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ਫੇਯਰ ਅਸਿਆ ਕੋਡ
ਪ਼ੀ ਐੱਨ ਬ਼ੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂਸ ਵਲਵਮ ੇਿ ("ਕੰਪਨ਼ੀ") ਨੇ ਮਾਸ ਰ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ - ਗੈਰ-ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਿੱਤ਼ੀ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਵ ਸ
ਕੋਿ (ਐਫ ਪ਼ੀ ਸ਼ੀ ) ਨੂੰ ਸੋਵਧਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂਸ ਕੰਪਨ਼ੀ (ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ) ਵਨਰਦੇਸ਼, 2021 ਭਾਰਤ਼ੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ
ਦੁਆਰਾ ਆਰ ਬ਼ੀ ਆਈ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰ ਬ਼ੀ ਆਈ /2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 ਵਮਤ਼ੀ 17
ਫਰਿਰ਼ੀ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ਼ੀਆਾਂ ਕਹ਼ੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਨੇ ਵਨਰਪੱਖ
ਅਵਭਆਸ ਕੋਿ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਨਰਪੱਖ ਅਵਭਆਸਾਾਂ/ਮਾਪਦੰਿਾਾਂ ਲਈ ਵਸਧਾਾਂਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕੰਪਨ਼ੀ ਆਪਣੇ
ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗ਼ੀ । ਇਹ ਕੋਿ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕ ਰਜ਼ ਦ਼ੀ
ਮਨਜ਼ੂਰ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਨਰਪੱਖ ਅਵਭਆਸ ਕੋਿ ਨੂੰ ਛੱ ਿ ਦੇਿੇਗਾ।
I.
ਐਫ ਪੀ ੀ ਦੀ ਅਰਜੀ
ਇਹ ਕੋਿ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਦ਼ੀਆਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਿਜ਼ੀ ਲ
ਲੈਂ ਵਿੰ ਗ ਪਲੇ ਫਾਰਮ (ਸਿੈ-ਮਾਲਕ਼ੀਅਤ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਆਊ ਸੋਰਵਸੰਗ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ) ਕਾਊ ਾਂ ਰ 'ਤੇ, ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ, ਿਾਕ ਰਾਹ਼ੀ,ਾਂ
ਇੰ ਰਐਕਵ ਿ ਇਲੈ ਕ ਰਾਵਨਕ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਰਾਹ਼ੀ,ਾਂ ਇੰ ਰਨੈੱ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
II.

ਿੋ ਨ ਅਿੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਿਈ ਅਰਜੀ

i.

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ।

ii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਫ਼ੀਸਾਾਂ/ਚਾਰਜਾਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਰਕਮ
ਮਨਜ਼ੂਰ/ਿੰਿ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਾਪਸ਼ੀਯੋਗ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਰਕਮ, ਪੂਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਿਆਜ/ਦੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਦੇਰ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗ਼ੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਿ,ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ
ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਤੋਂ ਫਲੋ ਵ ੰਗ ਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਵਰਿਰਤਨ ਖਰਚੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲ , ਵਕਸੇ ਵਿਆਜ ਰ਼ੀਸੈ ਧਾਰਾ ਦ਼ੀ
ਮੌਜੂਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਇੱਕ
ਪਾਰਦਰਸ਼਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ/ਪਰਿਾਨਗ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਸਮੇਤ 'ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ' ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਇਹ ਿ਼ੀ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਖਰਚੇ/ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹਨ।
ਾਂ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਹੱਤ ਨੂੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ
ਲੋ ਨ ਅਰਜ਼਼ੀ ਫਾਰਮਾਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋ ੜ਼ੀਦ਼ੀ
ਹੋਰ HFCs ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੁ ਲਨਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ
ਦੁਆਰਾ ਸੂ ਵਚਤ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲੋ ਨ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਰਜ਼਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਾ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸੂ ਚ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

iii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਲੋ ਨ ਅਰਜ਼਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਰਸ਼ੀਦ ਲਈ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਤਰਜ਼ੀਹ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋ ਨ
ਦ਼ੀਆਾਂ ਅਰਜ਼਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਵਨਪ ਾਰਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਸਮਾਾਂ ਸ਼ੀਮਾ ਿ਼ੀ ਰਸ਼ੀਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

iv.

III.

i.

ii.

ਿੋ ਨ ਿੁਿਾਾਂਕਣ, ਸਨਯਿ / ਸਰਿਾਾਂ ਅਿੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ

ਿੰਚਾਰ

ਾਂ ਸਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕ਼ੀਤੇ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਨ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਲੋ ੜ਼ੀਦੇ
ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਦੱਵਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨਾਲ
ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਕੰਪਨ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਲਖਤ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ
ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ਼ੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਤਾਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਅਰਜ਼਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਿਧ਼ੀ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਰਕਮ, EMI ਢਾਾਂਚਾ, ਪੂਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿ)ੇ
ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦ਼ੀ ਵਲਖਤ਼ੀ ਸਿ਼ੀਵਕਰ ਤ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

PNBHFL: Fair Practice Code/V5.0

Page 2 of 9

iii.
iv.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਲਈ ਿਸੂਲੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗ਼ੀ।
ਕੰਪਨ਼ੀ ਹਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ਼ੀ/ਿੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ
ਹਰੇਕ ਦ਼ੀਿਾਰ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਪ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਪ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗ਼ੀ।

v.

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨ਼ੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਅਸਿ਼ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ(ਕਾਰਨਾਾਂ) ਨੂੰ ਵਲਖਤ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਦੱਸ ਦੇਿੇਗ਼ੀ।
IV.
i.

ਸਨਯਿਾਾਂ ਅਿੇ ਸਰਿਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਿਬਦੀਿੀਆਾਂ ਿੇਿ ਕਰਸਜਆਾਂ ਦੀ ਿਿੰਡ
ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ ਮਨਜ਼ੂਰ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਿੰਿ ਅਨੁ ਸੂਚ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੰਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲ਼ੀ ਜਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੋ ਵ ਸ ਦੇਿੇਗ਼ੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਵਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਦਾ ਨੋ ਵ ਸ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਿੰਿ ਅਨੁ ਸੂਚ਼ੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ (ਜੇ
ਕੋਈ ਹੋਿ)ੇ , ਸੇਿਾ ਖਰਚੇ, ਪੂਰਿ-ਭੁ ਗਤਾਨ ਖਰਚੇ, ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼਼ੀਸ/ਸ਼ੁਲਕ ਆਵਦ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਇਹ ਿ਼ੀ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ
ਬਣਾਏਗ਼ੀ ਵਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਾਂ ਵਸਰਫ਼ ਸੰਭਾਿ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਿ਼ੀ ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਿ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਵਜਹ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ 60 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨੋ ਵ ਸ ਦੇ ਆਪਣਾ
ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਿਾਧੂ ਚਾਰਜ ਜਾਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕ਼ੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

iii.

1. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਾਵਪਸ ਮੰਗਣਾ/ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਾਂ ਿਾਧੂ ਪਰਤ਼ੀਭੂਤ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ,
ਲੋ ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਪਰਤ਼ੀਭੂ ਤ਼ੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦ਼ੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ 'ਤੇ ਵਕਸੇ
ਿ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਵਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਿੇ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਜਾਰ਼ੀ ਕਰੇਗ਼ੀ ਜੋ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ
ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।. ਜੇਕਰ ਸੈ ਆਫ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਿੇ ਤਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕ਼ੀ ਰਵਹੰਦੇ ਦਾਅਵਿਆਾਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋ ਵ ਸ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੰਪਨ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਿੇ ਦਾ
ਵਨਪ ਾਰਾ/ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਸਕਯੁ ਵਰ ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
V.
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਦੀ ਸਜਿੰਿੇਿਾਰੀ
i.
ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕ ਰਜ਼ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਵਨਪ ਾਰੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਿ਼ੀ ਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਵਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਿਾਲ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਿਾਾਂ ਦੇ
ਵਨਿਾਰਣ ਵਿਧ਼ੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਧ਼ੀ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਦ
ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਿਾਦਾਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ੋ-ਘੱ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਵਣਆ ਅਤੇ ਵਨਪ ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ii.
ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਿਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਅਵਭਆਸ ਕੋਿ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਵਿਧ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਵਜਹ਼ੀਆਾਂ ਸਮ਼ੀਵਖਆਿਾਾਂ ਦ਼ੀ ਇਕ ਸੰਗਵਠਤ ਵਰਪੋਰ
ਵਨਯਵਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਾਂ ਤੇ ਬੋਰਿ ਨੂੰ ਸੌਂਪ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ।
VI.
ਸਸਕਾਇਿਾਾਂ ਅਿੇ ਸਗਿਾ
iv.

a. ਕੰਪਨ਼ੀ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਵਜਸ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨਪ ਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ
ਵਲਖਤ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਨ਼ੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ /ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਦ/ਜਿਾਬ ਭੇਜਣ ਦ਼ੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਧਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਵਨਪ ੇਗਾ। ਜੇਕਰ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ੈਲ਼ੀਫੋਨ ਹੈਲਪਿੈ ਸਕ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰ਼ੀਲੇ ਅ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਗਤ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
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b. ਮਾਮਲੇ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਜਿਾਬ ਭੇਜੇਗ਼ੀ ਜਾਾਂ ਦੱਸੇਗ਼ੀ ਵਕ ਉਸਨੂੰ ਜਿਾਬ ਦੇਣ
ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਾਂ ਵਕਉ ਾਂ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗ਼ੀ
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਫਰ ਿ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅੱਗੇ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ।
c. ਕੰਪਨ਼ੀ ਨੇ ਪ਼ੀੜਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਪਰਵਕਵਰਆ (ਈਮੇਲ ਆਈਿ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਵਜਸ 'ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਰਜ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਾਂ ਸਮਾਾਂ, ਿਾਧੇ ਲਈ ਮੈਵ ਰਕਸ, ਆਵਦ) ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਇਆ
ਲਈ ਰਨਅਰਾਊਿ
ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕ ਇਹ ਇਸਦ਼ੀ ਿੈਬਸਾਈ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
d. ਕੰਪਨ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਾਂ/ਸ਼ਾਖਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿੈੱਬਸਾਈ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ
ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹ਼ੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਾਬ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਵਮਲਦਾ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਜਿਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਵਸੰਗ ਬੈਂਕ NHB ਦ਼ੀ ਿੈੱਬਸਾਈ 'ਤੇ ਜਾਾਂ NHB, ਨਿ਼ੀ ਾਂ ਵਦੱਲ਼ੀ ਨੂੰ ਿਾਕ ਰਾਹ਼ੀ ਾਂ ਆਪਣ਼ੀਆਾਂ
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਕੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਨ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
e.

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਿਰ 1

ਿਰ 2

 ਗਾਹਕ ਆਪਣ਼ੀ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਖਾ
ਦਫ਼ਤਰ/ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਮੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਾਂ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀ
ਿੈੱਬਸਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ
ਸਕਦਾ ਹੈ
www.pnhousing.co
m.
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦ਼ੀ
ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ 7 ਕਾਰਜਕਾਰ਼ੀ
ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਾਬ
ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਸਾਿੇ
ਗਰਾਹਕ
ਵਰਲੇ ਸ਼ਨਵਸ਼ਪ
ਮੈਨੇਜਮੈਂ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ
ਢੰਗਾਾਂ ਰਾਹ਼ੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਗਾਹਕ
ਦੇਖਭਾਲ
ਨੰਬਰ18001208800
ਗਾਹਕ
ਦੇਖਭਾਲ
ਈਮੇਲ
ਆਈਿ਼ੀ:customercare@pnb
housing.com
ਿੈੱਬਸਾਈ :www.pnbhou
sing.com

VII.

ਿਰ 3

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਬਰਾਾਂਚ ਵਬਜ਼ਨਸ
 ਜੇਕਰ ਰੈਜ਼ੋਵਲਊਸ਼ਨ ਅਜੇ ਿ਼ੀ
ਹੈੱਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ
ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ ਼ੀ ਲਈ
ਮਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਵਜੰਗ
ਗਾਹਕ ਆਪਣ਼ੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਿਾਇਰੈਕ ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਈਓ ਨੂੰ
ਨੋ ਿਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਲਖ ਕੇ ਭੇਜ
ਵਲਖ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਕਦਾ
ਹਨ
executivedirector@pn
ਹੈ।nodalofficer@pnbhousi
bhousing.com
ng.com.
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦ਼ੀ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ 7 
ਕਾਰਜਕਾਰ਼ੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਾਬ
ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਸਿਕਿਪਕ ਿੌਰ ਿੇ,

ਿਰ 4


ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦ਼ੀ 
ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ 7 ਕਾਰਜਕਾਰ਼ੀ ਵਦਨਾਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਨੈਸਨਿ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਬੈਂਕ,
ਰੈਗੂਿੇਸਨ ਅਿੇ
ੁ ਪਰਸਿਜਨ ਸਿਿਾਗ,
(ਸਸਕਾਇਿ ਸਨਿਾਰਣ
ੈਿੱਿ), ਚੌਥੀ ਿਿੰਸਜਿ,
ਕੋਰ-5ਏ, ਇਿੰਡੀਆ
ਹੈਬੀਟੇਟ ੈਂਟਰ, ਿੋ ਧੀ
ਰੋਡ, ਨਿੀ ਾਂ ਸਦਿੱਿੀ 110003



ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਵਨਿਾਰਨ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਿ਼ੀ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ
https://grids.nhbonlin
e.org.in
www.nhb.org.in

 ਗਾਹਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਨ
ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ:

PNB ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂ
ਸਿਸਿਟੇਡ
9ਿ਼ੀ ਾਂ ਮੰਵਜ਼ਲ,
ਅੰਵਤਰਕਸ਼ ਭਿਨ, 22 ਕਸਤੂ ਰਬਾ
ਗਾਾਂਧ਼ੀ ਮਾਰਗ, ਨਿ਼ੀ ਾਂ ਵਦੱਲ਼ੀ 110001
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਲਫਾਫੇ ਦੇ ਵਸਖਰ 'ਤੇ'
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਨ 'ਵਜ਼ਕਰ ਕਰੋ

ਸਨਰਪਿੱਖ ਅਸਿਆ

ਕੋਡ ਨੂਿੰ

ਗਾਹਕ ਦ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ ਼ੀ ਲਈ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ
ਦ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਤਮਾਹ਼ੀ ਤੋਂ 30
ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਹੇਠਾਾਂ
ਵਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨੈ ਸ਼ਨਲ
ਹਾਊਵਸੰਗ ਬੈਂਕ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਿੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਸਾ ਅਿੇ ਢਿੰਗ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਅਵਭਆਸ ਕੋਿ (ਜੋ ਤਰਜ਼ੀਹ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ਼ੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਿੇਗਾ) ਬੋਰਿ ਦ਼ੀ ਪਰਿਾਨਗ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਿੱਖ-ਿੱਖ
ਵਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ
ਦ਼ੀ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ
ਲਈ
ਕੰਪਨ਼ੀ
ਦ਼ੀ
ਿੈੱਬਸਾਈ
'ਤੇ
ਪਾ
ਵਦੱਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।
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VIII.

ਐਚ ਐਫ ਐ

ੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਿੇ ਗਏ ਬਹੁਿ ਸਜਆਦਾ ਸਿਆਜ ਦਾ ਸਨਯਿ

ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਬੋਰਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫੰਿਾਾਂ ਦ਼ੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਵਜਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਾਿਲ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗ਼ੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦ਼ੀ ਦਰ
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦ਼ੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਦਰਜੇਬੰਦ਼ੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖਿੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਾਂ ਨੂੰ ਿਸੂਲਣ ਲਈ ਤਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਵਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਬੋਰਿ ਦੰਿਕਾਰ਼ੀ
ਵਿਆਜ/ਚਾਰਜ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਈ ਿ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਆਜ ਦ਼ੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਬੰਦ਼ੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਿ਼ੀ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀ
ਿੈੱਬਸਾਈ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਾਂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਿ਼ੀ ਵਿਆਜ
ਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿੈੱਬਸਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਿੇ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਵਿਆਜ ਦ਼ੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦ਼ੀ ਦਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿ)ੇ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ
ਸਹ਼ੀ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਜੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਜਾਣਗ਼ੀਆਾਂ।

i.

ii.

iii.

ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠ਼ੀਆਾਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਵਕਸ਼ਤਾਾਂ ਸਪੱਸ਼
ਦਰਸਾਉਣ਼ੀਆਾਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ।

iv.

IX.

ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਿੰਿ ਨੂੰ

ਸਿਸਗਆਪਨ ਿਾਰਕੀਸਟਿੰਗ ਅਿੇ ਸਿਕਰੀ

ਕੰਪਨ਼ੀ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਏਗ਼ੀ ਵਕ ;
i.

ਸਾਰ਼ੀ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜ਼਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਸਪਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ।

ii.

ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਮ਼ੀਿ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਸਾਵਹਤ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜ਼਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦ ਿੱਲ ਵਧਆਨ
ਵਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਇਹ ਿ਼ੀ ਦਰਸਾਿੇਗ਼ੀ ਵਕ ਕ਼ੀ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿੇਰਿੇ ਬੇਨਤ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਿੈੱਬਸਾਈ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ।
ਕੰਪਨ਼ੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਨੋਵ ਸ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਆਮ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਾਂ) ਬਾਰੇ
ੈਲ਼ੀਫੋਨ ਜਾਾਂ ਮਦਦ ਲਾਈਨਾਾਂ ਰਾਹ਼ੀ;ਾਂ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿੈਬਸਾਈ 'ਤੇ; ਵਨਰਧਾਰਤ ਸ ਾਫ / ਹੈਲਪ ਿੈ ਸਕ ਜਾਾਂ ਸੇਿਾ ਗਾਈਿ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗ਼ੀ।

iii.

iv.

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੀਜ਼ੀਆਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋ ੜ
ਹੋਿੇਗ਼ੀ ਵਕ ਅਵਜਹ਼ੀਆਾਂ ਤ਼ੀਜ਼ੀਆਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦ਼ੀ ਵਨੱ ਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ (ਜੇਕਰ ਅਵਜਹ਼ੀਆਾਂ ਤ਼ੀਜ਼ੀਆਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਿ)ੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ਼ੀ ਗੁ ਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੰਪਨ਼ੀ ਕਰੇਗ਼ੀ।

v.

ਕੰਪਨ਼ੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਵਿਵਭੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ,
ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਕੇਿਲ ਤਾਾਂ ਹ਼ੀ ਦੱਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਵਜਹ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ/ਸੇਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਸਵਹਮਤ਼ੀ
ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿਾਕ ਰਾਹ਼ੀ,ਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਿੈੱਬਸਾਈ 'ਤੇ ਰਵਜਸ ਰ ਕਰਕੇ ਵਦੱਤ਼ੀ ਹੋਿੇ ।

vi.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀਆਾਂ ਿਾਇਰੈਕ ਸੇਵਲੰ ਗ ਏਜੰਸ਼ੀਆਾਂ (DSAs) ਲਈ ਆਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ /ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗ਼ੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਹੋਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ਼ੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਨੱ ਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ਼ੀ ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਿੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ
ਹਨ ।

vii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਬੋਰਿ ਦ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਾਇਰੈਕ ਸੇਵਲੰ ਗ ਏਜੰ ਾਾਂ (ਿ਼ੀਐਸਏ) / ਿਾਇਰੈਕ ਮਾਰਕ਼ੀਵ ੰਗ ਏਜੰ ਾਾਂ
(ਿ਼ੀਐਮਏ) ਲਈ ਮਾਿਲ ਕੋਿ ਆਫ ਕੰਿਕ ਅਪਣਾਏਗ਼ੀ ।

viii.

ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ਼ੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਿ਼ੀਐਮਏ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਵਖਆ
ਕਰੇਗ਼ੀ ਜੋ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ/ਕੂਰ਼ੀਅਰ ਜਾਾਂ ਿ਼ੀਐਸਏ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ।
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ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਗਲਤ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦ਼ੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ।

X.

ਗਰਿੰਟੀ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਾਰੰ ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ:
ਗਾਰੰ ਰ ਿਜੋਂ ਉਸਦ਼ੀ/ਉਸਦ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰ਼ੀ;
ਦੇਣਦਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰਕਮ ਉਹ/ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਨ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ;
ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ਼ੀ ਉਸਨੂੰ /ਉਸਨੂੰ ਆਪਣ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰ਼ੀ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਿੇਗ਼ੀ;
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨ਼ੀ ਨੇ ਕੰਪਨ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਲਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਾਰੰ ਰ ਿਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦ਼ੀ ਹੈ;
ਕ਼ੀ ਗਾਰੰ ਰ ਿਜੋਂ ਉਸਦ਼ੀਆਾਂ ਦੇਣਦਾਰ਼ੀਆਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸ਼ੀਵਮਤ ਹਨ ਜਾਾਂ ਕ਼ੀ ਉਹ
ਬੇਅੰਤ; ਅਤੇ
ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰ ਰ ਿਜੋਂ ਉਸ ਦ਼ੀਆਾਂ ਦੇਣਦਾਰ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਵਨਪ ਾਰਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗ਼ੀ।
ਾਂ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਲੈ ਣਦਾਰ/ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ
ਜੇਕਰ ਗਾਰੰ ਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ਼ੀਦੇ
ਗਈ ਮੰਗ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਵਜਹੇ ਗਾਰੰ ਰ ਨੂੰ ਿ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਫਾਲ ਰ ਮੰਵਨਆ
ਜਾਿੇਗਾ।

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦ਼ੀ ਵਿੱਤ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਭੌਵਤਕ ਪਰਤ਼ੀਕੂਲ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗ਼ੀ ਵਜਸ ਲਈ ਉਹ
ਗਾਰੰ ਰ ਿਜੋਂ ਖੜ੍ਾ ਹੈ।
XI.

ਗੋਪਨੀਯਿਾ ਅਿੇ ਗੁ ਪਿਿਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀ ਵਨੱ ਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਵਨੱ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁ ਪਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਨ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਗਰਾਹਕ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾਾਂ ਿੇ ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗ਼ੀ, ਚਾਹੇ
ਉਹ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ , ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਅਪਿਾਦ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ:
ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਗ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਵਹੱਤਾਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜ਼ੀ ਆਵਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦ਼ੀ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਉਸ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਮਾਰਕ਼ੀਵ ੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਵਦੱਤ਼ੀ ਜਾਿੇਗ਼ੀ।
iv.
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕੰਪਨ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ।
v.
ਜੇ ਕੰਪਨ਼ੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਬਾਰੇ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਲਖਤ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
vi.
ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗ਼ੀ
i.
ii.
iii.

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਨੱ ਜ਼ੀ ਵਰਕਾਰਿਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨ਼ੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ
ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨ਼ੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨ਼ੀ ਕੰਪਨ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਵਿਅਕਤ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕ਼ੀਵ ੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦ਼ੀ ਵਨੱ ਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗ਼ੀ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰਦਾ।
XII.

ਸਫਕ ਡ ਸਡਪਾਸਜਟ

a. ਹਰ ਵਕਸਮ ਦ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਘੱ -ੋ ਘੱ ਲਾਕ-ਇਨ ਪ਼ੀਰ਼ੀਅਿ 3 ਮਹ਼ੀਨੇ ਹੋਿੇਗ਼ੀ। ਵਿਪਾਵਜ਼ ਦ਼ੀ ਪੂਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਾਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ:
i.
ਵਤੰਨ ਮਹ਼ੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਛੇ ਮਹ਼ੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ - ਵਿਅਕਤ਼ੀਗਤ ਜਮ੍ਾਾਂਕਰਤਾਿਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ
ਅਵਧਕਤਮ ਵਿਆਜ 4% ਪਰਤ਼ੀ ਸਾਲ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂਕਰਤਾਿਾਾਂ ਦ਼ੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੇਣ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਜ
ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗਾ।
ii.
ਛੇ ਮਹ਼ੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਵਮਆਦ ਪੂਰ਼ੀ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ - ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵਿਆਜ ਉਸ ਜਨਤਕ
ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਵਜਸ ਲਈ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਚੱਲ ਰਹ਼ੀ ਹੈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱ ਹੋਿੇਗਾ ।
iii.
ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਮਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਵਿਪਾਵਜ਼ ਚੱਲ਼ੀ ਹੈ - ਘੱ ੋ
ਘੱ ਦਰ ਤੋਂ 2% ਘੱ ਹੈ ਵਜਸ 'ਤੇ ਵਿਪਾਵਜ਼ ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।
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ਬਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਿਾਪਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਦਲਾਲ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਵਮਆਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਿਧੇਰੇ ਦਲਾਲ਼ੀ
ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਿਸੂ ਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਿੇਗ਼ੀ।

b. ਵਿਪਾਵਜ਼ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦ਼ੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ਼ੀ
ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਦ਼ੀ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਵਿਪਾਵਜ਼ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਰ਼ੀਵਨਊ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਓਿਰਵਿਊ ਵਿਪਾਵਜ਼ ਨੂੰ
ਵਿਪਾਵਜ਼ ਦ਼ੀ ਵਨਯਤ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਿੈਸ ਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਾਂਿ ਪਰੋ ੈਕਸ਼ਨ ਫੰਿ (Iਆਈ.ਈ.ਪ਼ੀ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ
ਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਵਸੱਧੇ ਤੋਂ ਵਿਪਾਵਜ਼ ਦ਼ੀ ਿਾਪਸ਼ੀ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12.

ਧਾਰਨ

i.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁ ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗ਼ੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਰਗ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ,
ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ)।

ii.

ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਾਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਹਮਤ਼ੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ
ਅਰਥਾਤ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਿੇ, ਬੇਨਤ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ 21 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਦੱਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ ।ਅਵਜਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਪਾਰਦਰਸ਼਼ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦ਼ੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।

iii.

ਜਦੋਂ ਿ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰਕਮ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਦ਼ੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਅਨੁ ਸੂਚ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਬਕਾਇਆ ਦ਼ੀ ਿਸੂਲ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇੱਕ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਿੇਗ਼ੀ।ਇਸ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨੋ ਵ ਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਾਂ ਵਨੱ ਜ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ।
ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦ਼ੀ ਿਸੂ ਲ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਿਸੂ ਲ਼ੀ
ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼਼ੀ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਵਦ ਲਈ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਏਗ਼ੀ ਵਕ
ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਿੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਸ ਾਫ ਨੂੰ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨ਼ੀ ਵਰਕਿਰ਼ੀ ਏਜੰ ਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗ਼ੀ।

iv.

v.
vi.

ਹੇਠ ਵਲਖ਼ੀਆਾਂ ਸਵਥਤ਼ੀਆਾਂ ਅਧ਼ੀਨ ਕੰਪਨ਼ੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋ ਨ ਦ਼ੀ ਪੂਰਿ-ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰ਼ੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਲੇ ਿ਼ੀ ਜਾਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹ਼ੀ ਾਂ
ਲਿੇਗ਼ੀ:
o
o

ਵਜੱਥੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋ ਨ ਫਲੋ ਵ ੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਵਜੱਥੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋ ਨ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ
ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹ਼ੀ ਬੰਦ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ "ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ" ਸਮ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕਸੇ ਬੈਂਕ / ਐਚਐਫਸ਼ੀ / ਐਨਬ਼ੀਐਫਸ਼ੀ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਵਿੱਤ਼ੀ ਸੰਸਥਾ
ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ।
, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਕ਼ੀ ਪਰ਼ੀ-ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਫਕਸਿ ਜਾਾਂ ਫਲੋ ਵ ੰਗ ਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ
ਦੋਹਰ਼ੀ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਾਂ (ਸਵਥਰ ਅਤੇ ਫਲੋ ਵ ੰਗ ਦਾ ਸੁ ਮੇਲ) ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋ ਨ ਵਫਕਸਿ/ਫਲੋ ਵ ੰਗ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪਰ਼ੀਕਲੋ ਜ਼ਰ ਮਾਪਦੰਿਾਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ।ਦੋਹਰ਼ੀ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਿਾਲੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋ ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਨਸ਼ਚਤ ਵਿਆਜ
ਦਰ ਦ਼ੀ ਵਮਆਦ ਦ਼ੀ ਸਮਾਪਤ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਿਾਰ ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਫਲੋ ਵ ੰਗ ਰੇ ਲੋ ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦ਼ੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋ ਵ ੰਗ
ਦਰ ਲਈ ਪਰ਼ੀ-ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਵਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਅਵਜਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਹਰ਼ੀ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਾਂ ਿਾਲੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਿ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਵਫਕਸਿ ਰੇ ਲੋ ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਦਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ।

vii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਵਿਅਕਤ਼ੀਗਤ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕ਼ੀਤੇ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਫਲੋ ਵ ੰਗ
ਰੇ
ਰਮ ਲੋ ਨ 'ਤੇ ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਚਾਰਜ / ਪਰ਼ੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਲਗਾਏਗ਼ੀ ।
ਕੰਪਨ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤ਼ੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋ ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ
ਚੰਗ਼ੀ ਸਮਝ ਦ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਅਵਜਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ (MITC) ਿਾਲਾ ਇੱਕ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਉਕਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਿੁ ਪਲ਼ੀਕੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਤਆਰ

PNBHFL: Fair Practice Code/V5.0

Page 7 of 9

viii.

ਕਰੇਗ਼ੀ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਿੁ ਪਲ਼ੀਕੇ ਕਾਪ਼ੀ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਤਵਹਤ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਵਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ।
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਰਮੁੱਖ ਪਵਹਲੂ ਆਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸੇਿਾ ਖਰਚੇ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਦੰਿ ਵਿਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ
ਜਾਾਂਦ਼ੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਮਾਪਦੰਿ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਵਿਧ਼ੀ ਆਵਦ
ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨ਼ੀ “ਨੋ ਵ ਸ ਬੋਰਿ”, “ਬੁੱਕਲੇ /ਬਰੋਸ਼ਰ”, “ਿੇਬਸਾਈ ”, “ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ”
ਅਤੇ “ਹੋਰ ਮੁੱਵਦਆਾਂ” ਉੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗ਼ੀ ।

ix.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਹੇਠ ਵਲਖ਼ੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿੱਚ ਿ਼ੀ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ
ਕਰੇਗ਼ੀ: ਵਹੰਦ਼ੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ਜਾਾਂ ਢੁਕਿ਼ੀ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ।

x.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਵਲੰ ਗ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਵਥਤ਼ੀ, ਧਰਮ, ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹ਼ੀ ਾਂ
ਕਰੇਗ਼ੀ।ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ਼ੀਆਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਲੋ ਨ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਹਣਗੇ।

xi.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨੋ ਵ ਸ ਬੋਰਿ 'ਤੇ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਿੈੱਬਸਾਈ
www.pnbhousing.com 'ਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣ਼ੀ, ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਾਂ ਆਵਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਿੇ ਕ਼ੀਤੇ FPC/MITC ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ 'ਤੇ, ਕਾਊ ਾਂ ਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ
ਇਲੈ ਕ ਰਾਵਨਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ਼ੀ ਾਂ ਿ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਪ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਹ ਕੰਪਨ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ
ਿਰਗਾਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਕ਼ੀਮਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਰੋਕਦਾ।
ਗਾਹਕ ਦ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤ਼ੀ 'ਤੇ, ਕੰਪਨ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰ਼ੀ/ਵਬਲਿਰ/ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ NEFT/RTGS ਦੁਆਰਾ
ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਲੈ ਕ ਰਾਵਨਕ ਰਾਾਂਸਫਰ ਦ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗ਼ੀ।

xii.

xiii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਕੋਲ ਿੈੱਬਸਾਈ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਪੋਰ ਲ ਦ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪਾਸਿਰਿ ਨੂੰ ਸਹ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਜਸ ਰ ਕਰਕੇ
ਆਈ ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼਼ੀ/ਅੰਵਤਮ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰ ਼ੀਵਫਕੇ , ਖਾਵਤਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸ ੇ ਮੈਂ ਆਵਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਵਜਹ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹ਼ੀ ਾਂ ਖਾਵਤਆਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

xiv.

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਰਾਹਕ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਿਾ ਾ/ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲੋ ਨ/ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਫ਼ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨ਼ੀ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਜਹੇ ਖਾਵਤਆਾਂ ਦ਼ੀ ਕੋਈ ਿ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ/ਿਾ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗ਼ੀ।

xv.

ਕਰਜ਼ਾ ਿੰਿਣ ਅਤੇ ਵਰਣਦਾਤਾ / ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਖਰ਼ੀਦ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਕਾਰਨਾਾਂ
ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੋ ਸਵਕਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋ ਨ
ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਿੈ ਵਬ ਦ਼ੀ ਵਮਤ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦ਼ੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ।

xvi.

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (KYC), ਐਾਂ ਼ੀ ਮਨ਼ੀ ਲਾਾਂਿਵਰੰਗ (AML), ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਿ਼ੀਵਕਰ ਤ਼ੀ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦ਼ੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਿ਼ੀ ਿੈੱਬਸਾਈ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

xvii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ "ਵਰਣਦਾਤਾ-ਸਬੰਧਤ" ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ/ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗ਼ੀ ਵਜਸਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ਼ੀ ਅਤੇ ਿੰਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਿੇਗ਼ੀ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ/ਸੰਪੱਤ਼ੀ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਰੰ ਼ੀ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਦੇਿੇਗ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤ਼ੀ ਦੇ ਵਸਰਲੇ ਖ, ਉਸਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਗੁ ਣਿੱਤਾ, ਪਰੋਜੈਕ
ਦ਼ੀ ਪਰਗਤ਼ੀ ਆਵਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

xviii.

ਸਹ਼ੀ ਿਾਕ ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਿ਼ੀ., ੈਲ਼ੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ
ਨੂੰ ਰਵਜਸ ਰ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦ਼ੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ਼ੀ ਹੈ।

xix.

EMI ਨੂੰ ਘ ਾਉਣ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰ਼ੀ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦ਼ੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤ਼ੀ' ਤੇ EMI
ਦ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰ-ੋ ਰਤਾ ਕ ੌਤ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਹਕ ਕੋਲ ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਵਲਆਾਂ
ਵਿੱਚ EMI ਵਿੱਚ ਕਮ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਿੇਗਾ ਵਜੱਥੇ ਅਵਜਹ਼ੀ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਘੱ ੋ ਘੱ 5 EMIs ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।
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xx.

ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਵਮਆਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਜਦੋਂ ਿ਼ੀ ROI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰ ਿੱਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਨ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ/ਸੰਭਾਿ਼ੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਵਮਆਦ ਬਾਰੇ ਸੂ ਵਚਤ
ਕਰੇਗ਼ੀ।ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ i)
ਸੰਭਾਿ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਧ਼ੀ ਹੋਈ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ
ii)
ਲਾਗੂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ EMI ਨੂੰ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖੋ ਜਾਾਂ
ਉਹ਼ੀ EMI ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦ਼ੀ ਵਮਆਦ ਿਧਾਓ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਲਈ ਿ਼ੀ ਬਰਾਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ/ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਰ/ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਾਂ ਪੋਸ ਕਰਨ ਦ਼ੀ
ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦ਼ੀ ਹੋਿੇਗ਼ੀ।

xxi.

ਜਦੋਂ ਿ਼ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਲਈ ROI (ਕਾਰਿ ਦਰਾਾਂ) ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਿੱਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸੰਭਾਿ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ
ਨਿੇਂ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਲਈ ਿ਼ੀ ਇਹ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲ਼ੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ,
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਕੋਲ ਨਿ਼ੀਨਤਮ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂਸ ਦਰ (PNBHFR) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਘ ਼ੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ
ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ਼ੀ ਫ਼਼ੀਸ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ROI ਮੋਿ ਨੂੰ ਰ਼ੀਸੈ
ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

xxii.

ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕ ਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੋਿ ਦ਼ੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਾਂ 'ਤੇ ਸਮ਼ੀਵਖਆ
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਿੇਗ਼ੀ।

xxiii.

ਕੋਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨ਼ੀ:





ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਿ ਦ਼ੀ ਇਕ ਕਾਪ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗ਼ੀ;
ਇਸ ਕੋਿ ਨੂੰ ਕਾਊ ਾਂ ਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਇਲੈ ਕ ਰਾਵਨਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਾਂ ਿਾਕ ਰਾਹ਼ੀ ਾਂ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇਗ਼ੀ;
ਇਸ ਕੋਿ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿੈੱਬਸਾਈ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇਗ਼ੀ; ਅਤੇ
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੇਗ਼ੀ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸ ਾਫ ਨੂੰ ਕੋਿ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਿ ਨੂੰ
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।
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