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ഏ"വും &പധാനെp- നിബnനകളും വ3വsകളും (MITC) 
േലാണിനുll (“the Loan”) ഏ"വും &പധാനെp- നിബnനകളും വ3വsകളും (“the MITC”) എnത് 
പിഎൻബി െഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമി"ഡ് എn കmനിയിൽ നിnും വായ്പ എടുtി-ുllവർ തmിൽ 

സmതിc് ഉllതാണ്. അനുബnം എ യിൽ (“the Borrower(s)”) ഇത ്വിശദമാkിയി-ുS്. 9-Tം നില, 
അ&nിk് ഭവൻ, 22 കസ്തൂർബാ ഗാnി മാർഗ,് ന3ൂഡൽഹി – 110001 എn sലt ്രജിേsർഡ് 
ഓഫീസ് ഉllതും L65922DL1988PLC033856 എn േകാർപേറ"് ഐെഡൻ"ി"ി നmേറാടു 
കൂടിയതും 1956 കmനി ആക്ട് &പകാരം ഏകീകരിkെp- ഒരു കmനിയാണ് പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് 
ഫിനാൻസ് ലിമി"ഡ്(“PNBHFL”). േലാണിനുll (“the Loan”) ഏ"വും &പധാനെp- നിബnനകളും 
വ3വsകളും ചുവെട പരാമർശിcിരിkുnു. 
അനുബnം എയിൽ (“Sanction Letter”) കൂടുതലായി വിശദീകരിcിരിkുn അനുമതിപ&തം, 
അനുബnം എയിൽ (“Disbursement Letter”) കൂടുതലായി വിശദീകരിcിരിkുn വിതരണ 

പ&തിക, ജി"ിസി*1, PNBHFL (െമാtം "േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾ" എn് വിളിkുnു) 
എnിവേയാടു േചർtുവc് അതിൽ അടfിയിരിkുn നിബnനകൾെkാpം ഇതു 
വായിkുകയും മനsിലാkുകയും േവണം.  

ഇവിെട പരാമർശിcിരിkുn  എംഐ"ിസികൾ േകവലം സൂചകമാണ്, സമ&ഗമl. വിതരണ പ&തിക 
ഉൾെpെടയുll േലാൺ േഡാക3ുെമnുകളാൽ േലാൺ നിയ&nിkെpടും. ഇവിെട പറiിരിkുn 
നിബnനകളും വ3വsകളും േലാൺ േഡാക3ുെമnുകളും തmിൽ എെnjിലും ൈവരുd3ം ഉSായാൽ, 
േലാൺ േഡാക3ുെമnുകളുെട നിബnനകളും വ3വsകളും നിലനിൽkും. 
വലിയkരtിലുll നിബnനകൾk് ജി"ിസിയിൽ പറiിരിkുn അർtം ഉSായിരിkും. 

A)  വായ്പ  

വായ്പ എnത ്േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾk് കീഴിൽ നിർവചിcിരിkുn വായ്പ എnാണ ്
അർtമാkുnത.് വായ്പയുെട കാലാവധി, അതിെn ഉേdശ3ം, ബാധകമായ പലിശ നിരk്, എnിവ 
വിതരണ പ&തികയ്k് കീഴിലായിരിkും. നിർdിഷ്ട വിശദാംശfൾkായി വിതരണ പ&തിക &ശdാപൂർvം 
വായിkുക. വാഗ്ദാനം െചyുn െസക3ൂരി"ിയുെട വിലയിരുtൽ, വരുമാനം, രൂപേരഖയുെട നിേkപ 
മതിpുവില എnിവയുെട അടിsാനtിലാണ ്വായ്പ നിർtയിkുnത.് 
വായ്പയ്k് കീഴിൽ പണവിതരണം ആവശ3െpടാനുll അവകാശം കടം വാfുnയാൾk് ലഭ3താ 
കാലയളവിൽ മാ&തം ഉSായിരിkും. ലഭ3താ കാലയളവിൽ വായ്പെയടുkുnയാൾ (ആളുകൾ) ഫSുകൾ 
പൂർtമായി പിൻവലിkുnിെljിൽ, പിഎൻബിഎc്എഫ്എൽ വിതരണ പ&തികയുെട നിബnനകൾ 
മാ"ിേയkാം. 
പലിശ നിരk് - വായ്പയ്k് ബാധകമായ പലിശ നിരk് ഫിക്സ്ഡ്/േuാ-ിംഗ/്ഫിക്സിഡിൽ നിnും 
േuാ-ിംഗിേലk് എn നിരkിലായിരിkും.  

a. ഫിക് സഡ് നിരk് - കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) ഒരു നിvിത പലിശ നിരk് 
തിരെiടുtി-ുെSjിൽ, വായ്പയുെട കാലാവധിയിലുടനീളം പലിശ നിരk് sിരമായിരിkും. 
വിതരണം െചyുn തീയതിയിെല നിലവിലുll പലിശ നിരkാണ ്ബാധകമായ ഫിക്സഡ് നിരk്. 

b. േuാ-ിംഗ ്നിരk് - വായ്പkാരൻ (ർ) േuാ-ിംഗ ്പലിശ നിരk് തിരെiടുtി-ുെSjിൽ, 
വായ്പkാരൻ (ർ) േuാ-ിംഗ ്നിരkിൽ +/- മാർജിനിൽ പലിശ അടയ്kാൻ ബാധ3sരായിരിkും (% 
tിെn അടിsാനtിൽ). PNBHFR" എnതുെകാS് അർtമാkുnത ്ഉപേഭാkാവും ഉൽpn 
തരവും, നിലവിലുll മാർk"് അവsകളും ഏെതjിലും നിയമപരമായ അേതാറി"ിയുെട 
മാർgനിർേdശfളും അടിsാനമാkി അെljിൽ PNBHFL െn ആഭ3nരനയമനുസരിc് 
കാലാകാലfളിൽ PNBHFL തീരുമാനിkുn റീെസ"് തീയതിേയാ റീെസ"് സമയേമാ 
ആസ്പദമാkിയുll  റഫറൻസ് പലിശ നിരkാണ.് PNBHFR-െല ഏത ്മാ"വും PNBHFL അതിെn 
െവബ് ൈസ"് അെljിൽ അkൗS് േs"് െമnുകൾ അെljിൽ അതിെn ശാഖകൾ അെljിൽ 



 of 143 PNBHFL/CSO/MITC Format/Malyalam − Version 21

PNBHFL േപാെലയുll ഏെതjിലും മാധ3മം വഴി അറിയിkുnതായിരിkും. 

c. ഫിക്സഡ് & േuാ-ിംഗ ്നിരk് - നിfൾ ഫിക്സഡ് & േuാ-ിംഗ ്പലിശ നിരk് 
തിരെiടുtി-ുെSjിൽ, മുകളിെല േkാസ് (എ) &പകാരം സൂചിpിcിരിkുn രീതിയിൽ ഒരു &പാരംഭ 
കാലയളവിേലk് ഫിക്സഡ് പലിശ നിരk് നൽകാൻ കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) 
ബാധ3sരായിരിkും. മുകളിെല േkാസ് (ബി) &പകാരം സൂചിpിcിരിkുn രീതിയിൽ &പാരംഭ 
കാലയളവിനു േശഷം േuാ-ിംഗ ്നിരkിലാകും പലിശ. 

d. PNBHFL-െn സznം വിേവചനാധികാരtിൽ, കടം വാfുnയാൾk്(ആളുകൾk്) ഫിക്സഡ് േറ"് ഓഫ ്
പലിശ സ്കീമിൽ നിn് േuാ-ിംഗ ്പലിശ സ്കീമിേലk് പരിവർtനം െചyാനും അെljിൽ തിരിcും െചyാനും 
ഉll ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉSായിരിkും, &പിൻസിpൽ കുടി{ികയ്kും നികുതികൾkും ബാധകമായ സzിc് 
ചാർജുകൾ അടcതിന ്േശഷം ഈ ഓപ്ഷൻ &പേയാഗിkുn സമയt ്ബാധകമാണ.് 

 
1 െപാതു നിബnനകളും വ3വsകളും ("GTC") ന3ൂഡൽഹി/ഡൽഹിയിെല ന3ൂഡൽഹി/ഡൽഹിയിെല സബ്-രജിസ്&ടാർ VII-െn ഓഫീസിൽ 
2021 ഓഗs ്03-ന് ബുk് നmർ 4, വാല3ം നmർ 1708, േപജ ്നmർ 114 മുതൽ 157 വെര എnതിലായി രജിസ്േ&ടഷൻ നmർ 294 ആയി 
രജിsർ െചയ്തി-ുS്. കൂടാെത സബ് രജിസ്&ടാർ എസ്ആർ വി എ ഹൗസ് ഖാസ് ന3ൂഡൽഹി/ ഡൽഹിയിൽ, 2019 െമയ് 03 ന്, ബുk് നmർ 4, 
വാല3ം നmർ 463, േപജ ്നmർ 98 മുതൽ 151 വെര എnതിലായി രജിസ്േ&ടഷൻ നmർ 867 ആയി രജിsർ െചയ്തി-ുS്. കൂടാെത ഡൽഹി/
ന3ൂഡൽഹിയിെല സബ്-രജിസ് &ടാർ VII-ൽ 2016 ഡിസംബർ 09 ന്, ബുk് നmർ 4, വാല3ം നmർ 1614, േപജ ്നmർ 57 മുതൽ 103 വെര 
എnതിലായി രജിസ്േ&ടഷൻ നmർ 979 ആയി രജിsർ െചയ്തി-ുS്. കൂടാെത ഹരിയാനയിെല കർണാലിലുll സബ് രജിസ്&ടാർ ഓഫീസിൽ 
2014 ഡിസംബർ 04 ന് ബുk് നmർ 1, വാല3ം നmർ 534, േപജ ്നmർ 82 എnതിലായി രജിസ്േ&ടഷൻ നmർ 82 ആയി രജിsർ െചയ്തി-ുS്. 
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e. എnുതെnയായാലും, ഇവിെട മുകളിൽ പറiിരിkുnതിന ്വിരുdമായി വായ്പkാരൻ(ർ) 
നിർvഹിേkS വിതരണ പ&തികയുെട അടിsാനtിൽ പലിശ നിരk് പരിഷ് kരണtിന് 
വിേധയമാണ്. അത് കtിലൂെടേയാ ഇ-െമയിൽ വഴിേയാ എസ്എംഎസ് വഴിേയാ വായ്പkാരെന(െര) 
അറിയിkും. അത് PNBHFL െവബ്ൈസ"ിൽ &പദർശിpിkും. 

െചk് ൈകമാറിയ തീയതി മുതൽ അെljിൽ RTGS, NEFT, േപ ഓർഡർ / ഡിമാൻഡ് &ഡാഫ്" ്/ ബാjറുെട 
െചk്, തപാൽ ഓർഡർ എnിവയുെട തീയതി മുതൽ വായ്പയുെട പലിശ PNBHFL-ന് അനുകൂലമായി 
ലഭിkാൻ തുടfും. കടം വാfുnയാൾ (ആളുകൾ) അെljിൽ പണമടയ്kുnയാൾ വിതരണം െചയ്ത 
തുക &ടാൻസി"് െചyുnതിന/് േശഖരിkുnതിന/് ൈകp"ുnതിന ്എടുt സമയം ബാധകമl. 
നിലവിലുll മാർk"് &പാക്ടീസ്, മണി മാർk"് മാ"fൾ, കടം വാfുnയാളുെട െ&കഡി"് േറ"ിംഗ ്
തരംതാഴ്tൽ, കരുതൽ ആവശ3fൾ, െ&പാവിഷനിംഗ് മാനദ}fൾ, PNBHFR/മാർജിനിെല മാ"fൾ 
അെljിൽ PNBHFL-െn നിലവിലുll മാർgനിർേdശfൾ അെljിൽ NHB/ RBI മാനദ}fളിേലാ 
മേ"െതjിലും ബാധകമായ നിയമtിേലാ വരുn മാ"fൾ എnിവയനുസരിc് PNBHFL-ന് അതിെn സznം 
വിേവചനാധികാരമുപേയാഗിc്, എേpാൾ േവണെമjിലും, പലിശനിരkിെന പുനഃ&കമീകരിkേയാ േഭദഗതി 
െചyുകേയാ െചyുnതിന ്അവകാശമുS്.  
കുടി{ികയുll മുഴുവൻ തുകയും തിരിcടയ്kുnത ്വെര PNBHFL-െn ഇഷ്ടമനുസരിc്, ഉചിതെമn് 
േതാnുnതുേപാെല, എ&ത തവണ േവണെമjിലും, പലിശ നിരk് പുനഃ&കമീകരിkുnതിനും/
പരിഷ് കരിkുnതിനും ഉll മുൻപറi അവകാശം PNBHFL-ന് വിനിേയാഗിkാെമn് ഇതിനാൽ 
വ3kമാkുnു. പലിശ നിരkിെല മാ"fൾ ഭാവിയിൽ മാ&തേമ &പാബല3tിൽ വരികയുllൂ. 

B)  കാലാവധി 

PNBHFL-െn വിേവചനാധികാരtിൽ േലാൺ കാലാവധി നിvയിkും, അത് കടം 
വാfുnയാളുെട(കളുെട) &പായം, റിസ്ക് െ&പാൈഫൽ, വസ്തുവിെn &പായം, കടം വാfുnയാൾ 
തിരെiടുkുn നിർdിഷ്ട ഉൽpnം/പരിപാടി എnിവെയ ആ&ശയിcിരിkും. േലാണിെn 
കാലാവധി എേpാൾ േവണെമjിലും PNBHFL-െn വിേവചനാധികാരtിൽ പരിഷ് kരിേckാം. 

C)  ഫീസും മ"് ചാർജുകളും 
ബാധകമായ വിവിധ ഫീസുകളുെടയും നിരkുകളുെടയും വിശദാംശfൾk്, ഞfളുെട െവബ്ൈസ"് 
> ഉപേഭാkൃ േസവന വിഭാഗം പരിേശാധിkുക. ഫീസ് / നിരkുകൾ PNBHFL-െn 
വിേവചനാധികാരtിൽ മാ"tിന് വിേധയമാണ്. PNBHFL-െn െവബ് ൈസ"ിെല, അതായത്, 
www.pnbhousing.com െല  "െഫയർ &പാക്ടീസ് േകാഡ്" വിഭാഗtിന് കീഴിേലാ അെljിൽ 
PNBHFL-െn &ബാ�് ഓഫീസിെn ഉപേഭാkൃ േനാ-ീസ് േബാർഡിേലാ േസവനfൾ കി-ുn 
സമയt ്അപ് േഡ"് െചയ്ത ചാർജുകളുെട ഏ"വും പുതിയ െഷഡ3ൂൾ റഫർ െചyാൻ വായ്പkാേരാട് 
അഭ3ർtിkുnു. 

http://www.pnbhousing.com
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പതിp് 24.0.0    

2022 െഫ&ബുവരി 17 മുതൽ 
&പാബല3tിൽ വരും  

 വായ്പകൾkുll ചാർജുകളുെടയും ബാധകമായ നികുതികളുെടയും െഷഡ3ൂൾ

ചാർജ് തരം േഹാം േലാൺ (INR) േനാൺ േഹാം േലാൺ (INR)

േ&പാസsിംഗ ്ഫീസ് *
അേപkിc വായ്പയുെട 1% + 

ജിഎസ്ടി
അേപkിc വായ്പയുെട 2% + ജിഎസ്ടി

ലീഗൽ ഫീസ് (വായ്പയുെട 
മൂല3നിർണയtിന്)

യഥാർt &പകാരം

വായ്പയുെട ഭാഗിേമാ 
പൂർtേമാ ആയ &പീേപയ ്െമn ് 
(ഫ ്േലാ-ിംഗ ്പലിശ നിരkിൽ)  
**

a.  ഇl - വസ്തുവ3kിയുെട 
േപരിലാെണjിൽ; 
b. േ&പാpർ-ി വ3kിഗേതതര 
എnി"ിയുെട േപരിലാെണjിൽ, 
അത് ബിസിനs ്ഉേdശ3 
വായ്പയായി കണkാkുകയും 
&പിൻസിpൽ െപയ്ഡിെn 2%  + 
ജിഎസ്ടി  ചാർജ് 
ബാധകമാവുകയും െചyും 

a. ഇl - വസ്തു വ3kിയുെട േപരിലാെണjിൽ 
വായ്പ ഒരു ഭവേനതര / ബിസിനസ് ഉേdശ3 
വായ്പയl 
 
b.  &പിൻസിpൽ &പീെപയ്ഡിെn 3% + ജിഎസ്ടി 
- സzt ്വ3kിയുെട േപരിലും ഉേdശ3ം  
ഭവേനതരം / ബിസിനs ്ആെണjിൽ 
 
c. േ&പാpർ-ി വ3kിഗേതതര എnി"ിയുെട 
േപരിലാെണjിൽ, അത് ബിസിനs ്ഉേdശ3 
വായ്പയായി കണkാkുകയും &പിൻസിpൽ 
െപയ്ഡിെn 3% + ജിഎസ്ടി  ചാർജ് 
ബാധകമാവുകയും െചyും

വായ്പയുെട ഭാഗികേമാ 
പൂർtേമാ ആയ &പീേപയ ്െമn ് 
(നിvിത പലിശ നിരkിൽ) 
 **

a. ഇl. (NIL)  വസ്തു 
വ3kിയുെട േപരിലും േപയ ്െമn ് 
സznം ഉറവിടfളിൽ 
നിnുമാെണjിൽ; 
b . വസ്തു 
വ3kിഗതമായിരിkുകയും 
മൂnാം കkിയിൽ നിn് 
പണമടയ്kുകയും െചയ്താൽ, 
&പിൻസിpൽ &പീെപയ്ഡിെn 3% 
+ ജിഎസ്ടി  ചാർജ് 
ബാധകമാണ;് 
c. േ&പാpർ-ി വ3kിഗേതതര 
എnി"ിയുെട േപരാെണjിൽ, 
അത് ബിസിനs ്ഉേdശ3 
വായ്പയായി കണkാkുകയും 
&പിൻസിpൽ െപയ്ഡിെn 3% + 
ജിഎസ്ടിയുെട ചാർജ് 
ബാധകമാവുകയും െചyും.

&പിൻസിpൽ െപയ്ഡിെn 3% + ജിഎസ്ടി
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െചk് / NACH മാൻേഡ"് േഫാം 
റിേ-ൺ (ബൗൺസ് ചാർജുകൾ) 
)

750/- രൂപ + ജിഎസ്ടി (ഒnാം ബൗൺസ്) 
1000/- രൂപ  +  ജിഎസ്ടി (രSാം ബൗൺസ് - ഒേര ഉപകരണം വീSും സമർpിkൽ)

കുടിNിക ചാർജ് കുടിNികkാലെt അടയ്kാt EMI (ഇ.എം.ഐ.)യുെട 24% p. a. (പി. എ.)

ലീഗൽ റിkവറി ഫീസ് യഥാർt &പകാരം യഥാർt &പകാരം

അkൗSിെn സ് േ""് െമn ് 
വിവരണം

a. സ് േ""് െമnിെn േസാഫ്" ്േകാpി െവബ് / െമാൈബൽ േപാർ-ലിൽ നിn് 
സൗജന3മായി ഡൗൺേലാഡ് െചyാൻ കഴിയും 
b. &ബാ�ിൽ / ഇെമയിലിൽ അഭ3ർtന ലഭിkുകയാെണjിൽ 500/- രൂപ + 
ജിഎസ്ടി ഈടാkും;

റീേപയ് െമn ് െഷഡ3ൂൾ ഫീസ്

a. റീേപയ് െമn ് െഷഡ3ൂൾ െവബ് / െമാൈബൽ േപാർ-ലിൽ നിn് സൗജന3മായി 
ഡൗൺേലാഡ് െചyാൻ കഴിയും 
b. &ബാ�ിൽ / ഇെമയിലിൽ അഭ3ർtന ലഭിkുകയാെണjിൽ 500/ രൂപ + 
ജിഎസ്ടി ഈടാkും;

&പമാണfളുെട ലിs ് ഫീസ്

a. ഇl, വായ്പയുെട ആദ3 വിതരണtിെn &പാരംഭ 6 മാസtിനുllിൽ 
അഭ3ർtിkുകയാെണjിൽ 
b. വായ്പയുെട ആദ3 വിതരണtിൽ നിn് 6 മാസtിന് േശഷം - &ബാ�ിൽ / 
ഇെമയിലിൽ അഭ3ർtന ലഭിkുകയാെണjിൽ 750/-  + ജിഎസ്ടി

േലാൺ &പീേkാഷർ സ് േ""് െമn ്  750/- രൂപ + ജിഎസ്ടി  750/- രൂപ + ജിഎസ്ടി

നിലവിെല സാmtിക 
വർഷേtkുll താൽkാലിക 
പലിശ സർ-ിഫിk"് 
(ആദായനികുതിkു േവSി)

a) 2 താൽkാലികവും 1 അnിമവും പലിശ സർ-ിഫിk"് എlാ വർഷവും 
ഇെമയിൽ വഴി സൗജന3മായി അയയ്kും; 
b)  കൂടുതലായി ലഭിkുn ഓേരാ അഭ3ർtനയ്kും 500/- രൂപ  + ജിഎസ്ടി 
ഈടാkും; 
c) െവബ് ൈസ"് / േപാർ-ൽ / IVR ൽ നിn് സzയം ഡൗൺേലാഡ് െചyുnതിന ്
നിരk് ഈടാkിl

മുൻ സാmtിക 
വർഷേtkുll അവസാന 
പലിശ അടc സർ-ിഫിk"് 
(ആദായനികുതിkായി)

വസ്തുവിെn &പമാണfളുെട 
പകർp്

500/- രൂപ +  ജിഎസ്ടി,  ഇെമയിൽ വഴി ആവശ3െമjിൽ  
1000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി, പകർpുകൾkായി (പരമാവധി 50 േപജുകൾk്); 
1500/- രൂപ + ജിഎസ്ടി, 50-ൽ കൂടുതൽ േപജുകൾk്;

തിരിcടവ് നിർേdശfളുെട 
മാ"ം

PDC േമാഡിൽ നിn് NACH േമാഡിേലk് മാറുകയാെണjിൽ സൗജന3മാണ്; 
NACH േമാഡിൽ നിn് E-NACH േലk് മാറുകയാെണjിൽ സൗജന3മാണ്; 
ഫിസിkൽ േമാഡ് - PDC/NACH േലk് മാറുകയാെണjിൽ 750/ രൂപ + ജിഎസ്ടി;

ROI മാ"ം -  ഫിക് സ്ഡിൽ നിnു 
ഫ ്േലാ-ിംഗിേലk്

3% of POS+ ജിഎസ്ടി 3% of POS + ജിഎസ്ടി

ROI മാ"ം - ഫ ്േലാ-ിംഗിൽ നിnു 
ഫ ്േലാ-ിംഗിേലk് (പലിശ 
നിരk് കുറയ്kൽ)

0.5% of POS + ജിഎസ്ടി 1% of POS + ജിഎസ്ടി
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ROI മാ"ം - ഫിക് സ്ഡ്/
ഫ ്േലാ-ിംഗ ്-ൽ നിn് 
ഫിക് സ്ഡിേലk്

ഫിക് സ്ഡ്' പലിശനിരkിേലk് ഉll മാ"ം ലഭ3മl.

വസ്തു മാ"ുnതിനായിഉll 
ഫീസ്

25000/-രൂപ + ജിഎസ്ടി  25000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി

EMI േപയ ്െമnിനുll ഫീസ് 
ക3ാഷ്/സിംഗിൾ െചk് ആയി

1000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി 1000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി

കsഡി ചാർജുകൾ 
(വായ്പയുെട െമച3ുരി"ി /  
േഫാർേkാഷറിന് േശഷം 
തിരിെcടുkാt വസ്തു 
േരഖകൾk്)

1000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി p.m (വായ്പ അവസാനിpിkൽ/മcൂരി"ി യുെട 1 
മാസtിന് േശഷം)

അഭ3ർtന &പകാരം ഒറിജിനൽ 
വസ്തു &പമാണfളുെട 
വീെSടുkൽ

1000/-രൂപ + ജിഎസ്ടി 1000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി

വായ്പ അടcതിനു േശഷം 
േരഖകൾ നൽകുnതിനുll 
നിരkുകൾ

വായ്പ അടc 15 &പവൃtി ദിവസtിനു േശഷം ഉll െഡലിവറിk് ഫീസ് ഇl; 
7 മുതൽ 15 &പവൃtി  ദിവസtിനുllിൽ േനരെtയുll െഡലിവറിk് 
(അഭ3ർtന &പകാരം)  1000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി; 
5 മുതൽ 7  &പവൃtി  ദിവസtിനുllിൽ േനരെtയുll െഡലിവറിk് 
(അഭ3ർtന &പകാരം)  1500/- രൂപ + ജിഎസ്ടി;

2016 ജനുവരി 31 ന് േശഷം 
വിതരണം െചയ്ത 
വായ്പകൾkുll CERSAI 
നിയമ&പകാരമുll CERSAI ഫീസ്

 100/- രൂപ + ജിഎസ്ടി

2016 ജനുവരി 31 ന് മുm് 
വിതരണം െചയ്ത 
വായ്പകൾkുll CERSAI 
നിയമ&പകാരമുll CERSAI ഫീസ്

 500/-രൂപ+ ജിഎസ്ടി

MODT/രജിസ് േ&ടഷൻ ചാർജ് 
സൃഷ്ടിkൽ/റdാkൽ

500/- രൂപ+ ജിഎസ്ടി

ROC ചാർജ് സൃഷ്ടിkൽ/
റdാkൽ

NA Rs 500 രൂപ + ജിഎസ്ടി

േരഖ തിരയൽ ഫീസ് യഥാർt &പകാരം യഥാർt &പകാരം

* 1) മിനിമം േ&പാസsിംഗ ്ഫീസ് 10,000/- രൂപ + ബാധകമായ നികുതികളാണ്. വായ്പാ അേപk നൽകുേmാൾ 
മുഴുവൻ ഫീസും പൂർണമായി അടയ്kണം. വായ്പാ അേപk അംഗീകരിkെp-ിെljിൽ, പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് 
ഫിനാൻസ് ലിമി"ഡ് (PNB Housing Finance Limited) താെഴ കാണിcിരിkുn േ&പാസsിംഗ ്ഫീസ് നിലനിർtും.   
a) ഭവനവായ്പ -   പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമി"ഡ് (PNB Housing Finance Limited) വിലയിരുtുn ഓേരാ 
വസ്തുവകകൾkും മുഴുവൻ േ&പാസsിംഗ ്ഫീസിൽ നിnും 3000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി നിലനിർtും 
b) േനാൺ േഹാം േലാൺ  - പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമി"ഡ് (PNB Housing Finance Limited) വിലയിരുtുn 
ഓേരാ േ&പാpർ-ിയുെടയും േ&പാസsിംഗ ്ഫീസിൽ നിn് 5000/- രൂപ + ജിഎസ്ടി നിലനിർtും.

** 2) വായ്പയുെട ഭാഗികമായ േപയ ്െമnായി ഉll തുക, നിലവിലുll ഇഎംഐ (EMI)യുെട  കുറiത ് 5 
ഇര-ിെയjിലും ആയിരിkണം
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D)  റdാkൽ 

ഇവിെട പറiിരിkുnതിൽ അടfിയിരിkുnത ്എnുതെnയായാലും, ഒരു േനാൺ െപർേഫാമിംഗ ്
അസ"് ആവുകേയാ അെljിൽ വിതരണ പ&തികയുെടയും േലാൺ േഡാക3ുെമnുകളുെടയും നിബnനകൾ 
പാലിkാtതിെn േപരിേലാ, അfെന എnു കാരണമായാലും, ഒരു മുൻകൂർ അറിയിp് കൂടാെത, എേpാൾ 
േവണെമjിലും േലാണിെn എടുkാt/&പേയാജനമിlാt/ഉപേയാഗിkാt ഭാഗം റdാkാേനാ/
പരിഷ് kരിkാേനാ ഉll നിരുപാധികമായ അവകാശം PNBHFL-ന് ഉSായിരിkും. അtരം റdാkൽ 
സാഹചര3tിൽ, േലാൺ േഡാക3ുെമnുകളിെല എlാ വ3വsകളും, ഇതിേനാടകം എടുtതും 
കുടി{ികയുllതുമായ േലാണിെn ഭാഗം ഫല&പദവും സാധുതയുllതുമായി തുടരും. കൂടാെത, കടം 
വാfുnയാൾ (ആളുകൾ) കുടി{ികയുll തുകകൾ കൃത3സമയtും കൃത3മായും തിരിcടയ്േkSതാണ്. 

E. വായ്പയ്kുll െസക3ൂരി"ി  

I. േലാണിനുll െസക3ൂരി"ി െപാതുെവ ധനസഹായം നൽകുn േ&പാpർ-ിയുെട െസക3ൂരി"ി പലിശേയാ 
അെljിൽ PNBHFL ആവശ3െpടുn മേ"െതjിലും െകാളാ"റൽ/ഇടkാല െസക3ൂരി"ിേയാ 
ആയിരിkും. െസക3ൂരി"ിയിൽ, ഗ3ാരSി, ൈഹേpാെതേkഷൻ, േമാർ-്േഗജ,് ഈട് എnിവയും 
PNBHFL അനുേയാജ3െമn് കരുതുn മേ"െതjിലും തരtിലുll സുരkയും ഉൾെpേ-kാം 

II. െകാളാ"റൽ െസക3ൂരി"ിയായി (വായ്പ േരഖകളിൽ വിശദാംശfൾ നൽകിയിരിkുnു) വാഗ്ദാനം 

3) െറസിഡൻഷ3ൽ െക-ിടം, ആവശ3മായ എlാ െറഗുേല"റി അംഗീകാരfേളാടും കൂടി, പണി തീരുnതു വെര 
'െറസിഡൻഷ3ൽ േpാ-് േലാൺ' ('ResidenXal Plot Loan'), 'േനാൺേഹാം േലാൺ' ('Non-Home Loan') ആയി 
കണkാkെpടുnു.

3) വായ്പാ അkൗSിെല പുനഃ&കമീകരണtിെn &പഭാവം, അതായത്, പാർ-് &പീേപയ ്െമn ് അെljിൽ പലിശ നിരk് 
മാ"ം, പരസ്പര സmതേtാെടയുll നിബnനകളും വ3വsകളും അനുസരിc്  അടുt ഗഡു ൈസkിളിൽ 
നൽകും.

4) േസവനfൾkായി മൂnാം കkികൾk് (third parXes) പണമടയ്kരുെതn് ഉപേഭാkാkേളാട് 
അഭ3ർtിkുnു.

5) മാസtിെല 25-നും തുടർnുll മാസtിെല 5-നും ഒഴിെകയുll എlാ ദിവസfളിലും ഭാഗിക/പൂർtമായ 
മുൻകൂർ േപയ ്െമn ് അഭ3ർtനകൾ സzീകരിkാവുnതാണ് (രS് ദിവസവും ഉൾെpെട). ഉപേഭാkാkൾ അവരുെട 
pാൻ അനുസരിc് ഭാഗിക േപയ ്െമn ് (എെnjിലും ഉെSjിൽ) െഷഡ3ൂൾ െചyാൻ അഭ3ർtിkുnു.

നിേkപVൾk് ബാധകമായ ചാർജുകളുെട െഷഡ3ൂളും നികുതികളും

വിശദാംശVൾ വ3kിഗത നിേkപം വ3േk3തര നിേkപം

ഏ"വും കുറi േലാk്-ഇൻ 
കാലയളവ് 3 മാസം 

3 മാസtിനുllിൽ &പീമേചz 
ർഡ് പിൻവലിkൽ 
അനുവദനീയമl.

3 മാസtിനുllിൽ &പീമേചz 
ർഡ് പിൻവലിkൽ അനുവദനീയമl.

&പീമേചzർഡ് പിൻവലിkൽ 3 
മാസtിനു േശഷം, എnാൽ 6 
മാസtിനു മുm്

െഡേpാസി"് &പവർtിc 
കാലയളവിൽ &പതിവർഷം 4% (@ 
4% per annum) പലിശ നൽകും 
.

പലിശ നൽകിl.

&പീമേചzർഡ് പിൻവലിkൽ 6 
മാസtിനു േശഷം, എnാൽ 
മച3ൂരി"ി തീയതിkു മുm്

െഡേpാസി"് &പവർtിc കാലയളവിന് ബാധകമായ പലിശ നിരkിേനkാൾ 1% 
കുറവ്   പലിശ നൽകും

&പീമേച3ർഡ് പിൻവലിkൽ
&പിമചzർ പിൻവലിkലിെn കാര3tിൽ, ഉപേഭാkാവിൽ നിn് അധിക 
േ&ബാkേറജ ്(െകാടുt െമാtം േ&ബാkേറജിൽ നിnും യഥാർttിൽ 
െഡേpാസി"് &പവർtിc കാലയളവിെല േ&ബാkേറജ ്കുറcുllത)് വീെSടുkും.

കുറിp്: േമൽpറZ ഫീസ് / നിരkുകൾ കmനിയുെട വിേവചനാധികാരtിൽ മാ"tിന് വിേധയമാണ്.
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െചyുn േ&പാpർ-ിയിൽ  PNBHFL-ന് അനുകൂലമായി ആദ3േt എക് സ് kൂസീവ് ചാർജായി േലാൺ 
സുരkിതമാkും. െകാളാ"റൽ െസക3ൂരി"ിയായി ഓഫർ െചyുn േ&പാpർ-ിk് വ3kവും വിപണനം 
െചyാവുnതും നിർvിഘ്നവുമായ ഉടമsാവകാശവും ഉSായിരിkും.  PNBHFL-ന് 
ആവശ3മാേയkാവുn ആധാരfൾ, േരഖകൾ, റിേpാർ-ുകൾ എnിവയുെട ഒറിജിനൽ/പകർp് കടം 
വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) ഹാജരാkണം. കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) PNBHFL 
ആവശ3െpടുn പkം &പസ്തുത െസക3ൂരി"ി നിർmിkുnതിന ്നൽേകS എlാ ചാർജുകളും 
വഹിkുകയും അതിെn പൂർണതയ്k് ആവശ3മായ എlാ നടപടികളും സzീകരിkുകയും െചyണം. 
െസക3ൂരി"ിയായി വാഗ്ദാനം െചyുn േ&പാpർ-ി നിർmാണtിനുll pാൻ േയാഗ3തയുll 
അധികാരി അംഗീകരിkുnതാണ്. വായ്പയുെട കറൻസി കാലt ്ഏത ്സമയtും കടം 
വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) അെljിൽ മേ"െതjിലും വ3kി ഇത ്ലംഘിkുവാൻ പാടിl.  

III. കmനി ആക ്ട്, 2013 (ആവശ3െമjിൽ) അെljിൽ CERSAI k് കീഴിലുll ച-fൾ, അെljിൽ 
ബാധകമായ മ"് നിയമfൾ എnിവയ്k് അനുസൃതമായി കmനികളുെട രജിസ്&ടാർ ഓഫ ്
കmനീസിൽ രജിsർ െചyാൻ, രജിsർ െചേyS േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾk് കീഴിൽ സൃഷ്ടിc 
ചാർജുകൾk് വായ്പkാരൻ(ആളുകൾ)/െസക3ൂരി"ി െ&പാൈവഡർ കാരണമാകും. ഇത ്നിvിത 
സമയtിനുllിൽ ഉപയുkമാkുകയും രജിസ്േ&ടഷൻ സർ-ിഫിk"് PNBHFL-ന് നൽകുകയും 
െചyണം. 

IV. കടം വാfുnയാൾ/െസക3ൂരി"ി െ&പാൈവഡർ, ആവശ3െമjിൽ, PNBHFL-ന് സzീകാര3മായ േലാൺ 
സുരkിതമാkാൻ അധിക െസക3ൂരി"ി നൽകും. വ3kവും വിപണനം െചyാവുnതും 
നിർvിഘ്നമായതും കാർഷിേകതരവുമായ ആ സzt ്േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾk് കീഴിൽ 
വ3kമാkിയി-ുll െസക3ൂരി"ി കവർ വെരയുllേതാ PNBHFL െn മാ&തം 
വിേവചനാധികാരtിലുllേതാ ആയിരിkും. 

V. സൃഷ്ടിkാൻ ഉേdശിc സുരkയും അവകാശfളും ഉടമsാവകാശവും ഏെതjിലും വിധtിൽ 
അപായtിലാകുകേയാ അപകടtിലാകുകേയാ െചയ്താൽ, പണയtിലൂെട ചാർജുകൾ സzയേമവ 
റിലീസ് െചyുnതിന ്അത് കാരണമാകിെln് കടം വാfുnയാൾ (ആളുകൾ) അംഗീകരിkുകയും 
സmതിkുകയും sിരീകരിkുകയും െചyുnു. അtരtിലുll (മുകളിൽ വിവരിcതുേപാെല) 
ഏെതjിലും സാഹചര3മുSായാൽ, വായ്പ സുരkിതമാkുnതിന,് വായ്പkാരൻ(ർ) വസ്തുവിെn 
തtുല3മായ മൂല3tിെn െസക3ൂരി"ി പകരം നൽകുെമn് കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) 
സmതിkുകയും ഏെ"ടുkുകയും െചyുnു. 
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F) വസ്തുവിെn/കടം വാVുnവരുെട ഇൻഷുറൻസ് 
ഈ േലാണിെn കാലയളവിൽ PNBHFL വ3kമാkിയ തുകയ്k് തീ, െവllെpാkം, ഭൂകmം, മ"് 
അപകടfൾ എnിവയ് െkതിെര െസക3ൂരി"ിയായി വാഗ്ദാനം െചyുn േ&പാpർ-ി യഥാസമയം 
ഇൻഷzർ െചയ്തി-ുെSn് ഉറpാേkSത ്കടം വാfുnയാളുെട ഉtരവാദിtമായിരിkും, 
PNBHFL മാ&തമായിരിkും ഗുണേഭാkാവ്. . അതിെn െതളിവുകൾ എlാ വർഷവും അെljിൽ 
PNBHFL ആവശ3െpടുേmാെഴlാം PNBHFL-ന് നൽകണം. &പസ്തുത ആവശ3tിനായി PNBHFL 
വ3kമാkിയ തുക പരിഗണിkാെത തെn, മതിയായ തുകയ്k് േ&പാpർ-ി ഇൻഷzർ െചyാൻ കടം 
വാfുnയാൾ (ആളുകൾ) പൂർtമായും ബാധ3sരായിരിkും. 

െkയിമുകളും കവേറജും ഉൾെpെടയുll നിബnനകളും വ3വsകളും അtരം ഇൻഷുറൻസ് 
േപാളിസി ഇഷ3ൂ െചyുnയാളാണ് നിയ&nിkുnത.് ഇൻഷുറൻസ് േപാളിസിk് കീഴിലുll 
PNBHFL-െn പj് ഒരു െഫസിലിേ""റുേടതായിരിkുെമnും &ശdിkുക. േപാളിസിk് കീഴിലുll 
ഭാവിയിെല ഏെതjിലും െkയിം കവർ െചyാനും പരിഹരിkാനുമുll തീരുമാനം ഇൻഷുറൻസ് 
കmനിയിൽ മാ&തമായിരിkും. നിേവദനവിഷയം ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. 

G) േലാൺ വിതരണം െചyുnതിനുll വ3വsകൾ  
േലാൺ വിതരണtിനുll വ33വsകൾ േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾk് കീഴിൽ വിശദമായി 
&പതിപാദിkും, എnിരുnാലും മുഖ3വും  &പധാനെp-തുമായ ചില വ3വsകൾ ചുവെട 
സൂചിpിcിരിkുnു: 

I. അനുമതി കtിൽ / മേ"െതjിലും േലാൺ േഡാക3ുെമnുകളിൽ PNBHFL സൂചിpിcി-ുll 
&പസkമായ എlാ േരഖകളുെടയും സമർpണം; 

II. വസ്തുവിെn നിയമപരവും സാേjതികവുമായ വിലയിരുtൽ; 

III. അനുമതി കtിൽ വ3kമാkിയിരിkുnതുേപാെല കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) സznം 
വീതtിെn അടവ് േപയ ്െമn ് (സztിെn െമാttിലുll തുക േലാൺ തുകേയkാൾ കുറവ്); 

IV. േലാൺ ഉപേയാഗിcതിെn മതിയായ െതളിവ് നൽകൽ (തുടർnുll വായ്പയുെട വിതരണtിെn 
കാര3tിൽ); 

V. നിർmാണtിെല പുേരാഗതി/കാലതാമസം, വസ്തുവിന് എെnjിലും വലിയ നാശനഷ്ടം, 
േജാലിയിൽ നിയമന/സmർk വിശദാംശfളിെല മാ"ം, വസ്തുവിെന സംബnിkുn നികുതികൾ 
അടയ് kാtത ്എnിവെയkുറിcുll വിശദാംശfൾ ഉൾെpെട എlാ വിവരfളും പതിവായി 
PNBHFL നു നൽകുnത ്കടkാരൻ(ർ) ഏെ"ടുkുക; 

VI. അംഗീകൃത pാൻ അനുസരിc് വസ്തുവിെn നിർmാണം ഏെ"ടുkുnു; 

VII. േ&പാജക്" ്തുടfുnതിന ്ആവശ3മായ അനുമതികൾ (സzt ്sിതി െചyുnിടt)് െഡവലpർ 
േനടിയി-ുെSn് കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) സzയം തൃപ്തിെpടണം; 

VIII. േ&പാpർ-ിk് ആവശ3മായ എlാ അംഗീകാരfളും ലഭിcി-ുS്, േ&പാpർ-ി പുനർവിൽpനയിൽ 
വാfുകയാെണjിൽ വിൽpനkാരെn പkൽ അതു ലഭ3വുമാണ്; 

IX. കടം വാfുnയാൾ (ആളുകൾ) ആവശ3മായ എlാ േകാർpേറ"് നടപടികളും എടുkുകയും എlാ 
kിയറൻസുകളും (കടം വാfുnവരുെട െഷയർേഹാൾഡർമാരും അതിെn ഡയറക്ടർ േബാർഡും 
കൂടി പാസാkിയ േകാർpേറ"് തീരുമാനfളും ഉൾെpെട) / േബാർഡ് ഓഫ ് &ടsികളിൽ നിnുll 
അംഗീകാരfളും &പേമയfളും /പരിമിത ബാധ3ത പാർ-നർഷിp് േബാർഡിൽ നിnുll അധികാര 
&പ േമയfളം / പാർ -്ന ർഷി p് േഫമിൽ നിnുll ആധികാരിക കt് / H U F - െn 
േകാപാർെസനർമാരിൽ നിnുll അധികാരപ &തം /പവർ ഓഫ് അേ"ാർണി , േലാൺ 
ലഭ3മാkുnതിനും െസക3ൂരി"ി സൃഷ്ടിkുnതിനുമായി, പണയം, മൂnാം കkി േമാർ-്േഗജ ്
അെljിൽ ൈഹേpാെതേkഷൻ എnിവ ഉൾെpെട, &പസkമായ േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾ, 
അതുവഴി വിഭാവനം െചയ്ത ഇടപാടുകൾ, അവയുെട നിർvഹണം എnിവയുെട kിയറൻസ് 
വായ്പkാരൻ (ർ ) േനടിയിരിkണം . അtരം kിയറൻസുകളുെട /അംഗീകാരfളുെട 
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സാk3െpടുtിയ യഥാർt പകർpുകൾ വായ്പkാരൻ(ർ) PNBHFL-ന് ൈകമാറിയിരിkണം; 

X. [എൽആർഡി എസ്േ&കാ അkൗSിേലk് റിസീബവബിൾസ് നിേkപിkുnതിനായി, PNBHFL 
നിർേdശിkുnതുേപാെല, കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ), PNBHFL, എസ്േ&കാ ഏജn് 
എnിവർ ഒരു എസ്േ&കാ കരാറിേലാ മേ"െതjിലും േരഖയിേലാ അെljിൽ കരാറിേലാ എtുnു. 
എസ്േ&കാ അെkൗSിൽ ൈകവശാധികാരം/ചാർജ് സൃഷ്ടിkുnത ് ഉൾെpെടയുll കി-ാനുll 
തുകകൾ തിരിcടയ്kുnതിനും വിതരണം െചyുnതിനും, അtരം ചാർj ് ഒരു കmനി 
േരഖെpടുtുn സാഹചര3tിൽ ഇതു സഹായിkുnു,]2 
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XI. xi. കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) േബാS് അെljിൽ ഡിമാൻഡ് േ&പാമിസറി േനാ-്, PDC-കൾ, 
െസക3ൂരി"ി േഡാക3ുെമnുകൾ, ബാധകമായ നിയമfൾ പാലിkുnതിെn െതളിവുകൾ, േലാണിെn 
തുകയ്k് PNBHFL-ന് അനുകൂലമായ ഇൻഷുറൻസ് പരിരkയുെട െതളിവ് എnിവ തyാറാkി 
എtിcുെകാടുkണം. 

 

2. Applicable for Lease Rental Discounting (LRD) cases 

H) പരിേശാധന: 

േലാണിെn കാലയളവിൽ PNBHFL-െn ഒരു ഉേദ3ാഗsൻ മുേഖന സമയാസമയfളിൽ േ&പാpർ-ി 
പരിേശാധിkാനുll അവകാശം PNBHFL-ന് ഉSായിരിkും. 

I) വായ്പയുെടയും പലിശയുെടയും തിരിcടവ് 

I. വിതരണ പ&തികയിൽ സൂചിpിcി-ുll തീയതിയിൽ &പതിമാസ അടിsാനtിൽ 
അടയ് േkS തുല3മായ &പതിമാസ തവണകളിലൂെട ("ഇഎംഐകൾ") വായ്പ 
തിരിcടയ് kാവുnതാണ്. യഥാർttിൽ വിതരണം െചയ്ത തുകെയ 
അടിsാനമാkിയാണ് EMI-കൾ കണkാkുnത.് ഇത ്PNBHFL-െn 
വിേവചനാധികാരtിൽ പുനരവേലാകനtിന് വിേധയമാണ്. അnിമ വിതരണ സമയt ്
കൃത3മായ EMI-കൾ കണkാkും. 

II. &പീ-ഇഎംഐ പലിശ ("PEMII") ഡിേബഴ ്സ് െമn ് െല"റിൽ പറiിരിkുn നിvിത 
തീയതിയിൽ &പതിമാസ അടിsാനtിൽ അടയ്േkSതുS്, അത് വാർഷിക പലിശ 
നിരkിൽ കണkാkുകയും െചyും. േലാണുമായി ബnെp-് ആദ3 വിതരണ തീയതി മുതൽ 
EMI ആരംഭിkുn തീയതി വെര ഇത ്ഈടാkും. 

III. കടം വാfുnയാൾ(ആളുകൾ) PNBHFL-ന് അടയ് kണം (എ) ഓേരാ EMI-യും അതിെn 
ആരംഭം മുതൽ നിvിത തീയതികളിൽ; അെljിൽ (ബി) ഇഎംഐ ആരംഭിkുnത ്വെര, 
ബnെp- നിvിത തീയതികളിൽ കടം വാfുnയാൾ (കൾ) PEMII അടയ് േkSതാണ്. 
വിതരണ കtിൽ സൂചിpിcിരിkുn തീയതികളിൽ കടം വാfുnയാൾ (കൾ) PEMII/EMI 
അടയ് േkSതാണ്. അtരം ദിവസം ഒരു ബിസിനs ്ദിനമെljിൽ, PEMII/EMI കടം 
വാfുnയാൾ(കൾ) അതിനു മുmെt ബിസിനs ്ദിനtിൽ അത് അടയ് േkSതാണ്. 

IV. േപയ ്െമn ് ൈവകുകയാെണjിൽ, കാലാകാലfളിൽ PNBHFL നിർtയിkുn നിരkിൽ, 
കാലതാമസം വn കാലെt കുടി{ിക ചാർജുകൾ ഈടാkും. 

V. പലിശ നിരkിേലാ PNBHFR-േലാ മാ"ം/പരിഷ് കരണം എnിവെയ തുടർn് PNBHFL-ന് 
EMI-കൾ പരിഷ്കരിkാേനാ തിരിcടവ് കാലയളവ് പുതുkാേനാ ഉll അവകാശവും പൂർt 
വിേവചനാധികാരവും ഉSായിരിkും. അതനുസരിc് പുതിയ േപാs ്േഡ"ഡ് െചkുകൾ 
("PDC-കൾ") നിേkപിkുnതിന,് അെljിൽ പിൻവലിkാനാകാt NACH മാൻേഡ"ിന് 
പുതുkിയ EMI-കൾkായി വായ്പkാരൻ(കൾ) സzേമധയാ നൽകും. 

VI. േമൽpറiവയുെട സാമാന3തയിൽ പരിമിതെpടുtാെത, വായ്പയുെട തിരിcടവിനായി 
PNBHFL വ3kമാkിയ തുകകൾkായി കാലാകാലfളിൽ PNBHFL നിർബnമാkുn 
PDC-കളുെട എtം വായ്പെയടുkുnയാൾ (കൾ) നൽകും. 

J) &പീേപയ ്െമn ് ചാർജുകൾ  

നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാjിെn ("NHB") മാർgനിർേdശfൾ/സർkുലറുകൾk് അനുസൃതമായി, 
PNBHFL അതിെn െവബ് ൈസ"ിൽ കാലാകാലfളിൽ അപ് േഡ"് െചyുnതുേപാെല, 
െപാതുജനfൾk് വിവരfൾ നൽകുnതിന,് മുൻകൂർ േപയ ്െമn ് ചാർജ്(കൾ) ഈടാkും. 
കൂടാെത ഇവിെട നൽകിയിരിkുnത ്േപാെല “എൻഎc്ബിയുെടയും മ"് െറഗുേല"റി 
അേതാറി"ിയു(കളു)െടയും മാർgനിർേdശfൾ/സർkുലറുകൾk് വിേധയമായി, അെljിൽ 
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േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾk് കീഴിലുll നിബnനകൾk് വിേധയമായി, കടം വാfുnയാൾk് 
മുpത ്(30) &പവൃtി ദിവസfൾ വ3kമായി നൽകിയാൽ വായ്പ മുൻകൂ-ി അടയ്kാം അെljിൽ 
ഭാഗികമായി അടയ്kാം. ഇതിനായി PNBHFL-ന് േരഖാമൂലമുll അറിയിp് നൽകിയി-ുS്. 
PNBHFL േനാ-ീസ് ലഭിc യഥാർt തീയതി മുതൽ മുpത ്(30) ദിവസfൾ കണkാkും. 

K)           േലാണിെn വാർഷിക കുടിNിക എlാ വർഷവും ഏ&പിൽ 30-ന് &പഖ3ാപിkും.  

L)            കുടിNിക വീെdടുkുnതിന ്പിnുടേരd നടപടി&കtിെn സംkിപ്ത സൂചനകൾ  

ജിടിസിയിൽ (“വീഴ്ച വരുtുn സംഭവം”) പരാമർശിcി-ുll ഏെതjിലും കൃത3വിേലാപ 
സംഭവമുSായാൽ, കടം വാfുnയാൾ (ആളുകൾ) PNBHFL-ന് അടയ് േkS എlാ കുടി{ിക 
തുകയും ഉടനടി നൽേകSിവരും, കൂടാെത അtരം ആവശ3മായ നടപടി&കമfൾ/നടപടികൾ 
ഏെ"ടുkാനുll അവകാശം PNBHFL-ൽ നിkിപ് തമാണ്. േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾk് കീഴിൽ 
അതിെn അവകാശfൾ നടpിലാkുക, നിയമ&പകാരം ലഭ3മായ &പതിവിധി അനുസരിc് 
െസക3ൂരി"ി നടpിലാkി, കാലതാമസമുll േപയ ്െമnിന് കുടി{ിക ചാർജുകൾ ഈടാkുക. 
എnാൽ അതിൽ മാ&തം പരിമിതെpടുtരുത.് ഓേരാ േകസിെnയും സാഹചര3fെള ആ&ശയിc് 
യഥാർt നടപടി&കമം PNBHFL നിർtയിkും. 

M)        കsമർ സർവീസ്  
േലാണുമായി ബnെp-് കടം വാfുnയാളുെട എlാ േചാദ3fളും ആശjകളും PNBHFL േകൾkുകയും 
ൈകകാര3ം െചyുകയും െചyും 
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I. ഓഫീസിെല സnർശന സമയം- 10:30 AM മുതൽ 3:00 PM വെര (തിjൾ മുതൽ 
ശനി വെര). PNBHFL ഓഫീസ് എlാ മാസവും ഞായറാഴ്ചയും ഒnും രSും 
ശനിയാഴ്ചകളിലും അടcിരിkും. 

II. കsമർ സർവീസിനായി ബnെpേടS വ3kിയുെട വിശദാംശfൾ - PNBHFL-െn 
&ബാ�് ഓഫീസിെല കsമർ സർവീസ് മാേനജർ. 

III.     ൈടം ൈലൻ ഉൾെpെട ഇനിpറയുnവ3  േനടുnതിനുll 

നടപടി&കമം ചുവെട സjീകരിcിരിkുnു:  

o േലാൺ അkൗS് േs"്െമn ് - 10 &പവൃtി ദിവസfൾkുllിൽ 

o ഉടമsാവകാശ േരഖകളുെട േഫാേ-ാേകാpി#- 15 &പവൃtി 
ദിവസfൾkുllിൽ. 

o േലാൺ അടയ്kുേmാൾ/ൈകമാ"ം െചyുേmാൾ ഒറിജിനൽ 
േഡാക3ുെമnുകളുെട മടkം - 30 &പവൃtി ദിവസfൾkുllിൽ. 

&ശdിkുക: PNBHFL-െn വിേവചനാധികാരtിൽ ഓേരാ േസവന അഭ3ർtനയുെടയും പൂർtീകരണ 
സമയം മാ"tിന് വിേധയമാണ്. PNBHFL-െn െവബ് ൈസ"ിെല "െഫയർ &പാക്ടീസ് േകാഡ്" വിഭാഗtിന് 
കീഴിൽ അപ് േഡ"് െചയ് ത േസവന അഭ3ർtനയുെട ഏ"വും പുതിയ െഷഡ3ൂൾ, അതായത്, 
www.pnbhousing.com അെljിൽ PNBHFL-െn &ബാ�് ഓഫീസിൽ േസവനfൾ ലഭ3മാkുn സമയം, 
വായ്പkാരേനാട്(േരാട്)  റഫർ െചyാൻ അഭ3ർtിkുnു. 

N) പരാതിപരിഹാരം  
െലവൽ 1 
ഉപേഭാkാവിന് അവെn/അവളുെട പരാതി &ബാ�് ഓഫീസിൽ േപാs ്െചyാം അെljിൽ 
ഞfളുെട െവബ് ൈസ"ിെല 'കsമർ െകയർ' വിഭാഗtിന് കീഴിൽ ഞfൾk് എഴുതാം, അതായത്, 
www.pnbhousing.com അെljിൽ customercare@pnbhousing.com. 10 &പവൃtി ദിവസtിനകം 
പരിഹാരം ഉSാkാനാണ് &ശമം. 
െലവൽ 2 
കsമർ െകയർ നൽകുn തീർpിൽ ഉപേഭാkാവ് തൃപ്തനെljിൽ, അയാൾk് 
nodalofficer@pnbhousing.com എn വിലാസtിൽ പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർk് അവരുെട 
പരാതി േപാs ്െചyാം. 7 &പവൃtി ദിവസtിനകം പരിഹാരം ഉSാkാനാണ് &ശമം. 
െലവൽ 3 
േനാഡൽ ഓഫീസർ നൽകുn തീർpിൽ ഉപേഭാkാവ് തൃപ്തനെljിൽ, അയാൾk് 
executivedirector@pnbhousing.com എn വിലാസtിൽ പരാതി േപാs ്െചyാം. 7 &പവൃtി 
ദിവസtിനകം പരിഹാരം ഉSാkാനാണ് &ശമം. 
പകരമായി, ഉപേഭാkാkൾk് പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർk് ഇനിpറയുn വിലാസtിൽ എഴുതാം:- 
PNB ഹൗസിംഗ ്ഫിനാൻസ് ലിമി"ഡ്, 
9-Tം നില, അ&nിk് ഭവൻ, 22 കസ്തൂർബാ ഗാnി മാർഗ,് ന3ൂഡൽഹി – 110001 കുറിp്: - കവറിന് 
മുകളിൽ ‘പരാതി പരിഹാരം’ എn് ദയവായി േരഖെpടുtുക. 

െലവൽ 4 

മുകളിൽ പറi ഇടfളിൽ നിn് ന3ായമായ സമയtിനുllിൽ, ഉപേഭാkാവിന് സംതൃപ്തി 
േതാnുn തരtിൽ പരാതിയുെട പരിഹാരമാകാt സാഹചര3tിൽ, ഉപേഭാkാവിന് താെഴ 
നൽകിയിരിkുn വിലാസtിൽ നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാjിെന സമീപിkാവുnതാണ്. 

നാഷണൽ ഹൗസിംഗ ്ബാk്, 

ഡിpാർ-് െമn ് ഓഫ ്െറഗുേലഷൻ ആൻഡ ്സൂpർവിഷൻ, (പരാതി പരിഹാര െസൽ), നാലാം നില, 

mailto:executivedirector@pnbhousing.com
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േകാർ-5A, ഇn3 ഹാബി"ാ"് െസnർ, േലാധി േറാഡ്, ന3ൂഡൽഹി – 110003 

a) https://grids.nhbonline.org.in/ www.nhb.org.in 

 
3 േലാൺ അkൗS് നmറും ഐഡnി"ി &പൂഫും നൽകി PNBHFL-െn &ബാ�് ഓഫീസിെല &ബാ�് കsമർ സർവീസ് മാേനജരിൽ 
നിn് വായ്പ എടുkുnയാൾk് ഈ േസവനfൾ ലഭ3മാkാം. പകരമായി, കടം വാfുnയാൾk് അതിെn െവബ് ൈസ"ിെല 
“കsമർ െകയർ” വിഭാഗtിന് കീഴിൽ “ഞfൾk് എഴുതാം” ഉപേയാഗിkാം, അതായത് www.pnbhousing.com. 

http://www.nhb.org.in/
http://www.pnbhousing.com
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േമൽpറi നിബnനകളും വ3വsകളും കടം വാfുnയാൾ (ആളുകൾ) വായിkുകേയാ/ കടം 
വാfുnയാൾk് (ആളുകൾk്) മനsിലാകുn ഭാഷയിൽ വായിcുെകാടുkുകയും 
വിശദീകരിkുകയും െചയ് തു. കടം വാfുnയാൾk് എം ഐ ടി സിയുെട ഒരു പകർp് ലഭിkുകയും 
േലാൺ േഡാക3ുെമnുകൾkും അനുവാദപ&തികയ്kും കീഴിലായി ഇവിെട പരാമർശിcിരിkുn 
നിബnനകളും വ3വsകളും നl മാനസികാവsയിൽ മനsിലാkിയ േശഷം അവെn സzത&n 
സmതേtാെടയും ഇcാശkിേയാെടയും ഈ േരഖയിൽ അവെn ഒpുകൾ/വിരലടയാളം 
േചർkുകയും െചയ്തി-ുS്. 

 

കടം വാfുnയാളുെട (കളുെട) ഒp് 

 
പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമി"ഡിെn അംഗീകൃത വ3kിയുെട ഒp് 

അനുബnം എ 

കടം വാVുnവരുെട(കളുെട) വിശദാംശVൾ 

േപര:്  

അ&ഡസ്: 

ഭരണഘടന 

(വ3kിഗത/ഏക ഉടമsൻ/കmനി/ HUF/LLP/ പkാളിt sാപനം/െസാൈസ"ി/&ടs)്: 

അനുമതി കtിെn വിശദാംശfൾ: 

വിതരണ കtിെn വിശദാംശfൾ: 


