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ਸਭ ਤ$ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ (ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) 

ਲੋਨ ਲਈ ਸਭ ਤ$ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾ ਂ ("ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ") ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ ਹਾਉਿਸਗੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟਡੇ, ਇੱਕ ਕਪੰਨੀ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਸੂਚੀ A 

["ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ"] ਿਵਚੱ ਵਰੇਵ ੇਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ("ਕਰਜ਼ਾ") ਕਪੰਨੀ ਐਕਟ, 1956, ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ 

L65922DL1988PLC033856 ਦ ੇਨਾਲ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ 9ਵL ਮਿੰਜ਼ਲ, ਅਤੰਿਰਕਸ਼ ਭਵਨ, 22 ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਧਂੀ ਮਾਰਗ, ਨਵL ਿਦਲੱੀ - 

110001, (“PNBHFL”) ਿਵਖ ੇਹ,ੈ ਹਠੇਾ ਂਪਿੜPਆ ਅਤ ੇਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਤੱਰ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਤਾ,ਂ ਿਜਨPਾ ਂਦ ੇਵਰੇਵ ੇਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਅਨੁਬਧੰ 

A ("ਪTਵਾਨਗੀ ਪਤੱਰ"), ਵਡੰ ਪਤੱਰ ਿਵਚੱ ਦੱਸ ੇਗਏ ਹਨ, ਿਜਨPਾ ਂਦ ੇਵਰੇਿਵਆ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਅਨੁਬਧੰ A ("ਵਡੰ ਪਤੱਰ"), GTC*1 ਅਤ ੇਹਰੋ ਿਵਚੱ ਿਜ਼ਕਰ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਜ ੋPNBHFL (ਸਮੂਿਹਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇ"ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ" ਵਜ$ ਜਾਣ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ) ਦ ੇਨਾਲ ਲੋਨ ਦ ੇਸਦੰਰਭ ਿਵਚੱ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ 

ਇੱਥੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇMITCs ਿਸਰਫ਼ ਸੰਕਤੇਕ ਹਨ ਅਤ ੇਸੰਪੂਰਨ ਨਹL ਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਵਡੰ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਇੱਥੇ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤ ੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕਈੋ ਿਵਰਧੋਤਾਈ ਹਣੋ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ, ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦ ੇ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਪTਚਿਲਤ 

ਹਣੋਗੀਆਂ । 

ਪੂਜੰੀਕਰਣ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦ ੇਅਰਥ GTC ਿਵਚੱ ਦੱਸ ੇਗਏ ਹਨ। 

ਕਰਜ਼ਾ 

ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤ$ ਹਵੋਗੇਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਲਾਗੂ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਿਵਆਜ 

ਦਰ, ਅਤ ੇਵਡੰ ਪੱਤਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਵੋਗੇੀ। ਖਾਸ ਵਰੇਿਵਆ ਂਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਡੰ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜP।ੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਦ ੇਪTੋਫਾਈਲ, ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਕTਿੈਡਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਲੋਨ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ(ਆਂ) ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਅਧੀਨ ਵਡੰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਵੋਗੇਾ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰPਾਂ ਨਹL ਕਢੱਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ PNBHFL ਵਡੰ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ - ਕਰਜ਼ੇ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਿਫਕਸਡ/ਫਲੋਿਟਗੰ/ਿਵਆਜ ਦੀ ਫਲੋਿਟਗੰ ਦਰ 'ਤ ੇਸਿਥਰ ਹਵੋਗੇੀ। 

a) ਸਿਥਰ ਦਰ - ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਆਂ) ਨY ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਿਵਆਜ ਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਵਆਜ ਦਰ ਕਰਜ਼ ੇਦ ੇਪੂਰ ੇਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰੌਾਨ 

ਸਿਥਰ ਰਹਗੇੀ। ਲਾਗੂ ਸਿਥਰ ਦਰ ਵਡੰ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤ ੇਪTਚਿਲਤ ਿਵਆਜ ਦਰ ਹਵੋਗੇੀ। 

ਫਲੋਿਟਗੰ ਦਰ - ਘਟਨਾ ਿਵਚੱ ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਆਂ) ਨY ਿਵਆਜ ਦੀ ਫਲੋਿਟਗੰ ਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਫਲੋਿਟਗੰ ਦਰ +/- ਮਾਰਿਜਨ 

(% ਦ ੇਰਪੂ ਿਵਚੱ) 'ਤ ੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦਹੇ ਹਵੋਗੇਾ। ਿਵਆਜ ਦੀ ਫਲੋਿਟਗੰ ਦਰ PNBHFR 'ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ 

ਹਵੋਗੇੀ ਿਜਵ[ ਿਕ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਸਮ[-ਸਮ[ 'ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ"ੈPNBHFR" ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਰੀਸੈਟ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਰੀਸੈਟ ਸਮ[ 

ਦੀ ਬਾਰਬੰਾਰਤਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਿਵਆਜ ਦਰ ਿਜਵ[ ਿਕ ਪੀਐਨਬੀ ਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਮ[-ਸਮ[ 'ਤ ੇਗਾਹਕ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦ 

ਦੀ ਿਕਸਮ, ਪTਚਿਲਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤ ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਨੰੂਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ PNBHFL ਦੀ ਅੰਦਰਨੂੀ 

ਨੀਤੀ PNBHFR ਿਵਚੱ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਵ\ਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਸਟਟੇਮ]ਟਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 

ਜਾਂ PNBHFL ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਸਮਝ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹL ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।  

b) ਿਫਕਸਡ ਅਤ ੇਫਲੋਿਟਗੰ ਦਰ - ਜਕੇਰ ਤੁਸL ਸਿਥਰ ਅਤ ੇਫਲੋਿਟਗੰ ਦਰ ਦੀ ਿਵਆਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹ ੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਪਰਕੋਤ ਧਾਰਾ (ਏ) 

ਅਤ ੇਫਲੋਿਟਗੰ ਦਰ 'ਤ ੇਉਪਰਕੋਤ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਦ ੇਤਿਹਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਵਆਜ ਦੀ ਸਿਥਰ ਦਰ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦਹੇ ਹਵੋਗੇਾ।  

c) PNBHFL ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋ ਿਵਆਜ ਦੀ ਸਿਥਰ ਦਰ ਸਕੀਮ ਤ$ ਫਲੋਿਟਗੰ ਿਵਆਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚੱ ਬਦਲਣ 

ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹਵੋਗੇਾ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਸਿਵਚ ਚਾਰਜ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਤ$ ਬਾਅਦ ਟਕੈਸਾਂ ਦ ੇਸਮ[ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹਣੋ ਵਾਲੇ 

ਟਕੈਸਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹਵੋਗੇ◌ਾ । 

1 ਆਮ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ (“GTC”) 03 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੰੂ ਨਵL ਿਦਲੱੀ/ਿਦਲੱੀ ਿਵਖੇ ਸਬ-ਰਿਜਸਟਰਾਰ VII ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹਨ, ਿਕਤਾਬ ਨੰਬਰ 4, ਵਲੋਯੂਮ ਿਵਚੱ ਰਿਜਸਟT ੇਸ਼ਨ 

ਨੰਬਰ 294 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 114 ਤ$ 157 'ਤ ੇਨੰਬਰ 1708 ਅਤ ੇਸਬ-ਰਿਜਸਟਰਾਰ SR VA ਹਜ਼ੌ ਖਾਸ ਨਵL ਿਦਲੱੀ/ਿਦਲੱੀ ਿਵਖੇ, 03 ਮਈ, 2019 ਨੰੂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 98 ਤ$ 151 'ਤ ੇਿਕਤਾਬ ਨੰ: 4, 
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ਵਾਲੀਅਮ ਨੰ: 463 ਿਵਚ ਰਿਜਸਟT ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 867 ਅਤ ੇ09 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਿਦਲੱੀ/ਨਵL ਿਦਲੱੀ ਿਵਖੇ ਸਬ-ਰਿਜਸਟਰਾਰ VII ਕਲੋ ਿਕਤਾਬ ਨੰਬਰ 4, ਵਲੋਯੂਮ ਿਵਚੱ ਰਿਜਸਟT ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 979 ਵਲੋ. 

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 57 ਤ$ 103 'ਤ ੇਨੰਬਰ 1614 ਅਤ ੇਕਰਨਾਲ, ਹਿਰਆਣਾ ਿਵਖੇ ਸਬ-ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ 04 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੰੂ ਬੁੱਕ I, ਵਾਲੀਅਮ ਦ ੇਤਿਹਤ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਨੰਬਰ 9326 ਵਜ$. ਪੰਨਾ 

ਨੰਬਰ 82 ਤ ੇਨੰ: 534। 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d) ਇਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਡੰ ਪੱਤਰ ਦ ੇ

ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਸੋਧ ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰ, ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ, ਅਤ ੇ ਐਸਐਮਐਸ 

PNBHFL ਵਬੈਸਾਈਟ ਤ ੇਪTਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ । 

ਲੋਨ 'ਤ ੇਿਵਆਜ ਚ\ਕ ਸ_ਪਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ$ ਜਾਂ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ$ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦ ੇਹਕੱ ਿਵਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਵੇਗੇਾ, NEFT, ਭੁਗਤਾਨ 

ਆਰਡਰ / ਮੰਗ ਡਰਾਫਟ / ਬ]ਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਡਾਕ ਆਰਡਰ ਿਜਵ[ ਿਕ ਕਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਵਡੰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ 

ਆਵਾਜਾਈ / ਸੰਗTਿਹ / ਹਕੀਕਤ ਿਵਚੱ ਲਏ ਗਏ ਸਮ[ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ। 

PNBHFL ਨੰੂ, ਪTਚਿਲਤ ਬਜ਼ਾਰ ਅਿਭਆਸ, ਮਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, PNBHFR/ਮਾਰਿਜਨ ਿਵਚੱ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ PNBHFL ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਿਦਸ਼ਾ-

ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ NHB/RBI ਮਾਪਦਡੰਾ ਂਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕTਿੈਡਟ ਰਿੇਟਗੰ ਦ ੇਡਾਊਨਗTੇਡ, ਿਰਜ਼ਰਵ ਲੋੜਾਂ, ਿਵਵਸਥਾ ਦ ੇ

ਮਾਪਦਡੰਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ[, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੰੂ ਰੀਸੈਟ/ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਵੋਗੇਾ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ ਿਕ PNBHFL, PNBHFL ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹਣੋ ਤਕੱ, 

PNBHFL, ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ, ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੰੂ ਰੀਸੈਟ/ਸੋਧਣ ਦ ੇਆਪਣ ੇਉਪਰਕੋਤ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ$ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਿਵਚੱ ਬਦਲਾਅ ਿਸਰਫ 

ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਹੀ ਲਾਗੂ ਹਣੋਗੇ। 

ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਡੰ ਪਤੱਰ ਦ ੇਸਦੰਰਭ ਿਵਚੱ ਸਸ਼ੰਧੋਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤੱਰ/ਈ-ਮਲੇ/ਐਸਐਮਐਸ/ਵਟਸਐਪ ਰਾਹL ਦੱਸੀ ਜਾਵਗੇੀ ਜਾ ਂPNBHFL ਵ\ਬਸਾਈਟ ਤ ੇਪTਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।  

B) ਕਾਰਜਕਾਲ  

ਲੋਨ ਦੀ ਿਮਆਦ PNBHFL ਦ ੇ ਿਵਵਕੇ 'ਤ ੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਆ)ਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੋਖਮ ਪTੋਫਾਈਲ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤ ੇ

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚਣੁ ੇਗਏ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ/ਪTੋਗਰਾਮ 'ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਗੇੀ। ਲੋਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਸਮ[ ਆਪਣ ੇਿਵਵਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

C) ਫੀਸ ਅਤ ੇਹਰੋ ਖਰਚੇ 

ਲਾਗੂ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਫੀਸਾਂ ਅਤ ੇਖਰਿਚਆ ਂਦ ੇਵਰੇਿਵਆ ਂਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੀ ਵ\ਬਸਾਈਟ > ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਖੋੇ। ਫੀਸ / ਖਰਚੇ 

PNBHFL ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਆ)ਂ ਨੰੂ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ PNBHFL ਦੀ ਵ\ਬਸਾਈਟ ਦ ੇ

www.pnbhousing.com “ਫਅੇਰ ਪTਕੈਿਟਸ ਕਡੋ” ਸਕੈਸ਼ਨ ਦ ੇਤਿਹਤ ਅਪੱਡਟੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਖਰਿਚਆ ਂਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ, ਭਾਵ, 1 ਜਾ ਂ

ਸਵੇਾਵਾ ਂਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦ ੇਸਮ[ PNBHFL ਦ ੇਬTਾਚਂ ਆਿਫ਼ਸ ਦ ੇਗਾਹਕ ਨaਿਟਸ ਬਰੋਡ 'ਤ ੇਭਜੇ।ੇ  
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ਵਰਜਨ 24.0.0    

17 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤ$ ਲਾਗੂ ਹੈ  

   

ਪ>ਚਨੂ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਿਹ

ਚਾਰਜ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹਮੋ ਲੋਨ (INR) ਆਈ.ਐਨ. ਆਰ ਨਾਨ ਹਮੋ ਲੋਨ (INR)  ਆਈ.ਐਨ. ਆਰ.

ਕਾਰਵਾਈ ਫੀਸ*
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇਲੋਨ ਦਾ 1% + GST  

(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇਲੋਨ ਦਾ 2% + GST 

(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਸ (ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ) ਅਸਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਅਦਾਇਗੀ (ਿਵਆਜ ਦੀ 
ਫਲੋਿਟਗੰ ਰਟੇ ਤ)ੇ **

ਓ. ਕੁਝ ਨਹL  - ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦ ੇ
ਨਾਮ ਤ ੇਹ;ੈ 
 
ਅ . ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਿਰਣ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ + 2% ਦਾ 
ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹਵੋਗੇਾ

ਓ.  ਕੁਝ ਨਹL  - ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਹ ੈਅਤ ੇਕਰਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਹਾਊਿਸੰਗ  / 
ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹL ਹੈ 
 
ਅ. ਿਪTੰਸੀਪਲ ਪTੀਪੇਡ + (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦਾ 
3% - ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ 
ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਹ ੈਅਤ ੇ ਗੈਰ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ / ਕਾਰਬੋਾਰ 
ਹ।ੈ  
 
ੲ. ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਿਰਣ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀ + 3% 
ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹਵੋਗੇਾ
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ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ (ਿਵਆਜ ਦੀ 
ਸਿਥਰ ਦਰ ਤ)ੇ **

ਓ. ਕੁਝ ਨਹL - ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦ ੇ
ਨਾਮ ਤ ੇਹ ੈਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣ ੇਸਰਤੋਾਂ ਤ$ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ;ੈ 
 
ਅ. ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਆੁਰਾ / ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਪTੰਸੀਪਲ ਪTੀਪੇਡ + GST  
(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦ ੇ3% ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹਵੋਗੇਾ; 
 
ੲ. ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈ ਦ ੇ 
ਨਾਮ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਿਰਣ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇਿਪTੰਸੀਪਲ ਭੁਗਤਾਨ + 3% 
ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹਵੋਗੇਾ। 

3% - ਿਪTੰਸੀਪਲ ਪTੀਪੇਡ + GST 
(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦਾ 

ਚ\ਕ /NHA (ਐਨ.ਐਚ.ਏ) ਮੈਨਡਟੇ  ਦਾ ਫਾਰਮ ਿਰਟਰਨ 
(ਬਾਊ dਸ ਖਰਚੇ)

ਰਪੁਏ 750/- + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  (1st Bounce) (ਪਿਹਲਾ ਬਾਊ dਸ ) 
ਰਪੁਏ  1000/- + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) (2nd Bounce) -ਇਕ ੋਸਾਧਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ)

ਬਕਾਇਆ ਖਰਚਾ 24% p.a (ਪ>ਤੀ ਵਰGਾ)  ਅਦਾ ਕੀਤ ੇEMI(ਈ.ਐਮ.ਆਈ.) ਤ ੇਦਰੇੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ

ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਰਕਵਰੀ ਫੀਸ ਅਸਲ ਅਸਲ

ਖਾਤ ੇਦਾ ਿਬਆਨ 
ੲ. ਬTਾਂਚ / ਈ-ਮੇਲ 'ਤ ੇਐਡਹਕੌ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ' ਤ ੇਰਪੁਏ 500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਲਏ 
ਜਾਣਗੇ;

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਫੀਸ 
ੲ .ਜੇ ਐਡਹਕੌ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵਖ ੇ/ ਈ-ਮੇਲ ਤ ੇਪTਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ,  ਰਪੁਏ 500 / - +  
GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ;

ਫੀਸਾਂ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ  ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਓ. ਕੁਝ ਨਹL - , ਜੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵਡੰ ਦ ੇਸ਼ੁਰਆੂਤੀ 6 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ 
 
ਅ. ਪਿਹਲੀ ਵਡੰ ਤ$ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ - ਰਪੁਏ 750 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ), ਜੇ ਬੇਨਤੀ 
ਬTਾਂਚ / ਈਮੇਲ ਤ ੇਪTਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਲੋਨ ਪੂਰਵ ਬੰਦ ਸਟਟੇਮ]ਟ INR 750/ - +  GST INR 750/ - +  GST

ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਤੱੀ ਵਰP  ੇਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਿਵਆਜ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ 
(ਇਨਕਮ ਟਕੈਸ ਲਈ) ਓ) 2 ਆਰਜ਼ੀ ਅਤ ੇ1 ਅੰਤਮ ਿਵਆਜ ਹਰ ਸਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਮੁਫਤ ਭਜੇੇ ਜਾਣਗੇ; 

 
ਅ) ਇਸ ਤ$  ਵਧੱ ਅਤ ੇਉਪਰ ਪTਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇ ਰਪੁਏ 500 / - +  GST 
(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪTਤੀ ਪTਵਸ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ; 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ਿਪਛਲੇ ਿਵਤੱੀ ਵਰP  ੇਲਈ ਅੰਤਮ ਿਵਆਜ ਅਦਾਇਗੀ 
ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ (ਇਨਕਮ ਟਕੈਸ ਲਈ)

(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪTਤੀ ਪTਵਸ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ; 
 
ੲ) ਵਬੈਸਾਈਟ / ਪੋਰਟਲ / IVR (ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ) ਤ$ ਸਵ-ੈਡਾਊਨਲੋਡ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਖਰਚਾ 
ਨਹL 

ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦੀ ਨਕਲ

ਰਪੁਏ 500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) , ਜੇ ਿਕਸੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਪTਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ;ੈ 
ਰਪੁਏ 1000 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) , ਜੇ ਛਾਪੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਵਧੱ ਤ$ ਵਧੱ 50 ਪੰਿਨਆਂ ਦ ੇ

ਅਧੀਨ); 
ਰਪੁਏ 1500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) , ਹਰੋ 50 ਪੰਿਨਆਂ ਲਈ;

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ Swap (ਸਵਪੈ)

ਮੁਫਤ, ਜੇ  PDC (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਮੋਡ ਤ$ NACH (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ) ਮੋਡ ਵਲੱ ਜਾਣਾ ਹ;ੈ 
ਮੁਫਤ, ਜੇ NACH (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ) ਮੋਡ ਤ$ E-NACH (ਈ - ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ) ਵਲੱ ਵਧਣਾ ਹ ੈ; 
 ਰਪੁਏ 750 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  ਜੇ physical mode ( ਫੀਸੀਕਲ ਮੋਡ ) - PDC 

(ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ)  / NACH (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ);

ROI (ਆਰ.ਓ.ਆਈ) ਬਦਲਬਦਲਾਓ -ਿਨਰਧਾਰਤ ਤ ੋ
Floating (ਫਲੋਿਟਗੰ)

3% ਦਾ ਿਪTੰਸੀਪਲ ਬਕਾਇਆ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 3% ਦਾ ਿਪTੰਸੀਪਲ ਬਕਾਇਆ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

ROI (ਆਰ.ਓ.ਆਈ) ਬਦਲਬਦਲਾਓ - Floating 
(ਫਲੋਿਟਗੰ) ਤ ੋ Floating (ਫਲੋਿਟਗੰ) (ਰਟੇ ਿਵਚੱ ਕਮੀ)

0.5% ਦਾ ਿਪTੰਸੀਪਲ ਬਕਾਇਆ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 1% ਦਾ ਿਪTੰਸੀਪਲ ਬਕਾਇਆ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

ROI (ਆਰ.ਓ.ਆਈ) ਬਦਲਬਦਲਾਓ -ਿਨਰਧਾਰਤ / 
Floating (ਫਲੋਿਟਗੰ) ਤ$ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਿਵਆਜ ਦੀ "ਿਨਰਧਾਰਤ" ਦਰ ਿਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹ.ੈ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬਦਲਾਵ INR 25000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) INR 25000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

EMI (ਈ.ਐਮ.ਆਈ) ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਕਦ / 
ਇਕਲੇੱ ਚ\ਕ ਿਵਚ 

INR 1000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) INR 1000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)
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ਕਸਟਡੀ ਦ ੇਖਰਚੇ (ਪTਾਪਰਟੀ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਲਈ / ਲੋਨ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤ$ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹL ਲਏ ਜਾਂਦ)ੇ  

ਰਪੁਏ 1000 / - + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  ਪTਤੀ ਮਹੀਨਾ  (ਕਰਜ਼ ੇਦ ੇਬੰਦ ਹਣੋ / ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹਣੋ ਦ ੇ
1 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ)

ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ -ਬੇਨਤੀ ਤ ੇਪTਾਪਤੀ INR 1000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) INR 1000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

ਲੋਨ ਬੰਦ ਹਣੋ 'ਤ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਖਰਚੇ

ਕੁਝ ਨਹL - ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹਣੋ ਦ ੇ15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਤ$ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਦਗੀ ਲਈ;   
 

ਜਲਦੀ ਸੰਪੂਰਦਗੀ (ਬੇਨਤੀ 'ਤ)ੇ 7 - 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ -  ਰਪੁਏ 500 / - +  GST 
(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ; 

ਜਲਦੀ ਸੰਪੂਰਦਗੀ (ਬੇਨਤੀ 'ਤ)ੇ 5 - 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ - ਰਪੁਏ 1500 / - + GST 
(ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ; 

31 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤ$ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਕਰਿਜ਼ਆਂ 
ਲਈ CERSAI (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਏਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦ ੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ CERSAI 
(ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਏਸ.ਏ.ਆਈ.) ਫੀਸਾਂ

INR 100/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

31 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤ$ ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਕਰਿਜ਼ਆਂ 
ਲਈ CERSAI (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਏਸ.ਏ.ਆਈ.)  ਦ ੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ CERSAI 
(ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਏਸ.ਏ.ਆਈ.) ਫੀਸਾਂ

INR 100/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

MODT (ਐਮ.ਓ.ਡੀ.ਟੀ.)  / ਰਿਜਸਟT ੇਸ਼ਨ ਦ ੇਚਾਰਜ - 
ਿਸਰਜਣਾ / ਰਦੱ

INR 500/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

ROC (ਆਰ.ਓ.ਸੀ)  ਚਾਰਜ ਿਸਰਜਣਾ / ਰਦੱ NA (ਲਾਗੂ ਨਹL ਹ)ੈ INR 500/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

ਿਸਰਲੇਖ ਦੀ ਭਾਲ ਫੀਸ ਅਸਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ
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 *1) ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਫੀਸ  ਰਪੁਏ INR 10,000 ਹ ੈ+ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ  
ਲੋਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਵਲੇੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ]ਦਾ ਹ।ੈ  ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹL  ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ  PNB (ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ) ਹਾਊਿਸੰਗ  
ਫਾਈਨeਸ ਿਲਮਿਟਡ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਫੀਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱੇਗੀ - 
ਓ) ਘਰਲੂੇ ਲੋਨ - INR (ਆਈ.ਏd.ਆਰ) ਰਪੁਏ 3000 +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)   PNB (ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ) ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਮਿਟਡ ਦਆੁਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਫੀਸ ਿਵਚ$ ਇਕਠੱੀ ਕੀਤੀ ਹਈੋ ।  
ਅ) ਗੈਰ ਘਰ ਲੋਨ - PNB (ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ) ਹਾਊਿਸੰਗ  ਿਵਤੱ ਿਲਮਿਟਡ ਦਆੁਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਹਰਕੇ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੀਸ ਿਵਚ$ INR 
(ਆਈ.ਏd.ਆਰ) ਰਪੁਏ 5000 +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ), ਇਕਤੱਰ ਕੀਤਾਹਇੋਆ। 

**2) ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦ ੇਿਹਸੱੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜ$ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਮ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਪTਚੱਲਤ EMI (ਈ.ਐ fਮ.ਆਈ) ਦਾ 5 ਗੁਣਾ  ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ।ੈ 

3) 3) "ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲੋਨ" ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ[ ਤਕੱ "ਗੈਰ-ਘਰਲੂੇ ਕਰਜ਼ਾ" ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜਦ$ ਤਕੱ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜLਦੀਆਂ ਨੀਯਮਕਰਣਾ ਤ ੇ
ਪTਵਾਨਗੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ, ਉਸ 'ਤ ੇਨਹL ਬਣਦੀ। 

4) ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਖਾਤ ੇਿਵਚ ਮੁੜ-ਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪTਭਾਵ, ਅਰਥਾਤ, ਿਹਸੱ ੇਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਿਵਆਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ, ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦ ੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਿਕਸ਼ਤ ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।

5) ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਕਈੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। 

6) ਅੰਸ਼ਕ/ਪੂਰੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀਆ ਂਮਹੀਨY ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਮਹੀਨY ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਿਦਨਾ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 
(ਦਵੋ[ ਿਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ (ਜੇ ਕਈੋ ਹ)ੈ ਨੰੂ ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਿਹ

ਵਰੇਵਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦਆੁਰਾ ਜਮGਾ ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦਆੁਰਾ ਜਮGਾ

3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵਚੱ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਰਕੋ
3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ ੇ ਅੰਦਰ Pre-matured 
withdrawal (ਪੂਰਵ-ਪੱਕਾ ਵਾਪਸੀ) ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹL ਹੈ

Pre-matured withdrawal (ਪੂਰਵ-
ਪੱਕਾ ਵਾਪਸੀ) 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹL ਹੈ

Pre-matured (ਪੂਰਵ-ਪੱਕਾ ਵਾਪਸੀ) 3 ਮਹੀਿਨਆ ਂ
ਬਾਅਦ, ਪਰ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ$ ਪਿਹਲਾ ਂ

ਉਸ ਿਮਆਦ ਲਈ ਜਮPਾਂ 4% ਪTਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 
ਿਵਆਜ ਹ ੈਿਜਸ ਲਈ ਜਮPਾ ਰਕਮ ਚਲਦੀ ਹੈ

ਕਈੋ ਿਵਆਜ ਦਣੇ ਯੋਗ ਨਹL ਹੈ
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D) ਰਦੱ ਕਰਨਾ  

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, PNBHFL ਕਲੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ[, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸ ੇਅਗਾਊ d ਨaਿਟਸ ਦ,ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇ

ਗੈਰ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਵਡੰ ਪੱਤਰ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਨ।, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ[, ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇ

ਅਣ-ਨੁਕਤ/ੇਉਪਲਬਧ/ਅਣਵਰਤ ੇ ਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਰਦੱ/ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਿਧਕਾਰ ਹਵੋਗੇਾ। ਅਿਜਹ ੇ ਰਦੱ ਹਣੋ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚੱ, ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇ

ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਉਪਬੰਧ ਪTਭਾਵੀ ਅਤ ੇਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਪਿਹਲਾਂ ਤ$ ਹੀ ਿਖੱਚੇ ਗਏ ਅਤ ੇਬਕਾਇਆ ਿਹਸੱੇ ਲਈ ਵਧੈ ਰਿਹਣਗ,ੇ ਅਤ ੇਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ 

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤ ੇਸਮ[ 'ਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹਵੋਗੇਾ।  

E) ਕਰਜ਼ ੇਲਈ ਸੁਰਿੱਖਆ 

i. ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਵਤੱੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹਰੋ ਜਮਾਂਦਰ ੂ/ ਅੰਤਿਰਮ ਸੁਰਿੱਖਆ' ਤ ੇਸੁਰਿੱਖਆ ਿਹਤੱ 

ਹਵੋਗੇੀ ਜੋ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜLਦੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈਹਰੋ ਗੱਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਗਾਰਟੰੀ, ਹਾਈਪੋਥੀਕਸ਼ੇਨ, ਿਗਰਵੀਨਾਮਾ, 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇPNBHFL ਦਆੁਰਾ ਉਿਚਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੁਰਿੱਖਆ ਦਾ ਕਈੋ ਹਰੋ ਰਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ। 

ii. ਲੋਨ ਨੰੂ ਜਮਾਂਦਰ ੂਸੁਰਿੱਖਆ ਵਜ$ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤ ੇਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦ ੇਹਕੱ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਅਤ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ ਦਆੁਰਾ 

ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ (ਉਹ ਵਰੇਵ ੇਿਜਨPਾ ਂਿਵਚ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ)ੈ ਿਜਸਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਮਾਰਕੀਟ 

ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤ ੇਿਨਰਿਵਘਨ ਿਸਰਲੇਖ ਹਵੋਗੇਾ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਿਸਰਲੇਖ ਕਾਰਜਾਂ, ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ, ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਸਲ / ਕਾਪੀ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜLਦੀਆ ਂਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਕਤ ਸੁਰਿੱਖਆ ਦੀ 

ਿਸਰਜਣਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਲੋੜLਦ ੇਸਾਰ ੇਕਦਮ 

ਚੁੱਕਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਿਜਵ[ ਿਕ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜLਦਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਸੁਰਿੱਖਆ ਵਜ$ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ 

ਦ ੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਮਰਥੱ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਪTਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮ[ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹL ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

iii. ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਸੁਰਿੱਖਆ ਪTਦਾਤਾ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂਦ ੇਤਿਹਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਰਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਕਪੰਨੀ ਐਕਟ, 2013 (ਜ ੇ ਲੋੜ ਹਵੋ)ੇ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇ

ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨਯਮਾ,ਂ CERSAI ਜਾ ਂਅਿਜਹ ੇਹਰੋ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕਪੰਨੀਜ਼ ਕਲੋ ਰਿਜਸਟਰ 

ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਗੇਾ। ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ[ ਦ ੇਅਦੰਰ ਲਾਗੂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇPNBHFL ਨੰੂ ਰਿਜਸਟT ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਪTਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

iv. ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਸੁਰਿੱਖਆ ਪTਦਾਤਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਹਵੋ,ੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰਿੱਖਆ 

ਪTਦਾਨ ਕਰਗੇਾ ਜੋ ਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਜਾ ਂਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 

ਸੁਰਿੱਖਆ ਕਵਰ ਤਕੱ ਸਪਸ਼ੱਟ, ਮਾਰਿਕਟ, ਬੇਲੋੜੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹਵੋਗੇੀ।  

v. ਿਰਣਦਾਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹ,ੈ ਸਿਹਮਤ ਹ ੈਅਤ ੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਜੇ ਸੁਰਿੱਖਆ, ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇ ਿਸਰਲੇਖ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

Pre-matured (ਪੂਰਵ-ਪੱਕਾ ਵਾਪਸੀ) 6 ਮਹੀਿਨਆ ਂਤ$ 
ਬਾਅਦ ਪਰ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹਣੋ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ$ ਪਿਹਲਾਂ

ਿਵਆਜ,  ਦਰ ਦੀ ਜਮPਾਂ ਰਕਮ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਿਵਆਜ ਦਰ ਨਾਲ$ 1% ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁਦੰਾ ਹੈ

Pre-matured withdrawal (ਪੂਰਵ-ਪੱਕਾ ਵਾਪਸੀ 
ਵਾਪਸੀ )

ਸਮ[ ਤ$ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਿਪਸ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ, ਵਧੇਰ ੇਬTੋਕਰਜੇ (ਕੁਲੱ ਬTੋਕਰਜੇ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜੋ ਜਮPਾ ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਚਲਦੀ ਹ)ੈ ਗTਾਹਕ  ਤ$ ਪTਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਨJਟ: ਉਪਰਕੋਤ ਫੀਸ / ਖਰਚਾ ਕਪੰਨੀ ਦ ੇਿਵਵਕੇ 'ਤ ੇਬਦਲਣ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹ।ੈ 
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ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਖਤਰ ੇਿਵਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਉ fਤ ੇਿਗਰਵੀਨਾਮੇ ਰਾਹL ਆਟੋਮੈਿਟਕ 

ਤਰੌ ਤ ੇਜਾਰੀ ਨਹL ਹਵੋਗੇਾ ।  



 of 12 PNBHFL/CSO/MITC Format/Punjabi − Version 21

ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਜ਼) ਸਿਹਮਤ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਅਤ ੇਮੰਨਦ ੇਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਜਵ[ ਿਕ ਉ fਪਰ ਦਿੱਸਆ ਿਗਆ ਹ)ੈ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚੱ, 

ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਜ਼) ਕਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਪTਦਾਨ ਕਰਗੇਾ। 

F) ਸਪੰਤੀ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਬੀਮਾ  

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵੋਗੇੀ ਿਕ ਸੁਰਿੱਖਆ ਵਜ$ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਰਕਮ ਲਈ 

ਅੱਗ, ਹੜP, ਭੁਚਾਲ ਅਤ ੇ ਹਰੋ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦ ੇ ਿਵਰੁਧੱ ਉਿਚਤ ਅਤ ੇਸਹੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਦਰੌਾਨ, 

PNBHFL ਇਕਲੇੱ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜ$ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ PNBHFL ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤ/ੇਜਾਂ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਿਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਰਕਮ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰPਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਹਗੇਾ।  

ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤ ੇਕਵਰਜੇ ਸਮੇਤ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਅਿਜਹੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਨaਟ ਕਰ ੋਿਕ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਤਿਹਤ PNBHFL ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਇੱਕ ਫਿੈਸਲੀਟਟੇਰ ਦੀ ਹਵੋਗੇੀ ਅਤ ੇਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਭਿਵਖੱ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਦਾਅਵ ੇ

ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਨਪਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰPਾਂ ਬੀਮਾ ਕਪੰਨੀ ਦ ੇਕਲੋ ਹਵੋਗੇਾ। ਬੀਮਾ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹ ੈ। 

• ਲੋਨ ਦੀ ਵਡੰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾ ਂ 

ਲੋਨ ਦੀ ਵਡੰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਵਰੇਿਵਆਂ ਿਵਚੱ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੁਝ ਪTਮੁੱਖ ਅਤ ੇਪTਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਠੇਾਂ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

i. PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ / ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿਵਚੱ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਨੰੂ ਜਮPਾਂ ਕਰਨਾ  ; 

ii. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ; 

iii. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣ ੇਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਲੱ ਕੀਮਤ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ), ਿਜਵ[ ਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 

ਿਵਚੱ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ;ੈ 

iv.  ਲੋਨ ਦਾ ਉਿਚਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਬੂਤ ਪTਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਬਾਅਦ ਿਵਚੱ ਵਡੰਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚੱ) ; 

v. PNBHFL ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪTਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚੱ ਪTਗਤੀ/ਦਰੇੀ, 

ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ ਕਈੋ ਵਡੱਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਰਜ਼ੁਗਾਰ/ਸੰਪਰਕ ਵਰੇਿਵਆ ਂਿਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਕੈਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਿਦ 

ਦ ੇਵਰੇਵ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;  

vi. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਪTਵਾਨਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ;ੈ 

vii. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨY ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਲਆ ਹ ੈ ਿਕ ਪTਾਜਕੈਟ ਲਈ ਲੋੜLਦੀਆ ਂਪTਵਾਨਗੀਆ ਂ (ਿਜਥੱ ੇਜਾਇਦਾਦ ਸਿਥਤ ਹ)ੈ 

ਿਡਵਲੈਪਰ ਦਆੁਰਾ ਪTਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ;ੈ 

viii. ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜLਦੀਆਂ ਪTਵਾਨਗੀਆਂ ਪTਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆ ਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ ਵਚੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੇ 

ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਵਿੇਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ;ੈ  

ix. ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨY ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜLਦੀਆ ਂਕਾਰਪੋਰਟੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹਣੋਗੀਆਂ ਅਤ ੇਸਾਰੀਆ ਂਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪTਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਣੋੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਉਸਦ ੇਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰਕੈਟਰਜ਼ ਅਤ ੇਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦ ੇਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਮਤ ੇਅਤ ੇਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼/ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦ ੇਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਿਲਮਿਟਡ ਦਣੇਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ/ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਦੇਾਰੀ ਫਰਮਾਂ 

ਤ$ ਅਥਾਰਟੀ/ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ/ਐ fਚਯੂਐਫ ਦ ੇਸਿਹਪਾਠੀਆ ਂਤ$ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ/ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲੋਨ ਦੀ ਪTਾਪਤੀ ਅਤ ੇ

ਸੁਰਿੱਖਆ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਲਈ, ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਸਬੰਧਤ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ, ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦ ੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚੱ, ਗਰਜ਼ੇ, ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ 

ਹਾਈਪੋਥੀਕਸ਼ੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨY ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ ਦੀਆਂ ਪTਮਾਿਣਤ ਸੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 

ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਐਚ.ਐ fਲ. ਨੰੂ ਸ_ਪੀਆ ਂਹਣੋਗੀਆਂ; 

x. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਕ ਐਸਕT ੋਸਮਝਤੌ ੇਜਾ ਂ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਡੰ ਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹਲੂਤ 
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ਐਸਕT ੋਖਾਤ ੇਤ ੇਲਾਈਨ / ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਅਿਜਹ ੇਚਾਰਜ ਦੀ ਕਪੰਨੀ ਿਰਕਾਰਿਡਗੰ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚੱ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਅਤ ੇ

ਐਸਕT ੋਏਜਟੰ ਜਾ ਂਸਮਝਤੌਾ ਿਜਵ[ ਿਕ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪTਾਪਤੀਆ ਂਨੰੂ ਐਲ ਆਰ ਡੀ ਐਸਕT ੋਖਾਤ ੇਿਵਚੱ ਜਮPਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ2 ; 

 
2 ਲੀਜ਼ ਰ]ਟਲ ਿਡਸਕਾਊ dਿਟਗੰ (LRD) ਕਸੇਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 
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xi. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨY ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ PNBHFL ਦ ੇਹਕੱ ਿਵਚੱ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਡਮਾਂਡ ਪTੋਿਮਸਰੀ ਨaਟ, PDCs, 

ਸੁਰਿੱਖਆ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਬੀਮਾ ਕਵੋ ਦ ੇਸਬੂਤ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ 

ਹਵੋਗੇਾ । 

G) ਿਨਰੀਖਣ: 

PNBHFL ਕਲੋ ਲੋਨ ਦ ੇਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰੌਾਨ ਸਮ[-ਸਮ[ 'ਤ ੇPNBHFL ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਵੋਗੇਾ। 

H) ਕਰਜ਼ ੇਅਤ ੇਿਵਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 

i. ਕਰਜ਼ਾ ਵਡੰ ਪਤੱਰ ਿਵਚੱ ਦਸੱੀ ਗਈ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀ 'ਤ ੇਮਾਿਸਕ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਯਗੋ ਸਮਾਨ ਮਾਿਸਕ ਿਕਸ਼ਤਾ ਂ("EMIs") ਦਆੁਰਾ ਚਕੁਾਇਆ 

ਜਾਵਗੇਾ। EMIs ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਵਡੰੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਜ ੋPNBHFL ਦ ੇਿਵਵਕੇ 'ਤ ੇਸਸ਼ੰਧੋਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਵੋਗੇੀ। ਅਿੰਤਮ 

ਵਡੰ ਦ ੇਸਮ[ ਸਹੀ EMIs ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

ii. ii. ਪੂਰਵ-ਈਐਮਆਈ ਿਵਆਜ ("PEMII") ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਡੰ ਪੱਤਰ ਿਵਚੱ ਦੱਸੀ ਗਈ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀ 'ਤ ੇਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹਵੋਗੇੀ ਅਤ ੇਿਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤ ੇਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵਚੱ ਪਿਹਲੀ ਵਡੰ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ$ EMI ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂ

ਹਣੋ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤਕੱ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

iii. ਿਰਣਦਾਤਾ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐ fਫ ਐ fਲ (ਏ) ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ$ ਬਾਅਦ ਦ ੇਤਰੀਕਾ ਂ'ਤ ੇਹਰਕੇ ਈਐਮਆਈ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਗੇਾ; ਅਤ ੇ/ 

ਜਾਂ (ਬੀ) ਈਐਮਆਈ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਹਣੋ ਤਕੱ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਵਡੰ' ਤ ੇਪੇਮੀਆਈ।PEMII / EMI ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਦਆੁਰਾ ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹਵੋਗੇਾ ਿਜਵ[ ਿਕ ਵਡੰ ਪੱਤਰ ਿਵਚੱ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ.ੈ ਜ ੇਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਕਈੋ ਕਾਰਬੋਾਰੀ 

ਿਦਨ ਨਹL ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ / ਈਐਮਆਈ ਿਪਛਲੇ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਿਦਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

iv. ਦਰੇੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ, ਦਰੇੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਖਰਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਮ[ ਸਮ[ 

ਤ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਤ ੇਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ । 

v. PNBHFL ਕਲੋ EMIs ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਵੋਗੇਾ ਜਾਂ ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ$ ਿਵਆਜ ਦਰ 

ਅਤ/ੇਜਾਂ PNBHFR ਿਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀ/ਸਸ਼ੰੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਵੋਗੇਾ ਅਤ ੇਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਡਿੇਟਡ ਚ\ਕਾਂ ("PDCs") ਦਾ ਨਵਾਂ 

ਸ\ਟ ਜਮPਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ/ੇ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ EMIs ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਸੁਓ ਮੋਟ ੂਦਆੁਰਾ ਅਟਲੱ NACH ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵਗੇਾ। 

vi. ਉਪਰਕੋਤ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਐਚ.ਐ fਲ. ਦਆੁਰਾ ਸਮ[-ਸਮ[ 'ਤ ੇਲੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 

ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਐਚ.ਐ fਲ. ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਪੀਡੀਸੀ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਪTਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

I) ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ 

ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜ ਨhਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ]ਕ ("NHB") ਦ ੇਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਸਰਕੂਲਰ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ, PNBHFL ਦਆੁਰਾ 

ਸਮ[-ਸਮ[ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਵ\ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਵਡੱ ੇਪੱਧਰ 'ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਿਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ "ਿਵਸ਼ਾ NHB 

ਅਤ ੇਹਰੋ ਰਗੂੈਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਸਰਕੂਲਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਦਾ 

ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਬਸ਼ਰਤ ੇਿਕ ਤੀਹ (30) ਕਮੰਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਲਖਤੀ 

ਨaਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਵੋ।ੇ ਉਹੀ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਨaਿਟਸ ਦੀ ਪTਾਪਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਿਮਤੀ ਤ$ ਤੀਹ (30) ਿਦਨ ਿਗਣ ੇਜਾਣਗੇ। 

J) ਲੋਨ 'ਤ ੇਸਲਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਪTੈਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।  

K) ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖੰਪੇ ਸਕੰਤੇਕ ਪTਿਕਿਰਆ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦ ੇ ਵਾਪਰਨ 'ਤ ੇ ਿਜਵ[ ਿਕ GTC ("ਈਵ]ਟ ਆਫ ਿਡਫੌਲਟ") ਿਵਚੱ ਦਿੱਸਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆੁਰਾ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨੰੂ ਦਣੇ ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਤੁਰਤੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹ ੋਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰਾਂ 

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਲੋੜLਦੀਆਂ ਪTਿਕਿਰਆਵਾ ਂ/ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖੱਦਾ ਹ।ੈ ਕਰਜ਼ ੇਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਕਾਨੰੂਨ 

ਦ ੇਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਅ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੱਖਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕ ੇਦਰੇੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਓਵਰਿਡਊ ਚਾਰਿਜਜ਼, ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਸਮੇਤ 
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ਪਰ ਇਸ ਤਕੱ ਸੀਿਮਤ ਨਹL ਹ।ੈ ਅਸਲ ਪTਿਕਿਰਆ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਹਰਕੇ ਕਸੇ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

L) ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ 

ਲੋਨ ਦ ੇਸਬਧੰ ਿਵਚੱ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ਂਦ ੇਸਾਰ ੇਸਵਾਲਾ ਂਅਤ ੇਿਚੰਤਾਵਾ ਂਨੰੂ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਸਬੰਿੋਧਤ ਅਤ ੇਸਭੰਾਿਲਆ ਜਾਵਗੇਾ। 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i. ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ- ਸਵਰੇ ੇ10:30 ਵਜੇ ਤ$ ਦਪੁਿਹਰ 3:00 ਵਜੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤ$ ਸ਼ਨੀਵਾਰ)। PNB HFL ਦਫਤਰ ਹਰ ਮਹੀਨY 

ਦ ੇਐਤਵਾਰ, ਪਿਹਲੇ ਅਤ ੇਦਜੂ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰਿਹਦੰਾ ਹ।ੈ 

ii. ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰੇਵਾ - ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦ ੇਬTਾਂਚ ਆਿਫ਼ਸ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 

ਪTਬੰਧਕ 

iii. ਹਠੇ ਿਦੱਤੀ 3 ਪTਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪTਿਕਿਰਆ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ: 

o ਲੋਨ ਅਕਾਉ dਟ ਸਟਟੇਮ]ਟ - 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ । 

o ਿਸਰਲੇਖ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦੀ ਫਟੋ ੋਕਾਪੀ # - 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ । 

o ਲੋਨ ਦ ੇਬਦੰ ਹਣੋ / ਟTਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤ ੇਅਸਲ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂਦੀ ਵਾਪਸੀ - 30 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨਾ ਂਦ ੇਅਦੰਰ । 

ਨaਟ: ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਹਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ PNBHFL ਦ ੇਿਵਵਕੇ 'ਤ ੇਬਦਲਣ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹ.ੈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਪੀ ਐਨ 

ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦ ੇ“ਫੇਅਰ ਪTੈਕਿਟਸ ਕਡੋ” ਭਾਗ ਦ ੇਤਿਹਤ ਅਪਡਟੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਰਿਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦ ੇਬਦਲੇ ਸਮ[ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਵਖੋੇ, 

ਯਾਨੀ., www.pnbhousinging.com, ਜਾ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਲੇੇ PNBHFL ਦ ੇਬTਾਂਚ ਆਿਫ਼ਸ ਿਵਖੇ । 

M) ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ 

ਲੇਵਲ 1 

ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬTਾਂਚ ਆਿਫ਼ਸ ਨੰੂ ਭਜੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵ\ਬਸਾਈਟ ਦ ੇ'ਕਸਟਮਰ ਕਅੇਰ' ਸੈਕਸ਼ਨ ਦ ੇਤਿਹਤ ਸਾਨੰੂ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 

ਿਜਵ[ ਿਕ, www.pnbhousing.com ਜਾਂ customercare@pnbhousing.com 'ਤ।ੇ 10 ਕਮੰਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਤਾ 

ਦਣੇ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

ਲੇਵਲ 2 

ਜਕੇਰ ਗਾਹਕ ਕਸਟਮਰ ਕਅੇਰ ਦਆੁਰਾ ਪTਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਤ ੇਤ$ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹL ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਹ nodalofficer@pnbhousing.com 'ਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ 

ਿਨਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 7 ਕਮੰਕਾਜੀ ਿਦਨਾ ਂਦ ੇਅਦੰਰ-ਅਦੰਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਣੇ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

ਲੇਵਲ 3 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨaਡਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪTਦਾਨ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਮਤ ੇ ਤ$ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹL ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

executivedirector@pnbhousing.com 'ਤ ੇਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 7 ਕਮੰਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਣੇ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

ਿਵਕਲਪਕ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਿਲਖ ਸਕਦ ੇਹਨ:- 

PNB ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟਡੇ, 

9ਵL ਮੰਿਜ਼ਲ, ਅੰਤਿਰਕਸ਼ ਭਵਨ, 22 ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ, ਨਵL ਿਦਲੱੀ – 110001 

ਨaਟ:- ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਲਫਾਫ ੇਦ ੇਿਸਖਰ 'ਤ ੇ'ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ' ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ।ੋ 

 ਲੇਵਲ 4 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹਲੱ ਨਾ ਹਣੋ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚੱ, ਉਪਰਕੋਤ ਿਤਮਾਹੀਆਂ ਤ$ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮ[ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਗਾਹਕ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤ ੇਪਤ ੇ

'ਤ ੇਨhਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ]ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

a) ਨhਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ]ਕ, 

b) ਰਗੂੈਲੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਭਾਗ, (ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸ\ਲ), ਚੌਥੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਕਰੋ-5ਏ, ਇੰਡੀਆ ਹਬੈੀਟਟੇ ਸ]ਟਰ, ਲੋਧੀ ਰਡੋ, ਨਵL ਿਦਲੱੀ – 
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110003 

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

 

3 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਵੇਾਵਾ ਂਪੀ ਐਨ ਬੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਦ ੇਬTਾਚਂ ਆਿਫ਼ਸ ਿਵਖ ੇਬTਾਚਂ ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਮਨੈYਜਰ ਤ$ ਲੋਨ ਅਕਾਉ dਟ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਪਛਾਣ ਪTਮਾਣ ਦ ੇਕ ੇਪTਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਿਵਕਲਿਪਕ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦ ੇ"ਗਾਹਕ ਦਖੇਭਾਲ" ਭਾਗ ਦ ੇਤਿਹਤ, "ਸਾਨੰੂ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹ"ੈ, ਅਰਥਾਤ., www.pnbhousinging.com 

http://www.nhb.org.in/
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ਉਪਰਕੋਤ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਪੜPੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ / ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚੱ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਸਮਝਦ ੇਹਨ । ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਆਂ) ਨY MITC ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪTਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ ੈਅਤ ੇਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਅਤ ੇਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਿਨਯਮਾਂ 

ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤ$ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੁਤਤੰਰ ਸਿਹਮਤੀ ਅਤ ੇਇੱਛਾ ਦ ੇਇਸ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿਵਚੱ ਆਪਣ ੇਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠY ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜੋਿੜਆ ਹ।ੈ  

 

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤ  

 

PNB ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟਡੇ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਦਸਤਖਤ 

ਅਨੁਬਧੰ ਏ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਵਰੇਵ ੇ

ਨਾਮ: 

 ਪਤਾ:  

ਸੰਿਵਧਾਨ  

(ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਇਕਲੇੱ ਮਾਲਕ/ਕਪੰਨੀ/HUF/LLP/ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਫਰਮ/ਸਸੋਾਇਟੀ/ਟਰਸੱਟ): 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦ ੇਵਰੇਵ/ੇ ਿਵਸਤਾਰ: 

ਵਡੰ ਪੱਤਰ ਦ ੇਵਰੇਵ/ੇ ਿਵਸਤਾਰ: 

. 
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