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ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು  

ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳು ("ಜಿಟಿಸಿ”)* ಒದಗಿಸಿದ/ಒದಗಿಸುವ ಸಾಲವನ್ನು  ನಿಯಂತಿ್ರಸುತ್ು ದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ ಹೌಸಿಿಂಗ್ 

ಫೈನಾನ್್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1956 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುರುತ್ರನ್ ಸಂಖ್ಯಯ  L65922DL1988PLC033856 ಮತ್ತು  9 ರಲಿ್ಲ  

ನ ೋಂದಾಯಿತ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ಹೋಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯುನೇ ಮಹಡಿ, ಆತಿ್ರಕ್ಷ ಭವನ್, 22 ಕಸ್ತು ರ್ಬೊ ಗೋಂಧಿ ಮಾಗೊ, ನ್ವದೆಹಲ್ಲ - 110001 

(ಇನ್ನು  ಮೋಂದೆ ಉಲಿ್ ಖಿಸಲಾಗಿದೆ "ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್”, ಯಾವ ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಯು ಸನಿು ವೇಶ ಅಥವಾ ಅಥೊಕೆ್ಕ  ಅಸಹಯ ವಾಗದ ಹರತ್ತ, 

ಅದರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಸಬರು, ವಗೊವಣೆಯಾದವರು ಮತ್ತು  ನಿಯ ಜಿಸುವವರು) ಎನ್ಎಚ್ಬಿ/ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗೊಸ್ತಚಿಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಎರವಲುಗರರಿಗೆ (ಪರವಾಗಿ) ಅರ್ಥೊಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಅೋಂಗವಾಗಿದೆ (ಕ್ಕಳಗೆ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸಾಲವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಎಲಿಿ : 

 

ಸಾಲವನ್ನು  (ಇನ್ನು  ಮೋಂದೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸಾಲಗರರಿಗೆ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ು ದವರೆಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿದ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ  (ಇನ್ನು  ಮೋಂದೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ವಿಭಾಗ: 1 

ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಸ್ು ಕ್ಷ ೇಪ 

1.1 ಈ ಜಿಟಿಸಿಯಲಿ್ಲ , ಸನಿು ವೇಶವು ಇಲಿದಿದದ ರೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ು ದೆ 

 

(a) "ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು  ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ವುದು" ಸಹ-ಸಾಲ ಚೌಕಟಿಟ ನ್ ಒಪಪ ೋಂದಕೆ್ಕ  ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಸಾಲದ 

ಒೋಂದು ಭಾಗವನ್ನು  (ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳು) ಅೋಂಗಿ ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವ 

ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನಿಿಯರ್ ಎೋಂದಥೊ. 
 

(b) "ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ು ಗಳು"ಅೋಂದರೆ ಮತ್ತು  ರ್ಬಕ್ತ ಮೊತ್ು , ಸಂಗಿಹ ಶುಲೆ ಗಳು, ವಿಳಂಬಿತ್ ಬಡಿಿ , ವಾರ್ಷೊಕ ಶುಲೆ ಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ, ಮತ್ತು  ಸನಿು ವೇಶದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಲಿ್ಲ , ಸಾಲದ ಅನ್ನದಾನ್ಕೆ್ಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ 

ಪಾವತ್ರಸಿದ ಅಥವಾ ಪಾವತ್ರಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿವೊಹಿಸುವ ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿತ್ರಫಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ; 

 

(c) "ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳು" ಅೋಂದರೆ ಮತ್ತು  ಆಸಿು , ಪಿಸುು ತ್ ಮತ್ತು  ಭವಿಷ್ಯ ದ ಎರಡೂ ಇತ್ರ ಎಲಿಾ  ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, (ಚ್ಲ್ಲಸಬಲಿ , ಅಸಿಿ ರ, ಸಪ ಷ್ಟ , 

ಅಮೂತ್ೊ ಅಥವಾ ಬೇರೆ), ಹೂಡಿಕ್ಕಗಳು, ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊತೆಗಳು, ಪುಸು ಕ ಸಾಲಗಳು, ಬಿಲ್ಗಳು, ಆಯ ಗ, ನ್ಗದು ಹರಿವುಗಳು, ಹಕೆು ಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಆದಾಯಗಳು , ಪಿತ್ರ ವಿವರಣೆಯ ಪಿಯ ಜ್ನ್ಗಳು, ಆಸಕ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ; 
 

(d) "ಲೆಕ್ಕ  ಪರಿಶೇಧಕ್”ಎೋಂದರೆ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ತೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ ತೆ ಪಡೆದ ಮಾನ್ಯ ತೆ ಪಡೆದ ಚಾಟೊರ್ಡೊ 

ಅಕೋಂಟೋಂಟ್ಗಳು/ಲ್ಕೆಪರಿಶ ಧಕರ ಸಂಸಿ್ಥ , ಸಾಲಗರ (ರು) ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ , ಎರವಲುಗರರ (ಶಾಸಕರ) ಶಾಸನ್ಬದಧ  

ಲ್ಕೆಪರಿಶ ಧಕರು/ಚಾಟೊರ್ಡೊ ಅಕೋಂಟೋಂಟ್ಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಳ ಬಹುದು.   

 

(e) "ಲಭ್ಯ ತೆ ಅವಧಿ”ಎೋಂದರೆ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಪಿಕಾರ ಸಾಲಗರನ್ನ (ರು) ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಡಿ್ರಡೌನ್ 

ಮಾಡಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಲು ೋಂದ ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿ ಡಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  

ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ನಿಧೊರಿಸುತ್ು ದೆ; 

 

(f) "ಸಾಲಗಾರ (ರು)”ಎೋಂದರೆ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ (ರು) ಎೋಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವಯ ಕ್ತು  (ಗಳು), ವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ  ಅಸಹಯ ವಾಗದ 

ಹರತ್ತ ಅಥವಾ ಸಂದಭೊವು ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ , ಇವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುತ್ು ದೆ:  

 

(i) ಒೋಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು (ಗಳು) ಪಿತ್ರಯಬಬ ರೂ ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕೊೋಂಡಿದದ ರೆ ಮತ್ತು  

ಅವರೆಲಿರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕೊೋಂಡಿದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರ/ಅವಳ/ಅವರ/ಅವರ/ಅವರ 

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು, ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ ನಿಯ ಜ್ನೆಗಳು; 

 

(ii) ಏಕಮಾತಿ್ ಮಾಲ್ಲ ಕತ್ವ ದ ಕಾಳಜಿಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಮಾಲ್ಲ ಕ/ಮಾಲ್ಲ ಕ (ಅವನ್/ಅವಳ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಸಾಮಥಯ ೊದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಮಾಲ್ಲ ಕರಾಗಿ, ಕಾಳಜಿಯ ಮಾಲ್ಲ ಕರಾಗಿ) ಮತ್ತು  ಅವರ/ಅವಳ/ಅವರ/ಅವರ/ಅವರ/ತ್ಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು, ಆಡಳಿತ್ಗರರು, ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ 

ಕಾಯೊಗಳು; 

 

(iii) ಭಾರತ್ರ ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಕಾಯಿದೆ, 1932 ರ ಅಥೊದೊಳಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸಿ್ಥ ಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಈ ಸಂಸಿ್ಥ ಯು ಅವರ 

ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು  ಬದುಕುಳಿದವರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಪಾಲುದಾರರೋಂದಿಗೆ (ಅವರ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಸಾಮಥಯ ೊದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ) ಸಂಸಿ್ಥ ) ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಾರಸುದಾರರು, ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು, ನಿವಾೊಹಕರು, 

ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ ಹುದೆದ ಗಳು; 

 

(iv) ಸಿ ಮಿತ್ವಾದ (ಖ್ಯಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾವೊಜ್ನಿಕ) ಕಂಪನಿಯೋಂದರ ಸಂಯ ಜಿತ್ ಮತ್ತು  ನ ೋಂದಾಯಿತ್ವಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 

1956/2013 ರ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಅೋಂತ್ಹ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಿದ 

ನಿಯ ಜ್ನೆಗಳು;  

 

(v) ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನ ೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದದ , 1860 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ ೋಂದಾಯಿತ್ವಾದ ಒೋಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಸದಯ ಕೆ್ಕ  

ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಕಾನೂನಿನ್ ಪಿಕಾರ, ಸದಯ ಕೆ್ಕ  ಆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  

ಯಾವುದೇ ಹಸ ಸದಸಯ ರು ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಸಹಕರಿಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ 

ಕಾಯೊಗಳು;  
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(vi) ಸಿ ಮಿತ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಕಾಯಿದೆ, 2008 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಯ ಜಿತ್ ಮತ್ತು  ನ ೋಂದಾಯಿತ್ ಸಿ ಮಿತ್ 

ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಅದರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ ನಿಯ ಜ್ನೆಗಳು; 

 

 

(vii) ಹಿೋಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ್ ಕುಟ್ಟೋಂಬದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  ("ಎಚ್.ಯು.ಎಫ್”), ಅೋಂತ್ಹ ಎಚ್ಯುಎಫ್ನ್ ಕತ್ತೊ ಮತ್ತು  ಜಂಟಿ         

ಎಚ್ಯುಎಫ್ನ್ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಯಬಬ  ವಯಸೆ  ಸದಸಯ ರು/ಕಾಪಾಸಿೊನ್ರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಅವರ ಮತ್ತು  ಅವರ/ಅವರ/ಅವರ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು, ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ ನಿಯ ಜ್ನೆಗಳು, 

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು; ಮತ್ತು  
 

(viii) ಭಾರತ್ರ ಯ ಟಿಸ್ಟಟ  ಕಾಯ್ದದ , 1882 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ ೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಟಿಸ್ಟಟ ನ್ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಅವರಲಿ್ಲ  ಉಳಿದಿರುವವರು ಅಥವಾ 

ಬದುಕುಳಿದವರು ಮತ್ತು  ಕೊನೆಯ ಬದುಕುಳಿದವರ ವಾರಸುದಾರರು, ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  ಸದಯ ಕೆ್ಕ  ಈ 

ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಟಿಸ್ಟಟ /ಟಿಸಿಟ  (ಗಳು) /ಅವಳ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ ನಿಯ ಜ್ನೆಗಳು.  

 

ಅಭಿವಯ ಕ್ತು  "ಸಾಲಗಾರ (ರು)"ವಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂದಭೊವು ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ, ಸಹ-ಸಾಲಗರ (ರು) ಎೋಂದರೆ 

ಮತ್ತು  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುತ್ು ದೆ.  

 

(g) "ಮುರಿದ ಅವಧಿ"ಅೋಂದರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಿದ ದಿನ್ದಿೋಂದ ಮರುಪಾವತ್ರ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯ ಪಿಕಾರ ಮೊದಲ ಅೋಂತ್ರಮ ದಿನಾೋಂಕದ 

ಆರಂಭದ ಒೋಂದು ದಿನ್ದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು  ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿಜ್ವಾದ ದಿನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುತ್ು ದೆ 

ಮೋಂದಿನ್ ದಿನಾೋಂಕದ ಮೊದಲು ಸಾಲವನ್ನು  ಪೂವೊಪಾವತ್ರ ಮಾಡಿದ ದಿನಾೋಂಕ;  
  

(h) "ವ್ಯಯ ಪಾರ ದಿನ್”ಎಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದಿನ್ (ಭಾನ್ನವ್ಯರ ಅಥವ್ಯ ಸಾವವಜನಿಕ್ ರಜಾದಿನ್ವನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ನೆಗೇಶಿಯಬಲ್ 

ಇನ್್ನ ರ ು ಮಿಂಟ್್ಸ ಆಕ್ಟರ , 1881 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಅಥವ್ಯ ಇಲಿದಿದದ ರೆ ಸೂಚಿಸ್ಬಹುದು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ಛೇರಿ, ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳಲಿಿ  ನಿದಿವಷರ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ವ್ಯಯ ಪಾರ ವಹಿವ್ಯಟುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ು ದೆ;  
 

(i) "ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ .ಐ”ಅಿಂದರೆ ಸೆಕ್ಯಯ ರಿಟೈಸೇಶನ್ ಆಸಿು  ಮರುನಿಮಾವಣ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಭ್ದು ತೆಯ ಆಸ್ಕಿು ಯ ಕಿಂದಿು ೇಯ 

ನೇಿಂದಾವಣೆ ಸೆಕ್ಯಯ ರಿಟೈಸೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಆಸಿು ಗಳ ಪುನ್ನಿವಮಾವಣ ಮತ್ತು  

ಭ್ದು ತಾ ಬಡಿಿ  ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ, 2002, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ; 
  

(j) "ಸಿಬಿಲ್”ಎೋಂದರೆ ಟಿ್ರನ್್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಲ್ಲಮಿಟರ್ಡ (ಹಿೋಂದೆ ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ಇನ್ಫ ರ್ಮೊಷ್ನ್ ಬ್ಯಯ ರ  (ಇೋಂಡಿಯಾ) ಲ್ಲಮಿಟರ್ಡ ಎೋಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತ್ರು ತ್ತು ); 
 

(k) "ಸ್ಹ-ಸಾಲ ಚೌಕ್ಟಿರ ನ್ ಒಪಿ ಿಂದ" ಇದರಥೊ ಒಬಿಿ ಗಸ್ಟೊ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ಡುವೆ ಒಪಪ ೋಂದ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ, 

ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ನ್ಡುವೆ, ನಿಯ ಜ್ನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು ಸಾಲದ ಒೋಂದು ಭಾಗ (ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳು) ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ತ್ರದುದ ಪಡಿ/ ಬದಲ್ಲಯಾಗಿ 'ರ್ಬಯ ೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಗಳು ಆದಯ ತ್ತ ವಲಯಕೆ್ಕ  

ಕೊ-ಲ್ೋಂಡಿೋಂಗ್' ಕುರಿತ್ತ ನ್ವೆೋಂಬರ್ 5, 2020 ರ ಆಬಿೊಐ ಸುತ್ು  ಲ್ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ. 
 

(l) "ಷರತ್ತು ಗಳ ಪೂವವನಿದಶವನ್”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಯ ಪೂವೊದ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು, ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ 4 ನೇ ಪರಿಚ್ಛ  ದದಲಿ್ಲ  

ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪಿಪ ಕೊೋಂಡ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಷ್ರತ್ರು ನ್ 

ಜೊತೆಗೆ; 
 

(m) "ನಿಮಾವಣಪಿಾಪಟಿೊಯ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾೊಡು, ಹಸ ನಿಮಾೊಣ, ದುರಸಿು , ನ್ವಿ ಕರಣ, ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಸು ರಣೆ ಮತ್ತು  ಬದಲಾವಣೆಗಳು 

ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

(n) "ವಿತ್ರಿಸುವವರು”ಅಿಂದರೆಹೆಚ್ಚು  ನಿದಿವಷರ ವ್ಯಗಿ ನಿದಿವಷರ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ವಗಾವವಣೆ ಅಥವ್ಯ ಚೆಕ್ಟ ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ್ ಸಾಲ 

ವಿತ್ರಣೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗ ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿವಕ್ಲ್ 2.6 ಮತ್ತು  ಆಟಿವಕ್ಲ್ 2.7 "ವಿತ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ", "ವಿತ್ರಿಸುವುದು",  

ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಅನ್ನಗುಣವ್ಯದ ಅಥವವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುತ್ು ವೆ; 
 

(o) "ವಿತ್ರಣಾ ಪತ್ು ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಗರನ್ ಪರವಾಗಿ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ನಿ ಡಲಾದ ಪತಿ್ವು ಸಾಲಗರರ ಪರವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಗೆಯಾದ 

ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಸಾಲಗರನಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದರಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಲಾದ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿವರಗಳೋಂದಿಗೆ; 
 

(p) "ವಿತ್ರಣೆ ವಿನಂತಿ"ಅಥವಾ"ವಿತ್ರಣೆ ವಿನಂತಿಯ ನ್ಮೂನೆ”ಎೋಂದರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲಗರ (ಗಳು) 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ನಿ ಡಿದ ವಿನಂತ್ರಯನ್ನು , ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊವಾದ ರೂಪ, ವಸುು  ಮತ್ತು  

ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ ; 

 

(q) "ಅಿಂತಿಮ ದಿನಾಿಂಕ್ (ಗಳು)”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಹಿವಾಟ್ಟ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ರ್ಬಕ್ತಯಿರುವ ಮೊತ್ು ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಹಣಗಳು ರ್ಬಕ್ತ ಮತ್ತು  ಪಾವತ್ರಯಾಗುವ ದಿನಾೋಂಕ (ರು); 

 

(r) "ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯತೆ”ಅೋಂದರೆ ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಯ ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಸಾಲದಾತ್ರು ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ 

ತ್ರಳಿಸಬೇಕಾದ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ ನ್ ಹೆಸರು, ಖ್ಯತೆ ಸಂಖ್ಯಯ  ಇತ್ತಯ ದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡ ಖ್ಯತೆ;  
 

(s) "ನಿಯೇಜಿತ್ ಪು ತಿನಿಧಿ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪಿತ್ರನಿಧಿ ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಿಎನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ 

ತ್ರಳಿಸಿದಂತೆ; 
 

(t) "ಇಸಿಜಿಸಿ” ಅಿಂದರೆ ರಫ್ತು  ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಕಾರ್ಪವರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದದ , 1956 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  
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ಸಂಯೇಜಿತ್ವ್ಯದ ಕಂಪನಿಯ ಗುರುತಿನ್ ಸಂಖ್ಯಯ  U74999MH1957GOI010918 ಮತ್ತು  ಎಕ್್ಟಪ್ರು ಸ್ ಟವಸ್ವನ್ಲಿಿ  ನೇಿಂದಾಯಿತ್ 

ಕ್ಚೇರಿ, 10ನೇ ಮಹಡಿ, ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಿಂಟ್ಸ, ಮುಿಂಬೈ - 400021, ಅದರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಯೇಜನೆಗಳೂ 

ಸೇರಿದಂತೆ; 
 

(u) "ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಿಂಕ್"ಇಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಪಕ್ಷಗಳು ವಿತ್ರಿಸುವ ಪತಿ್ವನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾೋಂಕವನ್ನು  ಅರ್ಥೊಸುತ್ು ವೆ; 

 

(v) "ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್"ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ್, ಪಿತ್ರಜೆ್ಞ , ಕಲಪ ನೆ, ಹಕೆು , ನಿಯ ಜ್ನೆ, ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ, ಉಲಿೋಂಘನೆ, ಹಸು ಕ್ಕಷ  ಪ, ಆಯೆ್ದ , ಹಕೆು , 

ಬಡಿಿ , ಶುಲೆ  (ಸಿಿ ರ ಅಥವಾ ತೇಲುತ್ರು ರಲ್ಲ), ಬದಧ ತೆ, ನಿಬೊೋಂಧ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸವ ಭಾವದ ಮಿತ್ರ, ಬಳಕ್ಕ, ಮತ್ದಾನ್ದ ರ್ಮಲ್ 

ನಿಬೊೋಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಕೆು ಗಳು, ವಗೊವಣೆ ಅಥವಾ  

 

ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯ ಪಿತ್ರಕೂಲ ಹಕೆನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು, ಮಾಲ್ಲ ಕತ್ವ ದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಳಕ್ಕ, ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಕ್-ಆಫ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಭದಿತ್ತ ಹಿತ್ತಸಕ್ತು , ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ಒಪಪ ೋಂದ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನಿನ್ ಪಿಕಾರ, ವಹಿವಾಟಿನಿೋಂದ ನಿ ಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹಕೆನ್ನು  ಮಿತ್ರಯಿಲಿದೆ ಒಳಗೊೋಂಡಿರುತ್ು ದೆ, ಇದು 

ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವಾಗಿ, ಭದಿತೆಯನ್ನು  ನಿ ಡುವಂತ್ರಲಿ  ಆದರೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭದಿತೆ (ಸಾೋಂತ್ವ ನ್ ಪತಿ್ಗಳು, 

ಕಾಯೊಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ನಿ ಡುವಂತೆ ಆರ್ಥೊಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೊಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ; 

 

(w) "ಮುಕಾು ಯ ಪು ಮಾಣಪತ್ು "ಸಾಲದ ಅೋಂತ್ರಮ ಬಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸುವ ಸಾಲಗರ (ರು) ನಿೋಂದ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಲು, ಲ್ಕೆ  ಪರಿಶ ಧಕರಿೋಂದ ಅಥವಾ ಪಿಮಾಣಿ ಕೃತ್ ಚಾಟೊರ್ಡೊ ಅಕೋಂಟೋಂಟ್ನಿೋಂದ 

ನಿ ಡಲಾದ ಪಿಮಾಣಿ ಕರಣ; 

 

(x) "ಪರಿಸ್ರ ಕಾನೂನ್ನ" ಪರಿಸರ, ಆರ ಗಯ  ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನ್ನ ಎೋಂದರೆ; 
 

(y) "ಸ್ಮಿೇಕ್ರಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ್ ಕಂತ್ತ"ಅಥವಾ"ಇಎಿಂಐ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಾವತ್ರಸುವ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಮೋಂದಿನ್ 

ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂಣೊಗೊೋಂಡ ಮೊತ್ು  ಗೆ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತ್ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು 

ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಿನಾೋಂಕಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್; 

 

(z) "ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಖ್ಯತೆ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಎಸೆೊ ೊ ಏಜ್ಞೋಂಟ್ನೋಂದಿಗೆ ಎರವಲುಗರ (ರು) ಸಿಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು  ನಿವೊಹಿಸಬೇಕಾದ 

ಖ್ಯತೆ ಇದರಲಿ್ಲ  ಎಸೆೊ ೊ ಒಪಪ ೋಂದದ ಪಿಕಾರ ಎಲಿಾ  ಸಿವ  ಕೃತ್ದಾರರನ್ನು  ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; 

 

(aa) "ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಒಪಿ ಿಂದ"ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಎಸೆೊ ೊ  ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ ನ್ಡುವೆ ಎಸೆೊ ೊ ಒಪಪ ೋಂದವನ್ನು  

ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದು/ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಎೋಂದಥೊ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ನ್ಡುವೆ, ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಯಿೋಂದ ವಗೊಯಿಸಿದ/ ಠೇವಣಿ 

ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ವಗೊಯಿಸಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು  ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಟ ಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ನಿವೊಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ವಿಸು ರಿಸಿದ, ಪೂರಕ, 

ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಮತ್ತು  ಪುನ್ರೊಚ್ನೆ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಮಾಪೊಡಿಸಿದಂತೆ 
 

(bb) "ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ”ಎಸ್ಕೊು  ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ನಿವವಹಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ನಿವವಹಿಸ್ಲು ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಒಪಿ ಿಂದದ ಪು ಕಾರ ನೇಮಕ್ಗಿಂಡ ಎಸ್ಕ್ಕ ು  

ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ ಎಿಂದರೆ ಪಿಎನಿಿ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಸಿವ ೇಕಾರಾಹವ ರೂಪ ಮತ್ತು  ರಿೇತಿಯಲಿಿ ; 

 

(cc) "ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಘಟನೆ”ಎಿಂದರೆ ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿವಕ್ಲ್ 7 ರಲಿಿ  ವಿವರಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಉಲಿೆೇಖಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು; 

 

(dd) "ಹಣಕಾಸು ವಷವ"ಅಿಂದರೆ 1 ರಿಿಂದ ಆರಂಭ್ವ್ಯಗುವ ಆರ್ಥವಕ್ ವಷವಸ್ರ  ಕಾಯ ಲೆಿಂಡರ್ ವಷವದ ಏಪಿು ಲ್ ಮತ್ತು  31 ರಂದು 

ಕೊನೆಗಳುು ತ್ು ದೆಸ್ರ  ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾವರದಿಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟುರ , ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಯಶಸಿವ ಯಾದ 

ಕಾಯ ಲೆಿಂಡರ್ ವಷವದಲಿಿ  ಮಾಚ್ವ;  
 

(ee) "ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ  ದರ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ  ದರ, ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿರುವಂತೆ; 
 

(ff) "ತೇಲುವ ದರ ಆಸ್ಕಿು " ಅೋಂದರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ (+____%) ಅಥವಾ (-_____%) ಮಾಜಿೊನ್, ಅಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿೊನ್ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿದದ ರೆ ಇದಕೆ್ಕ  ವಿರುದಧ ವಾದ ಒಪಪ ೋಂದ ಇಲಿದಿದದ ರೆ; 
 

(gg) "ಫೆಮಾ”ಅೋಂದರೆ ವಿದೇಶ ವಿನಿಮಯ ನಿವೊಹಣಾ ಕಾಯ್ದದ , 1999 ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳು; 

 

(hh) "ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳು"ಅಥವ್ಯ"ಜಿಟಿಸಿ”ಎಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ಇಲಿಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು, 

ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿು ಸುವುದು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ್ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  

ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗಬಹುದಾದ ಮಾಪಾವಡುಗಳು; 

 

(ii) "ಸ್ಕಾವರ"ಅಥವ್ಯ"ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರ”ಅಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ರಾಷರ ು ಪತಿ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾವರ, ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ದಲಿಿನ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ , ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾವರದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಚಿವ್ಯಲಯ ಅಥವ್ಯ ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಭಾರತ್ದ 

ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ದ ಸ್ಕಾವರ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರ, ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ಅಧಿಕಾರ , ಸ್ಕಾವರಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅರೆ ನಾಯಯಾಿಂಗ 

ಸಂಸಿೆ , ಅರೆ ನಾಯ ಯಿಕ್ ಆಯೇಗ, ಅರೆ ನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿ, ಅರೆ ನಾಯ ಯಿಕ್ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವ್ಯ ನಾಯಯಾಲಯ ಅಥವ್ಯ 

ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ನ, ನಿಯಮ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತ್ು ಣ ಮಾಡುವ ಘಟಕ್ವು ಭಾರತ್ ಗಣರಾಜಯ ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ದ ಪರವ್ಯಗಿ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆಯ್ದಿಂದು ಹೇಳುತ್ು ದೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಇತ್ರ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಭೆ, ಜಿಲಿೆ  ಅಥವ್ಯ 

ಅದರ ಇತ್ರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಿ್ ಳಿೇಯ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ಪಾು ಧಿಕಾರವು ಕಾನೂನಿನಿಿಂದ ನಿೇಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  

ಚಲಾಯಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಿತಿಯಿಲಿದೆ, ಆಬಿವಐ ಮತ್ತು  ಎನ್ಎಚಿಿ ; 

 

(jj) "ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರ”ಎಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರ (ರು) ನಿಿಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ದ 

ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಗಾಯ ರಂಟಿಯನ್ನು  ಒಪಿಿ ದ ಅಥವ್ಯ ವಿಸ್ು ರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು  (ಗಳು); 
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(kk) "ಐಬಿಸಿ" ದಿವ್ಯಳಿತ್ನ್ ಮತ್ತು  ದಿವ್ಯಳಿತ್ನ್ ಸಂಹಿತೆ, 2016 ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ರೂಪಿಸ್ಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ; 
 

(ll) "ಆಸ್ಕಿು ”ಎಿಂದರೆ ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಮಾಪಾವಡು ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿತ್ರಣಾ ಪತ್ು ದಲಿಿ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿರುವ ದರದಲಿಿ  

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ು ದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವ ಬಡಿಿ , ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿವಕ್ಲ್ 2.4 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  

ನಿದಿವಷರ ವ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ; 
 

(mm) "ಕ್ವೈಸಿ ನಿಯಮಗಳು"ಎಿಂದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ಸೂಚಿಸಿದ ನಿದೇವಶನ್ಗಳು ವಿೇಡೆ ಮಾಸ್ರ ರ್ ನಿದೇವಶನ್ - ನಿಮಮ  ಗಾು ಹಕ್ರನ್ನು  

ತಿಳಿದುಕೊಳಿು  (ಕ್ವೈಸಿ) ನಿದೇವಶನ್ಗಳು, 2016 ಅನ್ನು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
 

 

 

ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯ ಪಿತ್ರಕೂಲ ಹಕೆನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು, ಮಾಲ್ಲ ಕತ್ವ ದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಳಕ್ಕ, ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಕ್-ಆಫ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಭದಿತ್ತ ಹಿತ್ತಸಕ್ತು , ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ಒಪಪ ೋಂದ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನಿನ್ ಪಿಕಾರ, ವಹಿವಾಟಿನಿೋಂದ ನಿ ಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹಕೆನ್ನು  ಮಿತ್ರಯಿಲಿದೆ ಒಳಗೊೋಂಡಿರುತ್ು ದೆ, ಇದು 

ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವಾಗಿ, ಭದಿತೆಯನ್ನು  ನಿ ಡುವಂತ್ರಲಿ  ಆದರೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭದಿತೆ (ಸಾೋಂತ್ವ ನ್ ಪತಿ್ಗಳು, 

ಕಾಯೊಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ನಿ ಡುವಂತೆ ಆರ್ಥೊಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೊಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ; 

 

(nn) "ಮುಕಾು ಯ ಪು ಮಾಣಪತ್ು "ಸಾಲದ ಅೋಂತ್ರಮ ಬಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸುವ ಸಾಲಗರ (ರು) ನಿೋಂದ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಲು, ಲ್ಕೆ  ಪರಿಶ ಧಕರಿೋಂದ ಅಥವಾ ಪಿಮಾಣಿ ಕೃತ್ ಚಾಟೊರ್ಡೊ ಅಕೋಂಟೋಂಟ್ನಿೋಂದ 

ನಿ ಡಲಾದ ಪಿಮಾಣಿ ಕರಣ; 

 

(oo) "ಪರಿಸ್ರ ಕಾನೂನ್ನ" ಪರಿಸರ, ಆರ ಗಯ  ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನ್ನ ಎೋಂದರೆ; 
 

(pp) "ಸ್ಮಿೇಕ್ರಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ್ ಕಂತ್ತ"ಅಥವಾ"ಇಎಿಂಐ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಾವತ್ರಸುವ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಮೋಂದಿನ್ 

ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂಣೊಗೊೋಂಡ ಮೊತ್ು  ಗೆ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತ್ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು 

ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಿನಾೋಂಕಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್; 

 

(qq) "ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಖ್ಯತೆ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಎಸೆೊ ೊ ಏಜ್ಞೋಂಟ್ನೋಂದಿಗೆ ಎರವಲುಗರ (ರು) ಸಿಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು  ನಿವೊಹಿಸಬೇಕಾದ 

ಖ್ಯತೆ ಇದರಲಿ್ಲ  ಎಸೆೊ ೊ ಒಪಪ ೋಂದದ ಪಿಕಾರ ಎಲಿಾ  ಸಿವ  ಕೃತ್ದಾರರನ್ನು  ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; 

 

(rr) "ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಒಪಿ ಿಂದ"ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಎಸೆೊ ೊ  ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ ನ್ಡುವೆ ಎಸೆೊ ೊ ಒಪಪ ೋಂದವನ್ನು  

ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದು/ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಎೋಂದಥೊ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ನ್ಡುವೆ, ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಯಿೋಂದ ವಗೊಯಿಸಿದ/ ಠೇವಣಿ 

ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ವಗೊಯಿಸಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು  ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಟ ಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ನಿವೊಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ವಿಸು ರಿಸಿದ, ಪೂರಕ, 

ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಮತ್ತು  ಪುನ್ರೊಚ್ನೆ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಮಾಪೊಡಿಸಿದಂತೆ 
 

(ss) "ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ”ಎಸ್ಕೊು  ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ನಿವವಹಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ನಿವವಹಿಸ್ಲು ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಒಪಿ ಿಂದದ ಪು ಕಾರ ನೇಮಕ್ಗಿಂಡ ಎಸ್ಕ್ಕ ು  

ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ ಎಿಂದರೆ ಪಿಎನಿಿ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಸಿವ ೇಕಾರಾಹವ ರೂಪ ಮತ್ತು  ರಿೇತಿಯಲಿಿ ; 

 

(tt) "ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಘಟನೆ”ಎಿಂದರೆ ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿವಕ್ಲ್ 7 ರಲಿಿ  ವಿವರಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಉಲಿೆೇಖಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು; 

 

(uu) "ಹಣಕಾಸು ವಷವ"ಅಿಂದರೆ 1 ರಿಿಂದ ಆರಂಭ್ವ್ಯಗುವ ಆರ್ಥವಕ್ ವಷವಸ್ರ  ಕಾಯ ಲೆಿಂಡರ್ ವಷವದ ಏಪಿು ಲ್ ಮತ್ತು  31 ರಂದು 

ಕೊನೆಗಳುು ತ್ು ದೆಸ್ರ  ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾವರದಿಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟುರ , ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಯಶಸಿವ ಯಾದ 

ಕಾಯ ಲೆಿಂಡರ್ ವಷವದಲಿಿ  ಮಾಚ್ವ;  
 

(vv) "ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ  ದರ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ  ದರ, ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿರುವಂತೆ; 
 

(ww) "ತೇಲುವ ದರ ಆಸ್ಕಿು " ಅೋಂದರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ (+____%) ಅಥವಾ (-_____%) ಮಾಜಿೊನ್, ಅಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿೊನ್ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿದದ ರೆ ಇದಕೆ್ಕ  ವಿರುದಧ ವಾದ ಒಪಪ ೋಂದ ಇಲಿದಿದದ ರೆ; 
 

(xx) "ಫೆಮಾ”ಅೋಂದರೆ ವಿದೇಶ ವಿನಿಮಯ ನಿವೊಹಣಾ ಕಾಯ್ದದ , 1999 ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳು; 

 

(yy) "ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳು"ಅಥವ್ಯ"ಜಿಟಿಸಿ”ಎಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ಇಲಿಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು, 

ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿು ಸುವುದು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ್ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  

ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗಬಹುದಾದ ಮಾಪಾವಡುಗಳು; 

 

(zz) "ಸ್ಕಾವರ"ಅಥವ್ಯ"ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರ”ಅಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ರಾಷರ ು ಪತಿ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾವರ, ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ದಲಿಿನ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ , ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾವರದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಚಿವ್ಯಲಯ ಅಥವ್ಯ ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಭಾರತ್ದ 

ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ದ ಸ್ಕಾವರ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರ, ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ಅಧಿಕಾರ , ಸ್ಕಾವರಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅರೆ ನಾಯಯಾಿಂಗ 

ಸಂಸಿೆ , ಅರೆ ನಾಯ ಯಿಕ್ ಆಯೇಗ, ಅರೆ ನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿ, ಅರೆ ನಾಯ ಯಿಕ್ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವ್ಯ ನಾಯಯಾಲಯ ಅಥವ್ಯ 

ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ನ, ನಿಯಮ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತ್ು ಣ ಮಾಡುವ ಘಟಕ್ವು ಭಾರತ್ ಗಣರಾಜಯ ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ದ ಪರವ್ಯಗಿ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆಯ್ದಿಂದು ಹೇಳುತ್ು ದೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಇತ್ರ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಭೆ, ಜಿಲಿೆ  ಅಥವ್ಯ 

ಅದರ ಇತ್ರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಿ್ ಳಿೇಯ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ಪಾು ಧಿಕಾರವು ಕಾನೂನಿನಿಿಂದ ನಿೇಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  

ಚಲಾಯಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಿತಿಯಿಲಿದೆ, ಆಬಿವಐ ಮತ್ತು  ಎನ್ಎಚಿಿ ; 

 

(aaa) "ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರ”ಎಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರ (ರು) ನಿಿಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ದ 
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ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಗಾಯ ರಂಟಿಯನ್ನು  ಒಪಿಿ ದ ಅಥವ್ಯ ವಿಸ್ು ರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು  (ಗಳು); 

 

(bbb) "ಐಬಿಸಿ" ದಿವ್ಯಳಿತ್ನ್ ಮತ್ತು  ದಿವ್ಯಳಿತ್ನ್ ಸಂಹಿತೆ, 2016 ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ರೂಪಿಸ್ಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ; 
 

(ccc) "ಆಸ್ಕಿು ”ಎಿಂದರೆ ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಮಾಪಾವಡು ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿತ್ರಣಾ ಪತ್ು ದಲಿಿ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿರುವ ದರದಲಿಿ  

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ು ದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವ ಬಡಿಿ , ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿವಕ್ಲ್ 2.4 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  

ನಿದಿವಷರ ವ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ; 
 

(ddd) "ಕ್ವೈಸಿ ನಿಯಮಗಳು"ಎಿಂದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ಸೂಚಿಸಿದ ನಿದೇವಶನ್ಗಳು ವಿೇಡೆ ಮಾಸ್ರ ರ್ ನಿದೇವಶನ್ - ನಿಮಮ  ಗಾು ಹಕ್ರನ್ನು  

ತಿಳಿದುಕೊಳಿು  (ಕ್ವೈಸಿ) ನಿದೇವಶನ್ಗಳು, 2016 ಅನ್ನು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ/ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಖ್ಯತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ 

ರ್ಬಕ್ತದಾರರು (ಗಳು) ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ್ಬದಧ  ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾೋಂಗ ಶುಲೆ ಗಳು, ದಂಡಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ, ಸಾಲ; ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ದೊೋಂದಿಗೆ ಸಾಲದಾತ್ರು ಅದರ ಹಕೆ್ತ ನ್ ಯಾವುದೇ 

ವಾಯ ಯಾಮಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅೋಂತ್ಹ ಇತ್ರ ವೆಚ್ಚ ಗಳು.  

 

(eee) "ಅವಧಿ ಮಿೇರಿದ ಶುಲಕ ಗಳು”ಎೋಂದರೆ ಮತ್ತು  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಬಡಿಿ ಯನ್ನು , ಪಿತ್ರ ತ್ರೋಂಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ದರದಲಿ್ಲ , ಅದರ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಆಟಿೊಕಲ್ 2.9.2 ಮತ್ತು  ಆಟಿೊಕಲ್ 3.6 (b) ನ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲಾದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಥವಾ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ನಿಬಂಧನೆ ಮಿತ್ರಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳ ಶುಲೆ , ಪಿಕರಣದಂತೆ. ಆಟಿೊಕಲ್ 2.9.2 

ರಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲಾದ ಈವೆೋಂಟ್ನ್ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ, ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ (ಕ್ಕಳಗೆ ಆಟಿೊಕಲ್ 7.1 ರಲಿ್ಲ  

ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವಂತೆ) ಅೋಂತ್ಹ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸುವ ದಿನಾೋಂಕದವರೆಗೆ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಮಿತ್ರಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  

ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎೋಂದು ಬಡಿಿ ಗಿೋಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ  ಶುಲೆ  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ; 

 

(fff) "ಪಾಟಿವ"ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಅಥವ್ಯ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅನ್ನು  ಪು ತೆಯ ೇಕ್ವ್ಯಗಿ ಅರ್ಥವಸುತ್ು ದೆ, ಮತ್ತು " ಪಕ್ಷಗಳು "ಎಿಂಬ 

ಪದವು ಒಟ್ಟರ ರೆಯಾಗಿ ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅನ್ನು  ಅರ್ಥವಸುತ್ು ದೆ, ಸಂದಭ್ವಕ್ಕ  

ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ, ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾರು; 

 

(ggg) "ಭಾರತ್ದ ಹೊರಗಿನ್ ವಯ ಕಿು ”ಎೋಂದರೆ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸದ ವಯ ಕ್ತು ;  
 

(hhh) "ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ವ್ಯಸಿಸುವ ವಯ ಕಿು ” ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿ ಡಲಾದ ಅಥೊವನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ.   

 

(iii) "ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದ ವಯ ಕಿು "ಅಥವಾ"ಪಿಐಒ"ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದದ , 1961 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅದಕೆ್ಕ  ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ 

ಅಥೊವನ್ನು  ನಿ ಡಲಾಗಿದೆ.  

 

(jjj) "ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್"ಅೋಂದರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ನಿಧೊರಿಸಿದ ವಾರ್ಷೊಕ ಶೇಕಡ್ರವಾರು 

ದರ, ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಗಿಹಕ ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ನ್ು  ಪಿಕಾರ, ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ಮಾರುಕಟಟ  ಪರಿಸಿಿ ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ್ಬದಧ  ಪಿಾಧಿಕಾರದ 

ಮಾಗೊಸ್ತಚಿಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಆೋಂತ್ರಿಕ ನಿ ತ್ರಯ ಪಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಕೋಂಟ್ ಸ್ಥಟ  ಟ್ಮೋಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ 

ಶಾಖ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಗಿಹಕರ ವಗೊ 

ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ನ್ು  ಪಿಕಾರವನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ವಿಭಿನ್ು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ ಅನ್ನು  ಹೋಂದಿರಬಹುದು; 

  

(kkk) "ವಯ ಕಿು ಗಳು)"ಎಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು , ಏಕ್ಮಾತ್ು  ಮಾಲಿೇಕ್ತ್ವ , ಸಂಸಿೆಯ ಕಾರ್ಪವರೇಟ್ಸ, ಕಾರ್ಪವರೇಷನ್, ಕಂಪನಿ, 

ಸ್ಮಾಜ, ಪಾಲುದಾರಿಕ್, ಅನಿಯಮಿತ್ ಅಥವ್ಯ ಸಿೇಮಿತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ ಕಂಪನಿ, ಸಿೇಮಿತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕ್, ಜಂಟಿ 

ಉದಯ ಮ, ಅಸಂಘಟಿತ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು, ಎಚ್.ಯು.ಎಫ್, ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರ, ಟು ಸ್ರ  ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಸಿೆ  ಅಥವ್ಯ ಅದರ 

ಅಥವ್ಯ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ  ವಯ ಕಿು ಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಘಟಕ್; 
 

(lll) "ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಸಂಭ್ವನಿೇಯ ಘಟನೆ”  ಅೋಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ತಚ್ನೆ, ಸ್ತಚ್ನೆ ನಿ ಡುವುದು, ಸಮಯ ಕಳೆದುಹ ಗುವುದು, ವಸುು ಸಿಿ ತ್ರಯ 

ನಿಣೊಯ ಅಥವಾ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಷ್ರತ್ರು ನ್ ನೆರವೇರಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಯ ಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ; 

 

(mmm) "ಪೂವವ ಸ್ಮನಾದ ಮಾಸಿಕ್ ಕಂತಿನ್ ಬಡಿಿ "ಅಥವಾ"ಪಿಇಎಿಂಐಐ"ಎೋಂದರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಪೂವೊ -

ಸಮಿ ಕರಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ರನ್ ಬಡಿಿ , ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೌಲಭಯ ದ ವಿತ್ರಣೆಯ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಮೊದಲ ಇಎೋಂಐ ಪಿಾರಂಭವಾಗುವ 

ಮೋಂಚಿನ್ ದಿನಾೋಂಕದವರೆಗಿನ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ಹ ಪಿಇಎೋಂಐಐ ಅನ್ನು  ಮೋಂದಿನ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂಣೊಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ; 

 

(nnn) "ಪೂವವಪಾವತಿ”ಎಿಂದರೆ ಸಾಲದ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗದ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು  ಸಾಲದಾತ್ರು ಪಾವತಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ಶುಲಕ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಬಾಕಿಗಳು ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಪೂವವಪಾವತಿಯ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ನಿೇಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳ ಪು ಕಾರ; 
 

(ooo) "ಅಸ್ಲು ಮೊತ್ು ”ಎಿಂದರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮೂಲತಃ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿಿಂದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ (ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು) 

ಮಂಜೂರು/ಒಪಿಿ ಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ; 
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(ppp) "ಆಸಿು "ಇದರ ಅಥವ ಮತ್ತು  ಒಿಂದು ನಿವೇಶನ್, ವಸ್ತಿ ಮನೆ/ವ್ಯಣಿಜಯ  ಸಿಿರಾಸಿು , ಫಿಾಟ್ಸ/ಯುನಿಟ್ಸ/ಅಪಾಟೆಮ ವಿಂಟ್ಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ  

ಪು ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಅನ್ನಪಾತ್ದ ಪಾಲು/ಸ್ರಾಗತೆ/ಸ್ವಲತ್ತು ಗಳು/ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹಕ್ಯಕ ಗಳು/ಲಾಭ್ಗಳು/ಫಿಕ್ು ರ್ ಮತ್ತು  ಫಿಟಿರ ಿಂಗ್/ಕ್ಟರ ಡ 

ಮತ್ತು  ರಚನೆ, ಪು ಸುು ತ್ ಮತ್ತು  ಭ್ವಿಷಯ  , ಎಲಿಾ  ಸಿ್ ಷರ ವ್ಯದ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಅಸಿ್ ಷರ  ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಎಲಿಾ  ಸೇಪವಡೆಗಳು, 

ಸೇಪವಡೆಗಳು, ಪರಿಕ್ರಗಳು, ಫಿಕ್ು ರ್ ಮತ್ತು  ಫಿಟಿರ ಿಂಗ್, ಕ್ಟರ ಡಗಳು, ರಚನೆಗಳು, ಅಿಂತ್ಹ ಕ್ಟರ ಡದಲಿಿ /ಅಿಂತ್ಹ 

ಫಿಾಟ್ಸ/ಯುನಿಟ್ಸ/ಇರುವ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವ್ಯಸಿಸುವ ಘಟಕ್ದಲಿಿ  ನಿಮಿವಸ್ಲಾಗಿದೆ/ನಿಮಿವಸ್ಲಾಗಿದೆ ಸ್ವ ತಂತ್ು  ಗಾತ್ು ವನ್ನು  

ಹೊಿಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ು ದ ಮತ್ತು  ಪು ಕಾರದ ಒಿಂದು ಫಾರ್ಮವ ಹೌಸ್ ಅಥವ್ಯ ತಾತಾಕ ಲಿಕ್ ಅಥವ್ಯ ಅರೆ-ಶಾಶವ ತ್ವ್ಯದ 

ಕ್ಟರ ಡವನ್ನು  ಅಥವ್ಯ ಕ್ಟರ ಡ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ರಚನೆಯನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವ ನಿಮಾವಣದ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾವಣದ ಸಾಲದ 

ದಾಖಲೆಗಳಲಿಿ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಸಾಲಗಾರ (ಗಳು) ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು (ಗಳು) ಒಡೆತ್ನ್ದ/ಜಂಟಿಯಾಗಿ 

ಹೊಿಂದಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಎರವಲುಗಾರರಿಿಂದ ಖರಿೇದಿಸ್ಲು ಪು ಯತಿು ಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಹಣಕಾಸು 

ಪಡೆಯಲು ಪು ಯತಿು ಸಿದ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸಿಿ ರ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲವನ್ನು  ಮುಿಂದುವರಿಸ್ಲು ಒಪಿಿ ಕೊಿಂಡಿದೆ.  
 

ಮೇಲಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವ್ಯವಗು ಹವಿಲಿದೆ, "ಆಸಿು " ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ದೆ: 
 

(i) ಒೋಂದು ಕಟಟ ಡದ/ಕಟಟ ಡದ ಒೋಂದು ಭಾಗದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಸಂಪೂಣೊ ಅೋಂತ್ನಿೊಮಿೊತ್ ಪಿದೇಶ (ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಯಾವುದೇ 

ಸೇಪೊಡೆಗಳು), ಕಟಟ ಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಪಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಪಾತ್ದ ಪಾಲು ಮತ್ತು  ಆ ಕಟಟ ಡ ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಪಾತ್ದ 

ಅವಿಭಜಿತ್ ಪಾಲು ಅಥವಾ ನಿಮಿೊಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ /ನಿಮಿೊಸಲಾಗುವುದು; 

(ii) ಒೋಂದು ಘಟಕ/ಫಿಾಟ್/ಅಪಾಟಮ ೊೋಂಟು  ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಸಂಪೂಣೊ ಅೋಂತ್ನಿೊಮಿೊತ್ ಪಿದೇಶ (ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಯಾವುದೇ 

ಸೇಪೊಡೆಗಳು), ಅೋಂತ್ಹ ಘಟಕ/ಫಿಾಟ್/ಅಪಾಟಮ ೊೋಂಟ್/ಇರುವ ಕಟಟ ಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಪಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಪಾತ್ದ ಪಾಲು  

 ಈ ಕಟಟ ಡವು ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮಿೊಸಲಾಗಿರುವ /ನಿಮಿೊಸಲಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಪಾತ್ದ ಅವಿಭಜಿತ್ ಪಾಲು ಇದೆ; 

(iii) ಒೋಂದು ಸವ ತಂತಿ್ ರಚ್ನೆಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ರಚ್ನೆ ಇರುವ ಮತ್ತು  ನಿಮಿೊಸಲಾಗಿರುವ /ನಿಮಿೊಸಲಾಗಿರುವ /ನಿಮಿೊಸಲಾಗಿರುವ 

ಸಂಪೂಣೊ ಭೂಮಿ; 

(iv) ಒೋಂದು ಪಿತೆಯ  ಕ ಮನೆಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಮನೆ ಮತ್ತು  ಮನೆಯನ್ನು  ನಿಮಿೊಸುವ ಸಂಪೂಣೊ ಭೂಮಿ; 

(v) ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿ ಡಲಾದ/ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ 

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ/ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಅೋಂತ್ಸಿು ನ್ ಸ್ತಚ್ಯ ೋಂಕಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕೆು , ಹಕೆು  ಮತ್ತು  ಆಸಕ್ತು ಯೋಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿೋಂದ ಉೋಂಟ್ರಗುವ 

ಎಲಿಾ  ಪಿಯ ಜ್ನ್ಗಳು; ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಕಟಟ ಡಗಳು, ನಿಮಾೊಣಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಮಾೊಣಗಳು ಪಿತ್ರ ವಿವರಣೆಯ ನಿಮಾೊಣ ಅಥವಾ 

ನಿಮಾೊಣದೊೋಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು  ಮೋಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿೊಸಲಪ ಡುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ನಿಲಿುತ್ು ವೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ 

ಜೊ ಡಿಸಲಪ ಡುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಗೆ ಅೋಂಟಿಕೊೋಂಡಿರುವ ಎಲಿವುಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಜೊ ಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದಕೊ  

ಶಾಶವ ತ್ವಾಗಿ ಜೊ ಡಿಸಲಪ ಡುತ್ು ವೆ ; 

 

(qqq) "ಉದೆದ ೇಶ”ಎೋಂದರೆ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಸಾಲವನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು/ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ವುದು, 

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿದಂತೆ; 
 

(rrr) "ರ್ಪೇಸ್ರ  ದಿನಾಿಂಕ್ದ ಚೆಕ್ಟಗಳು"ಅಥವಾ"ಪಿಡಿಸಿಗಳು”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ನಿ ಡಲಾದ ಚ್ಕ್ಗಳು ಸಾಲಗರರ (ಗಳ) ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸಲು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ಗಳ ಮರುಪಾವತ್ರಗಗಿ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ;  
 

(sss) "ಆರ್ಬಿಐ”ಎೋಂದರೆ ಭಾರತ್ರ ಯ ರಿಸರ್ವೊ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್; 

 

(ttt) "ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳು”ಎಿಂದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು  ಎಚ್ಎಫ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಸ್ರ ರ್ ನಿದೇವಶನ್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಆರ್ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿದ ಇತ್ರ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳು/ಸುತ್ು ೇಲೆಗಳು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗಾರರಿಗೆ 

ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗಬಹುದು; 

 

(uuu) "ಎಚ್ಎಫ್ಸಿ ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಸ್ರ ರ್ ನಿದೇವಶನ್ಗಳು”ಇದರ ಸುತ್ು ಳತೆ ಹೊಿಂದಿರುವ ಉಲಿೆೇಖ ಸಂಖ್ಯಯ  RBI/2020-21/73 

DOR.FIN.HFCCCC.No.120/03.10.136/2020-21 ಮಾಸ್ರ ರ್ ನಿದೇವಶನ್ದಲಿಿ -ಬಾಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ಅಲಿದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ-ವಸ್ತಿ 

ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ (ರಿಸ್ರ್ವವ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ) ) ನಿದೇವಶನ್ಗಳು, 2021 ರ ಫೆಬು ವರಿ 21, 2021, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ; 
 

(vvv) "ಸಿವ ೇಕಾರಾಹವ"ಅೋಂದರೆ ಎಲಿಾ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣ (ಅೋಂದರೆ) ಆಸಿು  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಆಸಿು  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ಶುಲೆ / ಹಣ (ಅೋಂದರೆ) ಸವ ತ್ತು , ಪಿಸುು ತ್ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ದಿೋಂದ ಹರಹಮಮ ವ ಸಿವ  ಕೃತ್ರಗಳು, ಇದರಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ರ್-ಅಲ್ಲಯಾ ರ್ಬಡಿಗೆ, 

ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಿದೆ, ರ್ಬಡಿಗೆದಾರ, ಗುತ್ರು ಗೆದಾರ/ಪರವಾನ್ಗಿದಾರರು/ನಿವಾಸಿಗಳು/ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಆಸಿು ಯನ್ನು  

ಖರಿ ದಿಸುವುದರಿೋಂದ ರ್ಬಡಿಗೆ ರ್ಬಡಿಗೆ, ಸಿವ  ಕೃತ್ರಗಳು, ಆದಾಯ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸವ ತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ 

ವಯ ವಸಿ್ಥ ಯಿೋಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು  (ಅೋಂದರೆ) ಸಿವ  ಕರಿಸುವವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥೊಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು; 

 

(www) "ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು"ಅೋಂದರೆ ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆರ್ಬಿಐ ಹರಡಿಸಿದ ಫೆಮಾ ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳು ಅವುಗಳೆೋಂದರೆ ವಿದೇಶ ವಿನಿಮಯ 

ನಿವೊಹಣೆ (ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಸಿಿ ರ ಆಸಿು ಯ ಸಾವ ಧಿ ನ್ ಮತ್ತು  ವಗೊವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2000 ಮತ್ತು  ವಿದೇಶ ವಿನಿಮಯ ನಿವೊಹಣೆ 

(ರೂಪಾಯಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲ ಮತ್ತು  ಸಾಲ) ನಿಯಮಗಳು, 2000, ವಿದೇಶ ವಿನಿಮಯ ನಿವೊಹಣೆ (ಠೇವಣಿ) 2000 ಮತ್ತು  ಎಲಿ  

ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ ನಿಯಮಗಳು; 

 

(xxx) "ಸಾಪೇಕ್ಷಸನಿು ವೇಶದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯಿದೆ, 2013 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 2 (77) ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮತ್ತು  ಅಡ್ರವ ನ್್ ಮಾಸಟ ರ್ 

ಸಕುಯ ೊಲರ್ ಅಥವಾ ಐಬಿಸಿಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 5 (24 ಎ) ನ್ಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ಹ ಪದಕೆ್ಕ  ಅಥೊವನ್ನು  ನಿ ಡಲಾಗಿದೆ; 

 

(yyy) "ಮರುಪಾವತಿ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರರು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ರ್ಬಕ್ತ ಮೊತ್ು  ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತ್ರ ಮತ್ತು  

ನಿದಿೊಷ್ಟ ವಾಗಿ ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿೊಕಲ್ 2.8 ರಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲಾದ ಭ ಗಯ ದ ಅಥೊ; 
 

(zzz) "ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟಿರ ”ಎೋಂದರೆ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾೋಂಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಮಾಡಬೇಕಾದ 

ಮೊತ್ು ಗಳ ಮರುಪಾವತ್ರ; 
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(aaaa) "ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ”ಎೋಂದರೆ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಸಿದ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಪರಿಷೆ್ ೃತ್/ಹೆಚಿಚ ಸಿದ ಅವಧಿ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲೆಾ ಲಕಾಲಕೆ್ಕ , ಬೋಂಚ್ಮಾಕ್ೊ ದರದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚ ಳ ಅಥವಾ ಆಸಿು ಯ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  ಪೂಣೊಗೊಳಿಸಲು 

ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪರಿಷೆ್ ರಣೆ/ಹೆಚ್ಚ ಳ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯು ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ 

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊೋಂಡು; 

 

(bbbb) "ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ು ”ಎೋಂದರೆ ಹರಡಿಸಿದ ಪತಿ್ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿವರಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ವನ್ನು  ನಿ ಡಬಹುದು; 

 

(cccc) "ಸ್ಫಾವಸಿ ಕಾಯ್ದದ " ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳ ಭ್ದು ತೆ ಮತ್ತು  ಪುನ್ನಿವಮಾವಣ ಮತ್ತು  ಭ್ದು ತಾ ಹಿತಾಸ್ಕಿು  ಕಾಯಿದೆ, 2002 ಮತ್ತು  

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
 

(dddd) "ಶುಲಕ ಗಳ ವೇಳಾಪಟಿರ ”ಎೋಂದರೆ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತ್ರ/ವಿತ್ರಣೆಯ ನಂತ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಶುಲೆ ಗಳು, 

ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳ ವೇಳಾಪಟಿಟ  ಮತ್ತು  ಅದರ ಆೋಂತ್ರಿಕ ನಿ ತ್ರಯ ಪಿಕಾರ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಧೊರಿಸಿದಂತೆ 

ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ 

ಸ್ತಚಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಶಾಖ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಮಾಧಯ ಮದ 

ಮೂಲಕ ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು; 

 

(eeee) "ಭ್ದು ತೆ"ಒಳಗೊೋಂಡಿದೆ ಅೋಂತ್ಹ ಭದಿತೆ ಮಿತ್ರಯಿಲಿದ ಅಡಮಾನ್, ಶುಲೆ  (ಸಿಿ ರ ಅಥವಾ ತೇಲುತ್ರು ರುವ, 

ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಎರವಲುಗರ (ರು) ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ ರಚಿಸಬಹುದಾದ, ಅಥವಾ ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು 

ಒಪಿಪ ದಂತೆ, ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಿತ್ರಜೆ್ಞ , ಹಕೆು , ಕಲಪ ನೆ, ನಿಯ ಜ್ನೆ, ಭದಿತ್ತ ಆಸಕ್ತು  ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ 

ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರಿೋಂದ ನಿ ಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ದ ರ್ಬಕ್ತ ಪಾವತ್ರ/ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಹಣೆಗರರಿೋಂದ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳ ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ; 
 

(ffff) "ಭ್ದು ತಾ ಕ್ವರ್”ಎೋಂದರೆ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚಚ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ವಾಗಿ ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವಂತೆ ರ್ಬಕ್ತ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಸಿು ಯ 

ಮೌಲಯ ದ ಪಿಕಾರ ಭದಿತ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಯಾವಾಗಲೂ ನಿವೊಹಿಸಬೇಕು; 

 

(gggg) "ಭ್ದು ತಾ ದಾಖಲೆಗಳು"ಅಥವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು, ಒಪಿ ಿಂದಗಳು, ಒಪಿ ಿಂದಗಳು, ಕಾಯವಗಳು, ಸೂಚನೆ, ಘೇಷಣೆಗಳು, 

ಕಾಯವಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು, ಪು ಮಾಣ ಪತ್ು ಗಳು, ಬರಹಗಳು, ಅನ್ನಮತಿಗಳು, ಪು ಮಾಣಪತ್ು ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು, 

ಪತ್ು ಗಳು, ಫೈಲಿಿಂಗ್ಗಳು, ಫಾರ್ಮವಗಳು, ಭೌತಿಕ್ ಅಥವ್ಯ ಎಲೆಕಾರ ು ನಿಕ್ಟ, ಸೃಷ್ಟರ , ಪರಿಪೂಣವತೆಗಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಭ್ದು ತೆ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಗಾಯ ರಂಟಿಯ ವಿತ್ರಣೆ, ಭ್ದು ತೆಯ ಭಾಗವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗಾರ (ಗಳು), ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಯಿಿಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಅವಶಯ ಕ್ತೆಯಂತೆ 

ಮತ್ತು  ಸ್ಲಿಿಸ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಅವಶಯ ಕ್ತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ, 

ದೃಡಿೇಕ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಅಥವ್ಯ ಮರುಸಿಾಪಿಸುವುದು; 

 

(hhhh) "ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರ"ಎೋಂದರೆ ಆಸಿು ಯ ರ್ಮಲ್ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವ ವಯ ಕ್ತು  ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭದಿತೆಯನ್ನು  

ಸೃರ್ಷಟ ಸುವ/ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲಗರರ ಮರುಪಾವತ್ರ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಪಾವತ್ರಸಲು/ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ದ ಮರುಪಾವತ್ರ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಗಯ ರಂಟಿ ನಿ ಡಲು ಯಾರು/ನಿ ಡುತ್ತು ರೆ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ 

ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ದ ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು  ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಖ್ಯತ್ರಿ ನಿ ಡುವುದು; 

 

(iiii) "ಮಾರಾಟಗಾರ"ಎೋಂದರೆ ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯ ಏಕೈಕ/ ಜಂಟಿ ಮಾಲ್ಲ ಕರು ಅಥವಾ ವಕ್ತ ಲರ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಂದಿರುವವರು, ಆಸಿು ಯ ಮಾಲ್ಲ ಕರ 

ಪರವಾಗಿ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಮಾರಾಟಗರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೋಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು  (ಗಳು) ) ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ 

ಮಾರಾಟಗರ, ಸಹಕಾರಿ ಗುೋಂಪು ವಸತ್ರ ಸೊಸೈಟಿ, ಏಕಮಾತಿ್ ಮಾಲ್ಲ ಕತ್ವ  ಕಾಳಜಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸಿ್ಥ  ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ, ನಿಮಾೊಣದ 

ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ ಅಥವಾ ದುರಸಿು , ನ್ವಿ ಕರಣ ಅಥವಾ ಆಸಿು ಯ ವಿಸು ರಣೆಯನ್ನು  ಒಪಪ ೋಂದದ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ 

ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ;  

 

(jjjj) "ಸ್ಣಣ  ಸಿ್ ಳಪುರಸಭೆಗಳು, ಶಾಸನ್ಬದಧ  ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು ಅಥವಾ ಮನ್ಿ ಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಸಿ ಳಿ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ನಿವೊಹಿಸುವ ಸಿ ಳಗಳು; 

 

(kkkk) "ತೆರಿಗೆ"ಅಥವಾ"ತೆರಿಗೆ"ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಉತ್ು ಮ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಕಸಟ ಮ್್ಸ ಮತ್ತು  ಅಬಕಾರಿ, ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಎಲಿ  

ರಿ ತ್ರಯ ನೇರ ಮತ್ತು  ಪರ ಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ (ಮಿತ್ರಗಳಿಲಿದೆ, 

ತೆರಿಗೆ/ಕಡಿತ್ ತೆರಿಗೆ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮೂಲದಲಿ್ಲ ), ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ , ದಂಡಗಳು, ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಶುಲೆ ಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂಡಗಳು, ರ್ಬಕ್ತ, ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ, ವಿಧಿಸುವ, ವಿಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ನಿ ಡಬೇಕಾದ ಹಕೆು ಗಳ ಜೊತೆಗೆ. 
 

1.2 ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ 
 

ಈ ಜಿಟಿಸಿಯಲಿ್ಲ , 

 

(a) ಶಾಸ್ನ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲಿೆೇಖಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲಿೆೇಖಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿವೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ನ್, ನಿಬಂಧನೆ, ಅಧಿನಿಯಮ, ಆದೇಶ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ರಿೇತಿಯ ಉಪಕ್ರಣಗಳ 

ಉಲಿೆೇಖಗಳನ್ನು  ಶಾಸ್ನ್, ನಿಬಂಧನೆ, ಅಧಿನಿಯಮ, ಸುಗಿು ೇವ್ಯಜೆ್ಞ ಯ ಉಲಿೆೇಖವನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ದೆ , ಆದೇಶ, ನಿಯಂತ್ು ಣ 

ಅಥವ್ಯ ಉಪಕ್ರಣವನ್ನು  ತಿದುದ ಪಡಿ, ಮಾಪಾವಡು, ಮರು-ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದು ಅಥವ್ಯ ಬದಲಿಸಿದ ದಿನಾಿಂಕ್ದ ಮೊದಲು ಅಥವ್ಯ 

ನಂತ್ರ (ವಿಷಯವು ಇಲಿಿ  ಸಿ್ ಷರ ವ್ಯಗಿ ನಿೇಡಲಾಗಿರುವಂತೆ) ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಹಿಿಂದಿನ್ ಶಾಸ್ನ್, ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ನಿಬಂಧನೆ, ಆದೇಶ, 

ನಿಯಂತ್ು ಣ ಅಥವ್ಯ ಮಾಡಿದ ಉಪಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ; 
 

(b) ಲೇಖನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾಯ ರಾಗಾು ಫ್ಗಳ ಶಿೇಷ್ಟವಕ್ಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ು  ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ಆಪರೇಟಿರ್ವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 
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ಭಾಗವ್ಯಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ನಿಮಿವಸುವಲಿಿ  ನಿಲವಕಿಷ ಸ್ಲಾಗುವುದು; 

 

(c) "ಸೇರಿದಂತೆ" ಮತ್ತು  "ಸೇರಿಸುವುದು" ಪದಗಳನ್ನು  "ಮಿತಿಯಿಲಿದೆ" ಅಥವ್ಯ "ಆದರೆ ಸಿೇಮಿತ್ವ್ಯಗಿಲಿ " ಎಿಂಬ ಪದಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಅಥವ್ಯ ಆ ಪದಗಳನ್ನು  ಅಿಂತ್ಹ ಪದಗುಚಛ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಆಮದುಗಳಂತ್ಹ ಪದಗಳು ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತ್ು ವೆಯೇ 

ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ; 
 

(d) ಏಕ್ವಚನ್ ಸಂಖ್ಯಯ /ನ್ಮೂನೆಯ ಉಲಿೆೇಖಗಳು ಬಹುವಚನ್ ಸಂಖ್ಯಯ /ನ್ಮೂನೆಯ ಉಲಿೆೇಖಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  

ಪು ತಿಕ್ು ಮದಲಿಿ ; 

 

(e) ಒಿಂದು ಲಿಿಂಗವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು ಎಲಿಾ  ಲಿಿಂಗಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ವೆ; 
 

(f) ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಉಲಿೆೇಖಗಳು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಡಾಕ್ಯಯ ಮಿಂಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಉಲಿೆೇಖಗಳಿಂದು ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ 

ಡಾಕ್ಯಯ ಮಿಂಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದ, ವೈವಿಧಯ ಮಯ, ಪೂರಕ್ ಅಥವ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಾಗಿದೆ; 
 

(g) ವಿಭಾಗಗಳು, ಲೇಖನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಲಿೆೇಖಗಳು ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು, ಲೇಖನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಭಾಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಪಾಯ ರಾಗಾು ಫ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಲಿೆೇಖಗಳು, ಬೇರೆ ರಿೇತಿಯಲಿಿ  ಹೇಳದಿದದ ರೆ, ಉಲಿೆೇಖಗಳು 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ವ ಭಾಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಪಾಯ ರಾಗಾು ಫ್ಗಳ ಉಲಿೆೇಖಗಳು. ಇವೆಲಿವೂ ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ಆಪರೇಟಿರ್ವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 

ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ; 
 

(h) "ಈ ಲೇಖನ್" ಎಿಂಬ ಅಭಿವಯ ಕಿು , ಒಿಂದು ನಿದಿವಷರ  ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು  ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ದ ಹೊರತ್ತ, ಅಭಿವಯ ಕಿು  ಸಂಭ್ವಿಸುವ ಸಂಪೂಣವ 

ಲೇಖನ್ವನ್ನು  (ಕವಲ ಉಪ ಲೇಖನ್, ಪಾಯ ರಾಗಾು ಫ್ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ನಿಬಂಧನೆ ಮಾತ್ು ವಲಿ ) ಉಲಿೆೇಖಿಸುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ; 
 

(i) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಪು ತಿಯಿಂದು ಖ್ಯತ್ರಿಯು ಇತ್ರ ಪು ತಿಯಿಂದು ಖ್ಯತ್ರಿಗಳಿಿಂದ ಸ್ವ ತಂತ್ು ವ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ, ಮತ್ತು  

ಇದಕ್ಕ  ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಸಿ್ ಷರ ವ್ಯಗಿ ಹೇಳದ ಹೊರತ್ತ, ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು  ಇನು ಿಂದು ಷರತಿು ನ್ ವ್ಯಯ ಪಿು ಯನ್ನು  

ಅಥವ್ಯ ಅನ್ವ ಯವನ್ನು  ಮಿತಿಗಳಿಸುವುದಿಲಿ ; 

 

(j) ಪುಸ್ು ಕ್ಗಳು, ಕ್ಡತ್ಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಲಿೆೇಖ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದಾದರೂ 

ಪುಸ್ು ಕ್ಗಳು, ಕ್ಡತ್ಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವ್ಯ  

ಇತ್ರ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಪೇಪರ್, ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ 

ಸಂಗಿಹಿಸಿದ ಡೇಟ್ರ, ಮಾಯ ಗೆು ಟಿಕ್ ಮಿ ಡಿಯಾ, ಫಿಲ್ಮ  ಮತ್ತು  ಮೈಕಿೊ ಫಿಲ್ಮ ; 
 

(k) "ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ " ಪತಿ್ ಅಥವಾ ಫೆಸಿಮೈಲ್ ಅಥವಾ ಇರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡೊ ಮಾಡಿದ ಟಲ್ಲಫ ನಿಕ್ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯಿೋಂದ 

ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಿದೆ; 

 

(l) ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸದ ಹರತ್ತ, ದಿನ್ದ ಸಮಯದ ಯಾವುದೇ ಉಲಿ್ ಖವು ಭಾರತ್ದ ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ; 

 

(m) ಎರವಲುಗರನ್ (ಗಳ) ಎಲಿಾ  ಕತ್ೊವಯ ಗಳು, ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಹಲವಾರು; 

 

(n) ರ್ಬಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಉಲಿ್ ಖಗಳು ಅಸಂಘಟಿತ್ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಪಿತ್ರಕಿಮದಲಿ್ಲ ; 

 

(o) ಷ್ರತ್ತು  (ಗಳು)/ ಉಪ-ಷ್ರತ್ತು  (ಗಳು) ಗೆ ಉಲಿ್ ಖವು ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳ ಷ್ರತ್ತು  (ಗಳು)/ ಉಪ-ಷ್ರತ್ತು  (ಗಳು) ಅನ್ನು  

ಉಲಿ್ ಖಿಸುತ್ು ದೆ;  

 

(p) ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1956 ರ ಈ ಜಿಟಿಸಿಯಲಿ್ಲನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲಿ್ ಖಗಳನ್ನು  ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2013 ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 

ಉಲಿ್ ಖವಾಗಿ ಓದಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2013 ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ; 
 

(q) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳೋಂದಿಗೆ 

ಸಂಯ ಜಿತ್ವಾಗಿ ಓದಬೇಕು; 

 

(r) ನ್ಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನಾು ಭಿಪಿಾಯ ಅಥವಾ ವಿವಾದದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲಮ ತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಭೌತ್ರಕತೆ 

ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ, ಘಟನೆ, ಸನಿು ವೇಶ, ಆರ ಪ, ಸತ್ಯ , ಮಾಹಿತ್ರ, ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್, ಅಧಿಕಾರ, ಮೋಂದುವರಿಕ್ಕ, ಕಾಯ್ದದ , ಲ ಪ, 

ಹಕೆು ಗಳು, ಉಲಿೋಂಘನೆ, ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲಾಯ ವುದೇ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡುವ 

ವಸುು ಗಳ ವಸುು ಸಿಿ ತ್ರ ಅೋಂತ್ರಮ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರ ರ್ಮಲ್ ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ; 

 

(s) ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ, ಘಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಯದ ಸಮಂಜ್ಸತೆಯ ನಿಣೊಯ ಸನಿು ವೇಶ, ವೆಚ್ಚ , ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಶುಲೆ , ಸತ್ಯ , 

ಮಾಹಿತ್ರ, ದಾಖಲ್, ಅಧಿಕಾರ, ಮೋಂದುವರಿಕ್ಕ, ಕಾಯಿದೆ, ಲ ಪ, ಹಕೆು ಗಳು, ಹಾನಿ, ಉಲಿೋಂಘನೆ, ಹಾನಿ, ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಅಥವಾ 

ಇಲಿದಿದದ ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲಾಯ ವುದೇ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರ) ರ್ಮಲ್ ಅೋಂತ್ರಮ ಮತ್ತು  ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ; 

 

(t) ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಣೊಯ ಅಥವಾ ವಸುು  ಪಿತ್ರಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಸಂಭವನಿ ಯ ಸಂಭವನಿ ಯತೆ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಅಥವಾ 

ಪೂವೊನಿಯ ಜಿತ್ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನಿ ಯತೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಅವರ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ; 

 

(u) ಈ ಒಪಪ ೋಂದದಲಿ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕ್ಕಯು "ಜೆಾ ನ್" ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಯಿೋಂದ ಅಹೊವಾಗಿದೆ ಇದೇ ಅಭಿವಯ ಕ್ತು , ಇದಕೆ್ಕ  

ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿಸಿ, ಅೋಂತ್ಹ ಹೇಳಿಕ್ಕ ನಿ ಡುವ ವಯ ಕ್ತು ಯಿೋಂದ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು  ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಿೋಂದ ವಿಚಾರಣೆಯ 

ನಂತ್ರ ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎೋಂದು ಅರ್ಥೊಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು; 

 

(v) ಒೋಂದಕೆ್ತೋಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಾಲಗರರು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಗಯ ರಂಟರುಗಳಿದದ ಲಿ್ಲ , ಸಹ-ಸಾಲಗರರು ಮತ್ತು  ಖ್ಯತ್ರಿಗರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿತ್ರಯಬಬ  

ಸಾಲಗರರ ಆಯಾ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳು ಜಂಟಿ ಮತ್ತು  ಹಲವಾರು ಆಗಿರುತ್ು ವೆ. 

 

(w) ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಸಂಭವನಿ ಯ ಈವೆೋಂಟ್ ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಮೋಂದುವರೆಯುವುದು" ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮನಾು  
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ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 

 

(x) ಇದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಷ್ರತ್ರು ನ್ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ನಿಧಾೊರ ಒಪಪ ೋಂದ 

ಸಾಲಗರ (ಗಳ) ರ್ಮಲ್ ಅೋಂತ್ರಮ ಮತ್ತು  ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ; 

 

(y) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಲಾದ ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಪಿಯ ಜ್ನ್ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮತ್ರಸುವ ಮಟಿಟ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು  ಎಲಿ  

ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

(z) ಸಾಲದ ಯಾವುದೇ ಅಮಾನ್ತ್ತ ಅಥವಾ ಮಕಾು ಯದ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಎಲಿಾ  ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ದಸಾು ವೇಜುಗಳ ಪಿಕಾರ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ್ ಮೊತ್ು ವು ಅವರ ತೃಪಿು ಗಗಿ ಪೂಣೊವಾಗಿ ರ್ಬಕ್ತ 

ಇರುವವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ು ದೆ. 

 

(aa) ಆರ್ಬಿಐ / ಎನ್ಎಚ್ಬಿ ವಸತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ನಿ ಡುವ ಮಾಗೊಸ್ತಚಿಗಳು / ನಿದೇೊಶನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ 

ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅೋಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಆರಂಭದಿೋಂದಲೂ ಅದೇ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಅದರ ನಂತ್ರ ಅೋಂತ್ಹ ತ್ರದುದ ಪಡಿ 

ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು ಅನ್ವ ಯವಾಗುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರಿಗೆ ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ವೆ. ರ್ಮಲ್ಲನ್ವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನೋಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಆಬಿಿ ಗಸ್ಟೊ ಅನ್ನು  ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಅದಕೆ್ಕ  ಬದಧ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

(bb) ಪಿತ್ರಯೋಂದು ಜಿಟಿಸಿ, ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ವನ್ನು  ಅದರ ನಿಯಮಗಳಿೋಂದ ನಿವೊಹಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಆ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಆದಾಗೂಯ , ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ನ್ಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಂಗತ್ತೆ ಇದದ ಲಿ್ಲ : 

  

(i) ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್, ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ವು ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುತ್ು ದೆ; ಮತ್ತು   
 

(ii) ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜಿಟಿಸಿ, ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅೋಂತ್ಹ ಅಸಂಗತ್ತೆಯ ಮಟಿಟ ಗೆ ರ್ಮಲುಗೈ 

ಸಾಧಿಸುತ್ು ವೆ; 

 

(cc) ಬಳಸಿದ ಎಲಿಾ  ದೊಡಿ ಕ್ಷರ ಪದಗಳು, ಆದರೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿಲಿ   

 

ಈ ಜಿಟಿಸಿಯಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಅಥೊ; ಮತ್ತು  
 

(dd) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯಲಿ್ಲ  ಬೇರೆಡೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಅದರ ಸನಿು ವೇಶ ಅಥವಾ ಅಥೊದೊೋಂದಿಗೆ ಅಸಮಂಜ್ಸವಾಗಿರದ ಹರತ್ತ, ಈ 

ಜಿಟಿಸಿ ಯಾದಯ ೋಂತ್ ವಿವರಿಸಿದ ಅದೇ ಅಥೊವನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ವೆ. 

 

ವಿಭಾಗ: 2 

ಸಾಲ, ಆಸಕ್ತು , ಇತ್ತಯ ದಿ. 

2.1 ಸಾಲ 
 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗರರಿಗೆ (ರು) ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಒಪುಪ ತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಮೂಲಕ 

ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿದ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ು ದೆ. 

 

2.2 ಸಾಲದ ಉದೆದ ೇಶ 
 

ಸಾಲದ ಅಜಿೊ/ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿದ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಬಯಸಿದಾದ ರೆ. ಸಾಲದಾತ್ರು 

(ಗಳು) ಸಾಲದ ಅಜಿೊ/ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿದ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಮಾತಿ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಬಳಸಲು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ, ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ, ಅಥವಾ ಸಾಲಗರರಿಗೆ (ರು) ಅಜಿೊಯ ರ್ಮಲ್ ಪಿಎನಿಬ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಮೊ ದಿಸಿದಂತೆ. ಯಾವುದೇ 

ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರ ಉದೆದ  ಶಗಳು ಅಥವಾ ಅನೈತ್ರಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟಟ  ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳು, ಜೂಜು, ಚಿಟ್ ಫಂರ್ಡ, ಲಾಟರಿ, 

ಜ್ನಾೋಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ನಿಬೊೋಂಧಿತ್ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಂತೆ ಸಾಲವನ್ನು  

ಸಾಲಗರರು ಬಳಸುವುದಿಲಿ . 

 

2.3 ಅವಧಿ 
 

ಮರುಪಾವತ್ರ ಅವಧಿಯನ್ನು  ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಬಹುದು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಅವರ 

ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಅೋಂತ್ಹ ಅವಧಿಗೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಫಿಟ್ ಅನಿಸಬಹುದು. ಲಭಯ ವಿರುವ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ (ಗಳು) ಹಣವನ್ನು  

ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಡಿ್ರ ಮಾಡದಿದದ ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  (ಪಿಇಎೋಂಐಐ,ಇಎೋಂಐ ಅಥವಾ ಇಎೋಂಐ 

ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಕೂಡ ತ್ಮಮ  ಹಕೆನ್ನು  ಕಾಯಿದ ರಿಸುತ್ು ದೆ. ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ವಿವೇಚ್ನೆ 

ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ಗಳು) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ನಂತ್ರದ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಕಷ  ಪಣೆ 

ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನೋಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು  ಎತ್ು ರ್ಬರದು. 

 

2.4 ಆಸ್ಕಿು  
 

2.4.1 ಸಾಲಗರನ್ನ (ರು) ಬಡಿಿ  ಪಾವತ್ರಸಲು ಹಣೆಗರನಾಗಿರುತ್ತು ನೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ದರದಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗರನ್ನ 

(ರು) ಆಯೆ್ದ  ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು  ನಿದಿೊಷ್ಟ ವಾಗಿ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ: 
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i. ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ  ದರ; ಅಥವಾ 

ii. ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು  ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ಫಿ ಟಿೋಂಗ್ ಬಡಿಿ ದರದಲಿ್ಲ  ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ  ದರ; ಅಥವಾ 

iii. ಫಿ ಟಿೋಂಗ್ ಬಡಿಿ  ದರ. 
  

2.4.2 ಸಾಲದ ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಬಡಿಿ ಯು ಪರವಾಗಿ ಸೇರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಚ್ಕ್ ಅನ್ನು  ಸಾಲಗರನಿಗೆ ಹಸಾು ೋಂತ್ರಿಸಿದ 

ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ/ನಿಯ ಜಿತ್ ಪಿತ್ರನಿಧಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ಟ, ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟಿ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ, ಪೇ ಆಡೊರ್/ ಡಿಮಾಯ ೋಂರ್ಡ ಡಿ್ರಫ್ಟ / ರ್ಬಯ ೋಂಕರ್ 

ಚ್ಕ್, ರ್ಪ ಸಟ ಲ್ ಆಡೊರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸಾಗಣಿಕ್ಕ/ ಸಂಗಿಹಣೆ/ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕೊೋಂಡ ಸಮಯವನ್ನು  ಲ್ಕೆ್ತ ಸದೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ಅಥವಾ 

ಪಾವತ್ರಸಿದವರು. 

 

2.4.3 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ತ್ನ್ು  ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಮರುಪಾವತ್ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬಡಿಿ  ದರವನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು/ಪರಿಷೆ್ ರಿಸಬಹುದು/ಮರುಹೋಂದಿಸಬಹುದು ಪಿಚ್ಲ್ಲತ್ ಮಾರುಕಟಟ  ಅಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹಣದ ಮಾರುಕಟಟ  

ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಲಗರರ (ರ) ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ರೇಟಿೋಂಗ್ ಇಳಿಕ್ಕ, ಮಿ ಸಲು ಅವಶಯ ಕತೆಗಳು, ಒದಗಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್/ಮಾಜಿೊನ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಮಾಗೊಸ್ತಚಿಗಳು/ನಿ ತ್ರಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಅಥವಾ ಎನ್ಎಚ್ಬಿ/ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ.  

 

2.4.4 ಒೋಂದು ವೇಳೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ, ಖ್ಯತೆಗೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿಿ  ದರವನ್ನು  ಸಹ ಅದಕೆ್ಕ  ತ್ಕೆೋಂತೆ 

ಮಾಪೊಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಬಡಿಿ ದರದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ (ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ ನ್ ಆಧಾರ ಬದಲಾವಣೆ), ಅೋಂತ್ಹ ಬದಲಾದ 

ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ಸಾಲದ ರ್ಬಕ್ತ ಅವಧಿಯ ರ್ಮಲ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿಗೆ (ಪಿಎನಿಬ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಬಹು 

ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ರಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ) (ಆದರೆ ಸಿ ಮಿತ್ವಾಗಿಲಿ ) ನೇರ ರ್ಮಲ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇರ್ಮಲ್, ಎಸ್ಟಎೋಂಎಸ್ಟ, ವಾಟ್್ರ ಪ್ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಲಿ್ಲ  

ನ್ವಿ ಕರಿಸುವುದು.  

 

2.4.5 ಸಾಲಗರ (ರು) ಫಿ ಟಿೋಂಗ್ ಬಡಿಿ ದರದಿೋಂದ ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ  ದರಕೆ್ಕ  ಬದಲ್ಲಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಯಾಗಿ, ಅವರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅಜಿೊಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಬಡಿಿ  ದರದಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಗಿ ಸಾಲಗರರ ಅಥವಾ 

ವಿನಂತ್ರಯನ್ನು  ಸಿವ  ಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ತ್ರರಸೆ ರಿಸಲು ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚ್ನೆ ಇರುತ್ು ದೆ. ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಲಾದ ಬಡಿಿ ಯ ದರವು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಪರಿಷೆ್ ರಣೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುತ್ು ದೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ವ ಯಿಕ ಶಾಸನ್ಬದಧ  ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

ಅಥವಾ ಒೋಂದು ಸೆಿ  ಮ್ಸನಿೋಂದ ಇನು ೋಂದಕೆ್ಕ  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮರುಪಾವತ್ರ ಅವಧಿಯ 

ಬದಲಾವಣೆಯಿೋಂದಾಗಿ (ಹೆಚ್ಚ ಳ / ಇಳಿಕ್ಕ) ಸಾಲಗರ (ರು) ಆದೇಶ. 
 

2.4.6 ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮಟಿಟ ಗೆ ಸಾಲದ ಇಎೋಂಐ ಒೋಂದೇ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಬಡಿಿ ಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಸಾಲದ ರ್ಬಕ್ತ ಅವಧಿಗೆ 

ಅನ್ವ ಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಒೋಂದು ವೇಳೆ, ಕಾಲಾವಧಿಯು ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಮಿತ್ರಯನ್ನು  ಮಿ ರಿದರೆ, ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರರಿೋಂದ 

ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಇಎೋಂಐ ಅನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹೆಚಿಚ ಸಬಹುದು.  

 

2.4.7 ಪಕ್ಷಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ತ್ಮಮ  ಏಕೈಕ ತ್ರ ಪುೊ ಮತ್ತು  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು 

ಅಥವಾ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಉಳಿದ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ ಬಡಿಿ  ದರವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರರಿಗೆ (ಅಥವಾ) ಒೋಂದರಿೋಂದ 

ಅಥವಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮೂಲಕ ತ್ರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ನೇರ ರ್ಮಲ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ವಿ ಕರಿಸುವುದು, ಇರ್ಮಲ್, ಎಸ್ಟಎೋಂಎಸ್ಟ, 

ವಾಟ್್ರ ಪ್ ಇತ್ತಯ ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಧಯ ಮಗಳು. ಸಾಲಗರ (ಗಳು) ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ ದರಗಳಲಿ್ಲನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  

ಅದರ ಆವತ್ೊಕತೆಯು ಯಾವುದೇ ಗಯ ರಂಟರಿ (ಗಳ) ಗಯ ರಂಟಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಪಪ ೋಂದದ ಪಿಕಾರ ಬದಧ ವಾಗಿರತ್ಕೆದುದ /ಅೋಂತ್ಹ ಗಯ ರಂಟರ ಮೂಲಕ 

ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳುಳ ವುದು ) 

 

2.4.8 ಇಎೋಂಐ ಅಸಲು ಮತ್ತು  ಬಡಿಿ ಯನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುತ್ು ದೆ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ಮೋಂದಿನ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ದುೋಂಡ್ರದ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಗೆ ಸಾಲಗರರು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ಮಮ  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ ಅಥವಾ ಬಡಿಿ ಯ ಲ್ಕೆಾ ಚಾರಕೆ್ಕ  ವಿಶಿಾೋಂತ್ರ ನಿ ಡಬಹುದು.  

 

ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ ದರದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಸಾಲವನ್ನು  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಮೊದಲ ವಿತ್ರಣೆಯ 

ನಂತ್ರದ ಬಡಿಿ ಯ ದರದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದದ ರೆ, ನಂತ್ರದ ಭಾಗವು ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಯಾಗಿದೆ ಬಡಿಿ  ದರದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚ ಳ/ಇಳಿಕ್ಕಯ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ 

ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ವಿವಿಧ ಬಡಿಿ  ದರಗಳ ಸರಾಸರಿ. ಸಾಲದ ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ರಣೆಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ ಯ ದರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  

ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಧೊರಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲವನ್ನು  ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ವಿತ್ರಿಸದ ಹರತ್ತ, ಸಾಲಗರ (ರು) 

ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ ಎೋಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲಿ  ಬಡಿಿ  ದರವನ್ನು  ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಾಲದ ರ್ಮಲ್ ಸಾಲಗರರು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಪಿಇಎೋಂಐಐ/ಇಎೋಂಐ 

ಲ್ಕೆಾ ಚಾರದ ಉದೆದ  ಶಗಳಿಗಗಿ, ರ್ಮಲ್ ತ್ರಳಿಸಿದಂತೆ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಬಡಿಿ ಯನ್ನು  ಒಟ್ರಟ ಗಿ ತೆಗೆದುಕೊೋಂಡ ಎಲಿಾ  ಭಾಗಗಳ ರ್ಮಲ್ 

ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

2.4.9 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ತ್ಮಮ  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಆರ್ಬಿಐ ಯಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ್ಬದಧ  ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ ನಿ ಡಲಾದ 

ಮಾಗೊಸ್ತಚಿಗಳು/ ಅಧಿಸ್ತಚ್ನೆಗಳು/ ಸುತ್ು  ಲ್ಗಳ ಪಿಕಾರ ಬಡಿಿ ಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿೋಂದ ಸ್ತಕು ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಂಭಾವಯ ವಾಗಿ ಬಡಿಿ  

ದರವನ್ನು  ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು/ ಪರಿಷೆ್ ರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆೋಂತ್ರಿಕ ನಿ ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಅಥವಾ ಸಿ ಳಿ ಯ ಹಣದ ಮಾರುಕಟಟ ಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ವಿತ್ರು  ಯ, ನಿಯಂತಿ್ಣ, ರಾಜ್ಕ್ತ ಯ, ಆರ್ಥೊಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೊಕ ಸಿಿ ತ್ರ 

ಅಥವಾ ದೇಶ ಯ ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ತರಾರ್ಷಟ ೊ ಯ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿು ಯ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವ ಅಥವಾ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಪಿತ್ರಕೂಲ ಪರಿಸಿಿ ತ್ರಗಳ ಕಾರಣದಿೋಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪಿತ್ರಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರಬಹುದು, ಅಥವಾ 

ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ವಯ ವಸಿ್ಥ ಯ ಅಪಾಯದ ರಿ್ಪಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಗರ (ರು) ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ರೇಟಿೋಂಗ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಡೌನ್ಗಿೆ ರ್ಡ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ  

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನಿರಿ ಕ್ತಷ ತ್ ಅಥವಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಾಮಾನ್ಯ  ಗಿಹಿಕ್ಕಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿೋಂದಾಗಿ ಮರುಪಾವತ್ರ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥೊಕ ಪರಿಸಿಿ ತ್ರಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ು ವೆ. ಅದರ ನಂತ್ರ, ರ್ಮಲ್ ತ್ರಳಿಸಿದಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಬಡಿಿ ದರವು ಅದರ ಸಂವಹನ್ದ ದಿನಾೋಂಕವನ್ನು  

ಲ್ಕೆ್ತ ಸದೆ ಪರಿಷೆ್ ರಣೆಯ ಅಧಿಸ್ತಚ್ನೆಯ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ.  

 

2.4.10 ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ ಅನ್ನಕೂಲಕೆಾ ಗಿ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಇಎೋಂಐ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

ಬಡಿಿ  ದರದ ವಯ ತ್ತಯ ಸಗಳ ಹರತ್ತಗಿಯೂ ಇರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ನಿಧೊರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಆದದ ರಿೋಂದ, ಎರವಲುಗರರ ರ್ಮಲ್ ಬದಧ ವಾಗಿರುವ ಇಎೋಂಐಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳನ್ನು  ನಿ ಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಅಥವಾ 

ಹೆಚಿಚ ದ ಇಎೋಂಐಗಳ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಿತ್ರ/ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ  ದರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ರ್ಮಲ್ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  
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2.4.11 ಬಡಿಿ ದರಗಳಲಿ್ಲನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ನಿರಿ ಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿ ಮಾತಿ್ ಅನ್ವ ಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಒೋಂದು ವೇಳೆ, ಬಡಿಿ  ದರದಲಿ್ಲನ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಲಗರನ್ 

(ರ) ಅನಾನ್ನಕೂಲವಾಗಿದದ ರೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) 60/ಅರವತ್ತು  ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ು  ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಮಚ್ಚ ಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 

ಶುಲೆ ಗಳು ಅಥವಾ ಬಡಿಿ .  

 

2.4.12 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನೋಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತ್ರಸಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನೋಂದಿಗೆ ಸಾಲಗರರು 

ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ, ಒಪಪ ೋಂದ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಕಾೊರಿ 

ಪಿಾಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ಪಾವತ್ರಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಪಾವತ್ರಸಿದ ಬಡಿಿ ಯ ರ್ಮಲ್ ವಿಧಿಸುವ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು  (ಯಾವುದೇ 

ಪಿಇಎೋಂಐಐ/ಸಾಲದ ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ  ಸೇರಿದಂತೆ) ಯಾವುದೇ ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ಹ 

ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಗರ (ರು) ಮರುಪಾವತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು. 

 

2.4.13 ಸಾಲಗರ (ರು) ಅನ್ವ ಯಿಸಿದರೆ, ಪಿಇಎೋಂಐಐ ಪಾವತ್ರಸಲು ಸಹ ಹಣೆಗರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

2.4.14 ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತ್ರ ಮತ್ತು  ಬಡಿಿ ಯ ಪಾವತ್ರಗೆ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಸ್ತಕು  

ಮಾಸಿಕ ಇಎೋಂಐ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲು, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊೋಂಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ 

(ರು) ರ್ಮಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಲ್ಕೆಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾಸಿಕ ಇಎೋಂಐ ಪಾವತ್ರಸಲು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ. 
 

2.5 ಬಡಿಿ ಯ ಲ್ಕೆಾ ಚಾರ ಮತ್ತು  ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು 

 

2.5.1 ಇಎೋಂಐ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬಡಿಿ ಯನ್ನು  ವಾರ್ಷೊಕ ಬಡಿಿ ಯ ದರದ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ, 

ಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕು  ಉಳಿದೊೋಂದಿಗೆ. ಆದದ ರಿೋಂದ, ಇಎೋಂಐ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೊತ್ು  ಮತ್ತು  ವಾರ್ಷೊಕ ಬಡಿಿ ದರದ ರ್ಮಲ್ ಲ್ಕೆ  ಹಾಕ್ತದ ಬಡಿಿ ಯನ್ನು  

ಒೋಂದು ವಷ್ೊದಲಿ್ಲ  12 (ಹನೆು ರಡು) ಸಮಾನ್ ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು.  

 

ಆದಾಗೂಯ , ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು ಅೋಂತ್ಹ ಬಡಿಿ  ವಿಧಿಸಲು ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷೊಕ ಬಡಿಿ ದರದ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ ಲ್ಕೆ  

ಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದೆದ  ಶ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ದರದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚ ಳ ಅಥವಾ 

ಇಳಿಕ್ಕ ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ಚಾರ್ಜೊಗಳ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಎರವಲುಗರರ (ಗಳ) ರ್ಮಲ್ ಬದಧ ರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಎರವಲುಗರರಿಗೆ (ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇರ್ಮಲ್, ಎಸ್ಟಎೋಂಎಸ್ಟ, ವಾಟ್್ರ ಪ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ನೇರ ರ್ಮಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಮಾಧಯ ಮಗಳ 

ಮೂಲಕವೂ ಅದನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು) ಇತ್ತಯ ದಿ  

 

2.5.2 ಪಿಇಎೋಂಐಐ ಅನ್ನು  ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ವಾರ್ಷೊಕ ಬಡಿಿ ಯ ದರದ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್, ಆಯಾ ಕಾರಣ ದಿನಾೋಂಕಗಳಂದು, 

ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಡಿದ ಬಡಿಿ ಯ ದರದಲಿ್ಲ , ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಆದದ ರಿೋಂದ, ವಾರ್ಷೊಕ ಬಡಿಿ ದರದ ರ್ಮಲ್ ಲ್ಕೆ  

ಹಾಕ್ತದ ಪಿಇಎೋಂಐಐ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಒೋಂದು ವಷ್ೊದಲಿ್ಲ  12 (ಹನೆು ರಡು) ಸಮಾನ್ ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು.  

 

2.5.3 ಮರಿದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು  ಮಿತ್ರಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳಿಗೆ ಬಡಿಿ ಯನ್ನು  365 ವಷ್ೊದ (ಮನೂು ರ ಅರವತೆು ೈದು) ದಿನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ 

ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

2.5.4 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಬಡಿಿ ಯು ವಿತ್ರಣೆಯ ದಿನಾೋಂಕದಂದು ಮತ್ತು  ದಿನ್ದಿೋಂದ ಪಿಾರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

2.6 ಸಾಲ ವಿತ್ರಣೆ 

 

2.6.1 ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿತ್ರಣೆ ಎೋಂದರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ದ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ, ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿೊಕಲ್ 2.7 

ರ ಪಿಕಾರ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮಾಡಿದ. 

 

2.6.2 ಸಾಲ, ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ, ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಲಿಖಿತ್ವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ವಿದುಯ ನಾಮ ನ್ವ್ಯಗಿ (ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ಸಿವ ೇಕಾರಾಹವವ್ಯದ ಇಮೇಲ್ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಮೊೇಡ್ ಮೂಲಕ್) ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಏಕೈಕ್ ವಿವೇಚನೆಗೆ 

ಒಳಪಟುರ  ವಿತ್ರಣೆಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು, ಒಿಂದು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿು ನ್ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ  ವಿತ್ರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಇಲಿಿ  

ಪಾು ಪಟಿವ ನಿಮಾವಣದಲಿಿದೆ, ಆಸಿು ಯ ನಿಮಾವಣದ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಅಥವ್ಯ ಪು ಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನ್ ಸಂಪೂಣವ ವಿವೇಚನೆಯಿಿಂದ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ  ವಿತ್ರಿಸ್ಬಹುದು. ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಸಿವ ೇಕಾರಾಹವವ್ಯದ ಸಾಲಗಾರರಿಿಂದ 

ರುಜುವ್ಯತ್ನ್ನು  ಸ್ಲಿಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಅದು ಅಿಂತಿಮ, ನಿಣಾವಯಕ್ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬದಧ ವ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. 
 

2.6.3 ಚ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಎಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಚ್ಕ್ ಅನ್ನು  ಹಸಾು ೋಂತ್ರಿಸಿದ ದಿನಾೋಂಕದಂದು 

ಮತ್ತು  ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ಟ, ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿ/ ಪೇ ಆಡೊರ್/ ಡಿಮಾಯ ೋಂರ್ಡ ಡಿ್ರಫ್ಟ / ರ್ಬಯ ೋಂಕರ್ ಚ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅೋಂಚ್ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 

ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರರಿಗೆ ರುಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಒೋಂದು ಘಟನೆ, ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಅೋಂತ್ಹ 

ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ಟ, ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟಿ, ಪೇ ಆಡೊರ್/ ಡಿಮಾಯ ೋಂರ್ಡ ಡಿ್ರಫ್ಟ / ರ್ಬಯ ೋಂಕರ್ ಚ್ಕ್/ ರ್ಪ ಸಟ ಲ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

ಎೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

2.6.4 ಸಾಲಗರ (ರು) ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣಾ ವಿನಂತ್ರಯು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಅೋಂಗವಾಗಿದೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಭವಿಷ್ಯ ದ ವಿತ್ರಣೆಗಳು (ಅನ್ವ ಯಿಸುವಂತೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿತ್ರ ವಿತ್ರಣೆಯ ಸಿವ  ಕೃತ್ರಯನ್ನು  ಸಾಲಗರ (ಗಳು) 

ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಪಿತ್ರಯಬಬ  ಸಾಲಗರರು ಇತ್ರ ಸಾಲಗರರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪರವಾಗಿ ಅೋಂತ್ಹ ವಿತ್ರಣಾ ವಿನಂತ್ರಯನ್ನು  ಮಾಡಲು ಇತ್ರರಿಗೆ 

ಅಧಿಕಾರ ನಿ ಡುತ್ತು ರೆ. ಎರವಲುಗರರ ಯಾವುದೇ ವಿನಂತ್ರಯ ವಿನಂತ್ರಯು ಇತ್ರ ಸಾಲಗರರ ರ್ಮಲ್ ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅೋಂತ್ಹ ವಿತ್ರಣೆಯ ವಿನಂತ್ರಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಅೋಂತ್ಹ ವಿತ್ರಣೆಯ ಕೊ ರಿಕ್ಕಯ 

ರ್ಮರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಿಶು ಸುವುದಿಲಿ . ಸಾಲಗರನ್ನ  ಅೋಂಗಿ ಕರಿಸುತ್ತು ನೆ, ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ 

ಮತ್ತು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ನೆ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸಾಲದ ಲಾಭವನ್ನು  ಮೋಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು  ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯ ಅೋಂಗಿ ಕಾರವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಪಿತೆಯ  ಕ ದೃಢ ಕರಣವನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲಪ ಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲಿ .  

 

2.6.5 ವಿತ್ರಣೆಯು ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಯ ಮೊದಲು, ಸಾಲಗರನ್ನ ತ್ನ್ು  ಸಂಪೂಣೊ 

ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಸಂಪೂಣೊ ನಿಧಿಯಿಲಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು  ನಿ ಡಬೇಕ್ಕೋಂದು ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಸಾಕ್ಷಯ ಚಿತಿ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕ್ಕೋಂದು ಕೊ ರುವ ಹಕೆನ್ನು  ಪಿಎನ್ಬಿಹೆಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಹೋಂದಿರಬೇಕು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ. 
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2.6.6 ಸಂಗಿಹಣಾ ಶುಲೆ ಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅೋಂತ್ಹ ಎಲಿ  ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ಭರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚ್ನೆಯ ರ್ಮಲ್ ನಿಧೊರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

2.6.7 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ತ್ಮಮ  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಎರವಲುಗರರ ಕೊ ರಿಕ್ಕಯ ರ್ಮರೆಗೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಪೂವೊ-

ರ್ಪ ನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮೋಂದೂಡಲು ಅಹೊವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

2.6.8 ಲಭಯ ವಿರುವ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಆಟಿೊಕಲ್ 2.6 ರ ಪಿಕಾರ ಸಾಲಗರ (ರು) ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಿನಂತ್ರಯ ವಿನಂತ್ರಯನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಿವ  ಕರಿಸದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಸಿವ  ಕರಿಸದಿದದ ರೆ, ಅೋಂತ್ಹ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲಗರನ್ 

ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಿನಂತ್ರಯ ವಿನಂತ್ರಯನ್ನು  ಪೂರೈಸುವುದಿಲಿ ) ಲಭಯ ತೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಸಂಪೂಣೊ 

ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ. 

 

2.7 ವಿತ್ರಣೆಯ ವಿಧಾನ್ 

 

2.7.1 ಇವರಿೋಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲಿಾ  ವಿತ್ರಣೆಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ 

ಸಾಲಗರನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲರಬೇಕು/ವಸುು , ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟಗರ/ಪೂರೈಕ್ಕದಾರ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು , ಸಾಲಗರ (ರು) ಲ್ಲಖಿತ್ದಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನಮೊ ದಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು  ಚ್ಕ್ ಮೂಲಕ "A/c ಪಾವತ್ರಸುವವರು ಮಾತಿ್" ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಮೊ ರ್ಡ ಅೋಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ ಗಿಸ್ಟ 

ಸ್ಥಟಲ್ಮ ೋಂಟ್ ("ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್"), ರಾರ್ಷಟ ೊ ಯ ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ ನಿಧಿ ವಗೊವಣೆ ("ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟಿ"), ನೇರ ವಗೊವಣೆ ಇತ್ತಯ ದಿ. ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ 

ಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ, ಹಾಗೆ ದಿ ಪಿಕರಣ ಇರಬಹುದು, ಏಕೈಕ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. 

 

2.7.2 ಎಲಿಾ  ವಿತ್ರಣೆಗಳನ್ನು  ಎರವಲುಗಾರ (ರು)/ ನಿಯೇಜಿತ್ ಪು ತಿನಿಧಿ/ ಆಸಿು , ಮಾರಾಟಗಾರ, ವಸುು , ಸ್ರಕ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ 

ಅಥವ್ಯ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪರವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ ವಯ ಕಿು ಯಿಿಂದ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಿ . ಸಾಲಗಾರ 

(ರು) ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಧಿಕೃತ್ ನಿಯೇಜಿತ್ ಪು ತಿನಿಧಿ/ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟಗಾರ/ವಸುು , ಸ್ರಕ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಸೇವೆಗಳ/ಮಾರಾಟಗಾರ/ವಯ ಕಿು  

ಸಾಲಗಾರನ್ ಪರವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಪರವ್ಯಗಿ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸ್ಲು ಸಂಪೂಣವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವುದನ್ನು  ಈ ಮೂಲಕ್ 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ. ಅಿಂತ್ಹವರಿಗೆ ಎಲಿಾ  ವಿತ್ರಣೆಗಳು ಎಿಂದು ಈ ಮೂಲಕ್ ಸಿ್ ಷರ ಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಕೃತ್ ನಿಯೇಜಿತ್ ಪು ತಿನಿಧಿ/ಆಸಿು , 

ಸ್ರಕ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕ್ದಾರ/ಮಾರಾಟಗಾರ/ವಯ ಕಿು  ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸಾಲಗಾರನ್ ಸಾಲದ ಖ್ಯತೆಗೆ 

ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿರಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪು ಕಾರ, ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ವಿತ್ರಣೆಯ್ದಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

2.7.3 ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಯು ನಿದಿವಷರ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕ್ನಿಷಠ  ವಿತ್ರಣಾ ಮೊತ್ು ಕ್ಕ  ಒಳಪಟಿರ ರುತ್ು ದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅದರ ಸ್ವ ಿಂತ್ 

ವಿವೇಚನೆಯಿಿಂದ. 
 

2.7.4 ಪಾು ಪಟಿವಯ ನಿಮಾವಣ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಆ ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಖರಿೇದಿ ಪರಿಗಣನೆಯ ಪಾವತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  

ಬಳಸ್ಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಸಂದಭ್ವದಲಿಿ  ಅಥವ್ಯ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ  ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ನೇರವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ,  

ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟಗರ ಅಥವಾ ಎರವಲುಗರನ್ ನಿಯ ಜಿತ್ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗೆ, ಪಿಕರಣವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. 

 

2.7.5 ಅಕಿಮ , ಸುತ್ು  ಲ್ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಇತ್ತಯ ದಿ, ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿೊಕಲ್ 7.1 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪಿಕಾರ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು 

ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳು ಡಿಕಿ್ಕ ರ್ಡೊ ಎೋಂರ್ಡ ಬಳಕ್ಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಕೊನೆಗೊಳುಳ ತ್ು ವೆ ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಭಾಗವು 

ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರವಾಗಿದೆ. ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನಂತ್ರ ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ಮೋಂಗಡವನ್ನು  ನಿ ಡಲು ಬದಧ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಲಭಯ ವಿರುವ ಸಾಲದ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಶೂನ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ (ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ) ಸಂಪೂಣೊ ಸಾಲ 

ಮತ್ತು  ಮರುಪಾವತ್ರ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರು-ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾೋಂಕದಂದು, ಡೆಮರ್/ಪಿತ್ರಭಟನೆ/ವಿವಾದವಿಲಿದೆ, ಮರುಪಾವತ್ರಗೆ ಹಣೆಗರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು  ಇತ್ತಯ ದಿ.  

 

2.7.6 ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಮಟಿಟ ಗೆ, ಸಾಲದ ಬಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಹಕೆು ಗಳ ಬಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಭದಿತೆ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟ್ಟ 

ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ನಿವೊಹಿಸುವುದು ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಉದೆದ  ಶಗಳಿಗಗಿ ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಉದೆದ  ಶಗಳಿಗಗಿ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

2.7.7 ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉಳಿಸಿದ ಮತ್ತು  ಮಾಪೊಡಿಸುವುದನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ವಿತ್ರಣೆಯ ವಿನಂತ್ರಯ ನ್ಮೂನೆಗೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ 

ಎಲಿಾ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು ಸಾಲ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿತ್ರಣಾ ವಿನಂತ್ರಯ ನ್ಮೂನೆಗೆ ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ು ವೆ. 

 

2.8 ಮರುಪಾವತಿ 

 

2.8.1 ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ, ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಮರುಪಾವತ್ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ 

(ಅೋಂದರೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಖ್ಯತೆದಾರರ ಚ್ಕ್/ಡಿಮಾಯ ೋಂರ್ಡ ಡಿ್ರಫ್ಟ  ಅನ್ನು  ಡಿ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್

ಟಿಜಿಎಸ್ಟ/ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟಿ/ಎನ್.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಮೊ ರ್ಡ 

ಅದರ ಅವರ ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆ) ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು  ಯಾವಾಗ. 

 

2.8.2 ಸಾಲಗರ (ರು) ಎಲಿಾ  ಮರುಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು ಮೋಂದಾಗುತ್ತು ರೆ, ಆದಾಗೂಯ , ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ವಿತ್ರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬದ 

ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಇಎೋಂಐ ಅನ್ನು  ಮರುಪರಿಶ ಲ್ಲಸುವ ವಿವೇಚ್ನೆಯನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ (ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  

ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ರಮ ದಿನಾೋಂಕ ಮರುಪಾವತ್ರಗಗಿ. 

 

2.8.3 ಒೋಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಾೊಣದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಖರಿ ದಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದದ ರೆ, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪಿಇಎೋಂಐಐ/ಇಎೋಂಐ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು  ಈಗಗಲೇ ವಿತ್ರಿಸಿದ 

ಸಾಲದ ಭಾಗಕೆ್ಕ  ಪೂಣೊ ಅವಧಿಯ ರ್ಮಲ್ ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮರುಪಾವತ್ರ ಅವಧಿ ಪಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ವಿತ್ರಣೆಯೋಂದಿಗೆ, ಈ ಪಿಇಎೋಂಐಐ/ಇಎೋಂಐ 

ಮೊತ್ು ವು ಹೆಚಾಚ ಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿಚ ದ ಪಿಇಎೋಂಐಐ/ಇಎೋಂಐ ಪಿತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಪಿಇಎೋಂಐಐ/ಇಎೋಂಐ ಮರುಪಾವತ್ರಗೆ ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ. 
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2.8.4 ಪಯಾೊಯವಾಗಿ, ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಟಿ್ರನ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಕೇವಲ ಪಿಇಎೋಂಐಐ 

ಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದು, ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ಸಂಪೂಣೊ ಸಾಲವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ, ನಂತ್ರ ಇಎೋಂಐ ಮರುಪಾವತ್ರ 

ಪಿಾರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

2.8.5 ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ (ಎ) ಪಿತ್ರ ಇಎೋಂಐ ಆರಂಭದ ದಿನಾೋಂಕದಂದು; ಮತ್ತು /ಅಥವಾ (ಬಿ) ಇಎಮ್ಸಐ 

ಪಿಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ, ಆಯಾ ಅೋಂತ್ರಮ ದಿನಾೋಂಕಗಳಲಿ್ಲ , ವಿತ್ರಣೆಯ ರ್ಮಲ್ ಪಿಇಎೋಂಐಐ. 

 

2.8.6 ಪಿಇಎೋಂಐಐ/ಇಎೋಂಐ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಅೋಂತ್ಹ ದಿನಾೋಂಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು. ಅೋಂತ್ಹ ದಿನ್ವು ವಾಯ ಪಾರ 

ದಿನ್ವಲಿದಿದದ ರೆ, ಪಿಇಎೋಂಐಐ/ಇಎೋಂಐ ಅನ್ನು  ಹಿೋಂದಿನ್ ಸಾಲ ದಿನ್ದಂದು ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು. 

 

2.8.7 ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಕಲಂ 5.3 (ಎ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎರವಲುಗರರಿಗೆ (ಲ್ಲ) ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ, ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಬಿಡಲು 

ಅನ್ನಮತ್ರಸಿದರೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಎೋಂಐ ಪಾವತ್ರಯ ಜೊತೆಗೆ ರ್ಮಲ್, ಸಾಲಗರ (ರು) ಗೆ ಸಾಲದ 

ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲನ್ ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿತ್ರ ತ್ರೋಂಗಳು ಸಾಲಗರರಿಗೆ  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ರ್ಬಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಮೊತ್ು ದ 

ನಿದಿೊಷ್ಟ  ಶೇಕಡ್ರವಾರು ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಇದಲಿದೆ, ಎರವಲುಗರ (ರು) ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸರಿಯಾದ 

ಕಾನೂನ್ನ ಸಾಧನ್ (ಗುತ್ರು ಗೆ ಅಥವಾ ರ್ಬಡಿಗೆ ಪತಿ್/ಒಪಪ ೋಂದ) ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಅೋಂತ್ಹ ಉಪಕರಣದ 

ಪಿತ್ರಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನೋಂದಿಗೆ 7 ರಳಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು ಏಳು ಅೋಂತ್ಹ ಕಾನೂನ್ನ ಉಪಕರಣದ ಮರಣದಂಡನೆಯ ದಿನ್ಗಳು. 

 

2.8.8 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಏಳು (7) ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾವತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಲಗರ (ರು) ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  ಒಪುಪ ತ್ತು ನೆ, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಿಇಎೋಂಐಐ ಅಥವಾ ಇಎೋಂಐ ಅನ್ನು  ಲ್ಕೆ್ತಸದೆ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸುವ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು, 

ಸಾಲಗರ (ರು) ವಿಫಲವಾದರೆ  ಬಡಿಿ  ಪಾವತ್ರಸಲು ಹಣೆಗರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿೊಕಲ್ 

2.4 ಮತ್ತು  2.5 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ದರದಲಿ್ಲ  ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು. 

 

2.8.9 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಟ್ ಪಿಡಿಸಿ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ, ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ 

ಮತ್ತು  ಮರುಪಾವತ್ರ ಕಿಮವನ್ನು  (ಎನ್.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್ ಅಥವಾ ಪಿಡಿಸಿ ಗಳು) ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಸಾಲಗರ (ರು) ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  

ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಮರುಪಾವತ್ರಗಗಿ ಹಸ ಎನ್.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳು/ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಸಾಲಗರ (ರು) 

ಮರುಪಾವತ್ರ ಕಿಮವನ್ನು  ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸದಿದದ ಲಿ್ಲ , ಚಾರ್ಜೊಗಳ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಸೇವಾ ಶುಲೆ ವನ್ನು  

ಸಾಲಗರರ ಸಾಲದ ಖ್ಯತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

2.8.10 ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಿಡಿಸಿ ಗಳನ್ನು  ಅಥವಾ ಎನ್.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್ ಅನ್ನು  ಒೋಂದು ರ್ಬಯ ೋಂಕ್/ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಿೋಂದ ಇನು ೋಂದಕೆ್ಕ  ವಿನಿಮಯ  

ಮಾಡಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದಲಿ್ಲ , ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ, ಸಾಲಗರರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಪೂವೊ ಲ್ಲಖಿತ್ 

ಅನ್ನಮತ್ರಯೋಂದಿಗೆ ಪಾವತ್ರಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಸ್ತಚಿಸುವಂತ್ಹ ಸಾವ ಪ್ ಶುಲೆ ಗಳು. 

 

2.8.11 ಒೋಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ಟಕಿೊ ಖ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾವತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಲಗರ 

(ರು): 

 

(i) ಎಸ್ಟಕಿೊ ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಯ ಪಿಕಾರ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ 

ಮೊತ್ು ದೊೋಂದಿಗೆ ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿತ್ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅದರ/ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ರ್ಬಯ ೋಂಕರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ 

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳನ್ನು  ನಿ ಡಿ.ಸೂಚನಾ ಪತ್ು ”) ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ರ್ಬಯ ೋಂಕರ್ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಅೋಂಗಿ ಕರಿಸಲಪ ಟಟ ೋಂತೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅೋಂತ್ಹ ಸ್ತಚ್ನಾ ಪತಿ್ದ ಪಿತ್ರಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ 6 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು  ತ್ರಳಿಸಿ ಅೋಂತ್ಹ ರ್ಬಯ ೋಂಕರ್ ನಿ ಡಿದ ಪತಿ್ದ ಮೂಲ ಪಿತ್ರಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು  
 

(ii) ಮರುಪಾವತ್ರ ವೇಳಾಪಟಿಟ  ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ದಾಖಲ್ (ಗಳ) 

ಪಿತ್ರಯನ್ನು  ಅದರ/ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ರ್ಬಯ ೋಂಕರ್ಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 

 

2.8.12 ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ದ ಮರುಪಾವತ್ರಯ ಹರತ್ತಗಿಯೂ ಮತ್ತು  ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಬಡಿಿ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗರರು 

ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಮರುಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು  ಸರಿಹೋಂದಿಸಿದ ನಂತ್ರ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸಲು ಹಣೆಗರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

2.8.13 ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಆಟಿೊಕಲ್ 2.8 ರಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ, ಲಭಯ ವಿರುವ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಸಾಲವನ್ನು  ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಡಿ್ರ 

ಮಾಡದಿದದ ರೆ, ಮರುಪಾವತ್ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  ಮರುಹೋಂದಿಸಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಹಕೆ್ತದೆ ಸಾಲಗರರು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಮಟಿಟ ಗೆ, ಅವರ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ 

ನಿಧೊರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು ತ್ದನಂತ್ರ ಪರಿಷೆ್ ೃತ್ ಮರುಪಾವತ್ರ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯ ಪಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಎಲಿಾ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು ಸಾಲಗರರ ರ್ಮಲ್ ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ವೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತ್ರ 

ರ್ಬಕ್ತಯ ಮರುಪಾವತ್ರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ರಳಿಸುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗರರು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಇಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿದ ಲಭಯ ತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ನಿಧೊರಿಸಲಾಗುವುದು ಎೋಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿೋಂದ ಮರುಪಾವತ್ರ ಮತ್ತು  ಮರುಪಾವತ್ರ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯ ಮರುಹೋಂದಾಣಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗೊಸ್ತಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಪುನ್ರೊಚ್ನೆ ಎೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಎೋಂದು ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ, ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವು ಲಭಯ ವಿರುವುದಿಲಿ .  
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ಇಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಲದ ಕರೆನ್ಿ ಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಮರುಪಾವತ್ರ/ ಮರುಪಾವತ್ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇಎೋಂಐ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ , ಪಿಇಎೋಂಐಐ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅದರಲಿ್ಲ  

ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು . 
 

2.9 ಪಾವತ್ರಯಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬ 

 

2.9.1 ಇಎೋಂಐ ಅಥವಾ ಪಿಇಎೋಂಐ ಅನ್ನು  ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ರ್ಬಧಯ ತೆ (ಗಳ) ಕುರಿತ್ತ ಸಾಲಗರರಿಗೆ  ಯಾವುದೇ ಸ್ತಚ್ನೆ, ಜೆಾ ಪನೆ ಅಥವಾ 

ಸ್ತಚ್ನೆ ನಿ ಡಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಇಎೋಂಐ ಅಥವಾ ಪಿಇಎೋಂಐನ್ ತ್ವ ರಿತ್ ಮತ್ತು  ನಿಯಮಿತ್ ಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಖ್ಯತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಸಂಪೂಣೊ 

ಸಾಲಗರನ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲ್ಲಕ ಪಾವತ್ರ / ಮರುಪಾವತ್ರಯು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ ಎೋಂದು ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ. 
 

2.9.2 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಇತ್ರ ಹಕ್ಯಕ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವ್ಯವಗು ಹವಿಲಿದೆ, ಇಎಿಂಐ ಅಥವ್ಯ ಪಿಇಎಿಂಐ ಪಾವತಿಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ 

ವಿಳಂಬ ಅಥವ್ಯ ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ಶುಲಕ ಗಳು ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಪಾವತಿಸ್ಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ು ವೆ ಅವಧಿ ಮಿೇರಿದ ಶುಲಕ ಗಳು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಧವರಿಸಿದ ದರದ ಪು ಕಾರ ಪೂವವನಿಯೇಜಿತ್ವ್ಯಗಿರುವ ಮೊತ್ು ದ ಮೇಲೆ, ಅಥವ್ಯ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ಬಹುದಾದ ಇತ್ರ ದರದಲಿಿ , ತಿಿಂಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  ಪೂವವನಿಯೇಜಿತ್ವ್ಯಗಿ 

ಪೂಣವ ತಿಿಂಗಳಿನ್ ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ು ದೆ.  
 

2.9.3 ಸಾಲಗಾರ (ರು) ವಿಧಿಸ್ಲು ಒಪಿು ತಾು ರೆ ಅವಧಿ ಮಿೇರಿದ ಶುಲಕ ಗಳು ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸ್ಕಾಲಿಕ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡದಿರುವಲಿಿ  

ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಬಡಿಿ ಗಿಿಂತ್ 

ಹೆಚಿು ನ್ದಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಇಎೋಂಐ ಅಥವಾ ಪಿಇಎೋಂಐ ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ 

ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪಾವತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿೊಕಲ್ 7.1 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆಯಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

2.9.4 ರ್ಮಲ್ಲನ್ವುಗಳಿಗೆ ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ನಿ ಡಲಾದ ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿೊಕಲ್ 7.2 ರಲಿ್ಲನ್ ಸ್ತಚ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಯ ಮಕಾು ಯದ ರ್ಮಲ್, ಎರವಲುಗರರಿಗೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಮರು ಸ್ತಚ್ನೆ ಇಲಿದೆ ಸಾಲವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು 

ಅಹೊವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ತಚ್ನೆ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರ (ರು) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅದರಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿದ ನ್ಮೂದುಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕೊೋಂಡಿರುವ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ಗಳನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಹಣೆಗರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ . 
 

2.10 ಪೂವೊಪಾವತ್ರ 
 

2.10.1 ಅೋಂತ್ಹ ಪೂವೊಪಾವತ್ರಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಆರ್ಬಿಐ/ಎನ್ಎಚ್ಬಿ ಮಾಗೊಸ್ತಚಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟಟ , ಸಾಲಗರರು ಎೋಂಐಟಿಸಿ ಮತ್ತು  ಚಾರ್ಜೊಗಳ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಪೂವೊಪಾವತ್ರ ಶುಲೆ ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಸಾವೊಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಗಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪೂವೊಪಾವತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು, 

ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಆರ್ಬಿಐ/ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿ ಮಾಗೊಸ್ತಚಿಗಳು ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಏಕೈಕ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪರಿಷೆ್ ರಿಸಬಹುದು. ಅದನೆು   ಪಾವತ್ರಸಲು ಬದಧ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

2.10.2 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ತ್ನ್ು  ಏಕೈಕ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಎರವಲುಗರರ ಕೊ ರಿಕ್ಕಯ ರ್ಮರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  

ಪೂವೊಪಾವತ್ರ/ವೇಗವಧೊನೆಗೆ ಅನ್ನಮತ್ರಸಿದರೆ, ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತ್ರ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ರದುದ ಪಡಿ/ಪರಿಷೆ್ ರಿಸುತ್ು ದೆ, 

ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ತ್ರದುದ ಪಡಿ/ಪರಿಷೆ್ ೃತ್ ಮರುಪಾವತ್ರ ವೇಳಾಪಟಿಟ  ಸಾಲಗರರ ರ್ಮಲ್ ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

2.10.3 ಸಾಲಗರನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು  ಪೂವೊಪಾವತ್ರ ಮಾಡುವ ಉದೆದ  ಶವನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ  ಮೂವತ್ತು  (30) ದಿನ್ಗಳ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸ್ತಚ್ನೆಯನ್ನು  

ನಿ ಡುತ್ತು ನೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅನ್ವ ಯವಾದರೆ, ಪೂವೊಪಾವತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂಣೊ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಡೆದ ನಂತ್ರವೇ 

ಸಂಪೂಣೊ ಸಾಲದ ಪೂವೊಪಾವತ್ರಯು ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುತ್ು ದೆ.  

 

2.10.4 ರ್ಮಲ್ಲನ್ವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭದಿತೆ (ಗಳು) ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ ಸಿ ಮಿತ್ವಾಗದೆ 

ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡಿ್ರಯವಾಗಿ ಪೂವೊಪಾವತ್ರ/ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊ ರುವ ಹಕೆನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ. ರು)/ 

ಭದಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವವರು ತ್ರುವಾಯ ಸಾಲಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ ಘ ರ್ಷಸಿದ ಮೌಲಯ ಕೆ್ತೋಂತ್ ಕ್ಕಳಮಟಟ ದಲಿ್ಲರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ 

ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು  ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರ ಎೋಂದು ಘ ರ್ಷಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಿಚಾರ, ತ್ರದುದ ಪಡಿ, ಮಾಪಾೊಡು ಅಥವಾ ಮರು-

ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಯಿೋಂದ ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರವಾಗುತ್ು ದೆ ಶಾಸನ್, ಅಧಿಸ್ತಚ್ನೆ, ಸುತ್ು  ಲ್ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಇತ್ತಯ ದಿ.  

 

ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಾಲವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  ಪೂವೊಪಾವತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು ಅನ್ವ ಯವಾಗುತ್ು ವೆ ಎೋಂದು 

ಸಪ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  

2.10.5 ಎರವಲುಗರ (ರು) ಈ ಒಪಪ ೋಂದದಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಸಾಲವನ್ನು  ಹಿೋಂಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು  ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ 

ಎಫ್ ಎಲ್ ನ್ ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ರ್ಮರೆಗೆ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಸಂಪೂಣೊ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಬಹುದು. 

 

2.10.6 ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ ಇಎಿಂಐ ನ್ ಅಿಂತಿಮ ದಿನಾಿಂಕ್ದ 

ಮೊದಲು, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅವರು ಸೂಕ್ು ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವ ರಿೇತಿಯಲಿಿಯೇ ಸೂಕ್ು ವ್ಯಗಿರಲು ಅಹವರಾಗಿರುತಾು ರೆ, ಮತ್ತು  

ಅಿಂತ್ಹ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಅರಿತ್ತಕೊಿಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಅನ್ನು  ನಿೇಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಎರವಲುದಾರರಿಗೆ ಮುಿಂದಿನ್ ಇಎಿಂಐ ಯ ಅಿಂತಿಮ ದಿನಾಿಂಕ್ದಂದು ಮಾತ್ು . ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟಿರ ಯನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ಮತ್ತು  

ಶುಲಕ ಗಳ ಹೊಿಂದಾಣಿಕ್ಯ ನಂತ್ರ ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.   
 

2.11 ವಿತ್ರಣೆಯ ಅೋಂತ್ರಮ ದಿನಾೋಂಕಗಳು 

 

ಇಲಿ್ಲರುವ ಪಿತ್ರಯೋಂದರ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಸ್ತಚ್ನೆ ನಿ ಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  

ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ರದುದ ಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಲಭಯ ತೆಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲವನ್ನು  ಡಿ್ರ ಮಾಡದಿದದ ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಸಂಪೂಣೊ 

ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ. 
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2.12 ಸಾಲಗರರ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ (ಗಳು) ಜಂಟಿ ಮತ್ತು  ಹಲವಾರು 

 

ಒೋಂದಕೆ್ತೋಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಾಲಗರರು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಗಯ ರಂಟರು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಇದದ ಲಿ್ಲ , ಅದರಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದದ ರೂ, 

ಸಾಲಗರ (ರು), ಗಯ ರಂಟರ್ (ಗಳು), ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಲು, ಜಂಟಿ ಮತ್ತು  ಹಲವಾರು. ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಎರವಲುಗರ (ಗಳು) ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಗಯ ರಂಟಿ (ಗಳು) ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳು ಸಾಲಗರ (ರು) ಮತ್ತು /ಅಥವಾ 

ಗಯ ರಂಟರು (ಗಳು) ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ವಯ ವಸಿ್ಥ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳಿೋಂದ ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿರುತ್ು ವೆ. ಭದಿತ್ತ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನೋಂದಿಗೆ ಪಿವೇಶಸಿದಾದ ರೆ. ಪಿತ್ರ ಸಾಲಗರ (ರು)/ಜಾಮಿ ನ್ನದಾರ (ರು) ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ು  ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂಣೊ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  ಯಾವುದೇ ನಿಬೊೋಂಧ ಅಥವಾ ನಿಬೊೋಂಧ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿತ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳ ಹರತ್ತಗಿಯೂ ಇತ್ರ ಸಾಲಗರ (ರು)/ಜಾಮಿ ನ್ನದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡಿ. 

 

2.13 ಪಾವತ್ರಗಳ ಅನ್ವ ಯ ಮತ್ತು  ಸಾಕಾಷ ತೆ್ತ ರ 
 

ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿೋಂದ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸಾಕಾಷ ತೆ್ತ ರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟಿಗಳ ಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಪಾವತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಕಾಷ ತೆ್ತ ರಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಿವ  ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ತಕು ವಾದ ಹಣವನ್ನು  ಸಿವ  ಕರಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಅನ್ವ ಯಿಸಲು/ಸರಿಹೋಂದಿಸಲು/ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಹಕೆ್ತದೆ. ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟಿಗಳ ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಶುಲೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಸಿವ  ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಸಾಲಗರರ (ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳ) ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವುದಿಲಿ . ಸಾಲದ ಭಾಗಶಃ ಮರುಪಾವತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ಹ 

ಅಜಿೊ/ಹೋಂದಾಣಿಕ್ಕ/ಸಾವ ಧಿ ನ್ವು ಫಲ್ಲತ್ತೋಂಶವಾದರೆ, ಮರುಪಾವತ್ರ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸ್ತಕು ವಾಗಿ ಮಾಪೊಡಿಸುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಅದರ ನಂತ್ರ, ಸಾಲಗರನ್ನ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎರವಲುಗರರಿಗೆ ಸ್ತಚಿಸುವ ಮಾಪೊಡಿಸಿದ ಮರುಪಾವತ್ರ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯಂತೆ 

ಇಎೋಂಐ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು.  

 

2.14 ಶುಲೆ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪಾವತ್ರ 
 

ಈ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪರಿಷೆ್ ೃತ್ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ನಿ ಡುತ್ರು ದೆ, ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಸಾಲದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  

ಪರಿಷೆ್ ೃತ್ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ು ದೆ, ಅೋಂತ್ಹ ಆಯೆ್ದಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಲಭಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ , ತ್ನ್ು  

ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಎರವಲುಗರರಿಗೆ (ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಸಿವ ಚಿೋಂಗ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜೊ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳ ಪಾವತ್ರಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟಟ  ನಿರಿ ಕ್ತಷ ತ್ ಪರಿಣಾಮದೊೋಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  ಆ ಪರವಾಗಿ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ಸ್ತಚಿಸಬಹುದಾದ ದಾಖಲ್ಗಳಿದದ ರೆ). ಇದಲಿದೆ, 

ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಬಡಿಿ  ದರದಲಿ್ಲ  ಪರಿಷೆ್ ರಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಸವ ತಃ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿ ಡುವುದು ಸಾಲಗರನ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ , 

ಎರವಲುಗರ (ರು) ಅೋಂತ್ಹ ಆಯೆ್ದ ಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಇಚಿಛ ಸದಿದದ ಲಿ್ಲ , ಅವನ್ನ/ಅವಳು/ಅವರು ಅರವತ್ತು  (60) ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಸಾಲಗಳ 

ಪಾವತ್ರಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ  ತ್ನ್ು  ಸಾಲ ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಮಚ್ಚ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಶುಲೆ  ಅಥವಾ ಬಡಿಿ ಯನ್ನು  

ಪಾವತ್ರಸದೆ. 

 

2.15 ಪಾವತ್ರಗಳ ವಿನಿಯ ಗ 
 

2.15.1 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಒಪಪ ದ ಹರತ್ತ, ಸಮಾನ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ನ್ನು  ಫಸ್ಟಟ -ಇನ್-ಫಸ್ಟಟ -ಔಟ್ (FIFO) ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ 

ಸಾವ ಧಿ ನ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಅಸಲು ನಂತ್ರದ ಬಡಿಿ ಯ ಕಿಮದಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ EMI ರ್ಬಕ್ತಗಳ ವಿರುದಧ  ಸಾವ ಧಿ ನ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು ( 

ಮೊರಟ ರಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಕಾರಣ. ಎಲಿಾ  ಮಿತ್ರಮಿ ರಿದ EMI ಗಳು/ಪೂವೊ EMI ಗಳ ಬಡಿಿ  ಮತ್ತು  ಅಸಲು ಸರಿಹೋಂದಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಯಾವುದಾದರೂ ರ್ಬಕ್ತ 

ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಿತ್ರಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು/ಶುಲೆ /ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯ ಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

 

2.15.2      ರ್ಬಕ್ತ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  ಸಾಲಗರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಕಿಮದಲಿ್ಲ  ಸಾವ ಧಿ ನ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು, ಅೋಂದರೆ: 

 a.ಪೂವೊಪಾವತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು (ಅನ್ವ ಯಿಸಿದರೆ); 

             b. ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಹಣಗಳ ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಬಡಿಿ  

             c.ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಮತ್ತು  PNBHFL ನಿೋಂದ ಉೋಂಟ್ರಗುವ ಇತ್ರ ಹಣ; 

             d. PEMII; 

              e.ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಬಡಿಿ  ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ; 

              f. ಬಡಿಿ ; 

              g. ಪಾವತ್ರಸದ ಮೊರಟ ರಿಯಂ ಮೊತ್ು ವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ; 

              h.ಪಿಧಾನ್ ಮೊತ್ು ; 

           i.ಸಾಲಗರ(ರು) ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರ್ಬಧಯ ತೆಗಗಿ ಸಾಲಗರ(ರು) ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭಯ ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ PNBHFL ನೋಂದಿಗೆ 

ಮಾಡಿಕೊೋಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಪಪ ೋಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ(ರು) ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತ್ರ. 

2.15.2 ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಷ್ರತ್ತು  2.15.2 ರಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, PNBHFL ಅವರ ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಈ GTC ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ(ರು) 

ಪಾವತ್ರಸಬಹುದಾದ ಅವರ ರ್ಬಕ್ತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಸ್ತಕು ವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

2.15.3 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು /ಆದಾಯಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ, ಸಾಕಾಷ ತೆ್ತ ರ, ಮರುಪಡೆಯುವಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಭದಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಮಾ 

ಕಿ್ಕ ೈಮ್ಸನ್ ರ್ಮಲ್ ಸಿವ  ಕರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು /ಆದಾಯಗಳನ್ನು  PNBHFL ನ್ ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯ ಪಿಕಾರ ಸಾಲಗರ(ರು) ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  
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ವಿನಿಯ ಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ  ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  PNBHFL ನಿೋಂದ ಸಾಲಗರರಿಗೆ (ರು) ಪಾವತ್ರಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

 

2.16 ಜನ್ರಲ್ ಲಿಯಾನ್ ಮತ್ತು  ಸೆಟ್ಸ-ಆಫ್  

 

 ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದದ ರೂ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಆಸಿು /ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಆಸಿು  (ಚ್ಲ್ಲಸಬಲಿ  ಅಥವಾ 

ಸಿಿ ರ) ಮತ್ತು  ಎಸ್ಟಕಿೊ ಖ್ಯತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಖ್ಯತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸಮತ್ ಲನ್ಕೆ್ಕ  ಭದಿತೆ ಮತ್ತು  ಒೋಂದು ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಇನು ೋಂದರ 

ವಿರುದಧ  ಹೋಂದಿಸುವ ಹಕೆು  ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ ಅಥವಾ ಇಕ್ತವ ಟಿಯ ನಿಯಮಗಳು. 

 

2.17 ರದದ ತಿ 
 

ಇಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಯಗಳ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಸಾಲಗರರಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಪೂವೊ ಸ್ತಚ್ನೆ ಇಲಿದೆ, ಸಾಲದ ಅಪಿಬುದಧ /ಉಪಯ ಗಿಸದ/ಬಳಕ್ಕಯಾಗದ ಭಾಗವನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ರದುದ ಗೊಳಿಸುವ/ಮಾಪೊಡಿಸುವ ಬೇಷ್ರತ್ತು ದ ಹಕೆನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ. ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸದ ಸವ ತ್ತು  ಅಥವಾ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ 

ದಾಖಲ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸದ ಕಾರಣ ವಗಿ ೊಕರಣ. ಅೋಂತ್ಹ ರದದ ತ್ರಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳ ಎಲಿಾ  ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಈಗಗಲೇ ಡಿ್ರ ಮತ್ತು  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಭಾಗಕೆ್ಕ  ಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತ್ರಸಬೇಕು.  

 

2.18 ಪಿಇಎಿಂಐಐ ಯನ್ನು  ಇಎಿಂಐ ಗೆ ಪರಿವತಿವಸುವುದು 

 

2.18.1 ಕಂತ್ರನ್ ಮೊದಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ 1 (ಒೋಂದು) ವಷ್ೊ ಪೂಣೊಗೊೋಂಡ ನಂತ್ರ, ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಸವ ಭಾವದ ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನು  

ಪಡೆಯದೇ ಸಾಲವು ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಬಡಿಿ  ಸೇವಾ ಸಾಲದಿೋಂದ ಇಎೋಂಐ ಸೇವಾ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಪರಿವತ್ೊನೆಗೊಳುಳ ತ್ು ದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಕಡಿಮ ಮಾಡದೆ ಪರಿವತ್ೊನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

2.18.2 ಷ್ರತ್ತು  2.18.1 ರಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವಂತೆ ಸಾಲವನ್ನು  ಸವ ಯಂ ಪರಿವತ್ರೊಸಿದರೆ, ವಿತ್ರಿಸಿದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ದ ರ್ಮಲ್ ಇಎೋಂಐ ಅನ್ನು  

ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

2.18.3 ಸಾಲವನ್ನು  ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಪರಿವತ್ರೊಸಿದ ನಂತ್ರ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎರವಲುದಾರರಿಗೆ ಪರಿಷೆ್ ೃತ್ ಇಎೋಂಐ ಮೊತ್ು  ಮತ್ತು  ಸಾಲದ 

ಅವಧಿಯನ್ನು  ತ್ರಳಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

2.18.4 ಮೊದಲ ಕಂತ್ರನ್ ವಿತ್ರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪಿಇಎೋಂಐಐ ಅನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಲಗರ (ರು) ತ್ನ್ು /ಅವರ/ಅವರ ಉಳಿತ್ತಯ/ಚಾಲ್ಲು  

ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ನಿ ಡಿದ ಸಿಾಯಿ ಸ್ತಚ್ನೆಯನ್ನು  ಸಾಲದ ಇಎೋಂಐನಂತ್ರದ ಸವ ಯಂ ಪರಿವತ್ೊನೆಯನ್ನು  ಪಿಇಎೋಂಐಐ ನಿೋಂದ ಇಎೋಂಐ 

ಗೆ ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸೇವೆ. 

 

ವಿಭಾಗ: 3 

ಭದಿತೆ 

3.1  ಸಾಲವನ್ನು  ನಿ ಡಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅೋಂತ್ಹ ಭದಿತೆಯನ್ನು  

(ಗಳು) ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು/ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತು ರೆ, ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊವಾಗುವಂತೆ ಅೋಂತ್ಹ 

ಗಯ ರಂಟಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ತೃಪಿು ಕರವಾದ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ , 

ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ಗಳ ಪಾವತ್ರ/ಮರುಪಾವತ್ರಗೆ ಭದಿತೆಯಾಗಿ. 
 

3.2 ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರ/ರ್ಬಯ ೋಂಕ್/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ /ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಅಗತ್ಯ  

ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ತು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

ವಿತ್ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

ಮರುಪಡೆಯುವುದು, ಅೋಂತ್ಹ ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವವರೆಗೆ ಮತ್ತು  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ರಚಿಸುವವರೆಗೆ 

ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ. 
 

3.3 [ರ್ಮಲ್ ತ್ರಳಿಸಿದ ಪರಿಗಣನೆಗಗಿ ಮತ್ತು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿರುವ ಕಟ್ಟಟ ಪಾಡುಗಳ ನಿವೊಹಣೆಗೆ ನಿರಂತ್ರ ಭದಿತೆಗಗಿ ಮತ್ತು  ಸಾಲದಾತ್ರು/ಗಳು/ಭದಿತ್ತ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು, ಆಸಿು  ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸಿವ  ಕೃತ್ದಾರರ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಮತ್ತು  ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲ್ಲ ಕರಾಗಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಶುಲೆ ವನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುತ್ತು ರೆ 

ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸ್ತಚಿಸುವ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲಪ ರವಾಗಿ ಹೈರ್ಪ ಥೆಕೇಶನ್ ಶುಲೆ ದ ಮೂಲಕ 

ಎಲಿಾ  ಸಿವ  ಕೃತ್ದಾರರ ರ್ಮಲ್ ಹೈರ್ಪ ಥೆಕೇಶನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ್ವು ಈ ಮೂಲಕ ಹಿೋಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗದ ಹಕೆನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಹಣವನ್ನು  

ಸುಳುಳ  ಮಾಡಿ ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.] 

 

3.4 ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ಒಕೊ ಟ ಅಥವಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾದಾಗ/ಮಂಜೂರಾದಾಗ/ಮೋಂದುವರಿಸಿದಾಗ  

ಇತ್ರ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಯಗಳು/ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಬಾಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳು ("ಇತ್ರೆ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಯಗಳು"/"ಇತ್ರ ಘಟಕ್ಗಳು”) ನಂತ್ರ ಪಿಎನ್ ಬಿ ಎಚ್ 

ಎಫ್ ಎಲ್ ಪರವ್ಯಗಿ ಎರವಲುದಾರರ (ರು)/ ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಸಿವ ೇಕೃತ್ದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೈರ್ಪೇಥೆಕಶನ್ 

ಮೂಲಕ್ ಮೊದಲ/ ಎರಡನೇ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಪರಿ ಪಸ್ು  ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುಲಕ  ವಿಧಿಸಿ, ಇತ್ರ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಯಗಳು ಸ್ಹ 

ದೃಢೇಕ್ರಿಸುವುದು/ನಿೇಡುವುದು/ಇದೇ ರಿೇತಿ ನಿೇಡುವುದು ಪರಿ ಪಸ್ು  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು 

ರಚಿಸಿದ/ರಚಿಸಿದ ಕ್ರಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿಯನ್ನು  ಓದಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ವಿಶೇಷ/ಮೊದಲ/ಸೆಕ್ಿಂಡ್ ಅನ್ನು  ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ಲು ಅರ್ಥವಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಪರಿ ಪಸ್ು  ಅದಕ್ಕ  ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಹೈರ್ಪೇರ್ಥಕಶನ್ ಮೂಲಕ್ ಚಾರ್ಜವ 

ಮಾಡಿ. 
 

3.5 ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಸವ ರೂಪ, ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ತೃಪಿು ಕರವಾದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಪಿಎನ್

ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಇೋಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ  ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಕೇಳುವ 

ಹಕೆ್ತದೆ.  

 

3.6   a) ಎರವಲುಗರ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ 
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       ಎಲ್ನ್ ವಿಸು ೃತ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ ತ್ನ್ು  ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ರಚಿಸಲು/ 

   ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಲು/ವಿಸು ರಿಸಲು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ. 
 

b) ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರುಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸ್ತಚಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಸು ರಿಸಿದಂತೆ  

ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದಿಲಿ /ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸದಿದದ ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಶುಲೆ  ವಿಧಿಸಲು ಅಹೊವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ 

ಶುಲೆ ಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಸ್ತಚಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಹೇಳಲಾದ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ತೃಪಿು ಗಗಿ 

ರಚಿಸಲಾಗಿಲಿ /ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದಿಲಿ /ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ದಿ ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು ಈ ಲೇಖನ್ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎರವಲುಗರ 

(ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು ಸಾಲಗರ 

(ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಇಎೋಂಐ, ಪಿಇಎೋಂಐಐ ಅಥವಾ ಆಟಿೊಕಲ್ 2.5 ರ ಪಿಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರ್ಬಕ್ತ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.  

 

c) ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಡಿಫಾಲ್ಟ  ಆಗಿ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಿದಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ವಿಸು ರಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , 

ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಅಹೊತೆ ಇರುತ್ು ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು  ಆರ ಪಕೆ್ಕ  ಯಾವುದೇ ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು 

ಆಟಿೊಕಲ್ 3.6 (ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲದ ರ್ಬಕ್ತ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು. 

 

3.7 ಆಸಿು  ನಿಮಾೊಣದಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಸಾಲಗರ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ/ಮಾರಾಟಗರ/ಠೇವಣಿದಾರನ್ ಬಳಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಎಲಿ  

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಊಹಿಸುವವರು/ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಖರಿ ದಿಸಿದ/ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಖರಿ ದಿಸಲು ಒಪಿಪ ಕೊೋಂಡಿದಾದ ರೆ, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ತೃಪಿು ಕರವಾದ ರೂಪ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಹೈರ್ಪ ಥೆಕೇಶನ್ ಪತಿ್ವನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅೋಂತ್ಹ 

ಆಸಿು ಯ ಖರಿ ದಿಗಗಿ, ಎರವಲುಗರ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಆಗಬಹುದಾದ ಪಿಸುು ತ್ ಮತ್ತು  ಭವಿಷ್ಯ .  
 

3.8 ಪಿಾಪಟಿೊ ನಿಮಾೊಣ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ, ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ಪಿಾಪಟಿೊಯ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  ಪೂಣೊಗೊಳಿಸಿದ ರ್ಮಲ್, ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ 

(ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಎಲಿಾ  ಅಗತ್ಯ  ಕಾಯೊಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ 

ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು/ಕಾಯೊವಿಧಾನ್ದ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು.  

 

3.9 ಭವಿಷ್ಯ ದ ದಿನಾೋಂಕದಂದು ಆಸಿು ಯ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕಯನ್ನು  ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ವಗೊಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಲಗರ 

(ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅಡಮಾನ್/ಕಲಪ ನೆ/ಪಿತ್ರಜೆ್ಞ ಯನ್ನು  ರಚಿಸಲು/ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಆಸಿು , ತ್ನ್ು /ಅವಳ/ಅವರ 

ಪರವಾಗಿ ವಗೊವಣೆಗೊೋಂಡ್ರಗ ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಿದ ನಂತ್ರ ಅಥವಾ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸ್ತಚಿಸಿದ ಸಮಯದ ಮಿತ್ರಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಂತ್ಹ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮಯವನ್ನು  ಅದರ 

ವಿವೇಚ್ನೆಗೆ ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದು. 

 

3.10 ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಅಥವಾ ವಿರುದಧ  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸೌಲಭಯ ದ ಮರುಪಾವತ್ರಗಗಿ ಸಾಲಗರ (ರು) ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊೋಂಡರೆ, 

ಸಾಲಗರನ್ನ ಪಿಎನಿಬ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸ್ತಚಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಸಾಲ, ಹಿೋಂದಿನ್ ಭದಿತ್ತ ಬಡಿಿ ಯನ್ನು  ಸ್ತಕು  ನ ೋಂದಣಿ ಪಿಾಧಿಕಾರದ ದಾಖಲ್ಗಳಿೋಂದ 

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತ ಮತ್ತು  ಭದಿತೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ಹ ನ ೋಂದಣಿ ಪಿಾಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  

ನ ೋಂದಾಯಿಸಿದ ಏಜ್ಞೋಂಟರ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. 
 

3.11 ಶುಲಕ ಗಳ ನೇಿಂದಣಿ 

 ಎರವಲುಗರ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಸಂಸಿ್ಥ ಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿದದ ರೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದದ , 2013 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 77 ರ ನಿಯಮಗಳ 

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಲಾದ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಿಸಾಟ ೊರ್ಗೆ ನ ೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ು ದೆ ಅಥವಾ 

ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಂಸಿ್ಥ ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಮಿತ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ತಚಿಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಇತ್ರ 

ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ನ ೋಂದಣಿ ಪಿಮಾಣಪತಿ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ. ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಎಸ್ಟ.ಎ.ಐ ನ್ಲಿ್ಲ  

ನ ೋಂದಾಯಿತ್ ಶುಲೆ ವನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು ಎರವಲುಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ರ್ಬಧಯ ತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಿಕಾರ ಸಾಲಗರ (ರು)/ 

ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಈ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿ  ಸಹಕಾರವನ್ನು  ನಿ ಡುತ್ತು ರೆ. 
 

3.12 ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ಮುಿಂದುವರಿಸುವುದು 

ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ/ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಭದಿತೆ (ಗಳು) 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ನಿರಂತ್ರ ಭದಿತೆ (ಗಳು) ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರ ಮತ್ತು  (ಎ) ರ್ಮಲ್ ಬದಧ ವಾಗಿರಬೇಕು 

ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಮಧಯ ೋಂತ್ರ ಪಾವತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಮರುಪಾವತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಲಗರರ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯತೆಗಳ 

ಇತ್ಯ ಥೊದಿೋಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ , ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ರ್ಬಕ್ತ ಉಳಿದಿದೆ ; (ಬಿ) 

ಒದಗಿಸಿದ ಭದಿತೆ (ಗಳು) ಸಾಲಗರರ ರ್ಬಕ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಹೋಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ 

ಇತ್ರ ಭದಿತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅವಹೇಳನ್ ಮಾಡರ್ಬರದು; (ಸಿ) ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ/ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ 

ಭದಿತೆ (ಗಳು) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರರ ನ್ಡುವಿನ್ ಎಲಿಾ  ಖ್ಯತೆಗಳು ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅೋಂತ್ರಮವಾಗಿ ತೃಪಿು  ಹೋಂದುವವರೆಗೆ ಲಭಯ ವಿರುತ್ು ವೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್; ಮತ್ತು  (ಡಿ) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ 

ನಿವೊಹಿಸಲಪ ಡುವ ಎರವಲುಗರರ ಖ್ಯತೆಗಳ ಹೇಳಿಕ್ಕಯು ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಯ ವಹಾರದ ಶೂನ್ಯ ವನ್ನು  ತ್ ರಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

3.13 ಭದಿತೆಯ ಸಮಪೊಕತೆ 
 

3.13.1 ಎಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಜಿ ವನಾಧಾರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ,  

ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ/ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಭದಿತೆ (ಗಳ) ರ್ಬಕ್ತ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಭರಿಸಲು ಅಸಮಪೊಕ/ಸಾಕರ್ಷಟ ಲಿ , 

ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು, ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ರ್ಮರೆಗೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು /ಪಯಾೊಯ ಭದಿತೆ 

(ಗಳು), ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊವಾಗಿರಬಹುದು. 

 

3.13.2 ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು, ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ , ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊವಾದ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಇದು ಇಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಲು ೋಂದ ಸಪ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ, ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷಯೇತ್ರ ಆಸಿು ಯಾಗಿದೆ . ರ್ಮಲ್ ಹೇಳಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಯದ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಸಾಲಗರ (ರು)/ 

ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭದಿತೆ (ಗಳು) ಸಾಲಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರ, ಸಾಲದವರು ಘ ರ್ಷಸಿದ ಮೌಲಯ ಕೆ್ತೋಂತ್ 

ಕ್ಕಳಮಟಟ ದಾದ ಗಿರುತ್ು ದೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಏಕೈಕ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು/ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  
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ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗಳು ತ್ಕ್ಷಣದಿೋಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಘಟನೆಯನ್ನು  ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆ ಎೋಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

 

3.13.3 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಸಾಲಗರರಿಗೆ/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸ್ತಚ್ನೆ ನಿ ಡಿದ ನಂತ್ರ, ಭದಿತೆ (ಗಳು)/ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಭದಿತೆ 

(ಗಳು) ಯಿೋಂದ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅದರ ಯಾವುದೇ ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಎರವಲುಗರ 

(ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅೋಂತ್ಹ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕ್ಕಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಕೇಳುತ್ತು ರೆ. 
 

3.14 ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪಿಪ ಕೊೋಂಡರೆ, ಒಪಿಪ ಕೊೋಂಡರೆ ಮತ್ತು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಭದಿತೆ, ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕಗಳು ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಿೋಂದ 

ಅಪಾಯಕೆ್ಕ  ಸಿಲುಕುತ್ು ವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅಪಾಯಕೆ್ಕ  ಸಿಲುಕುತ್ು ವೆ, ಇದು ಆಸಿು ಯ ರ್ಮಲ್ ಅಡಮಾನ್ದ ಮೂಲಕ ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ 

ಚಾರ್ಜೊ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲಿ  . ಎರವಲುಗರ ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  (ರ್ಮಲ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ), 

ಸಾಲಗರನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಆಸಿು ಯ ಸಮಾನ್ ಮೌಲಯ ದ ಬದಲ್ಲ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತು ನೆ. 
 

3.15 ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಪಿತ್ರ ಸ್ಥಕೂಯ ರಿಟಿ ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಯಾವುದೇ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಾಲದಲಿ್ಲ  (ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ನಿ ಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ರ್ಬಕ್ತಯನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಿದರೂ ಸಹ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ 

ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲದಾತ್ರು /ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತ್ರಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು  ರ್ಬಕ್ತಯಿಲಿ  ಅಥವಾ ತೃಪಿು ಯಾಗುವವರೆಗೆ. 
 

3.16 a) ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ವಕ್ತ ಲರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ("ಪಿಒಎ”) 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಭದಿತೆಯ ಸೃರ್ಷಟ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ನಿವೊಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ವಿಷ್ಯಗಳು. ಪಿಒಎ ಯನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದರಿೋಂದ ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ನಿಗದಿತ್ 

ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅಡಮಾನ್ವನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಆಕ್ಕಯ/ಅವನ್/ಅವರ ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳಿೋಂದ ಮಕು ಗೊಳಿಸುವುದಿಲಿ  ಎೋಂಬುದನ್ನು  

ಪಕ್ಷಗಳು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಅಥೊಮಾಡಿಕೊೋಂಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಮೋಂದೆ, ಪಿಒಎ ಯ ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಯು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು ಗಳನ್ನು  ಪೂವಾೊಗಿಹಗೊಳಿಸರ್ಬರದು, ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸದ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜೊ 

ಮಾಡಲು ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು. ಅವಧಿ ಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು ಭದಿತೆ ಸೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು  ಭದಿತೆ ಜಾರಿಗಗಿ. 
 

b) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸಲು ಬದಧ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಪಿಒಎ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸಲು 

ಅಥವಾ ನಿವೊಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಹಣೆಗರನಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು )/ಭದಿತ್ತ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು. 

 

3.17 ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಒಎ ಅನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದರ  

ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರೂ ಸಹ ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ: 
 

a) ಸಾಲಕೆಾ ಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಪಿಾಮಿಸರಿ ನ ಟ್ ಅನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಗೆ ತೃಪಿು ಕರವಾದ ರೂಪ ಮತ್ತು  ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ ; 

 

b) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಎರವಲುಗರರ ಜಿ ವನ್ದ ಯಾವುದೇ ಜಿ ವ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು  ಅೋಂತ್ಹ ಯ ಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮೊ ದಿಸಿದಂತ್ಹ ವಿಮಾ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  ನಿಯ ಜಿಸಿ; 
 

c) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ತೃಪಿು ಕರವಾದ ರೂಪ ಮತ್ತು  ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ಮ ಆರ್ಥೊಕ ಸಿಿ ತ್ರಯ ಖ್ಯತ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಒಪಪ ೋಂದ, ಅೋಂಡರ್ಡಕ್ಟ , 

ರ್ಬೋಂರ್ಡ, ಖ್ಯತ್ರಿ ಪತಿ್ವನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಒಪಪ ೋಂದವನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿ, ಬದಲ್ಲಸಲಾಗದ ವಕ್ತ ಲರ 

ಅಧಿಕಾರದೊೋಂದಿಗೆ, ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ನ್ಡುವೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು/ವಗೊಯಿಸಲು/ಈ 

ಸಾಲದ ಕರೆನ್ಿ ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ಇತ್ರ ಸಾಲಗರನಿಗೆ ನಿ ಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಸಂಭವಿಸಿದಲಿ್ಲ  ವಯ ಕ್ತು , ಸಾಲಗರನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ 

ಮೋಂದಕೆ್ಕ . 

 

3.18 ಸಾಲಗರನ್ನ ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿ/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳಿೋಂದ ಮರುಹಣಕಾಸನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ಯಾವುದೇ 

ಆಕ್ಕಷ  ಪಣೆಯನ್ನು  ಹೋಂದಿರುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳಿೋಂದ ಮರುಹಣಕಾಸನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿ ಡುತ್ು ದೆ ಎರವಲುಗರ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಅನ್ನು  ಭದಿತ್ತ ಹ ಲಿ ರ್ ಆಗಿ ತ್ನ್ು  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ ಗೆ ಭದಿತೆಯನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಮರುಹಣಕಾಸಿಗೆ ವಗೊಯಿಸಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸುತ್ು ದೆ. 

 

3.19 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಾ ಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ಗಳ ಮರುಪಾವತ್ರಯ ರ್ಮಲ್ ಎಲಿಾ  ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟಿಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಹಕೆು  ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಹಕೆು ಗಳಿಗಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲಗರ 

(ರು) ವಿರುದಧ  ಹೋಂದಿರಬಹುದು. ಅೋಂತ್ಹ ಸ್ಥಟ್ ಆಫ್ ಹಕೆನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಎರವಲುಗರರಿಗೆ ಉಳಿದ ಕಿ್ಕ ೈಮ್ಸಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣೊ 

ವಿವರಗಳೋಂದಿಗೆ ಸ್ತಚ್ನೆ ನಿ ಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಿ್ಕ ಮ್ಸ ಇತ್ಯ ಥೊವಾಗುವ/ ಪಾವತ್ರಸುವವರೆಗೆ ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟಿಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಪಿಎನ್

ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು  

ವಿಭಾಗ: 4 

ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಪೂವವನಿಧವರಿತ್ ಷರತ್ತು ಗಳು 

4.1 ಸಾಲಗಾರರ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಳಕ್: ಎರವಲುಗರ (ರು) ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಸಿವ  ಕರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಆತ್/ಅವಳು/ಅವರು 

ಹೋಂದಿರುವ/ಹೋಂದಿರುವ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅನ್ನು  ತೃಪಿು ಪಡಿಸಬೇಕು, ಸಾಲದ ಅೋಂಚ್ಚ (ಅೋಂದರೆ ಪಿಾಪಟಿೊ ಕಡಿಮ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ) ಸವ ೋಂತ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು  ಬಳಸಿದ/ಪಾವತ್ರಸಿದ. ಆಸಿು ಯ ಖರಿ ದಿ ಅಥವಾ ನಿಮಾೊಣ. ಸಾಲಗರ (ರು) ಸಾಲ 

ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸಾಲಗರರು ಎಲಿಾ  ಇತ್ರ ಪೂವೊ ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿದಾದ ರೆ ಎೋಂದು ಭರವಸ್ಥ ನಿ ಡಿದಾದ ರೆ.  
  

4.2 ಶಿೇಷ್ಟವಕ್: ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ತೃಪಿು ಗಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 
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ತೃಪಿು ಕರವಾದ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ ಶ ಧನಾ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ, ಅವನ್ನ/ಅವಳು/ಅವರು (ಅಥವಾ ಆಸಿು  ನಿಮಾೊಣದಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಮಾರಾಟಗರ/ಬಿಲಿ ರ್ ಆಸಿು ) 

ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಪೂಣೊ, ಸಪ ಷ್ಟ  ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟದ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕಯನ್ನು  ಹೋಂದಿದುದ , ಯಾವುದೇ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ, ಶುಲೆ /ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ಮೊಕದದ ಮ/ನಾಯ ಯಾಲಯದ ತ್ರ ಪಿೊನಿೋಂದ, ಸಾಲ/ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ್ ಭದಿತೆಗಗಿ ಆತ್ನಿೋಂದ ಅಡಮಾನ್ವಿಡುವುದು ಆಸಿು ಯ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕಯನ್ನು  

ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಲು/ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಲು ಉಚಿತ್ವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಾಲಗರ ರು  ವೆಚ್ಚ  ಮತ್ತು  ಅಪಾಯಕೆ್ಕ  ಸರಿಹೋಂದುತ್ು ದೆ. 

 

4.3 ವಿತ್ರಣೆಯ ಇತ್ರ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು: ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ರ್ಬಧಯ ತೆಯು 

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಪೂವೊನಿದಶೊನ್ಕೆ್ಕ  ಒಳಪಟಿಟ ರುತ್ು ದೆ: 

 

(a)  ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಅಹವತೆ: ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ  ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ಅಹೊತೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಸಾಲಗರ 

(ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ಅಹೊತೆಯನ್ನು  ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿೋಂದ ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಇತ್ರ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ 

ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ಅಹೊತೆಯನ್ನು  ನಿಧೊರಿಸಲು ಅವರ ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಸ್ತಕು  ಮತ್ತು  ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಉೋಂಟ್ಟಮಾಡಬಹುದು. 

 

(b)  ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಈವೆಿಂಟ್ಸ ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿಿಲಿ : ಇಲಿ್ಲ  7.1 ನೇ ಪರಿಚ್ಛ  ದದಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವೊನಿಯ ಜಿತ್ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿಲಿ  

ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧಯ ತೆಯಿದೆ.  

 

(c)  ವಿತ್ರಣೆಯ ಬಳಕ್ಗೆ ಪುರಾವೆ: ಸಾಲಗರನ್ ಪರವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಸಾಲವನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ, 

ಸಾಲಗರರು ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಯ ಆದಾಯದ (ಮಕಾು ಯ ಪಿಮಾಣಪತಿ್) ಆದಾಯದ ಪಿಸಾು ವಿತ್ ಬಳಕ್ಕಯ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ತೃಪಿು ದಾಯಕ ಸಾಕ್ಷಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಚೌಕಟ್ಟಟ , ಸಾಲದ 

ಅಜಿೊ/ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿದ ಉದೆದ  ಶಗಳಿಗಗಿ ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಹಣದ ಭಾಗವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿನಂತ್ರಯೋಂದಿಗೆ 
 

(d)  ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ನಿು ವೇಶಗಳು: ಯಾವುದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸನಿು ವೇಶಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲಿ , ಅದು ಸಾಲಗರನ್ನ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಅಸಂಭವವಾಗಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

(e) ಕಿಿಯರೆನ್್/ಅಧಿಕಾರ:  ಸಾಲಗರ (ರು) ಎಲಿಾ  ಅಗತ್ಯ  ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಿಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊೋಂಡಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಅನ್ನಮತ್ರಗಳನ್ನು  

ಪಡೆದುಕೊೋಂಡಿದಾದ ರೆ (ಅದರ ನಿದೇೊಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಅೋಂಗಿ ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಣೊಯಗಳು ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರರ ಷೇರುದಾರರು/ 

ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಟಿಸಿಟ ಗಳ ಮಂಡಳಿಯಿೋಂದ ನಿಣೊಯಗಳು/ ಅಧಿಕಾರ/ ನಿಣೊಯಗಳು ಸಿ ಮಿತ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಗಳು/ 

ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳಿೋಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಪತಿ್/ ಸಾಲ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ಭದಿತೆ ಸೃರ್ಷಟ ಗಗಿ ಎಚ್ಯುಎಫ್ನ್ ಸಹವತ್ರೊಗಳಿೋಂದ ವಕ್ತ ಲರ ಅಧಿಕಾರ) 

ಯಾವುದೇ ಭದಿತ್ತ ಆಸಕ್ತು ಯ ಸೃರ್ಷಟ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (ಪಿತ್ರಜೆ್ಞ , ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ತು  ಅಡಮಾನ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲ ನ್ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್

ಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೈರ್ಪ ಥೆಕೇಶನ್) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಅೋಂತ್ಹ ಅನ್ನಮತ್ರಗಳ/ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಪಿಮಾಣಿ ಕೃತ್ ನಿಜ್ವಾದ ಪಿತ್ರಗಳನ್ನು  ತ್ಲುಪಿಸಬೇಕು. 

 

4.4 ಈ ವಿಧಿ 4 ರಲಿ್ಲ  ಏನಿದದ ರೂ, ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದದ ರೆ, ಸಾಲದಾತ್ರು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಪಿಕಾರ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

ಮರುಪಾವತ್ರಸುವ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಮೋಂದುವರಿಸುತ್ತು ರೆ. 
 

4.5 ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಒಪಿ ಿಂದ: ಎರವಲುಗರ (ರು), ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಎಸೆೊ ೊ ಏಜ್ಞೋಂಟ್ ಎಸೆೊ ೊ ಒಪಪ ೋಂದಕೆ್ಕ  ಪಿವೇಶಸಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಸ್ತಚಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್ (ಗಳು) ಅಥವಾ ಒಪಪ ೋಂದ (ಗಳು), ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಗೆ ಸಿವ  ಕೃತ್ರಗಳನ್ನು  

ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು, ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ಮರುಪಾವತ್ರಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಹಕೆು /ಶುಲೆ ವನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದು ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಯು ಅೋಂತ್ಹ 

ಶುಲೆ ವನ್ನು  ರೆಕಾರ್ಡೊ ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ಗಳು. ಉದೆದ  ಶತ್ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ, ಸಾಲಗರ (ಗಳು) ಸಮಮ ರ್ ಲ್ಟರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವಂತೆ 

ಎಸೆೊ ೊ ಮಕಾಯ ನಿಸಂನ್ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಅಥೊಮಾಡಿಕೊೋಂಡಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಪಿಕಾರ ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಗೆ ಸಿವ  ಕೃತ್ದಾರರನ್ನು  ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಈ ನಿಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ತೃಪಿು ಗಗಿ ಒಪಪ ೋಂದ, ಕಾಯೊಗಳು ಮತ್ತು  ಒಪಪ ೋಂದಗಳನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದು. 

 

4.6 ಸಾಲಗರ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು, ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ , ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊವಾದ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಇದು ಇಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಲು ೋಂದ ಸಪ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ, ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷಯೇತ್ರ ಆಸಿು ಯಾಗಿದೆ . ರ್ಮಲ್ ಹೇಳಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಯದ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಸಾಲಗರ (ರು)/ 

ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭದಿತೆ (ಗಳು) ಸಾಲಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರ, ಸಾಲದವರು ಘ ರ್ಷಸಿದ ಮೌಲಯ ಕೆ್ತೋಂತ್ 

ಕ್ಕಳಮಟಟ ದಾದ ಗಿರುತ್ು ದೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಏಕೈಕ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು/ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗಳು ತ್ಕ್ಷಣದಿೋಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಘಟನೆಯನ್ನು  ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆ ಎೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

 

4.7 ಸಾಲಗರರು ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  ರ್ಬೋಂರ್ಡ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಪಿಾಮಿಸರಿ ನ ಟ್ ಅನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿ 

ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಿಸಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

4.8 ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು, ಈ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಮದಿೆ (ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ ) ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ತೃಪಿು ದಾಯಕ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ವಸುು ವಿನ್ಲಿ್ಲ  ತ್ಲುಪಿಸಬೇಕು: 

 

(a) ಪಿಡಿಸಿಗಳು 

 

(b) ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಒಪಿಪ ಗೆಗಳು, 

ನಿಣೊಯಗಳು, ಅನ್ನಮೊ ದನೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತ್ರಗಳು (ಅನ್ನಮೊ ದಿತ್ ಅನ್ನಮೊ ದಿತ್ ಕಟಟ ಡ ಯ ಜ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸಿ ಮಿತ್ವಾಗಿಲಿ ) ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 

(c) ಭದಿತ್ತ ದಾಖಲ್ಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಖ್ಯತ್ರಿ (ಗಳು), ವೈಯಕ್ತು ಕ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. 

 

(d)(ಸಾಲಗರ (ರು) ಒೋಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ ) ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2013 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಎೋಂಬುದಕೆ್ಕ  ಪುರಾವೆ; 
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(e) ಸಾಲದಾತ್ರು (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅಥವಾ ಸಾಲಗರ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸಾಟ ೊರ್ ಆಫ್ ಅಶೂಯ ರೆನ್್ 

ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಮಥೊ ಪಿಾಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾಗಿ ನ ೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಆಸಿು ಯ ಮದಿೆಯತ್ರು ದ ಮಾರಾಟ ಒಪಪ ೋಂದದ ಪುರಾವೆಗಳು 

(ಸಂದಭೊದಂತೆ) ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊವಾದ 

ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಬಹುದು. 

 

(f) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ್ ತೃಪಿು ಗಗಿ ಆಸಿು ಯ ರ್ಮಲ್ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ತ್ ರಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 

4.9 ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ನಂತ್ರದ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಮೋಂಚಿತ್ವಾಗಿ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಅಗತ್ಯ ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಎೋಂರ್ಡ ಯೂಸ್ಟ 

ಸಟಿೊಫಿಕೇಟ್ನಂತ್ಹ ಸಾಕ್ಷಯ ಗಳು, ಸಾಲವನ್ನು  ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  ಈಗಗಲೇ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುವ ಒೋಂದು ಅೋಂಡರ್ಡೆೋಂಜಿೋಂಗ್ ಮತ್ತು  

ನ್ಷ್ಟ ವನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ ಸಿ ಮಿತ್ವಾಗಿಲಿ . ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರ ಉದೆದ  ಶಗಳು ಅಥವಾ ಅನೈತ್ರಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟಟ  

ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳು, ಜೂಜು, ಚಿಟ್ ಫಂರ್ಡ, ಲಾಟರಿ, ಜ್ನಾೋಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿೋಂದ ನಿಬೊೋಂಧಿತ್ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಂತೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ವಿತ್ರಿಸಿದ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಉದೆದ  ಶಗಳು. 

 

ವಿಭಾಗ: 5 

ಒಪಪ ೋಂದಗಳು 

5.1 ಧ್ರು ವಿೇಕ್ರಣ ಒಪಿ ಿಂದಗಳು: ಎರವಲುಗರ (ರು) ಮತ್ತು  ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು, ಪಿಸುು ತ್ವಾಗುವಂತೆ, ಈ ಮೂಲಕ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನೋಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು : 
 

a) ಸಾಲದ ಬಳಕ್: ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಸಾಲದ ಅಜಿೊ/ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂಣೊ ಸಾಲವನ್ನು  ಬಳಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ 

ಉದೆದ  ಶವಿಲಿದೆ. ಮೋಂದೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ (ಅೋಂತ್ರಮ ಬಳಕ್ಕಯ ಪಿಮಾಣಪತಿ್ದ ಅಗತ್ಯ ವಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ 

ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರ ಉದೆದ  ಶಗಳು ಅಥವಾ ಅನೈತ್ರಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟಟ  ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳು, ಜೂಜು, ಚಿಟ್ ಫಂರ್ಡ, ಲಾಟರಿ, 

ಜ್ನಾೋಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ನಿಬೊೋಂಧಿತ್ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಂತೆ ಸಾಲವನ್ನು  

ಸಾಲಗರರು ಬಳಸುವುದಿಲಿ . ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಎೋಂರ್ಡ ಯೂಸ್ಟ ಸಟಿೊಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು  ಆಡಿಟರ್/ಪಿಾಕ್ತಟ  ಸಿೋಂಗ್ ಚಾಟೊರ್ಡೊ 

ಅಕೋಂಟೋಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶ ಲ್ಲಸುವ ಹಕೆನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

b) ನಿಮಾವಣ ಮತ್ತು  ಖರಿೇದಿ: ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾವ ಧಿ ನ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 

ಯ ಜ್ನೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಿೊಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರು ಅೋಂತ್ಹ ಮಂಜೂರಾದ ಯ ಜ್ನೆಯ ಸರಿಯಾದ ನ್ಕಲನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಡೆದು ಉತ್ತಪ ದಿಸಬೇಕು. ಒೋಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿು ಯ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  ಎರವಲುಗರ (ರು) ಕೈಗೆತ್ರು ಕೊಳುಳ ತ್ರು ದದ ರೆ, 

ಎರವಲುಗರ (ರು) ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಅವನ್ನ/ಅವಳು/ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ರಟ ಗಿ ಆಸಿು ಯ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  

ಪೂಣೊಗೊಳಿಸಬೇಕು /ಅವರ ಸಾಲದ ಅಜಿೊ/ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ಇಲಿದಿದದ ರೆ, ಮತ್ತು  ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ ನಿ ಡಲಾದ 

ಉದೊಯ  ಗ/ಪೂಣೊಗೊೋಂಡ ಪಿಮಾಣಪತಿ್ದ ಸರಿಯಾದ ಪಿಮಾಣಿ ಕೃತ್ ನ್ಕಲನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪಡೆಯಿರಿ, ಉತ್ತಪ ದಿಸಿ 

ಮತ್ತು  ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ನಂತ್ರದ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  ಕೈಗೊಳುಳ ವ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಅದು ಅನ್ನಮೊ ದಿತ್ ಯ ಜ್ನೆಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಲಗರ (ರು) ಯಾವುದೇ ಅಕಿಮ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  ಎತ್ು ರ್ಬರದು.  

 

c) ಆಸಿು ಯ ನಿಮಾೊಣ/ ಪುನ್ರಾಭಿವೃದಿಧ ಯ ಪಿಗತ್ರಯನ್ನು  ರ್ಮಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕೆನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹೋಂದಿರಬೇಕ್ಕೋಂದು 

ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ. ಸಾಲಗರ (ರು) ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ತೆರೆಯರ್ಬರದು (ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ 

ಇತ್ರ ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್) ಸವ ತ್ರು ನಿೋಂದ ಸಿವ  ಕೃತ್ರಗಳ ಸಿವ  ಕೃತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ 

ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗರ (ರು) ಸಹ ಒಪಿಪ ಗೆಯಿಲಿದೆ ಆಸಿು ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾೊಡು/ವೈವಿಧಯ ತೆ ಇರರ್ಬರದು ಎೋಂದು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. 

 

d) ಆಟಿೊಕಲ್ 5.3 (ಬಿ) ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯನ್ನು  

ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನ್ನ ಸಲಕರಣೆ (ಗುತ್ರು ಗೆ ಅಥವಾ ರ್ಬಡಿಗೆ ಪತಿ್/ಒಪಪ ೋಂದ) ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರನ್ನ ಪಿತ್ರಯನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು ಅೋಂತ್ಹ ಕಾನೂನ್ನ ಉಪಕರಣವನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ 7 (ಏಳು) ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನೋಂದಿಗೆ ಅೋಂತ್ಹ 

ಉಪಕರಣ. ಸಾಲಗರರು ತಿ್ರಪಕ್ತಷ  ಯ ಒಪಪ ೋಂದವನ್ನು /ಸಾಲಗರ (ರು), ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಪಿಸಾು ವಿತ್ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರ/ರ್ಬಡಿಗೆದಾರರ 

ನ್ಡುವೆ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಪಾವತ್ರಸುವವರೆಗೆ ಪಾವತ್ರಸುವುದನ್ನು  ಖ್ಯತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಸಾಲಗರ (ರು) ಮತ್ತು  

ಸಾಲದಾತ್ರು ಮತ್ತು  ಪಿಸಾು ವಿತ್ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರ/ರ್ಬಡಿಗೆದಾರರ ನ್ಡುವಿನ್ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎರವಲುಗರರ 

ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ತಕು ವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎೋಂದು 

ಸಾಲಗರನ್ನ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ ಮತ್ತು  ಒಪುಪ ತ್ತು ನೆ. ತಿ್ರಪಕ್ತಷ  ಯ ಒಪಪ ೋಂದದಲಿ್ಲ . 

 

e) ಸಾಲಗರನ್ನ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಸಾಲಗರರ ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದಕೆಾ ಗಿ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ 

ಸಿವ  ಕೃತ್ರಗಳನ್ನು  ರವಾನಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಸಿು ಯ ರ್ಮಲ್ ರಚಿಸಲಾದ ಭದಿತೆಗೆ ಧಕೆ್ಕ  

ತ್ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಿಮವನ್ನು  (ಉದೆದ  ಶತ್ ಸಾಕಾಷ ತೆ್ತ ರ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಾಲಗರ (ರು) ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದಿಲಿ . ಈ ನಿಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ , ಎರವಲುಗರ (ರು) 

ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಅನ್ನು  ಈ ಮೂಲಕ ನಿದೇೊಶಸಲು ಸಾಲಗರ (ರು) ನಿೋಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿ ಡಲಾಗಿದೆ  

ಪರವಾನ್ಗಿ ಪಡೆದವರು/ರ್ಬಡಿಗೆದಾರರು/ರ್ಬಡಿಗೆದಾರರು/ಆಸಿು ಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತಿ್ ಡಿ್ರ ಮಾಡಿದ ಚ್ಕ್ ಮೂಲಕ 

ಸಿವ  ಕೃತ್ರಗಳನ್ನು  ರವಾನಿಸಲು.  

 

f) ಎರವಲುಗರನ್ನ  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಭದಿತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಅೋಂತ್ಹ ಹೇಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಪರಿ ಕ್ತಷ ಸಲು ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ಹ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಲು ಹಕೆನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ.  

 

g) ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಘಟನೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ: ಸಾಲಗರ (ರು) ಕ್ಕಳಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸನಿು ವೇಶಗಳ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸ್ತಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಸ್ತಚಿಸತ್ಕೆದುದ  ಆಸಿು ಯ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್ (ಈ 

ಜಿಟಿಸಿಯಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಎರವಲುಗರ (ರು) ನ್ಮೂದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ದಾಖಲ್ಗಳು) ಅಥವಾ ಸ್ತಚ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಮಯದ 

ನಂತ್ರ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ: 
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i) ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು , ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರವು ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅಥವಾ ಭದಿತೆಗೆ (ಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ವಯ ತ್ತಯ ಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿ ಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ii) ಆಸಿು ಯ ವಿರುದಧ  ಯಾವುದೇ ತ್ೋಂದರೆ ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

iii) ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್ಗಳು ಸಾಲದಾತ್ರು/ರು/ಗಯ ರಂಟರರ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ವಸುು  ಸನಿು ವೇಶಗಳನ್ನು  ಸಾಲದ 

ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿದ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮರುಪಾವತ್ರಸುವುದು. 

iv) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಒೋಂದು ಕಂಪನಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸಿ್ಥ  ಅಥವಾ ಏಕಮಾತಿ್ ಮಾಲ್ಲ ಕತ್ವ ದ ಕಾಳಜಿಯಿರುವಲಿ್ಲ , ಎರವಲುಗರ 

(ರು) ಆಡಳಿತ್, ನಿವೊಹಣೆ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸಿಿ ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿೋಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

v) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ನಿಗಮ ತೆರಿಗೆ, ಆಸಿು  ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಎಲಿಾ  ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಆದಾಯಗಳಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ರ್ಬಕ್ತ ಸಕಾೊರ 

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾವೊಜ್ನಿಕ/ಸಿ ಳಿ ಯ ಪಿಾಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

vi) ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಉದೊಯ  ಗದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಿವರಗಳು, ವಿವರಣೆಗಳು, ಭದಿತೆಯ ಸಿ ಳ ಸಾಲ ದಾಖಲ್ಗಳ 

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

vii) ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವಿಸುವಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸಂಭವನಿ ಯ ಸಂಭವನಿ ಯತೆ ಸಾಲಗರರ ಸಾಮಥಯ ೊದ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿ ರುವ ಸಾಧಯ ತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗರರ (ರು)/ಪಿಎನ್

ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಹಣೆಗರರ ಜ್ವಾರ್ಬದ ರಿಗಳ ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. 

viii) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾಮಿೊಕ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕೈಗರಿಕಾ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  

ತ್ಡಗಿರುವಲಿ್ಲ , ಯಾವುದೇ ಕಾಮಿೊಕ ಮಷೆ್ ರಗಳು, ಬಿ ಗಮದಿೆಗಳು, ಸಿ ಗಿತ್ಗಳು, ಬೋಂಕ್ತ ಅಥವಾ ಸಾಲಗರ (ಗಳ) ಲಾಭ ಅಥವಾ 

ವಯ ವಹಾರದ ರ್ಮಲ್ ಗಣನಿ ಯ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಉತ್ತಪ ದನೆಯ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ 

ದರದಲಿ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ ವಸುು  ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದರ ಕಾರಣಗಳ ವಿವರಣೆಯೋಂದಿಗೆ. 

ix) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ನ್ಮೂದಿಸಿದ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವಯ  ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಅನ್ನು  

ಹೊಿಂದಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಈವೆಿಂಟ್ಸ. 

 

h) ಆಸಿು ಯ ನಿವವಹಣೆ: ಸಾಲಗರನ್ನ ಪೂಣೊಗೊೋಂಡ್ರಗ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಉತ್ು ಮ ಕಿಮದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಸಿಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನಿವೊಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ರ್ಬಕ್ತ 

ಇರುವಾಗ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ರಿಪೇರಿ, ಸೇಪೊಡೆ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತು ನೆ.  
 

i) ಶಿೇಷ್ಟವಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು: ಎರವಲುಗರ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಎಲಿಾ  ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ ದಾಖಲ್ಗಳೋಂದಿಗೆ 

ಸಾಲಗರ (ರು) ಹೋಂದಿರುವ ಆಸಿು ಗೆ (ii) ಭವಿಷ್ಯ ದ ದಿನಾೋಂಕದಂದು ಸಾಲಗರನ್ ವಶಕೆ್ಕ  ಬರಬಹುದು; (iii) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ 

ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ್ ಶುಲೆ ವನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು/ಪರಿಪೂಣೊಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ 

ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲವನ್ನು  ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಮರುಪಾವತ್ರಸಿದ ನಂತ್ರ ಯಾವುದೇ 

ರಿ ತ್ರಯ ಸಾಲವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಿದ ನಂತ್ರ ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  / ಪತಿ್ಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಅಥವಾ 

ಅವರ ಅಧಿಕೃತ್ ಪಿತ್ರನಿಧಿ (ಗಳಿಗೆ) ಗೆ ಹಸಾು ೋಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಪೂಣೊ ಹಕೆು  ಮತ್ತು  ವಿವೇಚ್ನೆ ಇರುತ್ು ದೆ. 

 

j) ಅಪಾಯದಲಿಿ  ಭ್ದು ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಸೂಚಿಸ್ಲು: ಎರವಲುಗರನ್ನ ಭದಿತೆ, ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಹೇಳಲಾದ ಯಾವುದೇ 

ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅಪಾಯಕೆ್ಕ  ಸಿಲುಕ್ತದಲಿ್ಲ  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಸ್ತಚಿಸಲು ಮೋಂದಾಗುತ್ತು ನೆ. ಆಸಿು ಯು ಅಪಾಯಕೆ್ಕ  ಸಿಲುಕ್ತದದ ರೆ 

ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕೆ್ಕ  ಸಿಲುಕ್ತದದ ರೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರ ಎೋಂದು ನಿಧೊರಿಸಿದರೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಸಹ ತ್ಯ ಜಿಸುತ್ತು ರೆ 

(ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರ್ಬಲೆ ನಿ ಅಥವಾ ಕೃರ್ಷ ವಾಸದ ವಿಸು ರಣೆಯ ಕಾರಣ). ಎರವಲುಗರ (ರು) ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು 

(ರ್ಮಲ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ) ಎರವಲುಗರನ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಭದಿತ್ತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಕು ಗೊಳಿಸುವುದಿಲಿ . 

 

k) ಉದ್ಯ ೇಗದಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸ್ಲು, ಇತಾಯ ದಿ.: ಎರವಲುಗರ (ರು), ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ತು ಯು ತ್ನ್ು  ಉದೊಯ  ಗ, ವಯ ವಹಾರ ಅಥವಾ 

ವೃತ್ರು ಯಲಿ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ರಳಿಸಲು ಮೋಂದಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿೋಂದ ಮಕಾು ಯ, ನಿವೃತ್ರು , ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

 

l) ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆ/ಬದಲಾವಣೆ/ಮಾಪಾವಡು ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಸಂಯೇಜಿತ್ ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ 

ನೈಸ್ಗಿವಕ್ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಘಟಕ್ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸ್ಲು: ಎರವಲುಗರ (ರು) ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಅದರ/ಅವರ 

ನಿವೊಹಣೆ, ನಿಯಂತಿ್ಣ, ಸಾೋಂವಿಧಾನಿಕ ದಾಖಲ್ (ಗಳು), ವಾಯ ಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ರು ಯ ಸವ ರೂಪ, ರಚ್ನೆ, ಅದರ ಕಾಯಾೊಚ್ರಣೆಯನ್ನು  

ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು ಇತ್ತಯ ದಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಪೂವಾೊನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  
 

m) ವಿಳಾಸ್, ಇಮೇಲ್, ಫೇನ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಇತಾಯ ದಿಗಳಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸ್ಲು.: ಸಾಲಗರ (ರು) ಆತ್ನ್/ಅವಳ/ಅವರ ನಿವಾಸ 

ಅಥವಾ ಪತಿ್ವಯ ವಹಾರದ ವಿಳಾಸ, ಇರ್ಮಲ್ ಐಡಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ , ಲಾಯ ೋಂರ್ಡಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫ ನ್ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಘ ಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ತ್ರಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಸಾಲದ ಅಜಿೊ. 
 

n) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳ ಅನ್ನಸ್ರಣೆ: ಸಾಲಗರ (ರು) ಎಲಿಾ  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ರಟ ಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ ಎಲಿಾ  ಕಟ್ಟಟ ಪಾಡುಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪತಿ್, ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಅಥವಾ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ದಲಿ್ಲನ್ ವಯ ತ್ತಯ ಸದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ರ್ಮಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ು ವೆ.  

 

o) ನಿಯಮಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಅನ್ನಸ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ನಿವವಹಣೆ ಶುಲಕ  ಪಾವತಿ ಇತಾಯ ದಿ.: ಎರವಲುಗರ (ರು) ಎಲಿಾ  ಕಾನೂನ್ನಗಳು, ನಿಯಮಗಳು 

ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾವ ಧಿ ನ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಹೋಂದಲು ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಎಲಿಾ  ನಿಯಮಗಳು, 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಬೈ-ಕಾನೂನ್ನಗಳು, ಸಂಘ, ಸಿ ಮಿತ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ 

ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಾವೊಜ್ನಿಕ ರ್ಬಕ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಾವೊಜ್ನಿಕ 

ರ್ಬಕ್ತಗಳಂತೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಮಥೊ ಪಿಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯ ನಿವೊಹಣೆಗಗಿ ಅೋಂತ್ಹ ನಿವೊಹಣೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  

ಪಾವತ್ರಸಿ ಅದರ ಬಳಕ್ಕ ಎಚ್ಎಫ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಸಟ ರ್ ನಿದೇೊಶನ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೋಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರ (ರು) ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಎಲಿಾ  ಕಾನೂನ್ನಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು, ಆ ನಿಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್

ಎಲ್ನಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಸಪ ಷ್ಟ  ಸ್ತಚ್ನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ .  
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ಇದಲಿದೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಎನ್ಆರ್ಐ ಅಥವಾ ಪಿಐಒ ಆಗಿದದ ರೆ, ಆತ್ನ್ನ ಫೆಮಾ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳ ಎಲಿಾ  ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು. ಅೋಂತ್ಹ ಸಾಲಗರ (ರು) ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ವಸತ್ರ ಸೌಕಯೊವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಸಾಲದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿ ಡಲಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸಾಲವನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ (ರು) ಎನ್ ಆರ್ ಇ/ಎನ್ ಆರ್ 

ಒ ಖ್ಯತೆಯಿೋಂದ ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ಹ ಚಾನ್ಲ್ಗಳಿೋಂದ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿೋಂದ ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಎಫ್.ಇ.ಎೋಂ.ಎ ನಿೋಂದ 

ಸ್ತಚಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗರ (ರು) ಎನ್ಆರ್ಐ ಆಗಿದದ ಲಿ್ಲ , ಆತ್ ಭಾರತ್ರ ಯ ಪಾಸ್ಟರ್ಪ ಟ್ೊ ಹೋಂದಿದಾದ ನೆ ಎೋಂಬುದಕೆ್ಕ  ಅವರು ಸಾಕ್ಷಯ ವನ್ನು  

ನಿ ಡುತ್ತು ರೆ. 
 

p) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಅವರು ಪಿತ್ರಯಬಬ ರೂ ಇನು ಬಬ ರಿಗೆ (ಏಜ್ಞೋಂಟ್) ಏಜ್ಞೋಂಟ್ ಎೋಂದು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಸಾಲ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  

ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೋಂದಿದಾದ ರೆ. 
 

q) ಸಾಲಗರರು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ ಅನ್ನಮೊ ದಿಸಲಪ ಟಟ  ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಯ ಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತ್ರಯನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು 

ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆದಿರುವ ಪಿಾಪಟಿೊಯ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪೂಣೊಗೊಳಿಸಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಗೆ ತ್ರಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ನಿಮಾೊಣ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಪೂಣೊಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅೋಂತ್ಹ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಯ ಜ್ನೆ/ಸಂವಹನ್ 

ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವಂತೆ ಅೋಂತ್ಹ ನಿಗದಿತ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಳಗೆ ಆಸಿು . 
 

r) ಪಾವತಿ ಬಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿ: ಸಾಲಗರ (ರು) ಆಸಿು ಯ ಮಾಲ್ಲ ಕರಾಗಿ (ತೆರಿಗೆಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಾಲಗರನ್ನ 

ಪಾವತ್ರಸಲು/ಹಣೆಗರರಾಗಿರುವ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ಗಳನ್ನು  ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು. 

 

s) ವಿಮ: ಇಲಿ್ಲ  ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪತಿ್ದ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು  

ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವಾಗ, ಆಸಿು  ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯ್ದ ಎೋಂದು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು ಭೂಕಂಪ, ಬೋಂಕ್ತ, ಪಿವಾಹ, ಸೊಫ  ಟ, ಬಿರುಗಳಿ, ಬಿರುಗಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ್, ನಾಗರಿಕ ಗದದ ಲ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಅಪಾಯಗಳು, ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಿಗೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅನ್ನು  ಅೋಂತ್ಹ ವಿಮಾ 

ಪಾಲ್ಲಸಿ/ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಏಕೈಕ ಫಲಾನ್ನಭವಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು  

ಉತ್ತಪ ದಿಸುತ್ು ದೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ತ್ನ್ು ದೇ ಆದ ರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು  ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು  ಪಿಿ  ಮಿಯಂ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತು  

ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಪಾವತ್ರಸಿ, ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು   ಯಾವಾಗಲೂ ಜಿ ವಂತ್ವಾಗಿಡಲು. ರ್ಮಲ್ಲನ್ವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಸಹ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತು ರೆ: 

(i) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಹೋಂದಿಕೊಳುಳ ವ, ಇತ್ಯ ಥೊಪಡಿಸುವ, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಅಥವಾ ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕಯನ್ನು  ಉಲಿ್ ಖಿಸದೆ 

ಅಥವಾ, ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು  ಒಪಿಪ ಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂಣೊ ಹಕೆ್ತದೆ 

ಎೋಂದು ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಯಾವುದೇ ಆಶಾವ ಸಿತ್ 

ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಕಾಯಿದೆಯು ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರ (ರು) ರ್ಮಲ್ ಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಆದರೆ 

ಸಾಲಗರರಿೋಂದ (ಪಿ) ತ್ನ್ು  ರ್ಬಕ್ತಯನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಹಕೆನ್ನು  ದುಬೊಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲಿ  

/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು;  

(ii) ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು (ಗಳು) ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ಜಿ ವನ್ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಿಮಯ ರ್ಮಲ್ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಅೋಂತ್ಹ ವಿಮಾ ಕಂತ್ತಗಳು ಸಾಲ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು (ಗಳು) ಅೋಂತ್ಹ ವಿಮಾ ಪಿಿ  ಮಿಯಂ ಅನ್ನು  

ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ಸವ ೋಂತ್ ನಿಧಿಯಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯದದ ನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಜಿ ವನ್ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಿಮ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿೋಂದ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದು 

ಆಬಿಿ ಗರ್ (ಗಳು) ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಸವ ತಂತಿ್ ವಯ ವಸಿ್ಥ ಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಭಿನಾು ಭಿಪಿಾಯವು ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರ ಮತ್ತು  ನ್ಡುವೆ ಉೋಂಟ್ರಗಬಹುದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ;  

(iii) ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಎಲಿಾ  ಹಣವನ್ನು  ಸಿವ  ಕರಿಸುವ 

ಉದೆದ  ಶದಿೋಂದ ಪಿಎನ್ಬಿಹೆಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಅನ್ನು  ತ್ನ್ು  ಏಜ್ಞೋಂಟರನಾು ಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು  ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಸಿಿ ತ್ರಯ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಸ್ತಚಿಸಬೇಕು; 

(iv) ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಟ  ನ್ಷ್ಟ  ಮತ್ತು  ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿೋಂದ ಇತ್ಯ ಥೊವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಿ್ಕ ೈಮ್ಸ ಅನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಗೆ ಮಾತಿ್ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು, ಅವರು ಆದಾಯದ ರ್ಮಲ್ ಮೊದಲ ಹಕೆನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ತು ರೆ. ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, 

ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿಗೆ (ರು) ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು; 

(v) ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಆಸಿು ಯನ್ನು  ವಿಮ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಮಾ ಪಿಿ  ಮಿಯ ಅಥವಾ 

ಇತ್ರ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ವಿಮ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಮಾ 

ಪಿಿ  ಮಿಯಂ ಮತ್ತು  ಪಾವತ್ರಸಬಹುದು ರ್ಮಲ್ ಉಲಿ್ ಖಿಸಿದ ಇತ್ರ ಮೊತ್ು ಗಳು. ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅೋಂತ್ಹ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಲು ೋಂದ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಸಲಿ್ಲಸಿದ 15 (ಹದಿನೈದು) ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಮತ್ತು  ನಿಧೊರಿಸಿದಂತ್ಹ ಶುಲೆ ಗಳು. ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು 

ಅೋಂತ್ಹ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  15 (ಹದಿನೈದು) ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ರ್ಬಕ್ತ ಮೊತ್ು ದ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ; ಮತ್ತು   

(vi)ವಿಮಯನ್ನು  ಏಪವಡಿಸುವ ಮತ್ತು  ನ್ವಿೇಕ್ರಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ಪಿು ೇಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಜವ್ಯಬಾದ ರಿಯನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಿ್ ಷರ ವ್ಯಗಿ ನಿರಾಕ್ರಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಲೇಪ ಅಥವ್ಯ ಲೇಪವು ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  

ಎರವಲುಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಒದಗಿಸುವವರ (ಗಳ) ವಿರುದಧ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಹಕ್ಯಕ ಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯಲಿಿ  

ಪೂವ್ಯವಗು ಹಗಳಿಸುವುದಿಲಿ . 

 

t) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳಿಿಂದ ಆಸಿು ಯ ನ್ಷರ /ಹಾನಿ: ಎರವಲುಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಆಸಿು ಗೆ 

ಯಾವುದೇ ನ್ಷ್ಟ  ಅಥವಾ ಹಾನಿಯುೋಂಟ್ರಗಿದದ ರೆ, ಸಾಲಗರರು / ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು  ಅನ್ನಭವಿಸಬಹುದಾದ, ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಅಥವಾ 

ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಇನಾು ವುದೇ ಕಾರಣದಿೋಂದಾಗಿ . 
 

u) ಸೇಪವಡೆಗಳು, ಮಾಪಾವಡುಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾಪಾವಡುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ: ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಸಾಲದ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವಾಗ 

ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಮಾಡಲು ಪಿಸಾು ಪಿಸಿದ ಆಸಿು ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸೇಪೊಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು/ಮಾಪಾೊಡುಗಳ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅವರ ತೃಪಿು ಗಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಮಥೊ ಪಿಾಧಿಕಾರದ ಅನ್ನಮತ್ರಯ 

ಪುರಾವೆಯೋಂದಿಗೆ.  
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v) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗಳು ಅೋಂತ್ಹ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಸವ ತಃ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಹಕೆು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಆಯೆ್ದಯ ಒೋಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು  ತ್ನ್ು  ಸಂಗಿಹಣಾ ಏಜ್ಞೋಂಟ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಿಸುವ ಸಂಪೂಣೊ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೋಂದಿರಬಹುದೆೋಂದು ಸಾಲಗರ (ರು) ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. . ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ಪರವಾಗಿ ಪಾವತ್ರಸದ ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  ಸಂಗಿಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ ವಾದ 

ಕಾಯಿದೆಗಳು, ಕಾಯೊಗಳು, ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ನ ಟಿಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಬೇಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ನಿವೊಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಿವೊಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಈ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ  ವಗೊಯಿಸುವ ಮತ್ತು  ನಿಯ ಜಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ರ್ಬಕ್ತ (ನ್ಗದು/ಡಿ್ರಫ್ಟ /ಚ್ಕ್ಗಳಲಿ್ಲ ) ಪಡೆಯುವುದು, ಎರವಲುಗರ (ರು) ನೋಂದಿಗೆ ರಾಜಿ 

ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಸಾಲವನ್ನು  ನಿ ಡುವುದು ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಸಜ್ೊನೆ ನಿ ಡುವುದು ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 

ಎಲಿಾ  ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಕಾಯೊಗಳನ್ನು  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಪಕ್ಷವು ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

 

w) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲಗರನ್ (ರ) ಅಕಾಲ್ಲಕ ಮರಣದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು 

ತ್ನ್ು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ವನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ.  

 

x) ಆಸಿು ಯು ಗುತ್ರು ಗೆ ಆಸಿು ಯಾಗಿದದ ರೆ, ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಗುತ್ರು ಗೆ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಉಚಿತ್ ಹ ಲಿ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ರೊಸಲು ಎಲಿಾ  

ಅಗತ್ಯ  ಕಿಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ (ಲ್ಲ ಸ್ಟ ಹ ಲಿ್ ನಿೋಂದ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಫಿಿ  ಹ ಲಿ್ ಗೆ ಪರಿವತ್ೊನೆಗೆ ಅನ್ನಮತ್ರ ಇಲಿದ ಆಸಿು ಯನ್ನು  

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ) ಮತ್ತು  ಈ ನಿಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಗಣೆ/ವಗೊವಣೆ ಪತಿ್ವನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು  ನ ೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಎಲಿಾ  ಅಗತ್ಯ  ವೆಚ್ಚ ಗಳನ್ನು  ಅವಳ/ಅವನ್/ಅವರ ಸವ ೋಂತ್ ಮೂಲಗಳಿೋಂದ ಭರಿಸಿ. ಅೋಂತ್ಹ ಸಾಗಣೆ ಪತಿ್ವನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ, 

ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅೋಂತ್ಹ ಸಾಗಣೆ ಪತಿ್ದ ಮೂಲ ಪಿತ್ರಯನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 

 

y) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಲು ೋಂದ ನೇಮಿಸಲಪ ಟಟ  ಮೌಲಯ ಮಾಪಕರಿೋಂದ ಮೌಲ್ಲಯ  ಕರಿಸಿದ ರ್ಮಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಹೋಂದಲು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ವನ್ನು  ಹೋಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ದ ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ಗಳನ್ನು  ಸಾಲಗರ 

(ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು. 

 

z) ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲಮ ತ್ತು  ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲಿಾ  ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ನಿ ಡಲು ಮೋಂದಾಗುತ್ತು ರೆ, ರ್ಮಲ್ 

ತ್ರಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉದೆದ  ಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರಬಹುದು. 

 

aa) ಸಾಲಗರ (ರು) ಸಂಸಿ್ಥ /ಸಿ ಮಿತ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹೋಂದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗರ (ರು) ಸಂಸಿ್ಥ ಯ/ಸಿ ಮಿತ್ 

ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದದ ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಪೂವೊ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನ್ನಮತ್ರಯಿಲಿದೆ ಯಾವುದೇ 

ಬದಲಾವಣೆಯಿಲಿ  ಸಾಲದ ದಸಾು ವೇಜುಗಳು ಸಾಲಗರರ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ದುಬೊಲಗೊಳಿಸುತ್ು ವೆ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ು ವೆ ಅಥವಾ 

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ಒೋಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ವು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಹಕೆು  ಮತ್ತು  

ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ . 

 

bb) ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ, ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಎಲಿಾ  ಪಿಾಸಂಗಿಕ ಶುಲೆ ಗಳು 

(ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಆ ಪರಿಣಾಮಕೆ್ಕ  ಸ್ತಚ್ನೆ ಸಿವ  ಕರಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಕೊರತೆಯ ಮೊತ್ು  ಸೇರಿದಂತೆ), ಅವರ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ 

ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲಿ್ಲ , ಎಸ್ಟಕಿೊ ಖ್ಯತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು  ಅದು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್

ಎಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎರವಲುಗರ (ರು) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಡಿ್ರ ಮಾಡಿದ ಚ್ಕ್/ಡಿಮಾಯ ೋಂರ್ಡ ಡಿ್ರಫ್ಟ  ಮೂಲಕ 

ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

cc) ಸಾಲಗರನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಫ ಟ ಕಾಪಿ/ನಿಜ್ವಾದ ಪಿತ್ರಗಳು ನೈಜ್ವೆೋಂದು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ/ ಎಲಿಾ  ಪಿತ್ರಗಳ 

ಮೂಲಗಳ ಪರಿಶ ಲನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರಬಹುದು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹೋಂದಿರುವ ಇೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ನ್ಕಲುಗಳನ್ನು  ಸಾಲಗರ (ರು) 

ಮಾತಿ್ ಕೊಟಿಟ ರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

dd) ಒೋಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಿಎನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಬಿಲಿ ರ್/ಥರ್ಡೊ ಪಾಟಿೊ/ಸ್ಥಲಿರ್ ಗೆ ಸಾಲಗರನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯ 

ಖರಿ ದಿ ಬಲ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ/ಸನಿು ವೇಶದ ಕಾರಣದಿೋಂದ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾಲಗರನಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ  ರದುದ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  ಬಿಲಿ ರ್/ಥರ್ಡೊ ಪಾಟಿೊ/ಸ್ಥಲಿರ್ ನಿದಿೊಷ್ಟ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಕಳೆದುಕೊೋಂಡ ನಂತ್ರ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ವಿತ್ರಿಸಿದ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸುತ್ತು ರೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಳೆಳ ಯದನ್ನು  ಮಾಡಲು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಬಿಲಿ ರ್/ಥರ್ಡೊ ಪಾಟಿೊ ಜ್ಪಿು  ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

ಪೂಣೊವಾಗಿ ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು/ ಮಾರಾಟಗರ 
 

ee) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ , ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿ  ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರು ಸ್ತಕು  ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು  ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹೋಂದಿದಾದ ರೆ 

(ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ , ತೆರಿಗೆ/ಕಾನೂನ್ನ/ಲ್ಕೆಪತಿ್/ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ) /ಇತ್ರ ವೃತ್ರು ಪರರು) ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶಿಮ 

ಮತ್ತು  ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ ದಾಖಲ್ಗಳು, ಅನ್ನಮೊ ದನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಒಪಿಪ ಗೆಯೋಂದಿಗೆ ನಿಧಾೊರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಮೊದಲು, ನ್ಟನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ 

ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸುವುದನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ , ಆಸಿು ಯಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು  ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹಣೆಗರನ್ಲಿ  ಎೋಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ು ದೆ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ ನೂಯ ನ್ತೆ 

ಅಥವಾ ನಿಮಾೊಣದಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬ/ಸಾವ ಧಿ ನ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವಿಕ್ಕ/ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾಲಗರನಿಗೆ (ಪೂಣೊಗೊಳಿಸುವುದು) ಪೂಣೊಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಥವಾ 

ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅನ್ನಮೊ ದನೆ/ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸಿು ಯ ಗುಣಮಟಟ ದ ಸಿಿ ತ್ರ ಅಥವಾ ಫಿಟು ಸ್ಟ ಆಸಿು ಯ 

ಮಾರಾಟಗರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಸಾಲಗರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ff) ಸಾಲಗರ (ರು), ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು, ಆಡಳಿತ್ಗರರು ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಸಾಲಗರ (ರು) ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವನ್/ ಅವಳ/ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ವಗೊಯಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಯ ಜಿಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

ಈ ನಿಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗರ (ರು) ತ್ನ್ು /ಅವಳ/ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು, ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ತೃಪಿು ಕರವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಉತೆು  ಜಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತು ರೆ. 
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gg) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಪಿತ್ರ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು (ರು) ಅವರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಭದಿತೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ತ್ಮಮ  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತ್ತು ರೆ ಎೋಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. 
 

hh)  ಸಾಲಗರ (ರು) ಒೋಂದು ಪಿಾಟ್ಗೆ ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿ ಡುವ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ಸಾಲವನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 

ಸಂದಭೊಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಪಿಾಟ್ನ್ ನಿಮಾೊಣವು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ಸಮಂಜ್ಸವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪ ಟಟ  ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ 

ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಎನ್ಎಚ್ಬಿಯಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಆರಂಭಗೊಳುಳ ವುದಿಲಿ . ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆ, ನಂತ್ರ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲೆ್  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ, ಅವರ ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಸಾಲಗರರಿಗೆ 

(ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊ). 
 

ii) ರ್ಬಡಿಗೆ ರ್ಬಡಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ರ ಸೌಲಭಯ ದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗರರು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ಸಾಲದ ಸೇವಾ ಮಿ ಸಲು 

ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ನಿವೊಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ ("ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎ”) ಈವೆೋಂಟ್ನ್ಲಿ್ಲ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಇದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷ್ರತ್ು ನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸಬೇಕ್ತತ್ತು . 
 

jj) ವಸ್ತಿ ಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆ: ಸಾಲಗರ (ರು) ಎನ್ಆರ್ಐ ಆಗಿದದ ರೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ ತ್ರಳಿಸಲು ಮೋಂದಾಗುತ್ತು ರೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಯ ವಸತ್ರ ಸಿಿ ತ್ರಯು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಬದಲಾದರೆ. 

ಸಾಲದಾತ್ರು ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡಲು ಮೋಂದಾಗುತ್ತು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ನ್ಷ್ಟ ಕೆ್ಕ , ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉೋಂಟ್ರಗುತ್ು ದೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. 

 

kk) ಸಾಲಗರ (ರು) ಎನ್ಆರ್ಐ ಆಗಿದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರನ್ನ ಭಾರತ್ರ ಯ ಪಿಜ್ಞಯಾಗುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ 

ಪೌರತ್ವ  ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪಾಸ್ಟರ್ಪ ಟ್ೊ ಪಡೆದರೆ, ಸಾಲಗರನ್ನ ಸಂಪೂಣೊ ಸಾಲವನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಮರುಪಾವತ್ರಸಬೇಕು ಎಲಿಾ  ಬಡಿಿ , ವೆಚ್ಚ ಗಳು, 

ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಇತ್ರ ಮೊತ್ು ಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ . 

 

ll) ನಾಗರಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: ಆಸಿು ಯು ಸಣಣ  ಸಿ ಳದಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಸಾಲಗರರು ಈ ಸಣಣ  ಸಿ ಳವು ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭಯ ಗಳಾದ ವಿದುಯ ತ್, 

ಕೊಳವೆ ನಿ ರು, ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಹೋಂದಿದೆಯ್ದೋಂದು ಪಿಮಾಣಿ ಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ನಿಮಾೊಣವು ಯಾವುದೇ ಯ ಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 

ವಿರುದಧ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಸಕಾೊರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ ವಿದಾದ ಗ ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು  ಸುಲಭವಾಗಿ 

ನ್ಡೆಸಬಹುದು. 

 

mm) ಆಸಿು ಯ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ, ಆಸಿು  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್, ಸಿದಧ ತೆ, ಮರಣದಂಡನೆ, ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ, ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿ, ಭದಿತ್ತ 

ದಾಖಲ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ದಾಖಲ್ಗಳ ಶ ಧನೆ ಮತ್ತು  ತ್ನಿಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು 

ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. / ಇದರ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿಾಯಿ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳು, ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ 

ಕಿ್ತಯರಿೋಂಗ್ ವಯ ವಸಿ್ಥ , ಸಂಬಳ ಕಡಿತ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳ ಕಾರಣದಿೋಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ 

ಉೋಂಟ್ರದ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು. 

 

nn) ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಎಲಿಾ  ವಿಧಗಳಲಿಿ , ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಎಲಿಾ  ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ (ಪರಿಸ್ರ ಕಾನೂನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 

(ಸೇರಿದಂತೆ) ಪರಿಸ್ರ, ಆರೇಗಯ , ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಿಯಂತ್ು ಣಗಳು (ಇ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್) ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲಿಿ  

ಇ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ್ಹ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳು) ಮತ್ತು  ಸಾಲದ/ಕ್ವೈಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯಷ್ಟವಕ್ 

ಅನ್ನಸ್ರಣೆಗಳು/ಘೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಘಟಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ರ ನಿಕ್ಟಗಳಂತ್ಹ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಆಬಿವಐ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳು) ಅದರ ವಯ ವಹಾರದ ನ್ಡವಳಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. 
 

oo) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ತ್ನ್ು  ನಿದೇವಶಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ /ಟು ಸಿರ ಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ /ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ  ಯಾರ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ಆರ್

ಬಿಐನ್ ಡಿೇಫಾಲರ ರ್ಗಳ ಪಟಿರ ಯಲಿಿ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ತಾು ರೇ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ  ನಿದೇವಶಕ್ರಾಗಿರಲಿ 

ಗೆ ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವ್ಯ ಆಬಿವಐ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ನಿಧವರಿಸಿದ ನಿಯತಾಿಂಕ್ಗಳ ಪು ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ 

ಅಥವ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿೆಯಿಿಂದ ಉದೆದ ೇಶಪೂವವಕ್ ಡಿೇಫಾಲರ ರ್ ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಅದರ 

ನಿದೇವಶಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಿಂದ/ಟು ಸಿರ ಗಳ/ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಿಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲು ಒಪಿು ತ್ು ದೆ (ಅವರ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ಡಿೇಫಾಲರ ರ್ ಎಿಂದು 

ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) ಸಿ.ಐ.ಬಿ.ಐ.ಎಲ್ ಪು ಕಾರ) ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಆರ್ಬಿಐ ಯಿಿಂದ 'ಉದೆದ ೇಶಪೂವವಕ್ ಡಿೇಫಾಲರ ರ್' ಅಥವ್ಯ ಅಿಂತ್ಹ 

ಹೆಸ್ರುಗಳಿಿಂದ ಅವರ ಹೆಸ್ರುಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲು ಪು ಯತಿು ಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

 

pp) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಅಿಂಗಸಂಸಿೆ  ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಗುಿಂಪು ಕಂಪನಿಯಿಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಹಿವ್ಯಟು ನ್ಡೆಸುವುದಿಲಿ , 

ಇದು ವಸುು  ಪು ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಉಿಂಟುಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಎಲಿಾ  ಅಿಂಗಸಂಸಿೆ ಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಗುಿಂಪು 

ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಿಗೆ ತ್ೇಳಿನ್ ಉದದ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲಿಾ  ವಹಿವ್ಯಟುಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸುತಾು ರೆ. 
 

qq) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ದೃ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಾು ರೆ, ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ, ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ  

ದರಗಳಲಿಿನ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಆವತ್ವಕ್ತೆಯು ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ರಂಟರ (ರು) ಮೇಲೆ ಬದಧ ವ್ಯಗಿರುವುದನ್ನು  

ಖ್ಯತ್ರಿಪಡಿಸುವವರಿಗೆ (ರು) ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎಿಂದು ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ. ಖ್ಯತ್ರಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಪಿ ಿಂದವನ್ನು  ಅಿಂತ್ಹ ಗಾಯ ರಂಟರು 

ಕಾಯವಗತ್ಗಳಿಸುತಾು ರೆ/ಕಾಯವಗತ್ಗಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ.  
 

rr) ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ಕ್ಷಣ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ/ಪೂರೈಕ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಯ: 

 

i. ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ವಿರುದಧ  ಯಾವುದೇ ಮೊಕ್ದದ ಮಗಳನ್ನು  ಪಾು ರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರುದಧ  ಯಾವುದೇ 

ಮೊಕ್ದದ ಮ ಆರಂಭಿಸ್ಲು ಬೆದರಿಕ್ ಹಾಕ್ಯವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಬಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರು  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ 

ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಅಥವ್ಯ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಆಸಿು ಗಳು ಅಥವ್ಯ ವಯ ವಹಾರಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೇಮಿಸ್ಲಿ ಡಬೇಕ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಆಸಿು ಗೆ 

ಮಿತಿಯಿಲಿದೆ; 

ii. ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಆಸಿು ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಒಪಿ ಿಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ರದುದ ಗಳಿಸುವ ಅಥವ್ಯ 

ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದೆದ ೇಶದಿಿಂದ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನೇಟಿಸ್ ಅನ್ನು  ಪಿಎನಿಿ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲೆೆ  ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ; 
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ss) ಸಾಲಗರ (ರು), ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು, ಆಡಳಿತ್ಗರರು ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಸಾಲಗರ (ರು) ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವನ್/ ಅವಳ/ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ವಗೊಯಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಯ ಜಿಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

ಈ ನಿಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗರ (ರು) ತ್ನ್ು /ಅವಳ/ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನ್ನ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾೊಹಕರು, ನಿವಾೊಹಕರು ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ತೃಪಿು ಕರವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಉತೆು  ಜಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತು ರೆ. 
 

tt) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಪಿತ್ರ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು (ರು) ಅವರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಭದಿತೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ತ್ಮಮ  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತ್ತು ರೆ ಎೋಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. 
 

uu)  ಸಾಲಗರ (ರು) ಒೋಂದು ಪಿಾಟ್ಗೆ ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿ ಡುವ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ಸಾಲವನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 

ಸಂದಭೊಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಪಿಾಟ್ನ್ ನಿಮಾೊಣವು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ ಸಮಂಜ್ಸವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪ ಟಟ  ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ 

ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಎನ್ಎಚ್ಬಿಯಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಆರಂಭಗೊಳುಳ ವುದಿಲಿ . ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆ, ನಂತ್ರ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲೆ್  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ, ಅವರ ಸವ ೋಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಸಾಲಗರರಿಗೆ 

(ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊ). 
 

vv) ರ್ಬಡಿಗೆ ರ್ಬಡಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ರ ಸೌಲಭಯ ದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗರರು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ಸಾಲದ ಸೇವಾ ಮಿ ಸಲು 

ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ನಿವೊಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ ("ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎ”) ಈವೆೋಂಟ್ನ್ಲಿ್ಲ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಇದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷ್ರತ್ು ನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸಬೇಕ್ತತ್ತು . 
 

ww) ವಸ್ತಿ ಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆ: ಸಾಲಗರ (ರು) ಎನ್ಆರ್ಐ ಆಗಿದದ ರೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ ತ್ರಳಿಸಲು ಮೋಂದಾಗುತ್ತು ರೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಯ ವಸತ್ರ ಸಿಿ ತ್ರಯು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಬದಲಾದರೆ. 

ಸಾಲದಾತ್ರು ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡಲು ಮೋಂದಾಗುತ್ತು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ನ್ಷ್ಟ ಕೆ್ಕ , ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉೋಂಟ್ರಗುತ್ು ದೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. 

 

xx) ಸಾಲಗರ (ರು) ಎನ್ಆರ್ಐ ಆಗಿದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರನ್ನ ಭಾರತ್ರ ಯ ಪಿಜ್ಞಯಾಗುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ 

ಪೌರತ್ವ  ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪಾಸ್ಟರ್ಪ ಟ್ೊ ಪಡೆದರೆ, ಸಾಲಗರನ್ನ ಸಂಪೂಣೊ ಸಾಲವನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಮರುಪಾವತ್ರಸಬೇಕು ಎಲಿಾ  ಬಡಿಿ , ವೆಚ್ಚ ಗಳು, 

ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಇತ್ರ ಮೊತ್ು ಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ . 

 

yy) ನಾಗರಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: ಆಸಿು ಯು ಸಣಣ  ಸಿ ಳದಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಸಾಲಗರರು ಈ ಸಣಣ  ಸಿ ಳವು ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭಯ ಗಳಾದ ವಿದುಯ ತ್, 

ಕೊಳವೆ ನಿ ರು, ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಹೋಂದಿದೆಯ್ದೋಂದು ಪಿಮಾಣಿ ಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ನಿಮಾೊಣವು ಯಾವುದೇ ಯ ಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 

ವಿರುದಧ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಸಕಾೊರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ ವಿದಾದ ಗ ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು  ಸುಲಭವಾಗಿ 

ನ್ಡೆಸಬಹುದು. 

 

zz) ಆಸಿು ಯ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ, ಆಸಿು  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್, ಸಿದಧ ತೆ, ಮರಣದಂಡನೆ, ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ, ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿ, ಭದಿತ್ತ 

ದಾಖಲ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ದಾಖಲ್ಗಳ ಶ ಧನೆ ಮತ್ತು  ತ್ನಿಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು 

ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. / ಇದರ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿಾಯಿ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳು, ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ 

ಕಿ್ತಯರಿೋಂಗ್ ವಯ ವಸಿ್ಥ , ಸಂಬಳ ಕಡಿತ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳ ಕಾರಣದಿೋಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ 

ಉೋಂಟ್ರದ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು. 

 

aaa) ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಎಲಿಾ  ವಿಧಗಳಲಿಿ , ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಎಲಿಾ  ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ (ಪರಿಸ್ರ ಕಾನೂನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 

(ಸೇರಿದಂತೆ) ಪರಿಸ್ರ, ಆರೇಗಯ , ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಿಯಂತ್ು ಣಗಳು (ಇ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್) ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲಿಿ  

ಇ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ್ಹ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳು) ಮತ್ತು  ಸಾಲದ/ಕ್ವೈಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯಷ್ಟವಕ್ 

ಅನ್ನಸ್ರಣೆಗಳು/ಘೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಘಟಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ರ ನಿಕ್ಟಗಳಂತ್ಹ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಆಬಿವಐ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳು) ಅದರ ವಯ ವಹಾರದ ನ್ಡವಳಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. 
 

bbb) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ತ್ನ್ು  ನಿದೇವಶಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ /ಟು ಸಿರ ಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ /ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ  ಯಾರ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ಆರ್

ಬಿಐನ್ ಡಿೇಫಾಲರ ರ್ಗಳ ಪಟಿರ ಯಲಿಿ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ತಾು ರೇ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ  ನಿದೇವಶಕ್ರಾಗಿರಲಿ 

ಗೆ ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವ್ಯ ಆಬಿವಐ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ನಿಧವರಿಸಿದ ನಿಯತಾಿಂಕ್ಗಳ ಪು ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ 

ಅಥವ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿೆಯಿಿಂದ ಉದೆದ ೇಶಪೂವವಕ್ ಡಿೇಫಾಲರ ರ್ ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಅದರ 

ನಿದೇವಶಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಿಂದ/ಟು ಸಿರ ಗಳ/ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಿಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲು ಒಪಿು ತ್ು ದೆ (ಅವರ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ಡಿೇಫಾಲರ ರ್ ಎಿಂದು 

ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) ಸಿ.ಐ.ಬಿ.ಐ.ಎಲ್ ಪು ಕಾರ) ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಆರ್ಬಿಐ ಯಿಿಂದ 'ಉದೆದ ೇಶಪೂವವಕ್ ಡಿೇಫಾಲರ ರ್' ಅಥವ್ಯ ಅಿಂತ್ಹ 

ಹೆಸ್ರುಗಳಿಿಂದ ಅವರ ಹೆಸ್ರುಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲು ಪು ಯತಿು ಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

 

ccc) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಅಿಂಗಸಂಸಿೆ  ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಗುಿಂಪು ಕಂಪನಿಯಿಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಹಿವ್ಯಟು ನ್ಡೆಸುವುದಿಲಿ , 

ಇದು ವಸುು  ಪು ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಉಿಂಟುಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಎಲಿಾ  ಅಿಂಗಸಂಸಿೆ ಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಗುಿಂಪು 

ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಿಗೆ ತ್ೇಳಿನ್ ಉದದ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲಿಾ  ವಹಿವ್ಯಟುಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸುತಾು ರೆ. 
 

ddd) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ದೃ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಾು ರೆ, ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ, ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ  

ದರಗಳಲಿಿನ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಆವತ್ವಕ್ತೆಯು ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ರಂಟರ (ರು) ಮೇಲೆ ಬದಧ ವ್ಯಗಿರುವುದನ್ನು  

ಖ್ಯತ್ರಿಪಡಿಸುವವರಿಗೆ (ರು) ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎಿಂದು ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ. ಖ್ಯತ್ರಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಪಿ ಿಂದವನ್ನು  ಅಿಂತ್ಹ ಗಾಯ ರಂಟರು 

ಕಾಯವಗತ್ಗಳಿಸುತಾು ರೆ/ಕಾಯವಗತ್ಗಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ.  
 

eee) ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ಕ್ಷಣ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ/ಪೂರೈಕ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಯ: 

 

iii. ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ವಿರುದಧ  ಯಾವುದೇ ಮೊಕ್ದದ ಮಗಳನ್ನು  ಪಾು ರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರುದಧ  ಯಾವುದೇ 
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ಮೊಕ್ದದ ಮ ಆರಂಭಿಸ್ಲು ಬೆದರಿಕ್ ಹಾಕ್ಯವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಬಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರು  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ 

ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಅಥವ್ಯ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಆಸಿು ಗಳು ಅಥವ್ಯ ವಯ ವಹಾರಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೇಮಿಸ್ಲಿ ಡಬೇಕ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಆಸಿು ಗೆ 

ಮಿತಿಯಿಲಿದೆ; 

iv. ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಆಸಿು ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಒಪಿ ಿಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ರದುದ ಗಳಿಸುವ ಅಥವ್ಯ 

ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದೆದ ೇಶದಿಿಂದ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನೇಟಿಸ್ ಅನ್ನು  ಪಿಎನಿಿ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲೆೆ  ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ; 

d) ಬಳಕ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ: ಎರವಲುಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಆಸಿು ಯ ಬಳಕ್ಯ ಸ್ವ ರೂಪವನ್ನು  ಬದಲಿಸುವುದಿಲಿ ; 

ಆಸಿು ಯನ್ನು  ವಸ್ತಿ ಉದೆದ ೇಶದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದೆದ ೇಶಕ್ಕ  ಬಳಸಿದರೆ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎರವಲುಗಾರ (ರು) 

ವಿರುದಧ  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಕ್ು ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪಿಎನ್ಬಿಹೆಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ು ವೆಿಂದು ತ್ೇರುವಂತೆ ಹೆಚಿು ನ್ 

ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ತ್ಮಮ  ವಿವೇಚನೆಯಿಿಂದ ವಿಧಿಸ್ಲು ಅಹವರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಪು ಕ್ರಣದ ಸಂದಭ್ವಗಳಲಿಿ , ಹೆಚಿು ನ್ ವಿತ್ರಣೆಗಳನ್ನು  

ತ್ಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ. 
 

e) ಆಸಿು ಯ ಸಂಯೇಜನೆ ಅಥವ್ಯ ವಿಭ್ಜನೆ ಇತಾಯ ದಿ: ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಆಸಿು ಯಿಂದಿಗೆ 

ವಿಲಿೇನ್ಗಳಿಸಿ ಅಥವ್ಯ ವಿಲಿೇನ್ಗಳಿಸಿ. ಇದಲಿದೆ, ಎರವಲುಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಆಸಿು ಯ ಯಾವುದೇ ಮೌಖಿಕ್ 

ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ವಿಭ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯಲಿಿ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಬಾರದು, ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಟುಿಂಬದ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ 

ಪು ವೇಶಿಸ್ಬಾರದು, ಅಥವ್ಯ ವಯ ವಹಾರದ ಉದೆದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಉದೆದ ೇಶವನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉದೆದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ 

ಬಳಸ್ಬಾರದು.  

 

(f) ಶ್ಯಯ ರಿಟಿ ಅಥವ್ಯ ಗಾಯ ರಂಟಿ: ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜಾಮಿೇನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವ್ಯ ಸಾಲ ಅಥವ್ಯ ಓವರ್

ಡಾು ಫ್ರ  ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಖರಿೇದಿಸುವುದು (ಅಥವ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ್ ನ್ಷರ ದ ವಿರುದಧ  ಇತ್ರ ಭ್ರವಸೆ), ಇಲಿಿ  

ಒದಗಿಸಿದಂತೆ. 
 

g) ಭಾರತ್ವನ್ನು  ತ್ರೆಯುವುದು: ಉದ್ಯ ೇಗ/ವಯ ವಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಬಿಟುರ ಬಿಡಿ/ದಿೇರ್ಘವವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿದೇಶದಲಿಿ  ಉಳಿಯಿರಿ 

ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪು ಕಾರ ಪೂವವಪಾವತಿ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸಿೇಮಿತ್ಗಳಿಸ್ದೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ನಂತ್ರ ವ್ಯಸಿಸುತಿು ರುವ ಭಾರತಿೇಯನಿಿಂದ ಅನಿವ್ಯಸಿ ಭಾರತಿೇಯರನಾು ಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. 
 

h) ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿವ: ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯ ಆಸಿು ಯಿಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ಲು ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯ ಪರವ್ಯಗಿ, ವಕಿೇಲರ ಅಧಿಕಾರ, 

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ರಿೇತಿಯ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  ಕಾಯವಗತ್ಗಳಿಸಿ. 
 

i) ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಎರವಲು: ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ತೃಪಿು ಯಂತೆ ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂಣವ ಮೊತ್ು ದ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು  ಪೂಣವವ್ಯಗಿ ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಿರಿ 

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ವಿಧಿಸಿ. 
 

j) ಮಾರಾಟ ಪತ್ು ದ ರದದ ತಿ ಅಥವ್ಯ ಮಾಪಾವಡು: ಆಸಿು ಯ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರ (ರು) ನ್ಮೂದಿಸಿದ ಮಾರಾಟ ಪತ್ು /ಮಾರಾಟ 

ಒಪಿ ಿಂದ/ಮಾಪಾವಡು/ಮಾಪಾವಡು/ಮಾರಾಟದ ಒಪಿ ಿಂದ/ಮಾರಾಟ ಒಪಿ ಿಂದವನ್ನು  ರದುದ ಗಳಿಸ್ಲು/ರದುದ ಗಳಿಸ್ಲು ಯಾವುದೇ 

ಒಪಿ ಿಂದಕ್ಕ  ಪು ವೇಶಿಸಿ.  
 

k) ಭ್ದು ತೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಟುಿಂಬ ವಯ ವಸಿೆ  ಅಥವ್ಯ ವಿಭ್ಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಅಥವ್ಯ 

ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ಎಚ್ಯುಎಫ್ ಆಸಿು ಯ ಭಾಗವ್ಯಗಿ ಪರಿವತಿವಸುವುದು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯ ಅಟ್ಟನಿವ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ರಿೇತಿಯ 

ಪರವ್ಯನ್ಗಿಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಪರವ್ಯಗಿ ನಿವವಹಿಸುವುದು. 

 

l) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಮಾಲಿೇಕ್ತ್ವ  ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತ್ು ಣದಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸಿ; 
 

m) ಅಸ್ಕ್ೇಸಿಯೇಷನ್ ಮಮೊೇರಾಿಂಡರ್ಮ ಮತ್ತು  ಅಸ್ಕ್ೇಸಿಯೇಶನ್ ಲೇಖನ್ಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ್ 

ದಾಖಲೆಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳನ್ನು /ಮಾಪಾವಡುಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ; 
 

n) ಅಸ್ಲು ಅಥವ್ಯ ಬಡಿಿ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂತ್ತ ಪಾವತಿಸ್ದೇ ಇದದ ಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಿಂಶವನ್ನು  ಘೇಷ್ಟಸಿ; 
 

ಒ) ವಿಲಿೇನ್ ಮತ್ತು  ಸಂಯೇಜನೆ: ಸಾಲಗಾರ (ರು), ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಪೂವವ ಲಿಖಿತ್ ಒಪಿಿ ಗೆಯಿಲಿದೆ ವಿಲಿೇನ್, 

ಸಂಯೇಜನೆ, ರಾಜಿ ಅಥವ್ಯ ಪುನ್ನಿವಮಾವಣದ ಯಾವುದೇ ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ನಿಧವರಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಪು ವೇಶಿಸಿದರೆ; 
 

p) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಟು ಸ್ರ  ಆಗಿದದ ರೆ, ಅದರ ಯಾವುದೇ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಟು ಸ್ರ  ಆಸಿು /ಟು ಸ್ರ  

ನಿಧಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  ಅದರ ಯಾವುದೇ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸ್ಲು. ಈ ಲೇಖನ್ಕ್ಕ  ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಮಾಡಿದ 

ಯಾವುದೇ ವಿತ್ರಣೆಗಳು/ವಿತ್ರಣೆ ಅಥವ್ಯ ಪಾವತಿಗಳು ಅನೂಜಿವತ್ವ್ಯಗುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 

ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅಹವತೆ ಇರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಟು ಸಿರ /ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಅಿಂತ್ಹ ವಿತ್ರಣೆ/ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. 

 

5.3 ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ು  ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಇನೂು  ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಪಾವತಿಸ್ದೇ ಇರುವವರೆಗೆ, ಬಾಧಯ ಸಿ್ ರು 

ಹಾಗಿಲಿ : 

 

a) ಲಿಖಿತ್ವ್ಯಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಒಪಿಿ ಗೆಯಿಲಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯ ಪರವ್ಯಗಿ ಭ್ದು ತೆಯ ಮೇಲೆ ಭ್ದು ತೆ (ಗಳನ್ನು ) ರಚಿಸಿ; 

ಮತ್ತು  
 

b) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ್ ಲಿಖಿತ್ ಒಪಿಿ ಗೆಯಿಲಿದೆ ಅದನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು ಅಡಿಿ ಪಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವ್ಯ ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ಅರಿತ್ತಕೊಳಿು  

ಅಥವ್ಯ ಏನ್ನೂು  ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು  ಅವರ ವ್ಯಯ ಪಾರದ ಖ್ಯತೆಯ ಸ್ರಿಯಾದ ಪುಸ್ು ಕ್ಗಳನ್ನು  ಇಟುರ ಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ 

ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಅಿಂತ್ಹ ಪುಸ್ು ಕ್ಗಳನ್ನು  ತ್ಪಾಸ್ಣೆಗಾಗಿ ಉತಿಾ ದಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ (ಅದರ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳು ಮತ್ತು  ಏಜ್ಞಿಂಟ್ಸಗಳ ಮೂಲಕ್) ಪು ವೇಶವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ಅದರಿಿಂದ 

ನ್ಕ್ಲುಗಳನ್ನು  ಅಥವ್ಯ ಸಾರಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿಸಿ. 
 

ವಿಭಾಗ: 6 
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ಬೊರವಸ್ಟೊ ಪಿಾತ್ರನಿಧಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಖ್ಯತ್ರಿಗಳು 

ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಮತ್ತು  ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು, ಎಲಿಿ  ಅಗತ್ಯ ವೇ ಮತ್ತು  ಸೂಕ್ು ವ್ಯಗಿದದ ರೂ ಪು ತಿನಿಧಿಸುತ್ು ದೆ, ಅದರ ಪರವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಪರವ್ಯಗಿ ವ್ಯರಂಟ್ಸ ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತ್ು ದೆ: 
 

6.1ಸಂವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು  ಪಾು ಧಿಕಾರ: 
 

(a) ಅಲಿಿ  ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಸಂಸಿೆಯಾಗಿದೆ:  
 

i. ಇದು ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯುತಿು ದೆ/ಅದರ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಪತ್ು ದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ಸೃಷ್ಟರ ಸುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  

ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಪತ್ು  ಅಥವ್ಯ ಭಾರತಿೇಯ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಕಾಯಿದೆ, 1932 ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಕಾನೂನಿನ್ 

ನಿಯಮಗಳಿಂದಿಗೆ ಸ್ದಯ ಕ್ಕ  ಜಾರಿಯಲಿಿಲಿ ;  

 

ii. ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು/ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದು ಪಾಲುದಾರರಿೋಂದ ಮತ್ತು  ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ (ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  

ಪಾಲುದಾರರನ್ನು  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತ್ು ದೆ), ಮತ್ತು  ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯು ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲದೆ 

ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಲಾಭ/ ಭದಿತೆಯ ಸೃರ್ಷಟ  ಹೋಂದಿದೆ ಎಲಿಾ  ಪಾಲುದಾರರಿೋಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ಅನ್ನಮೊ ದಿಸಲಾಗಿದೆ; 

 

iii. ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಿಾಪು  ವಯಸೆ ರನ್ನು  ಸೇರಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿಲಿ  ಅಥವಾ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  

ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾೋಂಕದಂದು ಯಾವುದೇ ಸಣಣ  ಆಸಕ್ತು ಯು ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲಲಿ ;  

 

iv. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿದೇೊಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು ನಿದೇೊಶಕರಲಿ ; 

 

v. ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು/ನಿದೇೊಶಕರು ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಸಂಬಂಧಿಗಳಲಿ ; 

 

vi. ಆರ್ಬಿಐ/ಇಸಿಜಿಸಿ/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು/ರ್ಬಯ ೋಂಕುಗಳು ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಪಟಿಟ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು 

ಡಿಫಾಲಟ ರ್/ಉದೆದ  ಶಪೂವೊಕ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಿ ; 

 

vii. ಸಿಬಿಲ್/ಆರ್ಬಿಐ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ಗಳ ಪಟಿಟ ಯ ಪಿಕಾರ (ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ ) ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್

ಗಳು/ನಿದಾೊಕ್ತಷ ಣಯ ವಾಗಿ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ಗಳಲಿ  ಮತ್ತು  ನಿರ್ಷೆ ೊಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಅಥವಾ ಒೋಂದು ರ್ಬರಿ ಇತ್ಯ ಥೊಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ವಹಿವಾಟಿನೋಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲಿ ; ಮತ್ತು  
 

viii. ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಹಸ ಪಾಲುದಾರರ ಪಿವೇಶ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ರು , ಸಾವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರ 

ದಿವಾಳಿತ್ನ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು  ಪಿತ್ರಯೋಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಪಿಎನ್

ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಸ್ತಚಿಸಬೇಕು. ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ವಿಸಜಿೊಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಿಮಗಳು. 

 

(b) ಸಾಲಗರ (ರು) ಒೋಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ: 

 

(i) ಸಾಲಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2013 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲವನ್ನು  

ಪಡೆಯುವುದನ್ನು / ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದಿಲಿ ;  

 

(ii) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿದೇೊಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು ನಿದೇೊಶಕರಲಿ ; 

 

(iii) ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು/ನಿದೇೊಶಕರು ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲಿ ; 

 

(iv) ಆರ್ಬಿಐ/ಇಸಿಜಿಸಿ/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು/ರ್ಬಯ ೋಂಕುಗಳು ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಪಟಿಟ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು 

ಡಿಫಾಲಟ ರ್/ಉದೆದ  ಶಪೂವೊಕ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಿ ; 

 

(v) ಸಿಬಿಲ್/ಆರ್ಬಿಐ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ಗಳ ಪಟಿಟ ಯ ಪಿಕಾರ (ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ ) ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್

ಗಳು/ನಿದಾೊಕ್ತಷ ಣಯ ವಾಗಿ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ಗಳಲಿ  ಮತ್ತು  ನಿರ್ಷೆ ೊಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಅಥವಾ ಒೋಂದು ರ್ಬರಿ ಇತ್ಯ ಥೊಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ವಹಿವಾಟಿನೋಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲಿ ; ಮತ್ತು  
 

(vi) ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಎಲಿಾ  ಅಗತ್ಯ  ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಗತ್ಯ  ಕಿಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿಗೆ 

ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಸಾೋಂಸಿಿ ಕ ಸಾಮಥಯ ೊ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರವಿದೆ; ಮತ್ತು   
 

(vii) ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದು ಸಂಘದ ಜೆಾ ಪಕ ಪತಿ್ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘದ 

ಲೇಖನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ, ನಿಯಂತಿ್ಣ ಅಥವಾ ಒಪಪ ೋಂದದ ನಿಬೊೋಂಧ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಯ ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗರನ್ ರ್ಮಲ್ 

ಬಂಧಿಸುವ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಉಲಿೋಂಘಿಸುವುದಿಲಿ   

 

(c) ಸಾಲಗರ (ಗಳು) ಸಿ ಮಿತ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯಾಗಿದುದ , ಇದನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ: 

 

(i) ಸಿ ಮಿತ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಕಾಯ್ದದ , 2008 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲದ/ಭದಿತೆಯ ಸೃರ್ಷಟ ಯಿೋಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ್ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರನ್ನ್ನು  ನಿಬೊೋಂಧಿಸಲಾಗಿಲಿ ;  
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(vi) ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಎಲಿಾ  ಅಗತ್ಯ  ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಗತ್ಯ  ಕಿಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿಗೆ 

ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಸಾೋಂಸಿಿ ಕ ಸಾಮಥಯ ೊ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರವಿದೆ; ಮತ್ತು   
 

(iii) ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು  ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದು ಸಿ ಮಿತ್ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಒಪಪ ೋಂದದ ಯಾವುದೇ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಉಲಿೋಂಘಿಸುವುದಿಲಿ , ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ, ನಿಯಂತಿ್ಣ ಅಥವಾ ಒಪಪ ೋಂದದ ನಿಬೊೋಂಧ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಯ ತೆ 

ಅಥವಾ ಎರವಲುಗರನ್ ರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಭಾವ ಬಿ ರುವುದು.  

 

(d) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಟಿಸ್ಟಟ  ಆಗಿದದ ರೆ ಅದು ಇದನ್ನು  ದೃmsಪಡಿಸುತ್ು ದೆ: 

 

(i) ಇಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು/ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದು ಅದರ ಸಾೋಂವಿಧಾನಿಕ 

ದಾಖಲ್ಗಳು/ಟಿಸ್ಟಟ  ಡಿ ರ್ಡನ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಪಿಸುು ತ್ ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಟಿಸ್ಟಟ  ಡಿ ರ್ಡ/ಬೈ-ಕಾನೂನ್ನಗಳು/ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿಲಿ  ; 

 

(ii) ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಾವೊಜ್ನಿಕ ಟಿಸ್ಟಟ ನಿೋಂದ ಮತ್ತು  ಪರವಾಗಿ ಸಾಲದ/ಭದಿತೆಯ ಸೃರ್ಷಟ ಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ 

ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಾವೊಜ್ನಿಕ ಟಿಸ್ಟಟ  ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಲಾಭ/ ಭದಿತೆಯ ರಚ್ನೆಯನ್ನು  ಸ್ತಕು  

ನಿಣೊಯಗಳು/ ಅಧಿಕಾರಗಳಿೋಂದ ಅನ್ನಮೊ ದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು  
 

(iii) ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು/ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ಸೃಷ್ಟರ ಸುವುದು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ವ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಪು ಸುು ತ್ ಚಾಲಿು ಯಲಿಿರುವ ಟು ಸ್ರ  

ಡಿೇಡ್/ಬೈ-ಕಾನೂನ್ನಗಳು/ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ, ನಿಯಂತ್ು ಣ ಅಥವ್ಯ ಒಪಿ ಿಂದದ ನಿಬವಿಂಧ ಅಥವ್ಯ 

ಬಾಧಯ ತೆ ಅಥವ್ಯ ಬದಧ ತೆ ವಹಿಸುವುದನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸುವುದಿಲಿ . ಅಥವ್ಯ ನಿಧಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೇರುತ್ು ದೆ. 
 

(e) ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಎಚ್.ಯು.ಎಫ್ ಆಗಿದದ ಲಿಿ , ಅದು ಇದನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ:  
 

i. ಯಾವುದೇ ಸಣಣ  ಆಸಕ್ತು ಯು ಒಳಗೊೋಂಡಿಲಿ  ಮತ್ತು  ರ್ಮಲ್ಲನ್ವುಗಳು ಎಚ್.ಯು.ಎಫ್ ನ್ ಪಿತ್ರ ಸಹ-ಪಾಸೊನ್ರ್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಸಮನಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಅಸಮಂಜ್ಸ ವಿಳಂಬವಿಲಿದೆ, ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ು ದೆ 

ಎೋಂದು ಕತ್ೊ ಘ ರ್ಷಸುತ್ತು ನೆ;  
 

ii. ಹೆಚ್ಯುಎಫ್ನ್ ಪಿತ್ರಯಬಬ  ಸಹ-ಪಾಸೊನ್ರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಅನ್ನಕೂಲಕೆಾ ಗಿ ಸಾಲವು ಎೋಂದು ಕತ್ೊ ಘ ರ್ಷಸುತ್ು ದೆ; 

 

iii. ಸಾಲದ/ಭದಿತೆಯ ಸೃರ್ಷಟ ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ, ನಿಯಂತಿ್ಣ ಅಥವಾ ಒಪಪ ೋಂದದ ನಿಬೊೋಂಧ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಯ ತೆ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು  

ಅಥವಾ ಅದರ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಬಂಧಿಸುವ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಉಲಿೋಂಘಿಸುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  

ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದು/ಭದಿತೆಯನ್ನು  ರಚಿಸಬಹುದು; 

 

iv. ಕತ್ತೊ/ಎಚ್.ಯು.ಎಫ್ ನ್ ಸದಸಯ ರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿದೇೊಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿದೇೊಶಕರಲಿ ; 

 

v. ಕತ್ತೊ/ಎಚ್.ಯು.ಎಫ್ ನ್ ಸದಸಯ ರು ಯಾವುದೇ ನಿದೇೊಶಕರು ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ 

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲಿ ; 

 

vi. ಆರ್ಬಿಐ/ಇಸಿಜಿಸಿ/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು/ರ್ಬಯ ೋಂಕುಗಳು ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಪಟಿಟ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಯುಎಫ್ ಹೆಸರಿನ್ ಕಾತ್ೊ/ಸದಸಯ ರು 

ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್/ಉದೆದ  ಶಪೂವೊಕ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಿ ; ಮತ್ತು  
 

vii. ಕಾಟ್ರೊ/ಎಚ್.ಯು.ಎಫ್ ನ್ ಸದಸಯ ರು ಸಿಬಿಲ್/ಆರ್ಬಿಐ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ಗಳ ಪಟಿಟ ಯ ಪಿಕಾರ (ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ ) 

ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್/ನಿಲೊಜ್ಜ  ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ ಅಲಿ  ಮತ್ತು  ನಿರ್ಷೆ ೊಯ ಆಸಿು ಗಳು ಅಥವಾ ಒೋಂದು ರ್ಬರಿ ಇತ್ಯ ಥೊಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ವಹಿವಾಟಿನೋಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲಿ  

 

(f) ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಒಬಿ  ವಯ ಕಿು ಯಾಗಿದದ ರೆ:  
 

i. ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಒಪಪ ೋಂದ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಸಾಮಥಯ ೊವನ್ನು  ಹೋಂದಿರುವುದನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ; 

 

ii. ಸಾಲದ/ಭದಿತೆಯ ಸೃರ್ಷಟ ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ, ನಿಯಂತಿ್ಣ ಅಥವಾ ಒಪಪ ೋಂದದ ನಿಬೊೋಂಧ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಯ ತೆ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು  

ಅಥವಾ ಅದರ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಬಂಧಿಸುವ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಉಲಿೋಂಘಿಸುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  

ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದು/ಭದಿತೆಯನ್ನು  ರಚಿಸಬಹುದು; 

 

iii. ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿದೇೊಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ನಿದೇೊಶಕರಲಿ ; 

 

iv. ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಯಾವುದೇ ನಿದೇೊಶಕರು ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ತೋಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಸಂಬಂಧಿಯಲಿ ; 

 

v. ಆರ್ಬಿಐ/ಇಸಿಜಿಸಿ/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು/ರ್ಬಯ ೋಂಕುಗಳು ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಪಟಿಟ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವನ್/ಅವಳ ಹೆಸರು 

ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್/ಉದೆದ  ಶಪೂವೊಕ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಿ ; ಮತ್ತು  
 

vi. ಆತ್/ಅವಳು ಸಿಬಿಲ್/ಆರ್ಬಿಐ ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ಗಳ ಪಟಿಟ ಯ ಪಿಕಾರ (ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ ) ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್/ನಿಲೊಜ್ಜ  ಡಿ ಫಾಲಟ ರ್ 

ಅಲಿ  ಮತ್ತು  ನಿರ್ಷೆ ೊಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಅಥವಾ ಒೋಂದು ರ್ಬರಿ ಇತ್ಯ ಥೊಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟಿನ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿಲಿ . 

 

(g) ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಖ್ಯಸ್ಗಿ ಟು ಸ್ರ  ಆಗಿದದ ರೆ, ಟು ಸಿರ ಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು/ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ಸೃಷ್ಟರ ಸ್ಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದನ್ನು  

ದೃಡಿಪಡಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ/ಭ್ದು ತೆಯ ಸೃಷ್ಟರ ಯು ಪು ಸುು ತ್ ಟು ಸ್ರ  ಡಿೇಡ್ನ್ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸುವುದಿಲಿ  

ಜಾರಿಯಲಿಿ , ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಒಪಿ ಿಂದದ ನಿಬವಿಂಧ ಅಥವ್ಯ ಬಾಧಯ ತೆ ಅಥವ್ಯ ಟು ಸ್ರ  ಅಥವ್ಯ ಅದರ 
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ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ಬಾಧಿಸುವಿಕ್ಯನ್ನು  ಕೈಗಳುು ವುದು.  

 

6.2.   ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ನ್ಮೂದಿಸಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ಸ್ವ ಿಂತ್ ಉಚಿತ್ ಒಪಿಿ ಗೆಯಿಿಂದ ಸ್ಹಿ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಹಾಗೆ 

ಮಾಡಲು ಆತ್ನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಗತ್ಯ  ಪು ಭಾವ ಅಥವ್ಯ ಬಲವಂತ್ವನ್ನು  ಪು ಯೇಗಿಸ್ಲಾಗಿಲಿ . 

 

6.3  ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಭ್ದು ತಾ ದಸಾು ವೇಜುಗಳಿಗೆ ಭ್ದು ತಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಪು ವೇಶಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಭ್ದು ತಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  

ಬಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ನಿವವಹಿಸ್ಲು ಸಂಪೂಣವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವುದನ್ನು  ಖ್ಯತಿು ಪಡಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ ಭ್ದು ತಾ 

ಪೂರೈಕ್ದಾರರಿಿಂದ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ಹಿ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವ್ಯಗಿ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಗಿರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಭ್ದು ತಾ 

ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಕ್ಟುರ ಪಾಡುಗಳನ್ನು , ಪು ಕ್ರಣದ ಪು ಕಾರ, ಅವರ/ಅವಳ/ಅದು/ಅವರ ವಿರುದಧ  ಅವರವರ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ 

ಜಾರಿಗಳಿಸ್ಬಹುದು. 

 

6.4  ಎರವಲುಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದೂ ಕಿಂದು  ಅಥವ್ಯ ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾವರದ ಯಾವುದೇ 

ಕಾನೂನ್ನ, ನಿಯಂತ್ು ಣ ಅಥವ್ಯ ಬೈ ಕಾನೂನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಿ್ ಳಿೇಯ ಅಥವ್ಯ ಆದಾಯ/ತೆರಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ಪಾು ಧಿಕಾರ 

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪಾು ಧಿಕಾರದ್ಿಂದಿಗೆ ಸಂಘಷ್ಟವಸುವುದಿಲಿ  ಎಿಂದು ಘೇಷ್ಟಸುತಾು ರೆ, ಭ್ರವಸೆ ನಿೇಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಭ್ರವಸೆ 

ನಿೇಡುತಾು ರೆ. , ಇದು ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ಬದಧ ವ್ಯಗಿದೆ. ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಎರವಲುಗಾರ 

(ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಬಾಕಿಗಳು ಬಾಧಯ ತೆ, ದುಬವಲತೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಸಾವಿನಿಿಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲಿ .  

 

6.5  ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಿದ/ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಸ್ವ ಿಂತ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೊತ್ು  ಮತ್ತು  

ಸಾಲಕ್ಕ  ಯಾವುದೇ ಭ್ದು ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ವು ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಮೂಲದಿಿಂದ/ಆಗಿರತ್ಕ್ಕ ದುದ  ಮತ್ತು  ರಚಿಸುವುದಿಲಿ  ಎಿಂದು 

ಘೇಷ್ಟಸುತ್ು ದೆ ಮನಿ ಲಾಿಂಡರಿಿಂಗ್ ಕಾನೂನ್ನ, 2002 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಮನಿ ಲಾಿಂಡರಿಿಂಗ್ ಅಪರಾಧ.  
 

6.6  ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು (ರು) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವ್ಯಗಿ ಸೂಕ್ು  ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  

ರಚಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಯಾವುದೇ ಭ್ತೆಯ , ಶುಲಕ , ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್, ಬಾಡಿಗೆ, ಗುತಿು ಗೆ ಅಥವ್ಯ 

ಯಾವುದನೂು  ಸೃಷ್ಟರ ಸುವುದಿಲಿ  ಭ್ದು ತಾ ಆಸ್ಕಿು ಯು ಭ್ದು ತೆಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯಲಿಿ  ರಚಿಸ್ಲಿ ಟಿರ ದೆ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳಲಿಿ  

ಯಾವುದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಯ ಕಿು  ಅಥವ್ಯ ಸಂಸಿೆಯ ಪರವ್ಯಗಿ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಲಿಖಿತ್ ಒಪಿಿ ಗೆಯನ್ನು  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ. ಸಾಲದಾತ್ರು/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಭ್ದು ತಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ರಚಿಸಿದ ಭ್ದು ತೆಯು 

ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಬಾಧಯ ತೆಗಳ ತ್ನ್ಕ್ ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಜಾರಿಯಲಿಿರುತ್ು ದೆ. ವಿಸ್ಜವನೆಯ ಪು ಮಾಣಪತ್ು ವನ್ನು  ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ್ ಸಂಪೂಣವವ್ಯಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭ್ದು ತಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ರಚಿಸ್ಲಾದ ಭ್ದು ತೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  

ಎರವಲುಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಯು ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವುದಿಲಿ , ದುಬವಲಗಳುು ವುದಿಲಿ  ಅಥವ್ಯ 

ಬಿಡುಗಡೆಗಳುು ವಿಕ್ಯಿಿಂದ (ಸ್ವ ಯಂಪ್ರು ೇರಿತ್ ಅಥವ್ಯ ಬೇರೆ) ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ವಿಲಿೇನ್ ಅಥವ್ಯ ಸಂಯೇಜನೆ, ಪುನ್ನಿವಮಾವಣ, 

ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ನಿವವಹಣೆ, ವಿಸ್ಜವನೆ ಅಥವ್ಯ ರಾಷ್ಟರ ು ೇಕ್ರಣ (ಸಾವ ಧಿೇನ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುು ವಿಕ್) ಸಾವ ಧಿೇನ್. 
 

6.7 ಸಾಲದ ಅಜಿವಯ ದೃಢೇಕ್ರಣ: ಸಾಲಗಾರರು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಅಜಿವಯಲಿಿ , ಅಥವ್ಯ ಅವರ/ಅವಳ/ಅವರು 

ನಿೇಡಿದ/ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆ, ಸ್ತಾಯ ಸ್ತ್ಯ ತೆ, ಪಾು ಮಾಣಿಕ್ತೆ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಸಿಿಂಧ್ರತ್ವ ವನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಾು ರೆ. 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲಿಾ  ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳು/ಸಾಲದ ಉಪಸಿಿ ತಿ, ಮತ್ತು  ಈ ಪರವ್ಯಗಿ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ನಿೇಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಿಿಂದಿನ್ ಅಥವ್ಯ ನಂತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವ್ಯ ವಿವರಣೆ. 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹೊಿಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ/ಡಾಕ್ಯಯ ಮಿಂಟ್ಸ/ಸೆರ ೇಟ್ಸಮಿಂಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಎರವಲುಗಾರ (ರು) 

ಕೊಟಿರ ರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

6.8 ಸಾಲಗಾರನ್ ಶಕಿು  (ಗಳು): ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಆಸಿು  ಹೊಿಂದಲು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರ (ರು) ನ್ಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ 

ವೃತಿು ಯನ್ನು  ಮುಿಂದುವರಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಭ್ದು ತೆ, ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಗೆ ಪು ವೇಶಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  

ಅಗತ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದಾದ ರೆ /ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಬಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  

ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗಾರನ್ ಹಕ್ಯಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಚಲಾಯಿಸುತಾು ರೆ. 
 

6.9 ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಯ ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಶಕಿು : ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೋಂದಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  

ಅಗತ್ಯ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೋಂದಲು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು. 

 

6.10 ಮಾನ್ಯ  ಬಾಧಯ ತೆಗಳು: ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಎರವಲುಗಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಭ್ದು ತೆ (ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ 

ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಬಾಧಯ ತೆಗಳು) ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಗಿರುತ್ು ವೆ, ಬದಧ ವ್ಯಗಿರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಜಾರಿಗಳಿಸ್ಬಹುದು, ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗಾರ (ರು) 

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸುವುದಿಲಿ  , ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವ್ಯ 

ಯಾವುದೇ ಭ್ದು ತೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಬಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಪು ವೇಶಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಸ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ಅಥವ್ಯ ಹಕ್ಯಕ ಗಳನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸುವ 

ಮೂಲಕ್ ದಾಖಲೆ ಅಥವ್ಯ ಒಪಿ ಿಂದ. 
 

6.11 ವಸುು  ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ್: ಸಾಲದ ಅಜಿೊಯ ನಂತ್ರ, ಆಸಿು /ನಿಮಾೊಣದ ಖರಿ ದಿಯ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವ ಯಾವುದೇ 

ವಸುು  ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಿ  ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅನ್ನದಾನ್ ಮೂಲಕ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ಸಾಲಗರನ್ ಕೊ ರಿಕ್ಕಯಂತೆ ಸಾಲದ ಅಜಿೊಯಲಿ್ಲ .  

 

612 ಶುಲಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಗಳು: ಆಸಿು  ಅಥವಾ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಯಾವುದೇ ಸವ ಭಾವದ ಯಾವುದೇ ಭತೆಯ ಗಳಿಲಿ , ಪರವಾಗಿ ಸೃರ್ಷಟ ಸಿದ/ಸೃರ್ಷಟ ಸಿದ 

ಶುಲೆ ವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. ಇದಲಿದೆ, ಸಾಲಗರನ್ /ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಆಸಿು ಯ ಸಂಪೂಣೊ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಾರಿ, ಬಳಕು ಅಥವಾ ನಿ ರು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸರಾಗತೆ ಅಥವಾ ಬೋಂಬಲದ ಹಕೆು  ಇಲಿ .  

 

6.13 ಆಸಿು ಯಲಿಿನ್ ದ್ೇಷಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ್: ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್, ತ್ರ ಪುೊ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ನ 

ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕಯ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಪು  

ಅಥವಾ ಪೇಟೋಂಟ್ ದೊ ಷ್ದ ಬಗೆೆ /ತ್ರಳಿದಿಲಿ  ಭದಿತೆಯಲಿ್ಲನ್ ದೊ ಷ್ಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತು ಗಳು, ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಹಕೆು ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರಬಹುದು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪೂವೊಗಿಹಪೂವೊಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಕೂಲವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅದು 

ಉೋಂಟ್ರಗಿರಬಹುದು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಗೆ ಪಿವೇಶಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಅಲಿ . 
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6.14 ಮೊಕ್ದದ ಮ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಉಲಿಿಂಘನೆ: ಸಾಲಗರ(ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಾಯ ಜ್ಯ ದ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ 

ಸಾಲಗರನ್ ವಿರುದಧ  ವಸುು  ಕಿ್ಕ ೈಮ್ಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಾಯ ಜ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ರಳಿದಿಲಿ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅಥವಾ ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಇದಲಿದೆ, ಅಡಮಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಾಧಿಕಾರ, ಕಚೇರಿ 

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಮೊಕದದ ಮ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯು ರ್ಬಕ್ತಯಿಲಿ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಸಾಲಗರನೂ ಇಲಿ (ಗಳು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಕಾನೂನಿನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರವನ್ನು  ಉಲಿೋಂಘಿಸುವ 

ಯಾವುದೇ ಸ್ತಚ್ನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯೋಂದಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 

 

6.15 ನಾಯ ಯವ್ಯಯ ಪಿು ಯಿಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ: ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಮತ್ತು  ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರಿಿಂದ ಭ್ದು ತಾ ದಾಖಲೆಗಳ 

ಮರಣದಂಡನೆಯು ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಉದೆದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ 

ಮತ್ತು  ನಿವವಹಿಸಿದ ಕೃತ್ಯ ಗಳಾಗಿವೆ. /ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ಭ್ದು ತಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಯಾವುದೇ ಪು ಕಿು ಯ್ದಯಲಿಿ  ತ್ನ್ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮೊಕ್ದದ ಮ, ಮರಣದಂಡನೆ, ಲಗತ್ತು  ಅಥವ್ಯ ಕಾನೂನ್ನ 

ಪು ಕಿು ಯ್ದಯಿಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಹವರಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

 

6.16 ಟು ಸಿರ  ಅಥವ್ಯ ಏಜ್ಞಿಂಟ್ಸ: ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಗೆ ಪು ವೇಶಿಸುವುದಿಲಿ  ಅಥವ್ಯ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಂದಿಗೆ ಟು ಸಿರ ೇ, 

ಏಜ್ಞಿಂಟ್ಸ ಅಥವ್ಯ ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ವಯ ವಹರಿಸುವುದಿಲಿ . 

 

6.17 ಆಸಿು ಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಯೇಜನೆಗಳು: ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೇಜನೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಧಾರಣಾ 

ಟು ಸ್ರ  ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಸಂಸಿೆ , ಸಿ್ ಳಿೇಯ ಸಂಸಿೆ  ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ 

ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಜೊೇಡಣೆ, ಅಗಲಿೇಕ್ರಣ ಅಥವ್ಯ ರಸೆು ಯ ನಿಮಾವಣದಿಿಂದ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ಲಾಗಿಲಿ  ಅಥವ್ಯ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವುದಿಲಿ . ಸಾಲವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಮೊದಲು ಆಸಿು ಯು ಸಂಪೂಣವವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣವವ್ಯಗಿ ಹಕ್ಯಕ  ಹೊಿಂದಿಲಿ  

ಎಿಂದು ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಪು ಮಾಣಿೇಕ್ರಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಕ್ಲವು ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸಿಾಪಿಸ್ಲಾದ ಪುರಸ್ಭೆಯ ಸಂಸಿೆಯಿಿಂದ 

ಸೇವೆ ಸ್ಲಿಿಸುವ ಸಿ್ ಳದಲಿಿ  ಇದೆ. 
 

6.18 ಡಿೇಫಾಲರ ರ್: ಎರವಲುಗಾರನ್ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಡಿೇಫಾಲರ ರ್ ಪಟಿರ ಯಲಿಿ  

ಸೇರಿಸ್ಲಾಗಿಲಿ  ಅಥವ್ಯ ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರನ್ನು  ಉದೆದ ೇಶಪೂವವಕ್ ಡಿೇಫಾಲರ ರ್ ಎಿಂದು ಘೇಷ್ಟಸ್ಲಾಗಿಲಿ . 

 

6.19 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ: ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಅಥವ್ಯ ಅದರ 

ನಿದೇವಶಕ್/ಪಾಲುದಾರ/ಟು ಸಿರ /ಕಾಯವನಿವ್ಯವಹಕ್ ಸ್ದಸ್ಯ /ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ 

ನಿದೇವಶಕ್ರು ಅಥವ್ಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿಿ  ಒಬಿ ರಲಿ , ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ನಿದೇವಶಕ್ರು ಅಥವ್ಯ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ನಿದೇವಶಕ್ರಿಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ  ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಗೃಹ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ/ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ 

(ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ್ ಸ್ಹಕಾರಿ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ, ಟು ಸಿರ ೇ ನಿಧಿ, ಮೂಯಚ್ಚವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವ್ಯ ವೆಿಂಚರ್ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ) 
 

6.20 ಸಾವವಜನಿಕ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಬೇಡಿಕ್ಗಳ ಪಾವತಿಗಳು: ಸಾಲಗಾರ (ರು) / ಸಾಲ ಡಾಕ್ಯಯ ಮಿಂಟ್್ಸ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪಾವತಿಸಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  

ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು  ರವರೆಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರು) ಸಾಲ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಕಾರಣ ಮೊಬಲಗು ಕೊಡಬೇಕಾದ, ಯಾವ್ಯಗ ಕಾರಣ ಪಾವತಿ, 

ಎಲಿಾ  ಸಾವವಜನಿಕ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಇತ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೊೇರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ದ ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ 

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಿ್ ಳಿೇಯ ಪಾು ಧಿಕಾರಕ್ಕ  ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಆದಾಯಗಳು ಮತ್ತು  ಪು ಸುು ತ್ ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ಆದಾಯದ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು  ಬಾಕಿಯಿಲಿ . 

  

ವಿಭಾಗ: 6 ಎ 

6 ಎ1 ಕಿಾಸ್ಟ ರ್ಮಲಾಧಾರ 
 

ಎರವಲುಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭದಿತೆ (ಗಳು), ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಒಪಪ ೋಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ / ಪಿವೇಶಸಲು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗುೋಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು, ಅದರ ಅೋಂಗಸಂಸಿ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಸಾಲ ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭದಿತೆ (ಗಳು) ಎೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಲಭಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭದಿತೆ (ಗಳು)/ ಶುಲೆ ಗಳು/ 

ಅಡಮಾನ್ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಹಕೆನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸಲು ಸಿ ಮಿತ್ವಾಗಿರದೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪಪ ೋಂದಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲಿಾ  ಹಕೆು ಗಳನ್ನು  

ಚ್ಲಾಯಿಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪಿಸುು ತ್ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಸು ರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. ಸಾಲದಾತ್ರು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿ ಡಲಾಗುವ ಭದಿತೆ (ಗಳು), ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಪಡೆದವರು 

ಪಡೆದ/ಪಡೆದ ಇತ್ರ ಸಾಲ (ಗಳ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಮೋಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಮತ್ತು  ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಲಿಾ  ಸಾಲವನ್ನು  ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ತೃಪಿು ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ   ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. 

 

6 ಎ2 ಹಕ್ಯಕ  ಮತ್ತು  ಸೆಟ್ಸ-ಆಫ್ ಹಕ್ಯಕ  
 

ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಈ ಮೂಲಕ್ ಒಪಿು ತಾು ರೆ, ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಕ್ರೆನ್ಿ ಯ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್/ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುತಾು ರೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ 

ನೇಟಿಸ್ಕ್ು ಿಂದಿಗೆ ಎಸ್ಕ್ಕ ು  ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕ ನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುತಾು ರೆ  ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಅಥವ್ಯ ಅವರಲಿಿ  

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದನ್ನು  ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದರ ಪರವ್ಯಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬರುವ ಪು ತಿಯಿಂದು ವಿವರಣೆಯ 

ಎಲಿಾ  ಚರ ಆಸಿು ಯ ಮೇಲೂ ಚಾರ್ಜವ ಹೊಿಂದಿರಬೇಕ್ಯ ಅವರು ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರೆಡೆಗಳಲಿಿ  ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ, 

ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವ್ಯವಗು ಹವಿಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಹಣ, ಠೇವಣಿ, ಠೇವಣಿ ರಸಿೇದಿಗಳು, ಪಾು ಮಿಸ್ರಿ ನೇಟುಗಳು, 

ವಿನಿಮಯ ಬಿಲ್, ಚೆಕ್ಟಗಳು, ರೈಲೆವ  ರಸಿೇದಿಗಳು, ಸ್ಕಾವರಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಪು ತಿ ವಿವರಣೆಯ ಇತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು. 

ವಿಭಾಗ: 7 

ಸೊ ಲು ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳ ಘಟನೆ 

7.1 ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ಘಟನೆಗಳು/ಕಿು ಯ್ದಗಳು ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪೂವವನಿಯೇಜಿತ್ ಘಟನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುತ್ು ವೆ: 
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a) ಮೊತ್ು ದ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಅಥವಾ ಪಾವತ್ರ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ು ಗಳು ಅಥವಾ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ  ಮೋಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಪಿಕಾರ; 
 

b) ಸೃಷ್ಟರ ಯಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು  ಭ್ದು ತೆಯ ಪರಿಪೂಣವತೆ: ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಪಿಕಾರ, ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ವಿಸು ರಿಸಿದ 

ಸಮಯದೊಳಗೆ ಭದಿತೆಯ ಸೃರ್ಷಟ  ಮತ್ತು  ಪರಿಪೂಣೊತೆ; 
 

c) ಒಪಿ ಿಂದಗಳ ಕಾಯವಕ್ಷಮತೆ: ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಒಪಪ ೋಂದ/ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್/ಡಿ ರ್ಡ/ರ್ಬೋಂರ್ಡ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯ ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ, ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಉಲಿೋಂಘನೆ, ಪಿಾತ್ರನಿಧಯ ಗಳು ಅಥವಾ 

ಖ್ಯತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಪಪ ೋಂದಗಳು. ಸಾಲಗರ (ರು) ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಒಪಪ ೋಂದ/ದಾಖಲ್/ಪತಿ್/ರ್ಬೋಂರ್ಡ 

ಇತ್ತಯ ದಿಗಳ ನ್ಡುವೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; 

 

d) ತ್ಪಿು ದಾರಿಗೆಳಯುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪೂರೈಕ್: ಎರವಲುಗರನ್ನ/ಅವರ ಸಾಲದ ಅಜಿೊಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ಒದಗಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು, ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ದಾಖಲ್/ಪಿಮಾಣಪತಿ್/ರಸಿ ದಿ/ಹೇಳಿಕ್ಕ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ನಿ ಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ರಯು ತ್ಪುಪ ದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಅಥವಾ ತ್ಪುಪ  ಎೋಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ 

ಜಿಟಿಸಿಯ ಆಟಿೊಕಲ್ 6 ರಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸುು  ಗೌರವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯತ್ರಿ ತ್ಪಾಪ ಗಿದೆ ಎೋಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ; 

 

e) ಕಾು ಸ್ ಡಿೇಫಾಲ್ರ : ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುವಿಕ್ಕ: 
 

(i) ಸಾಲಗರನ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೂಲತಃ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಗಿೆ  ಸ್ಟ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಪಾವತ್ರಸಲಾಗುವುದಿಲಿ ; 

 

(ii) ಸಾಲಗರ (ರು) ಅವನ್ / ಅವಳ / ಅವರ ಇತ್ರ ಸಾಲಗಳನ್ನು  ತ್ರ ರಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ  ಎೋಂಬ ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಆತಂಕ;  
 

(iii) ಯಾವುದೇ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಪೂವೊನಿಯ ಜಿತ್ ಸಂಭವನಿ ಯ ಘಟನೆ (ಆದಾಗೂಯ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ), ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ 

ಅಥವಾ ಸ್ತಚ್ನೆ ನಿ ಡುವುದು ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಪಪ ೋಂದ ಅಥವಾ 

ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುತ್ು ದೆ; 

 

(iv) ಎರವಲುಗರನ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಯಾವುದೇ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು  ರದುದ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಅಮಾನ್ತ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ಆದಾಗೂಯ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ); 

 

(v) ಎರವಲುಗರನ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವಂತೆ ಘ ರ್ಷಸಲು ಅಹೊನಾಗಿರುತ್ತು ನೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  

ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು  

ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿಬುದಧ ತೆ (ಆದಾಗೂಯ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ); 

 

(vi) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಗುೋಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು, ಅೋಂಗಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರ್ಬಯ ೋಂಕ್/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿ್ಥ /ರ್ಬಯ ೋಂಕೇತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ/ಗೃಹ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ, ಇತ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ  

ಒಪಪ ೋಂದ ಅಥವಾ ಒಪಪ ೋಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎರವಲುಗರರಿೋಂದ ಸಾಲಗರ (ರು) ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್; ಮತ್ತು  
 

(vii) ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಯಾವುದೇ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ 

ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

 

f) ಭ್ದು ತೆಯ ಸ್ವಕ್ಳಿ: ಸಾಲದ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆಸಿು ಯು ಮೌಲಯ ದಲಿ್ಲ  ಮೌಲಯ ವನ್ನು  ತ್ಗೆಿ ಸಿದರೆ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್

ಎಲ್ನ್ ಅಭಿಪಿಾಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ ನಿ ಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ದ ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಸಮಪೊಕವಾಗಿ 

ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ನಿ ಡಬೇಕು ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅೋಂತ್ಹ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ನಿ ಡಲು 

ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತು ರೆ ಅಥವಾ ನಿಲೊಕ್ಷಯ  ವಹಿಸುತ್ತು ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಅೋಂತ್ಹ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ ; 

 

g) ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟ ಅಥವ್ಯ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಅಥವ್ಯ ಪರಕಿೇಯತೆ: ಭದಿತೆ ಅಥವಾ ಭದಿತೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  ಹರಗೆ ಬಿಟಟ ರೆ, 

ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಪರವಾನ್ಗಿಯ ರ್ಮಲ್ ನಿ ಡಿದರೆ, ಮಾರಾಟ, ವಿಲೇವಾರಿ, ಶುಲೆ  ವಿಧಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ , ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪಿಪ ಗೆಯಿಲಿದೆ; 

 

h) ಭ್ದು ತೆಯ ಮೇಲೆ ಲಗತ್ತು  ಅಥವ್ಯ ವಯ ತಾಯ ಸ್: ಭದಿತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ರ್ಮಲ್ ಲಗತ್ತು , ಜ್ಪಿು  ಅಥವಾ 

ವಯ ತ್ರರಿಕು ತೆಯನ್ನು  ವಿಧಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತ್ರ/ಪಿಮಾಣಪತಿ್ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎರವಲುಗರರಿೋಂದ 

ಯಾವುದೇ ರ್ಬಕ್ತ ವಸ್ತಲ್ಲಗಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ; 
 

i) ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರ ಉದೆದ ೇಶ: ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ, ಅಧಿಸ್ತಚ್ನೆ, ಸುತ್ು  ಲ್ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಘ ಷ್ಣೆ, 

ತ್ರದುದ ಪಡಿ, ಮಾಪಾೊಡು ಅಥವಾ ಮರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಯಿೋಂದ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆದ ಉದೆದ  ಶವು ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರವಾಗಿದದ ರೆ; 
 

j) ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಾು ಧಿಕಾರದ ಯೇಜನೆಯಿಿಂದ ವಿಚಲನ್: ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಾಧಿಕಾರ (ಗಳು) ಒದಗಿಸಿದಂತೆ 

ಅನ್ನಮೊ ದಿತ್/ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಯ ಜ್ನೆಯಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಚ್ಲನ್ವಿದದ ರೆ; 
 

k) ಸಿವ ೇಕಾರಾಹವವಲಿದ ಠೇವಣಿ: ಈ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ರ್ಬಡಿಗೆದಾರ/ರ್ಬಡಿಗೆದಾರ/ಪರವಾನ್ಗಿದಾರ/ನಿವಾಸಿಗಳಿೋಂದ ಸಿವ  ಕೃತ್ದಾರರನ್ನು  ಎಸೆೊ ೊ 

ಖ್ಯತೆಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ ; 

 

l) ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳು/ಪಿಡಿಸಿಗಳು/ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಿವ ೇಕೃತ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಕ್ು ಮವನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವಲಿಿ  ವಿಫಲತೆ: ಎರವಲುಗರ (ರು) ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ರ/ದಾಖಲ್ಗಳು/ಪಿಡಿಸಿಗಳು/ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ ಅನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ಯ ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ ; 
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m) ಚೆಕ್ಟ ಪಾವತಿಸ್ದಿರುವುದು/ನ್ವಿೇಕ್ರಿಸ್ದಿರುವುದು: ಯಾವುದೇ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚ್ಕ್ ಅನ್ನು  ಅದರ ದಿನಾೋಂಕದಂದು 

ಪಾವತ್ರಸದಿದದ ಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಚ್ಕ್ ಅನ್ನು  ಪಾವತ್ರಯ ದಿನಾೋಂಕದ ಮೊದಲು ನ್ವಿ ಕರಿಸದಿದದ ರೆ, ಎರವಲುಗರ (ರು) 

ಎಳೆದ ಮತ್ತು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಚ್ಕ್ನ್ ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ಎರವಲುಗರರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪರವಾಗಿ 

ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಸಾಲದಾತ್ರು ನಿೋಂದ ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ 

ಎಫ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರ (ರು) ನಿೋಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ದಾಖಲ್ಗಳ ಮರುಪಾವತ್ರಗಗಿ; 
 

n) ಗುತಿು ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಸಂದಭ್ವದಲಿಿ  ಡಿೇಫಾಲ್ರ : ಸಾಲಗರ (ರು) ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5.1 (ii) ನ್ಲಿ್ಲ  

ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಡಿಎಸ್ಟಆರ್ಎಯಲಿ್ಲ  ಕನಿಷ್ಠ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ನಿವೊಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ರ್ಬಡಿಗೆ ರ್ಬಡಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ರ 

ಸೌಲಭಯ ದ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಖ್ಯಲ್ಲ ಇರಿಸಿದರೆ; 
 

o) ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಘಟನೆಯನ್ನು  ತಿಳಿಸ್ಲು ವಿಫಲವ್ಯಗಿದೆ: ಸಾಲಗರನ್ನ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ತ್ರಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, 

ಯಾವುದೇ ಪೂವೊನಿಯ ಜಿತ್ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸ್ತಚ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಕಳೆದುಹ ದ ನಂತ್ರ ಅಥವಾ ಇವೆರಡೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ 

ಅದು ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆಯಾಗುತ್ು ದೆ; 

 

p) ಬಾಯ ಲೆನ್್ ದೃಢೇಕ್ರಣವನ್ನು  ತ್ಲುಪಿಸುವಲಿಿ  ವಿಫಲವ್ಯಗಿದೆ: ಎರವಲುಗರ (ರು) ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು  

ತ್ಲುಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಾಲಗರ (ರು) ದೃಢ ಕರಣಕೆಾ ಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್ಬಕ್ತ ದೃಢ ಕರಣ; 

 

q) ಭ್ದು ತೆ ಜಾರಿಗಳಿಸ್ಲಾಗುತಿು ಲಿ : ಯಾವುದೇ ಭದಿತೆ (ಅೋಂದರೆ) ಅಥವಾ ಗಯ ರಂಟಿ, ಸಾಲಗರ (ರು)/ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು (ರು) 

ಒದಗಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಖ್ಯತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಯ ರಂಟಿ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಸ್ಥಕೂಯ ರಿಟಿಗಳಾಗಿದದ ರೆ ಮೊತ್ು ದ ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  

ಭದಿಪಡಿಸುವ ಉದೆದ  ಶದಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಅನಾಹುತ್ಕಾರಿಯಾಗಿದದ ರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಥವಾ 

ಅದರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಎರವಲುಗರ (ರು) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಾಲಯ, ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ, ಅರೆ ನಾಯ ಯಾೋಂಗ ಸಂಸಿ್ಥ , 

ಸಮಥೊ ಪಿಾಧಿಕಾರ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳ ಮೋಂದೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ; 

 

r) ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ು ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಣಣ  ಪಾವತಿ: ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿೋಂದ ಏರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಯಾವುದೇ ಸಣಣ  ಪಾವತ್ರ; 
 

s) ಅಬಿಿಗರ್ (ಗಳ) ಸಾವು: ಒಬಿಿ ಗರ್ (ರು) ಸತ್ತು ಹ ದರೆ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು 

(ರು) ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಪೂರಕ ಒಪಪ ೋಂದವನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಿವ  ಕಾರಾಹೊವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲ , ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅವರ ಏಕೈಕ 

ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸತ್ು  ಒಬಿಿ ಗರ್ (ಗಳ) ಸಿಾನ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ ನ್ನು  ಬದಲ್ಲಸಲು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ವುದು; 

 

t) ನಿಮಾವಣ ಆರಂಭಿಸ್ಲು ವಿಳಂಬ: ಸಾಲಗರನ್ನ ಬದಧ ತೆಯಂತೆ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  ಪಿಾರಂಭಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ 

ಅಜಿೊಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದರೆ; 
 

u) ಆಸಿು ಯ ನಿಮಾವಣ ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ತ್ಯ ಜಿಸುವುದು.: ಪಿಾಪಟಿೊಯ ನಿಮಾೊಣವು ಪೂಣೊಗೊಳುಳ ವ ಮನ್ು ವೇ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ 

ಎಲಿ್ಲ  ಪಿಾಪಟಿೊ ನಿಮಾೊಣವು ಕಾಲಮಿತ್ರಯಳಗೆ ಪೂಣೊಗೊಳಳ ಬೇಕ್ತತ್ು  , ಅೋಂತ್ಹ ವಿಸು ರಣೆಯನ್ನು  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ದ ಹರತ್ತ, 

ಆಸಿು ಯ ನಿಮಾೊಣವನ್ನು  ಅೋಂತ್ಹ ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪೂಣೊಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ, 

ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ವಿಸು ರಣೆಯು ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ್ ಉಲಿೋಂಘನೆಯಾಗಿಲಿ ; 

 

v) ಸ್ಮಥವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ ಅಗತ್ಯ  ಅನ್ನಮತಿಗಳನ್ನು  ಹಿಿಂಪಡೆಯುವುದು: ಪಿಾಪಟಿೊಯ ನಿಮಾೊಣಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಥೊ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿ ಡಿದ ಅಗತ್ಯ  ಅನ್ನಮತ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರ, ಪಿಮಾಣಪತಿ್ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ ನಂತ್ರದ ವಾಪಸಾತ್ರ; 
 

w) ದಿವ್ಯಳಿತ್ನ್ ಅಥವ್ಯ ದಿವ್ಯಳಿತ್ನ್: ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ದಿವಾಳಿತ್ನ್ದ ಕಿ್ತಯ್ದಯನ್ನು  ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ 

ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತ್ತನೇ ದಿವಾಳಿಯ್ದೋಂದು ಘ ರ್ಷಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಲಗರನ್ನ್ನು  ಘ ರ್ಷಸಲು 

ಒೋಂದು ಅಜಿೊ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ /ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ದಿವಾಳಿಯನಾು ಗಿ/ದಿವಾಳಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ 

ನಾಯ ಯಾಲಯ/ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣ/ಅರೆ ನಾಯ ಯಾೋಂಗ ಪಿಾಧಿಕಾರ/ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ದಿವಾಳಿತ್ನ್ಕೆ್ಕ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು 

ಅಥವಾ ಸಾಲಗರ (ರು)/ ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟಿ ರಿ್ಪವೈಡರ್ ಅನ್ನು  ದಿವಾಳಿ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿಯ್ದೋಂದು ಘ ರ್ಷಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎರವಲುಗರ 

(ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಯಾವುದೇ ಆಸಿು  ಅಥವಾ ಎಸ್ಥಟ  ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಸಿ ವರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ್ ನಿಯ ಜಿತ್ರನ್ನು  

ನೇಮಿಸಿದರೆ; 
 

x) ಮೊಕ್ದದ ಮ: ಯಾವುದೇ ದಾವೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳು (ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವ ಯ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ) ಪಿಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅನ್ವ ಯಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಬದರಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ತದವರು (ರು) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳು 

ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಅೋಂಗಿ ಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನ ಟಿಸ್ಟ ಸಿವ  ಕರಿಸಿದರೆ (ಗಳು); 

 

y) ಒಬಿಿ ಗರ್ (ಗಳ) ಹುಚ್ಚಚ ತ್ನ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅೋಂಗವೈಕಲಯ ದ ರ್ಮಲ್; 

 

z) ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಭದಿತೆಯ ರ್ಮಲ್ ಯಾವುದೇ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಿದರೆ, ಅಥವಾ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಪೂವೊ ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪಿಪ ಗೆಯಿಲಿದೆ ಭದಿತೆಯ ರ್ಮಲ್ ಅೋಂತ್ಹ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಯಾವುದೇ 

ಕಿಮ ಕೈಗೊೋಂಡರೆ; 
 

aa) ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸಿದರೆ/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸುವುದನ್ನು  

ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಅದು ಪಿಒಬಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭದಿತೆ, ಹಕೆು ಗಳು, ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ನಿ ಡಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ 

ಅಪಾಯವನ್ನು ೋಂಟ್ಟಮಾಡುತ್ು ದೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ೋಂಟ್ಟಮಾಡುತ್ು ದೆ (ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿೋಂದ (ಅಧಿಕೃತ್ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸುವುದು) ; 

 

bb) ಇಲಿ್ಲ  ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು/ ಹೇಳಿಕ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಆಬಿಿ ಗರ್ ನ್ ಪಿಸಾು ವನೆ/ ಸಾಲದ ಅಜಿೊಯಲಿ್ಲ  ತ್ಪಾಪ ಗಿ ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ ಈ ಒಪಪ ೋಂದದ ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಆಚ್ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಉಲಿೋಂಘನೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಅಥವಾ ಭದಿತೆಯನ್ನು  
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ಸೃರ್ಷಟ ಸುವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಅಬಿಿ ಗರ್ (ಗಳ) 

ನ್ಡುವಿನ್ ಯಾವುದೇ ಒಪಪ ೋಂದದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅಥವಾ ನಿವೊಹಿಸಲು 

ವಿಫಲವಾಗಿದೆ; 

 

cc) ಅಬಿಿ ಗರ್ ಆರ್ಥೊಕ ಸಿಿ ತ್ರ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಅಥವಾ ವಯ ವಹಾರದ ರ್ಮಲ್ ಯಾವುದೇ ವಸುು  ಪಿತ್ರಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು  

ಆಬಿಿ ಗರ್ (ಗಳ) ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಸುು  ಬದಲಾವಣೆ; 

 

dd) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಅಥವಾ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಶಕ್ಕಷ ಗೊಳಗಗಿದದ ರೆ; 
 

ee) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನ್ನಮೊ ದನೆಯಿಲಿದೆ ಅದರ ಮರು-ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಬಿಿ ಗರ್  ಕಿಮ ಕೈಗೊೋಂಡಿದದ ರೆ ಅಥವಾ 

ಒಬಿಿ ಗರ್  ಮಾಲ್ಲ ಕತ್ವ ದ ರಚ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದದ ರೆ; 
 

ff) ಸಾಲವನ್ನು  ಪಡೆದ ಆಸಿು  ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಭದಿತೆಯಾಗಿದದ ರೆ: (i) ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟಟ  ನಾಶ; (ii) ಯಾವುದೇ 

ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ನರ್ಬಹಿರ ಉದೆದ  ಶಗಳಿಗಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ; ಅಥವಾ (iii) ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ 

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ನ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ು ದೆ; 

 

gg) ಒಬಬ  ಅಬಿಿ ಗರ್ (ರು) ತ್ನ್ು  ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು  ಮೋಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸುತ್ತು ರೆ ಅಥವಾ ಬದರಿಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತು ರೆ; 
 

hh) ಓಬಿಿ ಗರ್ ನಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ವಂಚ್ನೆಯ ಬದಧ ತೆ; 
 

ii) ನಿವಾೊಹಕರು (ಗಳು) "ನಿಮಮ  ಗಿಹಕರನ್ನು  ತ್ರಳಿದುಕೊಳಿಳ " ("ಅನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ"ಕ್ವೈಸಿ”) 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಐ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  

ಸ್ತಚಿಸಬಹುದಾದ ಎಲಿಾ  ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು; 

  

jj) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಸಂದಭೊಗಳಲಿ್ಲ /ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ತಕು  ಮತ್ತು  ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

 

7.2 ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಈವೆಿಂಟ್ಸ (ಗಳ) ಸಂಭ್ವಿಸುವ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆ ಅಥವಾ 

ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಸಂಭವನಿ ಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗರ (ರು), ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್, ಅಥವಾ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಸಂಭವನಿ ಯ ಘಟನೆಯ 

ಸವ ರೂಪ ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಕೆ್ಕ  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಕಿಮಗಳನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸುವ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸ್ತಚ್ನೆ ನಿ ಡಬೇಕು / ಅದೇ 

ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಿ. 
 

7.3  ಸಾಲವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸಿದಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗರರು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ, 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲವನ್ನು  ನಿ ಡಿದ ಅವಧಿಯ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಈ ಮೂಲಕ ಎಸೆೊ ೊ  ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  

ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅಹೊವಾಗಿದೆ ರ್ಬಕ್ತಯಿರುವ ಮೊತ್ು . ಈ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಗೆ ಸುಳುಳ  ಮತ್ತು  ಜ್ಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ು ವು ರ್ಬಕ್ತ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ ; ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆದ ತ್ಕ್ಷಣ ಸಾಲಗರರು ಅೋಂತ್ಹ ಕೊರತೆಯನ್ನು  

ನಿ ಗಿಸಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಕೊರತೆಯ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು. 

 

7.4  ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್ (ಗಳು) ನ್ಲಿ್ಲ , ಎರವಲುಗರರು ಈ ಮೂಲಕ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಅದರ/ಅವನ್/ಅವಳ/ಅವರ ರ್ಬಯ ೋಂಕರ್ಗೆ ನಿ ಡಲಾಗಿದುದ , ಎಸೆೊ ೊ ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊೋಂಡಿರುವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ 

ಮೊತ್ು  ಎಸೆೊ ೊ  ಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತ್ರಸಿ. 

7.5  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆಟಿವಕ್ಲ್ 7.3 ಅಥವ್ಯ 7.4 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವ್ಯವಗು ಹವಿಲಿದೆ ಮತ್ತು  ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಘಟನೆ ಸಂಭ್ವಿಸಿದಲಿಿ , 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ಮಮ  ಸ್ವ ಿಂತ್ ವಿವೇಚನೆಯಿಿಂದ, ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಚೆಕ್ಟ ಅಥವ್ಯ ಬೇಡಿಕ್ಯ ಡಾು ಫ್ರ  ಮೂಲಕ್ 

ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಕಳಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮೊತ್ು ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 
 

7.6 ಪೂವವನಿಯೇಜಿತ್ ಘಟನೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳು: 

 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಹಕ್ಯಕ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವ್ಯವಗು ಹವಿಲಿದೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅಥವ್ಯ 

ಯಾವುದೇ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಯಾವುದೇ ಡಿೇಫಾಲ್ರ  ಘಟನೆ ಸಂಭ್ವಿಸಿದಲಿಿ  ಅಥವ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದದ ರೆ, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಯ ಸಿ್ ರಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ವ್ಯಗಿ ಸೂಚನೆ ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ತ್ಕ್ಷಣದ 

ಪರಿಣಾಮದ್ಿಂದಿಗೆ :  
 

a) ಸಾಲವನ್ನು  ರದುದ ಗೊಳಿಸಿ, ನಂತ್ರ ಸಾಲದಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಉಪಯ ಗವನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ ; ಮತ್ತು /ಅಥವಾ 

 

b) ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತಯಿರುವ ಅಥವಾ ರ್ಬಕ್ತಯಿರುವ ಎಲಿಾ  ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  ಘ ರ್ಷಸಿ (ರ್ಬಕ್ತ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂತ್ರ ರ್ಬಕ್ತ ಇರಲ್ಲ) ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ರ್ಬಕ್ತ ಮತ್ತು  ಪಾವತ್ರ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ರ್ಮರೆಗೆ ಪಾವತ್ರಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದಕೆ್ಕ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಏನಿದದ ರೂ, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 'ಸಾಲವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯುವ ಹಕೆನ್ನು  ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ಪಿಕಾರ ಮಿತ್ರಮಿ ರಿದ 

ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ ಹಕೆ್ತ ನ್ ಜೊತೆಗೆ; 
 

c) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಒಬಿಿ ಗಸ್ಟೊ ರಚಿಸಿದ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ; 
 

d) ಭದಿತ್ತ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಹಕೆು ಗಳನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸಿ; 
 

e) ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಪಿವೇಶಸಿ ಮತ್ತು  ಸಾವ ಧಿ ನ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ ; ಅಥವಾ ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ 

ಗುತ್ರು ಗೆ ಅಥವಾ ರಜ್ಞ ಮತ್ತು  ಪರವಾನ್ಗಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ವಗೊಯಿಸಿ; 
 

f) ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಯಾವುದೇ ಪಾವತ್ರ ಮಾಡಲು ಹಣೆಗರರಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತ್ರಸಲು 

ಸ್ತಚಿಸಿ; 
 

g) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  (ಎಸ್ಟ .ಎ.ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಇ.ಎಸ್ಟ 

.ಐ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು  ಐಬಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದ) ಲಭಯ ವಿರುವ ಇತ್ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ; 
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h) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಐ/ಎನ್ಎಚ್ಬಿ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ ನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಿಕಟಿಸಲು ಅನ್ಹೊ ಹಕೆು  

ಹೋಂದಿರುತ್ತು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಐ/ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿ ಅವರ ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚ್ನೆಗೆ ತ್ಕೆೋಂತೆ; 
 

i) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ಹಕೆನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸುವ ಹಕೆನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ 

ಇತ್ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  (ಗಳು) ಸದಯ ಕೆ್ಕ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುತ್ು ದೆ; 

 

j) ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಮರುಹೋಂದಿಸಿ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಇಎೋಂಐ ಗಳಿಗಿೋಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳ ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  

ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ (ಇಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದಂತೆ) ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಸಾಲಗರ (ಗಳು) ಪಡೆದ ನಂತ್ರ, ಅೋಂತ್ಹ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಮಾಸಿಕ 

ಕಂತ್ತ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ, ನ ಟಿಸ್ಟನ್ಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಲಾದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ತಚ್ನೆಯ ಅನ್ನಪಸಿಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ , ಅೋಂತ್ಹ 

ಸ್ತಚ್ನೆಯ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ; 

 

k) ಸಾಲದ ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಹಕೆನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹೋಂದಿರತ್ಕೆದುದ  ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಪರಿಷೆ್ ೃತ್ 

ಬಡಿಿ ಯ ದರದ ಪಿಕಾರ ಸಾಲವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ರಸಲು ಹಣೆಗರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ; 
 

l) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  (ಗಳನ್ನು ) ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಕೆನ್ನು  ಹೋಂದಿದುದ  ಅವುಗಳು 

ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು; 

 

m) ಭ್ದು ತೆ ಜಾರಿ: 

(i) ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಅವರ ಇತ್ರ ಹಕ್ಯಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ 

ಪೂವ್ಯವಗು ಹವಿಲಿದೆ, ಭ್ದು ತೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ವಿಲೇವ್ಯರಿ 

ಮಾಡಲು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು  ಬಳಸ್ಲು ಸಂಪೂಣವ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರಬೇಕ್ಯ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಹರಾಜು 

ಅಥವ್ಯ ಖ್ಯಸ್ಗಿ ಒಪಿ ಿಂದದ ಮೂಲಕ್, ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ನಾಯಯಾಲಯದ 

ಹಸ್ು ಕ್ಷ ೇಪವಿಲಿದೆ (ಎಸ್ .ಎ.ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಇ.ಎಸ್ .ಐI ಕಾಯಿದೆ, 2002 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ಮಮ  

ಸಂಪೂಣವ ವಿವೇಚನೆಯಿಿಂದ, ಸೂಕ್ು ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಹ ಮಾರಾಟದ ನಿವವ ಳ ಆದಾಯವನ್ನು  ತೃಪಿು ಯಲಿಿ  

ಅನ್ವ ಯಿಸ್ಲು ಇದುವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ು ದ ದಿವ್ಯಳಿಯ ಕ್ಡೆಗೆ ವಿಸ್ು ರಿಸುತ್ು ದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿು ನ್ ಸೂಚನೆ ಅಥವ್ಯ 

ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರಿಗೆ ಆಶು ಯವಿಲಿದೆ ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ವಗಾವಯಿಸ್ಲು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ು ದೆ. ಎರವಲುಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ಈ ಮೂಲಕ್ 

ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ವಗಾವಯಿಸಿದ/ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡುವ 

ಸ್ಮಯ/ವಿಧಾನ್/ಮೌಲಯ ದ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ವಿವ್ಯದವನ್ನು  ಎತ್ತು ವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು ವಿವ್ಯದವನ್ನು  

ಎತ್ತು ವುದಿಲಿ  ಎಿಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮಾಡಿದ ನಿಧಾವರವು ಅಿಂತಿಮ ಮತ್ತು  

ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ಬದಧ ವ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. ಈ ಲೇಖನ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಭ್ದು ತೆಯ ಮಾರಾಟ ಅಥವ್ಯ 

ವಗಾವವಣೆಯಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಟಗುವ ಯಾವುದೇ ನ್ಷರ ಕ್ಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

 

(ii) ಈ ಲೇಖನ್ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಯ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ಎಲಿಾ  ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

ಸಂಪೂಣೊ ಬಲ ಮತ್ತು  ಪರಿಣಾಮದಲಿ್ಲ  ಮೋಂದುವರಿಯುತ್ು ವೆ ಮೂಯ ಟ್ರಟಿಸ್ಟ ಮಟ್ರೋಂಡಿಸ್ಟ ರ್ಬಕ್ತಯಿರುವ ಮೊತ್ು ದವರೆಗೆ ಸಾಲಗರ 

(ರು) ಸಂಪೂಣೊ ಮರುಪಾವತ್ರ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  
 

(iii) ಸಾಲಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಮಾರಾಟದಿಿಂದ ಪಡೆದ ನಿವವ ಳ ಮೊತ್ು ವು ಸಾಲಗಾರ 

(ರು) ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ು ದ ಸಂಪೂಣವ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಭ್ರಿಸ್ಲು ಸಾಕ್ಷ್ಟರ ಲಿದಿದದ ರೆ, ಸಾಲಗಾರರು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸ್ಲು ಒಪಿು ತಾು ರೆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಬೇಡಿಕ್ಯನ್ನು  ಕಾಯದೆ 

ಅಿಂತ್ಹ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಕೊರತೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 
 

(iv) ಸಿ್ ಷರ ತೆಗಾಗಿ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಜಾರಿ ಕ್ು ಮ, ಮೇಲಿನ್ ಕ್ಲಂ 7.6 (ಬಿ) ಗೆ 

ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ, ಎರವಲುಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ಬದಧ ವ್ಯಗಿರಬೇಕ್ಿಂದು ಇಲಿಿ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ  

ಜಾರಿಗಳಿಸುವ ಕ್ು ಮವನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 
 

7.7 ಸಾಲಗಾರನ್ ಮತ್ತು  ಸಂಗು ಹಣೆಯ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವೆಚು ಗಳು: ಇದಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂವವನಿಯೇಜಿತ್ ಘಟನೆಯ ನಂತ್ರ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಟದ ಕಾನೂನ್ನ ವೆಚು /ವಕಿೇಲರ ಶುಲಕ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ವೆಚು ಗಳು: 

 

(a) ಆಸಿು  ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ; ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ 

 

(b) ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅಥವ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ು ಗಳ ಸಂಗು ಹ  
 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಎರವಲುಗಾರರಿಗೆ ಶುಲಕ  ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರಿಿಂದ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

7.8  ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯ  ಇಲಿವ  ಎೋಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ್ ನಿಧಾೊರವು ಅೋಂತ್ರಮ ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರ ರ್ಮಲ್ 

     ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

ವಿಭಾಗ: 8 

ಪರಿಹಾರ 

8.1 ಈ ಒಪಪ ೋಂದ ಅಥವಾ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಇತ್ರ ಹಕೆು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಸಾಲಗರರು  ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ನ್ಷ್ಟ ವನ್ನು  ನಿ ಡುತ್ತು ರೆ, ನ್ಷ್ಟ ವಿಲಿದವರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ 

ಮತ್ತು  ನಿರುಪದಿವ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಅವರ ನಿದೇೊಶಕರು, ಉದೊಯ  ಗಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು  ಏಜ್ಞೋಂಟರು ಮತ್ತು  
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ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು  ಎಲಿದರ ವಿರುದಧ  ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ನ್ಷ್ಟ ಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು (ಸಾಟ ೋಂಪ್ ಡೂಯ ಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ಹಾನಿ, 

ದಂಡಗಳು, ಕಿ್ಕ ಮ್ಸಗಳು, ಕಿ್ತಯ್ದಗಳು, ತ್ರ ಪುೊಗಳು, ಸ್ತಟ್ಗಳು, ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳು, ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳು (ಕಾನೂನ್ನ ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ಕಟ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ) ("ನ್ಷರ ಗಳು”) ಈ ಒಪಪ ೋಂದದ ಕಾರಣದಿೋಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟ್ಟ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಿಮಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾದ ಕಿಮಗಳು, ಅಥವಾ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉದಭ ವಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ:  

(a) ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎರವಲುಗರ (ರು) ನಿ ಡಿದ ಪಿಾತ್ರನಿಧಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಖ್ಯತ್ರಿಗಳು ಸುಳುಳ  ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ  ಅಥವಾ 

ದಾರಿತ್ಪಿಪ ಸುವಿಕ್ಕ; 

(b) ಎರವಲುಗರ (ರು) ಸದಯ ಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದಾದ ರೆ; 

(c) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣೊ ಅಥವಾ ಆಸಿು  ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಹಿತ್ತಸಕ್ತು ಗಳನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸಲು ಸಾಲಗರ (ರು) 

ಅಗತ್ಯ  ಕಿಮ ಕೈಗೊಳಳ ಲು ವಿಫಲರಾಗಿದಾದ ರೆ; 

(d) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗರ (ರು) ನಿಲೊಕ್ಷಯ  ಅಥವಾ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ ; 

(e) ಯಾವುದೇ ವಸುು  ಪಿತ್ರಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ; 

(f) ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಈವೆೋಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಸಂಭವನಿ ಯ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವ; 

(g) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲಗರರು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ 

ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತ್ರಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ಗಳ ಪಾವತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ; 

(h) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು ಗಳ ಬಳಕ್ಕ 

ಯಾವುದೇ ಉಲಿೋಂಘನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳ ಸಾಲಗರನ್  ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸದಿರುವಿಕ್ಕ; 

(i) ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಭದಿತೆಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಟ ಕೊಳುಳ ವುದು, 

ರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು; 

(j) ಯಾವುದೇ ಲ ನ್ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳ ಪಿವೇಶ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳು ಅಥವಾ 

ಸಾಲದ ಆದಾಯದ ಬಳಕ್ಕ; 

(k) ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಕಿಮಬದಧ ಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ 

ಪರಿಪೂಣೊಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಸಾಕ್ತಷ ಯಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಿ್ಕ ಮ್ಸ ಅನ್ನು  

ಸಾಬಿ ತ್ತಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲ್ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರದಿೋಂದ 

ವಿಧಿಸುವುದು; 

(l) ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಉಲಿೋಂಘನೆ; 

(m) ಭದಿತೆಯಲಿ್ಲನ್ ಹಕೆು , ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಆಸಕ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದೊ ಷ್; 

(n) ವಂಚ್ನೆ, ತ್ಪುಪ  ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಒಬಿಿ ಗರ್ನಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಲ ಪವಾದರೆ 
 

8.2 ಫಾಯ ಕ್್ಟ ಮತ್ತು  ಇಮೇಲ್ ಪರಿಹಾರ 
 

8.2.1 ಸಾಲಗರನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ರಸುತ್ತು ನೆ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರ ನಿ ಡುತ್ತು ನೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  (ನ್ಲಿ್ಲ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲು  ವಿವೇಚ್ನೆ), ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ , ಈ ಜಿಟಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿ ಡಬಹುದಾದ 

ಯಾವುದೇ ನಿದೇೊಶನ್ಗಳು, ಸ್ತಚ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಂವಹನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸಲು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು  

ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ. ಇತ್ರ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು, ಸಾಲಗರ (ರು) ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯ ಜಿತ್ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳಿೋಂದ 

ಫೆಸಿಮಿಲ್/ಇರ್ಮಲ್ ಮೂಲಕ. 

8.2.2 ಸಾಲಗರ (ರು) ಇದನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ: 

(a) ಫಾಯ ಕ್್ತ ಮಿಲ್/ಇರ್ಮಲ್/ಇತ್ರ ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  

ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಧಾನ್ವಲಿ ; 

(b) ಫಾಯ ಸಿಮಿಲ್/ಇರ್ಮಲ್/ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ ಮೊ ರ್ಡ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಎರವಲುಗರರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿರುತ್ು ದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಫಾಯ ಸಿಮಿಲ್/ಇರ್ಮಲ್/ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ ಮೊ ರ್ಡ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳು 

ಇರಬಹುದು: 

(i) ಮೊ ಸದಿೋಂದ ಅಥವಾ ತ್ಪಾಪ ಗಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಿ; ಮತ್ತು  

(ii) ಉದೆದ  ಶತ್ ಸಿವ  ಕರಿಸುವವರಿೋಂದ ಸಂಪೂಣೊ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸಿವ  ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ ; 

(c) ಗೆ ವಿನಂತ್ರ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಫಾಸಿಮೈಲ್/ಇರ್ಮಲ್/ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳನ್ನು  ಸಿವ  ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸಲು ಸಾಲಗರನ್ ಅನ್ನಕೂಲಕೆಾ ಗಿ ಮತ್ತು  ಪಿಯ ಜ್ನ್ಕೆಾ ಗಿ ಮಾತಿ್. 

8.2.3 ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ್ ಒಪಿು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲು ಕೈಗಳುು ತಾು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಇಮೇಲ್ 

ಮೂಲಕ್ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ್ ಸಾಲಗಾರ (ರು) ನಿದಿವಷರ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ , ಗೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. ಎರವಲುಗಾರ 

(ರು) ಇಿಂಟನೆವಟ್ಸ/ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು  ಎನಿಕ ು ಪ್ಟರ  ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಪು ಸ್ರಣದ ಸುರಕಿಷ ತ್ ಸಾಧನ್ವಲಿ  ಎಿಂದು 

ಅಥವಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅಿಂತ್ಹ ಅಸುರಕಿಷ ತ್ ಪು ಸ್ರಣ ವಿಧಾನ್ವು ಯಾವುದೇ ಉದೆದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡೇಟ್ಟ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ 

ಬಳಕ್ಯ ಸಂಭ್ವನಿೇಯ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ದೆ ಎಿಂದು ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ 

ಮತ್ತು  ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ. ಸಾಲಗಾರ (ರು) ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೇಡುತಾು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಿಂತ್ಹ ದುರುಪಯೇಗ ಮತ್ತು  

ಮಾಹಿತಿಯ ಸಿವ ೇಕೃತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು  ಎಲಿ  ಜವ್ಯಬಾದ ರಿಯಿಿಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ವೆಚು ಗಳು, 

ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಗಳು, ಹಾನಿಗಳು, ತಿೇಪುವಗಳು, ವೆಚು ಗಳು ಅಥವ್ಯ ನ್ಷರ ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ್ವಲಿದವರು ಎರವಲು ಅಥವ್ಯ ದ್ೇಷಗಳು, 

ವಿಳಂಬಗಳು ಅಥವ್ಯ ಪು ಸ್ರಣದಲಿಿನ್ ತ್ಿಂದರೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ಇಿಂಟನೆವಟ್ಸ/ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು  ಪು ಸ್ರಣ ಸಾಧನ್ವ್ಯಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಿಂದ 

ಉಿಂಟ್ಟಗಬಹುದು. 
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8.2.4 ಸಾಲಗಾರ (ಗಳು) ಎರವಲುಗಾರನ್ ಅನ್ನಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗಾರರ ಅನ್ನಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣವವ್ಯಗಿ ತಿಳಿದ ನಂತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು  (ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಸಂಪೂಣವ ಅಪಾಯವನ್ನು  ಭ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ) ಘೇಷ್ಟಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಾು ನೆ, ವಿನಂತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ್ವ್ಯಗಿದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ , 

ಫಾಯ ಕ್ಿಮಿಲ್/ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ್ ನಿೇಡಬಹುದಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು. ಸಾಲಗಾರ (ರು) 

ಮತ್ು ಷ್ಟರ  ಘೇಷ್ಟಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರ (ರು) ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಾು ನೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಫಾಸಿಮೈಲ್/ಇಮೇಲ್ ನಿೇಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ವುದು ಕವಲ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಮಾತ್ು , 

ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಈ ಷರತ್ು ನ್ನು  ಕಾಯವಗತ್ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ವುದು, ದೃಢೇಕ್ರಿಸುವುದು, ಘೇಷ್ಟಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡುವುದು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಈ ಷರತಿು ನಿಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅದರ 

ಅನ್ನಪಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ  ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿು ರಲಿಲಿ . ಈ ಕ್ಲಂನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ವಿಷಯಗಳು, ಸಂವಹನ್ಗಳು, 

ನಿದೇವಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಟಿಸಿ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ು ವೆ. 

8.2.5 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ (ಆದರೆ ಕ್ಡಿಾಯವ್ಯಗಿರಬಾರದು) ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯು ಅಿಂತ್ಹ ಗುರುತಿಸುವ ಕೊೇಡ್ ಅಥವ್ಯ 

ಪರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರಬೇಕ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಜೊತೆಯಲಿಿರಬೇಕ್ಯ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ , ನಿದಿವಷರ ಪಡಿಸ್ಬಹುದು, 

ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಹ ಕೊೇಡ್ ಅಥವ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಮಪವಕ್ ಬಳಕ್ಗೆ ಸಾಲಗಾರರು ಜವ್ಯಬಾದ ರರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

8.2.6 ಇಲಿಿ  ಅಥವ್ಯ ಇನಾು ವುದೇ ವಿಷಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಇಮೇಲ್/ಫಾಯ ಕ್್ಟನ್ಲಿಿರುವ 

ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ನಿದೇವಶನ್ಗಳ ಸಂಪೂಣವ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕ  ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು ಬದಧ ರಾಗಿರುವುದಿಲಿ  

ಮತ್ತು  ಅವರ ಸ್ವ ಿಂತ್ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ ನಿಣವಯದಲಿಿ , ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು ನಿರಾಕ್ರಿಸ್ಬಹುದು 

ಅಥವ್ಯ ಬಿಟುರ ಬಿಡಬಹುದು, ಅಥವ್ಯ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುವುದನ್ನು  ಮುಿಂದೂಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ, ಮತ್ತು  

ಅದು ಸಾಲಗಾರನ್ ಅಪಾಯದಲಿಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಿಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ನಿರಾಕ್ರಣೆ ಅಥವ್ಯ 

ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು ಲೇಪ ಅಥವ್ಯ ಕಿು ಯ್ದಯ ಮುಿಂದೂಡುವಿಕ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

8.2.7 ಪರಿಗಣನೆಯಲಿಿ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ಟನೆ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಈ ಬರವಣಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಈ 

ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ವುದು, ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಈ 

ಮೂಲಕ್ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಲು ಒಪಿು ತಾು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಇರಿಸಿಕೊಳಿು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಎಲಿಾ  

ಸ್ಮಯದಲಿೂ  ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಕ್ು ಮಗಳು, ಮೊಕ್ದದ ಮಗಳು, ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ಸ್ಮಂಜಸ್ವ್ಯದ ವೆಚು ಗಳು, ಹಕ್ಯಕ ಗಳು, ಬೇಡಿಕ್ಗಳು, 

ಶುಲಕ ಗಳು, ವೆಚು ಗಳು, ನ್ಷರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯಿಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟರ ಿಂತೆ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ು ವೆ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಫಾಯ ಕ್್ಟ/ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ್ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು ಅಥವ್ಯ ಬಿಟುರ ಬಿಡುವುದು. 

8.2.8 ಇವರಿಿಂದ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಪು ತಿ ಸೂಚನೆಯು ರಚನೆಯಾಗಬೇಕ್ಯ, ಮತ್ತು  (ವ್ಯಸ್ು ವವ್ಯಗಿ ಸಾಲಗಾರ 

(ರು) ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ನಿಯೇಜಿತ್ ಪು ತಿನಿಧಿಯಿಿಂದ ಪಾು ರಂಭಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ರವ್ಯನೆಯಾಗಿದದ ರೂ ಸ್ಹ) ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ( 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಅದೇ ರಿೇತಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು ಆಯ್ದಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ನಿಣಾವಯಕ್ವ್ಯಗಿ ರೂಪಿಸ್ಲು, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಆದೇಶ 

ನಿೇಡುತಾು ನೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅದರಲಿಿರುವ ನಿದೇವಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಲು 

ಅಥವ್ಯ ಬಿಟುರ ಬಿಡಲು, ಅಿಂತ್ಹ ಸೂಚನೆಯು ಅಧಿಕೃತ್ವ್ಯಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವ್ಯ ತ್ಪಿು  ಅಥವ್ಯ ಮೊೇಸ್ದಿಿಂದ 

ರವ್ಯನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವ್ಯ ಎರವಲುಗಾರನ್ ಪರವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಪರವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಿಂದಿರದೇ ಇರಬಹುದು ) ಅಥವ್ಯ ನಿಯೇಜಿತ್ 

ಪು ತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸಂವಹನ್ದ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆ, ತ್ಪಿು  ತಿಳುವಳಿಕ್ ಅಥವ್ಯ 

ವಿರೂಪಗಿಂಡಿರಬಹುದು. 

 

8.2.9 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳ ಸಿವ ೇಕೃತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಫೆಸಿಮಿಲ್/ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ್ 

ನಿವವಹಿಸ್ಲು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯ ಉಪಕ್ರಣಗಳು/ ತಂತ್ು ಜೆಾ ನ್ದ ನಿರಂತ್ರ ಕಾಯಾವಚರಣೆ ಅಥವ್ಯ ಲಭ್ಯ ತೆಯನ್ನು  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಧಯ ತೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಇರಬಾರದು. 

8.3 ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಆಟಿವಕ್ಲ್ 10.16 (ತೆರಿಗೆ ಕ್ಡಿತ್) ಕ್ಕ  ಯಾವುದೇ ಪೂವ್ಯವಗು ಹವಿಲಿದೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ 

ಅಥವ್ಯ ಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು  ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿಿ  

ಅಥವ್ಯ ಅದಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (ಉದೆದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ) ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ, ವ್ಯಸ್ು ವವ್ಯಗಿ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ 

ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸ್ದಿದದ ರೂ) ಅಥವ್ಯ ಅಿಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಯನ್ನು  ಪು ತಿಪಾದಿಸಿದರೆ, ವಿಧಿಸಿದರೆ, 

ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಾಧಯ ಸಿ್ ರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ 

ಬೇಡಿಕ್ಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಬೇಕ್ಯ ಕಾವ  ಅಿಂತ್ಹ ಪಾವತಿ ಅಥವ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಯಿಂದಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ , ದಂಡಗಳು, ವೆಚು ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ವೆಚು ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಅದಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚು ಗಳು. 

ಬಾಧಯ ಸಿ್ ರು: (i) ಬಾಕಿ ಇರುವ್ಯಗ, ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಮೂಲಕ್ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪಾವತಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಪಾವತಿಸ್ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ದಿಿಂದ ಕ್ಡಿತ್ಗಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಅಥವ್ಯ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕ್ಯ; ಮತ್ತು  

(ii) ಬೇಡಿಕ್ಯ ಮೇಲೆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನಿೇಡಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ನ್ಷರ  ಅಥವ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಯ 

ವಿರುದಧ , ಇದು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಗಳ 

ಪೂಣವ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮವ್ಯಗಿ ಉಿಂಟ್ಟಗುತ್ು ದೆ. 
 

8.4 ನ್ಷರ  ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಯಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಈ ಒಪಿ ಿಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸ್ವ ತಂತ್ು , ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ಅಿಂತ್ಹ ಇತ್ರ  

ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಕಾನೂನಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಇಕ್ತವ ಟಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ನಿದಿೊಷ್ಟ ವಾಗಿ, ನಿದಿೊಷ್ಟ  

ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ, ರದದ ತ್ರ ಮರುಪಾವತ್ರ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ನಿಷೇಧಾತ್ಮ ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಹಕೆನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ ಹೋಂದಿರಬಹುದು, 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಹಕೆು  ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಕಡಿಮಯಾಗುವುದಿಲಿ . 

 

8.5 ಸಾಲಗರ (ರು) ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ರ್ಮಲ್ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತ್ರಸಲು ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯತ್ರಿ, 

ಮಿ ಸಲಾತ್ರ, ಸಪ ರ್ಧೊ, ಪಿತ್ರಭಟನೆಯಿಲಿದೆ ಈ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು . 
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ವಿಭಾಗ: 9 

ಜಿಟಿಸಿಯ ಒಪಪ ೋಂದದ ದಿನಾೋಂಕ 
 

 ಜಿಟಿಸಿ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ವಿತ್ರಣಾ ಪತಿ್ವನ್ನು  ಸಿವ  ಕರಿಸಿದ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತ್ಕೆದುದ  ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರು ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ 

ಎಲಿಾ  ಹಣದವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ನ್ಡುವೆ ಇರುವ/ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ದಾಖಲ್ (ಗಳು) ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಪಾವತ್ರಸಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಅಥವಾ ಇದರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಮೊದಲೇ ಮಕಾು ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಭಾಗ: 10 

ಮಹತ್ವ ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

10.1 ಸಾಲಗರ (ರು) ನಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಯ ಸಿ ಳ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ್: 

a)  ಸಾಲದಾತ್ರು ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಎಲಿಾ  ಹಣವನ್ನು  ಪಿಎನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಫ್ 

ಎಲ್ ಗೆ ಎಸ್ಟ ಎಕಿೊ  ಖ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಎನ್.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್/ ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟಿ ಸೌಲಭಯ ದ ಮೂಲಕ ನಿದಿೊಷ್ಟ ವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು ನಿದಿೊಷ್ಟ ವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ 

ಅನ್ನಮೊ ದಿಸಬಹುದು. ಚ್ಕ್/ರ್ಬಯ ೋಂಕ್ ಡಿ್ರಫ್ಟ  ಮೂಲಕ ಎರವಲುಗರ (ರು) ಮಾಡಿದ ಎಲಿಾ  ಪಾವತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ಅನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾೋಂಕದಂದು ಮಾತಿ್ ನಿ ಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

b)  ಆದಾಗೂಯ , ಇಎೋಂಐ ಅಥವಾ ಬಡಿಿ  ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಒೋಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಜಂಟಿ/ಸಹ-ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ 

ಸಾಲದ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರ್ಬಯ ಲ್ನ್್ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟಿ ದೃಢ ಕರಣ ಪತಿ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ ಅನ್ನು  ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ 

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿವೊಹಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಒೋಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಜಂಟಿ/ಸಹ-ಸಾಲಗರರನ್ನು  ಪಾವತ್ರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಎಲಿಾ  ಜಂಟಿ ಸಹ-

ಸಾಲಗರರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ (ಗಳು) ಮತ್ತು  ಪಾವತ್ರ/ಮರಣದಂಡನೆಯಂತೆ ಎಲಿಾ  ಜಂಟಿ/ಸಹ-ಸಾಲಗರರ ವಿರುದಧ  

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಲಿಾ  ಜಂಟಿ/ಸಹ-ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಮಾಡಲಪ ಟಿಟ ದೆ. 

 

10.2 ಸ್ತಚ್ನೆ 
 

a) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ತಚ್ನೆ, ಬೇಡಿಕ್ಕ, ಹೇಳಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ್:  

i) ವೈಯಕ್ತು ಕ ವಿತ್ರಣೆ, ರ್ಪ ಸ್ಟಟ , ಎಸ್ಟಎೋಂಎಸ್ಟ, ಎೋಂಎೋಂಎಸ್ಟ, ವಾಟ್್ರ ಪ್, ಇ-ರ್ಮಲ್, ಫೆಸಿಮೈಲ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಲ್ಲಖಿತ್ 

ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡೊ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ ಸಂವಹನ್ದ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಳಾಸಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ 

ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮತ್ರಸುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತ್ರಳಿದಿರುವ ಒಬಿಿ ಗಸ್ಟೊ 

ವಿಳಾಸ;  

ii) ಭಾರತ್ದ ವಿಳಾಸಕೆ್ಕ  ಅೋಂಚ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ರ್ಪ ಸ್ಟಟ  ಮಾಡಿದ ನ್ಲವತೆು ೋಂಟ್ಟ (48) ಗಂಟಗಳ ನಂತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತೆ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಹರಗಿನ್ ವಿಳಾಸಕೆ್ಕ  ಅೋಂಚ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಎಪಪ ತೆು ರಡು (72) ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತೆ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ) ರ್ಪ ಸ್ಟಟ  ಮಾಡಿದ ಗಂಟಗಳ ನಂತ್ರ; ಮತ್ತು   

iii) ಫಾಯ ಕ್್ತ ಮೈಲ್, ಎಸ್ಟಎೋಂಎಸ್ಟ, ಎೋಂಎೋಂಎಸ್ಟ, ವಾಟ್್ರ ಪ್, ಇ-ರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡೊ ಮಾಡಲಾದ 

ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ ಸಂವಹನ್ದ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಕಳುಹಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

b) ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ತಚ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ್ವು ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿರಬೇಕು, ವೈಯಕ್ತು ಕ ವಿತ್ರಣೆ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ 

ಸಂಬೊ ಧಿಸಿದ ಪೂವೊ-ಪಾವತ್ರ ರ್ಪ ಸ್ಟಟ  ಮೂಲಕ ಮಾತಿ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಾಲವನ್ನು  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರಿಗೆ ನಿ ಡಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ವಾಸು ವವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಿವ  ಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತಿ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ್ವು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅನ್ನು  ಬಂಧಿಸುವುದಿಲಿ . 

  

c) ಯಾವುದೇ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸ್ತಚ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ್ವನ್ನು  ಇತ್ರ ಎಲಿ  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  

ಸಿವ  ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎೋಂದು ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ದೃಡಿ ಕರಿಸುತ್ತು ರೆ. 
 

10.3 ಇತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗಳು 

a)  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಭದಿತೆಯನ್ನು , ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಎರವಲುಗರರಿಗೆ (ಯಾವುದೇ) ಯಾವುದೇ ವಿರುದಧ  ಸಲಹೆ/ಸ್ತಚ್ನೆಗಳ 

ಹರತ್ತಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ನಂತ್ರದ ದಿನಾೋಂಕದಲಿ್ಲ  ಹಿೋಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. 

 

b)  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಇದದ ರೂ ಸಾಲಗರ (ರು) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದದ , 1961 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು/ಹಕೆು  ಪಡೆಯಲು, 

(ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ) ಎಲಿ  ಅವಧಿಯ ಪಾವತ್ರ ಮಾಚ್ೊ 31 ಅವರು ಪಿತ್ರ ವಷ್ೊ ಮಾಚ್ೊ 31 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ತೋಂತ್ 

ಮೋಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ ಇದರಿೋಂದ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ೊದ ಖ್ಯತೆಯ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಅದೇ ಪಿತ್ರಫಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ.  

 

c)  ಸಾಲಗರನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಟ ೋಂಪ್ ಡೂಯ ಟಿಗಳು, ಶಾಸನ್ ಶುಲೆ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳು/ಲ್ವಿಗಳು, ಸಾಲಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮೊತ್ು ದ ರ್ಬಕ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಂಡಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  

ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಟ್-ಆಫ್, ಕೋಂಟರ್ ಕಿ್ಕ ಮ್ಸ, ಡ್ರಯ ರ್ಮಜ್ರ್ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಕಿ್ಕ ೈಮ್ಸ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಎರವಲುಗರರಿೋಂದ ಮಾತಿ್ 

ಭರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು. ಎರವಲುಗರ (ರು) ಪಾವತ್ರಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ  

ಅಿಂತ್ಹ ಪಾವತಿಗಳು, ಈ ಸಂದಭ್ವದಲಿಿ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ು ವು ಸಾಲದ ಭಾಗವನ್ನು  ನಿೇಡುತ್ು ದೆ. 
 

d)  ಸಾಲದಾತ್ರು ಒಪಿು ತಾು ರೆ, ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಸಾಲದಾತ್ರು ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ/ವಿತ್ರಣೆಯ ನಂತ್ರ 

ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಚಾರ್ಜವ ವೇಳಾಪಟಿರ  ಪು ಕಾರ ಶುಲಕ ಗಳು/ಇತ್ರ ಶುಲಕ ಗಳನ್ನು  ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಎರವಲುಗಾರ (ರು) 

ಶುಲಕ ಗಳ ವೇಳಾಪಟಿರ ಯನ್ನು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಪರಿಷಕ ರಿಸ್ಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಹ ಪರಿಷಕ ರಣೆಯು 

ಎರವಲುಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬದಧ ವ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. 
 

e)  ಎರವಲುಗಾರನ್ನ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿಿಂದ ಎರವಲುಗಾರರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾದ ವಿತ್ರಣಾ ಪತ್ು ದಲಿಿ  ನಿದಿವಷರ ಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸಿೇಮಿತ್ವ್ಯಗಿರದೆ ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  
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ಪಾಲಿಸ್ಲು ಒಪಿು ತಾು ನೆ. 
 

10.4 ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ್ಕ 
 

a) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಒಿಂದು ಷರತ್ತು  ಪೂವವನಿದಶವನ್ವ್ಯಗಿ, ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ್ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿಿಂದ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ್ಗಾಗಿ ಅವರ/ ಅವರ ಒಪಿಿ ಗೆಯನ್ನು  ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ, ಸಾಲ ಪಡೆದವರ/ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  

ಡೇಟ್ಟ, ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಸೌಲಭ್ಯ ದ/ ಎರವಲುಗಾರರಿಿಂದ, ಅದಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಪಟರ ಿಂತೆ ಮತ್ತು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕಾದ ಬಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಲಿಿ , ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಮಾಡಿದ ಬದಧ ತೆಗಳನ್ನು , ಅದರ ವಿಸ್ಜವನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. 

 

b) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ್ ಒಪಿು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿ  ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲು 

ಒಪಿಿ ಗೆ ನಿೇಡುತಾು ರೆ: (i) ಸಾಲಗಾರ (ರು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಡೇಟ್ಟ; (ii) ಎರವಲು ಪಡೆದವರ 

(ರು) ಭ್ದು ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ/ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವ್ಯ ಡೇಟ್ಟ; (iii) 

ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ರೆಫರೆನ್್ ಚೆಕ್ಟ, ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಇತಾಯ ದಿ ಉದೆದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ; ಮತ್ತು  (iv) 

ಸಾಲಗಾರ (ಗಳು)/ಭ್ದು ತಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರಿಿಂದ ಬದಧ ತೆ ಇದದ ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್  ನಂತ್ಹ ಬಾಧಯ ತೆಯನ್ನು  

ನಿವವಹಿಸುವ್ಯಗ, ಸಿ.ಐ.ಬಿ.ಐ.ಎಲ್/ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿ/ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ.ಐ/ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಯಾವುದನಾು ದರೂ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಒದಗಿಸ್ಲು ಸೂಕ್ು  ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು. ಆರ್ಬಿಐ/ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿ/ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ಸ್ಮಥವ ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ಪಾು ಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಇತ್ರ ಸಂಸಿೆ /ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಬ್ಲ್ಯರೇ 
 

c) ಬಾಧಯ ಸಿ್ ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಡೇಟ್ಟವನ್ನು  (ವೈಯಕಿು ಕ್ ಸೂಕ್ಷಮ  ಮಾಹಿತಿ ಅಥವ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತ್ು ಜೆಾ ನ್ ಕಾಯ್ದದ , 2008 ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಶಾಸ್ನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಒಪಿಿ ಗೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ) ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅನ್ನು  ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  

ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡುತಾು ರೆ. ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವ್ಯ 'ಹಣಕಾಸಿನ್ ಮಾಹಿತಿ' 

ಐಬಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 (13) ರಲಿಿ  ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತ್ ಅಥವ್ಯ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಅಥವ್ಯ ಸೂಚನೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿದೇ:  

 

i) ಅದರ ಯಾವುದೇ ಅಿಂಗಸಂಸಿೆ ಗಳು, ಗುಿಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು, ಅವರ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳು, ಏಜ್ಞಿಂಟ್ಸಗಳು, ಪು ತಿನಿಧಿಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳಿಗೆ; 

ii) ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಉತಿ್ ನ್ು ಗಳ ಮಾರಾಟದಂತ್ಹ ಉದೆದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ತ್ಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ 

ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ; 

iii) ಯಾವುದೇ ರೇಟಿಿಂಗ್ ಏಜ್ಞನ್ಿ , ವಿಮಾದಾರ ಅಥವ್ಯ ವಿಮಾ ದಲಿಾಳಿ ಅಥವ್ಯ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ರಕ್ಷಣೆಯ 

ನೇರ ಅಥವ್ಯ ಪರೇಕ್ಷ ಪೂರೈಕ್ದಾರರಿಗೆ; 

iv) ಯಾವುದೇ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಬ್ಲ್ಯರೇ, ಡೇಟ್ಟಬೇಸ್/ಡೇಟ್ಟಬಾಯ ಿಂಕ್ಟಗಳು, ಕಾರ್ಪವರೇಟ್ಸ, ಬಾಯ ಿಂಕ್ಯಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿೆ ಗಳು 

ಇತಾಯ ದಿಗಳಿಗೆ; 

v) ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರಕ್ಕ  ಅಥವ್ಯ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಮೂಲಕ್ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಇತ್ರ ವಯ ಕಿು ಗೆ; 

vi) ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾು ಧಿಕಾರದ ಆದೇಶ ಅಥವ್ಯ ನಿದೇವಶನ್ದ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ; 

vii) ಯಾವುದೇ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿ, ಇತ್ರ ಏಜ್ಞನ್ಿ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ು ತೆ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ಸಾಲದಾತ್ರು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಬಳಸ್ಬಹುದು, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಡೇಟ್ಟವನ್ನು  

ಅವರಿಗೆ ಸ್ರಿಹೊಿಂದುವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ  ಪು ಕಿು ಯ್ದಗಳಿಸುವುದು, ಮತ್ತು  ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಒದಗಿಸುವವರು ಬಾಯ ಿಂಕ್ಯಗಳು / 

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಗಾಯ ರಂಟರುಗಳು ಅಥವ್ಯ ನೇಿಂದಾಯಿತ್ ಬಳಕ್ದಾರರಿಗೆ, ಆರ್ಬಿಐ / ಎನ್ಎಚ್

ಬಿಯಿಿಂದ ನಿದಿವಷರ ಪಡಿಸ್ಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಪು ಕಿು ಯ್ದಗಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಡೇಟ್ಟ ಅಥವ್ಯ ಉತಿ್ ನ್ು ಗಳು; 

viii) ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ (ಅಥವ್ಯ ಮೂಲಕ್) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಯೇಜಿಸುತ್ು ದೆ ಅಥವ್ಯ ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ 

ಅಥವ್ಯ ನ್ವಿೇಕ್ರಿಸುತ್ು ದೆ (ಅಥವ್ಯ ಸಂಭಾವಯ ವ್ಯಗಿ ನಿಯೇಜಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವ್ಯ ವಗಾವಯಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವ್ಯ 

ನ್ವಿೇಕ್ರಿಸ್ಬಹುದು) ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳು/ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅದರ ಎಲಿಾ  ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಯಕ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಬಾಧಯ ತೆಗಳು; 

ix) ಸಾಲ ಅಥವ್ಯ ಬಾಧಯ ಸಿ್ ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತಾು ಿಂಶದ ಪು ಕಿು ಯ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಿವವಹಣೆಗೆ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ; 

x) ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸೂಕ್ು ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು. 

 

d) ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಪಿಎನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಎರವಲುಗಾರ (ರು) ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ದತಾು ಿಂಶವು ಸ್ತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ರಿಯಾಗಿದೆ 

ಎಿಂದು ಘೇಷ್ಟಸುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಇದನ್ನು  ಕೈಗಳುು ತಾು ರೆ:  

 

(i) ಅಿಂತ್ಹ ಏಜ್ಞನ್ಿ ಗಳು/ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಡೇಟ್ಟವನ್ನು  ಅವರಿಗೆ 

ಸೂಕ್ು ವೆನಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ  ಬಳಸ್ಬಹುದು; ಮತ್ತು  

 

(ii) ಅಿಂತ್ಹ ಏಜ್ಞನ್ಿ ಗಳು/ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿದ, ಸಂಸ್ಕ ರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಡೇಟ್ಟ ಅಥವ್ಯ ಉತಿ್ ನ್ು ಗಳನ್ನು  ಅವರು 

ತ್ಯಾರಿಸಿದ, ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ನಿೇಡುವವರು ಅಥವ್ಯ ನೇಿಂದಾಯಿತ್ ಬಳಕ್ದಾರರಿಗೆ, 

ಆರ್ಬಿಐ/ಎನ್ಎಚ್ಬಿಯಿಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ಬಹುದು. 

 

e) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿದೇವಶನ್/ನಾಯಯಾಧಿೇಶರು, ನಿದೇವಶಿಸಿದಲಿಿ /ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿಿ  ಮೇಲೆ 

ತಿಳಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲು ಅಹವರಾಗಿರುತಾು ರೆ ಎಿಂದು ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ. 
 

f) ಎರವಲುಗಾರನ್ನ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು  ಪಾವತಿಸ್ಲು ವಿಫಲವ್ಯದರೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವ್ಯ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ನಿಗದಿತ್ 

ದಿನಾಿಂಕ್ (ಗಳು) ಅಥವ್ಯ ಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಮರುಪಾವತಿಸ್ದಿದದ ರೆ ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ್ ಮತ್ು ಷ್ಟರ  ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಆರ್ಬಿಐನ್ 

ನಿಯಮಗಳ ಪು ಕಾರ ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಅನ್ನತಿಾ ದಕ್ ಆಸಿು ಯಾಗುತಾು ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲಗಾರನ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ು  , 

ಹೆಸ್ರು (ಗಳು) ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ್ (ಗಳು) ಮುದಿು ಸ್ಲು ಮತ್ತು / ಅಥವ್ಯ ಎಲೆಕಾರ ು ನಿಕ್ಟ ಮಾಧಯ ಮದಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲು ಅಥವ್ಯ ಪು ಕ್ಟಿಸ್ಲು 

ಸಾವ ತಂತ್ು ಯ  ಹೊಿಂದಿರುತ್ು ದೆ (ಗಳು) ಅಿಂತ್ಹ ಸಾಲಗಾರ (ರು), ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿಯ ವಿವರಗಳ 

ಜೊತೆಗೆ ಉದೆದ ೇಶಪೂವವಕ್ ಸುಸಿು ದಾರರಾಗಿ.  
 

g) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ನಿದಿವಷರ ವ್ಯಗಿ ಗೌಪಯ ತೆ, ಖ್ಯಸ್ಗಿತ್ನ್ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ನ್ಷರ ದ ಸ್ವಲತ್ು ನ್ನು  ಬಿಟುರ ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 
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ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಈಗ ಅಥವ್ಯ ಭ್ವಿಷಯ ದಲಿಿ  ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಅಥವ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಅದರ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಎರವಲುಗಾರ (ರು) 

ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರರು ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅನ್ನು  

ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಈ ಲೇಖನ್ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗಿಲಿ   

ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅವಧಿ/ಮಕಾು ಯದ ನಂತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ದ ಮರುಪಾವತ್ರಯ ನಂತ್ರವೂ 

ಬದುಕುಳಿಯಿರಿ. 
 

h) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಹಕೆು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ  ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಅಥವಾ ಸಂಭಾವಯ  

ಘಟನೆಯ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಅೋಂತ್ಹ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಬಗೆೆ  ಉದೊಯ  ಗದಾತ್/ನಿದೇೊಶಕರು/ಪಾಲುದಾರರು/ಸಾಲಗರನ್ (ಸದಸಯ ರ) ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಲು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿ ಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ವಿಧಾನ್ವು ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

i) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಹಕೆು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಅಥವಾ ಸಂಭಾವಯ  ಘಟನೆಯ 

ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅೋಂತ್ಹ ವಯ ಕ್ತು  ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು  ಅಥವಾ 

ವಯ ಕ್ತು ಗಳೋಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯುವಲಿ್ಲ . ಮೋಂದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನ್ ಪಿತ್ರನಿಧಿ ಆಸಿು  ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಎರವಲುಗರನ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಲಸದ ಸಿ ಳಕೆ್ಕ  ಭೇಟಿ ನಿ ಡಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

j) ಕ್ಕವೈಸಿ ಮತ್ತು  ದಾಖಲ್ಗಳ ದೃಢ ಕರಣ/ಪರಿಶ ಲನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಕವೈಸಿ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ವಿವರಗಳು, ಶಾಸನ್ಬದಧ  ಅಥವಾ ಇತ್ರರಿೋಂದ 

ನಿವೊಹಿಸಲಾದ ಡೇಟ್ರಬೇಸ್ಟಗಳಿೋಂದ ಡೇಟ್ರವನ್ನು  ಪಿವೇಶಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಕವೈಸಿ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಅಗತ್ಯ  ತ್ಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಈ ಮೂಲಕ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಕಾೊರಿ ಪಿಾಧಿಕಾರ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಅದರ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಅಥವಾ ಏಜ್ಞೋಂಟ್ಗಳು, ಇ-ರ್ಮಲ್ಗಳು, ದೂರವಾಣಿಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು, ಎಸ್ಟ.ಎೋಂ.ಎಸ್ಟ, ವಾಟ್್ರ ಪ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್

ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗರರನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತೊಸಲು ಮಾಕ್ಕೊಟಿೋಂಗ್, ಸಂಗಿಹಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮರುಪಡೆಯುವಿಕ್ಕ ಏಜ್ಞೋಂಟರು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ/ಒಪಿಪ ಗೆ ಮಾಕ್ಕೊಟಿೋಂಗ್ ಯ ಜ್ನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕ್ಕಯ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಇತ್ರ 

ಸೇವೆಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅೋಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  

ಒಬಿಿ ಗಸ್ಟೊಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿ ಡಲು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅಡಚ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ರಿಜಿಸಟ ರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ು ವೆ. ಲಭಯ ವಿರುವ 

ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರಿೋಂದ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ಸಹವತ್ರೊಗಳು, ಅೋಂಗಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು 

ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಗುೋಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು ಟಲ್ಲ-ಕಾಲರ್ಗಳು, ಏಜ್ಞೋಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿೋಂದ ಅೋಂತ್ಹ ಇ-ರ್ಮಲ್ಗಳು, 

ಟಲ್ಲಫ ನಿಕ್ ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು, ಎಸ್ಟ.ಎೋಂ.ಎಸ್ಟ, ವಾಟ್್ರ ಪ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎೋಂದು 

ಆಬಿಿ ಗಸ್ಟೊ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಘ ರ್ಷಸುತ್ತು ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟ್ಟೋಂಬ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಅನಾನ್ನಕೂಲತೆ. ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ 

ವಿರುದಧ  ಯಾವುದೇ ಹಕೆು ದಾರರಿಗೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಹಣೆಗರರಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಈ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲರುವ (ಅಥವಾ ಅವರಲಿ್ಲ ) 

ಯಾವುದೇ ಹಕೆು ಗಳು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದಧ ವಾಗಿರಬೇಕು ಎೋಂದು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. 

ಮಾಹಿತ್ರ ಅಥವಾ ದಾಖಲ್ಗಳ ಸಂವಹನ್ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕ್ಕಗಗಿ ಇ-ರ್ಮಲ್ಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು, ಎಸ್ಟಎೋಂಎಸ್ಟ, ವಾಟ್್ರ ಪ್ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಇತ್ರ 

ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್ಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವುದು. 

 

10.5 ಕಲ್ಕ್ಷನ್ ಏಜ್ಞೋಂಟ್ಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಎರವಲುಗರ (ರು) ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಅೋಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ತ್ತವೇ 

ನ್ಡೆಸುವ ಹಕೆನ್ನು  ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ ಅಥವಾ ತ್ಮಮ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ, ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ಒೋಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು  ಪರಸಪ ರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂಣೊ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ತು ರೆ (ಗಳು) ಅವರ 

ಆಯೆ್ದ ಯ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ  ವಗೊಯಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಿಯ ಜಿಸಲು (ಗಳು) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲಿಾ  ಪಾವತ್ರಸದ 

ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  ಸಂಗಿಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಕಾಯಿದೆ (ಗಳು), ಕಾಯೊ (ಗಳು), ವಿಷ್ಯ (ಗಳು) ಮತ್ತು  ವಿಷ್ಯವನ್ನು  ನಿವೊಹಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಲು (ಗಳು) ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಸ್ತಚ್ನೆಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಸಾಲಗರರಿೋಂದ (ರು) 

ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  (ನ್ಗದು/ಡಿ್ರಫ್ಟ /ಚ್ಕ್ ನ್ಲಿ್ಲ ) ಸಿವ  ಕರಿಸುವುದು, ಸಾಲಗರ (ರು) ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು, ಮಾನ್ಯ  ರಶ ದಿ ನಿ ಡುವುದು ಮತ್ತು  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿ ಡುವುದು ಸಾಲಗರರಿಗೆ ವಿಸಜ್ೊನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಎಲಿಾ  ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಕಾಯೊಗಳನ್ನು  ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ತು  (ಗಳು) 

ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ ಸ್ತಕು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

 

10.6 ನಿಯ ಜಿಸುವ ಹಕೆು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅೋಂತ್ಹ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಸವ ತಃ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಚೇರಿ ಉದೊಯ  ಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವೊಹಿಸುವ ಹಕೆು ಗಳಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಒಬಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  (ಗಳನ್ನು ) ನೇಮಿಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು") ಎೋಂದು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಸಿವ  ಕರಿಸುವ ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ಹ 

ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಕಾಯೊಗಳು, ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಆ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಆಯೆ್ದ  ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ನಿಯ ಜಿಸಬಹುದು. 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಎಲಿಾ  ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಕಾಯೊಗಳು, ಕಾಯೊಗಳು, ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು  ಪಿಾಸಂಗಿಕವಾದ 

ಎಲಿ  ಕಾಯೊಗಳನ್ನು  ನಿವೊಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರಿೋಂದ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ಗಳು ರ್ಬಕ್ತ ಉಳಿದಿವೆ. ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಸೇವಾ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ವಿರುದಧ ದ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು ಗಳಿಗಗಿ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಹಣೆಗರರಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಈ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲನ್ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರ ಹಕೆು  ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರ ವಿರುದಧ  ಮಾತಿ್. 

 

10.7 ತ್ಪಾಸಣೆ ಹಕೆು ಗಳು 

ನ್ ಯಾವುದೇ ನಾಮನಿದೇೊಶತ್ರು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ತಚ್ನೆಯಿಲಿದೆ ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ದಲಿ್ಲ , 

ಭದಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಲು, ಮೌಲಯ , ವಿಮ, ರ್ಮಲ್ಲವ ಚಾರಕ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಲು 

ಭದಿತೆಗೆ ಪಿವೇಶಸಲು ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

10.8 ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ಗಳು 

a) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತ್ರ ಮಾಡುವ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದ ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳು ಸವ ಭಾವತಃ 

ಮರುಪಾವತ್ರಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿದಂತೆ ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು 

ಪಾವತ್ರಸಬೇಕು ಎೋಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ , ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಎಲಿಾ  ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು (ವಕ್ತ ಲರ 

ಶುಲೆ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಮೋಂಗಡಗಳು, ಕತ್ೊವಯ ಗಳು, ಮದಿಾೋಂಕ ಶುಲೆ ಗಳು (ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚ ಳ ಅಥವಾ ಭೇದಾತ್ಮ ಕ ಕತ್ೊವಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಒೋಂದು ಸಲಕರಣೆ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಯಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ದಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಎಲ್ಕಾಟ ೊನಿಕ್ ದಾಖಲ್) ಇದನ್ನು  ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು  

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ತ್ರಲಾಗುತ್ು ದೆ), ನ ೋಂದಣಿ ಶುಲೆ ಗಳು/ ಶುಲೆ ಗಳು, ನಾಯ ಯಾಲಯ ಶುಲೆ ಗಳು, ದಂಡಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳು 

ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ, ಸಂಧಾನ್, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ, ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕ, ಜಾರಿ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಾಕಾಷ ತೆ್ತ ರ: (i) ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳ 
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ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಮತ್ತು /ಅಥವಾ (ii) ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮತ್ತು /ಅಥವಾ (iii) ಭದಿತೆ, ಭದಿತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಎೋಂದು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ 

ಯಾವುದೇ ಆಸಿು ಯ ಸಾವ ಧಿ ನ್ ಮತ್ತು  ನಿವೊಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತಯ ದಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ . ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ರೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲಾಬ ಧಯ ಸಿ ರು 

ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು  ಸಾಬಿ ತ್ತಪಡಿಸುವ ರಶ ದಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

 

b) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಆಸಿು , ಭದಿತೆ, ಸಿದಧ ತೆ, ಮರಣದಂಡನೆ, ಸಾಲದ/ಭದಿತೆಯ ಶ ರ್ಷೊಕ್ಕಯ ತ್ನಿಖ್ಯಗಗಿ, ಅದರ ಏಕೈಕ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ 

ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು (ವಕ್ತ ಲರ ಶುಲೆ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಯಾವುದೇ ರ್ಬಧಯ ತೆಯನ್ನು  ಹೋಂದಿರುವುದಿಲಿ  

ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಮೋಂಗಡಗಳು, ಕತ್ೊವಯ ಗಳು, ಸಾಟ ೋಂಪ್ ಡೂಯ ಟಿಗಳು, ನ ೋಂದಣಿ ಶುಲೆ ಗಳು/ಶುಲೆ ಗಳು, ನಾಯ ಯಾಲಯದ 

ಶುಲೆ ಗಳು, ದಂಡ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳು ರ್ಮಲ್ಲನ್ ಕಲಂ 10.8 (ಎ) ನ್ಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವಂತೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ರ್ಮಲ್ ಅೋಂತ್ಹ 

ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ಗಳು ಪಾವತ್ರಯ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಬಡಿಿ ಯನ್ನು  ಹೋಂದಿರುತ್ು ವೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅೋಂತ್ಹ ಮರುಪಾವತ್ರಯವರೆಗೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಬಡಿಿ  ಮತ್ತು  ಮಿತ್ರಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳ ದರದಲಿ್ಲ . ಈ ಉದೆದ  ಶಕೆಾ ಗಿ, ಅದರ 

ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕ್ಕ ರ್ಬಕ್ತಯಿರುವವರ ಖ್ಯತೆಗಳಿಗೆ 

ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
 

c) ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಾವತ್ರಸದಿದದ ಲಿ್ಲ , ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವಾಗ, ಅದು ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ು ದೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅೋಂತ್ಹ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು ಕಾನೂನ್ನ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಎಲಿಾ  ಮೋಂಗಡಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಶುಲೆ ಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿೋಂದ ಉೋಂಟ್ರದ ಅಥವಾ ಪಾವತ್ರಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು , ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  

ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿ ಡಲಾಗುವುದು (ಅಥವಾ ಅದರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ ) ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಎಲಿಾ  ಮೊತ್ು ಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ಭದಿವಾಗಿರಬೇಕಾದ 

ಮೊತ್ು ಗಳ ಒೋಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ವಿಳಂಬವಿಲಿದೆ ಪಾವತ್ರಸತ್ಕೆದುದ . 
 

d) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  

ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಹಿೋಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಶುಲೆ ಗಳಲಿ್ಲನ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷೆ್ ರಣೆಯು ಸಾಲಗರ (ರು) ರ್ಮಲ್ ಮಾತಿ್ 

ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ.  

 

10.9 ನಿಯ ಜ್ನೆ ಮತ್ತು  ವಗೊವಣೆ 

a) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಲಿಖಿತ್ ಒಪಿಿ ಗೆಯಿಲಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ತ್ಮಮ  ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಯಕ ಗಳು 

ಅಥವ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಗಳನ್ನು  ವಗಾವಯಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ನಿಯೇಜಿಸುವಂತಿಲಿ . 

 

b) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು , ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಸಂಘ, ಸಂಸಿ್ಥ ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಸಂಯ ಜಿತ್ವಾಗಿದದ ರೂ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 

ರಚಿಸಿದ ಭದಿತೆಯೋಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದೆಯೇ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಟ್ಟಟ ಪಾಡುಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, 

ನಿಯ ಜಿಸಲು, ನ್ವಿ ಕರಿಸಲು, ಭದಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ವಗೊಯಿಸಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. , ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ, ಫೈನಾನಿಿಯರ್, ಹಣಕಾಸು 

ಸಂಸಿ್ಥ , ರ್ಬಯ ೋಂಕೇತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳು ತ್ಮಮ  ಆಯೆ್ದಯ ಸಂಪೂಣೊ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ 

ರ್ಮಲ್ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಧೊರಿಸಬಹುದು. ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ, ನಿಯ ಜ್ನೆ, ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟೈಸೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಗೊವಣೆಯು 

ಸಾಲಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಕೆು  ಪಡೆಯುವ ಇತ್ರ ಎಲಿ  ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  ನಿಣಾೊಯಕವಾಗಿ 

ಬಂಧಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

c) ಸ್ಹ-ಸಾಲ ನಿೇಡುವ ಚೌಕ್ಟಿರ ನ್ ಒಪಿ ಿಂದದಲಿಿ  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಯಾವುದೇ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್ಟ/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಸಾಲವನ್ನು  (ಸೂಕ್ು ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಟಿರ ಗೆ) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಹಕಿಕ ದೆ. ಸ್ಹ-ಸಾಲ 

ನಿೇಡುವ ಚೌಕ್ಟುರ  ಒಪಿ ಿಂದದಲಿಿ  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿಿಂದ ಸಾಲ ಅಥವ್ಯ 

ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು  ಅಕ್್ ಸಿಿಂಗ್ ಲೆಿಂಡರ್ಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಪು ವೇಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಂತ್ರದ/ನಂತ್ರದ 

ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಭ್ದು ತೆಯನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ವುದನ್ನು  ಮುಿಂದುವರಿಸುತ್ು ದೆ ಎಿಂದು ಸಿ್ ಷರ ಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ (ತ್ನ್ು  ಪರವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಇಬಿ ರ ಪರವ್ಯಗಿ) ಅಥವ್ಯ ಅಕ್್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಾಲದಾತ್ರಿಿಂದ ಭ್ದು ತೆ (ಸಾಲಗಾರರ 

ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಿ ) ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದರಿಂದಿಗೆ ತ್ನ್ು  ಮತ್ತು  ಲಾಭ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲಗಾರನ್ ಲಾಭ್ಕಾಕ ಗಿ ನಂಬಿಕ್.  
 

d) ಬಾಧಯ ಸಿ್ ರು ಕೊೇ-ಲೆಿಂಡಿಿಂಗ್ ಫೆು ೇರ್ಮವಕ್ಟವ ಒಪಿ ಿಂದದಲಿಿ  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಾಗದಂತೆ 

ಮತ್ತು  ಬೇಷರತಾು ಗಿ ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ದೃಡಿೇಕ್ರಿಸ್ಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದಕ್ಕ  ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಪು ವೇಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ಮುಿಂದಿನ್/ನಂತ್ರದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು. ಅಿಂತ್ಹ ನಿಯೇಜನೆ ಅಥವ್ಯ ಪು ವೇಶಿಸುವ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪು ವೇಶವನ್ನು  ವಿವ್ಯದಿಸ್ಲು ಬಾಧಯ ಸಿ್ರು 

ಎಲಿಾ  ಹಕ್ಯಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಬಿಟುರ ಬಿಡುತಾು ರೆ. 
 

e) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಿಂದ ವಗಾವವಣೆ ಅಥವ್ಯ ನಿಯೇಜನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾಲಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿರುವುದನ್ನು  ಬಾಧಯ ಸಿ್ ರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು  ಬೇಷರತಾು ಗಿ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಾು ರೆ. 
 

f) ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಕಿಮ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ, ನಿಯ ಜ್ನೆ ಅಥವಾ ವಗೊವಣೆಯು ಸಾಲಗರ (ಗಳು) ಮತ್ತು  ಭದಿತ್ತ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಇತ್ರ ಪಕ್ಷವನ್ನು  (ಗಳು) ಸಾಲಗರನಾಗಿ ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಸಾಲಗರನಾಗಿ ಸಿವ  ಕರಿಸಲು ನಿಬೊೋಂಧಿಸುತ್ು ದೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಪಿತೆಯ  ಕವಾಗಿ ಹಕೆನ್ನು  ಹೋಂದಿರುವ ಸಾಲಗರನಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪಕ್ಷದ 

ಪರವಾಗಿ ಇಲಿ್ಲ  (ಮತ್ತು  ಸಹ-ಸಾಲ ಚೌಕಟಿಟ ನ್ ಒಪಪ ೋಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ ಹಕೆು ಗಳ) ಎಲಿಾ  ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು  

ಮೋಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ (ಗಳು) ಅಥವಾ ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸಲು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿಧೊರಿಸಬಹುದು. ಇತ್ರ ಪಕ್ಷದಿೋಂದ ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ  ತ್ಗಲುವ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅವರ ಹಕೆು ಗಳ ಜಾರಿಗಗಿ ಮತ್ತು  

ರ್ಬಕ್ತ ಮತ್ತು  ರ್ಬಕ್ತಗಳ ಮರುಪಾವತ್ರಗಗಿ ಎರವಲುಗರರ ಖ್ಯತೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ. ಎರವಲುಗರ (ರು)/ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ (ಗಳು) 

ಮತ್ತು  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ (ಗಳು), ಅೋಂತ್ಹ ಮಾರಾಟ, ವಗೊವಣೆ, ನಿಯ ಜ್ನೆಯ ರ್ಮಲ್, ಅವರು ಇತ್ರ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಎಲಿಾ  ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸುವುದನ್ನು  ಮೋಂದುವರಿಸುತ್ತು ರೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಸಹ-ಸಾಲ ಚೌಕಟಿಟ ನ್ ಒಪಪ ೋಂದದಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು 

ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ರ್ಮಲ್ ಸಾಲದ ಒೋಂದು ಭಾಗವನ್ನು  ನಿಯ ಜಿಸುವ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ರ್ಬಕ್ತಯಿರುವ ಮೊತ್ು ದ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು  ಸಹ-ದಸಾು ವೇಜು 

ಒಪಪ ೋಂದಕೆ್ಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ನಿವೊಹಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ (ಸಾಲಗರರಿೋಂದ ಈ ಮೂಲಕ ಅನ್ನಮೊ ದಿಸಲಪ ಟಟ  ನಿಯ ಜ್ನೆ/ಪಿವೇಶದ ಕಡೆಗೆ) ಸಹ-ಸಾಲ 

ನಿ ಡುವ ಚೌಕಟ್ಟಟ  ಒಪಪ ೋಂದಕೆ್ಕ  ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

 

g) ರ್ಮಲ್ಲನ್ವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವಾೊಗಿಹವಿಲಿದೆ, ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎನ್ಎಚ್ಬಿಯಿೋಂದ ಸಾಲದ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಪಡೆದರೆ, ಅದು 

ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ಅಹೊವಾಗಿರುತ್ು ದೆ/ ಅದರಿೋಂದ ಪಡೆದ/ ಪಡೆದಿರುವ ಭದಿತೆಯಲಿ್ಲ  ಶುಲೆ , ಅಡಮಾನ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ 
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ಆಸಕ್ತು ಯನ್ನು  ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ವಿರುದಧ  ಒಬಿಿ ಗಸ್ಟೊನಿೋಂದ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿ ಪರವಾಗಿ ಭದಿತೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ು  

ಆಸಕ್ತು ಯನ್ನು  ವಗೊಯಿಸಲು ಒಬಿಿ ಗಸ್ಟೊ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿ ಡುತ್ತು ರೆ. 
   

10.10 ಮನಾು  

ಲೇನ್ ಡಾಕ್ಯಯ ಮಿಂಟ್್ಸ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಡಾಕ್ಯಯ ಮಿಂಟ್ಸ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಎರವಲುಗಾರರಿಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಲಿಿಂಘನೆ ಅಥವ್ಯ ಡಿೇಫಾಲ್ರ  

ಮೇಲೆ ಪಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಲ, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸ್ಲು ಅಥವ್ಯ ಲೇಪ ಮಾಡಲು 

ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲಿ , ಅಿಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕ ನ್ನು , ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ದುಬವಲಗಳಿಸುತ್ು ದೆ  

ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಪರಿಹಾರ, ಅಥವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ  ಆಗಿ ಅದರ ಮನಾು  ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಒಪಿಪ ಗೆ ಎೋಂದು ಅರ್ಥೊಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಡಿ ಫಾಲ್ಟ ೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು , 

ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರದ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರಬಹುದು ಅಥವಾ ದುಬೊಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

 

10.11 ಆಡಳಿತ್ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು  

a) ಈ ಜಿಟಿಸಿ, ಅದರ ಸಿೋಂಧುತ್ವ , ನಿಮಾೊಣ, ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೋಂಡಂತೆ, 

ಭಾರತ್ರ ಯ ಕಾನೂನಿನ್ ಪಿಕಾರ ನಿಯಂತಿ್ರಸಲಪ ಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅರ್ಥೊಸಿಕೊಳುಳ ತ್ು ದೆ.  

 

b) ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ನ್ವ ದೆಹಲ್ಲ, ಈ ಜಿಟಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ 

ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸಲು ಭಾರತ್ವು ವಿಶೇಷ್ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಹೋಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಿಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಮೊಕದದ ಮ, ಕಿಮ 

ಅಥವಾ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳು (ಒಟ್ರಟ ಗಿ "ಪು ಕಿು ಯ್ದಗಳು") ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿೋಂದ ಹರಹಮಿಮ ದ ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೋಂತೆ ಅೋಂತ್ಹ 

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ತ್ನ್ು  ಮತ್ತು  ತ್ನ್ು  ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಬೇಷ್ರತ್ತು ಗಿ, ಆ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಸಿವ  ಕರಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ 

ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣಗಳು.  

 

c) ಸಾಲಗರನ್ನ ಹಸದಿಲಿ್ಲಯ ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಿ ಳವನ್ನು  ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ  ಈಗ 

ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಕಷ  ಪಣೆಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮನಾು  ಮಾಡುತ್ತು ನೆ ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯನ್ನು  

ಅನಾನ್ನಕೂಲ ವೇದಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಲಾಗಿದೆ ಎೋಂದು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ನಿ ಡುತ್ತು ನೆ ಮತ್ತು  ತ್ರ ಪೊನ್ನು  ಮತ್ು ಮಮ  ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ 

ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ ಹಸದಿಲಿ್ಲಯ ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಪಿ ಠ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮೋಂದೆ ತ್ರಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ನಿಣಾೊಯಕ 

ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  ಬದಧ ವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಪಿಮಾಣಿ ಕೃತ್ 

ಪಿತ್ರಯು ಅೋಂತ್ಹ ತ್ರ ಪಿೊನ್ ನಿಣಾೊಯಕ ಸಾಕ್ಷಯ ವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಮೂಲಕ. 
 

d) ಈ ಷ್ರತ್ರು ನ್ಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ಯಾವುದೂ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಯಾವುದೇ ಹಕೆನ್ನು  ಮಿತ್ರಗೊಳಿಸರ್ಬರದು ಅಥವಾ 

ದುಬೊಲಗೊಳಿಸರ್ಬರದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಸಮಥೊ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ನಿರಾಕರಿಸರ್ಬರದು, ಅಥವಾ ಒೋಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದಿಲಿ  

ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು , ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಇಲಿದಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರ (ರು) ತ್ನ್ು  ಮತ್ತು  ತ್ನ್ು  ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಬೇಷ್ರತ್ತು ಗಿ, ಅೋಂತ್ಹ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣದ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು  ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರ (ರು) ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಕಷ  ಪಣೆಯನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮನಾು  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಈಗ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ , ಯಾವುದೇ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯ ಸಿ ಳವನ್ನು  ಹಾಕಲು ಮತ್ತು  ಅೋಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ 

ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳನ್ನು  ಅನಾನ್ನಕೂಲ ವೇದಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಲಾಗಿದೆ ಎೋಂದು ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

 

e) ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ನಿೋಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಎರವಲುಗರ (ರು) ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಗೆ ನಿ ಡುತ್ತು ರೆ, ಅೋಂತ್ಹ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ನಿಬೊೋಂಧವಿಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಸಿು  

ವಿರುದಧ ದ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ, ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ತ್ರ ಪಿೊನ್ (ಅದರ ಬಳಕ್ಕ ಅಥವಾ ಉದೆದ  ಶತ್ ಬಳಕ್ಕಯ 

ಹರತ್ತಗಿಯೂ) ಅೋಂತ್ಹ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ನಿ ಡಬಹುದಾದ. 

 

f) ಸಾಲಗರ (ರು) ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ಗಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸವ ತ್ತು ಗಳಿಗಗಿ ಹಕೆು  ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಮೊಕದದ ಮ, ಮರಣದಂಡನೆ, 

ಲಗತ್ರು ನಿೋಂದ ವಿನಾಯಿತ್ರ (ಮರಣದಂಡನೆಯ ನೆರವಿನ್ಲಿ್ಲ , ತ್ರ ಪಿೊನ್ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ ) ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ನ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದ ಮತ್ತು  

ಯಾವುದೇ ಪಿಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಅೋಂತ್ಹ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯು ತ್ನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸವ ತ್ತು ಗಳಿಗೆ, ಅೋಂತ್ಹ ವಿನಾಯಿತ್ರ (ಹಕೆು  ಪಡೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿರಲ್ಲ) 

ಕಾರಣವೆೋಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಳಳ ರ್ಬರದೆೋಂದು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ ಮತ್ತು  ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿೋಂದ 

ಉೋಂಟ್ರಗುವ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅೋಂತ್ಹ ವಿನಾಯಿತ್ರಯನ್ನು  ಹಿೋಂತ್ರರುಗಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮನಾು  ಮಾಡುತ್ತು ನೆ. 
 

10.12 ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ 

a) ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ವಿವಾದಗಳು, ಹಕೆು ಗಳು, ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿೋಂದ ಉೋಂಟ್ರದ ವಯ ತ್ತಯ ಸಗಳು ಮತ್ತು  ಅಥವಾ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು  ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕಯ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯ ಥೊಪಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳುಳ ವ ಏಕೈಕ 

ಮಧಯ ಸಿ ಗರರಿಗೆ ಉಲಿ್ ಖಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವ ಯ ಕಾಯಿದೆ, 1996 ಮತ್ತು  ಅದರ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಾತ್ಮ ಕ ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳು ("ಕಾಯಿದೆ”) 

ಮತ್ತು  ಪಿಶಸಿು , ನಂತ್ರ, ಪಕ್ಷಗಳ ರ್ಮಲ್ ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕಯ ಸಿ ಳ, ಸಿ ಳ ಮತ್ತು  ಆಸನ್ವು ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕ 

ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯನ್ನು  ಇೋಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕಯ ವೆಚ್ಚ , ಮಧಯ ಸಿ ಗರರ ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಎರವಲುಗರ 

(ರು) ಭರಿಸುತ್ತು ರೆ.  
 

b) ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಲೇಖನ್ಕೆ್ಕ  ಒಳಪಟ್ಟಟ , ಸಾಲಗರ (ರು) ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ, ಎಲಿಾ  ಹಕೆು ಗಳು, ವಯ ತ್ತಯ ಸಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಾದಗಳು, ವಯ ವಹಾರದ 

ಹರತ್ತಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೋಂತೆ/ವಯ ವಹಾರಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯ ವಹಾರ/ವಯ ವಹಾರಗಳು ಅೋಂತ್ಹ ವಯ ವಹಾರ, ವಹಿವಾಟ್ಟ ನ್ಮೂದಿಸಿದೆಯೇ 

ಎೋಂಬ ಯಾವುದೇ ಪಿಶ್ನು  ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿ , ದೆಹಲ್ಲಯ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ವಿಶೇಷ್ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುತ್ು ದೆ. 

 

c) ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ತ್ನ್ು  ವಿವೇಚ್ನೆಯಿೋಂದ, ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಿಸಾು ಪಿಸಲು ಉದೆದ  ಶಸಿರುವ ಯಾವುದೇ 

ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ನ ಕಿಮಗಳನ್ನು  ಒೋಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಿಸಾು ಪಿಸಲು ಉದೆದ  ಶಸಿರುವ ಯಾವುದೇ 

ಕಾನೂನ್ನ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳೋಂದಿಗೆ ಸಂಯ ಜಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸಂಯ ಜಿಸಲು ಹಕೆ್ತದೆ ಎೋಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ರ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು. 

 

d) ಇಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊೋಂಡಿರುವ ಯಾವುದನೂು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ್ ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ನಂದಿಸುವುದು, ಸಿ ಮಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು 

ಅಥವಾ ಹರಹಾಕುವುದು ಎೋಂದು ಅರ್ಥೊಸಲಾಗುವುದಿಲಿ , ಈಗ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗರ (ರು), ಭದಿತ್ತ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ 

ಗಯ ರಂಟರುಗಳು, ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು, ಅಥವಾ ಎಸ್ಟ .ಎ.ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಇ.ಎಸ್ಟ .ಐ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ 

ಐಬಿಸಿ, ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಕೆು  ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 
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ಮಧಯ ಸಿಿ ಕ್ಕ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳ ಮೋಂದುವರಿಕ್ಕಯ ಹರತ್ತಗಿಯೂ ಅೋಂತ್ಹ ಹಕೆು ಗಳನ್ನು /ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಚ್ಲಾಯಿಸಲು ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ 

ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ು ವೆ. 

 

10.13 ವಿಸಾು ರತೆ 

ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಯು, 

ಅೋಂತ್ಹ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯಂತೆ, ನಿಷೇಧದ ಅಥವಾ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ದ ಮಟಿಟ ಗೆ ನಿಷ್ಪ ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಆದರೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಉಳಿದ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಅಮಾನ್ಯ ಗೊಳಿಸುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ಹವುಗಳ ರ್ಮಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವುದಿಲಿ  ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ. 
 

10.14 ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳು 

ಈ ಜಿಟಿಸಿಯಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸದ ಹರತ್ತ, ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾೊಡು ಅಥವಾ ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಇಲಿ್ಲಯ 

ಷ್ರತ್ತು ಗಳು ಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ು ವೆ ಅಥವಾ ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಡದಿದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಪಕ್ಷಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕಾಯೊಗತ್ಗೊಳಿಸುತ್ು ವೆ. 

 

10.15 ಲ್ಲಯಾನ್ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಟ್ ಆಫ್ 

a) ಇಲಿಿ  ಏನಿದದ ರೂ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲಗಾರರ ಎಲಿಾ  ಭ್ದು ತೆ (ಗಳು) ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್, 

ಅದರ ಸ್ಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅಿಂಗಸಂಸಿೆ ಗಳ ನಿಯಂತ್ು ಣ/ಸಾವ ಧಿೇನ್ದಲಿಿ  ಅತಿಮುಖಯ ವ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಯನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರಬೇಕ್ಯ. 

ಈ ಹಕಿಕ ನ್ ಹಕ್ಯಕ  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವುದಿಲಿ . 

 

b) ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ್ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸಾಲದಾತ್ರು ಅಹವರಾಗಿರಬಹುದಾದ 

ಯಾವುದೇ ಕ್ು ಡಿಟ್ಸ ಬಾಯ ಲೆನ್್ ಅನ್ನು  ಅನ್ವ ಯಿಸ್ಬಹುದು, ಇಲಿಿ  ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು  ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ದ ತೃಪಿು  ಆದರೆ 

ಪಾವತಿಸ್ದೆ ಉಳಿದಿರುತಾು ರೆ. ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿಿಂದ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ/ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲದ ಯಾವುದೇ/ಎಲಿ  ಸಾಲದಲಿಿ  ಸಾಲಗಾರ (ರು) 

ಸಾಲಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ಸ ಆಫ್ ಹಕಿಕ ದೆ. 
 

c) ಸಾಲಗಾರ (ರು) ಡಿೇಫಾಲ್ರ  (ಗಳು) ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಇಲಿಿ  ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ಲಾದ ಇತ್ರ ಶುಲಕ ಗಳ ಪಾವತಿಯಲಿಿ , ಇಲಿಿ  ಒದಗಿಸಿದ 

ಮುಕಾು ಯದ ಹಕ್ಕ ನ್ನು  ಪೂವ್ಯವಗು ಹವಿಲಿದೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನ್ು  ಬಾಕಿಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದಿಸ್ಲು ಅಹವವ್ಯಗಿದೆ ಎಿಂದು ಈ 

ಮೂಲಕ್ ಒಪಿಿ ಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಳಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ವಿರುದಧ /ನಿಯಂತ್ು ಣದಲಿಿ  ಮತ್ತು  

ಅದರಿಿಂದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ (ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ್) ಅಥವ್ಯ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಿಂದ. 

10.16 ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್ 

a) ಎಲಿಾ  ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು  ಆಬಿಿ ಗರ್ ನಿೋಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಲ ನ್ ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ 

ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ರ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿದ ಹರತ್ತ, ತೆರಿಗೆ ಮಕು  ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ರ ಇಲಿದೆ ಸಪ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಬೇಕು. 

b) ಯಾವುದೇ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವಾಗ, ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು (ಗಳು) ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್ವನ್ನು  ಮಾಡಿದರೆ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಅೋಂತ್ಹ ಅಬಿಿ ಗರ್ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಮಟಿಟ ಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಬೇಕು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್ದ ನಿವವ ಳ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ು ದೆ, ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್ವನ್ನು  ಮಾಡದಿದದ ರೆ ಅದು 

ಪಡೆಯುತ್ರು ದದ  ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  ಸಮನಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

c) ಒಬಬ  ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು (ಅಥವಾ ದರದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್ದ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್) ತ್ರಳಿಸಬೇಕು ಎೋಂದು 

ಅರಿತ್ತಕೊೋಂಡ ತ್ಕ್ಷಣ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅದರ ಪಿಕಾರ. 

d) ಒೋಂದು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್ವನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ  ಪಾವತ್ರಯನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮತ್ರಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ. 

e) ಒಬಬ  ಅಬಿಿ ಗರ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದದ , 1961 ರ ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ  16 ಎ ("ಐಟಿ ಕಾಯ್ದದ ") 

ಯಲಿ್ಲ  ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಪಿಮಾಣಪತಿ್ವನ್ನು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತ್ರಯಳಗೆ ತಿೆ ೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲ್ ಟಿಡಿಎಸ್ಟ 

ಹೋಂದಾಣಿಕ್ಕ ವಿಶಿ್ನ ಷ್ಣೆ ಮತ್ತು  ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಸಕಿ್ತಯಗೊಳಿಸುವ ವಯ ವಸಿ್ಥ  ("ಟಿ  ಸ್ಟ") ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿೋಂದ ಮಾತಿ್ ಡೌನ್ಲ ರ್ಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ತಿೆ ೈಮಾಸಿಕದ ಅೋಂತ್ಯ ದಿೋಂದ ಮತ್ತು  ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಮೊತ್ು ವು ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂನೆ 26 ಎಎಸ್ಟ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಪಿತ್ರಫಲ್ಲಸುತ್ರು ದೆಯ್ದ ಎೋಂದು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. ರ್ಮಲ್ಲನ್ವುಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಒಬಬ  ಬಡಿಿ ಯು ಒಟ್ಟಟ  ಬಡಿಿ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

ಪಾವತ್ರಸಿದರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಪಿಮಾಣಪತಿ್ವನ್ನು  ಸಿವ  ಕರಿಸಿದ ರ್ಮಲ್ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ 

ಕಾಲಮಿತ್ರಯಳಗೆ ಅೋಂತ್ಹ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಪಾವತ್ರಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  ಸಮನಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಸಾಲಗರರಿಗೆ (ಗಳಿಗೆ) ಮರುಪಾವತ್ರಸುತ್ು ದೆ. 

f) ಆದಾಗೂಯ , ಟಿಡಿಎಸ್ಟ (ಇನ್ನು  ಮೋಂದೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮರುಪಾವತ್ರ ಕಿ್ಕ ೈಮ್ಸ ಅನ್ನು  ಸಿವ  ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ಮೋಂದಿನ್ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ೊದ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿ ಡಲಾದ ಕಾಲಮಿತ್ರಗಳ ನಂತ್ರ. 

g) ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂನೆ 26 ಎಎಸ್ಟ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಪಿತ್ರಫಲ್ಲಸಿದ "ಎಫ್" ಸಿಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ನಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯ 

ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಲಟ ಡಿಎಸ್ಟ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಆಬಿಿ ಗರ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಖ್ಯತೆಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಡೆಬಿಟ್ 

ಮಾಡಲು ಅಹೊರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಬಡಿಿ  ಮತ್ತು  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ 

ಎಲಿಾ  ಇತ್ರ ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ಗಳೋಂದಿಗೆ ಹಿೋಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

h) ಮೂಲದಲಿ್ಲ  ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ನಿವವ ಳ ಬಡಿಿ  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪಾವತ್ರಸುವವರುಟಿಡಿಎಸ್") ಗೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಅೋಂತ್ಹ 

ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಕಾನೂನಿನಿೋಂದ ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಕಾೊರದ ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ  ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಅನ್ನು  ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಒದಗಿಸಬೇಕು 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್, ಸಂಬಂಧಿತ್ ತಿೆ ೈಮಾಸಿಕದ ಅೋಂತ್ಯ ದಿೋಂದ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತ್ರಯಳಗೆ ಪಿತ್ರ 

ತಿೆ ೈಮಾಸಿಕಕೆ್ಕ  ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನ್ಮೂನೆ 16 ಎ ಯಲಿ್ಲ  ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಪಿಮಾಣಪತಿ್. ಅೋಂತ್ಹ ಸಮಯದೊಳಗೆ, ಅೋಂತ್ಹ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಟಿಡಿಎಸ್ಟ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂನೆ 26 ಎಎಸ್ಟ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಪಿತ್ರಫಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ ಎೋಂಬುದನ್ನು  ಖ್ಯತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ "ಎಫ್" ಸಿಿ ತ್ರಯೋಂದಿಗೆ. ಒೋಂದು ವೇಳೆ ಅಬಿಿ ಗರ್ ರ್ಮಲ್ಲನ್ವುಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಅೋಂತ್ಹ ಒಬಿಿ ಗರ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಖ್ಯತೆಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವ ಹಕೆನ್ನು  ಕಾಯಿದ ರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ರ್ಬಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ು ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಬಡಿಿ  ಮತ್ತು  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಎಲಿಾ  ಇತ್ರ ವೆಚ್ಚ ಗಳು, 

ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ಗಳೋಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತ್ರಸಬಹುದು. 

i) ಅೋಂತ್ಹ ಸಂದಭೊದಲಿ್ಲ , ಮೋಂದಿನ್ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ೊದ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಿೊಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಪಿಮಾಣಪತಿ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಪಿಮಾಣವನ್ನು  ಕಿ್ಕಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಒಬಬ  ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ವಿನಂತ್ರಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಬಡಿಿ ಯ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತ್ರಯನ್ನು  

ನಿ ಡಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಎಲಿಾ  ಇತ್ರ ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ಗಳನ್ನು  ಅೋಂತ್ಹ ಅಬಿಿ ಗರ್ ಖ್ಯತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

10.17 ರಕ್ಷಣಾತ್ಮ ಕ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು 
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ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಸಿೋಂಧುತ್ವ  ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕ ಇವುಗಳಿೋಂದ ಪೂವಾೊಗಿಹಪಿ ಡಿತ್ವಾಗುವುದಿಲಿ , 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡರ್ಬರದು:  

a) ಅದರಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ಖಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್ಯ ತ್ರದುದ ಪಡಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮಾಪಾೊಡು, ನಿದಿೊಷ್ಟ ವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ೋಂತೆ 

ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಒಪಿಪ ಗೆಯೋಂದಿಗೆ ಮಾಪೊಡಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಅೋಂತ್ಹ ದಾಖಲ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ;  
 

b) ಓಬಿಿ ಗೊ ನ್ೊ ಸಾೋಂಸಿಿ ಕ ರಚ್ನೆಯ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪುನ್ರೊಚ್ನೆ;  
 

c) ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳ (ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಸೇರಿದಂತೆ) ಯಾವುದೇ ರ್ಬಧಯ ತೆ ಅಥವಾ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯ ಅಮಾನ್ಯ ತೆ, ಅಕಿಮ ಅಥವಾ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಳ ದಿರುವಿಕ್ಕ;  
 

d) ಸಾಲಗರರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ದಾಖಲಾತ್ರಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ಯಾವುದೇ ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಪಿವೇಶಸಲು ಅಥವಾ 

ನಿವೊಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದರ ವಾಯ ಯಾಮದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅಕಿಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸಲು ಉದೆದ  ಶಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ 

ಅಧಿಕಾರದ ಕೊರತೆ;  
 

e) ದಿವಾಳಿತ್ನ್ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಥಯ ೊ, ಅೋಂಗವೈಕಲಯ , ಸಾವು ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಬದಲಾವಣೆ, ಸಿಿ ತ್ರ, ನಿಯಂತಿ್ಣ ಅಥವಾ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮಾಲ್ಲ ಕತ್ವ ,  
 

f) ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಶುಲೆ , ಖ್ಯತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಕೆು  ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಲಭಯ ವಿದೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಂಪೂಣೊ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ 

ಅನೂಜಿೊತ್, ಅನೂಜಿೊತ್, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ದುಬೊಲಗೊೋಂಡಿರುವುದು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವುದು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು, ಬದಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ, ಹಕೆು  ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಈಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನು  ಮೋಂದೆ ಓಬಿಿ ಗಸ್ಟೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ವಯ ಕ್ತು ಯಿೋಂದ ಅಥವಾ ವಿರುದಧ ವಾಗಿರಬಹುದು;  

 

g) ಈ ಕಾಯ್ದದ ಯು ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹಕೆು , ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾರಣ, ಈ 

ನಿಬಂಧನೆಗಗಿ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ರ್ಬಧಯ ಸಿ ರ ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪೂವಾೊಗಿಹ, ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ನಿವೊಹಿಸಲು ಕಾಯೊನಿವೊಹಿಸುವ 

ಯಾವುದೇ ಕಿ್ತಯ್ದ, ಲ ಪ, ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸನಿು ವೇಶ. ಪಿದಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿೋಂದ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ್ ಮೂಲಕ; ಅಥವಾ  

 

h) ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಯ. 

 

10.18 ಸಾಮಾನ್ಯ  ಷರತ್ತು ಗಳು 

  

ಸಾಲಗರ (ರು) ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತು ರೆ: 

(a) ಸಾಲಗರ (ರು) ಬಡಿಿ  ದರ, ಮಿತ್ರಮಿ ರಿದ ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅದರ ಲ್ಕೆಾ ಚಾರದ ವಿಧಾನ್, ಇತ್ರ ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳ 

ಪಿಕಾರ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಎಲಿಾ  ಇತ್ರ ಮೊತ್ು ಗಳು ಸಮಂಜ್ಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಎರವಲುಗರನ್ನ ಪಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳ ಅಥೊವನ್ನು  

ಅಥೊಮಾಡಿಕೊೋಂಡಿದಾದ ನೆ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸಿನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣೆಗರಿಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಬಧಯ ತೆಗಳು ಇಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

(b) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯು, ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್/ಅಕ್್ಕ ಸಿೋಂಗ್ ಸಾಲದಾತ್ರಿೋಂದ ಸ್ತಕು /ಪಿಸುು ತ್ವೆೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ, ಫಿೆ  ಮ್ಸವಕ್ೊ ಒಪಪ ೋಂದ 

ಮತ್ತು  ಫಿೆ  ಮ್ಸವಕ್ೊ ಒಪಪ ೋಂದದ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತ್ರಯೋಂದಿಗೆ ಒೋಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಅೋಂಗವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಫಿೆ  ಮ್ಸವಕ್ೊ ಒಪಪ ೋಂದದ ಕೇವಲ ಪಿವೇಶ ಮತ್ತು  ಚೌಕಟಿಟ ನ್ ಒಪಪ ೋಂದದ ಜೊತೆಗಿನ್ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತ್ರಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿರುವ 

ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಹಣೆಗರರನ್ನು  ಮಕು ಗೊಳಿಸುವುದಿಲಿ .  

(c) ಸಾಲಗರ (ರು) ಈ ಜಿಟಿಸಿ ಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಓದಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಅಥೊಮಾಡಿಕೊೋಂಡಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಇದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ 

ಬದಧ ರಾಗಿರಲು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ. ಸಾಲಗರ (ರು) ಅನ್ಕ್ಷರಸಿ ರಾಗಿದದ ರೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಇೋಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಓದಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದದ ಲಿ್ಲ , ಈ ಜಿಟಿಸಿಯ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಓದಿದವರು, ಅನ್ನವಾದಿಸಿದವರು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗರರಿಗೆ (ಸಿ ಳಿ ಯರಿಗೆ) ಸಿ ಳಿ ಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

*ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳು ("ಜಿಟಿಸಿ”) ಹರಿಯಾಣದ ಕನಾೊಲ್ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಸಬ್ ರಿಜಿಸಾಟ ೊರ್ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಡಿಸ್ಥೋಂಬರ್ 04, 2014 

ರಂದು ಡ್ರಕುಯ ಮೋಂಟ್ ಸಂಖ್ಯಯ  9326 ರಂತೆ ಪುಸು ಕ I, ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ನ ೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಿಟಿಸಿ ಗೆ ಮೋಂದುವರಿದಿದೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಯ  82 ರಲಿ್ಲ  ಸಂಖ್ಯಯ  

534, ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ದೆಹಲ್ಲ/ಹಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸಬ್ ರಿಜಿಸಾಟ ೊರ್ VII ನ್ ಕಛೇರಿ, ಡಿಸ್ಥೋಂಬರ್ 09, 2016 ರಂದು ನ ೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  979 ಅನ್ನು  ಪುಸು ಕ 

ಸಂಖ್ಯಯ  4 ರಲಿ್ಲ , ಸಂಪುಟ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಯ  57 ರಿೋಂದ 103 ರ ಸಂಖ್ಯಯ  1614 ಮತ್ತು  ಸಬ್ ರಿಜಿಸಾಟ ೊರ್ ವಿಎ, ಹೌಸ್ಟ ಖ್ಯರ್ಜ ಹಸದಿಲಿ್ಲ / ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ , ರ್ಮ 

03, 2019 ರಂದು ನ ೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  867 ಪುಸು ಕ ಸಂಖ್ಯಯ  4 ರಲಿ್ಲ , ಸಂಪುಟ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಯ  98 ರಿೋಂದ 151 ರವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಯ  463. 

 

 

______________________                                                                 ___________________ 

ಸಹಿ ಸಾಲಗಾರನ್(ರು)                                                                 ಸಹಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್   
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