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ਆਮ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਾਂ  

ਇਹ ਆਮ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ("ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ")* ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ/ੇਨਦਿੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਨ ੰ  ਨਨਯੰਨਤਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀ ਹ ਸਸਿੰਗ ਫ ਈਨ ਾਂਸ ਸਿਸਮਟੇਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ 

ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ L65922DL1988PLC033856 ਦੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇਕੰਪਨੀ ਰਨਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿੱਕ ਕਪੰਨੀ ਫਲੋਰ, 

ਅੰਤਨਰਕਸ਼ ਭਵਨ, 22 ਕਸਤ ਰਬਾ ਗਾਾਂਧੀ ਮਾਰਗ, ਨਵੀ ਾਂ ਨਦਿੱਲੀ - 110001 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਿ”, ਨਕਹੜਾ ਪਰਗਟਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਜਾਾਂ ਅਰਥਾਾਂ 

ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਨਐਚਬੀ/ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਇਸਦ ੇਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ, ਨੋਵੇਨਟਜ਼, 

ਟਰਾਾਂਸਫਰੀ ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਨਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਜੀਟੀਸੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਨਨਿੱ ਖੜਵਾਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇਗਾ (ਹੇਠਾਾਂ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ) ਨਜਸਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਵੰਨਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ.  

 

ਸ ਿੱਥੇ: 

 

ਲੋਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ) ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤਿੱਕ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ). 

ਿੇਖ: 1 

ਪਸਰਭ ਸ਼ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਦਖਿਅਿੰਦ ਜੀ 

1.1 ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪਰਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ 
 

(a) "ਉਧ ਰ ਦੇਣ ਵ ਿੇ ਦੀ ਸਹ ਇਤ   ਰਨ " ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਿੱਤਦਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਿੌਤ ੇਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਨਗਆ ਲੋਨ (ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ) ਦੇ ਇਿੱਕ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਰਾਸਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 

(b) "ਬ  ਇਆ ਰ ਸ਼ੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਅਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਵਆਜ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਨਜਿੱਥੇ ਸੰਦਰਭ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਲੋਨ ਦੀ ਗਰਾਾਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਲੋਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਅਤ ੇ ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 

ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ; 
 

(c) "ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ"ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ, ਜੋ ਨਕ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱਖ ਦੋਵੇਂ, (ਭਾਵੇਂ ਚਲ, ਅਚਲ, ਠੋਸ, ਅਮ ਰਤ 

ਜਾਾਂ ਹੋਰ), ਨਨਵੇਸ਼, ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ, ਬੁਿੱਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਬਿੱਲ, ਕਨਮਸ਼ਨ, ਨਕਦ-ਪਰਵਾਹ, ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲੀਆ , ਲਾਭ, ਰਚੁੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਰ ਵਰਣਨ ਦਾ ਨਸਰਲੇਖ; 
 

(d) "ਆਡੀਟਰ"ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਟੈਂਟਸ/ਆਡੀਟਰਸ, ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਤ ਪਰਨਤਸ਼ਠਾ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਫਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨਕ ਆਡੀਟਰਾਾਂ/ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਟੈਂਟਾਾਂ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ.   
 

(e) "ਉਪਿਬਧਤ  ਅਵਧੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਮਆਦ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈ ਨਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਨਜਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਤ ੇ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; 
 

(f) "ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਿੇ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਾਨਮਤ ਨਵਅਕਤੀ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕ 

ਇਹ ਨਵਸ਼ ੇਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਾਂ ਨਜਵੇਂ ਪਰਸੰਗ ਆਨਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  
 

(i) ਜੇ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਵਅਕਤੀ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਈ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਾਂਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਅਤੇ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਸਦ/ੇਉਸਦ ੇਸੰਬੰਧਤ ਵਾਰਸ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਪਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਕਾਰਜ; 
 

(ii) ਇਕ ੋ-ਇਕ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਨਚੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ, ਮਾਲਕ/ਮਲਕੀਅਤ (ਆਪਣੀ ਨਨਿੱ ਜੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਵਚ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਨਚੰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ) ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੇ/ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਰਸ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਪਰਬੰਧਕ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦ,ੇ ਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਕਾਰਜ; 
 

(iii) ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਨਸ਼ਪ ਐਕਟ, 1932 ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਨਰਨਸ਼ਪ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਫਰਮ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਨਹਭਾਗੀ ਅਤੇ ਬਚ ੇਹੋਏ 

ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਨਹਭਾਗੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਆਪਣੀ ਨਨਿੱ ਜੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ) ਫਰਮ) ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਰਸ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ 

ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਪਰਬੰਧਕ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਤੀਨਨਧ, ਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਕਾਰਜ; 
 

(iv) ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956/2013 ਦੇ ਲਾਗ  ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤ ੇਰਨਜਸਟਰਡ ਇਿੱਕ ਸੀਮਤ (ਨਨਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ 

ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ, ਪਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ;  
 

(v) ਸੁਸਾਇਟੀਆਾਂ ਰਨਜਸਟਰੀਕਰਣ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਨਜਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਾਂ ਨਫਲਹਾਲ ਲਾਗ  ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਨਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਫਲਹਾਲ ਅਤ ੇਨਕਸੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਨਹ-ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ, ਪਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ 

ਕਾਰਜ;  
 

(vi) ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਰਨਜਸਟਰਡ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਇਸਦ ੇ

ਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ, ਪਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ; 
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(vii) ਇਿੱਕ ਨਹੰਦ  ਅਣਵੰਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ("ਐਚਯੂਐਫ"), ਅਨਜਹ ੇਐਚਯ ਐਫ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਚਯ ਐਫ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ 

ਮੈਂਬਰ/ਸਨਹਕਰਮੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ (ਉਸਦ)ੇ ਅਤੇ ਉਸਦ/ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਰਸ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਤੀਨਨਧ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਪਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ, ਉਤਰਾਨਧਕਾਰੀ; ਅਤੇ 
 

(viii) ਇੰਡੀਅਨ ਟਰਿੱਸਟ ਐਕਟ, 1882 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਨਜਸਟਰਡ ਟਰਿੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਚ ੇਹੋਏ ਜਾਾਂ ਬਚ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਚ ੇਹੋਏ ਦੇ ਵਾਰਸ, 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕ ਅਤ ੇਟਰਿੱਸਟ/ਟਰਿੱਸਟੀ (ਇਨ੍ਾਾਂ) ਨ ੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ /ਉਸਦ ੇਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਕਾਰਜ.  
 

"ਪਰਗਟਾਵਾ"ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਿੇ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਨਕਉ ਾਂਨਕ ਨਵਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਸੰਦਰਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਾਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.  
 

(g) "ਟ ਿੱਸਟਆ ਸਮ ਾਂ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਦਨ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਦਨਾਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਨਖਆ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਹਲੀ 

ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਮਤੀ ਦੇ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਨਦਨ ਪਨਹਲਾਾਂ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਦਨਾਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਗਣਤੀ ਨ ੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ. ਉਹ ਨਮਤੀ 

ਨਜਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ;  
  

(h) "ਵਪ ਰ ਸਦਵਸ"ਮਤਲਬ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਦਨ (ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰ ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਐਤਵਾਰ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਛੁਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਜਾਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਹੋਰ ਦਆੁਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ) ਨਜਸ 'ਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫਤਰ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਿੱਲ੍ਾ ਹ;ੈ  
 

(i) "ਸੀਈਆਰਐਸਏਆਈ”ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਕਉਰਟੀਕਰਨ ਅਸੇਟ ਪੁਨਰ ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਹਿੱਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਨਜਸਟਰੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਸੋਨਧਆ 

ਨਗਆ, ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਹਿੱਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਨਠਤ; 

󠄀 

(j) "ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐਿ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਰਾਾਂਸਯ ਨੀਅਨ ਨਸਨਬਲ ਨਲਮਨਟਡ (ਪਨਹਲਾਾਂ ਕਰੈਨਡਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਬ ਰੋ (ਇੰਡੀਆ) ਨਲਮਨਟਡ ਵਜੋਂ ਜਾਨਣਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸੀ); 
 

(k) "ਸਸਹ-ਉਧ ਰ ਫਰੇਮਵਰ  ਸਮਝੌਤ " ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਓਬਲੀਗਰਸ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸਮਿੌਤਾ, ਹੋਰ 

ਗਿੱਲਾਾਂ ਨਾਲ, ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਹਿੱਸਾ (ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ) ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ/ੇ ਬਦਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬੈਂਕਾਾਂ 

ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦਆੁਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖਤੇਰ ਨ ੰ  ਸਨਹ-ਉਧਾਰ' ਬਾਰੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕ ਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. 
 

(l) "ਹ ਿ ਤ ਪੂਰਵ"ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਨਦਸ਼ਟ, ਲੋਨ ਦੀਆਾਂ ਪ ਰਵ-ਵੰਡ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; 
 

(m) "ਉਸ ਰੀ"ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੋਧ, ਨਵੇਂ ਨਨਰਮਾਣ, ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ, ਨਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਆਨਦ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ; 
 

(n) "ਵਿੰਡਣ ਵ ਿੇ "ਮਤਲਬs ਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਜਾਾਂ ਚੈਿੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਨਹਿੱਸ ੇਦੀ ਵੰਡ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਇਸ 

ਜੀਟੀਸੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 2.6 ਅਤ ੇਆਰਟੀਕਲ 2.7. "ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ", "ਵੰਡਣਾ", "ਅਦਾਇਗੀ" ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ; 
 

(o) "ਵਿੰਡ ਪਿੱਤਰ"ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਪਿੱਤਰ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਸਨਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤ ੇ

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਰ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 
 

(p) "ਵਿੰਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ"ਜਾਾਂ"ਅਦ ਇਗੀ ਬੇਨਤੀ ਫ ਰਮ"ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ, ਅਨਜਹ ੇਰ ਪ, 

ਪਦਾਰਥ ਅਤੇਗ ਨਾਲ ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵ;ੇ 
 

(q) "ਸਨਰਧ ਰਤ ਸਮਤੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਉਹ ਨਮਤੀ ਨਜਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ, ਬਕਾਇਆ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹ,ੈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ;ੈ 
 

(r) "ਮਨੋਨੀਤ ਖ ਤ "ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਆਨਦ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  

ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਦਸੇ਼ ਲਈ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;  
 

(s) "ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਤੀਸਨਧੀ"ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਲਖਤੀ 

ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 
 

(t) "ਈਸੀਜੀਸੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੈਡਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਲਮਨਟਡ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿੱਕ ਕੰਪਨੀ 

ਹੈ ਨਜਸਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ U74999MH1957GOI010918 ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਦਾ ਰਨਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਐਕਸਪਰੈਸ ਟਾਵਰਸ, 10 ਤ ੇਹ ੈਫਲੋਰ, ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ, 

ਮੁੰਬਈ - 400021, ਇਸਦ ੇਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤੀਆਾਂ ਸਮੇਤ; 
 

(u) "ਪਰਭ ਵਸ਼ ਿੀ ਤ ਰੀਖ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਨਧਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ; 
 

(v) "ਉਤਸ਼ ਹ"ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਗਰਵੀਨਾਮਾ, ਨਗਰਵੀਨਾਮਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਕਸ਼ਨ, ਲੀਅਨ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਬੋਿ, ਉਲੰਘਣਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਵਕਲਪ, ਅਨਧਕਾਰ, ਨਵਆਜ, ਚਾਰਜ 

(ਭਾਵੇਂ ਨਫਕਸਡ ਜਾਾਂ ਫਲੋਨਟੰਗ), ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਨਕਰਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ, ਵੋਨਟੰਗ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਅਨਧਕਾਰ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਾਂ  
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ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਹਿੱਤ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮਿੌਤ,ੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾੜ ੇਦਾਅਵ ੇਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ. ਅਤ ੇਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਕਸੇ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤਾ 

ਨਗਆ ਕੋਈ ਅਨਧਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਨਜਸਦਾ ਆਰਨਥਕ ਜਾਾਂ ਨਵਿੱਤੀ ਪਰਭਾਵ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ (ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਿੱਤਰਾਾਂ, ਉਪਚਾਰਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ; 
 

(w) "ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਰਮ ਣ -ਪਿੱਤਰ ਨੂਿੰ  ਸਮ ਪਤ  ਰੋ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਡੀਟਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸਰਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾ ਟੈਂਟ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨਾ, 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹ ੈਜੋ ਲੋਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ; 
 

(x) "ਵ ਤ ਵਰਣ   ਨੂਿੰ ਨ" ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ; 
 

(y) "ਬਰ ਬਰ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਸ ਸ਼ਤ"ਜਾਾਂ"ਈ ਐਮ ਆਈ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ 

ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਰਪੁਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਨਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 

ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ; 
 

(z) "ਐਸ ਰੋ ਖ ਤ "ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਿੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਾਂ ਤ ੇਇਿੱਕ ਐਸਕਰੋ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਸਾਾਂਨਭਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

ਇਿੱਕ ਖਾਤਾ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਏਸਕਰੋ ਸਮਿੌਤ ੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ; 

 

(aa) "ਐਸ ਰੋ ਸਮਝੌਤ "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਐਸਕਰ ੋਬੈਂਕ ਨਵਚਕਾਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ/ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਗਿੱਲਾਾਂ ਨਾਲ, ਐਸਕਰੋ 

ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ/ ਜਮ੍ਾਾਂ ਅਤੇ/ ਜਾਾਂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸਆਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰਨਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ, ਵਧਾਇਆ, ਪ ਰਕ, ਸੋਨਧਆ ਅਤੇ 

ਮੁੜ -ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਜਾਾਂ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸੋਨਧਆ ਨਗਆ 
 

(bb) "ਐਸ ਰੋ ਬੈਂ "ਏਸਕਰ ੋ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਐਸਕਰ ੋ ਸਮਿੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਕਰੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਤ ਰ ਪ ਅਤੇ ਗ ਨਾਲ; 
 

(cc) "ਪੂਰਵ -ਸਨਰਧ ਰਤ ਦੀ ਘਟਨ "ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਨਵਿੱਚ ਵਰਨਣਤ ਜਾਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ;ੈ 
 

(dd) "ਸਵਿੱਤੀ ਸ ਿ"ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ1 ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ  ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਨਵਿੱਤੀ ਸਾਲਸਟਟਰੀਟ ਇਿੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦਾ ਅਪਰਲੈ ਅਤ ੇ31 ਨ ੰ  ਸਮਾਪਤ ਹੁਦੰਾ ਹੈਸਟਟਰੀਟ ਤੁਰੰਤ ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਕਲੰੈਡਰ 

ਸਾਲ ਨਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;  
 

(ee) "ਸਵਆਜ ਦੀ ਸਸਥਰ ਦਰ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਨ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਨਵਆਜ ਦੀ ਨਨਰਧਾਰਤ ਦਰ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 

ਹੈ; 

 

(ff) "ਦੀ ਫਿੋਸਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸਦਿਚਸਪੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ (+____%) ਜਾਾਂ (-_____%) ਮਾਰਜਨ, ਨਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨਜਨ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ 

ਪਨਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਮਿੌਤਾ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ; 

 

(gg) "ਫੇਮ "ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਖ -ਵਿੱਖ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਾਂ; 
 

(hh) "ਆਮ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਾਂ"ਜਾਾਂ"ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਅਤ ੇ

ਵੰਡ ਨ ੰ  ਨਨਯੰਤਨਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਨਲਖਤੀ ਸੋਧਾਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ; 
 

(ii) "ਸਰ  ਰ"ਜਾਾਂ"ਸਰ  ਰੀ ਅਥ ਰਟੀ"ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਾਂ ਨਵਭਾਗ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਅਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ, 

ਸਰਕਾਰੀ ਨਵਭਾਗ, ਅਰਧ-ਨਨਆਾਂਇਕ ਏਜੰਸੀ, ਅਰਧ-ਨਨਆਾਂਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ, ਅਰਧ-ਨਨਆਾਂਇਕ ਬੋਰਡ, ਅਰਧ-ਨਨਆਾਂਇਕ ਨਟਰਨਬalਨਲ ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨ, 

ਨਨਯਮ ਜਾਾਂ ਨਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨਜਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਉਪ -ਮੰਡਲ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ, ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਜਾਾਂ ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਉਪ -ਭਾਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਐਚਬੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ; 
 

(jj) "ਗ ਰਿੰਟਰ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨ ੰ  

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਨਹਮਤ ਜਾਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ; 
 

(kk) "ਆਈਬੀਸੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਦਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਅਤੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੋਧ ੇਗਏ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਨਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ 

ਹ;ੈ 

(ll) "ਸਦਿਚਸਪੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ' ਤੇ ਵਸ ਲਣਯੋਗ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨਧਆ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2.4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ; 
 

(mm) " ੇਵ ਈਸੀ ਸਨਯਮਆਰਬੀਆਈ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਮਾਸਟਰ ਨਦਸ਼ਾ - ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਨਦਸ਼ਾ 

ਨਨਰਦੇਸ਼, 2016 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੋਧ ੇਗਏ ਅਨੁਸਾਰ; 
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(nn) "  ਨੂਿੰ ਨ"ਜਾਾਂ"ਿ ਗੂ   ਨੂਿੰ ਨ"ਸਾਰੇ ਨਵਧਾਨ, ਕਾਨ ੰ ਨ, ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਮੰ, ਕਾਨ ੰ ਨ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਨਨਯਮ, ਜ਼ਾਬਤੇ, ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਨਯਮ, 

ਨੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨ, ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼, ਨੀਤੀਆਾਂ, ਨਨਰਦੇਸ਼, ਨਨਰਦੇਸ਼, ਫ਼ਰਮਾਨ, ਫੈਸਲੇ, ਸਰਕ ਲਰ ਅਤ ੇਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਆਨਖਆ ਜਾਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ 

ਦਆੁਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੰਧੀ ਜਾਾਂ 

ਹੋਰ ਨਵਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਜੋ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੀਟੀਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ  ਹਵੋ;ੇ 
 

(oo) "ਉਧ ਰ ਦੇਣ ਵ ਿੇ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਐਕਸੀਨਡੰਗ ਨਰਣਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

(pp) "ਉਧ ਰ"ਜਾਾਂ"ਿੋਨ ਦੀ ਰ ਮ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਨਗਆ/ਨਦਿੱਤ ੇਗਏ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਰਕਮ; 
 

(qq) "ਿੋਨ ਖ ਤ "ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਦਆੁਰਾ ਸੰਭਾਨਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਬਕਾਇਆ/ਰਕਮ ਨ ੰ  ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ 
 

(rr) "ਿੋਨ ਐਪਿੀ ੇਸ਼ਨ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਆੁਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਭਰੇ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਅਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਤੋਂ ਲੋਨ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਕਤ ਨਬਨੈ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਪੀ), ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਰ ਪ ਅਤੇ ਗ ਨਾਲ; 
 

(ss) "ਿੋਨ ਦਸਤ ਵੇਜ"ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਨਗਰਵੀਨਾਮਾ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵ)ੇ, ਉਪਕਰਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪ ਰਕ 

ਸਮਿੌਤ ੇਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਸੋਧਾਾਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ, ਜੋੜ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ/ਸੋਧ ੇਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ. ਮੁੜ -ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਨਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਨੜ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਪਿੱਤਰ, ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ, ਐਮਆਈਟੀਸੀ, ਇਹ ਜੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੜੁੇ 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਨਵਚਾਨਰਆ ਨਗਆ ਸੀ ਨਜਸ ਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਨਰਭਰ ਸੀ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ; 
 

(tt) "ਹ ਸ਼ੀਆ”ਭਾਵ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ ਦਆੁਰਾ ਲਾਗ  ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ ਨਵਿੱਚ ਘਟਾਏ/ਜੋੜ ੇ ਗਏ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ; 
 

(uu) "ਪਦ ਰਥ  ਮ ੜ  ਪਰਭ ਵ"ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਾਰਥਕ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਜਾਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਉਲਟ ਪਨਰਵਰਤਨ (ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਨਰਣੇ ਨਵਿੱਚ) ਇਸ ਨਵਿੱਚ: (a) 

ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ, ਸੰਪਤੀ, ਸੰਪਤੀ, ਸਨਥਤੀ (ਨਵਿੱਤੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ) ਜਾਾਂ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ; (b)ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਓਬਲੀਗਰ ਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨਨਭਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਲੀਗਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਾਾਂ (c) ਲੋਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਨਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਉਪਚਾਰ; ਜਾਾਂ(d) ਅਅੰੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਪ ੰਜੀ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ; ਜਾਾਂ (e) ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮੌਦਨਰਕ, ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ, ਰਾਜਨੀਨਤਕ, ਨਵਿੱਤੀ ਜਾਾਂ ਆਰਨਥਕ ਸਨਥਤੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 

ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਨਵਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਾੜੀਆਾਂ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ 

ਘਰੇਲ  ਜਾਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ (f) ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ, 

ਜਾਾਂ (g) ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਥਤੀ ਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ/ਰਿੱਦ/ਉਲੰਘਣਾ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਜਾਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਟਰਾਾਂਸਫਰ, ਮੁਰੰਮਤ, ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੁਨਰ 

ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਪਰਭਾਵ; 
 

(vv) "ਐਮਆਈਟੀਸੀ"ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ/ਐਨਐਚਬੀ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕ ਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਲੋਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 
 

(ww) "ਐਨਏਸੀਐਚ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਕਲੀਅਨਰੰਗ ਹਾ /ਸ/ਨਸਸਟਮ/ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 

(ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਦਆੁਰਾ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 
 

(xx) "ਐਨਐਚਬੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਨਸੰਗ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਨਸੰਗ ਬੈਂਕ; 
 

(yy) ਗੈਰ-ਸਨਵ ਸੀ ਭ ਰਤੀ ("ਐਨਆਰਆਈ") ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਹੋਰ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਅਰਥਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਐਨਆਰਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ 

ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਗੈਰ -ਨਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹ ੈ(ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ)ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਪੀਆਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ; 
 

(zz) "ਸਜਿੰਮੇਵ ਰ"ਸਮ ਨਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਰੰਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ" ਓਬਲੀਗਰ "ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ; 
 

(aaa) "ਬ  ਇਆ ਰ ਮ"ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਅਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 

ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰੰਤ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ 

ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਨਵਆਜ, ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ, ਪ ਰਵ -ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ, ਈਐਮਆਈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਹੋਰ ਖਰਚ,ੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਨਦ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਲਾਗ  ਹੋਣ, ਦੇ ਕਾਰਨ; 
 

(bbb) "ਹੋਰ ਖਰਚੇ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ, ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਨਨਰੀਖਣ ਖਰਚੇ, ਸਟੈਂਪ ਨਡਟੀਆਾਂ, ਵਸ ਲੀ, ਚੈਕ ਬਾਨਸੰਗ ਖਰਚ,ੇ 

ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ/ਫੀਸ ਅਤ ੇਹਰੋ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  
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ਖਰਚੇ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ /ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ 

-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਸਮੇਤ ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਧਾਨਕ ਜਾਾਂ ਨਵਧਾਨਕ ਖਰਚੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਕਰਜ਼ਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜੋ ਨਕ ਉਸਦ ੇ

ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ.  
 

(ccc) "ਬ  ਇਆ ਖਰਚਆੇਰਟੀਕਲ 2.9.2 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 3.6 (ਬੀ) ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵਆਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਬਕਾਇਆ ਖਰਨਚਆਾਂ 

ਦਾ ਚਾਰਜ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਰਟੀਕਲ 2.9.2 ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਰਟੀਕਲ 

7.1 ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ) ਤੋਂ ਅਨਜਹੀ ਨਡਫਾਲਟ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹ ੇਬਕਾਇਆ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੋ ਨਵਆਜ ਉਿੱਤੇ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 
 

(ddd) "ਪ ਰਟੀ"ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ" ਪਾਰਟੀਆਾਂ "ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮ ਨਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਹੋਵਗੇਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਰਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ; 
 

(eee) "ਸਵਅ ਤੀ ਭ ਰਤ ਦੇ ਬ ਹਰ ਸਨਵ ਸੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਨਨਵਾਸੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ;  
 

(fff) "ਸਵਅ ਤੀ ਭ ਰਤ ਸਵਿੱਚ ਸਨਵ ਸੀ”  ਫੇਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ.   
 

(ggg) "ਭ ਰਤੀ ਮੂਿ ਦ  ਸਵਅ ਤੀ"ਜਾਾਂ"ਪੀ.ਆਈ.ਓ"ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੋਧ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦ ੇਲਈ ਨਨਰਧਾਰਤ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ;  
 

(hhh) "ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ"ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਗਾਹਕ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦ 

ਦੀ ਨਕਸਮ, ਮੌਜ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 

ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਖਾਤਾ ਨਬਆਨ ਜਾਾਂ ਇਸ 

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਨਧਅਮ ਦਆੁਰਾ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨਚਤ ਸਮਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਗਾਹਕ 

ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਖਰੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; 
  

(iii) "ਸਵਅ ਤੀ "ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ , ਇਕ ੋ-ਇਕ ਮਲਕੀਅਤ, ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ, ਸਮਾਜ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਸੀਮਤ ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ 

ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਉਿੱਦਮ, ਗੈਰ -ਸੰਗਨਠਤ ਸੰਗਠਨ, ਐਚਯ ਐਫ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਟਰਿੱਸਟ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਾਂ ਉਸਦੀ 

ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਜਸਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵਅਕਤੀ ਮੰਨਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
 

(jjj) "ਸਡਫੌਿਟ ਦੀ ਸਿੰਭ ਵੀ ਘਟਨ ”  ਭਾਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਨੋਨਟਸ ਦੇਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ, ਪਦਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਨਨਰਧਾਰਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ  ਸ਼ਰਤ ਦੀ 

ਪ ਰਤੀ ਜਾਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ, ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ; 
 

(kkk) "ਪੂਰਵ -ਬਰ ਬਰ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਸ ਸ਼ਤ ਸਵਆਜ"ਜਾਾਂ"ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਸਹ ਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਨਹਲੀ ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਸੁ਼ਰ  ਹਣੋ 

ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਾਂ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤਿੱਕ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਦਰ 'ਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪ ਰਵ -ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 

ਨਕਸ਼ਤ ਨਵਆਜ, ਅਤੇ ਅਨਜਹ ੇਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਰਪੁਏ ਨਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
 

(lll) "ਪੂਰਵ -ਭ ਗਤ ਨ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਨ ਜਾਾਂ ਉਸਦ ੇਨਹਿੱਸ ੇਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਨਯਮਾਾਂ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਾਾਂ ਬਕਾਏ; 
 

(mmm) "ਮ ਿੱਖ ਰ ਮ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਨਕ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਦਿੱਤੀ/ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੈ; 
 

(nnn) "ਸਿੰਪਤੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਲਾਟ, ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ/ਵਪਾਰਕ ਅਚਿੱਲ ਸੰਪਤੀ, ਫਲੈਟ/ਯ ਨਨਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਮ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ 

ਨਹਿੱਸੇਦਾਰੀ/ਸਹ ਲਤ/ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ/ਨਵਕਾਸ ਅਨਧਕਾਰ/ਲਾਭ/ਨਫਕਸਚਰ ਅਤੇ ਨਫਨਟੰਗ/ਇਮਾਰਤ ਅਤੇਚਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱਖ , ਸਾਰੀਆਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਅਮ ਰਤ ਸੰਪਤੀਆਾਂ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ, ਵਾਧ,ੇ ਉਪਕਰਣ, ਨਫਕਸਚਰ ਅਤੇ ਨਫਨਟਗੰ, ਇਮਾਰਤਾਾਂਚ,ੇ ਉਸਾਰੀ/ਉਸਾਰੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ/ਅਨਜਹ ੇਪਲਾਟ ਤੇ 

ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹਾ ਫਲੈਟ/ਯ ਨਨਟ ਸਨਥਤ ਹੋਵੇਗਾ/ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਨਵਾਸ ਯ ਨਨਟ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਅਤ ੇਨਕਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਸ ਜਾਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਜਾਾਂ ਅਰਧ-ਸਥਾਈ ਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਨਨਰਮਾਣ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਾਂ ਨਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ/ਸਾਾਂਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹ ੈਜਾਾਂ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਿੱਲ 

ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਨਜਸਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਈ ਹੈ.  
 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਤੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, "ਸੰਪਤੀ" ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 
 

(i) ਨਕਸੇ ਇਮਾਰਤ/ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਹਿੱਸ ੇਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਪ ਰਾ ਨਨਰਨਮਤ ਖੇਤਰ (ਅਤ ੇਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ), ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਾਂਿੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹਿੱਸਾ 

ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਣਵੰਡੇ ਨਹਿੱਸ ੇਨਜਸ ਉਿੱਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਨਥਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ /ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ; 

(ii) ਇਿੱਕ ਯ ਨਨਟ/ਫਲੈਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਸਮੁਿੱਚਾ ਨਬਲਟ-ਅਪ ਏਰੀਆ (ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ), ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਾਂਿ ੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 

ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੀ ਯ ਨਨਟ/ਫਲੈਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ/ਹੋਵੇਗੀ  
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ਸਨਥਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਣਵੰਡੇ ਨਹਿੱਸ ੇਨਜਸ ਉਿੱਤੇ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਸਨਥਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ /ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; 

(iii) ਇਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮੁਿੱਚਾ ਪਲਾਟ ਨਜਸ ਉਿੱਤੇ ਬਣਤਰ ਸਨਥਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ /ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; 

(iv) ਇਿੱਕ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਲਾਟ ਨਜਸ ਉਿੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; 

(v) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਦਿੱਤ ੇਗਏ/ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧ /ਵਾਧ  ਫਲੋਰ ਸਪੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਨਵਿੱਚ ਅਨਧਕਾਰ, ਨਸਰਲੇਖ ਅਤੇ ਨਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ; ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ 

ਅਤੇ ਨਨਰਮਾਣ ਜੋ ਨਕ ਖੜੇ੍ ਜਾਾਂ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੜੇ੍ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਬੰਨ੍ੇ ਜਾਣਗੇ. ; 
 

(ooo) "ਉਦੇਸ਼"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਉਹ ਕਨ ੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਜਸਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ/ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਵਰਣਨ 

ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ; 
 

(ppp) "ਪੋਸਟ ਡੇਸਟਡ ਚੈ ਸ"ਜਾਾਂ"ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿੱਤਰ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਚੈਕ;  
 

(qqq) "ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ”ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ; 
 

(rrr) "ਆਰਬੀਆਈ ਸਦਸ਼  ਸਨਰਦੇਸ਼"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਮਾਸਟਰ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ 

ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼/ਸਰਕ ਲਰ ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ; 
 

(sss) "ਐਚਐਫਸੀ ਨੂਿੰ  ਆਰਬੀਆਈ ਮ ਸਟਰ ਸਨਰਦੇਸ਼"ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕ ਲਰ ਬੇਅਨਰੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ RBI/2020-21/73 

DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 ਮਾਸਟਰ ਨਨਰਦੇਸ਼ 'ਤ-ੇਗੈਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ-ਹਾਨਸੰਗ ਨਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ (ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ) ਨਨਰਦੇਸ਼, 2021 ਨਮਤੀ 

21 ਫਰਵਰੀ, 2021, ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ; 
 

(ttt) "ਪਰ ਪਤੀਯੋਗ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਨਕ ਸੰਪਤੀ/ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਫੀਸ/ ਪੈਸ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਾਂ ਭਨਵਿੱਖ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 

ਸਾਰੀ ਰਕਮ , ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਨਕਰਾਏ, ਨਵਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਨਕਰਾਏਦਾਰ/ਠੇਕੇਦਾਰ/ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ/ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਨਕਰਾਇਆ, ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ, ਆਮਦਨੀ ਆਨਦ, ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਵਜੋਂ ਪਸੇ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ; 
 

(uuu) "ਸਨਯਮ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਆੁਰਾ ਫੇਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਬੰਧਨ (ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਅਚਿੱਲ ਸੰਪਤੀ 

ਦਾ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤ ੇਤਬਾਦਲਾ) ਨਨਯਮ, 2000 ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਬੰਧਨ (ਰਪੁਏ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਅਤ ੇਉਧਾਰ) ਨਨਯਮ, 2000, ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਬੰਧਨ (ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ) 

ਨਨਯਮ, 2000 ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੋਧਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

 

(vvv) "ਸਰਸ਼ਤੇਦ ਰ", ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (77) ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਅਤ ੇਅਡਵਾਾਂਸ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕ ਲਰ ਜਾਾਂ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ 

ਧਾਰਾ 5 (24 A) ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ; 
 

(www) "ਅਦ ਇਗੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2.8 ਨਵਿੱਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਨਗਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ; 
 

(xxx) "ਅਦ ਇਗੀ ਅਨ ਸੂਚੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਨਕ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ; 
 

(yyy) "ਭ ਗਤ ਨ ਦੀ ਸਮਆਦ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਵਧੀ ਜਾਾਂ ਉਹ ਅਵਧੀ ਨਜਸਨ ੰ  ਸੋਨਧਆ/ਵਧਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, 

ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਟ ਨਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਨਧਆਨ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ/ਵਾਧਾ ਜਾਾਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ; 
 

(zzz) "ਮਨਜੂਰੀ ਪਿੱਤਰ"ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੇਰਨਵਆਾਂ, ਨਨਯਮਾਾਂ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ 
 

(aaaa) "ਐਿੱਸ. ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਐ ਟ" ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆਕਰਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਹਿੱਤਾਾਂ ਨ ੰ  

ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ੇਗਏ ਨਨਯਮ ਅਤ ੇਨਨਯਮ. 
 

(bbbb) "ਖਰਸਚਆਾਂ ਦੀ ਅਨ ਸੂਚੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ/ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ  ਫੀਸਾਾਂ, ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਸਮਾਾਂ -ਸ ਚੀ 

ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨ ੰ  

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਨਧਅਮ ਦਆੁਰਾ 

ਉਨਚਤ ਸਮਿ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
 

(cccc) "ਸ ਰਿੱਸਖਆ"ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਨਜਹੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਰਨਹਤ ਮੌਰਗੇਜ, ਚਾਰਜ (ਭਾਵੇਂ ਸਨਥਰ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਫਲੋਨਟੰਗ ਹੋਵੇ),  
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ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ  ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ, ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੀ ਗਨਹਣੇ, ਲੀਅਨ, ਹਾਈਪੋਥੈਕਸ਼ਨ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਹਿੱਤ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਬੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ/ਅਦਾਇਗੀ 

ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦਆੁਰਾ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ; 
 

(dddd) "ਸ ਰਿੱਸਖਆ  ਵਰ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਨਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਕਾਇਆ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਨਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਵਤਰਣ ਪਿੱਤਰ 

ਨਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ; 
 

(eeee) "ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਦਸਤ ਵੇਜ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ  ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੰਮ, ਸਮਿੌਤੇ, ਕਰਤਿੱਵ, ਨੋਨਟਸ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਾਂ, ਵਚਨਬਿੱਧਤਾਵਾਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼,ੇ ਹਲਫਨਾਮ,ੇ ਨਲਖਤਾਾਂ, 

ਮਨਜ਼ ਰੀਆਾਂ, ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ, ਨਚਿੱਠੀਆਾਂ, ਫਾਈਨਲੰਗ, ਫਾਰਮ, ਭੌਨਤਕ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਸੰਪ ਰਨਤਾ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਦੇ ਨਹਿੱਸ ੇਵਜੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦਆੁਰਾ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਆਨਦ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁਿੱਦਾ। ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੋਨਧਆ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ; 
 

(ffff) "ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਪਰਦ ਤ "ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਜਸ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ/ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ/ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਕਸ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ;ੈ 
 

(gggg) "ਸਵ ਰੇਤ "ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋਕੋਈ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ  ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਦੇ/ ਇਕਿੱਲੇ/ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਜੋ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਸੰਪਤੀ 

ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰਤ ਹਨ. ) ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਕਰੇਤਾ, ਸਨਹਕਾਰੀ ਸਮ ਹ ਹਾਨਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਕੋ 

-ਇਕ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਨਚੰਤਾ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਜਾਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਨਕ ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਿੱਚ ਰੁਿੱਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੇ ਅਧਾਰ 

ਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਵਸਥਾਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ;  
 

(hhhh) "ਛੋਟੀ ਜਗਹ "ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਥਾਵਾਾਂ ਨਜਹੜੀਆਾਂ ਨਗਰ ਪਾਨਲਕਾਵਾਾਂ, ਨਵਧਾਨਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਗਰ ਨਨਗਮਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਨਨਯੰਤਨਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ; 
 

(iiii) "ਟੈ ਸ"ਜਾਾਂ"ਟੈ ਸੇਸ਼ਨ"ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਨਵਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਸਿੱਧ ੇਅਤ ੇਅਨਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰ ਪ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ (ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ/ਟੈਕਸ ਕਿੱਟਣ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੋਤ ਤੇ), ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਨਵਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਨਆਾਂ, ਸਰਚਾਰਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜੁਰਮਾਨਨਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ, ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ, ਲਗਾਏ ਗਏ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ. 
 

1.2 ਸਵਆਸਖਆ 
 

ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ. 
 

(a) ਕਨ ੰ ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਨਲਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਨਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਕਨ ੰ ਨ, ਨਵਵਸਥਾ, 

ਕਾਨ ੰ ਨ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਨਨਯਮ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਕਨ ੰ ਨ, ਨਵਵਸਥਾ, ਕਾਨ ੰ ਨ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਨਿਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ, ਆਰਡਰ, ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਸਾਧਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨਧਆ, ਸੋਨਧਆ ਨਗਆ, ਦਬੁਾਰਾ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਜਾਾਂ ਬਦਨਲਆ ਨਗਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ 

ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ (ਨਵਸ਼ਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਿੱਥੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਅਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਨਪਛਲੇ ਕਨ ੰ ਨ, ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਪਰਬੰਧ, ਆਦੇਸ਼, ਨਨਯਮ ਜਾਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੰਤਰਾਾਂ 

ਲਈ ਇਸਦ ੇਅਨੁਸਾਰ; 
 

(b) ਲੇਖਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫਾਾਂ ਦੇ ਨਸਰਲੇਖ ਨਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਮਿਣ ਨਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ 

ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; 
 

(c) "ਸਮੇਤ" ਅਤੇ "ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ"ੋ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨ ੰ  "ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ" ਜਾਾਂ "ਪਰ" ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਨਹੀ ਾਂ "ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨਨਆ ਜਾਏਗਾ ਨਕ ਕੀ ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਅਨਜਹ ੇਵਾਕਾਾਂਸ਼ ਜਾਾਂ ਆਯਾਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ; 
 

(d) ਇਕਵਚਨ ਸੰਨਖਆ/ਰ ਪ ਦੇ ਹਵਾਨਲਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਬਹਵੁਚਨ ਸੰਨਖਆ/ਰ ਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦ ਜ ੇਪਾਸ;ੇ 
 

(e) ਇਿੱਕ ਨਲੰਗ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਲੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ; 
 

(f) ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੋਧ,ੇ ਨਭੰਨ, ਪ ਰਕ ਜਾਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਜੋਂ 

ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; 
 

(g) ਭਾਗਾਾਂ, ਲੇਖਾਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਭਾਗਾਾਂ, ਲੇਖਾਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਾਂ ਦੇ ਹਨ. ਭਾਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੈਰਾਗਰਾਫਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀ ਾਂ ਨਕਹਾ 

ਜਾਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਨਹਿੱਨਸਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪੈਰਾਗਰਾਫਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਹਨ; 
 

(h) "ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ" ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਨਵਵਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਪ ਰੇ ਆਰਟੀਕਲ (ਨਾ ਨਸਰਫ ਉਪ ਆਰਟੀਕਲ, ਪੈਰਾਗਰਾਫ 

ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਾਂ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਨਨਆ ਜਾਏਗਾ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 
 

(i) ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਇਿੱਕ ਵਾਰੰਟੀ ਦ ਜ ੇਵਾਰੰਟੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਨਕਹਾ 

ਜਾਾਂਦਾ, ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਹਿੱਦ ਜਾਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ; 
 

(j) ਨਕਤਾਬਾਾਂ, ਫਾਈਲਾਾਂ, ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਕਤਾਬਾਾਂ, ਫਾਈਲਾਾਂ, ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ ਜਾਾਂ  

 

 



ਪੰਨਾ 8 ਦੀ 41 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਨਧਅਮ ਨਵਿੱਚ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼, ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ, ਚੁੰਬਕੀ 

ਮੀਡੀਆ, ਨਫਲਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਨਫਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 
 

(k) "ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ" ਪਿੱਤਰ ਜਾਾਂ ਫੈਕਨਸਮਾਈਲ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ 
 

(l) ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਹੋਰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਨਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 
 

(m) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤਿੱਵ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਣਗੀਆਾਂ; 
 

(n) ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਨਲਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਗੈਰ -ਸੰਗਨਠਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਅਤ ੇਦ ਜ ੇਪਾਸ;ੇ 
 

(o) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਧਾਰਾਵਾਾਂ/ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;  
 

(p) ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪੜੇ੍ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ 

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀਆਾਂ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ; 
 

(q) ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਅਤ ੇਹਰੋ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਨੜ੍ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ 
 

(r) ਨਵਚਕਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਸਨਹਮਤੀ ਜਾਾਂ ਨਵਵਾਦ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕਤਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ, 

ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਘਟਨਾ, ਹਾਲਾਤ, ਚਾਰਜ, ਤਿੱਥ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਨਧਕਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਰਵਾਈ, ਭੁਿੱਲ, ਦਾਅਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ, ਨਡਫੌਲਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ, ਦੀ 

ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲਨਕਸੇ ਵੀ ਨਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗੀ; 
 

(s) ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ, ਹਾਲਾਤ, ਲਾਗਤ, ਖਰਚੇ, ਚਾਰਜ, ਤਿੱਥ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ, 

ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਰਵਾਈ, ਛ ਟ, ਦਾਅਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ, ਉਲੰਘਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਮ ਲ ਜਾਾਂ ਹੋਰ, ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲਨਕਸੇ ਵੀ ਨਪਛੋਕੜ ਦਾ ਅਤ ੇਅੰਤਮ 

ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ; 
 

(t) ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਨਰਧਾਰਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਪਦਾਰਥਕ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ ਜਾਾਂ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ; 
 

(u) ਇਸ ਸਮਿੌਤ ੇਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬਆਨ "ਨਗਆਨ" ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦਆੁਰਾ ਯੋਗ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਇਹ ਅਨਜਹਾ ਨਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਉਨਚਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪ ਰਵਕ ਜਾਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ ਹ;ੈ 
 

(v) ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਸਾਾਂਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਣਗੀਆਾਂ. 
 

(w) ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਟਨਾ "ਜਾਰੀ" ਹ ੈਜੇ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਈ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ; 
 

(x) ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤ ੇਅਤੰਮ 

ਅਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ; 
 

(y) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 

(z) ਉਧਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮੁਅਿੱਤਲੀ ਜਾਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਸਦ ੇ ਸਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤ ੇ ਉਪਚਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਿੱਕ ਜੀਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ. 
 

(aa) ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ / ਐਨਐਚਬੀ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਨਸੰਗ ਨਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ / ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 

ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਨਆ ਜਾਏਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਹੀ ਮੁਿੱ inਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਜਹੇ ਸੋਧ ੇਹੋਏ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਓਬਲੀਗਰਸ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਣਗੀਆਾਂ. ਉਪਰੋਕਤ ਕਨਥਤ ਪਿੱਖਪਾਤ 

ਦੇ ਬਗੈਰ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਬਲੀਗਰਸ ਨ ੰ  ਕਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਲੀਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ੇ ਹਏੋ ਹੋਣਗੇ. 
 

(bb) ਹਰ ਇਿੱਕ ਜੀਟੀਸੀ, ਮਨਜ਼ ਰੀ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਨਯੰਨਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ, 

ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਜੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ: 
  

(i) ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ, ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਪਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤ ੇ 
 

(ii) ਜੀਟੀਸੀ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਵਤਰਣ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ; 
 

(cc) ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ ੰਜੀਗਤ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ  
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ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਥ; ਅਤ ੇ
 

(dd) ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਕਤ ੇਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਸਦ ੇਪਰਸੰਗ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਅਰਥਾਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ ਖਾਾਂਦੀਆਾਂ, ਉਹੀ ਅਰਥ ਰਿੱਖਦੀਆਾਂ ਹਨ ਨਜੰਨਾ ਇਸ 

ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. 
 

ਿੇਖ: 2 

ਿੋਨ, ਸਦਿਚਸਪੀ, ਆਸਦ. 

2.1 ਉਧ ਰ 
 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਗ ਅਤੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ. 
 

2.2 ਉਧ ਰ ਦ  ਉਦੇਸ਼ 
 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਨਹਆ ਹੈ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਲੋਨ) ਨਸਰਫ ਲੋਨ 

ਅਰਜ਼ੀ/ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 

ਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਨੈਨਤਕ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ, ਜ ਏਬਾਜ਼ੀ, ਨਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਲਾਟਰੀ, ਨਸਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਧੀਨ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਨਤਬੰਨਧਤ 

ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 
 

2.3 ਸਮਆਦ 
 

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਨਵਤਰਣ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਦਆੁਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ, ਅਨਜਹ ੇਸਮੇਂ 

ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕਵਾਾਂ ਸਮਿ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਿੱਦੇ, ਤਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਵੰਡ 

ਪਿੱਤਰ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ (ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ, ਈਐਮਆਈ ਜਾਾਂ ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਸਨੰਖਆ ਸਮੇਤ) ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਲੋਨ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਵਵੇਕ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਅਨਜਹ ੇਆਕਾਰ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਨਵਵਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ. 
 

2.4 ਸਦਿਚਸਪੀ 
 

2.4.1 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚਣੁੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਤਰਣ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ' ਤੇ, ਉਧਾਰ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 

ਨਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ: 
 

i. ਨਵਆਜ ਦੀ ਸਨਥਰ ਦਰ; ਜਾਾਂ 

ii. ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਅਵਧੀ ਅਤ ੇਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਆਜ ਦੀ ਫਲੋਨਟੰਗ ਦਰ 'ਤੇ ਸਨਥਰ ਨਵਆਜ ਦਰ; ਜਾਾਂ 

iii. ਚਲਦੀ ਨਵਆਜ ਦਰ. 
  

2.4.2 ਲੋਨ 'ਤੇ ਨਵਆਜ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੁ਼ਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਚੈਿੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ /ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਜਾਾਂ ਆਰਟੀਜੀਐਸ, 

ਐਨਈਐਫਟੀ, ਪ ੇਆਰਡਰ/ ਨਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ/ ਬੈਂਕਰ ਚੈਕ, ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਵੰਡੀ ਗਈ 

ਰਕਮ ਦੀ ਵਸ ਲੀ/ ਵਸ ਲੀ ਨਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ . 
 

2.4.3 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁੜ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨ ੰ  ਵਿੱਖਰਾ/ਸੋਧ/ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਚਨਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਭਆਸ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਵਿੱਚ 

ਬਦਲਾਅ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਕਰੈਨਡਟ ਰੇਨਟੰਗ ਨਵਿੱਚ ਨਗਰਾਵਟ, ਨਰਜ਼ਰਵ ਲੋੜਾਾਂ, ਨਵਵਸਥਾ ਦੇ ਨਨਯਮ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ/ਮਾਰਨਜਨ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮੌਜ ਦਾ 

ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ/ਨੀਤੀਆਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ/ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ.  
 

2.4.4 ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ ਬਦਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਨਵਆਜ ਦਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਉਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨਧਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਆਜ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

(ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਆਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪਨਰਵਰਤਨ), ਨਵਆਜ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਨਮਆਦ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਚਾਨਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ) ਨਸਿੱਧੀ ਮੇਲ, ਇਸ ਨ ੰ  ਵਬੈਸਾਈਟ ਤ ੇ

ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਈਮੇਲ, ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਆਨਦ.  
 

2.4.5 ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵਆਜ ਦੀ ਫਲੋਨਟੰਗ ਦਰ ਨ ੰ  ਸਨਥਰ ਨਵਆਜ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ਉਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕੋਲ ਨਵਆਜ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ (ਬੇਨਤੀਆਾਂ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਨਵਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਦਾਇਗੀ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸੋਧ ਜਾਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗ  ਲਾਗ  ਨਵਧਾਨਕ ਨਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ੈ

ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਵਾਧਾ / ਕਮੀ) ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ. 
 

2.4.6 ਨਜੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਆਜ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਲੋਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਨਮਆਦ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ, ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਨਮਆਦ 

ਇਿੱਕ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਈਐਮਆਈ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਵਧਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.  
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2.4.7 ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਆਪਣੇ ਨਨਰਣੇ ਅਤੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ, ਨਵਆਜ ਦਰ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਾਂ ਲਾਗ  ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਤੇ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਅਤ ੇਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਕਈ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਨਸਿੱਧੀ ਮੇਲ ਸਮੇਤ ਮਾਨਧਅਮ, 

ਇਸ ਨ ੰ  ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਈਮੇਲ, ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਆਨਦ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿੱਗੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਨਵਆਜ ਦੀਆਾਂ 

ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦਆੁਰਾ ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਮਿੌਤ ੇਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ.  
 

2.4.8 ਈਐਮਆਈ ਨਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮ ਲ ਅਤੇ ਨਵਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਰਪੁਏ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲ ਨਦਿੱਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 

ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ  
 

ਸਨਥਰ ਨਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਨਜਿੱਥੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਿ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਨਡਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਪਨਹਲੀ ਵਡੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਨਫਰ ਲੋਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਹਿੱਸ ੇਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹ ੇਵਾਧੇ/ਕਮੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਨ 'ਤ ੇ

ਲਾਗ  ਨਵਆਜ ਦੀਆਾਂ ਵਿੱਖ -ਵਿੱਖ ਦਰਾਾਂ ਦੀ ਸਤ ਭਾਰ. ਇਹ ਹੋਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਲੋਨ ਦੇ ਕੁਿ ਨਹਿੱਸ ੇਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਸਨਥਰ ਨਵਆਜ ਦਰ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿੱਖ ੋ

-ਵਿੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਲੋਨ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵੰਨਡਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ 

ਮੰਨਣਗੇ ਨਕ ਲਾਗ  ਨਵਆਜ ਦਰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਲੋਨ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ/ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਿੱਗੇ,ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਤ ਨਵਆਜ,ਇਕਿੱਠੇ ਲਏ ਗਏ ਅਨਜਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.  
 

2.4.9 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ/ ਨੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨਾਾਂ/ ਸਰਕ ਲਰਾਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਾਂ 

ਅੰਦਰ ਨੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਸੋਧ/ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦਾ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵਿੱਤੀ, ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ, ਰਾਜਨੀਨਤਕ, ਨਵਿੱਤੀ 

ਜਾਾਂ ਆਰਨਥਕ ਸਨਥਤੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਘਰੇਲ  ਜਾਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਜਸਦੀ ਰਾਏ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਮਾੜਾ 

ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਕਰੈਨਡਟ ਰੇਨਟੰਗ ਨਵਿੱਚ 

ਨਗਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਮੈਕਰੋ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਆਈਆਾਂ ਹਨ. ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਨਥਕ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਾਂ ਹਨ. 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਲੋਨ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਨੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਮਤੀ ਹੋਵੇ.  
 

2.4.10 ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਲਈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਵਆਜ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਨਭੰਨਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਨਨਰੰਤਰ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ, ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤ ੇਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗੀ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏਗਾ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਾਂ ਘਟਾਈ ਗਈ/ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੰਨਖਆ ਹਰ ਇਿੱਕ/ਨਵਆਜ ਦੀ 

ਫਲੋਨਟੰਗ ਰੇਟ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ.  
 

2.4.11 ਨਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਸਰਫ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਜੇ ਨਵਆਜ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਨਬਨਾਾਂ ਅਗਾ ਨੋਨਟਸ ਨਦਿੱਤ ੇਅਤੇ ਬਦਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 60 (ਸਿੱਠ) ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ/ਬਦਲਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਖਰਚੇ ਜਾਾਂ ਨਵਆਜ.  
 

2.4.12 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤੀ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫ ਨ ੰ  ਅਨਜਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਜਾਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਨਵਆਜ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ (ਲੋਨ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ/ਈਐਮਆਈ ਤ ੇ

ਨਵਆਜ ਸਮੇਤ)) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਅਨਜਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ. 
 

2.4.13 ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ. 
 

2.4.14 ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਵੀ ਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨੇ ਇਿੱਕ ਵਾਜਬ ਅਤ ੇਉਨਚਤ ਅਧਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹ ੈਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ) ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨਸਕ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
 

2.5 ਸਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨ  ਅਤੇ ਬ  ਇਆ ਖਰਚ ੇ
 

2.5.1 ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਚਲਤ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਮਸ਼ਨਰਤ 

ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਸ ਲਈ, ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਅਤ ੇਨਵਆਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਨਹਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵਆਜ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਨਵਿੱਚ 12 (ਬਾਰਾਾਂ) ਬਰਾਬਰ ਨਕਸ਼ਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ.  
 

ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਬਕਾਇਆ ਖਰਚ ੇਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ  ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 

ਤੇ ਪਰਚਨਲਤ ਹੈ. ਦੀ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਜਾਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚ ੇਮੌਜ ਦਾ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ 

ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਸਿੱਧ ੇਮੇਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਈਮੇਲ, ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ' ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਮਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਨਧਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ. ਆਨਦ  
 

2.5.2 ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ, ਸੰਬੰਧਤ ਨਨਯਤ ਤਾਰੀਖਾਾਂ 'ਤੇ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ' ਤੇ, ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤ ੇ

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਨਵਆਜ ਦਰ 'ਤ ੇਨਗਣੀ ਗਈ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਇਿੱਕ ਸਾਲ 

ਨਵਿੱਚ 12 (ਬਾਰਾਾਂ) ਬਰਾਬਰ ਨਕਸ਼ਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ.  
 

2.5.3 ਬਰੋਕਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਖਰਨਚਆਾਂ ਲਈ ਨਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲ ਦੇ 365 (ਨਤੰਨ ਸੌ ਪੰਜਾਹ) ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 
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2.5.4 ਨਵਆਜ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੁ਼ਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.  
 

2.6  ਰਜੇ ਦੀ ਵਿੰਡ 
 

2.6.1 ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2.7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਨਕਸੇ 

ਨਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

2.6.2 ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹਿੱਸਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖਤੀ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ (ਇਿੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨਵਧੀ ਦਆੁਰਾ) ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਿੱਕ ਵੰਡ ਬਨੇਤੀ ਤੇ, ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨਕਸ਼ਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਵਨੰਡਆ ਜਾਵੇ. ਡਬਲਯ ਇਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਨਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 

ਹੈ, ਲੋਨ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵਕੇ ਤੇ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਜਾਾਂ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹ ੇਅੰਤਰਾਲਾਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਵੰਨਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ ੇਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤ ੇਅੰਤਮ, ਨਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ 

ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

2.6.3 ਨਜਿੱਥੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਚੈਿੱਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਚੈਿੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 

ਆਰਟੀਜੀਐਸ, ਐਨਈਐਫਟੀ/ ਪੇਅ ਆਰਡਰ/ ਨਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ/ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਚੈਿੱਕ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਨਜਹ ੇਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਘਟਨਾ, 

ਵੰਡ ਅਨਜਹ ੇਆਰਟੀਜੀਐਸ, ਐਨਈਐਫਟੀ, ਪੇਅ ਆਰਡਰ/ ਨਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ/ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਚੈਿੱਕ/ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ.  
 

2.6.4 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੇਨਤੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਅਨਨਿੱ ਖੜਵਾਾਂ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਭਨਵਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ (ਨਜਵੇਂ ਲਾਗ  ਹਣੋ) ਸਮੇਤ, ਹਰੇਕ ਵੰਡ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਹਰ ਇਿੱਕ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦ ਨਜਆਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਜ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਨਜਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ. ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੇਨਤੀ ਦ ਜ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਨਜਹੀ ਵੰਡ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ. 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਿੱਛਨਗਿੱਛ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਵੰਡ ਲਈ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਖਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏਗੀ.  
 

2.6.5 ਜੇ ਨਕਸ਼ਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਤੋਂ 

ਪਨਹਲਾਾਂ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ ਰਾ ਗੈਰ-ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 

ਸਬ ਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ . 
 

2.6.6 ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਵਸ ਲੀ ਖਰਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਣ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਨਵਵੇਕ ਤ ੇਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. 
 

2.6.7 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨ ੰ  ਅਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

2.6.8 ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਕਲ 2.6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਤਰਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਾਂ ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. ) 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ. 
 

2.7 ਅਦ ਇਗੀ ਦੀ ਸਵਧੀ 

 

2.7.1 ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ੇ

ਹੋਣਗੇ/ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਵਕਰੇਤਾ/ਸਮਗਰੀ, ਸਮਾਨ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਾਂ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ, ਨਜਸਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨ ੰ  "ਨਸਰਫ ਏ/ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ" ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰਗ ਯਾਨੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ("ਆਰਟੀਜੀਐਸ"), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਫੰਡ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

("ਐਨ.ਈ.ਐਫ.ਟੀ"), ਨਸਿੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਨਦ. ਨ ੰ  ਮਨੋਨੀਤ ਖਾਤਾ ਜਾਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. 
 

2.7.2 ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ ਨਨਰਧਾਰਤ ਪਰਨਤਨਨਧੀ/ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਕਰੇਤਾ/ ਸਮਗਰੀ, ਸਮਾਨ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਤਰਫੋਂ, ਨਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਅਤੇ ਦਆੁਰਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ. ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ. ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਨਜਹ ੇਅਨਧਕਾਰਤ ਨਨਯੁਕਤ ਪਰਤੀਨਨਧੀ/ਨਵਕਰੇਤਾ/ਸਮਗਰੀ, ਸਮਾਨ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ/ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਤੀਨਨਧੀ/ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਵਕਰੇਤਾ/ਸਮਗਰੀ, ਸਮਾਨ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ/ਨਵਅਕਤੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਖਾਤ ੇਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

. 
 

2.7.3 ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਨਨ ਨਤਮ ਵੰਡ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ. 
 

2.7.4 ਜੇ ਨਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ  ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਸਨਥਤੀ ਜਾਾਂ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ 

ਵੰਡ ਨਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ,  
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ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਨ ੰ , ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵ.ੇ 
 

2.7.5 ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀਤਾ: ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਕਸੇ 

ਨਵਧਾਨ, ਨੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ, ਸੋਧ, ਸੋਧ ਜਾਾਂ ਮੁੜ-ਅਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਜਾਾਂ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. , ਸਰਕ ਲਰ ਜਾਾਂ ਆਰਡਰ ਆਨਦ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ 

ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7.1 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹ ੋਜਾਣਗੇ ਨਜਸ ਤੋਂ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਅੰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਅਨਨਿੱ ਖੜਵਾਾਂ ਅੰਗ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਹ ੋਨਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ (ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ) ਸਮੁਿੱਚੇ ਲੋਨ ਅਤ ੇਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨ ੰ  

ਤੁਰੰਤ ਦਬੁਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਪੀ) ਅਨਜਹੀ ਨਮਤੀ ਨ ੰ  ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਰੋਧ/ਨਵਰੋਧ/ਨਵਵਾਦ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਨਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਆਨਦ ਤੁਰੰਤ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ .  
 

2.7.6 ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ, ਲੋਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤ ੇਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਾਂ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ 

ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਨਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਨਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ. 
 

2.7.7 ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਨਧਆ ਅਤੇ ਸੋਨਧਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਵਤਰਣ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ 

bਨਲਾਈਨ ਨਵਤਰਣ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ' ਤੇ ਪਨਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਾਂ. 
 

2.8 ਅਦ ਇਗੀ 

 

2.8.1 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ (ਭਾਵ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਖਾਤਾ ਅਦਾਇਗੀਕਰਤਾ ਚੈਕ/ਨਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਨਖਿੱਨਚਆ ਨਗਆ ਜਾਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ/ਐਨ.ਈ.ਐਫ.ਟੀ/ਐਨਏਸੀਐਚ 

ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਡ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਇਕ ੋਨਵਵੇਕ) ਜਦੋਂ ਅਤੇ 

ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵ.ੇ 

 

2.8.2 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਨਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਕੋਲ ਈਐਮਆਈ (ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ) ਅਤ ੇਨਨਰਧਾਰਤ ਨਮਤੀ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਵਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ. 

 

2.8.3 ਜੇ ਨਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ/ਈਐਮਆਈ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਨਜਸਦੀ ਗਣਨਾ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਨਦਿੱਤ ੇਗਏ ਲੋਨ ਦੇ ਨਹਿੱਸ ੇਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੇ ਪ ਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਅਦਾਇਗੀ ਨਮਆਦ. ਹਰ ਇਿੱਕ ਵਾਧ  ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ/ਈਐਮਆਈ ਰਕਮ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ 

ਪੀਈਐਮਆਈਆਈਈਐਮਆਈ ਹਰ ਭਨਵਿੱਖ ਦੇ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ/ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗੀ. 

 

2.8.4 ਨਵਕਲਪਕ ਰ ਪ ਤੋਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਨਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਸਰਫ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸਮੁਿੱਚੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ, ਨਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੁ਼ਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. 

 

2.8.5 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ (a) ਇਸਦ ੇ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਈਐਮਆਈ; ਅਤੇ/ਜਾਾਂ (b) 

ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤਿੱਕ, ਸੰਬੰਧਤ ਨਨਯਤ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ. 

 

2.8.6 ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ/ਈਐਮਆਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ. ਜੇ 

ਅਨਜਹਾ ਨਦਨ ਵਪਾਰਕ ਨਦਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ/ਈਐਮਆਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਪਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਦਵਸ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. 

 

2.8.7 ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 5.3 (a) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਲ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਨ ੰ  ਨਕਰਾਏ ਜਾਾਂ ਮੁਨਾਨਫਆਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਨਰਧਾਰਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਉਨਚਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਾਧਨ (ਲੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਨਕਰਾਏ 

ਤੇ ਡੀਡ/ਸਮਿੌਤਾ) ਦਆੁਰਾ ਛਿੱਡ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਇਹ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਜਹੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਾਾਂ 

ਕਰਵਾਉਣਗੇ. ਅਨਜਹ ੇਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਾਧਨ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਤ ਨਦਨ. 

 

2.8.8 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿੱਤ (7) ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਜਾਾਂ 

ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਾਂ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਜੇ ਅਸਫਲ 

ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ ) ਨਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2.4 ਅਤੇ 2.5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤ ੇ

ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਖਰਚ.ੇ 

 

2.8.9 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਸਮ ਹ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਮੜੁ 

ਅਦਾਇਗੀ ਮੋਡ (ਐਨਏਸੀਐਚ ਜਾਾਂ ਪੀਡੀਸੀ) ਨ ੰ  ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿੱਗੇ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਐਨਏਸੀਐਚ 

ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਨਵਾਾਂ ਸਮ ਹ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਮੋਡ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਭਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ 

ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ. 
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2.8.10 ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਡੀਸੀ ਜਾਾਂ ਐਨਏਸੀਐਚ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਬੈਂਕ/ਨਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦ ਜ ੇਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ/ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪ ਰਵ ਨਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ , ਅਨਜਹ ੇਸਵੈਪ ਖਰਚੇ ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ. 

 

2.8.11 ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ : 

 

(i) ਆਪਣੇ/ਉਸਦ/ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਨ ੰ  ਨਨਰਧਾਰਤਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਤਾਰੀਖ ਤ ੇਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤ ੇਨ ੰ  ਡੈਨਬਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਟਿੱਲ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ੋ("ਹਦ ਇਤ ਪਿੱਤਰ") ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  

ਅਨਜਹ ੇਨਨਰਦੇਸ਼ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਨਜਹ ੇਬੈਂਕਰ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਨਜਹ ੇਬੈਂਕਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ 
 

(ii) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸਦ/ੇਉਸਦੇ/ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਨ ੰ  ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਏਗਾ. 
 

2.8.12 ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਵਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਥੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ,ਗ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦੇ 

ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਨਹਣਗੇ. 
 

2.8.13 ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਟੀਕਲ 2.8 ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਉਲਟ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਜੇ ਲੋਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਿੱਆ 

ਨਗਆ ਹੈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮੜੁ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੜੁ ਅਦਾਇਗੀ 

ਕਰੇਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤ ੇਬੰਨ੍ੀਆਾਂ 

ਰਨਹਣਗੀਆਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪ ਰਕ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ' ਤੇ. ਹਾਲਾਾਂਨਕ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨਜਹ ੇਮੁੜ ਨਨਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਵਧੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਤ ੇਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਮੁੜ -

ਨਨਰਧਾਰਨ ਨ ੰ  ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  

ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ.  
 

ਇਿੱਥੇ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸ ੇ ਗਏ ਉਲਟ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਤ ੇ ਅਤ ੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਐਮਆਈਜ਼, 

ਪੀਈਐਮਆਈਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਨਨਰਧਾਰਤ/ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 
 

2.9 ਭ ਗਤ ਨ ਸਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 
 

2.9.1 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਬੰਧਤ ਨਨਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਤੇ ਈਐਮਆਈ ਜਾਾਂ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਦਾ ਨਨਯਨਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ 

ਨੋਨਟਸ, ਰੀਮਾਈ ਾਂਡਰ ਜਾਾਂ ਸ ਚਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਈਐਮਆਈ ਜਾਾਂ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਨਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਭੁਗਤਾਨ / ਅਦਾਇਗੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ. 
 

2.9.2 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਿ ਦੇ ਦਜੂੇ ਅਸਧ  ਰ ਾਂ ਪਰਤੀ ਪਿੱਖਪ ਤ  ੀਤੇ ਸਬਨ ਾਂ, ਈਐਮਆਈ ਜ ਾਂ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਖਰਸਚਆਾਂ ਦ ੇਭ ਗਤ ਨ ਸਵਿੱਚ  ੋਈ ਦੇਰੀ ਜ ਾਂ 

ਸਡਫ ਿਟ ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਸਿਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਭ ਗਤ ਨ ਿਈ ਸਜਿੰਮੇਵ ਰ ਠਸਹਰ ਏਗ  ਬ  ਇਆ ਖਰਚ ੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਿ ਦ ਆਰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਵੇ  ਅਨ ਸ ਰ 

ਸਨਰਧ ਰਤ ਦਰ ਦ ੇਅਨ ਸ ਰ ਸਡਫ ਿਟ ਦੀ ਰ ਮ 'ਤ,ੇ ਜ ਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਿ ਦ ਆਰ  ਸਨਰਧ ਰਤ  ੀਤੀ ਗਈ ਅਸਜਹੀ ਹੋਰ ਦਰ' ਤੇ ਜ ੋਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ ਸੇ ਵੀ 

ਸਹਿੱਸੇ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਨ ਮਹੀਨੇ ਿਈ ਸਡਫ ਿਟ ਮਿੰਨਦ  ਹੈ..  
 

2.9.3  ਰਜ  ਿੈਣ ਵ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਿ ਨ ਿ ਸਸਹਮਤ ਹਨ ਬ  ਇਆ ਖਰਚ ੇਿੋਨ ਦਸਤ ਵੇਜ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਭ ਗਤ ਨ ਨ   ਰਨ ਸਵਿੱਚ ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਸਿਆਾਂ 

ਦ ਆਰ  ਸ ਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ   ਰਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਿ ਦ ਆਰ  ਿ ਗੂ ਸਵਆਜ ਤੋਂ ਉਿੱਪਰ ਅਤ ੇਵਿੱਧ ਹਵੋੇਗ . ਈਐਮਆਈ ਜਾਾਂ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਸਰ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਬਕਾਇਆ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਡਫੌਲਟ ਇਸ 

ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7.1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
 

2.9.4 ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਪੀਟੀਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7.2 ਨਵਿੱਚ ਨੋਨਟਸ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਾਂ ਸ ਚਨਾਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀਆਾਂ 

ਸੰਬੰਨਧਤ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਇੰਦਰਾਜਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, 

ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਮਾਮਨਲਆਾਂ, ਲੈਣ -ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਨਤਆਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪਰਮਾਣ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. . 
 

2.10 ਪੂਰਵ -ਭ ਗਤ ਨ 
 

2.10.1 ਅਨਜਹੇ ਪ ਰਵ -ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ/ਐਨਐਚਬੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਮਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ 

ਅਨੁਸ ਚੀ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਰਵ -ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਨਤਾ 

ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਰਵ -ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜ ਦਾ 

ਆਰਬੀਆਈ/ਐਨਐਚਬੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ. 
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2.10.2 ਘਟਨਾ ਨਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਤੇ ਨਨਰਪਿੱਖ ਨਵਵੇਕ ਨਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ ਰਵ -ਅਦਾਇਗੀ/ਪਰਵੇਗ ਦੀ 

ਆਨਗਆ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਜਹ ੇਨਹਿੱਸ ੇਦੇ ਪ ਰਵ -ਭੁਗਤਾਨ/ਪਰਵੇਗ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਨਵਿੱਚ ਸੋਧ/ਸੋਧ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ. , ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਸੋਨਧਆ/ਸੋਨਧਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

2.10.3 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਨ ੰ  ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਤੀਹ (30) ਨਦਨਾਾਂ ਦਾ ਨਲਖਤੀ ਨੋਨਟਸ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦ ੇਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪ ਰੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪ ਰਵ -

ਅਦਾਇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪ ਰਵ -ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਨਚਆਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ.  
 

2.10.4 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ 'ਤੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਲੋਨ ਦੀ ਨਡਫਾਲਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ' ਤੇ ਲੋਨ ਨ ੰ  

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ/ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਸਮੇਤ ਸੀਨਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ.ੈ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਪਰਦਾਤਾ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਘਟੀਆ ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਨ ੰ  ਗੈਰ-ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਿੱਕੀ, ਸੋਧ, ਸੋਧ ਜਾਾਂ ਮੁੜ-ਅਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਧਾਨ, ਨੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨ, ਸਰਕ ਲਰ ਜਾਾਂ ਆਰਡਰ ਆਨਦ.  
 

ਇਹ ਹੋਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਪ ਰਵ -ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ ਉਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਨਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 

󠄀 

2.10.5 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਰਾਾਂ) ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਲੋਨ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਤ ੇਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 
 

2.10.6 ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਈਐਿੱਮਆਈ ਦੀ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਸ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਉਨਚਤਗ ਨਾਲ ਉਨਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਕਰੈਨਡਟ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਸਰਫ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਨਯਤ ਨਮਤੀ ਤੇ. ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਨਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.   
 

2.11 ਅਦ ਇਗੀ ਦੀਆਾਂ ਅਿੰਤਮ ਤ ਰੀਖ ਾਂ 
 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਾਂ ਨਲਆ ਨਗਆ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 
 

2.12 ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਸਿਆਾਂ ਦੀ ਸਿੰਯ  ਤ ਅਤੇ  ਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜਿੰਮੇਵ ਰੀ 
 

ਘਟਨਾ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੁਿ ਵੀ ਕਨਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 

ਗਾਰੰਟਰਾਾਂ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਨਹਣਗੇ. ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ/ਉਸਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੀਆਾਂ ਹਨ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਾਲ 

ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਗਾਰੰਟਰ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਦਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਗਾਰੰਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਕਰ.ੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ.ੋ 
 

2.13 ਭ ਗਤ ਨ ਾਂ ਅਤ ੇਪਰ ਪਤੀ ਦ  ਉਪਯੋਗ 
 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਸ ਲੀ, (ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਜਾਾਂ ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਸਮੇਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤ ੇਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ /ਅਨੁਕ ਲ/ਉਨਚਤ ਪੈਸੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਪਤੀ ਜਾਾਂ ਪਰਤੀਭ ਤੀਆਾਂ ਲਾਗ  

ਕਰਨ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਾਂ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮਾਾਂ 

ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਪਰਤੀਭ ਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ. ਜੇ ਅਨਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ/ਸਮਾਯੋਜਨ/ਨਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਕੁਿ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਕ ਲ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸਸੰ਼ੋਨਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.  
 

2.14 ਸਸਵਸਚਿੰਗ ਓਵਰ ਚ ਰਜਸ ਜ ਾਂ ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਸਚਆਾਂ ਦ  ਭ ਗਤ ਨ 
 

ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਨਵਆਜ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਵਆਜ 

ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਨਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵ,ੇ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ , ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਗ  ਸਨਵਨਚੰਗ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਅਿੱਗੇ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਉਹ ਸਮੇਂ 

ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਨਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਰਿੱਖਣ. ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨਜਹ ੇਨਵਕਲਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ 

ਉਹ/ਉਹ/ਉਹ ਸਿੱਠ (60) ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ 

ਵਾਧ  ਖਰਚ ੇਜਾਾਂ ਨਵਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ. 
 

ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦਾ ਨਨਯਜੋਨ  

2.15.1  ਜਦੋਂ ਤੱਕ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿੀ ੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ, ਸਮਾਨ ਮਾਹਸਕ ਹਕਸ਼ਤ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ (FIFO) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 

ਬਕਾਇਆ EMI ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਕਰਮ ਹਵੱਚ ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਹਵਆਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ (ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਸਮੇਤ) ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿੈ।  ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਿੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ EMIs/ਪੂਰਵ-EMIs ਦੇ ਹਵਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਬਕਾਇਆ ਖਰਹਚਆੀਂ/ਫੀਸਾੀਂ/ਟੈਕਸਾੀਂ ਲਈ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ।   
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2.15.2 ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾੀਂ ਨੰੂ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਕਰਮ ਹਵੱਚ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ:  

i. ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇ):  

ii. ਲਾਗਤ ਖਰਚ ੇਖਰਚੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਫੰਡਾੀਂ 'ਤੇ ਹਵਆਜ ਲਾਗੂ ਿਨ।   

iii. PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਖਰਚੇ, ਫੀਸਾੀਂ, ਖਰਚੇ, ਟੈਕਸ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਫਡੰ;   

iv. PEMI (PRE-EMI)  

v. ਵਾਧੂ ਹਵਆਜ ਹਵਧੀ,  

vi. ਹਵਆਜ;   

vii. ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੈ; 

viii. ਮੂਲ ਰਕਮ; 

ix. ਕਰਜਦਾਰ (ਆੀਂ) ਦਆੁਰਾ PNBHFL ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕਸੇ ਵੀ 

ਸਿਲੂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ  ਕਰਜਦਾਰਾੀਂ ਦੀ ਹਜੰਮੇਵਾਰੀ) 

 

2.15.3  ਕਲਾਜ 2.15 ਲਈ ਕਰਜਦਾਰਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਿਲੂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ। ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ PNBHFL, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ, ਇਸ GTC ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜਦਾਰਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਉਿਨਾੀਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 

ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਹਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।   

 

2.15.4  PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਹਵਕਰੀ, ਹਰਕਵਰੀ, ਹਰਕਵਰੀ ਜਾੀਂ ਸੁਰੱਹਖਆ (ਜ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ/ਆਮਦਨੀ PNBHFL ਦੀ ਪੂਰੀ 

ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਆੀਂ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਹਵਆਜ ਜਾੀਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਿੀ ੀਂ ਿੈ। PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ।  

 

2.15 ਜਨਰਿ ਿੀਅਨ ਅਤੇ ਚਿੱਿ ਪੇਣ   
 

ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਕੁਿ ਵੀ ਉਲਟ ਦਿੱਸ ੇਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਇਦਾਦ/ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ (ਚਿੱਲ ਜਾਾਂ ਅਚਿੱਲ) ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆਮ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 

ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦ ਜ ੇਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਆਮ ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ. 
 

2.16 ਰਿੱਦ 
 

ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਪ ਰਵ ਸ ਚਨਾ ਦੇ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਨਕਸੇ 

ਵੀ ਸਮੇਂ, ਲੋਨ ਦੇ ਅੰਡਰਨਵਨ/ਅਣਉਪਲਬਧ/ਅਣਵਰਤੇ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ/ਸੋਧਣ ਦਾ ਨਬਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਾਂ ਵੰਡ 

ਪਿੱਤਰ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਗੀਕਰਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰਿੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਲੋਨ ਦੇ 

ਪਨਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨਖਿੱਚ ੇਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹਿੱਸ ੇਲਈ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਰਨਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ.  
 

2.17 ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਨੂਿੰ  ਈਐਮਆਈ ਸਵਿੱਚ ਬਦਿਣ  
 

2.18.1 ਨਕਸ਼ਤ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 1 (ਇਿੱਕ) ਸਾਲ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਲੋਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਲਏ ਨਬਨਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਆਜ 

ਸਰਨਵਨਸੰਗ ਲੋਨ ਤੋਂ ਈਐਮਆਈ ਸਰਨਵਨਸੰਗ ਲੋਨ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰਵਾਨਤ ਲੋਨ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਏ ਨਬਨਾਾਂ ਪਨਰਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

2.18.2 ਜੇ ਧਾਰਾ 2.18.1 ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਨ ੰ  ਸਵੈਚਨਲਤ ਰ ਪ ਤੋਂ ਬਦਨਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.  
 

2.18.3 ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਸਵੈਚਨਲਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਬਦਨਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਰਵੀਜ਼ਡ ਈਐਮਆਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 

ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ. 
 

2.18.4 ਪਨਹਲੀ ਨਕਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਦੀ ਨਰਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉਸਦ/ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਚਤ/ਚਾਲ  ਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਡੈਨਬਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਥਾਈ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਐਿੱਮਆਈਆਈ ਤੋਂ ਈਐਮਆਈ ਨਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਆਟੋ ਪਨਰਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸੇਵਾ. 
 

ਿੇਖ: 3 

ਸ ਰਿੱਸਖਆ 

3.1 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਅਨਜਹੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ (ਈਜ਼) ਬਣਾਉਣ/ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅਨਜਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ/ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਪਿੱਖ. 
 

3.2  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਨਰਟੀ/ਬੈਂਕ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ/ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ 

ਨਨਰਮਾਣ/ਨਵਸਥਾਰ/ਸੰਪ ਰਨਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਪਿੱਖ ਅਤ ੇ ਇਹ 
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ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਖੁਿੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਨਜਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵਿੱਚ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਹੋਰ. 
 

3.3 [ਉਪਰੋਕਤ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਹਠੇ ਨਲਖੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨਨਰੰਤਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਵਜੋਂ ਅਤ ੇਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਖਰਚੇ ਬਣਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ 

ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇਗ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਥੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਪੋਥੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਧਨ ਉਿੱਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਟਿੱਲ ਅਨਧਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ .]1 
 

3.4 ਕੇਸ ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਜਾਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਨਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ ਰ/ਮਨਜ਼ ਰ/ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  

ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਰਬੰਧ ("ਹੋਰ ਬੈਂ "/"ਹੋਰ ਇ  ਈਆਾਂ") ਨਫਰ ਏਸਕਰ ੋਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਥੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਹਲਾ/ ਦ ਜਾ ਚਾਰਜ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੈਰੀ ਪਾਸ  ਇਸ 'ਤ ੇਚਾਰਜ, ਦ ਜ ੇਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ/ਪਰਦਾਨ/ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਰੀ ਪਾਸ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਬਣਾਏ/ਬਣਾਏ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨ ੰ  ਪਨੜ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼/ਪਨਹਲੇ/ਦ ਜ ੇਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਰੀ ਪਾਸ  ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਾਈਪੋਥੈਕਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰ.ੋ 
 

3.5  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਵਿੱਚ ਨਲਆਾਂਦ ੇਅਨਜਹੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਰ ਪ, ਗ ਅਤ ੇਸਤੁੰਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.  
 

3.6  a) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸੁ਼ਰ  ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਉਣ/ਚਲਾਉਣ/ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੀ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਗਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

b) ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਉ ਾਂਦੇ/ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦ ੇ ਜਾਾਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਕਤ 

ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ/ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ/ਵਧਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦੀ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚ ੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਧਾਰਾ 2.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਐਮਆਈ,ਪੀਈਐਮਆਈਆਈ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ.  
 

c) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਜਾਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਨਵਿੱਚ ਨਡਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 3.6 (ਬੀ) ਦੇ ਤਨਹਤ ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 

ਰਕਮ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ. 
 

3.7 ਕੇਸ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਜਮ੍ਾਾਂ/ਜਮ੍ਾਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ/ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਨਜਸ 

ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ/ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱਖ, ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਰ ਪ 

ਨਵਿੱਚ ਅਤੇਗ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਥੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਡੀਡ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਕੇ, ਅਨਜਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਬਣ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ.  
 

3.8 ਕੇਸ ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਨਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਨੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੰਪਤੀ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਰਸਮਾਾਂ/ਪਰਨਕਨਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.  

 

3.9 ਜੇਕਰ ਭਨਵਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਸਰਲੇਖ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ੇਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ 

ਮੌਰਗੇਜ/ਹਾਈਪੋਥੈਕਸ਼ਨ/ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ/ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਦੋਂ ਨਸਰਲੇਖ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ/ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ 

ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

3.10 ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਾਂ ਸੁਨਵਧਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਲਆ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ 

ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਲੋਨ, ਉਨਚਤ ਰਨਜਸਟਨਰੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਪਛਲਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਆਜ ਹਟਾਓ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ 

ਅਨਜਹੇ ਰਨਜਸਟਨਰੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ.ੋ 
 

3.11ਖਰਸਚਆਾਂ ਦੀ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 
 

󠄀 ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਇਿੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏਗਾ. ਜਾਾਂ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ, ਜੋ ਨਕਸ ੇਨਨਰਧਾਰਤ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਰਨਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦਾ 

ਪਰਮਾਣ ਪਿੱਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਉਹ ਸੀਈਆਰਐਸਏਆਈ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਰਨਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ 

ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ. 

                                                           
1ਨੋਟ: ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਨਡਸਕਾਉ ਾਂਨਟੰਗ (ਐਲਆਰਡੀ) ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗ . 
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3.12ਸਨਰਿੰਤਰ ਸ ਰਿੱਸਖਆ 
 

󠄀 ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ/ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਨਰੰਤਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ (a) ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ੀ ਰਹੇਗੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਵਚਕਾਰਲੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਾਨਤਆਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਨਪਟਾਰੇ ਦਆੁਰਾ ਛੁਿੱਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹਿੱਸਾ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ ; (b) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ (ਹੋਰ) ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ; (c) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ/ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਖਾਨਤਆਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਖੀਰ ਨਵਿੱਚ ਨਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ; ਅਤ ੇ(d) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਗਏ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਖਾਨਤਆਾਂ ਦੇ ਨਬਆਨ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ. 
 

3.13 ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  
 

3.13.1 ਨਜਿੱਥੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਨਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਹਨ ਨਕ  

 

 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ/ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ  ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ/ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ /ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ 

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਨਵਕਲਨਪਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ. 
 

3.13.2 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਲੋਨ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਕ 

ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਕਵਰ ਤਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟ, ਮਾਰਕੇਟੇਬਲ, ਬੇ-ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਿੱਥੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ . ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਉਲਟ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਕਰਜੇ਼ ਦਆੁਰਾ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ  ਘਿੱਟ ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ 

ਤੇ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਲਆਾਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਨਜਹੀ ਘਟਨਾ ਨ ੰ  ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਨਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 
 

3.13.3 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸਨਕਉਨਰਟੀ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਨ ੰ  ਨਲਖਤੀ ਨੋਨਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰਿੱਨਖਆ /ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਤੋਂ 

ਇਸ ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪੁਿੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੋ ਅਨਜਹੀ ਨਰਕਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ. 
 

3.14 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦ ੇਹਨ, ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਜੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸਰਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਥਨ ਨਕਸੇ ਵੀਗ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ 

ਖ਼ਤਰੇ ਨਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਪਤੀ ਉਿੱਤੇ ਨਗਰਵੀਨਾਮ ੇਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ . ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਨਕ 

ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਥਤੀ (ਨਜਵੇਂ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ਼ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ. 
 

3.15 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਹਰੇਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਕਸ ੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ (ਲੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ) ਦੇ ਨਾਲ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਦੀ ਹ.ੈ ਭਾਵੇਂ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ 

ਨਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

3.16 a) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਅਟਿੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ("ਪੀਓਏ") ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ 

ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨਨਭਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ. ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਸਮਨਿਆ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ 

ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਪੀਓਏ ਦਾ ਅਮਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਨਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ/ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਾਂ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਓਏ ਦੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੱਖਪਾਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  

ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ. 
 

󠄀 b) ਇਹ ਅਿੱਗੇ ਸਮਨਿਆ ਅਤ ੇਸਨਹਮਤ ਹ ੋਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀਗ ਨਾਲ ਪੀਓਏ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ/ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ. 
 

3.17 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਅਿੱਗੇ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਲੋਨ ਲਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪੀਓਏ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ: 
 

a) ਲੋਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਨਡਮਾਾਂਡ ਪਰੋਨਮਸਰੀ ਨੋਟ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰ;ੋ 
 

b) ਯੋਜਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ, ਅਨਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਬੀਮ ੇਦੀ ਰਕਮ ਲਈ, ਨਜਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਨਲਸੀ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ;ੋ 
 

c) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਵਿੱਤੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਅੰਡਰਟੇਨਕੰਗ, ਬਾਾਂਡ, ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਮਲ, ਅਤ ੇ

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਜਹੇ ਦ ਜ ੇਸਮਿੌਤ ੇਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰ.ੋ ਇਸ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ 
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ਨਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਨਦਿੱਤ ੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਨਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ' ਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ 

ਵੇਚਣ/ਟਰਾਾਂਸਫਰ/ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ, ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਨਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ. 
 

3.18 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ/ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਐਨਐਚਬੀ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਵਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਐਨਐਚਬੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਵਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਨਗਆ ਨਦੰਦ ੇਹਨ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਦਲਚਸਪੀ ਐਨਐਚਬੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਨਵਿੱਤ ਲਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦ ੇਹਨ. 
 

3.19 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਤੀਭ ਤੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 

ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ. ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਨਵਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਿੱਚ ਪ ਰੇ ਵੇਰਨਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਨਟਸ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸੰਬਧੰਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ 

ਨਨਪਟਾਰੇ/ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੱਕ ਪਰਤੀਭ ਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹ.ੈ . 
 

 

 

 

ਿੇਖ: 4 

ਿੋਨ ਜ ਰੀ  ਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤ ਾਂ 

4.1 ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਸਿਆਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦ ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਕ ਲੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ, ਉਸ ਨੇ/ਉਹਨਾਾਂ 

ਨੇ/ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਨ ਮਾਰਨਜਨ (ਭਾਵ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਘਿੱਟ ਕੀਮਤ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ/ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਾਂ 

ਉਸਾਰੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਦਵਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹ.ੈ  
  

4.2 ਸਸਰਿੇਖ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਸਰਲੇਖ ਖੋਜ ਨਰਪੋਰਟ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ 

ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਨਕ ਉਹ/ਉਹ (ਜਾਾਂ ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਨਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹ,ੈ ਨਵਕਰੇਤਾ/ਨਨਰਮਾਤਾ ਜਾਇਦਾਦ) ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੰਪ ਰਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇਟੇਬਲ ਨਸਰਲੇਖ 

ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਚਾਰਜ/ਲੀਅਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮੁਕਿੱਦਮ/ੇਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਨਜਸਨ ੰ  ਲੋਨ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਨਗਰਵੀ ਰਿੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਸਰਲੇਖ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਚੈਿੱਕ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹ ੈਨਕ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤ ੇfitੁੁਕਵਾਾਂ ਸਮਿਦਾ ਹੈ. 
 

4.3 ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪਨਹਲਾਾਂ: ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ: 
 

(a)  ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਸਿਆਾਂ/ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਪਰਦ ਤ  ਦੀ ਉਧ ਰ ਯੋਗਤ : ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਉਧਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਗੇ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਨਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਪੁਿੱਛਨਗਿੱਛਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਸਮਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

(b)  ਪੂਰਵ-ਸਨਰਧ ਰਤ ਘਟਨ  ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ: ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7.1 ਨਵਿੱਚ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜਾਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.  
 

(c)  ਅਦ ਇਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਸਬੂਤ: ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਪੀਐਸਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ) ਦੀ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ, ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ/ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨੇਤੀ 

ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ. 
 

(d)  ਅਸਧ ਰਨ ਹ ਿ ਤ: ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀ ਾਂ ਵਾਪਰਨਗੇ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵ.ੇ 
 

(e) ਮਨਜੂਰੀ/ਅਸਧ  ਰ:  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਕਾਰਪਰੋੇਟ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮਨਜ਼ ਰੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਹੋਣਗੀਆਾਂ (ਇਸ ਦੇ ਨਨਦੇਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਤ ੇਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ਅੇਰਧਾਰਕ/ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰਿੱਸਟੀਆਾਂ/ 

ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ/ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਹਿੱਤ (ਨਗਰਵੀਨਾਮ,ੇ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦੀ ਨਗਰਵੀਨਾਮਾ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਸੀਨਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ/ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਫਰਮਾਾਂ ਤੋਂ ਅਨਧਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਤਰ/ ਐਚਯ ਐਫ ਦੇ ਸਨਹਕਰਮੀਆਾਂ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ/ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ) ਅਨੁਸਾਰੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਹਾਈਪੋਥੈਕਸ਼ਨ ਨਜਵੇਂ ਲਾਗ  ਹੋਵ)ੇ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  

ਅਨਜਹੀ ਮਨਜ਼ ਰੀਆਾਂ/ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਮਾਨਣਤ ਸਿੱਚੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ. 
 

4.4 ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਲੋਨ) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰਨਹਣਗੇ. 
 

4.5 ਐਸ ਰੋ ਸਮਝੌਤ : ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਐਸਕਰੋ ਏਜਟੰ ਐਸਕਰ ੋਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 



ਪੰਨਾ 19 ਦੀ 41 
 

ਲਈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਐਸਕਰ ੋਸਮਿੌਤ ੇਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਾਂ ਸਮਿੌਤ ੇਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਜਸ 

ਨਵਿੱਚ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤ ੇਤ ੇਲਾਈਅਨ/ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤ ੇਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਅਨਜਹ ੇਚਾਰਜ ਦੀ ਨਰਕਾਰਨਡੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ. ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਕ ਇਸ ਨੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਐਸਕਰ ੋਨਵਧੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਿ ਨਲਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ/ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਐਸਕਰੋ 

ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਕਾਰਜਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੌਨਤਆਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ. 
 

4.6 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਲੋਨ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਕਵਰ ਤਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟ, ਮਾਰਕੇਟੇਬਲ, ਬੇ-ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਿੱਥੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ 

ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ . ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਆੁਰਾ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ  ਘਿੱਟ ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ, ਵਾਪਸ 

ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਵਿੱਚ ਤੁਰਤੰ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਘਟਨਾ ਨ ੰ  ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਨਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 
 

4.7 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਬਾਾਂਡ ਜਾਾਂ ਨਡਮਾਾਂਡ ਪਰੋਨਮਸਰੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. 

  

 

 

 

4.8 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸਨਕਉਨਰਟੀ ਪਰੋਵਾਈਡਰ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਹੇਠ ਨਲਖੇ, ਨਵਧੀਵਤ ਮੋਹਰ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਰ ਪ ਅਤ ੇਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ: 
 

(a) ਪੀਡੀਸੀ. 
 

(b)  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਨਹਮਤੀ, ਮਤੇ, ਪਰਵਾਨਗੀਆਾਂ, ਅਨਧਕਾਰ 

ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਾਂ (ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਨਤ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ. 
 

(c) ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹਵਾਈਅਿੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਨਿੱ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ. 
 

(d)(ਘਟਨਾ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਪੰਨੀ) ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ ਨਕ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ;ੈ 
 

(e) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਉਪ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਬੀਅਰਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 

ਸਮਰਿੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਵਧੀਵਤ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵਕਰੀ ਸਮਿੌਤ ੇਦਾ ਸਬ ਤ (ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

(f) ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨਦਖਾਉਣ ਦੇ ਸਬ ਤ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ. 
 

4.9 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਵਰਗੇ ਸਬ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਇਹ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਨਕਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਨਕ ਲੋਨ ਜਾਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਵੰਨਡਆ ਜਾ ਚੁਿੱਕਾ ਹ,ੈ ਨਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਰਨਤਆ 

ਨਗਆ ਹ ੈਉਦੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਸੇ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਨੈਨਤਕ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 

ਲੈਣ -ਦੇਣ, ਜ ਏਬਾਜ਼ੀ, ਨਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਲਾਟਰੀ, ਨਸਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਨਤਬੰਨਧਤ 

ਗਤੀਨਵਧੀ ਵਜੋਂ. 
 

ਿੇਖ: 5 

ਸਸਹਯੋਗੀ 

5.1ਸ  ਰ ਤਮ  ਇ ਰ ਰਨ ਮੇ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਨਕਕਵੇਂ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 
 

a) ਿੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਲੋਨ) ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ/ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਉਸਦ/ੇਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ ਰ ੇਲੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨਗੇ. ਅਿੱਗੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ 

ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਨੈਨਤਕ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ, ਜ ਏਬਾਜ਼ੀ, ਨਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਲਾਟਰੀ, ਨਸਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਧੀਨ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਨਤਬੰਨਧਤ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਆਡੀਟਰ ਦਆੁਰਾ/ਇਸ ਦਆੁਰਾ 

ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾ ਟੈਂਟ ਦਆੁਰਾ ਅਨਭਆਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

b) ਉਸ ਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦ ਰੀ: ਪਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਲਈ ਪਰਵਾਨਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਅਨਜਹੀ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ/ਉਹ/ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਉਕਤ ਨਨਰਮਾਣ ਨ ੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕਰਨਗੇ 

ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਸ ਦਆੁਰਾ/ਉਸ ਨਵਿੱਚ/ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ /ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ/ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀ ਾਂ, ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਿੱਤੇ/ਪ ਰਤੀ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਪਰਮਾਣਤ ਸਿੱਚੀ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ,ੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ੋਅਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ. ਜੇ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਨਰਮਾਣ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਪਰਵਾਨਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ.  
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c) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਐਮਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ/ ਮੁੜ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰ.ੋ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਖੋਲੇ੍ਗਾ (ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਾਂ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਨਜਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ) ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 

ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖੋਨਲ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ 

ਨਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ/ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. 
 

d) ਆਰਟੀਕਲ 5.3 (b) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਉਨਚਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਾਧਨ (ਲੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਰੈਂਟ ਡੀਡ/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਦਆੁਰਾ ਛਿੱਡ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਇਹ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 

ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਨਜਹ ੇਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਦੇ 7 (ਸਿੱਤ) ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਜਹ ੇਸਾਧਨ ਦੀ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 

ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਪਰਸਤਾਨਵਤ ਪਟੇਦਾਰ/ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਨਵਚਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ ਰਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਨਤਮਾਹੀ ਸਮਿੌਤਾ/ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਬੰਧ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਪਰਸਤਾਨਵਤ ਪਟੇਦਾਰ/ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ 

ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਉਨਚਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਤਕੋਣੀ ਸਮਿੌਤੇ ਨਵਿੱਚ. 
 

e) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤੀ ਯੋਗਾਾਂ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ 

ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਉਿੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਖਤਰੇ ਨਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (ਪਰਸਤਾਨਵਤ 

ਵਸ ਲੀ ਸਮੇਤ) ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਟਿੱਲ 

ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅਨਧਕਾਰਤ ਹਨ  

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ/ਨਕਰਾਏਦਾਰ/ਪਟੇਦਾਰ/ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਨਸਰਫ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ 'ਤ ੇਨਖਿੱਚੇ ਗਏ ਚੈਿੱਕ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜਣ ਲਈ.  
 

f) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹ ੇ ਨਬਆਨ ਅਤ ੇ ਹਰੋ ਵੇਰਵ ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣਗੇ. 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕੋਲ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ.  
 

g) ਦੇਰੀ ਦੇ   ਰਨ ਾਂ ਅਤੇ ਸਡਫੌਿਟ ਦੀ ਘਟਨ  ਬ ਰੇ ਸੂਸਚਤ  ਰੋ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਾਂ ਨਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  

ਨਲਖਤੀ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਰੰਤ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਅਰੰਭ ਜਾਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਖਰੀਦ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੰਪਤੀ 

ਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ (ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਜਾਾਂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਨੋਨਟਸ ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਾਏਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ: 

󠄀 

i) ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਨਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਵਾਦ ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਸਿੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ 

ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਜਾਾਂ ਅੰਤਰ ਸਮੇਤ. 

ii) ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਾਂ ਅਮਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹ.ੈ 

iii) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤਗ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਨਤਕ ਸਨਥਤੀ. 

iv) ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਨਹਭਾਗੀ ਫਰਮ ਜਾਾਂ ਇਕ ੋ-ਇਕ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਚੰਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ, ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵਿੱਤੀ 

ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ 

v) ਸਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਜਨਤਕ/ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨ ੰ  

ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ. 

vi) ਪਤੇ ਜਾਾਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਜਾਾਂ ਵੇਰਵੇ, ਵਰਣਨ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਸਨਥਤੀ (ਵੇਰਵੇ) ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

vii) ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਾਪਰਨ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਘਟਨਾ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 

ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਗਾਰੰਟਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨ ੰ  

ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਲੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ. 

viii) ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗ  ਨਕਰਤ ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸ ੇਉਦਯੋਨਗਕ ਗਤੀਨਵਧੀ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ/ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੜਤਾਲ, 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਬੰਦ, ਅਿੱਗ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਨਫਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ੇਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਾਂ ਨਵਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਭੌਨਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਦੇ ਨਾਲ. 

ix) ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਡਫੌਲਟ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

h) ਸਿੰਪਤੀ ਦੀ ਸਿੰਭ ਿ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਸੰਪੰਨ), ਸੰਪ ਰਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਚੰਗੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 

ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ.  
 

i) ਸਸਰਿੇਖ ਦਸਤ ਵੇਜ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਨਸਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਰਟੀ (i) ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ 

ਕਬਜੇ਼ ਨਵਿੱਚ ਹਨ, (ii) ਜੋ ਭਨਵਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇ ਨਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦ ੇ ਹਨ; (iii) ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਾਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਪਰਟੀ ਉਿੱਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ/ਸੰਪ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਾਾਂ 

ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚਕੁਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਨਦਆਾਂ ਨ ੰ  ਅਨਜਹ ੇ

ਨਸਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਕੰਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ ਰਨ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਸ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪੁਿੱਛਨਗਿੱਛ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 
 

j) ਖਤਰੇ ਸਵਿੱਚ ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਬ ਰੇ ਸੂਸਚਤ  ਰਨ ਿਈ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਅਨਧਕਾਰ 

ਅਤੇ ਨਸਰਲੇਖ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜੋਖਮ ਜਾਾਂ ਖਤਰੇ ਨਵਿੱਚ ਹਨ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮਆੁਫ ਕਰ 

ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ  ਖਤਰੇ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਨਨਵਾਸ 
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ਦੇ ਨਵਸਥਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ). ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਥਤੀ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ) ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ. 
 

k) ਰ ਜਗ ਰ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ, ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਸੂਸਚਤ  ਰਨ ਿਈ.: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ ੇਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ 

ਬਾਰੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵ.ੇ 
 

l) ਸਿੰਸਵਧ ਨ  ਦਸਤ ਵੇਜ ਾਂ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਸਰੀਰ ਚੇ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ   ਦਰਤੀ ਸਵਅ ਤੀ ਤੋਂ ਇਿ ਵ  ਹੋਰ ਇ  ਈ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ/ਤਬਦੀਿੀ/ਸੋਧ ਨੂਿੰ  ਸੂਸਚਤ  ਰਨ : ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਆਪਣੇ/ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ, ਨਨਯੰਤਰਣ, ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ ੇਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀਚੇ, ਇਸ ਦੇ 

ਸੰਚਾਲਨ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਨਦ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ ਰਵ ਸਨਹਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ.  
 

m) ਪਤੇ, ਈਮੇਿ, ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ, ਆਸਦ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਬ ਰੇ ਸੂਸਚਤ  ਰਨ ਿਈ.: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਨਵਾਸ ਜਾਾਂ ਪਿੱਤਰ ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਪਤੇ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, 

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨਕ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ 

ਤੁਰੰਤ ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ. ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. 

 

 

 

n) ਸਨਯਮ ਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ ਾਂ ਦੀ ਪ ਿਣ : ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਗੇ. ਨਕਸੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਜਾਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਤਰ, ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਵਿੱਚ ਨਵਆਨਖਆ ਨਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਤੇ, 

ਵੰਡ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਪਰਬਲ ਹੋਣਗੇ.  
 

o) ਸਨਯਮ ਾਂ ਆਸਦ ਦੀ ਪ ਿਣ  ਅਤ ੇਰਿੱਖ -ਰਖ ਵ ਖਰਸਚਆਾਂ ਦ  ਭ ਗਤ ਨ ਆਸਦ.: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿੱਖਣ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਸੰਬੰਨਧਤ ਅਤ ੇ

ਸੰਬੰਧਤ ਨਨਯਮਾਾਂ, ਨਨਯਮਾਾਂ, ਸੰਬੰਧਤ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਲਮਨਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ, ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ, ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਰਿੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਰਿੱਖ -ਰਖਾਅ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਟੈਕਸ, ਉਪਕਰਣ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਬਕਾਇਆ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਕਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ 

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ. ਐਚਐਫਸੀ ਨ ੰ  ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਇਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਿੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ.  
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਜਾਾਂ ਪੀਆਈਓ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਫੇਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਖ -ਵਿੱਖ ਲਾਗ  ਨਨਯਮਾਾਂ 

ਅਤੇ ਸੋਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ. ਅਨਜਹ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਨ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਐਨਆਰਈ)/ਐਨਆਰਓ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਜਾਾਂ ਅਨਜਹੇ ਚੈਨਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪੈਸੇ ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਫੇਮਾ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਐਨਆਰਆਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। 
 

p) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਦ ਜ ੇਦਾ ਏਜੰਟ ਹ ੈਅਤ ੇਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤ ੇਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਮਨੰਣ ਅਤ ੇ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰਤ ਹੈ. 
 

q) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਵਾਨਤ ਪਰਵਾਨਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 

ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਲਈ ਲੋਨ ਨਲਆ ਨਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 

ਕਰੇਗਾ ਅਨਜਹੀ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਤੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਯੋਜਨਾ/ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ. 
 

r) ਭ ਗਤ ਨ ਦੀਆਾਂ ਸਜਿੰਮੇਵ ਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪ ਿਣ   ਰੋ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਸੰਪਤੀ) ਦੇ ਮਾਲਕ (ਮਾਲਕਾਾਂ) (ਟੈਕਸਾਾਂ, ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 

ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਜਸਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ. 
 

s) ਬੀਮ : ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਚੌਕਸ ਰਨਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 

ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਲੋਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂਕਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਭ ਚਾਲ, ਅਿੱਗ, ਹੜ੍, ਨਵਸਫੋਟ, ਤ ਫਾਨ, ਤ ਫਾਨ, 

ਚਿੱਕਰਵਾਤ, ਨਸਵਲ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਨਰਆਾਂ, ਆਨਦ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਅਨਜਹੀ ਬੀਮਾ 

ਪਾਨਲਸੀ/ਪਾਨਲਸੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਲੌਤਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਇਸਦ ੇਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 

ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤ ੇਨਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ੋਤਾਾਂ ਜੋ ਅਨਜਹੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਨਲਸੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਜੰਦਾ 

ਰਿੱਨਖਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ 'ਤੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਵੀ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ: 

(i)  ਇਹ ਵੀ ਸਨਹਮਤ ਹ ੈਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕਲੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਸਨਹਯੋਗੀ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ, ਸੰਦਰਭ ਜਾਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਬਨਾਾਂ, ਆਰਨਬਟਰੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰਨ, ਸੈਟਲ ਕਰਨ, ਸਮਿੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸੰਦਰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਪ ਰਨ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਬੀਮ ੇਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਐਕਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ (ਪਰਾਾਂ) 'ਤੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ 

ਪਰੰਤ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦ ੇਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਖਰਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ. /ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ;  

(ii)  ਆਨਗਆਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਬੀਮ ੇ 'ਤ ੇਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਨਜਹ ੇਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਜੋ ਨਕ ਲੋਨ ਜਾਾਂ ਆਬਲੀਗੋਰਸ 
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ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਉਹ ਆਪਣੇ/ਆਪਣੇ ਫਡੰ ਨਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਆਨਗਆਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤੀ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਬੀਮਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਓਬਲੀਗਰਸ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਓਬਲੀਗਰ (ਐਸ) 

ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਵਾਦ ਜਾਾਂ ਫਰਕ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਕ ਓਬਲੀਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ;  

(iii) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਉਕਤ ਬੀਮਾ ਪਾਨਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਡਸਚਾਰਜ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ 

ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਦੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ; 

(iv)  ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਅੰਨਸ਼ਕ ਜਾਾਂ ਕੁਿੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਨਨਪਟਾਇਆ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਨਸਰਫ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਹੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਨਜਸ ਨ ੰ  ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪਨਹਲਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਵਾਧ , ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; 

(v) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪਾਨਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਆ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਹੋਰ ਰਕਮਾਾਂ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ 15 (ਪੰਦਰਾਾਂ) ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 

ਕਰਨਗੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲਾਗ  ਅਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. 15 (ਪੰਦਰਾਾਂ) ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ (ਅਸ) ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਹਿੱਸ ੇਵਜੋਂ ਉਹੀ ਨਰਕਵਰੀ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ  

 

(vi)ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮ ੇਦੀ ਨਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਾਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਾਂ ਕਮੀ ਨਕਸ ੇਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਪਿੱਖਪਾਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ. 
 

t) ਅਣਜ ਣ ਜੋਖਮ ਾਂ ਦ ਆਰ  ਸਿੰਪਤੀ ਦ  ਨ  ਸ ਨ/ਨ  ਸ ਨ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਜਸਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ 

ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ. . 
 

u) ਜੋੜ ਾਂ, ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਧੋ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੂਸਚਤ  ਰੋ: ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਣੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ 

ਦਆੁਰਾ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵਾਧੇ ਜਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ/ਸੋਧਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਮਰਿੱਥ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦੇ ਨਾਲ.  
 

v) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਨਜਹੀਆਾਂ 

ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨਧਰਾਾਂ ਨ ੰ  

ਇਸਦੇ ਸੰਗਰਨਹ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਅਿੱਗੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਕਤ ਨਧਰ ਨ ੰ  ਅਨਜਹ ੇਅਨਧਕਾਰ ਸੌਂਪਣ 

ਅਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸ ਲਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਕੰਮਾਾਂ, ਕੰਮਾਾਂ, ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਕੰਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਨੋਨਟਸ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ (ਨਕਦ/ਡਰਾਫਟ/ਚੈਕਾਾਂ 

ਨਵਿੱਚ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਨਣਕ ਰਸੀਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇਣਾ ਅਤ ੇਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕੰਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨਚਤ ਸਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

w) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇਗਾ.  
 

x) ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ  ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ ੇਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਦਾ 

ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਨਜਸ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫਰੀਹੋਲਡ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹ)ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਸਬੰੰਧ ਨਵਿੱਚ 

ਸੰਚਾਰ/ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਅਤੇ ਰਨਜਸਟਰਡ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਾਰੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸਦ/ੇਆਪਣੇ/ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਚੁਿੱਕੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡ ਦੇ 

ਲਾਗ  ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਪਰਮਾਨਣਕ ਤੌਰ' ਤ ੇਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਅਨਜਹ ੇਵਾਹਨ ਡੀਡ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ 

ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ. 
 

y)  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦਆੁਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ' 

ਤੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ. 
 

z) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਪਰਕੋਤ ਨਕਸੇ 

ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਹੋਵੇ. 
 

aa) ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕ ਫਰਮ/ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕ ਫਰਮ/ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਲਖਤੀ ਆਨਗਆ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ ਅਨਜਹੀ ਫਰਮ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ  ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਾਂ ਨਨਪਟਾਉਣਗੇ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ. 
 

bb) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਖਰਚੇ (ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਨਮਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘਾਟੇ 

ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ), ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ' ਤੇ ਹੋਣਗੇ. ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਨਖਿੱਚ ੇਗਏ ਚੈਿੱਕ/ਨਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰ ਪ 

ਨਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ.ੈ 
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cc) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੋਟੋਕਾਪੀ/ਸਿੱਚੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਸਿੱਚੀਆਾਂ ਹਨ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਨਕਸੇ ਵੀ/ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਦੇ ਮ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਕਬਜੇ਼ 

ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨਸਰਫ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ. 
 

dd) ਘਟਨਾ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਿੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਨਬਲਡਰ/ਤੀਜੀ ਨਧਰ/ਨਵਕਰੇਤਾ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਨਡਆ 

ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਕਸੇ ਘਟਨਾ/ਸਨਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਨਰਮਾਤਾ/ਤੀਜੀ ਨਧਰ/ਨਵਕਰੇਤਾ ਕੁਿ 

ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਬਲਡਰ/ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ 

ਰਕਮ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਨਵਕਰੇਤਾ. 
 

ee) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹ/ੈਕੀਤੀ ਹ ੈ(ਸਮੇਤ, ਨਜਿੱਥੇ 

ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ/ਕਾਨ ੰ ਨੀ/ਲੇਖਾ/ਨਵਿੱਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ) / ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਵਿੱਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਸਰਲੇਖ ਦੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ, ਮਨਜ਼ ਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਛਿੱਡਣ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਸਨਹਮਤ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਨਸਰਲੇਖ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਜਾਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜਾਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ 

ਨਨਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਜਾਾਂ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਸਮੇਤ ਨਜਿੱਥੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ/ਮਨਜ਼ ਰੀ ਨਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ. 

ff) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਸਦ/ੇਉਸਦ ੇਵਾਰਸ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਪਰਬੰਧਕ ਅਤ ੇਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ. 

ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ/ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨ ੰ  ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਜਾਾਂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਸੰਬੰਧ 

ਨਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ/ਉਸਦ ੇਵਾਰਸਾਾਂ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਮਾਇੰਨਦਆਾਂ, ਪਰਬੰਧਕਾਾਂ, ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਾਂ ਅਤ ੇਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦੇ ਰ ਪ ਅਤੇਗ ਨਾਲ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਅੰਡਰਟੇਨਕੰਗ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਾਉਣਗੇ. 
 

gg) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਹਰੇਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 

hh) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਪਲਾਟ ਨ ੰ  ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ 

ਅਤੇ ਪਲਾਟ 'ਤ ੇਨਨਰਮਾਣ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਵਾਜਬ ਸਮਨਿਆ ਨਗਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਐਨਐਚਬੀ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ  

ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਨਫਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ, ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਿੱਚ ਨਵਆਜ ਦਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ. 
 

ii) ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਛ ਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਰਣ ਸੇਵਾ ਨਰਜ਼ਰਵ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ ("ਡੀਐਸਆਰਏ”) ਘਟਨਾ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨੇ 

ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਨਲਖਣੀ ਸੀ। 
 

jj) ਸਰਹ ਇਸ਼ੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ: ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਨਥਤੀ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਨਨਵਾਸੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸਦ ੇਮ ਲ ਰ ਪ 

ਨਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. 
 

kk) ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਨਰਕ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ 

ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ੇਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਸਾਰੇ ਨਵਆਜ, ਖਰਚੇ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ ਰਕਮਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ. 
 

ll) ਨ ਗਸਰ  ਸਹੂਿਤ ਾਂ: ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਸਨਥਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣਤ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਉਕਤ ਛੋਟੀ ਨਜਹੀ ਜਗ੍ਾ' ਤ ੇਆਮ ਨਾਗਨਰਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਹਨ, 

ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਬਜਲੀ, ਟ ਟੀ ਪਾਣੀ, ਨਨਕਾਸੀ ਆਨਦ ਅਤੇ ਨਨਰਮਾਣ ਨਕਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ. ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇ

ਤਾਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

mm) ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਸਰਲੇਖ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤ ੇਜਾਾਂਚ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁਿੱਲ ਨਨਰਧਾਰਨ, ਅਮਲ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦ ੇਹਨ. / ਇਸ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਈ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਕਲੀਅਨਰੰਗ ਪਰਣਾਲੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਨਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਟੁਕਲ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਖਰਚੇ. 
 

nn) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਸਾਰੇ) ਸਾਰੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨ ੰ ਨ ਸਮੇਤ (ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨਸਹਤ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤ ੇਸਮਾਨਜਕ ਨਨਯਮ (ਈਐਚਐਸਐਸ)  ਲੋਨ ਦੇ 

ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਐਚਐਸਐਸ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੋਧਾਾਂ) ਅਤ ੇਨਵਿੱਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਲੋਨ/ਕੇਵਾਈਸੀ 

ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ/ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ ਚਨਾਵਾਾਂ) ਇਸਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ. 
 

oo) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼/ਟਰਿੱਸਟੀ ਬੋਰਡ/ਗਵਰਨਨੰਗ ਬਾਡੀ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹ ੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਜਸਦਾ ਨਾਮ 

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਡਫਾਲਟਰ ਸ ਚੀ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੇਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਵ ੇਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਮ ਲ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਾਂ ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਜਾਣਬੁਿੱਿ ਕੇ ਨਡਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
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ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਸਦ ੇਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ/ਟਰਿੱਸਟੀ ਬੋਰਡ/ਗਵਰਨਨੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਨਜਸਦਾ ਨਾਮ ਨਡਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਨਣਆ ਨਗਆ 

ਹੈ ( ਸੀਆਈਬੀਆਈਐਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਆੁਰਾ 'ਜਾਣਬੁਿੱਿ ਕੇ ਨਡਫਾਲਟਰ' ਜਾਾਂ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸ ਚੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ. 
 

pp) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮ ਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਜਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਪਦਾਰਥਕ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ. ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸਮ ਹ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਬਾਹਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ. 
 

qq) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਮੰਨਦ ੇਹਨ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਰੰਟਰ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਕ 

ਨਵਆਜ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਨਵਰਤੀ ਨਕਸ ੇਵੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਨਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੈ ਅਨਜਹ ੇਗਾਰੰਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਚਲਾਏ ਜਾਣ/ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਨਜਹ ੇਬਦਲਾਅ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗਾਰੰਟਰ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ.  
 

rr) ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੇ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਸ ਨਚਤ/ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ: 

i. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਕੋਈ 

ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਨਟਸ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਈੋ ਨੋਨਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਕੋਈ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ 

ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ  ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 

ii. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੋਨਟਸ ਬਾਰੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤੁਰਤੰ ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ; 

iii. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਨਰਹਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਜਸਦਾ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤ ੇਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ' ਤੇ ਜਾਾਂ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦ ੇਕਾਰਨਾਾਂ ਦੀ 

ਨਵਆਨਖਆ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਉਪਾਅ ਲਈ ਚੁਿੱਕ ੇਗਏ ਕਦਮਾਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹ)ੈ ਦੇ ਨਾਲ; 

iv. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਜਸਦਾ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਜਾਾਂ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਪੀੜਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ, ਨਜਸਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਨਹੀ ਾਂ (ਨਜਵੇਂ 

ਲਾਗ  ਹੋਵੇ) ) ਇਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 

v. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ, ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸੰਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ; 

vi. ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਹਨਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ "ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ" ਜਾਾਂ ਸਮਾਨ ਪਛਾਣ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ 

ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਨਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ (ਜਾਾਂ ਖਰੀਦ) 

ਕਰਨਗੇ ਅਨਜਹ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬ ਤਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵ ੋਨਕ ਇਸ 

ਨੇ ਸਾਰੇ "ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ" ਜਾਾਂ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 

ਨਵਚਾਨਰਆ ਨਗਆ; ਅਤੇ 

vii. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰ ੇਤੁਰੰਤ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣ  ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

ss) ਦੇਣਦ ਰੀ ਦੀ ਮ ੜ ਸਥ ਪਨ : ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ 
(ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅਲਿੱਗ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਰਤੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  

ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਨਜਹ ੇਸਮਾਗਮ ਨਵਿੱਚ ਸ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧ  ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

tt) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮੰਨਦ ੇਹਨ, ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ 

ਇਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ. 
 

uu) ਜ ਾਂਚ  ਰਨ ਦ  ਅਸਧ  ਰ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਨਨਰੀਖਣ, ਜਾਾਂ ਨਨਰਮਾਣ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਨਰੀਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਤਿੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤ ੇਨਨਰਮਾਣ/ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 

ਨਮਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜ ਦਾ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਕਪੰਨੀਆਾਂ, 

ਕਰੈਨਡਟ ਨਬਰੋਜ਼ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਜਾਾਂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਨਰੀਖਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ. 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ/ਉਹ/ਇਸ ਨ ੰ /ਉਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਨਨਰਮਾਣ ਦੀਆਾਂ 

ਤਸਵੀਰਾਾਂ ਆਨਦ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਸਬ ਤ ਵੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ. ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਖਰਚ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. 

 

vv) ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਉਨਿਤ ਨਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿੁਲਾਾਂਕਣ/ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ: ਕਰਜਦਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ PNBHFL 

ਜਾੀਂ PNBHFL ਦਆੁਰਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾੀਂਕਣ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਿੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਜਿ ੇਸਮੇਂ 

ਤੱਕ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ (ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ) ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਰਜਦਾਰਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਿ।ੈ  ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਮੁਲਾੀਂਕਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾੀਂਕਣ/ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।  

ww)  
 

ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਆਰਬੀਆਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਨਸੰਗ ਬੋਰਡ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਡਜ਼ਾਈਨਰਾਾਂ ਨ ੰ  

ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਨਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਜੰਨੀ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏ, ਆਨਡਟ, ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਾਾਂ ਟਰਾਾਂਸਨਕਰਪਟ ਬਣਾਉ. ਅਨਜਹ ੇਆਨਡਟ ਦੇ 

ਦਾਇਰੇ ਨਵਿੱਚ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਰੋ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਾਂ. ਅਨਧਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਹੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ.  
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5.2ਨ  ਰ ਤਮ  ਇ ਰ ਰਨ ਮੇ: 
 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ, ਨਜਵੇਂ ਨਕਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਨਕ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਓਬਲੀਗਰਸ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪ ਰਵ ਨਲਖਤੀ ਆਨਗਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ: 
 

a) ਬਜ : ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2.8.7 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਛੁਿੱਟੀ ਜਾਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਬਜੇ਼ (ਭਾਵੇਂ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਾਂ ਭਨਵਿੱਖ 

ਨਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਡ ਨਦਓ ਜਾਾਂ ਨਦਓ. 
 

b)ਬੇਗ ਨਗੀ ਅਤ ੇਸ ਸਵਧ : ਵੇਚ,ੋ ਮੌਰਗੇਜ, ਲੀਜ਼, ਸਬ-ਲੀਜ਼, ਸਮਰਪਣ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜ ੇਪਿੱਖ ਦੀ ਨਦਲਚਸਪੀ, ਘੇਰਨਾ ਜਾਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਪਤੀ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਓ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਹ ਲਤ ਨਹੀ ਾਂ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨਗੇ. 
 

c)ਸਮਝੌਤੇ ਅਤ ੇ ਪਰਬਿੰਧ: ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 5.2 (a) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜੇ਼ ਜਾਾਂ ਨਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਨਵਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ/ਸਥਾਨਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਿੌਤਾ ਜਾਾਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰ.ੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇਗ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ 

ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਓਏ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਡੀਡ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵਕਰੀ 

ਡੀਡ/ਵੇਚਣ/ਨਸਰਲੇਖ ਡੀਡ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਿੌਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ. 
 

 

 

 

 

d) ਵਰਤੋਂ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਬਦਲਣਗੇ; ਜੇ ਸਪੰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੇ 

ਨਵਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਆਜ ਦੀ ਉਿੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਕ ਇਹਕਵਾਾਂ ਸਮਿ ੇਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ 

ਸਮੇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ.ੇ 
 

e) ਪਰ ਪਰਟੀ ਆਸਦ ਦ  ਏ ੀ ਰਨ ਜ ਾਂ ਵਿੰਡ: ਸੰਪਤੀ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸੇ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨਮਲਾਓ ਜਾਾਂ ਨਮਲਾਓ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਵਭਾਜਨ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਪਰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਤਣਗੇ.  
 

(f) ਜਮ ਨਤ ਜ ਾਂ ਗ ਰਿੰਟੀ: ਨਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖੜ੍ੀ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜੇ਼ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਜਾਾਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 

(ਜਾਾਂ ਨਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ), ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਿੱਥੇ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. 
 

g) ਭ ਰਤ ਛਿੱਡ  :ੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛਿੱਡੋ/ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ ਰਕੁ ੋਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਬਨਾਾਂ, ਪਰੰਤ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਨਚਆਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਨਹੀ ਾਂ, ਨਫਰ ਲਾਗ  ਅਤੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਨਥਤੀ ਨ ੰ  ਨਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ. 
 

h) ਮ ਖਸਤਆਰਨ ਮ : ਨਕਸੇ ਵੀਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਚਲਾਉ. 
 

i) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ  ਉਧ ਰ: ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਓ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੰ  ਚਾਰਜ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ. 
 

j) ਸਵ ਰੀ ਡੀਡ ਨੂਿੰ  ਰਿੱਦ  ਰਨ  ਜ ਾਂ ਸਧੋਣ : ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤ ੇ ਨਵਕਰੀ ਡੀਡ/ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਨ ੰ  ਵੇਚਣ//ਜਾਾਂ 

ਸੋਧਣ/ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਵਕਰੀ ਡੀਡ/ਸਮਿੌਤੇ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ/ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿੌਤੇ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵ.ੋ  
 

k)  ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਪਰਬੰਧ ਜਾਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਐਚਯ ਐਫ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲੋ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀਗ ਨਾਲ 

ਅਨਜਹੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਾਲ ਨਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਡੀਡ ਲਾਗ  ਕਰ.ੋ 
 

l)  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਾਂ ਨਨਯੰਤਰਣ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਓ; 
 

m)  ਇਸਦ ੇਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ/ਸੋਧ ਕਰ;ੋ 
 

n)  ਕੋਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰ ੋਜੇ ਮ ਲ ਜਾਾਂ ਨਵਆਜ ਪਰਤੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਤ ਇਸਦੀ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਮਤੀ ਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਰਨਹਤ ਹੋਵੇ; 
 

o) ਰਿੇਵੇਂ ਅਤ ੇਏ ੀ ਰਨ: ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਲਖਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ ਰਲੇਵੇਂ, ਏਕੀਕਰਨ, ਸਮਿੌਤ ੇਜਾਾਂ ਪੁਨਰ ਨਨਰਮਾਣ ਦੀ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; 
 

p) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਟਰਿੱਸਟ ਹਣੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਇਸਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ,ੋ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਿੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਟਰਿੱਸਟ ਫੰਡ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਇਸਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡੋ. ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ/ਵੰਡ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿੱਦ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 
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ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਿੱਸਟੀ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵੰਡ/ਵੰਡ ਨ ੰ  ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ. 
 

5.3 ਨਜੰਨਾ ਨਚਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਨਹਤ ਹੈ, ਓਬਲੀਗਰਸ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ: 
 

a) ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 'ਤ ੇਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਉ; ਅਤ ੇ
 

b) ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ,ੋ ਨਮਸ਼ਨਰਤ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਮਨਹਸ ਸ ਕਰ ੋਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਜਹਾ ਕੁਿ ਕਰ ੋਨਜਸ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪ ਰਵ ਨਲਖਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸਦੀ 

ਵਸ ਲੀ ਨਵਿੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਾਂ ਸਹੀ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਰਿੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਨਤਆਰ 

ਕਰੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ (ਇਸਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਏਜੰਟਾਾਂ ਦਆੁਰਾ) ਨ ੰ  ਇਸ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ 

ਬਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਓ. 
 

ਿੇਖ: 6 

ਉਧ ਰ ਰਤ  ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧਤ  ਅਤੇ ਵ ਰਿੰਟੀਆਾਂ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਨਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਜਵੇਂ ਵੀਕਵਾਾਂ ਹੋਵ,ੇ ਪਰਾਾਂਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ 

ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ: 
 

6.1ਸਿੰਸਵਧ ਨ ਅਤੇ ਅਥ ਰਟੀ: 
 

(a)  ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕ ਸਾਾਂਿਦੇਾਰੀ ਫਰਮ ਹਨ:  
 

i. ਇਹ ਲੋਨ ਲੈ ਨਰਹਾ ਹੈ/ਆਪਣੀ ਸਾਾਂਿੇਦਾਰੀ ਡੀਡ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਤ ੇਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਨਸ਼ਪ ਡੀਡ ਜਾਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਨਸ਼ਪ ਐਕਟ, 

1932 ਜਾਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਾਂਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ;  

 

 

 

ii. ਲੋਨ ਲੈਣਾ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ (ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤ ੇਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ 

ਬੰਨ੍ਦਾ ਹੈ), ਅਤ ੇਇਹ ਨਕ ਇਹ ਸਾਾਂਿੇਦਾਰੀ ਲਾਗ  ਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਲੋਨ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਨਹਭਾਗੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਸਾਾਂਿੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਅਤ ੇਕਈਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਮਾਨਣਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ;ੈ 
 

iii. ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਤੀ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨ ੰ  ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਜਾਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ 

ਛੋਟਾ ਨਜਹਾ ਨਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ;  
 

iv. ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਹਭਾਗੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਹੋਰ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; 
 

v. ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਹਭਾਗੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਹੋਰ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; 
 

vi. ਆਰਬੀਆਈ/ਈਸੀਜੀਸੀ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ/ਬੈਂਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸ ਚੀਆਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਹਭਾਗੀ ਨਡਫਾਲਟਰ/ਨਵਲਫਲ ਨਡਫਾਲਟਰ ਦੇ ਰ ਪ 

ਨਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ; 
 

vii. ਸੀਆਈਬੀਆਈਐਲ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਡਫਾਲਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਜਾਾਂ ਹੋਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਹਭਾਗੀ ਨਡਫਾਲਟਰ/ਬੇਈਮਾਨ ਨਡਫਾਲਟਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਅਤੇ 

ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; ਅਤ ੇ
 

viii. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸ ਨਚਤ 

ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਮੌਤ ਜਾਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਹਭਾਗੀ ਨਹੀ ਾਂ 

ਲਵੇਗਾ. ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨ ੰ  ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ. 
 

(b)  ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਿੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ 
 

(i) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ ਸਨਕਉਨਰਟੀ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਨ ਲੈਣ/ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਨਕਆ ਨਹੀ ਾਂ 

ਨਗਆ ਹੈ;  
 

(ii) ਕੋਈ ਵੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਹੋਰ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹ;ੈ 
 

(iii) ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਹੋਰ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ/ਹਨ; 
 

(iv) ਆਰਬੀਆਈ/ਈਸੀਜੀਸੀ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ/ਬੈਂਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸ ਚੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਡਫਾਲਟਰ/ਨਵਲਫਲ ਨਡਫਾਲਟਰ ਦੇ ਰ ਪ 

ਨਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ; 
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(v) ਸੀਆਈਬੀਆਈਐਲ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਡਫਾਲਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਜਾਾਂ ਹੋਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਡਫਾਲਟਰ/ਬੇਈਮਾਨ ਨਡਫਾਲਟਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; 
 

(vi)  ਸਾਰੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਹਨ; ਅਤੇ  
 

(vii) ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਨਨਯਮ 

ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ.  
 

(c)  ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਨਕ: 
 

(i)  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਨ ਲੈਣ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਰੋਨਕਆ ਨਹੀ ਾਂ 

ਨਗਆ ਹੈ;  
 

(ii) ਸਾਰੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇ

ਅਨਧਕਾਰ ਹਨ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ  
 

(iii) ਲੋਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਿੌਤ ੇਦੇ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਨਨਯਮ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ 

ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਜਾਾਂ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ.  
 

(d) 󠄀 ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਕਾਰਤਾ ਇਿੱਕ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਾਂ ਟਰਿੱਸਟ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
 

(i) ਇਿੱਥੇ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ/ਟਰਿੱਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹ ੈਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗ  

ਟਰਿੱਸਟ ਡੀਡ/ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ/ਨਨਯਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਾਂਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ; 
 

(ii) ਲੋਨ ਲੈਣਾ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਾਂ ਪਬਨਲਕ ਟਰਿੱਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਨਕ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਿੱਸਟ 

ਲਾਗ  ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਲੋਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਨ ੰ  ਉਨਚਤ ਮਨਤਆਾਂ/ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਮਾਨਣਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ;ੈ ਅਤੇ 
 

(iii) ਲੋਨ ਲੈਣਾ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਹ ੈਅਤੇ ਟਰਿੱਸਟ ਡੀਡ/ਉਪ-ਨਨਯਮਾਾਂ/ਨਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ 

ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਹੈ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਨਨਯਮ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਾਂ ਉਪਬੰਧਨ ਜਾਾਂ ਫੰਡ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ 

ਕਰਨਾ. 
 

(e)  ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਐਚਯ ਐਫ ਹ,ੈ ਇਹ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ:  
 

i. ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਜਹੀ ਨਦਲਚਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਪਰੋਕਤ ਐਚਯ ਐਫ ਦੇ ਸਨਹ-ਸਨਹਭਾਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇ

ਸਨਹ-ਸਨਹਭਾਗੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ;  

 

ii. ਕਰਤਾ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਐਚਯ ਐਫ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਨਹ-ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ; 
 

iii. ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਨਨਯਮ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੀਆਾਂ 

ਸੰਪਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਨ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; 
 

iv. ਕਰਤਾ/ਐਚਯ ਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਹੋਰ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ; 
 

v. ਕਰਤਾ/ਐਚਯ ਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਹੋਰ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ; 
 

vi. ਕਾਰਟਾ/ਐਚਯ ਐਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰਬੀਆਈ/ਈਸੀਜੀਸੀ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ/ਬੈਂਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸ ਚੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਨਡਫਾਲਟਰ/ਨਵਲਫਲ ਨਡਫਾਲਟਰ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦ;ੇ ਅਤ ੇ
 

vii. ਕਰਤਾ/ਐਚਯ ਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਆਈਬੀਆਈਐਲ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਡਫਾਲਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਜਾਾਂ ਹੋਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਡਫਾਲਟਰ/ਬੇਈਮਾਨ ਨਡਫਾਲਟਰ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ 
 

(f)  ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:  
 

i. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹ;ੈ 
 

ii. ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਨਨਯਮ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੀਆਾਂ 

ਸੰਪਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਨ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; 
 

iii. ਉਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਹੋਰ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; 
 

iv. ਉਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਹੋਰ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ;ੈ 
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v. ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਰਬੀਆਈ/ਈਸੀਜੀਸੀ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ/ਬੈਂਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸ ਚੀਆਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਡਫਾਲਟਰ/ਨਵਲਫਲ ਨਡਫਾਲਟਰ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ 

ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦਾ; ਅਤੇ 
 

vi. ਉਹ ਸੀਆਈਬੀਆਈਐਲ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਡਫਾਲਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਜਾਾਂ ਹੋਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਡਫਾਲਟਰ/ਬੇਈਮਾਨ ਨਡਫਾਲਟਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਅਤ ੇਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹ.ੈ 
 

(g)  ਨਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਨਨਜੀ ਟਰਿੱਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਟਰਿੱਸਟੀਆਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣ/ਸਨਕਉਨਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਅਨਜਹ ੇ

ਲੋਨ/ਸਨਕਉਨਰਟੀ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਟਰਿੱਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਵਰਤਮਾਨ ਨਵਿੱਚ ਹ ੈਲਾਗ , ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਾਂ ਟਰਿੱਸਟ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਜਾਾਂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ.  
 

6.2. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਨਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਹਨ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦ ੇਉਿੱਤੇ ਕੋਈ 

ਅਣਉਨਚਤ ਪਰਭਾਵ ਜਾਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 
 

6.3. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ 

ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਗਠਨ , ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਪਰਦਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਵੈਧ ਅਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਦ/ੇਉਸਦ/ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ. 
 

6.4. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਭਰੋਸਾ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਵਾਰੰਟ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ 

ਸਥਾਨਕ ਜਾਾਂ ਮਾਲੀਆ/ਟੈਕਸ ਜਾਾਂ ਨਵਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਨਨਯਮ ਜਾਾਂ ਉਪ -ਕਾਨ ੰ ਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਾਂਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਸਨਕਉਨਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬਦੰ ਹੈ. ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ 

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਾਂ ਛੁਿੱਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ.  
 

6.5 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ/ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ 

ਲੋਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਦਆੁਰਾ ਹੈ/ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਮਨੀ ਲਾਾਂਡਨਰੰਗ ਰੋਕ  ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਨਹਤ ਮਨੀ ਲਾਾਂਡਨਰੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ  

 

 

 

6.6  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਨਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਉਨਚਤ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਿ, ਚਾਰਜ, ਲੀਅਨ, ਨਕਰਾਏ, ਲੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਏਗਾ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਲਖਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ, 

ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਹੈ. ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ. ਨਡਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਪਰਭਾਵਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਾਂ ਛੁਿੱਟੀ (ਸਵੈਇਿੱਛਤ ਜਾਾਂ ਹੋਰ) ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਲੀਨ ਜਾਾਂ ਅਭੇਦ, ਪਨੁਰ ਨਨਰਮਾਣ ਦਆੁਰਾ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ 

ਪਰਬੰਧਨ, ਭੰਗ ਜਾਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ (ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ. 
 

6.7 ਿੋਨ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦਆੁਰਾ/ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤ ੇਗਏ/ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਬਆਨਾਾਂ ਦੀ ਸੁ਼ਿੱਧਤਾ, ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ, ਸਿੱਚਾਈ 

ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ/ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ/ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵਿੱਚ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ/ਲੋਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ ਕਈੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਨਬਆਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
 

6.8 ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਸਿਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਤੀ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ ੇਨ ੰ  ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਅਨਭਆਸ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਹਨ. /ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 
 

6.9 ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਪਰਦ ਤ  ਦੀ ਸ਼ ਤੀ: ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. 
 

6.10 ਜ ਇਜ ਸਜਿੰਮੇਵ ਰੀਆਾਂ: ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ (ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਵੈਧ, ਬਾਈਨਡੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨਕਸੇ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕਰਨਗੇ. , ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਾਂ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਾਂ 

ਸਮਿੌਤਾ. 
 

6.11 ਪਦ ਰਥ  ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਦ  ਖ ਿ ਸ : ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਤੀ/ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਿੱਕ ਨਨਵਾਸ ਯ ਨਨਟ ਦੀ ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗਰਾਾਂਟ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵਿੱਚ.  
 

6.12 ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੋਝ: ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਨਸਵਾਏ/ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ ਰੇ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਤੇ ਰਸਤੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਹ ਲਤ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਧਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ.  
 

6.13 ਸਿੰਪਤੀ ਸਵਿੱਚ ਨ  ਸ ਾਂ ਦ  ਖ ਿ ਸ : ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਨਕਸ ੇਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਨਰਣੇ ਜਾਾਂ ਕਨ ੰ ਨੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਪਤੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸ ੇਸਮਗਰੀ 
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ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਸਰਲੇਖ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸੁਸਤ ਜਾਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ/ਹਨ. ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਜੋ ਅਣਜਾਣ 

ਰਨਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਜਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਹਿੱਤਾਾਂ, ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਨਵਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਜਾਾਂ ਮਾੜਾ, ਜਾਾਂ ਨਜਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ. 
 

6.14 ਮ  ਿੱਦਮੇਬ ਜੀ ਅਤੇ   ਨੂਿੰ ਨ ਾਂ ਦੀ ਉਿਿੰਘਣ : ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ /ਨਾ ਹੀ ਨਕਸੇ ਮੁਕਿੱਦਮ ੇਦੀ ਨਧਰ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਨਕਸੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਨਕਸੇ 

ਵੀ ਮੁਕਿੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਜਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਭੌਨਤਕ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ. ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰਵੀ ਰਿੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਦਫਤਰ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਦਾਲਤ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਉਸਦ ੇਅਿੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਜਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 

ਪੈਂਨਡੰਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹ/ੈਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ 

ਵੀ ਨੋਨਟਸ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. 
 

6.15 ਅਸਧ  ਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਛੋਟ: ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਤ ੇ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ /ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਪਰਦਾਤਾ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਿੱਚ ਮੁਕਿੱਦਮ,ੇ ਫਾਾਂਸੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਕਨ ੰ ਨੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ 

ਨਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

6.16 ਟਰਿੱਸਟੀ ਜ ਾਂ ਏਜਿੰਟ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੋਰਹੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਾਲ ਟਰਿੱਸਟੀ, ਏਜੰਟ ਜਾਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜੋਂ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 
 

6.17 ਸਿੰਪਤੀ ਨੂਿੰ  ਪਰਭ ਵਤ  ਰਨ ਵ ਿੀਆਾਂ ਜਨਤ  ਯੋਜਨ ਵ ਾਂ: ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਾਂ ਸੁਧਾਰ ਟਰਿੱਸਟ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਾਂ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ, ਚੌੜਾਈ ਜਾਾਂ ਨਨਰਮਾਣ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਾਂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ.ੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਸੰਪਤੀ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਨਬਲਕੁਲ ਬੇ -ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਸਨਥਤ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਨਮਸਪਲ ਸੰਸਥਾ 

ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. 
 

.1.   ਸਡਫ ਿਟਰ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਕਸੇ ਨਡਫਾਲਟਰ ਸ ਚੀ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹ/ੈਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਜਾਣਬੁਿੱਿ ਕੇ ਨਡਫਾਲਟਰ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. 
 

 

 

6.19 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਿ ਨ ਿ ਸਿੰਬਿੰਧ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਸਾਥੀ/ਟਰਿੱਸਟੀ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ/ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ 

ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਹਾਨਸੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ/ਬੈਂਕ (ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ ਨਚਤ ਸਨਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਟਰਿੱਸਟੀ ਫੰਡ, ਨਮਉਚਅੁਲ ਫੰਡ ਜਾਾਂ ਉਿੱਦਮ ਪ ੰਜੀ 

ਫੰਡ ਸਮੇਤ). 
 

6.20 ਜਨਤ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੰਗ ਾਂ ਦੀ ਬ  ਇਆ ਅਦ ਇਗੀ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ/ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਗਾਾਂ 

ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਦੇਣਯੋਗ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ. 
 

ਿੇਖ: 6 A 

6 A.1   ਰੌਸ  ੋਿੇਟਰਿ ਈਜੇਸ਼ਨ 
 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਿੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ/ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਜਾਾਂ 

ਉਹਨਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਹ ਕੰਪਨੀਆਾਂ, ਇਸਦ ੇਸਨਹਯੋਗੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸੰਬੰਧਤ 

ਸਮਿੌਨਤਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ/ ਖਰਨਚਆਾਂ/ ਨਗਰਵੀਨਾਮਾ ਉਿੱਤੇ ਅਨਧਕਾਰ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤ ੇਗਏ ਮੌਜ ਦਾ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ (ਉਧਾਰ) ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ/ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ 

ਨਨਰੰਤਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਛੁਿੱਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸਾਰ ੇਲੋਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਡਸਚਾਰਜ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. 

6 A.2  ਸਿਏਨ ਅਤੇ ਸੈਟ-ਆਫ ਦ  ਅਸਧ  ਰ 
 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਕਰ ੋ

ਖਾਤੇ ਉਿੱਤੇ ਇਿੱਕ ਅਨਧਕਾਰ/ਚਾਰਜ ਰਿੱਖੇਗਾ ਜਾਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ 

ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ਼ ਨਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵੇਰਵ ੇਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉਿੱਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਕਿੱਲੇ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਿੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਭਾਰਤ ਜਾਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ -ਦੌਲਤ, ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ, ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਸੀਦਾਾਂ, ਪਰੋਨਮਸਰੀ 

ਨੋਟਸ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਬਿੱਲ, ਚੈਕ, ਰੇਲਵ ੇਰਸੀਦਾਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ. 

ਿੇਖ: 7 

ਸਡਫ ਿਟ ਅਤ ੇਮ ਆਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨ  

7.1  ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ/ਨਕਨਰਆਵਾਾਂ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੀਆਾਂ: 
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a) ਬ  ਏ ਦੀ ਰ ਮ ਦ  ਭ ਗਤ ਨ ਨ   ਰਨ : ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਮਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਨਡਫਾਲਟ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ; 
 

b) ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਚਨ  ਅਤੇ ਸਿੰਪਰੂਨਤ : ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਾਂ ਨਵਸਨਤਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਚਨਾ ਅਤੇ 

ਸੰਪ ਰਨਤਾ; 
 

c) ਨੇਮ ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-  ਰਗ ਜ ਰੀ: ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਿੌਤ/ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਡੀਡ/ਬਾਾਂਡ ਆਨਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਰਸਤੁਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਹਿੱਸ ੇਤੇ ਸਮਿੌਤ.ੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਿੌਤ/ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਡੀਡ/ਬਾਾਂਡ ਆਨਦ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ; 
 

d) ਗ ਿੰਮਰ ਹ  ਿੰਨ ਜ ਣ  ਰੀ ਦੀ ਸਪਿ ਈ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ/ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵਿੱਚ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਾਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵਿੱਤੀ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ/ਰਸੀਦ/ਨਬਆਨ ਆਨਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਗੰੁਮਰਾਹਕੰੁਨ 

ਜਾਾਂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਨਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਇਿੱਜ਼ਤ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ; 
 

e)  ਰੌਸ ਸਡਫੌਿਟ: ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ: 
 

(i) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜੇ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰੇਸ ਅਵਧੀ 

ਦੇ ਅੰਦਰ; 
 

(ii) ਵਾਜਬ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦ ੇਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ;  
 

(iii) ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਟਨਾ (ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ), ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਜਾਾਂ ਨੋਨਟਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜੇ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਜਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ; 
 

(iv) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ੇਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ (ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਵਰਨਣਤ) ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਇਿੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਰਿੱਦ ਜਾਾਂ 

ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; 

 

(v) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਬਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਨਰਪਿੱਕਤਾ (ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ); ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਪਨਰਪਿੱਕਤਾ (ਹਾਲਾਾਂਨਕ 

ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ); 
(vi)  

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਬਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਨਰਪਿੱਕਤਾ (ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ); ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਪਨਰਪਿੱਕਤਾ (ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਵਰਣਨ 

ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ); 
 

(vii) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਸਮ ਹ ਕੰਪਨੀਆਾਂ, ਸਨਹਯੋਗੀ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਉਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ/ਗੈਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ/ਹਾਨਸੰਗ 

ਨਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ, ਨਕਸ ੇ ਹੋਰ ਕਰੈਨਡਟ ਸਹ ਲਤ ਸਮਿੌਤ ੇ ਜਾਾਂ ਨਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਨਡਫਾਲਟ, ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ; ਅਤ ੇ
 

(viii) ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਰਜੇ਼ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਉਿੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਿ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 
 

f) ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਦੀ  ਮੀ: ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਜਸ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਕਮੀ ਆਉਾਂਦੀ ਹ ੈਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨ ੰ ਕਵੇਂ ਗ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਦਿੱਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਅਨਜਹੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨਜਹੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ; 
 

g) ਸਿੰਪਤੀ ਦੀ ਸਵ ਰੀ ਜ ਾਂ ਸਨਪਟ ਰ  ਜ ਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਨ: ਜੇਕਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹਿੱਸਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪ ਰਵ ਨਲਖਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ 

ਨਬਨਾਾਂ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਛੁਿੱਟੀ ਜਾਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ, ਵੇਨਚਆ, ਨਨਪਟਾਰਾ, ਚਾਰਜ, ਘੇਰਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਛਿੱਡ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 
 

h) ਸ ਰਿੱਸਖਆ 'ਤ ੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜ ਾਂ ਸਡਸਟਰੈਟ: ਜੇਕਰ ਸਨਕਉਨਰਟੀ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਹਿੱਸ ੇ 'ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜ਼ਬਤ ਜਾਾਂ ਰਕੁਾਵਟ ਲਗਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਨਰਕਵਰੀ/ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; 
 

i) ਗੈਰ ਨੂਿੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼: ਜੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਜਸ ਲਈ ਲੋਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਨੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨ, ਸਰਕ ਲਰ ਜਾਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਨਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਐਲਾਨ, 

ਸੋਧ, ਸੋਧ ਜਾਾਂ ਮੁੜ-ਅਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ;ੈ 
 

j) ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਅਥ ਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨ  ਤੋਂ ਭਟ ਣ : ਜੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਵਾਨਤ/ਮਨਜ਼ ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਭਟਕਣਾ ਹ;ੈ 
 

k) ਪਰ ਪਤੀਆਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹ ਾਂ ਰ ਮ: ਜਕੇਰ ਪਟੇਦਾਰ/ਨਕਰਾਏਦਾਰ/ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ/ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ; 
 

l) ਜ ਣ  ਰੀ/ਦਸਤ ਵੇਜ/ਪੀਡੀਸੀ/ਐਨਏਸੀਐਚ ਜ ਾਂ  ੋਈ ਹੋਰ ਪਰਵ ਨਤ ਿੋਨ ਅਦ ਇਗੀ ਮੋਡ ਪੇਸ਼  ਰਨ ਸਵਿੱਚ ਅਸਫਿਤ : ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ ੇ
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ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ/ਪੀਡੀਸੀ/ਐਨਏਸੀਐਚ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ 

ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ; 
 

m) ਚੈਿੱ  ਦ  ਭ ਗਤ ਨ ਨ   ਰਨ/ਨਵੀਨੀ ਰਣ: ਜੇ ਨਕਸੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਚੈਕ ਉਸ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਜਾਾਂ ਨਜਿੱਥੇ 

ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਚੈਿੱਕ ਇਸਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਖਿੱਚ ੇਅਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਚੈਿੱਕ 

ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇਿੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਬਕਾਇਆ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; 
 

n) ਿੀਜ ਰੈਂਟਿ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਿਤ ਦ ੇਮ ਮਿੇ ਸਵਿੱਚ ਸਡਫੌਿਟ: ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਐਸਏ 5.1 (ii) ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਸਆਰਏ ਨਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਰਕਮ 

ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਲੀਜ਼ ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਰਿੱਖਦ ੇਹਨ; 
 

o) ਸਡਫੌਿਟ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂਿੰ  ਸੂਸਚਤ  ਰਨ ਸਵਿੱਚ ਅਸਫਿਤ : ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਡਫੌਲਟ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 

ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਾਂ ਸਮਾਾਂ ਬੀਤਣ, ਜਾਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ; 
 

p) ਸਿੰਤ ਿਨ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ  ਰਨ ਸਵਿੱਚ ਅਸਫਿਤ : ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ 

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਹੋਵੇ; 
 

q) ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਅਮਿਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੋਰਹੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ (ਗਰੰਟੀ) ਜਾਾਂ ਗਾਰੰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਨਨਿੱ ਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਧ  ਪਰਤੀਭ ਤੀਆਾਂ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 

ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਾਂ ਪਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਨਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਾਂ ਨਟਰਨਬਨਲ, ਅਰਧ-ਨਨਆਾਂਇਕ ਸੰਸਥਾ, 

ਸਮਰਿੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਆਨਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਚਣੌੁਤੀ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; 
 

r) ਬ  ਇਆ ਰ ਮ ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਸਵਿੱਚ ਛੋਟ  ਭ ਗਤ ਨ: ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਨਕਸ ੇਵੀ ਮੰਗ ਦਾ 

ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭੁਗਤਾਨ; 
 

s) ਆਸਗਆ  ਰ ਦੀ ਮੌਤ: ਜੇ ਓਬਲੀਗਰਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਓਬਲੀਗੋਰਸ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵਾਰਸ, ਉਿੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ 

ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਤ ਫਾਰਮੈਟ ਨਵਿੱਚ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ ਰਕ ਸਮਿਤੌੇ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦ ੇ

ਹਨ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਰਧਾਰਤ, ਨਮਰਤਕਬਲੀਗਰਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣਾ; 
 

t) ਸਨਰਮ ਣ ਦੇ ਅਰਿੰਭ ਸਵਿੱਚ ਦਰੇੀ: ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪਰਤੀਬਿੱਧ ਅਤੇ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਸੁ਼ਰ  

ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦ ੇਹਨ; 

u) ਜ ਇਦ ਦ ਦੇ ਸਨਰਮ ਣ ਦ  ਸਤਆਗ ਆਸਦ.: ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਛਿੱਡ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਜਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ 

ਸਮਾਾਂਬਿੱਧਗ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਅਨਜਹ ੇਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕ ਅਨਜਹ ੇਨਵਸਥਾਰ 

ਨ ੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਨਵਸਤਾਰ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਵਿੱਚ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; 
 

v) ਸਮਰਿੱਥ ਅਥ ਰਟੀਆਾਂ ਦ ਆਰ  ਿੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਇਜ ਜਤ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਵ ਪਸ ਿੈਣ : ਜ ਇਦ ਦ ਦ ੇਸਨਰਮ ਣ ਦ ੇਸਿੰਬਿੰਧ ਸਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥ ਅਸਧ  ਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰ  ਜ ਰੀ 

 ੀਤੇ ਗਏ ਅਨ ਮਤੀ ਪਰਮ ਸਣ ਤ , ਸਰਟੀਸਫ ੇਟ ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਬ ਅਦ ਸਵਿੱਚ ਵ ਪਸ ਿੈਣ ; 
 

w) ਦੀਵ ਿੀਆਪਨ ਜ ਾਂ ਦੀਵ ਿੀਆਪਨ: ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨਦਵਾਲੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨ ੰ  ਨਦਵਾਲੀਆ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਦੰਦੇ ਹਨ /ਦੀਵਾਲੀਆ/ਨਦਵਾਲੀਆ 

ਵਜੋਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ/ਨਟਰਨਬalਨਲ/ਅਰਧ-ਨਨਆਾਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ/ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰਿੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਾਂ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ( ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਨਦਵਾਲੀਆ ਜਾਾਂ ਨਦਵਾਲੀਆ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਜਾਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਾਂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਨਯੁਕਤ ਨਨਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 
 

x) ਮ  ਿੱਦਮ : ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਜਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਲਸੀ ਜਾਾਂ ਸੁਲ੍ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ 

ਓਬਲੀਗਰਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਧਮਕੀ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਓਬਲੀਗਰ ਦਆੁਰਾ ਨੋਨਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ; 
 

y) ਓਬਲੀਗਰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਗਲਪਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੇ; 
 

z) ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਉਿੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪ ਰਵ ਨਲਖਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਉਿੱਤੇ ਅਨਜਹ ੇਬੋਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦ ੇਹਨ; 
 

aa) ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨਕਸੇ ਵੀਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ, ਨਸਰਲੇਖ ਜਾਾਂ ਪੀਓਏ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਨਦਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਜਾਾਂ ਖਤਰੇ ਨਵਿੱਚ 

ਪਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ. ; 
 

bb) ਜੇ ਓਬਲੀਗੋਰਸ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵ/ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਪਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਜਾਾਂ ਨਬਆਨ ਜਾਾਂ ਵੇਰਵੇ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਓਬਲੀਗਰ ਇਸ 

ਸਮਿੌਤ ੇਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਾਂ ਨਡਫਾਲਟ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਾਂ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਓਬਲੀਗੋਰਸ ਦੇ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਿੌਤ ੇਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ; 
 

cc) ਜੇ ਓਬਲੀਗੋਰਸ ਦੀ ਨਵਿੱਤੀ ਸਨਥਤੀ ਜਾਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਓਬਲੀਗਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਭੌਨਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ 
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ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; 
 

dd) ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਨਧਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਨਹਰਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ; 

ee) ਜੇ ਓਬਲੀਗਰਾਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਲਖਤੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸਦ ੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਓਬਲੀਗੋਰਸ ਦੇ 

ਮਲਕੀਅਤਚੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; 
 

ff) ਜੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਜਸ ਲਈ ਲੋਨ ਨਲਆ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਹ:ੈ (i) ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ; (ii) ਨਕਸੇ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਜਾਾਂ 

ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਾਂ (iii) ਨਿੱ ਥੀ ਜਾਾਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ; 
 

gg) ਇਿੱਕ ਆਬਲੀਗਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਧਮਕੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ; 
 

hh) ਨਕਸੇ ਆਨਗਆਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ; 
 

ii) ਜੇ ਬਲੀਗਰ "ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ" (" ੇਵ ਈਸੀ") ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਾਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ; 

󠄀 

jj) ਅਨਜਹ ੇਹੋਰ ਮਾਮਨਲਆਾਂ/ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਜਵੇਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਫਿੱਟ ਅਤ ੇਉਨਚਤ ਸਮਿ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 
 

7.2 ਸਡਫੌਿਟ ਦ ੇਇਿੱ  ਇਵੈਂਟ ਘਟਨ ਵ ਾਂ ਦੇ ਵ ਪਰਨ ਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਿ ਨੂਿੰ  ਨੋਸਟਸ: ਜੇਕਰ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਨਵਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਰੰਤ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨੋਨਟਸ ਦੇਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ, ਜਾਾਂ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਨਵਤ ਘਟਨਾ ਅਤ ੇ

ਉਪਾਅ ਲਈ ਚੁਿੱਕ ੇਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੇਗਾ / ਉਸ ੇਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ.ੋ 
 

7.3  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋਨ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਨਕ ਲੋਨ ਨਦਿੱਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਏਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਡੈਨਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ. ਇਸ 

ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹ;ੈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦਆੁਰਾ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੇ ਅਨਜਹੀ ਘਾਟ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ. 
 

7.4  ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਸਦ/ੇਉਸਦ/ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਨ ੰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਅਟਿੱਲ ਨਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਨਧਕਾਰ ਨਦੰਦ ੇਹਨ, ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਡੈਨਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਨਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਹੀ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰੋ. 
 

7.5  ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਆਰਟੀਕਲ 7.3 ਜਾਾਂ 7.4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ 'ਤ ੇਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਚੈਕ ਜਾਾਂ ਨਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ. 
 

7.6 ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਸਡਫੌਿਟ ਦ ੇਵ ਪਰਨ ਤ ੇਉਪਚ ਰ: 
 

 ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤ ੇਨਬਨਾਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਡਫਾਲਟ 

ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ) ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨ ੰ  ਨਲਖਤੀ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :  
 

a) ਲੋਨ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰ,ੋ ਨਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 
 

b) ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ, ਬਕਾਇਆ ਜਾਾਂ ਬਕਾਇਆ (ਭਾਵੇਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਨਫਰ ਨਹੀ ਾਂ) ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਜਾਾਂ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਵਜੋਂ ਘੋਨਸ਼ਤ 

ਕਰ.ੋ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 'ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਬਨਾਾਂ ਪਿੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ 

ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; 
 

c) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ; 
 

d) ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ;ੋ 
 

e) ਦਾਖਲ ਹੋਵ ੋਅਤ ੇਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਓ; ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਪਟੇ ਜਾਾਂ ਛੁਿੱਟੀ ਅਤ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ਨਵਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ 

ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ  ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰ;ੋ 
 

f) ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨ ੰ  ਨਸਿੱਧਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਨਦਓ; 
 

g) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ (ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਬੀਸੀ ਸਮੇਤ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੋਧ ੇਗਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨਗਆ ਪਰਾਪਤ ਜਾਾਂ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਰ ਉਪਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ;ੋ 
 

h) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਆਰਬੀਆਈ/ਐਨਐਚਬੀ ਕੋਲ ਨਡਫਾਲਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਡਫਾਲਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਯੋਗ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ  ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵੇਰਵ ੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਆਰਬੀਆਈ/ਐਨਐਚਬੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪ ਰਨ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮਿਦ ੇਹਨ; 
 

i) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫਲਹਾਲ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; 
 

j) ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਤਨਹ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਈ.ਐਮ.ਆਈ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਨਹਲਾਾਂ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ) ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਸ਼ਤਾਾਂ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਅਨਜਹੀ ਉਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 
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ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਸਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਨਜਹ ੇਨੋਨਟਸ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਨੋਨਟਸ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹ ੇਨਜ਼ਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਾਂ; 
 

k) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕੋਲ ਲੋਨ ਤੇ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵਆਜ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ; 
 

l) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧ  ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਿਣ; 
 

m) ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਨੂਿੰ  ਿ ਗੂ  ਰਨ : 
 

(i) ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਲਾਗ  ਹੋਣਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ, ਪਬਨਲਕ ਨਨਲਾਮੀ ਦਆੁਰਾ 

ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਨਕਸੇ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਰਿੱਖੇਗਾ. ਪਰਾਈਵੇਟ 

ਸੰਧੀ ਦਆੁਰਾ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਉਪਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ (ਨਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ)ੈ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ, 

ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਆਪਣੇ ਪ ਰਨ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨਜਹੀ ਨਵਕਰੀ ਦੀ ਸੁ਼ਿੱਧ ਆਮਦਨੀ ਹਣੁ ਤਿੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕੋਲ ਨਬਨਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੋਨਟਸ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ 

ਸਹਾਰੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਟਰਾਾਂਸਫਰ/ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ/ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਵਾਦ ਨਾ ਖੜ੍ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਵਵਾਦ 

ਨਹੀ ਾਂ ਖੜ੍ਾ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਲਆ ਨਗਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ 'ਤ ੇਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਜਾਾਂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

(ii) ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਪ ਰੇ ਅਮਲ ਨਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਨਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਪਨਰਵਰਤਨ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਕਰਦੇ ਰਨਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ.  
 

(iii) ਜੇ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵਕਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁ਼ਿੱਧ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ ਰੀ 

ਰਕਮ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ 

ਮੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਰੰਤ ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ੋਜੋ ਘਾਟ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ.ੇ 
 

(iv) ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 7.6 (b) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਈੋ ਵੀ 

ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਬੰਨ੍ੇਗੀ ਨਕ  
 
 
 
 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ.ੈ 
 

7.7ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਿੇ ਅਤ ੇਸਿੰਗਰਸਹ ਦ ੇਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਿੰਭ ਿ ਦ ੇਖਰਚੇ: ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨ ੰ ਨੀ ਲਾਗਤ/ਵਕੀਲ ਦੀਆਾਂ 

ਫੀਸਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰ ੇਖਰਚ:ੇ 
 

(a) ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ; ਅਤ/ੇਜਾਾਂ 
 

(b) ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਨਹ  
 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ. 
 

7.8  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਕ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰਾਾਂ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ. 

 

ਿੇਖ: 8 

ਮ ਆਵਜ  

8.1 ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਾਂ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਦ ਜ ੇਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ 

ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਨਦਆਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ. ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਖਰਚੇ, ਖਰਚੇ, ਖਰਚੇ, ਨੁਕਸਾਨ, ਟੈਕਸ (ਸਟੈਂਪ ਨਡਟੀਆਾਂ ਸਮੇਤ), ਨੁਕਸਾਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਦਾਅਵੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, 

ਫੈਸਲੇ, ਮੁਕਿੱਦਮ,ੇ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ (ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਜੇਬ ਖਰਨਚਆਾਂ ਸਮੇਤ) ("ਨ  ਸ ਨ") ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚੁਿੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਾਂ, ਨਜਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ/ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ:  

(a) ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਤੀਨਨਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਾਂ ਗਲਤ ਜਾਾਂ ਿ ਠੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਗੰੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਹਨ; 

(b) ਨਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਨਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਫਲਹਾਲ; 

(c) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ ਪ ਰੇ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਦੇ ਨਹਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ; 

(d) ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਾਂ ਨਡਫਾਲਟ; 

(e) ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ; 

(f) ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਨਡਫੌਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ; 

(g) ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਜਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ; 
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(h) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; 

(i) ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਲੈਣਾ, ਰਿੱਖਣਾ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ; 

(j) ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ; 

(k) ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਨਯਨਮਤ ਜਾਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ, ਜਾਾਂ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਬ ਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨ ੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਨਾ; 

(l) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; 

(m) ਅਨਧਕਾਰ, ਨਸਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਿੱਚ ਨਦਲਚਸਪੀ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ; 

(n) ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਪਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਓਬਲੀਗਰ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਅਣਗਨਹਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ. 
 

8.2 ਫੈ ਸ ਅਤ ੇਈਮੇਿ ਮ ਆਵਜ  
 

8.2.1 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ (ਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲਦਾ ਨਵਵੇਕ), ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ, 

ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਰਭਰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਕਮੰ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਛਿੱਡੋ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ,ੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ 

ਨਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਦਆੁਰਾ ਫੈਕਨਸਮਾਈਲ/ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ. 

8.2.2 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਨਕ: 

(a) ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ/ਈਮੇਲ/ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; 

 

(b) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਨਸਮਾਈਲ/ਈਮੇਲ/ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਮੋਡ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਹਨ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ 

ਫੈਕਨਸਮਾਈਲ/ਈਮੇਲ/ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਮੋਡ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ: 

(i) ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਲਨਖਆ, ਬਦਨਲਆ ਜਾਾਂ ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ 

(ii) ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪ ਰੇ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ; 

(c) ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ/ਈਮੇਲ/ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਸਰਫ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ. 

8.2.3 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਨਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ 

ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਤੋਂ ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਦ ੇਹਨ ਨਕ ਇੰਟਰਨੈਟ/ਈਮੇਲ ਐਨਨਕਰਪਟਡ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹ.ੈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਅਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਪਰਸਾਰਣ ਨਵਧੀ ਨਵਿੱਚ ਡਾਟ ੇਦੇ ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ 

ਬਦਲਾਅ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਇਸਦੀ ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਛੋਟ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਨਜਹੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ 

ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਅਤ ੇਰਿੱਖਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਤ ੇਸਾਰੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ, ਨਨਰਨਣਆਾਂ, ਖਰਨਚਆਾਂ 

ਜਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਪਰਸਾਰਣ ਨਵਿੱਚ ਸਮਿੱਨਸਆਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ/ਈਮਲੇ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀ ਾਂ. 

8.2.4 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਅਤ ੇਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣ  ਹੋਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤ ੇ ਨਵਧੀਪ ਰਵਕ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇ ਹਨ (ਜੋਖਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਨਹਣ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣਗੇ), 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ  ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇਅਨਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਉਹ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ' ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੋ ਨਕ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤ,ੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਰ ਪ/ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਹਨ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਸਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ,ੇ ਅਤ ੇਨਨਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫੈਕਨਸਮਾਈਲ/ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਨਹਮਤ ਹ ੋਨਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਧਾਰਾ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਨਹਮਤ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹ ੋਨਰਹਾ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਜਵੇਂ 

ਨਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜੀਟੀਸੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ. 

8.2.5 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ) ਨਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹਾ ਪਛਾਣ ਕੋਡ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ,ੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਅਨਜਹ ੇਕੋਡ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ. 

8.2.6 ਇਿੱਥੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਕਤ ੇਵੀ ਕੁਿ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ/ਫੈਕਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪ ਰ ੇਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱਸ ੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਤੇ ਨਨਵੇਕਲੇ ਪਿੱਕ ੇਇਰਾਦ ੇਨਾਲ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਛਿੱਡ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਨਕਸੇ ਵੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤ ੇਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤ ੇਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਜਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  ਛਿੱਡਣ ਜਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਨਜਆਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਵੋੇਗਾ. 

8.2.7 ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਨਲਖਤ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਇਸ ਨਲਖਤ ਨਵਿੱਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ 

ਸਨਹਮਤ ਹੋਣਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤ ੇਰਿੱਖੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਮੁਕਿੱਦਨਮਆਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਵਾਜਬ ਲਾਗਤਾਾਂ, ਦਾਅਨਵਆਾਂ, ਮੰਗਾਾਂ, ਖਰਨਚਆਾਂ, ਖਰਨਚਆਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਅਤ ੇਦਣੇਦਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਜਾਾਂ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਫੈਕਸ/ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂ ਛਿੱਨਡਆ ਨਗਆ ਹ.ੈ 
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8.2.8 ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਹਰੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵਗੇਾ, ਅਤ ੇ(ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਨਬਨਾਾਂ ਨਕ ਇਹ ਅਸਲ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਜਾਾਂ ਪਰਸਾਨਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਦਆੁਰਾ) ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

ਨ ੰ  ਨਨਰਣਾਇਕ ਰ ਪ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਨੁਣਆ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੰ ਕਰਨਾ 

ਜਾਾਂ ਛਿੱਡਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਜਾਾਂ ਗਲਤੀ ਜਾਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਨਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜਾਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਤਰਫੋਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ) ਜਾਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਤੀਨਨਧ ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸੇ ਵੀਗ ਨਾਲ ਬਦਨਲਆ, ਗਲਤ ਸਮਨਿਆ ਜਾਾਂ ਨਵਗਾਨੜਆ ਨਗਆ ਹ ੋਸਕਦਾ 

ਹੈ. 

8.2.9 ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਫੈਕਨਸਮਾਈਲ/ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹ ਲਤ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ, ਜਾਾਂ ਅਨਜਹ ੇਨਕਸੇ ਉਪਕਰਣ/ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਦੇ ਨਨਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. 

8.3 ਟੈ ਸ ਮ ਆਵਜ : ਆਰਟੀਕਲ 10.16 (ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਦੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਾਤ ੇਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੈ(ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੋਣ) ਜਾਾਂ ਜੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਜਹ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ, ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਤਾਾਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਆਜ, 

ਜੁਰਮਾਨੇ, ਖਰਨਚਆਾਂ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਜਾਾਂ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨ ੰ : (i) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਜਾਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਾਰ ੇਟੈਕਸਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਅਤ ੇ(ii) ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਤ,ੇ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ, ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਾਂ ਦੇ 

ਪ ਰੇ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਹੁੰਦ ੇਹਨ. 
 

8.4 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਸਮਿੌਤ ੇਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਜਹ ੇਹੋਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  

 

 

 

 

 

 

ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਨਜਵੇਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰ 

ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ ਪਰਭਾਨਵਤ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ. 
 

8.5 ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਨਹਲੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਬਨਾਾਂ 

ਨਕਸੇ ਨਵਰੋਧ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਵਰੋਧ ਦੇ. 
 

ਿੇਖ: 9 

ਸ਼ ਰੂ ਤ ਰੀਖ ਜੀਟੀਸੀ ਦ  
 

 ਜੀਟੀਸੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿੱਤਰ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਪੈਨਸਆਾਂ ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹਗੇਾ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 

(ਅਤੇ) ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਚਿੱਲ ਰਹੇ/ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਹਲਾਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. 
 

ਿੇਖ: 10 

ਫ ਟ ਿ ਸਵਵਸਥ ਵ ਾਂ 

10.1 ਉਧ ਰ ਿੈਣ ਵ ਸਿਆਾਂ ਦ ਆਰ  ਭ ਗਤ ਨ ਦ  ਸਥ ਨ ਅਤੇ ਮੋਡ: : 

 

a)  ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਦੇਣਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪੈਸ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਏਸਕਰ ੋ

ਖਾਤੇ ਦਆੁਰਾ ਐਨਏਸੀਐਚ/ ਐਨਈਐਫਟੀ ਸਹ ਲਤ ਦਆੁਰਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ. ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਵਾਨਤ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੈਿੱਕ/ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦਾ ਕਰੈਨਡਟ ਨਸਰਫ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੇ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

 

b) ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਈਐਮਆਈ ਜਾਾਂ ਨਵਆਜ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਨਹਿੱਸ ੇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੰਯੁਕਤ/ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪਿੱਤਰ ਸਮੇਤ ਇਕਿੱਲੇ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਯੁਕਤ/ਸਨਹ-ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਸਾਾਂਿੇ-ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਅਮਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ/ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ/ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ. 
 

10.2 ਨੋਸਟਸ 



ਪੰਨਾ 36 ਦੀ 41 
 

 

a) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਆਨਗਆਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨੋਨਟਸ, ਮੰਗ, ਨਬਆਨ ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਰ:-  

 

i) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਨਿੱ ਜੀ ਨਡਨਲਵਰੀ, ਪੋਸਟ, ਐਸਐਮਐਸ, 

ਐਮਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ, ਈ-ਮੇਲ, ਫੈਕਨਸਮਾਈਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਲਖਤੀ ਜਾਾਂ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਰ ਪ ਦਆੁਰਾ ਆਨਗਆਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦਾ ਪਤਾ;  

ii) ਜੇ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਨਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਪੋਸਨਟੰਗ ਦੇ ਅਿੱਠ-ਅਿੱਠ (48) ਘੰਨਟਆਾਂ ਬਾਅਦ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਨਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਹਿੱਤਰ (72) ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ; ਅਤੇ  

iii) ਜੇ ਫੈਕਨਸਮਾਈਲ, ਐਸਐਮਐਸ, ਐਮਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਲਖਤੀ ਜਾਾਂ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤ ੇਰ ਪ ਦਆੁਰਾ ਭੇਨਜਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨਨਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇਗਾ.  

 

b) ਆਬਲੀਗਰਸ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨਟਸ ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਸਰਫ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਨਧਤ ਨਨਿੱ ਜੀ ਨਡਨਲਵਰੀ ਜਾਾਂ ਪਰੀ-ਪੇਡ ਪੋਸਟ ਦਆੁਰਾ ਭੇਨਜਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਦਆੁਰਾ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਨ ਓਬਲੀਗਰਸ ਨ ੰ  ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਉਦੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਸਲ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਨਖਕ ਸੰਚਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਬੰਨ ੍ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ. 
  

c) ਓਬਲੀਗਰਸ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਓਬਲੀਗਰਸ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਨਟਸ ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਓਬਲੀਗਰਸ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਭੇਨਜਆ ਅਤੇ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

 

10.3 ਹੋਰ ਇ ਰ ਰਨ ਮੇ 
 

a) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਸਲਾਹ/ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਨਕਸੇ ਵੀ/ਨਕਸ ੇਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹ,ੈ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

b) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ  ਹਨ/ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਨਹਤ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ/ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 

ਲਈ (ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ) 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱਕ ਦੀ ਨਮਆਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਹੋਏਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਬਆਨ ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ ਹੋ ਸਕੇ.  
 

c)  ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਲੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਜਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨਣਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ) ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੈਟ-ਆਫ, ਕਾਟਰ ਕਲੇਮ, ਡੈਮੇਜਰਜ਼ ਆਨਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਚੁਿੱਨਕਆ 

ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕਰੇਗਾ  

 

 

ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ, ਨਜਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਰਜੇ਼ ਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਾਂ. 
 

d) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ/ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ 

ਅਨੁਸ ਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਾਂ/ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਿਦ ੇ ਹਨ ਨਕ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਸਮਾਾਂ -ਸਾਰਣੀ ਨ ੰ  

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੋਨਧਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਅਨਜਹੀ ਸੋਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ 'ਤ ੇਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗੀ. 
 

e) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੰਡ 

ਪਿੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਅਤ ੇਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹ,ੈ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ.ੈ 
 

10.4 ਖ ਿ ਸ  
 

a) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਦ ੇਹਨ ਨਕ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੈਨਡਟ ਸਹ ਲਤ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਡੇਟਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਉਸਦੀ/ ਉਸਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ/ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੰੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮੰਨੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂ ਮੰਨੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ, ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ. 
 

b) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸਾਰ ੇਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ: (i) ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ; (ii) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਸਮੇਤ/ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰੈਨਡਟ ਸਹ ਲਤ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਡੇਟਾ; (iii) ਕਰੈਨਡਟ ਸੰਦਰਭ ਜਾਾਂਚਾਾਂ, ਤਸਦੀਕ, ਆਨਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਨ ੰ  ਸੰਬਧੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਅਤ ੇ(iv) ਨਡਫਾਲਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪਰਤੀਬਿੱਧ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਜਹੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਨਭਾਉਣ ਨਵਿੱਚ, 

ਸੀਆਈਬੀਆਈਐਲ/ਐਨਐਚਬੀ/ਸੀਆਰਐਸਏਆਈ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤ ੇ ਨਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਖਲੁਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਸੇ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਚਤ ਅਤ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਿ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਆਰਬੀਆਈ/ਐਨਐਚਬੀ/ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰਿੱਥ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ/ਕਰੈਨਡਟ ਨਬਰੋ. 
 

c) ਓਬਲੀਗਰਸ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ,ੇ ਓਬਲੀਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਡੇਟਾ (ਨਨਿੱ ਜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਈ ਵੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਜਸ ਲਈ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2008 ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ)ੈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਅਤ ੇਅਨਧਕਾਰਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੋਨਟਸ ਜਾਾਂ ਸ ਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ, ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ, ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (13) ਨਵਿੱਚ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਾਂ/ਜਾਾਂ 'ਨਵਿੱਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਹ ਲਤਾਾਂ:  
 

i) ਇਸਦ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਹਯੋਗੀ, ਸਮ ਹ ਕੰਪਨੀਆਾਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਏਜੰਟਾਾਂ, ਪਰਤੀਨਨਧਾਾਂ ਆਨਦ ਨ ੰ ; 

ii) ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਤੀਜੀ ਨਧਰਾਾਂ ਨ ੰ ; 

iii) ਨਕਸੇ ਵੀ ਰੇਨਟੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ ਨ ੰ , ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਕਰੈਨਡਟ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਨਸਿੱਧ ੇਜਾਾਂ ਅਨਸਿੱਧੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ ; 
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iv) ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰੈਨਡਟ ਨਬਰ,ੋ ਡਾਟਾਬੇਸ/ਡਾਟਾਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਬੈਂਕਾਾਂ, ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਆਨਦ ਨ ੰ ; 

v) ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ; 

vi) ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ ; 

vii) ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰੈਨਡਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਾਂ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਰਣਦਾਨਤਆਾਂ ਸਮੇਤ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਵੇਂ ਸਮਿ ੇਗਏਗ ਨਾਲ ਪਰੋਸਸੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਜੋ ਨਵਚਾਰ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਬੈਂਕਾਾਂ / ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਰੈਨਡਟ ਗਾਰੰਟਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਰਨਜਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ , ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਰਬੀਆਈ / 

ਐਨਐਚਬੀ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਜਹੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਡੇਟਾ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦ; 

viii) ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  (ਜਾਾਂ ਦਆੁਰਾ) ਨਜਸਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ/ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦ ੇਸਾਰੇ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤ ੇਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  

ਸੌਂਪਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨੋਵਟੇਸ (ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤ ੇਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਜਾਾਂ ਨੋਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ)ੈ; 

ix) ਲੋਨ ਜਾਾਂ ਆਬਲੀਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਰੋਸੈਨਸੰਗ ਜਾਾਂ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ ; 

x) ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਫਿੱਟ ਸਮਿ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 
 

d) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਡੇਟਾ ਸਹੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹਨ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਇਹ ਕਰਦ ੇਹਨ:  

 

(i)  ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅੰਕਨੜਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਵੇਂ ਸਮਿ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ 

ਹਨ; ਅਤ ੇ

 

(ii)  ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੋਸੈਸਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਡੇਟਾ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਂਕ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਰੈਨਡਟ ਗਰਾਾਂਟਰਾਾਂ 

ਜਾਾਂ ਰਨਜਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਰਬੀਆਈ/ਐਨਐਚਬੀ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 

 

e) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਅਨਜਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਦ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਨਟਰਨਬalਨਲ, 

ਆਰਨਬਟਰੇਟਰ ਨ ੰ  ਦਿੱਸਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਣੋਗੇ, ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਨਨਰਦੇਸ਼/ਲੋੜ ਹੋਵ.ੇ 
 

f) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਅਿੱਗੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਇਸਦੀ ਨਵਆਜ ਦੀ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਮਤੀ (ਨਦਨ) ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦ ੇਹਨ, ਜਾਾਂ ਖਾਤ ੇਨਵਿੱਚ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟ,ੋ ਨਾਾਂ, ਅਤ ੇਪਤਾ (ਐਿੱਸ) ਨ ੰ  ਨਪਰੰਟ ਅਤ/ੇ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨਵਿੱਚ 

ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਪੀਐਿੱਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਅਨਜਹ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁਿੱਿ 

ਕੇ ਨਡਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ.  
 

g) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤ ੇਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਨਦੰਦ ੇਹਨ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਣੁ ਜਾਾਂ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਿਾ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਠਨਹਰਾਉਣਗੇ. ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਗੇ  

 

ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਸਮੇਤ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ/ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚੋ. 
 

h) ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਪ ਰਵ -ਨਨਰਧਾਰਤ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਨਡਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਾਂ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਨਨਰਦੇਸ਼ਕਾਾਂ/ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਡਫਾਲਟ ਬਾਰੇ ਸ ਨਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਫਿੱਟ ਸਮਿੇਗਾ. 
 

i) ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਪ ਰਵ -ਨਨਰਧਾਰਤ ਜਾਾਂ ਨਡਫਾਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਨਵਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਾਂ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਨਜਹ ੇਨਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ ਨਡਫਾਲਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਨਵਿੱਚ. ਅਿੱਗੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

j) ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਚੈਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ/ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ ਜਾਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤ ੇਵੇਰਨਵਆਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ/ਤਸਦੀਕ, ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਦਆੁਰਾ ਸਾਾਂਭੇ ਗਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡੇਟਾ 

ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ. ਓਬਲੀਗਰਸ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਇਸਦ ੇਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਏਜੰਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਅਨਧਕਾਰਤ/ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ, ਸੰਗਰਨਹ ਅਤੇ ਨਰਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਈ-ਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਨਫਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ ਸਕੀਮਾਾਂ, ਵਿੱਖ -ਵਿੱਖ ਨਵਿੱਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਨਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ, ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਨਹਲ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦੇ ਨਾਾਂ ਡ  ਨਾਟ ਕਾਲ ਜਾਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ੋਰਨਜਸਟਰ ਨਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ. ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਜੋ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਓਬਲੀਗਰਸ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਸਨਹਯੋਗੀ, ਸਨਹਯੋਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਮ ਹ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀ-ਕਾਲਰਾਾਂ, ਏਜੰਟਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਈ-ਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਾਂ, 

ਸੁਨੇਹੇ, ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਆਨਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣੇਗਾ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੁਨਵਧਾ. ਆਬਲੀਗਰਸ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਟਿੱਲ 

ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤ ੇਆਬਲੀਗਰਜ਼ (ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ 

ਕੋਈ ਵੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਟੈਲੀ-ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ. ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੰਚਾਰ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ, 

ਸੁਨੇਹੇ, ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਜੋਖਮਾਾਂ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਿੀ ਕਰਨਾ. 
 

10.5 ਸਿੰਗਰਸਹ ਏਜਿੰਟ ਾਂ ਦੀ ਸਨਯ  ਤੀ 
 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਨੌਕਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਨਜਹ ੇ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਤੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਨਬਲਕੁਲ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਧਰਾਾਂ (ਆਪਸੀ) ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ ਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰ 
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ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਬਕਾਏ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਸਾਰੇ ਐਕਟ, ਡੀਡ , ਮਾਮਲੇ ਅਤ ੇਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਨੋਨਟਸ ਭੇਜਣੇ, 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ (ਨਕਦ/ਡਰਾਫਟ/ਚੈਿੱਕ ਨਵਿੱਚ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਿੱਕ ਯੋਗ ਰਸੀਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਣਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਛੁਿੱਟੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨ ੰ ਨੀ ਕੰਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨਚਤ ਸਮਿ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

10.6 ਡੈਿੀਗੇਟ  ਰਨ ਦ  ਅਸਧ  ਰ 
 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ , ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਖੁਦ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ 

ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ (ਸੇਵ  ਪਰਦ ਤ ") ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਨਜਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ, ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਬਲੀਗਰਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਾਰੇ ਕਨ ੰ ਨੀ ਕੰਮਾਾਂ, ਕੰਮਾਾਂ, ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ. ਆਨਗਆਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਟਿੱਲ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਸਰਫ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

10.7 ਜ ਾਂਚ ਦ ੇਅਸਧ  ਰ 
 

ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ , ਨਬਨਾ ਨਕਸੇ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਬਲੀਗਰਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤ,ੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਜਾਾਂਚ, ਮੁਿੱਲ, ਬੀਮਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

10.8 ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ੇ
 

a) ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਪਰੋਸੈਨਸੰਗ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਖਰਚੇ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ 

ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ,ੇ ਫੀਸਾਾਂ, ਖਰਚੇ ਆਨਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ. ਇਸਦ ੇਇਲਾਵਾ, ਆਬਲੀਗਰਸ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਖਰਚ,ੇ ਫੀਸਾਾਂ (ਅਟਾਰਨੀ 

ਫੀਸਾਾਂ ਸਮੇਤ), ਖਰਚੇ, ਅਡਵਾਾਂਸ, ਨਡਟੀਆਾਂ, ਸਟੈਂਪ ਨਡਟੀਆਾਂ (ਨਕਸੇ ਵਾਧੇ ਜਾਾਂ ਅੰਤਰ ਨਡਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਨਕਸੇ ਸਾਧਨ ਜਾਾਂ ਇਸਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ) 

ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟਰੌਨਨਕ ਨਰਕਾਰਡ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਵਿੱਚ ਨਲਆਾਂਦਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ/ ਖਰਚੇ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਨਦ ਜੋ ਨਕ 

ਨਤਆਰੀ, ਗਿੱਲਬਾਤ, ਸੰਭਾਲ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲਾਗ  ਕਰਨ, ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ/ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਅਨਹਸਾਸ: (i) ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦਾ/ਅਧੀਨ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ (ii) 

ਲੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ (iii) ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਬਜੇ਼ ਅਤ ੇਰਿੱਖ -ਰਖਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਵਜੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਨਦ ਸਮੇਂ 

ਸਮੇਂ ਤੇ. ਦਆੁਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਆਨਗਆਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦਾ ਸਬ ਤ ਨਦੰਦ ੇਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਤਆਰ ਕਰਨਗੇ. 
 

 

 

 

b) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ , ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏ ਬਗੈਰ, ਸੰਪਿੱਤੀ ਦੇ ਨਸਰਲੇਖ ਦੀ ਜਾਾਂਚ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਨਤਆਰੀ, ਅਮਲ, ਕਰਜੇ਼/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਰਨਜਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ, 

ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰਚੇ, ਟੈਕਸਾਾਂ, ਖਰਨਚਆਾਂ, ਫੀਸਾਾਂ (ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਖਰਚੇ, ਅਡਵਾਾਂਸ, ਨਡਟੀਆਾਂ, ਸਟੈਂਪ 

ਨਡਟੀਆਾਂ, ਰਨਜਸਟਰੀਕਰਣ ਫੀਸ/ਖਰਚੇ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਨਦ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 10.8 (a) ਨਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਬਨਗਅਰਸ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਗੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਮੰਗ 'ਤੇ. ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਨਵਆਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਖਰਨਚਆਾਂ ਤੇ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇਸਦ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤ ੇਨਬਨਾਾਂ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਰਕਵਰੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦੇ ਖਾਨਤਆਾਂ ਨ ੰ  ਡੈਨਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

c) ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨੇ ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁ਼ਰ  ਕਰ ਨਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਦਿੱਤੇ 

ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ, ਖਰਨਚਆਾਂ, ਖਰਨਚਆਾਂ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਕਰਨਗੇ। (ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਬਨਾਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਨਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ. 
 

d) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ ੇਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖਰਨਚਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗੀ.  
 

10.9 ਅਸ ਈਨਮੈਂਟ ਅਤ ੇਟਰ ਾਂਸਫਰ 
 

a) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਪ ਰਵ ਨਲਖਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਜਾਾਂ 

ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ. 
 

b) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ, ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਨਾ , ਕਈੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਨਵਿੱਤਦਾਤਾ, ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਗੈਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ 

ਨਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਆਨਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਕਰੀ, ਨਨਯੁਕਤੀ, ਪਰਤੀਭ ਤੀਕਰਨ ਜਾਾਂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਨਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ/ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਨ੍ੇਗਾ. 
 

c) ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ/ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨ ੰ  ਲੋਨ (ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਉਨਚਤ 
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ਸਮਨਿਆ ਜਾਵ)ੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈ ਨਕ ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਤ ੇ

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋਨ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਸੌਂਪਣ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ/ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਤੇ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਨਰਣਦਾਨਤਆਾਂ ਲਈ) ਜਾਾਂ ਐਕਸੀਨਡੰਗ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ 

ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਯੋਗ (ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ) ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖ.ੋ  
 

d) ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਟਿੱਲ ਅਤ ੇਨਬਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਨਤੀਜ ੇ

ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ/ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. ਆਨਗਆਕਾਰ ਅਨਜਹੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤ ੇਨਵਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰ ੇਅਨਧਕਾਰਾਾਂ 

ਅਤ ੇਉਪਚਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਆਫ ਕਰਦ ੇਹਨ. 
 

e) ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਟਿੱਲ ਅਤ ੇਨਬਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਉਹ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਨਜਹ ੇਟਰਾਾਂਸਫਰ ਜਾਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਲੋਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ੇ ਰਨਹਣਗੇ. 
 

f) ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵਕਰੀ, ਨਨਯੁਕਤੀ ਜਾਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਦ ਜੀ ਨਧਰ  ਨ ੰ  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਾਂ ਇਿੱਕ 

ਸੰਯੁਕਤ ਲੈਣਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ੇਗਾ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਜਾਾਂ ਨਸਰਫ ਇਿੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ (ਨਾਲ 

ਹੀ ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਿੌਤ ੇਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 

(ਆਈਜ਼) ਨ ੰ  ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਦ ਜੀ ਨਧਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਾਂ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ/ਸਨਕਉਨਰਟੀ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦ ੇਹਨ, ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਨਵਕਰੀ, ਟਰਾਾਂਸਫਰ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਹ ਦ ਜੀ ਨਧਰ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ. ਬਸ਼ਰਤੇ, ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਿੌਤ ੇਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 'ਤ ੇਲੋਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਨਹਿੱਸ ੇਨ ੰ  ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ 

ਰਕਮਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਦਿੱਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੇ੍ ਗਏ ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਿੌਤ ੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਨਯੁਕਤੀ/ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਲ, ਜੋ ਨਕ 

ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ ਰਸੁ਼ਦਾ ਹਨ) ਸਨਹ-ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇਚੇ ਦੇ ਸਮਿੌਤੇ ਜਾਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਣਦਾਤਾ ਨ ੰ  

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ. 
 

g) ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ 'ਤੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਾਂ, ਜੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਐਨਐਚਬੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਿੱਚ 

ਚਾਰਜ, ਨਗਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਵਆਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਲੋਨ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਆਬਲੀਗਰਸ ਤੋਂ 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. ਓਬਲੀਗਰਸ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਨਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਦਲਚਸਪੀ ਐਨਐਚਬੀ ਦੇ ਪਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦ ੇਹਨ. 
 

10.10 ਛੋਟ 
 

ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਾਂ ਨਡਫਾਲਟ ਹਣੋ 'ਤ ੇਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

ਅਨਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ, ਅਨਜਹ ੇਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੰ  ਖਰਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ  

 

 

ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦਾ ਉਪਾਅ, ਜਾਾਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਡਫਾਲਟ ਨਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਛੋਟ ਜਾਾਂ ਨਕਸ ੇਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 

ਨਡਫਾਲਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਜਾਾਂ ਨਵਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ. 
 

10.11 ਗਵਰਸਨਿੰਗ   ਨੂਿੰ ਨ ਅਤੇ ਅਸਧ  ਰ ਖੇਤਰ 
 

a) ਇਹ ਜੀਟੀਸੀ, ਨਜਸਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਨਨਰਮਾਣ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਆੁਰਾ ਨਨਯੰਨਤਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਨਿਆ 

ਜਾਵੇਗਾ.  
 

b) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਕੋਈ ਨਟਰਨਬਨਲ ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਵੀ ਾਂ ਨਦਿੱਲੀ, ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਦਾ ਨਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ 

ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਿੱਦਮਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈ (ਨਜਸਨ ੰ  ਇਿੱਕਠੇ ਨਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ"  ਰਵ ਈਆਾਂ") ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਟਰਨਬਨਲਾਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਲਆਾਂਦੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ 

ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਬਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਜਾਾਂ ਨਟਰਨਬਨਲ.  
 

c) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸ ੇਨਟਰਨਬਨਲ ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨ ੰ  ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ 

ਨਕਸੇ ਅਸੁਨਵਧਾਜਨਕ ਫੋਰਮ ਨਵਿੱਚ ਨਲਆਾਂਦੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਅਟਿੱਲ ਸਨਹਮਤੀ ਹੈ ਨਕ ਇਿੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਵੀ ਾਂ ਨਦਿੱਲੀ ਨਵਖ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਨਟਰਨਬਨਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਨਲਆਾਂਦੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰ ਖਤੇਰ ਦੀਆਾਂ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਨਜਸਦੀ ਪਰਮਾਣਤ ਕਾਪੀ ਅਨਜਹ ੇਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਬ ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ. 
 

d) ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਾਂ ਸਮਰਿੱਥ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਟਰਨਬਨਲ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ 

ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਜਾਾਂ ਨਵਗਾੜ ਜਾਾਂ ਪਿੱਖਪਾਤ ਜਾਾਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ 

ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਬਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਅਨਜਹੇ ਅਦਾਲਤ 

ਜਾਾਂ ਨਟਰਨਬਨਲ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨ ੰ  ਅਟਿੱਲ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਣੁ ਜਾਾਂ 

ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨ ੰ  ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵ ੇਨਕ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਇਿੱਕ ਅਸੁਨਵਧਾਜਨਕ ਫੋਰਮ ਨਵਿੱਚ ਨਲਆਾਂਦੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ. 
 

e) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਮੁਿੱਦ'ੇ ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਨਵਿੱਚ, ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 
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ਹੈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ (ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਇਰਾਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ) ਜੋ ਨਕ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

f) ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ ੇਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਮੁਕਿੱਦਮੇ, ਫਾਾਂਸੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ (ਭਾਵੇਂ ਫਾਾਂਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ 

ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ) ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਅਨਜਹ ੇਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਖੁਦ ਜਾਾਂ ਇਸਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਅਨਜਹੀ ਛੋਟ (ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 

ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਅਟਿੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਅਟੁਿੱਟ ਮੁਆਫੀ ਨਦੰਦ ੇਹਨ. 
 

10.12 ਸਵਵ ਦ ਦ  ਸਨਪਟ ਰ  
 

a) ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵਵਾਦਾਾਂ, ਦਾਅਨਵਆਾਂ, ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਤਰਾਾਂ ਅਤ ੇਜਾਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਨਪਟਾਰਾ 

ਆਰਨਬਟਰੇਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਨਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕਲੇ ਸਾਲਸੀ ਨ ੰ  ਭੇਨਜਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਾ ਐਕਟ, 1996 

ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਧਾਨਕ ਸੋਧਾਾਂ ("ਐ ਟ”) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਸਕਾਰ, ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਾ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੀਟ ਨਦਿੱਲੀ ਨਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ. 

ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਨਹਣ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ.  
 

b) ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿੱਗੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਨਕ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸੌਨਦਆਾਂ/ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਨਵਵਾਦ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਅਨਜਹ ੇਸਦੌ,ੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਨਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਨਸਰਫ ਨਦਿੱਲੀ ਦੀਆਾਂ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਦੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ. 
 

c) ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ, ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰੰਭਕ ਜਾਾਂ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  ਅਰੰਭਕ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਜਾਾਂ ਕਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ. ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. 
 

d) ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੁਿਾਉਣ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਹਣੁ 

ਜਾਾਂ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗਾਰੰਟਰਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ, ਜਾਾਂ ਸਾਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ, ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਜਹ ੇਅਨਧਕਾਰਾਾਂ/ਉਪਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਬਲਕੁਲ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 

ਆਰਨਬਟਲ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ, ਬਕਾਇਆ, ਜਾਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ. 
 

10.13 ਗਿੰਭੀਰਤ  
 

ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਸਮੇਤ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵਵਸਥਾ, ਜੋ ਨਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ ਵਰਨਜਤ ਜਾਾਂ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਅਨਜਹ ੇਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ, ਮਨਾਹੀ 

ਜਾਾਂ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਬੇਅਸਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ 

ਪਰਬੰਧ. 
 

10.14 ਸੋਧ ਾਂ ਸੋਧ ਾਂ 
 

ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਨਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵੈਧ 

ਜਾਾਂ ਬਾਈਨਡੰਗ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਨਧਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀਗ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ. 
 

10.15 ਿੀਏਨ ਅਤੇ ਸੈਟ ਆਫ 
 

a) ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਕਲੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਨਕਉਨਰਟੀਜ਼ (ਪੈਸਾ) ਦੇ ਪੈਨਸਆਾਂ ਉਿੱਤ ੇਇਿੱਕ ਬਹਤੁ ਨਜ਼ਆਦਾ 

ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸਮ ਹ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਨਹਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦੇ ਨਨਯੰਤਰਣ/ਕਬਜ਼ ੇਨਵਿੱਚ ਹਨ. ਇਸ ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ. 
 

b) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰੈਨਡਟ ਬਲੈੇਂਸ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਦੰਦ ੇਹਨ ਨਜਸਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇ 

ਅਧੀਨ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਅਤ ੇਇਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਅਦਾਇਗੀ ਰਨਹਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ. ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ/ਲਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ/ਸਾਰ ੇਲੋਨ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਕਰੈਨਡਟ ਨਵਿੱਚ ਖੜ੍ੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਸੈਿੱਟਅਿੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. 

 

c) ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਅਤ ੇਸਮਨਿਆ ਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਕਾਇਆ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਡਫਾਲਟ ਹੁੰਦ ੇ

ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇਿੱਥੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਦੇ ਕਬਜੇ਼/ਨਨਯੰਤਰਣ 

ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸਆਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਦਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ (ਬਕਾਇਆ) ਨ ੰ  ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰ. 

 

10.16 ਟੈ ਸ  ਟੌਤੀ 
 

a) ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਓਬਲੀਗਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੈਕਸਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸ ੇਟੈਕਸ 

ਕਟੌਤੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ. 

b) ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਸਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਅਨਜਹੇ ਓਬਲੀਗਰ 

ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਵਧਾ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਇਸਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ. 

c) ਇਿੱਕ ਆਨਗਆਕਾਰ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱਗਣ 'ਤੇ ਨਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਜਾਾਂ ਰੇਟ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹ)ੈ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 



ਪੰਨਾ 41 ਦੀ 41 
 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ. 

d) ਜੇ ਨਕਸੇ ਆਬਲੀਗਰ ਨ ੰ  ਟੈਕਸ ਨਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਨਕ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ ਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ. 

e) ਇਿੱਕ ਓਬਲੀਗਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ("ਆਈਟੀ ਐਕਟ") ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 16 ਏ ਨਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ, ਨਸਰਫ ਲੋਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਾਂ -ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਰਕੌਨਨਸਲੀਏਸ਼ਨ ਐਨਾਨਲਨਸਸ ਅਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਐਨੇਬਨਲੰਗ ਨਸਸਟਮ ("ਟਰੈਕਸ") 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. ਸੰਬੰਧਤ ਨਤਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰ ੋਨਕ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ 26AS ਸਟੇਟਮੈਂਟ 

ਨਵਿੱਚ ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ. ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਓਬਲੀਗਰ ਨੇ ਕੁਿੱਲ ਨਵਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹ ੇਓਬਲੀਗਰ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਟੀਡੀਐਸ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. 

f) ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਟੀਡੀਐਸ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ) ਨਰਫੰਡ ਕਲੇਮ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਗਲੇ ਨਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 

ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਾਂ -ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ. 

g) ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ 26 ਏਐਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਵਿੱਚ ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ "ਐਫ" ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, 

ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਓਬਲੀਗਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਵਾਧ  ਨਵਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗ  ਖਰਨਚਆਾਂ, ਖਰਨਚਆਾਂ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. 

h) ਨਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਓਬਲੀਗਰ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁ਼ਿੱਧ ਨਵਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ("ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ") ਨ ੰ  ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਅਨਜਹ ੇਆਨਗਆਕਾਰ 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਵਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ, ਸੰਬੰਧਤ ਨਤਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 

ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਾਂ -ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨਤਮਾਹੀ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ 16 ਏ ਨਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ. ਅਨਜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 

ਅਨਜਹੇ ਓਬਲੀਗਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਕ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ 26AS ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਵਿੱਚ ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ ਹੋਵੇ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ 

"ਐਫ" ਸਨਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੇ ਓਬਲੀਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦ ੇਹਨ, ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਅਨਜਹ ੇਓਬਲੀਗਰ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਡੈਨਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਨਵਆਜ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਾਰੇ ਲਾਗ  

ਖਰਨਚਆਾਂ, ਖਰਨਚਆਾਂ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. 

i) ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਆਨਗਆਕਾਰ ਅਗਲੇ ਨਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਦਨਾਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ 

ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਟੀਡੀਐਸ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰੈਨਡਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਕ ਵਾਧ  ਨਵਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗ , ਖਰਚੇ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹ ੇਖਰਨਚਆਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ 

ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਰਫੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. 
 

10.17 ਸ ਰਿੱਸਖਆ ਦੀਆਾਂ ਧ ਰ ਵ ਾਂ 
 

ਨਾ ਤਾਾਂ ਆਬਲੀਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਿੱਖਪਾਤੀ, ਪਰਭਾਨਵਤ ਜਾਾਂ ਛੁਿੱਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ:  

a) ਅਨਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਖਰੀ ਜਾਾਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹਿੱਦ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਨਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਪਨਰਵਰਤਨ ਜਾਾਂ ਸੋਧ;  
 

b) ਨਕਸੇ ਆਬਲੀਗਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਚੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ;  
 

c) ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਾਂ ਨਧਰਾਾਂ (ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਅਨਨਯਮਤਾ ਜਾਾਂ ਅਮਲਯੋਗਤਾ;  

 
 

d) ਕਰਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨ ੰ  ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਨਨਭਾਉਣ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ 

ਅਨਭਆਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਨਯਮਤਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ;  
 

e) ਨਦਵਾਲੀਆਪਣ ਜਾਾਂ ਮੁਕਤੀ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਮੌਤ ਜਾਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਾਂ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਨਥਤੀ, ਨਨਯੰਤਰਣ ਜਾਾਂ ਮਾਲਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਮਲਕੀਅਤ, ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵ;ੇ  
 

f) ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ, ਗਰੰਟੀ ਜਾਾਂ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਜਾਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਲਾਗ  ਕਰਨ, ਨਭੰਨ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਹੀ ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ 

ਨਾਲ ਨਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਹਣੁ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸੇ ਆਨਗਆਕਾਰ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਨਵਰੁਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;  
 

g) ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ, ਛ ਟ, ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇਸ ਨਵਵਸਥਾ ਲਈ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਿੱਖਪਾਤ ਕਰਨ, ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਨਨਪਟਾਉਣ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਨਕਉ ਾਂਨਕ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ; ਜਾਾਂ  
 

h) ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਜਾਾਂ ਚੀਜ਼. 
 

10.18 ਆਮ ਧ ਰ ਵ ਾਂ 
󠄀 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

(a) ਇਹ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵਆਜ ਦੀ ਦਰ, ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਨਵਧੀ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਿ ਨਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਿੱਤੀ ਪਰਭਾਵ, ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ. 

(b) ਇਹ ਜੀਟੀਸੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਐਨਬੀਐਚਐਫਐਲ/ਐਕਸੀਨਡੰਗ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਉਨਚਤ/ਕਵਾਾਂ ਸਮਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨ ੰ  ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਿੌਤੇ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਿੌਤ ੇਦੇ 

ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਟੁਿੱਟ ਅਗੰ ਵਜੋਂ ਪਨੜ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਵਿੱਚ ਨਸਰਫ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 



ਪੰਨਾ 42 ਦੀ 41 
 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ.  

(c) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪੜ੍ ਨਲਆ ਹ ੈਅਤੇ ਸਮਿ ਨਲਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੰਨ੍ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ. ਜੇ 

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਿੱਚ ਨਵਸਥਾਰ 

ਨਵਿੱਚ ਪਨੜ੍ਆ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵਆਨਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 

 

* ਇਿ ਆਮ ਹਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾੀਂ ("ਜੀਟੀਸੀ") 24 ਜੂਨ, 2022 ਨੰੂ ਨਵੀ ੀਂ ਹਦੱਲੀ/ਹਦੱਲੀ ਹਵਖ ੇਸਬ-ਰਹਜਸਟਰਾਰ VII ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਰਹਜਸਟਰਡ ਿਨ, ਹਜਸ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਨੰਬਰ 4, 

ਵੋਲਯੂਮ ਹਵੱਚ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 392 ਿੈ।  ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 63 ਤੋਂ 106 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1733 ਅਤੇ ਜੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਨਵੀ ੀਂ ਹਦੱਲੀ/ਹਦੱਲੀ ਹਵਖ ੇਸਬ-ਰਹਜਸਟਰਾਰ VII ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਵਖ ੇ

ਰਹਜਸਟਰਡ ਿੈ, 03 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੰੂ ਹਕਤਾਬ ਨੰ: 4, ਭਾਗ ਹਵੱਚ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 294 ਿ।ੈ  ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 114 ਤੋਂ 157 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1708 ਅਤੇ ਨਵੀ ੀਂ ਹਦੱਲੀ/ਹਦੱਲੀ ਹਵਖ ੇਸਬ-

ਰਹਜਸਟਰਾਰ VA, ਿਾਉਸ ਖਾਜ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਵਖ,ੇ 03 ਮਈ, 2019 ਨੰੂ ਹਕਤਾਬ ਨੰ: 4, ਭਾਗ ਹਵੱਚ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 867 ਿੈ।  ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 98 ਤੋਂ 151 'ਤੇ ਨੰਬਰ 463 ਅਤੇ ਹਦੱਲੀ/ਨਵੀ ੀਂ 

ਹਦੱਲੀ ਹਵਖ ੇਸਬ-ਰਹਜਸਟਰਾਰ VII ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਵਖ,ੇ 09 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਹਕਤਾਬ ਨੰ: 4, ਵਾਲੀਅਮ ਹਵਚ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 979 ਦੇ ਨਾਲ।  ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 57 ਤੋਂ 103 'ਤੇ ਨੰਬਰ 

1614 ਅਤੇ 04 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੰੂ ਕਰਨਾਲ, ਿਹਰਆਣਾ ਹਵਖ ੇਸਬ-ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਵਖ ੇਬੁੱਕ I, ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰਬਰ 9326 ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ.  ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 

82 'ਤੇ ਨੰਬਰ 534 ਇਸ 'ਤ ੇਰਹਜਸਟਰਡ ਿੈ. 

 
 
______________________                                                                       
 ___________________ 
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