
 

 

1.1  
  

వ్య క్తగిత కస్టమర్ లతో 

వ్య వ్హరించేటప్పు డు స్ర్స్మైన 

ప్రాక్ట టస్ ప్రరమాణాల కోస్ిం సూప్రాలను 

ఏర్పు టు చేసే ఒక స్వ చ్ఛ ింద కోడ్ 

ఫెయిర్ ప్రాక్టసీెస్ 

కోడ్ 

పూనవాలా హౌసింగ్ ఫైనాన్్స  

లిమిటెడ్ (గతింలో మాగా్మ  

హౌసింగ్ ఫైనాన్్స ) లిమిటెడ్) 

ప్రరభావ్వ్ింతమైన తేదీ: 19.10.2022 
 

అప్రూవ్ల్ తేదీ: 19.10.2022 
 

వెర్షన్ నింబర్.: 6.0 
 

వీర ద్వవ ర్ప ఆమోదించ్బడింద: బోర్ ్ఆఫ్ 

డైరెక టర్్  
 

ాలసీ యజమాని: కింరలయెన్్  ఆఫీస్ర్ 

ఈ డాక్యయ మింట్ గోరయ ింగా ఉింటుింద మరయు కింపెనీలో ఉనన  ఫెయిర్ ప్రాక్ట టసెస్ కోడ్ పై ఏదైనా ాలసీని 

అధిగమిసి్ింద మరయు డాక్యయ మింట్ చేయబడన మరయు ఫైల్ పై నిర్వ హించ్బడన అతయ ింత ఇటీవ్లి 

ాలసీలు మరయు విధానాలతో కలిసి చ్దవాలి. 
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బేస్ డాక్యు మింట్ : మాస్రీ్ డైరెక్షన్స - నాన్స-బ్ు ింకింగ్ ఫైనాని్షయల్ కింపెనీ 

- హౌసింగ్ ఫైనాన్స్  కింపెనీ (రిజర్్  బ్ు ింక్) డైరెక్షన్లు, 

2021 

ప్రారింభ డాక్యు మింట్ సద్ధిం 

చేయబడింది 

: ప్రీ అరన బ్ దాస్ 

ఫింక్షనల్ అింశాల దా్ రా తన్షఖీ 

చేయబడింది 

: మిస్. అదితి శెటీ్ట 

గవరిన ింగ్ మారగద్రశ కిం/ాలసీ : 'నాన్స-బ్ు ింకింగ్ ఫైనాని్షయల్ కింపెనీ- హౌసింగ్ 

ఫైనాన్స్  కింపెనీ (రిజర్్  బ్ు ింక్) ఆదేశాలు, 2021 కింద్ 

భారతీయ రిజర్్  బ్ు ింక్ దా్ రా సూచించబడన 

ఫెయిర్ ప్రాక్టసీ్ కోడ్’ 

చట్ీపరమైన అింశాల దా్ రా 

తన్షఖీ చేయబడింది 

: ప్రీ పింకజ్ రథి, ప్రీమతి ప్రీతి స్రావుగి, ప్రీమతి అదితి 

శెటీ్ట, ఎిం/ఎస్ కింపుయన్్స  పిలుర్ 

కింటెింట్ు టేబుల్ 

 

రరచ్యిం, లక్ష్యయ లు మరయు అప్లలకేషన్ 

...............................................................................................................2                                                                   

డస్్్కోలజలల, అడ్వ రెట టజింగ్, మారెె టింగ్ మరయు 

సేల్్ …………………………………………………………………3 

లోనుల మరయు వాట ప్రాసెసిింగ్ కోస్ిం 

అప్లలకేషన్…………………………………………………………………….4 

లోన్ అప్రపైస్ల్, నిబింధనలు/షర్తులు మరయు తిర్స్ె ర్ణ 

కమ్యయ నికేషన్....................................................................4 

నిబింధనలు మరయు షర్తులలో మాలు లతో స్హా లోనల 

రింప్లణీ...............................................................................5 

వ్డ్డ ్రేటు మరయు జరమానా వ్డ్డ ్గురించి 

స్మాచార్ిం……………………………………………………………6 

గాయ రెింటాలల………………………………………………………………………………………………….6 

ప్రైవసీ మరియు గోరయ త 

……………………………………………………………………………………….7 

CERSAI, CKCY, CICతో స్మాచార్పనిన  షేర్ 

చేయడ్ిం…………………………………………………………7 

బకాయిల 

సేకర్ణ………………………………………………………………………………………………7 
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ఫెయిర్ ప్రాక్టసీ్ కోడ్ 

 

1. పరిచయిం, లక్ష్యు లు మరియు అపిుకేషన్స 

పూనవల్ల హౌసింగ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ (గతంలో, మాగ్మా  హౌసింగ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్) (ఇకై "కంపెనీ" 

లేదా "మేము" అని పిలువబడుతంది) ఈ ఫెయిర్ ప్రాక్టసీ్ కోడ్ ("ఎఫ్పిసి" లేదా "కోడ్") ను 

రూపందించంది మరియు అవల్ంబంచంది, ఇది తన కసమీర్ లతో వే వహరిస్తునన ప్పు డు కంపెనీ 

దాా రా అనుసరించవల్సిన సర్సమైన ప్రాక్టసీ్ ప్రరమాణాల్ కోసం సూప్రాల్ను నిర్ణయిస్తుంది. 'నాన్-

బ్ే ంకంగ్ ఫైనానిషయల్ కంపెనీ- హౌసింగ్ ఫైనాన్్  కంపెనీ (రిజర్ా  బే్ ంక్) ఆదేశాలు, 2021' తేదీ 17 

ఫిప్రబవరి, 2021 ("ఆర్్బిఐ హెచ్ఎఫ్సి ఆదేశాలు") భార్తీయ రిజర్ా  బ్ే ంక్ (“ఆర్్బిఐ”) దాా రా జారీ 

చేయబడిన ఫెయిర్ ప్రాక్టసీెస్ కోడ్ ై మార్గదర్శ కాల్ ఆధార్ంగ్మ కోడ్ సిదధం చేయబడింది. 

1.1 ఫెయిర్ ప్రాక్టసీెస్ కోడ్ యొకక  లక్ష్యు లు- కోడ్ వీటక్త అనుస్రించ్బడింద: 

a) కస్టమర్ లతో వ్య వ్హరించ్డ్ింలో కనీస్ ప్రరమాణాలను ఏర్పు టు చేయడ్ిం ద్వవ ర్ప మించి మరయు 

నాయ యమైన రదధతులను ప్రోత్ హించ్డ్ిం; 

b) ార్దర్శ కతను పెించ్డానిక్త, తద్వవ ర్ప కస్టమలల సేవ్లను స్హేతుకింగా ఆశించ్గల ద్వని 

గురించి మలగైన అవ్గాహన పిందవ్చ్చు ; 

c) అధిక ఆరరేటింగ్ ప్రరమాణాలను సాధిించ్డానిక్త, ోటీ ద్వవ ర్ప మారెె ట్ శకి్యలను 

ప్రోత్ హించ్డానిక్త; 

d) కస్టమలల మరయు కింపెనీ మధయ  నాయ యమైన మరయు సౌహార్దవ్ింతమైన స్ింబింధానిన  

ప్రోత్ హించ్డానిక్త; 

e) కింపెనీ అిందించే సేవ్ల గురించి కస్టమలల వాల స్హేతుకింగా ఆశించ్గల విషయాల గురించి 

మలగైన అవ్గాహనను కలిగి ఉిండ్డానిక్త; 

f) హౌసిింగ్ ఫైనాన్్  వ్య వ్స్థలో విశ్వవ సానిన  పెింపిందించ్డానిక్త. 

g) అడావ న్ు ల రకవ్రీక్త స్ింబింధిించిన విషయాలోల  చ్టటరర్మైన నిబింధనలక్య అనుగుణింగా 

ఉిండేలాగా నిర్పధ రించ్డానిక్త; 

h) ోటీ ద్వవ ర్ప మారెె ట్ శకి్యలతో గురిించ్డానిక్త మరయు అధిక ఆరరేటింగ్ ప్రరమాణాలను 

సాధిించ్డానిక్త ప్రరయతిన ించ్డానిక్త; మరయు 

i) కస్టమర్ ఫిర్పయ దుల రరషె్క ర్ిం కోస్ిం యింప్రాింగాలను బలోపేతిం చేయడానిక్త. 

1.2 కోడ్ యొకక  అపిుకేషన్స- ఈ కోడ్ కింపెనీ ద్వవ ర్ప అిందించ్బడే అనిన  ప్రోడ్క్యటలు మరయు 

స్రీవ స్లక్య లేద్వ ఇింటరెన ట్ పై లేద్వ ఏదైనా ఇతర్ మారా్పల ద్వవ ర్ప ోస్ట ద్వవ ర్ప కింటర్ అింతటా, 

ఇింటర్పక్త టవ్ ఎలప్రకాటనిక్ రరకర్పల ద్వవ ర్ప లేద్వ ఫోన్ పై డజటల్ లిండింగ్ ్ ల టాఫ ర్్  ద్వవ ర్ప 

అిందించ్బడన అనిన  ప్రోడ్క్యటలక్య మరయు స్రీవ స్లక్య వ్రసిి్ింద. ఇద కింపెనీ తర్ప్పన, కింపెనీ 

యొకె  ఉద్యయ గులు లేద్వ కింపెనీ ప్రరతినిధుల ద్వవ ర్ప అిందించ్బడన అనిన  సేవ్లక్య కూడా 

వ్రసిి్ింద. 

1.3 కింపెనీ యొకక  బోర్డు ఆఫ్ డైరెకరీ ు బ్ధ్ు త - బోల్ ఆఫ్ డైరెక టర్ ల ఆమోదిం కలిగిన కింపెనీ 

ఫిర్పయ దులు మరయు ఫిర్పయ దులను రరషె రించ్డానిక్త ఆర్్బిఐ హెచ్ఎఫ్్సి ఆదేశ్వల ప్రక్తింద 

అవ్స్ర్మైన విధింగా తగిన ఫిర్పయ దు రరషె్క ర్ విధానానిన  నిరే దశసి్ింద. అింతేకాక్యిండా, ఫెయిర్ 
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ప్రాక్ట టసెస్ కోడ్ యొకె  స్మ్ తి మరయు మేనేజ్్ ింట్ యొకె  వివిధ ్సాథయిలలో ఫిర్పయ దు రరషె్క ర్ 

యింప్రాింగిం యొకె  రనితీల యొకె  ీరయాడకల్ స్మీక్ష ఉిందని నిర్పధ రించ్బడుతుింద. 

 

2. డిస్్్కోజర్లజ, అడ్వ ర్టజీంగ్, మార్ె టంగ్ మరియు సేల్స్  

2.1 కింపెనీ యొకె  అనిన  ప్రరకటనలు మరయు ప్రరచార్ సామప్రగి స్ు షటింగా మరయు వాస్వి్ింగా ఉిందని 

మేము నిర్పధ రసిాము. 

2.2 ఒక సేవ్ లేద్వ ఉతు తి ిగురించి ప్రశదధ వ్హించే కింపెనీ యొకె  ఏదైనా మీడయా మరయు ప్రరమోషనల్ 

సాహతయ ింలో ఏదైనా ప్రరకటనలో మరయు వ్డ్డ ్రేటుక్య సూచ్న కలిగి ఉింటే, ఇతర్ ఫీజులు మరయు 

ఛారీలీు వ్రసిిాయా అని ఇద సూచిసి్ింద. అింతేకాక్యిండా, స్ింబింధిత నిబింధనలు మరయు షర్తుల 

ూర ివివ్ర్పలు అభ్య ర్ థనపై అిందుబాటులో ఉించ్బడ్ాయి లేద్వ కింపెనీ వెబ్సైట్్లో ఉించ్బడ్ాయి. 

2.3మేము ఈ ప్రక్తింద మీడయాలో ఏదైనా ఒకట లేద్వ అింతకింటే ఎకె్య వ్ ద్వవ ర్ప వ్డ్డ ్రేటుల, సాధార్ణ 

ఫీజులు మరయు ఛారీలీ (జరమానా ఛారీలీతో స్హా) గురించి స్మాచార్పనిన  అిందసిాము- 

(a) మా అనిన  శాఖల్లో నోటీస్తలు పెట్డీడం; 

(b) టెలిఫోన్ లేద్వ హెల్ు ్లైనల ద్వవ ర్ప; 

(c) కింపెనీ యొకె  వెబ్సైట్ పై స్మాచార్ిం; 

(d) నియమిించ్బడన సిబబ ింద / హెల్ు ్డెస్ె  ద్వవ ర్ప. 

2.4 మదదతు సేవ్లను అిందించ్డానిక్త మేము థర్ ్ారీటల సేవ్లను పిందనటలయితే, అటువ్ింట థర్ ్

ారీటలు కస్టమర్ యొకె  వ్య క్తగిత స్మాచార్పనిన  (అటువ్ింట థర్ ్ారీటలక్య ఏదైనా అిందుబాటులో 

ఉింటే) మేము చేసే విధింగా అదే ్సాథయి గోరయ త మరయు భ్ప్రదతతో నిర్వ హించ్వ్లసి ఉింటుింద. 

2.5 మేము, ఎరు టకప్పు డు, వాల వినియోగిించ్చక్యనన  ప్రోడ్క్యటల యొకె  వివిధ ఫీచ్ర్లను కస్టమర్ లక్య 

తెలియజేయవ్చ్చు . మా ఇతర్ ఉతు తిులు లేద్వ ఉతు తిులు/సేవ్లక్య స్ింబింధిించి ప్రరచార్ 

ఆఫర్ల గురించి స్మాచార్ిం, అతను/ఆమ మయిల్ ద్వవ ర్ప అటువ్ింట స్మాచార్ిం/సేవ్ను 

అిందుకోవ్డానిక్త లేద్వ మా వెబ్సైట్్లో లేద్వ ఇతర్ప్రా ద్వని కోస్ిం రజస్టర్ చేస్కోవ్డ్ిం ద్వవ ర్ప 

మాప్రతమే కస్టమర్ లక్య తెలియజేయబడ్వ్చ్చు . 

2.6 బోల్ యొకె  ఆమోదింతో ఆర్్బిఐ సూచిించిన విధింగా డైరెక్ ట సెలిలింగ్ ఏజ్ింటుల (డఎస్ఎలు)/డైరెక్ ట 

మారెె టింగ్ ఏజ్ింటుల (డఎింఎలు) కోస్ిం మేము ఒక నమ్యనా నియమావ్ళిని ఉించాము మరయు 

ద్వని ఆధార్ింగా, మేము మా డఎస్ఎల కోస్ిం ఒక నియమావ్ళిని సూచిించాము, వార సేవ్లు 

మారెె ట్ ఉతు తిులక్య వినియోగిించ్చకోబడ్ాయి. అటువ్ింట ప్రరవ్ర్ని నియమావ్ళి, ఇతర్ 

విషయాలతో ాటు, మా ఉతు తిులను విప్రకయిించ్డానిక్త వాల కస్టమర్్ను స్ింప్రరదించినప్పు డు 

వారని గురిించ్వ్లసి ఉింటుింద. 

2.7 మా ప్రరతినిధి / కొరయర్ లేద్వ డఎస్ఎ ఏదైనా అనుచిత ప్రరవ్ర్నిలో నిమగన మై ఉనాన ర్ని లేద్వ ఈ 

కోడ్ ఉలలింఘనలో నిమగన మై ఉనాన ర్ని కస్టమర్ నుిండ ఏదైనా ఫిర్పయ దు అిందుక్యనన  

స్ిందర్భ ింలో, ఫిర్పయ దును రరశీలిించ్డానిక్త మరయు నిర్వ హించ్డానిక్త మరయు ఏదైనా నషటిం 

జరగితే, తగిన దశలు ప్రార్ింభించ్బడ్ాయి. 

3.  లోన్లజ మరియు వాట ప్రాసెసింగ్ కోసం అపిజకేషన్   
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3.1 మేము, టారిఫ్ షీట్ లేదా ఛారీలీ్ షెడ్యే ల్ దాా రా, లోన్ అపిలకేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానిక 

చెలిలంచవల్సిన ఫీజు/ఛారీలీ్ గురించ మొతుం సమాచారానిన  ర్పణప్రగహీతకు ార్దర్శ కంగ్మ 

వెల్లడిస్తుము, లోన్ మొతుం మంజూర్ప చేయబడకపోతే/రంపిణీ చేయబడకపోతే, ప్రీ-పేమంట్ 

ఎంపికలు మరియు ఛారీలీు, ఏవైనా ఉంటే, తిరిగి చెలిలంచవల్సిన ఫీజు మొతుం; ఆల్సే ం 

చేయబడిన రీపేమంట్ కోసం జరిమానా వడ్డ/ీజరిమానా, ఏదైనా ఉంటే; ఫిక్్ ్డ్ నుండి ్ ల ింంగ్ 

రేట్లకు లోన్ మార్చ డానిక లేదా వైస్-వర్ా , ఏదైనా వడ్డ ీ రీ-సెట్ నిబంధన లేదా మా వీక్షణలో, 

ర్పణప్రగహీత యొకక  వడ్డనీి ప్రరభావితం చేసే ఏదైనా ఇతర్ విషయం కోసం కనా ర్ షన్ ఛారీలీు. 

అిందువ్లల, మేము ార్దర్శ క రదధతిలో లణిం అప్లలకేషన్ ప్రాసెసిింగ్/మింజూలలో ఉనన  అనిన  

ఛారీలీతో స్హా 'అనిన  ఖలు 'ను వెలలడ చేసిాము. అటువ్ింట ఛారీలీు/ఫీజులు భేదభావ్రడ్నివి అని 

కూడా నిర్పధ రించ్బడ్ాయి. 

3.2 ఒక లోన్ ప్రోడ్క్ ట సోర్్  చేసే స్మయింలో, మేము వ్రిించే వ్డ్డ ్రేటుల, అలాగే ప్రాసెసిింగ్ కోస్ిం 

చెలిలించ్వ్లసిన ఫీజు / ఛారీలీు, ఏవైనా ఉింటే, ప్రీ-పేమింట్ ఎింప్లకలు మరయు ఛారీలీు, ఏవైనా 

ఉింటే మరయు లణప్రగహీత యొకె  వ్డ్డన్ి ప్రరభావితిం చేసే ఏదైనా ఇతర్ విషయిం గురించి 

స్మాచార్పనిన  అిందసిాము, తద్వవ ర్ప ఇతర్ హౌసిింగ్ ఫైనాన్్  కింపెనీలు (హెచ్ఎఫి్ లు) 

అిందించే నిబింధనలు మరయు షర్తులతో అర్థవ్ింతమైన ోలిక చేయవ్చ్చు  మరయు 

లణప్రగహీత ద్వవ ర్ప తెలివైన నిర్ణయిం తీస్కోవ్చ్చు . అింతేకాక్యిండా, అప్లలకేషన్ ఫార్ింతో 

స్మరు ించ్వ్లసిన డాక్యయ మింటల జాబిాను లణిం అప్లలకేషన్ ఫార్ిం సూచిించ్వ్చ్చు . 

3.3 అనిన  లణిం అప్లలకేషనల కోస్ిం కింపెనీ ఒక ర్సీదును జారీ చేసి్ింద. లోన్ అప్లలకేషనుల అప్లలకేషన్ 

అిందుక్యనన  తేదీ నుిండ లణప్రగహీత మరయు కింపెనీ మధయ  రర్స్ు ర్ిం అింగీకరించ్బడన 

పడగిించ్బడన స్మయిం అనిన  విషయాలోలనూ ూర ి అయిన విధింగా 15 రోజులోలప్ప లేద్వ 

అటువ్ింట పడగిించ్బడన స్మయింలోప్ప డసోు జ్ చేయబడ్ాయి. 

3.4 డజిట్ల్ లిండింగ్ ప్ల ు ట్ప్లఫామప్లల పై సోర్్  చేయబడన లోను కోస్ిం- కింపెనీ డజటల్ లిండింగ్ 

్ ల ట్్ఫామ్లను లణప్రగహీతలను సోర్్  చేయడానిక్త మరయు/లేద్వ బకాయిలను రకవ్ర్ చేయడానిక్త 

ద్వని ఏజ్ింట్్గా నిమగన మైతే, అద నిర్పధ రసి్ింద: 

a) ఏజ్ింటులగా నిమగన మై ఉనన  డజటల్ లిండింగ్ ్ ల ట్్ఫామ్ల పేలల కింపెనీ వెబ్సైట్్లో 

వెలలడించ్బడ్ాయి. 

b) ఒక ఏజంట్్గ్మ కంపెనీ నిమగన మై ఉనన  డిజిట్ల్ లండింగ్ ్ ల ట్్ఫామ్ కంపెనీ తర్ప్పన 

ఇంట్రాక్ ీఅవుతనన ట్లల కసమీర్్కు ముందుగ్మనే వెల్లడించవల్సి ఉంట్లంది. 

c) లోన్ మింజూల చేయబడన వెింటనే, లోన్ అప్రగిమింట్ అమలు చేయడానిక్త ముిందు, 

మింజూల చేయబడన వెింటనే, కింపెనీ లటర్ హెడ్ పై లణప్రగహీతక్య శ్వింక్షన్ లటర్ జారీ 

చేయబడుతుింద. 

d) కింపెనీ ద్వని ద్వవ ర్ప నిమగన మై ఉనన  డజటల్ లిండింగ్ ్ ల ట్్ఫామ్లపై ప్రరభావ్వ్ింతమైన 

రర్య వేక్షణ మరయు రర్య వేక్షణను కలిగి ఉింటుింద. 

 

4.  లోన్ అప్రైసల్స, నిబంధనలు/షరతులు మరియు తిరసె రణ కమ్యూ నికేషన్ 

4.1 సాధార్ణింగా లోన్ అప్లలకేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానిక్త అవ్స్ర్మైన అనిన  వివ్ర్పలు అప్లలకేషన్ 

స్మయింలో మా ద్వవ ర్ప సేకరించ్బడ్ాయి. మాక్య ఏదైనా అదనప్ప స్మాచార్ిం అవ్స్ర్మైతే, 

అతను వెింటనే మళ్ళీ  స్ింప్రరదించ్బడ్ార్ని కస్టమర్్క్య తెలియజేసిాము. 
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4.2 మింజూల చేయబడన లేద్వ ఇతర్ప్రా లోన్ మొతిిం యొకె  ప్రవాతూర్వ క మింజూల లేఖ ద్వవ ర్ప 

కస్టమర్్క్య తెలియజేయబడుతుింద, వారషక వ్డ్డ ్రేటు, లోన్ మొాినిన  ప్రడా చేయడానిక్త అప్లలకేషన్ 

రదధతి, ప్రీపేమింట్ ఛారీలీు, జరమానా ఛారీలీు మొదలైన అనిన  నిబింధనలు మరయు షర్తులతో 

ాటు మింజూల చేయబడన లోన్ మొతిిం. లణ ఒరు ిందింలో బోల్్్లో ఆలస్య ప్ప రీపేమింట్ కోస్ిం 

వ్సూలు చేయబడే జరమానా వ్డ్డన్ి మేము పేరె్ ింటాము. మేము మా రకాల్లపై లణప్రగహీత 

ద్వవ ర్ప ఈ నిబింధనలు మరయు షర్తులను ప్రవాయబడన అింగీకార్పనిన  ఉించ్చాము. 

4.3 ప్రరతి లణప్రగహీతక్య లోన్ ఒరు ిందింలో పేరె్ నన  అనిన  ఎన్్్కోలజర్ ల కాీతో ాటు లోన్ ఒరు ిందిం 

యొకె  కాీని మేము ఆ స్మయింలో లేద్వ లోనల రింప్లణీ తర్పవ త అిందసిాము. 

4.4 లోన్స అపిుకేషన్స తిరస్క రణ యొకక  కమ్యు న్షకేషన్స- కస్టమర్్క్య లోన్ అిందించ్డానిక్త కింపెనీ 

్సిథతిలో లేకోతే, తిర్స్ె ర్ణక్య కార్ణానిన (లు) ప్రవాయడ్ింలో మేము తెలియజేసిాము మరయు 

అటువ్ింట కమ్యయ నికేషన్ ఇ-మయిల్, SMS మొదలైనటువ్ింట ఎలప్రకాటనిక్ మారా్పలతో స్హా ఏదైనా 

చెలులబాటు అయ్యయ  కమ్యయ నికేషన్ మారా్పల ద్వవ ర్ప ఉిండ్వ్చ్చు . 

 

5. నిబంధనలు మరియు షరతులలో మాలు లతో సహా లోనజ పంపిణీ 

5.1 కస్టమర్ చేసిన రింప్లణీ అభ్య ర్ థన లేద్వ లోన్ అప్రగిమింట్/శ్వింక్షన్ లటర్్లో ఇవ్వ బడన రింప్లణీ 

షెడ్యయ ల్ ప్రరకార్ిం మేము లోనలను రింప్లణీ చేసిాము. 

5.2 రింప్లణీ షెడ్యయ ల్, వ్డ్డ ్రేటుల, జరమానా వ్డ్డ,్ ఏవైనా ఉింటే, సేవా ఛారీలీు, ప్రీపేమింట్ ఛారీలీు, 

ఇతర్ వ్రిించే ఫీజు/ఛారీలీు మొదలైన వాటక్త స్ింబింధిించిన నిబింధనలు మరయు షర్తులలో 

మాలు లతో స్హా నిబింధనలు మరయు షర్తులలో ఏదైనా మాలు  గురించి మేము లణప్రగహీతక్య 

నోటీస్ ఇసిాము. కస్టమర్్క్య నోటఫికేషన్ తర్పవ త మాప్రతమే వ్డ్డ ్రేటుల మరయు ఛారీలీలో మాలు లు 

అమలు చేయబడ్ాయని కూడా మేము నిర్పధ రసిాము. ఈ విషయింలో తగిన షర్తు లణ 

ఒరు ిందింలో చేర్ు బడుతుింద. 

5.3 నిబింధనలు మరయు షర్తులలో మాలు  కస్టమర్ యొకె  అప్రరయోజనిం కోస్ిం అయితే, 

అతను/ఆమ 60 రోజులోలప్ప మరయు నోటీస్ లేక్యిండా అతని/ఆమ అకింటును మ్యసివేయవ్చ్చు  

లేద్వ ఎటువ్ింట అదనప్ప ఛారీలీు లేద్వ వ్డ్డ ్చెలిలించ్వ్లసిన అవ్స్ర్ిం లేక్యిండా లోన్ అకింటును 

మార్ు వ్చ్చు . 

5.4 ఒరు ిందిం క్తింద చెలిలింప్ప లేద్వ రనితీలను రీకాల్ చేయడానిక్త / వేగవ్ింతిం చేయడానిక్త లేద్వ 

అదనప్ప సెకూయ రటీలను కోలకోవ్డానిక్త నిర్ణయిం, లణ ఒరు ింద్వనిక్త అనుగుణింగా ఉింటుింద. 

5.5 లణప్రగహీతక్య వ్య తిరేకింగా కింపెనీక్త ఉనన  ఏదైనా ఇతర్ ్ లయిమ కోస్ిం ఏదైనా చ్టటబదధమైన హకె్య  

లేద్వ లియన్్క్య లోబడ అనిన  బకాయిలను తిరగి చెలిలించ్డ్ిం పై లేద్వ బకాయి ఉనన  లోన్ 

మొాినిన  తిరగి పిందడ్ిం పై మేము అనిన  సెకూయ రటీలను విడుదల చేసిాము. అటువ్ింట సెట్ 

ఆఫ్ హకె్య  వినియోగిించ్బడతే, మిగిలిన ్ లయిములు మరయు స్ింబింధిత ్ లయిమ సెటల్ 

చేయబడే/చెలిలించ్బడే వ్ర్క్య సెకూయ రటీలను నిలిప్ల ఉించ్చకోవ్డానిక్త కింపెనీక్త అర్హత ఉనన  

షర్తుల గురించి ూర ివివ్ర్పలతో లణప్రగహీతక్య నోటీస్ ఇవ్వ బడుతుింద. 

 

6. వడ్డ ీరేటు మరియు ర్రిమానా వడ్డీ గురించి సమాచారం 
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6.1 కింపెనీ, ద్వని బోల్ ఆమోదింతో, వ్డ్డ ్రేటుల మరయు ప్రాసెసిింగ్ ఫీజు, జరమానా వ్డ్డ ్మరయు ఇతర్ 

ఫీజు/ఛారీలీు మొదలైనవి నిర్ణయిించ్డానిక్త తగిన ఇింటర్న ల్ ాలసీని అవ్లింబిించిింద. ఇద 

ఫిండ్్  యొకె  స్గటు ఖలు , ఆరరేటింగ్ ఖలు , మ్యలధన ఛార్,ీ ప్రెడట్ నషటిం మొదలైనటువ్ింట 

స్ింబింధిత అింశ్వలను రరగణనలోక్త తీస్క్యనే వ్డ్డ ్ రేటు మోడ్ల్్ను నిర్వ చిించిింద. ఇింకా, 

కస్టమర్్క్య స్ింబింధిించిన ప్రెడట్ రస్ె  ఆధార్ింగా ఉిండే అదనప్ప రస్ె  ప్రీమియిం, ఇద అతని 

ప్రెడట్ చ్రప్రత, ప్రెడట్ రేటింగ్, ఫైనానిషయల్ ప్రపఫైల్, సెకూయ రటీ కవ్ర్ మొదలైన వాట ఫింక్షన్. 

అిందువ్లల, కింపెనీ వివిధ వ్రా్పలక్య వివిధ వ్డ్డ ్రేటును వ్సూలు చేసిూ ఉిండ్వ్చ్చు . 

6.2 బించ్్మారె్  ్ఫోలటింగ్ రఫరెన్్  రేటు, వ్డ్డ ్రేటు రేింజ్ మరయు రసె్ ల ప్రగేడేషన్ కోస్ిం విధానిం, 

మరయు వ్రిించే జరమానా వ్డ్డ ్కూడా కింపెనీ తన వెబ్సైట్్లో అిందుబాటులో ఉించ్బడుతుింద. 

వ్డ్డ ్ రేటలలో మాలు  ఉనన ప్పు డు వెబ్సైట్్లో ప్రరచ్చరించ్బడన స్మాచార్ిం అప్డేట్ 

చేయబడుతుింద. 

6.3 వ్రిించే వ్డ్డ ్రేటు మరయు జరమానా వ్డ్డ ్రేటు వారషకిం చేయబడుతుింద, తద్వవ ర్ప అకింట్్క్య 

వ్సూలు చేయబడే ఖచిు తమైన రేటల గురించి లణప్రగహీతక్య తెలుస్. 

6.4 లణప్రగహీతల నుిండ సేకరించిన వాయిద్వలు వ్డ్డ ్మరయు అస్లు మొతిిం మధయ  విభ్జనను 

స్ు షటింగా సూచిసిాయి. 

 

7. గ్ము రెింటార్డు 

7.1 ఒక వ్య క్త ిలణిం కోస్ిం హామీద్వలగా ఉిండాలని అనుక్యనన ప్పు డు, అతనిక్త/ఆమక్య దీని గురించి 

తెలియజేయబడుతుింద: 

a) హామీద్వలగా అతని/ఆమ బాధయ త; 

b) అతను/ఆమ స్వ యింగా కింపెనీక్త కటుటబడ ఉిండే బాధయ త మొతిిం; 

c) అతని/ఆమ బాధయ తను చెలిలించ్డానిక్త కింపెనీ అతనిక్త/ఆమక్య కాల్ చేయగల రరసిథతులు; 

d) ఒకవేళ అతను/ఆమ ఒక గాయ రెింటార్్గా చెలిలించ్డ్ింలో విఫలమైతే కింపెనీక్త తనఖా పెటటబడన 

లేద్వ కింపెనీతో ఉిండ్డ్ిం కోస్ిం కింపెనీ అతని/ఆమ ఇతర్ ఆసి/ిసెకూయ రటీలక్య రకోర్్  కలిగి 

ఉింద్వ; 

e) ఒక గాయ రెింటార్్గా అతని/ఆమ లయబిలిటీలు ఒక నిరదషట కావ ింటమ్క్య రరమితిం 

చేయబడ్ాయా లేద్వ అవి అరరమితింగా ఉనాన యా; మరయు 

f) గాయ రెింటార్్గా అతని/ఆమ బాధయ తలు డశ్వు ర్ ీ చేయబడే స్మయిం మరయు రరసిథతులు 

అలాగే కింపెనీ దీని గురించి అతనిక్త/ఆమక్య తెలియజేసే విధానిం; మరయు 

g) కస్టమర్ యొకె  ఆరథక రరసిథతిలో ఏదైనా క్షీణత. 

7.2 ఒకవేళ గాయ రెింటార్ కింపెనీ చేసిన చెలులబాటు అయ్యయ  డమాిండ్్క్య కటుటబడ ఉిండ్టానిక్త నిర్పకరసే,ి 

బకాయిలను చెలిలించ్డానిక్త తగినింత మారా్పలు ఉనన రు టక్ట, అటువ్ింట గాయ రెింటార్్ను ఒక 

ఉదేదశూర్వ క డఫాలటర్్గా రరగణించ్వ్చ్చు . 

 

 

8. ప్రపైవసీ మరియు గోపు త 
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8.1 కస్టమర్ ఇకపై ఒక కస్టమర్ ప్రపైవేట్ మరయు గోరయ మైనద కానరు టక్ట మేము కస్టమర్ యొకె  వ్య క్తగిత 

స్మాచార్పనిన  రరగణసిాము. మేము ప్రూప్లోని ఇతర్ కింపెనీలతో స్హా ఎవ్రకైనా కస్టమర్ యొకె  

డేటా లేద్వ స్మాచార్పనిన  వెలలడించ్ము: 

a) చ్టటిం ద్వవ ర్ప అవ్స్ర్ిం. 

b) స్మాచార్పనిన  వెలలడించ్డానిక్త రబిలక్ కోస్ిం డ్యయ టీ. 

c) మా ఆసక ుక సమాచార్ం ఇవా డం అవసర్ం. అయితే, కసమీర్ లేదా ప్రూప్లోని ఇతర్ 

కంపెనీల్తో సహా మరెవరిక్ట కసమీర్ యొకక  అకంట్లల/వే క ుగత సమాచార్ం అందించడానిక 

కార్ణంగ్మ ఇది ఉరయోగించబడదు, మారెక ింంగ్ ప్రరయోజనాల్ కోసం కసమీర్ మాకు 

అధికార్ం ఇచచ  ఉంటే తరు . 

d) కస్టమర్ కింపెనీక్త అనుమతి ఇచాు ల/అధికార్ిం ఇచాు ల లేద్వ స్మాచార్పనిన  వెలలడించ్మని 

కింపెనీని అడగాల. 

8.2 అతని/ఆమ గురించి కింపెనీ కలిగి ఉనన  వ్య క్తగిత రకాల్లను యాె్ స్ చేయడానిక్త భార్తదేశ 

చ్టాట ల ప్రక్తింద అతని హక్యె లు/బాధయ తల గురించి మేము కస్టమర్్క్య తెలియజేసిాము. 

8.3 కస్టమర్ మాక్య అలా చేయడానిక్త ప్రరతేయ కింగా అధికార్ిం ఇసే ితరు  మారెె టింగ్ ప్రరయోజనాల కోస్ిం 

మేము కస్టమర్ యొకె  వ్య క్తగిత స్మాచార్పనిన  ఉరయోగిించ్ము. 

8.4 ఒకవేళ కస్టమర్ మమ్ లిన  కింపెనీ ద్వవ ర్ప మారెె టింగ్ స్ింబింధిత కమ్యయ నికేషనలను రింరడ్ిం 

ఆప్లవేయాలని కోలక్యింటే, అతను ద్వని శ్వఖలలో దేనిలోనైనా లేద్వ అటువ్ింట మారెె టింగ్ 

స్ింబింధిత కమ్యయ నికేషనోల  పేరె్ నన  ఛానెల్ ద్వవ ర్ప ప్రవాతూర్వ కింగా ఒక అభ్య ర్ థనను 

స్మరు ించాలి. 

 

9.  ప్రెడట్ ఇనఫ రా్మ షన్స కింపెనీలు ("CICలు"), సెింప్రట్ల్ రిజిప్రసీ ీఆఫ్ సెక్యు రిటైజేషన్స అసెట్ 

రీకప్రన్ రక్షన్స అిండ్ సెక్యు రిటీ ఇింప్రటెస్ ీ  ("CERSAI"), సెింప్రట్ల్ KYC రిజిప్రసీ ీ ("CKYCR") 

మరియు ఇతర ఏజెనీ్ లతో డేటా/స్మాచారాన్షన  షేర్ చేయడిం 

a) రీపేమింట్ ప్రటాక్ రకార్,్ ెవైసి స్మాచార్ిం, భ్ప్రదా వివ్ర్పలు మరయు సిఐసిలు, 

సిఇఆర్ఎస్ఎఐ, సిెవైసిఆర్ లేద్వ ఏదైనా ఇతర్ ప్రరభుతవ  అధీకృత ఏజ్నీ్ లతో ఇతర్ 

అవ్స్ర్మైన స్మాచార్ిం వ్ింట కస్టమర్ యొకె  లణిం అకింట్ యొకె  వివ్ర్పలను కింపెనీ 

ఎరు టకప్పు డు వ్రిించ్వ్చ్చు  నియింప్రతణ/చ్టటబదదమైన అవ్స్ర్పలక్య అనుగుణింగా 

రించ్చకోవ్చ్చు . 

b) కస్టమర్ డమాిండ్ చేసినటలయితే, మేము సిఐసిలు లేద్వ అటువ్ింట ఏజ్నీ్ లక్య ఇవ్వ బడన 

స్ింబింధిత స్మాచార్పనిన  అిందసిాము, అయితే అద స్ింబింధిత ఏజ్న్ీ  లేద్వ ఏదైనా 

చ్టటబదధమైన బాధయ త ద్వవ ర్ప నిషేధిించ్బడ్దు. 

 

10. బకాయిల సేకరణ 

10.1 లోనుల ఇవ్వ బడనప్పు డు, మేము కస్టమర్్క్య, లోన్ అప్రగిమింట్్లో రీపేమింట్ మొతిిం, అవ్ధి 

మరయు వ్య వ్ధిని పేరె్ నడ్ిం ద్వవ ర్ప రీపేమింట్ ప్రాసెస్/అతయ ింత ముఖయ మైన నిబింధనలు 

మరయు షర్తులను ("ఎింఐట్టస") కలిగి ఉనన  డాక్యయ మింట్ గురించి వివ్రసిాము. అయితే, 

కస్టమర్ రీపేమింట్ షెడ్యయ ల్్క్య కటుటబడ ఉిండ్కోతే, బకాయిల రకవ్రీ కోస్ిం భూమి చ్టాట లక్య 
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అనుగుణింగా నిర్వ చిించ్బడన ప్రాసెస్ అనుస్రించ్బడుతుింద. ఈ ప్రరప్రక్తయలో కస్టమర్్క్య నోటీస్ 

రింరడ్ిం ద్వవ ర్ప లేద్వ వ్య క్తగిత స్ిందర్శ నలు మరయు/లేద్వ భ్ప్రదతను తిరగి సావ ధీనిం చేయడ్ిం 

ద్వవ ర్ప గులి చేయడ్ిం ఉింటుింద. 

10.2 కింపెనీ యొకె  కలక్షన్ ాలసీ/ప్రాసెస్ సౌజనయ ిం, నాయ యమైన చిక్తత్  మరయు అనుస్ర్ణపై 

నిర్ ించ్బడుతుింద. కస్టమర్ విశ్వవ స్ిం మరయు దీర్ఘకాలిక స్ింబింధానిన  ప్రోత్ హించ్డ్ింలో 

మేము విశవ సిసి్నాన ము. బకాయిలు లేద్వ/మరయు భ్ప్రదా ప్పనలదధర్ణలో మాక్య ప్రాతినిధయ ిం 

వ్హించ్డానిక్త అధీకృతమైన మా సిబబ ింద లేద్వ ఏదైనా వ్య క్త ిఅతని/ఆమను గురిించి, మా ద్వవ ర్ప 

జారీ చేయబడన అథారటీ లటర్్ను ప్రరదరశ సిాల మరయు అభ్య ర్ థనపై, కింపెనీ ద్వవ ర్ప లేద్వ 

కింపెనీ యొకె  అథారటీ ప్రక్తింద జారీ చేయబడన అతని/ఆమ గురిింప్ప కాల్ను ప్రరదరశ సిాల. 

10.3 సిబబ ింద యొకె  స్భుయ లిందరూ లేద్వ సేకర్ణలో మమ్ లిన  ప్రాతినిధయ ిం వ్హించ్డానిక్త 

అధికార్ిం ఇవ్వ బడన ఏదైనా వ్య క్త ి మరయు/లేద్వ భ్ప్రదా ప్పనలదధర్ణ ఈ ప్రక్తింద విస్ృిత 

మార్దార్శ కాలను కలిగి ఉింటాల: 

a) కస్టమర్ సాధార్ణింగా అతని/ఆమ ఎింప్లక ప్రరదేశింలో మరయు అతని/ఆమ నివాస్ ్స్థలింలో 

ఏదైనా నిరదషట ్స్థలిం లేకోతే మరయు, అతని/ఆమ నివాస్ ్స్థలింలో అిందుబాటులో లేకోతే, 

బిజనెస్/వ్ృతి ి్స్థలింలో స్ింప్రరదించ్బడ్ాల. 

b) మొదట స్ిందర్భ ింలో కింపెనీక్త ప్రాతినిధయ ిం వ్హసి్నన  ఐడెింటటీ మరయు అధికార్ిం 

కస్టమర్్క్య తెలియజేయబడుతుింద. 

c) కస్టమర్ యొకె  గోరయ త గౌర్విించ్బడుతుింద. 

d) కస్టమర్్తో స్ింభాషణ మర్పయ దూర్వ కింగా ఉింటుింద. 

e) ఓవ్ర్్డ్యయ  లోనల రకవ్రీ కోస్ిం మా ప్రరతినిధులు కస్టమర్ లను 8. 00 a.m. నుిండ 7.00 p.m. మధయ  

స్ింప్రరదసిాల. 

f) ఒక నిరదషట స్మయింలో లేద్వ ఒక నిరదషట ్స్థలింలో కాల్్  నివారించ్డానిక్త కస్టమర్ యొకె  

అభ్య ర్ థనను రరగణించ్డానిక్త మేము ప్రరయతిన సిాము మరయు అటువ్ింట అభ్య ర్ థనలు 

సాధయ మైనింత వ్ర్క్య గౌర్విించ్బడ్ాయి. 

g) బకాయిలక్య స్ింబింధిించిన వివాద్వలు లేద్వ వ్య యా సాలను రర్స్ు ర్ిం అింగీకరించ్దగిన 

మరయు ప్రకమబదధమైన రదధతిలో రరషె రించ్డానిక్త సాధయ మైనింత స్హాయిం 

ఇవ్వ బడుతుింద. 

h) బకాయిల సేకర్ణ కోస్ిం కస్టమర్ ప్రరదేశ్వనిక్త స్ిందర్శ న స్మయింలో, స్భ్య త మరయు 

ఔచితయ ిం నిర్వ హించ్బడుతుింద. 

i) క్యటుింబింలో విస్ర్నీ లేద్వ అటువ్ింట ఇతర్ విరతె ర్ స్ిందర్పభ లు బకాయిలను 

సేకరించ్డానిక్త కాల్్  / స్ిందర్శ నలు చేయడానిక్త నివారించ్బడ్ాయి. 

 

11. ఫిరాు దులు మరియు సమసూ లు 

11.1 కింపెనీ తన బోర్ ్ఆఫ్ డైరెక టర్ ల ఆమోదింతో కస్టమర్ ఫిర్పయ దు రరషె్క ర్ యింప్రాింగిం / కస్టమర్ 

ఫిర్పయ దుల రరషె్క ర్ ప్రరప్రక్తయతో స్హా ఒక ఫిర్పయ దు నిర్వ హణ ాలసీని అవ్లింబిించిింద. 

అటువ్ింట ాలసీ / యింప్రాింగిం ఆన్్లైన్్లో లేద్వ ప్రరతేయ కమైన కస్టమర్ స్రీవ స్ ఛానెల్ ద్వవ ర్ప 
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అిందుక్యనన  ప్రరతి కింపెనీ కార్పయ లయాలలో ఫిర్పయ దులు మరయు ఫిర్పయ దులను అిందుకోవ్డానిక్త, 

రజస్టర్ చేయడానిక్త మరయు వినియోగిించ్డానిక్త వ్య వ్స్థ మరయు విధానానిన  రూపిందించాలి. 

11.2 కింపెనీ యొకె  కస్టమర్ ప్రగీవెన్్  రప్రడెస్ల్ మకానిజిం డజటల్ లిండింగ్ ్ ల ట్్ఫామ్ల ద్వవ ర్ప సోర్్  

చేయబడన లోన్్లతో స్హా అవుట్్సోర్్  చేయబడన ఏజ్నీ్  అిందించే సేవ్లక్య స్ింబింధిించిన 

స్మస్య లను కూడా ఎదురె్ ింటుింద. 

11.3 మేము మా వెబ్సైట్ మరయు మా శ్వఖలలో స్ింబింధిత ఇ-మయిల్ ఐడ, స్ింప్రరదింప్ప వివ్ర్పలు, 

ఊహించిన టర్న ్అరిండ్ స్మయిం, ఫిర్పయ దుల పైక్త పెించ్డానిక్త మాయ ప్రటక్్  మొదలైన వాటతో 

కస్టమర్ ఫిర్పయ దు రరషె్క ర్ యింప్రాింగానిన  ప్రరచ్చరసిాము. ఒకవేళ ఫిర్పయ దుద్వల ఒక నెల వ్య వ్ధిలో 

కింపెనీ నుిండ ప్రరతిస్ు ిందన అిందకోతే లేద్వ అిందుక్యనన  ప్రరతిస్ు ిందనతో అస్ింతృప్ల ి

చెిందతే, అటువ్ింట వెలలడ కూడా నేషనల్ హౌసిింగ్ బాయ ింక్ ("NHB") క్య ఎస్ె లేషన్ ఛానెల్ 

ప్రరదరశ సి్ింద. 

11.4 కస్టమర్ నుిండ లిఖితూర్వ కింగా ఫిర్పయ దును మేము అిందుక్యింటే, మేము ఒక వార్ింలో 

అతనిక్త/ఆమక్య ఒక ర్సీదు/ప్రరతిస్ు ిందనను రింప్పాము. కస్టమర్ నుిండ ఫోన్ పై మేము 

ఫిర్పయ దును అిందుక్యింటే, మేము కస్టమర్్క్య ఫిర్పయ దు రఫరెన్్  నింబర్్ను అిందసిాము మరయు 

అతనిక్త ప్పరోగతి గురించి తెలియజేసిాము. 

11.5  విషయానిన  రరిశీలించన తరాా త, మేము కసమీర్్కు తది ప్రరతిసు ందనను రంప్పాము లేదా 

అతనిక ప్రరతిసు ందించడానిక మరింత సమయం ఎందుకు అవసర్మో వివరిస్తుము, మరియు 

ఫిరేా దు యొకక  ఆర్ప వారాలోల  అలా చేయడానిక మేము ప్రరయతిన స్తుము. 

12. లోనజ యొకె  ప్రీ-పేమంట్, ప్రీకోజర్ర్ మరియు ప్రాన్ ఫ ర్ 

12.1 ఈ ప్రక్తింద రరసిథతులలో హౌసిింగ్ లోనల ప్రీ-్కోలజర్ పై మేము ప్రీ-పేమింట్ విధిింప్ప లేద్వ జరమానా 

వ్సూలు చేయము: 

(a) హౌసిింగ్ లోన్ ్ఫోలటింగ్ వ్డ్డ ్ రేటు ప్రాతిరదకన మరయు ఏదైనా మ్యలిం నుిండ ప్రీ-్కోలజ్ 

చేయబడన చోట. 

(b) హౌసిింగ్ లోన్ ఫిక్్ ్డ్ వ్డ్డ ్ రేటు ప్రాతిరదకన ఉింటే మరయు లణప్రగహీత తమ స్వ ింత 

వ్నలల నుిండ లోన్ ప్రీ-్కోలజ్ చేయబడుతుింద. 

దయచేసి గమనిించ్ిండ: 

(i) ప్రరయోజనిం కోస్ిం "స్వ ింత వ్నలలు" అింటే ఒక బాయ ింక్ / హెచ్ఎఫి్  / ఎనిబ ఎఫి్  మరయు 

/ లేద్వ ఒక ఆరథక స్ింస్థ నుిండ అప్పు  తీస్కోవ్డ్ిం కాక్యిండా ఏదైనా ఇతర్ వ్నల. 

(ii) అనిన  డుయ యల్/సెు షల్ రేటు (ఫిక్్ ్డ్ మరయు ్ఫోలటింగ్ కలయిక) హౌసిింగ్ లోనుల ప్రీ-

్కోలజర్ స్మయింలో, లోన్ ఫిక్్ ్డ్ లేద్వ ్ఫోలటింగ్ రేటుపై ఉింటుింద్వ అనేద్వని ఆధార్ింగా 

ఫిక్్ ్డ్/్ఫోలటింగ్ రేటుక్య వ్రిించే ప్రీ-్కోలజర్ నిబింధనలను ఆకరషసిాయి. డ్యయ యల్/సెు షల్ 

రేట్ హౌసిింగ్ లోనల విషయింలో, ఫిక్్ ్డ్ వ్డ్్డ రేటు వ్య వ్ధి గడువు ముగిసిన తర్పవ త, 

్ఫోలటింగ్ రేటు కోస్ిం ప్రీ-్కోలజర్ నిబింధన ్ఫోల టింగ్ రేటు లోన్్గా మార్ు బడన తర్పవ త 

వ్రసిి్ింద. 

(iii) ఒక ఫిక్్ ్డ్ రేటు లణిం అనేద లణిం యొకె  మొతిిం వ్య వ్ధి కోస్ిం రేటు ఫిక్్  చేయబడన 

ఒకట అని కూడా స్ు షటిం చేయబడుతుింద. 
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12.2 స్హ-బాధయ త(లు)తో లేద్వ లేక్యిండా వ్య క్తగిత లణప్రగహీతలక్య వాయ ార్ిం కాక్యిండా ఇతర్ 

ప్రరయోజనాల కోస్ిం మింజూల చేయబడన ఏదైనా ్ఫోలటింగ్ రేటు టర్్  లణిం పై కింపెనీ ప్రీకోలజర్ 

ఛారీలీు/ప్రీ-పేమింట్ జరమానాలను విధిించ్దు. 

12.3 లణిం అకింట్ ప్రటాన్్ ్ఫర్ కోస్ిం లణప్రగహీత నుిండ అభ్య ర్ థన అిందుక్యనన  స్ిందర్భ ింలో, స్మ్ తి 

లేద్వ అనగా కింపెనీ యొకె  అభ్య ర్ థన, ఏదైనా ఉింటే, అభ్య ర్ థన అిందుక్యనన  తేదీ నుిండ 21 

రోజులోలప్ప తెలియజేయబడుతుింద. వ్రిించే చ్టాట లక్య అనుగుణింగా అటువ్ింట బదలీ లోన్ 

యొకె  నిబింధనలు మరయు షర్తులక్య అనుగుణింగా ార్దర్శ కింగా ఉింటుింద. 

 

13. జనరల్ 

13.1 కింపెనీ అవ్స్ర్మని భావిించినటలయితే, అద ప్రరయోజనిం కోస్ిం నియమిించ్బడన ఏజ్నీ్ ల 

ద్వవ ర్ప అతని/ఆమ నివాస్ిం మరయు/లేద్వ వాయ ార్ చిలనామాలలో కస్టమర్్ను స్ింప్రరదించ్డ్ిం 

ద్వవ ర్ప లోన్ అప్లలకేషన్్లో కస్టమర్ పేరె్ నన  వివ్ర్పలను ధృవీకరసి్ింద. 

13.2 ఆర్్బిఐ సూచిించిన విధింగా శ్వఖలు, వెబ్సైట్్లో ప్రరదరశ ించ్డానిక్త స్ింబింధిించి నియింప్రతణ 

అవ్స్ర్పలక్య అనుగుణింగా కింపెనీ నిర్పధ రసి్ింద, వ్రిించే విధింగా, సేవా ఛారీలీు, వ్డ్డ ్ రేటుల, 

జరమానా వ్డ్డ,్ అిందించ్బడే సేవ్లు, ఉతు తి ిస్మాచార్ిం, వివిధ లావాదేవీల కోస్ిం స్మయ 

నిబింధనలు మరయు ఫిర్పయ దు రరషె్క ర్ విధానిం మొదలైనటువ్ింట వివిధ క్టలక అింశ్వలక్య 

అనుగుణింగా ఉింటుింద. 

13.3 ఒకవేళ కింపెనీ వాటని ప్రరమేయిం చేయాల్ి  వ్సే,ి కింపెనీ కస్టమర్ యొకె  అకింట్ మరయు 

ోలీస్/ఇతర్ రరశోధనా ఏజ్నీ్ లతో ఒక ప్రటానా్ క్షన్్ను దర్పయ పి్ప చేయాలని భావిసి్నాన ల. 

13.4 అటువ్ింట కస్టమర్ మోస్ూరతింగా లేద్వ స్హేతుకమైన స్ింర్క్షణ లేక్యిండా వ్య వ్హరసే ిఅనిన  

నష్కటలక్య కస్టమర్ బాధయ త వ్హసిాల. 

13.5 లణప్రగహీతక్య అనిన  కమ్యయ నికేషనుల సాధార్ణింగా ఇింగీ లష్లో ఉింటాయి. అయితే, కస్టమర్ ద్వవ ర్ప 

అభ్య ర థించ్బడతే, కస్టమర్ అర్థిం చేస్క్యనన  విధింగా అటువ్ింట స్మాచార్ిం హిందీ లేద్వ ఏదైనా 

ఇతర్ తగిన ్సాథ నిక భాషలో అిందించ్బడుతుింద. 

13.6 వ్యస్్ , రేస్, క్యలిం, లిింగిం, వైవాహక ్సిథతి, మతిం లేద్వ వైకలయ ిం ఆధార్ింగా మేము మా కస్టమర్ ల 

మధయ  విభేదభ్రతిం కాదు. అయితే, స్మాజింలోని వివిధ విభాగాలు మరయు వ్యస్్  స్మ్యహాల 

కోస్ిం రూపిందించ్బడన రథకాలలో ్సాథ ప్లించ్డ్ిం లేద్వ ాలా్గనడ్ిం నుిండ ఇద మమ్ లిన  

నిరోధిించ్దు. 

13.7 కింపెనీ మరయు వ్య క్తగిత లణప్రగహీత మధయ  అింగీకరించ్బడన హౌసిింగ్ లోన్ యొకె  ప్రరధాన 

నిబింధనలు మరయు షర్తుల గురించి తవ రత మరయు మించి అవ్గాహనను స్లభ్తర్ిం 

చేయడానిక్త, లణప్రగహీతతో స్ింతకిం చేయబడన నిరే దశత ఫార్్ప ట్ ప్రరకార్ిం, లోన్ యొకె  అతయ ింత 

ముఖయ మైన నిబింధనలు మరయు షర్తులను (ఎింఐటసి) కలిగి ఉనన  డాక్యయ మింట్ కింపెనీ 

పిందుతుింద మరయు అకాన లడెీ్ ింట్ ప్రక్తింద లణప్రగహీతక్య ద్వని కాీని అిందసి్ింద. 

13.8 ప్రబ్ంచ్ల్లో కోడ్ అందుబ్ట్లలో ఉంచడం దాా రా మరియు అభే్ ర్ థనై కసమీర్్కు కోడ్ యొకక  

కాీని ఇరు ింకే ఉనన  మరియు కొతు కసమీర్ లకు అందించడం దాా రా కంపెనీ దాని వెబ్సైట్్లో 

ఉంచడం దాా రా ఈ కోడ్్ను ప్రరచురిస్తుంది. కోడ్ గురించ సమాచారానిన  అందించడానిక దాని 

సిబబ ందిక తగినంతగ్మ శిక్షణ ఇవా బడిందని కూడా కంపెనీ నిరాధ రిస్తుంది. 
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కింప్రోల్ మాలు  రికార్డు 

 

వెరని్స 

నింబర్. 

దీన్ష దా్ రా 

అభు రథనన్ల 

మారచ ిండ 

మమోరాిండిం ఆఫ్ చేింజ్ అప్రపూవల్ తేదీ 

1.0 హేమ ర్పజ్ 

సిింగ్ హాయ ింక్త 

కొత ికోడ్ అడాపట చేయబడింద 15.07.2013 

2.0 జైదీప శర్్  రెగుయ లేటరీ అవ్స్ర్పలతో అలైన్ 

చేయడానిక్త 

08.05.2019 

3.0 జైదీప శర్్  రెగుయ లేటరీ అవ్స్ర్పలతో అలైన్ 

చేయడానిక్త 

22.01.2020 

4.0 NHB 

కింరలయన్్  

రెగుయ లేటరీ అవ్స్ర్పలతో అలైన్ 

చేయడానిక్త 

29.01.2021 

- - ూనవాలా హౌసిింగ్ ఫైనాన్్  

లిమిటెడ్్క్య కింపెనీ పేల 

మార్ు బడింద. 22.07.2021 

- 

5.0 స్మ్ తి రెగుయ లేటరీ అవ్స్ర్పలతో అలైన్ 

చేయడానిక్త 

31.01.2022 

5.1 స్మ్ తి రెగుయ లేటరీ అవ్స్ర్పలతో అలైన్ 

చేయడానిక్త 

19.10.2022 

---xXx--- 

 


