
 

 
ഏറ്റവ ും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനകള ും വയവസ്ഥകള ും (എുംഐടിസി) 

 
ല ോൺ അക്കൗണ്്ട നമ്പറിന് __________________ കീഴി ുള്ള ഹൗസിിംഗ് ല ോണിന്റെ (HL) പ്രധോന 
നിബന്ധനകളുിം വ്യവ്സ്ഥകളുിം രൂനവ്ോ  ഹൗസിിംഗ് ഫൈനോൻസ്  ിമിറ്റഡ് (മുമ്പ് മോഗ്മ 
ഹൗസിിംഗ് ഫൈനോൻസ്  ിമിറ്റഡ് എന്ന് അറിയന്റെടുന്നു) (ഇനി മുതൽ 'PHFL' അന്റെങ്കിൽ 
"കമ്പനി" എന്ന് അറിയന്റെടുന്നു) കൂടോന്റത പ്രീ/മിസ്. 
_________________________________________________(ഇനി മുതൽ 'വായ്പക്കാരൻ' എന്ന് 
വിളിക്കുന്നു) മറ്റ് സഹ-വായ്പക്കാർ 
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ () താഴെ പറയുന്നവയാണ്: 

 
1. ല ാൺ 

 
അനുവ്ദിച്ച തുക: 
 

2. ര ിശ 
 
(i) തരിം (ൈിക്സഡ് അന്റെങ്കിൽ ലലോട്ിിംഗ് അന്റെങ്കിൽ ഡയുവ്ൽ/സ്ന്റരഷ്യൽ നിരക്ക്): 

(ii) ലലോട്ിിംഗ് റൈറൻസ് നിരക്ക് (FRR) (തീയതി പ്രകോരിം): ______ % പ്രതിവ്ർഷ്ിം 

(iii) ലലോട്ിിംഗ് നിരക്കിൽ, ബോധകമോയ ര ിര നിരക്ക:് FRR (+/-) ____% = _____ % 
പ്രതിവ്ർഷ്ിം 

(iv) ൈിക്സഡ ്നിരക്കിൽ, ബോധകമോയ ര ിര നിരക്ക്: ______ % പ്രതിവ്ർഷ്ിം 

(v) സിംലയോജിത നിരക്കിൽ, ബോധകമോയ ര ിര നിരക്ക് (തീയതി പ്രകോരിം): സ്ഥിര 
നിരക്കിൽ: ______ മോസലേക്ക ്പ്രതിവ്ർഷ്ിം ______ %, ലലോട്ിിംഗ് നിരക്കിൽ: FRR (+/-
) ___% = _____% പ്രതിവ്ർഷ്ിം പ്രോബ യേിൽ ____________ 

(vi) ന്റമോറലട്ോറിയിം അന്റെങ്കിൽ സബ്്സിഡി: ല ോണിന് ബോധകമോയ ന്റമോറലട്ോറിയിം 
അന്റെങ്കിൽ സബ്്സിഡിയിന്റ  വ്ിരദമോയ നിബന്ധനകൾക്കുിം വ്യവ്സ്ഥകൾക്കുിം 
ലവ്ണ്ടി അനുമതി കേുിം ല ോൺ കരോറുിം ദയവ്ോയി രരിലരോധിക്കുക. 

(vii) ര ിര രുനപ്കമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി: ഒരു ലലോട്ിിംഗ് നിരക്ക് ല ോൺ 
അന്റെങ്കിൽ ഒരു സിംലയോജിത നിരക്ക ് ല ോൺ (FRR യുമോയി  ിങ്്ക ന്റെയ്യുലമ്പോൾ 
കോ യളവ്ിൽ) PHFL രുതുക്കുലമ്പോൾ റീന്റസറ്റ് ന്റെയ്യുന്നതോണ്. FRR ന്റ  
ഏന്റതങ്കി ുിം ര ിര നിരക്ക് അന്റെങ്കിൽ രുതുക്കൽ രുനപ്കമീകരിക്കുന്നതിന്, 
ര ിര നിരക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന ് PHFL അതിന്റെ ആഭ്യന്തര ലരോളിസി 
രിന്തുടരുിം. ബോധകമോയ ര ിര നിരക്കിൽ എന്റന്തങ്കി ുിം മോറ്റിം/രുതുക്കൽ 
ഉന്റണ്ടങ്കിൽ, PHFL ന്റെ സവന്തിം വ്ിലവ്െനോധികോരേിൽ, ല ോണിന്റെ EMI 
അന്റെങ്കിൽ കോ യളവ്് അന്റെങ്കിൽ രണ്ടുിം രുതുക്കോിം. കൂടോന്റത, ബിസിനസ് 
ബന്ധേിന്റെ വ്ിലെജ്, ല ോണിന്റെ റീലരന്റമെ ് പ്ടോക്ക് ന്ററലക്കോർഡ് എന്നിവ്യുന്റട 
അടിസ്ഥോനേിൽ ര ിര നിരക്ക് റീഫപ്രസ്/രുതുക്കോനുള്ള ഓര്ഷ്ൻ PHFL 
ഓൈർ ന്റെയ്ലതക്കോിം. അേരിം ര ിര നിരക്കിന്റെ റീഫപ്രസിിംഗ ്വ്ോർഷ്ികമോയി 
റീന്റസറ്റ ് ന്റെയ്യുകയുിം സവിച്്ച ൈീസിന്റെയുിം മറ്റ് ആഭ്യന്തര 
മോർഗ്ഗനിർലേരങ്ങളുന്റടയുിം ലരന്റമെിന ്വ്ിലധയമോയിരിക്കുകയുിം ന്റെയ്യുിം, അത് 
PHFL അതിന്റെ സവന്തിം വ്ിലവ്െനോധികോരേിൽ തീരുമോനിക്കുിം. 

(viii)ര ിര നിരക്കിന്റ  മോറ്റങ്ങളുന്റട ആരയവ്ിനിമയ രീതികൾ: തോന്റഴെറയുന്ന 
ഏന്റതങ്കി ുിം ഒലന്നോ അതിൽ കൂടുതല ോ മോധയമങ്ങളി ൂന്റട ര ിര നിരക്കിൽ, 
വ്ിവ്ിധ തരേി ുള്ള ൈീസുകളുിം നിരക്കുകളുിം ഉൾന്റെന്റടയുള്ള ഏന്റതങ്കി ുിം 



രുതുക്കൽ ഉൾന്റെന്റടയുള്ള വ്ിവ്രങ്ങൾ PHFL നൽകുിം – 

• PHFL പ്ബോഞ്ചുകളിൽ ലനോട്ീസുകൾ നൽകുന്നു. 

• ന്റട ിലൈോൺ അന്റെങ്കിൽ ന്റഹൽെഫ് ൻ വ്ഴി. 

• ലഷ്ോർട്് ന്റമലേജിിംഗ ് സർവ്വീസ്/ഇ-ന്റമയിൽ/ഇ കല്പ്ടോണിക് ന്റമലേജ് 
അന്റെങ്കിൽ എഴുേുള്ള ലനോട്ീസ് വ്ഴിയുള്ള ലനോട്ീസ്. 

• PHFL ന്റെ ന്റവ്ബ്ഫസറ്റിൽ. 

• നിയുക്ത സ്റ്റോൈ് / ന്റഹൽെ്ന്റഡസ്ക് വ്ഴി. 
 

ര ിര നിരക്ക,് ൈീസ്, നിരക്കുകൾ എന്നിവ് മുകളി ുള്ള ഏന്റതങ്കി ുിം 
മോധയമങ്ങളി ൂന്റട അറിയിച്ചോൽ, വ്ോയ്പക്കോരൻ ര ിര നിരക്ക്, വ്ിവ്ിധ തരിം ൈീസ്, 
നിരക്കുകൾ എന്നിവ്യിൽ മോറ്റങ്ങൾ പ്രദ്ധിച്ചിട്ുന്റണ്ടന്്ന കരുതന്റെടുന്നതോണ്. 

 
3. ഇൻസ്റ്റാൾപ്പെന്റ ് തരങ്ങൾ: പ്രതിമോസിം, അനുമതി കേിൽ/ല ോൺ കരോറിൽ 

രരോമർരിച്ചിട്ിന്റെങ്കിൽ. 
 

4. ഇലകേറ്റഡ് െന്്ത ി ഇൻസ്റ്റാൾപ്പെന്റ ് ("EMI"): രൂ _______.  
ഭ്ോഗികമോയി വ്ിതരണിം ന്റെയ്ത സോഹെരയേിൽ, കൃതയ തീയതിയിൽ പ്രതിമോസ 
അടിസ്ഥോനേിൽ 'പ്രീ-ഇലകവറ്റഡ ് മന്്ത ി ഇൻസ്റ്റോൾന്റമെ ്' ("PEMI") 
അടയല്ക്കണ്ടതോണ്. ആദയ വ്ിതരണ തീയതി മുതൽ EMI ആരിംഭ്ിച്ച തീയതി വ്ന്റര 
PEMI ഈടോക്കുന്നതോണ.് 
 

5. ല ാൺ കാ ാവധി: 

 
6. ല ാണിപ്പന്റ  ക്ഷ്യും: 

 
7. ഫീസ ും െറ്്റ ചാര്ജ്ജ കള ും: ന്റ റ്ററുമോയി ബന്ധന്റെട് െോർജുകളുന്റട ന്റഷ്ഡയൂളിൽ 

രരോമർരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലരോന്റ  
 

8. ല ാണിന ള്ള പ്പസകയൂരിറ്റി/പ്പകാ ാറ്ററൽ: തോന്റഴെറയുന്ന ലപ്രോെർട്ി 
ല ോണിനുള്ള ന്റസകയൂരിറ്റിയോയി ലമോർട്ല്ഗജ് ന്റെയ്തിട്ുണ്്ട:  

(i) ലപ്രോെർട്ിയുന്റട വ്ി ോസിം:  
 പ്രലദരിം: 

 നഗരിം:                              സിംസ്ഥോനിം:                                           ോൻഡ്മോർക്ക:് 

(ii) ല ോണിനുള്ള ഗയോരണ്ടറുന്റട വ്ിരദോിംരങ്ങൾ, എന്റന്തങ്കി ുിം ഉന്റണ്ടങ്കിൽ:  

(iii) മറ്റ് ന്റസകയൂരിറ്റി(കളുന്റട) വ്ിരദോിംരങ്ങൾ, ഉന്റണ്ടങ്കിൽ: 

 
9. ലപ്രാെര്ജ്ട്ടിയ പ്പട/വായ്പക്കാര പ്പട ഇൻഷ റൻസ്: വ്ോയ്പക്കോരൻ, 

അവ്ന്റെ/അവ്ളുന്റട സവന്തിം ന്റെ വ്ിൽ, എെോ ഇൻഷ്ുറബിൾ റിസ്കു കൾക്കുിം 
അേരിം തുകകൾക്കുിം PHFL ന ് ആവ്രയമോയ കോ യളവ്ിനുിം ലൈോമുകൾക്കുിം 
ലമോർട്്ലഗജ് ന്റെയ്ത ആസ്തികൾ ഇൻഷ്ുർ ന്റെയ്യണിം, അേരിം ലരോളിസിയുന്റട നഷ്ടിം 
സവീകരിക്കുന്നയോൾ അന്റെങ്കിൽ അഫസനിയോയി PHFL സൂെിെിക്കുന്നുന്റവ്ന്്ന 
ഉറെുവ്രുേണിം.  ഭ്യമോക്കിയ ല ോണിന്റെ ബോധയതകൾ നിറലവ്റ്റുന്നതിന ്
വ്ോയ്പക്കോരൻ ഒരു ഫ ൈ് ഇൻഷ്ുറൻസ് പ്ലോൻ എടുക്കണന്റമന്്ന നിർലേരിക്കുന്നു, 
അത് എന്റന്തങ്കി ുിം സിംഭ്വ്ിക്കുന്ന സോഹെരയേിൽ ഉണ്ടോലയക്കോിം. വ്ോയ്പക്കോരൻ, 
അവ്ന്റെ/അവ്ളുന്റട സവന്തിം വ്ിലവ്െനോധികോരേിൽ, ഏന്റതങ്കി ുിം പ്രരസ്ത 
ഇൻഷ്ുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്്ന ഇൻഷ്ുറൻസ് രരിരക്ഷ തിരന്റെടുക്കോിം. 



 
10. ല ാൺ വിതരണത്തിന ള്ള വയവസ്ഥകൾ: അനുമതി കേി ുിം ല ോൺ 

കരോറി ുിം രരോമർരിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുിം വ്യവ്സ്ഥകളുിം അനുസരിച്്ച. 

11. ല ാണിപ്പന്റയ ും ര ിശയ പ്പടയ ും തിരിച്ചടവ്: അനുമതി കേി ുിം ബോധകമോയ 
ല ോൺ കരോറി ുിം രരോമർരിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുിം വ്യവ്സ്ഥകളുിം 
അനുസരിച്്ച ല ോണിന്റെ മുതൽ, ര ിര ഘടകങ്ങൾ അന്റെങ്കിൽ PEMIകൾ 
ഉൾന്റക്കോള്ളുന്ന EMIകൾ വ്ഴിയോയിരിക്കുിം ല ോണിന്റെ തിരിച്ചടവ്്. ല ോൺ 
വ്ിതരണിം ന്റെയ്ത ലരഷ്ിം മുത ുിം ര ിരയുിം തമ്മി ുള്ള ഒരു EMI ലപ്ബക്ക്-അെ ്
കയോപ്ചർ ന്റെയ്യോൻ PHFL റീലരന്റമെ ് ന്റഷ്ഡയൂൾ നൽകുിം. ല ോണിന്റെ കുടിശ്ശികകളുന്റട 
അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള ലരന്റമെ ്, ന്ററഗുല റ്ററി ആവ്രയകതകൾക്ക ്
അനുസൃതമോയി PHFL ല ോൺ സ്ന്റരഷ്യൽ ന്റമൻഷ്ൻ അക്കൗണ്്ട ("SMA") അന്റെങ്കിൽ 
ലനോൺ-ന്റരർലൈോമിിംഗ് അസറ്റ് ("NPA") ആയി ക്ലോേിഫൈ ന്റെയ്യുിം. 
ഇക്കോരയേി ുള്ള ഒരു വ്ിവ്രണോത്മക ഉദോഹരണിം തോന്റഴ നൽകിയിരിക്കുന്നു: 
 

കരോർ പ്രകോരിം ല ോണിന്റെ കുടിശ്ശിക തീയതി മോർച്്ച 31, 2021 ആന്റണങ്കിൽ, ഈ 

തീയതിയുന്റട അവ്സോന പ്രപ്കിയയ്ക്ക് മുമ്്പ രൂർണ്ണ കുടിശ്ശികകൾ 

 ഭ്ിച്ചിന്റെങ്കിൽ, കുടിശ്ശിക തീയതി 31st മോർച്്ച 2021 ആയിരിക്കുിം. കുടിശ്ശിക 

തുടരുകയോന്റണങ്കിൽ, 30th ഏപ്രിൽ, 2021 (അതോയത്, കുടിശ്ശിക തീയതി മുതൽ 

30 ദിവ്സിം രൂർേിയോക്കിയോൽ) പ്രവ്ർേിക്കുന്ന ദിവ്സേിന്റെ അവ്സോന 

പ്രപ്കിയയിൽ ല ോൺ SMA-1 ആയി ടോഗ് ന്റെയ്യുന്നതോയിരിക്കുിം. ല ോണുകൾ 

കുടിശ്ശികയിൽ തുടരുകയോന്റണങ്കിൽ, അത് 30th ന്റമയ്, 2021-ന് പ്രവ്ർേിക്കുന്ന 

ദിവ്സേിന്റെ അവ്സോന പ്രപ്കിയയിൽ SMA-2 ആയി ടോഗ് 

ന്റെയ്യുന്നതോയിരിക്കുിം (അതോയത,് കുടിശ്ശിക തീയതി മുതൽ 60 ദിവ്സിം 

രൂർേിയോക്കിയോൽ). ല ോൺ കുടിശ്ശിക വ്ിഭ്ോഗേിൽ തുടരുകയോന്റണങ്കിൽ, 

അത ്29th ജൂൺ 2021 ന് പ്രവ്ർേിക്കുന്ന ദിവ്സേിന്റെ അവ്സോന 

പ്രപ്കിയയിൽ NPA ആയി ടോഗ ്ന്റെയ്യുന്നതോണ് (അതോയത്, കുടിശ്ശിക തീയതി 

മുതൽ 90 ദിവ്സിം രൂർേിയോക്കിയോൽ) 

 
12. ക ടിശ്ശിക വീപ്പെട ക്ക ന്നതിന ് രിന്ത ടലരെ ച ര ക്കൊയ നടരടിപ്കെും: 

ഉരലഭ്ോക്തോവ്് കുടിശ്ശിക അടയക്്കോേ സോഹെരയേിൽ, ല ോൺ കരോറിന്റെയുിം 
ബോധകമോയ നിയമങ്ങളുന്റടയുിം വ്യവ്സ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമോയി വ്ോയ്പക്കോരന ്
എതിന്റര നിയമരരമോയ നടരടി എടുക്കോൻ PHFL ന് അവ്കോരിം ഉണ്ടോയിരിക്കുിം. 
അേരിം നിയമരരമോയ പ്രവ്ർേനിം ആരിംഭ്ിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ബോധകമോയ 
നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ആവ്രയമുള്ള വ്ോയ്പക്കോരന് PHFL ലനോട്ീസ് അയക്കുിം. 

 
13. വാര്ജ്ഷിക ക ടിശ്ശികയ ള്ള ബാ ൻസ് ലസ്റ്ററ്്റപ്പെന്റ ് നൽക ന്ന തീയതി: 

____________ 

 
14. കസ്റ്റെര്ജ് സര്ജ്വ്വീസ കൾ: 

(i) ഓഫീസ് സന്ദർശന സമയം - പ്പവൃത്തിദിവസങ്ങളും നാലാമഴത്തയും 
അഞ്ചാമഴത്തയും (എഴെങ്കിലും ഉഴെങ്കിൽ) മാസത്തിഴല ശനിയാഴ്ചകളിൽ 
10:00 AM മുതൽ 6:00 PM വഴര എല്ലാ മാസങ്ങളിലും. 

(ii) ബന്ധന്റെടോനുള്ള വ്യക്തി- കസ്റ്റമർ സർവ്വീസ് ന്റഡസ്ക ്

(iii) വ്ിവ്ിധ ലഡോകയുന്റമെുകൾ ലനടുന്നതിനുള്ള നടരടിപ്കമിം- കസ്റ്റമർ ന്റഹൽെ് 



ഫ ൻ 1800 266 3204 ൽ വ്ിളിക്കണിം അന്റെങ്കിൽ 
customercare@poonawallahousing.com ൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതോിം  

(iv) തോന്റഴെറയുന്ന ലഡോകയുന്റമെുകൾ ലനടുന്നതിനുള്ള സമയിം (TAT) തിരിന്റക 
വ്രുേുക: 

• SOA വ്ീന്റണ്ടടുക്കോൻ – ന്റമയിൽ, ന്റമയി ിിംഗ് വ്ി ോസിം എന്നിവ്യിൽ 30 ദിവ്സിം. 

• ലഡോകയുന്റമെുകളുന്റട ലകോെി വ്ീന്റണ്ടടുക്കുന്നതിന് - ന്റമയി ിൽ 15 ദിവ്സവ്ുിം 
ന്റമയി ിിംഗ് അപ്ഡസിൽ 17 ദിവ്സവ്ുിം 

• ല ോൺ ലക്ലോഷ്ർ/പ്ടോൻസ്ഫർ ന്റെയ്യുലമ്പോൾ യഥോർത്ഥ ലപ്രോെർട്ി 
ലഡോകയുന്റമെുകൾ വ്ീന്റണ്ടടുക്കുന്നതിന്- ല ോൺ ലക്ലോഷ്ർ അര്ലഡഷ്ന് ലരഷ്ിം 
15 ദിവ്സിം വ്ന്റര, സ്ഥിരീകരണ ലകോളിന് ലരഷ്ിം അടുേുള്ള പ്ബോഞ്ചിൽ 
വ്ോയ്പക്കോരന് ഫകമോറുിം. 

 
15. രരാതി രരിഹാരും 

 
എന്റന്തങ്കി ുിം അലനവഷ്ണിം/രരോതി ഉന്റണ്ടങ്കിൽ, ഉൾന്റെടുേിയ അലനവഷ്ണ 
രരിഹോര പ്രപ്കിയ അനുസരിച്്ച കമ്പനിയുന്റട പ്രതിനിധികളിൽ എേോൻ 
നിങ്ങൾക്ക് ഓര്ഷ്ൻ ഉണ്ടോയിരിക്കുിം. 
 
HL ന്റെ വ്ിരദമോയ നിബന്ധനകൾക്കുിം വ്യവ്സ്ഥകൾക്കുിം, ഇവ്ിന്റട ഉള്ള കക്ഷികൾ 
ല ോൺ എപ്ഗിന്റമെുിം അവ്ർ നടെി ോക്കിയ/നടെി ോലക്കണ്ട മറ്റ് ന്റസകയൂരിറ്റി 
ലഡോകയുന്റമെുകളുിം രരിലരോധിക്കുകയുിം ആപ്രയിക്കുകയുിം ന്റെയ്യുിം എന്ന ്
ഇതിനോൽ സമ്മതിക്കുന്നു. 
  
മുകളിൽ രറെ നിബന്ധനകളുിം വ്യവ്സ്ഥകളുിം വ്ോയ്പക്കോർ വ്ോയിച്ചിട്ുണ്്ട/ PHFL 
ന്റെ പ്രീ./ പ്രീമതി. ______________________________________________________________ 
വ്ോയിക്കുകയുിം വ്ോയ്പക്കോരൻ മനേി ോക്കുകയുിം ന്റെയ്തിട്ുണ്്ട. 

 

എനിക്്ക/ ഞങ്ങൾക്്ക MITC പ്പന്റ ഡയൂപ്ലിലക്കറ്്റ ലകാെി നൽകിയിട്ട പ്പെന്്ന ഞാൻ/ 
ഞങ്ങൾ അുംഗീകരിക്ക ന്ന . 

 

  അലരക്ഷ്കൻ/സഹ-അലരക്ഷ്കപ്പന്റ    ലരര്             സിലേച്ചര്ജ്             ലഡറ്്റ 

 

 

  അലരക്ഷ്കൻ                                  ______________           ________________      _______________
  

 സഹ അലരക്ഷ്കൻ                      ______________           ________________      _______________
  

  

 

 

 

 
 

TARIFF SHEET - SCHEDULE OF CHARGES 



# വ്ിരദോിംരങ്ങൾ ബോധകമോയ തുക 
1 ല ോഗിൻ ൈീസ് (ലനോൺ-റീൈണ്ടബിൾ) രൂ.10,000 കവ്ിയോൻ രോടിെ /- 
2 ലപ്രോസേിിംഗ് ൈീസ് (ലനോൺ-റീൈണ്ടബിൾ) അനുവ്ദിച്ച ല ോൺ തുകയുന്റട 0.50% വ്ന്റര 
 

3 
ല ോൺ ലസോഴസിിംഗ്/ ല ോൺ 
ലഡോകയുന്റമലെഷ്ൻ/ ന്റടക്നിക്കൽ/ 
വ്ോ യുലവ്ഷ്ൻ/  ീഗൽ/ CERSAI/ CKYC/ NeSL 
നിരക്കുകൾ (ലനോൺ-റീൈണ്ടബിൾ) 

അനുവ്ദിച്ച ല ോൺ തുകയുന്റട 2% വ്ന്റര 

4 ല ോൺ എപ്ഗിന്റമെ ്, ന്റസകയൂരിറ്റി പ്കിലയഷ്ൻ 
ലഡോകയുന്റമെ ് മുത ോയവ്യിൽ അടയ്്ലക്കണ്ട 
സ്റ്റോമ്പ് ഡയൂട്ി, രജിസ്ലപ്ടഷ്ൻ െോർജുകൾ, മറ്റ് 
ബന്ധന്റെട് െോർജുകൾ. 

ബന്ധന്റെട് സിംസ്ഥോനങ്ങളിൽ ബോധകമോയ 
നി വ്ി ുള്ള സ്റ്റോമ്പ് ഡയൂട്ി നിരക്കുകൾ 
അനുസരിച്്ച അലരക്ഷകൻ വ്ഹിലക്കണ്ടതോണ്. 

5 ല ോൺ/റീബുക്കിിംഗ് റേോക്കുന്നതിനുള്ള 
നിരക്കുകൾ 

രൂ. 5,000/- 

6 ലരന്റമെ ് ഇൻസ്പ്ടുന്റമെ ് ന്റബൗൺസ് െോർജുകൾ 
(ന്റെക്ക്/ACH അന്റെങ്കിൽ മലറ്റന്റതങ്കി ുിം 
മോൻലഡറ്റുകൾ) 

ഓലരോ ഇൻസ്റ്റൻസിനുിം രൂ. 600/- 

7 എെോ കുടിശ്ശികകളുിം ലരന്റമെിൽ 
കോ തോമസിം വ്രുേുന്നതിനുള്ള രിഴ ര ിര 

2.50% പ്രതിമോസിം. 

8 ര ിര നിരക്ക് സവിച്ചിിംഗ് ൈീസ് (ബോക്കിയുള്ള 
മുതൽ തുകയിൽ ബോധകിം) 

0.50% 

9 സവിച്്ച ൈീസ് രൂ. 2,000/ 
10 റീലരന്റമെ ് ഇൻസ്പ്ടുന്റമെ ് / NACH 

മോറ്റുന്നതിനുള്ള ലരന്റമെ ് ഇൻസ്പ്ടുന്റമെ ് സവോെ് 
ൈീസ് 

ഓലരോ സവോരിനുിം രൂ. 500/- 

11 അക്കൗണ്ടുകളുന്റട ലസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ ് ഓലരോ ലസ്റ്ററ്റ്ന്റമെിനുിം രൂ. 500/- 
12 (ര ിര ലസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ ് / അക്കൗണ്ടുകളുന്റട 

ലസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ ് / NOC / ലൈോർലക്ലോഷ്ർ ന്റ റ്റർ / 
ന്റവ്ൽകിം ന്റ റ്റർ / അലമോർഫട്ലസഷ്ൻ 
ന്റഷ്ഡയൂൾ / ല ോൺ എപ്ഗിന്റമെ ് എന്നിവ്യുന്റട 
ഡയൂപ്ലിലക്കറ്റ് ലകോെി) ല ോൺ വ്ിതരണേിന്റെ 
സമയേ് ന്റവ്ൽകിം ന്റ റ്റർ നൽകിയ 
ലസ്റ്ററ്റ്ന്റമെിന് രുറന്റമ 

ഇന്റമയിൽ അന്റെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ  ിങ്്ക വ്ഴി 
ന്റഷ്യർ ന്റെയ്ത ലസോൈ്റ്റ് ലകോെിക്ക് രൂ. 250/- 
യഥോപ്കമിം ഹോർഡ് ലകോെിയിൽ രൂ. 550/- 

13 ലഡോകയുന്റമെ ് െോർജുകളുന്റട രട്ിക ₹500 /- 

14 ലഡോകയുന്റമെുകളുന്റട രകർെ് വ്ീന്റണ്ടടുക്കൽ ഒരു ലഡോകയുന്റമെിന് രൂ. 250 /-, 2 മുതൽ 4 
വ്ന്റരയുള്ള ലഡോകയുന്റമെുകൾക്ക് രൂ. 500 /-, 4 ൽ 
കൂടുതൽ ലഡോകയുന്റമെുകൾക്ക് രൂ. 750 /- 

15 രോർട്് ലരന്റമെ ് െോർജുകളുിം പ്രീ-
ലരന്റമെ ്/ലൈോർലക്ലോഷ്ർ െോർജുകളുിം (ലക്ലോഷ്ർ 
സമയേ് ബോക്കിയുള്ള പ്രിൻസിെൽ 
തുകയിൽ ബോധകിം) 

4% നിശ്ചിത ര ിര നിരക്കിന ്കീഴി ുള്ള 
അന്റെങ്കിൽ സിംലയോജിത ര ിര നിരക്കിന് 
കീഴി ുള്ള ല ോണുകൾക്കുള്ള നിശ്ചിത ര ിര 
നിരക്ക ്കോ യളവ്ിന് കീഴി ുള്ള ല ോണുകൾക്ക്, 
ലരന്റമെ ് വ്ോയ്പക്കോരന്റെ സവന്തിം ഉറവ്ിടേിൽ ഇെ. 
ബിസിനസ് ആവ്രയേിനോയി വ്ിരു ീകരിച്ച 
ല ോണുകൾക്കുള്ള ലലോട്ിിംഗ് ര ിര 
നിരക്കി ുള്ള ല ോണുകൾക്ക് 4%. 
അന്റെങ്കിൽ 



നി വ്ി ുള്ള തോരിൈ് ഷ്ീറ്റ് പ്രകോരിം ന്ററഗുല റ്ററി 
ലനോട്ിൈിലക്കഷ്നുകൾക്ക് അനുവ്ദിച്്ച കമ്പനി 
ലരോളിസിക്ക് കീഴിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

16 ലൈോർലക്ലോഷ്ർ ന്റ റ്റർ നിരക്കുകൾ രൂ. 1,500/- 

17 കളക്ഷൻ നിരക്കുകൾ കസ്റ്റമർ ന്ററസിഡൻസ്/ഓൈീസിൽ നിന്്ന 
കുടിശ്ശികകൾ ലരഖരിക്കുന്നതിന ്ഓലരോ 
സന്ദർരനേിനുിം രൂ. 200/- 

18 വ്യതയസ്ത ര ിര (ബോധകമോയ ര ിര 
നിരക്കി ുിം ഏന്റതങ്കി ുിം ല ോൺ 
അക്കൗണ്ടിന്റെ നി വ്ി ുള്ള ര ിര 
നിരക്കി ുിം ഉള്ള വ്ിടവ്് കോരണിം സിംഭ്വ്ിച്ച 
ര ിര) 

കസ്റ്റമർക്ക് അന്റെങ്കിൽ ല ോൺ 
അവ്സോനിെിക്കുന്ന സമയേ ്ഏത ്സമയേുിം 
റീൈണ്്ട ന്റെയ്യുകലയോ െോർജ ്ന്റെയ്യുകലയോ 
ന്റെയ്യുിം. 

19 ല ോൺ സമയേ് രൂനോവ്ോ  ഹൗസിിംഗ ്
ഫൈനോൻസ് ഉണ്ടോകുന്ന മലറ്റന്റതങ്കി ുിം 
ആകസ്മിക നിരക്കുകൾ 

ല ോൺ അക്കൗണ്ടില ക്ക് 
നിലയോഗിച്ച/അനുവ്ദിച്ചത് ലരോന്റ  

20 ന്റകൗണ്ടർ സർവ്വീസ് െോർജുകളിൽ - 
റീലരന്റമെ ് അന്റെങ്കിൽ മറ്റ് കോരയങ്ങൾ 

ലസവ്നങ്ങളുന്റട സമയേ് ബോധകമോയത് 

 
 
ദയവ്ോയി പ്രദ്ധിക്കുക: 
1. ല ോണിൽ ഈടോക്കുന്ന ലലോട്ിിംഗ് ര ിര നിരക്ക് (ROI) ന്റബഞ്ച്മോർക്ക് ലലോട്ിിംഗ ്

റൈറൻസ് നിരക്കില ക്ക് (FRR) ബന്ധന്റെട് രരിഷ്ക്്കരണിം പ്രകോരിം ന്റബഞ്ച്മോർക്ക ്
ലലോട്ിിംഗ് റൈറൻസ് നിരക്കിൽ (FRR) ല ോൺ ര ിര നിരക്കില ക്ക്  ിങ്്ക 
ന്റെയ്തിരിക്കുന്നു. 

2. ബോധകമോയ എെോ നികുതികളുിം, ഡയൂട്ികളുിം, ന്റ വ്ികളുിം ബോധകമോയ 
നിയമപ്രകോരിം മുകളി ുള്ള നിരക്കുകളിൽ അധികമോയി ഈടോക്കുന്നതോണ്. 

3. അണ്ടർഫററ്റിിംഗ ് പ്രപ്കിയയിൽ അലരക്ഷകന്റെ മരണവ്ുിം തീപ്വ്മോയ 
ഫവ്ക യവ്ുിം ലരോ ുള്ള സോഹെരയേിൽ മോപ്തലമ കമ്പനി ലരഖരിച്ച ല ോഗിൻ 
ൈീസ് റീൈണ്്ട ന്റെയ്യോനോകൂ 

4. മുകളി ുള്ള തോരിൈ് ന്റഷ്ഡയൂൾ സമ്പൂർണ്ണമെ, നി വ്ിൽ രരോമർരിച്ചിരിക്കുന്ന 
നിരക്കുകൾ നി വ്ിൽ നി വ്ി ുള്ള നിരക്കുകളി ോണ്, കോ ോകോ ങ്ങളിൽ 
കമ്പനിയുന്റട രൂർണ്ണമോയ വ്ിലവ്െനോധികോരേിൽ മോറ്റോവ്ുന്നതോണ്, അേരിം 
മോറ്റങ്ങൾ അന്തിമവ്ുിം അതിന്റെ എെോ ഉരലഭ്ോക്തോക്കൾക്കുിം ബോധയസ്ഥവ്ുമോണ്. 
ബോധകമോയ ൈീസ്/നിരക്കുകൾ അന്റെങ്കിൽ ലലോട്ിിംഗ് റൈറൻസ് നിരക്കിന്റ  
(FRR) ഏറ്റവ്ുിം രുതിയ അരല്ഡറ്റിനോയി ദയവ്ോയി ഞങ്ങളുന്റട ന്റവ്ബ്ഫസറ്റ് 
www.poonawallahousing.com രരിലരോധിക്കുക അന്റെങ്കിൽ ഞങ്ങളുന്റട ലനോട്ീസ് 
ലബോർഡിൽ പ്രദർരിെിച്ചിരിക്കുന്ന അലത പ്ബോഞ്ച് സന്ദർരിക്കുക. സമീരകോ  
മോറ്റേിൽ നിങ്ങന്റള അരല്ഡറ്റ് ന്റെയ്യുന്നതിന് SMS സൗകരയിം വ്ഴി ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങളുന്റട ന്റമോഫബൽ നമ്പറിൽ രതിവ്് അര്ലഡറ്റ് അയക്കുന്നതോണ്; നിങ്ങളുന്റട 
ന്റമോഫബൽ നമ്പറിൽ മോറ്റിം ഉന്റണ്ടങ്കിൽ. ന്ററലക്കോർഡുകളിൽ പ്രസക്തമോയ 
വ്ിവ്രങ്ങൾ അര്ലഡറ്റ ്ന്റെയ്യോൻ ദയവ്ോയി കമ്പനിന്റയ അറിയിക്കുക. 

5. കൂടുതൽ വ്ിവ്രങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുന്റട ലടോൾ-പ്ൈീ കസ്റ്റമർ ന്റകയർ ന്റഹൽെഫ് ൻ 
നമ്പർ 1800 266 3204 ൽ ബന്ധന്റെടുക. അലതസമയിം, നിങ്ങൾക്ക ്



customercare@poonawallahousing.com മുലഖന ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതോിം 
6. ഞങ്ങളുന്റട ന്റവ്ബ്ഫസറ്റ് www.poonawallahousing.com ൽ കവിക്ക് ലര ഓരഷ്്ൻ 

വ്ഴിയുിം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺഫ നിൽ ലരന്റമെ ് നടേോിം.  
 
 

 അലരക്ഷ്കൻ/സഹ-അലരക്ഷ്കപ്പന്റ     ലരര്             സിലേച്ചര്ജ്                  ലഡറ്്റ 

 

 

  അലരക്ഷ്കൻ                                    ___________             _____________         ____________ 

  

 സഹ അലരക്ഷ്കൻ                          ___________             _____________         ____________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

കസ്റ്റെര്ജ് അലനേഷണ രരിഹാര പ്രപ്കിയ 
 
ഞങ്ങപ്പള വിളിക്കൂ 
നിങ്ങളുന്റട ഏന്റതങ്കി ുിം അലനവഷ്ണങ്ങൾക്ക് അന്റെങ്കിൽ ലസവ്ന ആവ്രയങ്ങൾക്ക്, 
ദയവ്ോയി ഞങ്ങന്റള 1800 266 3204 ൽ വ്ിളിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ലസവ്നിം നൽകോൻ 
ഞങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുന്റട കസ്റ്റമർ ന്റകയർ സർവ്വീസ് തിങ്കൾ മുതൽ രനി 
വ്ന്റര 9:00 am മുതൽ 7:00 pm വ്ന്റര  ഭ്യമോണ.് 
 
നിങ്ങൾക്്ക വി ാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്്ക എഴ താും: 
മോലനജർ - കസ്റ്റമർ സർവ്വീസുകൾ, 
രൂനവ്ോ  ഹൗസിിംഗ ്ഫൈനോൻസ്  ിമിറ്റഡ ്
രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്ത ഓൈീസ്: 602, 6th ലലോർ, സീലറോ വ്ൺ ഐടി രോർക്ക,് സർലവ്. നിം. 79/1, 
ലഘോരരോടി, മുന്ധവ ലറോഡ്, രൂന്റന - 411036 
 
നിങ്ങൾക്്ക ഞങ്ങൾക്്ക ഇ-പ്പെയിൽ പ്പചയ്യാന ള്ള ഓര്ഷൻ ഉെ്: 
customercare@poonawallahousing.com (ദയവ്ോയി നിങ്ങളുന്റട ല ോൺ അക്കൗണ്്ട 
നമ്പറുിം ലകോണ്ടോക്ട് നമ്പറുിം വ്ിഷ്യ ഫ നിൽ രരോമർരിക്കുക). 
 
നിങ്ങള പ്പട കത്ത ്  ഭിച്ച് 7 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിന ള്ളിൽ അപ്പെങ്കിൽ 
നിങ്ങള പ്പട ഇപ്പെയിൽ  ഭിച്ച് 48 െണിക്കൂറിന ള്ളിൽ നിങ്ങള പ്പട അലനേഷണും 
രരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്ശെിക്ക ന്നതാണ്. 7 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിന ള്ളിൽ 
നിങ്ങള പ്പട അലനേഷണും രരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്്ക കഴിയ ന്നിപ്പെങ്കിൽ, 
പ്രതികരിക്കാൻ കമ്പനിക്്ക കൂട തൽ സെയും ആവശയൊക ന്നതിന ള്ള 



കാരണും ഞങ്ങൾ നിങ്ങപ്പള വിശദീകരിക്ക ന്നതാണ്. 
 
എസ്കല ഷൻ 1: 
ഞങ്ങളുന്റട കസ്റ്റമർ ന്റകയർ/ന്റഹൽെ്ഫ നിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണേിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് സിംതൃപ്തി ഇന്റെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ന്റഹഡ്-കസ്റ്റമർ സർവ്വീസില ക്ക ്
head.customercare@poonawallahousing.com ൽ എഴുതോിം (ദയവ്ോയി നിങ്ങളുന്റട ല ോൺ 
അക്കൗണ്്ട നമ്പറുിം ലകോണ്ടോക്ട് നമ്പറുിം വ്ിഷ്യ ഫ നിൽ രരോമർരിക്കുക). 
 
എസ്കല ഷൻ 2: 
നിങ്ങൾക്ക് ഇലെോഴുിം സിംതൃപ്തി ഇന്റെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക ്
nodalofficer@poonawallahousing.com -ൽ ലനോഡൽ ഓൈീസർക്ക് എഴുതോിം  
 
നാഷണൽ ഹൗസിുംഗ് ബാങ്കില ക്ക ള്ള എസ്കല ഷൻ (NHB): 
 ഭ്ിച്ച മറുരടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസിംതൃപ്തി ഉന്റണ്ടങ്കിൽ, തോന്റഴെറയുന്ന 
വ്ി ോസേിൽ നോഷ്ണൽ ഹൗസിിംഗ് ബോങ്കിന്റന സമീരിക്കോിം: 
നാഷണൽ ഹൗസിുംഗ് ബാങ്ക,് ഡിൊര്ജ്ട്്ടപ്പെന്റ ് ഓഫ് പ്പറഗ ല ഷൻ ആൻഡ ്
സൂെര്ജ്വിഷൻ (രരാതി രരിഹാര പ്പസൽ), 4th ലലാര്ജ്, Core-5A, ഇന്തയ ഹാബിറ്റാറ്്റ 
പ്പസന്റര്ജ്, ല ാധി ലറാഡ്, നയൂഡൽഹി - 110003. 
 
അേരിം രരോതികൾ NHB ൽ https://grids.nhbonline.org.in ൽ ഓൺഫ നി ുിം രജിസ്റ്റർ 
ന്റെയ്യോവ്ുന്നതോണ ്
 
 


