
 

   
 

 

అత్య ంత్ ముఖ్య మైన నిబంధనలు మరియు షరతులు (MITC) 

 

లోన్ అకౌంట్ నౌం.___________ కౌంద హౌసౌంగ్ లోన్ (HL) యొక్క  ప్రధాన నిబౌంధనలు 

మరియు షరతులు పూనావాలా హౌసౌంగ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ (గతౌంలో మాగా్మ  హౌసౌంగ్ 

ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ అని పిలువబడే) (ఇప్ప టినుండి ‘PHFL’ లేదా ‘కంపెనీ’ అని 

పిలువబడుతుంది) మరియు మిస్టర్/మిసెస్ ___________________________(ఇప్ప టినుండి 

‘రుణగ్రహీత’ అని పేరొ్క నబడుతుంది) మరియు ఇతర స్హ-

రుణగ్రహీతలు___________________() మధ్య  అుంగీకరిుంచబడినవి ఈ గ్రుంది విధ్ుంగా 

ఉన్నా యి: 

 

1. లోన్ 

 

మౌంజూరు చేయబడిన మొతతౌం: 

 

2. వడ్డ ీ

 

(i) రక్ౌం (ఫిక్స్ డ్ లేదా ఫ్ల టింౌంగ్ లేదా డ్యు యల్/స్పె షల్ రేటు): 

(ii) ఫ్ల టింౌంగ్ రిఫరెన్్  రేటు (FRR) (తేదీ నాింక): ______ % సౌంవత్ రానిక  

(iii) ఫ్ల టింౌంగ్ రేటు పై ఉౌంటే, వరి తౌంచే వడ్డీ రేటు: FRR (+/-) ____% = _____ % సౌంవత్ రానిక 

(iv) ఫిక్స్ డ్ రేటుపై, వరి తౌంచే వడ్డ ీరేటు: ______ % సౌంవత్ రానిక 

(v) ఒక్వేళ క్ౌంబైన్ ీ రేటు పై, వరి తౌంచే వడ్డీ రేటు (తేదీ నాింక): ______ నెలల కోసౌం 

సౌంవత్ రానిక _____ % మరియు ఫ్ల టింౌంగ్ రేటు పై: FRR (+/-) ____% = _____% ప్రతి 

సౌంవత్ రానిక వీిం నౌండి అమలులోక వస్తౌంది ____________ 

(vi) మారటోరియౌం లేదా సబ్స్ డ్డ: దయచేస లోన్ కు వరి తౌంచే విధౌంగ్మ మారటోరియౌం లేదా 

సబ్స్ డ్డ పై వివరణాతా క్ నిబౌంధనలు మరియు షరతుల కోసౌం శౌంక్షన్ లెటర్ 

మరియు లోన్ అప్ిమౌంట్ చూడౌండి.  

(vii) వడ్డీ రీస్పట్ చేయబడిన తేదీ: ఒక్ ఫ్ల టింౌంగ్ రేట్ లోన్ లేదా ఒక్ క్ౌంబైన్ ీరేట్ లోన్ (FRR 

కు లిౌంక్ చేయబడినపె్ప డ్య అవధి సమయౌంలో) FRR PHFL దాా రా 

సవరిౌంచబడినపె్ప డ్య రీస్పట్ చేయబడ్యతుౌంది. FRRలో ఏదైనా వడ్డీ రేటు రీస్పట్ లేదా 

సవరణ కోసౌం, వడ్డీ రేటటన నిర ణయౌంచడానిక PHFL తన అౌంతర గత పాలసీని 

అనసరిస్తౌంది. వరి తౌంచే వడ్డ ీ రేటులో ఏదైనా మారెు /సవరణ విషయౌంలో, PHFL, 

దాని సా ౌంత అభీషా్టనసారౌం, లోన్ యొక్క  EMIలు లేదా అవధిని సవరిౌంచవచ్చు  

లేదా రెౌండిౌంింనీ చేయవచ్చు . అౌంతేకాకుౌండా, PHFL తన సా ౌంత అభీషా్టనసారౌం, 

వాు పార సౌంబౌంధౌం మరియు లోన్ యొక్క  రీపేమౌంట్ ప్ాక్ రికార్ ీఆధారౌంగ్మ వడ్డీ 

రేటున తిరిి పౌందడానిక/సవరిౌంచడానిక ఒక్ ఎౌంపిక్న అౌందిౌంచవచ్చు . 

అటువౌంిం వడ్డ ీరేటు రీప్రపైసౌంగ్ వారికి్ౌంగ్మ రీస్పట్ చేయబడ్యతుౌంది మరియు సా చ్ 

ఫీజు మరియు ఇతర అౌంతర గత మారగదరశ కాల చెలిటౌంప్పకు లోబడి ఉౌంటుౌంది, ఇది 



PHFL దాా రా తన సా ౌంత అభీషా్టనసారౌం నిర ణయౌంచబడ్యతుౌంది. 

(viii) వడ్డీ రేటులో మారెు ల క్మ్యు నికేషన్ విధానాలు: ఈ ప్కౌంది మీడియాలో ఏదైనా ఒక్ిం 

లేదా అౌంతక్ౌంటే ఎకుక వ మాధు మాల దాా రా వడ్డ ీ రేటు, వివిధ రకాల ఫీజులు 

మరియు ఛారీలీతో సహా ఏదైనా సమాచారానిి  PHFL అౌందిస్తౌంది – 

● PHFL యొక్క  శఖలలో నోటీస్లు పెటడాౌం. 

● టెలిోన్ లేదా హెలె్  లైన్ దాా రా. 

● చిని  మసేజౌంగ్ సరాీ స్/ఇ-మయల్/ఎలప్రకాానిక్ మసేజ్ లేదా ప్వాతపూరా క్ 

నోటీస్ దాా రా నోటీస్. 

● PHFL యొక్క  వెబఫ్లసైట్ఫ్లలో. 

● నియమిౌంచబడిన సబబ ౌంది / హెలె్  డెస్క  దాా రా. 

 

వడ్డీ రేటు, ఫీజు మరియు ఛారీలీు పైన పేర్కక ని  మీడియాలో దేని దాా రానైనా 

తెలియజేయబడిన తరాా త, రుణప్గహీత వడ్డ ీరేటు, వివిధ రకాల ఫీజులు మరియు 

ఛారీలీలో మారెు లన గురితౌంచినటుట భావిౌంచబడ్యతుౌంది. 

 

3. ఇన్్్ ల  ్మంట్ రకాలు: మౌంజూరు లేఖ/లోన్ ఒరె ౌందౌంలో పేర్కక నబడితే తరె , 

నెలవారీ. 

 

4. ఈకే్వ టెడ్ మంత్లీ ఇన్స్ట ాల్మ ంట్ ("EMI"): రూ _______.  

పాక్షిక్ౌంగ్మ డిసబ ర్్  చేయబడిన సౌందరాా లోట , 'ప్ీ-ఈకేా టెడ్ మౌంత్లట ఇనా్ ాలెా ౌంట్' 

("PEMI") నిరీ ణత తేదీన నెలవారీ ప్పాతిరదిక్న చెలిటౌంచవలస ఉౌంటుౌంది. మొదిం 

రౌంపిణీ తేదీ నౌండి EMI ప్పారౌంభమైన తేదీ వరకు PEMI ఛార్ ీచేయబడ్యతుౌంది. 

 

5. లోన్ అవధి:  

 

6. లోన్ యొక్క  ఉదే్దశం:  

 

7. ఫీజు మరియు ఇత్ర ఛార్జలీు: లెటర్ఫ్లతో చేరు బడిన ఛారీలీ షెడ్యు ల్ఫ్లలో పేర్కక ని  

విధౌంగ్మ 

 

8. లోన్ కోసం సెక్యయ రిటీ/కొలేటర : ఈ ప్కౌంది ఆసత లోన్ కోసౌం స్పక్యు రిటీగ్మ తనఖా 

పెటబాడిౌంది:  

(i) ఆసత చిరునామా:  

 ప్పాౌంతౌం: 

 నగరౌం:రాప్రషౌాం:లాు ౌండ్ఫ్లమార్క : 

(ii) లోన్ కోసౌం హామీదారు(లు) వివరాలు, ఏవైనా ఉౌంటే:  

(iii) ఇతర స్పక్యు రిటీ(లు) వివరాలు, ఏవైనా ఉౌంటే: 

 



9. ఆస్త/ిరుణగ్రహీత్ల ఇన్సట రెన్ట : రుణప్గహీత, అతని/ఆమ సా ౌంత ఖరుు తో, అనిి  

ఇన్్స రెన్్  చేయదిన రిస్క లకు వు తిరేక్ౌంగ్మ తనఖా పెింనా ఆస్తలన ఇన్స్ ర్ 

చేయాలి మరియు అటువౌంిం మొత్తతలకు మరియు PHFL కు అవసరమైన కాలరరిమితి 

మరియు ఫారౌంల కోసౌం మరియు అటువౌంిం పాలసీ యొక్క  నషౌాం చెలిటౌంప్పదారు లేదా 

అసైనీగ్మ PHFL పేర్కక నబడిౌందని నిరాారిౌంచ్చకోవాలి. త్లస్కుని  లోన్ కోసౌం తన 

బాధు తలన క్వర్ చేయడానిక రుణప్గహీత ఒక్ లైఫ్ ఇన్్స రెన్్  ఫ్లపాటన్ త్లస్కోవాలని 

సూచిౌంచబడ్యతుౌంది, ఇది ఏదైనా సౌంఘటన జరిితే తలెతతవచ్చు . రుణప్గహీత, 

అతని/ఆమ సా ౌంత అభీషా్టనసారౌం, ఏదైనా ప్రఖాు త ఇన్్స రెన్్  క్ౌంపెనీ నౌండి 

ఇన్్స రెన్్  క్వర్ఫ్లన ఎౌంచ్చకోవచ్చు . 

 

10. లోన్ పంపిణీ కోసం షరతులు: శౌంక్షన్ లెటర్ మరియు లోన్ ఒరె ౌందౌంలో పేర్కక ని  

నిబౌంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారౌం. 

11. లోన్ మరియు వడ్డ ీర్జపేమంట్: లోన్ రీపేమౌంట్ అనేది శౌంక్షన్ లెటర్ మరియు లోన్ 

అప్ిమౌంట్ లో పేర్కక ని  నిబౌంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారౌం వడ్డ ీ క్లిి ఉని  

ప్పిన్ి రల్ మరియు వడ్డీ భాగ్మలు లేదా PEMIల దాా రా ఉౌంటుౌంది. లోన్ రౌంపిణీ తరాా త 

ప్పిన్ి రల్ మరియు వడ్డ ీమధు  ఒక్ EMI ప్ేక్-అప్ కాు రు ర్ చేయడానిక PHFL రీపేమౌంట్ 

షెడ్యు ల్ అౌందిస్తౌంది. లోన్ కోసౌం బకాయల ఆధారిత చెలిటౌంప్ప, రెగుు లేటరీ 

అవసరాలకు అనగుణౌంగ్మ PHFL లోన్ఫ్లన ప్రతేు క్ మౌంషన్ అకౌంట్ ("SMA") లేదా 

నాన్- రరాా రిా ౌంగ్ అస్పట్ ("NPA")గ్మ వరీ గక్రిస్తౌంది. ఈ విషయౌంలో ఒక్ వివరణాతా క్ 

ఉదాహరణ ప్కౌంద ఇవా బడిౌంది: 

 

ఒరె ౌందౌం ప్రకారౌం, లోన్ యొక్క  గడ్యవు తేదీ 31 మారిు , 2021, మరియు ఈ తేదీ ముిౌంప్ప 

ప్రప్కయకు ముౌందు పూరిత బకాయలు అౌందక్పోతే, అపె్ప డ్య గడ్యవు తేదీ 31 మారిు  2021 

ఉౌంటుౌంది. గడ్యవు ముిసనటటయతే, 30 ఏప్పిల్, 2021 (అౌంటే, గడ్యవు తేదీ నౌండి 30 

రోజులు పూరతయన తరాా త) నడ్యస్తని  రోజు ముిౌంప్ప ప్రప్కయపై లోన్ SMA-1గ్మ ాు గ్ 

చేయబడ్యతుౌంది. ఒక్వేళ లోనట గడ్యవు ముిసపోతే, అది రనిి ౌంగ్ డే ఎౌండ్ ప్పాస్పస్ 30 మే, 

2021 నాడ్య SMA-2 గ్మ ాు గ్ చేయబడ్యతుౌంది (అౌంటే, గడ్యవు తేదీ నౌండి 60 రోజులు 

పూరతయన తరాా త). ఒక్వేళ లోన్ మరిౌంత గడ్యవు ముిసన కేటిరీలో ఉౌంటే, అది 29 జూన్ 

2021 (అౌంటే, గడ్యవు తేదీ నౌండి 90 రోజులు పూరతయన తరాా త) నడ్యస్తని  రోజు ముిౌంప్ప 

ప్పాస్పస్ పై NPA గ్మ ాు గ్ చేయబడ్యతుౌంది 

 

12. ఓవర్డ్యయ స్ రిక్వర్జ కోసం అనుసరించవలస్తన సంక్షిప ి విధానం: క్సమార్ 

బకాయలన చెలిటౌంచక్పోతే, లోన్ అప్ిమౌంట్ మరియు వరి తౌంచే చాాల నిబౌంధనలకు 

అనగుణౌంగ్మ రుణప్గహీత పై చటరారమైన చరు న ప్పారౌంభౌంచడానిక PHFL కు హకుక  

ఉౌంటుౌంది. అటువౌంిం చటరారమైన చరు న ప్పారౌంభౌంచడానిక ముౌందు, వరి తౌంచే 

చాాల ప్కౌంద అవసరమైన విధౌంగ్మ రుణప్గహీతకు PHFL నోటీస్ రౌంప్పతుౌంది. 

 

13. వారికి్ బాకీ ఉనన  బాయ ల్న్ట  ్ లట్్మంట్ జార్జ చేయబడే తేదీ: ____________ 



 

14. క్సలమర్డ సరే్జ సులు: 

(i) కార్యయ లయ స్ుందరశ న వేళలు - వారపు రోజులు, న్నలగవ మరియు ఐదవ (ఏదైన్న 

ఉుంటే) శనివార్యలు 10:00 AM నుండి 6:00 PM వరకు అనాి  నెలల వరకు. 

(ii) సౌంప్రదిౌంప్ప వు క త- క్సమార్ సరాీ స్ డెస్క  

(iii) వివిధ డాకుు మౌంటటన పౌందడానిక విధానౌం- క్సమార్ హెలె్  లైన్ 1800 266 3204కు 

కాల్ చేయాలి లేదా customercare@poonawallahousing.comకు మయల్ రౌంరవచ్చు   

(iv) ఈ ప్కౌంది డాకుు మౌంటటన పౌందడానిక టర్ి  అరౌండ్ టైమ్ (TAT): 

● ఎస్ఒఎ తిరిి పౌందడానిక – మయల్ మరియు మయలిౌంగ్ చిరునామా పై 30 

రోజులు. 

● డాకుు మౌంటట కాీని తిరిి పౌందడానిక - మయల్ పై 15 రోజులు మరియు 

మయలిౌంగ్ అప్డస్ పై 17 రోజులు 

● లోన్ మ్యసవేయడౌం / బదిలీ చేయడౌం పై అసలు ఆసత డాకుు మౌంటటన తిరిి 

పౌందడానిక - లోన్ మ్యసవేయబడిన తరాా త 15 రోజుల వరకు మరియు 

నిరాారణ కాల్ తరాా త రుణప్గహీతకు సమీర శఖలో ఇవా బడ్యతుౌంది. 

 

15. ఫిర్యయ దు పరిష్కక రం 

 

ఏదైనా ప్రశ్ి /ఫిరాు దు విషయౌంలో, మ్యసవేయబడిన ప్రశ్ి  రరిష్టక ర ప్రప్కయ ప్రకారౌం 

మీరు క్ౌంపెనీ యొక్క  ప్రతినిధులన చేరుకోవడానిక ఎౌంపిక్న క్లిి ఉౌంారు. 

 

HL యొక్క  వివరణాతా క్ నిబౌంధనలు మరియు షరతుల కోసౌం, ఇక్క డ ఉని  పారీలాు 

లోన్ అప్ిమౌంట్ మరియు వారిచే అమలు చేయబడిన/అమలు చేయబడవలసన ఇతర 

స్పక్యు రిటీ డాకుు మౌంటటన సూచిసాతరు మరియు ఆధారరడత్తరు అని ఇౌందుమ్యలౌంగ్మ 

అౌంగీక్రిౌంచబడ్యతుౌంది. 

  

పైన పేర్కక ని  నిబౌంధనలు మరియు షరతులు రుణప్గహీతలు(లు) దాా రా 

చదవబడీాయ / PHFL యొక్క  మిసరా్./ మిసరా్ __________________ దాా రా 

రుణప్గహీతకు చదవబడీాయ మరియు రుణప్గహీత(లు) దాా రా అరథౌం చేస్కోబడీాయ. 

 

న్స్కు/మాకు MITC యొక్క  యపికీ్వట్ కాపీ అందంచబడందని నేను/మేము 

అంగీక్రిసిున్స్న ము. 

దరఖాసిుదారు/సహ-దరఖాసిుదారుని         పేరు                             స్తగ్నన చర్డ్                            డేట్ 

 

అపికీంట్                                                  ___________                 _____________          

_______________ 

  



సహ-దరఖాసిుదారు                           ___________             ______________        _______________ 

  

 

 

టారిఫ్ షీట్ – ఛార్జలీ షెడ్యయ ల్ 

# వివరాలు వరి తౌంచే మొతతౌం 

1 లాిన్ ఫీజు (తిరిి చెలిటౌంచబడదు) రూ.10,000 మిౌంచక్యడదు /- 

2 ప్పాస్పసౌంగ్ ఫీజు (తిరిి చెలిటౌంచబడదు) మౌంజూరు చేయబడిన లోన్ మొతతౌంలో 0.50% వరకు 

 

3 

లోన్ సోరి్ ౌంగ్ / లోన్ డాకుు మౌంటేషన్ / 

టెకి క్ల్ / వాలుు యేషన్ / లీగల్ / 

సఇఆర్ఎస్ఎఐ / సక్సవైస / ఎన్ఇఎస్ఎల్ 

ఛారీలీు (తిరిి చెలిటౌంచబడవు) 

మౌంజూరు చేయబడిన లోన్ మొతతౌంలో 2% వరకు 

4 లోన్ అప్ిమౌంట్, స్పక్యు రిటీ ప్కయేషన్ 

డాకుు మౌంట్(లు) మొదలైన వాింపై 

చెలిటౌంచవలసన ఫ్లసాాౌంప్ డ్యు టీ, రిజప్రసేషాన్ 

ఛారీలీు మరియు ఇతర సౌంబౌంధిత ఛారీలీు.  

సౌంబౌంధిత రాప్రషౌాం(లు) లో వరి తౌంచే ప్రస్తత ఫ్లసాాౌంప్ 

డ్యు టీ రేటట ప్రకారౌం దరఖాస్తదారు భరిౌంచాలి. 

5 లోన్/రీబుకౌంగ్ రదుు చేయడౌం పై ఛారీలీు ₹. 5,000/- 

6 చెలిటౌంప్ప ఇప్న్ ామౌంట్ బౌన్్  ఛారీలీు (చెక్ / 

ACH లేదా ఏదైనా ఇతర మాు ౌండేటుట) 

ప్రతి సౌందరా ౌంలో రూ. 600/- 

7 అనిి  బకాయల చెలిటౌంప్పలో ఆలసు ౌం కోసౌం 

జరిమానా వడ్డీ  

2.50% పిఎౌం. 

8 వడ్డీ రేటు సా చిౌంగ్ ఫీజు (బకాయ ఉని  అసలు 

మొతతౌం పై వరి తస్తౌంది) 

0.50% 

9 సా చ్ ఫీజు ₹. 2,000/ 

10 రీపేమౌంట్ ఇప్న్ ామౌంట్ / NACH మారు డానిక 

చెలిటౌంప్ప ఇప్న్ ామౌంట్ సాా ప్ ఫీజు 

ప్రతి సాా ప్ఫ్లకు రూ. 500/- 

11 ఫ్లసేటా్ఫ్లమౌంట్ ఆఫ్ అకౌంట్్  ప్రతి ఫ్లసేటా్ఫ్లమౌంట్ కోసౌం రూ. 500/- 

12 లోన్ రౌంపిణీ సమయౌంలో వెలక మ్ లెటర్ఫ్లతో 

అౌందిౌంచబడిన ఫ్లసేటా్ఫ్లమౌంట్ కాీ లేదా 

వారికి్ౌంగ్మ రౌంచ్చకోబడిన లోన్ అప్ిమౌంట్ కాీ 

కాకుౌండా (వడ్డీ ఫ్లసేటా్ఫ్లమౌంట్/ఫ్లసేటా్ఫ్లమౌంట్ ఆఫ్ 

అకౌంట్్ / NOC/ ోర్ఫ్లఫ్లకోటజర్ లెటర్/ వెలక మ్ 

లెటర్/ ఎమారెటజాేషన్ షెడ్యు ల్/లోన్ అప్ిమౌంట్) 

ఇమయల్ లేదా డిజటల్ లిౌంక్ దాా రా 

రౌంచ్చకోబడిన సాఫ్ ాకాీ కోసౌం రూ. 250/- మరియు 

హార్ ీకాీ పై వరుసగ్మ రూ. 550/-  

13 డాకుు మౌంట్ ఛారీలీ జాబ్సత్త ₹500 /- 

14 డాకుు మౌంటట కాీని తిరిి పౌందడౌం ఒక్ డాకుు మౌంట్ కోసౌం రూ. 250 /-, 2 నౌండి 4 

డాకుు మౌంటట కోసౌం రూ. 500 /-, 4 క్ౌంటే ఎకుక వ 

డాకుు మౌంటట కోసౌం రూ. 750 /- 



15 పాక్షిక్ చెలిటౌంప్ప ఛారీలీు మరియు ప్ీ-

పేమౌంట్/ోర్ఫ్లకోటజర్ ఛారీలీు (మ్యసవేసే 

సమయౌంలో బకాయ ఉని  అసలు మొతతౌం పై 

వరి తస్తౌంది) 

4% ఫిక్్ ్ వడ్డ ీరేటు కేస్ల ప్కౌంద లేదా క్ౌంబైన్ ీవడ్డీ 

రేటు ప్కౌంద లోనట కోసౌం ఫిక్్ ్ వడ్డ ీరేటు వు వధిలో 

లోనట కోసౌం మరియు చెలిటౌంప్ప రుణప్గహీత యొక్క  

సా ౌంత మ్యలౌం నౌండి లేదు. 

వాు పార ప్రయోజనౌం కోసౌం పడిిౌంచబడిన లోనట 

కోసౌం ఫ్ల టింౌంగ్ వడ్డీ రేటుపై లోనట కోసౌం 4%. 

లేదా 

నియౌంప్తణ నోింఫికేషనటకు అనగుణౌంగ్మ క్ౌంపెనీ 

పాలసీ కౌంద నోింఫై చేయబడిన ప్రస్తత ారిఫ్ 

షీట్ ప్రకారౌం. 

16 ోర్ఫ్లకోటజర్ లెటర్ ఛారీలీు ₹. 1,500/-  

17 క్లెక్షన్ ఛారీలీు క్సమార్ నివాసౌం/కారాు లయౌం నౌండి బకాయల 

సేక్రణ కోసౌం ప్రతి సౌందరశ నకు రూ. 200/- 

18 వేరేా రు వడ్డీ (వరి తౌంచే వడ్డ ీరేటు మరియు ఏదైనా 

లోన్ అకౌంట్ యొక్క  ఇరె ింకే ఉని  వడ్డీ రేటు 

కారణౌంగ్మ జమ అయన ఏదైనా వడ్డ)ీ 

క్సమార్ఫ్లకు లేదా లోన్ మ్యసవేసే సమయౌంలో ఏ 

సమయౌంలోనైనా రిఫౌండ్ చేయబడ్యతుౌంది లేదా 

ఛార్ ీచేయబడ్యతుౌంది. 

19 లోన్ సమయౌంలో పూనవాలా హౌసౌంగ్ ఫైనాన్్  

దాా రా అయన ఏవైనా ఇతర ఆక్సా క్ ఛారీలీు 

లోన్ అకౌంట్ఫ్లకు 

కేాయౌంచబడినటుట/కేాయౌంచబడినటుట 

20 కౌంటర్ సరాీ స్ ఛారీలీ పై - రీపేమౌంట్ లేదా 

ఇతర అౌంశలు 

సేవల సమయౌంలో వరి తౌంచే విధౌంగ్మ 

 

 

దయచేస గమనిౌంచౌండి: 

1. లోన్ పై వసూలు చేయదిన ఫ్ల టింౌంగ్ వడ్డీ రేటు (ROI) బౌంచ్ఫ్లమార్క  ఫ్ల టింౌంగ్ రిఫరెన్్  

రేటు (FRR) కు లిౌంక్ చేయబడి ఉౌంటుౌంది, బౌంచ్ఫ్లమార్క  ఫ్ల టింౌంగ్ రిఫరెన్్  రేటు (FRR) 

లో సౌంబౌంధిత సవరణ ప్రకారౌం చెలిటౌంచబడ్యతుౌంది. 

2. వరి తౌంచే చటౌాం ప్రకారౌం అనిి  వరి తౌంచే రని లు, విధులు మరియు విధిౌంప్పలు పైన 

పేర్కక ని  ఛారీలీపై అదనౌంగ్మ విధిౌంచబడత్తయ. 

3. అౌండర్ఫ్లరైింౌంగ్ ప్పాస్పస్ సమయౌంలో అపిటక్సౌంట్ మరణౌం మరియు త్లప్వమైన వైక్లు ౌం 

వౌంిం సౌందరా ౌంలో మాప్తమే క్ౌంపెనీ దాా రా సేక్రిౌంచబడిన లాిన్ ఫీజు రిఫౌండ్ 

చేయబడ్యతుౌంది 

4. పైన పేర్కక ని  ారిఫ్ షెడ్యు ల్ సమప్గమైనది కాదు మరియు ప్రస్తతౌం పేర్కక ని  

ఛారీలీు ప్రస్తతౌం ప్రస్తతౌం ఉని  రేటట వదు ఉౌంాయ మరియు క్ౌంపెనీ యొక్క  ఏకైక్ 

మరియు పూరిత అభీషా్టనసారౌం మారు బడవచ్చు  మరియు అటువౌంిం మారెు లు 

అౌందరు క్సమార టపై తుదివి మరియు క్టుాబడి ఉౌంాయ. వరి తౌంచే ఫీజు/ఛారీలీు లేదా 

ఫ్ల టింౌంగ్ రిఫరెన్్  రేటు (FRR) లో త్తజా అప్ఫ్లడేట్ కోసౌం దయచేస మా వెబఫ్లసైట్ 

www.poonawallahousing.com చూడౌండి లేదా మా నోటీస్ బోరీులో ప్రదరిశ ౌంచబడిన 

విధౌంగ్మ మా సమీర ప్బాౌంచ్ఫ్లన సౌందరిశ ౌంచౌండి. మేము ఇటీవలి మారెు పై మిమా లిి  



అప్ఫ్లడేట్ చేయడానిక SMS సదుపాయౌం దాా రా క్యడా మీ మొబైల్ నౌంబర్ఫ్లకు రెగుు లర్ 

అప్ఫ్లడేట్ రౌంప్పత్తము; మీ మొబైల్ నౌంబర్ఫ్లలో మారెు  విషయౌంలో. దయచేస దాని 

రికారీులలో సౌంబౌంధిత సమాచారానిి  అప్ఫ్లడేట్ చేయడానిక క్ౌంపెనీక 

తెలియజేయౌండి. 

5. ఏవైనా మరిౌంత సె షీకా్రణల కోసౌం, దయచేస మా టోల్-ప్ఫీ క్సమార్ కేర్ హెలె్ ఫ్లలైన్ 

నౌంబర్ 1800 266 3204 వదు మమా లిి  సౌంప్రదిౌంచడానిక సౌంకోచిౌంచక్ౌండి. 

ప్రత్తు మాి యౌంగ్మ, మీరు మాకు ఇక్క డిక ప్వాయవచ్చు  

customercare@poonawallahousing.com 

6. మీరు మా వెబఫ్లసైట్ www.poonawallahousing.com వదు తా రిత చెలిటౌంప్ప ఎౌంపిక్ దాా రా 

క్యడా ఆన్ఫ్లలైన్ఫ్లలో చెలిటౌంప్ప చేయవచ్చు .  

 

దరఖాసిుదారు/సహ-దరఖాసిుదారుని                పేరు                        స్తగ్నన చర్డ్                  డేట్ 

 

 

అపికీంట్                                                ___________     _________________      ______________ 

  

సహ-దరఖాసిుదారు                                 ____________   __________________     

_______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

క్సలమర్డ గ్పశన  పరిష్కక ర గ్పగ్ియ 

 

మాకు కా  చేయండ 

మీ ఏవైనా ప్రశి్ లు లేదా సరాీ స్ అవసరాల కోసౌం, దయచేస మాకు 1800 266 3204 పై కాల్ 

చేయౌండి. మీకు మరుగ్మగ  సేవ చేయడానిక మేము ఉత్్త హౌంగ్మ ఉౌంాము. మా క్సమార్ కేర్ 

సరాీ స్ సోమవారౌం నౌండి శ్నివారౌం వరకు 9:00 am మరియు 7:00 pm మధు  

అౌందుబాటులో ఉౌంది. 

 

మీరు చిరున్స్మాకు క్యడా మాకు గ్వాయవచ్చు : 

మేనేజర్ - క్సమార్ సరీా స్లు, 

పూనవాలా హౌసౌంగ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ 

రిజసరా్ ీఆఫీస్: 602, 6వ అౌంతస్త, జీరో వన్ ఐిం పార్క , సరేా . నౌం. 79/1, ఘోరె డి, ముౌంధా  



రోడ్, పూణే - 411036 

 

మీకు మాకు ఇ-మయి  చేే ఎంపిక్ ఉంద: customercare@poonawallahousing.com 

(దయచేస మీ లోన్ అకౌంట్ నౌంబర్ మరియు సౌంప్రదిౌంప్ప నౌంబర్ఫ్లన సబకీ్ ా లైన్ఫ్లలో 

పేర్కక నౌండి). 

 

మీ ల్టర్డ అందుకునన  7 పని రోజులీోపు లేదా మీ ఇమయి  అందుకునన  48 

రంటలీోపు మీ గ్పశన ను పరిషక రించడానిి మేము గ్పయత్నన ాిము. మేము 7 పని 

రోజులీోపు మీ గ్పశన ను పరిషక రించలేక్పోతే, అపుు డు గ్పత్నసు ందంచడానిి 

క్ంపెనీి మరింత్ సమయం ఎందుకు అవసరమవుతుందో మేము మీకు 

వివరిాిము. 

 

ఎసక లేషన్ 1: 

మా క్సమార్ కేర్/హెలె్ ఫ్లలైన్ నౌండి మీరు ప్రతిసె ౌందనతో సౌంతృపిత చెౌందక్పోతే, మీరు 

హెడ్-క్సమార్ సరాీ స్ఫ్లకు head.customercare@poonawallahousing.com వదు ప్వాయవచ్చు  

(దయచేస మీ లోన్ అకౌంట్ నౌంబర్ మరియు సౌంప్రదిౌంప్ప నౌంబర్ఫ్లన సబకీ్ ా లైన్ఫ్లలో 

పేర్కక నౌండి). 

 

ఎసక లేషన్ 2: 

మీరు ఇరె ింకీ సౌంతృపిత చెౌందక్పోతే, మీరు nodalofficer@poonawallahousing.comకు 

నోడల్ ఆఫీసర్ఫ్లకు ప్వాయవచ్చు   

 

ఎసక లేషన్ టు నేషన  హౌస్తంగ్ బాయ ంక్ (NHB): 

అౌందుకుని  ప్రతిసె ౌందనతో మీరు అసౌంతృపిత చెౌందినటటయతే, మీరు ఈ ప్కౌంది 

చిరునామాకు నేషనల్ హౌసౌంగ్ బాు ౌంకున సౌంప్రదిౌంచవచ్చు : 

నేషన  హౌస్తంగ్ బాయ ంక్, నియంగ్త్ణ మరియు పరయ వేక్షణ విభారం (క్ంపెయీింట్ 

రిగ్ెస  సె ), 4వ అంత్సిు, Core-5A, ఇండయా హ్యయ బిటాట్ సెంటర్డ, లోధీ రోడ్, 

న్సయ ఢిల్లీ - 110003. 

 

అటువౌంిం ఫిరాు దు ఎన్ఫ్లహెచ్ఫ్లబ్స వదు https://grids.nhbonline.org.in వదు ఆన్ఫ్లలైన్ఫ్లలో క్యడా 

రిజసరా్ చేయబడవచ్చు  

 

 


