
 

 

 

  

     

    �പധാനെ�	�പധാനെ�	�പധാനെ�	�പധാനെ�	    ധാരണകളുംധാരണകളുംധാരണകളുംധാരണകളും, , , , വ�വസ�കളുംവ�വസ�കളുംവ�വസ�കളുംവ�വസ�കളും         
     

ഏദ�വീസ്ഏദ�വീസ്ഏദ�വീസ്ഏദ�വീസ്        ഹൗസി�്ഹൗസി�്ഹൗസി�്ഹൗസി�്    ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്    ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്     

     

    �പധാനെ�	�പധാനെ�	�പധാനെ�	�പധാനെ�	    ധാരണകളുംധാരണകളുംധാരണകളുംധാരണകളും    വ�വസ�കളുംവ�വസ�കളുംവ�വസ�കളുംവ�വസ�കളും    വായ്പവായ്പവായ്പവായ്പ    അംഗീകരി'ിരി(ു)ത്അംഗീകരി'ിരി(ു)ത്അംഗീകരി'ിരി(ു)ത്അംഗീകരി'ിരി(ു)ത്        

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ഇടയി�ഇടയി�ഇടയി�ഇടയി�::::   

അേപ0ക�അേപ0ക�അേപ0ക�അേപ0ക�        

സഹസഹസഹസഹ    അേപ0ക�അേപ0ക�അേപ0ക�അേപ0ക�        

സഹസഹസഹസഹ    അേപ0ക�അേപ0ക�അേപ0ക�അേപ0ക�        

(ഇതിന്  േശഷം വ�4ിപരമാേയാ, ഒരുമിേ'ാ “പണം കടം എടു8ിരി(ു)വ9” എ)് 

വിളി(ു)തായിരി(ും).  

   

കൂടാെത     

    ഈഡി�ൈവസ്ഈഡി�ൈവസ്ഈഡി�ൈവസ്ഈഡി�ൈവസ്    ഹൗസി�്ഹൗസി�്ഹൗസി�്ഹൗസി�്    ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്    ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്    (EHFL) (EHFL) (EHFL) (EHFL)   

     

മുകളിെലമുകളിെലമുകളിെലമുകളിെല    േലാDേലാDേലാDേലാD    അ(ൗEുമായിഅ(ൗEുമായിഅ(ൗEുമായിഅ(ൗEുമായി    ബGെ�	്ബGെ�	്ബGെ�	്ബGെ�	്    �പധാന�പധാന�പധാന�പധാന    ധാരണകളുേടയുംധാരണകളുേടയുംധാരണകളുേടയുംധാരണകളുേടയും, , , , വ�വസ�കളുേടയുംവ�വസ�കളുേടയുംവ�വസ�കളുേടയുംവ�വസ�കളുേടയും    ചുരു(ംചുരു(ംചുരു(ംചുരു(ം    

ദയവായിദയവായിദയവായിദയവായി    താെഴതാെഴതാെഴതാെഴ    കാണുകകാണുകകാണുകകാണുക: : : :  

     

I. I. I. I. േലാണിെKേലാണിെKേലാണിെKേലാണിെK    വിവര�Lവിവര�Lവിവര�Lവിവര�L: : : :     

േലാDേലാDേലാDേലാD    തുകതുകതുകതുക            

േലാണിെKേലാണിെKേലാണിെKേലാണിെK    ((((സ്കീംസ്കീംസ്കീംസ്കീം) ) ) ) ഉേNശംഉേNശംഉേNശംഉേNശം                നി9Oാണം/വാ��/നീ	�/നവീകരണം/െമ'െ�ടു8�/പണയം 

െവ(�/േപQ ാ	്/മി�ശിതം/വാണിജ�പരം/മെ"െSTിലുമുെETി� 

ദയവായി വ�4മാ(ുക___________________  

വിധംവിധംവിധംവിധം((((ഫിക്സ്ഡ്ഫിക്സ്ഡ്ഫിക്സ്ഡ്ഫിക്സ്ഡ്    അഥവാഅഥവാഅഥവാഅഥവാ    

േഫQ ാ	ിK്േഫQ ാ	ിK്േഫQ ാ	ിK്േഫQ ാ	ിK്    അഥവാഅഥവാഅഥവാഅഥവാ    ഡ�ൂ വ�ഡ�ൂ വ�ഡ�ൂ വ�ഡ�ൂ വ�/ / / /  

 _______________ �പതി വ9ഷം[ഫിക്സ്ഡ്/മാറു)ത്/ഇര	-

വാ9ഷികം/മാസികം] പലിശ ചുമ8ു)താണ് ]  

പലിശപലിശപലിശപലിശ    ചുമ8ു)താണ്ചുമ8ു)താണ്ചുമ8ു)താണ്ചുമ8ു)താണ്         ____  %�പതി വ9ഷം (_____%അേന[ഷണ നിര(്-_____% മാ9ജി�) 
േഫQ ാ	ി�് േലാണിെK നിര(ുകL; കൂടാെത/അഥവാ  
 ____________________________________________________________% ഫിക്സ്ഡ് േറ"് േലാണുകL)  

കാലഘ	ംകാലഘ	ംകാലഘ	ംകാലഘ	ം     __________വ9ഷ�L  

തവണയുെടതവണയുെടതവണയുെടതവണയുെട    വിധംവിധംവിധംവിധം      മാസികം   

നിയമപരമായനിയമപരമായനിയമപരമായനിയമപരമായ    അവധിഅവധിഅവധിഅവധി        

പലിശപലിശപലിശപലിശ    പുതു(ു)പുതു(ു)പുതു(ു)പുതു(ു)    തീയതിതീയതിതീയതിതീയതി        

പലിശനിര(ിെലപലിശനിര(ിെലപലിശനിര(ിെലപലിശനിര(ിെല    

മാ"�ളുെടമാ"�ളുെടമാ"�ളുെടമാ"�ളുെട    സംഭാഷണസംഭാഷണസംഭാഷണസംഭാഷണ    

രീതികLരീതികLരീതികLരീതികL((((ബGെ�	ബGെ�	ബGെ�	ബGെ�	    േമാഡ്േമാഡ്േമാഡ്േമാഡ്    

ടി(്ടി(്ടി(്ടി(്    െച_ുകെച_ുകെച_ുകെച_ുക) ) ) )  

EHFL ന്  SMS/ഇെമയി�/െകാറിയ9 വഴി ലഭ�മായ 

ബGെ�ടു)തിനുb വിവര�L ഉപേയാഗിേ'ാ കുറ'് നാളേ8(് 

നിലവിലുb മ"് ഇലക്േ�ടാണിക് രീതി െകാേEാ കടം േമടി'വെര 

പലിശ നിര(ിെല മാ"8ിലുEാകു) മാ"ം അറിയി(ു)താണ് .    



 

 

 

  

     

    II. II. II. II. ഫീസുംഫീസുംഫീസുംഫീസും    മ"്മ"്മ"്മ"്    ചാ9ജുകളുംചാ9ജുകളുംചാ9ജുകളുംചാ9ജുകളും         

             

ആപQ ിേ(ഷനി�ആപQ ിേ(ഷനി�ആപQ ിേ(ഷനി�ആപQ ിേ(ഷനി�     െ�പാസസd ി�് 

ഫീസ് CERSAI 

ഫീ  

േലാDേലാDേലാDേലാD    

അനുവദി'ിെലQ Tി�അനുവദി'ിെലQ Tി�അനുവദി'ിെലQ Tി�അനുവദി'ിെലQ Tി�////വിതരണംവിതരണംവിതരണംവിതരണം    

െചയ്തിെലQ Tി�െചയ്തിെലQ Tി�െചയ്തിെലQ Tി�െചയ്തിെലQ Tി�    ഫീസ്ഫീസ്ഫീസ്ഫീസ്    തിരി'്തിരി'്തിരി'്തിരി'്    

ലഭി(ുംലഭി(ുംലഭി(ുംലഭി(ും     

  

േലാD കി	ു)തിന്  കസ്"മ9 ന�കിയ െ�പാസസി�് ഫീസ് തിരി'് 

ലഭി(ിലQ   

  

 ബാധകമായ മ"് ഫീസും, ചാ9ജുകളും MITC കൂ	ിേ'9(ലായി ഫീസിലും, ചാ9ജുകളിലും  
ഉLെ�ടു8ിയിരി(ു)ു കൂടാെത ഞ�ളുെട െവബ് ൈസ"ിലും അപ് േലാഡ് െചയ്തി	ുE്. 

https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges  

  

 സമയാസമയം നികുതികളും, ഡ�ൂ 	ികളും, കരം നികുതി മുതലായവ നിയമ�L(് വിേധയമായി 

മാ"ാവു)താണ് , മു� സൂചി�ി'ിരി(ു) ഫീസിലും/മ"് ചാ9ജുകളിലും ചാ9ജ് ചുമ8ു)തായിരി(ും. 
സമയാസമയം തീയതിയിലും, വിഷയ8ിലും മാ"ം വരും. െവബ് ൈസ"ിെല മാ"ിയ േവ9ഷനി� ക|നി 

സമയാസമയമ അപ് േഡ"് െച_ു)താണ് .  

  

ഫീസ്, ചാ9ജ്, െചലവ്, െകQ യിം വിശദമായ ധാരണകളും, വ�വസ�കളും േലാD എ�ഗിെമKി� 
വിശദമാ(ിയിരി(ു)ു.  

  

    III. III. III. III. േലാണിെKേലാണിെKേലാണിെKേലാണിെK    െസക�ൂ രി"ിെസക�ൂ രി"ിെസക�ൂ രി"ിെസക�ൂ രി"ി     

     

േ�പാ�9	ിയുെടേ�പാ�9	ിയുെടേ�പാ�9	ിയുെടേ�പാ�9	ിയുെട    വിലാസംവിലാസംവിലാസംവിലാസം           

   

ഗ�ാരEിഗ�ാരEിഗ�ാരEിഗ�ാരEി    നി)നി)നി)നി)    ആളുെടആളുെടആളുെടആളുെട    

േപര്േപര്േപര്േപര്            

മ"്മ"്മ"്മ"്    െസക�ൂ രി"ിെസക�ൂ രി"ിെസക�ൂ രി"ിെസക�ൂ രി"ി                

  

     

േലാണിെK െസക�ൂ രി"ി സാധാരണ േ�പാ�9	ിയുെട െസക�ൂ രി"ി ഇKറ�സ് ആയിരി(ും അത് ഫിനാ�സ് 

െചയ്തിരി(ു)ു അഥവാ കൂെട/അഥവാ അധിക സ[8ിെK സ[ഭാവ8ി� അധിക െസക�ൂ രി"ി/EHFL 
ഉ8രവ് െകാടു(ു)ത്. േലാD അനുവദി'തിെK െസക�ൂ രി"ി വിവര�L അറിയു)തിന്  കടം 

വാ�ി'വ9/േലാD എ�ഗിെമKും അനുവദി' െല"റും പരിേശാധി(ാ� ഉപേദശി(ു)ു.  

  

 

 

 



 

 

 

  

IV. IV. IV. IV. േ�പാ�9	ിേ�പാ�9	ിേ�പാ�9	ിേ�പാ�9	ി////കടംകടംകടംകടം    വാ�ി'വരുെടവാ�ി'വരുെടവാ�ി'വരുെടവാ�ി'വരുെട    ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്        

     

കടം വാ�ിയ ആL തീയി� നി)ും, മ"് പതിവുb അപായ�ളി� നി)ും ആസ്തി ഇ�ഷ[9 െചയ്ത് 

െവ(ാവു)താണ്  EHFL ന്  ആവശ�മുb ഒരു വിലയി� EHFL ന്  അംഗീകൃതമായ ഇ�ഷ[റ�സ് ക|നി. 
ഇ�ഷ[റ�സ് േപാളിസി(് കീഴി� EHFL െന തനി'ുb ഗുണേഭാ4ാവ് ആ(ാം.  

  

േ�പാ�9	ിേ�പാ�9	ിേ�പാ�9	ിേ�പാ�9	ി    ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്:::: ___________________________________________     

     

കടംകടംകടംകടം    വാ�ി(ു)യാളുെടവാ�ി(ു)യാളുെടവാ�ി(ു)യാളുെടവാ�ി(ു)യാളുെട    ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്ഇ�ഷ[റ�സ്:::: ___________________________________________  

  

V. V. V. V. േലാDേലാDേലാDേലാD    തിരി'്തിരി'്തിരി'്തിരി'്    അട(ു)തിനുbഅട(ു)തിനുbഅട(ു)തിനുbഅട(ു)തിനുb    വ�വസ�കLവ�വസ�കLവ�വസ�കLവ�വസ�കL        

  

EHFL േലാD അഥവാ ഇ�സ്"ാLെമK് കട(ാരന്  തിരി'് അട(ു)തായിരി(ിലQ , അതിനായി ഹൗസി�് 

േലാD അനുവദി' െല"റും, േലാD എ�ഗിെമKും സOതി' EHFL െK സംതൃപ്തി(ും, തനി'ുb 
േവ9തിരിവിനും അനുസരി'ിരി(ണം. അവയി� കുറ'് താെഴ െകാടു8ി	ുE്:  

  

• EHFL െK�പശംസാേയാഗ�തയുെട ആവശ�ം കടം േമടി(ു) ആL(് ഉEായിരി(ണം.  

• സാ� 0� െല"റി�/ േലാD എ�ഗിെമKി� പറ�തുേപാെല എലQ ാ ബGെ�	 േരഖകളും 
സമ9�ി'ിരി(ണം.   

• േലാD എ�ഗിെമK് നട�ിലാ(ലും, മ"് അനുബG േഡാക�ു െമKുകളും.  

• ഇ�സ്"ാLെമKായി തിരി'ടവ് നട8ു)തിനുb േപാസ്"് േഡ"ഡ് െച(്/ECS എ)ിവയുെട 

സമ9�ണം.  

• EHFL ന്  അനുകൂലമായി െസക�ൂ രി"ി ഉEാ(�.  

• അവെK െതാഴി�/വിലാസ8ിലുEാകു) മാ"ം EHFL െന അറിയി(ുക.  

• േജാലി/ബGെ�ടാനുb വിവര8ി� എെSTിലും മാ"ം ഉEായാ� അത് EHFL െന അറിയി(ുക.  

• പണ8ിെK വിനിേയാഗം സ[8് േനട�/നി9Oാണ8ിേനാ അഥവാ വ�4മാ(ിയിരി(ു) 

അവസാന ഉപേയാഗ8ിേനാ ആയിരി(ും. നി9Oാണ േകസുകളി� പണം നല്കു)ത് 
നി9Oാണ8ിെK ഓേരാ സ്േ"ജിലുമായിരി(ും.  

• അനുവദി' മുഴുവ� തുകയും െചലവഴി(ു)ത് വെര �പി-EMI പലിശ ചുമ8ു)തായിരി(ും.  

• േലാണി� ഡിേഫാL	് സംഭവി(രുത്. േലാD എ�ഗിെമKി� ഡിേഫാL	ുകേള(ുറി'് 
സൂചി�ി'ി	ുE്.  

• ഒരു അവസ�യും ഉEാകരുത്, േലാD എ�ഗിെമK് അനുസരി'് കടം േമടി' ആളുെട കടമകL 

നിറേവ"ാ� EHFL െK അഭി�പായം അസാധ�മാ(ാം കൂടാെത േലാD ലഭി(ു)തിന്  കടം 
േമടി'യാL നി9വഹി(ു) മ"് സ്"ാ�േഡ9ഡ് േഡാക�ു െമKുകളും EHFL െK അഭി�പായം 

അസാധ�മാ(ാം.  

• പണയം െവ' വസ്തു മുതലായവയുെട NOC/ഉ8രവ് അനുമതി നല്കലും, െസക�ൂ രി"ി 

ഉEാ(ലും  

  

  



 

 

 

  

VI. VI. VI. VI. േലാണുംേലാണുംേലാണുംേലാണും, , , , പലിശയുംപലിശയുംപലിശയുംപലിശയും    തിരി'ട(�തിരി'ട(�തിരി'ട(�തിരി'ട(�        

     

കടം േമടി'യാL(് നല്കിയി	ുb സാ� 0� െല"റി�  പലിശനിര(ിേന(ുറി'ുb വിവരം, മു� 
സമീകരി'ിരി(ു) മാസ തവണയുെട പലിശ(PEMII)/സമീകൃത മാസ തവണ (EMI) കൂടാെത 

തവണകളുെട എണ� ം, േലാണിെK കാലാവധി എ)ിവ സൂചി�ി'ി	ുE്. േലാD നി�ിത EMI/PEMIIആയി 
േലാD എ�ഗിെമKി� പറ�ത് �പകാരമുb െകാടുേ(E തീയതിയി െകാടുേ(Eതാണ് .    

  

EHFL ന്  ചായ് വുb ECS/േപാസ്"് േഡ"ഡ് െച(ുകളിലൂെട EMI/PEMII തിരി'ടവ് 
നി9ബGമാ(ിയിരി(ു)ു.  

  

കടംകടംകടംകടം    േമടി'യാLേമടി'യാLേമടി'യാLേമടി'യാL    ഉറ�ാ(ുകഉറ�ാ(ുകഉറ�ാ(ുകഉറ�ാ(ുക: : : :  

     

• കടം േമടി'യാL(് എടു(ു)തിനായി നി9Nിഷ്ട ബാTി� ആവശ�8ിന്  ഫE് ലഭ�മാണ് .  

• EMI തിരി'് െകാടു(ു)ത് െച(്/ഉപകരണ�L(ായി തുക ക�ാ�സ� 

െച_ാതിരി(ു)തിന് /നി98ാതിരി(ു)തിന് .  കൂടാെത, തിരി'ടവ് രീതി എടു8തിന്  േശഷം 
അ(ൗE് അട(ുകേയാ, മാ"ുകേയാ െച_രുത്(EHFL ന്  അംഗീകാരമായ വിധം തിരി'ടവിനായുb 
മ"് അേറ�്െമK് അവ�/അവL ഉEാ(ാ8ിടേ8ാളം)  

• അനുബG തീയതിേ(ാ, അതിന്  മുേ|ാ ഇ�സ്"ാLെമK് തുക നല്കുക അെലQ Tി� കുടിശ� ിക 
േലാD തുകയും അടി�് കൂടുയ പലിശയും ഉടെന െകാടു(്േകEതാണ് . ചാ9ജുകളുെട 
സ്േ""്െമKി� �പതിപാദി'ിരി(ു) ഫീസ് നല്കാ� കടം േമടി'യാL ബാധ�സ�നായിരി(ും.  

• േലാD തിരി'് ന� കു)തിനുb വിശദമായ ധാരണകളും, വ�വസ�കളും േലാD എ�ഗിെമKി� 

സൂചി�ി'ി	ുE്.  

  

VII. VII. VII. VII. കുടിശ� ികകുടിശ� ികകുടിശ� ികകുടിശ� ിക    തിരി'്തിരി'്തിരി'്തിരി'്    പിടി(ു)തിന്പിടി(ു)തിന്പിടി(ു)തിന്പിടി(ു)തിന്        പിSുടേരEപിSുടേരEപിSുടേരEപിSുടേരE    നടപടി'ുരു(ംനടപടി'ുരു(ംനടപടി'ുരു(ംനടപടി'ുരു(ം.  .  .  .      

     

പണം അട(ാെത ഇരു)ാ�,(അതായത് പണം കടം എടു8യാളുെട േലാD അ(ൗEിെല കുടിശ� ിക 
സമയ8ിന്  അട(ാെത ഇരു)ാേലാ, എ�ഗിെമKിെK ഏെതTിലും േകQ ാസി� ത	ി�് നട)ാേലാ) പണം 

കടം എടു8യാL(് സമയാസമയം േലാD അ(ൗEി� കുടിശ� ിക തുക നല്കു)തിനായി േപാസ്"്, 
ഫാക്സ്, െടലിേഫാD, ഇെമയി�, എസ് എം എസ് /അഥവാ ഓ9Oി�ി(ു)തിന് , േഫാേളാ അ�് 

െച_ു)തിന് , നല്കാനുb േശഖരി(ു)തിന്  മൂ)ാം പാ9	ിെയ ഏല� ി'് റിൈമ�ഡ9 അയ(ു)താണ് . 
കള0� രീതിയി� താെഴയുbവ ഉLെ�ടു)ു:  

  

a. െടലിെടലിെടലിെടലി----േകാളി�ുംേകാളി�ുംേകാളി�ുംേകാളി�ും, , , , പിക്പിക്പിക്പിക്    അ�ുംഅ�ുംഅ�ുംഅ�ും: ഇതി� പണം കടം േമടി'യാെള േഫാണി� ബGെ�ടു)തും 

നല്കാ8 തീയതിെയ(ുറി'് അവെര അറിയി(ുകയും, എ�തയും െപെ	)് ബാ(ിയുb തുക നല്കാ� 

ആവശ�െ�ടു)തും ഉLെ�ടു)ു.  

  

b. ഫീ�ഡ്ഫീ�ഡ്ഫീ�ഡ്ഫീ�ഡ്    കള0�കള0�കള0�കള0�: : : : അതി� കടം വാ�ിയ ആെള കാണു)തും, നല്കാനുb തുകയുെട തുക 

േസഖരി(ു)തും ഉLെ�ടു)ു. �പവൃ8ി EHFL െK ജീവന(ാരിലൂേടേയാ, അംഗീകൃത 
�പതിനിധികളിലൂേടേയാ നി9വഹി(ു)ു. തുക രൂപയാേയാ അഥവാ െച(്/ഡിഡിയാേയാ 

േശഖരി(ു)താണ് , അതിെK രസീത് കടം േമടി(ു)യാL(് നല്കു)താണ് .  



 

 

 

  

  

c. നിയമനിയമനിയമനിയമ    നടപടിനടപടിനടപടിനടപടി    സാഹചര��ളുെട അടിസ�ാന8ി� ഓേരാ കൃത� വിേലാപമുb അ(ൗEിനും, 

EHFL േപാളിസിയുെട അടിസ�ാന8ി� എടു(ു)തും, ബാധകമായ നിയമ�ളുെട നടപടികL(് 
അനുസ്പദവുമായിരി(ും.  

  

അതുെകാE്, EHFL വകതിരിവുb ഫീ�ഡ് വിസി"്, എഴുതി8_ാറാ(ിയ ആശയവിനിമയം, നിയമ 
നടപടി ശരിയായ നടപടി (ും, ഫല�പദമായ കവേറജിനുമായി വിവിധ േ�ശണിയിലുb കൃത� 

വിേലാപമുb അ(ൗEുകളി� ഉപേയാഗി(ു)താണ് .  

VIII. VIII. VIII. VIII. വാ9ഷിക കുടിശ� ിക ബാല�സ് സ്േ""്െമK് നല്കു) തീയതി: ഉപേഭാ4ാവിെK അേപ0     
     

IX. IX. IX. IX. ഉപേഭാ4ൃഉപേഭാ4ൃഉപേഭാ4ൃഉപേഭാ4ൃ    േസവന�Lേസവന�Lേസവന�Lേസവന�L        

     

A)     സ�9ശനസ�9ശനസ�9ശനസ�9ശന    മണി(ൂറുകLമണി(ൂറുകLമണി(ൂറുകLമണി(ൂറുകL  �ബാ�ുകL: രാവിെല 10- ൈവകി	് 5, തിTL - െവbി (െപാതു ഒഴിവ് 

ദിന�L ഒഴിെക 

  

B)     േഡാക�ു െമKിെKേഡാക�ു െമKിെKേഡാക�ു െമKിെKേഡാക�ു െമKിെK    അേപ0അേപ0അേപ0അേപ0    അട(മുbഅട(മുbഅട(മുbഅട(മുb    േസവനവുമായിേസവനവുമായിേസവനവുമായിേസവനവുമായി    ബGെ�	ബGെ�	ബGെ�	ബGെ�	    �പശ്ന�L(്�പശ്ന�L(്�പശ്ന�L(്�പശ്ന�L(്    , , , , പണംപണംപണംപണം    കടംകടംകടംകടം    

േമടി'യാL(്േമടി'യാL(്േമടി'യാL(്േമടി'യാL(്        EHFL EHFL EHFL EHFL മായിമായിമായിമായി    ബGബGബGബGെ�ടാവു)താണ്െ�ടാവു)താണ്െ�ടാവു)താണ്െ�ടാവു)താണ്        :  

  

(i)  ഈ െമയി� homeservice@edelweissfin.com  

(ii) ഉപേഭാ4ൃ േസവന എക്സിക�ൂ 	ീവിെന ഏെതTിലും �ബാ�ുകളി� ബGെ�ടാവു)താണ് .  

(iii) ഓDൈലനി� േലാേഗാD െച_ുക www.edelweisshousingfin.com  

  

C)C)C)C) താെഴതാെഴതാെഴതാെഴ    പറയു)പറയു)പറയു)പറയു)    േഡാക�ു െമKുകLേഡാക�ു െമKുകLേഡാക�ു െമKുകLേഡാക�ു െമKുകL    നല്കു)തിനായുbനല്കു)തിനായുbനല്കു)തിനായുbനല്കു)തിനായുb    കാലാവധികാലാവധികാലാവധികാലാവധി: : : :  

  

(i) േലാD അ(ൗE് സ്േ""്െമK്-2 ദിവസ�L  

(ii) ൈട"ി� േഡാക�ു െമKിെK േഫാേ	ാേകാ�ി - 12 ദിവസ�L  

(iii) േലാണിെK പരിസമാപ്തിയാകുേ|ാL/സ�ലം മാറുേ|ാL ശരിയായ േഡാക�ുെമK് തിരി'് നല്ക� - 

15 ദിവസ�L  

  

  

IX. IX. IX. IX. പരാതിപരാതിപരാതിപരാതി    പരിഹാരംപരിഹാരംപരിഹാരംപരിഹാരം        

� എെSTിലും പരാതിേയാ/സTടേമാ ഉെETി� കടം േമടി'യാL(് ഞ�ളുെട േകാ9�േറ"് 

ഓഫീസുമായി താെഴ പറയു) ഏെതTിലും മാ9ഗ8ിലൂെട ബGെ�ടാവു)താണ് :  

 മി. നിേലഷ്കുമാ9 ൈജ�  

ഇെമയി�: homeservice@edelweissfin.com  

 െമയി�: ഏദ�വീസ് ഹൗസിങ് ഫിനാ�സ് ലിമി"ഡ്, ഏദ�വീസ് ഹൗസ്, ഓഫ്. C.S.T േറാഡ്, 
കലിന, മുംൈബ -400 098; െടലിേഫാD: 022 – 4272 22722  

  



 

 

 

  

അ8രം പരാതി/സTട8ിെK രസീത് കി	ി (6)ആഴ്ചകL(ുbി� സംഗതിെയെS)് പരിേശാധി'തിന്  
േശഷം EHFL െK �പയ�ം വഴി കടം േമടി'യാL(് ഉ8രം നല്കു)ത്.  

  

 ഉപേഭാ4ാവിന്  ക|നിയി� നി)് ഉ8രം ലഭി'ിെലQ Tിേലാ അഥവാ ലഭി' ഉ8ര8ി� 
തൃപ്തിയിെലQ Tിേലാ, പരാതി(ാരന്  നാഷണ� ഹൗസി�് ബാTിെK പരാതി പരിഹാര െസലQ ിെന 

സമീപി(ു)തിനായി ഓD ൈല� ലിT് വഴി പരാതി സമ9�ി(ാവു)തുമാണ്  
http://grids.nhbonline.org.in  ലഭ�മായ നി�ിത േഫാ9മാ"ിെല േപാസ്"ിെK ഓഫ് ൈല� േമാഡിെK ലിT് 

http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-
HFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf , താെഴ പറയു) വിലാസ8ിേല(്:   

  

പരാതി പരിഹാര സമിതി, ഡിപാ9	്െമK് ഓഫ് െറഗുേലഷ� ആK് സൂ�9വിഷ�, നാഷണ� ഹൗസി�് 
ബാT്, 4 ആമത്  േഫQ ാ9, േകാ9-5A, ഇS� ഹാബി"ാ"് െസK9,േലാധി േറാഡ്, ന�ൂ  െഡ�ഹി – 110 003   

  

 
വിശദമായ ധാരണകL(ും, വ�വസ�കL(ുമായി പാ9	ികL േലാD എ�ഗിെമKിെന ആ�ശയി(ാെമ)ും 
അവ9 നി9 വഹി' െസക�ൂ രി"ി േഡാക�ു െമKുകL /അവ9 നി9വഹി(ാവു)വയും േലാണിെK 

ധാരണകL(ും, വ�വസ�കL(ും അടിസ�ാനമായി വിശമായി അംഗീകരി(ു)ു.  

  

ഞാ� /ഞ�L കടം വാ�ിയവ9 ഇതിനാ� സ�ിരീകരി'് �പഖ�ാപി(ു)ത് എെS)ാ�, മുകളിെല 

ധാരണകളും വ�വസ�കളും ഞാ�/ഞ�L/വായി'് ത)ി	ുE് എനി(്/ഞ�L(് എെK/മാതൃഭാഷയി�, 
അത് െചയ്തത്  

 _______________________________ ക|നിയുെട മി/മിസ്._______________________________. 

ഞാ�/ഞ�L വളെര �പധാനെ�	 ധാരണകളുേടയും, വ�വസ�കളുേടയും േകാ�ിയുെട രശീത് കി	ിയ 
വിവരം അറിയി(ു)ു. വളെര �പധാനെ�	 ധാരണകളുേടയും & വ�വസ�കളുേടയും േകാ�ിയുെട ഒരു 

രസീത് ഞാ�/ഞ�L കി	ിയതായി അറിയി(ു)ു.   

  

കടംകടംകടംകടം    വാ�ിയവരുെടവാ�ിയവരുെടവാ�ിയവരുെടവാ�ിയവരുെട    േപര്േപര്േപര്േപര്         

     

     

ഒ�്ഒ�്ഒ�്ഒ�്                                                                                                                                                                                                                                     

ഏദ�വീസ്ഏദ�വീസ്ഏദ�വീസ്ഏദ�വീസ്        ഹൗസി�്ഹൗസി�്ഹൗസി�്ഹൗസി�്    ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്ഫിനാ�സ്    ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്ലിമി"ഡ്     

     

     

അംഗീകൃതഅംഗീകൃതഅംഗീകൃതഅംഗീകൃത    ൈകെ_ാ�ുകാര�ൈകെ_ാ�ുകാര�ൈകെ_ാ�ുകാര�ൈകെ_ാ�ുകാര�  

  


