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                                                           यथाथ� आचार सं�हता 
 

    एंड�ेवीस हाऊ�सगं फायना�स �ल�मटेड (इएचएफएल/कंपनी) ह� एक गहृ कज� कंपनी असनू ती नॅशनल हाऊ�सगं ब#क 

(एनएचबी) सोबत न%दणीकृत आहे आ)ण आप�या *ाहकांना गहृ कज+ व इतर कज+ उपल.ध क0न दे1याचा 2यवसाय करत,े  

अशी 3े4डट सु6वधा 6व6वध 7कार8या *ाहकांपय9त 6व:तार�त असनू ;यात 2य<ती, भागीदार� सं:था, कंप�या आ)ण इतर 

काप?रेट/कायदेशीर सं:थांचा समावशे होतो.    
 

 कंपनीन ेएक उ@चत वत�न संAहता "संAहता" रचलेल� आ)ण आचरणात आणल� आहे जी *ाहकांशी 2यवहार करताना यथोचीत 

वत�न मानकांसाठC तDव े Eनधा�Fरत करत.े १ जुल ै २०१६रोजी नॅशनल हाऊ�सगं बँकेन े Aदले�या उ@चत वत�ना8या Eनयमांवर�ल 

मा:टर पFरपMकानुसार या संAहतेच ेपनुरावलोकन आ)ण सधुारणा के�या गे�या आहेत.  

 

1.  सं�हतचे ेउ�ेश 

 

संAहतेला यासाठC 6वकसीत कर1यात आले आहे 
 

(a)  *ाहकांशी 2यवहार करताना सुEनिOचत केले�या Pकमान  मानकांनसुार चांग�या आ)ण यथोचीत पQदतींना 7ो;साहन 

देण.े 

(b)  पारदश�कता वाढवण ेजेणेकSन *ाहकांना सेवाचंी काय अपेTा केल� जाऊ शकत ेयाची अधीक चांगल� समज येत.े 

(c)  उ8च काय� मानक 7ाUत कर1यासाठC, बाजारपेठे8या 7भावाला :पध+Vवारे, 7ो;साAहत करा. 

(d)  *ाहकांशी यथोचीत आ)ण सौहाद�पणू� संबंध 7:था6पत करण;े 

(e)  गहृ 6वX यंMणेत आ;म6वOवास वाढवण े

 

2.  सं�हता लाग ूकरणे 

 

या संAहतेच ेसव� भाग सव� उ;पादन ेआ)ण सेवांवर लागू होतात, मग त े कंपनी Pकंवा सहाYयक कंपनीVवारे काउंटर, फोनवर, 

पो:टान,े आपसात संवाद साधणा-या इले<ZॉEनक साधनांVवारे, इंटरनेटवर Pकंवा इतर कोण;याह� पVधतीन ेउपल.ध क0न Aदले 

असले तर� ह� संAहता ;यांना लागू होत.े 

 

3.  खाल�लमाफ� त  ाहकांशी सव� #यवहारांम$ये यथोचीत आ&ण #यवहाय�पणे वागणे 

 

(a) आ\ह� देत असले�या उ;पादनांसाठC आ)ण सेवासंाठC आ)ण आम8या  कम�चा-यांVवारे आचरणात आण�या जाणा-या 

7P3या व पQदतींमQये या संAहतेमधील वचन ेआ)ण मानकांची पूत�ता करण े   

 

(b) आपल� उ;पादन ेआ)ण सेवा पMातील आ)ण भावाथा�तील संबं@धत कायदे आ)ण Eनयमांच ेपालन करत अस�याची खाMी 

क0न घेण े

 

(c)  *ाहकांशी आमच े2यवहारं सचोट� आ)ण पारदश�कता यां8या नैEतक तDवांवर अस1याची खाMी करण े 

 

 
 

4.  जा�हरात, (वपणन आ&ण (व)�  
 

(i) आपण याची खाMी क0न घेऊ क_ सव� जाAहराती आ)ण जाAहरात साAह;य :प`ट असेल आ)ण Aदशाभलू करणारे नसेल 
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(ii)  कोण;याह� 7सारण माQयमातील कोणतीह� जाAहरात आ)ण 7ो;साहक माAहती जी  सेवा Pकंवा उ;पादनाकड ेलT वेधत े

आ)ण 2याजा8या दरसंदभा�त संदभ� समा6व`ट करत अस�यास आ\ह�    इतर शु�क आ)ण शु�क जर लागू होणार असले 

तर त ेदश�व ूतसेच 6वनंतीवर संबं@धत संaांची पूण�  माAहती आ)ण अट�  उपल.ध क0न देऊ. 

 

(iii) आ\ह� आम8या शाखांमQये सूचना लाव1याVवारे, टे�लफोन Pकंवा हे�प लाइ�सव0न, आम8या सकेंत:थळावर, आम8या 

Eनयु<त केले�या कम�चार� वगा�माफ� त/हे�प ड:ेकवर Pकंवा सेवा माग�दश�क/ टॅर�फ पMक उपल.ध क0न देऊन  2याजदर, 

सामा�य फ_ आ)ण शु�काची माAहती देऊ    

 

(iv)  आ\ह� समथ�न सेवा दे1यासाठC Mय:थ पTां8या सेवांचा लाभ घेत�यास, आ\ह� याची खाMी कSया क_ हे Mय:थ पT 

*ाहका8या वयैि<तक माAहतीला हाताळतील (अशा Mय:थ पTांना उपल.ध अस�यास) तीच 7माणात गोपनीयतेसह 

आ)ण सुरcTततेनुसार आ\ह� करतो तसे. 

 

(v)   आ\ह� वळेोवळेी, *ाहकांनी घेतले�या आम8या 6व6वध उ;पादनां8या वै�श`dयांबVदल *ाहकांशी संवाद साध.ू उ;पादन े/ 

सेवां8या संदभा�त आम8या इतर उ;पादन ेPकंवा जाAहराती8या ऑफस�बVदल माAहती, *ाहकांना ;यांनी अशी माAहती/सेवा 

�मळव1याबVदल मेलVवारे Pकंवा ;यासाठC संकेत:थळावर न%दणी क0न Pकंवा *ाहक सेवा 3मांकावर आपल� अनमुती 

दे1या8या ि:थतीत Aदल� जाईल.      

 

(vi) आ\ह� आम8या थेट 6व3_ एज�सीज (डीएसए) साठC   आचारसंAहता देणार आहोत gयाचंी सेवा   उ;पादन े/ सेवांची 6व3_ 

कर1यासाठC घेतल� जात ेजी अशा इतर बाबींमQये येत ेिजथ े;यांना 2य<तीगतपण ेPकंवा फोनव0न *ाहकांना उ;पादनांची 

6व3_ कर1यासाठC :वत:ची ओळख क0न Vयावी लागते.   
 

(vii) आम8या 7EतEनधी / कुFरअर Pकंवा डीएसएन ेकोण;याह� अनु@चत वत�नासह Pकंवा या संAहतेच ेउ�लंघन करणारे वत�न 

के�या8या कारणावSन *ाहकाकडून कोणतीह� त3ार 7ाUत झा�यास तपासणीसाठC त3ार� हाताळ1यासाठC आ)ण 

*ाहकाच ेनुकसान झा�या8या ि:थतीत TतीपूतjसाठC पावले उचलल� जातील    

 

5.  कज* 
 

(i)  कजा+साठ- .नवेदने आ&ण 0यां1या 23)या – 
 

(a) कज� उ;पादन देताना, आ\ह� लागू होणा-या 2याजदरांबVदल तसचे फ_/शु�क जर अस�यास, 7P3येच े देYय, अ@*म 

परतावा 6वक�प आ)ण शु�क जर अस�यास, आ)ण जर कज�दारा8या Aहतावर पFरणाम करणार� कोणतीह� बाब 

अस�यास ;याबVदल माAहती सागूं, ;यामळेु इतर कज�दा;यांसोबत अथ�पूण� तुलना केल� जाऊ शकेल आ)ण 

कज�दारामाफ� त सू@चत Eनण�य घेतला जाऊ शकेल,  

 

(b)   आ\ह� पारदश�कपण ेकज�दाराला कजा�8या Eनवेदन 7P3येसाठC देYय फ_/शु�क, कजा�ची र<कम मंजरू न हो1या8या/ 

Aदल� न जा1या8या ि:थतीत परत दे1यात येणार� फ_, अ@*म परतावा 6वक�प आ)ण शु�क, जर अस�यास, जर 

अस�यास उ�शरा भर1या के�यासाठC आकारला जाणारा दंड, ि:थर Pकंवा बदल;या दरापासनू Pकंवा ;या उलटपासनू 

कज� बदल1यासाठC 0पातंरण शु�क,कोण;याह� 2याज Fरसेट कलमाचे अि:त;व अस1याची आ)ण कज�दारा8या 

Aहतावर पFरणाम करणा-या गो`ट�चंी आ\ह� ;याला सूचना देऊ.  आ\ह� हे देखील EनिOचत कS क_ हे शु�क / फ_ 

भेदभावकारक नाह�. 
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(c)  आ\ह� सव� कज� अजा9साठC पोचपावती पावती देऊ कजा�8या Eनवेदनांवर अशा वेळेत 7P3या केल� जाईल जी संपूण�पण े

तारखेपासनू कज�दार आ)ण कंपनी यां8यात पर:पर सहमती ठरवलेल� असेल, जी सव�तोपर� पूण� असलेला अज� 

�मळव1या8या तारखेपासनू असेल. 

 

(ii)  कज� .नधा�रण आ&ण अट� / शत7  -  

 

(a) सामा�यपण ेकजा�8या अजा�वर 7P3या कर1यासाठC आवOयक असलेल� सव� माAहती अज� करतेवेळी आम8याकडून 

गोळा केल� जाईल. आ\हाला जर कोण;याह� अEतFर<त माAहतीची आवOयकता असेल तर *ाहकांना प�ुहा ता;काळ  

संपक�  साध1यासाठC सां@गतले जाईल   

 

(b) *ाहकाला मजंूर झाले�या कजा�8या रकमेबVदल तसेच सव� अट� व शतkसोबत मजंूर झाले�या रकमेबVदल �ल)खत 

Pकंवा इले<ZॉEनक पVधतीन ेसू@चत केले जाईल जात वा6ष�क 2याजदर, अज� कर1याची पVधत समा6व`ट असेल. 

 

      रचना, अ@*म र<कम भरण ेइ. आ)ण अशा अट� व शतkची *ाहकाकंडून :वीकृती घे1यात येईल. 

 

(c) आ\ह� 6वनंतीव0न कज� कागदपMात Aदले�या सव� द:तऐवजा8या 7Eतसोबत *ाहकान ेकाया��वयीत केले�या सव� 

कजा�8या कागदपMांची 7त देऊ 

 

(iii) कजा�चा अज� नाकार8याब�लचा संवाद 

 

जर कंपनी *ाहकास कज� दे1या8या ि:थतीत नसेल तर कंपनी लेखी :वSपात Pकंवा इले<ZॉEनक माQयमांVवारे कारण ेदेईल.  

 

(iv) .नयम व अट�ंमधील बदलांसह कजा�च े(वतरण 

 

a) आ\ह� *ाहकान े केले�या 6वतरणा8या 6वनंतीनुसार Pकंवा कजा�8या करार / मंजुर� पMामQये Aदलेल� 6वतरण 

शेnयूलनुसार कज� 6वतर�त कS. 

b) आ\ह� 6वतरणाच ेवळेापMक,  2याज दर, सेवा शु�क, अ@*म परतावा शु�क, लागू असलेले इतर फ_ / श�ुक इ;याAद 

अट� व शतj मQये झाले�या कोण;याह� बदलाची *ाहकानंा सूचना देऊ. आ\ह� हे देखील सुEनिOचत कS क_ 2याजदर 

आ)ण शु�कात बदल केवळ संभा2यतेमुळे पFरणाम होईल. या संदभा�त एक योoय पFरि:थती कज� करारना\यामQये 

समा6व`ट केल� जाईल. 

c) जर हा बदल *ाहकासाठC Aहतावह नसेल,  तर *ाहक अशा बदलां8या ६० Aदवसां8या आत आ)ण सूचना न देता आपले 

खात ेबंद कS शकतो Pकंवा अEतFर<त शु�क Pकंवा 2याज न देता ि:वच/बदल ूकS शकतो. 

d) परता2याला Fरकॉल कर1याचा/गतीमान कर1याचा  Pकंवा करारा8या अंतग�त 7दश�न कर1याचा Pकंवा  अEतFर<त 

�स<युFरट�ज �मळ6व1याबाबत Eनण�य घे1यापूवj आ\ह� कज�दारानंा सुसवंादान ेसूचना देऊ. 

e) आ\ह� कज�दारा6व0Qद असले�या कोण;याह� कायदेशीर अ@धकारा8या आधीन राहून Pकंवा असले�या इतर 

दा2यासासाठCचा अ@धकारा8या अ�वये असले�या सव� थकबाक_8या परतफेडी8या ३० Aदवसां8या आत Pकंवा कजा�8या 

उव�Fरत रकमेला परत के�यावर सव� �स<युFरट�ज मु<त क0 जर असा सेट ऑफ अ@धकाराचा काया��वय करायचा 

अस�यास, कज�दाराला ;या6वषयी मागील दाव ेआ)ण ि:थतीं8या संपणू� माAहती सAहत पूव�सूचना Aदल� जाईल, या 

ि:थतीं8या अंतग�त संबं@धत दावा तडीस जाईपय9त/ परतावा केला जाईपय9त आ\ह� �स<युFरट�ज आम8याजवळ 

ठेव1यासाठC पाM अस.ू 
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6.  हमीदार 
 

   जे2हा एखाद� 2य<ती कजा�साठC हमीदार बन ूइि8छत असते ते2हा ;याला/ Eतला याबVदल सू@चत केले जाईल: 

 

(a)  हमीदार \हणनू असलेल� ;याची/Eतची जबाबदार� 

(b)  कंपनीला तो/ती :वत:हून कबूल करत असलेल� देYयाची माMा 

(c)  अशा पFरि:थती gयामQये आ\ह� ;या8या / Eत8या दाEय;वाच ेपसै ेदे1यासाठC ;याला / Eतला संपक�   क0; 

(d)  जर हमीदार \हणनू पैस ेदे1यास अपयशी ठर�यास आ\ह� Eत8या / Eत8या इतर रकमा/ �स<युFरट�जचा वापर केला आहे का 

(e)  हमीदार \हणनू ;या8या / Eत8या जबाबदा-या एक 6व�श`ट पFरमाण मया�Aदत Pकंवा अमया�Aदत आहेत क_ नाह�;  

(f)   वेळ आ)ण पFरि:थती gयामQये हमीदार गॅरsटर \हणनू आपल� / Eत8या जबाबदा-या दरखा:त के�या जातील तसेच 

gया पVधतीन ेआ\ह� ;यांना ;याबVदल ;याला/Eतला सू@चत करतो ;या7माण;े आ)ण 

(g) जर हमीदारान े 3े4डटर/ सावकाराकडून केले�या मागणीच े पालन कर1यास नकार Aदला तर थकबाक_च े पसै े

भर1यासाठC पुरेस ेपैस े�मळा�या�शवाय, अशा गॅरsटरला एक जाणनूबुजनू चूक करणार� 2य<ती \हणनू मानले जाईल. 

 

हमीदार \हणनू आ\ह� ;या 2य<ती�का कज�दारा8या आ@थ�क ि:थतीत असले�या कोण;याह� भौEतक 6वपर�त पFरणामाची 

माAहती आ\ह� ;यांना देऊ. 

 

7.  खाजगी आ&ण गोपनीय 
 

 *ाहकांची सव� 2य<तीगत माAहती खाजगी आ)ण गोपनीय मानल� जाईल [*ाहक *ाहक नसतील ते2हा देखील] आ)ण खाल�ल 

तDव ेआ)ण धोरणांVवारे माग�दश�न केले जाईल. आ\ह� *ाहकाबVदलची माAहती Pकंवा डटेा, *ाहकाVवारे Pकंवा इतरांVवारे Aदला 

असला तर� इतर कंप�या/समहुातील सं:था यानंा खाल�ल अपवादा;मक ि:थती वगळता उघड करणार नाह�. 

 

(a) कायVयान ेमाAहती Aदल� जात अस�यास 

 

(b)  माAहती उघड करण ेह� जनते7ती कत�2य अस�यास 

 

(c)  जर आम8या AहतासाठC माAहती देण ेआवOयक अस�यास (उदा. घोटाळा टाळ1यासाठC) परंत ू Eतला *ाहकाबVदल 

Pकंवा ;या8या खा;याबVदल [ gयात *ाहकाच े नाव व पXा यांचा समावेश असतो]] समहुातील इतर कंप�यांचा 

समावेश करत कोणालाह� 6वपणना8या उVदेशाने माAहती दे1याच ेकारण मानता येणार नाह�,  
 

(d)  जर *ाहकान ेमाAहती सांग1यास सां@गतले Pकंवा *ाहका8या अनमुतीन;े 

 

(e)  जर आ\हाला  *ाहकां6वषयी एखादा संदभ� दे1याची 6वचारणा झाल� असेल तर, आ\ह� ती �लहून दे1यापूवj ;याची 

�ल)खत परवानगी घेऊ. 

 

(f) *ाहकाला सVयि:थतीतील कायVया8या चौकट�मQये ;या8या / Eत8याबVदल8या वयैि<तक न%द�ंना हाताळ1यासाठC   

;या8या अ@धकारांची माAहती दे1यात येईल; आ)ण 

 

(g) *ाहका8या 6वशेष परवानगी �शवाय आ\ह� *ाहकाची 2य<तीगत माAहती 6वपणन उVदेशासाठC वापरणार नाह�   
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8.  )े:डट संदभ� एज>सी 
 

(a)  जे2हा एखादा *ाहक एखादे खात ेउघडतो ते2हा आ\ह� ;या8या / Eत8या खात ेमाAहतीबVदल 3े4डट संदभ� एज�सीला सूचना 

देऊ जकड ेआ)ण आ\ह� ;यां8यासोबत तपासणी क0 शकू 

 

(b)  3े4डट संदभ� एज�सीजना आ\ह� *ाहकान े;यांना देYय असले�या 2य<तीगत कजा�ची माAहती देऊ शकतो जर; 

 

o *ाहक ;या8या / Eत8या  परता2यात मागे पडत असेल 

o देYय र<कम 6ववादा:पद नसले आ)ण  

o  *ाहकान ेथकबाक_ची परतफेड कर1याचा 7:ताव आम8या थकबाक_8या परता2या8या औपचार�क मागणीच े

अनुसरण क0न Aदलेला नसेल अशा ि:थतीत आ\ह� *ाहकाला पM �लAह1याVवारे Pकंवा इले<ZॉEनक माQयमामधनू 

सूचना देऊ.   

 

(c) वर Aदले�या ि:थतींमQये *ाहकां8या कजा�6वषयीची माAहती 3े4डट संदभ� एजंसींना दे1यामाग8या आम8या उVदेशाबVदल  

आ\ह� पM �लहून Pकंवा इले<ZॉEनक पVधतीन े*ाहकांना सूचना देऊ ;याचवेळी, आ\ह� *ाहकांना 3े4डट संदभ� एज�सींची 

भू�मका आ)ण आ\ह� Aदले�या माAहतीचा पFरणाम *ाहका8या 3े4डट �मळव1या8या Tमतेवर होऊ शकतो हे समजावनू 

सांगू  

 

(d)  आ\ह� 3े4डट संदभ� एज�सींना *ाहका8या खा;याची अशी इतर माAहती देऊ शकतो, जर *ाहकान े;यानंा तसे कर1यासाठC 

परवानगी Aदल� असेल.    

 

(e)  3े4डट संदभ� एज�सीला Aदले�या माAहतीची एक 7त 6वनंतीव0न आ\ह� *ाहकाला देऊ 
 

 
 

9.  थकबाक� सं हण  
 

(i)  जे2हा कज� Aदले जात,े ते2हा आ\ह� *ाहकांना र<कम, कालावधी आ)ण परतावा अंतराळान े दे1या6वषयी माAहती देऊ. 

तथा6प जर *ाहकान े परतफेडी8या वेळापMकाच े अनुसरण केले नाह� तर,  थकबाक_ची वसूल कर1यासाठC जमीन 

अ@धEनयमानुसार EनिOचत 7P3या अवलंब1यात येईल. या 7P3येमQये *ाहकाला    सूचना पाठवनू Pकंवा 2यि<तगत भेट� 

देऊन आठवण क0न देण ेआ)ण / Pकंवा कोण;याह� 7कारच ेतारणाला जर त ेअसले तर पु�हा अ@धकारात घे1याचा समावेश 

असतो.     

 

(ii)  आमच ेसं*हण धोरण सौज�यान,े उ@चत वागणूक आ)ण मन वळव1यावर तयार केले गेले आहे. *ाहका8ंया 6वOवासाला 

आ)ण द�घ�काल�न संबंधांना वाढव1यावर आमचा 6वOवास आहे. आमचा कम�चार�वग� Pकंवा थकबाक_ Pकंवा/आ)ण तारणाला 

पु�हा अ@धकारात घे1यासाठC आम8याVवारे अ@धकृत केलेल� कोणतीह� 2य<ती आपल� ओळख सांगेल आ)ण आम8याVवारे 

Aदलेले अ@धकृतता पM दाखवेल आ)ण 6वनंती के�यास आ\ह� Aदलेले Pकंवा कंपनी8या 7ा@धकरणा8या अ�वये Aदलेले Eतच े

ओळखपM दाखवेल. आ\ह� *ाहकानंा थकबाक_8या संदभा�तील सव� माAहती सांगू आ)ण थकबाक_चा परतावा दे1यासाठC 

पुरेशी सूचना दे1या8या u`ट�न े7य;न क0. 

 

(iii)  कम�चार�वगा�तील सव� सद:य Pकंवा वसूल�मQये अथवा तारणाचा पु�हा अ@धकार घे1यात आमच े7EतEन@ध;व करणार� 

कोणती ह� 2य<ती स<तीन ेखाल� सEुनिOचत केले�या माग�दश�कांचे अनसुरण करेल.  

 

(a) *ाहकांना सहजपण े ;यां8या Eनवडी8या :थळी संपक�  केला जाईल आ)ण अशी कोणतीह� जागा नस�यास ;यां8या 
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रAहवासा8या Aठकाणी आ)ण जर तो/ती रAहवासा8या Aठकाणी उपल.ध नस�यास ;या8या 2यवसाया8या Aठकाणी 

संपक�  केला जाईल. 

(b)  आमच े7EतEन@ध;व कर1याची ओळख आ)ण अ@धकृतता *ाहकाला सु0वातीलाच सां@गतल� जाईल. 

(c)  *ाहकां8या 2य<तीगततेचा आदर केला जाईल. 

(d)  *ाहकाशी सुसं:कृत :व0पाच ेसभंाषण केले जाईल. 

(e)  *ाहका8या 2यवसायाची खास ि:थती नस�यास आमच े 7EतEनधी *ाहकांना ०७०० त े १९०० 8या दर\यान संपक�  

करतील,  

(f)   जर *ाहकान े 6व�श`ट वेळी Pकंवा 6व�श`ट :थळावर संपक�  टाळ1याची 6वनंती केल� असले तर त ेश<यतोवर ;याला 

6वचाराधीन घे1यात येईल. 

(g)  वेळ आ)ण कॉलची संxया आ)ण सभंाषणा8या माAहतीच ेद:तऐवजीकरण केले जाईल. 

(h)  पार:परांमQये :वीकाय� आ)ण सु2यवि:थत पQदतीन े 6ववाद Pकंवा मतभेदांच े Eनराकरण कर1यासाठC सव� 7कारची 

मदत Aदल� जाईल. 

(i)   थकबाक_  रकमे8या वसूल�साठC *ाहकास भेट देताना, सyयता आ)ण �श`टाचाराचंी देखरेख केल� जाईल. 

(j)  अपFरहाय� 7संगी उदा. कुटंुबातील शोक Pकंवा इतर सकंटा8या 7संगी पैस े घे1यासाठC भेट�गाठC टाळ�या जातील. 

 

10.  त)ाती आ&ण हरकती 
 

        आंतग�त 23)या  
 

(a) कंपनी8या 7;येक काया�लयात त3ार� �मळव1या8या व त3ार न%दणी आ)ण Eनकाल लाव1याची 7P3या आ)ण 

काय�पVधती असण ेआवOयक आहे. 

(b)  कंपनी8या संचालक मंडळान ेत3ार� व हरकतींच ेEनराकरण कर1यासाठC सं:थेमQये योoय त3ार Eनवारण यंMणा सादर केल� 

आहे. अशी यंMणा खाMी करेल क_ कज� देणा-या सं:था8या काया�लयां8या Eनण�यातनू उVभवणारे सव� वाद सनुावणीखाल� 

येतील आ)ण  कमीतकमी पुढ8या उ8च :तरावर ऐकलेले आहेत. 

(c) *ाहकांना क_ त3ार� सुयोoय आ)ण पटकन हाताळ1यासाठC कंपनी8या 7P3येची माAहती कुठे �मळेल सागं1यात येईल. 

(d) जर *ाहकांना त3ार करायची असेल तर *ाहकानंा याची माAहती Aदल� पाAहज े

 

I. हे कसे कराव े

II.   त3ार कुठे केल� जाऊ शकते  

III.  त3ार कशी करावी?  

IV.   उXराची के2हा अपेTा करावी�याबVदलची अपेTा  

V. EनवारणासाठC कोणाशी संपक�  साधावा 

VI. जर  *ाहकाला उXरान ेसमाधान नाह� �मळाले तर काय कराव?े 

VII. आमच ेकम�चार� *ाहका8या सम:येबाबत *ाहकांना मदत करतील. 

(e)  जर एखाVया *ाहकाकडून त3ार 7ाUत झाल� असेल तर आ\ह� आठवnयात एक पावती / 7Eतसाद पाठ6व1याचा 

7य;न कS. पोचपावतीमQये ;या अ@धकाzयाच ेनाव व हुVदा समा6व`ट असेल जो त3ार Eनवारणाच ेकाम करेल. 

आम8या Eनयु<त टे�लफोन हे�पड:ेक Pकंवा *ाहक सेवा 3मांकावर फोनवर त3ार के�यास, *ाहकाला त3ार� संदभा�त 

3मांक Aदला जाईल आ)ण वाजवी कालावधीमQये 7गतीची माAहती Aदल� जाईल. 
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(f)  7करणाचा तपास के�यानंतर आ\ह� *ाहकाला ;याचा शेवटचा 7Eतसाद पाठव ूPकंवा 7Eतसाद दे1यास जा:त वेळ लागतो हे 

समजावनू  देऊ आ)ण त3ार� �मळा�या8या सहा आठवnयां8या आत  तसे कर1याचा 7य;न क0 आ)ण *ाहकाला तो अजनूह� 

समाधानी नस�यास त3ार कशी Vयावी याची माAहती देऊ. 

 

त)ार .नवारण 23)या  

 

त3ार/ हरकतीं8या ि:थतीत, *ाहक खाल�ल मागा9नी काप?रेट काया�लयाला संपक�  क0 शकतो 

 

टे?लफोन: 022 – 42722272 

 यांना ईमेल / पM: 
 

{ी. Eनलेशकुमार जैन (त3ार Eनवारण अ@धकार�) 
              

ईमेल: homeservice@edelweissfin.com 

 

मेल: एडलेावाइज हाउ�सगं फायना�स �ल, एडलेवाइज हाउस, ऑफ सीएसट� रोड, क�लना, मुंबई -  
400098. 

7करणाच ेपFरTण के�यानंतर अशा त3ार� / त3ार 7ाUत झा�यानंतर *ाहकाला आम8या 7Eतसादासह सहा 

Pकंवा सहा आठवnयां8या कालावधीत 7दान कर1याचा आमचा 7य;न असेल. 

 

 जर *ाहकाला कंपनीकडून 7Eतसाद �मळत नस�यास Pकंवा �मळाले�या 7Eतसादान ेतो असमाधानी अस�यास 

त3ार� नॅशनल हाउ�सगं बँके8या त3ार Eनवारण कTाला ;यां8या त3ार� ऑनलाइन दाखल कSन या �लकंवर 

पाठव ूशकतात  http: // grids.nhbonline.org.in  Pकंवा 6वAहत नमु�यात पो:टVवारे ऑफलाइन मोडमQये 

पाठव ूशकतात  

 

 �लकंवर उपल.ध http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-

Against-HFCs-NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf खाल�ल पDयावर नॅशनल हाउ�सगं बँक, रेoयलेुशन 

आ)ण सुपरि2हजन 6वभाग (त3ार Eनवारण कT), चौथा मजला, कोर -५ ए, इं4डया हॅ}बटॅट सsटर, लोद� रोड, 

नवी Aद�ल� - ११००३ 
 

 त3ार crcell@nhb.org.in येथ ेदेखील ई-मेल केल� जाऊ शकत.े 
 

 वर�ल त3ार Eनवारण 7P3या ह� कंपनी8या वेबसाइटवर उपल.ध आहे https://www.edelweisshousingfin.com   

 

11.  सव�सामा>य 

    

(a)  आ\हाला आवOयक वाट�यास *ाहकान े Aदले�या माAहतीला ;या8या / Eत8या Eनवास:थानी आ)ण / Pकंवा 2यावसाEयक 

दरूQवनी 3मांकांवर आ)ण / Pकंवा ;या8या घर� आ)ण / Pकंवा 2यवसाया8या नंबरवर संपक�  साधनू आ)ण/Pकंवा ;याला 

घर�/2यवसाया8या पDयावर 7;यT भेट देऊन ;या8याशी संपक�  साधनू कम�चा-यांमाफ� त Pकंवा या उVदेशासाठC Eनयु<त 

केले�या एज�सीVवारे जर आ\हाला आवOयक  वाट�यास स;यापन केले जाईल. 
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(b) जर आ\हाला *ाहका8या खा;या8या 2यवहाराबVदल पो�लसांसोबत/इतर तपासक एज�सीसVवारे तपासणी करायची 

अस�यास, आ\हाला ;यानंा सहभागी कर1याची आवOयकता भास�यास *ाहकानंा सहकाय� कर1याची सूचना देऊ  

 

(c)  आ\ह� *ाहकांना ह� सचूना देऊ क_ जर *ाहकान ेघोटा�याच े कृ;य केले, तर तो/ती खा;यावर होणा-या नुकसानासाठC 

जवाबदार असेल आ)ण जर *ाहकान ेयथोचीत काळजी न घेता कृती केल� आ)ण ;यामुळे नकुसान झाले तर *ाहकाला 

;यासाठC जवाबदार धरले जाऊ शकते 
 

(d)  आ\ह� आमची उ;पादन ेआ)ण सेवानंा खाल�लपैक_ एका Pकंवा जा:त भाषांमQये 7द�श�त क0 Aहदं�, इं*जी Pकंवा सुयोoय 

:थाEनक भाषा 
 

(e) आ\ह� �लगं, जात आ)ण धमा�8या पाOव�भमूीवर कजा�8या बाबतीत भेदभाव करणार नाह�. पुढे आ\ह� u`ट�ह�न Pकंवा 

शार�Fरक u`dया सTम नसले�या अज�दारांबVदल अपंग;वा8या आधारावर उ;पादन,े सेवा, सु6वधा इ.देतेवेळी भेदभाव 

करणार नाह�. पण यामुळे आ\हाला समाजा8या 6व6वध 6वभागासंाठC 0परेषा आख1यात आले�या योजनांमQये सहभाग 

घे1यापासनू वगळले जाणार नाह�. 
 

(f) आ\ह� कज�दाराकडून Pकंवा ब#क/6वX सं:थेकडून सव�सामा�य7कारे कजा�8या खा;या8या :थानांतरणा8या 6वनंतीवर 

7P3या क0 
 

(g) संAहता 7काशीत कर1यासाठC आ\ह� 
 

1.  आधी8या आ)ण नवीन *ाहकांना संAहतेची 7त उपल.ध क0न देऊ 

 

2.  या संAहतेला 6वनंतीव0न काऊंटरवर Pकंवा इले<ZॉEनक 2यवहार Pकंवा मेलमQये उपल.ध क0न देऊ 

 

3.  या संAहतेला 7;येक शाखेत आ)ण आम8या संकेत:थळावर उपल.ध क0न देऊ ह� येथ ेउपल.ध आहे 

https://www.edelweisshousingfin.com; आ)ण 

 

4.  याची खाMी क0न देऊ क_ आम8या कम�चा-यांना संAहतेबVदल योoय ती माAहती दे1यासाठC आ)ण संAहतेला आचरणात 

आण1यासाठC 7�शcTत केले गेले आहे. 
 

(h) संAहतेची वा6ष�क अंतराळान े Pकंवा Eनयामक 6वकास करतेवेळी Pकंवा बोडा�ला संAहतेची उजळणी कर1याची आवOयकता 

वाट�यास उजळणी केल� जाईल.  

 

(i) संAहतेची अनुसरण 6वभागा8या आ)ण इतर संबं@धत :टेकहो�डस�8या जर त ेअस�यास �शफारशीव0न उजळणी केल� जाईल 

आ)ण बोडा�Vवारे मंजूर� Aद�यावर अEंतम :व0प Aदले जाईल. 


