
 

 

 

  

  

सवा�त मह��वा	या अट व शत�  
  

एडलेवाइज हाउ�सगं फायना�स �ल�मटेड  
  

_________________________ कजा�	या �मखु अट व शत� यांदर#यान ......... मा�य आहेत.   

अज�दार     

सहअज�दार      

सहअज�दार     

(यानंतर वैयि
तक�या आ�ण/�कंवा एक��तपण े‘कज�दार’ �हणनू संबोध!यात येईल.)  

   

आ�ण     

एडलेवाइज हाउ�सगं फायना�स �ल�मटेड (ईएचएफएल)   

  

वरल कज� खा�याशी संबं)धत मह��वा	या अट व शत� पढुल�माण ेआहेत  
  

I. कजा�च ेतपशील  

कजा�ची र.कम      

कजा�चा हेत ू(योजना)   बांधकाम/खरेद&/'व(तार/पनुनू�तनीकरण/सधुारणा/गहाण/,लॉट/संयु
त//यावसा0यक 

(इतर अस3यास नमूद कराव)े ___________________ 

�कार (1नि3चत 4कंवा बदलत े4कंवा 

दहेुर)  

 ___________________ 4ती वष� (0नि6चत/प8रवत�नशील/दहेुर&/वा'ष�क/मा:सक )  

लागू होणारे 5याज  ____ ट
के 4ती वष� ( ____  ट
के संदभ� दर ____ ट
के मािज�न बदलता दर असले3या 

कजा�साठ= आ�ण/�कंवा )  

 _______________ ट
के 0नि6चक दर असले3या कजा>साठ=) 

कालावधी  ____________ वष�  

ह6�याचा �कार   मा:सक   

कज�फेड पढेु ढकलणे 4कंवा अनदुान     

5याजा	या पनुर�चनेची तारख     

5याज दरातील बदलासंदभा�त सपंक�  

साध8याची मा9यम े (संबं)धत 

मा9यमावर :टक करा)  

/याज दरात कोणताह& बदल झाला ईएचएफएलकड ेअसले3या कज�दाराBया संपक�  तपशीलाBया 

मदतीन े एसएमएस/ई-मेल/कु8रयर अशा यावेळेस 4च:लत असले3या माDयमाEवारे 

कळव!यात येतील.  

  

 II. श;ुक आ<ण इतर सु=वधा शउ;क   
    



 

 

 

  

अजा�वेळेस  4�Fया शु3क सीईआरएसएआय 

शु3क  

कज� मंजरू न झा;यास/वाटप 

न झा;यास श;ुक परत 

�मळव8यायो@य  

  

कज� :मळव!यासाठ= Gाहकान ेभरलेले 4�Fया शु3क परत :मळव!यायोHय नाह&  

  

इतर संबंIधत शु3क आ�ण इतर शु3क हे एमआयट&सी कागदप�ंBया अने
शचरमDये फ�ज अँड चाजKस भागात नमूद कर!यात आले आहे आ�ण 

संकेत(थळावरह& अEयावत कर!यात आले आहे. https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges  
  

कायEयानुसार लागू होणारे कर, जकात आ�ण ससे इयाद& वेळोवेळी बदलले जाऊ शकत ेआ�ण �हणनूच वर नमूद केले3या शु3कांवर आकारले 

जाऊ शकत.े या तारखेपय>तच ेशु3क वेळोवळेी बदल!यास पा� आहे. कंपनी आप3या संकेत(थळावर&ल सधुा8रत आवOृी वेळोवेळी अEयावत कP 

शकते.  
  

शु3क, �कंमत आ�ण दा/यासंंदभा�तील तपशीलवार अट& व शतQ कज� करारामDये नमूद कर!यात आ3या आहेत.  

  

  

III. कजा�साठBच ेतारण  

  

मालम�तेचा प�ता     

   

तारण राहाणाCयाच ेनाव     

इतर तारण      

  

  

कजा�च ेतारण हे सामाRयपण े'वOपुरवठा कर!यात आले3या मालमOेवर&ल तारण आ�ण/�कंवा इतर मालमOेBया Sपान ेअ0त8र
त तारण /तारक 

ईएचएफएलEवारे बंधनकारक अस ूशकते.  कज�दार/कज�दारांना मंजूर झाले3या कजा�च ेतारणासंदभा�तील तपशील जाणनू घे!यासाठ= कज� कराक 

आ�ण मंजूर& प� पाहाव.े  
  

IV. मालम�ता/कज�दाराचा =वमा  
  

कज�दारान ेआग व इतर नेहमीच ेधोके लUात घेऊन ईएचएफएलला माRय असले3या 'वमा कंपनीकडून मालमOेचा 'वमा काढावा व तो कायम 

राहावा याची काळजी Wयावी, XयाBया मू3याची कदाIचत ईएचएफएलला गरज लागू शकेल.  'वमा योजनमेDये ईएचएफएल ह& एकमेव लाभाथQ 

असावी  
  

मालम�ता =वमा ___________________________________________  
  

कज�दाराचा =वमा ___________________________________________  
  

V. कज�वाटपासाठB अट   
  

गहृकज� मंजूर& प� आ�ण कज� करारामDये नमूद केले3या अट&ंच ेईएचएफएलBया माRयतनेुसार समाधानकारक पालन होईपय>त ईएचएफएल 

कजा�च े�कंवा ह,याच ेवाटप करणार नाह&  यातील काह& पुढ&ल4माण ेआहेत   



 

 

 

  

• कज�दारान ेईएचएफएलन ेघातलेल& पतपा�तेची अट पूण� करण ेआव6यक आहे.  

• मंजूर& प�/कज� करारामDये नमूद के3यानुसार सव� संबंIधत कागदप� ेजमा करावीत.   

• कज� करार आ�ण इतर अशा पूरक कागदप�ांची अमंलबजावणी  

• ह,यांची परतफेड कर!यासाठ= पुढ&ल तारखांच ेधनादेश/ईसीएस जमा करण े 

• ईएचएफएलBया जनू ेतारण0न:म�ती  

• कज�दारान ेमालमOचेी (तारणाची) संपूण�, (पYट आ�ण 'वF�योHय मालक� अस3याची खा�ी करावी आ�ण संबंIधत मालमOेसंदभा�त 

कोणयाह& 4कारचा  अडथळा नाह& व ती कोणयाह& जबाबदार&पासनू म
ुत आहे याची खा�ी करावी.  

• यान ेआपला रोजगार/संपक�  तपशीलात कोणताह& बदल झा3यास ईएचएफएलला कळवाव.े  

• रकमेचा वापर नमूद के3या4माण े मालमOा संपादन/बांधकामासाठ= करावा. बाधंकामाBया बाबतीत वाटप हे बाधंकामाBया 4येक 

पायर&शी 0नगडीत असाव.े   

• पूण�पण ेमंजूर झाले3या रकमेच ेजोपय>त वाटप केलेजात नाह& तोवर ईएमआय पूव� /याज आकारले जाईल.   

• कज� परतफेडीBया बाबतीत कोणयाह& 4कारची चकू होता कामा नये. कज� थक3याची घटना कज� करारामDये नमूद कर!यात आल& आहे.  

• ईएचएफएलBया मत ेअशी कोणतीह& प8रि(थती उEभव ूनये, Xयामुळे कज�दाराला कज� करारानसुार आ�ण कज� :मळव!यासाठ= [दले3या 

इतर कागदप�ांनुसार 0नयमाचं ेपालन करण ेअश
य /हाव े  

• एनओसी/परवान/ेगहाण ठेव!याची मंजुर& इयाद& आ�ण तारणाची 0न:म�ती  

  

  

VI. कज� आ<ण 5याजदराची परतफेड   
  

/याज दरावर&ल मा[हती, पूव� समान मा:सक ह,ता /याज (पीईएमआयआय)/समान मा:सक ह,ता (ईएमआय) आ�ण ह,यांची सं]या, कजा�चा 

कालावधी कज�दाराला [दले3या मंजरू& प�ात नमूद कर!यात आले आहेत.  /याजदर/पीईएमआयआय/ईएमआयBया बदलयोHय दरात कोणताह& 

बदल झा3यास तो कज�दाराला ईएचएफएलBया फेयर 4ॅि
टस कोडअंतग�त यांBयाकड ेउपल_ध असले3या सपंक�  Fमांकावर कळवला जातो.  कज� 

करारामDये नमूद के3यानुसार 'वह&त ईएमआय/ पीईएमआयआयमDये ठरले3या तारखेला कजा�ची परतफेड करण ेआव6यक आहे.    
  

ईएमआय/ पीईएमआयआयची परतफेड ईएचएफएलला पुढ&ल तारखांBया धनादेशासह करण ेबंधनकारक आहे  
  

कज�दारान ेपढुल गोDट लEात घेत;या पा:हज े 
  

• Xया बँक खायातनू पैस ेवजा होणार आहेत यामDये पुरेसा 0नधी असायला हवा.  

• ईएमआयBया परतफेडीसाठ= [दलेले धनादेश/इतर साधन ेवटण े रEद केले जाऊ नये �कंवा थांबवले जाऊ नये.   तसेच परतफेडीसाठ= 

वापर!यात आले3या साधनाशी संबंIधत खात ेबंद केले जाऊ नये �कंवा बदलले जाऊ नये (याबद3यात यान/े0तन ेपरतफेडीची पया�यी 

माRयतचा4ा,त /यव(था केलेल& अस3यास चाल ूशकते)  

• संबंIधत तारखेBया [दवशी �कंवा याआधी ह,ता भरावा, तस ेन जम3यास कजा�ची उव�8रत रकम आ�ण एक��त /याज व8रत भरण े

आव6यक होईल. शु3क (टेटम̀टमDये नमूद के3या4माण ेकज�दाराला श3ुक भरण ेआव6यक आहे.   

• कज� करारामDये कजा�Bया परतफेडीसंदभा�त तपशीलवार अट& व शतQ नमूद कर!यात आ3या आहेत.   
  

VII. थ4कत रकमे	या पनु�ा�6तीसाठB संHE6त �4Iयेच ेपालन करण ेआव3यक असते.   

  

र
कम थक3यास (�हणज ेकज�दारान े ठरले3या तारखेला उव�8रत 
कम न भर3यास �कंवा करारातील एखाEया अट&च े उ3लघंन झा3यास) 

कज�दाराला वेळोवळेी याBया कज� खायावर पो(ट, फॅ
स, फोन, ईमले, एसएमएसEवारे अथवा र
कम गोळा कर!यासाठ= व ती भर!याची 

आठवण कPन दे!यासाठ= नमे!यात आले3या 0तसaया पाटbकडून आठवण कर!यात येईल. वसुल& पEधतीमDये पुढ&ल बाबींचा समावेश असेल.  



 

 

 

  

  

a. टे�लकॉ�लगं आ<ण =पक अप यामDये कज�दाराला फोनEवारे संपक�  कPन कज� भर!याची तार&ख उलटून गे3याची जाणीव कPन [दल& 

जात ेव लवकरात लवकर उव�8रत र
कम भर!यास सांIगतले जात.े   
  

b. ��यE वसलु यामDये कज�दाराला 4यU भेटून थकलेल& र
कम भर!यास सांIगतले जात.े हे काम ईएचएफएलच ेकम�चार& �कंवा 

अIधकृत 40त0नधींEवारे कर!यात येत ेगोळा केल& जाणार& र
कम ह& रोख (वSपात �कंवा धनादेश/डीडी (वSपात सते व यासाठ= कज�दाराला 

पावती [दल& जात.े   
  

c. ईएचएफलBया धोरणानुसार 4येक थ�कत खायाBया प8रि(थतीनुसार कायदेशीर कारवाई केल& जाईल आ�ण ती लागू कायEयाBया 

तरतुद&नुसार असेल.  
  

�हणनूच ईएचएफलन े4यU [ठकाणी भेट, लेखी संपक�  आ�ण कायदेशीर कारवाई याच ेRयाcय :मdण वेगवगेeया थ�कत खायाBया योHय आ�ण 

4भावी क/हरेजसाठ= वापरायला हव.े  

VIII. वा'ष�क थकबाक� (टेटम̀ट [दले जाईल ती तार&ख GाहकाBया 'वनंतीनुसार  

  

IX. Kाहकसेवा  
  

A) भेटचे तास – शाखा सकाळी १० त ेसDंयाकाळी ५, सोमवार त ेशुFवार (साव�ज0नक सुiiया सोडून) 
  

B) कागदपLांसाठB	या =वनंतीअजा�सह कोण�याह �कार	या सेवेशी संबं)धत समMयेसाठB कज�दार ईएचएफएलशी संपक�  साध ूशकतात  
  

(i) ईमेल homeservice@edelweissfin.com  

(ii) कोणयाह& शाखेBया Gाहक सेवा अIधकाaयाला संपक�  साधनू  

(iii) ऑनलाइनwww.edelweisshousingfin.com  वर kग न कPन. 

  

C) खालल कागदपL ेपरुव8यासाठB वेळमया�दा  
  

(i) कज� खात े(टेटम̀ट – दोन [दवस  

(ii) शीष�क कागदप�ाची फोटोकॉपी – १२ [दवस   

(iii) कज� संप3यावर/(थलांत8रत के3यावर १५ [दवसांत मूल कागदप� ेपरत देण े 
  

  

IX. तIार 1नवारण  

� तFार&Bया बाबतीत कज�दाराला पढु&ल माDयमांEवारे आमBया कॉपmरेट काया�लयाशी संपक�  साधता येईल.  

 dी. 0नलेशकुमार जैन  

ईमेल: homeservice@edelweissfin.com  

प�: एडलेावाइज हाउ:सगं फायनाRस :ल, एडलेवाइज हाउस, ऑफ सी.एस.ट&. र(ता, क:लना, मुंबई ४०००९८, फोन ०२२–४२७२ २२७२२  

  

संबंIधत 'वषयाची पूण�पण ेछाननी के3यानंतर तFार :मळा3यानतंर सहा आठवuयांत कज�दाराला 40तसाद दे!याचा ईएचएफलाचा 4यन असले.   

  



 

 

 

  

जर Gाहकाला कंपनीकडून कोणताह& 40तसाद :मळाला नाह& �कंवा :मळालेला 40तसाद असमाधानकारक असले, तर तFारदार याची तFार पुढ&ल 

:लकंEवारे नॅशनल हाउ:सगं बँकेBया तFार 0नवारण कUाकड ेऑनलाइन दाखल कP शकतो.  http://grids.nhbonline.org.in  �कंवा :लकंवर 

उपल_ध असले3या 'वह&त फॉरमॅटमDये पो(टाEवारे ऑफलाइन पाठव ू शकतो  http://www.nhb.org.in/Grievance-0नवारण-

यं�णा/दाखल करण-ेतFार-'वरोधात-एचएफसीएसNHB%E2%80%93Physical-मोड. पीडीएफ ,पुढ&ल पvयावर:  

  

तFार 0नवारण 'वभाग, 0नयमन आ�ण देखरेख 'वभाग, नॅशनल हाउ:सगं बँक, चौथा   मजला, कोअर- ५ ए, इंxडया हॅ�बटॅट स`टर, लोधी र(ता, नवी 

[द3ल& - ११०००३ 

  

 

कजा�Bया तपशीलवार अट& व शतzसह इथ ेमाRय कर!यात येत,े क� दोRह& बाज ूकज� करार व यांBयातफK  सादर कर!यात आले3या/ केल& 

जाणाaया कागदप�ाचंा संदभ� घेतील आ�ण यावर 'वसंबनू राहतील.  
  

मी/आ�ह& कज�दार माRय करतो आ�ण जाह&र करतो, क� वर&ल सव� अट& व शतQ मी/आ�ह& (था0नक भाषेत वाचनू दाखव!यात आले3या आहेत.  

कंपनीच े _____________________________dी/dीमती  मला/आ�हाला वर नमूद केले3या अट& व शतQ माRय आहेत आ�ण यांच ेपालन 

कर!याची हमी आ�ह& देतो. मी/आ�ह& सवा�त महvवाBया अट& व शतzBया पावतीची 4त :मळा3याची पोत देतो.    

  

कज�दाराचे (कज�दारांचे) नाव  
  

  

सह (सNया)                                                          

एडलेवाइज हाउ�सगं फायना�स �ल�मटेड  
  

  

अ)धकृत MवाEरकता�  

  


