
 

 

 

  

  

ਵਧੇਰ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ�  
  

ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ  

  

ਇਨ� � ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਮਤ ____________ ਲੋਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�:   

ਿਬਨ# ਕਾਰ     

ਸਿਹ-ਿਬਨ# ਕਾਰ     

ਸਿਹ-ਿਬਨ# ਕਾਰ     

(ਇਸ ਤ� ਅੱਗ ੇਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ/ਜ� ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ਨੰੂ "ਕਰਜ਼ਦਾਰ" ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ)  

   

ਅਤੇ      

ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ (EHFL)   

  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ $ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਥੱਿਲ( ਪ)ਾਪਤ ਕਰ:ੋ  

  

I. ਕਰਜੇ ਦ ੇਵੇਰਵੇ:-  

ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ      

ਕਰਜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਸਕੀਮ)   ਉਸਾਰੀ / ਖਰੀਦਦਾਰੀ / ਿਵਸਤਾਰ / ਨਵੀਨੀਕਰਣ / ਸੁਧਾਰ / ਿਗਰਵੀ / ਪਲਾਟ/ ਸੰਯੁਕਤ / 

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ / (ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤ� ਦਰਸਾਓ ___________)  

ਿਕਸਮ (ਸਥਾਈ ਜ� ਫਲੋਿਟੰਗ ਜ� ਦੂਹਰਾ)/   __________________ ਸਾਲਾਨਾ [ਸਥਾਈ / ਚਲ/ਦੂਹਰਾ – ਸਾਲਾਨਾ / ਮਹੀਨ* ਵਾਰ]  

ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਿਵਆਜ਼  ____  % ਸਾਲਾਨਾ (_____% ਿਰਫ਼ਰ,ਸ ਦਰ -_____% ਲਾਭ) ਫਲੋਿਟੰਗ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਜਆਂ ਲਈ; 

ਅਤੇ/ਜ�  

 _______________% ਸਥਾਈ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਜਆਂ ਲਈ)  

ਅਵਧੀ  __________ਸਾਲ  

ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਿਕਸਮ   ਮਹੀਨ* ਵਾਰ   

ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੋਕ ਜ� ਛੋਟ     

ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ     

ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ� ਦੇ ਸੰਚਾਰ 

ਦੀਆ ਂ ਿਵਧੀਆ ਂ (ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਧੀ 'ਤੇ 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)  

ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਕਲੋ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ 'ਤੇ 

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ/ਈ-ਮੇਲ/ ਕੋਰੀਅਰ ਜ� ਮੌਕ ੇਮੁਤਾਬਕ ਪ2ਚਿਲਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ2ਾਿਨਕ 

ਿਵਧੀ ਰਾਹ3 ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ।  

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 II. ਫੀਸ ਅਤ ੇਦੂਜੇ ਖਰਚ:ੇ   
    

ਅਰਜੀ 'ਤੇ  ਪ2ੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ: 

ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ ਫੀਸ:  

ਫੀਸ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹ ੈ ਜੇਕਰ ਲੋਨ 

ਮਨਜੂਰ/ਿਵਤਰਤ ਨਾ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ  

  

ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪ2ੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੈ  

  

ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨਾਲ ਅਨੁਬੰਧ ਵਜ� ਨੱਥੀ ਫੀਸੀ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਨ6 � ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges  

  

ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਹਤ ਟੈਕਸ�, ਿਡਉਟੀਆਂ, ਕਰ ਆਰੋਪਣ ਅਤੇ ਸੈਸ ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਮ8 ਸਮ8 ਿਸਰ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, 9ਪਰ ਦਰਸਾਈ ਫੀਸ ਅਤੇ/ਜ� ਖਰਿਚਆਂ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਸੂਲੀਆਂ ਉਸ ਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮ8 ਸਮ8 ਿਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸਮ8 ਸਮ8 ਿਸਰ 

ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਸੰਸਕਰਣ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ।  

  

ਫੀਸ, ਖਰਿਚਆਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਿਵਸਿਤ2ਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਕਰਜ ੇਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

   

III. ਕਰਜੇ ਲਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ  
  

ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ     

   

ਗਾਰੰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ     

ਹੋਰ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ      

  

  

ਲੋਨ ਦੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਨ�ਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਿਵਆਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ/ ਜ� ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮ3 ਵਾਧੂ 

ਸੰਪਤੀ/ ਗਾਰੰਟਰ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ। ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ ੇਦੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਲੋਨ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਵੀਿਕ2ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

  

IV. ਸੰਪਤੀ / ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦਾ ਬੀਮਾ  
  

 ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ2ਚਿਲਤ ਜੋਖਮ� ਅਤੇ 

ਖਤਿਰਆਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮ ੇ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਤਿਹਤ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨੰੂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਏਗਾ।  

  

ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ: ___________________________________________  

  

ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦਾ ਬੀਮਾ: ___________________________________________  

  



 

 

 

  

V. ਲੋਨ ਦ ੇਿਵਤਰਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�  
  

 ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਲੋਨ ਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦਾ ਿਵਤਰਣ ਨਹ3 ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਹਾਊਿਸੰਗ ਲੋਨ ਮਨਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿਵੱਚ 

ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ6 � ਿਵੱਚ� ਕੁੱ ਝ ਕ ੁਹੇਠ� ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:  

  

• ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਉਧਾਰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਮਨਜੂਰੀ ਪੱਤਰ/ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ6� ਕਰੋ   

• ਕਰਜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ।  

• ਿਕਸ਼ਤ� ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਕ�/ਈ.ਸੀ.ਐਸ ਆਿਦ ਨੰੂ ਜਮ6� ਕਰਨਾ।  

• ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।  

• ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ (ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ) ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਈ 

ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ6� ਭਾਰ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ।  

• ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।  

• ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਿਧਗ2ਿਹਣ/ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ� ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅੰਿਤਮ ਵਰਤ� ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, 

ਿਵਤਰਣ ਨੰੂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਏਗਾ।  

• ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ6� ਿਵਤਿਰਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ2ੀ-ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ  

• ਲੋਨ 'ਤੇ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹ3 ਹੋਵੇਗੀ। ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਕਰਜ ੇਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

• ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਪ2ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹ3 ਹੋਵੇਗੀ, ਜ ੋਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਰਾਏ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਅਤੇ ਕਰਜਾ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਦੂਜ ੇਿਮਆਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।   

• ਿਗਰਵੀ ਆਿਦ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ/ਸਵੀਿਕ2ਤੀ/ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ  

  

  

VI. ਕਰਜਾ ਅਤ ੇਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ  
  

ਿਵਆਜ਼ ਦਰ, ਪੂਰਵ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵਆਜ਼ (PEMII)/ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਕਸ਼ਤ (EMI) ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ, ਕਰਜ ੇਦੀ ਅਵਧੀ ਨੰੂ 

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਵੀਿਕ2ਤੀ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ/ ਪੀ.ਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਈ/ ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਨੰੂ 

ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ 'ਤੇ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਉਿਚੱਤ ਅਿਭਆਸ ਸੰਿਹਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਨ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਈ.ਐਮ.ਆਈ/ਪੀ.ਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਈ ਿਵੱਚ ਕਰਜ ੇਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ।    

  

ਈ.ਸੀ.ਐਸ/ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਕ� ਰਾਹ3 ਈ.ਐਮ.ਆਈ/ ਪੀ.ਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਈ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ3 ਹੈ।  

  

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ  

  

• ਇਹ ਿਕ ਜਮ6� ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਬ,ਕ ਖਾਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

• ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਚੈਕ�/ਦਸਤਾਵੇਜ� 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਰੱਦ/ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ� 

ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਜਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਨਕਾਲ ਲਏ ਜਾਣ (ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 

ਲਈ ਬਦਲਵ8 ਪ2ਬੰਧ ਨਹ3 ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।  



 

 

 

  

• ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਕਾਇਆ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਿਵਆਜ਼ 

ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮ,ਟ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 

ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

• ਲੋਨ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਵਸਿਤ2ਤ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਕਰਜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   

  

VII. ਬਣਦ ੇਬਕਾਏ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵਧੀ  
  

ਿਡਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ (ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜ� ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ), ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸ ੇਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮ8 ਸਮ8 ਿਸਰ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ, 

ਈ-ਮੇਲ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਅਤੇ/ਜ� ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਫਾਲੋਅੱਪ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰ� ਰਾਹ3 ਿਰਮਾਈਡਂਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਸੰਗ2ਿਹਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

  

a. ਟੈਲੀ-ਕਾਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਪਕ ਅੱਪ : ਇਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ6 � ਨੰੂ ਖੰੁਝੀ ਬਕਾਇਆ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ 

ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

  

b. ਫੀਲਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਰਜਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਸੰਗ2ਿਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀ 

ਈ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ� ਪ2ਮਾਿਣਤ ਪ2ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਤ� ਨਕਦੀ ਜ� ਚੈਕ/ਡੀ.ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

  

c. ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਈ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਐਲ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

  

ਇਸ ਪ2ਕਾਰ, ਅਪਰਧੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਿਚੱਤ ਅਤੇ ਪ2ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਿਲਖਤ 

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਨਆਇਕ ਿਮਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗੀ।  

VIII. ਉਹ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮ,ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ; ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ 'ਤੇ।  

  

IX. ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵ�  
  

A) ਿਵਿਜਟ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟ ੇ–ਸ਼ਾਖਾਵ�: ਸਵੇਰੇ ੧੦ ਵਜ ੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ ੫ ਵਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ (ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

  

B) ਦਸਤਾਵੇਜ� ਲਈ ਅਨੁਰੋਧ ਸਮੇਤ, ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮੱੁਦੇ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨਾਲ ਇਨ� � ਿਵੱਚ7 ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ  

 ਈਮੇਲ homeservice@edelweissfin.com  

(i) ਿਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇ 

(ii) ਔਨਲਾਇਨ ਇੱਥੇ ਲੌਗ ਔਨ ਕਰਕ ੇwww.edelweisshousingfin.com  

  

C) ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ)ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਸੀਮਾਵ�:  

 ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ,ਟ - ੨ ਿਦਨ  

(i) ਅਿਧਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ - ।੧ ਿਦਨ  

(ii) ਲੋਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ/ ਸਥ�ਨਤਰਣ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਵਾਪਸੀ – ੧੫  ਿਦਨ  



 

 

 

  

  

IX. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ  

� ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲ8ਟ/ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਚੈਨਲ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਰਾਹ3 ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

 ਸ਼2ੀ ਿਨਲੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ  

ਈਮੇਲ: homeservice@edelweissfin.com  

ਡਾਕ: ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ, ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਸ, ਔਫ. ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੋਡ, ਕਾਿਲਨਾ, ਮੁੰ ਬਈ – ੪੦੦ ੦੯੮; ਟੈਲੀਫੋਨ:                 

੦੨੨ – ੪੨੭੨ ੨੨੭੨੨ 

  

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੰਪਲ8ਟ/ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ2ਾਪਤੀ ਤ� ਛੇ (੬) ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਾ 9ਤਰ ਪ2ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਈ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਐਲ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  

  

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਵਲ� 9ਤਰ ਨਹ3 ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਮਲੇ 9ਤਰ ਤ� ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਲੰਕ http://grids.nhbonline.org.in  'ਤੇ ਔਨਲਾਇਨ 

ਤਰੀਕ ੇ ਜ� http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-

HFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf  'ਤੇ ਔਫ਼ਲਾਇਨ ਿਵਧੀ ਰਾਹ3 ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹ3 ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਰਾਹ3 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨK ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ,ਕ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸੈਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

  

 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸੈਲ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਿਵਜ਼ਨ ਿਵਭਾਗ, ਨK ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ,ਕ, ੪ਥੀ ਮੰਜਲ, ਕੋਰ-5ਏ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸ,ਟਰ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਵ3 ਿਦੱਲੀ - 

੧੧੦ ੦੦੩ 

  

 

ਇੱਥੇ ਸਿਹਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਲੋਨ ਦੇ ਿਵਸਿਤ2ਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਉਨ6 � ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਅਤੇ ਦੂਜ ੇਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਗ ੇਅਤੇ ਉਨ6 � 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।  

  

ਮ,/ਅਸ3 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਰਾਹ3 ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ 9ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਮ,/ਅਸ3 ਪੜ6 ਲਈਆਂ ਹਨ/ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 

ਮੈਨੰੂ/ਸਾਨੰੂ ਪੜ6 ਕ ੇਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ   

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼2ੀ/ਸ਼2ੀਮਤੀ _________________ ਰਾਹ3 ਮ,/ਅਸ3 9ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ6 � ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ�, 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਨ6 � ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹ�। ਮ,/ਅਸ3 ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ2ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਵੀ 

ਿਦੰਦੇ ਹ�।   

  

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ (ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦੇ) ਨਾਮ  

  

  

ਦਸਤਖ਼ਤ                                                          

ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ  

  

  

ਅਧੀਿਕ)ਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਤਾ  

  


