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ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ 
 

 Edelweiss Housing Finance Limited (EHFL/ਕੰਪਨੀ) ਇੱਕ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਈਨ� ਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜ ੋ ਿਕ ਨ� �ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ�ਕ 

(ਐਨਐਚਬੀ) ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੈ ਜ ੋਆਪਣੇ ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਕ&ੈਿਡਟ 

ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ  ਦੇ ਗਾਹਕ  ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ, ਸ ਝੀਦਾਰੀ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਵ  �ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।   

 

ਕੰਪਨੀ ਨ0  ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ "ਕੋਡ" ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜ ੋਗਾਹਕ  ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਵੇਲੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ  ਦੇ ਿਮਆਰ  

ਲਈ ਿਸਧ ਤ  ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੧ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੧੬ ਨੰੂ ਨ� �ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਤੇ 

ਮੁੱ ਖ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਡ ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 

1.  ਕੋਡ ਦ ੇਮੰਤਵ 

 

ਕੋਡ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

 

(a) ਗਾਹਕ  ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਨਊਨਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕ ੇਚੰਗ ੇਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ  ਨੰੂ ਪ&ਫੱੁਲਤ ਕਰਨਾ; 

(b) ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵ  ਤ9 ਉਿਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ;  ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਿ�ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ; 

(c) ਉਚੇਰੇ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਮਆਰ  ਨੰੂ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ= ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤ  ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ; 

(d) ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗ ੇਿਰ�ਤੇ ਨੰੂ ਪ&ਫੱੁਲਤ ਕਰਨਾ; 

(e) ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਈਨ ਸ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ। 

 

2.  ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� 

 

ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਲਾਗ ੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ  ਕਾ>ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ  

ਦੁਆਰਾ, ਫੋਨ ਤੇ, ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਇਲੈਕਟ&ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ  ਦੁਆਰਾ, ਇੰਟਰਨ� ਟ ਤੇ ਜ  ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। 

 

3.  ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਨਿਜਠੱਣ ਵੇਲੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤ ੇਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ: 

 

(a) ਸਾਡੇ ਵੱਲ9 ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ9 ਕੀਤੀਆਂ ਜ  ਵਾਲੀਆਂ ਪ&ਿਕਿਰਆਵ  ਅਤੇ 

ਅਿਭਆਸ  ਲਈ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪ&ਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਿਮਆਰ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ; 

 

(b) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨ  ਅਤੇ ਿਨਯਮ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ; 

 

(c) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਗਾਹਕ  ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਵਵਹਾਰ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ�ਤਾ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਿਸਧ ਤ  'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਵੇ; 
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4.  ਿਵਿਗਆਪਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ 
 

(i) ਅਸ= ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਗ ੇਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪ&ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪੱ�ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹ= ਹੈ। 

(ii)  ਿਕਸ ੇਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ&ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਿਗਆਪਨ ਿਵੱਚ ਜ ੋਿਕਸ ੇ ਸੇਵਾ ਜ  ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ �ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਸ= ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵ ਗ ੇ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੀਸ  ਅਤੇ ਖਰਚ ੇਲਾਗ ੂ

ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ �ਰਤ  ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। 

(iii)  ਅਸ= ਆਪਣੀਆਂ �ਾਖਾਵ  ਿਵੱਚ ਨA ਿਟਸ ਲਗਾ ਕ,ੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ  ਮਦਦ-ਲਾਈਨ ਰਾਹ=; ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ; ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਟਾਫ/ਮਦਦ 

ਡੈਸਕ ਦੁਆਰਾ, ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ , ਆਮ ਫੀਸ  ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ; ਜ  ਸੇਵਾ ਗਾਈਡ / ਟੈਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵ ਗ।ੇ 

(iv)  ਜ ੇਅਸ= ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ  ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ>ਦੇ ਹ , ਤ  ਅਸ= ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਗ ੇ ਿਕ 

ਅਿਜਹੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜ ੇਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਉਸ ੇਤਰ  ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਿਜਸ ਤਰ  ਅਸ= ਕਰਦੇ ਹ । 

(v)  ਅਸ=, ਸਮC-ਸਮC ਤੇ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ  ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਗਾਹਕ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਗ।ੇ ਉਤਪਾਦ /ਸੇਵਾਵ  ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਜ ੇਉਤਪਾਦ  ਜ  ਪ&ਮੋੋ�ਨਲ ਆੱਫਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗ&ਾਹਕ  ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਉਦ9 ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ;   ਨ0  

ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੇਵਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਲ ਰਾਹ= ਜ  ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜ  ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ। 

(vi) ਅਸ= ਆਪਣੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਡੀਐਸਏ) ਲਈ ਮਿਰਆਦਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਗ ੇਿਜਹਨ  ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਨੰੂ ਮਾਰਕੀਟ 

ਉਤਪਾਦ /ਸੇਵਾਵ  ਲਈ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ  ਫੋਨ ਰਾਹ= ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ 

ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

(vii) ਗਾਹਕ ਤ9 ਕੋਈ ਿ�ਕਾਇਤ ਪ&ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ/ਕੋਰੀਅਰ ਜ  ਡੀਐਸਏ ਿਕਸ ੇਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ �ਾਮਲ 

ਹਨ ਜ  ਉਹਨ  ਨ0  ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿ�ਕਾਇਤ ਦੀ 

ਜ ਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ੇਜਾਣਗ।ੇ 

 

5.  ਕਰਜ਼ 
 

(i)  ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ% � ਦੀ ਪ&ੋਸੈਿਸੰਗ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ� – 

 

(a) ਇੱਕ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੋਰਿਸੰਗ ਦੇ ਸਮC, ਅਸ= ਲਾਗ ੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ , ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸ/ਖਰਚ ੇਜ ੇਕੋਈ ਹੋਣ, 

ਪ&ੋਸੈਿਸੰਗ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੂਰਵ -ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਖਰਚ,ੇ ਜਕੇਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜ ੋਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਆਜ ਨੰੂ ਪ&ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰ ਗ ੇਤ  ਿਕ ਦੂਜ ੇਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਿਥਕ ਤੁਲਨਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

(b)  ਅਸ= ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ ਦਰਖਾਸਤ ਨੰੂ ਪ&ੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਯੋਗ ਫੀਸ/ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਦੱਸ ਗ,ੇ ਜ ੇਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਰੂ/ ਵੰਡੀ ਨਹ= ਜ ਦੀ, ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚ,ੇ ਜ ੇਕੋਈ ਹੋਣ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 

ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈੋ ਵੀ ਖਰਚ ੇਿਜਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ ਸਿਥਰ ਜ  ਫਲੋਿਟੰਗ ਦਰ  ਜ  ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਿਲਆ 

ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਸ ੇਤਰ;  ਦੀ ਿਵਆਜ ਮੁੜ-ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ;  ਦਾ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜ ੋਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ 

ਿਹੱਤ ਨੰੂ ਪ&ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ= ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਕਰ ਗ ੇਿਕ ਅਿਜਹੇ ਖਰਚ/ੇਫੀਸ ਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੋਣ। 
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(c) ਅਸ= ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦਰਖਾਸਤ  ਲਈ ਇੱਕ ਪ&ਵਾਨਗੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗ।ੇ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮC ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵC ਿਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਖਾਸਤ ਪ&ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ9 ਲੈ ਕ ੇਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 

ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

(ii) ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਿਨਯਮ/+ਰਤ�– 

 

(a) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਲੋੜ=ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮC ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ0  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ 

ਿਕਸ ੇਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(b) ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ , ਿਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਿਵਧੀ, ਈਐਮਆਈ, ਬਣਤਰ, ਪੂਰਵ-

ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਰਚ ੇਆਿਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ �ਰਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾ�ੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਜ  ਇਲੈਕਟ&ੌਿਨਕ 

ਢੰਗ ਰਾਹ= ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

       ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ �ਰਤ  ਤੇ ਗਾਹਕ  ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(c)  ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੀਆਂ ਨਕਲ  ਅਸ= ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਵ ਗ ੇਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਨਾਲ 

ਲਗਾਏ ਕਾਗਜ਼  ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

(iii) ਕਰਜ਼ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਅਪ&ਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ 

 

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹ= ਹੈ, ਤ  ਕੰਪਨੀ ਅਪ&ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹ= ਜ  ਇਲੈਕਟ&ੋਿਨਕ ਢੰਗ ਰਾਹ= 

ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਾਰਨ  ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।  

 

(iv) ਤ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਿਵਤਰਨ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ +ਰਤ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਸਮੇਤ 
 

a) ਅਸ= ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ  ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ/ਮਨਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਿਵਤਰਣ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਗ;ੇ 

b)  ਅਸ= ਿਵਤਰਣ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਿਵਆਜ ਦਰ , ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਚ,ੇ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਰਚ,ੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ੂਫੀਸ/ਖਰਚ ੇਆਿਦ ਸਮੇਤ ਿਨਯਮ  

ਅਤੇ �ਰਤ  ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨA ਿਟਸ ਦੇਵ ਗ।ੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵ= ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ 

�ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

c)   ਜ ੇਅਿਜਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ  ਗਾਹਕ ਅਿਜਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ੬੦ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਨA ਿਟਸ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ  ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ੇਜ  ਿਵਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਇਸਨੰੂ ਸਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

d)  ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜ  ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ/ਵਧਾਉਣ ਵਧੀਕ ਿਸਕਓਿਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤ9 

ਪਿਹਲ , ਅਸ= ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨA ਿਟਸ ਦੇਵ ਗ।ੇ 

e)  ਅਸ= ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ9 ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰ 

ਦੇਵ ਗ ੇਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਕ ਜ  ਅਿਧਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਖਲਾਫ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਿਜਹੇ 

ਅਿਧਕਾਰ  ਦਾ ਜ ੇਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਉਸ �ਰਤ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ 

ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ  ਨA ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਸ= ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਨੰੂ ਉਦ9 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹ , ਜਦ9 ਤੱਕ ਿਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ/ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ। 
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6.  ਜਾਮਣ 

 

   ਜਦ9 ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਜਾਮਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

 

(a) ਜਾਮਣ ਵਜ9 ਉਸਦੀ /ਉਸ ਦੀ ਿਜੰਮਵੇਾਰੀ; 

(b) ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਜ ੋਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੰੁਦਾ/ਹੰੁਦੀ ਹੈ; 

(c) ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜਨ;   ਿਵੱਚ ਅਸ= ਉਸਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵ ਗ;ੇ 

(d) ਜ ੇਉਹ ਜਾਮਣ ਵਜ9 ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧਨ/ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਦਾ 

ਆਸਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; 

(e) ਕੀ ਜਾਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਜ  ਉਹ ਅਸੀਿਮਤ ਹਨ;  

(f)  ਸਮ  ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਿਜਹਨ  ਿਵੱਚ ਜਾਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸ= 

ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਗ;ੇ ਅਤੇ 

(g)  ਜੇਕਰ ਜਾਮਣ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੈਣਦਾਰ/ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ9 ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਅਿਜਹੇ ਜਾਮਣ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਿਡਫਾਲਟਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਅਸ= ਉਸਨੰੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ&ਿਤਕੂਲ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਗ ੇਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਮਣ ਵਜ9 ਖੜ;ਾ 

ਹੈ। 

 

7.  ਗੋਪਨੀਯ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ 

ਗਾਹਕ  ਦੇ ਸਾਰੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ [ਉਦ9 ਵੀ ਜਦ9 ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨਹ= ਹਨ], ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 

ਿਸਧ ਤ  ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸ= ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤ9 ਇਲਾਵਾ ,ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਹੋਰ 

ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵ  ਸਮੇਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗਾਹਕ  ਦੁਆਰਾ ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ  ਗਾਹਕ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜ  ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ= ਕਰ ਗ:ੇ 

 

(a) ਜ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ; 

(b) ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ&ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ  ਦੇ ਪ&ਤੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; 

(c) ਜ ੇਸਾਡੇ ਿਹੱਤ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਪ&ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ  (ਉਹਰਣ ਲਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ) ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ 

ਜ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ {{ਸਮੇਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ}}ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਜ9 ਨਹ= ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਸਮੇਤ ਗਰੁਪ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਾਰਕੇਿਟੰਗ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ;  

(d) ਜ ੇਗਾਹਕ ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ&ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ, ਜ  ਗਾਹਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ; 

(e) ਜ ੇਸਾਨੰੂ ਗਾਹਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਤ  ਅਸ= ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਤ9 ਪਿਹਲ  ਉਸ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪ&ਵਾਨਗੀ ਪ&ਾਪਤ 

ਕਰ ਗ;ੇ 

(f)  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਨ;   ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਅਿਧਕਾਰ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਢ ਚ ੇਦੇ ਤਿਹਤ ਉਸਦੇ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ ੋਅਸ= ਉਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹ ; ਅਤੇ 

(g) ਅਸ= ਗਾਹਕ ਸਮੇਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇ�  ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ9 ਨਹ= ਕਰ ਗ ੇ

ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਗਾਹਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ= ਿਦੰਦਾ। 
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8.  ਕ&ੈਿਡਟ ਸੰਦਰਭ ਏਜੰਸੀਆ ਂ

 

(a) ਜਦ9 ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸ= ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸ ਗ ੇਿਕ ਅਸ= ਕਦ9 ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ&ੈਿਡਟ ਸੰਦਰਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਵ ਗਾ 

ਅਤੇ ਜ ੋਰੋਕ  ਅਸ= ਉਹਨ  ਤੇ ਰੱਖ ਗ।ੇ 

(b) ਅਸ= ਕ&ੈਿਡਟ ਸੰਦਰਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਗ ੇਜ:ੇ  

 

o ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ9 ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ; 

o ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਨਹ= ਹੈ; ਅਤੇ 

o ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨ0  ਪ&ਸਤਾਵ ਨਹ= ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ&  ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਸ= ਿਚੱਠੀ ਜ  ਇਲੈਕਟ&ੋਿਨਕ ਢੰਗ ਰਾਹ= ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੱਸ ਗ,ੇ .  

 

(c) ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ  ਿਵਚ, ਅਸ= ਕ&ੈਿਡਟ ਸੰਦਰਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜ  

ਇਲੈਕਟਰੋਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਗ।ੇ ਉਸੇ ਸਮC ਹੀ, ਅਸ= ਗਾਹਕ ਨੰੂ, ਕ&ੈਿਡਟ ਸੰਦਰਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 

ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ&ਭਾਵ  ਗਾਹਕ  ਦੀ ਕ&ਿੈਡਟ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਗ।ੇ 

 

(d) ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨ0  ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤ  ਅਸ= ਕ&ੈਿਡਟ ਸੰਦਰਭ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹ । 

 

(e) ਕ&ੈਿਡਟ ਸੰਦਰਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਵਲ9 ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ ੇਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

ਜ ਦੀ ਹੈ। 

 

9.  ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਲੈਕ+ਨ 

 

(i)  ਜਦ9 ਵੀ ਕਰਜ਼ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਸ= ਗਾਹਕ ਨੰੂ  ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾ�ੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ  ਿਮਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 

ਪ&ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਗ।ੇ ਹਾਲ ਿਕ ਜਕੇਰ ਗਾਹਕ ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹ= ਕਰਦਾ, ਤ  ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ 

ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੁਿਨਯਾਦੀ ਿਨਯਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪ&ਭਾਵੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ 

ਨA ਿਟਸ ਭੇਜ ਕ ੇਜ  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਕਰਕ ੇਅਤੇ / ਜ  ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਬੁਿਨਯਾਦੀ ਿਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(ii) ਸਾਡੀ ਕਲੈਕ�ਨ ਪਾਲਸੀ ਿਨਮਰਤਾ, ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ&ੇਰਣਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸ= ਗਾਹਕ ਦੇ ਭਰੋਸ ੇਅਤੇ ਲੰਮ ੇਸਮC ਦੇ ਸਬੰਧ  ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜ  ਹੋਈ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਬਕਾਇਆ ਉਗਰਾਉਣ  ਜ  ਅਤੇ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰੂ 

ਮੁੜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨੰੁਮ ਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਦਖਾਏਗਾ ਅਤੇ 

ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜ ੋਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸ= ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਬਕਾਏ 

ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵ ਗ ੇਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨA ਿਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਗ।ੇ 

(iii) ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ  ਜ  ਕਲੈਕ�ਨ ਅਤੇ/ਜ  ਸਿਕੳਿਰਟੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ&ਮਾਿਣਤ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠ  ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ  ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : 
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(a) ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਕਸ ੇ ਿਵ�ੇ� ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜ ੇਉਸਦਾ 

ਕਾਰੋਬਾਰ/ਿਕੱਤੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤ9 ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(b) ਸਾਡੀ ਪ&ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲੇ ਮੌਕ ੇਹੀ ਗਾਹਕਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(c) ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(d) ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

(e) ਸਾਡੇ ਪ&ਤੀਿਨਧੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ੦੭੦੦ ਵਜ ੇਤ9 ੧੯੦੦ ਵਜ ੇਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗ,ੇ ਜ  ਿਫਰ ਜ ੇਅਿਜਹਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਪਾਰ 

ਜ  ਿਕੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ  ਤਿਹਤ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।   

(f)  ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਸਮC ਜ  ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਜਗ;ਾ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ  ਹੋ ਸਕ ੇਸਨਮਾਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(g) ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(h) ਿਕਸ ੇਵੀ ਆਪਸੀ ਪ&ਵਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਜ  ਮਤਭੇਦ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ;  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(i)  ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਲੈਕ�ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਿਭਅਤਾ ਅਤੇ ਸਲੀਕ ੇਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(j)  ਅਣMਿਚਤ ਮੌਿਕਆਂ ਿਜਵC ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਸੋਗ ਜ  ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਲੈਕ�ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ/ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਤ9 

ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

10.  ਿ+ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਿਗਲੇ 

 

        ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ&ਿਕਿਰਆਵ� 
 

(a) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਿ�ਕਾਇਤ  ਨੰੂ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿ�ਕਾਇਤ  ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਸਟਮ 

ਅਤੇ ਪ&ਿਕਿਰਆਵ  ਹੋਣਗੀਆਂ। 

(b) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਨ0  ਿ�ਕਾਇਤ  ਅਤੇ ਿਗਿਲਆ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵ= ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਬਣਾਈ 

ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਿਵਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤ9 ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ 

ਘੱਟ ਤ9 ਘੱਟ ਅਗਲੇ Mਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਏ ਜਾਣ। 

(c) ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿ�ਕਾਇਤ  ਨੰੂ ਿਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਨਰਪੱਖ  ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਥ9 ਪਤਾ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ। 

(d) ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਿ�ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ  ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
 

I. ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਵC ਕਰੀਏ 

II.  ਿ�ਕਾਇਤ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  

III.  ਿ�ਕਾਇਤ ਿਕਵC ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  

IV.  ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਕਦ9 ਰੱਖੀਏ 

V. ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਿਕਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨੀ ਹੈ 

VI. ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੇਗਾਹਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ9 ਖੁ� ਨਹ= ਹੈ। 

VII. ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਸਦਕਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
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(e) ਜ ੇਕੋਈ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਕਸ ੇਗਾਹਕ ਤ9 ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ  ਅਸ= ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੰੂ  ਇੱਕ 

ਰਸੀਦ/ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਗ।ੇ ਰਸੀਦ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ  ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ �ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋ ਿ�ਕਾਇਤ ਨਾਲ 

ਨਿਜੱਠ0 ਗਾ। ਜ ੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਜ  ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ  ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਿ�ਕਾਇਤ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਸਮC ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ&ਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(f)  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤ9 ਬਾਅਦ, ਅਸ= ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਗ ੇਜ  ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਗ ੇਿਕ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਸਮC ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ> ਹੈ ਅਤੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਉਹ ਅਜ ੇਵੀ ਸੰਤੁ�ਟ ਨਹ= ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਿ�ਕਾਇਤ ਅੱਗ ੇਿਕਵC ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

ਿ+ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਦੀ ਪ&ਿਕਿਰਆ  

 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਿ�ਕਾਇਤ/ਿਗਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਿਫਸ ਨੰੂ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹ= ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: ੦੨੨ - ੪੨੭੨੨੨੨ 

ਇਸਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ/ਪੱਤਰ: 
 

�&ੀ ਿਨਲੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ) 

             

ਈਮੇਲ: homeservice@edelweissfin.com 

 

ਮੇਲ: ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਇਨ ਸ ਿਲਮਿਟਡ, ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਸ, ਔਫ. ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੋਡ, ਕਾਿਲਨਾ, ਮੁੰ ਬਈ -  

੪੦੦੦੯੮. 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਤ9 ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ;  ਦੀ ਿ�ਕਾਇਤ/ਿਗਲਾ ਪ&ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ9 ਛੇ (੬) ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਜ ੇਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਤ9 ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ= ਿਮਲਦਾ ਜ  ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤ9 ਅਸੰਤੁ�ਟ ਹੈ, ਤ  ਿ�ਕਾਇਤਕਰਤਾ  ਨੰੂ ਿਲੰਕ 

ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕ ੇਨ� �ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ�ਕ ਦੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸੈਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

http: //grids.nhbonline .org.in ਜ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਿ�ਕਾਇਤ ਦਰਜ 

ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

 ਿਲੰਕ Mਤੇ ਉਪਲਬਧ http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-

NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ: ਨ� �ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬ�ਕ, ਰੈਗੂਲੇ�ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਿਵਭਾਗ (ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ 

ਸੈਲ), ੪ਥੀ ਮੰਜਲ, ਕੋਰ-5ਏ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸ�ਟਰ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਵ= ਿਦੱਲੀ - ੧੧੦ ੦੦੩ 

 

ਿ�ਕਾਇਤ ਨੰੂ crcell@nhb.org.in 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 ਉਪਰੋਕਤ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਦੀ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.edelweisshousingfin.com ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
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11.  ਆਮ 

    

(a) ਜ ੇਸਾਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ  ਅਸ= ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਰਹਾਇ�ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਅਤੇ 

ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਜ  ਇਸ ਉਦੇ� ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹ= ਉਸਦੇ ਿਨਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਕਰਜ਼ 

ਦਰਖਾਸਤ ਿਵੱਚ ਭਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰ ਗ ੇਜ ੇਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

(b)   ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ/ਹੋਰ ਜ ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ  ਅਸ= ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਗ।ੇ 

(c) ਅਸ= ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਗ ੇਿਕ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(d)  ਅਸ= ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ  ਿਵੱਚ9 ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਜ  ਵੱਧ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਗ:ੇ ਿਹੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ  ਉਿਚਤ ਸਥਾਨਕ 

ਭਾ�ਾ। 

(e)  ਅਸ= ਉਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਿਲੰਗ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ  ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ= ਕਰ ਗ।ੇ ਇਸ ਤ9 ਇਲਾਵਾ, ਅਸ= ਉਤਪਾਦ , ਸੇਵਾਵ , 

ਸਹੂਲਤ  ਆਿਦ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨ0 ਤਰਹੀਣ ਜ  ਅਪਾਹਜ ਦਰਖਾਸਤਕਾਰ  ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ= ਕਰ ਗ.ੇ 

ਹਾਲ ਿਕ, ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ  ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮ  ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਜ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ9 

ਰੋਕਦਾ ਨਹ= ਹੈ। 

(f)   ਅਸ= ਆਮ ਕਰ ਕ,ੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ  ਬ�ਕ/ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤ9 ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਗ।ੇ 

(g)   ਕੋਡ ਦੇ ਪ&ਚਾਰ ਲਈ ਅਸ= ਇਹ ਕਰ ਗ:ੇ - 

 

1.  ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵC ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਕੋਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰ ਗ;ੇ 

2.  ਕਾ>ਟਰ ਤੇ ਜ  ਇਲੈਕਟ&ਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰ ਜ  ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵ ਗ;ੇ 

3.  ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰ �ਾਖਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵ ਗ;ੇ ਇਹ https://www.edelweisshousingfin.com ; 'ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਅਤੇ 

4.  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਗ ੇਿਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਡ ਨੰੂ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

(h) ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਸਾਲਾਨਾ ਿਮਆਦ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ  ਿਫਰ ਉਦ9 ਜਦ9 ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਘਟਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ  ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

(i)  ਅਨੁਪਾਲਨ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਹੱਸੇਦਾਰ  ਦੀ ਿਸਫਾਰ� ਤੇ, ਜ ੇਕਈੋ ਹੋਵੇ, ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 

ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।  

  

 


