
 

 

 

  
  

மிக ��கிய வைரயைறக�� நிப�தைனக��  
  

ஈ��ைவ� ஹ�சி� ஃைபனா�� லிமிெட   
  

_________________________ கட� !றி"த ��கிய வைரயைறக�� நிப�தைனக�� இவ$க% 
ஏ'(�ெகா)�*�கிறா$க%:   

வி)ண-பதார$     

இைண வி)ண-பதார$     

இைண வி)ண-பதார$     

(இனி இவ�க� தனி	தனியாக ம��/அ�ல� ��டாக ‘கடனாளிக�’ எ�� ெசா�ல�ப�வா�க�)  
   

ம��     

ஈ��ைவ� ஹ�சி� ஃைபனா�� (EHFL) லிமிெட    

  

ேமேல/%ள கட� கண�!ட� ச�ப�த-ப ட மிக ��கிய வைரயைறக% ம'(� நிப�தைனக% கீேழ 
3*�கமாக விவ4�க-ப �*�கி�றன.   

  

I. கட� விபர�க% -   
கட� ெதாைக       

கட� ெப(� ேநா�க� 
(தி ட�)   

க��மான� / ெகா��த� / வி!வா"க� / #��பி	த� / ேம�ைம / 
அைடமான� / பிளா� / கல�# வைக / வணிக ேநா"க� / (மறைவ, 

விள"க)� _________________________)  

வைக (நிைல அ�ல6 
மிதைவ அ�ல6 இ*ம�/  

 _______________ ஆ.ஒ.[நிைல / மாற"�-ய�/இ.ம� – ஆ/�ேதா�� / 
மாத0ேதா��]  

வ � - வ7லி�க-ப8வ6  ____  %ஆ.ஒ (_____% ேமேகா� வ 1த� -_____% மா�ஜி�) மிதைவ வ�- 
கட�க3"4; ம��/அ�ல�  
 _______________% நிைல வ�- கட�க3"4)  

காலவைர  __________வ.ட5க�  

தவைண வைக    மாத0ேதா��    

த'கால ஒ"திைவ-: 
அ�ல6 மானிய�     

வ � மீ டைம-: ேததி  
   

வ � வ =த"தி� நிக>� 
மா'ற�கைள" 
ெத4வி�!� �ைற 
(ெபா*"தமான 

வழி�ைறயி� �� 
ெச?ய��)  

வ�- வ 1த	தி� நிக6� மாற5க� 4றி	த தகவ� EHFL நி�வன	திட� 
பதிவாகியி."4� கடனாளியி� ெதாட�# �கவ!"4 எ7எ�எ7 / 

மி�ன8ச� / ெகா!ய� அ�ல� அ0த0த" கால"க�ட	தி� 
#ழ"க	திலி."4� எல"-ரானி" வழி�ைற ;லமாக கடனாளி"4	 
ெத!வி"க�ப��.  

  

 



 

 

 

  

 II. க டண�க% ம'(� இதர பிற ெசலவின�க%:   
    

வி)ண-ப"தி� 

ேபா6   
ப!சீலைன" க�டண5க�: 
CERSAI க�டண�     :  

கட� ஒ-பளி-: / 

ப 8வாடா 
ெச?ய-படாவி டா� 
தி*-ப-ப8� 
க டண�க%  

  

வா-"ைகயாள� ெச=	�� கட� வி/ண�ப� ப!சீலைன" க�டண� தி.�பி 
அளி"க�படா�  

  

��தலாக, MITC ஆவண5க3ட� பிேச�"ைகயாக" ெகா�"க�ப�-."4� க�டண5க� ம�� 
ெசலவின5க� ப"க	தி� ெபா.0�� க�டண5க� ம�� இதர பிற ெசலவின5களி� விபர5க� 
ெகா�"க�ப�-."கி�றன, அ	�ட� எ5க� https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges இைணயதள	தி=� 

அைவ ெவளியிட�ப���ளன  

  

ேமேல �ற�ப���ள க�டண5க� ம�� ெசலவின5க3ட� ��தலாக ெபா.0�� ச�ட விதிக3ட� 

இண5கி அ>வ�ேபா� விதி"க�ப�� வ!க�, �ைண வ!க�, த1�ைவக�, ேம�வ!  ஆகியைவ?� 
வ@லி"க�ப��. ேமேல �ற�ப�-."4� க�டண5க� நாள� ேததியிலி.�பைவ, இைவ மாற5க3"4 
உ�ளா4�. நி�வன� த� இைணயதள	தி� இத� #��பி"க�ப�ட பதி�ைப அ>வ�ேபா� ெவளியி��.    
  

கட� ஒ�ப0த ஆவண	தி� வைரயைறக�, நிப0தைனக�, க�டண5க�, ெசலவின5க�, அகவிைல ம�� 
ேக�#!ைமக� விபர5க� ெகா�"க�ப���ளன.   

  

  

III. கட� வசதி�! அளி�க-ப8� பிைணய�  
  

ெசா"6 �கவ4     

   

உ"தரவாதமளி-பவ$ 
ெபய$     

ேவ( பிைணய�க%      

  

  

கடனளி"க�ப�ட ெசா	� ெபா�வாக கடB"கான பிைணயமாக இ."4� அ	�ட�/அ�ல� ��த� ெசா	� / 
உ	தரவாதமளி�பவ� ேதைவ எ�� EHFL நி�வன� ேக��"ெகா�ள" ���. ஒ�பளி�# அளி"க�ப�ட கடB"4 
உ!ய பிைணய விபர5கைள கடனாளிக� கட� ஒ�ப0த ஆவண	ைத� ப-	�� பா�	� ெத!0�ெகா�ள 
ேவ/�� எ�� ேக��"ெகா�ள� ப�கிறா�க�.   
  

IV. ெசா"6 / கடனாளிகளி� கா-பீ8  
  

EHFL நி�வன	தி4C ச�மதமான ஒ. கா�ப�ீ நி�வன	�ட�, EHFL நி�வன	தி4	 ேதைவ�ப�வ� ேபா� த1 
விப	� ம�� வழ"கமான இதர பிற அபாய5க3"4 எதிராக ெசா	�"கைள" க�டாய� கா�ப�ீ ெசE� 
ைவ	தி."க ேவ/��. கா�ப�ீ பாலிசியி� EHFL நி�வன� ம��ேம பயனாளராக" 4றி�பிட�பட ேவ/��.   
  

ெசா"6 கா-பீ8    : ___________________________________________  
  

கடனாளிக% கா-பீ8. ___________________________________________  



 

 

 

  
  

V. கட� ெதாைக ப 8வாடா !றி"த நிப�தைனக%  
  

வ 1��" கட� ஒ�பளி�# க-த	தி=�, கட� ஒ�ப0த ஆவண	தி=� 4றி�பிட�ப�-."4� நிப0தைனகைள 
கடனாளிக� EHFL நி�வன� வி.�#� வைகயி=� அத4 தி.�தி அளி"4� வைகயி=� நிைறேவறாத வைர 
கட� ெதாைகைய அ�ல� அத� கீF வழ5க ேவ/-ய தவைணகைள EHFL ப��வாடா ெசEயா�.  அவறி� 
சில நிப0தைனக� கீேழ ெகா�"க�ப���ளன:  

  

• கடனாளிக� அவ�க� கட� ெப�� அ.கைதைய EHFL "4	 தி.�தி அளி"4� வைகயி� நிGபி"க 
ேவ/��.  

• ஒ�பளி�# / கட� ஒ�ப0த	தி� 4றி�பிட�ப�-."4� உ!ய ஆவண5கைளC சம��பி"க ேவ/��   
• கட� ஒ�ப0த� ம�� அ� ச�ப0த�ப�ட �ைண ஆவண5கைள உ!ய �ைறயி� நிைறேவற 

ேவ/��.   
• கடைன	 தி.�பிC ெச=	�வதகான �� ேததியி�ட காேசாைலக� / ECS ேபா�றைவகைளC சம��பி"க 

ேவ/��.  
• EHFL நி�வன	தி� சா�பி� ஆதரவாக பிைணய	ைத உ.வா"க ேவ/��.   
• பிைணயமாக வழ5க�ப�� ெசா	� மீ� கடனாளி"4 �6 �E�#!ைம உ�ளைத?�, அைத வி4� 

ெதளிவான பா	தியைத உ�ளைத?� உ�தி ெசEவேதா�, ெசா	� மீ� எ0த வி�ல5க�� இ�ைல 
எ���, அத� மீ� ேவ� எ0த கட�க3� இ�ைல எ�பைத?� உ�தி ெசEய ேவ/��.   

• பணி ச�ப0த�ப�ட / ெதாட�# விபர5களி� ஏேதB� மாற5க� இ.0தா� அைத EHFL "4 ெத!வி"க 
ேவ/��.   

• ப��வாடா ெசEய�ப�� ெதாைகைய ெசா	� வா54வத4 / க��மான	தி4 அ�ல� வி/ண�ப	தி� 
4றி�பி�-."4� ேநா"க	தி4 ம��ேம பய�ப�	த ேவ/��. க��மான	தி4 வழ5க�ப�� 
கட�க� க��மான� நிைறேவ�� நிைல"4 ஏப ெதாைக ப��வாடா ெசEய�ப��.   

• �6 ெதாைக?� ப��வாடா ெசEய�ப�-."காத நிைலயி� �� -EMI -வ�- வ@லி"க�ப��  
• கடைன	 தி.�பிC ெச=	�� தவைண ஒ.ேபா�� தவற" �டா�.  தவைண தவ�த� நிகF)க� கட� 

ஒ�ப0த	தி� 4றி�பிட�ப�-."கி�றன.  

• கட� ெப�வதகாக கடனாளி ெசE� ெகா�	தி."4� கட� ஒ�ப0த� ம�� இதர பிற வழ"கமான 

ஆவண5கைள கடனாளி நிைறேவற இயலா� எ�� EHFL நி�வன� க.�வத4 ஏ�வான எ0த ஒ. 

ெசய=� நிகழாம� இ."க ேவ/��.   

• பிைணய	ைத உ.வா"4� அைடமான	திகாக எ�ஓசி/ஒ�#த� / ஒ�பளி�#க�   
  

  

VI. கட� ெதாைகைய/� வ �ைய/� தி*-பிB ெசC"6த�  

  

வ�- வ 1த�, ��னதாகC ெச=	த ேவ/-ய மாதா0திர தவைண வ�- (PEMII) / மாதா0திர தவைண (EMI) 

தவைண எ/ணி"ைக, கட� வசதி"கான காலவைர அைன	�� கடனாளி"4" ெகா�	தி."4� ஒ�பளி�#" 
க-த	தி� எ6த�ப���ளன. EHFL நி�வன	திட� பதி) ெசEய�ப�-."4� ெதாட�# �கவ!யி� EHFL 
கைடபி-"4� ந�ெனறி நட	ைத விதிகைள� பி�பறி கடனாளி"4 PEMII / EMI இண"க வ�- வ 1த	தி� நிக6� 
மாற5கைள நி�வன� ெத!வி"4�. கட� ஒ�ப0த ஆவண	தி� 4றி�பிட�ப�-.�ப� ேபா� கட� 

ெதாைகைய 4றி�பிட�ப�ட EMI / PEMII ;லமாக ெக� ேததியி� ெச=	திவிட ேவ/��.   
  

EHFL சா�பி� ஆதரவாக வழ5க�ப�-."4� ECS / �� ேததியி�ட காேசாைலக� ;லமாக EMI/PEMII 
ெதாைககைளC ெச=	த ேவ/��.   
 

 

  



 

 

 

  

கடனாளி இவ'ைற உ(தி ெச?ய ேவ)8�:  
  

• கடனாளியி� 4றி�பி�ட வ5கி" கண"கி� ேபா�மான இ.�# ைவ	தி."க ேவ/��   
• இஎ�ஐ தவைண ெச=	த ெகா�	தி."4� காேசாைலகைள" ேக�ச� ெசEவ� / பண� ெச=	த தைட 

ேபா�வ� �டா�.  தவைண ெதாைக ெச=	த காேசாைல வழ5கியி."4� கண"ைக மா�வேதா 
அ�ல� ;�வேதா �ட� (கடைன	 தி.�பிC ெச=	த மா� ஏபா� ெசEதி.�பைத  EHFL 
ஒ�#"ெகா�3� வைரயி�).  

• உ!ய ெக� ேததியி� அ�ல� அத4 ��னதாக தவைணக� ெச=	த�பட ேவ/��, இ�லாவி�டா�, 
கட� நி=ைவ	 ெதாைக?� அதBட� ேச�0தி."4� வ�-?� உடன-யாகC ெச=	த ேவ/-ய 
ெதாைகயாக" க.த�ப��. க�டண5க� அ�டவைணயி� கா�ட�ப�-."4� க�டண	 ெதாைககைள?� 
கடனாளி ெச=	த" கடைம�ப�டவராவா�.  

• கட� ெதாைகைய	 தி.�பிC ெச=	�� வைரயைறக� ம�� நிப0தைனக� கட� ஒ�ப0த ஆவண	தி� 
ெதளிவாக" ெகா�"க�ப���ளன.  

  

VII. ெக8கட�த நிCைவ" ெதாைகைய வ7லி�!� நைட�ைறB 3*�க�  
  

ஒ.ேவைள தவைண தவ�� ப�ச	தி� (அதாவ�, ெக� ேததியி� கடனாளி நி=ைவ	 ெதாைகைய	 தி.�பிC 
ெச=	த தவ�� ேபா� அ�ல� ஒ�ப0த ஷர	�களி� ஒ�� ப5கமைட?� ேபா�), கடனாளியி� கட� 

கண"கிலி."4� நி=ைவ	 ெதாைகைய	 தி.�பிC ெச=	த" ேகாறி தபா�, ெதாைலநக�, ெதாைலேபசி, 
மி�ன8ச�, எ7எ�எ7 ம�� / அ�ல� ெதாைகைய வ@� ெசEய நியமி"க�ப�-."4� ;�றா� நப� 
;லமாக நிைனM�ட�, ெதாட�#ெகா�ள� ம�� வ@� ெசEவத4 நி�வன� ஆவண ஏபா�க� ெசE?�. 
வ@� ெசE?� நைட�ைறயி� இைவ அட54�:  
  

a. ெதாைலேபசியி� ெதாட$: ெகா%�த� ம'(� ெப'(�ெகா%�த� கடனாளி?ட� 

ெதாைலேபசியி� ெதாட�# ெகா/� ெதாைக ெச=	�� ெக� ேததி கட0� வி�டைத நிைன) ப�	�த=�, 
நி=ைவ	 ெதாைகைய" �-ய சீ"கிர� ெச=	திவிட ேகா!"ைக ெசEத=� அட54�.  
  

b. கடனாளி இட"திலி*�6 வ7லி"த� கடனாளிைய ேந."4 ேந� ச0தி	� பா"கி	 ெதாைகைய 
வ@லி	த� இதி� அட54�  EHFL பணியாள�க� அ�ல� அ5கீகார� அளி"க�ப�ட பிரதிநிதிக� ;லமாக இ� 
ேமெகா�ள�ப��.  இ>வா� வ@லி"க�ப�� ெதாைக ெரா"கமாக அ�ல� காேசாைல / ேக�# 
வைரேயாைலயாக இ."கலா�, ெதாைக ெப�"ெகா/டத4 கடனாளி"4 ரசீ� வழ5க�ப��.   
  

c. ச ட நடவ��ைகஎ�"க ேவ/-ய ச0த��ப5களி� ெக�தவறிய கண"4களி� த�ைமைய� 
ெபா.	�� EHFL நி�வன	தி� ெகா�ைகைய அBச!	�� ெபா.0�� ச�ட விதிக3"ேகப நடவ-"ைக 
எ�"க�ப��.  
  

இத� ெபா.��, கடனாளி இ.�பிட	தி� அவைரC ச0தி	த�, எ6	� ;லமாக ேகா!"ைக எ6�#த�, ச�ட 
நடவ-"ைக ஆகியைவ �ைறயான சி0தைன அ-�பைடயி� ேமெகா�ள�ப�� எ�ப�ட� ெக� தவறிய 
கண"4க� ஒ>ெவா�றி� த�ைமைய� ெபா.	� ேமெசா�ன நடவ-"ைகக� ஒ�� அ�ல� பல)� என 

ேமெகா�ள�ப��.   
VIII. வ.டா0திர நி=ைவ ெதாைக இ.�# அறி"ைக அB�ப�ப�� ேததி: வா-"ைகயாள� ேகா!"ைக 
அ-�பைடயி�   
  

 

 



 

 

 

  

IX. வா��ைகயாள$ ேசைவக%  
  

A) வ*ைக ேநர�  கிைளக�: காைல 10 மணி - மாைல 5 மணி, தி5க� �த� ெவ�ளி வைர (ெபா� வி��ைற 
நா�க� தவி�	�)  

  

B) ஆவண�க% ேகா4�ைக உ ப ட ேசைவ ச�ப�த-ப ட அைன"6 பிரBசைனக��!�, கடனாளி EHFL 
நி(வன"6ட� இத� Eல� ெதாட$: ெகா%ளலா�:  

  

(i) மி�ன8ச�: homeservice@edelweissfin.com  
(ii) கிைளகளி� வா-"ைகயாள� ேசைவ அதிகா!ையC ச0தி	த�  
(iii) இைணயதள� ப"க	தி� லா"இ� ெசEயலா�www.edelweisshousingfin.com  
  

C) கீேழ/%ள ஆவண�கைள வழ�!� ேநர� க 8-பா8:  
  

(i) கட� கண"4 அறி"ைக - 2 நா�க�  
(ii) உ!ைம ;ல ஆவண நக� - 12 நா�க�  
(iii) கட� கண"ைக ;-ய பிற4 / மாறி" ெகா/ட பிற4 ;ல ஆவண5கைள	 தி.�#த� - 15 நா�க�  
  

  

IX. !ைறத=$�!� நடவ��ைக   
�கடனாளி"4 ஏப�� 4ைறக� / 4றCசா��கைள" 4றி	� அவ� எ5க� கா�ெபாேர� அ=வல	�ட� 

கீேழ?�ள வழி�ைறகளி� ெதாட�# ெகா�ளலா�:  
 தி.. நிேனN4மா� ெஜயி�  

மி�ன8ச�: homeservice@edelweissfin.com  
தபா�: ஈ-�ைவ7 ஹ)சி5 ஃைபனா�7 லிமிெட�, ஈ-�ைவ7 ெஹௗ7, ஆஃ�  சி.எ7.- ேரா�, 
கலினா, ��ைப - 400 098, ெதாைலேபசி: 022 – 4272 22722  
  

விசய	ைத� ப!சீலி	த பிற4, கடனாளியிடமி.0� 4ைற/4றCசா�� கிைட	த அ� (6) வார கால	தி4� 
பதிலளி"க EHFL உ!ய �யசி எ�	�"ெகா�3�.   
  

நி�வன	திடமி.0� கிைட	த பதிலி� ஒ.ேவைள வா-"ைகயாள� தி.�தி அைடயவி�ைல எ�றா� அ�ல� 
அவ."4 எ0த பதி=� கிைட"கவி�ைல எ�றா�, ேநஷன� ஹ)சி5 ேப5" அைம�பிட� கடனாளி த� 

4றCசா�ைட எ�	�C ெச�லலா�, அதகாக ஆ�ைலனி� பதி) ெசEயலா�http://grids.nhbonline.org.in  
அ�ல� இதகாக" கிைட"4� ப-வ	ைத நிர�பி http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
Against-HFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf ,தபா� ;லமாக)� இ0த �கவ!யி� அB�பி ைவ"கலா�:  
  

4ைற நிவ�	தி பி!), ஒ654�ைற ம�� ேமபா�ைவ இலா"கா, ேநஷன� ஹ)சி5 ேப5", 4வ� தள�, ேகா�-
5A, இ0தியா ேஹபிேட� ெச�ட�, ேலாதி ேரா�, #� தி�லி – 110 003   
  

 

கட� ஏபா�-� ச�ப0த�ப�ட நப�க� கட� ஒ�ப0த� ம�� நிைறேவற�ப�-."4� / 

நிைறேவற�படவி."4� இதர பிற பிைணய ஆவண5களி=�ள விள"கமான வைரயைறக� ம�� 
நிப0தைனக3"4" க���ப�-.�பா�க� எ�� ச�மத� ெத!வி"கி�றன�.   
  

கடனாளிகளான நா� / நா5க� ேமேல?�ள வைரயைறக� ம�� நிப0தைனகைள� ப-	தி."கிேறா� / 
எ5க� உ�S� ெமாழியி�   
 



 

 

 

  
 

 

நி�வன	தி� தி.,/தி.மதி / 4மா! _______________________________ எ5க3"4� ப-	�" கா�-யி."கிறா� 
எ�பைத உ�தி ெசEகிேறா�. ேமேல?�ள வைரயைறக� ம�� நிப0தைனகைள நா�/ நா5க� #!0� 
ெகா/� அைவக3"4C ச�மத� அளி"கிேறா� எ��� அைவ எ5கைள" க���ப�	�� எ��� ெத!வி	�" 
ெகா�கிேறா�.  மிக �"கிய வைரயைறக� ம�� நிப0தைனக� அட5கிய ஆவண நக� ஒ�ைற� ெப�" 
ெகா/-."கிேறா� எ�பைத?� ெத!வி	�" ெகா�கிேறா�.    
  

கடனாளி(க%) ெபய$  
  

  

ைகெயா-ப� (ைகெயா-ப�க%)                                                         

ஈ��ைவ� ஹ�சி� ஃைபனா�� லிமிெட   
  

  

அதிகாரமளி�க-ப ட பிரதிநிதி  

  


