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ಜನವರಿ 16, 2012 ರಂದ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಾಗಿದೆ, ಜ ನ್ 04,
2021 ರಂದ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲಿಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಾಾಯೋಚಿತ ನೋತಿ ಸಿಂಹಿತ

ಎಡವಲೆೈಝ್್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್್ (ಇಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್/ಕಂಪನ) ಎಂಬ ದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಯಾಗಿದ ು,
ನಾಾಷ್ನಲ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಾಾಂಕ್ (ಎನ್್ಎಚ್ಬಿ) ಜೆ ತೆಗೆ ನೆ ೀಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿದೆ ಮತ್ ು ತ್ನನ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು
ಮತ್ ು ಇತ್ರ ಸಾಲಗಳನ ನ ಒದಗಿಸ ವ ವಹಿವಾಟಿನಲಿಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಾವನ ನ ವಿವಿಧ ಗಾಾಹಕರ ವಿಧಗಳಿಗೆ
ವಿಸುರಿಸಲಾಗಿದ ,ು ಇದ ವಾಕ್ತುಗಳು, ಪಾಲ ದಾರಿಕೆ ಸಂಸೆುಗಳು, ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ ು ಇತ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೆೀಟ್್/ಕಾನ ನಾತ್ಮಕ
ಸಂಸೆೆಗಳನ ನ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಗಾಾಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ವಾವಹರಿಸ ವಾಗ ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭಾಾಸಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ನೀತಿಗಳನ ನ ರ ಪಿಸ ವ ನಾಾಯೀಚಿತ್ ನೀತಿ
ಸಂಹಿತೆಯನ ನ ಕಂಪನಯ ರ ಪಿಸಿದೆ ಮತ್ ು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ ಮತ್ ು ಇದ ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ ು ವಿಧಾನಗಳ ಮ ಲಕ
ಕಂಪನಯ ಒದಗಿಸಿರಲಿ ಇಲಿದಿರಲಿ ಎಲಿ ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ ು ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸ ತ್ುದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಾಾಂಕ್್ಜ ಲೆೈ
1, 2016 ರಂದ

ಪಾಕಟಿಸಿದ ನಾಾಯೀಚಿತ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಪಾಧಾನ ಸ ತೆ ೀು ಲೆಯನ ನ ಆಧರಿಸಿ ನೀತಿಯನ ನ

ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ ು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ತಿದ ುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ ು ಫೆಬಾವರಿ 17, 2021 ರಂದ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸರ್ವೊ
ಬಾಾಂಕ್್ನ ಪಾಧಾನ ನದೆೀೊಶನ ಬಾಾಂಕೆೀತ್ರ ಹಣಕಾಸ ಕಂಪನ - ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆೈನಾನ್ಸ ಕಂಪನ (ರಿಸರ್ವೊ ಬಾಾಂಕ್)
ನದೆೀೊಶನಗಳು 2021 ಆಧರಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ.

1. ನೋತಿ ಸಿಂಹಿತ ಯ ಉದ ದೋಶಗಳು
ಕೆ ೀಡ್ ಅನ ನ ಇದಕಾಕಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
(a) ಗಾಾಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟ ನಡೆಸ ವಾಗ ಕನಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನ ನ ನಗದಿಸಿ ಉತ್ುಮ ಮತ್ ು ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭಾಾಸಗಳನ ನ
ಉತೆುೀಜಿಸ ವುದ ;
(b) ಸೆೀವೆಯಿಂದ ಗಾಾಹಕರ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಏನನ ನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಬಹ ದ ಎಂಬ ಉತ್ುಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ ನ ಹೆ ಂದ ವ ಮ ಲಕ
ನಾಾಯೀಚಿತ್ತೆಯನ ನ ಹೆಚಿಿಸ ವುದ ;
(c) ಉನನತ್ ಕಾಯೊನವೊಹಣೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ ನ ಸಾಧಿಸಲ ಸಫಧೆೊಯ ಮ ಲಕ ಮಾರ ಕಟೆೆ ಶಕ್ತುಗಳನ ನ ರ್ಪಾೀತಾಸಹಿಸ ವುದ ;
(d) ಗಾಾಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಮತ್ ು ಸೌಹಾದೊ ಸಂಬಂಧವನ ನ ಪಾಚೆ ೀದಿಸ ವುದ ;
(e) ಗೃಹ ಹಣಕಾಸ ವಾವಸೆೆಯನ ನ ವಿಶ್ಾವಸವನ ನ ಮ ಡಿಸ ವುದ .
2. ನೋತಿ ಸಿಂಹಿತ ಯ ಅನ್ವಯ
ಕೌಂಟರ್ನಲಿಿ, ಫೀನ್್ನಲಿಿ, ಅಂಚೆಯ ಮ ಲಕ, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಎಲೆಕಾರನಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಮ ಲಕ, ಇಂಟನೆೊಟ್್ನಲಿಿ ಅಥವಾ

ಯಾವುದೆೀ ಇತ್ರ ವಿಧಾನದ ಮ ಲಕ ಒದಗಿಸಿರಲಿ ಈ ನೀತಿಯ ಕಂಪನಯ ಹಾಗ ಇದರ ಅಂಗಸಂಸೆೆಯ ಎಲಿ ಭಾಗಗಳು ಎಲಿ
ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ ು ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸ ತ್ುದೆ.

3. ಗ್ಾಾಹಕರ ಿಂದಿಗಿನ್ ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳಲಿಲ ನಾಾಯೋಚಿತ ಮತುು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ವತಿಿಸುವುದು:
(a) ನಾವು ಒದಗಿಸ ವ ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ ು ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ನಮಮ ಸಿಬಬಂದಿ ಅನ ಸರಿಸ ವ ಕಾಯೊವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ ು ಅಭಾಾಸಗಳ

ವಿಚಾರದಲಿಿ ಈ ನೀತಿಗೆ ಬದಿತೆ ಮತ್ ು ಮಾನದಂಡಗಳನ ನ ಪೂರೆೈಸ ವುದ ;
(b) ನಮಮ ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ ು ಸೆೀವೆಗಳು ಸ ಕು ಕಾನ ನ ಗಳು ಮತ್ ು ನಯಮಾವಳಿಗಳನ ನ ಸದ ದೆುೀಶದಿಂದ ಪೂರೆೈಸ ತ್ುವೆ ಎಂಬ ದನ ನ

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ ವುದ ;
(c) ಗಾಾಹಕರೆ ಂದಿಗಿನ ನಮಮ ವಾವಹಾರವು ಸಮಗಾತೆ ಮತ್ ು ನಾಾಯೀಚಿತ್ತೆಯ ನೆೈತಿಕ ಸಿದಾಿಂತ್ಗಳನ ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರ ತ್ುವೆ ಎಂಬ ದನ ನ

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ ವುದ ;

4. ಜಾಹಿೋರಾತು, ಮಾಕ ಿಟಿಂಗ್್ಮತುು ಮಾರಾಟಗಳು
(i)

ಎಲಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ ಮತ್ ು ಪಾಚಾರ ಸಾಮಗಿಾಯ ಸಪಷ್ೆವಾಗಿವೆ, ವಾಸುವವಾಗಿವೆ ಮತ್ ು ತ್ಪುಪದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯ ವಂತಿಲಿ ಎಂದ ನಾವು
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ ತೆುೀವೆ.

(ii) ಸೆೀವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನನದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯ ವ ಮತ್ ು ಬಡಿಿ ದರಕೆಕ ಉಲೆಿೀಖವನ ನ ಒಳಗೆ ಂಡಿರ ವ ಯಾವುದೆೀ

ಮಾಧಾಮದಲಿಿನ ಯಾವುದೆೀ ಜಾಹಿೀರಾತ್ ಮತ್ ು ಪಾಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಾದಲಿಿ, ಯಾವುದೆೀ ಇತ್ರ ಫೀ ಮತ್ ು ಶ ಲಕಗಳು ಇದುಲಿಿ ಅವುಗಳು
ಒಳಗೆ ಂಡಿವೆಯೀ ಎಂಬ ದನ ನ ಸ ಚಿಸ ತೆುೀವೆ ಮತ್ ು ವಿನಂತಿಯ ಮೀರೆಗೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್್ನಲಿಿ ಲಭ್ಾವಿರ ವ ಸ ಕು ನಯಮ
ಮತ್ ು ಷ್ರತ್ ಗ
ು ಳ ಸಂಪೂಣೊ ವಿವರಗಳನ ನ ಒಳಗೆ ಂಡಿರ ತ್ುವೆ.
(iii) ನಮಮ ಶ್ಾಖೆಗಳಲಿಿ ನೆ ೀಟಿಸ್ ಪಾಕಟಿಸ ವುದ ; ಟೆಲಿಫೀನ್ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಮ ಲಕ; ನಮಮ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್್ನಲಿಿ;

ನಯೀಜಿತ್ ಸಿಬಬಂದಿ/ಸಹಾಯ ಡೆಸ್ಕ್; ಅಥವಾ ಸೆೀವೆ ಮಾಗೊದಶೊನ / ಟಾಾರಿಫ್ ಶ್ೆಡ ಾಲ ಒದಗಿಸ ವ ಮ ಲಕ ಬಡಿಿ ದರ,
ಸಾಮಾನಾ ಫೀ ಮತ್ ು ಶ ಲಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ ತೆುೀವೆ.
(iv) ಬೆಂಬಲ ಸೆೀವೆಗಳನ ನ ಒದಗಿಸಲ ತ್ೃತಿೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೆೀವೆಯನ ನ ನಾವು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡರೆ, ಅಂತ್ಹ ತ್ೃತಿೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಾಾಹಕರ

ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ(ಅಂತ್ಹ ತ್ೃತಿೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಲಭ್ಾವಿದುಲಿಿ) ನಮಮಷೆೆೀ ಗೌಪಾತೆ ಮತ್ ು ಭ್ದಾತೆಯ ಮಟೆದಿಂದ
ನವೊಹಿಸ ತಾುರೆ ಎಂಬ ದನ ನ ನಾವು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ ತೆುೀವೆ.
(v)

ಪಡೆಯಬಹ ದಾದ ನಮಮ ಉತ್ಪನನಗಳ ವಿವಿಧ ವೆೈಶಿಷ್ೆಯಗಳನ ನ ನಾವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ ತೆುೀವೆ. ಉತ್ಪನನ /
ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಮ ಇತ್ರ ಉತ್ಪನನಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಚಾರ ಕೆ ಡ ಗೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್
ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕ ಸೆೀವೆ ಸಂಖೆಾಯಲಿಿ ನೆ ೀಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಳವ ಮ ಲಕ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿ / ಸೆೀವೆಯನ ನ ಸಿವೀಕರಿಸಲ

ಮೀಲ ಮ ಲಕ ತ್ನನ ಸಮಮತಿಯನ ನ ನೀಡಿದುಲಿಿ ಮಾತ್ಾ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(vi) ನಮಮ ನೆೀರ ಮಾರಾಟ ಏಜೆನಸಗಳಿಗೆ (ಡಿಎಸ್್ಎಗಳು) ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ ನ ನಾವು ಶಿಫಾರಸ ಮಾಡ ತೆುೀವೆ, ಉತ್ಪನನಗಳು /

ಸೆೀವೆಗಳು ಮತ್ ು ಇತ್ರೆಯನ ನ ಮಾಕೆೊಟ್ ಮಾಡ ವುದಕಾಕಗಿ ಇವರ ಸೆೀವೆಯನ ನ ಬಳಸಲಾಗ ತ್ುದೆ ಮತ್ ು ಇದಕಾಕಗಿ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ
ಉತ್ಪನನಗಳನ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ ಖ ದಾುಗಿ ಅಥವಾ ಫೀನ್ ಮ ಲಕ ಸಂಪಕ್ತೊಸಿದಾಗ ತ್ಮಮನ ನ ಗ ರ ತಿಸಿಕೆ ಳಳಲ ಇದ
ಅಗತ್ಾವಿರ ತ್ುದೆ.
(vii) ನಮಮ ಪಾತಿನಧಿ / ಕೆ ರಿಯರ ಅಥವಾ ಡಿಎಸ್್ಎ ಯಾವುದೆೀ ಅಸಹಜ ವತ್ೊನೆಯಲಿಿ ತೆ ಡಗಿದಾುರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಹಿತೆ

ಉಲಿಂಘನೆಯ ವತ್ೊನೆ ನಡೆಸಿದಾುರೆ ಎಂದ ಗಾಾಹಕರಿಂದ ದ ರ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ೊದಲಿಿ, ದ ರನ ನ ನವೊಹಿಸಲ ಮತ್ ು
ತ್ನಖೆ ನಡೆಸಲ ಹಾಗ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರಬಹ ದಾದ ನಷ್ೆವನ ನ ಭ್ತಿೊ ಮಾಡಲ ಸ ಕು ಕಾಮಗಳನ ನ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಾಗ ತ್ುದೆ.

5. ಸಾಲ್ಗಳು
(i) ಸಾಲ್ಗಳು & ಅವುಗಳ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆಗ್ ಅರ್ಜಿಗಳು–
(a) ಸಾಲ ಉತ್ಪನನವನ ನ ಸೆ ೀಸಿೊಂಗ್ ಮಾಡ ವಾಗ, ಪಾಕ್ತಾಯಗೆ ಳಿಸ ವುದಕೆಕ ವಿಧಿಸಬಹ ದಾದ ಅನವಯಿಸ ವ ಬಡಿಿ ದರ,

ಫೀ/ಶ ಲಕಗಳಿದುರೆ ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ, ಪೂವೊ ಪಾವತಿ ಆಯಕಗಳು ಮತ್ ು ಶ ಲಕಗಳಿದುರೆ ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ ು ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಗೆ
ಬಾಧಿಸ ವ ಯಾವುದೆೀ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ನೀಡ ತೆುೀವೆ. ಇದರಿಂದ, ಇತ್ರ ಸಾಲದಾತ್ರೆ ಂದಿಗೆ
ಅಥೊವತಾುದ ಹೆ ೀಲಿಕೆಯನ ನ ಸಾಲಗಾರರ ಮಾಡಬಹ ದ ಮತ್ ು ಮಾಹಿತಿಯ ಕು ನಧಾೊರವನ ನ ಅವರ ಮಾಡಬಹ ದ .
(b) ಸಾಲ ಅಜಿೊಯನ ನ ಪಾಕ್ತಾಯಗೆ ಳಿಸಲ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೆೀಕ್ತರ ವ ಫೀಗಳು / ಶ ಲಕಗಳು, ಸಾಲ ಮೊತ್ುವನ ನ ಮಂಜ ರ

ಮಾಡದಿದುರೆ / ಮರದಪಯವತಿ ಮಾಡಲಾಗ ವ ಫೀಗಳ ಮೊತ್ು, ಪೂವೊ ಪಾವತಿ ಆಯಕಗಳು ಮತ್ ು ಶ ಲಕಗಳು ಇದುಲಿಿ, ವಿಳಂಬ
ಪಾವತಿ ಇದುಲಿಿ ದಂಡ, ಸಿೆರದಿಂದ ಅಸಿೆರ ದರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತ್ದಿವರ ದಿವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ ಪರಿವತ್ೊನೆ ಶ ಲಕಗಳು,
ಯಾವುದೆೀ ಬಡಿಿ ಮರ ಸಾೆಪನೆ ನಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ ು ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯ ಮೀಲೆ ಬಾಧಿಸಬಹ ದಾದ ಯಾವುದೆೀ ಇತ್ರ
ವಿಷ್ಯಗಳನ ನ ನಾವು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪಾರದಶೊಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೆ ಳಿಸ ತೆುೀವೆ. ಈ ಶ ಲಕಗಳು / ಫೀಗಳು ತಾರತ್ಮಾವನ ನ
ಹೆ ಂದಿರ ವುದಿಲಿ ಎಂದ ನಾವು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ ತೆುೀವೆ.
(c) ಸಾಲ ಅಜಿೊ ನಮ ನೆಗಳಲಿಿ ಅಗತ್ಾ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿದ ು, ಇದ ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರ ತ್ುದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇತ್ರ ಎಚ್ಎಫ್ಸಿಗಳು ಒದಗಿಸ ವ ನಯಮ ಮತ್ ು ಷ್ರತ್ ಗ
ು ಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಅಥೊವತಾುದ ಹೆ ೀಲಿಕೆಯನ ನ
ಸಾಲಗಾರರ ಮಾಡಬಹ ದ ಮತ್ ು ಮಾಹಿತಿಯ ಕು ನಧಾೊರವನ ನ ಅವರ ಮಾಡಬಹ ದ . ಸಾಲ ಅಜಿೊ ನಮ ನೆಯ ಅಜಿೊ
ನಮ ನೆಯಂದಿಗೆ ಸಲಿಿಸಬೆೋಕಯದ ಅಗತ್ಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟಿೆಯನ ನ ಸ ಚಿಸ ತ್ುದೆ.

(d) ಎಲಿ ಸಾಲ ಅಜಿೊಗಳಿಗೆ ಸಿವೀಕೃತಿ ರಸಿೀದಿಯನ ನ ನಾವು ನೀಡ ತೆುೀವೆ. ಎಲಿ ಅಂಶದಲ ಿ ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಅಜಿೊ ನಮ ನೆಯನ ನ

ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಾಲಗಾರರ ಮತ್ ು ಮತ್ ು ಕಂಪನಯ ಮಧೆಾ ಪರಸಪರ ಒಪಿಪದ ಸಮಯದೆ ಳಗೆ ಸಾಲ ಅಜಿೊಗಳನ ನ
ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ ತ್ುದೆ.

(ii) ಸಾಲ್ ಮೌಲ್ಾಮಾಪನ ಮತುು ನಯಮ/ಷರತುುಗಳು
(a) ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ, ಸಾಲ ಅಜಿೊಯನ ನ ಪಾಕ್ತಾಯಗೆ ಳಿಸಲ

ಅಗತ್ಾವಿರ ವ ಎಲಿ ಅಂಶಗಳನ ನ ಅಜಿೊ ಸಮಯದಲಿಿ ನಾವು

ಸಂಗಾಹಿಸ ತೆುೀವೆ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ ಿವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಾವಿದುರೆ, ನಮಮನ ನ ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ಸಂಪಕ್ತೊಸಲಾಗ ತ್ುದೆ ಎಂದ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(b) ಮಂಜ ರಾದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ುವನ ನ ಲಿಖಿತ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕಾರನಕ್ ರ ಪದಲಿಿ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗ ತ್ುದೆ ಹಾಗ

ವಾಷ್ಟ್ೊಕ ಬಡಿಿ ದರ, ಅಜಿೊ ನಮ ನೆ, ಇಎಂಐ ರಚ್ನೆ, ಪೂವೊಪಾವತಿ ಶ ಲಕಗಳು ಇತಾಾದಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಿ ನಯಮ ಮತ್ ು
ಷ್ರತ್ ುಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜ ರಾತಿ ಮೊತ್ುವನ ನ ತಿಳಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ ಮತ್ ು ಇಂತ್ಹ ನಯಮ ಮತ್ ು ಷ್ರತ್ ಗ
ು ಳಿಗೆ ಗಾಾಹಕರ
ಸಮಮತಿಯನ ನ ಪಡೆಯಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(c) ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗ ವ ದಂಡ ಬಡಿಿಯನ ನ ದಪಪ ಅಕ್ಷರದಲಿಿ ಸಾಲ ಕರಾರಿನಲಿಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರದತ್ುದೆ.
(d) ಗಾಾಹಕರ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಿದ ಎಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಾತಿಗಳನ ನ ಹಾಗ

ಸಾಲಗಳ ಮಂಜ ರಾತಿ/ಬಟವಾಡೆ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಾಲ

ದಾಖಲೆಯಲಿಿ ಉಲೆಿೀಖಿಸಿದ ಎಲಿ ಲಗತ್ ುಗಳ ವಿವರಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ಪಾತಿಯನ ನ ಒದಗಿಸ ತೆುೀವೆ.
(iii) ಸಾಲ್ ಅರ್ಜಿಯ ತಿರಸಾಾರದ ಸಿಂವಹನ್

ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡ ವ ಸಿೆತಿಯಲಿಿ ಕಂಪನ ಇಲಿದಿದುಲಿಿ, ಪತ್ಾದ ಮ ಲಕ ಲಿಖಿತ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕಾರನಕ್ ರ ಪದಲಿಿ ತಿರಸಾಕರದ
ಬಗೆೆ ಕಂಪನಯ ಕಾರಣ(ಗಳನ ನ) ಸಂವಹನ ಮಾಡ ತ್ುದೆ.
(iv) ನಯಮ ಮತುು ಷರತುುಗಳಲಿಲ ಬದಲಾವಣ ಗಳೂ ಒಳಗ್ ಿಂಡ್ಿಂತ ಸಾಲ್ಗಳ ಬಟವಾಡ
a) ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಟವಾಡೆ ವಿನಂತಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಕರಾರ /ಮಂಜ ರಾತಿ ಪತ್ಾದಲಿಿ ನೀಡಿದ ಬಟವಾಡೆ ವೆೀಳಾಪಟಿೆಗೆ

ಅನ ಗ ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲಗಳನ ನ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡ ತೆುೀವೆ.
b) ನಯಮ ಮತ್ ು ಷ್ರತ್ ುಗಳಲಿಿರಬಹ ದಾದ ಯಾವುದೆೀ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ ನಾವು ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಸ ಚ್ನೆ ನೀಡ ತ್ುದೆ.

ಬಟವಾಡೆ ವೆೀಳಾಪಟಿೆ, ಬಡಿಿ ದರಗಳು, ಸೆೀವಾ ಶ ಲಕಗಳು, ಪೂವೊಪಾವತಿ ಶ ಲಕಗಳು, ಇತ್ರ ಅನವಯಿಕ ಫೀ/ಶ ಲಕಗಳು
ಇತಾಾದಿಯ ಬಗೆೆ ಸ ಚ್ನೆ ನೀಡ ತೆುೀವೆ. ಬಡಿಿ ದರ ಮತ್ ು ಶ ಲಕಗಳಲಿಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮ ಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ಾವೆೀ ಜಾರಿಗೆ
ಬರ ತ್ುದೆ. ಈ ನಟಿೆನಲಿಿ ಸ ಕು ಷ್ರತ್ುನ ನ ಸಾಲ ಕರಾರಿನಲಿಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.

c) ಇಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯ

ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಅನಾನ ಕ ಲವನ ನ ಉಂಟ ಮಾಡ ತ್ುದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಇಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯ 60

ದಿನಗಳೆ ಳಗೆ ಮತ್ ು ಸ ಚ್ನೆ ನೀಡದೆೀ ತ್ಮಮ ಖಾತೆಯನ ನ ಮ ಚ್ಿಬಹ ದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚ್ ಿವರಿ ಶ ಲಕಗಳು ಅಥವಾ
ಬಡಿಿಯನ ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹ ದ .
d) ಕರಾರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲ / ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯೊಕ್ಷಮತೆ ವಧೊನೆಗೆ ನಧಾೊರ ಮಾಡ ವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಿವರಿ

ಸೆಕ ಾರಿಟಿೀಗಳನ ನ ನಧಾೊರ ಮಾಡ ವುದಕ ಕ ಮೊದಲ , ಸಾಲ ಕರಾರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಸ ಚ್ನೆ
ನೀಡ ತೆುೀವೆ.
e) ಎಲಿ ಬಾಕ್ತ ಮರ ಪಾವತಿಯ ಸಕಾರಣ ಕಾಲಾವಧಿಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ ವಿರ ದಿ ನಾವು ಹೆ ಂದಿರಬಹ ದಾದ ಯಾವುದೆೀ

ಇತ್ರ ಕೆಿೀಮ್ಗಳ ಪೂರೆೈಸ ವಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ಕಾನ ನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ತಕಗೆ ಒಳಪಟೆ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ುದ ನಗದಿೀಕರಣದ
ನಂತ್ರ ಎಲಿ ಸೆಕ ಾರಿಟಿಗಳನ ನ ನಾವು ಬಿಡ ಗಡೆ ಮಾಡ ತೆುೀವೆ. ಇಂತ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಕಕನ ನ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸ ವುದಾದಲಿಿ, ಸ ಕು
ಕೆಿೀಮ ಅನ ನ ಇತ್ಾಥೊಗೆ ಳಿಸ ವವರೆಗೆ /ಪಾವತಿ ಮಾಡ ವವರೆಗೆ ಸೆಕ ಾರಿಟಿಗಳನ ನ ಇಟ ೆಕೆ ಳಳಲ

ನಾವು ಅಹೊತೆ

ಹೆ ಂದಿರ ವಂತ್ಹ ಸನನವೆೀಶಗಳು ಮತ್ ು ಉಳಿದ ಕೆಿೀಮ್ಗಳ ಸಂಪೂಣೊ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮೊದಲೆೀ
ಸ ಚ್ನೆಯನ ನ ನೀಡಲಾಗ ತ್ುದೆ.
f)

ಸಹ ಬಾಧಾತೆ(ಗಳ) ಸಹಿತ್ ಅಥವಾ ರಹಿತ್ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಾವಹಾರದ ಉದೆುೀಶಕಾಕಗಿ ಮಂಜ ರ ಮಾಡಿದ
ಫಿೀಟಿಂಗ್್ದರದ ಟಮ್ೊ ಸಾಲಗಳ ಮೀಲೆ ಮ ಂಗಡ ಮ ಕಾುಯ ಶ ಲಕಗಳು/ ಪೂವೊ ಪಾವತಿ ಬಡಿಿಯನ ನ ಕಂಪನ ವಿಧಿಸ ವುದಿಲಿ.

6. ಜಾಮಿೋನ್ುದಾರರು
ಸಾಲಕೆಕ ವಾಕ್ತುಯ ಜಾಮಿೀನ ದಾರನಾಗಲ ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗ ತ್ುದೆ:
(a) ಜಾಮಿೀನ ದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಬಾಧಾತೆ;
(b) ಕಂಪನಗೆ ಅವರ ಮಾಡ ತಿುರ ವ ಬಾಧಾತೆಯ ಪಾಮಾಣ;
(c) ಅವರ ಬಾಧಾತೆಯನ ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡ ವಂತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ ವ ಸನನವೆೀಶಗಳು;
(d) ಜಾಮಿೀನ ದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲ ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಂಪನಯಲಿಿನ ಇತ್ರ ಹಣ/ಸೆಕ ಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮರ ಕಾಮವನ ನ

ನಾವು ಹೆ ಂದಿದೆುೀವೆಯೀ ಅಥವಾ ಇಲಿವೆೀ;
(e) ಜಾಮಿೀನ ದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಬಾಧಾತೆಗಳು ನದಿೊಷ್ೆ ಭಾಗಕೆಕ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ಅನಯಮಿತ್ವಾಗಿದೆಯೀ;
(f) ಜಾಮಿೀನ ದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಬಾಧಾತೆಗಳು ಬಿಡ ಗಡೆಯಾಗ ವ ಸಮಯ ಮತ್ ು ಸನನವೆೀಶಗಳು ಮತ್ ು ಈ ಬಗೆೆ ನಾವು ಸ ಚ್ನೆ

ನೀಡ ವ ರಿೀತಿ; ಮತ್ ು
(g) ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ುವನ ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲ ಸ ಕು ಕಾರಣವನ ನ ಹೆ ಂದಿದಾುಗ ಾ ಸಾಲದಾತ್ರ /ಸಾಲ ನೀಡ ಗರ ಮಾಡಿದ ಬೆೀಡಿಕೆಗೆ

ಬದಿವಾಗಲ

ಜಾಮಿೀನ ದಾರರ

ನರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅಂತ್ಹ ಜಾಮಿೀನ ದಾರರನ ನ ಉದೆುೀಶಪೂವೊಕ ಸ ಸಿುದಾರ ಎಂದ

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
ಅವರ ಜಾಮಿೀನ ದಾರರಾಗಿರ ವ ಸಾಲಗಾರರ ಹಣಕಾಸ ಸಿೆತಿಯಲಿಿ ಗಮನಾಹೊ ವಾತ್ಾಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಲಿಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ ತೆುೀವೆ.
7. ಗ್ೌಪ್ಾತ ಮತುು ಖಾಸಗಿತನ್
ಗಾಾಹಕರ ಎಲಿ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ ು ಗೌಪಾ ಎಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ [ಅವರ ಇನ ನ ಮ ಂದೆ
ಗಾಾಹಕರಲಿದಿದುರ ] ಮತ್ ು ಈ ಮ ಂದಿನ ಸಿದಾಿಂತ್ ಮತ್ ು ನೀತಿಗಳಿಂದ ಮಾಗೊದಶೊನಕೆಕ ಒಳಪಟಿೆದೆ. ನಮಮ ಸಮ ಹದಲಿಿ
ಇತ್ರ ಕಂಪನಗಳು / ಸಂಸೆೆಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಯಾರಿಗಾದರ

ಗಾಾಹಕರ ಅಥವಾ ಇತ್ರರ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಈ

ಮಾಹಿತಿ

ಅಥವಾ

ಡೆೀಟಾವನ ನ

ನಾವು,

ಕೆಳಗಿನ

ವಿಶ್ೆೀಷ್

ನೀಡಿದ ಗಾಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ

ಸನನವೆೀಶಗಳನ ನ

ಹೆ ರತ್ ಪಡಿಸಿ

ಬಹಿರಂಗಗೆ ಳಿಸ ವಂತಿಲಿ:
(a) ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ಕಾನ ನ ಪಾಕಾರ ನೀಡಬೆೀಕಾದಲಿಿ;
(b) ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ಬಹಿರಂಗಗೆ ಳಿಸ ವುದಕಾಕಗಿ ಸಾವೊಜನಕರ ಕಡೆಗಿನ ಕತ್ೊವಾ ಹೆ ಂದಿದುರೆ;
(c) ನಮಮ ಆಸಕ್ತುಗಳ ಪಾಕಾರ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ನೀಡಬೆೀಕಾದಲಿಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊೀಸವನ ನ ತ್ಡೆಯ ವುದ ), ಮಾಕೆೊಟಿಂಗ್

ಉದೆುೀಶಗಳಿಗೆ ಸಮ ಹದಲಿಿನ ಇತ್ರ ಕಂಪನಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಯಾರಿಗ

ಗಾಾಹಕರ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳ [ಗಾಾಹಕರ

ಹೆಸರ ಮತ್ ು ವಿಳಾಸ ಸೆೀರಿದಂತೆ] ಕ ರಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ನೀಡಲ ಕಾರಣವನಾನಗಿ ಇದನ ನ ಬಳಸಲಾಗ ವುದಿಲಿ;
(d) ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ಬಹಿರಂಗಗೆ ಳಿಸಲ ಗಾಾಹಕರ ನಮಮನ ನ ಕೆೀಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರ ಅನ ಮತಿಯ ಮೀರೆಗೆ;
(e) ಗಾಾಹಕರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೀಖಗಳನ ನ ನಾವು ನೀಡಿದರೆ, ನೀಡ ವುದಕ ಕ ಮೊದಲ ನಾವು ಅವರ ಲಿಖಿತ್ ಅನ ಮತಿಯನ ನ ಪಡೆಯ ತೆುೀವೆ;
(f) ಗಾಾಹಕರ ಬಗೆೆ ನಾವು ಹೆ ಂದಿರ ವ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಾವೆೀಶಕೆಕ ಪಾಸ ುತ್ ಕಾನ ನ ರ ಪುರೆೀಷೆ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅವರ ಹಕ ಕಗಳ

ವಾಾಪಿುಯ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ; ಮತ್ ು
(g) ಗಾಾಹಕರ ನದಿೊಷ್ೆವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ ಚಿಸಿರ ವುದರ ಹೆ ರತ್ , ನಾವೂ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಯಾರಿಗ ಮಾಕೆೊಟಿಂಗ್ ಉದೆುೀಶಗಳಿಗೆ

ಗಾಾಹಕರ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ನಾವು ಬಳಸ ವುದಿಲಿ.

8. ವಿಧಿಸದ ಬಡ್ಡಿಯ ನಯಮ:
(a) ಫಂಡ್್ ವೆಚ್ಿಗಳು, ಮಾಜಿೊನ್ ಮತ್ ು ರಿಸ್ಕ್ ಪಿಾೀಮಿಯಂ ಇತಾಾದಿಯಮತ್ಹ ಸ ಕು ಅಂಶಗಳನ ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ ು

ಮ ಂಗಡಗಳು, ಪಾಕ್ತಾಯಗೆ ಳಿಸ ವಿಕೆ ಮತ್ ು ಇತ್ರ ಶ ಲಕಗಳ ಮೀಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗ ವ ಬಡಿಿ ದರವನ ನ ನಧೊರಿಸಲ ಬಡಿಿ ದರ
ಮಾದರಿಯನ ನ ಮಂಡಳಿಯ ನದೆೀೊಶಕರ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾುರೆ. ಬಡಿಿ ದರ ಮತ್ ು ರಿಸ್ಕ್ನ ಶ್ೆಾೀಣಿಕರಣ ವಿಧಾನ ಮತ್ ು ವಿಭಿನನ
ಸಾಲಗಾರರ ವಗೊಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನನ ಬಡಿಿ ದರವನ ನ ವಿಧಿಸ ವ ಕಾಮವನ ನ ಅಜಿೊ ನಮ ನೆಯಲಿಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ
ಬಹಿರಂಗೆ ಳಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ ಮತ್ ು ಸಮಮತಿಸಿದ ಬಡಿಿ ದರವನ ನ ಮಂಜ ರಾತಿ ಪತ್ಾದಲಿಿ ಸಪಷ್ೆವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(b) ಬಡಿಿ ದರ ಮತ್ ು ರಿಸ್ಕ್ಗಳ ಶ್ೆಾೀಣಿೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ ನ ಕಂಪನಯ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್್ನಲ ಿ ಲಭ್ಾವಾಗಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ. ವೆಬ್ಸೆೈಟ್್ನಲಿಿ

ಪಾಕಟಿಸಿದ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆಯಲಿಿ ಪಾಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ಬಡಿಿ ದರದಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾುಗ ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(c) ಬಡಿಿ ದರವು ವಾಷ್ಟ್ೊಕಗೆ ಳಿಸಿದ ದರವಾಗಿರ ತ್ುದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗ ವ ನಖರ ದರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾಲಗಾರರ ಅರಿವು

ಹೆ ಂದಬಹ ದ .
9. ಬಾಕ್ರ ಸಿಂಗಾಹಣ
(i) ಸಾಲಗಳನ ನ ನೀಡಿದಾಗ, ಮೊತ್ು, ಅವಧಿ ಮತ್ ು ಮರ ಪಾವತಿ ಅನ ಕಾಮದ ಮ ಲಕ ಮರ ಪಾವತಿ ಪಾಕ್ತಾಯಯನ ನ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ

ನಾವು ವಿವರಿಸ ತೆುೀವೆ. ಮರ ಪಾವತಿ ವೆೀಳಾಪಟಿೆಗೆ ಗಾಾಹಕರ ಬದಿವಾಗದಿದುಲಿಿ, ಆ ಪಾದೆೀಶದ ಕಾನ ನಗೆ ಒಳಪಟ ೆ ನಗದಿತ್
ಪಾಕ್ತಾಯಯನ ನ ಬಾಕ್ತ ವಸ ಲಾತಿಗೆ ಅನ ಸರಿಸಬೆೀಕ . ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ನೆ ೀಟಿಸ್ ಅನ ನ ಕಳುಹಿಸ ವುದ ಅಥವಾ ವೆೈಯಕ್ತುಕ
ಭೆೀಟಿಗಳನ ನ ಮಾಡ ವುದ

ಮತ್ ು/ಅಥವಾ ಅಡಮಾನವಿದುಲಿಿ ಮರ ಸಾವಧಿೀನದ ಮ ಲಕ ನೆನಪಿಸ ವಿಕೆಯನ ನ ಪಾಕ್ತಾಯ

ಒಳಗೆ ಂಡಿರ ತ್ುದೆ.
(ii) ನಮಮ ವಸ ಲಾತಿ ನೀತಿಯನ ನ ವಿನಯ, ಪಾರದಶೊಕ ನಡೆ ಮತ್ ು ಮನವೊಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲಿಿ ರ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಾಹಕ

ಆತ್ಮವಿಶ್ಾವಸವನ ನ ಬೆಳೆಸ ವಲಿಿ ಮತ್ ು ದಿೀಘೊಕಾಲಿೀನ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನಾವು ವಿಶ್ಾವಸ ಇರಿಸಿದೆುೀವೆ. ಬಾಕ್ತಗಳ ಸಂಗಾಹ ಅಥವಾ /
ಮತ್ ು ಅಡಮಾನದ ಮರ ಸಾವಧಿೀನದಲಿಿ ನಮಮನ ನ ಪಾತಿನಧಿಸ ವ ನಮಮ ಸಿಬಬಂದಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಹೆ ಂದಿರ ವ ಯಾವುದೆೀ ವಾಕ್ತು
ತ್ನನನ ನ ಗ ರ ತಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕ ಮತ್ ು ನಾವು ವಿತ್ರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಯ ತ್ ಪತ್ಾವನ ನ ಪಾದಶಿೊಸಬೆೀಕ ಮತ್ ು ನಾವು ವಿತ್ರಿಸಿದ
ಅಥವಾ ಕಂಪನಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲಿಿರ ವ ಗ ರ ತಿನ ಕಾಡ್್ೊ ಅನ ನ ವಿನಂತಿಯ ಮೀರೆಗೆ ಪಾದಶಿೊಸಬೆೀಕ . ಬಾಕ್ತಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ ತೆುೀವೆ ಮತ್ ು ಬಾಕ್ತ ಪಾವತಿಗೆ ಸ ಕು ನೆ ೀಟಿಸ್ ಅನ ನ ನೀಡ ವ
ಪಾಯತ್ನ ಮಾಡ ತೆುೀವೆ.
(iii) ಸಿಬಬಂದಿಯ ಎಲಿ ಸದಸಾರ ಅಥವಾ ವಸ ಲಾತಿ ಮತ್ ು/ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ ಮರ ಸಾವಧಿೀನದಲಿಿ ನಮಮನ ನ ಪಾತಿನಧಿಸ ವ

ಯಾವುದೆೀ ವಾಕ್ತುಯ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮ ದಿಸಿದ ಮಾಗೊಸ ಚಿಗಳನ ನ ಅನ ಸರಿಸಬೆೀಕ :
(a) ಗಾಾಹಕರ ಆಯಕಯ ಪಾದೆೀಶದಲಿಿ ಮತ್ ು ಯಾವುದೆೀ ನದಿೊಷ್ೆ ಸೆಳ ಇಲಿದಿದುಲಿಿ ಅವರ ನವಾಸದಲಿಿ ಮತ್ ು ಅವರ

ಮನೆಯಲಿಿ ಲಭ್ಾವಿಲಿದಿದುಲಿಿ, ವಹಿವಾಟ /ಉದೆ ಾೀಗದ ಸೆಳದಲಿಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರನ ನ ಸಂಪಕ್ತೊಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(b) ನಮಮನ ನ ಪಾತಿನಧಿಸಲ ಗ ರ ತ್ ಮತ್ ು ಅಧಿಕಾರವನ ನ ಮೊದಲ ಸನನವೆೀಶದಲೆಿೀ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(c) ಗಾಾಹಕರ ಗೌಪಾತೆಯನ ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(d) ಗಾಾಹಕರ ಜೆ ತೆಗಿನ ಸಂವಹನವು ನಾಗರಿಕ ರ ಪದಲಿಿರ ತ್ುದೆ.
(e) ಗಾಾಹಕರ ಉದೆ ಾೀಗ ಅಥವಾ ವಾಾಪಾರದ ವಿಶ್ೆೀಷ್ ಸನನವೆೀಶಗಳ ಅಗತ್ಾವನ ನ ಹೆ ರರತ್ ಪಡಿಸಿ 0700 ಗಂಟೆಗಳು

ಮತ್ ು 1900 ಗಂಟೆಗಳ ಮಧೆಾ ಗಾಾಹಕರನ ನ ನಮಮ ಪಾತಿನಧಿಗಳು ಸಂಪಕ್ತೊಸ ತಾುರೆ.
(f) ನದಿೊಷ್ೆ ಸಮಯದಲಿಿ ಅಥವಾ ನದಿೊಷ್ೆ ಸೆಳದಲಿಿ ಕರೆ ಮಾಡದಂತೆ ಗಾಾಹಕರ ವಿನಂತಿಸಿದುರೆ, ಸಾಧಾವಾದ ಮಟಿೆಗೆ

ಅದನ ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(g) ಕರೆಗಳ ಸಮಯ ಮತ್ ು ಸಂಖೆಾ ಮತ್ ು ಸಮವಾದದ ವಿಷ್ಯಗಳನ ನ ದಾಖಲಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(h) ಪರಸಪರ ಸಮಮತಿಸಬಹ ದಾದ ಮತ್ ು ಸ ಕುವಾದ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಬಾಕ್ತ ಕ ರಿತ್ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ ು ಭಿನಾನಭಿಪಾಾಯಗಳನ ನ

ಪರಿಹರಿಸಲ ಎಲಿ ನೆರವನ ನ ನೀಡಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(i) ಬಾಕ್ತ ಸಂಗಾಹಕಾಕಗಿ ಗಾಾಹಕರ ಸೆಳಕೆಕ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿದ ಸಮಯದಲಿಿ, ವಿನಯ ಮತ್ ು ಶಿಷಾೆಚಾರವನ ನ ಕಾಯ ುಕೆ ಳಳಬೆೀಕ .
(j) ಕ ಟ ಂಬದಲಿಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಪಘಾತ್ ಉಂಟಾದ ಸನನವೆೀಶದಂತ್ಹ ಸ ಕುವಲಿದ ಸನನವೆೀಶದಲಿಿ ಬಾಕ್ತ

ಸಂಗಾಹಿಸಲ ಕರೆಗಳನ ನ/ಭೆೀಟಿಗಳನ ನ ಮಾಡ ವುದನ ನ ದ ರವಿಡಲಾಗ ತ್ುದೆ.
10.

ದ ರುಗಳು ಮತುು ಪ್ರಿಹಾರ ಆಿಂತರಿಕ ಕಾಮಗಳು

(a) ಕಂಪನ ತ್ನನ ಎಲಿ ಕಚೆೀರಿಗಳಲಿಿ ದ ರ ಗಳು ಮತ್ ು ಆಕ್ೆೀಪಣೆಗಳನ ನ ಸಿವೀಕರಿಸಲ , ನೆ ೀಂದಣಿ ಮಾಡಲ ಮತ್ ು ವಿಲೆೀವಾರಿ

ಮಾಡಲ ಅಗತ್ಾ ವಾವಸೆೆ ಮತ್ ು ಪಾಕ್ತಾಯ ಇರ ತ್ುದೆ.
(b) ಕಂಪನಯ ಮಂಡಳಿ ನದೆೀೊಶಕರ ದ ರ ಮತ್ ು ಆಕ್ೆೀಪಣೆಗಳನ ನ ಪರಿಹರಿಸಲ ಸಂಸೆೆಯಳಗೆ ದ ರ ಪರಿಹಾರ

ತಾಂತಿಾಕತೆಯನ ನ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಲ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕಾಯೊನವೊಹಣೆಯ ನಧಾೊರಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಎಲಿ ವಿವಾದಗಳನ ನ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಮತ್ ು ಕನಷ್ಠ ಮ ಂದಿನ ಉನನತ್
ಮಟೆದವರೆಗಾದರ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡ ವ ತಾಂತಿಾಕತೆ ಹೆ ಂದಿರ ವುದನ ನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ ತ್ುದೆ.
(c) ಹೆ ರಗ ತಿುಗೆ ಏಜೆನಸ ಒದಗಿಸಿದ ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಾಗಳ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಕಂಪನಯ ಕಾಯೊನವೊಹಣೆಗಳ

ನಧಾೊರದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಎಲಿ ವಿವಾದಗಳು/ದ ರ ಗಳನ ನ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳಳಲಾಗ ತ್ುದೆ ಮತ್ ು
ಅವರ ಗಮನಕೆಕ ತ್ಂದ ನಂತ್ರ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ ತ್ುದೆ.

(d) ದ ರ ಗಳನ ನ ಪಾರದಶೊಕವಾಗಿ ಮತ್ ು ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ನವೊಹಿಸ ವ ಬಗೆೆ ಕಂಪನ ಕಾಯೊನವೊಹಣೆಗಳನ ನ ಎಲಿಿ ಕಂಡ ಕೆ ಳಳಬೆೀಕ

ಎಂದ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(e) ಗಾಾಹಕರ ದ ರ ಮಾಡಲ ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಮ ಂದಿನಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೆೀಕ :

i.

ಇದನ ನ ಮಾಡ ವುದ ಹೆೀಗೆ

ii.

ದ ರನ ನ ಎಲಿಿ ಮಾಡಬೆೀಕ

iii.

ದ ರನ ನ ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕ

iv.

ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯನ ನ ಯಾವಾಗ ನರಿೀಕ್ಷಿಸ ವುದ

v.

ಪರಿಹಾರಕೆಕ ಯಾರನ ನ ಪರಿಹರಿಸಬಹ ದ

vi.

ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗೆೆ ಗಾಾಹಕರ ಸಂತ್ೃಪುರಾಗದಿದುರೆ ಏನ ಮಾಡಬೆೀಕ .

vii.

ಗಾಾಹಕರ ಹೆ ಂದಿರ ವ ಯಾವುದೆೀ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಾಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ನಮಮ ಸಿಬಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ ತಾುರೆ.

(f) ಗಾಾಹಕರಿಂದ ಲಿಖಿತ್ವಾಗಿ ದ ರ ಸಿವೀಕರಿಸಿದರೆ, ವಾರದೆ ಳಗೆ ಸಿವೀಕೃತಿ / ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯನ ನ ಕಳುಹಿಸಲ ಅವರಿಗೆ ಕಳಹಿಸ ವ

ಪಾಯತ್ನ ಮಾಡ ತೆುೀವೆ. ದ ರ ನ ನ ನವೊಹಿಸ ವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರ ಮತ್ ು ಹ ದೆುಯನ ನ ಸಿವೀಕೃತಿಯ ಒಳಗೆ ಂಡಿರ ತ್ುದೆ. ನಮಮ
ನಯೀಜಿತ್ ಟೆಲಿಫೀನ್ ಹೆಲಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕ ಸೆೀವೆ ಸಂಖೆಾಗೆ ಫೀನ್ ಮ ಲಕ ದ ರನ ನ ಸಲಿಿಸಿದರೆ, ಗಾಾಹಕರಿಗೆ
ದ ರ ಉಲೆಿೀಖ ಸಂಖೆಾಯನ ನ ನೀಡಬೆೀಕ ಮತ್ ು ಸಕಾರಣ ಕಾಲಾವಧಿಯಳಗೆ ಪಾಗತಿಯ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೆೀಕ .
(g) ವಿಷ್ಯವನ ನ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ, ನಮಮ ಅಂತಿಮ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯನ ನ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ ತೆುೀವೆ ಅಥವಾ ಪಾತಿಕ್ತಾಯ

ನೀಡಲ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ ಿ ಸಮಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ ಎಂದ ವಿವರಿಸ ತೆುೀವೆ ಮತ್ ು ದ ರ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಆರ ವಾರಗಳೆ ಳಗೆ ಪಾತಿಕ್ತಾಯ
ನೀಡಲ ನಾವು ಪಾಯತಿನಸ ತೆುೀವೆ ಮತ್ ು ಅವರಿಗೆ ಸಂತ್ೃಪಿುಯಾಗದಿದುರೆ ಅವರ ದ ರನ ನ ಹೆೀಗೆ ಮ ಂದಕೆಕ ಕೆ ಂಡೆ ಯಾಬಹ ದ
ಎಂಬ ದನ ನ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗ ತ್ುದೆ.
ದ ರು ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾಯಿವಿಧಾನ್
ಯಾವುದೆೀ ದ ರ /ದಾವೆ ಇದುಲಿ,ಿ ಈ ಯಾವುದೆೀ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮ ಲಕ ನಮಮ ಕಾರ್ಪೊರೆೀಟ್ ಕಚೆೀರಿಯನ ನ ಗಾಾಹಕರ
ಸಂಪಕ್ತೊಸಬಹ ದ :
ಟ ಲಿಫೋನ್: 022 – 4272 2554; ಟ ೋಲ್ಫ್ಾೋ : 1-800-1026371 ಇವರ
ಗಮನಕೆಕ ಇಮೀಲ್/ಗಮನ ಹರಿಸ ವಿಕೆ:
ಶಿವಾಲಿ ಶಿಂಧೆ (ದ ರ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ)
ಇಮೋಲ: homeservice@edelweissfin.com

ಅಿಂಚ : ಎಡಲೆವೈಝ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆೈನಾನ್ಸ್ಲಿ, ಎಡಲೆವೈಝ್ ಹೌಸ್್, ಸಿಎಸ್್.ಟಿ. ರೆ ೀಡ್ ಬಳಿ, ಕಲಿನಾ, ಮ ಂಬೆೈ- 400098.
ವಿಷ್ಯವನ ನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಇಂತ್ಹ ದ ರ /ದಾವೆಯನ ನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಆರ (6) ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನಮಮ
ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯನ ನ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡ ವುದ ನಮಮ ಪಾಯತ್ನವಾಗಿರ ತ್ುದೆ.
ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಕಂಪನಯಿಂದ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯನ ನ ಗಾಾಹಕರ ಸಿವೀಕರಿಸದಿದುಲಿಿ ಅಥವಾ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯಿಂದ
ಸಂತ್ೃಪಿು ಇಲಿದಿದುರೆ, ದ ರ ದಾರರ ನಾಾಷ್ನಲ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಾಾಂಕ್್ನ ದ ರ ಪರಿಹಾರ ಕೆ ೀಶವನ ನ
http://grids.nhbonline.org.in ಈ ಲಿಂಕ್್ನಲಿಿ ಆನ್್ಲೆೈನ್್ಮೊೀಡ್ ಮ ಲಕ ಅಥವಾ
https://grids.nhbonline.org.in/(S(hho1xhani01bap4hmybh1sno))/Complainant/Default.aspx ಈ
ಲಿಂಕ್್ನಲಿಿ ಲಭ್ಾವಿರ ವ ಶಿಫಾರಸ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಅಂಚೆಯ ಮ ಲಕ ಆಫ್ಲೆೈನ್್ನಲಿಿ ಕಳುಹಿಸ ವ ಮ ಲಕ ದ ರ
ದಾಖಲಿಸಬಹ ದ
ಈ ಮ ಂದಿನ ವಿಳಾಸ: ನಾಾಷ್ನಲ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಾಾಂಕ್, ನಯಂತ್ಾಣ ಮತ್ ು ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ (ದ ರ ಪರಿಹಾರ ಕೆ ೀಶ),
4ನೆೀ ಮಹಡಿ, ಕೆ ೀರ-5ಎ, ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಾಬಿಟಾಟ್ ಸೆಂಟರ, ಲೆ ೀಧಿ ರಸೆು, ನವದೆಹಲಿ - 110 003.
ಈ

ಮೀಲೆ

ನಮ ದಿಸಿದ

ದ ರ

ಪರಿಹಾರ

ಕಾಯೊವಿಧಾನವು

ಕಂಪನಯ

ವೆಬ್ಸೆೈಟ್್

https://www.edelweisshousingfin.com ನಲಿಿ ಲಭ್ಾವಿದೆ

11. ಸಾಮಾನ್ಾ
(a) ಉದೆುೀಶಗಳು ಮತ್ ು ಸಾಲ ದಾಖಲೆಯಲಿಿ ನಯಮ ಮತ್ ು ಷ್ರತ್ ುಗಳಲಿಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ ಈ ಹಿಂದೆ
ಬಹಿರಂಗಗೆ ಳಿಸಿಲಿದ ಮಾಹಿತಿಯ

ಕಂಪನಯ ಗಮನಕೆಕ ಬರ ವುದನ ನ ಹೆ ರತ್ ಪಡಿಸಿ ಸಾಲಗಾರರ ವಾವಹಾರಗಳಲಿಿ

ಮಧಾಪಾವೆೀಶ ಮಾಡ ವುದರಿಂದ ಕಂಪನ ದ ರವಿರ ತ್ುದೆ.
(b) ಸಾಮಾನಾ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಾಂಕ್್/ ಹಣಕಾಸ ಸಂಸೆೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಖಾತೆಯ
ವಗಾೊವಣೆಗೆ ವಿನಂತಿಗಳನ ನ ನಾವು ಪಾಕ್ತಾಯಗೆ ಳಿಸ ತೆುೀವೆ. ಸಮಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಯ ಆಕ್ೆೀಪಣೆ ಇದುಲಿಿ, ಅದನ ನ
ವಿನಂತಿ ಸಿವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ದಿನಗಳೆ ಳಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೀಕ .
(c) ಸಾಲಗಳ ವಸ ಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲಿಿ, ಕಂಪನಯ ದೌಜೊನಾ ಎಸಗ ವುದಿಲಿ. ಅಂದರೆ, ಅಸಹಜ ಗಂಟೆಗಳಲಿಿ ಸಿೆರವಾಗಿ ತೆ ಂದರೆ
ನೀಡ ವುದ , ಸಾಲಗಳ ವಸ ಲಾತಿಗೆ ತೆ ೀಳಬಲ ಬಳಸ ವುದ ಇತಾಾದಿಯನ ನ ಮಾಡ ವುದಿಲಿ. ಕಂಪನಗಳ ಸಿಬಬಂದಿಯಿಂದ ವಾಗಾ
ವತ್ೊನೆ ಕ ಡಾ ಗಾಾಹಕರ ದ ರ ಗಳಲಿಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬಹ ದ .

ಇಂತ್ಹ ಸಮಯದಲಿಿ ಸ ಕು ರ ಪದಲಿಿ ಗಾಾಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ಸ ಕುವಾಗಿ ನವೊಹಿಸಲ ಸಿಬಬಂದಿ ಸ ಕು ತ್ರಬೆೀತಿ ಹೆ ಂದಿರ ತಾುರೆ
ಎಂದ ಕಂಪನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳತ್ುದೆ.
(d) ಅಗತ್ಾ ಎಂದ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸಿಬಬಂದಿಯ ಅಥವಾ ಈ ಉದೆುೀಶಕೆಕ ನಯೀಜಿಸಿದ ಏಜೆನಸಗಳ ಮ ಲಕ, ಸಾಲ ಅಜಿೊಯಲಿಿ
ಗಾಾಹಕರ ನಮ ದಿಸಿದ ಗಾಾಹಕರ ವಿಳಾಸಕೆಕ ಮತ್ ು/ಅಥವಾ ಕಚೆೀರಿ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನೀಡ ವ ಮ ಲಕ ಅಥವಾ ನವಾಸ
ಮತ್ ು / ಅಥವಾ ಕಚೆೀರಿ ಟೆಲಿಫೀನ್್ಸಂಖೆಾಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ತೊಸ ವ ಮ ಲಕ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(e) ಗಾಾಹಕರ ಖಾತೆಯಲಿಿ ವಹಿವಾಟ ತ್ನಖೆ ನಡೆಸಲ ಮತ್ ು ನಾವು ರ್ಪಲಿೀಸರ / ಇತ್ರ ತ್ನಖಾ ಏಜೆನಸಗಳನ ನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡರೆ
ಅವರೆ ಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ ವಂತೆ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ನಾವು ಸ ಚ್ನೆ ನೀಡ ತೆುೀವೆ.
(f) ಗಾಾಹಕರ ಮೊೀಸದಿಂದ ವತಿೊಸಿದರೆ, ಅವರ ಖಾತೆಯಲಿಿನ ಎಲಿ ನಷ್ೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರ ತಾುರೆ ಮತ್ ು ಗಾಾಹಕರ
ಸ ಕು ಕಾಳಜಿ ಇಲಿದೆೀ ವತಿೊಸಿದರೆ ಮತ್ ು ಇದರಿಂದ ನಷ್ೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಇದಕೆಕ ಗಾಾಹಕರನ ನ ಜವಾಬಾುರರನಾನಗಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(g) ಈ ಮ ಂದಿನ ಒಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಿ ಭಾಷೆಗಳಲಿಿ ನಮಮ ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ ು ಸೆೀವೆಗಳ ಬಗೆೆ ಪಾದಶಿೊಸ ತೆುೀವೆ: ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಿಷ್
ಅಥವಾ ಸ ಕು ಸೆಳಿೀಯ ಭಾಷೆ.
(h) ಸಾಲದ ವಿಚಾರದಲಿಿ ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಮತ್ ು ಧಮೊದ ಆಧಾರದಲಿಿ ನಾವು ತಾರತ್ಮಾ ಎಸಗ ವುದಿಲಿ. ಉತ್ಪನನಗಳು, ಸೆೀವೆಗಳು,
ಸೌಲಭ್ಾಗಳು ಇತಾಾದಿಯನ ನ ಒದಗಿಸ ವಲಿಿ ಅಂಗವೆೈಕಲಾದ ಆಧಾರದಲಿಿ ದೃಷ್ಟ್ೆ ಅಂಧರಾಗಿರ ವ ಅಥವಾ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲ
ಹೆ ಂದಿರ ವ ಅಜಿೊದಾರ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ತಾರತ್ಮಾ ಮಾಡ ವುದಿಲಿ. ಆದಾಗ ಾ, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ರ ಪಿಸಿದ
ಸಿಕೀಮ್ಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸ ವುದ ಅಥವಾ ಸಾಂಸಿೆಕಗೆ ಳಿಸ ವುದರಿಂದ ನಮಮನ ನ ಹೆ ರಗಿಡ ವುದಿಲಿ.
(i) ಕಂಪನ ಮತ್ ು ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಸಾಲಗಾರರ ಮಧೆಾ ಒಪಿಪದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲದ ಪಾಮ ಖ ನಯಮ ಮತ್ ು ಷ್ರತ್ ಗ
ು ಳ ಉತ್ುಮ ಮತ್ ು
ತ್ವರಿತ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಶಿಫಾರಸ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಯ ಪಾಕಾರ ಎಲಿ ಪಾಕರಣಗಳಲಿಿ ಇಂತ್ಹ ಸಾಲದ ಅತ್ಾಂತ್ ಪಾಮ ಖ ನಯಮ
ಮತ್ ು ಷ್ರತ್ ುಗಳನ ನ (ಎಂಐಟಿಸಿ) ಒಳಗೆ ಂಡಿರ ವ ದಾಖಲೆಯನ ನ ಕಂಪನಯ ಪಡೆಯಬೆೀಕ . ಕಂಪನ ಪಡೆದಿರ ವ ಪಾಸ ತ್
ು ಸಾಲ
ಮತ್ ು ಭ್ದಾತೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ ಿವರಿಯಾಗಿರ ತ್ುದೆ. ಕಂಪನ ಮತ್ ು ಸಾಲಗಾರರ ಮಧೆಾ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಿದ ನಕಲ
ಪಾತಿಯನ ನ (ಸಾಲಗಾರರ

ಅಥೊ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಳವ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ಅಗತ್ಾವಿದುರೆ) ಸಿವೀಕೃತಿಯ ಮೀರೆಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ

ಹಸಾುಂತ್ರಿಸಬೆೀಕ .
(j) ಈ ಮ ಂದಿನ ಸನನವೆೀಶಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲಗಳನ ನ ಮೊದಲೆೀ ಮ ಕಾುಯಗೆ ಳಿಸ ವುದರ ಮೀಲೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಪೂವೊ
ಪಾವತಿ ಶ ಲಕವನ ನ ನಾವು ವಿಧಿಸ ವುದಿಲಿ:

i.

ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲವು ಫಿೀಟಿಂಗ್ ಬಡಿಿ ದರವನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಇದುರೆ ಮತ್ ು ಯಾವುದೆೀ ಮ ಲದಿಂದ ಮೊದಲೆೀ ಮ ಕಾುಯ
ಮಾಡಿದುರೆ.

ii.

ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲವು ಸಿೆರ ಬಡಿಿ ದರ ಆಧರಿಸಿದುರೆ ಮತ್ ು ಸಾಲವನ ನ ತ್ಮಮ ಮ ಲಗಳ ಹೆ ರತಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರ
ಸಾಲವನ ನ ಮೊದಲೆೀ ಮ ಕಾುಯಗೆ ಳಿಸಿದರೆ.

ಈ ಉದೆುೀಶಕೆಕ “ಸವಂತ್ ಮ ಲಗಳು” ಎಂಬ ದ ಬಾಾಂಕ್್/ ಎಚ್ಎಫ್ಸಿ / ಎನ್್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ /ು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸ
ಸಂಸೆೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯ ವುದನ ನ
ಹೆ ರತ್ ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೆೀ ಇತ್ರ ಮ ಲ ಎಂದಾಗಿದೆ.

(k) ಎಲಿ ಎರಡ / ವಿಶ್ೆೀಷ್ ದರ (ಸಿೆರ ಮತ್ ು ಅಸಿೆರದ ಸಂಯೀಜನೆ) ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲಗಳು, ಸಾಲವು ಪೂವೊ ಮ ಕಾುಯಗೆ ಳುಳವ
ಸಮಯದಲಿಿ ಸಿೆರ ಅಥವಾ ಅಸಿೆರ ದರದಲಿಿ ಸಾಲ ಇದೆಯೀ ಎಂಬ ದನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಅನವಯಿಕ ಸಿೆರ / ಅಸಿೆರ ದರಕೆಕ ಅನವಯ ಪೂವೊ
ಮ ಕಾುಯ ನಯಮಗಳನ ನ ಆಕಷ್ಟ್ೊಸ ತ್ುದೆ. ಎರಡ /ವಿಶ್ೆೀಷ್ ದರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲಗಳ ವಿಚಾರದಲಿಿ, ಅಸಿೆರ ದರದ ಪೂವೊ
ಮ ಕಾುಯ ನಯಮವು ಸಿೆರ ಬಡಿಿ ದರದ ಅವಧಿ ಮಿೀರಿದ ನಂತ್ರ ಅಸಿೆರ ದರದ
ಸಾಲಕೆಕ ಸಾಲವನ ನ ಪರಿವತ್ೊನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಅನವಯಿಸ ತ್ುದೆ. ಇನ ನ ಮ ಂದೆ ಪೂವೊ ಮ ಕಾುಯಗೆ ಳಿಸಲಾಗ ವ ಎಲಿ
ಇಂತ್ಹ ಎರಡ / ವಿಶ್ೆೀಷ್ ದರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸಯತ್ುದೆ. ಸಾಲದ ಇಡಿೀ ಅವಧಿಗೆ ಸಿೆರಗೆ ಳಿಸಿದ ದರವು ಸಿೆರ
ದರದ ಸಾಲ ಎಂದ ಈ ಮ ಲಕ ಸಪಷ್ೆಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
(l) ನೀತಿಯನ ನ ಸಾವೊಜನಕಗೆ ಳಿಸಲ ನಾವು:➢ ನೀತಿಯ ಪಾತಿಯನ ನ ಪಾಸ ುತ್ ಮತ್ ು ಹೆ ಸ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲ ;
➢ ಕೌಂಟರ ಮೀಲಿನಂದ ಅಥವಾ ಎಲೆಕಾರನಕ್ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಅಂಚೆಯ ಮ ಲಕ ವಿನಂತಿಯ ಮೀರೆಗೆ ಈ
ಕೆ ೀಡ್ ಅನ ನ ಲಭ್ಾವಾಗಿಸ ವುದ ;
➢ ಪಾತಿ ಶ್ಾಖೆಯಲಿಿ ಮತ್ ು ನಮಮ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್್ನಲಿಿ ಈ ಕೆ ೀಡ್ ಅನ ನ ಲಭ್ಾವಾಗಿಸ ವುದ . ಇದ
https://www.edelweisshousingfin.com ನಲಿಿ ಲಭ್ಾವಿರ ತ್ುದೆ; ಮತ್ ು
➢ ನೀತಿಯ ಬಗೆೆ ಸ ಕು ಮಾಹಿತಿಯನ ನ ಒದಗಿಸಲ ಮತ್ ು ನೀತಿಯನ ನ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲ ನಮಮ ಸಿಬಬಂದಿ
ತ್ರಬೆೀತಿ ಹೆ ಂದಿದಾುರೆ ಎಂದ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ ವುದ .
(m) ನೀತಿಯನ ನ ವಾಷ್ಟ್ೊಕ ಅಂತ್ರದಲಿಿ ಅಥವಾ ನಯಂತ್ಾಕ ಪಾಗತಿ ಇದುಲಿಿ ಅಥವಾ ನೀತಿಯನ ನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ ವುದ ಅಗತ್ಾ ಎಂದ
ಮಂಡಳಿ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ.
(n) ಅನ ಸರಣೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ ು ಇತ್ರ ಸ ಕು ಪಾಲ ದಾರರ ಇದುಲಿಿ, ಅವರ ಶಿಫಾರಸ ಆಧಾರದಲಿಿ ನೀತಿಯನ ನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲಾಗ ತ್ುದೆ
ಮತ್ ು ಮಂಡಳಿ ಅನ ಮೊೀದಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿರ ತ್ುದೆ.

