সবেচেয় গর�পূণর্ শতর্াবলী
এেডলওয়াইস হাউিজং ফাইনা� িলিমেটড
ঋণ স�েকর্ দুপে�র মেধয্কার

�ধান শতর্াবলীেত স�ত হেয়েছ:

আেবদনকারী
সহ- আেবদনকারী
সহ- আেবদনকারী
(অতঃপর েথেক �াধীন এবং/ বা একে� বলা হেব “ঋণ�হীতা”)
এবং
এেডলওইস হাউিজং ফাইনয্া� িলিমেটড (ইএইচএফএল)
দয়া কের উপেরর এই েলান স�ক�য় গর�পূণর্ সূ� এবং শতর্াবলী িনেচ েদওয়া আেছ েসটা েদখুন
I. েলােনর িববরণঃেলােনর পিরমানঃেলান েনওয়ার কারণ(ি�ম)

িনমর্াণ / �য় / স�সারণ / সং�ার / উ�িত / ব�কী / �ট / কে�ািজট /
বািণিজয্ক / (দয়া কের অনয্ েযেকান উে�খ করন
�িত বছর [�ায়ী / পিরবতর্ নশীল / ৈ�ত - বািষর্ক / মািসক]

ধরণ(িফ�ড বা
অপিরবতর্নীয় বা
পিরবতর্নশীল/ৈ�ত)
�েদয় সুদ

% �িত বছর ( % েরফাের� হার জনয্; এবং / অথবা িনিদর্ � হার ঋেণর জনয্)
বছর

েটনর বা েলােনর সময়সীমা
ই�টলেম� বা িকি�র ধরণ

% মািজর্ন) ভাসমান হার ঋেণর

মািসক

েলান পিরেশাধ িবল� করার
জনয্ আইনস�ত অিধকার বা
সাবিসিড
সুেদর হার িরেসট করার তািরখ
সুেদর হার পিরবতর্ন করার
মাধয্ম(�াসি�ক মাধয্মিটেক
িটক করন)

সুেদর হােরর েকােনা�কার পিরবতর্ ন হেল েসটা এসএমএস/ইেমইল /কুিরয়ােরর মাধয্েম
বা উ� সময়কােল েয েকােনা ইেলক�িনক েমােডর মাধয্েম ঋণ�হীতােক যথাযথভােব
জানােনা হেব।

II. ফী এবং অনয্ানয্ চাজর্ঃ
আেবদেনর সােথ
যিদ েলান সয্াংশন বা
অনুেমাদন/িডসবাসর্ েম
� না হয় তাহেল
�েসিসং ফী েফরত
েদওয়া হেব

�েসিসং ফীস: CERSAI িফ :

েলান েনওয়ার জনয্ কা�মার বা �াহক েয �েসিসং ফী েদয় েসটা েফরত পাওয়া যায় না

অনয্ানয্ �েযাজয্ িফ এবং অনয্ানয্ চাজর্গিলর িববরণ এমআইিটিস নিথপে�র সােথ এেন�াের িফ এবং খরচাপািত উে�খ করা
হেয়েছ
এবং
আমােদর
ওেয়বসাইেটও
েসই
িবষেয়
আপেডট
করা
হেয়েছ
https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges
�েযাজয্ আইন অনুযায়ী টয্া�, িডউিট, কর ও েসস/ কর ইতয্ািদ সময়মত সংেশািধত হেত পাের, উপের উি�িখত িফ এবং / বা
চােজর্র উপের চাজর্ করা পাের। চাজর্গিল তািরখ অনুযায়ী থােক এবং েসটা সমেয় সমেয় পিরবতর্ ন হেত পাের। েকা�ানী সমেয় সমেয়
তার ওেয়বসাইেট সংেশািধত সং�রণ আপেডট কের েদয়।
ঋণ চু ি�েত উি�িখত িফ , চাজর্ , খরচ এবং দািবগিলর উপর িব�ািরত সূ� এবং শতর্ াবলী উে�খ করা হেয়েছ।
III. েলােনর জনয্ িনরাপত্তা
ে�াপািটর্র/স�িত্তর িঠকানা
গয্াের�ােরর নাম
অনয্ানয্ িনরাপত্তা

েলােনর িনরাপত্তা সাধারণত ভােব স�িত্তর জনয্ েদওয়া সুেদর অথর্ িদেয় করা হে� এবং / বা অিতির� স�িত্তেক অিতির�
িনরাপত্তা িহসােব ধরা হে� / গয্াের�ারস িহসােব অনয্ েকানও অিতির� িনরাপত্তা েভেব করা হে� েযমন ইএইচএফএল করেত চায়
ঋণ�হীতা/েদর অনুেমািদত েলােনর স�েকর্ িব�ৃ ত ভােব জানার জনয্ েলান এি�েম� এবং অনুেমাদন প� পড়ার এবং েসটা েবাঝার
পরামশর্ েদওয়া হয় ।

IV. স�িত্ত / ঋণ�হীতার বীমা
ইএইচএফএল কতৃর্ ক �হণেযাগয্ একিট মূেলয্র জনয্ ঋণ�হীতার বীমা এবং অনয্ানয্ �থাগত ঝুঁ িক ও িবপিত্তগিলর েযমন, আগন এবং

অনয্ানয্ গতানুগিতক ঝুঁ িক ও িবপেদর িবরে� স�িত্ত সুরি�ত রাখেত বীমা কের রাখা হয় । ইএইচএফএল এই বীমা পিলিস অনুসাের
একমা� সুিবধােভাগী হেবঃ
স�িত্ত বীমা:
ঋণ�হীতার বীমা:

V. েলান িবতরেণর শতর্াবলী
ইএইচএফএল ঋণ�হীতােক েলান িবতরন বা েযেকােনা িকি� �দান করেব না যিদ না ইএইচএফএল এর িনজ� িবেবচনার এবং
স�ি�র িভিত্তেত হাউিজং েলান অনুেমাদেনর িচিঠ এবং েলান চু ি�প� পূরণ করা হয়। যার কেয়কিট িনেচ েদওয়া আেছঃ
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ঋণ�হীতােক অবশয্ই ইএইচএফএেলর �েয়াজনীয় ঋেণর জনয্ েযাগয্তা পিরপূণর্ করেত হেব বা �মান করেত হেব।
েলান অনুেমাদেনর িচিঠ এবং েলান চু ি�প�েত উে�িখত সকল দ�ােবজ বা ডিকউেম� জমা করেত হেব
েলান চু ি�প� এবং অনয্ানয্ েলান অ�ভুর্ � ডিকউেমে�র কাজ স�াদন করেত হেব
িকি�র টাকা েদওয়ার জনয্ আগািম তািরেখর েচকগিল/ইিসএস জমা করেত হেব
ইএইচএফএেলর জনয্ িনরাপত্তার আেয়াজন করেত হেব
ঋণ�হীতােক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয তার স�িত্তর (িনরাপত্তার) স�ূণর
র্ েপ �� এবং িবপণনেযাগয্
িশেরানাম আেছ এবং স�িত্তিট এেকবাের েয েকােনা দায়ব�তা েথেক মু�।

g. তার চাকির / েযাগােযােগর িববরেণর েকানও পিরবতর্ ন হেল েসই স�েকর্ ইএইচএফএলেক অবশয্ই জানােত হেব
h. েলান িবতরেনর বয্বহার স�িত্তর অিধ�হণ / িনমর্ােণর িদেক বা িক ভােব েসটা বয্বহার হে� েসই বয্াপাের
িনিদর্ �ভােব জানােত হেব। িনমর্ােণর ে�ে�, েলান িবতরণ করা হেব িনমর্ােণর পযর্ায় অনুসাের।
i.
j.

পূণর্ অনুেমাদন পিরমাণ িবতরণ না হওয়া পযর্� ি�-ইএমআই সুদ ধাযর্ করা হেব
েলােনর ে�ে� িডফ� এর েকােনা ঘটনা ঘটেল হেব না েলান চু ি�পে� িডফে�র ঘটনার কথা উে�খ
করা আেছ
k. েকানও পিরি�িতেত এমন ঘটেত পাের না , যােত ইএইচএফএল এর মতামতেক ঋণ �হীতা এবং ঋণ�হীতার �ারা
ঋণ �হেণর জনয্ জমা করা েলােনর চু ি�প� এবং অনয্ানয্ �য্া�াডর্ ডিকউেম� ঋণ�হীতার ে�ে� জমা করা অস�ব
হেয় ওেঠ।
l.

এনওিস / ব�ক েদওয়ার জনয্ অনুেমািত / অনুেমাদন এবং িনরাপত্তার সৃি�

VI. েলােনর পিরেশাধ এবং সুদ
সুেদর হার, ি� ইকুেয়েটড মািসক িকি�র সুেদর (PEMII) / ইকুেয়েটড মািসক িকি� (ইএমআই) এবং িকি�র সংখয্া, ঋেণর েময়াদ
ইতয্ািদ স�িকর্ ত তথয্ ঋণ�হীতােক েদওয়া অনুেমাদন পে�র উে�খ করা হেয়েছ। ইএইচএফএল এর েফয়ার �য্াকিটস েকাড অনুযায়ী
ইএইচএফএল-এর সােথ পাওয়া েযাগােযােগর িববরেণ পিরবতর্ নশীল সুেদর হার / িপইএমআইআই / ইএমআই'র েকান ধরেণর
পিরবতর্ ন হেল েসটা ঋণ�হীতােক জানােনা হেব। ঋণ চু ি�পে� উি�িখত েময়ােদ মেধয্ই িনধর্ািরত ইএমআই / িপআইএমআই-েত ঋণ
পিরেশাধ করেত হেব।
ইএইচএফএল -এর েফভাের েপা� েডেটট েচক এিপএমআই/িপ ইএমআইআই এর পিরেশােধর েচেকর মাধয্েম বাধয্তামূলক।
ঋণ�হীতােক অবশয্ই িনি�ত করেত হেবঃ
•

ঋণ�হীতার �ারা মেনানীত বয্া� অয্াকাউে� েডিবট করার জনয্ েযন যেথ� টাকা থােক।

•

ইএমআই েদওয়ার জনয্ �দত্ত েচক / ই��ু েম�গিল বািতল বা ব� করা যােব না। এছাড়াও েয অয্াকাউ�

েথেক িরেপেম� ই��ু েম�িট েতালা হয় েসটা ব� কের েদওয়া বা পিরবতর্ ন করা চলেব না(যিদ না িতিন েসিট ইএইচএফএেলর স�িত
িনেয় েসটার েকান িবকে�র বয্ব�া কেরন)।

•

�াসি�ক তািরেখ বা তার আেগ িকি� পিরেশাধ করেত হেব, যিদ েসটা না হয়, তাহেল বািক েলােনর পিরমাণ এবং সম� জমা
সুদ অিবলে� পিরেশাধেযাগয্ হেয় যােব বা পিরেশাধ করেত হেব। চােজর্র িববৃিতেত িনধর্ািরত িফ পিরেশাধ করার জনয্

ঋণ�হীতা বাধয্ থাকেব।
•

েলােনর চু ি�পে� েলান পিরেশােধর িব�ৃ ত সূ� এবং শতর্ াবলী �িব�াের বণর্না করা আেছ

VII. ওভারিডউ পুনর�ােরর জনয্ িক প�িত অনুসরণ করা হেব েসটা স�েকর্ িব�াের বলা আেছ
িডফ� অব�ায় (অথর্াৎ যিদ ঋণ�হীতার েলােনর অয্াকাউে� িনধর্ািরত তািরেখ িনধর্ািরত টাকা যিদ না েদন বা চু ি�র েকানও ধারা
ল�ন কেরন), তাহেল ঋণ�হীতার কােছ সময় সময় তার েলান অয্াকাউে�র উপর েয েকানও ধরেণর বেকয়া সুেদর অথর্ �দােনর
জনয্ অনু�ারক পাঠােনা হেব িচিঠর মাধয্েম, ফয্া�, েটিলেফােন, ই-েমইল, এসএমএস এবং / বা তৃ তীয় পে�র মাধয্েম যােদর িনযু�
করা হয় সং�েহর উে�েশয্ , ফেলাআপ এবং বেকয়া সং�েহর জনয্। সং�হ প�িতেত িনে�ািলিখতগিল অ�ভুর্ � করা হেয়েছঃ
a.

েটিল-কিলং এবং িপক আপ : এিটেত েফােনর মাধয্েম ঋণ�হীতার সােথ েযাগােযাগ কের ওনােক ওনার িডউ েডেটর

স�েকর্ সেচতন করা হয় এবং বেকয়া তাড়াতািড় পিরেশাধ করার জনয্ অনুেরাধ করা হয়।
b.

িফ� কােলকশনঃ আিতেত ঋণ �হীতার সােথ েদখা কের ওনার কাছ েথেক বেকয়া টাকা েনওয়া হয়। এই কাজগিল

ইএইচএফএেলর কমর্চারীরা বা েকান অনুেমািদত �িতিনিধ কের থােকন। এই েপেম� হয় নগেদ নয় েচক/িডিডর মাধয্েম েনওয়া
এবং েসটার পিরবেতর্ ঋণ�হীতােক িরিস� েদওয়া হয়
c.

ইএইচএফএেলর নীিত অনুযায়ী এবং �েযাজয্ আইনগিলর িবধান অনুযায়ী, �িতিট অপরাধমূলক অয্াকাউে�র

পিরি�িতর উপর িভিত্ত কের আইনী পদে�প েনওয়া হেব।
অতএব, ইএইচএফএল িবিভ� িবভােগর অপরাধমূলক অয্াকাউে�র সিঠক এবং কাযর্কর কভােরজ িনি�ত করার জনয্ ে�� িফ�
িভিজট, িলিখত েযাগােযাগ এবং আইিন বয্ব�া বয্বহার করেত পাের।
VIII. বািষর্ক আউট�য্াি�ং বয্ােল� জাির করার তািরখঃ কা�মার/�াহেকর অনুেরােধ
IX. কা�মার/�াহক সািভর্স
A) পিরদশর্ েনর সময় শাখাগিলঃ সকাল 10টা - সে�য্ 5, েসামবার (পাবিলক ছু িটর িদন ছাড়া)
B) েযেকােনা পিরেষবা সং�া� সমসয্া যার মেধয্ দ�ােবজগিলর জনয্ অনুেরাধ ইতয্ািদ আেছ েসটার জনয্
ঋণ�হীতা ইএইচএফএল এর সােথ েযাগােযাগ করেত পাের :
(i) ইেমইল করনঃ homeservice@edelweissfin.com
(ii) েসামবার েথেক শ�বােরর মেধয্ আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত কল করন 1-800-1026371 (েটাল-ি�) েথেক সকাল 10টা
েথেক িবেকল 5টা পযর্�।
(iii) অনলাইন লগন করনঃ www.edelweisshousingfin.com
C) িনে�ািলিখত ডিকউেম� েদওয়ার সময়সীমাঃ
(i) ঋণ িহসােবর িববৃিত - 2েটা কােজর িদন
(ii) নিথর ফেটাকিপ - 12টা কাযর্িদবস
(iii) ঋেণর 15টা কাযর্িদবেস আসল ডকুেম� ব� / হ�া�র

IX. অিভেযাগ সমাধান
েকান অিভেযাগ / নািলেশর ে�ে�, ঋণ�হীতা িন�িলিখত কারও মাধয্েম আমােদর কেপর্ােরট অিফেসর সােথ েযাগােযাগ করেত
পােরন:
িশমতী িশবািল িসে�
ইেমইল: homeservice@edelweissfin.com
েমল: এেডলউইজ হাউিজং ফাইনয্া� িলিমেটড, এেডলউইজ হাউজ, দ�র িসএসিট েরাড, কালীনা, মু�াই
- 400 098; েটিলেফান : 022 – 4272 2554/ / েটাল ি� নং : 1-800-1026371
িবষয়িট পরী�া করার পর, এই ধরেনর সমসয্া / অিভেযাগ �াি� েথেক ছয় (6) স�ােহর মেধয্, আমােদর �িতি�য়া সহ
ঋণ�হীতােক যথাযথ উত্তর িদেত ইএইচএফএল আ�াণ �েচ�া করেব।
�াহকিট যিদ েকা�ািনর কাছ েথেক �িতি�য়া না পান বা �া� �িতি�য়া েথেক অস�� হন, তেব অিভেযাগকারী অনলাইন েমােডর
মাধয্েম িল�িট বয্বহার কের http:// grids.nhbonline.org.in অিভেযাগ দািখল কের নয্াশনাল হাউিজং বয্াে�র অিভেযাগ
সংেশাধন
েসলিট
েদখেত
পােরন,
অথবা
অফলাইন
েমােড
িল�
অনুসাের
পাওয়া
ফরময্ােট
http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/LodgingComplaint-AgainstHFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf , নীেচ উি�িখত িঠকানায় অিভেযাগ জানােত পারেবন।
কমে�ই� িরে�েসল েসল, িডপাটর্েম� অফ েরগেলশন এ� সুপারিভশন, নয্াশনাল হাউিজং বয্া�, 4
হািবটয্াট েস�ার, েলািধ েরাড, নতু ন িদি� - 110 003

থর্

তল, েকার -5 এ, ইি�য়া

এভােবই স�ত হয় েয েলােনর িব�ািরত সূ� এবং শতর্ াবলী অনুযায়ী, এখােন পািটর্গিল েলােনর চু ি�প� এবং তােদর �ারা পিরচািলত
অনয্ানয্ িনরাপত্তা ডিকউেম�গিলর উপর িনভর্ র করেব বা তােদর উপর িনভর্ র করেব।
আিম / আমরা ঋণ�হীতা িনি�ত কির এবং েঘাষণা কির েয উপেরর শতর্ াবলী আমার / আমােদর / আমােদর কােছ আমােদর /
আমােদর �ানীয় ভাষােত উপেরর শতর্ াবলী িদেয়েছন েকা�ানীর

�/�মিত। আিম / আমরা উপের উি�িখত

সূ� এবং শতর্ াবলী বুঝেত েপেরিছ এবং েসটার সােথ স�ত, িনি�ত এবং এটা স�ূণর
র্ েপ েমেন চলার েঘাষণা করিছ। আিম / আমরা
সবেথেক গর�পূণর্ সূ� এবং শতর্ াবলীর কিপ েপেয়িছ বেল �ীকার করিছ
ঋণ �হীতার(েদর) নাম

এেডলওয়াইস হাউিজং ফাইনা� িলিমেটড

হ�া�র(গিল)

অনুেমািদত �া�র

