સૌથી અગત્યના નનયમો અને શરતો
એડલવેઇઝ હાઉનસિંગ ફાઇનાન્સ લલનમટેડ
ની વચ્ચે
મુખ્ય નનયમો અને શરતો

ઋણ માટે જે સંમનત સધાઇ તે માટેના

અરજદાર
સહ-અરજદાર
સહ-અરજદાર
(હવે પછીથી જેનો વ્યક્તિગિ રીિે અને/અથવા સામ ૂહહકપણે “ઋણધારક/ઋણધારકો” િરીકે ઉલ્લેખ કરવામાાં આવશે)
અને
એડલવેઇઝ હાઉનસિંગ ફાઇનાન્સ લલનમટેડ (ઇએચએફએલ)

ઉપરોક્ત ઋણ ખાતાંને લગતા મહત્ત્વના નનયમો અને શરતો, ટં કમાં નીચે જણાવવામાં આવયાં છે :
I. ઋણની નવગતો:ઋણની રકમ
ઋણનો હેત ુ (યોજના)

બાાંધકામ/ખરીદ/વવસ્િરણ/નવીનીકરણ/સુધારાવધારા/ગીરો

(મોર્ટ ગેજ)/પ્લોર્/સાંયતુ િ/વાણણજ્યયક/(અન્ય કોઇ હોય િો કૃ પા કરીને જણાવો)
પ્રવિ વર્ટ [ક્સ્થર / ચણલિ/બાંને – વાવર્િક/ માવસક]

પ્રકાર (સ્થાયી અથવા ચલલત
અથવા બંને/
%પ્રવિ વર્ટ (

વસલવાપાત્ર વયાજ

% સાંદર્ટ દર -

ઋણ માર્ે; અને/અથવા

% માર્જિન) િરિા વ્યજ દરનાાં
% ક્સ્થર દરનાાં ઋણો માર્ે)

વર્ટ

મુદત
માવસક

હપ્તાના પ્રકાર
ઋણમોકફી (મોરે ટોરરયમ) અથવા
સહાયકી (સબનસડી)
વયાજ દરની તારીખ
જાણ

વ્યાજ દરમાાં કોઇ પણ પહરવિટનની જાણ ઋણધારકને, ઇએચએફએલ પાસે િેની જે

સંદેશાવયવહારનાં

સાંપકટ વવગિો ઉપલબ્ધ હશે િેના પર, એસએમએસ/ઇ-મેલ/કુ હરયર અથવા જે-િે

માધ્યમો (યોગ્ય માધ્યમ ઉપર

સમયે પ્રચણલિ એવાાં અન્ય કોઇ પણ વીજાણુ માધ્યમ દ્વારા યોગ્ય રીિે કરવામાાં

ખરાંની નનશાની કરો)

આવશે.

વયાજ

દરમાં

કરવા

માટે

ફેરફારની

II. ફી અને અન્ય દરો :
અરજી વખતે

પ્રહિયા ફી :
સીઇઆરએસએઆઇ શુલ્ક :

જો ઋણ મંજર/ફાળવણી ન
કરાય તો ફી પાછી

ઋણ મેળવવા માર્ે ગ્રાહકે પ્રહિયા ફી િરીકે જે રકમ ચ ૂકવી હોય િે પાછી મળવાપાત્ર નથી.

મળવાપાત્ર (રરફં ડેબલ)
લાગુ પડિાાં શુલ્ક અને અન્ય દર વવશેની વવગિો, એમઆઇર્ીસી દસ્િાવેજની સાથેનાાં ણબડાણમાાં શુલ્ક અને દર વવર્ાગમાાં
આપવામાાં આવી છે અને અમારી વેબસાઇર્ https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges ઉપર પણ િેને
અદ્યિન કરવામાાં આવ્યાાં છે .
લાગુ પડિા કાયદાઓ અંિગટિ કરો, ડય ૂર્ીઓ, ફરર્જજયાિ ઉઘરાણાાં (લેવી) અને સેસ વગેરેમાાં કદાચ વખિોવખિ સુધારા
કરવામાાં આવે અને ઉપરોકિ જણાવાયેલી ફી અને/અથવા દરો ઉપરાાંિમાાં િે બધાાં વસ ૂલવામાાં આવશે. દરો છે લ્લામાાં છે લ્લી
િારીખ મુજબના છે અને વખિોવખિ િે પહરવિટનને આધીન છે . કાંપની પોિાની વેબસાઇર્ ઉપર વખિોવખિ િેની
સુધારાયેલી આવવૃ િને અદ્યિન કરિી રહેશે.
ફી, દરો, ખચટ અને દાવાઓને લગિા વનયમો અને શરિો, ઋણ કરારનામામાાં વવગિવાર જણાવવામાાં આવ્યાાં છે .
III. ઋણ માટે જામીનગીરી

નમલકતનું સરનામું
બાંયધરીદાતા(ગેરન્ટર)નું નામ
અન્ય જામીનગીરી

જે વમલકિ માર્ે ઋણ આપવામાાં આવ્યુ ાં હશે િેની જામીનગીરી િરીકે સામાન્ય રીિે, વમલકિ પરનુ ાં જામીનગીરી વ્યાજ હશે
અને/અથવા ઇએચએફએલ દ્વારા આપવામાાં આવેલા આદે શ મુજબ વધારાની વમલકિ/બાાંયધરીદાિા િરીકે અન્ય કોઇ
પણ વધારાની જામીનગીરી હશે. ઋણધારક/ઋણધારકોને ર્લામણ કરવામાાં આવે છે કે િેઓ માંજૂર કરાયેલાાં ઋણની
જામીનગીરીની વવગિો જાણવા માર્ે ઋણ કરારનામુ ાં જોઇ જાય.
IV. નમલકત/ઋણધારકનો વીમો
V. (ઇએચએફએલ)

ઋણધારક, વમલકિને આગ અને અન્ય જાણીિાાં જોખમો િેમ જ નુકસાનો સામે રક્ષણ પ ૂરુાં પાડવા માર્ે, ઇએચએફએલને
સ્વીકાયટ હોય િેવી કાંપનીનો. વીમામાાં, એકમાત્ર લાર્ાથી િરીકે ઇએચએફએલનુ ાં નામ રહેશ.ે

સ્થાવર નમલકતનો વેરો :
ઋણધારકનો વીમો:

VI.

ઋણની ફાળવણી માટે શરતો

ઇએચએફએલના ગૃહ ઋણ માંજૂરી પત્ર િેમ જ ઋણ કરારનામામાાં જણાવવામાાં આવેલી શરિોનુ ાં પાલન થતુ ાં ન હોય,
ઇએચએફએલના સાંિોર્ મુજબનુ ાં ન હોય િો ઇએચએફએલ ઋણધારકને ઋણની અથવા હપ્િાની ફાળવણી નહીં કરે અને
િે એકમાત્ર ઇએચએફએલના વવવેકને આધીન છે . િેમાાંની કેર્લીક નીચે જણાવાયા મુજબ છે :
a.

ઋણધારકની િેહડર્પાત્રિા, ઇએચએફએલ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવ્યા મુજબની હોવી અવનવાયટ છે .

b. માંજૂરી પત્ર/ઋણ કરારનામામાાં જણાવાયા મુજબના જરૂરી િમામ દસ્િાવેજો સોંપવા
c.

ઋણ કરારનામુ ાં અને િેવા બીજા સહાયક દસ્િાવેજોને અમલી બનાવવા.

d. હપ્િાઓ ર્રપાઇ કરવા પેર્ે પાછલી િારીખના ચેક (પોસ્ર્ ડેર્ેડ)/ઇસીએસ (ઇલેતરોવનક તલીઅહરિંગ વસસ્ર્મ)
વગેરે સોંપવા.

e.

ઇએચએફએલની િરફેણમાાં જામીનગીરી િૈયાર કરાવવી.

f.

ઋણધારકે અચ ૂકપણે ખાિરી કરવાની રહેશે કે િે પોિે વમલકિ (જામીનગીરી)ના સાંપ ૂણટ, સ્પષ્ર્ અને
બજારપાત્ર (માકે ર્ેબલ) હક (ર્ાઇર્લ) ધરાવે છે િેમ જ કવથિ વમલકિ સાંપ ૂણટપણે બોજામુતિ છે અને િે
કોઇપણ પ્રકારની જવાબદારીથી મુતિ છે .

g. પોિાના રોજગાર/સાંપકટ ની વવગિોમાાં કોઇ પણ ફેરફાર થાય િો િેની ઇએચએફએલને જાણ કરવી.
h. ફાળવણી કરાયેલી રકમનો ઉપયોગ વમલકિ પ્રાપ્િ કરવા/બાાંધકામ કરવા માર્ે અથવા િો જણાવવામાાં
આવેલા ચોક્કસ ઉપયોગ માર્ે કરાવો જોઇએ. બાાંધકામના સાંજોગોમાાં ફાળવણીને, બાાંધકામ િબક્કાની
સાથે સાાંકળવામાાં આવશે.
i.

યયાાં સુધી પ ૂરે પ ૂરી રકમ ફાળવાઇ ન જાય તયાાં સુધી પ ૂવટ-સમાહ (વપ્ર-ઇતવેર્ેડ મન્થલી ઇન્સ્ર્ૉલમેન્ર્-ઇએમઆઇ)
વ્યાજ વસ ૂલવામાાં આવશે

j.

ઋણ પર કોઇ પણ પ્રકારની કિટવ્યચ ૂકના સાંજોગો થયા હોવા જોઇએ નહીં. કિટવ્યચ ૂકના
સાંજોગો કયા કહેવાય િે વવશે ઋણ કરારનામામાાં જણાવાયુ ાં છે .

k. મુજબ એવા કોઇ સાંજોગો ઊર્ા થયા હોવા જોઇએ નહીં કે ઇએચએફએલના અણર્પ્રાય મુજબ જેને કારણે
ઋણધારક માર્ે કરારનામામાાં જણાવાયા મુજબની િેમ જ ઋણ મેળવવા માર્ે અમલી બનાવાયેલા અન્ય
વનયમાનુસારના દસ્િાવેજોની જવાબદારીઓ પ ૂરી કરવાનુ ાં અશક્ય કદાચ બને.
l.

ગીરો વગેરે અને જામીનગીરી બનાવવા માર્ે નાવાાંધા પ્રમાણપત્ર (નો ઑબ્જેતશન સહર્િહફકેર્એનઓસી)/પરવાનગી/માંજૂરી

VII. ઋણની ચકવણી અને વયાજ

વ્યાજ દર, પ ૂવટ-સમાન માવસક હપ્િા (વપ્ર-ઇતવેર્ેડ ઇન્સ્ર્ૉલમેન્ર્ ઇન્ર્રે સ્ર્-પીઇએમઆઇઆઇ)/સમાહ (ઇતવેર્ેડ મન્થલી
ઇન્સ્ર્ૉલમેન્ર્-ઇએમઆઇ) અને હપ્િાઓની સાંખ્યા, ઋણની મુદિ- આ વવગિો ઋણધારકને પાઠવવામાાં આવેલા માંજૂરી
પત્રમાાં જણાવવામાાં આવી છે . વ્યાજ/પીઇએમઆઇઆઇ/ઇએમઆઇના ગોઠવણીપાત્ર દરમાાં કોઇ પણ બદલાવની જાણ
ઋણધારકને ઇએચએફએલની વાજબી વ્યવહાર નીવિ પ્રમાણે અને ઇએચએફએલ પાસે ઉપલબ્ધ સાંપકટ વવગિો અનુસાર

કરવામાાં આવશે. ઋણકરારનામામાાં જણાવાયા અનુસારની લેણી િારીખે, વનવિિ ઇએમઆઇ/પીઇએમઆઇઆઇ મુજબ
ઋણ ર્રપાઇ કરવાનુ ાં રહેશ.ે
ઇએમઆઇ/પીઇએમઆઇઆઇની પુનઃચ ૂકવણી, ઇએચએફએલનાાં નામમાાં ઇસીએસ/પાછલી િારીખના ચેક (પીડીસી) દ્વારા
કરવી અવનવાયટ છે .

ઋણધારકે આટલું અચક સુનનનિત કરવાનું રહેશે કે :
•

ઋણધારકનાાં જે બૅંક ખાિાાંમાાંથી રકમ ઉધારવાનુ ાં નક્કી કરાયુ ાં હોય િેમાાં પ ૂરિી વસલક જમા છે .

•

જે ચેક/સાધન (ઇન્સ્ૂમેન્ર્) ઇએમઆઇની ચ ૂકવણી માર્ે આપવામાાં આવ્યો હોય િે રદ્દ કરવા/ચ ૂકવણી રોકવાની
સ ૂચના આપવી નહીં. જે ખાિાાં ઉપર ચ ૂકવણી સાધન (ઇન્સ્ૂમેન્ર્) લખવામાાં આવ્યુ ાં હોય િે બાંધ કરવુ ાં નહીં કે બદલવુ ાં
નહીં (વસવાય કે ઋણધારક, ઇએચએફએલ સાંમિ હોય િેવી રીિે ચ ૂકવણી કરવા માર્ેની વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા કરે ).

•

સાંબવાં ધિ લેણી િારીખે અથવા િે પહેલાાં હપ્િો ચ ૂકવવાનો રહેશે, પરાં ત ુ જો િે ન ચ ૂકવાય િો, બાકી ઋણ રકમ અને
ર્ેગ ુાં થયેલ ુાં બધુ ાં વ્યાજ િાતકાણલકપણે લેણાાં અને ચ ૂકવવાપાત્ર બનશે. ઋણધારક, દરોનાાં પત્રકમાાં જણાવાયા
મુજબની બધી ફી ચ ૂકવવા માર્ે પણ જવાબદાર બનશે.

•

ઋણ ર્રપાઇ કરવા માર્ેના વનયમો અને શરિો, ઋણ કરારનામામાાં વવગિવાર જણાવવામાાં આવ્યાાં છે .

VIII. ચડત લેણાંઓની વસલાત માટે અનુસરવામાં આવનારી પ્રરિયા, ટં કમાં જણાવાઇ છે

કિટવ્યચ ૂકના સાંજોગોમાાં (ઉદાહરણ િરીકે- ઋણધારક દ્વારા ઋણ ખાિાાંની બાકી રકમની ચ ૂકવણી લેણી િારીખે ન થાય
અથવા િો કરારનામાાંની કોઇ કલમનો ર્ાંગ થાય), ઋણધારકને િેનાાં ઋણ ખાિાાંની કોઇ પણ બાકી રકમની ચ ૂકવણી માર્ે
ર્પાલ દ્વારા, ફેતસ, ર્ેણલફોન, ઇ-મેલ, એસએમએસ અને/અથવા વસ ૂલાિ કરવા માર્ે નીમવામાાં આવેલા ત્રાહહિ પક્ષ દ્વારા
વખિોવખિ ચ ૂકવણી કરવા, ફૉલોઅપ અને વસુલાિ માર્ે યાદ કરાવિાાં, કહેિાાં રહેવામાાં આવશે. વસ ૂલાિ કરવાની
પદ્ધવિમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
a.

ફોન (ટેલલ-કૉલલિંગ) અને લેવા જવું (નપક અપ) : િેમાાં ફોન ઉપર ઋણધારકનો સાંપકટ કરવા અને ઋણ ચ ૂકવણી

કરવાની લેણી િારીખ ચ ૂકાઇ ગઇ હોવાની જાણ કરવાનો િેમ જ બાકી રકમ બને િેર્લી જલદી ર્રી જવા માર્ે અનુરોધ
કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
b.

ફીલ્ડ વસલાત : આ પદ્ધવિમાાં ઋણધારકને મળીને બાકી રકમ લઇ આવવાનો સમાવેશ થાય છે . આ પ્રવ ૃવિ

ઇએચએફએલના કમટચારીઓ દ્વારા અથવા અવધકૃિ પ્રવિવનવધઓ દ્વારા કરવામાાં આવશે. રકમ કાાં િો રોકડમાાં અથવા
ચેક/ડીડી સ્વરૂપે મેળવવામાાં આવશે અને ઋણધારકને િેની રસીદ આપવામાાં આવશે.
c.

કિટવ્યચ ૂક થઇ હોય િેવાાં દરે ક ખાિાાંના સાંજોગોને આધારે , ઇએચએફએલની નીવિ અને લાગુ પડિા

કાયદાઓની જોગવાઇ અનુસાર કાયદાકીય કાયયવાહી કરવામાાં આવશે.
આથી ઇએચએફએલની નીવિ અને લાગુ પડિા કાયદાઓની જોગવાઇ અનુસાર ફીલ્ડ મુલાકાિ, લેણખિ સાંદેશાવ્યવહાર અને
કાયદાકીય પગલાાંઓનો બનેલો વમશ્ર િેમ જ વવચારપ ૂણટ અણર્ગમ અપનાવશે.
IX.

વાવર્િક બાકી રકમ પત્રક (આઉર્સ્ર્ૅનન્ડિંગ બૅલેન્સ સ્ર્ેમેન્ર્) બહાર પાડવાની િારીખ : ગ્રાહકની વવનાંિી મુજબ.

X. ગ્રાહક સેવાઓ

A) મુલાકાતનો સમય –શાખાઓ : સવારના 10 –સાાંજના 5, સોમથી શુિ (જાહેર રજાઓ વસવાય)
B) દસ્તાવેજો મેળવવા માટેની નવનંતી સરહત, સેવા સંબનં ધત કોઇ પણ મુદ્દે, ઋણધારક, ઇએચએફએલનો સંપકય , નીચે
જણાવાયેલી રીતોએ કરી શકે છે :

(i) ઇમેલ સરનામુ ાં homeservice@edelweissfin.com
(ii) અમારો સાંપકટ અહીં કરો 1-800-1026371 (વનઃશુલ્ક) between સોમવારથી શુિવાર દરમ્યાન, સવારના 10થી સાાંજના 5
સુધી
(iii) ઑનલાઇન માર્ે લોગઑન કરો અહીં www.edelweisshousingfin.com
C) નીચે જણાવેલા દસ્તાવેજો આપવા માટેની સમયમયાયદા :
(i) ઋણ ખાિાાંપત્રક- 2 કામકાજી હદવસ
(ii) ર્ાઇર્લ દસ્િાવેજની ફોર્ોકૉપી -12 કામકાજી હદવસ
(iii) ઋણ પ ૂરુાં થિાાં/હસ્િાાંિર કરિાાં અસલ દસ્િાવેજો પરિ કરવા – 15 કામકાજી હદવસ.

IX. ફરરયાદ નનવારણ
કોઇ પણ ફહરયાદ/િકરારના સાંજોગોમાાં ઋણધeરક, નીચેનાાં કોઇ પણ માધ્યમ દ્વારા અમારાાં કોપોરે ર્ કાયાટલયનો સાંપકટ
કરી શકે :
શ્રીમિી વશવાલી વશિંદે
ઇમેલ: homeservice@edelweissfin.com
મેલ : એડલવેઇઝ હાઉવસિંગ ફાઇનાન્સ ણલવમર્ેડ, એડલવેઇઝ હાઉસ, સી.એસ.ર્ી.માગટ, કાણલના,
મુબ
ાં ઇ-400 098; ર્ેણલફોન: 022 – 4272 2554/ /ર્ોલ ફ્રી િમાાંક: 1-800-1026371
ઇએચએફએલનો પ્રયતન રહેશે કે મામલાની િપાસ કયાટ પછી, આવી કોઇ ફહરયાદ મળ્યાનાાં છ (6) અઠવાહડયાાંની
અંદર, ઋણધારકને અમારા િરફથી જવાબ આપવામાાં આવે.
જો ગ્રાહકને કાંપની િરફથી પ્રવિર્ાવ ન મળે અથવા િો િેને મળે લા પ્રવિર્ાવથી િે અસાંત ુષ્ર્ હોય િો, ફહરયાદી, આપેલી
ણલિંક http://grids.nhbonline.org.in પરથી ઑનલાઇન થઇને નેશનલ હાઉવસિંગ બૅંકના ફહરયાદ વનવારણ વવર્ાગ
પાસે

પોિાની

ફહરયાદ

નોંધાવી

શકે

છે

અથવા

િો

ઑફલાઇન

રીિે,

આપેલી

ણલિંક

http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/LodgingComplaint-AgainstHFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf ,પરથી, ફહરયાદ નોંધાવવા માર્ે સ ૂચવવામાાં આવેલાાં માળખાાંમાાં,
ફહરયાદ/િકરાર લખીને, નીચે આપેલાાં સરનામાાં પર ર્પાલથી મોકલી શકે છે :
ફહરયાદ વનવારણ વવર્ાગ, વનયમન અને દે ખરે ખ વવર્ાગ (હડપાર્ટ મેન્ર્ ઑફ રે ગ્યુલેશન ઍન્ડ સુપરવવઝન), 4th th થો માળ,
કોર-5એ, ઇનન્ડયા હેણબર્ેર્ સેન્ર્ર, લોધી માગટ, નવી હદલ્લી – 110 003
આથી એવી સાંમવિ સધાઇ છે કે ઋણના વવગિવાર વનયમો અને શરિો માર્ે, અહીં જણાવાયેલા પક્ષકારોએ ઋણ કરારનામુ ાં
અને અન્ય જામીનગીરી દસ્િાવેજો જે અમલી બનાવાયા છે /િેમના દ્વારા અમલી બનાવવામાાં આવશે- િે જોઇ જવા અને
િેના પર આધાર રાખવો.
હુ/
ાં અમે ઋણધારકો આથી સમથટન આપીએ છીએ અને જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોતિ વનયમો અને શરિો, મેં/અમે વાાંચી
છે /અમને કાંપનીના

શ્રી/સુશ્રી ...........દ્વારા અમારી પ્રાદે વશક

ર્ાર્ામાાં વાાંચી સાંર્ળાવવામાાં આવી છે . મને/અમને, ઉપર જણાવાયા મુજબના વનયમો અને શરિો સમજાયાાં છે અને િે

બાબિે સાંમવિ આપુ ાં છાં/આપીએ છીએ, પુનષ્ર્ કરુાં છાં/કરીએ છીએ અને િે બાંધનકિાટ હોવાની ઘોર્ણા કરુાં છાં/કરીએ છીએ.
હુ/
ાં અમે સૌથી અગતયના વનયમો અને શરિોની નકલ મળ્યાનુ ાં સ્વીકારુાં છાં/સ્વીકારીએ છીએ.
ઋણધારક(ઋણધારકો)નાં નામ

એડલવેઇઝ હાઉનસિંગ ફાઇનાન્સ લલનમટેડ

હસ્તાક્ષર (હસ્તાક્ષરો)

અનધકૃત હસ્તાક્ષરકતાય

