വളെര ്രപധാനെപ്പട്ട ധാരണകള�ം, വ�വസ്ഥകള�ം
ഏദൽവീസ് ഹൗസിങ്ങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്
വായ്പയുെട വളെര ്രപധാനെപ്പട്ട ധാരണകള�ം, വ�വസ്ഥകള�ം തമ്മിൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത്:
അേപക്ഷകൻ
സഹ അേപക്ഷകൻ
സഹ അേപക്ഷകൻ
(ഇതിന് േശഷം വ�ക്തിപരമാേയാ, ഒരുമിേച്ചാ “പണം കടം എടുത്തിരിക്കുന്നവർ” എന്ന്
വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും).
കൂടാെത
ഏദൽവീസ് ഹൗസിങ്ങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (EHFL)
മുകളിെല േലാൺ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ്രപധാന ധാരണകള�േടയും, വ�വസ്ഥകള�േടയും ചുരുക്കം
ദയവായി താെഴ കാണുക:

I. േലാണിന്െറ വിവരങ്ങൾ:
േലാൺ തുക
േലാണിന്െറ (സ്കീം) ഉേദ്ദശം നിർമ്മാണം / വാങ്ങൽ / വിപുലീകരണം / നവീകരണം /
െമച്ചെപ്പടുത്തൽ / പണയം / േ�ാട്ട് / സംേയാജിതമായ /
വാണിജ�പരമായ/ (മെറ്റെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ ദയവായി
വ�ക്തമാക്കുക
വിധം (ഫിക്സ്ഡ് അഥവാ
േ�ാട്ടിങ്ങ് അഥവാ

്രപതിവർഷം[ഫിക്സ്ഡ് /േവരിയബിൾ/ഡ�ൂവൽ
–വാർഷികം/ മാസികം]

ഡ�ൂവൽ/
പലിശ ചുമത്തുന്നതാണ്

% ്രപതിവർഷം(
%െറഫറൻസ് േററ്റ് % മാർജിൻ) േ�ാട്ടിങ്ങ് േററ്റ് വായ്പകൾക്കായി;
കൂടാെത/അഥവാ
% ഫിക്സ്ഡ് േററ്റ്
വായ്പകൾക്കായി)
വർഷങ്ങൾ

കാലഘട്ടം
തവണയുെട വിധം

മാസികം

നിയമപരമായ അവധി
പലിശ പുതുക്കുന്ന തീയതി
പലിശനിരക്കിെല

പലിശനിരക്കിൽ

മാറ്റങ്ങള�െട

െമയിൽ / െകാറിയർ അെല�ങ്കിൽ തൽക്കാലം ്രപചാരത്തിലുള്ള

സംഭാഷണ

വരുന്ന

രീതികൾ(ബന്ധെപ്പട്ട േമാഡ്

മേറ്റെതങ്കിലും

ടിക്ക് െചയ്യ�ക)

ഇഎച്ച്എഫ്എല�ിൽ
കടം

ഏത്

മാറ്റവും

ഇലക്േ്രടാണിക്
ലഭ�മായ

വാങ്ങുന്നയാള�മായി

ആശയവിനിമയം നടത്തും.

എസ്എംഎസ്

മാർഗത്തിലൂെട

േകാൺടാക്റ്റ്
ഉചിതമായ

/

ഇവഴി

വിശദാംശങ്ങളി
രീതിയിൽ

II. ഫീസും മറ്റ് ചാർജുകള�ം
ആ�ിേക്കഷനിൽ

െ്രപാസസ്സിങ്ങ്
ഫീസ് CERSAI
ഫീ

േലാൺ
അനുവദിച്ചിെല�ങ്കിൽ/വിതര
ണം െചയ്തിെല�ങ്കിൽ ഫീസ്
തിരിച്ച് ലഭിക്കും

:

േലാൺ കിട്ട�ന്നതിന് കസ്റ്റമർ നൽകിയ െ്രപാസസിങ്ങ് ഫീസ്
തിരിച്ച് ലഭിക്കില�

MITC
േരഖകള�െട
അനുബന്ധമായി
ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
ഫീസ്
&
ചാർജുകളിൽ
ബാധകമായ
മറ്റ്
ഫീസുകള�െടയും
മറ്റ്
ചാർജുകള�െടയും
വിശദാംശങ്ങേളക്കുറിച്ച്
പരാമർശിച്ചിട്ട�ണ്ട് കൂടാെത അതിനായി അപ്േഡറ്റ് െചയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള�െട െവബ്ൈസറ്റ്
സന്ദർശിക്കുകhttps://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges
സമയാസമയം
നികുതികള�ം,
ഡ�ൂട്ടികള�ം,
കരം
നികുതി
മുതലായവ
നിയമങ്ങൾക്ക്
വിേധയമായി മാറ്റാവുന്നതാണ്, മുൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസിലും/മറ്റ് ചാർജുകളിലും ചാർജ്
ചുമത്തുന്നതായിരിക്കും. സമയാസമയം തീയതിയിലും, വിഷയത്തിലും മാറ്റം വരും. െവബ്
ൈസറ്റിെല മാറ്റിയ േവർഷനിൽ കമ്പനി സമയാസമയമ അപ്േഡറ്റ് െചയ്യ�ന്നതാണ്.
ഫീസ്, ചാർജ്, െചലവ്, െ�യിം വിശദമായ ധാരണകള�ം, വ�വസ്ഥകള�ം േലാൺ എ്രഗിെമന്റിൽ
വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

III. േലാണിന്െറ െസക�ൂരിറ്റി
േ്രപാപ്പർട്ടിയുെട വിലാസം
ഗ�ാരണ്ടി നിന്ന ആള�െട
േപര്
മറ്റ് െസക�ൂരിറ്റി

േലാണിന്െറ െസക�ൂരിറ്റി സാധാരണ േ്രപാപ്പർട്ടിയുെട െസക�ൂരിറ്റി ഇന്ററൻസ് ആയിരിക്കും
അത് ഫിനാൻസ് െചയ്തിരിക്കുന്നു അഥവാ കൂെട/അഥവാ അധിക സ�ത്തിന്െറ സ�ഭാവത്തിൽ
അധിക െസക�ൂരിറ്റി/EHFL ഉത്തരവ് െകാടുക്കുന്നത്. േലാൺ അനുവദിച്ചതിന്െറ െസക�ൂരിറ്റി
വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് കടം വാങ്ങിച്ചവർ/േലാൺ എ്രഗിെമന്റും അനുവദിച്ച െലറ്ററും
പരിേശാധിക്കാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു.

IV. േ്രപാപ്പർട്ടി/കടം വാങ്ങിച്ചവരുെട ഇൻഷ�റൻസ്

കടം വാങ്ങിയ ആൾ തീയിൽ നിന്നും, മറ്റ് പതിവുള്ള അപായങ്ങളിൽ നിന്നും ആസ്തി ഇൻഷ�ർ
െചയ്ത് െവക്കാവുന്നതാണ് ന് ആവശ�മുള്ള ഒരു വിലയിൽ
അംഗീകൃതമായ ഇൻഷ�റൻസ്
കമ്പനി. ഇൻഷ�റൻസ് േപാളിസിക്ക് കീഴിൽ EHFL െന തനിച്ച�ള്ള ഗുണേഭാക്താവ് ആക്കാം.

േ്രപാപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് :
കടം വാങ്ങുന്നവരുെട ഇൻഷുറൻസ്:

V. േലാൺ തിരിച്ച് അടക്കുന്നതിനുള്ള വ�വസ്ഥകൾ
EHFL േലാൺ അഥവാ ഇൻസ്റ്റാൾെമന്റ് കടക്കാരന് തിരിച്ച് അടക്കുന്നതായിരിക്കില�, അതിനായി
ഹൗസിങ്ങ്
േലാൺ
അനുവദിച്ച
െലറ്ററും,
േലാൺ
എ്രഗിെമന്റും
സമ്മതിച്ച
EHFL
ന്െറ
സംതൃപ്തിക്കും, തനിച്ച�ള്ള േവർതിരിവിനും അനുസരിച്ചിരിക്കണം. അവയിൽ കുറച്ച് താെഴ
െകാടുത്തിട്ട�ണ്ട്:

a. EHFL ന്െറ്രപശംസാേയാഗ�തയുെട ആവശ�ം കടം േമടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
b. സാൻക്ഷൻ െലറ്ററിൽ/ േലാൺ എ്രഗിെമന്റിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല എല�ാ ബന്ധെപ്പട്ട
േരഖകള�ം സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം.

c. േലാൺ എ്രഗിെമന്റ് നടപ്പിലാക്കലും, മറ്റ് അനുബന്ധ േഡാക�ുെമന്റുകള�ം.
d. ഇൻസ്റ്റാൾെമന്റായി തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്നതിനുള്ള േപാസ്റ്റ് േഡറ്റഡ് െചക്ക്/ECS
e.
f.

എന്നിവയുെട സമർപ്പണം.

EHFL ന് അനുകൂലമായി െസക�ൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കൽ.
കടം വാങ്ങുന്നയാൾ അത് ഉറപ്പാക്കണം സ�ത്തിന് സമ്പൂർണ്ണവും വ�ക്തവും
വിപണനപരവുമായ ജൻമ്രപമാണം ഉെണ്ടന്ന് കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഉറപ്പാക്കണം
(സുരക്ഷ) കൂടാെത പറഞ്ഞ സ�ത്ത് തീർത്തും കടത്തിൽ െപടാത്തതും
ഏെതങ്കിലും ബാധ�തയിൽ നിന്ന് വിമുക്തവുമാണ്.

g. േജാലി/ബന്ധെപ്പടാനുള്ള വിവരത്തിൽ എെന്തങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അത് EHFL െന
അറിയിക്കുക.

h. പണത്തിന്െറ

വിനിേയാഗം
സ�ത്ത്
േനടൽ/നിർമ്മാണത്തിേനാ
അഥവാ
വ�ക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന അവസാന ഉപേയാഗത്തിേനാ ആയിരിക്കും. നിർമ്മാണ
േകസുകളിൽ പണം നല്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന്െറ ഓേരാ േസ്റ്റജിലുമായിരിക്കും.

i.
j.

അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയും െചലവഴിക്കുന്നത് വെര ്രപി-EMI പലിശ
ചുമത്തുന്നതായിരിക്കും.
േലാണിൽ ഡിേഫാൾട്ട് സംഭവിക്കരുത്. േലാൺ എ്രഗിെമന്റിൽ
ഡിേഫാൾട്ട�കേളക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട�ണ്ട്.

k. ഒരു

അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകരുത്, േലാൺ എ്രഗിെമന്റ് അനുസരിച്ച് കടം േമടിച്ച
ആള�െട കടമകൾ നിറേവറ്റാൻ EHFL ന്െറ അഭി്രപായം അസാധ�മാക്കാം കൂടാെത
േലാൺ
ലഭിക്കുന്നതിന്
കടം
േമടിച്ചയാൾ
നിർവഹിക്കുന്ന
മറ്റ്
സ്റ്റാൻേഡർഡ്
േഡാക�ുെമന്റുകള�ം EHFL ന്െറ അഭി്രപായം അസാധ�മാക്കാം.

l.

പണയം െവച്ച വസ്തു മുതലായവയുെട NOC/ഉത്തരവ് അനുമതി നല്കലും,
െസക�ൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കലും

VI. േലാണും, പലിശയും തിരിച്ചടക്കൽ
പലിശ
നിരക്ക്,
്രപി-ഇേക�റ്റഡ്
്രപതിമാസ
പലിശ(PEMII)/തുല�
്രപതിമാസ
തവണ
(EMI)
കൂടാെത തവണയുെട എണ്ണം, വായ്പാ കാലാവധി എന്നിവേയക്കുറിച്ച�ള്ള വിവരങ്ങൾ കടം
േമടിച്ചയാൾക്ക്
നൽകിയിട്ട�ള്ള
അനുമതി
കത്തിൽ
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
പലിശനിരക്കിേനക്കുറിച്ച�ള്ള
വിവരം,
മുൻ
സമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
മാസ
തവണയുെട
പലിശ(PEMII)/സമീകൃത
മാസ
തവണ
(EMI)
കൂടാെത
തവണകള�െട
എണ്ണം,
േലാണിന്െറ
കാലാവധി എന്നിവ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട�ണ്ട്. േലാൺ നിശ്ചിത EMI/PEMIIആയി േലാൺ എ്രഗിെമന്റിൽ
പറഞ്ഞത് ്രപകാരമുള്ള െകാടുേക്കണ്ട തീയതിയി െകാടുേക്കണ്ടതാണ്.
EMI/PEMII യുെട തിരിച്ചടവ് EHFL ന് േവണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ECS/കാലാവധി കഴിഞ്ഞ
െചക്കിലൂെട ഉത്തരവ് നൽകി.

കടം േമടിച്ചയാൾ ഉറപ്പാക്കുക:
•
•

കടം േമടിച്ചയാൾക്ക് എടുക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദിഷ്ട ബാങ്കിൽ ആവശ�ത്തിന് ഫണ്ട് ലഭ�മാണ്.
EMI
തിരിച്ച്
െകാടുക്കുന്നത്
െചക്ക്/ഉപകരണങ്ങൾക്കായി
തുക
ക�ാൻസൽ
െചയ്യാതിരിക്കുന്നതിന്/നിർത്താതിരിക്കുന്നതിന്.
കൂടാെത,
തിരിച്ചടവ്
രീതി
എടുത്തതിന്
േശഷം അക്കൗണ്ട് അടക്കുകേയാ, മാറ്റ�കേയാ െചയ്യരുത്(EHFL ന് അംഗീകാരമായ വിധം

തിരിച്ചടവിനായുള്ള മറ്റ് അേറഞ്ച്െമന്റ് അവൻ/അവൾ ഉണ്ടാക്കാത്തിടേത്താളം)

•

അനുബന്ധ തീയതിേക്കാ, അതിന് മുേമ്പാ ഇൻസ്റ്റാൾെമന്റ് തുക നല്കുക അെല�ങ്കിൽ
കുടിശ്ശിക േലാൺ തുകയും അടിഞ്ഞ് കൂടുയ പലിശയും ഉടെന െകാടുക്ക്േകണ്ടതാണ്.
ചാർജുകള�െട േസ്റ്ററ്റ്െമന്റിൽ ്രപതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസ് നല്കാൻ കടം േമടിച്ചയാൾ
ബാധ�സ്ഥനായിരിക്കും.

•

േലാൺ തിരിച്ച് നൽ കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ ധാരണകള�ം, വ�വസ്ഥകള�ം േലാൺ
എ്രഗിെമന്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട�ണ്ട്.

VII. കുടിശ്ശിക തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതിന് പിന്തുടേരണ്ട നടപടിച്ച�രുക്കം.
പണം അടക്കാെത ഇരുന്നാൽ,(അതായത് പണം കടം എടുത്തയാള�െട േലാൺ അക്കൗണ്ടിെല
കുടിശ്ശിക സമയത്തിന് അടക്കാെത ഇരുന്നാേലാ, എ്രഗിെമന്റിന്െറ ഏെതങ്കിലും േ�ാസിൽ തട്ടിപ്പ്
നടന്നാേലാ) പണം കടം എടുത്തയാൾക്ക് സമയാസമയം േലാൺ അക്കൗണ്ടിൽ കുടിശ്ശിക തുക
നല്കുന്നതിനായി േപാസ്റ്റ്, ഫാക്സ്, െടലിേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ് എം എസ് /അഥവാ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന്, േഫാേളാ അപ്പ് െചയ്യ�ന്നതിന്, നല്കാനുള്ള േശഖരിക്കുന്നതിന് മൂന്നാം
പാർട്ടിെയ
ഏല്പിച്ച്
റിൈമൻഡർ
അയക്കുന്നതാണ്.
കളക്ഷൻ
രീതിയിൽ
താെഴയുള്ളവ
ഉൾെപ്പടുന്നു:

a.

െടലി-േകാളിങ്ങും, പിക് അപ്പ�ം: ഇതിൽ പണം കടം േമടിച്ചയാെള േഫാണിൽ
ബന്ധെപ്പടുന്നതും നല്കാത്ത തീയതിെയക്കുറിച്ച് അവെര അറിയിക്കുകയും, എ്രതയും െപെട്ടന്ന്
ബാക്കിയുള്ള തുക നല്കാൻ ആവശ�െപ്പടുന്നതും ഉൾെപ്പടുന്നു.

b.

ഫീൽഡ് കളക്ഷൻ: അതിൽ കടം വാങ്ങിയ ആെള കാണുന്നതും, നല്കാനുള്ള തുകയുെട
തുക േസഖരിക്കുന്നതും ഉൾെപ്പടുന്നു. ്രപവൃത്തി EHFL ന്െറ ജീവനക്കാരിലൂേടേയാ, അംഗീകൃത
്രപതിനിധികളിലൂേടേയാ
നിർവഹിക്കുന്നു. തുക രൂപയാേയാ അഥവാ െചക്ക്/ഡിഡിയാേയാ
േശഖരിക്കുന്നതാണ്, അതിന്െറ രസീത് കടം േമടിക്കുന്നയാൾക്ക് നല്കുന്നതാണ്.

c.

നിയമ നടപടി സാഹചര�ങ്ങള�െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓേരാ കൃത� വിേലാപമുള്ള
അക്കൗണ്ടിനും, EHFL േപാളിസിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്നതും, ബാധകമായ
നിയമങ്ങള�െട നടപടികൾക്ക് അനുസ്പദവുമായിരിക്കും.

അതുെകാണ്ട്, EHFL വകതിരിവുള്ള ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്, എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ ആശയവിനിമയം,
നിയമ നടപടി ശരിയായ നടപടി ക്കും, ഫല്രപദമായ കവേറജിനുമായി വിവിധ േ്രശണിയിലുള്ള
കൃത� വിേലാപമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നതാണ്.

VIII. വാർഷിക കുടിശ്ശിക ബാലൻസ് േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് നല്കുന്ന തീയതി: ഉപേഭാക്താവിന്െറ അേപക്ഷ

IX. ഉപേഭാക്തൃ േസവനങ്ങൾ
A) സന്ദർശന മണിക്കൂറുകൾ –്രബാഞ്ചുകൾ: 10AM – 5 PM, തിങ്കൾ-െവള്ളി(െപാതു അവധി ദിവസങ്ങൾ
ഒഴിെക)

B) േഡാക�ുെമന്റിന്െറ അേപക്ഷ അടക്കമുള്ള േസവനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ്രപശ്നങ്ങൾക്ക് , പണം
കടം േമടിച്ചയാൾക്ക് EHFL മായി ബന്ധെപ്പടാവുന്നതാണ് :

(i) ഇെമയിൽ െചയ്യ�ക homeservice@edelweissfin.com
(ii) ബന്ധെപ്പേടണ്ട നമ്പർ 1-800-1026371 (േടാൾ ്രഫീ) തിങ്കളിനും, െവള്ളിക്കും ഇടക്ക്
5 P.M വെര.

(iii) ഓൺൈലനിനായി േലാേഗാൺ െചയ്യ�ക www.edelweisshousingfin.com
C) താെഴ പറയുന്ന േഡാക�ുെമന്റുകൾ നല്കുന്നതിനായുള്ള കാലാവധി:

10 A.M മുതൽ

(i) വായ്പാ അക്കൗണ്ടിന്െറ ്രപസ്താവന – 2 ്രപവർത്തി ദിവസങ്ങൾ
(ii) ൈടറ്റിൽ േരഖയുെട േഫാേട്ടാസ്റ്റാറ്റ് – 12 ്രപവർത്തി ദിവസങ്ങൾ
(iii) വായ്പ അടയ്ക്കൽ / വായ്പാ ൈകമാറ്റം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച യഥാർത്ഥ േരഖകൾ തിരിച്ച്
നൽകൽ-15 ്രപവർത്തി ദിവസങ്ങൾ

IX. പരാതി പരിഹാരം

പരാതിേയാ/ആവലാതിേയാ ഉെണ്ടങ്കിൽ, കടം േമടിച്ചയാൾക്ക് താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
ഏെതങ്കിലും മാർഗത്തിലൂെട ഞങ്ങള�െട േകാർപ്പേററ്റ് ഓഫീസുമായി ബന്ധെപ്പടാവുന്നതാണ്:
മിസ്സിസ്. ശിവാലി ഷിെണ്ട
ഇെമയിൽ : homeservice@edelweissfin.com
െമയിൽ: ഏദൽവീസ് ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഏദൽവീസ് ഹൗസ്,
ഓഫ്. C.S.T േറാഡ്, കലിന, മുംൈബ - 400 098; െടലിേഫാൺ: 022 – 4272
2554/ / േടാൾ ്രഫീ നമ്പർ : 1-800-1026371

അത്തരം പരാതി/സങ്കടത്തിന്െറ രസീത് കിട്ടി (6)ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സംഗതിെയെന്തന്ന്
പരിേശാധിച്ചതിന് േശഷം EHFL ന്െറ ്രപയത്നം വഴി കടം േമടിച്ചയാൾക്ക് ഉത്തരം
നല്കുന്നത്.
ഉപേഭാക്താവിന്
കമ്പനിയിൽ
നിന്ന്
്രപതികരണം
ലഭിച്ചിെല�ങ്കിേലാ
അെല�ങ്കിൽ
ലഭിച്ച
്രപതികരണത്തിൽ അതൃപ്തിയുെണ്ടങ്കിേലാ, പരാതിക്കാരന് തന്നിരിക്കുന്ന ഓൺൈലൻ േമാഡിെല
ലിങ്കിലൂെട
േദശീയ
ഭവന
ബാങ്കിന്െറ
പരാതി
പരിഹാര
െസല�ിെന
സമീപിക്കാം
http://grids.nhbonline.org.in അെല�ങ്കിൽ http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging- ComplaintAgainst-HFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf
,
ലിങ്കിൽ
ലഭ�മായ
േഫാർമാറ്റിൽ
നിർേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫ്ൈലൻ േമാഡിൽ താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിേലക്ക് തപാൽ
മാർഗം അയക്കാവുന്നതാണ്:
പരാതി പരിഹാര െസൽ, ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് ഓഫ് െറഗുേലഷൻ ആന്റ് സൂപ്പർവിഷൻ, നാഷണൽ
ഹൗസിങ്ങ് ബാങ്ക്, 4ആമത് നില, േകാർ-5A, ഇന്ത� ഹാബിറ്റാറ്റ് െസന്റർ, േലാധി േറാഡ്, ന�ൂ
ദില�ി– 110 003
വിശദമായ ധാരണകൾക്കും, വ�വസ്ഥകൾക്കുമായി പാർട്ടികൾ േലാൺ എ്രഗിെമന്റിെന
ആ്രശയിക്കാെമന്നും അവർ നിർ വഹിച്ച െസക�ൂരിറ്റി േഡാക�ുെമന്റുകൾ /അവർ
നിർവഹിക്കാവുന്നവയും േലാണിന്െറ ധാരണകൾക്കും, വ�വസ്ഥകൾക്കും അടിസ്ഥാനമായി
വിശമായി അംഗീകരിക്കുന്നു.
ഞാൻ/ഞങ്ങൾ/എനിക്ക് വായിച്ച് തന്നിട്ട�ണ്ട്/ ഞങ്ങൾക്ക്
എന്െറ /
്രപാേദശീക ഭാഷയിൽ
േമൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകള�ം വ�വസ്ഥകള�ം കമ്പനിയുെടമി./മിസ്സിസ്.
കടം
എടുത്ത
ഞാൻ/ഞങ്ങെള
വായിച്ച്
േകൾപ്പിച്ചിട്ട�െണ്ടന്ന്
ഇതിനാൽ
സ്ഥിരീകരിക്കുകയും,
്രപഖ�ാപിക്കുകയും
െചയ്യ�ന്നു.
ഞാൻ/ഞങ്ങൾ
വളെര
്രപധാനെപ്പട്ട
ധാരണകള�േടയും,
വ�വസ്ഥകള�േടയും േകാപ്പിയുെട രശീത് കിട്ടിയ വിവരം അറിയിക്കുന്നു. വളെര ്രപധാനെപ്പട്ട
ധാരണകള�േടയും & വ�വസ്ഥകള�േടയും േകാപ്പിയുെട ഒരു രസീത് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ കിട്ടിയതായി
അറിയിക്കുന്നു.
കടം വാങ്ങിയവരുെട േപര്

ഏദൽവീസ് ഹൗസിങ്ങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്

ഒപ്പ്

ഔേദ�ാഗികമായ ഒപ്പ�കാരൻ

