अ�तशय मह�वाच्या अट� व शत�
एडेलवाइज हाउ�संग फायनान्स �ल�मटे ड
पढ
ु �ल प�ांमध्ये मंजरू झालेल्या कजार्च्या

प्रमख
ु अट� व शत�:

अजर्दार
सहअजर्दार
सहअजर्दार
(यानंतर वैयिक्तक�त्या आ�ण/�कं वा एक�त्रतपणे ‘कजर्दार’ म्हणून संबोधण्यात येईल.)
आ�ण
एडेलवाइज हाउ�संग फायनान्स �ल�मटे ड(ईएचएफएल)
वर�ल कजर् खात्याशी संब�ं धत मह�वाच्या अट� व शत� पढ
ु �लप्रमाणे आहे त
I. कजार्चे तपशील
कजार्ची रक्कम
बांधकाम / खरे द� / �वस्तार / नत
ू नीकरण / सध
ु ारणा / गहाणखत / भख
ू ंड

कजार्चा हेतू (योजना)

/ संयुक्त / व्यावसा�यक / (इतर कोणते असल्यास कृपया �न�दर् ष्ट करा
वा�षर्क [�निश्चत / चल/दह
ु े र� – वा�षर्क/ मा�सक]

प्रकार (�निश्चत �कं वा बदलते
�कं वा दह
ु े र�)

% वा�षर्क ( % संदभर् दर -

लागू होणारे व्याज

कजा�साठ�, आ�ण/�कं वा
कजा�साठ�)

% मािजर्न) चल दराच्या

% �निश्चत दराच्या

वष�

कालावधी
मा�सक

हप्त्याचा प्रकार
कजर्फेड पढ
ु े ढकलणे �कं वा
अनद
ु ान

व्याजाच्या पुनरर्चनेची तार�ख
व्याज

दरातील

संपकर्
(संबं�धत
करा)

बदलासंदभार्त

साधण्याची
माध्यमावर

माध्यमे
�टक

व्याज

दरामध्ये

कोणताह�

बदल

झाल्यास

ईएचएफएलकडे

उपलब्ध

असलेल्या संपकर् तपशीलावर एसएमएस / ई-मेल / कू�रयर �कं वा वेळोवेळी
प्रच�लत असलेल्या इतर इलेक्ट्रॉ�नक माध्यमातन
ू कजर्दारास योग्य�रत्या
कळवले जाईल.

II. शुल्क आ�ण इतर स�ु वधा शउल्क
प्र�क्रया शल्
ु क

अजार्वेळेस

सीईआरएसआय शल्
ु क

:

कजर् मंजूर न

झाल्यास/वाटप न

कजर् �मळवण्यासाठ� ग्राहकाने भरलेले प्र�क्रया शल्
ु क परत �मळवण्यायोग्य नाह�

झाल्यास शल्
ु क परत
�मळवण्यायोग्य

इतर लागू होणार्या शुल्काचे तपशील आ�ण इतर शल्
ु क एमआयट�सी दस्तऐवजांना प�र�शष्ट म्हणन
ू संलग्न

केलेल्या

फ�

आ�ण

शुल्कांमध्ये

नमूद

केले

असून

https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges

आमच्या

वेबसाइटवर

अद्ययावत

केले

आहे

कायद्यानुसार लागू होणारे कर, जकात आ�ण सेस इत्याद� वेळोवेळी बदलले जाऊ शकते आ�ण म्हणन
ू च वर नमद
ू

केलेल्या शल्
ु कांवर आकारले जाऊ शकते. या तारखेपय�तचे शल्
ु क वेळोवेळी बदलण्यास पात्र आहे . कंपनी आपल्या
संकेतस्थळावर�ल सध
ु ा�रत आव�
ृ ी वेळोवेळी अद्यावत करू शकते.

शुल्क, �कं मत आ�ण दाव्यांसद
ं भार्तील तपशीलवार अट� व शत� कजर् करारामध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत.
III. कजार्साठ�चे तारण
मालम�ेचा प�ा
तारण राहाणार्याचे नाव
इतर तारण
कजार्चे तारण हे सामान्यपणे �व�पुरवठा करण्यात आलेल्या मालम�ेवर�ल तारण आ�ण/�कं वा इतर मालम�ेच्या
रुपाने अ�त�रक्त तारण /तारक ईएचएफएलद्वारे बंधनकारक असू शकते. कजर्दार/कजर्दारांना मंजूर झालेल्या कजार्चे
तारणासंदभार्तील तपशील जाणून घेण्यासाठ� कजर् कराक आ�ण मंजूर� पत्र पाहावे.
IV. मालम�ा/कजर्दाराचा �वमा

कजर्दाराने आग व इतर नेहमीचे धोके ल�ात घेऊन ईएचएफएलला मान्य असलेल्या �वमा कंपनीकडून मालम�ेचा

�वमा काढावा व तो कायम राहावा याची काळजी घ्यावी, ज्याच्या मल्
ू याची कदा�चत. �वमा योजनेमध्ये ईएचएफएल
ह� एकमेव लाभाथ� असावी

मालम�ेचा �वमा

कजर्दाराचा �वमा:

:

V. कजर्वाटपासाठ� अट�

गह
ू केलेल्या अट�ंचे ईएचएफएलच्या मान्यतेनुसार समाधानकारक
ृ कजर् मंजूर� पत्र आ�ण कजर् करारामध्ये नमद
पालन होईपय�त ईएचएफएल कजार्चे �कं वा हप्त्याचे वाटप करणार नाह� त्यातील काह� पढ
ु �लप्रमाणे आहेत
a.

कजर्दाराने ईएचएफएलने घातलेल� पतपात्रतेची अट पूणर् करणे आवश्यक आहे .

b. मंजूर� पत्र/कजर् करारामध्ये नमूद केल्यानुसार सवर् संब�ं धत कागदपत्रे जमा करावीत.
c.

कजर् करार आ�ण इतर अशा पूरक कागदपत्रांची अंमलबजावणी

d. हप्त्यांची परतफेड करण्यासाठ� पढ
ु �ल तारखांचे धनादे श/ईसीएस जमा करणे
e.
f.

ईएचएफएलच्या जन
ू े तारण�न�मर्ती

कजर्दाराने मालम�ेची (तारणाची) संपूण,र् स्पष्ट आ�ण �वक्र�योग्य मालक� असल्याची खात्री करावी

आ�ण संबं�धत मालम�ेसद
ं भार्त कोणत्याह� प्रकारचा अडथळा नाह� व ती कोणत्याह�
जबाबदार�पासून मुक्त आहे याची खात्री करावी.

g. त्याने आपला रोजगार/संपकर् तपशीलात कोणताह� बदल झाल्यास ईएचएफएलला कळवावे.

h. रकमेचा वापर नमद
ू केल्याप्रमाणे मालम�ा संपादन/बांधकामासाठ� करावा. बांधकामाच्या बाबतीत
वाटप हे बांधकामाच्या प्रत्येक पायर�शी �नगडीत असावे.

i.

पूणप
र् णे मंजूर झालेल्या रकमेचे जोपय�त वाटप केलेजात नाह� तोवर ईएमआय पूवर् व्याज आकारले

जाईल.
j.

कजर् परतफेडीच्या बाबतीत कोणत्याह� प्रकारची चक
ू होता कामा नये. कजर् थकल्याची
घटना कजर् करारामध्ये नमूद करण्यात आल� आहे .

k. ईएचएफएलच्या मते अशी कोणतीह� प�रिस्थती उद्भवू नये, ज्यामुळे कजर्दाराला कजर् करारानुसार
आ�ण कजर् �मळवण्यासाठ� �दलेल्या इतर कागदपत्रांनस
ु ार �नयमांचे पालन करणे अशक्य व्हावे

l.

एनओसी/परवाने/गहाण ठे वण्याची मंजुर� इत्याद� आ�ण तारणाची �न�मर्ती

VI. कजर् आ�ण व्याजदराची परतफेड

व्याज दरावर�ल मा�हती, पव
ू र् समान मा�सक हप्ता व्याज (पीईएमआयआय)/समान मा�सक हप्ता (ईएमआय) आ�ण
हप्त्यांची

संख्या,

कजार्चा

कालावधी

कजर्दाराला

�दलेल्या

मंजूर�

पत्रात

नमूद

करण्यात

आले

आहेत.

व्याजदर/पीईएमआयआय/ईएमआयच्या बदलयोग्य दरात कोणताह� बदल झाल्यास तो कजर्दाराला ईएचएफएलच्या
फेयर प्रॅिक्टस कोडअंतगर्त त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या संपकर् क्रमांकावर कळवला जातो. कजर् करारामध्ये नमद
ू
केल्यानस
ु ार �वह�त ईएमआय/ पीईएमआयआयमध्ये ठरलेल्या तारखेला कजार्ची परतफेड करणे आवश्यक आहे .

ईएमआय/पीईएमआयआयची परतफेड ईएचएफएलच्या नावे ईसीएस / पढ
ु �ल तारख�च्या धनादे शांद्वारे करणे अ�नवायर्
आहे .

कजर्दाराने पढ
ु �ल गोष्ट� ल�ात घेतल्या पा�हजे
•
•

ज्या बँक खात्यातन
ू पैसे वजा होणार आहेत त्यामध्ये परु े सा �नधी असायला हवा.

ईएमआयच्या परतफेडीसाठ� �दलेले धनादे श/इतर साधने वटणे रद्द केले जाऊ नये �कं वा थांबवले जाऊ नये.

तसेच परतफेडीसाठ� वापरण्यात आलेल्या साधनाशी संबं�धत खाते बंद केले जाऊ नये �कं वा बदलले जाऊ

नये (त्याबदल्यात त्याने/�तने परतफेडीची पयार्यी मान्यतचाप्राप्त व्यवस्था केलेल� असल्यास चालू शकते)

•

संबं�धत तारखेच्या �दवशी �कं वा त्याआधी हप्ता भरावा, तसे न जमल्यास कजार्ची उवर्�रत रकम आ�ण

एक�त्रत व्याज त्व�रत भरणे आवश्यक होईल. शल्
ु क स्टे टम� टमध्ये नमद
ू केल्याप्रमाणे कजर्दाराला शुल्क भरणे
आवश्यक आहे .

•

कजर् करारामध्ये कजार्च्या परतफेडीसंदभार्त तपशीलवार अट� व शत� नमद
ू करण्यात आल्या आहेत.

VII. थ�कत रकमेच्या पन
ु प्रार्प्तीसाठ� सं��प्त प्र�क्रयेचे पालन करणे आवश्यक असते.
रक्कम थकल्यास (म्हणजे कजर्दाराने ठरलेल्या तारखेला उवर्�रत क्कम न भरल्यास �कं वा करारातील एखाद्या
अट�चे उल्लंघन झाल्यास) कजर्दाराला वेळोवेळी त्याच्या कजर् खात्यावर पोस्ट, फॅक्स, फोन, ईमेल, एसएमएसद्वारे

अथवा रक्कम गोळा करण्यासाठ� व ती भरण्याची आठवण करून दे ण्यासाठ� नेमण्यात आलेल्या �तसर्या पाट�कडून

आठवण करण्यात येईल. वसल
ु � पद्धतीमध्ये पढ
ु �ल बाबींचा समावेश असेल.
a.

टे �लकॉ�लंग आ�ण �पक अप यामध्ये कजर्दाराला फोनद्वारे संपकर् करून कजर् भरण्याची तार�ख उलटून

गेल्याची जाणीव करून �दल� जाते व लवकरात लवकर उवर्�रत रक्कम भरण्यास सां�गतले जाते.
b.

प्रत्य� वसल
ु � यामध्ये कजर्दाराला प्रत्य� भेटून थकलेल� रक्कम भरण्यास सां�गतले जाते. हे काम

ईएचएफएलचे कमर्चार� �कं वा अ�धकृत प्र�त�नधींद्वारे करण्यात येते गोळा केल� जाणार� रक्कम ह� रोख स्वरुपात
�कं वा धनादे श/डीडी स्वरुपात सते व त्यासाठ� कजर्दाराला पावती �दल� जाते.

c.

ईएचएफलच्या धोरणानुसार प्रत्येक थ�कत खात्याच्या प�रिस्थतीनुसार कायदे शीर कारवाई केल� जाईल

आ�ण ती लागू कायद्याच्या तरतद
ु �नस
ु ार असेल.

म्हणूनच ईएचएफलने प्रत्य� �ठकाणी भेट, लेखी संपकर् आ�ण कायदे शीर कारवाई याचे न्याय्य �मश्रण वेगवेगळ्या
थ�कत खात्याच्या योग्य आ�ण प्रभावी कव्हरे जसाठ� वापरायला हवे.

VIII. वा�षर्क थकबाक� स्टे टम� ट �दले जाईल ती तार�ख ग्राहकाच्या �वनंतीनस
ु ार
IX. ग्राहकसेवा
A) भेट�चे तास –शाखा: सकाळी 10 –संध्याकाळी 5, सोमवार-शक्र
ु वार (सावर्ज�नक सट्
ु ट्या वगळून)
B) कागदपत्रांसाठ�च्या �वनंतीअजार्सह कोणत्याह� प्रकारच्या सेवेशी संबं�धत समस्येसाठ� कजर्दार ईएचएफएलशी
संपकर् साधू शकतात

(i) येथे ईमेल करा homeservice@edelweissfin.com
(ii) आमच्याशी येथे संपकर् करा 1-800-1026371 (�नःशुल्क) सोमवार ते शक्र
ु वारमध्ये सकाळी 10 ते
संध्याकाळी 5.
(iii) ऑनलाईन लॉगऑन करा www.edelweisshousingfin.com

C) खाल�ल कागदपत्रे पुरवण्यासाठ� वेळमयार्दा
(i) कजर् खाते �ववरणपत्र – कामकाजाचे 2 �दवस

(ii) शीषर्क कागदपत्रांची छाया�चत्र – कामकाजाचे 12 �दवस
(iii) कजर्-बंद झाल्यापासन
ू / हस्तांत�रत झाल्यापासन
ू कामकाजाच्या 15 �दवसांत मूळ दस्तावेज परत
IX. तक्रार �नवारण

कोणतीह� तक्रार / गार्हाणे असल्यास, कजर्दार खाल�लपैक� कोणत्याह� मागा�नी आमच्या कॉप�रे ट कायार्लयाशी
संपकर् साधू शकतो:

श्रीमती �शवाल� �शंदे

ईमेल: homeservice@edelweissfin.com

पत्र: एडेलावाइज हाउ�संग फायनान्स �ल, एडेलवाइज हाउस, ऑफ सी.एस.ट�. रस्ता,
का�लना, मुंबई 400 098, दरू ध्वनी: 022 – 4272 2554/ /

�नःशल्
ु क क्रमांक: 1-800-1026371

संबं�धत �वषयाची पूणप
र् णे छाननी केल्यानंतर तक्रार �मळाल्यानंतर सहा (6) आठवड्यांत कजर्दाराला प्र�तसाद
दे ण्याचा ईएचएफलाचा प्रयत्न असेल.

जर ग्राहकाला कंपनीकडून प्र�तसाद �मळाला नाह� �कं वा �मळालेल्या प्र�तसादाने तो असमाधानी असेल तर,
तक्रारदार नॅशनल हाउ�संग बँकेच्या तक्रार �नवारण क�ाकडे दाद मागू शकतो, यासाठ� पढ
ु �ल �लंकवर ऑनलाईन

तक्रार दाखल करता येतh
े ttp://grids.nhbonline.org.in �कं वा ऑफलाईन मोडमध्ये पढ
ु �ल �लंकवर उपलब्ध
असलेल्या �व�हत नमुन्यामध्ये http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging- ComplaintAgainst-HFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf ,खाल�ल प�यावर पोस्ट करू शकतो:

तक्रार �नवारण क�, �नयमन व पयर्व�
े ण �वभाग, नॅशनल हाउ�संग बँक,4था मजला, कोर -5 ए, इं�डया हॅ�बटॅ ट
स�टर, लोद� रोड, नवी �दल्ल� – 110 003

कजार्च्या तपशीलवार अट� व शत�सह इथे मान्य करण्यात येते, क� दोन्ह� बाजू कजर् करार व त्यांच्यातफ� सादर
करण्यात आलेल्या/ केल� जाणार्या कागदपत्रांचा संदभर् घेतील आ�ण त्यावर �वसंबन
ू राहतील.

कजर्दाराचे (कजर्दारांचे) नाव

एडेलवाइज हाउ�संग फायनान्स �ल�मटे ड

सह� (सह्या)

अ�धकृत स्वा�र�कतार्

