ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�
ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ

ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�:

ਿਬਨ�ਕਾਰ
ਸਿਹ-ਿਬਨ�ਕਾਰ
ਸਿਹ-ਿਬਨ�ਕਾਰ
(ਇਸ ਤ� ਅੱ ਗੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ/ਜ� ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ਨੂੰ "ਕਰਜ਼ਦਾਰ" ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ)
ਅਤੇ
ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ (EHFL)
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਥੱ ਿਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ:

I. ਕਰਜੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਕਰਜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਸਕੀਮ)

ਿਨਰਮਾਣ / ਖਰੀਦ / ਿਵਸਥਾਰ / ਨਵੀਨੀਕਰਨ / ਸੁਧਾਰ / ਿਗਰਵੀ / ਪਲਾਟ / ਸੰ ਯੁਕਤ /

ਵਪਾਰਕ / (ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ

p. a [ਿਫਕਸਡ / ਵੇਰੀਏਬਲ / ਡੂਅਲ - ਸਾਲਾਨਾ / ਮਹੀਨਾਵਾਰ]

ਿਕਸਮ (ਸਥਾਈ ਜ� ਫਲੋ ਿਟੰ ਗ ਜ�
ਦੂਹਰਾ)/
ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਿਵਆਜ਼

%p. a (
ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ; ਅਤੇ/ਜ�

% ਮਾਰਿਜ਼ਨ) ਫਲੋ ਿਟੰ ਗ ਦਰ

% ਿਫਕਸਡ ਦਰ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ)

ਸਾਲ

ਅਵਧੀ
ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਿਕਸਮ

% ਰੈਫਰ�ਸ ਦਰ -

ਮਹੀਨ�ਵਾਰ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਜ� ਛੋਟ
ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ� ਦੇ

ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ./ ਈ-ਮੇਲ/

ਸੰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ (ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ

ਕੋਰੀਅਰ ਜ� ਉਸ ਸਮ� ਲਈ ਪ�ਚਿਲਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ EHFL ਕੋਲ

ਿਵਧੀ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਉਪਲੱਬਧ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

II. ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ:
ਅਰਜੀ 'ਤੇ

ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ: CERSAI ਫੀਸ
:

ਫੀਸ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ

ਲੋ ਨ ਮਨਜੂਰ/ਿਵਤਰਤ ਨਾ

ਕਰਜਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੈ

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ

ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਲਗ ਵੱ ਜ� ਨੱਥੀ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਟੈਕਸ�, ਿਡਉਟੀਆਂ, ਕਰ ਆਰੋਪਣ ਅਤੇ ਸੈਸ ਆਿਦ ਨੂੰ ਸਮ� ਸਮ� ਿਸਰ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, �ਪਰ ਦਰਸਾਈ ਫੀਸ ਅਤੇ/ਜ�
ਖਰਿਚਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਸੂਲੀਆਂ ਉਸ ਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਿਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਕੰ ਪਨੀ ਸਮ� ਸਮ� ਿਸਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਸੰ ਸਕਰਣ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ।
ਫੀਸ, ਖਰਿਚਆਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਲੇ ਮ 'ਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

III. ਕਰਜੇ ਲਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ
ਗਾਰੰ ਟਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਹੋਰ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ
ਲੋ ਨ ਦੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਨ�ਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਿਵਆਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ/ ਜ� ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੁਆਰਾ
ਲਾਜ਼ਮ� ਵਾਧੂ ਸੰ ਪਤੀ/ ਗਾਰੰ ਟਰ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ। ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

IV. ਸੰ ਪਤੀ / ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦਾ ਬੀਮਾ
ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਇੱ ਕ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ, ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱ ਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਚਿਲਤ
ਜੋਖਮ� ਅਤੇ ਖਤਿਰਆਂ ਲਈ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਤਿਹਤ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕਮਾਤਰ
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ :
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ:

V. ਲੋ ਨ ਦੇ ਿਵਤਰਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�
ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦਾ ਿਵਤਰਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਲੋ ਨ ਮਨਜੂਰੀ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਲੋ ਨ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱ ਕ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵ।ੇ ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਹੇਠ�
ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

a.

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਉਧਾਰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

b. ਮਨਜੂਰੀ ਪੱ ਤਰ/ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰੋ
c.

ਕਰਜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

d. ਿਕਸ਼ਤ� ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਕ�/ਈ.ਸੀ.ਐਸ ਆਿਦ ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਨਾ।
e.
f.

ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰ ਪਤੀ (ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ) ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਣ, ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੰ ਪਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਾਰ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ।

g. ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।

h. ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਿਧਗ�ਿਹਣ/ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ� ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅੰ ਿਤਮ ਵਰਤ� ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਿਵਤਰਣ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਏਗਾ।

i.

ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਵਤਿਰਤ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਪ�ੀ-ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

j.

ਲੋ ਨ 'ਤੇ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

k. ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਪ�ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਰਾਏ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਰਜਾ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਦੂਜੇ ਿਮਆਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਲਈ ਅਸੰ ਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵ।ੇ

l.

ਿਗਰਵੀ ਆਿਦ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ/ਸਵੀਿਕ�ਤੀ/ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ

VI. ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ
ਿਵਆਜ਼ ਦਰ, ਪੂਰਵ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵਆਜ਼ (PEMII)/ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਕਸ਼ਤ (EMI) ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ, ਕਰਜੇ ਦੀ

ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਪੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ/
ਪੀ.ਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਈ/ ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਨੂੰ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ 'ਤੇ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਉਿਚੱ ਤ ਅਿਭਆਸ
ਸੰ ਿਹਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਈ.ਐਮ.ਆਈ/ਪੀ.ਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਈ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਈ.ਐਮ.ਆਈ./ਪੀ.ਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਈ. ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਈ.ਸੀ.ਐਸ./ਪੋਸਟ-ਡੇਿਟਡ ਚੈ�ਕ ਰਾਹ� ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

•

ਇਹ ਿਕ ਜਮ�� ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

•

ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਚੈਕ�/ਦਸਤਾਵੇਜ� 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱ ਦ/ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ

ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਜਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਨਕਾਲ ਲਏ ਜਾਣ (ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਹ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਦਲਵ� ਪ�ਬੰਧ ਨਹ� ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬਕਾਇਆ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਬਕਾਇਆ ਲੋ ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਬਣਦਾ ਿਵਆਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਲੋ ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਕਰਜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

VII. ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਧੀ
ਿਡਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ (ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜ�
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ), ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮ�

ਸਮ� ਿਸਰ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈ-ਮੇਲ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਅਤੇ/ਜ� ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਤੀਜੀਆਂ
ਂ ਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰ ਗ�ਿਹਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਿਧਰ� ਰਾਹ� ਿਰਮਾਈਡ

a.

ਟੈਲੀ-ਕਾਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਪਕ ਅੱ ਪ : ਇਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਖੁੰ ਝੀ ਬਕਾਇਆ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫੀਲਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰ ਗ�ਿਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ

b.

ਗਤੀਿਵਧੀ ਈ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਤ� ਨਕਦੀ ਜ� ਚੈਕ/ਡੀ.ਡੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

c.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਈ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਐਲ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ

ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਅਪਰਧੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਿਚੱ ਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੌਰ,ੇ
ਿਲਖਤ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਨਆਇਕ ਿਮਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗੀ।

VIII. ਉਹ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ; ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ 'ਤੇ।
IX. ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵ�
A) ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ� –ਸ਼ਾਖਾਵ�: ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ (ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ)

B) ਦਸਤਾਵੇਜ� ਲਈ ਅਨੁ ਰੋਧ ਸਮੇਤ, ਸੇਵਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ ਨਾਲ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(i) homeservice@edelweissfin.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
(ii) ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ 1-800-1026371 (ਟੋਲ-ਫ�ੀ) ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
(iii) www.edelweisshousingfin.com ਤੇ ਲੌ ਗ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ
C) ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਸੀਮਾਵ�:
(i) ਕਰਜ਼ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ - 2 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ

(ii) ਿਸਰਲੇ ਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ - 12 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ
(iii) ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕਲੋ ਜਰ/ਟ��ਸਫਰ ਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਵਾਪਸੀ -15 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ

IX. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ
ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਚੈਨਲ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਹ� ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸ਼�ੀਮਤੀ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਿਸ਼ੰ ਦੇ

ਈਮੇਲ: homeservice@edelweissfin.com
ਡਾਕ: ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ, ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਸ, ਔਫ. ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਕਾਲੀਨਾ,
ਮੁੰ ਬਈ - 400 098; ਟੈਲੀਫੋਨ: 022 – 4272 2554/ /ਟੋਲ ਫ�ੀ ਨੰ: 1-800-1026371

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਕੰ ਪਲ� ਟ/ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਛੇ (6) ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅੰ ਦਰ, ਸਾਡਾ �ਤਰ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਈ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਐਲ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਤ� ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤ� ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤ� ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ
http://grids.nhbonline.org.in

ਿਲੰਕ

ਤੇ

ਆਨਲਾਈਨ

ਿਵਧੀ

ਰਾਹ�

ਆਪਣੀ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਦਰਜ

ਕਰਕੇ

ਜ�

http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/LodgingComplaint-AgainstHFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf , ਿਲੰਕ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਜਰੀਏ
ਆਫਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਰਾਹ� ਨ�ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸੈ�ਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸੈ�ਲ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਭਾਗ, ਨ�ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਬ�ਕ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਕੋਰ -5ਏ, ਇੰ ਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸ�ਟਰ, ਲੋ ਧੀ
ਰੋਡ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ - 110 003
ਇੱ ਥੇ ਸਿਹਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਨ ਦੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਉਨ�� ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ�� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।

ਮ�/ਅਸ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਤਰ�� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ� ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ/ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਿਮਸ ਦੁਆਰਾ

ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਲਈ

ਪੜ�ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮ�/ਅਸ� �ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ�� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ�, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ
ਇਨ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹ�। ਮ�/ਅਸ� ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ
ਹ�।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ (ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦੇ) ਨਾਮ

ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ

ਦਸਤਖ਼ਤ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ

