ആധാർ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാർസ് ല മ റ്റഡ്

AHFL Fair Practice Code

ആധാർ ഹൗസിിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്
ന്യായമായ പ്രാക്ീട സ് ക

ാഡ്

(മമയ് 28 2021 മുതൽ റിവിഷൻ പ്രാബലയത്തിൽ)
രതിപ്പ് - VI

1|Page

ആധാർ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാർസ് ല മ റ്റഡ്

ഉള്ളടക്കിം
സീരിയ
വിഷയം
ൽ ന്മ്പർ

കരജ്
ന്മ്പർ.

1.
1.2.
1.3
1.4.
2
3.
4
4.1.1

3
3
3
4
5
5
6
6

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.

2|Page

ആമുഖിം
ലക്ഷ്യിം
അപരക്ഷ്യുമട പ ാഡ്
പ്രതിബദ്ധത ൾ
മവളിമെടുത്തലുിം സുതാര്യതയുിം
രര്സയിം, മാർക്കറ്റിിംഗ്, വിൽെന
വായ്പ ൾ
വായ്പ ൾക്കായുള്ള അപരക്ഷ് ളുിം അവയുമട
പപ്രാസസ്ിിംഗുിം
വായ്പ മൂലയനിർണ്ണയവുിം നിബന്ധന ളുിം /
വയവസ്ഥ ളുിം
നിബന്ധന ളിലുിം വയവസ്ഥ ളിലുിം മാറ്റങ്ങൾ
ഉൾമെമടയുള്ള വായ്പ ളുമട വിതര്ണിം
വിതര്ണത്തിനു പേഷമുള്ള പമൽപനാട്ടിം
ഗയാര്ണ്ടർമാർ
സവ ാര്യതയുിം ര്ഹസയാത്മ തയുിം
മപ് ഡിറ്റ് റഫറൻസ് ഏജൻസി ൾ
ുടിശ്ശി യുമട പേഖര്ണിം
രര്ാതി ളുിം ആേങ്ക ളുിം
നിങ്ങളുമട ഉരപ ാക്താവിമന അറിയു (മ .വവ.സി)
നയിം
നിപക്ഷ്ര അക്കൗണ്ടു ൾ
പ്ബാഞ്ച് പലാഷർ / ഷിഫ്റ്റിിംഗ്
രര്ാതി ൾ
രര്ാതി രര്ിഹാര് സിംവിധാനിം
ജനറൽ

7
7
7
9
10
11
11
13
13
13
14
14
15
17

ആധാർ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാർസ് ല മ റ്റഡ്

ആധാർ ഹൗസിംഗ് ഫിന്ാൻസ് ലിമിറ്റഡ്
ന്യായമായ പ്രാക്ീട സ് ക ാഡ്
(
അംഗീ

1.

ട ക
മ്പന്ിയുടെ ഡയറക്ർ
ാർഡ് കേദഗതി ടെയ്യു യും
ത
രിക്കു യും ടെയ് പ്ര ാരം 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ പ്രാ
ലയത്തിൽ വരും)

ആമുഖം
ട
നാഷണൽ ഹൗസിിംഗ് ബാങ്ക് അവര്ുമട മഫയർ പ്രാക്ീസ്
പ ാഡ്
മാർഗ്ഗനിർപേേങ്ങൾ വിജ്ഞാരനിം/സർക്കുലർ നമ്പർ NHB (ND)/DRS/Pol-No.16/2006,
ത ബർ 5-ന് രുറമെടുവിച്ചിര്ുന്നു, തുടർന്ന് അവർ രുറത്തിറക്കിയ
2006 മസപ്ിം
മാർഗ്ഗനിർപേേങ്ങളിൽ പ ദഗതി വര്ുത്തി. സർക്കുലർ നമ്പർ NHB/ND/DRS/Pol. നമ്പർ
34/2010 -11 തീയതി ഒ ്പടാബർ 11, 2010, NHB (ND)/DRS/REG/MC-03/2017 തീയതി 1
ജൂവല, 2017, NHB (ND)/DRS/REG/MC-03/2018 തീയതി ജൂവല 2 , 2018, ൂടുതൽ
പ ദഗതി ൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നു. ആധാർ ഹൗസിിംഗ് ഫിനാൻസ്
ലിമിറ്റഡ് (AHFL), (മുമ്പ് DHFL വവേയ ഹൗസിിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്
എന്നറിയമെട്ടിര്ുന്നു) തങ്ങളുമട ലയന്റു ളുമായുള്ള ഇടരാടു ളിൽ മി ച്ച
പ ാർെപററ്റ് ര്ീതി ളുിം സുതാര്യതയുിം ഉറൊക്കു എന്ന ലക്ഷ്യപത്താമട,
ട
അതിന്മറ മഫയർ പ്രാക്ീസ്
പ ാഡിമല (പ ാഡ്) മാർഗ്ഗനിർപേേങ്ങൾ ആദയിം
ട പബാർഡ് 2018 ഏപ്രിൽ 24-ന് നടന്ന മീറ്റിിംഗിൽ
സവീ ര്ിച്ചു. മ്പനിയുമട ഡയറക്ർ
അിംഗീ ര്ിക്കു യുിം 2019 ഏപ്രിൽ 30-ന് നടന്ന പബാർഡ് മീറ്റിിംഗിൽ അവപലാ നിം
മെയ്യു യുിം രര്ിഷ്ക്കര്ിക്കു യുിം മെയ്തു.
ൂടാമത, 2021 മമയ് 28-ന് നടന്ന അവര്ുമട പയാഗത്തിൽ, പനാൺ-ബാങ്കിിംഗ്
ഫിനാൻഷയൽ മ്പനി - ഹൗസിിംഗ് ഫിനാൻസ് മ്പനി (റിസർവ് ബാങ്ക്)
നിർപേേങ്ങൾ, 2021 (ഇവിമട "ആർബിഐ നിർപേേങ്ങൾ" എന്ന് രര്ാമർേിച്ചതിന്
പേഷിം) 2021 മഫപ്ബുവര്ി 17-മല സർക്കുലർ നമ്പർ RBI/2020-21/73
DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/`2020-21 പ്ര ാര്ിം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ നയിം
അവപലാ നിം മെയ്യു യുിം രര്ിഷ്ക്കര്ിക്കു യുിം മെയ്തു.
പ്രസ്ുത ത പ ാഡ് നല്ലതുിം നീതിയുക്തവുമായ സപ്മ്പദായങ്ങളുമട പപ്രാത്സാഹനിം,
സുതാര്യത വർദ്ധിെിക്കൽ, വിരണി േക്തി മള പപ്രാത്സാഹിെിക്കൽ, ടിം
വാങ്ങുന്നയാൾ / ഉരപ ാക്താവ് എന്നിവര്ുിം മ്പനിയുിം തമ്മിലുള്ള നയായവുിം
സൗഹാർേരര്വുമായ ബന്ധിം ഉറൊക്കു യുിം മ്പനിയുമട വന സാമ്പത്തി
വയവസ്ഥയിൽ ഉരപ ാക്താവിന് ആത്മവിേവാസിം വളർത്തു യുിം മെയ്യുന്നു.
പ ാഡിന് ഇനിെറയുന്ന പ്രധാന ഘട ങ്ങൾ ഉണ്ട്.
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1.2

ലക്ഷ്യങ്ങൾ :








1.3

ഉരപ ാക്താക്കളുമായി ഇടരഴ ുന്നതിൽ മിനിമിം മാനദണ്ഡങ്ങൾ
നിശ്ചയിച്ചുമ ാണ്ട് നല്ലതുിം നയായവുമായ സപ്മ്പദായങ്ങൾ
പപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിന്;
സുതാര്യത വർദ്ധിെിക്കു , അതുവഴി ഉരപ ാക്താവിന് പസവനങ്ങളിൽ
നിന്ന് നയായമായുിം പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നമതന്ത്ാമണന്ന് നന്നായി മനസ്ിലാക്കാൻ
ഴിയുിം;
വിരണി േക്തി മള പപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിന്, മത്സര്ത്തിലൂമട, ഉയർന്ന
പ്രവർത്തന നിലവാര്ിം വ വര്ിക്കുന്നതിന് ;
ഉരപ ാക്താവുിം എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) ഉിം തമ്മിലുള്ള നയായവുിം
ഹൃദയവുമായ ബന്ധിം പപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിന്; ഒെിം
വന ധന ാര്യ സിംവിധാനത്തിൽ ആത്മവിേവാസിം വളർത്തുന്നതിന്.

അകരക്ഷ്യുടെ ക
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ാഡ്

ഈ പ ാഡ് എല്ലാ ഉൽെന്നങ്ങൾക്കുിം പസവനങ്ങൾക്കുിം ബാധ മാ ുിം, അവ
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL), അതിന്മറ അനുബന്ധ സ്ഥാരനങ്ങൾ അമല്ലങ്കിൽ
ൗണ്ടറിലുടനീളിം
ഡിജിറ്റൽ
മലൻഡിിംഗ്
പ്ലാറ്റ്പഫാമു ൾ
(സവയിം
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ
ഔട്ട് പസാഴ്സിിംഗ്
പ് മീ ര്ണത്തിന്
ീഴിൽ),
പഫാണിലൂമടപയാ,
തരാൽ
വഴിപയാ,
സിംപവദനാത്മ
ഇല ്പപ്ടാണി ്
ഉര ര്ണങ്ങൾ
വഴിപയാ,
ഇൻറർമനറ്റിപലാ അമല്ലങ്കിൽ മപറ്റമതങ്കിലുിം ര്ീതിയിപലാ നൽ ിയാലുിം
ബാധ മാ ുിം
മാർക്കറ്റിിംഗ്, പലാൺ ഒറിജിപനഷൻ പപ്രാസസ്ിിംഗ്, സർവീസിിംഗ്,
ളക്ഷ്ൻ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എഎച്ച്എഫ്എൽ ഏർമെട്ടിര്ിക്കുന്ന വിവിധ പസവന
ദാതാക്കൾ
എന്നിവയുൾമെമടയുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങളുമട
എല്ലാ
വേങ്ങളിലുിം
പ ാഡ്
ബാധ മായിര്ിക്കുിം.
ജീവനക്കാര്ുമട
ഉത്തര്വാദിത്തിം,
ാര്യക്ഷ്മത, നിര്ീക്ഷ്ണിം, ഓഡിറ്റിിംഗ് പപ്രാപ്ഗാമു ൾ,
ട
രര്ിേീലനിം,
സാപങ്കതി വിദയ
എന്നിവയിൽ
നയായമായ
പ്രാക്ീസ്
പ ാഡിപനാടുള്ള ഞങ്ങളുമട പ്രതിബദ്ധത പ്ര ടമാ ുിം.
രതിവ് രര്ിേീലന രര്ിരാടി ൾ, മീറ്റിിംഗു ൾ, മസമിനാറു ൾ,
സർക്കുലറു ൾ, ആേയവിനിമയ ജീവനക്കാര്ുമട മറ്റ് ര്ീതി ൾ
എന്നിവയിലൂമട പ ാഡിമനക്കുറിച്ച് പബാധവാന്മാര്ാക്കുിം, അതുവഴി
നയായവുിം ഗുണനിലവാര്മുള്ളതുമായ വായ്പ ൾക്കുിം ാര്യക്ഷ്മവുിം
നയായവുമായ പസവനങ്ങൾക്കായി േക്തമായ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാ ുിം.
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1.4 പ്രതി

ദ്ധത

ൾ

ഹൗസിിംഗ്
ഫിനാൻസ്
വയവസായത്തിൽ
നിലവിലുള്ള
സ്റ്റാൻപഡർഡ്
സപ്മ്പദായങ്ങൾ രാലിക്കുന്നതിനായി, സമപ്ഗതയുമടയുിം സുതാര്യതയുമടയുിം
വനതി
തതവത്തിൽ എല്ലാ ഇടരാടു ളിലുിം നയായമായുിം നയായമായുിം
പ്രവർത്തിക്കാൻ എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) ഈ പ ാഡ് രാലിക്കുിം.
ദ നിം
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)
അത്
വാഗ്ാ
മെയ്യുന്ന
ഉൽെന്നങ്ങൾക്കുിം
പസവനങ്ങൾക്കുിം
അതിന്മറ
സ്റ്റാഫ്
രിന്ത്ുടര്ുന്ന
നടരടിപ് മങ്ങളിലുിം
സപ്മ്പദായങ്ങളിലുിം
ഈ
പ ാഡിമല
പ്രതിബദ്ധത ളുിം
മാനദണ്ഡങ്ങളുിം
രാലിക്കുിം.
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) അവര്ുമട ഉൽെന്നങ്ങളുിം പസവനങ്ങളുിം പ്രസക്തമായ
നിയമങ്ങളുിം െട്ടങ്ങളുിം അക്ഷ്ര്ത്തിലുിം സ്ിപ ര്ിറ്റിലുിം രാലിക്കുന്നുമണ്ടന്ന്
ഉറൊക്കുിം.
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) അവര്ുമട ഉരപ ാക്താക്കളുമായി സമപ്ഗതയുമടയുിം
സുതാര്യതയുമടയുിം ധാർമ്മി തതവങ്ങളിൽ ഇടമരടുിം.
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) ഉരപ ാക്താവിന് മനസ്ിലാക്കുന്നതിൽ വയക്തമായ
വിവര്ങ്ങൾ, യാമതാര്ു അവയക്തതയുിം ൂടാമത നൽ ുിം:
ഉൽെന്നങ്ങളുിം പസവനങ്ങളുിം, രലിേയുിം പസവന നിര്ക്കു ളുിം
ഉൾമെമടയുള്ള
നിബന്ധന ളുിം വയവസ്ഥ ളുിം.
ഉരകോക്താവിന്് ലേിക്കുന്ന ആന്ു

ൂലയങ്ങൾ

എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) പവഗത്തിലുിം അനു മ്പപയാമടയുിം എമന്ത്ങ്കിലുിം
മതറ്റു ൾ ഉമണ്ടങ്കിൽ അത് തിര്ുത്തു യുിം ഈ പ ാഡിന്മറ ലക്ഷ്യങ്ങളുമട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരപ ാക്താവിന്മറ രര്ാതി ൾ പ്േദ്ധിക്കു യുിം മെയ്യുിം.
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) ഉരപ ാക്താക്കളുമട എല്ലാ സവ ാര്യ വിവര്ങ്ങളുിം
സവ ാര്യവുിം ര്ഹസയാത്മ വുമായി രര്ിഗണിക്കുിം
ൂടാമത ഏമതങ്കിലുിം
നിയമപമാ അമല്ലങ്കിൽ മറഗുപലറ്റർമാപര്ാ മപ് ഡിറ്റ് ഏജൻസിപയാ ഉൾമെമടയുള്ള
സർക്കാർ അധി ാര്ി പളാ അമല്ലങ്കിൽ ഉരപ ാക്താവ് വിവര്ങ്ങൾ രങ്കിടാൻ
അനുവദിക്കുന്നിടപത്താ ആവേയമെടുന്നിമല്ലങ്കിൽ മൂന്നാിം വയക്തിക്ക് ഒര്ു
വിവര്വുിം മവളിമെടുത്താൻ രാടില്ല.
അ യർത്ഥന
പ്ര ാര്ിം,
നിലവിലുള്ള
ടിം
വാങ്ങുന്നവർക്കുിം
രുതിയ
ഉരപ ാക്താക്കൾക്കുിം ബിസിനസ്് ഇടരാട് ആര്ിം ിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ ാഡിന്മറ
ര ർെ് എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) നൽ ുിം.
പ്രായിം, വിംേിം, ജാതി, ലിിംഗപ ദിം, വവവാഹി
നില, മതിം അമല്ലങ്കിൽ
വവ ലയിം
എന്നിവയുമട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)
ഉരപ ാക്താക്കമള
വിപവെനിം
ാണിക്കില്ല.
എന്നിര്ുന്നാലുിം,
വായ്പ
ഉൽെന്നങ്ങളിൽ സൂെിെിച്ചിര്ിക്കുന്നതുപരാമല എമന്ത്ങ്കിലുിം നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ
ബാധ മായി തുടര്ുിം.
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2

ടവളിടപ്പെുത്തലും സുതാരയതയും
എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) രലിേ നിര്ക്കു ൾ,
എന്നിവമയ ുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ ഇതിലൂമട നൽ
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2A

3.

മരാതു
ുിം:

ഫീസ്,

നിര്ക്കു

ൾ

ഉരപ ാക്താവ് ൃതയമായി ഒെിട്ട എിം.ഐ.ടി.സി (MITC) പഫാർമാറ്റ്;
ോഖ ളിൽ പനാട്ടീസ് രതിക്കുന്നു;
പസവന വഗഡ്/ താര്ിഫ് മഷഡയൂൾ നൽ ുന്നു;
മടലിപഫാൺ അമല്ലങ്കിൽ മഹൽെ് വലനു ൾ;
എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)-ന്മറ മവബ്വസറ്റ്; ഒെിം
നിയുക്ത സ്റ്റാഫ്/ മഹൽെ് മഡസ്്.ക

വായ്പ അപരക്ഷ് പപ്രാസസ്് മെയ്യുന്നതിന് അടയ്പക്കണ്ട ഫീസ്/ൊർജു ൾ, വായ്പ
തു
അനുവദിച്ചിമല്ലങ്കിൽ / വിതര്ണിം മെയ്തിമല്ലങ്കിൽ റീഫണ്ട് മെയ്യാവുന്ന
ഫീസിന്മറ തു , പ്രീ-പരയ്മമന്റ് ഓര്ഷനു ൾ, ൊർജു ൾ, എമന്ത്ങ്കിലുിം
ഉമണ്ടങ്കിൽ, വവ ിയ തിര്ിച്ചടവിനുള്ള രിഴ എന്നിവമയ
ുറിച്ചുള്ള എല്ലാ
പ
വിവര്ങ്ങളുിം എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) വായ്ക്കാര്പനാട് സുതാര്യമായി
സ ് നിര്ക്കിൽ നിന്ന് പലാട്ടിിംഗ് നിര്ക്കു ളിപലപക്കാ
മവളിമെടുത്തുിം. , ഫിക്ഡ
തിര്ിച്ചുിം പലാൺ മാറുന്നതിനുള്ള
ൺപവർഷൻ ൊർജു ൾ, ഏമതങ്കിലുിം
രലിേ റീ-മസറ്റ് പലാസിന്മറ നിലനിൽെുിം
ടിം വാങ്ങുന്നയാളുമട രലിേമയ
ബാധിക്കുന്ന മപറ്റമതങ്കിലുിം
ാര്യവുിം. മമറ്റാര്ു വിധത്തിൽ രറഞ്ഞാൽ, എ.
എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) സുതാര്യമായ ര്ീതിയിൽ പലാൺ അപരക്ഷ്യുമട
പപ്രാസസ്ിിംഗ്/അനുമതി എന്നിവയിൽ ഉൾമെട്ടിര്ിക്കുന്ന എല്ലാ ൊർജു ളുിം
ഉൾമെമട 'എല്ലാിം െിലവ്' മവളിമെടുത്തുിം. അത്തര്ിം ൊർജു ൾ/ഫീസു ൾ
വിപവെനര്ഹിതമാമണന്ന് ഉറൊക്കു യുിം മെയ്യുിം.
രരസയം, മാർക്കറ്റിംഗ്, വിൽപ്പന്:
എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) :
a) എല്ലാ രര്സയങ്ങളുിം മപ്രാപമാഷണൽ മമറ്റീര്ിയലു ളുിം വയക്തവുിം
വസ്ുത താരര്വുമാമണന്നുിം മതറ്റിദ്ധര്ിെിക്കുന്നതമല്ലന്നുിം ഉറൊക്കണിം.
b) ഒര്ു പസവനത്തിപലപക്കാ ഉൽെന്നത്തിപലപക്കാ പ്േദ്ധ ആ ർഷിക്കുന്ന,
രലിേനിര്ക്കിമനക്കുറിച്ചുള്ള രര്ാമർേിം ഉൾമെടുന്ന, ഏമതങ്കിലുിം
മാധയമത്തിമലയുിം മപ്രാപമാഷണൽ സാഹിതയത്തിമലയുിം അതിന്മറ
ഏമതങ്കിലുിം രര്സയത്തിൽ, മറ്റ് ഫീസുിം നിര്ക്കു ളുിം ബാധ മാപണാ
എന്നുിം
പ്രസക്തമായ
നിബന്ധന ളുമടയുിം
വയവസ്ഥ ളുമടയുിം
മുഴുവൻ വിേദാിംേങ്ങളുിം ല യമാമണന്നുിം സൂെിെിക്കുിം. അ യർത്ഥന.
c) രിന്ത്ുണാ
പസവനങ്ങൾ
നൽ ുന്നതിന്
മൂന്നാിം
ക്ഷ്ി ളുമട
പസവനങ്ങൾ അത് പ്രപയാജനമെടുത്തു യാമണങ്കിൽ, അത്തര്ിം മൂന്നാിം
ക്ഷ്ി ൾ ഉരപ ാക്താവിന്മറ സവ ാര്യ വിവര്ങ്ങൾ (അത്തര്ിം മൂന്നാിം
ക്ഷ്ി ൾക്ക് ല യമാമണങ്കിൽ)
മ്പനിയുമട അപത അളവിലുള്ള
ര്ഹസയാത്മ തപയാടുിം സുര്ക്ഷ്പയാടുിം
ൂടി വ
ാര്യിം മെപയ്യണ്ടത്
ആവേയമാണ്.
d)
ാലാ ാലങ്ങളിൽ,
ഉരപ ാക്താക്കൾക്ക്
ല ിക്കുന്ന
അവര്ുമട
ഉൽെന്നങ്ങളുമട
വിവിധ
സവിപേഷത ൾ
ആേയവിനിമയിം
നടത്തിപയക്കാിം. ഉൽെന്നങ്ങൾ/പസവനങ്ങൾ സിംബന്ധിച്ച അവര്ുമട മറ്റ്
ഉൽെന്നങ്ങമളക്കുറിപച്ചാ മപ്രാപമാഷണൽ ഓഫറു മളക്കുറിപച്ചാ ഉള്ള
വിവര്ങ്ങൾ
മമയിൽ
വഴിപയാ
എ.
എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)-ന്മറ
മവബ്വസറ്റിപലാ ഉരപ ാക്തൃ പസവന നമ്പറിപലാ ര്ജിസ്റ്റർ മെയ്ത
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അത്തര്ിം വിവര്ങ്ങൾ/പസവനിം സവീ ര്ിക്കുന്നതിന് അപേഹിം/അവർ
അപേഹത്തിന്മറ/അവര്ുമട സമ്മതിം നൽ ിയിട്ടുമണ്ടങ്കിൽ മാപ്തപമ
അവമര് അറിയിക്കൂ.
e) ഉൽെന്നങ്ങൾ/പസവനങ്ങൾ
വിരണിയിമലത്തിക്കുന്നതിന്
പനര്ിട്ട്
വിൽക്കുന്ന
ഏജൻസി ൾക്ക്
(ഡി.എസ്.എ)
ഒര്ു
മരര്ുമാറ്റച്ചട്ടിം
നിർപേേിക്കുിം, മറ്റ്
ാര്യങ്ങളിൽ ഉൽെന്നങ്ങൾ വയക്തിരര്മാപയാ
പഫാണിലൂമടപയാ
വിൽക്കുന്നതിനായി
ഉരപ ാക്താവിമന
സമീരിക്കുപമ്പാൾ അവർ സവയിം തിര്ിച്ചറിപയണ്ടതുണ്ട്.

(f)

മ്പനിയുമട പ്രതിനിധി / മ ാറിയർ ഏജൻസി അമല്ലങ്കിൽ ഡി.എസ്.എ
ഏമതങ്കിലുിം അനുെിതമായ മരര്ുമാറ്റത്തിൽ ഏർമെടു പയാ അമല്ലങ്കിൽ
ഈ പ ാഡിന്മറ ലിംഘനിം നടത്തു പയാ മെയ്തതായി ഉരപ ാക്താവിൽ
നിന്ന് എമന്ത്ങ്കിലുിം രര്ാതി ല ിച്ചാൽ, രര്ാതി അപനവഷിക്കുന്നതിനുിം
വ
ാര്യിം മെയ്യുന്നതിനുിം േര്ിയാക്കുന്നതിനുിം നഷ്ടിം ഈടാക്കുന്നതിനുിം
ഉെിതമായ നടരടി ൾ എടുക്കുന്നതാണ്.

4.

വായ്പ

ൾ

4.1.1

വായ്പ

ൾക്കായുള്ള അകരക്ഷ്

ളും അവയുടെ കപ്രാസസ്ിംഗും.

പലാൺ അപരക്ഷ്യുമായി ബന്ധമെട്ട ഫീസ്/ ൊർജ്ജു ളുമട സ്റ്റാൻപഡർഡ്
മഷഡയൂൾ / വായ്പ അപരക്ഷ്യുമട പപ്രാസസ്ിിംഗ്/അനുമതി എന്നിവയിൽ
ഉൾമെട്ടിര്ിക്കുന്ന
എല്ലാ
ൊർജു ളുിം
ഉൾമെമട
'എല്ലാിം
മെലവിൽ'
അക്കൗണ്ടു ൾ ഉൾമെടുന്ന മസഗ്മമന്റിമന ആപ്േയിച്ച്, എല്ലാ വര്ാനിര്ിക്കുന്ന
വായ്പക്കാർക്കുിം സുതാര്യമായി ല യമാക്കുിം. വായ്പാ തു
രര്ിഗണിക്കാമത, വായ്പ
അപരക്ഷ്പയാമടാെിം. അതുപരാമല, അപരക്ഷ് സവീ ര്ിക്കാത്ത സാഹെര്യത്തിൽ
റീഫണ്ട് മെയ്യാവുന്നപതാ അല്ലാത്തപതാ ആയ ഫീസ് തു , മുൻ ൂർ പരയ്മമന്റ്
ഓര്ഷനു ൾ, വായ്പക്കാര്ന്മറ താൽെര്യമത്ത ബാധിക്കുന്ന മപറ്റമതങ്കിലുിം
ാര്യങ്ങൾ എന്നിവയുിം അപരക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്ത് വായ്പക്കാര്മന അറിയിക്കുിം.
അപരക്ഷ്ാ പഫാമിമനാെിം സമർെിപക്കണ്ട പര്ഖ ളുമട ലിസ്റ്റുിം പലാൺ അപരക്ഷ്ാ
പഫാമിൽ സൂെിെിപച്ചക്കാിം. രൂര്ിെിച്ച അപരക്ഷ്ാ പഫാമു ളുമട ര്സീത്
പ ാൾ/എസ്.എിം.എസ്/മമയിൽ മുപഖന േര്ിയായി അിംഗീ ര്ിക്കമെടുിം.
ആവേയമമന്ന് പതാന്നു യാമണങ്കിൽ, പ്രാഥമി
െർച്ച ൾക്കായി അപരക്ഷ്
മ്പനിമയ വിളിപക്കണ്ട ഏ പദേ തീയതിയുിം അിംഗീ ാര്ത്തിൽ ഉൾമെടുിം.

ൻ

എല്ലാ വായ്പ അപരക്ഷ് ളുിം
ൃതയമായി രൂര്ിെിച്ച വായ്പ അപരക്ഷ് ൾ ല ിച്ച
തീയതി
മുതൽ
4
ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ
അതായത്
ആവേയമായ
എല്ലാ
വിവര്ങ്ങളുിം/പരെറു ളുിം സഹിതിം തീർൊക്കുിം.
വായ്പാ
അപരക്ഷ്
നിര്സിക്കമെട്ടാൽ,
വായ്പ ളുമട
വി ാഗപമാ
രര്ിധി
രര്ിധി പളാ രര്ിഗണിക്കാമത, പ്രധാന
ാര്ണിം(ങ്ങൾ) സഹിതിം അത്
പര്ഖാമൂലിം അറിയിക്കുന്നതാണ്, ഇത് വായ്പാ അപരക്ഷ് നിര്സിക്കാൻ ഇടയാക്കുിം.
ടിം
വാങ്ങുന്നയാളുമായുള്ള
എല്ലാ
ആേയവിനിമയങ്ങളുിം
പ്രാപദേി
ാഷയിപലാ ടിം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് മനസ്ിലാ ുന്ന ാഷയിപലാ ആയിര്ിക്കണിം.
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4.1.2

വായ്പ മൂലയന്ിർണയവും ന്ി

നകളന്

ളും് വയവകളു

ളും

AHFL-ന്മറ നിർേിഷ്ട അര ടസാധയത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൂലയനിർണ്ണയ
നടരടിപ് മങ്ങൾക്ക്
അനുസൃതമായി,
ഓപര്ാ
വായ്പാ
അപരക്ഷ്യുിം
വിലയിര്ുത്തു യുിം
ഉെിതമായ
മാർജിൻ/മസ യൂര്ിറ്റി ൾ
അത്തര്ിം
അര ടസാധയത വിലയിര്ുത്തലുിം എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)-ന്മറ നിലവിലുള്ള
മാർഗ്ഗനിർപേേങ്ങളുിം അടിസ്ഥാനമാക്കി
ൃതയമായ ജാപ്ഗതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച
മെയ്യാമത നിശ്ചയിക്കു യുിം മെയ്യുിം.
a) സാധാര്ണയായി പലാൺ അപരക്ഷ് പപ്രാസസ്് മെയ്യുന്നതിന് ആവേയമായ
എല്ലാ വിവര്ങ്ങളുിം അപരക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്ത് എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)
പേഖര്ിക്കുിം.
ഇതിന്
എമന്ത്ങ്കിലുിം
അധി
വിവര്ങ്ങൾ
ആവേയമുമണ്ടങ്കിൽ,
ഉരപ ാക്താവിമന
ഉടൻ
തമന്ന
വീണ്ടുിം
ബന്ധമെടുമമന്ന് അറിയിക്കണിം.
b) എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL), സാിംഗ്ഷൻ മലറ്റർ മുപഖന പ്രാപദേി
ാഷയിപലാ
അമല്ലങ്കിൽ
ടിം
വാങ്ങുന്നയാൾക്ക്
മനസ്ിലാ ുന്ന
ാഷയിപലാ,
വാർഷി
രലിേ
നിര്ക്ക്,
അപരക്ഷ്ാ
ര്ീതി
എന്നിവയുൾമെമട എല്ലാ നിബന്ധന ളുിം വയവസ്ഥ ളുിം സഹിതിം
അനുവദിച്ച വായ്പയുമട തു
പര്ഖാമൂലിം അറിയിക്കണിം. ഇ.എിം.ഐ (EMI)
ഘടന, മുൻ ൂർ പരയ്മമന്റ് നിര്ക്കു ൾ, രിഴെലിേ (എമന്ത്ങ്കിലുിം
ഉമണ്ടങ്കിൽ)
ൂടാമത ഈ നിബന്ധന ളുമടയുിം വയവസ്ഥ ളുമടയുിം
പര്ഖാമൂലമുള്ള സവീ ാര്യത
ടിം വാങ്ങുന്നയാൾ അതിന്മറ പര്ഖയിൽ
സൂക്ഷ്ിക്കു .
c)

വായ്പാ
ര്ാറിൽ പബാൾഡായി തിര്ിച്ചടവ് വവ
രിഴെലിേ എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) സൂെിെിക്കുിം.

ുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന

d) എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) വായ്പ
ര്ാറിന്മറ ഒര്ു ര ർെ് സഹിതിം വായ്പ
ര്ാറിൽ ഉദ്ധര്ിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻപലാഷറു ളുമടയുിം ഓപര്ാ ര ർെുിം
ഓപര്ാ
ടിം വാങ്ങുന്നയാൾക്കുിം വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് /
വിതര്ണിം മെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൽ ുിം.
e) വായ്പ
അപരക്ഷ്
എസ്.എിം.എസ്/ഇമമയിൽ/
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4.1.3

ന്ി
നകളന് ളിലും
വയവകളു
വായ്പ ളുടെ വിതരണം

ളിലും

മാറ്റങ്ങൾ

ഉൾടപ്പടെയുള്ള

അനുവദിച്ച വായ്പ ളുമട വിതര്ണിം, അത്തര്ിം അനുമതിമയ നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്ന
പലാൺ പഡാ യുമമന്റു ൾ നടെിലാക്കുന്നത് ഉൾമെമടയുള്ള നിബന്ധന ളുിം
വയവസ്ഥ ളുിം രൂർണ്ണമായുിം രാലിച്ചാൽ ഉടൻ വിതര്ണിം മെയ്യണിം.
രലിേ നിര്ക്കുിം പസവന നിര്ക്കു ളുിം ഉൾമെമടയുള്ള നിബന്ധന ളിമലയുിം
വയവസ്ഥ ളിമലയുിം മാറ്റിം, അക്കൗണ്ട് നിർേിഷ്ട മാറ്റങ്ങളുമട
ാര്യത്തിലുിം
മറ്റുള്ളവര്ുമട
ാര്യത്തിൽ
പനാട്ടീസ്
പബാർഡിൽ
പ്ബാഞ്ചു ളിൽ/എ.എച്ച്,എഫ്,എല്ലിന്മറ (AHFL’s) മവബ്വസറ്റിൽ/പ്രിന്റ് ഒെിം
അമല്ലങ്കിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ മറ്റ് മാധയമങ്ങൾ മുപഖനയുിം അമല്ലങ്കിൽ
പ്രദർേിെിച്ചുിം ടിം വാങ്ങുന്നവമര് വയക്തിഗതമായി അറിയിക്കുിം. .
രലിേ
നിര്ക്കു ളിലുിം
പസവന
നിര്ക്കു
വര്ാനിര്ിക്കുന്നതനുസര്ിച്ച് പ്രാബലയത്തിൽ വര്ുിം.
അത്തര്ിം
മാറ്റങ്ങളുമട
പഡാ യുമമന്റു പളാ
ഉരപദേിപക്കണ്ടതാണ്.
പ്രവൃത്തി ളുമട പര്ഖ
വിപധയമായിര്ിക്കുിം.

ളിലുിം

മാറ്റങ്ങൾ

ഫലമായി
ഏമതങ്കിലുിം
സപ്ലിമമന്റൽ
ഡീഡ്
ര്െന പളാ
നടെിലാപക്കണ്ടതുണ്ട് ,
അതുിം
ൂടാമത,
സൗ ര്യത്തിന്മറ
ല യത
അത്തര്ിം
ളുമടപയാ എഴുത്തു ളുമടപയാ നിർവ്വഹണത്തിന്

4.1.4 വിതരണത്തിന്ു കേഷമുള്ള കമൽകന്ാട്ടം
വിതര്ണത്തിനു
പേഷമുള്ള
പമൽപനാട്ടിം,
പ്രപതയ ിച്ച്
പലാണു ളുമട
ാര്യത്തിൽ,
ടിം വാങ്ങുന്നയാൾ പനര്ിപട്ടക്കാവുന്ന യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമുട്ടു ൾ
വ
ാര്യിം മെയ്യുന്നതിനായി പ് ിയാത്മ മായിര്ിക്കുിം.

a)

മറ്റ് ടരാതു വയവകളു

ൾ.

വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന പര്ഖ ളുമട നിബന്ധന ളിലുിം വയവസ്ഥ ളിലുിം നൽ ിയിട്ടുള്ളവ
ഒഴിമ , എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) വായ്പക്കാര്ന്മറ
ാര്യങ്ങളിൽ ഇടമരടുന്നതിൽ നിന്ന്
വിട്ടുനിൽക്കുിം (വായ്പക്കാര്ൻ മുമ്പ് മവളിമെടുത്താത്ത രുതിയ വിവര്ങ്ങൾ, വായ്പ
നൽ ുന്നയാമളന്ന നിലയിൽ എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)-ന്മറ പ്േദ്ധയിൽമെട്ടിമല്ലങ്കിൽ).
എന്നിര്ുന്നാലുിം, എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)-ന്മറ വീമണ്ടടുക്കലിനുിം നിയമപ്ര ാര്ിം
സുര്ക്ഷ് നടെിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള അവ ാേമത്ത ഇത് സൂെിെിക്കുന്നില്ല.
എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) അതിന്മറ വായ്പാ നയത്തിലുിം പ്രവർത്തനത്തിലുിം ലിിംഗപ ദിം,
ജാതി അമല്ലങ്കിൽ മതിം എന്നിവയുമട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപവെനിം
ാണിക്കില്ല.
ൂടാമത, ഉൽെന്നങ്ങൾ, പസവനങ്ങൾ, സൗ ര്യങ്ങൾ മുതലായവ വിരുലീ ര്ിക്കുന്നതിൽ
വവ ലയത്തിന്മറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ാഴ്ച വവ ലയമുള്ളവപര്ാ ോര്ീര്ി
മവല്ലുവിളി
പനര്ിടുന്നവപര്ാ ആയ അപരക്ഷ് പര്ാട് എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) വിപവെനിം
ാണിക്കില്ല.
എന്നിര്ുന്നാലുിം,
സമൂഹത്തിമല
വിവിധ
വി ാഗങ്ങൾക്കായി
ര്ൂരമെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ീക മു ൾ സ്ഥാരിക്കുന്നതിപനാ അതിൽ രമങ്കടുക്കുന്നതിപനാ ഇത്
എച്ച്.എഫ് എഫ്.സി (HFC)- മള തടയുന്നില്ല.
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വീമണ്ടടുക്കലിന്മറ
ാര്യത്തിൽ,
എ.
എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)
നിർപേേിച്ചിട്ടുള്ള
മാർഗ്ഗനിർപേേങ്ങളുിം നിലവിലുള്ള വയവസ്ഥ ളുിം അനുസര്ിച്ച് സാധാര്ണ നടരടി ൾ
സവീ ര്ിക്കു യുിം നിയമരര്മായ െട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കു യുിം മെയ്യുിം. എ.
എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)-ന്
ഇതിന ിം
ുടിശ്ശി
പേഖര്ിക്കുന്നതിനുിം
സുര്ക്ഷ്
വീമണ്ടടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒര്ു മാതൃ ാ നയിം ഉണ്ട്.
ടിം
വാങ്ങുന്നയാളിൽ
നിപന്നാ
ബാങ്ക്/ധന ാര്യ
സ്ഥാരനത്തിൽ
നിപന്നാ
വായ്പമയടുക്കുന്നവര്ുമട
അക്കൗണ്ടു ൾ
വ മാറുന്നതിനുള്ള
അ യർത്ഥനയുമട
ാര്യത്തിൽ, എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)-ന്മറ സമ്മതിം അമല്ലങ്കിൽ അ യർത്ഥന ല ിച്ച
തീയതി മുതൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിപക്കണ്ടതാണ്.
ഇനിെറയുന്ന സാഹെര്യങ്ങളിൽ എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) ഹൗസിിംഗ്
പലാണു ൾ
മുൻ ൂട്ടി
അടയ്ക്കുന്നതിന്
മുൻ ൂർ
പരയ്മമന്റ്
വസൂലാക്കപലാ രിഴപയാ ഈടാക്കില്ല:
വന വായ്പയുിം ഏമതങ്കിലുിം

a.

ഫ്പളാട്ടിിംഗ് രലിേ നിര്ക്കിന്മറ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
പപ്സാതസ്ിൽ നിന്ന് മുൻ ൂട്ടി അടച്ചതുിം.

b.

വനവായ്പ സ്ഥിര്മായ രലിേ നിര്ക്കിലുള്ളതുിം വായ്പമയടുക്കുന്നയാൾ സവന്തം
ഉറവിെങ്ങളിൽ നിന്ന് മുൻ ൂറായി അടച്ചു തീർക്കുന്നതുിം ആണ്.

ഉപേേയത്തിനായി "സവന്ത്ിം ഉറവിടങ്ങൾ" എന്ന രദപ്രപയാഗിം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒര്ു
ബാങ്ക്/എച്ച്.എഫ്.സി/എൻ.ബി.എഫ്.സി (HFC/ NBFC)
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ ഒര്ു ധന ാര്യ
സ്ഥാരനത്തിൽ നിന്ന് ടമമടുക്കുന്നതിലൂമടയല്ലാമത മപറ്റമതങ്കിലുിം ഉറവിടിം എന്നാണ്.
സ ്, പലാട്ടിിംഗ് എന്നിവയുമട സിംപയാജനിം)
എല്ലാ ഡയുവൽ/സ്മരഷയൽ പററ്റ് (ഫിക്ഡ
സ ് അമല്ലങ്കിൽ പലാട്ടിിംഗ്
ഹൗസിിംഗ് പലാണു ളുിം പ്രീ-പലാഷർ സമയത്ത്, ഫിക്ഡ
സ
നിര്ക്കിലാപണാ എന്നതിമന ആപ്േയിച്ച് ഫിക്ഡ്/ഫ്പളാട്ടിിംഗ് നിര്ക്കിന് ബാധ മായ പ്രീപലാഷർ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ആ ർഷിക്കുിം.
ഡയുവൽ/സ്മരഷയൽ
പററ്റ്
ഹൗസിിംഗ്
പലാണു ളുമട
ാര്യത്തിൽ, നിശ്ചിത രലിേ നിര്ക്ക്
ാലയളവ് അവസാനിച്ചതിന്
പേഷിം, പലാട്ടിിംഗ് പററ്റ് പലാണായി രര്ിവർത്തനിം മെയ്തു ഴിഞ്ഞാൽ, പലാട്ടിിംഗ് നിര്ക്കിന്
പ്രീ-പലാഷർ മാനദണ്ഡിം ബാധ മാ ുിം. ഇനി മുതൽ പഫാർപലാസ് മെയ്യുന്ന ഇത്തര്ിം
ഇര്ട്ട/പ്രപതയ
നിര്ക്ക്
വനവായ്പ ൾക്കുിം ഇത് ബാധ മാണ്. വായ്പയുമട മുഴുവൻ
സ ് പററ്റ് പലാൺ എന്നുിം
ാലയളവിനുിം നിര്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിര്ിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫിക്ഡ
വയക്തമാക്കുന്നു.
സഹ-ബാധയതയുള്ളവര്ുമാപയാ അല്ലാമതപയാ വയക്തിഗത
ടിം വാങ്ങുന്നവർക്ക്
ബിസിനസ്് ഒഴിമ യുള്ള ആവേയങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഏമതങ്കിലുിം
പലാട്ടിിംഗ് നിര്ക്ക് പടിം പലാണിൽ എ. എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) പഫാർപലാഷർ
ൊർജു ൾ / പ്രീ-പരയ്മമന്റ് രിഴ ൾ െുമത്തില്ല.
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എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)-ന്മറ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
സുതാര്യത
പപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിന്
ആവേയമായ
പസവന
നിര്ക്കു ൾ,
രലിേ
നിര്ക്കു ൾ,
രിഴെലിേ
(എമന്ത്ങ്കിലുിം
ഉമണ്ടങ്കിൽ),
ഓഫർ
മെയ്യുന്ന
പസവനങ്ങൾ, ഉൽെന്ന വിവര്ങ്ങൾ, വിവിധ ഇടരാടു ൾക്കുള്ള സമയ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ, രര്ാതി രര്ിഹാര് സിംവിധാനിം തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രധാന
വേങ്ങൾ എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) പ്രദർേിെിക്കുിം. . ആർ.ബി.ഐ (RBI)
നിർപേേങ്ങൾ നിർപേേിച്ചിര്ിക്കുന്ന പഫാർമാറ്റ് അനുസര്ിച്ച് എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL) "അറിയിെ് പബാർഡ്", "ബുമലെറ്റു ൾ / പപ്ബാഷറു ൾ", "മവബ്വസറ്റ്",
ന
"പ്രദർേനത്തിന്മറ
മറ്റ്
പമാഡു ൾ",
"മറ്റ്
പ്രശ്ങ്ങ
ൾ"
എന്നിവയിമല
നിർപേേങ്ങൾ രാലിക്കുിം.
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) അവര്ുമട ഉൽെന്നങ്ങമളയുിം പസവനങ്ങമളയുിം
ുറിച്ച്
ഇനിെറയുന്ന ഒപന്നാ അതിലധി പമാ
ാഷ ളിൽ പ്രദർേിെിക്കുിം: ഹിന്ദി,
ഇിംഗ്ലീഷ് അമല്ലങ്കിൽ ഉെിതമായ പ്രാപദേി
ാഷ.

b) ന്ി
നകളന് ളിലും
പ
വായ് ളുടെ വിതരണം
a.

വയവകളു

ളിലും

മാറ്റങ്ങൾ

ഉൾടപ്പടെയുള്ള

പലാൺ എപ്ഗിമമന്റിൽ/അനുമതി
ത്തിൽ നൽ ിയിര്ിക്കുന്ന വിതര്ണ
മഷഡയൂൾ അനുസര്ിച്ചായിര്ിക്കണിം വിതര്ണിം മെപയ്യണ്ടത്.

b. വിതര്ണ മഷഡയൂൾ, രലിേ നിര്ക്കു ൾ, പസവന നിര്ക്കു ൾ, മുൻ ൂർ
പരയ്മമന്റ് ൊർജു ൾ, മറ്റ് ബാധ മായ ഫീസ്/ ൊർജു ൾ മുതലായവ
ഉൾമെമടയുള്ള
നിബന്ധന ളിലുിം
വയവസ്ഥ ളിലുിം
എമന്ത്ങ്കിലുിം
മാറ്റമുമണ്ടങ്കിൽ, എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL), പ്രാപദേി
ാഷയിപലാ
അമല്ലങ്കിൽ വായ്പക്കാര്ന് മനസ്ിലാ ുന്ന
ാഷയിപലാ വായ്പക്കാര്ന്
അറിയിെ് നൽ ണിം. രലിേ നിര്ക്കു ളിലുിം ൊർജു ളിലുിം മാറ്റങ്ങൾ
ാവിയിൽ മാപ്തപമ നടെിലാക്കൂ എന്ന് ഉറെുവര്ുത്തു . ഇക്കാര്യത്തിൽ
അനുപയാജയമായ വയവസ്ഥ വായ്പ
ര്ാറിൽ ഉൾമെടുത്തണിം.
c.

അത്തര്ിം
മാറ്റിം
ഉരപ ാക്താവിന്
പദാഷ ര്മാമണങ്കിൽ,
അപേഹത്തിന്/അവർക്ക് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിെ്
ൂടാമത
അപേഹത്തിന്മറ/അവര്ുമട അക്കൗണ്ട് പലാസ് മെയ്യു പയാ അധി
ൊർജു പളാ രലിേപയാ നൽ ാമത തമന്ന മാറു പയാ മെയ്യാിം.
d.
ര്ാറിന്
ീഴിലുള്ള പരയ്മമന്പറാ പ്ര ടനപമാ തിര്ിച്ചുവിളിക്കാനുള്ള /
തവര്ിതമെടുത്തുന്നതിപനാ അധി
മസ യൂര്ിറ്റി ൾ പതടുന്നതിപനാ ഉള്ള
തീര്ുമാനിം പലാൺ ര്ാറിന് അനുസൃതമായിര്ിക്കണിം.
e.
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എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)- ൾ
എല്ലാ
ുടിശ്ശി
ളുിം
തിര്ിച്ചടയ്ക്കുപമ്പാപഴാ
അമല്ലങ്കിൽ
വായ്പയുമട
ുടിശ്ശി
തു
സാക്ഷ്ാത് ര്ിക്കുപമ്പാപഴാ
ഏമതങ്കിലുിം
നിയമാനുസൃതമായ
അവ ാേത്തിന് വിപധയമായി അമല്ലങ്കിൽ എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)ൾക്ക്
ടിം വാങ്ങുന്നയാൾമക്കതിമര് ഉണ്ടായിര്ിക്കാവുന്ന മപറ്റമതങ്കിലുിം
മലയിമിനുള്ള മസ യൂര്ിറ്റി ൾ റിലീസ് മെയ്യണിം. അത്തര്ിം മസറ്റ് ഓഫ്
അവ ാേിം
വിനിപയാഗിക്കണമമങ്കിൽ,
ബാക്കിയുള്ള
മലയിമു മളക്കുറിച്ചുിം
പ്രസക്തമായ
മലയിിം
തീർൊക്കുന്നതുവമര്/രണമടയ്ക്കുന്നത്
വമര്
മസ യൂര്ിറ്റി ൾ
നിലനിർത്താൻ
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)- ൾക്ക്
അവ ാേമുള്ള

ആധാർ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാർസ് ല മ റ്റഡ്
വയവസ്ഥ മളക്കുറിച്ചുിം രൂർണ്ണ വിവര്ങ്ങപളാമട
അറിയിെ് നൽ ുിം.

4.2

ടിം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക്

ഗയാരണ്ടർമാർ:
ഒര്ു
വയക്തിമയ
പലാണിന്മറ
ഗയാര്ന്ററായി
രര്ിഗണിക്കുപമ്പാൾ,
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) അപേഹത്തിന്മറ /അവമര് താമഴ രറയുന്ന
ാര്യങ്ങൾ അ ്പനാളജ്മമന്റിന് ീഴിൽ അറിയിക്കുിം-
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a) ഗയാര്ണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ ബാധയതയുമട നിബന്ധന ൾ വയക്തമാക്കുന്ന
ത്ത്/ ഗയാര്ണ്ടിയുമട പര്ഖ;
b) അപേഹിം/അവർ ഒര്ു ഗയാര്ന്ററായി നിൽക്കുന്ന
ടിം വാങ്ങുന്നയാൾ
വായ്പയുമട പസവനത്തിൽ എമന്ത്ങ്കിലുിം വീഴ്ച വര്ുത്തിയാൽ AHFL
അപേഹത്തിമന/അവമര് അറിയിക്കുിം;
c)

ഗയാര്ന്റർ എന്ന നിലയിൽ അപേഹത്തിന്മറ/അവര്ുമട ബാധയത;

d) അപേഹിം/അവർ
അപേഹത്തിമന/അവമര്
ബാധയതയുമട അളവ്;

മ്പനിയിൽ ഏൽെിക്കുന്ന

e) അപേഹത്തിന്മറ/അവര്ുമട
ബാധയത
തീർക്കാൻ
AHFL
അപേഹത്തിപനാട്/അവപര്ാട് ആവേയമെടുന്ന സാഹെര്യങ്ങൾ;
f) ഒര്ു ഗയാര്ന്റർ എന്ന നിലയിൽ അപേഹിം/അവർ അടയ് ക്കുന്നതിൽ
രര്ാജയമെട്ടാൽ AHFL
മ്പനിയിമല അവന്മറ/അവളുമട മറ്റ് രണിം
അവലിംബിച്ചിട്ടുപണ്ടാ;
g) ഒര്ു
ഗയാര്ന്റർ
എന്ന
നിലയിലുള്ള
അപേഹത്തിന്മറ/അവര്ുമട
ബാധയത ൾ ഒര്ു പ്രപതയ
വാണ്ടത്തിൽ രര്ിമിതമെടുത്തിയിട്ടുപണ്ടാ
അമല്ലങ്കിൽ അവ രര്ിധിയില്ലാത്തതാപണാ; ഒെിം
h) ഒര്ു ഗയാര്ന്റർ എന്ന നിലയിലുള്ള അവന്മറ/അവളുമട ബാധയത ൾ
ച ർജ് മെയ്യമെടുന്ന സമയവുിം സാഹെര്യങ്ങളുിം
ഡിസ്ാ
ൂടാമത AHFL
അപേഹത്തിമന/അവമര് അറിയിക്കുന്ന ര്ീതിയുിം.
(i)

ുടിശ്ശി
അടയ്ക്കാൻ മതിയായ മാർഗമുണ്ടായിട്ടുിം,
ടക്കാര്ൻ/ ടിം
മ ാടുക്കുന്നയാൾ ഉന്നയിച്ച ആവേയിം അനുസര്ിക്കാൻ ഗയാര്ന്റർ
വിസമ്മതിക്കുന്ന
സാഹെര്യത്തിൽ,
അത്തര്ിം
ഗയാര്ണ്ടമറയുിം
മനെൂർവ്വിം ുടിശ്ശി വര്ുത്തുന്നയാളായി ണക്കാക്കുിം.

അപേഹിം/അവർ ഒര്ു ഗയാര്ന്ററായി നിൽക്കുന്ന
ടിം വാങ്ങുന്നയാളുമട
സാമ്പത്തി
സ്ഥിതിയിൽ എമന്ത്ങ്കിലുിം പ്രതി ൂലമായ മാറ്റങ്ങമള
ുറിച്ച് AHFL
അപേഹത്തിമന/അവമര് അറിയിക്കുിം.
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4.3 സവ

ാരയതയും രഹസയാത്മ

തയും

ഉരപ ാക്താവിന്മറ/ ടിം വാങ്ങുന്നയാളുമട എല്ലാ സവ ാര്യ വിവര്ങ്ങളുിം
സവ ാര്യവുിം ര്ഹസയാത്മ വുമായി രര്ിഗണിക്കമെടുിം (അപേഹിം/അവർ ഇനി
ഞങ്ങളുമട ഉരപ ാക്താവമല്ലങ്കിൽ പരാലുിം)
ൂടാമത ഇനിെറയുന്ന തതവങ്ങളുിം
നയങ്ങളുിം
വഴി
നയിക്കമെടുിം.
ഇനിെറയുന്ന
അസാധാര്ണമായ
സന്ദർ ങ്ങളിലല്ലാമത, പ്ഗൂെിമല മറ്റ്
മ്പനി ൾ ഉൾമെമട ആർക്കുിം
സ്റ്റമർ
അക്കൗണ്ടു ളുമായി
ബന്ധമെട്ട
വിവര്ങ്ങപളാ
ഡാറ്റപയാ
മ്പനി
മവളിമെടുത്തര്ുത്:
a) വിവര്ങ്ങൾ
നിയമപ്ര ാര്പമാ
ഏമതങ്കിലുിം
പയാഗയതയുള്ള
പ ാടതി/അധി ൃതർ മുപഖനപയാ നൽ ണമമങ്കിൽ.
b) വിവര്ങ്ങൾ
ടമയുമണ്ടങ്കിൽ.
c)

മവളിമെടുത്താൻ

മരാതുജനങ്ങപളാട്

AHFL-ന്മറ താൽെര്യങ്ങൾ അവർ വിവര്ങ്ങൾ നൽ ണമമന്ന്
ആവേയമെടു യാമണങ്കിൽ
(ഉദാഹര്ണത്തിന് ,
വഞ്ചന
തടയുന്നതിന്)
എന്നാൽ
മറ്റ്
മ്പനി ൾ
ഉൾമെമട
ഉരപ ാക്താവിന്മറ
അനുമതി/സമ്മതിം
വാങ്ങിയ
പേഷിം
മാർക്കറ്റിിംഗ്
ആവേയങ്ങൾക്കായി
പ്ഗൂെ്
മറ്റാർമക്കങ്കിലുിം
ഉരപ ാക്താവിമനപയാ ഉരപ ാക്തൃ അക്കൗണ്ടു മള
ുറിപച്ചാ
(ഉരപ ാക്താവിന്മറ പരര്ുിം വിലാസവുിം ഉൾമെമട) വിവര്ങ്ങൾ
നൽ ുന്നതിനുള്ള ഒര്ു ാര്ണമായി അത് ഉരപയാഗിക്കര്ുത്.

d) ഉരപ ാക്താവ്
മ്പനിപയാട്
ആവേയമെടു യാമണങ്കിൽ,
അനുമതി/സമ്മതപത്താമട.

വിവര്ങ്ങൾ
മവളിമെടുത്താൻ
അമല്ലങ്കിൽ
ഉരപ ാക്താക്കളുമട

e) ഉരപ ാക്താക്കമള
ുറിച്ച്
ഒര്ു
റഫറൻസ്
നൽ ാൻ
AHFL
ആവേയമെടു യാമണങ്കിൽ, അത് നൽ ുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ
അവന്മറ / അവളുമട പര്ഖാമൂലമുള്ള അനുമതി വാങ്ങണിം.
f) ഉരപ ാക്താവിമന
ുറിച്ച് ഒര്ു AHFL വ വേിം വച്ചിര്ിക്കുന്ന
സ ് മെയ്യുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള
വയക്തിഗത പര്ഖ ൾ ആക്സ
നിയമ െട്ടക്കൂടിന്
ീഴിലുള്ള അപേഹത്തിന്മറ / അവര്ുമട
അവ ാേങ്ങളുമട വയാപ്ിത മയക്കുറിച്ച് അറിയിപക്കണ്ടതാണ്.
g) ഉരപ ാക്താവ്
പ്രപതയ ിം
അനുമതി
നൽ ുന്നിമല്ലങ്കിൽ,
AHFL- ൾ
ഉൾമെമടയുള്ള ആര്ുിം വിരണന ആവേയങ്ങൾക്കായി ഉരപ ാക്താവിന്മറ
സവ ാര്യ വിവര്ങ്ങൾ AHFL ഉരപയാഗിക്കില്ല.
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4.4

ടപ്

ഡിറ്റ് റഫറൻസ് ഏജൻസി

ൾ

a) ഒര്ു ഉരപ ാക്താവ് ഒര്ു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുപമ്പാൾ, എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL) അപേഹത്തിന്മറ/അവര്ുമട അക്കൗണ്ട് വിേദാിംേങ്ങൾ മപ് ഡിറ്റ്
റഫറൻസ് ഏജൻസി ൾക്ക് വ മാറുപമ്പാൾ എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)
അവമര് അറിയിക്കുിം.
b) എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)
മപ് ഡിറ്റ്
റഫറൻസ്
ഏജൻസി ൾക്ക്
ഉരപ ാക്താവിന്
ടമെട്ടിര്ിക്കുന്ന വയക്തിഗത
ടങ്ങമള
ുറിച്ചുള്ള
വിവര്ങ്ങൾ നൽ ിപയക്കാിം:
I.
ഉരപ ാക്താവ് അവന്മറ / അവളുമട പരയ്മമന്റു ളിൽ രിന്നിലായി;
II.
നൽ ാനുള്ള തു തർക്കത്തിലില്ല; ഒെിം
III.
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ
(AHFL)
ഔരൊര്ി മായ
ആവേയമത്തത്തുടർന്ന്
ഉരപ ാക്താവ് അവന്മറ / അവളുമട
ടിം തിര്ിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് ,
എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) തൃര്തി ര്മായ നിർപേേങ്ങൾ നൽ ിയിട്ടില്ല.
c)

ഈ സന്ദർ ങ്ങളിൽ,
മ്പനി ഉരപ ാക്താവിമന മപ് ഡിറ്റ് റഫറൻസ്
ഏജൻസി ൾക്ക്
നൽപ ണ്ട
ടങ്ങമളക്കുറിച്ചുള്ള
വിവര്ങ്ങൾ
നൽ ുന്നതിന് അതിന്മറ പ്ലാൻ പര്ഖാമൂലിം അറിയിക്കുിം. അപത സമയിം,
മപ് ഡിറ്റ്
റഫറൻസ്
ഏജൻസി ളുമട
രങ്കുിം
അവർ
നൽ ുന്ന
വിവര്ങ്ങൾ
മപ് ഡിറ്റ്
പനടാനുള്ള
ഉരപ ാക്താവിന്മറ
ഴിവിൽ
മെലുത്തുന്ന സവാധീനവുിം മ്പനി ഉരപ ാക്താവിപനാട് വിേദീ ര്ിക്കുിം.

d) എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL)- ൾ മപ് ഡിറ്റ് റഫറൻസ് ഏജൻസി ൾക്ക്
ഉരപ ാക്താവിന്മറ
അക്കൗണ്ടിമനക്കുറിച്ചുള്ള
മറ്റ്
വിവര്ങ്ങൾ
നൽ ിപയക്കാിം, അങ്ങമന മെയ്യാൻ ഉരപ ാക്താവ് അവർക്ക് അനുമതി
നൽ ിയിട്ടുമണ്ടങ്കിൽ.
e) മപ് ഡിറ്റ് റഫറൻസ് ഏജൻസി ൾക്ക് നൽ ിയ വിവര്ങ്ങളുമട ഒര്ു
ര ർെ്, ആവേയമെടു യാമണങ്കിൽ, എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) ഒര്ു
ഉരപ ാക്താവിന് നൽ ുിം.

4.5

ുെിശ്ശി

യുടെ കേഖരണം

വായ്പ ൾ നൽ ുപമ്പാമഴല്ലാിം, AHFL തു ,
ാലാവധി, തിര്ിച്ചടവിന്മറ
ാലാവധി എന്നിവ വഴി തിര്ിച്ചടവ് പ്രപ് ിയ ഉരപ ാക്താവിന് വിേദീ ര്ിക്കുിം.
എന്നിര്ുന്നാലുിം, ഉരപ ാക്താവ് തിര്ിച്ചടവ് മഷഡയൂൾ രാലിക്കുന്നിമല്ലങ്കിൽ,
ുടിശ്ശി
വീമണ്ടടുക്കുന്നതിന് ര്ാജയമത്ത നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒര്ു
നിർവെിക്കമെട്ട പ്രപ് ിയ രിന്ത്ുടര്ുിം. പേഖര്ണ, വീമണ്ടടുക്കൽ നയിം
അനുസര്ിച്ച്
ഉരപ ാക്താവിന്
പനാട്ടീസ്
അയപച്ചാ
വയക്തിരര്മായ
സന്ദർേനങ്ങൾ
നടത്തിപയാ
ൂടാമത
/
അമല്ലങ്കിൽ
സുര്ക്ഷ്
വീമണ്ടടുക്കുന്നതിലൂമടപയാ അവമന ഓർമ്മമെടുത്തുന്നത് ഈ പ്രപ് ിയയിൽ
ഉൾമെടുന്നു.
ഉരപ ാക്താക്കളുമായി
ബന്ധമെട്ട
മ്പനിയുമട
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബാധ മായ RBI/NHB നിർപേേങ്ങളിമല വയവസ്ഥ ൾ,
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ബാധ

മായിടപത്താളിം രാലിപക്കണ്ടതാണ്.

പ സവീ ാര്യമായ
ുടിശ്ശി
സിംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങപളാ വയതയാസങ്ങപളാ രര്സ്ര്
ര്ീതിയിലുിം െിട്ടയായുിം രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സഹായവുിം നൽ ുിം.
4.5.1
വായ്പ ൾ നൽ ുപമ്പാമഴല്ലാിം, AHFL- ൾ ഉരപ ാക്താവിന് തിര്ിച്ചടവ്
പ്രപ് ിയയുമട തു ,
ാലാവധി, തിര്ിച്ചടവിന്മറ ആനു ാലി ിം എന്നിവ വഴി
വിേദീ ര്ിക്കണിം.
എന്നിര്ുന്നാലുിം, ഉരപ ാക്താവ്
തിര്ിച്ചടവ് മഷഡയൂൾ
രാലിക്കുന്നിമല്ലങ്കിൽ,
ുടിശ്ശി
വീമണ്ടടുക്കുന്നതിന്
ര്ാജയമത്ത
നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
ഒര്ു
നിർവെിക്കമെട്ട
പ്രപ് ിയ
രിന്ത്ുടര്ുിം.
ഉരപ ാക്താവിന് അറിയിെ് അയച്ചുമ ാപണ്ടാ വയക്തിരര്മായ സന്ദർേനങ്ങൾ
നടത്തിപയാ ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ സുര്ക്ഷ് വീമണ്ടടുക്കുന്നതിലൂമടപയാ അവമന
ഓർമ്മമെടുത്തുന്നത് ഈ പ്രപ് ിയയിൽ ഉൾമെടുന്നു.
4.5.2
AHFL-ന്മറ പേഖര്ണ നയിം മര്യാദ, നയായമായ മരര്ുമാറ്റിം, പപ്രര്ണ
എന്നിവയിൽ നിർമ്മിക്കണിം. ഉരപ ാക്തൃ ആത്മവിേവാസവുിം ദീർഘ ാല
ബന്ധവുിം വളർത്തുന്നതിൽ AHFL- ൾ വിേവസിക്കണിം. AHFL-ന്മറ സ്റ്റാഫ്
അമല്ലങ്കിൽ
ുടിശ്ശി
രിര്ിവ്
അമല്ലങ്കിൽ
/
ൂടാമത
മസ യൂര്ിറ്റി
തിര്ിമച്ചടുക്കൽ എന്നിവയിൽ അവമര് പ്രതിനിധീ ര്ിക്കാൻ അധി ാര്മുള്ള
ഏമതങ്കിലുിം വയക്തി സവയിം / സവയിം തിര്ിച്ചറിയു യുിം AHFL നൽ ിയ
അധി ാര്
ത്ത് പ്രദർേിെിക്കു യുിം അ യർത്ഥന പ്ര ാര്ിം, AHFL അമല്ലങ്കിൽ
അധി ാര്ത്തിന്
ീഴിലുള്ള അവന്മറ / അവളുമട തിര്ിച്ചറിയൽ
ാർഡ്
പ്രദർേിെിക്കു യുിം പവണിം.
മ്പനി. AHFL-ന്മറ
ുടിശ്ശി
സിംബന്ധിച്ച എല്ലാ
വിവര്ങ്ങളുിം ഉരപ ാക്താക്കൾക്ക് നൽ ു യുിം
ുടിശ്ശി
അടയ്ക്കുന്നതിന്
മതിയായ അറിയിെ് നൽ ാൻ പ്േമിക്കു യുിം മെയ്യുിം.
4.5.3 പേഖര്ണത്തിപലാ /
ൂടാമത മസ യൂര്ിറ്റി തിര്ിച്ചുരിടിക്കുന്നതിപലാ AHFLമന പ്രതിനിധീ ര്ിക്കാൻ അധി ാര്മുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാര്ുിം അമല്ലങ്കിൽ
ഏമതങ്കിലുിം
വയക്തിയുിം
താമഴ
നൽ ിയിര്ിക്കുന്ന
മാർഗ്ഗനിർപേേങ്ങൾ
രാലിക്കണിം:
a) ഉരപ ാക്താവ് സാധാര്ണയായി അപേഹത്തിന്മറ / അവർ തിര്മഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുിം അപേഹത്തിന്മറ / അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർേിഷ്ട
സ്ഥലത്തിന്മറ അ ാവത്തിലുിം അപേഹത്തിന്മറ / അവര്ുമട വസതിയിൽ
ല യമമല്ലങ്കിൽ, ബിസിനസ്് / മതാഴിൽ സ്ഥലത്തുിം ബന്ധമെടുിം.
b) AHFL-മന
പ്രതിനിധീ ര്ിക്കാനുള്ള
ഐഡന്റിറ്റിയുിം
അധി ാര്വുിം
ആദയഘട്ടത്തിൽ തമന്ന ഉരപ ാക്താവിമന അറിയിക്കണിം.
c) ഉരപ ാക്താവിന്മറ സവ ാര്യത മാനിക്കണിം.
d) ഉരപ ാക്താവുമായുള്ള ഇടമരടൽ സിവിൽ ര്ീതിയിലായിര്ിക്കണിം.
e) AHFL-ന്മറ പ്രതിനിധി ൾ 0700 മണിക്കൂറിനുിം 1900 മണിക്കൂറിനുിം ഇടയിൽ
ഉരപ ാക്താക്കമള
ബന്ധമെടണിം,
ഉരപ ാക്താവിന്മറ
ബിസിനസ്ിപനാ
മതാഴിലിന്മറപയാ പ്രപതയ സാഹെര്യങ്ങൾ ആവേയമിമല്ലങ്കിൽ.
f) ഒര്ു പ്രപതയ
സമയപത്താ ഒര്ു പ്രപതയ
സ്ഥലപത്താ ഉള്ള പ ാളു ൾ
ഒഴിവാക്കാനുള്ള
ഉരപ ാക്താവിന്മറ
അ യർത്ഥന
ഴിയുന്നിടപത്താളിം
മാനിക്കമെടുിം.
g) പ ാളു ളുമട
സമയവുിം
എണ്ണവുിം
സിം ാഷണത്തിന്മറ
ഉള്ളടക്കവുിം
പര്ഖമെടുത്തുിം.
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h)

I.

പ
ുടിശ്ശി
സിംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങപളാ വയതയാസങ്ങപളാ രര്സ്ര്
സവീ ാര്യമായ
ര്ീതിയിലുിം െിട്ടയായുിം രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സഹായവുിം നൽ ണിം.

II.

ുടിശ്ശി
പേഖര്ണത്തിനായി ഉരപ ാക്താവിന്മറ സ്ഥലിം സന്ദർേിക്കുപമ്പാൾ,
മാനയതയുിം അന്ത്സുിം നിലനിർത്തണിം.
ുടിശ്ശി
രിര്ിക്കുന്നതിന് പ ാളു ൾ/സന്ദർേനിം നടത്തുന്നതിന്
ുടുിംബത്തിമല
വിപയാഗിം അമല്ലങ്കിൽ മറ്റ് ദുര്ന്ത് സന്ദർ ങ്ങൾ പരാലുള്ള അനുെിതമായ
അവസര്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണിം.

4.6

രരാതി

ളും ആേങ്ക
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ളും - ആന്തരി

ന്െരെിപ്

മങ്ങൾ

മ്പനി അതിന്മറ സ്റ്റാഫ്/സിസ്റ്റിം/പപ്രാസസ് മെയ്ത മതറ്റ് തിര്ുത്താൻ
പവഗത്തിലുിം സഹതാരപത്താമടയുിം ഇടമരടാൻ പ്േമിക്കുിം, അത്തര്ിം
രിഴവു ൾ
ാര്ണിം മതറ്റായി ഈടാക്കുന്ന ൊർജു ൾ റോക്കു യുിം
മെയ്യുിം.
ന
സാപങ്കതി
രര്ാജയങ്ങൾ
മൂലമുണ്ടാ ുന്ന
പ്രശ്ങ്ങ
ൾ
ലഘൂ ര്ിക്കുന്നതിന് അനുപയാജയമായ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ
മ്പനി
നൽ ുിം.
ഉരപ ാക്താവിന്മറ
രര്ാതി ൾ
രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന് ,
ഉരപ ാക്താവിന്മറ രര്ാതിയുമട സവ ാവിം, എമന്ത്ങ്കിലുിം പര്ഖ ൾ
സഹിതിം, എമന്ത്ങ്കിലുിം ഉമണ്ടങ്കിൽ, ഉരപ ാക്താവിന് ഒര്ു രര്ാതി
റഫറൻസ് നമ്പർ നൽ ിമക്കാണ്ട് , ബന്ധമെട്ട പ്ബാഞ്ചിന്മറ മാപനജമര്
അയാൾക്ക് എഴുതു പയാ വിളിക്കു പയാ മെയ്യാിം.
പ ാഡ് ലിംഘിച്ച് ഏമതങ്കിലുിം അനുെിതമായ മരര്ുമാറ്റത്തിപലാ
നടരടിയിപലാ
ഏർമെട്ടിട്ടുമണ്ടങ്കിൽ,
പ്രതിനിധി/മ ാറിയർ
അമല്ലങ്കിൽ ഡയറക്് ട മസല്ലിിംഗ് ഏജന്റ് (ഡി.എസ്.എ) അമല്ലങ്കിൽ
പസാഴ്സിിംഗ് മഡപൊസിറ്റു ൾക്കുള്ള പപ്ബാക്കർ അമല്ലങ്കിൽ
മ്പനി
പജാലി
മെയ്യുന്ന
മപറ്റമതങ്കിലുിം
ഏജൻസി ൾമക്കതിമര്
രര്ാതിമെടാൻ
മ്പനി ഉരപ ാക്താവിമന അ യർത്ഥിക്കുിം. രര്ാതി
േര്ിയായി അപനവഷിക്കു യുിം േര്ിയായ നടരടിയുിം രര്ിഹാര്വുിം
നടക്കു യുിം മെയ്യുന്നുമണ്ടന്ന് മ്പനി ഉറൊക്കുിം.
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4.7

ന്ിങ്ങളുടെ ഉരകോക്താവിടന് അറിയു

ന്യം:

ഉരപ ാക്താവിന്മറ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുിം പ്രവർത്തിെിക്കുന്നതിനുിം
മുമ്പുിം പരാളിസി മുപന്നാട്ട് മ ാണ്ടുപരാ ുന്നതിനുിം മുമ്പായി ഞങ്ങളുമട
മ്പനിയുമട "നിങ്ങളുമട ഉരപ ാക്താവിമന അറിയു " (KYC) നയത്തിന് ീഴിൽ
മ്പനി ആവേയമായ ജാപ്ഗത രാലിക്കണിം. അതിനായി ആവേയമായ പര്ഖ പളാ
മതളിവു പളാ
സമർെിക്കാപനാ
നൽ ാപനാ
ഉരപ ാക്താവിപനാട്
ആവേയമെടുിം.
മ്പനിയുമട
മ വവസി,
ള്ളെണിം
മവളുെിക്കൽ
അമല്ലങ്കിൽ
മപറ്റമതങ്കിലുിം
നിയമരര്മായ
ആവേയ ത ൾ
നിറപവറ്റുന്നതിനായി അത്തര്ിം വിവര്ങ്ങൾ മാപ്തപമ ല ിക്കൂ എന്ന്
മ്പനി
ഉറൊക്കണിം.
മ്പനി ഉരപ ാക്താവിന് പലാൺ അപരക്ഷ്ാ പഫാിം / അക്കൗണ്ട് ഓെണിിംഗ്
പഫാമു ളുിം മറ്റ് മമറ്റീര്ിയലു ളുിം നൽ ുിം
ൂടാമത അതിൽ നൽപ ണ്ട
അവേയ വിവര്ങ്ങളുമട എല്ലാ വിേദാിംേങ്ങളുിം രര്ിപോധിച്ചുറെിക്കുന്നതിനുിം
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ
KYC
ആവേയ ത ൾ
നിറപവറ്റുന്നതിനുള്ള
പര്ഖ ൾക്കായി ഹാജര്ാപക്കണ്ട പര്ഖ ളുിം അടങ്ങിയിര്ിക്കുിം.
ഒര്ു
വായ്പ
അക്കൗണ്ട്
തുറക്കുപമ്പാൾ
ഉരപ ാക്താവ്
ആവേയമെടുന്ന
നടരടിപ് മങ്ങൾ
മ്പനി വിേദീ ര്ിക്കു യുിം ആവേയമായ വർഗ്ഗീ ര്ണങ്ങൾ
നൽ ു യുിം മെയ്യുിം.

4.8

ന്ികക്ഷ്ര അക്കൗണ്ടു

ൾ:

രലിേ നിര്ക്ക്, രലിേ അപരക്ഷ്ാ ര്ീതി, നിപക്ഷ്രങ്ങളുമട നിബന്ധന ൾ,
അ ാല രിൻവലിക്കൽ, രുതുക്കൽ, നിപക്ഷ്രങ്ങൾമക്കതിര്ായ പലാൺ,
പനാമിപനഷൻ സൗ ര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾമെമട, NHB / സമാര്ിം ിക്കുപമ്പാൾ,
അതിന്മറ വിവിധ നിപക്ഷ്ര രദ്ധതി മളക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവര്ങ്ങളുിം AHFL
നൽ ുിം.
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4.9

പ്

ാഞ്ച് കലാഷർ ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്
AHFL അതിന്മറ പ്ബാഞ്ച് ഓഫീസ് അടച്ചുരൂട്ടു പയാ മാറ്റു പയാ മെയ്യുന്ന
സാഹെര്യത്തിൽ
പനാട്ടീസ്
പബാർഡിൽ
പ്രദർേിെിച്ച്
ഉരപ ാക്താവിന്
അറിയിെ് നൽ ുിം.

4.10

രരാതി

ൾ

a) AHFL-ന് അതിന്മറ ഓപര്ാ ഓഫീസിലുിം രര്ാതി ളുിം രര്ാതി ളുിം
സവീ ര്ിക്കുന്നതിനുിം
ര്ജിസ്റ്റർ
മെയ്യുന്നതിനുിം
രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള
ഒര്ു
സിംവിധാനവുിം
നടരടിപ് മവുിം
ഉണ്ടായിര്ിക്കുിം.
b) രര്ാതി ളുിം രര്ാതി ളുിം രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന് ഓർഗവനപസഷനിമല
ട
പബാർഡ് അിംഗീ ൃത നയമനുസര്ിച്ച്, AHFL-ന്മറ ഡയറക്ർ
പബാർഡ്
ഉെിതമായ രര്ാതി രര്ിഹാര് സിംവിധാനിം ര്ൂരീ ര്ിക്കണിം. വായ്പ
നൽ ുന്ന സ്ഥാരനത്തിന്മറ ാര്വാഹി ളുമട തീര്ുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഉണ്ടാ ുന്ന എല്ലാ തർക്കങ്ങളുിം അടുത്ത ഉയർന്ന തലത്തിമലങ്കിലുിം
പ ൾക്കു യുിം രര്ിഹര്ിക്കു യുിം മെയ്യുന്നുമവന്ന് അത്തര്മമാര്ു
സിംവിധാനിം ഉറൊക്കണിം.
c)

ഫണ്ടു ളുമട വില, മാർജിൻ, റിസ്് ക പ്രീമിയിം എന്നിവ പരാലുള്ള
പ്രസക്തമായ ഘട ങ്ങൾ
ണക്കിമലടുത്ത് പബാർഡ് AHFL ഒര്ു രലിേ
നിര്ക്ക് മാതൃ
സവീ ര്ിക്കു യുിം വായ്പ ൾക്കുിം അഡവാൻസു ൾക്കുിം
ഈടാപക്കണ്ട രലിേ നിര്ക്ക് നിർണ്ണയിക്കു യുിം മെയ്യുിം. രലിേ നിര്ക്കുിം
റിസ് ്
പപ്ഗപഡഷനുള്ള
സമീരനവുിം
വിവിധ
വി ാഗത്തിലുള്ള
വായ്പക്കാപര്ാട് വയതയസ് ത രലിേ നിര്ക്ക് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള യുക്തിയുിം
അപരക്ഷ്ാ
പഫാമിൽ
വായ്പക്കാര്പനാ
ഉരപ ാക്താപവാ
മവളിമെടുത്തു യുിം അനുമതിയിൽ വയക്തമായി അറിയിക്കു യുിം
മെയ്യുിം.

d) രലിേ
നിര്ക്കു ളുിം
അര ടസാധയത ളുമട
പപ്ഗപഡഷനുള്ള
സമീരനവുിം രിഴ രലിേയുിം (എമന്ത്ങ്കിലുിം ഉമണ്ടങ്കിൽ)
മ്പനി ളുമട
മവബ്വസറ്റിൽ
ല യമാക്കു പയാ
പ്രസക്തമായ
രപ്തങ്ങളിൽ
പ്രസിദ്ധീ ര്ിക്കു പയാ
മെയ്യുിം.
മവബ്വസറ്റിൽ
പ്രസിദ്ധീ ര്ിക്കുന്നപതാ അമല്ലങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീ ര്ിക്കുന്നപതാ ആയ
വിവര്ങ്ങൾ രലിേ നിര്ക്കു ളിൽ മാറ്റിം വര്ുപമ്പാമഴല്ലാിം അര് പഡറ്റ്
മെയ്യുിം.
e) രലിേ നിര്ക്കുിം രിഴെലിേയുിം (എമന്ത്ങ്കിലുിം ഉമണ്ടങ്കിൽ) വാർഷി
നിര്ക്ക് ആയിര്ിക്കണിം, അതുവഴി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന
ൃതയമായ നിര്ക്കു മളക്കുറിച്ച് ടിം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അറിയാിം.
f)

വായ്പക്കാര്ിൽ നിന്ന് പേഖര്ിക്കുന്ന തവണ ൾ
തമ്മിലുള്ള വി ജനിം വയക്തമായി സൂെിെിക്കണിം.

രലിേയുിം

മുതലുിം

g) രര്ാതി ൾ നയായമായുിം പവഗത്തിലുിം വ
ാര്യിം മെയ്യുന്നതിനുള്ള
AHFL-ന്മറ
നടരടിപ് മത്തിന്മറ
വിേദാിംേങ്ങൾ
എവിമട
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മണ്ടത്തണമമന്ന് ഉരപ ാക്താവിമന അറിയിക്കണിം. AHFL അതിന്മറ
ഓപര്ാ ഓഫീസു ളിലുിം ഉരപ ാക്താക്കൾക്ക് അവര്ുമട രര്ാതി പളാ
ആവലാതി പളാ സമർെിക്കാനുിം
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ സമർെിക്കാനുിം
സൗ ര്യമമാര്ുക്കുിം.
h) ഉരപ ാക്താവിന്
ഒര്ു
രര്ാതി
നൽ ണമമങ്കിൽ,
അപേഹപത്താട്/അവപര്ാട് രറയണിം:

I. ഇത് എങ്ങമന മെയ്യാിം
II. എവിമട രര്ാതി നൽ ാിം
III. എങ്ങമനയാണ് രര്ാതി നൽപ ണ്ടത്
IV. മറുരടി എപൊൾ പ്രതീക്ഷ്ിക്കണിം
V. രര്ിഹാര്ത്തിനായി ആമര്യാണ് സമീരിപക്കണ്ടത്
VI. ഉരപ ാക്താവ് ഫലത്തിൽ സന്ത്ുഷ്ടനമല്ലങ്കിൽ എന്ത്ുമെയ്യുിം.
VII.
ഉരപ ാക്താവിന് എമന്ത്ങ്കിലുിം പൊദയങ്ങൾ ഉമണ്ടങ്കിൽ AHFL-ന്മറ
ജീവനക്കാർ ഉരപ ാക്താവിമന സഹായിക്കുിം.

i) ഒര്ു ഉരപ ാക്താവിൽ നിന്ന് ഒര്ു രര്ാതി പര്ഖാമൂലിം ല ിച്ചിട്ടുമണ്ടങ്കിൽ, ഒര്ു
AHFL
അപേഹത്തിന്/അവർക്ക്
ഒര്ാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ
ഒര്ു
അിംഗീ ാര്ിം
/
പ്രതി ര്ണിം അയയ്ക്കാൻ പ്േമിക്കുിം.
രര്ാതി
വ
ാര്യിം
മെയ്യുന്ന
ഉപദയാഗസ്ഥന്മറ
പരര്ുിം
രദവിയുിം
അ ്പനാളജ്മമന്റിൽ ഉണ്ടായിര്ിക്കണിം. AHFL-ന്മറ നിയുക്ത മടലിപഫാൺ
മഹൽെ്മഡസ് ് നമ്പറായ 180030042020 എന്ന നമ്പറിപലാ ഉരപ ാക്തൃ പസവന
നമ്പറിപലാ പഫാണിലൂമട രര്ാതി അറിയിക്കു യാമണങ്കിൽ, ഉരപ ാക്താവിന്
ഒര്ു രര്ാതി റഫറൻസ് നമ്പർ നൽ ു യുിം നയായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ
രുപര്ാഗതിമയക്കുറിച്ച് അറിയിക്കു യുിം മെയ്യുിം.

f) വിഷയിം രര്ിപോധിച്ചതിന് പേഷിം, AHFL ഉരപ ാക്താവിന് അതിന്മറ അന്ത്ിമ

പ്രതി ര്ണിം അയയ്ക്കുിം അമല്ലങ്കിൽ പ്രതി ര്ിക്കാൻ
ൂടുതൽ സമയിം
ആവേയമായി വര്ുന്നത് എന്ത്ുമ ാമണ്ടന്ന് വിേദീ ര്ിക്കു യുിം ഒര്ു രര്ാതി
ല ിച്ച്
30
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
അത്
മെയ്യാൻ
പ്േമിക്കു യുിം
അപേഹത്തിന്മറ/അവമര് എങ്ങമന സവീ ര്ിക്കണമമന്ന് അറിയിക്കു യുിം
ത മല്ലങ്കിൽ അവളുമട രര്ാതി തുടര്ുിം.
പവണിം/ അപേഹിം/അവർ ഇപൊഴുിം തൃപ്ന

g) AHFL അതിന്മറ രര്ാതി രര്ിഹാര് നടരടിപ് മിം (ഇ-മമയിൽ ഐഡിയുിം

രര്ാതി ൾ സമർെിക്കാവുന്ന മറ്റ് പ ാൺടാ ്റ്റ് വിേദാിംേങ്ങളുിം, പ്രേ്നിം
രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിനുള്ള സമയരര്ിധി, വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള മാപ്ടി ്സ്
മുതലായവ)
രീഡിതനായ
ടിം
വാങ്ങുന്നയാൾക്ക്
രര്ാതി ൾ
സമർെിക്കു യുിം ഉറൊക്കു യുിം മെയ്യുിം. അത് അതിന്മറ മവബ് വസറ്റിൽ
പ്രപതയ ിം ല യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രര്ാതിക്ക് നയായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ
മ്പനിയിൽ
നിന്ന്
പ്രതി ര്ണിം
ല ിക്കുന്നിമല്ലങ്കിപലാ
ല ിച്ച
പ്രതി ര്ണത്തിൽ അതൃപ്ിത ഉമണ്ടങ്കിപലാ, രര്ാതിക്കാര്ന് നാഷണൽ ഹൗസിിംഗ്
ബാങ്കിന്മറ രര്ാതി രര്ിഹാര് മസല്ലിമന സമീരിക്കാിം എന്ന് AHFL അതിന്മറ
എല്ലാ ഓഫീസു ളിലുിം / പ്ബാഞ്ചു ളിലുിം മവബ്വസറ്റിലുിം വയക്തമായി
പ്രദർേിെിക്കുിം. https://grids.nhbonline.org.in എന്ന ലിങ്കിൽ ഓൺവലൻ പമാഡിൽ
അമല്ലങ്കിൽ ഓഫ്വലൻ പമാഡിൽ തരാൽ വഴി, നിർേിഷ്ട പഫാർമാറ്റിൽ
http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-System /Lodging-Complaint എന്ന ലിങ്കിൽ
ല യമായ വിലാസത്തിൽ - HFCs-NHB%E2%80%, 93ഫിസിക്കൽ-പമാഡ്.രിഡിഎഫ്,
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രര്ാതി രര്ിഹാര് മസല്ലിപലക്ക്, മറഗുപലഷൻ & സൂെർവിഷൻ വ ുെ്,
നാഷണൽ ഹൗസിിംഗ് ബാങ്ക്, നാലാിം നില, പ ാർ 5A, ഇന്ത്യ ഹാബിറ്റാറ്റ് മസന്റർ,
പലാധി പറാഡ്, നയൂ ഡൽഹി - 110 003 രര്ാതി ൾ സമർെിക്കു .
പ്രതി ര്ണിം തൃപ്ിത
ര്മമല്ലങ്കിപലാ പ്രതി ര്ണിം ല ിച്ചിമല്ലങ്കിപലാ, രര്ാതി
ഇനിെറയുന്നതിപലക്ക് അയയ്ക്കണിം:
മ്പനി
മസപ് ട്ടറി
&
മഹഡ്
ിംപ്ലയൻസ്,
ഇമമയിൽ
ഐഡിComplianceofficer@aadharhousing.com

4.11

രരാതി രരിഹാര സംവിധാന്ം
രര്ാതി രര്ിഹാര് സിംവിധാനിം അനുസര്ിച്ച് മറഗുപലറ്ററി മാനദണ്ഡങ്ങൾ,
പബാർഡ്/പടാെ്
മാപനജ്മമന്റ്
അിംഗീ ൃത
നയങ്ങൾ,
പ്രപ് ിയ ൾ,
നടരടിപ് മങ്ങൾ
എന്നിവയുമട
െട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ
ഗുണനിലവാര്മുള്ള
ത ാക്കാനുിം
പസവനങ്ങൾ നൽ ാനുിം ഉരപ ാക്താവിമന സിംതൃപ്ര്
മ്പനി
പ്േമിക്കുന്നു. AHFL ഒര്ു വിപ പ്ന്ദീ ൃത ര്ീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ,
അവിമട ഓപര്ാ പ്ബാഞ്ചിലുിം പ്ബാഞ്ച് മാപനജർ/പ്ബാഞ്ച് ഇൻ-ൊർജിന്മറ
നിയപ്ന്ത്ണത്തിലാണ്, അവർ ലസ്റ്റർ മാപനജർക്കുിം തുടർന്ന് റീജിയണൽ
ബിസിനസ് മഹഡിനുിം റിപൊർട്ട് മെയ്യുിം, അവർ പ ാർെപററ്റ് ഓഫീസ് അതത്
മ
ഫങ്ഷണൽ
മഹഡ്ാര്ിപലക്ക്
റിപൊർട്ട്
മെയ്യുിം.
അതിനാൽ,
ഉരപ ാക്താക്കൾക്ക്
അവര്ുമട
രര്ാതി ൾ/രര്ാതി
രര്ിഹാര്ത്തിനായി
ോഖ മളപയാ
മുിംവബയിമല
പ ാർെപററ്റ്
ഓഫീസിമനപയാ
സമീരിക്കാവുന്നതാണ്.

AHFL-ന്മറ ഏമതങ്കിലുിം പസവനങ്ങൾ/ൊർജു ൾ സിംബന്ധിച്ച എമന്ത്ങ്കിലുിം
രര്ാതിപയാ രര്ാതിപയാ ഉമണ്ടങ്കിൽ, ഉരപ ാക്താവിന് രര്ാതി നൽ ു യുിം
അവൻ/അവളുമട വനിം ല യമായ സ്ഥലമത്ത പ്ബാഞ്ച് മാപനജമര്/ പ്ബാഞ്ചിന്മറ
െുമതലക്കാര്മന
സമീരിക്കു യുിം
മെയ്യാിം.
പലാണുിം
അക്കൗണ്ടുിം
രര്ിരാലിക്കു യുിം
പലാൺ
അനുവദിച്ച
ത്തിൽ
നൽ ിയിര്ിക്കുന്ന
വിലാസത്തിൽ പ്ബാഞ്ച് മാപനജമര് അ ിസിംപബാധന മെയ്യുന്ന ഒര്ു
ത്ത്
മുപഖനപയാ രര്ാതി ര്ജിസ്റ്റർ മെയ്യു പയാ അമല്ലങ്കിൽ പ്ബാഞ്ച് ഓഫീസ് പനര്ിട്ട്
സന്ദർേിച്ച് രര്ാതി / രര്ാതി ൾ രര്ിരാലിക്കുന്ന രര്ാതി ര്ജിസ്റ്ററിൽ
പര്ഖമെടുത്തു . ോഖ. പ്രേ്നങ്ങൾ രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന് പ്ബാഞ്ച് രര്ാതി
സവീ ര്ിച്ച തീയതി മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉരപ ാക്താവിപനാട്
പ്രതി ര്ിക്കണിം.
പമൽെറഞ്ഞ
സമയരര്ിധിക്കുള്ളിൽ
പ്ബാഞ്ച്
നൽ ുന്ന
പ്രതി ര്ണിം
ത
ത
തൃപ്ി ര്പമാ അതൃപ്ിപയാ അമല്ലങ്കിൽ പ്ബാഞ്ചിൽ നിന്ന് പ്രതി ര്ണമമാന്നുിം
ല ിച്ചിമല്ലങ്കിൽ, ഉരപ ാക്താവിന് മുിംവബയിമല പ ാർെപററ്റ് ഓഫീസിൽ
രര്ാതി നൽ ാിം.
സ്റ്റമർ മ യർ ഓഫീസർ അമല്ലങ്കിൽ AHFL-ന്മറ
പ്രിൻസിെൽ ഓഫീസർക്ക് വിലാസത്തിൽ അയച്ച
ത്ത് അമല്ലങ്കിൽ താമഴ
നൽ ിയിര്ിക്കുന്ന വിലാസത്തിപലക്ക് ഇ-മമയിൽ അയക്കു :സ്റ്റമർ മ
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യർ ഓഫീസർ,

Aadhar Housing Finance Limited
ആധാർ ഹൗസിിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ,
802, റപസ്റ്റാിംജിയുമട എട്ടാിം നില നടര്ാജ്
മവപസ്റ്റൺ എക്്പ്സ രസ് വഹപവ &പ്േീ.എിം.വി. പറാഡ് ജിംഗ്ഷ
അപന്ധര്ി ഈസ്റ്റ് മുിംവബ 400069
ഇമമയിൽ ഐഡി :- customercare@aadharhousing.com.
ല ിച്ച രര്ാതി/ആേങ്ക രര്ിപോധിച്ച പേഷിം, ഞങ്ങൾ ഉരപ ാക്താവിന് അന്ത്ിമ
പ്രതി ര്ണിം അയയ്ക്കുിം അമല്ലങ്കിൽ പ്രതി ര്ിക്കാൻ
ൂടുതൽ സമയിം
ആവേയമായി വര്ുന്നത് എന്ത്ുമ ാമണ്ടന്ന് വിേദീ ര്ിക്കു യുിം രര്ാതി ല ിച്ച
തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
മ്പനിയുമട പ ാർെപററ്റ് ഓഫീസിൽ
നിന്ന് വിേദമായ മറുരടിപയാ അറിയിപൊ അയയ്ക്കാൻ പ്േമിക്കു യുിം മെയ്യുിം.
പമൽെറഞ്ഞ സമയരര്ിധിക്കുള്ളിൽ (അതായത് 30 ദിവസിം)
മ്പനിയിൽ നിന്ന്
ത
ല ിച്ച പ്രതി ര്ണത്തിൽ പ്രതി ര്ണിം തൃപ്ി ര്മല്ലാത്തപതാ അമല്ലങ്കിൽ
അതൃപ്ിത യുള്ളപതാ ആമണങ്കിൽ, ഉരപ ാക്താവിന് നാഷണൽ ഹൗസിിംഗ്
ബാങ്കിന്മറ (NHB) രര്ാതി രര്ിഹാര് മസല്ലിമന സമീരിക്കാവുന്നതാണ്. HFCൾക്കായി, ഉരപ ാക്തൃ രര്ാതി ൾ ഓൺവലൻ പമാഡിൽ ഈ ലിങ്കിൽ
പര്ഖമെടുത്തു : https://grids.nhbonline.org.in അമല്ലങ്കിൽ ഓഫ്വലൻ പമാഡിൽ
തരാൽ വഴി, NHB മവബ്വസറ്റ് ലിങ്കിൽ ല യമായ നിർേിഷ്ട പഫാർമാറ്റിൽ:
http://www.nhb.
org.in/Grievance-RedressalSystem/Lodging-Complaint-Against-HFCsNHB%E2% 80% 93 Physical-Mode.pdf, ഇനിെറയുന്ന വിലാസത്തിപലക്ക് അയയ്ക്കു :രര്ാതി രര്ിഹാര് മസൽ,
ഡിൊർട്ട്മമന്റ് ഓഫ് മറഗുപലഷൻ ആൻഡ് സൂെർവിഷൻ, നാഷണൽ ഹൗസിിംഗ്
ബാങ്ക് (NHB),
നാലാിം നില, പ ാർ 5-എ, ഇന്ത്യ ഹാബിറ്റാറ്റ് മസന്റർ, പലാധി പറാഡ്, നയൂഡൽഹി 110003.
ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസിന്മറ അ യർത്ഥനയ്ക്കായി ഐ.ആർ.ഡി.എ.ഐ (IRDAI)-യിൽ
മ്പനി ഒര്ു പ ാർെപററ്റ് ഏജന്റിന്മറ (സിംപയാജിത) ര്ജിസ്പപ്ടഷൻ വ വേിം വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇൻഷുറൻസുമായി
ബന്ധമെട്ട
രര്ാതി ൾ
രര്ിഹര്ിക്കുന്നതുമായി
ബന്ധമെട്ട്
ഐ.ആർ.ഡി.എ.ഐ (IRDAI) െട്ടങ്ങൾ രാലിക്കുന്നത് ഇത് ഉറൊക്കുിം.
മ്പനി വിൽക്കുന്ന
ഇൻഷുറൻസ് ഉൽരന്നങ്ങളുമായി ബന്ധമെട്ട രര്ാതി ൾ ല ിക്കുന്ന
മ്പനിയുമട
ഓഫീസു ൾ രര്ാതി അിംഗീ ര്ിക്കു യുിം അതാത് ഇൻഷുറൻസ്
മ്പനി ( ൾ) മുപഖന
അത്തര്ിം
രര്ാതി
ല ിച്ച്
14
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
അത്
രര്ിഹര്ിക്കാൻ
സൗ ര്യമമാര്ുക്കു യുിം മെയ്യുിം.
ിംപ്ലയിന്റ് രര്ിഹര്ിച്ചിമല്ലങ്കിൽ അമല്ലങ്കിൽ നൽ ിയിര്ിക്കുന്ന മറസലയൂഷനിൽ
ത മല്ലങ്കിൽ, അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് http://www.igms.irda.gov.in എന്ന
ഉരപ ാക്താവ് തൃപ്ന
വിലാസത്തിൽ IRDAI-യിൽ രര്ാതി ഓൺവലനായി പര്ഖമെടുത്താിം.

ജന്റൽ-

5.


മ്പന്ി :

പലാണിന്മറ അനുമതി ആേയവിനിമയിം നടത്തുപമ്പാൾ ബാധ മായ ഫീസുിം
ൊർജു ളുിം ഉൾമെമടയുള്ള അതിന്മറ പലാൺ ഉൽെന്നങ്ങളുമട പ്രധാന
സവിപേഷത ൾ
വിേദീ ര്ിക്കു .
AHFL
ഉരപ ാക്താക്കൾക്ക്
ല ിക്കുന്ന
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Aadhar Housing Finance Limited
ആനു ൂലയങ്ങൾ, അത്തര്ിം ആനു ൂലയങ്ങൾ എങ്ങമന പ്രപയാജനമെടുത്താിം,
അവര്ുമട
സാമ്പത്തി
പ്രതയാഘാതങ്ങൾ,
അവര്ുമട
സിംേയങ്ങൾ
രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന്
എമന്ത്ങ്കിലുിം
സിംേയിം
ഉണ്ടായാൽ
ആമര്മയാമക്ക
ബന്ധമെടാിം എന്നിവമയക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവര്ങ്ങളുിം നൽ ുിം.


ത ാക്കുന്നതിന് ആവേയമായ
ഉരപ ാക്താവിമന / അവമള അപരക്ഷ്ിക്കാൻ പ്രാപ്മ
വിവര്ങ്ങൾ/പഡാ യുമമന്പറഷൻ ഉരപദേിക്കു . ഉരപ ാക്താവിന്മറ ഐഡന്റിറ്റി,
വിലാസിം, മതാഴിൽ മുതലായവയുമായി ബന്ധമെട്ട് അവനിൽ നിന്ന് എന്ത്്
പഡാ യുമമന്പറഷൻ
ആവേയമാണ്
എന്നതിമനക്കുറിച്ചുിം
നിയമരര്വുിം
നിയപ്ന്ത്ണരര്വുമായ
വയവസ്ഥ ൾ
രാലിക്കുന്നതിനായി
നിയമരര്മായ
അധി ാര്ി ൾ (ഉദാ. രാൻ വിേദാിംേങ്ങൾ) അനുോസിക്കുന്ന മപറ്റമതങ്കിലുിം
പര്ഖ ൾ എന്നിവമയ ുറിച്ചുിം ഉരപ ാക്താവിമന ഉരപദേിക്കുിം. ആവേയ ത ൾ.



ഉരപ ാക്താവിമന അവര്ുമട വസതിയിലുിം
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ ബിസിനസ്്
മടലിപഫാൺ നമ്പറു ളിലുിം
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ ഇതിനായി നിപയാഗിച്ചിട്ടുള്ള
ഏജൻസി ൾ മുപഖന അവന്മറ/അവളുമട താമസസ്ഥലിം
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ
ബിസിനസ്് വിലാസങ്ങൾ സന്ദർേിച്ച് പലാൺ അപരക്ഷ്യിൽ ഉരപ ാക്താവ്
സൂെിെിച്ച വിേദാിംേങ്ങൾ രര്ിപോധിക്കു . മ്പനി.



മ്പനിക്ക് അവന്മറ/അവളുമട അക്കൗണ്ടിമല ഇടരാട് അപനവഷിക്കണമമങ്കിൽ,
മ്പനിക്ക്
അവമര്
ഉൾമെടുത്തണമമങ്കിൽ
പരാലീസ്/മറ്റ്
അപനവഷണ
ഏജൻസി ളുമായി സഹ ര്ിക്കാൻ ഉരപ ാക്താവിമന അറിയിക്കുിം.



അപേഹിം / അവർ വഞ്ചനാരര്മായി പ്രവർത്തിക്കു യാമണങ്കിൽ, അപേഹത്തിന്മറ
/
അവര്ുമട
അക്കൗണ്ടിമല
എല്ലാ
നഷ്ടങ്ങൾക്കുിം
അപേഹിം
/
അവർ
ഉത്തര്വാദിയായിര്ിക്കുമമന്നുിം നയായമായ പ്േദ്ധയില്ലാമത പ്രവർത്തിക്കു യുിം ഇത്
നഷ്ടമുണ്ടാക്കു യുിം മെയ്താൽ, അപേഹിം/അവർ ഉത്തര്വാദിയായിര്ിക്കുമമന്നുിം
മ്പനി ഉരപ ാക്താവിമന ഉരപദേിക്കുിം. അതുതമന്ന. ജാതി, ജാതി, ലിിംഗപ ദിം,
വവവാഹി
നില, മതിം അമല്ലങ്കിൽ വവ ലയിം എന്നിവയുമട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വിപവെനിം ാണിക്കര്ുത്.

5.1. അപേഹത്തിന്മറ/അവര്ുമട

വസതിയിലുിം
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ
ബിസിനസ്് മടലിപഫാൺ നമ്പറു ളിലുിം
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ ഇതിനായി
നിപയാഗിച്ച
ഏജൻസി ൾ
മുപഖന
അവന്മറ/അവളുമട
വസതി
ൂടാമത/അമല്ലങ്കിൽ ബിസിനസ്് വിലാസങ്ങൾ പനര്ായി സന്ദർേിച്ച് പലാൺ
അപരക്ഷ്യിൽ അപേഹിം/അവർ രറഞ്ഞിര്ിക്കുന്ന വിേദാിംേങ്ങൾ AHFL
രര്ിപോധിക്കുിം. ഉപേേയിം, AHFL-ന് ആവേയമാമണങ്കിൽ.

5.2. 5.2

AHFL-ന്
ഉരപ ാക്താവിന്മറ
അക്കൗണ്ടിമല
ഒര്ു
ഇടരാട്
അപനവഷിക്കണമമങ്കിൽ, AHFL-ന് അവമര് ഉൾമെടുത്തണമമങ്കിൽ, പരാലീസ്/മറ്റ്
അപനവഷണ
ഏജൻസി ളുമായി
സഹ ര്ിക്കാൻ
ഉരപ ാക്താവിമന
അറിയിക്കണിം.

5.3. ഉരപ ാക്താവ്

വഞ്ചനാരര്മായി
പ്രവർത്തിക്കു യാമണങ്കിൽ,
അപേഹത്തിന്മറ/അവര്ുമട അക്കൗണ്ടിമല എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കുിം അപേഹിം /
അവർ
ഉത്തര്വാദിയായിര്ിക്കുമമന്നുിം
ഉരപ ാക്താവ്
നയായമായ
രര്ിെര്ണമില്ലാമത പ്രവർത്തിക്കു യുിം ഇത് നഷ്ടമുണ്ടാക്കു യുിം മെയ്താൽ,
ഉരപ ാക്താവിന് അതിന് ഉത്തര്വാദിയാ ാമമന്നുിം AHFL ഉരപ ാക്താവിമന
ഉരപദേിക്കണിം.
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പ്രദർേിെിക്കുിം:- ഹിന്ദി, ഇിംഗ്ലീഷ്

5.4. AHFL അവര്ുമട ഉൽെന്നങ്ങമളയുിം പസവനങ്ങമളയുിം
ഒപന്നാ അതിലധി പമാ
ാഷ
അമല്ലങ്കിൽ ഉെിതമായ പ്രാപദേി

ളിൽ
ാഷ.

5.5. വായ്പയുമട

ാര്യത്തിൽ AHFL ലിിംഗപ ദിം, ജാതി, മതിം എന്നിവയുമട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപവെനിം ാണിക്കില്ല. ൂടാമത, ഉൽെന്നങ്ങൾ,
പസവനങ്ങൾ, സൗ ര്യങ്ങൾ മുതലായവ വിരുലീ ര്ിക്കുന്നതിൽ
വവ ലയത്തിന്മറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ാഴ്ച വവ ലയമുള്ളവപര്ാ ോര്ീര്ി
മവല്ലുവിളി പനര്ിടുന്നവപര്ാ ആയ അപരക്ഷ് പര്ാട് എച്ച്.എഫ്.സി (HFC)- ൾ
വിപവെനിം ാണിക്കില്ല. എന്നിര്ുന്നാലുിം, സമൂഹത്തിമല വിവിധ
വി ാഗങ്ങൾക്കായി ര്ൂരമെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ീക മു ൾ സ്ഥാരിക്കുന്നതിൽ
നിന്നുിം രങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്നുിം AHFL- മള ഇത് തടയുന്നില്ല.
ഫ മെയ്യുന്നതിനുള്ള
5.6. AHFL- ൾ ഒര്ു പലാൺ അക്കൗണ്ട് പ്ടാൻസ്ർ

അ യർത്ഥന ൾ, ടിം വാങ്ങുന്നയാളിൽ നിപന്നാ അമല്ലങ്കിൽ ഒര്ു
ബാങ്ക്/ധന ാര്യ സ്ഥാരനത്തിൽ നിപന്നാ, സാധാര്ണ പ ാഴ്സിൽ പപ്രാസസ്്
മെയ്യുിം.

5.7. പ ാഡ് രര്സയമെടുത്തുന്നതിന്, AHFL ഇനിെറയുന്നവ മെയ്യണിം:
a) ഈ പ ാഡിന്മറ ഒര്ു ര ർെ് മവബ്വസറ്റിലുിം പ്ബാഞ്ചു ളിൽ പനാട്ടീസ്
പബാർഡിലുിം പ്രദർേിെിക്കു

.

b) മ ൗണ്ടർ വഴിപയാ ഇല ്പപ്ടാണി ് ആേയവിനിമയിം വഴിപയാ
ഉരപ ാക്താക്കൾക്ക് മമയിൽ വഴിപയാ ഈ പ

ാഡ് ല യമാക്കു

;

c) പ ാഡിമനക്കുറിച്ച് പ്രസക്തമായ വിവര്ങ്ങൾ നൽ ാനുിം പ ാഡ്
d)

പ്രപയാഗത്തിൽ വര്ുത്താനുിം അവര്ുമട ജീവനക്കാർക്ക് രര്ിേീലനിം
ല ിച്ചിട്ടുമണ്ടന്ന് ഉറൊക്കു ;
നിലവിലുള്ളതുിം രുതിയതുമായ ഉരപ ാക്താക്കൾക്ക് ഈ പ ാഡിന്മറ ഒര്ു
ര ർെ് നൽ ു .

5.8. മാപനജ്മമന്റിന്മറ വിവിധ തലങ്ങളിൽ മഫയർ പ്രാ ്ടീസ് പ ാഡിന്മറ

രാലനമത്തക്കുറിച്ചുിം രര്ാതി രര്ിഹാര് സിംവിധാനത്തിന്മറ
പ്രവർത്തനമത്തക്കുറിച്ചുിം ആനു ാലി അവപലാ നത്തിനായി AHFL-ന്മറ
ട പബാർഡ് നൽ ണിം. അത്തര്ിം അവപലാ നങ്ങളുമട ഒര്ു ഏ ീ ൃത
ഡയറക്ർ
റിപൊർട്ട് ൃതയമായ ഇടപവള ളിൽ പബാർഡിന് സമർെിക്കാവുന്നതാണ് , അത്
നിർപേേിക്കാവുന്നതാണ്.

********************
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