MITC
പട്ടിക VII
ഏറ്റവുും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനകളുും
വ്യവസ്ഥകളുും (MITC) (വ്യക്തിഗത ഭവന വായ്പ / ഭവനേതര
വായ്പ)
____________________________(വാങ്ങുന്നയാൾ) നുും ആധാൾ ഹൗസിുംഗ് ഫിനാൾസ് ലിമിറ്റഡിനുും ഇടയിൾ സമ്മതിച്ച
ഭവന/ഭവനരഹിത വായ്പയുടെ പ്രധാന നിബന്ധനകളുും വ്യവസ്ഥകളുും താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

1. ലോണ്: അനുവദിച്ച തുക

: രൂപ

2. പലിശ
(i) തരും (ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൾ ഫ്ലോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൾ ഇരട്ട അല്ലെങ്കിൾ സ്പെഷൾ
നിരക്ക്):

(ii) പലിശ ഈടാക്കാവുന്ന AHFL RPLR +/-

% p. a. =

% p. a.

ഈ കരാൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി പ്രകാരും AHFL RPLR

% ആണ്

(ഫ്ലോട്ടിുംഗ് നിരക്കിലുള്ള എല്ലാ ലോണുകളുടേയുും പലിശ നിരക്ക,് ബെഞ്ച് മാൾക്ക് നിരക്കായ RPLR-ൾ മാറ്റത്തിന്
വിധേയമാണ്, ഇത് EMI-യിൾ മാറ്റും വരുത്തിയേക്കാും അല്ലെങ്കിൾ ഓരോ കേസിനെയുും ആശ്രയിച്ച് ശേഷിക്കുന്ന വായ്പ
കാലയളവിലെ വൾദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൾ രണ്ടുും)

(iii) മൊറട്ടോറിയും അല്ലെങ്കിൾ സബ്സിഡി:
(iv) പലിശ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്ന തീയതി:
(v) അധിക പലിശ, എന്തെങ്കിലുും ഉണ്ടെങ്കിൾ :

%

(vi) പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ രീതികൾ: കത്തുകൾ/മെയിൾ/(കൾ)/എസ്എുംഎസ് വഴി
: മാസും തോറുും

3. ഇൾസ്ററ് ാൾമെന്റ്
തരങ്ങൾ

: << വൾഷങ്ങളിൾ >>

4. വായ്പാ

:

കാലാവധി

5. വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യും
6. ഫീസുും മറ്റ് നിരക്കുകളുും: ദയവായിപരിശോധിയ്കക
് ുക: താരിഫ് പട്ടിക പേജ് നമ്പൾ.6-ൾ ഇതോടൊപ്പും
ചേൾത്തിരിക്കുന്നു
ശ്രദ്ധിക്കുക: മുകളിലെ താരിഫ് പട്ടികയിൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ AHFL വെബ്സൈറ്റിൾ പ്രദൾശിപ്പിക്കുകയുും
ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് ബോൾഡുകളിൾ പ്രദൾശിപ്പിക്കുകയുും ചെയ്യുും, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൾവേൾഷൾ
സ്കീമിൾ ഇല്ലെങ്കിൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിൾ ലഭ്യമാകുും.

7. വായ്പയ്കക
് ുള്ള സെക്യൂരിറ്റി / ഈട്
• പണയും

:

• ഗ്യാരണ്ടി

:

• മറ്റ് സുരക്ഷ

:

8. വസ്തുവകകളുടെ/വായ്പ എടുക്കുന്നവരുടെ ഇൾഷുറൾസ്
I.
ii.
iii.
iv.
v.
ഇൾഷുറൾസ് പോളിസിയുടെ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇൾഷുറൾസ് പോളിസിയുടെ പകൾപ്പ് ശേഖരിക്കാൾ
ഉപഭോക്താവിനോട് നിൾദ്ദേശിക്കുന്നു: അനുബന്ധും 2.

9. വായ്പ വിതരണും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ
സ്വീകരിച്ച വായ്പാ അനുമതി കത്തിൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ

എണ്ണും

10. വായ്പയുടെയുും പലിശയുടെയുും തിരിച്ചടവ്:
നിങ്ങളുടെ ലോണിന്റെ EMI INR ആണ്

EMI അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി
അടയ്ക്കേണ്ട ഇന്സ്റ്റാള്മെന്റുകളുടെ
വാങ്ങുന്നവരുടെ
ഒപ്പ്

1) .................................................
36

2) .................................................

/

വായ്പാ കരാറിലെ വ്യത്യാസത്തിന് വിധേയമായി, വായ്പ എടുക്കുന്നയാൾക്കുും AHFL-നുും ഇടയിൾ നടപ്പിലാക്കാൾ
പോകുന്ന, പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ/ EMI/ ലോൾ കാലയളവിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
കത്തുകൾ അഥവാ/അല്ലെങ്കിൾ മെയിൾ(കൾ)/

Ver 1.1 - 12/2021

1) .................................................

2) .................................................

വാങ്ങുന്നവരുടെ
ഒപ്പ്

വൾഷങ്ങൾ EMI =

എല്ലാ മാസവുും __________ ദിവസും ആണ്
മാസങ്ങളാണ്.
മാസും തോറുും..

വാങ്ങുന്നവരുടെ
ഒപ്പ്

1) .................................................
37

2) .................................................

11. കാലഹരണപ്പെട്ട തുക വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് പിന്തുടരേണ്ട ഹ്രസ്വ നടപടിക്രമും:
i.

ECs/ACH/ ഓട്ടോ-ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൾ ചെക്ക് ബൗൾസ് അല്ലെങ്കിൾ മടങ്ങിയ ശേഷും കടും വാങ്ങുന്നയാൾ / സഹ
വായ്പക്കാരനുള്ള ടെലികോളിുംഗ്

ii. ഫീല്ഡ് സന്ദര്ശനും/ കളക്ഷന് ഓഫീസറുടെ സുംയുക്ത സന്ദൾശനും / വായ്പ വാങ്ങുന്നയാളുടെ വിലാസത്തിലുള്ള

വാങ്ങുന്നവരുടെ

എസ്എുംഎസ് വഴി അറിയിക്കുും. കൂടാതെ AHFL-ന്റെ https://www.aadharhousing.com/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുും ബ്രാഞ്ച്
ഓഫീസുകളിലുും പ്രദൾശിപ്പിക്കുും. അത്തരും മാറ്റും ഉപഭോക്താവിന് ദോഷകരമാണെങ്കിൾ, അയാൾക്ക് 60
ദിവസത്തിനുള്ളിൾ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ അധിക നിരക്കുകളോ പലിശയോ നൾകാതെ അവന്റെ / അവളുടെ അക്കൗണ്ട്
ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യാും.

പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൾ ബ്രാഞ്ച് മാനേജൾ/ സഹ വായ്പാ വാങ്ങുന്നയാള്/ ഗ്യാരണ്ടിയര്.

12. വാൾഷിക കുടിശ്ശിക ബാലൾസ് സ്ററ് േറ്റമ
് െന്റ് നൾകുന്ന തീയതി
ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭ്യൾത്ഥനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വൾഷത്തിലെ ഏപ്രിൾ 30-ന് ശേഷും,
ഉപഭോക്താവിൾ നിന്ന് അഭ്യൾത്ഥിച്ച തീയതി മുതൾ ഏഴ് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൾ ഒരു വാൾഷിക കുടിശ്ശിക
ബാലൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൾകുും.

13. ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾ
a) ഓഫീസിലെ / ബ്രാഞ്ചിലെ സന്ദൾശന സമയും

തിങ്കൾ മുതൾ വെള്ളിവരെ 9:30 AM തുടങ്ങി 6:30 PM വരെ
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9:30 തുടങ്ങി 2 pm വരെ(മാസത്തിലെ രണ്ടാും
ശനിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കുും)

b) ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിനായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയുടെ വിശദാുംശങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ ലോൾ അക്കൌണ്ടുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ സേവന ഓഫീസൾ/ അക്കൗണ്ടസ
് ് ഓഫീസൾ/ ഓപ്പറേറ്റിുംഗ്
ഓഫീസൾ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാും അല്ലെങ്കിൾ വിളിക്കുക ----------

c) ടൈുംലൈൾ ഉൾപ്പെടെ ഇനിപ്പറയുന്നവ നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമും
I. അക്കൗണ്ട് സ്ററ് േറ്റമ
് െന്റ് (SOA)/ഐ.ടി സൾട്ടിഫിക്കറ്റ/് തവണകളായി ലോണ് അടയ്കക
് ാനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ
(SOA)/ഐ.ടി സൾട്ടിഫിക്കറ്റ/് തവണകളായി ലോണ് അടയ്ക്കാനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ എന്നിവ അപേക്ഷിച്ചാൾ 7 പ്രവൃത്തി

II.

ദിവസത്തിനുള്ളിൾ നൾകുന്നു.

ടൈറ്റിൾ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പി

മുകളിൾ സൂചിപ്പിച്ച താരിഫ് ഷെഡ്യൂളിൾ നിൾദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരും ചാൾജ് അടിസ്ഥാനത്തിൾ രണ്ട് രേഖകളുടെയുും
പകൾപ്പ് അഭ്യൾത്ഥന പ്രകാരും 30 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ നൾകുന്നു

് ലുും രേഖകളുടെ തിരികെ നൾകലുും
III. വായ്പ അടച്ചുകഴിഞ്ഞാലുള്ള മുൾകൂൾ പണമടയ്കക

1) .................................................

നെഗോഷ്യബിൾ ഇൾസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട് 138 പ്രകാരമുള്ള നിയമനടപടികൾ ആരുംഭിക്കുന്നതിന് അഭിഭാഷകൾ മുഖേന
ലോൾ റീകോൾ നോട്ടീസുും നിയമപരമായ നോട്ടീസുും അയയ്ക്കുും. കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റി പലിശ നിയമും 2002, (SARFAESI)
കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൾ മറ്റേതെങ്കിലുും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ വായ്പ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഓരോ കേസിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൾ ആരുംഭിക്കുും

2) .................................................

iii. ലോൾ അക്കൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ടുും ഡിക്ലറേഷനുും NPAയോ പഴക്കും ചെന്ന കേസോ ആണെങ്കിൾ, 1881 ലെ

ബ്രാഞ്ചിലെ കത്ത് വഴിയുള്ള റിട്ടേൾ അഭ്യൾത്ഥനയിലൂടെയാണ് മുൾകൂൾ പണമടയ്ക്കൾ പ്രക്രിയ ആരുംഭിക്കേണ്ടത്. ഒറിജിനൾ
ഡോക്യുമെന്റുകൾ എടുത്ത് തിരികെ നൾകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തിന് പേയ്മെന്റ് ലഭിച്ച,് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ
പൂൾത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷും 45 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
ഓര്ക്കുക: മാസത്തിന്റെ 25-ന് ശേഷും ഞങ്ങൾ (ഭാഗികമായോ പൂൾണ്ണമായോ) പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യു ചെയ്യുകയോ (കൈവശാവകാശും
ഏറ്റെടുക്കൾ) സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. 25-ന് ശേഷും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളുും അതേ മാസത്തേക്ക് പുതിയ
കൈവശാവകാശും ഏറ്റെടുക്കൾ കത്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത മാസും പരിഗണിക്കുും.

14. പരാതി പരിഹാര സുംവിധാനും
ആധാൾ ഹൗസിുംഗ് ഫിനാൾസ് ലിമിറ്റഡ് (AHFL) റെഗുലേറ്ററി മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ബോൾഡ്/ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് അുംഗീകൃത
നയങ്ങൾ,

പ്രക്രിയകൾ,

നടപടിക്രമങ്ങൾ

എന്നിവയുടെ

ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൾ

ഗുണനിലവാരമുള്ള

സേവനും

നൾകാനുും

ഉപഭോക്താവിനെ സുംതൃപ്തരാക്കാനുും ശ്രമിക്കുന്നു.
AHFL പ്രവൾത്തിക്കുന്നത് വികേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിലാണ്, ഓരോ ബ്രാഞ്ചുും ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ/ ബ്രാഞ്ച് ഇൾചാൾജിന്റെ
നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അവൾ ക്ലസ്റ്റൾ മാനേജൾക്കുും തുടൾന്ന് റീജിയണൾ ബിസിനസ് ഹെഡിനുും റിപ്പോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു,
അവൾ സഹകരണ ഓഫീസിൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഫങ്ഷണൾ ഹെഡ്ഡിലേക്ക് റിപ്പോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പരാതി പരിഹാര നടപടികളുടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തൾ

പരാതി പരിഹാര നടപടിക്രമും
പ ഘട്ടും 1
•

ഉപഭോക്താവിന് അവരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജൾക്ക് രേഖാമൂലും പരാതി

നൾകാും

•

ബ്രാഞ്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന പരാതി രജിസ്റ്ററിൾ പരാതിക്കാരെന്റെ/ പരാതി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുും പരാതി

വാങ്ങുന്നവരുടെ
ഒപ്പ്

1) .................................................
38
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AHFL ന്റെ പരാതി പരിഹാര നയും www.aadharhousing.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുും അതിന്റെ എല്ലാ
ഓഫീസുകളിലുും/ശാഖകളിലുും ലഭ്യമാണ്.

രജിസ്റ്റൾ ചെയ്യാും.

വാങ്ങുന്നവരുടെ
ഒപ്പ്

1) .................................................
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കടും വാങ്ങുന്നവരുടെ
ഒപ്പ്

•

ഉപഭോക്താവിന് അവരുടെ പരാതി customercare@aadharhousing.com –ല് രജിസ്റ്റൾ ചെയ്യാും അല്ലെങ്കിൾ ഞങ്ങളുടെ ടോൾ
ഫ്രീ നമ്പറായ 180030042020 -ൾ വിളിക്കാും
ഉപഭോക്താവിന് 7 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൾ പ്രതികരണും ലഭിക്കുും

ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതിക്കുള്ള പ്രതികരണും/രസീത് എന്നിവയിൾ പരാതി കൈകാര്യും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
പേരുും പദവിയുും ഉണ്ടായിരിക്കുും. AHFL-ന്റെ നിയുക്ത ടെലിഫോൾ ഹെൾപ്പ്ഡസ്കിലോ ഉപഭോക്തൃ സേവന നമ്പറിലോ
ഫോണിലൂടെ പരാതി അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൾ, ഉപഭോക്താവിന് ഒരു പരാതി റഫറൾസ് നമ്പൾ നൾകുകയുും
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൾ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയുും ചെയ്യുും.
മേൾപ്പറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൾ ഉപഭോക്താവിന് പ്രതികരണമൊന്നുും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ബ്രാഞ്ച്
നൾകുന്ന പ്രതികരണത്തിൾ തൃപ്തനാകുന്നില്ലെങ്കിലോ, ഉപഭോക്താവിന് കസ്റ്റമൾ കെയറിലേക്കുള്ള കത്ത് വിലാസും
മുഖേന മുുംബൈയിലെ സഹകരണ ഓഫീസിലേക്ക് പരാതി / പരാതി പരിഹാര ഓഫീസര്ക്കോ AHFL-ന്റെ ഓഫീസിലേയ്കക
് ്
ഇമെയിൾ വഴി അയയ്ക്കേണ്ടത്:

കസ്റ്റമൾ കെയൾ ഓഫീസൾ / പരാതി പരിഹാര ഓഫീസൾ
ആധാൾ ഹൗസിുംഗ് ഫിനാൾസ് ലിമിറ്റഡ്,
802, റസ്റ്റോുംജിയുടെ എട്ടാും നില നടരാജ്,
വെസ്റ്റേൾ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ &ശ്രീ.എും.വി. റോഡ് ജുംഗ്ഷൾ
അന്ധേരി ഈസ്റ്റ് മുുംബൈ 400069.

ഇമെയിൾ ഐ.ഡി:- grievanceredressal.oﬃcer@aadharhousing.com
ലഭിച്ച പരാതി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷും 30 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൾ പരാതിയുടെ പരിഹാരവുമായി
ഉപഭോക്താവിന് പ്രതികരണും ലഭിക്കുും, ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന് അന്തിമ പ്രതികരണും അയയ്ക്കുും അല്ലെങ്കിൾ
പ്രതികരിക്കാൾ കൂടുതൾ സമയും ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയുും, കമ്പനിയുടെ
സഹകരണ ഓഫീസിൾ പരാതി ലഭിച്ച തീയതി മുതൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൾ അറിയിപ്പിന്റെ വിശദമായ മറുപടി
അയയ്കക
് ാൾ ശ്രമിക്കുകയുും ചെയ്യുും.

ഘട്ടും III
നൾകിയിരിക്കുന്ന പരിഹാര സുംഘും നൾകുന്ന പരിഹാര നിൾദ്ദേശും ഉപഭോക്താവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൾ,
ഉപഭോക്താവിന് താഴെപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിൾ ഹൗസിുംഗ് ഫിനാൾസ് കമ്പനികളുടെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയായ
നാഷണൾ ഹൗസിുംഗ് ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്:
നാഷണൾ ഹൗസിുംഗ് ബാങ്ക് (NHB),
(പരാതി പരിഹാര സെൾ)
ഡിപ്പാൾട്ടമെന്
്
റ് ഓഫ്
റെഗുലേഷൾ ആൾഡ്
സൂപ്പൾവിഷൾ,
നാലാും നിലയുടെ കോൾ 5-A,
ഇന്തയ
് ഹാബിറ്റാറ്റ് സെന്റൾ,
ലോധി റോഡ്, ന്യൂഡൾഹി110003.

hps://grids.nhbonline.org.in
ഓഫ്ലൈൾ പരാതികൾ നൾകുന്നതിനുള്ള ഫോൾമാറ്റ്

https://www.nhb.org.in/Grevience http://www.nhb.org.in/
Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf
എന്ന
ലിങ്കിൾ ലഭ്യമാണ്.
മുകളിലുള്ള വിശദാുംശങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലുും/ശാഖകളിലുും AHFL-ന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുും വ്യക്തമായി
പ്രദൾശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇൾഷുറൾസ് ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതിപരിഹാരും
ഇൾഷുറൾസ് ബിസിനസിന്റെ അഭ്യൾത്ഥനയ്കക
് ായി ഇൾഷുറൾസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ്
ഇന്തയ
് യുമായി (IRDAI) ഒരു കോൾപ്പറേറ്റ് ഏജന്റിന്റെ (കോമ്പോസിറ്റ്) രജിസ്ട്രേഷൾ AHFL കൈവശും വച്ചിട്ടുണ്ട.്
ഇൾഷുറൾസുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട
പരാതികൾ
പരിഹരിക്കുന്നതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട്
IRDAI
ചട്ടങ്ങൾ
പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുും AHFL വിൾക്കുന്ന ഇൾഷുറൾസ് ഉൾപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ
സ്വീകരിക്കുന്ന AHFL-ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൾ, ബന്ധപ്പെട്ട ഇൾഷുറൾസ് കമ്പനി (കൾ) മുഖേന അത്തരും പരാതി ലഭിച്ച് 14
ദിവസത്തിനുള്ളിൾ അത് അുംഗീകരിക്കുകയുും പരിഹരിക്കാൾ സഹായിക്കുകയുും ചെയ്യുും.
പരാതിക്കു പരിഹാരമായിലെങ്കില്, നൾകിയിരിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിൾ ഉപഭോക്താവിന് തൃപ്തനല്ലെങ്കിൾ,
അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് IRDAI -യുമായി ഓൾലൈനായി http://www.igms.inda.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൾ പരാതി
സമൾപ്പിക്കാും, അല്ലെങ്കിൾ complaints@irda.gov.in എന്ന id യിലേയ്കക
് ് ഇമെയിൾ ചെയ്യാും.
ലോണിന്റെ വിശദമായ നിബന്ധനകൾക്കുും വ്യവസ്ഥകൾക്കുും വേണ്ടി, കക്ഷികൾ ലോണിനെയുും അവൾ
നടപ്പിലാക്കുന്ന / നടപ്പിലാക്കേണ്ട മറ്റ് സുരക്ഷാ രേഖകളെയുും പരിശോധിക്കുകയുും ആശ്രയിക്കുകയുും
ചെയ്യുമെന്ന് ഇതിനാൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
മേൾപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളുും വ്യവസ്ഥകളുും വായ്പ വാങ്ങുന്ന (ആളുകളെ) ആളെ / s / AHFLന്റെ
ശ്രീ/ശ്രീമതി/km_______________

വാങ്ങുന്നവരുടെ
ഒപ്പ്

1) .................................................
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ഘട്ടും II

വായിച്ചുകേള്പ്പിക്കുകയുും,

വായ്പ

വാങ്ങുന്ന

ആള്

മനസ്സിലാക്കുകയുും ചെയ്തു.

വാങ്ങുന്നവരുടെ
ഒപ്പ്

1) .................................................
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താരിഫ് ഷെഡ്യൂൾ
ഫീസ് തരും

തുക

ലോഗിൾ ഫീസ് (വായ്പ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പും അടച്ചത് റീഫണ്ട്
ചെയ്യാനാകില്ല)
ഡോക്യുമെന്റേഷൾ നിരക്കുകൾ

3500 രൂപയുും, കൂടാതെ ബാധകമായ GST യുും
2000 രൂപ മുതൾ 5000 രൂപയുും ബാധകമായ GSTയുും (വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന
തുകയുടെ സ്ലാബിൾ ചാൾജുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാും)Sancon

നിയമ, മൂല്യനിൾണ്ണയും, സാങ്കേതിക നിരക്കുകൾ

Amount slab)

3000 രൂപ മുതൾ 5800 വരെ ബാധകമായ GSTയുും(വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന
തുകയുടെ സ്ലാബിൾ ചാൾജുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാും)Sancon

Amount slab)

സെൾസായി ചാൾജ് ക്രിയേഷൾ ചാൾജുകൾ

100 രൂപയുും ബാധകമായ GST യുും

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാൾജുകൾ (ഡോക്യുമെന്റേഷൾ, നിയമപരമായ

ഭവനവായ്പ/ടോപ്പ് അപ്പ് 5100 രൂപ അല്ലെങ്കിൾ അനുവദനീയമായ കൂടിയ

മൂല്യനിൾണ്ണയും, സാങ്കേതിക, സെൾസായ് ചാൾജുകൾ ഉൾപ്പെടെ)

തുകയ്ക്ക് 2% കൂടെ ബാധകമായ GSTയുും
LAP/NIP പ്രോജക്റ്റ് ലോൾ രൂപ 5100 അല്ലെങ്കിൾ അനുവദനീയമായ കൂടിയ
തുകയ്ക്ക് 2% കൂടെ ബാധകമായ GSTയുും

തുടൾന്നുള്ള സാങ്കേതിക പരിശോധന (നിൾമ്മാണ കേസുകളിൾ മാത്രും)

500 രൂപയുും ബാധകമായ GST യുും

ചെക്ക്/ECS/ഡയറക്ട് ഡെബിറ്റ്/ACH ബൗൾസ്(ഓരോ
ഉപകരണും/ഇടപാട്)Instrument/Transacon)

500 രൂപയുും ബാധകമായ GST യുും

അടയ്കക
് ാന് വീണ്ടുും വീഴ്ചവരുത്തിയ ഡിഫാള്ട്ട് അടവിന്മേലുള്ള ചാര്ജുകള് (EMI/PEMI)

കുടിശ്ശിക തുകയിൾ 2%

വീണ്ടെടുക്കൾ (നിയമപരമായ / കൈവശും വയ്കക
് ൾ, ആകസ്മികമായി വരുന്ന
ചാൾജുകൾ)

യഥാൾത്ഥത്തിൾ ഉള്ളത് കൂടാതെ ബാധകമായ GST പ്രകാരും

ചെക്ക്/ECS/നേരിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ്/Ach സ്വാപ്പിുംഗ് (ഓരോ സെറ്റിനുും)

500 രൂപയുും ബാധകമായ GST യുും

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 'കുടിശ്ശിക ഇല്ല' സൾട്ടിഫിക്കറ്റ്

500 രൂപയുും ബാധകമായ GST യുും

വസ്തുവിൾറെ പ്രമാണങ്ങളുടെ കോപ്പി

500 രൂപയുും ബാധകമായ GST യുും

അസ്ഥിര നിരക്കിൾ ഭവന വായ്പ/LAP-ഇല്ല
നിശ്ചിത നിരക്കിൾ മുൾകൂൾ ഹോും ലോൾ/LAP: ലോൾ
കുടിശ്ശികയുടെ 2% + ബാധകമായ GST(ഏതെങ്കിലുും
ബാങ്ക/് HFC/NBFC അല്ലെങ്കിൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൾ
നിന്നുള്ള റീഫിനാൾസ് മുഖേനയുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് തുകയ്ക്ക്,
സ്വന്തും സ്രോതസ്സുകൾ വഴിയല്ലാതെ, എല്ലാ ഭാഗികമോ
പൂൾണ്ണമോ ആയ മുൾകൂൾ പേയ്മെന്റുകൾക്കുും ഇത്
ബാധകമായിരിക്കുും. )

മുൾകൂൾ പേയ്മെന്റ്/ഭാഗിക പേയ്മെന്റ്

പ്രമാണും കൈകാര്യും ചെയ്യൾ

പ്രോജക്റ്റ് ലോണിന് - വായ്പ കുടിശ്ശികയുടെ 2% കൂടാതെ ബാധകമായ
2000 രൂപയുും, കൂടാതെ ബാധകമായ GST യുും
GSTയുും

ഏതെങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള ലോൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

500 രൂപയുും, കൂടാതെ ബാധകമായ GST യുും

ഫീസ് മാറുക

വേരിയബിൾ-1% ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ കുടിശ്ശികയുള്ളതിന്
ബാധകമായ GST

നിരക്കുകളിലേക്ക് മാറുക

വേരിയബിളായി നിശ്ചയിച്ചു – 1.5% കൂടാതെ കുടിശ്ശികയുള്ളവയ്ക്ക്
ബാധകമായ GST യുും
പരിവൾത്തന സമയത്ത് പ്രിൾസിപ്പൾ കുടിശ്ശികയുള്ളതുും വിതരണും
ചെയ്യാത്തതുമായ തുകയുടെ (എന്തെങ്കിലുും ഉണ്ടെങ്കിൾ) 0.50%.

ഇൾഷുറൾസ് ചാൾജുകൾ

വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൾ

കൾവേൾഷൾ ഫീസ് - ഓരോ മാറ്റത്തിനുും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള മാറുന്ന

•

ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ രസീത്. ആവശ്യമെങ്കിൾ, ഡോക്യുമെന്റുകൾ കൂടുതൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക
ചൾച്ചയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് 5 മുതൾ 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൾ ഞങ്ങളുടെ സെയിൾസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്/ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടാും.

•

AHFL ശാഖകൾ/AHFL പ്രതിനിധികൾ മുഖേന അടയ്ക്കേണ്ട എല്ലാ ചാൾജുകളുും/ഫീസുും ‘’Aadhar Housing Finance Ltd’’ പേരില് A/c പേയി ക്രോസ്സ് ചെയ്ത
ചെക്ക് ആയി സമര്പ്പിക്കുക'

•

ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളുും/പേപ്പറുകളുും സഹിതും യഥാവിധി പൂൾത്തീകരിച്ച ലോൾ അപേക്ഷ, ലഭിച്ച തീയതി മുതൾ 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൾ ലോൾ
അപേക്ഷ തീൾപ്പാക്കുും

•
•

AHFL ഉദ്യോഗസ്ഥൾ നൾകുന്ന സാധുവായ രസീതുകൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ പണമിടപാടുകൾ നടത്താവൂ.

•
•
•

ബാധകമായ GST അല്ലെങ്കിൾ സൾക്കാൾ നികുതികൾ, മുകളിൾ സൂചിപ്പിച്ച നിരക്കുകൾക്കൊപ്പും അധികമായി ഈടാക്കുും.
മേൾപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളുും വ്യവസ്ഥകളുും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി / വായിച്ചു, ഞങ്ങൾ അത് അുംഗീകരിക്കുന്നു..
ലോൾ അപേക്ഷയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിനുള്ള സമയപരിധി അപേക്ഷ സമൾപ്പിച്ച തീയതി മുതൾ 30 ദിവസമായിരിക്കുും, ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച്
എല്ലാ വിവരങ്ങളുടെയുും പൂൾണ്ണമായ രേഖയുും തയ്യാറാകുും. അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലുും വ്യക്തത/വിവരങ്ങൾ
തിരിച്ചെടുക്കാൾ ഉപഭോക്താവ് എടുക്കുന്ന സമയും ഈ സമയത്തില് ഉള്പ്പെടുന്നില്ല.

അപേക്ഷകൾ

സഹ അപേക്ഷകൾ

(വാങ്ങുന്ന ആളിന്റെ (ആളുകളുടെ) ഒപ്പ് അല്ലെങ്കിൾ വിരലടയാളും)
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AHFL മുകളിൾ സൂചിപ്പിച്ച ചാൾജുകളെക്കാള് കൂടിയ തുക ഈടാക്കില്ല, കൂടാതെ അനധികൃത വ്യക്തികൾക്ക് ഏതെങ്കിലുും തുക അടയ്ക്കുന്നതിന്
ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

