ಅತ್ಯ ಂತ್ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು (ಎಂಐಟಿಸಿ)
ಸಾಲಗಾರ/ರ ಹೆಸರು/ಗಳು:

ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮುಖ್ೆ ನಿಯಮ್ಗಳು ಮ್ತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಸಾಲಗಾರ/ರು ಮ್ತ್ತು
ವಾಸ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ("ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸ") ನಡುವೆ ಒಪ್ಲಿ ಗೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ:
ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳು
ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ು

ರೂ.

ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರ ಕಾರ (ಸಿ ರ/ಫ್ಿ ೀಟಿಂಗ್
ಅಥವಾ ಡುೆ ಯಲ್/ವಿಶೇಷ ದರ)

ಫ್ಿ ೀಟಿಂಗ್

ಸಾಲದ ಉದೆದ ೀಶ
ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ಪ್ಲಎಲ್ಆರ್

18.17%

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಪ್ರ ತಿ ವಷೊಕ್ಕೆ % (ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ಪ್ರ ಧಾನ
ಸಾಲದ ದರ 18.17%-/+ %)

ಅವಧಿ

ತಿಿಂಗಳುಗಳು

ಇಎಿಂಐ ಮೊತ್ು

ರೂ.

ಇಎಿಂಐ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಂತ್ತ ಪ್ರ ಕಾರ

ಮಾಸಕ

ಇಎಿಂಐ/ಪೂವೊ-ಇಎಿಂಐಗಾಗಿ ಪ್ರ ಸ್ತು ತಿ
ದಿನಾಿಂಕ

ಪ್ರ ತಿ ತಿಿಂಗಳ 5 ನೇ ದಿನ

ಮ್ರುಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ

ಏನ್ಎಸಎಚ

ಬಡ್ಡಿ ದರದಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ
ಸಂವಹನ ವಿಧಾನ

ಪ್ತ್ರ /ಎಸ್ಎಿಂಎಸ್/ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ

ಬಡ್ಡಿ ಯನ್ನು ಮ್ರುಹಿಂದಿಸ್ತವ
ದಿನಾಿಂಕ

ಪ್ಲಎಲ್ಆರ್ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಾಿಂಕಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ
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ಮೊರಟೀರಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ ಡ್ಡ

ಅಹೊತೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ ರುತ್ು ದೆ

ಸೂಚನೆ:

•

ಬಡ್ಡಿ ದರದಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ೊದಲಿಿ ಕ್ಕಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಇಎಿಂಐ ಮೊತ್ು ವು
ಸಿ ರವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಮ್ತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರಿಹಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಆದಾಗ್ಯೆ , ಇಎಿಂಐ
ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತವ ಹಕೆ ನ್ನು ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ಕಾಯಿದ ರಿಸಕಿಂಡ್ಡದೆ.

•

ಸಾಲಗಾರ/ಗಳು ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸಯಿಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾ ಪ್ನೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಯಿಲಿ ದೆ
ಇಎಿಂಐಗಳು ಮ್ತ್ತು ಪೂವೊ ಇಎಿಂಐ-ಬಡ್ಡಿ ಯನ್ನು (ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ) ಅವನ/ಅವಳ/ತ್ಮ್ಮ
ಸವ ಿಂತ್ ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

•

ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ಅನ್ನಸರಿಸ್ತತಿು ರುವ ನಿೀತಿ ಮ್ತ್ತು ಅಭ್ಯೆ ಸಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಎಲಾಿ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ
ಸಾಲ ದರದಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ
ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದಲಿ ದೆ,
ಪ್ತ್ರ /ಇಮೇಲ್/ಎಸ್ಎಿಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್ತವುದರ ಜೊತೆಗೆ,
ಪ್ರ ಧಾನ ಸಾಲ ದರದಲಿಿ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮ್ತ್ತು ಅದರ ಎಲಾಿ
ಗಾರ ಹಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಿ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರ ದರ್ಶೊಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.

1. ಶುಲಕ ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳು

ಚಾರ್ಜಗ ಸ್ವ ರೂಪ

ಮೊತ್ು

ಸಾವ ಗತ್ ಪ್ತ್ರ ಮ್ತ್ತು ಭೀಗೆ ವೇಳಾಪ್ಟಿ ಯ ಪ್ರ ತಿ

ರೂ.250/-

ಆರಂಭಿಕ ಮ್ರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಅರ್ಜೊ
ಶುಲೆ ಗಳು

ಎಚ್ಎಲ್್ಗೆ ರೂ.3000

ಸಂಸೆ ರಣಾ ಶುಲೆ

ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ು ಕ್ಕೆ 2% ವರೆಗೆ

ಸಾಲ ರದದ ತಿ ಶುಲೆ ಗಳು

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಬ್ದಕ್ತಯ 4%

ಸೇಸಾೊಯ್ ಶುಲೆ ಗಳು

ರೂ.5 ಲಕ್ಷಕ್ತೆ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ಕ್ಕೆ
ರೂ.50/-

ಎಲ್ಎಪ್ಲಗೆ ರೂ.5000

ರೂ.5 ಲಕ್ಷಕ್ತೆ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ಕ್ಕೆ
ರೂ.100/ಪ್ಲಡ್ಡಸ/ ಏನ್ಎಸಎಚ ಬೌನ್್ ಶುಲೆ ಗಳು

ರೂ. 500/-

ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಶುಲ್ಕ ಗಳು

ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ದ 0.35%

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD.
Regd. Office Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West),
Mumbai- 400015,
Tel: 1800 22 0001 • Email: customercare@vastuhfc.com • Web: www.vastuhfc.com
CIN: U65922MH2005PLC272501

RCU ಶುಲ್ಕ ಗಳು

ರೂ.1000/-

ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ/ತಾಾಂತ್ರಿ ಕ ಶುಲ್ಕ

ರೂ.2500/-

ಕಾನೂನು ವರದಿ

ರೂ.3000/-

ರ್ಪೀಸ್ಿ ವಿತ್ರಣಾ ದಾಖ್ಲೆ (PDD ಶುಲೆ ಗಳು)

ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ು ದ 0.2%

ಮ್ರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಬ್ಸಟ ಮುಿಂಗಡ ಶುಲೆ ದ
ಆದೇಶ

ರೂ.5000/-

ಠೇವಣಿ ವಿಳಂಬಕಾೆ ಗಿ ದಂಡದ ಶುಲೆ ಗಳು (ಬ್ದಕ್ತ
ಉಳಿದಿರುವ ಕಂತ್ತಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸ್ತತ್ು ದೆ)

ತಿಿಂಗಳಿಗೆ 2%

ಪ್ಲಡ್ಡಸ/ ಏನ್ಎಸಎಚ ವಿನಿಮ್ಯ ಶುಲೆ

ರೂ. 500/-

ಖಾತೆಯ ಸ್ಿ ೀಟೆಮ ಿಂಟ, ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಪ್ಟಿ ,
ಸವ ತ್ತು ಮ್ರುಸಾವ ಧಿೀನ ಪ್ತ್ರ ಮ್ತ್ತು ನಕಲಿ ಏನ್ಒಸ

ಪ್ರ ತಿ ಡಾಕುೆ ಮಿಂಟೆೆ ರೂ. 500/-

ಡಾಕುೆ ಮಿಂಟ್ಗಳ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು
ಮ್ರುಪ್ಡೆಯುವುದು

ಒಿಂದು ದಾಖ್ಲೆಗೆ ರೂ.250/2 ರಿಿಂದ 4 ದಾಖ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೂ.500/4ಕ್ತೆ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ದಾಖ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೂ.1000/-

ಪೂವೊಪಾವತಿ ಮ್ತ್ತು ಸವ ತ್ತು ಮ್ರುಸಾವ ಧಿೀನ
ಶುಲೆ ಗಳು

ಫ್ಿ ೀಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲಿಿ ಸಹಅರ್ಜೊದಾರರಿಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದೆಯೇ
ವೈಯಕ್ತು ಕ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಹೀಿಂ ಲೀನ್ ಅನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಡದದ ರೆ: ಯಾವುದೇ
ಶುಲೆ ಗಳಿಲಿ /ಇಲಿ

ಫ್ಿ ೀಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮೇಲೆ ವಾೆ ಪಾರ
ಉದೆದ ೀಶಕಾೆ ಗಿ ವೆ ಕ್ತು ಗೆ/ವೆ ಕ್ತು ಗೆ ಅಲಿ ದವರಿಗೆ
ನೀನ್ ಹೀಿಂ ಲೀನ್ ಅನ್ನು ನಿೀಡ್ಡದರೆ: 4%
ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು ಪೂವೊ-ಮುಚ್ಚಿ ವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ತು ಭ್ಯಗಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬ್ದಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ತ್ತ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆ
ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ
ಸಂಗರ ಹ ಶುಲೆ ಗಳು
ಸಂಗರ ಹಣೆ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿರ್ಶೀಲಿಸ

ಪ್ರ ತಿ ಭೇಟಗೆ ರೂ 500/ರೂ. 250/-
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ನಗದು ಸಂಗರ ಹಣೆ ಶುಲೆ ಗಳು

ರೂ. 500/-

ಮೂಲ ಡಾಕುೆ ಮಿಂಟ ಮ್ರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ ಶುಲೆ

ರೂ. 3000 /

•

ಮೇಲಿನ ಶುಲೆ ಮ್ತ್ತು ಶುಲೆ ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ ರುತ್ು ವೆ ಮ್ತ್ತು ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸಯ
ಸಂಪೂಣೊ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ ರುತ್ು ದೆ ಮ್ತ್ತು ಶುಲೆ ಗಳಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು
ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ/ಇಮೇಲ್/ಎಸ್ಎಿಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.

•

ಮೇಲಿನ ಎಲಾಿ ಶುಲೆ ಗಳು ರ್ಜಎಸಿ ಯಿಿಂದ ಹರತಾಗಿವೆ.

2. ಸಾಲದ ಭದರ ತೆ:

ಅಡಮಾನ ಆಸು ವಿವರಗಳು:
ಗಾೆ ರಂಟ (ಖಾತ್ರಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು):
ಇತ್ರ ರ್ದರ ತೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ):

3. ಆಸಿು /ಸಾಲಗಾರರ ವಿಮೆ:

ಸಾಲಗಾರ/ಗಳು ಬಿಂಕ್ತ, ಭೂಕಂಪ್ ಮ್ತ್ತು ಪ್ರ ವಾಹ ಇತಾೆ ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದಧ
ಆಸು ಯನ್ನು ವಿಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮ್ತ್ತು ಪಾಲಿಸಯ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ವಾಸ್ತು ಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ಅನ್ನು ಏಕೈಕ
ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲಗಾರ/ರು ಪ್ಲರ ೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು

ಸಕಾಲದಲಿಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು

ಮ್ತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಎಲಾಿ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಯನ್ನು

ರ್ಜೀವಂತ್ವಾಗಿರಿಸಕಳಳ ಬೇಕು

ಮ್ತ್ತು ವಾಸ್ತು ಹೆಚ್ಎಫ್ಸಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ/ಅವಳ/ತ್ಮ್ಮ ದೇ ಆದ ಸಾಕ್ಷೆ ವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಸಾಲಗಾರನ ವಿಮ: ಸಾಲಗಾರನ ರ್ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ತಿ ಸ್ತವ ಸಲುವಾಗಿ
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4. ಸಾಲ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಷರತ್ತು ಗಳು:

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತ್ರ ದಲಿಿ ಒಳಗಿಂಡ್ಡರುವ ಅಗತ್ೆ ಷರತ್ತು ಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರ/ರು ಅನ್ನಸರಣೆ; ಸವ ಿಂತ್
ಕಡುಗೆಯ ಪಾವತಿ; ಎಲಾಿ

ಆಸು

ಮ್ತ್ತು

ರ್ಶೀರ್ಷೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಉತಾಿ ದನೆಯು

ಅನ್ನಮೊೀದಿತ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಶಾಸನಬದಧ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗಳ ಸಲಿಿ ಕ್ಕ ಮ್ತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ೆ ವಿರುವಂತೆ
ವಾಸ್ತು ಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ಪ್ರವಾಗಿ ರ್ದರ ತೆಯನ್ನು ರಚ್ಚಸ್ತವುದು.

5. ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಸಂಕಿಿ ಪು ಕಾಯಗವಿಧಾನ:

ವಾಸ್ತು ಹೆಚ್ಎಫ್ಸಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು

ನಿೀಡತ್ಕೆ ದುದ ,

ನಾೆ ಯಾಲಯದ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತವ ಮೊದಲು ಬ್ದಕ್ತ
ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸದ ಬ್ದಕ್ತ ಮ್ತ್ತು ಶುಲೆ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಂಪೂಣೊ ಬ್ದಕ್ತ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೆ ,
ಬ್ದಧೆ ತೆಯಿಲಿ ದಿದದ ರೂ, ವಾಸ್ತು

ಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ತ್ನು

ಸವ ಿಂತ್ ವಿವೇಚನೆಯಿಿಂದ ಮೇಲಿನ ಕರ ಮ್ಕ್ಕೆ

ಮುಿಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ್ ಜ್ಞಾ ಪ್ನೆ ಅಥವಾ
ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿೀಡಬಹುದು.

6. ವಾರ್ಷಗಕ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಯ ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ ೇಟ್ಮೆಂಟ ಅನ್ನು
ಕೀರಿಕ್ಕಯ ಮೇರೆಗೆ.

ನಿೇಡಲಾಗುವ ದಿನಂಕ - ಗಾರ ಹಕರ

7. ಗಾರ ಹಕ ಸೇವೆ:

ಗಾರ ಹಕರು ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ರಜ್ಞದಿನಗಳನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡ್ಡಸ ಬಳಿಗೆೆ
(ಸೀಮ್ವಾರ-ಶುಕರ ವಾರ) ನಮ್ಮ ಶಾಖ್ಯಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಬಹುದು.

11:00 ರಿಿಂದ ಸಂಜೆ 5:00 ರವರೆಗೆ

ಗಾರ ಹಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಂಪ್ಕ್ತೊಸಬೇಕಾದ ವೆ ಕ್ತು : ಪ್ರ ಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ಸ ಬ್ದರ ಿಂಚ
ಮಾೆ ನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್್ ಮಾೆ ನೇಜರ್
VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD.
Regd. Office Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West),
Mumbai- 400015,
Tel: 1800 22 0001 • Email: customercare@vastuhfc.com • Web: www.vastuhfc.com
CIN: U65922MH2005PLC272501

ಅಥವಾ

ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯೆ ನಿೀಡಲು ಅಥವಾ ತ್ಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸ್ತವ ಗಾರ ಹಕರು ಸೀಮ್ವಾರದಿಿಂದ
ಶುಕರ ವಾರದವರೆಗೆ (ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ರಜ್ಞದಿನಗಳನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡ್ಡಸ) ಬಳಿಗೆೆ 10:00 ಮ್ತ್ತು ಸಂಜೆ 6:00
ನಡುವೆ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಚಾನಲ್್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ ಸಂಖ್ಯೆ :1800 22 0001
ಇಮೇಲ್: customercare@vastuhfc.com
ಕ್ಕಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ:
ವಾಸ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್- ಗಾರ ಹಕ ಸೇವಾ ಕೀಶ ವಿಿಂಗ್ 203/204
ನವಭ್ಯರತ್ ಎಸ್ಿ ೀಟ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನವಭ್ಯರತ್ ಎಸ್ಿ ೀಟ್ , ಬ್ದೆ ರಿಸಿ ರ್ ನಾಥ್ ಪೈ ಮಾಗೊ,
ಮುಿಂಬೈ, ಮ್ಹಾರಾಷಿ ರ 400015

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಲಾದ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವ ವಿಧಾನ: •

•

•

ಬ್ದರ ಿಂಚ ತಂಡ/ಗಾರ ಹಕ ಸೇವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 7 ವೆ ವಹಾರ
ದಿನಗಳಲಿಿ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯ ಸ್ಿ ೀಟೆಮ ಿಂಟ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು (ಅಗತ್ೆ ವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ
ಶುಲೆ ಗಳು ಎಿಂಐಟಸಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಅನವ ಯಿಸ್ತತ್ು ವೆ)
ವಿನಂತಿಯ ಸವ ೀಕೃತಿಯ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 10 ವೆ ವಹಾರ ದಿನಗಳಲಿಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಫ್ೀಟೀ
ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. (ಎಿಂಐಟಸಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಗತ್ೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಶುಲೆ ಗಳು
ಅನವ ಯವಾಗುತ್ು ವೆ)
ಲೀನ್್ನ ಮುಚ್ಚಿ ವಿಕ್ಕಯ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 20 ವೆ ವಹಾರ ದಿನಗಳಲಿಿ
ಒರಿರ್ಜನಲ್
ಡಾಕುೆ ಮಿಂಟ್ೆ ಳನ್ನು ಹಿಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.

8. ಕಂದುಕೊರತೆ್ನಿವಗಹಣೆ್ಪರಿಹಾರ್ಕಾಯಗವಿಧಾನ

ಹಂತ 1
•

ಕಾರ್ಪೊರ ೇಟ್ ಕಛ ೇರಿಯು ಇಮೇಲ್/ಕರ ಗಳು/ಪತರದ ಮೂಲಕ ನ ೇರವಾಗಿ ಸ್ವೇಕರಿಸುವ ದೂರನ್ುು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖ ಯಂದಿಗ
ಸಮಾಲ ೂೇಚಿಸ್ ಹಾಜರಾಗಲಾಗುವುದು

•

ಶಾಖ (ಗಳಲ್ಲಿ) ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ದೂರನ್ುು (ಗಳನ್ುು) ದೂರು ರಿಜಿಸಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗುತತದ ಮತುತ ಕಾರ್ಪೊರ ೇಟ್ ಕಚ ೇರಿಯಂದಿಗ
VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD.
Regd. Office Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West),
Mumbai- 400015,
Tel: 1800 22 0001 • Email: customercare@vastuhfc.com • Web: www.vastuhfc.com
CIN: U65922MH2005PLC272501

ಸಮಾಲ ೂೇಚಿಸ್ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತತದ
•

ಗಾರಹಕರು ಸ ೂೇಮವಾರದಿಂದ ಶುಕರವಾರದವರ ಗ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜ 6:00 ರವರ ಗ 1800 22 0001 ರಲ್ಲಿ ನ್ಮಮನ್ುು
ಸಂಪರ್ಕೊಸಬಹುದು ಅಥವಾ customercare@vastuhfc.com ನ್ಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು

•

ನಾವು 48 ಕ ಲಸದ ಗಂಟ ಯಳಗ ಕರ ಮಾಡಿ ನಿಮಮ ಪರಶ ುಗಳಿಗ ಉತತರಿಸುತ ತೇವ ಎಂದು ಭರವಸ ನಿೇಡುತ ತೇವ .

•

ಈ ಚಾನ್ಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ಪತರಗಳು/ಇಮೇಲ್್ಗಳಿಗ ಏಳು ಕ ಲಸದ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತತರಿಸುತ ತೇವ ಎಂದು ಭರವಸ
ನಿೇಡುತ ತೇವ .

ಈ ಸಂಖ ೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ ಕರ ಮಾಡಿ
ಇಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ ಈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

1800 22 0001
customercare@vastuhfc.com

ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ ಬರ ಯಿರಿ:

ವಾಸುತ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರ ೇಷನ್ಸ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಎ-203,
ನ್ವಭಾರತ್ ಎಸ ಟೇಟ್್, ಬ್ಾೆರಿಸಟರ ನಾಥ್ ಪ ೈ ಮಾಗೊ, ಆಜಾದ್ ನ್ಗರ,
ಸ ವಿರ, ಮುಂಬ್ ೈ, ಮಹಾರಾಷರ 400015

ಹಂತ 2
•

ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಟಮರ ಸವಿೇೊಸ್ ಟೇಮ್ ನಿರ್ೊಯದಿಂದ ಗಾರಹಕರು ತೃಪತರಾಗದಿದದರ , ಅವರು ತಮಮ ದೂರನ್ುು ನ್ಮಮ
ಕುಂದುಕ ೂರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಮರುನಿದ ೇೊಶಿಸಬಹುದು.

•

ಕುಂದುಕ ೂರತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಎಲಾಿ ಶಾಖ ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸಲಾಗಿದ .

•

ಗಾರಹಕರು ನ್ಮಗ ವಾಸುತ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರ ೇಷನ್ಸ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ A-203, ನ್ವಭಾರತ್ ಎಸ ಟೇಟ್್, ಬ್ಾೆರಿಸಟರ ನಾಥ್ ಪ ೈ
ಮಾಗೊ, ಆಜಾದ್ ನ್ಗರ, ಸ ವಿರ, ಮುಂಬ್ ೈ, ಮಹಾರಾಷರ 400015 ನ್ಲ್ಲಿ ಬರ ಯಬಹುದು

•

ನಮ್ಮ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ ದೊರುಗಳನುು ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೆೊೀನದಲ್ಲಿ ನೆೊೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮ್ತ್ುತ ಎಲಾಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೆೊೀನಗಳಂದ
ವಿಶೆಿೀಷ್ಟಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ್ುದೆೀ ಸಮ್ಸ್ೆಯಯ ಬಗ್ೆೆ VHFCL ನ ನಿಲುವಿನ ಸಂವ್ಹನವ್ನುು ದೊರನುು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ ನಂತ್ರ ಒಂದು
ತಂಗಳೆೊ ಳಗ್ೆ ಗ್ಾಾಹಕರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುವ್ ಸಮ್ಸ್ೆಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗ್ೆ ಸವಲಪ ಸಮ್ಯ ಬೆೀಕಾಗುವ್ ದೊರುಗಳನುು
ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕುುಂದುಕೆೊರತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಸುಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್

ಇಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

grievance.officer@vastuhfc.com

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD.
Regd. Office Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West),
Mumbai- 400015,
Tel: 1800 22 0001 • Email: customercare@vastuhfc.com • Web: www.vastuhfc.com
CIN: U65922MH2005PLC272501

ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ ಬರ ಯಿರಿ:

ವಾಸುತ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರ ೇಷನ್ಸ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಎ- 203,
ನ್ವಭಾರತ್ ಎಸ ಟೇಟ್್, ಬ್ಾೆರಿಸಟರ ನಾಥ್ ಪ ೈ ಮಾಗೊ, ಆಜಾದ್
ನ್ಗರ, ಸ ವಿರ, ಮುಂಬ್ ೈ, ಮಹಾರಾಷರ400015

ಹುಂತ 3
•

ಪರತಿರ್ಕರಯೆಯು ಅತೃಪ್ತತಕರವಾಗಿದದರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದ ೂಳಗ ಪರತಿರ್ಕರಯೆಯನ್ುು
ಸ್ವೇಕರಿಸದಿದದರ (1 ತಿಂಗಳು), ಅಥವಾ ಗಾರಹಕರು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ಪರತಿರ್ಕರಯೆಯಿಂದ ಅತೃಪತರಾಗಿದದರ , ಗಾರಹಕರು NHB
(ನಾೆಷನ್ಲ್ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಬ್ಾೆಂಕ್) ಅನ್ುು ಸಂಪರ್ಕೊಸಬಹುದು.

•

ಗಾರಹಕರು NHB ಯನ್ುು https://grids.nhbonline.org.in / ಅಥವಾ ನಿಯಂತರರ್ ಮತುತ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ ಇಲಾಖ
(ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಕ ೂೇಶ) 4ನ ೇ ಮಹಡಿ, ಕ ೂೇರ 5-ಎ, ಇಂಡಿಯಾ ಹಾೆಬಿಟಾಟ್ ಸ ಂಟ್ರ ಲ ೂೇಧಿ ರಸ ತ, ನ್ವದ ಹಲ್ಲ 110003 ನ್ಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕೊಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಸ್ಲ ೈನ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ೊಲ್ ಮೂಲಕ ತಮಮ ಕುಂದುಕ ೂರತ ಗಳನ್ುು
ನ ೂೇಂದಾಯಿಸಬಹುದು

ಆನ್ಸ್ಲ ೈನ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ೊಲ್
ಕ ಳಗಿನ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ ಬರ ಯಿರಿ:

https://grids.nhbonline.org.in
ನಿಯಂತರರ್ ಮತುತ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಇಲಾಖ (ದೂರು ಪರಿಹಾರ
ಕ ೂೇಶ) 4ನ ೇ ಮಹಡಿ, ಕ ೂೇರ 5-ಎ, ಇಂಡಿಯಾ ಹಾೆಬಿಟಾಟ್
ಸ ಂಟ್ರ ಲ ೂೇಧಿ ರಸ ,ತ ನ್ವದ ಹಲ್ಲ- 110003

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD.
Regd. Office Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West),
Mumbai- 400015,
Tel: 1800 22 0001 • Email: customercare@vastuhfc.com • Web: www.vastuhfc.com
CIN: U65922MH2005PLC272501

