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ஃபாஸ்ட்ராக் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடெட் 
மிக முக்கியமான விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகள் (MITC) 

 
விண்ணப்பதாரர்கள் இபெயய ஒப்புக் டகாள்ளப்பட்ெ கெனுக்கான மிக முக்கியமான விதிமுபைகள் மற்றும் 
நிபந்தபனகள் (“எம்ஐடிசி”) விண்ணப்பதாரர்(கள்)/ இபண-விண்ணப்பதாரர்(கள்) (இனி தனித்தனியாக மற்றும்/ அல்லது 
கூட்ொக "கென் வாங்குபவர்" என்று குைிப்பிெப்படுகிைது) மற்றும் ஃபாஸ்ட்ராக் வடீ்டுவசதி ஃபபனான்ஸ் லிமிடெட் 
(இனி "கம்டபனி" என குைிப்பிெப்படுகிைது) கீயே குைிப்பிெப்பட்டுள்ளது மற்றும் கென் ஆவணங்களில் உள்ள 
விதிமுபைகளுென் இபணந்து படித்து புரிந்து டகாள்ள யவண்டும். 
 
இங்கு குைிப்பிெப்பட்டுள்ள MITC என்பது டவறும் குைிப்பானது மற்றும் முழுபமயானது அல்ல. கென் ஆவணங்களால் 
நிர்வகிக்கப்படும். கீயே குைிப்பிெப்பட்டுள்ள விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளுக்கும் கென் ஆவணங்களுக்கும் 
இபெயய முரண்பாடு ஏற்பட்ொல், கென் ஆவணங்களின் விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகள் யமயலாங்கும். 

1. கடன்: கென் டதாபக, வட்டி விகிதம், பதவிக்காலம் யபான்ைபவ தகுதி, திருப்பிச் டசலுத்தும் திைன், பல்யவறு 
அபாயங்கள், சாதபனப் பதிவு, டசாத்தின் விபல மற்றும் சந்பத மதிப்பு யபான்ை பல்யவறு காரணிகபள 
அடிப்பபெயாகக் டகாண்ெபவ. எனயவ ஒவ்டவாரு தனிப்பட்ெ கெனுக்கும் மாறுபடும். மற்றும் நிறுவனத்தின் 
உள் டகாள்பககபள அடிப்பபெயாகக் டகாண்ெது மற்றும் அனுமதி கடிதத்தின் கீழ் அபமக்கப்பட்டுள்ளது. 
கெனுக்கான அனுமதி மற்றும் வேங்கல் நிறுவனத்தின் முழு விருப்பத்திற்கு உட்பட்ெது. 
 

2.  வட்டி விகிதம் - கெனுக்கான வட்டி விகிதம் நிபலயான/ மிதக்கும் நிபலயான அல்லது மிதக்கும். 
 
i. மிதக்கும் விகிதம் - கென் வாங்கியவர் மிதக்கும் வட்டி விகிதத்பதத் யதர்ந்டதடுத்தால், கென் 

வாங்கியவர் மிதக்கும் விகிதத்தில் +/- விளிம்பில் (இதன் அடிப்பபெயில்) வட்டிபயச் டசலுத்த 
யவண்டியிருக்கும் %). மிதக்கும் வட்டி விகிதம், நிறுவனம் அவ்வப்யபாது முடிவு டசய்யும் டபஞ்ச்மார்க் 
பிபரம் டலண்டிங் யரட் ("BPLR") அடிப்பபெயில் அபமயும். BPLR என்பது, நபெமுபையில் உள்ள 
சந்பத நிலவரங்கள் மற்றும் எந்தடவாரு சட்ெப்பூர்வ அதிகாரத்தின் வேிகாட்டுதல்கள் மற்றும்/அல்லது 
நிறுவனத்தின் உள் டகாள்பகயின்படி அவ்வப்யபாது முடிவுடசய்து, மீட்ெபமக்கப்பட்ெ யததி மற்றும் 
யநர அதிர்டவண்ணின் அடிப்பபெயில் டபாருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம் ஆகும். BPLR இல் ஏயதனும் 
மாற்ைம் ஏற்பட்ொல் நிறுவனம் அதன் இபணயதளம் அல்லது கணக்கு அைிக்பககள் அல்லது அதன் 
கிபளகள் மூலம் அல்லது நிறுவனம் டபாருத்தமானதாகக் கருதும் அத்தபகய ஊெகம் மூலம் 
அைிவிக்கப்படும் 

. 
ii. யமயல குைிப்பிெப்பட்டுள்ள எதுவும் இருந்தயபாதிலும், வட்டி விகிதம் கெனாளியால் 

டசயல்படுத்தப்படும் அனுமதிக்கப்பட்ெ கடிதம்/கென் ஆவணங்களின் அடிப்பபெயில் திருத்தத்திற்கு 
உட்பட்ெது, யமலும் இது கெனாளிக்கு கடிதம் அல்லது மின்னஞ்சல் அல்லது யவறு ஏயதனும் 
டபாருத்தமான முபையில் டதாெர்பு டகாண்டு டதரிவிக்கப்படும்.  

iii.      தபெக்காலம் அல்லது மானியம். 
iv.     வட்டி மீட்ெபமக்கப்பட்ெ யததி. 
iv.  வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் மாற்ைங்களின் டதாெர்பு முபைகள். 

 
3. தவணை வணககள் - தவபண மாதாந்திர அடிப்பபெயில் வசூலிக்கப்படும். 

 

   4. கடன் காலம் - கெனாளியின் வயது, ஆபத்து விவரக்குைிப்பு, டசாத்தின் கால வயது மற்றும் கென் வாங்கியவர் 
யதர்ந்டதடுக்கும் குைிப்பிட்ெ தயாரிப்பு/திட்ெம் ஆகியவற்பைப் டபாறுத்து கென் காலம் நிறுவனத்தின் 
விருப்பப்படி நிர்ணயிக்கப்படும். கெனின் காலம் எந்த யநரத்திலும் நிறுவனத்தால் அதன் டசாந்த விருப்பத்தின் 
யபரில் மாற்ைியபமக்கப்பெலாம். 

   5.  கடனின் ந ாக்கம் - வடீ்டுக் கென்/ டசாத்து மீதான கென் 

   6. கட்டைங்கள் மற்றும் பிற கட்டைங்கள்: பின்வரும் கட்ெணங்கள் யததியின்படி டபாருந்தும், யமலும் அபவ 
யநரத்துக்கு ஏற்ப மாற்ைத்திற்கு உட்பட்ெபவ நிறுவனத்தின் இபணயதளமான www.fasttrackhfc.com இல் 
அவ்வப்யபாது புதுப்பிக்கப்பட்ெது. டபாருந்தக்கூடிய கட்ெணங்கள் பரிவர்த்தபனயின் யபாது நிலவும் 
கட்ெணங்களின் அடிப்பபெயில் இருக்கும்; டபாருந்தக்கூடிய வரிகள் கூடுதலாக இருக்கும். 

a. விண்ணப்பத்தில் – 
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வ. 
எ
ண் 

கட்ெண விவரங்கள் கட்ெணத் டதாபக 
 

டபாருந்தும் யபாது 

1 உள்நுபேவு கட்ெணம் 
(திரும்பப் டபை 
முடியாதது) 

உள்நுபேவு டதாபக 
 

உள்நுபேய 
கட்ெணம் * 

10 லட்சம் வபர 
 

Rs.2500 

> 10  
லட்சம் முதல் 25 
லட்சம் வபர 

Rs.3500 

> 25 லட்சம் Rs.5000 

*இந்தத் டதாபக வரி விலக்கு 
 

ஏயதனும் புதிய 
முன்டமாேிவின் உள்நுபேவு 
யநரத்தில் அல்லது அனுமதி 
காலம் முடிந்த பிைகு மீண்டும் 
உள்நுபேயும்யபாது 

2. டசயலாக்கக் கட்ெணம் 
(திரும்பப் டபை 
முடியாது) 

அதிகபட்சம். 3.00% வபர + ஜிஎஸ்டி இறுதி அனுமதி வேங்குவதற்கு 
முன். டகாள்பக 
அடிப்பபெயில் ஆஃபர் கடிதம் 
அடிப்பபெயில் யசகரிக்கப்படும் 

 
b. கென் காலத்தின் யபாது – 
 

வ. 
எண் 

கட்ெண விவரங்கள் 
 

கட்ெணத் டதாபக 
 

டபாருந்தும் யபாது 

1 மதிப்படீ்டு கட்ெணங்கள் 
 

ரூ. 3000.00 + ஜிஎஸ்டி ஒரு 
டசாத்திற்கு  

பல டசாத்துக்கள் பிபணயமாக 
வேங்கப்பட்ொல் 

2 சட்ெக் கட்ெணங்கள் 
 

ரூ. 3000.00 + ஜிஎஸ்டி ஒரு 
டசாத்திற்கு 

பல டசாத்துக்கள் பிபணயமாக 
வேங்கப்பட்ொல் 

3 திருப்பிச் டசலுத்துவதற்கான 
கட்ெணங்கள் 
அட்ெவபண 

1. முதல் முபையாக NIL 
2. ரூ. 250 ஜிஎஸ்டி 
 

100% கென் டசலுத்திய பிைகு 
 

4 கணக்கு அைிக்பகக்கான 
கட்ெணங்கள் 
 

ரூ. 250.00 + ஜிஎஸ்டி 
 

கெனின் யபாது எந்த யநரத்திலும் 

5 பட்டியலுக்கான கட்ெணங்கள் 
அசல் ஆவணங்கள் 

 

1. முதல் முபையாக NIL 
2. ரூ. 250 +ஜிஎஸ்டி-  
 

- 

6 அசல் ஆவணத்பத 
மீட்டெடுப்பதற்கான கட்ெணம் 

 

1. ரூ. 100.00+  ஜிஎஸ்டி ஒற்பை 
ஆவணத்திற்கு 
 
2. ரூ. 250.00 ஜிஎஸ்டி 
ஒப்பந்த நகல் 

கெனின் யபாது எந்த யநரத்திலும் 

7 காயசாபல 
திரும்பக் கட்ெணம் 

ரூ. 500.00 ஜிஎஸ்டி 
 

யகாப்பில் உள்நுபேந்ததிலிருந்து 

8  
வசூல் கட்ெணம் 

 
 

 

ரூ.750 + ஜிஎஸ்டி 
கென் வாங்கியவர் காயசாபல 
திரும்ப கட்ெணங்கள் உென் 
டசலுத்தயவண்டும் OD 
டதாபகபயயும் கென் 
வாங்கியவர் டசலுத்த யவண்டும். 

 
கென் வாங்கியவர் அலுவலக 

காயசாபல பவுன்ஸ் ஆகும் யபாது 
கென் காலத்தின் எந்த யநரத்திலும் 
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வளாகத்தில் டசலுத்தினால் 
அபத தள்ளுபடி 
டசய்யப்பெலாம். 

9 காயசாபல /ACH மாற்றும் 
கட்ெணங்கபளச் 
சரிபார்க்கவும் 

ரூ. 500.00 + ஜிஎஸ்டி  

10 மறு திட்ெமிெல் 
கட்ெணங்கள் 
 

நிலுபவயில் உள்ள கென் 
டதாபகயின் பிளாட் 1.00% + 
ஜிஎஸ்டி அல்லது ரூ. 5000.00 + 
ஜிஎஸ்டி இதில் எது அதிகமாக 
உள்ளயதா 

 

11 ஆவணக் கட்ெணங்கள ரூ. 2500.00 + ஜிஎஸ்டி அபனத்து காப்படீ்டு 
வேக்குகளுக்கும் 

12 ஸ்ொம்பிங் கட்ெணங்கள் 
 

உண்பமயில் - கென் 
வாங்கியவர் ஏற்க யவண்டும் 

வேங்குவதற்கு முன் 
 

13 பதிவு அல்லது அைிவிப்பு 
கட்ெணங்கள் 

உண்பமயில் - கென் 
வாங்கியவர் ஏற்க யவண்டும் 

வேங்குவதற்கு முன் 

14 PDD கட்ெணம் 
 

ரூ. 100.00 + ஜிஎஸ்டி,  
PDD ஒரு மாதத்திற்கு 

கென் வாங்குபவரிெம் இருந்து 
பணம் டகாடுப்பதற்கு முன் 
வசூலிக்கப்படும் 

15 வட்டி சான்ைிதழ் 
 

தற்காலிக அல்லது இறுதிச் 
சான்ைிதபேப் பகிர்வதற்கான NIL 

தற்காலிக அல்லது இறுதி வட்டி 
சான்ைிதழுக்காக கென் 
வாங்குபவருக்கு கட்ெணம் 
விதிக்கப்பொது. 

16 வரயவற்பு கடிதம் 1. பணம் வேங்கப்பட்ெ 
உெயனயய அனுப்புவதற்கு NIL, 
2. ரூ. 250 என்ைால் 
பின்னர் யகாரப்பட்ெது 
 

 
முதன்முபையாக அது பணம் 
டசலுத்திய பிைகு டசல்லும், பின்னர் 
கென் வாங்குபவராக இருந்தால் 
அபத மீண்டும் யகாரினால், அயத 
கட்ெணம் விதிக்கப்படும் 

 
c. முற்றுபக பற்ைி – 

வ. 
எண் 

கட்ெண விவரங்கள் 
 

கட்ெணத் டதாபக 
 

டபாருந்தும் யபாது 

1 முன்கூட்டியய கெபன 
அபெப்பதற்கான கடித 
கட்ெணம்  

1. முதல் முபையாக NIL 
2. ரூ. 100 +ஜிஎஸ்டி 

12 மாதங்களில் மீண்டும் 
மீண்டும் யதபவ 

2 முன்பணம் டசலுத்தும் 
கட்ெணம் 
 

1. வடீ்டுக் கெனுக்கான NIL 
மிதக்கும் ROI 

கெனின் யபாது எந்த 
யநரத்திலும் 

2. LAP மற்றும் HL க்கு நிபலயானது 
ROI 
a) 12 மாதங்களுக்கு லாக்-இன் 
b) 13-24 மாதங்களில் இருந்து 7% 
c) 25-36 மாதங்களில் இருந்து 5% 
d) >= 37 மாதம் 4% 

3  
ஆட்யசபபன இல்பல 
சான்ைிதழ் (NOC) 

1. கணக்பக மூடும் யநரத்தில் NOC 
ஐப் பகிர்வதற்கான NIL. 

 
2. கென் வாங்கியவர் NOC யகாரினால் 
கட்ெணம் ரூ. 100 வசூலிக்கப்படும் 
 

கணக்பக மூடும் யபாது, கென் 
வாங்கியவருென் NOC பகிர்ந்து 
டகாள்ளப்படும், அதன்பின் NOC 
யகாரப்பட்ொல், கட்ெணம் 
வசூலிக்கப்படும் மற்றும் "நகல்" 
வேங்கப்படும். 
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d). தாமதமாக பணம் டசலுத்துவதற்கான அபராதம் – 
 
வ. எண் கட்ெண விவரங்கள் 

 
கட்ெணத் டதாபக 
 

டபாருந்தும் யபாது 

1 அபராதம் / காலாவதியான 
கட்ெணங்கள் 

 
 

மாதத்திற்கு 3.00% 
நிலுபவத் டதாபக மற்றும் 
மாதந்யதாறும் கூட்ெப்பெ 
யவண்டும் 

காலாவதியான 
கட்ெணத்தில் 

 

7. கடனுக்கான பாதுகாப்பு/இணைப்பு: கெனின் பாதுகாப்பு என்பது நிதியளிக்கப்படும் டசாத்தின் முதல் 
சமமான/பதிவுடசய்யப்பட்ெ அெமானமாக இருக்கும் (கென் ஆவணங்களில் குைிப்பிெப்பட்டுள்ள விவரங்கள்) மற்றும்/ 
அல்லது யவறு ஏயதனும் இபணப் பாதுகாப்பு, இல்பலடயனில் நிறுவனத்தால் சிைப்பாக அங்கீகரிக்கப்படும் வபர. 
இபண அல்லது இபெக்காலப் பாதுகாப்பு என்பது நிபலயான பவப்புத்டதாபககள் மற்றும்/அல்லது ஆயுள் காப்படீ்டுக் 
டகாள்பககளாக இருக்கலாம் (மற்றும்/ அல்லது நல்ல நிபலயுள்ள தனிநபர்களிெமிருந்து உத்தரவாதம் மற்றும்/ 
அல்லது பங்குகளின் உறுதிடமாேி மற்றும்/ அல்லது நிறுவனத்தால் ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய அத்தபகய முதலீடு. 
 
கென் வாங்கியவர் நிறுவனத்திற்குத் யதபவப்படும் உரிபமப் பத்திரங்கள், ஆவணங்கள், அைிக்பககள் ஆகியவற்ைின் 
அசல்/நகபல சமர்ப்பிக்க யவண்டும். கென் வாங்கியவர், கூைப்பட்ெ பாதுகாப்பப உருவாக்குவதற்கு டசலுத்த யவண்டிய 
அபனத்து கட்ெணங்கபளயும் ஏற்றுக்டகாள்வார் மற்றும் அதன் முழுபமக்கு யதபவயான அபனத்து 
நெவடிக்பககபளயும் எடுக்க யவண்டும். டசக்யூரிட்டியாக வேங்கப்படும் டசாத்பத நிர்மாணிப்பதற்கான திட்ெம் 
தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்படும் மற்றும் கெனின் நாணயத்தின் யபாது எந்த யநரத்திலும் கென் 
வாங்குபவர் அல்லது யவறு எந்த நபராலும் மீைப்பெக்கூொது. 
 
8. ச ாத்து/கடன் வாங்குபவர்களின் காப்பீடு: கென் வாங்கியவர், தனது நிலுபவத் டதாபகயில் ஏயதனும் ஒரு பகுதி 
நிறுவனத்திற்கு நிலுபவயில் இருக்கும் வபர/டசலுத்த யவண்டியிருக்கும் வபர, நிதியளிக்கப்படும் டசாத்பத 
முழுபமயாக காப்படீு டசய்து, அவருக்குச் டசாந்தமாக காப்படீு டசய்து பவத்திருக்க யவண்டும். 'பயனாளி' எனப் 
பதிவுடசய்யப்பட்ெ நிறுவனத்தின் டபயருென் கூடிய டசலவுகள் மற்றும் டசாத்துக்கான காப்படீு என்பது தீ, பூகம்பம், 
கலவரம், உள்நாட்டுக் கலவரம், டவள்ளம் மற்றும் இது யபான்ை கூடுதல் அபாயங்கள் உட்பெ, ஆனால் அபவ 
மட்டுப்படுத்தப்பொத அபனத்து விரிவான அபாயங்கபளயும் உள்ளெக்கிய நிபலயான விரிவான டதாகுப்புக் 
டகாள்பககளாக இருக்கும். டசாத்து டபாதுவாக டவளிப்படும் டபாறுப்பு. கென் வாங்கியவர் அத்தபகய காப்படீ்டுக் 
டகாள்பகபயப் டபறுவதில் யதால்வியுற்ைால் மற்றும்/ அல்லது அதற்கான ஆதாரத்பத நிறுவனத்திற்கு வேங்கினால், 
நிறுவனம் கெனாளியின் டசலவில் டசாத்பத காப்படீு டசய்யலாம் (ஆனால் அதற்குக் கட்டுப்பொது). டசாத்தின் 
காப்படீ்டிற்காக நிறுவனம் காப்படீ்டு பிரீமியத்பத அல்லது யவறு ஏயதனும் பணத்பதச் டசலுத்தினால் , கென் 
வாங்கியவர் நிறுவனம் டசலுத்திய அபனத்துத் டதாபககபளயும் திருப்பிச் டசலுத்துவார். ஃபாஸ்ட்ராக் ஹவுசிங் 
ஃபபனான்ஸ் லிமிடெட்டின் ஒயர நஷ்ெம் டபறுபவரின் டபயருென், கென் வாங்கியவர் டசாத்துக்கான தீ மற்றும் 
நிலநடுக்கக் காப்படீ்பெ 30 நாட்களுக்குள் வேங்க யவண்டும். மீைினால் மாதம் ரூ.500.00 அபராதம் விதிக்கப்படும் 

அபனத்து அபாயங்களுக்கும் பாதுகாப்பு முழுபமயாக காப்படீு டசய்யப்பெ யவண்டும் மற்றும் நிறுவனத்தின் கட்ெணம் 
உங்கள் டசலவில் பாலிசியில் குைிப்பிெப்படும். நிறுவனத்திற்கு ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய தகுந்த பாதுகாப்பு 
வேங்கப்படுவதற்கு உருவாக்கப்படும் 
 
உரிபமயகாரல்கள் & கவயரஜ் உள்ளிட்ெ விதிமுபைகள் & நிபந்தபனகள் அத்தபகய காப்படீ்டுக் டகாள்பகபய 
வேங்குபவரால் நிர்வகிக்கப்படும். காப்படீ்டுக் டகாள்பகயின் கீழ் நிறுவனத்தின் பங்கு ஒரு வசதியாளராக இருக்கும் 
என்பபதயும், பாலிசியின் கீழ் எந்தடவாரு எதிர்கால உரிபமயகாரபலயும் காப்படீு டசய்து தீர்வு காண்பதற்கான முடிவு 
காப்படீ்டு நிறுவனத்திெம் மட்டுயம இருக்கும் என்பபத நிபனவில் டகாள்ளவும். 
 
9. கடணன வழங்குவதற்கான  ிபந்தணனகள்/ கடனின் தவணை: 

 
• டபைப்பெ யவண்டிய டசாத்தின் சட்ெ ஆய்வு அைிக்பக மற்றும் யநர்மபையாக இருக்க யவண்டும் 
• சட்ெ மற்றும் டதாேில்நுட்ப அனுமதி அைிக்பகக்கு உட்பட்ெது. 
• டசாத்பதபதிவு டசய்யப்பட்ெ/ சமமான அெமானம் டசய்ய யவண்டிம். 

•    10 SPDC களுக்கு விண்ணப்பதாரர் யதபவ மற்றும் 3 SPDC கள் இபண விண்ணப்பதாரர் யதபவ முன் 
கணக்கு வேங்குவதற்கு. 
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• வங்கி பிரதிபலிப்புென் டசாந்த பங்களிப்புச் சான்று வேங்கப்படுவதற்கு முன் சமர்ப்பிக்கப்பெ யவண்டும். 
• கென் வாங்குபவர்களின் கணக்கிலிருந்து NACH/PDCகள் மூலம் PEMI/EMI-ஐ திருப்பிச் டசலுத்துவதற்கு 

உட்பட்ெது. 
• யநர்மபை RCU மற்றும் அபனத்து யநர்மபை கென் சரிபார்ப்புக்கு உட்பட்ெது. 
• சட்ெத்தால் பரிந்துபரக்கப்பட்ெ யவறு எந்த ஆவணமும் வேக்கு அடிப்பபெயில் யசகரிக்கப்பெ யவண்டும் 

மற்றும் கென் வாங்குபவர் அதற்கு ஒத்துபேப்பார். 
• பட்டுவாொக்கள் டசாத்து கட்டும் கட்ெெத்துென் இபணக்கப்பெ யவண்டும். 

 
10. கடன் மற்றும் வட்டிணை திருப்பிச் ச லுத்துதல்: 

 
o மாதாந்திர தவபணகள் அல்லது யவறு ஏயதனும் டசலுத்த யவண்டிய டதாபககள், நிலுபவத் யததியில் 

அல்லது அதற்கு முன் டசலுத்தப்பொவிட்ொல், வட்டிக்கு பதிலாக 3% p.m. மாதாந்திர ஓய்வு யநரத்தில் 
கூட்டுத்டதாபகயின் இயல்புநிபல காலத்திற்கு கட்ெணம் விதிக்கப்படும். பிந்பதய யததியிட்ெ 
காயசாபலகபள டசலுத்துவதற்கு அல்லது டெபாசிட் டசய்வதற்கு வங்கி யநாட்டீஸ் அனுப்பத் தவைியது 
மாதாந்திர தவபணகபள டசலுத்தாததற்கு ஒரு காரணமாக அபமயாது. 

o யமயல குைிப்பிட்டுள்ள வட்டி விகிதம் கெனுக்கான தற்யபாபதய வட்டி விகிதங்கள் ஆகும். கெனுக்கான 
உண்பமயான வட்டி விகிதம் மற்றும் EMI/PRE EMI ஆகியபவ கெபன வேங்கும் யததியில் 
நபெமுபையில் இருக்கும். 

o PRE EMI மற்றும் EMI/MI டசலுத்துவதற்கான நிலுபவத் யததிகள், முதன்முதலில் பணம் டசலுத்திய 
யததிபயப் டபாறுத்தது மற்றும் EMI-க்கு முந்பதய வட்டி ஒவ்டவாரு மாதமும் டசலுத்தப்படும். 

o    "ஃபாஸ்ட்ராக் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடெட்"க்கு சாதகமாக அபனத்து கட்ெணங்களும் டசய்யப்பெ 
யவண்டும். 

 
11.  ிலுணவத் சதாணகணை மீட்பதற்கு பின்பற்ற நவண்டிை சுருக்கமான  ணடமுணற 

 
கென் ஒப்பந்தத்தில் ("தவைான நிகழ்வு") குைிப்பிெப்பட்டுள்ளபடி ஏயதனும் தவறு நெந்தால், கென் 

வாங்கியவருக்குச் டசாந்தமான அபனத்து நிலுபவத் டதாபககளும் உெனடியாக நிறுவனத்திற்குச் 
டசலுத்தப்படும், யமலும் அத்தபகய யதபவயான டசயல்முபைகள்/நெவடிக்பககபளச் டசயல்படுத்த 
நிறுவனத்திற்கு உரிபம உண்டு. கென் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அதன் உரிபமகள், சட்ெத்தின் கீழ் கிபெக்கும் 
தீர்வுக்கு இணங்க, பாதுகாப்பு, SARFAESI நபெமுபைகள் யபான்ைவற்பைச் டசயல்படுத்துவதன் மூலம் 
தாமதமான கட்ெணத்திற்கான காலாவதியான கட்ெணங்கபள வசூலிப்பது உட்பெ ஆனால் அபவ மட்டும் 
அல்ல. ஒவ்டவாரு வேக்கின் சூழ்நிபலபயயும் டபாறுத்து உண்பமயான நபெமுபை நிறுவனத்தால் 
தீர்மானிக்கப்படும். 

 
12. வருடாந்தர  ிலுணவத் சதாணக அறிக்ணக சவளிைிடப்படும் நததி -    இது டதாெர்பாக கென் 

வாங்கியவரிெமிருந்து தகவல் கிபெத்ததும். 
 

13. வாடிக்ணகைாளர் ந ணவகள் 
 

i) அலுவலகத்தில் பார்பவயிடும் யநரம். – 09.30 a,m. மாபல 6.30 மணி வபர (திங்கள் முதல் டவள்ளி 
வபர) மற்றும் 

        09.30 a,m. மாபல 4.00 மணி வபர (சனிக்கிேபம) 
   வார விடுமுபை:- ஒவ்டவாரு மாதமும் அபனத்து ஞாயிறு மற்றும்    2வது சனிக்கிேபம 

 
ii) வாடிக்பகயாளர் யசபவக்காக  
   டதாெர்பு டகாள்ள யவண்டிய நபரின் விவரங்கள்.  
   டபயர் - டசல்வி சங்கீதா 
   டதாெர்பு எண்: 022-4027 3600 / M. எண்: 91 865 799 8360 
   மின்னஞ்சல் ஐடிகள்: contactus@fasttrackhfc.com மற்றும்     complaints@fasttrackhfc.com  

 
iii) காலக்டகடு உட்பெ பின்வருவனவற்பைப் டபறுவதற்கான நபெமுபை: 

 
வ.எண் ந ணவ தர ிணலகள் காலக்சகடு (நவணல 

 ாட்கள்) 
1 வட்டி சான்ைிதழ் 2 நாட்கள் 

mailto:contactus@fasttrackhfc.com
mailto:complaints@fasttrackhfc.com
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2 முன் பணம் டசலுத்தும் அட்ெவபண 2 நாட்கள் 
3 கணக்கு அைிக்பக / கென் கணக்கு அைிக்பக 7 நாட்கள் 
4 ஆவணங்களின் பட்டியல் (LOD) 21 நாட்கள் 
5 அசல் டசாத்து / உரிபம ஆவணங்களின் நகல் 21 நாட்கள் 
6 ஆட்யசபபன இல்பல சான்ைிதழ் 21 நாட்கள் 
7 அசல் டசாத்து ஆவணங்கபள மீட்டெடுப்பது 21 நாட்கள் 
8 முன்கூட்டியய கடிதம் / நிலுபவயில் உள்ள அைிக்பக 7 நாட்கள் 
9 பணம் பரிமாற்ைம் 21 நாட்கள் 
10 டசாத்து காப்படீ்டு நகல் (PI) 7 நாட்கள் 
11 யவறு ஏயதனும் ஆவணங்கள்/ யகாரிக்பககள் 21 நாட்கள் 

 
14. சபாதுவான விதிமுணறகள் மற்றும்  ிபந்தணனகள்:- 

o ஒருமுபை வேங்கப்பட்ெ சலுபகக் கடிதம், வேங்கப்பட்ெ நாளிலிருந்து 60 நாட்களுக்குச் 
டசல்லுபடியாகும். 

o வேங்கல் அட்ெவபண, வட்டி விகிதங்கள், அபராத வட்டி (ஏயதனும் இருந்தால்), யசபவக் கட்ெணங்கள், 
முன்கூட்டியய டசலுத்தும் கட்ெணங்கள், டபாருந்தக்கூடிய பிை கட்ெணம்/கட்ெணங்கள் யபான்ை 
விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளில் ஏயதனும் மாற்ைங்கள் ஏற்பட்ொல், கென் வாங்குபவர்களுக்குத் 
டதரிவிக்க நிறுவனம் முயற்சிக்கும். வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் கட்ெணங்களில் மாற்ைங்கள் 
எதிர்காலத்தில் டசயல்படுத்தப்படும். 

o அத்தபகய மாற்ைம் கென் வாங்குபவருக்கு பாதகமாக இருந்தால், அவர் 60 நாட்களுக்குள் மற்றும் 
முன்னைிவிப்பின்ைி தனது கணக்பக மூெலாம் அல்லது கூடுதல் கட்ெணங்கள் அல்லது வட்டி எதுவும் 
டசலுத்தாமல் மாற்ைலாம். 

o நிறுவனம் அபனத்து நிலுபவத் டதாபககபளயும் திருப்பிச் டசலுத்தும்யபாது அல்லது கென் 
வாங்குபவருக்கு எதிராகக் டகாண்டிருக்கும் எந்தடவாரு சட்ெப்பூர்வ உரிபம அல்லது உரிபமக்கு 
உட்பட்ெ கெனின் நிலுபவத் டதாபகபய உணர்ந்து டகாள்ளும்யபாதும் அபனத்துப் பத்திரங்கபளயும் 
டவளியிடும். அத்தபகய டசட் ஆஃப் உரிபமபயப் பயன்படுத்த யவண்டுடமன்ைால், முழு 
விவரங்களுென் அபதப் பற்ைி நிறுவனத்திற்கு அைிவிக்கப்படும் மீதமுள்ள உரிபமயகாரல்கள் மற்றும் 
சம்பந்தப்பட்ெ உரிபமயகாரல் தீர்க்கப்படும் வபர/பணம் டசலுத்தப்படும் வபர பத்திரங்கபள 
பவத்திருக்க நிறுவனத்திற்கு உரிபமயுண்டு. 

o நிதி வசதிக்கு டபாருந்தக்கூடிய அபனத்து வேக்கமான சம்பிரதாயங்களும் கபெபிடிக்கப்படும். 
o பாதுகாப்பின் தபலப்பு டதளிவாகவும் சந்பதப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்க யவண்டும். 

o டதாேில்நுட்ப மதிப்படீ்ொளரின் பணி முன்யனற்ைச் சான்ைிதேின் அடிப்பபெயில் கென் படிப்படியாக 
வேங்கப்படும் (கட்டுமான விஷயத்தில்) மற்றும் யநரடியாக விற்பபனயாளருக்கு அல்லது வங்கிக்கு 
(பிை வங்கிகள் அல்லது நிதி நிறுவனங்களிெமிருந்து பரிமாற்ைம் அல்லது முன்கூட்டியய அபெப்பு 
ஏற்பட்ொல்) அல்லது கெனாளியின் யகாரிக்பகயின் யபரில் கென் வாங்குபவர் (மறுநிதியளிப்பு 
வேக்கில்). டசாத்தின் டமாத்தச் டசலவில் (ஒப்பந்த மதிப்பு+ முத்திபரக் கட்ெணம் + பதிவுக் கட்ெணம்- 
இந்த அனுமதி வரம்பு) உங்கள் டசாந்தப் பங்களிப்பபச் டசலுத்தியதற்கான ஆதாரம் 
சமர்ப்பிக்கப்பொவிட்ொல், எந்தப் பணமும் வேங்கப்பொது. 

 
o இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் யதசிய வடீ்டுவசதி வங்கி விதிமுபைகளின்படி டசயலாக்கக் கட்ெணம் 

வசூலிக்கப்படும். 
o திட்ெமானது தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, அனுமதிக்கப்பட்ெ திட்ெத்தின்படி மட்டுயம 

கட்டுமானம் முடிக்கப்பெ யவண்டும். 
o கென் வாங்குபவர், முகவரி, யவபல, வணிகம், டதாேில் ஆகியவற்ைில் ஏற்படும் மாற்ைம் குைித்து 

எழுத்துப்பூர்வமாக உெனடியாக நிறுவனத்திற்கு டதரிவிக்க யவண்டும். 
o கென் டபறுபவர் கென் டதாபகபயயயா அல்லது அதன் எந்தப் பகுதிபயயயா அது அனுமதிக்கப்பட்ெ 

காரணத்பத தவிர யவறு எந்த யநாக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்த தபெ விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
o NRIs/PIOs, -க்கள், கெபனத் திருப்பிச் டசலுத்துதல் மற்றும் வட்டி மற்றும் பிை நிலுபவத் டதாபககபள 

டவளிநாட்டிலிருந்து சாதாரண வங்கி வேிகள் மூலமாகயவா அல்லது இந்தியாவில் உள்ள NRE/ FCNR/ 
NRO கணக்கில் உள்ள நிதியின் மூலமாகயவா டசலுத்த யவண்டும். 

o நிறுவனம் எந்த அைிவிப்பும் இன்ைி அல்லது எந்த யநாக்கத்திற்காகவும் எந்த காரணத்பதயும் 
டதரிவிக்காமல் எந்த நிபலயிலும் நிதி உதவிபய பகுதியாகயவா அல்லது முழுபமயாகயவா திரும்பப் 
டபைலாம் அல்லது திரும்பப் டபைலாம்/நிறுத்தலாம். யமற்கூைியவற்றுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் 
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இல்லாமல், கென் அனுமதிக்கப்பட்ெதன் அடிப்பபெயில் முன்டமாேிவு/ விண்ணப்பம்/உண்பமகளில் 
ஏயதனும் டபாருள் மாற்ைம் ஏற்பட்ொல், இந்த அனுமதி ரத்து டசய்யப்படும். 

o இந்த டபாது விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகள் தவிர, முக்கிய அனுமதியில் எழுதப்பட்ெ சிைப்பு 
நிபந்தபனகள் நிலவும். 

 
15. குணற தீர்க்கும் அணமப்பு- கென் வாங்குபவர் கணக்கு எண், கென் வபக, கென் டதாபக, முகவரி, டதாபலயபசி 

எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி யபான்ை அடிப்பபெ விவரங்கபளப் பதிவு டசய்வதன் மூலம் கென் 
வாங்குபவர்கள் பின்வரும் வேிகளில் ஏயதனும் ஒன்ைில் அவரது புகார்கள்/குபைகபள பதிவு டசய்யலாம். 
 

i) கடிதம்: கெனாளிகள் தங்கள் குபைகபள எழுத்துப்பூர்வமாக தாங்கள் கென் டபற்ை கிபளக்கு அல்லது 
நிறுவனத்தின் தபலபம அலுவலகத்துக்கு கடிதம் மூலம் டதரிவிக்கலாம். 

 
ii) மின்னஞ்சல்: கென் டபற்ைவர்கள்/கள் complaints@fasttrackhfc.com or contactus@fasttrackhfc.com என்ை மின்னஞ்சல் 

முகவரிக்கு தங்கள் குபைகபள மின்னஞ்சல் டசய்யலாம். 
 

iii) டதாபலயபசி அபேப்பு: கென் டபற்ைவர்கள் அந்தந்த கிபளபய டதாபலயபசியில் டதாெர்பு டகாண்டு 
கிபள ஊேியர்களுக்கு அவர்களின் குபைகபள டதரிவிக்கலாம் அல்லது எங்கள் தபலபம 
அலுவலக எண்: 022-4027 3600 என்ை எண்ணில் டதாெர்பு டகாள்ளலாம். 

 
iv) தனிப்பட்ெ வருபக - கென் டபறுபவர்கள் தனிப்பட்ெ முபையில் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ெ 

பிரதிநிதிகளில் யாயரனும் கிபள அல்லது தபலபம அலுவலகத்திற்குச் டசன்று, 
வரயவற்பபையில் பவக்கப்பட்டுள்ள புகார்ப் பதியவட்டில் உள்ள புகார்கள்/புகார்களின் 
விவரங்கபள உள்ளிட்டு குபைகபள டதரிவிக்கலாம். 

 
v) NHB GRIDS/CPGRAM யபார்ெல் - கென் வாங்குபவர்/கள் NHB GRIDS/CPGRAM யபார்ட்ெலில் தங்கள் புகார்கபள 

பதிவு டசய்யலாம் 
 

a)    ஒப்புபக, புகார் நிறுவனத்தால் எழுத்துப்பூர்வமாக டபைப்பட்ொல், அது சம்பந்தப்பட்ெ கிபள 
அல்லது தபலபம அலுவலகத்தால் 24 மணி யநரத்திற்குள் ஒப்புக்டகாள்ளப்படும். 
டதாபலயபசி அபேப்பின் மூலம் புகார் வாய்டமாேியாகப் டபைப்பட்ொல், புகாரின் 
முன்யனற்ைத்பதக் கண்காணிக்க கென் வாங்குபவருக்கு குைிப்பு எண் வேங்கப்படும். 

 
  b)    பதில்: புகார் டபைப்பட்ெ நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் புகாபரத் தீர்க்க அபனத்து 

முயற்சிகளும் யமற்டகாள்ளப்படும். 14 நாட்களுக்குப் பிைகும் அது தீர்க்கப்பொவிட்ொல், 
அத்தபகய வேக்கில் கென் வாங்குபவருக்கு/அவரது புகார் தீர்க்கப்படும் நிபலயில் 
இருப்பதாகத் டதரிவிக்கப்படும், யமலும் தீர்வுக்குத் யதபவப்படும் கூடுதல் யநரத்திற்கான 
காரணம் உட்பெ விபரவில் தீர்க்கப்படும். கென் வாங்குபவர்/கள் இந்த யநாக்கத்திற்காக 
தபலபம அலுவலகத்தில் நியமிக்கப்பட்ெ அதிகாரிபயத் டதாெர்பு டகாள்ளலாம் 

படி 1 
திருமதி சங்கீதா 
வாடிக்பகயாளர் பராமரிப்பு துபை, 
டதாெர்பு எண்: 022-4027 3600 / M. எண்: 91 865 799 8360 
மின்னஞ்சல் ஐடிகள்: contactus@fasttrackhfc.com and complaints@fasttrackhfc.com 
 
படி: 2  
யமலும் அதிகரிப்பு ஏற்பட்ொல் 
திருமதி. பிரியா சுக்லா  
புகார்   
டதாெர்பு எண்: 91 8349988894 
மின்னஞ்சல் ஐடி: Compliance@fasttrackhfc.com  
 
படி: 3 
கென் வாங்குபவர்/கள் ஒரு மாதத்திற்குள் நிறுவனத்திெமிருந்து எந்த பதிலும் டபைவில்பல என்ைால் அல்லது 

டபைப்பட்ெ பதிலில் திருப்தியபெயவில்பல என்ைால், ஆன்பலன் முபையில் அல்லது ஆஃப்பலன் 
முபையில் புகாபரத் தீர்க்க கென் வாங்குபவர்கள் யதசிய வடீ்டுவசதி வங்கிபய அணுகலாம். 

mailto:complaints@fasttrackhfc.com
mailto:contactus@fasttrackhfc.com
mailto:contactus@fasttrackhfc.com
mailto:complaints@fasttrackhfc.com
mailto:Compliance@fasttrackhfc.com
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i)   ஆன்பலன் பயன்முபை - https://grids.nhbonline.org.in அல்லது 

ii) அஞ்சல் மூலம் ஆஃப்பலன் பயன்முபை, பரிந்துபரக்கப்பட்ெ வடிவத்தில் 
https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf  என்ை இபணப்பில் கிபெக்கும், 

iii)  புகார் தீர்வு பிரிவு,  
யமற்பார்பவத் துபை,  
யதசிய வடீ்டுவசதி வங்கி,  
யகார் 5 ஏ, 
இந்திய வாழ்விெ பமயம், யலாதி சாபல, 
புது தில்லி - 110 003  
மின்னஞ்சல்: crcell@nhb.org.in 

 
கெனுக்கான விரிவான விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளுக்கு, கென் தரப்பினர் மற்றும் பிை பாதுகாப்பு 

ஆவணங்கபளக் குைிப்பிடுவார்கள் மற்றும் நம்பியிருக்க யவண்டும் என்று இதன் மூலம் ஒப்புக் 
டகாள்ளப்படுகிைது. 

 
யமயல உள்ள விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகள் கென் வாங்குபவர்/கள் மூலம் படிக்கப்பட்ெது by Shri/Smt./Kum. 
 
-------------------------------------------------------------நிறுவனத்தின் மற்றும் கென் வாங்கியவர்களால் புரிந்து டகாள்ளப்பட்ெது. 
 
கடன் வாங்குபவரின் ணகசைாப்பம் அல்லது கட்ணடவிரல் பதிவு 
 
 
ஃபாஸ்ட்ராக் ஹவு ிங் ஃணபனான்ஸ் லிமிசடட் 
 
---------------------------------------------------------------- 
 ிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ணகசைாப்பமிட்டவரின் ணகசைாப்பம் 
 
குறிப்பு: 
1. MITC-ைின்  கல் கடன் வாங்குபவரிடம் ஒப்பணடக்கப்பட நவண்டும். 
 
2. MITC-ஐ ஏற்றுக்சகாள்வது கடன் வாங்குபவரிடம் இருந்து பைம் ச லுத்துவணதச் ச ைலாக்குவதற்கு. 

https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf
mailto:crcell@nhb.org.in

