ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ನೋತಿ
(w.e.f. ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2014)

ಕಾಲಕಾಲಕಕೆ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಿಗಕ ನ್ಾಾಯಯುತ ಅಭ್ಾಾಸ ಸಂಹಿತಕಯ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳ ಬಕಳಕಿನಲ್ಲಿ,

ಗಕೂೋವ್ ಫಕೈನ್ಾನ್ ಲ್ಲಮಿಟಕಡ್ (ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಕರಕಯಲಾಗುತತದಕ) ನ್ಾಾಯೋಚಿತ ಮತುತ ಪಾರದರ್ಗಕತಕಯನುು
ಜಾರಿಗಕ ತರಲು ಈ ನ್ಾಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಾಾಸ ಸಂಹಿತಕಯನುು ರೂಪ್ರಸಿದಕ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲಗಾರರಕೂಂದಿಗಕ
ವ್ಾವ್ಹರಿಸುವಾಗ ಕಾಯಗವಿಧಾನಗಳು / ಅಭ್ಾಾಸಗಳು

(i) ಸಯಲಗಳು ಮತತು ಅವುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆಗಯಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು

(ಎ) ಸಾಲ ಅರ್ಜಗ ನಮೂನ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ, ಹಣಕಾಸು ಮೊತತ, ಅಧಿಕಾರಾವ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಕೋರಿವಕ
ಒಪಪಂದ, ಕಂತು ಮೊತತ ಮತುತ ಸಂಖ್ಕಾ ಕಂತುಗಳು ಇತಾಾದಿ. ಇದು ಸಾಲಗಾರನ ಆಸಕಿತಯ ಮೋಲಕ ಪರಿಣಾಮ
ಬಿೋರುತತದಕ.
(ಬಿ) ಸಾಲದ ಅರ್ಜಗಯು ಸಲ್ಲಿಸಬಕೋಕಾದ ಅಗತಾ ದಾಖಲಕಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತತದಕ ಸಾಲಗಾರ ಮತುತ ಉತಪನು

ಪ್ರಿಫಕೈಲ್್ಗಳನುು ಆಧರಿಸಿದ ಅರ್ಜಗ ನಮೂನ್ಕ.
(ಸಿ) ಎಲಾಿ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಗಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಲು ಸಿವೋಕೃತಿಯನುು ಸಾಲಗಾರನಿಗಕ ನಿೋಡಲಾಗುವ್ುದು ಇಲಿ ಎಂಬ
ಮಾಹಿತಿಯಂದಿಗಕ. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಗಗಳು ಬರುವ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲಕೋವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು.
(ಡ್ಡ) ಸಾಲಗಾರರಿಗಕ ಎಲಾಿ ಸಂವ್ಹನಗಳು ಸಥಳಿೋಯ ಭ್ಾಷಕಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭ್ಾಷಕಯಲ್ಲಿರಬಕೋಕು ಸಾಲಗಾರನು
ಅಥಗಮಾಡ್ಡಕಕೂಂಡಂತಕ
(ii) ಸಯಲದ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮತತು ನಯಮಗಳು / ಷರತತುಗಳು

(ಎ) ಸಾಲಗಾರನು ಅಥಗಮಾಡ್ಡಕಕೂಂಡಂತಕ ಸಥಳಿೋಯ ಭ್ಾಷಕಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ, ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿರಬಕೋಕು ಮೊತತದ

ವಿವ್ರಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತಿದ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರನಿಗಕ ನಿೋಡಲಾಗುತತದಕ ಸಾಲವ್ನುು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದಕ ಮತುತ ವಾರ್ಷಗಕ ಬಡ್ಡಿದರ, ದಂಡ ಸಕೋರಿದಂತಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ ಷರತುತಗಳು ತಡವಾಗಿ

ಪಾವ್ತಿಸಲು ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತತದಕ, ಇದನುು ದಪಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲಕಿೋಖಿಸಲಾಗುತತದಕ ಒಪಪಂದ, ಮತುತ ಅದರ
ಅನವಯದ ವಿಧಾನ.

(ಬಿ) ಮೋಲ್ಲನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತಿವ್ನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವ್ುದು ಮತುತ ಸಾಲಗಾರನ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ ಷರತುತಗಳು
ದಾಖಲಕಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದಕ.
(ಸಿ) ಸಾಲದ ಒಪಪಂದದ ನಕಲನುು ಸಾಲಗಾರನಿಗಕ ಎಲಾಿ ಆವ್ರಣಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಒದಗಿಸಬಕೋಕು ಒಪಪಂದದಲ್ಲಿ
ಉಲಕಿೋಖಿಸಲಾಗಿದಕ.
(iii) ನಯಮಗಳು ಮತತು ಷರತತುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಯವಣೆಗಳು ಸೆೋರಿದಂತೆ ಸಯಲಗಳ ವಿತರಣೆ

(ಎ) ಪೂವ್ಗ ಸೂಚನ್ಕ, ಆಡುಭ್ಾಷಕಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು / ಅವ್ಳು / ಅವ್ರು ಅಥಗಮಾಡ್ಡಕಕೂಂಡಂತಕ ನಿೋಡಲಾಗುವ್ುದು

ವಿತರಣಕ ಸಕೋರಿದಂತಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ ಷರತುತಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ್ುದಕೋ ಬದಲಾವ್ಣಕಯ ಸಾಲಗಾರನಿಗಕ ವಕೋಳಾಪಟ್ಟಿ,
ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಸಕೋವಾ ರ್ುಲೆಗಳು, ಪೂವ್ಗಪಾವ್ತಿ ರ್ುಲೆಗಳು ಇತಾಾದಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತುತ ರ್ುಲೆಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತತವಕ.

(ಬಿ) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕತವಾದ ಷರತತನುು ಸಾಲ ಒಪಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಕೋರಿಸಿಕಕೂಳಳಬಕೋಕು.

(ಸಿ) ಒಪಪಂದದ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಪಾವ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಗಕ್ಷಮತಕಯನುು ಮರುಪಡಕಯಲು / ವಕೋಗಗಕೂಳಿಸಲು ನಿಧಾಗರವ್ು
ಇರುತತದಕ
ಸಾಲದ ಒಪಪಂದದಕೂಂದಿಗಕ ವ್ಾಂಜನ.

(ಡ್ಡ) ಎಲಾಿ ಬಾಕಿಗಳನುು ಮರುಪಾವ್ತಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಮೊತತದ ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರದ ಮೋಲಕ ಎಲಾಿ
ಭದಿತಕಗಳು
ಸಾಲವ್ನುು ಯಾವ್ುದಕೋ ಕಾನೂನುಬದಧ ಹಕುೆ ಅಥವಾ ಹಕುೆದಾರರಿಗಕ ಒಳಪಟ್ುಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗಕ ಬಿಡುಗಡಕ

ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು
ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದಧ ಹಕುೆ. ವಾಾಯಾಮದ ಸಂದಭಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗಕ ಸಕಟ್ ಆಫ ನ್ಕೂೋಟ್ಟಸ್ ನಿೋಡಲಾಗುವ್ುದು
ಅಂತಹ ಹಕಿೆನ, ಉಳಿದ ಹಕುೆಗಳು ಮತುತ ಷರತುತಗಳ ಬಗಕೆ ಸಂಪೂಣಗ ವಿವ್ರಗಳಕ ಂದಿಗಕ

ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕುೆ ಇತಾಥಗವಾಗುವ್ವ್ರಕಗಕ ಸಕಕೂಾರಿಟ್ಟಗಳನುು ಉಳಿಸಿಕಕೂಳಳಲು ಕಂಪನಿಗಕ ಅಹಗತಕ ಇದಕ /
ಪಾವ್ತಿಸಲಾಗಿದಕ.
(iv) ಸಯಮಯನಾ

(ಎ) ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕರನುು ದೂರವಿಡಲು ಅಗತಾವಿರುವ್ ಎಲಾಿ ಕಿಮಗಳನುು

ತಕಗಕದುಕಕೂಳಳಲಾಗುತತದಕ
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉದಕದೋರ್ಗಳನುು ಹಕೂರತುಪಡ್ಡಸಿ ಸಾಲಗಾರನ ವ್ಾವ್ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸತಕ್ಷಕೋಪ ಮತುತ

ಸಾಲದ ಒಪಪಂದದ ಷರತುತಗಳು (ಹಕೂಸ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಹಕೂರತುಪಡ್ಡಸಿ, ಮೊದಲಕೋ ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸಿಲಿ ಸಾಲಗಾರ,
ಸಾಲಗಾರನ ಗಮನಕಕೆ ಬಂದಿದಾದನ್ಕ).

(ಬಿ) ಸಾಲದ ಖ್ಾತಕಯ ವ್ಗಾಗವ್ಣಕಗಕ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವಿನಂತಿಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ದಿ
ಒಪ್ರಪಗಕ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿದದರಕ, ಅಂದರಕ ಕಂಪನಿಯ ಆಕ್ಷಕೋಪಣಕ ಯಾವ್ುದಾದರೂ ಇದದರಕ ಅದನುು 21 ರಕೂಳಗಕ
ತಿಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು

ವಿನಂತಿಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಾಂಕದಿಂದ ದಿನಗಳು. ಅಂತಹ ವ್ಗಾಗವ್ಣಕ ಪಾರದರ್ಗಕವಾಗಿರುತತದಕ
ಕಾನೂನಿನ್ಕೂಂದಿಗಕ ವ್ಾಂಜನಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು.
(ಸಿ) ಕಂಪನಿಯ ಮತುತ ಅದರ ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕರನುು ತಡಕಯಲು ಅಗತಾವಿರುವ್ ಎಲಾಿ ಕಿಮಗಳನುು

ತಕಗಕದುಕಕೂಳಳಬಕೋಕು
ಹಕೂರಗುತಿತಗಕ ಏಜಕನಿ್ಗಳು ಸಾಲಗಳನುು ಮರುಪಡಕಯುವಾಗ ಅನಗತಾ ಕಿರುಕುಳವ್ನುು ಆರ್ಿಯಿಸಬಾರದು.

ಬಕಸ ಗಂಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರನುು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಕೂಂದರಕಗಕೂಳಿಸುವ್ುದು, ಚಕೋತರಿಕಕಗಕ ಸಾುಯು ರ್ಕಿತಯನುು

ಬಳಸುವ್ುದು
ಸಾಲಗಳು ಇತಾಾದಿ. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುತ ಹಕೂರಗುತಿತಗಕ ಏಜಕನಿ್ಗಳಿಗಕ ಕಾಲಕಾಲಕಕೆ ತರಬಕೋತಿ ನಿೋಡಲಾಗುವ್ುದು
ಸಮಯ, ಸಾಲಗಾರರಕೂಂದಿಗಕ ಸೂಕತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಾವ್ಹರಿಸಲು ಮತುತ ಸಾಮರಸಾವ್ನುು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕಕೂಳಳಲು
ಸಾಲಗಾರರಕೂಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧ.
(ಡ್ಡ) ಭದಿತಕ / ವಾಹನದ ಮರುಪಾವ್ತಿ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳಿಗಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬಕೋಕು ಒಪಪಂದ.
(v) ಕತಂದತಕೆೊರತೆಗಳು

ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಾಗರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ್ ಸಾಲಗಾರರ ಕುಂದುಕಕೂರತಕಗಳು ಯಾವ್ುದಾದರೂ ಇದದರಕ
ಕಾಯಗಕಾರಿಗಳನುು ಮುಂದಿನ ಉನುತ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಕಕೋಳಬಕೋಕು ಮತುತ ವಿಲಕೋವಾರಿ ಮಾಡಬಕೋಕು ಮತುತ ಎ ಅಂತಹ
ವಿಮರ್ಕಗಗಳ ಏಕಿೋಕೃತ ವ್ರದಿಯನುು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಂಡಳಿಗಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಕೋಕು ಕಕೂೋಡ್ ಅನುಸರಣಕ
ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕಕೂಳಳಲು.

(vi) ಬಡ್ಡಿದರ ಮತತು ಅಪಯಯದ ಹಂತ

(ಎ) ನಿಧಗರಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯವ್ರು ಬಡ್ಡಿದರದ ಮಾದರಿ / ನಿೋತಿಯನುು ಅಳವ್ಡ್ಡಸಿಕಕೂಂಡ್ಡದಾದರಕ

ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂರ್ಗಳನುು ಗಣನ್ಕಗಕ ತಕಗಕದುಕಕೂಂಡು ಸಾಲ ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೋಲಕ ವಿಧಿಸಬಕೋಕಾದ ಬಡ್ಡಿದರ
ಉದಾಹರಣಕಗಕ ಹಣದ ವಕಚಚ, ಅಂಚು, ಅಪಾಯದ ಪ್ರಿೋಮಿಯಂ, ವ್ಹಿವಾಟ್ು / ಸಕೋವಾ ವಕಚಚ, ಲಾಭ್ಾಂರ್
ಇತಾಾದಿ. ಬಡ್ಡಿದರ ಮತುತ ಅಪಾಯದ ರ್ಕಿೋಣೋಕರಣದ ವಿಧಾನ ಮತುತ ರ್ುಲೆ ವಿಧಿಸುವ್ ವಿಧಾನ
ವಿವಿಧ ವ್ಗಗದ ಸಾಲಗಾರರಿಗಕ ವಿಭಿನು ಬಡ್ಡಿದರವ್ನುು ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸಬಕೋಕು

ಅರ್ಜಗ ನಮೂನ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತಿ ಮತುತ ಕಂಪನಿಯ ವಕಬ್ಸಕೈಟ್್ನಲ್ಲಿ.

(ಬಿ) ಅಪಾಯದ ರ್ಕಿೋಣಗಕ ಕಂಪನಿಯ ವಿಧಾನವ್ು ವ್ಗಗಗಳ ನಡುವಕ ತಾರತಮಾ ಮಾಡುವ್ುದಿಲಿ

ಸಾಲಗಾರರ, ಆದರಕ ಬಹು ಆಧಾರದ ಮೋಲಕ ಕಕೋಸ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲಕ ಒಂದು ಪಿಕರಣವ್ನುು ಎಚಚರಿಕಕಯಿಂದ
ನಿಣಗಯಿಸಲಾಗುತತದಕ ಹಣದ ಹರಿವ್ುಗಳು (ಹಿಂದಿನ, ಪಿಸುತತ ಮತುತ ಯೋರ್ಜತ) ಸಕೋರಿದಂತಕ ಸಾಲಗಾರರ

ಪ್ರಿಫಕೈಲ್್ನಂತಹ ಅಂರ್ಗಳು,ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಬದಧತಕಗಳು, ಕಕಿಡ್ಡಟ್ ದಾಖಲಕ, ಸಥಳ, ಸಾಲ ಉತಪನು ಪಿಕಾರ ಮತುತ
ಪ್ರಿಫಕೈಲ್, ಸಾಲ ಮೌಲಾ ಅನುಪಾತ, ಪಾವ್ತಿ ವಿಧಾನ, ಸಾಲದ ಅಧಿಕಾರಾವ್ಧಿ, ಆಸಿತಯ ಅಂತಿಮ ಬಳಕಕ, ಭದಿತಕ
ಆಧಾರವಾಗಿರುವ್ ಸವತುತಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಖ್ಾತರಿಗಳು ಪಿತಿನಿಧಿಸುವ್ ಸಾಲ ಸಾಲಗಾರ, ಕಕಿಡ್ಡಟ್
ವ್ರದಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಸಂಗಿಹಿಸಲಾಗುತತದಕಮಾರುಕಟಕಿ

ಬುದಿಧವ್ಂತಿಕಕ ಮತುತ ಸಾಲಗಾರನ ಕ್ಷಕೋತಿ ಪರಿಶೋಲನ್ಕಯಿಂದ ಸಂಗಿಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆವ್ರಣ.
(ಸಿ) ಕಂಪನಿಯು ಬಡ್ಡಿದರದ ಪಿತಕಾೋಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾದರಿ / ನಿೋತಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುತತದಕ ಅದಕೋ ಉತಪನು ಮತುತ

ಟಕನರ ಅನುು ಗಾಿಹಕರು ಅದಕೋ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಕದುಕಕೂಳುಳತಾತರಕ ಪಿಮಾಣೋಕರಿಸಿದ ಆದರಕ ವಿಭಿನು ಗಾಿಹಕರಿಗಕ
ವಿಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು
ಮೋಲಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಕಚಿಚನ ಅಂರ್ಗಳ ಯಾವ್ುದಕೋ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನ್ಕಯ ಪರಿಗಣನ್ಕ.
(ಡ್ಡ) ತಡವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹಕೂರತುಪಡ್ಡಸಿ, ಸಾಲಗಾರರಿಗಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ್ ಗರಿಷಠ ವಾರ್ಷಗಕ ಬಡ್ಡಿದರ,
30% p.a. ಮಿೋರಬಾರದು.

(ಇ) ಪರಿಸಿಥತಿಯು ಖ್ಾತರಿಪಡ್ಡಸಿದಂತಕ ಬಡ್ಡಿದರವ್ು ಬದಲಾವ್ಣಕಗಕ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತತದಕ ಮತುತ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತತದಕ
ಪಿಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೋಲಕ ಪಿಕರಣದ ನಿವ್ಗಹಣಕಯ ವಿವಕೋಚನ್ಕ.
(vii) ವಿಮರ್ೆಿ

(ಎ) ನ್ಾಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಾಾಸಗಳ ಸಂಹಿತಕ, ಮೋಲಾಗಿ ಸಥಳಿೋಯ ಭ್ಾಷಕಯಲ್ಲಿ ಅರಕೈಗಸಿಕಕೂಳುಳತತದಕ ಸಾಲಗಾರ,

ಕಂಪನಿಯ ವಕಬ್ಸಕೈಟ್್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಡಬಕೋಕು ಮಧಾಸಥಗಾರರು.
(ಬಿ) ನ್ಾಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಾಾಸ ಸಂಹಿತಕಯ ಅನುಸರಣಕ ಮತುತ ಕುಂದುಕಕೂರತಕಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಕಾಯಗ ನಿವ್ಗಹಣಕಯ
ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಯಗವಿಧಾನವ್ು ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ವಿಮರ್ಕಗಗಕ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತತದಕ ನಿದಕೋಗರ್ಕರ ಮಂಡಳಿ.
****************
ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕೆೊೋಡ್ಗೆ ಅನತಬಂಧ
ಕತಂದತಕೆೊರತೆ ನವಯರಣಯ ಕಯಯಿವಿಧಯನ
ಮಯಹಿತಿಯ ಪರಸಯರ

1. ನ್ಕೂೋಂದಾಯಿತ ಕಚಕೋರಿ ಸಂಪಕಗ ಸಂಖ್ಕಾಗಳನುು ಮೋಲ್ ID ಯಂದಿಗಕ ರಶೋದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುದಿಿಸಬಕೋಕು

ಸಾಲಗಾರರಿಗಕ ಕರಕ ಮಾಡಲು ಸಾಧಾವಾಗುವ್ಂತಕ ಸಾಲಗಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗಕ ನಿೋಡಲಾಗುತತದಕ ಯಾವ್ುದಕೋ
ಕುಂದುಕಕೂರತಕಯ ಸಂದಭಗದಲ್ಲಿ ಮುಖಾ ಕಚಕೋರಿ.
2. ಮೋಲ್ ಐಡ್ಡಯಂದಿಗಕ ನ್ಕೂೋಂದಾಯಿತ ಕಚಕೋರಿ ಸಂಪಕಗ ಸಂಖ್ಕಾಯನುು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಕೋಕು

ಅನುಮೊೋದನ್ಕ / ವಿತರಣಾ ಸಂವ್ಹನ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿದಿಗಷಿ ವಿನಂತಿಯನುು ಮಾಡಬಕೋಕು ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವ್ುದಕೋ
ವಿವಾದ / ಕುಂದುಕಕೂರತಕಗಳ ಸಂದಭಗದಲ್ಲಿ ನ್ಕೂೋಂದಾಯಿತ ಕಚಕೋರಿಗಕ ಬರಕಯಲು / ಸಂಪಕಿಗಸಲು.
ಪರಿಹಯರ ಕಯಯಿವಿಧಯನ

1. ಕಕಳಗಿನವ್ು ವಿವಾದ / ಕುಂದುಕಕೂರತಕ ಪರಿಹಾರ ರ್ಕಿೋಣ ಮತುತ ಎಲಾಿ ದೂರುಗಳು /ವಿವಾದಗಳು /

ಕುಂದುಕಕೂರತಕಗಳನುು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಿವ್ರು ಪರಿಹರಿಸಬಕೋಕು ಮತುತ ಪರಿಹರಿಸಬಕೋಕು
ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ುಿ ಮತುತ ನ್ಕೂೋಂದಾಯಿತ ಕಚಕೋರಿಯಲ್ಲಿ ಗಕೂತುತಪಡ್ಡಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯನುು
ವ್ರದಿ ಮಾಡಲು
ವಿವಾದ / ಕುಂದುಕಕೂರತಕಯ ಸವರೂಪ ಮತುತ ನಿಯಮಿತ ಮಧಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಹಾರದ ಸಿಥತಿ.
ವಿವಯದ / ಕತಂದತಕೆೊರತೆ ಉದಭವಿಸಿದದರೆ
ನ ನಧಯಿರಗಳು

ಪರಿಹಯರ ಪಯರಧಿಕಯರ

ಯಾವ್ುದಕೋ ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ ರ್ಾಖ್ಾ ವ್ಾವ್ಸಾಥಪಕ / ಉಸುತವಾರಿ

ಯಾವ್ುದಕೋ ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ / ರ್ಾಖ್ಾ ವ್ಾವ್ಸಾಥಪಕ / ಉಸುತವಾರಿ ಪಿದಕೋರ್ ವ್ಾವ್ಸಾಥಪಕ
ಯಾವ್ುದಕೋ ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ / ರ್ಾಖ್ಾ ವ್ಾವ್ಸಾಥಪಕ / ಉಸುತವಾರಿ
/ ಕ್ಷಕೋತಿದ ವ್ಾವ್ಸಾಥಪಕ

ರಾಜಾ ಮುಖಾಸಥ / ಉಪಾಧಾಕ್ಷ

ಯಾವ್ುದಕೋ ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ / ರ್ಾಖ್ಾ ವ್ಾವ್ಸಾಥಪಕ / ಉಸುತವಾರಿ
/ ಪಿದಕೋರ್ ವ್ಾವ್ಸಾಥಪಕ / ರಾಜಾ ಮುಖಾಸಥ / ಉಪಾಧಾಕ್ಷ

ವ್ಾವ್ಸಾಥಪಕ ನಿದಕೋಗರ್ಕ / ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ ನಿದಕೋಗರ್ಕ
/ ನಿಯೋರ್ಜತ ನಿದಕೋಗರ್ಕ

2. ಗಕೂತುತಪಡ್ಡಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಹ ಎಲಾಿ ದೂರುಗಳು / ವಿವಾದಗಳು / ಕುಂದುಕಕೂರತಕಗಳನುು ನಿದಕೋಗರ್ಕರ
ಮಂಡಳಿಗಕ ವ್ರದಿ ಮಾಡಬಕೋಕು
ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅದರ ವಿಮರ್ಕಗಗಾಗಿ.

3. ಕುಂದುಕಕೂರತಕ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಪಕಗ ವಿವ್ರಗಳನುು ಹಕೂಂದಿರುವ್ ಎಲಾಿ ರ್ಾಖ್ಕಗಳಲ್ಲಿ
ಸೂಚನ್ಕಯನುು ಪಿದಶಗಸಬಕೋಕು
ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ಾಾರ್ಜಗ ಇನ ಚಾರ್ಜಗ, ಡ್ಡಎನ್ಬಿಎಸ್, ರಿಸವ್ಗ ಬಾಾಂಕ್ ಆಫ ಇಂಡ್ಡಯಾ,
ಹಕೈದರಾಬಾದ್.

