
 
 

 

ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸದ ಸಂಹಿತೆ 
 
 

 

1. ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು  ಉದ್ದ ೇಶಗಳು 

 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಟ್ರಾ ನ್ಯಾ ಕ್ಷನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಉತು ಮ ಮಾಹಿತಿಯುಕು  ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆ ನೋತಿಯ 

ಉದ್ದ ೋರ್ವಾಗಿದ್. ಈ ಸಂಹಿತೆಯು "NBFC ಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆ ಮೇಲ್ಲನ ಮಾಗಶಸೂಚಿಗಳ" 

ದಿನ್ಯಂಕ ಸ್ಥಪ್ಟ ಂಬರ್ 01, 2016 ಸರ್ಕ್ಾ ಶಲರ್ RBI/DNBR/2016-17/45 ಮಾಸಟ ರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ DNBR 

PD.008/03.10.119/2016-17 ನಂದಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿದ್. ಕಂಪನಯ ನರ್ದಶರ್ಕರ ಮಂಡಳಿಯು ನವಂಬರ್ 14, 2022 

ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಹಿಂದ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಅಳವಡಿಸಿದ/ ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ 

ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಸೂಕು ವಾಗಿ ಮಾಪಶಡಿಸಲು ನಧಶರಿಸಿದ್. 
 

ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಪ್ಾ ೋಕ್ಷಕರು 
 

ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಾ ರು ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ನ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಪ್ಾ ೋಕ್ಷಕರಾಗಿರಬೇರ್ಕ್. ಆಯಾ 

ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಾ ಸೆ ರಿಂದ ಮುಂಚಿತ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ್, ನಮೂದಿಸಿದ ವಾ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ 

ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ ಅನ್ನು  ಪಾ ಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಂಪನಯ ಎಲಿಾ  ಸಿಬಬ ಂದಿ ಸದಸಾ ರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ 

ಪಾ ತಿನಧಿಗಳು ಗಾಾ ಹಕರಂದಿಗೆ ವಾ ವಹರಿಸುವಾಗ ಮಾಪಶಡಿಸಿದ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ನಟ್ರಟ ಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕ್. 
 

2. ಪಾಲಿಸಿಯ ಅನ್ವ ಯತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ ತೆ 
 

ಈ ಪಾಲ್ಲಸಿಯು ನರ್ದಶರ್ಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನ್ಯಂಕದಿಂದ ಅನವ ಯವಾಗುತು ದ್. ಮಂಡಳಿಯು ಕನಷ್ಠ  

ವಾರ್ಷಶಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು  ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುತು ದ್, ಮೌಲ್ಲಾ ೋಕರಿಸುತು ದ್, ನವಿೋಕರಿಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮೋದಿಸುತು ದ್. ಈ 

ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ನದಿಶಷ್ಟ  ಅಂರ್ಗಳಲಿ್ಲನ ಯಾವುರ್ದ ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆಗಳನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಾ ಧಿಕಾರವು ನೋಡಿದ ಮಾಾ ಂಡೇಟ್/ 

ಆರ್ದರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವ ದಿನ್ಯಂಕದಿಂದ ಅವು ಈ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ 

ಭ್ಯಗವಾಗುತು ದ್. 

 

3. ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತು  ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ 3.1. 

ಸಂಹಿತೆಯ ಉದ್ದ ೇಶಗಳು 
 
ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸಾ  ಕಮರ್ಷಶಯಲ್ಸ ಕೆಾ ಡಿಟ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, (ಇನ್ನು  ಮುಂದ್ ICCL ಅಥವಾ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ನಮಮ  ಕಂಪನ 

ಅಥವಾ ನ್ಯವು) ಉತು ಮ ಕಾರ್ಪಶರೇಟ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ಮತ್ತು  ಅಂತಾರಾರ್ಷಟ ರೋಯವಾಗಿ 

ಅನ್ನಸರಿಸಲಪ ಡುವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಾ ಂತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು  ತರುವ ಉದ್ದ ೋರ್ವನ್ನು  ಹೊಂದಿದ್ ಮತ್ತು  ಆ 

ಮೂಲಕ ಕಂಪನಯ ರ್ಕ್ರಿತ್ತ ಗ್ರಾ ಹಕರಲಿಿ  ವಿಶ್ವವ ಸವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ತನ್ು  ಗುರಿಗಳನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸಿದ್. 
 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದ ೋರ್ಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಕಂಪನಯು ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಿದ್: 
 

i. ಗಾಾ ಹಕರಂದಿಗೆ ವಾ ವಹರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಕನಷ್ಠ  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತು ಮ ಮತ್ತು  

ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೋಜಿಸಲು; 
 

ii. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಮೂಲಕ, ಗಾಾ ಹಕರು ನಮಮ  ಕಂಪನಯು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವಗಳಿಂದ 

ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಏನನ್ನು  ನರಿೋಕಿ್ತ ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ರ್ಕ್ರಿತ್ತ ಉತು ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು  ನೋಡುವುದು; 
 

iii. ಹೆಚಿಿ ನ ಕಾಯಾಶಚರಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಸಪ ರ್ಧಶಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟೆಟ  ರ್ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  

ರ್ಪಾ ೋತಾಾ ಹಿಸುವುದು; ಮತ್ತು  
 

iv. ಗಾಾ ಹಕರು ಮತ್ತು  ಕಂಪನಯ ನಡುವಿನ ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾದಶಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಉತೆು ೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಆ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಯ ರ್ಕ್ರಿತ್ತ ಗಾಾ ಹಕರಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವವ ಸವನ್ನು  ಬೆಳೆಸುವುದು. 
 

v. ಗಾಾ ಹಕರ ಇಂಟರ್ಫಶಸ್್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಯಂತಾ ಕ ಅವರ್ಾ ಕತೆಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು  

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು; 

vi. ಗಾಾ ಹಕರ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಕಾಯಶವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸಲು. 

 

  

 Page 1 of 15   



 

 

 3.2.  ಸಂಹಿತೆಯ ಅನ್ವ ಯಿಸುವಿಕೆ 
 

ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಎಲಿಾ  ಭ್ಯಗಗಳು ಇಂಟನೆಶಟ್ನಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಕಂಪನಯ ಏಜಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇತರ 

ಯಾವುರ್ದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಯು ಒದಗಿಸುತಿು ದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನು  ಮುಂದ್ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದಾದ 

ಯಾವುರ್ದ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳು ಅಂದರೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ, ಪಸಶನಲ್ಸ ಲೋನ, ಅಡಮಾನ ಲೋನ, 

ಕಮರ್ಷಶಯಲ್ಸ ಲೋನ, ಡಿಮಾಾ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ಕಾಲ್ಸ ಲೋನ, ವಹಿಕಲ್ಸ ಲೋನ, ಹೈರ್ಪೋಥೆಕೇರ್ನ ಮೇಲ್ಲನ 

ಲೋನ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುರ್ದ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳಿಗೆ ಫೋನ, ರ್ಪೋಸ್ಟ  ಮೂಲಕ, ಇಂಟನೆಶಟ್ನಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ ಕಂಪನಯ ಏಜಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರ್ಪೋಸ್ಟ ್ನಲಿ್ಲ  ಇಂಟರಾಕ್ತಟ ವ್ ಎಲೆಕಾಟ ರನಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ 

ಸಂಹಿತೆಯ ಎಲಿಾ  ಭ್ಯಗಗಳನ್ನು  ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತು ದ್. ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪಾ ತಿಯನ್ನು  

ಕಂಪನಯ ಎಲಿಾ  ಕಚೇರಿಗಳು/ಶ್ವಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ತೋರಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಕಂಪನಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 

ಸಂಹಿತೆಗಳ ರ್ಕ್ರಿತಾದ FPC ಯ ನಕಲನ್ನು  ಕಂಪನಯ ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪಾ ದಶಿಶಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನಾ -

ಸಾವಶಜನಕ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಮಧಾ ಸೆ ಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

4. ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ನ್ಮಮ  ಬದ್ಧ ತೆಗಳು 

4.1. ಗ್ರಾ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿಿ  ನ್ಯಯ ಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು 
 

ಕಂಪನಯು ತನು  ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ತನು  ಸಿಬಬ ಂದಿ ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಕಾಯಶವಿಧಾನ 

ಮತ್ತು  ಆಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬದಧ ತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸುತು ದ್. ಎಲಿಾ  

ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳು ಪತಾ  ಮತ್ತು  ಸೂಪ ತಿಶಯಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ನಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸುತು ವ; ಮತ್ತು  ಗಾಾ ಹಕರಂದಿಗಿನ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮಗಾ ತೆ ಮತ್ತು  ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ನೈತಿಕ 

ತತವ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತು ವ. 

 

i. ಗಾಾ ಹಕರಂದಿಗೆ ವಾ ವಹರಿಸುವಾಗ, ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲಾದ 

ಉದ್ದ ೋರ್ಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಾಲಗಾರರ ಬೇರೆ ವಾ ವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಯು ಹಸು ಕಿೆೋಪ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ . 
 

ii. ಕಂಪನಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ . ಗಾಾ ಹಕರಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡಿಿ  

ದರದ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು  ವಿವರಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಎಲಿಾ  ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ 

ಫಾರ್ಮಶ ಮತ್ತು  ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತಾ ದಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

iii. ಬಡಿಿ  ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಅಪಾಯಗಳ ಗೆಾ ೋಡೇರ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಕೂಡ ಕಂಪನಯ ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  

ಲಭ್ಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 

4.2. ನ್ಮಮ  ಹಣಕಾಸು ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ವೆ ಎೊಂಬುದ್ನ್ನು  ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 
 

i. ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾ ಚಾರ ಸಾಹಿತಾ ದ ವಿಷ್ಯಗಳು ಸಾಧಾ ವಾದ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಪ ಷ್ಟ  ಮತ್ತು  

ದೋಷ್ರಹಿತವಾಗಿರುತು ವ. ನಮಮ  ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  ಹರೆ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಟ್ಟಟ ಪಾಡುಗಳನ್ನು  

ತಿಳಿದುಕೊಳು ಲು ಮತ್ತು  ಅಥಶಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಲೋನ ಒಪಪ ಂದವನ್ನು  

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದ ರ್ಪಾ ೋಫಾಮಾಶ ಮತ್ತು  ಲೋನ ಪಡೆಯಲು 

ಗಾಾ ಹಕರು ಕಾಯಶಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು  ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇತರ ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳು ಕಂಪನಯ 

ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪಾ ದರ್ಶನಕೆಾ ಗಿ ಲಭ್ಾ ವಿರುತು ವ, ಇದರಿಂದ, ನಮಿಮ ಂದ ಸೇವಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳುು ವಾಗ 

ಸಮಪಶಕ ನಧಾಶರವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲಾಗುತು ದ್. 

 

ii. ಮದಲ ಸಂದಭ್ಶದಲಿ್ಲ , ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುರ್ದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ತಂತ ಹೆಚಿಿ ನ 

ಭ್ಯಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳು ಇತಾಾ ದಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್: ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಿಷ್ 

ಅಥವಾ ಸೂಕು  ಸೆ ಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆ. ಸಂಪೂಣಶ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು  ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು, ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ 

ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ಸವ ರೂಪ, ಅವರ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು, ವಾರ್ಷಶಕ ಬಡಿಿ  ದರಗಳು / 

ಸೇವಾ ಶುಲೆ ಗಳು, ಲೋನ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳ ಸೇವಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ EMI , ಕಂಪನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ 

ಅನವ ಯವಾಗುವ ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳು ಇತಾಾ ದಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕ್. 
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iii. ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾ ಯೋಜನಗಳು, ಅಂತಹ ಪಾ ಯೋಜನಗಳನ್ನು  ಅವರು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅವರ 

ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು  ತನು  ಪಾ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಾರನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಶಸಬಹುದು 

ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಪೂಣಶ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ನೋಡಿ. 

 

iv. ಮೇಲ್ಲನವುಗಳನ್ನು  ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸೂಕು  

ಮಾಗಶದರ್ಶನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಯು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದ್. ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲಿದ್, 

ಗಾಾ ಹಕರ ದುಮಾಮ ನಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು  ಹೊತಿು ರುವ ನಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿ(ಗಳ) 

ಆತ/ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಸಂಪಕಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

 4.3. ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ನ್ಮಮ  ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 
 

i. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಲೋನನ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸುವ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದ ಪಾ ತಿಯನ್ನು  ಕಂಪನಯು ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪಾ ದರ್ಶನ 

ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ಸ/ಮೇಲ್ಲಂಗ್ ಮುದಿಾ ತ ಪತಾ ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ನಯಮಿತ, 

ಸೂಕು  ಅಪಿ್ ೋಟ್ಗಳನ್ನು  ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಒದಗಿಸುತು ದ್. 
 

ii. ಬಡಿಿ  ದರಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಯ 

ಪಾ ಸಾರ ಮತ್ತು  ಇತಾಾ ದಿ 
 

iii. ಬಡಿಿಯಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಸರಿಯಾದ ಮುಂಚಿತ ಸೂಚನೆಯಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಬಡಿಿ  ದರ 

ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಶುಲೆ ಗಳ ಪರಿಷೆ್ ರಣೆಯು ನರಿೋಕಿ್ತತ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾತಾ  ಅನವ ಯವಾಗುತು ದ್. 
 

4.4. ಯಾವುದೇ ಹಂತದ್ಲಿಿ  ತಪಾಾ ಗಿ ಹೇಗಬಹುದಾದ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ತವ ರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು  
ಸಹಾನ್ನಭೂರ್ತಯಿೊಂದ್ ನಿವಿಹಿಸಿ, 

 
i. ಕಂಪನಯ ಭ್ಯಗದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪಪ  ಉಂಟ್ರದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು 

ತವ ರಿತ ಮತ್ತು  ಸೂಕು  ಕಾ ಮವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು. 
 

ii. ಗಾಾ ಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು  ತಕ್ಷಣವೇ ನವಶಹಿಸುವುದು. 
 

iii. ಕಂಪನಯಲಿ್ಲ  ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಶವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು, 

ಇದನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಾಾ ಹಕರು ಕಂಪನಯ ಆರಂಭಿಕ ಇಂಟರ್ಫಶಸ್್ನಂದ ತಮಮ  

ದೂರುಗಳನ್ನು  ಸೂಕು ವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದದ ರೆ ಕಂಪನಯ ಉನು ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಶಸಬಹುದು. 
 

iv. ಯಾವುರ್ದ ತಾಂತಿಾ ಕ ವೈಫಲಾ ದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟ್ರಗಬಹುದಾದ ಯಾವುರ್ದ ಸಮಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು 

ಸೂಕು  ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದು. 

 

 4.5. ಗ್ರಾ ಹಕರ ಎಲಿ್ಲ  ವೈಯಕ್ತು ಕ ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು  ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಗೌಪಯ ವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು 

 

ಗಾಾ ಹಕರ ಎಲಿಾ  ವೈಯಕ್ತು ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಗೌಪಾ  ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಯು 

ಪರಿಗಣಿಸುತು ದ್, ಆದಾಗೂಾ , ಈ ಪಾಲ್ಲಸಿಯಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ವಿನ್ಯಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ರುತು ದ್. 
 

 4.6. ನ್ಮಮ  ಕಂಪನಿಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಪಾ ಚಾರ ಮಾಡಲು 

i. ಸಂಹಿತೆ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಮತ್ತು  ಹೊಸ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದ್ 
 

ii. ಕಂಟರಿನಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ಸ ಅಥವಾ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಬಂದರೆ ಈ ಸಂಹಿತೆ 

ದರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

iii. ಕಂಪನಯ ಪಾ ತಿ ಶ್ವಖೆ ಮತ್ತು  ಕಂಪನಯ ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಈ ಕೊೋಡ್ ಲಭ್ಾ ವಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದು; ಮತ್ತು  
 

iv. ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಕಾಯಶ ರೂಪಕೆೆ  

ತರಲು ಕಂಪನಯ ಸಿಬಬ ಂದಿಗೆ ಉತು ಮ ತರಬೇತಿ ನೋಡಲಾಗಿದ್ ಎಂಬುದನ್ನು  ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿು . 

 

 4.7. ತಾರತಮಯ ವಲಿದ್ ನಿೇರ್ತಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡುವುದು 
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ವಯಸುಾ , ವಣಶ, ಜಾತಿ, ಲ್ಲಂಗ, ವೈವಾಹಿಕ ಸೆಿ ತಿ, ಧಮಶ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲಾ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಮ  

ಕಂಪನಯು ಯಾವುರ್ದ ತಾರತಮಾ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ . 
 

 4.8. ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿಕರು ಮತ್ತು  ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ 
 

ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿಕರು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ಮತ್ತು  ಅಕ್ಷರ ಜಾಾ ನವಿಲಿದ ವಾ ಕ್ತು ಗಳಂತಹ ನಮಮ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ 

ನಮಮ ಂದಿಗೆ ವಾ ವಹರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸುಲಭ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು ನ್ಯವು ನಮಮ  ಉತು ಮ ಪಾ ಯತು ಗಳನ್ನು  
ಮಾಡುತೆು ೋವ. 

 

5. ಪಾ ಕಟಣೆ ಮತ್ತು  ಪಾರದ್ಶಿಕತೆ 
 

5.1.     ನ್ಮಮ  ಕಂಪನಿಯು ನ್ಮಮ  ಗ್ರಾ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವಲಿಿ  ಸಂಪೂಣಿ ಬಹಿರಂಗ ದೃಷ್ಟಟ  ಮತ್ತು  

ಪಾರದ್ಶಿಕತೆಯನ್ನು  ನಂಬುತು ದ್. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು  ಗ್ರಾ ಹಕರ ನ್ಡುವಿನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ 

ಯಾವುದೇ ಭರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ್ ಎಲಿ್ಲ  ಅೊಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ನ್ಯವು ಪೂಣಿ 

ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೇವೆ, ಇದು ಬಡಿಿ  ದ್ರಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ  ಫೇಸು ಮತ್ತು  ಶುಲಕ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಮಾತಾ  ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಿ   

i. ಶ್ವಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ನೋಟ್ಟಸ್ ಹಾರ್ಕ್ವುದು; 
 

ii. ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ; 

iii. ಕಂಪನಯ ವಬ್ಸೈಟ ಮೂಲಕ; 
 

iv. ನಯೋಜಿತ ಸಿಬಬ ಂದಿ / ಸಹಾಯ ಕೇಂದಾ ದ ಮೂಲಕ; 

v. ಸೇವಾ ಮಾಗಶದಶಿಶ/ ಟ್ರಾ ರಿಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  ಒದಗಿಸುವುದು; ಮತ್ತು  
 

vi. ಸಾಧಾ ವಾದಷ್ಟಟ  ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಗದಿತವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಾಗಿ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ಫಾರ್ಮಶ. 

 

5.2. ನಿರಿೇಕಿ್ತತ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು 
 

i. ಗಾಾ ಹಕರು ಆಸಕ್ತು  ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಸೆ ಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿ್ಲನ ಸೇವಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳ ಪಾ ಮುಖ್ 

ಫೋಚರ್್ಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸುವ ಸಪ ಷ್ಟ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ; ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಶಗಳು 

ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ ಎಲಿಾ  ಅಗತಾ  ಮಾಹಿತಿಯಂದಿಗೆ ಇತರ NBFC ಗಳು 

ನೋಡುವ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಂದಿಗೆ ಅಥಶಪೂಣಶ ಹೊೋಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  

ಸಾಲಗಾರರು ಸಮಪಶಕ ನಧಾಶರವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು.  ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಶನಂದಿಗೆ 

ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ಸೂಚಿಸುತು ದ್.  ಅಜಿಶದಾರರಿಗೆ 

ಸಿವ ೋಕೃತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 
ii. ಗಾಾ ಹಕರ ಅಗತಾ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕ್; 
 

iii. ಕಂಪನಯ ಉತಪ ನು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ 

[ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಟನೆಶಟ್ನಲಿ್ಲ , ಫೋನ್ನಲಿ್ಲ , ಶ್ವಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಹಿೋಗೆ] ಮತ್ತು  ಈ ಉತಪ ನು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸೇವಗಳ ರ್ಕ್ರಿತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 
 

iv. ಕಾನೂನ್ನ, ನಯಂತಾ ಕ ಮತ್ತು  ಆಂತರಿಕ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಅವರ್ಾ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುವಲಿ್ಲ , ಗಾಾ ಹಕರ ಗುರುತ್ತ 

ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸವನ್ನು  ಸಾಬಿೋತ್ತಪಡಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಅಗತಾ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇರ್ಕ್. 
 

v. ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಲೋನ ಅಕಂಟ ವಗಾಶವಣೆಗಾಗಿ ಕೊೋರಿಕೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಶದಲಿ್ಲ , 

ಕಂಪನಯ ಒಪಿಪ ಗೆ ಅಥವಾ ಆಕಿೆೋಪಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಕೊೋರಿಕೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ 

ದಿನ್ಯಂಕದಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ವಗಾಶವಣೆಯು ಕಾನೂನಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಒಪಪ ಂದದ ನಯಮಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಇರುತು ದ್. 

 

 5.3. ಗ್ರಾ ಹಕರಾದ್ವರಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು: 
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i. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅಥಶಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದ ಪಾ ತಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದಲಿ್ಲ  

ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಲಗತ್ತು ಗಳ ಪಾ ತಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಲೋನ ಮಂಜೂರಾತಿ/ ವಿತರಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ. ಲೋನ ಅಜಿಶಯ ಸಿವ ೋಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಲಗತ್ತು ಗಳಂದಿಗೆ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಮತ್ತು  ಕಂಪನಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಲೋನನ ಅತಾ ಂತ 

ಪಾ ಮುಖ್ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 'ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತಾ ' ದಿಂದ 

ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಅನವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿಿ  ದರಗಳು/ ಫೋಸ್ ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 

ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳ ಪಾ ಮುಖ್ ಫೋಚರ್್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಯಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ, 

ಜನರೇಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಮತ್ತು  ಅಪಿ್ ೋಟ ಮಾಡಲಾದ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕೂಡ ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕ್; 

 

ii. ಲೋನ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ/ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದಲಿ್ಲ  

ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಎನ್ಕಿೊೋಸರ್್ಗಳ ಪಾ ತಿಯಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಗಾರರು ಅಥಶಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ 

ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದ ಪಾ ತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕ್. 
 

iii. ಕಂಪನಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅಥಶವಾಗುವ ಭ್ಯಷೆಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತಾ ದ ಮೂಲಕ 

ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾ ವುರ್ದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ , ಮಂಜೂರಾದ ಲೋನ ಮತು ದ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಶಕ ಬಡಿಿ  ದರ ಮತ್ತು  

ಅದರ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸಬೇರ್ಕ್ ಮತ್ತು  

ಸಾಲಗಾರರು ಈ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದದ ನ್ನು  ಅದರ ದಾಖ್ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೊಳು ಬೇರ್ಕ್. 

 
iv. ಗಾಾ ಹಕರ ಹರೆ್ಕ್  ಮತ್ತು  ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಮತ್ತು  ಅಪಿ್ ೋಟ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕ್. 
 

v. 'ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಸೇವಯಡಿ ಗಾಾ ಹಕರ ಹೆಸರನ್ನು  ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ 

ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು/ SMS / ಇಮೇಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಯಾವುರ್ದ ಹೊಸದನ್ನು  ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ / ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  
 

ಈ ಮಾಹಿತಿ/ಸೇವಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನು  ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ಕಂಪನಗೆ 

ತಿಳಿಸುವವರೆಗೆ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ / ಸೇವ. 

 

5.4. ಬಡಿಿ  ದ್ರಗಳು 
 

ಬಡಿಿ  ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕ ಮತ್ತು  ಇತರ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ನಧಶರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಯು ಸೂಕು ವಾದ ಆಂತರಿಕ 

ತತವ ಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ನವಶಹಿಸುತು ದ್. ಕಂಪನಯ ALCO ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಕಂಪನಯ ಮಂಡಳಿಯು 

ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ತತವ ಕೆೆ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ನಧಶರಿಸುತು ದ್. ಕಂಪನಯು ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  

ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಅಗತಾ  ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕ್: 

 

i. ತಮಮ  ಲೋನ ಅಕಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ ವಾರ್ಷಶಕ ದರದಲಿ್ಲ  ಲೆಕೆ  ಹಾಕಲಾದ ಬಡಿಿ  ದರಗಳು 
 

ii. ಗಾಾ ಹಕರ ಅಕಂಟ್ಟಗೆ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಡಿೋಫಾಲ್ಸಟ /ವಿಳಂಬವಾದ 

ಪಾವತಿಯ ಸಂದಭ್ಶದಲಿ್ಲ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ದಂಡದ ಬಡಿಿ  ಮತ್ತು  ಅವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ EMI 

ಸೇರಿದಂತೆ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಲೆಕೆ  ಹಾರ್ಕ್ವ ವಿಧಾನ. 
 

ಕಂಪನಯ ಮಂಡಳಿಯು ಫಂಡ್್ಗಳ ವಚಿ , ಮಾಜಿಶನ ಮತ್ತು  ರಿಸೆ್  ಪಿಾ ೋಮಿಯಂನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಅಂರ್ಗಳನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಬಡಿಿ  ದರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ತು ದ್ ಮತ್ತು  ಲೋನ್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡಿಿ  ದರವನ್ನು  ನಧಶರಿಸುತು ದ್. 
 

ಸಾಲಗಾರರ ಕೊೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಗತಾ ವಿರುವಂತೆ, ಕಂಪನಯು ಲೋನ ಅವಧಿಯ 

ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು  ಪರಿಷ್ೆ ರಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಆಯೆ್ಕಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಶದಲಿ್ಲ , 

ಅಗತಾ  ಪರಿಶಿೋಲನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು  ಕಂಪನಗೆ ಅಗತಾ ವಿರುವ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ 

ಕಾಯಶಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ (ಕಂಪನಗೆ ತೃಪಿು ಕರವಾಗುವ ಸವ ರೂಪದಲಿ್ಲ ) ಒಳಪಟ್ಟಟ ರುವ ನರಿೋಕಿ್ತತ 

ಪರಿಣಾಮದಂದಿಗೆ ಲೋನ ವಿರುದಧ  ಪರಿಷ್ೆ ೃತ ಸ್ಥಪ ರಡ್/ಸಿವ ಚ್ ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಗಾರರು 

ಆಯೆ್ಕಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರುತಾು ರೆ. ಇದು 
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ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಸ್ಥಪ ರಡ್ ಮತ್ತು  ಬೆಂಚ್್ಮಾಕ್ಶ ದರಗಳ ಸಿವ ಚ್ ಸೌಲಭ್ಾ /ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆಯ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಾಲಗಾರರ ಜವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿದ್. ಲೋನ(ಗಳ) ವಿರುದಧ  ಸ್ಥಪ ರಡ್ ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಲು/ಪರಿಷ್ೆ ರಿಸಲು ಆಯೆ್ಕ /ಸಿವ ಚ್ ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಕಂಪನಯ ಸವ ಂತ ವಿವೇಚನೆಯಾಗಿದ್ 

ಮತ್ತು  ಅಂತೆಯೇ, ಯಾವುರ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅದನ್ನು  ತಿರಸೆ ರಿಸುವ/ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ/ರದುದ ಗೊಳಿಸುವ 

ಹಕೆನ್ನು  ಕಂಪನಯು ಕಾಯಿದ ರಿಸುತು ದ್ ಎಂಬುದನ್ನು  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಗಮನಸಿ. 

 

ಬಡಿಿ  ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಅಪಾಯಗಳ ಗೆಾ ೋಡೇರ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಕೂಡ ಕಂಪನಯ ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  

ಲಭ್ಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪತಿಾ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದ್. ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  

ಪಾ ಕಟ್ಟಸಿದ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿದದ ರೆ ಪಾ ಕಟ್ಟಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬಡಿಿ  ದರಗಳಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾದ ಗ ಅಪಿ್ ೋಟ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

ಬಡಿಿ  ದರವು ವಾರ್ಷಶಕ ದರವಾಗಿರಬೇರ್ಕ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಅಕಂಟ್ಟಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ನಖ್ರವಾದ 

ದರಗಳ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದಿರುತಾು ರೆ. 
 

5.5. ಬಡಿಿ  ದ್ರಗಳಲಿಿ  ಬದ್ಲ್ಲವಣೆ 
 

ಕಂಪನಯು, ತಾನ್ನ ನೋಡುವ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ  ದರಗಳಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ನಧಾಶರದ 

ಬಗೆೆ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಬಡಿಿ  ದರಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  

ಸೂಕು ವಾಗಿ ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸೂಕು  ಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದಲಿ್ಲ  

ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

5.6. ಫೇಸ್ ಮತ್ತು  ಶುಲಕ ಗಳು 
 

i. ಕಂಪನಯು ತನು  ಎಲಿಾ  ಶ್ವಖೆಗಳಲಿ್ಲ , ಕಂಪನಯ ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಲು 

ಅನ್ನಮತಿ ನೋಡಲಾಗುವ ಟ್ರಾ ರಿಫ್ ಶ್ನಡ್ಯಾ ಲ್ಸ ಬಗೆೆ  ನೋಟ್ಟೋಸ್ ನೋಡಬೇರ್ಕ್. ಕಂಪನಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ 

ನೋಡಲಾಗುವ ಸೇವಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಕೂಡ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. 
 

ii. ಗಾಾ ಹಕರು ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿದ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಾದ ಟ್ರಾ ರಿಫ್ 

ಶ್ನಡ್ಯಾ ಲ್ಸ್ನಲಿ್ಲ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ಶುಲೆ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಎಲಿಾ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಗಾಾ ಹಕರು 

ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿದ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಗಾಾ ಹಕರು ಪಾವತಿಸಲು 

ಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 
 

iii. ಗಾಾ ಹಕರು ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿದ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ / ಸೇವಗಳನ್ನು  ನಯಂತಿಾ ಸುವ ಯಾವುರ್ದ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಗಮನಹರಿಸದಿದದ ರೆ/ ಉಲಿಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡಗಳ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್.  
iv. ಲೋನ್ನಲಿ್ಲನ ತಡವಾದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡದ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ದಪಪ  ಅಕ್ಷರದಲಿ್ಲ  

ನಮೂದಿಸಬೇರ್ಕ್ ಒಪಪ ಂದ. 

5.7. ಮೊಂಪಾವರ್ತ ಶುಲಕ ಗಳು 
 

ಸಹ-ಹೊಣೆಗಾರರಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದ್, ವಾ ಕ್ತು ಗತ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತರ 

ಉದ್ದ ೋರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುರ್ದ ಫಿೋಟ್ಟಂಗ್ ದರದ ಟರ್ಮಶ ಲೋನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಯು 

ಫೋರ್್ಕಿೊೋಸರ್ ಶುಲೆ ಗಳು/ಪೂವಶ-ಪಾವತಿ ದಂಡಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ . 

5.8. ಫೇಸ್ ಮತ್ತು  ಶುಲಕ ಗಳಲಿಿನ್ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆ 
 

ಕಂಪನಯು ಈ ಯಾವುರ್ದ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶುಲೆವನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಧಶರಿಸಿದರೆ, 

ಪರಿಷ್ೆ ೃತ ಶುಲೆ ಗಳು/ಹೊಸ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ/ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮದಲು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು  

ಸೂಚಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

5.9. ನಿಯಮ ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು 
 

i. ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ / ಸೇವ ಪಡೆಯುತಿು ರುವ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ, ಕಂಪನಯು ಅವರು ಬಯಸುತಿು ರುವ 

ಪಾಾ ಡಕ್ಟ /ಸೇವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು ವಾಗಿ ಸಲಹೆ 

ನೋಡಬೇರ್ಕ್. 
 

ii. ನಮಮ  ಕಂಪನಯ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳನ್ನು  ನಯಂತಿಾ ಸುವ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು 

ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತವಾಗಿರಬೇರ್ಕ್ ಮತ್ತು  ಆಯಾ ಹರೆ್ಕ್ ಗಳನ್ನು , ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ನ್ಯಮನರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡುವ 
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ಗಾಾ ಹಕರ ಹಕೆನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸಬೇರ್ಕ್. ಈ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇರ್ಕ್. ಈ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಸರಳ ಮತ್ತು  

ಸುಲಭ್ವಾದ ಭ್ಯಷೆಯಲಿ್ಲ  ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪಾ ಸುು ತಪಡಿಸಲು ಪಾ ಯತಿು ಸಬೇರ್ಕ್. 
 

5.10. ನಿಯಮ ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಲಿಿನ್ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆ 
 

ವಿತರಣೆ ಶ್ನಡ್ಯಾ ಲ್ಸ, ಬಡಿಿ  ದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲೆ ಗಳು, ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಶುಲೆ ಗಳು ಇತಾಾ ದಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುರ್ದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುರ್ದ 

ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು:- 
 

i. ವೈಯಕ್ತು ಕ ಮಾಹಿತಿ 
 

ii. ಪಾ ತಿ ಶ್ವಖೆಯಲಿ್ಲ  ನೋಟ್ಟೋಸ್ ಬೋಡ್ಶ 
 

iii. ಇಮೇಲ್ಸ ಮತ್ತು  ವಬ್ಸೈಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಟರ್್ನೆಟ್. 
 

iv. ಅಗತಾ ವಿದಾದ ಗ, ದಿನಪತಿಾ ಕೆ 
 

v. ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ನರಿೋಕಿ್ತತ ಪರಿಣಾಮದಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಅಂತಹ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತು ದ್ 
 

vi. ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲನ ಯಾವುರ್ದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 

ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧಾ ವಾಗದಿದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಸೂಚನೆ ನೋಡರ್ದ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದದ ರೆ, ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಬೇರ್ಕ್. ಅಂತಹ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು, ಅಂದರೆ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತ 

ಸೂಚನೆ ನೋಡದ್ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, ಯಾವುರ್ದ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಅನ್ಯನ್ನಕೂಲವಾದರೆ, 

ಅಂತಹ ಗಾಾ ಹಕರು ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುರ್ದ ಸೂಚನೆ ನೋಡದ್ ಅವರ ಅಕಂಟ 

ಮುಚಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ದ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಶುಲೆ  ಅಥವಾ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಪಾವತಿಸದ್ ಅಕಂಟ 

ಅನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

 
vii. ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುರ್ದ ಪಾ ಮುಖ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇದದ ರೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸಣಣ  

ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದದ ರೆ, ಗಾಾ ಹಕರ ಕೊೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅದನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

ಮತ್ತು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಪಾ ತಿಯನ್ನು  ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ 

ಸಾರಾಂರ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

6. ಜಾಹಿೇರಾತ್ತ, ಮಾಕೆಿಟೊಂಗ್ ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ 

6.1.       ಕಂಪನಿಯು 
 

i. ಕಂಪನಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಲಿಾ  ಜಾಹಿೋರಾತ್ತ ಮತ್ತು  ಪಾ ಚಾರದ ಮಾಹಿತಿಗಳು 
ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿವ ಮತ್ತು  ತಪ್ಪಪ  ದಾರಿ ತೋರುವುದಿಲಿ  ಎಂಬುದನ್ನು  

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು  ಪಾ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ. 
 

ii. ನಮಮ  ಕಂಪನಯ ಯಾವುರ್ದ ಸೇವ ಅಥವಾ ಉತಪ ನು ದ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯುವ ಮತ್ತು  

ಬಡಿಿ ದರದ ಉಲಿೆೋಖ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಧಾ ಮ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪಾ ಚಾರ 

ಸಾಹಿತಾ ದಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುರ್ದ ಜಾಹಿೋರಾತ್ತ, ಅಂತಹ ಉತಪ ನು ಕೆೆ  

ಅನವ ಯವಾಗುವ ಯಾವುರ್ದ ಇತರ ಫೋಸ್ ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಲು ಕಂಪನಯು 

ಪಾ ಯತಿು ಸುತು ದ್. ಅಥವಾ ಸೇವ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ ನಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ 

ಸಂಪೂಣಶ ವಿವರಗಳನ್ನು  ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭ್ಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

iii. ಯಾವುರ್ದ ಥಡ್ಶ ಪಾಟ್ಟಶಯ ಸೇವಗಳನ್ನು  ಬೆಂಬಲ ಸೇವಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಿದಾಗ, 

ಅಂತಹ ಥಡ್ಶ ಪಾಟ್ಟಶಯು ಗಾಾ ಹಕರ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  (ಅಂತಹ ಥಡ್ಶ 

ಪಾಟ್ಟಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಲಭ್ಾ ವಿದದ ರೆ) ನ್ಯವು ಬಯಸುವ ರಿೋತಿಯ ಗೌಪಾ ತೆ ಮತ್ತು  

ಭ್ದಾ ತೆಯಂದಿಗೆ ನವಶಹಿಸುವುದನ್ನು  ನ್ಯವು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳುು ತೆು ೋವ. 
 

iv. ಕಂಪನಯು, ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ , ಗಾಾ ಹಕರು ಪಡೆದ ಕಂಪನಯ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಫೋಚರ್್ಗಳನ್ನು  

ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು / ಸೇವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತರ ಯಾವುರ್ದ 

ಉತಪ ನು ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾ ಚಾರದ ಆಫರ್್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ 
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ಗಾಾ ಹಕರ ಮೇಲ್ಸ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಗಾಾ ಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಖೆಾ ಯಲಿ್ಲ  

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ/ ಸೇವಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅವರ 

ಸಮಮ ತಿಯನ್ನು  ನೋಡಿದದ ರೆ ಮಾತಾ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

 

v. ನ್ಯವು ನೇರ ಮಾರಾಟ ಏಜನಾ ಗಳಿಗೆ (DSA ಗಳ) ನೋತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತೆು ೋವ, ಅವರ 

ಸೇವಗಳನ್ನು  ಮಾರುಕಟೆಟ  ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳು/ ಸೇವಗಳಿಗೆ ನ್ಯವು ಪಡೆದುಕೊಳು ಬಹುದು, ಅದು 

ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತು ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಫೋನ ಮೂಲಕ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಗಾಾ ಹಕರನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಶಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮಮ ನ್ನು  ತಾವು 

ಗುರುತಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  
vi. ಗಾಾ ಹಕರಿಂದ ಯಾವುರ್ದ ದೂರು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಶದಲಿ್ಲ   

ಕಂಪನಯ ಪಾ ತಿನಧಿ/ ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ DSA ಯಾವುರ್ದ ಅಸಮಪಶಕ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  

ತಡಗಿಕೊಂಡಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲಿಂಘನೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಶನವಶಹಿಸಿದದ ರೆ, 

ದೂರನ್ನು  ತನಖೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ನವಶಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸೂಕು ವಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ 

ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ  ಪರಿಹಾರ ನೋಡಲು ಸೂಕು  ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

7. ಗೌಪಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಗೌಪಯ ತೆ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ 

7.1.        ಗೌಪಯ ತೆ 
 

ಗಾಾ ಹಕರ ಎಲಿಾ  ವೈಯಕ್ತು ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಗೌಪಾ  ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

[ಗಾಾ ಹಕರು ಇನ್ನು  ಮುಂದ್ ಗಾಾ ಹಕರಲಿದಿದದ ರೂ ಕೂಡಾ], ಮತ್ತು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ತತವ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳಿಂದ ಮಾಗಶದರ್ಶನ ನೋಡಲಾಗುತು ದ್. ಈ ಎಲಿಾ  ಸಂದಭ್ಶಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 

ಗಾಾ ಹಕರೇ ನೋಡಿದ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಒದಗಿಸಿದ ಗಾಾ ಹಕರ ಅಕಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ 

ಅಥವಾ ಡೇಟ್ರವನ್ನು  ಕಂಪನಯು, ತಮಮ  ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲನ ಇತರ ಕಂಪನಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 

ಯಾರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲಿ : 

 

i. ಕಾನೂನ್ನ ಪಾ ಕಾರ ಅಥವಾ ನಯಂತಾ ಕರ ನರ್ದಶರ್ನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ 
 

ii. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಾವಶಜನಕ ಬದಧ ತೆ ಇದದ ರೆ 
 

iii. ಕಂಪನಯ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಗತಾ ವಿದದ ರೆ 

(ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಂಚನೆಯನ್ನು  ತಡೆಗಟಟ ಲು) ಆದರೆ ಅದನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕ ಅಥವಾ ಗಾಾ ಹಕರ 

ಅಕಂಟ್ಗಳ (ಗಾಾ ಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋಡುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲಿ . 

 

iv. ಗಾಾ ಹಕರು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನಯನ್ನು  ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಗಾಾ ಹಕರ 

ಅನ್ನಮತಿಯಂದಿಗೆ. 
 

v. ಕಂಪನಯು ಯಾರಾದರೂ ಗಾಾ ಹಕರ ಬಗೆೆ  ಉಲಿೆೋಖ್ ನೋಡಲು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಲ್ಲಖಿತ 

ಅನ್ನಮತಿಯಂದಿಗೆ. 
 

vi. ಗಾಾ ಹಕರ ಬಗೆೆ  ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತು ಕ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು  ಅಕೆಾ ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ 
ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಕಾನೂನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟಟ ನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಹರೆ್ಕ್ ಗಳ ವಾಾ ಪಿು ಯನ್ನು  

ತಿಳಿಸಬೇರ್ಕ್.  
vii. ಕಂಪನಯು ಇದಕೆಾ ಗಿ ಗಾಾ ಹಕರ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬಳಸಬಾರದು 

 
ಗಾಾ ಹಕರು ನದಿಶಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೋಡದ ಹೊರತ್ತ ಯಾವುದಾದರು 

ಮಾಕೆಶಟ್ಟಂಗ್ ಉದ್ದ ೋರ್ಗಳು. 

 7.2.      ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರೆಫರೆನ್್  ಏಜೆನ್ಿ ಗಳು 
 

i. ಗಾಾ ಹಕರು ಅಕಂಟ ತೆರೆದಾಗ, ಕಂಪನಯು ಅವರ ಅಕಂಟ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಕೆಾ ಡಿಟ ರೆಫರೆನಾ  

ಏಜನಾ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅವರಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಶಿೋಲನೆಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಕಂಪನಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತು ದ್.  
ii. ಗಾಾ ಹಕರು ಕಂಪನಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪಸಶನಲ್ಸ ಲೋನ್ಗಳ ಬಗೆೆ  

 

Page 8 of 15  



 

 

ಕಂಪನಯು ಈ ಸಂದಭ್ಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಾ ಡಿಟ ರೆಫರೆನಾ  ಏಜನಾ ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಬಹುದು : 

• ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  ಪಾವತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹಿಂದ್ ಬಿದಾದ ಗ; 

• ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮತು ವು ವಿವಾದದಲಿ್ಲಲಿ ; ಮತ್ತು  
 

• ಕಂಪನಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಗಾಾ ಹಕರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು 
ಅವರು ನೋಡಿರುವ ಪಾ ಸಾು ವನೆಗಳು ಕಂಪನಗೆ ತೃಪಿು  ತಂದಿಲಿವಾದಾಗ  

 

iii. ಈ ಸಂದಭ್ಶಗಳಲಿ್ಲ , ಗಾಾ ಹಕರು ಕಂಪನಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ಲೋನ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೆಾ ಡಿಟ ರೆಫರೆನಾ  

ಏಜನಾ ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಲು ಯೋಚಿಸುತಿು ದ್ ಎಂದು ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸಬೇರ್ಕ್. ಅರ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಕೆಾ ಡಿಟ ರೆಫರೆನಾ  ಏಜನಾ ಗಳ ಪಾತಾ ವೇನ್ನ ಹಾಗೂ 

ಕಂಪನಯು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ, ಗಾಾ ಹಕರ ಕೆಾ ಡಿಟ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮಥಾ ಶದ 

ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆೆ  ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತು ದ್. 
 

iv. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಿದದ ರೆ, ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರ ಅಕಂಟ ಬಗೆೆ  

ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕೆಾ ಡಿಟ ರೆಫರೆನಾ  ಏಜನಾ ಗಳಿಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಗಾಾ ಹಕರು 

ಬೇಡಿಕೆಯಿಟಟ ರೆ, ಕೆಾ ಡಿಟ ರೆಫರೆನಾ  ಏಜನಾ ಗಳಿಗೆ ನೋಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪಾ ತಿಯನ್ನು  

ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತು ದ್. 
 

8. ಬಾಕ್ತ ಸಂಗಾ ಹ  
i. ಲೋನ್ಗಳನ್ನು  ನೋಡಿದಾಗ, ಮರುಪಾವತಿ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಅಂದರೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮತು , ಕಾಲಾವಧಿ 

ಮುಂತಾದವನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಗಾಾ ಹಕರು ನಗದಿತ ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಬಾಕ್ತ ವಸೂಲ್ಲಗೆ ಸೂಕು  ಕಾ ಮ 

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಯಾವುರ್ದ ಅನಗತಾ  ಕ್ತರುರ್ಕ್ಳವನ್ನು , ಅಂದರೆ, ಸಮಯವಲಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನರಂತರವಾಗಿ ತಂದರೆ ನೋಡುವುದು, ಲೋನ್ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಬಲ ಪಾ ಯೋಗ 

ಮಾಡುವುದು ಇತಾಾ ದಿಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಬಾರದು. 
 

ii. ಸೌಜನಾ , ನ್ಯಾ ಯಯುತ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು  ಮನವೊಲ್ಲಕೆಯ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಯ ಸಂಗಾ ಹ 

ನೋತಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್. ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರ ವಿಶ್ವವ ಸ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು  ದಿೋರ್ಘಶವಧಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲಿ್ಲ  

ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಟ ದ್. ಬಾಕ್ತ ಸಂಗಾ ಹಣೆ/ಸ್ಥಕೂಾ ರಿಟ್ಟ ಮರುಸಾವ ಧಿೋನಕೆಾ ಗಿ ಬರುವ ಕಂಪನ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಅಥವಾ 

ಕಂಪನಯನ್ನು  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾ ತಿನಧಿಸುವ ಯಾವುರ್ದ ವಾ ಕ್ತು ಯು ತನು  ರ್ಕ್ರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇರ್ಕ್ ಮತ್ತು  ಕಂಪನ ನೋಡಿದ ಪಾಾ ಧಿಕಾರ ಪತಾ ವನ್ನು  ಪಾ ದಶಿಶಸಬೇರ್ಕ್. ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ 

ಅವರ, ಕಂಪನಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಂಪನಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ ತನು  ಗುರುತಿನ ಕಾಡಶನ್ನು  

ಪಾ ದಶಿಶಸಬೇರ್ಕ್. ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಬಾಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದ್ 

ಮತ್ತು  ಬಾಕ್ತಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೂಚನೆ ನೋಡಲು ಪಾ ಯತಿು ಸುತು ದ್. 
 

iii. ಸಂಗಾ ಹಣೆ ಅಥವಾ/ ಮತ್ತು  ಭ್ದಾ ತಾ ಮರುಸಾವ ಧಿೋನದಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಯನ್ನು  ಪಾ ತಿನಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ 

ಹೊಂದಿರುವ ಎಲಿಾ  ಸಿಬಬ ಂದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ದ ವಾ ಕ್ತು ಗೆ ಸೂಕು  ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಗಾಾ ಹಕರಂದಿಗೆ 

ವಾ ವಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ತರಬೇತಿ ನೋಡಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಕೆಳಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊೋಡ್್ಗಳನ್ನು  

ಕಟ್ಟಟ ನಟ್ರಟ ಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತು ದ್: 
 

• ಗಾಾ ಹಕರನ್ನು  ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ತಮಮ  ಆಯೆ್ಕಯ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ , ಯಾವುರ್ದ ನದಿಶಷ್ಟ  ಸೆ ಳ ಇಲಿದಿದಾದ ಗ 

ಅವರ ನವಾಸದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಾ ವಿಲಿದಿದದ ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ / ಉದಾ ೋಗದ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  

ಸಂಪಕ್ತಶಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

• ಕಂಪನಯನ್ನು  ಪಾ ತಿನಧಿಸುವ ಗುರುತ್ತ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಮದಲ ಸಂದಭ್ಶದಲಿ್ಲ  

ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.  

• ಗಾಾ ಹಕರ ಗೌಪಾ ತೆಯನ್ನು  ಗೌರವಿಸಬೇರ್ಕ್. 
 

• ಗಾಾ ಹಕರಂದಿಗೆ ಸೌಜನಾ ದಿಂದ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಬೇರ್ಕ್. ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಭ್ಯಷೆಯ 

ಬಳಕೆಯ ರ್ಕ್ರಿತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲಾಗುತು ದ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುರ್ದ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  
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ಗಾಾ ಹಕರ ಮನಸಿಾ ಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದು/ ಅವರು ಅಸೌಜನಾ ದ ವತಶನೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸಬಾರದು. 

ಮಹಿಳಾ ಸಾಲಗಾರರಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ, ಭ್ಯರತಿೋಯ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಸಂಪಾ ದಾಯದ 

ಪಾ ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು  ನೋಡಬೇರ್ಕ್. 
 

• ಗಾಾ ಹಕರ ವಾ ವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದಾ ೋಗದ ವಿಶೇಷ್ ಸಂದಭ್ಶಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕಂಪನಯ 

ಪಾ ತಿನಧಿಗಳು ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ 0700 ರಿಂದ 1900 ಗಂಟೆ ನಡುವ ಗಾಾ ಹಕರನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಶಸುತಾು ರೆ. 
 

• ನದಿಶಷ್ಟ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ನದಿಶಷ್ಟ  ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಕರೆಗಳನ್ನು  ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬ ಗಾಾ ಹಕರ 
ಕೊೋರಿಕೆಯನ್ನು  ಸಾಧಾ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇರ್ಕ್ 

 
• ಸಂಭ್ಯಷ್ಣೆಯ ಸಮಯ, ಕರೆಗಳ ಸಂಖೆಾ  ಹಾಗೂ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕೊಳು ಲಾಗುತು ದ್ 
 

• ಬಾಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ವಾ ತಾಾ ಸಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಪರಸಪ ರ 

ಸಿವ ೋಕಾರಾಹಶ ಮತ್ತು  ಕಾ ಮಬದಧ ವಾದ ಎಲಿಾ  ಸಹಾಯವನ್ನು  ನೋಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

• ಬಾಕ್ತ ಸಂಗಾ ಹಕೆಾ ಗಿ ಗಾಾ ಹಕರ ಸೆ ಳಕೆೆ  ಭೇಟ್ಟ ನೋಡುವಾಗ, ಸಭ್ಾ ತೆ ಮತ್ತು  ಗೌರವದಿಂದ 

ನಡೆದುಕೊಳು ಲಾಗುವುದು. 
 

• ರ್ಕ್ಟ್ಟಂಬದಲಿ್ಲ  ಸಾವು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಇತರ ನೋವಿನ ಸಂದಭ್ಶಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಂಪನಗೆ ಗೊತಾು ದರೆ, 

ಕಾನೂನ್ನ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ ಅಗತಾ ವನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಬಾಕ್ತ ಸಂಗಾ ಹಕೆಾ ಗಿ 

ಫೋನ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೋಡುವುದನ್ನು  ಮಾಡಬಾರದು. 
 

iv. ಹೈರ್ಪೋಥೆಟ್ಟಕ್/ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಮರುಸಾವ ಧಿೋನ 
 

ಸಾಲಗಾರರಂದಿಗೆ ಒಪಪ ಂದ/ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ 

ಮರು-ಸಾವ ಧಿೋನ ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಲೋನ ಒಪಪ ಂದವು ನಮಿಶಸಲಪ ಡುತು ದ್. ಒಪಪ ಂದ/ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದ 

ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಮರು-ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕಯ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ 

ನಡೆಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತು ದ್: 
 

• ಸಾವ ಧಿೋನವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಮದಲು ನೋಟ್ಟಸ್ ಅವಧಿ; 

• ನೋಟ್ಟಸ್ ಪಿೋರಿಯಡ್ ಮನ್ಯು  ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂದಭ್ಶಗಳು; 

• ಭ್ದಾ ತೆಯನ್ನು  ಸಾವ ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ವಿಧಾನ; 
 

• ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟ/ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಮದಲು ಲೋನ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ 

ಅವಕಾರ್ದ ಬಗೆೆ  ನಬಂಧನೆ ನೋಡಲಾಗುತು ದ್; 

• ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮರುಸಾವ ಧಿೋನವನ್ನು  ನೋಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು   

• ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟ/ ಹರಾಜಿನ ವಿಧಾನ. ಅಂತಹ ಒಪಪ ಂದಗಳು / ಲೋನ ಒಪಪ ಂದಗಳ ಪಾ ಮುಖ್ 

ಅಂರ್ವನ್ನು  ರೂಪಿಸಬಹುದಾದ ಅಂತಹ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಪಾ ತಿಯನ್ನು , ಲೋನ 

ಒಪಪ ಂದದ ಪಾ ತಿ ಮತ್ತು  ಲೋನ ಒಪಪ ಂದದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಎನ್ಕಿೊೋಸರ್್ಗಳ 

ಪಾ ತಿಯಂದಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ/ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 

ಲಭ್ಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

9. ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  ಕೊಂದುಕೊರತೆಗಳು 

 

i. ಕಂಪನಯು ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಳಗೆ ಎಲಿಾ  ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  

ರ್ಕ್ಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು/ಪಾ ತಿಕ್ತಾ ಯಿಸಲು ಪಾ ಯತಿು ಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಮಮ  

ದೂರುಗಳ ಸೆಿ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ನೋಡುತಿು ರುತು ದ್. 
 

ii. ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  ದೂರುಗಳನ್ನು  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅಥವಾ 

ರ್ಕ್ಂದುಕೊರತೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಕಂಪನಯು ತನು  ಪಾ ತಿಯಂದು ಶ್ವಖೆಗಳು 
ಮತ್ತು  ಕಚೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಲಭ್ಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕ್. 

 

ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸಾ  ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ನದಿಶಷ್ಟ ವಾಗಿ ಇರುವ ಇ-ಮೇಲ್ಸ ID ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ ತನು  

ದೂರುಗಳನ್ನು  ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವ ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸಾ  ದೂರನ್ನು  

ನವಶಹಿಸುವ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕಗೆ ಅಕೆಾ ಸ್ ಮಾಡುವ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆಾಪಿಸಿವ 
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ನಮಮ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 

 

ಗಾಾ ಹಕರು ದೂರು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕು ವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೋಡಲಾಗುತು ದ್: 

 

• ದೂರನ್ನು  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು  ಯಾರಿಗೆ ದೂರನ್ನು  ನೋಡಬಹುದೋ ಆ ನಯೋಜಿತ ಪಾಾ ಧಿಕಾರದ 

ಎಲಿಾ  ಕಚೇರಿಗಳು, ಶ್ವಖೆಗಳು ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ, ಇಮೇಲ್ಸ ID, ಫಾಾ ಕ್ಾ  ನಂಬರ್, ಫೋನ ನಂಬರ್ 

ಇತಾಾ ದಿಗಳನ್ನು  ತೋರಿಸುತು ವ. :ಅವರು ಹೇಗೆ ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಫೋನ, ಪತಾ , ಫಾಾ ಕ್ಾ , 

ಇಮೇಲ್ಸ ಇತಾಾ ದಿ. 

 

ವಾ ವಹಾರದ ಸಾಮಾನಾ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಗಾಾ ಹಕರು ಹತಿು ರದ ಶ್ವಖೆಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಮಮ  

ಟೋಲ್ಸ ಫಾ ೋ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್: 1800-572-7777 ಮೂಲಕ ಅಥವಾ customerservice@indiabulls.com ಗೆ 

ಇಮೇಲ್ಸ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ lap@indiabulls.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ಸ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಮ ನ್ನು  (ಕಂಪನ) ಸಂಪಕ್ತಶಸಬಹುದು 
 

ಗಾಾ ಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉತು ರದಿಂದ ದೂರುದಾರರು ತೃಪಿು  ಹೊಂದಿಲಿದಿದದ ರೆ, 

ಅವರ ದೂರುಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲನ ಪಾಾ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ತಿಳಿಸಬಹುದು 
 

ಗಾಾ ಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮುಖ್ಾ ಸೆರು, ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸಾ  ಕಮರ್ಷಶಯಲ್ಸ ಕೆಾ ಡಿಟ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್., 

422 B, ಉದಾ ೋಗ್ ವಿಹಾರ್, ರ್ಫಸ್ IV, ಸ್ಥಕಟ ರ್-18 ಗುರುಗಾಾ ರ್ಮ, ಹಯಾಶಣ – 122015. 
 

30 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ದೂರನ್ನು  ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದದ ರೆ, ಗಾಾ ಹಕರು ನೇರವಾಗಿ RBI ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು 

ಅಥವಾ ಲ್ಲಂಕ್್ನಲಿ್ಲ  RBI ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಾ ವಿರುವ CMS (ದೂರು ನವಶಹಣಾ ವಾ ವಸೆ್ಥ ) ಸೌಲಭ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  

ದೂರನ್ನು  ಅರಿ್ಪೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು: https://cms.rbi.org.in 

 

ಗಾಾ ಹಕರು ಫಸಿಕಲ್ಸ ಪತಾ  ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ವಿಳಾಸದಲಿ್ಲ  ಪತಾ  ರ್ಪೋಸ್ಟ  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡ 

ಬರೆಯಬಹುದು 

ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್- 

ಗೆ, 
 

ಸಂಯೋಜಿತ ಒಂಬುಡ್ಾ ್ಮನ ಕಚೇರಿ, 

ಭ್ಯರತಿೋಯ ರಿಸವ್ಶ ಬಾಾ ಂಕ್, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಥಕಟ ರ್ 17, ಚಂಡಿೋಗಢ – 160017. 

 

 

ನರ್ದಶರ್ಕರ ಮಂಡಳಿ/ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಡಳಿಯು ನಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ರ್ಕ್ಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕ ಮತ್ತು  

ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುತು ದ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  ದೂರುಗಳ ತವ ರಿತ ಮತ್ತು  

ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುತಾು ರೆ, 
 

10. ನಿಮಮ  ಗ್ರಾ ಹಕರನ್ನು  ರ್ತಳಿಯಿರಿ (KYC) ಮಾಗಿಸೂಚ್ಚಗಳು 
 

10.1. ಯಾವುದೇ ಕೆಾ ಡಿಟ್ ಸೌಲಭಯ  ಅರ್ವಾ ಲೇನ್ನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವ ಮೊದ್ಲು ನಿಮಮ  ಗ್ರಾ ಹಕರ (KYC) 

ಮಾಗಿಸೂಚ್ಚಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅಗತಯ ವಿರುವ ಕೆಳಗಿನ್ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು  ಕವರ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು 

ಶ್ವಸನ್ಬದ್ಧ  ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಸರಿಯಾದ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯನ್ನು  ನ್ಡೆಸುವುದು: 
 

i) ಗಾಾ ಹಕರು ಅಗತಾ  ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಗುರುತಿನ ಪ್ಪರಾವಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್; 
 

ii) ಕಂಪನಯ KYC, ಆಾ ಂಟ್ಟ ಮನ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುರ್ದ ಶ್ವಸನಬದಧ  

ಅವರ್ಾ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಅಗತಾ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕರು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

ಇದಲಿದ್, ಗಾಾ ಹಕರು ಸವ ಯಂಪ್ಾ ೋರಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಕೊೋರಬಹುದು. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ತನು  ಗುರುತ್ತ ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸದ ನವಿೋಕರಿಸಿದ ಪ್ಪರಾವಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವುದು ಗಾಾ ಹಕರ ಜವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿದ್. ದಾಖ್ಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ತಮಮ  ವಿಳಾಸದ 

ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದಭ್ಶದಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸೂಚನೆ ನೋಡಿ 

iii) ಕಂಪನಯಿಂದ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಅಕಂಟ ತೆರೆಯುವ ಫಾರ್ಮ್ಶಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಮಟ್ಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು  
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ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಅದು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತಾ  ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿೋಲನೆಗಾಗಿ 

ಮತ್ತು /ಅಥವಾ KYC ಅವರ್ಾ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ದಾಖ್ಲೆಗಳಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ 

ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದ್; 
 

iv) ಡೆಪಾಸಿಟ ಅಕಂಟ ತೆರೆಯಲು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಕಾಯಶವಿಧಾನದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಗಾಾ ಹಕರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತಾ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಸಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಣಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

 
 
 
 

 

11. ಲೇನ್್ಗಳು 
 

11.1.                ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು  ಸಾಲ ನಿೇಡುವ ಮೊದ್ಲು ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾ ಹಕರ ಸಾಲದ್ ಅಹಿತೆ ಮತ್ತು  
ಮರುಪಾವರ್ತ ಸಾಮರ್ಯ ಿದ್ ಸರಿಯಾದ್ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ವನ್ನು  ಮಾಡುತು ದ್. 

 
i. ಲೇನ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಮಯದ್ ಚೌಕಟುಟ - ಎಲಿಾ  ಅಗತಾ  ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳಂದಿಗೆ 

ಪಾ ಸಾು ವನೆಯನ್ನು  ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ದಿನ್ಯಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಂಪನಯು ಸಂಪೂಣಶವಾಗಿ 

ಪೂಣಶಗೊಳಿಸಿದ ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ಅನ್ನು  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತು ದ್. ಯಾವುರ್ದ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ 

ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಲೋನ ಒದಗಿಸರ್ದ ಇರಲು ನಧಶರಿಸಿದರೆ, ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ತಿರಸೆಾ ರದ 

ಕಾರಣವನ್ನು  (ಗಳನ್ನು ) ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. 
 

ii. ಸಾಲಗ್ರರರ ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಯ ರಂಟೇಗಳನ್ನು  ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸುವುದು - ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭ್ದಾ ತೆಯನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, 

ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಮಮ  ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗೆೆ  ಗೌಪಾ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೋಡಲು ಅವರ 

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ಕೇಳಬಹುದು. ಕಂಪನಯು: 
 

• ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  ಬದಧ ತೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ನಧಾಶರದ ಸಂಭ್ಯವಾ  ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  

ಅಥಶಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಸವ ತಂತಾ  ಕಾನೂನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು 

ರ್ಪಾ ೋತಾಾ ಹಿಸುವುದು (ಸೂಕು ವಾದ ಕಡೆ, ನ್ಯವು ಅವರನ್ನು  ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳುವ 

ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳು ಈ ಶಿಫಾರಸನ್ನು  ಸಪ ಷ್ಟ  ಮತ್ತು  ನಖ್ರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ 

ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ವ); 

 

• ಗಾಾ ರಂಟ್ಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಭ್ದಾ ತೆಯನ್ನು  ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರ 

ಬದಲಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ; ಮತ್ತು  
 

• ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನ್ನ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 
 

 11.2. ಲೇನ್್ಗಳ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆ 
 

i. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೋಡುವ ಎಲಿಾ  ಸಂವಹನಗಳು ಸೆ ಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು 

ಅಥಶಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಭ್ಯಷೆಯಲಿ್ಲರಬೇರ್ಕ್. 
 

ii. ಲೋನ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ  ಅನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಕಂಪನಯು ಅನವ ಯವಾಗುವ ವಾರ್ಷಶಕ ಬಡಿಿ  

ದರಗಳು, ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಫೋಸ್/ ಶುಲೆ ಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಪಿಾ -ಪೇಮಂಟ 

ಆಯೆ್ಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಇತರ ಯಾವುರ್ದ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಅಗತಾ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಾ ಹಕರು ಇತರ ಕಂಪನಗಳಂದಿಗೆ ಅಥಶಪೂಣಶ 

ಹೊೋಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಸಮಪಶಕ ನಧಾಶರವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತು ದ್. 

 

iii. ಎಲಿಾ  ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ್ಗಳ ಸಿವ ೋಕೃತಿಗೂ ಕಂಪನಯು ಸಿವ ೋಕೃತಿ ಪತಾ  ನೋಡಬೇರ್ಕ್. ಲೋನ್ನ 

ಸಮಯದ ಚೌಕಟಟ ನ್ನು  ಕಂಪನಯು ನಮೂದಿಸಬೇರ್ಕ್ 
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ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ್ನ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರಸಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ಅನ್ನು  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 
 

iv. ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕಗೊಳಿಸಲು ಅಗತಾ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಯಿಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುರ್ದ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ 

ಅಗತಾ ವಿದದ ರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು  ಪ್ಪನಃ ಸಂಪಕ್ತಶಸಲಾಗುತು ದ್ ಎಂದು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇರ್ಕ್. 
 

v. ಮಂಜೂರಾದ ಲೋನ ಹಾಗೂ ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಂಪನಯು 

ತನು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇರ್ಕ್. ಕಂಪನಯ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  ಗಾಾ ಹಕರು ಕಾಯಶಗತಗೊಳಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಲೋನ 

ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳ ದೃಢೋಕೃತ ಪಾ ತಿಗಳನ್ನು  ಕಂಪನಯು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೋನ 

ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ದೃಢೋಕೃತ ಪಾ ತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು; 

 

v. ಸಾಲ ನೋಡುವ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಂಗ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಧಮಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುರ್ದ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ 

ತಾರತಮಾ  ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಆದಾಗೂಾ , ಇದು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭ್ಯಗಗಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾದ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಸೆಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಭ್ಯಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಯನ್ನು  

ತಡೆಯುವುದಿಲಿ . 
 

11.3. ಲೇನ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಅನ್ನು  ಸಿವ ೇಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು 
 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುರ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಯು ಲ್ಲಖಿತ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ ನೋಡಿದ ಲೋನ ಅನ್ನು  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲಲಿದಿದದ ರೆ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಅದರ ರ್ಕ್ರಿತಾದ ಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ 

ಸಲಹೆ ನೋಡುವುದು. 

 

11.4. ಲೇನ್ ಮೊತು ವನ್ನು  ಮರುಪಾವರ್ತಸಲು ಅರ್ವಾ ಮರುಪಾವರ್ತಯನ್ನು  ವೇಗಗಳಿಸಲು ನಿರ್ಧಿರ 
 

ಒಪಪ ಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು  ರಿಕಾಲ್ಸ ಮಾಡುವ/ ವೇಗಗೊಳಿಸುವ 

ನಧಾಶರ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಮದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ದ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಸ್ಥಕೂಾ ರಿಟ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ 

ಬೇಡಿಕೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಮುಂಚೆ, ಕಂಪನಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲೋನ ಒಪಪ ಂದಕೆೆ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ನೋಟ್ಟಸ್ 

ನೋಡಬೇರ್ಕ್. 
 

11.5. ಲೇನ್ ಅಕೊಂಟ್ ಮಚಿ್ಚ ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸೆಕಯ ರಿಟೇಸ್/ಡಾಕಯ ಮೊಂಟ್್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ 
 

ಎಲಿಾ  ಬಾಕ್ತಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುರ್ದ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಹರೆ್ಕ್  ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ 

ವಿರುದಧ  ಕಂಪನಯ ಯಾವುರ್ದ ಇತರ ಕಿೆ ೈರ್ಮ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ರುವ ಲೋನ್ನ ಬಾಕ್ತ ಮತು ವನ್ನು  

ಪೂತಿಶಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಎಲಿಾ  ಸ್ಥಕೂಾ ರಿಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತು ದ್. ಕಂಪನಯು ತನು  ಸ್ಥಟ 

ಆಫ್ ಹಕೆನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಲು ನಧಶರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಶದಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಉಳಿದ ಕಿೆ ೈರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿೆ ೈರ್ಮ ಇತಾ ಥಶ/ ಪಾವತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸ್ಥಕೂಾ ರಿಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲು ಕಂಪನಯು 

ಅಹಶವಾಗಿರುವ ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ರ್ಕ್ರಿತಾದ ಸಂಪೂಣಶ ವಿವರಗಳಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೋಟ್ಟಸ್ 

ನೋಡಬೇರ್ಕ್. 
 

11.6. ಮೊೇಸದ್ ಟ್ರಾ ನ್್ಯ ಕ್ಷನ್್ಗಳ ತನಿಖೆ: 
 

ಗಾಾ ಹಕರ ಅಕಂಟ್ನಲಿ್ಲನ ಯಾವುರ್ದ ಟ್ರಾ ನ್ಯಾ ಕ್ಷನ ರ್ಕ್ರಿತ್ತ ತನಖೆಯ ಅಗತಾ ವಿದದ ಲಿ್ಲ , ಕಂಪನಯು 

ಗಾಾ ಹಕರನ್ನು  ಅದರಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾದ ಅಗತಾ ವಿದದ ರೆ, ಕಂಪನಯಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  ರ್ಪಲ್ಲೋಸ್/ 

ಇತರ ತನಖಾ ಏಜನಾ ಗಳಂದಿಗೆ ತನಖೆಯಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರ ನೋಡುವಂತೆ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ 

ನೋಡಲಾಗುತು ದ್/ ಕೊೋರಲಾಗುತು ದ್. ಗಾಾ ಹಕರು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕಾಯಶನವಶಹಿಸಿದರೆ, ಗಾಾ ಹಕರು 

ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇಲಿದ್ ವತಿಶಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಅದು ನಷ್ಟ ವನ್ನು  ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ತನು  

ಅಕಂಟ್ನ ಎಲಿಾ  ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದಕೆೆ  ಗಾಾ ಹಕರನ್ನು  

ಹೊಣೆಗಾರರನ್ಯು ಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೋಡುವುದು. 
 

12. ಖಾತರಿದಾರರು 
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i. ಒಬಬ  ವಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು  ಲೋನ್ಗೆ ಖಾತರಿದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು: 
 

• ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ; 

 

• ಅವರು ಕಂಪನಗೆ ಕಟಟ ಲು ಒಪಿಪ ಕೊಳುು ತಿು ರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮತು ; 

 

• ತಮಮ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಾಲವನ್ನು  ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ಶಗಳು; 

 

• ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಅವರು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕಂಪನಗೆ ತಮಮ  ಬೇರೆ 

ಸಂಪತು ನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳುು ವ ಅವಕಾರ್ ಇದ್ಯೇ; 

 

• ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ನದಿಶಷ್ಟ  ಪಾ ಮಾಣಕೆೆ  ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ 

ಅನಯಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲ; ಮತ್ತು  
 

ii. ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ತಮಮ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು  ನವಶಹಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು  ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳು ಹಾಗೂ 

ಕಂಪನಯು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಸಾಲಗಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲನ ಯಾವುರ್ದ 

ಪಾ ತಿಕೂಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆೆ  ಕಂಪನಯು ಅವರ ಖಾತರಿದಾರರಿಗೆ ವಿಷ್ಯ ಮುಟ್ಟಟ ಸಬೇರ್ಕ್. 
 

13. ಸಾಮಾನ್ಯ  

ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಅಗತಾ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದ್: 

 
i. ಲೋನ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಂವಹನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ಫೋಸ್ ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಲೋನ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳ ಪಾ ಮುಖ್ ಫೋಚರ್್ಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸುವುದು. 
 

ii. ಗಾಾ ಹಕರು ಅಪಿ್ ೈ ಮಾಡಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ/ ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟೇರ್ನ 

ಅಗತಾ ವಿದ್ ಎಂಬುದನ್ನು  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೋಡುವುದು. ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಮಮ  ಗುರುತ್ತ, ವಿಳಾಸ, 

ಉದಾ ೋಗ ಇತಾಾ ದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತಾ ವಿರುವ ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟೇರ್ನ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  

ನಯಂತಾ ಕ ಅವರ್ಾ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಶ್ವಸನಬದಧ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಉದಾ. ಪಾಾ ನ ವಿವರಗಳು) 

ನಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಡಾರ್ಕ್ಾ ಮಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೋಡಲಾಗುತು ದ್. 

 

iii. ಗಾಾ ಹಕರು ತಮಮ  ಲೋನ ಅಪಿಿಕೇರ್ನ್ನಲಿ್ಲ /ಅದರಂದಿಗೆ ಗಾಾ ಹಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಫೋನ್ನಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಗಾಾ ಹಕರು ನೋಡಿದ ವಿಳಾಸದಲಿ್ಲ  ಅವರ ನವಾಸ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಸೆ ಳಕೆೆ  ಭೇಟ್ಟ 

ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬಹುದು ಎಂದು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. 
 

iv. ಕಂಪನಯು ಗಾಾ ಹಕರ ಅಕಂಟ ಮತ್ತು  ಟ್ರಾ ನ್ಯಾ ಕ್ಷನ ಅನ್ನು  ರ್ಪಲ್ಲೋಸ್/ಇತರ ತನಖಾ 

ಏಜನಾ ಗಳಂದಿಗೆ ತನಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರ ನೋಡುವಂತೆ ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೋಡುವುದು. 
 

v. ಗಾಾ ಹಕರು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕಾಯಶನವಶಹಿಸಿದರೆ, ಗಾಾ ಹಕರು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇಲಿದ್ 

ವತಿಶಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಅದು ನಷ್ಟ ವನ್ನು  ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ತನು  ಅಕಂಟ್ನ ಎಲಿಾ  ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದಕೆೆ  ಗಾಾ ಹಕರನ್ನು  ಹೊಣೆಗಾರರನ್ಯು ಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು 

ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೋಡುವುದು. 

 

ಕಂಪನಯ ಉತು ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ಗಾಾ ಹಕರಂದಿಗೆ ಸೌಹಾದಶ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು ಲು ಕಂಪನಯ ಎಲಿಾ  ಸಿಬಬ ಂದಿ ಸದಸಾ ರು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ ಪಾ ತಿನಧಿಗಳ ಸಾಮಾನಾ  

ಪಾ ಯತು ವಾಗಿದ್. ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂಣಶವಾಗಿ ತೃಪಿು  ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಪಾಾ ಡಕ್ಟ ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಎಲಿಾ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  
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ಕಂಪನಯಂದಿಗೆ ಗುತಿು ಗೆ/ ಒಪಪ ಂದವನ್ನು  ನಮೂದಿಸುವ ಮದಲು ಎಲಿಾ  ನಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು  

ಅಂಗಿೋಕರಿಸುತು ದ್. 
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