
 

 

ನ್ಯಾ ಯೋ ಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆ 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವನೆ 

ಕಿನಾರಾ ಕ್ಯಾ ಪಿಟಲ್ ಸಣ್ಣ  ಹಣ್ಕ್ಯಸು ಉದ್ಾ ಮದ್ ಬ್ಾ ಾಂಕಿಾಂಗೇತರ ಹಣ್ಕ್ಯಸು ಸಂಸೆ್ಥ (NBFC)ಗಳಲಿ್ಲ  ದಿಗಗ ಜನಾಗಿದ್ದು , ಸಣ್ಣ  ವಹಿವಾಟು 
ಉದ್ಾ ಮಿಗಳಿಗೆ ವೇಗಯುತ ಮತ್ತು  ಮೋಲಯಧಯರ ಉಚಿತ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುತ್ತು ದೆ, ಹಿೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲ  MSME ವಲಯದ್ 

ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಿಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತು ದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  ಆಸ್ತು  ಖರೀದಿ ಅಗತಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿನಾರಾ ಕ್ಯಾ ಪಿಟಲ್ 1-30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ 

ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುತು ದೆ. ಎಾಂಎಸ್ಎಾಂಇ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ಸಣ್ಣ  ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳದ್ ನಡುವಿನ 

ಅಗತಾ ತೆಯನ್ನು  ಕಿನಾರಾ ಕ್ಯಾ ಪಿಟಲ್ ಪೂರೈಸುತ್ತು ದೆ. ಸಂಭಾವಾ  ಸಾಲಗಾರರಗೆ ಅಾಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ಾ ಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಹಣ್ಕ್ಯಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಾಂದ್ ಎರವಲು ರ್ಡೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

01 ಜುಲೈ 2015 ರಂದ್ದ ಬ್ಾ ಾಂಕಿಾಂಗೇತರ ಹಣ್ಕ್ಯಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ (NBFCs) ನೀಡಲಾದ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕಿಟ ೀಸ್ ಕೀಡ್ನಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ತೀಯ ರಸರ್ವಿ 

ಬ್ಾ ಾಂಕ್ (RBI) ನ ಮಾಸಟ ರ ಸುತ್ು ೀಲೆ DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 ಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ರ್ರಚಯಿಸ್ತಕಾಂಡಿದೆ, ವಿಸೇಜ್ 

ಹೀಲ್ಲಡ ಾಂಗ್್ಸ  ಮತ್ತು  ಫೈನಾನ್್ಸ  ಪ್ಾ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ ("ಕಂರ್ನ") ಯ ನರ್ದಿಶಕ ಮಂಡಳಿಯು ಫೇರ ಪ್ರಾ ಕಿಟ ೀಸ ಕೀಡ ಅನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸ್ತಕಾಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರಿಚಯ 

ರಸರ್ವಿ ಬ್ಾ ಾಂಕ್, ಸಾಲದ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಎಲಿ  NBFCಗಳಿಗೆ  ತನು  ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ 28, 2006 ರ ಸುತ್ು ೀಲೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಸರಸ್ತ, 

ಅಳವಡಿಸ್ತಕಳಳ ಲು ಫೇರ ಪ್ರಾ ಕಿಟ ೀಸ ಕೀಡ (FPC) ಕುರತ್ತ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಸ್ತತ್ತ. ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳು, ಸಾಲದ್ 

ನಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗು ಬಲವಂತವಿಲಿದೆ ಸಾಲ ವಾಪ್ರಸ್ ರ್ಡೆಯುವಿಕೆ 

ಯಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸ್ತಕಳುಳ ವ ಕುರತ್ತ ಸಾಮಾನಾ  ತತವ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. ಇತ್ತು ೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಎನ್ಸ್ಬಿಎಫ್ಸ್ತಗಳಲಿ್ಲನ ತವ ರತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ್ ಇದ್ನ್ನು  ರ್ರಷಕ ರಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಉದ್ದ ೇಶ 

ವಾ ಕಿು ಗಳಿಗೆ / ಸಣ್ಣ  ವಾಾ ಪ್ರರ ಉದ್ಾ ಮಿಗಳಿಗೆ ತಮಮ  ವಾ ವಹಾರಗಳನ್ನು  ಸೆಾಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಸ್ತು ತವ ದ್ಲಿ್ಲರುವ 

ವಾ ವಹಾರಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಸಲು ಸಾಲ ನೀಡುವುದ್ದ ವಿಸೇಜ್ ಹೀಲ್ಲಡ ಾಂಗ್್ಸ  ಅಾಂಡ ಫೈನಾನ್್ಸ  ಪ್ಾ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ನ (‘ಕಂರ್ನ’) 

ಮುಖಾ  ವಾ ವಹಾರ. ಕೀಡ್ನ ಉದೆು ೀಶವು ಪ್ರಾ ಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮಮ  ಎಲಿಾ  ಗಾಾ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ನಾಾ ಯಯುತ ಮತ್ತು  ಪ್ರರದ್ಶಿಕ 

ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು  ಖಚಿತರ್ಡಿಸ್ತಕಳುಳ ವುದ್ದ. ಇದ್ದ ಗಾಾ ಹಕರಗೆ ಉತಪ ನು ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮತ್ತು  ಕಂರ್ನಯು ವಿಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ಶುಲಕ ಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಉತು ಮ ತ್ತಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಹಾಂದ್ಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದೆ. 

ಕೆಳಗೆ ತ್ತಳಿಸಲಾದ್ ಫೇರ ಪ್ರಾ ಕಿಟ ೀಸ ಕೀಡ ಅನ್ನು  ಕಂರ್ನಯು ಅನ್ನಸರಸುತು ದೆ. ಕೀಡ್ನ ಮುಖಾ  ಉದೆು ೀಶಗಳು: 

• ಗಾಾ ಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕನಷಠ  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಾ ಯಯುತ ಅಭಾಾ ಸಗಳ ಉತೆು ೀಜನ; 

• ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರರದ್ಶಿಕತೆಯಿಾಂದ್  ಗಾಾ ಹಕನ್ನ ಕಂರ್ನಯ ಸೇವೆಗಳಿಾಂದ್ ಅವನ್ನ/ಅವಳು ನರೀಕಿಿ ಸಬಹುದಾಗಿದ್ು ನ್ನು  

 ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ರ್ಡೆಯಬಹುದ್ದ. 

• ಹೆಚಿಿ ನ ಕ್ಯರ್ಯಿಚರಣೆಯ ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಸಪ ರ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟೆಟ  ಶಕಿು ಗಳಿಗೆ ಉತೆು ೀಜನ; 

• ಗಾಾ ಹಕ ಮತ್ತು  ಕಂರ್ನಯ ನಡುವಿನ ನಾಾ ಯೀಚಿತ ಮತ್ತು  ಸೌಹಾದ್ಿಯುತ ಸಂಬಂಧ ಗಳಿಗೆ ಉತೆು ೀಜನ; ಮತ್ತು  

• ಗಾಾ ಹಕರಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವವ ಸವನ್ನು  ಬೆಳೆಸುವುದ್ದ 

ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ರಿಗಣನೆಗಳು 

ಇಲಿ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿರನವ ಫೆೋರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಸಸ್ ಕೆ ೋಡ , ಮೋಲೆ ತಿಳಿಸಿದ RBI ಸನತೆ ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿರನವ NBFC ಗಳ ಫೆೋರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಸಸ್ ಕೆ ೋಡ ನ್ 
ಮಯಗಗಸ ಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಯಗಿದೆ. 

 ಫೇರ್ ಪ್ರರ ಕ್ಟ ೇಸ್ ಕೇಡ್ 

 
ಕಂಪನಿಯ ವಾವಹಯರವು ಚಯಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರನವ ಶಯಸನ್ಬದಧ ಮತನತ ನಿಯಂತಾಕ ಅವಶ್ಾಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಯಗಿ, ದಕ್ಷತೆ, ಗಯಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಟಕೆ ೋನ್ ಮತನತ ಕಯರ್ಪಗರೆೋಟ್ 
ಆಡಳಿತದ ತತವ ಗಳನ್ನು ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ನಟಕೆ ಂಡನ ನ್ಡೆಸಲ್ಪಡನತತದೆ. ಹೆಚ್ನುವರಿಯಯಗಿ, ಕಂಪನಿಯನ ತನ್ು ಕಯಯಗಚ್ಟ್ನವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೆೋರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕೆ ೋಡ ಗೆ 
ಬದಧವಯಗಿರನತತದೆ. 



 

 

 

ನೇತಿ / ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ / ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯ ಹರಿವು 

 
ಪಾಮನಖ ಅಂಶ್ಗಳು ಹಿೋಗಿವೆ: 

ಎ) ಸ್ತಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಗಗಳು ಮತ್ತಾ  ಅವುಗಳ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ 

 

o ಸಯಲ್ಗಯರನ್ೆ ಂದಿಗಿನ್ ಎಲಯಿ ಸಂವಹನ್ಗಳು ಸಥಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲ ಿಅಥವಯ ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ ಅಥಗವಯಗನವ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿರಬೆೋಕನ 

o ಸಯಲ್ದ ಅರ್ಜಗಗಳು ಸಯಲ್ಗಯರನ್ ಆಸಕ್ತಯ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬೋರನವ ಅಗತಾ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಿರನತತವೆ, ಇದರಿಂದಯಗಿ ಇತರ NBFC ಗಳ 
ನಿಯಮಗಳು ಮತನತ ಷರತನತಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಅಥಗಪೂಣಗ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯನ್ನು ಮಯಡಬಹನದನ ಮತನತ ಸಯಲ್ಗಯರನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನಳಳ ನಿಧಯಗರವನ್ನು 
ತೆಗೆದನಕೆ ಳಳಬಹನದನ. ಸಯಲ್ದ ಅರ್ಜಗಯಂದಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೆೋಕಯದ ದಯಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನ್ಮ ದಿಸಬಹನದಯಗಿದೆ. 

o ಎಲಯಿ ಸಯಲ್ ಅರ್ಜಗಗಳ ಸಿವೋಕೃತಿಯನ್ನು ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ರ ಪದಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲಯಗನತತದೆ. 

o ಕಂಪನಿಯನ ಸಯಲ್ ಅರ್ಜಗಗಳನ್ನು ಸಮಂಜಸವಯದ ಸಮಯದೆ ಳಗೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸನತತದೆ. 

o ಕಂಪನಿಯನ ಅವನ್ / ಅವಳ ಅರ್ಜಗಯನ್ನು ತಿರಸಕರಿಸನವ ಕಯರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಗದಯರನಿಗೆ ತಿಳಿಸನತತದೆ. 

ಬಿ) ಸ್ತಲದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತಾ  ನಯಮಗಳು/ಷರತ್ತಾ ಗಳು 

 

ಕಂಪನಿಯನ ಸಯಲ್ಗಯರನ್ ಸಥಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ ಅಥಗವಯಗನವ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅನ್ನಮೋದನ್ೆ ಪತಾದ ಮ ಲ್ಕ ಅಥವಯ ಸಯಲ್ದ ಮತತವನ್ನು 
ವಯಷ್ಟಗಕ ಬಡಿಿ ದರ ಮತನತ ವಿಧಯನ್ವನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತನತ ಷರತನತಗಳ ೆಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸನತತದೆ. ಹೆಚ್ನುವರಿಯಯಗಿ, ವಿಧಿಸನವ ಯಯವುದೆೋ ದಂಡದ 
ಬಡಿಿಯನ್ನು ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ರ ಪದಲಿ್ಲ ಸಪಷಟವಯಗಿ ತಿಳಿಸಲಯಗನತತದೆ. ಕಂಪನಿಯನ ತನ್ು ಫೆೈಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಸಯಲ್ಗಯರರಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಎಲಯಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತನತ 
ಷರತನತಗಳ ಸಿವೋಕಯರ ಪತಾವನ್ನು ಇಡನತತದೆ. 
 

ಸಿ) ನಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ಷರತ್ತಾ ಗಳಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸ್ತಲಗಳ ವಿತರಣೆ 

 
ವಿತರಣಯ ವೆೋಳಯಪಟಿಟ, ಬಡಿಿದರಗಳು, ಸೆೋವಯ ಶ್ನಲ್ಕಗಳು, ಪೂವಗಪ್ಯವತಿ ಶ್ನಲ್ಕಗಳು ಇತಯಾದಿ ಸೆೋರಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತನತ ಷರತನತಗಳಲ್ಲಿನ್ ಯಯವುದೆೋ 
ಬದಲಯವಣೆಯ ಬಗೆೆ ಕಂಪನಿಯನ ತನ್ು ಎಲಯಿ ಸಯಲ್ಗಯರರಿಗೆ ಸಥಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ ಅಥಗವಯಗನವ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ನ್ೆಯನ್ನು ನಿೋಡನತತದೆ. 
ಬಡಿಿದರದಲಿ್ಲನ್ ಬದಲಯವಣೆ ಮತನತ ಶ್ನಲ್ಕಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತವಯಗಿ ಮಯತಾ ಪರಿಣಯಮ ಬೋರನತತವೆ ಎಂದನ ಕಂಪನಿಯನ ಖಚಿತಪಡಿಸನತತದೆ. ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲಿ್ಲ ಸ ಕತವಯದ 
ನಿಬಂಧನ್ೆಯನ್ನು ಸಯಲ್ ಒಪಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಯಗನತತದೆ. 
 
ಒಪಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿಪ್ಯವತಿ ಅಥವಯ ಕಯಯಗಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮರನಪಡೆಯಲ್ನ / ವೆೋಗಗೆ ಳಿಸಲ್ನ ನಿಧಯಗರವು ಸಯಲ್ ಒಪಪಂದಕೆಕ ಅನ್ನಗನಣವಯಗಿರನತತದೆ. 
 
ಕಂಪನಿಯನ ತನ್ು ಸಂಪೂಣಗ ಬಯಕ್ಗಳ ಮರನಪ್ಯವತಿಯ ಮೋಲೆ ಅಥವಯ ಯಯವುದೆೋ ಕಯನ್ ನ್ನಬದಧ ಹಕನಕ ಅಥವಯ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಹಕನಕಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿಟರನವ 
ಸಯಲ್ದ ಬಯಕ್ ಮತತದ ಮೋಲೆ ಸಯಲ್ಗಯರರ ವಿರನದಧ ಎಲಯಿ ಭದಾತೆಗಳನ್ನು ಬಡನಗಡೆ ಮಯಡಬಹನದನ. ಅಂತಹ ಹಕಕಗಳನ್ನು ಚ್ಲಯಯಿಸಬೆೋಕಯದರೆ, ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ 
ಉಳಿದ ಕೆಿೈಮ ಗಳು ಮತನತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಿೈಮ ಇತಾಥಗವಯಗನವವರೆಗೆ/ಪ್ಯವತಿಯಯಗನವವರೆಗೆ ಸೆಕನಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ನ ಕಂಪನಿಯನ ಅಹಗವಯಗಿರನವ 
ಷರತನತಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣಗ ವಿವರಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸ ಚ್ನ್ೆಯನ್ನು ನಿೋಡಲಯಗನತತದೆ. 

 

 

 

 



 

 

ಡಿ) ಸ್ತಮಾನಯ  

• ಸಯಲ್ದ ಒಪಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತನತ ಷರತನತಗಳಲ್ಲ ಿಒದಗಿಸಲಯದ ಉದೆದೋಶ್ಗಳನ್ನು ಹೆ ರತನಪಡಿಸಿ ಸಯಲ್ಗಯರನ್ ವಾವಹಯರಗಳಲ್ಲ ಿಕಂಪನಿಯನ ಹಸತಕ್ೆೋಪ 
ಮಯಡನವುದಿಲಿ್(ಸಯಲ್ಗಯರನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಹೆ ಸ ಮಯಹಿತಿಯನ ಕಂಪನಿಯ ಗಮನ್ಕೆಕ ಬಂದಿಲಿ್ದಿದದರೆ) . 

• ಸಯಲ್ ವಿತರಣೆಯ ನ್ಂತರದ ಸಯಲ್ದ ನಿಯಮಗಳು ಮತನತ ಷರತನತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಯವುದೆೋ ಬದಲಯವಣೆಗಳನ್ನು, ಸಯಲ್ಗಯರರಿಗೆ ಸರಿಯಯಗಿ 
ತಿಳಿಸಲಯಗನತತದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಎಲಯಿ ಬದಲಯವಣೆಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಆಧಯರದ ಮೋಲೆ ಮಯತಾ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗನತತವೆ. 

• ಕಂಪನಿಯನ ತನ್ು ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಎಲಯಿ ಸಯಲ್ದ ಉತಪನ್ುಗಳ ಪಾಮನಖ ವೆೈಶಷಟಯಗಳನ್ನು ಪಾಕಟಿಸನತತದೆ. 
• ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತನತ ಅಪ್ಯಯಗಳ ಶೆಾೋಣಿಯ ವಿಧಯನ್ವನ್ನು ಲ್ಭಾವಯಗನವಂತೆ ಮಯಡಲಯಗನತತದೆ. ಬಡಿಿದರಗಳಲ್ಲಿ 

ಬದಲಯವಣೆಯಯದಯಗ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಪಾಕಟಿಸಲಯದ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ವಿೋಕರಿಸಲಯಗನತತದೆ. 
• ಕಂಪನಿಯನ ಸಯಲ್ದ ಪತಾಗಳು/ಆಸಿತ ದಯಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೆೋಂದಿಾೋಕೃತ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ಬೆಂಕ್ಯಂತಹ ಅಪ್ಯಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತ) ಸಂಗಾಹಿಸಿಡನತತದೆ. 
• ಸಯಲ್ ನಿೋಡನವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕಂಪನಿಯನ ಲ್ಲಂಗ, ಜಯತಿ ಮತನತ ಧಮಗದ ಆಧಯರದ ಮೋಲೆ ತಯರತಮಾ ಮಯಡನವುದಿಲಿ್. 

ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಸಯಲ್ ಮಂಜ ರಯತಿಗೆ ಮನಂಚಿತವಯಗಿ ಮತನತ ನ್ಂತರ ಗಯಾಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ತಮಮ ಎಲಯಿ ವಾವಹಯರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕತವಯಗಿ 
ಕಯಯಗನಿವಗಹಿಸಲ್ನ ಅಗತಾ ತರಬೆೋತಿಯನ್ನು ಹೆ ಂದಿರನತಯತರೆ. 

• ಸಯಲ್ ಪಡೆದ ಖಯತೆಯನ್ನು ವಗಯಗಯಿಸಲ್ನ ಸಯಲ್ಗಯರರಿಂದ ವಿನ್ಂತಿಯನ್ನು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ, ಒಪ್ಪಪಗೆ ಅಥವಯ ಕಂಪನಿಯ ಆಕ್ೆೋಪಣೆ, 
ಯಯವುದಯದರ  ಇದದರೆ - ಯಯವುದೆೋ ವಿನ್ಂತಿಯನ್ನು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಯಂಕದಿಂದ 21 ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಯಗನತತದೆ. ಅಂತಹ ವಗಯಗವಣೆಯನ 
ಕಯನ್ ನಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಯಗಿ ಪ್ಯರದಶ್ಗಕ ಒಪಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಯರ ಇರನತತದೆ. 

• ಸಯಲ್ಗಳ ವಸ ಲಯತಿ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ಅದರ ನಿೋತಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಯಗಿ, ಕಂಪನಿಯನ ಯಯವುದೆೋ ಕ್ರನಕನಳವನ್ನು ನಿೋಡನವುದಿಲಿ್ - ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಸರಿಯಲ್ಿದ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಸಯಲ್ಗಯರರನ್ನು ನಿರಂತರವಯಗಿ ತೆ ಂದರೆಗೆ ಳಿಸನವುದನ, ಸಯಲ್ಗಳ ವಸ ಲಯತಿಗಯಗಿ ಮನ್ನಷಾ ಬಲ್ ಬಳಸನವುದನ ಇತಯಾದಿ. ಆದಯಗ ಾ, 
ಕಂಪನಿಯನ ಸಯಲ್ಗಯರ(ರನ) ಬಯಕ್ ಪ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಯ ಸನಸಿತ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ ಸಯಲ್ಗಯರ(ರನ) ಮೋಲೆ ಅಗತಾವಯದ ಕಯನ್ ನ್ನ ಅಥವಯ ಇತರ ಸಂಗಾಹ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮ ತೆಗೆದನಕೆ ಳಳಲ್ನ ಹಿಂಜರಿಯನವುದಿಲಿ್. 

• ಕಂಪನಿಯನ ತವರಿತವಯಗಿ ವಾವಹರಿಸನತತದೆ ಮತನತ ತಪ್ಯಪದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂವಗಭ್ಯವಿಯಯಗಿ ಸರಿಪಡಿಸನತತದೆ: 

1  ತಪುಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸನವುದನ: 

2 ಕಂಪನಿಯನ ರ ಪ್ಪಸಿರನವ ಗಯಾಹಕರ ಕನಂದನಕೆ ರತೆ ಪರಿಹಯರ ಕಯಯಗವಿಧಯನ್ದ ಪಾಕಯರ ಗಯಾಹಕರ ದ ರನಗಳನ್ನು ತವರಿತವಯಗಿ ಬಗೆಹರಿಸನವುದನ; 

3  ಗಯಾಹಕರನ ನ್ಮಮ ಸಹಯಯದಿಂದ ಪೂಣಗ ತೃಪತರಯಗದಿದದರೆ ಅವರ ದ ರನ್ನು ಹೆೋಗೆ ಮನಂದಕೆಕ ಕೆ ಂಡೆ ಯಾಬೆೋಕನ ಎಂದನ ನ್ಮಮ ಗಯಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸನವುದನ; 

4  ನ್ಮಮ ತಪ್ಪಪನಿಂದಯಗಿ ನ್ಯವು ಅನ್ವಯಿಸನವ ಯಯವುದೆೋ ಶ್ನಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರನಗಿಸನವುದನ. 

ಇ) ನರ್ದಗಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ 

ಕಂಪನಿಯ ನಿದೆೋಗಶ್ಕರ ಮಂಡಳಿಯನ ಸಂಸೆಥಯಳಗೆ ಸ ಕತವಯದ ಕನಂದನಕೆ ರತೆ ಪರಿಹಯರ ಕಯಯಗವಿಧಯನ್ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೆೋಕನ. ಅಂತಹ ಕಯಯಗವಿಧಯನ್ವು 
ಕಂಪನಿಯ ಕಯಯಗನಿವಯಗಹಕರ ನಿಧಯಗರಗಳಿಂದ ಉಂಟಯಗನವ ಎಲಯಿ ವಿವಯದಗಳನ್ನು ಆಲ್ಲಸನತತದೆ ಮತನತ ಕನಿಷಠ ಮನಂದಿನ್ ಉನ್ುತ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸನತತದೆ 
ಎಂದನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕನ. ನಿದೆೋಗಶ್ಕರ ಮಂಡಳಿಯನ ಫೆೋರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕೆ ೋಡ ನ್ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮತನತ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ನಿವಗಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನಂದನಕೆ ರತೆಗಳ 
ಪರಿಹಯರ ಕಯಯಗವಿಧಯನ್ವನ್ನು ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕವಯಗಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಬೆೋಕನ. ಅಂತಹ ವಿಮಶೆಗಗಳ ಕೆ ಾೋಢೋಕೃತ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಮಧಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ 
ಸಲಿ್ಲಸಬೆೋಕನ ಎಂದನ ಸ ಚಿಸಬಹನದನ. 

ಎಫ್) ಕೊಂದುಕರತೆ ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಕಂಪನಿಯನ ತಮಮ ಶಯಖೆಗಳಲ್ಲಿ / ವಯಾಪ್ಯರ ವಹಿವಯಟ್ನ ನ್ಡೆಸನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಶಗಸಬೆೋಕನ: 
- ಕನಂದನಕೆ ರತೆ ನಿವಯರಣಯ ಅಧಿಕಯರಿಯ ಹೆಸರನ ಮತನತ ಸಂಪಕಗ ವಿವರಗಳು 
- -ದ ರನ / ವಿವಯದವನ್ನು ಒಂದನ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸದಿದದರೆ, ಗಯಾಹಕರನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ಯಾರಯಗಯಾಫ್ (ಎಲ್ ) ಪಾಕಯರ ದ ರನ್ನು 

ಉಲ್ಬಣಗೆ ಳಿಸಬಹನದನ ಮತನತ ದ ರನದಯರರನ ನಿಣಗಯದಿಂದ ತೃಪತರಯಗದಿದದಲಿ್ಲ, ಗಯಾಹಕರನ RBI ಯ ಪ್ಯಾದೆೋಶಕ ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣಯ ಇಲಯಖೆಯ (NBFCs) 
ಅಧಿಕಯರಿ-ಪಾಭ್ಯರ ಅಧಿಕಯರಿಗೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಯರ ವಯಾಪ್ಪತಯಲ್ಲಿ ಬರನವ ಕಂಪನಿಯ ನ್ೆ ೋಂದಯಯಿತ ಕಚೆೋರಿ ಅಥವಯ RBI ನ್ೆೋಮಿಸಲಯದ NBFC ಓಂಬನಡ್ಮನ್ 
ಗೆ ಮೋಲ್ಮನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹನದನ 

ರ್ಜ) ಫೇರ ಪ್ರರ ಕ್ಟ ೇಸ ಕೇಡ ನ ಸಂವಹನದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತಾ  ವಿಧಾನ 

ಇಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿರನವ ಮಯಗಗಸ ಚಿಗಳ ಆಧಯರದ ಮೋಲೆ ಫೆೋರ್  ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್  ಕೆ ೋಡ (ಮನಖಾವಯಗಿ ಸಥಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ ಅಥಗವಯಗನವ 
ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿರಬೆೋಕನ) ಎಲಯಿ NBFC ಗಳು ಈ ಸನತೆ ತೋಲೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ದಿನ್ಯಂಕದಿಂದ ಒಂದನ ತಿಂಗಳ ೆಳಗೆ ತಮಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅನ್ನಮೋದನ್ೆಯಂದಿಗೆ ಜಯರಿಗೆ 
ತರಬೆೋಕನ. NBFCಗಳು ಫೆೋರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಸಸ್ ಕೆ ೋಡ ಅನ್ನು ರಚಿಸನವ ಸಯವತಂತಾಯವನ್ನು ಹೆ ಂದಿರನತತವೆ, ಮಯಗಗಸ ಚಿಗಳ ವಯಾಪ್ಪತಯನ್ನು ಹೆಚಿುಸನತತವೆ ಆದರೆ ಮೋಲ್ಲನ್ 



 

 

ಮಯಗಗಸ ಚಿಗಳ ಆಧಯರವಯಗಿರನವ ಮನ್ೆ ೋಭ್ಯವವನ್ನು ಯಯವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾಗ ಮಯಡನವುದಿಲ್.ಿ ಯಯವುದಯದರ  ಇದದರೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ಯಲ್ನದಯರರ 
ಮಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಅವರ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೆೋಕನ. 

ಎಚ್) ವಾಯ ಪ್ಕ ಪ್ರ ಸರಣ ಮತ್ತಾ  ನಯಮಿತ ವಿಮರ್ಶಗ 

ವಿವಿಧ ಮಧಾಸಥಗಯರರ ಮಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಕಂಪನಿಯನ ತನ್ು ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರನವ ಮೋಲ್ಲನ್ ಫೆೋರ್  ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್  ಕೆ ೋಡ ಅನ್ನು ಹಯಕ್ಕೆ ಂಡಿರನತತದೆ. 
ಕಂಪನಿಯನ ತನ್ು ಸವಂತ ಅನ್ನಭವ ಮತನತ ಆರ್ ಬಐ ಹೆ ರಡಿಸಿರನವ ಹೆ ಸ ಮಯಗಗಸ ಚಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕವಯಗಿ ಅಗತಾವಿರನವಂತೆ ಕೆ ೋಡ ಅನ್ನು 
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸನತತದೆ ಹಯಗನ ಪರಿಷಕರಿಸನತತದೆ. 

ಐ) ಕಂಪ್ನಯು ವಿಧಿಸುವ ಅತಿಯಾದ ಬಡಿಿಯ ಬಗೆೆ  ದೂರುಗಳು 

ಸ ಕತ ಆಂತರಿಕ ತತವ, ಬಡಿಿದರವನ್ನು ನಿಧಗರಿಸನವ ವಿಧಯನ್, ಸಂಸಕರಣೆ ಮತನತ ಇತರೆ ಶ್ನಲ್ಕಗಳು ಯಯವುದಯದರ  ಇದದಲ್ಲ ಿಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಯನ 
ರಚಿಸನತತದೆ, ಹಯಗನ ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತನತ ಇತರ ಶ್ನಲ್ಕಗಳು ರಿಸರ್ವಗ ಬಯಾಂಕ ನಿಂದ ನಿಯಂತಿಾಸಲ್ಪಡದಿದದರ  ಅವುಗಳು ಹೆ ರೆಯಯಗಿಲ್ಿ ಎಂದನ 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳತತದೆ. 

ಜೆ) ಕಂಪ್ನಯು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕ ಬಡಿಿಯ ನಯಂತರ ಣ 

ನಿಧಿಯ ವೆಚ್ು, ಮಯರ್ಜಗನ್ ಮತನತ ರಿಸ್ಕ  ಪ್ಪಾೋಮಿಯಂ ಇತಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಂಪನಿಯನ ಬಡಿಿ ದರದ ಮಯದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಳತತದೆ 
ಮತನತ ಸಯಲ್ಗಳು ಮತನತ ಮನಂಗಡಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೆೋಕಯದ ಬಡಿ ಿದರವನ್ನು ನಿಧಗರಿಸನತತದೆ. 
ಬಡಿಿಯ ದರ ಮತನತ ಅಪ್ಯಯದ ಹಂತಗಳ ವಿಧಯನ್, ಅಂದರೆ. ಹಣಕಯಸಿನ್ ಸಯಮಥಾಗ, ವಾವಹಯರ, ವಾವಹಯರದ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬೋರನವ ನಿಯಂತಾಕ 
ವಯತಯವರಣ, ಸಪಧೆಗ, ಸಯಲ್ಗಯರನ್ ಇತಿಹಯಸ ಇತಯಾದಿ. ಮತನತ ವಿವಿಧ ವಗಗದ ಸಯಲ್ಗಯರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ು ಬಡಿಿದರವನ್ನು ವಿಧಿಸನವ ತಯಕ್ಗಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜಗ 
ನ್ಮ ನ್ೆಯಲ್ಲ ಿಸಯಲ್ಗಯರ ಅಥವಯ ಗಯಾಹಕರಿಗೆ ಮಂಜ ರಯತಿ ಪತಾದಲಿ್ಲ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೆೋಕನ ಮತನತ ಸಪಷಟವಯಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೋಕನ. ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತನತ ಅಪ್ಯಯಗಳ 
ಶೆಾೋಣಿಯ ವಿಧಯನ್ವನ್ನು ಸಹ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಲ್ಭಾವಯಗನವಂತೆ ಅಥವಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪತಿಾಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಟಿಸಬೆೋಕನ. ಬಡಿಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಯವಣೆಯಯದಯಗ 
ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಪಾಕಟಿಸಲಯದ ಅಥವಯ ಇತರ ಮಯದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಟಿಸಲಯದ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ವಿೋಕರಿಸಲಯಗನತತದೆ. 
ಬಡಿಿಯ ದರವು ವಯಷ್ಟಗಕ ದರಗಳಯಗಿರಬೆೋಕನ ಆಗ ಸಯಲ್ಗಯರನ್ನ ಖಯತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಯಗನವ ನಿಖರವಯದ ದರಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದಿರನತಯತನ್ೆ. 

ಕೆ) ಕಂಪ್ನಯೊಂದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ ಅಡಮಾನ ಸವ ತ್ತಾ ಗಳ ಮರುಸ್ತವ ಧಿೇನದ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ ೇಕರಣ 

ಕಂಪನಿಯನ ಸಯಲ್ಗಯರನ್ೆ ಂದಿಗಿನ್ ಒಪಪಂದ/ಸಯಲ್ ಒಪಪಂದದಲಿ್ಲ ಅಂತನಿಗಮಿಗತ ಮರನ ಸಯವಧಿೋನ್ದ ಷರತನತಗಳನ್ನು ಹೆ ಂದಿರಬೆೋಕನ, ಅದನ್ನು ಕಯನ್ ನ್ನಬದಧವಯಗಿ 
ಜಯರಿಗೆ ಳಿಸಬೆೋಕನ. ಕಂಪನಿಯನ ತನ್ು ಭದಾತೆ, ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ ಮತನತ ಅದನ್ನು ಜಯರಿಗೆ ಳಿಸನವ ಸಂಪೂಣಗ ಪಾಕ್ಾಯೆಯನ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತನತ 
ಪ್ಯರದಶ್ಗಕವಯಗಿರನತತದೆ ಎಂದನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕನ. ಗಯಾಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ಸ ಕತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಾವಹರಿಸಲ್ನ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಸಯಕಷನಟ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆಯೆೋ  
ಎಂದನ ಕಂಪನಿಯನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕನ. 
ಪ್ಯರದಶ್ಗಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ನ, ಒಪಪಂದದ/ಸಯಲ್ ಒಪಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತನತ ಷರತನತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ನಿಬಂಧನ್ೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬೆೋಕನ: 
- ಸಯವಧಿೋನ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಮದಲ್ನ ನ್ೆ ೋಟಿಸ್  ಅವಧಿ 
- ನ್ೆ ೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮನ್ಯು ಮಯಡಬಹನದಯದ ಸಂದಭಗಗಳು; 
- ಭದಾತೆಯನ್ನು ಸಯವಧಿೋನ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ವಿಧಯನ್; 
- ಆಸಿತಯ ಮಯರಯಟ್/ಹರಯರ್ಜನ್ ಮದಲ್ನ ಸಯಲ್ದ ಮರನಪ್ಯವತಿಗಯಗಿ ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ ನಿೋಡಲಯಗನವ ಅಂತಿಮ ಅವಕಯಶ್ದ  ಬಗೆೆ ನಿಬಂಧನ್ೆ; 
- ಸಯಲ್ಗಯರನಿಗೆ ಮರನಸಯವಧಿೋನ್ ನಿೋಡನವ ವಿಧಯನ್ ಮತನತ 
- ಆಸಿತಯ ಮಯರಯಟ್ / ಹರಯರ್ಜನ್ ವಿಧಯನ್. 

ಅಂತಹ ಷರತನತಗಳು ಮತನತ ನಿಯಮಗಳ ನ್ಕಲ್ನ್ನು ಸನತೆ ತೋಲೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಸಯಲ್ಗಯರರಿಗೆ ಲ್ಭಾವಯಗನವಂತೆ ಮಯಡಲಯಗನವುದನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ ಸಯಲ್ 
ಒಪಪಂದದ ಪಾತಿಯನ್ನು ಏಕರ ಪವಯಗಿ ಒದಗಿಸಬಹನದನ ಮತನತ ಸಯಲ್ ಒಪಪಂದದಲಿ್ಲ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಯದ ಎಲಯಿ ಆವರಣಗಳ ಪಾತಿಯನ್ನು ಸಯಲ್ಗಳ ಮಂಜ ರಯತಿ / 
ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಎಲಿ್ರಿಗ  ಒದಗಿಸನವುದನ ಅಂತಹ ಒಪಪಂದಗಳು/ಸಯಲ್ ಒಪಪಂದಗಳ ಪಾಮನಖ ಅಂಶ್ವಯಗಿರನತತದೆ. 

ಎಲ್) ಗ್ರರ ಹಕರ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತಾ  ಕೊಂದುಕರತೆಗಳು 

ಕ್ನ್ಯರಯ ಕಯಾಪ್ಪಟ್ಲ್ ದೃಢವಯದ ಕನಂದನಕೆ ರತೆ ಪರಿಹಯರ ಕಯಯಗವಿಧಯನ್ವನ್ನು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಗಯಾಹಕರ ಕನಂದನಕೆ ರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ನ, 
ಕ್ನ್ಯರಯ ಕಯಾಪ್ಪಟ್ಲ್ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಹನ್ದ ಬಹನ ಚಯನ್ೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಪಟಿಟ ಮಯಡಲಯದ ಯಯವುದೆೋ ವಿಧಯನ್ದ ಮ ಲ್ಕ ಗಯಾಹಕರನ 
ದ ರನ್ನು ಸಲಿ್ಲಸಬಹನದನ ಅಥವಯ ಕಂಪನಿಯ ಸೆೋವೆಯ ಬಗೆೆ ತಮಮ ಅಸಮಯಧಯನ್ವನ್ನು ವಾಕತಪಡಿಸಬಹನದನ: 
 
 1. ಕಂಪನಿ ಸೆೋವಯ ಕೆೋಂದಾಕೆಕ ಹೆ ೋಗಿ, ಮತನತ ಹಬ ಮಯಾನ್ೆೋಜರ್ ಜೆ ತೆ ಮಯತನ್ಯಡಿ. 

2. ಟೆ ೋಲ್-ಫ್ಾೋ ಕಸಟಮರ್ ಕೆೋರ್ ಸಂಖೆಾ 1800-103-2683 ಗೆ ಕರೆ ಮಯಡಿ ಮತನತ ನ್ಮಮ ಕಸಟಮರ್ ಕೆೋರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜೆ ತೆ ಮಯತನ್ಯಡಿ. 



 

 

3. help@kinaracapital.com ಗೆ ಗಯಾಹಕರ ಸಮಸೆಾಗಳನ್ನು ಇಮೋಲ್ ಮಯಡಿ 

4. ನ್ಮಮ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ್ಲ ದ ರನ ಸಲಿ್ಲಸಿ - www.kinaracapital.com/contact-us/ 

5. ನ್ೆ ೋಂದಯಯಿತ ಕಚೆೋರಿಗೆ ಪತಾಗಳು ಅಥವಯ ನ್ೆ ೋಟಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ: 

ನ್ೆ ೋಂದಯಯಿತ ಕಚೆೋರಿ ವಿಳಯಸ: 

ಕಸಟಮರ್ ಕೆೋರ್ ಅಧಿಕಯರಿ 

ಕ್ನ್ಯರಯ ಕಯಾಪ್ಪಟ್ಲ್, 

ನ್ಂ. 50, ಎರಡನ್ೆೋ ಮಹಡಿ, 100 ಅಡಿ ರಸೆತ, HAL 2ನ್ೆೋ 

ಹಂತ (ಡಿಫೆನ್್ ಕಯಲೆ ೋನಿ), 

ಇಂದಿರಯನ್ಗರ, ಬೆಂಗಳ ರನ, ಕನ್ಯಗಟ್ಕ 560038 

ಗಯಾಹಕನ್ನ ಸಮಂಜಸವಯದ ಸಮಯ ಕಯದ ನ್ಂತರ, ತನ್ು ಸಮಸೆಾ ಇನ್ ು ಬಗೆಹರಿಸಲಯಗಿಲ್ಿ ಅಥವಯ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ಪತ ನಿೋಡನವಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಲಯಗಿಲ್ಿ ಎಂದನ 
ಭ್ಯವಿಸಿದರೆ ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಕಂಪನಿಯ ಎಸಕಲೆೋಷನ್  ಮಯಾಟಿಾಕ್ ಪಾಕಯರ ಸಮಸೆಾಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೆ ಳಿಸಬಹನದನ. 



 

 

 

Customer 
Grievance 

Escalation Matrix 

Leve
l 

Name of

 the 
Officer 

Contact Details Designatio
n 

Level 1 Narendra 
Laxman Pakhare 

Phone No: 6364464958 
Email: 
managercustomercare@kinaracapital.com 

Manager-Customer 
Care 

Level 2 Riji K 
Phone No: 6364464953 
Email:headcustomercare@kinaracapital.co
m 

Head - Customer Care 

Level 3 
Mohan
 
K 
Pattabhirama

n 

Phone No: 6364464957 
Email: nodalofficer@kinaracapital.com 

Head IQA, 
Principal Nodal 
Officer 

Level 4 Thirunavukkarasu R 
Phone No: 6364464955 
Email: 
chiefnodalofficer@kinaracapital.com 

Chief 
Operating 
Officer & 
Director of the 
Board 

 

Level 5: 4 ನ್ೆೋ ಹಂತದ ದ ರಿನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಯದ ಪಾತಿಕ್ಾಯೆಯಿಂದ ಗಯಾಹಕರನ ಅಸಮಯಧಯನ್ ಹೆ ಂದಿದ  ಅಪರ ಪದ ಸನಿುವೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತನತ ಸಲಿ್ಲಸಿದ 1 ತಿಂಗಳ ೆಳಗೆ ಸಮಸೆಾಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದದರೆ, ಗಯಾಹಕರನ ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಿದ ವಿವರಗಳಂತೆ NBFC ಒಂಬನಡ್ ಮನ್ ಗೆ 
ಬರೆಯಬಹನದನ: 

 

 
Sl. 

No. 

Centre Address of the Office of NBFC 

Ombudsman 

Area of Operation 

1 Chennai C/o Reserve Bank of India Fort Glacis, 

Chennai 600 001 STD Code: 044 

Telephone No: 25395964 

Fax No: 25395488 

Email: ms.nbfcochennai@rbi.org.in 

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar 

Islands, Karnataka, Andhra Pradesh, 

Telangana, Kerala, Union Territory of 

Lakshadweep and Union Territory of 

Puducherry 

2 Mumbai C/o Reserve Bank of India RBI Byculla 

Office Building Opp. Mumbai Central 

Railway Station Byculla, Mumbai-

400008 

STD Code: 022 

Telephone No :2300 1280 

Fax No: 23022024 

Email: ms.nbfcomumbai@rbi.org.in 

Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya 

Pradesh, Chhattisgarh, Union 

Territories of Dadra and Nagar Haveli, 

Daman and Diu 
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