
 

 

సరసమ ైన ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్ 

మ ుందుమాట 

కినారా క్యా పిటల్, చిన్న  వా్య పార వా్ వ్సా్థపకులకు అనువైన్, వేగవ్ంతమైన్ కొలేటరల్ లేని రుణాలను అందంచే ఒక అగ్గగామి 

ఫిన్టెక్ NBFC. ఈ సేవ్ల ద్వా రా, కినారా క్యా పిటల్, భారతదేశంలో చిన్న గా ఉన్న  MSME రంగానికి ఆర్థకా చేయూతనిస్తంద. ఆ దశగా, 

వ్ర్థక ంగ్ క్యా పిటల్ మర్థయు ఆసెట్స్  పర్చే జ్ అవ్సరాల కోసం INR 1-30 లక్షల పర్థధిలో కినారా క్యా పిటల్ రుణాలను అందస్తంద. 

MSME రంగంలో మైగ్కోఫైనాన్్  మర్థయు కమర్థయిల్ క్యా పిటల్ ల మధ్ా  ఉన్న  గాా ప్ ను కినారా క్యా పిటల్ పూర్థస్తంద. సంభావ్ా  

రుణగ్గహీతలకు రుణాలు ఇవా్ డానికి, వివిధ్ బ్ా ంకులు మర్థయు ఇతర ఆర్థకా సంసలా నుండి నిధులు సేకర్థంచబడతాయి. 

నాన్-బ్ా ంకింగ్ ఫైనానియిల్ కంపెనీలకు (NBFCలు) జారీ చేసిన్ ర్థజర్వా  బ్ా ంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) వ్యర్థ మాసటర్వ సరుక ా లర్వ DNBR 

(PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 గ్పక్యరం, జూలై 01, 2015 నాటి ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టస్ కోడ్ ను అనుసర్థంచే ఈ వివ్రణ గ్పక్యరం, బోరుు 

డైరెక టరుు, విసేజ్ హోల్ుంగ్్  అండ్ ఫైనాన్్  ప్రైవేట్స ల్మిటెడ్ (“కంపెనీ”) కోసం ఒక ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టసెస్ కోడ్ ను స్వా కర్థంచారు. 

 

 పరచియుం 

ర్థజర్వా  బ్ా ంక్, సెపెటంబర్వ 28, 2006 నాటి సరుక ా లర్వ ను అనుసర్థంచి, రుణ వా్య పారం చేస్తన్న  అనిన  NBFC లు స్వా కర్థంచాల్్ న్ 

ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టసెస్ కోడ్ (FPC) ై మారగదరశ క్యలను జారీ చేసింద. ఈ మారగదరశ క్యలు, మిగిల్న్ వ్యటితో కల్పి, లోన్్  గుర్థంచిన్ 

నిబంధ్న్లు మర్థయు షరతుల సరైన్ డిస్క్క ోజర్వ్  నీ, అలాగే సరళమైన్ ర్థకవ్రీ పదధతిని అనుసర్థంచే స్థధారణ సూగ్తాలను కవ్ర్వ 

చేస్థతయి.  NBFCలలో ఇటీవ్ల్ పర్థణామాలను మర్థయు వేగవ్ంతమైన్ వ్ృదధనీ దృష్టటలో ఉంచుకుని అవి సవ్ర్థంచబడాుయి. 

లక్ష్యుం 

విసేజ్ హోల్ుంగ్్  అండ్ ఫైనాన్్  ప్రైవేట్స ల్మిటెడ్ (‘కంపెనీ’) యొకక  గ్పధాన్  వా్య పారం, వా్ కుతలకు / చిన్న  వా్య పారవేతతలకు వ్యర్థ 

వా్య పారాలను గ్పారంభంచటానికి లేద్వ వ్యర్థ గ్పస్తత వా్య పారాలను మెరుగుపరుచుకోవ్డానికి రుణాలను అందజేయడం. ఈ కోడ్ 

యొకక  లక్షా ం ముఖ్ా ంగా మా కసటమర ుందర్థతో నాా యమైన్ మర్థయు పారదరశ కమైన్ సంబంధాలను కల్గి ఉండడం. కసటమరుు మా  

ఉతప తుతల గుర్థంచి మర్థయు సంస ా విధించే వివిధ్ ఛార్జరీ లల గుర్థంచి మంచి అవ్గాహన్ కల్గి ఉండటానికి కూడా ఇద 

ఉపయోగపడుతుంద. 

గ్కింద పేర్కక న్న  ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టసెస్ కోడ్ని కంపెనీ అనుసర్థంచాల్. ఈ కోడ్ యొకక  గ్పధాన్ లక్ష్యా లు: 

o కసీమరలతో ఏరపడే సుంబుంధాలలో కనీస పమాాణాలను ప్రట ుంచడుం ద్ాారర న్ాయయమ ైన పదధతులను ప్ర ా తసహ ుంచడుం; 
o కుంపెనీ సేవల నుుండి న్ాయయబదదుంగర ఏమి ఆశుంచవచ్చో  కసీమర్ పూరిిగర అరథుం చ్ేసుకున్ేలా ప్రరదరశకతను పెుంచడుం; 
o ధిక ఆపరేట ుంగ్ పమాాణాలను సరధిుంచడానికి్ ఆరచగ్యకరమ ైన ప్ర టీ ద్ాారర మారకెట్ శకుి లను ప్ర ా తసహ ుంచడుం; 
o కసీమర్ మరియ  కుంపెనీ మధ్య సరళమ ైన మరియ  సహృదయ సుంబుంధాలను ప్ర ా తసహ ుంచడుం; మరియ  
o కసీమరలలో విశ్రాసరనిి పెుంప్ ుంద్ిుంచడుం 

 
పధాాన పరిశీలనలు 

దగువ్న్ ఆమోదంచబడిన్ ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టసెస్ కోడ్, ై న్ పేర్కక న్న  RBI సరుక ా లర్వలో నిర్చశేంచబడిన్ ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టసెస్ కోడ్ ఫర్వ NBFCs 

లోని మారగదరశ క్యలకు అనుగుణంగా ఉంద. 

ఫయెిర్ ప్రాక్టీససె్ క్ోడ్ 

మా కంపెనీ వా్య పారం, గ్పస్తత చటటబదధమైన్ మర్థయు నియంగ్తణా నిబంధ్లన్లకు అనుగుణంగా, సమరతా, కసటమర్వ 

ఓర్థయంటేషన్ మర్థయు క్యర్కప ర్చట్స గవ్రెన న్్  సూగ్తాలై తగిన్ దృష్టటతో, నిరా హంచబడుతుంద. అదన్ంగా, కంపెనీ తన్ 

పనితీరులో ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టసెస్ కోడ్కు కట్టటబడి ఉంట్టంద. 

ప్రలస/ీ ప్రాససె్/ మారగదరశక్రలు మరియ  ప్రాససె్ విధానుం 



 

 

గ్పధాన్ అంశాలు: 

a) రుణాల దరఖాస్తులు మరియు వాటి ప్రాసెసింగ్ 

▪ రుణగ్రహీతకు సుంబుంధిుంచిన అనిి రక్రల సమాచ్ారరలు, సరథ నిక భాషలో లేద్ా రుణగ్రహీత అరథుం చ్ేసుకుని భాషలో మాతమా ేఉుండాలి 

▪ రుణ దరఖాసుి  ఫరమ్లలో, రుణగ్రహీత ఆసకిి్ని పభాావితుం చ్ేసే విధ్ుంగర, అవసరమ ైన మ ఖయ సమాచ్ారుం ఉుండాలి. అుందులో వరరికి్ అరథమయియయ 
విధ్ుంగర, ఇతర NBFCలు అుంద్ిుంచ్ే నిబుంధ్నలు మరియ  షరతులతో ప్ర లికను కూడా చూపవచుో. అటువుంట  సమాచ్ారరనిి తెలుసుకుని 
రుణగ్రహీత నిరణయుం తీసుక్ోవచుో. రుణ దరఖాసుి  ఫరమ, ఆ ఫరమ్తో ప్రటుగర సమరిపుంచ్ాలిసన డాకుయమ ుంటల ను కూడా పేరకెనవచుో. 

▪ అనిి రుణ దరఖాసుి లకూ డిజిటల్ గర రసీదు ఇవాబడుతుుంద్.ి 
▪ కుంపెనీ రుణ దరఖాసుి లను సహేతుకమ ైన వయవధిలో ధ్ృవీకరిసుి ుంద్ి. 
▪ ఒకరి దరఖాసుి ను తిరసెరిుంచడానికి్ గ్ల క్రరణాలను కుంపెనీ ఆ దరఖాసుి ద్ారు కు తెలియజేసుి ుంద్ి. 

 

b) లోన్ అప్రైజల్ మరియు నిబింధనలు/షరతులు 

కంపెనీ రుణగ్గహీతకు ర్జసా్థనిక భాషలో లేద్వ రుణగ్గహీత అరంా చేస్కునే భాషలో, ఆమోదంచబడిన్ రుణ మొతాతనిన , వ్యర్థకి వ్డ్డు ర్చట్ట 

మర్థయు అద వ్ర్థ తంప చేసే పదధతులతో కూడిన్ నిబంధ్న్లు మర్థయు షరతులతో సహా, ల్ఖితపూరా కంగా, ఆమోద పగ్తం లేద్వ 

ఇతరగ్తాల దా్వ రా తెల్యజేస్తంద.అలాగే, అదన్ంగా విధించబడే ఏదైనా జర్థమానా వ్డ్డు వివ్రాలు, రుణగ్గహీతకు 

గ్వ్యతపూరా కంగా సప షటంగా హైలైట్స చేయబడతాయి. రుణగ్గహీత ఈ నిబంధ్న్లు మర్థయు షరతులనిన ంటినీ ఆమోదంచిన్ 

విషయం కంపెనీ ఫైల్్  లో ఉంచబడుతుంద. 

c) రుణాల పింపిణీ, నిబింధనలు మరియు షరతులలో మారుు లతో సహా  

కంపెనీ, తన్ రుణగ్గహీతలందర్థక్ట, చెల్ుంపు షెడా్య ల్, వ్డ్డు ర్చట్టు, సరాీ స్ ఛారీలలు, ముందస్త చెల్ుంపు ఛారీలలు మొదలైన్ వ్యటితో 

సహా నిబంధ్న్లు మర్థయు షరతులలో జర్థగిన్ ఏదైనా మారుప  గుర్థంచి కూడా, ర్జసా్థనిక భాషలో లేద్వ రుణగ్గహీత అరంా చేస్కునే 

భాషలో తెల్యజేసూత , నోటీస్ను ఇస్తంద. అలాగే, వ్డ్డు ర్చట్టు మర్థయు ఛారీలల గుర్థంచిన్ నిర ణయాలు, భవిషా తుతను దృష్టటలో 

ఉంచుకుని తీస్కోబడతాయి. ఈ విషయం గుర్థంచిన్ నిబంధ్న్ రుణ ఒపప ందంలో పందుపరచబడుతుంద. 

చెల్ుంపును రీక్యల్/ వేగవ్ంతం చేయాలనే నిర ణయం, లేద్వ ఒపప ందం కింద పనితీరు కూడా రుణ ఒపప ంద్వనికి అనుగుణంగా 

ఉంట్టంద. 

కంపెనీ తన్ పూర్థత బక్యయిలను తిర్థగి చెల్ుంచిన్ తరాా త, లేద్వ తన్ రుణగ్గహీతల ైన్ కల్గి ఉన్న  ఏదైనా చటటబదధమైన్ హకుక  

లేద్వ ఏదైనా ఇతర ర్జ ుయి్ కోసం ఉన్న  తాతాక ల్క హకుక లకు లోబడి ఉన్న  రుణం యొకక  బక్యయి మొతాతనిన  తెలుస్కున్న  

తరాా త, అనిన  సెకూా ర్థటీలను విడుదల చేస్తంద. అట్టవ్ంటి సెట్స ఆఫ్ హకుక  ఉపయోగించటానికి ముందు, కంపెనీ, మిగిల్న్ 

ర్జ ుయి్్  గుర్థంచీ, మర్థయు సంబంధిత ర్జ ుయి్ సెటిల్/చెల్ుంచబడే వ్రకు సెకూా ర్థటీలను ఉంచుకోవ్డానికి కంపెనీకి అర హత 

ఉన్న  షరతుల గుర్థంచిన్ పూర్థత వివ్రాలతో రుణగ్గహీతకు నోటీస్ ఇస్తంద. 

d) సాధారణ అింశాలు 

o కుంపెనీ రుణ ఒపపుందుం యొకె నిబుంధ్నలు మరియ  షరతులలో ఇవాబడిన సమయాలలో తపప, రుణగ్రహీత వయవహారరలోల  జోకయుం చ్ేసుక్ోదు 
(రుణగ్రహీత ఇుంతకు మ ుందు ద్ాచి ఉుంచిన ఏద్ెైన్ా క్ొతి సమాచ్ారుం, కుంపెనీ దృష్టీ కి్ వసేి  తపప). 

o రుణ నిబుంధ్నలు మరియ  షరతులలో జరిగిన ఏవ ైన్ా మారుపలు, రుణ పుంపటణీ తరరాత, రుణగ్రహీత(ల)కి్ సకరముంగర తెలియజేయబడతాయి. 
అలాగే, అనిి మారుపలు భవిషయతుి ను దృష్టీలో ఉుంచుకుని మాతమాే చ్ేయబడతాయి. 

o కుంపెనీ అనిి రుణ ఉతపతుి ల యొకె మ ఖయమ ైన వివరరలను తన వ బ్సెైట్్ లో  పచాురిసుి ుంద్ి. 
o వడడీ  రేటుల  మరియ  రిస్ె్ల సరథ యికి్ సుంబుంధిుంచిన విధానుం కుంపెనీ వ బ్సెైట్్ లో అుందుబాటులో ఉుంటాయి. వడడీ  రేటల లో మారుప రరగరన్ే, వ బ్సెైట్్ లోని 

సమాచ్ారుం అప్డేట్ చ్ేయబడుతుుంద్ి. 
o కుంపెనీ లోన్ పేపరుల /ఆసటి  పతాాలను సెుంటలా ైజీ్డ పదా్ేశ్రలలో (ఫెైర్ సేఫ్ పరరయవరణుంలో) ద్ాచి ఉుంచుతుుంద్ి. 
o రుణుం ఇచ్ేో విషయుంలో కుంపెనీ వయకిి్ జకుండర్, కులుం లేద్ా మతాల ఆధారుంగర ఎటువుంట  వివక్ష్నూ చూపదు. 
o కుంపెనీ అధిక్రరులు, కసీమరలతో అనిి వయవహారరలలో, రుణ ముంజూరుకు మ ుందు మరియ  తరువరత కూడా, కరమశక్ష్ణతో వయవహరిుంచడానికి్ తగిన 

ట్ైనైిుంగ్ ను ప్ ుందుతారు. 
o అపపప తీసుకుని అక్ ుంట్ ను బద్ిలీ చ్ేయమని రుణగ్రహీత నుుండి అభయరథనను సీాకరిుంచిన సుందరభుంలో, సమమతి లేద్ా మరేద్ెైన్ా అభయుంతరుం, ఉుంటే 

- అద్ి అభయరథన అుంద్ిన తేద్ీ నుుండి 21 రచజుల లోపప రుణగ్రహీతకు తెలియజేయబడుతుుంద్ి. అటువుంట  బద్లిీ చటాీ బదదుంగర ప్రరదరశక ఒపపుంద 
నిబుంధ్నలకు లోబడి ఉుంటుుంద్.ి 

o రుణాల రికవరీ విషయుంలో, ప్రలసీకి్ కటుీ బడి, కుంపెనీ ఎలాుంట  వేధిుంపపలకూ ప్రలపడదు – అుంటే అనవసర సమయాలోల  రుణగ్రహీతలను నిరుంతరుం 
ఇబబుంద్ి పెటీడుం, రుణాల రికవరీ క్ోసుం భయపెటీడుం వుంట వి చ్ేయదు. అయితే, రుణగ్రహీత(లు) బక్రయిలు చ్ెలిలుంచడుంలో ఆలసయుం లేద్ా డిఫరలీ 
చ్ేసటన సుందరభుంలో రుణగ్రహీత(ల)పెై అవసరమ ైన చటీపరమ ైన లేద్ా ఇతర సేకరణ సుంబుంధిత చరయలను తీసుక్ోవడుంలో కుంపెనీ వ నుక్రడదు. 



 

 

o కుంపెనీ జరిగిన ఏవ ైన్ా సరిలేని అుంశ్రలను కి్ుంద్ి విధాలలో వేగ్ుంగర మరియ  చురుగరగ  సరిద్ిదుద తుుంద్ి: 
1 - తపపపలను తారగర సరిద్ిదదడుం; 
2 – కుంపెనీ నిరేదశుంచిన కసీమర్ ఫిరాా దుల పర్థష్కక ర విధాన్ం పకా్రరుం కసీమర్ ఫటరరయదులను తారగర పరిషెరిుంచడుం; 
3 – కసీమరుల  అపపట క్ట మా సహాయుంతో సుంతృపటి  చ్ెుందకప్ర తే, వరరి ఫటరరయదును ఎలా మ ుందుకు తీసుక్కళ్లల లో మా కసీమరలకు  చ్ెపపడుం; 
4 - మా ప్ రప్రటు క్రరణుంగర వరిిుంచబడిన ఏవ ైన్ా ఛారీీలను తిరిగి చ్ెలిలుంచడుం. 

 

e) బోరుు డైరెక్ టర ల బాధయ త 

కంపెనీ బోరుు డైరెక టరుు, సంసకాి అవ్సరమైన్ కసటమర్వ ఫిరాా దు పర్థష్కక ర విధానానిన  కూడా నిర్చశేంచాల్. సంస ాక్యరా నిరాా హకుల 

నిర ణయాల వ్లన్ ఉతప న్న మయా్య  అనిన  వివ్యద్వలు కనీసం ఒక ర్జసా్థయి ై వ్రకు వెళ్లు పర్థషక ర్థంచబడేలా అట్టవ్ంటి పర్థష్కక ర 

యంగ్తాంగం చూస్కోవ్యల్. బోర్వు డైరెక టరుు ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టసెస్ కోడ్ యొకక  పాటింపును, మర్థయు వివిధ్ నిరా హణ ర్జసా్థయిలలో ఫిరాా దు 

పర్థష్కక ర యంగ్తాంగం యొకక  పనితీరును క్యలానుగుణంగా సమీక్షంచవ్లసి ఉంట్టంద. అట్టవ్ంటి సమీక్షల యొకక  సమిి ళ్లత 

నివేదక నిర్చశేంచిన్ విధ్ంగా గ్కమ వ్ా వ్ధులలో బోరుు కు సమర్థప ంచబడాల్. 

f) ఫిర్యయ దు పరిషా్క ర అధికారి 

కంపెనీ తన్ శాఖ్లలో/ వా్య పార లావ్యదేవీలు జర్థగే గ్పదేశాలలో కింద వ్యటిని గ్పదర్థశ ంచాల్: 

o ఫటరరయదు పరిష్రెర అధిక్రరి పేరు మరియ  సుంపదా్ిుంపప వివరరలు 
o ఒక న్ ల వయవధిలో ఫటరరయదు/వివరదుం పరిషెరిుంచబడని పక్ష్ుంలో, కసీమర్ కి్ుంద ఉని పేరరగరర ఫ్ (L) పకా్రరుం ఫటరరయదు సరథ యిని పెుంచవచుో. అలాగే, 

ఫటరరయదుద్ారు పరిష్రెరుంతో సుంతృపటి  చ్ెుందకప్ర తే, కసీమర్ ఈ అధిక్రరులకు అపీపల చ్ేయవచుో: కుంపెనీ రిజిసీరీ్ క్రరరయలయానిి తన అధిక్రర 
పరిధిలో కలిగి ఉుండే RBI ప్రాుంతీయ క్రరరయలయ పరయవేక్ష్ణ విభాగ్ (NBFCs) ఇన్-చ్ారీ్ అధిక్రరి లేద్ా ఈ ఫటరరయదుల క్ోసమే RBI చ్ేత 
నియమిుంచబడిన NBFC ఫటరరయదు అధిక్రరులు 

 

g) ఫెయిర్ ప్రాక్ట టస్ కోడ్ ని తెలియచేసే భాష మరియు పదదతి 

అనిన  NBFCలు, తమ బోరుుల ఆమోదంతో, ైన్ వివ్ర్థంచిన్ మారగదరశ క్యల ఆధారంగా నిరాధ ర్థంచబడిన్ ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టస్ కోడ్ ను 

(వీలైతే ర్జసా్థనిక భాషలో లేద్వ రుణగ్గహీత అరంా చేస్కున్న  భాషలో) అమలులోకి తీస్కురావ్యల్. ఈ సరుక ా లర్వ యొకక . ఈ 

మారగదరశ క్యల పర్థధిని విసతృత పరుసూత  ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టస్ కోడ్ను రూపందంచే సేా చఛ ను NBFCలు కల్గి ఉంటాయి, అయితే ై 

మారగదరశ క్యల అంతరీ ున్ సూూ ర్థ తని అద ఏ విధ్ంగానూ తాా గం చేయకూడదు. ఈ కోడ్ ను, వివిధ్ వ్యటాద్వరుల సమాచారం కోసం, 

సంస ాకి ఉన్న  ఏదైనా వెబ్సైట్సలో ఉంచాల్. 

h) విసుృత సమాచార వాయ పిు మరియు కాలానుగుణ సమీక్ష 

వివిధ్ వ్యటాద్వరుల సమాచారం కోసం కంపెనీ తన్ వెబ్సైట్సలో ైన్ పేర్కక న్న  ఫెయిర్వ గ్పాక్ట టసెస్ కోడ్ను ఉంచాల్. 

కంపెనీ, తన్ సంత అనుభవ్ం మర్థయు RBI ఆ దశగా జారీ చేసిన్ ఏవైనా తాజా మారగదరశ క్యల అనుస్థరం, క్యలానుగుణంగా 

అవ్సరమయా్య  కోడ్ను సమీక్షస్తంద, మర్థయు మెరుగుపరుస్తంద. 

i) క్ింపెనీ వసూలు చేసే అధిక్ వడ్డు గురిించిన ఫిర్యయ దులు 

వ్డ్డు ర్చటును, అలాగే గ్పాసెసింగ్ మర్థయు ఏవైనా ఇతర ఛారీలలను నిరాధ ర్థంచడానికి, తగిన్ అంతర గత సూగ్తాలను మర్థయు 

విధానాలను కంపెనీ నిర్చశేంచాల్. అలాగే వ్డ్డు ర్చటును మర్థయు ఇతర ఛారీలలను ర్థజర్వా  బ్ా ంక్ నియంగ్తించన్పప టిక్ట, కంపెనీ అవి 

అధికంగా లేవ్ని చూస్కోవ్యల్. 

j) క్ింపెనీ వసూలు చేసే అధిక్ వడ్డు నియింప్రతణ 

కంపెనీ, నిధుల వినియోగం, మార్థలన్ మర్థయు ర్థస్క  గ్ీమియం, వ్ంటి సంబంధిత అంశాలను పర్థగణన్లోకి తీస్కునే ఒక వ్డ్డు ర్చట్ట 

మోడల్ ను అవ్లంబిసూత , రుణాలు మర్థయు అడాా న్్  ల కోసం వ్సూలు చేయాల్్ న్ వ్డ్డు ర్చట్టను నిర ణయించాల్. 

వ్డ్డు ర్చట్ట మర్థయు ర్థస్క  ర్జసా్థయిల విధాన్ం, అంటే, సంస ాఆర్థకా బలం, వా్య పారం, వా్య పారానిన  గ్పభావితం చేసే నియంగ్తిత 

వ్యతావ్రణం, పోటీ, రుణగ్గహీత యొకక  గత చర్థగ్త మొదలైన్వి, అలాగే వివిధ్ ర్జసా్థయిల రుణగ్గహీతల నుంచి వేరా్చ రు వ్డ్డు ర్చట్టను 

వ్సూలు చేయడానికి గల క్యరణాలను కూడా రుణగ్గహీతకు లేద్వ కసటమర్వ కు దరఖాస్త ఫా్ లో తెల్యజేయబడాల్, మర్థయు 

మంజూరు లేఖ్లో సప షటంగా ఉంచబడాల్. వ్డ్డు ర్చట్టు మర్థయు ర్థస్క ల ర్జసా్థయికి సంబంధించిన్ విధానానిన  కూడా కంపెనీ వెబ్సైట్స 

లో అందుబ్ట్టలో ఉంచాల్ లేద్వ సంబంధిత వ్యరాతపగ్తికలలో గ్పచుర్థంచాల్. వెబ్సైట్సలో లేద్వ వేరెకక డైనా గ్పచుర్థంచబడిన్ ఈ 

సమాచారానిన , వ్డ్డు ర్చట్టు మార్థన్పుప డలాు  అపేుట్స చేయాల్. 

వ్డ్డు ర్చట్ట వ్యర్థకింగా ఉండాల్. తద్వా రా రుణగ్గహీత తన్ అకంట్స ై  విధించబడే ఖ్చిే తమైన్ ర్చట్ట గుర్థంచి తెలుస్కోగలుగుతారు. 

k) క్ింపెనీ ద్వా ర్య ఫైనాన్్  చేయబడిన తాక్ట్టట ఆస్తులను తిరిగి సాా ధీనిం చేస్తకోవడిం గురిించిన వివరణ 



 

 

కంపెనీ, రుణగ్గహీతతో కుదురేు కున్న  క్యంగ్టాక్ ట/ లోన్ ఒపప ందం, చటటబదధమైన్ అంతర్థన ర్థి త పున్ఃసా్థ ధీన్ నిబంధ్న్ను కల్గి 

ఉంట్టంద. కంపెనీ, తన్ సెకూా ర్థటీ, వ్యలుా య్యషన్ మర్థయు ర్థయలైజేషన్ లను అమలు చేసే పూర్థత గ్పగ్కియ నాా యంగా మర్థయు 

పారదరశ కంగా ఉండేలా చూస్కోవ్యల్. అలాగే, కసటమర ుతో గ్కమశక్షణతో వ్ా వ్హర్థంచేలా సిబబ ందకి తగిన్ ప్రైనింగ్ ఉండేలా 

కంపెనీ చూస్కోవ్యల్. 

పారదరశ కత కోసం, క్యంగ్టాక్ ట /రుణ ఒపప ందం యొకక  నిబంధ్న్లు మర్థయు షరతులలో కింద అంశాలకు సంబంధించిన్ 

నిబంధ్న్లు కూడా ఉండాల్: 

▪ సరాధీనుం చ్ేసుకున్ే మ ుందు ఇవరాలిసన న్ోటీసు వయవధి; 
▪ న్ోటీసు వయవధలిో మినహాయిుంచగ్ల పరిసటథతులు; 
▪ సెకూయరిటీ ని సరాధీనుం చ్ేసుకున్ే విధానుం; 
▪ ఆసటి  యొకె వికరయుం/వేలుం మ ుందు రుణుం తిరిగి చ్ెలిలుంచ్ేుందుకు రుణగ్రహీతకు ఇవరాలిసన చివరి అవక్రశుం గ్ రిుంచిన నిబుంధ్న; 
▪ రుణగ్రహీత ఆసటిని పపనఃసరాధీనుం చ్ేసుకున్ే విధానుం, మరియ  
▪ ఆసటి  యొకె వికరయుం / వేలుం పకిా్రయ. 

 

కంపెనీ రుణ ఒపప ందం యొకక  క్యీ ని మర్థయు, అట్టవ్ంటి క్యంగ్టాక్ ట /రుణ ఒపప ంద్వలలో క్టలకమైన్ భాగం అయా్య  రుణ 

ఒపప ందంలో కోట్స చేయబడిన్ గ్పతి ఎన్ర్జకోుజర్వ యొకక  క్యీ రుణాల మంజూరు/వితరణ సమయంలో అందరు రుణగ్గహీతలకు 

అందచేయబడుతుందని తెల్యజేసే నిబంధ్న్లు మర్థయు షరతుల క్యీని ఒక సరుక ా లర్వ లాగా రుణగ్గహీతలకు 

అందుబ్ట్టలో ఉంచాల్. 

l) క్సటమర్ సమసయ లు మరియు ఫిర్యయ దులు 

కినారా క్యా పిటల్, ఒక శకి తవ్ంతమైన్ ఫిరాా దు పర్థష్కక ర యంగ్తాంగానిన  కల్గి ఉంద. కసటమర్వ ఫిరాా దులను సమరవా్ంతంగా 

పర్థషక ర్థంచేందుకు, కినారా క్యా పిటల్ కింద వివ్ర్థంచిన్ విధ్ంగా పలు కమా్య నికేషన్ ఛానెల్లను అందచేస్క్తంద. కింద ఇవ్ా బడిన్ 

జాబితా లోని ఏ పదధతి ద్వా రా అయినా కసటమర్వ తన్ ఫిరాా దును లేవ్నెతతవ్చుే  లేద్వ కంపెనీ ై తమ అసంతృపితని వా్ క తం 

చేయవ్చుే : 

1. తమ సరీాస్ హబ్కి్ వ ళ్లల, హబ మేన్ేజర్్ తో మాటాల డవచుో. 
2. టోల-ఫీా కసీమర్ కే్ర్ నుంబర్ 1800-103-2683 కి్ క్రల చ్ేసట మా కసీమర్ కే్ర్ ఏజకుంట్్ తో మాటాల డవచుో. 
3. కసీమర్ help@kinaracapital.com వదద  సమసయలను మాకు ఇమ యిల చ్ేయవచుో 

4. మా వ బ్సెైట్్లో ఫటరరయదు చ్ేయవచుో – www.kinaracapital.com/contact-us/  

5. మా రిజిసీరీ్ క్రరరయలయానికి్ లేఖలు లేద్ా న్ోటీసులు పుంపవచుో: 
 

రిజిసీరీ్ క్రరరయలయ చిరున్ామా: 
కసీమర్ కే్ర్ 
కి్న్ారర క్రయపటటల | విసరజ్డ హో లీిుంగ్స అుండ్ ఫెైన్ాన్స పెైవైేట్ లిమిట్డ్ 
నుం 50, రకుండవ అుంతసుి , 
100 అడుగ్ ల రహద్ారి, HAL 2 వ దశ, 

 

ఇుంద్ిరరనగ్ర్, బ ుంగ్ళూరు, కరరణ టక 560038ఒక సమంజసమైన్ సమయం పాట్ట వేచి ఉన్న  తరాా త, కసటమర్వ తన్ సమసా  

పర్థషక ర్థంచబడలేదని, లేద్వ సంతృపితకరమైన్ పర్థష్కక రం దొరక లేదని భావిసేత, అతను / ఆమె కంపెనీ ఎసక లేషన్ మాా గ్టిక్్  

గ్పక్యరం ఆ సమసా ను ై ర్జసా్థయికి తీస్కుని వెళళ వ్చేు . 

mailto:help@kinaracapital.com
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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: 

4వ సరథ యి ఎసెలేషన్ అుంద్ిుంచిన పాతిసపుందనతో కసీమర్ సుంతోషుంగర లేనపపపడు మరియ  సమరిపుంచిన 1 న్ లలోపప సమసయ 
పరిషెరిుంచనపపడు, కసీమర్, NBFC ఫటరరయదు అధిక్రరులకు, కి్ుంద్ి విధానుం పకా్రరుం ఫటరరయదు చ్ేయవచుో: 

 

 

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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