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ನ್ಯಾಯೀಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆ 

 

1. ಪರಿಚಯ, ಉದ್ದ ೀಶಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಅಪ್ಲ ಕೇಶನ್ಸ 

ಪೂನ್ಯವಾಲಾಲಾ ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಫೈನ್ಯನ್್  ಲಿಮಟೆಡ್ (ಹಿೊಂದೆ, ಮಾಯ ಗ್ರಾ  ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಫೈನ್ಯನ್್  ಲಿಮಟೆಡ್) 

(ಇನ್ನು  ಮೊಂದೆ "ಕಂಪನಿ" ಅಥವಾ "ನ್ಯವು" ಎೊಂದು ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾಗುತಿದೆ) ಈ ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸ 

ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ("ಎಫ್ಪ್ಲಸಿ" ಅಥವಾ "ಕೋಡ್") ರೂಪ್ಲಸಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದುದ ,  ತನು  

ಗ್ರಾ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಯು ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸ 

ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ್ರಗಿ ಇದು ತತವ ಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಸುತಿದೆ. 17ನೇ ಫೆಬಾ ವ್ರಿ 2021 ರಂದು 'ಬಾಯ ೊಂಕ್ತೊಂಗ್ ಅಲಿದ 

ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ- ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಫೈನ್ಯನ್್  ಕಂಪನಿ (ರಿಸರ್ವಷ ಬಾಯ ೊಂಕ್) ನಿರ್ದಷಶನಗಳು, 2021' ಮೂಲಕ 

ಭ್ಯರತ್ೋಯ ರಿಸರ್ವಷ ಬಾಯ ೊಂಕ್ ("ಆರ್್ಬಿಐ") ಹೊರಡಿಸಿದ ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸ ಸಂಹಿತೆಯ 

ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ( "ಆರ್್ಬಿಐ ಎಚ್ಎಫ್ಸಿ 

ನಿರ್ದಷಶನಗಳು"). 

1.1 ನ್ಯಾಯೀಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆಯ ಉದ್ದ ೀಶಗಳು- ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಇಲಿಿಗೆ 

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ: 

a) ಗ್ರಾ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುವ್ಲಿಿ  ಕನಿರ್ಠ  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಹೊೊಂದಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಉತಿಮ 

ಮತಿ್ತ  ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳನ್ನು  ಉತಿೆೋಜಿಸುವುದು; 

b) ಪಾರದಶಷಕತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು, ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಗ್ರಾ ಹಕರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸಮಂಜಸವಾಗಿ 

ನಿರಿೋಕಿ್ತ ಸಬಹುದಾದ ಬಗೆೆ  ಉತಿಮ ತ್ಳುವ್ಳಿಕೆಯನ್ನು  ಹೊೊಂದಬಹುದು; 

c) ಹೆಚಿಿ ನ ಕಾಯಾಷಚರಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಸ್ಕಧಿಸಲು, ಸಪ ರ್ಧಷಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟೆು  

ಶಕಿ್ತಗಳನ್ನು  ಪ್ಾ ೋತ್್ಸ ಹಿಸಲು; 

d) ಗ್ರಾ ಹಕರು ಮತಿ್ತ  ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಮತಿ್ತ  ಸೌಹಾದಷ ಸಂಬಂಧವ್ನ್ನು  

ಉತಿೆೋಜಿಸಲು; 

e) ಗ್ರಾ ಹಕರು ಕಂಪನಿಯು ನಿೋಡುವ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಿರಿೋಕಿ್ತ ಸಬಹುದು ಎೊಂಬುದರ 

ಬಗೆೆ  ಉತಿಮ ತ್ಳುವ್ಳಿಕೆಯನ್ನು  ಹೊೊಂದಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುವುದು; 

f) ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಫೈನ್ಯನ್್  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯಲಿಿ  ವಿಶ್ವವ ಸವ್ನ್ನು  ಬೆಳೆಸಲು. 

g) ಮೊಂಗಡಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳಲಿಿ  ಕಾನೂನ್ನ ನಿಯಮಗಳ 

ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳು ಲು; 

h) ಸಪ ರ್ಧಷಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟೆು ಯ ಶಕಿ್ತಗಳನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಮತಿ್ತ  ಹೆಚಿಿ ನ 

ಕಾಯಾಷಚರಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಸ್ಕಧಿಸಲು ಪಾ ಯತ್ು ಸಲು; ಮತಿ್ತ  

i) ಗ್ರಾ ಹಕರ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಕಾಯಷವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸಲು. 

1.2 ಸಂಹಿತೆಯ ಬಳಕೆ- ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಪಾಾ ಡಕ್ು ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುರ್ದ ಗ್ರಾ ಪ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಫೋನಿನಲಿಿ  ಡಿಜಿಟಲ 

ಸ್ಕಲ ನಿೋಡುವ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ೋಸು  ಮೂಲಕ, ಇೊಂಟನೆಷಟ್್ನಲಿಿ  ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುರ್ದ 

ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಪಾಾ ಡಕ್ು ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತಿದೆ. 
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ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯ ೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಪಾ ತ್ನಿಧಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲಿಾ  

ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಅನವ ಯವಾಗುತಿದೆ. 

1.3 ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದ ರಿ - ನಿರ್ದಷಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ 

ಅನ್ನಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ದೂರುಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕ್ಯೊಂದುಕರತೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಚ್ಎಫ್ಸಿ ನಿರ್ದಷಶನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅಗತಯ ವಿರುವಂತೆ ಸೂಕಿ  ಕ್ಯೊಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾಯಷವಿಧಾನವ್ನ್ನು  ನಿವ್ಷಹಿಸುತಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನ್ನಸರಣೆ 

ಮತಿ್ತ  ನಿವ್ಷಹಣೆಯ ವಿವಿಧ ಮಟು ಗಳಲಿಿ  ಕ್ಯೊಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಷವಿಧಾನದ 

ಕಾಯಷನಿವ್ಷಹಣೆಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೋಲನೆ ಇದೆ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 

2. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ, ಮ್ಯಕೆ್ಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ತ್ತು  ಮ್ಯರಾಟಗಳು 

2.1 ಕಂಪನಿಯ ಎಲಿಾ  ಜಾಹಿೋರಾತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಪಾ ಚಾರದ ವ್ಸಿುಗಳು ಸಪ ರ್ು ವಾಗಿವೆ ಮತಿ್ತ  ವಾಸಿವಿಕವಾಗಿವೆ 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ನ್ಯವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತಿೆೋವೆ. 

2.2 ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಉತಪ ನು ದ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಹರಿಸುವ್ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುರ್ದ ಮಾಧಯ ಮ ಮತಿ್ತ  ಪಾ ಚಾರದ 

ಸ್ಕಹಿತಯ ದಲಿಿ  ಯಾವುರ್ದ ಜಾಹಿೋರಾತ್ನಲಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಬಡಿಿ  ದರದ ಉಲಿ್ೋಖವ್ನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು  

ನ್ಯವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳುು ತಿೆೋವೆ, ಇತರ ಶುಲಾ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಶುಲಾ ಗಳು ಅನವ ಯವಾಗುತಿವೆಯೇ 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಅದು ಸೂಚಿಸುತಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳ ಪೂಣಷ 

ವಿವ್ರಗಳನ್ನು  ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ 

ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ಇಡಲಾಗುತಿದೆ. 

2.3 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿಿ  ಯಾವುರ್ದ ಒೊಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ತಾ ೊಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಧಯ ಮದ ಮೂಲಕ 

ನ್ಯವು ಬಡಿಿ  ದರಗಳು, ಸ್ಕಮಾನಯ  ಶುಲಾ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಶುಲಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  (ದಂಡ ಶುಲಾ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿೆೋವೆ- 

(a)  ನಮಾ  ಎಲಿಾ  ಶ್ವಖೆಗಳಲಿಿ  ನೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು  ಹಾಕ್ಯವುದು; 

(b) ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ; 

(c)  ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ಮಾಹಿತ್; 

(d) ನಿಗದಿತ ಸಿಬಬ ೊಂದಿ / ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ. 

2.4 ಬೆೊಂಬಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ನ್ಯವು ಥಡ್ಷ ಪಾಟಷಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆದರೆ, ಅೊಂತಹ ಥಡ್ಷ 

ಪಾಟಷಗಳು ಗ್ರಾ ಹಕರ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  (ಅೊಂತಹ ಥಡ್ಷ ಪಾಟಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ 

ಲಭ್ಯ ವಿದದ ರೆ) ನ್ಯವು ಬಯಸುವ್ ಗೌಪಯ ತೆ ಮತಿ್ತ  ಭ್ದಾ ತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿವ್ಷಹಿಸುವ್ ಅಗತಯ ವಿರುತಿದೆ. 

2.5 ನ್ಯವು, ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ , ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪಡೆದ ಉತಪ ನು ಗಳ ವಿವಿಧ ವೈಶರ್ು ಯ ಗಳನ್ನು  ಸಂವ್ಹನ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಉತಪ ನು ಗಳು/ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಾ  ಇತರ ಉತಪ ನು ಗಳು 

ಅಥವಾ ಪಾ ಚಾರದ ಕಡುಗೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಅವ್ರು ಅೊಂತಹ ಮಾಹಿತ್/ಸೇವೆಯನ್ನು  ಮೇಲ 

ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಮಾ  ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ನೋೊಂದಾಯಿಸಿಕಳುು ವ್ ಮೂಲಕ ಸಿವ ೋಕರಿಸಲು 

ಒಪ್ಲಪ ಗೆಯನ್ನು  ನಿೋಡಿದದ ರೆ ಮಾತಾ  ತ್ಳಿಸಬಹುದು. 

2.6 ನ್ಯವು ಬೋಡಿಷನ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್್ಬಿಐ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಡೈರೆಕ್ು  ಸ್ಥಲಿಿೊಂಗ್ ಏಜೊಂಟ್್ಗಳು 

(ಡಿಎಸಎಗಳು)/ ಡೈರೆಕ್ು  ಮಾಕೆಷಟೊಂಗ್ ಏಜೊಂಟ್್ಗಳಿಗೆ (ಡಿಎೊಂಎಗಳು) ಮಾದರಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  

ಇರಿಸಿದೆದ ೋವೆ ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್, ನಮಾ  ಡಿಎಸಎಗಳಿಗೆ ನ್ಯವು ನಮಾ  ಸಂಹಿತೆಯ 



ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ್ಅಭ್ಯಯ ಸ್

ಸಂಹಿತೆ 

ಮೂಲ್ಸಂಚಿಕೆ್ದಿನ್ಯೊಂಕ: 15.07.2013 ಅನವ ಯವಾಗುವ್್ದಿನ್ಯೊಂಕ: 

19.10.2022 

ರಿವ್ಯಯ ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ: 08.05.2019, 22.01.2020, 
29.01.2021,  31.01.2022 and 19.10.2022 

ವ್ರ್ಷನ್್ನಂಬರ್: 6.0 

 
 

್ಪುಟ 4 ರಲಿಿ  12 
 

 

ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆದ ೋವೆ, ಅವ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಮಾರುಕಟೆು  ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ 

ಪಡೆದುಕಳು ಲಾಗುತಿದೆ. ನಮಾ  ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾ ಹಕರನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಷಸಿದಾಗ 

ಅೊಂತಹ ನಡವ್ಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆಯು ಇತರ ವಿರ್ಯಗಳಲಿಿ  ಅವ್ರನ್ನು  ತ್ಸವು ಗುರುತ್ಸಬೇಕಾಗುತಿದೆ. 

2.7 ನಮಾ  ಪಾ ತ್ನಿಧಿ/ಕರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಡಿಎಸ್ಎ ಯಾವುರ್ದ ಅನ್ನಚಿತ ನಡವ್ಳಿಕೆಯಲಿಿ  ತೊಡಗಿದಾದ ರೆ 

ಅಥವಾ ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಉಲಿೊಂಘಿಸಿ ವ್ತ್ಷಸಿದಾದ ರೆ ಎೊಂದು ಗ್ರಾ ಹಕರಿೊಂದ ಯಾವುರ್ದ ದೂರನ್ನು  

ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಿ , ತನಿಖೆ ಮತಿ್ತ  ದೂರನ್ನು  ನಿವ್ಷಹಿಸಲು ಮತಿ್ತ  ಯಾವುರ್ದ ರಿೋತ್ಯಲಿಿ  

ನರ್ು ವಾಗಿದದ ರೆ ಅದನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಕಿ  ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳು ಲಾಗುತಿದೆ. 

 

3. ಲೀನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲ ಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಅವುಗಳ ಪರ ಕರ ಯೆ 

3.1 ನ್ಯವು ಟ್ಯಯ ರಿಫ ಶೋಟ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್್ಷಗಳ ವೇಳಾಪಟು ಯ ಮೂಲಕ, ಸ್ಕಲದ ಅಜಿಷಯನ್ನು  

ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಗಳಿಸಲು ಪಾವ್ತ್ಸಬೇಕಾದ ಫೋಸ / ಶುಲಾ ಗಳು, ಸ್ಕಲದ ಮತಿವ್ನ್ನು  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡದಿದದ ರೆ / ವಿತರಿಸದಿದದ ರೆ ಮರುಪಾವ್ತ್ಸಬಹುದಾದ ಶುಲಾ ದ ಮತಿ , ಪೂವ್ಷ-ಪಾವ್ತ್ 

ಆಯೆಾ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಶುಲಾ ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ; ದಂಡದ ಬಡಿಿ / ವಿಳಂಬ ಮರುಪಾವ್ತ್ಗೆ 

ದಂಡ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ; ಸ್ಕಲವ್ನ್ನು  ಸೆಿ ರದಿೊಂದ ಫಿೋಟೊಂಗ್ ದರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 

ಫಿೋಟೊಂಗ್್ನಿೊಂದ ಸೆಿ ರ ದರಗಳಿಗೆ  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪರಿವ್ತಷನೆ ಶುಲಾ ಗಳು, ಯಾವುರ್ದ ಬಡಿಿ  

ಮರುಹೊೊಂದಿಸುವ್ ರ್ರತಿ್ನ ಅಸಿಿತವ  ಅಥವಾ ನಮಾ  ದೃಷ್ಟು ಯಲಿಿ  ಸ್ಕಲಗ್ರರರ ಆಸಕಿ್ತಯ ಮೇಲ್ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ್ ಯಾವುರ್ದ ವಿರ್ಯದ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಿ  ಎಲಿಾ  ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿಗೆ 

ಪಾರದಶಷಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತಿೆೋವೆ. ಹಿೋಗ್ರಗಿ, ನ್ಯವು ಪಾರದಶಷಕ ರಿೋತ್ಯಲಿಿ  ಸ್ಕಲದ ಅಜಿಷಯ 

ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆ/ ಮಂಜೂರಾತ್ಯಲಿಿ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ್ ಎಲಿಾ  ಶುಲಾ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 'ಎಲಿಾ  

ವೆಚಿ 'ವ್ನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತಿೆೋವೆ. ಅೊಂತಹ ಫೋಸ್/ಶುಲಾ ಗಳು ತ್ಸರತಮಯ  ರಹಿತವಾಗಿವೆ 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಸಹ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಯ. 

3.2 ಲೋನ್ ಪಾಾ ಡಕ್ು  ಅನ್ನು  ಪಡೆಯುವ್ ಸಮಯದಲಿಿ , ನ್ಯವು ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಬಡಿಿ  ದರಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿೆೋವೆ, ಅಲಿದೆ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಗೆ ಪಾವ್ತ್ಸಬೇಕಾದ ಫೋಗಳು / ಶುಲಾ ಗಳು, 

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಪ್ಲಾ -ಪೇಮೊಂಟ್ ಆಯೆಾ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಶುಲಾ ಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ 

ಮತಿ್ತ  ಸ್ಕಲಗ್ರರರ ಬಡಿಿಯ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ್ ಯಾವುರ್ದ ಇತರ ವಿರ್ಯಗಳು, ಇದರಿೊಂದಾಗಿ 

ಇತರ ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಫೈನ್ಯನ್್  ಕಂಪನಿಗಳು (ಎಚಎಫ್ಸಿಗಳು) ನಿೋಡುವ್ ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  

ರ್ರತಿ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥಷಪೂಣಷ ಹೊೋಲಿಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು ಮತಿ್ತ  ಸ್ಕಲಗ್ರರರು 

ಮಾಹಿತ್ಯುಕಿ  ನಿಧಾಷರವ್ನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು. ಇದಲಿದೆ, ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಫಾರ್್ಷನೊಂದಿಗೆ 

ಸಲಿಿಸಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಯಯ ಮೊಂಟ್್ಗಳ ಪಟು ಯನ್ನು  ಲೋನ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಷ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. 

3.3 ಎಲಿಾ  ಲೋನ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಿವ ೋಕೃತ್ ರಶೋದಿಯನ್ನು  ನಿೋಡುತಿದೆ. ಲೋನ್ 

ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್್ಗಳನ್ನು  15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಲಗ್ರರ ಮತಿ್ತ  ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ 

ಒಪ್ಲಪ ತವಾದ ವಿಸಿರಿತ ಸಮಯವ್ನ್ನು  ಎಲಿಾ  ವಿರ್ಯಗಳಲಿಿ  ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಷ ಅನ್ನು  ಪಡೆದ 

ದಿನ್ಯೊಂಕದಿೊಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. 

3.4 ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಲೀನ್ಸ್ಗಳಿಗ್ಮಗಿ- ಕಂಪನಿಯು ಡಿಜಿಟಲ ಲ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ 

ಪಿಾಟ್್ಫಾರ್್ಷಗಳನ್ನು  ಸ್ಕಲಗ್ರರರನ್ನು  ಹುಡುಕಲು ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು  ವ್ಸೂಲಿ 

ಮಾಡಲು ತನು  ಏಜೊಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸುತಿದೆ: 
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a) ಏಜೊಂಟ್್ಗಳಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವ್ ಡಿಜಿಟಲ ಲ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಪಿಾಟ್್ಫಾರ್್ಷಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  

ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

b) ಕಂಪನಿಯು ಏಜೊಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಸಿಕೊಂಡಿರುವ್ ಡಿಜಿಟಲ ಲ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಪಿಾಟ್್ಫಾರ್್ಷ, 

ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಂವ್ಹನ ನಡೆಸುತಿ್ದೆ ಎೊಂದು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಮೊಂಚಿತವಾಗಿ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ್ ಅಗತಯ ವಿರುತಿದೆ. 

c) ಲೋನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೆ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆದರೆ ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದವ್ನ್ನು  

ಕಾಯಷಗತಗಳಿಸುವ್ ಮದಲು, ಮಂಜೂರಾತ್ ಪತಾ ವ್ನ್ನು  ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಟರ್ ಹೆಡ್್ನಲಿಿ  

ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತಿದೆ. 

d) ಕಂಪನಿಯು ಅದರಿೊಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ್ ಡಿಜಿಟಲ ಸ್ಕಲ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲು ೋಟ ಮತಿ್ತ  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಹೊೊಂದಿರುತಿದೆ. 

 

4. ಲೀನ್ಸ ಮೌಲಾ ಮ್ಯಪನ, ನಿಯಮ್ಗಳು/ಷರತ್ತು ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ತಿರಸಾಾ ರದ ಸಂವಹನ 

4.1 ಸ್ಕಮಾನಯ ವಾಗಿ ಲೋನ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನನ್ನು  ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಗಳಿಸಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಎಲಿಾ  ವಿವ್ರಗಳನ್ನು  

ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲಿಿ  ನ್ಯವು ಸಂಗಾ ಹಿಸುತಿೆೋವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುರ್ದ ಹೆಚಿ್ಚ ವ್ರಿ ಮಾಹಿತ್ಯ 

ಅಗತಯ ವಿದದ ಲಿಿ , ಅವ್ರನ್ನು  ತಕ್ಷಣ ಮತಿೆ  ಸಂಪಕ್ತಷಸಲಾಗುತಿದೆ ಎೊಂದು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ನ್ಯವು ತ್ಳಿಸುತಿೆೋವೆ. 

4.2 ಮಂಜೂರಾದ ಲೋನ್ ಮತಿದ ಲಿಖಿತ ಮಂಜೂರಾತ್ ಪತಾ ದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು 

ಅಥವಾ ಇಲಿದಿದದ ರೆ, ವಾಷ್ಟಷಕ ಬಡಿಿ  ದರ, ಲೋನ್ ಮತಿವ್ನ್ನು  ಡಾಾ  ಮಾಡಲು ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ, 

ಪೂವ್ಷಪಾವ್ತ್ ಶುಲಾ ಗಳು, ದಂಡ ಶುಲಾ ಗಳು ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲಿಾ  ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  

ರ್ರತಿ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಲೋನ್ ಮತಿ . ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದದಲಿಿ  ಬೋಲಿ್ನಲಿಿ  

ತಡವಾದ ಮರುಪಾವ್ತ್ಗ್ರಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ್ ದಂಡದ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ನ್ಯವು ನಮೂದಿಸುತಿೆೋವೆ. ನಮಾ  

ದಾಖಲ್ಗಳಲಿಿ  ಸ್ಕಲಗ್ರರರು ಈ ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ನ್ಯವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ 

ಅೊಂಗಿೋಕರಿಸುತಿೆೋವೆ. 

4.3 ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದದಲಿಿ  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಎನ್್ಕಿೋಸರ್್ಗಳ ಪಾ ತ್ಯೊಂದು ನಕಲನ್ನು  ಪಾ ತ್ 

ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿಗೆ ಸಮಯದಲಿಿ  ಅಥವಾ ಲೋನ್್ಗಳ ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ ನ್ಯವು ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದದ 

ಪಾ ತ್ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿೆೋವೆ. 

4.4 ಲೀನ್ಸ ಅಪ್ಲ ಕೇಶನ್ಸ ತಿರಸಾಾ ರದ ಸಂವಹನ- ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಲೋನ್ ಒದಗಿಸುವ್ ಸೆಿ ತ್ಯಲಿಿ  ಕಂಪನಿ 

ಇಲಿದಿದದ ರೆ, ನ್ಯವು ತ್ರಸ್ಕಾ ರದ ಕಾರಣ(ಗಳು) ಬರವ್ಣಿಗೆಯಲಿಿ  ತ್ಳಿಸುತಿೆೋವೆ ಮತಿ್ತ  ಅೊಂತಹ 

ಸಂವ್ಹನವು ಇ-ಮೇಲ, ಎಸಎೊಂಎಸ ಮೊಂತ್ಸದ ಎಲ್ಕಾು ಾನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 

ಯಾವುರ್ದ ಮಾನಯ  ಸಂವ್ಹನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು. 

 

5. ನಿಯಮ್ ಮ್ತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಲಿಲ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಲೀನ್ಸ್ಗಳ ವಿತರಣೆ 

5.1 ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ/ಮಂಜೂರಾತ್ ಪತಾ ದಲಿಿ  ನಿೋಡಲಾದ ವಿತರಣೆ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ 

ಗ್ರಾ ಹಕರು ಮಾಡಿದ ವಿತರಣೆ ವೇಳಾಪಟು ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯವು ಲೋನ್್ಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸುತಿೆೋವೆ. 

5.2 ವಿತರಣೆ ಶೆಡ್ಯಯ ಲ, ಬಡಿಿ  ದರಗಳು, ದಂಡದ ಬಡಿಿ , ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಸೇವಾ ಶುಲಾ ಗಳು, 

ಮೊಂಗಡ ಪಾವ್ತ್ ಶುಲಾ ಗಳು, ಇತರ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಶುಲಾ / ಶುಲಾ ಗಳು ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳಲಿಿನ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳಲಿಿ  

ಯಾವುರ್ದ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಬಗೆೆ  ನ್ಯವು ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡುತಿೆೋವೆ. ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯ 
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ನಂತರ ಮಾತಾ  ಬಡಿಿ  ದರಗಳು ಮತಿ್ತ  ಶುಲಾ ಗಳಲಿಿನ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಗುತಿದೆ 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ನ್ಯವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳುು ತಿೆೋವೆ. ಈ ವಿರ್ಯದಲಿಿ  ಸೂಕಿ  ರ್ರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ಲೋನ್ 

ಒಪಪ ೊಂದದಲಿಿ  ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

5.3 ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳಲಿಿನ ಬದಲಾವ್ಣೆಯು ಗ್ರಾ ಹಕರ ಅನ್ಯನ್ನಕೂಲಕೆಾ  ಒಳಗ್ರದರೆ, ಅವ್ರು 60 

ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮತಿ್ತ  ಸೂಚನೆ ಇಲಿದೆ ಆತ/ಆಕೆಯ ಅಕೊಂಟನ್ನು  ಮಚಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ದ 

ಹೆಚಿ್ಚ ವ್ರಿ ಶುಲಾ ಗಳು ಅಥವಾ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಪಾವ್ತ್ಸದೆ ಲೋನ್ ಅಕೊಂಟನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

5.4 ಒಪಪ ೊಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪಾವ್ತ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಷಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು  ಮರುಕಳಿಸುವ್ / ವೇಗಗಳಿಸುವ್ 

ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ ವ್ರಿ ಸ್ಥಕೂಯ ರಿಟಗಳನ್ನು  ಬಯಸುವ್ ನಿಧಾಷರವು ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದಕೆಾ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತಿದೆ. 

5.5 ಎಲಿಾ  ಬಾಕ್ತಗಳ ಮರುಪಾವ್ತ್ಯ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮತಿವ್ನ್ನು  

ತ್ಳಿದುಕಳುು ವ್ ಮೇಲ್ ನ್ಯವು ಎಲಿಾ  ಸ್ಥಕೂಯ ರಿಟಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿೆೋವೆ, ಇದು ಯಾವುರ್ದ 

ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಹಕ್ಯಾ  ಅಥವಾ ಸ್ಕಲಗ್ರರರ ವಿರುದಧ  ಕಂಪನಿಯು ಹೊೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುರ್ದ 

ಇತರ ಕಿೆ ೈರ್್ಗೆ ಒಳಪಟು ರುತಿದೆ. ಅೊಂತಹ ಸ್ಥಟ್ ಆಫ ಹಕಾ ನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಉಳಿದ 

ಕಿೆ ೈರ್್ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿೆ ೈರ್ ಸ್ಥಟಲ/ಪಾವ್ತ್ಸುವ್ವ್ರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಕೂಯ ರಿಟಗಳನ್ನು  

ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು ಅಹಷವಾಗಿರುವ್ ರ್ರತಿ್ತಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣಷ ವಿವ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿಗೆ ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ನೋಟೋಸ ನಿೋಡಲಾಗುತಿದೆ. 

6. ಬಡಿಿ  ದರ ಮ್ತ್ತು  ದಂಡದ ಬಡಿಿ  ದರದ ಬಗೆೆ  ಮ್ಯಹಿತಿ 

6.1 ಕಂಪನಿಯು, ಅದರ ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಡಿಿ  ದರಗಳು ಮತಿ್ತ  ಪಾ ಕ್ತಾ ಯಾ ಶುಲಾ , 

ದಂಡದ ಬಡಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಇತರ ಶುಲಾ /ಶುಲಾ ಗಳು ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳನ್ನು  ನಿಧಷರಿಸಲು ಸೂಕಿ  ಆೊಂತರಿಕ 

ನಿೋತ್ಯನ್ನು  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಫಂಡ್್ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೆಚಿ , ಕಾಯಾಷಚರಣೆ ವೆಚಿ , 

ಬಂಡವಾಳ ಶುಲಾ , ಕೆಾ ಡಿಟ್ ನರ್ು  ಮೊಂತ್ಸದ ಸಂಬಂಧಿತ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುು ವ್ ಬಡಿಿ  

ದರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಗ್ರಾ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರಿಸಾ  

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಹೆಚಿ್ಚ ವ್ರಿ ರಿಸಾ  ಪ್ಲಾ ೋಮಯಂ, ಇದು ಅವ್ರ ಕೆಾ ಡಿಟ್ ಇತ್ಹಾಸ, ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರೇಟೊಂಗ್, 

ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ಾ ಫೈಲ, ಭ್ದಾ ತ್ಸ ಕವ್ರ್ ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳ ಕಾಯಷವಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿೊಂದ, ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ 

ವ್ಗಷಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಡಿಿ  ದರವ್ನ್ನು  ವಿಧಿಸುತಿ್ರಬಹುದು. 

6.2 ಬೆೊಂಚ್ಮಾಕ್ಷ ಫಿೋಟೊಂಗ್ ರೆಫರೆನ್್  ದರ, ಬಡಿಿ  ದರದ ಶೆಾ ೋಣಿ ಮತಿ್ತ  ಅಪಾಯಗಳ ಗೆಾ ೋಡೇಶನ್ ವಿಧಾನ, 

ಮತಿ್ತ  ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ದಂಡದ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  

ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. ಬಡಿಿ  ದರಗಳಲಿಿ  ಬದಲಾವ್ಣೆ ಇದಾದ ಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  

ಪಾ ಕಟಸಲಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಅಪಿ್ ೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. 

6.3 ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಬಡಿಿ  ದರ ಮತಿ್ತ  ದಂಡದ ಬಡಿಿ  ದರವ್ನ್ನು  ವಾಷ್ಟಷಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ, 

ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಸ್ಕಲಗ್ರರರು ಅಕೊಂಟಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ್ ನಿಖರವಾದ ದರಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ಳಿದಿರುತಿ್ಸರೆ. 

6.4 ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿೊಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾದ ಕಂತ್ತಗಳು ಬಡಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಅಸಲಿನ ನಡುವಿನ ವಿಭ್ಜನೆಯನ್ನು  

ಸಪ ರ್ು ವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತಿವೆ. 

 

7. ಖಾತರಿದಾರರು 

7.1 ಒಬಬ  ವ್ಯ ಕಿ್ತಯು ಲೋನ್್ಗೆ ಖಾತರಿದಾರರಾಗಲು ಉದೆದ ೋಶಸಿದಾಗ, ಆತ/ಆಕೆಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ  

ತ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು: 
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a) ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಆತ/ಆಕೆಯ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆ; 

b) ಆತ/ಆಕೆ ತನು ನ್ನು /ಆಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬದಧ ಗಳಿಸುತಿ್ರುವ್ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆಯ ಮತಿ ; 

c) ಕಂಪನಿಯು ತನು  ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನ್ನು  ಪಾವ್ತ್ಸಲು ಆತ/ಆಕೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 

ಸಂದಭ್ಷಗಳು; 

d) ಒೊಂದು ವೇಳೆ ಆತ/ಆಕೆ ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಪಾವ್ತ್ಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಆತ/ಆಕೆಯ 

ಇತರ ಆಸಿಿ /ಸ್ಥಕೂಯ ರಿಟಗಳಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಇಟು ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ್ ಇತರ 

ಆಸಿಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಷ ಸ್ಕಧಿಸಿದೆಯೇ; 

e) ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಆತ/ಆಕೆಯ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳು ನಿದಿಷರ್ು  ಪಾ ಮಾಣಕೆಾ  ಸಿೋಮತವಾಗಿರಬಹುರ್ದ 

ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಅನಿಯಮತವಾಗಿವೆಯೇ; ಮತಿ್ತ  

f) ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಆತ/ಆಕೆಯ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಷಹಿಸುವ್ ಸಮಯ ಮತಿ್ತ  ಪರಿಸೆಿ ತ್ಗಳು 

ಮತಿ್ತ  ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಆತ/ಆಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸುವ್ ವಿಧಾನ; ಮತಿ್ತ  

g) ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೆಿ ತ್ಯಲಿಿ  ಯಾವುರ್ದ ಕಿ್ತ ೋಣತೆ. 

7.2 ಒೊಂದು ವೇಳೆ ಖಾತರಿದಾರರು ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾನಯ  ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು 

ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು  ಪಾವ್ತ್ಸಲು ಸ್ಕಕಷ್ಟು  ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಹೊೊಂದಿದದ ರೂ, ಅೊಂತಹ 

ಖಾತರಿದಾರರನ್ನು  ಉದೆದ ೋಶಪೂವ್ಷಕ ಡಿೋಫಾಲು ರ್ ಎೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

 

8. ಗೌಪಾ ತೆ ಮ್ತ್ತು  ಗೌಪಾ  ದಾಖಲೆ 

8.1 ಗ್ರಾ ಹಕರು ಇನ್ನು  ಮೊಂದೆ ಗ್ರಾ ಹಕರಾಗಿಲಿದಿದದ ರೂ ಸಹ ನ್ಯವು ಗ್ರಾ ಹಕರ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  

ಖಾಸಗಿ ಮತಿ್ತ  ಗೌಪಯ ವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತಿೆೋವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದಭ್ಷಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಗುೊಂಪ್ಲನ 

ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರಿಗ್ರ ಕೂಡಾ ಗ್ರಾ ಹಕರ ಡೇಟ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ನ್ಯವು 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲಿ : 

a) ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿದೆ. 

b) ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸ್ಕವ್ಷಜನಿಕರಿಗೆ ಕತಷವ್ಯ . 

c) ನಮಾ  ಆಸಕಿ್ತಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನಿೋಡಬೇಕಾಗುತಿದೆ. ಆದಾಗ್ರಯ , ಗ್ರಾ ಹಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾ ಹಕರ 

ಅಕೊಂಟ್್ಗಳು/ ಗ್ರಾ ಹಕರ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಮಾಹಿತ್ಯ ಬಗೆೆ  ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗ್ರ ಮಾಕೆಷಟೊಂಗ್ ಉದೆದ ೋಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಮಾಹಿತ್ ನಿೋಡುವ್ 

ಕಾರಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ , ಗ್ರಾ ಹಕರು ಅದಕಾಾ ಗಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ 

ನಿೋಡದ ಹೊರತ್ತ. 

d) ಗ್ರಾ ಹಕರು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ನಮತ್ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ/ ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. 

8.2 ಕಂಪನಿಯು ತನು  ಬಗೆೆ  ಹೊೊಂದಿರುವ್ ವೈಯಕಿ್ತಕ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಅಕ್ೆಸ ಮಾಡಲು ನ್ಯವು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ 

ಭ್ಯರತದ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅವ್ರ ಹಕ್ಯಾ ಗಳು/ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ಳಿಸುತಿೆೋವೆ. 

8.3 ಗ್ರಾ ಹಕರು ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡದಿದದ ರೆ ನ್ಯವು ಗ್ರಾ ಹಕರ ವೈಯಕಿ್ತಕ 

ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಮಾಕೆಷಟೊಂಗ್ ಉದೆದ ೋಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲಿ . 
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8.4 ಒೊಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾ ಹಕರು ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ಮಾಕೆಷಟೊಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂವ್ಹನಗಳನ್ನು  

ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು  ನಿಲಿಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವ್ರು ಅದರ ಯಾವುರ್ದ ಶ್ವಖೆಗಳಲಿಿ  ಅಥವಾ 

ಮಾಕೆಷಟೊಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂವ್ಹನದಲಿಿ  ನಿದಿಷರ್ು ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಚಾನೆಲ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತವಾಗಿ 

ವಿನಂತ್ಯನ್ನು  ಸಲಿಿಸಬೇಕಾಗುತಿದೆ. 

 

9. ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮ್ಯಹಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಿಗೆ ("ಸಐಸಎಸ್"), ಸೆಕ್ಯಾ ರಿಟೈಸೇಶನ್ಸ ಆಸು  ಪುನನಿ್ಮ್ಯ್ಣ 

ಮ್ತ್ತು  ಭದರ ತಾ ಬಡಿಿಯ ಕೇಿಂದರ  ನೀಿಂದಣಿ ("ಸಇಆರ್್ಎಸ್್ಎಐ"), ಕೇಿಂದರ  ಕೆವೈಸ ನೀಿಂದಣಿ 

("ಸಕೆವೈಸಆರ್") ಮ್ತ್ತು  ಇತರ ಏಜೆನ್ಿ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ/ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದು 

a) ಕಂಪನಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ  ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಯಂತಾ ಕ/ಶ್ವಸನಬದಧ  ಅವ್ಶಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಾ ಹಕರ ಲೋನ್ ಅಕೊಂಟ್್ನ ವಿವ್ರಗಳಾದ ಮರುಪಾವ್ತ್ ಟ್ಯಾ ಯ ಕ್ ರೆಕಾಡ್ಷ, 

ಕೆವೈಸಿ ಮಾಹಿತ್, ಭ್ದಾ ತ್ಸ ವಿವ್ರಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸಿಐಸಿಗಳು, ಸಿಇಆರ್್ಎಸ್ಎಐ, ಸಿಕೆವೈಸಿಆರ್ ಅಥವಾ 

ಯಾವುರ್ದ ಇತರ ಸಕಾಷರಿ ಅಧಿಕೃತ ಏಜನ್ಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಅಗತಯ  ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಳು ಬಹುದು. 

b) ಗ್ರಾ ಹಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು  ಆಯಾ ಏಜನ್ಿ  ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಶ್ವಸನಬದಧ  

ಜವಾಬಾದ ರಿಯಿೊಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯದಿದದ ರೆ ನ್ಯವು ಸಿಐಸಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅೊಂತಹ ಏಜನ್ಿ ಗಳಿಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿೆೋವೆ. 

 

10. ಬ್ಕ ಸಂಗರ ಹ 

10.1 ಲೋನ್್ಗಳನ್ನು  ನಿೋಡಿದಾಗ, ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದದಲಿಿ  ಮರುಪಾವ್ತ್ಯ ಮತಿ , ಕಾಲಾವ್ಧಿ ಮತಿ್ತ  

ಅವ್ಧಿಯನ್ನು  ನಮೂದಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯವು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ, ಮರುಪಾವ್ತ್ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆ/ ಅತಯ ೊಂತ ಪಾ ಮಖ 

ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ("ಎೊಂಐಟಸಿ") ಒಳಗೊಂಡಿರುವ್ ಡಾಕ್ಯಯ ಮೊಂಟ್ ಅನ್ನು  ವಿವ್ರಿಸುತಿೆೋವೆ. 

ಆದಾಗ್ರಯ , ಗ್ರಾ ಹಕರು ಮರುಪಾವ್ತ್ ಶೆಡ್ಯಯ ಲ ಅನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸದಿದದ ರೆ, ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು  

ಮರುಪಡೆಯಲು ಭೂಮಯ ಕಾನೂನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವಾಯ ಖಾಯ ನಿತ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಆತ/ಆಕೆಯ ನೋಟೋಸನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುವ್ ಮೂಲಕ 

ಅಥವಾ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಭೇಟಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ 

ಭ್ದಾ ತೆಯನ್ನು  ಮರುಸ್ಕವ ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕಳುು ವ್ ಮೂಲಕ ನೆನಪ್ಲಸುವುದನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿದೆ. 

10.2 ಕಂಪನಿಯ ಸಂಗಾ ಹ ನಿೋತ್/ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯನ್ನು  ಸೌಜನಯ , ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಚಿಕ್ತತ್ೆ  ಮತಿ್ತ  ಅನ್ನಸರಣೆಯ 

ಮೇಲ್ ನಿಮಷಸಲಾಗುತಿದೆ. ಗ್ರಾ ಹಕರ ಆತಾ ವಿಶ್ವವ ಸ ಮತಿ್ತ  ದಿೋರ್ಘಷವ್ಧಿಯ ಸಂಬಂಧವ್ನ್ನು  

ಬೆಳೆಸುವ್ಲಿಿ  ನ್ಯವು ನಂಬಿಕೆ ಹೊೊಂದಿದೆದ ೋವೆ. ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಅಥವಾ/ಮತಿ್ತ  ಭ್ದಾ ತ್ಸ 

ಮರುಸ್ಕವ ಧಿೋನದಲಿಿ  ನಮಾ ನ್ನು  ಪಾ ತ್ನಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊೊಂದಿರುವ್ ನಮಾ  ಸಿಬಬ ೊಂದಿ 

ತನು ನ್ನು /ಆಕೆಯನ್ನು  ಗುರುತ್ಸುತಿ್ಸರೆ ಮತಿ್ತ  ನಮಾ ೊಂದ ನಿೋಡಲಾದ ಪಾಾ ಧಿಕಾರ ಪತಾ ವ್ನ್ನು  

ಪಾ ದಶಷಸುತಿ್ಸರೆ ಮತಿ್ತ  ಕೋರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಾ ಧಿಕಾರದ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಿೋಡಲಾದ ಆತ/ಆಕೆಯ ಗುರುತ್ನ ಕಾಡಷನ್ನು  ಪಾ ದಶಷಸುತಿ್ಸರೆ. 

10.3 ಸಂಗಾ ಹ ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಭ್ದಾ ತ್ಸ ಮರುಸ್ಕವ ಧಿೋನದಲಿಿ  ನಮಾ ನ್ನು  ಪಾ ತ್ನಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ 

ಹೊೊಂದಿರುವ್ ಎಲಿಾ  ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ದ ವ್ಯ ಕಿ್ತಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶ್ವಲ 

ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕ್ಯ: 
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a) ಗ್ರಾ ಹಕರನ್ನು  ಸ್ಕಮಾನಯ ವಾಗಿ ಆತ/ಆಕೆಯ ಆಯೆಾ ಯ ಸೆ ಳದಲಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಯಾವುರ್ದ ನಿದಿಷರ್ು  

ಸೆ ಳದ ಅನ್ನಪಸೆಿ ತ್ಯಲಿಿ  ಆತ/ಆಕೆಯ ನಿವಾಸದ ಸೆ ಳದಲಿಿ  ಮತಿ್ತ , ಆತ/ಆಕೆಯು ನಿವಾಸದಲಿಿ  

ಲಭ್ಯ ವಿಲಿದಿದದ ರೆ, ಬಿಸಿನೆಸ/ಉದ್ಯ ೋಗದ ಸೆ ಳದಲಿಿ  ಸಂಪಕ್ತಷಸಲಾಗುತಿದೆ. 

b) ಕಂಪನಿಯನ್ನು  ಪಾ ತ್ನಿಧಿಸುವ್ ಗುರುತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು  ಮದಲ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಿ  

ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

c) ಗ್ರಾ ಹಕರ ಗೌಪಯ ತೆಯನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

d) ಗ್ರಾ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನಯ ದಿೊಂದ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕ್ಯ. 

e) ಗಡುವು ಮೋರಿದ ಲೋನ್್ಗಳನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು ನಮಾ  ಪಾ ತ್ನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾ ಹಕರನ್ನು  ಬೆಳಗೆೆ  8 

ರಿೊಂದ ಸಂಜ 7 ರ ನಡುವೆ ಸಂಪಕ್ತಷಸುತಿ್ಸರೆ. 

f) ನಿದಿಷರ್ು  ಸಮಯದಲಿಿ  ಅಥವಾ ನಿದಿಷರ್ು  ಸೆ ಳದಲಿಿ  ಕರೆಗಳನ್ನು  ತಪ್ಲಪ ಸಲು ಗ್ರಾ ಹಕರ 

ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಲು ನ್ಯವು ಪಾ ಯತ್ು ಸುತಿೆೋವೆ ಮತಿ್ತ  ಅೊಂತಹ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು  

ಸ್ಕಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ಸಮಾಾ ನಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

g) ಪಾರಸಪ ರಿಕವಾಗಿ ಅೊಂಗಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತಿ್ತ  ಕಾ ಮಬದಧ ವಾಗಿ ಬಾಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯ ತ್ಸಯ ಸಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಲಿಾ  ಸಂಭ್ವ್ನಿೋಯ ಸಹಾಯವ್ನ್ನು  

ನಿೋಡಲಾಗುತಿದೆ. 

h) ಬಾಕ್ತ ಸಂಗಾ ಹಕಾಾ ಗಿ ಗ್ರಾ ಹಕರ ಸೆ ಳಕೆಾ  ಭೇಟ ನಿೋಡುವಾಗ, ಸಭ್ಯ ತೆ ಮತಿ್ತ  ಗೌರವ್ದಿೊಂದ 

ನಡೆದುಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

i) ಕ್ಯಟ್ಟೊಂಬದಲಿಿ  ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಅೊಂತಹ ಇತರ ವಿಕೋಪಕಾರಿ ಸಂದಭ್ಷಗಳಂತಹ ಅನ್ನಚಿತ 

ಸಂದಭ್ಷಗಳನ್ನು  ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಕರೆಗಳು / ಭೇಟಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು 

ತಪ್ಲಪ ಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 

11. ದೂರುಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಯಿಂದುಕೊರತೆಗಳು 

11.1 ಕಂಪನಿಯು ತನು  ನಿರ್ದಷಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾ ಹಕರ ಕ್ಯೊಂದುಕರತೆ 

ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಷವಿಧಾನ/ಗ್ರಾ ಹಕರ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದೂರು 

ನಿವ್ಷಹಣಾ ನಿೋತ್ಯನ್ನು  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅೊಂತಹ ನಿೋತ್/ಕಾಯಷವಿಧಾನವು ಆನಿೆ ೈನ್ ಅಥವಾ 

ಮೋಸಲಾದ ಗ್ರಾ ಹಕ ಸೇವಾ ಚಾನೆಲ ಮೂಲಕ ಪಡೆದವ್ರನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಪಾ ತ್ 

ಕಚೇರಿಗಳಲಿಿ  ದೂರುಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕ್ಯೊಂದುಕರತೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುವ್, ನೋೊಂದಾಯಿಸುವ್ ಮತಿ್ತ  

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಮತಿ್ತ  ವಿಧಾನವ್ನ್ನು  ವಿವ್ರಿಸುತಿದೆ. 

11.2 ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾ ಹಕ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಷವಿಧಾನವು ಡಿಜಿಟಲ ಸ್ಕಲ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ 

ಲೋನ್್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊರಗುತಿ್ಗೆ ಏಜನ್ಿಯಿೊಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಕೂಡ ನಿವ್ಷಹಿಸುತಿದೆ. 

11.3 ನಮಾ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತಿ್ತ  ನಮಾ  ಶ್ವಖೆಗಳಲಿಿ  ಸಂಬಂಧಿತ ಇ-ಮೇಲ ಐಡಿ, ಸಂಪಕಷ ವಿವ್ರಗಳು, 

ನಿರಿೋಕಿ್ತತ ಟನ್್ಷಅರೊಂಡ್ ಸಮಯ, ದೂರುಗಳ ಹೆಚಿ ಳಕಾಾ ಗಿ ಮಾಯ ಟಾ ಕ್್  ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾ ಹಕರ 

ಕ್ಯೊಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಷವಿಧಾನವ್ನ್ನು  ನ್ಯವು ಪಾ ಕಟಸುತಿೆೋವೆ. ಒೊಂದು ವೇಳೆ ದೂರುದಾರರು 

ಒೊಂದು ತ್ೊಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ಪಾ ತ್ಕ್ತಾ ಯೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಪಡೆದ 

ಪಾ ತ್ಕ್ತಾ ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತೃಪಿರಾದರೆ, ಅೊಂತಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ನ್ಯಯ ರ್ನಲ ಹೌಸಿೊಂಗ್ 

ಬಾಯ ೊಂಕ್ತಗೆ ("ಎನ್್ಎಚ್ಬಿ") ಎಸಾ ಲೇಶನ್ ಚಾನೆಲನ್ನು  ಕೂಡ ಪಾ ದಶಷಸುತಿದೆ. 
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11.4 ಗ್ರಾ ಹಕರಿೊಂದ ನ್ಯವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದರೆ, ನ್ಯವು ಅವ್ರಿಗೆ/ಅವ್ಳಿಗೆ ಒೊಂದು ವಾರದ 

ಒಳಗೆ ಸಿವ ೋಕೃತ್/ಪಾ ತ್ಕ್ತಾ ಯೆಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುತಿೆೋವೆ. ನ್ಯವು ಗ್ರಾ ಹಕರಿೊಂದ ಫೋನಿನಲಿಿ  ದೂರನ್ನು  

ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದರೆ, ನ್ಯವು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ದೂರು ಉಲಿ್ೋಖ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿೆೋವೆ ಮತಿ್ತ  ಅವ್ರಿಗೆ 

ಪಾ ಗತ್ಯ ಬಗೆೆ  ತ್ಳಿಸುತಿೆೋವೆ. 

11.5 ಈ ವಿರ್ಯವ್ನ್ನು  ಪರಿಶೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಅೊಂತ್ಮ ಪಾ ತ್ಕ್ತಾ ಯೆಯನ್ನು  ನ್ಯವು ಕಳುಹಿಸುತಿೆೋವೆ 

ಅಥವಾ ಪಾ ತ್ಕ್ತಾ ಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಮಯದ ಅಗತಯ ವಿರುವುದಕೆಾ  ಕಾರಣವ್ನ್ನು  ವಿವ್ರಿಸುತಿೆೋವೆ 

ಮತಿ್ತ  ದೂರಿನ ಆರು ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನ್ಯವು ಪಾ ಯತ್ು ಸುತಿೆೋವೆ. 

 

12. ಲೀನ್ಸ್ಗಳ ಮಿಂಗಡ ಪಾವತಿ, ಮಿಂಚಿತ ಮಚ್ಚು ವಿಕೆ ಮ್ತ್ತು  ವಗ್ಮ್ವಣೆ 

12.1 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸೆಿ ತ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಲೋನ್್ಗಳ ಮೊಂಚಿತ-ಮಚಿ್ಚ ವಿಕೆಯ ಮೇಲ್ ನ್ಯವು 

ಪೂವ್ಷ-ಪಾವ್ತ್ ಶುಲಾ  ಅಥವಾ ದಂಡವ್ನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ : 

(a) ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಲೋನ್ ಫಿೋಟೊಂಗ್ ಬಡಿಿ  ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಇರುತಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಯಾವುರ್ದ 

ಮೂಲದಿೊಂದ ಮೊಂಚಿತವಾಗಿ ಮಚಿಬಹುದು. 

(b) ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಲೋನ್ ಫಕ್ೆಡ್ ಬಡಿಿ  ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಇರುತಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಲೋನನ್ನು  

ಸ್ಕಲಗ್ರರರು ತಮಾ  ಸವ ೊಂತ ಮೂಲಗಳಿೊಂದ ಪೂವ್ಷ-ಮಚಿಲಾಗುತಿದೆ. 

ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ: 

(i) ಈ ಉದೆದ ೋಶಕಾಾ ಗಿ "ಸವ ೊಂತ ಮೂಲಗಳು" ಎೊಂದರೆ, ಬಾಯ ೊಂಕ್/ ಎಚ್ಎಫ್ಸಿ/ ಎನ್್ಬಿಎಫ್ಸಿ 

ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥಯಿೊಂದ ಸ್ಕಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ 

ಯಾವುರ್ದ ಮೂಲ ಎೊಂದಥಷ. 

(ii) ಎಲಿಾ  ಡುಯ ಯಲ/ಸ್ಥಪ ರ್ಲ ರೇಟ್ (ಫಕ್ೆಡ್ ಮತಿ್ತ  ಫಿೋಟೊಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆ) ಹೌಸಿೊಂಗ್ 

ಲೋನ್್ಗಳು ಫಕ್ೆಡ್/ಫಿೋಟೊಂಗ್ ದರಕೆಾ  ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಪ್ಲಾ -ಕಿೋಸರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  

ಆಕಷ್ಟಷಸುತಿವೆ, ಪ್ಲಾ -ಕಿೋಸರ್ ಸಮಯದಲಿಿ , ಲೋನ್ ಫಕ್ೆಡ್ ಅಥವಾ ಫಿೋಟೊಂಗ್ 

ದರದಲಿಿರುತಿದೆ. ಡುಯ ಯಲ/ಸ್ಥಪ ರ್ಲ ರೇಟ್ ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಲೋನ್್ಗಳ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಿ , ಫಕ್ೆಡ್ 

ಬಡಿಿ  ದರದ ಅವ್ಧಿ ಮಗಿದ ನಂತರ, ಲೋನನ್ನು  ಫಿೋಟೊಂಗ್ ದರದ ಲೋನ್ ಆಗಿ 

ಪರಿವ್ತ್ಷಸಿದ ನಂತರ ಫಿೋಟೊಂಗ್ ದರದ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾ -ಕಿೋಸರ್ ಮಾನದಂಡವು 

ಅನವ ಯವಾಗುತಿದೆ. 

(iii) ಫಕ್ೆಡ್ ದರದ ಲೋನ್ ಎೊಂಬುದು ಲೋನಿನ ಸಂಪೂಣಷ ಅವ್ಧಿಗೆ ದರವ್ನ್ನು  

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವ್ ಒೊಂದು ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ ಎೊಂದು ಕೂಡ ಸಪ ರ್ು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

12.2 ಸಹ-ಹೊಣೆಗ್ರರರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದೆ ವ್ಯ ಕಿ್ತಗತ ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ 

ಇತರ ಉದೆದ ೋಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುರ್ದ ಫಿೋಟೊಂಗ್ ದರದ ಟರ್ಷ ಲೋನ್ 

ಮೇಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ಲಾ ಕಿೋಸರ್ ಶುಲಾ ಗಳು/ಪೂವ್ಷ-ಪಾವ್ತ್ ದಂಡಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ . 

12.3 ಲೋನ್ ಅಕೊಂಟ್ ಟ್ಯಾ ನ್್್ಫರ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿೊಂದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ 

ಸಂದಭ್ಷದಲಿಿ , ಕಂಪನಿಯ ಒಪ್ಲಪ ಗೆ ಅಥವಾ ಆಕಿೆೋಪಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು  

ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಯೊಂಕದಿೊಂದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತ್ಳಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಅೊಂತಹ ವ್ಗ್ರಷವ್ಣೆಯು 

ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಲೋನಿನ ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪಾರದಶಷಕವಾಗಿರುತಿದೆ. 

 

13. ಸಾಮ್ಯನಾ  
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13.1 ಕಂಪನಿಯು ಅಗತಯ  ಎೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದು ಉದೆದ ೋಶಕಾಾ ಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಏಜನ್ಿ ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಗ್ರಾ ಹಕರನ್ನು  ಆತ/ಆಕೆಯ ನಿವಾಸ ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ ವಿಳಾಸದಾರರನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಷಸುವ್ 

ಮೂಲಕ ಲೋನ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್್ನಲಿಿ  ಗ್ರಾ ಹಕರು ನಮೂದಿಸಿದ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು  ಪರಿಶೋಲಿಸುತಿದೆ. 

13.2 ಆರ್್ಬಿಐ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಶ್ವಖೆಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ಪಾ ದಶಷಸುವುದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಂತಾ ಕ 

ಅವ್ಶಯ ಕತೆಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು  ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತಿದೆ, ಸೇವಾ ಶುಲಾ ಗಳು, ಬಡಿಿ  ದರಗಳು, 

ದಂಡದ ಬಡಿಿ , ನಿೋಡಲಾದ ಸೇವೆಗಳು, ಉತಪ ನು  ಮಾಹಿತ್, ವಿವಿಧ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಮಯದ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಷವಿಧಾನಗಳು ಮೊಂತ್ಸದ ವಿವಿಧ ಪಾ ಮಖ ಅೊಂಶಗಳು. 

13.3 ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾ ಹಕರ ಅಕೊಂಟ್ ಮತಿ್ತ  ಪ್ಲಿೋಸ/ಇತರ ತನಿಖಾ ಏಜನ್ಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾ ನ್್ಯ ಕ್ಷನ್ 

ಅನ್ನು  ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ ಗ್ರಾ ಹಕರು 

ಸಹಕಾರ ನಿೋಡುತಿ್ಸರೆ ಎೊಂದು ನಿರಿೋಕಿ್ತ ಸಲಾಗುತಿದೆ. 

13.4  ಗ್ರಾ ಹಕರು ವಂಚನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆರೈಕೆ ಇಲಿದೆ ಕಾಯಷ ನಿವ್ಷಹಿಸಿದರೆ 

ಗ್ರಾ ಹಕರು ಎಲಿಾ  ನರ್ು ಗಳಿಗೆ ತ್ಸವೇ ಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿರುತಿ್ಸರೆ. 

13.5 ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿಗೆ ಎಲಿಾ  ಸಂವ್ಹನಗಳು ಸ್ಕಮಾನಯ ವಾಗಿ ಇೊಂಗಿಿಷ್ನಲಿಿರಬೇಕ್ಯ. ಆದಾಗ್ರಯ , ಗ್ರಾ ಹಕರು 

ಕೋರಿಕೆ ಸಲಿಿಸಿದರೆ, ಅೊಂತಹ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಗ್ರಾ ಹಕರು ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಿೊಂದಿ ಅಥವಾ 

ಇತರ ಯಾವುರ್ದ ಸೂಕಿ  ಸೆ ಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

13.6 ವ್ಯಸ್ು , ಜಾತ್, ಜಾತ್, ಲಿೊಂಗ, ವೈವಾಹಿಕ ಸೆಿ ತ್, ಧಮಷ ಅಥವಾ ಅೊಂಗವೈಕಲಯ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ 

ನಮಾ  ಗ್ರಾ ಹಕರ ನಡುವೆ ನ್ಯವು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಆದಾಗ್ರಯ , ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭ್ಯಗಗಳು 

ಮತಿ್ತ  ವ್ಯಸ್ಿ ನ ಗುೊಂಪುಗಳಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಿ  ಭ್ಯಗವ್ಹಿಸುವುದನ್ನು  ಇದು ನಮಗೆ 

ತಡೆಯುವುದಿಲಿ . 

13.7 ಕಂಪನಿ ಮತಿ್ತ  ವೈಯಕಿ್ತಕ ಸ್ಕಲಗ್ರರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಲಪ ತವಾಗಿರುವ್ ಗೃಹ ಸ್ಕಲದ ಪಾ ಮಖ ನಿಯಮಗಳು 

ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳ ತವ ರಿತ ಮತಿ್ತ  ಉತಿಮ ತ್ಳುವ್ಳಿಕೆಯನ್ನು  ಸುಲಭ್ಗಳಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಕಲದ 

ಅತಯ ೊಂತ ಪಾ ಮಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳನ್ನು  (ಎೊಂಐಟಸಿ) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ್ ಡಾಕ್ಯಯ ಮೊಂಟ್ 

ಅನ್ನು  ನಿಗದಿತ ಫಾಮಾಯ ಷಟ್ ಪಾ ಕಾರ, ಸ್ಕಲಗ್ರರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಮತಿ್ತ  ಸಿವ ೋಕೃತ್ಯ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸ್ಕಲಗ್ರರರಿಗೆ ಅದರ ಪಾ ತ್ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿದೆ. 

13.8  ಶ್ವಖೆಗಳಲಿಿ  ಕೋಡ್ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಮತಿ್ತ  ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 

ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಅಸಿಿತವ ದಲಿಿರುವ್ ಮತಿ್ತ  ಹೊಸ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಕೋಡ್್ನ ಪಾ ತ್ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ್ 

ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು  ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ ಮೂಲಕ ಪಾ ಕಟಸುತಿದೆ. ಕೋಡ್ 

ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಅದರ ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಕಷ್ಟು  ತರಬೇತ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತಿದೆ. 

 

ನಿಯಂತರ ಣ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ 
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ವಷ್ನ್ಸ 

ನಂಬರ್ 

ಬದಲಾವಣೆ 

ಕೊೀರಿಕೆ 

ಸಲಿಲ ಸದವರು  

ಮಮೊರಾಿಂಡಮ್ ಆಫ್ ಚಿಂಜ್ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ 

ದಿನ್ಯಿಂಕ 

1.0 ಹೇರ್ ರಾರ್ 

ಸಿೊಂಗ್ ಹಾಯ ೊಂಕ್ತ 

ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆ 

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ 

15.07.2013 

2.0 ಜೈದಿೋಪ್ 

ಶಮಾಷ 

ನಿಯಂತಾ ಕ ಅಗತಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಹೊೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು 

08.05.2019 

3.0 ಜೈದಿೋಪ್ 

ಶಮಾಷ 

ನಿಯಂತಾ ಕ ಅವ್ಶಯ ಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಹೊೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು 

22.01.2020 

4.0 ಎನ್್ಎಚ್ಬಿ 

ಅನ್ನಸರಣೆ 

ನಿಯಂತಾ ಕ ಅಗತಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಹೊೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು 

29.01.2021 

- - 22.07.2021 ರಿೊಂದ 

ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯ 

ಹೆಸರನ್ನು  ಪೂನ್ಯವಾಲಾ ಹೌಸಿೊಂಗ್ 

ಫೈನ್ಯನ್್  ಲಿಮಟೆಡ್ ಎೊಂದು 

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ 

- 

5.0 ಅನ್ನಸರಣೆ ನಿಯಂತಾ ಕ ಅಗತಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಹೊೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು 

31.01.2022 

5.1 ಅನ್ನಸರಣೆ ನಿಯಂತಾ ಕ ಅಗತಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಹೊೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು 

19.10.2022 

---XXX--- 

 


