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ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ 

 

1. ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਉਦਸੇ਼ ਅਤੇ ਐਪ੍ਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ  

ਪ੍ੂਨਾਵਾਲਾ ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਲਵਿਟੇਡ (ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ, ਿੈਗਿਾ ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਲਵਿਟੇਡ) (ਵਜਸ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਕਿੰਪ੍ਨ਼ੀ" ਜਾਾਂ 

"ਅਸ਼ੀ ਾਂ" ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਇਸ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਕੋਡ ("ਐਫਪ਼੍ੀਸ਼ੀ" ਜਾਾਂ "ਕੋਡ") ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਵੇਲੇ ਕਪੰ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਉਵਿਤ ਅਵਿਆਸ ਿਾਨਕਾਾਂ ਲਈ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਡ ਿਾਰਤੀ 

ਵਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ("ਆਰਬ਼ੀਆਈ") ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਵਿਤ ਅਵਿਆਸਾਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਵੱਿ 'ਗੈਰ-ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਵੱਤੀ ਕੰਪ੍ਨੀ- ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਪੰ੍ਨੀ (ਵਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਵਨਰਦੇਸ਼, 2021' ਵਦਨਾਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ, 2021 

("ਆਰਬ਼ੀਆਈ ਐਚਐਫਸ਼ੀ ਟਨਰਦੇਸ਼") ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ. 

1.1 ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼- ਕੋਡ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਟਗਆ ਹੈ: 

a) ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਵੱਿ ਵਨਿਨਤਿ ਵਿਆਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਕ ੇਿੰਗ ੇਅਤ ੇਉਵਿਤ ਅਵਿਆਸਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ; 

b) ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਾਂਵਕ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਵਬਹਤਰ ਸਿਝ ਹੋਵੇ ਵਕ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; 

c) ਉਿੱ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਾਨਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੁਕਾਬਲੇ ਦਆੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ; 

d) ਗਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਵਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਨਰਪ੍ੱਖ ਅਤ ੇਸੌਹਾਰ ਸੰਬਧੰ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ; 

e) ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਿੀਦ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਵਵੱਿ ਸਿਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; 

f) ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਸਸਟਿ ਵਵਿੱ ਆਤਿਵਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ. 

g) ਐਡਵਾਾਂਸ ਦੀ ਵਰਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬਵੰਧਤ ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਵਵੱਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਨਯਿਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; 

h) ਿੁਕਾਬਲੇ ਦਆੁਰਾ, ਿਾਰਕੀਟ ਫੋਰਵਸਸ ਨਾਲ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਿੱ ਸੰਿਾਲਨ ਿਾਨਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ; ਅਤ ੇ

i) ਗਾਹਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਵਨਵਾਰਣ ਲਈ ਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾਉਣਾ. 

1.2 ਕੋਡ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ- ਇਹ ਕੋਡ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਿਾਵੇਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਿੂਹ ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਿ, ਪ੍ੋਸਟ ਦਆੁਰਾ, 

ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਤ ੇਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦਆੁਰਾ. ਇਹ ਕਪੰ੍ਨੀ ਵਲੋਂ , ਕਰਿਿਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ. 

1.3 ਕਿੰਪ੍ਨ਼ੀ ਦੇ ਟਨਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦ਼ੀ ਟਜ਼ਿੰਿੇਵਾਰ਼ੀ - ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਬਰੋਡ ਦੀ ਿਨਜੂ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪ੍ਨੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਹਲੱ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਐਿਐਫਸੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ੱਧਰਾਾਂ ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀ ਦੇ ਕੰਿਕਾਜ ਦੀ ਵਨਯਵਿਤ ਸਿੀਵਖਆ ਹੋਵੇ. 

 

2. ਟਡਸਕਲੋਜ਼ਰ, ਐਡਵਰਿਾਈਟਜ਼ਿੰਗ, ਿਾਰਕ਼ੀਟਿਿੰਗ ਅਤੇ ਟਵਕਰ਼ੀ 

2.1 ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰਾਾਂਗੇ ਵਕ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਵਵਗਆਪ੍ਨ ਅਤ ੇਪ੍ਰਿਾਰ ਸਿੱਗਰੀ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੱਥਕ ਹੈ. 

2.2 ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰਾਾਂਗ ੇਵਕ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਿੀਡੀਆ ਅਤ ੇਪ੍ਰਿਾਰ ਸਾਵਹਤ ਵਵੱਿ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਵਗਆਪ੍ਨ ਵਵੱਿ ਜੋ ਵਕਸੇ 

ਸੇਵਾ ਜਾਾਂ ਉਤਪ੍ਾਦ ਤੇ ਵਧਆਨ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵਵੱਿ ਵਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸੰਦਰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਵਕ ਹੋਰ 

ਫੀਸ ਅਤ ੇਸੁ਼ਲਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਨਯਿਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

2.3 ਅਸੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤ ੇਿੀਡੀਆ ਵਵੱਿੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੱ ਿਾਵਧਅਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਆਿ ਫੀਸ ਅਤ ੇਸੁ਼ਲਕਾਾਂ (ਜੁਰਿਾਨਾ 

ਸੁ਼ਲਕ ਸਿੇਤ) ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗ-ੇ 
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ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬਰਾਾਂਿ ਤੇ ਨੋਵਟਸ ਲਗਾਉਣਾ; 
(a) ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬਰਾਾਂਿ ਤੇ ਨੋਵਟਸ ਲਗਾਉਣਾ; 

(b) ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਾਂ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਰਾਹੀ ਾਂ; 

(c) ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ; 

(d) ਿਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ / ਹੈਲਪ੍ਡੈਸਕ ਰਾਹੀ ਾਂ. 

2.4 ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਧਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਲਾਿ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ਵੇਗੀ 

ਵਕ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਤੀਜੀ ਵਧਰਾਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇ ਅਵਜਹੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰਾਾਂ ਲਈ ਕਈੋ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਵੋੇ) ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨਾਲ ਸੰਿਾਲਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

2.5 ਅਸੀ ਾਂ, ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ, ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਾਂ ਵਖੱ-ਵੱਖ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸੰਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ. 

ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ/ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਿ ਪ੍ਰਿਾਰ ਆਫਰ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿੇਲ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੇਵਾ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵਹਿਤੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ. 

2.6 ਅਸੀ ਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ  ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਨਜੂ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਵਲੰਗ ਏਜੰਟ 

(ਡੀਐਸਏ)/ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਾਰਕੇਵਟਗੰ ਏਜੰਟ (ਡੀਐਿਏ) ਲਈ ਆਿਾਰ ਸੰਵਹਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਡੀਐਸਏ ਲਈ ਆਿਾਰ ਸੰਵਹਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ.ੈ 

ਆਿਾਰ ਸੰਵਹਤਾ, ਹੋਰ ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਦੇ ਵਵਿਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਨੰੂ ਵੇਿਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ. 

2.7 ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕਈੋ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਿ ਵਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧੀ/ਕੂਰੀਅਰ ਜਾਾਂ ਡੀਐਸਏ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਣਉਵਿਤ 

ਆਿਰਣ ਜਾਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਵੱਿ ਕੰਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਾਂਿ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੰਿਾਲਣ ਲਈ ਅਤ ੇਕਈੋ 

ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਿਤ ਕਦਿ ਸੁ਼ਰ ੂਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਜੇ ਕਈੋ ਹਵੋੇ. 

 

3. ਲੋਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਲਈ ਐਪ੍ਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 

3.1 ਅਸੀ ਾਂ ਟੈਵਰਫ ਸ਼ੀਟ ਜਾਾਂ ਸੁ਼ਲਕਾਾਂ ਦੇ ਸੈ਼ਵਡਊਲ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਲੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕਸੇ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਿੁਗਤਾਨਯੋਗ ਫੀਸ/ਸੁ਼ਲਕ ਬਾਰ ੇ

ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਿ ਸਵੀਕਾਰ/ਵਡਸਬਰਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ੇਿੇਂਟ ਵਵਕਲਪ੍ ਅਤ ੇਸੁ਼ਲਕ ਦੇ ਬਾਰ ੇ ਵਵੱਿ 

ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹ;ੈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਡਾਤਿਕ 

ਵਵਆਜ/ਜੁਰਿਾਨਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ; ਵਫਕਸਡ ਤੋਂ ਫਲੋਵਟੰਗ ਦਰਾਾਂ ਵਵੱਿ ਲੋਨ ਸਵਵਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਸੁ਼ਲਕ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ 

ਉਲਟ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਆਜ ਰੀ-ਸੱੈਟ ਧਾਰਾ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਿਲੇ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਵੱਿ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਵਆਜ 

ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਵਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ/ਿਨਜੂ਼ਰੀ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ 

ਸਾਰ ੇਸੁ਼ਲਕਾਾਂ ਸਿੇਤ 'ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ' ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਸੁ਼ਲਕ/ਫੀਸ ਗੈਰ-

ਿੇਦਿਾਵਕ ਹਨ. 

3.2 ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੰੂ ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਅਸੀ ਾਂ ਲਾਗੂ ਵਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੀਸ/ਸੁ਼ਲਕ, ਜੇ ਕਈੋ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਵਸੰਗ ਲਈ 

ਿੁਗਤਾਨਯੋਗ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ੇਿੇਂਟ ਵਵਕਲਪ੍ ਅਤ ੇ ਸੁ਼ਲਕ, ਜੇ ਕਈੋ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਿਲਾ, ਜੋ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਵਆਜ ਨੰੂ 

ਪ੍ਰਿਾਵਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਵੱਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ (ਐਿਐਫਸੀ) ਦਆੁਰਾ 

ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਨਯਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪ੍ੂਰਵਕ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਸੂਵਿਤ ਫੈਸਲਾ 

ਵਲਆ ਜਾ ਸਕ.ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ ਨਾਲ ਸਬਵਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
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3.3 ਕੰਪ੍ਨੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ. ਲੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 15 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਾਂ ਅਵਜਹੇ ਵਵਸਵਤਰਤ 

ਸਿਾਾਂ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਸ ਨੰੂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਨੀ ਵਵਿਕਾਰ ਆਪ੍ਸੀ ਸਵਹਿਤੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ 

ਹਰੇਕ ਸਨਿਾਨ ਵਵੱਿ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ. 

3.4 ਟਡਜ਼਼ੀਿਲ ਲੈਂ ਟਡਿੰਗ ਪ੍ਲੇਿਫਾਰਿ ਤ ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲੋਨ ਲਈ- ਜੇ ਕਪੰ੍ਨੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਰੋਤ ਕਰਨ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਬਕਾਇਆ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਿ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਂ ਵਡੰਗ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰੇਗੀ 

ਵਕ: 

a) ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਂ ਵਡੰਗ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ.ੇ 

b) ਕੰਪ੍ਨੀ ਵਲੋਂ  ਇਕੱ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਂ ਵਡੰਗ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਿ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਪ੍ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕ ਇਹ ਕੰਪ੍ਨੀ ਵਲੋਂ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ. 

c) ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਿਨਜੂ਼ਰ ਹ ੋ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਿਨਜੂ਼ਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ, 

ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਪ੍ੱਤਰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

d) ਕੰਪ੍ਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਂ ਵਡੰਗ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਿ ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇ ਵਨਗਰਾਨੀ 

ਹੋਵੇਗੀ. 

 

4. ਲੋਨ ਿ਼ੁਲਾਾਂਕਣ, ਟਨਯਿ/ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਚਾਰ 

4.1 ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਰਣ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗ.ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਵਿਤ ਕਰਾਾਂਗ ੇਵਕ ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ. 

4.2 ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਿ ਦੇ ਵਲਖਤੀ ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਪ੍ੱਤਰ ਦੇ ਿਾਵਧਅਿ ਨਾਲ ਸੂਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ, 

ਸਾਲਾਨਾ ਵਵਆਜ ਦਰ, ਲੋਨ ਰਕਿ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਵਧੀ, ਪ੍ੂਰਵ-ਿੁਗਤਾਨ ਸੁ਼ਲਕ, ਜੁਰਿਾਨਾ ਸੁ਼ਲਕ ਆਵਦ ਸਿੇਤ ਸਾਰ ੇਵਨਯਿਾਾਂ 

ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਜੂ਼ਰ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਿ. ਅਸੀ ਾਂ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਵਵੱਿ ਬੋਲਡ ਵਵੱਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਲੱਤਾ ਵਗਆ ਵਵਆਜ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਾਰਡ ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਨਯਿਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ 

ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਨੰੂ ਰੱਖਾਾਂਗ.ੇ 

4.3 ਅਸੀ ਾਂ ਹਰੇਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਵਵੱਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇਸੰਲਗਨਕਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ 

4.4 ਲੋਨ ਐਪ੍ਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਚਾਰ- ਜੇ ਕੰਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਅਸੀ ਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਲਖਤ ਵਵੱਿ ਸੂਵਿਤ ਕਰਾਾਂਗ ੇਅਤ ੇਅਵਜਹ ੇ ਸੰਿਾਰ ਈ-ਿੇਲ, ਐਸਐਿਐਸ ਆਵਦ ਵਰਗੇ 

ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਸਾਧਨਾਾਂ ਸਿੇਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੈਧ ਸੰਿਾਰ ਸਾਧਨਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 

5. ਟਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਟਵੈੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸਿਤੇ ਲੋਨ ਦ਼ੀ ਵਿੰਡ 

5.1 ਅਸੀ ਾਂ ਲੋਨ ਐਗਰੀਿੈਂਟ/ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵਵੱਿ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਵਡਸਬਰਸਿੈਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਡਸਬਰਸਿੈਂਟ 

ਸੈ਼ਵਡਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਵਡਸਬਰਸ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ 

5.2 ਅਸੀ ਾਂ ਵਡਸਬਰਸਿੈਂਟ ਸੈ਼ਵਡਊਲ, ਵਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਦੰਡਾਤਿਕ ਵਵਆਜ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਵੋੇ, ਸੇਵਾ ਸੁ਼ਲਕ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ੇਿੇਂਟ ਸੁ਼ਲਕ, ਹੋਰ ਲਾਗੂ 

ਫੀਸ/ਸੁ਼ਲਕ ਆਵਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਨਯਿਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਵੱਿ ਬਦਲਾਵ ਸਿੇਤ ਵਨਯਿਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਵੱਿ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 

ਬਾਰ ੇਵਵੱਿ ਨੋਵਟਸ ਦੇਵਾਾਂਗੇ. ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰਾਾਂਗੇ ਵਕ ਵਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸੁ਼ਲਕਾਾਂ ਵਵੱਿ ਬਦਲਾਵ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਨਾ 

ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਿਾਵਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸੰਬਧੰ ਵਵੱਿ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਵਵੱਿ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀ ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 



 

ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਅਸਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 15.07.2013 ਪ੍ਰਿਾਵੀ ਤਾਰੀਖ: 19.10.2022 

ਰੀਵਵਊ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021, 31.01.2022 ਅਤੇ 19.10.2022 

ਵਰਜਨ ਨੰ.: 6.0 
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5.3 ਜੇਕਰ ਵਨਯਿ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਵੱਿ ਬਦਲਾਵ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ 60 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਸੂਿਨਾ ਦੇ 

ਆਪ੍ਣੇ ਅਕਾਊਾਂਟ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਸੁ਼ਲਕ ਜਾਾਂ ਵਵਆਜ ਦਾ ਿੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਾਂਟ ਨੰੂ 

ਸਵਵੱਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

5.4 ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਿੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਲਾਉਣ/ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਅਵਤਵਰਕਤ ਪ੍ਰਤੀਿੂਤੀਆਾਂ ਲੱਿਣ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ, ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 

5.5 ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤ ੇਜਾਾਂ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਿ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਸਵਕਓਰਟੀਆਾਂ ਜਾਰੀ 

ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਜੋ ਵਕ ਕਪੰ੍ਨੀ ਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ. ਜੇ 

ਅਵਜਹੇ ਸੱੈਟ ਆਫ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਕਲੇਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਵਵੱਿ ਪ੍ੂਰ ੇ

ਵਵਵਰਣ ਨਾਲ ਨੋਵਟਸ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਪੰ੍ਨੀ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਲੇਿ ਸੈਟਲ/ਿੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਸਵਕਓਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. 

6. ਟਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਟਵਆਜ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 
6.1 ਕੰਪ੍ਨੀ, ਆਪ੍ਣ ੇਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਵਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਸੈਵਸੰਗ ਫੀਸ, ਦੰਡਾਤਿਕ ਵਵਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ/ਸੁ਼ਲਕ ਆਵਦ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਿਤ ਅੰਦਰਨੂੀ ਪ੍ਾਵਲਸੀ ਅਪ੍ਣਾਈ ਹੈ. ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਵਆਜ ਦਰ ਿਾਡਲ ਨੰੂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਾਰਕਾਾਂ ਵਜਵੇਂ 

ਵਕ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ, ਸੰਿਾਲਨ ਲਾਗਤ, ਪ੍ੂੰਜੀ ਪ੍ਰਿਾਰ, ਕਰੈਵਡਟ ਨੁਕਸਾਨ ਆਵਦ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਵਰਿਾਵਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜੋਖਿ ਪ੍ਰੀਿੀਅਿ, ਜੋ ਵਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ੍ ਕਰੈਵਡਟ ਜੋਖਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 

ਉਸਦੀ ਕਰੈਵਡਟ ਵਹਸਟਰੀ, ਕਰੈਵਡਟ ਰੇਵਟੰਗ, ਵਵੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਵਰ ਆਵਦ ਦਾ ਕੰਿ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪ੍ਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਵਵੱਿ ਵਵਆਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ 

6.2  ਬੈਂਿਿਾਰਕ ਫਲੋਵਟੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਟ, ਵਵਆਜ ਦਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤ ੇਜੋਖਿਾਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ, ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਦੰਡਾਤਿਕ 

ਵਵਆਜ ਵੀ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਵਵੱਿ ਬਦਲਾਵ ਹੁਦੰਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

6.3 ਲਾਗੂ ਵਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜੁਰਿਾਨਾ ਵਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਹਵੋੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਅਕਾਊਾਂਟ ਵਵੱਿ ਿਾਰਜ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਹੀ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ. 

6.4 ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਵਕਸ਼ਤਾਾਂ ਵਵਆਜ ਅਤ ੇਿੂਲਧਨ ਦੇ ਵਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਵਿਾਜਨ ਨੰੂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਦਰਸਾਈਆਾਂ 

ਜਾਣਗੀਆਾਂ. 

 

7. ਗਾਰਿੰਿਰ 

7.1 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਲੋਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ ਹੋਣਾ ਿਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੂਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ: 

a) ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ; 

b) ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਨਬਧੱਤਾ ਦੀ ਰਕਿ; 

c) ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਜਸ ਵਵੱਿ ਕੰਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜ਼ੰਿੇਵਾਰੀ ਦਾ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

d) ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਵੱਿ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਹੋਰ ਅਸੈਟ/ਵਸਵਕਓਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਵਗਰਵੀ ਰੱਵਖਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਕਲੋ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ; 

e) ਕੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀਆਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਵਕਸੇ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਾਤਰਾ ਤਕੱ ਸੀਵਿਤ ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹ ਅਸੀਵਿਤ ਹਨ; ਅਤ ੇ 

f) ਸਿਾਾਂ ਅਤ ੇਹਾਲਾਤ ਵਜਸ ਵਵੱਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ੰਿੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਡਸਿਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 

ਤਰੀਕਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਨੀ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਵੱਿ ਸੂਵਿਤ ਕਰੇਗੀ; ਅਤ ੇ

g) ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਵੱਤੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਿ ਕਈੋ ਵਗਰਾਵਟ. 



 

ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਅਸਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 15.07.2013 ਪ੍ਰਿਾਵੀ ਤਾਰੀਖ: 19.10.2022 

ਰੀਵਵਊ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021, 31.01.2022 ਅਤੇ 19.10.2022 

ਵਰਜਨ ਨੰ.: 6.0 
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7.2 ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟਰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੈ ਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦਾ ਿੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਵਜਹੇ ਗਾਰੰਟਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਵਡਫਾਲਟਰ ਿੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

8. ਗੋਪ੍ਨ਼ੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਪ੍ਤਤਾ 

8.1 ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਾਂਗ ੇਿਾਵੇਂ ਵਕ ਗਾਹਕ ਹਣੁ ਵਨੱਜੀ ਅਤ ੇਗੁਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. ਅਸੀ ਾਂ ਗਰੁੱਪ੍ ਵਵੱਿ ਹੋਰ 

ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਸਿੇਤ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਵਸਵਾਏ ਜਦੋਂ: 

a) ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦਾ ਹੈ. 

b) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਡਊਟੀ. 

c) ਸਾਡੀ ਵਦਲਿਸਪ੍ੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ. ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਵਤਆਾਂ/ਵਨੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਗਾਹਕ 
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਾਰਕੀਵਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

d) ਗਾਹਕ ਨੇ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਆਵਗਆ/ਅਵਧਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹ ੈਜਾਾਂ ਉਸਨੇ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹ.ੈ 

8.2 ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਵਵਿੱ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਨੱਜੀ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ/ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਸੂਵਿਤ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ 

8.3 ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰਕੀਵਟਗੰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗ ੇਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਗਾਹਕ ਸਾਨੰੂ 

ਵਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ. 

8.4 ਜੇ ਗਾਹਕ ਿਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਕਪੰ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਿਾਰਕੀਵਟੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਿਾਰ ਨੰੂ ਿੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਕਸੇ ਵੀ 

ਸ਼ਾਖਾ ਵਵੱਖ ੇਜਾਾਂ ਿੈਨਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਿ ਬੇਨਤੀ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ ਜੋ ਅਵਜਹੀ ਿਾਰਕੀਵਟੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੰਿਾਰ ਵਵੱਿ 

ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

 

9. ਕਰੈਟਡਿ ਸੂਚਨਾ ਕਿੰਪ੍ਨ਼ੀਆਾਂ ("ਸ਼ੀਆਈਸ਼ੀ"), ਸ਼ੁਰੈੱਟਿਆ ਸਿੰਪ੍ਤ਼ੀ ਪ਼੍ੁਨਰਟਨਰਿਾਣ ਅਤ ੇ ਸ਼ੁਰੈੱਟਿਆ ਟਵਆਜ 

("ਸ਼ੀਈਆਰਐਸਏਆਈ"), ਕੇਂਦਰ਼ੀ ਕੇਵਾਈਸ਼ੀ ਰਟਜਸਿਰ਼ੀ ("ਸ਼ੀਕੇਵਾਈਸ਼ੀਆਰ") ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜਿੰਸ਼ੀਆਾਂ ਨਾਲ 

ਡਾਿਾ/ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਾਾਂਝ਼ੀ ਕਰਨਾ  

a) ਕੰਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਾਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪ੍ੁਨਰਿੁਗਤਾਨ ਟਰੈਕ ਵਰਕਾਰਡ, ਕੇਵਾਈਸੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇ ਸੀਆਈਸੀ, ਸੀਈਆਰਐਸਏਆਈ, ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਨਯਿਕ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ. 

b) ਜੇ ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ  ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਸੀਆਈਸੀ ਜਾਾਂ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਾਂ ਕੁਝ ਵੈਧਾਵਨਕ ਵਜ਼ੰਿੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਰੋਵਕਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇ. 

 

10. ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 

10.1 ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਵਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਿਝਾਵਾਾਂਗ,ੇ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਵਵੱਿ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਿ, ਅਵਧੀ ਅਤ ੇਅਵਧੀ/ 

ਸਿ ਤੋਂ ਿਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਵਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ("ਐਿਆਈਿ਼ੀਸ਼ੀ") ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ. 

ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸੂਿੀ ਦਾ ਪ੍ਾਲਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੀਨ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਵਰਿਾਵਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱਿ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸ ਿੇਜ ਕੇ ਜਾਾਂ ਵਨੱਜੀ 

ਿੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕ ੇਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਿੁੜ੍-ਅਵਧਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਵੋੇ ਤਾਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੋਵੇਗਾ. 



 

ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਅਸਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 15.07.2013 ਪ੍ਰਿਾਵੀ ਤਾਰੀਖ: 19.10.2022 

ਰੀਵਵਊ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021, 31.01.2022 ਅਤੇ 19.10.2022 

ਵਰਜਨ ਨੰ.: 6.0 
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10.2 ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਾਵਲਸੀ/ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸੌਜਨਯ, ਉਵਿਤ ਉਪ੍ਿਾਰ ਅਤ ੇਸਿਝ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ. ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ 

ਅਤ ੇਲੰਿੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਵੱਿ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ. ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਾਂ / ਅਤ ੇ

ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੁੜ੍-ਅਵਧਕਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਵੱਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਵਅਕਤੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਵਰਟੀ ਲੈਟਰ ਨੰੂ ਅਤ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਕੰਪ੍ਨੀ ਜਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਅਥਾਵਰਟੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ. 

10.3 ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੁੜ੍-ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠਾਾਂ 

ਵਦੱਤੇ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹਵੋੇਗਾ: 

a) ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸਦੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-

ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਵੱਿ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ,ੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਪ੍ਾਰ/ਪ੍ੇਸੇ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ 

ਤੇ. 

b) ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤ ੇਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਿ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

c) ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

d) ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਸਵਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ. 

e) ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧੀ ਓਵਰਵਡਊ ਲੋਨ ਦੀ ਵਰਕਵਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ 8. 00 a.m. ਤੋਂ 7.00 p.m. ਦੇ ਵਵਿਕਾਰ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਕਰਨਗੇ. 

f) ਅਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਸਿੇਂ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵਵਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗ ੇ

ਅਤ ੇਅਵਜਹੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਿਵ ਹਵੋੇ, ਸਨਿਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

g) ਬਕਾਇਆ ਰਕਿਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਿ ਵਵਵਾਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅੰਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਸੀ ਤਰੌ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਡਰਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਲੱ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੰਿਾਵਵਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 

h) ਬਕਾਇਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਸਿਯਤਾ ਅਤ ੇਸਜਾਵਟ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

i) ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਵਵੱਿ ਸੋਖ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਆਪ੍ਦਾਜਨਕ ਿੌਵਕਆਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਉਵਿਤ ਿੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਲ/ਵਵਵਜ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

 

11. ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ 

11.1 ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਿਨਜੂ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀ/ਗਾਹਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

ਵਨਵਾਰਣ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸਿੇਤ ਇਕੱ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੰਿਾਲਣ ਨੀਤੀ ਅਪ੍ਣਾਈ ਹੈ. ਅਵਜਹੀ ਨੀਤੀ/ਵਵਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਾਂ ਸਿਰਵਪ੍ਤ 

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਿੈਨਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕਪੰ੍ਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਵੱਿ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, ਰਵਜਸਟਰ 

ਅਤ ੇਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਵਸਸਟਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਰਪੂ੍ਰੇਖਾ ਦੇਵੇਗੀ. 

11.2 ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਗਾਹਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀ, ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਂ ਵਡੰਗ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਿਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਸਿੇਤ ਵਕਸੇ 

ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਿੱਵਸਆਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ. 

11.3 ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਬਰਾਾਂਿ ਤ ੇਸੰਬੰਵਧਤ ਈ-ਿੇਲ ਆਈਡੀ, ਸੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵ,ੇ ਅਨੁਿਾਵਨਤ ਟਰਨਅਰਾਊ ਾਂਡ ਟਾਈਿ, 

ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿੈਵਟਰਕਸ ਆਵਦ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ ਅਵਜਹਾ ਖੁਲਾਸਾ, 

ਜੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਇਕੱ ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨਹੀ ਾਂ ਵਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨਾਲ 

ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਵਸੰਗ ਬੈਂਕ ("ਐਨਐਚਬ਼ੀ") ਨੰੂ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਿੈਨਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ. 

11.4 ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਲਖਤ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਿ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੀਦ/ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ 

ਿੇਜਾਾਂਗ.ੇ ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੰਦਰਿ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗ ੇ

ਅਤ ੇਉਨਾ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਵਿਤ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ 



 

ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਅਸਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 15.07.2013 ਪ੍ਰਿਾਵੀ ਤਾਰੀਖ: 19.10.2022 

ਰੀਵਵਊ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021, 31.01.2022 ਅਤੇ 19.10.2022 

ਵਰਜਨ ਨੰ.: 6.0 

 
 

Page 8 of 9 

 

11.5 ਿਾਿਲੇ ਦੀ ਜਾਾਂਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅੰਵਤਿ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਿੇਜਾਾਂਗ ੇਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਉ ਾਂ ਵਧੇਰ ੇਸਿਾਾਂ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਸੀ ਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਛੇ ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ 

 

12. ਲੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰ਼ੀ-ਪੇ੍ਿੇਂਿ, ਪ੍ਰ਼ੀਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤ ੇਿਰਾਾਂਸਫਰ 

12.1 ਅਸੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਵੱਿ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ੇਿੇਂਟ ਲੇਵੀ ਜਾਾਂ ਜੁਰਿਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾਵਾਾਂਗ:ੇ 

(a) ਵਜੱਥੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋਨ ਫਲੋਵਟਗੰ ਵਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ.  

(b) ਵਜੱਥੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋਨ ਵਫਕਸਡ ਵਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਨੰੂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰੀ-ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ.  

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ: 

(i) ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ "ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੋਤ" ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਬੈਂਕ/ ਐਿਐਫਸੀ/ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ 

ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ.  

(ii) ਸਾਰ ੇਡੂਅਲ/ਵਵਸੇ਼ਸ਼ ਦਰ (ਵਫਕਸਡ ਅਤ ੇਫਲੋਵਟੰਗ ਦਾ ਸੁਿੇਲ) ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋਨ ਨੰੂ ਵਫਕਸਡ/ਫਲੋਵਟਗੰ ਦਰ ਤੇ ਲਾਗੂ 

ਪ੍ਰੀ-ਕਲੋਜ਼ਰ ਵਨਯਿਾਾਂ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਾਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੇਲੇ, ਲੋਨ ਵਫਕਸਡ ਜਾਾਂ ਫਲੋਵਟੰਗ ਦਰ ਤ ੇਹ.ੈ 

ਦੋਹਰ/ੇਵਵਸੇ਼ਸ਼ ਦਰ ਦੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਵੱਿ, ਵਫਕਸਡ ਵਵਆਜ ਦਰ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਿਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਫਲੋਵਟੰਗ ਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੋਜ਼ਰ ਵਨਯਿ ਫਲੋਵਟੰਗ ਦਰ ਤੇ ਲੋਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹਵੋੇਗਾ. 

(iii) ਇਹ ਵੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਇਕੱ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਦਰ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਦਰ 

ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. 

12.2 ਕੰਪ੍ਨੀ ਸਵਹ-ਵਜ਼ੰਿੇਵਾਰ ਜਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਸਵਹ-ਵਜ਼ੰਿੇਵਾਰ ਦੇ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ 

ਿੰਜੂਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਫਲੋਵਟੰਗ ਰੇਟ ਟਰਿ ਲੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਲੋਜ਼ਰ ਸੁ਼ਲਕ/ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ੇਿੇਂਟ ਜੁਰਿਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾਏਗੀ. 

12.3 ਲੋਨ ਅਕਾਊਾਂਟ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਵੱਿ, ਸਵਹਿਤੀ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਿਲੇ ਵਵੱਿ, 

ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਨੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 21 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਲਾਗੂ 

ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਜਹਾ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ. 

 

13. ਜਨਰਲ 

13.1 ਜੇ ਕੰਪ੍ਨੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਨਵਾਸ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ 

ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਐਡਰੱੈਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਲੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਵੱਿ ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ  ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ. 

13.2 ਕੰਪ੍ਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਵੱਿ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਿ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ 

ਿੱੁਖ ਪ੍ਵਹਲੂਆਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸੇਵਾ ਸੁ਼ਲਕ, ਵਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਦੰਡਾਤਿਕ ਵਵਆਜ, ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੇਂ ਵਨਯਿਾਾਂ ਅਤ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀਆਾਂ ਆਵਦ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ. 

13.3 ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹ ੈਜੇ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਕਾਊਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ੁਵਲਸ/ਹੋਰ ਜਾਾਂਿ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 

ਦੀ ਜਾਾਂਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਜੇ ਕਪੰ੍ਨੀ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ. 

13.4 ਜੇਕਰ ਅਵਜਹੇ ਗਾਹਕ ਧਖੋਾਧੜ੍ੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਵਾਜਬ ਦੇਖਿਾਲ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਿੇਵਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ. 

13.5 ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸੰਿਾਰ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵੱਿ ਹੋਣਗ.ੇ ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ  ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਵਜਹੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਹੰਦੀ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਉਵਿਤ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਵਵੱਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਗਾਹਕ ਸਿਝਦਾ ਹੈ. 



 

ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਅਸਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 15.07.2013 ਪ੍ਰਿਾਵੀ ਤਾਰੀਖ: 19.10.2022 

ਰੀਵਵਊ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021, 31.01.2022 ਅਤੇ 19.10.2022 

ਵਰਜਨ ਨੰ.: 6.0 
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13.6 ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਵਵਿਕਾਰ ਉਿਰ, ਦੌੜ੍, ਜਾਤੀ, ਵਲੰਗ, ਵਵਵਾਵਹਕ ਸਵਥਤੀ, ਧਰਿ ਜਾਾਂ ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ਵਵਿੇਦ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗ.ੇ ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਸਿਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਗਾਾਂ ਅਤ ੇਉਿਰ ਸਿੂਹਾਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਵਵੱਿ 

ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਾਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. 

13.7 ਕੰਪ੍ਨੀ ਅਤ ੇਵਵਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਵਿਕਾਰ ਸਵਹਿਤ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੱੁਖ ਵਨਯਿਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਤੇਜ਼ ਅਤ ੇ

ਿੰਗੀ ਸਿਝ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਪੂ੍ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਅਤ ੇਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗਾ. 

13.8 ਕੰਪ੍ਨੀ ਇਸ ਕੋਡ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਤੇ ਕੋਡ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 
'ਤ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਡ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਦੇ ਕੇ, ਿੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੋਡ ਨੰੂ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ. 
ਕੰਪ੍ਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੋਡ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੀ 
ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ.ੈ 

 

ਕਿੰਿਰੋਲ ਟਰਕਾਰਡ ਬਦਲੋ 

 

ਵਰਜਨ ਨਿੰ . ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਬੇਨਤ਼ੀ 

ਬਦਲੋ: 

ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਿੈਿੋਰਿੰਡਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਿ 

1.0 ਹੇਿ ਰਾਜ ਵਸੰਘ 

ਹਯੰਕੀ 

ਨਵਾਾਂ ਕੋਡ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਵਗਆ 15.07.2013 

2.0 ਜੈਦੀਪ੍ ਸ਼ਰਿਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ 

ਲਈ 

08.05.2019 

3.0 ਜੈਦੀਪ੍ ਸ਼ਰਿਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ 

ਲਈ 

22.01.2020 

4.0 ਐਨਐਿਬੀ 

ਕੰਪ੍ਲਾਇੰਸ  

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ 

ਲਈ 

29.01.2021 

- - ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਾ ਨਾਿ ਪ੍ਨੂਾਵਾਲਾ ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ 

ਵਲਵਿਟੇਡ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ. 
22.07.2021 

- 

5.0 ਅਨੁਪ੍ਾਲਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ 

ਲਈ 

31.01.2022 

5.1 ਅਨੁਪ੍ਾਲਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ 

ਲਈ 

19.10.2022 

---xxx--- 

 


