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               ಫೆೀರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೆ ೀಡ್  

ERFL ಫೆೈನಾನ್ಸ್ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ (ಕಂಪನಿ/ ERFL), ರ್ಯರ್ಸ್ಥತಿವಾಗಿ ಪಾಮುಖವಾದ ಠೆೀರ್ಣಿ ರಹಿತ ಕಂಪನಿ ಮತುು ಠೆೀರ್ಣಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳ್ಳುರ್ 

ಬಾಯಂಕ್ಂಗ್ ಅಲಿದ ಹಣಕಾಸು ಕಿಂಪನಿಗಳಿಗೆ (NBFCs) ಭಾರತೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬಾಯಿಂಕ್ ನಿೋಡಿದ ಮಾಸಟರ್ ನಿದೆೋಾಶನದ ಅನುಸಾರವಾಗ,  

ಗಾಾಹಕರೆೊಿಂದಿಗೆ ವಯವಹರಿಸುವಾಗ ನಾಯಯಯುತ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗ ಈ ಕೆಳಗನ ಕೆೊೋಡ್ ಅನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಿಂಡಿದೆ. 

 

ಫೆೋರ್ ಪ್ಾಾಕಿಟೋಸ್ ಕೆೊೋಡ್ (FPC) ಈ ಕೆಳಗನ ಕ್ೆೋತಾಗಳನುು ಒಳಗೆೊಳಳಲು ಉದೆದೋಶಸರ್ಾಗದೆ: 

 
• ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಾಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ಪಾಕಿಾಯೆ 

• ಸಾಲದ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮತುು ನಿಯಮಗಳು/ಷರತುುಗಳು 

• ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದರ್ಾವಣೆಗಳನುು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿಂತೆ ಸಾಲಗಳ ವತರಣೆ 

• ಸಾಮಾನಯ ನಿಬಿಂಧನೆಗಳು ಮತುು 

• ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾವಧಾನ 

 
1. ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜವಗಳ್ಳ ಮತುು ಅರ್ುಗಳ್ ಪಾಕ್ಾಯೆ 

 
(a) ಸಾಲ/ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಾಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಮಾಹಿತಯನುು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 

ಇತರ ವಧಾನಗಳ ಮೊಲಕ (ಟರ್ಮಾ ಶೋಟ್, ಟಿೋಸರ್ ಗಳು, ಇತಾಯದಿ) ಲಭ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡರ್ಾಗುತುದೆ. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನೆಯು 

ಸರಿಯಾಗ ಪೂಣಾಗೆೊಳಿಸಿದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕಾದ ದಾಖರ್ೆಗಳನುು ಸಹ ಸೊಚಿಸುತುದೆ. 

 
(b) ಗಾಾಹಕರು ಸಾಲಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಾಿ ಪತಾವಯವಹಾರಗಳು, ಸಾಲದ ದಾಖರ್ೆಗಳು, ಮರುಪಡೆಯುವಕೆ ಸೊಚನೆಗಳು 

ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಸಥಳಿೋಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರು ಅಥಾಮಾಡಿಕೆೊಳುಳವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವೋಕರಿಸಲು ಆಯೆೆಯನುು ಹೆೊಿಂದಿರುತಾುರೆ. 

ಈ ಉದೆದೋಶಕಾೆಗ ಗಾಾಹಕರು ಸೊಕುವಾದ ಆಯೆೆಯನುು ಆರಿಸುವ ಮೊಲಕ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನೆಯಲ್ಲ ಿ ಅವನ/ಅವಳ/ಅದರ 

ಆದಯತೆಯನುು ಸೊಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತುದೆ. 

 
(c) ಭ್ತಾ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನೆಗಳ ಸಿವೋಕೃತಯನುು ಸರಿಯಾಗ ಅಿಂಗೋಕರಿಸರ್ಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಾದಾರರು ಸಿವೋಕೃತಗಾಗ 

ಒತಾುಯಸಬೆೋಕಾಗುತುದೆ. 

 
(d) ಸಾಲದ ಅರ್ಜಾಯ ಸಿಥತಯನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಅರ್ಜಾದಾರರು ಕಿಂಪನಿಯನುು ಅದರ ನೆೊೋಿಂದಾಯತ ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಿಂಪಕಿಾಸಬೆೋಕಾದ ಅಿಂದಾಜು ಸಮಯದ ಚೌಕಟಟನುು ಸಿವೋಕೃತಯು ಸೊಚಿಸುತುದೆ. 

 



 

 

 
2. ಸಾಲದ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮತುು ನಿಯಮಗಳ್ಳ/ಷರತುುಗಳ್ಳ 

 
       ಕಿಂಪನಿಯ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಪಾಕಿಾಯೆ ಮತುು ನಿೋತಗಳಿಗೆ  

 

 

(a) ಅನುಗುಣವಾಗ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಾಗಳನುು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡರ್ಾಗುತುದೆ.ಸಾಲದ ಅರ್ಜಾಯ ಸಿವೋಕೃತಯಲ್ಲ ಿಸೊಚಿಸರ್ಾದ ಸಾಲದ 

ಅರ್ಜಾಯನುು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮೌಲಯಮಾಪನದ (ಅನುಮೋದನೆ/ನಿರಾಕರಣೆ) ಫಲ್ಲತಾಿಂಶದ ಸಾಲದ 

ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಿಿಂಟ್ ಆಯೆೆಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನಿೋಡರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
(b) ಸಾಲದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿಂತರ, ಕಿಂಪನಿಯು ಮಿಂಜೊರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಮತು, ವಾರ್ಷಾಕ ಬಡಿಿ ದರ, ಡಿೋಫಾಲ್ಟ ಬಡಿಿ ದರ 

ಮತುು ಇತರ ಪಾಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳನುು ಕೆೈಿಿಂಟ್ ಗೆ ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾದ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನೆಯಲ್ಲ ಿ

ಗಾಾಹಕರು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ  ಪತಾವಯವಹಾರ, ಇತಾಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿಸಬೆೋಕು. ದಿಂಡದ ಬಡಿ,ಿ ಯಾವುದಾದರೊ ಇದದರೆ, ತಡವಾಗ 

ಮರುಪ್ಾವತಗಾಗ ಕಿಂಪನಿಯು ವಧಿಸಬೆೋಕು, ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಸಾಲ ಒಪಪಿಂದ, ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾ ಇತಾಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಾಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 

ನಮೊದಿಸಬೆೋಕು. ಅಿಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ಅಿಂಗೋಕಾರವನುು ಕಿಂಪನಿಯು ಉಳಿಸಿಕೆೊಳುಳತುದೆ. 
 

(c) ಕಿಂಪನಿಯು ಕೆಿೈಿಂಟ್ ನೆೊಿಂದಿಗನ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಅದರ ಅನವಯದ ವಧಾನವನುು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿಂತೆ, 

ಅನುಮೋದಿಸರ್ಾದ ಸಾಲದ ಮತು, ಅನವಯವಾಗುವ ವಾರ್ಷಾಕ ಬಡಿಿ ದರವನುು ಸೊಚಿಸುವ ಒಪಪಿಂದಕೆೆ ಪಾವೆೋಶಸುತುದೆ. ಒಪಪಿಂದದ 

ವೆೋಳಾಪಟಿಟ(ಗಳು) ಮತುು ಅನುಬಿಂಧ(ಗಳು) ಜೆೊತೆಗೆ ಹೆೋಳರ್ಾದ ಒಪಪಿಂದದ ನಕಲನುು ಕೆಿೈಿಂಟ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಿಕೆಿೈಿಂಟ್ ಗೆ 

ಒದಗಸರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
3. ನಿಯಮಗಳ್ಳ ಮತುು ಷರತುುಗಳ್ಲ್ಿನ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗೆ ಂಡಂತೆ ಸಾಲಗಳ್ ವಿತರಣೆ 

 
(a) ವತರಣಾ ವೆೋಳಾಪಟಿಟ, ಬಡಿಿದರಗಳು, ಸೆೋವಾ ಶುಲೆಗಳು, ಪೂವಾಪ್ಾವತ ಶುಲೆಗಳು, ಇತಾಯದಿ ಸೆೋರಿದಿಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು 

ಷರತುುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಬದರ್ಾವಣೆಗಳನುು ಖಾತೆಯ ನಿದಿಾಷಟ ಬದರ್ಾವಣೆಗಳ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪಾತೆಯೋಕವಾಗ 

ತಳಿಸರ್ಾಗುತುದೆ ಮತುು ಇತರರ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅದೆೋ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವರುತುದೆ. ಕಿಂಪನಿಯ ನೆೊೋಿಂದಾಯತ ಕಚೆೋರಿ / ಕಾರ್ಪಾರೆೋಟ್ 

ಕಚೆೋರಿ ಅಥವಾ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಂಪನಿಯು ನಿಧಾರಿಸಿದರೆ ಮುದಾಣ ಮಾಧಯಮದ ಮೊಲಕ ಪಾಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 

 
(b) ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತುು ಶುಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದರ್ಾವಣೆಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತವಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುತುವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಕೆೆ ಸೊಕುವಾದ 

ಷರತುುಗಳನುು ಸಾಲ ಒಪಪಿಂದದಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
(c) ಒಪಪಿಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾವತ ಅಥವಾ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯನುು ಮರುಪಡೆಯಲು / ವೆೋಗಗೆೊಳಿಸಲು ನಿಧಾಾರವು ಕಿಂಪನಿಯಿಂದಿಗೆ 



 

 

ಸಾಲಗಾರರಿಿಂದ ಕಾಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ ಸಾಲದ ದಾಖರ್ೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗರುತುದೆ. 

 

 ಸಾಲಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಾಿ ಸೆಕುಯರಿಟಿಗಳನುು ಸಾಲಗಳ ಪೂಣಾ ಮತುು  

 ಅಿಂತಮ ಪ್ಾವತಯ ಸಿವೋಕೃತಯ ಮೋರ್ೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡರ್ಾಗುತುದೆ, ಯಾವುದೆೋ ಕಾನೊನುಬದಧ ಅಥವಾ ಒಪಪಿಂದದ ಹಕುೆ ಅಥವಾ   

 ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ 

 

(a) ಸೆಟ್-ಆಫ್ ಹಕೆನುು ಕಿಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ವಯಕಿುಯು ಸಾಲದ ದಾಖರ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು ಹೆೊಿಂದಿರಬಹುದು. 

ಅಿಂತಹ ಸೆಟ್-ಆಫ್ ಹಕೆನುು ಚರ್ಾಯಸಬೆೋಕಾದರೆ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಉಳಿದ ಕೆಿೈರ್ಮ ಗಳು ಮತುು ಸೆಕುಯರಿಟಿೋಸ್ ಅಥವಾ ಬಲದಿಿಂದ 

ಸೆಕುಯರಿಟಿೋಸ್/ಮಾರಾಟವನುು ಉಳಿಸಿಕೆೊಳುಳವ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಹಕೆನುು ಹೆೊಿಂದಿರುವ ಷರತುುಗಳ ಬಗೆೆ ಸಿಂಪೂಣಾ 

ವವರಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ನೆೊೋಟಿಸ್ ನಿೋಡರ್ಾಗುತುದೆ. ಸೆಕೊಯರಿಟಿಗಳನುು ವಗಾಾಯಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನುು ಕಿಂಪನಿಯು 

ನಿವಾಹಿಸುತುದೆ. ಇತರ ಬಾಕಿಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ರ್ೆೊೋನ ಗಳ ಪೂಣಾ ಮತುು ಅಿಂತಮ ಪ್ಾವತಯ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲ,ಿ ಯಾವುದಾದರೊ ಇದದರೆ, 

ಸಾಲಗಾರ/ಗಾಾಹಕರಿಿಂದ ವನಿಂತಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ೆಳಗೆ ಕಿಂಪನಿಯು "ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲಿ(No outstanding 

dues)" ಪಾಮಾಣಪತಾವನುು ನಿೋಡರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
(b) ಎರ್ಾಿ ಸೊಚನೆಗಳು, ಸಾಲಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಪತಾವಯವಹಾರವನುು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಾಹಕರು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
2. ಅಂಗವೆೈಕಲಯ ಹೆ ಂದಿರುರ್ ಅರ್ಜವದಾರರು (ಐಎಸ್) 

 
ಅಿಂಗವೆೈಕಲಯದ ಆಧಾರದ ಮೋರ್ೆ ದೆೈಹಿಕವಾಗ / ದೃರ್ಷಟಹಿೋನ ಅರ್ಜಾದಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೆೋರಿದಿಂತೆ ಉತಪನುಗಳು ಮತುು 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ವಸುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಿಂಪನಿಯು ತಾರತಮಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರನುು ಇತರ ಅರ್ಜಾದಾರರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗ 

ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕು ಮತುು ಕಿಂಪನಿಯ ಕೆಾಡಿಟ್ ಪಾಕಿಾಯೆ ಮತುು ನಿೋತಯ ಪಾಕಾರ ಅವರ ಅರ್ಜಾಯನುು ಅಹಾತೆಯ ಮೋರ್ೆ ವಯವಹರಿಸಬೆೋಕು. 

ಅಿಂಗವೆೈಕಲಯ ಹೆೊಿಂದಿರುವ ಅರ್ಜಾದಾರರನುು ಅಥಾಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲು, ಆಯೆೆ ಮಾಡಲು ಮತುು ಸೊಕುವಾದ ಉತಪನು ಅಥವಾ ಸಾಲ 

ಸೌಲಭ್ಯವನುು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯವಾಗುವಿಂತೆ ಎರ್ಾಿ ಸಿಂಭಾವಯ ಸಹಾಯವನುು ಒದಗಸರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
3. ಸಾಮಾನಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ್ಳ 

 
(a) ಸಾಲದ ದಾಖರ್ೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಸರ್ಾದ ಉದೆದೋಶಗಳನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರಿಿಂದ 

ಈ ಹಿಿಂದೆ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸದ ಹೆೊಸ ಮಾಹಿತಯು ಕಿಂಪನಿಯ ಗಮನಕೆೆ ಬಿಂದ ಹೆೊರತು ಕಿಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರನ ವಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಸುಕ್ೆೋಪ ಮಾಡುವುದನುು ತಡೆಯುತುದೆ. 

 

(b) ಎರವಲು ಖಾತೆಯನುು ವಗಾಾಯಸಲು ಸಾಲಗಾರರಿಿಂದ ವನಿಂತಯ ಸಿವೋಕೃತಯ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಪಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿದದರೆ, 



 

 

ಕಿಂಪನಿಯ ಆಕ್ೆೋಪಣೆ, ಯಾವುದಾದರೊ ಇದದರೆ, ವನಿಂತಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿಸರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
(c) ಸಾಲಗಳ ವಸೊರ್ಾತಯ ವಷಯದಲ್ಲಿ, ಕಿಂಪನಿಯು ಅನಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಕಿರುಕುಳವನುು ಆಶಾಯಸುವುದಿಲಿ, ಅಿಂದರೆ ವಷಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಸಾಲಗಾರನನುು ನಿರಿಂತರವಾಗ ತೆೊಿಂದರೆಗೆೊಳಿಸುವುದು, ಸಾಲಗಳ ವಸೊರ್ಾತಗಾಗ ಸಾುಯು ಶಕಿುಯನುು ಬಳಸದೆೋ ಮತುು ಕಾನೊನು 

ಚೌಕಟಿಟನೆೊಳಗೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತುದೆ. ಸಾಲಗಾರರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸೊಕು ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ವಯವಹರಿಸಲು ಕಿಂಪನಿಯು ತನು ಎರ್ಾಿ ಉದೆೊಯೋಗಗಳು 

ಸಮಪಾಕವಾಗ ತರಬೆೋತ ಪಡೆದಿರುವುದನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳತುದೆ. 

 
(d) ಚಿಲಿರೆ ಹಣಕಾಸು ಉತಪನುಗಳಿಗೆ, ಕಿಂಪನಿಯು ವೆೈಯಕಿುಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಯವಹಾರವನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗ 

ಮಿಂಜೊರಾದ ಎರ್ಾಿ ಫ್ಿೋಟಿಿಂಗ್ ದರದ ಅವಧಿಯ ಸಾಲಗಳ ಮೋರ್ೆ ಸಹ-ಬಾಧಯತೆ(ಗಳು) ಜೆೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದೆ ಸವತುುಮರುಸಾವಧಿೋನ 

ಶುಲೆಗಳು / ಪೂವಾ-ಪ್ಾವತ ದಿಂಡವನುು ವಧಿಸುವುದಿಲ.ಿ 

 
4. ಬಡ್ಡಿ ಶುಲಕಗಳ್ಳ: 

 
(a) ನಿದೆೋಾಶಕರ ಮಿಂಡಳಿಯು ಸಾಲಗಳು ಮತುು ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮೋರ್ೆ ವಧಿಸರ್ಾಗುವ ಬಡಿ ಿ ದರವನುು ನಿಧಾರಿಸಲು ಬಡಿಿದರದ 

ಮಾದರಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಿಂಡಿದೆ, ಪಾಕಿಾಯೆ ಮತುು ಇತರ ಶುಲೆಗಳು, ನಿಧಿಗಳ ವೆಚಚ, ಮಾರ್ಜಾನ ಮತುು ರಿಸ್ೆ ಪ್ಪಾೋಮಿಯಿಂ, ಇತಾಯದಿ. 

ಬಡಿಿಯ ದರ ಮತುು ಅಪ್ಾಯದ ಹಿಂತಗಳ ವಧಾನ ಮತುು ವವಧ ವಗಾದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಭಿನು ಬಡಿದಿರವನುು ವಧಿಸುವ 

ತಾಕಿಾಕತೆಯನುು ಅರ್ಜಾ ನಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಬೆೋಕು ಮತುು ಒಪ್ಪಪಗೆಯ ಆಸಕಿುಯನುು 

ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾದಲ್ಲಿ ಸಪಷಟವಾಗ ತಳಿಸಬೆೋಕು. 

 
(b) ಕಿಂಪನಿಯ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಡಿದಿರಗಳು ಮತುು ಅಪ್ಾಯಗಳ ಶೆಾೋಣಿಯ ವಧಾನವನುು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡರ್ಾಗುತುದೆ. 

ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಟಿಸರ್ಾದ ಅಥವಾ ಪಾಕಟಿಸರ್ಾದ ಮಾಹಿತಯನುು ಬಡಿಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದರ್ಾವಣೆಯಾದಾಗರ್ೆರ್ಾಿ 

ನವೋಕರಿಸರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
(c) ಬಡಿಿಯ ದರವು ವಾರ್ಷಾಕ ದರಗಳಾಗರುತುದೆ ಆದದರಿಿಂದ ಸಾಲಗಾರನು ಖಾತೆಗೆ ವಧಿಸರ್ಾಗುವ ನಿಖರವಾದ ದರಗಳ ಬಗೆ ೆ

ತಳಿದಿರುತಾುನೆ. 

 
5. ಕುಂದುಕೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯವವಿಧಾನ 

 
ಫೆೋರ್ ಪ್ಾಾಕಿಟೋಸ್ ಕೆೊೋಡ್ ನ ಅನುಷಾಾನವು ಕಿಂಪನಿಯ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗದೆ. ಕಿಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರು/ಗಾಾಹಕರೆೊಿಂದಿಗೆ 

ವಯವಹರಿಸುವುದು ಸುಗಮ ಮತುು ಜಗಳ ಮುಕುವಾಗದೆ ಎಿಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಎಲಿ ಪಾಯತುಗಳನುು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಸಾಲಗಾರ / 

ಗಾಾಹಕರು ಕಿಂಪನಿಯ ಗಮನಕೆೆ ತಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ದೊರನುು ತವರಿತವಾಗ ನಿವಾಹಿಸರ್ಾಗುತುದೆ. 

 

ಹೆೊರಗುತುಗೆ ಏಜೆನಿಸ ಒದಗಸಿದ ಸೆೋವೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಗಳು ಸೆೋರಿದಿಂತೆ ಕಿಂಪನಿಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕರ ನಿಧಾಾರಗಳಿಿಂದ 



 

 

ಉದಭವಸುವ ಎರ್ಾಿ ವವಾದಗಳು / ದೊರುಗಳನುು ಅವರ ಗಮನಕೆೆ ತಿಂದ ನಿಂತರ ಆಲ್ಲಸರ್ಾಗುತುದೆ ಮತುು ವರ್ೆೋವಾರಿ 

ಮಾಡರ್ಾಗುತುದೆ.                      

 

ಫೆೋರ್ ಪ್ಾಾಕಿಟೋಸ್ ಕೆೊೋಡ್ ನ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿಶೋಲನೆಯ ಕೆೊಾೋಢೋಕೃತ ವರದಿ ಮತುು ವವಧ ಹಿಂತದ 

ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾವಧಾನದ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯನುು ನಿಯಮಿತ ಮಧಯಿಂತರದಲ್ಲಿ ನಿದೆೋಾಶಕರ 

ಮಿಂಡಳಿಗೆ (ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಗೆ) ಸಲ್ಲಿಸರ್ಾಗುತುದೆ. 

 
ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ("GRO") ಮತುು RBI ನ ಸಥಳಿೋಯ ಕಛೆೋರಿಯ ಸಿಂಪಕಾ ವವರಗಳನುು (ದೊರು/ವವಾದವನುು 

ಒಿಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದದರೆ ಅದನುು ಸಿಂಪಕಿಾಸಬಹುದು) ಎರ್ಾಿ ಶಾಖೆಗಳು / ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಶಾಸರ್ಾಗುತುದೆ 

ಕಿಂಪನಿಯು ತನು ವಯವಹಾರವನುು ನಡೆಸುತುದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ಫೆೈನಾನ್ಸ್ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ (ಕಿಂಪನಿ/ ERFL), ಬಾಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಅಲದಿ ಹಣಕಾಸು ಕಿಂಪನಿಗಳಿಗೆ (NBFCs) ಭಾರತೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬಾಯಿಂಕ್ 

ಹೆೊರಡಿಸಿದ ನಿದೆೋಾಶನಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗ, ಗಾಾಹಕರೆೊಿಂದಿಗೆ ವಯವಹರಿಸುವಾಗ ನಾಯಯಯುತ ಪದಧತಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗನ ಕೆೊೋಡ್ ಅನುು 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಿಂಡಿದೆ. ಫೆೋರ್ ಪ್ಾಾಕಿಟೋಸ್ ಕೆೊೋಡ್ (FPC) ಈ ಕೆಳಗನ ಕ್ೆೋತಾಗಳನುು ಒಳಗೆೊಳಳಲು ಉದೆದೋಶಸರ್ಾಗದೆ: 

 

ಹಂತ - 1 ಸಾಲಗಾರರು ನೆೋರವಾಗ ಶಾಖೆಯ ವಯವಸಾಥಪಕರನುು ಸಿಂಪಕಿಾಸಬಹುದು ಮತುು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸರ್ಾದ ಕಿಂಪ್ೆಿೈಿಂಟ್ 

ರಿರ್ಜಸಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ/ಅವಳ ದೊರು/ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳನುು ನಮೊದಿಸಬಹುದು. ದೊರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚಿಿಸುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 

ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಗಾದಶಾನ ನಿೋಡುತಾುರೆ. 

ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಕೆಳಗನ ಯಾವುದೆೋ ಚಾನಲ್ ಗಳ ಮೊಲಕ ದೊರುಗಳು / ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳನುು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು: 

ಇಮೋಲ್ ಐಡಿ : homeservice@edelweissfin.com; ಟೆೊೋಲ್ ಫ್ಾೋ: 1-800-1026371-ಸೆೊೋಮವಾರ - ಶುಕಾವಾರ (ಬೆಳಿಗೆೆ 10 

ರಿಿಂದ ಸಿಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ) 

ಹಂತ – 2 ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪಾತಕಿಾಯೆಯಿಂದ ಗಾಾಹಕರು ಅತೃಪುರಾಗದದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಈ ಕೆಳಗನ ವಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆ 

ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನುು ಸಹ ಸಿಂಪಕಿಾಸಬಹುದು:- 

ಶಾೋಮತ ಸುದಿೋಪು ಮಜುಿಂದಾರ್ 

ಮದಲ ಮಹಡಿ, 3B, ರಾಜೆೋಿಂದಾ ಪ್ಾಕ್ಾ, ಪುಸಾ ರಸೆು, ನವದೆಹಲ್ಲ- 110005 

ದೊರವಾಣಿ ಸಿಂಖೆಯ +91 (11) 4004 2301; 

ಇಮೋಲ್ ಐಡಿ: homeservice@edelweissfin.com 

ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದೊರುದಾರರಿಗೆ ಸಾಧಯವಾದಷುಟ ಬೆೋಗ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪಾಶೆುಗಳು / ದೊರುಗಳು / 

ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ / ಪಾತಕಿಾಯೆಯನುು ಒದಗಸಲು ಪಾಯತುಸಬೆೋಕು. 

 

ಹಂತ – 3 Email id- dnbsmro@rbi.org.in ಒಿಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊರು / ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸದಿದದರೆ, ಸಾಲಗಾರ 
/ ಗಾಾಹಕ / ಅರ್ಜಾದಾರರು ಮೋಲಮನವ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:- 
ಅಧಿಕಾರಿ - ಉಸುುವಾರಿ 
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● ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯವವಿಧಾನದ ಜೆ ತೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕಾದ ಅಂಶಗಳ್ಳ: 
 

1) ಮೋಲ್ಲನ ಮಾಹಿತಯನುು ಗಾಾಹಕರ ಅನುಕೊಲಕಾೆಗ ಕಿಂಪನಿಯ ವಾಯಪ್ಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಶಾಖೆಗಳು / ಸಥಳಗಳ ಹೆೊರಗೆ 
ಪಾದಶಾಸರ್ಾಗುತುದೆ ಮತುು ಉರ್ೆಿೋಖದ ಉದೆದೋಶಕಾೆಗ ಅಿಂತಹ ಗೆೊತುುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ 
ಮಾಡಬೆೋಕು. 

 
2) ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟ ಉದೆೊಯೋಗ/ಸಿಂಬಿಂಧ ನಿವಾಾಹಕರಿಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ದೊರು/ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳು ಬಿಂದಲ್ಲಿ, ದೊರು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 2 

ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗ ಗಾಾಹಕ ಸೆೋವಾ ತಿಂಡ ಮತುು ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತವರಿತ ಪರಿಹಾರವನುು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಅವನು/ಅವರಿಿಂದ ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳು / ದೊರುಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

 
3) ದೊರು / ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತುು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗಾಾಹಕ ಸೆೋವಾ ತಿಂಡ ಮತುು ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದೊರು / ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಗತಯ ವವರಗಳನುು ಒದಗಸುವುದು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಉದೆೊಯೋಗ / 
ಸಿಂಬಿಂಧ ವಯವಸಾಥಪಕರ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗದೆ. 

 
6. ನಿೀತಿಯ ವಿಮರ್ೆವ 

 
 ಈ ಕೆೊೋಡ್ ಮಾರ್ಚಾ 15, 2013 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತುದೆ ಮತುು ರಿಸರ್ವಾ ಬಾಯಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಸುತೆೊುೋರ್ೆಗಳು, 

ನಿದೆೋಾಶನಗಳು ಮತುು ಕಿಂಪನಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಭಾಯಸಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ತದುದಪಡಿ / ಮಾಪಾಡಿಸರ್ಾಗದೆ. ಈ ಫೆೋರ್ 

ಪ್ಾಾಕಿಟೋಸ್ ಕೆೊೋಡ್ ನ ಅನುಸರಣೆ ಮತುು ವವಧ ಹಿಂತದ ನಿವಾಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಿಂದುಕೆೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾವಧಾನದ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ 

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿಶೋಲನೆಗಾಗ ಕಿಂಪನಿಯು ಒದಗಸುತುದೆ. 


