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ಪರಿಚಯ 

ಈ ನ್ಯಯ ಯೀಚಿತ ಪದಧ ತಿ ಸಂಹಿತೆಯು ಎಲಿಾ  ಷೇರುದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವ್ಯಗಿ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ, ಫುಲಿಟಿನ್ 

ಇೊಂಡ್ಡಯಾ ಕೆರ ಡ್ಡಟ್ ಕಂಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ಸ (ಕಂಪನಿ) ತನನ  ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಹಣ್ಕಾಸು 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಅನುಸ್ರಿಸುವ ಪದಧ ತಿಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವಲೀಕನವನುನ  ನಿೀಡುವ ಗುರಿಯನುನ  ಹೊಂದಿದೆ. 

ಸಂಹಿತೆಯ ಉದ್ದ ೋಶಗಳು ಹಿೋಗಿವೆ: 

 ಉತು ಮ ಪದಧ ತಿಗಳನುನ  ಉತೆು ೀರ್ಜಸುವುದು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವ್ಯಗ ಉತು ಮ 

ಪದಧ ತಿಗಳನುನ  ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳುು ವುದು 

 ಗಾರ ಹಕರು ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ನ್ಯಯ ಯೀಚಿತ ಸಂಬಂಧವನುನ  ಉತೆು ೀರ್ಜಸುವುದು 

 ಮೊಂಗಡಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸ್ರಣೆಯನುನ  

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳುು ವುದು 

 ಗಾರ ಹಕರ ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನುನ  ಬಲಪಡ್ಡಸುವುದು 

A. ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ 

1. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಯ ಮಖಯ ವ್ಯದ ಪತರ ವಯ ವಹಾರಗಳನುನ  

(ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸ್ಥ ಳಿೀಯ 

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡತಕಕ ದುು . 

2. ಕಂಪನಿಯು ನಿೀಡ್ಡದ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತ್ಯಸ್ಕ್ತು ಯ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಗತಯ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತಿು ದುು  ಇದರಿೊಂದ ಅವರು ಇತರ 

ಎನ್ಬಎಫ್ಸಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಅರ್ಿಪೂಣ್ಿವ್ಯಗಿ 

ಹೀಲ್ಲಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರು ಮಾಹಿತಿಯುಕು  ನಿಧಾಿರ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು. 

3. ಕಂಪನಿಯು ಎಲಿಾ  ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನುನ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯನುನ  ನಿೀಡುವ 

ವಯ ವಸೆಥ ಯನುನ  ರೂಪಿಸ್ತಕಕ ದುು . ಸಿವ ೀಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನುನ  ವಿಲೇವ್ಯರಿ 

ಮಾಡುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನೂನ  ಸ್ಹ ಸೂಚಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

4. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನುನ  

ಸೂಚಿಸುತು ದೆ. ಆರ್ಬಐನ ನಿಮಮ  ಗಾರ ಹಕರನುನ  ತಿಳಿಯಿರಿ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  (ಕೆವೈಸಿ 

ಮಾನದಂಡಗಳು) ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲು ಕಂಪನಿಯು ಎಲಿಾ  ಅಗತಯ  ದಾಖಲೆಗಳನುನ  

ಸಂಗರ ಹಿಸುತು ದೆ. 

5. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವಿವರಗಳು/ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾದಲಿ್ಲ , ಕಂಪನಿಯು ತಕ್ಷಣ್ವೇ 

ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

B. ಸಾಲ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

ವಿವರವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಡದ ಸಾಲವನುನ  

ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಪತರ ದ ಪರ ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸ್ಹಿಯನುನ  ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರ 

ಸ್ಮಮ ತಿಯನುನ  ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದುು  ಇದನುನ  ಶಾಖೆ/ಪರ ಧಾನ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ದಾಖಲೆಯಾಗಿ 

ಇಟ್ಟು ಕೊಳು ಲಾಗುತು ದೆ. 

1. ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರ ಸಾಲದ ಅಹಿತೆಯ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು  ಪರಿೀಕೆೆಯನುನ  ನಡೆಸುತು ದೆ, 



ಇದು ಅರ್ಜಿಯನುನ  ಸಂಸ್ಕ ರಿಸುವ ಬಗೆೆ  ನಿಧಾಿರ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಒೊಂದು ಪರ ಮಖ 

ನಿಯತ್ಯೊಂಕವ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಮೌಲಯ ಮಾಪನವು ಕಂಪನಿಯ ಆೊಂತರಿಕ ನಿೀತಿಗಳು, 

ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು  ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ 

ಅನುಗುಣ್ವ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 

 

2. ಸಾಲವನುನ  ಅನುಮೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಒಪಪ ೊಂದ ಮತ್ತು  ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದ 

ಮೂಲಕ ಅರ್ವ್ಯ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲದ ಮತು , ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲಿ್ಲಸುವ ವಿಧಾನವೂ 

ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯರ್ಷಿಕ ಬಡಿ್ಡ ದರವನುನ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತು ದೆ. 

3. ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಡಿ್ಡ  ದರವನುನ  ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿವೆೊಂದು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಲು, 

ಕಂಪನಿಯು ಮಂಡಳಿಯು ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ಅನುಮೀದಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳ ವೆಚ್ು , ಲಾಭಾೊಂಶ ಮತ್ತು  

ಅಪಾಯದ ಪಿರ ೀಮಿಯಂ, ಮತ್ತು  ನಿಯಂತರ ಕ ಕಾಯ ಪ್ ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಅೊಂಶಗಳನುನ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಡಿ್ಡ ದರ ಮಾದರಿಯನುನ  ಅಳವಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. ಔಪಚಾರಿಕ 

ಸಂವಹನಗಳು, ಎಲಿಾ  ಬ್ರ ೊಂಚ್ ಆವರಣ್ಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ದಶಿನದ 

ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಉತಪ ನನ ಗಳ ಗುೊಂಪಿಗೆ ಬಡಿ್ಡ  ದರವನುನ  

ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಕಂಪನಿಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದಲಿ್ಲ  ಬಡಿ್ಡಯ ದರವನುನ  

ಸ್ಪ ಷು ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

4. ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದದಲಿ್ಲ  ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸಿರುವಂತೆ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯನುನ  ಸಾಲಗಾರರಿೊಂದ ಪಡೆಯತಕಕ ದುು  ಮತ್ತು  ಅೊಂತಹ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ದಾಖಲೆಯನುನ  ನಿವಿಹಿಸ್ತಕಕ ದುು . ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಾದ 

ಎಲಿಾ   ಲಗತಿು ಸುವಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರು ಅರ್ಿಮಾಡ್ಡಕೊೊಂಡಂತೆ ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದದ 

ಒೊಂದು ಪರ ತಿಯನುನ  ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸ್ತಕಕ ದುು . 

C. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳಲಿ್ಲನ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲಗಳ ವಿತರಣೆ 

1. ಕಂಪನಿಯು ವಿತರಣೆಯ ವೇಳಾಪಟಿು , ಬಡಿ್ಡ ದರಗಳು, ಸೇವ್ಯ ಶುಲಕ ಗಳು, ಪೂವಿಪಾವತಿ 

ಶುಲಕ ಗಳು ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳನುನ  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳಲಿ್ಲನ ಆಗುವ 

ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  ತನನ  ಎಲಿಾ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೀಟಿಸ್ ನಿೀಡುತು ದೆ. 

ಬಡಿ್ಡ ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲಕ ಗಳಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭ್ವಿಷ್ಯಯ ನವ ಯವ್ಯಗಿ ಮಾತರ  

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತು ದೆೊಂದು ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. ಮೇಲ್ಲನ ಶುಲಕ ಗಳಲಿ್ಲನ 

ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ  ನಮಮ  ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  

(www.fullertonindia.com) ಲಭ್ಯ ವ್ಯಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ್ವು 

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿದೆ. 

2. ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವ ದಂಡದ ಬಡಿ್ಡಯು ಒಪಪ ೊಂದದಲಿ್ಲನ "ದಪಪ " 

ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲರುವುದನುನ  ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. 

3. ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದದ ಅಡ್ಡಯಲಿ್ಲ  ಪಾವತಿ ಅರ್ವ್ಯ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣೆಯನುನ  

ಹಿೊಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ / ಶೀಘ್ರ ವ್ಯಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಧಾಿರವು ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದಕೆಕ  

ಅನುಗುಣ್ವ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 

4. ಸಾಲಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಭ್ಧರ ತೆಗಳನುನ  ಯಾವುದೇ ನ್ಯಯ ಯಸ್ಮಮ ತ ಹಕ್ಯಕ  ಅರ್ವ್ಯ 

ಭೀಗಯ ದ ಹಕ್ಯಕ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು  ಸಾಲದ ಪೂಣ್ಿ ಮತ್ತು  ಅೊಂತಿಮ ಪಾವತಿಯನುನ  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದಧ  ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ 

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಿೆೀಮಗಳಿಗೆ ಅದನು ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಒೊಂದೊಮೆಮ  ಅೊಂರ್ ಹೊಂದಿಕೆಯ ಹಕಕ ನುನ  ಚ್ಲಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ, ಉಳಿದ ಕಿೆೀಮಗಳ ಬಗೆೆ   



 

ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  ಯಾವ  ನಿಬಂಧನೆಗಳಡ್ಡಯಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿೆೀಮ್ 

ಇತಯ ರ್ಿವ್ಯಗುವವರೆಗೆ / ಪಾವತಿಗಳುು ವವರೆಗೂ ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲ್ ಸೆಕ್ಯಯ ರಿಟಿಗಳನುನ  

ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ವ ಹಕಕ ನುನ  ಹೊಂದಿರುತು ದೆನುನ ವ ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

D. ವಿಧಿಸ್ಲಾದ್ ಬಡಿ್ಡ  

1. ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ನಿೀಡಲಾದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು  ಮೊಂಗಡಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಡಿ್ಡ  

ದರ ಮತ್ತು  ಶುಲಕ ಗಳನುನ  ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿವೆೊಂದು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಲು, ಮಂಡಳಿಯು 

ಬಡಿ್ಡ ದರಗಳು, ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  ಇತರ ಶುಲಕ ಗಳ "ಬಡಿ್ಡ  ದರ ನಿೀತಿ" ಯನುನ  ನಿಧಿರಿಸ್ಲು 

ಕಂಪನಿಯ ಒೊಂದು ನಿೀತಿಯನುನ  ಅಳವಡ್ಡಸಿಕೊೊಂಡ್ಡದೆ ಮತ್ತು  ಅದನುನ  ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ 
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2. ಬಡಿ್ಡ  ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  ಇತರ ಶುಲಕ ಗಳನುನ  ನಿಧಿರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿಯು 

ಸೂಕು ವ್ಯದ ಆೊಂತರಿಕ ತತವ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನುನ  ರೂಪಿಸಿತ್ತು . 

 

3. ನಿಧಿಯ ವೆಚ್ು , ಲಾಭಾೊಂಶ ಮತ್ತು  ಅಪಾಯದ ಪಿರ ೀಮಿಯಂ, ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಅೊಂಶಗಳನುನ  ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ಬಡಿ್ಡ ದರ ಮಾದರಿಯನುನ  

ಅಳವಡ್ಡಸಿಕೊೊಂಡ್ಡದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು  ಮೊಂಗಡಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕಾದ ಬಡಿ್ಡ  

ದರವನುನ  ನಿಧಿರಿಸುತು ದೆ. ಬಡಿ್ಡಯ ದರ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು  ಸಾಲದಾತರ ವಿವಿಧ 

ವಗಿಗಳಿಗೆ ತ್ಯಕ್ತಿಕತೆಯ ರ್ಶರ ೀಣಿೀಕರಣ್ದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು  ವಿಭಿನನ  ಬಡಿ್ಡ ದರಗಳನುನ  

ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನುನ  ಸಾಲಗಾರರು ಅರ್ವ್ಯ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  

ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸ್ಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ಪ ಷು ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಬಡಿ್ಡ  

ದರಗಳಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗಲೆಲಿಾ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಿಸ್ಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  

ನವಿೀಕರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ 

4. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಹರಡ್ಡಸ್ಲಾಗುವ ನಿಯಂತರ ಕ ನಿದೇಿಶನಗಳ ಪರ ಕಾರ ಪೂವಿನಿಗದಿ 

ಶುಲಕ ಗಳನುನ  ಅನವ ಯಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

E. ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ 

ಸಾಲಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದದಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿಯು ಮರು ಸಾವ ಧಿೀನದ ನಿಬಂಧನೆಯನುನ  

ಸೇರಿಸಿದುು , ಅದು ಕಾನೂನುಬದಧ ವ್ಯಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತು ದೆ. ಪಾರದಶಿಕತೆಯನುನ  

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಲು, ಒಪಪ ೊಂದ/ಸಾಲ ಒಪಪ ೊಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ವೆ: 

1. ಸಾವ ಧಿೀನಪಡ್ಡಸಿಕೊಳುು ವ ಮದಲು ನೀಟಿೀಸಿನ ಅವಧಿ 

2. ನೀಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನುನ  ಮನ್ಯನ  ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂದಭ್ಿಗಳು 

3. ಭ್ದರ ತೆಯನುನ  ಸಾವ ಧಿೀನಪಡ್ಡಸಿಕೊಳುು ವ ಕಾಯಿವಿಧಾನ 

4. ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟ / ಹರಾರ್ಜಗೆ ಮೊಂಚಿತವ್ಯಗಿ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 

ನಿೀಡಬೇಕಾದ ಅೊಂತಿಮ ಅವಕಾಶಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆ 

5. ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ನಿೀಡುವ ಕಾಯಿವಿಧಾನ ಮತ್ತು  

6. ಆಸಿು ಯ ಮಾರಾಟ / ಹರಾರ್ಜನ ಕಾಯಿವಿಧಾನ 

F. ಡ್ಡರ್ಜಟಲ್ ಸಾಲ ನಿೋಡುವ ವೇದಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ್ ಸಾಲಗಳು 

ಡ್ಡರ್ಜಟಲ್ ಸಾಲ ನಿೀಡುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಾಲಗಾರರನುನ  ಆಕರಿಸ್ಲು ಮತ್ತು /ಅರ್ವ್ಯ ಬ್ಕ್ತಗಳನುನ  
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ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಏಜೊಂಟರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಲಿ್ಲ , ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 

ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸುತು ದೆ: 

1. ಏಜೊಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಡ್ಡರ್ಜಟಲ್ ಸಾಲ ನಿೀಡುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಹೆಸ್ರುಗಳನುನ  

ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪರ ದಶಿಸ್ಲು. 

2. ಏಜೊಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಡ್ಡರ್ಜಟಲ್ ಸಾಲ ನಿೀಡುವ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಅವರು ಯಾರ 

ಪರವ್ಯಗಿ ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತಿು ದಾು ರೆಯೀ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸ್ರನುನ  

ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಮೊಂಚಿತವ್ಯಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸುವಂತೆ ನಿದೇಿಶಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ್ ಆದರೆ ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದವನುನ  ಕಾಯಿಗತಗಳಿಸುವ 

ಮದಲು, ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ವನುನ  

ವಿತರಿಸ್ತಕಕ ದುು . 

4. ಸಾಲಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ/ವಿತರಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲದ 

ಒಪಪ ೊಂದದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೀಖಿಸ್ಲಾದ ಎಲಿಾ  ಲಗತ್ತು ಗಳ ಪರ ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದದ 

ಒೊಂದು ಪರ ತಿಯನುನ  ಒದಗಿಸ್ತಕಕ ದುು . 

5. ಕಂಪನಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊೊಂಡ್ಡರುವ ಡ್ಡರ್ಜಟಲ್ ಸಾಲ ನಿೀಡುವ ವೇದಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ವಿೀಕ್ಷಣೆಯನುನ  ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. 

6. ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆ ನಿವ್ಯರಣಾ ಕಾಯಿವಿಧಾನದ ಬಗೆೆ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ್ಡಸ್ಲು ಸಾಕಷ್ಟು  

ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 
 

G. ಚಿನನ ದ್ ಸಾಲದ್ ವ್ಯಾ ಪಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕೆವೈಸಿ, ಮೌಲಾ ಮಾಪನ, ವಿಮೆ, ಸೆಕ್ಯಾ ರಿಟಿಗಳ 

ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಹರಾಜು ಇತ್ಯಾ ದಿ 

ಕಂಪನಿಯು ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಚಿನನ ದ ಸಾಲಗಳನುನ  ನಿೀಡಲು ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದಾಗ ಮಂಡಳಿಯು 

ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ಅನುಮೀದಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅೊಂಶಗಳನುನ  ಒಳಗೊಂಡ ನಿೀತಿಯನುನ  ಜಾರಿಗೆ 

ತರತಕಕ ದುು : 

1. ಆರ್ಬಐ ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸಿದ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೊಂದು 

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಲು ಸಾಕಷ್ಟು  ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳುು ವುದು. 

2. ಮೇಲಾಧಾರ ಭ್ದರ ತೆಯಾಗಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ಲಾದ ಆಭ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ 

ಕಾಯಿವಿಧಾನ. 

3. ಚಿನನ ದ ಆಭ್ರಣ್ಗಳ ಮಾಲ್ಲೀಕತವ ವನುನ  ದೃಢೀಕರಿಸ್ಲು ಸಾಲಗಾರರಿೊಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  

ಪಡೆಯತಕಕ ದುು . 

4. ಆಭ್ರಣ್ಗಳನುನ  ಸುರಕೆ್ತತ ಭ್ಧರ ತೆಯಲಿ್ಲಡಲು ಅನುಮೀದಿತ ತಯಾರಿಕೆಯ 

ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ್ವ್ಯಗಿ ಎಲಿಾ  ಶಾಖೆಗಳು ಸಾು ರೊಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಸೇಫ್

ಗಳ ಸೂಕು ವ್ಯದ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವನುನ  ಹೊಂದಿರುತು ವೆ. 

5. ಚಿನನ ದ ವಸುು ಗಳನುನ  ಗುಣ್ಮಟು , ಪರ ಮಾಣ್ ಮತ್ತು  ಸ್ರಿಯಾದ ಸಂಗರ ಹಣೆಯನುನ  

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಲು ಆಗಾಗೆೆ  ಪರಿಶೀಲ್ಲಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಮೇಲಾಧಾರ ಭ್ದರ ತೆಯಾಗಿ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ಲಾದ ಆಭ್ರಣ್ಗಳನುನ  ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

6. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದು ಲಿ್ಲ  ಹರಾಜು ಪರ ಕ್ತರ ಯಯು ಪಾರದಶಿಕವ್ಯಗಿರಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  

ಹರಾರ್ಜಗೆ ಮೊಂಚಿತವ್ಯಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಹಿತ್ಯಸ್ಕ್ತು  ಸಂಘ್ಷಿವಿರಬ್ರದು ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಯು ನಡೆಸುವ ಹರಾರ್ಜನಲಿ್ಲ  



ಭಾಗವಹಿಸ್ಬ್ರದು. 

7. ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೀದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜುದಾರರನುನ  ನೇಮಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

8. ಕನಿಷಠ  ಎರಡು ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾಹಿೀರಾತ್ತಗಳನುನ  ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹರಾರ್ಜನ 

ಘೀಷಣೆಯನುನ  ಸಾವಿಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಾಗುತಿು ದುು  ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಒೊಂದು ಸ್ಥ ಳಿೀಯ 

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಮತೊು ೊಂದು ರಾರ್ಷು ರೀಯ ದಿನಪತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  

ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದವು ಹರಾಜು ಪರ ಕ್ತರ ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನನ ು ಸ್ಹ 

ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸುತು ದೆ. 

ಈ ನಿೀತಿಯು ವಂಚ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊರ ೀಡ್ಡೀಕರಣ್, 

ಕಾಯಿಗತಗಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಅನುಮೀದನೆಯ ಕತಿವಯ ಗಳ ಪರ ತೆಯ ೀಕತೆಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ 

ವಯ ವಸೆಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನುನ  ಸ್ಹ ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ. 

H. ಅತಿ ಸ್ಣ್ಣ  ಹಣ್ಕಾಸಿನ ಸಾಲಗಳು 

1. ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ 

ಕಂಪನಿಯು ಒೊಂದು ಪರ ಮಾಣಿತ ಸ್ರಳಿೀಕೃತ ವಿಷಯದ ಹಾಳೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂಭಾವಯ  

ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಆರ್ಇ 

ಮತ್ತು /ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ ಪಾಲುದಾರ/ಏಜೊಂಟರು ಸ್ಣ್ಣ  ಹಣ್ಕಾಸಿನ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 

ವಿಧಿಸ್ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಲಕ ಗಳನುನ  ವಿಷಯದ ಹಾಳೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಪ ಷು ವ್ಯಗಿ 

ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ವಿಷಯದ ಹಾಳೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಪ ಷು ವ್ಯಗಿ ನಮೂದಿಸಿರದ 

ಯಾವುದೇ ಮತು ವನುನ  ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಮದಲು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಾಲದ ಉತಪ ನನ ದ ಎಲಿಾ  ಅಗತಯ  ವಿವರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುತು ದೆ. 

ಉತಪ ನನ ದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್

ಸೈಟ್ ಮತ್ತು  ಶಾಖೆಯ ಆವರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಎದುು  ಕಾಣುವಂತೆ ಪರ ದಶಿಸ್ತಕಕ ದುು . ಸಾಲದ 

ಅರ್ಜಿಯು ಸಾಲವನುನ  ಪಡೆಯಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನುನ  ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ. 

2. ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲದ್ ಕಾರ್ಿನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುತಿು ದ್ದದ , ಅದ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದ್: 

a) ಸಾಲಗಾರರನುನ  ಸ್ಮಪಿಕವ್ಯಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ 

b) ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ರಳಿೀಕೃತ ವಿಷಯದ ಹಾಳೆ 

c) ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಲಗತಿು ಸ್ಲಾದ ಎಲಿಾ  ಇತರ 

d) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳ ನ್ಯಯ ಯೀಚಿತ 

ಪದಧ ತಿ  

 

e) ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಕಂತ್ತಗಳು ಮತ್ತು  ಅೊಂತಿಮ ಬಡುಗಡೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  

ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

f) ಕಂಪನಿಯ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು  ಸಂಪಕಿ ಸಂಖೆಯ  ಸೇರಿದಂತೆ 

ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆ ನಿವ್ಯರಣಾ ವಯ ವಸೆಥ ಯ ವಿವರಗಳು. 



g) ) ಸಾಲದ ಕಾಡ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ನಮೂದುಗಳು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಿವ್ಯಗುವ 

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕ್ಯ. 

h) ಸಾಲದು ಲಿದ ಉತಪ ನನ ಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಸ್ಮಮ ತಿಯೊಂದಿಗೆ 

ನಡೆಯಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಅೊಂತಹ ಉತಪ ನನ ಗಳಿಗೆ ಶುಲಕ ದ ರಚ್ನೆಯನುನ  ಸಾಲದ 

ಕಾಡ್ಡಿನಲಿೆ ೀ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪ ಷು ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

3. ಸಾಲ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

a) ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನಗಳು, ಎಲಿಾ  ಬ್ರ ೊಂಚ್ ಆವರಣ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್

ಸೈಟ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ದಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಉತಪ ನನ ಗಳ ಗುೊಂಪಿಗೆ 

ವಿಧಿಸುವ ಬಡಿ್ಡ  ದರವನುನ  (ಕನಿಷಠ , ಗರಿಷಠ  ಮತ್ತು  ಸ್ರಾಸ್ರಿ) ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

ಕಂಪನಿಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದಲಿ್ಲ  ಬಡಿ್ಡಯ ದರವನುನ  ಸ್ಪ ಷು ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

b) ಸ್ಣ್ಣ  ಹಣ್ಕಾಸಿನ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರು ಅರ್ಿಮಾಡ್ಡಕೊಳುು ವ 

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಾಣಿತ ಪರ ಕಾರದ ಸಾಲ ಒಪಪ ೊಂದವನುನ  ಅಳವಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. 

c) ಸ್ಣ್ಣ  ಹಣ್ಕಾಸಿನ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯ ಅಡ್ಡಯಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಕೆಕ  

ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಭ್ದರ ತೆಯನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದಿಲಿ . 

d) ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಿಳಂಬವ್ಯದ ಪಾವತಿ/ ಪೂವಿ-ಪಾವತಿ 

ಶುಲಕ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡದ ಬಡಿ್ಡ  ದರವನುನ  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  

ಯಾವುದೇ ಭ್ದರ ತ್ಯ ಠೇವಣಿ /ಲಾಭಾೊಂಶವನುನ  ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸುವುದಿಲಿ . 

4. ಬಲವಂತದಿೊಂದ್ಲಿದೇ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು: 

ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಸೆಯ ಗಳನುನ  ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಾಲಗಾರರನುನ  

ಗುರುತಿಸ್ಲು, ಅೊಂತಹ ಸಾಲಗಾರರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳು ಲು ಮತ್ತು  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ 

ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಅಗತಯ  ಮಾಗಿದಶಿನವನುನ  ಒದಗಿಸ್ಲು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿಯು ಒೊಂದು ಕಾಯಿವಿಧಾನವನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತರತಕಕ ದುು . 

a) ಗಾರ ಹಕರು ತಮಮ  ಕಂತ್ತಗಳನುನ  ಪಾವತಿಸ್ಲು ಮಕು ರಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನಯ  ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲ  

ಸಂಗರ ಹಗಳನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

b) ಆರ್ಬಐ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳ ಪರ ಕಾರ ಸಂಗರ ಹಣಾ ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ 

ಅನ್ಯನುಕ್ಯಲಕರ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಹಕರನುನ  ಸಂಪಕ್ತಿಸುವಂತಿಲಿ .  

c) ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಸಿಬಬ ೊಂದಿಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನಿರಂತರವ್ಯಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು /ಅರ್ವ್ಯ 

ಬೆಳಿಗೆೆ  9:00 ಗಂಟೆಯ ಮದಲು ಮತ್ತು  ಸಂಜ 6:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕರೆ 

ಮಾಡುವುದು. 

d) ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಯು ಪರಸ್ಪ ರ ಒಪಿಪ ಕೊೊಂಡ ನಿಯೀರ್ಜತ/ಕೊಂದರ  

ನಿಯೀರ್ಜತ ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲ  ವಸೂಲಾತಿಯನುನ  ಮಾಡತಕಕ ದುು . ಸಾಲಗಾರರು 2 ಅರ್ವ್ಯ 

ಅದಕ್ತಕ ೊಂತ ಹೆಚಿು ನ ಅನುಕರ ಮ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ಗತ್ತು ಪಡ್ಡಸಿದ ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲ  

ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲವ್ಯದರೆ ಮಾತರ  ಸಾಲಗಾರರ ವ್ಯಸ್ಸ್ಥ ಳ ಅರ್ವ್ಯ ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲ  

ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

 

 

e) ಗಾರ ಹಕರಿೊಂದ ವಸೂಲಾತಿಗಳನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲು ಸಿಬಬ ೊಂದಿಯು ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನುನ  

ಬಳಸ್ಬ್ರದು. 

 



f) ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ರಸಿೀದಿಯನುನ  ಹಾಡ್ಸಿ ಕಾಪಿ ಅರ್ವ್ಯ 

ಸಾಫ್ು  ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ. 

g) ಸಿಬಬ ೊಂದಿಯು ಬೆದರಿಕೆ ಅರ್ವ್ಯ ನಿೊಂದನ್ಯತಮ ಕ ಭಾಷೆಯನುನ  ಬಳಸ್ಬ್ರದು, 

ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸೆನ ೀಹಿತರು ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಹೀದೊಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ತರುಕ್ಯಳ 

ನಿೀಡಬ್ರದು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸ್ರನುನ  ಪರ ಕಟಿಸ್ಬ್ರದು. 

h) ಸಿಬಬ ೊಂದಿಯು ಸಾಲಗಾರರು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ ಕುಟೊಂಬ/ಆಸಿಿ /ಸದ್ಭಾ ವನೆಗೆ ಧಕೆೆ  ತರಲು 

ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಂಸೆ ಅಥವಾ ಅೊಂತದ್ದ ೋ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗ್ಳನ್ನು  ಬಳಸಬಾರದು 

i) ಸಾಲದ ಪರ ಮಾಣ್ ಅರ್ವ್ಯ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ  

ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರನುನ  ತಪುಪ ದಾರಿಗೆಳೆಯತಕಕ ದು ಲಿ . 

j) ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಮತ್ತು  ವಯ ವಸೆಥ ಗಳ ನಿೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು  

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ  ಅನುಮೀದಿತ ವಯ ವಸೆಥ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವುದನುನ  ಕಂಪನಿಯು 

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. ಸಂಹಿತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಅಗತಯ ವ್ಯಗಿ 

ಒಳಗೊಂಡ್ಡರಬೇಕ್ಯ: 

 ಕೆೆೀತರ  ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ಅಗತಯ ವ್ಯದ ಕನಿಷಠ  ಅಹಿತೆಗಳನುನ  ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸುವುದು 

 ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಅಗತಯ ವ್ಯದ ತರಬೇತಿಯ ಪರಿಕರಗಳನುನ  

ಗುರುತಿಸಿರಬೇಕ್ಯ 

 ಕೆೆೀತರ  ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ನಿೀಡುವ ತರಬೇತಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿೊಂದನ್ಯತಮ ಕ ಅರ್ವ್ಯ 

ಬಲವಂತದ ಸಾಲ ಸಂಗರ ಹ / ವಸೂಲಾತಿ ಪದಧ ತಿಗಳನುನ  ಬಳಸ್ದೇ ಸಾಲಗಾರರ ಬಗೆೆ  

ಸೂಕು  ನಡವಳಿಕೆಯನುನ  ಪರ ದಶಿಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುನ  ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ. 

ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ನಿೀಡುವ ವೇತನದ ವಿಧಾನಗಳು ಕವಲ ವಿತರಿಸಿದ ಸಾಲಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಮತ್ತು  

ವಸೂಲಾತಿಯ ದರಕ್ತಕ ೊಂತ ಸೇವ್ಯ ಕೆೆೀತರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರ ಸಂತೃಪಿು ಯ ಕೆೆೀತರ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು  

ಒತ್ತು  ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ. 

5. ತರಬೇತಿ 

a) ಕಂಪನಿಯು ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು  

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡಳಿ-ಅನುಮೀದಿತ ವಯ ವಸೆಥ ಯನುನ  

ಹೊಂದಿರುತು ದೆ. ಈ ವಯ ವಸೆಥ  ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷಠ  ಅಹಿತೆಗಳನುನ  ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ಲು ಅಗತಯ ವ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಸಾಧನಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ತರಬೇತಿಯು ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸೂಕು  

ನಡವಳಿಕೆಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡ್ಡಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುನ  ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ. 

ಗಾರ ಹಕರೆಡೆಗಿನ ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನುನ  ಸ್ಹ ಅವರ ಪರಿಹಾರ ಮಾತೃಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ಸೇರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

b) ಕ್ಯಟ್ಟೊಂಬದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು  ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಾಲದ ಬಗೆೆ  ಅಗತಯ  ವಿಚಾರಣೆಗಳನುನ  

ಮಾಡಲು ಕೆೆೀತರ  ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

c) ಅೊಂತಹ ತರಬೇತಿಯನುನ  ನಿೀಡಲು ಮತ್ತು  ಸಾಲ /ಇತರ ಉತಪ ನನ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಾಯಿವಿಧಾನ ಮತ್ತು  ವಯ ವಸೆಥ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಅರಿವು 

ಮೂಡ್ಡಸ್ಲು ಕೆೆೀತರ  ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

d) ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುವ ತರಬೇತಿಯು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದು 

ಉಚಿತವ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 



 

6. ಹರಗುತಿು ಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಗಳು: 

a) ಯಾವುದೇ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯ ಹರಗುತಿು ಗೆ ನಿೀಡುವುದು ಅದರ ಬ್ಧಯ ತೆಗಳನುನ  ಮತ್ತು  

ಈ ನಿದೇಿಶನಗಳ ಅನುಸ್ರಣೆಯ ಜವ್ಯಬ್ು ರಿಯನುನ  ಕ್ಯಗೆಿಸುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಅದು 

ಸಂಪೂಣ್ಿವ್ಯಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

b) ಕಂಪನಿಯು ತನನ  ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳ ಅರ್ವ್ಯ ಹರಗುತಿು ಗೆ ಏಜನ್ಿಯ ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳ 

ಅನುಚಿತ ವತಿನೆಗೆ ಜವ್ಯಬ್ು ರರಾಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಕಾಲ್ಲಕ ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆಯ 

ಪರಿಹಾರವನುನ  ಒದಗಿಸುತು ದೆ ಎೊಂಬ ಘೀಷಣೆಯನುನ  ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಕಂಪನಿಯ ಒಎಫ್ಎಲ್ಸಿ/ ಬ್ರ ೊಂಚ್ ಆವರಣ್/ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪರ ದಶಿಸ್ಲಾದ MFI - 

FPC ಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಹ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

7. ರಿಕವರಿ ಏಜೊಂಟ್ಗಳನ್ನನ  ತೊರ್ಗಿಸಿಕಳುು ವಿಕೆ 

a) ರಿಕವರಿ ಏಜೊಂಟರನುನ  ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುು ವ ಪರ ಕ್ತರ ಯಯಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿಯು ಸೂಕು  

ಎಚ್ು ರಿಕೆಯ ಪರ ಕ್ತರ ಯಯನುನ  ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿದುು , ಇದು ವಸೂಲಾತಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯಯಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿರುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನುನ  ಒಳಗಳುು ತು ದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತ್ಯನು ನೇಮಿಸಿದ ರಿಕವರಿ 

ಏಜೊಂಟರನುನ  ಹಿೊಂದಿನ ಉದೊಯ ೀಗದಾತರಲಿ್ಲನ ಪೂವ್ಯಿಪರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನುನ  

ನಡೆಸುವುದನುನ  ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ತದುು  ಇದು ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನುನ  

ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ. ಪೂವ್ಯಿಪರಗಳ ಮರು-ಪರಿಶೀಲನೆಯನುನ  ಎಷ್ಟು  ಬ್ರಿ 

ನಡೆಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎೊಂಬುದನುನ  ಸ್ಹ ಕಂಪನಿಯು ನಿಧಿರಿಸುತು ದೆ. 

b) ಸೂಕು  ನೀಟಿೀಸು ಮತ್ತು  ಸೂಕು  ದೃಢೀಕರಣ್ವನುನ  ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೊಳು ಲು, ವಸೂಲಾತಿ 

ಪರ ಕ್ತರ ಯಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ್ಯಗ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಏಜೊಂಟ್ಗಳ 

ವಿವರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸ್ತಕಕ ದುು . ಏಜೊಂಟರು ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ 

ಏಜನ್ಿಯಿೊಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾದ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ 

ನಿೀಡಲಾದ ನೀಟಿಸ್ ಮತ್ತು  ದೃಢೀಕರಣ್ ಪತರ ದ ಪರ ತಿಯನುನ  ಸ್ಹ ಒಯಯ ತಕಕ ದುು . 

ಇದಲಿದೆ, ವಸೂಲಾತಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯಯ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿಯು ರಿಕವರಿ ಏಜನ್ಿಯನುನ  

ಬದಲಾಯಿಸಿದಲಿ್ಲ , ಕಂಪನಿಯು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕಕ ದುು , 

ಹಸ್ ಏಜೊಂಟ್ ತನನ  ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಟಿೀಸು ಮತ್ತು  ದೃಢೀಕರಣ್ 

ಪತರ ವನುನ  ಒಯಯ ತಕಕ ದುು . 

c) ನೀಟಿಸ್ ಮತ್ತು  ದೃಢೀಕರಣ್ ಪತರ ವು ಇತರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಸೂಲಾತಿ ಏಜನ್ಿ  

ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪಕಿ ವಿವರಗಳನುನ  ಸ್ಹ ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ. ಕಂಪನಿಯು 

ನೇಮಿಸಿಕೊೊಂಡ್ಡರುವ ರಿಕವರಿ ಏಜನ್ಿ ಗಳ ನವಿೀಕೃತ ವಿವರಗಳನುನ  ಸ್ಹ ಕಂಪನಿಯ 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪರ ದಶಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

I. ಕ್ಯೊಂದ್ದಕರತೆ ನಿವ್ಯರಣಾ ಕಾಯಿವಿಧಾನ 

ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಗಾರ ಹಕ ಸೇವೆಯನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುನ  ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು  

ಸ್ದೃಢವ್ಯದ ಮತ್ತು  ಉತಕ ೃಷು  ಗಾರ ಹಕ ಸೇವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನುನ  ಸೃರ್ಷು ಸ್ಲು ನಿರಂತರವ್ಯಗಿ 

ಶರ ಮಿಸುತಿು ದೆ. 

ನ್ಯವು 3 ಹಂತದ ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆ ನಿವ್ಯರಣಾ ಕಾಯಿವಿಧಾನವನುನ  ಹೊಂದಿದುು  ಅಲಿ್ಲ  

ಗಾರ ಹಕರು ತಮಮ  ಪರ ರ್ಶನ ಗಳು, ವಿನಂತಿಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ 

ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ಬಹುದು 

 



ಹಂತ 1: 

ಗಾರ ಹಕರು ನಮಮ ನುನ  ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ಬಹುದಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ 

 ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ - 1800 103 6001 

 ಇಮೇಲ್ - namaste@fullertonindia.com 

 ವೆಬ್ಸೈಟ್ 

 ಗಾರ ಹಕ ಪೊೀಟಿಲ್ 

 ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಿಕಶನ್ 

 ಚಾಟ್ಬೀಟ್ 

ಗಾರ ಹಕರು ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು: 

 ನೋೊಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: 

ಫುಲಿಟಿನ್ ಇೊಂಡ್ಡಯಾ ಕೆರ ಡ್ಡಟ್ ಕಂಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ಸ, 3ನೇ 

ಮಹಡ್ಡ, ನಂ - 165 ಮೇಘ್ ಟವಸ್ಿ, ಪಿಎಚ್ ರಸೆು  

ಮಧುರವೀಯಲ್, ಚೆನೆನ ೈ - 600 095 

 

 ಕಾರ್ಪಿರೇಟ್ ಸಂಸೆೆ : 

ಫುಲಿಟಿನ್ ಇೊಂಡ್ಡಯಾ ಕೆರ ಡ್ಡಟ್ ಕಂಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ಸ, 10ನೇ ಮಹಡ್ಡ, ಆಫ್ೀಸ್ 

ನಂ.101, 102 ಮತ್ತು  103, 2 ನ್ಯರ್ತಿ ಅವೆನೂಯ , ಮೇಕರ್ ಮಾಯ ಕ್್ತಟಿ, ಬ್ೊಂದಾರ  

ಕ್ಯಲಾಿ ಕಾೊಂಪಿ್ಲ ಕ್್ಸ , ಬ್ೊಂದಾರ  (ಪೂವಿ), ಮೊಂಬೈ - 400 051 

 ಕಾರ್ಪಿರೇಟ್ ಕಛೇರಿ (ಅನ್ನಬಂಧ): 

ಫುಲಿಟಿನ್ ಇೊಂಡ್ಡಯಾ ಕೆರ ಡ್ಡಟ್ ಕಂಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ಸ, ಬ ವಿೊಂಗ್, 6 ನೇ 

ಮಹಡ್ಡ, ಸುಪಿರ ೀೊಂ ಬಸಿನೆಸ್ ಪಾಕ್ಸಿ, ಹಿರಾನಂದನಿ, ಪೊವ್ಯಯಿ, 

ಮೊಂಬೈ - 400072 

ಹಂತ 2: 

ಪಡೆದ ಪರಿಹಾರವು ನಿರಿೀಕೆೆ ಗಳನುನ  ಪೂರೈಸ್ದಿದು ರೆ, ಅವರು ನಮಮ  ದೂರು ನಿವಿಹಣಾ ಕೊೀಶ, 

ccrc@fullertonindia.com ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿದುು  ಅದನುನ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಹ 

ಪರ ಕಟಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

ಹಂತ 3: 

ಪಡೆದ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆೆ  ಗಾರ ಹಕರು ಇನೂನ  ಅತೃಪಿು  ಹೊಂದಿದು ರೆ, ಅವರು ನಮಮ  

ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆ ನಿವ್ಯರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡ್ಡಯಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಬಹುದು 

headcustomerservice@fullertonindia.com 

ಇದಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ / ನಿರಿೀಕೆ್ತತ ಗಾರ ಹಕರು ಅರ್ವ್ಯ ಮಧಯ ಸ್ಥ ಗಾರರು 

ಮಖಪುಟದಲಿ್ಲ  "ನಮಮ ನುನ  ಸಂಪಕ್ತಿಸಿ" ಲ್ಲೊಂಕ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ಡ್ರರ ಪ್ ಬ್ಕ್್ಸ  ನಲಿ್ಲನ 

"ದೂರುಗಳನುನ " ಬಳಸುವ ಅನುಕ್ಯಲವನುನ  ಹೊಂದಿದಾು ರೆ. 

ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಹಕರ ಸುಲಭವಾದ ಉಲಿ್ೋಖಕೆ್ಕ ಗಿ ವಿವರವಾದ ಕುೊಂದುಕ್ರತೆ 

ಪರಿಹಾರ ವಯ ವಸೆೆಯನ್ನು  ಇರಿಸಲಾಗಿದ್. 

J. ಸ್ಮಗರ  ಒೊಂಬುಡ್್ಸಮನ್ ಯೋಜನೆ 

ಏಕ್ತೀಕೃತ ಒೊಂಬುಡ್್ಸಮನ್ ಯೀಜನೆ, 2021 ನವೆೊಂಬರ್ 12, 2021 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತು ದೆ. ಈ 

ಯೀಜನೆಯು ಆರ್ಬಐ ಒೊಂಬುಡ್್ಸ  ಮನ್ ಕಾಯಿವಿಧಾನದ ನ್ಯಯ ಯವ್ಯಯ ಪಿು ಯನುನ  

ತಟಸ್ಥ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಒೊಂದು ರಾಷು ರ ಒೊಂದು ಒೊಂಬುಡ್್ಸಮನ್' ವಿಧಾನವನುನ  

ಅಳವಡ್ಡಸಿಕೊಳುು ತು ದೆ. ಇದು ಆರ್ಬಐನ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಮೂರು ಒೊಂಬುಡ್್ಸಮನ್ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಸಂಯೀರ್ಜಸುತು ದೆ, ಅವುಗಳೆೊಂದರೆ, 
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(i) ಬ್ಯ ೊಂಕ್ತೊಂಗ್ ಒೊಂಬುಡ್್ಸಮನ್ ಯೀಜನೆ, 2006; (ii) ಬ್ಯ ೊಂಕತರ ಹಣ್ಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 

ಒೊಂಬುಡ್್ಸಮನ್ ಯೀಜನೆ, 2018; ಮತ್ತು  (iii) ಡ್ಡರ್ಜಟಲ್ ವ್ಯಯ ಪಾರಗಳಿಗೆ ಒೊಂಬುಡ್್ಸಮನ್ 

ಯೀಜನೆ, 2019. 

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನುನ  ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ https://www.fullertonindia.com ನಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕಟಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

K. ಸಾಮಾನಾ  

1. ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಹಿೊಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸ್ದ ಹಸ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಗಮನಕೆಕ  

ಬರದ ಹರತ್ತ, ಸಾಲದ ಒಪಪ ೊಂದದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಉದೆು ೀಶಗಳನುನ  ಹರತ್ತಪಡ್ಡಸಿ, 

ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರ ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಮಧಯ ಪರ ವೇಶಸುವುದಿಲಿ . 

2. ಕಂಪನಿಯು ಗಾರ ಹಕರ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಗೌಪಯ ವ್ಯಗಿಡುತು ದೆ. 

3. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸಿಥ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಗಾರ ಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  

ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸ್ತಕಕ ದುು : 

a) ಅೊಂತಹ ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸುವಿಕೆಯ ಬಗೆೆ  ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಅನುಮತಿಯನುನ  ಲ್ಲಖಿತವ್ಯಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

b) ಆ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ಗಾರ ಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಪಡೆಯಲು ಗಾರ ಹಕರು ಅಧಿಕಾರ 

ನಿೀಡ್ಡದಾು ರೆ. 

c) ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ನಿಯಂತರ ಕ ಅರ್ವ್ಯ ಕಾನೂನುಬದಧ  ಅಗತಯ ವ್ಯಗಿದೆ 

 

4. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ , ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲ್ ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸಿದ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪರ ಕಾರ ಸಾಮಾನಯ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಕಾನೂನು ಚೌಕಟಿು ನಳಗೆ ಮತ್ತು  ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸ್ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

5. ಕಂಪನಿಯು ತನು  ಸಿಬಬ ೊಂದಿಯು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯ ಪರ ಯತು ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿ್ತಯ ವಿರುದಧ  

ಮೌಖಿಕವಾದ ಅಥವಾ ದೈಹಕವಾದ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ತರುಕುಳವನ್ನು  

ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕ್ತದುದ  ಇದು ಸಾವವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಲು 

ಉದ್ದ ೋಶಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ ಕುಟೊಂಬದ ಸದಸಯ ರ, ಉಲಿ್ೋಖಿಸಿರುವವರ ಅಥವಾ ಸೆು ೋಹತರ 

ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು  ಉಲಿೊಂಘಿಸುವ ಕೃತಯ ಗ್ಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  

ಸೂಕಿವಲಿದ ಸಂದೇಶಗ್ಳನ್ನು  ಕಳಿಸುವುದು, ಬೆದರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಅನಾಮಧೇಯ ಕರೆಗ್ಳನ್ನು  

ಮಾಡುವುದು, ಬಾಕ್ತಯಿರುವ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗೆೆ  

8.00 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ರಾತಿರ  7.00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು, ಸುಳುಳ  ಹಾಗೂ 

ತಪ್ಪಾ ದ ಪ್ಪರ ತಿನಿಧಯ ಗ್ಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿದ್. 

6. ಈ ನಿಟಿು ನಲಿ್ಲ , ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಒೊಂದು ಸಾಥ ಪಿತ ನಿೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನುನ  

ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಬ್ಕ್ತ ವಸೂಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿಯನುನ  ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ಲು ಅಧಿಕಾರ 

ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಅರ್ವ್ಯ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ವ್ಯಯ ಪಕವ್ಯಗಿ ತರಬೇತಿ 

ಪಡೆದಿರುತ್ಯು ರೆ. 

7. ಕಂಪನಿಯ ವಸೂಲಾತಿ ನಿೀತಿ ಸೌಜನಯ , ನ್ಯಯ ಯಯುತವ್ಯಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳುು ವಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಮನವಲ್ಲಸುವಿಕೆಗಳನುನ  ಆಧರಿಸಿ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಗಾರ ಹಕರ ವಿಶಾವ ಸ್ ಮತ್ತು  ದಿೀಘ್ಿಕಾಲ್ಲೀನ 

ಸಂಬಂಧವನುನ  ಬೆಳೆಸುವಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿ ನಂಬಕೆಯಿಡುತು ದೆ. ಬ್ಕ್ತಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಅರ್ವ್ಯ/ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತೆಗಳನುನ  ವಶಪಡ್ಡಸಿಕೊಳುು ವಲಿ್ಲ  ನಮಮ ನುನ  ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ಲು ಅಧಿಕಾರ 

ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಅರ್ವ್ಯ ವಯ ಕ್ತು ಯು ತನನ ನುನ  ತ್ಯನು 

ಗುರುತಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನಯ ಯುತ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂವಹನ 
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ನಡೆಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

8. ಕಂಪನಿಯು ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಬ್ಕ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಒದಗಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಬ್ಕ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು  ಕಾಲಾವಧಿಯಿರುವ ನೀಟಿೀಸ್ ಅನುನ  ನಿೀಡುತು ದೆ. ಎಲಿಾ  

ಗಾರ ಹಕರನುನ  ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ ಅವರ ಆಯಕ ಯ ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ಲಾಗುತಿು ದುು  

ನಿದಿಿಷು  ಸ್ಥ ಳದ ಅನುಪಸಿಥ ತಿಯಿದು ಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಹಕರ ನಿವ್ಯಸ್ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರು 

ನಿವ್ಯಸ್ದಲಿ್ಲ  ಅಲಭ್ಯ ರಾಗಿದು ರೆ, ಗಾರ ಹಕರ ವ್ಯಯ ಪಾರ/ಉದೊಯ ೀಗದ ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲ  

ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

9. ಕಂಪನಿಯು ಗಾರ ಹಕರ ಗೌಪಯ ತೆಯನುನ  ಗೌರವಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಸಂವಹನಗಳು 

ಸ್ಭ್ಯ ವ್ಯಗಿರಬೇಕ್ಯ. ಬ್ಕ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಿನ್ಯನ ಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಅರ್ವ್ಯ 

ವಿವ್ಯದಗಳಿದು ಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳನುನ  ಪರಸ್ಪ ರ ಒಪಿಪ ಗೆಯಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಹರಿಸ್ಲು 

ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಎಲಿಾ  ಸ್ಹಾಯವನುನ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

10. ಸಾಲ ಪಡೆದ ಖಾತೆಯ ವಗಾಿವಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿೊಂದ ವಿನಂತಿಯನುನ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದರೆ, 

ಸ್ಮಮ ತಿ ಅರ್ವ್ಯ ಬೇರೆ ಸಂವಹನಗಳನುನ  ಅೊಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಕೆೆೀಪಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದು ರೆ, ಅೊಂತಹ ವಿನಂತಿಯನುನ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಯೊಂಕದಿೊಂದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ 

ತಿಳಿಸ್ತಕಕ ದುು . ಅೊಂತಹ ವಗಾಿವಣೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣ್ವ್ಯಗಿ ಪಾರದಶಿಕ 

ಒಪಪ ೊಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕಾರವ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 

"ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲನ ವಿಷಯಗಳನುನ  ಅರ್ಿಮಾಡ್ಡಕೊಳು ಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧಯ ವ್ಯಗದಿದು ರೆ, 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  www.fullertonindia.com" ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅರ್ವ್ಯ 

ವಿವರಗಳಲಿ್ಲ  ನಮಮ ನುನ  ಸಂಪಕ್ತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯವು ನಿಮಮ ನುನ  ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀವೆ. ಈ 

ನ್ಯಯ ಯೀಚಿತ ಪದಧ ತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆಯು ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆಕ  ಅರ್ವ್ಯ 

ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಅರ್ಿವ್ಯಗುವ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆಕ  ಒತ್ತು  ಕೊಡಲಾಗುತು ದೆ) ಇದನುನ  

ಕಂಪನಿಯ ಶಾಖೆಗಳು/ಒಎಫ್ಎಲ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 

ಲಭ್ಯ ವ್ಯಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ. 

11. ಕಂಪನಿಯು ತನನ  ಶಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ /ಒಎಫ್ಎಲ್ಸಿಗಳಲಿ್ಲ , ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು  ಸಂಪಕಿ ವಿವರಗಳನುನ  

(ದೂರವ್ಯಣಿ) ಪರ ದಶಿಸ್ತಕಕ ದುು . 

/ಮಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ /ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್) ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆ ನಿವ್ಯರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ಆರ್ಬಐನ 

ಪಾರ ದೇಶಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ನ್ಯವು ಅನುಸ್ರಿಸುವ ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆ ನಿವ್ಯರಣಾ 

ಕಾಯಿವಿಧಾನ. 

12. ಈ ನಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾದ ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಅಥವಾ ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಕಂಪನಿಯ 

ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಹಾಗೂ/ಅಥವಾ ಗಾರ ಹಕರಿೊಂದ ಮೊತಿಗ್ಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ನೇಮಿಸಲಾದ ರಿಕವರಿ 

ಏಜೆನಿಿಯ ಸಿಬಬ ೊಂದಿಯನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿದ್ 

L. ವಿಮರ್ಶಿ 

ನ್ಯಯ ಯೀಚಿತ ಪದಧ ತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನುಸ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಯೊಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾಯಿವಿಧಾನದ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣೆಯ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಮಾಡುವ ಪರಿಶೀಲನೆಯನುನ  (ಕನಿಷಠ  

ವ್ಯರ್ಷಿಕವ್ಯಗಿ) ಕಂಪನಿಯು ನಡೆಸ್ತಕಕ ದುು  ಮತ್ತು  ಅೊಂತಹ ವಿಮರ್ಶಿಗಳ ವರದಿಯನುನ  

ಮಂಡಳಿ/ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಮಿತಿಗೆ ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ತಕಕ ದುು . 
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ಫುಲಿಟಿನ್ ಇೊಂಡ್ಡಯಾ ಕೆರ ಡ್ಡಟ್ ಕಂಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ಸ 
ನೀೊಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ: ಮೇಘ್ ಟವಸ್ಿ, 3ನೇ ಮಹಡ್ಡ, ಹಳೆಯ ಸಂಖೆಯ  307, ಹಸ್ ಸಂಖೆಯ  165, ಪೂನಮಲಿ್ಲ  ಹೈ ರೀಡ್ಸ, 

ಮಧುರವೀಯಲ್, ಚೆನೆನ ೈ - 600 095, ತಮಿಳುನ್ಯಡು 

ಕಾರ್ಪಿರೇಟ್ ಕಚೇರಿ: ಫಿ್ೀರ್ 6, ಬ ವಿೊಂಗ್, ಸುಪಿರ ೀೊಂ ಬಸಿನೆಸ್ ಪಾಕ್ಸಿ, ಸುಪಿರ ೀೊಂ ಸಿಟಿ, ಪೊವೈ, ಮೊಂಬೈ - 400 076 | ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ 

ಸಂಖೆಯ : 1800 103 6001 ಇಮೇಲ್: namaste@fullertonindia.com | ವೆಬ್ ಸೈಟ್: www.fullertonindia.com | CIN ಸಂಖೆಯ : 
U65191TN1994PLC079235 | IRDAI COR ಸಂಖಯ ು : CA0098 
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