
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഫെയര്പ്രഺക്റ്റ഼സ്കഔഺഡ് 



 
 

 

                                   ഫെയര്പ്രഺക്റ്റ഼സ്കഔഺഡ്-ക്റ്കടഺബര്2022 

സാച഻ഔ 
 

സ഼ര഻യ
ല്  
നമ്പര്  

വ഻ശദഺാംശ
ങ്ങള്  

ുേജ് 
നമ്പര്   

എ. ുലഺണ഻നഽള്ള അുേക്ഷഔള ാം അവയഽീെ ു്േഺസസ഻ങ്ങഽാം 2 

ബ഻. ുലഺണ്  മാലയന഻ര്ണയവഽാം ന഻ബന്ധനഔള ാം/വയവസ്ഥഔള ാം 2 

സ഻. ുലഺണ്  വ഻തരണാം, ന഻ബന്ധനഔള഻ലഽാം വയവസ്ഥഔള഻ലഽാം 
ഉള്ള മഺറ്റങ്ങള്  അെക്കാം. 

3 

ഡ഻. ഈെഺക്കഽന്ന േല഻ശ 3 

ഇ. റ഼ീേഺസഷന്  4 

എഫ്. ഡ഻ജ഻റ്റല്  ീലന്പ഻ങ പ്ലഺറ്ററുഫഺമഽഔള്  വഴ഻ ലഭയമഺക്കഽന്ന 
ുലഺണഽഔള്  

4 

ജ഻. സവര്ണ േണയ ബ഻സ഻നസഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് ീഔ 
ൂവ സ഻, മാലയന഻ര്ണയാം, ഇന്ഷഽറന്സ്, 
േണയവസ്തഽക്കള ീെ സാക്ഷ഻ന്ഫറ, ുലലാം 
തഽെങ്ങ഻യവ.  

5 

എച്ചറ. ൂമു്ഔഺ ഫ഻നഺന്സ് ുലഺണഽഔള്   5 

എല് . േരഺത഻ േര഻ഹഺര സാംവ഻ധഺനാം 8 

ീജ. ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന്  സ്ഔ഼ാം 9 

ീഔ. ജനറല്   9 

എല് . അവുലഺഔനാം 10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                               ഫെയര്പ്രഺക്റ്റ഼സ്കഔഺഡ്-ക്റ്കടഺബര്2022 

ആമഽകം 

ഫഽള്ളര്െണ്  ഇന്ത്യ ീ്ഔഡ഻റ്ററ ഔമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡ്സ (ഔമ്പന഻) ഉേുഭഺക്തഺക്കള്ക്കറ 
നല്ഔ഻വരഽന്ന സഺമ്പത്ത഻ഔ സൗഔരയങ്ങള ാം ുസവനങ്ങള ാം സാംബന്ധ഻ച്ച  ഔമ്പന഻ 
േഺല഻ച്ച ുേഺരഽന്ന ന഻രന്ത്രനെേെ഻്ഔമങ്ങീളന്ഫറ്റ഻ എലലഺ തല്േരഔക്ഷ഻ഔള്ക്കഽാം 
്േുതയഔ഻ച്ചറ ഉേുഭഺക്തഺക്കള്ക്കഽാം ഫല്േദമഺയ രഽ അവുലഺഔനാം ന ഔഽഔ 
എന്നതഺണഽ ീഫയര്  ്േഺക്റ്റ്റ഼സ് ുഔഺഡ്സ ലക്ഷയമ഻െഽന്നത്. 

കഔഺഡ഻ഫെ്ക്ശ ല് ്ങള്: 
 ഉത്തമമഺയ ്േവര്ത്തനര഼ത഻ഔള്  ു്േഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ. ഉേുഭഺക്തഺക്കള മഺയ഻ 

ഇെീേെഽുമ്പഺള്  ഉത്തമമഺയ ്േവര്ത്തനര഼ത഻ഔള്  ഉറന്ഫ വരഽത്തഽഔ.  

 ഉേുഭഺക്തഺവഽാം ഔമ്പന഻യഽമഺയ഻ നീലലഺരഽ ബന്ധാം ു്േഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ.  

 മഽന്ഔാര്  നല്ഔഽന്ന േണത്ത഻റെീറ വ഼ീുെഽന്ഫ മഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് ഔഺരയങ്ങള഻ല്  
ന഻യമേരമഺയ മഺനദണ്ഡങ്ങള്  േഺല഻ക്കഽന്നഽുറ എന്നഽറന്ഫഺക്കഽഔ.  

 ഉേുഭഺക്തഺക്കള ീെ േരഺത഻ഔള്  േര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള സാംവ഻ധഺനങ്ങള്  
ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തഽഔ.  

എ.കലഺണഽഔ്കഽള്ള അപേ്കര്ഔളവം്വയഽഫടകപ്രഺസസ഻്ങളഽം 

1. ുലഺണ഻നഽള്ള അുേക്ഷഺുഫഺമഽാം ഔമ്പന഻യഽീെ സഽ്േധഺന ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള ാം 
(ന഻ബന്ധനഔള഻ലഽാം വയവസ്ഥഔള഻ലഽാം ഉള്ള മഺറ്റങ്ങള്  ഉള്ീന്ഫീെ) ്േഺുദശ഻ഔഭഺഷയ഻ല്  
ലഭയമഺക്കണാം.  

2. ഔമ്പന഻ നല്ഔഽന്ന ുലഺണ്  അുേക്ഷഺുഫഺമഽഔള഻ല്  ഔൊം വഺങ്ങഽന്നയഺള ീെ 
തഺ േരയങ്ങള മഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് ്േധഺനവ഻വരങ്ങള്  ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണാം. 
ഇതഽമാലാം ആ വയക്ത഻ക്കറ മറ്ററ എന്ബ഻എഫ്സ഻ഔള ീെ ന഻ബന്ധനഔള ാം 
വയവസ്ഥഔള മഺയ഻ അര്ഥോര്ണമഺയ രഽ തഺരതമയാം നെത്തഽവഺനഽാം ഔൊം 
വഺങ്ങഽന്നയഺള്ക്കറ അറ഻വഽഔള ീെ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്  രഽ ത഼രഽമഺനാം എെഽക്കഽഔയഽാം 
ീചയ്ഺാം.  

3. എലലഺ ുലഺണ്  അുേക്ഷഔള഻ന്ുമലഽാം അവ സവ഼ഔര഻ച്ചതഺയഽള്ള ഉറന്ഫറ 
നല്ഔഽന്നത഻നഽള്ള രഽ സാംവ഻ധഺനാം ഔമ്പന഻ വ഻ഔസ഻ന്ഫ഻ീച്ചെഽക്കഽാം. ുലഺണ്  
അുേക്ഷയ഻ന്ുമലഽള്ള നെേെ഻്ഔമങ്ങള്  ോര്ത്ത഻യഺഔഺന്  ുവു സമയേര഻ധ഻ ഈ 
ുരകയ഻ല്  ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽാം.  

4. ുലഺണ്  അുേക്ഷഺുഫഺമ഻ല്  അത഻ുനഺീെഺന്ഫാം നല്ുഔു ുരകഔീളന്ഫറ്റ഻ 
സാച഻ന്ഫ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽാം. ആര്ബ഻ഐയഽീെ ുനഺ യഽവര്  ഔസ്റ്റമര്  വയവസ്ഥഔള്(ീഔൂവസ഻ 
വയവസ്ഥഔള്) േഺല഻ക്കഽന്നത഻നഺവശയമഺയ എലലഺ ുരകഔള ാം ഔമ്പന഻ 
ുശകര഻ച്ച഻ര഻ക്കണാം.  

5. ഔാെഽതല്  വ഻വരങ്ങുളഺ ുരകഔുളഺ ആവശയമഺീണങ്ക഻ല്  ഔമ്പന഻ ഉെന്  ഔൊം 
വഺങ്ങഽന്നവീര അറ഻യ഻ക്കണാം. 
 

ബ഻. ുലഺണ്  മാലയന഻ര്ണയവഽാം ന഻ബന്ധനഔള ാം വയവസ്ഥഔള ാം 

ുലഺണ്  അനഽവദ഻ച്ച വ഻വരവഽാം ന്ഫാം ന഻ബന്ധനഔള ാം വയവസ്ഥഔള ാം 
്േഺുദശ഻ഔ ഭഺഷയ഻ല്  തയ്ഺറഺക്ക഻യ സഺങഷന്  ീലറ്റര്  വഴ഻ അറ഻യ഻ക്കണാം. 
സഺങഷന്  ീലറ്ററ഻ീന്പ േഔര്ന്ഫ഻ല്  അുേക്ഷ഻ക്കഽന്നയഺള ീെ ന്ഫറ  
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വഺങ്ങ഻ീക്കഺുറ ഇത഻റെ വഺയ്േക്കഺരീന്പ സമ്മതാം വഺങ്ങണാം. ഈ േഔര്ന്ഫറ 
രഽ ുരകയഺയ഻ ്ബഺഞ്ച഻ല്/ ീഹഡ്സ ഒഫ഼സ഻ല്  സാക്ഷ഻ക്കണാം.  

 

1. ഔൊം വഺങ്ങഽന്നയഺള്ക്കറ ുലഺണ്  ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ുയഺഖയതീയന്ഫറ്റ഻ 
ഔമ്പന഻ വ഻ശദമഺയ഻ അുനവഷ഻ക്കണാം. അുേക്ഷ ു്േഺസസ് ീചയ് ന്നത഻ല്  
ത഼രഽമഺനീമെഽക്കഽന്നത഻റെ ഇീതഺരഽ ്േധഺനമഺനദണ്ഡമഺയ഻ര഻ക്കഽാം. ഇതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫ് ഔമ്പന഻യഽീെ ആന്ത്ര഻ഔനയങ്ങള് , വയവസ്ഥഔള് , നെേെ഻്ഔമങ്ങള്  
എന്ന഻വയ്ക്കഺനഽസര഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കഽാം ഈ ുയഺഖയതഺന഻ര്ണയാം. 

2. ുലഺണ്  അനഽവദ഻ക്കഽന്ന േക്ഷാം, ഔമ്പന഻ ആ വ഻വരാം അുേക്ഷഔീന 
ുരസമയാം ഔരഺറഽാം അനഽമത഻ക്കത്തഽമഺയ഻ ഔണക്കഺക്കഺവഽന്ന രഽ 
ുരകവഴ഻ുയഺ മുറ്റീതങ്ക഻ലഽാം ര഼ത഻യ഻ുലഺ അറ഻യ഻ക്കഽാം.  അത഻ല്  ുലഺണ്  തഽഔ, 
വഺര്ഷ഻ഔ േല഻ശന഻രക്കറ, അുേക്ഷ഻ുക്കു ര഼ത഻, ന഻ബന്ധനഔള് , വയവസ്ഥഔള്  
എന്ന഻വ സാച഻ന്ഫ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽാം.  

3. അനയഺയ േല഻ശന഻രക്കറ ഈെഺക്കഽന്ന഻ലല എന്നഽറന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻, ുഔഺസ്റ്ററ 
ഒഫ് ഫുറസ്, മഺര്ജ഻ന്  & റ഻സ്ക്റ് ്േ഼മ഻യാം, ീറഖഽുലറ്ററ഻ ഔഺന്ഫറ തഽെങ്ങ഻യ 
്േസക്തഗെഔങ്ങള്  േര഻ഖണ഻ച്ചറ, ുബഺര്ഡ്സ അാംഖ഼ഔര഻ച്ച രഽ േല഻ശന഻രക്കറ 
മഺതിഔ സവ഼ഔര഻ക്കഽാം. വയതയസ്ത വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ല്ീന്ഫ് ഉല്ന്ഫന്നങ്ങള്ക്കഽള്ള 
േല഻ശന഻രക്കറ ഓുദയഺഖ഻ഔ ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള്  വഴ഻ ്േസ഻ദ്ധീന്ഫെഽത്തഽഔയഽാം 
എലലഺ ്ബഞ്ചഽഔള ീെയഽാം േര഻സരങ്ങള഻ലഽാം ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽാം 
േരസയീന്ഫെഽത്തഽഔയഽാം ീചയ് ാം. അനഽമത഻ക്കത്ത഻ലഽാം ഔമ്പന഻ േല഻ശന഻രക്കറ 
വയക്തമഺയ഻ േറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽാം.  

4. ുലഺണ്  ഔരഺറ഻ല്  േറഞ്ഞ഻് ള്ള ന഻ബന്ധനഔള ാം വയവസ്ഥഔള ാം ഔൊം 
വഺങ്ങഽന്നയഺള്  സവ഼ഔര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്നത് ഔമ്പന഻ ഉറന്ഫഺക്കണാം. ആ 
സവ഼ഔര഻ച്ചത഻റെീറ ുരക സാക്ഷ഻ക്കഽഔയഽാം ുവണാം. ഔൊം വഺങ്ങഽന്നവര്ക്കറ 
മനസ്സ഻ലഺഔഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ുലഺണ്  ഔരഺറ഻റെീറ രഽ േഔര്ന്ഫ ാം ുലഺണ്  
ഔരഺറ഻ല്  ഉദ്ധര഻ച്ച഻് ള്ള മറ്ററ എന്ുലഺഷറഽഔള ാം ഔമ്പന഻ ഔൊം വഺങ്ങഽന്നവര്ക്കറ 
ന ഔണാം.   

സ഻.കലഺണഽഔളവഫടവ഻തരണം, ന഻ബന്ധനഔള഻ലഽംവ വസ്ഥഔള഻ലഽം്ള്ള അപേമഺറ്ങള്
്്ഫെഫട 

1. വ഻തരണ ീഷഡയാള് , േല഻ശ ന഻രക്കഽഔള് , സര്വ഼സ് ചഺര്ജഽഔള് , ്േ഼-
ീേയ്ീമറെ് ചഺര്ജഽഔള്  തഽെങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ്വയെക്കാം  
ന഻ബന്ധനഔള഻ുലഺ വയവസ്ഥഔള഻ുലഺ എീന്ത്ങ്ക഻ലഽാം മഺറ്റങ്ങള്  ഉീുങ്ക഻ല്  ഔമ്പന഻ 
എലലഺ വഺയ്േക്കഺര്ക്കഽാം അറ഻യ഻ന്ഫറ ന ഔഽാം. േല഻ശന഻രക്കഽഔള഻ലഽാം 
ചഺര്ജഽഔള഻ലഽാം വരഽന്ന മഺറ്റങ്ങള്  ഭഺവ഻യ഻ല്  മഺ്തുമ ന഻ലവ഻ല്  വരാ  
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എന്നഽള്ളത് ഔമ്പന഻ ഉറന്ഫഺക്കഽാം. ുമല്ന്ഫറഞ്ഞ ചഺര്ജഽഔള഻ല്  എീന്ത്ങ്ക഻ലഽാം 
മഺറ്റങ്ങള്  ഉീുങ്ക഻ല്  അത് ഞങ്ങള ീെ ്ബഺഞ്ചഽഔള഻ലഽാം ഔമ്പന഻യഽീെ 
ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽാം ലഭയമഺക്കഽാം(www.fullertonindia.com). ീവബ്ൂസറ്ററ അ്ഡസ്സ ാം 
അുേക്ഷഺുഫഺമ഻ല്  ലഭയമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽാം.  

2. ൂവഔ഻യ ീേയ്ീമന്പ഻നഽള്ള േ഻ഴന്ഫല഻ശ ുലഺണ്  ഔരഺറ഻ല്  "ുബഺള്ഡ്സ" 
ുഫഺു഻ല്  ഔഺണ഻ച്ച഻് ുറ എന്നഽ ഔമ്പന഻ ഉറന്ഫഺക്കഽാം.  

3. ഔരഺറ഻റെ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള ീേയ്ീമന്പറ അീലലങ്ക഻ല്  ീേര്ുഫഺമന്സ് റ഼ുഔഺള്  
ീചയ്ഺനഽള്ള/തവര഻തീന്ഫെഽത്തഺനഽള്ള ത഼രഽമഺനാം ുലഺണ്  ഔരഺറ഻റെ 
അനഽസിതമഺയ഻ര഻ക്കഽാം.  

4. ുലഺണഽഔള ീെ ീേയ്ീമന്പറ മഽഴഽവനഺയഽാം സവ഼ഔര഻ച്ച ത഼ര്ന്നഺല്  ുലഺണഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫ് എലലഺ ഈെഽഔള ാം വ഻് ീഔഺെഽക്കഽാം. ഇത് ഏീതങ്ക഻ലഽാം 
ന഻യമഺനഽസിതമഺയ അവഔഺശത്ത഻റെ അീലലങ്ക഻ല്  ൂഔവശാം വയ്ക്കഺനഽള്ള 
അവഔഺശത്ത഻റെ അീലലങ്ക഻ല്  എഫ്ഐസ഻സ഻എലല഻റെ വഺയ്േക്കഺര്ക്കഽുമലഽള്ള 
മുറ്റീതങ്ക഻ലഽാം ീലയ്മ഻ല്ുമല്  ത്഻ക്ക഻ഴ഻ക്കല഻റെ വ഻ുധയമഺയ഻്ഺയ഻ര഻ക്കഽാം. 
അങ്ങീന ത്഻ക്ക഻ഴ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള അവഔഺശാം നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽീുങ്ക഻ല്  
വഺയ്േക്കഺരറെ അത഻ീനന്ഫറ്റ഻യഽള്ള രഽ അറ഻യ഻ന്ഫറ ന ഔണാം. അത഻ല്  
ബഺക്ക഻യഽള്ള ീലയ഻മഽഔള ീെയഽാം ആ ീലയ഻മഽഔള്  അവസഺന഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നതഽവീര 
അീലലങ്ക഻ല്  അെച്ച ത഼ര്ക്കഽന്നത് വീര എഫ്ഐസ഻സ഻എലല഻റെ ഈെഽഔള്  ൂഔവശാം 
വയ്ക്കഺന്  അധ഻ഔഺരാം നല്ഔഽന്ന വയവസ്ഥഔള ീെയഽാം മഽഴഽവന്  വ഻വരങ്ങള ാം 
ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണാം. 

  
ഡ .഻ചഽമത്തഽന്നരല഻ശ 
 

1. ുലഺണഽഔള്ക്കഽാം അഡവഺന്സഽഔള്ക്കഽാം ുമല്  ഔമ്പന഻ ഉേുഭഺക്തഺക്കള഻ല്  
ന഻ന്നഽാം  അനയഺയേല഻ശയഽാം ചഺര്ജഽഔള ാം ഈെഺക്കഽന്ന഻ലല എന്നഽറന്ഫഺക്കഺന് , 
േല഻ശന഻രക്കഽഔള ാം ീ്േഺസസ഻ങ ചഺര്ജഽാം മറ്ററ ചഺര്ജഽഔള ാം ന഻ചയിയ഻ക്കഽന്നത഻റെ 
"േല഻ശന഻രക്കറ നയാം" എന്ന ുേര഻ല്  ഔമ്പന഻ ുബഺര്ഡ്സ രഽ നയാം 
സവ഼ഔര഻ച്ച഻് ുറ. അത് www.fullertonindia.com എന്ന ഔമ്പന഻യഽീെ ീവബ്ൂസറ്റ഻ല്  
്േസ഻ദ്ധീന്ഫെഽത്ത഻യ഻് ുറ.  
2. േല഻ശന഻രക്കഽഔള ാം ീ്േഺസസ഻ങ ചഺര്ജഽാം മറ്ററ ചഺര്ജഽഔള ാം 
ന഻ചയിയ഻ക്കഽന്നത഻റെ ഔമ്പന഻ ഉച഻തമഺയ ആഭയന്ത്ര ്േമഺണങ്ങള ാം 
നെേെ഻്ഔമങ്ങള ാം ന഻ചയിയ഻ച്ച഻് ുറ.  
3. ുഔഺസ്റ്ററ ഒഫ് ഫുറസ്, മഺര്ജ഻ന് , റ഻സ്ക്റ് ്േ഼മ഻യാം തഽെങ്ങ഻യ ്േസക്ത ഗെഔങ്ങള്  
ഔണക്ക഻ീലെഽത്തറ ഔമ്പന഻ രഽ േല഻ശന഻രക്കറ മഺതിഔ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽാം ുലഺണഽഔള഻ലഽാം 
അഡവഺന്സഽഔള഻ലഽാം ചഽമുത്തുതഺയ഻് ള്ള േല഻ശന഻രക്കറ ന഻ചയിയ഻ക്കഽഔയഽാം ീചയ് ാം. 



 
 

േല഻ശന഻രക്കറ, റ഻സ്ഔഽഔള ീെ ത഼്വത ന഻ചയിയ഻ക്കഽന്നത഻ീല സമ഼േനാം, 

വയതയസ്തവ഻ഭഺഖങ്ങള഻ല് ീന്ഫ് വഺയ്േക്കഺര്ക്കറ വയതയസ്ത േല഻ശന഻രക്കറ 
ന഻ചയിയ഻ക്കഽന്നത഻റെ േ഻റഔ഻ീല യഽക്ത഻ ഇവീയലലഺാം വഺയ്േക്കഺരറെ അീലലങ്ക഻ല്  
ഉേുഭഺക്തഺവ഻റെ അുേക്ഷഺുഫഺമ഻ല്  ീവള഻ീന്ഫെഽത്തഽഔയഽാം സഺങഷന്  ീലറ്ററ഻ല്  
 
വയക്തമഺയ഻ വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽാം ീചയ്ത഻് ുഺഔഽാം. േല഻ശന഻രക്ക഻ല്  മഺറ്റാം 
വരഽുമ്പഺീഴലലഺാം ീവബ്ൂസറ്റ഻ീല വ഻വരങ്ങള്  അത഻നനഽസര഻ച്ചറ മഺറ്റ ാം.   

2. അതഺത് സമയങ്ങള഻ീല ന഻യമന഻ര്ുദശങ്ങള്ക്കനഽസര഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കണാം 
ുഫഺര്ുലഺഷര്  ചഺര്ജഽഔള്  ചഽമുത്തുത്.  

ഇ.റ഼ഫരഺസഷന് 

വഺയ്േഺക്കഺരനഽമഺയ഻് ള്ള ുലഺണ്  ഔരഺറ഻ല്  ഔമ്പന഻ റ഼ീേഺസഷന്  വഔഽന്ഫറ 
ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻് ുറ. അത് ന഻യമാം മാലാം നെന്ഫഺക്കഺവഽന്നതഺസു. സഽതഺരയത 
ഉറന്ഫഺക്കഺന്  ഔരഺറ഻ീല/ുലഺണ്  ഔരഺറ഻ീല  ന഻ബന്ധനഔള഻ലഽാം 
വയവസ്ഥഔള഻ലഽാം തഺീഴന്ഫറയഽന്നവയഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് വയവസ്ഥഔള്  
ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻് ുഺഔഽാം   

1. ൂഔവശമഺക്കഽന്നത഻റെ മഽമ്പഽള്ള ുനഺ്഼സ് േ഻ര഼ഡ്സ  

2. ുനഺ്഼സ് േ഻ര഼ഡ്സ ഴ഻വഺക്കഺവഽന്ന സഺഹചരയങ്ങള്   

3. ഈട് ൂഔവശമഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള നെേെ഻്ഔമാം  

4. വസ്തഽ വ഻ല്ക്കഽന്നത഻റെ/ുലലാം വ഻ള഻ക്കഽന്നത഻റെ മഽമ്പറ ുലഺണ്  
ത഻ര഻ച്ചെയ്ക്കഺന്  വഺയ്േക്കഺരറെ അവസഺന അവസരാം നല്ഔഽന്നതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫ് വയവസ്ഥ  

5. വഺയ്േഺക്കഺരറെ റ഼ീേഺസഷന്  നല്ഔഽന്നത഻നഽള്ള നെേെ഻്ഔമാം  

6. വസ്തഽവ഻റെീറ വ഻ േന/ുലലാം എന്ന഻വയ്ക്കഽള്ള നെേെ഻്ഔമാം.  

എഫ്.ഡ഻ജ഻റല്ഫലെ഻ങ് പലാറഺറഫകെഺമഽഔ്വഴ഻ലഭ് മഺകഽന്നകലഺണഽഔ് 

വഺയ്േക്കഺീര ഔീുത്തഽവഺുനഺ അീലലങ്ക഻ല്  ഔഽെ഻ശ്ശ഻ഔ ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കഺുനഺ 
ഡ഻ജ഻റ്റല്  ീലന്പ഻ങ പ്ലഺറ്ററുഫഺമഽഔീള ഏജന്പ മഺരഺയ഻ ന഻ചയിയ഻ക്കഽുമ്പഺള്  
ഔമ്പന഻ തഺീഴന്ഫറയഽന്ന ന഻ര്ുേശങ്ങള്  േഺല഻ക്കണാം   

1. ഏജന്പ മഺരഺയ഻ ്േവര്ത്ത഻ക്കഽന്ന ഡ഻ജ഻റ്റല്  ീലന്പ഻ങ പ്ലഺറ്ററുഫഺമഽഔള ീെ 
ുേര് ീവബ്ൂസറ്റ഻ല്  ്േസ഻ദ്ധീന്ഫെഽത്തണാം.  

2. ഏജറെറഽമഺരഺയ഻ ്േവര്ത്ത഻ക്കഽന്ന ഡ഻ജ഻റ്റല്  ീലന്പ഻ങ പ്ലഺറ്ററുഫഺമഽഔള്ക്കറ, 
തങ്ങള്  ആര്ക്കഽുവു഻യഺുണഺ ഉേുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് സാംസഺര഻ക്കഽന്നത് ആ 
ഔമ്പന഻യഽീെ ുേര് മഽന്ഔാ്഻ ീവള഻ീന്ഫെഽത്തഺന്  ന഻ര്ുദശാം ന ഔണാം.  
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3. ുലഺണ്  ഔരഺറ഻റെ അനഽമത഻ ന ഔ഻യ ഉെീന, എന്നഺല്  നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻റെ 
മഽമ്പറ, ഔമ്പന഻ ീലറ്റര്  ീഹഡ഻ല്  ഉള്ള രഽ സഺങഷന്  ീലറ്റര്  വഺയ്േക്കഺരറെ 
ന ഔണാം.  

4. ുലഺണ഻റെ അനഽമത഻ നല്ഔഽന്ന/ ുലഺണ്  തഽഔ നല്ഔഽന്ന സമയത്തറ ുലഺണ്  
ഔരഺറ഻റെീറയഽാം ഔരഺറ഻ല്  ഉദ്ധര഻ച്ച഻് ള്ള എലലഺ എന്ുലഺഷറഽഔള ീെയഽാം 
ഒുരഺ േഔര്ന്ഫ ഔള്  വ഼താം എലലഺ വഺയ്േക്കഺര്ക്കഽാം ന ഔണാം.  

5. ഔമ്പന഻ ന഻യമ഻ച്ച഻് ള്ള ഡ഻ജ഻റ്റല്  ീലന്പ഻ങ പ്ലഺറ്ററുഫഺമഽഔള ീെ ുമല്  
ഫല്േദമഺയ ുമല്ുനഺ്വഽാം ന഻ര഼ക്ഷണവഽാം ഉറന്ഫ വരഽത്തണാം.  

6. േരഺത഻േര഻ഹഺര സാംവ഻ധഺനീത്തന്ഫറ്റ഻ ുബഺധവല്ക്കരണാം 
സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത഻റെ ആവശയമഺയ ്ശമങ്ങള്  നെത്തണാം.  

 
ജ഻.സവര്ണെല഻ശബ഻സ഻നസഽമഺയ഻ബന്ധഫെ ഫഔവവസ഻, മാല ന഻ര്ണയം, 

ഇന്ഷഽറന്സ്, രണയവസ്തഽകളവഫടസാ്഻െഫ, കലലംതഽട്ങള഻യവ. 

ഉേുഭഺക്തഺക്കള്ക്കറ സവര്ണന്ഫല഻ശഔള്  നല്ഔഽന്ന അവസരങ്ങള഻ല് , 
തഺീഴന്ഫറയഽന്ന വ഻ഷയങ്ങള഻ുന്ഩല്  ുബഺര്ഡ്സ യഥഺവ഻ധ഻ അാംഖ഼ഔര഻ച്ച രഽ 
നയാം ീഔഺുഽവുരുതഺസു    

1. ആര്ബ഻ഐ ന഻ചയിയ഻ച്ച഻് ള്ള ീഔൂവസ഻ മഺര്ഖന഻ര്ുദശങ്ങള്  
േഺല഻ച്ച഻് ുറ എന്നറ ഉറന്ഫ വരഽത്തഽന്നത഻റെ ആവശയമഺയ നെേെ഻ഔള്  

2. ഈെഺയ഻ സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ന സവര്ണഺഭരണങ്ങള ീെ ശര഻യഺയ മാലയന഻ര്ണയ 
്േ്ഔ഻യ 

  3. സവര്ണഺഭരണത്ത഻റെീറ ഉെമസ്ഥത ഉറന്ഫഺക്കഽന്ന സതയവഺങമാലാം 
വഺയ്േക്കഺരന഻ല്  ന഻ന്നഽാം വഺങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കണാം.  

4. ആഭരണങ്ങള്  സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഺന്  എലലഺ ്ബഺഞ്ചഽഔള഻ലഽാം 
സ്ു്െഺങ റാാം അീലലങ്ക഻ല്  ുസഫഽഔള്  ആയ഻ ശര഻യഺയ 

സാംഭരണസാംവ഻ധഺനങ്ങള്  ഉുഺയ഻ര഻ക്കണാം. അവ അാംഖ഼ഔിതഖഽണന഻ലവഺര 
മഺനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനഽസര഻ച്ചറ ന഻ര്മ്മ഻ച്ചതഺയ഻ര഻ക്കണാം.  

5. ഖഽണന഻ലവഺരാം, എണാം, ശര഻യഺയ സാക്ഷ഻ന്ഫറ എന്ന഻വ ഉറന്ഫഺക്കഺന്  
സവര്ണവസ്തഽക്കള്  സമയഺസമയങ്ങള഻ല്  േര഻ുശഺധ഻ക്കണാം. േണയമഺയ഻ 
സവ഼ഔര഻ച്ച സവര്ണാം ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ല്  ഇന്ഷവര്  ീചയ്ണാം.  

6. ുലഺണ്  ത഻ര഻ച്ചെക്കഺത്ത സഺഹചരയത്ത഻ല്  നെത്തഽന്ന ുലല്േ്ഔ഻യ 
സഽതഺരയമഺയ഻ര഻ക്കണാം. വഺയ്േക്കഺരറെ മഽന്ഔാ്഻ അറ഻യ഻ന്ഫറ 
ന ഔ഻യ഻ര഻ക്കണാം. അവ഻ീെ രഽ തഺ േരയൂവരഽദ്ധയാം ഉുഺഔഺന്  േഺെ഻ലല.  



 
 

 

 

ഔമ്പന഻ ുലലത്ത഻ല്  േീങ്കെഽക്കഺന്  േഺെ഻ലല.  

7. ുലലാം നെത്ത഻ന്ഫ ഔഺീര ുബഺര്ഡ഻ീന്പ അാംഖ഼ഔഺരുത്തഺട് ഔാെ഻യഺയ഻ര഻ക്കഽാം 

ന഻യമ഻ക്കഽഔ.  

8. ഔഽറഞ്ഞത് രുഽേ്തങ്ങള഻ീലങ്ക഻ലഽാം േരസയാം നല്ഔ഻ീക്കഺുഺയ഻ര഻ക്കഽാം 
ുലലാം ീേഺതഽജനങ്ങീള അറ഻യ഻ുക്കുത് - രഽ ്േഺുദശ഻ഔഭഺഷഺ 
േ്തത്ത഻ലഽാം രഽ ുദശ഼യ ദ഻നേ്തത്ത഻ലഽാം. ുലലനെേെ഻ീയന്ഫറ്റ഻യഽള്ള 
വ഻വരങ്ങള ാം ുലഺണ്  ഔരഺറ഻ല്  ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽാം. 

സവര്ണവഺയ്േഔള്  ആവശയക്കഺര്ക്കറ ന ഔഽഔ, അത് നെന്ഫഺക്കഽഔ, അനഽമത഻ 
ന ഔഽഔ, ഔബള഻ന്ഫ഻ക്കല്  ൂഔഔഺരയാം ീചയ് ഔ അെക്കാം, ഇവയ്ക്കഺയ഻ 
ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങള്  േങ്ക഻് ീഔഺെഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള സാംവ഻ധഺനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച ാം 
നെേെ഻്ഔമങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച ാം നയത്ത഻ല്  ്േത഻േഺദ഻ച്ച഻ര഻ക്കണാം. 
 
എച്ചഫ.വമകപ്ഔഺെ഻നഺന്സ്കലഺണഽഔ് 
 

1. കലഺണ഻ന്കവണ്ട഻യഽള്ള അപേ്കര്ഔളവം്വയഽഫടകപ്രഺസസ഻്ങളഽം 

 

ൂ്േസ഻ങ്ങഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് വ഻വരങ്ങള്  വഺയ്േ വഺങ്ങഺന്  
ഉുേശ഻ക്കഽന്നയഺീള ഔമ്പന഻ രഽ ്ഔമ്േഔഺരമഽള്ള, ലള഻തമഺയ ഫഺക്റ്ട്ഷ഼റ്റ഻ല്  
അറ഻യ഻ക്കണാം. ൂമു്ഔഺഫ഻നഺന്സ് വഺയ്േക്കഺരനഽുമല്  ആര്  ഇ/ അത഻റെീറ 
േങ്കഺള഻/ഏജന്പറ ചഺര്ജ് ീചയ് ന്ന ഏീതഺരഽ ഫ഼സഽാം ഫഺക്റ്റ്ററഷ഼റ്റ഻ല്  
വയക്തമഺയ഻ അറ഻യ഻ച്ച഻ര഻ക്കണാം. ഫഺക്റ്ട്ഷ഼റ്റ഻ല്  വയക്തമഺയ഻ 
േറഞ്ഞ഻്഻ലലഺത്ത യഺീതഺരഽ തഽഔയഽാം വഺയ്േക്കഺരന഻ല്  ന഻ന്നഽാം ഈെഺക്കരഽത്.  

 

ുലഺണ്  അുേക്ഷഺുഫഺാം സവ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻റെ മഽമ്പഽതീന്ന ഔമ്പന഻ ുലഺണ്  
ഉല്േന്നീത്തന്ഫറ്റ഻യഽള്ള എലലഺ അവശയവ഻വരങ്ങള ാം ന഻ബന്ധനഔള ാം 
വയവസ്ഥഔള ാം അെക്കാം ന ഔ഻യ഻ര഻ക്കണാം. ഉല്േന്നത഻റെീറ വ഻വരങ്ങള ാം 
ന഻ബന്ധനഔള ാം വയവസ്ഥഔള ാം ഔമ്പന഻ ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽാം ്ബഺഞ്ചറ 
േര഻സരത്തഽാം വയക്തമഺയ഻ ്േദര്ശ഻ന്ഫ഻ച്ച഻് ുഺഔഽാം. ുലഺണ്  
അുേക്ഷയ്ീക്കഺന്ഫാം ുലഺണ്  ഔ഻് ന്നത഻റെ ആവശയമഺയ ുരകഔള്  
ഉുഺയ഻ര഻ക്കണാം. 
 
2. ഔമ്പന഻ വഺയ്േക്കഺരറെ ുലഺണ്  ഔഺര്ഡ്സ ന ഔഽാം. അത഻ല്  തഺീഴന്ഫറയഽന്ന 
വ഻വരങ്ങള്  ഉുഺയ഻ര഻ക്കഽാം   

 

എ) വഺയ്േക്കഺീര ത഻ര഻ച്ചറ഻യഺന്  ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങള്  
ബ഻) ൂ്േസ഻ങ്ങ഻ീനന്ഫറ്റ഻യഽള്ള ലള഻തമഺയ ഫഺക്റ്റ്ററഷ഼റ്ററ  

സ഻) ുലഺണഽഔള മഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് ന഻ബന്ധനഔള ാം വയവസ്ഥഔള ാം 
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ഡ഻) എലലഺ ത഻ര഻ച്ചെവഽഔള്ക്കഽാം- ഇന്സ്റ്റഺള്ീമറെറഽഔള്ക്കഽാം ൂഫനല്    
ഡ഻സ്ചഺര്ജ഻നഽാം ഉള്ള അക്റ്ുനഺലജ്ീമറെറഽഔള് .  

ഇ) േരഺത഻േര഻ഹഺരസാംവ഻ധഺനത്ത഻റെീറ വ഻വരങ്ങള് , ഔമ്പന഻ ുനഺഡല്  
ഒഫ഼സരഽീെ ുേരഽാം ുഫഺണ്  നമ്പറഽാം ഉള്ീന്ഫീെയഽള്ളവ.  

എഫ്) ുലഺണ്  ഔഺര്ഡ഻ീല എലലഺ എന്്െ഻ഔള ാം വഺയ്േക്കഺരറെ 
മനസ്സ഻ലഺഔഽന്ന ഭഺഷയ഻ല്  ആയ഻ര഻ക്കണാം. 
ജ഻) ുനഺണ്-ീ്ഔഡ഻റ്ററ ഉ േന്നങ്ങള്  നല്ഔഽന്നത് വഺയ്േക്കഺരഽീെ 
േര഻ോര്ണസമ്മതുത്തഺീെ ആയ഻ര഻ക്കണാം. അത്തരാം ഉല്േന്നങ്ങള ീെ ഫ഼ 
സ്്െക്റ്ചര്  ുലഺണ്  ഔഺര്ഡ഻ല്  വഺയ്േക്കഺരീന വയക്തമഺയ഻ 
അറ഻യ഻ച്ച഻ര഻ക്കണാം.  

 

3. കലഺണ്മാല ന഻ര്ണയവഽംന഻ബന്ധനഔളവംവ വസ്ഥഔളവം 

എ. വയതയസ്തതരങ്ങള഻ല്ീന്ഫ് ഉ േന്നങ്ങള്ക്കഺയഽള്ള 
േല഻ശന഻രക്കറ(ഏറ്റവഽാം ഔാെ഻യത്, ഏറ്റവഽാം ഔഽറഞ്ഞത്, ശരഺശര഻) ഔമ്പന഻ 
ഓുദയഺഖ഻ഔ ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള്  വഴ഻ അറ഻യ഻ക്കഽഔയഽാം എലലഺ ്ബഺഞ്ചറ 
േര഻സരങ്ങള഻ലഽാം ഔമ്പന഻ ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽാം ്േദര്ശ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഽാം ീചയ്ണാം.  

ബ഻. ൂമു്ഔഺഫ഻നഺന്സ് ുലഺണഽഔള്ക്കഺയഽള്ള രഽ സ്റ്റഺന്ുഡഡ്സ ുഫഺാം, 

വഺയ്േക്കഺരറെ മനസ്സ഻ലഺഔഽന്ന ഭഺഷയ഻ലഽള്ളത്, ഔമ്പന഻ സവ഼ഔര഻ക്കണാം.  

സ഻. ൂമു്ഔഺഫ഻നഺന്സ് ്േവര്ത്തനത്ത഻ല്  ഔമ്പന഻ രഽ ുലഺണ഻നഽാം 
യഺീതഺരഽ ഈെഽാം സവ഼ഔര഻ക്കരഽത്.  

ഡ഻. ഔമ്പന഻ രഽ വഺയ്േക്കഺരന഻ല്  ന഻ന്നഽാം യഺീതഺരഽ േ഻ഴന്ഫല഻ശന഻രുക്കഺ/ 
്േ഼-ീേയ്ീമറെ് ചഺര്ജഽഔുളഺ ഈെഺക്കരഽത്. ീസഔയാര഻റ്റ഻ ീഡുന്ഫഺസ഻ീറ്റഺ/ 
മഺര്ജ഻ുനഺ ന഻ചയിയ഻ക്കഽഔയഽമരഽത്.  

4.ന഻ര്ബന്ധ഻കല്ഇലലഺത്തറ഻കവറ഻ര഼ത഻ഔ്: 

ുലഺണ്  ത഻ര഻ച്ചെയ്ക്കഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ്റ ബഽദ്ധ഻മഽ്നഽഭവ഻ക്കഽന്ന 
വഺയ്േക്കഺീര ത഻ര഻ച്ചറ഻യഺനഽാം അത്തരാം വഺയ്േക്കഺുരഺട് ഇെീേ്റ 
ലഭയമഺയ േര഻ഹഺരമഺര്ഗങ്ങള഻ുന്ഩല്  അവര്ക്കറ ആവശയമഺയ 
മഺര്ഖന഻ര്ുദശാം നല്ഔഽവഺനഽാം  രഽ സാംവ഻ധഺനാം ഔമ്പന഻ നെന്ഫഺക്കണാം. 
റ഻ക്കവറ഻ നെന്ഫഺക്കഽുമ്പഺള് തഺീഴന്ഫറയഽന്ന ഔഺരയങ്ങള് ഔമ്പന഻ േഺല഻ക്കണാം    

എ) സവത്ന്ത്മഺയ഻ തവണഔള്  അെയ്ക്കഺന്  ലയന്പ ഔള്ക്കറ സൗഔരയമഽള്ള 
ീേഺതഽസ്ഥലങ്ങള഻ല്  വച്ചറ മഺ്തുമ േണാം സവ഼ഔര഻ക്കഺവാ.  

ബ഻) ുലഺണ്  തഽഔ ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള ആര്ബ഻ഐ മഺര്ഖന഻ര്ുേശങ്ങള്  
്േഔഺരാം ഔളക്ഷന്  സ്റ്റഺഫ് അസമയത്തറ ലയറെറഽഔീള ബന്ധീന്ഫെരഽത്.  
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സ഻) രഺവ഻ീല 9.00 മണ഻ക്കറ മഽുമ്പഺ ൂവഔഽുന്നരാം 06.00 മണ഻ക്കറ ുശഷുമഺ 
വഺയ്േക്കഺരീന വ഻ള഻ക്കഽഔുയഺ തഽെര്ച്ചയഺയ഻ വ഻ള഻ക്കഽഔുയഺ ീചയ്രഽത്.  

ഡ഻) വഺയ്േക്കഺരനഽാം ഔമ്പന഻യഽാം ീത്തഺരഽമ഻ച്ചറ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ന രഽ 
ന഻യഽക്ത/ുഔ്ര ന഻യഽക്ത സ്ഥലത്തഽവച്ചറ മഺ്തുമ റ഻ക്കവറ഻ നെത്തഺവാ.  

രുുഺ അത഻ലധ഻ഔുമഺ തവണ തഽെര്ച്ചയഺയ഻ ന഻യഽക്ത സ്ഥലത്തറ 
എത്ത഻ുച്ചരഽന്നത഻ല്  വഺയ്േക്കഺരന്  േരഺജയീന്ഫ്ഺല്  മഺ്തുമ 
വഺയ്േക്കഺരറെീറ തഺമസസ്ഥലുത്തഺ ുജഺല഻സ്ഥലുത്തഺ റ഻ക്കവറ഻ നെത്തഺന്  
സ്റ്റഺഫ഻ീന അനഽവദ഻ക്കഺവാ. 
 

ഇ) ഉേുഭഺക്തഺക്കള഻ല്  ന഻ന്നഽാം റ഻ക്കവറ഻ഔള്  ഔളക്റ്റ്ററ ീചയ്ഺന്  സ്റ്റഺഫ് മറ്റഺീരയഽാം 
ഉേുയഺഖ഻ക്കഺന്  േഺെ഻ലല.  

എഫ്) േണാം ത഻ര഻ച്ചെച്ചത഻റെീറ ീതള഻വഺയ഻ ഔമ്പന഻ രഽ രസ഼ത഻ ഹഺര്ഡ്സ ുഔഺന്ഫ഻ 
ആുയഺ ുസഺഫ്റ്ററ ുഔഺന്ഫ഻ ആുയഺ ന ഔണാം.  

ജ഻) സ്റ്റഺഫ് ഭ഼ഷണ഻ുയഺ അവുഹളനേരമഺയ ഭഺഷുയഺ ഉേുയഺഖ഻ക്കഺന്  േഺെ഻ലല. 
ബന്ധഽക്കീളുയഺ സഽഹിത്തഽക്കീളുയഺ സഹ്േവര്ത്തഔീരുയഺ ശലയാം ീചയ് ഔുയഺ 
വഺയ്േക്കഺരഽീെ ുേര് േരസയീന്ഫെഽത്തഽഔുയഺ ീചയ്രഽത്.  

എച്ചറ) വഺയ്േക്കഺരീനുയഺ വഺയ്േക്കഺരറെീറ 
ഔഽെഽാംബീത്തുയഺ/സവത്തഽക്കള്/സല്ുന്ഫര് എന്ന഻വീയുയഺ  ഹന഻ക്കഽവഺന് ഭ഼ഷണ഻ 
അീലലങ്ക഻ല് അ്ഔമാം അീലലങ്ക഻ല് അത്തരാം മഺര്ഗങ്ങള് സ്റ്റഺഫഽഔള് ഉേുയഺഖ഻ക്കരഽത്. 

ഐ) ഔെത്ത഻റെീറ വല഻ന്ഫീത്തക്കഽറ഻ുച്ചഺ ത഻ര഻ച്ചെയ്ക്കഺത്തത഻റെീറ 
്േതയഺഗഺതങ്ങീളക്കഽറ഻ുച്ചഺ ഔമ്പന഻ വഺയ്േക്കഺരീന ീതറ്റ഻ദ്ധര഻ന്ഫ഻ക്കരഽത്.  

ീജ) സ്റ്റഺഫ഻നഽാം സാംവ഻ധഺനങ്ങള്ക്കഽാം അവരഽീെ റ഻്ഔാ്റീമറെറ഻നഽാം ീ്െയ്ന഻ങ്ങ഻നഽാം 
ുമല്ുനഺ്വഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് ള്ള ീേരഽമഺറ്റച്ച്ത്ത഻റെ രഽ അാംഖ഼ഔിതച്ക്കാട് 
ഉീുന്നറ ഔമ്പന഻ ഉറന്ഫഺക്കണാം. ുഔഺഡ഻ല്  തഺീഴന്ഫറയഽന്ന ഔഺരയങ്ങള്  
ന഻ര്ബന്ധമഺയഽാം ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണാം   

 

 ഫ഼ല്ഡ്സ സ്റ്റഺഫ഻റെ ുവു അെ഻സ്ഥഺനുയഺഖയത ന഻ചയിയ഻ക്കഽഔ. 

 ഉേുഭഺക്തഺക്കള മഺയ഻ ഇെീേെഺന്  അവര്ക്കഺവശയമഺയ ീ്െയ഻ന഻ങ്ങഽാം 
ന ഔ഻യ഻ര഻ക്കണാം.  

 ഔൊം ന ഔ഻യ തഽഔ ത഻ര഻ീഔ വഺങ്ങഺനഽള്ള അവുഹളനേരവഽാം/ 
ന഻ര്ബന്ധ഻തവഽമഺയ മഺര്ഖങ്ങള്  സവ഼ഔര഻ക്കഺീത വഺയ്േക്കഺുരഺട് ശര഻യഺയ 
ര഼ത഻യ഻ല്  ീേരഽമഺറഺന്  സഹഺയ഻ക്കഽന്ന േര഻േഺെ഻ഔള്  ീ്െയ഻ന഻ങ്ങ഻ല്  
ഉള്ീന്ഫെഽത്തണാം.  

സ്റ്റഺഫ഻നഽള്ള ്േത഻ഫലാം ന഻ചയിയ഻ക്കഽന്നത് ഔാെഽതലഽാം സരവ഼സ് ഏര഻യഔള ാം 
വഺയ്േക്കഺരഽീെ തിപ്ത഻യഽാം അെ഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺയ഻ര഻ക്കണാം. ലഭ഻ച്ച 
ുലഺണഽഔള ീെ എണുമഺ റ഻ക്കവറ഻ ുതഺുതഺ മഺ്താം അെ഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ആഔരഽത്.  
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5. ഫപ്ടയ്ന഻ങ് പ 

എ) ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള ീെ ീേരഽമഺറ്റാം, അവീര ന഻യമ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള സാംവ഻ധഺനാം, 

അവരഽീെ േര഻ശ഼ലനാം, ന഻ര഼ക്ഷണാം എന്ന഻വയ്ീക്കലലഺാം ുബഺര്ഡ്സ അാംഖ഼ഔര഻ച്ച രഽ 
ച്ക്കാട് ഔമ്പന഻ക്കറ ഉുഺയ഻ര഻ക്കണാം. ഈ ച്ക്കാട് ുജഺല഻ക്കഺര്ക്കറ ുവു 

അെ഻സ്ഥഺനുയഺഖയത ന഻ചയിയ഻ക്കഽഔയഽാം ഉേുഭഺക്തഺക്കുളഺട് ീേരഽമഺറഺന്  ുവു 
േര഻ശ഼ലനാം ന ഔഽഔയഽാം ീചയ്ണാം. ുജഺല഻ക്കഺര്ക്കഽള്ള േര഻ശ഼ലനത്ത഻ല്  
ഉേുഭഺക്തഺക്കുളഺെഽള്ള ശര഻യഺയ ീേരഽമഺറ്റത്ത഻റെ ുവു േര഻േഺെ഻ഔള ാം 
ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണാം. ുജഺല഻ക്കഺര്  ഉേുഭഺക്തഺക്കുളഺട് ീേരഽമഺറഽന്ന ര഼ത഻യഽാം 

ശര഻യഺയ തരത്ത഻ല്  അവരഽീെ ്േത഻ഫലാം ന഻ചയിയ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള മഺനദണ്ഡങ്ങള഻ല്   
ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണാം.  

ബ഻) രഽ ഔഽെഽാംബത്ത഻റെീറ വരഽമഺനാം, ന഻ലവ഻ീല ഔൊം എന്ന഻വീയന്ഫറ്റ഻ ആവശയമഺയ 
അുനവഷണാം നെത്തഺന്  ുവു േര഻ശ഼ലനാം ഫ഼ല്ഡ്സ സ്റ്റഺഫ഻റെ ന ഔ഻യ഻ര഻ക്കണാം.  

സ഻) ഫ഼ല്ഡ്സ സ്റ്റഺഫ഻ീന അത്തരാം േര഻ശ഼ലനാം ന ഔഺന്  േര഻ശ഼ല഻ന്ഫ഻ക്കണാം. 
ുലഺണഽാം മറ്ററ ഉല്േന്നങ്ങള മഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് നെേെ഻്ഔമങ്ങീളയഽാം 
സാംവ഻ധഺനങ്ങീളയഽാം േറ്റ഻ വഺയ്േക്കഺീര മഽഴഽവനഺയ഻ 
ുബഺധവല്ക്കര഻ക്കഽഔയഽാം ുവണാം.  

ഡ഻) വഺയ്േക്കഺര്ക്കറ എീന്ത്ങ്ക഻ലഽാം േര഻ശ഼ലനാം നല്ഔഽന്നഽീുങ്ക഻ല്  അത് 
സൗജനയമഺയ഻ര഻ക്കണാം.  

6. ഓ ഫകസഺഴ്സസ്ഫചയ്യവന്നപ്രവര്ത്തന്ങളള഻ലഽള്ള അപേ്ത്തരവഺ്഻ത്ത്ങള്: 
എ) രഽ ്േവര്ത്തനീത്ത ഓ്റുസഺഴ്സസ് ീചയ് ന്നത് ഔമ്പന഻യഽീെ ഔെമഔീളയഽാം ഈ 
ന഻ര്ുദശങ്ങള്  േഺല഻ക്കഺനഽള്ള ഉത്തരവഺദ഻ത്തീത്തയഽാം രഽതരത്ത഻ലഽാം ഔഽറയ്ക്ക഻ലല. 
അവ ോര്ണമഺയഽാം ഔമ്പന഻യഽുെതഺയ഻ര഻ക്കഽാം. 
ബ഻) ുജഺല഻ക്കഺരഽീെ അീലലങ്ക഻ല്  ഓ്റുസഺഴ്സസ് ീചയ്ത ഔമ്പന഻യഽീെ ുജഺല഻ക്കഺരഽീെ 
ീതറ്റഺയ ീേരഽമഺറ്റത്ത഻നഽാം ഔമ്പന഻ ഉത്തരവഺദ഻ ആയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഽാം ഔിതയസമയത്തറ 
േരഺത഻ഔള്  േര഻ഹര഻ക്കഽാം എന്നഽമഽള്ള സതയവഺങമാലാം ുലഺണ്  ഔരഺറ഻ല്  
എഴഽത഻ുച്ചര്ക്കണാം. ഔമ്പന഻യഽീെ ഒഫ഼സ഻ല്/്ബഺഞ്ചറ േര഻സരത്തറ/ ീവബ്ൂസറ്റ഻ല്  
്േദര്ശ഻ന്ഫ഻ച്ച഻് ള്ള എാംഎഫ്ഐ-എഫ്േ഻സ഻യ഻ലഽാം ്േദര്ശ഻ന്ഫ഻ക്കണാം.  

7. ത഻ര഻ഫച്ചടഽകല്ഏജെവമഺഫരന഻യമ഻കല്: 

റ഻ക്കവറ഻ ഏജന്പ മഺീര ന഻യമ഻ക്കഽന്നത഻റെ മഽമ്പറ അവീരന്ഫറ്റ഻ അുനവഷ഻ച്ച  
വ഻വരങ്ങള്  ഔീുത്തഽന്നത഻നഽള്ള രഽ നെേെ഻്ഔമാം ഔമ്പന഻ക്കറ ഉുഺഔണാം.  
അത് ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കല്  ്േ്ഔ഻യയ഻ല്  ഏര്ീന്ഫെഽന്ന വയക്ത഻ഔള്ക്കറ 
ബഺധഔമഺയ഻ര഻ക്കഽാം. അവര്  ന഻യമ഻ക്കഽന്ന റ഻ക്കവറ഻ ഏജന്പ മഺര്  
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള ീെ ഭാതഔഺലീത്തന്ഫറ്റ഻ അുനവഷ഻ച്ചറ വ഻വരങ്ങള്  ശര഻യഺസു 
എന്നഽറന്ഫ഻ക്കഽന്നഽീുന്നറ ഔമ്പന഻ ഉറന്ഫ വരഽത്തണാം. ഇത഻ല്  ുേഺല഼സ് 
ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽാം ഉള്ീന്ഫെഽാം. ഈ വ഻വരങ്ങള്  വ഼ുഽാം 
േര഻ുശഺധ഻ച്ച റന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള ഔഺലഺവധ഻ ഔമ്പന഻ക്കഽ 



 
 

ന഻ചയിയ഻ക്കഺവഽന്നതഺസു.  

ബ഻) ശര഻യഺയ അറ഻യ഻ന്ഫ ാം അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്തലഽാം നെന്ന഻് ുറ 
എന്നഽറന്ഫഺക്കഺന്  ഔമ്പന഻ ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കല്  ഏജന്പ മഺരഽീെ വ഻വരങ്ങള്  
ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കല്  നെേെ഻ ആരാംഭ഻ക്കഽന്നത഻റെ മഽമ്പറ വഺയ്േക്കഺരറെ ൂഔമഺറഽാം. 
അറ഻യ഻ന്ഫ഻റെീറ രഽ േഔര്ന്ഫറ, ഔമ്പന഻യ഻ല്  ന഻ന്നഽള്ള അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്തഽന്ന 
ഔത്തറ, ഔമ്പന഻ അീലലങ്ക഻ല്  അത഻റെീറ ഏജന്സ഻ നല്ഔഽന്ന ത഻ര഻ച്ചറ഻യല്  
ഔഺര്ഡ്സ എന്ന഻വയഽാം ഏജന്പറ ൂഔവശാം വയ്ക്കണാം. ഔാെഺീത, ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കല്  
നെേെ഻ക്ക഻ീെ ഔമ്പന഻ ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കല്  ഏജന്സ഻ീയ മഺറ്റ഻യഺല്  
വഺയ്േക്കഺരീന ഔമ്പന഻ ഇക്കഺരയാം അറ഻യ഻ക്കണാം. 

േഽത഻യ ഏജന്പറ ുനഺ്഼സഽാം അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്തഽന്ന ഔത്തഽാം ത഻ര഻ച്ചറ഻യല്  
ഔഺര്ഡഽാം ൂഔവശാം വയ്ക്കണാം.  

സ഻) ുനഺ്഼സ഻ലഽാം അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്തഽന്ന ഔത്ത഻ലഽാം മറ്ററ വ഻വരങ്ങള്ീക്കഺന്ഫാം 
ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കല്  ഏജന്സ഻യഽീെയഽാം ഔമ്പന഻യഽുെയഽാം ുേരഽാം 
ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണാം.   ഔമ്പന഻ ന഻യമ഻ക്കഽന്ന ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കല്  
ഏജന്സ഻ഔള ീെ ഏറ്റവഽാം േഽത഻യ വ഻വരങ്ങള്  ഔമ്പന഻യഽീെ 
ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽാം ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കണാം.  

ഐ.രരഺത഻രര഻ഹഺരസംവ഻ധഺനം 

ഉേുഭഺക്തഺക്കള്ക്കറമ഻ഔച്ചുസവനാംന ഔഽഔഎന്നതഺണഽഔമ്പന഻ലക്ഷയമ഻െഽന്നത്.

മ഻ഔച്ചതഽാം ഔഺരയക്ഷമവഽമഺയ രഽ ഉേുഭഺക്തിുസവനുവദ഻ സിഷ്ട഻ക്കഽവഺന്

ന഻രന്ത്രാം്ശമ഻ച്ച ീഔഺു഻ര഻ക്കഽഔയഽാംീചയ് ന്നഽ. 

ഉേുഭഺക്തഺക്കള ീെ ുചഺദയങ്ങള ാം അുേക്ഷഔള ാം േരഺത഻ഔള ാം 
േര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ മാന്നഽ ഗ്ങ്ങള ള്ള രഽ
േരഺത഻േര഻ഹഺരസാംവ഻ധഺനമഺസുഞങ്ങള്ക്കഽള്ളത്. 

ഘ ം 1:  

തഺീഴന്ഫറയഽന്നവയഺസുഉേുഭഺക്തഺക്കള്ക്കറഞങ്ങീളബന്ധീന്ഫെഺനഽള്ള

മഺര്ഗങ്ങള് 

 ുെഺള്്ഫ഼-1800 103 6001  

 ഇീമയ഻ല്- namaste@fullertonindia.com 

 ീവബ്ൂസറ്ററ 

 ഔസ്റ്റമര്ുേഺര്് ല് 

 ീമഺൂബല്ആന്ഫറ 

 ചഺറ്ററുബഺ്റ 



 
 

ഉേുഭഺക്തഺക്കള്ക്കറതഺീഴ ഔഺണഽന്ന വ഻ലഺസത്ത഻ല്  ഞങ്ങള്ക്കറ എഴഽതഽഔയഽാം 
ീചയ്ഺാം   

ഫറജ഻കേഡ് ഒെ഼സ്:  

Fullerton India Credit Co Ltd., 3rd Floor, No - 165 Megh Towers, PH Road Maduravoyal, Chennai - 600 095 

ുഔഺര്േുററ്ററഒഫ഼സ്: 

Fullerton India Credit Co Ltd., 10th Floor, Oflce No.101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra 
Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 

ുഔഺര്േുററ്ററഒഫ഼സ്(അനക്റ്സ്): 

Fullerton India Credit Co Ltd., B wing, 6th Floor, Supreme Business Park, Hiranandani, Powai, Mumbai – 
400072 

ഘ ം 2:  

ലഭ഻ച്ച േര഻ഹഺരാം ഉേുഭഺക്തഺവ഻റെ തിപ്ത഻ഔരമീലലങ്ക഻ല് അവറെ അീലലങ്ക഻ല്

അവള്ക്കറ ccrc@fullertonindia.com എന്ന ഐഡ഻യ഻ല് ഞങ്ങള ീെ ഔാംീപ്ലയ഻ന്് 

മഺുനജ്ീമന്്  ീസലല഻ുലക്കറ എഴഽതഺാം. ഇത് ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽാം

്േസ഻ദ്ധീന്ഫെഽത്ത഻യ഻് ുറ. 

ഘ ം 3:  

ഔസ്റ്റമര്ക്കറ ലഭ഻ച്ച േര഻ഹഺരാം തിപ്ത഻ഔരമീലലങ്ക഻ല്

headcustomerservice@fullertonindia.com എന്ന ീമയ഻ല് ഐഡ഻യ഻ല് േരഺത഻േര഻ഹഺര

ഒഫ഼സര്ക്കറഎഴഽതഺാം. 

ഇത഻റെേഽറീമന഻ലവ഻ലഽള്ള/ഭഺവ഻ഉേുഭഺക്തഺവ്അീലലങ്ക഻ല്തല്േരഔക്ഷ഻ക്കറ
ുഹഺാം ുേജ഻ീല “Contact Us” എന ല഻ങ്ക഻നഽ ഔ഼ീഴയഽള്ള “Complaints” എന്ന ു്ഡഺപ്

ുബഺക്റ്സ്്േുയഺജനീന്ഫെഽത്തഺവഽന്നതഺസു. 

ഉേുഭഺക്തഺക്കള്ക്കറ എള ന്ഫാം േര഻ുശഺധ഻ക്കഺന് ുവു഻ േരഺത഻ 
േര഻ഹഺരസാംവ഻ധഺനാം വ഻ശദമഺയ഻ ീവബ്ൂസറ്റ഻ല് ീഔഺെഽത്ത഻് ുറ. 
 
ീജ. സാംുയഺജ഻ത ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന്  േദ്ധത഻ 
 

സാംുയഺജ഻ത ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന്  േദ്ധത഻ 2021 നവാംബര്  12, 2021 മഽതല്  
്േഺബലയത്ത഻ലഽുറ. 'രഽ രഺജയാം രഽ ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന് ' എന്ന നയമഺസു ഈ 
േദ്ധത഻ സവ഼ഔര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. അങ്ങീന അത് ആര്ബ഻ഐ ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന്  
സാംവ഻ധഺനത്ത഻റെീറ അധ഻ഔഺരേര഻ധ഻ീയ േക്ഷേഺതരഹ഻തമഺക്കഽന്നഽ. അത് 
ആര് ബ഻ഐയഽീെ ന഻ലവ഻ലഽള്ള മാന്നറ ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന്  േദ്ധത഻ഔീള 
സമനവയ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ i) ബഺങ്ക഻ങ ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന്  േദ്ധത഻ 2006; ii) ബഺങ്ക഻ങ-ഇതര 
സഺമ്പത്ത഻ഔ ഔമ്പന഻ഔള്ക്കഺയഽള്ള ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന്  േദ്ധത഻ 2018  iii) ഡ഻ജ഻റ്റല്  
േണമ഻െേഺെഽഔള്ക്കഺയഽള്ള ഒാംബഽഡ്സസ്മഺന്  േദ്ധത഻ 2019.  



 
 

 

്േസക്തവ഻വരങ്ങള്  ഔമ്പന഻യഽീെ ീവബ്ൂസറ്റ഻ല്  https://www.fullertonindia.com 

്േസ഻ദ്ധീന്ഫെഽത്ത഻യ഻് ുറ.  

 

ീഔ. ീേഺതഽവഺയത് 

 

1. വഺയ്േക്കഺരന്  മഽമ്പറ ീവള഻ീന്ഫെഽത്തഺത്ത രഽ േഽത഻യ അറ഻വ് ഔമ്പന഻യഽീെ 
്ശദ്ധയ഻ല്  വന്നഺല്  അലലഺീത, ുലഺണ്  ഔരഺറ഻ല്  േറഞ്ഞ഻് ള്ള ഉുേശയങ്ങള്ക്കറ 
േഽറീമ മീറ്റഺന്ന഻നഽാം ുവു഻ ഔമ്പന഻ വഺയ്േക്കഺരറെീറ ഔഺരയങ്ങള഻ല്  
ഇെീേെ഻ലല.  

2. ഉേുഭഺക്തഺവ഻റെീറ സവഔഺരയവ഻വരങ്ങള്  ഔമ്പന഻ അത഼വരഹസയമഺയ഻ 
സാക്ഷ഻ക്കഽാം.  

3. തഺീഴന്ഫറയഽന്ന ന഻ബന്ധനഔള്ക്കറ ഔ഼ഴ഻ല്  മഺ്തുമ ഔമ്പന഻ ഉേുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ 
വ഻വരങ്ങള്  രഽ മാന്നഺാം േഺര്്഻ക്കറ ൂഔമഺറാ   

എ) ഉേുഭഺക്തഺവ഻ീന അത്തരാം ൂഔമഺറ്റീത്തക്കഽറ഻ച്ചറ അറ഻യ഻ക്കഽഔയഽാം 
അത഻നഽള്ള സമ്മതാം എഴഽത഻വഺങ്ങഽഔയഽാം ീചയ്ത഻് ീുങ്ക഻ല് .  

ബ഻) വ഻വരങ്ങള്  ആവശയീന്ഫെഽന്ന േഺര്്഻ ഔമ്പന഻യ഻ല്  ന഻ന്നഽാം 
ഉേുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ വ഻വരങ്ങള്  ഔ഻്ഺനഺയ഻ ഉേുഭഺക്തഺവ് തീന്ന ന഻യമ഻ച്ച഻് ള്ള 
ആളഺീണങ്ക഻ല് .  

 
സ഻) ന഻യമ്േഔഺരാം വ഻വരങ്ങള്  ൂഔമഺുറുതഽീുങ്ക഻ല്  
 

4. ുലഺണ്  റ഻ക്കവറ഻യഽീെ ഔഺരയത്ത഻ല്  നല്ഔീന്ഫ ഻്്  ള്ള മഺര്ഗന഻ര്ുദശങ്ങള്ക്കഽാം 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ന഻യമങ്ങള്കക്കഽാം അനഽസര഻ച്ച ള്ള സഺധഺരണ നെേെ഻ഔുള 
എഫ്ഐസ഻സ഻എല്  സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽള്ളൂ. ന഻യമത്ത഻റെീറ ച്ക്കാെ഻നഽള്ള഻ല്  
ന഻ന്നഽീഔഺുഽാം ബഺധഔമഺയ ന഻യമങ്ങള്ക്കഽാം ന഻യ്ന്ത്ണങ്ങള്ക്കഽാം  
അനഽസിതമഺയഽാം മഺ്തുമ ്േവര്ത്ത഻ക്കഽഔയഽള്ളൂ.  

 

5. വഺയ്േ ത഻ര഻ച്ച േ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ്ശമങ്ങള഻ല്  രഽ തരത്ത഻ലഽമഽള്ള ഭ഼ഷണ഻ 
അീലലങ്ക഻ല് ശഺര഼ര഻ഔുമഺ മഺനസ഻ഔുമഺ ആയ േ഼ഡനാം എന്ന഼ മഺര്ഗങ്ങള് 
ആര്ീക്കത഻ീരയഽാം ജ഼വനക്കഺര് സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ന഻ലല എന്നഽ ഔമ്പന഻ ഉറന്ഫറ 
വരഽത്തണാം. വഺയ്േഺ ഔഽെ഻ശ്ശ഻ഔ ത഼ര്ക്കഺന് ുവു഻ േരസയമഺയ഻ 
അേമഺന഻ക്കഽഔ, വഺയ്േക്കഺരറെീറ ഔഽെഽാംബഺാംഖങ്ങള ീെയഽാം റഫറന്സ് 
ന ഔ഻യവരഽീെയഽാം സഽഹിത്തഽക്കള ീെയഽാം സവഔഺരയതയ഻ല് അത഻്ഔമ഻ച്ച  
ഔയറഽഔ, ീമഺൂബല് വഴ഻യഽാം ുസഺഷയല് മ഼ഡ഻യ വഴ഻യഽാം സഭയമലലഺത്ത 
ീമുസജഽഔള് അയയ്ക്കഽഔ, ഭ഼ഷണ഻/അജ്ഞഺത ുഔഺള ഔള് വ഻ള഻ക്കഽഔ, 

വഺയ്േക്കഺരീന തഽെര്ച്ചയഺയ഻ വ഻ള഻ക്കഽഔ, രഺവ഻ീല 8 മണ഻ക്കഽ മഽമ്പഽാം ൂവഔ഼്റ 
7 മണ഻ക്കറ ുശഷവഽാം വഺയ്േക്കഺരീന വ഻ള഻ക്കഽഔ, ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് ന ഔഽഔ 
തഽെങ്ങ഻യവീയലലഺാം ഇത഻ല് ീേെഽാം.   

 

6. ഔൊം ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള രഽ ീേരഽമഺറ്റച്ച്ാം ഔമ്പന഻ സ്ഥഺേ഻ച്ച഻് ുറ. 
ഇതഽ്േഔഺരാം, നല്ഔഺനഽള്ള േണാം േ഻ര഻ീച്ചെഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഔമ്പന഻ീയ 



 
 

്േത഻ന഻ധ഼ഔര഻ക്കഽന്ന സ്റ്റഺഫ് അീലലങ്ക഻ല്  അധ഻ഔഺരീന്ഫ് വയക്ത഻ നലലവണാം 
േര഻ശ഼ലനാം ലഭ഻ച്ചവര്  ആയ഻ര഻ക്കഽാം.  

 

7. ഔമ്പന഻യഽീെ േണാം േ഻ര഻ക്കല്  നയാം മരയഺദയ഻ലഽാം, നയഺയമഺയ 
ീേരഽമഺറ്റത്ത഻ലഽാം, ്ുേരണ നല്ഔഽന്നത഻ലഽാം അധ഻ഠിത഻തമഺസു. ഉേുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ 
ആത്മവ഻ശവഺസത്ത഻ലഽാം ദ഼ര്ഗഔഺലബന്ധത്ത഻ലഽമഺസു ഔമ്പന഻ വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നത്. 
ഔഽെ഻ശ്ശ഻ഔ േ഻ര഻ക്കഽന്ന, അീലലങ്ക഻ല്  ഈെഺയ വസ്തഽ ത഻ര഻ീച്ചെഽക്കഽന്ന ഔമ്പന഻ 
ുജഺല഻ക്കഺര്  അീലലങ്ക഻ല്  ഞങ്ങീള ്േത഻ന഻ധ഼ഔര഻ക്കഺന്  അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്ത഻യ 
ഏത് വയക്ത഻യഽാം സവയാം േര഻ചയീന്ഫെഽത്തഽഔയഽാം ഉേുഭഺക്തഺക്കുളഺട് 
മരയഺദുയഺീെ ീേരഽമഺറഽഔയഽാം ീചയ് ാം.  

 

8. ഔഽെ഻ശ്ശ഻ഔീയന്ഫറ്റ഻ ഔമ്പന഻ ഉേുഭഺക്തഺവ഻റെ എലലഺ വ഻വരവഽാം ന ഔഽഔയഽാം 
അത് അെയ്ക്കഺന്  ആവശയത്ത഻റെ അറ഻യ഻ന്ഫറ ന ഔഽഔയഽാം ീചയ്ണാം. സഺധഺരണ 
എലലഺ ഉേുഭഺക്തഺക്കീളയഽാം അവര്  തഺ േരയീന്ഫെഽന്ന ര഻െത്തഽവച്ചഺസു 
ഔഺണഽഔ. അങ്ങീന രഽ സ്ഥലാം ഇീലലങ്ക഻ല്  ഉേുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ വ഼്഻ുലഺ, വ഼്഻ല്  
ഉേുഭഺക്തഺവ് ഇലലഺീയങ്ക഻ല്  ഉേുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ ബ഻സ഻നസ് അീലലങ്ക഻ല്  
ുജഺല഻സ്ഥലുത്തഺ ഔഺണഽാം.  

 

9. ഔമ്പന഻ ഉേുഭഺക്തഺവ഻ീന്പ സവഔഺരയതീയ മഺന഻ക്കഽാം. എലലഺ ഇെേഺെഽഔള ാം 
മരയഺദുയഺീെ ആയ഻ര഻ക്കഽാം. ഔഽെ഻ശ഻ഔയഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫ് ുഺഔഽന്ന 
അഭ഻്േഺയവയതയഺസങ്ങള്  അീലലങ്ക഻ല്  തര്ക്കങ്ങള്  േരസ്േരാം 
സവ഼ഔഺരയമഺയ ര഼ത഻യ഻ല്  േര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻റെ ഉേുഭഺക്തഺവ഻റെ ുവു 
എലലഺ സഹഺയവഽാം ന ഔഽാം.  

 

10. ു ലഺണ഻റെീറ അക്കൗുറ മഺറ്റ ന്നത഻നഽള്ള അുേക്ഷ ഉേുഭഺക്തഺവ഻ല്  ന഻ന്നഽ 
ലഭ഻ക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ല്  ഔമ്പന഻യഽീെ സമ്മതാം അീലലങ്ക഻ല്  വ഻ുയഺജ഻ന്ഫറ, 
അങ്ങീനയഽീുങ്ക഻ല് , ആ അുേക്ഷ ലഭ഻ച്ച  21 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ല്  
അറ഻യ഻ക്കഽാം. അത്തരാം മഺറ്റങ്ങള്  സഽതഺരയമഺയ, ന഻യമഺനഽസിതമഺയ 
ന഻ബന്ധനഔള്  അനഽസര഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കഽാം.  

 

എലലഺ ഉേുഭഺക്തഺക്കള഻ല്  ന഻ന്നഽാം "്േഺുദശ഻ഔഭഺഷയ഻ലഽള്ള സതയവഺങമാലാം" 
സവ഼ഔര഻ച്ച഻ര഻ക്കണാം. "ന഻ങ്ങള്ക്കറ ഇാം ഻ഠി ഭഺഷ മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  
സഺധ഻ക്ക഻ീലലങ്ക഻ല്  ഞങ്ങീള ഏീതങ്ക഻ലഽാം ്ബഺഞ്ചറ വഴ഻ുയഺ www.fullertonindia.com 

എന്ന ീവബ്ൂസറ്റ഻ീല വ഻വരങ്ങള്  ഉേുയഺഖ഻ുച്ചഺ"  ബന്ധീന്ഫെഺന്  
അഭയര്ഥ഻ക്കഽന്നഽ. ഈ ീഫയര്  ്േഺക്റ്റ്റ഼സസ് ുഔഺഡ്സ, ്േഺുദശ഻ഔ ഭഺഷയ഻ുലഺ 
വഺയ്േക്കഺരറെ മനസ്സ഻ലഺഔഽന്ന ഭഺഷയ഻ുലഺ ഉള്ളത് അഭ഻ഔഺമയാം, ഔമ്പന഻യഽീെ 
്ബഺഞ്ചഽഔള഻ല്/ഒഫ഼സ഻ലഽാം ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽാം വഺയ്േക്കഺരറെ ലഭയമഺക്കണാം.  

 

11. ആര്ബ഻ഐ ്േഺുദശ഻ഔ ഒഫ഼സ഻ീല േരഺത഻േര഻ഹഺര ഒഫ഼സരഽീെ ുേരഽാം 
വ഻വരങ്ങള ാം (ീെലുഫഺണ്/ ീമഺൂബല്  നമ്പര്/ ഇീമയ഻ല്  അ്ഡസ്) 
ഞങ്ങള്  േ഻ന്ത്ഽെരഽന്ന േരഺത഻േര഻ഹഺരസാംവ഻ധഺനവഽാം ഔമ്പന഻ അത഻റെീറ 
്ബഺഞ്ചഽഔള഻ലഽാം ഒഫ഼സഽഔള഻ലഽാം ്േദര്ശ഻ന്ഫ഻ക്കഽാം.  



 
 

12. ഈ ുേഺള഻സ഻യ഻ല് േറഞ്ഞ഻് ള്ള ഔളക്ഷന് സ്റ്റഺഫ് അീലലങ്ക഻ല് സ്റ്റഺഫ് 
എന്നഺല് ഔമ്പന഻യഽീെ സ്റ്റഺഫ്, ഔാെഺീത ഉേുഭഺക്തഺക്കള഻ല് ന഻ന്നഽാം േണാം 
േ഻ര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ന഻യമ഻ക്കീന്ഫ്഻് ള്ള റ഻ക്കവറ഻ ഏജന്സ഻ എന്ന഻വര് 
ഉള്ീന്ഫെഽാം. 

 

എല് . അവുലഺഔനാം  

 

ീഫയര്  ്േഺക്റ്റ്റ഼സസ് ുഔഺഡ്സ േ഻ന്ത്ഽെരഽന്നത഻ീനന്ഫറ്റ഻യഽാം േരഺത഻ 
േര഻ഹഺരസാംവ഻ധഺനത്ത഻റെീറ ്േവര്ത്തനീത്തന്ഫറ്റ഻യഽാം രഽ ഔഺല഻ഔ 
അവുലഺഔനാം (വര്ഷത്ത഻ല്  ര഻ക്കീലങ്ക഻ലഽാം) ഔമ്പന഻ നെത്തണാം. അത്തരാം 
അവുലഺഔനങ്ങള ീെ റ഻ുന്ഫഺര്്റ ുബഺര്ഡ഻ീല ഔമ്മറ്റ഻ുക്കഺ, ുബഺര്ഡ഻ുനഺ 
സമര്ന്ഫ഻ക്കണാം. 
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