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పరిచయం 

ఫులరినో్ ఇండియా ప్ెడి్ కంపెనీ లిమిటెడ్స (కంపెనీ) తన వినియోగద్వర్పలకు అందంచే ఆరికి 

సదుాయాలు మరియు సేవలకు సంబంధంచి కంపెనీ అన్లసరించే విధానాల యొకక  

సమరవింతమైన అవలోకనానిి  వాట్వద్వర్పలు అందరికీ, మర్జ ముఖ్ూ ంగా వినియోగద్వర్పలకు 

అందంచడానిి ఈ ఫెయిర్ ప్ాకీసో్ క్టడ్స ఉదే్దశంచబడింద. 

కోడ్ యొకక  ఉదే్దశ్యయ లు: 

 మంచి విధానాలన్ల ప్ోతయ హంచడానిి మరియు వినియోగద్వర్పలతో వూ వహరించడంలో మంచి 

విధానాలన్ల ధృవీకరించడానిి 

 వినియోగద్వర్పనిి మరియు కంపెనీి మధూ  సతయ ంబంధానిి  పెంచడానిి 

 అడాా న్య ల రికవర్జి సంబంధంచిన విషయాలిో చటరోరమైన నిబంధనలన్ల ాటించేలా 

ధృవీకరించడానిి 

 వినియోగద్వర్పని యొకక  సమసూ ల యొకక  రరిష్కక రానిి విధానాలన్ల బలోపేతం చేయడానిి 

A. లోన్ల కోసం అప్లకిేషని్ల మరియు వాటి ప్రపప్రియ 

1. లోన్ అప్లకిేషన్ ఫారం మరియు కంపెనీ యొకక  ప్ల షిమోైన ఉతతర ప్రతుూ తతరాలు 

(నియమనిబంధనలిో మార్పు తో సహా) ప్ాంతీయ భాషలో చేయాలి. 

2. కంపెనీ దా్వ రా జార్జ చేయబడ ీ లోన్ అప్లకిేషన్ ఫారాలిో అవసరమైన సమాచారం 

చేరచ బడుతుంద, ఇద ర్పణప్గహీత యొకక  ఆసి తని ప్రభావితం చేస్తంద, తద్వా రా 

అతడు/ఆమె ఇతర NBFCల దా్వ రా అందంచబడే నియమనిబంధనలతో అరవింతంగా 

ోలచ వచ్చచ  మరియు ర్పణప్గహీత దా్వ రా వివేచనాతమ క నిర ణయం తీస్క్టవచ్చచ . 

3. అనిి  లోన్ అప్లకిేషన ి స్వా కరణ క్టసం అంీకారానిి  ఇచేచ  వూ వసని్ల కంపెనీ 

రూపందంచాలి. లోన్ అప్లకిేషనని్ల ఏ కాలవూ వధలోగా రరిషక రించాలో క్యడా 

అంీకారత(acknowledgement)లో పేర్కక నబడుతుంద. 

4. లోన్ అప్లకిేషన్ ఫారం అప్లకిేషన్ ఫారంతోాటుగా సబిమ ్ చేయాలియ న డాకుూ మెం్లన్ల 

తెలియజేస్తంద. RBI యొకక  మీ కసమోర్ నిబంధనలు తెలుస్క్టవడానిి  (KYC 

నిబంధనలు) ాటించడం క్టసం అవసరమైన అనిి  డాకుూ మెం్లన్ల కంపెనీ 

సేకరిస్తంద. 

5. ఒకవేళ ఏవైనా అదనపు వివరాలు/డాకుూ మెం్లు అవసరం అయితే, కంపెనీ వెంటనే 

ర్పణప్గహీతలకు సమాచారం అందంచాలి. 

B. లోన్ మదంపు మరియు నిబంధనలు మరియు షరతులు 

వివరణాతమ కమైన నియమనిబంధనలతో ాటుగా మంజూర్ప చేయబడ ీలోన్ ప్లసిానిక భాషలో 

మంజూర్ప రప్తం దా్వ రా కమ్యూ నికే్ చేయబడుతుంద మరియు ప్రంచీ/హెడ్స ఆఫీస్ వద ే

రికార్ ీలాగా మెయింటైన్ చేయాలియ న మంజూర్ప రప్తం  

 



 

యొకక  కాపీ  దరఖాస్తద్వర్పడి యొకక  సంతకానిి  పందడం ద్వా రా ర్పణప్గహీత యొకక  

సమమ తిని పంద్వలి. 

1. ర్పణప్గహీత యొకక  ప్ెడి్ యోగూ తై కంపెనీ తగిన జాగరూకతన్ల నిరా హస్తంద, 

అప్లకిేషన్ యొకక  ప్ాసెసంగ్ై నిర ణయం తీస్క్టవడానిి ఇద ఒక ముఖ్ూ మైన 

ారామీటర్గా ఉంటుంద. మదంపు ద్వనిి సంబంధంచి కంపెనీ యొకక  అంతర గత 

ాలస్వలు, నిబంధనలు మరియు ప్రప్ియలకు అన్లగుణంగా ఉంటుంద. 

 

2. కంపెనీ, ర్పణానిి  ఆమోదంచిన తర్పవాత, ఒరు ందం మరియు మంజూర్ప రప్తం దా్వ రా 

లేద్వ ర్పణం యొకక  మొతతం, అప్లకిేషన్ విధానంతోాటుగా నియమనిబంధనలతో సహా 

వారికి వడ్డజీటున్ల సూచించే  ఒరు ందం మరియు మంజూర్ప రప్తం దా్వ రా 

దరఖాస్తద్వర్పడిి తెలియజేయాలి. 

3. కసమోర్ లకు అధక వడ్డ ీ జటు వసూలు చేయబడలేదని ధృవీకరించ్చక్టవడం క్టసం, 

బోరీ్ప దా్వ రా ఆమోదంచబడ ీనిధుల ఖ్ర్పచ , మారినీ్ మరియు రిస్క  ప్పీమియం మరియు 

రెగుూ లేటర్జ కాూ ప్ మొదలైన సంబంధత కారకాలన్ల రరిగణనలోి తీస్కొని కంపెనీ 

వడ్డజీటు మోడల్ని అవలంబించాలి. అధకారిక కమ్యూ నికేషన్లు, అనిి  ప్రంచీ 

ఆవరణలు మరియు వెబ్సై్లలో ప్రదరిశ ంచడం దా్వ రా విభిని మైన సె్ల ప్పడక్టలో 

క్టసం కంపెనీ వడ్డజీటున్ల వెలడిించాలి. మంజూర్ప రప్తంలో కంపెనీ వడ్డ ీజటున్ల క్యడా 

సు షంోగా తెలాలి. 

4. లోన్ అప్గిమెం్లో పేర్కక నబడ ీలోన్ నియమనిబంధనల యొకక  ర్పణప్గహీత న్లంచి 

కంపెనీ ఆమోద్వనిి  పందుతుంద మరియు అటువంటి ఆమోద్వనిి సంబంధంచిన 

రికారీ్పన్ల నిరా హస్తంద. లోన్ అప్గిమెం్లో క్ట్ చేయబడ ీఅనిి  ఎన్ప్లకి్టజర్లతో ాటుగా 

ర్పణప్గహీతలు అరంి చేస్కుని  విధంగా లోన్ అప్గిమెం్ యొకక  కాపీని కంపెనీ 

ర్పణప్గహీతలకు అందంచాలి. 

C. నిబంధనలు మరియు షరతులిో మార్పు లతో సహా లోన్ల బట్వా డా 

1. బట్వా డా షెడ్యూ ల్, వడ్డజీటిు, సరా్జ స్ ఛార్జలీు, ముందస్త చెలింిపు ఛార్జలీు మొదలైన 

వాటితో సహా నియమనిబంధనలిో ఏవైనా మార్పు ల గురించి కంపెనీ తన ర్పణప్గహీతలు 

అందరికీ నోటీస్ ఇస్తంద. వడ్డ ీజటిు మరియు ఛార్జలిీో మార్పు లు భవిషూ తుతలో మాప్తమే 

అమలయ్యూ లా కంపెనీ ధృవీకరించాలి. ై ఛార్జలీకు సంబంధంచిన ఏవైనా మార్పు లు 

మా ప్రంచీలు మరియు కంపెనీ యొకక  వెబ్సై్ (www.fullertonindia.com) లో లభూ ం 

అవుతాయి. అప్లకిేషన్ ఫారంలో క్యడా వెబ్సైటు అప్డస్ అందురటులో ఉంద.  

2. ఆలసూ పు చెలింిపు క్టసం ఛార్ ీచేయబడే పెనాల్ట ోవడ్డ ీఅప్గిమెం్లోని "బోల్"ీ ఫాం్-

లలో ఉని టిుగా కంపెనీ ధృవీకరించాలి. 

3. లోన్ అప్గిమెం్ ింద చెలింిపున్ల ర్జకాల్ చేయడం/వేగవంతం చేయడం లేద్వ 

రనితీర్పన్ల వేగవంతం చేయడానిి తీస్కునే ఏదైనా నిర ణయం లోన్ అప్గిమెం్కు 

అన్లగుణంగా ఉండదు. 

4. లోన్కు సంబంధంచిన అనిి  సెక్యూ రిటీలు, లోన్ల యొకక  పూరిత మరియు తుద 

చెలింిపున్ల అందుకుని  తర్పవాత విడుదల చేయబడతాయి, ఏదైనా చటబోదధమైన 

హకుక  లేద్వ తాతాక లిక హకుక కు లోబడి ఉంట్వయి మరియు ర్పణప్గహీతలకు  



 

 

5. వూ తిజకంగా FICCL కలిగి ఉని  ఏదైనా ఇతర ప్ల యిిం క్టసం సె్-ఆఫ్ చేయబడతాయి. 

ఒకవేళ అటువంటి సె్-ఆఫ్ హకుక న్ల వినియోగించ్చక్టవాలియ  వసేత, ర్పణప్గహీతకు ద్వని 

గురించి మిగిలిన ప్ల యిింల గురించి పూరిత వివరాలు మరియు సంబంధత ప్ల యిిం సెటిల్ 

అయ్యూ ంత వరకు/చెలింిచేంత వరకు సెక్యూ రిటీలన్ల నిలుపుక్టవడానిి FICCL అరహత 

కలిగి ఉని  రరిసతిుల గురించి పూరిత వివరాలతో సహా నోటీస్ ఇవా బడుతుంద. 

 

D. ఛార్జ ీచేసే వడీ్డ 

1. కంపెనీ దా్వ రా లోన్లు మరియు అడాా న్య లై వినియోగద్వర్పలకు అధక వడ్డ ీ జటు 

మరియు ఛార్జలీు వసూలు చేయబడకుండా ధృవీకరించడానిి, కంపెనీ బోర్ ీవడ్డ ీజటిు, 

ప్ాసెసంగ్ మరియు ఇతర ఛార్జలీన్ల తెలుస్క్టవడం క్టసం ఒక ాలస్వని 

ఆమోదంచింద మరియు ద్వనిని కంపెనీ వెబ్సై్ www.fullertonindia.com.లో ఉంచింద. 

2. వడ్డ ీ జటిు మరియు ప్ాసెసంగ్ మరియు ఇతర ఛార్జలీన్ల నిర ణయించడంలో కంపెనీ 

తగిన అంతర గత సూప్తాలు మరియు ప్రప్ియలన్ల రూపందంచింద. 

 

3. నిధుల ఖ్ర్పచ , మారినీ్ మరియు రిస్క  ప్పీమియం మొదలైన సంబంధత కారకాలన్ల 

రరిగణనలోి తీస్కొని కంపెనీ ఒక వడ్డజీటు నమ్యనాన్ల ాటిస్తంద మరియు లోన్లు 

మరియు అడాా న్య ల క్టసం ఛార్ ీచేయాలియ న వడ్డజీటున్ల నిర ణయిస్తంద. వివిధ కేటగిర్జల 

ర్పణప్గహీతలకు విభిని  వడ్డజీటున్ల ఛార్ ీ చేయడానిి రిస్క  మరియు హేతుబదధత 

యొకక  ప్ేడేషన్ల క్టసం వడ్డజీటు మరియు ప్ేడేషన్లకు అప్ోచ్ని అప్లకిేషన్ ఫారంలో 

ర్పణప్గహీత లేద్వ వినియోగద్వర్పనిి వెలడిించాలి మరియు మంజూర్ప రప్తంలో 

సు షంోగా కమ్యూ నికే్ చేయాలి. వెబ్సై్లో ప్రచ్చరించబడ ీసమాచారం వడ్డ ీ జటలిో 

మార్పు  వచిచ నపుు డలిా అప్డే్ చేయబడుతుంద. 

4. నియతాన్లసారంగా జార్జ చేయబడే రెగుూ లేటర్జ ఆద్దశాలకు అన్లగుణంగా ముందస్త 

ముగింపు ఛార్జలీు వరి తంచబడతాయి. 

E. తిరిగి పందడం 

ర్పణప్గహీతతో లోన్ ఒరు ందంలో కంపెనీ తిరిగి సాా ధీనం చేస్కునే నిబంధనన్ల చేరిచ ంద, 

ఇద చటబోదధంగా అమలు చేయబడుతుంద. ారదరశ కతన్ల ధృవీకరించడం క్టసం, 

కాంప్ట్వక్ట/ోలోన్ అప్గిమెం్ యొకక  నియమనిబంధనలిో ప్ింద పేర్కక ని  నియమాలు 

చేరచ బడతాయి: 

1. సాా ధీనం చేస్క్టవడానిి ముందు నోటీస్ పీరియడ్స 

2. నోటీస్ పీరియడ్సన్ల మాఫీ చేయగల రరిసతిులు 

3. సెక్యూ రిటీని సాా ధీనం చేస్క్టవడానిి గల ప్రప్ియ 

4. ఆసత యొకక  అమమ కం/వేలానిి ముందు ర్పణానిి  తిరిగి చెలింిచడం క్టసం ర్పణప్గహీతకు 

ఇవాా లియ న తుద అవకాశం గురించి ఒక నియమం 

5. ర్పణప్గహీతకు తిరిగి సాా ధీనం చేస్కునే ప్రప్ియ మరియు 

6. ఆసత యొకక  వేలం/అమమ కం క్టసం ప్రప్ియ 

http://www.fullertonindia.com/


 

 

F. డిజిటల్ లండింగ్  ా ి ్ ఫారమ్ల ద్వా రా వసూలు చేయబడీ ర్పణాలు 

ర్పణప్గహీతలన్ల ోర్య  చేయడానిి మరియు/లేద్వ బకాయిలన్ల రికవర్జ చేయడానిి డిజిటల్ 

లండింగ్ ప్ల ి ్ఫారమ్లు ఏజంటిుగా నిమగి మైనపుు డు, కంపెనీ ప్ింద పేర్కక ని  ఆద్దశాలన్ల 

ాటించాలి: 

1. కంపెనీ వెబ్సై్లో ఏజం్లుగా ఉని  డిజిటల్ లండింగ్ ప్ల ి ్ ఫారమ్ల పేరని్ల 

ప్రదరిశ ంచడానిి 

2. ఏజంటిుగా నిమగి మైన డిజిటల్ లండింగ్ ప్ల ి ్ఫారమ్లు, వినియోగద్వర్పనితో ఎవరి 

తరఫున వార్ప ఇంటరాక్ట ోఅవుతునాి రనే కంపెనీ పేర్పన్ల వినియోగద్వర్పనిి ముందస్తగా 

వెలడిించాలని ఆద్దశంచాలి. 

3. మంజూరైన వెంటనే అయితే లోన్ అప్గిమెం్ అమలు చేయడానిి ముందు, కంపెనీ 

యొకక  లటర్ హెడ్సై ర్పణప్గహీతకు మంజూర్ప చేసన కమ్యూ నికేషన్ జార్జ 

చేయబడుతుంద. 

4. లోన్ అప్గిమెం్లో క్ట్ చేయబడ ీఅనిి  ఎన్ప్లకి్టజర్ల యొకక  కాపీతోాటుగా లోన్ 

అప్గిమెం్ యొకక  కాపీని, లోన్లన్ల మంజూర్ప చేయడం/బట్వా డా చేసే సమయంలో 

ర్పణప్గహీతలు అందరికీ అందంచాలి. 

5. కంపెనీ నిమగి మైన డిజిటల్ లండింగ్ ప్ల ి ్ఫారమ్లై సమరవింతమైన నిరా హణ 

మరియు రరూ వేక్షణ ధృవీకరించబడుతుంద. 

6. సమసూ  రరిష్కక ర రదధతి గురించి అవగాహన కలిు ంచే దశగా తగిన చరూ లు తీస్క్టవాలి. 

G. గో లీ్ లోన్ బిజినెస్కు సంబంధంచిన KYC, అప్రైజల్, ఇన్స్య య రెన్య , సెక్యయ రిటీల  ో ీ జజీ, 

వేలం మొదలైనవి 

వినియోగద్వర్పలకు గోల్ ీలోన్లన్ల అందంచాలని ప్రతిాదంచినపుు డు ప్ింద పేర్కక ని  

అంశాలన్ల కవర్ చేసూత  బోరీ్ప దా్వ రా ఆమోదంచబడ ీాలస్వని కంపెనీ అమలిోనిి తెస్తంద: 

1. RBI దా్వ రా పేర్కక నబడ ీKYC మారగదరశ కాలు ాటించబడీాయని ధృవీకరించ్చక్టవడం క్టసం 

తగిన చరూ లు గలవు. 

2. అన్లషంగిక సెక్యూ రిటీ లాగా ఆమోదంచబడ ీఆభరణాల క్టసం సరైన అప్రైజల్ ప్రప్ియ. 

3. బంగార్ప ఆభరణాల యొకక  యాజమానూ తన్ల ధృవీకరిసూత  ర్పణప్గహీత న్లంచి డికజిషన్ 

పంద్వలి. 

4. అనిి  ప్రంచీలు క్యడా ఆభరణాలన్ల స్రక్షితమైన కసడో్డలో నిలా  చేయడం క్టసం 

ఆమోదంచబడ ీ ప్రమాణాలకు అన్లగుణంగా ప్రసోాంగ్ రూమ్లు లేద్వ స్రక్షితమైన సరైన 

ప్ల ో జీ సదుాయానిి  కలిగి ఉండాలి. 

5. నాణూ త, రరిమాణం మరియు సరైన ప్ల ో జీని ధృవీకరించడం క్టసం బంగార్ప 

వస్తవులన్ల నియతాన్లసారంగా సమీక్షించాలి మరియు అన్లషంగిక సెక్యూ రిటీ లాగా 

ఆమోదంచబడ ీఆభరణాలకు తగినవిధంగా బీమా చేయాలి. 

 



 

 

6. తిరిగి చెలింిచని రక్షములో వేలం ప్రప్ియ ారదరశ కంగా ఉంటుంద మరియు వేలానిి 

ముందు ఋణప్గహీతకు ముందస్త నోటీస్ ఇవా బడుతుంద మరియు ఎటువంటి వడ్డ ీ

వైర్పధూ ం ఉండదు మరియు కంపెనీ నిరా హంచే వేలంలో ాల్గగనదు. 

7. బోరీ్ప ఆమోదంతో వేలం వేసేవారిని నియమించాలి. 

8. కనీసం రెండు వారాతరప్తికలిో ప్రకటనలు జార్జ చేయడం దా్వ రా వేలానిి  ప్రజలకు 

ప్రకటిసాత ర్ప, ఒకటి ప్ాంతీయ భాషలో మరియు మర్కకటి జాతీయ దనరప్తికలో మరియు 

ర్పణ ఒరు ందం వేలం ప్రప్ియకు సంబంధంచిన వివరాలన్ల క్యడా వెలడిించాలి. 

మోసానిి  డ్డల్ చేయడంతో సహా మొబిలైజేషన్, ఎగికీ్యూ షన్ మరియు అప్పూవల్ యొకక  

విధులన్ల వేర్ప చేయడానిి ఏరాు టు చేయాలియ న ససమో్లు మరియు ప్రప్ియలన్ల క్యడా ఈ 

ాలస్వ కవర్ చేస్తంద. 

H. మైప్రకో ఫైనాన్య  లోన్య  

1. లోన్ల కోసం అప్లకిేషని్ల మరియు వాటి ప్రపప్రియ 

ప్ామాణిక సరళీకృత ఫాూ క్టషోీ్లో సంభావూ  ర్పణప్గహీతకు ధరకు సంబంధంచిన 

సమాచారానిి  కంపెనీ వెలడిించాలి. RE మరియు/లేద్వ ద్వని భాగసాా మి/ఏజం్ దా్వ రా 

మైప్క్టఫైనాన్య  ర్పణప్గహీతకు ఛార్ ీచేయాలియ న ఏవైనా ఫీజులు ఫాూ క్టషోీ్లో సు షంోగా 

వెలడిించబడతాయి...  ఫాూ క్టషోీ్లో సు షంోగా పేర్కక నబడని ఏదైనా మొతాతనిి  

ర్పణప్గహీత న్లంచి ఛార్ ీచేయరాదు. 

లోన్ అప్లకిేషన్ తీస్క్టవడానిి ముందు నియమనిబంధనలతో ాటుగా లోన్ ప్పడక్ట ోి  

సంబంధంచిన అవసరమైన అనిి  వివరాలన్ల కంపెనీ అందంచాలి. ప్పడక్ట ోవివరాలు 

మరియు నియమనిబంధనలన్ల కంపెనీ వెబ్సై్ మరియు ప్రంచీ ఆవరణలో 

ప్రముఖ్ంగా డిస్ ప్లపే ి చేయాలి. లోన్ అప్లకిేషన్లో లోన్ పందడానిి అవసరమైన 

డాకుూ మెం్లు ఉంట్వయి. 

2. కంపెనీ ర్పణప్రరహీతకు లోన్ కారీ్పన్ల అందస్తంద, దీనిలో ప్రింద పేర్కక నన  వివరాలు 

ఉంట్వయి: 

a) ర్పణప్గహీతలన్ల తగినంతగా గురితంచే సమాచారం 

b) ధరై సరళీకృతమైన ఫాూ క్టషోీ్ 

c) లోన్య  ఫెయిర్ ప్ాకీసో్ క్టడ్స - అకో్టబర్ 2022 కు  

d) స్వా కరించబడిన ఇన్ప్లసోాల్మెం్లు మరియు చివరి డిశాచ ర్తీో సహా అనిి  

ర్జపేమెం్ల యొకక  అంీకారాలు 

e) కంపెనీ యొకక  నోడల్ ఆఫీసర్ యొకక  పేర్ప మరియు సంప్రదంచవలసన 

నెంబర్పతో సహా సమసూ న్ల రరిషక రించే వూ వస ియొకక  వివరాలు. 

f) లోన్ కారీ్పలోని అనిి  ఎంప్టీలు క్యడా ర్పణప్గహీతకు అరమియ్యూ  భాషలో ఉండాలి. 

g) నాన్-ప్ెడి్ ప్పడక్టలో జార్జ ర్పణప్గహీతల యొకక  పూరిత సమమ తితో ఉండాలి మరియు  



 

 

అటువంటి ప్పడక్టలో క్టసం ఫీజు ప్రసకోచ ర్ని లోన్ కారీ్పలోనే ర్పణప్గహీతకు సు షంోగా 

తెలియజేయాలి. 

3. లోన్ మదంపు మరియు నిబంధనలు మరియు షరతులు 

a) అధకారిక కమ్యూ నికేషన్లు, అనిి  ప్రంచీ ఆవరణలు మరియు కంపెనీ యొకక  వెబ్-

సై్లలో ప్రదరిశ ంచడం దా్వ రా విభిని మైన సె్ల ప్పడక్టలో క్టసం కంపెనీ 

వడ్డజీటు ( కనీస, గరిష ో మరియు సగటు)న్ల వెలడిించాలి. మంజూర్ప రప్తంలో 

కంపెనీ వడ్డ ీజటున్ల క్యడా సు షంోగా తెలాలి. 

b) ర్పణప్గహీత అరంి చేస్కునే భాషలో మైప్క్టఫైనాన్య  లోన్ల క్టసం కంపెనీ ఒక 

ప్ామాణిక లోన్ ఒరు ంద్వనిి  అవలంబిప్లస్తంద. 

c) మైప్క్టఫైనాన్య  యాివోిటీ ింద అందంచబడ ీ ఏదైనా లోన్ై కంపెనీ ఎలాంటి 

సెక్యూ రిటీని సేకరించదు. 

d) ర్పణప్గహీతలిో ఎవరికైనా ఆలసూ మైన చెలింిపు/ముందస్త చెలింిపు ఛార్జలీై కంపెనీ 

ఎలాంటి అరరాధ వడ్డ ీ జటున్ల విధంచదు మరియు ఎలాంటి సెక్యూ రిటీ 

డిాజి్/మారినీ్ని పేర్కక నదు. 

4. రికవర్జ యొకక  బలవంతం కాని విధానాలు: 

తిరిగి చెలింిచడానిి సంబంధంచిన ఇబబ ందులన్ల ఎదుర్కక ంటుని  ర్పణప్గహీతలన్ల 

గురితంచడం, అటువంటి ర్పణప్గహీతలతో చరిచ ంచడం మరియు లభూ ం అవుతుని  

ఆధారానిి సంబంధంచి వారిి అవసరమైన మారగదరశ కతాా నిి  అందంచడం క్టసం 

కంపెనీ ఒక యంప్తాంగానిి  ఏరాు టు చేస్తంద. రికవర్జ చేరట్టటోపుు డు కంపెనీ ప్ింద 

పేర్కక ని వాటిి కటోుబడి ఉంటుంద: 

a) ఖాతాద్వర్పలు తమ ఇన్ప్లసోాల్మెం్లన్ల చెలింిచడానిి సంక్టచించని విధంగా 

(సాే చఛ గా భావించే) భావించే ఉమమ డి ప్రద్దశంలో కలక్షన్లు చేయబడతాయి. 

b) లోన్ రికవర్జ క్టసం RBI మారగదరశ కాలకు అన్లగుణంగా కలక్షన్ సబబ ంద అనధకార 

సమయాలిో ప్లకయిిం్లన్ల సంప్రదంచరాదు.  

c) ర్పణప్గహీతకు నిరంతరం కాల్ చేయడం మరియు/లేద్వ ర్పణప్గహీతకు ఉదయం 

9:00 గంటలకు ముందు మరియు సాయంప్తం 6:00 తర్పవాత కాల్ చేయడం.  

d) ర్పణప్గహీత మరియు కంపెనీ దా్వ రా రరసు రం నిర ణయించబడ ీ నిరాధ రిత/కేంప్ద 

నిరాధ రిత ప్రద్దశంలో రికవర్జ చేయబడుతుంద. ర్పణప్గహీత వర్పసగా 2 లేద్వ 

అంతకంట్ట ఎకుక వ సందరాా లిో నిరాధ రిత ప్రద్దశంలో కనిప్లంచడంలో 

విఫలమైనటయిితే మాప్తమే ర్పణప్గహీత నివాసం లేద్వ రనిచేసే ప్రద్దశంలో రికవర్జ 

చేయడానిి సబబ ందని అన్లమతించాలి. 

 

e) ప్లకయిిం్ల న్లంచి రికవర్జలన్ల సేకరించడానిి సబబ ంద ఇతర వూ కుతలన్ల 

ఉరయోగించరాదు. 

f) తిరిగి చెలింిచడానిి సాక్షూ ంగా కంపెనీ రస్వదున్ల హార్ ీకాపీ లేద్వ సాఫ్ ోకాపీ రూరంలో 



ప్లకయిిం్కు జార్జ చేస్తంద. 

g) సబబ ంద బెదరించడం లేద్వ దూషణ చేసే భాషన్ల ఉరయోగించరాదు, ర్పణప్గహీత 

యొకక  బంధువులు, సిే హతులు లేద్వ సహోద్యూ గులన్ల వేధంచరాదు మరియు 

ర్పణప్గహీతల పేర్పన్ల రబిషి్ చేయరాదు. 

h) ర్పణప్గహీత లేద్వ ర్పణప్గహీత యొకక  కుటుంబం/ఆస్తలు/పేర్పప్రఖాూ తులకు హాని 

కలిగించడం క్టసం సబబ ంద బెదరించడం లేద్వ హంస లేద్వ ఇతర సారూరూ  

మారాగలన్ల ఉరయోగించరాదు. 

i) లోన్ యొకక  రరిధ లేద్వ తిరిగి చెలింిచకోవడం యొకక  రరూ వసానాల గురించి 

కంపెనీ ర్పణప్గహీతన్ల తపుు ద్వరి రటింోచదు. 

j) సబబ ంద మరియు ససమో్ల దా్వ రా వారి రిప్క్య్మెం్, ప్రటైనింగ్ మరియు 

రరూ వేక్షణ క్టసం ప్రవర తనా నియమావళిి సంబంధంచి ఆమోదంచబడ ీ ప్ేమ్వర్క  

అమలిో ఉండేలా కంపెనీ ధృవీకరించాలి. క్టడ్స తరు నిసరిగా ప్ింద పేర్కక ని  

నిబంధనలన్ల కలిగి ఉండాలి: 

 ఫీల్ ీప్లసోాఫ్ క్టసం అవసరమైన కనీస అరహతలన్ల పేర్కక నాలి 

 వినియోగద్వర్పలతో వూ వహరించడానిి వారి క్టసం గురితంచబడ ీఅవసరమైన ప్రటైనింగ్ 

టూల్య  ఉండాలి. 

 ఫీల్ ీ ప్లసోాఫ్కు ప్రటైనింగ్లో ఎలాంటి దురిా నియోగ లేద్వ బలవంతపు లోన్ 

సేకరణ/రికవర్జ విధానాలన్ల అవలంబించకుండా ర్పణప్గహీతల రట ి

సముచితమైన ప్రవర తనన్ల పెంపందంచే కారూ ప్కమాలు చేరచ బడతాయి. 

సబబ ంద క్టసం నషరోరిహార విధానాలు కేవలం సమీకరించబడ ీర్పణాల సంఖ్ూ  మరియు రికవర్జ 

జటు కంట్ట సరా్జ స్ మరియు ర్పణప్గహీత సంతృప్లత యొకక  రంగాలై ఎకుక వ ప్ాధానూ తన్ల 

కలిగి ఉంట్వయి. 

5. శిక్షణ 

a) ఉద్యూ గుల యొకక  ప్రవర తన మరియు వారి రిప్క్య్మెం్, ప్రటైనింగ్ మరియు 

మానిటరింగ్ క్టసం ససమో్కు సంబంధంచి కంపెనీ బోరీ్ప ఆమోదంచబడ ీ ప్ేమ్-

వర్క ని కలిగి ఉంటుంద. ఈ ప్ేమ్వర్క , సబబ ంద క్టసం కనీస అరహతలన్ల 

నిజశేస్తంద మరియు వినియోగద్వర్పలతో వూ వహరించడానిి అవసరమైన ప్రటైనింగ్ 

టూల్య ని అందస్తంద. వినియోగద్వర్పల రట ి సముచితమైన ప్రవర తనన్ల 

పెంపందంచడం క్టసం ఉద్యూ గులకు ప్రటైనింగ్లో ప్ోప్గామ్లు చేరచ బడతాయి. 

వినియోగద్వర్పల రట ి ఉద్యూ గుల యొకక  ప్రవర తన క్యడా వారి కాంపెనేయ షన్ 

మాూ ప్టిక్టయ లో సముచితంగా చేరచ బడుతుంద. 

b) కుటుంబం యొకక  ఆద్వయం మరియు ఇరు టికే ఉని  ర్పణానిి సంబంధంచి 

అవసరమైన ఎంకైా ర్జలు చేయడం క్టసం ఫీల్ ీసబబ ంది శక్షణ ఇవా బడుతుంద. 

c) అటువంటి ప్రటైనింగ్ అందంచడం క్టసం ఫీల్ ీ ప్లసోాఫ్కు శక్షణ ఇవా బడుతుంద 

మరియు లోన్/ఇతర ప్పడక్టలోకు సంబంధంచిన ప్రప్ియ మరియు ససమో్ల గురించి 

ర్పణప్గహీతలకు పూరితగా అవగాహన కలిు ంచాలి. 

d) ర్పణప్గహీతలకు అందంచే ప్రటైనింగ్, ఒకవేళ ఏవైనా ఉని టయిితే, ఉచితంగా  



 

 

అందంచబడుతుంద. 

6. అవు్ ోరియ ంగ్ కారయ కలాాల కోసం బాధయ తలు: 

a) ఏదైనా యాివోిటీని అవు్ ోరియ ంగ్ చేయడం వల ిద్వని యొకక  రధూ తలు మరియు 

ఈ ఆద్దశాలన్ల ాటించే రధూ త తగ గదు మరియు పూరితగా కంపెనీై ఆధారరడి 

ఉంటుంద. 

 

b) అవు్ోరియ ంగ్ ఏజనీయ  యొకక  ఉద్యూ గులు లేద్వ ఉద్యూ గుల దా్వ రా అన్లచిత 

ప్రవర తనకు కంపెనీ రధూ త వహస్తంద మరియు సకాలంలో సమసూ  రరిష్కక రానిి  

అందస్తంద అనే డికజిషన్, లోన్ అప్గిమెం్లో మరియు కంపెనీ యొకక  

ఆఫీస్/ప్రంచీ ఆవరణ/వెబ్సై్లో డిస్ప్లపే ి చేయబడ ీ MFI - FPCలో క్యడా 

చేయబడుతుంద. 

7. ఎంగేజ్మం్ రికవర్జ ఏజం్ 

a) రికవర్జ ఏజంటని్ల నిమగి ం చేయడం క్టసం కంపెనీ తగిన జాగరూకత ప్రప్ియన్ల 

కలిగి ఉంటుంద, ఇద రికవర్జ ప్రప్ియలో నిమగి మైన వూ కుతలన్ల కవర్ చేస్తంద. 

తమ ఉద్యూ గుల యొకక  పూరాా రరాలన్ల ధృవీకరించడం క్టసం వారి దా్వ రా 

నియమించబడ ీ రికవర్జ ఏజం్లు, దీనిలో ోల్టస్ వెరిఫికేషన్ క్యడా ఉండేలా 

కంపెనీ ధృవీకరించాలి. పూరాా రరాల యొకక  పునఃరరిశీలనన్ల ఆప్శయించే 

కాలవూ వధని క్యడా కంపెనీ నిర ణయిస్తంద. 

b) తగిన నోటీస్ మరియు సముచితమైన ఆథరైజేషన్ ధృవీకరించడం క్టసం, రికవర్జ 

ప్రప్ియన్ల ప్ారంభించేటపుు డు ర్పణప్గహీతకు రికవర్జ ఏజం్ ల వివరాలన్ల 

కంపెనీ అందంచాలి. కంపెనీ లేద్వ ద్వని ఏజనీయ  దా్వ రా జార్జ చేయబడ ీగురితంపు 

కారీ్పతోాటుగా నోటీస్ యొకక  కాపీ మరియు కంపెనీ న్లంచి ఆథరైజేషన్ లటర్ని 

క్యడా ఏజం్ తీస్ెళి్లలి. తర్పవాత, రికవర్జ ప్రప్ియ సమయంలో కంపెనీ దా్వ రా 

రికవర్జ ఏజనీయ  మారచ బడినపుు డు, కంపెనీ మార్పు  గురించి ర్పణప్గహీతకు 

తెలియజేయాలి, కొతత ఏజం్ తన గురితంపు కారీ్పతోాటుగా నోటీస్ మరియు 

ఆథరైజేషన్ లటర్ని తీస్ెళి్లలి. 

c) నోటీస్ మరియు ఆథరైజేషన్ లటర్, ఇతర వివరాలతో ాటుగా, రికవర్జ ఏజనీయ  

మరియు కంపెనీ యొకక  కాంట్వక్ట ోవివరాలన్ల క్యడా కలిగి ఉంటుంద. కంపెనీ దా్వ రా 

నిమగి ం చేయబడ ీ రికవర్జ ఏజనీయ ల యొకక   వివరాలు క్యడా ఎరు టికపుు డు 

కంపెనీ వెబ్సై్ై చూరబడతాయి. 

I. సమసయ  పరిష్కక ర మకానిజం 

అతుూ తతమ వినియోగద్వర్ప సేవన్ల అందంచాలని కంపెనీ లక్షూ ంగా పెటోుకుంద మరియు 

దృఢమైన మరియు సమరవింతమైన వినియోగద్వర్ప సేవా ప్లఫిా్ ఫారానిి  సృష్ంోచడం క్టసం 

నిరంతరం కృష్ చే తోంద. 

 

 

 



 

 

వినియోగద్వర్పలు తమ కైా ర్జలు, అభూ రనిలు లేద్వ ఫిరాూ దుల యొకక  రరిష్కక రం క్టసం 

చేర్పక్టవడానిి మాకు 3 లవల్ సమసాూ  రరిష్కక ర మెకానిజం ఉంద. 

 సెీ్  1: 

వినియోగద్వర్పలు మమమ లిి  సంప్రదంచే ఛానల్య  ప్ింద ఇవా బడీాయి. 

 టోల్ ప్ఫీ - 1800 103 6001 

 ఈమెయిల్ - namaste@fullertonindia.com 

 వెబ్సైటు 

 కసమోర్ ోరలో్ 

 మొబైల్ యాప్ 

 చా్బో్ 

వినియోగద్వర్పలు మాకు ఇకక డిి క్యడా ప్వాయవచ్చచ :  

 రిజిసరీ్ ీఆఫీస్: 

ఫులరినో్ ఇండియా ప్ెడి్ కంపెనీ లిమిటెడ్స, 3వ ప్ల ి ర్, నెం- 

165 మేఘ టవర్య , PH రోడ్స మధురావోయల్, చెని్న  - 600 095 

 కార్కు జ్ ఆఫీస్: 

ఫులరినో్ ఇండియా ప్ెడి్ కంపెనీ లిమిటెడ్స, 10వ ప్ల ి ర్, ఆఫీస్ నెం.101, 102 & 

103, 2 నార్త అవెన్స్ూ , మేకర్ మాూ కీయ టీ, రంప్ద్వ కురిా కాంపెకి్టయ , రంప్ద్వ (ఈస్)ో, 

ముంబై - 400 051 

 కార్కు జ్ ఆఫీస్ (అన్లబంధం): 

ఫులరినో్ ఇండియా ప్ెడి్ కంపెనీ లిమిటెడ్స, B వింగ్, 6వ ప్ల ి ర్, 

స్ప్పీం బిజినెస్ ార్క , హరానంద్వనీ, పవాయ్, ముంబై - 400072 

 సెీ్  2: 

ఒకవేళ అందుక్టబడ ీ రిజల్యూ షన్ అంచనాలన్ల అందుక్టకోతే, అతడు లేద్వ ఆమె మా 

కంప్ెంి్య  మేనేజ్మెం్ సెల్, ccrc@fullertonindia.com,  కు రాయవచ్చచ , ఇద వెబ్సై్లో 

క్యడా రబిషి్ చేయబడుతుంద. 

 సెీ్  3: 

వినియోగద్వర్ప స్వా కరించిన రిజల్యూ షన్ప్ల  ఇరు టికీ అసంతృప్లతగా ఉంట్ట, అతన్ల లేద్వ 

ఆమె మా ఫిరాూ దుల రరిష్కక ర అధకారిి ఈ-మెయిల్ ID ద్వా రా 

headcustomerservice@fullertonindia.comకు ప్వాయవచ్చచ . 

అదనంగా, "మమమ లిి  సంప్రదంచండి" అనే లింక్ట ింద హోమ్ పేీ వద ేసెటప్ చేయబడ ీ

ప్డాప్ రక్టయ  "కంప్ెంి్య "ని ఉరయోగించే సౌలభూ ం ఇరు టికే ఉని /సంభావూ  వినియోగద్వర్ప 

లేద్వ భాగసాా ములకు ఉంటుంద. 

వినియోగద్వర్పల యొకక  స్లభమైన రెఫరెన్య  క్టసం కంపెనీ వెబ్సై్ వద ే సవిసతరమైన 

ప్ీవియెన్య  రిప్ెసల్ మెకానిజం ఉంచబడుతుంద. 

J. ఏక్టకృత అంబుడ్య మన్ పథకం 

ఏకీకృత అంబుడ్సయ మెన్ స్వక మ్ 2021 నవంబర్ 12, 2021 న్లంచి అమలిోి వస్తంద. RBI  

అంబుడ్సయ మన్ యంప్తాంగం అధకార రరిధని తటసంిగా మారచ డం దా్వ రా ఈ రథకం 'వన్  
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నేషన్ వన్ అంబుడ్సయ మన్' విధానానిి  అవలంబిస్తంద. ఇద RBI యొకక  ప్రస్తత మ్యడు 

అంబుడ్సయ మెన్ రథకాలన్ల ఇంటిప్ే్ చేస్తంద, అవి: 

(i) రూ ంింగ్ అంబుడ్సయ మన్ స్వక ం, 2006; (ii) నాన్-రూ ంింగ్ ఫైనానియిల్ కంపెనీల క్టసం 

అంబుడ్సయ మన్ స్వక ం, 2018; మరియు (3) అంబుడ్సయ మన్ స్వక ం ఫర్ డిజిటల్ ప్ట్వనాయ క్షన్య , 

2019. 

సంబంధత వివరాలు కంపెనీ యొకక  వెబ్సైటు https://www.fullertonindia.com. లో రబిషి్ 

చేయబడతాయి. 

K. సాధారణములు 

1. ర్పణప్గహీత దా్వ రా ఇంతకు ముందు వెలడిించని కొతత సమాచారం కంపెనీ దృష్ోి  వసేత 

తరు  లోన్ అప్గిమెం్లో ఇవా బడ ీ ఉదే్దశాూ ల క్టసం మినహా ర్పణప్గహీత యొకక  

వూ వహారాలిో కంపెనీ జోకూ ం చేస్క్టరాదు. 

2. కంపెనీ ప్లకయిిం్ యొకక  వూ ి తగత సమాచారానిి  పూరితగా గోరూ ంగా ఉంచ్చతుంద. 

3. ప్ింద పేర్కక ని  రరిసతిులిో మాప్తమే కంపెనీ ప్లకయిిం్ సమాచారానిి  థర్ ీ ార్జోి  

వెలడిించాలి: 

a) అటువంటి బహరగతం గురించి వినియోగద్వర్పనిి సమాచారం అందంచబడింద 

మరియు ప్వాతపూరా కంగా అన్లమతి పందబడింద. 

b) కంపెనీ న్లంచి ప్లకయిిం్ సమాచారానిి  పందడం క్టసం ప్లకయిిం్ దా్వ రా 

ప్రశాి రకిమైన ార్జోి  అధకారం ఇవా బడింద. 

c) అలా చేయడం క్టసం ఇద రెగుూ లేటర్జ లేద్వ చటబోదధంగా అవసరం అవుతుంద. 

 

4. లోన్ల రికవర్జి సంబంధంచి, FICCL రూపందంచబడ ీ మారగదరశ కాలు మరియు 

ఇరు టికే ఉని  నిబంధనలకు అన్లగుణంగా సాధారణ చరూ లన్ల అన్లసరిస్తంద 

మరియు చటరోరమైన ప్ేమ్వర్క కు లోబడి మరియు వరి తంచే చటో్వలు మరియు 

నిబంధనలకు అన్లగుణంగా రనిచేస్తంద. 

5. ర్పణప్గహీతల కుటుంబ సభ్యూ లు, రిఫర్జలు మరియు సిే హతుల గోరూ తన్ల బహరంగంగా 

అవమానించడానిి లేద్వ చొరబడట్వనిి ఉదే్దశంచిన చరూ లతో సహా, మొబైల్ లేద్వ 

ోషల్ మీడియా దా్వ రా అన్లచిత సంద్దశాలన్ల రంరడం వంటి చరూ లతో సహా, తమ 

ర్పణ సేకరణ ప్రయతిా లిో ఏ వూ ి తై నా మౌఖికంగా లేద్వ భౌతికంగా ఎలాంటి 

బెదరింపులు లేద్వ వేధంపుకు ాలు డకుండా సబబ ంద ధృవీకరించాలని కంపెనీ 

ధృవీకరించాలి.  బెదరింపు మరియు/లేద్వ అనామధేయ కాల్య  చేయడం, ర్పణప్గహీతకు 

నిరంతరం కాల్ చేయడం మరియు/లేద్వ ర్పణప్గహీతకు ఉదయం 8:00 గంటలకు 

ముందు మరియు రాప్తి 7:00 గంటల తర్పవాత బకాయి ఉని  ర్పణాలన్ల రికవర్జ 

చేయడం కొరకు కాల్ చేయడం, తపుు డు మరియు తపుు ద్వరి రటింోచే రిప్రజంట్టషన్ లు 

చేయడం మొదలైనవి. 

6. ర్పణ సేకరణ క్టసం కంపెనీి ఒక ప్లసిాప్లత ప్రవర తనా నియమావళి ఉంద, దీనిలో బకాయిల 

సేకరణలో కంపెనీి ప్ాతినిధూ ం వహంచే సబబ ంద లేద్వ అధీకృతం చేయబడ ీఎవరైనా  
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వూ ి త విసతృతంగా శక్షణ పందుతార్ప. 

7. కంపెనీ యొకక  కలక్షన్ ాలస్వ మరాూ ద, నిష్కు క్షికంగా వూ వహరించడం మరియు 

ఒప్లు ంచడంై రూపందంచబడింద. కసమోర్ ఆతమ విశాా సం మరియు దీర ఘకాలిక 

సంబంధాలన్ల కంపెనీ విశా సస్తంద. బకాయిలు లేద్వ/మరియు సెక్యూ రిటీ తిరిగి 

సాా ధీనం చేస్క్టవడంలో కంపెనీ సబబ ంద లేద్వ మాకు ప్ాతినిధూ ం వహంచడానిి 

అధీకృతం చేయబడ ీ ఎవరైనా వూ ి త అతడు/ఆమెని గురితంచ్చకుంట్వర్ప మరియు మా 

వినియోగద్వర్పలతో మరాూ దపూరా కంగా ఇంటరాక్ట ోఅవుతార్ప. 

8. బకాయిలకు సంబంధంచిన మొతతం సమాచారానిి  కంపెనీ వినియోగద్వర్పలకు 

అందస్తంద మరియు బకాయిల చెలింిపు క్టసం అవసరమైన నోటీస్ ఇస్తంద. 

వినియోగద్వర్ప యొకక  నివాసం వద ే నిరి ధష ో ప్లసలిం లేనటయిితే మరియు ఒకవేళ 

వినియోగద్వర్ప ఇంటి వద,ే వినియోగద్వర్ప యొకక  వాూ ారం/వృతిత వద ేవినియోగద్వర్ప 

అందురటులో లేకోతే, వినియోగద్వర్పలు అందరూ క్యడా సాధారణంగా తమకు 

నచిచ న ప్రద్దశంలో సంప్రదంచబడతార్ప. 

9. వినియోగద్వర్ప యొకక  గోరూ తన్ల కంపెనీ గౌరవిస్తంద మరియు అనిి  ఇంటరాక్షన్లు 

క్యడా మరాూ దపూరా కమైన ర్జతిలో ఉండాలి. బకాయిలకు సంబంధంచి విభేద్వలు లేద్వ 

వివాద్వలు ఏవైనా ఉని టయిితే, రరసు రం ఆమోదయోగూ మైన ర్జతిలో రరిషక రించడం 

క్టసం వినియోగద్వర్పలకు అనిి  రకాల సాయం అందంచబడుతుంద. 

10. ర్పణ ఖాతాన్ల బదల్ట చేయడం క్టసం ర్పణప్గహీత న్లంచి అభూ రని అందుకుని టయిితే, 

సమమ తి లేద్వ మరోవిధంగా అంట్ట కంపెనీ యొకక  అభూ ంతరాలు ఏవైనా ఉని టయిితే, 

అటువంటి అభూ రని అందుకుని  తేదీ న్లంచి 21 రోజులిోగా తెలియజేయాలి. అటువంటి 

బదల్ట చటో్వనిి అన్లగుణంగా ారదరశ క ఒరు ంద నిబంధనలకు అన్లగుణంగా 

ఉంటుంద. 

''ఒకవేళ మీర్ప ఇంగిషి్ భాషలోని కంటెం్లన్ల అరంి చేస్క్టలేకోయినటయిితే, 

ఏదైనా ప్రంచీ వద ేలేద్వ వెబ్సై్  www.fullertonindia.com” లో అందురటులో ఉండే 

వివరాలై మమమ లిి  సంప్రదంచాలని మేము మిమమ లిి  క్టర్పతునాి ం'' అని 

పేర్కక ంటూ వినియోగద్వర్పలు అందరి న్లంచి 'వెరాి కుూ లర్ డికజిషన్' 

తీస్క్టబడుతుంద. ఈ ఫెయిర్ ప్ాకీసోెస్ క్టడ్స ప్రధానంగా ప్ాంతీయ భాషలో లేద్వ 

ర్పణప్గహీత అరంి చేస్కునే భాషలో ఉంటుంద) కంపెనీ యొకక  ప్రంచీలు/ఆఫీస్లు 

మరియు వెబ్సై్ వద ేర్పణప్గహీతకు లభూ ం అయ్యూ లా చేయాలి. 

11. కంపెనీ తన ప్రంచీలు/ఆఫీస్ల వద,ే సమసూ న్ల రరిషక రించే ఆఫీసర్ప యొకక  పేర్ప మరియు 

సంప్రదంచవలసన వివరాలు (టెలిోన్/మొబైల్ నెంబర్ప./ఇమెయిల్ చిర్పనామా), RBI యొకక  

ర్జజనల్ ఆఫీస్ మరియు మా దా్వ రా అన్లసరించబడే సమసూ న్ల రరిషక రించే మెకానిజం వద ే

డిస్ప్లపే ిచేయాలి. 
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12. ఈ ాలస్వలో పేర్కక నబడ ీకలక్షన్ ప్లసోాఫ్ లేద్వ ప్లసోాఫ్లో వినియోగద్వర్పల న్లంచి మొతాతలన్ల 

సేకరించడానిి నియమించబడ ీకంపెనీ మరియు/లేద్వ రికవర్జ ఏజనీయ  యొకక  సబబ ంద 

చేరచ బడతార్ప. 

L. సమీక్ష 

ఫెయిర్ ప్ాకీసోెస్ క్టడ్స యొకక  సమమ తి మరియు సమసూ న్ల రరిషక రించే మెకానిజం యొకక  

రనితీర్పకు సంబంధంచి నియతాన్లసారంగా సమీక్ష (కనీసం వారికింగా) కంపెనీ దా్వ రా 

నిరా హంచబడుతుంద మరియు అటువంటి సమీక్షల యొకక  రిోర్నో్ల బోరీ్ప/బోరీ్ప యొకక  

కమిటీి సబిమ ్ చేయాలి. 
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