೨೦೨೧

ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ
ಸಂಹಿತೆ
ಯೋಜನೆ ರ್ವಸತೃತ ಇಡೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತತದೆ
ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರ ಸಂಹಿತೆಯು ಗ್ಯರಹಕರಿಗೆ ನ್ಸೋಡುವ್ ಹಣಕ್ಯಸಿನ್ ಸೌಲಭ್ಾಗಳು
ಮತುತ ಸ್ಥೋವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ುಸರಿಸುವ್ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ
ಪರಿಣಯಮಕ್ಯರಿ ಅವ್ಲ ೋಕನ್ವ್ನ್ುು ಒದಗಿಸುತತದೆ.
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ಪರಿಚಯ
ದಿನಯಂಕ ಜುಲೈ ೦೧, ೨೦೧೫(“ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳು”) ರಂದು ಬಯಂಕ್ಾೋತರ ಹಣಕ್ಯಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ(ಎನಬಿಎಫಸಿಗಳು)
ಜಯರಿ ಮಯಡಲಯದ ಆಬಿಿಐ ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿರುವ್ ಸುತೆ ತೋಲ ಡಎನಬಿಆರ್ (ಪಿಡ) ಸಿ.ಸಿ. ಸಂಖ್ಯಾ.೦೫೪ /
೦೩. ೧೦. ೧೧೯ / ೨೦೧೫-೧೬ ನ್ಂತೆ, ನ್ಸದೆೋಿಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಫೈನಯನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೋಟ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್) ಗ್ಯಗಿ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ ಸಂಹಿತೆಯನ್ುು ಅವ್ಳವ್ಡಸಿಕ್ ಂಡದೆ. ಈ ಕ್ಳಗೆ
ಅಳವ್ಡಸಿದ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ ಸಂಹಿತೆಯು ಎನಬಿಎಫಸಿಗಳಿಗ್ಯಗಿರುವ್ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ
ಸಂಹಿತೆಯ ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಡಳಿಯು ಆಗಸ್್ ೨೭, ೨೦೧೯ ರಲಿಲ ಅನ್ುಮೋದನೆ ನ್ಸೋಡತುತ. ದಕ್ಷತೆ, ಗ್ಯರಹಕ-ದೃಷ್ಟ್ಕ್ ೋನ್ ಮತುತ
ಕ್ಯಪ್್ಿರೋಟ್ ಆಡಳಿತ ತತವಗಳನ್ುು ಗಮನ್ದಲಿಲಟು್ಕ್ ಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಾವ್ಹಯರವ್ನ್ುು ಚಯಲಿತಯಲಿಲರುವ್
ಶಯಸನ್ಬದಧ ಮತುತ ನ್ಸಯಂತರಕ ಅವ್ಶಾಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ನ್ಡೆಸಲಯಗುವ್ುದು. ಇದರ ಜ ತೆಯಲಿಲ, ಸಂಸ್ಥೆಯು
ಅದರ ಕ್ಯಯಿರ್ವಧಯನ್ದಲಿಲ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ುು ಪಯಲಿಸುತತದೆ, ಇವ್ುಗಳ ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ
ಕ್ಳಗಿನ್ಂತಿವ:

ಉದೆದೋಶಗಳು




ಗ್ಯರಹಕರ ಂದಿಗೆ ವ್ಾವ್ಹರಿಸುವಯಗ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರವ್ನ್ುು ಖಯತಿರಪಡಸುವ್ುದು;
ನ್ಮಮ ಹಣಕ್ಯಸು ಉತಪನ್ುಗಳು ಮತುತ ಸ್ಥೋವಗಳ ಆಧಯರದ ಮೋಲ ಮಯಹಿತಿಯ ನ್ಸಧಯಿರಗಳನ್ುು ಗ್ಯರಹಕರು
ತೆಗೆದುಕ್ ಳಳಲು ಅನ್ುಕ ಲಮಯಡುವ್ುದು; ಮತುತ
ಗ್ಯರಹಕರ ತೃಪಿತಯನ್ುು ಖಯತಿರಪಡಸಿಕ್ ಳುಳವ್ುದು

ಸಯಲ ಮತುತ ಸಂಸಕರಣೆಗ್ಯಗಿ ಅರ್ಜಿ




ನ್ಸರಿೋಕ್ಷಿತ ಗ್ಯರಹಕರಿಗೆ ರ್ವತರಣೆ ಮಯಡುವ್ ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿಯು ಯಯವ್ುದೆೋ ಅಸಪಷ್್ತೆಗೆ ದಯರಿಮಯಡಕ್ ಡದೆ
ಅಗತಾ ಮಯಹಿತಿಯನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡರುತತದೆ, (ಇದರಿಂದ ಸಯಲಗ್ಯರನ್ು ಇತರ ಎನಬಿಎಫಸಿಗಳು ನ್ಸೋಡುವ್
ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳ ಂದಿಗೆ ಅರ್ಿಪ್ಣಿ ಹ ೋಲಿಕ್ಯನ್ುು ಮಯಡದ ನ್ಂತರ ಸವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ
ಮುಕತ ನ್ಸಧಯಿರವ್ನ್ುು ತೆಗೆದುಕ್ ಳಳಬಹುದು). ಹಣಕ್ಯಸು ಸೌಲಭ್ಾವ್ನ್ುು ಪಡೆಯಲು ಎಲಯಲ ಅಗತಾ
ದಯಖಲಗಳನ್ುು ಸಲಿಲಸಬೋಕ್ಂದು ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿಯ ನ್ಮ ನೆಯು ಸಪಷ್್ವಯಗಿ ತಿಳಿಸುತತದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲಯಲ ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿದಯರರಿಗೆ ಸಿವೋಕೃತಿ ರಶೋತಿಯನ್ುು ನ್ಸೋಡುವ್ ವ್ಾವ್ಸ್ಥೆಯನ್ುು
ಮಯಡರುತತದೆ.

ಸಯಲದ ಮೌಲಾಮಯಪನ್ ಮತುತ ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳು



ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಜ ರಯತಿ ಮಯನ್ದಂಡಗಳ ಪರಕ್ಯರ ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿದಯರರನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುವ್ುದು ಮತುತ
ಮಂಜ ರು ಮಯಡಲಯಗುವ್ುದು ಮತುತ ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಯಗಿ ಹಣಕ್ಯಸು ಸೌಲಭ್ಾವ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಲಯಗುವ್ುದು.
ಗ್ಯರಹಕನ್ಸಗೆ ಮಂಜ ರಯತಿ ಪತರದ ಮ ಲಕ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪತರವ್ು ಲಿಖಿತವಯಗಿ ನ್ಸೋಡಲಯಗುತತದೆ, ಇದರಲಿಲ
ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳ ಂದಿಗೆ ಮಂಜ ರು ಮಯಡದ ಸಯಲದ ಮತತ ರ್ವವ್ರಗಳು, ಸಯಲದ ವಯಷ್ಟಿಕ ಬಡಿ
ದರ ಮತುತ ಅದರ ಅರ್ಜಿ ಇರುತತದೆ. ಇದರ ಜ ತೆಯಲಿಲ ರ್ವಳಂಬ ಮರುಪಯವ್ತಿಯಿಂದಯಗುವ್ ದಂಡ ಸಹಿತ ಬಡಿ
ದರ, ಚ್ಛಕ್/ನಯಚ್ ಮಯನ್ದಂಡ ಶುಲಕಗಳು, ಸಯಲ ಪರಕ್ರರಯೆ ಶುಲಕಗಳು, ಅವ್ಧಿಪ್ವ್ಿ ಮರುಪಯವ್ತಿ ಶುಲಕಗಳು
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ಸಹ ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿ ಮತುತ ಮಂಜ ರಯತಿ ಪತರದಲಿಲ ರ್ವವ್ರವಯಗಿ ನ್ಮ ದಿಸಲಯಗಿದೆ. ಎಲಯಲ ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ
ಷ್ರತುತಗಳಿಗೆ ಗ್ಯರಹಕನ್ ಒಪಿಪಗೆಯನ್ುು ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಯಖಲಿಸಿಕ್ ಳುಳತತದೆ.
ಸಯಲವ್ನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಯಡುವ್ ಸಮಯದಲಿಲ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ಯರಹಕನ್ಸಗೆ ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿ ಮತುತ ಸಂಬಂಧಿತ
ದಯಖಲಗಳ ಪರತಿಯನ್ುು ಸಹ ನ್ಸೋಡುತತದೆ.

ಸಯಲ ಮಂಜ ರಯತಿ ಮತುತ ನ್ಸಯಮಗಳು ಹಯಗ ಷ್ರತುತಗಳಲಿಲ ಬದಲಯವ್ಣೆ





ಮಂಜ ರಯತಿ ವೋಳಯಪಟ್ಟ್, ಬಡಿ ದರಗಳು, ಸ್ಥೋವಯ ಶುಲಕಗಳು, ಅವ್ಧಿಪ್ವ್ಿ ಮರುಪಯವ್ತಿ ಶುಲಕಗಳು
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ು ಎಲಯಲ ಸಯಲಗ್ಯರರಿಗೆ ನ್ಸಯಮಗಳು ಹಯಗ
ಷ್ರತುತಗಳಲಿಲ ಉಂಟಯಗುವ್ ಯಯವ್ುದೆೋ ಬದಲಯವ್ಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ ಚನೆ ನ್ಸೋಡುತತದೆ. ನ್ಸಯಂತರಕ
ಮಂಡಳಿಯು ರ್ವರುದಧವಯಗಿ ನ್ಸದೆೋಿಶನ್ ನ್ಸೋಡದ ಹ ರತ್ಯಗಿ ಬಡಿ ದರಗಳು ಮತುತ ಶುಲಕಗಳಲಿಲನ್
ಬದಲಯವ್ಣೆಯು ನ್ಸರಿೋಕ್ಷಿತವಯಗಿಯೆೋ ಪರಿಣಯಮಕ್ಕ ಬರುತತವ ಎಂಬುದನ್ುು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಯತಿರಪಡಸುತತದೆ.
ಇದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿಯಲಿಲ ಸ ಕತ ನ್ಸಬಂಧನೆಯನ್ುು ಸ್ಥೋರಿಸಲಯಗಿದೆ.
ಅರ್ಜಿಯ ಅಡಯಲಿಲ ಪಯವ್ತಿಯನ್ುು ತವರಿತಗೆ ಳಿಸಲು/ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ್ ನ್ಸಧಯಿರ ಸಹ ಸಯಲದ
ಅರ್ಜಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿರುತತದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ು ಸಂಪ್ಣಿ ಸಯಲದ ಬಯಕ್ರಯ ಮರುಪಯವ್ತಿಯನ್ುು ಮಯಡದ ಮೋಲ ಅರ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ು ಸಯಲಗ್ಯರರ
ರ್ವರುದಧ ಹ ಂದಿರಬಹುದಯದ ಯಯವ್ುದೆೋ ಹಕುಕಗಳಿಗೆ ಯಯವ್ುದೆೋ ಕ್ಯನ್ ನ್ುಬದಧ ಹಕುಕ ಅರ್ವಯ ಹಕುಕದಯರರಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟ್ರುವ್ ಬಯಕ್ರ ಮತತದ ಸಯಲದ ಮತತವ್ನ್ುು ತಿಳಿದುಕ್ ಂಡ ಮೋಲ ತ್ಯನ್ು ಹ ಂದಿರುವ್ ಸಯಲಗ್ಯರನ್ಸಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ್
ಎಲಯಲ
ಭ್ದರತೆಗಳನ್ುು
ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಯಡುತತದೆ.
ಒಂದುವೋಳ
ಅಂತಹ
ಹಕಕನ್ುು
ಕ್ಯಯಿಗತಗೆ ಳಿಸಬೋಕ್ಯದಲಿಲ, ಸಯಲಗ್ಯರನ್ಸಗೆ ಉಳಿದ ಹಕುಕಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪ್ಣಿ ರ್ವವ್ರಗಳ ಂದಿಗೆ ಸ ಚಿಸಲಯಗುವ್ುದು
ಮತುತ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕುಕ ಇತಾರ್ಿಗೆ ಳುಳವ್ವ್ರಗೆ / ಪಯವ್ತಿಸುವ್ವ್ರಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭ್ದರತೆಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಿಕ್ ಳಳಲು
ಅಹಿವಯಗಿರುತತದೆ.

ಸಯಮಯನ್ಾ
ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿಯಲಿಲರುವ್ ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳಲಿಲ ಒದಗಿಸಲಯದ ಉದೆದೋಶಗಳನ್ುು ಹ ರತುಪಡಸಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಯಲಗ್ಯರನ್ ಕ್ಯಯಿಗಳಲಿಲ ಹಸತಕ್ಷೋಪ ಮಯಡುವ್ುದಿಲಲ (ಗ್ಯರಹಕನ್ು ಈ ಮದಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಸದ ಹ ಸ ರ್ವಷ್ಯದ
ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಯಹಿತಿ ಬಂದಲಿಲ ಹ ರತುಪಡಸಿ).

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಿಂಗ, ಜನಯಂಗ, ಜಯತಿ, ಮತ, ಸಮುದಯಯ ಮತುತ ಧಮಿದ ಆಧಯರದ ಮೋಲ ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿದಯರರನ್ುು
ತ್ಯರತಮಾ ಮಯಡುವ್ುದಿಲಲ.
ಒಂದುವೋಳ ಸಯಲಗ್ಯರರಿಂದ ಸಯಲಗ್ಯರ ಖಯತೆಯ ವ್ಗ್ಯಿವ್ಣೆ ಕುರಿತು ರ್ವನ್ಂತಿಯನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದಲಿಲ ಆಗ ಅದರ ಒಪಿಪಗೆ
ಅರ್ವಯ ನ್ಸರಯಕರಣೆ ಇದಲಿಲ; ಯಯವ್ುದೆೋ ಕ್ಯರಣಗಳಿಗ್ಯಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಕ್ಷೋಪಣೆ ಹ ಂದಿದದರ- ಆಗ ಯಯವ್ುದೆೋ ರ್ವನ್ಂತಿ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನಯಂಕದಿಂದ ೨೧ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ಸಯಲಗ್ಯರನ್ಸಗೆ ತಿಳಿಸಲಯಗುವ್ುದು. ಅಂತಹ ಯಯವ್ುದೆೋ ವ್ಗ್ಯಿವ್ಣೆಗಳು
ಅನ್ವಯವಯಗುವ್ ಕ್ಯನ್ ನ್ಸನ್ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ಪಯರದಶಿಕ ಒಪಪಂದ ನ್ಸಯಮಗಳ ಅನ್ುಸಯರವಯಗಿರುತತವ.
ಸಯಲ ವ್ಸ ಲಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನ್ಸಯಂತರಣ ಪಯರಧಿಕ್ಯರ ಸ ಚಿಸಿದ ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳ ಪರಕ್ಯರ ಕರಮವ್ನ್ುು
ಜರುಗಿಸಲಯಗುತತದೆ.
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ಕುಂದುಕ್ ರತೆ ಪರಿಹಯರ ಕ್ಯಯಿರ್ವಧಯನ್
ದಯರ್ವಟು್ ನ್ಮಮ ಕುಂದುಕ್ ರತೆ ಪರಿಹಯರ ನ್ಸೋತಿಯನ್ುು ನೆ ೋಡ.
ಮದಲ ಹಂತದ ದ ರು ಪರಿಹಯರ ಕ್ಯಯಿರ್ವಧಯನ್ದಂತೆ ಗ್ಯರಹಕ ದ ರು ಸಹಯಯವಯಣಿ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಹ ಂದಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ಯರಹಕರಿಂದ ದ ರುಗಳನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಲು ಮತುತ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶರೋ. ಪರಶಯಂತ್ ಮಂಜುನಯಥ್
ಅವ್ರನ್ುು ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯಯಗಿ ನ್ಸಯೋರ್ಜಸಿದೆ.
ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯ ಸಂಪಕಿ ರ್ವವ್ರಗಳು:
ಶರೋ. ಪರಶಯಂತ್ ಮಂಜುನಯಥ್
ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಫೈನಯನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೋಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
ಗೆ ೋಕಲ್ ದಯಸ್ ಪಯಲಟ್ಟನ್ಂ, ಹ ಸ ಸಂಖ್ಯಾ ೩( ಹಳಯ ಸಂಖ್ಯಾ ೨೧೧),
ಅಪಪರ್ ಪಯಾಲೋಸ್ ಆಚಿಿಡ್ಿ, ಬಳಯಳರಿ ರಸ್ಥತ, ಬಂಗಳ ರು–
೫೬೦೦೮೦
ದ ರವಯಣಿ : ೦೮೦ ೬೮೦೭ ೫೦೦೧
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತಪನ್ುಗಳು/ಸ್ಥೋವಗಳ ಕುರಿತ್ಯಗಿ ದ ರುಗಳು/ಅಸಮಯಧಯನ್ ಹ ಂದಿರುವ್ ಗ್ಯರಹಕರು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಯರಕ್ಯಕಗಿ ನೆ ೋಡಲ್
ಅಧಿಕ್ಯರಿಗೆ ಬರದು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯು ಪರತಿಯಂದು ತರುವಯಯ ಸಭೆಯಲಿಲ ತ್ಯನ್ು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದ ರುಗಳು
ಮತುತ ಪರಿಹಯರಗಳ ಮುಖಯಾಂಶಗಳನ್ುು ಮಂಡಳಿಯ ನ್ಸದೆೋಿಶಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮತುತ ಅನ್ುಸರಣೆಗ್ಯಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದಿಡುತ್ಯತರ.

ಒಂದುವೋಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒದಗಿಸಿದ ಪರಿಹಯರದಿಂದ ಗ್ಯರಹಕರು ಅತೃಪಿತ ಹ ಂದಿದದರ, ಅವ್ರು ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ರ್ವಳಯಸಕ್ಕ
ಭೆೋಟ್ಟಯಯಗಬಹುದು:
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ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
ಪರಧಯನ್ ಕಛೋರಿ
ಗ್ಯರಹಕ ಶಕ್ಷಣ ಮತುತ ರಕ್ಷಣಯ ಇಲಯಖ್ಯ
ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾಂಕ್ ಆಫ ಇಂಡಯಯ
೧೦೮/೩/, ನ್ೃಪತುಂಗ ರಸ್ಥತ,
ಬಂಗಳ ರು, ಕನಯಿಟಕ- ೫೬೦೦೦೧
ದ ರವಯಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ: ೦೮೦-೨೨೧೮ ೦೫೦೧
ಇಮೋಲ್:
cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
ಅರ್ವಯ
ಓಂಬುಡಿಮನ - ಎನಬಿಎಫಸಿ,
ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
ಓಂಬುಡಿಮನ
ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ

ಎನಬಿಎಫಸಿ,

ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾಂಕ್ ಆಫ ಇಂಡಯಯ
ಫ್ೋಟ್ಿ ಗ್ಯಲಸಿಸ್,
ಚ್ಛನೆುೈ - ೬೦೦ ೦೦೧
ದ ರವಯಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ: ೦೪೪- ೨೫೩೯೫೯೬೪
ಇಮೋಲ್: nbfcochennai@rbi.org.in

ಸಂಸ್ಥೆಯು ರ್ವಧಿಸುವ್ ಬಡಿ ದರಗಳ ನ್ಸಯಂತರಣ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ ಕತ ಆಂತರಿಕ ತತವಗಳು ಮತುತ ಪರಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಬಡಿ ದರ, ಸಂಸಕರಣಯ ಶುಲಕಗಳು ಮತುತ
ಇತರ ಶುಲಕಗಳನ್ುು ನ್ಸಧಿರಿಸುತತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ಲವ್ು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳಯದಂತಹ ನ್ಸಧಿ ವಚಚಗಳು, ಲಯಭ್ ಮತುತ
ಅಪಯಯದ ಪಿರೋಮಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ುು ಗಮನ್ದಲಿಲಟು್ಕ್ ಂಡು ಬಡಿ ದರದ ಮಯದರಿಯನ್ುು ಅಳವ್ಡಸಿಕ್ ಂಡದೆ
ಮತುತ ನ್ಸಯಂತರಣ ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳ ಅನ್ುಸಯರವಯಗಿ ಸಯಲಗಳಿಗ್ಯಗಿ ಹಯಗ ಮುಂಗಡ ಮತತಗಳಿಗ್ಯಗಿ
ಬಡಿದರಗಳನ್ುು ನ್ಸಧಿರಿಸಿವ. ಬಡಿದರ ಮತುತ ರ್ವರ್ವಧ ವ್ಗಿದ ಗ್ಯರಹಕರಿಗೆ ರ್ವರ್ವಧ ಬಡಿದರಗಳನ್ುು
ರ್ವಧಿಸುವ್ ಅಪಯಯ ಮತುತ ತ್ಯಕ್ರಿಕತೆಯ ಶ್ರೋಣಿಯ ರ್ವಧಯನ್ವ್ನ್ುು ಮಂಜ ರಯತಿ ಪತರದಲಿಲ ಸಪಷ್್ವಯಗಿ
ತಿಳಿಸಲಯಗುವ್ುದು.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣಕ್ಯಸು ಒದಗಿಸಿದ ಹೈಪ್್ೋಥೆಕ್ೋಟೆಡ್ ಸವತುತಗಳ )ಅಡಮಯನ್(ಮರುಸಯವಧಿೋನ್
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿಯಲಿಲ ಗ್ಯರಹಕರ ಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಮರುಸಯವಧಿೋನ್ ನ್ಸೋತಿಯನ್ುು ಹ ಂದಿದುದ ಇದು
ಕ್ಯನ್ ನಯತಮಕವಯಗಿ ಜಯರಿಗೆ ಳಿಸಬಹುದಯಗಿದೆ. ಹಚಿಚನ್ ಪಯರದಶಿಕತೆಯನ್ುು ಖಚಿತಪಡಸಲು, ಸಯಲದ ಅರ್ಜಿಯ
ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳಲಿಲ ಕ್ಳಗಿನ್ವ್ುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಸಬಂಧನೆಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡವ:
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ಸಯವಧಿೋನ್ ಪಡೆದುಕ್ ಳುಳವ್ ಮುನ್ು ಸ ಚನೆ;
ಸ ಚನೆ ಅವ್ಧಿಯನ್ುು ಮನಯು ಮಯಡುವ್ಂತಹ ಸಂದಭ್ಿಗಳು;
ಭ್ದರತ್ಯ ಸವತುತ ಸಯವಧಿೋನ್ ಪಡೆದುಕ್ ಳುಳವ್ ರ್ವಧಯನ್;
ಸವತತನ್ುು ಹರಯಜು/ಮಯರಯಟ ಮಯಡುವ್ ಮುನ್ು ಸಯಲವ್ನ್ುು ಮರುಪಯವ್ತಿ ಮಯಡುವ್ಂತೆ ಸಯಲಗ್ಯರನ್ಸಗೆ
ಒಂದು ಕ್ ನೆಯ ಅವ್ಕ್ಯಶವ್ನ್ುು ನ್ಸೋಡುವ್ ಕುರಿತು ನ್ಸಬಂಧನೆ;
ಸಯಲಗ್ಯರನ್ಸಗೆ ಮರುಸಯವಧಿೋನ್ ನ್ಸೋಡುವ್ ರ್ವಧಯನ್ ಮತುತ
ಸವತತನ್ುು ಹರಯಜು / ಮಯರಯಟ ಮಯಡುವ್ ರ್ವಧಯನ್.
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