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సదభ్యాసాల
నియమావళి (ఫెయిర్
ప్రాక్టీసెస్
కోడ్)
మొత్తం కంపెనీ అంతటా ఎంటర్ప్రైజ్
వ్యాప్తంగా వర్తిస్త ంది
ఈ సదభ్యాసాల నియమావళి, క్యాపిటల్ ఫ్లోట్ చే
కస్టమర్లక అందించబడే ఆర్థిక సౌకర్యాల మరియ
సేవలక సంబంధించి ఆచరించబడే అభ్యాసాల యొక్క
సమర్థవంతమైన సమగ్ర స్వరూపమ న అందిస్త ంది.
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పరిచయమ

బ్యాంకింగ్-యేతర ఆర్థిక కంపెనీలక 2015 జూలై 1 వ తేదీ నాడ విడ దల
చేయబడిన ఆర్.బి.ఐ విస్తృత సర్క్య లర డి.ఎన్.బి.ఆర్ (పిడి)
CC.No.054/03.10.119/2015-16 (“మార్గదర్శకాల ”) క సంబంధించి, డైరెక్టర్ల
మండలి క్యాప్ఫ్లోట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
(క్యాపిటల్ ఫ్లోట్) కొరక ఒక సదభ్యాసాల నియమావళిని ఆచరణలోనికి
తీస క వచ్చింది.
ఈ క్రింది విధంగా ఆచరణలోనికి తీస క రాబడిన విధంగా, సదభ్యాసాల
నియమావళి, బ్యాంకింగ్-యేతర ఆర్థిక కంపెనీల కొరక సదభ్యాసాల
నియమావళిపై మార్గదర్శకాలక అన గ ణంగా ఉంది.
బోర్డ మ న పటి పాలసీని 2019 ఆగస్ట 27 వ తేదీన ఆమోదించింది.
ప్రస్త తమ న్న చట్టబద్ధమైన మరియ నిబంధనాయ త ఆవశ్యకతలక
అన గ ణమైన రీతిలో, సమర్థత, కస్టమర్ అవగాహన మరియ కార్పొరేట్
పరిపాలనా సూత్రాలపై తగినంత దృష్టి సారిస్తూ కంపెనీ యొక్క వ్యాపార
కార్యకలాపాల నిర్వహించబడతాయి. దీనికి అదనంగా, కంపెనీ తాన పని చేసే
విధానమ లో సదభ్యాసాల నియమావళి పట్ల కట్ట బడిని కలిగి ఉంట ంది,
దానియొక్క మ ఖ్య మూల అంశాల ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

ఉద్దేశ్యాల




తన కస్టమర్లతో వ్యవహరించ నప్ప డ సదభ్యాసాల ఆచరణన చూస కొన ట;
తెలియజేయబడిన నిర్ణయాల ఆధారంగా మా ఆర్థిక ఉత్పత్త ల
మరియ సేవలన పొందేలా కస్టమర్లక వీల కలిగించ ట; మరియ
కస్టమర్ సంతృప్తిని నిర్ధారించ కొన ట.

ఋణమ నక దరఖాస్త మరియ ప్రక్రియ చేయ విధానమ




సంభావ్య భావి కస్టమర్లక జారీ చేయబడే ఋణ దరఖాస్త ఫారమ ల
ఎట వంటి సంధిగ్ధతక మార్గాన్ని ఏర్పరచక ండా అవసరమైన
సమాచారమ న కలిగి ఉంటాయి, (తద్వారా ఇతర బ్యాంకింగ్-యేతర
ఆర్థిక సంస్థల అందించే షరత ల మరియ నిబంధనలతో అర్థవంతమైన
రీతిలో పోల్చి చూస కోవచ్చ మరియ ఋణగ్రహీత ఒక స్వచ్ఛంధ
మరియ స్వేచ్ఛాయ త నిర్ణయాన్ని తీస కోవచ్చ ). ఆర్థికసహాయ
సౌకర్యమ న పొందడానికి గాన సమర్పించవలసిన ఆవశ్యక పత్రాలన
ఋణ దరఖాస్త ఫారమ స్పష్టంగా సూచిస్త ంది
ఋణ దరఖాస్త ల అన్నియ నూ అందినట్ల గా తెలియజేసే రశీద న
అందజేసే ఒక వ్యవస్థన కంపెనీ అలవరచ కొని ఉంది.

ఋణ పరిశీలన మరియ షరత ల మరియ నియమ నిబంధనల


కంపెనీ యొక్క పరిశీలనా నియమాల ప్రకారమ ఋణ దరఖాస్త ల
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తీస కోబడతాయి మరియ పరిశీలించబడతాయి మరియ తదన గ ణంగానే
ఆర్థికసహాయ సౌకర్యమ అందించబడ త ంది. ఆమోదించబడిన ఋణం
యొక్క మొత్తమ వివరాల , దాని షరత ల మరియ నిబంధనలన అంద లో
ఏర్పరచి, వార్షికంగా వడ్డీ రేట న కలిగియ న్న వివరాల మరియ
దానికి చెందిన దరఖాస్త ఫారమ తో సహా ఒక మంజూర లేఖ రూపమ లో
లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ కస్టమర క ఒక అధికారిక సమాచారమ
జారీ చేయబడ త ంది. దానికి అదనంగా, ఆలస్యప చెల్లింప పై అపరాధప
వడ్డీ, చెక్క /న్యాచ్ తిరస్కరణ ఛార్జీల , వ్యయాల ప్రాసెసింగ్
ర స మ , మ ందస్త చెల్లింప ఛార్జీల కూడా ప్రత్యేకించి మంజూర
లేఖ మరియ ఋణ ఒప్పంద పత్రమ లో ఎత్తి చూపబడిన పదాలతో
కనబరచబడి ఉంటాయి. కంపెనీ ఇలా చేస్త ంది:



ఈ షరత ల మరియ నిబంధనల అన్నింటి పట్ల కస్టమర
అంగీకారమ యొక్క రికార్డ న నిర్వహిస్త ంది.
ఋణం యొక్క వితరణ సమయమ లో కంపెనీ, కస్టమర క ఋణ ఒప్పంద
పత్రాల మరియ సంబంధిత జతపరచ పత్రాల యొక్క ఒక నకల న
అందజేస్త ంది.

ఋణాల వితరణ మరియ షరత ల మరియ నియమ నిబంధనలలో మార్ప ల






షరత ల మరియ నిబంధనలలో ఏదేని మార్ప ఉన్నచో కంపెనీ తనయొక్క
ఋణగ్రహీతలందరికీ నోటీస న ఇస్త ంది – అంద లో ఋణవితరణ
షెడ్యూల , వడ్డీ రేట్ల , సేవా ఛార్జీల , మ ందస్త చెల్లింప
ఛార్జీల మొదలైనవి ఉంటాయి. విర ద్ధంగా నిబంధనాయ త
అధికారయంత్రాంగమ చే నిర్దేశించబడి ఉంటే తప్ప, వడ్డీ
రేట్లలో మార్ప ల మరియ ఛార్జీల భవిష్యత్త లో మాత్రమే
అమల లోనికి వచ్చేటట్ల గా కూడా కంపెనీ చూస క ంట ంది. ఋణ
ఒప్పంద పత్రమ లో ఇంద క సంబంధించి తగిన నిబంధన చేర్చబడి
ఉంట ంది.
ఒప్పందపత్రమ క్రింద చెల్లింప లేదా పనితీర యొక్క ఉపసంహరణ/
పెంప గ రించిన నిర్ణయమ కూడా ఋణఒప్పంద పత్రమ నక
అన గ ణంగా ఉంట ంది.
బాకీ ఉన్న మొత్తాల అన్నియ నూ తిరిగి చెల్లించిన తర్వాత లేదా
ఋణం యొక్క మొత్తం బాకీని వసూల చేస క న్న తర్వాత, లేదా
ఋణగ్రహీతలపై కంపెనీకి ఉండగల ఏవేని ఇతర క్లెయిమ కొరక ఏదేని
చట్టబద్ధమైన హక్క లేదా బాధ్యతన బట్టి, ధరావత్త
చేయబడిన ఆస్త ల అన్నింటినీ కంపెనీ విడ దల చేస్త ంది. ఒకవేళ
అట వంటి హక్క న వినియోగించ కోవలసి వచ్చిన పక్షమ లో,
మిగిలియ న్న క్లెయిమ ల మరియ సంబంధిత క్లెయిమ ల
పరిష్కరించబడే /చెల్లించబడే వరకూ కంపెనీ ఏ పరిస్థిత ల క్రింద
ధరావత్త ఆస్త లన నిల ప కోవలసిన అర్హత ఉందో దాని గ రించి పూర్తి
వివరాలతో సహా ఋణగ్రహీతక నోటీస ఇవ్వబడ త ంది.

సాధారణ విషయాల

ఋణ ఒప్పందమ యొక్క షరత ల మరియ నియమ నిబంధనలలో ఇవ్వబడియ న్న
ఆవశ్యకతల కొరక తప్ప (ఇదివరక ఋణగ్రహీతచే వెల్లడి చేయబడని కొత్త
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సమాచారమ ఏదైనా కంపెనీ దృష్టికి వచ్చియ ంటే తప్ప) ఋణగ్రహీతల
వ్యాపారమ లో కంపెనీ జోక్యమ చేస కోక ండా చూస కొంట ంది.
లింగమ , జాతి, క లమ , వర్గమ , కమ్యూనిటీ మరియ మతమ ఆధారంగా కంపెనీ, ఋణ
దరఖాస్త లలో ఎట వంటి వివక్షనూ చూపద .
ఒకవేళ ఋణం ఖాతాన బదిలీ చేయ టకై ఋణగ్రహీత న ండి అభ్యర్థన,
సమ్మతి లేదా ఇతరత్రా అనగా., కంపెనీకి ఉన్న అభ్యంతరమ , యొక్క రశీద
ఏదైనా ఉంటే, అందిన పక్షమ లో
– ఏదేని అట్టి అభ్యర్థన అందిన తేదీ న ండి 21 రోజ ల లోప న
ఋణగ్రహీతక తెలియజేయబడ త ంది. అట వంటి బదిలీ, వర్తించ
చట్టమ నక సమ్మతమైన పద్ధతిలో పారదర్శకమైన ఒప్పంద షరత లక
లోబడి ఉంట ంది.
బకాయీల వసూల చేస కోవడానికి సంబంధించి, నిబంధనాయ త అధికార
యంత్రాంగమ చే ఏర్పరచబడిన మార్గదర్శకాలక అన గ ణంగా ఆ పద్ధతి
చేపట్టబడ త ంది.
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విజ్ఞప్త ల పరిష్కార వ్యవస్థ
దయచేసి విజ్ఞప్త ల పరిష్కార పాలసీని చదవండి.
మొదటి స్థాయి ఫిర్యాద పరిష్కార వ్యవస్థా విధానమ గా కంపెనీ ఒక
కస్టమర్ ఫిర్యాద హెల్ప్ లైన్ నంబర న కలిగి ఉంది.
కస్టమర్ల న ండి ఫిర్యాద లన అంద కోవడానికి మరియ
పరిష్కరించడానికి గాన కంపెనీ శ్రీ ప్రశాంత్ మంజ నాథ్ గారిని నోడల్
అధికారిగా హోదా కల్పించింది.
నోడల్ అధికారి యొక్క సంప్రదింప వివరాల :
శ్రీ ప్రశాంత్ మంజ నాథ్
క్యాప్ఫ్లోట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,
గోకల్దాస్ ప్లాటినం, కొత్తది నం. 3 (పాతది
నం. 211), అప్పర్ ప్యాలస్ ఆర్చార్డ్స్,
బళ్ళారి రోడ్, సదాశివనగర్,
బెంగళూర - 560080
ఫోన్: 080 6807 5001
కంపెనీ యొక్క సేవల / ఉత్పాదన గ రించి విజ్ఞాపన / ఫిర్యాద న
కలిగియ న్న కస్టమర్ల వాటి తక్షణ పరిష్కారమ కొరకై
లిఖితపూర్వకంగా నోడల్ అధికారి గారికి తెలియజేయవచ్చ . అంద కోబడిన
ఫిర్యాద ల యొక్క మ ఖ్యాంశాలన మరియ పరిష్కారాలన నోడల్
అధికారి సమీక్ష కొరక మరియ తదనంతరం ప్రతి సమావేశమ లో సమ్మతి
వహింప కొరక డైరెక్టర్ల మండలికి అందజేస్తార .
ఒకవేళ కంపెనీచే ఇవ్వబడిన పరిష్కారం పట్ల కస్టమర్ల గనక సంతృప్తి వహించని
పక్షమ లో, వార తద పరి ఈ క్రింది వారిని చేర కోవచ్చ :
ఆఫీసర్ ఇన్-ఛార్జ్, ప్రాంతీయ
కార్యాలయమ ,
వినియోగదార అవగాహన మరియ రక్షణ
విభాగమ , రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్
ఇండియా,
10/3/8, నృపత ంగ రోడ్,
బెంగళూర , కర్ణాటక 560001
టెలిఫోన్ నం: 080 - 2218 0501
ఇమెయిల్: cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
లేదా
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అంబ డ్స్మన్ – ఎన్.బి.ఎఫ్.సి
(NBFC), ఆఫీసర్-ఇన్-ఛార్జ్,

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
ఫోర్ట్ గ్లేసిస్,
చెన్నై- 600 001
టెలిఫోన్ నం: 044-25395964, ఇ-మెయిల్: nbfcochennai@rbi.org.in

కంపెనీచే విధించబడే వడ్డీ రేట్ల యొక్క క్రమబద్ధీకరణ
వడ్డీ రేట్ల , ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీల మరియ ఇతర ఛార్జీలన
నిర్ధారించ టకై కంపెనీ, సమ చితమైన అంతర్గత సూత్రాల మరియ
పద్ధత లన నెలకొల్పింది. నిధ ల వ్యయమ , మార్జిన్ మరియ రిస్క్
ప్రీమియమ్, మ న్నగ సంబంధిత అంశాలన పరిగణనలోనికి తీస కొని కంపెనీ ఒక
వడ్డీ రేట నమూనాన అవలంబిస్త న్నది మరియ క్రమబద్ధమైన
మార్గదర్శకాలక అన గ ణంగా ఉన్న ఋణాల మరియ అడ్వాన్స ల కొరక
వసూల చేయవలసిన వడ్డీ రేట న నిర్ధారిస్తోంది. వడ్డీ రేట మరియ
విభిన్న తరహా కస్టమర్లక వేరే విధమైన వడ్డీ రేట న వసూల చేయడానికి
గల మ ప్ప మరియ సహేత కత యొక్క తారతమ్యతల కొరక విధానమ
దరఖాస్త ఫారమ లో వెల్లడి చేయబడి మంజూర లేఖలో బహిరంగంగా
తెలియజేయబడి ఉంట ంది.

కంపెనీచే ఆర్థికసహాయం చేయబడిన తాకట్ట ఆస్త ల యొక్క ప నఃస్వాధీనత
కస్టమర తో క ద ర్చ కొన్న ఋణ ఒప్పంద పత్రమ లో కంపెనీకి ఆస్తిని తిరిగి
స్వాధీనమ చేస కొనే చట్టబద్ధమైన అధికారమ కల్పించే పరిచ్ఛేదమ
చేర్చబడి ఉంట ంది. మరింత పారదర్శకతన నిర్ధారించ కోవడానికై, ఋణ
ఒప్పందమ యొక్క షరత ల మరియ నిబంధనల ఈ క్రింది నిబంధనలన కలిగి
ఉంటాయి:
 ప నః స్వాధీనానికి తీస కొనే మ ంద గా నోటీస కాల వ్యవధి;
 నోటీస కాల వ్యవధిని ఎత్తివేయ టక తగిన సందర్భ పరిస్థిత ల ;
 ధరావత్త చేయబడిన ఆస్త లన స్వాధీనపరచ కోవడానికి పద్ధతి;
 ధరావత్త ఆస్తిని అమ్మకమ /వేలమ చేయడానికి మ ంద గా
ఋణగ్రహీత తన అప్ప న తిరిగి చెల్లించి వేయ టక అంతిమ
అవకాశమ ఇవ్వబడే ఒక ఏర్పాట ;
 ఋణ గ్రహీతక తిరిగి స్వాధీనపరచ టక పద్ధతి మరియ
 ఆస్తిని విక్రయమ /వేలమ వేయ టక పద్ధతి.
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