೨೦೨೧

ಕುುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಯರ
ನ್ಸೋತಿ

ಯೋಜನೆ ರ್ವಸತೃತ ಎಲ್ಯಲ ಗ್ಯರಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತತದೆ
ಈ ವರದಿಯು ಗ್ಯರಹಕ ಕುುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನ್ಸವಿಹಣೆಯನ್ುು ಸುಂಬುಂಧಿಸಿ ಆುಂತರಿಕ ನ್ಸೋತಿಯನ್ುು
ರ್ವವರಿಸುತತದೆ
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ಈ ನ್ಸೋತಿಯು ಮರುಪರಿಶೋಲನೆ ಕ್ಯಯಿನ್ಸೋತಿ ಹಯಗೊ ಸೋವಯ ಸರಿಯಯದ ಲಭ್ಾತೆಯ ಮೊಲಕ ಗ್ಯರಹಕರ ಕುುಂದುಕೊರತೆಗಳ
ಸರಿಯಯದ ಪರಿಹಯರವನ್ುು ಖಯತಿರಪಡಿಸುವುದಕ್ಯಾಗಿ ಮತುತ ಗ್ಯರಹಕರ ಕುುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ುು ಕಡಿಮೆ ಮಯಡುವ ಉದೆದೋಶವನ್ುು
ಹೊುಂದಿದೆ.
ಆುಂತರಿಕ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳು
A. ಒುಂದುವೋಳೆ ನ್ಸೋವು ದೊರು ನ್ಸೋಡಬೋಕುಂದಿದದರೆ, ನಯವು ನ್ಸಮಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುತೆತೋವ:
i. ದೊರು ಹೋಗೆ ನ್ಸೋಡುವುದು
ii.
ದೊರನ್ುು ಎಲಿಲ ಸಲಿಲಸಬೋಕು.
iii. ಯಯರಿಗೆ ದೊರು ನ್ಸೋಡಬಹುದು.
iv.
ಪರತುಾತತರವನ್ುು ಯಯವಯಗ ನ್ಸರಿೋಕ್ಷಿಸಬೋಕು.
v. ಪರಿಹಯರಕ್ಯಾಗಿ ಯಯರನ್ುು ಭೋಟಿಯಯಗಬೋಕು.
vi.
ಕರಮದ ಕುರಿತು ನ್ಸಮಗೆ ಅಸಮಯಧಯನ್ರ್ವದದರೆ ಏನ್ು ಮಯಡಬೋಕು.
b. ಸಿಬಬುಂದಿ ನ್ಸಮಮ ಎಲ್ಯಲ ಪರಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ಯತರೆ.
c. ದೊರುಗಳನ್ುು ನಯಾಯೋಚಿತವಯಗಿ ಮತುತ ಶೋಘ್ರವಯಗಿ ನ್ಸವಿಹಿಸಲು ನ್ಮಮ ಕ್ಯಯಿರ್ವಧಯನ್ದ ರ್ವವರಗಳನ್ುು ಎಲಿಲ
ಪಡೆಯಬಹುದು ಎುಂದು ನಯವು ನ್ಸಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆತೋವ.
ಒುಂದುವೋಳೆ ನ್ಸಮಮ ದೊರು ಲಿಖಿತ ರೊಪದಲಿಲ ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ಯಗಿದದರೆ, ನಯವು ಒುಂದು ವಯರದೆೊಳಗೆ ಪತರ/ಮೆೋಲ್ ಮುಖೋನ್
ಪರತುಾತತರ/ಸಿವೋಕೃತಿಯನ್ುು ನ್ಸೋಡುತೆತೋವ. ಒುಂದುವೋಳೆ ನ್ಮಮ ನ್ಸದಿಿಷ್ಟ ದೊರವಯಣಿ ಸಹಯಯವಯಣಿ ಅಥವಯ ಗ್ಯರಹಕ ಸೋವಯ ಕೋುಂದರಕಾ ನ್ಸೋವು
ನ್ಸಮಮ ದೊರನ್ುು ಸಲಿಲಸಿದದರೆ, ನಯವು ನ್ಸಮಗೆ ದೊರು ಉಲ್ಲೋಖನ್ ಸುಂಖಾಯನ್ುು ನ್ಸೋಡುತೆತೋವ ಮತುತ ಸಮುಂಜಸವಯದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅದರ
ಪರಗತಿಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತೆತೋವ.

d. ರ್ವಷ್ಯವನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿದ ನ್ುಂತರ, ದೊರು ನ್ಸೋಡಿದ ೩೦ ದಿನ್ಗಳೆೊಳಗ್ಯಗಿ ನ್ಮಮ ಅುಂತಿಮ ನ್ಸಧಯಿರವನ್ುು ನ್ಸಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆತೋವ ಮತುತ ನಯವು ನ್ಸೋಡಿದ ಪರಿಹಯರದ ಕುರಿತು ನ್ಸಮಗೆ ಅತೃಪ್ತತ ಇದದಲಿಲ ದೊರಿನ್ ಮೆೋಲಮನ್ರ್ವ
ಪರಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ಸಹ ನಯವು ನ್ಸಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆತೋವ.
e. ನ್ಸೋವು ದೊರು ಸಿವೋಕೃತಿಯನ್ುು ಪಡೆದ ೩೦ ದಿನ್ಗೆೊಳಗ್ಯಗಿ, ನ್ಮಮ ಕಡೆಯಿುಂದ ಯಯವುದೆೋ ತೃಪ್ತತಕರ ಪರತಿಕ್ರರಯೆಯನ್ುು
ಪಡೆಯದೆೋ ಇದದ ಸುಂದಭ್ಿದಲಿಲ ಮತುತ ನ್ಸೋವು ಕುುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಯರಕ್ಯಾಗಿ ಇತರ ಮಯಗಿಗಳನ್ುು ಆಯೆಾಮಯಡಲು
ಬಯಸಿದಲಿಲ ನ್ಸೋವು ಆರ್ಬಿಐ ನ್ ಬಯಾುಂಕೋತರ ಮೆೋಲಿವಚಯರಣಯ ಇಲ್ಯಖಯ ಪರಧಯನ್ ಕಛೋರಿಯ ಉಸುತವಯರಿ
ಅಧಿಕ್ಯರಿಯನ್ುು ಸುಂಪಕ್ರಿಸಬಹುದು.
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ದೊರು ನ್ಸೋಡುವ ಮಯಗಿಗಳು
ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅತುಾತತಮ ಗ್ಯರಹಕ ಸೋವಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವತತ ಗುರಿ ಹೊುಂದಿದುದ ಒುಂದು ಬಲಶಯಲಿಯಯದ
ಹಯಗೊ ಸಮಥಿ ಗ್ಯರಹಕ ಸೋವಯ ವೋದಿಕಯನ್ುು ರಚಿಸುವತತ ನ್ಸರುಂತರವಯಗಿ ಪರಯತಿುಸುತಿತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್
ನ್ಲಿಲ ನಯವು ನ್ಮಮ ಸೋವಗಳೆೊುಂದಿಗೆ ಗ್ಯರಹಕರನ್ುು ಸುಂತುಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಉದೆದೋಶಸುತೆತೋವ. ಗ್ಯರಹಕರ ಪ್್ರಫೈಲ್,
ಅವರ ಸಯಕ್ಷರತೆ ಮಟಟ ಮತುತ ದುಬಿಲತೆಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪ್ವಿಭಯರ್ವಯಯಗಿ ಗ್ಯರಹಕರ
ದೊರುಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ ರ್ವರ್ವಧ ಮಯಗಿಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದೆ:
ಯಯವುದೆೋ ಸೋವ ಅಥವಯ ಐಟಿ ಸುಂಬುಂಧಿತ ದೊರುಗಳಿಗ್ಯಗಿ/ಸುಂದೆೋಹಗಳಿಗ್ಯಗಿ, ದಯರ್ವಟುಟ ಕಳಗಿನ್ ನ್ಸಯೋಗ
ರ್ವಧಯನ್ವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ
ಹುಂತ ೧:
ದೊರವಯಣಿ: ನ್ಸೋವು ಸಕ್ಯಿರಿ ರಗಗಳನ್ುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಯರದ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ಬಳಗೆ ೯.೩೦ ರಿುಂದ ಸಯಯುಂಕ್ಯಲ ೬.೩೦
ವರೆಗೆ ಮತುತ ಶನ್ಸವಯರದುಂದು ಬಳಗೆ ೯.೩೦ ರಿುಂದ ಮಧಯಾಹು ೧.೩೦ ವರೆಗೆ ೦೮೦ ೬೮೦೭ ೫೦೦೧ ಸುಂಖಾಗೆ ಕರೆಮಯಡಿ
ನ್ಸಮಮ ಕುುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ುು ಸಲಿಲಸಬಹುದು
ಇಮೆೋಲ್: ನ್ಸೋವು ಬೋಕ್ಯದಲಿಲ ಕಳಗಿನ್
myloan@capitalfloat.com

ಇಮೆೋಲ್

ಐಡಿ

ಗೆ

ಬರೆದು

ಮೆೋಲ್

ಕಳುಹಿಸಬಹುದು:

ಪತರ ನ್ಸೋವು ನ್ಸಮಮ ಸುಂದೆೋಹಗಳನ್ುು :ಕೊರಿಯಕ/ಪತರಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ :ಕೊರಿಯಕ ಮೊಲಕ ಈ ರ್ವಾಯಸಕಾ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು/
ಫ್ಲೋಟ್, ಹೊಸ ಸುಂಖಾ ೩ ೨೧೧ಹಳೆಯ ಸುಂಖಾ (, ಗೆೊೋಕಲ್ ದಯಸ್ ಪ್ಯಲಟಿನ್ುಂ, ಅಪಪಕ ಪ್ಯಾಲ್ೋಸ್ ಆರ್ಿಡ್ಿ, ಬಾಯಾರಿ ರಸತ,
ಸದಯಶವನ್ಗರ- ೫೬೦೦೮೦

ಹುಂತ ೨:
ಒುಂದುವೋಳೆ ನ್ಸಮಮ ಸಿಕಾ ಪರಿಹಯರ ಕರಮದ ಬಗೆ ಅಸಮಯಧಯನ್ರ್ವದದಲಿಲ, ನ್ಮಮ ದೊರುಗಳ ನ್ಸವಿಹಣಯ ಸಲ್ ಗೆ
(ವಾವಸಯಾಪಕರು-ಗ್ಯರಹಕ ಸೋವಗಳು) customerservice@capitalfloat.com ನ್ಲಿಲ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ.
ದೊರವಯಣಿ : ೦೮೦ ೨೩೦೮೧೮೦೦
ಹುಂತ ೩:
ಒುಂದುವೋಳೆ ನ್ಸಮಗೆ ಸಿಕಾ ಪರಿಹಯರದ ಕುರಿತು ನ್ಸಮಗೆ ಇನ್ೊು ಅಸಮಯಧಯನ್ರ್ವದದರೆ, ನ್ಮಮ ಮುಖಾ ಗ್ಯರಹಕ ಸೋವಯ
ಅಧಿಕ್ಯರಿ (ರ್ವರ್ವಯನ್ ಪ್ತ ಗೊೋಸ) ಅವರಿಗೆ head.customercare@capitalfloat.com ನ್ಲಿಲ ಬರೆದು
ತಿಳಿಸಿ.
ದೊರವಯಣಿ : ೦೮೦ ೨೩೦೮೧೮೦೦
ಹುಂತ ೪:
ಒುಂದುವೋಳೆ ಮೆೋಲಿನ್ಸುಂದ ಸಿಕಾ ಪರಿಹಯರದ ಕುರಿತು ನ್ಸಮಗೆ ಇನ್ೊು ಅಸಮಯಧಯನ್ರ್ವದದರೆ, ನ್ಮಮ ನೆೊೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
compliance@capitalfloat.com ರಲಿಲ (ಪರಶಯುಂತ್ ಮುಂಜುನಯಥ್)/ಕುುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಯರ
ಅಧಿಕ್ಯರಿ (ದಿೋಪ ವಯಸುದೆೋವನ್) ಅವರಿಗೆ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
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ದೊರವಯಣಿ: ೦೮೦-೨೩೦೮೧೮೦೦
ಒುಂದುವೋಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ನ್ಸಮಮ ದೊರು/ಸಮಸಾಯನ್ುು ಒುಂದು ತಿುಂಗಳೆೊಳಗ್ಯಗಿ ಪರಿಹಯರ ನ್ಸೋಡದೆೋ ಇದದಲಿಲ,
ಈ ಕಳಗಿನ್ ರ್ವಾಯಸಕಾ ಮೆೋಲಮನ್ರ್ವ ಸಲಿಲಸಬಹುದು.
ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
ಗ್ಯರಹಕ ಶಕ್ಷಣ ಮತುತ ಸುಂರಕ್ಷಣಯ ಇಲ್ಯಖ
ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾುಂಕ್ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಯಯ
೧೦/೩/೮, ನ್ೃಪತುುಂಗ ರಸತ
ಬುಂಗಳೊರು -೫೬೦೦೦೧
ದೊರವಯಣಿ : ೦೮೦ - ೨೨೧೮೦೩೯೭
ಇಮೆೋಲ್ :
cms.cepcbengaluru@rbi.o
rg.i n
ದೊರವಯಣಿ ಸುಂಖಾ: ೦೮೦-೨೨೧೮೦೫೦೧
ಅಥವಯ
ಒುಂಬುಡಿಮನ್ - ಎನ್ಸಬಎಫ್ಸಿ,
ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾುಂಕ್ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಯಯ
ಫ್ೋಟ್ಿ ಗ್ಯಲಸಿಸ್,
ಚೆನೆುೈ - ೬೦೦ ೦೦೧
ದೊರವಯಣಿ ಸುಂಖಾ: ೦೪೪- ೨೫೩೯೫೯೬೪
ಇಮೆೋಲ್ :nbfcochennai@rbi.org.in
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