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പരാതി പരിഹാര
നയം
എല്ലാ ഉപയയാക്താക്കൾക്കകം
ബാധകമാണ്
ഉപയ ാക്തൃ പരാതികൾ കകകാരയം ചെയ്യകന്നതകമായി
ബന്ധചെട്ട ആന്തരിക നയചെ ഈ പ്പമാണം
വിശദീകരിക്കകന്നക.
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ശരിയായ യേവന ചെലിവറി, റിവയൂ ചമക്കാനിേം എന്നിവയിലൂചെ
ഉപയ ാക്തൃ പരാതികൾ കകറയ്ക്കകന്നതിനകം ഉപയ ാക്തൃ പരാതികൾ
ഉെനെി പരിഹരിക്കകന്നതിനകം ഈ നയം ലക്ഷ്യമിെകന്നക.
ആന്തരിക നടപടിക്കമങ്ങൾ
A. നിങ്ങൾക്ക് ഒരക പരാതി നൽകണചമങ്കിൽ, അതിചനക്കകറിച്ചക ഞങ്ങൾ
താചെ വിശധികരിക്കകന്നക:
i. എങ്ങചന ചെയ്യാം.
ii. എവിചെ പരാതി നൽകാം. iii. ആർക്കാണ് പരാതി
നൽയകണ്ടത്.
iv.

മറകപെി എയൊൾ പ്പതീക്ഷ്ിക്കണം.

v.

പരിഹാരെിനായി ആചരയാണ് േമീപിയക്കണ്ടത്.

vi.

ത ചല്ലങ്കിൽ എന്തകചെയ്യണം.
ഫലാം മൂലം നിങ്ങൾ തൃപ്ന

b. നിങ്ങൾക്ക് എചന്തങ്കിലകം യൊദയങ്ങളകചണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങളകചെ സ്റ്റാഫ്
നിങ്ങചള േഹായിക്കകം.
c. നയായമായകം
യവഗെിലകം
കകകാരയം
ചെയ്യകന്നതിനകള്ള
ഞങ്ങളകചെ
നെപെിപ്കമെിന്ചറ
വിശദാംശങ്ങൾ
എവിചെ
കചണ്ടൊചമന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങചള അറിയിക്കകം.
d. നിങ്ങളകചെ
പരാതി
യരഖാമൂലം
ല ിച്ചിട്ടകചണ്ടങ്കിൽ,
ച ്ക്കകള്ളിൽ കെ് / ചമയിൽ വെി നിങ്ങൾക്ക് ഒരക അറിയിെ്
ഒരാഴ്യ
/പ്പതികരണം അയയ്ക്കകചമന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറൊക്കകം. ഞങ്ങളകചെ
നിയകക്ത ചെലിയഫാൺ ചഹൽെ്ചെസ്ിക യലാ ഉപയ ാക്തൃ യേവന
നമ്പറിയലാ
നിങ്ങളകചെ
പരാതി
യഫാണിലൂചെ
റിയല
ചെയ്യകകയാചണങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരക പരാതി റഫറൻേ്
നമ്പർ
നൽകകകയകം
നയായമായ
േമയെിനകള്ളിൽ
പകയരാഗതിചയക്കകറിച്ച് നിങ്ങചള അറിയിക്കകകയകം ചെയ്യകം.
f.

വിഷയം പരിയശാധിച്ചതിന് യശഷം, നിങ്ങളകചെ പരാതി ല ിച്ച് 30
ദിവേെിനകള്ളിൽ ഞങ്ങൾ അന്തിമ പ്പതികരണം നിങ്ങൾക്ക്
ത ചല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളകചെ പരാതി
അയയ്ക്കകം, നിങ്ങൾ ഇയൊെകം തൃപ്ന
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എങ്ങചന മകയന്നാട്ട് ചകാണ്ടകയപാകണചമന്ന് നിങ്ങചള അറിയിക്കകം.
g.

ഞങ്ങളിൽ പരാതി നൽകി 30 ദിവേെിനകള്ളിൽ, നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തൃപ്ിത കരമായ പ്പതികരണം ല ിച്ചിചല്ലങ്കിൽ,
പരാതികൾ പരിഹരിക്കകന്നതിന് മറ്റ് വെികൾ പിന്തകെരാൻ നിങ്ങൾ
ആപ്ഗഹിക്കകന്നകചവങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആർബിഐ(RBI) യകചെ യനാൺബാങ്കിങ് യമൽയനാട്ടം െിൊർട്ട്ചമന്റിന്ചറ പ്പായദശിക ഓഫീേിചല
െകമതലയകള്ള ഓഫീേചറ േമീപിക്കാം..
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പരാതികളുടട രീതി
കയാപിറ്റൽ യലാട്ട് ോധയമായ ഏറ്റവകം മികച്ച ഉപയ ാക്തൃ യേവനം
പ്പദാനം ചെയ്യകന്നക, ഒെം ശക്തവകം കാരയക്ഷ്മവകമായ ഉപയ ാക്തൃ
യേവന പ്ലാറ്റ്യഫാം േൃഷ്ടിക്കകന്നതിൽ സ്ഥിരമായി പരിപ്ശമിക്കകന്നക.
ഞങ്ങളകചെ യേവനങ്ങളിൽ ഉപയ ാക്താക്കചള ആനന്ദിെിക്കകകയാണ്
ഞങ്ങൾ
കയാപിറ്റൽ
യലാട്ടിൽ
ലക്ഷ്യമിെകന്നത്.
ഉപയ ാക്തൃ
ചപ്പാകഫൽ, അവരകചെ ോക്ഷ്രതാ നിലവാരം, ദകർബലത എന്നിവ
കണക്കിചലെകെ്, കയാപിറ്റൽ യലാട്ട് ഉപയ ാക്തൃ പരാതികൾ മകൻ
കൂട്ടി അറിയിക്കകന്നതിനകള്ള വിവിധ േംവിധാനങ്ങൾ നൽകകന്നക:
ഏചതങ്കിലകം
യേവനെിയനാ
ഐെിയകമായി
പരാതികൾക്ക
അയനേഷണങ്ങൾയക്കാ
ദയവായി
പ്പതിനിധിേംവിധാനം പിന്തകെരകക

ബന്ധചെട്ട
െകവചെയകള്ള

ടെവൽ 1:
ടടെിഫ ാൺ: േർക്കാർ അവധി ഒെിചകയകള്ള ദിവേങ്ങളിൽ 080
6807 5001 എന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങചള വിളിച്ച് രാവിചല 9.30 മകതൽ
ച ളിൽ രാവിചല 9.30 മകതൽ
കവകകയന്നരം 6.30 വചരയകം ശനിയാഴ്ക
ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 വചരയകം നിങ്ങളകചെ പരാതി യരഖചെെകൊം.
ഇടമയിൽ:ഇനിെറയകന്ന

ഇചമയിൽ

ഐെിയകം

നിങ്ങൾക്ക്

ഉപയയാഗിക്കാം: myloan@capitalfloat.com

തപാൽ / ടകാറിയർ: നിങ്ങളകചെ യൊദയങ്ങൾ യപാസ്റ്റ് / ചകാറിയർ

വെി കയാപിറ്റൽ യലാട്ട്, പകതിയ നമ്പർ 3 (പെയത് 211), യഗാകാൽദാേ്
പ്ലാറ്റിനം, അെർ പാലേ് ഓർച്ചാർെ്േ്, ചബല്ലാരി യറാെ്, േദാശിവ്
നഗർ 560080 എന്ന അപ്െസ്സിൽ അയക്കാവകന്നതാണ്.

ടെവൽ 2:
മകകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ല ിക്കകന്ന ചറേലൂഷനിൽ നിങ്ങൾ
ത ചല്ലങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളകചെ പരാതി മായനജകചമന്റ്
േംതൃപ്ര
ചേല്ലിയലക്ക് (മായനജർ - ഉപയ ാക്തൃ യേവനങ്ങൾ) എെകതകക
customerservice@capitalfloat.com
ചെലിയഫാൺ: 080 23081800
3

ടെവൽ 3:
നിങ്ങൾക്ക്
ല ിക്കകന്ന
പ്പയമയെിൽ
നിങ്ങൾ
ഇയൊെകം
ത ാചണങ്കിൽ
അേംതൃപ്ന
നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങളകചെ
ചഹെ്
കസ്റ്റമർ
േയൊർട്ട്ചന, (വിവിയൻ പി യജാേി) താചെ ചകാെകെിരിക്കകന്നവയിൽ
ബന്ധചെൊവകന്നതാണ്
head.customercare@capitalfloat.com
ചെലിയഫാൺ: 080 23081800
ടെവൽ 4:
മകകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ല ിക്കകന്ന പ്പയമയെിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഇയൊെകം അതൃപ്ിത യകചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളകചെ യനാെൽ
ഓഫീേർമാർക്ക് (പ്പശാന്ത മഞ്ജകനാഥ്) / പ്ഗീവൻേ് ചറചപ്െസ്സൽ
ഓഫീേർ (ദീപ വാേകയദവൻ), compliance@capitalfloat.com ൽ പരാതി
യബാധിെിക്കാവകന്നതാണ്

ഒരക മാേെിനകള്ളിൽ കയാപിറ്റൽ യലാട്ട് പരാതി / തർക്കം
പരിഹരിച്ചിചല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താചെയകള്ള വിലാേെിൽ അെീൽ
ചെയ്യാം.
െകമതലയകള്ള
ഓഫീേർ,
പ്പായദശിക ഓഫീേ്,
ഉപയ ാക്തൃ വിദയാ യാേ, േംരക്ഷ്ണ
ചേൽ, റിയേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ,
10/3/8, നൃപതകങ്ങാ
യറാെ്, ചബംഗളൂരക560001
ചെലിയഫാൺ: 08022180397
ഇചമയിൽ:
cms.cepcbengaluru@rbi.org.i
n
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ചെലിയഫാൺ നമ്പർ: 080 2218 0501
അചല്ലങ്കിൽ
സ ാൻ –
ദി ഓംബകഡ്്മ
എൻബിഎഫ് േി(NBFC),
ൊർജിൽ ഉള്ള ഓഫിേർ,
റിയേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ
യഫാർട്ട് ഗ്ലാേിേ്,
ചെകന്ന 600 001
ചെലിയഫാൺ നമ്പർ: 044 25395964
ഇചമയിൽ:
nbfcochennai@rbi.org.in
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