೨೦೨೨

ನಯಾಯೋಚಿತ
ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ ಸಂಹಿತರ
ಯೋಜನರ ರ್ವಸೃತ ಇಡೋ ಸಂಸ್ರೆಗರ ಅನ್ವಯಿಸುತತದರ
ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರ ಸಂಹಿತರಯು ಗಯಾಹಕರಿಗರ ನ್ಸೋಡುವ್ ಹಣಕ್ಯಸಿನ್ ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳು
ಮತುತ ಸ್ರೋವರಗಳಿಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ುಸರಿಸುವ್ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ
ಪರಿಣಯಮಕ್ಯರಿ ಅವ್ಲರ ೋಕನ್ವ್ನ್ುು ಒದಗಿಸುತತದರ.
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1. ಪರಿಚಯ
ದಿನಯಂಕ ಜುಲರೈ ೦೧, ೨೦೧೫(“ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳು”) ರಂದು ಬಯಂಕ್ರಾೋತರ ಹಣಕ್ಯಸು ಸಂಸ್ರೆಗಳಿಗರ(ಎನ್ಬಿಎಫ್
ಸಿಗಳು) ಜಯರಿ ಮಯಡಲಯದ ಆಬಿಿಐ ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿರುವ್ ಸುತರ ತೋಲರ ಡಎನ್ಬಿಆರ್ (ಪಿಡ) ಸಿ.ಸಿ.
ಸಂಖ್ರಾ.೦೫೪ / ೦೩. ೧೦. ೧೧೯ / ೨೦೧೫-೧೬ ನ್ಂತರ, ನ್ಸದರೋಿಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ವಯಾಪ್ಯರದ ನ್ಸವ್ಿಹಣರಗಯಗಿ
ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಫರೈನಯನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವರೋಟ್ ಲಿಮಿಟರಡ್(ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್) ಗಯಗಿ ನಯಾಯೋಚಿತ
ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ ಸಂಹಿತರಯನ್ುು ಅವ್ಳವ್ಡಸಿಕ್ರ ಂಡದರ. ಈ ಕ್ರಳಗರ ಅಳವ್ಡಸಿದ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ
ಸಂಹಿತರಯು ಆಬಿಿಐ ಮಂಡಸಿದ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಿಗಯಗಿರುವ್ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ ಸಂಹಿತರಯ
ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳಿಗರ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿದರ.
ಈ ಹಿಂದರ ಮಂಡಳಿಯು ಆಗಸ್್ ೨೫, ೨೦೨೧ ರಲಿಲ ಅನ್ುಮೋದನರ ನ್ಸೋಡತುತ. ದಕ್ಷತರ, ಗಯಾಹಕ-ದೃಷ್ಟ್ಕ್ರ ೋನ್ ಮತುತ
ಕ್ಯರ್ಪಿರರೋಟ್ ಆಡಳಿತ ತತವಗಳನ್ುು ಗಮನ್ದಲಿಲಟು್ಕ್ರ ಂಡು ಸಂಸ್ರೆಯ ವ್ಾವ್ಹಯರವ್ನ್ುು ಚಯಲಿತಯಲಿಲರುವ್ ಶಯಸನ್ಬದಧ
ಮತುತ ನ್ಸಯಂತಾಕ ಅವ್ಶಾಕತರಗಳಿಗರ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ನ್ಡರಸಲಯಗುವ್ುದು. ಇದರ ಜರ ತರಯಲಿಲ, ಸಂಸ್ರೆಯು ಅದರ
ಕ್ಯಯಿರ್ವಧಯನ್ದಲಿಲ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರ ಸಂಹಿತರಯನ್ುು ಪ್ಯಲಿಸುತತದರ, ಇವ್ುಗಳ ಪಾಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ
ಕ್ರಳಗಿನ್ಂತಿವರ:
2. ಉದರದೋಶಗಳು
●

ಗಯಾಹಕರರ ಂದಿಗರ ವ್ಾವ್ಹರಿಸುವಯಗ ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರವ್ನ್ುು ಖ್ಯತಿಾಪಡಸುವ್ುದು;

●

ನ್ಮಮ ಹಣಕ್ಯಸು ಉತಪನ್ುಗಳು ಮತುತ ಸ್ರೋವರಗಳ ಆಧಯರದ ಮೋಲರ ಮಯಹಿತಿಯ ನ್ಸಧಯಿರಗಳನ್ುು ಗಯಾಹಕರು
ತರಗರದುಕ್ರ ಳಳಲು ಅನ್ುಕ ಲಮಯಡುವ್ುದು; ಮತುತ

●

ಗಯಾಹಕರ ತೃಪಿತಯನ್ುು ಖ್ಯತಿಾಪಡಸಿಕ್ರ ಳುಳವ್ುದು
3. ಸ್ಯಲ ಮತುತ ಸಂಸಕರಣರಗಯಗಿ ಅರ್ಜಿ

●

ನ್ಸರಿೋಕ್ಷಿತ ಗಯಾಹಕರಿಗರ ರ್ವತರಣರ ಮಯಡುವ್ ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿಯು ಯಯವ್ುದರೋ
ಅಸಪಷ್್ತರಗರ ದಯರಿಮಯಡಕ್ರ ಡದರ ಅಗತಾ ಮಯಹಿತಿಯನ್ುು ಒಳಗರ ಂಡರುತತದರ, (ಇದರಿಂದ
ಸ್ಯಲಗಯರನ್ು ಇತರ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ನ್ಸೋಡುವ್ ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳರ ಂದಿಗರ
ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಹರ ೋಲಿಕ್ರಯನ್ುು ಮಯಡದ ನ್ಂತರ ಸವ-ಇಚರೆಯಿಂದ ಮುಕತ ನ್ಸಧಯಿರವ್ನ್ುು
ತರಗರದುಕ್ರ ಳಳಬಹುದು). ಹಣಕ್ಯಸು ಸ್ೌಲಭ್ಾವ್ನ್ುು ಪಡರಯಲು ಎಲಯಲ ಅಗತಾ ದಯಖಲರಗಳನ್ುು
ಸಲಿಲಸಬರೋಕ್ರಂದು ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿಯ ನ್ಮ ನರಯು ಸಪಷ್್ವಯಗಿ ತಿಳಿಸುತತದರ.

●

ಸಂಸ್ರೆಯು ಎಲಯಲ ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿದಯರರಿಗರ ಸಿವೋಕೃತಿ ರಶೋತಿಯನ್ುು ನ್ಸೋಡುವ್ ವ್ಾವ್ಸ್ರೆಯನ್ುು
ಮಯಡರುತತದರ.
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4. ಸ್ಯಲದ ಮೌಲಾಮಯಪನ್ ಮತುತ ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳು

●

ಸಂಸ್ರೆಯ ಮಂಜ ರಯತಿ ಮಯನ್ದಂಡಗಳ ಪಾಕ್ಯರ ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿದಯರರನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುವ್ುದು ಮತುತ
ಮಂಜ ರು ಮಯಡಲಯಗುವ್ುದು ಮತುತ ಅದರೋ ರಿೋತಿಯಯಗಿ ಹಣಕ್ಯಸು ಸ್ೌಲಭ್ಾವ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಲಯಗುವ್ುದು.
ಗಯಾಹಕನ್ಸಗರ ಮಂಜ ರಯತಿ ಪತಾದ ಮ ಲಕ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪತಾವ್ು ಲಿಖಿತವಯಗಿ ನ್ಸೋಡಲಯಗುತತದರ, ಇದರಲಿಲ
ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳರ ಂದಿಗರ ಮಂಜ ರು ಮಯಡದ ಸ್ಯಲದ ಮತತ ರ್ವವ್ರಗಳು, ಸ್ಯಲದ ವಯಷ್ಟಿಕ
ಬಡಿ ದರ ಮತುತ ಅದರ ಅರ್ಜಿ ಇರುತತದರ. ಇದರ ಜರ ತರಯಲಿಲ ರ್ವಳಂಬ ಮರುಪ್ಯವ್ತಿಯಿಂದಯಗುವ್ ದಂಡ ಸಹಿತ
ಬಡಿ ದರ, ಚರಕ್/ನಯಚ್ ಮಯನ್ದಂಡ ಶುಲಕಗಳು, ಸ್ಯಲ ಪಾಕ್ರಾಯೆ ಶುಲಕಗಳು, ಅವ್ಧಿಪೂವ್ಿ ಮರುಪ್ಯವ್ತಿ
ಶುಲಕಗಳು ಸಹ ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿ ಮತುತ ಮಂಜ ರಯತಿ ಪತಾದಲಿಲ ರ್ವವ್ರವಯಗಿ ನ್ಮ ದಿಸಲಯಗಿದರ. ಎಲಯಲ
ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳಿಗರ ಗಯಾಹಕನ್ ಒಪಿಪಗರಯನ್ುು ಸಂಸ್ರೆಯು ದಯಖಲಿಸಿಕ್ರ ಳುಳತತದರ.

●

ಸ್ಯಲವ್ನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಯಡುವ್ ಸಮಯದಲಿಲ ಸಂಸ್ರೆಯು ಗಯಾಹಕನ್ಸಗರ ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿ ಮತುತ ಸಂಬಂಧಿತ
ದಯಖಲರಗಳ ಪಾತಿಯನ್ುು ಸಹ ನ್ಸೋಡುತತದರ.
5. ಸ್ಯಲ ಮಂಜ ರಯತಿ ಮತುತ ನ್ಸಯಮಗಳು ಹಯಗ ಷ್ರತುತಗಳಲಿಲ ಬದಲಯವ್ಣರ

●

ಮಂಜ ರಯತಿ ವರೋಳಯಪಟ್ಟ್, ಬಡಿ ದರಗಳು, ಸ್ರೋವಯ ಶುಲಕಗಳು, ಅವ್ಧಿಪೂವ್ಿ ಮರುಪ್ಯವ್ತಿ
ಶುಲಕಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳನ್ುು ಒಳಗರ ಂಡಂತರ ಸಂಸ್ರೆಯು ತನ್ು ಎಲಯಲ ಸ್ಯಲಗಯರರಿಗರ ನ್ಸಯಮಗಳು
ಹಯಗ ಷ್ರತುತಗಳಲಿಲ ಉಂಟಯಗುವ್ ಯಯವ್ುದರೋ ಬದಲಯವ್ಣರಗಳ ಕುರಿತು ಸ ಚನರ ನ್ಸೋಡುತತದರ.
ನ್ಸಯಂತಾಕ ಮಂಡಳಿಯು ರ್ವರುದಧವಯಗಿ ನ್ಸದರೋಿಶನ್ ನ್ಸೋಡದ ಹರ ರತಯಗಿ ಬಡಿ ದರಗಳು ಮತುತ
ಶುಲಕಗಳಲಿಲನ್ ಬದಲಯವ್ಣರಯು ನ್ಸರಿೋಕ್ಷಿತವಯಗಿಯೆೋ ಪರಿಣಯಮಕ್ರಕ ಬರುತತವರ ಎಂಬುದನ್ುು ಸಂಸ್ರೆಯು
ಖ್ಯತಿಾಪಡಸುತತದರ. ಇದಕ್ರಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತರ ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿಯಲಿಲ ಸ ಕತ ನ್ಸಬಂಧನರಯನ್ುು
ಸ್ರೋರಿಸಲಯಗಿದರ.

●

ಅರ್ಜಿಯ ಅಡಯಲಿಲ ಪ್ಯವ್ತಿಯನ್ುು ತವರಿತಗರ ಳಿಸಲು/ಮರಳಿ ಪಡರಯುವ್ ನ್ಸಧಯಿರ ಸಹ ಸ್ಯಲದ
ಅರ್ಜಿಗರ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿರುತತದರ.

●

ಸಂಸ್ರೆಯು ತನ್ು ಸಂಪೂಣಿ ಸ್ಯಲದ ಬಯಕ್ರಯ ಮರುಪ್ಯವ್ತಿಯನ್ುು ಮಯಡದ ಮೋಲರ ಅರ್ವಯ ಸಂಸ್ರೆಯು ತನ್ು
ಸ್ಯಲಗಯರರ ರ್ವರುದಧ ಹರ ಂದಿರಬಹುದಯದ ಯಯವ್ುದರೋ ಹಕುಕಗಳಿಗರ ಯಯವ್ುದರೋ ಕ್ಯನ್ ನ್ುಬದಧ ಹಕುಕ ಅರ್ವಯ
ಹಕುಕದಯರರಿಗರ ಒಳಪಟ್ಟ್ರುವ್ ಬಯಕ್ರ ಮತತದ ಸ್ಯಲದ ಮತತವ್ನ್ುು ತಿಳಿದುಕ್ರ ಂಡ ಮೋಲರ ತಯನ್ು ಹರ ಂದಿರುವ್
ಸ್ಯಲಗಯರನ್ಸಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ್ ಎಲಯಲ ಭ್ದಾತರಗಳನ್ುು ಬಿಡುಗಡರ ಮಯಡುತತದರ. ಒಂದುವರೋಳರ ಅಂತಹ ಹಕಕನ್ುು
ಕ್ಯಯಿಗತಗರ ಳಿಸಬರೋಕ್ಯದಲಿಲ,

ಸ್ಯಲಗಯರನ್ಸಗರ

ಉಳಿದ

ಹಕುಕಗಳ

ಕುರಿತು

ಸಂಪೂಣಿ

ರ್ವವ್ರಗಳರ ಂದಿಗರ

ಸ ಚಿಸಲಯಗುವ್ುದು ಮತುತ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕುಕ ಇತಾರ್ಿಗರ ಳುಳವ್ವ್ರರಗರ / ಪ್ಯವ್ತಿಸುವ್ವ್ರರಗರ ಸಂಸ್ರೆಯು ಭ್ದಾತರಗಳನ್ುು
ಉಳಿಸಿಕ್ರ ಳಳಲು ಅಹಿವಯಗಿರುತತದರ.
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6. ಸ್ಯಮಯನ್ಾ
ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿಯಲಿಲರುವ್ ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳಲಿಲ ಒದಗಿಸಲಯದ ಉದರದೋಶಗಳನ್ುು ಹರ ರತುಪಡಸಿ
ಸಂಸ್ರೆಯು ಸ್ಯಲಗಯರನ್ ಕ್ಯಯಿಗಳಲಿಲ ಹಸತಕ್ರೋಪ ಮಯಡುವ್ುದಿಲಲ (ಗಯಾಹಕನ್ು ಈ ಮದಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಸದ ಹರ ಸ ರ್ವಷ್ಯದ
ಕುರಿತು ಸಂಸ್ರೆಗರ ಮಯಹಿತಿ ಬಂದಲಿಲ ಹರ ರತುಪಡಸಿ).

ಸಂಸ್ರೆಯು ಲಿಂಗ, ಜನಯಂಗ, ಜಯತಿ, ಮತ, ಸಮುದಯಯ ಮತುತ ಧಮಿದ ಆಧಯರದ ಮೋಲರ ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿದಯರರನ್ುು
ತಯರತಮಾ ಮಯಡುವ್ುದಿಲಲ.
ಒಂದುವರೋಳರ ಸ್ಯಲಗಯರರಿಂದ ಸ್ಯಲಗಯರ ಖ್ಯತರಯ ವ್ಗಯಿವ್ಣರ ಕುರಿತು ರ್ವನ್ಂತಿಯನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದಲಿಲ ಆಗ ಅದರ ಒಪಿಪಗರ
ಅರ್ವಯ ನ್ಸರಯಕರಣರ ಇದಲಿಲ; ಯಯವ್ುದರೋ ಕ್ಯರಣಗಳಿಗಯಗಿ ಸಂಸ್ರೆಯು ಆಕ್ರೋಪಣರ ಹರ ಂದಿದದರರ- ಆಗ ಯಯವ್ುದರೋ ರ್ವನ್ಂತಿ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನಯಂಕದಿಂದ ೨೧ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ಸ್ಯಲಗಯರನ್ಸಗರ ತಿಳಿಸಲಯಗುವ್ುದು. ಅಂತಹ ಯಯವ್ುದರೋ ವ್ಗಯಿವ್ಣರಗಳು
ಅನ್ವಯವಯಗುವ್ ಕ್ಯನ್ ನ್ಸನ್ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ಪ್ಯರದಶಿಕ ಒಪಪಂದ ನ್ಸಯಮಗಳ ಅನ್ುಸ್ಯರವಯಗಿರುತತವರ.
ಸ್ಯಲ ವ್ಸ ಲಯತಿಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತರ, ನ್ಸಯಂತಾಣ ಪ್ಯಾಧಿಕ್ಯರ ಸ ಚಿಸಿದ ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳ ಪಾಕ್ಯರ
ಕಾಮವ್ನ್ುು ಜರುಗಿಸಲಯಗುತತದರ.
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7. ಕುಂದುಕ್ರ ರತರ ಪರಿಹಯರ ಕ್ಯಯಿರ್ವಧಯನ್
ಸಂಸ್ರೆಯು ಅನ್ುಮೋದಿಸಿದ ಕುಂದುಕ್ರ ರತರ ಪರಿಹಯರ ನ್ಸೋತಿಯನ್ುು ಹರ ಂದಿದುದ ಅದರ ಕುರಿತು ರ್ವವ್ರಗಳನ್ುು ಸಂಸ್ರೆಯ
ವರಬರಿೈಟ್ ನ್ಲಿಲ ತಿಳಿಸಲಯಗಿದರ.
ಮದಲ ಹಂತದ ದ ರು ಪರಿಹಯರ ಕ್ಯಯಿರ್ವಧಯನ್ದಂತರ ಗಯಾಹಕ ದ ರು ಸಹಯಯವಯಣಿ ಸಂಖ್ರಾಯನ್ುು ಹರ ಂದಿದರ.
ಸಂಸ್ರೆಯು ಗಯಾಹಕರಿಂದ ದ ರುಗಳನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಲು ಮತುತ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕು. ಆಕ್ಯಂಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ುು
ಪಾಮುಖ ನರ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯಯಗಿ ನ್ಸಯೋರ್ಜಸಿದರ.
ನರ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯ ಸಂಪಕಿ ರ್ವವ್ರಗಳು ಹಿೋಗಿವರ:
ಕು. ಆಕ್ಯಂಕ್ಷ ಸಿಂಗ್
ಮುಖಾಸ್ರೆ
ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಫರೈನಯನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವರೋಟ್ ಲಿಮಿಟರಡ್,
ಗರ ೋಕಲ್ ದಯಸ್ ಪ್ಯಲಟ್ಟನ್ಂ, ಹರ ಸ ಸಂಖ್ರಾ ೩( ಹಳರಯ ಸಂಖ್ರಾ
೨೧೧), ಅಪಪರ್ ಪ್ಯಾಲರೋಸ್ ಆಚಿಿಡ್ಿ, ಬಳಯಳರಿ ರಸ್ರತ, ಬರಂಗಳ ರು–
೫೬೦೦೮೦

ಮೋಲ್ ಐಡ : aakanksha.s@capitalfloat.com ದ ರವಯಣಿ: +91 9999914917

ಸಂಸ್ರೆಯ ಉತಪನ್ುಗಳು/ಸ್ರೋವರಗಳ ಕುರಿತಯಗಿ ದ ರುಗಳು/ಅಸಮಯಧಯನ್ ಹರ ಂದಿರುವ್ ಗಯಾಹಕರು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಯರಕ್ಯಕಗಿ
ನರ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿಗರ ಬರರದು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನರ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯು ಪಾತಿಯಂದು ತರುವಯಯ ಸಭರಯಲಿಲ ತಯನ್ು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ
ದ ರುಗಳು ಮತುತ ಪರಿಹಯರಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ುು ಮಂಡಳಿಯ ನ್ಸದರೋಿಶಕರಿಗರ ಅವ್ರ ಪರಿಶೋಲನರ ಮತುತ ಅನ್ುಸರಣರಗಯಗಿ
ಅವ್ರ ಮುಂದಿಡುತಯತರರ.

ಒಂದುವರೋಳರ ಸಂಸ್ರೆಯು ಒದಗಿಸಿದ ಪರಿಹಯರದಿಂದ ಗಯಾಹಕರು ಅತೃಪಿತ ಹರ ಂದಿದದರರ, ಅವ್ರು ಈ ಕ್ರಳಗಿನ್ ರ್ವಳಯಸಕ್ರಕ
ಭರೋಟ್ಟಯಯಗಬಹುದು:
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ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
ಪಾಧಯನ್ ಕಛರೋರಿ
ಗಯಾಹಕ ಶಕ್ಷಣ ಮತುತ ರಕ್ಷಣಯ ಇಲಯಖ್ರ
ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಯಯ
೧೦/೩/೮, ನ್ೃಪತುಂಗ ರಸ್ರತ,
ಬರಂಗಳ ರು, ಕನಯಿಟಕ- ೫೬೦೦೦೧
ದ ರವಯಣಿ ಸಂಖ್ರಾ: ೦೮೦-೨೨೧೮ ೦೫೦೧
ಇಮೋಲ್:
cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
ಅರ್ವಯ
ಓಂಬುಡಿಮನ್ - ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ,
ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಯಯ
ಫ್ೋಟ್ಿ ಗಯಲಸಿಸ್,
ಚರನರುೈ - ೬೦೦ ೦೦೧
ದ ರವಯಣಿ ಸಂಖ್ರಾ: ೦೪೪೨೫೩೯೫೯೬೪ ಇಮೋಲ್:
nbfcochennai@rbi.org.in
8. ಸಂಸ್ರೆಯು ರ್ವಧಿಸುವ್ ಬಡಿ ದರಗಳ ನ್ಸಯಂತಾಣ
● ಸಂಸ್ರೆಯು ಸ ಕತ ಆಂತರಿಕ ತತವಗಳು ಮತುತ ಪಾಕ್ರಾಯೆಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಬಡಿ ದರ, ಸಂಸಕರಣಯ ಶುಲಕಗಳು
ಮತುತ ಇತರ ಶುಲಕಗಳನ್ುು ನ್ಸಧಿರಿಸುತತದರ. ಸಂಸ್ರೆಯು ಕ್ರಲವ್ು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳಯದಂತಹ ನ್ಸಧಿ
ವರಚಚಗಳು, ಲಯಭ್ ಮತುತ ಅಪ್ಯಯದ ಪಿಾೋಮಿಯಂ ಇತಯಾದಿಯನ್ುು ಗಮನ್ದಲಿಲಟು್ಕ್ರ ಂಡು ಬಡಿ ದರದ
ಮಯದರಿಯನ್ುು ಅಳವ್ಡಸಿಕ್ರ ಂಡದರ ಮತುತ ನ್ಸಯಂತಾಣ ಮಯಗಿಸ ಚಿಗಳ ಅನ್ುಸ್ಯರವಯಗಿ
ಸ್ಯಲಗಳಿಗಯಗಿ ಹಯಗ ಮುಂಗಡ ಮತತಗಳಿಗಯಗಿ ಬಡಿದರಗಳನ್ುು ನ್ಸಧಿರಿಸಿವರ. ಬಡಿದರ ಮತುತ ರ್ವರ್ವಧ
ವ್ಗಿದ ಗಯಾಹಕರಿಗರ ರ್ವರ್ವಧ ಬಡಿದರಗಳನ್ುು ರ್ವಧಿಸುವ್ ಅಪ್ಯಯ ಮತುತ ತಯಕ್ರಿಕತರಯ ಶರಾೋಣಿಯ
ರ್ವಧಯನ್ವ್ನ್ುು ಮಂಜ ರಯತಿ ಪತಾದಲಿಲ ಸಪಷ್್ವಯಗಿ ತಿಳಿಸಲಯಗುವ್ುದು.
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● ಬಡಿ ದರಗಳು ಮತುತ ಅಪ್ಯಯದ ಮಟ್ವ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವ್ುದು ಸಂಸ್ರೆಯ ವರಬರಿೈಟ್ ನ್ಲಿಲ
ಲಭ್ಾಮಯಡಲಯಗುವ್ುದು. ವರಬರಿೈಟ್ ನ್ಲಿಲ ಪಾಕಟಗರ ಳುಳವ್ ಮಯಹಿತಿಯನ್ುು ಬಡಿ ದರದಲಿಲ ಬದಲಯವ್ಣರಯಯದ
ಸಮಯದಲರಲಯಲ ಅಪ್ರಿೋಟ್ ಮಯಡಲಯಗುವ್ುದು.
●

ತಿಳಿಸುವ್ ಬದ್ದದ ದರವ್ು ಯಯವಯಗಲ

ವಯಷ್ಟಿಕ ಬಡಿದರವಯಗಿರುತತದರ ಇದರಿಂದ ತನ್ು ಖ್ಯತರಗರ

ರ್ವಧಿಸಲಯಗುವ್ ನ್ಸಖರ ದರಗಳ ಬಗರೆ ಗಯಾಹಕನ್ಸಗರ ಅರಿರ್ವರುತತದರ.
9. ಸಂಸ್ರೆಯು ಹಣಕ್ಯಸು ಒದಗಿಸಿದ ಹರೈರ್ಪೋಥರಕ್ರೋಟರಡ್(ಅಡಮಯನ್) ಸವತುತಗಳ ಮರುಸ್ಯವಧಿೋನ್
ಸಂಸ್ರೆಯು ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿಯಲಿಲ ಗಯಾಹಕರರ ಂದಿಗರ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಮರುಸ್ಯವಧಿೋನ್ ನ್ಸೋತಿಯನ್ುು ಹರ ಂದಿದುದ ಇದು
ಕ್ಯನ್ ನಯತಮಕವಯಗಿ ಜಯರಿಗರ ಳಿಸಬಹುದಯಗಿದರ. ಹರಚಿಚನ್ ಪ್ಯರದಶಿಕತರಯನ್ುು ಖಚಿತಪಡಸಲು, ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜಿಯ
ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳಲಿಲ ಕ್ರಳಗಿನ್ವ್ುಗಳಿಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತರ ನ್ಸಬಂಧನರಗಳನ್ುು ಒಳಗರ ಂಡವರ:
●

ಸ್ಯವಧಿೋನ್ ಪಡರದುಕ್ರ ಳುಳವ್ ಮುನ್ು ಸ ಚನರ;

●

ಸ ಚನರ ಅವ್ಧಿಯನ್ುು ಮನಯು ಮಯಡುವ್ಂತಹ ಸಂದಭ್ಿಗಳು;

●

ಭ್ದಾತಯ ಸವತುತ ಸ್ಯವಧಿೋನ್ ಪಡರದುಕ್ರ ಳುಳವ್ ರ್ವಧಯನ್;

●

ಸವತತನ್ುು ಹರಯಜು/ಮಯರಯಟ ಮಯಡುವ್ ಮುನ್ು ಸ್ಯಲವ್ನ್ುು ಮರುಪ್ಯವ್ತಿ ಮಯಡುವ್ಂತರ
ಸ್ಯಲಗಯರನ್ಸಗರ ಒಂದು ಕ್ರ ನರಯ ಅವ್ಕ್ಯಶವ್ನ್ುು ನ್ಸೋಡುವ್ ಕುರಿತು ನ್ಸಬಂಧನರ;

●

ಸ್ಯಲಗಯರನ್ಸಗರ ಮರುಸ್ಯವಧಿೋನ್ ನ್ಸೋಡುವ್ ರ್ವಧಯನ್ ಮತುತ

●

ಸವತತನ್ುು ಹರಯಜು / ಮಯರಯಟ ಮಯಡುವ್ ರ್ವಧಯನ್.
10. ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ ಸಂಹಿತರಯ ಭಯಷರ ಮತುತ ಸಂವ್ಹನ್

ನಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳ ಸಂಹಿತರಯನ್ುು ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕ್ರಕ ಅಪ್ರಿೋಟ್ ಮಯಡಲಯಗುವ್ುದು ಮತುತ ಮರುಪರಿಶೋಲನರ
ಮಯಡಲಯಗುವ್ುದು ಮತುತ ಅದನ್ುು ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದರ ಅನ್ುಮೋದನರಗಯಗಿ ಪಾಸುತತಪಡಸಲಯಗುವ್ುದು.
ಅನ್ುಮೋದಿಸಿದ ನ್ಸೋತಿಯನ್ುು ಸಂಸ್ರೆಯ ವರಬರಿೈಟ್ ನ್ಲಿಲ ಪಾಕಟ್ಟಸಲಯಗುವ್ುದು ಮತುತ ಅದನ್ುು ನ್ಮಮ ಪ್ಯಲುದಯರರ
ಮಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಹಲವಯರು ಪ್ಯಾದರೋಶಕ ಭಯಷರಗಳಲಿಲ ಲಭ್ಾಮಯಡಲಯಗುತತದರ.
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