೨೦೨೨

ಕುುಂದುಕ್ರೊರ
ತರ ಪರಿಹಯರ ನ್ಸೋತಿ
ಯೋಜನರ ರ್ವಸೃತ ಎಲ್ಯಲ ಗ್ಯಾಹಕರಿಗ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತತದರ
ಈ ವರದಿಯು ಗ್ಯಾಹಕ ಕುುಂದುಕ್ರೊರತರಗಳ ನ್ಸವಿಹಣರಯನ್ುು ಸುಂಬುಂಧಿಸಿ ಆುಂತರಿಕ
ನ್ಸೋತಿಯನ್ುು ರ್ವವರಿಸುತತದರ
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ಈ ನ್ಸೋತಿಯು ಮರುಪರಿಶೋಲನರ ಕ್ಯಯಿನ್ಸೋತಿ ಹಯಗೊ ಸರೋವರಯ ಸರಿಯಯದ ಲಭ್ಾತರಯ ಮೊಲಕ ಗ್ಯಾಹಕರ
ಕುುಂದುಕ್ರೊರತರಗಳ ಸರಿಯಯದ ಪರಿಹಯರವನ್ುು ಖಯತಿಾಪಡಿಸುವುದಕ್ಯಾಗಿ ಮತುತ ಗ್ಯಾಹಕರ ಕುುಂದುಕ್ರೊರತರಗಳನ್ುು ಕಡಿಮೆ
ಮಯಡುವ ಉದರದೋಶವನ್ುು ಹರೊುಂದಿದರ.
1. ಆುಂತರಿಕ ಪಾಕ್ರಾಯೆಗಳು
A. ಒುಂದುವರೋಳರ ನ್ಸೋವು ದೊರು ನ್ಸೋಡಬರೋಕ್ರುಂದಿದದರರ, ನಯವು ನ್ಸಮಗ್ರ ಸಹಯಯ ಮಯಡುತರತೋವರ:
i.

ದೊರು ಹರೋಗ್ರ ನ್ಸೋಡುವುದು

ii.

ದೊರನ್ುು ಎಲಿಲ ಸಲಿಲಸಬರೋಕು.

iii.

ಯಯರಿಗ್ರ ದೊರು ನ್ಸೋಡಬಹುದು.

iv.

ಪಾತುಾತತರವನ್ುು ಯಯವಯಗ ನ್ಸರಿೋಕ್ಷಿಸಬರೋಕು.

v.

ಪರಿಹಯರಕ್ಯಾಗಿ ಯಯರನ್ುು ಭರೋಟಿಯಯಗಬರೋಕು.

vi.

ಕಾಮದ ಕುರಿತು ನ್ಸಮಗ್ರ ಅಸಮಯಧಯನ್ರ್ವದದರರ ಏನ್ು ಮಯಡಬರೋಕು.

b. ಸಿಬಬುಂದಿ ನ್ಸಮಮ ಎಲ್ಯಲ ಪಾಶ್ರುಗಳಿಗ್ರ ಉತತರಿಸಲು ಬಯಸುತಯತರರ.
c. ದೊರುಗಳನ್ುು ನಯಾಯೋಚಿತವಯಗಿ ಮತುತ ಶೋಘ್ಾವಯಗಿ ನ್ಸವಿಹಿಸಲು ನ್ಮಮ ಕ್ಯಯಿರ್ವಧಯನ್ದ ರ್ವವರಗಳನ್ುು ಎಲಿಲ
ಪಡರಯಬಹುದು ಎುಂದು ನಯವು ನ್ಸಮಗ್ರ ತಿಳಿಸುತರತೋವರ.
d. ಒುಂದುವರೋಳರ ನ್ಸಮಮ ದೊರು ಲಿಖಿತ ರೊಪದಲಿಲ ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ಯಗಿದದರರ, ನಯವು ಒುಂದು ವಯರದರೊಳಗ್ರ ಪತಾ/ಮೆೋಲ್ ಮುಖರೋನ್
ಪಾತುಾತತರ/ಸಿವೋಕೃತಿಯನ್ುು ನ್ಸೋಡುತರತೋವರ. ಒುಂದುವರೋಳರ ನ್ಮಮ ನ್ಸದಿಿಷ್ಟ ದೊರವಯಣಿ ಸಹಯಯವಯಣಿ ಅಥವಯ ಗ್ಯಾಹಕ ಸರೋವಯ
ಕ್ರೋುಂದಾಕ್ರಾ ನ್ಸೋವು ನ್ಸಮಮ ದೊರನ್ುು ಸಲಿಲಸಿದದರರ, ನಯವು ನ್ಸಮಗ್ರ ದೊರು ಉಲ್ರಲೋಖನ್ ಸುಂಖರಾಯನ್ುು ನ್ಸೋಡುತರತೋವರ ಮತುತ
ಸಮುಂಜಸವಯದ ಅವಧಿಯಳಗ್ರ ಅದರ ಪಾಗತಿಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತರತೋವರ.

e. ರ್ವಷ್ಯವನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿದ ನ್ುಂತರ, ದೊರು ನ್ಸೋಡಿದ ೩೦ ದಿನ್ಗಳರೊ ಳಗ್ಯಗಿ ನ್ಮಮ ಅುಂತಿಮ ನ್ಸಧಯಿರವನ್ುು ನ್ಸಮಗ್ರ
ಕಳುಹಿಸುತರತೋವರ ಮತುತ ನಯವು ನ್ಸೋಡಿದ ಪರಿಹಯರದ ಕುರಿತು ನ್ಸಮಗ್ರ ಅತೃಪ್ತತ ಇದದಲಿಲ ದೊರಿನ್ ಮೆೋಲಮನ್ರ್ವ
ಪಾಕ್ರಾಯೆಯನ್ುು ಸಹ ನಯವು ನ್ಸಮಗ್ರ ತಿಳಿಸುತರತೋವರ.
f. ನ್ಸೋವು ದೊರು ಸಿವೋಕೃತಿಯನ್ುು ಪಡರದ ೩೦ ದಿನ್ಗ್ರೊಳಗ್ಯಗಿ, ನ್ಮಮ ಕಡರಯಿುಂದ ಯಯವುದರೋ ತೃಪ್ತತಕರ ಪಾತಿಕ್ರಾಯೆಯನ್ುು
ಪಡರಯದರೋ ಇದದ ಸುಂದಭ್ಿದಲಿಲ ಮತುತ ನ್ಸೋವು ಕುುಂದುಕ್ರೊರತರಗಳ ಪರಿಹಯರಕ್ಯಾಗಿ ಇತರ ಮಯಗಿಗಳನ್ುು
ಆಯೆಾಮಯಡಲು ಬಯಸಿದಲಿಲ ನ್ಸೋವು ಆರ್ಬಿಐ ನ್ ಬಯಾುಂಕ್ರೋತರ ಮೆೋಲಿವಚಯರಣಯ ಇಲ್ಯಖರಯ ಪಾಧಯನ್ ಕಛರೋರಿಯ
ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯನ್ುು ಸುಂಪಕ್ರಿಸಬಹುದು.
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2. ದೊರು ನ್ಸೋಡುವ ಮಯಗಿಗಳು
ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅತುಾತತಮ ಗ್ಯಾಹಕ ಸರೋವರಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವತತ ಗುರಿ ಹರೊುಂದಿದುದ ಒುಂದು ಬಲಶ್ಯಲಿಯಯದ
ಹಯಗೊ ಸಮಥಿ ಗ್ಯಾಹಕ ಸರೋವರಯ ವರೋದಿಕ್ರಯನ್ುು ರಚಿಸುವತತ ನ್ಸರುಂತರವಯಗಿ ಪಾಯತಿುಸುತಿತದರ. ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್
ಫ್ಲೋಟ್ ನ್ಲಿಲ ನಯವು ನ್ಮಮ ಸರೋವರಗಳರೊ ುಂದಿಗ್ರ ಗ್ಯಾಹಕರನ್ುು ಸುಂತುಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಉದರದೋಶಸುತರತೋವರ. ಗ್ಯಾಹಕರ
ಪ್ರಾಫರೈಲ್, ಅವರ ಸಯಕ್ಷರತರ ಮಟಟ ಮತುತ ದುಬಿಲತರಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೂವಿಭಯರ್ವಯಯಗಿ
ಗ್ಯಾಹಕರ ದೊರುಗಳನ್ುು ಪಡರಯುವ ರ್ವರ್ವಧ ಮಯಗಿಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದರ:
ಯಯವುದರೋ ಸರೋವರ ಅಥವಯ ಐಟಿ ಸುಂಬುಂಧಿತ ದೊರುಗಳಿಗ್ಯಗಿ/ಸುಂದರೋಹಗಳಿಗ್ಯಗಿ, ದಯರ್ವಟುಟ ಕ್ರಳಗಿನ್ ನ್ಸಯೋಗ
ರ್ವಧಯನ್ವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ
ಹುಂತ ೧:
ದೊರವಯಣಿ: ನ್ಸೋವು ಸಕ್ಯಿರಿ ರಜರಗಳನ್ುು ಹರೊರತುಪಡಿಸಿ ವಯರದ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ಬರಳಗ್ರೆ ೯ ರಿುಂದ ರಯತಿಾ ೯ ವರರಗ್ರ
ಮತುತ ವಯರಯುಂತಾಗಳಲಿಲಯೊ ಬರಳಗ್ರೆ ೯ ರಿುಂದ ರಯತಿಾ ೯ ರವರರಗ್ರ ೦೮೦ ೬೮೦೭ ೫೦೦೧ ಸುಂಖರಾಗ್ರ ಕರರಮಯಡಿ
ನ್ಸಮಮ ಕುುಂದುಕ್ರೊರತರಗಳನ್ುು ಸಲಿಲಸಬಹುದು
ಇಮೆೋಲ್:

ನ್ಸೋವು

ಬರೋಕ್ಯದಲಿಲ

ಕ್ರಳಗಿನ್

ಇಮೆೋಲ್

ಐಡಿ

ಗ್ರ

ಬರರದು

ಮೆೋಲ್

ಕಳುಹಿಸಬಹುದು:

myloan@capitalfloat.com

ಪತಾ/ಕ್ರೊರಿಯರ್: ನ್ಸೋವು ನ್ಸಮಮ ಸುಂದರೋಹಗಳನ್ುು ಪತಾ/ಕ್ರೊರಿಯರ್ ಮೊಲಕ ಈ ರ್ವಳಯಸಕ್ರಾ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು:
ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್, ಹರೊಸ ಸುಂಖರಾ ೩ (ಹಳರಯ ಸುಂಖರಾ ೨೧೧, ಗ್ರೊೋಕಲ್ ದಯಸ್ ಪ್ಯಲಟಿನ್ುಂ, ಅಪಪರ್ ಪ್ಯಾಲ್ರೋಸ್ ಆರ್ಿಡ್ಿ,
ಬಳಯಾರಿ ರಸರತ, ಸದಯಶವನ್ಗರ- ೫೬೦೦೮೦

ಹುಂತ ೨:
ಒುಂದುವರೋಳರ ನ್ಸಮಮ ಸಿಕಾ ಪರಿಹಯರ ಕಾಮದ ಬಗ್ರೆ ಅಸಮಯಧಯನ್ರ್ವದದಲಿಲ, ನ್ಮಮ ದೊರುಗಳ ನ್ಸವಿಹಣಯ ಸರಲ್ ಗ್ರ
(ವಾವಸಯಾಪಕರು-ಗ್ಯಾಹಕ ಸರೋವರಗಳು) customerservice@capitalfloat.com ನ್ಲಿಲ ಬರರದು ತಿಳಿಸಿ.
ದೊರವಯಣಿ : ೦೮೦ ೨೩೦೮೧೮೦೦
ಪತಾ/ಕ್ರೊರಿಯರ್: ನ್ಸೋವು ನ್ಸಮಮ ಸುಂದರೋಹಗಳನ್ುು ಪತಾ/ಕ್ರೊರಿಯರ್ ಮೊಲಕ ಈ ರ್ವಳಯಸಕ್ರಾ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು:
ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್, ಹರೊಸ ಸುಂಖರಾ ೩ (ಹಳರಯ ಸುಂಖರಾ ೨೧೧, ಗ್ರೊೋಕಲ್ ದಯಸ್ ಪ್ಯಲಟಿನ್ುಂ, ಅಪಪರ್ ಪ್ಯಾಲ್ರೋಸ್ ಆರ್ಿಡ್ಿ,
ಬಳಯಾರಿ ರಸರತ, ಸದಯಶವನ್ಗರ- ೫೬೦೦೮೦
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ಹುಂತ ೩:
ಒುಂದುವರೋಳರ ನ್ಸಮಗ್ರ ಸಿಕಾ ಪರಿಹಯರದ ಕುರಿತು ನ್ಸಮಗ್ರ ಇನ್ೊು ಅಸಮಯಧಯನ್ರ್ವದದರರ, ನ್ಮಮ ಮುಖಾ ಗ್ಯಾಹಕ ಸರೋವಯ
ಅಧಿಕ್ಯರಿ (ರ್ವರ್ವಯನ್ ಪ್ತ ಜರೊೋಸರ) ಅವರಿಗ್ರ head.customercare@capitalfloat.com ನ್ಲಿಲ ಬರರದು
ತಿಳಿಸಿ.
ದೊರವಯಣಿ : ೦೮೦ ೨೩೦೮೧೮೦೦
ಪತಾ/ಕ್ರೊರಿಯರ್: ನ್ಸೋವು ನ್ಸಮಮ ಸುಂದರೋಹಗಳನ್ುು ಪತಾ/ಕ್ರೊರಿಯರ್ ಮೊಲಕ ಈ ರ್ವಳಯಸಕ್ರಾ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್
ಫ್ಲೋಟ್, ಹರೊಸ ಸುಂಖರಾ ೩ (ಹಳರಯ ಸುಂಖರಾ ೨೧೧, ಗ್ರೊೋಕಲ್ ದಯಸ್ ಪ್ಯಲಟಿನ್ುಂ, ಅಪಪರ್ ಪ್ಯಾಲ್ರೋಸ್ ಆರ್ಿಡ್ಿ, ಬಳಯಾರಿ ರಸರತ,
ಸದಯಶವನ್ಗರ- ೫೬೦೦೮೦

© ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಫರೈನಯನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವರೋಟ್ ಲಿಮಿಟರಡ್

ಹುಂತ ೪:
ಒುಂದುವರೋಳರ ಮೆೋಲಿನ್ಸುಂದ ಸಿಕಾ ಪರಿಹಯರದ ಕುರಿತು ನ್ಸಮಗ್ರ ಇನ್ೊು ಅಸಮಯಧಯನ್ರ್ವದದರರ, ನ್ಮಮ ನರೊೋಡಲ್
ಅಧಿಕ್ಯರಿ compliance@capitalfloat.com ರಲಿಲ (ಆಕ್ಯುಂಕ್ಷ ಸಿುಂಗ್)/ಕುುಂದುಕ್ರೊರತರಗಳ ಪರಿಹಯರ
ಅಧಿಕ್ಯರಿ (ಯು. ಭ್ರತ್ ಕುರುಪ್) ಅವರಿಗ್ರ compliance@capitalfloat.com ರಲಿಲ ಬರರದು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ದೊರವಯಣಿ: ೦೮೦-೨೩೦೮೧೮೦೦
ಪತಾ/ಕ್ರೊರಿಯರ್: ನ್ಸೋವು ನ್ಸಮಮ ಸುಂದರೋಹಗಳನ್ುು ಪತಾ/ಕ್ರೊರಿಯರ್ ಮೊಲಕ ಈ ರ್ವಳಯಸಕ್ರಾ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್
ಫ್ಲೋಟ್, ಹರೊಸ ಸುಂಖರಾ ೩ (ಹಳರಯ ಸುಂಖರಾ ೨೧೧, ಗ್ರೊೋಕಲ್ ದಯಸ್ ಪ್ಯಲಟಿನ್ುಂ, ಅಪಪರ್ ಪ್ಯಾಲ್ರೋಸ್ ಆರ್ಿಡ್ಿ, ಬಳಯಾರಿ ರಸರತ,
ಸದಯಶವನ್ಗರ- ೫೬೦೦೮೦

ಒುಂದುವರೋಳರ ಕ್ಯಾಪ್ತಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ನ್ಸಮಮ ದೊರು/ಸಮಸರಾಯನ್ುು ಒುಂದು ತಿುಂಗಳರೊ ಳಗ್ಯಗಿ ಪರಿಹಯರ ನ್ಸೋಡದರೋ ಇದದಲಿಲ,
ಈ ಕ್ರಳಗಿನ್ ರ್ವಳಯಸಕ್ರಾ ಮೆೋಲಮನ್ರ್ವ ಸಲಿಲಸಬಹುದು.
ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
ಗ್ಯಾಹಕ ಶಕ್ಷಣ ಮತುತ ಸುಂರಕ್ಷಣಯ ಇಲ್ಯಖರ
ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾುಂಕ್ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಯಯ
೧೦/೩/೮, ನ್ೃಪತುುಂಗ
ರಸರತ ಬರುಂಗಳೊರು -೫೬೦೦೦೧
ದೊರವಯಣಿ : ೦೮೦-೨೨೧೮೦೫೦೧
ಇಮೆೋಲ್ :
cms.cepcbengaluru@rbi.o
rg.i n
ಅಥವಯ
ಒುಂಬುಡಿಮನ್ - ಎನ್ಸಬಎಫ್ಸಿ,
ಉಸುತವಯರಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿ
ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾುಂಕ್ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಯಯ
ಫ್ೋಟ್ಿ ಗ್ಯಲಸಿಸ್,
ಚರನರುೈ - ೬೦೦ ೦೦೧
ದೊರವಯಣಿ ಸುಂಖರಾ: ೦೪೪- ೨೫೩೯೫೯೬೪

ಇಮೆೋಲ್ :
nbfcochennai@rbi.org.in
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