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ഫെയർ
പ്രാക്ിട സിസ്
ക ാഡ്
എന്റർപ്പ്രസ് പ്ൈഡ്- മുഴുൈൻ
മ്പനിക്ുും ബാധ മാണ്
ട
ഫെയർ പ്രാക്ീസ്
ക ാഡ് ഉരകയാക്താക്ൾക്് നൽ
സാമ്പത്തി
സൗ ര്യങ്ങഫെയുും കസൈനങ്ങഫെയുും
സുംബന്ധിച്ച് യാരിറ്റൽ കലാട് രിന്തുടര്ുന്ന
നടരടി ഫെക്ുറിച്ച് െലപ്രദമായ അൈകലാ നും
ഉരകയാക്താക്ൾക്് നൽ ുന്നു.
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ുന്ന

1.ആമുഖം
ആർബിഐ(RBI) സർക്ുലറിന് അനുസൃതമായി ഡിഎൻബിആർ(DNBR)
(രിഡി)(PD) സിസി.നമ്പർ(CC).054/03.10.119/2015-16 തീയതി 1st
ജൂപ്ല 2015 (“മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ”), ബാങ്ിുംഗ് ഇതര് ധന ാര്യ
മ്പനി ൾക്് നൽ ുന്നൈ (എൻ ബി എെ് സി ൾ)(NBFCs),
യാര്കലാട്ട് െിനാൻഷ്യൽ സർൈീസസ് പ്പ്രൈറ്റ് ന്ഫറ ബിസിഫനസ്സ്
ട കബാർഡ് ഒര്ു ഫെയർ പ്രാക്ീസ്
ട
ഫെക്ിട നായി ഡയറക്ർ
ക ാഡ്
സവീ ര്ിച്ചു ( യാരിറ്റൽ കലാട്).ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ ഫെയ്ത എൻബി
ട
എെ്സി ൾക്ായുള്ള(NBFC) ഫെയർ പ്രാക്ീസ്
ക ാഡിനായുള്ള മാർ
ഗ്ഗനിർകേശങ്ങെുമായി ഫരാര്ുത്തഫെടുന്നതാണ് െുൈഫടയുള്ള ഫെയർ
ട
പ്രാക്ീസ്
ക ാഡ്. കനര്ഫത്തയുള്ള നയും 2021 ഓഗസ്റ്റ് 25 ന് കബാർഡ്
അുംഗീ ര്ിച്ചിര്ുന്നു.
മ്പനിയുഫട ബിസിനസ്സ് നിലൈിലുള്ള
നിയമരര്മായ, ഫറഗുകലറ്ററി ആൈശയ ത ൾക്നുസൃതമായി നടത്തുും,
ാര്യക്ഷമത, ഉരക ാക്തൃ-ഓറിയന്കറഷ്ൻ, ക ാർെകററ്റ് ര്ണും
തതവങ്ങൾ എന്നിൈയിൽ പ്ശദ്ധ ക പ്രീ ര്ിക്ുും.
ൂടാഫത,
മ്പനി
ട
അതിന്ഫറ പ്രൈർത്തനത്തിൽ ഈ ഫെയർ പ്രാക്ീസ്
ക ാഡ് രാലിക്ുും,
അൈയുഫട പ്രധാന ഘട ങ്ങൾ ഇനിെറയുന്നൈയാണ്:

2 ലക്ഷ്യങ്ങൾ





ഉരക ാക്താക്െുമായി ഇടഫരടുകമ്പാൾ അൈർക്് നയായും
ഉറൊക്ുന്നതിന്;
ഞങ്ങെുഫട സാമ്പത്തി
ഉൽെന്നങ്ങെുും കസൈനങ്ങെുും
അടിസ്ഥാനമാക്ി അറിൈുള്ള തീര്ുമാനങ്ങൾ കനടാൻ
ത ാക്ു ; അതിഫനാെും
ഉരക ാക്താക്ഫെ പ്രാപ്ര്
ഉരക ാക്തൃ സുംതൃപ്ിത ഉറൊക്ുന്നതിനുും.

3 വായ്പയ്ക്ും തുടരകനടപടികൾ്ുമായ്ുള്ള അദ്ദപക്ഷ്




ാൈിയിൽ ഉരകയാക്താക്ൾക്് നൽ ുന്ന ൈായ്പാ അകരക്ഷാ
കൊമു െിൽ അൈയക്തതയ്ക്് ൈഴിഫയാര്ുക്ാഫത
ആൈശയമായ ൈിൈര്ങ്ങൾ ഉൾഫെടുന്നു, (അതിനാൽ മറ്റ് എൻ
ദ നും ഫെയ്യുന്ന നിബന്ധന െുമായി
ബിഎെ്സി ൾ(NFBCs) ൈാഗ്ാ
ടും ൈാങ്ങുന്നയാൾക്് അർത്ഥൈത്തായ താര്തമയും ഫെയ്യാനുും
സവകമധയാലുും സവതപ്ന്തൈുമായുും തീര്ുമാനും എടുക്ാൻ
ഴിയുും). സാമ്പത്തി
സൗ ര്യും ല ിക്ുന്നതിന്
സമർെികക്െ ആൈശയമായ കര്ഖ ൾ ൈായ്പ അകരക്ഷാ
കൊമിൽ ൈയക്തമായി സൂെിെിക്ുന്നു
എല്ലാ ൈായ്പാ അകരക്ഷ െുഫടയുും ര്സീത് അുംഗീ ര്ിക്ുന്ന
ഒര്ു സുംൈിധാനും
മ്പനി സവീ ര്ിച്ചു.

4 വായ്പാ മൂലയനിർണ്ണയ്വും നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും


ൈായ്പാ അകരക്ഷ ൾ
മ്പനിയുഫട മൂലയനിർണ്ണയ
മാനദണ്ഡങ്ങെനുസര്ിച്ചു രര്ിഗണിക്ു യുും
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ൈിലയിര്ുത്തു യുും ഫെയ്യുും
ൂടാഫത അതിനനുസര്ിച്ച്
സാമ്പത്തി
സൗ ര്യൈുും നൽ ുും. അുംഗീ ര്ിച്ച ൈായ്പയുഫട
ൈിശദാുംശങ്ങെുും അതിൽ സജ്ജമാക്ിയിര്ിക്ുന്ന
നിബന്ധന െുും ൈയൈസ്ഥ െുും ഉൾഫെടുന്ന ഒര്ു ഔകദയാഗി
ൈിജ്ഞാരനും അുംഗീ ൃത
ത്ത് ൈഴി കര്ഖാമൂലും
ഉരക ാക്താൈിന് നൽ ുും, അതിൽ ൈാർഷ്ി
രലിശനിര്ക്ുും
അതിന്ഫറ അകരക്ഷയുും ഉൾഫെടുന്നു. ഇതിനുരുറഫമ പ്ൈ ി
തിര്ിച്ചടൈ്, ഫെക്് / നാച്ച് അരമാന ൊർജു ൾ, ക ാസ്റ്റ്
കപ്രാസസ്സിുംഗ് െീസ്, പ്രീകരയ്ഫമന്റ് ൊർജു ൾ എന്നിൈക്ുള്ള
ശിക്ഷാര്്ഹമായ രലിശ അധി ാര്രപ്തത്തിലുും ൈായ്പാ
ര്ാറിലുും ൈയക്തമായ നിബന്ധന െിൽ രര്ാമർശിക്ുന്നു. ഈ
നിബന്ധന െുും ൈയൈസ്ഥ െുും ഉരക ാക്താൈ്
സവീ ര്ിച്ചതിന്ഫറ ഫറകക്ാർഡ്
മ്പനി സൂക്ഷിക്ുും.
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മ്പനി ൈായ്പ ൈിതര്ണും ഫെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ൈായ്പാ
ര്ാറു െുഫടയുും അനുബന്ധ എൻകലാസറു െുഫടയുും ഒര്ു
ര ർെ് ഉരക ാക്താൈിന് നൽ ണും.

5 വായ്പകളുടട വിതരണവും നിബന്ധനകളിലും വയവസ്ഥകളിലും
മാറ്റങ്ങളും.






ൈിതര്ണ ൈയൈസ്ഥ, രലിശനിര്ക്്, കസൈന നിര്ക്ു ൾ,
പ്രീകരയ്ഫമന്റ് ൊർജു ൾ എന്നിൈയുൾഫെഫട
നിബന്ധന െിലുും ൈയൈസ്ഥ െിലുും എഫന്തങ്ിലുും മാറ്റും
ൈര്ുത്തിയാൽ
മ്പനി അതിന്ഫറ എല്ലാ ൈായ്പക്ാർക്ുും
കനാട്ടീസ് നൽ ുും. ഫറഗുകലറ്ററി അകതാറിറ്റിയുഫട
നിർകേശമനുസര്ിച്ചു മാപ്തകമ രലിശനിര്ക്ു െിലുും
ൈിലയിലുും മാറ്റങ്ങൾ ൈര്ി യുള്ളു എന്ന്
മ്പനി ഉറൊക്ുും.
ഇക്ാര്യത്തിൽ അനുകയാജയമായ ഒര്ു ൈയൈസ്ഥ ൈായ്പ
ര്ാറിൽ ഉൾഫെടുത്തിയിട്ടുെ്.
തിര്ിച്ചുൈിെിക്ാനുും / കരയ്ഫമന്റ് അഫല്ലങ്ിൽ പ്ര ടനും
തവര്ിതഫെടുത്താനുമുള്ള തീര്ുമാനും ൈായ്പാ
ര്ാറിനു
ീഴിലുും അതിനു കയാജിക്ുന്നതായിര്ിക്ുും.
മുഴുൈൻ
ുടിശ്ശി യുും തിര്ിച്ചടയ്ക്ുകമ്പാകഴാ അഫല്ലങ്ിൽ
ഏഫതങ്ിലുും നിയമാനുസൃതമായ അൈ ാശത്തിന്
ൈികധയമായി
ുടിശ്ശി യുള്ള ൈായ്പയുഫട തിര്ിച്ചറിൈികലാ
അഫല്ലങ്ിൽ
ടും ൈാങ്ങുന്നൈർഫക്തിഫര്
മ്പനിക്്
ഉൊകയക്ാൈുന്ന മകറ്റഫതങ്ിലുും ഫലയിമിനുള്ള
അൈ ാശതികലാ
മ്പനി മുഴുൈൻ ഫസ യൂര്ിറ്റി െുും
രുറത്തുൈിടുും. പ്രതിപ് ിയ ഫെയ്യാനുള്ള അത്തര്ും അൈ ാശും
ൈിനികയാഗിക്ണഫമങ്ിൽ, അൈകശഷ്ിക്ുന്ന
ഫലയിമു ഫെക്ുറിച്ചുും പ്രസക്തമായ ഫലയിും
തീർൊക്ഫെടുന്നതുൈഫര് / രണമടയ്ക്ുന്നതുൈഫര്
ഫസ യൂര്ിറ്റി ൾ നിലനിർത്താൻ
മ്പനിക്് അൈ ാശമുള്ള
ൈയൈസ്ഥ ഫെക്ുറിച്ചുും മുഴുൈൻ ൈിൈര്ങ്ങകൊഫട ൈായ്പക്ാര്ന്
കനാട്ടീസ് നൽ ുും.

6 ടപാതുവായ്വ


ൈായ്പാ
ര്ാറിന്ഫറ നിബന്ധന െിലുും ൈയൈസ്ഥ െിലുും
നൽ ിയിട്ടുള്ള ഉകേശയങ്ങൾ ഒഴിഫ
ഉരക ാക്താൈിന്ഫറ
ാര്യങ്ങെിൽ ഇടഫരടുന്നതിൽ നിന്ന്
മ്പനി
ൈിട്ടുനിൽക്ുും(അഫല്ലങ്ിൽ മുമ്പ് ഉരക ാക്താൈ് രറയാത്ത
രുതിയ ൈിൈര്ങ്ങൾ
മ്പനിയുഫട പ്ശദ്ധയിൽ ഫരഫട്ടങ്ിൽ
മാപ്തും).



ലിുംഗക ദും, ൈുംശും, ജാതി, മതും, സമൂഹും, മതും എന്നിൈയുഫട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ൈായ്പാ അകരക്ഷ െിൽ
മ്പനി ൈികൈെനും
ാണിക്ില്ല.

©CapFloat Financial Services Private Limited

4

ൈായ്പ അക്ൗെ് പ് മാറുന്നതിനായി ൈായ്പക്ാര്നിൽ
നിന്ന് അ യർത്ഥന സവീ ര്ിച്ചാൽ, സമ്മതും അഫല്ലങ്ിൽ
മഫറ്റഫന്തങ്ിലുും - അതായത്,
മ്പനിയുഫട എതിർെ്,
എഫന്തങ്ിലുും ഉഫെങ്ിൽ
ഏഫതങ്ിലുും അ യർത്ഥന സവീ ര്ിച്ച തീയതി മുതൽ 21
ദിൈസത്തിനുള്ളിൽ ൈായ്പക്ാര്ഫന അറിയിക്ുും. അത്തര്ും
പ് മാറ്റും
ബാധ മായ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി സുതാര്യമായ
ര്ാർ ൈയൈസ്ഥ ൾ അനുസര്ിച്ചായിര്ിക്ുും.


ുടിശ്ശി ൈീഫെടുക്ുന്നതുമായി ബന്ധഫെട്ട്, ഫറഗുകലറ്ററി
ക ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്നുസൃതമായി
അകതാറിറ്റി നിഷ്ർ
അത് നടെിലാക്ുും.
മ്പനി ഉരക ാക്താൈിഫന അനാൈശയമായി
ഉരപ്ദൈിക്ര്ുത്, ൂടാഫത ഉരക ാക്താക്െുമായി ഉെിതമായ
ര്ീതിയിൽ ഇടഫരടുന്നതിന് അതിന്ഫറ ജീൈനക്ാർക്് മതിയായ
രര്ിശീലനും ല ിച്ചിട്ടുഫെന്ന് ഉറൊക്ു യുും ഫെയ്യുും.
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7 പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
മ്പനിക്് അുംഗീ ൃത രര്ാതി രര്ിഹാര് നയമുെ്, അത്
ഫൈബ്പ്സറ്റിൽ സ്ഥാരിച്ചിട്ടുെ്.
ഒര്ു െസ്റ്റ് ഫലൈൽ രര്ാതി രര്ിഹാര് സുംൈിധാനമായി
ഉരക ാക്തൃ രര്ാതി ഫഹൽെ്പ്ലൻ നമ്പർ ഉെ്.

മ്പനിയുഫട

മ്പനിക്് ഒര്ു

ഉരക ാക്താക്െിൽ നിന്ന് രര്ാതി ൾ സവീ ര്ിക്ുന്നതിനുും
രര്ിഹര്ിക്ുന്നതിനുമായി
മ്പനി നിയമിച്ച പ്രിൻസിെൽ
കനാഡൽ ഓെീസറാണ് മിസ് ആ ാൻഷ്ാ സിുംഗ്.
കനാഡൽ ഓെീസറുമായി ബന്ധഫെടാനുള്ള ൈിശദാുംശങ്ങൾ താഫഴ
രറയുന്നു:
മിസ് ആ ാൻഷ്ാ സിുംഗ്
ഫഹഡ് ക ാര്ഫെഫയൻസ്
യാര്കലാട്ടു െിനാൻഷ്യൽ ഫസർൈിസ്സ് പ്പ്രൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ്,
കഗാ ൽദാസ് പ്ലാറ്റിനും, രുതിയ നമ്പർ. 3
(രഴയ നമ്പർ. 211), അെർ രാലസ്
, ഫബല്ലാര്ി കറാഡ്, സദാശിൈ നഗർ,
ഫബുംഗെൂര്ു – 560080
മെയിൽ ഐഡി – aakanksha.a@capitalfloat.com
കൊൺ:+91 999991491
മ്പനിയുഫട കസൈനങ്ങഫെക്ുറികച്ചാ /ഉൽെന്നഫത്തക്ുറികച്ചാ
കലശും/രര്ാതി ഉള്ള ഉരക ാക്താക്ൾക്് ഉടനടി രര്ിഹാര്ും
ാണുന്നതിന് കനാഡൽ ഓെീസർക്് കര്ഖാമൂലും അറിയിക്ാും.
തുടർന്നുള്ള ഓകര്ാ മീറ്റിുംഗിലുും ല ിച്ച രര്ാതി െുഫട
പ്ഹപ്ലറ്റു െുും രര്ിഹാര്ങ്ങെുും അൈര്ുഫട
ട കബാർഡിന് കനാഡൽ
അൈകലാ നത്തിനായി ഡയറക്ർ
ഓെീസർ നൽ ുും.
മ്പനി നൽ

ത ഫല്ലങ്ിൽ,
ിയ ഫറസലയൂഷ്നിൽ ഉരകയാക്താക്ൾ തൃപ്ര്

അൈർ തുടർന്ന് സമീരികക്െൈ:
െുമതലയുള്ള
ഓെീസർ,
പ്രാകദശി
ഓെീസ്,
ഉരക ാക്തൃ ൈിദയാ യാസ, സുംര്ക്ഷണ
ഫസൽ, റികസർൈ് ബാങ്് ഓെ് ഇന്തയ,
©CapFloat Financial Services Private Limited

6

10/3/8, നൃരതുങ്ങാ കറാഡ്,
ഫബുംഗെൂര്ു,

ർണാട

560001ഫടലികൊൺ നമ്പർ:
080 -2218 0501
ഇഫമയിൽ:
cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
അഫല്ലങ്ിൽ
സ ാൻ – എൻ
ദി ഓുംബുഡ്്മ
ബിഎെ് സി(NFBC), ൊർജിൽ
ഉള്ള ഓെിസർ,
റികസർൈ് ബാങ്് ഓെ് ഇന്തയ
കൊർട്ട് ഗ്ലാസിസ്,
ഫെപ്ന്ന 600 001
ഫടലികൊൺ നമ്പർ: 044 25395964 ഇഫമയിൽ:
nbfcochennai@rbi.org.in

8 കമ്പനി ഈടാ്ുന്ന പലിശനിര്ുകളുടട നിയ്ന്ത്രണങ്ങൾ






രലിശ നിര്ക്്, കപ്രാസസ്സിുംഗ് െീസ്, മറ്റ് നിര്ക്ു ൾ
എന്നിൈ നിർണ്ണയിക്ുന്നതിന് ഉെിതമായ ആന്തര്ി
തതവങ്ങെുും നടരടിപ് മങ്ങെുും
മ്പനി നിർകേശിച്ചിട്ടുെ്.
െെു െുഫട ൈില, മാർജിൻ, റിസ്് ക പ്രീമിയും മുതലായ
പ്രസക്തമായ ഘട ങ്ങൾ
ണക്ിഫലടുതാണു
മ്പനി
രലിശ നിര്ക്് മാതൃ
സവീ ര്ിച്ചത്.
ൂടാഫത
ഫറഗുകലറ്ററി പ്ഗഡ് പ്ലനു ൾക്് അനുസൃതമായ
ൈായ്പ ൾക്ുും അഡവാൻസു ൾക്ുും ഈടാകക്െ രലിശ
നിര്ക്് നിർണ്ണയിച്ചു. രലിശ നിര്ക്ുും ൈിൈിധ തര്ും
ഉരക ാക്താക്െിൽ നിന്ന് ൈയതയസ് ത രലിശ നിര്ക്്
ഈടാക്ുന്നതിനുള്ള റിസ്ിക ന്ഫറയുും യുക്തിയുഫടയുും
നിലൈാര്ത്തിനുള്ള സമീരനൈുും അനുമതി
ത്തിൽ
ൈയക്തമായി ആശയൈിനിമയും നടത്തുും.
രലിശ നിര്ക്ു െുും അര ടസാധയത െുഫട
കപ്ഗകഡഷ്നുള്ള സമീരനൈുും മ്പനിയുഫട
ഫൈബ്പ്സറ്റിൽ ല യമാക്ുും. രലിശ നിര്ക്ു െിൽ മാറ്റും
ൈര്ുകമ്പാഫഴല്ലാും ഫൈബ്പ്സറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീ ര്ിച്ച
ൈിൈര്ങ്ങൾ അര്കഡറ്റ് ഫെയ്യുും.
ആശയൈിനിമയും നടത്തുന്ന രലിശ നിര്ക്്
എല്ലായ്കൊഴുും ൈാർഷ്ി നിര്ക്് ആയിര്ിക്ുും, അതുൈഴി
അക്ൗെിൽ നിന്ന് ഈടാക്ുന്ന ൃതയമായ നിര്ക്ു ഫെ
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ുറിച്ച് ഉരക ാക്താൈിന് അറിയാും.

9 കമ്പനി ധനസഹായ്ം നൽകിയ് ഹഹദ്ദപാടതദ്ദ്റ്റഡക
ആസ്ിത കളുടട പുനർവിനിദ്ദയ്ാഗം

ഉരക ാക്താൈുമായുള്ള ൈായ്പാ
ര്ാറിൽ
മ്പനിക്് ബിൽറ്റ് ഇൻ റീപ് ൈശാൈ ാശും ഉെ്, അത് നിയമരര്മായി നടെിലാക്ാൻ
ഴിയുും.
ൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറൊക്ാൻ, ൈായ്പാ
ര്ാറിഫല
നിബന്ധന െിലുും ൈയൈസ്ഥ െിലുും താഫഴ ഫ ാടുത്തിര്ിക്ുന്നൈ
സുംബന്ധിച്ച ൈയൈസ്ഥ ൾ അടങ്ങിയിര്ിക്ുന്നു:
 പ് ൈശഫെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അറിയിെ്
ാലയെൈ്;
 അറിയിെ്
ാലയെൈ് ഒഴിൈാക്ാൻ
ഴിയുന്ന സാഹെര്യങ്ങൾ;
 സുര്ക്ഷ പ് ൈശഫെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടരടിപ് മും;
 ഫസ യൂര്ിറ്റിയുഫട ൈിൽരന / കലലും ഫെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി
ൈായ്പ തിര്ിച്ചടയ്ക്ുന്നതിന് ൈായ്പക്ാര്ന് നൽ ാനുള്ള
അൈസാന അൈസര്ും സുംബന്ധിച്ച ൈയൈസ്ഥ;




ടും ൈാങ്ങുന്നയാൾക്് ൈീെുും രണും നൽ ുന്നതിനുള്ള
നടരടിപ് മും ൂടാഫത
ൈസ്ുത ൈിൽരന / കലലും ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള നടരടിപ് മും.

ട
10 ടെയ്ർ ന്ത്പാക്ീസക
ദ്ദകാഡിനകടെ ഭാഷയ്ും ആശയ്വിനിമയ്വും:

ട
ഫെയർ പ്രാക്ീസ്
ക ാഡ് അൈകലാ നും ഫെയ്യു യുും ാലാനുസൃതമായി
അര്കഡറ്റ് ഫെയ്യു യുും കബാർഡിന്ഫറ അുംഗീ ാര്ത്തിനായി സമർെിക്ു യുും
ഫെയ്യുും. അുംഗീ ൃത കരാെിസി മ്പനിയുഫട ഫൈബ്പ്സറ്റിൽ സ്ഥാരിക്ു യുും
അത് ബന്ധഫെട്ടൈര്ുഫട ൈിൈര്ങ്ങൾക്ായി ൈിൈിധ പ്രാകദശി
ാഷ് െിൽ
ല യമാക്ു യുും ഫെയ്യുും.
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