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குறை நிவர்த்தி
கைொள்றை
நிறுவனம் முழுதும் வொடிக்றையொளர் அறனவருக்கும் க ொருந்தும்
இந்த ஆவணம் வொடிக்றையொளர் குறைைறள
கதொடர் ொன உள் கைொள்றைறய விவொிக்ைிைது
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றையொள்வது

முறையொன சேறவ வழங்ைல் மற்றும் மறுஆய்வு க ொைிமுறையின் மூலம் வொடிக்றையொளர் புைொர்
நிைழ்வுைறள குறைப் து மற்றும் அவர்ைள் குறைைறள உடனடியொை நிவர்த்தி கேய்வறத
கைொள்றை சநொக்ைமொைக் கைொண்டுள்ளது.
1. உள் நறடமுறைைள்
a. நீங்ைள் புைொர் கேய்ய விரும் ினொல், நொங்ைள் உங்ைளுக்குச் கேொல்சவொம்:
i. கேய்யும் முறை
ii. புைொர் அளிக்ைக்கூடிய இடம்
iii. யொருக்கு புைொர் அளிக்ை முடியும்.
iv. எப்ச ொது திறல எதிர் ொர்க்ைலொம்.
v. நிவர்த்திக்கு யொறை அணுை சவண்டும்.
vi. விறளவு குைித்து நீங்ைள் திருப்தி அறடயவில்றல என்ைொல் என்ன கேய்வது.
b. உங்ைளிடம் ஏசதனும் சைள்விைள் இருந்தொல் எங்ைள் ஊழியர்ைள் உங்ைளுக்கு
உதவுவொர்ைள்.
c. புைொர்ைறள நியொயமொைவும் விறைவொைவும் றையொள்வதற்ைொன விவைங்ைறள எங்கு
ைண்டு ிடிப் து என் றத நொங்ைள் உங்ைளுக்குச் கேொல்சவொம்.
d. உங்ைள் புைொர் எழுத்துப்பூர்வமொை க ைப் ட்டிருந்தொல், ைடிதம் / அஞ்ேல் மூலம் ஒரு
வொைத்திற்குள் உங்ைளுக்கு ஒப்புதல் / திறல அனுப்புவறத உறுதி கேய்சவொம்.
e. எங்ைள் நியமிக்ைப் ட்ட கதொறலச ேி கெல்ப் கடஸ்க் அல்லது வொடிக்றையொளர்
சேறவ எண்ணில் உங்ைள் புைொர் கதொறலச ேியில் ஒளி ைப் ப் ட்டொல், நொங்ைள்
உங்ைளுக்கு ஒரு புைொர் குைிப்பு எண்றண வழங்குசவொம் மற்றும் ஒரு நியொயமொன
ைொலத்திற்குள் முன்சனற்ைம் குைித்து உங்ைளுக்குத் கதொிவிப்ச ொம்.
f. விஷயத்றத ஆைொய்ந்த ிைகு,உங்ைள் புைொர் ைிறடத்த 30 நொட்ைளில், நீங்ைள்
இன்னும் திருப்தியறடயவில்றல என்ைொல் உங்ைள் புைொறை சமலும் எவ்வொறு
எடுத்துக்கைொள்வது என்று உங்ைளுக்குத் கதொிவிப்ச ொம்.
g. எங்ைளிடம் புைொர் அளித்த 30 நொட்ைளுக்குள், நீங்ைள் எங்ைளிடமிருந்து திருப்திைைமொன
திறலப் க ைவில்றல மற்றும் குறைைறளத் தீர்ப் தற்ைொன ிை வழிைறளத் கதொடை
விரும் ினொல், நீங்ைள் ொிேர்வ் வங்ைியின் ச ங்ைிங் அல்லொத வங்ைி சமற் ொர்றவ துறையின்
ிைொந்திய அலுவலைத்தின் க ொறுப் ொளறை அணுைலொம்..
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2. புைொர் அளிக்கும் முறை
சை ிடல் புசளொட் ேிைந்த வொடிக்றையொளர் சேறவ வழங்குவறத சநொக்ைமொைக் கைொண்டுள்ளது
மற்றும் ஒரு வலுவொன மற்றும் திைறமயொன வொடிக்றையொளர் சேறவ தளத்றத உருவொக்குவதில்
கதொடர்ந்து முயன்று வருைிைது. எங்ைள் சேறவைளொல் வொடிக்றையொளர்ைறள மைிழ்விப் சத
சை ிடல் புசளொட்டின் சநொக்ைமொகும். வொடிக்றையொளர் சுயவிவைம், அவர்ைளின் ைல்வியைிவு
நிறல மற்றும் ொதிப்பு ஆைியவற்றைக் ைருத்தில் கைொண்டு, சை ிடல் புசளொட் வொடிக்றையொளர்
புைொர்ைறளத் தூண்டுவதற்ைொன ல்சவறு சேனல்ைறள முன்கூட்டிசய அறடயொளம் ைண்டுள்ளது:
தகவல் ததொழில் நுட்பம் அல் லது சர்வர் ததொடர்பொன அனனத்து புகொர்கள் /சந்ததகங் களுக்கும்
கீழ் க்கண்ட முனைனைப் பின் பை் ைவும் .

நிறல 1 :
கதொறலச ேி: நீங்ைள் எங்ைறள 080 6807 5001 என்ை எண்ணில் அறழக்ைலொம் மற்றும் வொை
நொட்ைளில் ைொறல 9 மணி முதல் மொறல 9 மணி வறையிலும், வொர இறுதி ைொறல 9 மணி முதல்
மொறல 9 மணி வறையிலும் {அைேொங்ை விடுமுறைறயத் தவிர்த்து ) உங்ைள் குறைைறள திவு
கேய்யலொம்.
மின்னஞ்ேல்: நீங்ைள் ின்வரும் மின்னஞ்ேல் ஐடிக்கும் எழுதலொம்: myloan@capitalfloat.com
அஞ்ேல் / கூொியர்: உங்ைள் சைள்விைறள த ொல் / கூொியர் மூலமொை சை ிடல் ப்சளொட்,
புதிய எண் 3 ( றழய 211), சைொைல்தொஸ் ிளொட்டினம், அப் ர் ச லஸ் ஆர்ச்ேர்ட் ,
க ல்லொொி ேொறல, ேதொஷிவ்நைர் 560080 எனும் முைவொிக்கு அனுப் லொம்.

நிறல 2:
சமசல இருந்து நீங்ைள் க றும் தீர்மொனம் உங்ைள் திருப்திக்குொியதொை இல்லொவிட்டொல்,
தயவுகேய்து புைொர்ைறள நிர்வொை குழுவிற்கு (சமலொளர் - வொடிக்றையொளர் சேறவைள்)
customerervice@capitalfloat.com இல் எழுதுங்ைள்.
கதொறலச ேி: 080 23081800
அஞ்ேல் / கூொியர்: உங்ைள் சைள்விைறள த ொல் / கூொியர் மூலமொை சை ிடல் ப்சளொட்,
புதிய எண் 3 ( றழய 211), சைொைல்தொஸ் ிளொட்டினம், அப் ர் ச லஸ் ஆர்ச்ேர்ட் ,
க ல்லொொி ேொறல, ேதொஷிவ்நைர் 560080 எனும் முைவொிக்கு அனுப் லொம்.

நிறல 3:
நீங்ைள் க றும் தீர்மொனத்தில் இன்னும் அதிருப்தி இருந்தொல், நீங்ைள் எங்ைள் குறை தீர்க்கும்
அதிைொொிைளுக்குதனலவர், வொடிக்னகைொளர் தசனவக்கு (விவிைன் பி. த ொஷி)

head.customercare@capitalfloat.com இல் எழுதலொம்.
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கதொறலச ேி: 080 23081800

அஞ்ேல் / கூொியர்: உங்ைள் சைள்விைறள த ொல் / கூொியர் மூலமொை சை ிடல் ப்சளொட்,
புதிய எண் 3 ( றழய 211), சைொைல்தொஸ் ிளொட்டினம், அப் ர் ச லஸ் ஆர்ச்ேர்ட் ,
க ல்லொொி ேொறல, ேதொஷிவ்நைர் 560080 எனும் முைவொிக்கு அனுப் லொம்.
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நிறல 4:
சமசல குைிப் ிட்ட இடத்திலிருந்து நீங்ைள் க றும் தீர்மொனத்தில் இன்னும் அதிருப்தி
அறடந்தொல், நீங்ைள் (ஆகான்ஷா சிங் )/ ிைதொன குனைதீர்ப்பு அலுவலர் (யூ. பரத்
குரூப் )- ஐத்ததொடர்புதகொள் ள compliance@capitalfloat.com ஐ அணுகலொம் .
கதொறலச ேி: 080 23081800
அஞ்ேல் / கூொியர்: உங்ைள் சைள்விைறள த ொல் / கூொியர் மூலமொை சை ிடல் ப்சளொட்,
புதிய எண் 3 ( றழய 211), சைொைல்தொஸ் ிளொட்டினம், அப் ர் ச லஸ் ஆர்ச்ேர்ட் ,
க ல்லொொி ேொறல, ேதொஷிவ்நைர் 560080 எனும் முைவொிக்கு அனுப் லொம்.

புைொர் / தைைொறு ஒரு மொத ைொலத்திற்குள் சை ிடல் ப்சளொட் மூலம் தீர்க்ைப் டொவிட்டொல், நீங்ைள்
ைீசழயுள்ள முைவொிக்கு முறையிடலொம்.
அலுவலர் க ொறுப் ொன நுைர்சவொர் ைல்வி மற்றும் ொதுைொப்பு கேல் க ொறுப்பு அலுவலர்
இந்திய ொிேர்வ் வங்ைி 10/3/8, நிருப்துங்ைொ ேொறல க ங்ைளூரு -560 001
கதொறலச ேி: 080 - 2218 0501 மின்னஞ்ேல்: cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
அல்லது
தி ஒம்புட்ஸ்சமன் – என் எப் ி ேி (NBFC0,
க ொறுப் ொளர், இந்திய ொிேர்வ் வங்ைி ச ொர்ட் ைிளொேிஸ்,
கேன்றன 600 001
கதொறலச ேி எண்: 044 - 25395964 மின்னஞ்ேல்: nbfcochennai@rbi.org.in
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