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సదభ్యాసాల నియమావళి
మొత్త ం కంపెనీ అంత్టయ ఎంటర్పెజ్
రై వ్ాాప్త ంగా
వర్తతసత ్ంది
ఈ సదభ్యాసాల నియమావళి, క్ాాపిటల్ ఫ్లో ట్ చే కసట మర్ో కు అందించబడే ఆర్తిక
సౌకర్ాాలు మర్తయు సేవలకు సంబంధించి ఆచర్తంచబడే అభ్యాసాల యొకక
సమర్ివంత్మైన సమగ్ర సవర్ూప్మున్ అందిసత ్ంద

1. ప్ర్తచయము
బయాంక్ంగ్-యేత్ర్ ఆర్తిక కంపెనీల(ఎన్బిఎఫ్సి)లకు 2015 జూల ర 1 వ తేదీ నాడు విడుదల చేయబడిన
ఆర్.బి.ఐ విసత ృత్ సర్్కులర్్ డి.ఎన్.బి.ఆర్ (పిడి) CC.No.054/03.10.119/2015-16
(“మార్గ దర్శక్ాలు”) కు సంబంధించి, డరర్ెకటర్ో మండలి, క్ాాప్ఫ్లో ట్ ఫెరనానిి యల్ సర్వవసెస్ పెవ్
రై ేట్ లిమిటెడ్
(క్ాాపిటల్ ఫ్లో ట్) క్ొర్కు ఒక సదభ్యాసాల నియమావళిని ఆచర్ణలోనిక్ తీస్కువచిచంది. ఈ క్ంర ది విధంగా
ఆచర్ణలోనిక్ తీస్కుర్ాబడిన విధంగా, సదభ్యాసాల నియమావళి, బయాంక్ంగ్-యేత్ర్ ఆర్తిక కంపెనీల క్ొర్కు
సదభ్యాసాల నియమావళిపెర మార్గ దర్శక్ాలకు అన్గ్ుణంగా ఉంది. బో ర్్ు మున్ప్టి పాలసీని 2021
ఆగ్స్ట 25 వ తేదీన ఆమోదించింది.
ప్రసత ్త్మునన చటట బదధ మైన మర్తయు నిబంధనాయుత్ ఆవశ్ాకత్లకు అన్గ్ుణమైన ర్వతిలో,
సమర్ిత్, కసట మర్ అవగాహన మర్తయు క్ార్పొర్ేట్ ప్ర్తపాలనా సూతారలపెర త్గతనంత్ దృష్ిట సార్తసత ూ
కంపెనీ యొకక వ్ాాపార్ క్ార్ాకలాపాలు నిర్వహంచబడతాయ. దీనిక్ అదనంగా, కంపెనీ తాన్ ప్ని
చేసే విధానములో సదభ్యాసాల నియమావళి ప్టో కటటటబడిని కలిగత ఉంటటంది, దానియొకక ముఖ్ా
మూల అంశాలు ఈ క్ంర ది విధంగా ఉనానయ:
2.



ఉదేేశాాలు
త్న కసట మర్ో తో వావహర్తంచ్నప్పొడు సదభ్యాసాల ఆచర్ణన్ చూస్క్ొన్ట;
తలియజేయబడిన నిర్ణయాల ఆధార్ంగా మా ఆర్తిక ఉత్ొత్త
త లు మర్తయు సేవలన్
ప ందేలా కసట మర్ో కు వీలు కలిగతంచ్ట; మర్తయు



3.


కసట మర్ సంత్ృపిత ని నిర్ాధర్తంచ్క్ొన్ట.

ఋణమునకు దర్ఖ్ాస్త మర్తయు ప్రక్య
ర
చేయు విధానము
సంభ్యవా భ్యవి కసట మర్ో కు జార్వ చేయబడే ఋణ దర్ఖ్ాస్త ఫార్ములు ఎటటవంటి సంధిగ్ధత్కు
మార్ాగనిన ఏర్ొర్చకుండా అవసర్మైన సమాచార్మున్ కలిగత ఉంటయయ, (త్దావర్ా ఇత్ర్
బయాంక్ంగ్-యేత్ర్ ఆర్తిక సంసి లు అందించే షర్త్తలు మర్తయు నిబంధనలతో అర్ివంత్మైన
ర్వతిలో పల లిచ చూస్క్ోవచ్చ మర్తయు ఋణగ్రహీత్ ఒక సవచఛంధ మర్తయు సేవచాఛయుత్
నిర్ణయానిన

తీస్క్ోవచ్చ).

ఆర్తికసహాయ

సౌకర్ామున్

ప ందడానిక్

గాన్

సమర్తొంచవలసిన ఆవశ్ాక ప్తారలన్ ఋణ దర్ఖ్ాస్త ఫార్ము సొషట ంగా సూచిస్తంది


ఋణ దర్ఖ్ాస్తలు అనినయునూ అందినటట
ో గా తలియజేసే ర్శీద్న్ అందజేసే ఒక వావసి న్
కంపెనీ అలవర్చ్క్ొని ఉంది.
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4. ఋణ ప్ర్తశీలన మర్తయు షర్త్తలు మర్తయు నియమ నిబంధనలు


కంపెనీ యొకక ప్ర్తశీలనా నియమాల ప్రక్ార్ము ఋణ దర్ఖ్ాస్తలు తీస్క్ోబడతాయ మర్తయు
ప్ర్తశీలించబడతాయ మర్తయు త్దన్గ్ుణంగానే ఆర్తికసహాయ సౌకర్ాము అందించబడుత్తంది .
ఆమోదించబడిన ఋణం యొకక మొత్త ము వివర్ాలు, దాని షర్త్తలు మర్తయు నిబంధనలన్
అంద్లో ఏర్ొర్చి, వ్ార్తికంగా వడడు ర్ేటటన్ కలిగతయునన వివర్ాలు మర్తయు దానిక్ చందిన దర్ఖ్ాస్త
ఫార్ముతో సహా ఒక మంజూర్్ లేఖ్ ర్ూప్ములో లిఖిత్ప్ూర్వకంగా తలియజేసత ూ కసట మర్్కు ఒక
అధిక్ార్తక సమాచార్ము జార్వ చేయబడుత్తంది. దానిక్ అదనంగా, ఆలసాప్ప చలిో ంప్పపెర అప్ర్ాధప్ప
వడడు , చకుక/నాాచ్ తిర్సకర్ణ ఛార్వీలు, వాయాల పారసెసింగ్ ర్్స్ము, ముందస్త చలిో ంప్ప ఛార్వీలు
కూడా ప్రతేాక్ంచి మంజూర్్ లేఖ్ మర్తయు ఋణ ఒప్ొంద ప్త్రములో ఎతిత చూప్బడిన ప్దాలతో
కనబర్చబడి ఉంటయయ. ఈ షర్త్తలు మర్తయు నిబంధనలు అనినంటి ప్టో కసట మర్్ అంగవక్ార్ము
యొకక ర్తక్ార్్ున్ కంపెనీ నిర్వహస్తంది.



ఋణం యొకక విత్ర్ణ సమయములో కంపెనీ, కసట మర్్కు ఋణ ఒప్ొంద ప్తారలు
మర్తయు సంబంధిత్ జత్ప్ర్చ్ ప్తారల యొకక ఒక నకలున్ అందజేసత ్ంది.

5. ఋణాల విత్ర్ణ మర్తయు షర్త్తలు మర్తయు నియమ నిబంధనలలో మార్్ొలు


షర్త్తలు

మర్తయు

నిబంధనలలో

ఏదేని

మార్్ొ

ఉననచో

కంపెనీ

త్నయొకక

ఋణగ్రహీత్లందర్తక్ీ నోటీస్న్ ఇస్తంది– అంద్లో ఋణవిత్ర్ణ ష్ెడూాలు, వడడు ర్ేటో ట, సేవ్ా
ఛార్వీలు, ముందస్త చలిో ంప్ప ఛార్వీలు మొదల రనవి ఉంటయయ. విర్్దధ ంగా నిబంధనాయుత్
అధిక్ార్యంతారంగ్ముచే నిర్ేేశంచబడి ఉంటే త్ప్ొ, వడడు ర్ేటోలో మార్్ొలు మర్తయు ఛార్వీలు
భవిషాత్త
త లో మాత్రమే అమలులోనిక్ వచేచటటట
ో గా కూడా కంపెనీ చూస్కుంటటంది. ఋణ
ఒప్ొంద ప్త్రములో ఇంద్కు సంబంధించి త్గతన నిబంధన చేర్చబడి ఉంటటంది.


ఒప్ొందప్త్రము క్ంర ద చలిో ంప్ప లేదా ప్నితీర్్ యొకక ఉప్సంహర్ణ/ పెంప్ప గ్ుర్తంచిన
నిర్ణయము కూడా ఋణఒప్ొంద ప్త్రమునకు అన్గ్ుణంగా ఉంటటంది.



బయక్ీ ఉనన మొతాతలు అనినయునూ తిర్తగత చలిో ంచిన త్ర్ావత్ లేదా ఋణం యొకక మొత్త ం
బయక్ీని వసూలు చేస్కునన త్ర్ావత్, లేదా ఋణగ్రహీత్లపెర కంపెనీక్ ఉండగ్ల ఏవ్ేని ఇత్ర్
క్ెోయము క్ొర్కు ఏదేని చటట బదధ మైన హకుక లేదా బయధాత్న్ బటిట, ధర్ావత్త
త చేయబడిన
ఆస్తలు

అనినంటినీ

కంపెనీ

విడుదల

చేసత ్ంది.

ఒకవ్ేళ

అటటవంటి

హకుకన్

వినియోగతంచ్క్ోవలసి వచిచన ప్క్షములో, మిగతలియునన క్ెోయములు మర్తయు సంబంధిత్
క్ెోయములు ప్ర్తషకర్తంచబడే /చలిో ంచబడే వర్కూ కంపెనీ ఏ ప్ర్తసి త్తల క్ంర ద ధర్ావత్త
త
ఆస్తలన్ నిలుప్పక్ోవలసిన అర్హత్ ఉందో దాని గ్ుర్తంచి ప్ూర్తత వివర్ాలతో సహా ఋణగ్రహీత్కు
నోటీస్ ఇవవబడుత్తంది.
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6. సాధార్ణ విషయాలు


ఋణ ఒప్ొందము యొకక షర్త్తలు మర్తయు నియమ నిబంధనలలో ఇవవబడియునన
ఆవశ్ాకత్ల క్ొర్కు త్ప్ొ (ఇదివర్కు ఋణగ్రహీత్చే వ్ెలోడి చేయబడని క్ొత్త సమాచార్ము
ఏదరనా కంపెనీ దృష్ిటక్ వచిచయుంటే త్ప్ొ) ఋణగ్రహీత్ల వ్ాాపార్ములో కంపెనీ జోకాము
చేస్క్ోకుండా చూస్క్ొంటటంది.



లింగ్ము, జాతి, కులము, వర్గ ము, కమూానిటీ మర్తయు మత్ము ఆధార్ంగా కంపెనీ, ఋణ
దర్ఖ్ాస్తలలో ఎటటవంటి వివక్షనూ చూప్ద్.



ఒకవ్ేళ ఋణం ఖ్ాతాన్ బదిలీ చేయుటక్ెై ఋణగ్రహీత్ న్ండి అభార్ిన అందిన ప్క్షములో,
సమమతి లేదా ఇత్ర్తార అనగా., కంపెనీక్ ఉనన అభాంత్ర్ము, ఏదరనా ఉంటే, అభార్ిన అందిన
తేదీ న్ండి 21 ర్ోజుల లోప్పన ఋణగ్రహీత్కు తలియజేయబడుత్తంది. అటటవంటి బదిలీ,
వర్తతంచ్ చటట మునకు సమమత్మైన ప్దధ తిలో పార్దర్శకమైన ఒప్ొంద షర్త్తలకు లోబడి
ఉంటటంది.



బక్ాయీలు వసూలు చేస్క్ోవడానిక్ సంబంధించి, నియంత్రణాధిక్ార్ యంతారంగ్ముచే
ఏర్ొర్చబడిన మార్గ దర్శక్ాలకు అన్గ్ుణంగా ఆ ప్దధ తి చేప్టట బడుత్తంది. కసట మర్్న్
కంపెనీ అనవసర్ంగా వ్ేధించద్ మర్తయు కసట మర్ో తో సముచిత్మైన తీర్్లో వావహర్తంచేలా
త్న సిబబందిక్ శక్షణనిచేచలా చూస్కుంటటంది.

7. విజఞ ప్త పల ప్ర్తష్ాకర్ వావసి
కంపెనీ, ఆమోదించబడిన ఒక విజఞ పిత ప్ర్తష్ాకర్ వావసి న్ కలిగత ఉంది మర్తయు దానిని కంపెనీ యొకక
వ్ెబ్సెరట్ పెరన ఉంచడమైనది. మొదటి సాియ ఫిర్ాాద్ ప్ర్తష్ాకర్ వావసాి విధానముగా కంపెనీ ఒక
కసట మర్ ఫిర్ాాద్ హెల్ొ ల రన్ నంబర్్న్ కలిగత ఉంది.
కసట మర్ో న్ండి ఫిర్ాాద్లన్ అంద్క్ోవడానిక్ మర్తయు ప్ర్తషకర్తంచడానిక్ గాన్ కంపెనీ శీరమతి
ఆక్ాంక్షా సింగ్ గార్తని ప్రధాన నోడల్ అధిక్ార్తగా హో దా కలిొంచింది.
నోడల్ అధిక్ార్త యొకక సంప్రదింప్ప వివర్ాలు ఈ క్ంర ది విధంగా ఉనానయ:

శీరమతి. ఆక్ాంక్షా సింగ్
హెడ్- క్ాంపిో యెన్్
క్ాాప్ఫ్లో ట్ ఫెరనానిి యల్ సర్వవసెస్ పెవ్
రై ేట్ లిమిటెడ్,
గోకల్దాస్ పాోటినం, క్ొత్త ది నం. 3 (పాత్ది నం. 211),
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అప్ొర్ పాాలస్ ఆర్ాచర్ు్, బళ్ీార్త ర్ోడ్, సదాశవనగ్ర్,
బంగ్ళూర్్ - 560080

మయల్ ఐడి: aakanksha.s@capitalfloat.com ఫల న్: +91
9999914917
కంపెనీ యొకక సేవలు / ఉతాొదన గ్ుర్తంచి విజాఞప్న / ఫిర్ాాద్న్ కలిగతయునన
కసట మర్్ో

వ్ాటి

త్క్షణ

ప్ర్తష్ాకర్ము

క్ొర్క్ెై

లిఖిత్ప్ూర్వకంగా

నోడల్

అధిక్ార్త

గార్తక్

తలియజేయవచ్చ. అంద్క్ోబడిన ఫిర్ాాద్ల యొకక ముఖ్ాాంశాలన్ మర్తయు ప్ర్తష్ాకర్ాలన్
నోడల్ అధిక్ార్త సమీక్ష క్ొర్కు మర్తయు త్దనంత్ర్ం ప్రతి సమావ్ేశ్ములో సమమతి వహంప్ప క్ొర్కు
డరర్ెకటర్ో మండలిక్ అందజేసత ార్్.
ఒకవ్ేళ కంపెనీచే ఇవవబడిన ప్ర్తష్ాకర్ం ప్టో కసట మర్్ో గ్నక సంత్ృపిత వహంచని ప్క్షములో, వ్ార్్
త్ద్ప్ర్త ఈ క్ంర ది వ్ార్తని చేర్్క్ోవచ్చ:
ఆఫీసర్ ఇన్-ఛార్ీ,
పారంతీయ క్ార్ాాలయము,
వినియోగ్దార్్ అవగాహన మర్తయు ర్క్షణ విభ్యగ్ము, ర్తజర్వ
బయాంక్ ఆఫ్ ఇండియా,
10/3/8, నృప్త్తంగ్ ర్ోడ్, బంగ్ళూర్్, కర్ాణటక
560001
టెలిఫల న్: 080-22180397, ఇమయల్:cms.cepcbengaluru@rbi.org.in

టెలిఫల న్ నం: 080 - 2218 0501

లేదా
అంబుడ్్ మన్ – ఎన్.బి.ఎఫ్.సి,
ఆఫీసర్ ఇన్-ఛార్ీ,
ర్తజర్వ బయాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫల ర్ట గేోసిస్, చనెరన
600 001
టెలిఫల న్ నం: 044 - 25395964
ఇమయల్:cms.nbfcochennai@rbi.org.in
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8. కంపెనీచే విధించబడే వడడు ర్ేటో యొకక కరమబదీధకర్ణ


వడడు ర్ేటో ట, పారసెసింగ్ ఛార్వీలు మర్తయు ఇత్ర్ ఛార్వీలన్ నిర్ాధర్తంచ్టక్ెై కంపెనీ, సముచిత్మైన
అంత్ర్గ త్ సూతారలు మర్తయు ప్దధ త్తలన్ నెలక్ొలిొంది. నిధ్ల వాయము, మార్తీన్ మర్తయు
ర్తస్క పీరమియమ్, ముననగ్ు సంబంధిత్ అంశాలన్ ప్ర్తగ్ణనలోనిక్ తీస్క్ొని కంపెనీ ఒక వడడు
ర్ేటట నమూనాన్ అవలంబిస్తననది మర్తయు కరమబదధ మైన మార్గ దర్శక్ాలకు అన్గ్ుణంగా
ఉనన

ఋణాలు మర్తయు అడావన్్ల క్ొర్కు వసూలు చేయవలసిన వడడు ర్ేటటన్

నిర్ాధర్తసత ల ంది. వడడు ర్ేటట మర్తయు విభినన త్ర్హా కసట మర్ో కు వ్ేర్ే విధమైన వడడు ర్ేటటన్
వసూలు చేయడానిక్ గ్ల ముప్పొ మర్తయు సహేత్తకత్ యొకక తార్త్మాత్ల క్ొర్కు
విధానము

దర్ఖ్ాస్తఫార్ములో

వ్ెలోడి

చేయబడి

మంజూర్్

లేఖ్లో

బహర్ంగ్ంగా

తలియజేయబడి ఉంటటంది.


వడడు ర్ేటట మర్తయు ముప్పొల యొకక తార్త్మాత్ల క్ొర్కు విధానము కూడా కంపెనీ యొకక
వ్ెబ్సెరట్ పెర అంద్బయటటలో ఉంచబడుత్తంది.

వడడు యొకక ర్ేటోలో ఏదరనా ఒక మార్్ొ

ఉననప్పొడలాో వ్ెబ్సెరట్ పెర ప్రచ్ర్తంచబడిన సమాచార్ము ఆధ్నీకర్తంచబడుత్తంది.


తలియజేయబడిన వడడు ర్ేటో ట వ్ార్తికం చేయబడినవిగా ఉంటయయ, త్దావర్ా ఖ్ాతాకు వసూలు
చేస్క్ోబడే ఖ్చిచత్మైన ర్ేటో గ్ుర్తంచి కసట మర్్ అవగాహన కలిగత ఉంటయర్్.

9. కంపెనీచే ఆర్తికసహాయం చేయబడిన తాకటటట ఆస్తల యొకక ప్పనఃసావధీనత్
కసట మర్్తో కుద్ర్్చక్ొనన ఋణ ఒప్ొంద ప్త్రములో కంపెనీక్ ఆసిత ని తిర్తగత సావధీనము చేస్క్ొనే
చటట బదధ మైన అధిక్ార్ము కలిొంచే ప్ర్తచేఛదము చేర్చబడి ఉంటటంది. మర్తంత్ పార్దర్శకత్న్
నిర్ాధర్తంచ్క్ోవడానిక్ెై, ఋణ ఒప్ొందము యొకక షర్త్తలు మర్తయు నిబంధనలు ఈ క్ంర ది
నిబంధనలన్ కలిగత ఉంటయయ:





ప్పనః సావధీనానిక్ తీస్క్ొనే ముంద్గా నోటీస్ క్ాల వావధి;
నోటీస్ క్ాల వావధిని ఎతిత వ్ేయుటకు త్గతన సందర్భ ప్ర్తసి త్తలు;
ధర్ావత్త
త చేయబడిన ఆస్తలన్ సావధీనప్ర్చ్క్ోవడానిక్ ప్దధ తి;
ధర్ావత్త
త ఆసిత ని అమమకము/వ్ేలము చేయడానిక్ ముంద్గా ఋణగ్రహీత్ త్న అప్పొన్
తిర్తగత చలిో ంచి వ్ేయుటకు అంతిమ అవక్ాశ్ము ఇవవబడే ఒక ఏర్ాొటట;



ఋణ గ్రహీత్కు తిర్తగత సావధీనప్ర్చ్టకు ప్దధ తి మర్తయు



ఆసిత ని వికరయము/వ్ేలము వ్ేయుటకు ప్దధ తి.
6

10. సదభ్యాసాల నియమావళి యొకక భ్యష మర్తయు కమూానిక్ేషన్:
సదభ్యాసాల నియమావళి ఎప్ొటికప్పొడు క్ాలాన్గ్త్ంగా సమీక్షించబడి, ఆధ్నీకర్తంచబడుత్తంది
మర్తయు ఆమోదము క్ోసం అది బో ర్్ు ముంద్ ఉంచబడుత్తంది. ఆమోదించబడిన పాలసీ కంపెనీ
యొకక వ్ెబ్సెరట్ పెరన ఉంచబడుత్తంది మర్తయు హకుకదార్్ల సమాచార్ నిమిత్త ము అది వివిధ సాినిక
వ్ాావహార్తక భ్యషలలో అంద్బయటటలో ఉంచబడుత్తంది.
*******************
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