
ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸದ ನಿಯಮಗಳು 

ಸವ ಮಾನ್ ಫೈನ್ಯನಿಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 

ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಆಚರಣೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು: 

ಸ್ವ ಮಾನ್ ಫೈನಾನಿ್ಶಯಲ್ ಸ್ರ್ವೀಸ್ಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್("ಸ್ವ ಮಾನ್" ಅಥವಾ "ಕಂಪನ್ಶ") 

ರಿಸ್ರ್ವೀ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದಲಿಿ  NBFC-MFI ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ಠೇವಣಿ ರಹಿತವಾಗಿ 

ನವಾಂದಾಯಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.  

ಫೆಬ್ರ ವರಿ 18, 2013 ರಂದು ಸುತವಲೆ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮೂಲಕ RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ೀಸೂಚಿರ್ಳ 

ಪರ ಕಾರ ಕಂಪನ್ಶಯ ನಾಯ ಯವಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ದ ಕೊವಡ್  (FPC)  ಅನ್ನು   ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.. RBI/2012-

13/416 DNBS.CC PD ಸಂಖ್ಯಯ . 320/03.10.01/2012-13 ಮತ್ತು  ನಂತರ ಹೊಸ್ ಸುತು ವಲೆ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಆಧರಿಸಿ ಇನ್ನು ಟ್ ರ್ಳಾಂದಿಗೆ ನರ್ವಕರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 ದಿನಾಾಂಕ 

ಮಾರ್ಚೀ 14, 2022 ರಂದು ರ್ರ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವಾರ್ ಕನ್ಶಷ್ಠ  ಮಾನದಂಡರ್ಳನ್ನು  

ಹೊಾಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರನ್ನು  ಸ್ಕ್ರರ ಯಗೊಳಿಸ್ಲು ಪಾರದರ್ೀಕತೆಯನ್ನು  

ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಮೂಲಕ ಉತು ಮ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಯುತ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ರ್ಳನ್ನು  ಉತೆು ವಜಿಸ್ಲು ಕಂಪನ್ಶಯು 

ಒದಗಿಸ್ವ ಸೇವೆರ್ಳ ಬ್ಗೆೆ  ಉತು ಮ ತಿಳ್ಳವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಹೊಾಂದಲು. NBFC-MFI ಆಗಿ 

ಕಾಯೀನ್ಶವೀಹಿಸುತಿು ರುವಾರ್ ತನು  ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಂದಿಗೆ ತನು  ಎಲಿಾ  ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  

ವಹಿವಾಟುರ್ಳಲಿಿ  ಈ ನಾಯ ಯವಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ರ್ಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಕಂಪನ್ಶಯು ಸ್ವ ತಃ 

ಬ್ದದ ವಾಗಿದೆ. 

 

A. ಎಲಿಾ  ಸಾಲ ನ್ಶವಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳಿಗೆ ನಾಯ ಯವಚಿತ ನ್ಶಯಮರ್ಳ್ಳ 

A.1 ಸಾಲದ ಪರ ಸಾು ವನೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ 

1. ಸ್ವ ಮಾನ್ ತನು  ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ ಎಲಿಾ  ಸಂವಹನರ್ಳನ್ನು  ಸ್ಥ ಳಿವಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಅಥವಾ 

ಸಾಲಗ್ರರನ್ಶಗೆ ಅಥೀವಾಗುವ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. ಸಾಲದ ಅಜಿೀ ನಮೂನೆಯು ಸಾಲದ ನ್ಶಯಮರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಎಲಿಾ  ಅರ್ತಯ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಇತರ NBFC ರ್ಳಾಂದಿಗೆ 

ಹೊವಲಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ತಿಳ್ಳವಳಿಕೆಯುಳು  ನ್ಶರ್ಧೀರವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಸಾಲಗ್ರರನ್ಶಗೆ 

ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

3. ಸಾಲದ ಅಜಿೀ ನಮೂನೆಯು ಅಜಿೀ ನಮೂನೆಯಾಂದಿಗೆ ಸ್ಲಿಿಸ್ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆರ್ಳನ್ನು  

ಸೂಚಿಸುತು ದೆ. 



4. ಸಾಲದ ಅಜಿೀ ನಮೂನೆಯನ್ನು  ಸಿವ ವಕರಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ನಾವು ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ ಸಿವ ವಕೃತಿಯನ್ನು  

ನ್ಶವಡುತೆು ವವೆ. 

5. ಸಾಲದ ಅಜಿೀ ನಮೂನೆಯ ಸಿವ ವಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಸಿವ ವಕೃತಿ ಚಿವಟಿಯು 

ಸಾಲದ ಅಜಿೀಯ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗೆ ದಿನಾಾಂಕ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟ ನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತು ದೆ. 

6. ಸಾಲದ ಅಜಿೀ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಸ್ರಳವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕಂಪನ್ಶಯು 

ಖಚಿತಪಡಿಸುತು ದೆ. 

 

A.2 ಸಾಲದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು  ರ್ವತರಣೆ 

1. ಕಂಪನ್ಶಯು RBI ಹೊರಡಿಸಿದ KYC ಮಾರ್ೀಸೂಚಿರ್ಳನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಸಾಲಗ್ರರನ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮಥಯ ೀವನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಕಂಪನ್ಶಯ 

ಕೆರ ಡಿಟ್ ನ್ಶವತಿಯ ಪರ ಕಾರ ಎಲಿಾ  ಸಾಲದ ಅಜಿೀರ್ಳಿಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಪರಿರ್ರ ಮವನ್ನು  

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಕಂಪನ್ಶಯು ಸಾಲಗ್ರರನ್ಶಗೆ ಸ್ಥ ಳಿವಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ ಮೊತು ವನ್ನು  

ಮತ್ತು  ವಾರ್ಷೀಕ ಬ್ಡಿಿ  ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ನ್ಶಯಮರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ರ್ಳನ್ನು  ತಿಳಿಸುವ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ಸ್ವ ಮಾನ್ ಸ್ಹ ಅದರ ದಾಖಲೆಗ್ರಗಿ ಸಿವ ವಕರಿಸಿದ 

ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಇಟುಟ ಕೊಳ್ಳು ತ್ತು ರೆ. 

 

A.3 ನ್ಶಯಮರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ರ್ಳಲಿಿನ ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಸಾಲರ್ಳ 

ರ್ತರಣೆ 

  

1. ರ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ , ಬ್ಡಿಿ ದರರ್ಳ್ಳ, ಸೇವಾ ಶುಲಾ ರ್ಳ್ಳ, ಪೂವೀಪಾವತಿ ಶುಲಾ ರ್ಳ್ಳ ಇತ್ತಯ ದಿ 

ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಶಯಮರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ರ್ಳಲಿಿನ ಯಾವುದೇ ಬ್ದಲಾವಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ  ಕಂಪನ್ಶಯು 

ಸ್ದಸ್ಯ /ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ ಸ್ಥ ಳಿವಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಥೀವಾಗುವ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  

ಸೂಚನೆ ನ್ಶವಡುತು ದೆ. 

2. ಬ್ಡಿಿ ದರರ್ಳಲಿಿನ ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶುಲಾ ರ್ಳ್ಳ ನ್ಶರಿವಕಿ್ರತವಾಗಿ ಮಾತರ  

ಪರಿಣಾಮ ಬವರುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಈ ನ್ಶಟಿಟ ನಲಿಿ  ಸೂಕು ವಾದ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಸಾಲ ಒಪು ಾಂದದಲಿಿ  

ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕಂಪನ್ಶ ಖಚಿತಪಡಿಸುತು ದೆ. 



3. ಒಪು ಾಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯೀಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು / 

ವೇರ್ಗೊಳಿಸ್ಲು ನ್ಶರ್ಧೀರವು ಸಾಲ ಒಪು ಾಂದಕೆಾ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತು ದೆ. 

4. ಕಂಪನ್ಶಯು ಅಧಿಕೃತ ವಯ ಕ್ರು ರ್ಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು  ಆಯಾ ಆವರಣದಲಿಿ  ಎಲಿಾ  

ದಾಖಲೆರ್ಳನ್ನು  ಸುರಕಿ್ರತವಾಗಿ ಇರಿಸುತು ದೆ. 

5. ಕಂಪನ್ಶಯು ಎಲಿಾ  ಸೆಕ್ಯಯ ರಿಟಿರ್ಳನ್ನು  ಬಡುರ್ಡೆ ಮಾಡುತು ದೆ, ಎಲಿಾ  ಬ್ಕ್ರರ್ಳ 

ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಬ್ಕ್ರ ಮೊತು ದ ಸಾಕಿಾತ್ತಾ ರದ ಮೇಲೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡರೆ, ಕಂಪನ್ಶಯು ಸ್ದಸ್ಯ ರ ರ್ರುದಧ  ಹೊಾಂದಿರಬ್ಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ 

ಹಕ್ಕಾ ರ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನಬ್ದಧ  ಹಕ್ರಾ ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುತು ದೆ. 

 

ಬಿ. ಜನರಲ್ 

1. ಸಾಲದ ಒಪು ಾಂದದ ನ್ಶಯಮರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ರ್ಳಲಿಿ  ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಉದೆದ ವರ್ರ್ಳನ್ನು  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಸಾಲಗ್ರರನ ವಯ ವಹಾರರ್ಳಲಿಿ  ಹಸ್ು ಕಿೆ ವಪದಿಾಂದ ಕಂಪನ್ಶಯು ದೂರರ್ರುತು ದೆ 

(ಹೊಸ್ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾಲಗ್ರರರಿಾಂದ ಮೊದಲೇ ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ದ ಹೊರತ್ತ, ಕಂಪನ್ಶಯ 

ರ್ಮನಕೆಾ  ಬಂದಿಲಿ ) 

2. ಸಾಲರ್ಳ ವಸೂಲಾತಿಯ ರ್ಷ್ಯದಲಿಿ , ಕಂಪನ್ಶಯು ಕಾನೂನ್ನಬ್ದಧ ವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ನಾಯ ಯಸ್ಮಮ ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ರ್ರುವ ಪರಿಹಾರರ್ಳನ್ನು  ಮಾತರ  ಆರ್ರ ಯಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ದಿನದ ಬೆಸ್ 

ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಮರುಪಡೆಯುರ್ಕೆ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು  ಬ್ಳಸುವುದನ್ನು  ತಪ್ಪು ಸುತು ದೆ, ಅನರ್ತಯ  

ಕ್ರರುಕ್ಕಳ ಮತ್ತು  ಸಾಲರ್ಳ ವಸೂಲಾತಿಗ್ರಗಿ ಸಾು ಯು ರ್ಕ್ರು ಯನ್ನು  ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  

ಕಂಪನ್ಶಯು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅನರ್ತಯ  ಕ್ರರುಕ್ಕಳ ನ್ಶವಡುವುದಿಲಿ . 

3. ಅಾಂರ್ವೈಕಲಯ ದ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ / ದೃರ್ಷಟ ದವಷ್ವುಳು  ಅಜಿೀದಾರರಿಗೆ ಸಾಲ 

ಸೌಲಭ್ಯ ರ್ಳ್ಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತು ನು ರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭ್ಯ ರ್ಳನ್ನು  ರ್ಸ್ು ರಿಸುವಲಿಿ  ಯಾವುದೇ 

ತ್ತರತಮಯ  ಇರುವುದಿಲಿ  (ಉಲಿೆವಖ: RBI ಸುತು ವಲೆ ಸಂಖ್ಯಯ . DNBS.CC.PD.No. 191/03.10.01/2010-

11 ದಿನಾಾಂಕ ಜುಲೈ 27, 2010, ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ). 

4. ಕ್ಕಾಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯೀರ್ರ್ಧನ 

ಈ ನ್ಶಟಿಟ ನಲಿಿ  ಉದಭ ರ್ಸುವ ದೂರುರ್ಳ್ಳ/ರ್ವಾದರ್ಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ಕಂಪನ್ಶಯು 

ಸಂಸೆಥಯಳಗೆ ಕ್ಕಾಂದುಕೊರತೆ ನ್ಶವಾರಣಾ ಕಾಯೀರ್ರ್ಧನವನ್ನು  ರೂಪ್ಪಸಿದೆ. ಕಂಪನ್ಶಯ 

ಕಾಯೀನ್ಶವಾೀಹಕರ ನ್ಶರ್ಧೀರರ್ಳಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಎಲಿಾ  ದೂರುರ್ಳ್ಳ / ರ್ವಾದರ್ಳನ್ನು  

ಸೂಕು  ರಿವತಿಯಲಿಿ  ಆಲಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ರ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

5. ಕ್ಕಾಂದುಕೊರತೆ ನ್ಶವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ 



ಕಾಯಾೀಚರಣೆಯ ಹಂತದಲಿಿ , ಕಂಪನ್ಶಯು ತಮಮ  ಗ್ರರ ಹಕರ ಅನ್ನಕ್ಯಲಕಾಾ ಗಿ, ಅವರ 

ಶಾಖ್ಯರ್ಳಲಿಿ  / ವಾಯ ಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸ್ಥ ಳರ್ಳಲಿಿ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಪರ ದರ್ಶೀಸುತು ದೆ:  

a. ಕಂಪನ್ಶಯ ರ್ರುದಧ ದ ದೂರುರ್ಳ ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಸಾವೀಜನ್ಶಕರಿಾಂದ ಸಂಪಕ್ರೀಸ್ಬ್ಹುದಾದ 

ಕ್ಕಾಂದುಕೊರತೆ ನ್ಶವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು  ಸಂಪಕೀ ರ್ವರರ್ಳ್ಳ 

(ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಇಮೇಲ್ ರ್ಳಾಸ್ವೂ ಸ್ಹ).  

b. ಒಾಂದು ತಿಾಂರ್ಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ದೂರು / ರ್ವಾದವನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸ್ದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ 

ಕಂಪನ್ಶಯು ಒದಗಿಸಿದ ನ್ಶಣೀಯದಿಾಂದ ಗ್ರರ ಹಕರು ತೃಪು ರಾರ್ದಿದದ ರೆ, ಗ್ರರ ಹಕರು RBI ಯ DNBS 

ನ ಪಾರ ದೇರ್ಶಕ ಕಚೇರಿಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನರ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು (ಸಂಪೂಣೀ ಸಂಪಕೀ 

ರ್ವರರ್ಳ್ಳ), NBFC ಯ ನವಾಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯು ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ಪು ಯಲಿಿ  ಬ್ರುತು ದೆ. 

 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ರ್ವವರಗಳು:  

ಹೆಸ್ರು : ರ್ಶರ ವಮತಿ ಭ್ಯರತಿ ರಾತಿ 

ರ್ಳಾಸ್: 93, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೇಕರ್ ಚೇಾಂಬ್ಸ್ೀ VI, ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಾಂಟ್, ಮುಾಂಬೈ, 400021 

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ: grievancecell@svamaan.in 

ಸಿಥ ರ ದೂರವಾಣಿ: 022 49429020 

ಒಾಂದು ತಿಾಂರ್ಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ದೂರು/ರ್ವಾದವನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸ್ದಿದದ ರೆ, ಗ್ರರ ಹಕರು ಈ ಕೆಳಗೆ 

ನ್ಶವಡಲಾದ ರ್ವರರ್ಳ ಪರ ಕಾರ RBI ಯ DNBS ನ ಪಾರ ದೇರ್ಶಕ ಕಚೇರಿಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ 

ಮೇಲಮ ನರ್ ಸ್ಲಿಿಸ್ಬ್ಹುದು: 

ಜನರಲ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ರಾಂಗ್ ಅಲಿದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ, ಭ್ಯರತಿವಯ ರಿಸ್ರ್ವೀ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಮುಾಂಬೈ ಪಾರ ದೇರ್ಶಕ ಕಛೇರಿ, 

3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಎದುರು: ಮುಾಂಬೈ ಸೆಾಂಟ್ರ ಲ್ ರೈಲು ನ್ಶಲಾದ ಣ, ಬೈಕ್ಕಲಿಾ , ಮುಾಂಬೈ - 400 008 

ದೂರವಾಣಿ: 022-23084121 

ಫ್ಯಯ ಕ್್ : 022-23022011 

ಇ-ಮೇಲ್:dnbsmro@rbi.org.in 



C. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು  ಪಾರದರ್ಿಕತೆ: 

1. ಸಾಲದ ಉತು ನು ರ್ಳ ಬ್ಡಿಿ  ದರವನ್ನು  ಸಾಲಗ್ರರ ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅಜಿೀ ನಮೂನೆಯಲಿಿ  

ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಂಪನ್ಶಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ನಮೊವದಿತ ಬೆಲೆ ನ್ಶವತಿಯ 

ಪರ ಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದಲಿಿ  ಸ್ು ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಕಂಪನ್ಶಯು ತನು  ಎಲಿಾ  ಕಚೇರಿರ್ಳಲಿಿ  ಮೈಕೊರ ವಫೈನಾನ್್  ಲವನ್್ರ್ಳ ಮೇಲೆ ರ್ಧಿಸ್ಲಾದ 

ಕನ್ಶಷ್ಠ , ರ್ರಿಷ್ಠ  ಮತ್ತು  ಸ್ರಾಸ್ರಿ ಬ್ಡಿಿ ದರರ್ಳನ್ನು  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಪರ ದರ್ಶೀಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ರ್ವರರ್ಳನ್ನು  ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ನರ್ವಕರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

3. NBFCಯಿಾಂದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ ವಾಹನರ್ಳ ಮರು ಸಾವ ಧಿವನಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಆರ್್ಬಐನ ನಾಯ ಯವಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ರ್ಳ ಮಾರ್ೀಸೂಚಿರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಚಿನಾು ಭ್ರಣರ್ಳ 

ಮೇಲಾರ್ಧರದ ರ್ರುದಧ  ಸಾಲ ನ್ಶವಡುವುದು ಕಂಪನ್ಶಯು ಅಾಂತಹ ವಯ ವಹಾರರ್ಳಲಿಿಲಿದ ಕಾರಣ 

ಕಂಪನ್ಶಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಿ . ಆದಾಗ್ಯಯ , ಕಂಪನ್ಶಯು NBFC-MFI ಗ್ರಗಿ RBI ರೂಪ್ಪಸಿದ 

ಕಾನೂನ್ನರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಾರ್ೀಸೂಚಿರ್ಳನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತು ದೆ. 

 

D. NBFC-MFI ರ್ಳಿಗೆ ನ್ಶದಿೀಷ್ಟ ವಾದ ಮಾರ್ೀಸೂಚಿರ್ಳ್ಳ 

ಮೇಲಿನಂತೆ ಸಾಮಾನಯ  ತತವ ರ್ಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮೈಕೊರ ವಫೈನಾನ್್  ಸಾಲ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  

ನ್ಶಯಂತರ ಕ ಚೌಕಟಿಟ ಗೆ ನ್ಶದಿೀಷ್ಟ ವಾದ ಕೆಳಗಿನ ನಾಯ ಯಯುತ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ರ್ಳನ್ನು  ಸ್ವ ಮಾನ್ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಸಾಮಾನಾ :  

1. ಈ FPC ಯ ಅನ್ನವಾದಿತ ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥ ಳಿವಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ನ್ಶರಿವಕಿ್ರತ 

ಸಾಲಗ್ರರ/ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  

ಕಛೇರಿರ್ಳ್ಳ/ ಶಾಖ್ಯರ್ಳಲಿಿ  ಮತ್ತು  ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ಪರ ದರ್ಶೀಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಕಂಪನ್ಶಯು ಪಾರದರ್ೀಕ ರಿವತಿಯಲಿಿ  ಕಾಯೀನ್ಶವೀಹಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಯುತ ಸಾಲ 

ನ್ಶವಡುವ ಪದಧ ತಿರ್ಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತು ದೆ. ಪಾರದರ್ೀಕತೆ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಯುತವಾದ 

ಸಾಲ ನ್ಶವಡುವ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ರ್ಳಿಗೆ ನಮಮ  ಬ್ದಧ ತೆಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುವ ಇಾಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  

ನಮಮ  ಲವನ್ ಕಾಡ್್ೀನಲಿಿ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಕಂಪನ್ಶಯು ಅನ್ನಚಿತ ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿ ವತೀನೆಗೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಾಂದುಕೊರತೆರ್ಳನ್ನು  

ಸ್ಮಯವಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ಜವಾಬ್ದ ರರಾಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಸಾಲ 

ಒಪು ಾಂದದಲಿಿ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 



4. ಆದಾಯ ಮೂಲರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗ್ರರರ ಅಸಿು ತವ ದಲಿಿರುವ ಸಾಲಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ತಯ  

ರ್ಚಾರಣೆರ್ಳನ್ನು  ಮಾಡಲು ಕಿೆ ವತರ  ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನ್ಶವಡಲಾಗುತು ದೆ. 

5. ತರಬೇತಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನ್ಶವಡಲಾಗುತು ದೆ. ಅಾಂತಹ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ನ್ಶವಡಲು ಕಿೆ ವತರ  ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನ್ಶವಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲರ್ಳ್ಳ / ಇತರ 

ಉತು ನು ರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯೀರ್ರ್ಧನ ಮತ್ತು  ವಯ ವಸೆಥ ರ್ಳ ಬ್ಗೆೆ  ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ 

ಸಂಪೂಣೀ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

6. ಗ್ರರ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಸೌಜನಯ ದ ಭ್ಯಷೆಯನ್ನು  ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು 

ಮತ್ತು  ಸ್ಭ್ಯ ತೆಯಿಾಂದ್ನ್ಶವೀಹಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

7. ಗ್ರರ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಕಂಪನ್ಶಯ ಉದಯ ವಗಿರ್ಳ್ಳ ಸಾಾಂಸ್ಾ ೃತಿಕ 

ಆಲವಚನೆರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸೂಕ್ಷಮ ತೆರ್ಳನ್ನು  ಗೌರರ್ಸುತ್ತು ರೆ ಎಾಂದು ಕಂಪನ್ಶ ಖಚಿತಪಡಿಸುತು ದೆ. 

8. ಯಾವುದೇ ರಿವತಿಯ ಸಂಘಷ್ೀ, ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಾಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾರ್ಬ್ಹುದಾದ ಯಾವುದೇ 

ನಡವಳಿಕೆಯಲಿಿ  ಕಂಪನ್ಶಯು ಪಾಲೆಳ್ಳು ವುದಿಲಿ . 

9. ಕಂಪನ್ಶಯು ಯಾವುದೇ ಲಂಚವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರಿಾಂದ 

ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಹಣವನ್ನು  ಸಂರ್ರ ಹಿಸುವುದಿಲಿ . 

10. ಬೆಸ್ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಗ್ರರ ಹಕರನ್ನು  ಸಂಪಕ್ರೀಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

11. ಹೊಸ್ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಸಂಸೆಥ ಯ ನ್ಶವತಿರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಕಾಯೀರ್ರ್ಧನರ್ಳ ಬ್ಗೆೆ  ತಿಳಿಸ್ಲಾಗುವುದು 

ಮತ್ತು  ಸಾಲಗ್ರರರಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕಾ ರ್ಳನ್ನು  ಅಥೀಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

12. ಕಂಪನ್ಶಯು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲು ಪರ ಯತಿು ಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಒದಗಿಸಿದ ಮತ್ತು  ಪಡೆದ 

ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಅಥೀಮಾಡಿಕೊಳು ಲು 

ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತು ದೆ. 

 

 

ಸಾಲ ಒಪಪ ುಂದ / ಲೋನ್ ಒಪಪ ುಂದ / ಲೋನ್ ಕಾಡ್ಡಿ ನಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುರ್ವಕೆ: 

1. ಎಲಿಾ  ಸಾಲಗ್ರರರು ಮತ್ತು  ಉತು ನು ರ್ಳಿಗೆ ಸಾಲ ಒಪು ಾಂದದ ಪರ ಮಾಣಿತ ಸ್ವ ರೂಪರ್ರುತು ದೆ. 

2. ಸಾಲದ ಒಪು ಾಂದವು ಎಲಿಾ  ಆವರಣರ್ಳ ಪರ ತಿಯಾಂದಿಗೆ ಸಾಲಗ್ರರನ್ಶಗೆ ಅಥೀವಾಗುವಂತೆ 

ಸ್ಥ ಳಿವಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿರುತು ದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಅದೇ ಎಲಿಾ  

ಸಾಲಗ್ರರರು/ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 



3. ಸಾಲ ಒಪು ಾಂದ ಮತ್ತು  ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯಲಿಿ  ಈ ಕೆಳಗಿನವುರ್ಳನ್ನು  

ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ: 

i) ಸಾಲದ ಎಲಿಾ  ನ್ಶಯಮರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ರ್ಳ್ಳ 

ii) ಸಾಲದ ಬೆಲೆ ಅಾಂದರೆ ವಾರ್ಷೀಕ ಬ್ಡಿಿ  ದರ, ಸಂಸ್ಾ ರಣಾ ಶುಲಾ , ರ್ಮಾ ಪ್ಪರ ವಮಿಯಂ ಮತ್ತು  

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶುಲಾ ರ್ಳ್ಳ 

iii) ದಂಡದ ಬ್ಡಿಿ /ಮುಗಿದ ಶುಲಾ ರ್ಳ್ಳ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ) ರ್ಳಂಬ್ ಪಾವತಿಗೆ 

ರ್ಧಿಸ್ಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ಸಾಲ ಒಪು ಾಂದದಲಿಿ  ತಿಳಿಸ್ಲಾಗುವುದು 

iv) ಕ್ರರುಬಂಡವಾಳ ಸಾಲರ್ಳಿಗೆ ಸಾಲಗ್ರರರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಭ್ದರ ತ್ತ ಠೇವಣಿ / ಮಾಜಿೀನ್ 

ಸಂರ್ರ ಹಿಸ್ಲಾಗುತಿು ಲಿ  

v) ಕ್ರರುಬಂಡವಾಳ ಸಾಲರ್ಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವೀ-ಪಾವತಿ ದಂಡ ಇರುವುದಿಲಿ  

vi) ಸಾಲದ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು  ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅಾಂತಿಮ ದಿನಾಾಂಕದ 

ನಡುರ್ನ ಮೊರಟವರಿಯಂ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ರಾಂಗ್-ಅಲಿದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನ್ಶ - ಮೈಕೊರ ವ ಫೈನಾನ್್  

ಸಂಸೆಥ ರ್ಳ್ಳ (ರಿಸ್ರ್ವೀ ಬ್ಯ ಾಂಕ್) ನ್ಶದೇೀರ್ನರ್ಳ್ಳ, 2011 ರ ನ್ಶಬಂಧನೆರ್ಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಇದರಿಾಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. 

vii) ಸಿವ ವಕರಿಸಿದ ಕಂತ್ತರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಿಮ ಬಡುರ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಮರುಪಾವತಿರ್ಳ 

ಸಿವ ವಕೃತಿರ್ಳ್ಳ 

viii) ನವಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು  ಸಂಪಕೀ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕಾಂದುಕೊರತೆ 

ಪರಿಹಾರ ಕಾಯೀರ್ರ್ಧನ 

 

ಬಲವಂತದ ಚೇತರಿಕೆಯ ರ್ವಧಾನಗಳು: 

 

1. ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಪರಸ್ು ರ ಒಪ್ಪು ದ ಕಾಂದಿರ ವಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥ ಳದಲಿಿ  ಚೇತರಿಕೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ 

2. ಆದಾಗ್ಯಯ , 2 ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸ್ತತ ಸಂದಭ್ೀರ್ಳಲಿಿ  ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಕಾಂದರ  ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ 

ಸ್ಥ ಳದಲಿಿ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು ಲು ರ್ಫಲವಾದಲಿಿ  ಮಾತರ  ಕಿೆ ವತರ  ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿಗೆ ಸಾಲಗ್ರರನ ನ್ಶವಾಸ್ 

ಅಥವಾ ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳದಲಿಿ  ಮರುಪಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ 



3. ಕಂಪನ್ಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿ ಅನರ್ತಯ  ಕ್ರರುಕ್ಕಳವನ್ನು  ಆರ್ರ ಯಿಸುವುದಿಲಿ , ಅಾಂದರೆ, ಬೆಸ್ 

ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಸಾಲಗ್ರರರನ್ನು  ನ್ಶರಂತರವಾಗಿ ತಾಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಾಲರ್ಳ 

ವಸೂಲಾತಿಗ್ರಗಿ ಸಾು ಯು ರ್ಕ್ರು ಯನ್ನು  ಬ್ಳಸುವುದು ಇತ್ತಯ ದಿ. 

4. ಮರುಪಾವತಿ ರ್ರ್ಧನವನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅವರು ಅಥೀಮಾಡಿಕೊಾಂಡ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  

ರ್ವರವಾಗಿ ರ್ವರಿಸ್ಲಾಗುವುದು 

5. ಸೂಕ್ಷಮ  ಪರ ದೇರ್ರ್ಳಲಿಿ  ಚೇತರಿಕೆಗ್ರಗಿ ಕವಲ ಉದಯ ವಗಿರ್ಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಚೇತರಿಕೆ 

ಏಜಾಂಟ್್ರ್ಳನ್ನು  ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ  

6. ಕಂಪನ್ಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಏಜಾಂಟ್ ಚೇತರಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ರ್ರ್ಧನರ್ಳಲಿಿ  

ತಡರ್ಬ್ರದು. ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನಯ  ಅನವ ಯವನ್ನು  ಸಿವಮಿತಗೊಳಿಸ್ದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಅಭ್ಯಯ ಸ್ರ್ಳನ್ನು  ಮನರಂಜಿಸ್ಲು ಸಾಧಯ ರ್ಲಿ : 

(i) ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ನ್ಶಾಂದನ್ಶವಯ ಭ್ಯಷೆಯ ಬ್ಳಕೆ 

(ii) 9:00 a.m ಮೊದಲು ಮತ್ತು  6:00 p.m ನಂತರ ಸಾಲಗ್ರರನನ್ನು  ನ್ಶರಂತರವಾಗಿ ಕರೆ 

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸಾಲಗ್ರರನ್ಶಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು. 

(iii) ಸಾಲಗ್ರರನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸೆು ವಹಿತರು ಅಥವಾ ಸ್ಹೊವದಯ ವಗಿರ್ಳಿಗೆ ಕ್ರರುಕ್ಕಳ 

ನ್ಶವಡುವುದು 

(iv) ಸಾಲಗ್ರರರ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸುವುದು 

(v) ಎರವಲುಗ್ರರ ಅಥವಾ ಸಾಲಗ್ರರನ ಕ್ಕಟುಾಂಬ್/ಆಸಿು /ಪರ ತಿಷೆಠ ಗೆ ಹಾನ್ಶಮಾಡಲು ಹಿಾಂಸೆ 

ಅಥವಾ ಇತರ ರಿವತಿಯ ರ್ರ್ಧನರ್ಳ ಬ್ಳಕೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ 

(vi) ಸಾಲದ ಪರ ಮಾಣ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಪರಿಣಾಮರ್ಳ ಬ್ಗೆೆ  

ಸಾಲಗ್ರರನನ್ನು  ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವುದು 


