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ಈ ನೀತಿ ಸಂ ತೆಯ ಎಲಾಲ್ ಭಾಗಗಳೂ ಎಲಾಲ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ದೂರವಾಣಿಯ, ಅಂಚೆಯ, 

ಪರಸಪ್ರ ಸಪ್ಂದಿಸುವ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ, ಅಂತಜಾರ್ಲದ ಅಥವಾ ಇನಾನ್ವುದೇ ಧದ 

ಸೇವೆಗ ಗೆ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ. 

ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಬದಧ್ತೆಗಳು 

1. ಗಾರ್ಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಪರ್ತಿ ಂದು ವ ವಾಟಿನಲೂಲ್ ನಾಯ್ಯಯುತವಾಗಿ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿ 

ಕೆಳಗಿನ ಚಾರಗಳನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು. 

• ನಾವು ನಮಮ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ನಾವು ಕೊಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಲ್ ಮತುತ್ ನಮಮ್ 

ಬಬ್ಂದಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಧಾನಗಳು ಮತುತ್ ಅಭಾಯ್ಸಗಳ ಲ್ ಬದದ್ತೆಗಳು ಮತುತ್ 

ನೀತಿಯ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಸಂಧಿಸುತ ತೆ್ೕವೆ. 

• ನಮಮ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ನಾವು ಕೊಡುವ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಬಂದಪಟಟ್ 

ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪಾ ಸಲಪ್ಡುತತ್ವೆ. 

• ಗಾರ್ಹಕರೊಂದಿಗಿನ ನಮಮ್ ವ ವಾಟು ಸಮಗರ್ತೆಯ ನೈತಿಕ ತತವ್ಗಳು ಮತುತ್ 

ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ 

2. ಕೆಳಗಿನವುಗ ಂದ ನಮಮ್ ಹಣಕಾ ನ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತತ್ವೆಂದು ನಮಮ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುತತ್ದೆ.  

• ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಲ್ ನಮಮ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ  

ಅವರ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿ ಕೊಡುವುದು: 

I ಂದಿ 

Ii ಇಂಗಿಲ್ಶ್ ಅಥವಾ 

Iii ಸೂಕತ್ವಾದ ಪಾರ್ಂತೀಯ ಭಾಷೆ 

 ನಮಮ್ ಜಾ ೕರಾತಿನ ಮತುತ್ ಪರ್ಚಾರ ಸಾ ತಯ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಇರುವುದನುನ್ ಮತುತ್ 

ದಾರಿತಪಿಪ್ಸದಂತೆ ಇರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು. 

•  ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನವ್ಯಿಸುವ ನಮಮ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳು,ನಿಯಮ 

ಮತುತ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ್ ಬಡಿಡ್ದರಗಳು / ಸೇವೆಗಳ ಶುಲಕ್ಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳ 

ಬಗ ಗೆ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು. 
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• ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರ್ ೕಜನಗಳು, ಅವರು ಪರ್ ೕಜನಗಳನುನ್ ಹೇಗೆ 

ಪಡೆಯಬಹುದು ಅವರ ಹಣಕಾ ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು, ಮತುತ್ ಅವರ 

ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವರು ಯಾರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಬಹುದು ಮತುತ್ 

ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವುದು, 

3. ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಬಳಸಲು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು  

• ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂಕತ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್  ಒದಗಿಸುವುದು 

• ಬಡಿಡ್ದರದ ಲ್ನ, ಶುಲಕ್ದ, ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೊಡುವುದು.  

4. ತಪಾಪ್ಗುವ ಷಯಗಳೂೆಂದಿಗೆ ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಮತುತ್ ವಯ್ವ ಥ್ತವಾಗಿ ವಯ್ವಹರಿಸಲು : 

• . ತಪುಪ್ಗಳನುನ್ ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ತಪಿಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಅನವ್ಯಿಸಲಾದ 

ಯಾವುದೇ ಅಪವಾದಗಳನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವುದು 

• ಗಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳನುನ್ ತವ್ರಿತವಾಗಿ ನಿವರ್ ಸುವುದು. 

• ಗಾರ್ಹಕರು ಇನೂನ್ ತೃಪತ್ರಾಗದಿದದ್ರೆ ತಮಮ್ ದೂರನುನ್ ಹೇಗೆ ಮುಂದಿಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ 

ಹೇಳುವುದು. 

• ತಾಂತಿರ್ಕ ವೈಫಲಯ್ಗ ಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಸೂಕತ್ವಾದ ಪಯಾರ್ಯ 

ಮಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

5. ನೀತಿ ಸಂ ತಿಯನುನ್ ಪರ್ಚಾರ ಮಾಡಲು, ಸಂಸ ಥೆ್ಯು: 

• . ಈ ನೀತಿ ಸಂ ತಿಯನುನ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ 

ಮೂಲಕ ನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

•  ನೀತಿ ಸಂ ತಿಯ ಬಗ ಗೆ್ ಸೂಕತ್ವಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸಲು ಮತುತ್ ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಲು 

ಅವರ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು. 

6. ತಾರತಮಯ್ರ ತ ನೀತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು ಮತುತ್ ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡುವುದು 

ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ವಯಸುಸ್, ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಂಗ, ವೈವಾ ಕ ಥ್ತಿ, ಧಮರ್ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲಯ್ದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮಯ್ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್. 

ಬ ರಂಗ ಪಡಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ 
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1. ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಬಡಿಡ್ದರಗಳು, ಸಾಮಾನಯ್ ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ 

ಶುಲಕ್ಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು: 

• ಅವರ ಶಾಖೆಗಳ ಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕುವುದು; 

• ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ : 

• ಗೊತಾತ್ದ ಬಬ್ಂದಿ/ಸಹಾಯ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ 

2. ಸಂಭಾವಯ್ ಗಾರ್ಹಕರ ಚಾರದ ಲ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು: 

• ಗಾರ್ಹಕರು ಆಸಕತ್ರಾಗಿರುವ ತಮಮ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತುತ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಪರ್ಮುಖ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ 

ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ವರಿಸುತತ್ದೆ 

• ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ ಸೇವೆಯ ಕೊಡುಗೆಯ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಅವನ/ಅವಳ ಳಾಸ ಮತುತ್ ಗುರುತನುನ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವನ / ಅವ ಂದ  ಕಾನೂನು 

ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ, ನಿಯಮಬದದ್ ಮತುತ್ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ ಅವಶಯ್ಕತೆಗ ಗಾಗಿ ಯಾವ ಮಾ ತಿಯ  

ಅಗತಯ್ ದೆ ಎಂದು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು. 

3. ಗಾರ್ಹಕರಾದವರಿಗೆ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು: 

 

• ಅನವ್ಯವಾಗುವ ಬಡಿಡ್ ದರಗಳು /ಶುಲಕ್ಗಳು/ದರಗಳು  ಸೇರಿದಂತೆ 

ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಪರ್ಮುಖ ವೈ ಷಟ್ಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚಿಚ್ನ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 

ಒದಗಿಸುವುದು 

4. ಬಡಿಡ್ ದರಗಳು 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷಯಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಸಂಸ ಥೆ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ 

 

• . ಅವನ / ಅವಳ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮತುತ್ ಸಾಲ ಎರಡಕೂಕ್ ಅನವ್ಯಿಸುವ 

ಬಡಿಡ್ದರಗಳು  

• ಅವನ / ಅವಳ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ 

ಅವನ / ಅವಳ ಸಾಲದ ತತ್ದ ಮೇಲೆ ಶುಲಕ್ ಧಿ ದಾಗ. 
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• ಅವನ / ಅವಳ ಖಾತೆಗೆ ಬಡಿಡ್ ದರ ಹೇಗೆ ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ 

ಬಡಿಡ್ಯನುನ್ ಲೆಕಕ್ಹಾಕುವ ಧಾನ 

5.  ಬಡಿಡ್ದರದ ಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು  

  ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ತನನ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ದರಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿ ದಾಗ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ 

ತಿ ಸುತತ್ದೆ. 

6. ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ದರಗಳು  

• ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸೇವೆಯ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಅದರ ಶಾಖೆಗಳ ಲ್ 

ಪರ್ದ ರ್ಸುತತ್ದೆ. 

•  ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ತನನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಅವನು / ಅವಳು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು 

ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳ ಎಲಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗಳ  ವರಗಳನುನ್ ಅದರ ಸುಂಕದ ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 

ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ. 

• ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ತನನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಅವರು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಉತಪ್ನನ್ / ಸೇವೆಗಳನುನ್ 

ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಪಾ ಸದಿರುವುದು 

/ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಧಿಸಬೇಕಾದ ದಂಡಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡಬೇಕು 

7.    ಶುಲಕ್ ಮತುತ್ ದರಗಳ ಲ್ ಬದಲಾವಣೆ 

• ಸಂಸ ಥೆ್ ತನನ್ ಯಾವುದೇ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶುಲಕ್ವನುನ್ 

ಪರಿಚಯಿ ದರೆ, ಅದನುನ್ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಧಿಸುವ / 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಲು ಗಮನಕೆಕ್ ತರಲಾಗುತತ್ದೆ. 

8. ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

•  ದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತಪ್ನನ್ / ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಗಾರ್ಹಕ, ಅವನು / ಅವಳು 

ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೇ ದ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ 

ಬಗ ಗೆ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು. 

• ಎಲಾಲ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳು ನಾಯ್ಯಯುತವಾಗಿರುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ಆಯಾ 

ಹಕುಕ್ಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತುತ್ ಕಟುಟ್ಪಾಡುಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಮತುತ್ 

ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ನೇರವಾದ ಮತುತ್ ಸರಳ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಹೊಂದಿಸುತತ್ದೆ. 

9. ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು  
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10. .ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಧಯ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ ಆದ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ತಿ ಸಬೇಕು:  

i ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸೂಚನೆ 

ii. ಪರ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಸೂಚನಾಫಲಕ 

iii. ಇಮೇಲ್ ಮತುತ್ ಜಾಲತಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಜಾರ್ಲ 

iv. ವೃತತ್ಪತಿರ್ಕೆ 

• ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ ಸೂಕತ್ ಸೂಚನೆ ಂದಿಗೆ  ನಿರೀ ತ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ 

ಮಾಡಬೇಕು.  

• ಮುನೂಸ್ಚನೆ  ಇಲಲ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ , 30 ದಿನಗಳ ಲ್ ತಿ ಸಬೇಕು., 

ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಅನನುಕೂಲವಾದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಯಾವುದೇ 

ಸೂಚನೆಯಿಲಲ್ದೆ ತಮಮ್ ಖಾತೆಯನುನ್ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕೊಲ್ೕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಚ್ನ ಶುಲಕ್ ಅಥವಾ ಬಡಿಡ್ ಪಾವತಿಸದೆ ಬದ ಸಬಹುದು. 

• ಒಂದು ವಷರ್ದಲಾಲ್ದ ಪರ್ಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಣಣ್ಪುಟಟ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ 

ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ತಿ ಸಲಾಗುವುದು.ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಅಥವಾ ಹೊಸ 

ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 

ಜಾ ೕರಾತು, ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್ ಮತುತ್ ಮಾರಾಟ 

1. ಸಂಸ ಥೆ್ಯು :  

• ಜಾ ೕರಾತಿನ ಮತುತ್ ಪರ್ಚಾರದ ಎಲಾಲ್ ಸಾ ತಯ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಇರುವುದನುನ್ ಮತುತ್ 

ದಾರಿತಪಿಪ್ಸದಂತೆ ಇರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು; 

•  ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಉತಪ್ನನ್ದತತ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಧಯ್ಮದ ಜಾ ೕರಾತು ಮತುತ್ 

ಪರ್ಚಾರ ಸಾ ತಯ್ದ ಲ್ ಬಡಿಡ್ದರದ ಉಲ ಲೆ್ೕಖ ಸೇರಿರುತತ್ದೆ. ಮತುತ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಬೇರೆ ದರ ಮತುತ್ 

ಶುಲಕ್ಗಳು ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ವೆಯೇ ಎಂದು ನಮೂದಿ  ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ 

ನಿಬರ್ಂಧಗಳ ಸಂಪೂಣರ್ ವರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭಯ್ ರಿಸುತತ್ದೆ. 

• ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗ ಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಾಟಿರ್ಯ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಪಡೆದರೆ,  ಗಾರ್ಹಕರ 

ವೈಯಕಿತ್ಕ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನಿವರ್ ಸುವಾಗ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಬಯ ದಂತೆಯೇ ಅದೇ ರೀತಿಯ 

ಶಾವ್ಸಾಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಭದರ್ತೆಯಿಂದ ನಿವರ್ ಸುತತ್ದೆ  
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• ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಪರ್ತಿನಿಧಿ / ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಡಿಎಎಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆ 

ಅಥವಾ ನೀತಿ ಸಂ ತೆಯ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಗಾರ್ಹಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರು 

ವ್ೕಕೃತಿಯಾದ ಲ್, ದೂರಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದ ನಷಟ್ವನುನ್ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಖಾಸಗಿತನ ಮತುತ್ ಗೌಪಯ್ತೆ 

1. ಗಾರ್ಹಕರ ಎಲಾಲ್ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಖಾಸಗಿ ಮತುತ್ ಗೌಪಯ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ 

ಮತುತ್ ಕೆಳಗಿನ ತತವ್ಗಳು ಮತುತ್ ನೀತಿಗಳ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನದ ಲ್ ವಯ್ವಹರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಗಾರ್ಹಕರು 

ಒದಗಿ ದ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯ, ಗಾರ್ಹಕ ಖಾತೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಪಟಟ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು  ಕೆಳಗಿನ 

ಶೇಷ ಸಂದಭರ್ದಲಲ್ದೆ ಯಾರಿಗೂ ಬ ರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲಲ್. 

• ಕಾನೂನಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಬೇಕಾದಾಗ 

• ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಬ ರಂಗಪಡಿಸುವ ಕತರ್ವಯ್ ದದ್ರೆ 

• ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಒ ತಿಗಾಗಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಅಗತಯ್ ದದ್ರೆ, ಆದರೆ ಗಾರ್ಹಕರ ಅಥವಾ ಅವರ 

ಖಾತೆಯ ಮಾ ತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ, ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್ ಉದ ದೆ್ೕಶಗಳನೂನ್ 

ಸೇರಿ  ನೀಡಲು ಅದನೆನ್ೕ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. 

•  ಗಾರ್ಹಕರು ಸಂಸ ಥೆ್ಯನುನ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಬ ರಂಗಪಡಿಸಲು ಕೇ ದರೆ, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಹಕರ 

ಅನುಮತಿ ಂದಿಗೆ  

• ಗಾರ್ಹಕರ ಬಗ ಗೆ್ ಉಲ ಲೆ್ೕಖವನುನ್ ನೀಡಲು ಸಂಸ ಥೆ್ಯನುನ್ ಕೇ ದಾಗ, ಕೊಡುವ ದಲು ಸಂಸ ಥೆ್ಯು 

ಅವನ / ಅವಳ ಖಿತ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. 

• ಸಂಸ ಥೆ್ ಅವನ / ಅವಳ ಬಗ ಗೆ್ ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕಿತ್ಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಕೆಸ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮುನನ್ 

ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟಿಟ್ನಡಿಯ ಲ್ ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ ಅವನ / ಅವಳ ಹಕುಕ್ಗಳ 

ವಾಯ್ಪಿತ್ಯನುನ್ ತಿ ಸಬೇಕು. 

•  ಗಾರ್ಹಕರು ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಹೊರತು  

ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್ ಉದ ದೆ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ ಇತರ ಎಚ್ ಎಫ್ ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗಾರ್ಹಕ / 

ವೈಯಕಿತ್ಕ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಬಳಸಬಾರದು. 

2. ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಉಲ ಲೆ್ೕಖ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳು 

• ಗಾರ್ಹಕರು ಅವನ / ಅವ ಗೆ ಖಾತೆಯನುನ್ ತೆರೆದಾಗ, ಸಂಸ ಥೆ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಉಲ ಲೆ್ೕಖ ಏಜೆನಿಸ್ಗ ಗೆ 

ಅವನ / ಅವಳ ಖಾತೆಯ ವರಗಳು ಮತುತ್ ಚೆಕ್ ಗಳನುನ್ ಸಂಸ ಥೆ್  ಯಾವಾಗ 

ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು / ಅವ ಗೆ ತಿ ಸುತತ್ದೆ 
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• . ಗಾರ್ಹಕರು ಅದಕೆಕ್ ಋಣಿಯಾಗಿದಾದ್ಗ, ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸಾಲಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಉಲ ಲೆ್ೕಖ 

ಏಜೆನಿಸ್ಗ ಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ನೀಡಬಹುದು 

l. ಗಾರ್ಹಕರು ಅವನ / ಅವಳ ಪಾವತಿಗಳ ಲ್ ಂದೆ ಬಿದಾದ್ಗ; 

ll, ಸಾಲ ಪಡೆದ ತತ್ವು ವಾದದ ಲ್ಲಲ್ದಾಗ: 

III. ಅವನ /ಅವಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ  ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್ ಅನುಸರಿ  ಸಂಸ ಥೆ್ಯನುನ್ 

ತೃಪಿತ್ಪಡಿಸುವ ಪರ್ಸಾತ್ಪಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರು ಮಾಡದಿದಾದ್ಗ 

• ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಉಲ ಲೆ್ೕಖ ಏಜೆನಿಸ್ಗ ಗೆ ಗಾರ್ಹಕರ ಖಾತೆಯ ಇತರ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 

ಅವನು/ಅವಳು ಅನುಮತಿ ಕೊಟಿಟ್ದಾದ್ಗ ಕೊಡಬಹುದು. 

• ಬೇಡಿಕೆಯಿದದ್ರೆ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಉಲ ಲೆ್ೕಖ ಏಜೆನಿಸ್ಗ ಗೆ ಕೊಟಟ್ ಮಾ ತಿಯ ನಕಲನುನ್ 

ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ 

ಬಾಕಿಯ ಸಂಗರ್ಹ 

1. ಸಾಲ ಕೊಟಾಟ್ಗ, ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಮರುಪಾವತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ತತ್, ಅವಧಿ ಮತುತ್ ಪಾವತಿಯ 

ಆವತರ್ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ವರಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗೂಯ್, ಗಾರ್ಹಕರು ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಯನುನ್ 

ಅನುಸರಿಸದಿದದ್ರೆ, ಬಾಕಿ ವಸೂ ಗಾಗಿ  ಪರ್ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸಲಾದ 

ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯು ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಅವನ / ಅವಳ ನೋಟೀಸ್ 

ಕಳು ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಭೇಟಿಗಳು ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ್ರೆ 

ಭದರ್ತೆಯನುನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

2. ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಸಂಗರ್ಹ ನೀತಿಯನುನ್ ಸೌಜನಯ್, ನಾಯ್ಯಬದದ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ಮನ ಸು ಕೆಯ ಮೇಲೆ 

ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕು. ಸಂಸ ಥೆ್ ಗಾರ್ಹಕರ ಶಾವ್ಸ ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾವಧಿಯ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಬೆಳೆಸುವ ಲ್ 

ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕು. ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಬಬ್ಂದಿ ಅಥವಾ ಅದನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಯ್ಕಿತ್ ಬಾಕಿ 

ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಅಥವಾ / ಮತುತ್ ಭದರ್ತಾ ಮರುಸಂಗರ್ಹ ಮಾಡುವಾಗ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯ ಲ್ ನೀಡಲಾದ 

ಅವನ / ಅವಳ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನುನ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ನೀಡಿದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಪತರ್ವನುನ್ ನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ 

ಪರ್ದ ರ್ಸಬೇಕು. ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಬಾಕಿ ತತ್ದ ಬಗ ಗೆ್ ಎಲಾಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು 

ಮತುತ್ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಕು. 

3. ಎಲಾಲ್ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ರುವ ಯಾವುದೇ ವಯ್ಕಿತ್ 

ಸಂಗರ್ಹ/ಭದರ್ತೆಯ ಮತ ತೆ್ ವಶಕೆಕ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿ ದ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಪಾ ಸಬೇಕು. 
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• ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಅವನ / ಅವಳ ಆಯೆಕ್ಯ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ ನಿದಿರ್ಷಟ್ 

ಸಥ್ಳದ ಅನುಪ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಅವನ / ಅವಳ ನಿವಾಸದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಮತುತ್ ಅವನ / ಅವಳ 

ನಿವಾಸದ ಲ್ ಲಭಯ್ ಲಲ್ದಿದದ್ರೆ, ವಯ್ವಹಾರ / ಉದೊಯ್ೕಗದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

• ಸಂಸ ಥೆ್ಯನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಗುರುತು ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ದಲ 

ನಿದಶರ್ನದಲೆಲ್ೕ ತಿ ಸಬೇಕು. 

• ಗಾರ್ಹಕರ ಖಾಸಗಿತನವನುನ್ ಗೌರ ಸಬೇಕು. 

• ಗಾರ್ಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನವು ನಾಗರಿಕ ರೀತಿಯ ಲ್ರಬೇಕು. 

• ಗಾರ್ಹಕರ  ವಯ್ವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದೊಯ್ೕಗದ ಶೇಷ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ಹೊರತು ಪಡಿ  

ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ 0700 ಗಂಟೆ ಮತುತ್ 1900 ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ 

ಸಂಪಕಿರ್ಸಬೇಕು. 

• ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಥವಾ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಕರೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇ ದ 

ಗಾರ್ಹಕರ ನಂತಿಯನುನ್ ಸಾಧಯ್ವಾದಷೂಟ್ 

     ಗೌರ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

•  ಸಮಯ ಮತುತ್ ಕರೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಷಯಗಳನುನ್ ದಾಖ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

• ಪರಸಪ್ರ ವ್ೕಕಾರಾಹರ್ ರೀತಿಯ ಲ್ ಮತುತ್ ಕರ್ಮಬದಧ್ವಾಗಿ ಬಾಕಿ ತತ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ 

ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಲಾಲ್ ಸಹಾಯವನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

•  ಬಾಕಿ ಸಂಗರ್ಹಕಾಕ್ಗಿ ಗಾರ್ಹಕರ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಯದ ಲ್, ಸಭಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಸೂಕತ್ 

ನಡವ ಕೆಯನುನ್ ಪಾ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

•  ಕುಟುಂಬದ ಲ್ ಮರಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಪತಿತ್ನ ಅನನುಕೂಲ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ಬಾಕಿ ಹಣವನುನ್ 

ಸಂಗರ್ ಸಲು ಕರೆಗಳು / ಭೇಟಿಗಳನುನ್ ಮಾಡುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಬೇಕು. 

ದೂರುಗಳು ಮತುತ್ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು 

1. ಆಂತರಿಕ ಕಾಯರ್ ಧಾನಗಳು 

• ಗಾರ್ಹಕರು ದೂರು ನೀಡಲು ಬಯ ದರೆ ಅವನು / ಅವ ಗೆ  ಹೇಳಬೇಕಾದುದ್: 

i.ಹೇಗೆ ದೂರನುನ್ ಕೊಡಬೇಕು 

ii. ಎ ಲ್ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು 

iii. ಉತತ್ರವನುನ್ ಯಾವಾಗ ನಿರೀ ಸಬೇಕು 
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iv. ಪರಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಯಾರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಬೇಕು 

v. ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಫ ತಾಂಶ ತೃಪಿತ್ದಾಯಕವಾಗಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು  

vi. ಗಾರ್ಹಕರದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಶೆನ್ಯಿದದ್ರೂ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಬಬ್ಂದಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 

•  ದೂರುಗಳನುನ್ ನಾಯ್ಯಯುತವಾಗಿ ಮತುತ್ ಬೇಗ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಂಸ ಥೆ್ಯ     

ಕಾಯರ್ ಧಾನವನುನ್    ಎ ಲ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನುನ್    ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ತಿ ಸಬೇಕು. 

• ಒಂದು ದೂರು ಗಾರ್ಹಕನಿಂದ ಖಿತ ರೂಪದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿ ದದ್ರೆ, ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಅವನ / ಅವ ಗೆ 

ವ್ೕಕೃತಿ / ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನೀಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತತ್ದೆ. ದೂರುದಾರರು 

ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಗೊತಾತ್ದ ಸಹಾಯ ಡೆ ಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಹಕರ ಸೇವೆಯ 

ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ತಲುಪಿದದ್ರೆ, ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ದೂರಿನ ಉಲ ಲೆ್ೕಖ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕೊಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಮತುತ್ 

ಪರ್ಗತಿಯ ಬಗ ಗೆ್ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಧಿಯ ಲ್ ತಿ ಸಲಾಗುವುದು. 

• ಈ ಷಯವನುನ್ ಪರಿ ೕ ದ ನಂತರ, ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ 

ಕಳು ಸುತತ್ದೆ ಅಥವಾ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯಿಸಲು ಏಕೆ ಹೆಚುಚ್ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ವರಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ 

ದೂರುದಾರರ ವ್ೕಕೃತಿಯ ಆರು ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅವನು 

/ ಅವಳು ತೃಪಿತ್ ಹೊಂದಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಅವನ / ಅವಳ ದೂರನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿ ಸುತತ್ದೆ.  

 ನಿಮಮ್ ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಅರಿಯಿರಿ (KYC} ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಸೂತರ್ಗಳು 

1. "ನಿಮಮ್ ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಅರಿಯಿರಿ “ ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಸೂತರ್ಗಳ ಅಡಿಯ ಲ್  ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮತುತ್ 

ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ದಲು ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶರ್ಮವನುನ್ ನಿವರ್ ಸುತತ್ದೆ 

•  ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಗತಯ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಲು 

ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಕೇಳುತತ್ದೆ; 

• ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಕೆವೈ , ಅಕರ್ಮ ಹಣದ ವಗಾರ್ವಣೆ ರುದಧ್ ಅಥವಾ ಇನಾನ್ವುದನಾನ್ದರೂ 

ಶಾಸನಬದಧ್ ಅವಶಯ್ ರುವಂತಹ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಮಾತರ್ ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ಹೆಚಿಚ್ನ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೇ ದರೆ, ಅದನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಉದ ದೆ್ೕಶವನುನ್ ನಾವು ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸುತೆತ್ೕವೆ. ಅಂತಹ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಸವ್ಯಂಪೆರ್ೕರಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ; 

• ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ನಮೂನೆಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿ . 

ಪರಿ ೕಲನೆಗಾಗಿ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ಕೆವೈ  ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುವ ದಾಖಲೆಗ ಗಾಗಿ 
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ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತಯ್ ಮಾ ತಿಯ ವರಗಳು ಮತುತ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಅದು ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. 

ಸಾಲಗಳು 

1. ಸಂಸ ಥೆ್ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ದಲು, ಅದರ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ 

ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆಯೇ ಎಂಬ ಚಾರ ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ ಅರಿ ರಬೇಕು. ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ 

ಸಾಲವನುನ್ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಅದು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಕಾರಣ (ಗಳನುನ್) 

ತಿ ಸಬೇಕು.  

ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ತನನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗ ಗಾಗಿ ಯಾರೊಬಬ್ರಿಂದ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭದರ್ತೆಯನುನ್ 

ವ್ೕಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗಾರ್ಹಕರು ಬಯ ದರೆ, ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಗಾರ್ಹಕನ  ಹಣಕಾ ನ ಬಗ ಗೆ್ ಶಾವ್ಸಾಹರ್ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಗಾಯ್ರಂಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭದರ್ತೆಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾನೂನು 

ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಂಸ ಥೆ್ ಇದನುನ್  

ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು: 

• ಗಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಬದಧ್ತೆ ಮತುತ್ ಅವರ ನಿಧಾರ್ರದ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ 

ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಸವ್ತಂತರ್ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಸಂಸ ಥೆ್ ರ್ೕತಾಸ್ ಸಬೇಕು 

• ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭದರ್ತೆಯನುನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅವನ ಬದ ಗೆ 

ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು;  

• ಮತುತ್ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 

2. ಸಾಲಗಳು ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಾಗಿ ಅಜಿರ್ಗಳು 

• ಸಾಲದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ ಕೊಡಮಾಡುವಾಗ, ಸಂಸ ಥೆ್ಯು  ಅನವ್ಯವಾಗುವ ಬಡಿಡ್ ದರಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಾಗಿ ಶುಲಕ್ಗಳು / ದರಗಳು 

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ್ರೆ, ಪೂವರ್-ಪಾವತಿ ಆಯೆಕ್ಗಳು ದರಗಳು ಇದದ್ರೆ ಮತುತ್ 

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಲಗಾರನ ತಾಸಕಿತ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಷಯವು 

ಇದದ್ರೆ, ಆದದ್ರಿಂದ ಇತರ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಅಥರ್ಪೂಣರ್ ಹೋ ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಗಾರ್ಹಕರ 

ನಿಧಾರ್ರ ಅರಿ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತತ್ದೆ. 

• ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಎಲಾಲ್ ಸಾಲದ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ವ್ೕಕೃತಿ ವಯ್ವಸ ಥೆ್ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತುತ್ ಮೇಲಾಗಿ, 

ವ್ೕಕೃತಿಯ ಲ್ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕಾಲಮಿತಿ ನಮೂದಿ ರಬೇಕು 
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•   ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಸಾಲದ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೊ ಸಲು ಅಗತಯ್ ರುವ ಎಲಾಲ್ ವರಗಳನುನ್ 

ಅಜಿರ್ಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಸಂಗರ್ ಸುತತ್ದೆ. ಹೆಚಿಚ್ನ ಮಾ ತಿ ಬೇಕಾಗಿದದ್ರೆ ಭ ಷಯ್ದ ಲ್ 

ೕಘರ್ವಾಗಿ ಸಂಪಕಿರ್ಸಬಹುದೆಂದು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ತಿ ರಬೇಕು.  

• ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ್ ತಿ ಸಬೇಕು 

• ಗಾರ್ಹಕರ ಕಾಯರ್ಪಾಲನೆಯ ಎಲಾಲ್ ಸಾಲದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ 

ಖಚಿರ್ನ ಲ್ ಎಲಾಲ್ ಲಗತಿತ್ ದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರ್ತಿ ಂದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 

• ಸಾಲ ನೀಡುವ ಷಯದ ಲ್ ಂಗ, ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಧಮರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು 

ತಾರತಮಯ್ ಮಾಡಬಾರದು.ಆದಾಗೂಯ್, ಸಮಾಜದ ಧ ವಗರ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ 

ೕಜನೆಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವುದು ಅಥವಾ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯಿಂದ ತಡೆಯುವುದಿಲಲ್. 

• ಮಹೋನನ್ತ ಪರ್ಮಾಣದ ಯಾವುದೇ ಹಕುಕ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಯಾವುದೇ ನಾಯ್ಯಯುತ ಬಲ ಅಥವಾ 

ಸಾವ್ಮಯ್ ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಆದ ತಕಷ್ಣ ಸಾಲಗಾರರ ಭದರ್ತಾ ಸಾಮಗಿರ್ಯನುನ್ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.ಅಂತಹ ಹಕಕ್ನುನ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಲಗಾರನು ಉ ದ 

ಹಕುಕ್ಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಸಂಪೂಣರ್ ವರಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಮತುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ ಲೆ್ೖಮ್ ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗುವವರೆಗೆ 

ಸೆಕೂಯ್ರಿಟಿಗಳನುನ್ ಉ ಕೊಳಳ್ಲು ಸಂಸ ಥೆ್ ಅಹರ್ವಾಗಿರುವ ಷರತುತ್ಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಸಂಪೂಣರ್ 

ವರಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಬೇಕು.  

3. ಗಾಯ್ರಂಟಿದಾರರು(ಖಾತರಿದಾರರು) 

ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಸಾಲಕೆಕ್ ಖಾತರಿ ನೀಡುವವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ದಾಗ, ಅವನು / ಅವ ಗೆ ಈ 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡಬೇಕು 

• ಖಾತರಿದಾರನಾಗಿ  ಅವನ / ಅವಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ; 

• ಅವನು / ಅವಳು ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ ಬದದ್ರಾದಾಗ ಅವನು / ಅವಳು  ಹೊಣೆಯಾಗುವ ತತ್; 

• ಅವನ / ಅವಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಸಂಸ ಥೆ್ ಅವನು / ಅವಳನುನ್ ಕರೆಯುವ 

ಸಂದಭರ್ಗಳು; 

• ಅವನು / ಅವಳು ಗಾಯ್ರಂಟಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಫಲವಾದರೆ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಅವನ / ಅವಳ 

ಇತರ ಹಣದ ಮೂಲಕೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆಯೇ; 

• ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಅವನ/ಅವಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಗೊತಾತ್ದ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ದೆಯೇ ಅಥವಾ 

ಅಪರಿಮತವೇ ಮತುತ್ 
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• ಖಾತರಿಗಾರನಾಗಿ ಅವನ / ಅವಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಮತುತ್ 

ಸಂದಭರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಈ ಬಗ ಗೆ್ ಅವನು / ಅವ ಗೆ ತಿ ಸುವ ಧಾನ 

• ಅವನು / ಅವಳು ಗಾಯ್ರಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಾಲಗಾರನ ಹಣಕಾ ನ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಯಾವುದೇ 

ಪರ್ತಿಕೂಲ ಬದಲಾವಣೆ / ಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಅವನು/ ಅವ ಗೆ ತಿ ಸುತತ್ದೆ. 

ಸಾಮಾನಯ್ 

ಸಂಸ ಥೆ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ: 

• ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನುನ್ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನವ್ಯವಾಗುವ ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ 

ದರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಸಾಲದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಪರ್ಮುಖ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ವರಿಸುವುದು. 

• ಅವನು / ಅವಳು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ ಅವನ / ಅವ ಂದ ಯಾವ ಮಾ ತಿ / 

ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು. ಅವನ / ಅವಳ ಗುರುತು, ಳಾಸ, ಉದೊಯ್ೕಗ 

ಇತಾಯ್ದಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅವನ / ಅವ ಂದ ಯಾವ ದಸಾತ್ವೇಜನುನ್ ಅಗತಯ್ ದೆ 

ಎಂಬುದರ ಬಗ ಗೆ್ ಮತುತ್ ಕಾನೂನು ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಕ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸಲು 

ಶಾಸನಬದಧ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಚಾರ 

ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು. 

• ಅವನು / ಅವಳನುನ್  ಅವನ / ಅವಳ ನಿವಾಸದ ಲ್ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ವಯ್ವಹಾರ  ದೂರವಾಣಿ 

ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಲ್ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ಅವನ / ಅವಳ ನಿವಾಸದ ಲ್  ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ವಯ್ವಹಾರ 

ಳಾಸಗಳನುನ್ ದೈ ಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಗತಯ್ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ದರೆ ಈ ಉದ ದೆ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ 

ಅಪೇ ದ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ಅವನು / ಅವಳು ಉಲ ಲೆ್ೕಖಿ ರುವ 

ವರಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸಬೇಕು. 

• ಗಾರ್ಹಕರ ಖಾತೆಯನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸಲು ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಬಯ ದರೆ, ೕ ೕಸ್/ಇತರ ತನಿಖೆಯ 

ಏಜೆನಿಸ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ(ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ನೇಮಿ ದರೆ) ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ತಿ ಸಬೇಕು. 

• ಗಾರ್ಹಕನು ೕಸದಿಂದ ವತಿರ್ ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಂಸ ಥೆ್ ನಷಟ್ಕೆಕ್ 

ಕಾರಣವಾಗಿದದ್ರೆ, ಗಾರ್ಹಕನು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುತಾತ್ನೆ ಮತುತ್ ಅವನು/ಅವಳು 

ಜವಾಬಾದ್ರಿರ ತರಾಗಿ ವತಿರ್ ದರೆ ನಷಟ್ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆಂದು ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ 

ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು. 

• ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಎಲಾಲ್ ಸಾಲದ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ವ್ೕಕೃತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತುತ್ ವ್ೕಕೃತಿಯ ಲ್ ಸಾಲ 

ನೀಡುವ ಕಾಲಮಿತಿ ನಮೂದಿ ರಬೇಕು 
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• ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಖಿತ ರೂಪದ ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪತರ್ದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ 

ರೀತಿಯ ಲ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನ್ ತಿ ಸಬೇಕು. 

ಎ. ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾದ ತತ್ 

ಬಿ. ನಿಯಮ ಮತತ್ ನಿಭಂದನೆಗಳು (ವಾ ರ್ಕ ದರದೊಂದಿಗೆ) 

. ಅಜಿರ್ಯ ಧಾನ 

ಈ ಎಲಲ್ ಚಾರಗಳು ಮತುತ್ ನಿಯಮ ನಿಭಂದನೆಗ ಗೆ ಸಾಲಗಾರನ ಸಮಮ್ತಿಯನುನ್ ಪಡೆದು 

ದಾಖಲೆಯ ಲ್ಡಬೇಕು. 

• ಮತುತ್ಸಂಸ ಥೆ್ಯು ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಯರ್ ಧಾನವನುನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.  

ಈ ಕಾಯರ್ ಧಾನದ ಅಡಿಯ ಲ್ 

ಗಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ / ವಾದಗಳನುನ್ / ನಂತಿಗಳನುನ್  ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಗ ಗೆ 

ಕಳು ಸಬಹುದು. ಶಾಖೆಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು / ವಾದಗಳು / ನಂತಿಗಳನುನ್ 

ಸಂಬಂದಪಟಟ್ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ತಿ ಸುತಾತ್ರೆ. ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಆರ್ ಎಂ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ 

ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳ ,ೆ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಗಮನಿಸುವ ಅಗತಯ್ ದದ್ರೆ, ಅದನುನ್ 

ಕರ್ಮಾನುಗತದ ಲ್ ಗಾರ್ಹಕ ಸಂಬಂಧ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ( ಆಎರ್ಂ) ಆಎರ್ನ್  ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಿಗೆ ಮತುತ್ 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಖಯ್ಕಾಯಾರ್ಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ( ಒಒ) ಬ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತತ್ದೆ.  

• ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್, ಯಾವುದೇ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಪರಿಹರಿಸದಿದದ್ರೆ, ನಂತರ ಇದನುನ್ 

ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರಿಗೆ ಉಲ ಲೆ್ೕಖಿಸಬಹುದು: 

ರಿಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಆರ್ ಎಂ 

ಎಂಎಎಸ್ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ ಸ ರ್ಸಸ್ ಮಿಟೆಡ್, 

4ನೇ ಮಹಡಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಛೇಂಬಸ್ರ್,  

ಪತಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಂಭಾಗ, ಆಶರ್ಮ ರಸ ತೆ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್-380009 

ಕರೆ ಮಾಡಿ:079-41106500 ಇಮೇಲ್ : mfsl@mas.co.in  


