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ಪರಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು 

1. ಕಂಪನಿ/ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್: 'ಲ ೆಂಡೆಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್' ಸೆಂಸ್ ೆ ("ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್") ಎೆಂಬ ಅರ್್ವನ್ನು ನೀಡನತ್ತದ . ಇದಕಾಾಗಿ ಈ ಫ ೀರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟೀಸ್ 
ಕ  ೀಡ್(ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭ್ಾಾಸ ಸೆಂಹಿತ ) ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ . 

 2. ಬ್ೂೇರ್ಡಿ: ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ನದ ೀ್ಶಕರ ಮೆಂಡಳಿ ಎೆಂದನ ಅರ್್ ಕ  ಡನತ್ತದ . 

 3. ಕ್ೂೇರ್ಡ: ಕಾಲಕಾಲಕ ಾ ತಿದನುಪಡ ಮಾಡಲಾಗನವ ಫ ೀರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ  ೀಡ್(ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭ್ಾಾಸ ಸೆಂಹಿತ ) ಎೆಂದರ್್. 

 4. ಸಯಲಗ್ಯರ/ಗ್ಯರಹಕ: ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ಅಸ್ತತತ್ವದಲಿಿರನವ ಅರ್ವಾ ಭವಿಷಾದ ಸ್ಾಲಗಾರರನ/ಗಾಾಹಕರನ ಎೆಂದನ ಅರ್್ ಕ  ಡನತ್ತದ . 

 

ಉದ್ದೇಶ 

ಇದನ ಆರ್್ಬಿಐ ಸನತ  ತೀಲ  ಸೆಂಖ್ ಾ ಆರ್್ಬಿಐ/2015-16/16 ಡ ಎನ್ಸ ಬಿ  ಆರ್ (ಪಿಡ) ಸ್ತಸ್ತ.ನ್ೆಂ.054/03.10.119/2015-16 13 (RBI/2015-16/16 

DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 13) ಜನಲ ೈ 01 2015, ಗ  ಉಲ ಿೀಖ ಹ  ೆಂದಿದ , ಎನ್ಸ ಬಿ ಎಫ್ ಸ್ತ ಗಳಿಗ  ಫ ೀರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟಸ್ ಕ  ೀಡ್ 

ನ್(ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭ್ಾಾಸ ಸೆಂಹಿತ ) ಮಾಗ್ದರ್ಶ್ ಸ ತ್ಾಗಳನ್ನು('ಮಾಗ್ಸ ಚಿಗಳು') ಕಾಯ್ಗತ್ಗ  ಳಿಸಲನ ಭ್ಾರತಿೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಾೆಂಕ್ 

(ಆರ್್ಬಿಐ) ಪರಿಷಾರಿಸ್ತದ . ಈ ಮಾಗ್ಸ ಚಿಗಳು ಮಾಸಟರ್ ಡ ೈರ ಕ್ಷನ್ಸ - ನಾನ್ಸ-ಬಾಾೆಂಕ್ೆಂಗ್ ಫ ೈನಾನಿಯಲ್ ಕೆಂಪನ - ವಾವಸೆ್ತತ್ವಾದ ಪಾಮನಖ 

ಠ ೀವಣಿ-ತ ಗ ದನಕ  ಳಳದ ಕೆಂಪನ ಮತ್ನತ ಠ ೀವಣಿ ತ ಗ ದನಕ  ಳುಳವ ಕೆಂಪನ (ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಾೆಂಕ್) ಸ ಚಿಗಳು, 2016 ರ ಸ್ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ 1, 2016 (ಫ ಬಾವರಿ 

22, 2019 ರೆಂತ  ನ್ವಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದ ) ('ಆರ್್ಬಿಐ ಮಾಸಟರ್ ಡ ೈರ ಕ್ಷನ್ಸ್') ಇದರ ಒೆಂದನ ಭ್ಾಗವಾಗಿ ಸೆಂಘಟಿಸಲಾಗಿವ . 

ಇಲಿಿ ಉಲ ಿೀಖಿಸ್ತರನವ ಫ ೀರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕ  ೀಡ್(ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭ್ಾಾಸ ಸೆಂಹಿತ ), ಮೀಲ  ತಿಳಿಸ್ತದ ಆರ್್ಬಿಐ ಮಾಸಟರ್ ಡ ೈರ ಕ್ಷನ್ಸ್ ನ್ಲಿಿ 

ಒಳಗ  ೆಂಡರನವ ಎನ್ಸ ಬಿ ಎಫ್ ಸ್ತ ಗಳ ಫ ೀರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕ  ೀಡ್ ನ್(ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭ್ಾಾಸ ಸೆಂಹಿತ ) ಈ ಮಾಗ್ಸ ಚಿಗಳ ಅನ್ನಸರಣ ಯಲಿಿದ . 

ಗಾಾಹಕರ  ೆಂದಿಗ  ವಾವಹರಿಸನವಾಗ ಕೆಂಪನಯನ ಅನ್ನಸರಿಸಲನ, ಕನಷಟ ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭ್ಾಾಸದ ಮಾನ್ದೆಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಕ  ೀಡ್(ಸೆಂಹಿತ ) 

ಹ  ೆಂದಿಸನತ್ತದ . ಇದನ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡನತ್ತದ  ಮತ್ನತ ಕೆಂಪನಯನ ದಿನ್ನತ್ಾ ಹ ೀಗ  ವಾವಹರಿಸಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ವಿವರಿಸನತ್ತದ . 

ಈ ಸೆಂಹಿತ  ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಾಮ / ಯಾವುದ ೀ ಮಾಧ್ಾಮದಲಿಿ ಪೀಸ್ಟ ಮಾಡದೆಂತ್ಹ ಯಾವುದ ೀ ದ ರನ / ವಿಚಾರಣ ಗಳನ್ನು ಒಳಗ  ೆಂಡೆಂತ  

ಎಲಾಿ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಅನ್ವಯಿಸನತ್ತದ  ಮತ್ನತ ಅಗತ್ಾವಿರನವೆಂತ  ಕ ಳಗಿನ್ ವ ೀದಿಕ ಗಳಿಗ  ತ್ಲನಪಲನ ಕೆಂಪನಯನ ಎಲಾಿ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಪಾೀತಾ್ಹಿಸನತ್ತದ . 

 

ಧ್ಾೇಯ 

ಸೆಂಹಿತ ಯನ್ನು ಈ ಧ ಾೀಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಸಲಾಗಿದ : 

  

● ಗಾಾಹಕರ  ೆಂದಿಗ  ವಾವಹರಿಸನವಾಗ ನಾಾಯಯನತ್ ಅಭ್ಾಾಸಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸ್ತ ಅವರ  ೆಂದಿಗ  ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಮತ್ನತ ಸ್ೌಹಾದ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನ್ನು ಬ ಳ ಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದ ; 

● ಗಾಾಹಕರನ ಉತ್ಪನ್ುದ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕ  ಹ  ೆಂದಿ ತಿಳುವಳಿಕ ಯನಳಳ ನಧಾ್ರಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ  ಳುಳವಲಿಿ ಹ ಚಿಿನ್ ಪ್ಾರದಶ್ಕತ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದ ; 

● ಕೆಂಪನಯಲಿಿ ಗಾಾಹಕರ ವಿಶ್ಾವಸವನ್ನು ನಮಿ್ಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದ ; 

● ಗಾಾಹಕರ  ೆಂದಿಗ  ವಾವಹರಿಸನವಾಗ ಸಮೆಂಜಸವಾದ ಮಾನ್ದೆಂಡಗಳನ್ನು ಹ  ೆಂದಿಸನವ ಮ ಲಕ ಒಳ ಳಯ, ನಾಾಯಯನತ್ ಮತ್ನತ 



ಪ್ಾರದಶ್ಕವಾದ ವಾವಹಾರದ ಅಭ್ಾಾಸಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದ ; 

● ಉನ್ುತ್ ಕಾಯಾ್ಚರಣಾ ಗನಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ, ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಸಪಧ ್ಯ ಮ ಲಕ, ಮಾರನಕಟ ಟ ಪಡ ಗಳನ್ನು ಉತ ತೀಜಿಸನತ್ತದ ; 

● ಕಾನ್ ನನ್ ಪಾಕ್ಾಯೆಯನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸ್ತ, ಹಿೆಂಪಡ ಯನವಿಕ  ಮತ್ನತ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸನವಿಕ ಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದ . 

  

ಬದ್ಧತ್ 

  

• ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ ಿ ನಾಾಯಯನತ್ವಾಗಿ, ಸಮೆಂಜಸವಾಗಿ ಕಾಯ್ನವ್ಹಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಉದಾಮದಲಿಿ ಪಾಚಲಿತ್ವಾದ 
ಪಾಮಾಣಿತ್ ಪದಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ ೈಸಲನ ತ್ಕಾಮಟಿಟಗ  ಪಾಯತಿುಸನತ್ತದ . 

  

•್ ಸ್ಾಲಗಾರರ ಜ  ತ ಗಿನ್ ಸೆಂವಹನ್ದಲಿಿ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಲಾಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಕಾನ್ ನ್ನಗಳು, ನಬೆಂಧ್ನ ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಲನ ಮತ್ನತ 
ಸಮಗಾತ , ಪ್ಾರದಶ್ಕತ ಯ ನ ೈತಿಕ ತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಪೂರ ೈಸಲನ ಬದಿವಾಗಿದ . 

  

•್ಗಾಾಹಕರ  ೆಂದಿಗ  ಸೆಂವಹನ್ ನ್ಡ ಸನತಿತರನವಾಗ, ಇೆಂಗಿಿೀಷ್ ಅರ್ವಾ ಹಿೆಂದಿ ಅರ್ವಾ ಸ ಕತವಾದ ಸೆಳಿೀಯ ಭ್ಾಷ ಯಲಿಿ ಸಪಷಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲನ ಕ ಳಗಿನ್ ವಿಷಯಗಳ ಕನರಿತಾಗಿ ಕೆಂಪ್ ನಯನ ಎಲಾಿ ಕಾಮಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ  ಳುಳವುದನ: 

   

         i. ಅದರ ವಿವಿಧ್ ಉತ್ಪನ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಸ್ ೀವ ಗಳು; 
 

        ii. ನಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳು, ಬಡಿದರಗಳು/ಸ್ ೀವಾ ಶನಲಾಗಳು; 
 

        iii. ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಲಭಾವಿರನವ ಪಾಯೀಜನ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಏನಾದರ  ಇದುಲಿ;ಿ 
  

       iv. ಪಾಶ್ ುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲನ ಸೆಂಪಕ್ ವಾಕ್ತಗಳು, ಯಾರಾದರ  ಇದುಲಿಿ; 
 

•್ಈ ಕ  ೀಡ್(ಸೆಂಹಿತ )  ಅದರ ವ ಬ ್ೈರ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಲಭಾವಾಗನವೆಂತ  ಮಾಡನತ್ತದ . 
  

•್ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಕಟ್ನಟನಟಾಟಗಿ ಗೌಪಾವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸನತ್ತದ  ಮತ್ನತ ಕಾನ್ ನನ್ ಅಡಯಲಿ ಿ
ಅಗತ್ಾವಿದುರ  ಅರ್ವಾ ಸ್ಾಲಗಾರನೆಂದ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗಿರದಿದುರ , ಯಾವುದ ೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಂಚಿಕ  ಳುಳವುದಿಲಿ. 
  

•್ತ್ಮಮ ಖ್ಾತ  ಮತ್ನತ ಅದರಲಿಿ ಲಭಾವಿರನವ ಸ್ೌಲಭಾಗಳ ಕನರಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕಾನ್ನು ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ತಿಳಿಸಲನ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಕಾಮಗಳನ್ನು 
ತ ಗ ದನಕ  ಳುಳತ್ತದ . 

  

•್ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಯಾವುದ ೀ ವಾವಹಾರಕ ಾ ಪಾವ ೀರ್ಶಸನವ ಮೊದಲನ, ಬಡ ಿದರಗಳು, ಶನಲಾಗಳು, ಲ ಕಾಾಚಾರದ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಇತಾಾದಿಗಳ 
ಯಾವುದ ೀ ಹಣಕಾಸ್ತನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ನೀಡನತ್ತದ . 

  

ಸಯಲಗಳಿಗ್್ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಪರಕ್ರರಯೆ 

• ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮನಖಾವಾಗಿ ಎಸ್ಎೆಂಇ ವಿಭ್ಾಗದಲಿಿನ್ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಕಾಯ್ವಾಹಿ ಬೆಂಡವಾಳ ಸ್ಾಲವನ್ನು ನೀಡನತ್ತದ . ಹಣಕಾಸ್ತನ್ 
ಮಾರನಕಟ ಟ ವಾವಹಾರಗಳ ಬಗ ೆ ತಿಳಿದನ ಅದಕ ಾ ಹ  ೆಂದಿಕ  ೆಂಡರನವ ಮಧ್ಾಮದಿೆಂದ ದ  ಡಿ ಸೆಂಸ್ ೆಯ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಹ  ೀಲಿಸ್ತದರ , 
ಎಸ್ಎೆಂಇ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ನ ರವಿನ್ ಅಗತ್ಾವಿರನತ್ತದ . 

•್ ಸ್ಾಲದ ಲಭಾತ ಗಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಬ ೀಕಾದ ಪಾಕ್ಾಯೆ ಮತ್ನತ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್ದ ಬಗ ೆ ಅದರ ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ ಮಾಡಲನ 
ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವಾವಹಾರದಲಿಿ ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ ಿ ಪಾಯತಿುಸಬ ೀಕನ. 

•್ ಸ್ಾಲಗಾರನೆಂದ ಸಲಿಿಸಬ ೀಕಾದ ಎಲ ಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್  'ಸ್ಾಲದ ಅಜಿ್ ಫಾರ್ಮ್ / ಸ ಕತ ದಾಖಲ ಗಳು' 



ಒಳಗ  ೆಂಡರನತ್ತದ . ಇತ್ರ ನಾನ್ಸ-ಬಾಾೆಂಕ್ೆಂಗ್ ಹಣಕಾಸನ ಕೆಂಪನಗಳು (ಎನ್ಸ ಬಿ ಎಫ್ ಸ್ತ ಗಳು) ಹ  ೆಂದಿರನವ ಇದ ೀ ರಿೀತಿಯ 
ನಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳ  ೆಂದಿಗ  ಅರ್್ಪೂಣ್ವಾದ ಹ  ೀಲಿಕ  ಮಾಡನವಲಿ ಿ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ಸನಗಮಗ  ಳಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಈ 
ಹ  ೀಲಿಕ ಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲ  ತಿಳುವಳಿಕ ಯ ನಧಾ್ರವನ್ನು ತ ಗ ದನಕ  ಳಳಲನ ಅಗತ್ಾವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ 
ಒದಗಿಸನತ್ತದ . ಇದಲಿದ , ಒಪಪೆಂದದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆಳಿೀಯ ಭ್ಾಷ ಯಲಿಿ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ವಿವರಿಸಲಾಗನವುದನ. 

•್ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ 'ಸ್ಾಲದ ಅಜಿ್ ಫಾರ್ಮ್ / ಸ ಕತ ದಾಖಲ ಗಳು' ಸ್ಾಲದ ಅಜಿ್ಯೆಂದಿಗ  ಸ್ಾಲಗಾರರಿೆಂದ ಸಲಿಿಸಬ ೀಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳ 
ಪಟಿಟಯನ್ನು ಸಹ ಸ ಚಿಸಬಹನದನ. 

•್ ಸ್ಾಲಗಾರರಿೆಂದ ಸಲಿಿಸಲಪಟ್ಟ ಪಾತಿಯೆಂದನ ಸ್ಾಲದ ಅಜಿ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಿರ್ಶೀಲನ ಯ ಮೀರ ಗ  ಅಹ್ತ ಯ ಮೀಲ  
ಸವತ್ೆಂತ್ಾವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡನತ್ತದ , ಆಸ್ತತಯ ರ್ಶೀರ್ಷ್ಕ ಯನ್ನು ಪರಿರ್ಶೀಲಿಸಲನ ಅಗತ್ಾವಾದ ದಾಖಲ ಗಳು, ವಾಕ್ತಯ ಗನರನತ್ನ್ನು, ಘಟ್ಕ 
ಮತ್ನತ ಭದಾತ ಗಳನ್ನು, ಜಾಮಿೀನ್ನಗಳು ಸ್ ೀರಿದೆಂತ  ನೀಡಲಾಗನವುದನ, ಯಾವುದಾದರ  ಇದುರ . 

•್ ಸ್ಾಲಗಾರನ್ ಸ್ಾಲದ ಯೀಗಾತ ಯನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಸ್ತಕ  ಳಳಲನ ಸ್ಾಲಗಾರನ್ ಜವಾಬಾುರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನವ್ಹಿಸನತ್ತದ , 
ಯಾವುದ ೀ ಸ್ಾಲದ ಅಜಿ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸನವ ಅರ್ವಾ ತಿರಸಾರಿಸನವ ಮೊದಲನ ನಧಾ್ರ ತ ಗ ದನಕ  ಳುಳವಲಿಿ ಅದನ 
ಪಾಮನಖ ನಯತಾೆಂಕವಾಗಿದ . 

•್ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸ್ಾಲ ಪಡ ಯನವ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ , ಸ್ಾಲದ ಅಜಿ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ತವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸನವ ಒೆಂದನ ವಾವಸ್ ೆಯನ್ನು 
ಹ  ೆಂದಿದ . ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸೆಂಪೂಣ್ ಅಗತ್ಾವಿರನವ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸ್ತವೀಕೃತಿಯ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಸಮೆಂಜಸವಾದ ಅವಧಿಯಳಗ  
ಅದರ ನಧಾ್ರದ ಬಗ ೆ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ತಿಳಿಸನತ್ತದ . 

  

 ಹಣ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ವ್ಯಹನಗಳ ಮರುಸಯಾಧೇನ ಪಡ್ಯುವುದ್ು 
  

1. ಕೆಂಪನಯನ ಸ್ಾಲಗಾರನ  ೆಂದಿಗ  ಸ್ಾಲದ ಒಪಪೆಂದದಲಿಿ ಅೆಂತ್ನ್ಮಿ್ತ್ ಕಾನ್ ನ್ನಬದಿವಾಗಿ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸಬಹನದಾದ ಮರನ-ಪ್ಾವತಿಯ ಷರತ್ನತವನ್ನು 

ಒಳಗ  ೆಂಡರನತ್ತದ . ಪ್ಾರದಶ್ಕತ ಯನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಸ್ತಕ  ಳಳಲನ, ಸ್ಾಲದ ಒಪಪೆಂದದ ನಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳು ಸಹ ಕ ಳಕೆಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಗ  

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ತದೆಂತ  ನಬೆಂಧ್ನ ಗಳನ್ನು ಹ  ೆಂದಿರನತ್ತವ  

  

         a) ಸ್ಾವಧಿೀನ್ಪಡಸ್ತಕ  ಳುಳವ ಮೊದಲನ ಸ ಚನ ಯ ಅವಧಿ; 
  

         b) ಸ ಚನ  ಅವಧಿಯನ್ನು ಮನಾುಮಾಡಬಹನದಾದ ಸೆಂದಭ್ಗಳಲಿಿ; 

 

         c) ಭದಾತ ಯನ್ನು ಸ್ಾವಧಿೀನ್ಪಡಸ್ತಕ  ಳುಳವ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್; 

 

    d) ಆಸ್ತತಯ ಮಾರಾಟ್/ಹರಾಜಿನ್ ಮೊದಲನ ಸ್ಾಲ ಮರನಪ್ಾವತಿಗಾಗಿ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ನೀಡಬ ೀಕಾದ ಅೆಂತಿಮ ಅವಕಾಶದ ಬಗ ೆ ಒೆಂದನ ನಬೆಂಧ್ನ ; 

 

         e) ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ಸ್ಾವಧಿೀನ್ವನ್ನು ನೀಡನವ ವಿಧಾನ್, ಮತ್ನತ 

 

          f) ಆಸ್ತತಯ ಮಾರಾಟ್/ಹರಾಜಿನ್ ಪಾಕ್ಾಯೆ. 

 

2. ಅೆಂತ್ಹ ನಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳ ಪಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ಲಭಾವಾಗನವೆಂತ  ಮಾಡಬ ೀಕಾಗನತ್ತದ . ಸ್ಾಲದ ಒಪಪೆಂದದ ನ್ಕಲಿನ್ ಒೆಂದನ ಪಾತಿಯನ್ನು 

ಜ  ತ ಗ  ಸ್ಾಲದ ಒಪಪೆಂದದಲಿ ಿ ಉಲ ಿೀಖಿಸಲಾದ ಎಲಿ ದಾಖಲ ಗಳ ನ್ಕಲನ ಪಾತಿಯನ್ನು ಮೆಂಜ ರಾತಿ/ ಸ್ಾಲದ ಮೊತ್ತದ ವಿತ್ರಣ  ಸಮಯದಲಿ ಿ ಎಲಿ 

ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ಒದಗಿಸಲಾಗನತ್ತದ . 
  



ಸಯಲದ್ ಅಂದಯಜು ಮತ್ುು ನಿಯಮಗಳು/ಷರತ್ುುಗಳು 

● ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ಮೆಂಜ ರನ ಪತ್ಾದ ಮ ಲಕ ಅರ್ವಾ ಇನಾಾವುದ  ೀ ರಿೀತಿಯಲಿಿ, ಮೆಂಜ ರಾದ ಮೊತ್ತದ ಜ  ತ ಗ  ಎಲಾಿ 
ನಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳನ್ನು ಸ್ ೀರಿದೆಂತ  ವಾರ್ಷ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ/ಬಡಿ ದರ ಮತ್ನತ ಅದರ ಅಜಿ್ಯ ವಿಧಾನ್ವನ್ನು ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  
ಬರವಣಿಗ ಯಲಿಿ ತಿಳಿಸನತ್ತದ  ಮತ್ನತ ಸ್ಾಲಗಾರನೆಂದ ಈ ನಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳ ಸ್ತವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ದಾಖಲ ಯಲಿಿ 
ಇಡಲಾಗನತ್ತದ . 
 

● ವಿಳೆಂಬ ಮರನಪ್ಾವತಿಗ  ವಿಧಿಸಲಾಗನವ ದೆಂಡನ  ಬಡಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದ ೀ ಷರತ್ನತ, ಸ್ಾಲ ಒಪಪೆಂದದಲಿಿ ದಪಪವಾದ 
ಬರವಣಿಗ ಯಲಿಿ ಸ ಚಿಸಲಪಡನತ್ತದ . 
 

● ಸ್ಾಲದ ಒಪಪೆಂದದ ನ್ಕಲನ್ನು ಸ್ಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅರ್್ ಮಾಡಕ  ೆಂಡೆಂತ , ಮೆಂಜ ರಾತಿ/ಸ್ಾಲದ ಮೊತ್ತದ ವಿತ್ರಣ  ಸಮಯದಲಿಿ ಎಲಿ 
ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ಸ್ಾಲದ ಒಪಪೆಂದದಲಿಿ ಉಲ ಿೀಖಿಸ್ತದ ಎಲಿ ದಾಖಲ ಗಳ ಪಾತಿಯನ್ನು ಪಾತಿಯಬಬರಿಗ  ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ತಿಳಿಸನತ್ತದ . 

  

ಸಯಲಗಳ ವಿತ್ರಣ್ (ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳಲ್ಲನಿ ಬದ್ಲಯವಣ್ಗಳು ಸ್ೇರಿದ್ಂತ್) 

● ಅದರ ಪಾಕಟಿತ್ ವ ಬ ್ೈರ್ಟ ಅರ್ವಾ ಸ ಕತವಾಗಿ, ಒಬಬ ಗಾಾಹಕನಗ  ನದಿ್ಷಟವಾಗಿದುರ , ಅನ್ನಮೊೀದನ ಯ ಯಾವುದ ೀ ನಯಮಗಳ ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಲಿ ಿ
ಬದಲಾವಣ , ಸ್ ೀರಿದೆಂತ  ಆದರ  ವಿತ್ರಣಾ ವ ೀಳಾಪಟಿಟ, ಬಡಿದರಗಳು, ಸ್ ೀವಾ ಶನಲಾಗಳು, ಪೂವ್ಪ್ಾವತಿ ಶನಲಾಗಳು ಇತಾಾದಿಗಳಿಗ  
ಸ್ತೀಮಿತ್ವಾಗಿಲಿದಿದಾುಗ, ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನ್ು ಸ್ಾಲಗಾರನ(ರಿ)ಗ  ಸ ಚನ  ನೀಡನತ್ತದ . ಎಫ್ಎಫ್ಎಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು/ ಬಡಿದರಗಳು ಮತ್ನತ ಶನಲಾಗಳ 
ಬದಲಾವಣ ಗಳನ್ನು ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ಾ ಜಾರಿಗ  ತ್ರನವುದನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಸನತ್ತದ . 

 

●  ಒಪಪೆಂದದಡ ಪ್ಾವತಿ ಮರನಪಡ ಯಲನ/ ಪ್ಾವತಿ ಅರ್ವಾ ಕಾಯ್ಕ್ಷಮತ ಯನ್ನು ವ ೀಗಗ  ಳಿಸನವ ನಧಾ್ರವು ಆಯಾ ಸ್ಾಲದ ಒಪಪೆಂದದ  ೆಂದಿಗ  
ಹ  ೆಂದಾಣಿಕ ಯಲಿಿರನತ್ತದ .  

 

ಬಯಕ್ರ ಸಂಗರಹ 

     ⦁ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಅವರ ಎಲಾಿ ಬಾಕ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬ ೀಕನ ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ಯನ್ನು  ಪ್ಾವತಿಸಲನ ಸಮೆಂಜಸವಾದ 
ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬ ೀಕನ. 

⦁ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಲಾಿ ಬಾಕ್ಗಳ ಮರನಪ್ಾವತಿಯ ಮೀಲ  ಅರ್ವಾ ಸ್ಾಲದಾತ್ನಗ  ವಿರನದಿವಾದ ಯಾವುದ ೀ ಬ ೀಡಕ ಗ  ಯಾವುದ ೀ 
ಕಾನ್ ನ್ನಬದಿ ಹಕನಾ ಅರ್ವಾ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ತದೆಂತ  ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿರನವ ಸ್ಾಲವನ್ನು ಸ್ಾಬಿೀತ್ನಪಡಸನವುದರ ಮೀಲ  ಎಲಾಿ 
ರಕ್ಷಣ ಗಳನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡನವುದನ. ಸ್ಾಲವನ್ನು ಪೂಣ್ವಾಗಿ ತಿೀರಿಸನವ ಹಕಾನ್ನು ಬಳಸಬ ೀಕಾದರ , ಅದರ ಬಗ ೆ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  
ಹಕನಾಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳ ಬಗ ೆ ಪೂಣ್ ವಿವರಗಳ  ೆಂದಿಗ  ಸ ಚನ ಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗನವುದನ ಹಾಗ  ಅದರ ಅಡಯಲಿ ಿ
ಉಲ ಿೀಖಿಸಲಾದ ಹಕನಾ ಸ್ಾಧ್ನ  ತಿೀರಿಸನವ/ ಪ್ಾವತಿಸನವ ತ್ನ್ಕ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಭದಾತಾ ಪತ್ಾಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ  ಳಳಲನ 
ಅವಕಾಶವಿದ . 

⦁ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನ್ು ಬಾಧ್ಾತ ಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸನವ ಸೆಂದಭ್ದಲಿಿ ಅದರ ಬಾಕ್ಗಳ ಸೆಂಗಾಹಣ ಯ ಉದ ುೀಶಕಾಾಗಿ ಮನ್ವೊಲಿಸನವ ವಿಧಾನ್ಗಳ 
ಬಳಕ ಯನ್ನು ಒಳಗ  ೆಂಡೆಂತ  ಸ್ಾಲಗಾರರನ್ನು ಬ ೀಪ್ಾವತಿಯಿೆಂದ ಮರನಪ್ಾವತಿಸಲನ ಸಮೆಂಜಸವಾದ ಮತ್ನತ ಕಾನ್ ನ್ನಬದ ಿ
ಕಾಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಸ್ತಕ  ಳುಳವುದನ. 

⦁ ಗಾಾಹಕರ  ೆಂದಿಗ  ಸ ಕತ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ವಾವಹರಿಸಲನ ಸ್ತಬಬೆಂದಿಗ  ಸಮಪ್ಕವಾಗಿ ತ್ರಬ ೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗನತ್ತದ  ಎೆಂದನ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ 
ಖಚಿತ್ಪಡಸನತ್ತದ . 

 



ಇತ್ರ ಮಯಗಿದ್ಶಿನಗಳು 

⦁ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನ್ು ಸ್ಾಲಗಾರನ್ ವಾವಹಾರಗಳಲಿಿನ್ ಹಸತಕ್ ೀಪದಿೆಂದ ದ ರವಿರನತ್ತದ , ಆಯಾ ಸ್ಾಲ ಒಪಪೆಂದದ ನಯಮಗಳು ಮತ್ನತ 
ಷರತ್ನತಗಳನ್ನು ಹ  ರತ್ನಪಡಸ್ತ, (ಆದಾಗ ಾ, ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗಮನ್ಕ ಾ ಬರಬಹನದಾದ, ಮೊದಲನ ಸ್ಾಲಗಾರರಿೆಂದ 
ಬಹಿರೆಂಗಪಡಸಲಾಗಿರದ ಹ  ಸ ಮಾಹಿತಿ ಹ  ರತ್ನಪಡಸ್ತ). 

⦁ ಸ್ಾಲಗಾರನ್ ಖ್ಾತ ಯ ವಗಾ್ವಣ ಗಾಗಿ ಸ್ಾಲಗಾರರಿೆಂದ ವಿನ್ೆಂತಿಯನ್ನು ಪಡ ಯನವ ಸೆಂದಭ್ದಲಿಿ, ಒಪಿಪಗ ಯನ್ನು ಅರ್ವಾ 
ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ಆಕ್ ೀಪಣ ಯನ್ನು, ಯಾವುದ ೀ ಇದುಲಿಿ, ಸ್ಾಲಗಾರನ್ ವಿನ್ೆಂತಿಯನ್ನು ಸ್ತವೀಕರಿಸ್ತದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ 21 ದಿನ್ಗಳಲಿಿ 
ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗನವುದನ. ಅೆಂತ್ಹ ವಗಾ್ವಣ  ಎಲಾಿ ಅನ್ವಯಿಸನವ ಕಾನ್ ನ್ನಗಳ  ೆಂದಿಗಿನ್ 
ಹ  ೆಂದಾಣಿಕ ಯೆಂತ  ಪ್ಾರದಶ್ಕ ಒಪಪೆಂದದ ನಯಮಗಳೆಂತ  ಇರನತ್ತದ . 

⦁ ಸ್ಾಲಗಾರನ್ ಬಾಕ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿಪಡ ಯನವ ವಿಷಯದಲಿಿ, ಸರಿಯಲಿದ ಸಮಯದಲಿ ಿ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ತ  ೆಂದರ  
ಕ  ಡನವುದನ, ಸ್ಾಲಗಳು/ಬಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮರನಪಡ ಯಲನ ಶಕ್ತಯ ಬಳಕ ಯೆಂತ್ಹ ಕೃತ್ಾಗಳನ್ನು ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಪಾೀತಾ್ಹಿಸನವುದಿಲಿ. 
ಗಾಾಹಕರ  ೆಂದಿಗ  ಸರಿಯಾದ ಮತ್ನತ ಸ ಕತ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ವಾವಹರಿಸಲನ ಸ್ತಬಬೆಂದಿಗ  ತ್ರಬ ೀತಿ ನೀಡಲಾಗನತ್ತದ . 

⦁ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಬದಲಾಗನವ ಬಡಿ ದರದ ಅವಧಿ ಸ್ಾಲವನ್ನು ವ ೈಯಕ್ತಕ ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ಮೆಂಜ ರನ ಮಾಡದರ , ಅದರ ಮೀಲ  ಯಾವುದ ೀ 
ಸವತ್ನತಮರನಸ್ಾವಧಿೀನ್ ಶನಲಾಗಳನ್ನು/ ಪೂವ್ಪ್ಾವತಿ ದೆಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸನವುದಿಲಿ. 

  

 ದ್ೂರು ನಿವ್ಯರಣ್ಯ ಕಯಯಿವಿಧಯನ 

ಪಾಸನತತ್ ಸಪಧಾ್ತ್ಮಕ ಸನುವ ೀಶದಲಿಿ, ಅತ್ನಾತ್ತಮ ಗಾಾಹಕ ಸ್ ೀವ  ನರೆಂತ್ರವಾದ ವಾಾಪ್ಾರ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಪಾಮನಖ ಸ್ಾಧ್ನ್ವಾಗಿದ . ಗಾಾಹಕರ 

ದ ರನಗಳು ಯಾವುದ ೀ ಸ್ಾೆಂಸ್ತೆಕ ಅಸ್ತತತ್ವದ ವಾವಹಾರದ ಭ್ಾಗವಾಗಿವ . 

ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ಲಿಿ, ಗಾಾಹಕ ಸ್ ೀವ  ಮತ್ನತ ತ್ೃಪಿತ ನ್ಮಮ ಮನಖಾ ಗಮನ್ವಾಗಿದ . ಹ  ಸ ಗಾಾಹಕರನ್ನು ಸ್ ಳ ಯನವಷ ಟೀ ಅಲಿದ  ಅಸ್ತತತ್ವದಲಿಿರನವ 

ಗಾಾಹಕರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ  ಳಳಲನ ಕ ಡಾ ಚನರನಕಾದ ಮತ್ನತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ ೀವ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದನ ಅಗತ್ಾ ಎೆಂದನ ನಾವು ನ್ೆಂಬನತ ತೀವ . ನ್ಮಮ 

ಗಾಾಹಕರಿಗ  ವಧಿ್ತ್ ಅನ್ನಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ಉತ್ತಮ ಗಾಾಹಕ ಅನ್ನಭವವನ್ನು ಮತ್ನತ ದಕ್ಷತ ಯ ದ ರನ ನವಾರಣ ಯ ವಾವಸ್ ೆಯನ್ನು 

ಒದಗಿಸನವ ಉದ ುೀಶದಿೆಂದ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಹಲವಾರನ ಪಾಯತ್ುಗಳನ್ನು ಮಾಡದ . 

ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ದ ರನ ನವಾರಣ ಯ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್ವನ್ನು ಹ ಚನಿ ಅರ್್ಪೂಣ್ ಮತ್ನತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲನ, ರಚನಾತ್ಮಕ 

ವಾವಸ್ ೆಯನ್ನು ನಮಿ್ಸಲಾಗಿದ . ಈ ವಾವಸ್ ೆಯನ, ಬಯಸ್ತದ ಪರಿಹಾರವು ನಾಾಯಯನತ್ವಾಗಿದ  ಮತ್ನತ ನಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ನಯೆಂತ್ಾಣದ 

ಚೌಕಟಿಟನ್ಲಿಿದ  ಎೆಂದನ ಖಚಿತ್ಪಡಸನತ್ತದ . 

ಉದ್ದೇಶಗಳು/ಪರಮುಖ ಬದ್ಧತ್ಗಳು 

ತ್ನ್ು ಗಾಾಹಕರ ಪಾತಿ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ಪಾಮನಖ ಬದಿತ ಗಳು ಕ ಳಗಿನ್ೆಂತಿವ : 

● ಎಲಾಿ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ನಾಾಯೀಚಿತ್ ವಾವಹಾರವನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಸನವುದನ; 

● ದ ರನಗಳು ಮತ್ನತ ಕನೆಂದನಕ  ರತ ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸನವುದನ; 

● ಗಾಾಹಕರ ಪಾಶ್ ುಗಳನ್ನು ಸೆಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಅರ್್ಮಾಡಕ  ಳಳಲನ ಮತ್ನತ ಸ್ಾಧ್ಾವಾದಷನಟ ಹ ಚನಿ ಉಪಯನಕತ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಪಾತಿಕ್ಾಯಿಸಲನ 

ಸಮಯ ತ ಗ ದನಕ  ಳುಳವುದನ; 

● ಸಮಸ್ ಾಗಳನ್ನು/ ದ ರನಗಳನ್ನು ಬಗ ಹರಿಸನವುದಕಾಾಗಿ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ನವಾರಣ   ವಾವಸ್ ೆಯನ್ನು ಮತ್ನತ ಸೆಂಪಕ್್ಸಬ ೀಕಾದ ನಯೀಜಿತ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ ೆ ತಿಳಿಸನವುದನ. 



ಮನಖಾವಾಗಿ, ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನ್ು ಗಾಾಹಕರ ಗೌಪಾತ  ಮತ್ನತ ಘನ್ತ ಯನ್ನು ಗೆಂಭಿೀರವಾಗಿ ತ ಗ ದನಕ  ಳುಳತ್ತದ , ಮತ್ನತ ತ್ನ್ು ಗಾಾಹಕರ  ೆಂದಿಗ  ಎಲಾಿ 

ಸಮಯದಲ ಿ ನಾಾಯಯನತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನತ ವಿನ್ಯರ್ಶೀಲ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ವತಿ್ಸನತ್ತದ . 

 

ಗ್ಯರಹಕರ ದ್ೂರುಗಳು/ಕುಂದ್ುಕ್ೂರತ್ಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸಲು ಕಯಯಿಯಂತ್ರಗಳು 

ಪಾತಿಕ್ಾಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲನ ಅರ್ವಾ ಅವರ ದ ರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲನ ಬಯಸನವ ಗಾಾಹಕರನ ಸ್ೂೇಮವ್ಯರದಂದ್ ಶುಕರವ್ಯರದ್ವರ್ಗ್್ (ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ 

ರಜಯದನಗಳನುು ಹ್ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ) ಬ್ಳಿಗ್್ ೆ9:30 ಮತ್ುು ಸಂಜ್ 6:00 ನಡುವ್್ ಕ ಳಗಿನ್ ಮಾಧ್ಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹನದನ. 

1) ಗಾಾಹಕರ ದ ರನಗಳನ್ನು ನವ್ಹಿಸಲನ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಯೆಂತ್ಾಗಳು 

i) 1800 5720 202 (ಟ  ೀಲ್ ಫ್ಾೀ) (ಬ ಳಿಗ ೆ 7:00 ರಿೆಂದ ರಾತಿಾ 10:00 ಘೆಂಟ ಯವರ ಗ  - ರಾರ್ಷರೀಯ ರಜಾದಿನ್ಗಳನ್ನು ಹ  ರತ್ನಪಡಸ್ತ 

ಎಲಾಿ ದಿನ್ಗಳಲಿ)ಿ ನ್ಮಮ ಗಾಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿಗ  ಕರ  ಮಾಡ. 

ii) info@lendingkart.com ನ್ಲಿಿ ನ್ಮಗ  ಇಮೀಲ್ ಮಾಡ 

iii) ಪಾಸ್ಾತಪಿಸ್ತದ ವಿಳಾಸದಲಿಿ ನ್ಮಗ  ಬರ ಯಿರಿ: ಲ್ಂಡಿಂಗ್ ಕಯರ್ಟಿ ಫ್ೈನಯನ್ಸ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ರ್ಡ, 14 ನ್ೇ ಮಹಡಿ, ಬಯಿಕ್ ಸಿ, ದ್ ಫಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ 

ಅವ್್ನೂಾ, ಕ್ೇಶವ್ ಬಯಗ್ ಪಯರ್ಟಿ ಪಯಿರ್ಟ ಪಕಕದ್ಲಿ್ಲ, ವಸಯಾಪುರ್, ಅಹಮದಯಬಯದ್ - 380015 

 

 2)  ನದಿ್ಷಟ ಸಮಯದ  ಳಗ  ದ ರನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಿದುರ  ಅರ್ವಾ ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಒದಗಿಸ್ತದ ಸ್ ೀವ ಯಿೆಂದ ತ್ೃಪಿತ 

ಹ  ೆಂದದಿದುರ , ಗಾಾಹಕರನ ನ್ೂೇಡಲ್ ಅಧಕಯರಿ ಮತ್ನತ ದ್ೂರು ನಿವ್ಯರಣಯ ಅಧಕಯರಿಯನುು ಸೆಂಪಕ್್ಸಬಹನದನ: 

  

       ಹ್ಸರು  ರ್ಶಾೀ. ಸ್ಾಮಾಾರ್ಟ ಘ ೀಷ್ 

ಹುದ್ದ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನತ ದ ರನ ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಸಂಪಕಿ ಸಂಖ್್ಾ     +91- 70690 87586 

 

ಎಲಾಿ ಗಾಾಹಕರ ದ ರನಗಳನ್ನು ಸ್ತವೀಕರಿಸಲನ ಕಚ ೀರಿಯ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ದ ರನ ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಭಾವಿರನತಾತರ . ದ ರನ 

ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಭಾವಿಲಿದ ಸೆಂದಭ್ದಲಿಿ ಗಾಾಹಕ ಬ ೆಂಬಲ ಸಮಿತಿಯ ಮನಖಾಸೆರನ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಹಾಜರಾಗನತಾತರ . 

ದ ರನ್ನು ಪರಿರ್ಶೀಲಿಸ್ತದ ನ್ೆಂತ್ರ, ದ ರನ ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ದ ರನ/ಕನೆಂದನಕ  ರತ ಗಳ ಸ್ತವೀಕೃತಿಯ 30 ಕ ಲಸದ ದಿನ್ಗಳ  ಳಗಾಗಿ ಅೆಂತಿಮ 

ಪಾತಿಕ್ಾಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸನತಾತರ . ಈ ಸಮಯದಲಿ,ಿ ಗಾಾಹಕರನ ತ್ಮಮ ದ ರನಗಳ ಸ್ತೆತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲನ ನ್ಮಗ  ಬರ ಯಬಹನದನ ಮತ್ನತ 

ಸ್ಾಧ್ಾವಾದಷನಟ ಬ ೀಗ ಅವರಿಗ  ಪಾತಿಕ್ಾಯಿಸಲನ ನಾವು ಪಾಯತಿುಸನತ ತೀವ . 

ಒಳಗ  ೆಂಡರನವ ಚಟ್ನವಟಿಕ ಗಳ ಸವಭ್ಾವದಿೆಂದಾಗಿ ಕ ಲವು ವಿಧ್ದ ಪಾಕರಣಗಳಿಗ  ಹ ಚಿಿನ್ ಸಮಯ ಬ ೀಕಾಗಬಹನದನ; ಉದಾ. ದಾಖಲ ಗಳ 

ಮರನಪಡ ಯನವಿಕ . ಕೆಂಪನಯನ ಅೆಂತ್ಹ ವಿಳೆಂಬದ ಬಗ ೆ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ತಿಳಿಸನತ್ತದ  ಮತ್ನತ ದ ರನ ತಿೀಮಾ್ನ್ಕ ಾ ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಸಮಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನು 

ನೀಡನತ್ತದ . 

mailto:info@lendingkart.com


ಒೆಂದನ ತಿೆಂಗಳ  ಳಗ  ದ ರನ/ವಿವಾದವನ್ನು ನವಾರಿಸಲಾಗದಿದುರ , ಗಾಾಹಕರನ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ನ  ೀೆಂದಾಯಿತ್ ಕಚ ೀರಿ ಬರನವ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ್ 

ನ  ನ್ಸ-ಬಾಾೆಂಕ್ೆಂಗ್ ಮೀಲಿವಚಾರಣ ಯ ಪ್ಾಾದ ೀರ್ಶಕ ಕಚ ೀರಿಯ ಉಸನತವಾರಿ-ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಮೀಲಮನ್ವಿ ಸಲಿಿಸಬಹನದನ. DNBS(ಡ ಎನ್ಸ ಬಿ ಎಸ್)  

ನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ ಳಗ  ನೀಡಲಾಗಿದ : 

  

ಉಪ. ಪರಧಯನ ವಾವಸಯಾಪಕರು, 

ನಯನ್ಸ-ಬಯಾಂಕ್ರಂಗ್ ಮೇಲ್ಲಾಚಯರಣ್ ಇಲಯಖ್್ (ಡಿ ಎನ್ಸ ಬಿ ಎಸ್ಟ) 

ರಿಸವ್ಿ ಬಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಯ, ಕ್ೇಂದ್ರ ಕಚ್ೇರಿ 

ಕ್ೇಂದ್ರ 1, ವಿಶಾ ವ್ಯಣಿಜಾ ಕ್ೇಂದ್ರ ಮುಂಬ್ೈ - 400 005 

  

1. ಕಡಾಿಯ ಪಾದಶ್ನ್ ಅಗತ್ಾತ ಗಳು 

  

ನ್ಮಮ ಎಲಿ ಶ್ಾಖ್ ಗಳಲಿಿ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಕ ಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಹ  ೆಂದಿದ : 

● ದ ರನಗಳು ಮತ್ನತ ಸಲಹ ಗಳನ್ನು ಪಡ ಯನವ ಸ ಕತ ವಾವಸ್ ೆ. 

● ದ ರನ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ ಸರನ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ನತ ಸೆಂಪಕ್ ಸೆಂಖ್ ಾ ವಿವರಗಳ ಪಾದಶ್ನ್. 

  

ದ ರನ ನವಾರಣಾ ಘಟ್ಕದ ಪಾಕ್ಾಯೆಯನ ಗಾಾಹಕರ ತ್ೃಪಿತಗ  ಎಲಾಿ ದ ರನಗಳ ಮನಚನಿವಿಕ ಯನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಸನತ್ತದ . 

  

ಅವನ್/ಅವಳ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಪರಿಹರಿಸಲನ ಸ್ಾಧ್ಾವಾಗದಿದುರ  ಸ ಕತವಾದ ಮಟ್ಟಕ ಾ ದ ರನ್ನು ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಕಳುಹಿಸನವುದನ್ನು ಅವರನ ಖಚಿತ್ಪಡಸನತಾತರ . 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ ಯಲನ ನ್ಮಮ ಗಾಾಹಕರನ ಹಿರಿಯ ನವ್ಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗ  ದ ರನ ನೀಡದಿರನವ ಪರಿಸ್ತೆತಿಗ  ನಾವು ತ್ಲನಪುತ ತೀವ  ಎೆಂದನ 

ಖಚಿತ್ಪಡಸ್ತಕ  ಳಳಲನ ಸತ್ತ್ ಪಾಯತ್ುದ ಸೆಂದಭ್ದಲಿಿ, ಈ ದ ರನಗಳನ್ನು ನಭ್ಾಯಿಸಲನ ನಾವು ದೃಢವಾದ ವಾವಸ್ ೆಯನ್ನು ಇರಿಸ್ತದ ುೀವ , ಅರ್್ಮಾಡಕ  ಳುಳವ 

ದೃರ್ಷಟಕ  ೀನ್ದಿೆಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿರ್ಶೀಲಿಸ್ತ ದ ರನ ಮತ್ನತ ಉಲಬಣಕ ಾ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ನತ ಅದರ ಪುನ್ರಾವತ್್ನ ಯ ತ್ಡ ಗಟ್ನಟವಿಕ ಯ ಮೀಲ  ಕ ಲಸ ಮಾಡನತ ತೀವ . 

  

2. ಕಾಲಮಿತಿ 

  

ದ ರನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲನ, ಗಾಾಹಕರನ ಮೀಲ  ತಿಳಿಸ್ತದ ಯಾವುದ ೀ ಮಾಧ್ಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹನದನ (ಗಾಾಹಕರ ದ ರನಗಳು/ಕನೆಂದನಕ  ರತ ಗಳನ್ನು ನವ್ಹಿಸಲನ 

ಕಾಯ್ಯೆಂತ್ಾಗಳು ನ್ಲಿಿ ಪ್ಾಯಿೆಂರ್ಟ (1)). ದ ರನಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗ ಯಲಿಿ ಸ್ತವೀಕರಿಸ್ತದರ , ಒೆಂದನ ವಾರದ  ಳಗ  ಅೆಂಗಿೀಕಾರ / ಪಾತಿಕ್ಾಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲನ 

ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಪಾಯತಿುಸನತ್ತದ . ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ತದ ನ್ೆಂತ್ರ, ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಅೆಂತಿಮ ಪಾತಿಕ್ಾಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲನ ಅರ್ವಾ ದ ರನ ಸ್ತವೀಕರಿಸ್ತದ 

ಒೆಂದನ ತಿೆಂಗಳ  ಳಗ  ಹ ಚಿಿನ್ ಸಮಯದ ಸ ಚನ ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲನ ಪಾಯತಿುಸನತ್ತದ . 

 

ನ್ಮಮ ಬಳಿ ಸ್ತವೀಕರಿಸ್ತದ ದ ರನಗಳು ಸರಿಯಾದ ದೃರ್ಷಟಕ  ೀನ್ದಲಿಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ  ಳುಳತ್ತವ  ಮತ್ನತ ಎಲಾಿ ಸ್ಾಧ್ಾ ಕ  ೀನ್ಗಳಿೆಂದ ವಿಶ್ ಿೀರ್ಷಸಲಪಡನತ್ತವ . ಯಾವುದ ೀ ವಿಷಯದ 

ಕನರಿತ್ನ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ನಲನವು ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಒದಗಿಸಲಾಗನವುದನ. ಒಳಗ  ೆಂಡರನವ ಸಮಸ್ ಾಗಳ ಪರಿೀಕ್ ಗ  ಸವಲಪ ಸಮಯ ಬ ೀಕಾಗನವ ದ ರನಗಳು ತ್ಕ್ಷಣವ ೀ 

ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಲಪಡನತ್ತವ . 

 

ಒಳಗ  ೆಂಡರನವ ಚಟ್ನವಟಿಕ ಗಳ ಸವಭ್ಾವದಿೆಂದಾಗಿ ಕ ಲವು ವಿಧ್ದ ಪಾಕರಣಗಳಿಗ  ಹ ಚಿಿನ್ ಸಮಯ ಬ ೀಕಾಗಬಹನದನ; ಉದಾ. ದಾಖಲ ಗಳ ಮರನಪಡ ಯನವಿಕ . 

ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಅೆಂತ್ಹ ವಿಳೆಂಬದ ಬಗ ೆ ಗಾಾಹಕರಿಗ  ತಿಳಿಸನತ್ತದ  ಮತ್ನತ ದ ರನ ನವಾರಣ ಗ  ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ತದ . 

 

ಗಾಾಹಕರ ದ ರನ / ಕನೆಂದನಕ  ರತ ಗಳನ್ನು ನಭ್ಾಯಿಸನವಲಿ ಿಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಒಳಗ  ೆಂಡರನವ ಹ  ಸ ಬದಲಾವಣ ಗಳು ಯಾವುದಾದರ  ಇದುರ , ಮತ್ನತ ಹ  ಸ ದ ರನ 

ಮಾಧ್ಾಮಗಳ ಅಳವಡಸನವಿಕ ಯನ್ನು ಒಳಗ  ೆಂಡಾಗ, ತಿಳಿಸಲಾದ ನೀತಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶ್ಸಲಾಗನತ್ತದ  /ಪರಿಷಾರಿಸಲಾಗನತ್ತದ . 

  

ಅತಿಯಯದ್ ಬಡಿಿಯ ಮೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಸಲಯಗುತ್ುದ್ 



ಬಡಿದರಗಳು ಮತ್ನತ ಸೆಂಸಾರಣ  ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಶನಲಾಗಳನ್ನು ನಧ್್ರಿಸನವಲಿಿ ಕೆಂಪನ ಸರಿಯಾದ ಆೆಂತ್ರಿಕ ತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಸ್ತದ . 

ಶನಲಾ ವಿಧಿಸನವ ಪಾಮಾಣವು ಸ್ಾಲಗಾರನ್ ಅಪ್ಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲೆಂಬಿಸ್ತರನತ್ತದ , ಉದಾ. ಹಣಕಾಸನ ಸ್ಾಮರ್ಾ್, ವಾಾಪ್ಾರ, ವಾಾಪ್ಾರದ ಮೀಲ  ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರನವ ನಯೆಂತ್ಾಕ ಪರಿಸರ, ಸಪಧ ್, ಸ್ಾಲಗಾರನ್ ಹಿೆಂದಿನ್ ಇತಿಹಾಸ ಇತಾಾದಿ. ಬಡಿ ದರ ಮತ್ನತ ಸ್ಾಲದ ಸೆಂಪೂಣ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ವಿಧಿಸಲಾಗನವ ಸೆಂಪೂಣ್ 

ಬಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ತಿಳಿಸಲಾಗನತ್ತದ , ಇದರಿೆಂದ ಸ್ಾಲಗಾರನಗ  ತ್ನ್ಗ  ವಿಧಿಸಲಾಗನವ ಸೆಂಪೂಣ್ ಬಡಿಯ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯ ಅರಿವಿರನತ್ತದ . ಇದನ 

ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ್ ವ ಬ ್ೈರ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಲಭಾವಾಗನತ್ತದ  ಅರ್ವಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಪತಿಾಕ ಗಳಲಿ ಿಪಾಕಟ್ಗ  ಳುಳತ್ತದ . ಬಡಿದರಗಳಲಿ ಿಬದಲಾವಣ  ಆದಾಗ ವ ಬ ್ೈರ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಅರ್ವಾ 

ಬ ೀರ ಡ  ಪಾಕಟ್ವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ವಿೀಕರಿಸಲಾಗನತ್ತದ . 

ಬಡಿದರಗಳು, ಸೆಂಸಾರಣ  ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಶನಲಾಗಳನ್ನು ನಧ್್ರಿಸಲನ ಎಲ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮೆಂಡಳಿಯನ ಸರಿಯಾದ ಆೆಂತ್ರಿಕ ತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು 

ರ ಪಿಸ್ತದ . 

ಸಂಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್್ಿ 

ನಾಾಯೀಚಿತ್ ಅಭ್ಾಾಸ ಸೆಂಹಿತ ಯ ಅನ್ನವತ್್ನ ಯ ವಾರ್ಷ್ಕ ಅವಲ  ೀಕನ್ವನ್ನು ಮತ್ನತ ದ ರನ ನವಾರಣಾ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್ದ ನವ್ಹಣ ಯನ್ನು ಬ  ೀಡ್್ ಆಡಳಿತ್ದ 

ವಿವಿಧ್ ಹೆಂತ್ಗಳಲಿ ಿನ್ಡ ಸನತ್ತದ . ದ ರನ ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಸೆಂಹಿತ ಯ ಅನ್ನಸರಣ ಯನ್ನು ಪಾತಿ ಆರನ ತಿೆಂಗಳಿಗ  ಒಮಮ ಪರಿರ್ಶೀಲಿಸಬ ೀಕನ ಮತ್ನತ ಅೆಂತ್ಹ 

ಪರಿರ್ಶೀಲನ ಯ ಏಕ್ೀಕೃತ್ ವರದಿಯನ್ನು ಬ  ೀಡ್್ ಗ  ಸಲಿಿಸಬಹನದನ. 

 

 

 


