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ಫ ೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೇಸ್ ಕ ೇಡ್
ECL ಫ ೈನರನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್ (ಕಂಪನಿ/ ECLF), ರ್ಯರ್ಸ್ಥಿತವರಗಿ ಪಾಮುಖವರದ ಠ ೇರ್ಣಿ ರಹಿತ ಕಂಪನಿ ಮತುು ಠ ೇರ್ಣಿ ತ ಗ ದುಕ ಳ್ಳುರ್
ಬರಯಂಕ್ಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಿಂಪನಿಗಳಿಗ (NBFCs) ಭಾರತೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬಾಯಿಂಕ್ ನಿೋಡಿದ ಮಾಸಟರ್ ನಿರ ೋಾಶನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ,
ಗಾಾಹಕರ ೊಿಂದಿಗ ವಯವಹರಿಸುವಾಗ ನ್ಾಯಯಯುತ ಆಚರಣ ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕ ೊೋಡ್ ಅನುು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಿಂಡಿರ .

ಫ ೋರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟೋಸ್ ಕ ೊೋಡ್ (FPC) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕ್ ೋತಾಗಳನುು ಒಳಗ ೊಳಳಲ್ು ಉರ ೋದ ಶ್ಚಸರ್ಾಗಿರ :
• ಸಾಲ್ಗಳಿಗ ಅರ್ಜಾಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ಪಾಕ್ಾಯೆ
• ಸಾಲ್ದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತುು ನಿಯಮಗಳು/ಷರತುುಗಳು
• ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳಲ್ಲಲನ ಬದರ್ಾವಣ ಗಳನುು ಒಳಗ ೊಿಂಡಿಂತ ಸಾಲ್ಗಳ ವತರಣ
• ಸಾಮಾನಯ ನಿಬಿಂಧನ್ ಗಳು ಮತುು
• ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾವಧಾನ
1. ಸರಲಗಳಿಗ ಅರ್ಜವಗಳ್ಳ ಮತುು ಅರ್ುಗಳ್ ಪಾಕ್ಾಯೆ
(a) ಸಾಲ್/ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯಕ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಾಲ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಮಾಹಿತಯನುು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನ್ ಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ
ಇತರ ವಧಾನಗಳ ಮೊಲ್ಕ (ಟರ್ಮಾ ಶ್ಚೋಟ್, ಟಿೋಸರ್ಗಳು, ಇತಾಯದಿ) ಲ್ಭ್ಯವಾಗುವಿಂತ ಮಾಡರ್ಾಗುತುರ . ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನ್ ಯು
ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಣಾಗ ೊಳಿಸಿದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನ್ ಯಿಂದಿಗ ಸಲ್ಲಲಸಬ ೋಕಾದ ರಾಖರ್ ಗಳನುು ಸಹ ಸೊಚಿಸುತುರ .
(b) ಗಾಾಹಕರು ಸಾಲ್ಕ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಾಲ ಪತಾವಯವಹಾರಗಳು, ಸಾಲ್ದ ರಾಖರ್ ಗಳು, ಮರುಪಡ ಯುವಕ ಸೊಚನ್ ಗಳು
ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಸಥಳಿೋಯ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರು ಅಥಾಮಾಡಿಕ ೊಳುಳವ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಲ ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ು ಆಯೆೆಯನುು ಹ ೊಿಂದಿರುತಾುರ .
ಈ ಉರ ದೋಶಕಾೆಗಿ ಗಾಾಹಕರು ಸೊಕುವಾದ ಆಯೆೆಯನುು ಆರಿಸುವ ಮೊಲ್ಕ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನ್ ಯಲ್ಲಲ ಅವನ/ಅವಳ/ಅದರ
ಆದಯತ ಯನುು ಸೊಚಿಸಬ ೋಕಾಗುತುರ .
(c) ಭ್ತಾ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನ್ ಗಳ ಸಿವೋಕೃತಯನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸರ್ಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ಅರ್ಜಾರಾರರು ಸಿವೋಕೃತಗಾಗಿ
ಒತಾುಯಿಸಬ ೋಕಾಗುತುರ .
(d) ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಯ ಸಿಥತಯನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಅರ್ಜಾರಾರರು ಕಿಂಪನಿಯನುು ಅದರ ನ್ ೊೋಿಂರಾಯಿತ ಕಚ ೋರಿಯಲ್ಲಲ
ಸಿಂಪಕ್ಾಸಬ ೋಕಾದ ಅಿಂರಾಜು ಸಮಯದ ಚೌಕಟಟನುು ಸಿವೋಕೃತಯು ಸೊಚಿಸುತುರ .

2. ಸರಲದ ಮೌಲಯಮರಪನ ಮತುು ನಿಯಮಗಳ್ಳ/ಷರತುುಗಳ್ಳ
(a) ಕಿಂಪನಿಯ ಕ ಾಡಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾಕ್ಾಯೆ ಮತುು ನಿೋತಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಗಳನುು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಮಾಡರ್ಾಗುತುರ .ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಯ ಸಿವೋಕೃತಯಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸರ್ಾದ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಯನುು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯಳಗ
ಕ ಾಡಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ (ಅನುಮೋದನ್ /ನಿರಾಕರಣ ) ಫಲ್ಲತಾಿಂಶದ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಲ ಕ ೈಲ ಿಂಟ್ ಆಯೆೆಮಾಡಿದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಲ ಸಲ್ಹ
ನಿೋಡರ್ಾಗುತುರ .
(b) ಸಾಲ್ದ ಅನುಮೋದನ್ ಯ ನಿಂತರ, ಕಿಂಪನಿಯು ಮಿಂಜೊರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲ್ದ ಮತು, ವಾರ್ಷಾಕ ಬಡಿಿ ದರ, ಡಿೋಫಾಲ್ಟ ಬಡಿಿ ದರ
ಮತುು ಇತರ ಪಾಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳನುು ಕ ೈಲ ಿಂಟ್ಗ ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾದ ಮೊಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನ್ ಯಲ್ಲಲ
ಗಾಾಹಕರು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಲ ಪತಾವಯವಹಾರ, ಇತಾಯದಿಗಳಲ್ಲಲ ತಳಿಸಬ ೋಕು. ದಿಂಡದ ಬಡಿಿ, ಯಾವುರಾದರೊ ಇದದರ , ತಡವಾಗಿ
ಮರುಪ್ಾವತಗಾಗಿ ಕಿಂಪನಿಯು ವಧಿಸಬ ೋಕು, ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಸಾಲ್ ಒಪಪಿಂದ, ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾ ಇತಾಯದಿಗಳಲ್ಲಲ ದಪ್ಾಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಲ
ನಮೊದಿಸಬ ೋಕು. ಅಿಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ಅಿಂಗಿೋಕಾರವನುು ಕಿಂಪನಿಯು ಉಳಿಸಿಕ ೊಳುಳತುರ .
(c) ಕಿಂಪನಿಯು ಕ ಲೈಿಂಟ್ನ್ ೊಿಂದಿಗಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ಿಂದಿಗ ಅದರ ಅನವಯದ ವಧಾನವನುು ಒಳಗ ೊಿಂಡಿಂತ ,
ಅನುಮೋದಿಸರ್ಾದ ಸಾಲ್ದ ಮತು, ಅನವಯವಾಗುವ ವಾರ್ಷಾಕ ಬಡಿಿ ದರವನುು ಸೊಚಿಸುವ ಒಪಪಿಂದಕ ೆ ಪಾವ ೋಶ್ಚಸುತುರ . ಒಪಪಿಂದದ
ವ ೋಳಾಪಟಿಟ(ಗಳು) ಮತುು ಅನುಬಿಂಧ(ಗಳು) ಜ ೊತ ಗ ಹ ೋಳರ್ಾದ ಒಪಪಿಂದದ ನಕಲ್ನುು ಕ ಲೈಿಂಟ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಲ ಕ ಲೈಿಂಟ್ಗ
ಒದಗಿಸರ್ಾಗುತುರ .
3.

ನಿಯಮಗಳ್ಳ ಮತುು ಷರತುುಗಳ್ಲಿಿನ ಬದಲರರ್ಣ ಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗ ಂಡಂತ ಸರಲಗಳ್ ವಿತರಣ

(a) ವತರಣಾ ವ ೋಳಾಪಟಿಟ, ಬಡಿಿದರಗಳು, ಸ ೋವಾ ಶುಲ್ೆಗಳು, ಪೂವಾಪ್ಾವತ ಶುಲ್ೆಗಳು, ಇತಾಯದಿ ಸ ೋರಿದಿಂತ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು
ಷರತುುಗಳಿಗ ಯಾವುರ ೋ ಬದರ್ಾವಣ ಗಳನುು ಖಾತ ಯ ನಿದಿಾಷಟ ಬದರ್ಾವಣ ಗಳ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಲ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗ ಪಾತ ಯೋಕವಾಗಿ
ತಳಿಸರ್ಾಗುತುರ ಮತುು ಇತರರ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಲ, ಅರ ೋ ಸಥಳದಲ್ಲಲ ಲ್ಭ್ಯವರುತುರ . ಕಿಂಪನಿಯ ನ್ ೊೋಿಂರಾಯಿತ ಕಚ ೋರಿ / ಕಾರ್ಪಾರ ೋಟ್
ಕಚ ೋರಿ ಅಥವಾ ವ ಬಸ ೈಟ್ನಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಕಿಂಪನಿಯು ನಿಧಾರಿಸಿದರ ಮುದಾಣ ಮಾಧಯಮದ ಮೊಲ್ಕ ಪಾಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು.
(b) ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತುು ಶುಲ್ೆಗಳಲ್ಲಲನ ಬದರ್ಾವಣ ಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುತುವ . ಈ ಪರಿಣಾಮಕ ೆ ಸೊಕುವಾದ
ಷರತುುಗಳನುು ಸಾಲ್ ಒಪಪಿಂದದಲ್ಲಲ ಸ ೋರಿಸರ್ಾಗುತುರ .
(c) ಒಪಪಿಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ಾವತ ಅಥವಾ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತ ಯನುು ಮರುಪಡ ಯಲ್ು / ವ ೋಗಗ ೊಳಿಸಲ್ು ನಿಧಾಾರವು ಕಿಂಪನಿಯಿಂದಿಗ
ಸಾಲ್ಗಾರರಿಿಂದ ಕಾಯಾಗತಗ ೊಳಿಸಿದ ಸಾಲ್ದ ರಾಖರ್ ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತುರ .
(d) ಸಾಲ್ಕ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಾಲ ಸ ಕುಯರಿಟಿಗಳನುು ಸಾಲ್ಗಳ ಪೂಣಾ ಮತುು ಅಿಂತಮ ಪ್ಾವತಯ ಸಿವೋಕೃತಯ ಮೋರ್ ಬಡುಗಡ
ಮಾಡರ್ಾಗುತುರ , ಯಾವುರ ೋ ಕಾನೊನುಬದಧ ಅಥವಾ ಒಪಪಿಂದದ ಹಕುೆ ಅಥವಾ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ಅಥವಾ ಸ ಟ್-ಆಫ್ ಹಕೆನುು ಕಿಂಪನಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುರ ೋ ಇತರ ವಯಕ್ುಯು ಸಾಲ್ದ ರಾಖರ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲ್ಗಾರರು ಹ ೊಿಂದಿರಬಹುದು. ಅಿಂತಹ ಸ ಟ್-ಆಫ್ ಹಕೆನುು
ಚರ್ಾಯಿಸಬ ೋಕಾದರ , ಸಾಲ್ಗಾರನಿಗ ಉಳಿದ ಕ ೈಲ ರ್ಮಗಳು ಮತುು ಸ ಕುಯರಿಟಿೋಸ್ ಅಥವಾ ಬಲ್ದಿಿಂದ ಸ ಕುಯರಿಟಿೋಸ್/ಮಾರಾಟವನುು
ಉಳಿಸಿಕ ೊಳುಳವ ಅಥವಾ ಸ ಟ್ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಹಕೆನುು ಹ ೊಿಂದಿರುವ ಷರತುುಗಳ ಬಗ ೆ ಸಿಂಪೂಣಾ ವವರಗಳ ಿಂದಿಗ ನ್ ೊೋಟಿಸ್
ನಿೋಡರ್ಾಗುತುರ . ಸ ಕೊಯರಿಟಿಗಳನುು ವಗಾಾಯಿಸಲ್ು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಆರಾಯವನುು ಕಿಂಪನಿಯು ನಿವಾಹಿಸುತುರ . ಇತರ ಬಾಕ್ಗಳ
ಜ ೊತ ಗ ರ್ ೊೋನಗಳ ಪೂಣಾ ಮತುು ಅಿಂತಮ ಪ್ಾವತಯ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಲ, ಯಾವುರಾದರೊ ಇದದರ , ಸಾಲ್ಗಾರ/ಗಾಾಹಕರಿಿಂದ
ವನಿಂತಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಾಿಂಕದಿಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ಳಗ ಕಿಂಪನಿಯು "ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ(No outstanding dues)" ಪಾಮಾಣಪತಾವನುು
ನಿೋಡರ್ಾಗುತುರ .
(e) ಎರ್ಾಲ ಸೊಚನ್ ಗಳು, ಸಾಲ್ಕ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಪತಾವಯವಹಾರವನುು ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾ ನಮೊನ್ ಯಲ್ಲಲ ಗಾಾಹಕರು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ
ಭಾಷ ಯಲ್ಲಲ ಮಾಡರ್ಾಗುತುರ .
4. ಅಂಗವ ೈಕಲಯ ಹ ಂದಿರುರ್ ಅರ್ಜವದರರರು (ಐಎಸ್)
ಅಿಂಗವ ೈಕಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೋರ್ ರ ೈಹಿಕವಾಗಿ / ದೃರ್ಷಟಹಿೋನ ಅರ್ಜಾರಾರರಿಗ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳು ಸ ೋರಿದಿಂತ ಉತಪನುಗಳು ಮತುು
ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ವಸುರಿಸುವಲ್ಲಲ ಕಿಂಪನಿಯು ತಾರತಮಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರನುು ಇತರ ಅರ್ಜಾರಾರರ ೊಿಂದಿಗ ಸಮಾನವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕು ಮತುು ಕಿಂಪನಿಯ ಕ ಾಡಿಟ್ ಪಾಕ್ಾಯೆ ಮತುು ನಿೋತಯ ಪಾಕಾರ ಅವರ ಅರ್ಜಾಯನುು ಅಹಾತ ಯ ಮೋರ್ ವಯವಹರಿಸಬ ೋಕು.
ಅಿಂಗವ ೈಕಲ್ಯ ಹ ೊಿಂದಿರುವ ಅರ್ಜಾರಾರರನುು ಅಥಾಮಾಡಿಕ ೊಳಳಲ್ು, ಆಯೆೆ ಮಾಡಲ್ು ಮತುು ಸೊಕುವಾದ ಉತಪನು ಅಥವಾ ಸಾಲ್
ಸೌಲ್ಭ್ಯವನುು ಪಡ ಯಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗುವಿಂತ ಎರ್ಾಲ ಸಿಂಭಾವಯ ಸಹಾಯವನುು ಒದಗಿಸರ್ಾಗುತುರ .
5. ಸರಮರನಯ ನಿಬಂಧನ ಗಳ್ಳ
(a) ಸಾಲ್ದ ರಾಖರ್ ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸರ್ಾದ ಉರ ೋದ ಶಗಳನುು ಹ ೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಿಂದ
ಈ ಹಿಿಂರ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸದ ಹ ೊಸ ಮಾಹಿತಯು ಕಿಂಪನಿಯ ಗಮನಕ ೆ ಬಿಂದ ಹ ೊರತು ಕಿಂಪನಿಯು ಸಾಲ್ಗಾರನ ವಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಲ
ಹಸುಕ್ ೋಪ ಮಾಡುವುದನುು ತಡ ಯುತುರ .

(b) ಎರವಲ್ು ಖಾತ ಯನುು ವಗಾಾಯಿಸಲ್ು ಸಾಲ್ಗಾರರಿಿಂದ ವನಿಂತಯ ಸಿವೋಕೃತಯ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಲ, ಒಪ್ಪಪಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದದರ ,
ಕಿಂಪನಿಯ ಆಕ್ ೋಪಣ , ಯಾವುರಾದರೊ ಇದದರ , ವನಿಂತಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನ್ಾಿಂಕದಿಿಂದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ತಳಿಸರ್ಾಗುತುರ .
(c) ಸಾಲ್ಗಳ ವಸೊರ್ಾತಯ ವಷಯದಲ್ಲಲ, ಕಿಂಪನಿಯು ಅನಪ್ ೋಕ್ಷಿತ ಕ್ರುಕುಳವನುು ಆಶಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಿಂದರ ವಷಮ ಸಮಯದಲ್ಲಲ
ಸಾಲ್ಗಾರನನುು ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ತ ೊಿಂದರ ಗ ೊಳಿಸುವುದು, ಸಾಲ್ಗಳ ವಸೊರ್ಾತಗಾಗಿ ಸಾುಯು ಶಕ್ುಯನುು ಬಳಸರ ೋ ಮತುು ಕಾನೊನು
ಚೌಕಟಿಟನ್ ೊಳಗ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತುರ . ಸಾಲ್ಗಾರರ ೊಿಂದಿಗ ಸೊಕು ರಿೋತಯಲ್ಲಲ ವಯವಹರಿಸಲ್ು ಕಿಂಪನಿಯು ತನು ಎರ್ಾಲ ಉರ ೊಯೋಗಿಗಳು
ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ತರಬ ೋತ ಪಡ ದಿರುವುದನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ೊಳುಳತುರ .
(d) ಚಿಲ್ಲರ ಹಣಕಾಸು ಉತಪನುಗಳಿಗ , ಕಿಂಪನಿಯು ವ ೈಯಕ್ುಕ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗ ವಯವಹಾರವನುು ಹ ೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉರ ದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಮಿಂಜೊರಾದ ಎರ್ಾಲ ಫ್ಲೋಟಿಿಂಗ್ ದರದ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ್ಗಳ ಮೋರ್ ಸಹ-ಬಾಧಯತ (ಗಳು) ಜ ೊತ ಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲರ ಸವತುುಮರುಸಾವಧಿೋನ
ಶುಲ್ೆಗಳು / ಪೂವಾ-ಪ್ಾವತ ದಿಂಡವನುು ವಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಬಡ್ಡಿ ಶುಲಕಗಳ್ಳ:
(a) ನಿರ ೋಾಶಕರ ಮಿಂಡಳಿಯು ಸಾಲ್ಗಳು ಮತುು ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮೋರ್ ವಧಿಸರ್ಾಗುವ ಬಡಿಿ ದರವನುು ನಿಧಾರಿಸಲ್ು ಬಡಿಿದರದ
ಮಾದರಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಿಂಡಿರ , ಪಾಕ್ಾಯೆ ಮತುು ಇತರ ಶುಲ್ೆಗಳು, ನಿಧಿಗಳ ವ ಚಿ, ಮಾರ್ಜಾನ ಮತುು ರಿಸ್ೆ ಪ್ಪಾೋಮಿಯಿಂ, ಇತಾಯದಿ.
ಬಡಿಿಯ ದರ ಮತುು ಅಪ್ಾಯದ ಹಿಂತಗಳ ವಧಾನ ಮತುು ವವಧ ವಗಾದ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗ ವಭಿನು ಬಡಿಿದರವನುು ವಧಿಸುವ
ತಾಕ್ಾಕತ ಯನುು ಅರ್ಜಾ ನಮೊನ್ ಯಲ್ಲಲ ಸಾಲ್ಗಾರ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರಿಗ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಬ ೋಕು ಮತುು ಒಪ್ಪಪಗ ಯ ಆಸಕ್ುಯನುು
ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾದಲ್ಲಲ ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಳಿಸಬ ೋಕು.
(b) ಕಿಂಪನಿಯ ವ ಬಸ ೈಟ್ನಲ್ಲಲ ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತುು ಅಪ್ಾಯಗಳ ಶ ಾೋಣಿಯ ವಧಾನವನುು ಸಹ ಲ್ಭ್ಯವಾಗುವಿಂತ ಮಾಡರ್ಾಗುತುರ .
ವ ಬಸ ೈಟ್ನಲ್ಲಲ

ಪಾಕಟಿಸರ್ಾದ

ಅಥವಾ

ಪಾಕಟಿಸರ್ಾದ

ಮಾಹಿತಯನುು

ಬಡಿಿದರಗಳಲ್ಲಲ

ಬದರ್ಾವಣ ಯಾರಾಗರ್ ರ್ಾಲ

ನವೋಕರಿಸರ್ಾಗುತುರ .
(c) ಬಡಿಿಯ ದರವು ವಾರ್ಷಾಕ ದರಗಳಾಗಿರುತುರ ಆದದರಿಿಂದ ಸಾಲ್ಗಾರನು ಖಾತ ಗ ವಧಿಸರ್ಾಗುವ ನಿಖರವಾದ ದರಗಳ ಬಗ ೆ
ತಳಿದಿರುತಾುನ್ .
7. ಕುಂದುಕ ರತ ಪರಿಹರರ ಕರಯವವಿಧರನ
ಫ ೋರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟೋಸ್ ಕ ೊೋಡ್ನ ಅನುಷಾಾನವು ಕಿಂಪನಿಯ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿರ . ಕಿಂಪನಿಯು ಸಾಲ್ಗಾರರು/ಗಾಾಹಕರ ೊಿಂದಿಗ
ವಯವಹರಿಸುವುದು ಸುಗಮ ಮತುು ಜಗಳ ಮುಕುವಾಗಿರ ಎಿಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಎಲ್ಲ ಪಾಯತುಗಳನುು ಮಾಡಬ ೋಕು. ಸಾಲ್ಗಾರ /
ಗಾಾಹಕರು ಕಿಂಪನಿಯ ಗಮನಕ ೆ ತಿಂದ ಯಾವುರ ೋ ದೊರನುು ತವರಿತವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸರ್ಾಗುತುರ .

ಹ ೊರಗುತುಗ ಏಜ ನಿಿ ಒದಗಿಸಿದ ಸ ೋವ ಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ ಯಗಳು ಸ ೋರಿದಿಂತ ಕಿಂಪನಿಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕರ ನಿಧಾಾರಗಳಿಿಂದ
ಉದಭವಸುವ ಎರ್ಾಲ ವವಾದಗಳು / ದೊರುಗಳನುು ಅವರ ಗಮನಕ ೆ ತಿಂದ ನಿಂತರ ಆಲ್ಲಸರ್ಾಗುತುರ ಮತುು ವರ್ ೋವಾರಿ
ಮಾಡರ್ಾಗುತುರ .
ಫ ೋರ್ ಪ್ಾಾಕ್ಟೋಸ್ ಕ ೊೋಡ್ನ ಅನುಸರಣ ಯಿಂದಿಗ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ್ ಯ ಕ ೊಾೋಢೋಕೃತ ವರದಿ ಮತುು ವವಧ ಹಿಂತದ
ನಿವಾಹಣ ಯಲ್ಲಲ ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾವಧಾನದ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣ ಯನುು ನಿಯಮಿತ ಮಧಯಿಂತರದಲ್ಲಲ ನಿರ ೋಾಶಕರ
ಮಿಂಡಳಿಗ (ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಗ ) ಸಲ್ಲಲಸರ್ಾಗುತುರ .
ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ("GRO") ಮತುು RBI ನ ಸಥಳಿೋಯ ಕಛ ೋರಿಯ ಸಿಂಪಕಾ ವವರಗಳನುು (ದೊರು/ವವಾದವನುು
ಒಿಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಪರಿಹರಿಸದಿದದರ ಅದನುು ಸಿಂಪಕ್ಾಸಬಹುದು) ಎರ್ಾಲ ಶಾಖ ಗಳು / ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಪಾದಶ್ಚಾಸರ್ಾಗುತುರ
ಕಿಂಪನಿಯು ತನು ವಯವಹಾರವನುು ನಡ ಸುತುರ .

ಕಿಂಪನಿಯು ತನು ಯಾವುರ ೋ ಗಾಾಹಕರ ಪಾಶ ು / ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳು / ದೊರುಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸಲ್ು ಕ ಳಗಿನ ಕುಿಂದುಕ ೊರತ
ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾವಧಾನವನುು ಒದಗಿಸಿರ :
ಹಂತ - 1

a)

ಸಾಲ್ಗಾರರು ನ್ ೋರವಾಗಿ ಶಾಖ ಯ ವಯವಸಾಥಪಕರನುು ಸಿಂಪಕ್ಾಸಬಹುದು ಮತುು ಶಾಖ ಯಲ್ಲಲ
ನಿವಾಹಿಸರ್ಾದ ಕಿಂಪ್ ಲೈಿಂಟ್ ರಿರ್ಜಸಟರ್ನಲ್ಲಲ ಅವರ/ಅವಳ ದೊರು/ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳನುು
ನಮೊದಿಸಬಹುದು.

b)

ದೊರು ಸಲ್ಲಲಸಲ್ು ಬಯಸುವ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟ ಉರ ೊಯೋಗಿ/ಸಿಂಬಿಂಧ ವಯವಸಾಥಪಕರು
ಮಾಗಾದಶಾನ ನಿೋಡುತಾುರ .

c)

ಸಾಲ್ಗಾರನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವುರ ೋ ಚಾನ್ ಲ್ಗಳ ಮೊಲ್ಕ ದೊರುಗಳು /
ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳನುು ಸಹ ಸಲ್ಲಲಸಬಹುದು -

ಅಡಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ, SME ಮತುು ಇತರ ಚಿಲ್ಲರ ಸಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ: assistance@eclf.com
ಟ ೊೋಲ್ ಫ್ಾೋ: 1-800-1026371-ಸ ೊೋಮವಾರ - ಶುಕಾವಾರ (ಬ ಳಿಗ ೆ 10 ರಿಿಂದ ಸಿಂಜ 5 ರವರ ಗ )

ಕುಂದುಕ ರತ
ಪರಿಹರರ
ಅಧಿಕರರಿ

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪಾತಕ್ಾಯೆಯಿಿಂದ ಗಾಾಹಕರು ಅತೃಪುರಾಗಿದದರ , ಅವರು ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಳಾಸದಲ್ಲಲ ಕುಿಂದುಕ ೊರತ
ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನುು ಸಹ ಸಿಂಪಕ್ಾಸಬಹುದು:-

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅಶ್ಿ ನಿ ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯ, ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಟವರ್ 3, ವುಂಗ್ 'ಬಿ', ಕೊಹಿನೂರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್, ಕೊಹಿನೂರ್ ನಗರ, ಕಿರೀಲ್
ರಸ್ತೆ , ಕರ್ಲಾ (ಪಶ್ಿ ಮ), ಮುಂಬೈ - 400070
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ +91 (22) 43428289
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:grievances@eclf.com

ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಎರವಲ್ುಗಾರ/ಅರ್ಜಾರಾರರಿಗ ಸಾಧಯವಾದಷುಟ ಬ ೋಗ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ
ಪಾಶ ುಗಳು / ದೊರುಗಳು / ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳಿಗ ಪರಿಹಾರ / ಪಾತಕ್ಾಯೆಯನುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಪಾಯತುಸಬ ೋಕು.
ಹಂತ – 2

ಒಿಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ದೊರು / ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸದಿದದರ , ಸಾಲ್ಗಾರ / ಗಾಾಹಕ / ಅರ್ಜಾರಾರರು
ಮೋಲ್ಮನವ ಸಲ್ಲಲಸಬಹುದು:-

ಉಸುುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಭಾರತೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬಾಯಿಂಕ್ ನ್ಾನ ಬಾಯಿಂಕ್ಿಂಗ್
ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣ ಇರ್ಾಖ
3 ನ್ ೋ ಮಹಡಿ, ಮರಾಠಾ ಮಿಂದಿರದ ಹತುರ,
ಬ ೈಕುರ್ಾಲ, ಮುಿಂಬ ೈ ಸ ಿಂಟಾಲ್, ಮುಿಂಬ ೈ 400008;
Tel: +91 22-23084121/ 23028436 Fax: +91 22-23022011
Email id- dnbsmro@rbi.org.in

● ಅದರ ಪರಿಹರರ ಕರಯವವಿಧರನದ ಜ ತ ಗ ಅನುಸರಿಸಬ ೇಕರದ ಅಂಶಗಳ್ಳ:
1) ಮೋಲ್ಲನ ಮಾಹಿತಯನುು ಗಾಾಹಕರ ಅನುಕೊಲ್ಕಾೆಗಿ ಕಿಂಪನಿಯ ವಾಯಪ್ಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡ ಸುವ ಶಾಖ ಗಳು / ಸಥಳಗಳ ಹ ೊರಗ

ಪಾದಶ್ಚಾಸರ್ಾಗುತುರ ಮತುು ಉರ್ ಲೋಖದ ಉರ ದೋಶಕಾೆಗಿ ಅಿಂತಹ ಗ ೊತುುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಿಂದಿಗ ಲ್ಭ್ಯವಾಗುವಿಂತ
ಮಾಡಬ ೋಕು.

2) ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟ ಉರ ೊಯೋಗಿ/ಸಿಂಬಿಂಧ ನಿವಾಾಹಕರಿಿಂದ ಯಾವುರ ೋ ದೊರು/ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳು ಬಿಂದಲ್ಲಲ, ದೊರು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ
2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಗಾಾಹಕ ಸ ೋವಾ ತಿಂಡ ಮತುು ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗ ತವರಿತ ಪರಿಹಾರವನುು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಅವನು/ಅವರಿಿಂದ ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳು / ದೊರುಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಬ ೋಕು.
3) ದೊರು / ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸಲ್ು ಮತುು ಪರಿಹರಿಸಲ್ು ಗಾಾಹಕ ಸ ೋವಾ ತಿಂಡ ಮತುು ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ನಿವಾರಣಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ದೊರು / ಕುಿಂದುಕ ೊರತ ಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಗತಯ ವವರಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಉರ ೊಯೋಗಿ /
ಸಿಂಬಿಂಧ ವಯವಸಾಥಪಕರ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿರ .
8. ನಿೇತಿಯ ವಿಮರ್ ವ
ಈ ಕ ೊೋಡ್ ಮಾರ್ಚಾ 15, 2013 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗ ಬರುತುರ ಮತುು ರಿಸರ್ವಾ ಬಾಯಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಹ ೊರಡಿಸಿದ ಸುತ ೊುೋರ್ ಗಳು,
ನಿರ ೋಾಶನಗಳು ಮತುು ಕಿಂಪನಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಭಾಯಸಗಳ ಬ ಳಕ್ನಲ್ಲಲ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ ೆ ತದುದಪಡಿ / ಮಾಪಾಡಿಸರ್ಾಗಿರ . ಈ ಫ ೋರ್
ಪ್ಾಾಕ್ಟೋಸ್

ಕ ೊೋಡ್ನ

ಅನುಸರಣ

ಮತುು

ವವಧ

ಹಿಂತದ

ನಿವಾಹಣ ಗಳಲ್ಲಲ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣ ಯ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ್ ಗಾಗಿ ಕಿಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುತುರ .

ಕುಿಂದುಕ ೊರತ

ಪರಿಹಾರ

ಕಾಯಾವಧಾನದ

ಪರ ಧ್ಯನ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವವರಗಳು
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅಶ್ಿ ನಿ ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯ
ECL ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಟವರ್ 3, ವುಂಗ್ 'ಬಿ', ಕೊಹಿನೂರ್ ನಗರ, ಕಿರೀಲ್ ರಸ್ತೆ , ಕರ್ಲಾ (W), ಮುಂಬೈ- 400070
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : +91 22 43428289
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