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എ� �ിസി നയം ഇനി�റയു� സർ�ുലറുകെള പരാമർശി�ു�ു
1. RBI / 2015-16 / 16 DNBR (PD) CC.No.054 / 03.10.119 / 2015-16 , തീയതി ജൂലായ് 01, 2015
2. RBI / 2019-20 / 258 DOR (NBFC) (PD) CC. No. 112 / 03.10.001 / 2019-20 തീയതി ജൂൺ 24, 2020
3. RBI / DNBR / 2016-17 / 45 മാ�ർ ഡയറ�ൻ DNBR. PD .008 / 03.10.119 / 2016-17 (െഫ�ബുവരി 17, 2020 ന് പുതു�ി)
ഈ െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, ചുവെട സൂചി�ി�തുേപാെല എൻബിഎഫ് സികൾ�ായു� െഫയർ
�പാ��ീസിസ്

േകാഡിെല

മുകളിൽ

പറ�

ആർബിഐ

സർ�ുലറുകളുമായി

െപാരു�െ�ടു�ിയി�ു�താണ്. ഈ നയ�ിലൂെട എബിഎഫ്എൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ
പാലിേ�� ഏ�വും കുറ� െപരുമാ� ച�

മാനദ��ൾ �കമീകരി�ിരി�ു�ു. എഫ്പിസി േകാഡ്

ആവശ�െ�ടു� �പകാരം , ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ൈദനംദിന അടി�ാന�ിൽ ഇടെപടു�തിനു� ഒരു
ച��ൂട് ഇത് �പദാനം െച�ു�ു.
ഉൽ��േമാ േസവനേമാ േനരിേ�ാ, േഫാണിലൂെട, ഇൻറർെന�ിലൂെട അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും രീതിയിലൂെട,
നിലവിലു�േതാ ഭാവിയിൽ നൽകു�േതാ എ�ത് പരിഗണി�ാെത മുകളിൽ പറ�വയ്�് എഫ്പിസി
ബാധകമായിരി�ും.

േകാഡിെ�� ല��ം
ഇനി�റയു� ല��േ�ാെടയാണ് േകാഡ് വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത്:
•
•

എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ാ�ു�ു
കൂടുതൽ

സുതാര�ത,

ഉപേഭാ�ാ�െള

ഉൽ��െ��ുറി�്

ന�ായി

മനസിലാ�ു�തിനും

� ാ�ു�ു
മന�ിലാ�ിയു� തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനും �പാ�മ
•

എബിഎഫ്എ�ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക

വായ�കൾ�ു� അേപ�കളും അവയുെട േ്രപാസ�ിംഗും.
•

വായ�കൾ�ായു�

അേപ�കളും

അവയുെട

േ�പാസ�ിംഗും

(എ)

വായ��ാരനുമായു�

എ�ാ

ആശയവിനിമയ�ളും �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു�
ഭാഷയിേലാ

ആയിരി�ും.

(ബി)

വായ�

അേപ�ാ

േഫാമുകളിൽ

ബാധി�ു� ആവശ�മായ വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ണം, അതുവഴി

വായ��ാരെ��

െച�ു� നിബ�നകളുമായി അർ�വ�ായ താരതമ�ം െച�ാനും
തീരുമാനെമടു�ാനും

താൽ�ര�െ�

മ�് എൻബിഎഫ്സികൾ വാ� �ാനം
വിവര�ൾ മന�ിലാ�ിയു�

വായ��ാരന് കഴിയും. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകെള

കുറി�് വായ� അേപ�ാ േഫാമിൽ സൂചി�ിേ��ാം. എ�ാ വായ�ാ അേപ�കളും സ�ീകരി�ു�തിന്
അറിയി�് നൽകു� ഒരു സംവിധാനമാണ് എബിഎഫ്എ�ിനു�ത്.

വായ�ാ വിലയിരു�ലും നിബ�നകളും /വ�വ�കളും
•

എബിഎഫ്എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് ഒരു അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, അനുവദി�
പരിധിയുെട അളവ്, എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും, വാർഷിക കിഴിവ് / പലിശ നിര�്, അേപ�ാ
രീതി

എ�ിവയുൾെ�െട

നിബ�നകേളാടും

േരഖാമൂലം

വ�വ�കേളാടും

അറിയി�ു�താണ്.

ഉ�

സ�ീകാര�ത

വായ�െയടു�ു�യാൾ�്

അനുമതി

വായ�െയടു�ു�യാളുെട

എബിഎഫ്എ�ിെ��

േരഖയിൽ

ഈ

കാ�ു

സൂ�ി�ു�തായിരി�ും.
•

എബിഎഫ്എൽ

ക�്

വഴിേയാ

അ�ാെതേയാ,

വായ�െയടു�ു�യാൾ�് മന�ിലാകു� �പാേദശിക ഭാഷയിൽ േരഖാമൂലം ഇനി�റയു� വിവര�ൾ,
അതായത്

അനുവദി�

ഉൾെ�െടയു�

വായ�ാ

നിബ�നകളും

തുക,

വാർഷിക

വ�വ�കളും

പലിശനിര�്,

തുടർ�ു�

അറിയി�ു�തും,

ഈ

അേപ�ാ

രീതി

വ�വ�കളുെടയും

നിബ�നകളുെടയും അംഗീകാരം അതിൻെറ േരഖകളിൽ സൂ�ി�ുകയും െച�ും. സ�ാഗത കി�ിെ��
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ഭാഗമായി എബിഎഫ്എൽ, വായ�െയടൂ�ു�യാൾ അംഗീകരി� വായ� കരാറിെ�� ഒരു പകർ�്, വായ�
കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻേ�ാസറുകളുെടയും ഒരു പകർ�്, സഹിതം എ�ാ വായ��ാർ�ും വായ�ാ
അനുമതി/ വിതരണം/ വിതരണം െചയ�തിനു േശഷം അനുവദി�ു�താണ്.
•

വായ� തിരി�ടവ് ൈവകു�തിൽ ഈടാ�ു� പിഴ പലിശയുമായി ബ�െ�� ഏത് ഉപാധിയും വായ�
കരാറിൽ േബാൾഡായി വ��മാ�ും.

നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലുമു� മാ��ൾ ഉൾെ�െട വായ�കളുെട വിതരണം
•

അനുമതിയുെട നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ�ം വരു�ിയാൽ എബിഎഫ്എൽ
അതിെ��

�പസി�െ�ടു�ിയ

�പേത�കമാെണ�ിൽ
അെ��ിൽ

െവബ്ൈസ�്

ഉചിതമായ

വായ�െയടു�ു�യാൾ

രീതിയിേലാ,

വഴിേയാ

അെ��ിൽ

വായ�െയടു�ു�യാൾ�്

ആ�ഗഹി�ു�

ഭാഷയിേലാ,

ഒരു

ഉപേഭാ�ാവിന്

�പാേദശിക

അറിയി�്

നൽകും.

ഭാഷയിേലാ
കിഴിവ്

/

പലിശനിര�ുകൾ, ചാർജുകൾ എ�ിവയിെല മാ��ൾ വരും കാല �പാബല�േ�ാെട മാ�തേമ നട�ാ�ൂ
എ�ും എബിഎഫ്എൽ ഉറ�ാ�ും.
•

കരാറിന് കീഴിലു� േപയ്െമ��്

തിരി�ുവിളി�ാൻ / അെ��ിൽ

�പകടനം ത�രിതെ�ടു�ാനു�

തീരുമാനം അതാതു വായ�ാ കരാറുമായി േയാജി�ു� വിധ�ിലു�തായിരി�ും.
•

എ�ാ കുടി�ികകളും തിരി�ടയ്�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾെ�തിെര എബിഎഫ്
എ�ിന് ഉ�ാേയ�ാവു� മേ�െത�ിലും െ�യിമിനായി നിയമപരമായി പിടി�ു വ�ിരി�ു� കുടി�ിക
തുക അട�ു തീർ�ുേ�ാൾ എബിഎഫ്എൽ എ�ാ പണയ വ��ു�ളും വി�ുെകാടു�ു�തായിരി�ും.
െസ�് ഓഫ് െച�ു�തിനു� അ�രം അവകാശം വിനിേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ, അവേശഷി�ു�
െ�യിമുകെള�ുറി�ും �പസ�മായ െ�യിം തീർ�ാ�െ�ടു�തുവെര

/ പണമടയ്�ു�തുവെര

പണയ വ��ു�ൾ നിലനിർ�ാൻ എബിഎഫ്എ�ിന് അർഹതയു� വ�വ�കെള�ുറി�ും അതിൻെറ
മുഴുവൻ വിവര�ളും വായ�െയടു�ു�യാെള േനാ�ീസ് മുേഖെന അറിയി�ും.

ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�്േഫാമുകളിൽ നി�് എടു� വായ�
•

േസാഴ്സിംഗ് ഏജ��ുകളായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാേ�്ഫാമുകളുെട േപരുകൾ (ഇനി മുതൽ
ഏജ��ുമാർ എ�് വിളി�ു�ു) എബിഎഫ്എ�ിെ�� െവബ്ൈസ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�താണ്.

•

ഏജ��ുമാരായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാേ�്ഫാമുകൾ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് ആദ�ം തെ� എബി
എഫ്എ�ിെ�� േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ും, എബിഎഫ്എ�ും ഏജ��ുമാരുെട േപരും അവർ
ആർ�ു േവ�ിയാണ് അയാളുമായി സംസാരി�ു�ത് എ� കാര�വും െവളിെ�ടു�ും.

•

അനുമതി നൽകിയ ഉടെന, എ�ാൽ വായ�ാ കരാർ നട�ാ�ു�തിനുമു�്, എബിഎഫ്എ�ിെ�� െല�ർ
െഹഡിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് നൽകു�താണ്.

•

വായ�ാ കരാറിെ�� ഒരു പകർ�ും വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻേ�ാസറുകെടയും പകർ�ും എ�ാ
വായ��ാർ�ും വായ� അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് നൽകു�താണ്.

•

എബിഎഫ്എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു� ഡിജി�ൽ വായ�ാ �ാേ�്ഫാമുകളിൽ ഫല�പദമായ േമൽേനാ�വും
നിരീ�ണവും ഉറ�ാ�ും.

•

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ു�തിന് മതിയായ �ശമ�ൾ നട�ും.

െപാതുവായത്
•

ബ�െ�� വായ�ാ കരാറിെല നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും നൽകിയി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക
എബിഎഫ്എൽ അതിെ�� വായ��ാരെ�� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�ത് ഒഴിവാ�ും (വായ�െയടു�ു�യാൾ
േനരെ�

െവളിെ�ടു�ിയി�ിയി�ാ�

പുതിയ

വിവര�ൾ

എബിഎഫ്എ�ിെ��

�ശ�യിൽെ�ടാ�ിടേ�ാളം).
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•

വായ�െയടു�ു�യാളുെട

അെ�ൗ�്

�ടാൻ��ർ

െച�ു�തിനായി

വായ�െയടു�ു�യാളിൽ

നി�്

അഭ�ർ�ന ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ, സ�തേമാ അെ��ിൽ എബിഎഫ്എ�ിെ�� എതിർ�് ഉെ��ിൽ,
അേതാ വായ�െയടു�ു�യാളുെട അഭ�ർ�ന സ�ീകരി� തീയതി മുതൽ 21 ദിവസ�ിനു�ിൽ
വായ��ാരെന അറിയി�ു�താണ്. ബാധകമായ എ�ാ നിയമ�ൾ�ും അനുസൃതമായി സുതാര�മായ
കരാർ വ�വ�കൾ�നുസൃതമായിരി�ും അ�രം �ടാൻ��ർ നട�ാ�ു�ത്.
•

വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് കുടി�ിക ഈടാ�ു� കാര��ിൽ, അനുചിതമായ സമയ�ളിൽ
വായ�െയടു�ു�വെര ശല�െ�ടു�ുക, വായ� / കുടി�ിക വീെ�ടു�ു�തിന് ബലം �പേയാഹി�ുക
മുതലായ അനുചിതമായ ഉപ�ദവ�ൾ�് എബിഎഫ്എൽ മുതിരി�.

•

ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ�ിനായു� ഒരു നടപടിെയ� നിലയിലും ബാ�ുകളുെടയും എൻബിഎഫ്
സികളുെടയും വായ��ാർ വിവിധ വായ�കൾ മുൻകൂർ അടയ്�ു�തിൽ ഒരു ഏകമാനത െകാ�ു
വരു�തിനുമായി, വ��ിഗത വായ��ാർ�് അനുവദി� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് േറ�് േടം വായ�കളിലും എബി
എഫ്എൽ േഫാർേ�ാഷർ ചാർജുകൾ / �പീ-േപയ്െമ��് പിഴ ഈടാ�ു�ത�..

ഡയറ��ർ േബാർഡിെ�� ഉ�രവാദി�ം
•
•

എബിഎഫ്എൽ ഡയറ��ർ േബാർഡ് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�്
െഫയർ

�പാ��ീസ്

േകാഡ്

പാലി�ു�തിെന�ുറി�ും

� ിെ��
മാേനെ���

വിവിധ

തല�ളിലു�

പരാതികളുെട പരിഹാര സംവിധാന�ിെ�� �പവർ�നെ��ുറി�ും ആനുകാലികമായ അവേലാകനം
ഉ�ാകും. അ�രം അവേലാകന�ളുെട സമ�ഗമായ റിേ�ാർ�് കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ േബാർഡിന്
സമർ�ി�ും.

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
എബിഎഫ്എ�ിൽ, ഉപേഭാ�ൃ േസവനവും സംതൃപ്തിയുമാണ് ഞ�ളുെട �പധാന �ശ�.
എബിഎഫ്എ�ിെ�� പരിഹാര സംവിധാനം കൂടുതൽ അർ�വ�ായതും ഫല�പദവുമാ�ു�തിന്, ഒരു
ഘടനാപരമായ

സംവിധാനം

ആവി� �രി�ി�ു�്.

ആവശ�െ�ടു�

പരിഹാരം

നീതിപൂർവകവും

നിയമാനുസൃതവും ആെണ�ും ച��ളുെടയും നിയ��ണ�ളുെടയും ച��ൂടിനു�ിലു�താെണ�ും
ഈ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ും.

എ. ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ / പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ്രപവർ�ന സംവിധാനം
�പതികരണേമാ പരാതി േയാ നൽകാനാ�ഗഹി�ു� ഉപേയാ�ാ�ൾ�് തി�ളാ� � മുതൽ െവ�ി വെര
(േദശീയ അവധി ദിവസ�ളിൽ ഒഴിെക) രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 6:00 നും ഇടയിൽ
ഇനി�റയു� മാർ��ളിലൂെട അതു െച�ാവു�താണ്.
•

1800-270-7000 -ൽ ഞ�ളുെട ക�മർ സർവീസ് െഹൽൈ�്ലനിൽ വിളി�ുക

•

ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക: care.finance@adityabirlacapital.com

•

താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിലാസ�ിൽ ഞ�ൾ�് എഴുതുക:

ആദിത� ബിർള ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്
പ�ാം നില, ആർ-െടക് പാർ�്, നിർേലാൺ േകാം���്,
ഓഫ് െവേ�ൺ എക്���സ് ൈഹേവ, േഗാേരഗാവ് ഈ�്,
മുംൈബ - 400 063
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ഒരു

നി�ിത

പരിഹാര�ിൽ

സമയ�ിനു�ിൽ

പരാതി

പരിഹരി�െ��ി�ിെ��ിേലാ

� െ��ിേലാ,
ഉപേഭാ�ാവ് തൃ�ന

അവൻ / അവൾ �്

എബിഎഫ്എൽ

നൽകിയ

പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ

സമീപി�ാം. പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപരും സ�ർ�് വിവര�ളും ഇ�പകാരമാണ്:
മിസ്. ്രപീതി നായർ
േഫാൺ: 022- 62257642
ഇെമയിൽ ഐഡി: preethi.nair@adityabirlacapital.com
മുകളിലു�

മാർ��ളിലൂെട ലഭി�ു� �പതികരണം തൃ�ി� കരമെ��ിൽ, അവർ�് ഞ�ളുെട പരാതി

പരിഹാര െസ�ിെ�� േമധാവി�് എഴുതാം: grievance.finance@adityabirlacapital.com
ഈ ചാനലിലൂെട ലഭി�ു� ക�ുകൾ / ഇെമയിലുകൾ�് 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ �പതികരണം
നൽകുെമ�് ഞ�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു.
പരാതി / തർ�ം ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരിഹരി�െ��ിെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിന് എബിഎഫ്എ�ിെ��
രജിേ���ഡ് ഓഫീസ് നിലനിൽ�ു� ഏരിയയിെല ആർബിഐയുെട േനാൺ-ബാ�ിംഗ് സൂ�ർവിഷൻ
വകു�ിെ�� റീജിയണൽ ഓഫീസിെല ചുമതലയു� ഓഫീസർ�് അേപ� നൽകാവു�താണ്. ഡിഎൻബി
എസിെ�� വിശദാംശ�ൾ ചുവെട നൽകിയിരി�ു�ു
െഡ. ജനറൽ മാേനജർ, ഡി�ാർെ�്മൻറ് ഓഫ് േനാൺ-ബാ�ിംഗ് സൂ�ർവിഷൻ
അഹ�ദാബാദ് റീജിയണൽ ഓഫീസ്
ഒ�ാം നില, ഗാ�ി പാല�ിന് സമീപം
അഹ�ദാബാദ് - 380014
േഫാൺ: 079 -27540093/27540943
ഇെമയിൽ ഐഡി: dnbsahmedabad@rbi.org.in

ബി. നിർബ�ിതമായി ്രപദർഡി�ിേ�� ആവശ�കതകൾ
ഞ�ളുെട എ�ാ ശാഖകളിലും എബിഎഫ്എൽ ഇനി�റയു�വ പാലി�ു�താണ് :
•

പരാതികളും നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ഉചിതമായ �കമീകരണം.

•

പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാനു� ന�ർ എ�ിവ �പദർശി�ി�ുക

പരാതികളുെട

പരിഹാര

യൂണി�ിെ��

നടപടികൾ

എ�ാ

പരാതികളും

ഉപേഭാ�ാ�ളുെട

സംതൃ��ി�നുസരി�് അവസാനി�ി�ു�ത് ഉറ�ാ�ും.
അവരുെട തല�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ പരാതി ഉചിതമായ തല�ളിേല�്
ഉയർ�ു�ുെവ�് അവൻ / അവൾ ഉറ�ാ�ും. ഫല�പദമായ പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് ഞ�ളുെട
ഉപേഭാ�ാ�ൾ

സീനിയർ

എ�ിേ�രു�ുെവ�്

മാേനജുെമ��ിേനാട്

ഉറ�ാ�ു�തിനാണ്

പരാതിെ�േട�തി�ാ�

ആത��ികമായി

ഞ�ൾ

ഒരു

സാഹചര��ിേല�്

�ശമി�ു�ത്.

ഈ

പരാതികൾ

ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും അവ മനസിലാ�ു� കാ� ��ാടിൽ നി�് അവേലാകനം െച�ു�തിനും ഞ�ൾ
ശ�മായ ഒരു �പവർ�ന സംവിധാനം ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. പരാതിയുെട കാരണ�ൾ, എ��േലഷൻ,
ആവർ�നം എ�ിവ തടയു�തിനു� �പവർ�ന�ളും ൈകെ�ാ�ു�താണ്.
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സി. സമയ ്രകമം
പരാതികൾ രജി�ർ െച�ു�തിന്, ഉപേയാ�ാ�ൾ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും ചാനലുകൾ
ഉപേയാഗി�ാം (ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിന് ആഭ��ര �പവർ�ന നടപടികളിെല
േപായി��് (എ) കാണുക). പരാതി േരഖാമൂലം ലഭി�ി�ുെ��ിൽ, 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ ഒരു
അറിയി�് �പതികരണം അയയ്�ാൻ എബിഎഫ്എൽ �ശമി�ും. വിഷയം പരിേശാധി�ുകഴി�ാൽ, എബി
എഫ്എൽ ഒ�ുകിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് അ�ിമ �പതികരണം അയയ്�ാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ പരാതി
ലഭി�ുകഴി�ാൽ ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ കൂടുതൽ സമയം ആവശ�െ�ടു� ഒരു അറിയി�് ഉപേഭാ�ാവിന്
അയ�ു�ു.
ഞ�ൾ�്

ലഭി�ു�

പരാതികൾ

ശരിയായ

വീ�ണേകാണിൽ

കാണുകയും

സാധ�മായ

എ�ാ

േകാണുകളിൽ നി�ും വിശകലനം െച�ുകയും െച�ും.
ഏത്

�പ���ിലും

എബിഎഫ്എ�ിെ��

നിലപാടിെനകുറി�്

ഉപേയാ�ാ�െള

അറിയി�ു�താണ്.

ഉൾെ��ിരി�ു� �പ���ൾ പരിേശാധി�ു�തിന് കുറ�് സമയം ആവശ�മായ പരാതികെള കുറി�്
ഉപേഭാ�ാ�െള ഉചിതമായ രീതിയിൽ അറിയി�ും
േമൽ�റ�

നയം

ആനുകാലികമായി

അവേലാകനം

െച�ുകയും

ഉപേഭാ�ാവിെ��

പരാതികൾ

/

ആവലാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എെ��ിലും പുതിയ മാ��ൾ വരുേ�ാൾ എബിഎഫ്എൽ അവ
പരി� �രി�ുകയും അതിൽ പുതിയ പരാതി മാർ��ൾ എെ��ിലും ഉെ��ിൽ അവതരി�ി�ുകയും
െച�ും

െഫയർ ്രപാ��ീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം നട�ു� ഭാഷയും രീതിയും
െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു�
ഭാഷയിേലാ വിവിധ പ�ാളികളുെട വിവര�ൾ�ായി ക�നിയുെട െവബ്ൈസ�ിൽ െകാടു�ു�താണ്.
അഭ�ർ�ന അനുസരി�് പകർ�ുകൾ ലഭി�ു�താണ്.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിനു� നിയ്ര�ണം
•

പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് എബിഎഫ്എൽ ഉചിതമായ
ആ�രിക തത��ളും നടപടി�കമ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്.

•

വായ�കൾ�ും അഡ�ാൻസുകൾ�ും ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ു�തിന് ഫ�ുകളുെട
മൂല�ം, മാർജിൻ, റി��് �പീമിയം എ�ിവ കണ�ിെലടു�് എബിഎഫ്എൽ ഒരു പലിശ നിര�് മാതൃക
സ�ീകരി�ി�ു�്.

•

പലിശനിര�്

ഈടാ�ു�ത്

ആ�ശയി�ിരി�ു�ു.

സാ��ിക

വായ�െയടു�ു�യാെള
ശ�ി,

ബിസിന�്,

സംബ�ി�ു�

ബിസിന�ിെന

ന�സാധ�തെയ

ബാധി�ു�

നിയ��ണ

പരി�ിതി, മ�രം, വായ�െയടു�ു�യാളുെട മുൻകാല ചരി�തം മുതലായവ ഇതിൽെ�ടു�ു.
•

വായ�യ്�് ബാധകമായ പലിശ നിര�് വായ��ാരേനാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാ ട് അേപ�ാ
േഫാമിൽ

െവളിെ�ടു�ുകയും

അനുമതി

ക�ിൽ

വ��മായി

േബാധ�െ�ടു�ുകയും

െച�ു�ത�ാണ്.
•

പലിശ നിര�് വാർഷികാടി�ാന�ിലായിരി�ും, അതു കാരണം അ�ൗ�ിേല�് ഈടാ�ു�
കൃത�മായ നിര�ുകെള�ുറി�് വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അറിയാനാകും.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിെന�ുറി�ു� പരാതികൾ
പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് ഉചിതമായ ആ�രിക തത��ളും
നടപടി�കമ�ളും എബിഎഫ്എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ഇ�ാര��ിൽ, വായ�കളുെട നിബ�നകളും
വ�വ�കളും

സംബ�ി�

സുതാര�തെയ�ുറി�്

െഫയർ

�പാ��ീസ്
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മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കാ� �യിൽ സൂ�ി�ു�താണ്.

രഹസ�ാ�കത
(എ) ഉപേഭാ�ാവിൻെറ അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�ം എ�ാ സ�കാര� വിവര�ളും സ�കാര�വും
രഹസ�ാ�കവുമായി പരിഗണി�ും
(ബി) ഉപേഭാ�ാവ് അംഗീകരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� അസാധാരണമായ േകസുകൾ ഒഴിെക, ഇടപാട്
വിശദാംശ�ൾ മെ�ാരു �ാപനവുമായി എബിഎഫ്എൽ െവളിെ�ടു�ി�:
•

നിയമപരമായ അെ��ിൽ നിയ��ണ നിയമ�ൾ വഴി വിവര�ൾ നൽകു�തിന്

•

ഈ വിവര�ൾ െവളിെ�ടുേ��ത് െപാതുജന�േളാട് ഒരു കടമയാെണ�ിൽ.

•

വായ�െയടു�ു�യാളുെട സ�തേ�ാെട �ഗൂ�് ക�നികളുമായി ഡാ� പ�ിടാം.

•

മാർ��ിംഗ്

ആവശ��ൾ�ായി

ഉപേഭാ�ാ�െള�ുറി�ു�

വിവര�ൾ

മ�ാർെ��ിലും

നൽകു�തിനു� ഒരു കാരണമായി എബിഎഫ്എൽ ഇത് ഉപേയാഗി�ി�.

പലവക
നിലവിൽ

എബിഎഫ്എൽ

ധനകാര��ൾ�ു�
സാഹചര��ിൽ,

വായ�

സ�ർ�ാഭരണ�ളുെട
േയാ

ആർബിഐ

നൽകാൻ
നിർേ�ശി�

ഈടിൻേമലു�

ഉേ�ശി�ു�ി�.

ഈ

വായ�േയാ
ഉൽ��

വാണിജ�

�ൾ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�നുസൃതമായി

വാഹന

േചർ�െ�ടു�

എഫ്പിസി

നയം

ഉചിതമായി പുതു�ു�തായി�ും.
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