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ಇನ್ �ೆ�ಡ್ �ೈ�ಾ��ಯಲ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್ 

�ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸಗಳ �ಯ�ಾವ� 

 

ಇನ್ �ೆರ್ಡ್ �ೈ�ಾ�ಶ್ಯಲ್ ಸ�ೕರ್ಸಸ್ ���ೆಡ್ (‘IFSL' ಅಥ�ಾ ‘ಕಂಪ�') �ಾಯ್ಂ�ೇತರ ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ� (NBFC) ಆ�ದುದ್, 

�ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂ�ನ�ಲ್ (RBI) �ೋಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ. ಕಂಪ�ಯು �ಾಯ್�ೂೕ�ತ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ �ಯ�ಾವ� 

(“�ಯ�ಾವ�”) ಯನುನ್ ರೂ��ದುದ್ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ �ಾನೂನು ಘಟಕಗ��ೆಂ��ೆ ವಯ್ವಹ�ಸು�ಾಗ �ಾಯ್ಯಯುತ 

ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾನದಂಡಗಳನುನ್ �ಗ�ಪ�ಸುತತ್�ೆ. ಈ �ಯ�ಾವ�ಯನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ದುದ್ಪ� �ಾಡುವ RBI ನ �ಾಸಟ್ರ್ 

�ೈ�ೆಕಷ್ನ್ - �ಾಯ್ಂ�ೇತರ ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ�-ವಯ್ವ�ಥ್ತ�ಾ� ಪರ್ಮುಖ�ಾದ �ೇವ�-ರ�ತ ಕಂಪ� ಮತುತ್ �ೇವ� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವ ಕಂಪ� (�ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್) ��ೇರ್ಶನಗಳ�, 2016, RBI/DNBR/2016-17/45 �ಾಸಟ್ರ್ �ೈ�ೆಕಷ್ನ್ DNBR. 

PD. 008/03.10.119/2016-17 ��ಾಂಕ 17 ಅ�ೊಟ್ೕಬರ್ 2016 ರಂ�ೆ �ದಧ್ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಕಂಪ�ಯು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ RBI ಸೂ��ದ ಎಲಲ್ ಉತತ್ಮ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಅಳವ���ೊಳಳ್�ೇಕು ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ದದ್�ಲ್ ಈ 

�ಯ�ಾವ��ೆ ಸೂಕತ್�ಾ� �ಾ�ಾರ್ಡುಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಎಲಲ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ �ಥ್ರ�ೆ�ಂದ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯಯುತ�ಾ� 

ನ�ೆ��ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಈ ಕಂಪ�ಯ �ಯ�ಾವ��ಾ��ೆ. ಕಂಪ�ಯ ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ� �ೆರವ�, �ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ ಮತುತ್ �ೇ�ೆಯನುನ್ 

�ಾಯ್�ೂೕ�ತ�ಾ�, �ಾಯ್ಯಯುತ�ಾ� ಮತುತ್ �ಥ್ರ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ. ಈ �ಯ�ಾವ�ಯನುನ್ ಅನು�ಾಠ್ನ �ಾಡುವ�ದು 

ಸಂಪ�ಣರ್ ಸಂ� ಥೆ್ಯ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಕಂಪ� ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�ೆ. ಕಂಪ�ಯ �ಾಯ್�ೂೕ�ತ �ಾಲದ 

ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ� �ಾ�ೆರ್�ಂಗ್, �ಾಲದ �ಲ, ಪರ್�ರ್�, ಮತುತ್ �ೇ�ೆ �ಾಗೂ ಸಂಗರ್ಹ�ೆ ಚಟುವ��ೆಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಅದರ 

ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗ�ಗೂ ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. 

 

1.  �ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸಗಳ �ಯ�ಾವ�ಯ ಉ� �ೇಶಗಳ� 

 

 �ಯ�ಾವ�ಯನುನ್ ಈ �ೆಳ�ನ ಅಂಶಗ��ಾ� ಅಳವ���ೊಳಳ್�ಾ��ೆ: 

a) �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವಯ್ವಹ�ಸು�ಾಗ ಕ�ಷಠ್ �ಾನದಂಡಗಳನುನ್ �ಗ�ಪ�ಸುವ �ಲಕ ಉತತ್ಮ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್�ೂೕ�ತ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಉ� ತೆ್ೕ�ಸಲು 

b) �ಾರದಶರ್ಕ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ಚ್� ತನೂಮ್ಲಕ �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಸಮಂಜಸ�ಾ� ��ೕ�ಸಬಹುದು 

ಎಂಬುದನುನ್ �ೆ�ಾನ್� ಅಥರ್�ಾ��ೊಳಳ್ಲು; 

c) ಸಪ್�ಾರ್ತಮ್ಕ�ೆಯ �ಲಕ �ಾರುಕ�ೆಟ್ ಶ�ತ್ಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸಲು, ಉನನ್ತ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಯ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ 

�ಾ�ಸಲು; 

d) �ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ ನಡು�ೆ �ಾಯ್ಯಯುತ ಮತುತ್ �ೌ�ಾದರ್ಯುತ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಉ� ತೆ್ೕ�ಸಲು; 

 

2.  ಅನ��ಕ�ೆ 

 

ಈ �ಯ�ಾವ�ಯು ಕಂಪ�ಯ ಎ�ಾಲ್ ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ�, ಅದರ ಏ�ೆಂಟರು/ಪರ್���ಗಳ�/�ರ�ೇ ಪಕಷ್ದ 

�ಾ�ಾಟ�ಾರರು/�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ ವಯ್ವ�ಾರದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅದನುನ್ ಪರ್���ಸುವ ಅ��ಾರ 

�ೊಂ�ರುವ ಇತರ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. 
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3.  �ಾರತಮ� ರ�ತ �ೕ� 

 

ಕಂಪ�ಯು ತನನ್ �ಾರ್ಹಕರ ನಡು�ೆ �ಂಗ, �ೈ�ಕ �ಾಮಥಯ್ರ್, ಜ�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ ಧಮರ್ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾರತಮಯ್ 

�ಾಡುವ��ಲಲ್. ಉತಪ್ನನ್ಗಳ�, �ೇ�ೆಗಳ�, �ೌಲಭಯ್ಗಳ� ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್  �ಸತ್�ಸುವ�ಲ್ ಅಂಗ�ೈಕಲಯ್ದ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ ಕಂಪ�ಯು ದೃ�ಟ್�ೕನರು ಅಥ�ಾ �ಕಲ�ೇತನ ಅ�ರ್�ಾರ��ೆ �ಾರತಮಯ್ �ಾಡುವ��ಲಲ್. ಆ�ಾಗೂಯ್, 

ಸ�ಾಜದ ��ಧ ��ಾಗಗ��ೆ ರೂ�ಸ�ಾದ �ೂೕಜ�ೆಗಳನುನ್ ಆರಂ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾಗವ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯನುನ್ 

ಇದು ತ�ೆಯುವ��ಲಲ್. 

 

4.  ಸಂವಹನ �ಾ�ೆ 

 

�ಾಲ�ಾರ��ೆ ಕಂಪ��ಂದ ಅಗತಯ್�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಸಂವಹನಗಳ� �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅಥರ್�ಾಗುವ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ರುತತ್�ೆ 

(ಇಂ�ಲ್ಷ್ ಅಥ�ಾ ಸಥ್�ೕಯ �ಾ�ೆ). 

5.  �ಾಲಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಪ�����ಾ� ಅ��ಗಳ� 

a) �ಾಲದ ಅ�ರ್ ನ��ೆಯು �ಾಲ�ಾರನ ಆಸ�ತ್ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಸಂಬಂ�ತ �ಾ��ಯನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂ�ದುದ್, ಇದ�ಂದ �ಾಲ�ಾರನು ��ವ��ೆಯುತ ��ಾರ್ರವನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ಾಲದ ಅ�ರ್ 

ನ��ೆಯು ಅ�ರ್�ೂಂ��ೆ ಸ�ಲ್ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಸಹ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ. 

b) ಭ�ರ್ �ಾ�ದ ಅ�ರ್ ನ��ೆಗಳ ಪ�ೆದ ಬ� ಗೆ್ ಕಂಪ�ಯು ಸೂಕತ್ �ವ್ೕಕೃ�ಯನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು 

ತಮಮ್ �ಾಲದ ಅ�ರ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಕಂಪ��ಂದ ಪರ್ತುಯ್ತತ್ರ �ವ್ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಅಂ�ಾಜು ಸಮಯದ 

�ೌಕಟಟ್ನುನ್ ಸಹ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ. 

 

6.  �ಾಲದ ಅಂ�ಾಜು ಮತು� �ಯಮ ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� 

 

a) �ಾಲದ ಎ�ಾಲ್ ಅ�ರ್ಗಳನುನ್ ಕಂಪ�ಯ ಆಂತ�ಕ �ಾಲ (�ೆರ್�ಟ್) �ೕ�ಗಳ� ಮತುತ್ �ೌಲಯ್�ಾಪನ ಪರ್�ರ್�ಯ 

ಪರ್�ಾರ �ೌಲಯ್�ಾಪನ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ; 

b) �ಾಲವನುನ್ ಅನು�ೂೕ��ದ ನಂತರ ಮಂಜೂ�ಾದ �ಾಲದ �ೂತತ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್, 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾ�ರ್ಕ ಬ�ಡ್ದರ, ಅನವ್�ಸುವ ��ಾನ ಮತುತ್ ಇತರ ಪರ್ಮುಖ �ಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ 

�ಾಲ�ಾರ��ೆ ��ತ�ಾ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು; 

c) �ಳಂಬ �ಾವ��ೆ ���ದ ದಂಡದ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ಕಂಪ�ಯ �ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ�ಲ್ ದಪಪ್�ಾ� ನ��ಸುತತ್�ೆ. ಈ 

��ಟ್ನ�ಲ್ ಸೂಕತ್�ಾದ �ಬಂಧ�ೆಯನುನ್ �ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ�ಲ್ ಅಳವ�ಸ�ಾ��ೆ; 

d) �ಾಲದ ಕ�ಾರು �ಾ��ೊ��ದ ನಂತರ, ಎ�ಾಲ್ �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ಾಲದ ಕ�ಾರು ಪರ್�ಯನುನ್ �ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ�ಲ್ 

ಉ� ಲೆ್ೕ�ಸ�ಾದ ಪರ್��ೂಂದು ಲಗತುತ್ ಪ�ಟ್ಯ ಪರ್��ೂಂದನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

 

7.  �ಯಮ ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾಲಗಳ �ತರ�ೆ  

 

a) ಬ�ಡ್ ದರ, �ೇ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳ�, ಪ�ವರ್�ಾವ� ಶುಲಕ್ಗಳ�, ಮರು�ಾವ�/�ತರ�ಾ �ೇ�ಾಪ�ಟ್ ಇ�ಾಯ್� �ೇ�ದಂ�ೆ 

�ಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ��ತ�ಾ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು; 

b) ಬ�ಡ್ ದರಗಳ� ಮತುತ್ ಇತರ ಶುಲಕ್ಗಳ�ಲ್ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� (ಇದು �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ಂಜ�ಯುತತ್�ೆ) ��ೕ�ತ 

ಪ��ಾಮ�ೊಂ��ೆ �ಾತರ್; 
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c) �ಾವ��ೇ �ಾಲವನುನ್ ಮರುಪ�ೆಯುವ/�ಾವ�ಯನುನ್ �ೇಗ�ೊ�ಸುವ ��ಾರ್ರವನುನ್ �ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ �ಯಮ 

ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ; 

d) �ಾಲ�ಾರನ �ೋ��ೆಯಂ�ೆ �ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ �ಯಮಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಾಲದ ಇತರ ಎ�ಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಲದ 

ಸಂಪ�ಣರ್ ಮರು�ಾವ�ಯ ನಂತರ ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ �ೕ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಭದರ್�ೆಗಳನುನ್ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಇದು �ಾವ್ಮಯ್�ೆಯ �ಾವ��ೇ ಹ�ಕ್ನ ಬಳ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ದುದ್, ಅದ�ಾಕ್� ಸಂಪ�ಣರ್ �ವರಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೋ�ಸ್ �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

 

8.  �ಾಸ�ತನ ಮತು� �ೋಪ��ೆ 

 

1. �ೆರ್�ಟ್ �ೆಫ�ೆನ್ಸ್ ಏ�ೆ�ಸ್ಗಳ�/�ೆರ್�ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಗಳ� (CIC) 

 

a) ಕಂಪ�ಗ��ೆ �ಯಂತರ್ಣ ��ೇರ್ಶನಗಳ�/�ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ ಆಂತ�ಕ �ೕ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ 

ಕಂಪ�ಯು �ಾಲ�ಾರರ �ಾಲದ �ವರಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆಯನುನ್ �ೆರ್�ಟ್ �ಾ�� 

ಹಂ��ೊಳಳ್ಬಹುದು. 

b) �ೆಳ�ನ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ೕಡ�ೇ�ಾದ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾಲಗಳ ಕು�ತು �ೆರ್�ಟ್ �ಾ�� 

ಕಂಪ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಕಂಪ�ಯು �ಾ��ಯನುನ್ ಹಂ��ೊಳಳ್ಬಹುದು: 

  i. �ಾರ್ಹಕರು ತನನ್ �ಾವ�ಗಳ ಸ��ಾ� ಕ�ಟ್ಲಲ್�ದದ್�ೆ 

  ii. �ೕಡ�ೇ�ಾದ �ೂತತ್ವ� ��ಾದಯುತ�ಾ�ಲಲ್�ದದ್�ೆ 

  iii. �ಾ� ಮರು�ಾವ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ನಮಮ್ ಔಪ�ಾ�ಕ �ೇ��ೆಯನುನ್ ಅನುಸ�� �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ� 

�ಾ�ಲಲ್�ದದ್�ೆ. 

c) ಇ�ೇ ಸಮಯದ�ಲ್, ಕಂಪ�ಯ ಪರ್���ಗಳ� �ಾರ್ಹಕ��ೆ CIC ಗಳ �ಾತರ್ ಮತುತ್ ಅವರು �ೕಡುವ �ಾ��ಯು 

�ಾರ್ಹಕರ �ೆರ್�ಟ್ �ೊಕ್ೕರ್ ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ ಪ�ೆಯುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ದ �ೕ�ೆ �ೕರುವ ಪ��ಾಮವನುನ್ �ವ�ಸು�ಾತ್�ೆ. 

d) �ಾರ್ಹಕ ತನನ್ �ಾ�ೆಯ ಬ� ಗೆ್ �ಾ�� �ೕಡಲು ಅನುಮ�ಯನುನ್ �ೕ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಸನಬದಧ್/�ಯಂತರ್ಕ 

ಅವಶಯ್ಕ�ೆಗಳನುನ್ ಸೂ��ದ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆಯ �ಾ��ಯನುನ್ CIC ಗ��ೆ �ೕಡುತತ್�ೆ. 

e) �ಾರ್ಹಕ�ಂದ �ೇ��ೆ�ದದ್�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು CIC ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಸೂಕತ್ �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. 

 

 2. �ಾ�� ಹಂ��ೊಳ�ಳ್��ೆ 

a) ಕಂಪ�ಯು ತನನ್ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ �ಾಲದ ಅ�ರ್/ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್/ಪರ್ಮುಖ �ಯಮ ಮತುತ್ 

ಷರತುತ್ಗಳ�/�ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾ�� �ೕಡಲು ಅನುಮ�/ಸಮಮ್� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದದ್�ೆ 

ಅಂತಹವನುನ್ ತನನ್ ಗುಂಪ�/ಸಹವ�ರ್ ಸಂ� ಥೆ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಗ��ೆ �ೕಡಬಹುದುದ. 

b) �ಾರ್ಹಕರು ಕಂಪ�ಯ �ಾರ್ಹಕರಲಲ್�ೇ ಇದದ್ರು ಸಹ ಕಂಪ�ಯು �ಾರ್ಹಕರ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯನುನ್ �ಾಸ� 

ಮತುತ್ �ೋಪಯ್ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸುತತ್�ೆ. �ೕ�ನ ಮತುತ್ �ೆಳ�ನ ಅ�ಾ�ಾರಣ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ �ೊರತುಪ�� 

�ಾವ� �ಾರ್ಹಕರ �ೇ�ಾ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯನುನ್ �ಾ�ಗೂ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ��ಲಲ್: 

 

  i. �ಾನೂ�ಾತಮ್ಕ�ಾ� ಅಗತಯ್�ಾದ�ೆ; 

  ii. �ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು �ಾವರ್ಜ�ಕ ಬದಧ್�ೆ; 

  iii. ಕಂಪ�ಯ ಆಸ�ತ್ಯಂ�ೆ �ಾ�� �ೕಡುವ ಅಗತಯ್�ದದ್�ಲ್; 

  iv. ಕಂಪ�ಯು �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಒ�ಪ್�ೆ/ ಅನುಮ�ಯನುನ್ �ೊಂ�ದದ್�ೆ; 
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c) ಕಂಪ�ಯ ಪರ್���ಗಳ� �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾರತದ �ಾನೂನುಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ ಅವರ ಹಕುಕ್ಗಳ� / �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ ಬ� ಗೆ್ 

ಕಂಪ�ಯು �ೊಂ�ರುವ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ ಓದಲು ��ಸು�ಾತ್�ೆ; 

d) �ಾರ್ಹಕರು ��ರ್ಷಟ್�ಾ� ನಮ�ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡದ �ೊರತು ಕಂಪ�ಯು �ಾರ್ಹಕರ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯನುನ್ 

�ಾರುಕ�ೆಟ್ ಉ� ದೆ್ೕಶಗ��ಾ� ಬಳಸುವ��ಲಲ್. 

 

9.  �ಾ�ಾನ� �ಬಂಧ�ೆಗಳ� 

 

a) �ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ �ಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ೊರ�ಾ� �ಾಲ�ಾರರ ವಯ್ವ�ಾರದ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು ಹಸತ್�ೇಪ 

�ಾಡುವ�ದನುನ್ ತ�ೆಯ�ೇಕು (�ಾಲ�ಾರರು �ೂದಲು ಬ�ರಂಗಪ�ಸದ �ೊಸ �ಾ��ಯು ಕಂಪ�ಯ 

ಗಮನ�ೆಕ್ ಬಂದ�ಲ್); 

b) �ಾಲ�ಾರನು �ಾಲವನುನ್ ವ�ಾರ್�ಸಲು ಒ�ಾತ್���ಾಗ, ಒ�ಪ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ೇಪ�ೆ �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ೆ, 

�ಾಲ�ಾರನ ಅಂತಹ �ನಂ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 21 �ನಗಳ�ಲ್ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅಂತಹ 

ವ�ಾರ್ವ�ೆಯು �ಾನೂ�ನ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾಲದ �ಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ ಪರ್�ಾರ ಇರುತತ್�ೆ; 

c) �ಾಲ ಮರು�ಾವ��ಾ� ಕಂಪ�ಯು ಅನಗತಯ್ �ರುಕುಳ�ೆಕ್ ಒಳಪ�ಸುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ 

�ಾನೂನು �ೌಕ�ಟ್ನ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು ಆಂತ�ಕ�ಾ� ಅಳವ���ೊಂಡ �ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುತತ್�ೆ; 

d) �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ವಯ್ವ�ಾರ�ೆಕ್ ಪ�ೆದ �ಾಲವನುನ್ �ೊರತುಪ��ದ ಉ� ದೆ್ೕಶಗ��ಾ� 

 ಮಂಜೂ�ಾದ ಅವ� �ಾಲ�ೆಕ್ �ಾವ��ೇ �ಲ್ೕ�ಂಗ್ ದರದ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು ಸವ್ತುತ್ಮರು�ಾವ್�ೕನ 

ಶುಲಕ್/ಪ�ವರ್ �ಾವ� ದಂಡವನುನ್ ��ಸುವ��ಲಲ್. �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಸೂಕತ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ ವಯ್ವಹ�ಸಲು 

�ಬಬ್ಂ��ೆ ಸಮಪರ್ಕ ತರ�ೇ� �ೕಡ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಕಂಪ� ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�ೆ. 

 

10.  ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಅಥ�ಾ ದೂರು ಪ��ಾರ ವ�ವ� �ೆ 

ಕಂಪ� �ೕಡುವ ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾರ್ಹಕರು ಕುಂದು�ೊರ�ೆ/ದೂರು/ಪರ್��ರ್� 

�ೊಂ�ದದ್�ೆ ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್ಮದ �ಲಕ ಕಂಪ�ಯ �ಾರ್ಹಕ �ೇ�ೆ ��ಾಗವನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು: 

 18605002192 �ೆಕ್ ಕ�ೆ �ಾ� 

 care@incred.com ಇ�ೕಲ್ �ಾ� 

 ಈ ��ಾಸ�ೆಕ್ ಪತರ್ ಬ�ೆ��- ಇನ್ �ೆರ್ಡ್ �ೈ�ಾ�ಶ್ಯಲ್ ಸ�ೕರ್ಸಸ್ ���ೆಡ್ (Incred Financial Services 

Limited), 1203, 12�ೇ ಮಹ�, � �ಂಗ್, � �ಾಯ್�ಟಲ್, �ಾಂದರ್ ಕು�ಾರ್ �ಾಂ� ಲೆ್ಕ್ಸ್, ಮುಂ�ೈ - 400 051 

 �ೆಬ್ �ೈಟ್- www.incred.com 

�ೇ�ೆ ದೂರು �ೕಡ�ೇಕು: 

�ಾರ್ಹಕರು ಕಂಪ��ೂಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸು�ಾಗ ಅಗತಯ್�ಾದ �ಾಲದ �ವರಗಳನುನ್ ಅಂದ�ೆ  �ಾಲದ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆಯ್, 

ಪರ್��ರ್�/ಸಲ�ೆ/ದೂ�ನ �ವರ ಮತುತ್ ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆಯ್ ಮತುತ್ ಇ-�ೕಲ್  ಐ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾನಯ್ ಸಂಪಕರ್ 

�ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ನಂ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ಾ�ಾಗ ಉತ�ರವನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಪರ್�ೆನ್ಗಳ�/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು/ಪರ್��ರ್�ಸಲು  ಮತುತ್ ಅವರ ದೂರುಗಳ 

�ಥ್�ಯ ಬ� ಗೆ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ��ಸಲು ಕಂಪ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ. ಪರ್� �ಾರ್ಹಕರ ಪರ್�ೆನ್/ದೂರು ಸಹ ಅನನಯ್�ಾ�ದುದ್, ತ��ೆಯ 

mailto:care@incred.com
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ನಂತರ ಸಂಪ�ಣರ್ ಪ��ಾರ�ಾಕ್� �ವತುತ್  �ನಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. 

 

ಪ��ಾರ�ಾ�� �ಾರನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು: 

�ೕ�ೆ ���ದ �ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್ಮಗಳ �ಲಕ �ಾರ್ಹಕರು �ೂದಲು ತಮಮ್ ಸಮ�ೆಯ್ಯನುನ್ ��ಸಲು �ನಂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಆ 

ಸಮ�ೆಯ್ಯನುನ್ 5 �ನಗಳ�ಲ್ ಪ�ಹ�ಸ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕ �ೇ�ೆಯು �ೕ�ದ ಪ��ಾರ�ಂದ �ಾರ್ಹಕರು ತೃಪತ್�ಾಗ�ದದ್�ೆ, 

�ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು �ೆಳ�ನ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು,  

 

�ಸ್. �ೋ� ��ೋಜ 

ಸಂಪಕರ್ ಸಂ�ೆಯ್: 022-42117799 

ಇ�ೕಲ್ ಐ�: care@incred.com 

 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಐದು �ನಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ದೂರನುನ್ ಬ�ೆಹ�ಸ�ಾಗ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ್. �ೋ� ��ೋಜ �ೕ�ದ 

ಪ��ಾರ�ಂದ �ಾರ್ಹಕರು ತೃ�ತ್ �ೊಂದ�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು �ೆಳ�ೆ ನ���ದ �ವರಗಳ  ಪರ್�ಾರ 2�ೇ ಹಂತದ�ಲ್ �ೆಳ�ನ 

ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು: 

 

�ೆಸರು: �ರ್ೕ. �ರಣ್ ಗ�ಾಂಡ್ 

ಸಂಪಕರ್ ಸಂ�ೆಯ್: 022-42117799 

ಇ�ೕಲ್ ಐ�: West.Nodal@incred.com 

 

ಒಂದು �ೇ�  ೆಹ��ೈದು �ನಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ದೂರು ಇತಯ್ಥರ್�ಾಗ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು �ರ್ೕ. �ರಣ್ ಗ�ಾಂಡ್ �ೕ�ದ 

ಪ��ಾರ�ಂದ ತೃಪತ್�ಾಗ�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ದೂರು ಪ��ಾರ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. ದೂರು ಪ��ಾರ 

ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ �ವರಗಳ� �ೕ��ೆ: 

 

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ��ಾ�ಯ �ೆಸರು: �ರ್ೕ. �ೈದಯ್�ಾಥನ್ �ಾಮ��ರ್ 

ಇ-�ೕಲ್ ಐ�: amazing.grievance@jncred.com,  

ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆಯ್: 022-42117799 

��ಾಸ: ಇನ್ �ೆರ್ಡ್ �ೈ�ಾ�ಶ್ಯಲ್ ಸ�ೕರ್ಸಸ್ ���ೆಡ್ (Incred Financial Services Limited), 1203, 12 �ೇ ಮಹ�, � 

�ಂಗ್, � �ಾಯ್�ಟಲ್, �ಾಂದರ್ ಕು�ಾರ್ �ಾಂ� ಲೆ್ಕ್ಸ್, ಮುಂ�ೈ – 400 051 

 

ಹ��ೈದು �ನಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ದೂರು/��ಾದವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸ�ದದ್�ೆ, ಐಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ �ೋಂ�ಾ�ತ ಕ�ೇ�ಯ ಅ��ಾರ 

�ಾಯ್�ತ್ಯ ಅ� ಬರುವ RBI ನ �ಾಯ್ಂ�ೇತರ �ೕ�ವ್�ಾರ�ೆಯ �ಾರ್�ೇ�ಕ ಕ�ೇ�ಯ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ೕಲಮ್ನ� 

ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು. DNBS ನ �ವರಗಳನುನ್ �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ 

 

�ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂ��ೆ ದೂರನು� ಸ��ಸು��ೆ 

 

ದೂರು/��ಾದವನುನ್ �ವತುತ್ �ನಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಪ�ಹ�ಸ�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ಈ �ೆಳ�ನ ��ಾಸದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂ�ೇತರ 

�ೕ�ವ್�ಾರ�ೆಯ ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾರ್�ೇ�ಕ ಕ�ೇ�ಯ ಅ��ಾ��ೆ ಮನ�  ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು: 

ಪರ್�ಾನ ವಯ್ವ�ಾಥ್ಪಕರು (GM), 
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�ೕ�ವ್�ಾರ�ಾ ಇ�ಾ�ೆ 

ಮುಂ�ೈ �ಾರ್�ೇ�ಕ ಕ�ೇ� 

�ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್, 3�ೇ ಮಹ�, �ೈಕು�ಾಲ್ ಕ�ೇ� ಕಟಟ್ಡ, 

 ಎದುರು ಮುಂ�ೈ �ೇಂದರ್ ��ಾದ್ಣ, ಮುಂ�ೈ- 400008 

 ಇ�ೕಲ್: dnbs@rbi.org.in 

 ಸಂಪಕರ್ ಸಂ�ೆಯ್: +91 (22) 23084121 

 

11.  ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ� 

a) �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಕಂಪ�ಯು �ೕಡುವ �ಾಲಗಳ� ಮತುತ್ ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ ಅ��ಾದ ಬ�ಡ್ದರಗಳ� ಮತುತ್ 

ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ��ಸು�ತ್ಲಲ್ ಎಂಬುದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು, ಕಂಪ�ಯ ��ೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಬ�ಡ್ ದರದ 

�ಾದ� ಮತುತ್ �ೕ�ಗಳ� ಮತುತ್ ಬ�ಡ್ದರಗಳನುನ್ �ಧರ್�ಸುವ ��ಾನಗಳ  �ೕ�ೆ ಒಂದು �ೕ�ಯನುನ್ 

ಅಳವ���ೊಂ�ದುದ್ ಅದನುನ್ ತನನ್ �ಾರ್ಹಕರ ಅನುಕೂಲ�ಾಕ್� ಕಂಪ�ಯ ತನನ್ �ೆಬ್ �ೈ�ನ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ��ೆ. 

b) ಕಂಪ�ಯ ಬ�ಡ್ ದರದ �ಾದ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನುನ್ ಅ�ರ್ ನ��ೆ ಮತುತ್ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್ದ�ಲ್ 

ಕೂಡ ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

 

12.  ಮರು�ಾ��ೕನಪ���ೊಳ����ೆ, �ಾಹನಗ��ೆ ಕಂಪ�ಯ ಮೂಲಕ ಹಣ�ಾಸು ಒದ��ದ��� 

�ಾನೂನುಬದಧ್�ಾ� �ಾ��ೊ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾಲ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು ಮರು�ಾವ್�ೕನ 

ಷರತತ್ನುನ್ �ಾ��ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾರದಶರ್ಕ�ೆಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು �ಾಲದ ಕ�ಾ�ನ�ಲ್ ಈ �ೆಳ�ನ �ಯಮ 

ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು: 

a) ಮರು�ಾವ್�ೕನ �ಾ��ೊಳ�ಳ್ವ ಮುನನ್ ಸೂಚ�ೆಯ ಅವ�; 

b) ಸೂಚ�ೆ ಅವ�ಯನುನ್ ಮ�ಾನ್ �ಾಡಬಹು�ಾದ ಸಂದಭರ್ಗಳ�; 

c) ಭದರ್�ೆಯನುನ್ �ಾವ್�ೕನಪ���ೊಳ�ಳ್ವ ��ಾನ; 

d) �ಾ�ಾಟ/ ಹ�ಾ��ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಲದ ಮರು�ಾವ��ಾ� �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೕಡುವ ಅಂ�ಮ ಅವ�ಾಶದ 

ಬ� ಗೆ್ ಒಂದು �ಬಂಧ�ೆ; 

e) �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮರು�ಾವ್�ೕನ �ೕಡುವ ��ಾನ; 

f) ಆ�ತ್ಯ �ಾ�ಾಟ/ ಹ�ಾಜು ಪರ್�ರ್�. 

 

13.  ಪ�ನ��ಮ�ೆ� 

�ಾಯ್�ೂೕ�ತ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ �ಯ�ಾವ�ಯ ಅನುಸರ�ೆ ಮತುತ್ ದೂರುಗಳ �ವರ್ಹ�ೆಯ ��ಧ ಹಂತಗಳ�ಲ್ ದೂರು 

ಪ��ಾರದ �ಾಯರ್��ಾನದ ಅವ��ಾರು ಪ�ನ�ರ್ಮ�ೆರ್�ಾ� ಮಂಡ�ಯನುನ್ ನ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಮತುತ್ ಅಂತಹ 

ಪ�ನ�ರ್ಮ�ೆರ್ಗಳ �ೊರ್ೕ�ೕಕೃತ ವರ�ಯನುನ್ �ಯ�ತ�ಾ� ಮಂಡ��ೆ ಸ�ಲ್ಸುವ ಅಗತಯ್��ೆ. ಈ 

�ಯ�ಾವ�ಯನುನ್ �ಾ�ರ್ಕ�ಾ� ��ೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಪ��ೕ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಈ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಇತರ 

�ಯಂತರ್ಕ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಯ�ಾವ�ಯ�ಲ್ ನ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 


