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ആമുഖം
I.

പ്ൊര്ംഭം

മമയപ്കാഫിനാൻസിചേ
‘ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള
വ്ായ്പ ’
സപ്മ്പദ്ായങ്ങൾ
യപ്ൊത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മുയന്നാട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം
(CoC) േക്ഷയമിടുന്നത്.
ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ
താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക്
മുൻഗണന
നൽകുകയും
െര്ിര്ക്ഷിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നുചവ്ന്നും ചെറുകിട വ്ായ്െ ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ യക്ഷമം ചമച്ചചപ്പടുത്തുന്നുചവ്ന്നും
ഉറപ്പാക്കുന്നത് ‘ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള വ്ായ്പ യുചട’ ഹൃദ്യഭാഗത്തുള്ളതാണ്. ചെറുകിട വ്ായ്െ
ഉെയഭാക്താക്കളുചട െശ്ചാത്തേത്തിൽ, ആയഗാളതേത്തിേും ഇരയയിേും അക്കാദ്മിക്
യജ്ാേികൾ, വ്യവ്സായ
ര്ീതികൾ, നിയപ്രണ നിർയേശങ്ങൾ എന്നിവ് വ്യാെകമായി
നയായമായ പ്െതിൊദ്നര്ീതി, അനുയയാജ്യത, സുതാര്യത, സവകാര്യത, െര്ാതി െര്ിഹാര്ങ്ങൾ
എന്നിവ്യുചട പ്െധാന തതവങ്ങളിയേക്ക് വ്യാെിക്കുന്നു.
ഈ അറിവ്്, വ്യവ്സായത്തിന്ചറ വ്ർഷങ്ങളായി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്പെ സവരം അനുഭവ്ം,
ര്ാജ്യത്ത്
ചെറുകിട
വ്ായ്പ്പയുചട
വ്ികസിച്ചുചകാണ്ടിര്ിക്കുന്ന
ഭൂദ്ൃശയം
എന്നിവ്
അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉെയഭാക്താവ്ിയനാടുള്ള ‘ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള വ്ായ്പ ’
സപ്മ്പദ്ായങ്ങളിൽ പ്ശദ്ധ യകപ്രീകര്ിക്കുന്നു. ചെറുകിട വ്ായ്പ യുചട ഉെയഭാക്താക്കൾക്ക്
എല്ലായ്യപ്പാഴും ഉൽപ്പന്നചത്തയും അതിന്ചറ സവാധീനചത്തയും െൂർണ്ണമായി മനസ്സിോകില്ല
എന്നതിനാൽ, ഉെയഭാക്താക്കളുചട താൽപ്പര്യങ്ങൾ െര്ിര്ക്ഷിക്കചപ്പടുന്നുചവ്ന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ
ദ്ാതാക്കൾ കൂടുതൽ ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തം ഏചറ്റടുയക്കണ്ടത് അതയാവ്ശയമാണ്.
ജ്ീവ്നക്കാചര്യും യകാർപ്പയററ്റ് ഭര്ണചത്തയും സംബന്ധിച്ച് ഓയര്ാ ദ്ാതാവ്ിന്ചറ നയവ്ും
ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള
വ്ായ്പ ാ
ചെര്ുമാറ്റചത്തയും
പ്െവ്ർത്തനങ്ങചളയും
വ്ളചര്യധികം
സവാധീനിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട ഇടചെടേും യകാർപ്പയററ്റ് ഭരണവും ഉെയഭാക്തൃ
യക്ഷമം മകവ്ര്ിക്കുന്നതിനുള്ള ര്ണ്ട് പ്െധാന സ്തംഭങ്ങളാണ്, ഒപ്പം പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഇവ്ചയ
അതിന്ചറ െര്ിധിയിൽ ഉൾചപ്പടുത്തുന്നു.
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II.

കുറിപ്പുകൾ

a. പ്രയ
1.

▪

▪

2.

3.

4.

5.

ോഗക്ഷമത

ചെറുകിട വ്ായ്പ കൾ നൽകുന്ന എല്ലാ ദ്ാതാക്കൾക്കും ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ബാധകമാണ്
എൻബിഎഫ്സി1-എംഎഫ്ഐകൾക്കായി ദ്ാതാക്കളുചട ‘യയാഗയതാ ആസ്തികൾ’ എന്നതിന്ചറ
ആർബിഐ നിർവ്െനം അനുസര്ിച്ച് ചെറുകിട വ്ായ്പ നിർവ്വെിക്കുകയും മനസ്സിോക്കുകയും
പ്െയയാഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ‘യ ാഗ്യതാ ആസ്തി മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് എല്ലാ വായ്പ ാ
അക്കൗണ്ടുകളും , അതാ ത് ആദയ സസക്കിളും തുടർന്നുള്ള സസക്കിൾ വായ്പ കളും, യടാപ്പ്
അപ്പ് വായ്പ കളും മൂന്നാം കക്ഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനാ ി നൽകി ിട്ടുള്ള വായ്പ കളും
പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ ഉൾപപ്പടുന്നുപവന്ന് വയക്തമാക്കുന്നു..
എൻബിഎഫ്സി-എംഎഫ്ഐകൾക്കായുള്ള ‘യയാഗയതാ ആസ്തികളുചട’ മാനദ്ണ്ഡത്തിന്
കീഴിൽ ആർബിഐ മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ചെറുകിട വ്ായ്പ നൽകുന്ന ഒര്ു
നിയമെര്മായ അസ്തിതവമാ ി ദ്ാതാവ്ിചന നിർവ്െിച്ചിര്ിക്കുന്നു.
സവയം
പ്കമീകൃതമായ
ര്ൂെീകര്ണത്തിൽ
(SRO2)
അംഗങ്ങളായ
ദ്ാതാക്കചള
സംബന്ധിച്ചിടയത്താളം,
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
െിരുടയര്ണ്ട
ബാധയതയും
അംഗതവത്തിന്
ആവ്ശയമായ വ്യവ്സ്ഥയും. എസ്ആർഒകൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ൊേിക്കുന്നത് നടപ്പാക്കും
അംഗങ്ങൾ ചെറുകിട വ്ായ്െകൾ യനര്ിയട്ടാ അല്ലാചതയയാ വ്ിതര്ണം ചെയ്യുന്ന മറ്റ്
ദ്ാതാക്കചള (െങ്കാളിത്ത മാതൃകയിൽ അചല്ലങ്കിൽ സുര്ക്ഷാവ്ൽക്കര്ണം വ്ഴി, യനര്ിട്ടുള്ള
നിയയാഗാഭയാസം
അചല്ലങ്കിൽ
സഹ-ഉത്ഭവ്ം)
പെരുമാറ്റച്ചട്ടപത്ത
ഒര്ു
വ്യവ്സായ
മാനദ്ണ്ഡമായി സവയമധയാ സവീകര്ിക്കാൻ ശക്തമായി യപ്ൊത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ വ്ര്ുമാനമുള്ള വിെണി വിഭാഗ്ങ്ങൾക്ക് ദ്ാതാക്കൾ വ്ാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്െധാന
ഉൽപ്പന്നമാണ്
മമയപ്കാ
ചപ്കഡിറ്റ്
എന്നതിനാൽ,
പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്പെ
പ്ശദ്ധ
“ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള വ്ായ്പ ” സപ്മ്പദ്ായങ്ങളാണ്. എന്നിര്ുന്നാേും, ഉെയഭാക്തൃ െര്ിര്ക്ഷയുചട
അടിസ്ഥാന തതവങ്ങൾ (നയായമായ െികിത്സ, അനുയയാജ്യത, സുതാര്യത, സവകാര്യത, െര്ാതി
െര്ിഹാര്ം) ദ്ാതാക്കൾ വ്ാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിേും നന്നായി
പ്െയയാഗിക്കാൻ കഴിയും.
ആർബിഐ, ചസബി, ഐആർഡിഎ, യകപ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ
എന്നിവ്യ്ക്ക് ആവ്ശയമായ എല്ലാ നിയമെര്വ്ും നിയപ്രണെര്വ്ുമായ ആവ്ശയകതകൾ
ദ്ാതാക്കൾ ൊേിയക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ അനുര്ൂെങ്ങൾക്ക് െുറയമ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉചണ്ടന്നും
അവ്യ്ക്ക്
െകര്മാവ്ിചല്ലന്നും
മനസ്സിോക്കാം.
ഭാവ്ിയിചേ
കാര്യനിർവ്വഹണ
മാറ്റങ്ങൾഉണ്ടായാൽ,
പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്പെ ും
നിയപ്രണത്തിൻചറയും
വ്യവ്സ്ഥകൾഅനുര്ൂെമചല്ലങ്കിൽ, െട്ടങ്ങൾ വ്ിജ്യിക്കും.

b. മുമ്പത്തെ രതിപ്പിയേക്ുും സിആർഎല്ലുമോ
വിന്യോസെിയേക്ുും മോറ്റങ്ങൾ
1.

2.

1

ുള്ള

ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം,പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്പെ മുൻ െതിപ്പിന്ചറ ഒര്ു െുനര്വ്യോകനമാണ്,
അതിനാൽ ഉെയഭാക്തൃ യക്ഷമത്തിന്ചറ യകപ്രമായ മിക്ക ഘടകങ്ങളും അവികലമാ ി
സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിര്ുന്നാേും, മികച്ച വ്യക്തതയ്ക്കായി ഇവ് വ്ീണ്ടും തയ്യാറാക്കുകയും
െുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിേവ്ിേുള്ള െട്ടങ്ങളുമായി ചൊര്ുത്തചപ്പടാത്തയതാ
ആവ്ർത്തിച്ചുള്ളയതാ
ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള
വ്ായ്പ ാ
സപ്മ്പദ്ായങ്ങളിൽ
സംഭാവ്ന
നൽകാത്തയതാ
ആയ
െിേ
ഉെവ്ാകയങ്ങൾ
നീക്കംചെയ്തു.
ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട
ഇടചെടേിന്ചറയും യകാർപ്പയററ്റ് ഭര്ണത്തിന്ചറയും പ്ൊധാനയം കണക്കിചേടുത്ത്, ഈ ര്ണ്ട്
ഭാഗങ്ങളും കൂടുതൽ വ്ിശദ്മായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാചത നിര്വ്ധി െുതിയ
കൂട്ടിയച്ചർക്കേുകളും ഉണ്ട്.
ഉെയഭാക്തൃ ഇടപെടലിപനക്കുറിച്ചുള്ള പസക്ഷൻ I എന്ന വ്ിഭാഗം പ്െധാനമായും
ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള
വ്ായ്പ
യകാഡുമായി
(സിആർഎൽ)
വ്ിനയസിച്ചിട്ടുചണ്ടന്നും
സിആർഎല്ലിയേക്ക് എചരങ്കിേും കൂട്ടിയച്ചർക്കേുകൾ നീേ, ഇറ്റാേിക്സ് എന്നിവ്യിൽ
മഹമേറ്റ് ചെയ്ത ിട്ടുചണ്ടന്നും മനസ്സിോക്കാം. ഉെയഭാക്തൃ ഇടെഴകേിന്ചറ ഏറ്റവ്ും
നിർണായകമായ വ്ശങ്ങചള സവയമധയാ അംഗീകര്ിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ചെറുകിട വ്ായ്പ
ദ്ാതാക്കചളയും ഉൾപെടുത്തുക ാണ് സിആർ എൽ േക്ഷയമിടുന്നത്.

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9827

2 എസ്ആർഒചയ ഇൻഡസ്പ്ടി അയസാസിയയഷൻ എന്ന് നിർവ്െിച്ചിര്ിക്കുന്നു, ഇത് ആർബിഐ പ്െകാര്ം എൻബിഎഫ്സിഎംഎഫ്ഐകൾക്കായി എസ്ആർഒ ആയി ആർബിഐ, ആർബിഐ പ്െസ്സ് റിേീസിന് അനുസൃതമായി
https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052 അംഗീകര്ിച്ചിര്ിക്കുന്നു.

4

ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം
I.

ഉെയഭാക്തൃ ഇടെഴകൽ
a. ന്യോ

1.

2.

മോ

ഇടത്തരടൽ

മതം, ജ്ാതി, മവ്വ്ാഹിക നിേ അചല്ലങ്കിൽ മേംഗിക ആഭിമുഖയം തുടങ്ങിയ
കാര്ണങ്ങളാൽ ഉെയഭാക്താവ്ിചന അനയായമായി വ്ിയവ്െനം കാണിക്കുന്നിചല്ലന്ന് ദ്ാതാവ്്
ഉറപ്പാക്കണം.
എല്ലാ
ജീവനക്കാരും
വയക്തികളും
പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ
നിന്നുപകാണ്ട്
പ്െവർത്തിക്കുന്നുപവന്ന് ദാതാവ് ഉെപ്പാക്കണം:
▪
മാനയമായ ഭാഷ ഉെയയാഗിക്കുക, അേങ്കാര്ം നിേനിർത്തുക, സാമൂഹികവ്ും
സാംസ്കാര്ികവ്ുമായ സംയവ്ദ്നക്ഷമതചയ മാനിക്കുക
▪
വ്ായ്പ കൾ
വ്ീചണ്ടടുക്കുന്നതിനു
ഏചതങ്കിേും
തര്ത്തിേുള്ള
നിർബന്ധം
ഉെയയാഗിക്കര്ുത് ഒപ്പം വ്ീചണ്ടടുക്കൽ എടുക്കുന്നതിനു യകപ്ര നിയുക്ത സ്ഥേം മാപ്തം

ഉെയയാഗിക്കുക. ര്യണ്ടാ അതിേധികയമാ അവ്സര്ങ്ങളിൽ യകപ്ര നിയുക്ത സ്ഥേത്ത്
ഉെയഭാക്താവ്് ഹാജരാകുന്നതിൽ െര്ാജ്യചപ്പട്ടാൽ മാപ്തയമ ഒര്ു ജ്ീവ്നക്കാര്ന്
താമസസ്ഥേയത്താ യജ്ാേിസ്ഥേയത്താ വ്ീചണ്ടടുക്കാൻ കഴിയൂ.
വ്ാക്കായോ ശാര്ീര്ികമായയാ
ഭീഷണിചപ്പടുത്തുകയയാ അെമാനിക്കുകയയാ
ചെയ്യര്ുത്
അസമ ങ്ങളിയലാ അനവസരങ്ങളിയലാ അതാ ത് വ്ിവ്ാഹയമാെനം, അസുഖം,
സാമൂഹിക അവ്സര്ങ്ങളായ വ്ിവ്ാഹങ്ങൾ, ജ്നനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവ്സര്ങ്ങളിൽ
ഉെയഭാക്താക്കചള ബന്ധചപ്പടര്ുത്.

▪
▪

b. അന്ുയ ോജ്യത
ഒഴിവോക്ുക)
1.

2.

3.

(ഒന്നിേധികും

/

കൂടുതൽ

വോയ്പ

ന്ൽകുന്നത്

ദ്ാതാവ്് ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി (വ്ര്ുമാനവ്ും ചെേവ്ും), ചപ്കഡിറ്റ്
ആവ്ശയകത,
തിര്ിച്ചടവ്്
യശഷി,
ഉെയഭാക്താവ്ിൽ
നിന്നുള്ള
വ്ിവ്ര്ങ്ങളുചട
അടിസ്ഥാനത്തിേുള്ള കടബാധയത, ചപ്കഡിറ്റ് ഇൻഫർയമഷൻ റിയപ്പാർട്ട് (സിഐആർ),
ഫീൽഡ്
ചേവ്ൽ
ഇന്റേിജ്ൻസ്
എന്നിവ്
വ്ായ്പ
വ്ിതര്ണം
ചെയ്യുന്നതിന്
മുമ്പ്
വ്ിേയിര്ുത്തണം.
വ്ായ്പ
അനുവ്ദ്ിക്കുന്നതിന്
മുമ്പ്
ദ്ാതാവ്്
സാധുവ്ായ3
ഒര്ു
സിഐആർ
ഉെയയാഗിക്കണം. യടാപ്പ്-അപ്പ് വ്ായ്പ കൾ, ര്ണ്ടാമയത്തതും തുടർന്നുള്ള മസക്കിൾ വ്ായ്പ കളും
ഉൾചപ്പചട
എല്ലാ
വ്ായ്പ കളും
വ്ിതര്ണം
ചെയ്യുന്നതിന്
മുമ്പ്
സിഐആർ
ഉെയയാഗിയക്കണ്ടതുചണ്ടന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തിര്ിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ കഴിവ്ിനനുസര്ിച്ച് ദ്ാതാവ്് വ്ായ്പ വ്ിതര്ണം
ചെയ്യണം. വായ്പ കൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻെ് സമയപ്കാഫിനാൻസ് വിഭാഗ്ത്തിൽ
ഉൾപക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സാധുവാ
സി ഐ ആർ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ദാതാവ് ഇനി
െെ ുന്ന കാരയങ്ങൾ ഉെപ്പു വരുത്തണം :
▪
3 വയതയസ്ത ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് സജീവ വായ്പ ുള്ള ഒരു ഉെയഭാക്താവിന് നാലാമപത്ത
വായ്പ ക്കാരനാകാൻ സാധയമല്ല. ഒരു ഉെയഭാക്താവിന് 2 എൻബിഎഫ്സി എം എഫ് ഐ
ിൽ
കൂടുതൽ വായ്പ നൽകിപല്ലന്ന് എൻ ബി എഫ്
സി- എം എഫ് ഐ
ഉെപ്പായക്കണ്ടതാണ്.

▪

ഒര്ു ഉെയഭാക്താവ്ിന് ചമാത്തം Rs 125,0004 ര്ൂെയുചട കടബാധയത ഇത് േംഘിക്കുന്നില്ല.
എന്നിര്ുന്നാേും, കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവ്ചര് ആസാമിചേ ചമാത്തം
കടബാധയത ഒര്ു ഉെയഭാക്താവ്ിന് 1,00,000 ര്ൂെയായി തുടര്ുന്നു. വ്ായ്പ അനുവ്ദ്ിക്കുന്നതിന്
മുമ്പ് സിഐആറിന്ചറ ചെറുകിട വ്ായ്പ്പാ വ്ിഭാഗത്തിൽ ഉൾപക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ
സുര്ക്ഷിതമല്ലാത്ത ചെറുകിട വ്ായ്പ കളും5 (വ്യക്തിഗതവ്ും പ്ഗൂപ്പും) ഉെയഭാക്താവിന്പെ

3 സിഐആർ എക്സ്പ്ടാക്റ്റുചെയ്ത തീയതി മുതൽ 15 കേണ്ടർ ദ്ിവ്സയത്തക്ക് 3 സിഐആറിചന ‘സാധുതയുള്ളതായി’
കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് ദ്ാതാവ്ിചന സൂെിപ്പിക്കുന്നു. ഉെയഭാക്താവ്ിന് അവ്ളുചട സിഐആർ എക്സ്പ്ടാക്റ്റുചെയ്ത തീയതി
മുതൽ 15 കേണ്ടർ ദ്ിവ്സത്തിനുള്ളിൽ വ്ായ്പ വ്ിതര്ണം ചെയയ്യണ്ടതുണ്ട്.
4 2019 നവ്ംബർ 08 ചേ െര്ിമിതികൾ അവ്യോകനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിസർവ്് ബാങ്കിന്ചറ െപ്തക്കുറിപ്പിോണ് ഇത്:
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0 .SROകടബാധയത ആവ്ശയാനുസര്ണം വ്യതയസ്തമായി ഉെയദ്ശിയച്ചക്കാം
5

വ്ായ്പ ,

വ്ിദ്യാഭയാസം,

ചമഡിക്കൽ

ചെേവ്ുകൾ

കൾ

എന്നിവ്യ്ക്കായി

നിർേിഷ്ട
എചരങ്കിേും

ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ ചമാത്തം കടബാധയതയിൽ എത്തുയമ്പാൾ ഒഴിവ്ാക്കചപ്പടും.

5

സംസ്ഥാനങ്ങൾ

/

ജ്ില്ലകൾക്കുള്ള

പ്െയയാജ്നമുചണ്ടങ്കിൽ

അവ്

ഒര്ു

ചമാത്തം കടബാധയത ദ്ാതാവ്് െര്ിയശാധിയക്കണ്ടതുണ്ട്.

▪

പ്െവ്ർത്തനര്ഹിതമായ (തിരിച്ചടവ് വീഴ്ച> ഡിെിഡി 90 ദ്ിവ്സം 6) അക്കൗണ്ടുള്ള വ്ായ്പ
തുക കുടിശ്ശിക> മചറ്റാര്ു ദ്ാതാവ്ിചനാപ്പം 1,000 രൂെ ിൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചടവ്
ബാക്കി ുപണ്ടങ്കിൽ വ്ായ്പ അനുവ്ദ്ിക്കുകയയാ വ്ിതര്ണം ചെയ്യുകയയാ ചെയ്യുന്നില്ല.

c. വിദ്യോഭ്യോസവുും സുതോര്യത
1.

ുും

ദ്ാതാവ്് ഉെയഭാക്താവ്ിന് പ്െധാന വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ നൽകുകയും വ്ായ്പ ാ അയെക്ഷ, വ്ായ്പ ാ
അനുമതി കത്ത് / വ്ായ്പ കര്ാർ, വ്ായ്പ കാർഡ് എന്നിവ് യൊേുള്ള വ്ായ്പ യര്ഖകളിൽ
ഉൾചപ്പടുത്തുകയും യവ്ണം. ഇതിൽ ഇവ ഉൾചപ്പടുത്തണം:
▪ ദ്ാതാവ്ിന്ചറ തിര്ിച്ചറിയേും വ്ിോസവ്ും
▪ ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ തിര്ിച്ചറിയേും വ്ിോസവ്ും
▪ ഉൽപ്പന്ന
വ്ിശദ്ാംശങ്ങൾ
(വ്ായ്െ
തുക,
കാോവ്ധി,
തിര്ിച്ചടവ്്
ആവ്ൃത്തി,
അടക്കുയതാെും കുെ ുന്ന വ്ാർഷിക െേിശ നിര്ക്ക് 7, യപ്ൊസസ്സിംഗ് ഫീസ്, വ്ിവ്ര്ിച്ച
മയറ്റചതങ്കിേും ൊർജ്ുകൾ അചല്ലങ്കിൽ ഫീസ്, അടയ്യക്കണ്ട ആചക തുക, ചപ്കഡിറ്റ്േിങ്ക്ഡ് മേഫ് ഇൻഷുറൻസ് െര്ിര്ക്ഷയുചട പ്െീമിയത്തിയേക്ക് ഈടാക്കിയ ചമാത്തം
നിര്ക്കുകൾ, കവ്യറജ്് തുക കൂടാചത ബാധകചമങ്കിൽ മറ്റ് പ്െധാന നിബന്ധനകളും
വ്യവ്സ്ഥകളും ഉൾചക്കാള്ളുന്നു)
▪ ഉെയഭാക്തൃ െര്ാതി െര്ിഹാര് സംവ്ിധാനത്തിന്ചറ വ്ിശദ്ാംശങ്ങൾ
ദ്ാതാക്കൾ എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവ്സ്ഥകളും ഔയദ്യാഗിക പ്ൊയദ്ശിക ഭാഷയിയോ
അവ്ർ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന ഭാഷയിയോ ഉെയഭാക്താക്കളുമായി ആശയവ്ിനിമയം നടത്തണം.
നിബന്ധനകളിേും വ്യവ്സ്ഥകളിേും എചരങ്കിേും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ,ദ്ാതാവ്് ഉടനടി
ഉെയഭാക്താക്കളുമായി ആശയവ്ിനിമയം നടത്തണം.
ഉെയഭാക്താവ്ിൽ നിന്ന് േഭിക്കുന്ന ഓയര്ാ യെയ്ചമന്റിനും ദ്ാതാവ്് ഒര്ു ര്സീത് /
യര്ഖാമൂേമുള്ള അംഗീകാര്ം നൽകണം.
കര്ാറിന്ചറ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പ്െപ്കിയകൾ, നിബന്ധനകൾ എന്നിവ് ഉെയഭാക്താവ്്
െൂർണ്ണമായി മനസ്സിോക്കുന്നുചവ്ന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ദ്ാതാവ്് നടെടികൾ (െര്ിശീേനം,
വ്ിേയിര്ുത്തൽ, ഉെയഭാക്താക്കളുമായുള്ള ആനുകാേിക ഇടചെടൽ എന്നിവ്) എടുക്കണം.
സിഐസികളുമായി
നല്ല
ചപ്കഡിറ്റ്
െര്ിപ്തത്തിനായി
സമയബന്ധിതമായി
തിര്ിച്ചടയ്യക്കണ്ടതിന്ചറ പ്ൊധാനയം, ആനുകൂേയങ്ങൾ, അെകടസാധയതകൾ, ഡിജ്ിറ്റൽ
സാമ്പത്തിക ഇടൊടുകളുചട ആവ്ശയമായ സുര്ക്ഷ, ആരര്ികവ്ും ബാഹയവ്ുമായ വ്ർദ്ധനവ്്
സംവ്ിധാനം
ഉൾചപ്പചടയുള്ള
െര്ാതി
െര്ിഹാര്
സംവ്ിധാനം
എന്നിവ്ചയക്കുറിച്ച്
ഉെയഭാക്താക്കചള യബാധവ്ത്കര്ിക്കുന്നതിന് ദ്ാതാവ്് ഊന്നൽ നൽകണം. 8
പ്ഗൂപ്പിചേയും ചസന്റർ േീഡറിചേയും അന്ധമായ വ്ിശവാസത്തിചനതിചര് ദ്ാതാവ്്
ഉെയഭാക്താക്കചള യബാധവ്ൽക്കര്ിക്കണം, കൂടാചത സാങ്കൽപ്പിക വ്ായ്പ യിചേ ഏചതങ്കിേും
സ്ഥിര്സ്ഥിതി (ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ യെര്ിൽ പ്ഗൂപ്പ് / ചസന്റർ േീഡർ എടുത്ത യഗാസ്റ്റ്
ചേൻഡിംഗ്
/
മെപ്പ്മേനിംഗ്
എന്നും
അറിയചപ്പടുന്നു)
അവ്ളുചട
ചപ്കഡിറ്റ്
ചറയക്കാർഡുകൾ നശിപ്പിക്കാനും ഭാവ്ിയിൽ ചപ്കഡിറ്റിയേക്കുള്ള പ്െയവ്ശനം . ഇത്
നിർബന്ധിത പ്ഗൂപ്പ് െര്ിശീേനം (സിജ്ിടി) / പ്ഗൂപ്പ് തിര്ിച്ചറിയൽ െര്ിയശാധന (ജ്ിആർടി)
പ്െപ്കിയയുചട ഭാഗമായിര്ിക്കണം. പ്ഗൂപ്പ് മീറ്റിംഗുകളിൽ ഉെയഭാക്തൃ സാന്നിധയം ദ്ാതാവ്്
ഉറപ്പാക്കണം.
ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ
വ്ായ്പ
നിര്സിക്കചപ്പട്ടാൽ
അതിന്ചറ
കാര്ണം
ദ്ാതാവ്്
ചവ്ളിചപ്പടുത്തണം. ഈ ആവ്ശയത്തിനായി, ഉെയഭാക്താവ്ിന് നൽകിയ വ്ായ്പ അയെക്ഷയുചട
അംഗീകാര്ം ദ്ാതാവ്ിന്ചറ സിജ്ിആർഎം നമ്പറും യടൺ അറൗണ്ട്
മടം (ടാറ്റ്) ഉം
വ്ഹിക്കണം, അതുവ്ഴി ഉെയഭാക്താവ്ിന് ദ്ാതാവ്ിചന സമീെിക്കാൻ കഴിയും
ശാഖയിചേയും
വ്ായ്പ ാ യര്ഖകളിചേയും
ചവ്ളിചപ്പടുത്തൽ
ആവ്ശയകതകളുചട
വ്ിശദ്ാംശങ്ങൾക്കായി ദ്യവ്ായി അനുബന്ധം െര്ിയശാധിക്കുക.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

10.

1

െേിശനിര്ക്ക് ഉൾചപ്പചടയുള്ള വ്ിേനിർണ്ണയവ്ുമായി ബന്ധചപ്പട്ട് എൻബിഎഫ്സി-എംഎഫ്ഐകൾ ആർബിഐ
നിർയേശങ്ങൾ ൊേിയക്കണ്ടതുണ്ട്യപ്ൊസസ്സിംഗ് ഫീസ്
ബാധകമാകുന്ന ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉൾചപ്പചടയുള്ളവ് വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉെയഭാക്താവ്ിന് േഭയമായ ചറഗുയേറ്ററി

ൊനേുകൾ ബാഹയ വ്ർദ്ധനവ്് സംവ്ിധാനത്തിൽ ഉൾചപ്പടുത്തണം.

.
7

െേിശനിര്ക്ക് ഉൾചപ്പചടയുള്ള വ്ിേനിർണ്ണയവ്ുമായി
നിർയേശങ്ങൾ ൊേിയക്കണ്ടതുണ്ട്യപ്ൊസസ്സിംഗ് ഫീസ്

8

ബാധകമാകുന്ന

ഓംബുഡ് സ്മാൻ

ഉൾചപ്പചടയുള്ളവ്

ബന്ധചപ്പട്ട്

എൻബിഎഫ്സി-എംഎഫ്ഐകൾ

വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്

ൊനേുകൾ ബാഹയ വ്ർദ്ധനവ്് സംവ്ിധാനത്തിൽ ഉൾചപ്പടുത്തണം.

6

ഉെയഭാക്താവ്ിന്

േഭയമായ

ആർബിഐ
ചറഗുയേറ്ററി

11.

d. വിവര്വുും സവകോര്യത
1.
2.

3.

4.

ുും

ആർബിഐ മാനദ്ണ്ഡമനുസര്ിച്ച് ദ്ാതാവ്് ഉെയഭാക്താക്കളിൽ നിന്ന് ചകമവ്സി
യര്ഖകളുചട െകർപ്പുകൾ വ്ാങ്ങണം.
യൂണിയഫാം ചപ്കഡിറ്റ് ഡാറ്റ യഫാർമാറ്റ് അനുസര്ിച്ച് ദ്ാതാവ്് എല്ലാ ആർബിഐ
അംഗീകര്ിച്ച സിഐസികളുമായി കൃതയവ്ും സമപ്ഗവ്ുമായ ഉെയഭാക്തൃ ഡാറ്റ ആഴ്ചയതാറും
അെ്യോഡ് ചെയ്യണം.
CIC കളുമായുള്ള അവ്ളുചട ഡാറ്റചയക്കുറിച്ച് ഉെയഭാക്താവ്് ഉന്നയിക്കുന്ന ഏത്
തർക്കവ്ും ദ്ാതാവ്് ഉടനടി െര്ിഹര്ിയക്കണ്ടതാണ്. അത്തര്ം തർക്കം സവീകര്ിച്ച് 7 കേണ്ടർ
ദ്ിവ്സത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യണം.
ദ്ാതാവ്് വ്യക്തിഗത ഉെയഭാക്തൃ വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ കർശനമായി ര്ഹസയമായി സൂക്ഷിക്കണം.
ഇനിപ്പറയുന്ന ഏചതങ്കിേും നിബന്ധനകൾക്ക് വ്ിയധയമായി ഉെയഭാക്തൃ വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ ഒര്ു
മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ചവ്ളിചപ്പടുത്താം:
▪ അത്തര്ം വ്ിവ്ര്ങ്ങൾ നിയമപ്െകാര്ം നൽയകണ്ടതുണ്ട് അചല്ലങ്കിൽ അത് നിർബന്ധിത
ബിസിനസ്സ് ആവ്ശയത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ഉദ്ാഹര്ണത്തിന്, ചപ്കഡിറ്റ് ഇൻഫർയമഷൻ
കമ്പനികൾക്ക്)

▪ അത്തര്ം ചവ്ളിചപ്പടുത്തേിചനക്കുറിച്ച് ഉെയഭാക്താവ്ിചന അറിയിക്കുകയും യര്ഖാമൂേം
മുൻകൂർ അനുമതി യനടുകയും ചെയ്ത ു

▪ ഉെയഭാക്തൃ വ്ിവ്ര്ങ്ങൾയനടുന്നതിന് ദ്ാതാവ്ിചന അറിയിച്ചുചകാണ്ട് സംശയാസ്െദ്മായ
കക്ഷിചയ ഉെയഭാക്താവ്് അധികാര്ചപ്പടുത്തി
5.

വ്ായ്പ ാ അയെക്ഷയ്ക്കായി ദ്ാതാവ്് ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ സമ്മതം വ്ാങ്ങുകയും അവ്ളുചട
സിഐആറും
വ്ായ്പ യുചട
സവീകാര്യമായ
നിബന്ധനകളും
വ്യവ്സ്ഥകളും
െര്ിയശാധിക്കുകയും
യവ്ണം.
ഉെയഭാക്താവ്്,
ചപ്കഡിറ്റ്,
ഇൻഷുറൻസ്
അചല്ലങ്കിൽ
മയറ്റചതങ്കിേും
ഉൽപ്പന്നം
എന്നിവ്
യനടുന്ന
ഓയര്ാ
ഉൽപ്പന്നത്തിനും
പ്െയതയകവ്ും
വ്യക്തവ്ുമായ ഉെയഭാക്തൃ സമ്മതം എടുക്കണം.

e. രര്ോതി രര്ിഹോര്ും9
1.
ഉെയഭാക്തൃ െര്ാതികൾ

ഫേപ്െദ്മായും സമയബന്ധിതമായും െര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന്
ദ്ാതാക്കൾ ശക്തമായ ഉെയഭാക്തൃ െര്ാതി െര്ിഹാര് സംവ്ിധാനം നൽകണം. ദ്ാതാവ്് CGRM

യേക്ക് െര്ാതികൾ ര്ജ്ിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു ഒര്ു പ്െയതയക യഫാൺ നമ്പർ അചല്ലങ്കിൽ
ശാഖയിചേ സ്റ്റാഫ് അസിസ്റ്റഡ് നടെടിപ്കമം വ്ഴി എല്ലാ ഉെയഭാക്താക്കൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ
ആക്സസ് നൽകണം.

2.

ശാഖകൾ, വ്ായ്പ ാ യര്ഖകൾ, മറ്റ് ആശയവ്ിനിമയ സാമപ്ഗികൾ എന്നിവ്യിചേ ഉെയഭാക്തൃ
െര്ാതി െര്ിഹാര്ത്തിന്ചറ വ്ിശദ്ാംശങ്ങൾ ദ്ാതാക്കൾ വ്യക്തമായി ആശയവ്ിനിമയം
നടത്തണം. അനുബന്ധം ‘ഉെയയാക്താക്കൾക്ക് ചവ്ളിചപ്പടുത്തൽ’ വ്ിശദ്ീകര്ിക്കുക

3.

സിജ്ിആർഎം അമിതമായി കാണാനും അവ്ന്ചറ / അവ്ളുചട യകാൺടാക്റ്റ്
വ്ിശദ്ാംശങ്ങൾ (ഇ-ചമയിൽ, യഫാൺ നമ്പർ) ഉെയയാക്താക്കൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനും
ദ്ാതാക്കളിൽ കുറഞ്ഞത് ഒര്ു െര്ാതി െര്ിഹാര് ഓഫീസർ എങ്കിേും ഉണ്ടായിര്ിക്കണം.
െര്ാതികൾ നൽകിയിട്ടും അവ്യളാട് നയായമായി െര്ിഗണിക്കുചമന്ന് ഉറപ്പ് ദ്ാതാവ്്
ഉെയഭാക്താവ്ിന് നൽകണം.

4.

f. മറ്റുള്ളവ10
1. പ്െസക്തമായ ആർബിഐ നിർയേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ദ്ാതാവ്് ഉെയഭാക്താക്കളിൽ നിന്ന്

നിര്ക്ക് ഈടാക്കണം
മൂന്നാം
കക്ഷി
വ്ിൽപ്പനയും
(യനാൺ-മമയപ്കാ
ചപ്കഡിറ്റ്
ഉൽപ്പന്നം)
ഉെയഭാക്താവ്ിന് വ്ാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദ്ാതാക്കൾ, അത്തര്ം ഉൽപ്പന്നത്തിന്ചറ ആവ്ശയമായ
എല്ലാ വ്ിശദ്ാംശങ്ങളും (വ്ിേനിർണ്ണയം, ആനുകൂേയങ്ങൾ, വ്ാറണ്ടികൾ, ഒഴിവ്ാക്കേുകൾ)
വ്യക്തമായി ചവ്ളിചപ്പടുത്തണം. ചെറുകിട വ്ായ്പ്പാ
അചല്ലങ്കിൽ തിര്ിച്ചും ആക്സസ്

2. ഏചതാര്ു

9 സിജ്ിആർഎമ്മിചനക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വ്ിവ്ര്ങ്ങൾക്കായി ദ്ാതാവ്ിന് എൻബിഎഫ്സികൾക്കായി ആർബിഐയുചട
എഫ്െിസി (https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9823) റഫർ ചെയ്യാം.

10 ‘മറ്റുള്ളവ്’ എന്നതിന് കീഴിൽ വ്ര്ുന്ന എല്ലാ യൊയിന്റുകളും CRL- നുള്ള അധിക യൊയിന്റുകളാണ്.
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3.

4.

5.

6.

ചെയ്യുന്നതിന് ഒര്ു മുൻ-നിബന്ധന യൊേുള്ള ഏചതങ്കിേും ഉൽപ്പന്നം വ്ാങ്ങാൻ ഉെയഭാക്താവ്്
നിർബന്ധിതനചല്ലന്ന് ദ്ാതാവ്് ഉറപ്പാക്കണം.
ഉെയഭാക്താവ്ിന് ചപ്കഡിറ്റ്-േിങ്ക്ഡ് മേഫ് ഇൻഷുറൻസ് വ്ാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദ്ാതാവ്്,
ഇനിപ്പറയുന്നവ് ഉൾചപ്പചട എന്നാൽ അതിൽ മാപ്തം െര്ിമിതചപ്പടുത്താചത ആവ്ശയമായ
എല്ലാ വ്ിശദ്ാംശങ്ങളും വ്യക്തമായി ചവ്ളിചപ്പടുത്തണം:
▪
ഇൻഷുററുചട യെര്്
▪
യൊളിസി നമ്പർ
െരിരക്ഷ യനടി വയക്തികൾ
▪
അടച്ച പ്െീമിയം
▪
കവ്യറജ്് തുക
▪
കാേയളവ്് / കവ്യറജ്് കാോവ്ധി
▪
ഉൾചപ്പടുത്തിയ ഇവ്ന്റുകൾ
▪
ഒഴിവ്ാക്കേുകൾ: പ്െീ-യലാഷർ, യോൺ െുനർപ്കമീകര്ണം, യോൺ സ്ഥിര്സ്ഥിതി
എന്നിവ്യുമായി ബന്ധചപ്പട്ട െദ്ങ്ങൾ
▪
ചലയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്െപ്കിയ (ആവ്ശയമായ യര്ഖകൾ, TAT- കൾ
മുതോയവ്)
▪
ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള െര്ാതി പ്െപ്കിയ
▪
മറ്റ് പ്െധാന വ്യവ്സ്ഥകൾ
ഉറവ്ിട (വ്ായ്പ ാ അയെക്ഷ), ഉെയഭാക്തൃ സമ്മതം, ഉെിതമായ പ്ശദ്ധ, കര്ാറുകൾ,
ചവ്ളിചപ്പടുത്തേുകൾ, യെയ്ചമന്റ് ര്സീതുകൾ, െര്ാതി െര്ിഹാര്ങ്ങൾ എന്നിവ്യ്ക്കായുള്ള
ഡിജ്ിറ്റൽ (അതായത് യെപ്പർ-കുറവ്്) പ്െപ്കിയയുള്ള ദ്ാതാവ്്, പ്െപ്കിയ പ്െസക്തമായ
ചറഗുയേറ്ററി മാനദ്ണ്ഡങ്ങയളാടും ഉെയഭാക്താവ്ിയനാടും യയാജ്ിക്കുന്നുചവ്ന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
െൂർണ്ണമായും യബാധവ്ാന്മാര്ും വ്ിദ്യാസമ്പന്നര്ും ഡിജ്ിറ്റൽ യമാഡുകൾ ഉെയയാഗിച്ച്
സുഖകര്വ്ുമാക്കുന്നു.
ദ്ാതാവ്്,
ഒര്ു
പ്െയദ്ശത്ത്
നിന്ന്
പ്െവ്ർത്തനങ്ങൾ
െിൻവ്േിക്കുകയാചണങ്കിൽ,
ഉെയഭാക്താക്കളുചട നിേവ്ിേുള്ള വ്ായ്പ കൾക്കായി ഇതര് പ്കമീകര്ണം നടത്തണം.
ഉദ്ാഹര്ണമായി,
ഉെയഭാക്താക്കളിൽ
നിന്ന്
വ്ായ്പ
തിര്ിച്ചടവ്്
സവീകര്ിക്കുന്നതിന്
നിേവ്ിേുള്ള ഒര്ു ദ്ാതാവ്ിചനാപ്പം പ്കമീകര്ണം നടത്താം.
ദ്ാതാവ്് ഉെയഭാക്താക്കളുമായി യനര്ിട്ട് സമ്പർക്കം െുേർത്തണം, പ്ഗൂപ്പ് അചല്ലങ്കിൽ ചസന്റർ
യനതാക്കൾക്കിടയിൽ
ആദ്ർശര്ഹിതര്ായ
ഇടനിേക്കാചര്
ഒഴിവ്ാക്കുക.
പ്ഗൂപ്പിചേ
യനതാക്കളുചട ആനുൊതികമല്ലാത്ത സവാധീനം തടയുന്നതിന് ദ്ാതാവ്് അവ്ര്ുചട പ്ഗൂപ്പ് /
യകപ്ര യനതാക്കചള െതിവ്ായി തിര്ിക്കണം..
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II.

ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട ഇടചെടൽ

a. ന്ി
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

മന്ും

േിംഗയഭദ്ം, മതം, ജ്ാതി, മവ്വ്ാഹിക നിേ അചല്ലങ്കിൽ മേംഗിക ആഭിമുഖയം
എന്നിവ്
അടിസ്ഥാനമാക്കി
റിപ്കൂട്ട്ചമന്റിനായി
ഒര്ു
സ്ഥാനാർത്ഥിയയാട്
ദ്ാതാവ്്
അനയായമായി വ്ിയവ്െനം കാണിക്കര്ുത് .
ദ്ാതാവ്്
ചമറിറ്റ്,
നീതിശാസ്പ്തം,
സമപ്ഗത
എന്നിവ്
അടിസ്ഥാനമാക്കി
സ്ഥാനാർത്ഥികചള തിര്ചഞ്ഞടുക്കണം.
ദ്ാതാവ്് തൃപ്തികര്മായ വ്ിടുതൽ ഉത്തര്വ്ിന്ചറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് ദ്ാതാക്കളിൽ
നിന്ന് ഒര്ു സ്ഥാനാർത്ഥിചയ നിയമിക്കണം അചല്ലങ്കിൽ റഫറൻസ് െര്ിയശാധന മാപ്തം.
അയെക്ഷകന് ഒര്ു ഓഫർ ചേറ്റർ നൽകിയതിനുയശഷം മാപ്തയമ ദ്ാതാവ്് സ്ഥാനാർത്ഥിയുചട
നിേവ്ിചേ ചതാഴിേുടമയിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് െര്ിയശാധന യതയടണ്ടതുള്ളൂ. എന്നിര്ുന്നാേും,
റഫറൻസ്
െര്ിയശാധനയ്ക്കുള്ള
അഭയർത്ഥന
15
കേണ്ടർ
ദ്ിവ്സത്തിനുള്ളിൽ
പ്െതികര്ിക്കുന്നിചല്ലങ്കിൽ (അഭയർത്ഥന അയച്ച തീയതി മുതൽ), ദ്ാതാവ്ിന് നിയമനവ്ുമായി
മുയന്നാട്ട് യൊകാം.
അത്തര്ം ആശയവ്ിനിമയം സവീകര്ിച്ച് 15 കേണ്ടർ ദ്ിവ്സത്തിനുള്ളിൽ റഫറൻസ്
െര്ിയശാധനയ്ക്കായി മറ്റ് ദ്ാതാവ്ിന്ചറ അഭയർത്ഥനയയാട് ദ്ാതാവ്് പ്െതികര്ിക്കണം.
ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട ഡാറ്റ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥാനാർത്ഥിയുചട ചതാഴിൽ യര്ഖകൾ
െര്ിയശാധിക്കുന്നതിനും
എംയലായി
ബയൂയറായിൽ
െചങ്കടുക്കാൻ
ദ്ാതാവ്ിചന
യപ്ൊത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
മറ്റ് ദ്ാതാവ്ിൽ നിന്ന് നിയമിക്കുന്ന ദ്ാതാവ്്, യനാട്ടീസ് കാേയളവ്ിചന ഭാവ്ി
ജ്ീവ്നക്കാര്നും അവ്ളുചട / അവ്ന്ചറ നിേവ്ിേുള്ള ചതാഴിേുടമയും തമ്മിൽ െര്സ്പര്
സമ്മതയത്താചട മാനിക്കണം.
ദ്ാതാവ്്, മറ്റ് ദ്ാതാക്കളിൽ നിന്ന് യമഖേ ഭാര്വ്ാഹി11 സ്ഥാനയത്തക്ക് ഒര്ു യജ്ാേിക്കാര്ചന
നിയമിക്കുന്നത്,
അത്തര്ം
ജ്ീവ്നക്കാര്ചന
അവ്ളുചട
/
അവ്ന്ചറ
അവ്സാന
നിയമനത്തിന്ചറ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 50 കിയോമീറ്റർ അകചേയായിര്ിക്കണം
(അതായത് ജ്ീവ്നക്കാര്ൻ അവ്സാനമായി യൊസ്റ്റുചെയ്ത
ശാഖയുചട സ്ഥാനം). ഈ
ഉെവ്ാകയത്തിന്ചറ െിന്നിചേ അടിസ്ഥാന മയനാഭാവ്ം, ഒര്ു ജ്ീവ്നക്കാര്ൻ ദ്ാതാവ്ിന്ചറ
(അവ്ൾ / അവ്ൻ അവ്സാനമായി യജ്ാേി ചെയ്ത ിര്ുന്ന സ്ഥേത്ത്) കടന്നുകയറുന്നിചല്ലന്ന്
ഉറപ്പുവ്ര്ുത്തുക എന്നതാണ്, കാര്ണം അവ്ൾ / അവ്ൻ പ്െയദ്ശത്തിന്ചറ വ്യവ്സായം
വ്ിവ്ര്ങ്ങളിൽ സവകാര്യത െുേർത്തുകയും ഉെയഭാക്താക്കളുമായി െര്ിെയം യനടുകയും
ചെയ്യുന്നു ചതാഴിൽ.

b. ദ്ിശോയ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

ോധവൽക്ര്ണും (രര്ിശീേന്വുും വിേ

ിര്ുെേുും)

ദ്ാതാവ്് നയങ്ങൾ, പ്െപ്കിയകൾ, െട്ടങ്ങൾ, അതുയൊചേ തചന്ന CoC എന്നിവ്ചയക്കുറിച്ച്
ജ്ീവ്നക്കാർക്ക് സമപ്ഗമായ ഇൻഡക്ഷൻ െര്ിശീേനം നൽകണം. നയായമായ െികിത്സ,
ചപ്കഡിറ്റ് വ്ിേയിര്ുത്തൽ, ഡാറ്റയുചട സവകാര്യത, യസവ്ന നിേവ്ാര്ം, സിജ്ിആർഎം,
റിയേഷൻഷിപ്പ് മായനജ്ുചമന്റ്, തിര്ിച്ചടവ്ിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് യനര്ിടുന്ന ഉെയഭാക്താക്കചള
മകകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ഉെയഭാക്തൃ-സമ്പർക്കമുഖ വ്ശങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകണം.
ദ്ാതാവ്് യമൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങചളക്കുറിച്ച് ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട ധാര്ണ െതിവ്ായി
വ്ിേയിര്ുത്തുകയും' മനസ്സിോക്കുന്നതിചേ വ്ിടവ്ുകൾ െര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന് െുതുക്കിയ
െര്ിശീേനം നൽകുകയും യവ്ണം.
വ്നിതാ സഹപ്െവ്ർത്തകര്ുമായും ഉെയഭാക്താക്കളുമായും ഉെിതമായ ഇടചെടൽ
ഉൾചപ്പചടയുള്ള േിംഗെര്മായ പ്െശ്നങ്ങൾ മനസിോക്കുന്നതിനും മകകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും
ദ്ാതാവ്് അവ്ര്ുചട ജ്ീവ്നക്കാചര് െര്ിശീേിപ്പിക്കണം.
ദ്ാതാവ്് അവ്ര്ുചട ജ്ീവ്നക്കാചര് ഔയദ്യാഗീക ചെര്ുമാറ്റം, പ്െതീക്ഷിച്ച ചെര്ുമാറ്റം
ഉൾചപ്പചടയുള്ള സമപ്ഗത എന്നിവ്യിൽ നിയമവ്ിര്ുദ്ധവ്ും സാമൂഹിക വ്ിര്ുദ്ധവ്ുമായ
പ്െവ്ർത്തനങ്ങളിൽ ഏർചപ്പടര്ുത്.
ഇൻഡക്ഷൻ െര്ിശീേനം െൂർത്തിയാക്കിയതിനുയശഷം മാപ്തയമ ദ്ാതാവ്് ശാഖാ തേ
വ്യവ്സായ പ്െവ്ർത്തനങ്ങളിൽ െുതിയ ജ്ീവ്നക്കാചര് ഉൾചപ്പടുത്താവ്ൂ.12
സിജ്ിആർഎമ്മിന്
യനര്ിട്ട്
ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള
ജ്ീവ്നക്കാർക്ക്
െര്ാതികൾ
െര്ിഹര്ിക്കുന്നതിനുള്ള
സംവ്ിധാനം,
പ്െപ്കിയകൾ,
അചനൗയദ്യാഗിക
മനെുണയം
എന്നിവ്ചയക്കുറിച്ച് വ്ിശദ്മായ െര്ിശീേനം േഭിക്കുന്നുചണ്ടന്ന് ദ്ാതാവ്് ഉറപ്പാക്കണം.

11 പ്ബാഞ്ച് മായനജ്ർക്ക് യശഷം ഓർഗമനയസഷണൽ യപ്ശണിയിചേ അടുത്ത ഉയർന്ന തേത്തിേുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഏര്ിയ
മായനജ്ർ, എന്നിര്ുന്നാേും ദ്ാതാക്കൾക്ക് ഹബ് മായനജ്ർ / ഡിവ്ിഷണൽ മായനജ്ർ മുതോയവ്യ്ക്ക് വ്യതയസ്ത െദ്വ്ികൾ
ഉണ്ടായിര്ിക്കാം.
12 ൽ വ്ിശദ്മാക്കിയിര്ിക്കുന്നതുയൊചേ

II. b.1
9

7.

ചതറ്റായ വ്ിൽപ്പന ചെര്ുമാറ്റത്തിയേക്ക് നയിക്കാത്ത വ്ിധത്തിൽ ദ്ാതാവ്് സുതാര്യമായ
യപ്ൊത്സാഹനവ്ും മൂേയനിർണ്ണയ ഘടനയും സ്ഥാെിക്കണം, യസവ്ന നിേവ്ാര്ത്തിനുള്ള
ഘടകങ്ങൾ,
ഉത്തര്വ്ാദ്ിത്തമുള്ള
വ്ായ്പ
നൽകുന്നതിന്
യപ്ൊത്സാഹനം
നൽകുന്നു,
പെരുമാറ്റച്ചട്ടവുമാ ി
ചൊര്ുത്തചപ്പടുന്നതിന്
പ്െതിഫേം
നൽകുന്നു,
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
േംഘിക്കുന്നതിചന ശിക്ഷിക്കുന്നു. മമയപ്കാ ചപ്കഡിറ്റ് ആവ്ശയകതചയക്കുറിച്ചും ഒര്ു
പ്െയദ്ശചത്ത തിര്ിച്ചടവ്് യശഷിചയക്കുറിച്ചും ഉൾചപ്പടുന്ന നയായമായ വ്സ്തുനിഷ്ഠ മായ
മാനദ്ണ്ഡചത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി ദ്ാതാവ്് പ്ബാഞ്ച് ചേവ്ൽ ജ്ീവ്നക്കാർക്കായി ടാർചഗറ്റുകൾ
സജ്ജീകര്ിക്കണം.

c. യക്ഷമും
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
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ദ്ാതാവ്് യക്ഷമം ഉറപ്പാക്കണം (ഉദ്ാഹര്ണത്തിന്, മതിയായ പ്െതിഫേം, യജ്ാേി സമയം,
യജ്ാേി സാഹെര്യങ്ങൾ, കുടുംബ പ്െതിബദ്ധതകളും അടിയരിര് സാഹെര്യങ്ങളും യൊേുള്ള
വ്യക്തിെര്മായ കാര്ണങ്ങളാൽ) ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട സുര്ക്ഷയ്ക്ക് ഉെിതമായ പ്ൊധാനയം
നൽകുന്നു.
പ്െയാസകര്മായ പ്െയദ്ശയത്തക്ക് യൊകുന്നതും െണം മകകാര്യം ചെയ്യുന്നതും മൂേം
ഉണ്ടാകുന്ന അെകടസാധയതകൾ മകകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ജ്ീവ്നക്കാര്ൻ കൃതയമായി
നിർവ്െിച്ച ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം ദ്ാതാവ്ിനു ഉണ്ടായിര്ിക്കണം. ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം െിരുടർചന്നങ്കിേും
അെകടം സംഭവ്ിച്ച യകസുകളിൽ ദ്ാതാവ്് ജ്ീവ്നക്കാർക്ക് നഷ്ടെര്ിഹാര്ം നൽകണം.
ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട തട്ടിപ്പുകൾ ചതളിയിക്കചപ്പട്ടിട്ടിചല്ലങ്കിൽ ദ്ാതാവ്് ജ്ീവ്നക്കാര്ിൽ
നിന്നുള്ള കളക്ഷനുകളിൽ കുറവ്ുകൾ യശഖര്ിക്കര്ുത്.
േിംഗയഭദ്ം പ്െവ്ർത്തിക്കാനും വ്ളര്ാനും ദ്ാതാവ്് അനുയയാജ്യമായ ചപ്ൊഫഷണൽ
അരര്ീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം.
െര്ാതികൾ യകൾക്കാനും െര്ിഹര്ിക്കാനും ഉെിതമായ സംവ്ിധാനം ദ്ാതാവ്ിന്
ഉണ്ടായിര്ിക്കണം ജ്ീവ്നക്കാർക്കു കൗൺസിേിംഗ് നൽകുക.
ദ്ാതാവ്്, െതിവ്് യകസുകളിൽ13, ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട അവ്സാന പ്െവ്ൃത്തി ദ്ിവ്സം മുതൽ
30 കേണ്ടർ ദ്ിവ്സങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട ദ്ുര്ിതാശവാസ ഔെൊര്ികതകൾ
(തീർപ്പാക്കാത്ത കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കൽ, യനാ-ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കത്ത് ഒഴിവ്ാക്കൽ
എന്നിവ് ഉൾചപ്പചട) െൂർത്തിയാക്കണം.
അത്തര്ം ആശയവ്ിനിമയം സവീകര്ിച്ച് 15 കേണ്ടർ ദ്ിവ്സത്തിനുള്ളിൽ റഫറൻസ്
െര്ിയശാധനയ്ക്കായി
വ്ര്ാനിര്ിക്കുന്ന
ചതാഴിേുടമയുചട
അഭയർത്ഥനയയാട്
ദ്ാതാവ്്
പ്െതികര്ിക്കണം.
ജ്ീവ്നക്കാർക്ക് യനാട്ടീസ് കാേയളവ്് 3 മാസത്തിൽ കൂടിചല്ലന്ന് ദ്ാതാവ്് ഉറപ്പാക്കണം.

സാധാരണ

െൂർത്തി

ാ

ി ജീവനക്കാരൻ യനാട്ടീസ് കാല

ളവ് കൃതയമാ

ി നൽകി, ചുമതലകൾ െൂർത്തി

ാക്കി, തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത സാമ്പത്തികവും അച്ചടക്ക അനുമതി
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ാക്കി, ഹാൻഡ്ഓവർ

ും ഇപല്ലന്നു ഉെപ്പാക്കുന്നു.

III.

യകാർപ്പയററ്റ് ഭര്ണം
a. ന്

1.

ങ്ങൾ, തപ്രരര്മോ

ദ്ിശകളുും യമൽയന്ോട്ടവുും

ചഫയർ പ്ൊക്ടീസ് യകാഡ് (എഫ്പിസി), ചപ്ൊഡക്റ്റ് ചഡവ്േെ്ചമന്റ്, ഓപ്പയറഷൻ, ഹയൂമൻ
റിയസാഴ്സസ,് സിജ്ിആർഎം, ഇന്യറണൽ ഓഡിറ്റ്, ഇൻഫർയമഷൻ & ചടക്യനാളജ്ി തുടങ്ങിയ
പ്െസക്തമായ നയങ്ങൾ ദ്ാതാവ്ിൽ വ്ിനയസിക്കണം. െര്ിഷ്കര്ിച്ച നയങ്ങളുമായി ദ്ാതാവ്്
പ്െപ്കിയകൾ വ്ിനയസിക്കണം. പ്െയതയകിച്ചും,

a.

ഉെയഭാക്താക്കളുമായുള്ള ജ്ീവ്നക്കാര്ുചട ഇടചെടേിനായി ദ്ാതാവ്് വ്യക്തമായി
നിർവ്െിച്ച മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിര്ിക്കണം. ഈ മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
വ്യതിയാനങ്ങൾ മകകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നയം ഉൾചപ്പടുത്തണം.

b.

ര്ജ്ിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും െര്ിഹര്ിക്കുന്നതിനും ദ്ാതാവ്ിന് യബാർഡ് അംഗീകൃത
സിജ്ിആർഎം
യൊളിസി
കവ്റിംഗ്
പ്െപ്കിയ
ഉണ്ടായിര്ിക്കണം
െര്ാതികൾ
വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുക, ആരര്ികവ്ും ബാഹയവ്ുമായ വ്ർദ്ധനവ്് സംവ്ിധാനം14, െര്ാതി
വ്ിഭാഗങ്ങൾ, ടാറ്റ്, സിജ്ിആർഎമ്മിന്ചറ അവ്യോകനം / ഓഡിറ്റ്, യബാർഡിനും ഉന്നത
മായനജ്ുചമന്റിനും റിയപ്പാർട്ടുചെയ്യൽ.

c.

വ്യവ്സായ ആസ്തി നഷ്ടം, കുടുംബത്തിചേ വ്ര്ുമാനമുള്ള അംഗങ്ങളുചട നഷ്ടം, പ്െകൃതി
ദ്ുര്രങ്ങൾ അചല്ലങ്കിൽ വ്ായ്പ തിര്ിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യനര്ിടുന്ന
ഉെയഭാക്താവ്ിന് വ്ായ്പ കൾ െുനർപ്കമീകര്ിക്കുന്നതുൾചപ്പചട ഉെയഭാക്തൃ തേത്തിേുള്ള
കുറ്റകൃതയങ്ങൾ മകകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ദ്ാതാക്കൾക്ക് ചപ്കഡിറ്റ് യൊളിസിയിൽ ഒര്ു
വ്ിഭാഗം ഉണ്ടായിര്ിക്കണം. മറ്റ് അതയാഹിതങ്ങൾ.

d.

പ്െകൃതിദ്ുര്രങ്ങൾ, ബഹുജ്ന സ്ഥിര്സ്ഥിതികൾ, ചനഗറ്റീവ്് മീഡിയ, പ്ൊയദ്ശിക
തേത്തിേുള്ള ശപ്തുത മുതോയവ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്െതിസന്ധികചള യനര്ിടാൻ
ദ്ാതാവ്ിന് യബാർഡ് അംഗീകൃത െട്ടക്കൂട് ഉണ്ടായിര്ിക്കണം.

e.

ഡാറ്റാ
െര്ിര്ക്ഷണത്തിന്ചറ
സാർവ്വപ്തികമായി
അംഗീകര്ിച്ച
ഉൾചക്കാള്ളുന്ന ഉെയഭാക്താവ്ിന്ചറ ഡാറ്റ (കയാെ്െർ, സംപ്െക്ഷണം,
െര്ിര്ക്ഷിക്കുന്നതിന് ദ്ാതാവ്ിന് ഒര്ു നയം ഉണ്ടായിര്ിക്കണം:

തതവങ്ങൾ
സംഭര്ണം)

യശഖര്ണ െര്ിധി
ഉയേശയ സവ്ിയശഷത
■
െര്ിധി ഉെയയാഗിക്കുക
■
ഡാറ്റ കുറയ്ക്കൽ
■
ഡാറ്റ ഗുണനിേവ്ാര്ം സംര്ക്ഷിക്കൽ
■
േംഘനം-അറിയിപ്പ്
■
ആക്സസ് നിയപ്രണങ്ങളുചട സംയയാജ്നം
■
സാധയമാകുന്നിടചത്തല്ലാം ഡാറ്റ എൻപ്കിെ്ഷൻ ചെയ്യുക.
■
വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയ്ക്കുള്ള ഭീഷണികചള സജ്ീവ്മായി തിര്ിച്ചറിയുന്നതിനും
േഘൂകര്ിക്കുന്നതിനും കാോകാേങ്ങളിൽ ഏചറ്റടുക്കുന്നതിനും ഡാറ്റ െര്ിര്ക്ഷണ
ആഘാത നിർണയങ്ങളുചട സംയയാജ്നം.
ദ്ാതാവ്്
എല്ലാ
പ്െധാന
നയങ്ങളും
െദ്ധതികളും
(ഉെയഭാക്തൃ
ഏചറ്റടുക്കൽ,
വ്ിെുേീകര്ണം, േക്ഷയങ്ങൾ, പ്െവ്ർത്തനങ്ങൾ, എച്ച്ആർ, സിജ്ിആർഎം തുടങ്ങിയവ്
ഉൾചക്കാള്ളുന്നു) യബാർഡ് വ്ർഷം യതാറും അവ്യോകനം ചെയ്യുകയും െര്ിഷ്കര്ിക്കുകയും
യവ്ണം.
ഉെയഭാക്താക്കളുചട യക്ഷമത്തിൽ (വ്ര്ുമാനം വ്ർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ആസ്തികളിയേക്കുള്ള
പ്െയവ്ശനം, മയക്കുമര്ുന്ന് കുറയ്ക്കൽ, കഴിവ്ുകൾ ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ എന്നിവ് യൊേുള്ളവ്)
ഉൾചപ്പചടയുള്ള മൾട്ടി-മഡമൻഷണൽ ചേൻസിേൂചട ദ്ാതാവ്് അതിന്ചറ ഉൽപ്പന്ന വ്ാഗ്ദാനം
വ്ിേയിര്ുത്തണം.
മമയപ്കാ
ചപ്കഡിറ്റിന്ചറ
നിേവ്ിചേ
വ്ിതര്ണവ്ും
ഒര്ു
പ്െയദ്ശചത്ത
ഉെയഭാക്താക്കളുചട ആവ്ശയവ്ും തിര്ിച്ചടവ്് യശഷിയും ഉൾചപ്പചടയുള്ള വ്ിതര്ണ, ഡിമാൻഡ്
ഘടകങ്ങചള
അടിസ്ഥാനമാക്കി
ദ്ാതാവ്്
അവ്ര്ുചട
വ്യവ്സായ
െദ്ധതികൾ
വ്ികസിപ്പിക്കണം. ഒര്ു ഭൂമിശാസ്പ്തത്തിന്ചറ വ്ിതര്ണവ്ും തിര്ിച്ചടവ്് സവഭാവ്വ്ും
മനസിോക്കാൻ സിഐസികളിൽ നിന്ന് േഭയമായ ഡാറ്റ ഉെയയാഗിക്കണം. െൂര്ിതമായ
ഭൂമിശാസ്പ്തങ്ങൾ ഒഴിവ്ാക്കുകയയാ അതീവ് ജ്ാപ്ഗതയയാചട സമീെിക്കുകയയാ യവ്ണം.
■
■

2.

3.

4.

14 ബാധകമായ ഇടങ്ങളിൽ ഓംബുഡ് സ്മാൻ ഉൾചപ്പചടയുള്ളവ് വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉെയഭാക്താവ്ിന് േഭയമായ ചറഗുയേറ്ററി

ൊനേുകൾ ബാഹയ വ്ർദ്ധനവ്് സംവ്ിധാനത്തിൽ ഉൾചപ്പടുത്തണം.
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5.

6.

ദ്ാതാവ്് അതിന്ചറ പ്െകടനചത്തക്കുറിച്ച് കുറഞ്ഞത് വ്ാർഷിക വ്ിേയിര്ുത്തൽ
നടത്തണം (ൊേിക്കൽ, വ്ീഴ്ചകൾ) ഒര്ു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സരർശിച്ച് റിയപ്പാർട്ട് യബാർഡ്,
കാര്യനിർവ്ഹണ
തേത്തിൽ
െർച്ചചെയ്യണം.
പ്െകടനം
വ്ിേയിര്ുത്തുന്നതിന്
ഉെയയാഗിക്കുന്ന
ര്ീതികൾ,
റിയപ്പാർട്ടുകൾ
ചവ്ളിചപ്പടുത്തണം.
ചമാത്തവ്ായ്പ
യൊർട്ട്യഫാളിയയാ (ജ്ിഎൽെി)> 500 യകാടി ര്ൂെയുള്ള ദ്ാതാവ്് അത്തര്ം വ്ിേയിര്ുത്തൽ ഒര്ു
ബാഹയ ഏജ്ൻസി വ്ഴി ഏചറ്റടുക്കണം. പെരുമാറ്റച്ചട്ടപത്തക്കുറിച്ചുള്ള വ്ിേയിര്ുത്തൽ
റിയപ്പാർട്ടിന്ചറ ഒര്ു െകർപ്പ് SRO കളുമായി െങ്കിടണം.
െര്ാതികളുചട
സവഭാവ്ം,
നടെടിചയടുക്കൽ,
തിര്ിയുന്ന
സമയം
എന്നിവ്
െിടിചച്ചടുക്കുന്നതിന് സിജ്ിആർഎമ്മിനായി വ്യക്തിഗതവ്ും ചമാത്തത്തിേുള്ളതുമായ ഡാറ്റ
ദ്ാതാവ്് ചറയക്കാർഡുചെയ്യുകയും വ്ിശകേനം ചെയ്യുകയും യവ്ണം. െര്ാതികളുചട
സവഭാവ്ത്തിചനാപ്പം
േഭിച്ചതും
െര്ിഹര്ിച്ചതും
തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്തതുമായ
െര്ാതികചളക്കുറിച്ചുള്ള റിയപ്പാർട്ട് യബാർഡുമായി അവ്യോകനത്തിനായി െങ്കിടണം.

b. പ്രതിസന്ധിഘട്ട ന്ിര്്വഹണവുും ആരര്ിക ഓഡിറ്റുും
1.

2.

3.

4.

5.

പ്െധാന അെകടസാധയതകൾ തിര്ിച്ചറിയുന്നതിന് ദ്ാതാവ്ിന് നന്നായി തയ്യാറാക്കിയ
റിസ്ക് മായനജ്ുചമന്റ് െട്ടക്കൂട് ഉണ്ടായിര്ിക്കണം (ഏകാപ്ഗത, അധിക വ്ിതര്ണം, ര്ാഷ്പ്ടീയ,
ആളുകൾ,
പ്െകൃതി
ദ്ുര്രങ്ങൾ
എന്നിവ്
മൂേമുള്ള
ചപ്കഡിറ്റ്,
പ്െവ്ർത്തന
അെകടസാധയതകൾ) അവ് േഘൂകര്ിക്കാനുള്ള നടെടികളും.
പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ
വ്ിവ്ര്ിച്ചിര്ിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങൾൊേിക്കുന്നുയണ്ടാചയന്ന്
െര്ിയശാധിക്കുന്നതിന്
ദ്ാതാവ്്
പ്ബാഞ്ചുകൾ,
ഉെയഭാക്താവ്്,
ജ്ീവ്നക്കാർ,
പ്െപ്കിയ,
സംവ്ിധാനം എന്നിവ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം
ശാഖകളുചടയും
ജ്ീവ്നക്കാര്ുചടയും
നിയുക്ത
ടാർചഗറ്റുകളുമായി
ബന്ധചപ്പട്ട്
നിര്രര്ം അസാധാര്ണമായി ഉയർന്ന പ്െകടനം ദ്ാതാവ്് ആരര്ികമായി അയനവഷിക്കണം,
കാര്ണം ഇത് നിർബന്ധിത വ്ിൽപ്പന ര്ീതികളുചട സൂെകമായിര്ിക്കാം.
കടബാധയത, കടം ചകാടുക്കുന്നവ്ര്ുചട എണ്ണം, മചറ്റാര്ു ദ്ാതാവ്ിചനാപ്പം കുറ്റവ്ാളിയായ
അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഉെയഭാക്താവ്ിന് വ്ായ്പ നൽകൽ എന്നിവ് സംബന്ധിച്ച മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ
േംഘിക്കുന്നതിന്ചറ ഉദ്ാഹര്ണങ്ങൾ െിടിചച്ചടുക്കുന്നതിന് ദ്ാതാവ്് നയായമായ സാമ്പിളിൽ
മപ്തമാസ ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തണം. ഈ ആവ്ശയത്തിനായി, ചമാത്തം കടബാധയതയുചട
മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും ഓയര്ാ ഉെയഭാക്താവ്ിനും ദ്ാതാവ്ിന്ചറ എണ്ണവ്ും ൊേിക്കുന്നത് െിടിക്കാൻ
ദ്ാതാവ്ിന് CIC കളിൽ നിന്ന് േഭയമായ ഡാറ്റ ഉെയയാഗിക്കാം.
വ്ായ്പ നൽകുന്ന പ്െപ്കിയയിേും സിസ്റ്റത്തിേും അനൗെൊര്ിക നിഷ്കളങ്കര്ായ
ഇടനിേക്കാചര് തിര്ിച്ചറിയുന്നതിനും ഒഴിവ്ാക്കുന്നതിനും ദ്ാതാവ്് നിർേിഷ്ട ആരര്ിക
നിയപ്രണങ്ങൾ
വ്ികസിപ്പിക്കണം.
ഉദ്ാഹര്ണത്തിന്,
ഉെയഭാക്താക്കളുമായി
യനര്ിട്ട്
കണക്റ്റുചെയ്യുക, ഉെയഭാക്താക്കളിയേക്കുള്ള പ്െീ-വ്ിതര്ണത്തിനു മുൻെുള്ള സ്ഥിര്ീകര്ണ
യകാളുകൾ, വ്ായ്പ ഉെയയാഗ െര്ിയശാധന, പ്ഗൂപ്പ് / ചസന്റർ യനതാക്കളുചട െതിവ്് െര്ിവ്ൃത്തി,
ആരര്ിക ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ഉെയഭാക്തൃ െര്ിയശാധന.

c. വയവസോ
1.

2.

സഹകര്ണും

1. വ്യവ്സായ തേത്തിേുള്ള ര്ീതികൾ, ഗയവ്ഷണം മുതോയവ് മനസിോക്കാൻ SROകൾക്ക് ആവ്ശയമായ ഡാറ്റയും വ്ിവ്ര്ങ്ങളും ദ്ാതാവ്് െങ്കിടണം. ഈ ആവ്ശയത്തിനായി,
ദ്ാതാവ്് SRO കളുമായി ഏയകാെിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒര്ു യഫാക്കൽ വ്യക്തിചയ തിര്ിച്ചറിയണം.
2. വ്യവ്സായ തേത്തിേുള്ള പ്െശ്നങ്ങൾ മകകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ദ്ാതാവ്് െര്സ്പര്ം
സഹകര്ിക്കണം.
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അനുബന്ധം: ഉെയയാക്താക്കൾക്കുള്ള ചവ്ളിചപ്പടുത്തൽ
I.

ഓഫീസ്

ദ്ാതാവ്ിന്ചറ ഓഫീസിൽ (ചഹഡ് / പ്ൊയദ്ശികമായ/ യമഖോസംബന്ധമായ) ഇനിപ്പറയുന്ന
ഉെയയാക്താക്കൾക്കുള്ള ചവ്ളിചപ്പടുത്തൽ പ്െദ്ർശിപ്പിച്ചിര്ിക്കണം.
സീരി
ൽ നമ്പർ
1

2
3

4
5
6

7

8

പവളിപപ്പടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ
ആർബിഐ ുപട എഫ്പിസി ുമാ ി പ്ൊയദശ്ിക
ഭാഷ ിൽവിനയസിച്ചിരിക്കുന്ന ദാതാവിന്പെ പഫ
പ്ൊക്ടീസ്യകാഡ് (എഫ്പിസി)
ഈടാക്കുന്ന പ്ൊഭാവമുള്ള െലിശ് നിരക്ക്

ർ

അനുചിതമാ സ്റ്റാഫ് പെരുമാറ്റം തട ുന്നതിനും
സമ ബന്ധിതമാ െരാതി െരിഹാരം നടത്തുന്നതിനും
ദാതാവിന് ഉത്തരവാദിത്തമുപണ്ടന്ന് പ്െഖ്യാെനം
സുതാരയത ്ക്കും നയാ മാ വായ്പ ാ സപ്മ്പദാ ങ്ങളിലുമുള്ള
പ്െതിബദ്ധത
ദാതാവ് സജ്ജീകരിച്ച െരാതി െരിഹാര സംവിധാനം
ദാതാവിപനതിരാ െരാതികൾ െരിഹരിക്കുന്നതിന്
പൊതുജനങ്ങപള സമീെിക്കാൻ കഴി ുന്ന െരാതി െരിഹാര
ഓഫീസെുപട യെരും ബന്ധപപ്പടാനുള്ള വിശ്ദാംശ്ങ്ങളും
(പടലിയഫാൺ / പമാസബൽ നമ്പെുകളും ഇപമ ിൽ
വിലാസവും)
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ െരാതി / തർക്കം െരിഹരിച്ചിപല്ലങ്കിൽ,
ഉെയഭാക്താവിന് ആർബിഐ ുപട ഡിഎൻബിഎസിന്പെ
ദാതാവിന്പെ രജിസ്റ്റർ പചയ്ത അധികാരെരിധി ുള്ള
െീജി ണൽ ഓഫീസിപല ചുമതല ുള്ള ഓഫീസർക്ക്
(സമ്പൂർണ്ണ യകാൺടാക്റ്റ് വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ) അപ്പീൽ നൽകാം.
സ് ാൻ സ്്ീം: െരാതികൾ
എൻബിഎഫ്സികൾക്കാ ുള്ള ഓംബുഡ്മ
സ് ാന്പെ ഉയേശ്യവും യകാൺടാക്റ്റ്
നൽയകണ്ട ഓംബുഡ്മ
വിശ്ദാംശ്ങ്ങളും15

9

ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം ഇംഗ്ലീഷിലും പ്ൊയദശ്ിക ഭാഷ

10

ഇനിപ്പെ ുന്ന പ്െകാരം ദാതാവിന്പെ ഉെയഭാക്തൃ െരാതി
െരിഹാര സംവിധാനം (സിജിആർഎം):
െരാതികൾ രജിസ്റ്റർ പചയ്യുന്നതിന് ദാതാവിപനാപ്പം
ഉെയ ാക്താക്കൾക്ക് ലഭയമാ ചാനലുകൾ
വർദ്ധന പ്െപ്കി

i
ii
iii
iv
11
i
ii

ിലും

വർദ്ധനവിന്പെ ഓയരാ തലത്തിലും പ്െതീക്ഷിക്കുന്ന
െൂർത്തീകരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമ ം
െരാതി െരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉെയഭാക്താവിന് െിതുണ
ആവശ്യമുപണ്ടങ്കിൽ SRO- ുപട CGRM നമ്പർ
എല്ലാ വായ്പ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപട ും വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ ചുവപട
നൽകി ിരിക്കുന്നു
തുകകൾ

iii

കുെ ്ക്കുന്ന ബാലൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഷിക െലിശ്
നിരക്ക്
പ്െപ്കി ഫീ

iv

കാലാവധി

v

തിരിച്ചടവ് ആവൃത്തി

vi

ഉയേശ്യം

(ഉെവാകയം / യെജ്)
നിപന്നടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.a (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.e (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.f (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.b (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.e (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.vi.a (െുറം 6)

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.vi.b (െുറം 6)

എൻബിഎഫ്സി 2018
നാ ുള്ള ആർബിഐ ുപട
ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്്ീം,
അധയാ ം IV, 15, 1 (യെജ് 13)
ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം
ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം

ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം

15 ഉെയഭാക്തൃ ഇന്റർയഫസിചനാപ്പം ആസ്തി വ്േുപ്പം> 100 ര്ൂെയയാ അതിൽ കൂടുതയോ ഉള്ള എൻബിഎഫ്സികൾക്ക് ഇത്

നിേവ്ിൽ ബാധകമാണ്
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II.

ശാഖ

ദ്ാതാവ്ിന്ചറ

ശാഖയിൽ

ഇനിപ്പറയുന്ന

'ഉെയയാക്താക്കൾക്കുള്ള

ചവ്ളിചപ്പടുത്തൽ'

പ്െദ്ർശിപ്പിച്ചിര്ിക്കണം.

സീരി
ൽ നമ്പർ
1

2

3

4
5
6

7

8

9
i
ii
iii
iv
v
vi
10

11
i
ii
iii
iv
v

പവളിപപ്പടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ
ആർബിഐ ുപട എഫ്പിസി ുമാ ി പ്ൊയദശ്ിക
ഭാഷ ിൽവിനയസിച്ചിരിക്കുന്ന ദാതാവിന്പെ പഫ
പ്ൊക്ടീസ്യകാഡ് (എഫ്പിസി)
ഈടാക്കുന്ന പ്ൊഭാവമുള്ള െലിശ് നിരക്ക്

ർ

അനുചിതമാ സ്റ്റാഫ് പെരുമാറ്റം തട ുന്നതിനും
സമ ബന്ധിതമാ െരാതി െരിഹാരം നടത്തുന്നതിനും
ദാതാവിന് ഉത്തരവാദിത്തമുപണ്ടന്ന് പ്െഖ്യാെനം
സുതാരയത ്ക്കും നയാ മാ വായ്പ ാ സപ്മ്പദാ ങ്ങളിലുമുള്ള
പ്െതിബദ്ധത
ദാതാവ് സജ്ജീകരിച്ച െരാതി െരിഹാര സംവിധാനം
ദാതാവിപനതിരാ െരാതികൾ െരിഹരിക്കുന്നതിന്
പൊതുജനങ്ങപള സമീെിക്കാൻ കഴി ുന്ന െരാതി െരിഹാര
ഓഫീസെുപട യെരും ബന്ധപപ്പടാനുള്ള വിശ്ദാംശ്ങ്ങളും
(പടലിയഫാൺ / പമാസബൽ നമ്പെുകളും ഇപമ ിൽ
വിലാസവും)
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ െരാതി / തർക്കം െരിഹരിച്ചിപല്ലങ്കിൽ,
ഉെയഭാക്താവിന് ആർബിഐ ുപട ഡിഎൻബിഎസിന്പെ
ദാതാവിന്പെ രജിസ്റ്റർ പചയ്ത അധികാരെരിധി ുള്ള െീജി ണൽ
ഓഫീസിപല ചുമതല ുള്ള ഓഫീസർക്ക് (സമ്പൂർണ്ണ
യകാൺടാക്റ്റ് വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ) അപ്പീൽ നൽകാം.
സ് ാൻ സ്്ീം: െരാതികൾ
എൻബിഎഫ്സികൾക്കാ ുള്ള ഓംബുഡ്മ
സ് ാന്പെ ഉയേശ്യവും യകാൺടാക്റ്റ്
നൽയകണ്ട ഓംബുഡ്മ
വിശ്ദാംശ്ങ്ങളും16

തുക പ്െകാരം വാഗ്ദാനം പചയ്യുന്ന എല്ലാ വായ്പ ാ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപട ും വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ
തുകകൾ
കുെ ്ക്കുന്ന ബാലൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഷിക െലിശ്
നിരക്ക്
പ്െപ്കി ഫീ
കാലാവധി
തിരിച്ചടവ് ആവൃത്തി
ഉയേശ്യം
വായ്പ ുപട വില ിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാപ്തയമ ഉൾപപ്പടുന്നുള്ളൂ;
െലിശ് നിരക്ക്, പ്െപ്കി ചാർജ്, ഇൻഷുെൻസ് പ്െീമി ം (അതിൽ
കാരയനിരവഹണ ചാർജുകൾ ഉൾപപ്പടുന്നു)
ഇനിപ്പെ ുന്ന പ്െകാരം ദാതാവിന്പെ ഉെയഭാക്തൃ െരാതി
െരിഹാര സംവിധാനം (സിജിആർഎം):
െരാതികൾ രജിസ്റ്റർ പചയ്യുന്നതിന് ദാതാവിപനാപ്പം
ഉെയഭാക്താക്കൾക്ക് ചാനലുകൾ ലഭയമാണ്.
വർദ്ധന പ്െപ്കി
വർദ്ധനവിന്പെ ഓയരാ തലത്തിലും പ്െതീക്ഷിക്കുന്ന
െൂർത്തീകരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമ ം
സിജിആർഎം നമ്പെും ദാതാവിന്പെ ഉെയഭാക്തൃ െരാതി
െരിഹാര ഓഫീസെുമാ ി ബന്ധപപ്പടാനുള്ള വിശ്ദാംശ്ങ്ങളും
െരാതി െരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉെയഭാക്താവിന് െിതുണ
ആവശ്യമുപണ്ടങ്കിൽ SRO- ുപട CGRM നമ്പർ

(ഉെവാകയം / യെജ്)
നിപന്നടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.a (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.e (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.f (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.b (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.e (െുറം 9)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.vi.a (െുറം 6)

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.vi.b (െുറം 6)

എൻബിഎഫ്സി 2018
നാ ുള്ള
ആർബിഐ ുപട
ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്്ീം,
അധയാ ം IV, 15, 1 (യെജ് 13)
ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം

ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം

ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം

16 ഉെയഭാക്തൃ ഇന്റർയഫസിചനാപ്പം ആസ്തി വ്േുപ്പം> 100 ര്ൂെയയാ അതിൽ കൂടുതയോ ഉള്ള എൻബിഎഫ്സികൾക്ക് ഇത്

നിേവ്ിൽ ബാധകമാണ്
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III.

വോയ്പോ അയരക്ഷ

ദ്ാതാവ്ിന്ചറ

വ്ായ്പ ാ

അയെക്ഷയ്ക്ക്

ഇനിപ്പറയുന്ന

'ഉെയയാക്താക്കൾക്ക്

ചവ്ളിചപ്പടുത്തൽ'

ഉണ്ടായിര്ിക്കണം
സീരി
നമ്പർ
1

2
3

4
i
ii

പവളിപപ്പടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ

ൽ

വായ്പ പ ടുക്കുന്ന ാളുപട താൽപ്പരയപത്ത ബാധിക്കുന്നതും,
അതിനാൽമറ്റ് എൻബിഎഫ്സികൾവാഗ്ദാനം പചയ്യുന്ന
നിബന്ധനകളുമാ ി അർത്ഥവത്താ താരതമയം പചയ്യാനും,
അെിവുള്ള തീരുമാനം വാ പ്പ
് ാ വാങ്ങുന്ന ാൾക്ക് എടുക്കാൻ
സഹാ ിക്കുന്നതുമാ ആവശ്യമാ വിവരങ്ങൾ
അയെക്ഷാ യഫാമിപനാപ്പം സമർപ്പിയക്കണ്ട യരഖ്കൾ
എല്ലാ വായ്പ ാ അയെക്ഷകളും സവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള
അംഗ്ീകാരം. വായ്പ ാ അയെക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്ന
സമ െരിധി ും അംഗ്ീകാരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കണം
ഉെയഭാക്താവിന് വാഗ്ദാനം പചയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന്പെ
വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ ഇനിപ്പെ ുന്നവ
തുകകൾ

iii

കുെ ്ക്കുന്ന ബാലൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഷിക െലിശ്
നിരക്ക്
പ്െപ്കി ഫീസ്

iv

കാലാവധി

v

തിരിച്ചടവ് ആവൃത്തി

vi

ഉയേശ്യം

vii

വായ്പ

5

ഉെയ ാക്താക്കൾ സമർപ്പിയക്കണ്ട പകസവസി യരഖ്കളുപട
െട്ടിക
പപ്കഡിറ്റ് വിവര കമ്പനികളുമാ ി ഉെയഭാക്താവിന്പെ
പപ്കഡിറ്റ് ഡാറ്റ െരിയശ്ാധിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം (CICs)
ഉെയ ാക്താക്കൾക്ക് നൽകി യരഖ്ാമൂലമുള്ള അംഗ്ീകാരം
ദാതാവിന്പെ CGRM ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം നമ്പർ െിടിപച്ചടുക്കുന്നു

6
7

(ഉെവാകയം / യെജ്)
നിപന്നടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.i.b(െുറം 3)

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.i.b(െുറം 3)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.i.b(െുറം 3)
ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം

ുപട മറ്റ് നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും

15

ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം
ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം
ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം

IV.

വോയ്പ ഉടമ്പടി

ആർബിഐ എഫ്െിസി അനുസര്ിച്ച്, വ്ായ്പ ാ കര്ാറിന്ചറ ഒര്ു െകർപ്പ് ദ്ാതാവ്് നൽകണം,
ചവ്യവ്വചറ പ്ൊയദ്ശിക ഭാഷയിൽ, വ്ായ്പ കര്ാറിൽ ഉദ്ധര്ിച്ച എല്ലാ ഉൾയെർപ്പുകളുചടയും ഒര്ു
െകർപ്പ്, ഉെയഭാക്താവ്ിന് അവ്ർ മനസിോക്കുന്ന ഭാഷയിൽ, വ്ായ്പ അനുവ്ദ്ിക്കുന്ന / വ്ിതര്ണം
ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഓയര്ാ വ്ായ്പ യും വ്ിതര്ണം ചെയ്ത ു, വ്ായ്പ യുചട എല്ലാ നിബന്ധനകളും
വ്യവ്സ്ഥകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദ്ാതാവ്ിന്ചറ വ്ായ്പ ാ കര്ാറിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ് 'ഉെയഭാക്താവ്ിന്
ചവ്ളിചപ്പടുത്തൽ'
സീരി
ൽ നമ്പർ

പവളിപപ്പടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ

(ഉെവാകയം / യെജ്)
നിപന്നടുത്തിരിക്കുന്നത്

1

വായ്പ അനുവദിച്ച തുക

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.ii(െുറം 3)

2

കുെ ്ക്കുന്ന ബാലൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഷിക െലിശ്
നിരക്ക്

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.ii(െുറം 3)

3

വിതരണ പഷഡയൂൾ, െലിശ്നിരക്കുകൾ, യസവന നിരക്കുകൾ,
പ്െീയെ ്പമൻെ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ുൾപപ്പപട ുള്ള
നിബന്ധനകളിലും വയവസ്ഥകളിലും എപതങ്കിലും മാറ്റം
വരുത്തി ാൽ എൻബിഎഫ്സി വായ്പ ക്കാരന് പ്ൊയദശ്ിക
ഭാഷ ിയലാ അപല്ലങ്കിൽ വായ്പ ക്കാരന് മനസ്സിലാ ഭാഷ ിയലാ
യനാട്ടീസ് നൽകണം. നിരക്കുകളും നിരക്കുകളും
ബാധിക്കാനിട ുണ്ട്. ഇക്കാരയത്തിൽ അനുയ ാജയമാ ഒരു
വയവസ്ഥ വായ്പ കരാെിൽ ഉൾപപ്പടുത്തണം
വായ്പ ുപട എല്ലാ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.A.iii.a (െുറം 4)

വായ്പ ുപട വില ിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാപ്തയമ ഉൾപപ്പടുന്നുള്ളൂ;
െലിശ് നിരക്ക്, പ്െപ്കി ചാർജ്, ഇൻഷുെൻസ് പ്െീമി ം (അതിൽ
കാരയനിരവഹണ ചാർജുകൾ ഉൾപപ്പടുന്നു)
കാലതാമസം യനരിട്ടാൽ െിഴ ഈടാക്കില്ല

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.ii (െുറം 9)

7

കടം വാങ്ങുന്ന ാളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ നിയക്ഷെം / മാർജിൻ
ഒന്നും യശ്ഖ്രിക്കുന്നില്ല

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.iv(െുറം 9)

8

കടം വാങ്ങുന്ന ാൾക്ക് ഒന്നിലധികം സവ ംസഹാ
സംഘങ്ങളിൽ / പജഎൽജി ിൽ അംഗ്മാകാൻ കഴി

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.v(െുറം 9)

4

5

6

9

ില്ല

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i (െുറം 9)

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.iii (െുറം 9)

വായ്പ അനുവദിച്ചതും ആദയപത്ത ഗ്ഡു തിരിച്ചട ്യക്കണ്ട
തീ തി ും തമ്മിലുള്ള പമാെയട്ടാെി ം കാല ളവ്
(എൻബിഎഫ്സി-എംഎഫ്ഐ (െിസർവ് ബാങ്ക്) നിർയേശ്ങ്ങൾ
പ്െകാരം, 2011
വായ്പ പ ടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ുപട സവകാരയത മാനിക്കപപ്പടുപമന്ന് ഉെപ്പ്

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.vi (െുറം 10)

11

അനുചിതമാ സ്റ്റാഫ് പെരുമാറ്റവും സമ ബന്ധിതമാ െരാതി
െരിഹാരവും തട ുന്നതിന് ദാതാവിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.f (െുറം 9)

12

ചട്ടങ്ങൾ ആവശ്യപപ്പടുന്നിപല്ലങ്കിൽ ഉെയഭാക്തൃ സമ്മതം
വാങ്ങാപത ഒരു ഉെയഭാക്തൃ ഡാറ്റ ും ഏപതങ്കിലും മൂന്നാം
കക്ഷി ുമാ ി െങ്കിടില്ല

ചെര്ുമാറ്റച്ചട്ടം

10

16

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.vii (െുറം 10)

V.

വോ

പ്പോ
്്
കോർഡ്

റിസർവ്് ബാങ്ക് മാസ്റ്റർ നിർയേശങ്ങൾ അനുസര്ിച്ച്, വ്ിതര്ണം ചെയ്യുന്ന ഓയര്ാ വ്ായ്പ യ്ക്കും
ദ്ാതാവ്് പ്ൊയദ്ശിക ഭാഷയിൽ വ്ായ്പ കാർഡ് നൽകണം. ദ്ാതാവ്ിന്ചറ വ്ായ്പ കാർഡിൽ
ഇനിപ്പറയുന്ന ‘ഉെയയാക്താക്കൾക്ക് ചവ്ളിചപ്പടുത്തൽ’ ഉണ്ടായിര്ിക്കണം
പവളിപപ്പടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ

സീരി
ൽ നമ്പർ

(ഉെവാകയം / യെജ്)
നിപന്നടുത്തിരിക്കുന്നത്

1

െിസർവ് ബാങ്ക് നിർയേശ്ിക്കുന്ന സുതാരയത ്ക്കും നയാ
വാ ൊ
്
രീതികൾക്കുമാ ുള്ള പ്െതിബദ്ധത

2

ഈടാക്കുന്ന പ്ൊഭാവമുള്ള െലിശ് നിരക്ക്

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.ii.c.i (െുറം 10)

3

വായ്പ

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.ii.c.ii (െുറം 10)

4

കടം വാങ്ങുന്ന

ുന്ന വിവരങ്ങൾ

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.ii.c.iii (െുറം 10)

5

ലഭിച്ച തവണ ും അവസാന കടം വീട്ടലും ഉൾപപ്പപട എല്ലാ
തിരിച്ചടവുകളുപട ും അംഗ്ീകാരം

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.ii.c.iii (െുറം 10)

6

വായ്പ പ

7

ദാതാവ് സജ്ജമാക്കി െരാതി െരിഹാര സംവിധാനവും
യനാഡൽ ഓഫീസെുപട യെരും ബന്ധപപ്പടാനുള്ള നമ്പെും
പ്െധാനമാ ും െരാമർശ്ിക്കുക
പ്െസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പപ്കഡിറ്റ് ഇതര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾകടം
വാങ്ങുന്നവരുപട െൂർണ്ണ സമ്മതയത്താപട ാ ിരിക്കും കൂടാപത
ഫീസ് ഘടന യലാൺകാർഡിൽതപന്ന ആശ് വിനിമ ം നടത്തും
വായ്പ നൽകുന്ന ാൾ ദാതായവാ മൂന്നാം കക്ഷിയ ാ വാഗ്ദാനം
പചയ്യുന്ന മയറ്റപതങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം / യസവനങ്ങളുമാ ി
ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല
വായ്പ ുപട വില താപഴ െെ ുന്നത് യൊപല
>
പ്െപ്കി ഫീ
>
കുെ ്ക്കുന്ന ബാലൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഷിക
െലിശ് നിരക്ക്
>
പപ്കഡിറ്റ്-ലിങ്ക്ഡ് സലഫ് ഇൻഷുെൻസിനാ ി യശ്ഖ്രിച്ച
ഇൻഷുെൻസ് പ്െീമി ം
കാലതാമസം യനരിട്ട അടവിയനാ മുൻ-അടവിയനാ െിഴ
ഈടാക്കില്ല

8

10

11

12

മാ

ുപട എല്ലാ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും

“യ

ാപള യവണ്ടപ്ത തിരിച്ചെി

ാഗ്യതാ ആസ്തി” എന്ന് തരംതിരിച്ചിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.i.b (െുറം 8)

ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
െതിവ്ായി യൊദ്ിക്കുന്ന
യൊദ്യങ്ങൾ (FAQ) 17
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.ii.c.iv (െുറം 10)
ഭാര്തീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക
എഫ്പിസി, 2.B.ii.c.v (െുറം 10)
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