
 
 

1 
 

శ్రీరామ్ ట్రా న్స్పో ర్్ట ఫ ైనాన్స లిమిట్ెడ్ 

 

ఫ యిర్ట పాాక్ట్స స్ క్ోడ్ 

వెర్షన్: 2022v.3 

 

పరిచయం 

 

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా (RBI) నాన్-బ్యాంక ాంగ్ ఫ ైనాన్్ కాంప నీలకు (NBFCలు) ఫ యిర్వ ప్రాకటీస స్ కోడ ప  ైమార్గదర్శకరలను 
జారీ చేస ాంద.ి మాసీ్ర్వ డ ైరెక్షన్ DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 (స్వరిాంపులక  అనుగుణాంగర) ఇది వయక ిగత కసీ్మర్వ లతో 
వయవహరిాంచేటపుుడు మరియు ఉతిమ కరరపురేట్ ప్రాకటీస్ లో భ్గాంగర పనిచేసేటపుుడు నాయయమ ైన విధానముల పామాణాలను 
వరడుకలోక  త స్ుి ాంది. దీని ఆధార్ాంగర, శ్రీరరమ్ ట్ాన్్ పో్ రీ్వ ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ (“ది కాంప నీ”) ఫ యిర్వ ప్రాకటీస స్ కోడ (“FPC”)గర 
ప లువబడే ఈ విధానానిి ర్ూప్ ాందిాంచాంది. 
 

వర్ణాం, మతాం, లిాంగాం, వ ైవరహిక స ితి లేదా వ ైకలయాం ఆధార్ాంగర వివక్షత లేకుాండా అర్హత కలిగిన దర్ఖాస్ుి దార్ులాందరికట ర్ుణ 
ఉతుతతి లను అాందుబ్టులో ఉాంచడాం కాంప నీ విధానాం. కసీ్మర్లాందరితోనూ విశ్్స్నీయాంగర మరియు నాయయాంగర వయవహరిస్ుి ాంది. 
కాంప నీ ఉదయయగులు నాయయమ ైన, స్మానమ ైన మరియు స ిర్మ ైన పదధతిలో స్హాయాం, పో్ా తా్హాంతో తమ సేవను అాందిస్రి ర్ు. కాంప నీ 
తమ వ బ స ైట్ లో (https://www.stfc.in) FPC ని ఉాంచడాం దా్రర కాంప నీ తమ  వినియోగదార్ులకు దీనిని కమయయనికేట్ 
చేస్ుి నాిర్ు. 
 

ఛారీీలు / ర్ుస్ుములు కసీ్మర్వ కు స్ముచతాంగర త లియజేయబడినాయని కాంప నీ నిరరధ రిస్ుి ాంది. స్దుప్రయాలక  స్ాంబాంధిాంచన 
నిబాంధనలు మరియు షర్తతలు కరబో యేి కసీ్మర్లకు త లియజేయబడతాయి. కాంప నీ ర్ుణ నిర్ణయాల నుాండి ఉతునిమయేియ 
వివరదాలను కాంప నీ ఫ రరయదుల పరిష్రార్ యాంతాాాంగాం తగిన విధాంగర పరిషారిస్ుి ాంది. 
 

కాంప నీ విధానాలలోని ఫ యిర్వ ల ాండిాంగ్ పదధతతలు మారెాట ాంగ్, లోన్ ఒరిజినేషన్, ప్రాస స ాంగ్, స్రీ్స ాంగ్ మరియు కల క్షన్ 
యాక ీవిటీలతో స్హా అాందుకు స్ాంబాంధిాంచన కరర్యకలాప్రలలోని అనిి అాంశరలకు వరిిస్రి యి. ఉదయ యగి జవరబుదారీతనాం, పర్యవేక్షణ 
మరియు ఆడిట ాంగ్ కరర్యకీమాలు, శిక్షణ మరియు స్రాంకేతికత పర్ాంగర FPCక  కాంప నీ నిబదధతతో ఉాంటుాంది. 
 

కాంప నీ బో ర్్వ ఆఫ్ డ ైరెకీర్ుల  మరియు మేనేజ మ ాంట్ టీమ్ కాంప నీ కరర్యకలాప్రలు నాయయమ ైన ర్ుణాలు ఇవ్డానిక  బలమ ైన నిబదధతను 
పాతిబాంబాంచేలా మరియు ఉదయ యగులాందరికట ఆ నిబదధత గురిాంచ త లుస్ునని నిరరధ రిాంచడానిక  ర్ూప్ ాందిాంచన పదధతతలను ఏరరుటు 
చేయడానిక  బ్ధయత వహిస్రి ర్ు. కాంప నీ తమ ఖాతాదార్ులకు అతయధిక నాణయతతో కూడిన సేవలను అాందిాంచడానిక  కటుీ బడి ఉాంది. 
RBI ఆదేశరల ఆధార్ాంగర FPCని బో ర్ు్  ఆమోదాంతో కాంప నీ ఏరరుటు చేస్ుి ాంది. 
 

ఈ FPC కాంప నీ అాందిాంచే అనిి ర్కరల ఉతుతతి లు మరియు సేవలకు వరిిస్ుి ాంద ి(పాస్ుి తాం అాందిాంచబడుతతనివి లేదా భవిషయత్ 
తేదీలలో పరిచయాం చేయబో యేివి). 
 

FPC బ్ాాంచ లోకరని, ఫో న్ దా్రర కరని, ఇాంటరెిట్ లో కరని అాందిాంచబడే లేదా కాంప నీ పాస్ుి తాం అాందిస్ుి ని లేదా భవిషయత్ తేదీలలో 

పావేశ్ప టటీ మరేద ైనా, ఇతర్ పదధతతలతో స్ాంబాంధాం లేకుాండా ప ైన పేరపానివరటనిిట క  వరిిస్ుి ాంద ి.  
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తపపనిసరిగా్చేయవలసినవి 

 

1) ర్ుణాల క్ొర్కు దర్ఖాసతు లు మరియు వాట్ి పాాస సింగ్ 

 

(a) ర్ుణ దర్ఖాస్ుి  ఫరర్మ్ లలో అవస్ర్మ ైన స్మాచార్ాం ఉాంటుాంది, ఇది ర్ుణగీహీత ఆస్క ిని పాభ్వితాం చేస్ుి ాంది, ఆ విధాంగర ఇతర్ 
NBFCలు అాందిాంచ ే నిబాంధనలు మరియు షర్తతలతో అర్ధవాంతముగర ప్ో లిిచూస  ర్ుణగీహీత నిర్ణయాం తీస్ుకోవచుి. ర్ుణ 
దర్ఖాస్ుి  ఫరర్మ్ దర్ఖాస్ుి  ఫరర్మ్ తో స్మరిుాంచాలి్న డాకుయమ ాంట్ లను స్ూచస్ుి ాంది. ర్ుణ దర్ఖాస్ుి  ఫరర్మ్ మరియు కసీ్మర్వ కు 
జారీ చేయబడిన మాంజూర్ు లేఖ రిస్ా ల గేీడేషన్ విధానాం మరియు వివిధ వరరగ ల ర్ుణగీహీతలకు వేర్ు వేర్ు వడడ్  రేటుల  వస్ూలు 
చేయడానిక  హేతతబదధతను వ లల డిస్ూి  అది కాంప నీ వ బ స ైట్ లో కూడా అాందుబ్టులో ఉాంచబడుతతాంది లేదా స్ాంబాంధిత 
వరరరి పతాికలలో పాచురిాంచబడుతతాంది. వడడ్  రేటల లో మార్ుులు వచినపుుడు స్మాచార్ాం అప డేట్ చేయబడుతతాంది. 
 

(b) కాంప నీ అనిి ర్ుణ దర్ఖాస్ుి ల సవ్కర్ణకు ర్సవదులను ఇచేి పదదతిని ర్ూప్ ాందిస్ుి ాంది. ముఖయాంగర, ర్ుణ దర్ఖాస్ుి లు ఎాంత 
స్మయాంలో ఖరరర్ు చేయబడతాయో కూడా ఆ ర్సవదులో స్ూచాంచబడుతతాంది. 
 

(c) KYC అవస్రరలతో కలిప  KYC నిబాంధనలను న ర్వేర్ిడానిక  మరియు చటీపర్మ ైన మరియు నియాంతాణ అవస్రరలకు 
అనుగుణాంగర కాంప నీ కసీ్మర్వ నుాండి తీస్ుకోవలస న స్మాచారరనిి లోన్ దర్ఖాస్ుి  ఫరర్మ్ స్ుషీాంగర త లియజేస్ుి ాంది. డేట్బేస్ ను 
ర్ూప్ ాందిాంచడానిక  కసీ్మర్వ మరియు అతని / ఆమ  కుటుాంబాం గురిాంచన మరిాంత స్మాచార్ాం కొర్కు కాంప నీ వరరిని 
అభయరిిాంచవచుి; కరనీ ఈ స్మాచార్ాం కసీ్మర్వ / అతను వరరి ఇషీ పాకరర్ాం మాతామే అాందిాంచాలి. 
 

(d) ర్ుణగీహీతకు అాందిాంచే అనిి స్మాచారరలు స్రి నిక భ్షలో లేదా ర్ుణగీహీత అరి్ాం చేస్ుకునే భ్షలో ఉాండాలి. 
 

2) లోన్ మద ంపు్మరియు నిబంధనలు/షర్తులు 
 

వరరిిక వడడ్  రేటు మరియు దర్ఖాస్ుి  విధానాంతో స్హా నిబాంధనలు మరియు షర్తతలతో ప్రటు మాంజూరెైన ర్ుణ మొతాి నిి మాంజూర్ు 
లేఖ దా్రర లేదా ఇతర్తాా ర్ుణగీహీతకు కాంప నీ వరాతపూర్్కాంగర త లియజేస్ుి ాంది మరియు ఈ నిబాంధనలకు, షర్తతలకు ర్ుణగీహీత 
ఆమోదానిి తమ రికరర్ు్ లలో ఉాంచుతతాంది. వరరిిక వడడ్  రేటు ర్ుణగీహీతకు త లియజేయబడుతతాంది, ఆ విధాంగర ర్ుణగీహీత ఖాతాలో 
వస్ూలు చేయబడే ఖచితమ ైన రేటల  గురిాంచ వరర్ు త లుస్ుకుాంట్ర్ు. 
 

కాంప నీ ర్ుణ ఒపుాందాంలో ఆలస్యాంగర చేసే చ లిలాంపులకు విధిాంచ ేజరిమానా వడడ్ని బో ల్్ లో పేరపానాలి. ర్ుణ మాంజూర్ు లేఖ మరియు 
ర్ుణగీహీతకు స్ాంబాంధిాంచన అనిి స్మాచారరలు స్రి నిక భ్షలో లేదా ర్ుణగీహీత అరి్ాం చేస్ుకునే భ్షలో ఉాండాలి.  
 

మాంజూర్ు లేదా పాంప ణీ స్మయాంలో ర్ుణగీహీత స్ాంతకాం చేస న ర్ుణ ఒపుాందాం కరపవని కాంప నీ అాందజేయాలి . ర్ుణ ఒపుాందాం 

ర్ుణగీహీత అరి్ాం చేస్ుకునే భ్షలోనే ఉాండాలి మరియు ర్ుణ ఒపుాందాంలో పేరపాని అనిి డాకుయమ ాంట్్ పాతి ఒకా కరపవ ఉాండాలి, 

అది ఈ ఒపుాందాలు/ర్ుణ ఒపుాందాలలో ఒక భ్గాం. 
 

3) నిబంధనలు మరియు షర్తులలో మార్ుపలతో కలిపి్ర్ుణాల పంపిణీ 
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(a) చ లిలాంపుల ష డూయల్, వడడ్  రేటుల , స్రీ్స్ ఛారీీలు, పవాపేమ ాంట్ ఛారీీలు మొదల ైన వరట తో కలిప  నిబాంధనలు మరియు షర్తతలలో 
ఏద ైనా మార్ుులకు స్ాంబాంధిాంచ కాంప నీ, స్రి నిక భ్షలో లేదా ర్ుణగీహీత అరి్ాం చేస్ుకుని భ్షలో ర్ుణగీహీతకు నోటీస్ు ఇస్ుి ాంది. 
వడడ్  రేటుల  మరియు ఛారీీలలో మార్ుులు భవిషయత్ కరలానిక  మాతామే అమలు చేయబడతాయని నిరరధ రిస్ుి ాంది. ఈ విషయాం గురిాంచ 
తగిన విధాంగర ర్ుణ షర్తత ఒపుాందాంలో చేర్ిబడుతతాంది. 
(b) వ ాంటనే ర్ుణాం తిరిగి చ లిలాంచాలనే నిర్ణయాం/చ లిలాంపును వేగవాంతాం చేయాలనే నిర్ణయాం లేదా ఒపుాందాం పాకరర్ాం ర్ుణ నిర్్హణ, 
ఒపుాందానిక  అనుగుణాంగర ఉాంటుాంది.  
 

4) గోపయత 

 

(a) ర్ుణగీహీత అాంగీకరిసిే తపు, కాంప ని మొతిాం వయక ిగత స్మాచారరనిి ప ైవేైట్ గరను మరియు గోపయాంగరను పరిగణిస్ుి ాంది. 
 

(b) ర్ుణగీహీత అాంగీకరర్ాం లేని పక్షాంలో, కాంప ని ఈ క ీాంది అస్రధార్ణమ ైన స్ాందరరాలలో తపు ఏ ఇతర్ స్ాంసి్కు లావరదేవీల 
వివరరలను వ లల డిాంచదు: 
 

•    కాంప నీ చటీబదధమ ైన లేదా నియాంతాణ చట్ీ ల దా్రర స్మాచారరనిి అాందిాంచవలస  వచినా 
• పాజలు విధిగర ఈ స్మాచారరనిి వ లల డిాంచవలస  వచినా 
• కాంప నీక   ఈ స్మాచార్ాం (ఉదాహర్ణక , మోస్ాం, తప ుాంచుకోవడాం వాంట  స్ాందరరాలలో) బ్యాంకులు / ఆరిిక స్ాంసి్లు / 

గయీ ప మరియు అసో్ స యేిట్ కాంప నీలకు అాందిాంచవలస న అవస్ర్ాం వచినా. 
• ర్ుణగీహీతల గురిాంచన స్మాచారరనిి మారెాట ాంగ్ పాయోజనాల కొర్కు మరెవరికట అాందిాంచడానిక  కాంప నీ ఈ కరర్ణానిి 

ఉపయోగిాంచదు. 
 

5) జనర్ల్్ 
 

(a) ర్ుణ ఒపుాందాంలోని నిబాంధనలు మరియు షర్తతలలో అాందిాంచన పాయోజనాలకు తపు ర్ుణగీహీత ఇతర్ వయవహారరలోల  
కాంప ని జోకయాం చేస్ుకోదు (ర్ుణగీహీత ఇాంతకుముాందు వ లల డిాంచని కొతి స్మాచార్ాం, ర్ుణదాత దృష ీక  వసిే తపు). 
 

(b) ర్ుణగీహీత నుాండి ర్ుణ ఖాతా బదిలీ కొర్కు అభయరి్నను సవ్కరిాంచన స్ాందర్ాాంలో, స్మమతి లేదా లేకపో్ తే, కాంప నీని 
అభయాంతరరలు ఏమ ైనా ఉనిటలయితే, అభయరి్న అాందిన తేదీ నుాండి 21 రోజులలోపు త లియజేయబడుతతాంది. ఆ విధమ ైన బదిలీ 
చట్ీ నిక  అనుగుణాంగర ప్రర్దర్శక ఒపుాంద నిబాంధనలకు లోబడి ఉాండాలి. 
 

(c) ర్ుణాల రికవరీ విషయాంలో, కాంప నీ అనవస్ర్మ ైన వేధిాంపులను కలిగిాంచదు. అనగర అస్రధార్ణమ ైన స్మయాలలో 
ర్ుణగీహీతలను ఎపుుడూ ఇబబాంద ి ప టీడాం, ర్ుణాల రికవరీ కొర్కు ఏవిధమ ైన బలపాదర్శన చేయడాం మొదల ైనవి. 
ర్ుణగీహీతలతో స్ముచతమ ైన రీతిలో వయవహరిాంచడానిక  స బబాందిక  తగిన శిక్షణని కాంప నీ ఇస్ుి నిటుల  ధృవీకరిస్ుి ాంద.ి 
 

(d) స్హదర్ఖాస్ుి దార్ు(ల)తో లేదా లేకుాండా వయక ిగత ఋణగీహీతకు వరయప్రర్ాం కరకుాండా ఇతర్ పాయోజనాలక  మాంజూర్ు 
చేయబడిన ఏద ైనా ఫో్ల ట ాంగ్ రేట్ టర్వమ లోన్  మీద కాంప నీ ఫో ర్వ కోల జర్వ ఛారీీలు/ముాందస్ుి  చ లిలాంపు ప నాలీీలను వస్ూలు చేయదు. 
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(e) బంగార్ు్ఆభర్ణాల్తాకట్ట్ ప ై్ర్ుణాలు్ఇవవడం 

బాంగరర్ు ఆభర్ణాలప ై వయకుి లకు ర్ుణాం ఇస్ుి నిపుుడు, కాంప నీ ప నై పరేపాని స్రధార్ణ నిరేదశరలకు అదనాంగర క ాంద ి
వరట ని  అవలాంబాంచాలి. 

(i) బాంగరర్ాంప ై ర్ుణాం ఇవ్డానిక  కాంప నీ బో ర్ు్  ఆమోదిాంచన ప్రలసవని ఏరరుటు చేస్ుి ాంది, అద ిఇతర్వరట తో ప్రటు ఈ 
క ీాంది వరట ని కవర్వ చసే్ుి ాంది: 

(a) KYC మార్గదర్శకరలు అనుస్రిాంచబడా్ యని నిరరధ రిాంచడానిక  మరియు ఏద నైా ర్ుణానిి అాందిాంచ ేముాందు 
కసీ్మర్వ కు స్ాంబాంధిాంచన వివరరల ప ై తగని జాగతిీలు తీస్ుకోబడనిటుల  నిరరధ రిాంచడానిక  తగని చర్యలు, 

(b) సవ్కరిాంచన ఆభర్ణాల కోస్ాం స్రెనై అాంచనా విధానాం, 

(c) బాంగరర్ు ఆభర్ణాల యాజమానిని స్ాంతృప ి  పర్చడానిక  అాంతర్గత వయవసి్లు, 
(d) ఆభర్ణాలను స్ుర్క్షతి కసీ్డడలో భదపార్చడానిక  తగని వయవసి్లు, నిర్ాంతర్ ప్రాతిపదకిన వయవసి్లను 

స్మీక్షిాంచడాం, స్ాంబాంధతి స బబాందకి  శిక్షణ ఇవ్డాం మరయిు విధవిిధానాలు ఖచితాంగర 
అనుస్రిాంచబడుతతనాియని నిరరధ రిాంచడానిక  అాంతర్గత ఆడటిర్వ లచే ఎపుట కపుుడు తనిఖీ. స్రధార్ణాంగర, 
ఆభర్ణాలను భదాపర్చడానిక  తగని స్దుప్రయాం లేని శరఖల దా్రర అటువాంట  ర్ుణాలు 
అాందజేయబడవు, 

(e) తాకటుీ గర అాంగీకరిాంచబడిన ఆభర్ణాలు తగని విధాంగర బీమా చయేబడాలి, 

(f) తిరగిి చ లిలాంచని పక్షాంలో ర్ుణగీహీతకు తగిన ముాందస్ుి  నోటీస్ుతో ప్రర్దర్శక వలేాం పకా యీ. ఆస్కుి ల 
వ ైర్ుధయాం ఉాండకూడదు మరయిు వేలాం పకా ీయ స్మయహ కాంప నీలు మరియు స్ాంబాంధిత స్ాంసి్లతో స్హా 
వేలాం స్మయాంలో జరిగే అనిి లావరదవేీలలో ఒకరితో మరపకరిక  ఏ స్ాంబాంధాం ఉాండదని నిరరధ రిాంచుకోవరలి,  

(g) వేలాం గురిాంచ కనీస్ాం రెాండు వరరరి పతికాలలో, ఒకట  స్రి నిక భ్షలో మరియు మరపకట  జాతీయ 
దినపతిాకలో, పాకటనలు జారీ చేయడాం దా్రర పాజలకు త లియజయేబడుతతాంది, 

(h) నిర్్హిాంచన వలేాంలో కాంప నీ ప్రలగగ నదు, 
(i) తాకటుీ  ప ట ీన బాంగరరరనిి బో ర్ు్  ఆమోదిాంచన వేలాందార్ుల దా్రర మాతమాే వలేాం వేయాలి, 

(j) బాంగరర్ాం ర్ుణాలిచేి విధానాం అనదేి స్మీకర్ణ, అమలు మరియు ఆమోదాం యొకా విధులను వరే్ు 
చేయడాంతో స్హా మోస్రనిి ఎదురోావట్నిక  ఏరరుటు చయేవలస న వయవసి్లు మరయిు విధానాలను 
కూడా కవర్వ చేస్ుి ాంది. 

(ii) ర్ుణ ఒపుాందాం వలేాం పాక యీకు స్ాంబాంధిాంచన వివరరలను కూడా వ లలడసి్ుి ాంది. 
(i) ఇతర్్షర్తులు: 

(a) ₹5 లక్షల కాంటట ఎకుావ మొతిాం లావరదవేీ అనిిాంట కట ర్ుణగహీీత యొకా PAN కరర్్వ కరపవ తపునిస్రి. 
(b) అనిి శరఖలలో డాకుయమ ాంటటషన్ తపునిస్రగిర పమాాణకీరిాంచబడాలి. 
(c) కాంప నీ 2-3 నిమిష్రల వయవధలిో ర్ుణాల పాంప ణ ీ చేయడాం వాంట  తపుుదయవ పట ీాంచ ేపకాటనలను జార ీచయేదు. 
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6) బో ర్ుు  ఆఫ్్డ ైరెక్ర్టస్బరధయతలు 
 

(a) బో ర్్వ ఆఫ్ డ ైరెకీర్వ్ కాంప నీలో తగిన ఫిరాయదతల పరిష్ాార్ యంతాా ంగానిి నిరదేశిస్రి ర్ు. ఆ విధమ ైన యంతాా ంగం కంప నీ 
క్ార్యనిరావహకుల నిర్ణయాలతో ఉతపనిమయియయ అనిి వివాదాలనత కనీసపు తదతపర ిఉనిత స్ాా యిక్ి వినివించబడి, పరిషారించేలా 
చేసతు ంద . 
 

(b) బో ర్టు ఆఫ్ డ ైరెక్ర్ుు  FPC సమమతిని మరియు వివిధ స్ాా యిల నిర్వహణలో ఫిరాయదతల పరిష్ాార్ యంతాా ంగం పనితీర్ునత 
క్ాలానతగుణంగా సమీక్ించవలసి ఉంట్టంద . ఆ విధమ ైన సమీక్షల ఏక్టకృత రిప్ో రీ్వ బో ర్ుు  సూచంచన విధంగా కీమమ ైన వయవధ లో 
సమరిపంచబడుతుంద . 
 

7) రిజర్టవ బరయంక్ -ఇంట్ిగదీట్ెడ్ అంబుడ్స్మన్ సకామ్ 2021్  
 

రిజర్వ్ బ్యాంక్-ఇాంట గేీటెడ అాంబుడ్ మన్ సవామ్ 2021 క ాంద నోడల్ ఆఫవస్ర్వ/ ప ాని్పల్ నోడల్ ఆఫవస్ర్వ నియామకాం – నవాంబర్వ 12, 
2021 తేదీ:  
కాంప నీ ఒక ప ాని్పల్ నోడల్ అధికరరిని నియమిాంచాంది, అతను కాంప నీక  ప్రాతినిధయాం వహిాంచడానిక  మరియు కాంప నీక  వయతిరేకాంగర 
దాఖలు చేస న ఫ రరయదులకు స్ాంబాంధిాంచ కాంప నీ తర్పున స్మాచారరనిి అాందిాంచడానిక  బ్ధయత వహిస్రి డు. కరరరయచర్ణ 
స్రమరరధ ానిక  ప ాని్పల్ నోడల్ అధికరరిక  స్హాయాం చేయడానిక  కాంప నీ ఇతర్ నోడల్ అధికరర్ులను నియమిాంచాంది. 
 

కాంప నీ తమ కసీ్మర్ల పాయోజనాల కొర్కు వరయప్రర్ లావరదేవీలు జరిపే బ్ాాంచ లు/పాదేశరలలో, ఫ రరయదు దాఖల వివరరలతో ప్రటు 
ప ాని్పల్ నోడల్ ఆఫవస్ర్వ పేర్ు మరియు స్ాంపాదిాంపు వివరరలు (టెలిఫో న్ / మొబ ైల్ నాంబర్వ మరియు ఇ-మ యిల్ ఐడి) విసి్ృతాంగర 
పాదరిశాంచాలి. అాంబుడ్ మన్ ప్ో రీ్ల్ (https://cms.rbi.org.in) సవామ్ లోని ముఖయ లక్షణాలు వరరి అనిి కరరరయలయాలు, శరఖలు 
మరియు వరయప్రర్ లావరదేవీలు జరిగే పాదేశరలలో ఇాంగీలష్, హిాందీ మరియు ప్రాాంతీయ భ్షలలో వరడుకగర పాదరిశాంచబడతాయి, ఆ 
విధాంగర కరరరయలయాం లేదా శరఖను స్ాందరిశాంచే వయక ిక  పథకాం గురిాంచన తగిన స్మాచార్ాం ఉాంటుాంది. 
కషీమర్ల అభయరి్న మేర్కు రిఫరెన్్ కొర్కు వరరిక  అాందిాంచడానిక  కాంప నీ తమ అనిి శరఖలలో సవామ్ కరపవ అాందుబ్టులో ఉాందని 
నిరరధ రిాంచుకోవరలి. 
సవామ్ లోని ముఖయ లక్షణాలు మరియు సవామ్ కరపవ మరియు ప ాని్పల్ నోడల్ ఆఫవస్ర్వ స్ాంపాదిాంపు వివరరలు కాంప నీ వ బ స ైట్ లో 
పాదరిశస్ూి  ఎపుట కపుుడు అప డేట్ చేయబడుతతాంట్యి. 
 

8) వసూలు చేయబడిన అధ క వడడు  నియంతాణ్ 
 

కాంప ని బో ర్్వ ఆఫ్ డ ైరెకీర్వ్, నిధుల ఉపయోగరలు, మారిీన్ మరియు రిస్ా పవామియాం వాంట  స్ాంబాంధిత అాంశరలను పరిగణనలోక  
తీస్ుకుని వడడ్  రేటు స్మగీమ ైన అమలును మరియు ర్ుణాలు, అడా్ను్ల కొర్కు వస్ూలు చేయవలస న వడడ్  రేటును నిర్ణయిస్రి ర్ు. 
వడడ్  రేటు మరియు వివిధ వరరగ ల ర్ుణగీహీతలకు వేర్ు వేర్ు వడడ్  రేటును వస్ూలు చేయడానిక  రిస్ా మరియు హేతతబదధత స్రి యి 
విధానాం దర్ఖాస్ుి  ఫరర్మ్ లో ర్ుణగీహీతకు లేదా కసీ్మర్వ కు వ లల డిస్ూి  మాంజూర్ు లేఖలో స్ుషీాంగర త లియజేయబడుతతాంది. కాంప నీ 
బో ర్ు్  ఆఫ్ డ ైరెకీర్వ్ వడడ్  రేటుల  మరియు ప్రాస స ాంగ్ మరియు ఇతర్ ఛారీీలను నిర్ణయిాంచడాంలో తగిన అాంతర్గత స్ూతాాలను మరియు 
విధానాలను నిరేదశిస్ుి ాంది. 

https://cms.rbi.org.in/
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9) కంప నీ ఫ ైనాన్స చేసిన్వాహనాలనత తిరిగి స్ావధీనం చేసతక్ోవడం 

ర్ుణగీహీతతో ఒపపందం/లోన్ ఒపపందంలో కంప నీ రీ-పొ స షన్ నిబంధననత ఉాంచాంద,ి అద  చట్్బదధంగా అమలు చేయబడాలి. 
పార్దర్శకతనత నిరాధ రించడానిక్ి, క్ాంట్రా క్్/లోన్ ఒపపందంలోని నిబంధనలు మరియు షర్తులలో దీనిక్ి సంబంధ ంచన నిబంధనలు 
కూడా ఉాండాలి:్ 
 

i. స్ావధీనం చేసతకునే ముందత నోట్ీసత్ఇచిన వయవధ ;్ 
ii. నోట్ీసత వయవధ ని మినహాయించగల పరిసాితులు;్ 

iii. స కూయరిటీలను స్ావధీనం చేసతకునే విధానం;్ 
iv. ఆసిు  అమమకం / వేలం ముందత ర్ుణం తిరిగి చ లిుంచడానిక్ి ర్ుణగీహీతకు ఇవవవలస న చవరి అవక్ాశం గురించ ఒక 

నిబంధన;్ 
v. ర్ుణగీహీత తిరిగి స్ావధీనం చేసతకునే విధానం; మరియు్ 

vi. ఆసిు  అమమకాం / వేలం పాక్ిీయ.్ 
అట్టవంట్ి నిబంధనలు మరియు షర్తుల క్ాపకని ర్ుణగీహీతకు అందతబరట్టలో ఉంచాలి.్్ 
ర్ుణగీహీత అనిి బకరయిలను తిరిగి చ లిలాంచన తర్ువరత లేదా ఏద ైనా చటీబదధమ ైన హకుాకు లోబడి లేదా కాంప ని ర్ుణగీహీత మీద 
ఆరోప ాంచన మరే ఇతర్ కెలయిమ్ కు స్ాంబాంధిాంచ ర్ుణాం బకరయి మొతాి నిి అాందుకుని తర్ువరత, కాంప నీ అనిి స కూయరిటీలను 
విడుదల చేస్ుి ాంది. ఆ విధమయిన స ట్ ఆఫ్ హకుాను వినియోగిాంచుకోవడానిక , మిగిలిన కెలయిమ్ ల గురిాంచ పూరిి వివరరలతో ప్రటు 
స్ాంబాంధిత కెలయిమ్ స ట ల్ అయేియ వర్కు/చ లిలాంచే వర్కు స కూయరిటీలు తమ వదద నే ఉాండట్నిక  కాంప నీక  అర్హత ఉని షర్తతలతో 
ప్రటు ర్ుణగీహీతకు నోటీస్ు ఇవ్బడుతతాంది.   
 

10) కాంప నీ ర్ుణ ఒపుాందాంలో ర్ుణానిి తిరిగి చ లిలాంచడానిక  ఖచితమ ైన గడువు తేదీలు, తిరిగి చ లిలాంచ ేవయవధి, అస్లు మరియు 
వడడ్  వేర్ు వేర్ుగర, SMA/NPA వరరగ ల విభజన తేదీల ఉదాహర్ణలు మొదల ైనవి స్ుషీాంగర పేరపాని ర్ుణగీహీతకు వరట  గురిాంచ, 
మరియు ర్ుణాం మాంజూర్ు స్మయాంలో మరియు తదుపరి మార్ుులు ఏమ ైనా ఉాంటట త లియజేయాలి. ర్ుణాం పూరిిగర తిరిగి చ లిలాంచే 
వర్కు మాంజూర్ు నిబాంధనలు/లోన్ ఒపుాందానిక . అస్లు మరియు/లేదా వడడ్  చ లిలాంపులప  ైమార్టోరియాం ఉని ర్ుణ స్ౌకరరయల 
విషయాంలో, తిరిగి చ లిలాంపు మొదలయేియ ఖచితమ ైన తేదీ కూడా ర్ుణ ఒపుాందాలలో పేరపానబడుతతాంది. 
 

11) కష్మర్ట్క్ి్నిర్ణయం్తీసతకునే్స్ామరాధ ానిి్కలిగించడం 
కాంప నీ తన వ బ స ైట్ లలో కషీమర్లకు ఉతుతతి ల స్మాచారరలని త లిపే పాచుర్ణలతో, ఉదాహర్ణలతో వివరిస్ూి , గడువు ముగిస న 
తేదీ, SMA మరియు NPA వరరగ ల విభజన మరియు అప గేీడేషన్, ర్ుణగీహీతలలో అవగరహన ప ాంచే ఉదేదశ్యాంతో డే-ఎాండ పాక ీయకు 
నిరిదషీ స్ూచన చేస్ూి  ఉాంటుాంది. పో్ సీ్ర్ుల  మరియు/లేదా ఇతర్ స్ముచత మాధయమాల దా్రర కాంప నీ తమ శరఖలలో ఆ విధమ ైన 
కషీమర్వ అవగరహన విధానాలు కూడా పాదరిశస్ుి ాంద.ి ఇాంకర, కాంప నీ తన ఫాాంట్ ల ైన్ అధికరర్ులు ర్ుణగీహీతలకు ర్ుణాల 
మాంజూర్ు/పాంప ణీ/పునర్ుదధర్ణ స్మయాలలో వరర్ు ప్ ాంద ేలోన్ లకు స్ాంబాంధిాంచ ఈ విధమయిన అనిి వివరరల గురిాంచన మాంచ 
అవగరహన కలిుాంచేలా చేస్ుి ాంది. 
 

 12) ఇతర్్సహాయం 

 

ఫిరాయదతలు్ 



 
 

7 
 

ఏద ైనా ఫ రరయదు/అభయాంతర్ము ఉనిటలయితే, దర్ఖాస్ుి దార్ు/ర్ుణగీహీతలు స్ాంబాంధిత శరఖకు వరాతపూర్్కాంగర త లియజేయాలి. 
బ్ాాంచ అధికరర్ులు వ ాంటనే స్మస్యను పరిషారిాంచాలి. 
 

ఫిరాయదతల్పరిష్ాార్్యంతాా ంగం్ 
ఉతుతతి లు మరియు సేవలకు స్ాంబాంధిాంచన అనిి వివరదాలు, ఫ రరయదుకు స్ాంబాంధిాంచ పూరిి వివరరలను సవ్కరిాంచన తేదీ నుాండి 
30 రోజులలోపు పూరిిగర త లుస్ుకుని పరిషారిాంచబడతాయి.   
 

ఈ క ాంద ివిధాంగర 'ఫ రరయదుల పరిష్రార్ యాంతాాాంగాం' ఏరరుటు చేయబడిాంది. 
నిర్ణయాల్స్ాా యి పరిష్ాారాల్స్ాా యి్ 
శరఖ స్రి యి జోనల్ కరరరయలయ స్రి యి 

జోనల్ కరరరయలయ స్రి యి ఫ రరయదుల పరిష్రార్ అధికరరి 
అాంతర్గత అాంబుడ్ మన్  

 

ఫిరాయదతల పరిష్ాార్ం – సంపాద ంపు వివరాలు 
ఏద ైనా ఫ రరయదు విషయాంలో, కసీ్మర్వ ఈ క ీాంది మారరగ లలో ఫ రరయదుల పరిష్రార్ అధికరరిని స్ాంపాదిాంచవచుి: 
 

ఫ రరయదు పేర్ు - పరిష్రారరల అధికరరి పేర్ు : శ్రీ స్ాంభవ్ జైెన్ 

ఇమ యిల్: sambhav.jain@stfc.in 

 

కసీ్మర్వ ఈ క ీాంద ిచర్ునామాలో ఉని కాంప నీ కరరరయలయానిక  వరాతపూర్్క కమయయనికేషన్ ను పాంపవచుి: 

 

ఫిరాయదతల పరిష్ాారాల్అధ క్ారి 
శ్రీరరమ్ ట్ాన్్ పో్ రీ్వ ఫ ైనాన్్ కాంప నీ లిమిటెడ,  
కరరపురేట్ కరరరయలయాం, వోకరర్్వ టవర్వ్,  
3వ అాంతస్ుి , వ సీ్ విాంగ్, G బ్ల క్,  
బ్ాందాా కురరల  కరాంప ల క్్, బ్ాందాా (తూర్ుు),  
ముాంబ  ై400 051, మహారరషీర, ఇాండియా. 
ఫో న్: +91 22 40959595 

 

ఒకవేళ కాంప నీ ఫ రరయదుల పరిష్రార్ అధికరరి నిర్ణయానిక  కసీ్మర్వ స్ాంతృప ి  చ ాందకపో్యినా, లేక ఒక న ల వయవధిలో 
ఫ రరయదు/వివరదాం పరిషారిాంచబడకపో్యినా, వరర్ు, RBI రీజనల్ ఆఫవస్ డిప్రరెీమాంట్ ఆఫ్ స్ూపరి్జన్ (NBFCs) ఆఫవస్ర్వ ఇన్ ఛారీ్వ ని 
క ీాంద ఇవ్బడిన చర్ునామాలో స్ాంపాదిాంచవచుి: 

 
 
 

జనర్ల్ మేనేజర్వ 
డిప్రరెీమాంట్ ఆఫ్ స్ూపరి్జన్ (NBFCs) 
చ న ైి ప్రాాంతీయ కరరరయలయాం, 
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ఫో రీ్వ గేలస స్, రరజాజీ స్ల ై, 
చ న ైి - 600 001, తమిళనాడు, ఇాండియా. 
టెలి : +91 44 25361631 

ఇమ యిల్: dnbschennai@rbi.org.in 

 
 

ఇంట్ర్ిల్ అంబుడ్స్మన్ (IO) 

నవంబర్ట 15, 2021 నాట్ి నాన్-బరయంక్ింగ్ ఫ ైనానిషయల్ కంప నీల దావరా ఇంట్ర్ిల్ అంబుడ్స్మన్ (IO) నియామకంప ై RBI 

స్ర్ుాాలర్వ కు అనుగుణాంగర కాంప నీ అాంతర్గత అాంబుడ్ మన్ (IO)ని నియమిస్ుి ాంది. ఇంట్ర్ిల్ అంబుడ్స్మన్ (IO) అనేవార్ు్IO 

ప ావూయలో స్ుషీాంగర లేనివరట క  తపు, కాంప నీ తిర్స్ారిాంచన అనిి కసీ్మర్వ ఫ రరయదులతో వయవహరిాంచే ఒక అాంతర్గత స్్తాంత ావయక ి. 

IO యొకా ప్రతా మరియు బ్ధయతలు క ీాంద పేరపానబడా్ యి: 

1. కాంప నీ ఇపుట కే పరిశ్రలిాంచ, ప్రక్షికాంగర కరనీ లేదా పూరిిగర తిర్స్ారిాంచబడిన ఫ రరయదులతో మాతామే IO వయవహరిస్ుి ాంది. 

2. IO కషీమర్ల నుాండి లేదా పాజల నుాండ ినేర్ుగర వచిన ఫ రరయదులను సవ్కరిాంచదు. 

3.    ఈ క ీాంది ర్కరల ఫ రరయదులు IO దా్రర పరిషారిాంచబడవు:  

a. మోస్ాం, దురి్నియోగాం మొదల ైన వరట క  స్ాంబాంధిాంచన ఫ రరయదులు, కాంప నీ తర్ఫున సేవలలో ఏమ ైనా లోప్రలు 

ఉనిటలయితే, ఆ సేవల లోపాం వలన వచేివి తపు.  

b. (i) అాంతర్గత పరిప్రలన, (ii) మానవ వనర్ులు, (iii) స బబాంద ి జీతాం మరియు వేతనాలకు స్ాంబాంధిాంచన 

ఫ రరయదులు/స్ూచనలు.  

c. కాంప నీపర్మ ైన స్ూచనలు మరియు వరణిజయపర్మ ైన నిర్ణయాల స్్భ్వాంలో స్ూచనలు. 

d. కనూ్ామర్వ డిస్ూుాట్్ రిడ ాస్ల్ కమిషన్, కోర్ుీ లు మొదల ైన ఇతర్ ఫో ర్మ్ ల దా్రర నిర్ణయిాంచబడిన లేదా ఇపుట కే 

ప ాండిాంగ్ లో ఉని ఫ రరయదులు.  

4. ఫ రరయదుదార్ు స్మరిుాంచన పతాాలు మరియు IO నిరిదషీ పాశ్ిలకు కాంప నీ అాందిాంచన వరయఖయలు/స్ుషీతలతో స్హా కాంప నీ 

వదద  అాందుబ్టులో ఉని రికరర్ు్ ల ఆధార్ాంగర IO ఫ రరయదులను పరిశ్రలిస్ుి ాంది. IO కాంప నీ దా్రర ఫ రరయదుదార్ు నుాండి 

అదనపు స్మాచారరనిి ప్ ాందవచుి. 

5. IO కాంప నీక  స్ాంబాంధిాంచన స్ాంబాంధిత కరర్యదర్ుశలు/డిప్రరీ్వ మ ాంట్ లతో స్మావేశరలను నిర్్హిాంచవచుి మరియు 

ఫ రరయదు/నిర్ణయానిి పరిశ్రలిాంచడానిక  అవస్ర్మ ైన ఏద ైనా రికరర్ు్ /పతాాలని కాంప నీ వదద  అాందుబ్టులో ఉాంచవచుి.  

కాంప నీ ఫ రరయదుల పరిష్రార్ యాంతాాాంగరనిి అనుస్రిస్ూి  ఫ రరయదు అాందిన తేదీ నుాండి 21 రోజులలోపు "పూరిిగర లేదా ప్రక్షికాంగర 

తిర్స్ారిాంచబడిన అనిి ఫ రరయదులను" IO దృష ీక  తీస్ుకువ ళళుతతాంది. 

ఒకవేళ ఫ రరయదును తిర్స్ారిాంచడాం/ప్రక్షికాంగర తిర్స్ారిాంచడాం అనే కాంప నీ నిర్ణయానిి IO స్మరిిాంచనటలయితే, కసీ్మర్వ కు ఇచేి 

పాతతయతిర్ాంలో, ఫ రరయదును IO పరిశ్రలిాంచాందనే విషయానిి స్ుషీాంగర త లియజేస్ూి  స్మాధానాంలో త లిప న కరర్ణాల వలన, కాంప నీని 

స్మరిిాంచడాం జరిగిాందని త లపవచుి. 

mailto:dnbschennai@rbi.org.in


 
 

9 
 

IO నిర్ణయానిి విభేదిాంచేాందుకు కాంప నీ ఎగిీకూయట వ్ డ ైరెకీర్వ/ మేనేజిాంగ్ డ ైరెకీర్వ/ చీఫ్ ఎగిీకూయట వ్ నుాండి వరిిాంచే విధాంగర అనుమతి 

ప్ ాందిన స్ాందరరాలోల  తపు, ఫ రరయదును తిర్స్ారిాంచడాం/ప్రక్షికాంగర తిర్స్ారిాంచడాం అనే కాంప నీ నిర్ణయానిి IO ర్దుద  చేస నటలయితే, 

IO నిర్ణయానిక  కాంప నీ కటుీ బడి ఉాంటుాంది.  

అటువాంట  స్ాందరరాలలో, ఫ రరయదుదార్ుక  అాందిాంచే పాతతయతిర్ాంలో ఫ రరయదును IO పరిశ్రలిాంచాందనే వరసి్వరనిి స్ుషీాంగర త లియజేస్ూి  

కాంప నీ నిర్ణయానిి విభేదిస్ూి  IO ఫ రరయదుదార్ుకు అనుకూలాంగర వయవహరిాంచ ఉాండవచుి; అయితే, కాంప నీ, ఎగిీకూయట వ్ డ ైరెకీర్వ/ 

మేనేజిాంగ్ డ ైరెకీర్వ/ చీఫ్ ఎగిీకూయట వ్ ఆఫవస్ర్వ ఆమోదాంతో, IO నిర్ణయాంతో ఏకటభవిాంచని కేస్ులు కాంప నీ బో ర్ు్  ఆఫ్ డ ైరెకీర్వ్ చేత 

త ైమైాస క ప్రాతిపదికన స్మీక్షిాంచబడతాయి. 

IO పరిశ్రలిాంచన తర్ువరత కూడా పూరిిగర లేదా ప్రక్షికాంగర తిర్స్ార్ణకు గురెైన ఫ రరయదుల విషయాంలో, అతను/ఆమ  పరిహార్ాం 

కొర్కు పూరిి వివరరలతో ప్రటు RBI అాంబుడ్ మన్ ను స్ాంపాదిాంచవచిని (ఫ రరయదు RBI అాంబుడ్ మన్ యాంతాాాంగాం పరిధిలోక  వసిే) 

ఫ రరయదుదార్ుకు కాంప నీ తపునిస్రిగర స్లహా ఇస్ుి ాంది. కసీ్మర్వ ఫ రరయదులను ఆన్ ల ైన్ లో ఫ ైల్ చేయడానిక  రిజర్వ్ బ్యాంక్ పో్ రీ్ల్ 

(cms.rbi.org.in) లిాంక్ ను స్లహాలో చేర్ిబడాలి. 

ఫ రరయదు 30 రోజులలోపు పరిషారిాంచబడకపో్యినా లేక కాంప నీ స్మాధానాంతో కసీ్మర్వ స్ాంతృప ి  చ ాందకపో్యినా లేక కసీ్మర్వ 
కాంప నీ నుాండ ిపాతతయతిర్ాం ప్ ాందకపో్యినా, ఫ రరయదును ఆన్ ల ైన్ లో https://cms.rbi.org.in పో్ రీ్ల్ దా్రర లేదా ఎలకరీా నిక్ లేదా 
ఫ జికల్ మోడ దా్రర (స్ాంతకాంతో) RBI - ఇాంట గేీటెడ అాంబుడ్ మన్ సవామ్ 2021 క ాంద, దిగువ చర్ునామాలో స ాంటాల ైజెడ రిసవట్ 
అాండ ప్రాస స ాంగ్ స ాంటర్వ క  పాంపవచుి: 

 

స ంటా్ల ైజెడ్్రిసకట్్అండ్్పాాస సింగ్్స ంట్ర్ట, 
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా, 
4వ అాంతస్ుి , స కరీ ర్వ 17, 
చాండడగఢ్ - 160017 

 

కాంప నీ ఫ రరయదు అాందిన తేదీ నుాండి 30 రోజులలోపు తతది నిర్ణయాం ఫ రరయదుదార్ుకు త లియజేయబడుతతాంది. 

 

కాంప నీ తమ కసీ్మర్ల పాయోజనాం కొర్కు, వరయప్రర్ లావరదేవీలు జరిగే బ్ాాంచ లు / పాదేశరలలో ప ై స్మాచారరనిి తపునిస్రిగర 
పాదరిశాంచాలి. 

 

వివిధ స్రి యిల నిర్్హణలో FPC స్మమతి మరియు ఫ రరయదుల పరిష్రార్ యాంతాాాంగపు పనితీర్ును స్మయానుస్రర్ాంగర స్మీక్షిాంచ 
ఒక కనా్లిడేటెడ రిపో్ ర్ుీ ు వరర్ు స్ూచాంచన విధాంగర నిరీణత వయవధిలో బో ర్ు్ /కమిటీ ఆఫ్ డ ైరెకీర్లకు స్మరిుాంచవచుి. 

 
 

13) అభిపాాయాలు్మరియు సూచనలు 
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తాము అాందిాంచే సేవలను మ ర్ుగుపర్చడాంలో వరరిక  స్హాయాం చేయమని కాంప నీ సేవలప ై అభిప్రాయాలను మరియు స్ూచనలను 
అాందిాంచవలస ాందిగర కసీ్మర్వ లను అభయరిిాంచడాం జర్ుగుతతాంది.  
 

14) పర్యవేక్షణ్ 
 

కోడ కు అనుగుణాంగర ఉాండేలా కాంప నీ ఫ రరయదుల పరిష్రార్ అధికరరిని నియమిాంచాంది.  

 

కాంప నీ అాంతర్గత ఆడిట ాంగ్ విధానాలు కోడ కు అనుగుణాంగర ఉాండేలా చూస్రి యి. 

 

ఫ రరయదుల పరిష్రార్ యాంతాాాంగాంతో స్హా FPC స్మమతి స్మీక్ష నిర్్హణ కీమాం తపుకుాండా చేయబడుతతాంది మరియు 
స్మయానుస్రర్ాంగర బో ర్్వ ఆఫ్ డ ైరెకీర్లకు కనా్లిడేటెడ రిపో్ రీ్వ స్మరిుాంచబడుతతాంది. 
 

15) క్ోడ్ గురించ మరింత సమాచార్ం 

 

వడడ్  రేటు విధానాంతో ప్రటు కోడ కాంప నీ వ బ స ైట్ లో అాందుబ్టులో ఉాంటుాంది (https://www.stfc.in) మరియు అభయరి్నప ై కరపవలు 

అాందుబ్టులో ఉాంచబడతాయి. 

 


