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ആമുഖാം
വ്യക്തിഗത

ഉപഭ ോക്തോക്കളുമോയി

ഭകോർപ്പഭേറ്റ്

നടപടികളുടട

രീതിയിലുള്ള

ഇടപോടുകൾ

ോഗമോയി

മോനദണ്ഡങ്ങൾ

നടത്തുന്ന

സമയം

പ്പയത്നിക്കുന്നത്തിനും

നിശ്ചയിക്കുന്ന

മികച്ച

നയോയമോയ
ട
പ്പോക്ീസ്

ഫിനോൻഷ്യൽ

ഭകോഡിനോയുള്ള ഭനോൺ ബോങ്കിങ് ഫിനോൻസ് കമ്പനികളുടട മോർഗനിർഭദശങ്ങൾ
ആർ ബി ഐ പ്പഭതയകമോയി എഴുതി ഉണ്ടോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വ്ംശം,

ജോതി,

നിേം,

മതം,

ലിംഗം,

വവ്വ്ോഹിക

നില

അടെങ്കിൽ

വവ്കലയത്തിന്ടേ അടിസ്ഥോനത്തിൽ വ്ിഭവ്ചനമിെോടത ഭയോഗയതയുള്ള എെോ
അഭപക്ഷകർക്കും വ്ോയ്പ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ല യമോക്കുകടയന്നതോണ് ഞങ്ങളുടട നയം.
എെോ ഉപഭ ോക്തോക്കടളയും സ്ഥിരമോയും നയോയമോയും പരിഗണിക്കുക എന്നതോണ്
ഞങ്ങളുടട

നയം.

ഞങ്ങളുടട

ഭസവ്നവ്ും

നയോയമോയും

ജീവ്നക്കോർ

തുലയമോയും

സഹോയവ്ും,

സ്ഥിരതഭയോടടയും

ഭപ്പോത്സോഹനവ്ും,
ദ നം
വ്ോഗ്ോ

ടചയ്ും.

ട
കമ്പനിയുടട ടവ്ബ്വസറ്റിൽ സ്ഥോപിച്ച് ഞങ്ങളുടട ടഫയർ പ്പോക്ീസ്
ഭകോഡ്
ഞങ്ങളുടട ഉപഭ ോക്തോക്കളുമോയി ആശയവ്ിനിമയം നടത്തും.
ഉപഭ ോക്തോക്കളിൽ നിന്നും ഈടോക്കുന്ന ചോർജുകൾ / ഫീസ് അവ്ടര ഉചിതമോയി
അേിയിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന്

ഞങ്ങൾ

ഉേപ്പോക്കും.

വ്ോയ്പയുമോയി

ബന്ധടപ്പട്ട

എെോ

നിബന്ധനകളും വ്യവ്സ്ഥകളും ഉപഭ ോക്തോക്കടള അേിയിക്കും. വ്ോയ്പ നൽകുന്ന
തീരുമോനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോകുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സജ്ജമോക്കിയ പരോതി
പരിഹോര

സംവ്ിധോനം

വ്ഴി

ഉചിതമോയി

പരിഹരിക്കടപ്പടുടമന്ന്

ഞങ്ങൾ

സമ്മതിക്കുന്നു.
മോർക്കറ്റിംഗ്, വ്ോയ്പതുടക്കം, ഭപ്പോസസ്ിംഗ്, ഭസവ്നം, ഭശഖരണ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ
എന്നിവ്യുൾടപ്പടട

ഞങ്ങളുടട

എെോ

പ്പവ്ർത്തനഭമഖലകളിലും

കമ്പനിയുടട

നയോയമോയ വ്ോയ്പോ സപ്മ്പദോയങ്ങൾ ബോധകമോകും. ഉചിതമോയ നടപടിപ്കമങ്ങഭളോടുള്ള
ഞങ്ങളുടട പ്പതിബദ്ധത ജീവ്നക്കോരുടട ഉത്തരവ്ോദിത്തം, നിരീക്ഷണം, ഓഡിറ്റിംഗ്
ഭപ്പോപ്ഗോമുകൾ,

പരിശീലനം,

ടതളിയിക്കുന്നതോയിരിക്കും.

സോഭങ്കതികവ്ിദയ

എന്നിവ്യിലൂടട

നയോയമോയ വ്ോയ്പ നൽകോനുള്ള ഞങ്ങളുടട ശക്തമോയ പ്പതിബദ്ധതടയ ഞങ്ങളുടട
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ

പ്പതിഫലിപ്പിക്കുന്നുടവ്ന്നും

പ്പതിബദ്ധതടയക്കുേിച്ച്
തിരിക്കുന്ന

ഭബോധയമുടണ്ടന്നും

രീതികൾ

സ്ഥോപിക്കുന്നതിന്

എെോ

ജീവ്നക്കോർക്കും

ഉേപ്പോക്കോൻ
കമ്പനിയുടട

രൂപകൽപ്പന
ട
ഡയേക്ർ

ആ
ടചയ്

ഭബോർഡും

മോഭനജുടമന്േ് ടീമും ഉത്തരവ്ോദികളോണ്. പ്ശീരോം പ്ടോൻസ്ഭപോർട്ട് ഫിനോൻസ് കമ്പനി
ലിമിറ്റഡ് തങ്ങളുടട ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്ക് ഉന്നത നിലവ്ോരമുള്ള ഭസവ്നം നൽകോൻ
പ്പതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നതോയിരിക്കും.
ദ നം ടചയ്ുന്ന എെോ വ്ി ോഗത്തിലുമുള്ള (നിലവ്ിലുള്ളതും
ഞങ്ങൾ വ്ോഗ്ോ
വ്രോനിരിക്കുന്നതുമോയ)

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും

ഭസവ്നങ്ങൾക്കും

ഈ

ോവ്ിയിൽ
ഉചിതമോയ

നടപടിപ്കമങ്ങൾ ബോധകമോണ്.
ശോഖ മുഭഖന, ഭഫോണിലൂടട, ഇന്േർടനറ്റ് മുഭഖന

അടെങ്കിൽ മഭറ്റടതങ്കിലും

മോർഗ്ഗത്തിലൂടട എന്ന ഭവ്ർതിരിവ്ിെോടത നിലവ്ിൽ ഉപഭയോഗിക്കുന്ന അടെങ്കിൽ
ോവ്ിയിൽ അവ്തരിപ്പിഭച്ചക്കോവ്ുന്നഭതോ ആയ എെോ ഭസവ്നങ്ങൾക്കും ഉചിതമോയ
നടപടിപ്കമങ്ങൾ ബോധകമോയിരിക്കുന്നതോണ്.
ശ്

ധ ന ചുമതലകൾ

I. വ യ്പയ്കുള്ള അപ
1.

വ്ോയ്പയക്ക
്
ുള്ള

ക്ഷകളുാം അവയുടര നര

അഭപക്ഷോഭഫോമുകളിൽ

ബോധിഭച്ചക്കോവ്ുന്ന

വ്ിവ്രങ്ങൾ

രിശ്കമങ്ങളുാം

വ്ോയ്പക്കോരന്ടേ

ഉൾടപട്ടിട്ടുണ്ട്,

അതിനോൽ

തോത്പരയടത്ത
മറ്റു

ബോങ്കിതര

ധനകോരയ സ്ഥോപനങ്ങൾ നൽകുന്ന നിബന്ധനകളുംവ്യവ്സ്ഥകളും ഉപഭയോഗിച്ച്
അർഥപൂർണമോയ രീതിയിൽ തോരതമയം ടചയ്ുവ്ോനും കൂടോടത വ്ോയ്പക്കോരന്
കോരയ

പ്പോപ്ിത യുള്ള

ഭഫോേത്തിടനോപ്പം
ഭഫോേത്തിൽ

തീരുമോനടമടുക്കുവ്ോനും

സമർപ്പിഭക്കണ്ടതോയ

സൂചിപ്പിക്കും.
അനുമതി

നഷ്ടങ്ങടളക്കുേിച്ചും

വ്ിശദമോക്കും
വ്യതയസ് ത

ഭരഖകൾ

ഉപഭ ോക്തോവ്ിനു

അഭപക്ഷോഭഫോേവ്ും

വ്ോയ്പക്കോർക്കുള്ള

സോധിക്കുന്നു.

കത്തും
കൂടോടത

പലിശ

വ്ോയ്പക്കുള്ള

അഭപക്ഷ
വ്ോയ്പക്കുള്ള

നല്ുക ന്ന

സം വ്ിക്കുവ്ോൻ
വ്യതയസ് ത

അഭപക്ഷോ

ഇടയുള്ള

വ്ി ോഗങ്ങളിടല

നിരക്കിടനക്കുേിച്ചുള്ള

കോരണ

വ്ിവ്രണങ്ങളും അഭതോടടോപ്പം ഇത് കമ്പനി ടവ്ബ്വസറ്റിൽ ല യമോക്കുകഭയോ
അടെങ്കിൽ ഉചിതമോയ നയൂസ്ഭപപ്പേുകളിൽ പ്പസിദ്ധീകരിക്കുകഭയോ ടചയ്ും.
പലിശ

നിരക്കിൽ

എടെങ്കിലും

വ്ിവ്രങ്ങൾ അേിയിക്കും,

വ്യതയോസം

വ്രുത്തുഭമ്പോൾ

ക ിച്ച
പരിഷ്ര

2.

വ്ോയ്പോ അഭപക്ഷകള്ക്കുള്ള വകപ്പറ്റൽ രസീത് നല്ുക ന്നതിനുള്ള ഒരു സംവ്ിധോനം
കമ്പനി

വ്ോയ്പ

രൂപടപ്പടുത്തും.

അഭപക്ഷകൾ

തീരുമോനിക്കടപ്പടുന്നതിനു

ആവ്ശയമോയ സമയ പരിധിയും വകപ്പറ്റു രസീതിൽ സൂചിപ്പിക്കും.
3.

ടക.വവ്.സി

മോനദണ്ഡങ്ങൾ

നിയമോനുസൃതവ്ുമോയ

പൂർത്തീകരിക്കുവ്ോനും

ആവ്ശയങ്ങൾ

നിയമപരവ്ും

അംഗീകരിക്കുന്നതിനും

ഉപഭ ോക്തോവ്ിന്ടേ പക്കൽ നിന്നും കമ്പനിക്ക് ആവ്ശയമോയ വ്ിവ്രങ്ങടളപ്പറ്റി
വ്ോയ്പ അഭപക്ഷ ഭഫോേത്തിൽ വ്ളടര വ്യക്തമോയി അേിയിക്കും. ഒരു ഡോറ്റോഭബസ്
രൂപീകരിക്കുന്നതിനോയി

ഉപഭ ോക്തോവ്ിന്ടേഭയോ

അവ്രുടട

കുടുംബടത്ത

സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വ്ിവ്രങ്ങൾക്കോയി ഞങ്ങൾക്ക് ആവ്ശയടപ്പടോം. എന്നോൽ
ഈ

വ്ിവ്രങ്ങൾ

ഉപഭ ോക്തോവ്ിന്

പ യമുടണ്ടങ്കിൽ
തോല്ര

മോപ്തം

നൽകിയോൽ

മതിയോകും.
II. വ യ്പ മൂലയനിർണ്ണയവുാം നിബന്ധനകളുാം വയവസ്ഥകളുാം
വ്ോയ്പ അനുവ്ദിച്ച തുക, വ്ോർഷ്ിക പലിശ, നിബന്ധനകളും വ്യവ്സ്ഥകളും കൂടോടത
അഭപക്ഷ

നൽഭകണ്ട

രീതി

ഉൾപ്പടടയുള്ളവ്

വ്ോയ്പക്കോരന്

അനുമതി

നൽകിടക്കോണ്ടുള്ള കത്ത് മുഖോെിരം കമ്പനി അേിയിക്കുകയും, നിബന്ധനകളും
വ്യവ്സ്ഥകളും അംഗീകരിച്ച വ്ോയ്പക്കോരന്ടേ സമ്മതപപ്തം കമ്പനി ടേഭക്കോർഡിൽ
സൂക്ഷിക്കുന്നതുമോയിരിക്കും.
വ്ോയ്പോ

അനുമതി

കത്തും

മോതൃ ോഷ്യിഭലോ

വ്ോയ്പക്കോരനുമോയുള്ള

അടെങ്കിൽ

വ്ോയ്പക്കോരനു

എെോ

ആശയവ്ിനിമയങ്ങളും

മനസ്ിലോകുന്ന

ോഷ്യിഭലോ

ആയിരിക്കുന്നതോണ്.
വ്ോയ്പ

അനുമതി

നല്ുക ന്ന

സമയഭത്തോ

അടെങ്കിൽ

വ്ോയ്പ

വ്ിതരണം

ടചയ്ുന്ന

സമയഭത്തോ വ്ോയ്പക്കോരനു കമ്പനി വ്ോയ്പോ കരോേിന്ടേ പകർപ്പ് നൽകണം.
III. നിബന്ധനകളിലുാം വയവസ്ഥകളിലുമുള്ള മ റ്റങ്ങൾ ഉൾടെടരയുള്ള
വ യ്പ വിതരണാം
1.

വ്ോയ്പ തിരിച്ചടവ്ിൽ തോമസം ഉണ്ടോയോൽ പിഴഭയോടുകൂടിയ പലിശ കമ്പനി
ഈടോക്കുന്നതോണ് എന്ന് വ്ോയ്പ കരോേിൽ വ്യക്തമോയി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

2.

വ്ിതരണ ടഷ്ഡയൂൾ, പലിശ നിരക്കുകൾ, ഭസവ്ന നിരക്കുകൾ, പ്പീ-ഭപയ്ടമന്േ്
ചോർജുകൾ

എന്നിവ്യുൾടപ്പടടയുള്ള

നിബന്ധനകളിലും

വ്യവ്സ്ഥകളിലും

എടെങ്കിലും മോറ്റം വ്രുത്തിയോൽ കമ്പനി വ്ോയ്പക്കോരന് ഭനോട്ടീസ് നൽകും.
പലിശനിരക്കുകളിലും

ചോർജുകളിലുമുള്ള

മോറ്റങ്ങൾ

പിൽക്കോല

പ്പോബലയഭത്തോടട

മോപ്തമോയിരിക്കുടമന്നും

തദനുസരണമുള്ള

അനുഭയോജയ

ഞങ്ങൾ

വ്യവ്സ്ഥകൾ

ഉേപ്പോക്കും.

വ്ോയ്പ

കൂടി

കരോേിൽ

ഉൾടക്കോള്ളിക്കുന്നതോണ്.
3.

തിരിച്ചു

വ്ിളിക്കുന്നതിനുള്ള

തീരുമോനം/

പണമടവ്ു

തവരിതടപ്പടുത്തുക

അടെങ്കിൽ കരോേിന്ടേ കീഴിൽ ഉള്ള നിർവ്ഹണം എന്നിവ് വ്ോയ്പ കരോേിന്
അനുസരിച്ചോയിരിക്കും.
4.

വ്ോയ്പ

കരോേിൽ

ഒരു

തിരിടച്ചടുക്കൽ

വ്യവ്സ്ഥ

കൂടി

ഉൾടപട്ടിരിക്കും

അതുകൂടോടത വകവ്ശം വ്യ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭനോട്ടിസ് പിരീഡ് സംബന്ധിച്ച
വ്യവ്സ്ഥകൾ,
ജോമയവ്സ്ുത

ഭനോട്ടിസ്

വകവ്ശം

വ്സ്ുത വ്ിന്ടേ

പ
വ്ില്ന

പിരീഡ്

പരിതയജിക്കുന്നതിനുള്ള

വ്യ്ക്കുന്നതിനു
/

ഭലലത്തിനു

സോഹചരയങ്ങൾ,

മുഭന്നയുള്ള

മുൻപ്

വ്ോയ്പ

നടപടിപ്കമങ്ങൾ,
തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനു

വ്ോയ്പക്കോരന് ഒരു അവ്സോന അവ്സരം നല്ുക ന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യവ്സ്ഥകൾ,
വ്ോയ്പക്കോരന്

വ്ീടണ്ടടുക്കൽ

നടപടി

സവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള

നടപടികൾ

പ
കൂടോടത വ്സ്ുത വ്ിന്ടേ വ്ില്ന
/ ഭലലത്തിനുള്ള നടപടിപ്കമങ്ങൾ എന്നിവ്യും
കൂടി ഉൾടപ്പട്ടിരിക്കുന്നതോയിരിക്കും..
5.

നിയമപ്പകോരം

കമ്പനിക്ക്

കടക്കോരനിൽ

നിന്നും

ഈടോക്കി

കിട്ടുവ്ോനുള്ള

എടെങ്കിലും തുകകഭളോ അവ്കോശങ്ങഭളോ ഇെോത്തപക്ഷം കടക്കോരൻ മുഴുവ്ന്
തുകകളും

തിരിച്ചടയ്ക്കുകഭയോ

ടചയ്ുന്നിടത്ത്,

കമ്പനിക്ക്

വ്ിട്ടുനല്ുക ന്നതോയിരിക്കും.
തട്ടിക്കിഴിക്കലുകൾ,

അടെങ്കില്

കമ്പനി

അവ്

ഈടോക്കുകഭയോ

എെോ

ജോമയങ്ങളും

ജോമയത്തിഭേൽ

ഏടതങ്കിലും

നല്ിക യിട്ടുള്ള

അപ്പകോരം

അവ്കോശങ്ങൾ

,

ഉള്ളപക്ഷം

അവ്ഭശഷ്ിക്കുന്ന

ബോധയതകളുടട പൂർണവ്ിവ്രങ്ങളും ഇപ്പകോരം ഒരു നടപടി സവീകരിക്കുന്നതിനു
വ്ന്ന സോഹചരയവ്ും വ്ിവ്രിച്ച് കടക്കോരനു ഭനോട്ടിസ് നൽകുവ്ോൻ ഉള്ളതോയത്
കടങ്ങൾ തീരുന്നതു വ്ടര അടെങ്കിൽ തീർക്കുന്നത് വ്ടര ജോമയം തടഞ്ഞു
ടവ്യ്ക്കോവ്ുന്നതും ആണ്.
IV. രഹസയ ത്മകത
1.

ഉപഭ ോക്തോക്കളുടട അനുമതി ഇെോത്തിടഭത്തോളം അവ്രുടട വ്യക്തിപരമോയ
ഭരഖകൾ സവകോരയമോയും രഹസയമോയും ഞങ്ങൾ വകകോരയം ടചയ്ുന്നതോണ്.

2.

ഉപഭ ോക്തോക്കളുടട

അനുമതി

ഇെോത്തിടഭത്തോളം

തോടഴ

പേയുന്ന

അസോധോരണമോയ അവ്സ്ഥകൾ ഒഴിടക ഉള്ള മറ്റ് അവ്സങ്ങളിൽ ഇടപോടുകളുടട
വ്ിശദോംശങ്ങൾ ടവ്ളുടപ്പടുത്തുന്നതെ.


നിയമപ്പകോരഭമോ അടെങ്കിൽ

കോരയ നിർവ്ഹണ നിയമത്തിഭനോ ഭവ്ണ്ടി

വ്ിവ്രങ്ങൾ നൽഭകണ്ടി വ്രുഭമ്പോൾ



പ യോർത്ഥം വ്ിവ്രങ്ങൾ പരസയടപ്പടുഭത്തണ്ടതോയി വ്രുഭമ്പോൾ
ടപോതുജനതോല്ര



ബോങ്കുകൾക്ക് / സോമ്പത്തികസ്ഥോപനങ്ങൾക്ക് / ഞങ്ങളുടട സ്ഥോപനങ്ങൾക്ക്
അടെങ്കിൽ

പങ്കോളിത്തമുള്ള

സ്ഥോപനങ്ങൾഭക്കോ

ഭവ്ണ്ടി

വ്ിവ്രങ്ങൾ

നൽഭകണ്ടി വ്രുഭമ്പോൾ (ഉദോഹരണം : വ്ഞ്ചന തടയോ൯ ആവ്ശയം ഉള്ളഭപ്പോൾ)


വ്ിപണന

ആവ്ശയങ്ങൾക്കോയി

ഉപഭ ോക്തോക്കടളക്കുേിച്ചുള്ള

വ്ിവ്രങ്ങൾ

മറ്റോർക്കും നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഈ കോരണങ്ങൾ ഉപഭയോഗിക്കിെ.
V. ട
1.

തുവ യത്

വ്ോയ്പ

കരോേിൽ

അെോടത
(ഭനരടത്ത

കടം
കടം

നിർഭേശിച്ചിരിക്കുന്ന

വ്യവ്സ്ഥകൾക്കും

വ്ോങ്ങുന്നവ്രുടട

കോരയങ്ങളിൽ

വ്ോങ്ങിയ

ടവ്ളിടപ്പടുത്തോത്ത

ആൾ

സ്ഥോപനം

ഉപോധികൾക്കും
ഇടടപടുന്നതെ

പുതിയ

വ്ിവ്രങ്ങൾ

പ്ശദ്ധയിൽ ടപട്ടോൽ മോപ്തം സ്ഥോപനം പരിഭശോധിക്കുന്നതോണ്)
2.

കടക്കോരന്ടേ വ്ോയ്പ അക്കൗണ്ട് മോറ്റുന്നതിനുള്ള അഭപക്ഷ ല ിച്ചതിനു ഭശഷ്ം
സ്ഥോപനത്തിന്ടേ അനുവ്ോദഭമോ അടെങ്കിൽ എതിർഭപ്പോ, അഭപക്ഷ ല ിച്ച 21
ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ കടക്കോരടന അേിയിക്കുന്നതോണ്. അത്തരം മോറ്റം നിയമ
പ്പകോരവ്ും കരോർ അടിസ്ഥോനത്തിലും സുതോരയമോയിരിക്കും.

3.

വ്ോയ്പ

വ്ീടണ്ടടുക്കുന്ന

ശലയടപ്പടുതുന്നതെ.

കോരയത്തിൽ
അതോയത്

സ്ഥോപനം

നിരെരം

ഒരിക്കലും

അസമയത്ത്

ശലയടപ്പടുത്തുകഭയോ ഭദഭഹോപപ്ദവ്ം ടചയ്ുകഭയോ ഇെ.

ഇടപോടുകോടര
ഇടപോടുകോടര

കൂരുതൽ സഹ യങ്ങൾ
ര തികൾ
എടെങ്കിലും

നിഭവ്ദനം

/ പരോതി

ഉടണ്ടങ്കിൽ, അഭപക്ഷകൻ

/

വ്ോയ്പക്കോരൻ

ബന്ധടപ്പട്ട ശോഖോ അധികൃതടര ഭരഖോമൂലം അേിയിക്കണം. പരോതി സവീകരിച്ച
ഉടൻ തടന്ന ബന്ധടപ്പട്ട ശോഖോ ഉഭദയോഗസ്ഥർ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനോവ്ശയമോയ
നടപടികൾ സവീകരിക്കന്നതോയിരിക്കും..
ര തി

രിഹ ര സാംവിധ നാം

ഉത്പന്നങ്ങളുമോയും
സംബന്ധിച്ചുള്ള

ഭസവ്നങ്ങളുമോയും

മുഴുവ്ൻ

ബന്ധടപ്പട്ട

വ്ിശദോംശങ്ങളും

സവീകരിച്ച

എെോ

തർക്കങ്ങളും

തീയതി

മുതൽ

30

ദിവ്സത്തിനകം അവ് ഭകൾക്കുകയും തീർപ്പോക്കുകയും ടചയ്ും.
തോടഴപ്പേയുന്ന പരോതി പരിഹോര സംവ്ിധോനം സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്നു.
തീരുമോന നില

പരിഹോര നില

പ്ബോഞ്ച് നില

ഭസോണൽ ഓഫീസ് നില

ഭസോണൽ ഓഫീസ് നില

പരോതി പരിഹോര ഓഫീസർ

പരോതി പരിഹോരം - ബന്ധടപ്പടോനുള്ള വ്ിവ്രങ്ങൾ
പരോതികളുടട

കോരയത്തിൽ

നിങ്ങൾക്ക്

പരോതി

പരിഹോര

ഉഭദയോഗസ്ഥടന

ബന്ധടപ്പടോം, തോടഴപ്പേയുന്ന ഏടതങ്കിലും മോർഗത്തിലൂടട ഞങ്ങടള ബന്ധടപ്പടുക:
ര തിയുടരപ
ര തി

ര്-

രിഹ ര ഉപ്യ ഗസ്ഥന്ടറ പ

ര് : മിസ്റ്റർ ര പേഷ് മപഹരവരി

ടമയിൽ: rajesh.maheshwari@stfc.in
തോടഴപേയുന്ന വ്ിലോസത്തിൽ ഞങ്ങളുടട ഓഫീസിഭലക്ക് ഒരു ഭരഖോമൂലമുള്ള
ആശയ വ്ിനിമയം നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കോം:
ര തി

രിഹ ര ഉപ്യ ഗസ്ഥർ

ശ്രീറ ാം ശ്ര ൻസ്പ

ർട്ട് ഫിന ൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്

പക ർെപററ്റ് ഓഫീസ്, പവ ക്ഹ ർട്ട് രപവർസ്,

3rd പല ർ, ടവസ്റ്റ് വിങ് G -പല ക് ,
ബ ശ്ര കുർള പക ാംപ്ലക്,് സ ബ ശ്ര (ഈസ്റ്റ്),
മുാംബബ 400 051
പഫ ൺ: +91 22 40959595

കമ്പനിയുടട

പരോതിപരിഹോര

ഉഭദയോഗസ്ഥന്ടേ

വ്ോയ്പക്കോരനു

തീരുമോനത്തിൽ

തൃപ്ിത യിടെങ്കിൽ തോടഴപേയുന്ന വ്ിലോസത്തിൽ ആർ ബി ഐയുടട ഭമൽഭനോട്ട
വ്ി ോഗത്തിന്ടേ (ബോങ്കിതര ധനകോരയ സ്ഥോപനത്തിന്ടേ) േീജിയണൽ ഓഫീസേുടട
ചുമതലയുള്ള ഓഫീസടേ സമീപിക്കോവ്ുന്നതോണ് :
്ി േനറൽ മ പനേർ
ബ ങ്കിതര ധനക രയ സ്ഥ

നങ്ങളുടര പമൽപന ട്ട വിഭ ഗാം
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ഉചിതമോയ

നടപടി

പ്കമങ്ങളുടട

അനുവ്ർത്തന

ആനുകോലിക

അവ്ഭലോകനത്തിന്ടേ ഭപ്കോഡികരിച്ച ഒരു േിഭപ്പോർട്ടും മോഭനജ്ടമന്േിന്ടേ വ്ിവ്ിധ
തലങ്ങളിലുള്ള പരോതിപരിഹോര സംവ്ിധോനത്തിന്ടേ പ്പവ്ർത്തനവ്ും
ട ഭബോർഡിന്
ഇടഭവ്ളകളിൽ ഡയേക്ർ

നിശ്ചിത

/ കമ്മറ്റിക്ക് അതിൽ നിർഭദശിക്കടപ്പടുന്ന

പ്പകോരം സമർപ്പിക്കോം.
അഭിശ്

യങ്ങളുാം നിർപ്രങ്ങളുാം

ഞങ്ങളുടട

ഭസവ്നങ്ങൾ

ഭസവ്നടത്തക്കുേിച്ചുള്ള

ടമച്ചടപ്പടുത്തോൻ

സഹോയിക്കുന്നതിന്

ഫീഡ്ബോക്കുകൾ

നൽകുവ്ോൻ

ഞങ്ങളുടട
ഞങ്ങളുടട

ഉപഭ ോക്തോക്കഭളോടു അ യർത്ഥിക്കുന്നു.
പമ ണിറ്ററിാംഗ്
നടപടി പ്കമങ്ങൾ പോലിക്കുന്നത് ഉേപ്പോക്കോൻ ഞങ്ങൾക്കു ഒരു പരോതിപരിഹോര
ഓഫീസർ ഉണ്ട്.
ഞങ്ങളുടട ഇന്ടേർണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടപടികൾ ഞങ്ങൾ ഉചിതമോയ നടപടി
പ്കമങ്ങൾ പോലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് ഉേപ്പു വ്രുത്തുന്നു.
പരോതി പരിഹോര സംവ്ിധോനം ഉൾപ്പടടയുള്ള ഉചിതമോയ നടപടി പ്കമങ്ങളുടട
അനുവ്ർത്തന അവ്ഭലോകനം മോഭനജ്ടമന്േ് പതിവ്ോയി നടത്തുകയും ഏഭകോപിത
ട ഭബോർഡിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ടചയ്ുന്നു.
േിഭപ്പോർട്ട് സമയോസമയങ്ങളിൽ ഡയേക്ർ
പക ഡ് സാംബന്ധിച്ചുള്ള കൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ
ഉചിതമോയ നടപടി പ്കമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടട ടവ്ബ്വസറ്റിലും കൂടോടത പകർപ്പുകൾ
അ യർത്ഥന പ്പകോരവ്ും ല യമോകും.

