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ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਿਰਕਾਰਡ (ਬਦਲੋ ਇਿਤਹਾਸ - ਬਣਾਇਆ/ਸਮੀਿਖਆ)

ਸੰਸਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਿਤਹਾਸ

ਨਾਮ (ਦੁਆਰਾ) ਤਾਰੀਖ਼ ਵਰਣਨ
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ /
ਿਟੱਪਣੀਆਂ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਵਾਲਾ

1.0 ਬਣਾਇਆ - 16.05.2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਨੀਤੀ ਦੇ

RBI/DNBR/2016-17/45
ਮਾਸਟਰ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ DNBR।
ਪੀ.ਡੀ. 008/03.10.119/2016- 
17

2.0 ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ - 24.06.2020
(ਫੱਟੀ
ਮੀਿਟੰਗ)

ਸਾਲਾਨਾ
ਸਮੀਿਖਆ

-

3.0 ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ - 11.06.2021 ਸਾਲਾਨਾ
ਸਮੀਿਖਆ

-

4.0 ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ 11.02.2022 ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ
ਬਦਲੋ

ਰੈਫ.
ਨੰ.S873/13.01.001/2021- 
22

ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਡੀ. ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.

5.0 ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ 08.08.2022 ਸਾਲਾਨਾ
ਸਮੀਿਖਆ

-

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਿਤਹਾਸ (ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ)

ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਮ ਸਮੀਿਖਆ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਰੀਖ਼
1.0 ਫੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਈ 2019
2.0 ਫੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੂਨ 2020
3.0 ਫੱਟੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜੂਨ 2021
4.0 ਫੱਟੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਰਵਰੀ 2022

5.0 RMC ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਗਸਤ 2022
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1. ਿਪਛੋਕੜ:

ਐਂਿਬਟ ਿਫਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦAFPL'/'ਦ ਕੰਪਨੀ') ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ 
ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਸਸਟਿਮਕ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਵੀਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (“NBFC-NDSI”) ਨੂੰ ਹੋਲਿਡੰਗ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 01 
ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ "ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਗੈਰ-ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਿਕੰਗ 
ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਐਂਿਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ 'ਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਨਰਪੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਿਭਆਸਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ - ਗੈਰ-ਬੈਂਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀ - ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 
ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ (ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼, 2016 ("ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼") ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
NBFCs ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਕਤ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ।

ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਰਤੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੰਪਨੀ 
ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ (ਕੋਡ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

2. ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:

ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼-

a) ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ, ਿਨਰਪੱਖ 
ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ;

b) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ;

c) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

d) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ;

e) ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਿਜੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਿਚਤ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
f) ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

3. ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਲਾਗੂਤਾ:

I. ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ:
a) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰਤ੍ਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਿਵਆਪਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ
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ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।

b) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਹੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ 
NBFCs ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ 
ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ।

c) ਕੰਪਨੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਸੀਦ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

d) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ / ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

II. ਲੋਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਨਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਂ-

a) ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਨੀਤੀ/ਈਜ਼ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।

b) ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/
ਸੁਆਗਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ MITC (ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇਗੀ। ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 
ਿਵਧੀ।

c) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਰਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

d) ਕੰਪਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਸੁਆਗਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਿਵਆਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ।

e) ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ 
ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

III. ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰਡ-

a) ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ / ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਵੰਡ ਅਨੁਸੂਚੀ, 
ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਖਰਿਚਆਂ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਿਚਆਂ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨੋਿਟਸ 
ਦੇਵੇਗੀ। ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ 
ਸ਼ਰਤ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

b) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ / ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਹੋਵੇਗਾ।

c) ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ 
ਸੈਟ ਆਫ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ/ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

IV. ਪੋਸਟ ਵੰਡ ਿਨਗਰਾਨੀ-

a) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ/ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 
ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
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b) ਕੰਪਨੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।

c) ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 
ਪਏ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਟ ਆਫ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 
ਰਿਹੰਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਪਨੀ 
ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ/ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

d) ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਿਵਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ/ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ 
ਿਡਫਾਲਟਸ ਤੋਂ ਿਵਆਜ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਸਿਹਯੋਗੀ/ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ/ies ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ।

V. ਿਡਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ-

ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਿਡਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਿਸੰਗ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ 
ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

a) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਲੱਗੇ ਿਡਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ।

b) ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਿਡਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਿਜਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

c) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

d) ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗੇ ਿਡਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।
e) ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

VI. ਆਮ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ-

a) ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

b) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਿਹਮਤੀ ਜਾਂ 
ਹੋਰ (ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼), ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਅਿਜਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।

c) ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ 
ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਿਦ।

d) ਕੰਪਨੀ ਿਲੰਗ, ਜਾਤੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ,
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ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਿਦ।

e) ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਇਸਦਾ ਸਟਾਫ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੈ।

f) ਕੰਪਨੀ ਸਿਹ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰਾਂ (ਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕੀਤੇ ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ ਿਮਆਦੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ 'ਤੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ/ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।

VII. ਗੁਪਤਤਾ-

a) ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇਗੀ।

b) ਕੰਪਨੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 
ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
- ਕਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਜਵੇਂ CIBIL ਆਿਦ, RBI 

ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ 
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 
ਟ੍ਿਰਿਬਊਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾ।

- ਗਾਹਕ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ)।
- ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਡਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

VIII. ਿਵਆਜ ਦਰ-

a) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 
ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।

b) ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਿਲਤ 
ਿਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਗਾਹਕ / ਸੌਦੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਰਗੇ ਿਵਆਪਕ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

c) ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਸੁਆਗਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ MITC ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ 
ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

d) ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. DNBS.204/CGM (ASR)-2009 ਿਮਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ NBFCs ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਜ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਿਜਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਿਦ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਵਸੂਲੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਵਆਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

IX. ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ-

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 
ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਿਵਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ
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ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ/ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਦੇ 
ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਖੁਲਾਸੇ:

'ਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ.ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ', ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਤੇ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸਾਿਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 
ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

5. ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਧ:

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ/ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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