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െഫയർ ്രപാക്ടീസ് േകാഡ്
ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (“ആർ.ബി.ഐ. ”) ൽ െറജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ട�ള്ള ഒരു
ബാങ്കിംഗ്-ഇതര ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായ നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ്
ലിമിറ്റഡ് (“എൻ.എഫ്.പി.എൽ. അഥവാ കമ്പനി”), നിലവിൽ അതിൻെറ
ഉപേഭാക്താക്കൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ വ�ക്തിഗത വായ്പയും ഡിജിറ്റൽ ഭവന
വായ്പകള�ം ്രപദാനം െചയ്യ�ന്ന ബിസിനസ്സിലാണ്.
എൻ.എഫ്.പി.എൽ. ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (“ആർ.ബി.ഐ.”) 2015 ജൂൈല
1 തീയതിയിെല മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ - െഫയർ ്രപാക്ടീസസ് േകാഡ്
(“സർക്കുലർ”) ആവശ�െപ്പടുന്നത് ്രപകാരം ഈ െഫയർ ്രപാക്ടീസസ് േകാഡ്
(“േകാഡ്” അഥവാ “എഫ്.പി.സി.”) രൂപെപ്പടുത്തുകയും അവലംബിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ െഫയർ ്രപാക്ടീസസ് േകാഡ് കമ്പനി ഓഫർ
െചയ്യ�ന്ന (നിലവിൽ ഓഫർ െചയ്യ�ന്ന അെല�ങ്കിൽ ഒരു ഭാവി തീയതിയിൽ
അവതരിപ്പിേച്ചക്കാവുന്ന) ഉല്പന്നങ്ങള�െടയും േസവനങ്ങള�െടയും എല�ാ
കാറ്റഗറികൾക്കും ബാധകമാണ്. ഈ േകാഡ് േബാേറാവർമാരുെമാത്തുള്ള
അതിൻെറ ബിസിനസ്സിൽ ന�ായമായ ഇടെപടലിനും സുതാര�തയ്ക്കുമുള്ള
കമ്പനിയുെട ്രപതിബദ്ധത ഉറപ്പ് നല്കുന്നു.
ഉേദ്ദശ�ം
ഈ
േകാഡ്
രൂപെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
കമ്പനിക്ക്
അതിൻെറ
ഉപേഭാക്താക്കേളാടുള്ള ചുവെടപറയുന്ന സു്രപധാന ്രപതിബദ്ധതകള�െട
ഉേദ്ദശ�െേത്താെടയാണ്.
●

●
●

●
●

അടിസ്ഥാന
മാനദണ്ഡങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ച�െകാണ്ട്
േബാേറാവർമാരുെമാത്ത്
ഇടെപടുന്നതിൽ
ധാർമ്മികവും
ന�ായവുമായുള്ള നടപടി്രകമങ്ങൾ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക;
േബാറവർക്കും
കമ്പനിയ്ക്കും
ഇടയിൽ
ന�ായവും
ആദരേവാടുകൂടിയതുമായ ബന്ധം േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക;
കമ്പനി ഓഫർ െചയ്യ�ന്ന വായ്പാ ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് സർക്കുലറിനും
േകാഡിനും
കീഴിലുള്ള
ആവശ�കതകള�ം
മാനദണ്ഡങ്ങള�ം
പാലിക്കുക;
ഉപേഭാക്താക്കള�െട
പരാതികൾ
പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള
െമക്കാനിസങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുത്തുക; കൂടാെത
കമ്പനിയുെട
വായ്പാ
ഉത്പന്നങ്ങൾ
ബാധകമായ
ഇന്ത�ൻ
നിയമങ്ങള�ം ചട്ടങ്ങള�ം അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക;

്രപതിബദ്ധതകൾ
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.,
ധനകാര�
േസവന
േമഖലയിൽ
നിലനില്ക്കുന്ന
മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പാലിക്കുന്നതിനായി,
സത�സന്ധതയുെടയും
സുതാര�തയുെടയും ധാർമ്മിക തത�ങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി, എല�ാ
ഇടപാടുകളിലും ന�ായമായും നീതിയുക്തമായും ്രപവർത്തിച്ച് േകാഡ്
അനുവർത്തിക്കുന്നതാണ്.
എൻ.എഫ്.പി.എൽ. വായ്പാ ഉത്പന്നങ്ങള�ം അതുേപാെലതെന്ന േസവന
ചാർജുകള�ം, പലിശ നിരക്കും, അേപക്ഷിക്കുന്നതിൻെറ രീതി എന്നിവ

ഉൾെപ്പെടയുള്ള
അതിൻെറ
നിബന്ധനകള�ം
വ�വസ്ഥകള�ം
മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നതിനായി, അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില�ാത്തതായ വ�ക്തമായ
വിവരം േബാേറാവർമാർക്ക് നല്കുന്നതാണ്.
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
ഉപേഭാക്താക്കള�െട
എല�ാ
വ�ക്തിപരമായ
വിവരങ്ങള�ം
സ�കാര�മായും
രഹസ�ാത്മകമായും
ൈകകാര�ം
െചയ്യ�ന്നതും, ഒരു വിവരങ്ങള�ം (എ) െറഗുേലറ്റർമാർ അെല�ങ്കിൽ െ്രകഡിറ്റ്
ഇൻഫർേമഷൻ
ബ�ൂേറാകൾ
ഉൾെപ്പെടയുള്ള
ഏെതങ്കിലും
നിയമ
അെല�ങ്കിൽ സർക്കാർ അധികൃതർ ആവശ�െപ്പടുകേയാ; അെല�ങ്കിൽ (ബി)
അത്തരം വ�ക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഉപേഭാക്താവ്
സമ്മതിക്കുകേയാ
െചയ്താലല�ാെത,
മൂന്നാം
കക്ഷികൾക്ക്
െവളിെപ്പടുത്താതിരിക്കുന്നതുമാണ്.
എൻ.എഫ്.പി.എൽ. േകാഡ് കമ്പനിയുെട െവബ്ൈസറ്റിൽ ലഭ�മാക്കുന്നതും,
അഭ�ർത്ഥനയുെട േമൽ അതിൻെറ ഒരു പകർപ്പ് ഉപേഭാക്താക്കൾക്ക്
്രപദാനം െചയ്യ�ന്നതുമാണ്. കമ്പനി അതിൻെറ ഉപേഭാക്താക്കൾെക്കതിെര
വർഗ്ഗം, ജാതി, ലിംഗപദവി, ൈവവാഹിക അവസ്ഥ, മതം അെല�ങ്കിൽ
ഭിന്നേശഷിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിേവചനം കാട്ട�ന്നതല�.
ബാധകമാകൽ
േകാഡ് കമ്പനിയുെട എല�ാ ജീവനക്കാർക്കും, അതിൻെറ ബിസിനസ്സിൻെറ
ഭാഗമായി കമ്പനിെയ ്രപതിനിധീകരിക്കാൻ അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട മറ്റ്
വ�ക്തികൾക്കും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.
വായ്പകൾക്കും അവയുെട േ്രപാസസ്സിംഗിനുമുള്ള ബാധകമാകൽ
കമ്പനി
അതിൻെറ
േബാേറാവർമാെര
നവി
ആപ്പിലൂെട
അെല�ങ്കിൽ
ഡിജിറ്റൽ പങ്കാളികളിലൂെട അെല�ങ്കിൽ ഏജൻറുമാരിലൂെട അെല�ങ്കിൽ
ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കു കീഴിൽ അനുവദിച്ചിട്ട�ള്ള അത്തരത്തിലുള്ള
മറ്റ്
മാതൃകകളിലൂെട
േസാഴ്സ്
െചയ്യ�ന്നതാണ്.
എല�ാ
വായ്പാ
അേപക്ഷകള�ം
നവി
ആപ്പിലൂെട
അെല�ങ്കിൽ
ഭൗതിക
വായ്പാ
അേപക്ഷകളിലൂെട അെല�ങ്കിൽ ബാധകമായ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായ
അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട കമ്പനി സ�ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
കമ്പനി ചുവെടപറയുന്ന കാര�ങ്ങൾ ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്:
a) േബാേറാവർക്കുള്ള
എല�ാ
ആശയവിനിമയങ്ങള�ം
്രപാേദശിക
ഭാഷയിേലാ
േബാേറാവർക്കു
മനസ്സിലാകുന്ന
ഒരു
ഭാഷയിേലാ
ആയിരിക്കണം.
b) വായ്പാ
അേപക്ഷയിൽ
േബാേറാവറുെട
താല്പര�ങ്ങെള
ബാധിക്കുന്ന ആവശ�മായ വിവരങ്ങൾ (അതായത്, ബാധകമായ
പലിശ
നിരക്ക്,
ഫീസ്/ചാർജുകൾ,
ഏെതങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ,
്രപീേപയ്െമൻറ്
ഓപ്ഷനുകള�ം
മറ്റ�
ചാർജുകള�ം,
ഏെതങ്കിലും
ഉെണ്ടങ്കിൽ) ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വായ്പാ അേപക്ഷാ േഫാമിൽ
വായ്പാ അേപക്ഷേയാെടാപ്പം സമർപ്പിേക്കണ്ടത് ആവശ�മായിട്ട�ള്ള
്രപമാണങ്ങൾ ഏെതല�ാെമന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

c) എല�ാ
വായ്പാ
അേപക്ഷകൾക്കും,
വായ്പാ
അേപക്ഷ
എ്രത
കാലത്തിനുള്ളിൽ
തീർപ്പാക്കുെമന്ന
സമയപരിധി
സൂചിപ്പിച്ച�െകാണ്ടുള്ള ഒരു ൈകപ്പറ്റ് രസീത് നല്കുന്നു എന്ന് കമ്പനി
ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.
d) വായ്പാ അേപക്ഷ േ്രപാസസ്സ് െചയ്യ�ന്നതിന് ആവശ�മായ എല�ാ
വിവരങ്ങള�ം
അേപക്ഷയുെട
സമയത്ത്
കമ്പനിക്ക്
സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. കമ്പനിക്ക് എെന്തങ്കിലും അധിക വിവരങ്ങൾ
ആവശ�മാെണങ്കിൽ,
ഉപേഭാക്താവിെന
ബന്ധെപ്പടുന്നതിനുള്ള
അവകാശം കമ്പനിയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
e) എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
വായ്പ
അനുവദിക്കലിെനയും
അതിൻെറ
നിബന്ധനകെളയും
വ�വസ്ഥകെളയും
കുറിച്ച്
ഉപേഭാക്താവിെന
അറിയിേക്കണ്ടതും, േബാേറാവർ ഈ നിബന്ധനകള�ം വ�വസ്ഥകള�ം
അംഗീകരിച്ച� എന്നതിനുള്ള േരഖ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതുമാണ്.
f) എൻ.പി.എഫ്.എൽ., ഒന്നുകിൽ േബാേറാവറിൽ നിന്ന് അെല�ങ്കിൽ ഒരു
ബാങ്ക്/ധനകാര� സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വായ്പാ അക്കൗണ്ട്
്രടാൻസ്ഫർ െചയ്യ�ന്നതിനുള്ള അഭ�ർത്ഥനകൾ, സാധാരണ ഗതിയിൽ,
അതിൻെറ വിേവചനം അനുസരിച്ച് േ്രപാസസ്സ് െചേയ്യണ്ടതാണ്.
എൻ.പി.എഫ്.എൽ.
അഭ�ർത്ഥന
ൈകപ്പറ്റിയത്
മുതൽ
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ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, സമ്മതത്തിൻെറ അെല�ങ്കിൽ നിരസിക്കലിൻെറ
തീരുമാനം അറിയിേക്കണ്ടതാണ്.
g) വിതരണ സമയ്രകമം, പലിശ നിരക്ക്, േസവന ചാർജുകൾ അെല�ങ്കിൽ
മേറ്റെതങ്കിലും ചാർജുകൾ എന്നിവ ഉൾെപ്പെട ഏത് നിബന്ധനകളിലും
വ�വസ്ഥകളിലും
വ�ത�ാസം
വരുത്തുന്നതിനുള്ള
തീരുമാനം
എടുക്കുന്നതിനു
മുമ്പ്,
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
വായ്പാ
കരാർ
അനുസരിച്ച�ള്ള
േനാട്ടീസ്
േബാേറാവർമാർക്ക്
നല്േകണ്ടതാണ്.
മുകളിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ചാർജുകളിെല
ഏത്
മാറ്റങ്ങള�ം
കമ്പനിയുെട
ശാഖകളിലും
അതു
േപാെല
തെന്ന
കമ്പനിയുെട
െവബ്ൈസറ്റിലും ലഭ�മാേക്കണ്ടതാണ്.
വായ്പാ അൈ്രപസലും നിബന്ധനകള�ം/വ�വസ്ഥകള�ം
വായ്പാ
അേപക്ഷകൾ
കമ്പനി
്രപ്രകിയയ്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കും.

പിന്തുടരുന്ന

െ്രകഡിറ്റ്

അൈ്രപസൽ

a. വായ്പയുെട
സു്രപധാന
നിബന്ധനകൾ,
അതായത്,
പലിശ
നിരക്കുകൾ, കാലാവധി, അനുവദിച്ച വായ്പാ തുക, േബാേറാവർക്ക്
ബാധകമായിട്ട�ള്ള അനുവൈലസ്ഡ് പലിശ നിരക്ക്, േ്രപാസസ്സിംഗ്
ഫീസ്,
വായ്പാ
കാലാവധി,
അടയ്േക്കണ്ട
ഇേക�റ്റഡ്
മന്ത�ി
ഇൻസ്റ്റാൾെമൻറ്
(ഇ.എം.ഐ.),
ബാധകമായ
മറ്റ്
ഫീസുകള�ം
ചാർജുകള�ം, ബാധകമായിരിക്കുന്ന ്രപകാരമുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ
എന്നിവ
്രപാേദശിക
ഭാഷയിൽ
അെല�ങ്കിൽ
േബാേറാവർക്ക്
മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ വായ്പയ്ക്കുള്ള ഓഫർ നടത്തുേമ്പാൾ
േബാേറാവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
b. എൻ.പി.എഫ്.എൽ. ്രപീേപയ്െമൻറ് െപനാൽറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു
പുറേമ, പിഴ പലിശ / ലിക�ിേഡറ്റഡ് ഡാേമജസ് / തവണ തുക
അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച്ച വരുത്തുകേയാ ൈവകി അടയ്ക്കുകേയാ

െചയ്താലുള്ള അധിക പലിശ എന്നിവ വായ്പാ/
കരാറിൽ 'േബാൾഡ്' ആയി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

െഫസിലിറ്റി

c. വായ്പാ
വിതരണ
്രപ്രകിയ
വായ്പാ
കരാറിൽ
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് േപാെലയുള്ള അത്തരം നിബന്ധനകള�െടയും
വ�വസ്ഥകള�െടയും അംഗീകരിക്കൽ ൈകപ്പറ്റ�ന്ന മുറയ്ക്ക് തുടക്കം
കുറിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷകൻെറ സമ്മതം എൻ.പി.എഫ്.എൽ.
ൈകവശം വയ്േക്കണ്ടതും ഡിജിറ്റലായി / ഭൗതികമായി അതിൻെറ
േരഖകളിൽ പരിപാലിേക്കണ്ടതുമാണ്.
d. വായ്പാ കരാറിൻെറ ഒരു പകർപ്പ് വായ്പാ വിതരണത്തിൻെറ
സമയത്ത്
എല�ാ
േബാേറാവർമാർക്കും
നല്േകണ്ടതും
ആയത്
ൈകപ്പറ്റിയതിൻെറ
ഒരു
രസീത്
ഡിജിറ്റലായി
/
ഭൗതികമായി
അതിൻെറ േരഖകളിൽ പരിപാലിേക്കണ്ടതുമാണ്.
നിബന്ധനകളിെലയും വ�വസ്ഥകളിെലയും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട വായ്പകള�െട
വിതരണം
a. എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
വിതരണ
സമയ്രകമം,
പലിശ
നിരക്കുകൾ,
േസവന ചാർജുകൾ, ്രപീേപയ്െമൻറ് ചാർജുകൾ മുതലായവയിൽ
ഉൾെപ്പെട നിബന്ധനകളിലും വ�വസ്ഥകളിലുമുള്ള ഏത് മാറ്റവും
്രപാേദശിക ഭാഷയിൽ അെല�ങ്കിൽ േബാേറാവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു
ഭാഷയിൽ േബാേറാവർക്ക് അറിയിപ്പ് നല്േകണ്ടതാണ്.
b. പലിശ നിരക്കുകളിെലയും ചാർജുകളിെലയും മാറ്റങ്ങൾ പില്ക്കാല
്രപാബല�േത്താെട
മാ്രതേമ
നടപ്പാക്കുകയുള്ള�
എന്ന്
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.
ഇതുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട
അനുേയാജ�മായ
ഒരു
വ�വസ്ഥ
വായ്പാ
കരാറിൽ
ഉൾേച്ചർത്തിട്ട�ണ്ട്.
c. കരാറിനു കീഴിലുള്ള േപയ്െമൻറ് അെല�ങ്കിൽ ്രപകടനം റീേക്കാൾ
െചയ്യ�ന്നതിന് / ആക്കം കൂട്ട�ന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുെട തീരുമാനം
വായ്പാ
കരാറിൻെറ
നിബന്ധനകൾക്കും
വ�വസ്ഥൾക്കും
അനുസൃതമായിരിക്കുകയും
ആയത്
േബാേറാവർ
സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയും േവണം.
d. വായ്പയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട
എല�ാ
ഈടുകള�ം,
വായ്പകള�െട
പൂർണ്ണവും അന്തിമവുമായ േപയ്െമൻറ് ൈകപ്പറ്റ�ന്ന മുറയ്ക്ക്,
നിയമപരമായ ഏെതങ്കിലും അവകാശത്തിന് അെല�ങ്കിൽ ലീനിനും,
േബാേറാവർെക്കതിെര
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.ന്
ഉണ്ടാേയക്കാവുന്ന
മേറ്റെതങ്കിലും
െ�യിമിനുള്ള
െസറ്റ്-ഓഫിനും
വിേധയമായി
വിട്ട�നല്കുന്നതാണ്.
െസറ്റ്-ഓഫിനുളള
അത്തരത്തിലുള്ള
ഒരു
അവകാശം
്രപേയാഗിേക്കണ്ടതാെണങ്കിൽ,
േശഷിക്കുന്ന
െ�യിമുകെളയും,
്രപസക്തമായ
െ�യിം
തീർപ്പാക്കുന്നത്
വെര/
അടച്ച�തീർക്കുന്നത് വെര ഈടുകൾ ൈകവശം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.ന്
അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്
ഏത്
വ�വസ്ഥകൾക്കു കീഴിലാണ് എന്നതിെനയും കുറിച്ച് േബാേറാവർക്ക്
സത�രമായ അറിയിപ്പ് നല്േകണ്ടതാണ്.

െപാതുവായ വ�വസ്ഥകൾ
വായ്പാ
കരാറിൻെറ
നിബന്ധനകളിലും
വ�വസ്ഥകളിലും
വ�ക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന
ഉേദ്ദശ�ങ്ങൾക്കായല�ാെത
േബാേറാവറുെട
കാര�ങ്ങളിൽ
ൈകകടത്തുന്നതിൽ
നിന്ന്
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
വിട്ട�നില്േക്കണ്ടതാണ്
(േബാേറാവർ
മുമ്പ്
െവളിെപ്പടുത്താതിരുന്ന
വിവരങ്ങൾ ്രശദ്ധയിൽ െപട്ടാെലാഴിെക).
വായ്പകള�െട
റിക്കവറിയുെട
കാര�ത്തിൽ,
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
്രപതിനിധികൾ/കളക്ഷൻ
ഏജൻറുമാർ
അന�ായമായ
േ�ശിപ്പിക്കലിന്
മുതിരാൻ
പാടില�,
അതായത്
അസമയങ്ങളിൽ
േബാേറാവെറ
ശല�െപ്പടുത്തുക,
വായ്പകള�െട
റിക്കവറിക്കായി
േപശീബലം
്രപേയാഗിക്കുക
എന്നിങ്ങെനയുള്ള
കാര�ങ്ങൾ
െചയ്യരുത്.
തങ്ങള�െട
ജീവനക്കാരുെട ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉപേഭാക്താക്കേളാട് പരുഷമായ െപരുമാറ്റം
ഉണ്ടാകുന്നില�
എന്ന്
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
ഉറപ്പാേക്കണ്ടതും,
ഈ
ലക്ഷ�ത്തിനായി
ഉപേഭാക്താക്കേളാട്
ഉചിതമായ
രീതിയിൽ
െപരുമാറുന്നതിനുള്ള പര�ാപ്തമായ പരിശീനലനം നല്േകണ്ടതുമാണ്.
ഉത്പന്നങ്ങള�ം വായ്പാ സൗകര�ങ്ങൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ള സൗകര�ങ്ങള�ം
അനുവദിക്കുന്ന
കാര�ത്തിൽ,
ശാരീരികമായി/കാഴ്ച്ചേശഷിപരമായി
ഭിന്നേശഷിയുള്ള
അേപക്ഷകേരാട്,
അവരുെട
ഭിന്നേശഷിയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാെതാരു വിേവചനവും പാടില�.
'േ�ാട്ടിംഗ്
േററ്റ്
കാലാവധി
വായ്പകളിേന്മലുള്ള
േഫാർേ�ാഷർ
ചാർജുകള�െട/ ്രപീേപയ്െമൻറ് പിഴയുെട ചുമത്തൽ' സംബന്ധിച്ച 2019
ഓഗസ്റ്റ് 02 തീയതിയിെല RBI/2019-20/30 DNBR (PD) CC.No.101/03.10.001/201920 ്രപകാരം ആർ.ബി.ഐ. പുറത്തിറക്കിയ സ്പഷ്ടീകരണം അനുസരിച്ച്,
സഹ-ബാദ്ധ�തക്കാരൻ(ർ)
ഉള്ളേതാ
ഇല�ാത്തേതാ
ആയ
വ�ക്തിഗത
േബാറവർക്കുള്ള
ബിസിനസ്സ്
അല�ാെതയുള്ള
ഉേദ്ദശ�ങ്ങൾക്കായിട്ടല�ാെത
അനുവദിച്ചിട്ട�ള്ള
േ�ാട്ടിംഗ്
േററ്റ്
കാലാവധി
വായ്പകളിേന്മൽ
എൻ.എഫ്.പി.എൽ. േഫാർേ�ാഷർ ചാർജുകൾ/ ്രപീേപയ്െമൻറ് പിഴകൾ
ചുമത്താൻ പാടില�.
ഡയറക്ടർ േബാർഡിൻെറ ഉത്തരവാദിത്തം
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.ൻെറ
ഡയറക്ടർ
േബാർഡ്
സംഘടയനയ്ക്കുള്ളിൽ
അനുേയാജ�മായ പരാതി പരിഹാരം സംവിധാനം സജ്ജമാക്കിയിട്ട�ണ്ട്. ഈ
സംവിധാനം െലൻഡിംഗ് സ്ഥാപനത്തിെല ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെട തീരുമാനങ്ങളിൽ
നിന്നുരുത്തിരിയുന്ന എല�ാ തർക്കങ്ങൾക്കും െചവിെകാടുക്കുന്നു എന്നും
കുറഞ്ഞത് െതാട്ടടുത്ത ഉയർന്ന തലത്തിൽ തെന്ന തീർപ്പാക്കുന്നു എന്നും
ഉറപ്പാക്കുന്നു. മാേനജ്െമൻറിൻെറ വിവിധ തലങ്ങളിൽ െഫയർ ്രപാക്ടീസസ്
േകാഡിൻെറ അനുവർത്തനവും പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിൻെറ
്രപവർത്തനവും ഡയറക്ടർ േബാർഡ് കാലാകാലങ്ങളിൽ അവേലാകനം
െചയ്യ�ന്നതാണ്.
അത്തരം
അവേലാകനങ്ങള�െട
ഒരു
സം്രഗഹീത
റിേപ്പാർട്ട്
ഓഡിറ്റ്
കമ്മിറ്റിക്കും േബാർഡിനും ്രകമമായ ഇടേവളകളിൽ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

പരാതി പരിഹാരം
എൻ.പി.എഫ്.എൽ. ചുവെടപറയുന്ന വിവരങ്ങൾ, ഉപേഭാക്താക്കള�െട
്രപേയാജനത്തിനായി,
തങ്ങള�െട
ശാഖകളിൽ/
ബിസിനസ്സ്
നടത്തുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽ ്രപാമുഖ�ം നല്കി ്രപദർശിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്:
a. കമ്പനിക്ക്
എതിെരയുള്ള
പരാതികള�െട
പരിഹാരത്തിനായി
െപാതുജനങ്ങൾക്ക്
സമീപിക്കാനാവുന്ന
പരാതി
പരിഹാര
ഓഫീസറുെട
േപരും
സമ്പർക്ക
വിവരങ്ങള�ം
(െടലിേഫാൺ
/
െമാൈബൽ നമ്പറുകള�ം അതുേപാെല തെന്ന ഇെമയിൽ വിലാസവും).
b. പരാതി
/
തർക്കം
ഒരു
മാസം
കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ
പരിഹരിച്ചിെല�ങ്കിൽ,
ഉപേഭാക്താവിന്,
എൻ.ബി.എഫ്.സി.യുെട
െറജിേസ്റ്റർഡ് ഓഫീസ് ആരുെട അധികാര പരിധിക്കു കീഴിലാേണാ
വരുന്നത്,
അതിനനുസൃതമായി
ആർ.ബി.ഐ.യുെട
ഡി.എൻ.ബി.എസ്.ൻെറ റീജിയണൽ ഓഫീസിൻെറ ഓഫീസർ-ഇൻചാർജിന് (പൂർണ്ണ സമ്പർക്ക വിശദാംശങ്ങൾ) അപ്പീൽ നല്കാനാവും.
c. പരാതി പരിഹാര നയം.
കൂടാെത, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം വിശദമാക്കുന്ന ഉപേഭാക്തൃ
പരാതി നയം േകാഡിൻെറ അനുബന്ധം 1 ആയി േചർത്തിട്ട�ണ്ട്.
െഫയർ ്രപാക്ടീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം െചയ്യ�ന്ന ഭാഷയും രീതിയും
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
േബാേറാവർമാരുമായി
അഭികാമ�മായും
േബാേറാവർക്ക്
മനസ്സിലാകുന്ന
അെല�ങ്കിൽ
്രപാേദശിക
ഭാഷയിൽ
ആശയവിനിമയം നടേത്തണ്ടതാണ്. േകാഡി കമ്പനിയുെട െവബ്ൈസറ്റിൽ
വ�ത�സ്ത ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാേക്കണ്ടതാണ്.
പലിശ നിരക്ക് നയം
പലിശ
നിരക്കും,
റിസ്ക്കിൻെറ
്രഗേഡഷനുകൾക്കുള്ള
സമീപനവും,
േബാേറാവർമാരുെട വ�ത�സ്ത കാറ്റഗറികൾക്ക് വ�ത�സ്ത നിരക്കുകളിൽ
പലിശ
ഈടാക്കുന്നതിൻെറ
യുക്തിയും
േബാേറാവർക്ക്
അഥവാ
ഉപേഭാക്താവിന്
െവളിെപ്പടുത്തുകും
വ�ക്തമായി
ആശയവിനിമയം
െചയ്യ�കയും
േവണം.
പലിശയുെട
നിരക്കുകള�ം
റിസ്ക്കുകള�െട
്രഗേഡഷനുള്ള
സമീപനവും
കമ്പനികള�െട
െവബ്ൈസറ്റിൽ
ലഭ�മാേക്കണ്ടതാണ്.
െവബ്ൈസറ്റിൽ
്രപസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
അെല�ങ്കിൽ
മറ്റ�രീതിയിൽ
്രപസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങൾ,
പലിശ
നിരക്കിൽ
വ�ത�ാസം വരുത്തുേമ്പാെഴല�ാം അപ്േഡറ്റ് െചേയ്യണ്ടതാണ്.
അംഗീകരിച്ച
പലിശ
നിരക്ക്
്രപസിദ്ധീകരിേക്കണ്ടതാണ്.

നയം

കമ്പനിയുെട

െവബ്ൈസറ്റിൽ

പരസ�ം, വിപണനം, വില്പന
എല�ാ
പരസ�,
്രപേമാഷണൽ
െമറ്റീരിയലും
വഴിെതറ്റിക്കുന്നതെല�ന്നും
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
എൻ.പി.എഫ്.എൽ.ന്
ആയിരിക്കും. ഈ േകാഡ്

വ�ക്തമാെണന്നും
ഉത്തരവാദിത്തം
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.

െസയിൽസ്
അേസാസിേയറ്റ�കൾക്കും/്രപതിനിധികൾക്കും
വില്പനയ്ക്കായി
കക്ഷികെള
സമീപിക്കുേമ്പാഴുള്ള
തിരിച്ചറിയലിൻെറ പരിധിേയാളം ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

അവർ
അവരുെട

െ്രകഡിറ്റ് ഇൻഫർേമഷൻ കമ്പനികൾ
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
ഉപേഭാക്താക്കെള
കുറിച്ച�ള്ള
വിവരങ്ങൾ
ചുവെടപറയുന്ന സാഹചര�ങ്ങളിൽ െ്രകഡിറ്റ് ഇൻഫർേമഷൻ കമ്പനികൾക്ക്
നല്കിേയക്കാം:
a. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക;
b. ഉപേഭാക്താവ് തൻെറ േപയ്െമൻറുകൾ ൈവകിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാെത
വായ്പാ അക്കൗണ്ടിൻെറ ്രപകടനവും, എ്രതമാ്രതം വായ്പയാണ്
അനുവദിച്ചെതന്നും തുടർന്നുള്ള ്രപകടനവും ഉൾെപ്പെട;
c. കുടിശിക
വീെണ്ടടുക്കുന്നതിന്
ഉപേഭാക്താവിെനതിെര
നിയമ
നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു; കൂടാെത
d. കടങ്ങൾ തീർപ്പാക്കിയത് ഉപേഭാക്താവിെനതിെരയുള്ള നിയമപരമായ
നടപടി മുേഖനയാണ്.
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.
ഉപേഭാക്താവിൻെറ
അക്കൗണ്ടിെന
കുറിച്ച്
മറ്റ്
വിവരങ്ങൾ
സി.ഐ.സി.കൾക്ക്
അെല�ങ്കിൽ
ഉപേഭാക്താവ്
അങ്ങെന
െചയ്യ�ന്നതിന് തൻെറ വ�ക്തമായ അനുമതി നല്കിയിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ, അത്തരം
അധികാരെപ്പടുത്തലിനും
ബാധകമായ
നിയമത്തിനു
കീഴിെല
ആവശ�കതയ്ക്കും അനുസൃതമായി നല്കിേയക്കാം.
കളക്ഷനും റിക്കവറികള�ം
കമ്പനിയുെട കളക്ഷൻ, റിക്കവറി ്രപ്രകിയ, േബാർഡ് അംഗീകരിച്ചത്
്രപകാരമുള്ള,
കമ്പനിയുെട
കളക്ഷൻസ്
ആൻറ്
റിക്കവറി
നയത്തിന്
അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം.
െപരുമാറ്റച്ചട്ടം
ഇൻഷുറൻസ്
ബിസിനസ്സ്
അഭ�ർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള
െപരുമാറ്റച്ചട്ടം
ഐ.ആർ.ഡി.എ. ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭരിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന് കമ്പനി
ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.
കൂടാെത,
അനുബന്ധം
2,
ആയി
ലഭ�മായിരിക്കുന്ന,
കളക്ഷൻ
ഏജൻറുമാർക്കും ഡയറക്ട് െസല�ിംഗ് ഏജൻറുമാർക്കുമുള്ള െപരുമാറ്റച്ചട്ടം
അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്നും കമ്പനി ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.
സ�കാര�തയും രഹസ�ാത്മകതയും
എൻ.എഫ്.പി.എൽ.ന്
ഉപേഭാക്താക്കള�െട
സംേവദനക്ഷമമായ
വ�ക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി (റീസണബിൾ
െസക�ൂരിറ്റി ്രപാക്ടീസസ് ആൻറ് െ്രപാസീജുേവഴ്സ് ആൻറ് െസൻസിറ്റീവ്
േപഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഓർ ഇൻഫർേമഷൻ) റൂൾസ്, 2011 ന് അനുസൃതമായാണ്
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും,
സൂക്ഷിക്കുകയും,
േ്രപാസസ്സ്
െചയ്യ�കയും

െചയ്യ�ന്നത്
എന്ന്
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഉറപ്പാക്കുന്ന

ഒരു

സ�കാര�താ

നയം

കമ്പനി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന േകാഡുകൾ േഭദഗതി െചയ്യ�ന്നതിനും,
വ�ത�ാസെപ്പടുത്തുന്നതിനും
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള
അവകാശം
നിലനിർത്തുകയും,
എഫ്.പി.സി.യുെട
അന്തർലീനമായ
അന്തസത്തെയ
ബാധിക്കാെത
അെല�ങ്കിൽ
ബലികഴിക്കാെത
കാലാകാലങ്ങളിൽ
അപ്േഡറ്റ�കൾ ്രപദാനം െചയ്യ�കയും െചയ്യ�ന്നു.

അനുബ�ം 1

നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
(മുമ്പ് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത് ൈചതന� റൂറൽ ഇൻറർമീഡിേയഷൻ െഡവലപ്െമൻറ്
സർവീസസ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്)

ൻെറ
ഉപേഭാക്തൃ പരാതി പരിഹാര
നയം

പതിപ്പ് നം
CGR/3.2/2021-22
നയം ആദ�മായി അവലംബിച്ച 30th ഏ്രപിൽ 2016
തീയതി
24 ഓഗസ്റ്റ് 2020
18 െഫ്രബുവരി 2021
28 േമയ് 2021
നയം േഭദഗതി െചയ്ത/
06
െസപ്തംബർ 2021
പുതുക്കിയ തീയതി
16 െസപ്തംബർ 2021
നയ ഉടമ
സി.ഇ.ഒ.
അംഗീകരിച്ചത്
േബാർഡ് ഓഫ്
ഡയറക്േടഴ്സ്
ഒപ്പ്

റഫറൻസ്: 2015 ജൂൈല 1st
CC.N0.54/03.10.119/2015-16

ഒപ്പ്

തീയതിയിെല RBI/2015-16/16 DNBR (PD)

1. ഉേദ്ദശ�ം

ഉപേഭാക്തൃ പരാതി പരിഹാര നടപടി്രകമം

ഉപേഭാക്താവ് ആദ�ം എന്നത് നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡിെല
ഒരു കാതലായ മൂല�മാണ്. ഉപേഭാക്തൃ പരാതി പരിഹാര നയം
കമ്പനിയുെട കാതലായ മൂല�െത്ത ്രപതിഫലിപ്പിക്കുകയും െറഗുേലറ്ററുെട
മാർഗ്ഗനിർേദശങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ള�കയും െചയ്യ�ന്നു.
നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഇനിേമൽ ഇതിൽ “കമ്പനി" എന്ന്
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു) പിന്തുടരുന്ന ആർ.ബി.ഐ.യുെട 2015 ജൂൈല 01
തീയതിയിെല
മാസ്റ്റർ
സർക്കുലർ
-െഫയർ
്രപാക്ടീസസ്
േകാഡ്
അനുസരിച്ച്,
കമ്പനിക്ക്
േബാർഡ്
ഓഫ്
ഡയറക്േടഴ്സ്
അംഗീകരിക്കുകയും നിർബന്ധമാക്കുകയും െചയ്തിട്ട�ള്ള ഒരു പരാതി
പരിഹാര നയം/സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടത് ആവശ�മാണ്.
കമ്പനിയുെട
പരാതി
പരിഹാര
നയത്തിൽ
ചുവെടപറയുന്ന
ഉേദ്ദശ�ങ്ങളാണ് അഭിസംേബാധന െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്:
-

ഏറ്റവും മികച്ച ഉപേഭാക്തൃ േസവന പിന്തുണയ്ക്കുള്ള വ�വസ്ഥ;
ഈ
്രപവർത്തനത്തിനായി
ആവശ�മായ
െറഗുേലറ്ററി
മാർഗ്ഗനിർേദശങ്ങള�െട അനുവർത്തനം.

2. നിർവചനങ്ങൾ
ആവലാതി/പരാതി: ഒരു “ആവലാതി/പരാതി” എന്നത് ഒരു ഉത്പന്നെത്ത
സംബന്ധിച്ച് ഉപേഭാക്താവിൽ നിന്നുള്ള വാചികേമാ േരഖാമൂലേമാ
ഉള്ള അസംതൃപ്തിയുെട ഒരു ്രപകടിപ്പിക്കലാണ്. ഒരു ഉപേഭാക്താവിന്
പരാതിയ്ക്കുള്ള നിർവ�ാജമായ ഒരു കാരണമുണ്ടാവും, എന്നാൽ ചില
പരാതികൾ ഒരു െതറ്റിദ്ധാരണയും അെല�ങ്കിൽ ഒരു ഉത്പന്നെത്തേയാ
േസവനെത്തേയാ
കുറിച്ച�ള്ള
യുക്തിരഹിതമായ
്രപതീക്ഷയുെടേയാ
ഫലമാകാം.
പരാതികള�െട െപാതുവായ വർഗ്ഗീകരണം:
-

-

-

-

്രടാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്: െതറ്റായ
വില്പന/
െതറ്റായ
ചാർജുകൾ കുറവ് െചയ്യ�ക/ടി.ഡി.എസുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്
/ േസവന ചാർജുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്,
�ിയറൻസുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്ൺ

െചക്ക്

അെല�ങ്കിൽ

ഇനാക്ക്

ശാഖയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്: ഉപേഭാക്താക്കൾക്കായുള്ള അടിസ്ഥാന
സൗകര�ങ്ങൾ/ആംബിയൻസ്/ ഉപേഭാക്തൃ േസവന ഏര�/ നീണ്ട
ക�ൂ, മുതലായവ
ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്: ആേരാപിക്കെപ്പടുന്ന
ദുഷ്െപരുമാറ്റം/
പരുഷമായ
ഭാഷയുെട
ആേരാപിക്കെപ്പടുന്ന ൈകക്കൂലി മുതലായവ

അതി്രകമം,
ഉപേയാഗം,

െലൻഡിംഗുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടത്:
ൈവകിയുള്ള
വിതരണങ്ങൾ,
വായ്പാ േഭദഗതികൾ, കളക്ഷനുകൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള അമിതമായ
തുടരേന�ഷണം,
റിക്കവറി
ഏജൻറുമാരുെട
അനുചിതമായ
െപരുമാറ്റം,
ലിംഗപദവി,
ജാതി,
മതം
എന്നിവയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിേവചനം, വായ്പാ തട്ടിപ്പ�കൾ, കൂടാെത

-

െലൻഡിംഗുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പരാതികൾ.
ബിസിനസ്സ്
കറസ്േപാണ്ടൻറ്
/
ഏജൻറുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടത്/
െവണ്ടറുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്: ദുഷ്െപരുമാറ്റം/ പരുഷമായ ഭാഷയുെട
ഉപേയാഗം, ഉത്പന്നങ്ങള�െട െതറ്റായ-വില്പന, ഫീസ്/ കമ്മീഷൻ/
കൂടുതലായുള്ള
ചാർജുകൾ
എന്നിവ
ഈടാക്കൽ.
ഇതിൽ
കണക്ടർമാർ,
റിക്കവറി
ഏജൻറുമാർ,
െവരിഫിേക്കഷൻ
ഏജൻസികൾ,
െവണ്ടർമാർ
ദുഷ്െപരുമാറ്റവും/ പരുഷമായ
ഉൾെപ്പടുന്നതാണ്.

എന്നിവരുെട
ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള
ഭാഷയുെട ഉപേയാഗവും കൂടി

3. പരാതി പരിഹാര ്രപ്രകിയ
കമ്പനി ഉപേഭാക്താവുെമാത്തുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻെറ ഒന്നിലധികം
ചാനലുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഈ ചാനലുകൾ ഇനിപ്പറയും ്രപകാരമാണ്:
A) സീനിയർ മാേനജ്െമൻറ് കെണ്ടത്തുന്ന ഒരു പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ
നിയമിേക്കണ്ടതാണ്.
കമ്പനിയിൽ
ഉളെവടുക്കുന്ന
പരാതികൾ
സ�ീകരിക്കുന്നതിനും
മാേനജ്
െചയ്യ�ന്നതിനുമുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തം
പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർക്കായിരിക്കും.
B) എസ്കേലഷൻ മാ്രടിക്സ് I
1) ഒന്നാമെത്ത തലം:
- ഒന്നാമെത്ത തലത്തിൽ, ഒരു ഉപേഭാക്താവിന് ഒരു പരാതിേയാ ഒരു
ആവലാതിേയാ ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഉപേഭാക്താവിന്
ചുവെടപറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട കസ്റ്റമർ സേപ്പാർട്ട�മായി
ബന്ധെപ്പടാനാവും:
ഇെമയിൽ: help@navi.com
േഫാൺ : (+91)
-

81475 44555

ടി.എ.ടി.: ഒരു ഉപേഭാക്താവ് ഇെമയിൽ അെല�ങ്കിൽ േഫാൺ മുേഖന
കസ്റ്റമർ

സേപ്പാർട്ട്

്രപതികരണ

ടീമിെന

സമയം:

ബന്ധെപ്പടുകയാെണങ്കിലുള്ള

3

്രപവൃത്തി

മാനക

ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ഉപേഭാക്താവിൻെറ ആശങ്കകൾ അറ്റൻഡ് െചയ്യ�ന്നതിന് 48 ്രപവൃത്തി
മണിക്കൂറും

പരിഹാരത്തിമുള്ള

മികച്ച

്രശമങ്ങൾ

3 ്രപവൃത്തി

ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ.
-

-

ഉപേഭാക്താവിൻെറ
സംതൃപ്തിയ്ക്കനുസൃതമായി
പരിഹരിക്കെപ്പടാത്ത
അഭ�ർത്ഥനകള�െട
അെല�ങ്കിൽ
നിർദ്ദിഷ്ട
സമയത്തിനുള്ളിൽ
പരിഹരിക്കെപ്പടാത്ത
അഭ�ർത്ഥനകള�െട
കാര�ത്തിൽ, ഉപേഭാക്തൃ ആവലാതികൾ രണ്ടാമെത്ത തലത്തിേലക്ക്
എസ്കേലറ്റ് െചയ്യാവുന്നതാണ്.

രണ്ടാമെത്ത തലം:
രണ്ടാമെത്ത

തലത്തിൽ,

ഉപേഭാക്താവിന്

ചുവെടയുള്ള

പരാതി

പരിഹാര ഓഫീസറുെട െമയിൽ േബാക്സിൽ ബന്ധെപ്പടാനാവുന്നതാണ്.

പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ, പരാതി ൈകപ്പറ്റ�ന്ന തീയതി മുതൽ ഏഴ്
(7)

്രപവൃത്തി

ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

പരാതി

പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള

്രശമം നടത്തണം.
േപര്: സുഗന്ധ ശർമ്മ
ഔേദ�ാഗികപദവി - കസ്റ്റമർ സേപ്പാർട്ട് മാേനജർ
േമൽവിലാസം – നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, േകാറമംഗല
3rd േ�ാക്ക്, ബാംഗള�ർ 560095 ഇെമയിൽ – grievance@navi.com
-

മൂന്നാമെത്ത തലം:
ഉപേഭാക്താവിന് പത്ത് (10) ്രപവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരാതി
പരിഹാര

ഓഫീസറിൽ

അെല�ങ്കിൽ

ലഭിച്ച

ഉപേഭാക്താവിന്

നിന്ന്

ഒരു

്രപതികരണം

്രപതികരണത്തിൽ

ചുവെടയുള്ള

ലഭിക്കുന്നിെല�ങ്കിൽ

സംതൃപ്തിയിെല�ങ്കിൽ,

െമയിൽേബാക്സിൽ

കമ്പനിയുെട

േനാഡൽ ഓഫീസെറ ബന്ധെപ്പടാവുന്നതാണ്. പരാതി ൈകപ്പറ്റിയ തീയതി
മുതൽ

ഏഴ്

(7)

ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

പരാതി

പരിഹരിക്കുന്നതിന്

േനാഡൽ റി്രഡസൽ ഓഫീസർ ്രശമിേക്കണ്ടതാണ്.
മൂന്നാമെത്ത

തലത്തിൽ,

ഉപേഭാക്താവിന്

ചുവെടപറയുന്ന

രീതിയിൽ

ആർ.ബി.ഐ. ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിനു കീഴിൽ കമ്പനിയുെട േനാഡൽ
ഓഫീസെറ ബന്ധെപ്പടാനാവും:
േപര്: ഡിംപിൾ െജ
ഷാ ഔേദ�ാഗികപദവി
- േനാഡൽ ഓഫീസർ
േമൽവിലാസം – നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, േകാറമംഗല 3rd
േ�ാക്ക്, ബാംഗള�ർ 560095 ഇെമയിൽ – nodaloffice@navi.com
-

നാലാമെത്ത തലം:

-

േനാഡൽ ഓഫീസർ ്രപദാനം െചയ്ത ്രപതികരണത്തിൽ ഉപേഭാക്താവിന്
തൃപ്തിയിെല�ങ്കിൽ,
അെല�ങ്കിൽ
ആദ�
സമർപ്പണത്തിൻെറ
തീയതി
മുതലുള്ള
15
്രപവൃത്തി
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
പരാതി
പരിഹരിക്കെപ്പട്ടിെല�ങ്കിൽ,
ഉപേഭാക്താവിന്
ചുവെട
പറയുന്ന
വിലാസത്തിേലക്ക് എഴുതാനാവും:
ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ്
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിപാർട്ട്െമൻറ് ഓഫ് േനാൺ-ബാങ്കിംഗ്
സൂപ്പർവിഷൻ (ഡി.എൻ.ബി.എസ്.),
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത�,
നൃപതുംഗ
േറാഡ്,
ബംഗള�ർ 560001
ഇെമയിൽ: dnbsbangalore@rbi.org.in

-

ഇൻഷുററുെട ഒരു േകാർപേററ്റ് ഏജൻറ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള
കമ്പനിയുെട േശഷിയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല�ാ
പരാതികള�ം പരാതി ൈകപ്പറ്റിയ തീയതി മുതൽ 14
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിഹരിേക്കണ്ടതാണ്.

5) അഞ്ചാമെത്ത തലം:
എൻ.ബി.എഫ്.സി.കൾക്കുള്ള ആർ.ബി.ഐ. ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം - 2018
എൻ.ബി.എഫ്.സി.യിൽ
നിന്ന്
മറുപടി
ലഭിക്കാതിരിക്കുകേയാ
എൻ.ബി.എഫ്.സി.യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ ഉപേഭാക്താവിനുള്ള
അതൃപ്തി തുടരുകേയാ െചയ്യ�കയാെണങ്കിൽ, പരാതി/ആവലാതി ഫയൽ
െചയ്ത്
ഒരു
മാസത്തിനുള്ളിൽ
ഭാരതീയ
റിസൾവ്
ബാങ്ക്
"ഓംബുഡ്സ്മാൻ
സ്കീം
േഫാർ
േനാൺ-ബാങ്കിംഗ്
ഫിനാൻഷ�ൽ
കമ്പനീസ്,
2018"നു
കീഴിൽ,
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ട�ള്ള
ഓംബുഡ്സ്മാെന
ഉപേഭാക്താവിന് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.
മുകളിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ചാനലുകളിൽ
ഏതിെലങ്കിലും
ആവലാതി/പരാതി ഫയൽ െചയ്ത് 30 ദിവസത്തിനു േശഷവും ഒരു
്രപതികരണവും
ലഭിക്കുന്നില�
എങ്കിൽ
അെല�ങ്കിൽ
്രപതികരണം/പരിഹാരം
ഉപേഭാക്താവിന്
തൃപ്തികരം
അെല�ങ്കിൽ,
അേദ്ദഹത്തിന്/അവർക്ക്, പരിഹാരത്തിന് ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിേലക്ക്
വിഷയം എസ്കേലറ്റ് െചയ്യാനാവും.
മുകളിൽ
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
അനു്രകമം
ഉപേഭാക്താവ്
പാലിച്ചിരിക്കണെമന്ന്
നിർബന്ധമിെല�ങ്കിലും,
ഉപേഭാക്താവ്
എസ്കേലഷൻ മാ്രടിക്സ് പാലിക്കണെമന്ന് നിർേദശിക്കെപ്പടുന്നു.
േമൽവിലാസം:
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത�
േഫാർട്ട് �ാസിസ്,
െചൈന്ന - 600001,
െടലിേഫാൺ നം.: 044 25395964
ഫാക്സ് നം: 25395488
ഇെമയിൽ: cms.nbfcochennai@rbi.org.in
6) മുകളിൽ
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
്രപ്രകിയ
ആസ്തിയുെട
തിരിെകൈകവശെപ്പടുത്തലും
വില്പനയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട
ഏത്
പരാതികൾക്കും കൂടി ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. പരാതി റിക്കവറി
ടീമിൻെറ സഹായേത്താെട അേന�ഷിക്കുന്നതും, അേന�ഷണത്തിനു േശഷം
ഉപേഭാക്താവിന് ഉചിതമായ ഒരു മറുപടി നല്കുന്നതുമാണ്.
C) പരാതികള�െട പരിഹാരത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
പരാതികള�െട സമയബന്ധിതമായ പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്
കമ്പനിക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ റി്രഡസൽ െമക്കാനിസം (സി.ആർ.എം.) ഉണ്ട്.
സംവിധാനം (എ) പരാതികൾ ക�ാപ്ച�ർ െചയ്യ�ന്നു,
(b) ക�റിയുെട സ�ഭാവത്തിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി.എ.ടി.കൾ
പാലിക്കുകയും (സി) മുൻനിർവചിച്ചിട്ട�ള്ള ടി.എ.ടി.കള�െട

അടിസ്ഥാനത്തിലും എസ്കേലഷൻ മാ്രടിക്സിന് അനുസൃതമായും
വിഷയങ്ങൾ എസ്കേലറ്റ് െചയ്യ�ന്നതുമാണ്.
സി.ആർ.എം.
സിസ്റ്റത്തിൽ
ക�ാപ്ച�ർ
െചയ്തു
കഴിഞ്ഞാൽ,
ഉപേഭാക്താവിന്
തൃപ്തികരമായി
പരാതി/ആവലാതിയുെട
പരിഹാരത്തിനുളള
ഉത്തരവാദിത്തം
കസ്റ്റമർ
സർവീസ്
ടീമിനായിരിക്കും.
ഉപേഭാക്താവിന്
ഉചിതവും
അനുേയാജ�വുമായ
ബദൽ
പരിഹാരങ്ങൾ
സാദ്ധ�മാകുന്നിടെത്താെക്കയും
്രപദാനം
െചയ്യ�ന്നതിനുള്ള
എല�ാ
്രശമവും
നടത്തുന്നതാണ്.
എന്നിരുന്നാലും,
പരിഹാരത്തിലുള്ള
ഉപേഭാക്താവിനുള്ള
അതൃപ്തി
തുടരുകയാെണങ്കിൽ,
അേദ്ദഹത്തിന്
ആ
വിഷയം
മുകളിൽ
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ്രപകാരമുള്ള പരാതി പരിഹാര െമക്കാനിസം
മുേഖന വിഷയം എസ്കേലറ്റ് െചയ്യാനാവും.
പരാതികള�െട വർഗ്ഗീകരണം:
-

-

ഇൻഫർേമഷൻ
േകാള�കള�ം
പരാതി
േകാള�കള�ം
്രടാക്ക്
െചയ്യ�ന്നതിനും വിശകലനം െചയ്യ�ന്നതിനും സി.ആർ.എം. മുേഖന
അവെയ േവർതിരിേക്കണ്ടതാണ്.
പരാതികെള
താഴ്ന്നത്,
ഉയർന്നത്,
ഇടത്തരം
എന്നിങ്ങെന
വർഗ്ഗീകരിക്കുകയും ടാഗ് െചയ്യ�കയും െചയ്ത് പരാതികൾക്കുള്ള
നടപടിക്കുള്ള മുൻഗണന സി.ആർ.എം. ്രടാക്ക് െചേയ്യണ്ടതാണ്.

ഉപേഭാക്തൃ സംതൃപ്തി:
-

സംതൃപ്തി തലം സംബന്ധിച്ച ഉപേഭാക്താക്കള�െട ഫീഡ്ബാക്ക്
എടുക്കുന്നതിൽ സി.ആർ.എം. സഹായിേക്കണ്ടതാണ്.
ഉപേഭാക്താക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതികൾ േ�ാസ് െചയ്യ�ന്നതിനു
മുമ്പ്, ഉപേഭാക്താക്കള�െട സംതൃപ്തിയുെട തലം സംബന്ധിച്ച�ള്ള
അവരിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കമ്പനി േശഖരിേക്കണ്ടതാണ്.

D) പരാതികള�െട ആന്തരിക അവേലാകനവും േമാണിട്ടറിംഗും
്രപ്രകിയയിെല പഴുതുകൾ പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന്
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പരാതികൾ, ടി.എ.ടി.കൾ, പരാതികള�െട സ�ഭാവം
എന്നിവയുെട േമാണിട്ടറിംഗ് ്രപതിമാസാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ്.
ഇൻഷുറൻസ് പരാതികള�െട ഡാറ്റ ്രകമമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഇൻഷുററുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ്.
E) േബാർഡ്, ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി അവേലാകനങ്ങൾ:
-

ഉപേഭാക്തൃ പരാതി പരിഹാര െമക്കാനിസവും ഉപേഭാക്തൃ പരാതി
നയവും
വാർഷിക
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അവേലാകനം
െചയ്യെപ്പടുന്നതാണ്. അവേലാകനങ്ങൾ ചുവെട പറയുന്ന കാര�ങ്ങൾ
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ്:
(എ)
പരാതികള�െട
പരിഹാരത്തിനുള്ള
്രപ്രകിയ
െമച്ചെപ്പടുത്തൽ;
(ബി)
പരാതി
ൈകകാര�ം
െചയ്യൽ
സംവിധാനത്തിൻെറ
െമാത്തത്തിലുള്ള
്രപകടനം;
കൂടാെത
(സി)
പരാതികള�െട പരിഹാരത്തിനുള്ള ്രപ്രകിയ സംബന്ധിച്ച് ഇൻേറണൽ

ഓഡിറ്റ് ടീം നടത്തിയ ഓഡിറ്റിൻെറ ഫലങ്ങള�ം, ആ വർഷത്തിൽ
ഏെതങ്കിലും േപാരായ്മകൾ റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ അതും.
-

ലഭിച്ച
പരാതികളിേന്മലുള്ള
അടിസ്ഥാനത്തിൽ േബാർഡിനും
വയ്േക്കണ്ടതാണ്.

ഒരു
േബാർഡ്

റിേപ്പാർട്ട്
കമ്മിറ്റിക്കും

ൈ്രതമാസ
മുമ്പാെക

F) െവബ്ൈസറ്റ്
നയം കമ്പനിയുെട െവബ്ൈസറ്റിലും എല�ാ ശാഖകളിലും
ലഭ�മായിരിക്കുന്നതാണ്. കമ്പനിയുെട എല�ാ ജീവനക്കാെരയും ഈ നയം
സംബന്ധിച്ച് അവേബാധമുള്ളവരാക്കുന്നതാണ്.
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നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
(മുമ്പ് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത് ൈചതന� റൂറൽ ഇൻറർമീഡിേയഷൻ െഡവലപ്െമൻറ്
സർവീസസ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്)

ൻെറ
ഡയറക്ട് െസല�ിംഗ് ഏജൻറുമാർക്കുള്ള െപരുമാറ്റച്ചട്ടം

പതിപ്പ് നം.

1.0

നയം ആദ�മായി
അവലംബിച്ച തീയതി

മാർച്ച് 24, 2021

നയ ഉടമ

സി.ഇ.ഒ.
േബാർഡ് ഓഫ്

അംഗീകരിച്ചത്
ഒപ്പ്

ഡയറക്േടഴ്സ്

െഷഡ�ൂൾ എ
നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
(മുമ്പ് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത് ൈചതന� റൂറൽ ഇൻറർമീഡിേയഷൻ െഡവലപ്െമൻറ്
സർവീസസ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്) ൻെറ

ഡയറക്ട് െസല�ിംഗ് ഏജൻറുമാർക്കുള്ള െപരുമാറ്റച്ചട്ടം

പശ്ചാത്തലം
നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (നവി) ഡയറക്ട് െസല�ിംഗ്
ഏജൻറുമാർക്കുള്ള െപരുമാറ്റച്ചട്ടം ("ചട്ടം") നവി ഫിൻെസർവ് ൈ്രപവറ്റ്
ലിമിറ്റഡിൻെറ ഏത് വായ്പയുെടയും (ഭവന വായ്പ ഉൾെപ്പെട)
അെല�ങ്കിൽ
മറ്റ്
ധനകാര�
ഉത്പന്നത്തിൻെറയും
വിപണനത്തിലും
വിതരണത്തിലും
ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
എല�ാ
വ�ക്തികെളയും
കവർ
െചയ്യ�ന്നതാണ്.
നവിയുെട ഡയറക്ട്
െസല�ിംഗ്
ഏജൻറുമാർക്കുള്ള
െപരുമാറ്റച്ചട്ടം
ആർ.ബി.ഐ.
അനുശാസിച്ചിട്ട�ള്ള
െഫയർ
്രപാക്ടീസസ്
േകാഡ്
(എഫ്.പി.സി.) മാർഗ്ഗനിർേദശങ്ങൾക്കും, റിസ്ക്കുകൾ മാേനജ് െചയ്യ�ന്നത്
സംബന്ധിച്ച നിർേദശങ്ങൾക്കും, എൻ.ബി.എഫ്.സി.കൾ ്രപദാനം െചയ്യ�ന്ന
ധനകാര� േസവനങ്ങള�െട ഔട്ട്േസാഴ്സിംഗിെല െപരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിനും
അനുസൃതമായതും ഉപേഭാക്താക്കള�െട
അന്തസ്സിനും മാന�തയ്ക്കും
ചുറ്റ�ം െകട്ടിപ്പടുത്തിട്ട�ള്ളതുമാണ്. ഈ നയം മര�ാദയുെടയും ന�ായമായ
െപരുമാറ്റത്തിൻെറയും
േമൽ
െകട്ടിപ്പടുത്തതാണ്.
ഈ
നയം
നീതിയുക്തതയും സുതാര�തയും അംഗീകരിക്കുന്നു.
നവി അതിൻെറ വിപണന ശൃംഖല െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനായി അതിൻെറ
ധനകാര�
ഉത്പന്നങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി
ശുഭ്രപതീക്ഷയുള്ള
ഉപേഭാക്താവിെന(ക്കെള) ("േ്രപാസ്െപക്ട്") േസാഴ്സ് െചയ്യ�ന്നതിനായി
ഡയറക്ട്
െസല�ിംഗ്
ഏജൻറുമാർ
("ഡി.എസ്.എ.മാർ"),
ഡയറക്ട്
െസല�ിംഗ് എക്സിക�ൂട്ടീവുമാർ ("ഡി.ഇ.എസ്.മാർ") (വ�ക്തിഗതവും,
േകാർപേററ്റ�ം)
എന്നിവരുെട
േസവനങ്ങൾ
്രപേയാജനെപ്പടുത്തുന്നതിനായി
അത്തരത്തിലുള്ള
വിവിധ
സർവീസ്
അേസാസിേയറ്റ�കെള
നിയമിക്കുന്നതിനും
ഏർെപ്പടുത്തുന്നതിനും
ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.
1. ബാധകമാകൽ
ഈ ചട്ടം നവിയും ഡി.എസ്.എ.മാരും /ഡി.ഇ.എസ്.മാരും തമ്മിൽ
എക്സിക�ൂട്ട്
െചയ്തിട്ട�ള്ള
കരാറിൽ
അവലംബിച്ചിട്ട�ള്ളതായും
ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ട�ള്ളതായും കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
ഈ ചട്ടം നവിയുെട
ഏത് വായ്പയുെടയും അെല�ങ്കിൽ മറ്റ് ധനകാര� ഉത്പന്നത്തിൻെറയും

വിപണനത്തിലും
വിതരണത്തിലും
ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
വ�ക്തികൾക്കും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

എല�ാ

ഡയറക്ട് െസല�ിംഗ് ഏജൻറ് (ഡി.എസ്.എ.), ഡയറക്ട് െസല�ിംഗ് ടീം
(ഡി.എസ്.ടി.),
അതിൻെറ
െടലി-മാർക്കറ്റിംഗ്
എക്സിക�ൂട്ടീവുമാർ
(ടി.എം.ഇ.മാർ)
കൂടാെത
ബിസിനസ്സ്
െഡവലപ്െമൻറ്
എക്സിക�ൂട്ടീവുമാർ
(ബി.ഡി.ഇ.മാർ)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന
ഫീൾഡ്
െസയിൽസ് േപഴ്സണൽ എന്നിവർ നവിയുെട േപരിൽ ഏത് ഡയറക്ട്
മാർക്കറ്റിംഗ്
ഓപ്പേറഷനും
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിനു
മുമ്പ്
ഈ
ചട്ടം
പാലിക്കുന്നതാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം. ഈ ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നതായി
കാണുന്ന ഏത് ഡി.എസ്.എ., ഡി.എസ്.ടി., ടി.എം.ഇ., അെല�ങ്കിൽ
ബി.ഡി.ഇ.മാെരയും
കരിമ്പട്ടികയിൽ
െപടുത്തുന്നതാണ്.
ഈ
ആവശ�കത അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയെപ്പടുന്നത് ഡി.എസ്.എ.,
ഡി.എസ്.ടി., ടി.എം.ഇ., അെല�ങ്കിൽ ബി.ഡി.ഇ.െയ നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്
സ്ഥിരമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കലാശിേച്ചക്കാവുന്നതാണ്.
2. ഒരു േ്രപാസ്െപക്ടിെന (ശുഭ്രപതീക്ഷയുള്ള ഒരു ഉപേഭാക്താവിെന) െടലിേകാൾ െചയ്യ�ന്നത്
നവിയുെട

ഉത്പന്നം

അെല�ങ്കിൽ

നവിയുമായി

ബന്ധെപ്പട്ട

ഉത്പെന്ന

േസാഴ്സ് െചയ്യ�ന്നതിനായി ചുവെട പറയുന്ന സാഹചര�ങ്ങളിൽ ഒരു
േ്രപാസ്െപക്ടിെന ബന്ധെപ്പേട്ടക്കാം.
a) നവിയുെട െവബ്ൈസറ്റ്, േകാൾ െസൻറർ, ശാഖ മുേഖന അെല�ങ്കിൽ
നവിയിെല

റിേലഷൻഷിപ്പ്

ആർജ്ജിക്കുന്നതിന്

ഒരു

്രപകടിപ്പിക്കുകയാെണങ്കിൽ
മെറ്റാരു

േ്രപാസ്െപക്ട്,

അെല�ങ്കിൽ

ബിൾഡർ

േ്രപാസ്െപക്ട്

മാേനജർ
ഒരു

ഉപേഭാക്താവ്,

നവിയുെട

ഉത്പന്നം

േ്രപാസ്െപക്ട്

അെല�ങ്കിൽ

റഫർ

മുേഖന

േ്രപാസ്െപക്ടിെന

ബിസിനസ്സ്

െചയ്യ�കയാെണങ്കിൽ
നിലവിലുള്ള

ആ്രഗഹം
എൻറിറ്റി

അെല�ങ്കിൽ

ഒരു

ഒരു

ഉപേഭാക്താവ്

ആെണങ്കിൽ.
b) ഒരു

േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ

േമൽവിലാസം
അെല�ങ്കിൽ

ലഭ�മാവുകയും,

ടീം

ലിസ്റ്റ�കൾ,

േപര്,

ലീഡർ,

െടലിേഫാൺ
അത്

നിെന്നടുക്കുകയും

അെല�ങ്കിൽ

ഡി.എസ്.എ.

ബാധകമാകുന്നിടത്ത്

ഡയറക്ടറികൾ,

നമ്പർ

മാേനജർ

അംഗീകരിച്ചിട്ട�ള്ള

ഡാറ്റാേബസുകൾ

െചയ്തിരിക്കുേമ്പാൾ,

ഒന്നിൽ

അേദ്ദഹത്തിൻെറ/അവരുെട

സമ്മതം എടുത്ത േശഷം.
c) േപര്/അെല�ങ്കിൽ നമ്പർ ഏെതങ്കിലും "ഡു േനാട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്" ലിസ്റ്റിൽ
�ാഗ് െച്തിട്ട�ള്ള വ�ക്തിെയ ടി.എം.ഇ. വിളിക്കാൻ പാടില�.
3. താങ്കൾക്ക് ഒരു േ്രപാസ്െപക്ടിെന വിളിേക്കണ്ടതുള്ളേപ്പാൾ
a) െടലിേഫാണിക് സമ്പർക്കം സാധാരണഗതിയൽ രാവിെല
ൈവകുേന്നരം
എന്നിരുന്നാലും,

07.00നും
ഒരു

ഇടയിൽ

09.30നും

പരിമിതെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

േ്രപാസ്െപക്ടിെന

വിളിക്കുന്നത്

േകാൾ

അേദ്ദഹത്തിന്/അവർക്ക്

അസൗകര�ം

ഉണ്ടാക്കില�

എന്നു

്രപതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന സമയത്ത് മാ്രതമാണ് എന്ന് ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.
b) നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് മുേമ്പാ അതിനു േശഷേമാ ഉള്ള േകാള�കൾ,
അത്തരത്തിൽ വിളിക്കുന്നതിന് ഡി.എസ്.എ., ഡി.എസ്.ടി.,
ടി.എം.ഇ., അെല�ങ്കിൽ ബി.ഡി.ഇ.െയ േ്രപാസ്െപക്ട് ്രപകടമായി
അധികാരെപ്പടുത്തിയിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ മാ്രതമായിരിക്കണം.
c) േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ
സന്ദർശിക്കുന്നത്

താമസസ്ഥലം/ബിസിനസ്സ്/ഓഫീസ്
സാധാരണഗതിയിൽ

രാവിെല

09.30നും

ൈവകുേന്നരം 07.00നും ഇടയിലായിരിക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന്
മുേമ്പാ

അതിനു

േശഷേമാ

ഉള്ള

സന്ദൾശനം,

അത്തരത്തിൽ

സന്ദൾശിക്കുന്നതിന് ഡി.എസ്.എ., ഡി.എസ്.ടി., ടി.എം.ഇ., അെല�ങ്കിൽ
ബി.ഡി.ഇ.െയ

കൂടാെത/അെല�ങ്കിൽ

ജീവനക്കാെര/്രപതിനിധികെള

അതിൻെറ

േ്രപാസ്െപക്ട്

്രപകടമായി

അധികാരെപ്പടുത്തിയിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ മാ്രതമായിരിക്കണം.
4. േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ സ�കാര�ത മാനിക്കുക
ഡി.എസ്.എ.,
അെല�ങ്കിൽ

ഡി.എസ്.ടി.,
അതിൻെറ

േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ
േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ
െചേയ്യണ്ടതും,

ടി.എം.ഇ.,

അെല�ങ്കിൽ

ജീവനക്കാർ

/്രപതിനിധികൾ

സ�കാര�തെയ
താത്പര�ം
അങ്ങെന

ബി.ഡി.ഇ.

മാനിേക്കണ്ടതും,

േ്രപാസ്െപക്ടുമായി
െചയ്യ�ന്നതിന്

അധികാരെപ്പടുത്തിയിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ

മാ്രതം

ചർച്ച

േ്രപാസ്െപക്ട്

മാ്രതം

മറ്റ്

വ�ക്തികള�മായി/കുടുംബ അംഗവുമായി ചർച്ച െചേയ്യണ്ടതുമാണ്.
5. വഴിെതറ്റിക്കുന്ന ്രപസ്താവനകൾ/െതറ്റായ േബാധിപ്പിക്കലുകൾ/െതറ്റായ
വില്പന അനുവദിച്ചിട്ടില�.
ഡി.എസ്.എ.,
ഡി.എസ്.ടി.,
ടി.എം.ഇ.,
അെല�ങ്കിൽ
ബി.ഡി.ഇ.
കൂടാെത/അെല�ങ്കിൽ അതിൻെറ ജീവനക്കാർ /്രപതിനിധികൾ ചുവെട
പറയുന്ന കാര�ങ്ങൾ െചയ്യാൻ പാടില�:
a) നവി

ഓഫർ

െചയ്യ�ന്ന

ഏെതങ്കിലും

ഉത്പന്നെത്ത/േസവനെത്ത

സംബന്ധിച്ച് േ്രപാസ്െപക്ടിെന വഴിെതറ്റിക്കുക;
b) നവിയുെട ബിസിനസ്സിെന കുറിച്ച് അെല�ങ്കിൽ സംഘടനയുെട േപരിെന
കുറിച്ച്

േ്രപാസ്െപക്ടിെന

വഴിെതറ്റിക്കുക

അെല�ങ്കിൽ

തങ്ങൾ

നവിയുെട ജീവനക്കാരാെണന്ന് െതറ്റായി േബാധിപ്പിക്കുക;
c) ഏെതങ്കിലും സൗകര�ത്തിനായി/േസവനത്തിനായി നവിയുെട േപരിൽ
ഏെതങ്കിലും
ഏെറ്റടുക്കുക;

െതറ്റായ/അധികാരെപ്പടുത്തിയിട്ടില�ാത്ത

്രപതിബദ്ധത

d) പലിശ

നിരക്കുകൾ,

വായ്പ

ആവശ�മാേയക്കാവുന്ന

ഈട്/

അനുവദിച്ച

െകാളാറ്ററൽ

തുക,

എന്നിവയുെട

വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവെയ കുറിച്ച് െതറ്റായ േബാധിപ്പിക്കൽ നടത്തി,
നവി

ഓഫർ

െചയ്യ�ന്ന

ഉത്പന്നങ്ങൾ

/

േസവനങ്ങൾ

െതറ്റായി

വില്പന നടത്തുക.
ഉന്നത േസവന നിലവാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്ന ഉേദ്ദശ�ത്തിനായി
നവിയുെട ഉേദ�ാഗസ്ഥർ അെല�ങ്കിൽ ജീവനക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ
പരിശീലന െസഷനുകൾ നടേത്തണ്ടതാണ്.
6. െടലിമാർക്കറ്റിംഗ് മര�ാദകൾ
്രപീ-േകാൾ
a) സവിേശഷമായി

അഭ�ർത്ഥിച്ചിട്ടില�ാത്ത

പക്ഷം

രാവിെല

09.30നു

മുേമ്പാ ൈവകുേന്നരം 07.00നു േശഷേമാ േകാള�കൾ പാടില�;
b) സീരിയൽ േകാളിംഗ് പാടില�.
േകാളിനിടയിൽ
a) താങ്കെളയും, താങ്കള�െട കമ്പനിെയയും, താങ്കള�െട ്രപിൻസിപ്പളിെനും
പരിചയെപ്പടുത്തുക;
b) മുേന്നാട്ട� േപാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി അഭ�ർത്ഥിക്കുക;
c) അനുമതി

നിേഷധിക്കെപ്പട്ട�

എങ്കിൽ,

ക്ഷമ

േചാദിക്കുകയും

വിനയപൂർവ്വം ഡിസ്കണക്ട് െചയ്യ�കയും െചയ്യ�ക;
d) താങ്കള�െട േകാളിനുള്ള കാരണം ്രപസ്താവിക്കുക;
e) ഒരിക്കലും തടസ്സെപ്പടുത്തുകയും തർക്കിക്കുകേയാ െചയ്യരുത്;
f)

സാദ്ധ�മാകുന്നിടേത്താളം, േ്രപാസ്െപക്ടിന്/ഉപേഭാക്താവിന് ഏറ്റവും
സൗകര�്രപദമായ ഒരു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക;

g) സംഭാഷണം

ബിസിനസ്സ്

കാര�ങ്ങളിേലക്ക്

പരിമിതെപ്പടുത്തി

നിർത്തുക;
h) അടുത്ത

േകാൾ

അെല�ങ്കിൽ

അടുത്ത

സന്ദർശന

വിശദാംശങ്ങൾ

പുനഃസ്ഥിരീകരിക്കുക;
i)

താങ്കള�െട

െടലിേഫാൺ

ഓഫീസ്

സമ്പർക്ക

സൂപ്പർൈവസറുെട
വിശദാംശങ്ങേളാ

േപേരാ

നവിയുെട

േ്രപാസ്െപക്ട്/കക്ഷി

ആവശ�െപ്പടുകയാെണങ്കിൽ അത് നല്കുക;
j)

േ്രപാസ്െപക്ടിേനാട്/കക്ഷിേയാട്

അേദ്ദഹത്തിൻെറ/അവരുെട

സമയത്തിന് നന്ദി പറയുക.
േകാളിനു േശഷം
a) "ഡു േനാട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്" എന്നു �ാഗ് െചയ്യാനുള്ള തങ്ങള�െട അ്രഗഹം
്രപകടിപ്പിച്ച േ്രപാസ്െപക്ടുകെള/കക്ഷികെള കുറിച്ച�ള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്
നവിക്ക് നല്കുക.

7. സമ്മാനങ്ങൾ അെല�ങ്കിൽ ൈകക്കൂലികൾ
േ്രപാസ്െപക്ടുകള�െട
പക്കൽ
നിന്ന്
ഡി.എസ്.എ.,
ഡി.എസ്.ടി.,
ടി.എം.ഇ., അെല�ങ്കിൽ ബി.ഡി.ഇ. ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങള�ം
അെല�ങ്കിൽ ൈകക്കൂലികള�ം സ�ീകരിക്കാൻ പാടില�. ഒരു ഡി.എസ്.എ.,
ഡി.എസ്.ടി., ടി.എം.ഇ., അെല�ങ്കിൽ ബി.ഡി.ഇ.യ്ക്ക് ഒരു ൈകക്കൂലിേയാ
അെല�ങ്കിൽ
ഏെതങ്കിലും
രീതിയിലുള്ള
േപയ്െമൻേറാ
വാഗ്ദാനം
െചയ്യെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ
അയാൾ/അവർ
അക്കാര�ം
അയാള�െട/അവരുെട മാേനജ്െമൻറിന് റിേപ്പാർട്ട് െചേയ്യണ്ടതാണ്.
8. സന്ദർശനങ്ങെള/
മുൻകരുതലുകൾ

സമ്പർക്കങ്ങെള

സംബന്ധിച്ച്

സ�ീകരിേക്കണ്ട

ഡി.എസ്.എ., ഡി.എസ്.ടി. അെല�ങ്കിൽ ബി.ഡി.ഇ. കൂടാെത/അെല�ങ്കിൽ
അതിൻെറ ജീവനക്കാർ /്രപതിനിധികൾ ചുവെട പറയുന്ന കാര�ങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ടതാണ്:
a) വ�ക്തിപരമായ

ഇടം

മാനിക്കുകയും

േ്രപാസ്െപക്ടിൽ

നിന്ന്

പര�ാപ്തമായ അകലം പാലിക്കുകയും െചയ്യ�ക;
b) േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ

ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക്

അേദ്ദഹത്തിൻെറ/അവരുെട

വിരുദ്ധമായി

താമസസ്ഥലത്ത്/ഓഫീസിൽ

്രപേവശിക്കാതിരിക്കുക;
c) വലിയ

കൂട്ടമായി

േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ

താമസസ്ഥലം/ഓഫീസ്

സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുക;
d) േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ സ�കാര�തെയ മാനിക്കുക;
e) സന്ദർശന

േവളയിൽ

േ്രപാസ്െപക്ട്

കുടുംബാംസങ്ങൾ/ഓഫീസ്

ഇല�ാതിരിക്കുകയും

ജീവനക്കാർ

സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയും

മാ്രതം

െചയ്യ�കയാെണങ്കിൽ,

േ്രപാസ്െപക്ടിേനാട് തിരിെക വിളിക്കാൻ അഭ�ർത്ഥന നടത്തിെക്കാണ്ട്
അയാൾ/അവർ

സന്ദർശനം

അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, സന്ദർശനം േ്രപാസ്െപക്ടിന് അസൗകര�്രപദമാകില�
എന്ന്

്രപതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന

സമയത്ത്

അേദ്ദഹെത്ത

ബന്ധെപ്പടാവുന്നതാണ്;
f)

അയാള�െട/അവരുെട െടലിേഫാൺ നമ്പർ, സൂപ്പർൈവസറുെട േപര്
അെല�ങ്കിൽ

നവിയുെട

ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെട

സമ്പർക്ക

വിശദാംശങ്ങൾ

എന്നിവ േ്രപാസ്െപക്ട് / ഉപേഭാക്താവ് ആവശ�െപ്പടുകയാെണങ്കിൽ,
നല്കുക;
g) േ്രപാസ്െപക്ടുെമാത്തുള്ള

ചർച്ചകൾ

ബിനിനസ്സ്

കാര�ങ്ങളിേലക്ക്

പരിമിതെപ്പടുത്തുക - ഒരു െ്രപാഫഷണൽ അകലം പാലിക്കുക.
9. കത്തുകള�ം മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങള�ം ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നത്

േ്രപാസ്െപക്ടിന്

അയയ്ക്കുന്ന

അംഗീകരിച്ചിട്ട�ള്ള

ഏത്

രീതിയിലും

ആശയവിനിമയവും

മാതൃകയിലും

മാ്രതേമ

നവി

ആകാൻ

പാടുള്ള�.
10. റിേക്കാർഡുകള�ം /ബുക്കുകള�ം എംപാനൽെമൻറിനുള്ള നിബന്ധനകള�ം
വ�വസ്ഥകള�ം
a) ഡയറക്ട്

െസല�ിംഗ്

്രപസക്തമായ

എല�ാ

േസവനങ്ങെള

സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം

ബുക്കുകിേലക്കും,

റിേക്കാർഡുകളിേലക്കും,

വിവരങ്ങളിേലക്കും നവിക്ക് ്രപാപ�തയുണ്ടായിരിക്കണം;
b) ഉപേഭാക്തൃ ഡാറ്റയുെട രഹസ�ാത്മകതയും,
ലംഘനവും

ഉപേഭാക്താവുമായി

സുരക്ഷിതത�ത്തിൻെറ

ബന്ധെപ്പട്ട

രഹസ�ാത്മക

വിവരങ്ങള�െട േചാർച്ചയും സംഭവിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഡി.എസ്.എ.,
ഡി.എസ്.ടി.,

ടി.എം.ഇ.,

അെല�ങ്കിൽ

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള

ബി.ഡി.ഇ.യുെട

നിയ്രന്തണങ്ങൾ

ബാദ്ധ�തയും

എംപാനൽെമൻറിനുള്ള

നിബന്ധനകളിലും വ�വസ്ഥകളിലും ഉൾേച്ചർത്തിരിേക്കണ്ടതാണ്.
c) എംപാനൽ െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഡി.എസ്.എ., ഡി.എസ്.ടി., ടി.എം.ഇ.,
ബി.ഡി.ഇ. എന്നിവരുെട അപ്-ടു-േഡറ്റ് ആക്കിയ ഒരു ഡാറ്റാേബസ്
നവി പരിപാലിേക്കണ്ടതുമാണ്.
d) ബിസിനസ്സ്

യാെതാരു

ഇടതടവുമില�ാെത

തുടരുന്നു

എന്ന്

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ആകസ്മികതാ പദ്ധതികള�ണ്ടായിരിക്കണം.
e) ഡി.എസ്.എ., ഡി.എസ്.ടി., ടി.എം.ഇ., ബി.ഡി.ഇ. എന്നിവരുെട േമൽ
തങ്ങള�െട

ആന്തരിക

അെല�ങ്കിൽ

അെല�ങ്കിൽ

അവരുെട

നിയമിക്കെപ്പട്ടിട്ട�ള്ള

നവിയ്ക്കു

അെല�ങ്കിൽ

ബന്ധത്തിലുള്ള

ഏത്

കെണ്ടത്തലുകള�ം

േപരിൽ

ഓഡിറ്റർമാെര

േവണ്ടി

ബി.ഡി.ഇ.
ഓഡിറ്റ്

െകാണ്ട്

്രപവർത്തിക്കുന്നതിനായി

ഏജൻറുമാെര

നടത്തിക്കുന്നതിനും,
ടി.എം.ഇ.,

ബാഹ�

െകാണ്ട്

ഓഡിറ്റ്

ഡി.എസ്.എ.,

ഡി.എസ്.ടി.,

നടത്തിയ

അെല�ങ്കിൽ

കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനുള്ള

േസവനങ്ങള�മായുള്ള

റിവ�ൂ

റിേപ്പാർട്ട�കള�ം

അവകാശം

നവിയ്ക്ക്

അെല�ങ്കിൽ

ബി.ഡി.ഇ.

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
f)

ഡി.എസ്.എ.,

ഡി.എസ്.ടി.,

ടി.എം.ഇ.,

ഏജൻറിന് നല്കിയിട്ട�ള്ളേതാ, അവർ
െചയ്യ�ന്നേതാ
മറ്റ്

ആയ

അവശ�

സൂക്ഷിക്കുന്നേതാ േ്രപാസസ്സ്

േഡാക്കുെമൻറുകൾ,

വിവരങ്ങൾ

എന്നിവ

ഇടപാടുകള�െട

േരഖകൾ,

നീതിയുക്തമായ

ഒരു

സമയത്തിനുള്ളിൽ ്രപാപ�മാക്കുന്നതിന് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിെന
അെല�ങ്കിൽ അത് അധികാരെപ്പടുത്തുന്ന വ�ക്തികെള അനുവദിക്കുക;
g) േ്രപാസ്െപക്ടിൻെറ
രഹസ�ാത്മകത

/

ഉപേഭാക്താവിൻെറ

എംപാനൽെമൻറ്

വിവരങ്ങള�െട

അവസാനിച്ചതിനു

േശഷവും

പരിപാലിേക്കണ്ടതാണ്.
h) ഡി.എസ്.എ.,

ഡി.എസ്.ടി.,

േഡാക്കുെമൻറുകള�ം

ടി.എം.ഇ.,

ഡാറ്റയും

അെല�ങ്കിൽ

സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

ബി.ഡി.ഇ.
വ�വസ്ഥ,

നവിയ്ക്ക്

ഇക്കാര�ത്തിലുള്ള

നിയമപരമായ/

െറഗുേലറ്ററി

ബാദ്ധ�തകയ്ക്ക് അനുസൃതമായി തയ്യാറാേക്കണ്ടതാണ്.
11. ഡി.എസ്.എ.,
ഡി.എസ്.ടി.,
ടി.എം.ഇ.,
അെല�ങ്കിൽ
ബി.ഡി.ഇ.യ്ക്ക്
കൂടാെത/അെല�ങ്കിൽ അതിൻെറ ജീവനക്കാർക്ക് /്രപതിനിധികൾക്കുള്ള
പരിശീലനം
ഡി.എസ്.എ.,

ഡി.എസ്.ടി.,

ടി.എം.ഇ.,

നല്കണെമന്ന്

്രപതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന

നിലവാരങ്ങൾ

പാലിക്കെപ്പടണം

ഉേദ�ാഗസ്ഥർ

അെല�ങ്കിൽ

െസഷനുകളിൽ
ടി.എം.ഇ.,

തങ്ങൾ

അെല�ങ്കിൽ

അെല�ങ്കിൽ

േസവനങ്ങെള
എന്നുള്ള
എന്ന്

ബി.ഡി.ഇ.

ഉന്നത

നവിയുെട

നടത്തുന്ന

പരിശീലന

ഡി.എസ്.എ.,

കൂടാെത/അെല�ങ്കിൽ

ജീവനക്കാർ /്രപതിനിധികൾ ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.
**********

സംബന്ധിച്ച

ഉേദ്ദശ�േത്താെട

ജീവനക്കാർ

പെങ്കടുത്തു

ബി.ഡി.ഇ.

ഡി.എസ്.ടി.,
അതിൻെറ

