�న్ �� ం�ంగ్ ����యల్ కం��ల �ర� అం�డ్� మన్ �� ం,
2018:

�ఖ� ల���
Scheme covers the customers of:

All Deposit taking NBFCs

NBFCs with asset size of more than or
equal to ₹ 100 crores and customer
interface (Excluding: Infrastructure
Finance Companies, Core Investment
Companies, Infrastructure Debt Fund
and NBFCs under liquidation)

కసమ
� ర్ �� � ��� � �య��� ్ర�ండ్� :
a) ���ట�� వ�� ��ం
� �� ��ం
� చక�వడం �� అ�క �ప� ం;
�
b) �జర్� �� ంక్ ఆ��ల� క �బ� ఉండక�వడం, ఏ�� ఉం�, ���ట�� వ��
��� వ� ���ం�;
c) ��� ��ం
� చక�వడం �� ���ట� ��� ��ం
� చడం� అ�క �ప� ం;
స
డ
స్
d) క మ
� ర్ �� � అం�ంచబ � � � ��డ్ ��� ల �పజం�షన్ � �న్ �పజం�షన్
�� అప��త ఆలస� ం;
e) �త�ర� కం� ��య�యడం� �ఫలం �వడం, �� �క వ�� �� మ�� ��
�క� అ�వర �న ��నం� స� �యమ�బంధనల���� మం�� �యబడ�
�ణం �త�ం;
f) ��ం�య �ష� �� �ణ�గ�త � అర �ం అ��
�ష� మం��
�ఖ/�బంధన� మ�� మం�� షర�ల� అం�ంచడం� �ఫలం �వడం
�� ��క�ంచడం;
g) �ణ�గ�త � అర �ం అ�� �ధం� ��ం�య �ష� మం�� �యబడ�
�యమ�బంధన�� �ప���త ��� ల� త�న ��� అం�ంచడం� �ఫలం
�వడం �� ��క�ంచడం;
h) అ�� బ��ల� ��� ��ం
� చడం� ��� ����� �ంట్ ల� �ణ�గ�త�
��దల �యడం� �ఫలం �వడం �� అప��తం� ఆలస� ం �వడం;
i) �ణ�గ�త/కసమ
� ర్ � త�న �ంద�� ��స్ ��ం� �� �� ��ంచడం;
j) �ం��క్ �/�ణ ఒప� ందం� చటబ
� దం
� � అమ� �యబడ� �ల్� ఇన్ ��� �నం
���� అం�ంచడం� �ఫలం �వడం;
k) ��� ��� �� �నం ���వ��� �ం� (ఐ) ��స్ ��యడ్ � సంబం�ం�
�ం��క్ �/�న్ అ���ంట్ � �రదర� కత� ధృ�క�ంచడం� �ఫలం �వడం; (2)
��స్ ��యడ్ ర�� �యబడ� ప���
� �; (3) ��� ��� �� �నం ����
�ప��య; (4) ��� �� అమ� కం/���� �ం� �ణ�గ�త� ��� ��ం
� చ���
�� అవ�శం ఇవ� ��� సంబం�ం�న �బంధన; (�) �ణ�గ�త� ��� �� �నం
���� �ప��య మ�� (�) ��� �� �క� అమ� కం/�లం �ర� �ప��య;
l) �న్ �� ం�ంగ్ ���య
� ల్ కం��ల� �జర్� �� ంక్ �� ��న ఆ��ల�
��ంచక�వడం;

m) �న్ �� ం�ంగ్ ���య
� ల్ కం��ల �ర� ��ర్ ����స్
�
�డ్ � �జర్� �� ంక్
�ర �దర� �ల �క� ఇతర �బంధనల� క��బ� ఉండక�వడం.

ఒక కసమ
� ర్ ఏ�ధం� ��� � �యవ�� ?
దశ 1 – సంబం�త ఎన్ �ఎఫ్ �� �త�ర� క ����ధ� ం.
దశ 2 – ఒక �ల �వర��, కసమ
� ర్ � ఎన్ �ఎఫ్ � �� ఎన్ �ఎఫ్ � �క� స��నంపట�
� � మ�� ఒక�ళ కసమ
� ర్ ఏ�� �రమ్ �
క సమ
� ర్ అసంతృ��� ఉన� ట�
సం�ప�ంచనట�
� �, ఎన్ �ఎఫ్ � �ం� స��నం వ�� న త��త ఒక సంవత� రం
త��త కసమ
� ర్ ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ � ��� � �యవ�� .
అం�డ్� మన్ ఎ� �రయ
� ం ���ం��?
•
•

అం�డ్� మన్ �ం� చర� � ��ంశం.
�� �� � ప��� ��� ��త� ���ం�. ఒక�ళ ���నట�
� �, అ���/ఆర �ర్ ��
�యవ�� .

� ర్ అ�� ల్ �యగల�?
అం�డ్� మన్ �ర �యం� సంతృ� � �ందనట���, కసమ
అ��, ఒక�ళ అం�డ్� మన్ �ర �యం అ�� ల్ �యద�న� అ��.
అ�� �ట్ అ���: ��� � గవర� ర్, ఆర్ �ఐ
���:
•
•

ఇ� �ప�� �� య ��ద ప��� ర యం��ంగం
ఏ�� దశ� ప��� ర� �ర� ఏ�� ఇతర ���/�రమ్/అ���� సం�ప�ం�
�� చ� కసమ
� ర్ � ఉం�ం�.
ఎన్ �ఎఫ్ �ల �ర� ఒంబడ్� �న్ �క� ఆప�షన్
�క� ���� మ�� ్ర�ంతం

ఎస్.
�ం్రదం
ఎన్.
1.
���

ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్
��� లయం ����
�/ఓ �జర్� �� ంక్ ఆఫ్ ఇం�� �ర్ �
���స్,
��� 600 001
ఎస్ �� �డ్: 044
���న్ �ంబ� : 25395964 �� క్�
�ంబ� : 25395488
ఇ��ల్ : cms.nbfcochennai@rbi.org.in

ఆప�షన్ �క� ్ర�ంతం
త�ళ��, అండ�న్ మ��
���ర్
���,
క��టక,
ఆం�ధ�ప�శ్, �లం�ణ, �రళ,
�ం�ద
��త
��ంత�న
ల��� ప్ మ�� �ం�ద ��త
��ంత�న ���� �

2.

�ం�

3.

�� ���

4.

�ల్ క�

�/ఓ �జర్� �� ంక్ ఆఫ్ ఇం�� ఆర్
�ఐ ���� ఆ�స్ ��ం
� గ్
�ం� �ం�టల్ ��� �ష
� న్ ����,
�ం�-400 008
���న్ �ంబ� : 022 2300 1280
�� క్� �ంబ� : 022 23022024
ఇ��ల్ : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
�/ఓ �జర్� �� ంక్ ఆఫ్ ఇం�� సంసద్
�ర్ �
�� ��� -110001
���న్ �ంబ�: 01123724856
�� క్� �ం : 011 23725218-19
ఇ��ల్ :
cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in
�/ఓ �జర్� �� ంక్ ఆఫ్ ఇం�� 15,
��� ��ష్ �డ్ �ల్ క�-700 001
ఎస్ �� �డ్: 033
���న్ �ంబ� : 22310217
�� క్� �ంబ� : 22305899
ఇ��ల్ : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

మ���ష,�
��,
�జ�త్,
మధ� �ప�శ్, ఛ��స్ గఢ్, �ం�ద
��త ��ం��న ��� మ��
�గర్ ���, �మన్ మ��
డ�
��,� ఉత�ర�ప�శ్, ఉత��ఖండ్,
హ�� �, పం�బ్, �ం�ద ��త
��ంత�న చం�గఢ్ ��చల్
�ప�శ్, మ�� �జ��న్ మ��
జ�� ��� ర్ ��షం
�
ప�� మ �ం�ల్, ��� ం, ఒ��,
అ�� ం,
అ��చల్
�ప�శ్,
మ��ర్, ��లయ, ��రం,
���ండ్,
���ర,
��ర్
మ�� �ర �ండ్

ఇక� డ ఆర్ �ఐ �ఎంఎస్ �ర �ల్ � ��� � �యవ��
కం�� అ���ల �� మ�� �ం�క్ � �వ��
�న్ �� ం�ంగ్ ���య
� ల్ కం��ల �ర� అం�డ్�

మన్ �� ం 2018� అ��ణం�,

క సమ
� ర్ ల �ప�జనం �ర� ఎన్ �ఎఫ్ �� ��త ప�ం �� � ��� �� ���� న
అం�డ్� మన్ �క� �ం�క్ � �వ�ల� �స్ � � ���.

ఆ�సర్ ��

అ���
�క�
��

�గంధ శర�

����న్�
ఆ�సర్

�ం�ల్ � �

���� �ల్
�డల్ ఆ�సర్

ఇ��ల్ ఐ�

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

����
��ండ్ ��ర్, ��ర్ ���
���స్ �ంటర్, �ం 93, 4వ
� ��స్ �డ్, 5వ ఎ ��క్,
�రమంగళ ఇండ��య
� ల్
��ట్, �ంగ�� -560095
��ండ్ ��ర్, ��ర్ ���
���స్ �ంటర్, �ం 93, 4వ
� ��స్ �డ్, 5వ ఎ ��క్,
�రమంగళ ఇండ��య
� ల్
��ట్, �ంగ�� -560095

అ�బంధం
ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ � ��� � �క� �పం (��� ���� �� �
�ం��)

�:
ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్

ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ ��� లయం �క� ��నం ...........................
��య�న సర్,
సబ్: ��� � � .................(ఎన్.�.ఎఫ్.� �ఖ ��) �క� ................. (ఎన్ �ఎఫ్ � ��)

��� � �క� �వ�� ��వ ��� న� �ధం� ఉ�� �:
1. ��� ����� . .

2. ��� ���� �� � ����................. �న్ �డ్ ........................... �న్ �ంబ�/ �� క్�
�ంబ�. .................................. ఇ��ల్....................................
3. ��ం� మ�� ఎన్ �ఎఫ్ � �క�
�� మ�� �� �
��� �...........................
�న్ �డ్ ...........................
�న్ �ంబ�/ �� క్� �ంబ�. .................ఇ��ల్...........................

�����

4. ఎన్.�.ఎఫ్.� �� �క� �వ�� (ఏ�� ఉం�) .................
(��� � �యబడ� స�క్
� � � సంబం�ం�న ���ట్/�న్ అ�ంట్ �ద�న అ�ంట్
�క� �ంబ� మ�� స� ���� దయ�� ��� నం�.)
5. (ఎ) ఎన్ �ఎఫ్ �� ��� ���� ఇప� �� ��న ����ధ� ం �� (దయ��
����ధ� ం �క� ��� జత�యం�)...........................
(�) ��� ���� ఏ�� ��ండర్ పం��? అ��/�� (దయ�� ��ండర్ �క�
��� జత�యం�)
6. ��� � �క�
.................

స�క్
� � �షయం (దయ�� �� ం �క�

��జ్ 8� �ఫర్ �యం�)

7. ��� � �క� �వ��:
(ఒక�ళ సల
� ం స��నట�
� �, దయ�� �ప�� క �ట్ �జత�యం�) .................
8. ఎన్ �ఎఫ్ � �ం� ఏ�� స��నం (సంబం�త ఎన్ �ఎఫ్ � ����ధ� ం �ం�న ఒక
�ల వ� వ��) అం��న� �? అ��/ �� అ��, దయ�� �ప�� త�రం �క�
��� జత�యం�)
9. ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ �ం� ఉపశమనం �క� స� �వం ................
(దయ�� � ��ం�
�
మద�
� � ��� �ంట� ��ఫ్ �క� ��� జత�యం�)

10. నషప
� ��రం �� � ��� ���� ��ం
�
��న �దవ� నషం
� �క� స� �వం మ��
�స�ృ� (దయ�� �� ం �క� ���� 12 (5) మ�� 12 (6)� �ఫర్ �యం�)
�...........................
జత�యబడ� ��� �ంట్ ల ���: (దయ�� అ��
��� �ంట్ ల ���
జత�యం�)
�క ��షన్:
(i) ��/�ం, ��� ����/ఇక� డ ఇ� �పక����� ం:
a) �న ఇవ� బడ� స��రం సత� ం మ�� స�న�; మ��
b) � �లమ్ �� మ�� ఇక� డ స�� ట్ �యబడ� ��� �ంట్ �� ��� నబడ� ఏ
�స���� ��/�ం ���ట�
� � �� త�� � ��ంచ��.
(ii) పథకం �క� ��జ్ 9(ఎ)(ఎ) మ�� (�) �బంధనల� అ��ణం� ��� ంచబడ� ఒక
సంవత� రం గ�� ��య��� �ం� ��� � �ఖ� �యబ��ం�.
(iii)�ప��త ��� � �క� �షయం ��/� �� � �� స�క్
� � � సంబం�ం�న ఏ��
ప�ల �� � �/� ��డ్ � �ర� ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ ��� లయం �ం�
ఎన� � ����బడ��.
(iv) �ప��త ��� � �క�
స�క్
� � �షయం
�ర ��ంచబడ��/�ం�ంగ్ � ��.

ఏ

�రం/���/మధ� వ� �

�� �

(v) ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ � �ం అం�ం�న అ�వం� స��రం/��� �ంట్
ల� �ల�
� ంచ��� మ�� ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ అ���యం �ప�రం
�ల�
� ంచ��� ��/�ం ఎన్ �ఎఫ్ �� అ��రం ఇ��� మ�� � ��� ��
ప�ష� �ంచడం �ర� అవసరం అ��ం�.
(vi) ��/�ం ఎన్ �ఎఫ్ �ల �ర� అం�డ్� మన్ �� ం �� �ష�ల� �ట్ ��ం, 2018
� �క� నమ� క�న,
(��� ���� సంతకం)
���షన్ - (��� ���� తన �ప���� ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ �ం� ��
ఎన్ �ఎఫ్ � అం�డ్� మన్ ��� ల��� �జ� �వ��� మ�� స�� ట్ ��ల�
అ��న� ట�
� �, ��వ �క ��షన్ స�� ట్ ���.)
��/�� �న ��� న�

��� ����/ఇం��లం� � �/స్� � � ���ట్ ����.

ఎవ� అడ� �ట్ �� మ�� ఎవ� ���� ................. ఈ ��� � �క�

అ��

����ంగ్� � �/� �ప���� మ�� అత�/ఆ� �� � �యబడ� ఏ�� �ట్
� �ంట్,

అం��రం �� �రస� రణ ��/�� క��బ� ఉం�ంద� ధృ�క�ంచం�. అత�/ఆ�
� సమ�ం� ��వ సంతకం ���.

ఆ��ంచబ�ం�
(�ప��� సంతకం)
(��� ���� సంతకం)
గమ�క: ఒక�ళ ఆన్ �న్ � స�� ట్ �యబ�నట�
� �, ��� �� సంతకం ���� న
అవసరం ��.

