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FAIR PRACTICE CODE 

 

ನ್ಯಾ ಯಯುತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ನೀತಿ 

A. ಉದ್ದ ೀಶಗಳು 

ನೀತಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರೆ ೊಂದಿಗ್ೆ (ಈ ಪದವು ಸೊಂದರ್ಭವನ್ನನ ಅವಲೊಂಬಿಸಿ, ಕೊಂಪನಯ ಗ್ರಾಹಕರರಗಿರನವ 

ಅಥವರ ಗ್ರಾಹಕರರಗಬಹನದರದ ವಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರಲಗ್ರರರರಗಿ ಅಥವರ ಠೆೀವಣಿದರರರರಗಿ ಮತನಿ ಸರಲಗಳ 

ಖರತರಿದರರರರಗಿರಬಹನದನ) ವಯವಹರಿಸನವರಗ ಕೊಂಪನಯನ ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೀಕರದ ನ್ರಯಯೀಚಿತ ಮತನ ಿ

ಪರರದರ್ಭಕ ವರಯಪರರ ಅಭ್ರಯಸಗಳ ಮರನ್ದೊಂಡಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸಲನ ಮತನಿ ನರೊಂತರವರಗಿ ಸನಧರರಿಸಲನ 

ಪಾಯತಿನಸನತಿದೆ. 
B. ಅನ್ವ ಯಿಸುವಿಕೆ 

ಈ ನೀತಿಯನ ಕೊಂಪನಯನ ನೀಡನವ ಎಲ್ರಾ ಉತಪನ್ನಗಳು ಮತನಿ ಸೆೀವೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನ್ವಯಿಸನತಿದೆ . ಕೊಂಪನ, 

ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳು,  ಮತನ ಿ ಫೀನ್ನ್ಲ್ಲಾ, ಅೊಂಚೆ ಮ ಲಕ, ಸೊಂವರದರತಮಕ ಎಲ್ೆಕರಾನಕ್ ಸರಧನ್ಗಳು, 

ಅೊಂತರ್ರಭಲದಲ್ಲಾ ಅಥವರ ಯರವುದೆೀ ಇತರ ವಿಧರನ್ದ ಮ ಲಕ ತನ್ನ ವಯವಹರರದ ಸೊಂದರ್ಭದಲ್ಲಾ 

ಅದನ್ನನ ಪಾತಿನಧಿಸಲನ ಅಧಿಕರರ ಹೆ ೊಂದಿರನವ ಇತರ ವಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ನೀತಿಗ್ೆ ಬದಧರರಗಿರಬೆೀಕನ. 
C. ಬದ್ಧ ತೆ 

1. ಕೊಂಪನಯನ ಆಡಳಿತ ಕರನ್ ನ್ನಗಳು ಮತನಿ ನಬೊಂಧನ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಬದಧವರಗಿರನತಿದೆ. 

2. ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನ ನೀತಿಗಳು ಮತನಿ ಕರಯರಭಚರಣೆಗಳಲ್ಲಾ ಲ್ಲೊಂಗ, ಧಮಭ, ರ್ರತಿ, ಮತ, ಬಣ್ಣ ಅಥವರ 

ದೆೈಹಿಕ ಅೊಂಗವೆೈಕಲಯತೆ / ದೃಷ್ಟಿಹಿೀನ್ತೆಯ ಆಧರರದ ಮೀಲ್ೆ ತರರತಮಯ ಮರಡಬರರದನ. 
D. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಕಟಣೆ 

1. ಕೊಂಪನಯನ ಸರಲಗ್ರರರಿಗ್ೆ ಪರರದರ್ಭಕವರಗಿ ಪಾಕಟಿಸನವುದೆೀನ್ೆೊಂದರೆ: 

a. ಸರಲದ ಅರ್ಜಭಯನ್ನನ ಪಾಕ್ತಾಯೆಗ್ೆ ಳಿಸಲನ ಪರವತಿಸಬೆೀಕರದ ರ್ನಲಕಗಳ ಬಗ್ೆ ೆ ಎಲ್ರಾ ಮರಹಿತಿ, 

ಹರಗನ, 
• ಸರಲದ ಮೊತ ಿ ಮೊಂಜ ರನ ಆಗದಿದದಲ್ಲಾ/ ವಿತರಣೆಯರಗದಿದದಲ್ಲಾ ಮರನಪರವತಿ 

ಮರಡಬಹನದರದ ರ್ನಲಕದ ಮೊತ,ಿ 

• ಪೂವಭ-ಪರವತಿ ಆಯೆಕಗಳು ಮತನಿ ರ್ನಲಕಗಳು, ಯರವುದರದರ  ಇದದರೆ, 

• ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ರ್ನಲಕಗಳು, ಮರನಪರವತಿಯ ನಯಮಗಳು, ಲ್ೆಕರಕಚರರದ ವಿಧರನ್ ಮತನ ಿ

ವಿಳೊಂಬ ಪರವತಿಗ್ೆ ದೊಂಡ, ಯರವುದರದರ  ಇದದರೆ. 

• ಮರನಮೌಲ್ಲಯೀಕರಣ್ ರ್ನಲಕಗಳು, ಯರವುದರದರ  ಇದದರೆ, 



• ಸರಲವನ್ನನ ಫಿಕೆೆಡ್ ನೊಂದ ಫಾೀಟಿೊಂಗ್ ದರಗಳಿಗ್ೆ ಬದಲ್ರಯಿಸಲನ ಅಥವರ ಪಾತಿಯರಗಿ 

ಬದಲ್ರಯಿಸಲನ ಪರಿವತಭನ್ರ ರ್ನಲಕಗಳು, 
• ಯರವುದೆೀ ಬಡ್ಡ ಿ ಮರನಹೆ ೊಂದಿಸನವ ಷರತನಿ ಮತನ ಿ ಸರಲಗ್ರರನ್ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೀಲ್ೆ 

ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರನವ ಯರವುದೆೀ ಇತರ ವಿಷಯದ ಅಸಿಿತವವಿದ್ದಲ್ಲಿ. 
b. ಸರಲದ ಪಾಕ್ತಾಯೆ ಮತನಿ ಮೊಂಜ ರರತಿಯಲ್ಲಾ ಒಳಗ್ೆ ೊಂಡ್ಡರನವ ಎಲ್ರಾ ರ್ನಲಕಗಳನ್ನನ 

ಒಳಗ್ೆ ೊಂಡೊಂತೆ "ಎಲ್ರಾ ವೆಚಚಗಳ" ಬಗ್ೆ ೆ ಸರಲಗ್ರರರ ಅರಿವನ್ನನ ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೆ ಳಳಲನ 

ಪಾಕಟಣೆಯನ್ನನ ಮರಡಲ್ರಗನತಿದೆ. 
2. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತಯಕೆಕ ತಕಕೊಂತೆ ಇೊಂಗಿಾಷ್ ಅಥವರ ಸ ಕಿವರದ ಸಥಳಿೀಯ ಭ್ರಷೆಯಲ್ಲಾ ಸಪಷಿ 

ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಒದಗಿಸಲನ ಅಗತಯವಿರನವ ಎಲ್ರಾ ಕಾಮಗಳನ್ನನ ಕೊಂಪನಯನ ತೆಗ್ೆದನಕೆ ಳುಳತಿದೆ. 
3. ಕೊಂಪನಯ ಪಾಯತನಗಳು ಈ ನಟಿಿನ್ಲ್ಲಾರನತಿವೆ 

• ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರೆ ೊಂದಿಗ್ೆ ವಯವಹರಿಸನವರಗ ನ್ರಯಯಯನತವರಗಿ, ಸಮೊಂಜಸವರಗಿ ಮತನ ಿ

ಪರರದರ್ಭಕತೆಯಿೊಂದ ವತಿಭಸನವುದನ. 
• ಅಪೆೀಕ್ಷಿತ ಮರಹಿತಿ, ಶುಲ್ಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ತಿಳಿಯಲ್ು ಸೊಂಪಕ್ತಭಸಬಹನದರದ ವಯಕ್ತಿಗಳು 

ಅಥವರ ಸರಲದ ಅರ್ಜಭಯ ಪಾಕ್ತಾಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವರಗನವ ರ್ನಲಕಗಳು, 

ನಯಮಗಳು ಮತನ ಿ ಷರತನಿಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಅದರ ವಿವಿಧ ಉತಪನ್ನಗಳು ಮತನಿ ಸೆೀವೆಗಳ ಬಗ್ೆ ೆ

ಪರರದರ್ಭಕತೆಯನ್ನನ ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೆ ಳಳಲನ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಪಷಿ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಒದಗಿಸಲನ 

ಅಗತಯವಿರನವ ಕಾಮಗಳನ್ನನ ತೆಗ್ೆದನಕೆ ಳುಳವುದನ. 
• ಕೊಂಪನಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಫಲ್ಕ/ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಾ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಪಾದರ್ಶಭಸನವುದನ 

ಮತನಿ ಗ್ರಾಹಕರೆ ೊಂದಿಗ್ೆ ಭ್ೆೀಟಿಯರಗನವ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅಥವರ ಗ್ರಾಹಕರೆ ೊಂದಿಗ್ೆ ಯರವುದೆೀ 

ವಯವಹರರಕೆಕ ಪಾವೆೀರ್ಶಸನವ ಮೊದಲನ ಸ ಕಿವೆೊಂದನ ಭ್ರವಿಸನವ ಇತರ ಸೊಂವಹನ್ 

ವಿಧರನ್ಗಳನ್ನನಆಯೆಕ ಮರಡನವುದನ. 
4. ಚರಲ್ಲಿಯಲ್ಲಾರನವ ಶರಸನ್ಬದಧ ಮತನಿ / ಅಥವರ ನಯೊಂತಾಕ ಗ್ಾರಹಕರ ಬಗ್ೆ ೆ ತಿಳಿದಿದಿದೀರಾ ಮತನ ಿ

ಆೊಂಟಿ-ಮನ ಲ್ರೊಂಡರಿೊಂಗ್ ಮರಗಭಸ ಚಿಗಳ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಾ ಅದರ ಜವರಬರದರಿಗಳನ್ನನ ಪೂರೆೈಸಲನ 

ಅಗತಯವಿರನವ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿೊಂದ ಪಡೆಯನತಿದೆ; ಮತನಿ ಗ್ರಾಹಕರನ 

ಕೊಂಪನಗ್ೆ ಅಗತಯವರದ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಒದಗಿಸಲನ ವಿಫಲವರದರೆ, ಅದರ ಉತಪನ್ನಗಳ ಮತನ ಿ

ಸೆೀವೆಗಳ ಲರ್ಯತೆಯನ್ನನ ಸೊಂಬೊಂಧಪಟಿ ವಯಕ್ತಿಗ್ೆ ನರರಕರಿಸಬಹನದನ. 
5. ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಸೊಂವಹನ್ಗಳು, ಸರವಭಜನಕ ಪಾಕಟಣೆಗಳು ಅಥವರ ವೆಬ್ಸೆೈಟ ಪಾದರ್ಭನ್ಗಳ ಮ ಲಕ 

ಸರಲ ಮತನಿ ಠೆೀವಣಿ ಬಡ್ಡದಿರಗಳಲ್ಲಾನ್ ಬದಲ್ರವಣೆಗಳ ಬಗ್ೆ ೆಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಬೆೀಕನ; ಮತನ ಿ
6. ಕೊಂಪನಯೊಂದಿಗಿನ್ ಅವರ ಖರತೆಗಳ ಬಗ್ೆ ೆ ಮತನ ಿ ವಿನ್ೊಂತಿಯ ಆಧರರದ ಮೀಲ್ೆ ಕೊಂಪನಯನ ಅವರಿಗ್ೆ 

ವಿಸಿರಿಸಿದ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ ೆಮರಹಿತಿಯ ಹಕಕನ್ನನ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಬೆೀಕನ. 
7. ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನ ವಯವಹರರದ ಸೊಂದರ್ಭದಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ೆ ೆ ಪಡೆಯನವ ಸರವಭಜನಕವಲಾದ 

ಖರಸಗಿ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಗ್ೌಪಯ ಎೊಂದನ ಪರಿಗಣಿಸನತಿದೆ ಮತನಿ ಇತರರಿಗ್ೆ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ 

ಬಹಿರೊಂಗಪಡ್ಡಸನವುದಿಲಾ, ಆದರೆ ಈ ಸೊಂದರ್ಭಗಳನ್ನನ ಹೆ ರತನಪಡ್ಡಸಿ: 

• ಕರನ್ ನನೊಂದ ಅಥವರ ನ್ರಯಯರೊಂಗ, ಅರೆ-ನ್ರಯಯರೊಂಗ ಅಥವರ ನಯೊಂತಾಕ 

ಪರಾಧಿಕರರದಿೊಂದ ಅಗತಯವಿದದರೆ; ಅಥವರ 

• ಸರವಭಜನಕ ಹಿತರಸಕ್ತಯಿಲ್ಲಾ ಬಹಿರೊಂಗಪಡ್ಡಸಲನ ಕೊಂಪನಯನ ನಬಭೊಂಧಿತವರಗಿದದರೆ; 

ಅಥವರ 



• ಕೊಂಪನಯ ಹಿತರಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಾ ಬಹಿರೊಂಗಪಡ್ಡಸನವ ಅಗತಯವಿದದರೆ; ಅಥವರ 

• ಅೊಂತಹ ಬಹಿರೊಂಗಪಡ್ಡಸನವಿಕೆಯನ್ನನ ಗ್ರಾಹಕರನ ಒಪ್ಪಪದದರೆ ಅಥವರ ಕೆೀಳಿದದರೆ. 

• ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ೆ ೆ ಉಲ್ೆಾೀಖವನ್ನನ ನೀಡಲನ ಕೊಂಪನಯನ್ನನ ಕೆೀಳಲ್ರಗಿದದರೆ, ಅದನ್ನನ ನೀಡನವ 

ಮೊದಲನ ಅವರನ ಆತನ್/ಆಕೆಯ ಲ್ಲಖಿತ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ ಪಡೆಯಬೆೀಕನ. 
E. ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ, ಮಾಕೆೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ: 

1. ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನ ಪಾಚರರ ಮತನಿ ಪಾಚರರ ಸರಹಿತಯ ಮತನಿ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು ದರರಿತಪ್ಪಪಸದೊಂತೆ 

ನ್ೆ ೀಡ್ಡಕೆ ಳಳಬೆೀಕನ. 
2. ಸೆೀವೆ ಅಥವರ ಉತಪನ್ನದತಿ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯನವ ಮತನಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಉಲ್ೆಾೀಖವನ್ನನ ಒಳಗ್ೆ ೊಂಡ್ಡರನವ 

ಯರವುದೆೀ ರ್ರಹಿೀರರತನ ಮತನಿ ಪಾಚರರ ಸರಹಿತಯದಲ್ಲಾ, ಕೊಂಪನಯನ ಇತರ ರ್ನಲಕಗಳು 

ಅನ್ವಯಿಸನತಿದೆಯೆೀ ಎೊಂಬನದನ್ನನ ಸ ಚಿಸಬೆೀಕನ ಮತನಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ನಯಮಗಳು ಮತನ ಿ

ಷರತನಿಗಳ ಸೊಂಪೂಣ್ಭ ವಿವರಗಳನ್ನನ ವಿನ್ೊಂತಿಯ ಮೀರೆಗ್ೆ ಲರ್ಯವರಗನವೊಂತೆ ಮರಡಬೆೀಕನ. 
3. ಬೆೊಂಬಲ ಸೆೀವೆಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸಲನ ಕೊಂಪನಯನ ಮ ರನ್ೆೀ ವಯಕಿ್ತ ಸೆೀವೆಗಳನ್ನನ ಪಡೆದರೆ, ಕೊಂಪನಯನ 

ಗ್ರಾಹಕರ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ (ಅೊಂತಹ ಮ ರನ್ೆೀ ವಯಕ್ತಗಿಳಿಗ್ೆ ಲರ್ಯವಿದದರೆ) ಅದೆೀ ಮಟಿದ 

ಗ್ೌಪಯತೆ ಮತನಿ ರ್ದಾತೆಯೊಂದಿಗ್ೆ ನವಭಹಿಸನವ ಅಗತಯವಿರನತಿದೆ. 
4. ಗ್ರಾಹಕರಿೊಂದ ಅಧಿಕೃತಗ್ೆ ಳಿಸದ ಹೆ ರತನ ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನನ್ ನ ಸೆೀರಿದೊಂತೆ ಯರವುದೆೀ 

ಘಟಕದಿೊಂದ ಮರಕೆಭಟಿೊಂಗ್ ಉದೆದೀರ್ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಬಳಸನವೊಂತಿಲಾ. 
5. ಅದರ ಸೆೀವೆಗಳನ್ನನ ಕೊಂಪನಯನ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ರ್ೆ ತೆಗ್ೆ ತನ್ನ ಉತಪನ್ನಗಳು/ಸೆೀವೆಗಳನ್ನನ 

ಮರರನಕಟ್ೆಿ ಮರಡಲನ ಪಡೆಯನವ ತನ್ನ ನ್ೆೀರ ಮರರರಟ ಏರ್ೆನೆಗಳಿಗ್ೆ (ಡ್ಡಎಸ್ಎ ಗಳಿಗ್ೆ) ಕೊಂಪನಯನ 

ನಗದಿತ ನೀತಿ ಸೊಂಹಿತೆಯನ್ನನನದೆೀಭರ್ಶಸಿದೆ, . ಕೊಂಪನಯ ಉತಪನ್ನಗಳನ್ನನ ವೆೈಯಕಿ್ತಕವರಗಿ ಅಥವರ 

ಫೀನ ಮ ಲಕ ಮರರರಟ ಮರಡಲನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನನ ಸೊಂಪಕ್ತಭಸಿದರಗ ತಮಮನ್ನನ ಕೊಂಪನಯ 

ಮರರರಟ ಏರ್ೆೊಂಟ ಎೊಂದನ ಗನರನತಿಸಿಕೆ ಳುಳವೊಂತೆ ಕೊಂಪನಯನ ಬಯಸನತಿದೆ. 
6. ಕೊಂಪನಯ ಪರವರಗಿ ಕರಯಭನವಭಹಿಸನವ ಅಥವರ ಕೊಂಪನಯ ಉತಪನ್ನವನ್ನನ ಮರರರಟ ಮರಡನವ 

ಯರವುದೆೀ ಮ ರನ್ೆೀ ವಯಕ್ತ ಿ ಅಥವರ ಏರ್ೆೊಂಟ ನೀತಿ ಸೊಂಹಿತೆಗ್ೆ ಅನ್ನಗನಣ್ವರಗಿರನವೊಂತೆ ಕೊಂಪನಯನ 

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸನತಿದೆ. 
7. ಡ್ಡಎಸ್ಎ ಅಥವರ ಕೊಂಪನಯ ಪಾತಿನಧಿಯ ವಿರನದಧ ದ ರಿನ್ ಸಿವೀಕೃತಿಯ ಸೊಂದರ್ಭದಲ್ಲಾ 

ಕೊಂಪನಯನ ಸ ಕ ಿಕಾಮಗಳನ್ನನ ತೆಗ್ೆದನಕೆ ಳುಳತಿದೆ. 
F. ಸಾಲಗಳು 

1. ಕೊಂಪನಯನ ಅರ್ಜಭಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸರಲದ ಅರ್ಜಭಯನ್ನನ ಪಾಕ್ತಾಯೆಗ್ೆ ಳಿಸಲನ ಅಗತಯವಿರನವ 

ಎಲ್ರಾ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಸೊಂಗಾಹಿಸನತಿದೆ ಮತನಿ ಪರಿಷಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅಗತಯವಿರನವ ಹೆಚಿಚನ್ 

ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಕೆೀಳುತಿದೆ. ಸರಲದ ಅರ್ಜಭ ನ್ಮ ನ್ೆಯನ ಅರ್ಜಭ ನ್ಮ ನ್ೆಯೊಂದಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಾಸಬೆೀಕರದ 

ದರಖಲ್ೆಗಳ ಪಟಿಿಯನ್ನನ ಸ ಚಿಸನತಿದೆ. 
2. ಕೊಂಪನಯನ ಸರಲದ ಅರ್ಜಭಯ ಸಿವೀಕೃತಿಯನ್ನನ ನೀಡನತಿದೆ ಮತನಿ ಸ ಕ ಿ ಕರಯಭತತಪರತೆಗ್ೆ ತಕಕೊಂತೆ 

ಅರ್ಜಭಯನ್ನನ ವಿಲ್ೆೀವರರಿ ಮರಡಲನ ಬೆೀಕರಗನವ ಅೊಂದರಜನ ಸಮಯದ ಚೌಕಟಿನ್ನನ ಸಹ ತಿಳಿಸನತಿದೆ. 
3. ಕೆ ೀರಿದ ಸರಲಗಳು ತನ್ನ ಪಾಸನಿತ ಸರಲ ನೀತಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನ್ನಗನಣ್ವರಗಿರನತಿವೆಯೆೀ ಮತನಿ ತನ್ನ ಸಾಲ್, 

ಕರನ್ ನ್ನ ಮತನಿ ತರೊಂತಿಾಕ ಅವರ್ಯಕತೆಗಳನ್ನನ ಪೂರೆೈಸನತಿದೆಯೆೀ ಎೊಂಬನದನ್ನನ ನಣ್ಭಯಿಸಲನ 

ಕೊಂಪನಯನ ಸರಲದ ಅರ್ಜಭಗಳನ್ನನ ಸ ಕ ಿಪಾಕ್ತಾಯೆಗ್ೆ ಒಳಪಡ್ಡಸನತಿದೆ. 



4. ಬಡ್ಡ ಿ ದರ, ಇಎಮ್ಐ ರಚನ್ೆ ಮತನಿ ಸರಲದ ಇತರ ನಯಮಗಳು ಮತನ ಿ ಷರತನಿಗಳ ೆೊಂದಿಗ್ೆ 

ಮೊಂಜ ರರದ ಸರಲದ ಮೊತಿವನ್ನನ ವಿವರಿಸನವ ಸರಲದ ಕೆ ಡನಗ್ೆ ಪತಾವನ್ನನ ಕೊಂಪನಯನ 

ನೀಡನತಿದೆ ಮತನಿ ಸರಲಗ್ರರರಿೊಂದ ಲ್ಲಖಿತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದರಖಲ್ೆಯನ್ನನ ಸಹ ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಳತಿದೆ. 
5. ಕೊಂಪನಯನ ಸರಲದ ಒಪಪೊಂದದ ಪಾತಿಯನ್ನನ ಅದರ ಎಲ್ರಾ ಅನ್ನಬೊಂಧಗಳ ೆೊಂದಿಗ್ೆ, ಸಿವೀಕೃತಿ ಪ್ಡೆದ್ು 

ಸರಲದ ಮೊಂಜ ರರತಿ / ವಿತರಣೆಯ ನ್ೊಂತರ ಒದಗಿಸನತಿದೆ.  
6. ಅರ್ಜಭದರರರನ ಕೊಂಪನಯ ನಯಮಗಳನ್ನನ ಪೂರೆೈಸದಿದದಲ್ಲಾ ಕೊಂಪನಯನ ಅರ್ಜಭದರರರಿಗ್ೆ 

ಆತನ್/ಆಕೆಯ ಸರಲದ ನರರಕರಣೆಯ ಬಗ್ೆ ೆಲ್ಲಖಿತವರಗಿ ತಿಳಿಸನತದಿೆ. 
7. ಸಾಲ್ಗ್ಾರರು ಪಡೆದ ಸರಲದ ಖರತೆಯನ್ನನ ವಗ್ರಭವಣೆ ಮಾಡಲ್ು ಇಚ್ಛಿಸ್ದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ನಿಯು ಸಮ್ಮತಿ 

ನಿೀಡಲ್ು  ಅಥವರ ಇನ್ರಯವುದರದರ  ರರ್ಶೀದಿಯ ಸೊಂದರ್ಭದಲ್ಲಾ ವಿನ್ೊಂತಿಯನ್ನನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ 

ದಿನ್ರೊಂಕದಿೊಂದ 21 ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಉತಿರ ತಿಳಿಸಲ್ರಗನತಿದೆ. 
8. ಅಪರರಧಿ ಸರಲಗಳ ವಸ ಲ್ರತಿಯನ್ನನ ಆರ್ಾಯಿಸನವರಗ, ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನ ಸರೊಂಪಾದರಯಿಕ 

ಅಭ್ರಯಸಕೆಕ ಅನ್ನಗನಣ್ವರಗಿ, ಸರಲಗ್ರರರನ ಮತನಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ತರನಕನಳ ಅಥವರ ಬಲ್ರತರಕರ 

ಎೊಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹನದರದ ವಿಧರನ್ಗಳನ್ನನ ಆರ್ಾಯಿಸನವುದಿಲಾ ಮತನಿ ಕೊಂಪನಯನ ಡ್ಡೀಫರಲ್ಟಿ 

ಗ್ರಾಹಕರಿೊಂದ ಬರಕ್ತಗಳನ್ನನ ವಸ ಲ್ಲ ಮರಡಲನ ಕರನ್ ನ್ನ ಕಾಮಗಳನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸನತಿದೆ. 
G. ಖಾತರಿದಾರರು 

ಕೊಂಪನಗ್ೆ ಸರಲದ ಖರತರಿದರರರ ಅಗತಯವಿರನವರಗ, ಖರತರಿದರರರ ಕಟನಿಪರಡನಗಳು ಮತನಿ ಖರತರಿದರರಿಕೆ 

ಸೊಂದರ್ಭಗಳನ್ನನ ಖರತರಿದರರರನ ಅಥವರ ರ್ರಮೀನ್ನದರರರಿೊಂದ ಕರಯಭಗತಗ್ೆ ಳಿಸಬೆೀಕರದ ಗ್ರಯರೊಂಟಿ 

ಪತಾದಲ್ಲಾ ನದಿಭಷಿಪಡ್ಡಸಲ್ರಗನತದಿೆ. 
H. ವಿತರಣೆ 

1. ಸರಲದ ಒಪಪೊಂದ/ಸರಲದ ಕೆ ಡನಗ್ೆ ಪತಾದಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದಿಸಲ್ರದ ನಯಮಗಳು ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳಿಗ್ೆ 

ಅನ್ನಸರರವರಗಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನನ ಮರಡಲ್ರಗನವುದನ. 
2. ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ರ್ನಲಕಗಳು ಮತನಿ ಇತರ ರ್ನಲಕಗಳು ಸೆೀರಿದೊಂತೆ ನಯಮಗಳು ಮತನಿ 

ಷರತನಿಗಳಲ್ಲಾನ್ ಬದಲ್ರವಣೆಗಳನ್ನನ ತಿಳಿಸನತಿದೆ ಮತನ ಿ ಅೊಂತಹ ಬದಲ್ರವಣೆಗಳನ್ನನ ತಿಳಿಸಲನ ತನ್ನ 

ಪ್ರಕಟಣಾ ಫಲ್ಕ/ ಕೊಂಪನಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಾ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ಪಾದರ್ಶಭಸಬಹನದನ ಮತನಿ 

ಸ ಕಿವೆೊಂದನ ಭ್ರವಿಸನವ ಇತರ ಸೊಂವಹನ್ ವಿಧರನ್ಗಳನ್ನನ ಆಯೆಕ ಮರಡಬಹನದನ. . 
3. ಅೊಂತಹ ಬದಲ್ರವಣೆಯಿೊಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅನಾನ್ನಕ ಲವರಗಿದದರೆ, ಬದಲ್ರವಣೆಯ ಸ ಚನ್ೆಯ 60 

ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಆತ/ಆಕೆ ತನ್ನ ಖರತೆಯನ್ನನ ಮನಚಚಬಹನದನ. 
4. ಸರಲವನ್ನನ ಮರನಪಡೆಯನವ ಅಥವರ ಹೆಚನಚವರಿ ರ್ದಾತೆಗಳನ್ನನ ಪಡೆಯನವ ನಧರಭರವು ಸರಲದ 

ಒಪಪೊಂದಕೆಕ ಅನ್ನಗನಣ್ವರಗಿರನತಿದೆ. 
5. ಕೊಂಪನಯನ ಎಲ್ರಾ ಬರಕ್ತಗಳ ಮರನಪರವತಿಯ ಮೀಲ್ೆ ಅಥವರ ಸರಲದ ಬರಕ್ತ ಮೊತಿದ ಬಿಡನಗಡೆಯ 

ಮೀಲ್ೆ ಯರವುದೆೀ ಕರನ್ ನ್ನಬದಧ ಹಕನಕ ಅಥವರ ಸರಲಗ್ರರನ್ ವಿರನದಧ ಕೊಂಪನಯನ 

ಹೆ ೊಂದಿರಬಹನದರದ ಯರವುದೆೀ ಇತರ ಕೆಾೈಮ್ಗ್ೆ ಒಳಪಟಿಿರನವ ಎಲ್ರಾ ರ್ದಾತೆಗಳನ್ನನ ಬಿಡನಗಡೆ 

ಮರಡನತಿದೆ, ಅದನ್ನನ ಸರಲಗ್ರರನಗ್ೆ ಸರಿಯರಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ರಗನತಿದೆ. 
I. ಠೇವಣಿಗಳು 

ಕೊಂಪನಯ ವೆಬ್ಸೆೈಟ ಮತನಿ ಠೆೀವಣಿ-ಅರ್ಜಭ ನ್ಮ ನ್ೆಗಳು ಠೆೀವಣಿಗಳನ್ನನ ಸಿವೀಕರಿಸನವ ಅವಧಿಗಳು, 

ನೀಡಲ್ರದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ನ್ರಮನದೆೀಭರ್ನ್, ನ್ವಿೀಕರಣ್, ಅಕರಲ್ಲಕ ಹಿೊಂಪಡೆಯನವಿಕೆ ಮತನಿ ಠೆೀವಣಿಗಳ 



ಆಧರರದ ಮೀಲ್ೆ ಲರ್ಯವಿರನವ ಸರಲಗಳನ್ನನ ಒಳಗ್ೆ ೊಂಡೊಂತೆ ಠೆೀವಣಿಗಳನ್ನನ ಸಿವೀಕರಿಸನವ ನಯಮಗಳ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸನತಿವೆ. 
J. ಕೆರ ಡಿಟ್ ರೆಫರೆನ್್ಸ  ಏಜೆನ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ 

ಕೊಂಪನಯನ ಖಚಿತಪಡ್ಡಸನವುದೆೀನ್ೆೊಂದರೆ: 

1. ಗ್ರಾಹಕರ ಖರತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನನ ಕೆಾಡ್ಡಟ ರೆಫರೆನೆ ಏರ್ೆನೆಗಳಿಗ್ೆ ರವರನಸಲ್ರಗನವುದೆೊಂದನ 

ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಲ್ರಗನವುದನ. 
2. ಗ್ರಾಹಕರನ ತಮಮ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ ನೀಡ್ಡದದರೆ ಕೊಂಪನಯನ ಕೆಾಡ್ಡಟ ರೆಫರೆನೆ ಏರ್ೆನೆಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ರಾಹಕರ 

ಖರತೆಯ ಕನರಿತನ ಇತರ ಮರಹಿತಿಯನ್ನನ ನೀಡಬಹನದನ. 
3. ಕೊಂಪನಯನ ಗ್ರಾಹಕರಿೊಂದ ಬೆೀಡ್ಡಕೆಯರ ಮೀರೆಗ್ೆ, ಕೆಾಡ್ಡಟ ರೆಫರೆನೆ ಏರ್ೆನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಮರಹಿತಿಯ 

ನ್ಕಲನ್ನನ ಒದಗಿಸಬೆೀಕನ. 
K. ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  ಕಿಂದುಕೊರತೆಗಳು 

1. ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನ ಎಲ್ರಾ ಶರಖೆಗಳಲ್ಲಾ ಮತನಿ ಅದರ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಾ ಕನೊಂದನಕೆ ರತೆ ನವರರಣರ 

ಪಾಕ್ತಾಯೆ, ಕನೊಂದನಕೆ ರತೆ ನವರರಣರ ಕರಯಭವಿಧರನ್, ಎಸಕಲ್ೆೀಷನ ಮಟಿಗಳು, ಲರ್ಯವಿರನವೊಂತೆ 

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕನ. 
2. ಕೊಂಪನಯನ ತನ್ನ ಪಾತಿಯೊಂದನ ಶರಖೆಗಳು ಮತನ ಿ ಕಛೆೀರಿಗಳಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅವರ ದ ರನಗಳು / 

ಕನೊಂದನಕೆ ರತೆಗಳನ್ನನ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಸೌಲರ್ಯಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸಬೆೀಕನ. 
3. ಕೊಂಪನಯನ ದ ರನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ 45 ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಎಲ್ರಾ ದ ರನಗಳು / ಕನೊಂದನಕೆ ರತೆಗಳನ್ನನ 

ಪರಿಹರಿಸಲನ / ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸಲನ ಪಾಯತಿನಸನತಿದೆ ಮತನ ಿ ದ ರನಗಳು / ಕನೊಂದನಕೆ ರತೆಗಳ ಪರಿಹರರದ 

ಸಿಥತಿಯ ಬಗ್ೆ ೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸನತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ ಪಾತಿಕ್ತಾಯೆಯಿೊಂದ ತೃಪಿರರಗದಿದದಲ್ಲಾ, ಮನೊಂದಿನ್ 

ಹೊಂತದ ಪಾಕ್ತಾಯೆಯ ಕನರಿತನ ತಿಳಿಸಲ್ರಗನತಿದೆ. 
4. ದ ರನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ದಿನ್ರೊಂಕದಿೊಂದ ಮ ರನ ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ೆ ಕೊಂಪನಯನ ಸಿವೀಕೃತಿ/ಮಧಯೊಂತರ 

ಪಾತಿಕ್ತಾಯೆಯನ್ನನ ಕಳುಹಿಸನತಿದೆ. 
L. ನೀತಿಯ ಪ್ರ ತಿಗಳು 

ಈ ನೀತಿಯನ್ನನ ಕೊಂಪನಯ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಾ ಪೀಸಿ ಮರಡಲ್ರಗನತಿದೆ ಮತನಿ ಇದರ ಪಾತಿಗಳನ್ನನ 

ಕರಪಭರೆೀಟ ಮತನಿ ಇತರ ಕಚೆೀರಿಗಳಿೊಂದ ಪಡೆಯಬಹನದನ. 


