
 

SUNDARAM HOME FINANCE LIMITED 
 

FAIR PRACTICE CODE 
 

సుందరుం హోమ్ ఫైనాన్స్  లిమిటెడ్ 

 

ఫెయిర్ ప్రాక్టసీెస్ కోడ్ 

 

A. లకా్ష్య లు: 

కోడ్ తన వినియోగదారులతో(ఈ పదం సందరా్భ నిి  బట్ట,ీ రుణప్రగహీతలు లేదా డిాజిటరుు మరియు రుణాల 

హామీదారులుగా కంపెనీ వినియోగదారులయ్యా  లేదా మారే వ్ా క్తులను సూచిస్ుంది) వ్ా వ్హరించేటప్పు డు 

కంపెనీ అనుసరించాల్సి న న్యా యమైన మరియు ారదరశ క వా్య ార పదధతుల కోసం ప్రపమాణాలను 

రూపందించడానికి మరియు నిరంతరం మెరుగుపరచడానికి ప్రపయత్ని స్ుంది. 

B. వ్రి ుంప్ప : 

కోడ్ కంపెనీ అందించే అనిి  ఉతు తుులు, సేవ్లక్త వ్రి ుస్ుంది మరియు కంపెనీ, దాని ఉదా్య గులు మరియు 

కంటర్్లో, ఫోన్లో, పోస్ ీదాా ర్భ, ఇంటర్భకివీ్ ఎలక్ట్రీనిక్ పరికర్భలు, ఇంటర్ని ట్లో లేదా మరేదైన్య పదధత్న దాా ర్భ 

దాని వా్య ారంలో ప్రాత్ననిధా్ ం వ్హంచడానికి అధిరరం ఉని  ఇతర వ్ా క్తులు తపు నిసరిగా కట్టీబడి ఉండాల్స. 

C. నిబదధత: 

1. కంపెనీ ాలక చటీ్టలక్త మరియు నిబంధ్నలక్త కట్టీబడి ఉంట్టంది. 

2. కంపెనీ తన విధాన్యలు మరియు రరా కలాాలలో ల్సంగం, మతం, క్తలం, మత సిదాధ ంతాలు, రంగు లేదా 

శారీరక/దృశ్ా  వైకలా ం ఆధారంగా వివ్క్షత చూపకూడదు. 

D. సమాచారం మరియు బహరగతం చేసే విధానం: 

1. కంపెనీ రుణప్రగహీతక్త ారదరశ కంగా బహరగతం చేసేవి: 

a. రుణ దరఖాస్ును ప్రాసెస్ చేయడానికి చెల్సుంచాల్సి న రుస్ములు/ఛారీలీ గురించిన మొతుం 

సమాచారం, ఇంర ప్రకిందివి కూడా: 

• రుణ మొతాునిి  మంజూరు చేయక్తంటే/పంపిణీ చేయక్తంటే త్నరిగి చెల్సుంచాల్సి న రుస్ము 

మొతుం, 

• ముందస్ు చెల్సుంప్ప ఎంపికలు మరియు ఛారీలీు, ఏవైన్య ఉంటే, 

• వ్డ్డ ీరేట్టు, ఛారీలీు, త్నరిగి చెల్సుంచే నిబంధ్నలు, గణన పదధత్న మరియు ఆలసా మైన చెల్సుంప్ప 

కోసం జరిమాన్య, ఏవైన్య ఉంటే, 



• రీక్ట్ైసింగ్ ఫీజు, ఏవైన్య ఉంటే, 

• రుణానిి  ్సిరర రేటు నుండి ్ఫోుట్టంగ్ రేట్లక్త మారచ డానికి మారిు డి ఛారీలీు లేదా వైస్ వెర్భి , 

• ఏదైన్య వ్డ్డ ీరీ-సెట నిబంధ్న ఉనికి మరియు రుణప్రగహీత యొకక  ఆసకి ుని ప్రపభావితం చేసే 

ఏదైన్య ఇతర అంశ్ం. 

b. రుణప్రగహీత రుణ ప్రాసెసింగ్ మరియు మంజూరులో ఉని  అనిి  ఛారీలీతో సహా "అనిి  ఖరుచ లు" 

గురించి తెలుస్క్తనేలా బహరగతం చేయాల్స. 

2. వినియోగదారుక్త అవ్సరమైన ఆంగ ుంలో రనీ లేదా తగిన ్ ర నిక భాషలో రనీ సు షమీైన సమాచార్భనిి  

అందించడానికి అవ్సరమైన అనిి  చరా లను కంపెనీ తీస్క్తంట్టంది. 

3. కంపెనీ వీట్టకి ప్రపయత్ని స్ుంది: 

• తన వినియోగదారులతో వ్ా వ్హరించేప్పు డు న్యా యంగా మరియు సహేతుకంగా మరియు 

ారదరశ కతతో వ్ా వ్హరించడం. 

• లోన దరఖాస్ు యొకక  ప్రాసెసింగ్ సమయంలో వ్రి ుంచే రవ్లసిన సమాచారం, రుస్ములు లేదా 

ఛారీలీ భప్రదత కోసం సంప్రపదించబడే వ్ా క్తులతో సహా కంపెనీ వివిధ్ ఉతు తుులు మరియు సేవ్లు, 

కంపెనీ అందించే నిబంధ్నలు మరియు షరతులు, గురించి ారదరశ కతను నిర్భధ రించడానికి 

వినియోగదారులక్త సు షమీైన సమాచార్భనిి  అందించడానికి అవ్సరమైన చరా లు తీస్కోవ్డం. 

• కంపెనీ యొకక  నోటీస్ బోరీు/అధిరరిక వెబ్సైట్లో సమాచార్భనిి  ప్రపదరిశ ంచాల్స మరియు 

వినియోగదారులతో సమావేశ్ సమయంలో లేదా వినియోగదారుతో ఏవైన్య లావ్యదేవీ మొదలు పెటే ీ

ముందు సరైనదని భావించే ఇతర కమా్య నికేషన మోడ్్లను ఎంచుకోవ్యల్స. 

4. ప్రపస్ుత చటబీదధమైన మరియు/లేదా నియంప్రతణ సంబంధ్మైన మీ వినియోగదారుని తెలుస్కోండి 

మరియు మనీ లాండరింగ్, నిరోధ్క మారగదరశ రల ప్రపరరం దాని బాధా్ తలను నెరవేరచ డానికి అవ్సరమైన 

సమాచార్భనిి  కంపెనీ తన వినియోగదారుల నుండి పందాల్స; మరియు వినియోగదారు కంపెనీకి 

అవ్సరమైన సమాచార్భనిి  అందించడంలో విఫలమైతే, సంబంధిత వ్ా కి ుకి దాని ఉతు తుులు మరియు 

సేవ్లను అందుబాట్టలో ఉంచడానికి నిర్భకరించవ్చుచ . 

5. వ్ా కి ుగత కమా్య నికేషన్లు, పబ్లుక్ ప్రపకటనలు లేదా వెబ్సైట డిసేు ే ల దాా ర్భ రుణాలు మరియు డిాజిట 

వ్డ్డ ీరేట్టు మరియు ఛారీలీలో మారుు ల గురించి వినియోగదారులక్త తెల్సజేస్ుంది; మరియు 

6. కంపెనీతో ఉని  వ్యరి ఖాతాల గురించి మరియు అభా ర రన ఆధారంగా కంపెనీ వ్యరికి అందించిన సౌకర్భా ల 

గురించి సమాచారం పందే హక్తక ను తన వినియోగదారులక్త తెల్సజేస్ుంది. 

7. కంపెనీ తన వా్య ార సమయంలో తన వినియోగదారుల గురించి స్వా కరించే రహసా , పబ్లుక్ రని క్ట్ైవేట 

సమాచారంగా పరిగణంచాల్స మరియు ఇకక డ మినహా ఇతరులక్త సమాచార్భనిి  బహరగతం చేయకూడదు: 

• చటంీ దాా ర్భ లేదా న్యా య, ా క్షిక-న్యా య లేదా నియంప్రతణ అధిరరం దాా ర్భ అవ్సరమైనప్పు డు; 

లేదా 

• కంపెనీ ప్రపజా ప్రపయోజన్యల కోసం బహరగతం చేయడానికి బాధా్ త వ్హస్ుంది; లేదా 

• కంపెనీ ప్రపయోజన్యలను బహరగతం చేయడం అవ్సరమైనప్పు డు; లేదా 

• వినియోగదారు అట్టవ్ంట్ట బహరగతం చేయడానికి అంగీకరించినప్పు డు లేదా అడిగినప్పు డు. 

• వినియోగదారుల గురించిన సమాచార్భనిి  అందించమని కంపెనీని అడిగితే, దానిని ఇచేచ  

ముందు వ్యరు అతని/ఆమె ప్రవ్యతపూరా క అనుమత్నని పందాల్స. 



E. ప్రపకటనలు, మార్నక ట్టంగ్ మరియు అమమ రలు: 

1. కంపెనీ తన పబ్లుసిటీ మరియు ప్రపచార ాహతా ం మరియు ఇతర మెటీరియలి్స  ను తప్పు దారి పటకీ్తండా 

చూస్కోవ్యల్స. 

2. ఒక సేవ్ లేదా ఉతు త్నుై  దృష్టనీి ఆకరి షంచే మరియు వ్డ్డ ీరేట్టక్త సంబంధించిన సూచనను కల్సగి ఉని  

ఏదైన్య ప్రపకటన మరియు ప్రపచార ాహతా ంలో, ఇతర రుస్ములు మరియు ఛారీలీు వ్రి ుా ుయో లేద్య 

కంపెనీ సూచిస్ుంది మరియు అభా ర రనై సంబంధిత నిబంధ్నలు మరియు షరతుల పూరిు వివ్ర్భలు 

అందుబాట్టలో ఉంచబడతాయి. 

3. మదదతు సేవ్లను అందించడానికి కంపెనీ మ్యడవ్ పక్ష్యల సేవ్లను పందినటుయితే, కంపెనీ వ్యరు 

వినియోగదారు యొకక  వ్ా కి ుగత సమాచార్భనిి  (అట్టవ్ంట్ట మ్యడవ్ పక్ష్యలక్త అందుబాట్టలో ఉంటే) 

కంపెనీ వ్లె గోపా త మరియు భప్రదతతో నిరా హంచాలని కంపెనీ కోరుతుంది. 

4. వినియోగదారు అధిరరం ఇసేు తపు , కంపెనీ తనతో సహా ఏదైన్య సంసర దాా ర్భ మార్నక ట్టంగ్ ప్రపయోజన్యల 

కోసం వినియోగదారుల వ్ా కి ుగత సమాచార్భనిి  ఉపయోగించదు. 

5. కంపెనీ తన డైర్నక్ ీసెల్సుంగ్ ఏజెనీి ల (డిఎస్ఏల) కోసం నిరే దశంచిన నిరా హణా నియమావ్ళిని కల్సగి ఉంది, 

దీని సేవ్లను కంపెనీ తన ఉతు తుులు/సేవ్లను మార్నక ట చేయడానికి వినియోగించుకోవ్చుచ , ఇతర 

విషయాలతోాట్ట, కంపెనీ ఉతు తుులను వ్ా కి ుగతంగా లేదా ఫోన దాా ర్భ విప్రకయించడం కోసం 

వినియోగదారుని సంప్రపదించినప్పు డు వ్యరు తమను తాము కంపెనీ విప్రకయ ఏజెంట్టుగా గురిుంచడం 

అవ్సరం. 

6. కంపెనీ తరప్పన వ్ా వ్హరించే లేదా కంపెనీ ఉతు త్నుని విప్రకయించే ఏదైన్య మ్యడవ్ పక్షం లేదా ఏజెంట 

నిరా హణా నియమావ్ళికి అనుగుణంగా ఉండేలా కంపెనీ నిర్భధ రిస్ుంది. 

7. డిఎస్ఏ లేదా కంపెనీ ప్రపత్ననిధికి వ్ా త్నరేకంగా ఫిరా్భ దు అందిన సందరా ంలో కంపెనీ తగిన చరా లు 

తీస్క్తంట్టంది. 

F. రుణాలు: 

1. కంపెనీ దరఖాస్ు సమయంలో రుణ దరఖాస్ు ప్రాసెస్ చేయడానికి అవ్సరమైన మొతుం సమాచార్భనిి  

సేకరిస్ుంది మరియు అంచన్య వేసినట్టు అవ్సరమైతే మరింత సమాచారం కోసం అడుగుతుంది. రుణ 

దరఖాస్ు ఫారమ్ దరఖాస్ు ఫారమ్్తో ాట్ట సమరిు ంచాల్సి న డాకా్త మెంటు జాబ్లతాను సూచించవ్చుచ . 

2. కంపెనీ రుణ దరఖాస్ు యొకక  రస్వదు కోసం అంగీకర్భనిి  ఇస్ుంది మరియు తగిన ప్రశ్దధక్త లోబడి 

దరఖాస్ును ారవేసేందుక్త అంచన్య వేసిన రలపరిమిత్నని కూడా తెల్సయజేస్ుంది. 

3. కోరిన రుణాలు దాని ప్రపస్ుత రుణ విధాన్యలక్త అనుగుణంగా ఉన్యి యా మరియు దాని ప్రెడిట, చటపీరమైన 

మరియు ాంకేత్నక అవ్సర్భలను తీరు ుాయా అనే దానిని అంచన్య వేయడానికి తగిన ప్రశ్దధతో కూడిన 

ప్రపప్రకియ దాా ర్భ కంపెనీ రుణ దరఖాస్ులను ఉంచుతుంది. 

4. రుణం యొకక  వ్డ్డ ీరేట్ట, ఈఎంఐ నిర్భమ ణం మరియు ఇతర నిబంధ్నలు మరియు షరతులతో ాట్ట 

మంజూరు చేసిన రుణ మొతాునిి  వివ్రిసూు  లోన ఆఫర్ లెటర్్ను కంపెనీ జారీ చేస్ుంది మరియు 

రుణప్రగహీత ప్రవ్యతపూరా క అంగీరర రిరరీును కూడా ఉంచుతుంది. 

5. రుణ ఒపు ందం యొకక  రపీని దానికి సంబంధించిన అనిి  అనుబంధాలతో ాట్ట, రుణం మంజూరు / 

పంపిణీ తరా్భ త, రస్వదుకి అనుగుణంగా కంపెనీ అందజేయాల్స. 

6. దరఖాస్ుదారు కంపెనీ నిబంధ్నలక్త అనుగుణంగా లేనట్లుతే, అతని/ఆమె రుణానిి  త్నరసక రించడం 

గురించి కంపెనీ దరఖాస్ుదారునికి ప్రవ్యతపూరా కంగా తెల్సయజేస్ుంది. 



7. తన రుణ ఖాతాను బదిలీ చేయడానికి రుణప్రగహీత నుండి రస్వదు పందిన సందరా ంలో, సమమ త్న లేదా 

ఏదైన్య ఉంటే, అభా ర రన అందిన తేదీ నుండి 21 రోజులలోప్ప తెల్సయజేయబడుతుంది. 

8. అపర్భధ్ రుణాల రికవ్రీని ఆప్రశ్యిస్ుని ప్పు డు, కంపెనీ, దాని ాంప్రపదాయ పదధత్నకి అనుగుణంగా, 

రుణప్రగహీతలు మరియు సంబంధిత పక్ష్యల వేధింప్పలు లేదా బలవ్ంతంగా పరిగణంచబడే పదధతులను 

ఆప్రశ్యించదు మరియు కంపెనీ మొండి ఖాతా ఉని  వినియోగదారుల నుండి బరయిలను రికవ్రీ 

చేయడానికి చటబీదధమైన చరా లను అనుసరిస్ుంది. 

G. హామీదారులు: 

కంపెనీకి హామీై రుణం ఇవ్యా ల్సి న అవ్సరం ఉని  చోట, హామీదారు యొకక  బాధ్ా తలు మరియు హామీని 

అమలు చేసే పరిసిరతులు సందరా్భ నుారంగా హామీదారు లేదా హామీదారులచే అమలు చేయబడే హామీ 

లేఖలో పేర్కక నబడతాయి. 

H. పంపిణీ: 

1. రుణ ఒపు ందం/లోన ఆఫర్ లెటర్్లో పేర్కక ని  నిబంధ్నలు మరియు షరతులక్త అనుగుణంగా పంపిణీ 

చేయబడుతుంది. 

2. వ్డ్డ ీరేట్ట, ఫీజులు మరియు ఇతర ఛారీలీతో సహా నిబంధ్నలు మరియు షరతులలో మారుు లను కంపెనీ  

తెల్సయజేస్ుంది మరియు ఇది నోటీస్ బోరీు / కంపెనీ అధిరరిక వెబ్సైట్లో సమాచార్భనిి  

ప్రపదరిశ ంచవ్చుచ  మరియు అట్టవ్ంట్ట మారుు లను తెల్సయజేయడానికి తగినట్టుగా భావించే ఇతర 

కమా్య నికేషన విధాన్యలను ఎంచుకోవ్చుచ . . 

3. ఒకవేళ అలాంట్ట మారుు  వినియోగదారుక్త ప్రపత్నకూలంగా ఉంటే, మారుు  తెల్సయజేసిన 60 రోజులలోప్ప 

అతను/ఆమె తన ఖాతాను మ్యసివేయవ్చుచ . 

4. రుణానిి  రీరల్స చేయడం లేదా అదనప్ప సెకూా రిటీలను పందడం అనే నిర ణయం రుణ ఒపు ందానికి 

అనుగుణంగా ఉండాల్స. 

5. అనిి  బరయిలను త్నరిగి చెల్సుంచడం లేదా ఏదైన్య చటబీదధమైన హక్తక క్త లోబడి రుణం యొకక  బరయి 

మొతాునిి  ప్రగహంచడం లేదా రుణప్రగహీతక్త వ్ా త్నరేకంగా కంపెనీ కల్సగి ఉని  ఇతర దావ్య కోసం కంపెనీ 

అనిి  సెకూా రిటీలను విడుదల చేస్ుంది, ఇది రుణప్రగహీతక్త కూడా తెల్సయజేయబడుతుంది. 

I. డిాజిట్టు: 

కంపెనీ యొకక  వెబ్సైట మరియు డిాజిట-దరఖాస్ు ఫారమ్్లు డిాజిట్లను అంగీకరించే రలాలు, ఆఫర్ 

చేయబడిన వ్డ్డ ీ రేట్టు, న్యమినేషన, ర్ననివ్ల్స, ముందుగానే ఉపసంహరణ మరియు రుణాలతో సహా 

డిాజిట్లను అంగీకరించే నిబంధ్నల వివ్ర్భలను అంది ుాయి మరియు డిాజిటుై  రుణాలు అందుబాట్టలో 

ఉండవ్చుచ . 

J. ప్రెడిట రిఫర్నని  ఏజెనీి లక్త బహరగతం చేయడం: 

కంపెనీ వీట్టని నిర్భధ రిస్ుంది: 

1. వినియోగదారు ఖాతా వివ్ర్భలను ప్రెడిట రిఫర్నని  ఏజెనీి లక్త అందజేయాలని వినియోగదారుక్త 

తెల్సయజేయాల్స. 

2. వినియోగదారు అతని / ఆమె సమాచార్భనిి  పంచడానికి అనుమత్నని ఇచిచ నటుయితే, వినియోగదారు ఖాతా 

గురించి ఇతర సమాచార్భనిి  కంపెనీ ప్రెడిట రిఫర్నని  ఏజెనీి లక్త అందించవ్చుచ . 

3. కసమీర్ డిమాండ్ చేసినటుయితే, ప్రెడిట రిఫర్నని  ఏజెనీి లక్త సమరిు ంచిన సమాచారం యొకక  రపీని 

కంపెనీ అందించాల్స. 

 



K. ఫిరా్భ దులు & సమసా లు: 

1. ఫిరా్భ దుల పరిష్కక ర యంప్రతాంగం, పెరుగుదల ్ ర యిలతో సహా ఫిరా్భ దుల పరిష్కక ర విధానం, దాని యొకక  

అనిి  శాఖలు మరియు దాని వెబ్సైట్లో అందుబాట్టలో ఉండేలా కంపెనీ నిర్భధ రిస్ుంది. 

2. వినియోగదారులక్త ఫిరా్భ దులు / సమసా లు ఏవైన్య ఉంటే వ్యట్టని ఇవ్ా డానికి మరియు/లేదా 

సమరిు ంచడానికి కంపెనీ తన ప్రపత్న శాఖలు మరియు రర్భా లయాలోు  సౌకర్భా లను అందుబాట్టలో 

ఉంచుతుంది. 

3. ఫిరా్భ దు అందిన 45 రోజులలోప్ప అనిి  ఫిరా్భ దులు/సమసా లను పరిషక రించడానికి / ప్రపత్నసు ందించడానికి 

కంపెనీ ప్రపయత్ని స్ుంది మరియు ఫిరా్భ దులు/సమసా ల పరిష్కక ర ్సిరత్న గురించి వినియోగదారులక్త 

తెల్సయజేస్ుంది. వినియోగదారు ప్రపత్నసు ందనతో సంతృపిు చెందకపోతే, అతనికి/ఆమెకి తదుపరి ్ ర యి 

తీప్రవ్తరం చేయబడే దాని గురించి తెల్సయజేయబడుతుంది. 

4. ఫిరా్భ దు అందిన తేదీ నుండి మ్యడు రోజులలోప్ప కంపెనీ ఒక రస్వదు/తాతాక ల్సక ప్రపత్నసు ందనను 

పంప్పతుంది. 

L. కోడ్ రపీలు: 

ఈ కోడ్ కంపెనీ వెబ్సైట్లో పోస్ ీ చేయబడుతుంది, మరియు రపీలు దాని రర్కు రేట మరియు ఇతర 

రర్భా లయాల నుండి కూడా పందవ్చుచ . 


