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ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਕਿਟਸਸ ਕੋਡ ("ਐਫ ਪੀ ਸੀ") 

ਡੀ ਲੇਜ ਲਡੈਨ ਫਾਈਨ ੀਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟਡ ("ਕੰਪਨੀ") 

 

1. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ: ਿਵਕਰੇਤਾ ਿਵੱਤ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਿਵੱਤ. ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਿਵੱਤ ਵੰਡਨ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਗ਼ੈਰ-ਿਰਟੇਲ ਪਿਕਰਤੀ 

ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਿਵਚ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਪਡੂ ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ  ਿਵਕਰੇਤਾ ਿਵਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਗਾਹਕ  ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਨ. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਿਲਖਤੀ 

ਸੰਚਾਰ ਿਜਵ ਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ਗਹਕਾਨਾ ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਗਤ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਚੀ ਸਮਾਸੂਚੀ ਆਿਦ ਖੇਤੀ 

ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾ ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 

ਲੋਕ  ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ. ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟਡਰਡ ਐਗਰੀਮਟ 

ਟੈਮਪਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 
2. ਿਜੱਥ ੇਕੰਪਨੀ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਪੱਿਟਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਉਤਪਾਦ  ਦੀ ਪੇ ਕ  ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ  ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦ 

ਐਫ.ਪੀ.ਸੀ. ਗੈਰ-ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ  ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜ  ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਹਾਰਕ 

ਜ  ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਲੀਜ਼ ਮੱੁਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ  

ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਪੱਿਟਆ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਿਵਆਜ 

(ਕਰਜ਼ਾਈ) ਦੀ ਦਰਦਾ  ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਂਿਕੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੰੂ 

ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ  ਦੇ ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ  ਨੰੂ ਚਾਰਜ 

ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਿਟਆ ਸਮਝੌਤੇ ਜ  ਅਿਜਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਾਿਨਤ ਪੱਤਰ  ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ . 

3. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਿਰਟੇਲ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਿਵਕਰੇਤਾ ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ ਤ ਹੈ ਗਾਹਕ  ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ 

ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਿਬਲੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦਾ 

ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਕੈਿਡਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਹਕ 

ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਰੈਿਡਟ 

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਰਤ  ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕੈਿਡਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 
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4. ਹ◌ਾਲ ਿਕ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਿਬਨੈ-ਪਤੱਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਵ ੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ. ਇਹਨ  

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਬਨੈ-ਪਤੱਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੁਲਨਾ 

ਿਜਵ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਧਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਹ ੈਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਿਬਨਪੱਤਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਸਾਏਗਾ ਿਕ ਿਬਨਕਾਰ  ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮ -ਸੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਵੱਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤ ਬਾਅਦ 

ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨ, ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ  ਿਬਨੈ-ਪਤੱਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲ ਿਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 

ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦਰ  ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਰਾਇ ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਨੈ-ਪਤੱਰ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇ ਾ ਇੱਕ ਪਵਾਨਗੀ ਜ  ਪਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹ  ਕਰ 

ਸਕਦੀ: ਇੱਕ ਪਵਾਿਨਤ ਕੈਿਡਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਰੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ 

ਿਲਆ. ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਲੋ ਅਪ ਕਰੋ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੈਿਡਟ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਰਤ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੈਿਡਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ ਗਾਹਕ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ  ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ੇਣੀਆਂ.          

5. ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ ਿਮਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 

ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕੈਿਡਟ ਨਹ  ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ / ਐਟਂੀ-ਮਨੀ ਲ ਡਿਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰਤ  ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਕੈਿਡਟ ਿਮਆਰ. 

6. ਅੰਿਤਮ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਰੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੀ ਰਕਮ ਾਿਮਲ ਹੈ ਕੈਿਡਟ ਿਦੱਤੀ, ਸਾਲਾਨਾ 

ਿਵਆਜ (ਉਧਾਰ) ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ੋਵੱਖ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਰਤ  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੈਿਡਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ 

ਿਵਆਜ ਦਰ ਉਨ  ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਦਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਿਵਆਜ 

ਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤਾ ਿਵਚ ਮੋੜਨ ਿਵਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ 

/ ਸਮੂਹ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਮ / ਅਨੁਸਾਰੀ / ਘੇਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਕੰਪਨੀ 

ਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮੂਲ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ. 
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7. ਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤਾ ਜ  ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਤ  ਿਵਚ ਬਦਲਾਵ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਿਨ ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਿਵਚ ਬਦਲਾਵ, ਜ  

ਚਾਰਿਜੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫਲੋਿਟੰਗ / ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ, ਅਤੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਜਵ ਿਕ 

ਕਰੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਫੋਕਰੇਜ / ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਖਰਚੇ / ਜੁਰਮਾਨ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਜ ੋਿਵਅਕਤੀ ਹਨ, 

ਉਹਨ  ਦੇ ਫਲੋਿਟੰਗ ਦਰ ਿਮਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤ ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇ  ਲਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ / ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਨਹ  ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ. 

8. ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ ਿਵਚ ਦੱਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜ  ਕਾਰਜਕੁ ਲਤਾ ਨੰੂ ਯਾਦ 

ਕਰਨ /  ਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਪਤੀਭੂਤੀਆਂ. 

9. ਸਾਰੇ ਪਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ  ਬਕਾਇਆ 

ਰਾ ੀ / ਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਜ  ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਿਵਰੱੁਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਿਟਸ ਿਵੱਚ ਫੁੱ ਲ ਬਾਕੀ ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਰਤ  ਬਾਰੇ ਵਰੇਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਹੱਕ ਹੈ 

ਉਸ ਸਮ ਪਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਸੈਟਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਜ  ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਪਬੰਧ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. 

10. ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹ  ਦੇਵੇਗੀ, ਿਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤਾ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦ 

ਤਕ ਨਹ  ਜਦ ਤੱਕ ਨਵ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ  ਨਹ  ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਟਸ. 

11. ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ  ਇਤਰਾਜ਼ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 21 ਦੀਨ ਕ ੇਅੰਦਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਤ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ ਿਦਨ. ਅਿਜਹੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪਤਾ 

ਨਾਲ ਪਾਰਦਰ ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਤ  ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਜ  ਿਨਯਮ. 

12. ਕਰੈਿਡਟ ਿਵਚ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤਾ ਿਵਚ ਪਾਰਦਰ ੀ ਰਤ  ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਸਪਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਰਤ . ਇਹਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤੇ 

ਰਤ  ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਿਜਸ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਹ ੈਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤਾ ਨੰੂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਦਸਿਤਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ  

ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਿਡਟ ਮਝੌਤਾ. ਕੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਪਾਰਦਰ ੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ  ਵੀ ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਵ 

ਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਨਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ .◌ੰਗ. 

13. ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ / ਮੁੜ ਪਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਪੇ ਾਨੀ ਾਮਲ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ,  ਸੰਵੇਦਨ ੀਲ ਘੰਿਟਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇ ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ  ਮਾਸਪੇ ੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਤਾਕਤ. ਕੰਪਨੀ 

ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਰਕਵਰੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਾਮਲ ਇਸਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਹੈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ  
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ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਸੂਲੀ ਿਵਚ ਾਿਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪਬੰਧ  

ਿਵਚ ਉਿਚਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਰਤ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਪਰੇ ਾਨ 

ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ. ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਗਾਹਕ  ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਿਵਚ ਉਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇ  ਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

14. ਿ ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ:  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿ ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ("GRM") ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ ਚ  / ਵਪਾਰ 

ਦੇ ਸਥਾਨ  ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਦਰਿ ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਕਾ ਤ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ. ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ  ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰੇ / ਸਮੀਿਖਆ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਚ 

ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ  ਕਰੈਿਡਟ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅੰਡਰਗਾਫੀ ਤ ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੀਆਰਐਮ ਿ ਕਾਇਤ 

ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਲੀਫੋਨ / ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ  ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿ ਕਾਇਤ  ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਿ ਕਾਇਤ / ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ  ਗਾਹਕ NBFC ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਦਫਤਰ, C/o ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ, RBI 

ਬਾਈਕੁਲਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਾਹਮਣੇ। ਮੁੰਬਈ ਸਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈਕੁਲਾ, ਮੰੁਬਈ - 400 008 ਜਾ ਂਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ 

ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (“ਆਰਬੀਆਈ”) ਦੇ ਮੰੁਬਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਿਕੰਗ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੰੂ 

ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਰਐਮ ਿਵਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 

ਿਨਰਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

15. ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ (i) ਗੈਰ-ਬਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ  

ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮ-ਸਮ' ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ  ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ (ii) ਜੀਆਰਐਮ ਦਾ 

ਕੰਮਕਾਜ ਪਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ  'ਤੇ. ਅਿਜਹੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ, ਤ  ਐਫ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸਮੀਿਖਆਵ  ਦੀ ਇਕ ਸੰਗਿਠਤ ਿਰਪੋਰਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ, ਿਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ  ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ 

ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

16. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਢੁਕਵ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਸਧ ਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ  ਅਤੇ 

ਪਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਕਿਰਆਵ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਗਾਹਕ  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ 

ਸੈਕਟਰ  ਿਵਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦਬਾਅ ਾਮਲ ਹਨ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ  ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾਵ  ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਆਜ ਦੀ ਿਵਆਜ ਦਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬੋਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਿਵਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗਾ ਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਕ ਿਜਵ ਿਕ 

ਫੰਡ, ਮਾਰਿਜਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪੀਮੀਅਮ ਆਿਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਿਦ ਕਰਜ਼,ੇ ਕਰੈਿਡਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਿਵਆਜ ਦਰ 
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ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ  ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਲਈ 

ਪਹੁੰ ਚ ਗਾਹਕ  ਦੀਆਂ ੇਣੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰੈਿਡਟ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਹ  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ / ਜ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. 

ਜੋਖਮ  ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਕਾਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਕਾਿ ਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋਖਮ  ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਿਵੱਖੀ ਬਦਲਾਵ  ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ 

ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. 

 

ਤਾਰੀਖ਼: ਸਤੰਬਰ 16, 2021 

ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ: ਸਤੰਬਰ 16, 2021 

ਅਗਲੀ ਸਮੀਿਖਆ ਤਾਰੀਖ: ਸਤੰਬਰ 16, 2023 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਲਕ: ਪਾਲਣਾ 

 


