
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

നീതി�� �വർ�ന സംഹിത�ം 
പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ം 

വി�തി ക�ാപി�ൽ ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

പതി�് അ�മതി തീയതി 
V1 2017 െസപ്�ംബർ 4 

V2 2018 ഒക്േടാബർ 24 



2  

 
 
 

ഡിഎൻബിആർ (പിഡി) സിസി നം. 054/03.10.119/2015-16 �േഖന റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (ആർബിഐ) ബാ�ിംഗ് 
ഇതര സാ��ിക �ാപന�ൾ�� (എൻബിഎഫ്സികൾ) നീതി�� �വർ�ന സംഹിതെയ സംബ�ി� 
മാർ�േരഖ �റെ��വി�ി��്. 

ആർബിഐ�െട നീതി�� �വർ�ന സംഹിതാ മാർ�േരഖകൾ അ�സരി�ാണ് വി�തി ക�ാപി�ലിെ� (ഇനി�തൽ 
വിസിപിഎൽ എ�് �ചി�ി��) നീതി�� �വർ�ന സംഹിത (എഫ്പിസി) ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. 

 
വിസിപിഎ�ിെ� എ�ാ ഓഫീ�കൾ�ം �സ്�ത എഫ്പിസി ബാധകമായിരി�ം, �ടാെത �ാപന�ിെല എ�ാ 
ജീവന�ാ�ം ഇത് പാലി�ാൻ ബാധ���മാണ്. 

നീതി�� �വർ�ന സംഹിത�െട ല���ൾ: 
 

എഫ്പിസി�െട ല���ൾ ഇനി�റ��വയാണ്: 
 

1. ഉപേഭാ�ാ�മായി ഇടപഴ�േ�ാൾ ഏ��ം മിക� �വർ�ന മാനദ��ൾ ൈകെ�ാ�ക 

2. നിയമപരമാ�ം ധാർ�ികമാ�ം സാ�കരി�ാനാ�� ബിസിന�് കീഴ്വഴ��ൾ പി�ട�ക 

3. �താര�മായി ഇടപഴ�ക�ം ഉപേഭാ�ാവിന് ആവശ�മായ എ�ാ വിവര��ം ലഭ�മാ�ക�ം െച�ക 
 
 
വി�തി ക�ാപി�ലിെ� �തിബ�തകൾ 
 

• വ�വ�ാപക�ം (റിസർ�് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, െസബി, ഐആർഡിഎ), സർ�ാർ, �ാേദശിക അേതാറി�ി 
�തലായവ േപാ�� ബ�െ�� അേതാറി�ിക�ം പാസാ�ിയ/�റെ��വി� ബാധകമായ എ�ാ നിയമ��ം 
വ�വ�ാപന��ം മാർ�േരഖക�ം പാലി�ാൻ ക�നിയ്�് ബാധ�ത��്. 

• മതം, ജാതി, ലിംഗേഭദം അെ��ിൽ ഭാഷ അടി�ാനമാ�ി ഉപേഭാ�ാ�േളാട് വിേവചനപരമായി െപ�മാറി� 
എ�് ക�നി ഉറ�് നൽ��. 

• ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് / ഉപേഭാ�ാവാകാൻ സാധ�ത��വർ�് ക�നി�െട ഉൽ����ം േസവന��ം 
സംബ�ി� വ���ം �ർ��മായ വിവര�ൾ ക�നി ലഭ�മാ�ം, �ടാെത െത�ി�രി�ി��േതാ െത�ായി 
നയി�ാൻ സാധ�ത��േതാ ആയ പരസ��േളാ �ചാര ത��േളാ അവലംബി�ി�. 

• 'പേരാ� നിര�കൾ' അെ��ിൽ �താര�തയി�ാ� ഉൽ���ൾ/േസവന�ൾ പരിചയെ����തിൽ നി�ം 
പി�ാ�െമ�് ക�നി ഉറ�നൽ��. 

• ഉപേഭാ�ാവ് ഈ�നൽകിയിരി�� ജാമ�വസ്� �ര�ിതമായി ൈകവശം വയ്��തി�ം, ക�നി�െട 
ൈകവശമിരി�േ�ാൾ അബ�വശാേലാ, മനഃ�ർ�മ�ാെതേയാ വ�നയി�െടേയാ ജാമ�വസ്� നഷ്
ടമാ�കയാെണ�ിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽ��തി��� സാധ�മായ, ന�ായമായ എ�ാ 
നടപടിക�ം ൈകെ�ാ��തി��� ഉ�രവാദി�ം ക�നി ഏെ���� 

• ബിസിനസ് ഇടപാട് നട�� സമയ�് ഉപേഭാ�ാവിെ� ഭാഗ�് നി�് േബാധ�ർ�മ�ാെത�� പിഴ�കേളാ 
ൈക�ിഴകേളാ സംഭവി�കയാെണ�ിൽ അത് �തെല��ാൻ �മി�ി� എ�് ക�നി ഉറ�നൽ��. 

• ഉപേഭാ�ാ��െട നിർേ�ശ�േളാ പരാതികേളാ കാര��മമായി ൈകകാര�ം െച��തി�� ഒ� 
സംവിധാന�ം, അേതാെടാ�ം എസ്കേലഷൻ െമ�ിക്േസാ��ടിയ വ�ത�സ്ത തല���  പരാതി പരിഹാര 
സംവിധാന�ം ഒ���തിന് ക�നി �തി�ാബ�രാണ്. 

• ക�നി�െട െവബ്ൈസ�ിൽ എഫ്പിസി �ശ�മാ�ം, �ടാെത അഭ�ർ�നയിേ�ൽ ഉപേഭാ�ാവിന് എഫ്
പിസി�െട ഒ� പകർ�ം ലഭ�മാ�ം. 
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കീഴ്വഴ��ൾ 

വായ്പകൾ 
 

• വായ്പാ സംബ�മായ േരഖകളിൽ, മ��വയ്െ�ാ�ം വായ്പ�െട വിശാലമായ സവിേശഷതക�ം വായ്പെയ 
നിയ�ി�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം ഉൾെ��ം. ഇത് വായ്പ എ���വെര, വിപണിയിെല മ�് വായ്പ 
ദാതാ��െട നിബ�നക�മായി, ക�നി�െട നിബ�നകൾ താരതമ�ം െചയ്ത് വിശകലനം െച�ാ�ം വ��മായ 
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�ം �ാപ്തരാ�ം. വായ്പ എ���യാ�കൾ സമർ�ിേ�� േരഖക�ം േമൽ�റ� േഫാം 
വ��മാ�ം. 

• ക�നിയ്�് ഡാ�ാേബസ് �ഷ്ടി�ാൻ ഉത��തിനായി വായ്പ എ���യാ�ക�ം അവ�െട ��ംബാംഗ��ം 
നൽേക� അധിക വിവര��ം വായ്പാ അേപ�ാ േഫാം പ�ികെ����. 

• വായ്പാ അേപ�ാ േഫാം ലഭി�താ�� �ിരീകരണം വായ്പ എ���യാ�കൾ�് നൽ��തി�ം ഈ േഫാമി�െട 
സാധി�ം. 

• വായ്പ എ���യാളിൽ നി�് �രി�ി� അേപ�ാ േഫാ�ക�ം ആവശ�മായ മ�് േരഖക�ം ലഭി�ക�ം, എ�ാ 
േരഖക�ം നിലവി�� ബാധകമായ എ�ാ നിയമ��ം പാലി�ക�ം െച�കയാെണ�ിൽ അേപ�ാ േഫാം ലഭി�് 90 
ദിവസ�ൾ��ിൽ അവയ്�് തീർ�് കൽ�ി�െ��ം. 

•  ഇ�ക�ികൾ�ം മന�ിലാ�� ഭാഷയിലായിരി�ം എ�ാ ആശയവിനിമയ��ം നട��ത്. 
 

വായ്പാ �ല� നിർ�യ�ം നിബ�നക�ം/വ�വ�ക�ം 
 
• വായ്പ അ�വദി��തിന് ��്, വായ്പ എ���യാൾ�് അത് തിരി�ടയ്�ാ�� �ാപ്തി�േ�ാെയ�് ക�നി 

വിലയി��ം. 

• പണം നൽകാ�� തീ�മാനം വായ്പ എ���യാെള അ�മതി പ�ം �േഖന അറിയി�ം, അതിൽ നിബ�നക�ം 
വ�വ�ക�ം, വാർഷിക പലിശ നിര�്, പലിശ നിർ�യ രീതി, ൈവകി പണമടയ്��തിന് പിഴയായി ഈടാ�� 
പലിശ എ�ിവ വ��മാ�ിയിരി�ം. 

• �കളിൽ �ചി�ി� നിബ�നക�േട�ം വ�വ�ക�േട�ം സ�തപ��ം വാണിജ�നിര�ക�ം ക�നി േരഖകളിൽ 
��ി�െവ�ം. 

െഫസിലി�ി ഉട�ടി�െട / േരഖ�െട ഒ� പകർ�ം വായ്പാ ഉട�ടിയിൽ പറ�ിരി�� ഒ�ം േചർ�ിരി�� മ�് 
േരഖക�െട�ം ഓേരാ പകർ�് വീത�ം, വായ്പ അ�വദി�� / വിതരണം െച�� സമയ�് ഉപേഭാ�ാവിന് നൽ�ം. 
പണം തിരി�ടയ്��ത് ൈവ�േ�ാൾ പിഴയായി ഈടാ�� പലിശ, വായ്പാ ഉട�ടിയിൽ േബാൾഡ് അ�ര�ളിൽ 
�ചി�ി�ിരി�ം. 
വായ്പാ വിതരണ�ം നിബ�നകളി�ം വ�വ�കളി�ം വ��� മാ���ം 

 
• വായ്പ�െട നിബ�നകളി�ം വ�വ�കളി�ം വ��� മാ��ൾ ക�നി േരഖാ�ലേമാ ക�നി�െട െവബ്ൈസ

�ി�െടേയാ ഉപേഭാ�ാവിെന അറിയി�ം, ഉപേഭാ�ാവിെ� അംഗീകാരെ� അടി�ാനമാ�ി ഈ മാ��ൾ 
ഭാവിയിൽ ബാധകമാ�ം. മാ��ൾ ഭാവിയിൽ ബാധകമാ�െമ�് വായ്പാ ഉട�ടിയിെല ഉപാധിയിൽ വ��മായി 
പരാമർശി�ം. 

 
വിതരണേശഷ�� �ടർപരിേശാധന 

 
• വായ്പ ഉടനടി തിരി�ടയ്�ാ��/ വായ്പ�െട േപയ്െമ�് അെ��ിൽ �കടനം ത�രിതെ���ാ�� ക�നി�െട 

ഏെത�ി�ം തീ�മാനം, വായ്പാ ഉട�ടിയിെല നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം അ��തമായിരി�ം. 

• വായ്പ ഉടനടി തിരി�ടയ്�ാേനാ േപയ്െമ�് അെ��ിൽ �കടനം ത�രിതെ���ാേനാ ആവശ�െ���തിന് ��് 
വായ്പെയ��വർ�് വായ്പ ഉട�ടിയി�ം മ�് അ�ബ� േരഖകളി�ം അട�ിയിരി�� നിബ�നകൾ�ം 
വ�വ�കൾ�ം വിേധയമായി ന�ായമായ സമയം നൽ�ം. 
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• ക�നി�െട ൈകവശ�� ഈട് വസ്�വകകൾ ഏെത�ി�ം നിയമാ��തമായ അവകാശ�ിേനാ 
സ��ൈകവശാവകാശ�ിേനാ വിേധയമായി വായ്പക�െട �ർണ�ം അ�ിമ�മായ തിരി�ടവിന് േശഷം 
വി�കി�ിേയ�ാം, �ടാെത വായ്പെയ��വർെ�തിെര ക�നി�് ഉ�ാേയ�ാ�� മേ�െത�ി�ം െ�യിമിനായി 
വകയി��ക�ം െചയ്േത�ാം. എ�ി��ാ�ം, അ�വദി� ആെക �കയിൽ നി�് ആവശ���േ�ാൾ പണം 
കടെമ���തി��/പിൻവലി�ാ�� സൗകര�ം വായ്പെയ���യാൾ ലഭ�മാ�ിയി�െ��ിൽ, ഈട് വസ്
�വകകൾ �വർ�ന സൗകര��ിനായി ക�നി ൈകവശം െവേ��ാം. 

 
വീഴ്ച വ��� സാഹചര��ി�� ക�െക�ൽ 

 
�ര�ിതമായ വായ്പെയ��ലിനായി, ക�നിയ്�് വായ്പെയ���യാ�മാ�� കരാറിൽ/വായ്പാ ഉട�ടിയിൽ ഒ� 
സ��് ക�െക�ൽ ഉപാധി��ായിരി�ം. എ�ി��ാ�ം ഈ ഉപാധി �താര��ം ഇനി�റ�� വ�വ�കൾ 
�തിപാദി���മായിരി�ണം: 

 
• ക�െക��തിനിടയാ�� സാഹചര��ൾ 

• ക�െക��തിന് ��� അറിയി�് കാലയളവ് 

• ക�െക�ലിെ� നടപടി�മ�ൾ 

• സ��് വിൽ��തിന്/ േലലം െച��തിന് ��് വായ്പെയ��യാൾ�് �ടി�ിക തീർ�ാൻ അ�ിമ അവസരം 
നൽ��ത് സംബ�ി� വ�വ� 

• സ��് വിൽ�ന�െട/േലലം െച��തി�� നടപടി�മ�ൾ 
 
 

പലിശ നിര�് നിർ�യം 
 
• ഫ�ക�െട വില, മാർജിൻ, റിസ്ക് �ീമിയം �ട�ിയ �സ�മായ ഘടക�ൾ പരിഗണി�് ക�നി പലിശ നിര�് 

മാ�ക സ�ീകരി�ക�ം, വായ്പകൾ�ം �ൻ��കൾ�ം ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ക�ം െച�ം. 
പലിശ നിര�ം വിശ�ാസ�ത നിർ�യ�ിെ� മാനദ���ം വിവിധ തരം വായ്പ�ാർ�് വ�ത�സ്ത പലിശ 
നിര�് ഈടാ��തി�� ��ി�ം വായ്പെയ���യാേളാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് അേപ�ാ 
േഫാമിൽ െവളിെ���ക�ം അ�മതി പ�ം �േഖന വ��മായി ആശയവിനിമയം നട�ക�ം െച�ം. 

 
• പലിശ നിര�ം വിശ�ാസ�ത നിർ�യ�ം ഞ��െട െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാ�ിയിരി�ം. െവബ്ൈസ�ിേലാ മ�് 

തര�ിേലാ �സി�ീകരി�ി�� വിവര�ൾ പലിശ നിര�കളിൽ മാ���ാ�േ�ാെഴ�ാം അപ്േഡ�് െചയ്
തിരി�ണം. 

 
• പലിശ നിര�് വാർഷിക നിര�ായിരി�ണം, എ�ിൽ മാ�േമ അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�� യഥാർ� 

നിര�കൾ വായ്പ എ��യാൾ�് മന�ിലാ�. 
 

പണമീടാ�ൽ ��ിയ 
 
• വ��ികളിൽ നി�് വായ്പകൾ വീെ����തിന്, വിസിപിഎൽ ഉപ�വ�ൾ ഒ�ം ൈകെ�ാ�ി�; അതായത് 

വായ്പ എ��വെര അ�ചിതമ�ാ� സമയ�ളിൽ �ിരമായി ഓർ�െ���ക, വായ്പകൾ വീെ����തിന് 
കായിക ബലം ഉപേയാഗി�ക �തലായവ. 

 
• വിസിപിഎൽ വ��ിഗത വായ്പ�ാർ�് അ�വദി�ി�� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് നിര�് േടം വായ്പകളി�ം �ൻ��ി അട�് 

തീർ��തി�� നിര�കൾ/ �ീ-േപയ്െമ�് പിഴകൾ ഈടാ�ി�. 
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രഹസ�ാ�കത 

ഇനി�റ�� സാഹചര��ളിൽ അ�ാെത ആ�മാ�ം വായ്പ എ��യാ�െട പണമിടപാട് വിശദാംശ�ൾ ക�നി 
െവളിെ���ിേയ�ി�: 

 
• ബാധകമായ ഏെത�ി�ം നിയമം, സർ�ാർ അധി�തരിൽ നി�� എെ��ി�ം നിർേ�ശം, അഭ�ർ�ന 

അെ��ിൽ ആവശ�കത�െട അടി�ാന�ിൽ വിവര�ൾ െവളിെ��േ��തായി വ�േ�ാൾ. 

• ഓഡി�ർ, വിദഗ്� ഉപേദശകർ, ഏജ�കൾ അെ��ിൽ രഹസ�ാ�കത�െട ഉ�രവാദി��� പലിശയ്�് 
പണം െകാ��� ഏെത�ി�ം ��ാം ക�ി േസവനദാതാ�ൾ എ�ിവർ�് വിവര�ൾ ആവശ�മായി 
വ�േ�ാൾ. 

• പണം പലിശയ്�് െകാ���യാ�മായി ഏെത�ി�ം പണമിടപാടിേലാ, അൈസൻെമ�ിേലാ, പ�ാളി��ിേലാ 
മ�് ഉട�ടികളിേലാ ഏർെ���യാ�കൾ�് വിവര�ൾ ആവശ�മായി വ�േ�ാൾ. 

• വായ്പെയ�� ആൾ മ�് ബാ�കളിൽ നിേ�ാ ഏെത�ി�ം െ�ഡി�് വിവര ബ�േറായിൽ നിേ�ാ എെ��ി�ം 
െഫസിലി�ി �േയാജനെ���ിയി�െ��ിൽ ആ ബാ�കൾ വിവര�ൾ ആവശ�െ��േ�ാൾ. 

 
പരാതികൾ 

വായ്പെയ��യാൾ�് എെ��ി�ം പരാതി/ആവലാതികൾ ഉ�ാ�� സാഹചര��ിൽ, ഇത് പരാതി പരിഹാര 
ഉേദ�ാഗ�െന േരഖാ�ലം അറിയി�ം. പരാതി പരിഹാര ഉേദ�ാഗ�ൻ ഉടൻ തെ� ആവലാതികൾ പരിഹരി�ാ�� 
നടപടികൾ സ�ീകരി�ം. പരാതി ഉ� ഉപേഭാ�ാ�മായി ഇടപഴ�� ജീവന�ാർ അവന്/അവൾ�് ഒ� പരാതി 
നൽകാ�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ം. 

 
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം 

 
ഉപേഭാ�ാ��െട സംശയം / പരാതി പരിഹരി��തിന് വിസിപിഎൽ ഒ� �ിതല �ശ്ന പരിഹാര സംവിധാനം 
ലഭ�മാ�ം. 

തലം 1: 

ഉപേഭാ�ാവിന് അവെ�/അവ�െട സംശയം/പരാതി, ബിസിന�് കീഴ്വഴ��ൾ, പണം കടം നൽ��തി�� 
തീ�മാന�ൾ, െ�ഡി�് മാേനജ്െമ�്, വീെ����ം െ�ഡി�് വിവര��െട അപ്േഡഷൻ/മാ��മായി 
ബ�െ�� പരാതിക�ം എ�ിവ�മായി സംബ�ി� ഏെത�ി�ം �ശ്ന�മായി ബ�െ�� �ശ്ന 
പരിഹാര�ിനായി സമീപിേ�� ക�നിയിൽ രജിസ്�ർ െച�ാം. 

�ശ്ന പരിഹാര ഉേദ�ാഗ�െ� വിശദാംശ�ൾ �വെട നൽകിയിരി��: 
 

• �ശ്ന പരിഹാര ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്: വംശി വാ�േദവൻ, െഹഡ് – ഇൻസ്�ി��ഷണൽ റിസ്ക് 

• വിലാസം: 12-മെ� നില, െ�സ്�ീജ് േപാളിഗൺ, െതയ്നാംേപ�്, െചൈ� - 35 

• േകാൺടാക്�് വിശദാംശ�ൾ (െടലിേഫാൺ/ഇെമയിൽ): grievanceredressal@vivriticapital.com,  

044- 40074801 

പരാതി പരിഹാര ഉേ��ാഗ�ന് ഒ� നി�ിത പരാതി പരിഹരി��തിന്, ഉപേഭാ�ാവിെന മതിയായി വിവരം 
ധരി�ി�െകാ�്, അ�േയാജ�മായ ഒ� ടീമംഗ�ിെന ഔേ��ാഗികമായി േജാലിേയൽ�ി�ാം. 

 

തലം 2: 
 

15 ദിവസ�ി��ിൽ �ശ്നം പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റ�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് 
ക�നി�െട ��വൻ സമയ ഡയറക്ടർ�് പരാതി നൽകാം: vineet@vivriticapital.com 

 

mailto:vineet@vivriticapital.com


6  

 
തലം 3: 

പരാതി / തർ�ം ലഭി�് ഒ� മാസ�ി��ിൽ പരിഹരി�ിെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് ഇനി�റ�� വിലാസ�ിൽ 
അ�ീൽ നൽകാം: 

െഡപ��ി ജനറൽ മാേനജർ, കൺസ�മർ എഡ�േ�ഷൻ ആൻഡ് െ�ാ��ൻ െസൽ, റിസർ�് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, 
േഫാർ�് �ാസിസ്, െചൈ� 

േപര്: �ീമതി. എ. �മ ശാ��മാരി  

േഫാൺ: 044 - 2539 9030 

ഇെമയിൽ: boomasanthakumari@rbi.org.in; 
 

      cepcchennai@rbi.org.in 
 

അവേലാകനം 

നീതി�� കീഴ്വഴ� സംഹിത വർഷാവർഷം അെ��ിൽ ക�നി�െട ഡയറക്ടർ േബാർഡിെ� ആവശ�കതയ്�് 
അ�സരി�് അവേലാകനം െച�ം. നീതി�� കീഴ്വഴ� സംഹിതയിൽ എെ��ി�ം മാ�ം വ��കയാെണ�ിൽ അത് 
ഉടൻ തെ� ക�നി�െട െവബ്ൈസ�ിൽ അപ്േഡ�് െച��താണ്. 

 
 
 

mailto:boomasanthakumari@rbi.org.in
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