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ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਨ�  ਰਾਹ� DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 ਗ਼ੈਰ-ਬੈਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੇਅਰ ਪ�ਕੈਿਟਿਸਸ ਕੋਡ ‘ਤ ੇ

ਿਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਵਿਵ�ਤੀ ਕੈਪੀਟਲ (ਹੁਣ ਤ� VCPL) ਦ ੇਫੇਅਰ ਪ�ਕੈਿਟਸ ਕਡੋ (FPC) ਨੰੂ ਆਰਬੀਆਈ ਦ ੇਫੇਅਰ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਡੋ ਿਹਦਾਇਤ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। 
 

ਐਫਪੀਸੀ ਵੀਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ� ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਫੇਅਰ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਡੋ ਦੇ ਉਦੇਸ਼: 
 

ਐਫਪੀਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 
 

1. ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ 

2. ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਨ� ਿਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ

3. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ੋ
 

ਿਵਿਵ�ਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵ� 
 

• ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ, ਐਸਈਏਬੀਆਈ, ਆਈਆਰਡੀਏ ਆਿਦ) ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਿਰਟੀਆ ਂਿਜਵ� 

ਿਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਆਿਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ/ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ�, ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� 

ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਰਿਹਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 

• ਕੰਪਨੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਿਲੰਗ ਜ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 

• ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ�/ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਲੇੁਖਾ-ਪਾਊ ਜ� ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਜ� ਪ�ਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। 

• ਕੰਪਨੀ ‘ਲੁਕੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਵਾਲੇ ਤੱਤ� ਜ� ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ�/ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹ।ੈ  

• ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਸਟਡੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦ ੇਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋਏ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਿਕਆਸੇ, ਅਣਜਾਣੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰ ੇਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 

• ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜ� ਕਲਰਕੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ 

ਹੈ। 

• ਕੰਪਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੈਿਟ�ਕਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਿਵਧੀਵਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਸੁਝਾਵ� ਨੰੂ ਉਸੇ 

ਸਮ� ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

• ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਐਫਪੀਸੀ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਗੇੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐਫਪੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ 

ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। 
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ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀਆਂ  

 
ਕਰਜ਼ੇ 

 
• ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਸੈ�ਟ ‘ਚ ਇਨ� � ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਲੋਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਮਾਰਿਕਟ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ� ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ਾਰਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਵੱਲ� ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। 

• ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਲੋੜ�ਦੀ 

ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਉਸੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

• ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 90 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� 

ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ. 

• ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਦੋਨ� ਿਧਰ� ਵੱਲ� ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

  ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਿਨਯਮ/ਸ਼ਰਤ� 

 
• ਕੰਪਨੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਜ�ਚ ਕਰੇਗੀ। 

• ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰ,ੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�, ਸਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ, ਿਵਆਜ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੰਡਯੋ੍ਗ ਿਵਆਜ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹ� ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

• ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਅਤ ੇਉਪਰੋਕਤ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ� ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ‘ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।. 

 
ਸਹੂਲਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਥਤ ਸਾਰੇ ਨੱਥੀ-ਕਾਗਜ਼� ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ  ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੰਡਯੋਗ 

ਿਵਆਜ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

  ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

 
• ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ‘ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ� ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ 

ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 

ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

 
 ਪੋਸਟ ਅਦਾਇਗੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 

 
• ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ/ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤ�, ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਾਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� 

ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਜ� 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਛਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਸਮ� ਦਵੇਗੀ 
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• ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾਟ�ੇਲਸ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸੈ�ਟ-ਆਫ਼ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� 

ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਿਜਹ ੇ

ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਚ ਿਜੱਥ ੇਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨ�  ਉਹਨ� ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰੂੀ ਰਕਮ ਦ ੇਅੰਦਰ ਪੈਸੇ 

ਉਧਾਰ/ਡ�ਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ� ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਕੋਲਾਟ�ੇਲ ਨੰੂ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਿਡਫ਼ੋਲਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਮੁੜ-ਕਬਜ਼ਾ 

 
ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਿਹਦਨਾਮੇ/ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਿਬਲਟ-ਇਨ ਮੁੜ-ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਧਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਧਾਨ� ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 
• ਮੁੜ-ਕਬਜ਼ਾ ਟ�ੀਗਰ 

• ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮ� 

• ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

• ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਵੇਚਣ/ਿਨਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਿਤਮ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਧਾਨ 

• ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਵੇਚਣ/ਿਨਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

 
 

ਿਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਿਗਣਤੀ 

 
• ਕੰਪਨੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਕ� ਿਜਵ� ਫੰਡ ਦਾ ਮੱੁਲ, ਮਾਰਿਜਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ�ੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਿਵਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਏਗੀ 

ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵ�ਸ ਲਈ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰੇਗੀ। ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤ ੇਜੋਖਮ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤ ੇਵੱਖ-

ਵੱਖ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦ ੇਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਤ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਆਜ ਦਰ ਲੈਣ ਲਈ ਯੁਕਤੀ ਵੇਰਵਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
• ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ� ਿਵਆਜ ਦਰ� ‘ਚ 

ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਤ� ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜ� ਹੋਰ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੰੂ ਅੱਪਡਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
• ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਦਰ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖਾਤ ੇ‘ਤ ੇਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 
ਉਗਰਾਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

 
• ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਲਈ, ਵੀਸੀਪੀਐਲ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹ� ਲਵੇਗੀ ਅਰਥਾਤ: ਹਮੇਸ਼� ਬੇਵਕਤ ੇਸਮ� ਤ ੇ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਆਿਦ। 

 
• ਵੀਸੀਪੀਐਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲੋਿਟੰਗ ਦਰ ਿਮਆਦ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ 

ਖ਼ਰਚੇ/ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੁਮਾਨ�  ਨਹ� ਲਵੇਗੀ। 
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ਗੁਪਤਤਾ 

ਕੰਪਨੀ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਹਾਲਾਤ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਿਵਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦੀ। 

 
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਕਸੇ ਅਗਵਾਈ, ਬੇਨਤੀ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਲੋੜ�ਦਾ 

ਹੈ। 

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਿਡਟਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਏਜੰਟ� ਜ� ਸ਼ਾਹਕੂਾਰ ਦੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕ� ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਿਡਊਟੀ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ 

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਕੂਾਰ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਅਸਾਈਨਮ�ਟ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ� ਹੋਰ 

ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

• ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਬ�ਕ� ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੀ ਹ ੈ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨ�  ਉਹਨ� ਤ� ਜ� ਿਕਸੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬਊਰੋ ਤ� ਕਈੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ 

ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ� 

ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਕਈੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਿੜਤ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਨੰੂ 

ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ. 

 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਿਵਧੀ 

 

ਵੀਸੀਪੀਐਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰਤਾ/ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਪੜਾਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਿਵਧੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਪੱਧਰ 1: 
 

ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਿਚੰਤਾ/ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਨੰੂ  ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀਆਂ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ, 

ਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ਬੰਧਨ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ/ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਬਾਰੇ 'ਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 
 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਵਮਸ਼ੀ ਵਾਸੂਦੇਵਨ, ਮੁਖੀ- ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੋਖਮ 

• ਪਤਾ: 12ਵ� ਮੰਜਲ, ਪ�ੈਸਟੀਜ ਪਲੋੀਹਨ, ਟੈਨਮਪੀਟ, ਚੇ�ਨਈ- 35 

• ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ/ਈਮੇਲ): grievanceredressal@vivriticapital.com, 044- 40074801 

ਿਨਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਨਯਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਿਵਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ 

ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਪੱਧਰ 2: 
 

ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ 16 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਤ� ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰ-ੇਸਮ� ਦੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ 

ਈਮੇਲ id ‘ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ vineet@vivriticapital.com 
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ਪੱਧਰ 3: 

ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਇੱਕ ਮਹੀਨ�  ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਤ� ਗਾਹਕ ਇਸਨੰੂ 

ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਿਡਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨ� ਜਰ, ਕਨਿਜ਼ਊਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈ�ਲ,, ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ, ਫੋਰਟ ਗਲੇਿਸਸ, ਚੇ�ਨਈ 

ਨਾਮ: ਸ਼�ੀਮਤੀ. ਏ. ਬੂਮਾ ਸੰਥਾਕੁਮਾਰੀ 

ਫ਼ੋਨ: 044 - 2539 9030 

ਈਮੇਲ: boomasanthakumari@rbi.org.in; 
 

            cepcchennai@rbi.org.in 
 

ਸਮੀਿਖਆ 

ਫੇਅਰ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਡੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਨਾ ਜ� ਿਜਵ� ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਫੇਅਰ 

ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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