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వెరషన్ కంట్రో ల్

వెయషన్ సీఔమ ించిన తేదీ మ పమెన్స భాయపు  ఒనర్ షింయక్షఔుడె ఆమోద ించ ేఅధ కహయిం 

1.0 16-ఏిల్ -2014 పెభర్ తృహికటీస్ కోడ్ (FPC) 

డ్రిఫీ్ట చేమఫడ్ ింద  భమ ము 
ఫో యపు  ఆమోద ించిింద  

షభతి షభతి ఫో ర్ు ఆఫ్ 
డ్ ైమెఔీర్స 

1.1 18-పఫఴిమ -2016 RBI యొఔక ధిరన ఆదేశహల 
కిహయిం FPC షమీక్ ించఫడ్ ింద  
భమ ము నవీఔమ ించఫడ్ ింద  

షభతి షభతి ఫో ర్ు ఆఫ్ 
డ్ ైమెఔీర్స 

1.2 08-బే-2019 RBI యొఔక ధిరన ఆదేశహల 
కిహయిం FPC షమీక్ ించఫడ్ ింద  
భమ ము నవీఔమ ించఫడ్ ింద  

షభతి షభతి ఫో ర్ు ఆఫ్ 
డ్ ైమెఔీర్స 

1.3 22-జూన్-2021 RBI యొఔక ధిరన ఆదేశహల 
కిహయిం FPC షమీక్ ించఫడ్ ింద  
భమ ము నవీఔమ ించఫడ్ ింద  

షభతి షభతి ఫో ర్ు ఆఫ్ 
డ్ ైమెఔీర్స 

1.4 05-బే-2022 RBI యొఔక ధిరన ఆదేశహల 
కిహయిం FPC షమీక్ ించఫడ్ ింద  
భమ ము నవీఔమ ించఫడ్ ింద  

షభతి షభతి ఫో ర్ు ఆఫ్ 
డ్ ైమెఔీర్స 
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భుకె ఖభతుఔ : 
ఎపుడ్ ైనర ఈ తృహలసకి భమ ము మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా జామీ చేసన ఏవైెనర తుఫింధనలు, 
తుమభాలు, భాయగదయశకహలు , నోటిపకేశన్ లు , షుషీఔయణలు , షయపకులర్ లు, భాషీర్ 
షయపకులర్ లు/తుమేేశహల భధె ఏద ైనర విఴయణ/ షభాచరయిం భధె వైెయపధెిం తలెతిితే, అటుఴింటి 
తుఫింధనలఔు విఴయణ, తుమభాలు, భాయగదయశకహలు , నోటిపకేశన్ లు , కహా మ పకేశన్ లు , షయపకులర్ లు, 

భాషీర్ షయపకులర్ లు/తుమేేశహలు, ఎుటిఔపుడె మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా జామీ చేశూహి భ. 
 

విశమ షఽచిఔ: 
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రిచయం : 

 మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా యొఔక షయపకులర్ RBI/201112/470DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 తేదీ భామ ి 26, 

2012, భమ ము జూన్ 30, 2013 నరటికి ఏకటఔాతిం చేమఫడ్ ింద  భమ ము భాషీర్ డ్ ైమెక్షన్ – పైెనరన్-ఫ్ెింకిింకిింగ్ కిహయిం ఔింెతూ – 

ఔభేదధతిలో భుకెబ ైన నరన్-డ్ తృహజిట టేకిింగ్ ఔింెతూ భమ ము డ్ తృహజిట టేకిింగ్ ఔింెతూ (మ జర్ీ ఫ్ెింక్) ఆదేశహలు, 2016 పఫఴిమ  17, 

2020 నరటికి నవీఔమ ించఫడ్ ింద  భమ ము ఎుటిఔపుడె షఴమ ించఫడ్ ింద , ఇిందలో మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా (RBI) కొతుి అింశహలన 
షమీక్ ించి భమ ము షఴమ ించిింద  అతుి నరన్-ఫ్ెింకిింగ్ పైెనరతుషమల్ ఔింెతూల డ్ ైమెఔీయా ఫో యపు  దరీమహ యౄతృ ింద ించఫడ్ న  భమ ము 
ఆమోద ించఫడే్ పెభర్ తృహికటీసెస్ కోడ్ (FPC) ైె భాయగదయశకహలు. 
 పెభర్ తృహికటీసెస్ కోడ్ అనేద  ఔషీభర్ లు/యపణఖహీేతలఔు దరతు ఔషీభర్ లు/యపణఖహీేతలఔు అింద ించే ఆమ ిఔ శూౌఔమహెలు భమ ము 
సేఴలఔు షింఫింధ ించి ఔింెతూ అనషమ ించే దధతేల యొఔక షభయిఴింతబ ైన అఴలోఔనరతుి అింద ించడిం లక్షెింగ్హ ెటుీ ఔుింద . ఈ కోడ్ 
ఔషీభర్ లు/యపణఖహీేతలు తృ ిందే ఆమ ిఔ శూౌఔమహెలు భమ ము సేఴలఔు షింఫింధ ించి షభాచరయ తుయణమాలు తీషకోఴడ్రతుకి వీలు ఔయౌుషి ింద  
భమ ము ఔింెతూ భింజూయప చేసే భమ ము ింణీ చేసే ఏద ైనర లోన్ ఔు ఴమ ిషి ింద . 
 పెభర్ తృహికటీస్ కోడ్ ఔు షింఫింధ ించిన ఆర్ తఐ భాయగదయశకహలలో ఏద ైనర తదమ  పనమ ీభయశ, షఴమ ించిన ఆర్ తఐ భాయగదయశకహలు బమీి 
చేమఫడతరభ, షిి త పెభర్ తృహికటీస్ కోడ్ అప డే్ట చేమఫడ్ న భాయగదయశకహలు/షఽచనలఔు అనఖుణింగ్హ లేనింత ఴయఔు. 
 

పెభర్ తృహికటీసెస్ కోడ్: 
 

1. FPC యొకక అప్లి కేషన్: ఔింెతూ అింద ించే అతుి ఉతుతేి లఔు FPC ఴమ ిషి ింద . ఔింెతూ తన ఔషీభర్ లు/యపణఖహీేతల పైెనరతుసింగ్ 
అఴషమహలన తీయిడిం కోషిం ఫసుళ ఉతుతేి లన భూలాెింఔనిం  చేమడిం కొనశూహగ్ షి ింద . FPC దరతు  షీభర్ లు/ 

యపణఖహీేతలఔు  ఔింెతూ దరీమహ అభిఴాద ధ  చేమఫడ్ న భమ ము అింద ించఫడ్ న  ఏద ైనర ఉతుతిికి ఴమ ిింజేమడిం  కొనశూహఖుతేింద . 
2. FPC యొఔక ఆఫజె కీివ్ 

ఈ కిిేంద  లక్యెలతో FPC అభిఴాద ధ  చేమఫడ్ ింద : 
a. ఔషీభర్ లు/యపణఖేహీతలతో ఴెఴసమ ించడింలో ఔతూష భిాణరలన ఏమహుటు చేమడిం దరీమహ నరెమబ ైన 

దధతేలన తోృి తసహ ించిండ్ ; 
b. ఔషీభర్/యపణఖేహీతఔు షింఫింధ ించిన భమ ము ఎుటిఔపుడె మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా (RBI) షఽచిించిన 

విధింగ్హ ఔింెతూ అఴషయబ ైన ఫహ యగతిం దరీమహ తృహయదయశఔతన ెించిండ్ . 
c. ఔింెతూైె ఔషీభర్/యపణఖేహీత నభకహతుి ెింతృ ింద ించిండ్ . 
d. ఔషీభర్/యపణఖేహీత అయిిం చేషఔునిటుా  ఆింఖాిం భమ ము/లేదర శూహి తుఔ భాతాఫ్శలో ఆమ ిఔ థకహల ఖుమ ించి 

భౌఖిఔ షభాచరమహతుి అింద ించడిం; 
e. భా ఔిటనలు భమ ము చిరయ శూహహ తరెలు షుశీింగ్హ ఉనరిమతు భమ ము తపుదరమ  టీిించేవిగ్హ ఉిండే్లా 

చఽషకోఴడిం; 
f. లావహదేవీల యొఔక ఆమ ిఔ చిఔుకలన విఴమ ించడిం; 
g. తపులన షమ ద దేడిం దరీమహ, ఔషీభర్ పమహెదలన షభయధఴింతింగ్హ తుయీహ ించడిం భమ ము మ శకమ ించడిం 

భమ ము వహమ కి భాయగతుమేేవిం చేమడిం దరీమహ తపు జమ గే్ విశమాలతో తీయగ్హ భమ ము ఔేభదధతిలో 
ఴెఴసమ ించిండ్ . 
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3. వివక్ష లేతు విధానం : 
మేము యౌంగం, జాతి, మతం, వయస్సు, కులం, వైెవాహిక స్లితి లేదా వైెకలయం ఆధారంగా మా కస్టమర లు/రుణగరహీతలు లేదా వారి 
ోతితుధసల మధయ వివక్ష చూకూడదస. 
 

4. స్మాచారం :  
a. ఉతుతేి ల ఎింఔలో ఔషీభర్ ఔు భాయగతుమేేవిం చేమిండ్ , వహమ  అఴషమహలన తీయిడిం భమ ము వహమ కి ఆషకిి 

ఉని సేఴలు భమ ము ఉతుతేి ల యొఔక భుకె లక్షణరలన విఴమ షఽి  వహమ కి షుశీబ ైన షభాచరమహతుి 
అింద ించడిం . 

b. ఔషీభర్ యొఔక తుజబ ైన ఖుమ ిింప భమ ము చియపనరభా భమ ము తుమింతణి అఴషమహలఔు అనఖుణింగ్హ ఇతయ 

తరిలన  శూహి ించడ్రతుకి  ఔింెతూకి  అఴషయబ ైన  తరిలు  భమ ము  షభాచరయిం  ఖుమ ించి  ఔషీభర్ లఔు  

త యౌమజేమిండ్ . 
c.  

5. రుణాలు మరియు వాట్ి తృాోసె్స్లంగ్ కోస్ం దరఖాస్సు లు   :  
 

a. ఔషీభర్/యపణఖేహీతఔు షింఫింధ ించిన అతుి షభాచరమహలు వహడెఔ ఫ్శలో లేదర 
ఔషీభర్/యపణఖేహీత అయిిం చేషఔుని ఫ్శలో ఉిండ్రయౌ; 

b. లోన్ దయకాషి  తౄహయమ లు ఆింఖాింలో అిందఫ్టులో ఉనరిభ/భాతాఫ్శలో  
విఴమ ించఫడ్రు భ భమ ము కహఫో భే యపణఖేహీతల దరీమహ షలబింగ్హ మ శీయౌించడిం/ 

అఴగ్హసన కోషిం దయకాషి దరయప భాతాఫ్శలో అయిిం చేషకోఫడతరభ . 
c. ఔింెతూ జామీ చేసన లోన్ అా కేశన్ తౄహయమ లు ఔషీభర్/యపణఖేహీత యొఔక ఆషకిితు 

ఫి్వితిం చేసే అఴషయబ ైన షభాచరమహతుి ఔయౌగ్  ఉింట్భ, తదరీమహ ఇతయ ఔింెతూ 
అింద ించే తుఫింధనలు భమ ము శయతేలతో అయధఴింతబ ైన తోృ యౌఔ చేమఴచి భమ ము 
ఔషీభర్/యపణఖేహీత షభాచరయింతో తుయణమిం తీషకోఴచి. లోన్ అా కేశన్ తౄహయమ 
దయకాషి  తౄహయమ తో తృహటు షభమ ుించరయౌసన డ్రఔుెబ ింటాన షఽచిషి ింద . 

d. ఔింెతూ అతుి యపణ దయకాషి ల యసద కోషిం యసదతు జామీ చేషి ింద . యపణ దయకాషి లు ఏ 
షభమింలో మ శకమ ించఫడతరయో  యసదలో షఽచిించఫడెతేింద . 

e. ఔింెతూ యపణ దయకాషి లన  తుమ ేశీబ ైన ఴెఴధ లోప  ధావీఔమ షి ింద  భమ ము అదనప 
విఴమహలు/తరిలు అఴషయబ ైతే, తదనఖుణింగ్హ  అద  ఔషీభర్/ యపణఖేహీతఔు 
త యౌమజేషి ింద . 
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6. లోన్ అప్ెైరైజల్ మరియు తుబంధనలు / షరతులు:  
 

a. ఔషీభర్/యపణఖేహీత యొఔక కేెడ్ ట యోఖెతైె ఔింెతూ తగ్ న వదేధన తుయీహ షి ింద , ఇద  
అా కేశన్ ైె తుయణమిం తీషకోఴడ్రతుకి భుకెబ ైన మహమితి అఴపతేింద . భూలాెింఔనిం 
ఔింెతూ కేెడ్ ట విధరనరలు, తుఫింధనలు భమ ము విధరనరలఔు అనఖుణింగ్హ ఉింటుింద . 

b. వహమ షఔ ఴడ్డు  మేటుతో షశృ తుఫింధనలు భమ ము శయతేలతో తృహటు భింజూమెైన యపణ ముతరి తుి 
భింజూయప లేక/టర్ షట దరీమహ ఔషీభర్/యపణఖేహీత అయిిం చేషఔునిటుా  శూహి తుఔ ఫ్శలో 
ఔింెతూ ఔషీభర్/యపణఖేహీతఔు యౌఖితయయీఔింగ్హ త యౌమజేమాయౌ. భమ ము దరతు దయకాషి  
విధరనిం. ఇద  ఔషీభర్/యపణఖేహీత దరీమహ ఈ తుఫింధనలు భమ ము శయతేల అింగ్ీకహమహతుి 
దరతు మ కహయపు లో ఉించతేింద . 

c. ఔింెతూ యపణ ుిందిం యొఔక కహతు ఇింగ్ీాశేలో లేదర ఔషీభర్/యపణఖేహీత అయిిం చేషఔుని 
భాతాఫ్శలో అింద ించరయౌ, అలాగ్ ే యపణ ుిందింలో కోట చేసన అతుి ఎన్ కోా జర్ ల తిితు 
భింజూయప / ింణ ీ షభమింలో ఔషీభర్ లు/యపణఖేహీతలిందమ కట అింద ించరయౌ. యపణరలు. 
ఇింకహ, ఔింెతూ యపణ ుిందింలో ఆలషెింగ్హ తిమ గ్  చ యాౌించినిందఔు విధ ించ ేజమ భానర ఴడ్డుతు 
ేమకకనరయౌ. 

7. తుబంధనలు మరియు షరతులతో, మరపూలతో స్హా రుణాల ంప్లణి : 
a. ఴడ్డు  మేటుా  భమ ము తృహిసెసింగ్ భమ ము ఇతయ ఛరమీెలు అధ ఔింగ్హ ఉిండఴతు తుమహధ మ ించడిం భమ ము తుమహధ మ ించడిం 

కోషిం ఔింెతూ తగ్ న అింతయగత షఽతరిలు భమ ము విధరనరలన యౄతృ ింద ించిింద . ఔింెతూ, ింణీ షభమింలో, ఈ 
మేటుా  భమ ము ఛరమీెలు ేమకకని షఽతరిలు భమ ము విధరనరలఔు కచిితింగ్హ ఔటుీ ఫడ్  ఉిండ్ేలా చఽషకోవహయౌ. 

b. చ యాౌింప షెడఽెల్, ఴడ్డు  మేటుా , షమీీస్ ఛరమెీలు, భుిందషి  చ యాౌింప ఛరమెీలు ముదలెైనవహటితో  షశృ 
తుఫింధనలు భమ ము శయతేలోా  ఏద ైనర భాయపు ఖుమ ించి ఔషీభర్/యపణఖహీేత అయిిం చేషఔునిటుా  ఔింెతూ 
వితుయోఖదరయప/యపణఖహీేతకి శూహి తుఔ ఫ్శలో నోటీష ఇషి ింద . ఴడ్డు  మేటుా  భమ ము ఛరమెీలలో భాయపులు 
బవిశెతేి లో భాతబిే అభలు చేమఫడతరభ . ( i) ఔషీభర్/యపణఖహీేత వహితయయీఔింగ్హ  ( ii) వహయప 
ఔషీభర్/యపణఖహీేతఔు  అనఔలింగ్హ  ఉనిపుడె భాతబిే ఇద  పనమహలోచనలో  చేమఫడెతేింద . ఈ 
విశమింలో తగ్ న శయతే యపణ ుిందింలో చేయిఫడెతేింద . 

c. యపణ ుిందిం కిహయిం చ యాౌింప లేదర తుతీయపన మీకహల్ / వేఖఴింతిం చేసే ఏద ైనర తుయణమిం యపణ 
ుిందరతుకి అనఖుణింగ్హ ఉింటుింద . 

d. ఔషీభర్/యపణఖహీేత అతుి ఫకహభలన తిమ గ్  చ యాౌించడిం లేదర ఏద ైనర చటీఫదధబ ైన సఔుక లేదర 
ఔషీభర్/యపణఖహీేతైె  ఔింెతూ ఔయౌగ్  ఉని ఏద ైనర ఇతయ కాెభన్ ఔు లోఫడ్  ఉని యపణిం యొఔక ఫకహభ 
ముతరి తుి ఖహే ించిన తమహీత ఔింెతూ ఔషీభర్/యపణఖహీేత అింద ించే అతుి సెఔెమ టీలన  విడెదల చేషి ింద . 
అటుఴింటి సెట ఆఫ్ సఔుకన వితుయోగ్ ించకోవహలింటే , మిగ్ యౌన కాెభమ ల ఖుమ ించి యమ ి విఴమహలతో 
భమ ము షింఫింధ త కాెభమ సెటిల్ అభేె ఴయఔు/చ యాౌించే ఴయఔు ఔింెతూ సెఔెమ టీలన  ఔయౌగ్  ఉిండట్తుకి 
అయహత ఉని శయతేలతో తృహటు ఔషీభర్/యపణఖహీేతఔు  నోటీష ఇఴీఫడెతేింద .  
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8. జనరల్: 

a. ఔషీభర్/యపణఖేహీతఔు షింఫింధ ించిన అతుి షభాచరమహలు ఆింఖా ఫ్శలో లేదర 
ఔషీభర్/యపణఖేహీత అయిిం చేషఔుని ఫ్శలో ఉిండ్రయౌ. 

b. యపణ ుిందిం యొఔక తుఫింధనలు భమ ము శయతేలలో అింద ించఫడ్ న యిోజనరల 
కోషిం మినశృ ఔషీభర్ /యపణఖేహీత ఴెఴశృమహలోా  ఔింెతూ జోఔెిం చేషకోఔుిండ్ర ఉింటుింద  
(ఔషీభర్/యపణఖేహీత ఇింతఔుభుింద వెలాడ్ ించతు కొతి షభాచరయిం, ఔింెతూ దాషీ కి ఴసిే 
తు). 

c. యపణ కాతర ఫద య్ కోషిం ఔషీభర్/యపణఖేహీత నిండ్  అబెయిన అింద న షిందయౄింలో , 
షభతి లేదర ఔింెతూ అబెింతయిం, ఏద ైనర ఉింటే, అబెయిన సీఔమ ించిన తేదీ నిండ్  21 

మోజులలోప త యౌమజేమఫడెతేింద . అటుఴింటి ఫద య్ చట్ీ తుకి అనఖుణింగ్హ తృహయదయశఔ 
ుింద తుఫింధనల కిహయిం జయపఖుతేింద . 

d. యపణరల మ ఔఴమీ విశమింలో , ఔింెతూ అనఴషయబ ైన వేధ ింపలఔు తృహలుడఔడద . ఫేస 
షభమాలోా  ఔషీభర్ లు/యపణఖేహీతలన తుయింతయిం ఇఫృింద  ెటీడిం, యపణరల మ ఔఴమీ 
కోషిం ఔిండమహల వకిితు ఉయోగ్ ించడిం ముదలెైనవి. ఔషీభర్ లు/యపణఖేహీతలతో  
షభుచితబ ైన మీతిలో ఴెఴసమ ించేిందఔు  సఫృింద కి తగ్ న శిక్షణ ఉిండే్లా ఔింెతూ 
తుమహధ మ ించరయౌ. ఔషీభర్/యపణఖేహీత వహెతృహమహతుకి షింఫింధ ించిన తేిెఔ మ సితేలలో  
ేమకకని ఖింటలలోప వహమ కి కహల్ చేమఴలస ఴసిే తు ఔింెతూ 0900 ఖింటలు భమ ము 
1900 ఖింటల భధె అమహధ ఔషీభర్ లు/యపణఖేహీతలన లుషి ింద . 

e. పిండ్స కయపి, భామ ెన్ భమ ము మ స్క ిమిమిం ముదలెైన షింఫింధ త అింశహలన 
మ ఖణనలోకి తీషఔుతు ఔింెతూ ఴడ్డు  మేటు మోడల్ న అఴలింతషి ింద  భమ ము యపణరలు 
భమ ము అడ్రీనసల కోషిం ఴషఽలు చేమాయౌసన ఴడ్డు  మేటున తుయణభషి ింద . 

f. ఴెకిిఖత యపణఖేహీతలఔు వహెతృహయిం కహఔుిండ్ర ఇతయ యిోజనరల కోషిం భింజూమెైన ఏద ైనర 
ఫ్ోా టిింగ్ మేట టర్ లోన్ ె ైఔింెతూ తౄో ర్ కోా జర్ ఛరమీెలు/భుిందషి  చ యాౌింప ెనరయీ్లన ఴషఽలు 
చేమద, ఔషీభర్ యక్షణ కొలభానింగ్హ షస-ఫ్ధెతగ్హ లేదర దరతుక ిషింఫింధ ించి ఏఔయౄతన 
తీషఔుమహఴడ్రతుక ిఔడ్ర, ఔింెతూ అింద ించిన వివిధ యపణరల భుిందషి  చ యాౌింప. 

9. ఫలరాయదసల రిష్ాకర యంతాో ంగం: 

a. పమహెదలు భమ ము పమహెదలన సీఔమ ించడ్రతుకి , నమోద చేమడ్రతుకి భమ ము 
తృహయవేసేిందఔు ఔింెతూ ఔ ఴెఴషిన భమ ము విధరనరతుి ఔయౌగ్  ఉింద . పమహెదల 
మ శుహకయ మింతరిింఖిం ఔింెతూచే తుమమిించఫడ్ న  ఓట శోూ మ సింగ్ ఏజెతూసల దరీమహ 
అింద ించఫడ్ న సేఴలఔు షింఫింధ ించిన షభషె/పమహెదలు/అబెింతమహలన ఔడ్ర డ్డల్ 
చేషి ింద . 
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b. ఉతుతేి లు భమ ము సేఴలఔు షింఫింధ ించిన అతుి వివహదరలు పమహెదఔు షింఫింధ ించి 
యమ ి విఴమహలన సీఔమ ించిన తేదీ నిండ్  30 మోజులలోప వినఫడతరభ భమ ము 
మ శకమ ించఫడతరభ . 

c. ఔింెతూకి ఫసుళ ఔభూెతుకేశన్ ఛరనెల్ లు ఉనరిభ భమ ము ఔషీభర్ లు భాతో 
పమహెద చేమఖయౌగే్ మోడ్ లు కేిింద  విధింగ్హ ఉనరిభ: 

i. ఇబ భల్: ఔషీభర్ భాఔు ఇఔకడ వహిమఴచి customersupport@ashvfinance.com 

ii. టెయౌతోౄ న్: ఔషీభర్ భాఔు 022 6249 2700కి కహల్ చేమఴచి . 

iii. తోృ సీ్: ఔషీభర్ ఆష్వీ పైెనరన్స యౌమిటెడ్ ( ఎర్స్ట వైెల్ జైెన్ షన్స పన్ య్జ్ యౌమిటెడ్), 12B, 3ఴ 
అింతషి , టెకిిాెక్స-II IT తృహర్క, ఆఫ్ లో భాఔు వహిమఴచి. వీర్ శూహఴయకర్ ఫెలా ఒఴర్, గ్ోమేగ్హవ్ 
(శిిభ), భుింఫజై - 400062, భశృమహశీర, ఫ్యతదేవిం. 

d. ఔషీభర్/యపణఖేహీత భా పమహెదల మ శుహకయ అధ కహమ /ితుసల్ నోడల్ ఆపషర్ న ఔడ్ర 
షింది ించఴచ ,ి వహమ  పమహెద యొఔక షీఫ్వహతుి షుశీింగ్హ ేమకకింటృ, అఴషయబ ైన 
తరిలతో తృహటు ఏవెైనర ఉింట ేవహమ  విఴమహలు కిేింద ేమకకనఫడ్రు భ. 

 

పమహెదల మ శుహకయ అధ కహమ /ితుసల్ నోడల్ అధ కహమ  ేయప: శీభేతి మోతుకహ తరడే్వీర్ (వహమ వహ) 

చియపనరభా: అశ్వీ పైెనరన్స యౌమిటెడ్ (ఎర్స్ట వైెల్ జైెన్ షన్స పన్ య్స్ యౌమిటెడ్) 12B, 3ఴ అింతషి , టెకిిాెక్స-II 

IT తృహర్క, 

ఆఫ్. వీర్ శూహఴయకర్ ఫెలా  ఒఴర్, 

గ్ోమెగ్హవ్ (శిిభ), భుింఫజై - 400062. తోౄ న్: 022-62492700; 

ఈబ భల్ ఐడ్ : monika.thadeshwar@ashvfinance.com 

 

e. ఔ నెల ఴెఴధ లో పమహెద/వివహదిం మ శకమ ించఫడనటాభత ే లేదర యపణఖేహీత/ఔషీభర్ 
పమహెదల మ శుహకయ అధ కహమ  తుయణమింతో షింతాి  చ ిందఔతృో త,ే యపణఖేహీత/ఔషీభర్ తృహిింతీమ 
కహమహెలమింలోతు అధ కహమ -ఇన్-చరమ ెక ి అుల్ చేమఴచి. మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా 
యొఔక DNBS కిేింద  చియపనరభాలో: 

 

ఆపషర్-ఇన్-ఛరరె్ మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా  
యెవేక్షణ విఫ్ఖిం, 

4ఴ అింతషి , ఫజైఔులాా  ఆపస్ తయౌుింగ్, ఎదయపగ్హ. భుింఫజై సెింటలి్ సీేశన్, ఫజైఔులాా ,  

భుింఫజై - 400 008 

తోౄ న్: 022 23028140 

తౄహెక్స నెిం.: 022 23022024 

ఈబ భల్ ఐడ్ : nbfcomumbai@rbi.org.in 

 

mailto:customersupport@ashvfinance.com
mailto:monika.thadeshwar@ashvfinance.com
mailto:nbfcomumbai@rbi.org.in
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పెభర్ తృహికటీస్ కోడ్ యొఔక షభతి భమ ము వివిధ శూహి భల తుయీసణలో పమహెదల మ శుహకయ 
మింతరిింఖిం యొఔక తుతీయపైె కహలానఖుణ షమీక్ష యొఔక ఏకటఔాత తువేద ఔన అద  షఽచిించిన 
విధింగ్హ ఔేభ ఴెఴధ లో ఫో యపు /ఔమిటీ ఆఫ్ డ్ ైమెఔీయాఔు షభమ ుించఴచి. 

 

10. రిజర్ బ్యంక్-ఇంట్ిగేరట్ెడ్ అంబుడ్స మన్ స్కకమ్ 2021:– 

 నఴింఫర్ 12, 2021 (“సకమ) నరటి మ జర్ీ ఫ్ెింక్-ఇింటిగే్టెేడ్ అింఫుడ్స్ భన్ సకమ 2021 కిహయిం, 

ఔింెతూ ఔ ితుసల్ నోడల్ ఆపషర్ న తుమమిించరయౌ. అఴషమహలఔు అనఖుణింగ్హ, ఔింెతూ పమహెదలన 
సీఔమ ించడిం భమ ము మ శకమ ించడిం కోషిం ఔింెతూ యొఔక అతుి శూహి నరలఔు పమహెదల మ శుహకయ అధ కహమ  ఔమ 
ితుసల్ నోడల్ ఆపషర్ ( ''PNO")గ్హ ఔింెతూ సెఔటేమీ భమ ము ఔింామన్స ఆపషర్ గ్హ శీభేతి మోతుకహ తరడే్వీర్ 
(ఴమ వహ) తుమమిించఫడ్ ింద . నరెమబ ైన భమ ము వేఖఴింతబ ైన దధతిలో. ితుసల్ నోడల్ అధ కహమ  యొఔక 
షింది ింప విఴమహలు భమ ము థఔిం యొఔక భుకె లక్షణరలు అనఫింధిం Aగ్హ ఈ కోడ్ కి జోడ్ ించఫడ్రు భ. 
 

ితుసల్ నోడల్ అధ కహమ  ఔింెతూకి తృహితితుధెిం ఴహ ించడ్రతుకి భమ ము ఔింెతూకి ఴెతిమేఔింగ్హ దరకలు చేసన 
పమహెదలఔు షింఫింధ ించి ఔింెతూ తయపన షభాచరమహతుి అింద ించడ్రతుకి ఫ్ధెత ఴహ శూహి యప. 
 

కహమహెచయణ శూహభయిుిం కోషిం ితుసల్ నోడల్ ఆపషర్ ఔు షశృమిం చేమడ్రతుకి ఔింెతూ ఇతయ నోడల్ ఆపషర్ లన 
తుమమిించఴచి. 
 

ఔింెతూ తన ఔషీభయా యిోజనిం కోషిం వహెతృహయ లావహదేవీలు జమ గే్ ఫ్ిించ లు/షిలాలోా , పమహెద దరకల విఴమహలతో 
తృహటు ితుసల్ నోడల్ ఆపషర్ ేయప భమ ము షింది ింప విఴమహలు (టెయౌతోౄ న్ / ముఫజైల్ నింఫర్ భమ ము ఈ-
బ భల్ ఐడ్ ) భిుకింగ్హ దిమ శించరయౌ. అింఫుడ్స్ భన్ తోృ యీల్ (https://cms.rbi.org.in). సకమ యొఔక భుకె 
లక్షణరలు దరతు అతుి కహమహెలమాలు , శహకలు భమ ము వహెతృహయ లావహదేవీలు జమ గే్ దేిశహలలో ఇింగాీ్ష్వ, హ ిందీ 
భమ ము తృహిింతీమ ఫ్శలలో భిుకింగ్హ దిమ శించఫడతరభ , ఆ విధింగ్హ కహమహెలమిం లేదర ఫ్ిించ న 
షిందమ శించే ఴెకిి థఔింైె తగ్ న షభాచరయిం ఔయౌగ్  ఉింట్యప. ఔషీభర్ అబెయినైె షఽచన కోషిం అింద ించడ్రతుకి 
సకమ యొఔక కహ తన అతుి శహకలలో అిందఫ్టులో ఉిందతు ఔింెతూ తుమహధ మ ించకోవహయౌ . 

సకమ యొఔక భుకె లక్షణరలు భమ ము సకమ యొఔక కహ భమ ము ితుసల్ నోడల్ ఆపషర్ యొఔక 
షింది ింప విఴమహలు ఔింెతూ వెబ సైెట లో దిమ శించఫడతరభ  భమ ము నవీఔమ ించఫడతరభ . 

11. వెబ స్ెైట లో తృో సట  చేయడం:  

ఫెయర తృాోకటటస్ెస కోడ్, ఇంగలిషు మరియు మాతృభ్షలో వివిధ వాట్్దారుల స్మాచారం కోస్ం కంప్ెతూ వెబ స్ెైట లో ఉంచబడుతుంది. 
12. వడ్డీ  రేట్లి , తృాోస్ెస్లంగ్ మరియు ఇతర ఛారలీలనస తురణయంచ ేవిధానం: 

 

ఔషీభయపా /యపణఖహీేతలు  ఔింెతూ దరీమహ యపణరలు భమ ము అడ్రీనసలైె అధ ఔ ఴడ్డు  మేటుా  భమ ము ఛరమెీలు 
ఴషఽలు చేమలేదతు తుమహధ మ ించకోఴడ్రతుకి , ఔింెతూ ఫో యపు  ఴడ్డు  మేటుా , తృహిసెసింగ్ భమ ము ఇతయ ఛరమెీలన ("ఴడ్డు  
మేటు విధరనిం") తుయణభించడ్రతుకి  ఔ విధరనరతుి అనషమ ించిింద  భమ ము ఇదే విశమాతుి ఔింెతూ వెబ సైెట 
www.ashvfinance.com లో ఉించరయప. ఔింెతూ ఫో యపు  ఴడ్డు  మేటు తృహలసతు కహలానఖుణింగ్హ  షమీక్ షి ింద  భమ ము 
ఏవైెనర భాయపులు షింషి వెబ సైెట లో ఔభేిం తుఔుిండ్ర అప లోడ్ చేమఫడతరభ .  

http://www.ashvfinance.com/
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13. ప్కరియాడ్ుక్ రివయయ: 
 

కోడ్ యొఔక షఽూమ ితు అనషమ ించి ఔింెతూ ఈ పెభర్ తృహికటీస్ కోడ్ ఔు ఔటుీ ఫడ్  ఉింటుింద  భమ ము దరతు 
వహెతృహమహతుకి ఇద  ఴమ ిించే దధతిలో ఉింటుింద . ఔింెతూ ఔభేానఖతింగ్హ  అఴషయబ ైన విధింగ్హ FPCతు 
షమీక్ షి ింద  భమ ము బ యపఖుయపషి ింద  - దరతు షీింత అనబఴిం భమ ము తరజా భాయగదయశకహలు  
ఏవైెనర ఉింటే, ఈ విశమింలో RBI దరీమహ జామీ చేమఫడెతేింద . 

 

 
x-x-x-x-x-x-x-x-x 







 
 

 

• తుమింతిిత షింషి (RE) యొఔక వహణిజె తీయపు/ వహణిజె తుయణమిం. 
• అఴపట శోూ మ సింగ్ ుిందరతుకి షింఫింధ ించి వికేేత భమ ము తుమింతిిత షింషి భధె వివహదిం. 
• పమహెద నేయపగ్హ అింఫుడ్స్ భన్ ఔు త యౌమజేమఫడలేద . 
• ఔ తుమింతిిత షింషి యొఔక తుయీసణ లేదర కహయెతుమహీసఔులైె శూహధరయణ పమహెదలు. 
• చటీఫదధబ ైన లేదర చట్ీ తుి అభలు చేసే అధ కహయిం యొఔక ఔేభాతుకి అనఖుణింగ్హ తుమింతిిత షింషి చయె 

తృహియింభిించిన వివహదిం. 
• షమీీస్ మ జర్ీ ఫ్ెింక్ మెఖుెలేటమీ ిఴయెలో లేద. 
• మెఖుెలేటెడ్ ఎింటిటీల భధె వివహదిం. 
• తుమింతిిత షింషి యొఔక మజభాతు-ఉదయెగ్  షింఫింధింతో ఔడ్ న వివహదిం. 

థఔిం కిింద మ ఖణిించఫడతు  అింశహలు: - 

 పమహెదదరయప థఔిం కిింద పమహెద చేమడ్రతుకి భుింద, తుమింతిిత షింషిఔు వహితయయీఔ పమహెద చేశహయప 
భమ ము - 

a. పమహెద యమ ిగ్హ లేదర తృహక్ ఔింగ్హ తియషకమ ించఫడ్ ింద  భమ ము పమహెదదరయప తిేెతియింతో షింతాి  
చ ిందలేద లేదర తుమింతిిత షింషి పమహెదన సీఔమ ించిన 30 మోజులలోప పమహెదదరయపఔు తిేెతియిం మహలేద 
భమ ము 

b. పమహెదదరయపడె తుమింతిిత షింషి నిండ్  తిేెతిమహతుి సీఔమ ించిన తమహీత 1 షింఴతసయింలోప  
అింఫుడ్స్ భన్ ఔు  పమహెద చేమఫడెతేింద  లేదర పమహెద చేసన తేదీ నిండ్  1 షింఴతసయిం భమ ము 30 
మోజులలోప ఎటుఴింటి తిేెతియిం అిందద. 

 పమహెద ఇుటికే ఉని అదే చయె కహయణరతుకి షింఫింధ ించి కహద – 

a. అింఫుడ్స్ భన్ భుింద ెిండ్ ింగ్ లో ఉింద  లేదర అింఫుడ్స్ భన్ దరీమహ బ మ ట తో మ శకమ ించఫడ్ ింద  
లేదర డ్డల్ చేమఫడ్ ింద , అదే పమహెదదరయప నిండ్  లేదర 1 లేదర అింతఔింటే ఎఔుకఴ భింద  పమహెదదరయప 
లేదర షింఫింధ త క్యలతో ఔయౌస సీఔమ ించఔతోృభనర  లేదర తృ ిందఔతోృభనర . 

b. ఏద ైనర కోయపీ , టిఫిుెనల్ లేదర భధెఴమ ి భుింద ెిండ్ ింగ్ లో ఉింద  లేదర ఏద ైనర కోయపీ , టిఫిుెనల్ లేదర 
ఆమ ృటేటిర్ దరీమహ బ మ ట ె ైమ శకమ ించఫడ్ ింద  లేదర డ్డల్ చేమఫడ్ ింద , అద ేపమహెదదరయప నిండ్  లేదర 1 లేదర 
అింతఔింట ేఎఔుకఴ భింద  పమహెదదరయప లేదర షింఫింధ త క్యలతో ఔయౌస సీఔమ ించలేద . 

c.  

d. Complaint in respect of the same cause of action does not include criminal proceeding pending or 

decided before a court or tribunal or any police investigation initiated in a criminal offence. 

 Complaint is not abusive or frivolous or vexatious in nature. 

థఔిం కిింద పమహెద చేసిే తు అఫదధిం చ ుఔడద :  

అనసబంధం A 

ఇింటిగేే్టెడ్ అింఫుడ్స్ భన్ సకమ, 2021 యొఔక భుకెబ ైన పచయపా  

ఴమ ిింప: - మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా మాకీ్, 1934, ఫ్ెింకిింగ్ మెఖుెలేశన్ మాకీ్, 1949 భమ ము ేబ ింట అిండ్ సెటిలెింట 
సషీమస, మాకీ్, 2007 తుఫింధనల కిహయిం మెఖుెలేటెడ్ ఎింటిటీ (RE) అింద ించే సేఴలఔు. తుమింతిిత షింషి అింటే ఫ్ెింక్ లేదర నరన్-
ఫ్ెింకిింగ్ అతు అయిిం. సకమ లో తుయీచిించిన విధింగ్హ పైెనరతుషమల్ ఔింెతూ లేదర సషీమ తృహమ ీసెింట లేదర సకమ కిింద 
మినశృభించఫడతు బేయఔు ఎుటిఔపుడె మ జర్ీ ఫ్ెింక్ దరీమహ తుమేేశిించఫడ్ న ఏద ైనర ఇతయ షింషి. 
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NBFCకి వహితయయీఔ పమహెద చేమిండ్  

 
 

 ఫలరాయదసనస దాఖలు చేయడ్ాతుకూ వితుయోగదారుడు అనసస్రించాయౌున విధానం: 

 

 

NBFC యొఔక షభాధరనింతో 
పమహెదదరయప షింతాి  చ ిందలేద  

NBFC యొఔక షభాధరనింత  ో
పమహెదదరయప షింతాి  చ ిందరయప 

పమహెద 
తియషకమ ించఫడలేద  

పమహెద యమ ిగ్హ/తృహక్ ఔింగ్హ 
తియషకమ ించఫడ్ ింద  

NBFC నిండ్  30 మోజులలోప తిేెతియిం 
సీఔమ ించఫడ్ ింద  

ఆన్ లెైన్ లేదర పజిఔల్ మోడ్ దరీమహ పమహెద చేసన 

తేద ీనిండ్  ఔ షింఴతసయిం భమ ము భుెైు 
మోజులలోప అింఫుడ్స భన్ ఔు పమహెద చేమఫడ్ ింద  

నిండ్  30 మోజులలోప షభాధరనిం మహలేద 

NBFC 

పమహెద 
మ శకమ ించఫడ్ ింద  

ఆన్ లెైన్ లేదర పజిఔల్ మోడ్ దరీమహ పమహెదదరయపడె  తుమింతిిత 
షింషి నిండ్  తిేెతిమహతుి  సీఔమ ించిన తమహీత ఔ 

షింఴతసయింలోప  అింఫుడ్స్ భన్ కి  పమహెద చేమఴచి . 







  

 

 
 

పమహెద దరకలు చేసే విధరనిం: 

 

ఆన్ లెైన్ లో https://cms.rbi.org.in తోృ యీల్ దరీమహ లేదర ఎలకహీా తుక్ లేదర పజిఔల్ మోడ్ (తగ్ న షింతఔిం) దరీమహ 
ఈ కిిేంద  చియపనరభాలో కేిందీఔిాత యసద భమ ము తృహిసెసింగ్ సెింటర్ ఔు పమహెద చేమఴచి .: 

 

కేిందీఔిాత యసద భమ ము తృహిసెసింగ్ కేిందిిం,  

మ జర్ీ ఫ్ెింక్ ఆఫ్ ఇిండ్ మా, 
4ఴ అింతషి , సెకహీ ర్ 17,  

చిండ్డఖఢ్ – 160017 

ఇబ భల్  - CRPC@rbi.org.in 

 

అంబుడ్స మన్ ఎలా తురణయం తీస్సకుంట్్డు? 

 అింఫుడ్స్ భన్/డ్ యెటీ అింఫుడ్స్ భన్ పమహెదదరయప  భమ ము RE భధె ుిందిం దరీమహ 
పమహెద మ శుహకమహతుి షలబతయిం చేమడిం లేదర మహజీ చేమడిం లేదర భధెఴమ ితీిం  చేమడిం 

దరీమహ తోృి తసహ ించడ్రతుకి  మితిిశూహి యప . 

 అింఫుడ్స్ భన్ భుింద విచరయణలు ఔిాతిలో శూహమహింవిం భమ ము ఎటుఴింటి శూహక్షెిం యొఔక 

తుమభాతుకి ఔటుీ ఫడ్  ఉిండఴప. 
 పమహెద చేసనపుడె  మ శకమ ించఫడ్ నటుా  ఫ్విించఫడెతేింద : - 

 ఇద  అింఫుడ్స్ భన్  జోఔెింైె RE దరీమహ మ శకమ ించఫడ్ ింద  లేదర 
 పమహెదదరయప  వహితయయీఔింగ్హ  అింగీ్ఔమ ించరయప లేదర పమహెదన మ శకమ ించే విధరనిం భమ ము 

మ ధ  షింతాిఔయింగ్హ  ఉిందతు లేదర 
 పమహెదదరయపడె  షీచఛిందింగ్హ పమహెదన ఉషింసమ ించఔునరిడె  

 థఔింలోతు 16ఴ తుఫింధన కిింద పమహెద తియషకమ ించఫడనింత  ఴయఔు, అింఫుడ్స్ భన్  

అవహయపు న తృహస్ చేశూహి యప. 
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ఈ థఔింలోతు కహా జ్ 15(1) కిహయిం అవహయపు  దరీమహ 
పమహెదదరయప షింతాి  చ ిందఔతోృ తే లేదర ఈ 
థఔిం కిింద కహా జ్ 16(2)(స) నిండ్  16(2)(ఎఫ్) 
ఴయఔు పమహెదన తియషకమ ించినటాభతే . 

అవహయపు /తియషకయణ తృ ింద న తేదీ నిండ్  భుైెు 
మోజులలోప పమహెదదరయప  అులేట అథరమ టీ 
భుింద అుల్ చేమఴచి. 

 

 

అులేట అథరమ టీ భుింద అుల్ చేమిండ్  
 

 

 ితుసల్ నోడల్ అధ కహమ / పమహెదల మ శుహకయ అధ కహమ  ేయప భమ ము షింది ింప విఴమహలు: 
ేయప Ms. మోతుకహ తరడే్వీర్ (వహమ వహ) 

చియపనరభా 3ఴ అింతషి , 12B, టెకిిాెక్స-II IT తృహర్క, ఆఫ్. వీర్ శూహఴయకర్ ఫెలా ఒఴర్, 

గ్ోమేగ్హవ్ (శిిభ), భుింఫజై - 400 062, భశృమహశీర, ఫ్యతదేవిం  

షిందిించరయౌసన నెిం. +91 22 6249 2700 

ఇబ భల్ monika.thadeshwar@ashvfinance.com 
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