
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਲਮਟ੍ਡ 

ਲਨਰਪੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

 

ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੈਿ ਬੈਂਰਕਿੰ ਗ ਰਵਿੱ ਤ ਕਿੰ ਪਨੀਆ ਂਲਈ ਅਮਲ ਪਰੈਕਰਿਸਸ ਕੋਡ ਤੇ ਰਿਸ਼ਾ-ਰਨਿਿੇਸ ਰਤਆਿ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਗ਼ਾਹਕਾਂ ਨ਼ਾਲ ਨਰਜਿੱ ਠਣ ਅਤ ੇਵਧੀਆ ਕ਼ਾਿਪੋਿੇਿ ਪਰੈਕਰਿਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਰਹਿੱ ਸੇ ਿੇ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ ਸੇਵ਼ਾ ਕਿਨ ਲਈ 
ਰਨਿਪਿੱ ਖ ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਨਿਧ਼ਾਿਤ ਕਿਿ਼ਾ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਿੜੌ, ਜ਼ਾਤ, ਿਿੰਗ, ਧਿਮ, ਰਲਿੰ ਗ, ਰਵਆਹੁਤ਼ਾ ਸਰਿਤੀ ਜਾਂ ਅਪ਼ਾਹਜਤ਼ਾ ਿੇ ਆਧ਼ਾਿ 'ਤੇ ਭੇਿਭ਼ਾਵ ਕੀਤੇ ਬਗੈਿ, ਸ਼ਾਿੀਆ ਂਯੋਗਤ਼ਾ 
ਪਰ਼ਾਪਤ ਅਿਜ਼ੀਆ ਂਲਈ ਲੋਨ ਉਤਪ਼ਾਿ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਕਿ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਿੇ ਗ਼ਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਨਿਿੰਤਿ ਅਤੇ 
ਰਨਿਪਿੱਖ ਢਿੰ ਗ ਨ਼ਾਲ ਰਵਹ਼ਾਿ ਕਿਨ ਿੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਡੇ ਕਿਮਚ਼ਾਿੀ ਰਨਿਪਿੱਖ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿੀਕ ੇਨ਼ਾਲ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 
ਸੇਵ਼ਾ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਕਿਨਗ।ੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰ ਪਨੀ ਿੀਆਂ ਵਬੈਸ਼ਾਈਿ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਿਿੱ ਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਨਿਪਿੱਖ ਅਰਭਆਸ ਕਡੋ ਨੂਿੰ  ਵੀ 
ਸਿੰ ਚ਼ਾਿ ਕਿਾਂਗੇ। 

 

ਸ਼ਾਨੂਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਰਕ ਖਿਚ਼ਾ/ਫੀਸ ਉਧ਼ਾਿਕਿਤ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਉਰਚਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ। 
ਸਹੂਲਤ ਨ਼ਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਰਧਤ ਰਨਯਮ ਅਤੇ ਸਿਤਾਂ ਸਿੰ ਭ਼ਾਵੀ ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਵ਼ਾਰਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਰਿਿੱ ਤੀਆਂ ਜ਼ਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵ਼ਾਅਿ਼ਾ 
ਕਿਿੇ ਹਾਂ ਰਕ ਸ਼ਾਡੇ ਿੁਆਿ਼ਾ ਸਿ਼ਾਪਤ ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਰਵਧੀ ਿੁਆਿ਼ਾ ਉਧ਼ਾਿ ਿੇਣ ਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਤੋਂ ਪੈਿ਼ਾ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੇ 
ਰਵਵ਼ਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨ਼ਾਲ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। 

 

ਕਿੰਪਨੀ ਿੀ ਸਹੀ ਉਧ਼ਾਿ ਪਰਿ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਡੇ ਕ਼ਾਿਜਾਂ ਿੇ ਸ਼ਾਿੇ ਪਰਹਲੂਆ ਂ 'ਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੁਿੰ ਿੀਆਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮ਼ਾਿਕੀਰਿਿੰ ਗ, ਕਿਜ਼ ੇ
ਿੀ ਸੁਿੂਆਤ, ਪਰੋਸੈਰਸਿੰਗ, ਸਿਰਵਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸਨ ਿੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ। ਰਨਿਪਿੱ ਖ ਅਰਭਆਸ ਕੋਡ ਪਰਤੀ ਸ਼ਾਡੀ 
ਵਚਨਬਿੱ ਧਤ਼ਾ ਕਿਮਚ਼ਾਿੀਆ ਂਿੀ ਜਵ਼ਾਬਿੇਹੀ, ਰਨਗਿ਼ਾਨੀ ਅਤ ੇਆਰਡਰਿਿੰ ਗ ਪਰੋਗਿ਼ਾਮਾਂ, ਰਸਖਲ਼ਾਈ ਅਤ ੇਤਕਨ਼ਾਲੋਜੀ ਿੇ ਿੂਪ 
ਰਵਚ ਰਿਖ਼ਾਈ ਜ਼ਾਵੇਗੀ। 

 

ਕਿੰਪਨੀ ਿੇ ਰਨਿਿੇਸਕ ਅਤ ੇਪਰਬਿੰ ਧਨ ਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤ ੇਪਰਿ਼ਾਵਾਂ ਿੀ ਸਿ਼ਾਪਨ਼ਾ ਲਈ 
ਰਜਿੰ ਮੇਵ਼ਾਿ ਹਨ ਰਕ ਸ਼ਾਡ਼ਾ ਕ਼ਾਿਜ ਰਨਿਪਿੱ ਖ ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਤੀਬਿੱ ਧਤ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਿਿਸ਼ਾਉਂਿ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਰਕ 
ਸ਼ਾਿੇ ਕਿਮਚ਼ਾਿੀ ਉਸ ਪਰਤੀਬਿੱ ਧਤ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਣੂ ਹਨ।  

 

ਇਹ ਰਨਿਪਿੱ ਖ ਅਰਭਆਸ ਕੋਡ ਸ਼ਾਡੇ ਿੁਆਿ਼ਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਿੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਿੇ ਉਤਪ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲ਼ਾਗੂ 
ਹੁਿੰ ਿ਼ਾ ਹੈ (ਮੌਜੂਿ਼ਾ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਵਿੱ ਖ ਿੀ ਰਕਸੇ ਤ਼ਾਿੀਖ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀ ਹੈ) 

 

ਰਨਿਪਿੱਖ ਅਰਭਆਸ ਕੋਡ ਉਪਿੋਕਤ 'ਤ ੇਲ਼ਾਗ ੂਹੁਿੰ ਿ਼ਾ ਹੈ ਚ਼ਾਹੇ ਇਹ ਬਰਾਂਚ 'ਤੇ, ਫੋਨ 'ਤ,ੇ ਇਿੰਿਿਨ ੈੱਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਕਸ ੇਹੋਿ ਢਿੰ ਗ ਨ਼ਾਲ ਰਿਿੱ ਤ਼ਾ 
ਰਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਤਮ਼ਾਨ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿਤ ਿਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਰਵਿੱ ਖ ਿੀ ਰਮਤੀ 'ਤੇ ਪੇਸ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹਾਂ। 



 

 

ਮ ੱ ਖ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ 
 

1)  ਕਰਜ ੇਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰੋਸੈਲਸੰਗ ਿਈ ਅਰਜੀਆਂ 
 
 

(a) ਲੋਨ ਅਿਜ਼ੀ ਫ਼ਾਿਮ ਰਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਿੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਧ਼ਾਿਕਿਤ਼ਾ ਿੇ ਰਹਿੱਤ ਨੂਿੰ  ਪਰਭ਼ਾਰਵਤ ਕਿਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਿੂਜੀ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਿਆੁਿ਼ਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਤਾਂ ਨ਼ਾਲ ਇਿੱ ਕ ਅਿਿਪੂਿਣ ਤੁਲਨ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਫੈਸਲ਼ਾ ਸੂਰਚਤ 
ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕੇ ਜ ੋਰਕ ਕਿਜ਼਼ਾਈਿ਼ਾਿ ਿੁਆਿ਼ਾ ਰਲਆ ਜ਼ਾ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਅਿਜ਼ੀ ਫ਼ਾਿਮ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫ਼ਾਿਮ ਨ਼ਾਲ ਜਮਹਾਂ 
ਕਿਵ਼ਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੇ ਿਸਤ਼ਾਵਜੇ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਿਸ਼ਾਏਗ਼ਾ। ਕਿਜ਼਼ਾ ਅਿਜ਼ੀ ਫ਼ਾਿਮ ਅਤੇ ਗਰ਼ਾਹਕ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਾਿੀ ਪਰਵ਼ਾਨਗੀ ਪਿੱਤਿ ਵਿੱ ਖ-
ਵਿੱ ਖ ਵਿਗਾਂ ਿੇ ਕਿਜ਼ਿ਼ਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਵਆਜ ਿ ੇਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿੇਿ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿਕ ਿੀ ਤਿਤੀਬ ਲਈ ਪਹੁਿੰ ਚ ਿ਼ਾ 
ਖੁਲ਼ਾਸ਼ਾ ਕਿਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰ ਪਨੀ ਿੇ ਵੈਬ-ਸ਼ਾਈਿ 'ਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਕਿਵ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਰਧਤ 
ਅਖ਼ਬ਼ਾਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਕ਼ਾਰਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। ਜਿੋਂ ਵੀ ਰਵਆਜ ਿੀ ਿਿ ਰਵਚ ਕਈੋ ਬਿਲ਼ਾਵ ਹੁਿੰ ਿ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਅਪਡਿੇ 
ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵੇਗੀ। 

 

(b) ਕਿੰ ਪਨੀ ਸ਼ਾਿੀ ਲੋਨ ਅਿਜੀਆ ਂਿੀ ਪਰ਼ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਸੀਿ ਿਣੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਰਤਆਿ ਕਿੇਗੀ। ਤਿਜੀਹੀ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਸਮਾਂ 
ਰਮਆਿ, ਰਜਸ ਿੇ ਅਿੰ ਿਿ ਲੋਨ ਿੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਿ਼ਾ ਰਨਪਿ਼ਾਿ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ, ਨੂਿੰ  ਵੀ ਿਸੀਿ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿਸ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। 

 

(c) ਕਿਜ਼ਾ ਅਿਜ਼ੀ ਫ਼ਾਿਮ ਸ਼ਾਫ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਿੱ ਸੇਗੀ ਰਕ ਕਿੰ ਪਨੀ ਨੂਿੰ  ਕੇ.ਵ਼ਾਈ.ਸੀ. ਿੇ ਰਨਯਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਿ਼ਾ ਕਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂਿੰ ਨੀ ਅਤੇ 
ਰਨਯਮਤ ਸਿਤਾਂ ਿੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਿਨ ਲਈ ਗ਼ਾਹਕ ਤੋਂ ਇਕਿੱ ਠ਼ਾ ਕਿਨ ਿੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਾਹਕ ਅਤੇ ਉਸ ਿ ੇਪਰਿਵ਼ਾਿ 
ਬ਼ਾਿ ੇਵ਼ਾਧੂ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹਾਂ; ਪਿ ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਗ਼ਾਹਕ ਿਆੁਿ਼ਾ ਹੀ ਰਿਿੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੇਕਿ ਉਹ 
ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਕਿਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁਿੰ ਿੇ ਹਨ। 

 

2) ਕਰਜਾ ਮ ਆਫੀ ਅਤੇ ਲਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਂ 
 

ਕਿੰਪਨੀ ਰਲਖਤੀ ਰਚਿੱ ਠੀ ਿੇ ਿ਼ਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਢਿੰ ਗ ਨ਼ਾਲ ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਵ਼ਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਰਲਖਤੀ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਅਕਤ ਕਿੇਗੀ, 
ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਿਿ ਿੀ ਰਵਆਜ ਅਤੇ ਅਿਜ਼ੀ ਿੀ ਰਵਧੀ ਸਮੇਤ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸਿਤਾਂ ਿੇ ਨ਼ਾਲ ਮਨਜ਼ੂਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਜ਼ੇ ਿੀ 
ਿ਼ਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇ ਰਿਕ਼ਾਿਡ ਤੇ ਉਧ਼ਾਿਕਿਤ਼ਾ ਿੁਆਿ਼ਾ ਇਨਹ ਾਂ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸਿਤਾਂ ਿੀ ਸਰਹਮਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਿੱ ਖੋ। 

 

ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਿੀ ਪਿੱ ਤਿ ਅਤ ੇਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਵ਼ਾਰਲਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਿੇ ਸਿੰਚ਼ਾਿ ਸਿ਼ਾਨਕ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਜ਼ਿ਼ਾਿ 
ਿੁਆਿ਼ਾ ਸਮਝੀ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੀ ਭ਼ਾਸ਼਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।  

 

ਲੋਨ ਿੀ ਮਨਜ਼ੂਿੀ ਿੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਜੇ ਿੀ ਵਿੰ ਡ ਸਮੇਂ ਕਿੰ ਪਨੀ ਕਿਜ਼ਿ਼ਾਿ ਨੂਿੰ  ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿੀ ਕ਼ਾਪੀ ਪੇਸ ਕਿੇਗੀ। 
 

3) ਲਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਵਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜ ੇਦੀ ਵੰਡ 

 

(a) ਕਿਜ਼ੇ ਿੀ ਿੇਿ ਨ਼ਾਲ ਅਿ਼ਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿੰਪਨੀ ਿੁਆਿ਼ਾ ਲਏ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜੁਿਮ਼ਾਨੇ ਰਵਆਜ ਿ਼ਾ ਰਜ਼ਕਿ ਲੌਨ 

ਐਗਿੀਮੈਂਿ ਰਵਿੱ ਚ ਬੋਲਡ ਅਿੱਖਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। 



 

(b) ਕਿੰਪਨੀ ਵਿੰ ਡਣ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਰਵਆਜ ਿਿਾਂ, ਸੇਵ਼ਾ ਿੇ ਖਿਚੇ, ਪੂਿਵਭੁਗਤ਼ਾਨ ਸੁਲਕ ਆਰਿ ਸਮੇਤ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸਿਤਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਬਿਲ਼ਾਅ ਬ਼ਾਿੇ ਕਿਜ਼਼ਾ ਲੈਣ ਵ਼ਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਸੂਚਨ਼ਾ ਿੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰਨਸਰਚਤ ਕਿਾਂਗੇ ਰਕ ਰਵਆਜ 

ਿੀਆਂ ਿਿਾਂ ਅਤ ੇਖਿਰਚਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬਿਲ਼ਾਵ ਕੇਵਲ ਸਿੰਭ਼ਾਵੀ ਢਿੰਗ ਨ਼ਾਲ ਪਰਭ਼ਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬਿੰ ਧ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 

ਢੁਕਵੀਂ ਹ਼ਾਲਤ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵੇਗੀ। 
 

(c) ਸਮਝੌਤੇ ਿੇ ਤਰਹਤ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕ਼ਾਿਜਕੁਸਲਤ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਯ਼ਾਿ ਕਿਨ/ਵਧ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿੇ ਅਨੁਿੂਪ 

ਹੋਵੇਗ਼ਾ। 
 

(d) ਕਿਜ਼਼ਾ ਇਕਿ਼ਾਿਨ਼ਾਮੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਬਲਿ-ਇਨ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਵਿਗ ਹੋਵੇਗ਼ਾ ਅਤ ੇਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਧਕ਼ਾਿ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਪਰਹਲਾਂ ਸੂਚਨ਼ਾ ਿੀ ਰਮਆਿ ਬ਼ਾਿੇ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਜਸਿੇ ਅਨੁਸ਼ਾਿ ਸੂਚਨ਼ਾ ਿੀ ਰਮਆਿ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ 
ਸਕਿੀ ਹੈ, ਸੁਿਿੱ ਰਖਆ ਿ਼ਾ ਕਬਜ਼਼ਾ ਲੈਣ ਿੀ ਪਰਰਕਰਿਆ, ਪਰ਼ਾਪਿਿੀ ਿੀ ਰਵਕਿੀ/ਰਨਲ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਲੋਨ ਿੀ 
ਅਿ਼ਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਜ਼਼ਾ ਲੈਣ ਵ਼ਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਅਖੀਿਲ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਿੇਣ ਬ਼ਾਿੇ ਪਰਬਿੰ ਧ ਹੈ, ਪਰ਼ਾਪਿਿੀ ਿੀ ਰਵਕਿੀ/ਰਨਲ਼ਾਮੀ ਲਈ 

ਅਤ ੇ ਉਧ਼ਾਿਕਿਤ਼ਾ ਲਈ ਮੁੜ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਿਨ ਿੀ ਪਰਰਕਰਿਆ। 
 

(e) ਕਿੰਪਨੀ ਸ਼ਾਿੇ ਬਕ਼ਾਏ ਿੀ ਅਿ਼ਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿੀਆਂ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਿੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਜ਼ੇ ਿੀ ਬਕ਼ਾਇਆ ਿ਼ਾਸੀ ਿੇ 

ਬੋਝ' ਤੇ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਿ਼ਾਅਵੇ ਕਿੰਪਨੀ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿੱਕ ਜਾਂ ਹਿੱ ਕ ਿਿੱਖਣ ਿੇ ਹਿੱਕਿ਼ਾਿ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੰਿ 

ਹੋਣ ਿ਼ਾ ਅਰਜਹ਼ਾ ਅਰਧਕ਼ਾਿ ਅਮਲ ਰਵਚ ਰਲਆਉਣ਼ਾ ਹੈ, ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਵ਼ਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਬ਼ਾਕੀ ਿੇ ਿ਼ਾਅਰਵਆਂ ਅਤ ੇਹ਼ਾਲ਼ਾਤਾਂ 
ਬ਼ਾਿੇ ਪੂਿੇ ਵੇਿਵੇ ਨ਼ਾਲ ਇਸ ਬ਼ਾਿੇ ਸੂਚਨ਼ਾ ਰਿਿੱ ਤੀ ਜ਼ਾਵੇਗੀ ਰਜਸ ਿੇ ਤਰਹਤ ਸਿੰਬਿੰ ਰਧਤ ਿ਼ਾਅਰਵਆ ਂਿ਼ਾ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇ

ਜ਼ਾਣ ਤਕ ਕਿੰਪਨੀ ਿੀ  ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਬਿਕਿ਼ਾਿ ਿਿੱਖਣ ਿੀ ਹਿੱ ਕਿ਼ਾਿ ਹੈ। 
 

4) ਗ ਪਤਤਾ 
 

(a) ਜਿ ਤਿੱ ਕ ਗ਼ਾਹਕ ਿਆੁਿ਼ਾ ਅਿ਼ਾਿਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਿੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਿੀ ਰਨੈੱਜੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਨੂਿੰ  ਪਰ਼ਾਈਵਿੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ 

 

(b) ਜਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਗ਼ਾਹਕ ਿਆੁਿ਼ਾ ਅਿ਼ਾਿਿੀ ਨਹੀਂ ਰਿਿੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ, ਅਸੀਂ ਿਰਾਂਜੈਕਸਨ ਿ ੇਵੇਿਵੇ ਨੂਿੰ  ਰਕਸ ੇਹੋਿ ਸਿੰ ਸਿ਼ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 
ਿਿਸ਼ਾਏਗ਼ਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰਿਿੱ ਤੀਆ ਂਖ਼ਾਸ ਅਸ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

 ਜੇ ਸ਼ਾਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਰਵਧ਼ਾਰਨਕ ਜਾਂ ਿੈਗੂਲੇਿਿੀ ਕ਼ਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਿੁਆਿ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਪਰਿ਼ਾਨ ਕਿਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ 
 ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਪਰਗਿ ਕਿਨ ਲਈ ਜਨਤ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਕਈੋ ਰਜ਼ਿੰ ਮਵੇ਼ਾਿੀ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ 

 ਜੇ ਸ਼ਾਡੀ ਰਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨੂਿੰ  ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ ਿੀ ਿੋਕਿ਼ਾਮ) ਬੈਂਕਾਂ/ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਿੰ ਸਿ਼ਾਵਾਂ/ਸ਼ਾਡ਼ਾ ਗਿੁਿੱ ਪ 
ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗੀ ਕਿੰ ਪਨੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਪਰਿ਼ਾਨ ਕਿਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 ਅਸੀਂ ਗ਼ਾਹਕਾਂ ਬ਼ਾਿੇ ਰਕਸ ੇਹੋਿ ਨੂਿੰ  ਮ਼ਾਿਕੀਰਿਿੰ ਗ ਿ ੇਉਿੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਿੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕ਼ਾਿਨ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਾਂਗੇ। 
 

5) ਜਨਰਿ 

 

(a) ਕਿੰ ਪਨੀ ਕਿਜ਼਼ਾ ਲੈਣ ਵ਼ਾਲੇ ਿ ੇਮ਼ਾਮਰਲਆ ਂਰਵਿੱਚ ਿਖਲ-ਅਿੰਿ਼ਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ, ਪਿ ਕਿਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿੇ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਤਾਂ 



ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਤੇ ਗਏ ਉਿੇਸਾਂ ਨੂਿੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ (ਜਿ ਤਿੱਕ ਰਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ, ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਣਿ਼ਾਤ਼ਾ ਿ ੇ
ਰਧਆਨ ਰਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ)। 

 

(b) ਉਧ਼ਾਿ ਖ਼ਾਤ ੇਿੇ ਤਬ਼ਾਿਲੇ ਲਈ ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਰਮਲਣ ਿੇ ਮ਼ਾਮਲੇ ਰਵਿੱ ਚ, ਸਰਹਮਤੀ ਜਾਂ ਹੋਿ ਰਕਸੇ ਕਿੰ ਪਨੀ ਿ਼ਾ 
ਇਤਿ਼ਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਪਰ਼ਾਪਤੀ ਿੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਰਿਨਾਂ ਿ ੇਅਿੰ ਿਿ-ਅਿੰਿਿ ਿਿੱ ਸੇਗੀ। ਅਰਜਹੇ ਤਬ਼ਾਿਲੇ ਨੂਿੰ  ਕ਼ਾਨੂਿੰ ਨ 
ਨ਼ਾਲ ਮਲੇ-ਜੋਲ ਰਵਿੱਚ ਪ਼ਾਿਿਿਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਿ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। 

 

(c) ਲੋਨ ਿੀ ਵਸੂਲੀ ਿੇ ਮ਼ਾਮਲੇ ਰਵਿੱ ਚ, ਕਿੰ ਪਨੀ ਅਣਉਰਚਤ ਪਿੇਸ਼ਾਨੀ ਿ਼ਾ ਸਹ਼ਾਿ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਵ਼ਾਰਲਆਂ ਨੂਿੰ  
ਰਨਿਿੰਤਿ ਘਿੰ ਰਿਆਂ ਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ, ਕਿਜੇ਼ ਿੀ ਵਸਲੂੀ ਲਈ ਮ਼ਾਸਪੇਸੀ ਸਕਤੀ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਆਰਿ। 

 

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 
 

ਰਸ਼ਕ਼ਾਇਤਾਂ 
 

ਰਕਸੇ ਰਸਕ਼ਾਇਤ/ਪਿੇਸ਼਼ਾਨੀ ਿੇ ਮ਼ਾਮਲੇ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਬਨ ਕ਼ਾਿ/ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਵ਼ਾਰਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਬਿੰ ਰਧਤ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਰਲਖਤੀ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ 
ਸੂਰਚਤ ਕਿਨ਼ਾ ਹੋਵੇਗ਼ਾ। ਬਰਾਂਚ ਅਰਧਕ਼ਾਿੀ ਤੁਿਿੰ ਤ ਹਿੱਲ ਲਈ ਇਹ ਮ਼ਾਮਲ਼ਾ ਉਠ਼ਾਉਣਗ।ੇ 

 

ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਲਵਧੀ 
 

ਉਤਪ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵ਼ਾਵਾਂ ਿੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿੇ ਝਗੜ ੇਸੁਣੇ ਜ਼ਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਿੇ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਪੂਿਨ ਵੇਿਰਵਆ ਂਿੀ 
ਪਰ਼ਾਪਤੀ ਿੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਰਿਨਾਂ ਿੇ ਅਿੰ ਿਿ ਰਨਪਿ਼ਾਿੇ ਜ਼ਾਣਗ।ੇ 

 

ਹੇਠ ਰਲਖੀ 'ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਰਵਧੀ' ਨੂਿੰ  ਲ਼ਾਗ ੂਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ। 
ਫੈਸਿੇ ਦਾ ਪੱਧਰ                  ਲਨਵਾਰਣ ਪੱਧਰ 

ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਪਿੱਧਿ ਜ਼ੋਨਲ               ਿਫਤਿ ਿ਼ਾ ਪਿੱਧਿ 

 

ਜ਼ੋਨਲ ਿਫਤਿ ਿ ੇਪਿੱ ਧਿ       ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਅਫਸਿ                                
 

 

ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਨ - ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ 

 

ਰਸਕ਼ਾਇਤਾਂ ਿੇ ਮ਼ਾਮਲੇ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਅਫਸਿ ਨ਼ਾਲ ਸਿੰ ਪਿਕ ਕਿ ਸਕਿ ੇਹੋ, ਰਕਿਪ਼ਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰਿਿੱ ਤੇ 
ਰਕਸੇ ਵੀ ਤਿੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਾਡ ੇਨ਼ਾਲ ਸਿੰ ਪਿਕ ਕਿੋ: 

 

ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਿ਼ਾ ਨ਼ਾਮ - 

ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਅਰਧਕ਼ਾਿੀ: ਸਰੀ ਪੀ. ਸਰੀਧਿਨ ਈਮੇਲ: sridharanp@stfc.in 

 

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਸ਼ਾਡ ੇਿਫਤਿ ਨੂਿੰ  ਰਲਖਤੀ ਸਿੰਚ਼ਾਿ ਭੇਜ ਸਕਿੇ ਹੋ: 
 

mailto:sridharanp@stfc.in


ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ 

 

ਸਰੀਿ਼ਾਮ ਿਰਾਂਸਪੋਿਿ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕਿੰ ਪਨੀ ਰਲਰਮਿਡ ਮੁਕਿੰ ਰਬਕ਼ਾ ਕਿੰ ਪਲੈਕਸ, ਤੀਜੀ ਮਿੰਜ਼ਲ, 

ਨਿੰ ਬਿ 4 ਲੇਡੀ ਡੇਰਸਕ਼ਾ ਿੋਡ, ਮ਼ਾਈਲ਼ਾਪੁਿ, ਚੇਨਈ- 600 004। 
ਤ਼ਾਰਮਲਨ਼ਾਡੂ, ਭ਼ਾਿਤ ਿੈਲੀਫੋਨ: 91-44-24990356 

 

 

ਜੇਕਿ ਉਧ਼ਾਿ ਲੈਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਕਿੰ ਪਨੀ ਿੇ ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਅਫਸਿ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੰ ਤੁਸਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਰਿਿੱ ਤ ੇਪਤ ੇ
'ਤੇ ਭ਼ਾਿਤੀ ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ ਿੀ ਗੈਿ-ਬੈਂਰਕਿੰਗ ਰਨਗਿ਼ਾਨੀ ਰਵਭ਼ਾਗ ਿੇ ਖੇਤਿੀ ਿਫਤਿ ਿੇ ਅਫਸਿ ਕੋਲ ਜ਼ਾ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ: 

 

ਜਨਰਿ ਮੈਨੇਜਰ 

ਗੈਿ-ਬੈਂਰਕਿੰਗ ਰਨਗਿ਼ਾਨੀ ਰਵਭ਼ਾਗ ਚੇਨਈ ਖੇਤਿੀ ਿਫਤਿ, 

ਫੋਿਿ ਗਲ਼ਾਸੀਸ, ਿ਼ਾਜ਼ਾਜੀ ਸਲ਼ਾਈ, ਚੇਨਈ - 600 001, ਭ਼ਾਿਤ 

ਿੈਲੀਫੋਨ: +91 44 25361631 

ਈਮੇਿ: dnbschennai@rbi.org.in 

ਰਨਿਪਿੱ ਖ ਅਰਭਆਸ ਕੋਡ ਿੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਬਿੰ ਧਨ ਿੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਪਿੱ ਧਿਾਂ ਤੇ ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਿੇ ਕਿੰ ਮਕ਼ਾਜ ਿੀ 
ਸਮਕ਼ਾਲੀਨ ਰਿਪੋਿਿ, ਰਨਯਰਮਤ ਅਿੰ ਤਿ਼ਾਲਾਂ ਤੇ ਬੋਿਡ/ਕਮੇਿੀ ਿੇ ਡ਼ਾਇਿੈਕਿਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੌਂਪ ਰਿਿੱ ਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਇਸ 
ਵਿੱ ਲੋਂ ਿਿਸ਼ਾਈ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

 

ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ 

 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵ਼ਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਧ਼ਾਿਨ ਲਈ ਸ਼ਾਡੀ ਮਿਿ ਲਈ ਸ਼ਾਡ ੇਗ਼ਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਡੀ ਸੇਵ਼ਾ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਿਿ ੇਹਾਂ। 

 

ਲਨਗਰਾਨੀ 
 

ਸ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਿੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਅਫਸਿ ਹੈ। ਸ਼ਾਡੀ ਅਿੰ ਿਿੂਨੀ ਆਰਡਰਿਿੰ ਗ 

ਰਵਧੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਂਿੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਅਸੀਂ ਨੇਮ਼ਾਵਲੀ ਨੂਿੰ  ਪੂਿ਼ਾ ਕਿਿ ੇਹਾਂ। 

ਉਰਚਤ ਪਰੈਕਰਿਸਸ ਕੋਡ ਿੀ ਉਲਿੰ ਘਣ਼ਾ ਿੀ ਇਕ ਸਮੀਰਖਆ ਰਜਸ ਰਵਚ ਰਸਕ਼ਾਇਤ ਰਨਵ਼ਾਿਣ ਰਵਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਨਯਰਮਤ 
ਤੌਿ ਤੇ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਿੁਆਿ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਿੰ ਕਰਲਤ ਰਿਪੋਿਿ ਰਨਿਿੰ ਤਿ ਬੋਿਡ ਿੇ ਰਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 
ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵੇਗੀ। 

 

ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

mailto:dnbschennai@rbi.org.in


ਕੋਡ ਸ਼ਾਡੀ ਵੈਬਸ਼ਾਈਿ 'ਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੋਵੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਕ਼ਾਪੀਆਂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਕੀਤੀਆ ਂਜ਼ਾਣਗੀਆਂ। 
 


