
శీ్రరామ్ ట్రా న్స్పో ర్్ట ఫ ైనాన్స్ కంపనీ లిమిటె్డ్ 
ఫ యిర్ట పాాక్ట్స స్ క్ోడ్ 
పరిచయము 

 
నాన్ బ్యాంక ాంగ్ ఫెైనాన్్ కాంపెనీల కోసాం ఫయెిర్ ప్రాకటీసెస్ కోడ్ మార్గదర్శకరలను RBI ర్ూప్ ాందిాంచాంద,ి ఇది వ్యక ిగత 
కసీమర్లతో వ్యవ్హరిాంచటేప్పుడు మరయిు ఉతిమ కరరపురటే్ ఆచర్ణలో భ్గాంగర ప్నిచేసే నాయయమ నై అభ్యస 
ప్మాాణాలను నలెకొలపుత ాంద.ి   
 
జాతి, కపలాం, ర్ాంగు, మతాం, లాంగాం, వెవైరహకి సథితి లేదా వికలాాంగ ఆధార్ాంగర వివ్క్షత లేకపాండా అర్హతగల అాందర్ు 
దర్ఖాసుి దార్ులకప ర్ుణ ఉతుత ి లను అాందుబ్టులో ఉాంచడాం మావిధానాం.  మా కసీమర్ులాందరనిీ సథిర్ాంగర మరయిు 
నాయయబదధాంగర చూడటాం మా ప్రలసీ.  మా ఉదయయగులప సమానమ నై మరయిు సథిర్మ నై ప్దధతిలో సహాయాం, ప్ర ా తా్హాం 
మరియు సవే్ను అాందిస్రి ర్ు.  మేము మా ఫయెిర్ ప్రాకటీస్ కోడ్ను మా సాంసి యొకక వెబ్సెటైలల  ఉాంచటాం దాారర మా 
కసీమర్లకప తలెయజేస్రి ము.  
 
ర్ుణగరహీతలకప ఛారజీలప /ర్ుసుములప సరసున వి అని మేము నిరరధ రిాంచుకోవరల.  స్ౌకర్యాం సాంబాంధిాంచన నిబాంధనలప 
మరియు షర్త లప భ్వి ర్ుణగరహీతలకప తలెయజయేబడతాయి.  ర్ుణ నిర్ణయాల నుాండి తలెతిిన తగరదాలప మన దాారర 
ఏర్ుడిన వివరదాం  ప్రిష్రకర్ యాంతాాాంగాం దాారర సరిగరగ  ప్రషికరిాంచబడుత ాంది.  
 
సాంసి యొకక నాయయబదదమ నై ర్ుణ విధానాలప మారసకట ాంగ్, ర్ుణ ఉతాుదకత, ప్రాససెథాంగ్, సరజాసథాంగ్ మరయిు సకేర్ణ 
కరర్యకలాప్రలప వ్ాంట వి మా కరర్యకలాప్రలప అనినాంట లో వ్రిిస్రి యి.  ఫెయిర్ ప్రాకటీస్ కోడ్ మా నిబదధత ఉదయ యగి 
జవరబుదారజతనాం, ప్ర్యవేక్షణ మరియు ఆడటి ాంగ్ కరర్యకరమాలప, శిక్షణ మరయిు స్రాంకతేిక ప్ర్ాంగర ప్దారిశాంచబడుత ాంద.ి  
 
మా సాంసి యొకక డెైరసకీర్ల బో ర్ుు  మరియు నిరరాహక బ ాందాం యొకక కరర్యకలాప్రలప నాయయమ ైన ర్ుణాలకప మా బలమ నై 
నిబదధత ప్తాిబాంబస్రి యి మరయిు అాందర్ు ఉదయయగుల ఆ నిబదధత తలెపసు అని ప్తాిర్ూప్ాంగర ర్ూప్ ాందిాంచబడిాంది.  శ్రరరరమ్ 
ట్ాన్్ ప్ర రీ్ ఫెనైాన్్ కాంపనెీ లమిటడె్ తన కలయిాంటల కప అతయధకి నాణయమ నై సేవ్లను అాందిాంచడానిక  కటుీ బడి ఉాంది.   
 
ఈ ఫయెిర్ ప్రాకటీసెస్ కోడ్ మమేు అాందిాంచే అనిన ఉతుత ి లప మరియు సేవ్లకప వ్రిిసుి ాంది (ప్సాుి తాం అాందసిుి ననవి లేదా 
భవిషయత ి లో ప్రిచయాం చేయబడవేి) 
 
ఫర న్లో, ఇాంటరసనట్ లో, బ్ాాంచ్ వ్దద అాందిాంచన దానిపె,ై లేదా ఏ ఇతర్ ప్దధతిలో అయినా మేము ప్సాుి తాం ఉప్యోగసిూి  
ఉాండవ్చుు లేదా భవిషయత్ తదేీలో ప్వాేశపటెటీ  వరట పె ైఫెయిర్ ప్రాకటీససె్ కోడ్ వ్రిిసుి ాంది.  

 
 



క్టలక బరధ్యతలు 
 
1) రుణాలు మరియు వాటి్ పాాస స ంగ్ క్ోసం దరఖాసతు లు  
(a) ర్ుణ దర్ఖాసుి  ఫరరరలోల  అవ్సర్మ ైన సమాచార్ాం ఉాంటుాంది, ఇది ర్ుణగరహీత యొకక ఆసక ిని ప్భా్వితాం చేసుి ాంద,ి 

తదాారర ఇతర్ NBFC ల దాారర అాందిాంచబడని నిబాంధనలప మరయిు షర్త లతో అర్ధవ్ాంతమ ైన సరిప్ర లపుటను 
తయార్ు చయేవ్చుు మరియు ర్ుణగరహీతచే నిర్ణయాం తీసుకొనబడుత ాంది. దర్ఖాసుి  ఫరర్ాంలో సమరిుాంచవ్లసథన 
ప్తాాలను ర్ుణ దర్ఖాసుి  ఫరర్మ్ సూచసుి ాంది.  ర్ుణాల దర్ఖాసుి  ఫరర్మ్ మరయిు కసీమర్ుక  జారజ చేయబడిన 
మాంజూర్ు లేఖ ర్ుణాల కరమబదీధకర్ణ మరియు ర్ుణాల యొకక వేరేార్ు కటేగరిజలక  వరేేార్ు వ్డడు  రేటుల  వ్సూలప 
చేయడాం కోసాం హేత బదదముగర బహరి్గతాం చయేాల మరియు సాంసి యొకక వబె్ సెైటలల  కూడా అాందుబ్టులో ఉాండాల 
లేదా సాంబాంధిత వరరరి ప్తికాలలో ప్చాురిాంచబడుత ాంది.  వ్డడు  రటేల లో మార్ుు ఉననప్పుడు సమాచార్ాం అపేుట్ చేయ 
బడుత ాంద.ి  

 
(b) సాంసి అనిన ఋణ దర్ఖాసుి లను సీాకరిాంచడానిక  అాంగజకరిాంచే వ్యవ్సిను ర్ూప్ ాందసిుి ాంది.   ముఖయాంగర, ఎప్ుట  లోగర 

ర్ుణ అపథల కషేనుల  సమరుిాంచవ్లసథనదిగర కూడా అాంగజకరర్ ర్శ్రదు సూచాంచబడుత ాంది.  
 
(c) వినియోగదార్ుని దర్ఖాసుి  ఫరర్మ్ KYC నియమావ్ళిని నెర్వేర్ుడానిక  మరయిు చటీప్ర్మ ైన మరయిు నియాంతణా 

అవ్సరరలకప కటుీ బడి ఉాండట్నిక  కసీమర్ నుాండి సకేరిాంచవ్లసథన సమాచార్ాం సుషీాంగర తలెయచసేుి ాంది.  కసీమర్ 
గురిాంచ మరియు అతని/ ఆమ  కపటుాంబాం గురిాంచ డేట్బసే్ తయార్ు చయేుటకప మమేు అదనప్ప సమాచార్ాం 
కోసాం అభయరిిాంచవ్చుు;కరనీ ఈ సమాచార్ాం కసీమర్ దాారర అాందజయేబడుత ాంది.  

 
2) రుణం అంచనా మరియు నిబంధ్నలు/ షరతులు  
 
కాంపెనీ మాంజూర్ు లేఖ దాారర ర్ుణగరహీతకప వరాతప్ూర్ాకాంగర తెలయజేసుి ాంద ిలేదా లేకప్ర త,ే వరరిిక రేటు వ్డడు  మరియు 

వరట  యొకక ప్దధతితో సహా నిబాంధనలప మరయిు షర్త లతో ప్రటు మాంజూర్ు చేయబడని మొతిాం ర్ుణాం మరియు 
ర్ుణగరహీత దాని రికరర్ుు లో ఈ నిబాంధనలప మరియు షర్త లను అాంగజకరిసుి ాంద.ి  

 
ఋణ మాంజూర్ు లేఖ మరయిు ర్ుణగరహీతకప సాంబాంధిాంచన అనిన సమాచార్ములప ర్ుణగరహీతకప అర్ధము కలగని భ్ష 

లేదా వ్యవ్హరిక భ్షలో ఉాండాల.  
 
ఋణాం మాంజూర్ు చేస ేసమయాంలో లేదా నగదును ప్ాంపథణ ీచసే ేసమయాంలో ర్ుణ ఒప్ుాందాం యొకక కరపీని ర్ుణగరహీతకప 

సమకూర్ుబడుత ాంద.ి   
 
3) నిబంధ్నలలో మారపూలతో సహా రుణాల చలెిలంపు  



 
(a) తిరగిి చలెలాంచాల్న ఋణ చలెలాంప్ప కాంపెనీక  ఆలసయాంగర చెలలాంచన విధిాంచన అప్రరధ వ్డడు  పదెద  అక్షరరలలో 

పేరపకనబడుత ాంద.ి 
 
(b) చలెలాంప్ప షెడూయల్, వ్డడు  రేటుల , సేవ్ ఛారజీలప, ముాందసుి  చలెలాంప్ప ర్ుసుము మొదలెైనవి సహా నిబాంధనలప మరయిు 

షర్త లలో ఏదెనైా మార్ుు గురిాంచ ర్ుణగరహీతకప సాంసి నోటసీు ఇసుి ాంద.ి  వ్డడు  రటేుల  మరయిు ఛారజీలలో మార్ుులప 
ప్ర ా తా్హకాంగర మాతమాే  ప్భా్వితాం చేస్రి యని కూడా మమేు నిరరధ రిస్రి ము. ఈ విషయాంలో తగిన ప్రిసథితిని ర్ుణ 
ఒప్ుాందాంలో చేర్ుబడుత ాంద.ి  

 
(c) ఒప్ుాందాం క ాంద గుర్ుి  చేయుట /చెలలాంప్ప లేదా ప్నితీర్ు వేగవ్ాంతాం ర్ుణగరహీతతో ఏకటక తమగుటలో 

నిర్ణయిాంచబడుత ాంద.ి  
 
(d) ర్ుణ ఒప్ుాందాం ఒక అాంతరినరిి త ప్పనరిానియోగ నిబాంధనను కలగి ఉాంటుాంది మరయిు స్రాధనీాం చసేుకపనే ముాందు 

నోటసీు వ్యవ్హారరలకప సాంబాంధిాంచ నిబాంధనలప ఉాంట్యి, నోటసీు కరలాం ర్దుద  చయేగల ప్రిసథిత లప, భదతా 
స్రాధీనాం కోసాం విధానాం, ఆసథి  అమికరనిక  ముాందు ఋణ తిరగిి చలెలాంప్ప కోసాం ఋణ గరహీత వలేాం ముాందు ఋణ 
తిరగిి చలెలాంప్ప కోసాం ర్ుణగరహీత ఇచున చవ్రి అవ్కరశాం గురిాంచ ఒక నిబాంధన, మరయిు వికరయానిక  అమికాం వలేాం 
కోసాం తిరగిి ర్ుణగరహీత స్రాధనీాం చేసుకపన ేప్కా రయ.  

 
(e) కాంప్నీ అనీన అప్పులప తిరిగి చలెలాంచటేప్పుడు లేదా ర్ుణగరహీతకప వ్యతిరేకాంగర ఏదెనైా ఇతర్ కసలయిమ్ కాంపనెీక  ఏదెనైా 

చటీబదధమ నై హకపక లేదా తాతాకలక హకపకకప సాంబాంధిాంచన అత యతిమ మొతాి నిన ర్ుణాంపెై ప్ూరిి సకెూయరిటలీను 
విడుదల చేసుి ాంద.ి  సెట్ ఆఫ్ వ్ాంట  హకపకని అమలప చేయవ్లసథ ఉననటలయితే, మిగిలన చలెలాంప్పలప మరయిు 
సాంబాంధతి కసలయిమ్ ప్రిష్రకర్ాం చలెలాంచబడే వ్ర్కప కాంప్నీ సెకూయరటిీలను నిలపప్పకోవ్ట్నిక  అర్హత ఉనన ప్రసిథిత లకప 
సాంబాంధిాంచ ఉననవరట ని గురిాంచ ప్ూరిి వివ్రరలతో ర్ుణగరహీతకప నోటసీు ఇవ్ాబడుత ాంద.ి  

 
4) గోపయత 
(a) కసీమర్ు దాారర అనుమతి లేకపాండా మేము అనిన వ్యక ిగత సమాచారరనిన పెైవైటేుగర మరియు గోప్యాంగర వ్యవ్హరిస్రి ాం  
 
(b) కసీమర్ు దాారర అనుమతి ప్ ాందకప్ర తే మినహాయిాంప్ప కసేులతో సహా ఇతర్ సాంసిలకప మమేు లావరదవేీ వివ్రరలను 

వెలలడిాంచము: 
 మేము చటీప్ర్మ నై లేదా నియాంతణా నియమావ్ళి దాారర సమాచార్ాం అాందిాంచవ్లసథ వ్సేి  
 ఈ సమాచార్ాం బహిర్గతాం చయేడానిక  ప్జాలకప చేయవ్లసథన విధ ిఉాంటట  
 బ్యాంకపలప  /ఆరిిక సాంసిలప/మా గరర ప్ప మరియు అనుబాంధ కాంప్నీలకప ఈ సమాచారరనిన (ఉదా.  మోస్రల 

నివరర్ణ)  ఇవరాలని ఆసక ి ఉాంటట.  



 మారసకట ాంగ్ ప్యాోజనాల కోసాం ఎవ్రికసునా వినియోగదార్ుల గురిాంచ సమాచార్ాం ఇవ్ాడాం కోసాం మమేు ఈ కరర్ణానిన 
ఉప్యోగిాంచము.  

 
5) సాధారణ  
 
(a) ఋణ ఒప్ుాందాం యొకక నియమ నిబాంధనలోల  అాందాించన ప్యాోజనాల కోసాం (ర్ుణగరహీతలచ ే వెలలడిాంచని కొతి 

సమాచార్ాం తప్ు దర్ఖాసుి దార్ుడి నోటీసుకప మినిహాయిాంచ) మినహా, ర్ుణగరహీత యొకక వ్యవ్హారరలలో సాంసి 
జోకయ చసేుకోకపాండా చసేుి ాంది.   

 
(b) ర్ుణగరహీత యొకక బదలిీ కోసాం ర్ుణగరహీత నుాండి అభయరి్నను సీాకరిాంచనప్పుడు, సమితి లేదా, అనగర కాంపనెీ 

యొకక అభయాంతర్ాం,  ఏదెైనా ఉాంటట, అటువ్ాంట  అభయరి్న అాందుకపనన తేద ీ నుాండ ి 21 రోజులలోప్ప 
తెలయజేయబడుత ాంది.  బదలిీ ప్రర్దర్శక ఒప్ుాంద ప్దాలకప అనుగుణాంగర ఉాంటుాంది.     

 
(c) ర్ుణాల రకివ్రజ విషయాంలో, సాంసి మితిమీరని వధేిాంప్పలకప ప్రలుడదు.  ర్ుణగరహీతలను ఇతర్ సమయాలలో 

బ్ధిాంచుట, బల శక ిని ఉప్యోగిాంచుట, మొదలగునవి.  
 

మరింత సహాయం  
 
ఫథరరయదులప: 
 
ఫథరరయదుల విషయాంలో దర్ఖాసుి దార్ు/ ర్ుణగరహీతలప సాంబాంధతి శరఖ బ్ాాంచక  వరాత ప్ూర్ాకముగర తలెయజయేాల.  
బ్ాాంచ అధికరర్ులప ఈ విషయానిన వెాంటనే ప్రషికరిస్రి ర్ు.  
 
ఫ రాయదతల పరిష్ాార యంతాా ంగం 
 
ఉతుత ి లప మరయిు సవే్లకప సాంబాంధిాంచ అనిన వివరదాలనీన విచార్ణకప సాంబాంధిాంచ ప్ూరిి వివ్రరలను అాందుకపనన తదేీ 
నుాండ ి30 రోజులలో విని, ప్రిషకరిాంచబడును. 
క ాంది 'ఫథరరయదుల ప్రిష్రకర్ యాంతాాాంగాం’ ఏరరుటు చయేబడనిద.ి   

 
నిరరణ యక స్రి యి ప్రిష్రకర్స్రి యి 
బ్ాాంచ స్రి యి జోనల్ కరరరయలయాం స్రి యి 

మాండల కరరరయలయ 
స్రి యి 

ఫథరరయదుల ప్రిష్రకర్ అధకిరర ి



 
 

ఫ రాయదతల పరిష్ాారం – సంపాద ంపు వివరాలు  
 
ఫథరరయదుల విషయాంలో మీర్ు ఫథరరయదుల ప్రిష్రకర్ అధకిరరనిి సాంప్దాిాంచవ్చుు, దయచసేథ ఈ క రాంది మారరగ లలో 

సాంప్దాిాంచాండి: 
ఫథరరయదు పేర్ు - 
ప్రిష్రకర్ అధకిరరి: Mr.  P.  శ్రరధర్న్  
ఇమ యిల్: sridharanp@stfc. in 

 
మీర్ు ఈ క రాంది చర్ునామాలో మా కరరరయలయానిక  వరాతప్ూర్ాక సమాచార్ాం ప్ాంప్వ్చుు: 

 
ఫ రాయదత పరషి్ాార అధ క్ార ి

 
శ్రరరరమ్ ట్ాన్్ప్ర రీ్ ఫెనైాన్్ కాంపెనీ లమిటడె్ మరకరాంబక కరాంపెల క్స్, 3వ్ అాంతసుి , 
నాం. 4, లేడడ దేశ్రకర రోడ్, మ లైాప్ూర్, చనెెైన-600 004.  
తమిళనాడు, భ్ర్తదశేాం, ఫర న్: 91-44-24990356 

 
కాంపెనీ యొకక ఫథరరయదు ప్రిష్రకర్ అధికరరి యొకక నిర్ణయాంతో ర్ుణగరహీత సాంత పథి  చెాందకప్ర తే, అతను క రాంద ఇవ్ాబడని 

చర్ునామాలో RBI యొకక నాన్-బ్యాంక ాంగ్ ప్ర్యవకే్షణ విభ్గాం యొకక ప్రాాంతీయ కరరరయలయ చారీ్లో ఉనన 
అధకిరరనిి సాంప్దాిాంచవ్చుు:   

 
జనర్ల్ మనేజేర్ 
నాన్-బ్యాంక ాంగ్ ప్ర్యవకే్షణ విభ్గాం చెనెనై ప్రాాంతీయ కరరరయలయాం.    
ఫర రీ్ గేలసథస్, రరజాజీ స్రలెై, చెనెనై 600 001, ఇాండయిా.  
ఫర న్: +91 44 25361631 
ఇమ యిల్: dnbschennai@rbi. org. in 

 
నిర్ాహణ యొకక వివిధ స్రి యిలోల  ఫెయిర్ ప్రాకటీస్ కోడ్ యొకక నియమావ్ళి అనుగుణాంగర మరయిు ఫథరరయదుల ప్రిష్రకర్ 

యాంతాాాంగరనిన అమలపచేయడాం యొకక కరలానుగుణ ప్రశి్రలన యొకక ఏకటక త నివదేకిను సూచాంచవ్చుు, దీనిని 
నియమిాంచన విధాంగర వివిధ స్రి యిలలో బో ర్ుు  /డెైరసకీర్ల కమిటకీ   సమరిుాంచవ్చుు.  

 
అభిపాాయ సేకరణ మరియు సలహాలు 

mailto:sridharanp@stfc.in
mailto:dnbschennai@rbi.org.in


 
మా సవే్లను మ ర్ుగుప్ర్చడానిక  మాకప సహాయాం చయెయడానిక  మా సవే్లపె ైమీయొకక అభిప్రాయానిన అాందిాంచమని 

మేము అభయరిిసుి నానము.   
 
పరయవేక్షణ 

 
కోడ్ యొకక అనుగుణానిన నిరరధ రిాంచడానిక  మేము ఒక ఫథరరయదు ప్రిష్రకర్ అధికరరిని కలగి ఉనానము.  మా అాంతర్గత 

ఆదగిిాంట్ విధానాలప మా కోడ్ని అనుసరిాంచేలా నిరరి రిాంచుకపాంట్ాం.  
ఫెయిర్ ప్రాకటీస్ కోడ్ యొకక సమితి యొకక సమీక్ష, ఫథరరయదుల ప్రిష్రకర్ యాంతాాాంగాంతో సహా కరమకరమాంగర 

నిర్ాహిాంచబడుత ాంది మరయిు కరమానుగతాంగర ఒక సాంఘట త నివదేిక డెరైసకీర్ల బో ర్ుు కప సమరిుాంచబడుత ాంది.  
 
క్ోడ్ గురించి మరింత సమాచారం 

 
ఈ కోడ్ మా వబె్ సెైట్ లో లభయమవ్పత ాంద ిమరియు అభయర్ధనపె ైకరపలీప లభిస్రి యి.  


