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1. ആൈുഖം 

ആശിർവാദ് മമബപ്കാ ഫിനാൻസ് ല്ിമിറ്റഡ് (AMFL) ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിപല് ബാങ്ിംഗ് രഹിത 

വിോഗങ്ങപള രരിരാല്ിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ജ്ീവിത നില്വാര രുബരാഗതിക്കും 

ഊന്നല് നല്കി സാമ്പത്തികമായി സജ്ീവമായ ദരിപ്ദപര സാമ്പത്തിക ബസവനങ്ങളിബല്ക്ക് പ്രബവശനം 

നല്കിപക്കാണ്്ട ശാക്തീകരിക്കാനും പ്ശമിക്കുന്നതിനാല് സാമ്പത്തിക ഉൾപപ്പടുത്തല്ിൻപറ സർക്കാർ 

അജ്ണ്ടയുപട സുപ്രധാന രങ് ്വഹിക്കുന്നു. 

കമ്മ്യൂണിറ്റിയിപല് സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വിോഗത്തിനുള്ള മമബപ്കാ ഫിനാൻസ ്

ബല്ാൺ/ബസവനങ്ങളില് പ്ശദ്ധ ബകപ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന നില്യില്, കാല്ാകാല്ങ്ങളില് 

ആർബിഐ അനുശാസിക്കുന്ന നയായമായ പ്രാക്ടീസ് ബകാഡുകൾ രിന്ത്ുടരാൻ AMFL 

പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പഹഡ് ഓഫീസ് ഉൾപപ്പപട കമ്പനിയുപട എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്കും വിവിധ 

ബകപ്രങ്ങളില് സ്ഥിതി പെയ്യുന്ന റീജ്ിയണല് ഓഫീസുകൾക്കും എല്ലാ ബിസിനസ ്

പവർട്ടിക്കല്ുകളില്ും (MFI/MSME/Gold Loan) ഇന്ത്യയില്ുടനീളമുള്ള പ്ബാഞ്ചുകൾക്കും FPC 

ബാധകമായിരിക്കും. കമ്പനിയുപട എല്ലാ ജ്ീവനക്കാപരയും ഓഫീസർമാപരയും FPC 

ബാധയസ്ഥരായിരിക്കും. 

ആർബിഐ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷ്ൻ - റിസർവ് ബാങ് ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ (മമബപ്കാഫിനാൻസ് ബല്ാണുകൾക്കുള്ള 

പറഗുബല്റ്ററി പപ്ഫയിംവർക്ക്) നിർബേശങ്ങൾ, 2022, RBI/DOR/2021- 22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-

22-ല് നിർബേശിച്ച പ്രകാരം ഈ FPC നയം 2022 മാർച്ച്  14 ന് ബേദഗതി പെയ്തു. 

2. നയരൂരീരരണ ലക്ഷ്യം 

ആർബിഐ നിർബേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പഫയർ പ്രാക്ടീസ് ബകാഡിപല് പറഗുബല്റ്ററി 

മാർഗ്ഗനിർബേശങ്ങളുപട സ്പിരിറ്്റ കർശനമായി രാല്ിച്ചുപകാണ്്ട, എല്ലാ സമയത്തും ഓബരാ കടം 

വാങ്ങുന്നയാപളയും മനസ്സില് വച്ചുപകാണ്്ട, കമ്പനിയുപട ഓബരാ ജ്ീവനക്കാരനും അതിൻപറ 

സംഘടനാരരമായ പ്രധാന ല്ക്ഷ്യം ബനടിപയടുക്കുന്നതിനുള്ള വിശാല്മായ ദിശാസൂെകമാണ ്

ബരാളിസി ഇൻറർ എല്ിയാ ല്ക്ഷ്യമിടുന്നത്. വായ്പ നല്കുന്നതിപല് നയായമായ 

സപ്മ്പദായങ്ങബളാടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, ഉരബോക്താക്കൾക്ക് സുതാരയത, ബിസിനസ ്

സപ്മ്പദായങ്ങളില്ും ഉരബോക്താക്കളുമായുള്ള ബന്ധത്തില്ും ധാർമ്മ്ിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ 

ശക്തിപപ്പടുത്തുകയുമാണ് ല്ക്ഷ്യം.   

ഞങ്ങളുപട എല്ലാ പ്ബാഞ്ച് ഓഫീസുകളില്ും    ഡിവിഷണല്/റീജ്ിയണല്/ബസ്റ്ററ്റ/്ബസാൺ 

ഓഫീസുകളില്ും പഹഡ് ഓഫീസില്ും കമ്പനി പവബ് മസറ്റായ www.asirvadmicrofinance.co.in-ല്ും 

പഫയർ പ്രാക്ടീസ് ബകാഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കും. കൂടാപത ആവശയാനുസരണം FPC യുപട ഒരു രകർപ്പ് 

അേയർത്ഥന പ്രകാരം ഉരബോക്താവിന് ല്േയമാക്കുകയും പെയ്യും. 

 

ഉരബോക്താക്കബളാട്  നയായമായും സുതാരയമായും  പരരുമാറുകപയന്നതാണ് ഞങ്ങളുപട പരാതു 

നയം. സ്ഥാരിതമായ നടരടിപ്കമങ്ങൾ രിന്ത്ുടരാനും ഉരബോക്താവിൻപറ ആവശയകതകൾ 

മനസ്സില്ാക്കാനും കാല്ാകാല്ങ്ങളില് ഞങ്ങളുപട എല്ലാ ഇടരാടുകളില്ും 

നയായബബാധമുള്ളവരായിരിക്കാനും കമ്പനി ആപ്ഗഹിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾ രൂരകല്പന പെയ്ത 

അബരക്ഷ്ാ ബഫാമുകളും അനുബന്ധ പ്രപ്കിയകളും  ഞങ്ങളുപട ഇടരാടുകളും ഇടപരടല്ുകളും 

സുതാരയമാക്കുന്നു. ഇത് കണക്കിപല്ടുത്താണ്, ഞങ്ങളുപട ഉരബോക്താക്കളുമായി മദനംദിന 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഇടരാട് നടത്തുന്നതിന് കമ്പനി ഇനിപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർബേശങ്ങൾ ഒരു 

പഫയർ പ്രാക്ടീസ് ബകാഡായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 

3. തതവങ്ങൾ  

കടം വാങ്ങുന്നയാളുമായി ഇടപരടുബമ്പാൾ നയായമായ പ്രാക്ടീസ് ബകാഡുകൾക്ക് 5 ഘടകങ്ങളുണ്്ട 

 

a. നയായമായ ഇടപരടല്  

b. അനുബയാജ്യത  

c. സാമ്പത്തിക സാക്ഷ്രതയും സുതാരയതയും  

d. വിവരവും സവകാരയതയും  

e.  രരാതിരരിഹാരം
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3(a) നയായൈായ ഇടചരടൽ 
 

1.  മതം, ജ്ാതി, ല്ിംഗബേദം, മവവാഹിക നില് മുതല്ായ കാരണങ്ങളാല് ഒരു     

ഉരബോക്താബവാ/വായ്പക്കാരബനാ അനയായമായി വിബവെനം കാണിക്കപപ്പടുന്നിപല്ലന്ന് 

ഉറപ്പാക്കുകയാണ് AMFL ല്ക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
 

2. കമ്പനിക്ക് ബവണ്ടി എല്ലാ ജ്ീവനക്കാരും / വയക്തികളുംസ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുപണ്ടന്നും  

AMFL ഉറപ്പാക്കും, 

- മാനയമായ ോഷ ഉരബയാഗിക്കുക, സാമൂഹിക/സാംസ്കാരിക സംബവദനങ്ങൾ എബപ്പാഴും 

അല്ങ്ാരബത്താപട  നില്നിർത്തുക, 

- ഒരിക്കല്ും േീഷണിപപ്പടുത്തരുത്, അസേയം രറയരുത്, അധാർമ്മ്ിക 

ോഷകളുരബയാഗിക്കരുത്, 

- ബല്ാണുകളുപട റിക്കവറി നടത്തുബമ്പാൾ, കടം വാങ്ങുന്നയാളും AMFL ഉം രരസ്പരം 

തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥല്ത്താണ് സാധാരണയായി വീപണ്ടടുക്കല് നടത്തുന്നത്. രബണ്ടാ 

അതില്ധികബമാ തവണ തുടർച്ചയായി നിയുക്ത സ്ഥല്ത്ത് ഹാജ്രാകുന്നതില് രരാജ്യപപ്പട്ടാല് 

മാപ്തബമ, കടം വാങ്ങുന്നയാളുപട താമസസ്ഥല്ബത്താ ബജ്ാല്ിസ്ഥല്ബത്താ ജ്ീവനക്കാപര 

വീപണ്ടടുക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. 

- രാവിപല് 9 മണിക്ക ് മുമ്പും  മവകുബന്നരം 6:00 ന് ബശഷവും. അപല്ലങ്ില് വിബയാഗം, 

അസുഖം, വിവാഹം ബരാല്ുള്ള സാമൂഹിക അവസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനുെിതമായ 

സമയങ്ങളില്ും AMFL നിങ്ങപള വിളിക്കുകയില്ല. 

- കമ്പനിയിപല് ജ്ീവനക്കാർ ഉരബോക്താക്കബളാട് പപ്രാഫഷണല്ായ രീതിയില് 

പരരുമാറുന്നുപവന്നും കൂടാപത ഇതുമായി ബന്ധപപ്പട്ട്  എച്ച്ആർ ബരാളിസിയില് 

രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന തതവങ്ങൾ രാല്ിക്കുന്നുപണ്ടന്നുമുറപ്്പ വരുത്താൻ ഫല്പ്രദമായ 

ഒരു രരിശീല്ന സംവിധാനം കമ്പനി ഏർപപ്പടുത്തും,  

- കടം വാങ്ങുന്നയാളുപടബയാ  കുടുംബത്തിൻപറബയാ / ആസ്തികൾ / പ്രശസ്തി അപല്ലങ്ില് കടം 

വാങ്ങുന്നവരുപട ബരര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകബയാ ഉരപ്ദവിക്കുകപയ പെയ്യുക  

- കടത്തിൻപറ വയാപ്തിപയക്കുറിബച്ചാ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിൻപറ 

അനന്ത്രഫല്ങ്ങപളക്കുറിബച്ചാ കടം വാങ്ങുന്നയാപള പതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ AMFL 

സ്റ്റാഫുകൾക്ക് അനുവാദമില്ല. 

- AMFL ഒരു ബിസിനസ്്സ നയപമന്ന നില്യില് ബശഖരണങ്ങൾ/വീപണ്ടടുപ്പുകൾക്കായി മൂന്നാം 

കക്ഷ്ി ഏജ്ൻറുമാപര ഉൾപപ്പടുത്തില്ല. 

 

3. ബല്ാൺ കരാറിപല് വയവസ്ഥകളില് നല്കിയിട്ടുള്ള ഉബേശയങ്ങൾക്കല്ലാപത കടം 

വാങ്ങുന്നയാളുപട കാരയങ്ങളില് ഇടപരടുന്നതില് നിന്ന് AMFL വിട്ടുനില്ക്കുന്നു (കടം 

വാങ്ങുന്നയാൾ ബനരപത്ത പവളിപപ്പടുത്താത്ത രുതിയ വിവരങ്ങൾ, കടം പകാടുക്കുന്നയാളുപട 

പ്ശദ്ധയില്പപ്പട്ടിട്ടിപല്ലങ്ില്) 

4. അവസാന ആപ്ശയപമന്ന നില്യില് മാപ്തബമ കമ്പനി പസകയൂരിറ്റി വിനിബയാഗത്തില് 

ഏർപപ്പടുകയുള്ളൂ, അതും കുടിശ്ശിക തിരിച്ചടയക്്കുന്നതിന് ഉരബോക്താവിന് മതിയായതും 

ശരിയായതുമായ അറിയിപ്്പ നല്കിയതിന് ബശഷം. അത്തരം അറിയിപ്പുകൾ ബല്ാൺ 

അബരക്ഷ്/കരാർ എന്നിവയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചും 

ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കും നിയപ്ന്ത്ണ മാർഗ്ഗനിർബേശങ്ങൾക്കുമനുസൃതമായിരിക്കും. 

5. രല്ിശയും മറ്റ ് നിരക്കുകളും സഹിതം ബല്ാൺ അക്കൗണ്്ട ബലാസ് പെയ്യാൻ കമ്പനി അയച്ച 

കമ്മ്യൂണിബക്കഷനുകബളാട് ഉരബോക്താവ് അനുകൂല്മായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുബമ്പാൾ 

പസകയൂരിറ്റി (സവർണം) നീക്കം പെയ്യുന്നത് പരാതു ബല്ല്ത്തില്ൂപട നടപ്പില്ാക്കും. ബാധകമായ 

നിയമങ്ങൾക്കും നിയപ്ന്ത്ണ മാർഗ്ഗനിർബേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി കാല്ാകാല്ങ്ങളില് 

ബേദഗതി വരുത്തിയ ബല്ല് നയം അനുസരിച്ച ്ബല്ല്ം നടത്തും. 

6. കമ്പനി നല്കുന്ന അവകാശങ്ങളുപട അടിസ്ഥാനത്തില് ബല്ാണിൻപറ സാധാരണ കാല്ാവധിക്ക ്

മുമ്പുതപന്ന പസകയൂരിറ്റി വിനിബയാഗിക്കാൻ കമ്പനി നിർബേശിക്കുന്നിടത്ത്, ബല്ാൺ അബരക്ഷ്/ 

ഉടമ്പടി, വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള കത്ത് (രണയടിക്കറ്റ്) എന്നിവ ഉരബോക്താവിന് കുടിശ്ശിക 

തിരിച്ചുരിടിക്കുന്നതിനും  നടരടികൾ ആരംേിക്കുന്നതിന് മുമ്പും മതിയായതും ശരിയായതുമായ 

അറിയിപ്്പ നല്കും.   
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7. എല്ലാ കുടിശ്ശികകളും അടച്ചാല് ഉടൻ തപന്ന പസകയൂരിറ്റി പഡല്ിവറി തിരിപച്ചടുക്കാൻ കമ്പനി 

ഉരബോക്താക്കപള ബപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാല്ും, ഉരബോക്താവിന് 

പസകയൂരിറ്റി (സവർണ്ണം), കമ്പനിയുപട കഴിവില്ലായ്മ കാരണം അല്ലാപത, പഡല്ിവറി പെയ്യാൻ 

കഴിയുന്നിപല്ലങ്ില് ബല്ാൺ അക്കൗണ്്ട അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ബശഷം നയായമായ സുരക്ഷ്ിത കസ്റ്റഡി 

ൊർജ്ുകൾ നല്ബകണ്ടി വരും. വായ്പാ അബരക്ഷ്/കരാർ, ഉരബോക്താവിപന കൃതയമായി 

ഉരബദശിക്കുകബയാ പ്ബാഞ്ച് രരിസരത്തും കമ്പനിയുപട പവബ് മസറ്റില്ും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും 

പെയ്യു 
 

3(b) അനുകയാജ്യത 
 

1. ഒരു ബല്ാൺ ബപ്രാസസ്്സ പെയ്യുബമ്പാൾ, കടം വാങ്ങുന്നയാളില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ, 

നിർബേശങ്ങൾ കൂടാപത പ്ഗൂപ്്പ വായ്പക്കാരില് നിന്നുള്ള ഉരബദശങ്ങൾ, പപ്കഡിറ്റ ്ഇൻഫർബമഷൻ 

റിബപ്പാർട്ടിൻപറ ഉരബയാഗം ബല്ാൺ വിതരണം പെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഫീല്ഡ് പല്വല് 

ഇന്റല്ിജ്ൻസ് എന്നിവ ബശഖരിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി (വരുമാനവും പെല്വും), പപ്കഡിറ്റ് 

ആവശയകത, തിരിച്ചടവ് ബശഷി, കടബാധയത മുതല്ായവ വില്യിരുത്തുന്നത് AMFL ഉറപ്പാക്കും. 

 

2. കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അടയ് ക്കാനുള്ള കഴിവും കടം വീട്ടാൻ മതിയായ തിരിച്ചടവ ്

ബശഷിയുമുപണ്ടന്നും അത് അവർക്ക് അമിതോരമപല്ലന്നും AMFL ഉറപ്പാക്കും. 

 
 

3. മമബപ്കാഫിനാൻസ് ബല്ാണുകളുപട കാരയത്തില്, കുടുംബത്തിൻപറ വായ്പ തിരിച്ചടവ ്

ബാധയതകൾ (പകാളാറ്ററല്-പ്ഫീ മമബപ്കാഫിനാൻസ് ബല്ാണുകളും മബറ്റപതങ്ില്ും 

തരത്തില്ുള്ള ഈടുള്ള വായ്പകളും) ഇവ രണ്ടും ഉൾപപ്പപട പ്രതിമാസ ഗാർഹിക 

വരുമാനത്തിൻപറ 50 ശതമാനത്തില് കൂടുതല്ാകരുപതന്ന് AMFL ഉറപ്പാക്കും. 

 

4. ബല്ാണിൻപറ പ്ഗാൻറിനും ആദയ ഗഡു തിരിച്ചടയ്ബക്കണ്ട തീയതിക്കും ഇടയില് പമാറബട്ടാറിയം 

അനുവദിക്കും, അത് ബല്ാൺ അബരക്ഷ്ാ പ്രപ്കിയയില് ഉരബോക്താവിപന അറിയിക്കും 

 
 

3(c) സാമ്പത്തിര സാക്ഷ്രതയും സുതാരയതയും 
 

1. ബല്ാൺ അബരക്ഷ്/അനുമതിരപ്തം/വായ്പ ഉടമ്പടി/രണയ ടിക്കറ്റ്, വായ് രാ ടിക്കറ്റ,് ഫാക് ട് 

ഷീറ്റിപനാപ്പം ബല്ാൺ കാർഡ് എന്നിവ ബരാല്ുള്ള ബല്ാൺ ബഡാകയുപമന്റുകൾ മുബഖന AMFL 

കടം വാങ്ങുന്നയാളുമായി പ്രധാന വിവരങ്ങൾ രങ്ിടും, കൂടാപത 

ഇനിപ്പറയുന്നവയുമുൾപപ്പടും; 

 

- ല ോൺ വിശദോാംശങ്ങൾ (ലയോഗ്യതയുള്ള ല ോൺ തുക, ല ോൺ സ്കീമുകൾ, കോ ോവധി, 
തിരിച്ചടവ് ആവൃത്തി/തുക, അടയ്ലേണ്ട മമോത്താം തുകയുമട വോർഷിക പ ിശ നിരേ്, 
ഫ പ്പദമോയ പ ിശ നിരേ്, ലപ്പോസസ്ിാംഗ് ഫീസ്, കോ ഹരണമെട്ട പ ിശ, ലഫോർലലോഷർ/പ്പീ-
ലപയ്മമന്റ് ചോർജുകൾ, പ ിശ കണേുകൂട്ടൽ രീതി, റിലേറ്റ് ആർേിഐ നിർലേശങ്ങൾ 

അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമോയ പ ിശ അമ െങ്കിൽ മലറ്റമതങ്കി ുാം ചോർജുകൾ അമ െങ്കിൽ 

ഫീസ്, അടയ്ലേണ്ട മമോത്താം തുക, ഇൻഷുറൻസ് പ്പകോരാം വീമണ്ടടുേോവുന്ന മമോത്താം 

ചോർജുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് കവലറജ് തുകയുാം കവർ മചയ്യുന്ന അപകടസോധയതകളുാം മറ്റ് 
പ്പധോന നിേന്ധനകളുാം വയവസ്ഥകളുാം) 

- കമ്പനിയുമട ഐഡൻറിറ്റിയുാം വി ോസവുാം, േന്ധമെടോനുള്ള വിശദോാംശങ്ങളുാം 

                     - കടം വാങ്ങുന്നയാളുപട രരാതി രരിഹാര സംവിധാനത്തിനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ. 
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മമബപ്കാഫിനാൻസ് വായ്പകൾക്ക് രുറബമ, ഈട് വായ്പകൾക്കായി കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള 

കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫാക് ട് ഷീറ്്റ നല്കും. 
 

2. AMFL എല്ലാ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും കടം വാങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രാബദശിക ോഷയിബല്ാ 

അവർക്ക് മനസ്സില്ാകുന്ന ോഷയിബല്ാ അറിയിക്കും. 
 

വായ്പയുപട നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും ബരഖാമൂല്മുള്ള രൂരത്തില് കടം വാങ്ങുന്നവപര വയക്തമായി 

അറിയിക്കുന്നു. ഓബരാ ബകപ്രത്തിനും നല്കുന്ന നിർബന്ധിത രരിശീല്ന ബവളയില്, AMFL 

വായ്പപയടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ നിബന്ധനകപളയും വയവസ്ഥകപളയും കുറിച്ച് സൗജ്നയമായി സാമ്പത്തിക 

സാക്ഷ്രത നല്കുന്നു, അതുവഴി കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ഒരു ബല്ാണിപനക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സില്ാക്കി 

തീരുമാനപമടുക്കാൻ കഴിയും. 

 

3. കടം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ല്േിക്കുന്ന എല്ലാ ബല്ാൺ അബരക്ഷ്കൾക്കും അക്ബനാളജ്്പമൻറഅ 

നല്കുന്നത് AMFL ഉറപ്പാക്കും. അബരക്ഷ്ാ ബഫാമിപനാപ്പം കടം വാങ്ങുന്നയാൾ സമർപ്പിബക്കണ്ട 

ബരഖകളും വായ്പ ല്േിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ അനുബന്ധ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും 

സൂെിപ്പിക്കാനുള്ള അബരക്ഷ്ാ ബഫാമും ബല്ാൺ അബരക്ഷ്കൾ തീർപ്പാക്കുന്ന സമയരരിധിയും 

നല്കും. 

4. ബല്ാൺ നിരസിക്കപപ്പട്ടാല്, ഉടൻ തപന്ന ഉരബോക്താക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും. 

5. കാല്താമസം വരുത്തിയ ബരയ് പമന്റിനുള്ള രിഴ, കാല്ഹരണപപ്പട്ട തുകയ്ക്കാണ് 

ബാധകമാകുക, അല്ലാപത മുഴുവൻ ബല്ാൺ തുകയില്ല്ല, കരാറില് ബബാൾഡായി 

അടയാളപപ്പടുത്തിയിരിക്കും. 

6. വായ്പയുപട വിതരണ പഷഡയൂൾ, രല്ിശ നിരക്കുകൾ, ബസവന നിരക്കുകൾ, മുൻകൂർ ബരയ് പമന്റ ്

ൊർജ്ുകൾ എന്നിവയുൾപപ്പപട വായ്പയുപട നിബന്ധനകളില്ും വയവസ്ഥകളില്ും എപന്ത്ങ്ില്ും 

മാറ്റമുണ്ടായാല് അത് വായ്പക്കാരന് പ്രാബദശിക ോഷയില് അറിയിപ്്പ നല്കുന്നുപണ്ടന്ന് AMFL 

ഉറപ്പാക്കും. 

7. കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് SMS ബരാപല്യുള്ള ഇല്ക്ബപ്ടാണിക് രസീതിപനാപ്പം ല്േിക്കുന്ന എല്ലാ 

ബരയ് പമന്റുകളും AMFL അംഗീകരിക്കുകയും അന്ത്ിമ ഡിസ്ചാർജ്് അംഗീകരിക്കുകയും പെയ്യും. 

8. ബല്ാൺ കാല്യളവില് ബല്ാണിൻപറ ഉല്പ്പന്നം, പ്രപ്കിയ, നിബന്ധനകൾ എന്നിവ രൂർണ്ണമായി 

മനസ്സില്ാക്കാൻ വായ്പക്കാരപന പ്രാപ്തനാക്കുന്നതിന് മതിയായ നടരടികൾ (രരിശീല്നം, 

വില്യിരുത്തല്, കടം വാങ്ങുന്നവരുമായുള്ള ആനുകാല്ിക ഇടപരടല്ുകൾ എന്നിവ 

ബരാല്ുള്ളവ) എഎംഎഫ്എല് ഉറപ്പാക്കും. 

9. എംഎഫ്ഐ വായ്പകൾക്ക് ഈടില്ലാപതയാണ ് വായ്പ നല്കുന്നത്. ബനാൺ-എംഎഫ്ഐ 

ബല്ാണുകൾക്ക്, പസകയൂരിറ്റികൾ എല്ലാ കുടിശ്ശികകളും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിബനാ അപല്ലങ്ില് 

വായ്പയുപട കുടിശ്ശിക തുക യാഥാർത്ഥയമാക്കുന്നതിബനാ, ഏപതങ്ില്ും നിയമാനുസൃതമായ 

അവകാശത്തിന് വിബധയമായി അപല്ലങ്ില് AMFL-ന് കടം വാങ്ങുന്നയാൾപക്കതിപരയുള്ള 

മബറ്റപതങ്ില്ും അവകാശവാദത്തിന് വിബധയമായി എല്ലാ പസകയൂരിറ്റികളും റില്ീസ് പെയ്യും. 

അത്തരം പസറ്റ് ഓഫ ് അവകാശം വിനിബയാഗിക്കണപമങ്ില്, ബാക്കിയുള്ള 

പലയിമുകപളക്കുറിച്ചും പ്രസക്തമായ പലയിം തീർപ്പാക്കുന്നതുവപര/രണമടയ്ക്കുന്നത് വപര 

പസകയൂരിറ്റികൾ നില്നിർത്താൻ AMFL-ന് അർഹതയുള്ള വയവസ്ഥകപളക്കുറിച്ചും രൂർണ്ണ 

വിവരങ്ങബളാപട കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അറിയിപ്്പ നല്കും. 

10. ബിസിനസ്്സ ഇടരാട ് നടത്തുബമ്പാൾ ഉരബോക്താവ് വരുത്തിയ അവിൊരിതബമാ ലറിക്കല് 

രിശകുകബളാ ര കമ്പനി ഏപറ്റടുക്കുന്നതല്ല. 
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11. കടം വാങ്ങുന്നയാളില് നിന്ന് വായ്പാ അക്കൗണ്്ട പ്ടാൻസ്ഫർ പെയ്യുന്നതിനുള്ള അേയർത്ഥന ല്േിച്ചാല്, 

ആശീർവാദിൻപറ എതിർപ്പ,് എപന്ത്ങ്ില്ും ഉപണ്ടങ്ില്, അേയർത്ഥനയുപട രസീത് ഡാറ്റയില് നിന്ന ്

21 ദിവസത്തിനുള്ളില് അറിയിക്കും. അത്തരം മകമാറ്റം നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി 

സുതാരയമായ കരാർ വയവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. 

12. AMFL ഏർപപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫല്പ്രദമായ രല്ിശ നിരക്കും രരാതി രരിഹാര സംവിധാനവും 

എല്ലാ ഓഫീസുകളില്ും അത് രുറപപ്പടുവിച്ച സാഹിതയങ്ങളില്ും (പ്രാബദശിക ോഷയില്) അതി 

പവബ് മസറ്റില്ും പ്രാധാനയബത്താപട പ്രദർശിപ്പിക്കും. 

13.  രല്ിശ നിരക്കും നഷ്ട പ്കമീകരണങ്ങബളാടുള്ള സമീരനവും വിവിധ വിോഗത്തില്ുള്ള 

വായ്പക്കാബരാട ് വയതയസ്ത രല്ിശ നിരക്ക ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള യുക്തിയും വായ്പക്കാരനും 

ഉരബോക്താവിനുമായി അബരക്ഷ്ാ ബഫാമില്ും അനുമതി കത്തില്ും പവളിപപ്പടുത്തുകയും 

കമ്പനിയുപട പവബ് മസറ്റില് അര് ബഡറ്റ ്പെയ്യുകയും പെയ്യും. 

14. സവർണ്ണം ഈടായി സവീകരിക്കുബമ്പാൾ, AMFL കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കബറ്റാ സവർണ്ണം 

രരിബശാധിച്ചതിൻപറ രണയ ടിക്കബറ്റാ നല്കുകയും രണയം പവച്ച സവർണ്ണത്തിൻപറ 

രരിശുദ്ധിയും (കാരറ്റിൻപറ അടിസ്ഥാനത്തില്) തൂക്കവും വയക്തമാക്കുകയും പെയ്യും. 

 

3(d) വിവരവും സവരാരയതയും 

 

1. AMFL കടം വാങ്ങുന്നവരില് നിന്ന് KYC ബരഖകളുപട ഡിജ്ിറ്റല് രകർപ്പുകൾ വാങ്ങുകയും 

ആർബിഐ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവ സാധൂകരിക്കുകയും പെയ്യും. 

2. യൂണിബഫാം പപ്കഡിറ്റ് ഡാറ്റ ബഫാർമാറ്്റ അനുസരിച്ച് ആർബിഐ അംഗീകൃത പപ്കഡിറ്റ ്

ഇൻഫർബമഷൻ (സിഐസി)  കമ്പനികളില് കൃതയവും സമപ്ഗവുമായ കടം വാങ്ങുന്നയാളുപട ഡാറ്റ 

തുടർച്ചയായി അര് ബല്ാഡ് പെയ്യുപമന്ന് AMFL ഉറപ്പാക്കും. 

3. CICs കളുമായുള്ള അവരുപട ഡാറ്റപയ സംബന്ധിച്ച ്കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏത് 

തർക്കവും ഉടനടി രരിഹരിക്കുപമന്ന് AMFL ഉറപ്പാക്കും. 

4. കടം വാങ്ങുന്നയാളുപട വിവരങ്ങൾ കർശനമായി രഹസയമായി സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് AMFL മതിയായ 

നടരടികൾ മകപക്കാള്ളും. 

5. താപഴപ്പറയുന്ന സാഹെരയങ്ങളില് മാപ്തബമ കടം വാങ്ങുന്നയാളുമായി ബന്ധപപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

മൂന്നാം കക്ഷ്ികൾക്ക് പവളിപപ്പടുത്താൻ AMFL-പന അനുവദിക്കൂ 

- അത്തരം വിവരങ്ങൾ നിയമപ്രകാരം നല്ബകണ്ടതുണ്്ട അപല്ലങ്ില് അത് നിർബന്ധിത 

ബിസിനസ്്സ ആവശയങ്ങൾക്കായി നല്കിയതാണ് (ഉദാഹരണത്തിന് പപ്കഡിറ്റ് 

ഇൻഫർബമഷൻ കമ്പനികൾക്ക്) 

- അത്തരം പവളിപപ്പടുത്തല്ിപനക്കുറിച്ച് കടം വാങ്ങുന്നവപര അറിയിക്കുകയും ബരഖാമൂല്ം 

മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങുകയും പെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

- കടം വാങ്ങുന്നയാളുപട വിവരങ്ങൾ ല്േിക്കാൻ/രങ്ിടാൻ കമ്പനിപയ അറിയിച്ച് പകാണ്്ട 

കടം വാങ്ങുന്നയാൾ, ബൊദിക്കുന്ന മൂന്നാം കക്ഷ്ിക്ക് അധികാരം നല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

6. പ്രബമാഷനുകൾ, മാർക്കറ്റിംഗ് പമറ്റീരിയല്ുകൾ, മറ്റ ്പരാതു വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിപല് വിവരങ്ങൾ 

ഉരബയാഗിക്കുന്നതിന് ഓബരാ വായ്പക്കാരനില് നിന്നും ബരഖാമൂല്മുള്ള സമ്മ്തം ല്േിക്കുപമന്ന് AMFL 

ഉറപ്പാക്കും.
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7. ഉരബോക്താവ് ഈട് നല്കുന്ന പസകയൂരിറ്റി സുരക്ഷ്ിതമാക്കുന്നതിനും കമ്പനിയുപട 

കസ്റ്റഡിയില്ായിരിപക്ക, ആകസ്മികബമാ, അപ്ശദ്ധബമാ, വഞ്ചനാരരബമാ ആയ ഏപതങ്ില്ും 

തരത്തില്ുള്ള പസകയൂരിറ്റി നഷ്ടത്തിന് ഉരബോക്താവിന് നഷ്ടരരിഹാരം നല്കുന്നതിന് 

സാധയമായതും നയായമായതുമായ എല്ലാ നടരടികളും സവീകരിക്കാൻ കമ്പനി ഏപറ്റടുക്കുന്നു. 

പസകയൂരിറ്റി (സവർണ്ണം) ന് ബകടുരാടുകൾ സംേവിച്ചതിൻപറ ല്ക്ഷ്ണങ്ങൾ ഉപണ്ടങ്ില്, വായ്പ 

അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുപട കസ്റ്റഡിയില് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വസ്തു ത 

അറിയിക്കുകബയാ അനുമതി കത്ത്/രവൻടിക്കറ്റില് സംക്ഷ്ിപ്തമായി ഉൾപപ്പടുത്തുകബയാ 

പെയ്യും. 

8. കമ്പനി, ആവശയാനുസരണം, ബല്ാണിൻപറ കറൻസി സമയബത്താ അപല്ലങ്ില് ബലാസ് പെയ്ത 

ഉടപനബയാ ഏത് സമയത്തും ബല്ാൺ അപക്കൗണ്ടിന്പറ ഒരു പ്രസ്താവന ഉരബോക്താവിബനാ 

അവന്പറ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിബക്കാ നല്കും. എന്നിരുന്നാല്ും, അക്കൗണ്്ട ബലാസ് പെയ്ത് 30 

കല്ണ്ടർ ദിവസങ്ങൾക്ക ് ബശഷം, അക്കൗണ്്ട ബസ്റ്ററ്റ്പമൻറ ് നല്കുന്നതിന്, കമ്പനി അതിൻപറ 

വിബവെനാധികാരത്തില്, ഉരബോക്താവിന് നയായമായ ബപ്രാസസ്സിംഗ് ൊർജ്ുകൾ നല്ബകണ്ടി 

വബന്നക്കാം 

 

3(f) രരാതിരരിഹാരം 
 

1. കാരയക്ഷ്മവും സമയബന്ധിതവുമായ രീതിയില് കടം വാങ്ങുന്നയാളുപട താല്പ്പരയം 

സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്  രരാതി മാബനജ്്പമൻറ് സംവിധാനത്തില്ൂപട AMFL-ന് ശക്തമായ  രരാതി 

രരിഹാര സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും 
 

2. ശാഖകൾ, ഡിവിഷണല് ഓഫീസുകൾ, HO ഓഫീസ്, ബല്ാൺ ബഡാകയുപമൻറുകൾ, മറ്റ ്

ആശയവിനിമയ ബഫാറങ്ങൾ (കമ്പനി പവബ് മസറ്റ ്മുതല്ായവ) ബനാഡല് ഓഫീസർ 

വിശദാംശങ്ങബളാപടാപ്പം ഉരബോക്തൃ രരാതി രരിഹാരത്തിൻപറ ബരരും വിശദാംശങ്ങളും AMFL 

വയക്തമായി ആശയവിനിമയം പെയ്യുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും പെയ്യും. 
 

 

3. ഓബരാ കടം വാങ്ങുന്നയാളുപടയും ബല്ാൺ രാസ്ബുക്കില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ബകാൺടാക്റ്റ് 

വിശദാംശങ്ങളില് ബന്ധപപ്പടാൻ കഴിയുന്ന എച്ച്ഒയില് നിന്ന് AMFL-ന് ഒരു സമർപ്പിത രരാതി 

ഓഫീസർ ഉണ്ട.് തർക്കങ്ങളും രരാതികളും നയായമായ സമയത്തിനുള്ളില് ബകൾക്കുകയും 

രരിഹരിക്കുകയും പെയ്യുന്നുപവന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കും. 
 

4. വീപണ്ടടുക്കല്ുമായി ബന്ധപപ്പട്ട രരാതികൾ രരിഹരിക്കുന്നതിന് AMFL-ന് ഒരു സമർപ്പിത 

സംവിധാനം ഉണ്ട്, അത്തരം രരാതികൾ ബനരിട്ട് വില്യിരുത്തുന്നതിന് AMFL ആേയന്ത്ര ഓഡിറ്റും 

വിജ്ില്ൻസ ്ടീമും ഉൾപപ്പടും. 
 

വയക്തതയ് ബക്കാ രരാതികൾബക്കാ ബവണ്ടി, കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ബടാൾ പ്ഫീ നമ്പർ. 1800 270 1146 

മുബഖനബയാ ആശിർവാദ് മമബപ്കാ ഫിനാൻസ് ല്ിമിറ്റഡ് CIN- U65923TN2007PLC064550, 9th and 10th floor, no 9, Club 

House Road, Anna Salai, CHENNAI 600002 എന്ന വില്ാസത്തില് തരാല് മുബഖനബയാ അപല്ലങ്ില് grievances 
@asirvad.in  

 

എന്ന ഇ-പമയില് വഴിബയാ രരാതി രരിഹാര മാബനജ്് പമൻറുമായി ബന്ധപപ്പടാം. ഉരബോക്താക്കൾക്ക് 

അവരുപട പസൻറർ നമ്പർ, പ്ബാഞ്ച്, രരാതിയുപട സവോവം എന്നിവയുപട വിശദാംശങ്ങൾ നല്കാൻ 

നിർബേശിക്കുന്നു, കൂടാപത വിളിയുപട സവോവപത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉരബോക്തൃ അബനവഷണങ്ങൾ 

അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് റിസീവർ ഒരു പ്രബതയക സമയം നല്കുന്നു. ഉരബോക്തൃ അബനവഷണം/രരാതി 

അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ബമാഡല്ില് 7 മുതല് 14 ദിവസം വപരയുള്ള പ്രാഥമിക ബടൺറൗണ്്ട സമയം 

നിർവെിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

GRO തല്ത്തില് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് രരാതി രരിഹരിക്കപപ്പടാത്ത സാഹെരയത്തില്, ഉരബോക്താവിന് 

AMFL ബകാർപ്പബററ്റ ്ഓഫീസിബല്ക്ക ്(ആശിർവാദ് മമബപ്കാ ഫിനാൻസ് ല്ിമിറ്റഡ്, 9-ഉം 10-ഉം നില്കൾ) ഒരു 

കത്ത് എഴുതി കമ്പനിയുപട പ്രിൻസിപ്പല് ബനാഡല് ഓഫീസർക്ക് (PNO) അത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. , 

നമ്പർ 9, ലബ ്ഹൗസ് ബറാഡ്, അണ്ണാ സമല്, പെമന്ന 600002) പ്രിൻസിപ്പല് ബനാഡല് ഓഫീസപറ (PNO) 

അേിസംബബാധന പെയ്യുകബയാ pno@asirvad.in എന്ന ഇ-പമയില് വഴിബയാ (+91) 9710931215 പമാമബല് 

നമ്പറില് ബന്ധപപ്പടുകബയാ പെയ്യുക (രാവിപല് 9:00 മുതല്  മവകുബന്നരം 5:30 വപര). 
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AMFL-ല് എത്തുന്ന ഏപതാരു ഉരബോക്തൃ രരാതിയും/നിർബേശവും 1 മാസത്തിനുള്ളില് 

ബമല്പ്പറഞ്ഞ രരാതി പ്രപ്കിയയ് ക്കുള്ളില് രരിഹരിക്കുകയും അവസാനിപ്പിക്കുകയും 

ബവണം - രരാജ്യപപ്പട്ടാല് ഉരബോക്താവിന് പറഗുബല്റ്ററി അധികാരികളുമായി പ്രശ്നം 

ഉന്നയിക്കാം. 

ആേയന്തര ഓംബുഡ്സ്ൈാൻ: 

 

നവംബർ 15, 2021 RBI സർക്കുല്ർ CO.CEPD.PRS.No.S874/13-01-008/2021-2022 dt. പ്രകാരം കമ്പനി 

ഉരബോക്താവുമായുള്ള ബലാസ് കമ്മ്യൂണിബക്കഷൻ ഉരബയാഗിച്ചുള്ള രരാതി രരിഹാരത്തിനായി 2022 

ഏപ്രില് ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്ന രീതിയില് ആേയന്ത്ര ഓംബുഡ് സ്മാപന നിയമിച്ചു.  
 

MFIN രരാതിരരിഹാരം: ഉരബോക്താവിന് രരാതി പസല്ലില്ും അബനവഷണ/രരാതിക്കുള്ള 

അപ്പബല്റ്്റ അബതാറിറ്റിയുപട പ്രതികരണത്തില്ും തൃപ്തനപല്ലങ്ില്, ഉരബോക്താവിന് 

മമബപ്കാഫിനാൻസ് ഇൻഡസ്പ്ടി - മമബപ്കാഫിനാൻസ് സ്ഥാരനങ്ങളുപട ബമാണിറ്ററിംഗ് 

ബബാർഡില് രരാതി ഉന്നയിക്കാൻ സവാതപ്ന്ത്യമുണ്ട്. 

 

പനറ്്റ വർക്ക് (MFIN) ബടാൾ പ്ഫീ നമ്പർ 1800 1021 080. 

 

അചെങ്കിൽ ആർബിഐയിൽ രരാതി ഉന്നയിക്കാം 

 

ഒരു മാസത്തിനകം രരാതി രരിഹരിച്ചിപല്ലങ്ില്, ഉരബോക്താവിന് “ജ്നറല് മാബനജ്ർ, 

റിസർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബനാൺ ബാങ്ിംഗ് സൂപ്പർവിഷൻ വകുപ്പ്, പെമന്ന റീജ്ിയണല് 

ഓഫീസ്, ബഫാർട്ട് ബേസിസ്, 16, രാജ്ാജ്ി സാമല്, രി.ബി. നമ്പർ.40, പെമന്ന-600001, ബഫാൺ: 

044-2536 1490/ 2539 9222, ഫാക്സ്: 044 2539 3797 ഇപമയില്: dnbs@rbi.org.in”. 
 

'ബസവനത്തിപല് ബരാരായ്മ 'യുമായി ബന്ധപപ്പട്ട രരാതികളില്, ഒരു മാസത്തില് കൂടുതല് 

രരിഹാരം മവകുന്ന സാഹെരയങ്ങളില് മാപ്തബമ ഉരബോക്താവിന് RBI ഓംബുഡ് സ്മാപന 

സമീരിക്കാൻ കഴിയൂ, CMS ബരാർട്ടല്ില് https://cms.rbi.org വഴി ഓൺമല്നായി രരാതി ഫയല് 

പെയ്യുക. .in. സമർപ്പിത ഇ-പമയില് (CRPC@rbi.org.in) മുബഖനയും രരാതികൾ ഫയല് പെയ്യാം 

അപല്ലങ്ില് ഫിസിക്കല് ബമാഡില് റിസർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാല്ാം നില്, പസക്ടർ 17, 

െണ്ഡീഗഢില് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള 'പസൻപ്ടമല്സ്ഡ് രസീത് ആൻഡ് ബപ്രാസസ്സിംഗ് 

പസന്ററിബല്ക്ക്' അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. RBI ഓംബുഡ് സ് മാൻ സ്കീമിപല് ബരാപല് 

നല്കിയിരിക്കുന്ന ബഫാർമാറ്റില് 160017, എല്ലാ ശാഖകളില്ും കമ്പനിയുപട പവബ് മസറ്റില്ും 

ല്േയമാണ്. കൂടാപത, ബടാൾ പ്ഫീ നമ്പറുള്ള ഒരു ബകാൺടാക്റ്്റ പസൻറർ - 14448 (രാവിപല് 9:30 

മുതല് മവകുബന്നരം 5:15 വപര). 

 

 
  

********************************************** 

mailto:dnbs@rbi.org.in

