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ಆ ೕವಾರ್ದ ಮೈಕೊರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪೆ ವೇಟ್ ಮಿಟೆಡ್ 
 

ನಾಯ್ ೕಚಿತ ಆಚರಣಾ ಸಂ ತೆ 
 
ಆ ೕವಾರ್ದ ಮೈಕೊರ್ಫೈನಾನ್ಸ್  ಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸವರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನಿಂದ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆದ ಒಂದು ನಾನ್-
ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ 2007 ಅಗಷಟ್ ನ ಲ್ ಸಾಥ್ಪಿತಗೊಂಡಿದೆ. 
 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸವರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ವಯ್ವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲಲ್ NBFCs ಅಗೀಕರಿಸಲು “ನಾಯ್ ೕಚಿತ 
ಆಚರಣಾ ಸಂ ತೆ” (FPC) ಮೇಲೆ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳನುನ್ ತನನ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ದಿನಾಂಕ 28 ಸಪಟ್ಂಬರ್ 2006 ರ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿ ದೆ. 
ಈ ಮಾಗರ್ ಸೂಚಿಗಳು, ಇತರ ಷಯಗಳೂೆಂದಿಗೆ, ಸಾಲದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷುಟ್ ಬ ರಂಗ 
ಪಡಿಸು ಕೆ ಮತುತ್ ಒತಾತ್ಯರ ತ ವಸೂಲಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಸಾಮಾನಯ್ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ವೆ. 
 
ಆ ೕವಾರ್ದವು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಲ್ ನಾಯ್ ೕಚಿತ ಆಚರಣೆಗ ಗೆ ಗಾರ್ಹಕ ಪಾರದಶರ್ತೆಗೆ ಮತುತ್ ವಯ್ವಹಾರ 
ಆಚರಣೆಗಳ ಲ್ನ ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲಪಡಿಸು ಕೆಗೆ ತನನ್ ನಾಯ್ ೕಚಿತ ಆಚರಣಾ 
ಸಂ ತೆಯನುನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ ೕಕರಿಸುತತ್ದೆ. 
 
ನಾಯ್ ೕಚಿತ ಆಚರಣಾ ಸಂ ತೆಯನುನ್ ನಮೆಮ್ಲಲ್ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್, ಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್, ಮುಖಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ 
ಮತುತ್ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.asirvadmicrofinance.co.in ನ ಲ್ ಪರ್ಕಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕರಿಸುವ ಬಡಿಡ್ದರ 
ಮತುತ್ ಆ ೕವಾರ್ದ ಸಾಥ್ಪಿ ದ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವಯ್ವಸ ಥೆ್ಯನುನ್ ಸ ತ ತನೆನ್ಲಲ್ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲಾದ 
ಸಾ ತಯ್ದ ಲ್ (ಸಥ್ ೕಯ ಭಾಷೆ ಂದಿಗೆ) ಮತುತ್ ತನನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಲ್ ಎದುದ್ ಕಾಣುವಂತೆ ಪರ್ದ ರ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
 
1. ಗಾರ್ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾರದಶರ್ಕತವ್ ಹೊಂದುವುದು ಮತುತ್ ೕಗಯ್ವಾಗಿರುವುದು ನಮಮ್ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ, 

ಗಾರ್ಹಕನೊಂದಿಗಿನ ನಮೆಮ್ಲಲ್ ಸಂವಹನೆಗಳು ಸಥ್ ೕಯ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಇರುತತ್ವೆ. ನಮಿಮ್ಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಲದ 
ಕುರಿತಾದ ನಿಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಬರಹ ರೂಪದ ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ತಿ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಪರ್ತಿ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ 
ನೀಡಲಾಗುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಡಾಡ್ಯ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದ ಲ್ ಆ ೕವಾರ್ದವು ಈ ನಿಯಮ ಮತುತ್ 
ಶರತುತ್ಗಳ ಕುರಿತು ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ತಿಳುವ ಕೆ ನೀಡುತತ್ದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾರ್ಹಕ ತನನ್ ಸಾಲದ ಕುರಿತು ಚೆನಾನ್ಗಿ 
ತಿಳುವ ಕೆ ಹೊಂದಿ ೕಗಯ್ ನಿಧಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. 
 

2. ಆ ೕವಾರ್ದ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಎಲಲ್ ಸಾಲದ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ವ್ೕಕೃತಿ ನೀಡುತತ್ದೆ. ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆ ಂದಿಗೆ 
ಗಾರ್ಹಕ ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ ಸ ಲ್ಸಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್ ಸ ತ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 

a) ಎಲಲ್ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಒಂದು ಸಮಂಜಸ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಲ್ ಪರಿ ೕ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೊ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
ಸಾಲಗಾರನ ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಾಲಗಳು ಮತುತ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಕುರಿತು ಅಗತಯ್ ಚಾರಣೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು 
ಕಂಪನಿಯ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ತರಬೇತುಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ರಿಸವರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನೀಡಿರುವ 
ಕೆ.ವಾಯ್. . (KYC) ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳನುನ್ ಪಾ ಸುತತ್ದೆ. 
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ಸಾಲಗಳ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅನು ೕದನೆಯ ದಲು ಅಜಿರ್ಯು ಆಂತರಿಕ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಮತುತ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಬೂಯ್ರೊ 

ಪರಿ ೕಲನೆ ಮೂಲಕ ಹಾಯುದ್ ಹೋಗುತತ್ದೆ. ಈ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ತೃಪಿತ್ಪಡಿಸದ ಅಜಿರ್ಗಳು ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ 

ತಿರಸಕ್ೃತಗೊಳುಳ್ತತ್ವೆ. ಸಾಲ ತಿರಸಕ್ೃತಗೊಂಡಾಗ ಆ ೕವಾರ್ದವು ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ ತನನ್ ನಿಧಾರ್ರದ ಕುರಿತು 
ತಿ ಯಪಡಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ “ಕೇಂದರ್-ಪುಸತ್ಕದ ಲ್” ದಾಖ ಸುತತ್ದೆ.  

 
3. ಮಾಲೆಗಾವ್ ಸಮಿತಿಯ ಫಾರ ನ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಆ ೕವಾರ್ದವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಎಲಲ್ ಶರತುತ್ಗಳನುನ್ 

ತೃಪಿತ್ಗೊ ದ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಸಾಲಗಳನುನ್ ತರಣೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ. 
 

a. ಗಾರ್ಮೀಣ ಕುಟುಂಬದ ವಾ ಕ ಉತಪ್ನನ್ ರೂ. 60,000 ಅಥವಾ ಪಟಟ್ಣ ಅಥವಾ ಅರೆ-ಪಟಟ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ವಾ ರ್ಕ 
ಆದಾಯ ರೂ. 120000 ಮೀರದ ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ 

b. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸವ್-ಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ (SHG/JLG) ಸದಸಯ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ 
c. ಒಂದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಇತರ NBFC‐MFI ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯದ ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ 
d. ಗಾರ್ಹಕನ ಒಟುಟ್ ಸಾಲಗಳು ರೂ. 50000 ಕೆಕ್ ಮೀರದವರಿಗೆ 
 

4. ಹೆಚುಚ್ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನುನ್ ಮತುತ್ ಸಾಲಗಳನುನ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲು ಆ ೕವಾರ್ದ ಆಂತರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಯಾಂತಿರ್ಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಬೂಯ್ರೋ ದೊಂದಿಗೂ ನೋಂದಾಯಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ, ಪರ್ತಿ 
ಗಾರ್ಹಕನ ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಾಲ ಮಟಟ್ ಮತುತ್ ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ  ಪರ್ತಿ ಗಾರ್ಹಕನ ಡೇಟಾವನುನ್ ಸಾಲದ 
ಅಹರ್ತೆಗಾಗಿ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 

5. ಆ ೕವಾರ್ದ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಾಲ ಕರಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ತತ್ವನುನ್ ತಿ ಸುತತ್ದೆ. 

 ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಶರತುತ್ಗಳು 
 ಸಾಲದ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ- 

ಆಕರಿಸಲಾಗುವ ಬಡಿಡ್, ಪರ್ಕಿರ್ಯಾ ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ಮಾ ಕಂತು (ಇದು ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ 
ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ) 

 ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸುರ ಾ ಠೇವಣಿ/ಮಾಜಿರ್ನ್ ಸಂಗರ್ ಸುವುದಿಲಲ್ 
 ತಡವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡವನುನ್ ಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. 

 
6. ಆ ೕವಾರ್ದವು ನಿಬಂಧನೆ ಮತುತ್ ಶರತುತ್ಗಳ ಲ್, ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ್, ಬಡಿದ್ ದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲಕ್ಗಳು, ಮುಂಗಡ 

ಪಾವತಿ ವೆಚಚ್ಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕನಿಗೆ, ಸಥ್ ೕಯ ಭಾಷೆಯ ಲ್ 
ಸೂಚನೆ ನೀಡುತತ್ದೆ. ಆ ೕವಾರ್ದವು ಬಡಿಡ್ದರದ ಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್ ಕೇವಲ ಭ ಷಯ್ತಿತ್ನ ಲ್ 
ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದನುನ್ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತತ್ದೆ. ಸಾಲ ಕರಾರಿನ ಲ್ ಒಂದು ಸೂಕತ್ ನಿಯಮವನೂನ್ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 
ಅಳವಡಿ ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. 
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7. ಸಾಲದ ಎಲಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಚಾರಣೆಗಳನುನ್ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಮಾತರ್ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ತರಣಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಪಾರ್ದೇ ಕ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಮತುತ್ ವಲಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ನಿಕಟವಾಗಿ 
ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. 
 

8. ಪರ್ತಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ, ತರಣಾ ಸಮಯದ ಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರಗಳನುನ್ ನಮೂದಿ  ಒಂದು ಸಾಲದ ಪಾಸ್-ಬುಕ್ 
(ಸಥ್ ೕಯ ಭಾಷೆಯ ಲ್) ಒದಗಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

I. ಆಕರಿಸಲಾಗುವ ಬಡಿಡ್ ದರ 
II. ಸಾಲಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಎಲಲ್ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳು 
III. ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸಾಕಷುಟ್ ಲಾಭ ತರಬಹುದಾದ ಮಾ ತಿಗಳು 
IV. ಕಂತುಗಳ ವ್ೕಕೃತಿ ಮತುತ್ ಅಂತಿಮ ತೀರಿಸು ಕೆಯನೊನ್ಳಗೊಂಡ ಎಲಲ್ ಮರು ಪಾವತಿಗ ಗೆ 

ವ್ೕಕೃತಿಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. 
V. ಎಂ.ಎಫ್,ಐ.  (MFI) ಮೂಲಕ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾದ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಸಂಪಕಾರ್ಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ ಸಂಖೆಯ್ 
VI. ನಾನ್-ಕೆರ್ಡಿಟ್ (ಸಾಲವಲಲ್ದ) ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಸಾಲಗಾರನ ಸಂಪೂಣರ್ ಒಪಿಪ್ಗೆ ಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ 

ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ ರಚನೆಯನುನ್ ಸಾಲದ ಕಾಡಿರ್ನ ಲ್ಯೇ ತಿ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 

ತರಣಾ ಸಮಯದ ಲ್, ಸಾಲಗಾರರ ಡೇಟಾ ಗೌಪಯ್ತೆಯನುನ್ ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 
ಪರ್ಚಾರಗ ಗೆ, ಮಾರಾಟ ವಸುತ್ಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಇತರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮಾ ತಿಗ ಗೆ ಖಿತ ಒಪಿಪ್ಗೆ 
ಪಡೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 

9. ಅಹರ್ ಆ ತ್ಗ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರಗ ಲಲ್ದೆ (ಕೊಲಾಯ್ಟರಲ್) ಸಾಲವನುನ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಅನಹರ್ 
ಆ ತ್ಗ ಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳನುನ್ ಎಲಲ್ ಬಾಕಿಗಳ ಮರು ಪಾವತಿ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ 

ತತ್ದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಗಾರನ ರುದಧ್ NBFCs ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಹಕುಕ್ 
ಅಥವಾ ಸಾವ್ಮಯ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ೕಮ್ ಆಧೀನಕೆಕ್ ಒಳಪಟುಟ್ ಎಲಲ್ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ. ಅಂಥ ಸಾಥ್ಪಿತ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಬಾಕಿ ಉ ದಿರುವ ಕೆಲ್ೕಮ್ ಕುರಿತು ಸಂಪೂಣರ್ ವರಗಳನುನ್ 
ನೀಡಿ ಮತುತ್ NBFCs ಯಾವುದರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಈ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳನುನ್, ಕೆಲ್ೕಮುಗಳ ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ 
ಪಾವತಿಸುವ ವರೆಗೆ, ಉ ಕೊಳುಳ್ವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ವೆ ಎಂಬುದನುನ್ ತಿ  ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನೋಟೀಸು 
ಕ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 

10. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವಸೂಲಾತಿಯನುನ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ನಿ ೕಜಿತ ಸಭಾ ಸಥ್ಳದ ಲ್ಯೇ 
ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಸಾಲಗಾರನು ನಿ ೕಜಿತ ಕೇಂದರ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್ 2 ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಲ್, 
ೇತರ್ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ವಸೂ  ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 
ಆ ೕವಾರ್ದವು ಅನಾಶಯ್ಕ ಕಿರುಕುಳದ ರೆಹೋಗುವುದಿಲಲ್, ಉದಾ: ಸರಿಯಲಲ್ದ ಹೊತಿತ್ನ ಲ್ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ 
ನಿರಂತರ ಉಪಟಳ ನೀಡುವುದು, ವಸೂಲಾತಿಗೆ ತೋಳಬ್ಲ ಬಳಸುವುದು ಇತಾಯ್ದಿ. 
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11. ಆ ೕವಾರ್ದವು ಸಾಲದ ಕರಾರಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ ಲ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉದೆದ್ೕಶಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ  

ಸಾಲಗಾರನ ವಯ್ವಹಾರದ ಲ್ ಹಸತ್ ೇಪ ಮಾಡಲು ಇಚಿಛ್ಸುವುದಿಲಲ್.  (ಈ ದಲು ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಬ ರಂಗ ಪಡಿಸದ 
ಹೊಸ ಷಯಗಳು ಸಾಲ ನೀಡಿದವರ ಗಮನಕೆಕ್ ಬರುವವರೆಗೆ) 
 
ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸಲು ನಂತಿ ವ್ೕಕರಿ ದಾಗ ಒಪಿಪ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಸಮಮ್ತಿಯನುನ್ 
(ಉದಾ: ಆ ೕವಾರ್ದದ ಆ ೇಪಣೆ ಇದದ್ ಲ್), ಮನ ಯನುನ್ ವ್ೕಕರಿ ದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಿ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇಂಥ 
ವಗಾರ್ವಣೆಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಪಾರದಶರ್ಕ ಒಪಪ್ಂದದ ಪರ್ಕಾರ ಸಂಗತವಾಗಿರಬೇಕು. 
 

12. ಕಂಪನಿಯು ದೂರು ಪರಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಒಂದು ವರವಾದ ಯಾಂತಿರ್ಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಇದು 
ದೂರುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನುನ್ ಒಂದು ಸಮಂಜಸ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಲ್ ಆ ಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಪರಿಹರಿಸುತತ್ದೆ 
ಎಂಬುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತತ್ದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನನ್ ಮುಖಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಿ ೕಜಿತ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ 
ಹೊಂದಿದುದ್, ಅವರನುನ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಾರ ತನನ್ ಪಾಸಬುಕ್ ನ ಲ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಪಕರ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಬಳ  
ಸಂಪಕಿರ್ಸಬಹುದು. 

 


