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ಪೂನಾವಾಲ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ ೈವ ೇಟ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್ 

1) ಪರಿಚಯ : 

ಪೂನಾವಾಲ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ ೈವ ೇಟ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್ (“PFPL”), ಒಂದು ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವ್ಶ್ಯಕವಾದ ಠ ೇವ್ಣಿ ಸ್ಥವೇಕರಿಸದ 

ಬಾಯಂಕಂಗ್-ಯೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ ಯಿಾಗಿದುು (“NBFC-ND-SI”) ಭಾರತೇಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯಂಕ್ ((“RBI”) ಜ ೊತ  
ನ ೊೇಂದಾಯಿತವಾಗಿದ  ಮತುು ಪರಸಕು ವಾಯಪ್ಾರ ಸ್ಾಲ, ವ್ೃತುಪರರಿಗ  ಸ್ಾಲ ಮತುು ವ ೈಯಕುಕ ಸ್ಾಲಗಳ ರೊಪದಲಿಿ  ಹಣಕಾಸು 
ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ್ ವ್ಹಿವಾಟಿನಲಿಿ ತ ೊಡಗಿದ . ಸ್ಾಲ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳನುು ವ್ಯಕುಗಳು, ವ್ೃತುಪರರು, MSMEಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳು 
ಒಳಗ ೊಂಡಿರುವ್ ವಿವಿಧ ವ್ಗ್ಗಳ ಗಾರಹಕರಿಗ  ನೇಡಲಾಗುತುದ . 

PFPL, RBI ನದ ೇ್ಶ್ನಗಳ ಅನುಸ್ಾರ ನಾಯಯಸಮಮತ ಅಭಾಯಸ ಸಂಹಿತ  (Fair Practice Code (“FPC”) ಯನುು 
ಜಾರಿಗ ೊಳಿಸ್ಥದುು, ಇದನುು ನದ ೇ್ಶ್ಕರ ಮಂಡಲಿಯು ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ಥದ . FPCಯು ಗಾರಹಕರ ೊಂದಿಗ  ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವಾಗ 
ಅನುಸರಿಸಬ ೇಕಾದ ನಾಯಯಸಮಮತ ಅಭಾಯಸಗಳು/ಮಾನಕಗಳಿಗ   ಸ್ಥದಾಧಂತಗಳನುು ರೊಪಿಸುತುದ .  

PFPL, FPCಯನುು ಅಳವ್ಡಿಸ್ಥಕ ೊಂಡಿದ  ಮತುು ಕಾಯ್ಗತಗ ೊಳಿಸ್ಥದ . FPCಯು PFPL ನೇಡುತುರುವ್ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು ಮತುು 
ಸ್ ೇವ ಗಳ (ಪರಸಕು ನೇಡುತುರುವ್ ಮತುು ಭ್ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದಾದ) ಎಲಾಿ ವ್ಗ್ಗಳಿಗ  ಅನವಯವಾಗುತುದ .  

2) ಧ ಯೇಯೇದ ದೇಶಗಳು: 

1. ಗಾರಹಕರ ೊಂದಿಗ  ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವಾಗ ಕನಷ್ಠ ಮಾನಕಗಳನುು ಸ್ಾಿಪಿಸುವ್ ಮೊಲಕ ಉತುಮ ಮತುು 
ನಾಯಯಸಮಮತ ಅಭಾಯಸಗಳನುು ಪರಚಾರ ಮಾಡುವ್ುದು; 

2. ಪ್ಾರದಶ್್ಕತ ಯನುು ಹ ಚ್ಚಿಸುವ್ ಮೊಲಕ ಗಾರಹಕರು ಸ್ ೇವ ಗಳಿಂದ ತಾವ್ು ಏನನುು ಸಕಾರಣವಾಗಿ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ಉತುಮವಾಗಿ ಅರ್್ ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಬಹುದು; 

3. ಸಪರ್ ್ಯ ಮೊಲಕ ಮಾರುಕಟ ೆ ಶ್ಕುಗಳನುು ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸಲು, ಹ ಚ್ಚಿನ ಕಾಯಾ್ಚರಣಾ ಮಾನಕಗಳನುು 
ಸ್ಾಧಿಸುವ್ುದು; 

4. ಗಾರಹಕರು ಮತುು PFPL ನಡುವ  ನಾಯಯಸಮಮತ ಮತುು ಸ್ೌಹಾದ್ಯುತ ಸಂಬಂಧವ್ನುು ಬ ಳ ಸುವ್ುದು; ಮತುು ಹೊಡಿಕ  

ಸ್ ೇವ ಗಳ ವ್ಯವ್ಸ್ ಯಿಲಿ ಿಭ್ರವ್ಸ್ ಯನುು ಮೊಡಿಸುವ್ುದು. 

5. ಗಾರಹಕರ ಕುಂದುಕ ೊರತ ಗಳನುು ನವಾರಿಸಲು ಇರುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ ಿಗಳನುು ಬಲಪಡಿಸ್ಥವ್ುದು. 
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3) ಸಂಹಿತ ಯನ್ನು ಬಳಕ  ಮಾಡನವುದನ: 

FPCಯು PFPLನ ಎಲಾಿ ಉದ ೊಯೇಗಿಗಳಿಗ  ಹಾಗೊ ಕೌಂಟರ್ ಮೊಲಕ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು ಮತುು ಸ್ ೇವ ಗಳನುು   ಒದಗಿಸುವಿಕ  
ಅರ್ವಾ ದೊರವಾಣಿ, ಅಂಚ , ಪರತಕರಯಾತಮಕ ಎಲ ಕಾಾನಕ್ ಸ್ಾಧನ, ಅಂತಜಾ್ಲ ಅರ್ವಾ ಇನಾುವ್ುದ ೇ ವಿರ್ಾನದ ಮೊಲಕ 
ತನು ವ್ಹಿವಾಟಿನಲಿಿ ಸಂಸ್ ಯಿನುು ಪರತನಧಿಸುವ್ ಇತರ ವ್ಯಕುಗಳಿಗ  ಅನವಯವಾಗುವ್ುದು. 

4) ಬದಧತ ಗಳು: 

PFPL ಹಣಕಾಸು ಮತುು ಹೊಡಿಕ  ಸ್ ೇವ ಗಳ ಉದಯಮದಲಿಿ ಚಾಲನ ಯಲಿಿರುವ್ ಸವ್್ಸಮಮತ ಅಭಾಯಸಗಳನು ಪೂರ ೈಸಲು 
ಪ್ಾರಮಾಣಿಕತ  ಮತುು ಪ್ಾರದಶ್್ಕತ ಯ ನ ೈತಕ ಸ್ಥದಾಧಂತಗಳ ಮೇಲ  ಎಲಾಿ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳಲೊ ಿ ನಾಯಯಸಮಮತವಾಗಿ ಮತುು 
ಸಕಾರಣವಾಗಿ ನಡ ದುಕ ೊಳಳಲು FPCಗ  ಬದಧವಾಗಿರುವ್ುದು. 

PFPL ಗಾರಹಕರು ಕ ಳಗಿನ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಅರ್್ ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಲು ಅನುವಾಗುವ್ಂತ  ಯಾವ್ುದ ೇ ದವಂದವಗಳಿಲಿದ  ಸಪಷ್ೆ 
ಮಾಹಿತಯನುು ನೇಡುವ್ುದು: 

ಅ. ಬಡಿ ಿಮತುು ಸ್ ೇವಾ ಶ್ುಲಕಗಳೂ ಸ್ ೇರಿದಂತ  ತನು ನಯಮ ಮತುು ನಬಂಧನ ಗಳ ಜ ೊತ  ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು ಮತುು ಸ್ ೇವ ಗಳು. 

ಆ. ವಾರ್ಷ್ಕವಾಗಿ ಲ ಕಕ ಹಾಕದ ಬಡಿಿ ದರ ಮತುು ಅದನುು ಅನವಯಗ ೊಳಿಸುವ್ ವಿರ್ಾನ. 

ಇ. ಗಾರಹಕರಿಗ  ಲಭ್ಯವಾಗುವ್ ಪರಯೇಜನಗಳು. 

PFPL ತನು FPCಯ ರ್ ಯೇಯೇದ ುೇಶ್ಗಳಂತ  ಯಾವ್ುದಾದರೊ ತಪುಪಗಳು ಉಂಟಾದಲಿ ಿ ಅವ್ುಗಳನುು ತವರಿತವಾಗಿ ಮತುು 
ಸಹಾನುಭ್ೊತಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವ್ುದು ಮತುು ಗಾರಹಕರ ದೊರುಗಳಿಗ  ಸಪಂದಿಸುವ್ುದು. 

PFPL ವಿಳಂಬದ ಪ್ಾವ್ತಗ  ವಿಧಿಸುವ್ ದಂಡ ಬಡಿ ಿ ಹಾಗೊ ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರಿ ಬಾಕಯಾಗಿರುವ್ ಬಡಿಿಯ ವಾಯಖ್ಾಯನವ್ನುು ಸ್ಾಲ 
ಒಪಪಂದದಲಿ ಿದಪಪಕ್ಷರಗಳಲಿಿ ಪರಕಟಿಸುವ್ುದನುು ಕಾಯುುಕ ೊಳುಳವ್ುದು. 

PFPL ಗಾರಹಕರ ಎಲಾಿ ವ ೈಯಕುಕ ಮಾಹಿತಯನುು ಖ್ಾಸಗಿ ಮತುು ಗುಪುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ್ುದು ಮತುು ಯಾವ್ುದ ೇ ಕಾನೊನು 
ಅರ್ವಾ ರ ಗುಯಲ ೇಟರ್-ಗಳು ಅರ್ವಾ ಸ್ಾಲ ಮಾಹಿತ ಸಂಸ್ ಗಿಳೂ ಸ್ ೇರಿದಂತ  ಸಕಾ್ರಿೇ ಅಧಿಕಾರಶ್ಕುಗ  ಅವ್ಶ್ಯಕ ಇರುವ್ 
ಹ ೊರತು ಅರ್ವಾ ಗಾರಹಕರು ಮಾಹಿತ ಹಂಚ್ಚಕ ೊಳುಳವ್ುದಕ ಕ ಅನುಮತ ನೇಡಿರುವ್ುದನುು ಹ ೊರತುಪಡಿಸ್ಥ, ಯಾವ್ುದ ೇ ಮೊರನ ೇ 
ವ್ಯಕುಗ  ಯಾವ್ುದ ೇ ಮಾಹಿತಯನುು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ್ುದಿಲಿ. 

PFPL ಕ ೊೇರಿಕ ಯ ಮೇರ ಗ , FPC ಪರತಯನುು ಈಗಿರುವ್ ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ  ಮತುು ಹ ೊಸ ಗಾರಹಕರಿಗ  ವಾಯಪ್ಾರ ವ್ಹಿವಾಟು 
ಪ್ಾರರಂಭ್ದ ಮುನು ಒದಗಿಸುವ್ುದು. 

PFPL ತನು ಗಾರಹಕರ ನಡುವ  ಪಂಗಡ, ಜಾತ, ಲಿಂಗ, ವಿವಾಹದ ಸ್ಥಿತ, ಧಮ್ ಮತುು, ಅರ್ವಾ ಅಸಮರ್್ತ ಯ ಆರ್ಾರದ 
ಮೇಲ  ತಾರತಮಯ ತ ೊೇರುವ್ುದಿಲಿ. ಆದಾಗೊಯ, ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಾಲ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳಲಿಿ ಯಾವ್ುದಾದರೊ ನಬಂಧನ ಗಳನುು 
ನಮೊದಿಸ್ಥದುಲಿಿ ಅವ್ುಗಳು  ಮುಂದ ಯೊ ಅನವಯವಾಗುತುವ . 
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PFPL ಸ್ಾಲ/ಮೊಲ ಸ್ಾಲ ಒಪಪಂದ ನಯಮ ಮತುು ನಬಂಧನ ಗಳಲಿಿ ಇರುವ್ ಉದ ುೇಶ್ಗಳನುು ಹ ೊರತುಪಡಿಸ್ಥ ಸ್ಾಲಗಾರರ 
ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳಲಿಿ ಹಸುಕ್ ೇಪ ಮಾಡುವ್ುದಿಲಿ (ಸ್ಾಲಗಾರರು ಮುಂಚ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಥರದ ಹ ೊಸ ಮಾಹಿತಯು PFPL ಗಮನಕ ಕ 
ಬಂದ ಹ ೊರತು). 

PFPL ಬಡಿ ಿದರಗಳು ಮತುು ಅರ್ವಾ ಶ್ುಲಕಗಳಲಿಿನ ಬದಲಾವ್ಣ ಗಳು ಕ ೇವ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅನವಯವಾಗುವ್ುದನುು 
ಖಚ್ಚತಪಡಿಸ್ಥಕ ೊಳುಳತುದ . 

5) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸನವಿಕ  ಮತ್ನು ಪ್ಾರದಶಶಕತ : 

PFPL ಅನವಯವಾಗುವ್ಂತ  ಬಡಿ ಿ ದರಗಳು, ಸ್ಾಮಾನಯ ಶ್ುಲಕಗಳು ಮತುು ಛಾರ್ಜ್-ಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಯನುು ಈ ಮೊಲಕ 
ಒದಗಿಸುವ್ುದು: 

ಅ. ಶಾಖ್ ಗಳಲಿ ಿಸೊಚನಾ ಪತರಗಳನುು ಪರಕಟಿಸುವ್ುದು; 

ಆ. ದೊರವಾಣಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೊಲಕ; 

ಇ. ಸಂಸ್ ಯಿ ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ ಮೊಲಕ; 

ಈ. ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಬಬಂದಿ/ಸಹಾಯ ಕ ೇಂದರದ ಮೊಲಕ; ಮತುು 

ಉ. ಸ್ ೇವಾ ಕ ೈಪಿಡಿ/ಟಾಯರಿಫ್ ಶ ಡೊಯಲ್ ಒದಗಿಸುವ್ುದು. 

PFPL ಸಹ-ಹ ೊಣ ಗಾರರು ಜ ೊತ ಗಿರುವ್ ಅರ್ವಾ ಇಲಿದಿರುವ್ ವ ೈಯಕುಕ ಸ್ಾಲಗಾರರಿಗ (ಗಳಿಗ )  ವಾಯಪ್ಾರವ್ನುು 
ಹ ೊರತುಪಡಿಸ್ಥ ಬ ೇರ  ಉದ ುೇಶ್ಗಳಿಗ  ಮಂಜೊರು ಮಾಡಿರುವ್ ವ್ಯತಾಯಸವಾಗುವ್ ದರದ ಅವ್ಧಿ ಸ್ಾಲದ ಮೇಲ  ಅವ್ಧಿಗ  
ಮುಂಚ ಯೇ  ಅಂತಯಗ ೊಳಿಸುವ್ ಶ್ುಲಕಗಳು/ಪ್ಾವ್ತ-ಪೂವ್್ದ ದಂಡಗಳನುು ವಿಧಿಸುವ್ುದಿಲ.ಿ 

6) ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ, ಮಾಕ ಶಟಂಗ್ ಮತ್ನು ವಾಯಪ್ಾರ: 

PFPL ತನ ುಲಾಿ ಜಾಹಿೇರಾತು ಮತುು ಪರಚಾರ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು ಸಪಷ್ೆವಾಗಿದುು, ತಪುಪದಾರಿಗ  ಒಯುಯವ್ುದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಖಚ್ಚತಪಡಿಸ್ಥಕ ೊಳುಳತುದ . FPCಯು ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನುು ವ ೈಯಕುಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಗಾರಹಕರನುು 
ಸಂಪಕ್ಸುವ್ PFPLನ ಮಾರಾಟ ಸಹಭಾಗಿಗಳು/ಪರತನಧಿಗಳಿಗೊ ಸಹ ಅನವಯವಾಗುತುದ . ಒಂದು ವ ೇಳ , 
ಯಾವ್ುದ ೇ ಮಾಧಯಮದ ಜಾಹಿೇರಾತು ಮತುು ಪರಚಾರ ಸ್ಾಮಗಿರಯು ಯಾವ್ುದ ೇ ಸ್ ೇವ /ಸ್ಾಮಗಿರ ಮತುು ಅದರ ಬಡಿ ಿ
ದರದ ಬಗ ೆ ಗಮನ ಸ್ ಳ ದರ , PFPL ಅದರ ಜ ೊತ ಗ ೇ ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಶ್ುಲಕಗಳು ಅರ್ವಾ ಛಾಜ್ಸ್ ಇದುಲಿಿ ಅದರ 
ವಿವ್ರಗಳನೊು ಒದಗಿಸುವ್ುದು. ಜ ೊತ ಗ , ಗಾರಹಕರ ಮನವಿ ಮೇರ ಗ , PFPL ಸಂಬಂಧಿತ ನಯಮಗಳು ಮತುು 
ನಬಂಧನ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ್ುದು. 
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7) ಸಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ ೆಗಳು (CICs):  

PFPL ಸ್ಾಲ ಮಾಹಿತ ಸಂಸ್ ಿಗಳಿಗ  ಗಾರಹಕರಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಮಾಹಿತಗಳನುು ಕ ಳಗ  ನಮೊದಿಸ್ಥರುವ್ಂತ  
ನೇಡುವ್ುದು: 

ಅ. ಖ್ಾತ ಯಂದನುು ತ ರ ಯುವ್ುದು; 

ಆ. ಗಾರಹಕರು ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ ಪ್ಾವ್ತಗಳನುು ತಡ ಮಾಡುವ್ುದು ಮತುು ಎಷ್ುೆ ಸ್ಾಲವ್ನುು ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲಾಗಿದ  
ಎನುುವ್ುದೊ ಸ್ ೇರಿದಂತ  ಸ್ಾಲ ಖ್ಾತ ಯ ಕಾಯಾ್ಚರಣ  ಮತುು ತದನಂತರದ ಕಾಯಾ್ಚರಣ ; 

ಇ. ಬಾಕ ಪ್ಾವ್ತಗಳನುು ವ್ಸೊಲು ಮಾಡಲು ಗಾರಹಕರ ವಿರುದಧ ಕಾನೊನು ಪರಕರಯ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ ; ಮತುು 

ಈ. ಗಾರಹಕರ ವಿರುದಧ ಜರುಗಿಸ್ಥದ ಕಾನೊನು ಕರಮಗಳ ಮೊಲಕ ಇತಯರ್್ವಾದ ಸ್ಾಲಗಳು. 

PFPL ಗಾರಹಕರ ಖ್ಾತ ಯ ಬಗ ೆ CICಗಳಿಗ  ಇತರ ಮಾಹಿತಯನುು ನೇಡಬಹುದು, ಅರ್ವಾ ಗಾರಹಕರು ಹಾಗ  ಮಾಡಲು 
ಸುಸಪಷ್ೆ ಅನುಮತ ನೇಡಿರುವ್ ಪರಕರಣದಲಿಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಿರುವ್ ಅವ್ಕಾಶ್ಗಳ ಅನುಸ್ಾರ 
ನೇಡಲಾಗುವ್ುದು. 

8) ಬಾಕಿಯಿರನವ ಮೊತ್ುಗಳ ಸಂಗರಹ: 

ಸ್ಾಲಗಳನುು ಕ ೊಟಾೆಗಲ ಲಾಿ, PFPL ಗಾರಹಕರಿಗ  ಮೊತು, ಅವ್ಧಿ ಮತುು ಮರುಪ್ಾವ್ತಯ ಕಂತುಗಳನುು ಯಾವ್ 
ಆವ್ತ್ನದಲಿಿ ಅಂದರ  ಮಾಸ್ಥಕ, ತ ೈಮಾಸ್ಥಕ, ಅಧ್ ವಾರ್ಷ್ಕ ಮುಂತಾದ ಮೊಲಕ ಇರುವ್ ಮರುಪ್ಾವ್ತ 
ಪರಕರಯಯನುು ವಿವ್ರಿಸುವ್ುದು. ಆದಾಗೊಯ, ಗಾರಹಕರು ಮರುಪ್ಾವ್ತಯ ವ ೇಳಾಪಟಿೆಗ  ಬದಧರಾಗದಿದುಲಿಿ, ಬಾಕಗಳ 
ಸಂಗರಹಕ ಕ ಅನವಯವಾಗುವ್ ಕಾನೊನುಗಳ ಅನುಸ್ಾರ ರೊಪಿಸ್ಥರುವ್ ಪರಕರಯಯನುು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಈ 
ಪರಕರಯಯಲಿಿ ಗಾರಹಕರಾದ ಅವ್ನಗ /ಅವ್ಳಿಗ /ಅವ್ರಿಗ  ತಳುವ್ಳಿಕ  ಪತರ ಕಳುಹಿಸುವ್ ಮೊಲಕ ಅರ್ವಾ ವ ೈಯಕುಕ 
ಭ ೇಟಿಗಳನುು ಮಾಡುವ್ ಮೊಲಕ, ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುಲಿಿ, ನ ನಪಿಸುವ್ುದು ಒಳಗ ೊಂಡಿರುತುದ . 

PFPL ಸ್ಥಬಬಂದಿ ಅರ್ವಾ ಬಾಕ ಸಂಗರಹ ಕಾಯ್ದಲಿಿ PFPLನುು ಪರತನಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪಡ ದಿರುವ್ ಯಾವ್ುದ ೇ 
ವ್ಯಕುಯು, ಮನವಿಯ ಮೇರ ಗ  PFPL ನೇಡಿರುವ್ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಿರುವ್ ಪತರವ್ನುು ಪರದರ್ಶ್ಸುವ್ರು ಮತುು ಮನವಿಯ 
ಮೇರ ಗ , PFPL ಅರ್ವಾ PFPLನ ಅಧಿಕಾರಶ್ಕುಯ ಮೇರ ಗ  ನೇಡಿರುವ್ ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ ಗುರುತು ಚ್ಚೇಟಿಯನುು 
ಪರದರ್ಶ್ಸುವ್ರು. PFPL ಗಾರಹಕರಿಗ  ಮಿತ ಮಿೇರಿ ಬಾಕಯಾಗಿರುವ್ ಮೊತುಗಳು/ ಸ್ಾಲ ಖ್ಾತ ಗಳ ಬಗ  ೆ ಎಲಾಿ 
ಮಾಹಿತಯನುು ನೇಡುವ್ುದು. 

PFPL ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಿರುವ್ ವ್ಯಕುಯು ಬಾಕ ಸಂಗರಹಕಾಕಗಿ ಗಾರಹಕರ ಸಿಳಕ ಕ ಭ ೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಂದಭ್್ದಲಿಿ ಕ ಳಕಂಡ 
ಮಾಗ್ದಶ್್ನಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ ೇಕು: 
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1) ಗಾರಹಕರನುು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅವ್ನು/ಅವ್ಳು/ಅದರ ಆಯಕಯ ಸಿಳದಲಿಿ ಮತುು ಯಾವ್ುದ ೇ ಆಯು ನದಿ್ಷ್ೆ 
ಸಿಳ ಇಲದಿಿದುಲಿಿ, ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ/ಅದರ ನವಾಸ/ವಾಯಪ್ಾರ ಸಿಳ/ವ್ೃತುಯ ಸಿಳದಲಿಿ ಸಂಪಕ್ಸುವ್ರು. 

2) ಪರಪರರ್ಮ ಸಂದಭ್್ದಲಿಿ, PFPL ನೇಡಿರುವ್ ಗುರುತನ ಚ್ಚೇಟಿ ಮತುು ಅಧಿಕಾರಶ್ಕುಯನುು 
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

3) ಗಾರಹಕರ ಖ್ಾಸಗಿತನವ್ನುು ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು. 

4) ಗಾರಹಕರ ಜ ೊತ  ನಾಗರಿೇಕ ರಿೇತಯಲಿಿ  ಮಾತುಕತ  ನಡ ಸಬ ೇಕು. 

5) PFPLನ ಪರತನಧಿಗಳು ಗಾರಹಕರನುು, ಗಾರಹಕರ ವಾಯಪ್ಾರ ಅರ್ವಾ ವ್ೃತುಯು ಬ ೇರ  ರಿೇತಯಲಿ ಿ
ನದಿ್ಷ್ೆಪಡಿಸ್ಥದ ಹ ೊರತು, ಪ್ಾರತ:ಕಾಲ 7.00 ಮತುು ರಾತರ 7.00ರ ಮಧಯದಲಿಿ ಸಂಪಕ್ಸಬ ೇಕು. 

6) ನದಿ್ಷ್ೆ ಸಮಯದಲಿ ಿ ಅರ್ವಾ ನದಿ್ಷ್ೆ ಸಿಳದಲಿಿ ಕರ ಗಳನುು ಮಾಡದಂತ  ಬರುವ್ ಗಾರಹಕರ 
ಕ ೊೇರಿಕ ಗಳನುು ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ೊೆ ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು. 

7) ಸಮಯ ಮತುು ಕರ ಗಳ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಮತುು ಮಾತುಕತ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ದಾಖಲಿಸಬ ೇಕು. 

8) ವಿವಾದಗಳು ಮತುು ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುು ಪರಸಪರ ಒಪಿಪಗ ಯಾಗುವ್ ಮತುು ನಯಮಬದಧ ರಿೇತಯಲಿ ಿ
ಬಗ ಹರಿಸಬ ೇಕು. 

9) ಬಾಕ ಸಂಗರಹಕಾಕಗಿ ಗಾರಹಕರ ಸಿಳಕ ಕ ಭ ೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಂದಭ್್ದಲಿಿ, ಸಭ್ಯತ  ಮತುು ರ್ಶಷ್ಾೆಚಾರವ್ನುು 
ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕು. 

10) ಬಾಕ ಸಂಗರಹಕಾಕಗಿ ಪರಿವಾರದಲಿಿ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಾವ್ು ಅರ್ವಾ ಅಂತಹ ಇತರ ಸೊಕುವ್ಲದಿ 
ಸಂದಭ್್ಗಳಲಿಿ ಕರ ಗಳನುು ಮಾಡುವ್ುದು/ಭ ೇಟಿ ಕ ೊಡುವ್ುದನುು ತಪಿಪಸಬ ೇಕು. 

9) ನಿಮಮ ಗ್ಾರಹಕರನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ (KYC) ಮಾಗಶದಶಶನ್ಗಳು: 

PFPL ತನು ಗಾರಹಕರಿಗ  KYC ಮಾಗ್ದಶ್್ನಗಳ ಅವ್ಶ್ಯಕತ ಗಳನುು ವಿವ್ರಿಸುವ್ುದು ಮತುು ಸ್ಾಲ ಮಂಜೊರಾತ 
ಹಾಗೊ ಅದರ ಕಾಯಾ್ಚರಣ ಯ ಮುಂಚ , ಗಾರಹಕರ ಗುರುತನುು ಸ್ಾಬೇತುಪಡಿಸಲು ಅವ್ಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ್ 
ದಾಖಲ ಗಳ ಬಗ ೆ ಅವ್ರಿಗ  ಮಾಹಿತ ನೇಡುವ್ುದು.  PFPL KYC ಅವ್ಶ್ಯಕತ ಗಳನುು PFPL ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ 
www.poonawallafinance.com ನಲಿಿ ಗಾರಹಕರ ಪರಯೇಜನಕಾಕಗಿ ಪರಕಟಿಸುವ್ುದು.  

PFPL, PFPLನ KYC, ಅಕರಮ ಹಣ ವ್ಹಿವಾಟು-ನರ ೊೇಧಕ ಅರ್ವಾ ಯಾವ್ುದ ೇ ಇತರ ಕಾನೊನಾತಮಕ 
ಅವ್ಶ್ಯಕತ ಗಳನುು ಪೂರ ೈಸಲು ಬ ೇಕಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಗಳನುು ಪಡ ದುಕ ೊಳುಳವ್ುದು. ಒಂದು ವ ೇಳ  ಯಾವ್ುದಾದರೊ 

http://www.poonawallafinance.com/
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ಹ ಚುಿವ್ರಿ ಮಾಹಿತ ಬ ೇಕಾಗಿದುಲಿಿ, ಅದನುು ಪರತ ಯೇಕವಾಗಿ ಕ ೇಳಲಾಗುವ್ುದು ಮತುು ಅಂತಹ ಹ ಚುಿವ್ರಿ ಮಾಹಿತಯನುು 
ಪಡ ಯುವ್ ಉದ ುೇಶ್ವ್ನುು ನದಿ್ಷ್ೆಪಡಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

10) ಸಾಲಗಳಿಗ್  ಅರ್ಜಶಗಳು ಮತ್ನು ಅವುಗಳ ಸಂಸಕರಣ : 

1. ಸ್ಾಲ ಪಡ ಯುವ್ವ್ರಿಗ  ಸ್ಾಲದ ಸ್ಾಮಗಿರಯಂದನುು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ, PFPL ಅನವಯವಾಗುವ್ ಬಡಿ ಿ
ದರಗಳು, ಹಾಗೊ ಸಂಸಕರಣ ಗ  ಪ್ಾವ್ತಸಬ ೇಕಾಗುವ್ ಶ್ುಲಕಗಳು/ಛಾರ್ಜ್-ಗಳು, ಪ್ಾವ್ತ-ಪೂವ್್ 
ಆಯಕಗಳು ಮತುು ಛಾರ್ಜ್-ಗಳು, ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುಲಿಿ, ಮತುು ಗಾರಹಕರ ಹಿತಾಸಕುಯ ಮೇಲ  ಪರಭಾವ್ 
ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವ್ುದ ೇ ಇತರ ವಿಷ್ಯವ್ನುು ಸ್ಾಲ ಪಡ ಯುತುರುವ್ವ್ರಿಗ  ಸಿಳಿೇಯ 
ಭಾಷ್ ಯಲಿಿ ಅರ್ವಾ ಗಾರಹಕರಿಗ  ಅರ್್ವಾಗುವ್ ಭಾಷ್ ಯಲಿಿ ಮಾಹಿತ ನೇಡುವ್ುದು. 

2. ಸ್ಾಲದ ಅರ್ಜ್ಯ ಸಂಸಕರಣ ಗ  ಬ ೇಕಾಗಿರುವ್ ಎಲಾಿ ವಿವ್ರಗಳನುು ಅರ್ಜ್ ಸಲಿಿಸುವ್ ಸಮಯದಲಿಿ PFPLಗ  
ಸಲಿಿಸಬ ೇಕು.  ಒಂದು ವ ೇಳ  ಅದಕ ಕ ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಹ ಚುಿವ್ರಿ ಮಾಹಿತಯು ಅಗತಯವಿದುಲಿ,ಿ PFPL 
ಗಾರಹಕರನುು ಸಂಪಕ್ಸುವ್ುದು. 

3. PFPL ಸ್ಾಲ ಮಂಜೊರಾತ ಜ ೊತ ಗ  ಸಂಬಂಧಿತ ನಯಮ ಮತುು ನಬಂಧನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಗಾರಹಕರಿಗ  
ಮಾಹಿತಯನುು ನೇಡುವ್ುದು ಮತುು ಗಾರಹಕರು ನಯಮ ಮತುು ನಬಂಧನ ಗಳಿಗ  ಒಪಿಪಗ  ಸೊಚ್ಚಸ್ಥರುವ್ ಬಗ  ೆ
ತನು ಬಳಿ ದಾಖಲ ಯನುು ಹ ೊಂದಿರುವ್ುದು. 

4. ಗಾರಹಕರು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಾಲ ಪತರಗಳನುು ಪೂಣ್ಗ ೊಳಿಸ್ಥದ ನಂತರ ಒಂದು ಪರತಯನುು ಪಡ ಯಲು 
ಅಹ್ರಾಗಿರುತಾುರ . 

5. PFPL ಸ್ಾಲ ಕ ೊಡುವ್ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಲಿಂಗ, ಜಾತ ಮತುು ಧಮ್ದ ಆರ್ಾರದ ಮೇಲ  ತಾರತಮಯ 
ಮಾಡುವ್ುದಿಲಿ. ಆದಾಗೊಯ, ಇದು ಸಮಾಜದ ವಿಭಿನು ವ್ಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರೊಪಿಸ್ಥರುವ್ ಯೇಜನ ಗಳನುು 
ಸ್ಾಿಪಿಸುವ್ುದು ಅರ್ವಾ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದಕ ಕ ಅಡಿಪಿಡಿಸುವ್ುದಿಲಿ. 

6. PFPL ತನು ವಿವ ೇಚನ ಯ ಮೇರ ಗ  ಸ್ಾಲ ಪಡ ದಿರುವ್ವ್ರು ಅರ್ವಾ ಬಾಯಂಕ್/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ ಿಯಿಂದ ಸ್ಾಲ 
ಖ್ಾತ ಯ ವ್ಗಾ್ವ್ಣ ಗ  ಬರುವ್ ಕ ೊೇರಿಕ ಗಳನುು ಸ್ಾಮಾನಯ ವಿರ್ಾನದಲಿಿ ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವ್ುದು. PFPL 
ಒಪಿಪಗ  ಅರ್ವಾ ಆಕ್ ೇಪಣ , ಯಾವ್ುದು ಇರುತುದ ೊೇ ಹಾಗ , ಮನವಿಯನುು ಸ್ಥವೇಕರಿಸ್ಥದ 21 ದಿನಗಳ ೂಳಗ  
ತಳಿಸುವ್ುದು. 

7. ಸ್ಾಲದ ಮೊತು ನೇಡಿಕ  ವ ೇಳಾಪಟಿೆ, ಬಡಿಿ ದರ, ಸ್ ೇವಾ ಶ್ುಲಕಗಳು, ಪ್ಾವ್ತಯನುು ವಾಪಸು್ 
ಕರ ಯುವ್ುದು/ವ ೇಗಗ ೊಳಿಸುವ್ುದು ಅರ್ವಾ  ಮಾಸೆರ್ ಫ ೈನಾನ್ಂಗ್/ಸ್ಾಲ ಒಪಪಂದದ ಅಂತಗ್ತ 
ಕಾಯಾ್ಚರಣ  ಅರ್ವಾ ಹ ಚುಿವ್ರಿ ಭ್ದರತ ಗಳನುು ಕ ೇಳುವ್ುದು ಅರ್ವಾ ಇತರ ಯಾವ್ುದ ೇ ಛಾರ್ಜ್-ಗಳು 
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ಸ್ ೇರಿದಂತ  ಯಾವ್ುದ ೇ ನಯಮಗಳು ಮತುು ನಬಂಧನ ಗಳಿಗ  ಬದಲಾವ್ಣ  ಮಾಡುವ್ ನರ್ಾ್ರವ್ನುು 
ಕ ೈಗ ೊಳುಳವ್ ಮುಂಚ , PFPL ಸ್ಾಲ ಪಡ ದಿರುವ್ವ್ರಿಗ  ಮಾಸೆರ್ ಫ ೈನಾನ್ಂಗ್/ಸ್ಾಲ ಒಪಪಂದಕ ಕ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೊಚನ  ನೇಡುವ್ುದು. ಮೇಲಿನ ಛಾರ್ಜ್-ಗಳಿಗ  ಮಾಡುವ್ ಯಾವ್ುದ ೇ ಬದಲಾವ್ಣ ಗಳನುು 
ನಮಮ ಶಾಖ್ ಗಳಲಿಿ ಮತುು ಸಂಸ್ ಿಯ ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ (www.poonawallafinance.com)ನಲಿ ಿ
ಪರಕಟಿಸಲಾಗುವ್ುದು.ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ ವಿಳಾಸವ್ು ಅರ್ಜ್ ನಮೊನ ಯಲಿಿಯೊ ಲಭ್ಯವಿದ . 

8. PFPL, ಎಲಾಿ ಬಾಕಗಳನುು ಮರುಪ್ಾವ್ತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ  ಅರ್ವಾ ಬಾಕಯಿರುವ್ ಸ್ಾಲದ ಮೊತುವ್ನುು ಬಡಿ,ಿ 
ಛಾರ್ಜ್-ಗಳು ಇತಾಯದಿಯಡನ  ಪೂಣ್ವಾಗಿ ಪಡ ದ ಮೇಲ , PFPL ಸ್ಾಲ ಪಡ ದವ್ರ ವಿರುದಧ 
ಹ ೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವ್ುದ ೇ ಕ ಿೇಮ್-ಗಾಗಿ ಯಾವ್ುದ ೇ ನಾಯಯಯುತವಾದ ಹಕುಕ ಅರ್ವಾ ಒಡ ತನಕ ಕ 
ಒಳಪಟುೆ ಎಲಾಿ ಭ್ದರತ ಗಳನುು ಬಡುಗಡ  ಮಾಡುವ್ುದು. ಒಂದು ವ ೇಳ  ಅಂತಹ ಸ್ ಟ್ ಆಫ್ ಹಕಕನುು 
ಚಲಾಯಿಸಬ ೇಕಾದರ , ಈ ಬಗ ೆ ಸ್ಾಲ ಪಡ ದಿರುವ್ವ್ರಿಗ  ಉಳಿದಿರುವ್ ಕ ಿೇಮ್-ಗಳು ಮತುು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ ಿೇಮ್-
ನುು ಇತಯರ್್ಪಡಿಸುವ್ವ್ರ ಗ /ಪ್ಾವ್ತಸುವ್ವ್ರ ಗ  ಅಂತಹ ಭ್ದರತ ಗಳನುು ತನು ವ್ಶ್ದಲಿ ಿಇಟುೆಕ ೊಳಳಲು PFPLಗ  
ಅಧಿಕಾರವಿರುವ್ ಷ್ರತುುಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂಣ್ ವಿವ್ರಗಳ ೂಂದಿಗ  ಸೊಚನ ಯನುು ನೇಡುವ್ುದು. 

11) ಜಾಮಿೇನ್ನಗ್ಾರರನ: 

ಒಬಬ ವ್ಯಕುಯು ಸ್ಾಲಕ ಕ ಜಾಮಿೇನುಗಾರರ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡುವಾಗ, PFPL ಕ ಳಕಂಡವ್ುಗಳ ಬಗ  ೆ
ಅವ್ನಗ /ಅವ್ಳಿಗ /ಅವ್ರಿಗ  ಮಾಹಿತ ನೇಡಿ ಸ್ಥವೇಕೃತ ಪಡ ಯುವ್ುದು- 

1. ಜಾಮಿೇನುಗಾರರಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕುಯ ಹ ೊಣ ಯ ಷ್ರತುುಗಳನುು ತಳಿಸುವ್ ಪತರ/ಜಾಮಿೇನು ಒಪಪಂದ. 

2.  PFPL, ಅವ್ನು/ಅವ್ಳು/ಅದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಜಾಮಿೇನುಗಾರರಾಗಿ ನಂತರುವ್ರ ೊೇ ಆ ಗಾರಹಕರು/ಸ್ಾಲ 
ಪಡ ದವ್ರು ಸ್ಾಲದ ಸ್ ೇವ ಯಲಿಿ ಯಾವ್ುದ ೇ ಲ ೊೇಪವ ಸಗಿದುಲಿಿ ಅದನುು ಜಾಮಿೇನುಗಾರರಿಗ  ಮಾಹಿತ 
ನೇಡಿರಬ ೇಕು. 

12) ಗ್ಾರಹಕರ  ಂದಿಗ್  ಸಂವಾದ: 

ಗಾರಹಕರು PFPLನುು ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ್ುದ ೇ ವಿರ್ಾನದ ಮೊಲಕ ಸಂಪಕ್ಸಬಹುದು: 

1. ಶಾಖ್ ಗ  ಭ ೇಟಿ ನೇಡುವ್ುದು (PFPLನ ಪರಕಟಣ /ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್/ಇತರ ಯಾವ್ುದ ೇ ಲಿೇಫ್ ಲ ಟ್-ನಲಿ ಿ
ನಮೊದಿಸ್ಥರುವ್ಂತ ); ಮತುು, ಅರ್ವಾ 

2. ದೊರವಾಣಿ, ಫಾಯಕ್್ ಮತುು ಈಮೇಲ್ ಐಡಿ (PFPLನ ಪರಕಟಣ /ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್/ಇತರ ಯಾವ್ುದ ೇ ಲಿೇಫ್ 
ಲ ಟ್-ನಲಿಿ ನಮೊದಿಸ್ಥರುವ್ಂತ ). 

 

http://www.poonawallafinance.com)ನಲ್ಲಿ
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13) ದ ರನಗಳು: 

 PFPL ಕಾನೊನನ, ಅಳವ್ಡಿಸ್ಥಕ ೊಂಡಿರುವ್ ಕಾಯ್ನೇತಗಳು ಮತುು ಕಾಯ್ವಿರ್ಾನಗಳ ಚೌಕಟಿೆನಲಿಿ ಗಾರಹಕ 
ಸಂತೃಪಿುಗ  ಶ್ರಮಿಸುವ್ುದು. 

ಯಾವ್ುದ ೇ ಕುಂದುಕ ೊರತ  ಇದು ಸಂದಭ್್ದಲಿಿ, ಗಾರಹಕರು  ಯಾವ್ ಸಿಳದಲಿಿ ಅವ್ನು/ಅವ್ಳು/ಅದು  
ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ/ಅದರ ಖ್ಾತ ಯನುು ಹ ೊಂದಿರುವ್ರ ೊೇ ಅಲಿಿಯ ವ್ಹಿವಾಟು ಉಸುುವಾರಿ ಹ ೊಂದಿರುವ್ವ್ರನುು 
ಸಂಪಕ್ಸಬಹುದು ಮತುು ಉಸುುವಾರಿದಾರರು ಹ ೊಂದಿರುವ್ ದೊರು ನ ೊೇಂದಣಿ ಪುಸುಕದಲಿಿ ದೊರನುು 
ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.   PFPL ಗಾರಹಕರ ಕುಂದುಕ ೊರತ ಗಳನುು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತುು ಅದನುು ಬಗ ಹರಿಸುವ್ 
ಪರಕರಯಯನುು ಹ ೊಂದಿದ . ಪರಕರಯಯಲಿಿ ವಿಸೃತವಾಗಿ ದೊರುಗಳನುು ಸ್ಥವೇಕರಿಸುವ್ುದು ಮತುು  ಅವ್ುಗಳನುು 
ಬಗ ಹರಿಸುವ್ುದು ಹಾಗೊ ಬಗ ಹರಿಸುವ್ುದಕ ಕ ಸುರ್ಾರಣಾ ಸಮಯ ಸ್ ೇರಿದ . 

ದೊರನುು ದಾಖಲಿಸ್ಥದ ಮೇಲ , ಗಾರಹಕರು ದೊರಿನ ಸಂಖ್ ಯ ಮತುು ದಿನಾಂಕವ್ನುು ಭ್ವಿಷ್ಯದ ಉಲ ಿೇಖಕಾಕಗಿ 
ಪಡ ದುಕ ೊಳಳಬ ೇಕು. 

ಗಾರಹಕರು ಕುಂದುಕ ೊರತ ಯ ಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಿಳಿೇಯ ಉಸುುವಾರಿದಾರರಿಗ  ಸಹ 
ಬರ ಯಬಹುದು/ಸಂವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಒಂದು ವ ೇಳ  ಪರತಕರಯಯು ಅತೃಪಿುದಾಯಕವಾಗಿದುರ  ಅರ್ವಾ ಯಾವ್ ಪರತಕರಯಯೊ ಬಾರದಿದುರ , 
ಕುಂದುಕ ೊರತ ಯ ರ್ಶೇಘ್ರ ಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ, ದೊರನುು ಗಾರಹಕರಿಗ  ತಳಿಸ್ಥರುವ್ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ ರೇಣಿಯ ಅನುಸ್ಾರ 
ಮುಂದಿನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

ಸಂಸ್ ಿಯು ಕ ಳಗಿನವ್ುಗಳನುು  ವ್ಹಿವಾಟು ನಡ ಸುವ್ ತನು ಎಲಾಿ ಶಾಖ್ ಗಳು/ಸಿಳಗಳು ಮತುು ತನು ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್-ನಲಿ ಿ
ಪರಕಟಿಸ್ಥದ : 

ಅ. ಸಂಸ್ ಿಯ ವಿರುದಧದ ದೊರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ ಕ ಸ್ಾವ್್ಜನಕರು ಸಂಪಕ್ಸಬಹುದಾದ ಕುಂದುಕ ೊರತ  ಪರಿಹಾರ 
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹ ಸರು ಮತುು ಸಂಪಕ್ಸುವ್ ವಿವ್ರಗಳು(ದೊರವಾಣಿ/ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಹಾಗೊ ಈಮೇಲ್ 
ವಿಳಾಸ). 

ಆ. ದೊರು/ವಿವಾದವ್ನುು ಒಂದು ತಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳಗ  ಬಗ ಹರಿಸದಿದುರ , ಗಾರಹಕರು ಮುಂಬಯಿಯಲಿಿರುವ್ 
DNBSನ ಪ್ಾರದ ೇರ್ಶಕ ಕಛ ೇರಿಯ ಉಸುುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ  ಮೇಲಮನವಿ ಸಲಿಿಸಬಹುದು. 

ಇ. ಗಾರಹಕರು ಸಂಪಕ್ಸಬಹುದಾದ PNOs/NOs/GROs ಅವ್ರ ಹ ಸರು ಮತುು ಸಂಪಕ್ ವಿವ್ರಗಳು 
(ದೊರವಾಣಿ/ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಹಾಗೊ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ) ಮತುು ಆಂಬಡ್್ ಮನ್ಸ ಹ ಸರು ಮತುು ಸಂಪಕ್ 
ವಿವ್ರಗಳು. 
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14) ಖಾಸಗಿ ಮತ್ನು ಗ್ೌಪಯತ  

1. PFPL ಗಾರಹಕರ ಎಲಾಿ ವ ೈಯಕುಕ ಮಾಹಿತಯನುು ಖ್ಾಸಗಿ ಮತುು ಗೌಪಯವಾಗಿಡುವ್ುದನುು 
ಖಚ್ಚತಪಡಿಸ್ಥಕ ೊಳುಳವ್ುದು [ಗಾರಹಕರು ಈಗ ಗಾರಹಕರಾಗಿ ಇಲಿದಿದುರೊ ಸಹ], ಮತುು ಅದು ಕ ಳಕಂಡ ಸ್ಥದಾಧಂತಗಳು 
ಮತುು ನೇತಗಳಿಂದ ಮಾಗ್ದಶ್್ನ ಪಡ ಯುತುದ . PFPL ಗಾರಹಕರ ಖ್ಾತ ಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಮಾಹಿತ ಅರ್ವಾ 
ಅಂಕಅಂಶ್ವ್ನುು, ಗಾರಹಕರು ಕ ೊಟಿೆರುತಾುರ ೊೇ ಇಲಿವೇ, ಅದನುು ಅವ್ರ ಗೊರಪ್-ನಲಿಿರುವ್ ಸಂಸ್ ಿಗಳು ಅರ್ವಾ 
ಅಸ್ಥುತವದಲಿರಿುವ್ ಯಾರ ೊಬಬರಿಗೊ, ಕ ಳಗಿನ ವಿಶ ೇಷ್ ಪರಕರಣಗಳನುು ಹ ೊರತುಪಡಿಸ್ಥ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ್ುದಿಲಿ: 

• RBI ಮಾಗ್ದಶ್್ನಗಳ ಅನುಸ್ಾರ ಅರ್ವಾ ಯಾವ್ುದ ೇ ಕಾನೊನಾತಮಕ ಅವ್ಶ್ಯಕತ  ಅರ್ವಾ 
ಅನವಯವಾಗುವ್ ಕಾನೊನನ ಅಂತಗ್ತ ಮಾಹಿತಯನುು ಕ ೊಡಬ ೇಕದುಲಿಿ; 

• ಮಾಹಿತಯನುು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ್ ಕುರಿತ ಸ್ಾವ್್ಜನಕರ ಬಗ ಗಿನ ಕತ್ವ್ಯ ಎದುರಾದಲಿ;ಿ 

• ಸಂಸ್ ಿಯ ವಿಶಾವಸ್ಾಹ್ ಆಸಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತ ನೇಡುವ್ ಅವ್ಶ್ಯಕತ  ಇದ  ಎನುಸ್ಥದಲಿ ಿ (ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ವ್ಂಚನ ಯನುು ತಡ ಗಟೆಲು) ಆದರ  ಅದನುು ಗಾರಹಕರು ಅರ್ವಾ ಗಾರಹಕರ ಖ್ಾತ ಗಳ ಬಗ ಗಿನ 
ಮಾಹಿತಯನುು  ಸಮೊಹದಲಿರಿುವ್ ಇತರ ಸಂಸ್ ಿಗಳೂ ಸ್ ೇರಿದಂತ , ಮಾಕ ್ಟಿಂಗ್ ಉದ ುೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬ ೇರ  
ಯಾರಿಗಾದರೊ ಕ ೊಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು [ಗಾರಹಕರ ಹ ಸರು ಮತುು ವಿಳಾಸವ್ೂ ಸ್ ೇರಿದಂತ ]; 

• ಒಂದು ವ ೇಳ  ಗಾರಹಕರು ಮಾಹಿತಯನುು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಕ ೇಳಿದರ , ಅರ್ವಾ ಗಾರಹಕರ 
ಅನುಮತಯಡನ ; 

• ಒಂದು ವ ೇಳ , PFPLನುು ಗಾರಹಕರ ಬಗ ಗಿನ ಉಲ ಿೇಖವ್ನುು ಕ ೊಡುವ್ಂತ  ಕ ೇಳಿದರ , ಅವ್ರು  ಅದನುು 
ಕ ೊಡುವ್ ಮುಂಚ  ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ/ಅದರ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಯನುು ಪಡ ಯಬ ೇಕು. 

2.ಸಂಸ್ ಿಯು ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ ಬಗ ೆ ಹ ೊಂದಿರುವ್ ವ ೈಯಕುಕ ದಾಖಲ ಗಳನುು ಸಂಪಕ್ಸಲು ಪರಚಲಿತ ಕಾನೊನು 
ಚೌಕಟಿೆನಲಿಿ ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ ಹಕುಕಗಳ ಬಗ ೆ ಗಾರಹಕರಿಗ  ಮಾಹಿತ ನೇಡಬ ೇಕು. 

3. PFPL ಗಾರಹಕರ ಸ್ಾಲ ಮತುತರ ಮಾಹಿತಯನುು, ಗಾರಹಕರು ನದಿ್ಷ್ೆವಾಗಿ ಮಾಹಿತಯನುು ನೇಡುವ್ಂತ  
ಅಧಿಕಾರ ನೇಡದ ಹ ೊರತು, PFPL ಸಹ ಸ್ ೇರಿದಂತ  ಯಾರ ೊಬಬರ ಮಾಕ ್ಟಿಂಗ್ ಉದ ುೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಳಸುವ್ುದಿಲಿ. 

4. PFPL ಗಾರಹಕರ ಸ್ಾಲ ಮತುತರ ಮಾಹಿತಯನುು RBI ಮಾಗ್ದಶ್್ನಗಳ ಅನುಸ್ಾರ ಸ್ಾಲ ಮಾಹಿತ 
ಸಂಸ್ ಿಗಳ ಜ ೊತ  ಅರ್ವಾ ಇತರ ಯಾವ್ುದ ೇ ಏಜ ನ್ ಅರ್ವಾ ಕಾನೊನಾತಮಕ ಅಧಿಕಾರಶ್ಕುಯ ಜ ೊತ  
ಹಂಚ್ಚಕ ೊಳಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಹ ೊಂದಿರುತುದ . 
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14) ಸಾಮಾನ್ಯ: 

PFPL, FPCಯ ಮೊಲ ಸೊೂತ್ಗ  ಧಕ ಕ ಬಾರದಂತ /ಬಲಿ ಕ ೊಡದಂತ  ಮೇಲ  ಈ ದಾಖಲ ಯಲಿಿ ನಮೊದಿಸ್ಥರುವ್ 
ಸಂಹಿತ ಗಳನುು ತದುುಪಡಿ/ಬದಲಿಸಲು/ಮಾಪ್ಾ್ಟು ಮಾಡಲು ಮತುು ಕಾಲಕಾಲಕ ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ್ 
ಅಧಿಕಾರ ಹ ೊಂದಿರುತುದ . ಗಾರಹಕರ ಪರಯೇಜನ ಮತುು ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಬದಲಾವ್ಣ /ತದುುಪಡಿಗಳನುು 
ಶಾಖ್ ಗಳು/ಕ ೇಂದರ ಕಛ ೇರಿಯ ಸೊಚನಾ ಫಲಕಗಳಲಿಿ ಪರದರ್ಶ್ಸಬಹುದು. 
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