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పారదరశ క ప్రవరతన నియమావళి (ఫెయిర్ ప్రాక్టసీెస్ కోడ్) 

 

1) పరిచయము: 

 

పూణావాలా  ఫైనాన్్స  ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (“PFPL”) అనేది,  పద్ధతి ప్పకారంగా ముఖ్య మైనట్ట,ి 

ఆర్థకిపెట్టుబడులను  స్వీ కర్థించని (“NBFC-ND-SI”) గా భారతీయ రిజర్వు  బ్య ంకు (“RBI”) తో రిజిస్రి్ 

చేయబడి ప్ప ుతంం యా రర రుణిం  వృతితదార్వలకు రుణిం మరియు వయ క్త తగం రుణిం తో స్హా రుణాల 

రూపములో ఆరికి స్దురయ విస్తరణ యా రరములో నిమగన మై ఉంది. ఈ రుణ సదుపాయాలు 

వివిధ రకాల కసుమర లకు విసతర్థించబడా్డయి, ఇిందులో .వయ కుతలు, వృతితనిపుణులు, మధ్య , చినన  

ంరహా రరిప్ామికవేంతలు మొద్లగు విభినన  రకాల సింసలిు ఉింటాయి.  

  

భారతీయ రిజర్వు  బ్య ంక్ యొకక  నిర్ద ేా ల ప్పకారము PFPL ఈ పారదరశ క ప్రవర తన నియమావళి 

(“FPC”) ని అమలులోనిక్త తీుకువచిచ ంది మరియు ఇది డైరెకరి ల మండలిచే ఇదివరకే 

ఆమోదించబడింది. ఈ పారదరశ క ప్రవర తన నియమావళి ంన కస్మిర లతో వయ వహరించునపుు డు 

స్మంజస్మైన ఆచరణలు/ ప్పమాణాలకు సూప్ాలను ఏరు ర్వుతంది.  

 

PFPL ఈ పారదరశ క ప్రవర తన నియమావళిని స్వీ కర్థించి దానిని అమలుచేసింది. PFPL చే అిందిించే 

(ప్రస్తతతిం అిందిస్తతనన  మర్థయు భవిష్య త్తతలో ప్రవేశపెట్ుబోత్తనన  ) అనిన  ఉతా్ప దనలు మర్థయు 

సేవల అనిన  విభాగాలకు ఈ నియమావళి వర్థ తస్తతింది 

 

2) లక్ష్యా లు: 

 

1. వినియోగదారుల వయ వహారాలలో పారదరశ క ప్రవర తన, మించి విధానాలు తీస్తకురావడిం 

దాీ రా కనీస ప్రమాణాలు పాటించడిం   

 

2. పారదరశ కతను  పెించడిం వలల వినియోగదారులు త్పము పిందుత్తనన  సేవలు 

ఎింతవరకు సహేత్తకిం అనన  దానిపై ఓ అించనాకు వస్తత రు  

 

3. మార్కె ట్ శకుతల మధయ  పోటీని పెించవచ్చు  , దాని దాీ రా కారయ కలాపాలకు సింబింధించి 

అత్తయ నన త ప్రమాణాలు పిందవచ్చు ; 

 

4. వినియోగదారుడు మరియు PFPL మధ్య  స్మంజస్మైన మరియు హృద్యపూరు కమైన 

స్ం్ ంబంధాలను ప్ోం్ హంచుట; మరియు పెటి్టబడి సేా వయ వస్లిో నమమ కానిన   

పెించడిం. 
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5. కస్మిర ల వి జప్తపుతల పరి కా రము రరకు ఉనన  పద్ధలలను బలోపేంం చేయుట; 

 

 

 

 

 

 

3) నియమావళి యొక్క  వరితింపు: 

 

PFPL  యొకక  ఉద్యయ గులు అంద్రికీ మరియు ంన యా రర నిరు హణ ప్కమములో దానిక్త 

ప్రతినిధ్య ం వహంచేందుకు అధికారమివు బడిన ఇంర వయ కుతలకు, ఉతా్ప దనలు మరియు 

సేవలు కంటర్ వద్ ే గానీ లేదా ఫోన్స దాు రా లేదా ోుి దాు రా గానీ లేదా ఇంటరాక్తవి్ 

ఎలప్రకిానిక్ ఉపకరణము దాు రా గానీ, ఇంటరెన ట్ ై గానీ లేదా మర్దదేని పద్ధతిలో గానీ 

అంద్జేయబడినా ఈ పారదరశ క ప్రవర తన నియమావళి వరి తుతంది. 

 

 

4) నిబద్ధతలు: 

 

PFPL అనిన  వయ వహారాలలోనూ, స్మప్గం మరియు రరద్రశ కం యొకక  నైతిక సూప్ంముై, 

ఆరికి మరియు పెటి్టబడి సేవల రంగములో ప్పుతంమునన  ప్రమాణిక ఆచరణలను 

నెరవేర్వచ టకు స్మంజస్ంగా మరియు స్హేలకంగా నడచురనుటకై ఈ పారదరశ క ప్రవర తన 

నియమావళిక్త కటి్టబడి ఉంట్టంది. 

 

PFPL ంన కస్మిర లకు అవగాహనతో ఎట్టవంట్ట స్ంధిగంే లేకుండా స్ు ష్మిైన స్మాచారమును 

అంద్జేుతంది. 

a. ఉతా్ప దనలు మరియు సేవలు ాట్ట ష్రలలు మరియు నిబంధ్నలతో కలుపురని వడ్డ ీ

మరియు రుస్తములు కలిగిఉింటాయి. 

b. వార్థకి వడ్డరాేట్ట మర్థయు అది వర్థ తించే పద్ధతి. 

c.        వినియోగదారుకు  లాభ ప్రయోజనాలు . 

 

అనూహ్య  సింఘట్నల విష్యింలో వేగింగా స్తనుభూతితో PFPL వాయ వహార్థస్తతింది.  పారదరశ క 

ప్రవర తన నియమావళి యొకె  లక్ష్య ిం తో తపా్ప లను సర్థదిదదడిం ,వినియోగదారుల పిరాయ దులకు 

సా ిందిస్తతింది  

 

వినియోగదారుల యొకక  వయ క్త తగం స్మాచారము అంంట్టనీ ప్రైవేట్ట మరియు గోపయ మైనదిగా PFPL 

చూుకుంట్టంది మరియు నియంప్ంకులు లేదా ప్ెడిట్ బ్యయ రోలతో స్హా ఏదైనా చటమిు లేదా 
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ప్పభుంు  అధికార్వలచే ఆవశ్య కం అయి ఉంటే ంపు , లేదా కస్మిర్వచే స్మాచార పంపకము 

అనుమతించబడిన చోట ంపు , ఎట్టవంట్ట స్మాచారము కూడా మూడో పక్షానిక్త మళిళ ంచబోదు. 

 

యా రర లాాదేవీ మొద్లు పెటడిానిక్త ముందు, అభ్య రని మీద్ట PFPL, ఈ పారదరశ క ప్రవర తన 

నియమావళి యొకక  నకలును ప్పుతం ఋణప్గహీంలు మరియు రంత వినియోగదారుల కు 

అంద్జేుతంది.  

 

PFPL, జాతి, కులము, లింగము, వైాహక స్థతిి, మంము మరియు, లేదా వైకలాయ ల రరింగా మేము 

కసుమర ల మధయ  విబేధిం పాటించాము .  అయినపు ట్టకీ, స్ంబంధిం ఋణ ఉతా దనలలో పాలొ్గనడిం 

నుించి మమమ లిన  దూరిం చేయలేదు 

 

రుణిం/మాస్రి్ లోన్స ఒపు ంద్ము యొకక  ష్రలలు మరియు నియమ నిబంధ్నలలో 

ఇవు బడియునన  ఆవశ్య కంల రరకు ంపు  ( ఇదివరకు ఋణప్గహీంచే వెలలడి చేయబడని రంత 

స్మాచారము ఏదైనా PFPL ద్ృష్టకి్త వచిచ యుంటే ంపు ) PFPL ఋణ ప్గహీత వాయ వహారాలలో జోకయ ిం 

చేస్తకోదు 

 

వడ్డ ీ ర్దటలలో మరియు లేదా ఛార్జలీలో జరిగే ఏవైనా మార్వు లు భ్విష్య లతకు మాప్ంమే వరి తంచేలా 

PFPL చూుకుంట్టంది. 

 

 

5) వెల్లడింపు మరియు ారద్రశ క్త: 

 

PFPL వడ్డ ీర్దట్టల, సాధారణ ర్వుములు మరియు ఛార్జలీై పూర్థత సమాచారానిన  ప్రింది మాధయ మాలోల  

అిందజేస్తతింది : 

 

a. ాఖ్ (ప్బ్ంచ్) లలో నోటీులను పెట్ుడిం; 

b. టెలిఫోనుల లేదా హెల్పు  లైనల దాు రా; 

c.        కంపెనీ యొకక  వెబ సైట్ దాు రా 

d. ఆ పనిక్త నియమిలలైన స్థబబ ంది/హెల్పు  డెస్కక  దాు రా; మరియు 

e. స్ర్జు స్క గైడ్/టారిఫ్ షెడ్యయ లు అంద్జేయడం దాు రా. 

 

PFPL, స్హ-బ్ధ్యయ లు ఉనాన  లేకునాన , వయ క్త తగం ఋణప్గహీంలకు యా రరయేంర అవస్రాలకై 

మంజూర్వ చేయబడిన ఏదైనా ఫోల ట్టంగ్ ర్దట్ట అవధి ఋణాలై ముంద్ుత ముగంపు 

ర్వుములు/ ముంద్ుత చెలిలంపు అపరాధ్ ర్వుములను వసూలు చేయదు. 

 

6) వా్య ార ప్రపక్టన, మార్కక టింగ్ మరియు విప్రక్యాలు: 
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యా రర ప్పకటన మరియు ప్ోా్ హకాల స్ంబంధిం సామాప్గ అంా స్ు ష్ంిగా మరియు 

ంపుు దారి పట్టంిచేలా ఉండకుండా PFPL చూుకుంట్టంది. PFPL యొకక  విప్కయ 

స్హాయకులు/ప్పతినిధ్యలు స్ు యంగా ఉతా్ప దనలు విప్కయించడానిక్త గాను కస్మిర ల వద్కేు 

వెళిళ నపుు డు ారి గురి తంపుకు అవస్రమైనంం మేరకు ారిక్త కూడా ఈ పారదరశ క ప్రవర తన 

నియమావళి వరి తుతంది. ఏదైనా మాధ్య మములో ఏదైనా యా రర ప్పకటన లేదా ప్ోా్ హక 

స్ంబంధిం సాహంయ ము ఒక సేవ/ ఉతా్ప దన మరియు దాని వడ్డ ీ ర్దట్ట పటల ధాయ స్ను 

ఆకరి షంచిన పక్షములో, PFPL ఇంర ర్వుములు లేదా ఛార్జలీు, ఏవైనా ఉంటే, ఆ వివరాలను 

కూడా అంద్జేుతంది.  ందుపరి, కస్మిర్ యొకక  అభ్య రని మీద్ట, PFPL స్ంబంధిం 

ష్రలలు మరియు నిబంధ్నల యొకక  వివరాలను అందిుతంది. 

 

7) పరపతి సమాచార క్ింపెనీలు (CIC లు): 

 

PFPL, కస్మిర ల గురించి పరపతి స్మాచార కంపెనీలకు ఈ ప్క్తంది ాట్టై స్మాచారము 

ఇుతంది: 

a. ఒక ఖాా తెరచుట; 

b. కస్మిర్వ అంని/ఆమె యొకక  చెలిలంపులు ఆలస్య ం చేయుట మరియు రుణ ఖాా 

యొకక  పనితీర్వ, అందులో ఎంం మొంతం రుణము మంజూరయింది మరియు 

ంద్నంంర పనితీర్వ చేరి ఉంట్టంది; 

c. బ్కీలను రాబటి్టకోవడానిక్త కస్మిర్వై చట్ురరమైన చరయ లు తీస్తకింట్టింది; మరియు 

d. కస్మిర్వై చట్ురరమైన చరయ లు తీస్తకని రుణలను రర్థషె్ ర్థస్తతింది. 

 

కస్మిర ల ఖాా గురించి PFPL స్థఐస్థ లకు ఇంర స్మాచారమును ఇవు వచుచ  లేదా కస్మిర్ 

గనక అలా చేసేందుకు అంని/ఆమెయొకక /ారి స్ు ష్మిైన అనుమతిని ఇచిచ న పక్షములో, 

అట్ట ిఅధీకరణకు అనుగుణంగా ఇవు బడులంది. 

 

8) బకాయిల సేకరణ: 

 

ఋణాలు ఇచిు నప్పా డు ,సీ్త గత లెట్ర్ లో మేము వినియోగదారుర తిర్థగిచెలిలించే రదదతిని 

నగదు,కాలిం మర్థయు తిర్థగిచెలిలించే గడువులని తెలియజేస్తత ము. కాకపోతే , వినియోగదారు 

తిర్థగిచెలిలించే షేడ్యయ ల్ కట్టుబడని రక్ష్ములో బకాయిల ర్థకవరీర చట్ు ప్రప్రయని అనుసర్థస్తత ము . 

ఈ ప్రప్రయలో అతనిర లేదా ఆమెర నోటీస్త రింపిించడిం దాీ రా లేదా వయ ర తగతింగా కలిస 

వినియోగదారుర గురుతచేస్తత రు 

. 

 

PFPL స్థబబ ంది లేదా బ్కీలు వసూలు చేుకోవడానిక్త PFPL క్త ప్రతినిధ్య ం వహంచడానిక్త 

అధికారమివు బడిన మర్ద వయ క్త త అయినా ంనకు ానుగా గురి తంపు చూపుార్వ మరియు PFPL చే 

జార్జ చేయబడిన అధికారిక లేఖ్ను చూపుార్వ మరియు కోరిన మీద్ట PFPL చే లేదా PFPL 

అధికారం ప్క్తంద్ జార్జ చేయబడిన అంని/ఆమె యొకక  గురి తంపు కారీ్వను ప్పద్రిశ సాత ర్వ.  PFPL 
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ంన కస్మిర లకు బ్కీపడియునన  మొ తా లు/ఋణం ఖాాలకు స్ంబంధించిన స్మాచారము 

అంంట్టనీ అంద్జేుతంది. 

 

బ్కీలు వసూలు చేుకోవడానిక్త PFPL చే అధికారం ఇవు బడిన వయ క్త త కస్మిర్ చోట్టకు వెళిళ న 

స్ంద్రభ ంగా,  ఈ ప్క్తంది మారగద్రశ కాలను రట్టంచాలి్  ఉంట్టంది: 

1) కస్మిర్వను మామూలుగా అంనిక్త/ఆమెకు/ారిక్త ఇష్మిైన స్లిములో 

స్ంప్పదించవచుచ  మరియు ఏదేని నిరిషే్ంిగా ఇష్మిైన చోట్ట లేని స్ంద్రభ ములో, 

అంని/ ఆమె/ారి నిాస్ము/ యా రర స్లిము/వృతిత స్లిము వద్ ేస్ంప్పదించవచుచ . 

2) మొద్ట్ట స్ంద్రభ ములోనే PFPL కు ప్రతినిధ్య ం వహుతనన ట్టలగా గురి తంపు మరియు 

అధీకృంం చేురని తెలియబరచాలి. 

3) కస్మిర్ యొకక  ఏకాంంమును గౌరవించాలి. 

4) కస్మిర్వతో స్ంభాష్ణ సింసె రవింతింగా  ఉింట్టింది 

5) కస్మిర్ యొకక  యా రరము లేదా వృతిత ర్జ యా  ప్పత్యయ క పరిస్థలిలు ఇంరప్ా నిర్దశేిసేత 

ంపు , PFPL యొకక  ప్పతినిధ్యలు కస్మిర లను ఉదయిం ఏడు గింట్ల నుిండి రాప్తి ఏడు 

గింట్ల మధయ లోనే సింప్రదిస్తత రు 

6) ఒక నిరిషే్ ి స్మయములో లేదా ఒక నిరిషే్ ి స్లిములో కాల్ప్  చేయవద్నేే కస్మిర్ 

అభ్య రనిను సాధ్య మైనంం వరకూ గౌరవిస్తత ము . 

7) కాల్్ప  యొకక  స్మయము మరియు కాల్్ప  స్ంఖ్య  మరియు స్ంభాష్ణ యొకక  

విష్యాలు డాకుయ మెంట్ చేయబడాయి. 

8) బకాయిరడి ఉనన  మొ తా లకు స్ంబంధించిన విాదాలు లేదా విభేదాలను 

పరిష్క రించడానిక్త కావలస్థన స్హకారము అంా పరస్ు రం ఆమోదించబడే మరియు 

గౌరవప్పద్మైన తీర్వలో అందించబడులంది. 

9) బకాయిలు సేకర్థించడ్డనిర కసుమర ల ఉిండే ప్రదేశానిర వెళిి నపా్ప డు ,మరాయ ద మర్థయు 

మనన న పాటించబడత్పయి 

10) కుట్టింబింలో ఏవరైనా ఆప్పతలిన  కోలాో యిన లేదా ఇతర కష్ుకాలలోల  కాల్్  చేయడిం 

లేదా సీ యింగా వెళ్ లడిం నిరోధించబడుత్తింది  

 

 

9) మీ క్సమీర్ గురిించి తెలుసుకోిండ (కేవైసీ) మారగద్రశ కాలు: 

 

PFPL ంన కస్మిర లకు కేవైసీ మారగద్రశ కాల యొకక  ఆవశ్య కంలను వివరిుతంది మరియు 

ఋణం మంజూర్వ మరియు కసుమర్ కు  ఋణము మింజూరుకు కావలసన రప్తల గుర్థించి 

వార్థకీ తెలియరరుస్తత రు . కస్మిర ల ప్పయోజనాల రరకు PFPL కేవైసీ ఆవశ్య కంలను ంన PFPL 

యొకక  వెబ సైట్ www.poonawallafin ance.com ై కూడా ఉంచులంది. 

 

PFPL భవిష్య త్ అవసరాల గురుించి హ్వాలా మర్థయు చట్ు విరుదధమైన ఆవశయ కతలను 

తెలుస్తకనుట్కు KYC తీస్తకింట్టింది. ఒకవేళ ఏదైనా అద్నపు స్మాచారము అవస్రమైన 

http://www.poonawallafinance.com/
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పక్షములో, దానిని విడిగా కోరడం జర్వగులంది మరియు అట్ట ిఅద్నపు స్మాచారము పందే 

ఉదేేశ్య ము పేర్కక నబడులంది. 

 

10) రుణాల కోసం దరఖాస్తతలు చేయడం మరియు వాటిని ప్పాసెసంగ్ చేయు విధానం : 

 

1. రుణప్గహీతకు రుణాల ఉతా్ప దన గుర్థించి తెలియజేసేట్ప్పా డు, మేము వడ్డ ా రేట్టల 

,ఫీజులు/చారీలీు ,ఇతర ప్పాసెసింగ్  చారీలీు, ముిందుగానే     చెల్లలచవలసన 

రుస్తముల వివరాలు తెలియజేస్తత ము . రుణాల ప్గహీతలను ప్రభావితిం చేసే ఇతర 

అింశాలను కూడ్డ సి్తనిక భాష్లో లేదా రుణ ప్గహీతకు అరమిైన భాష్లో PFPL 

సమాచారిం అిందజేస్తతింది  

 

2. రుణ ద్రఖాుతను ప్పప్క్తయ జరపడానిక్త అవస్రమైన వివరాలు అనీన , ద్రఖాుత చేసే 

స్మయములో PFPL కు స్మరిు ంచవలస్థ ఉంట్టంది. ఒకవేళ అందుకు ఏదైనా 

అద్నపు స్మాచారము కావలస్థవసేత, PFPL కస్మిర్వను స్ంప్పదిుతంది. 

3. రుణ మంజూర్జ గురించి కస్మిర్వకు దాని ష్రలలు మరియు నిబంధ్నలతో రట్టగా 

PFPL తెలియజేుతంది మరియు ఈ ష్రలలు మరియు నిబంధ్నలకు ఋణప్గహీం 

యొకక  సీు కారమును ంన రికారీ్వలో ఉంచుకుంట్టంది. 

4. అధికారికంగా రుణ పప్ాలను ప్ాుకునన  మీద్ట ాట్ట యొకక  ఒక ద్ప్రస్తమును 

పందేందుకు కస్మిర్వ అర హం కలిగ ఉంటార్వ. 

5. అపుు  ఇచేచ  విష్యములో లింగము, కులము మరియు మంము ఆధారంగా PFPL 

ఎట్టవంట్ట వివక్షనూ చూపదు. అయినపు ట్టకీ, స్మాజము యొకక  వివిధ్ వరాగ ల ారి 

రరకు రూపందించబడిన పథకాలలో తిష్ ివేయడం లేదా రల్గగనడం నుండి ఇది PFPL 

ని నిలువరించదు.  

6. PFPL ంన విచక్షణతో, మామూలు ప్కమములో రుణ ప్గహీం నుండి గానీ లేదా ఒక 

బ్య ంకు/ఆరికి స్ంస్ ినుండి గానీ ఒక రుణ ఖాా బదిలీ రరకు అభ్య రనిలను ప్పప్క్తయ 

జర్వపులంది. ఉద్ంంమును బట్ట ి అభ్య రని అందిన నాట్టనుండి 21 రోజుల లోపున 

PFPL ంన స్మమ తిని గానీ లేదా అభ్య ంంరమును గానీ తెలియజేుతంది. 

7. పంపిణీ షెడ్యయ లు, వడ్డ ీర్దట్ట, సేా ఛార్జలీు, ర్జకాల్ప/ పెంపుద్ల చెలిలంపు లేదా బృహత్ 

ఆరికి స్హాయం/ రుణ ఒపు ంద్ పప్ంము ప్క్తంద్ పనితీర్వ, లేదా అద్నపు ధ్రావలతలు 

లేదా ఇంర ఛార్జలీు కోరడంతో స్హా, ష్రలలు మరియు నిబంధ్నలోల  ఏవేని 

మారచ డానిక్త ఒక నిర ణయం తీుకునే ముందుగా, బృహత్ ఆరికి స్హాయం/ రుణ 

ఒపు ంద్ పప్ంమునకు అనుగుణంగా PFPL ంన ఋణప్గహీంలకు నోటీు ఇుతంది. ై 

ఛార్జలీకు ఏవైనా మార్వు లు మా ాఖ్లలో అందుబ్ట్ట చేయబడాయి మరియు 

కంపెనీ యొకక  వెబ సైట్ (www.poonawallafinance.com) లో కూడా ఉంచబడాయి. 

ద్రఖాుత ఫారములో వెబ సైట్ చిర్వనామా కూడా ఉంది. 

 

8. బ్కీ ఉనన  మొ తా లు అనిన యునూ తిరిగ చెలిలంచిన ంరాు ం లేదా రుణిం యొకక  

మొంతం బ్కీని వడ్డ,ీ ర్వుములతో రట్టగా వసూలు చేుకునన  ంరాు ం, 

http://www.poonawallafinance.com/
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ఋణప్గహీంై PFPLక్త ఉండగల ఏవేని ఇంర ె లయిము రరకు ఏదేని చటబిద్ధమైన 

హకుక  లేదా బ్ధ్య ంను బట్ట,ి ధ్రావలత చేయబడిన ఆుతలు అనిన ంట్టనీ PFPL విడుద్ల 

చేుతంది. ఒకవేళ అట్టవంట్ట హకుక ను వినియోగంచుకోవలస్థ వచిచ న పక్షములో, 

మిగలియునన  ె లయిములు మరియు స్ంబంధిం ె లయిములు 

పరిష్క రించబడే/చెలిలంచబడే వరకూ PFPL ఏ పరిస్థలిల ప్క్తంద్ ధ్రావలత ఆుతలను 

నిలుపుకోవలస్థన అర హం ఉంద్య దాని గురించి పూరిత వివరాలతో స్హా ఋణప్గహీంకు 

నోటీు ఇవు బడులంది. 

 

 

 

 

 

 

11) హామీదారులు: 

 

ఒక వయ క్త త ఒక రుణనిక్త హామీదార్వగా ఉంటారని పరిగణించబడినపుు డు, PFPL అంనిక్త/ఆమెకు 

/ ారిక్త ఈ ప్క్తందిాట్టని తెలియజేం ప్క్తంద్ తెలియజేుతంది -  

1. ఒక హామీదార్వగా కర తవయ బ్ధ్య ం యొకక  ష్రలలను పేర్కక ంటూ లేఖ్/హామీ యొకక  

పప్ంము 

2. అండు/ఆమె/ార్వ ఎవరికైత్య హామీదార్వగా ఉనాన రో ఆ కస్మిర్వ/ రుణ ప్గహీం రుణ 

వయ వహారము నడుపుకోవడంలో వైఫలయ ము గురించి PFPL హామీదార్వకు తెలియజేసూత  

ఉంట్టంది.  

 

12) క్సమీరుతో సమాచార వినిమయము: 

 

కస్మిర్వల ఈ ప్క్తంది మారాగ లలో దేని దాు రా అయినా PFPL ని అందుబ్ట్ట చేుకోగలిగ 

ఉండాలి: 

1. ాఖా కారాయ లయాలకు విచేచ యుట (PFPL యొకక  ప్బోచర్/ వెబ సైట్/ఏదేని 

కరపప్ంములో కనబరచినట్టలగా); మరియు, లేదా 

2. టెలిఫోన్స, ఫాయ క్్  మరియు ఇమెయిల్ప ఐడి (PFPL యొకక  ప్బోచర్/ వెబ సైట్/ఏదేని 

కరపప్ంములో కనబరచినట్టలగా). 

 

13) ఫిరా్య దులు: 

 

కస్మిర్ స్ంంృపిత కోస్ం చటమిు యొకక  చప్టము, సీు కరించబడిన రలసీలు మరియు 

పద్ధలల లోపున PFPL రట్టపడులంది. 
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కస్మిర్వకు ఏదైనా వి జాప్త పన ఉనన  విష్యములో, అండు / ఆమె /  ార్వ, 

అంనిక్త/ఆమెకు/ారిక్త ఖాా ఉనన  చోట గల వయ వహార సిానము బ్ధ్యయ లను 

స్ంప్పదించవచుచ  మరియు బ్ధ్యయ ల వద్ ేఉనన  ‘ ఫిరాయ దుల రిజిస్రి్వ’ లో ంమ ఫిరాయ దును 

రిజిస్రి్ చేయవచుచ . కస్మిర్ విజాప్త పనలకు స్ంబంధించి PFPL వద్ ే నమోదు మరియు 

పరి కా ర ప్పప్క్తయ అమలులో ఉంది. ఈ ప్పప్క్తయలో ప్పధానంగా ఫిరాయ దుల సీు కార రూపము 

మరియు పరి కా రము మరియు పరి కా రానిక్త తీుకునే స్మయము ఉంటాయి. 

 

ఫిరాయ దును రిజిస్రి్ చేస్థన మీద్ట, భ్విష్య త్ సూచిక రరకు కస్మిర్వ ఫిరాయ దు నంబర్వ 

మరియు త్యదీని తీుకోాలి.  

 

కస్మిర్వ, విజప్త పి త యొకక  పరి కా రము రరకు స్ంబంధిం సిానమునకు కూడా 

ప్ాయవచుచ /స్మాచార వినిమయము చేుకోవచుచ .  

 

ఒకవేళ స్మాధానము గనక అస్ంంృపితగా ఉంటే, లేదా స్మాధానమే అంద్కోత్య, కస్మిర లకు 

తెలియజేయబడి ఉనన  ఎస్క లేష్న్స మాయ ప్ట్టక్్  ఉపయోగంచి ఫిరాయ దు ై అధికార్వలకు 

వెళులంది, ందాు రా కస్మిర్ విజాప్త పన వేగవంంంగా పరి కా రం అవులంది.  

 

కంపెనీ, ాను యా రర లాాదేవీలు నడిపే అనిన  ాఖ్లు/ చోటల వద్ ేమరియు ంన వెబ సైట్ 

లో ఈ ప్క్తంది అంాలను వెలలడించింది: 

 

a. విజాప్త పన పరి కా ర అధికారి యొకక  పేర్వ మరియు స్ంప్పదింపు వివరాలు 

(టెలిఫోన్స/మొబైల్ప నంబర్వల మరియు ఇమెయిల్ప చిర్వనామా కూడా), కంపెనీై 

ఫిరాయ దుల యొకక  పరి కా రము రరకు ప్పజలు అండిని చేర్వకోవచుచ . 

b. ఒకవేళ ఒక నెల రోజుల వయ వధి లోపున ఫిరాయ దు/ విాద్ము గనక పరి కా రం కాని 

పక్షములో, కస్మిర్వ ముంబై లోని డి.ఎన్స.బి.ఎస్క, ప్రంతీయ కారాయ లయము ఇన్స-ఛా ర్ ీ

అధికారిక్త అప్పు లు చేయవచుచ . 

c. PNOs/NOs/GROs యొకక  పేర్వ మరియు స్ంప్పదింపు వివరాలు (టెలిఫోన్స/మొబైల్ప 

నంబర్వల మరియు ఇమెయిల్ప చిర్వనామా కూడా), మరియు అంబుడ్్  మన్స యొకక  పేర్వ 

మరియు స్ంప్పదింపు వివరాలు, అండిని కస్మిర్వ చేర్వకోవచుచ . 

 

14) ఏకాింతము మరియు గోరా త 

 

1. కస్మిర ల యొకక  వయ క్త తగం స్మాచారము అంా ప్రైవేట్ట మరియు గోపయ మైనదిగా 

భావించబడేలా PFPL చూుకుంట్టంది [కస్మిర్వల ఇక ముందు కస్మిర్వలగా 

ఉండకోయినపు ట్టకీ], మరియు ఈ ప్క్తంది సూప్ాలు మరియు రలసీలచే 

నిర్దశేించబడులంది. కస్మిర లచే ఇవు బడియునాన  లేదా ఇంరప్ా ఉనాన , కస్మిర ల 

ఖాాలకు స్ంబంధించిన స్మాచారమును ఈ ప్క్తంది ప్పత్యయ క మినహాయింపు గల 
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స్ంద్రాభ లలో ంపు , ఇంర కంపెనీలు లేదా ప్ూపులోని ఇంర ప్పతిపలతలతో స్హా, ఏ 

ఒకక రికీ PFPL  వెలలడి చేయబోదు:  

 ఒకవేళ భారతీయ రిజర్వు బ్య ంకు యొకక  మార గద్రశ కాలు లేదా ఏదేని చటబిద్ధమైన 

ఆవశ్య కం లేదా వరి తంచు చటమిు మేరకు స్మాచారమును ఇాు లి్  ఉంటే; 

 స్మాచారమును ప్పజలకు వెలలడించడం పటల ఒక విదుయ క తధ్రమ ము ఉనన టలయిత్య; 

 ఒకవేళ కంపెనీ యొకక  ాస్తవిక  ఆస్కుతలను బట్ట ి అట్ట ి స్మాచారమును 

ఇవు వలస్థన ఆవశ్య కం ఉండి, (ఉదాహరణకు, మోస్మును నిారించుటకు) ఐత్య, 

కస్మిర్ లేదా కస్మిర్ ఖాాల గురించిన (కస్మిర్ పేర్వ మరియు చిర్వనామాతో 

స్హా) స్మాచారము ఏ ఒకక రికీ కూడా ప్ూపు లోని ఇంర కంపెనీలతో స్హా, 

మారెక ట్టంగ్ ఆవశ్య కంల రరకు ఇవు డానిక్త ఒక కారణముగా దానిని 

ఉపయోగంచకూడద్ంటే; 

 ఒకవేళ కస్మిర్వ స్మాచారమును వెలలడించమని అడిగత్య, లేదా కస్మిర్ 

అనుమతితో;  

 ఒకవేళ కస్మిర ల గురించి తెలిస్థన స్మాచార సూచిక ఇవు మని PFPL ని 

అడిగనటలయిత్య, దానిని ఇవు డానిక్త ముందు ార్వ అంని/ఆమె/ారి యొకక  

అనుమతిని తీుకుంటార్వ. 

2. కస్మిర్వ గురించి కంపెనీ కలిగయునన  వయ క్త తగం రికారీ్వలను అందుబ్ట్ట 

చేుకోవడానిక్త ప్పుతంమునన  చటబిద్ధమైన చప్టము ప్క్తంద్ అంనిక్త/ఆమెకు ఉనన  

హకుక ల గురించి కస్మిర్వకు తెలియజేయబడులంది. 

3. కస్మిర్ ప్పత్యయ క్తంచి నిరిషే్ంిగా PFPL కు అధికారము ఇచిచ  ఉంటే ంపు , కస్మిర్ యొకక  

వయ క్త తగం స్మాచారము మారెక ట్టంగ్ ఆవశ్య కంల రరకు PFPL తో స్హా మరెవు రి చేంనూ 

ఉపయోగంచుకోబడదు. 

4. కస్మిర్ యొకక  రుణిం మరియు ఇంర స్మాచారమును పరపతి స్మాచార కంపెనీలు 

లేదా ఏదైనా ఇంర స్ంస్ ి లేదా భారతీయ రిజర్వు  బ్య ంకు మారగద్రశ కాల మేరకు 

చటబిద్ధమైన అధికార్వలతో పంచుకోవడానిక్త PFPL  అర హం పంది ఉంట్టంది. 

 

15) సాధారణ విషయాలు: 

 

 పారదరశ క ప్రవర తన నియమావళి యొకక  ప్పధానసూూ రి త దెబబ  తినకుండా/ యా గం 

చేయకుండా ఇందులో ైన కనబరచిన నియమాలను స్వరించుటకు/మార్వచ టకు/ 

ఆధ్యనీకరించుటకు మరియు స్మయానుగుణంగా మార్వు చేర్వు లు అందించడానిక్త PFPL క్త హకుక  

ఉంట్టంది. కస్మిర్వ యొకక  ప్పయోజనము మరియు స్మాచారము రరకు అట్ట ి

మార్వు /స్వరణలను ాఖ్లు/కార్కు ర్దట్ కారాయ లయము యొకక  నోటీు బోరీ్వలలో 

ప్పద్రిశ ంచవచుచ . 


