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ಕೊಂಪನಿರ್ ಎಲರಿ ಸಿಬಬೊಂದಿ, ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ್ ಪಾತಿನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ್ ೊಂದಿಗ್್ ವ್ಯವ್ಹರಿಸತವರಗ ಸೊಂಹಿತ್ರ್ನತು 
ಕಟತುನಿಟ್ರುಗಿ ಅನತಸರಿಸಬ್ೇಕತ. 
  
1. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್: 
  
1.1 ಸೊಂಹಿತ್ರ್ ಉದ್ದೇಶ 

  
ಬಜರಜ್ ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಫ್ೈನರನ್್ ಲಿಮಿಟ್್ಡ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಕರರ್ಪಶರ್ೇಟ್ ಅಭ್ರಯಸಗಳನತು ಮತೊಂದ್ತವ್ರಿಸಿ ವರಯಪರರದ್ಲಿ ಿ
ಪರರದ್ಶಶಕತ್ರ್ನತು ತ್ೊಂದ್ತ, ಅದ್ರ ಮ ಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ರಾಸವ್ನತು ಬ್ಳ್ಸತವ್ ಉದ್ದೇಶವ್ನತು ಹ್ ೊಂದಿದ್.  ಅದ್ಕ್ೆ 
ಅನತಗತಣವರಗಿ, ಈ ಕ್ಳಗಿನವ್ುಗಳನತು ಸರಧಿಸತವ್ ಉದ್ದೇಶದ್ ೊಂದಿಗ್್ ನರಯಯೇಚಿತ್ ಅಭ್ರಯಸಗಳ ಸೊಂಹಿತ್ರ್ನತು 
ಅಳವ್ಡಿಸಿಕ್ ಳಳಲರಗಿದ್: 

i) ಗ್ರಾಹಕರ್ ೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವ್ಹರರಕ್ೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮರನದ್ೊಂಡಗಳನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸತವ್ ಮ ಲಕ ಉತ್ುಮ ಮತ್ತು 
ನರಯಯೇಚಿತ್ ಅಭ್ರಯಸಗಳನತು ಉತ್ುೇಜಿಸತವ್ುದ್ತ; ii) ಪರರದ್ಶಶಕತ್ ಹ್ಚಿಿಸತವ್ುದ್ತ. ಇದ್ರಿೊಂದ್ ಗ್ರಾಹಕರತ, 
ಆತ್/ಆಕ್ ಏನ್ೊಂದ್ತ ಉತ್ುಮವರಗಿ ಅರ್ೈಶಸಿಕ್ ಳಳಬಹತದ್ತ 
 

ii) ನಮಮ ಕೊಂಪನಿಯೊಂದ್ ಒದ್ಗಿಸತವ್ ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಸಮೊಂಜಸವರಗಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹತದ್ತ; 
 

iii) ಸಪಧ್ಶರ್ ಮ ಲಕ ಉನುತ್ ಕರರ್ರಶಚರಣ್ ಮರನದ್ೊಂಡಗಳನತು ಸರಧಿಸಲತ ಮರರತಕಟ್್ು ಶಕಿುಗಳನತು 
ರ್ಪಾೇತರ್ಹಿಸತವ್ುದ್ತ; ಮತ್ತು  
 

iv) ಗ್ರಾಹಕರತ ಮತ್ತು ಕೊಂಪನಿರ್ ನಡತವ್ ನರಯಯೇಚಿತ್ ಮತ್ತು ಆತಿೀರ್ ಸೊಂಬೊಂಧವ್ನತು ಉತ್ುೇಜಿಸತವ್ ಮ ಲಕ 
ಗ್ರಾಹಕರಲಿಿ ಕೊಂಪನಿ ಬಗ್್ ೆವಿಶ್ರಾಸ ಬ್ಳ್ಸತವ್ುದ್ತ. 

1.2 ಸೊಂಹಿತ್ರ್ ಅನಾರ್ 
  

ಪಾಸತುತ್ ಒದ್ಗಿಸತತಿುರತವ್ ಅಥವರ ಇನತು ಮತೊಂದ್ ಪರಿಚಯಸಬಹತದರದ್ ಎಲರಿ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳ ಮೇಲ್ 
ಇದ್ರ ಎಲರಿ ಭ್ರಗಗಳೂ ಅನಾರ್ವರಗತತ್ುವ್. ಇದ್ತ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಸ ನ ಎಲರಿ ಉದ್ ಯೇಗಿಗಳಿಗ್್ ಅನಾರ್ವರಗತತ್ುದ್ 

  
2. ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ನಮಮ ಬದ್ಧತ್ಗಳು: 
  

2.1 ಈ ಭರವ್ಸ್ ನಿೇಡತವ್ುದ್ರ್ ೊಂದಿಗ್್ ಗ್ರಾಹಕರ ಜ್ ತ್ಗಿನ ಎಲರಿ ವ್ಯವ್ಹರರಗಳಲಿಿ ನರಯಯೇಚಿತ್ವರಗಿ 
ನಡ್ದ್ತಕ್ ಳುಳವ್ುದ್ತ: 

  
ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ಪರಾಡಕ್ು  ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳ ವಿಷ್ರ್ದ್ಲಿ ಿಹರಗ್್ಯೇ ತ್ನು ಸಿಬಬೊಂದಿ ಅನತಸರಿಸತವ್ ಕರರ್ಶವಿಧರನ 
ಮತ್ತು ಆಚರಣ್ಗಳಲಿ ಿ ಈ ಸೊಂಹಿತ್ರ್ಲಿಿರತವ್ ಬದ್ಧತ್ ಮತ್ತು ಮರನದ್ೊಂಡಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸತತ್ುದ್. ನಮಮ ಎಲರ ಿ
ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳು ಸೊಂಬೊಂಧಪಟು ಕರನ ನತ ಮತ್ತು ನಿಬೊಂಧನ್ಗಳನತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಲಿಸತತ್ುವ್; ಮತ್ತು 



                                                                                                                            Bajaj Housing Finance Limited 

Page 4 of 19 
 

ಗ್ರಾಹಕರ ಜ್ ತ್ಗಿನ ವ್ಯವ್ಹರರಗಳು ಸಮಗಾತ್ ಮತ್ತು ಪರರದ್ಶಶಕತ್ರ್ೊಂತ್ಹ ನ್ೈತಿಕ ತ್ತ್ಾಗಳ ಮೇಲ್ 
ಆಧರಿತ್ವರಗಿವ್. 

  
2.1.1 ಗ್ರಾಹಕರ್ ೊಂದಿಗ್್ ವ್ಯವ್ಹರಿಸತವರಗ, ಲ್ ೇನ್ ಒಪಪೊಂದ್ದ್ ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳಲಿಿ ಒದ್ಗಿಸಲರದ್ 

ಉದ್ದೇಶಗಳನತು ಹ್ ರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸರಲಗ್ರರರ ಬ್ೇರ್ ವ್ಯವ್ಹರರಗಳಲಿಿ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಹಸುಕ್್ೇಪ ಮರಡತವ್ುದಿಲಿ. 
  
2.2 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ನಮಮ ಹಣಕರಸಿನ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಅಥಶಮರಡಿಕ್ ಳಳಲತ ಸಹರರ್ ಮರಡತವ್ ನಿಟುನಲಿಿ : 

  
i) ಜರಹಿೇರರತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಚರರ ಸರಹಿತ್ಯದ್ ವಿಷ್ರ್ಗಳು ಸರಧಯವರದ್ ಮಟುಗ್್ ಸಪಷ್ು ಮತ್ತು 

ದ್ ೇಷ್ರಹಿತ್ವರಗಿರತತ್ುವ್. 
  
ii) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಒೊಂದ್ತ ಅಥವರ ಅದ್ಕಿೆೊಂತ್ ಹ್ಚಿಿನ ಭ್ರಷ್ಗಳಲಿಿ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳಿಗ್್ 

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವ್ರಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸಲರಗತತ್ುದ್: ಹಿೊಂದಿ, ಇೊಂಗಿಷಿ್ ಅಥವರ ಸ ಕು 
ಸಥಳಿೇರ್/ಪರಾದ್ೇಶಿಕ ಭ್ರಷ್.  ಸೊಂಪೂಣಶ ಪರರದ್ಶಶಕತ್ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಲತ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ 
ಅನಾರ್ವರಗಬಹತದರದ್ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳ ಸಾರ ಪ, ಅವ್ುಗಳಿಗ್್  ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು 
ಷ್ರತ್ತುಗಳು, ವರರ್ಷಶಕ ಬಡಿಿ ದ್ರಗಳು/ ಸ್ೇವರ ಶತಲೆಗಳು, ಲ್ ೇನ್ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳ ಸ್ೇವ್ಗ್್ ಪರವ್ತಿಸಬ್ೇಕರದ್ 
ಇಎೊಂಐ, ಪರಾಡಕ್ು  ಪಡ್ರ್ಲತ ಕೊಂಪನಿಗ್್ ಸಲಿಸಿಬ್ೇಕರದ್ ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ ಗಳು ಇತರಯದಿಗಳ ಬಗ್್ ೆಸಪಷ್ು ಮರಹಿತಿ 
ಒದ್ಗಿಸಬ್ೇಕತ. 

  
iii) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಅವ್ರತ ಪಡ್ರ್ತವ್ ಪಾಯೇಜನಗಳು, ಅವ್ುಗಳನತು ಪಡ್ರ್ತವ್ ವಿಧರನ, ಅವ್ುಗಳ ಹಣಕರಸತ 

ಪರಿಣರಮಗಳು ಮತ್ತು ತ್ನು ಸೊಂದ್ೇಹಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸಲತ ರ್ರರನತು ಸೊಂಪಕಿಶಸಬ್ೇಕತ ಎೊಂಬತದ್ರ ಬಗ್್ ೆ
ಸೊಂಪೂಣಶವರಗಿ ತಿಳಿಸಲರಗತತ್ುದ್. 

  
iv) ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸಹರರ್ವರಣಿರ್ನತು ಒದ್ಗಿಸತವ್ುದ್ರಿೊಂದ್, ಈ ವಿಷ್ರ್ದ್ಲಿಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಸರಿರ್ರದ್ ಮರಗಶದ್ಶಶನ 

ದ್ ರಕತತ್ುದ್.  ಮೇಲಿನವ್ುಗಳಲಿದ್, ಗ್ರಾಹಕರ ದ್ತಮರಮನಗಳನತು ಬಗ್್ಹರಿಸತವ್ ಹ್ ಣ್ರ್ನತು ಹ್ ತಿುರತವ್ 
ನಿಯೇಜಿತ್ ಅಧಿಕರರಿ(ಗಳ) ಹ್ಸರತ ಮತ್ತು ಸೊಂಪಕಶದ್ ವಿವ್ರಗಳನತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ನಿೇಡಲರಗತತ್ುದ್. 

  
2.3 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ನಮಮ ಪರಾಡಕ್ು  ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಬಳಸಲತ ಸಹರರ್ ಮರಡತವ್ುದ್ತ: 

  
i) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಕರಲಕರಲಕ್ೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಕ್ೆ ಸರಿರ್ರಗಿ ಅಪ್ೇಿಟ್ ಗಳನತು ನಿೇಡಲತ, ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ್ ೊಂದಿಗ್್ 
ಸಮರಲ್ ೇಚನ್ ಸಭ್್ ನಡ್ಸತತ್ುದ್ ಅಥವರ ವ್ಬ ಸ್ೈಟ್ ನಲಿಿ, ಸರಿರ್ರದ್ ವಿಧರನದ್ ಮ ಲಕ ಮಸ್ೇಜ್ 
ಮರಡತವ್ುದ್ರ್ ೊಂದಿಗ್್  ಆ ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಪಾದ್ಶಿಶಸತತ್ುದ್ ಅಥವರ ಮತದಿಾತ್ ಪತ್ಾಗಳ ರ ಪದ್ಲಿಿ ಅೊಂಚ್ ಮ ಲಕ 
ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ವಿಷ್ರ್ ಮತಟುಸತತ್ುದ್. 

  
ii) ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಈ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳ ಬಗ್್ ೆಮರಹಿತಿರ್ನತು ಪಾಸರರ ಮರಡತತ್ುದ್ - ಬಡಿ ಿದ್ರಗಳು, ಶತಲೆಗಳು 

 
iii) ಮತ್ತು ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳು ಮತೊಂತರದ್ವ್ು. 
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iv) ಬಡಿಿ/ಶತಲೆದ್ಲಿಿನ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ರ್ನತು ಅನಾರ್ವರಗತವ್ ಮೊದ್ಲತ ಸರಿರ್ರದ್ ಮತೊಂಚಿತ್ ಸ ಚನ್ಯೊಂದಿಗ್್ 
ತಿಳಿಸಲರಗತತ್ುದ್.  ಬಡಿಿ ದ್ರ ಅಥವರ ಸ್ೇವರ ಶತಲೆಗಳ ಪರಿಷ್ೆರಣ್ರ್ತ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ರಿೇತಿರ್ಲಿಿ ಮರತ್ಾ 
ಅನಾರ್ವರಗತತ್ುದ್. 

  
2.4 ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಹೊಂತ್ದ್ಲಿ ಿ ತ್ಪರಪದ್ ಮರಗಶದ್ಲಿ ಿ ಹ್ ೇಗಬಲಿ ವಿಷ್ರ್ಗಳನತು ತ್ಾರಿತ್ವರಗಿ ಮತ್ತು ಸಹರನ ಭ ತಿಯೊಂದ್ 

ಬಗ್್ಹರಿಸಲತ,: 
 
i) ಕೊಂಪನಿ ಕಡ್ಯೊಂದ್ ಏನರದ್ರ  ತ್ಪುಪ ನಡ್ದಿದ್ದಲಿ,ಿ ಅದ್ರ ಪರಿಣರಮವ್ನತು ತ್ಗಿಸೆಲತ ತ್ಾರಿತ್ ಮತ್ತು ಸ ಕು ಕಾಮ  

ಕ್ೈಗ್್ ಳುಳವ್ುದ್ತ ಕೊಂಪನಿ. 
 

ii) ಗ್ರಾಹಕರ ದ್ ರತಗಳನತು ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ನಿವ್ಶಹಿಸಲರಗತತ್ುದ್. 
  
iii) ಕೊಂಪನಿರ್ಲಿಿ ಅಸಿುತ್ಾದ್ಲಿಿರತವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕರರ್ಶವಿಧರನಗಳ ಬಗ್್ ೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ತಿಳಿಸತವ್ುದ್ತ. ಇದ್ನತು 

ಅನತಸರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರತ, ಕೊಂಪನಿರ್ ಅಧಿಕರರಿಗಳೂ್ೊಂದಿಗ್್ ಮರತ್ನರಡಿ ಆರೊಂಭಿಕ ಹೊಂತ್ದ್ಲಿ ಿತ್ಮಮ ದ್ ರತಗಳನತು 
ಬಗ್್ಹರಿಸಿಕ್ ಳಳಲತ ಆಗದಿದ್ದರ್, ಕೊಂಪನಿರ್ ಉನುತ್ ಅಧಿಕರರಿಗಳನತು ಸೊಂಪಕಿಶಸಬಹತದ್ತ. 

 
iv) ರ್ರವ್ುದ್ೇ ತರೊಂತಿಾಕ ವ್ೈಫಲಯದಿೊಂದರಗಿ ಉೊಂಟ್ರಗಬಹತದರದ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯರ್ನತು ಎದ್ತರಿಸಲತ ಸ ಕು 

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಗಳನತು ಮರಡಲರಗತತ್ುದ್. 
  
2.5 ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲರಿ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಖರಸಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ೌಪಯವ್ೊಂದ್ತ ಪರಿಗಣಿಸಲರಗತತ್ುದ್ 

  
ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಬದ್ಧವರಗಿದ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲರಿ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಖರಸಗಿ ಮತ್ತು ಹ್ಚತಿ ಗ್ೌಪಯ 
ವಿಷ್ರ್ವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ುದ್, ಆದ್ರ , ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವರಕಯ 5 ಕ್ೆ ಒಳಪಟುರತತ್ುದ್. 

  
2.6 ನಮಮ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸೊಂಹಿತ್ರ್ನತು ಪಾಚರರ ಮರಡಲತ: 

  
i) ಸೊಂಹಿತ್ ಬಗ್್ ೆನಮಮ ಅಸಿುತ್ಾದ್ಲಿರಿತವ್ ಮತ್ತು ಹ್ ಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ತಿಳಿಸಲರಗತತ್ುದ್ 

  
ii) ಕೌೊಂಟರಿನಲಿಿ ಅಥವರ ಇಮೇಲ್ಸ ಅಥವರ ಅೊಂಚ್ರ್ ಮ ಲಕ ಮನವಿ ಬೊಂದ್ರ್ ಈ ಸೊಂಹಿತ್ ದ್ ರ್ರ್ತವ್ೊಂತ್ 

ಮರಡಲರಗತತ್ುದ್; 
  
iii) ಕೊಂಪನಿರ್ ಪಾತಿ ಶ್ರಖ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಪನಿರ್ ವ್ಬ ಸ್ೈಟ್ ನಲಿಿ ಕ ಡ ಈ ಸೊಂಹಿತ್ ದ್ ರ್ರ್ತವ್ೊಂತ್ ಮರಡಲರಗತತ್ುದ್; 

ಮತ್ತು 
  

iv) ಸೊಂಹಿತ್ ಬಗ್್ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಒದ್ಗಿಸಲತ ಮತ್ತು ಸೊಂಹಿತ್ರ್ನತು ಪರಲಿಸಲತ, ಕೊಂಪನಿರ್ 
ಸಿಬಬೊಂದಿಗ್್ ಚ್ನರುಗಿ ತ್ರಬ್ೇತಿ ನಿೇಡಲರಗಿದ್ ಎೊಂಬತದ್ನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಬ್ೇಕತ. 
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 2.7 ತರರತ್ಮಯ ರಹಿತ್ ನಿೇತಿರ್ನತು ಅಳವ್ಡಿಸಿಕ್ ಳುಳವ್ುದ್ತ ಮತ್ತು ಅನತಸರಿಸತವ್ುದ್ತ 
  

ಕೊಂಪನಿರ್ತ ವ್ರ್ಸತ್, ವ್ಣಶ, ಜರತಿ, ಲಿೊಂಗ, ವ್ೈವರಹಿಕ ಸಿಥತಿಗತಿ, ಧಮಶ ಅಥವರ ಅೊಂಗವಿಕಲತ್ರ್ ಆಧರರದ್ ಮೇಲ್ 
ರ್ರರಿಗ  ತರರತ್ಮಯ ಮರಡಬರರದ್ತ 

  
2.8 ಹಿರಿರ್ ನರಗರಿಕರತ ಮತ್ತು ಅೊಂಗವಿಕಲರಿಗ್್ ವಿಶ್್ೇಷ್ ಪರಾಶಸ್ತು 
  

ಕೊಂಪನಿಯೊಂದಿಗ್್  ವ್ಯವ್ಹರರದ್ಲಿಿ ತ್ ಡಗಿರತವ್ ಹಿರಿರ್ ನರಗರಿಕರತ, ಅೊಂಗವಿಕಲರತ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ 
ಸತಲಭ ಮತ್ತು ಅನತಕ ಲಕರ ಸ್ೇವ್ ಒದ್ಗಿಸಲತ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ವಿಶ್್ೇಷ್ ಪಾರ್ತ್ುಗಳನತು ಮರಡತತ್ುದ್. 

  
3. ಪಾಕಟಣ್ ಮತ್ತು ಪರರದ್ಶಶಕತ್ 
  
ಗ್ರಾಹಕರ್ ೊಂದಿಗಿನ ಮರತ್ತಕತ್ರ್ಲಿಿ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸೊಂಪೂಣಶ ಮತಕುತ್ ಮತ್ತು ಪರರದ್ಶಶಕತ್ರ್ನತು ನೊಂಬತತ್ುದ್. ಬಡಿ ಿ
ದ್ರಗಳು, ಸರಮರನಯ ಫೇಸ್ತ ಹರಗ  ಶತಲೆಗಳಷ್ುೇ ಅಲಿದ್ ಕೊಂಪನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡತವಿನ ಇತ್ರ ಟ್ರಾನರ್ಕ್ಷನ್ ಗಳ 
ಮೇಲ್ ಪಾಭ್ರವ್ ಬಿೇರಬಹತದರದ್ ಎಲರಿ ಮರಹಿತಿರ್ನ ು ಎಲರಿ ಸರಧಯವರದ್ ವಿಧರನಗಳ ಮ ಲಕ ಕೊಂಪನಿರ್ತ 
ಒದ್ಗಿಸತತ್ುದ್: 

  
i) ಶ್ರಖ್ಗಳಲಿ ಿನ್ ೇಟಸ್ತ ಹರಕತವ್ುದ್ತ; 

 
ii) ದ್ ರವರಣಿ ಅಥವರ ಸಹರರ್ವರಣಿಗಳ ಮ ಲಕ; 

  
iii) ಕೊಂಪನಿರ್ ವ್ಬ ಸ್ೈಟ್ ಮ ಲಕ; 

  
iv) ನಿಯೇಜಿತ್ ಸಿಬಬೊಂದಿ / ಸಹರರ್ ಕ್ೇೊಂದ್ಾದ್ ಮ ಲಕ; 

  
v) ಸ್ೇವರ ಮರಗಶದ್ಶಿಶ/ ಟ್ರಯರಿಫ್ ವ್ೇಳರಪಟು; ಮತ್ತು 

  
vi) ಸರಧಯವರದ್ಷ್ತು ಎಲರಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ವಿವ್ರಗಳನತು ಪರಾಡಕಿುನ ನಿಗದಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್  ಫರರ್ ಶನಲಿ ಿಸ್ೇರಿಸಲರಗತತ್ುದ್. 

  
3.2 ಗ್ರಾಹಕರರಗಿ ಬರಬಹತದರದ್ವ್ರ ವಿಷ್ರ್ದ್ಲಿಿ ಕೊಂಪನಿರ್ತ: 

  
i) ಗ್ರಾಹಕರತ ಆಸಕಿು ಹ್ ೊಂದಿರಬಹತದರದ್ ಸ್ೇವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಮತಖ ಫೇಚರ ಗಳ ಬಗ್್ ೆಸಪಷ್ು 

ಮರಹಿತಿಒದ್ಗಿಸಬ್ೇಕತ ; 
 
ii) ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ್್ ಸರಿಹ್ ೊಂದ್ತವ್ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಆಯೆ ಮರಡಲತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಸಹರರ್ 

ಮರಡಬ್ೇಕತ; 
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iii) ಕೊಂಪನಿರ್ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ನಿೇಡತವ್ ವಿವಿಧ ವಿಧರನಗಳ ಬಗ್್ ೆ[ಉದರಹರಣ್ಗ್್, ಇೊಂಟನ್ಶಟ್ ನಲಿ,ಿ 

ಫೇನಿನಲಿಿ, ಶ್ರಖ್ಗಳಲಿ,ಿ ಇತರಯದಿ] ಗ್ರಾಹಕರಲಿಿ ಅರಿವ್ು ಮ ಡಿಸತವ್ುದ್ತ ಹರಗ  ಈ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು 
ಸ್ೇವ್ಗಳ ಬಗ್್ ೆಹ್ಚಿಿನ ಮರಹಿತಿ ಪಡ್ರ್ತವ್ ಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧರನಗಳ ಬಗ್್ ೆಅವ್ರಿಗ್್ ತಿಳಿಸತವ್ುದ್ತ. 

  
iv) ಕರನ ನತ, ನಿರ್ೊಂತ್ಾಕ ಮತ್ತು ಆೊಂತ್ರಿಕ ಪರಲಿಸಿ ಅವ್ಶಯಕತ್ಗಳನತು ಪರಲಿಸತವ್ಲಿಿ, ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಗತರತತ್ತ ಮತ್ತು 

ವಿಳರಸವ್ನತು ಸರಬಿೇತ್ತಪಡಿಸಲತ ಆತ್/ಆಕ್ಯೊಂದ್ ಅಗತ್ಯವಿರತವ್ ಮರಹಿತಿ ಮತ್ತು ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್್ ೆ
ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 

  
3.3 ಗ್ರಾಹಕರರಗಿರತವ್ವ್ರಿಗ್್, ಕೊಂಪನಿರ್ತ: 
 

i) ಅನಾರ್ವರಗತವ್ ಬಡಿಿ ದ್ರಗಳು / ಫೇಸತಗಳು ಮತ್ತು ಶತಲೆಗಳು ಸ್ೇರಿದ್ೊಂತ್ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳ ಪಾಮತಖ ಫೇಚರ ಗಳ 
ಕತರಿತ್ತ ಕೊಂಪನಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಬಹತದರದ್, ರಚಿಸಬಹತದರದ್ ಅಥವರ ಪಡ್ರ್ಬಹತದರದ್ ಹ್ ಸ ಮತ್ತು ಅಪ್ಿೇಟ್ 
ಆದ್ ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಒದ್ಗಿಸಬ್ೇಕತ; 

  
ii) ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕತೆ ಮತ್ತು ಜವರಬರದರಿಗಳ ಬಗ್್ ೆ ಹ್ಚತಿವ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಿೇಟ್ ಮರಡಿದ್ ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಒದ್ಗಿಸಬ್ೇಕತ. 

ಮತ್ತು  
  
iii) 'ಕರ್ ಮರಡಬ್ೇಡಿ' ಸ್ೇವ್ರ್ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹ್ಸರತ ಸಾರ್ೊಂಚರಲಿತ್ವರಗಿ ನ್ ೇೊಂದರಯಸಲಪಡತತ್ುದ್ ಮತ್ತು 

ಗ್ರಾಹಕರತ ಈ ಮರಹಿತಿ / ಸ್ೇವ್ರ್ನತು ಪಡ್ರ್ಲತ, ಕೊಂಪನಿಗ್್ ಬರವ್ಣಿಗ್್ರ್ ಮ ಲಕ ತ್ಮಮ ಒಪ್ಲಪಗ್್ರ್ನತು 
ಕ್ ಡತವ್ವ್ರ್ಗ್್, ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಹ್ ಸ ಪರಾಡಕ್ು / ಸ್ೇವ್ರ್ ಬಗ್್ ೆಟ್್ಲಿಫೇನ್ ಕರ್ / ಎಸ್ತಎೊಂಎಸ್ತ / ಇಮೇಲ್ಸ ಗಳ 
ಮ ಲಕ ಮರಹಿತಿ / ವಿವ್ರಣ್ ನಿೇಡತವ್ೊಂತಿಲಿ. 

  
 
 
 
 
 
3.4 ಬಡಿ ಿದ್ರಗಳು 

  
ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಇವ್ುಗಳ ಬಗ್್ ೆಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಅಗತ್ಯ ಮರಹಿತಿ ಒದ್ಗಿಸಬ್ೇಕತ: 
 
i) ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಲ್ ೇನ್ ಅಕೌೊಂಟ್ ಗಳಿಗ್್ ಅನಾರ್ವರಗತವ್ ವರರ್ಷಶಕ ದ್ರದ್ಲಿ ಿಲ್ಕೆ ಹರಕಲರದ್ ಬಡಿ ಿದ್ರಗಳು: 
 
ii) ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಅಕೌೊಂಟಗ್್ ಬಡಿರಿ್ನತು ಹ್ೇಗ್್ ಹರಕಲರಗಿದ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರತ ಪರವ್ತಿಸಬ್ೇಕರದ್ ಬಡಿ ಿಮತ್ತು EMI 

ಲ್ಕರೆಚರರಕ್ೆ ಬಳಸಲರದ್ ವಿಧರನ. 
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3.5 ಬಡಿ ಿದ್ರಗಳಲಿಿ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ 
  

ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ಪರಾಡಕ್ು ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ ದ್ರಗಳಲಿ ಿ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ ತ್ರತವ್ ಬಗ್್ ೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಮತೊಂಚಿತ್ವರಗಿಯೇ 
ತಿಳಿಸತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಬಡಿಿ ದ್ರಗಳಲಿಿ ಮರಡಲರದ್ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳು ಸೊಂಭ್ರವ್ಯವರಗಿ ಅನಾರ್ವರಗತತ್ುವ್. ಈ ನಿಟುನಲಿ ಿ
ಸ ಕುವರದ್ ಷ್ರತ್ತುಗಳನತು ಲ್ ೇನ್ ಒಪಪೊಂದ್ದ್ಲಿಿ ಅಳವ್ಡಿಸಲರಗಿದ್. 

3.6  ಶತಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಜ್ ಶಗಳು 
  

i) ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ಎಲರಿ ಶ್ರಖ್ಗಳಲಿಿ, ಟ್ರಯರಿಫ್ ಶ್್ಡ ಯಲ್ಸ ಬಗ್್ ೆನ್ ೇಟೇಸ್ತ ಪಾದ್ಶಿಶಸಬ್ೇಕತ. ಗ್ರಾಹಕರತ ಇದ್ನತು 
ಉಚಿತ್ವರಗಿ ನ್ ೇಡಲತ ಅವ್ಕರಶ ಕ್ ಡಬ್ೇಕತ.  ಕೊಂಪನಿಯೊಂದ್ ಉಚಿತ್ವರಗಿ ನಿೇಡಲರಗತವ್ ಸ್ೇವ್ಗಳ ಪಟುರ್ನತು 
ಕ ಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಒದ್ಗಿಸಲರಗತತ್ುದ್. 

  
ii) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ನಿೇಡತವ್ ಟ್ರಯರಿಫ್ ಶ್್ಡ ಯಲ್ಸ ನಲಿ ಿ ಗ್ರಾಹಕರತ ಆಯೆ ಮರಡಿದ್ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳಿಗ್್ 

ಅನಾರ್ವರಗತವ್ ಎಲರಿ ಶತಲೆಗಳ ಬಗ್್ ೆವಿವ್ರವರಗಿ ತಿಳಿಸಲರಗತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ತರವ್ು ಆಯೆ ಮರಡಿದ್ ಪರಾಡಕ್ು  
ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಪಡ್ರ್ಲತ ಆ ಶತಲೆಗಳನತು ಪರವ್ತಿಸತವ್ುದ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಜವರಬರದರಿರ್ರಗಿರತತ್ುದ್. 

  
iii) ಗ್ರಾಹಕರತ ಆಯೆ ಮರಡಿದ್ ಪರಾಡಕ್ು / ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ನಿರ್ೊಂತಿಾಸತವ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಬಗ್್ ೆ

ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದರ್/ ಉಲಿೊಂಘಿಸಿದ್ರ್ ಅವ್ರಿಗ್್ ವಿಧಿಸಲರಗತವ್ ದ್ೊಂಡಗಳ ಬಗ್್ ೆ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಅವ್ರಿಗ್್ 
ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಒದ್ಗಿಸಲರಗತತ್ುದ್. 

 
iv) ಕೊಂಪನಿರ್ತ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಸರಲಗ್ರರರಿಗ್್, ಸಹ-ಬರಧಯತ್(ಗಳು) ಇದ್ತದ ಅಥವರ ಇಲಿದ್ ವ್ಯವ್ಹರರವ್ನತು 

ಹ್ ರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಮೊಂಜ ರರದ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಫಿೇಟೊಂಗ್ ದ್ರದ್ ಟರ್ಶ ಲ್ ೇನ್ ಮೇಲ್ 
ಸಾತ್ತುಮರತಸರಾಧಿೇನ ಶತಲೆಗಳು / ಪೂವ್ಶ-ಪರವ್ತಿ ದ್ೊಂಡವ್ನತು ವಿಧಿಸತವ್ುದಿಲ.ಿ 

  
 
3.7  ಶತಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರಗಳಲಿಿ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳು 
  

ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಇವ್ುಗಳಲಿಿ ರ್ರವ್ುದರದ್ರ  ಶತಲೆವ್ನತು ಹ್ಚಿಿಸಲತ ಅಥವರ ಹ್ ಸ ಶತಲೆವ್ನತು ಪರಿಚಯಸಲತ 
ನಿಧಶರಿಸಿದ್ರ್, ಪರಿಷ್ೃತ್ ಶತಲೆಗಳು/ಹ್ ಸ ಶತಲೆಗಳನತು ವಿಧಿಸತವ್ / ಅನಾರ್ ಮರಡತವ್ ಒೊಂದ್ತ ತಿೊಂಗಳ ಮೊದ್ಲತ 
ಅದ್ನತು ತಿಳಿಸಲರಗತತ್ುದ್. 

  
3.8 ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳು 
  

i) ಮೊದ್ಲ ಬರರಿಗ್್ ಪರಾಡಕ್ು / ಸ್ೇವ್ ಪಡ್ರ್ತತಿುರತವ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್, ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಆತ್/ಆಕ್ ಬರ್ಸತತಿುರತವ್ 
ಪರಾಡಕ್ು/ಸ್ೇವ್ಗಳಿಗ್್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಬಗ್್ ೆ ಸ ಕುವರಗಿ ಸಲಹ್ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ. ಮತ್ತು 
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ii) ಕೊಂಪನಿರ್ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ನಿರ್ೊಂತಿಾಸತವ್ ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳು 
ನರಯಯೇಚಿತ್ವರಗಿರಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಅದ್ರಲಿಿ ಸೊಂಬೊಂಧಪಟು ಹಕತೆಗಳನ ು (ನರಮಿನ್ೇಶನ್ ಹಕತೆಗಳನತು 
ಒಳಗ್್ ೊಂಡೊಂತ್) ನಿಗದಿಪಡಿಸಬ್ೇಕತ.  ಈ ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳಲಿಿ ಹ್ ಣ್ಗ್ರರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜವರಬರದರಿಗಳನತು 
ಸಪಷ್ುವರಗಿ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಈ ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳನತು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸತಲಭವರದ್ ಭ್ರಷ್ರ್ಲಿಿ ತ್ರ್ರರಿಸಲತ 
ಮತ್ತು ಪಾಸತುತ್ಪಡಿಸಲತ ಪಾರ್ತಿುಸಬ್ೇಕತ. 

  
3.9 ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳಲಿಿ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳು 
  
ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳಲಿಿ ಆಗತವ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ರ್ನತು ಈ ರ್ರವ್ುದರದ್ರ  ವಿಧರನದ್ ಮ ಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ 
ತಿಳಿಸಲರಗತವ್ುದ್ತ:-  
 
i) ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಮರಹಿತಿ 
ii) ಪಾತಿ ಶ್ರಖ್ರ್ಲಿಿ ನ್ ೇಟೇಸ್ತ ಬ್ ೇಡ್ಶ. 
  
iii) ಇಮೇಲ್ಸ ಮತ್ತು ವ್ಬ ಸ್ೈಟ್ ಸ್ೇರಿದ್ೊಂತ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ೇಜ್ ಮರಡತವ್ ಮ ಲಕ. ಅಗತ್ಯವಿದರದಗ,  ದಿನಪತಿಾಕ್  
 
iv) ಮತೊಂದಿನ ಅವ್ಧಿಯೊಂದ್ ಜರರಿಗ್್ ಬರತವ್ೊಂತ್ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳನತು ಮರಡಲರಗತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಅೊಂತ್ಹ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳ 

ಸ ಚನ್ರ್ನತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಮತೊಂಚಿತ್ವರಗಿ ನಿೇಡಲರಗತತ್ುದ್. 
  
v) ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳಲಿನಿ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ರ್ ಬಗ್್ ೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಮತೊಂಚಿತ್ವರಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಲತ 

ಸರಧಯವರಗದಿದ್ದರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಮತೊಂಗಡ ಸ ಚನ್ ನಿೇಡದ್ೇ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ ಮರಡಲರಗಿದ್ದರ್, ಅೊಂತ್ಹ 
ಬದ್ಲರವ್ಣ್ರ್ ಬಗ್್ ೆ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗ್್ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳಲಿಿನ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳಿೊಂದ್ 
ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಅನರನತಕ ಲ ಆಗಿದ್ದರ್, ಅೊಂತ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರತ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗ್್ ಮತ್ತು ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಸ ಚನ್ 
ನಿೇಡದ್ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಅಕೌೊಂಟನತು ಮತಚಿಬಹತದ್ತ ಅಥವರ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಹ್ಚತಿವ್ರಿ ಶತಲೆ ಅಥವರ ಬಡಿ ಿ
ಪರವ್ತಿಸದ್ಯೇ ಅದ್ನತು ಬದ್ಲರಯಸಬಹತದ್ತ. 

  
4. ಜರಹಿೇರರತ್ತ, ಮರಕ್ಶಟೊಂಗ್ ಮತ್ತು ಮರರರಟ 

  
4.1 ಕೊಂಪನಿ: 

  
i) ಕೊಂಪನಿಯೊಂದ್ ಬಿಡತಗಡ್ ಮರಡಲರದ್ ಎಲರಿ ಜರಹಿೇರರತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾಚರರದ್ ವ್ಸತುಗಳು ಸಪಷ್ುವರಗಿವ್, ಅವ್ುಗಳಲಿ ಿ

ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಅಸಪಷ್ುತ್/ತ್ಪುಪಗಳಿಲಿ ಎೊಂಬತದ್ನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಲತ ಪಾರ್ತಿುಸಬ್ೇಕತ. 
 

ii) ನಮಮ ಕೊಂಪನಿರ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಸ್ೇವ್ ಅಥವರ ಪರಾಡಕಿುನತ್ು ಗಮನ ಹರಿಸತವ್, ಮರಧಯಮ ಮತ್ತು/ಅಥವರ ಪಾಚರರ 
ಸರಹಿತ್ಯದ್ಲಿಿ ಬಿಡತಗಡ್ ಮರಡಲರದ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಜರಹಿೇರರತ್ತ ಮತ್ತು ಅದ್ತ ಬಡಿಿ ದ್ರಕ್ೆ ಉಲ್ಿೇಖವ್ನತು 
ಒಳಗ್್ ೊಂಡಿದ್ದರ್, ಅೊಂತ್ಹ ಪರಾಡಕ್ು ಅಥವರ ಸ್ೇವ್ಗ್್ ಅನಾರ್ವರಗತವ್ ಇತ್ರ ಶತಲೆ ಮತ್ತು ದ್ರಗಳನತು ಕ ಡ 
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ಸ ಚಿಸತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಸೊಂಪೂಣಶ ವಿವ್ರಗಳಿಗ್ರಗಿ ಕ್ ೇರಿಕ್ ಬೊಂದ್ರ್ 
ದ್ ರ್ರ್ತವ್ೊಂತ್ ಮರಡಲರಗತತ್ುದ್. 

 
iii) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಬ್ೊಂಬಲ ಒದ್ಗಿಸಲತ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಥಡ್ಶ ಪರಟಶ ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಬಳಸಿದರಗ, ಅೊಂತ್ಹ ಥಡ್ಶ ಪರಟಶರ್ತ 

ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಮರಹಿತಿಗ್್ (ಅೊಂತ್ಹ ಥಡ್ಶ ಪರಟಶಗಳಿಗ್್ ರ್ರವ್ುದರದ್ರ  ಮರಹಿತಿ ಲಭಯವಿದ್ದರ್) ಕೊಂಪನಿರ್ತ 
ಗ್ೌಪಯತ್ ಮತ್ತು ಭದ್ಾತ್ ಒದ್ಗಿಸತತಿುದ್ ಎೊಂದ್ತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಸತತ್ುೇವ್. 

  
iv) ಕರಲಕರಲಕ್ೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಅವ್ರತ ಪಡ್ದ್ ಪರಾಡಕಿುನ ವಿವಿಧ ಫೇಚರ ಗಳ ಬಗ್್ ೆಮರಹಿತಿ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ.  ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು 

/ ಸ್ೇವ್ಗಳಿಗ್್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಇತ್ರ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳು ಅಥವರ ಪಾಚರರದ್ ಆಫರ ಗಳ ಬಗ್್ ೆಮರಹಿತಿ ನಿೇಡಲತ 
ಗ್ರಾಹಕರತ ಮೇಲ್ಸ ಮ ಲಕ ಅಥವರ ವ್ಬ ಸ್ೈಟ್ ನಲಿಿ ಅಥವರ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ೇವರ ಸೊಂಖ್ಯರ್ಲಿ ಿನ್ ೇೊಂದ್ಣಿ ಮರಡತವ್ 
ಮ ಲಕ ಆತ್/ಆಕ್ ಒಪ್ಲಪಗ್್ ನಿೇಡಿದ್ದರ್ ಮರತ್ಾ, ಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ಅೊಂತ್ಹ ಮರಹಿತಿ / ಸ್ೇವ್ರ್ನತು 
ಒದ್ಗಿಸಲರಗತತ್ುದ್.ಮತ್ತು  

 
v) ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ಪರಾಡಕ್ು  / ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಮರರರಟ ಮರಡಲತ ಬಳಸಿಕ್ ಳಳಬಹತದರದ್ ಡ್ೈರ್ಕ್ು ಸ್ಲಿೊಿಂಗ್ 

ಏಜ್ನಿ್ಗಳ (DSA) ಸ್ೇವ್ಗ್್ ನಿೇತಿಸೊಂಹಿತ್ರ್ನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್. ಅವ್ರತ ಪರಾಡಕ್ು ಗಳನತು ವ್ೈರ್ಕಿುಕವರಗಿ ಅಥವರ 
ಫೇನ್ ಮ ಲಕ ಮರರರಟ ಮರಡಲತ ಗ್ರಾಹಕರನತು ಸೊಂಪಕಿಶಸತವರಗ, ಬ್ೇರ್ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಜ್ ತ್ಗ್್ ತ್ಮಮನತು ತರವ್ು 
ಗತರತತಿಸಿಕ್ ಳುಳವ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್. 

  
ಕೊಂಪನಿರ್ ಪಾತಿನಿಧಿ / ಅಥವರ ಡಿಎಸ್ತಎ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಅನತಚಿತ್ ವ್ತ್ಶನ್ ತ್ ೇರಿದ್ ಬಗ್್ ೆಅಥವರ ಈ ಸೊಂಹಿತ್ 
ಉಲೊಿಂಘಿಸಿರತವ್ ಬಗ್್ ೆಗ್ರಾಹಕರಿೊಂದ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ದ್ ರತ ಬೊಂದ್ರ್, ದ್ ರಿನ ಬಗ್್ಹರಿಕ್ಗ್್ ತ್ನಿಖ್ ನಡ್ಸಲತ ಮತ್ತು 
ಸ ಕುವ್ನಿಸಿದ್ರ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಆದ್ ನಷ್ು ಭರಿಸಲತ ಸ ಕು ಕಾಮಗಳನತು ಕ್ೈಗ್್ ಳಳಲರಗತವ್ುದ್ತ.. 

  
5. ಗ್ೌಪಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ೌಪಯ ದರಖಲ್ 
  

5.1 ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲರಿ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಖರಸಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ೌಪಯವರಗಿ ಇಡಲರಗತವ್ುದ್ತ [ಅವ್ರತ ಈಗ ನಮಮ 
ಗ್ರಾಹಕರಲಿದಿದ್ದರ ], ಮತ್ತು ಆ ಮರಹಿತಿರ್ತ ಈ ಎಲರಿ ತ್ತ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿೇತಿಗಳಿಗ್್ ಒಳಪಟುರತತ್ುದ್.  ಈ ಎಲರಿ 
ಸೊಂದ್ಭಶಗಳನತು ಹ್ ರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರ್ೇ ನಿೇಡಿದ್ ಅಥವರ ಬ್ೇರ್ರ್ವ್ರತ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಕೌೊಂಟ್ ಗಳಿಗ್್ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ಮರಹಿತಿ ಅಥವರ ಡ್ೇಟ್ರವ್ನತು ಕೊಂಪನಿರ್ತ, ಅದ್ರ ಗತೊಂಪ್ಲನಲಿಿನ ಇತ್ರ ಘಟಕಗಳನತು ಒಳಗ್್ ೊಂಡೊಂತ್ 
ರ್ರರಿಗ  ಬಹಿರೊಂಗಪಡಿಸತವ್ುದಿಲಿ: 

  
i) ಕರನ ನತ ಪಾಕರರ ಅಥವರ ನಿರ್ೊಂತ್ಾಕ/ರ ನಿದ್ೇಶಶನದ್ ಮೇರ್ಗ್್ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡಬ್ೇಕರದ್ರ್  

 
ii) ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಬಹಿರೊಂಗಪಡಿಸಬ್ೇಕರದ್ ಸರವ್ಶಜನಿಕ ಬದ್ಧತ್ ಇದ್ದರ್   

 
iii) ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ಹಿತರಸಕಿುಗಳಿಗ್್ ಅನತಗತಣವರಗಿ (ಉದರಹರಣ್ಗ್್, ವ್ೊಂಚನ್ ತ್ಡ್ಗಟುಲತ) ಮರಹಿತಿ ಒದ್ಗಿಸತವ್ 

ಅಗತ್ಯ ಎದ್ತರರಗಬಹತದ್ತ. ಆದ್ರ್ ತ್ನು ಗತೊಂಪ್ಲನ ಬ್ೇರ್ ಕೊಂಪನಿಗಳೂ ಸ್ೇರಿದ್ೊಂತ್ ಬ್ೇರ್ ರ್ರರಿಗ  ಸಹ 
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ಮರಕ್ಶಟೊಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವರ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಕೌೊಂಟ್ ಗಳ ಮರಹಿತಿರ್ನತು [ಗ್ರಾಹಕರ ಹ್ಸರತ 
ಮತ್ತು ವಿಳರಸವ್ನ ು ಒಳಗ್್ ೊಂಡೊಂತ್] ಒದ್ಗಿಸಬರರದ್ತ. 
 

iv) ಗ್ರಾಹಕರತ ಮರಹಿತಿ ಬಹಿರೊಂಗಪಡಿಸತವ್ೊಂತ್ ಕೊಂಪನಿರ್ನತು ಕ್ೇಳಿಕ್ ೊಂಡರ್ ಅಥವರ ಗ್ರಾಹಕರ 
ಅನತಮತಿಯೊಂದಿಗ್್ 
 

v) ಕೊಂಪನಿರ್ತ ರ್ರರರದ್ರ  ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್್ ೆ ಉಲ್ಿೇಖ ನಿೇಡಲತ ಕ್ೇಳಿದ್ರ್, ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಲಿಖಿತ್ 
ಅನತಮತಿಯೊಂದಿಗ್್. 

 
vi) ಕೊಂಪನಿರ್ ಬಳಿಯರತವ್ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ದರಖಲ್ಗಳನತು ಅಕ್್ಸ್ತ ಮರಡಲತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಈಗಿರತವ್ 

ಕರನ ನತ ಚೌಕಟುನ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ರ್ರವರಯವ್ ಹಕತೆಗಳಿವ್ ಎೊಂಬತದ್ನತು ಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 
  

vii) ಗ್ರಾಹಕರ ನಿದಿಶಷ್ು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ್ ಅನತಮತಿರ್ ಹ್ ರತರಗಿ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಮರಹಿತಿರ್ನತು 
ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಮರಕ್ಶಟೊಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಬಳಸತವ್ೊಂತಿಲಿ. 

  
 
 

 
5.2 ಕ್ಾಡಿಟ್ ರ್ಫರ್ನ್್ ಏಜ್ನಿ್ಗಳು 
  

i) ಗ್ರಾಹಕರತ ಅಕೌೊಂಟನತು ತ್ರ್ದರಗ/ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಪರಾಡಕ್ು ಅಥವರ ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಪಡ್ದ್ತಕ್ ೊಂಡರಗ, ಕೊಂಪನಿರ್ತ 
ಆತ್ನ/ಆಕ್ರ್ ಅಕೌೊಂಟ್ ವಿವ್ರಗಳನತು ಕ್ಾಡಿಟ್ ರ್ಫರ್ನ್್ ಏಜ್ನಿ್ಗಳಿಗ್್ ಮತ್ತು ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಅವ್ರ್ ೊಂದಿಗ್್ ನಡ್ಸತವ್ 
ಪರಿಶಿೇಲನ್ಗ್ರಗಿ ವ್ಗ್ರಶಯಸಬಹತದ್ತ ಎೊಂದ್ತ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 

  
ii) ಗ್ರಾಹಕರತ ಕೊಂಪನಿಗ್್ ನಿೇಡಬ್ೇಕರದ್ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಸರಲಗಳ ಬಗ್್ ೆಕೊಂಪನಿರ್ತ ಕ್ಾಡಿಟ್ ರ್ಫರ್ನ್್ ಏಜ್ನಿ್ಗಳಿಗ್್ ಮರಹಿತಿ 

ನಿೇಡಬಹತದ್ತ, ಒೊಂದ್ತ ವ್ೇಳ :್ 
  

• ಗ್ರಾಹಕರತ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಪರವ್ತಿಗಳಲಿಿ ಹಿೊಂದ್ ಬಿದ್ದರ್; 
  
• ಪರವ್ತಿಸಬ್ೇಕರದ್ ಮೊತ್ುವ್ು ವಿವರದ್ದ್ಲಿಿಲಿ; ಮತ್ತು 
  
• ಕೊಂಪನಿರ್ ಔಪಚರರಿಕ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗ್್ ಅನತಗತಣವರಗಿ ಆತ್ನ/ಆಕ್ರ್ ಸರಲ ಮರತಪರವ್ತಿಸಲತ ಗ್ರಾಹಕರತ 
ನಿೇಡಿರತವ್ ಪಾಸರುವ್ನ್ಗಳು ಕೊಂಪನಿಗ್್ ತ್ೃಪ್ಲು ತ್ೊಂದಿಲ ಿ

  
iii) ಈ ಸೊಂದ್ಭಶಗಳಲಿ,ಿ ಗ್ರಾಹಕರತ ಕೊಂಪನಿಗ್್ ತಿೇರಿಸಬ್ೇಕರದ್ ಸರಲದ್ ಬಗ್್ಗಿನ ಮರಹಿತಿರ್ನತು, ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಕ್ಾಡಿಟ್ 

ರ್ಫರ್ನ್್ ಏಜ್ನಿ್ಗಳಿಗ್್ ನಿೇಡಲತ ಯೇಜಿಸತತಿುದ್ ಎೊಂದ್ತ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಲಿಖಿತ್ವರಗಿ ತಿಳಿಸತತ್ುದ್.  ಅದ್ೇ 
ಸಮರ್ದ್ಲಿಿ, ಕ್ಾಡಿಟ್ ರ್ಫರ್ನ್್ ಏಜ್ನಿ್ಗಳ ಪರತ್ಾವ್ೇನತ ಹರಗ  ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಅವ್ರಿಗ್್ ಒದ್ಗಿಸತವ್ ಮರಹಿತಿಯೊಂದ್, 



                                                                                                                            Bajaj Housing Finance Limited 

Page 12 of 19 
 

ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ಾಡಿಟ್ ಪಡ್ರ್ತವ್ ಸರಮಥಯಶದ್ ಮೇಲ್ ಆಗಬಹತದರದ್ ಪರಿಣರಮದ್ ಬಗ್್ ೆ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ 
ವಿವ್ರಿಸತತ್ುದ್. 

  
iv) ಹರಗ್್ ಮರಡಲತ ಗ್ರಾಹಕರತ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಒಪ್ಲಪಗ್್ ನಿೇಡಿದ್ದರ್, ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಕೌೊಂಟ್ ಬಗ್್ ೆ ಇತ್ರ 

ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಕ್ಾಡಿಟ್ ರ್ಫರ್ನ್್ ಏಜ್ನಿ್ಗಳಿಗ್್ ನಿೇಡಬಹತದ್ತ.  ಗ್ರಾಹಕರತ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಟುರ್, ಕ್ಾಡಿಟ್ ರ್ಫರ್ನ್್ 
ಏಜ್ನಿ್ಗಳಿಗ್್ ನಿೇಡಲರದ್ ಮರಹಿತಿರ್ ಪಾತಿರ್ನತು ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಒದ್ಗಿಸತತ್ುದ್. 

  
6. ಬರಕಿ ಸೊಂಗಾಹ 
  

6.1 ಲ್ ೇನ್ ಗಳನತು ನಿೇಡಿದರಗ, ಮರತಪರವ್ತಿ ಪಾಕಿಾಯರ್ನತು ಅೊಂದ್ರ್ ಮರತಪರವ್ತಿರ್ ಮೊತ್ು, ಕರಲರವ್ಧಿ 
ಮತೊಂತರದ್ವ್ನತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ವಿವ್ರಿಸಲರಗತತ್ುದ್.  ಒೊಂದ್ತ ವ್ೇಳ  ್ ಗ್ರಾಹಕರತ ನಿಗದಿತ್ ಮರತಪರವ್ತಿ ವ್ೇಳರಪಟು 
ಅನತಸರಿಸಲತ ವಿಫಲವರದ್ರ್, ಸಥಳಿೇರ್ ಜರರಿರ್ಲಿಿರತವ್ ಕರನ ನಿಗ್್ ತ್ಕೆೊಂತ್ ಬರಕಿ ಹಿೊಂಪಡ್ತ್ಕ್ೆ ಸ ಕು ಕಾಮ 
ಕ್ೈಗ್್ ಳಳಲರಗತವ್ುದ್ತ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗ್್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಅನವ್ಶಯಕ ತ್ ೊಂದ್ರ್ ನಿೇಡಲರಗತವ್ುದಿಲಿ.  ಈ ಪಾಕಿಾಯರ್ 
ಭ್ರಗವರಗಿ, ಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ನ್ ೇಟಸ್ತ ಕಳುಹಿಸತವ್ ಮ ಲಕ ಅಥವರ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಭ್್ೇಟರ್ ಮ ಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ 
ಮರತಪರವ್ತಿರ್ನತು ನ್ನಪ್ಲಸಲರಗತತ್ುದ್ ಮತ್ತು/ಅಥವರ ರ್ರವ್ುದರದ್ರ  ಸ್ಕ ಯರಿಟ ಇದ್ದಲಿ,ಿ ಅದ್ನತು 
ಮರತಸರಾಧಿೇನ ಮರಡಲರಗತತ್ುದ್. 

 
6.2 ನಮಮ ಕಲ್ಕ್ಷನ್ ಪರಲಿಸಿರ್ತ ಸೌಮಯತ್, ನರಯರ್ರ್ತತ್ ಉಪಚರರ ಮತ್ತು ಮನವೊಲಿಕ್ರ್ನತು ಆಧರಿಸಿದ್.  

ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ರಾಸ ಗಳಿಕ್ ಮತ್ತು ದಿೇರ್ಘಶವ್ಧಿ ಸೊಂಬೊಂಧಗಳಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ್ ಇಟುದ್.  ಬರಕಿ 
ಸೊಂಗಾಹಣ್/ಸ್ಕ ಯರಿಟ ಮರತಸರಾಧಿೇನಕರೆಗಿ ಬರತವ್ ಕೊಂಪನಿ ಸಿಬಬೊಂದಿ ಅಥವರ ಕೊಂಪನಿರ್ನತು ಅಧಿಕೃತ್ವರಗಿ 
ಪಾತಿನಿಧಿಸತವ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ವ್ಯಕಿು ಆತ್ನ ಬಗ್್/ೆ ಆಕ್ರ್ ಬಗ್್ ೆಗತರತತ್ತ ಬಹಿರೊಂಗಪಡಿಸಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಕೊಂಪನಿ ನಿೇಡಿದ್ 
ಪರಾಧಿಕರರ ಪತ್ಾವ್ನತು ಪಾದ್ಶಿಶಸಬ್ೇಕತ.  ಮನವಿ ಮೇರ್ಗ್್ ಅತ್/ಆಕ್ರ್, ಕೊಂಪನಿಯೊಂದ್ ಅಥವರ ಕೊಂಪನಿರ್ 
ಅಧಿಕರರದ್ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಪಡ್ದ್ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಗತರತತಿನ ಕರಡಶನತು ಪಾದ್ಶಿಶಸಬ್ೇಕತ.  ಬರಕಿಗಳಿಗ್್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ಎಲರ ಿ
ಮರಹಿತಿರ್ನ ು ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಒದ್ಗಿಸಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಬರಕಿ ಪರವ್ತಿಗ್್ ಸಮಪಶಕವರದ್ ನ್ ೇಟಸ್ತ 
ನಿೇಡಲತ ಪಾರ್ತಿುಸಬ್ೇಕತ. 

  
6.3 ನಮಮ ಎಲರಿ ಸಿಬಬೊಂದಿ ಹರಗ  ಕಲ್ಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು/ಅಥವರ ಸ್ಕ ಯರಿಟ ಮರತಸರಾಧಿೇನದ್ಲಿ ಿ ಕೊಂಪನಿರ್ನತು 

ಪಾತಿನಿಧಿಸಲತ ಅಧಿಕರರ ಹ್ ೊಂದಿರತವ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ವ್ಯಕಿು, ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಸೊಂಹಿತ್ಗಳನತು ಕಟತುನಿಟ್ರುಗಿ 
ಅನತಸರಿಸಬ್ೇಕತ: 

 
i) ಗ್ರಾಹಕರನತು ಸರಮರನಯವರಗಿ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಆಯೆರ್ ಸಥಳದ್ಲಿಿ, ರ್ರವ್ುದ್ೇ ನಿದಿಶಷ್ು ಸಥಳ ಇಲಿದಿದರದಗ 

ಆತ್ನ/ಆಕ್ರ್ ನಿವರಸದ್ಲಿ ಿ ಮತ್ತು ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಮನ್ರ್ಲಿ ಿ ಲಭಯವಿಲಿದಿದ್ದರ್ ಬಿಸಿನ್ಸ್ತ / ಉದ್ ಯೇಗದ್ 
ಸಥಳದ್ಲಿಿ ಸೊಂಪಕಿಶಸಲರಗತತ್ುದ್. 
ಕೊಂಪನಿರ್ನತು ಪಾತಿನಿಧಿಸತವ್ ಗತರತತ್ತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕರರವ್ನತು ಮೊದ್ಲ ಸೊಂದ್ಭಶದ್ಲಿ ಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ 
ತಿಳಿಸಲರಗತವ್ುದ್ತ. 
 

ii) ಗ್ರಾಹಕರ ಗ್ೌಪಯತ್ರ್ನತು ಗ್ೌರವಿಸಬ್ೇಕತ. 
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iii) ಗ್ರಾಹಕರ್ ೊಂದಿಗ್್ ಸೌಜನಯದಿೊಂದ್ ಮರತ್ತಕತ್ ನಡ್ಸಬ್ೇಕತ.  ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಸಮರ್ದ್ಲಿ ಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ 

ನ್ ೇವರಗದ್ೊಂತ್/ಅನತಚಿತ್ ವ್ತ್ಶನ್ರ್ ಅನತಭವ್ವರಗದ್ೊಂತ್, ಮರತ್ತಕತ್ ನಡ್ಸತವರಗ ಭ್ರಷ್ರ್ 
ಬಳಕ್ರ್ಲಿಿ ಹ್ಚಿಿನ ಕರಳಜಿ ವ್ಹಿಸಲರಗತವ್ುದ್ತ..  ಮಹಿಳ್ರ್ರ್ ೊಂದಿಗ್್ ಮರತ್ತಕತ್ ನಡ್ಸತವರಗ, 
ಭ್ರರತಿೇರ್ ಸೊಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಸೊಂಪಾದರರ್ಕ್ೆ ತ್ಕೆೊಂತ್ ಸರಿರ್ರದ್ ಗ್ೌರವ್ ನಿೇಡಲರಗತವ್ುದ್ತ. 

 
iv) ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವ್ಹರರ ಅಥವರ ಉದ್ ಯೇಗದ್ ವಿಶ್್ೇಷ್ ಸೊಂದ್ಭಶಗಳನತು ಹ್ ರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕೊಂಪನಿರ್ 

ಪಾತಿನಿಧಿಗಳು ಸರಮರನಯವರಗಿ 0800 ರಿೊಂದ್ 1900 ಗೊಂಟ್್ ನಡತವ್ ಗ್ರಾಹಕರನತು ಸೊಂಪಕಿಶಸತತರುರ್. 
 

v) ನಿದಿಶಷ್ು ಸಮರ್ದ್ಲಿ ಿಅಥವರ ನಿದಿಶಷ್ು ಸಥಳದ್ಲಿ ಿಕರ್ಗಳನತು ನಿೇಡಬರರದ್ತ ಎೊಂಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ ೇರಿಕ್ರ್ನತು 
ಸರಧಯವರದ್ಷ್ತು ಮಟುಗ್್ ಗ್ೌರವಿಸಬ್ೇಕತ. 

 
vi) ಸೊಂಭ್ರಷ್ಣ್ರ್ ಸಮರ್, ಕರ್ಗಳ ಸೊಂಖ್ಯ ಹರಗ  ಮರತರಡಿದ್ ವಿಷ್ರ್ಗಳನತು ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ 

ಮರಡಲರಗತತ್ುದ್.  
 

vii) ಬರಕಿಗಳಿಗ್್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ವಿವರದ್ ಅಥವರ ತ್ಕರರರತಗಳನತು ಪರಸಪರ ಒಪ್ಲಪತ್ವರದ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಬದ್ಧ 
ರಿೇತಿರ್ಲಿಿ ಬಗ್್ಹರಿಸಲತ ಎಲರಿ ರಿೇತಿರ್ ಸಹರರ್ ನಿೇಡಲರಗತತ್ುದ್. 

 
viii) ಬರಕಿ ಸೊಂಗಾಹಕರೆಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಥಳಕ್ೆ ಭ್್ೇಟ ನಿೇಡತವರಗ, ಸಭಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ೌರವ್ದಿೊಂದ್ 

ನಡ್ದ್ತಕ್ ಳಳಲರಗತವ್ುದ್ತ: ಮತ್ತು  
  

ix) ಕತಟತೊಂಬದ್ಲಿಿ ಸರವ್ು ಅಥವರ ಅೊಂತ್ಹ ಇತ್ರ ನ್ ೇವಿನ ಸೊಂದ್ಭಶಗಳ ಬಗ್್ ೆ ಕೊಂಪನಿಗ್್ ಗ್್ ತರುದ್ರ್, 
ಕರನ ನತ ಅನತಸರಣ್ರ್ನತು ಪೂರ್ೈಸತವ್ ಅಗತ್ಯವ್ನತು ಹ್ ರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಬರಕಿ ಸೊಂಗಾಹಕರೆಗಿ ಫೇನ್ 
ಕರ್ಗಳು ಅಥವರ ಮನ್ಗ್್ ಭ್್ೇಟ ನಿೇಡತವ್ುದ್ನತು ಮರಡತವ್ುದಿಲಿ. 

  
7. ದ್ ರತ ಮತ್ತು ಕತೊಂದ್ತಕ್ ರತ್ ಪರಿಹರಿಸಲತ ದ್ ರತಗಳು ಮತ್ತು ಕತೊಂದ್ತಕ್ ರತ್ಗಳ ಪರಿಹರರ ಕರರ್ಶವಿಧರನ 
  

7.1 ಆೊಂತ್ರಿಕ ಪಾಕಿಾಯಗಳು 
  

i) ಗ್ರಾಹಕರತ ದ್ ರತ ನಿೇಡಲತ ಬರ್ಸಿದ್ರ್, ಆತ್/ಆಕ್ ಸ ಕುವರಗಿ ನಿೇಡಿದ್ ಸಲಹ್ರ್ೊಂತ್ ಮರಡಬಹತದ್ತ: 
  

• ಆತ್/ಆಕ್ ದ್ ರತ ನಿೇಡಬಹತದ್ತ ಅೊಂದ್ರ್, ಫೇನ್, ಪತ್ಾ, ಇಮೇಲ್ಸ ಇತರಯದಿ. 
  
• ಎಲಿಿ ಮತ್ತು ರ್ರರಿಗ್್ ದ್ ರತ ಸಲಿಿಸಬಹತದ್ತ ಎೊಂಬ ದ್ ರತ ಸಲಿಿಸಬ್ೇಕರದ್ ಸಥಳದ್ ಮತ್ತು ದ್ ರತ 

ಸಿಾೇಕರಿಸತವ್ ಅಧಿಕರರಿರ್ ಆಫೇಸ್ತ ವಿಳರಸ, ಇಮೇಲ್ಸ ಐಡಿ, ಫೇನ್ ನೊಂಬರ ಇತರಯದಿ. 
  
• ಆತ್ನ/ಆಕ್ರ್ ದ್ ರಿಗ್್ ಸ ಕು ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲತ ಬ್ೇಕರಗತವ್ ಕರಲರವ್ಧಿ. 
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• ದ್ ರತದರರರತ ತ್ಮಗ್್ ಸಿಕೆ ಪಾತ್ತಯತ್ುರದಿೊಂದ್ ಅತ್ೃಪುರರಗಿದ್ದರ್, ಅವ್ರತ ತ್ಮಮ ದ್ ರತಗಳನತು 

ಪರಿಹರಿಸಲತ ಸೊಂಪಕಿಶಸಬಹತದರದ್ ಕೊಂಪನಿಯೊಂದ್ ನಿಯೇಜಿತ್ ಅಧಿಕರರಿ. 
  
• ಗ್ರಾಹಕರತ ಇನ ು ತ್ೃಪ್ಲು ಹ್ ೊಂದಿಲಿದಿದ್ದರ್, ಈ ವಿಷ್ರ್ದ್ಲಿಿ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ನ್ೇಮಿಸಿದ್/ರಚಿಸಿದ್ ಉನುತ್ 

ಮಟುದ್ ಪರಾಧಿಕರರ/ಸಮಿತಿಯೊಂದ್ ಈ ವಿಷ್ರ್ವ್ನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲರಗತವ್ುದ್ತ. 
  
• ನಮಮ ಸಿಬಬೊಂದಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಪಾಶ್್ುಗಳಿಗ್್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ೊಂತ್ ಸಹರರ್ ಮರಡತತರುರ್. 

  
• ದ್ ರತಗಳನತು ಸಮೊಂಜಸವರಗಿ ಮತ್ತು ಶಿೇಘಾವರಗಿ ನಿವ್ಶಹಿಸಲತ ಕೊಂಪನಿ ಅನತಸರಿಸತವ್ ಕರರ್ಶವಿಧರನದ್ 

ವಿವ್ರಗಳನತು  ಗ್ರಾಹಕರತ ಕೊಂಪನಿ ವ್ಬ ಸ್ೈಟ್ ನಲಿಿ ನ್ ೇಡಬಹತದ್ತ.  ಗ್ರಾಹಕರಿೊಂದ್ ಲಿಖಿತ್ ದ್ ರತ ಪಡ್ದ್ 
ಸೊಂದ್ಭಶದ್ಲಿಿ, ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಮ ರತ ಕ್ಲಸದ್ ದಿನಗಳ ಒಳಗ್್ ಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ಸಿಾೇಕೃತಿ ಪತ್ಾ ಕಳುಹಿಸಲತ 
ಪಾರ್ತಿುಸಬ್ೇಕತ.  ಸಿಾೇಕೃತಿ ಪತ್ಾದ್ಲಿ ಿ ಆ ಕತೊಂದ್ತಕ್ ರತ್ ನಿವ್ಶಹಿಸತವ್ ಅಧಿಕರರಿರ್ ಹ್ಸರತ ಮತ್ತು 
ಹತದ್ದರ್ನತು ನಮ ದಿಸಿರಬ್ೇಕತ.  ಕೊಂಪನಿರ್ ನಿಗದಿತ್ ದ್ ರವರಣಿ ಸಹರರ್ಕ್ೇೊಂದ್ಾ ಅಥವರ ಗ್ರಾಹಕ 
ಸ್ೇವರ ಸೊಂಖ್ಯಗ್್ ಕರ್ ಮರಡತವ್ ಮ ಲಕ ದ್ ರತ ದರಖಲಿಸಿದ್ದರ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ದ್ ರಿನ ಉಲ್ೇಿಖ ಸೊಂಖ್ಯ 
ಒದ್ಗಿಸಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಸಮೊಂಜಸವರದ್ ಅವ್ಧಿಯಳಗ್್ ದ್ ರಿನ ಪಾಗತಿರ್ನತು ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ವಿಷ್ರ್ವ್ನತು 
ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿದ್ ನೊಂತ್ರ 

 
• ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಅದ್ರ ಅೊಂತಿಮ ಪಾತಿಕಿಾಯರ್ನತು ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕತ ಅಥವರ ಪಾತಿಕಿಾಯಸಲತ 

ಹ್ಚಿಿನ ಸಮರ್ದ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರ್ ಅದ್ಕ್ೆ ವಿವ್ರಣ್ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ದ್ ರತ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ್ 30 ಕ್ಲಸದ್ 
ದಿನಗಳೂ್ಳಗ್ರಗಿ ಅದ್ನತು ಮರಡಲತ ಪಾರ್ತಿುಸಬ್ೇಕತ ಹರಗ  ಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ತ್ೃಪ್ಲುರ್ರಗದಿದ್ದರ್ 
ಆತ್ನ/ಆಕ್ರ್ ದ್ ರನತು ಮತೊಂದಿನ ಹೊಂತ್ಕ್ೆ ಕ್ ೊಂಡ್ ರ್ತಯವ್ುದ್ತ ಹ್ೇಗ್್ೊಂದ್ತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 

   
• ದ್ ರತದರರರತ ದ್ ರತ ನಿವ್ಶಹಣರ ಪಾಕಿಾಯರ್ನತು ಉಚಿತ್ವರಗಿ ಅಕ್್ಸ್ತ ಮರಡಬಹತದರದ್ 

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಯೊಂದ್ನತು ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸರಥಪ್ಲಸಿದ್.  ದ್ ರತ ಪರಿಹರರದ್ ಪಾಕಿಾಯ ಮತ್ತು ದ್ ರತಗಳ 
ತ್ೃಪ್ಲುದರರ್ಕ/ಸಮರ್ಬದ್ಧ ಪರಿಹರರಕರೆಗಿ ವಿವಿಧ ಹೊಂತ್ಗಳಲಿಿ ತ್ಗ್್ದ್ತಕ್ ಳಳಬ್ೇಕರದ್ ನಿಧರಶರಗಳು 
ಮತ್ತು ಸೊಂಬೊಂಧಪಟು ಅಧಿಕರರಗಳು ಅನತಸರಿಸಬ್ೇಕರದ್ ಎಸೆಲ್ೇಶನ್ ಮರಯಟಾಕ್್  ಬಗ್್ ೆಕೊಂಪನಿರ್ ದ್ ರತ 
ನಿವರರಣ್ ನಿರ್ಮದ್ಲಿ ಿ ಸಪಷ್ುವರಗಿ ವಿವ್ರಿಸಲರಗಿದ್.  ಎಸೆಲ್ೇಶನ್ ಮರಯಟಾಕ್್ ಅನತು ಈ  ಸೊಂಹಿತ್ಗ್್ 
ಸ್ೇರಿಸಲರಗಿದ್. 

  
• ತ್ನು ದ್ ರಿನ ದಿನರೊಂಕದಿೊಂದ್ ಸರಕಷ್ತು ಸಮರ್ (ಅೊಂದ್ರ್, ಮ ವ್ತ್ತು ಕ್ಲಸದ್ ದಿನಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಕರಲ) 

ಕರದ್ ನೊಂತ್ರ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ತ್ಮಮ ಕತೊಂದ್ತಕ್ ರತ್ರ್ನತು ತ್ೃಪ್ಲುಕರವರಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಲ ಿ ಎನಿಸಿದ್ರ್, 
ಆತ್/ಆಕ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹರರ್ವರಣಿರ್ ಮತಖಯಸಥರನತು ಅಥವರ ಕರರ್ರಶಚರಣ್ಗಳ ರರರ್ಷರೇರ್ 
ಮತಖಯಸಥರನತು ಮತ್ತು ಅಥವರ ನರಯಷ್ನಲ್ಸ ಹೌಸಿೊಂಗ್  ಬರಯೊಂಕನತು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವಿಳರಸದ್ಲಿ ಿ
ಸೊಂಪಕಿಶಸಬಹತದ್ತ: 
 

  ಇವ್ರಿಗ್್ 
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  ಜನರಲ್ಸ ಮರಯನ್ೇಜರ 
  ನರಯಷ್ನಲ್ಸ ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಬರಯೊಂಕ್ 
  ಮೇಲಿಾಚರರಣ್ ಇಲರಖ್ 
 (ದ್ ರತ ಪರಿಹರರ ಸ್ಲ್ಸ) 

4ನ್ೇ ಫಿೇರ, ಕ್ ೇರ 5A, ಇೊಂಡಿರ್ರ ಹರಯಬಿಟ್ರಯಟ್ ಸ್ೊಂಟರ 
ಲ್ ೇಧಿ ರ್ ೇಡ್, ನವ್ದ್ಹಲಿ-110003 

 
ಅಥವರ, ಗ್ರಾಹಕರತ https://grids.nhbonline.org   ಗ್್ ಭ್್ೇಟ ನಿೇಡಿ ಎನ್ಎಚ್ ಬಿರ್ ಆನ್ೈಿನ್ ಕತೊಂದ್ತಕ್ ರತ್ ದರಖಲರತಿ 
ವ್ಯವ್ಸ್ಥರ್ ಮ ಲಕ ದ್ ರತ ದರಖಲಿಸಬಹತದ್ತ. ಇದ್ನತು ‘ಗಿಾಡ್್’ (ಗಿಾವ್ನ್್ ರಿಜಿಸ್ರೇಶನ್ ಇನ್ ಫಮೇಶಶನ್ ಮತ್ತು ಡ್ೇಟ್ರಬ್ೇಸ್ತ 
ಸಿಸುರ್) ಎೊಂದ್  ಕರ್ರ್ಲರಗತತ್ುದ್ 
 
8. ಡ್ಪರಸಿಟ್ ಅಕೌೊಂಟ್ ಗಳು 
  
ಎಲಿಿರ್ವ್ರ್ಗ  ಕೊಂಪನಿ ತ್ನು ನ್ ೇೊಂದ್ಣಿ ಸಿಥತಿರ್ನತು 'ಡ್ಪರಸಿಟ್ ಸಿಾೇಕರಿಸದ್ ಕೊಂಪನಿ' ಎೊಂಬತದರಗಿ ಕರರ್ತದಕ್ ಳುಳತ್ುದ್ ೇ, 
ಅಲಿಿರ್ವ್ರ್ಗ್್ ಕೊಂಪನಿರ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಉದ್ ಯೇಗಿರ್  ಸರವ್ಶಜನಿಕರಿೊಂದ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ರಿೇತಿರ್ ಡ್ಪರಸಿಟ್ ಅನತು 
ಕ್ೇಳಬರರದ್ತ/ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸಬರರದ್ತ’. 

  
9. ಲ್ ೇನ್ ಗಳು 
  

9.1 ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಹಣಕರಸತ ಸರಲ ನಿೇಡತವ್ ಮೊದ್ಲತ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಸರಲದ್ ಅಹಶತ್ ಮತ್ತು ಮರತಪರವ್ತಿ 
ಸರಮಥಯಶವ್ನತು ಸರಿರ್ರಗಿ ಮೌಲಯಮರಪನ ಮರಡಬ್ೇಕತ. 

  
i) ಲ್ ೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ವಿತ್ರಣ್ರ್ ಸಮರ್ 

  
ಎಲರಿ ಅಗತ್ಯ ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ ಗಳೂ್ೊಂದಿಗ್್ ಪಾಸರುವ್ನ್ರ್ನತು ಸಲಿಿಸಿದ್ ದಿನರೊಂಕದಿೊಂದ್ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗ್್ 
ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಲ್ ೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ನ ಪರಿಶಿೇಲನ್ ಪಾಕಿಾಯರ್ನತು ಪೂಣಶಗ್್ ಳಿಸತತ್ುದ್.  ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಲ್ ೇನ್ 
ಕ್ ಡಬರರದ್ತ ಎೊಂದ್ತ ನಿಧಶರಿಸಿದ್ರ್ 
ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಕರರಣಕರೆಗಿ ಲ್ ೇನ್ ನಿರರಕರಿಸಿದರಗ, ಲ್ ೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ತಿರಸೆರಿಸಲತ ಕರರಣ (ಗಳು) 
ಏನ್ೊಂಬತದ್ನತು ಅವ್ರಿಗ್್ ಲಿಖಿತ್ ರ ಪದ್ಲಿಿ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ 

  
ii) ಸರಲಗ್ರರರ ಪರವರಗಿ ಖರತ್ರಿಗಳನತು ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸತವ್ುದ್ತ 

 
ಗ್ರಾಹಕರತ ತ್ಮಮ  ಹ್ ಣ್ಗ್ರರಿಕ್ಗಳಿಗ್ರಗಿ ರ್ರರದರದ್ರ  ಖರತ್ರಿ ಅಥವರ ಇತ್ರ್ ಸ್ಕ ಯರಿಟರ್ನತು ಕೊಂಪನಿರ್ತ 
ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್ೊಂದ್ತ ಬರ್ಸಿದ್ರ್, ಖರತ್ರಿ ಅಥವರ ಇತ್ರ್ ಭದ್ಾತ್ ನಿೇಡತವ್ ವ್ಯಕಿುಗ್್ ಅಥವರ ಅವ್ರ ಕರನ ನತ 
ಸಲಹ್ಗ್ರರರಿಗ್್ ತ್ನು ಹಣಕರಸಿನ ಗ್ೌಪಯ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡತವ್ುದ್ಕ್ೆ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಅನತಮತಿ 
ಕ್ೇಳಬಹತದ್ತ.  ಕೊಂಪನಿರ್ತ: 
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• ಗ್ರಾಹಕರತ ತ್ಮಮ ಬದ್ಧತ್ರ್ನತು ಮತ್ತು ತ್ಮಮ ತಿೇಮರಶನದಿೊಂದ್ ಆಗಬಹತದರದ್ ಪರಿಣರಮಗಳನತು 
ಅಥಶಮರಡಿಕ್ ಳಳಲತ, ಸಾತ್ೊಂತ್ಾ ಕರನ ನತ ಸಲಹ್ರ್ನತು ಪಡ್ದ್ತಕ್ ಳುಳವ್ೊಂತ್ ಗ್ರಾಹಕರನತು 
ರ್ಪಾೇತರ್ಹಿಸಬ್ೇಕತ (ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸಹಿ ಮರಡಲತ ಹ್ೇಳುವ್ ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ ಗಳಲಿ ಿಸ ಕುವ್ನಿಸತವ್ ಕಡ್, ಈ 
ಶಿಫರರಸನತು ಸಪಷ್ುವರಗಿ ಸ ಚಿಸಲರಗಿರತತ್ುದ್); 

  
• ಖರತ್ರಿ ಅಥವರ ಇತ್ರ ಸ್ಕ ಯರಿಟಗಳನತು ನಿೇಡತವ್ ಮ ಲಕ, ಅವ್ರ ಬದ್ಲರಗಿ ಅಥವರ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ 

ಜ್ ತ್ಜ್ ತ್ಗ್್ ಖರತ್ರಿದರರರ  ಕ ಡ ಈ ಲ್ ೇನ್ ಗ್್ ಹ್ ಣ್ಗ್ರರರರಗತತರುರ್ ಎೊಂದ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ತಿಳಿಸಿ;  
  
• ಗ್ರಾಹಕರತ / ಖರತ್ರಿದರರರಿಗ್್ ಅವ್ರ ಹ್ ಣ್ಗ್ರರಿಕ್ ಏನತ ಎೊಂಬತದ್ನತು ಹ್ೇಳಿ.ಮತ್ತು  
 ತಿಳಿಸಿ  

 
• ಬರಕಿಗಳನತು ಪರವ್ತಿಸಲತ ಸರಕಷ್ತು ಅನತಕ ಲ ಹ್ ೊಂದಿದ್ದರ ,  ಕೊಂಪನಿ ಮರಡಿದ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ರ್ನತು 

ಅನತಸರಿಸಲತ ನಿರರಕರಿಸತವ್ ಖರತ್ರಿದರರರನತು ಕ ಡ ತ್ಪ್ಲಪತ್ಸಥರ್ೊಂದ್ತ ಪರಿಗಣಿಸಲರಗತವ್ುದ್ತ ಎೊಂದ್ತ 
ಖರತ್ರಿದರರರಿಗ್್ ತಿಳಿಸಿ. 

  
9.2 ಲ್ ೇನ್ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ುಗಳ ಪಾಕಿಾಯ 
  

i) ಲ್ ೇನ್ ಪರಾಡಕ್ು ಅನತು ಪಡ್ರ್ತವ್ ಸಮರ್ದ್ಲಿಿ, ಅನಾರ್ವರಗತವ್ ವರರ್ಷಶಕ ಬಡಿ ಿದ್ರಗಳು, ಪಾಕಿಾಯಗ್್ ಪರವ್ತಿ 
ಮರಡಬ್ೇಕರಗಿ ಬರತವ್ ರ್ರವ್ುದರದ್ರ  ಶತಲೆಗಳು, ಮತೊಂಗಡ ಪರವ್ತಿ ಆಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಕ್ೆ ಶತಲೆಗಳು 
ರ್ರವ್ುದರದ್ರ  ಇದ್ದರ್ ಮತ್ತು ಸರಲಗ್ರರರ ಬಡಿಿರ್ ಮೇಲ್ ಪರಿಣರಮ ಬಿೇರಬಹತದರದ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಇತ್ರ 
ಶತಲೆಗಳ ಬಗ್್ ೆ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಅಗತ್ಯ ಮರಹಿತಿರ್ನತು ಒದ್ಗಿಸತತ್ುದ್. ಇದ್ರಿೊಂದ್ ಗ್ರಾಹಕರತ ಇತ್ರ ಕೊಂಪನಿಗಳ 
ಪರಾಡಕ್ು ಗಳ ಜ್ ತ್ ಹ್ ೇಲಿಕ್ ಮರಡಿ, ಸರಿರ್ರದ್ ತಿೇಮರಶನ ತ್ಗ್್ದ್ತಕ್ ಳಳಬಹತದ್ತ.  ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್  
ಫರಮಿಶನ್ ೊಂದಿಗ್್ ಸಲಿಸಿಬ್ೇಕರದ್ ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ ಗಳ ಪಟುರ್ನತು ಲ್ ೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ಫರರ್ಶ ಸ ಚಿಸತತ್ುದ್. 

  
ii) ಎಲರಿ ಲ್ ೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ಗಳ ಸಿಾೇಕೃತಿಗ  ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸಿಾೇಕೃತಿ ಪತ್ಾ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ.  ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ಸಿಾೇಕರಿಸತವರಗ, 

ಲ್ ೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ವಿಲ್ೇವರರಿ ಮರಡಲತ ಬ್ೇಕರಗತವ್ ಕರಲರವ್ಧಿರ್ ಬಗ್್ ೆಅಪ್ೈಿ ಮರಡತವ್ವ್ರಿಗ್್ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 
  

iii) ಸರಮರನಯವರಗಿ ಲ್ ೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ ಪಾಕಿಾಯಗ್್ ಳಿಸಲತ ಅಗತ್ಯವಿರತವ್ ಎಲರಿ ವಿವ್ರಗಳನತು ಅಪ್ಲಿಕ್ೇಶನ್ 
ಸಮರ್ದ್ಲಿ ಿ ಕೊಂಪನಿಯೊಂದ್ ಸೊಂಗಾಹಿಸಲರಗತವ್ುದ್ತ.  ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಹ್ಚತಿವ್ರಿ ಮರಹಿತಿರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲಿಿ, ಅವ್ರನತು 
ಮತ್ ುಮಮ ಸೊಂಪಕಿಶಸಲರಗತತ್ುದ್ ಎೊಂದ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಹ್ೇಳಲರಗತತ್ುದ್. 

 
iv) ಮೊಂಜ ರರದ್ ಲ್ ೇನ್ ಹರಗ  ಅದ್ಕ್ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಬಗ್್ೆ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ 

ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಲ್ ೇನ್ ಗಳ ಮೊಂಜ ರರತಿ/ವಿತ್ರಣ್ರ್ ಸಮರ್ದ್ಲಿಿ, ಸರಲಗ್ರರರತ ಸಲಿಿಸಿದ್ ಎಲರಿ 
ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ ಗಳ ಹರಗ  ಲ್ ೇನ್ ಡರಕತಯಮೊಂಟನಲಿಿ ಉಲ್ೇಿಖಿಸಲರದ್ ಎಲರಿ ಎನ್ ಕ್ ಿೇಸರ ಗಳ ಪಾಮರಣಿೇಕೃತ್ 
ಪಾತಿಗಳನತು ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ಸಾೊಂತ್ ಖಚಿಶನಲಿಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ತ್ಲತಪ್ಲಸಬ್ೇಕತ; ಮತ್ತು  
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v) ಸರಲ ನಿೇಡತವ್ ವಿಷ್ರ್ದ್ಲಿಿ ಲಿೊಂಗ, ಜರತಿ ಮತ್ತು ಧಮಶದ್ ಆಧರರದ್ ಮೇಲ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ತರರತ್ಮಯ 
ಮರಡಲರಗತವ್ುದಿಲಿ.  ಆದ್ರ , ಇದ್ತ ಕೊಂಪನಿರ್ನತು, ಸಮರಜದ್ ವಿವಿಧ ಸುರಗಳಿಗ್ರಗಿ ರಚಿಸಲರದ್ ವಿಶ್್ೇಷ್ 
ಯೇಜನ್ಗಳಲಿಿ ಪರಲ್ ೆಳಳದ್ೊಂತ್ ತ್ಡ್ರ್ತವ್ುದಿಲಿ. 

  
9.3 ಲ್ ೇನ್ ಅಕೌೊಂಟ್ ಫೇರ ಕ್ ಿೇಸರ ಗ್ರಗಿ ಕ್ ೇರಿಕ್ಗಳು: 
  

ಸರಲಗ್ರರರಿೊಂದ್ ಅಥವರ ಬರಯೊಂಕ್/ಹಣಕರಸತ ಸೊಂಸ್ಥಯೊಂದ್ ಲ್ ೇನ್ ಅಕೌೊಂಟನ ಫೇರ ಕ್ ಿೇಸರ ಅಥವರ ಟ್ರಾನ್್ ಫರ ಗ್ರಗಿ 
ಕ್ ೇರಿಕ್ ಬೊಂದರಗ, ಕ್ ೇರಿಕ್ರ್ ಸಮಮತಿ ಅಥವರ ನಿರರಕರಣ್ಗ್್ ಕರರಣ(ಗಳು) ಏನ್ೊಂಬತದ್ನತು ಕ್ ೇರಿಕ್ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ್ 
ದಿನರೊಂಕದಿೊಂದ್ ಇಪಪತ್ತು-ಕ್ಲಸದ್ ದಿನಗಳೂ್ಳಗ್ರಗಿ ಸರಲಗ್ರರರಿಗ್್ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 

9.4 ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳಲಿಿನ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳನತು ಒಳಗ್್ ೊಂಡೊಂತ್ ಲ್ ೇನ್ ಗಳ ವಿತ್ರಣ್ 
 

ಲ್ ೇನ್ ಒಪಪೊಂದ್/ ಮೊಂಜ ರರತಿ ಪತ್ಾದ್ ಅನತಸರರವರಗಿ ವಿತ್ರಣ್ರ್ನತು ಮರಡಬ್ೇಕತ 
 

9.5 ಲ್ ೇನ್ ಮೊತ್ುದ್ ಮರತಪರವ್ತಿರ್ ರಿಕರಲ್ಸ ಅಥವರ ವ್ೇಗವ್ಧಶನ್ರ್ ನಿಧರಶರ: 

ಒಪಪೊಂದ್ದ್ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಪರವ್ತಿ ಅಥವರ ಕರರ್ಶಕ್ಷಮತ್ರ್ನತು ರಿಕರಲ್ಸ ಮರಡತವ್/ವ್ೇಗಗ್್ ಳಿಸತವ್ ನಿಧರಶರ 
ತ್ಗ್್ದ್ತಕ್ ಳುಳವ್ ಮೊದ್ಲತ ಅಥವರ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಕರರಣಕರೆಗಿ ಹ್ಚತಿವ್ರಿ ಸ್ಕ ಯರಿಟಗಳಿಗ್ರಗಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಸಲಿಿಸತವ್ ಮತೊಂಚ್, 
ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸರಲಗ್ರರರಿಗ್್ ಲ್ ೇನ್ ಒಪಪೊಂದ್ಕ್ೆ ಅನತಗತಣವರಗಿ ನ್ ೇಟಸ್ತ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ. 

  
9.6 ಲ್ ೇನ್ ಅಕೌೊಂಟ್ ಮತಚತಿವಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ ಯರಿಟಗಳು/ಡರಕತಯಮೊಂಟ್ ಗಳನತು ಬಿಡತಗಡ್ ಮರಡತವ್ುದ್ತ: 

   
ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಎಲರಿ ಬರಕಿಗಳ ಮರತಪರವ್ತಿರ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಬರಕಿ ಉಳಿದ್ ಲ್ ೇನ್ ಮೊತ್ುವ್ನತು ತಿೇರಿಸಿದ್ ನೊಂತ್ರ ಎಲರ ಿ
ಸ್ಕ ಯರಿಟಗಳನತು ಬಿಡತಗಡ್ ಮರಡತತ್ುದ್. ಆದ್ರ್ ಇದ್ತ ಸರಲಗ್ರರರ ವಿರತದ್ಧ ಕೊಂಪನಿ ಹ್ ೊಂದಿರಬಹತದರದ್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ 
ಕರನ ನತಬದ್ದ ಹಕಿೆಗ್್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಕ್ಿೈರ್ ಗ್್ ಒಳಪಟುರತತ್ುದ್.  ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸರಲಗ್ರರರನತು ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮರಡತವ್ 
ಹಕೆನತು ಚಲರಯಸಲತ ನಿಧಶರಿಸಿದರಗ, ಬರಕಿಯರತವ್ ಕ್ಿೈರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅೊಂತ್ಹ ಕ್ೈಿರ್ ಗಳು ಸ್ಟಲ್ಸ/ಪರವ್ತಿ 
ಆಗತವ್ವ್ರ್ಗ್್ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಸ್ಕ ಯರಿಟಗಳನತು ಹರಗ್್ಯೇ ಉಳಿಸಿಕ್ ಳಳಲತ ಅನತವ್ು ಮರಡಿಕ್ ಡತವ್ ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಸೊಂಪೂಣಶ 
ವಿವ್ರಗಳನತು ಸರಲಗ್ರರರಿಗ್್ ನ್ ೇಟಸ್ತ ರ ಪದ್ಲಿ ಿಕ್ ಡಬ್ೇಕತ. 

 
9.7  ಮೊೇಸದ್ ಟ್ರಾನರ್ಕ್ಷನ್ ಗಳ ತ್ನಿಖ್: 

  
ಗ್ರಾಹಕರ ಖರತ್ರ್ಲಿಿ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಟ್ರಾನರ್ಕ್ಷನ್ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ತದ, ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಅವ್ರನತು ತ್ನಿಖ್ರ್ಲಿಿ ಸ್ೇರಿಸಲತ 
ಬರ್ಸಿದ್ರ್, ಕೊಂಪನಿಯೊಂದಿಗ್್ ಮತ್ತು ರ್ಪಲಿೇಸ್ತ  / ಇತ್ರ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಸೊಂಸ್ಥಗಳೂ್ೊಂದಿಗ್್ ತ್ನಿಖ್ರ್ಲಿ ಿ ಸಹಕರರ 
ನಿೇಡತವ್ೊಂತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಸಲಹ್ ನಿೇಡಲರಗತತ್ುದ್ / ಕ್ ೇರಲರಗತತ್ುದ್.  ಗ್ರಾಹಕರತ ವ್ೊಂಚನ್ಗ್್ ಳಿಸಿದ್ರ್, ಆತ್/ಆಕ್ ತ್ಮಮ 
ಖರತ್ರ್ಲಿಿನ ಎಲರಿ ನಷ್ುಗಳಿಗ್್ ಜವರಬರದರರರಗಿರತತರುರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರತ ಅಜರಗರ ಕತ್ಯೊಂದ್ ನಡ್ದ್ತಕ್ ೊಂಡತ, 
ಇದ್ರಿೊಂದ್ ನಷ್ು ಉೊಂಟ್ರದ್ರ್, ಅದ್ಕ ೆ ಅವ್ರ್ೇ ಜವರಬರದರರರಗಬಹತದ್ತ ಎೊಂದ್ತ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ಸಲಹ್ 
ನಿೇಡತತ್ುದ್. 

  



                                                                                                                            Bajaj Housing Finance Limited 

Page 18 of 19 
 

10. ಖರತ್ರಿದರರರತ 
  

i) ಒಬಬ ವ್ಯಕಿುರ್ನತು ಲ್ ೇನಿಗ್್ ಖರತ್ರಿದರರರತ ಎೊಂದ್ತ ಪರಿಗಣಿಸಿದರಗ, ಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ಈ ವಿಷ್ರ್ಗಳನತು ತಿಳಿಸಲರಗತವ್ುದ್ತ: 
  

• ಖರತ್ರಿದರರರರಗಿ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಹ್ ಣ್ಗ್ರರಿಕ್; 
  
• ಆತ್/ಆಕ್ ಕೊಂಪನಿಗ್್ ಕಟುಲತ ಒಪ್ಲಪಕ್ ಳುಳತಿುರತವ್ ಹ್ ಣ್ಗ್ರರಿಕ್ರ್ ಮೊತ್ು; 
  
• ಆತ್/ಆಕ್ ತ್ಮಮ ಸರಲವ್ನತು ಪರವ್ತಿಸತವ್ೊಂತ್ ಕೊಂಪನಿ ಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ಕರ್ ಮರಡತವ್ ಸೊಂದ್ಭಶಗಳು; 
  
• ಒೊಂದ್ತ ವ್ೇಳ  ್ ಆತ್/ಆಕ್ ಖರತ್ರಿದರರರರಗಿ ಪರವ್ತಿಸಲತ ವಿಫಲವರದ್ರ್, ಕೊಂಪನಿಗ್್ ಆತ್ನ/ಆಕ್ರ್ ಬ್ೇರ್ 

ಸೊಂಪತ್ುನತು ಬಳಸಿಕ್ ಳುಳವ್ ಅವ್ಕರಶ ಇದ್ಯೇ; 
  
• ಖರತ್ರಿದರರರರಗಿ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಹ್ ಣ್ಗ್ರರಿಕ್ಗಳು ನಿದಿಶಷ್ು ಪಾಮರಣಕ್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವರಗಿರಲಿ ಅಥವರ 

ಅನಿರ್ಮಿತ್ವರಗಿರಲಿ; ಮತ್ತು 
  
• ಖರತ್ರಿದರರರರಗಿ ಆತ್/ಆಕ್ರ್ ಹ್ ಣ್ಗ್ರರಿಕ್ಗಳನತು ನಿವ್ಶಹಿಸತವ್ ಸಮರ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸಿಥತಿಗಳು ಹರಗ  

ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಇದ್ರ ಬಗ್್ ೆಆತ್/ಆಕ್ಗ್್ ತಿಳಿಸತವ್ ವಿಧರನ. 
 

ಸರಲಗ್ರರರ ಹಣಕರಸಿನ ಸಿಥತಿರ್ಲಿಿನ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಪಾತಿಕ ಲ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ (ಗಳ) ಬಗ್್ ೆ ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಆತ್ನ/ಆಕ್ರ್ 
ಖರತ್ರಿದರರರಿಗ್್ ವಿಷ್ರ್ ಮತಟುಸಬ್ೇಕತ.  

 
 
 
11. ಸರಮರನಯ: 
   

ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ೊಂತ್, ಎನ್ಎಚ್ ಬಿ ಮರಗಶಸ ಚಿಗಳ ಮ ಲತ್ತ್ಾಕ್ೆ ಅನತಗತಣವರಗಿ ಕ್ ೇಡನತು 
ಪರಿಷ್ೆರಿಸತವ್/ತಿದ್ತದವ್/ಸ್ೇರಿಸತವ್/ಮರಪರಶಡತ ಮರಡತವ್ ಮತ್ತು ರ್ರವ್ುದ್ೇ ಸಮರ್ದ್ಲಿಿ ವ್ೈರ್ಕಿುಕ ಮತನ ್ಚನ್ ಇಲಿದ್ 
ಕರಲಕರಲಕ್ೆ ಅಪ್ಿೇಟ್ ಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವ್ ಹಕೆನತು ಕೊಂಪನಿರ್ತ ಕರಯದರಿಸಿಕ್ ೊಂಡಿದ್. ಅೊಂತ್ಹ ಬದ್ಲರವ್ಣ್ಗಳು/ ಅಳಿಸತವಿಕ್/ 
ಸ್ೇಪಶಡ್ಗ್್ ಗ್ರಾಹಕರತ ಬದ್ಧವರಗಿರಬ್ೇಕತ. 

  
ಕೊಂಪನಿರ್ತ ತ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ್ ವರಯಪರರ ವ್ಹಿವರಟನಲಿ ಿಅಳವ್ಡಿಸಿಕ್ ೊಂಡಿರತವ್ ಸೊಂಹಿತ್ ಅಭ್ರಯಸಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಾಯಗಳಿಗ್್ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ೊಂತ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ರ್ರವ್ುದ್ೇ ನ್ರವ್ು ಮತ್ತು/ಅಥವರ ಸಪಷ್ುನ್ರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರ್, ಅವ್ರತ ನಮಮ ಟ್್ ೇಲ್ಸ ಫಾೇ 
ಸಹರರ್ವರಣಿ: 022-45297300  ಮ ಲಕ ಫೇನಿನಲಿ ಿಅಥವರ bhflwecare@bajajfinserv.in ನಲಿ ಿಇಮೇಲ್ಸ 
ಮ ಲಕ ಕೊಂಪನಿರ್ನತು ಸೊಂಪಕಿಶಸಬಹತದ್ತ 
 



                                                                                                                            Bajaj Housing Finance Limited 

Page 19 of 19 
 

ಕೊಂಪನಿರ್ ಹಿತರಸಕಿುಗಳಿಗ್್ ತ್ಕೆೊಂತ್, ಅದ್ರ ಗ್ರಾಹಕರ್ ೊಂದಿಗ್್ ಆತಿೀರ್ ಸೊಂಬೊಂಧವ್ನತು ಇಟತುಕ್ ಳಳಲತ ಕೊಂಪನಿರ್ 
ಸಿಬಬೊಂದಿ ಸದ್ಸಯರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ್ ಪಾತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾರ್ತ್ು ರ್ರವರಗಲ  ಇರತತ್ುದ್.  ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ವಿವ್ರಣ್ಯೊಂದಿಗ್್ 
ಸೊಂಪೂಣಶ ತ್ೃಪ್ಲು ಆಗತವ್ವ್ರ್ಗ್್ ಮತ್ತು ಕೊಂಪನಿಯೊಂದಿಗ್್ ಕರರರತ/ಒಪಪೊಂದ್ಕ್ೆ ಸಹಿ ಹರಕತವ್ ಮತನು ಅವ್ರತ ಎಲರಿ ನಿರ್ಮ 
ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳನತು ಒಪ್ಲಪಕ್ ಳುಳವ್ವ್ರ್ಗ್್, ಪರಾಡಕ್ು ಗಳ ಬಗ್್ ೆಎಲರ ಿಮರಹಿತಿರ್ನತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್್ ನಿೇಡಲರಗತವ್ುದ್ತ. 
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