ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନିଗଡ
ୁ ିକ ପାଇ ଲ
ଁ ାକପାଳ ଲ ାଜନା, ୨୦୨୧
ଜଲଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭି ଲ ାଗ ଦାଖ ପାଇ ଁପ୍ରକ୍ରିୟା 1
1. ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଋଣ ର ପରି ମାଣ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ସହ ବାର୍ଷିକ ଧାଯତୟ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ପ୍ରୟୟାଗ ର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପକତ ୟର ଲି ଖ ିତ ଆକାରୟର ଜଣାଇବାୟର ବିଫଳତା
ୟହବା.
2.ମଞ୍ଜୁର ପତ୍ର / ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ୟର ନିୟମ କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାର୍ଷାୟର କିମ୍ବା ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଉଥିବା ଭାର୍ଷାୟର ପ୍ରଦାନ କରି ବାୟର ବିଫଳ ୟହବା କିମ୍ବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରି ବା;
3.ମଞ୍ଜୁର ପତ୍ର / ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ୟର ପରି ବର୍ତ୍ି ତ ନିୟମ କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାର୍ଷାୟର କିମ୍ବା ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ ଝାଯାଉଥିବା ଭାର୍ଷାୟର ପ୍ରଦାନ କରି ବାୟର ବିଫଳ ୟହବା କିମ୍ବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ
କରି ବା
4.ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ / ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଯତୟାପ୍ତ ପୂବ ତ ସୂଚନା ବିନା ଚାଜତ ଆଦାୟ କରି ବାr;
5.ଅଣ ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ଆଥିକ କମ୍ପାନୀ ପାଇ ଁ ନିରୟପକ୍ଷ ଆଚରଣ ସଂହିତା ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ରି ଜଭତ ବୟାଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନର ନିୟଦତଶାବଳୀ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ ନକରି ବା
6.ରି ଜଭତ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆରବିଆଇ) ଦ୍ୱାରା ନିଦିଷ୍ଟ ୟହାଇଥିବା ଅନୟ ୟକୌଣସି ପୂଷ୍ଭ
ଠ ୁ ମି|

NBFC କୁ ଲି ଖତ
ି , କଲ୍ /
ଇୟଲୟଟ୍ ରାନିକ୍
ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ

NBFC ୟଲାକପାଳ ୟର ଏକ ଅଭି ୟଯାଗ ଦାଖଲ
କରନ୍ତୁ (NBFC ର ଉର୍ତ୍ର ପୟର ଏକ ବର୍ଷତ ପୟର
ନୁ ୟହ)ଁ

Satin Creditcare Network Limited
Mr. Kalidasan Thangaraju (PNO)
Corporate Office: - Plot No. 492, Udyog Vihar,
Phase- III, Gurugram, Haryana-122016- INDIA
Phone No: 0124-4715400
Toll Free No: 18002123123
E-Mail: clientgrievance@satincreditcare.com
ଯଦି ଗ୍ରାହକ ୟକୌଣସି
ୟଫାରମ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇ
ନାହାନ୍ତି
ଁ

ମାସ ୟଶର୍ଷୟର

ଯଦି NBFC ରୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟୟର ଏକ ଉର୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଏ ନାହି କି
ଁ ମ୍ବା ଗ୍ରାହକ NBFC ର ପ୍ରତିକ୍ରୟ
ି ାୟର
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି

For Physical Complaints: Please write to:
NBFC Ombudsman Centralized Receipt and Processing Centre C/o Reserve Bank of India, 4th Floor,
Sector 17, Chandigarh – 160017
For Call: Toll-free number – 14448 (9:30 am to 5:15 pm) Hindi, English, and in eight regional languages
For Electronic Complaints: Lodge the complaint at https://cms.rbi.org.in, E-Mail – crpc@rbi.org.in,

ଅଭି ଲ ାଗ ଦାଖ

ର ପ୍ରକ୍ରିୟା

A.ଅଭି ୟଯାଗକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଧ ିକୃତ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବୟର ଦସ୍ତଖତ କରାଯି ବ.
(i) ଅଭି ୟଯାଗକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା,
(ii) NBFC ର ଶାଖା କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ କାଯତୟାଳୟର ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧୟର ଅଭିୟଯାଗ କରାଯାଏ,
(iii) ଅଭି ୟଯାଗର କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ତଥୟଗୁଡକ
ି ,
(iv) ଅଭି ୟଯାଗକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁୟହାଇଥିବା କ୍ଷତିର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରି ମାଣ, ଏବଂ ଆଶାକରୁଥିବା ଉପଶମ
B.ଇୟଲୟଟ୍ ରାନିକ୍ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମୟର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିୟଯାଗକୁ ୟଲାକପାଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ୟବ
C. ୟକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରି ଜଭତ ବୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଆଥିକ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ୟଯାଜନାଦ୍ୱାରା ୟଲାକପାଳ ମଧ୍ୟ ଅଭିୟଯାଗ ଗ୍ରହଣ
କରି ୟବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଏହାର ୟଶର୍ଷ ନିଷ୍କସତ ଜଣାଇୟବ.
ଲ ାକପାଳ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ?
* ୟଲାକପାଳଙ୍କ ସମ୍ମଖ
ୁ ୟର କାଯତୟାନୁ ଷ୍ାଠ ନର ସଂକ୍ଷି ପ୍ତ ବିବରଣୀ ଆୟପାର୍ଷ ବୁ ଝାମଣା ମାଧ୍ୟମୟର ବୟଦାବସ୍ତ ସୁବିଧା କରି ଥାଏ -> ଯଦି ସମାଧାନୟର ପହଞ୍ଚି
ହୁ ଏ ନାହି,ଁ ରାୟ /ନିୟଦ୍ଧତସ ଜାରି କରି ପାୟର

ଦି ଜଲଣ ଗ୍ରାହକ ଆଲବ୍ଦନ କରିପାରିଲବ୍, ଦି ଲ ାକପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଲଣ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାଲହଲ ଲସ ଲକଉଠାଲର
ଁ
/କିପରି ଜଲଣଇଲବ୍
ହ,ଁ ଯଦି ୟଲାକପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତି ଆୟବଦନୟଯାଗୟ ହାଇଥାଏ ->ଗ୍ରାହକ ଆୟପଲାଇଟ ଅୟଥାରି ଟି ବା ଆପର୍ତ୍ି ଶୁଣାଣି ଅୟଥାରି ଟି ନିଷ୍ପତି ଜଣାଇପାରି ୟବ :ୟଡପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ତର,
ସୂଚନା : ଏହା ହଉଛି ବିବାଦ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ,ଗ୍ରାହକଙ୍କ ର ୟଯୟକୌଣସି ପଯତୟIୟୟର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଅନୟ ୟଯୟକୌଣସି ନୟାୟାଳୟ/ୟଫାରମ
/ କତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ର ନିକଟୟର ଆୟବଦନ କରି ବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି.



ଏହି ୟଯାଜନାର ଅଧ ିକ ବିବରଣୀ ପାଇ ଁ12ନୟଭମ୍ବର 2021ପରଠାରୁ ଏହି ୟଯାଜନା କାଯତୟକାରୀ ୟହବ.ଦୟାକରି www.rbi.orgଭି ଜିଟ
କରନ୍ତୁ

Corporate Office:
Plot No 492, Udyog Vihar,
Phase-III, Gurugram, Haryana122016, India

Registered Office:
5th Floor, Kundan Bhawan
Azadpur Commercial Complex,
Azadpur, Delhi - 110033, India

CIN
Landline No
E-Mail ID
Website

:
:
:
:

L65991DL1990PLC041796
0124-4715400
info@satincreditcare.com
www.satincreditcare.com

