வங் கி அல் லாத நிதி நிறுவனங் களுக்கான ஒருங் கிணைந் த ஆம் பட்ஸ்மமன் திட்டம் , 2021
ஒரு வாடிக்ணகயாளரால் புகாணர தாக்கல் செய் வதற் கான அடிப் பணடகள்
1. வருடாந்தர வட்டி விகிதம் மற் றும் விண்ணப்ப முறற உள் ளிட்ட விதிமுறறகள் மற் றும் நிபந்தறைகளுடை் அனுமதிக்கப்பட்ட
கடைிை் அளவு எழுத்துப்பூர்வமாக ததரிவிக்கத் தவறியது;
2. கடை் வாங் கியவர் புரிந்துதகாள் ளும் தமாழி அல் லது தமாழியில் ஒப்புதல் கடிதம் / அனுமதியிை் விதிமுறறகள் மற் றும்
நிபந்தறைகறள வழங் கத் தவறுதல் அல் லது மறுத்தல் ;
3. கடை் வாங் குபவரால் புரிந்து தகாள் ளப்பட்ட தமாழியில் அனுமதிக்கப்பட்ட விதிமுறறகள் மற் றும் நிபந்தறைகளில்
தெய் யப்படும் முை் தமாழியப்பட்ட மாற் றங் கள் குறித்த பபாதுமாை அறிவிப்றப வழங் கத் தவறுதல் அல் லது மறுத்தல் ;
4. கடை் வாங் குபவர்/வாடிக்றகயாளருக்கு பபாதிய முை் ைறிவிப்பு இல் லாமல் கட்டணம் வசூலித்தல் ;
5. NBFCக்காை நியாயமாை நறடமுறறக் குறியீடு குறித்த ரிெர்வ் வங் கி வழிகாட்டுதல் களிை் வழிகாட்டுதல் கள் மற் றும் பிற
விதிகள் எறதயும் கறடப்பிடிக்காதது.
6. இந்திய ரிெர்வ் வங் கியால் (RBI) குறிப்பிடப்படும் பவறு ஏபதனும் காரணங் கள் .

ெடின் கிசரடிட்மகர் சநட்சவார்க் லிமிசடட்
எழுதப் பட்ட,
அணைப் பு/மின்னணு
பிரதிநிதித்துவம்
ெம் பந் தப் பட்ட NBFC
க்கு

திரு. காளிதாெை் தங் கராஜூ (PNO)
கார்ப்பமரட் அலுவலகம் :- பிளாட் எண்.
492, உத்பயாக் விஹார், கட்டம் - III,
குருகிராம் , ஹரியாைா-122016- இந்தியா
சதாணலமபசி எை்: 0124-4715400
கட்டைமில் லா எை்: 18002123123
மின்னஞ் ெல் :clientgrievance@satincreditcare.com

NBFC ஆம் பட்ஸ்மமனிடம் புகாணரப்
பதிவு செய் யவும் (ஒரு வருடத்திற் குப்
பிறகு அல் லாமல் NBFC யிடமிருந் து
வரும் பதிலுக்கு)

வாடிக்ணகயாளர்
எந் த மன்றத்ணதயும்
அணுகவில் ணல
என்றால்

மாத இறுதியில்

NBFC யிடமிருந் து ஒரு மாதத்திற் குள் பதில்
வரவில் ணல என்றால் அல் லது NBFC இன்
பதிலில் வாடிக்ணகயாளர் அதிருப் தி
அணடந் தால்

மநரடியான புகார்களுக்கு: தயவுசெய் து எழுதவும் :
NBFC ஆம் பட்ஸ்பமை் றமயப் படுத்தப் பட்ட ரசீது மற் றும் தெயலாக்க றமயம் C/o இந்திய ரிெர்வ் வங் கி, 4வது தளம் ,
பிரிவு 17, ெண்டிகர் - 160017
அணைப் பிற் கு: கட்டணமில் லா எண் - 14448 (காறல 9:30 முதல் மாறல 5:15 வறர) இந்தி, ஆங் கிலம் மற் றும் எட்டு
பிராந்திய தமாழிகளில்
மின்னணு புகார்களுக்கு: https://cms.rbi.org.in, மிை்ைஞ் ெல் - crpc@rbi.org.in இல் புகாறர பதிவு தெய் யவும் .,

புகாணர தாக்கல் செய் வதற் கான நணடமுணற
A. புகாரில் புகார்தாரர் அல் லது அவரது அங் கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி ததளிவாகக் றகதயாப்பமிட பவண்டும் .
i.
புகார்தாரரிை் தபயர் மற் றும் முகவரி,
ii.
புகார் அளிக்கப்பட்ட NBFC இை் கிறள அல் லது பதிவு தெய் யப்பட்ட அலுவலகத்திை்
தபயர் மற் றும் முகவரி,
iii.
புகார்கறள எழுப்பும் உண்றமகள் ,
iv.
புகார்தாரருக்கு ஏற் பட்ட இழப்பிை் தை் றம மற் றும் அளவு மற் றும் பகாரப்பட்ட நிவாரணம் .
B. மிை் ைணு முறறயிை் மூலம் தெய் யப்படும் புகாரும் குறறதீர்ப்பாளரால் ஏற் றுக்தகாள் ளப்படும் .
C. மத்திய அரசு அல் லது ரிெர்வ் வங் கி அல் லது பிற நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்களால் தபறப்பட்ட இந்தத் திட்டத்திை் கீழ் வரும்
புகார்கறளயும் குறறதீர்ப்பாளை் ஏற் றுக்தகாள் வார்.

ஆம் பட்ஸ்மமன் எப் படி முடிசவடுக்கிறார்?

* ஆம் பட்ஸ்பமை் முை் சுருக்கமாை நடவடிக்றககள் * ெமரெம் மூலம் தீர்றவ ஊக்குவிக்கிறது-> அறடயவில் றல எை் றால் ,
தீர்ப்பு/ஆறண வழங் கலாம்

ஆம் பட்ஸ்மமன் முடிவில் திருப் தி அணடயவில் ணல என்றால் , வாடிக்ணகயாளர் மமல் முணறயீடு
செய் ய முடியுமா?
ஆம் , ஆம் பட்ஸ்பமை் முடிவு பமல் முறறயீடு தெய் யக்கூடியதாக இருந்தால் , ரிெர்வ் வங் கியிை் நுகர்பவார் கல் வி மற் றும்
பாதுகாப்புத் துறறக்கு தபாறுப்பாை நிர்வாக இயக்குநர் இத்திட்டத்திை் கீழ் பமல் முறறயீட்டு ஆறணயமாக இருப் பார்.

குறிப் பு:


இது ஒரு மாற் று விவாதம் தீர்க்கும் வழிமுறறயாகும் , எந்த நிறலயிலும் தீர்வுக்காக பவறு எந்த நீ திமை் றத்றதயும் /
மை் றத்றதயும் /அதிகாரத்றதயும் அணுகுவதற் கு வாடிக்றகயாளர் சுதந்திரமாக இருக்கிறார்.
இத்திட்டம் நவம் பர் 12, 2021 முதல் அமலுக்கு வரும் , திட்டத்திை் பமலும் விவரங் களுக்கு www.rbi.org ஐப் பார்க்கவும் .
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