
 

                            

              
Corporate Office:     Registered Office:     CIN : L65991DL1990PLC041796 

Plot No 492, Udyog Vihar,    5th Floor, Kundan Bhawan    Landline No : 0124-4715400 

Phase-III, Gurugram, Haryana-    Azadpur Commercial Complex,  E-Mail ID : info@satincreditcare.com 

122016, India     Azadpur, Delhi - 110033, India  Website : www.satincreditcare.com 

 

ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਿੰਗ ਕ ਿੱਤੀ  ਿੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਏ ੀਕ ਿਤ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸ ੀਮ, 2021 
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ 

1. ਕਲਖਤੀ ਰਪੂ ਕ ਿੱਚ ਦਿੱਸਣ ਕ ਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨਜੂਰ  ੀਤੇ  ਰਜੇ ਦੀ ਰ ਮ, ਕਿਸ ਕ ਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਕ ਆਿ ਦਰ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਕ ਧੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 

2. ਸਥਾਨ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਿੱਚ ਮਨਜੂਰੀ ਪਿੱਤਰ/ਕਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿਦਾਨ  ਰਨ ਕ ਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਿਾਂ ਇਨ ਾਰ; 

3. ਉਧਾਰ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਿੱਚ ਪਿ ਾਕਨਤ ਕਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕ ਿੱਚ ਪਿਸਤਾਕ ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉਕਚਤ ਨੋਕਿਸ ਪਿਦਾਨ  ਰਨ ਕ ਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ 

ਿਾਂ ਇਨ ਾਰ; 

4.  ਰਜਦਾਰ/ਗਾਹ  ਨੂਿੰ  ਲੋੜੀਦੇਂ ਪੂਰ  ਨੋਕਿਸ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣਾ; 

5. NBFC ਲਈ ਕਨਰਪਿੱਖ ਅਕਭਆਸ  ੋਡ 'ਤੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਰ  ਬੈਂ  ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ ਸੇ  ੀ ਹੋਰ ਪਿਬਿੰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ  ਰਨਾ। 

6. ਭਾਰਤੀ ਕਰਜਰ  ਬੈਂ  (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ  ੋਈ ਹੋਰ ਆਧਾਰ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

A. ਕਸ਼ ਾਇਤ 'ਤੇ ਕਸ਼ ਾਇਤ ਰਤਾ ਿਾਂ ਉਸਦੇ ਅਕਧ ਾਰਤ ਪਿਤੀਕਨਧੀ ਦਆੁਰਾ ਸਪਸ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ  ੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 

(i) ਕਸ਼ ਾਇਤ ਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, 

(ii) NBFC ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਿਾਂ ਰਕਿਸਿਰਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਖਲਾਫ ਕਸ਼ ਾਇਤ  ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

(iii) ਕਸ਼ ਾਇਤ ਨੂਿੰ  ਿਨਮ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਤਿੱਥ, 

(iv) ਕਸ਼ ਾਇਤ ਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਹੋਏ ਨੁ ਸਾਨ ਦੀ ਪਿਕ ਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਦ, ਅਤੇ ਮਿੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤI 

B. ਇਲੈ ਿਿਾਕਨ  ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ੀਤੀ ਗਈ ਕਸ਼ ਾਇਤ ਨੂਿੰ   ੀ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਸ ੀ ਾਰ  ੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ 

C. ਓਮਬਡਸਮੈਨ  ੇਂਦਰ ਸਰ ਾਰ ਿਾਂ ਕਰਜਰ  ਬੈਂ  ਿਾਂ ਹੋਰ ਕ ਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਿਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਿਾਪਤ  ੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਨਪਿਾਰੇ ਲਈ ਉਸ  ੋਲ ਭੇਿੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਕਸ਼ ਾਇਤਾਂ ਦਾ  ੀ ਕਧਆਨ ਰਿੱਖੇਗਾ। 

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਫੈਸਲਾ ਕ  ੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 
*ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਅਿੱਗੇ ਸਿੰਖੇਪ  ਾਰ ਾਈ * ਸੁਲਹ ਾ-ਸਫਾਈ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ  ਰਦਾ ਹੈ -> ਿੇ ਰ ਨਹੀ ਂਪਹੁਿੰਕਚਆ, ਤਾਂ ਅ ਾਰਡ/ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ  ਰ 

ਸ ਦਾ ਹੈ 

 ੀ ਇਿੱ  ਗਾਹ  ਅਪੀਲ  ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਰ ਲੋ ਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਿ ਨਹੀ ਂਹੈ? 

ਹਾਂ, ਿੇ ਰ ਲੋ ਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਦੇ ਖਪਤ ਾਰ ਕਸਿੱਕਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕ ਭਾਗ ਦਾ  ਾਰਿ ਾਰੀ ਕਨਰਦੇਸ਼  ਇਸ ਸ ੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿੀ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਨੋਿ:-  

 ਇਹ ਇਿੱ  ਕ  ਲਕਪ  ਕ  ਾਦ ਕਨਪਿਾਰਾ ਕ ਧੀ ਹੈ, ਗਾਹ  ਨੂਿੰ  ਕ ਸੇ  ੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਨਪਿਾਰੇ ਲਈ ਕ ਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ/ਫੋਰਮ/ਅਥਾਰਿੀ  ੋਲ ਿਾਣ ਦੀ 

ਆਜਾਦੀ ਹੈ। 

 ਸ ੀਮ 12 ਨ ਿੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸ ੀਮ ਦੇ ਹੋਰ  ੇਰਕ ਆਂ ਲਈ, ਕ ਰਪਾ  ਰ ੇ  ੇਖੋ- www.rbi.org 

ਸੈਸਿਨ ਕਰੈਸਿਿਕੇਅਰ ਨੱੈਿਵਰਕ ਸਲਸਿਿੇਿ 

ਸ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ (PNO):  

਼ਿਰੀ ਅਸਨਲ ਕਵਾਤਰਾ 

ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਦਫਤਰ: ਪ੍ਲਾਟ ਨੰਬਰ 492, ਉਦਯੋਗ ਸਿਹਾਰ, ਫੇਜ਼ III, ਗੁਰਗੂਰਾਮ, ਹਸਰਆਣਾ 

122016 ਭਾਰਤ 

ਫੋਨ ਨਿੰ : 0124-4715400 

ਿੋਲ ਫਰੀ ਨਿੰ : 18002123123 

ਈ - ਿੇਲ: clientgrievance@satincreditcare.com 

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਿੰਤ ਕ ਿੱਚ 

ਿੇ NBFC ਤੋਂ ਇਿੱ  ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਿ ਾਬ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀ ਂ

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਗਾਹ  NBFC ਦੇ ਿ ਾਬ ਤੋਂ ਅਸਿੰਤੁਸ਼ਿ ਹੈI 

ਿੇ ਰ ਗਾਹ  ਨੇ ਕ ਸੇ 

ਫੋਰਮ ਤਿੱ  ਪਹੁਿੰਚ ਨਹੀ ਂ

 ੀਤੀ ਹIੈ 

NBFC ਲੋ ਪਾਲ  ੋਲ ਕਸ਼ ਾਇਤ ਦਰਿ  ਰੋ 

(NBFC ਦੇ ਿ ਾਬ ਤੋਂ ਇਿੱ  ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀ)ਂ 

ਸਬੰਧਤ NBFC ਨੰੂ 

ਸਲਖਤੀ, 

ਕਾਲ/ਇਲੈਕਟਰਾਸਨਕ 

ਪ੍ਰਤੀਸਨਧਤਾ 

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) ਕਹਿੰਦੀ, ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ 8 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ 

For Electronic Complaints: Lodge the complaint at https://cms.rbi.org.in, E-Mail – crpc@rbi.org.in, 
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