
ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ 

ਸਾਡੇ ਭਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ. 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਿਾਾਂ ਅਭਿਆਸਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਜਹਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋੜ 

ਿ ੰ  ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਾਲ ਭਿਰਪਖੱ ਅਤ ੇਪਾਰਦਰਸੀ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਿ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ 

ਅਤ ੇਗਰਾਹਕਾਾਂ ਿਾਲ ਕਰਜ਼ ੇਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਿ. ਇਹ ਕੋਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿ ੰ  ਭਬਹਤਰ 

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਭਵਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ. 

ਕੋਡ ਭਵੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਭਦੱਤੇ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਹਿ 

ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਰ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹਵੋੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀਆਾਂ 

ਸਹਾਇਕ ਕਪੰਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਭਡਜੀਟਲ ਲੈਂ ਭਡੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ (ਖੁਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤ ੇ/ ਜਾਾਂ ਆਉਟਸੋਰਭਸੰਗ ਪਰਬੰਧ 

ਅਧੀਿ) ਕਾਉ ਾਂਟਰ ਦੇ ਪਾਰ, ਫਿੋ ਦਆੁਰਾ, ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ, ਇੰਟਰੈਕਭਟਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ. ਇਲੈਕਟਰਾਭਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਇੰਟਰਿੈਟ ਜਾਾਂ 

ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗਿਾਲ. 

ਇਹ ਕੋਡ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਿਾਾਂ ਭਵਅਕਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਭਵਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਤੀਭਿਧਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਅਭਧਕਾਰਤ ਹਿ. ਭਿਰਪਖੱ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਦੀ 

ਕਾਪੀ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਦਫਤਰਾਾਂ / ਸਾਖਾਵਾਾਂ 'ਤ ੇਪਰਦਰਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਐਫ. ਪੀ. ਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕੰਪਿੀ ਦੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰਦਰਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

ਕੋਡ ਦੇ ਉਦੇਸ 

I. ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਾਲ ਿਭਜੱਠਣ ਲਈ ਘਟੱੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਭਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗ ੇਅਤ ੇਭਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸਾਾਂ ਿ ੰ  

ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਿਾ. 

II. ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਾਂ ਭਕ ਗਾਹਕ ਿ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕ ੇਭਕ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਭਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਮੀਦ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

III. ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਿ ੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਚੱ ਓਪਰੇਭਟੰਗ ਭਮਆਰਾਾਂ ਿ ੰ  ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਿ ਲਈ. 

IV. ਗਾਹਕ ਅਤ ੇਕੰਪਿੀ ਦਰਭਮਆਿ ਚੰਗ ੇਅਤ ੇਸਦਿਾਵਿਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਿ ੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਿ ਲਈ. 

V. ਹਾਓਭਸੰਗ ਭਵੱਤ ਪਰਣਾਲੀ ਭਵਚ ਭਵਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ. 

ਵਚਿਬੱਧਤਾ 

ਹਾਓਭਸੰਗ ਭਵੱਤ ਉਦਯੋਗ ਭਵੱਚ ਪਰਚਭਲਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਭਿਆਸਾਾਂ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਕੰਪਿੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤ ੇ

ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਦੇ ਿੈਭਤਕ ਭਸਧਾਾਂਤ ਤ,ੇ ਸਾਰ ੇਭਵਹਾਰਾਾਂ ਭਵੱਚ ਭਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ 

ਭਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ. 

ਕੰਪਿੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿ ੰ  ਸਪਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿ ੰ  ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕ,ੇ 

ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਭਿਯਮ ਅਤ ੇਸਰਤਾਾਂ ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਭਵਆਜ ਦਰ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਸਾਮਲ ਹਿ. 



ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਿ ੰ  ਉਪਲਬਧ ਲਾਿ. 

 

ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪੱਤਰ ਅਤ ੇਆਤਮਾ ਦੋਵਾਾਂ ਭਵੱਚ ਸੰਬੰਭਧਤ ਕਾਿ ੰ ਿਾਾਂ ਅਤ ੇਭਿਯਮਾਾਂ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿਗੇ. 

ਕੰਪਿੀ ਗ਼ਲਤੀਆਾਂ ਿ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਿ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਿਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਦਰਜ ਭਸਕਾਇਤਾਾਂ 'ਤੇ ਿਾਗ ਲਵੇਗੀ. 

ਕੰਪਿੀ ਆਪਣੀ ਸੰਿਾਭਵਤ / ਮੌਜ ਦਾ ਗਾਹਕਾਾਂ ਭਵਚ ਉਮਰ, ਿਸਲ, ਜਾਤੀ, ਭਲੰਗ, ਭਵਆਹਤੁਾ ਸਭਿਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਵਤਕਰਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ. ਹਾਲਾਾਂਭਕ ਹਾਓਭਸੰਗ ਲੋਿ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਭਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਿੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, 

ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ. 

ਕੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਕਸੇ ਵੀ ਸੰਿਾਵੀ ਜਾਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਗਰਾਹਕ ਿ ੰ  ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਤੇ ਭਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾ 

ਕੰਪਿੀ ਇਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਆਮ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤ ੇਖਰਭਚਆਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗੀ: 

ਸਾਖਾਵਾਾਂ ਭਵਚ ਿੋਭਟਸ ਦੇਣਾ 

ਜਦੋਂ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਟੈਭਰਫ ਤਭਹ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ. 

ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਆੁਰਾ 

ਮਿੋਿੀਤ ਅਮਲੇ ਦਆੁਰਾ 

ਗੁਪਤਤਾ 

ਕੰਪਿੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸਿ ੰ  ਜੁਭੜਹਈੁਏ ਮੰਿਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਦੇ ਪਰੋਫਾਈਲਾਾਂ ਿ ੰ  ਸਮਝਣ ਅਤ ੇ

ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ. ਕੰਪਿੀ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਭਿਜੀ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਮੰਿਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਭਕਸੇ ਤੀਜੀ ਭਵਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਭਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਦੱਸ ਿਹੀ ਾਂ ਭਦੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਭਕ ਭਕਸੇ ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਾਰਟੀ 

ਸਮੇਤ ਰੈਗ ਲੇਟਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰੈਭਡਟ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਿ ਦੀ ਆਭਗਆ ਿਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਕੰਪਿੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਭਕਸੇ ਤੀਜੀ ਭਧਰ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਾਂ ਕਪੰਿੀ ਿ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਭਜਹੀਆਾਂ ਤੀਸਰੀ ਭਧਰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਉਸੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿਾਲ ਸੰਿਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ. 

ਕਰਭਜ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਕਭਰਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 

I. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾਲ ਸਾਰ ੇਸੰਚਾਰ ਸਿਾਿਕ ਿਾਸਾ ਭਵਚ ਜਾਾਂ ਇਕ ਅਭਜਹੀ ਿਾਸਾ ਭਵਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਭਜਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਸਮਭਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 

II. ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗਰਾਹਕ ਤੋਂ ਲਏ ਭਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਾਲ ਹੀ ਲੋਿ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ 

ਖਰਚੇ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਪਰੋਸੈਭਸੰਗ ਫੀਸ, ਚੱੈਕ ਉਛਾਲ ਖਰਚੇ, ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸਾਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜੇ ਲੋਿ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਜ਼ ਰ / 

ਜਾਰੀ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਾਂ ਦੇ ਭਵਕਲਪ ਅਤ ੇਖਰਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 

ਲਈ ਜੁ਼ਰਮਾਿਾ / ਭਵਆਜ ਆਭਦ. 

III. ਕੰਪਿੀ ਿ ੰ  ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗਿਾਲ ਿਾਲ ਭਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਭਕਭਰਆ / ਮਿਜ਼ ਰੀ ਭਵਚ ਸਾਮਲ ਸਾਰੇ ਖਰਭਚਆਾਂ 

ਸਮੇਤ, 'ਸਾਰ ੇਖਰਚੇ' ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਭਕ ਅਭਜਹੇ 

ਖਰਚੇ / ਫੀਸਾਾਂ ਭਬਿਾਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਿ. 



IV. ਲੋਿ ਭਬਿੈ-ਪੱਤਰਾਾਂ ਭਵਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਭਹੱਤ ਿ ੰ  ਪਰਿਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਹੋਰ 

ਐਚਐਫਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਿਾਲ ਇਕ ਸਾਰਿਕ ਤੁਲਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤ ੇ

ਉਭਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਭਲਆ ਜਾ ਸਕ.ੇ 

V. ਲੋਿ ਐਪਲੀਕੇਸਿ ਫਾਰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਾਲ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਦਰਸਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ. 

VI. ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋਿ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਿਗੀ ਭਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸੰਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਜਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਿ 

ਦੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਭਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਭਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ. 

VII. ਕੰਪਿੀ ਇੱਕ ਉਭਚਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਿ ਦੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ. 

ਲੋਿ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਭਿਯਮ / ਸਰਤਾਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿ ੰ  ਰੱਦ ਕਰਿ ਦਾ 

ਸੰਚਾਰ 

I. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਿ ਐਪਲੀਕੇਸਿ ਦੀ ਪਰਭਕਭਰਆ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਾਰ ੇਵੇਰਵ ੇਭਬਿੈ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ 

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ.ੇ ਜੇ ਇਸ ਿ ੰ  ਭਕਸੇ ਅਭਤਭਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਰਾਹਕ ਿ ੰ  ਉਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸ ਭਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

II. ਕੰਪਿੀ ਪਰਵਾਿਗੀ ਪਤੱਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿ ੰ  ਭਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ ਸਾਰ ੇਭਿਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸਰਤਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਭਵਆਜ ਦੀ ਸਲਾਿਾ ਦਰ, ਭਬਿੇ ਦੀ ਭਵਧੀ, ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਬਣਤਰ, 

ਪ ਰਵ ਅਦਾਇਗੀ ਖਰਭਚਆਾਂ ਅਤ ੇਇਹਿਾਾਂ ਦੀ ਭਲਖਤ ਪਰਵਾਿਗੀ ਿ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਭਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਭਿਯਮ ਅਤ ੇਸਰਤਾਾਂ. 

III. ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਵਾਿਗੀ / ਵੰਡ ਿ ੰ  ਰੱਦ ਕਰਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਵੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿ ੰ  ਭਲਖਤੀ ਰ ਪ ਭਵੱਚ 

ਦੱਭਸਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਭਚਤ ਭਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੰਿੀ ਦੀ ਰਾਇ ਭਵਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਿ, 

ਭਜਸ ਕਾਰਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਿ ੰ  ਰੱਦ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿ ੰ  ਵੀ ਭਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਭਸਆ ਜਾਏਗਾ. ਜੇ 

ਪਰਸਤਾਵ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿ ੰ  ਇਸ ਦੇ 

ਅਿੁਸਾਰ ਸ ਭਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

IV. ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਿ ਿੁਗਤਾਿ ਜਾਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿ ੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ / ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਾਧ  

ਪਰਤੀਿ ਤੀਆਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਾਂ, ਕੰਪਿੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿ ੰ  ਲੋਿ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਿੋਭਟਸ 

ਦੇਵੇਗੀ. 

V. ਕੰਪਿੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਭਵਚ ਦਲੇਰੀ ਿਾਲ ਦੇਰ ਿਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਿ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਜੁ਼ਰਮਾਿੇ ਭਵਆਜ 

ਦਾ ਭਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ. 

VI. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿ ੰ  ਕਰਭਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ ਰੀ / ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਭਵਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇ

ਬੰਭਦਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਿਾਲ ਲੋਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਿਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. 

VII. ਕੰਪਿੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਿੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਾਂ ਭਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ ਤੋਂ, ਆਮ ਕੋਰਸ ਭਵਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 

ਖਾਤ ੇਭਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿ ਲਈ ਬੇਿਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ. 

ਭਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਭਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸਮੇਤ ਕਰਭਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਵਡੰ 

I. ਲੋਿ ਸਮਝੌਤੇ / ਮਿਜ਼ ਰੀ ਪੱਤਰ ਭਵੱਚ ਭਦੱਤੇ ਗਏ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਿੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

II. ਕੰਪਿੀ ਭਵਆਪਕ ਿਾਸਾ ਭਵਚ ਜਾਾਂ ਭਕਸੇ ਿਾਸਾ ਭਵਚ ਭਰਣਦਾਤਾ ਿ ੰ  ਿੋਭਟਸ ਦੇਵੇਗੀ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਿਯਮਾਾਂ ਭਵਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਅਿੁਸ ਚੀ, ਭਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਜੁ਼ਰਮਾਿੇ ਦੀ ਭਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 



ਖਰਚੇ, ਹੋਰ ਲਾਗ  ਹਿ ਫੀਸ / ਖਰਚੇ ਆਭਦ. ਕੰਪਿੀ ਿ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਕ ਭਵਆਜ 

ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਅਤ ੇਖਰਭਚਆਾਂ ਭਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਭਸਰਫ ਸੰਿਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

III. ਜੇ ਅਭਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ ਭਵਚ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ 60 ਭਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇਭਬਿਾਾਂ ਭਕਸੇ ਿੋਭਟਸ ਦੇ 

ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਇਸ ਿ ੰ  ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

IV. ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਭਹਤ ਿੁਗਤਾਿ ਜਾਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿ ੰ  ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ / ਤੇਜ਼ੀ ਭਲਆਉਣ ਜਾਾਂ ਵਾਧ  ਪਰਤੀਿ ਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਮੰਗ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਿੁਕ ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

V. ਕੰਪਿੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਤੀਿ ਤੀਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਭਰਹਾਇਸੀ ਭਵੱਤ ਅਤ ੇਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ 

ਪਰਾਪਤੀ' ਤੇ, ਭਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਭਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧੀਿ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਵਰੁੱਧ ਕੰਪਿੀ 

ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਭਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਭਜਹੇ ਅਭਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿ ੰ  ਬਾਕੀ ਦਾਅਭਵਆਾਂ ਬਾਰ ੇਪ ਰ ੇਵੇਰਭਵਆਾਂ ਿਾਲ ਉਸੇ ਬਾਰ ੇਿੋਭਟਸ ਭਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਹ 

ਹਾਲਤਾਾਂ ਭਜਸ ਦੇ ਤਭਹਤ ਕੰਪਿੀ ਪਰਤੀਿ ਤੀਆਾਂ ਿ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਭਧਤ ਦਾਅਵ ੇਦਾ 

ਭਿਪਟਾਰਾ / ਿੁਗਤਾਿ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ. 

ਭਸਕਾਇਤ ਅਤੇ ਭਸਕਾਇਤਾਾਂ 

I. ਕੰਪਿੀ ਕੋਲ ਭਸਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਭਸਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ, ਰਭਜਸਟਰ ਕਰਿ ਅਤ ੇਭਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਭਸਸਟਮ 

ਅਤ ੇਇਕ ਭਵਧੀ ਹੈ, ਆਿ-ਲਾਈਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਤ. 

II. ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਿ ੰ  ਭਸਕਾਇਤ ਅਤ ੇਭਸਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਹਲੱ ਲਈ ਸੰਗਠਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਸਕਾਇਤ 

ਭਿਵਾਰਣ ਲਈ ਉਭਚਤ ਭਵਧੀ ਭਤਆਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਭਜਹੀ ਭਵਧੀ ਿ ੰ  ਇਹ ਸੁਭਿਸਭਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਭਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਿਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਫੈਸਭਲਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰ ੇਭਵਵਾਦਾਾਂ ਿ ੰ  ਘੱਟੋ ਘਟੱ 

ਅਗਲੇ ਉਚੱ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਭਣਆ ਅਤ ੇਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 

III. ਕੰਪਿੀ ਕਾਿ ੰ ਿ, ਅਪਣਾਈਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪਰਭਕਭਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਲਈ ਯਤਿ 

ਕਰੇਗੀ. 

IV. ਕੋਈ ਭਸਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਭਵਚ, ਗਾਹਕ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗ੍ਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ਭਜਿੇ 

ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਭਸਕਾਇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ 'ਭਸਕਾਇਤ ਰਭਜਸਟਰ' ਭਵਚ ਦਰਜ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ. ਭਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਿ ੰ  ਭਸਕਾਇਤ ਿੰਬਰ ਅਤ ੇਿਭਵੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਤਰੀਕ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

V. ਸਾਰ ੇਦਫਤਰ / ਸਾਖਾਵਾਾਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਫਿੋ ਿੰਬਰ ਆਭਦ ਪਰਦਰਸਤ ਕਰਿਗੀਆਾਂ ਭਜਿੇ 

ਭਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਭਜਸ ਅਭਧਕਾਰ ਿ ੰ  ਭਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

VI. ਕੰਪਿੀ ਭਸਕਾਇਤ ਭਮਲਣ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਭਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਸਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਭਸਸ ਕਰੇਗੀ. 

VII. ਜੇ ਪਰਤੀਭਕਰਆ ਅਸੰਤੁਸਟ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਿਹੀ ਾਂ ਭਮਭਲਆ, ਤਾਾਂ ਭਸਕਾਇਤ ਿ ੰ  ਹਠੇ ਭਲਭਖਆਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਹੈਡ ਕਰੈਭਡਟ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ. 

VIII. ਜੇ ਭਕਸੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਭਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਸਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਿੀ ਉਸ ਿ ੰ  ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਿ ੰ  ਇਕ ਪਰਮਾਣ / ਜਵਾਬ ਿੇਜਣ ਦੀ ਕੋਭਸਸ ਕਰੇਗੀ. 

IX. ਪਰਵਾਿਗੀ ਭਵੱਚ ਿਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 

X. ਜੇ ਭਸਕਾਇਤ ਿ ੰ  ਫੋਿ ਤੇ ਭਰਲੇਅਡ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਿ ੰ  ਭਸਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿੰਬਰ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤ ੇਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰ ੇਸ ਭਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 

XI. ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਫਸੈਭਲਆਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਕਸੇ ਵੀ ਭਵਵਾਦ ਿ ੰ  ਮੱੁਖ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਭਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. 

ਪੱਤਰ ਦਆੁਰਾ: 



ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ 

ਸੁਿਮ ਹਾਓਭਸੰਗ ਭਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਇਿਾਾਂਸ ਕੰਪਿੀ ਭਲਮਭਟਡ 

425, ਜਵਾਲਾ ਭਮੱਲ ਰੋਡ, ਉਦਯਗੋ ਭਵਹਾਰ, ਫੇਜ਼ IV 

ਗੁੜਗਾਉ ਾਂ 

ਜੇ ਭਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਿ ੰ  ਕਪੰਿੀ ਦਆੁਰਾ ਇਕ ਮਹੀਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਿਹੀ ਾਂ ਭਮਲਦਾ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ 

ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਭਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਿ.ਐਚ.ਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪਣੀ 

ਭਸਕਾਇਤਾਾਂ ਆਿ-ਲਾਈਿ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਿੈਸਿਲ ਹਾਓਭਸੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭਸਕਾਇਤ ਭਿਵਾਰਣ ਸੱੈਲ ਕਲੋ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਿ.ਐਚ.ਬੀ., ਿਵੀ ਾਂ ਭਦੱਲੀ 

ਿਾਸਾ ਅਤੇ ਭਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਿ ੰ  ਸਚੰਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਢੰਗ 

ਭਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ (ਜੋ ਭਕ ਸਿਾਿਕ ਿਾਸਾ ਭਵਚ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਾਂਦੀ ਇੱਕ ਿਾਸਾ ਭਵੱਚ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ਿ ੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਿਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਿਗੀ ਿਾਲ ਲਗਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ. ਕੰਪਿੀ ਿ ੰ  ਭਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਾਬਤਾ ਭਤਆਰ ਕਰਿ, ਭਦਸਾਵਾਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 

ਭਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਭਦਸਾ ਭਿਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਿਾਵਿਾ ਦੀ ਬਲੀਦਾਿ ਿਹੀ ਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ੇਭਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹੀ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਭਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਬਹਤੁ ਭਜ਼ਆਦਾ ਭਵਆਜ ਵਸ ਲਣ ਦਾ ਭਿਯਮ 

ਕੰਪਿੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਭਧਤ ਫੈਕਟਰਾਾਂ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹਾਸੀਏ ਅਤ ੇਜੋਖਮ ਪਰੀਮੀਅਮ ਿ ੰ  ਭਧਆਿ ਭਵੱਚ ਰੱਖਭਦਆਾਂ 

ਇੱਕ ਭਵਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤ ੇਕਰਭਜ਼ਆਾਂ ਅਤ ੇਅਡਵਾਾਂਸਾਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਿ ੰ  

ਭਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ. ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਿ ੰ  ਭਵਆਜ ਦੀ ਦਰਾਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰ ੇਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਅਤ ੇਤਰੱਕੀ ਦੇ 

ਦਰਜੇ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਜਾਾਂ ਗਰਾਹਕ ਿ ੰ  ਭਬਿੈਪੱਤਰ ਭਵਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਮਿਜ਼ ਰੀ ਪੱਤਰ 

ਭਵਚ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ. ਬੋਰਡ ਿੇ ਜੁਰਮਾਿਾਗਤ ਭਵਆਜ / ਖਰਭਚਆਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਈ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ 

ਿੀਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ. 

 

ਭਵਆਜ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਅਤ ੇਜੋਖਮਾਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਅਤ ੇਜੁਰਮਾਿਾ ਭਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹ)ੈ ਿ ੰ  ਵਬੈਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਸੰਬੰਭਧਤ ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਭਵਚ ਪਰਕਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਵਚ ਪਰਕਾਸਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪਰਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਵਆਜ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਭਵਚ 

ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਭਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤ ੇਜੁ਼ਰਮਾਿੇ ਦੀ ਭਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਿਾ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿ ੰ  ਸਹੀ ਰੇਟਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਹਵੋੇ ਜੋ ਖਾਤ'ੇ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗ.ੇ 

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕਤੱਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਭਕਸਤਾਾਂ ਭਵਆਜ ਅਤ ੇਭਪਰੰਸੀਪਲ ਦੇ ਭਵਚਕਾਰ ਵੰਡ ਿ ੰ  ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ 

ਬਹਤੁ ਭਜ਼ਆਦਾ ਭਵਆਜ ਵਸ ਭਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਇੱਕ ਭਿਸਚਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਰ ੇਭਵਆਜ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਬਹਤੁ ਭਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤ ੇਇਹ ਿਾ ਤਾਾਂ ਭਟਕਾ. ਰਭਹ ਸਕਦੀਆਾਂ 

ਹਿ ਅਤ ੇਿਾ ਹੀ ਆਮ ਭਵੱਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਿੁਕ ਲ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਿ. ਕੰਪਿੀ ਭਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਅਤ ੇਪਰੋਸੈਭਸੰਗ ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਖਰਭਚਆਾਂ (ਜੁ਼ਰਮਾਿਾ ਭਵਆਜ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਭਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਭਚਤ ਅੰਦਰ ਿੀ ਭਸਧਾਾਂਤ ਅਤ ੇਪਰਭਕਭਰਆਵਾਾਂ 



ਭਤਆਰ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਭਵਚੱ, ਕਰਭਜ਼ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਸਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਭਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਬਾਰ ੇਭਿਰਪੱਖ 

ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਦੀਆਾਂ ਭਦਸਾਵਾਾਂ ਿ ੰ  ਭਧਆਿ ਭਵੱਚ ਰੱਭਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਕੰਪਿੀ ਿ ੰ  ਸਲਾਹ ਭਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਭਕ ਉਹ ਪਰਭਕਭਰਆ 

ਅਤ ੇਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰ ਿੀ ਭਵਧੀ ਲਾਗ  ਕਰੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਭਲਆਾਂ ਿਾਲ ਸੰਚਾਰ 

ਭਵਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਿ ੰ  ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇ

ਇਸਭਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਰਕੀਭਟੰਗ ਅਤੇ ਭਵਕਰੀ 

I. ਕੰਪਿੀ ਇਹ ਸੁਭਿਸਭਚਤ ਕਰੇਗੀ ਭਕ ਸਾਰੀ ਇਸਭਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਪਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ ਸਪਸਟ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਗੰੁਮਰਾਹ ਿਹੀ ਾਂ. ਕੋਡ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਾਲ ਿਭਜੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਗ  ਹੈ, ਭਵਕਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ / ਕੰਪਿੀ ਦੇ 

ਿੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ. 

II. ਕੰਪਿੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿ ੰ  ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਖੱ ਵੱਖ ਭਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ / ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਭਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਦੀਆਾਂ ਪੇਸਕਸਾਾਂ 

ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਭਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿ ੰ  ਭਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਿੇ / ਉਸ ਿੇ ਅਭਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਸੇਵਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਭਹਮਤੀ ਭਦੱਤੀ ਹੈ. 

III. ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਭਸਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭਿਤੀ ਭਵਚ, ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਪਰਤੀਭਿਧੀ / ਡੀ.ਐਸ.ਏ ਿੇ ਇਸ 

ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਵਚ ਭਕਸੇ ਗਲਤ ਭਵਵਹਾਰ ਭਵਚ ਭਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਸਕਾਇਤ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਕਰਿ ਅਤ ੇਇਸ ਿ ੰ  ਸੰਿਾਲਣ ਲਈ ਅਤ ੇਿੁਕਸਾਿ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਭਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗ ੇ. 

IV. ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਕਸੇ ਤੀਜੀ ਭਧਰ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਤਾਾਂ 

ਕੰਪਿੀ ਇਹ ਸੁਭਿਸਭਚਤ ਕਰੇਗੀ ਭਕ ਅਭਜਹੀ ਤੀਜੀ ਭਧਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਭਧਰ ਿ ੰ  

ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਿ ੰ  ਉਸੇ ਭਡਗਰੀ ਿਾਲ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰੱਭਖਆ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗੀ. 

V. ਕੰਪਿੀ ਭਸੱਧੀ ਵੇਚਣ ਏਜੰਸੀਆਾਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਏ) ਿ ੰ  ਇਕ ਆਚਾਰ ਸੰਭਹਤਾ ਭਲਖਦੀ ਹੈ ਭਜਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਕੰਪਿੀ 

ਮਾਰਕੀਟ ਉਤਪਾਦਾਾਂ / ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਲਾਿ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਜਹੜੀ ਹੋਰ ਮਾਮਭਲਆਾਂ ਭਵਚ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਾਂ ਫੋਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ. 

VI. ਭਕਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਭਹਤ ਭਵਚਲੇ ਭਕਸੇ ਭਵਭਗਆਪਿ ਭਵਚ ਜੋ ਭਕਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ 

ਭਧਆਿ ਭਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਆਜ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗੀ ਭਕ ਕੀ ਹੋਰ 

ਫੀਸਾਾਂ ਅਤ ੇਚਾਰਜ ਲਾਗ  ਹੋਣਗ ੇਜਾਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਭਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿਹੀ ਾਂ ਬੇਿਤੀ 

ਕਰਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤ ੇ

VII. ਕੰਪਿੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਖਾਵਾਾਂ ਭਵਚ ਿੋਭਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦਆੁਰਾ ਭਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਆਮ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਭਚਆਾਂ 

(ਜੁ਼ਰਮਾਿਾ ਭਵਆਜ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਕਈੋ) ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ; ਟਲੈੀਫੋਿ ਜਾਾਂ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਿਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ; ਕੰਪਿੀ ਦੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ;ੇ ਮਿੋਿੀਤ ਅਮਲੇ / ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਦਆੁਰਾ; ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਗਾਈਡ / ਟੈਭਰਫ ਸਭਡ .ਲ ਪਰਦਾਿ ਕਰ 

ਭਰਹਾ ਹੈ 

VIII. ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਭਸਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭਿਤੀ ਭਵਚ, ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਪਰਤੀਭਿਧੀ / ਕੋਰੀਅਰ ਜਾਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਏ 

ਿੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿ ਭਵਚ ਭਕਸੇ ਗਲਤ ਭਵਵਹਾਰ ਭਵਚ ਭਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਭਸਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਿ ਅਤ ੇਇਸ ਿ ੰ  ਸੰਿਾਲਣ ਲਈ ਅਤ ੇਿੁਕਸਾਿ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਭਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ 

ਜਾਣਗ ੇ. 

IX. ਕੰਪਿੀ ਭਸੱਧੇ ਭਵਕਰੀ ਏਜੰਟਾਾਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਏ) / ਭਸੱਧੇ ਮਾਰਕੀਭਟੰਗ ਏਜੰਟਾਾਂ (ਡੀ.ਐਮ.ਏ) ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਜ਼ ਰੀ 

ਿਾਲ ਆਦਰਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਪਣਾਏਗੀ. 

ਗਰੰਟਰ 



ਜਦੋਂ ਭਕਸੇ ਭਵਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਰੰਟਰ ਮੰਭਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਿੀ ਉਸ ਿ ੰ  / ਉਸਿ ੰ  ਹੇਠ ਭਲਖਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ: 

I. ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ / ਡੀਡ 

II. ਕੰਪਿੀ ਉਸਿ ੰ  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਵੱਚ ਭਕਸੇ ਭਡਫਾਲਟ ਬਾਰ ੇਉਸ ਿ ੰ  ਸ ਚਤ ਕਰੇਗੀ ਭਜਸ 

ਕੋਲ ਉਹ ਗਰੰਟਰ ਹ ੈ

III. ਕੰਪਿੀ ਉਸਿ ੰ  ਭਕਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਿ ਦੇ ਗਲਤ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ / ਭਜਸਦੀ ਉਹ ਗਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

IV. ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ / ਉਹ ਉਸਿ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੰ  ਕੰਪਿੀ ਪਰਤੀ ਵਚਿਬੱਧ ਕਰੇਗਾ 

V. ਉਹ ਹਾਲਤਾਾਂ ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਕੰਪਿੀ ਉਸ ਿ ੰ  / ਉਸਿ ੰ  ਆਪਣੀ ਭਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੇਗੀ 

VI. ਜੇ ਕੰਪਿੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਿੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਭਵਚ ਅਸਫਲ ਰਭਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਪੈਭਸਆਾਂ ਿ ੰ  

ਕੰਪਿੀ ਭਵਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 

VII. ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਇਕ ਭਵਸੇਸ ਕੁਆਾਂਟਮ ਤਕੱ ਸੀਭਮਤ ਹਿ ਜਾਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਤੰ ਹਿ; ਅਤ ੇ

VIII. ਸਮਾਾਂ ਅਤ ੇਹਾਲਤਾਾਂ ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਗਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਭਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤ ੇ

ਿਾਲ ਹੀ ਕੰਪਿੀ ਉਸਿ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਚਤ ਕਰੇਗੀ. 

IX. ਜੇ ਗਰੰਟੀਕਰਤਾ ਭਰਣਦਾਤਾ / ਭਰਣਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਏ 

ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਿ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਅਭਜਹੇ ਗਾਰੰਟਰ ਿ ੰ  ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਡਫਾਲਟਰ ਵੀ 

ਮੰਭਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ.ੈ 

ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ 

ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਭਿਜੀ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਮੰਭਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਾਵੇਂ ਗਾਹਕ ਹਣੁ ਗਾਹਕ ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ), ਅਤ ੇ

ਹੇਠ ਭਦੱਤੇ ਭਸਧਾਾਂਤ ਅਤ ੇਿੀਤੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭਿਰਦੇਸਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੇਠਾਾਂ ਭਦੱਤੇ ਬੇਭਮਸਾਲ ਮਾਮਭਲਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿੀ 

ਭਕਸੇ ਵੀ ਭਵਅਕਤੀ ਿ ੰ , ਖਾਭਤਆਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਡੇਟਾ ਿ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਿ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਿ ੰ ,. 

I. ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਿ ੰ ਿ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਭਿਯਮਕ ਭਿਰਦੇਸਕ ਦਆੁਰਾ ਭਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. 

II. ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿਾ ਜਿਤਾ ਪਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹ ੈ

III. ਜੇ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਭਹੱਤ ਲਈ ਉਹਿਾਾਂ ਿ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਿ ੰ  ਰੋਕਣ 

ਲਈ) ਪਰੰਤ  ਇਸ ਿ ੰ  ਗਾਹਕ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਖਾਭਤਆਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਿ ੰ  ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਵਜੋਂ ਿਹੀ ਾਂ 

ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

IV. ਜੇ ਗਾਹਕ ਕੰਪਿੀ ਿ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਗਟ ਕਰਿ ਲਈ ਕਭਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਭਗਆ ਿਾਲ. 

V. ਗਾਹਕ ਿ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਿ ੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਧੀਿ ਦੱਸ ਭਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ 

ਗਏ ਭਿੱਜੀ ਭਰਕਾਰਡਾਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੈ. 

VI. ਕੰਪਿੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਭਸਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਭਹਤ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਅਭਧਕਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ 

ਵਰਤੇਗੀ. 

VII. ਜੇ ਕੰਪਿੀ ਿ ੰ  ਗਾਹਕਾਾਂ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਸਿ ੰ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਾਂ ਉਸਦੀ 

ਭਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ. 

VIII. ਕੰਪਿੀ ਗਾਹਕ ਸਮੇਤ ਭਕਸੇ ਵੀ ਭਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਮਾਰਕੀਭਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਲਈ ਭਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਭਕ ਗਾਹਕ ਉਿਾ੍ਾਂ ਿ ੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀ ਾਂ ਦੇ ਭਦੰਦਾ. 

ਜਿਰਲ 



ਕੰਪਿੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਭਲਆਾਂ ਭਵਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਸਰਤਾਾਂ 

ਭਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸਾਾਂ ਿ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ (ਜਦ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਜਸਦਾ ਪਭਹਲਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ 

ਖੁਲਾਸਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ) 

ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤ ੇਭਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭਿਤੀ ਭਵੱਚ, ਐਚਐਫਸੀ 

ਦੀ ਸਭਹਮਤੀ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਾਂ, ਬਿੇਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਭਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਿੇਜ ਭਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ. ਅਭਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਿ ੰ ਿ ਦੇ ਅਿੁਕ ਲ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਭਿਯਮਾਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ 

ਹਾਓਭਸੰਗ ਕਰਭਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਪ ਰਵ-ਬਦੰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਿੀ ਪਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਵੀ ਜਾਾਂ ਜੁ਼ਰਮਾਿਾ ਿਹੀ ਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਹੇਠ ਭਲਖੀਆਾਂ ਸਭਿਤੀਆਾਂ 

ਦੇ ਅਧੀਿ: ਏ. ਭਜੱਿੇ ਹਾਓਭਸੰਗ ਲੋਿ ਫਲੋਭਟੰਗ ਭਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੀ. ਭਜੱਿੇ ਹਾਓਭਸੰਗ ਲੋਿ ਭਿਰਧਾਰਤ ਭਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਰਜ਼ਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ 

ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਾਂ ਹੀ ਬਦੰ ਕਰ ਭਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਉਦੇਸ ਲਈ "ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ" ਸਮੀਕਰਿ ਦਾ ਅਰਿ ਬੈਂਕ / 

ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ. / ਐਿ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ ਅਤ ੇ/ ਜਾਾਂ ਭਕਸੇ ਭਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈੋ ਸਰੋਤ ਹੈ. ਸਾਰ ੇਦੋਹਰੀ / 

ਭਵਸੇਸ ਦਰ (ਸਭਿਰ ਅਤ ੇਫਲੋਭਟੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ) ਹਾਓਭਸੰਗ ਭਰਣ ਭਿਰਧਾਰਤ / ਫਲੋਭਟੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਪ ਰਵ-ਬੰਦ ਮਾਿਕਾਾਂ 

ਿ ੰ  ਆਕਰਭਸਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗਲੱ' ਤ ੇਭਿਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਕ ਪਰੀ-ਕਲੋਭਜ਼ੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੋਿ ਭਿਰਧਾਰਤ ਜਾਾਂ ਫਲੋਭਟੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ 

ਹ.ੈ ਦੋਹਰੀ / ਭਵਸੇਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਹਾਓਭਸੰਗ ਲੋਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਵਚ, ਭਿਰਧਾਰਤ ਭਵਆਜ ਦਰ ਦੀ ਭਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਫਲੋਭਟੰਗ ਰੇਟ ਲਈ ਪ ਰਵ-ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਭਿਯਮ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ੇਦੋਹਰਾ / ਭਵਸੇਸ ਦਰਾਾਂ 

ਵਾਲੇ ਹਾਓਭਸੰਗ ਕਰਭਜ਼ਆਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ ਭਜਹਿਾਾਂ ਦੀ ਿਭਵੱਖਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ 

ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ ਭਕ ਇੱਕ ਭਿਸਚਤ ਦਰ ਲੋਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਜੱਿੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ ਰੀ ਭਮਆਦ ਲਈ ਦਰ ਭਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹ.ੈ 

ਕੰਪਿੀ ਭਵਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਭਲਆਾਂ ਿ ੰ  ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਭਬਿਾਾਂ, ਭਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸਾਾਂ ਲਈ 

ਪਰਵਾਭਿਤ ਭਕਸੇ ਫਲੋਭਟੰਗ ਰੇਟ ਟਰਮ ਲੋਿ ਤੇ ਪ ਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਜੁ਼ਰਮਾਿੇ / ਪ ਰਵ-ਿੁਗਤਾਿ ਜੁ਼ਰਮਾਿੇ ਿਹੀ ਾਂ ਲਗਾਏਗੀ. 

I. ਕੰਪਿੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤ ੇ/ ਜਾਾਂ ਵਪਾਰਕ ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਬਰਾਾਂ ਤੇ / ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਹਾਇਸ ਅਤ ੇ/ ਜਾਾਂ 

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਭਿਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਪਾਰਕ ਪਤੇ ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਵਚ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੇ 

ਵੇਰਭਵਆਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. , ਜੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਭਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 

II. ਜੇ ਕੰਪਿੀ ਿ ੰ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇਅਤੇ ਪੁਭਲਸ / ਹੋਰ ਜਾਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਭਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਿ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਿ ੰ  ਸਭਹਕਾਰਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸ ਭਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਗਾਹਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਭਵਚ ਹਏੋ ਸਾਰ ੇਿੁਕਸਾਿਾਾਂ ਲਈ ਭਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਭਕ ਜੇ ਗਾਹਕ ਭਬਿਾਾਂ 

ਉਭਚਤ ਦੇਖਿਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿਾਲ ਿੁਕਸਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਭਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ. 

III. ਭਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤ ੇਪਰਬੰਧਿ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ ਭਸਕਾਇਤ ਭਿਵਾਰਣ ਭਵਧੀ ਦੇ 

ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਸਮੀਭਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਅਭਜਹੀਆਾਂ ਸਮੀਭਖਆਵਾਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਗਭਠਤ 

ਭਰਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਿ ੰ  ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

IV. ਕੰਪਿੀ ਅਤ ੇਭਵਅਕਤੀਗਤ ਭਰਣਦਾਤਾ ਦਰਭਮਆਿ ਸਭਹਮਤ ਹੋਏ ਹਾਓਭਸੰਗ ਲੋਿ ਦੇ ਪਰਮੱੁਖ ਭਿਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸਰਤਾਾਂ 

ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤ ੇਚੰਗੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ, ਕੰਪਿੀ ਿ ੰ  ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਭਜਸ ਭਵਚ ਸਾਰ ੇ

ਮਾਮਭਲਆਾਂ ਭਵਚ ਅਭਜਹੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਭਿਯਮ ਅਤ ੇਸਰਤਾਾਂ (ਐਮਆਈਟੀਸੀ) ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਾਂ. 

ਐਚਐਫਸੀ ਅਤ ੇਭਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਭਵਚਕਾਰ ਭਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੁਪਭਲਕੇਟ ਕਾੱਪੀ ਿ ੰ  

ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਤਭਹਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿ ੰ  ਸੌਂਭਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

V. ਐਚਐਫਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਭਵਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਿ ੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਭਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਜੁ਼ਰਮਾਿੇ 

ਦੀ ਭਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 



ਦੇ ਭਿਯਮ ਅਤ ੇਭਸਕਾਇਤ ਭਿਵਾਰਣ ਭਵਧੀ, ਆਭਦ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਭਹਲ ਆਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸਿ. ਐਚਐਫਸੀਜ਼ 

“ਿੋਭਟਸ ਬੋਰਡ”, “ਭਕਤਾਬਚੇ / ਬਰੋਸਰ”, “ਵੈਬੱਸਾਈਟ” ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਗੇ 

VI. ਕੰਪਿੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹਠੇ ਭਲਖੀਆਾਂ ਭਵੱਚੋਂ ਭਕਸੇ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰ ੇਿਾਸਾਵਾਾਂ ਭਵਚੱ ਪਰਦਰਭਸਤ 

ਕਰੇਗੀ: ਭਹੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਾਂ ਉਭਚਤ ਸਿਾਿਕ  ਿਾਸਾ. 

(31/03/2021 ਤੋਂ ਪਰਿਾਵਤ) 


