
ਅਸਲ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ

ਸਾਡੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ.
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨ� ਅਿਭਆਸ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ�ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਗ�ਾਹਕ� ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕੋਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਿਵਚ ਪਾਰਦਰ�ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ. ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਹੇਠ�
ਿਦੱਤੇ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਹਨ

ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ�
ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀਆਂ
ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਲ�ਿਡੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ (ਖੁਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ / ਜ� ਆਉਟਸੋਰਿਸੰਗ ਪ�ਬੰਧ ਅਧੀਨ)
ਕਾ�ਟਰ ਦੇ ਪਾਰ, ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਟਰੈਕਿਟਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ. ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ, ਇੰਟਰਨ� ਟ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਢੰਗਨਾਲ.

ਇਹ ਕੋਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ
ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ. ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੀ
ਕਾਪੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ� / �ਾਖਾਵ� 'ਤੇ ਪ�ਦਰ�ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਐਫ. ਪੀ. ਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ�ਦਰ�ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਕੋਡ ਦੇ ਉਦੇ�
I. ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ

ਕਰਨਾ.
II. ਪਾਰਦਰ�ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤ� ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਿਕਸ ਤਰ�� ਉਮੀਦ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

III. ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ �ਚ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ.

IV. ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਰਿਮਆਨ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ.
V. ਹਾਓਿਸੰਗ ਿਵੱਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਹਾਓਿਸੰਗ ਿਵੱਤ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਸਟ�ਡਰਡ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ�ਤਾ
ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਿਵਹਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਗੀ.

ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਸਪ�ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ�ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,

ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ �ਰਤ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ �ਾਮਲ ਹਨ.

ਗ�ਾਹਕ� ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ.

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ.

ਕੰਪਨੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਦੇ�� ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ�
ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਿ�ਕਾਇਤ� 'ਤੇ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ.



ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਿਵਤ / ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ� ਿਵਚ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਿਲੰਗ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ, ਧਰਮ ਜ� ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ. ਹਾਲ�ਿਕ ਹਾਓਿਸੰਗ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦ� ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਲਾਗੂ
ਹੰੁਦੀ ਰਹੇਗੀ.

ਕੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਗ�ਾਹਕ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ�ਤਾ
ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰਾਹ� ਿਵਆਜ ਦਰ�, ਆਮ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ:

�ਾਖਾਵ� ਿਵਚ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ

ਜਦ� ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਟੈਿਰਫ ਤਿਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ.

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ

ਮਨ� ਨੀਤ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ

ਗੁਪਤਤਾ

ਕੰਪਨੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਜੁਿੜਹੁਈਏ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ�ੋਫਾਈਲ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਗ�ਾਹਕ� ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ
ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ� ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਤ� ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਿਧਰ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

I. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾ�ਾ ਿਵਚ ਜ� ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਭਾ�ਾ ਿਵਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਸ
ਤਰ�� ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

II. ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗ�ਾਹਕ ਤ� ਲਏ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ
ਖਰਚੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ, ਚੈ�ਕ ਉਛਾਲ ਖਰਚੇ, ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸ� ਦੀ ਰਕਮ ਜੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ਰੂ /
ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ
ਲਈ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ / ਿਵਆਜ ਆਿਦ.

III. ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਪਾਰਦਰ�ੀ ਢੰਗਨਾਲ ਨਾਲ ਿਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ / ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ,

'ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ' ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਖਰਚੇ /
ਫੀਸ� ਿਬਨ� ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ.

IV. ਲੋਨ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ� ਿਵਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਿਹੱਤ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਤ� ਜੋ ਹੋਰ
ਐਚਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ �ਰਤ� ਅਤੇ �ਰਤ� ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ
ਉਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ.

V. ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ ਫਾਰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ.

VI. ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਜਸ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਨ
ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

VII. ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ.

ਲੋਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ, ਿਨਯਮ / �ਰਤ�, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਸੰਚਾਰ

I. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਿਬਨ�  ਸਮ� ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਗ�ਾਹਕ ਨੰੂ ਉਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.



II. ਕੰਪਨੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ� ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗੀ, ਜ� ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ �ਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ, ਿਬਨ�  ਦੀ ਿਵਧੀ, ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਬਣਤਰ,

ਪੂਰਵ ਅਦਾਇਗੀ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੀ ਿਲਖਤ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਮ ਅਤੇ �ਰਤ�.

III. ਕਰਜ਼ਾ ਪ�ਵਾਨਗੀ / ਵੰਡ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ
ਜਾਵੇਗਾ. ਉਿਚਤ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਾਇ ਿਵਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਵੀ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ. ਜੇ ਪ�ਸਤਾਵ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

IV. ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ / ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਵਾਧੂ
ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨ� ਿਟਸ
ਦੇਵੇਗੀ.

V. ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ਰੁਮਾਨ�  ਿਵਆਜ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ.

VI. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ / ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆਂ
ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

VII. ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤ� ਜ� ਬ�ਕ ਜ� ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤ�, ਆਮ ਕੋਰਸ ਿਵਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ
ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ.

ਿਨਯਮ� ਅਤੇ �ਰਤ� ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸਮੇਤ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
I. ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ / ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

II. ਕੰਪਨੀ ਿਵਆਪਕ ਭਾ�ਾ ਿਵਚ ਜ� ਿਕਸੇ ਭਾ�ਾ ਿਵਚ ਿਰਣਦਾਤਾ ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਿਵਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਿਵਆਜ ਦਰ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�  ਦੀ ਿਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ
ਖਰਚੇ, ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹਨ ਫੀਸ / ਖਰਚੇ ਆਿਦ. ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ
ਦਰ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਸਰਫ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਭਾਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ.

III. ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਵਚ ਹੈ, ਤ� ਉਹ 60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ
ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.

IV. ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ / ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਜ� ਵਾਧੂ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

V. ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਜ� ਿਰਹਾਇ�ੀ ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ'
ਤੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤ� ਉਧਾਰ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ� ਿਜਸ
ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਪਨੀ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ /
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ.

ਿ�ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਿ�ਕਾਇਤ�
I. ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਿ�ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ

ਇਕ ਿਵਧੀ ਹੈ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਤ.

II. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਿ�ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਿ�ਕਾਇਤ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ
ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਵਧੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਿਜਹੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਧਾਰ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵ� ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ� ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ �ਚ
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

III. ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੰੂਨ, ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁ�ਟੀ ਲਈ ਯਤਨ
ਕਰੇਗੀ.

IV. ਕੋਈ ਿ�ਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ, ਗਾਹਕ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਉਸਦਾ
ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ 'ਿ�ਕਾਇਤ ਰਿਜਸਟਰ' ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਿ�ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿ�ਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਤਰੀਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.



V. ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ / �ਾਖਾਵ� ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਿਦ ਪ�ਦਰ�ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਜਥੇ
ਿ�ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਿ�ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

VI. ਕੰਪਨੀ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿ�ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੇਗੀ.
VII. ਜੇ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਅਸੰਤੁ�ਟ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ, ਤ� ਿ�ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਹੈਡ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�.
VIII. ਜੇ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਤ� ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿ�ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਪ�ਮਾਣ / ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੇਗੀ.

IX. ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

X. ਜੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਫੋਨ ਤੇ ਿਰਲੇਅਡ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿ�ਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

XI. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵ� ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੁਆਰਾ

ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ.

ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ:
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ

�ੁਭਮ ਹਾਓਿਸੰਗ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਫਾਇਨ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ

425, ਜਵਾਲਾ ਿਮੱਲ ਰੋਡ, ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਰ, ਫੇਜ਼ IV

ਗੁੜਗਾ�

ਜੇ ਿ�ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਜਵਾਬ
ਤ� ਅਸੰਤੁ�ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿ�ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ� ਡਾਕ ਰਾਹ� ਆਪਣੀ ਿ�ਕਾਇਤ�
ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨ� �ਨਲ ਹਾਓਿਸੰਗ ਬ�ਕ ਦੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸੈ�ਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ
ਜ਼ਰੀਏ ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ., ਨਵ� ਿਦੱਲੀ

ਭਾ�ਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ
ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ (ਜੋ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾ�ਾ ਿਵਚ ਜ� ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ ਇੱਕ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ) ਨੰੂ ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੇ ਬੋਰਡ� ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ. ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਜ਼ਾਬਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਿਦ�ਾਵ� ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਉਪਰੋਕਤ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹੀ ਉਨ� � ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਿਨਯਮ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਿਧਤ ਫੈਕਟਰ� ਿਜਵ� ਿਕ ਫੰਡ� ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹਾ�ੀਏ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ
ਇੱਕ ਿਵਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਅਡਵ�ਸ� ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰੇਗਾ. ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ� ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ� ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਰ� ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੰੂ
ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਜ� ਗ�ਾਹਕ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪੱਤਰ ਿਵਚ
ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ. ਬੋਰਡ ਨ�  ਜੁਰਮਾਨਾਗਤ ਿਵਆਜ / ਖਰਿਚਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਈ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵੀ
ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਅਤੇ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਗਰੇਡ ਲਈ ਪਹੰੁਚ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੰੂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ ਪ�ਕਾ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵਚ ਪ�ਕਾ�ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ� ਹੋਰ ਪ�ਕਾ�ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ� ਵੀ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਆ�ਦੀ ਹੈ

ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੁਮਾਨ�  ਦੀ ਿਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਰੇਟ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖਾਤੇ' ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ.

ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਤ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਕ�ਤ� ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੰਡ ਨੰੂ ਸਪ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ



ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਜ ਵਸੂਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਿਨ�ਚਤ ਪੱਧਰ ਤ� ਪਰੇ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤ� ਿਟਕਾ. ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਿਵੱਤੀ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੰਪਨੀ ਿਵਆਜ ਦਰ� ਅਤੇ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ
(ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਤਆਰ

ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਅਤੇ �ਰਤ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰ�ਤਾ ਬਾਰੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ
ਦੀਆਂ ਿਦ�ਾਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤ� ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਵਚ ਪਾਰਦਰ�ਤਾ ਨੰੂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਇ�ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ
I. ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਸਾਰੀ ਇ�ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ ਸਪ�ਟ ਹੈ, ਅਤੇ

ਗੰੁਮਰਾਹ ਨਹ�. ਕੋਡ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਿਵਕਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ / ਕੰਪਨੀ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ.

II. ਕੰਪਨੀ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਬਾਰੇ
ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਨ� � ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ� ਜ� ਉਤਪਾਦ� / ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇ�ਕ��
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨ�  / ਉਸ ਨ�  ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਸੇਵਾ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ.

III. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਿ�ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ / ਡੀ.ਐਸ.ਏ ਨ�  ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿ�ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ�ਚ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣਗੇ .

IV. ਜਦ� ਵੀ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ�
ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਨੰੂ ਉਸੇ ਿਡਗਰੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ.

V. ਕੰਪਨੀ ਿਸੱਧੀ ਵੇਚਣ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਏ) ਨੰੂ ਇਕ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਿਲਖਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸੇਵਾਵ� ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਕੀਟ
ਉਤਪਾਦ� / ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
ਜਦ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ� ਫੋਨ ਰਾਹ� ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਣ.

VI. ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਗਆਪਨ ਿਵਚ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ ਜ� ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ �ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਰ
ਫੀਸ� ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜ� ਸੰਬੰਧਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ �ਰਤ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ� ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ

VII. ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ �ਾਖਾਵ� ਿਵਚ ਨ� ਿਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਿਵਆਜ ਦਰ�, ਆਮ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ (ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ
ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਕੋਈ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ; ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ� ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ� ਰਾਹ�; ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ;

ਮਨ� ਨੀਤ ਅਮਲੇ / ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਦੁਆਰਾ; ਜ� ਸੇਵਾ ਗਾਈਡ / ਟੈਿਰਫ �ਿਡ .ਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
VIII. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਿ�ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ / ਕੋਰੀਅਰ ਜ� ਡੀ.ਐਸ.ਏ ਨ�

ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਿ�ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ
ਜਾਣਗੇ .

IX. ਕੰਪਨੀ ਿਸੱਧੇ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰਟ� (ਡੀ.ਐਸ.ਏ) / ਿਸੱਧੇ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਏਜੰਟ� (ਡੀ.ਐਮ.ਏ) ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਾਲ
ਆਦਰ� ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਪਣਾਏਗੀ.

ਗਰੰਟਰ

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਰੰਟਰ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੰੂ / ਉਸਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਵੇਗਾ:

I. ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ / ਡੀਡ
II. ਕੰਪਨੀ ਉਸਨੰੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਡਫਾਲਟ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੂਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਜਸ

ਕੋਲ ਉਹ ਗਰੰਟਰ ਹੈ
III. ਕੰਪਨੀ ਉਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਲਤ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ / ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਗਰੰਟਰ ਵਜ� ਖੜ�ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ.
IV. ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ / ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰੇਗਾ
V. ਉਹ ਹਾਲਤ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੰੂ / ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ



VI. ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੰਪਨੀ ਨ�  ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਿਸਆਂ ਨੰੂ
ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ

VII. ਗਾਰੰਟਰ ਵਜ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਕ ਿਵ�ੇ� ਕੁਆਂਟਮ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹਨ ਜ� ਕੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹਨ; ਅਤੇ

VIII. ਸਮ� ਅਤੇ ਹਾਲਤ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਰੰਟਰ ਵਜ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਤ ਕਰੇਗੀ.

IX. ਜੇ ਗਰੰਟੀਕਰਤਾ ਿਰਣਦਾਤਾ / ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਏ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਿਜਹੇ ਗਾਰੰਟਰ ਨੰੂ ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਿਡਫਾਲਟਰ ਵੀ ਮੰਿਨਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ
ਗਾਹਕ� ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ� ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨਹ� ਹਨ), ਅਤੇ ਹੇਠ
ਿਦੱਤੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇ�ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ, ਖਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਗਾਹਕ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ,.

I. ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਿਨਯਮਕ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ.
II. ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਪ�ਤੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ

III. ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ
ਲਈ) ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਜ� ਗਾਹਕ ਖਾਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜ� ਨਹ� ਵਰਤੀ
ਜਾਏਗੀ.

IV. ਜੇ ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ.
V. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਢ�ਚੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ

ਗਏ ਿਨ�ਜੀ ਿਰਕਾਰਡ� ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਹੈ.
VI. ਕੰਪਨੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ

ਵਰਤੇਗੀ.
VII. ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਗਾਹਕ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਦੀ ਿਲਖਤੀ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ.
VIII. ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ

ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਗਾਹਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਦੇ ਿਦੰਦਾ.

ਜਨਰਲ

ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਅਤੇ �ਰਤ�
ਿਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਦੇ�� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਦ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸਦਾ ਪਿਹਲ� ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ)

ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਤ� ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਐਚਐਫਸੀ ਦੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤ�, ਬੇਨਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 21 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ. ਅਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਾਰਦਰ�ੀ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਾਓਿਸੰਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ�ੀ-ਪੇਮ�ਟ ਲੇਵੀ ਜ� ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਨਹ� ਲਵੇਗੀ, ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ

ਅਧੀਨ: ਏ. ਿਜੱਥੇ ਹਾਓਿਸੰਗ ਲੋਨ ਫਲੋਿਟੰਗ ਿਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਬੰਦ ਹੰੁਦਾ

ਹੈ. ਬੀ. ਿਜੱਥੇ ਹਾਓਿਸੰਗ ਲੋਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ

ਸਰੋਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਉਦੇ� ਲਈ "ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ" ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬ�ਕ /
ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ. / ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ ਅਤੇ / ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਦੋਹਰੀ / ਿਵ�ੇ�
ਦਰ (ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਫਲੋਿਟੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ) ਹਾਓਿਸੰਗ ਿਰਣ ਿਨਰਧਾਰਤ / ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੂਰਵ-ਬੰਦ ਮਾਨਕ� ਨੰੂ
ਆਕਰਿ�ਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ' ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ੀ-ਕਲੋਿਜ਼ੰਗ ਦੇ ਸਮ�, ਲੋਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜ� ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੈ.
ਦੋਹਰੀ / ਿਵ�ੇ� ਦਰ ਵਾਲੇ ਹਾਓਿਸੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਆਜ ਦਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਇਸ ਤਰ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਹਰਾ / ਿਵ�ੇ� ਦਰ� ਵਾਲੇ
ਹਾਓਿਸੰਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ�ਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਨ�ਚਤ ਦਰ ਲੋਨ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ.



ਕੰਪਨੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਿਬਨ�, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇ�� ਲਈ
ਪ�ਵਾਿਨਤ ਿਕਸੇ ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੁਮਾਨ� / ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੁਮਾਨ�  ਨਹ� ਲਗਾਏਗੀ.

I. ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ / ਜ� ਵਪਾਰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ� ਤੇ / ਜ� ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਰਹਾਇ� ਅਤੇ / ਜ�
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. , ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

II. ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ / ਹੋਰ ਜ�ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ ਤ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਗਾਹਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਜੇ ਗਾਹਕ ਿਬਨ� ਉਿਚਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

III. ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ
ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵ� ਦੀ ਇਕ ਸੰਗਿਠਤ ਿਰਪੋਰਟ ਬੋਰਡ
ਨੰੂ ਸ�ਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

IV. ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦਰਿਮਆਨ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹਾਓਿਸੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ �ਰਤ� ਦੀ
ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ �ਰਤ� (ਐਮਆਈਟੀਸੀ) �ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਐਚਐਫਸੀ ਅਤੇ
ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੁਪਿਲਕੇਟ ਕਾੱਪੀ ਨੰੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਧਾਰ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸ�ਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

V. ਐਚਐਫਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵਚ ਪਾਰਦਰ�ਤਾ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਿਵਆਜ ਦਰ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�
ਦੀ ਿਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਪੇ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�, ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ
ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ, ਆਿਦ ਿਜਵ� ਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ. ਐਚਐਫਸੀਜ਼ “ਨ� ਿਟਸ
ਬੋਰਡ”, “ਿਕਤਾਬਚੇ / ਬਰੋ�ਰ”, “ਵੈ�ਬਸਾਈਟ” ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ

VI. ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਪ�ਦਰਿ�ਤ
ਕਰੇਗੀ: ਿਹੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ� ਉਿਚਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾ�ਾ.

(31/03/2021 ਤ� ਪ�ਭਾਵਤ)


