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1.ప�చయ�:  
 

�� ం�ం�-�తర ఆ� �క కం��ల(ఎ� �ఎ� �)ల� 2015 �� 1 వ �� �� 
��దల �యబ�న ఆ�.�.ఐ �స�ృత స�� � ల� �.ఎ�.�.ఆ� (��) 
CC.No.054/03.10.119/2015-16 (“�ర�దర� ��”) � సంబం�ం�, ��క �ర � 
మండ�, �� �  �� � ����య� స�� �� ���� ���� �ర� ఒక 
సద�� �ల �య�వ�� ఆచరణ��� ���వ�� ం�. ఈ ��ం� �ధం� 
ఆచరణ��� ����బ�న �ధం�, సద�� �ల �య�వ�, �� ం�ం�-
�తర ఆ� �క కం��ల �ర� సద�� �ల �య�వ�� �ర�దర� �ల� 
అ��ణం� ఉం�. ��� ��ప� �ల�� 2021 ఆగ�� 25 వ ��న 
ఆ��ం�ం�. 

 
�ప��త�న�  చట�బద��న మ�� �బంధ��త ఆవశ� కతల� 
అ��ణ�న ���, సమర�త, కస�మ� అవ�హన మ�� ��� �� ప��ల� 
���ల� త�నంత దృ�� ����  కం�� �క�  �� �ర �ర� క��� 
�ర� �ంచబడ��. ��� అదనం�, కం�� �� ప� �� ��న�� 
సద�� �ల �య�వ� పట� క��బ�� క�� ఉం�ం�, ���క�  �ఖ�  
�ల అం�� ఈ ��ం� �ధం� ఉ�� �: 

 

2.ఉ���� �: 
 
• తన కస�మర �� వ� వహ�ం�న�� � సద�� �ల ఆచరణ� ����ట; 

 
• ��య�యబ�న �ర ��ల ఆ�రం� � ఆ� �క ఉత� ��� మ�� �వల� 

�ం�� కస�మర �� �� క��ం�ట; మ�� 
 

• కస�మ� సంతృ��� ��� �ం���ట. 
 

3.ఋణ�న� దర��� మ�� �ప��య �� 
��న�: 

 
• సం�వ�  �� కస�మర �� �� �యబ� ఋణ దర��� �ర�� ఎ�వం� 

సం�గ �త� �����  ఏర� రచ�ం� అవసర�న స��ర�� క�� 
ఉం��, (త�� � ఇతర �� ం�ం�-�తర ఆ� �క సంస�� అం�ం� షర�� 
మ�� �బంధనల� అర�వంత�న ��� ���  ���వ��  మ�� 
ఋణ�గ�త ఒక స� చ� ంధ మ�� �� �� �త �ర ����  ���వ�� ). 
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ఆ� �కస�య �కర� �� �ంద��� �� సమ�� ంచవల�న ఆవశ� క 
ప��ల� ఋణ దర��� �ర� స� ష�ం� ����ం� 
 

• ఋణ దర���� అ�� �� అం�న��� ��య�� ర��� అంద�� 
ఒక వ� వస�� కం�� అలవర��� ఉం�. 

 

4.ఋణ ప��లన మ�� షర�� మ�� 
�యమ �బంధన�: 

 
• కం�� �క�  ప��ల� �య�ల �ప�ర� ఋణ దర���� 

���బడ�� మ�� ప���ంచబడ�� మ�� తద��ణం�� 
ఆ� �కస�య �కర� � అం�ంచబ��ం�. ఆ��ంచబ�న ఋణం �క�  
�త�� �వ��, �� షర�� మ�� �బంధనల� అం�� ఏర� ర�, 
���కం� వ�� ��� క���న�  �వ�� మ�� ��� �ం�న దర��� 
�ర�� స� ఒక మం�� �ఖ �ప�� ��త�ర� కం� ��య���  
కస�మ�� ఒక అ���క స��ర� �� �యబ��ం�. ��� అదనం�, 
ఆలస� � ���ం�� అప�ధ� వ��, ��� /�� � �రస� రణ ����, వ� �ల 
����ం� ���, �ంద�� ���ం� ���� �� �ప�� �ం� మం�� 
�ఖ మ�� ఋణ ఒప� ంద ప�త�� ఎ�� �పబ�న ప�ల� కనబరచబ� 
ఉం��. ఈ షర�� మ�� �బంధన� అ�� ం� పట� కస�మ� 
అం��ర� �క�  ����� కం�� �ర� ���ం�. 
 

• ఋణం �క�  �తరణ సమయ�� కం��, కస�మ�� ఋణ ఒప� ంద 
ప��� మ�� సంబం�త జతపర� ప��ల �క�  ఒక నక�� 
అంద���ం�. 

 

5.ఋ�ల �తరణ మ�� షర�� మ�� 
�యమ �బంధనల� ��� �: 

 
• షర�� మ�� �బంధనల� ఏ�� ���  ఉన� � కం�� తన�క�  

ఋణ�గ�తలంద�� ���� ఇ��ం�– అం�� ఋణ�తరణ ��� �, 
వ�� ���, �� ����, �ంద�� ���ం� ���� �ద�న� ఉం��. 
��ద�ం� �బంధ��త అ��రయం��ంగ�� �� ��ంచబ� ఉం� తప� , 
వ�� �ట�� ��� � మ�� ���� భ�ష� ��� ��త� అమ���� 
వ�� ట��� �� కం�� ���ం�ం�. ఋణ ఒప� ంద ప�త�� 
ఇం�� సంబం�ం� త�న �బంధన �ర� బ� ఉం�ం�. 
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• ఒప� ందప�త� ��ంద ���ం� �� ప��� �క�  ఉపసంహరణ/ �ం� 

��ం�న �ర �య� �� ఋణఒప� ంద ప�త�న� అ��ణం� 
ఉం�ం�. 
 

• �� ఉన�  ��� � అ�� �� ��� ���ం�న త�� త �� ఋణం �క�  
�త�ం ��� వ�� ���న�  త�� త, �� ఋణ�గ�తల� కం��� 
ఉండగల ఏ�� ఇతర  � ��� �ర� ఏ�� చట�బద��న హ��  �� 
�ధ� త� బ��, ధ�వ�� �యబ�న ఆ��� అ�� ం�� కం�� ��దల 
���ం�. ఒక�ళ అ�వం� హ�� � ����ం��వల� వ�� న ప���, 
����న�   � ���� మ�� సంబం�త  � ���� ప�ష� �ంచబ� 
/���ంచబ� వర� కం�� ఏ ప����ల ��ంద ధ�వ�� ఆ��ల� 
����వల�న అర�త ఉం� �� ��ం� ��� �వ�ల� స� ఋణ�గ�త� 
��� ఇవ� బ��ం� 

 

6.��రణ �ష��: 
 
• ఋణ ఒప� ంద� �క�  షర�� మ�� �యమ �బంధనల� 

ఇవ� బ��న�  ఆవశ� కతల �ర� తప�  (ఇ�వర� ఋణ�గ�త� �ల�� 
�యబడ� �త� స��ర� ఏ�� కం�� దృ��� వ�� �ం� తప� ) 
ఋణ�గ�తల �� �ర�� కం�� �క� � ����ం� ���ం�ం�. 
 

• �ంగ�, ��, �ల�, వర ��, క�� �� మ�� మత� ఆ�రం� 
కం��, ఋణ దర���ల� ఎ�వం� �వ�� �ప�. 
 

• ఒక�ళ ఋణం ��� బ�� ��ట� ఋణ�గ�త �ం� అభ� ర �న అం�న 
ప���,  సమ� � �� ఇతర�� అన�., కం��� ఉన�  అభ� ంతర�, ఏ�� 
ఉం�, అభ� ర �న అం�న �� �ం� 21 ��ల ��న ఋణ�గ�త� 
��య�యబ��ం�. అ�వం� బ��, వ� �ం� చట��న� సమ� త�న 
పద��� �రదర� క�న ఒప� ంద షర�ల� �బ� ఉం�ం�. 
 

• బ��� వ�� ���వ��� సంబం�ం�, �యం�త���ర 
యం��ంగ�� ఏర� రచబ�న �ర�దర� �ల� అ��ణం� ఆ పద�� 
�పట�బ��ం�. కస�మ�� కం�� అనవసరం� ��ంచ� మ�� 
కస�మర �� స��త�న ��� వ� వహ�ం�� తన �బ� ం�� ��ణ��� � 
���ం�ం�. 
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7.�జ��� ల ప��� ర వ� వస�: 
 

కం��, ఆ��ంచబ�న ఒక �జ��� ప��� ర వ� వస�� క�� ఉం� మ�� 
��� కం�� �క�  �� �� �న ఉంచడ�న�. �ద�  �� � ��� � 
ప��� ర వ� వ��  ��న�� కం�� ఒక కస�మ� ��� � ���  �� 
నంబ�� క�� ఉం�. 

 
కస�మర � �ం� ��� �ల� అం��వ��� మ�� ప�ష� �ంచ��� �� 
కం��  � �మ�  ఆ�ం� �ం� ��� �ప�న �డ� అ���� �� 
క�� ం�ం�.           �డ� అ��� �క�  సం�ప�ం� �వ�� ఈ ��ం� �ధం� 
ఉ�� �: 

 
 � �మ�. ఆ�ం� �ం� 
��- �ం�����   
�� �  �� � ����య� స�� �� ���� ����, 
�క� ��  �� �నం, �త�� నం. 3 (�త� నం. 211), అప� � �� ల� ఆ�� � �� , 
బ�� � ��, స��వనగ�, �ంగ��, క�� టక - 560080 
��� ఐ�: aakanksha.singh@axio.co.in ��: +91 9999914917 
 
కం�� �క�  �వ� / ఉ�� దన ��ం� ��� పన / ��� �� క���న�  
కస�మ�� �� త�ణ ప��� ర� �ర� ��త�ర� కం� �డ� అ��� ��� 
��య�యవ�� . అం��బ�న ��� �ల �క�  ��� ం�ల� మ�� 
ప��� �ల� �డ� అ��� స�� �ర� మ�� తదనంతరం �ప� 
స��శ�� సమ� � వ�ం� �ర� ��క �ర � మండ�� అంద��� �. 

 
ఒక�ళ కం��� ఇవ� బ�న ప��� రం పట� కస�మ�� గనక సంతృ�� వ�ంచ� 
ప���, �� త�ప� ఈ ��ం� ��� ���వ�� : 

 
ఆ�స� ఇ�-���,  
��ం�య ��� లయ�, 
���గ�� అవ�హన మ�� ర�ణ ��గ�, �జ��  �� ం� ఆ� ఇం��, 
10/3/8, నృప�ంగ ��, �ంగ��, క�� టక 560001 
����: 080-22180397, ఇ-���: cms.cepcbengaluru@rbi.org.in 
���� నం: 080 - 2218 0501 

  
 

  



 

 సద�� �ల �య�వ� | 2022 
 

 

7 
 

 

 

 

 

ల��� 

అం���  మ� – ఎ�.�.ఎ�.�, 
ఆ�స� ఇ�-���, 
�జ��  �� ం� ఆ� ఇం�� ���  � ���, ���  600 001 
���� నం: 044 - 25395964 ఇ���: cms.nbfcochennai@rbi.org.in   
 

8.కం��� ��ంచబ� వ�� �ట� �క�  
�కమబ��కరణ: 

 
• వ�� ���, ����ం� ���� మ�� ఇతర ���ల� ��� �ం�ట� కం��, 

స��త�న అంతర �త ���� మ�� పద��ల� �ల��� ం�. ��ల 
వ� య�, ���� మ�� ���  ���య�, �న� � సంబం�త అం�ల� 
ప�గణన��� ���� కం�� ఒక వ�� �� న��� అవలం���న� � 
మ�� �కమబద��న �ర�దర� �ల� అ��ణం� ఉన�   ఋ�� మ�� 
అ�� �� ల �ర� వ�� �యవల�న వ�� ��� ��� ��� ం�. వ�� �� 
మ�� ��న�  తర� కస�మర �� �� �ధ�న వ�� ��� వ�� 
�య��� గల ���  మ�� స��కత �క�  �రతమ� తల �ర� 
��న� దర����ర�� �ల�� �యబ�  మం�� �ఖ� బ�రంగం� 
��య�యబ� ఉం�ం�. 
 

• వ�� �� మ�� ��� ల �క�  �రతమ� తల �ర� ��న� �� 
కం�� �క�  �� �� � అం���� ఉంచబ��ం�.  వ�� �క�  
�ట�� ఏ�� ఒక ���  ఉన� �� డ��  �� �� � �ప��ంచబ�న 
స��ర� ఆ��క�ంచబ��ం�. 

 

• ��య�యబ�న వ�� ��� ���కం �యబ�న�� ఉం��, త�� � 
��� వ�� ���బ� ఖ�� త�న �ట� ��ం� కస�మ� అవ�హన క�� 
ఉం��. 

 

9.కం��� ఆ��కస�యం �యబ�న �క�� 
ఆ��ల �క�  �నః�� �నత: 

 
కస�మ�� ���� �న�  ఋణ ఒప� ంద ప�త�� కం��� ఆ��� ��� 
�� �న� ���� చట�బద��న అ��ర� క�� ం� ప��� ద� �ర� బ� 
ఉం�ం�. మ�ంత �రదర� కత� ��� �ం��వ���, ఋణ ఒప� ంద� 
�క�  షర�� మ�� �బంధన� ఈ ��ం� �బంధనల� క�� ఉం��: 
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• �నః �� ���� ���� �ం�� ��� �ల వ� వ�; 

 
• ��� �ల వ� వ�� ఎ����ట� త�న సందర�  ప�����; 

 

• ధ�వ�� �యబ�న ఆ��ల� �� �నపర��వ��� పద��; 
 

• ధ�వ�� ఆ��� అమ� క�/�ల� �య��� �ం�� ఋణ�గ�త తన 
అ�� � ��� ���ం� ��ట� అం�మ అవ�శ� ఇవ� బ� ఒక ఏ�� �; 
 

• ఋణ �గ�త� ��� �� �నపర�ట� పద�� మ�� 
 

• ఆ��� ��కయ�/�ల� ��ట� పద��. 
  

10.సద�� �ల �య�వ� �క�  �ష మ�� 
క�� ��ష�:   

 
సద�� �ల �య�వ� ఎప� �క�� � ���గతం� స��ంచబ�, 
ఆ��క�ంచబ��ం� మ�� ఆ�ద� �సం అ� ��� �ం� 
ఉంచబ��ం�. ఆ��ంచబ�న �ల� కం�� �క�  �� �� �న 
ఉంచబ��ం� మ�� హ�� ��ల స��ర ��త�� అ� ��ధ  �� �క 
�� వ��క �షల� అం���� ఉంచబ��ం�.   

 
 


