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நி

வனம்
அைனவ

ம் வா க்ைகயாளர்
க் ம் ெபா ந் ம்

இந்த ஆவணம் வா க்ைகயாளர் ைறகைள
ைகயாள் வ
உள் ெகாள் ைகைய
வரிக் ற

ெதாடர்பான

axio என் ப ேகப்ஃப்ேளாட் ஃைபனான்
யல் சர் சஸ்
ைரேவட்
ெடட் (CapFloat Financial
Services Private Limited) உைடய ராண்ட் ெபயர், இ இந் ய ரிசர்வ் வங்
ல் (RBI)
ப
ெசய் யப்பட்ட ஒ ேபங் ங் அல் லாத நி நி வனம் (NBFC) ஆ ம் .
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உள் ளடக்க அட்டவைண
உள் ளடக்கம்
I. உள் நைட
II.

பக்கங் கள்
3-4

ைறகள்

கார் அளிக்

ம்

ைற

4-7
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ைறயான ேசைவ வழங் கல் மற் ம் ம ஆய்
ெபா
ைற ன்
லம் வா க்ைகயாளர்
கார் நிகழ் கைள
ைறப்ப
மற் ம்
அவர்கள்
ைறகைள உடன யாக நிவர்த்
ெசய் வைத ெகாள் ைக
ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள் ள .

ைறகள் :

1.

உள் நைட

A.

நீ ங் கள் கார் ெசய் ய
ெசால் ேவாம் :

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ெசய் ம்
ைற
கார் அளிக்கக்
ய இடம்
யா க்
கார் அளிக்க
ம் .
எப் ேபா ப ைல எ ர்பார்க்கலாம் .
நிவர்த் க் யாைர அ
க ேவண் ம் .
ைள
த் நீ ங் கள்
ப் அைடய
ெசய் வ .

b. உங் களிடம் ஏேத ம் ேகள்
உங் க க் உத வார்கள் .
c.

னால் , நாங் கள் உங் க

ம்

கள் இ

கார்கைள நியாயமாக ம்
வரங் கைள
எங்
கண்
உங் க க் ச் ெசால் ேவாம் .

க்

ல் ைல என் றால் என் ன

ந்தால் எங் கள் ஊ

ைரவாக
ப்ப

ச்

யர்கள்

ம் ைகயாள் வதற் கான
என் பைத
நாங் கள்

d. உங் கள் கார் எ த் ப் ர்வமாக ெபறப் பட்
ந்தால் , க தம் /
அஞ் சல்
லம் ஒ வாரத் ற் ள் உங் க க் ஒப் தல் / ப ைல
அ ப் வைத உ
ெசய் ேவாம் . எங் கள் நிய க்கப் பட்ட
ெதாைலேப ெஹல் ப் ெடஸ்க் அல் ல வா க்ைகயாளர் ேசைவ
எண்ணில் உங் கள் கார் ெதாைலேப
ல் ஒளிபரப் பப் பட்டால் ,
நாங் கள் உங் க க் ஒ
கார்
ப் எண்ைண வழங் ேவாம்
மற் ம் ஒ
நியாயமான காலத் ற் ள்
ன் ேனற் றம்
த்
உங் க க் த் ெதரி ப் ேபாம் .
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e.

ஷயத்ைத ஆராய் ந்த
ற ,உங் கள்
கார்
ைடத்த 30
நாட்களில் , நீ ங் கள் இன் ம்
ப் யைடய ல் ைல என் றால்
உங் கள்
காைர ேம ம் எவ் வா
எ த் க்ெகாள் வ
என்
உங் க க் த் ெதரி ப் ேபாம் .

f.

எங் களிடம்
கார்
அளித்த
30
நாட்க க் ள் ,
நீ ங் கள்
எங் களிட
ந்
ப் கரமான ப ைலப் ெபற ல் ைல மற் ம்
ைறகைளத்
ர்ப்பதற் கான
ற
வ கைளத்
ெதாடர
ம் னால் , நீ ங் கள் ரிசர்வ் வங்
ன் ேபங் ங் அல் லாத வங்
ேமற் பார்ைவ
ைற ன்
ராந் ய
அ வலகத் ன்
ெபா ப் பாளைர அ
கலாம் .

2.

கார் அளிக்

ம்

ைற:

ேகப் ஃப் ேளாட் ஃைபனான்
யல் சர் சஸ்
ைரேவட்
ெடட்
றந்த வா க்ைகயாளர் ேசைவ வழங் வைத ேநாக்கமாகக்
ெகாண் ள் ள
மற் ம் ஒ
வ வான மற் ம்
றைமயான
வா க்ைகயாளர் ேசைவ தளத்ைத உ வாக் வ ல் ெதாடர்ந்
யன்
வ
ற . எங் கள் ேசைவகளால் வா க்ைகயாளர்கைள
ம ழ் ப் பேத ேகப் ஃப் ேளாட் ஃைபனான்
யல் சர் சஸ்
ைரேவட்
ெடட் ேநாக்கமா ம் . வா க்ைகயாளர் ய வரம் , அவர்களின்
கல் ய
நிைல மற் ம் பா ப்
ஆ யவற் ைறக் க த் ல்
ெகாண் , ேகப் ஃப் ேளாட் ஃைபனான்
யல் சர் சஸ்
ைரேவட்
ெடட்
வா க்ைகயாளர்
கார்கைளத்
ண் வதற் கான
பல் ேவ ேசனல் கைள
ன் ட் ேய அைடயாளம் கண் ள் ள :
தகவல் ெதா ல் ட்பம் அல் ல
சர்வர் ெதாடர்பான அைனத்
கார்கள் /சந்ேதகங் க க் ம் ழ் க்கண்ட ைறையப் ன்பற் ற ம் .

நிைல 1 :
ெதாைலேப : நீ ங் கள் எங் கைள 080 6807 5001 என் ற எண்ணில்
அைழக்கலாம் மற் ம் வார நாட்களில் காைல 9 மணி
தல் மாைல
9 மணி வைர
ம் , வார இ
காைல 9 மணி தல் மாைல 9 மணி
வைர
ம்
{அரசாங் க
ைறையத்
த ர்த் )
உங் கள்
ைறகைள ப
ெசய் யலாம் .
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ன்னஞ் சல் : நீ ங் கள்
ask@axio.co.in

ன்வ

ம்

ன்னஞ் சல் ஐ க்

ம் எ
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தலாம் :

அஞ் சல் /
ரியர்: உங் கள் ேகள் கைள தபால் /
ரியர்
லமாக
ேகப் ஃப் ேளாட் ஃைபனான்
யல் சர் சஸ்
ைரேவட்
ெடட்,
ய
எண் 3 (பைழய 211), ேகாகல் தாஸ்
ளாட் னம் , அப் பர் ேபலஸ்
ஆர்ச்சர்ட் , ெபல் லாரி சாைல, சதா
வ் நகர் 560080 எ ம்
கவரிக் அ ப்பலாம் .

நிைல 2:
ேமேல இ ந் நீ ங் கள் ெப ம் ர்மானம் உங் கள்
ப் க் ரியதாக
இல் லா ட்டால் , தய ெசய்
கார்கைள நிர்வாக
ற்
(ேமலாளர் - வா க்ைகயாளர் ேசைவகள் ) customersuccess@axio.co.in
இல் எ
ங் கள் .
அஞ் சல் /
ரியர்: உங் கள் ேகள் கைள தபால் /
ரியர்
லமாக
ேகப் ஃப் ேளாட் ஃைபனான்
யல் சர் சஸ்
ைரேவட்
ெடட்,
ய
எண் 3 (பைழய 211), ேகாகல் தாஸ்
ளாட் னம் , அப் பர் ேபலஸ்
ஆர்ச்சர்ட் , ெபல் லாரி சாைல, சதா
வ் நகர் 560080 எ ம்
கவரிக் அ ப்பலாம் .

நிைல 3:
நீ ங் கள் ெப ம் ர்மானத் ல் இன் ம் அ
ப் இ ந்தால் , நீ ங் கள்
எங் கள்
ைற ர்க் ம் அ காரிக க் தைலவர், வா க்ைகயாளர்
ேசைவக் (
யன்
. ேஜா
) head.customersuccess@axio.co.in இல்
எ தலாம் .
அஞ் சல் /
ரியர்: உங் கள் ேகள் கைள தபால் /
ரியர்
லமாக
ேகப் ஃப் ேளாட் ஃைபனான்
யல் சர் சஸ்
ைரேவட்
ெடட்,
ய
எண் 3 (பைழய 211), ேகாகல் தாஸ்
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ளாட் னம் , அப் பர் ேபலஸ்
ஆர்ச்சர்ட் , ெபல் லாரி
சதா
வ் நகர் 560080 எ ம்
கவரிக் அ ப் பலாம் .
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சாைல,

நிைல 4:
ேமேல
ப் ட்ட இடத்
ந்
நீ ங் கள் ெப ம்
ர்மானத் ல்
இன் ம் அ
ப் அைடந்தால் , நீ ங் கள் (ஆகான் ஷா ங் )/ ரதான
ைற ர்ப்
அ வலர் ( . பரத்
ப் )- ஐத்ெதாடர் ெகாள் ள
askcompliance@axio.co.in ஐ அ
கலாம் .
அஞ் சல் /
ரியர்: உங் கள் ேகள் கைள தபால் /
ரியர்
லமாக
ேகப் ஃப் ேளாட் ஃைபனான்
யல் சர் சஸ்
ைரேவட்
ெடட்,
ய
எண் 3 (பைழய 211), ேகாகல் தாஸ்
ளாட் னம் , அப் பர் ேபலஸ்
ஆர்ச்சர்ட் , ெபல் லாரி சாைல, சதா
வ் நகர் 560080 எ ம்
கவரிக் அ ப்பலாம் .
கார் /
தகரா
ஒ
மாத
காலத் ற் ள்
ஃைபனான்
யல்
சர் சஸ்
ைரேவட்
ர்க்கப் படா ட்டால் , நீ ங் கள் ேழ ள் ள
கவரிக்

ேகப் ஃப் ேளாட்
ெடட்
லம்
ைற டலாம் .

அ வலர் ெபா ப்பான கர்ேவார்
கல்
மற் ம் பா காப் ெசல்
ெபா ப் அ வலர்
இந் ய ரிசர்வ் வங்
10/3/8,
நி ப் ங் கா சாைல ெபங் க
-560
001
ெதாைலேப : 080 - 2218 0501
ன் னஞ் சல் :
cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
அல் ல
ஒம் ட்ஸ்ேமன் – என்
எப்
(NBFC),
ெபா ப் பாளர், இந் ய ரிசர்வ் வங்
ேபார்ட் ளா ஸ்,
ெசன் ைன 600 001
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ெதாைலேப எண்: 044 - 25395964
ன் னஞ் சல் :
cms.nbfcochennai@rbi.org.in
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