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��ర్ ్ర�� ��స్ �డ్ 

ప�చయం: 

ఈ ��ర్ ��� �స్ �డ్ “�స�ర్ ���న్ - �న్-�� ం�ంగ్ ����యల్ కం�� - �స�మ్ పరం� �ఖ� �న 
�న్-���ట్ ��ంగ్ కం�� మ�� ���ట్ ��ంగ్ కం�� (�జర్�  �� ంక్) ఆ���, 2016” �ప�రం 
�జర్�  �� ంక్ ఆఫ్ ఇం�� (“ RBI”) మ�� � �ణ�గ�తల� కం�� అ�స�ం� ���ల� 
సమర�వంత�న అవ�క���  అం�ంచడం మ�� కం�� అం�ం� ఆ��క �క�� � మ�� 
�వల� సంబం�ం� �ణ�గ�త� స��ర �ర ��� ����� �యడం ల�� ం� ����ం�. 
�ణం �క�  �బంధన� మ�� షర�ల� త�న బ�ర�తం మ�� �ణ�గ�తల� 
వ� వహ�ం�ట�� � అ�స�ం��� న ���ల� ��రణ ���ల� �డ్ కవర్ ���ం�. APAC 
����యల్ స�� �స్ ���ట్ ���డ్ (“APAC FS” �� “కం��”) అం�ం� అ��  ర�ల ఉత� ��� 
మ�� �వల� �డ్ వ� ���ం�. 

ఈ �ల�� మ�� ఏ�� �బంధన�, �య��, �ర�దర� ��, ����షన్ �,  �����షన్ �, 
స�� � లర్ �, �స�ర్ స�� � లర్ �/ ఆర్ �ఐ ఆ��ల మధ�  ఏ�� సమయం� �వరణ/స����� 
��ధ� ం త����, అ�వం� �బంధన�, �య��, �ర�దర� ��, ����షన్, స� ��కరణ�, RBI 
�� ��న స�� � లర్ �, �స�ర్ స�� � లర్ � / ఆ��� అమ�� ఉం��. 

�డ్ �క�  ల�� � 

ఈ �డ్ �క�  ్ర�థ�క ల�� � ్ర�ం��: 
 
 ��, �లం, రం�, మతం, �ంగం, ���క  ���, వయ�� , �ం�క �ర� �� �కల� ం ఆ�రం� �వ� 
��ం�, అర�త క��న దర�����లంద�� � ఆ��క ఉత� ��ల�� ం�� అం���� ఉంచడం. 

�ణ�గ�తల� ����ల� క�స �ప��ల� ఏ�� � �యడం �� � �� య�న మ�� 
�రదర� క పద��ల� ��త� �ంచం�. 

�ణ�గ�త� మ�� కం�� మధ�  �� య�న మ�� �� హ�ర� క సంబం���  
�ం�ం�ం��ం�. కం�� తన �బ్ �ట్ � అంద�� అం���� ఉంచడం �� � మ�� కం�� 
�క�  అ��  �ఖల� �పద�� ంచడం �� � �� ���గ��ల� �� FPC� క�� ��ట్ ���ం�. 

ఇంటర్ �స్ � సంబం�ం� ��� �ట� అవస�ల� అ��ణం� ఉం�� ���వ���. 

కస�మర్ ��� �ల ప��� ��� యం��ం�ల� బ��తం �యడం. 
 
� క�����: 

 కం�� తన కస�మర �� తన ����ల� అ�స�ంచ��� ���నం �� �లక క�����: 

కం�� తన �బ్ �ట్ � �ప� ఒక� �� అం���� ఉంచడం �� � మ�� �� అ��  �ఖల� FPC� 
�పద�� ంచడం �� � �� ���గ��ల� �� FPC� ��య���ం�. ��� న�  FPC �క�  �� 
అభ� ర �న� అం���� ఉంచబ��ం� మ�� కం�� �ర� �ం� �� �ష� ��ష�ం� ఆంగ �ం� 
మ��/��  �� �క �ష� అం�ంచబ��ం�. 

కం�� �క�  ��క �ర � ��� మ�� ��జ్ �ంట్ బృందం ఇక� సరస�న పద��ల� అమ� 
�య��� �ధ� త వ��� � మ�� �� పద��� �� య�న మ�� స�న�న పద���, ��ధ 
ఆ��క �వ� మ�� ఉత� ��ల� అం�ంచ��� ����లంద�� �� బల�న �బద�త� 
�ప��ం�ం�� మ�� ఉ�� �లంద�� ఉం�� �����. ఈ �బద�త ��ం� ���. 
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��� వ� వహ�ంచడం� తన ���గ��ల� ఇబ� ం� �� అ�భవం ఉం�� కం�� �ప� 
�పయత� ం ���ం�; �� క�షన్ మ�� �స� రణ ��ల �షయం�, కం�� త� ర� మ�� 
����� వ� వహ���ం�. 

��ల �సం దర���� మ�� �� ్ర���ంగ్ 

కం�� ��� ఇ��  �� �రం� ఉం� మ�� ��ధ ఉత� ��ల� (�ణం మ�� �ణ సంబం�త 
ఉత� ���) అం���ం�. కం�� అం�ం� �ప� ఉత� ��ల �సం దర��� �రమ్ � �ప� ఉత� ��� 
సంబం�ం�న స��రం �సం ఆవశ� కత� బ�� �న� ం� ఉం��. 

�ణ�గ�త� సంబం�ం�న అ��  క�� ��షన్ � ఆంగ �ం� మ��/�� �ణ�గ�త� అర�ం 
���న�  �ష� ఉం��. �ణ�గ�త� ఇం� ��� �� �ణ�గ�తల� అర�మ��  �ష� ���� 
సంబం�ం�న అ��  కర�� ం�న్�  �, �న్ ��� �ంట్ �, ��ల్ ���� �ద�న��� 
�� క�ం� అవ�శం ఉం�ం�. ఈ �ప�జనం �సం �ణ�గ�త� స�న ఎం�క� ఎం��వడం �� � 
�న్ దర��� �రమ్ � అత�/ఆ�/�� ���న� త� ��ం��. 

�ణ ఉత� �� �సం ఏ�� దర��� సమయం�, కం�� వ� �ం� వ�� ���, అ�� ����ంగ్ �సం 
���ం��� న ����/����, ఏ�� ఉం�, ��-��ంట్ ఆప�న్ � & ���� మ�� ఏ�� ఇతర 
�ష�ల ��ం� స�����  అం���ం�. �ణ�గ�త �క�  �ప�జ�ల� �ప��తం ���ం�. 

దర��� �యబ��న�  ఆ��క స����� సంబం�ం� �ణ�గ�తల ఆస� �� �ప��తం �� 
�ణం/�న్ స����� సంబం�ం�న �త�ం సంబం�త స��రం సంబం�త �ణ దర��� 
�రమ్(ల)� �� టర్�  �ట్/ మం�� �ఖల �� � అం���� ఉంచబ��ం�, �బ�� ఇతర 
NBFC� అం�ం� �బంధన� మ�� షర�ల� అర�వంత�న ��క �యవ��  మ�� 
�ణ�గ�త �� � స��రం ���వ�� . �న్ దర��� �రమ్ స�కమం� ��� ��న దర��� 
�రమ్ � �� సమ�� ం��� న ��ధ ప��ల �వ�ల� �� ����ం�. 

�ణ�గ�తల� వ� �ం� వ�� �� �ణ�గ�తల ���ల్, �న్ �త�ం �ణ వర �ం, �ణ�గ�తల ఆ��క 
బలం, అం�ం�న భ�దత/అ�బంధం, కం�� �క�  ��ల ఖ��  �ద�న అ�క అం�ల� 
ఆ�రప� ఉం�ం�. ��� ��ల వ� యం, ���న్, �� �పకృ� దృశ� ం మ�� �స్�  ���యం వం� 
సంబం�త అం�ల� ప�గణన�� ���� ��� మ�� అ�� న్�  ల �సం వ�� ��� మ�� 
����ంగ్ మ�� ఇతర ���ల� �ర ��ంచడం� కం�� త�న అంతర �త ���� మ�� 
���ల� �� ����ం�. వ�� �� మ�� ��ధ వ�� ల �ణ�గ�తల� ��� � వ�� ��� వ�� 
�య��� �స్�  మ�� ��బద�త �క�  ���షన్ ��నం దర��� �రమ్ � �ణ�గ�త� �� 
కస�మర్ � ��య�యబ��ం� మ�� మం�� �ఖ� స� ష�ం� ��య�యబ��ం�. 

వ�� �� ���క ��� ఉం�ం�, త�� � �ణ�గ�త� ��� �ర్� �యబ� ఖ�� త�న �ట� 
��ం� ����ం��. 

అ��  �ణ దర���ల ర�� �సం కం�� ఒక ర��� ఇ��ం�. దర������ ఈ �షయం� ర�� 
�సం ప��బట�వల� ఉం�ం�. �ణ దర��� �క�   ���� ��� �ంచ��� దర� ���� �� ��స�ర్ � 
��� లయం� కం��� సం�ప�ంచవల�న ��� �లప���� �� ర�� ����ం�. 
 
కం�� �ణ దర���ల� స��క�న వ� వ�� ధృ�క�ం�� మ�� అదన� �వ�� / ప��� 
అవసర��, అ� �ణ�గ�తల� తద��ణం� ��య���ం�. 
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�న్ మ�ం� మ�� �బంధన�/షర�� 

��రణం�, �న్ దర���� ���స్ �య��� అవసర�న అ��  �వ�ల� దర��� సమయం� 
కం�� �క���ం�. కం��� ఏ�� అదన� స��రం అవసర��, �ణ�గ�త� త�న స��రం 
అం�ం��. 

�ణ�గ�త� ��న ���ట్ దర���ల� స�న అంచ� ఉంద� కం�� ��� �ం��. ��� ంకనం 
కం�� అంతర �త ���ట్ ����, �బంధన� మ�� ���ల� అ��ణం� ఉం�ం�. 

కం�� �ణ�గ�త� ��త�ర� కం� మం�� �ఖ �� � �� ఆంగ �ం� మ��/�� �ణ�గ�త 
అర�ం ���న�  �ష�, ���క వ�� �� మ�� పద��� స� �బంధన� మ�� షర�ల� �� 
మం�� �యబ�న �ణ �����  ��య���ం�. EMI ��� ణం� స� దర���, ఏ�� ఉం�, 
�ంద�� ���ం� ���� మ�� కం�� ����� �ణ�గ�త ఈ �బంధన� మ�� షర�ల 
అం�����  ఉంచం�. కం�� �ణ ఒప� ందం �క�  ��� ఇం� ��� మ��/�� �ణ�గ�త అర�ం 
���న�  �ష� అంద���ం�, అ�� �ణం మం��/�తరణ సమయం� �ణ ఒప� ందం� �ట్ 
�యబ�న అ��  ఎన్  ��జర్ ల �ప�� అం���ం�. 

���గ��ల� వ� �ం� వ�� �� ��ల వ� యం, �న్ �త�ం ���న్ మ�� �స్�  ���యం 
మ�� �ణ�గ�తల �పథ� ం వం� అ�క అం�ల �రణం� �� �� �స్�  ���ల్ � �ర ��ంచబ� 
��� డ్ వం� అం�ల� ఆ�రప� ఉం�ం�. ప��శమ �స్�  ���ల్, సహ-�ణ�గ�త �క�  ఆ��క 
బలం, �ణం ��� ���ం� �మర�� ం, ���ట్ చ��త, అం�ం�న ��టరల్, �ణం ��క�� మ�� 
స�� �ంగ్ � సంబం�ం�న ఖ�� � �ద�న�. జ��� వ��, ఏ�� ఉం�, కం�� ఆలస� ం� 
వ�� ���ం� �ణ ఒప� ందం, మం�� �ఖ �ద�న��� ��� ���ంచడం �ద�న� �ల్� � 
��� నబడ��. అ�వం� �బంధన� మ�� షర�ల �క�  ��త�ర� క అం��రం కం��� 
ఉంచబ��ం�. 
  
�బంధన� మ�� షర�ల� ��� ల� స� ��ల పం�� 

���ం� ��� ల్, వ�� ���, స�� స్ ����, ����ంట్ ���� �ద�న ��� స� �బంధన� 
మ�� షర���  ఏ�� ���  ��ం� �ణ�గ�త� కం�� ��� ఇ��ం�. వ�� ��� మ�� 
���ల� ��� � భ�ష� ��� ��త� అమ��� వ�� � కం�� ��� ���ం�. ఈ �షయం� 
త�న షర� మం�� �ఖ/�ణ ఒప� ందం� �ం� పరచబ��ం�. 

�ణం పం�� ��న త�� త �ణ�గ�తలంద�� కం�� �ణ ఒప� ందం �క�  ���, ఎల����క్ �� 
��కల్ �పర్ ��� అంద���ం�. ఒక�ళ కస�మర్ ఎల����క్ �� �స్� �� � ��� అం��క��, 
 �� �క �ఖ �ం� �క�ంచమ� కస�మర్ � ��య�యబ��ం�. 

ఒప� ందం �ప�రం ���ం� �� ప���� ��ల్ �య��� / �గవంతం �య��� కం�� 
���న�  �ర �యం, కం��� �ణ�గ�త �� � అమ� �యబ�న �ణ ప��ల� అ��ణం� 
ఉం�ం�. 

కం�� అ��  బ��ల� ��� ���ం�న త�� త �� ఏ�� చట�బద��న హ��  �� �ణ�గ�త� 
కం�� క�� ఉన�  ఏ�� ఇతర  � ��మ్ � �బ� ఉన�  �ణం �క�  బ�� ��� ��  �గ�ం�న త�� త 
కం�� అ��  ��� ��ల� ��దల ���ం�. అ�వం� �ట్ ఆఫ్ హ�� � ఉప��ం�లం�, 
���న  � ��మ్ � మ�� సంబం�త  � ��మ్ ��ల్ అ��  వర�/���ం� వర� కం�� 
��� ��ల� ఉం��వ��� అర�త ఉన�  షర�ల ��ం� ��� స��రం� �ణ�గ�త� ��� 
ఇవ� బ��ం�. ఇతర బ��ల� �� ��ల ��� మ�� �వ� ���ం� సందర� ం�, ఏ�� 
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ఉం�, �ణ�గ�త / కస�మర్ �ం� అభ� ర �న� �� క�ం�న �� �ం� 1 �ల�� కం�� "��� ��" 
స� ���ట్ �� �యబ��ం�. 

�కల� ం ఉన�  దర����� (�) 

�కల� ం �రణం� ��రకం� / దృ���పం ఉన�  దర�����ల� �ణ �క�� ల� స� ఉత� ��� 
మ�� �క�� ల� �స��ంచడం� కం�� �వ� �ప�. �� ఇతర దర�����ల� స�నం� 
ప�గ�ంచబడ�� మ�� కం�� ���ట్ �ప��య మ�� �ల� �ప�రం �� దర��� ��ట్ � 
�ర� �ంచబ��ం�. �కల� ం (ies) ఉన�  దర�����ల� అర�ం ���వ���, ఎం�క 
���వ��� మ�� త�న ఉత� �� �� �ణ స�����  �ం�ం�� ��� ��� �ధ� మ��  
అ��  స�యం అం�ంచబ��ం�. 

జనరల్ 

�ణ ఒప� ందం �క�  �బంధన� మ�� షర�ల� అం�ంచబ�న �ప�జ�ల �సం �న� 
�ణ�గ�త వ� వ����  కం�� �క� ం ����ం� ఉం�ం� (�త� స��రం, �ణ�గ�త 
ఇంత��ం� బ�ర�తం �య� ప�ం�, కం�� దృ��� వ�� న�� � / గమ�ం�నట��� ) 

�ణ �� బ�� �సం �ణ�గ�త �ం� అభ� ర �న� �� క�ం�న సందర� ం�, సమ� � �� అం� APAC 
�క�  అభ� ంతరం, ఏ�� ఉం�, అ�వం� అభ� ర �న �� క�ం�న �� �ం� 21 ��ల�� 
��య�యబ��ం�. అ�వం� బ�� చ�� �� అ��ణం� �రదర� క ఒప� ంద �బంధనల �ప�రం 
ఉం�ం�. 

��ల �కవ� �షయం�, కం�� తన� చట�బద�ం� మ�� చట�బద�ం� అం���� ఉన�  
ప��� �ల� ��త� ఆ�శ���ం� మ�� అనవసర�న ��ం�ల� ఆ�శ�ంచ�. �� సమ���  
�ణ�గ�తల� �రంతరం ఇబ� ం� �ట�డం, ��ల �కవ� �సం కండ�ల శ� �� ఉప��ంచడం 
�ద�న�. కస�మర్ ల� త�న ��� వ� వహ�ంచ��� �� �బ� ం�� త�న ��ణ��� � కం�� అ��  
�పయ�� � ���ం�. 

కస�మర్ ర�ణ �ల�నం� మ�� �� ం�� మ�� ఎన్ �ఎఫ్ �ల �ణ�గ�తల �� � ��ధ ��ల 
�ంద�� ���ం�� సంబం�ం� ఏక�పత� ����వ���, కం�� ఇతర �ప�జ�ల �సం 
మం�� �యబ�న అ��   �� �ంగ్ �ట్ టర్�  �న్ ల� �ర్  ��జర్ ���� / ��-��ంట్ ����ల� 
వ�� �య�. సహ-ఆ���ంట్ � �� ��ం� "వ� � �గత �ణ�గ�తల�" �� �రం కం�. 

�ణం ఇ��  �షయం� �కల� ం �రణం� ��రకం�/దృశ� పరం� స�� ఉన�  దర�����ల� స� 
�ంగం, �లం మ�� మతం ఆ�రం� కం�� �వ� �ప�. ఏ� ఏ�నప� ��, స�జం�� బల�న 
వ�� ల �సం ��ం�ంచబ�న ���ట్-�ంక్ � �� మ్ ల� కం�� ���న�ం� ఇ� ���ంచ�. 

సమర�వంత�న ��� �ల ప��� ర యం��ంగం పట� ��క �ర � ��� �ధ� త 

కం�� ��క �ర � ��� సంస�� త�న ��� �ల ప��� ర యం��ం���  �� �� ����ం�. 

అ�వం� యం��ంగం �� �ర� ��� హ�ల �ర ��ల �ం� ఉత� న� మ��  అ��  ���� క�సం 
త�ప� ఉన� త  �� �� �నబడ�య� మ�� ప�ష� �ంచబ��ంద� ��� ���ం�. 

��ర్ ��� ��స్ �డ్ �క�  స�� 

FPC మ�� ���న్�  ���సల్ ���జం �క�  అ��  అం�ల� సంబం�ం� సమ� ��, �యం�తణ 
��� ల� �ల�� త� ర� స��ం��� న అవసరం �� ప�ం� ��� ఏ� స��ంచబ��ం�. 
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�ర్�  మ�� ర్ 

APAC �వ�ం�న మ�� ��న ��ధ క����� ��రణ ఆప��ంగ్ ��వరణం� వ� ��� �. �ర్�  
��� ర్ సందర� ం�, కం�� తన కస�మర్ � �� ఇతర ����ల ��� సంతృ�� �సం FPC �ంద తన 
క���ట�� �ర�ర� �క�వ�� . 

అ��� �� ంగ్ 

��� �ట� �చనల� ��ం� �ధ� త ���� కం���� ఉం�ం� �బ��, కం�� ఏ�� 
�ర� క��ల� అ�ట్ ��� ంగ్ �యడం �� �ధ� తల� త� �ంచ�. కం�� ��టల్ �ం�ంగ్ 
 �� ట్ �రమ్ ల� �ర్�  �ణ�గ�తల� మ��/ �� బ��ల� �కవ� �య��� తమ ఏ�ంట్ �� 
�మగ� �న �ట, APAC తప� �స�� �ం� �చనల� అ�స�ం��: 

ఏ�ం��� �మగ� � ఉన�  ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ ల ��� కం�� �బ్ �ట్ � బ�ర�తం 
�యబడ��. 

ఏ�ంట్ �� �మగ� � ఉన�  ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ � కస�మర్ � �ంద��� బ�ర�తం ��ల� 
�� ��ంచబడ��, ఎవ� తర�న �� అత�� ఇంట�క్ � అ��న�  కం�� ��. 

��� �ట� �చనల� ��ం� �ధ� త ���� కం���� ఉం�ం� �బ��, కం�� ఏ�� 
�ర� క��ల� అ�ట్ ��� ంగ్ �యడం �� �ధ� తల� త� �ంచ�. �ణ�గ�త� మ��/ �� 
బ��ల� �కవ� �య��� కం�� ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ ల� తమ ఏ�ంట్ �� �మగ� ం 
��న �ట, APAC తప� �స�� ఈ ��ం� �చనల� అ�స�ం��: ��� �ట� �చనల� ��ం� 
�ధ� త ���� కం���� ఉం�ం� �బ��, కం�� ఏ�� �ర� క��ల� అ�ట్ ��� ంగ్ �యడం �� 
�ధ� తల� త� �ంచ�. కం�� ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ ల� �ర్�  �ణ�గ�తల� మ��/ �� 
బ��ల� �కవ� �య��� తమ ఏ�ంట్ �� �మగ� �న �ట, APAC తప� �స�� �ం� �చనల� 
అ�స�ం��: 

a. ఏ�ం��� �మగ� � ఉన�  ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ ల ��� కం�� �బ్ �ట్ � బ�ర�తం 
�యబడ��. ఏ�ం��� �మగ� � ఉన�  ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ ల ��� కం�� �బ్ �ట్ � 
బ�ర�తం. 

�. ఏ�ంట్ �� �మగ� � ఉన�  ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ � కస�మర్ � �ంద��� బ�ర�తం 
��ల� �� ��ంచబడ��, ఎవ� తర�న �� అత�� ఇంట�క్ � అ��న�  కం�� ��. �. 
ఏ�ంట్ �� �మగ� � ఉన�  ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ � కస�మర్ � �ంద��� బ�ర�తం 
���� న అవసరం ఉం�, ఎవ� �సం �� అత�� ఇంట�క్ � అ��న�  కం�� ��. 

�. మం�� ��న �ంట� �� �ణ ఒప� ం���  అమ� �య��� �ం�, కం�� �టర్ �డ్ � 
�ణ�గ�త� మం�� �ఖ �� �యబ��ం�. �. ��న �ంట� �� �ణ ఒప� ం���  అమ� 
�య��� �ం�, కం�� �టర్ �డ్ � �ణ�గ�త� �ఖ �� �యబ�ం�. 

�. �ణ ఒప� ందం �క�  నక�� �� �ణ ఒప� ందం� �ట్ �యబ�న అ��  ఎన్  ��జర్ ల �ప�� 
��� పం�� ��న త�� త �ణ�గ�తలంద�� అం�ం��. �ణ ఒప� ందం �క�  నక�� �� 
�ణ ఒప� ందం� �ట్ �యబ�న అ��  ఎన్  ��జర్ ల �ప�� ��� పం�� ��న త�� త 
�ణ�గ�తలంద�� అం�ం�� 

ఇ. కం�� �మగ� � ఉన�  ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ ల� �ప�వవంత�న పర� ��ణ మ�� 
పర� ��ణ ��� �ంచబ��ం�. ఇ. కం�� �మగ� � ఉన�  ��టల్ �ం�ంగ్  �� ట్ �రమ్ ల� 
�ప�వవంత�న పర� ��ణ మ�� పర� ��ణ ఉం�. 
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f. ��� �ల ప��� ర యం��ంగం ��ం� అవ�హన క�� ం�ం�� త�న �పయ�� � ���. f. 
��� �ల ప��� ర �ర� హణ ��ం� అవ�హన క�� ం�ం�� త�న �పయ�� � ���. 

్ర��న్�  �్ర�సల్ ���జం 

FPC అమ� �ధ� త కం���. �ణ�గ�త�/కస�మర్ ల� ����� స��� మ�� ఇబ� ం� 
��ం� ఉం�� కం�� �ప� �పయత� ం ���ం�. �ణ�గ�త/కస�మర్ �� � కం�� దృ��� 
����బ�న ఏ�� ��� � త� �తగ�న ప�ష� �ంచబ��ం�. 

FPC అమ� �ధ� త కం���. �ణ�గ�త�/కస�మర్ ల� ����� స��� మ�� ఇబ� ం� 
��ం� ఉం� కం�� �ప� �పయత� ం ���ం�. �ణ�గ�త/కస�మర్ �� � కం�� దృ��� 
����బ�న ఏ�� ��� � త� �తగ�న ప�ష� �ంచబ��ం�. 

కం�� �ర� ��� హ�ల �ర ��ల వల� ఉత� న� మ��  అ��  ���� / ��� �� �� దృ��� 
�����న త�� త క�సం త�ప� ఉన� త  �� ���� �నబడ�� మ�� ప�ష� �ంచబడ��. 
అం�వల�, �ం� '���న్�  ���సల్ ���జం'  �� నం� ఉంచబ�ం�. కం�� �ర� �ర� హ�ల �ర ��ల 
వల� అ��  ���� / ఉత� న� మ��  ��� �� �� దృ��� �����న త�� త క�సం త�ప� ఉన� త 
 �� �� �న��� మ�� ప�ష� �ంచబ��ం�. అం�వల�, �ం� '���న్�  ���సల్ ���జం'  �� నం� 
ఉంచబ�ం�. 

దశ 1: ��ంచ్/ స�లం (�� �ర ����� జ�� �ప�శం)  �� � స�� 

దశ 1: ��ంచ్/ స�లం (�� �ర ����� జ�� �ప�శం)  �� � స�� 

ఒక కస�మర్ సంబం�త ��ంచ్ ��జర్ � ��త�ర� క ��� � ��� (కం�� �క�  ��ంచ్ � / 
�� �రం జ��  స���� సంబం�ం�న సం�ప�ం� �వ�� కం�� �బ్ �ట్ � ఉ�� �, ��� లయ 
సమయం� కం��� [+91 22 6666 8169� �ల్ �యం� (9:30 a.m. to 6:00 p.m.) ], �� కం��� 
కం��ట్.apac@apacfin.com� ఇ��ల్ �యం�: 

దశ 2: ��� �ల ప��� ర అ��� స�� దశ  

2: ��� �ల ప��� ర అ��� స�� 

 ��ప్ 1� �� క�ం�న �ప�స� ందన� కస�మర్ సంతృ�� �ందక��, అం� �� �రం జ�� ��ంచ్/ స�లం, 
అత�/ఆ� APAC �క�  ���న్�  ���సల్ ఆ�సర్ � ��� �� �ంచవ�� , ��� కం�� ఇం�క్ � �సం 
�య�ం�ం�. 

మం�� ��న �ంట� �� �ణ ఒప� ం���  అమ� �య��� �ం�, కం�� �టర్ �డ్ � 
�ణ�గ�త� మం�� �ఖ �� �యబ��ం�. 

 � �మ� �శ��  �� 

���� (��� లయం): �ద� అంత��, �ష్ �ర్� �ంటర్, 

శంకర్ �వ్ నరమ్ �ర్�, 

�యర్ ప�ల్ - �స్�, 400 013, 

�ం�, మ���ష� 

ఇ��ల్ ఐ�: shraddha.dighe@apacfin.com 
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�� ండ్ �న్ నంబర్ (91) 22 6666 8169. 

��� �ల ప��� ర అ���� ఆ�స్ �ళ��  (ఉదయం 9:30 �ం� �యం�తం 6:00 వర�) కం�� ప� 
��ల� ఏ�� ఒక సమయం� సం�ప�ంచవ�� . 

 ��� � ��వతరం అ�న త�� త, ��� � ���న్�  ���సల్ అ���� ��న 7 ప� ��ల�� 
�ప�స� ందన� అం��ం�ం�. 

దశ 3: ��ంట్ �ఫ్ ఎ� ��� �వ్ ఆ�సర్ ���  

కస�మర్ �ప�స� ందన� ఇం� సంతృ�� �ందక�� �� అత�/ఆ� ��థ�క ��� � �� �ం� 15 
��ల�� కం�� �ం� �ప�స� ందన� అం��నట���, అత�/ఆ� ఇ��ల్ ఐ� �ఈ� వద� 
కం�� ��ంట్ �ఫ్ ఎ� ��� �వ్ ఆ�సర్ � సం�ప�ంచవ�� . apacnbfc@apacfin.com �� �న్ నంబర్ 
(0)22-6666 8169. ��� లయ �ళ��  (ఉదయం 9:30 �ం� �యం�తం 6:00 వర�) 

�ష���  ప���ం�న త�� త, �ం� (2) ��ల వ� వ�� మ�� అ�వం� ��� �/ఆం�ళన� 
�� క�ం�నప� � �ం� గ�ష�ం� ��� (4) ��ల వ� వ�� � �� �� ఇతర �ప�స� ందన� 
�ణ�గ�త/దర������� అం�ంచడం � �పయత� ం. . 

��� �� 1 �ల వ� వ��� కం�� �ం� �ప�స� ందన ��ం� �� అ��   �� �ల� అం��న�  
�ప�స� ందన పట� కస�మర్ అసంతృ�� �ం��, ��� ���� CC� CC� �జర్�  �� ంక్ ఆఫ్ ఇం��� 
ఈ ��ం� ����� సం�ప�ంచవ�� . @apacfin.com: 

 జనరల్ ��జర్ 

�జర్�  �� ంక్ ఆఫ్ ఇం�� 

DNBS, �ం� ��ం�య ��� లయం, 

RBI ���ంగ్, 3వ అంత��, 

ఎ��� �ం� �ం�టల్ ���   ��షన్, 

�ం�-400 008. 

�న్: - 022 23084121/2302 8436 

ఇ-��ల్- helpdnbs@rbi.org.in 

ఇం����డ్ అం�డ్�  మన్ పథకం 

ఇం����డ్ అం�డ్�  మన్ �� మ్, 2021 నవంబర్ 12, 2021 �ం� అమ��� వ��ం�. RBI అం�డ్�  మన్ 
���జం అ��ర ప��� తటస�ం� �యడం �� � ఈ పథకం ‘వన్ �షన్ వన్ అం�డ్�  మన్’ �����  
అవలం���ం�. ఇ� RBI �క�  �ప��త�న�  �� అం�డ్�  మన్ పథ�ల� ఏ�కృతం ���ం�, అ� 
(i) �� ం�ంగ్ అం�డ్�  మన్ పథకం, 2006; (ii) �న్-�� ం�ంగ్ ����యల్ కం��ల �సం అం�డ్�  మన్ 
పథకం, 2018; మ�� (iii) ��టల్ ����ల �సం అం�డ్�  మన్ పథకం, 2019. సంబం�త �వ�� 
కం�� �బ్ �ట్ https://apacfin.com/� �ప��ంచబ�� � 

��� FPC� అ��ణం� మ�� ��� �ల ప��� ర యం��ంగం �క�  ప���� ఆవర �న వ� వ�� 
స����ం�. అ�వం� స��ల �క�  ఏ�కృత ���క �� �త వ� వ�� ��క �ర � ���� 
సమ�� ంచబ��ం�. 


