ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ క్ోడ్
భారతదేశం యొక్క రిజర్్ బాయంక్ జారీ చేసిన నోటిఫిక్ేషనకక అనకగుణంగర (సెపీ ంె బర్ 28, 2006 నాటిక్ి సర్కూలర్ నం. ఆరిిఐ
/ 2006-07 / 138 DNBS (PD) CC No.80 / 03.10.042 / 2005-06, హందూజా లీల్యండ్ ఫెైనాన్స్ లిమిటెడ్
("క్ంపెనీ" అని పిలుస్రారు ) దా్రర వ్రయప్రర సంసథ ల ల్వ్రదేవీలతో వ్యవ్హరించే క్ింది విధానాలనక / పదధ తులనక విరమించకటక్ు
ఈ "ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్". 2013 మే 10 వ్ తేదీన జరిగిన సమ్వ్ేశంలో బో ర్్ ఆమోదం ప్ ందిన పాసా కత ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్ను
క్ంపెనీక్ి అపపగించడ్ం దా్రర "ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్" అమలు చేయబడ్నతుంది.

క్ోడ్ యొక్క లక్ష్యయలు
ఈ క్ోడ్ యొక్క ప్రాథమిక్ ఉదేేశ్రయలు క్ిరందివి:
ఋణగరహీతల వ్యవ్హారరలోో పామ్ణాలు ఏరరపటు చేయడ్ం దా్రర సరసమైన మరియు ప్రరదరశక్ పదధ తులనక ప్ర ా త్హంచండి;
• రుణగరహీతలక్ు మరియు క్ంపెనీక్ి మధ్య సంచలనాతమక్ మరియు సహజమైన సంబంధ్ం;
క్సీ మర్ ఇంటరేేస్ సంబంధించి నియంతాణ అవ్సరరలక్ు అనకగుణంగర నిరరధరించడానిక్ి ;
• క్సీ మర్ మనోవ్ేదనల పరిష్రకరం క్ోసం యంతాాంగరలనక బలోపేతం చేసేందకక్ు. •
(i) రుణాలు మరియు వ్రరి ప్రాసెసింగ్ క్ోసం దరఖ్సకాలు

ఎ. రుణగరహీతక్ు సంబంధించిన అనిు సందేశ్రలు ఋణ భాష లేదా రుణగరహత
ీ అరథ ం చేసకక్ును భాషలో ఉండాలి.

బి. క్ంపెనీ అందించే పాతి ఉతపతిా క్ి దరఖ్సకా ర్ప్రలు పాతి ఉతపతిా క్ి అవ్సరమైన సమ్చారం ఆధారంగర భినుంగర ఉంటాయి.

సి. రుణాల దరఖ్సకా పతాాలు రుణగరహీత యొక్క వ్డడ్ని పాభావితం చేసే అవ్సరమైన అనిు సమ్చారరనిు క్లిగి ఉండాలి, తదా్రర
ఇతర NBFC ల దా్రర అందించబడిన నిబంధ్నలు మరియు షరతులతో అరధ వ్ంతమైన ప్ర లిక్నక తయ్రు చేయవ్చకు మరియు
రుణగరహీత నిరణ యం తీసకక్ునే నిరణ యం తీసకక్ోవ్చకు. దరఖ్సకా ఫరరమో
ా సమరిపంచవ్లసిన అనిు పతాాలనక రుణ దరఖ్సకా
క్ూడా సూచిసకాంది.

డి. క్ంపెనీ అనిు రుణ అనకవ్రా నాల రసీదక క్ోసం రసీదకనక ఇసక
ా ంది. రుణ దరఖ్సకాల డిస్ప ో జ్ సమయం క్ూడా

రసీదకలో సూచిస్తంది.

ఇ. క్ంపెనీ ఋణ దరఖ్సకాలనక సహేతుక్మైన వ్యవ్ధిలో వ్రిఫెై చేసా కంది మరియు అదనపు వివ్రరలనక / పతాాలనక
అవ్సరమైతే, అది వ్ంటనే రుణగరహీతలక్ు తెలియజేయ్లి.
(ii) రుణాల అంచనా మరియు నిబంధ్నలు / షరతులు

రుణగరహీతలు యొక్క చేసిన క్రరడిట్ దరఖ్సకా సరిగ్ా గ ఉందని సరరైన అంచనా చేసి క్ంపెనీ రుణ విధానాలక్ు మరియు SOP క్ు
అనకగుణంగర ఉందని క్ంపెనీ తపపక్ నిరగారించాలి.
ఎ. రుణగరహీతక్ు రుణగరహీతక్ు రుణగరహీతక్ు అరధ ంచేసిన రుణగరహీతక్ు రుణగరహీతక్ు లేఖ రరసూ
ా , రుణగరహీత లేఖనందా్రర,
నిబంధ్నలతో ప్రటు రుణాల మంజూరు చేయబడిన వ్డడ్ రేటు మరియు దాని యొక్క పదధ తి యొక్క పదధ తితో సహా రుణదాత.
రుణానిు తిరసకరించినటో యితే క్ంపెనీ క్ూడా రుణగరహీతక్ు క్మయయనిక్ేట్ చేయ్లి.
బి. క్ంపెనీ ఋణం క్ోసం సంతక్ం సమయంలో రుణగరహీతక్ు ఇచిున స్ర్గతం క్ిట్ లో ఆలసయంగర తిరిగి చెలిోంచే రుణ క్ోసం
వ్సూలు చేసే పీనల్ (అదనపు) వ్డడ్ బో ల్్ లో పేరకొనాలి.
సి. ఈ నిబంధ్నలు మరియు షరతులనక రుణగరహీత క్ంపెనీ రిక్రరు్లో అంగీక్రించాలి.
డి .ఋణానిు వ్చిుంచే సమయంలో అనిు రుణగరహీతలక్ు రుణ ఒపపందంలో ఉటంక్ించిన అనిు ఆవ్రణల పాతిని తో ప్రటు రుణ
ఒపపందం యొక్క నక్లునక కూడా ఇస్తంది..
(iii) నిబంధ్నలలో మ్రుపలతో సహా రుణాల పంపిణీ
క్ంపెనీ మంజూరు రుణాలు మంజూరు రుణాలు సక్రలంలో రుణ నిరరధరిసా కంది అటువ్ంటి మంజూరు ప్రలన నిబంధ్నలు మరియు
పరిసథ ితులు.

ఎ.వ్డడడీ రేటో ు, సేవ్ ఛారీీలు, ముందసకా చెలిోంపు రుసకము మొదల ైన పదాలు మరియు షరతులలో ఏదెైనా మ్రుప ఉన్నచో
రుణగరహీతక్ు నోటీసక ఇవ్ర్లి. వ్డడ్ రేటో ు మరియు ఛారీీలలో మ్రుపలనక మ్తామే ప్ర ా తా్హక్ంగర పాభావితం చేస్ా రయని సంసథ
నిరణ యించాలి. రుణ ఒపపందం ఈ పాభావ్రనిక్ి అవ్సరమైన నిబంధ్నలనక క్లిగి ఉంటుంది.
బి. ఒపపందం క్ింద చెలిోంపు లేదా పనితీరునక వ్ేగవ్ంతం చేయడానిక్ి నిరణ యం తీసకక్ోవ్డ్ం, రుణ ఒపపందానిక్ి అనకగుణంగర
ఉంటుంది.
సి. క్ంపెని రుణగరహీతక్ు వ్యతిరేక్ంగర ఉను ఏదెైనా ఇతర వ్రదనక్ు ఏదెైనా చటీ బదధ మైన హక్ుక లేదా తాతాకలిక్ హక్ుకక్ు
సంబంధించి, అనిు అపుపలు తిరిగి చెలిోంచేటపుపడ్న లేదా అతుయతా మ మొతా ం రుణానిు పూరిా చేయటానిక్ి క్ంపెనీ అనిు
సెక్ూయరిటీలనక విడ్నదల చేసా కంది. సెట్ ఆఫ్ అటువ్ంటి హక్ుకనక అమలు చేయవ్లసి వ్చిునటో యితే , మిగిలిన వ్రదనలు
మరియు సంబంధిత క్రోయిమ్ పరిష్రకరం / చెలిోంచబడే వ్రక్ు క్ంపెనీ సెక్ూయరిటీలనక నిలుపుక్ోవ్టానిక్ి అరహత క్లిగి ఉను
పరిసథ ితుల గురించి పూరిా వివ్రరలతో సహా దాని గురించి తెలియజేయ్లి.

(iv) జనరల్
ఎ. రుణ ఒపపందం యొక్క నిబంధ్నలు మరియు షరతులోో అందించిన పాయోజనాల క్ోసం తపప రుణగరహీత యొక్క వ్యవ్హారరలోో
జోక్యం చేసకక్ోక్ుండా క్ంపెనీ నిలిపివ్ేయ్లి ( క్ొతా సమ్చారం తపప, రుణగరహీత ముందక వ్లో డించని , క్ంపెనీ నోటీసకక్ు
వ్చిుంది).
బి. రుణగరహీత యొక్క బదిలీ క్ోసం రుణగరహీత నకండి అభ్యరథ న అందకక్ునుపుపడ్న, సమమతి లేదా లేక్ అనగర క్ంపెనీ యొక్క
అభ్యంతరం, ఏదెైనా ఉంటే, అభ్యరథ ననక అందకక్ును తేదీ నకండి 21 రోజులోోపు తెలియజేయ్లి. ఇటువ్ంటి బదిలీ చటీ ంతో
సమ్నంగర ప్రరదరశక్ ఒపపంద నియమ్ల పాక్రరం ఉండాలి. .
సి. సంవ్త్రరలోో దాని ప్రలసీక్ి అనకగుణంగర, రుణాల రిక్వ్రీ విషయంలో, క్ంపెనీ మితిమీరిన వ్ేధింపులక్ు ప పగల్ోడకూడదక.
ఉదా:రుణగరహీతలనక బేసి గంటల సమయంల్ో ఇబ్బంద్ల్కు గురిచేయరగద్,, రుణాల రిక్వ్రీ క్ోసం క్ండ్రరల శక్ిాని
ఉపయోగ్ించరగద్.క్ంపెనీ మరరయదగర మరియు తగిన పదధ తిలో రుణగరహీతలనక ఎదకరోకవ్టానిక్ి క్ల క్షన్స ఎగిీక్ూయటివ్స్ మరియు
ఇతర సిబిందిక్ి శిక్షణ ఇవ్ర్లి.
డి. ఈ విషయంలో తల తేా వివ్రదాలనక పరిషకరించడానిక్ి సంసథ లో NBFC ల డెైరరక్ీరో బో రు్ తగిన ఫిరరయదక పరిష్రకర
యంతాాంగంనక నలక్ొలిపంది. రుణ సంసథ ల క్రరయక్రా ల నిరణ య్లు తీసకక్ునే అనిు వివ్రదాలనక క్నీసం ఉనుత స్రథయిలో క్నీసం
వినిపించి, ప్రరవ్ేసేందకక్ు ఇటువ్ంటి యంతాాంగం హామీ ఇసకాంది. ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్ యొక్క అనకగుణంపెై ఒక్ నివ్ేదిక్
మరియు నిర్హణ యొక్క వివిధ్ స్రథయిలోో ఫిరరయదకల పరిష్రకర యంతాాంగం యొక్క పనితీరునక తెమ
ై ్సిక్ వ్యవ్ధిలో బో రు్క్ి
సమరిపంచాలి.
ఇ. క్ంపెనీ తన వ్బ్ై్టలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ క్ోడ్ను వివిధ్ వ్రటాదారుల సమ్చారం క్ోసం ఉంచాలి.
(v) వ్రహనాల స్గాధీన్ం
క్ంపెనీ చటీ బదధ ంగర అమలు చేయగల రుణగరహీతతో ఒపపందంలో అంతరిురిమత పునఃనిరరమణ నిబంధ్న ఉంది. ప్రరదరశక్తనక
నిరరధరించడానిక్ి, ఒపపందం యొక్క నిబంధ్నలు మరియు షరతులు సంబంధించి నిబంధ్నలనక క్లిగి ఉంటాయి
ఎ) స్ర్ధీనం చేసకక్ునే ముందక నోటీసక క్రలం;
బి) నోటీసక క్రలం రదకే చేయగల పరిసథ ితులలో;
సి) భ్దాత స్ర్ధీనం చేసకక్ునే పాక్ిరయ;
డి).సెక్ూయరిటీ అమమక్ం / వ్ేలం ముందక ఋణానిు తిరిగి చెలిోంచటానిక్ి రుణగరహీతక్ు ఇవ్్వ్లసిన చివ్రి అవ్క్రశం గురించి ఒక్
నిబంధ్న;
ఇ) రుణగరహీతక్ు తిరిగి చెలిోంచే విధానం మరియు
ఎఫ్)సెక్ూయరిటీ అమమక్ం / వ్ేలం పాక్ిరయ.
.

రుణ మంజూరు సమయంల్ో రుణ ఒపోందంల్ో ఉటంకంపబ్డిన్ అనిన ఆవరణల్ పరతి న్కల్ుతో సహా రుణ ఒపోందంల్ో
రుణగరహీతల్కు అటువంటి షరతుల్ు మరియు షరతుల్న్్ కగపీ చేసత ్ంది. అధిక వడడీ రేటు వసూల్ు
చేస్త గరు ఎపోటికపపోడు ఆమోదించబ్డిన్ విధానాల్కు అన్్గుణంగ్గ వడడీ రేటు ు మరియు ఇతర ఛారజీల్న్్
నిరణ యంచడంల్ో కంపెనీ తగ్ిన్ అంతరా త సూతారల్న్్ మరియు విధానాల్న్్ అన్్సరించాలి. బ్ో రుీ సీాకరించిన్ మరియు
ఆమోదించిన్ వడడీ రేటు మోడల్ున అన్్సరిసత ్ంది మరియు వెబ్్సైటలు అంద్బ్ాటుల్ో ఉంటుంది. వివిధ రకగల్
రుణగరహీతల్కు వేరేారు వరగాల్ వడడీ ని వసూల్ు చేయడం కోసం రిస్ొ మరియు రేషన్ు యొకొ వడడీ రేటు మరియు
రేఖాగణిత విధానాల్ు అపిు కేషన్ రూపంల్ో వెల్ుడి చేయబ్డతాయ మరియు మంజూరు ల్ేఖల్ో సోషట ంగ్గ
తెలియజేయబ్డతాయ.
(vi) ఫిరగాద్ పరిష్గొర యంతారంగం ఫిరగాద్ల్ తగ్ిాంపపకు సంబ్ంధించి పెరుగుదల్ మెటక్స
ిర ై సంసథ యొకొ అనిన
కగరగాల్యాల్ల్ో ఈ కరంది విధంగ్గ పరదరిశంచబ్డుతుంది:
1. సంబ్ంధిత రగషట ర మేనేజర్ యొకొ పేరు మరియు సంపరదంి చండి వివరగల్ు - ఫస్టట ల్ెవెల్ ఎసొల్ేషన్
2. దిగువ పేరకొన్న విధంగ్గ ఫిరగాద్ పరిష్గొర అధికగరి పేరు మరియు సంపరదింపప వివరగల్ు
3. ఛార్ీ ఆఫీసర్, నాన్ బ్ాాంకంగ్ పరావేక్షణ విభాగం, రిజర్ా బ్ాాంక్స ఆఫ్ ఇండియా, ఫప ర్ట గ్ేుసస్ట
ి , రగజాజీ శగల్ెస, చెనెసన 600001.
పెసన్ చెపిోన్టు
ు గ్గ ఉన్నత స్గథయ అధిక్రరీ పరతిసోందిచకపప తే, గ్ేరవియన్ై సెల్ ఫిరగాద్ల్ పరిష్గొర అధికగరి (GRO) Mr. కష్ప ర్
కుమార్ ల్ోధా, CFO, హందూజా ల్ేల్ాాండ్ ఫెసనాన్ై లిమిటెడ్, కగరకోరేట్ ఆఫీస్ట, నెం. 27-ఎ, డెవెల్పెడ్ ఇండసిటయ
ర ల్ ఎసేటట్ (స్ౌత్
ఫేజ్), గ్ండి, చెనెసన - 600032 ల్ేదా ఇమెయల్ దాారగ kishorelodha@hindujaleylandfinance.com క ఫిరగాద్ చేయవల్సి
వపంటుంది.

