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ನ್ಯಾ ಯಯುತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತ 

ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಫೈನಾನಿ್ಷಯಲ್ ಇಂಡಯಾ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (“ನಾವು”, “ನಾವು” ಮತ್ತು  “ನಮಮ ”) ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ನಾಾ ಯೀಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಅಳವಡಸಿಕಂಡದ್ದ ೀವೆ. 

ನಾಾ ಯೀಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಿೆ ೀತರ ಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತು ದ್: 

• ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಂಸಕ ರಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು 

• ಸಾಲದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು  ನ್ಷಯಮಗಳು / ಷರತ್ತು ಗಳು 

• ನ್ಷಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಲಿಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಂತೆ ಸಾಲಗಳ ವಿತರಣೆ 

• ವಿತರಣಾ ನಂತರದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

• ಸಾಮಾನಾ  ನ್ಷಬಂಧನೆಗಳು 

I ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಂಸಕ ರಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು 

• ಸಾಲಗಾರರ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲಿಾ  ಸಂವಹನಗಳು ಸಥ ಳಿೀಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 

ಅಥಿವಾಗಬಲಿ  ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿರುತು ದ್. 

• ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಗತಾ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒಳಗಂಡರುತು ದ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಬ್ಾ ಂಕ್ತಂಗ್ ಅಲಿದ ಹಣಕಾಸು 

ಕಂಪನ್ಷಗಳು ನ್ಷೀಡುವ ನ್ಷಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಂದಿಗೆ ಅಥಿಪೂಣಿ ಹೀಲಿಕೆ 

ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕಳುು ವವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನ್ಷರ್ಧಿರ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯು ಅರ್ಜಿಯಂದಿಗೆ ಸಲಿಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಸಹ ಸೂಚಿಸುತು ದ್. 

• ಪೂಣಿಗಂಡ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯನ್ನು  ನಾವು ಅಂಗಿೀಕರಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ 

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು  ಸಾಲಗಾರನ್ಷಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಂದಾಜು ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟ ನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತೆು ೀವೆ. 

II ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳು / ಷರತ್ತು ಗಳು 

• ನಾವು ಸಾಲಗಾರನ್ಷಗೆ ಸಥ ಳಿೀಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಅಥಿಮಾಡಕಳು ಬಲಿ  

ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು 

ಪರ ಯತಿು ಸುತೆು ೀವೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡಿ ದರ ಮತ್ತು  ತದನಂತರದ ಅರ್ಜಿಯನು  ಸಲಿಿಸಬಲಿ  ವಿರ್ಧನಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಷಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ ಮೊತು  ಅದರ ಅನವ ಯ, 

ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಈ ನ್ಷಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳ ಅಂಗಿೀಕಾರವನ್ನು  ನಮಮ  

ದಾಖಲೆಗಳಲಿಿ  ಇರಿಸುತೆು ೀವೆ. ಸಾಲದ ಒಪಪ ಂದದಲಿಿ  ದಪ್ಪಪ ಕ್ಷರಗಳಲಿಿ  ಮರುಪ್ಪವತಿ ಮಾಡಲು 

ವಿಧಿಸುವ ದಂಡದ ಬಡಿಯನ್ನು  ನಾವು ನಮೂದಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ಸಾಲದ ಒಪಪ ಂದದ ಪರ ತಿಯನ್ನು  ನಾವು ನ್ಷೀಡುತೆು ೀವೆ, ಪ್ಪರ ಯಶಃ ಸಾಲಗಾರರು 

ಅಥಿಮಾಡಕಳು ಬಲಿ  ಸಥ ಳಿೀಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಸಾಲವನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಸಮಯದಲಿಿ  ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ಆವರಣಗಳ ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನ್ಷೀಡುತೆು ೀವೆ. 

III ಸಾಲದ ವಿತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಗಳು / ಷರತ್ತು ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 

• ಸಾಲಗಾರರು ಅಥಿಮಾಡಕಳು ಬಲಿ  ಸಥ ಳಿೀಯ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ  ನ್ಷಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ಷರತ್ತು ಗಳಲಿಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಸೂಚನೆ ನ್ಷೀಡಲಾಗುವುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ,  

ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ , ಬಡಿ ದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲಕ ಗಳು, ಪೂವಿಪ್ಪವತಿ ಶುಲಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಶುಲಕ ಗಳು / ಸುಂಕಗಳಲಿಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪರ ತೆಾ ೀಕವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಖಾತೆ ನ್ಷದಿಿಷಟ  ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಿದಲಿಿ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಸಾವಿಜನ್ಷಕ ಪರ ಕಟ್ಣೆ / ನಮಮ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ನಾವು ಬಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲಕ ಗಳು / ಸುಂಕಗಳಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಸೂಕು  ರಿೀತಿಯಲಿಿ  

ಮಾಡುತೆು ೀವೆ. 

• ಸಾಲ ಒಪಪ ಂದದ ನ್ಷಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಒಪಪ ಂದದ ಅಡಯಲಿಿ  

ಪ್ಪವತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು  ಮರುಪಡೆಯಲು / ವೇಗಗಳಿಸಲು ನಾವು 

ನ್ಷಧಿರಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ಸಾಲಗಾರರು ಎಲಿಾ  ಬ್ಕ್ತಗಳನ್ನು  ಮರುಪ್ಪವತಿಸಿ ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಬ್ಕ್ತ ಮೊತು ದ 

ಸಾಕಿಾತಾಕ ರವಾದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಪಡೆದಿರುವ ಎಲಿಾ  ಸುರಕಿ್ತತ ಕಡತಗಳನ್ನು  ಬಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವುದು, ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದಧ  ನಾವು ಹಂದಿರಬಹುದಾದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಕ ಗಳಿಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟಟ ರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ನಾವು ಸಾಲಗಾರನ್ಷಗೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ನೀಟ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು  ನಾವು 
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ಅಹಿರಾಗಿರುವ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ನ್ಷೀಡುತೆು ೀವೆಯೀ, ಆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕಕ  ಪ್ಪವತಿಸುವ / 

ಇತಾ ಥಿವಾಗುವವರೆಗೆ ಸೆಕ್ಯಾ ರಿಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು ನಾವು ಹಕ್ಕಕ ದಾರರಾಗಿರುತೆು ೀವೆ.. 

ನೀಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ: ಟ್ವರ್ XIV, ಸೈಬರ್ ಸಿಟ್ಟ, ಮಗರಪಟ್ಟ  ನಗರ, ಹಡಪಸ ರ್, ಪುಣೆ 411 013. ಭ್ಯರತ. 

ದೂರವಾಣಿ: + 91 (20) 66425000, ಫ್ಯಾ ಕ್ಸಸ : + 91 (20) 66425001 ವೆಬ್ಸೈಟ್: www.deere.co.in 

IV ಸಾಮಾನ್ಾ  ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

• ಸಾಲ ಒಪಪ ಂದದ ನ್ಷಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಲಿಿ  ಒದಗಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ೀಶಗಳನ್ನು  

ಹರತ್ತಪಡಸಿ ನಾವು ಸಾಲಗಾರರ ವಾ ವಹಾರಗಳಲಿಿ  ಹಸು ಕಿೆೀಪ ಮಾಡುವುದಿಲಿ  (ಸಾಲಗಾರರು ಈ 

ಹಿಂದ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಸದ ಹಸ ಮಾಹಿತಿಯು ನಮಮ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದರೆ ಮಾತರ  ವಿಚಾರಿಸುತೆು ೀವೆ). 

ಆದಾಗೂಾ , ಕಾನೂನ್ಷನಡಯಲಿಿ  ನಮಮ  ಹಣಮರುಪ್ಪವತಿ ಮತ್ತು  ರ್ದರ ತೆಯ ಜಾರಿಗಳಿಸುವ 

ಹಕ್ಕಕ  ಮತ್ತು  ನಾಮಿನ್ಷ ನ್ಷದೇಿಶಕರ ನೇಮಕ, ಅಗತಾ ವಿರುವಲಿಿ , ಈ ಬದಧ ತೆಯಿಂದ 

ಪರ ಭ್ಯವಿತವಾಗಿರುತು ದ್ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲಿ . 

• ಎರವಲು ಪಡೆದ ಖಾತೆಯನ್ನು  ವಗಾಿವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದಲಿಿ , ಒಪ್ಪಪ ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿದದ ರೆ - ಅಂದರೆ, ನಮಮ  ಆಕಿೆೀಪಣೆಯು ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಯನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ದಿನಗಳಲಿಿ  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 

ತಲುಪ್ಪಸಲಾಗುತು ದ್. ಅಂತಹ ವಗಾಿವಣೆಯು ಕಾನೂನ್ಷನ ನ್ಷಯಮಗಳಡಯಲಿಿ  ಪ್ಪರದಶಿಕ 

ಒಪಪ ಂದದ ನ್ಷಯಮಗಳ ಪರ ಕಾರ ಇರುತು ದ್. 

• ನಮಮ  ಸಂಗರ ಹ ನ್ಷೀತಿಯನ್ನು  ಸೌಜನಾ , ನಾಾ ಯಯುತ ಚಿಕ್ತತೆಸ  ಮತ್ತು  ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 

ನ್ಷಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ಸಾಲಗಳ ಮರುಪ್ಪವತಿಯ ವಿಷಯದಲಿಿ , ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ತರುಕ್ಕಳವನ್ನು  ನ್ಷೀಡುವುದಿಲಿ  - 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು  ಅನ್ನಚಿತ ಸಮಯದಲಿಿ  ನ್ಷರಂತರವಾಗಿ ತಂದರೆಗಳಿಸುವುದು, 

ಸಾಲ ಮರುಪಡೆಯಲು ಬಲ ಪರ ಯೀಗ ಮಾಡುವುದು ಇತಾಾ ದಿ. 

• ಗಾರ ಹಕರಂದಿಗೆ ಸೂಕು  ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ವಾ ವಹರಿಸಲು ನಾವು ನಮಮ  ಸಿಬಬ ಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನ್ಷೀಡುತೆು ೀವೆ. 

• ನಮಮ  ಕಾಯಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಷರ್ಧಿರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಕನ್ಷಷಠ  ಮಂದಿನ 

ಉನು ತ ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಕ್ಕಂದುಕರತೆ ನ್ಷವಾರಣಾ ಕಾಯಿವಿರ್ಧನಕೆಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಕೇಳಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 

• ನಾವು ಈ ನಾಾ ಯೀಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಹಂತದ 

ನ್ಷವಿಹಣೆಯಲಿಿ  ಕ್ಕಂದುಕರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿವಿರ್ಧನದ ಕಾಯಿವೈಖರಿಯನ್ನು  

ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ವಿಮರ್ಶಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತೆು ೀವೆ. 

V. ಹೆಚ್ಚು ನ್ ಸಹಾಯ 

• ನಾಾ ಯೀಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ಪರ ರ್ಶು ಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ಪರ ಯಗಳನ್ನು  

ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು  

ಅನ್ನಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಫೈನಾನಿ್ಷಯಲ್ ಇಂಡಯಾ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ಟ್ವರ್ XV, ಮಟ್ಟ  2, 

ಸೈಬರ್ ಸಿಟ್ಟ, ಮಗರಪಟ್ಟ  ನಗರ, 

ಹಡಪಸ ರ್, 

ಪುಣೆ -411013 
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