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ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸ ਕੋਡ 

ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਲਮਲਟਡ (“ਅਸੀ ੀਂ”, “ਅਸੀ ੀਂ” ਅਤੇ “ਸਾਡੇ”) ਹੇਠਾੀਂ ਲ ਿੱਤੇ ਸਹੀ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ     

ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉੀਂ ੇ ਹਾੀਂ । 

ਲਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ ਹੇਠਾੀਂ ਲ ਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾੀਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹ ੰ ਾ ਹੈ: 

• ਕਰਲ਼ਿਆੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ  ੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀਆੀਂ । 

• ਕਰ਼ਿਾ ਮ ਲਾੀਂਕਣ ਅਤੇ ਲਨਯਮ / ਸਰਤਾੀਂ । 

• ਲਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ ਲਵਿੱਚ ਬ ਲਾਵ ਸਮੇਤ ਕਰਲ਼ਿਆੀਂ  ੀ ਵੰਡ । 

• ਵੰਡ   ੇਬਾਅ  ਲਨਗਰਾਨੀ । 

I ਮੈਂ ਕਰਨ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹਂ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਨਿਿੈ ਕਰਦਹ ਹਹ ਂ

ਕਰ਼ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸਾ ਲਵਚ ਜਾੀਂ ਇਕ ਅਲਜਹੀ ਿਾਸਾ ਲਵਚ ਲ ਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜ ੋਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ   ਆਰਾ 

ਸਮਝੇ ਜਾੀਂ ੇ ਹਨ। 

ਲੋਨ ਲਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਰਾੀਂ ਲਵਚ ਲੋੜੀ ੀਂ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲਰਣ ਾਤਾ   ੇਲਹਿੱਤ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਿਾਵਤ ਕਰ ੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਜ ੋਹੋਰ ਗੈਰ-ਬੈਂਲਕੰਗ 

ਲਵਿੱਤ ਕੰਪ੍ਨੀਆੀਂ   ਆਰਾ ਲ ਿੱਤੀਆੀਂ ਜਾੀਂ ੀਆੀਂ ਸਰਤਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਤ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਲਚਤ ਫੈਸਲਾ 

ਲੈਣ ਾਤਾ   ਆਰਾ ਲਲਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਲੋਨ ਲਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਫਾਰਮ ਅਰ਼ਿੀ ਫਾਰਮ  ੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਾੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ੀਂ ੇ  ਸਤਾਵੇ਼ਿ ਵੀ 

 ਰਸਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। 

ਅਸੀ ੀਂ ਪ੍ ਰੇ ਹੋਏ ਲਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਰਾੀਂ  ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ  ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ੇਵਾੀਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨ ਮਾਨਤ ਸਮਾੀਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰਾੀਂਗੇ ਲਜਸ  ੇ ਅੰ ਰ 

ਕਰ਼ਿਾ  ੀ ਅਰ਼ਿੀ  ਾ ਕਰ਼ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਲ ਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

II ਲੋਿ ਮੁਲਹਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ / ਸ਼ਰਤਹ ਂ

ਅਸੀ ੀਂ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸਾ ਲਵਚ ਜਾੀਂ ਲਕਸੇ ਿਾਸਾ ਲਵਚ ਲਰਣ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਲਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ  ੀ ਕੋਲਸਸ ਕਰਾੀਂਗੇ ਲਜਵੇਂ 

ਲਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਿੱਤਰ   ੇ਼ਿਰੀਏ ਜਾੀਂ ਕਰ਼ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ   ਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾੀਂ ੀ ਹੈ ਜਾੀਂ ਹੋਰ, ਲਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ   ੇਨਾਲ ਮਨ਼ਿ ਰ ਹੋਏ 

ਕਰਲ਼ਿਆੀਂ  ੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲਵਆਜ  ੀ ਸਾਲਾਨਾ  ਰ ਸਮੇਤ ਲਜਸ ਲਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ| ਇਸ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰ਼ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

  ਆਰਾ ਇਨ੍ਾੀਂ ਲਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ  ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਲਰਕਾਰਡ ਲਵਚ ਰਿੱਖੋ| ਅਸੀ ੀਂ ਕਰ਼ਿੇ  ੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਵਚ  ਲੇਰੀ ਨਾਲ  ੇਰ 

ਨਾਲ ਮ ੜ ਅ ਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਼ਿ ਰਮਾਨਾ ਲਵਆਜ  ਾ ਲ਼ਿਕਰ ਕਰਾੀਂਗੇ। 

ਅਸੀ ੀਂ ਕਰ਼ਿੇ   ੇਸਮਝੌਤੇ  ੀ ਇਿੱਕ ਕਾਿੱਪ੍ੀ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸਾ ਲਵਿੱਚ ਹੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਾੀਂਗੇ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲਲਆੀਂ ਨ ੰ  ਕਰ਼ਿਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ   ੇਸਬੰਲਧਤ ਸਮੇਂ  ੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪ੍ੀ   ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਉਧਾਰ  ੇਣ ਵਾਲੇ   ਆਰਾ ਸਮਲਝਆ ਜਾੀਂ ਾ ਹੈ। 

III ਨਿਯਮਹਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਹਂ ਨ ੱਚ ਿਦਲਹ  ਸਮੇਤ ਕਰਨ਼ਿਆਂ ਦੀ  ੰਡ 

ਅਕਾਉੀਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬ ਲਾਵ   ੇਮਾਮਲੇ ਲਵਿੱਚ, ਕਰ਼ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲਲਆੀਂ ਨ ੰ  ਲਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ ਲਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ ਲਾਵ, ਲਜਸ ਲਵਿੱਚ 

ਵੰਡ  ਾ ਅਨ ਸ ਚੀ, ਲਵਆਜ  ਰਾੀਂ, ਸੇਵਾ ਖਰਚ,ੇ ਅ ਾਇਗੀ   ੇਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ / ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ਼ਿਾ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ   ਆਰਾ ਸਮਝੇ ਜਾੀਂ ੇ ਅਸੀ ੀਂ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸਾ ਲਵਿੱਚ ਲਰਣ ਾਤਾ ਨ ੰ  ਸ ਲਚਤ ਕਰਾੀਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਬਲਲਕ ਨੋਲਟਸ / ਸਾਡੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ   ਆਰਾ   ਲਜਆੀਂ   ੇਮਾਮਲੇ ਲਵਿੱਚ। 

ਅਸੀ ੀਂ ਸੰਿਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵਆਜ  ਰਾੀਂ ਅਤੇ ਖਰਲਚਆੀਂ / ਟੈਕਸਾੀਂ ਲਵਚ ਬ ਲਾਵ ਕਰਾੀਂਗੇ। 

ਅਸੀ ੀਂ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ   ੇਲਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ   ੇਅਨ ਸਾਰ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ   ੇਤਲਹਤ ਿ ਗਤਾਨ ਜਾੀਂ ਕਾਰਗ ਼ਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਬ ਲਾਉਣ / 

ਵਧਾਉਣ  ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾੀਂਗੇ। 

ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ  ੀ ਅ ਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ਼ਿੇ  ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ  ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਿ ਤੀਆੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾੀਂਗੇ, ਲਕਸੇ ਹੋਰ  ਾਅਲਵਆੀਂ 

  ੇਅਧੀਨ ਜ ੋਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ  ੇ ਲਵਰ ਿੱਧ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ੀਂ ਕਰ਼ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਲਕਸੇ ਹੋਰ  ਾਅਲਵਆੀਂ ਅਤੇ 
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ਉਨ੍ਾੀਂ ਸਰਤਾੀਂ ਬਾਰ ੇਨੋਲਟਸ  ੇਵਾੀਂਗੇ ਲਜਨ੍ਾੀਂ   ੇਅਧੀਨ ਅਸੀ ੀਂ ਹਿੱਕ ਾਰ ਹਾੀਂ| ਪ੍ਰਤੀਿ ਤੀਆੀਂ ਨ ੰ  ਉ ੋਂ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖੋ ਜ ੋਂ ਤਿੱਕ ਸੰਬੰਲਧਤ 

 ਾਅਵੇ  ੀ ਅ ਾਇਗੀ / ਲਨਪ੍ਟਾਰਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਜਾੀਂ ਾ। 

IV  ਆਮ ਨ  ਸਥਹ ਹ ਂ

ਅਸੀ ੀਂ ਕਰ਼ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ   ੇਮਾਮਲਲਆੀਂ ਲਵਚ  ਖਲ ਨਹੀ ੀਂ  ੇਵਾੀਂਗੇ ਲਸਵਾਏ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ  ੀਆੀਂ ਸਰਤਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ ਲਵਚ ਮ ਹਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉ ੇਸਾੀਂ (ਜ ੋਂ ਤਕ ਨਵੀ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਲਹਲਾੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ   ਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂ ੀ, ਸਾਡੇ ਲਧਆਨ 

ਲਵਚ ਨਹੀ ੀਂ ਆਉੀਂ ੀ). ਹਾਲਾੀਂਲਕ, ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਲਕ ਕਾਨ ੰ ਨ   ੇਅਧੀਨ ਸ ਰਿੱਲਖਆ  ੀ ਲਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ 

  ੇਸਾਡੇ ਅਲਧਕਾਰਾੀਂ   ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ਼ਿ  ਡਾਇਰੈਕਟਰਾੀਂ  ੀ ਲਨਯ ਕਤੀ, ਲਜਿੱਥੇ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਵਤ 

ਹ ੰ ੀ ਹੈ। 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ   ੇਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਤਬ ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ਼ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ   ੇਮਾਮਲੇ ਲਵਚ, ਸਲਹਮਤੀ 

ਜਾੀਂ ਹੋਰ - ਅਰਥਾਤ, ਸਾਡਾ ਇਤਰਾ਼ਿ, ਜ ੇਕਈੋ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਲਕਸੇ ਬੇਨਤੀ  ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ  ੀ ਲਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਲ ਨਾੀਂ   ੇਅ ੰਰ ਅ ੰਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਨ ੰ   ਿੱਲਸਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਲਜਹੀ ਤਬ ੀਲੀ ਕਾਨ ੰ ਨ   ੇਅਨ ਕ ਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ   ੇਪ੍ਾਰ ਰਸੀ ਲਨਯਮਾੀਂ ਅਨ ਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਾਡੀ ਸਗੰਰਲਹ ਨੀਤੀ ਲਸਸਟਾਚਾਰ, ਲਨਰਪ੍ਿੱਖ ਲਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਾਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। 

ਕਰਲ਼ਿਆੀਂ  ੀ ਵਸ ਲੀ  ੇ ਮਾਮਲੇ ਲਵਚ, ਅਸੀ ੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ  ਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀ ੀਂ ਲਵਾੀਂਗੇ - ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਅਜੀਬ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲਲਆੀਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਲ਼ਿਆੀਂ  ੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਮਾਸਪੇ੍ਸੀ ਸਕਤੀ  ੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਲ । 

ਅਸੀ ੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਗਾਹਕਾੀਂ ਨਾਲ ਢ ਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸਖਲਾਈ  ੇਵਾੀਂਗੇ। 

ਸਾਡੇ ਅਲਧਕਾਰੀਆੀਂ   ੇਫੈਸਲਲਆੀਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਵਵਾ ਾੀਂ  ੀ ਸ ਣਵਾਈ ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਅਗਲੇ ਉਿੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 

ਲਸਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨ ਸਾਰ ਸ ਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਨਪ੍ਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸੀ ੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ   ੇਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਪ੍ਿੱਧਰਾੀਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕਡੋ  ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਸਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਲਵਧੀ  ੇ ਕੰਮਕਾਜ  ੀ 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਮੀਲਖਆਵਾੀਂ ਕਰਾੀਂਗ ੇ। 

V.ਅੱਗੇ ਸਹਹਇਕ 

ਲਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕਡੋ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਨ ਜਾੀਂ ਲਚੰਤਾਵਾੀਂ  ਾ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਲਧਕਾਰੀ 

ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਇਡੰੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਲਮਲਟਡ 

ਟਾਵਰ XV, ਪ੍ਿੱਧਰ 2, ਸਾਈਬਰ ਲਸਟੀ, · ਮਾਗਰਪ੍ਿੱਟਾ ਲਸਟੀ, 

ਹਡਪ੍ਸਰ , ਪ੍ ਣ ੇ-411013 
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