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న్యాయమ ైన ఆచరణ పద్ధ తుల సూత్యావళి 
జాన్ డీర్ ఫ్ైన్యని్షయల్ ఇండయిా ప్ైైవేట్ లిమిటెడ్, ('మేము', 'మనము', 'మన') ఈక్రంద ి
న్యాయమ ైన పధ్ధ తుల సూత్యావళిన్ష ఆచరణకు స్వీకరిసతు న్యాము.  
ఈ న్యాయమ నై ఆచరణ పధ్ధ తుల సూత్యావళి, ఈ క్రంది వావహరాలకు వరిు స్ాు యి. 

• రుణ ద్రఖాసతు లు, మరియు వాటి పరిశీలన  
• రుణయల అంచన్యలు, మదింపులు, మరియు వాటి న్షయమ న్షబంధనలు.  
• రుణయల పంపిణీలు, మరియు వాటి న్షయమ న్షబంధనలలో మారుులు.  
• రుణ పంపిణీ తరువాత జరిగే రుణ పరావేక్షణ.  

స్ాధయరణ న్షబంధనలు 
I. రుణ ద్రఖాసతు లు మరియు వాటి పరిశీలన 

• రుణ గ్రహీతకు పంపే అన్షా సమాచయరాలు, సందేశాలూ, స్ాా న్షక భాషలో గానీ లేక 
రుణగ్రహీతకు అరధమయియా భాషలోగానీ ఉంటాయి.  

• రుణ ద్రఖాసతు  ఫారాలు రుణగ్రహీత యొకక సంక్షేమముప్ై పాభావాన్షా చూప ే
అవసరమ ైన సమాచయరాన్షా కలిగి ఉంటాయి; దీన్షవలన రుణ గ్రహీత మన 
కంప్నీ యొకక న్షయమ న్షబంధనలనత ఇతర బాాంక్ంగేతర ఆరిధక కంప్నీలు 
(ఎన్. బీ. ఎఫ్. స్వ. లు) విధించే న్షయమ న్షబంధనలత్ో పో లిి చూచతకొన్ష, తన 
త్ెలివిడ,ి వివేకం, విచక్షణత్ో సరియి నై న్షరణయాన్షా తీసతకో కలుగ్ుత్యడు.   రుణ 
ద్రఖాసతు  ఫారము, ద్రఖాసతు త్ో పాటుగా సమరిుంచవలస్ిన పత్యాల 
వివరాలనత కూడ సూచంచ వచతినత. 

• పూరిు చేస్ిన, అన్షా పతాములనత కలిగి ఉనా ద్రఖాసతు లు అందినపుడు, వాటిన్ష 
ముటిి నటుు గా రుణగ్రహీతకు త్ెలపటమే కాకుండయ, ద్రఖాసతు ప్ై సతమారు ఎంత 
సమయంలోపల న్షరణయం తీసతకోబడుతుందో  మేము త్ెలియ చేయటం 
జరుగ్ుతుంది. 

II. రుణయల అంచన్యలు, మదింపులు, మరియు న్షయమ న్షబంధనలు 
• రుణము మంజూరు చేస్ినపుడు, రుణ మంజూరు పతమాు దయీరా కానీ, లేక 

మరొక విధముగా గానీ , మంజూరు చేస్ిన రుణము మొతు ము , మంజూరు 
న్షయమ న్షబంధనలు, సంవతసరీకరించబడని వడీీ  రేటు, దయన్షన్ష వరిు ంపచేస్ ే
పధ్ధ తి, మొ. వాటన్షాటినీ రుణగ్రహీతలకు స్ాా న్షక భాషలో కానీ, లేక వారిక్ 
అరధమయియా భాషలో కానీ లిఖిత పూరీకంగా త్ెతియ చేస్ి ఆ షరతులకు 
రుణగ్రహీతల అంగీకారాన్షా మా రికారుు లలో ఉంచతత్యము.  బాకీన్ష ఆలసాంగా 
చెలిు ంచనపుడు వరిు ంపచేస్ే అపరాధ వడీీ  విషయాన్షా రుణ ఒపుంద్ంలో 
ప్ద్ద -నలు టి అక్షరాలత్ో సూచంచతత్యము. 

• రుణ ఒపుంద్ం మరియు దయన్షక్ అనతబంధంగా ఉండే అన్షా పత్యాల నకళ్ళనత, 
వీల ైనంత వరకు స్ాా న్షక భాషలో కానీ, లేక రుణ గ్రహీతకు అరధమయియా భాషలో 
కానీ , రుణ మంజూరు సమయంలో రుణ గ్రహీతలంద్రిక్ అంద్చేస్ాు ము. 

III. రుణయల పంపణిీ, మరియు వాటి న్షయమ న్షబంధనలత్ో సహా. 
• రుణ పంపిణీ కారాకరమ పటిి క, వడీీ  రేటుు , స్ేవల ఛయరీీలు, ముంద్తగా చెలిు స్ేు  

విధించే ఛయరీీలు, మరియు ఇతర ఛయరీీలు, /విధింపులు, మొద్లగ్ు అన్షా 
విషయాలు,   వాటిలో మారుులు, చేరుులు, అన్షాటినీ రుణగ్రహీతలకు స్ాా న్షక 
భాషలో కానీ వారిక్ అరధమయియా భాషలో కానీ, మరియు ఎవరి ఖాత్యలకు వరిు ంచ ే
విషయాలనత వారికీ విడవిిడిగానూ, మరియు అంద్రికీ వరిు ంచే విషయాలనత 
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బహరింగ్ పాకటనల /   మా వెబ్ స్్టై్ దయీరా, సమయానతగ్ుణముగా త్ెలియ 
చేస్ాు ము. 

•  వడీీ రేటుు , ఛయరీీలు, విధింపులలో జరిగే మారుులనత రాబో యియ రోజులకు 
(భవిషాతుు కు) వరిు ంచే విధంగా చేస్ాు ము. 

•  రుణ ఒపుంద్ం క్రంద్ జరగ్వలస్ిన చెలిు ంపులనత లేదయ రుణ గ్రహీత 
చేయవలస్ిన పనతలనత (ప్రాారమె న్ెసస్) ముంద్తకు జరపటం, మొతు ం 
అపుున్ే తిరిగి చెలిు ంప వలస్ినదిగా రుణగ్రహీతనత కోరటం (దీన్షన్ష రీకాల్ 
అంటారు), వీటిన్ష రుణ ఒపుంద్ంలో చపెుబడని షరతుల పాకారమే చేస్ాు ము. 

• రుణ గ్రహీత చెలిు ంచ వలస్ని అన్షా బకాయిలనత కటిి న తరువాత, అపుు 
మొతు ము అంత్య ముటిి న తరువాత, బాకీదయరు మాత్ో ఉంచన హామీలనత, 
తనఖా ఆసతు లనత, వసతు వులనత, అన్షాటినీ విడుద్ల చేస్ే విషయం, మాకు 
రుణగ్రహీతనతండి రావలస్ని ఇతర కము యిములకు లోబడ ి ఉంటుంది.  మరియు 
మాకు రుణ గ్రహీత నతండి రావలస్ి ఇతర కము యిముల వివరాలనత, ఇంకనూ ఏ 
న్షబంధనల ననతసరించ మేము ఆ హామీలనత, తనఖా ఆసతు లనత  మా కము యిము 
చెలిు ంపులు / పరిష్ాకరాలు జరిగే దయకా, మా వద్ద  ఉంచతకున్ే హకుకనత కలిగి 
ఉన్యామో, బాకీ దయరుకు న్ొటీసత దయీరా త్ెలియ చేస్ాు ము. 

రిజిషిరుీ  కారాాలయము:  
టవర్ 14, స్్ైబర్ స్ిటీ, మగ్ర్ పటి స్టిీ, హడప్ సర్, పూన్ే 411013.  భారత్. 
టెలిఫో న్: 91(20) 66425000. ఫాాకుస: 91(20) 66425001. 
వెబ్ స్్ైట్ : www.deere.co.in. 

IV. స్ాధయరణ షరతులు 
• బాకీదయరు తన రుణం విషయంలో  చెపు వలస్ిన సంగ్తులనత చెపుకుండయ 

దయచనపుడు-- అవి తరువాత బయట పడిన సంద్రాాలలో తపు, మేము రుణ 
ఒపుంద్ంలో ఏరాుటు చేసతకునా షరతుల విషయంలో తపు, మేము 
రుణగ్రహీతల వావహారాలలో జోకాం చేసతకోము.  అయిత్ే, ఈ వాగాద నము 
యొకక అరధము, మేము చటి పాకారము మా అపుునత వసూలు చేసతకున్ ే
హకుకనత, మాకు ఇవీబడని హామీలనత, తనఖా ఆసతు లనత  అమలు చేస్ ే
(ఎన్-ఫో రుస చేస్ే) హకుకనత , అవసరమ ైన చ ోటు  న్యమినీ డెైరకిరు నత 
న్షయమించే హకుకనత, వీటన్షాటీనీ వద్తలుకునాటుు  గానీ, తగిగ ంచత కునాటుు  
కానీ కాద్త. 

• రుణగ్రహీతనతండి తన రుణ ఖాత్యనత బదిలీ చేయమన్ష కోరినపుడు, ఆ కోరికకు 
మా అంగీకారము, లేక అనాథయ - అంటే  మా అభాంతరాలనత , ఏవెైన్య ఉంటే, 
వాటిన్ష బాకీదయరుకు అలాటి ద్రఖాసతు  ముటిి న రోజునతండి 21 రోజుల లోపల 
త్ెలియ చేయ గ్లనత.  అలాటి బదిలీ, పారద్రశకంగానూ, ఒపుంద్ం 
పాకారంగానూ, చటి పాకారంగానూ, ఉంటుంద.ి 

• మా రుణ వసూలు విధయనం, మరాాద్, న్యాయంగా వావహరించటం, మరియు 
నచి చెపుటం అన్ే విషయాలప్ై న్షరిెంచబడుతుంది. 

• మేము మా రుణయల వసూళ్ు  విషయంలో మేము వేళా పాళా లేకుండయ 
అపుుకటిమన్ష వెంట పడటం వంట ి వేధింపులకు పాలుడటం, కండ బలాన్షా 
ఉపయోగించటం, చేయబో ము. 
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• మేము మా ఉదో ాగ్లనత మా ఖాత్యదయరులత్ో మరాాద్త్ో వావహరించేలాగా, 
శిక్షణ ఇస్ాు ము. 

• వివిధ స్ాా యిలలోన్ష మా ఉదో ాగ్ులు, న్షరాీహకులు తీసతకున్ే న్షరణయాలప్ ై
ఖాత్యదయరులు ఏవెైన్య ఫిరాాద్తలు చేస్ేు  వాటి పరిష్ాకరం--  ఆన్షరణయాలనత 
తీసతకునా ఉదో ాగ్ులు , న్షరాీహకుల కన్యా కనీసం ఒక స్ాా యి అధికముగా 
ఉండే అధికారుల చేత ఫిరాాద్తలనత విన్ష, పరషికరింపచేస్ే ఫిరాాద్తల 
పరిష్ాకర సంస్ాా గ్త యంత్యాంగ్ం-విధయనం పాకారం జరుగ్ుతుంది.   

• మేము ఈ న్యాయమ ైన ఆచరణ పధ్ధ తుల సూత్యావళి ఎంత వరకు అమలు 
జరుగ్ుతునాదీ , మరియు దీన్ష క్రంద్ ఏరాుటు చేయబడిన పిరాాద్తల 
పరిష్ాకర సంస్ాా గ్త యంత్యాంగ్ం యొకక పన్ష తీరునత, మా న్షరీహణయ వావసా 
యొకక వివిధ స్ాా యిలలో , న్షయమిత కాల వావధతలలో, సమిక్షించత 
కుంటాము. 

• V. ఇంకా సమాచయరం కొరకు సంపాదించండ ి
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