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అనుబంధం 1 

RBI ఇంటిగే్రటెడ్ అంబుడ్స ్మన్ స్కీ మ్, 2021 

విశిష్ట  లక్షణాలు 

వర్త ంపు:  

రిజర్్వ  బ్య ాంక్ ఆఫ్ ఇాండియాచే నియాంత్ర ాంచబడే అనిి  సాంసథ లు (అాంటే, బ్య ాంకులు / NBFCలు / చెల్ల ాంపు వ్య వ్స్థ నిరా్వ హకులు 

సేవా లోపం కోసం కసట మర్ ఫిర్యా దులు చేయడానికి కారణాలు:  

• వడీ్డ/డిపాజిట్ చెల్ల ాంచకపోవుట లేదా ఆలసయ ాంగా చెల్లించుట  

• చెక్ సమరిప ాంచబడలేదు లేదా ఆలసయ ాంతో స్మర్ప ించుట 

• మాంజూరు చేయబడిన ఋణిం, నిబాంధనలు & షరతులు, వారిిక వడీ్డ రేటు మొదలైనవాటిని తెల్యజేయలేదు.  

• ఒప్ప ాందాంలో మారుప లు, ఛారీ్జల విధాంపు కోసాం నోటీసు అాందాంచబడలేదు 

• కాంట్రర క్్/ ఋణ ఒప్ప ాందాంలో పారదరశ కతను నిరా్ధరిాంచడాంలో వైఫలయ ాం  

• సెక్యయ రిటీలు/ప్త్రర లను విడుదల చేయడాంలో వైఫలయ ాం/జాప్య ాం 

• కాంట్రర క్్/ ఋణ అగి్రమాంట్్లో త్రిగ్ర స్్వ ధీనాం చేసుకుని  చట్్బదాాంగా అమలు చేయగల్గ్రన వాటిని అాందాంచడాంలో వైఫలయ ాం  

• RBI ఆదేశాలను NBFC అనుసరిాంచలేదు 

• న్యయ యమైన పద్దతులు మారగ దరశ కలు అనుమత్ాంచబడలేదు 

కసట మర్ ఫిర్యా దును ఎలా దాఖలు చేయవచ్చు ? 

 
అంబుడ్స ్మన్ ఎలా నిరణ యం తీసుకంటాడు? 

అాంబుడ్స ్మన్ మాందు విచారణకు నిక్షిఫ్తింగా ఉింఛుట 

 

ర్ధజీ దా్ ర్ధ ప్రిష్కా ర్ధనిి  పో్రతస హిసుత ాంద, లేనియెడల అవారీు/ఆరీర్వ జార్జ చేయబడవ్చుు  

 

అంబుడ్స ్మన్ నిరణ యంతో సంతృ పి్త చందకపోతే కసట మర్ అప్పీ ల్ చేయవచ్చు ? 

అవును, Applelle Authority (స్కా మ్ను నిర్ హిాంచే రిజర్్వ  బ్య ాంక్ డిపార్్వ్మాంట్ ఇన్్ఛారీ్వ ఎగీ్రక్యయ టివ్ డైరెక్ర్వ). 

 

గమనిక: ఇద పో్త్రయ మాి య వివాద ప్రిష్కా ర విధానాం. ఏ దశలోనైన్య ప్రిష్కా రాం కోసాం ఏదైన్య ఇతర న్యయ యస్వథ నాం / ఫోరమ / అదికారులను సాంపో్దాంచడానికి 

వినియోగదారుకు స్వ్ చఛ  ఉాంద  

 

పథకం యొకీ  మర్నిి  వివర్యల కోసం www.rbi.org.in ని చూడండిs 

 

సంబంధిత NBFCకి 
వ్రాతపూర్వక విన్నపము

NBFC న్ ండి పతాయుతతర్ం 
పొ యిన్ యెిడల లేదా 

కసటమర్ NBFC పతాయుతతర్ం
పట్ల  అసంతృప్తత గర ఉన్న 

యెిడల

NBFC అంబుడ్స మన కి 
ఫతర్రుద  చేయండి 
(NBFC న్ ండి 

పతాయుతతర్ం వచ్చిన్ ఒక 
సంవతసర్ం మంచక ండ]

 

 

 30 దినముల లో 

 

 
కస్మర్వ ఏ ఫోరమ్ను 
సాంపో్దాంచని చో 

http://www.deere.co.in/

