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InCred ఫ ైనాని్షయల్ సర్వీస స్ లిమిటెడ్ 
న్షష్పాక్షిక న్షయమావళి 

 
InCred ఫ ైనాని్షయల్ సర్వీస స్ లిమిటెడ్ (‘IFSL’ లేదా ‘కంప నీ’) రి్జర్వీ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) వద్ద  రి్జిసటర్వ చేసుకున్న ఒక నాన్ బ్యంక ంగ్ 
ఫ ైనాని్షయల్ కంప నీ (NBFC). కంప నీ న్షష్పాకి్షక ప్రవర్తనా న్షయమావళి (‘‘ప్రవర్తనా న్షయమావళి’’)న్ష ర్ూప ంద ంచి, సవీకరి్ంచింద , ఇద  వయక తగత 
ఖాతాదార్ులు మరి్యు చటటబద్ధమ ైన్ సంసథలతో వయవహరి్ంచేటప్పాడు న్షష్పాక్షిక ప్రవర్తనా ప్రమాణాలన్ు ర్ూప ంద సుత ంద . RBI మాసటర్వ డ ైరె్క్షన్- నాన్ 
బ్యంక ంగ్ ఫ ైనాని్షయల్ కంప నీ - కరమబద్ధమ ైన్ ముఖయమ ైన్ నాన్ డిపపజిట్ టేక ంగ్ కంప నీ మరి్యు డిపపజిట్ టేక ంగ్ కంప నీ (రి్జర్వీ బ్యంక్) 
ఆదేశపలు, 2016, 2016, RBI/DNBR/2016-17/45 మాసటర్వ డ ైరె్క్షన్ DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 తేదీ అకటట బర్వ 17, 2016 
ఆధార్ంగప ఈ న్షయమావళి తయార్ు చేయబడింద , మరి్యు కపలాన్ుగుణంగప సవర్ించబడుత ంద .   
 
కంప నీ RBI సిఫపర్సు చేసిన్ అన్షన అత యతతమ విధానాలన్ు అవలంబిసుత ంద ,  సిఫపర్సు చసేిన్ ప్రమాణాలన్ు ధృవీకరి్ంచడాన్షక , ఒకవేళ అవసర్ం 
అయితే సముచితమ ైన్ మార్ుాలు చేయాలి. ఖాతాదార్ులు అంద్ర్ిన్ష సిథర్ంగప మరి్యు న్షష్పాకి్షకంగప చూడటం కంప నీ పపలసవ. కంప నీ ఉదయయగులు 
న్షష్పాకి్షకంగప, సమాన్ంగప మరి్యు సిథర్మ ైన్ ర్వతిలో సపయాన్షన, పర ర తాాహాన్షన మరి్యు సర్వీస్న్ష అంద సపత ర్ు. కటడ్న్ష అమలు చేయడం సంసథ  మొతతం 
బ్ధయత అన్ష కంప నీ ధృవీకరి్సుత ంద . కంప నీ న్షష్పాకి్షక ర్ుణవిధానాలు మారె్ెట ంగ్, ర్ుణ ఉద్భవం, పపర స సింగ్, సర్వీసింగ్ మరి్యు కలెక్షన్ 
కపర్యకలాపపలతో సహా అద  చేప్టేట  అన్షన కపర్యకలాపపలకు వరి్తసుత ంద  
 
1.  న్షష్పాకి్షక న్షయమావళి యొకక లక్షయాలు 
 
ప్రవర్తనా న్షయమావళి వీట న్ష సవీకరి్ంచింద : 

a) ఖాతాదార్ులతో వయవహరి్ంచేటప్పాడు కనీస ప్రమాణాలన్ు ఏర్పాటు చేయడం దాీర్ప మంచి మరి్యు న్షష్పాకి్షక విధానాలు 
పర ర తాహ ంచడాన్షక  

b) పపర్ద్ర్శకతన్ు ప ంప ంద ంచడాన్షక  తదాీర్ప తాము ఎటువంట  సర్వీసులన్ు సముచితంగప ఆశంచవచుు అనే దాన్షప ై కసటమర్వలకు మరి్ంత 
మ ర్ుగైెన్ అవగపహన్ ఉంటుంద ; 

c) అధ క ఆప్రే్ట ంగ్ ప్రమాణాలన్ు సపధ ంచడాన్షక  పర టీ దాీర్ప మారె్ెట్ శకుత లన్ు పర ర తాహ ంచడాన్షక ; 
d) కసటమర్వలు మరి్యు కంప నీ మధయ న్షష్పాకి్షకమ ైన్ మరి్యు హృద్యప్ూర్ీక సంబంధాలన్ు పర ర తాహ ంచడాన్షక ; 

 
2. వర్్తింపు 

 
కంప నీ ఉదయయగులు, దాన్ష ఏజెంట్లు/ప్రతిన్షధులు/తృతీయప్క్ష వికేరతలు/కంప నీ సర్వీస్ ప ర వ ైడర్వలు మరి్యు దాన్ష బిజిన స్ సమయంలో 
పపర తిన్షధయం వహ ంచేంద్ుకు అధ కపర్ం ఇవీబడడ  ఇతర్ వయకుత లకు ఈ న్షయమావళి వరి్తసుత ంద . 

 
3. వివక్ష లేన్ష విధానిం 
 

కంప నీ ఖాతాదార్ుల మధయ లింగం, శపర్వర్క సపమర్థయం, జాతి లేదా మతం ఆధార్ంగప వివక్షన్ు చూప్ద్ు. ప ర డక్టలు, సర్వీస్లు, సద్ుపపయాలన్ు 
అంద ంచడంలో వ ైకలయత ఆధార్ంగప ద్ృష్ిట  లోప్ం ఉన్న లేదా శపర్వర్ లోప్ం ఉన్న ద్ర్ఖాసుత దార్ుల ప్టల  కంప నీ ఎలాంట  విచక్షణ చూప్ద్ు. 
అయితే సమాజంలోన్ష వివిధ వర్పా ల కొర్కు ర్ూప ంద ంచబడడ  ప్థకపలన్ు పపర ర్ంభంచడం లేదా పపలగా న్డం న్ుంచి ఇద  కంప నీన్ష న్షర్ోధ ంచద్ు. 

 
4. సింభాష ించే భాష 

 
కంప నీ దాీర్ప ర్ుణగరహీతకు అంద ంచ ేఅవసర్మ ైన్ మొతతం కమయయన్షకేషన్ కూడా ర్ుణగరహీతకు అర్థం చేసుకున ేభ్ష (ఇంగిలష్ లేదా పపర ంతీయ 
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భ్ష)లో ఉండాలి. 
5. రుణాల కొరకు అప్ ి కేషన్ మర్్యు వపటి ప్పాస స ింగ్ 

 
a) ర్ుణ ద్ర్ఖాసుత  ఫపర్పలోల  ర్ుణగరహీత ఆసక తన్ష ప్రభ్వితం చేసే సంబంధ త సమాచార్పన్షన చేర్పులి తదాీర్ప ర్ుణగరహీత వివేచన్తో కూడిన్ 

న్షర్ణయాన్షన తీసుకటగలుగుతార్ు. ద్ర్ఖాసుత ఫపర్ంతోపపటుగప దాఖలు చేయాలిాన్ అవసర్ం ఉన్న డాకుయమ ంట్ల జాబితాన్ు ర్ుణ ద్ర్ఖాసుత  
ప్తరం సూచిసుత ంద . 

b) ప్ూరి్త చేసిన్ ద్ర్ఖాసుత  ఫపర్పలన్ు అంద్ుకున్నటుల గప కంప నీ ఎక్నాలెడ్్ చేసుత ంద  మరి్యు అతడి/ఆమ  ర్ుణ ద్ర్ఖాసుత కు సంబంధ ంచి 
కసటమర్వ కంప నీ న్ుంచి సమాచార్పన్షన ఆశంచగల సుమార్ు కపలవయవధ న్ష కూడా సూచిసుత ంద . 

 
6. రుణాల మింజూరు మర్్యు న్షయమ న్షబింధనలు 

 
a) కంప నీ అంతరా్త కెరడిట్ పపలసవలు మరి్యు అప ైజైల్ ప్రక రయ ప్రకపర్ంగప ర్ుణ ద్ర్ఖాసుత లు అనీన మద ంప్ప చేయబడతాయి; 
b) ర్ుణాన్షన ఆమోద ంచిన్ తర్ువపత, మంజూర్ు చేసిన్ ర్ుణ మొతతం, వరి్తంచే వపరిి్క వడడడ  రే్టు, ఇతర్ ముఖయమ ైన్ న్షయమన్షబంధన్లతో 

పపటుగప దీన్షన్ష అన్ువరి్తంచే విధాన్ంతో కూడిన్ సూచించే మంజూర్ు లేఖ ర్ుణగరహీతకు ర్పతప్ూర్ీకంగప త లియజేయబడుత ంద ; 
c) ర్ుణం చ లిలంప్ప చ లిలంచడంలో ఆలసయం అయితే విధ ంచే ఆలసయ ర్ుసుమున్ు ర్ుణ ఒప్ాంద్ంలో ప ద్ద  అక్షర్పలోల  కంప నీ పేర్్ెంటుంద . దీన్షక  

సంబంధ ంచి ర్ుణ ఒప్ాంద్ంలో తగిన్ కండిషన్ అమలు చేయబడుత ంద ; 
d) ర్ుణ ఒప్ాంద్ం అమలు చేసిన్ తర్ువపత, ర్ుణగరహీతలు అంద్ర్ిక  ర్ుణ ఒప్ాంద్ంలో పేర్్ెన్న అన్షన ఎన్కటల జర్వల యొకె ఒక కపపవతోపపటుగప 

ర్ుణ ఒప్ాంద్ం యొకె కపపవ అంద ంచబడుత ంద . 
 
7. న్షయమన్షబింధనలు మారచడిం ద్ాీర్ప రుణిం అింద్ ించడిం  
 

a) వడడడ రే్టు, సర్వీస్ ఛార్వ్లు, పవరపేమ ంట్ ఛార్వ్లు, తిరి్గి చ లిలంచడం/అింద్ ించడిం ష్ డూయల్ మొద్లెైన్ వపట తో సహా న్షయమన్షబంధన్లోల  ఏవ ైనా 
మార్ుాలు (ర్ుణగరహీతప ై ప్రభ్వం చూపేవి) ర్పతప్ూర్ీకంగప ర్ుణగరహీతకు త లియజేయబడతాయి; 

B) వడడడ  రే్టుల  మరి్యు ఇతర్ ఛార్వ్లోల  మార్ుాలు (ర్ుణగరహీతకు విముఖమ ైన్వి) భవిషయత త  తేదీలో అమలోల న్షక  వచేులా ఉంట్యి.; 
c) ఏద ైనా ర్ుణాన్షన ర్వకపల్ చేయడం/చ లిలంప్పన్ు వేగవంతం చేయడాన్షక  సంబంధ ంచిన్ న్షర్ణయం ర్ుణ ఒప్ాంద్ంలోన్ష న్షయమన్షబంధన్లకు 

అన్ుగుణంగప చేయబడుత ంద ; 
d) ర్ుణగరహీత అభయర్థన్ మేర్కు, ర్ుణఒప్ాంద్ న్షబంధన్ల ప్రకపర్ంగప అన్షన ఇతర్ ఛార్వ్లతో సహా ర్ుణాన్షన ప్ూరి్తగప తిరి్గి చ లిలంచిన్ అన్ంతర్ం 

మరి్యు ధార్ణ/స ట్ ఆఫ్ యొకె ఏద ైనా హకుెన్ు ఉప్యోగించడాన్షక  లోబడి, ర్ుణగరహీత అభయర్థన్ మేర్కు అన్షన అంతర్వలన్ 
స కూయరి్టీలన్ు విడుద్ల చేయాలి, దనీ్ష కొర్కు ప్ూరి్త వివర్పలతో ర్ుణగరహీతకు నోటీస్ ఇవపీలి. 

 
8. రహసాిం మర్్యు గోపాత 
 
1. కెరడిట్ రి్ఫరె్న్ా ఏజెనీాలు/ఇన్ఫరే్ేషన్ కంప నీలు (CCIలు) 

a) కంప నీ ర్ుణం తన్ ర్ుణగరహీతల ఋణం మరి్యు తిరి్గి చ లిలంప్ప టర్ క్ రి్కపర్ుడ న్ు రె్గుయలేటర్వ ఆదేశపలు/మారా్ద్ర్శకపలు లేదా కంప నీ 
అంతరా్త పపలసవలకు అన్ుగుణంగప కెరడిట్ ఇన్ఫరే్ేషన్ కంప నీలకు ప్ంచుకటవచుు. 

B) ఖాతాదార్ుడు బకపయి ఉన్న ఏవ ైనా వయక తగత ర్ుణాల గురి్ంచి కంప నీ కెరడిట్ ఇన్ఫరే్ేషన్ కంప నీలతో సమాచార్పన్షన ప్ంచుకటవచుు: 
i. ఖాతాదార్ుడు అతడి/ఆమ  చ లిలంప్పలు జర్ప్డంలో విఫలం కపవడం 
ii. బకపయి ఉన్న మొతతం వివపద్ంలో లేకపర వడం 
iii. బకపయిలు తిరి్గి చ లిలంచాలన ేమా అధ కపర్ిక డిమాండ్ అన్ంతర్ం ఖాతాదార్ుడు చ లిలంప్పలు జర్ప్లేద్ు. 

c) అదే సమయంలో, కంప నీ ప్రతిన్షధులు CICల పపతర గురి్ంచి మరి్యు వపర్ు అంద ంచే సమాచార్ం ఖాతాదార్ుడి కెరడిట్ సర ెర్ు మరి్యు 
ర్ుణం ప ందే సపమర్ధయంప ై ఎలాంట  ప్రభ్వం చూపిసుత ంద్న్ష ఖాతాదార్ులకు వివరి్ంచబడుత ంద . 
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d) ఆ విధంగప చేసేంద్ుకు ఖాతాదార్ుడు సమాచార్ం అంద సేత  లేదా చటటబద్ధమ ైన్/న్షయంతరణ ఆవశయకతలు ఆవిధంగప సూచిసేత , ఖాతాదార్ుడి 
ఖాతాకు సంబంధ ంచిన్ సమాచార్పన్షన కంప నీ CICలకు ఇసుత ంద . 

e) ఒకవేళ ఖాతాదార్ుడు డిమాండ్ చేసిన్టలయితే, CICలకు ఇవీబడడ  సంబంధ త సమాచార్పన్షన కంప నీ అంద సుత ంద . 
 
2. సమాచార్పన్షన ప్ంచుకటవడం 

a) కంప నీ ర్ుణ ద్ర్ఖాసుత /మంజూర్ు లేఖ/అతయంత ముఖయమ ైన్ న్షయమన్షబంధన్లు/ర్ుణ ఒప్ాంద్ం క ంద్ తన్ ఖాతాదార్ుడి న్ుంచి 
సమేతి/అన్ుమతి ప ంద న్ తన్ గయర ప్ప/అసర సియేిట్ సంసథలు లేదా కంప నీలకు అటువంట  సమాచార్పన్షన అంద ంచవచుు. 

b) ఖాతాదార్ుడు ఇక ఏమాతరం ఖాతాదార్ుడిగప లేన్ప్ాట కీ ఖాతాదార్ుడ ివయక తగత సమాచార్పన్షన ప ైవైేట్ మరి్యు గోప్యమ ైన్ద గప కంప నీ 
ప్రి్గణిసుత ంద . ప ైన్ పేర్్ెన్న విధంగప మరి్యు ద గువ పేర్్ెన్న అసపధార్ణ సంద్ర్పభలోల  మిన్హా ఖాతాదార్ుడి డేట్ లేదా సమాచార్పన్షన 
మేం ఎవరి్కీ వ లల డించం: 
i. చటటం దాీర్ప అభయరి్ధంచిన్ప్పాడు; 
ii. సమాచార్పన్షన వ లల డించేంద్ుకు ప్రజల ప్టల  బ్ధయత; 
iii. కంప నీ ఆసక త ద్ృష్పట య సమాచార్పన్షన ఇవపీలిా వసేత ; 
iv. కంప నీక  ఖాతాదార్ుల న్ుంచి సమేతి/అన్ుమతి ఉన్నద ; 

 
c)  అతడి/ఆమ  గురి్ంచి వివర్పలు కలిగి ఉన్న వయక తగత రి్కపర్ుడ లన్ు యాకెాస్ చేసుకటవడాన్షక  ప్రసుత తం ఉన్న చటటప్ర్మ ైన్ ప్రి్ధ  క ంద్ 

అతడి/ఆమ  హకుెల ప్ర్ిధ  గురి్ంచి కంప నీ ప్రతిన్షధులు ఖాతాదార్ుడిక  సమాచార్ం అంద సపత ర్ు; 
d) ఆ విధంగప చేసేంద్ుకు ఖాతాదార్ుడు న్షరి్ధషటంగప అధ కపర్ం ఇచిున్టలయితే తప్ా ఖాతాదార్ుడి వయక తగత సమాచార్పన్షన బ్యంకు మారె్ెట ంగ్ 

ఉదేదశపయల కొర్కు ఉప్యోగించద్ు. 
 
9. సపధారణ న్షబింధనలు 
 

a) ర్ుణ ఒప్ాంద్ంలో పేర్్ెన్న న్షయమన్షబంధన్ల ఉదేదశపయల కొర్కు మిన్హా ర్ుణగరహీతల వయవహార్పలోల  కంప నీ జోకయం చేసుకటవడం 
న్షర్ోధ ంచబడుత ంద . (గతంలో ర్ుణగరహీతల దాీర్ప వ లల డించన్ష కొతత  సమాచార్ం కంప నీ ద్ృష్ిటక  వచిున్ప్పాడు మిన్హా); 

b) ర్ుణగరహీత ర్ుణాన్షన బద లీ చేయాలన్ష ప్టుట బడితే, సమేతి లేదా ఏద ైనా అభయంతర్ం ఏద ైనా ఉన్నటలయితే, ర్ుణగరహీత అటువంట  అభయర్థన్ 
అంద్ుకున్న తేదీ న్ుంచి 21 ర్ోజులోల గప త లియజేయబడుత ంద . అటువంట  బద లీ చట్ట న్షక  అన్ుగుణంగప ర్ుణ న్షయమన్షబంధన్ల 
ప్రకపర్ంగప ఉంటుంద ; 

c)  ర్ుణాన్షన రి్కవర్వ చేసుకటవడాన్షక , కంప నీ అన్వసర్మ ైన్ వేధ ంప్పలన్ు ఆశరయించద్ు, వరి్తంచే చట్ట న్షక  అన్ుగుణంగప కంప నీ అంతరా్తంగప 
సవీకరి్ంచిన్ ప్రక రయలన్ు అన్ుసరి్సుత ంద ; 

d) వయక తగత ర్ుణగరహీతలకు వపయపపర్ం కొర్కు కపకుండా ఇతర్ ప్రయోజనాలకు మంజూర్ు చేసిన్ ఏద ైనా ఫ్రల ట ంగ్ రే్టు టర్వే ర్ుణంప ై కంప నీ 
ముంద్సుత  ముగింప్ప ఛార్వ్లు/ముంద్సుత  చ లిలంప్ప జరి్మానాలన్ు వసూలు చేయద్ు, ఖాతాదార్ులతో సముచితంగప వయవహరి్ంచేంద్ుకు 
సిబబంద క  తగిన్ శక్షణ ఇచిున్టుల గప కంప నీ ధృవీకరి్సుత ంద . 

 
10. ఫ ర్పాదు న్షరీహణ విధానిం 

 
కంప నీ అంద ంచే ఉతాత త లు, సేవలకు సంబంధ ంచిన్ గవరవియెిన్ా/ఫిర్పయద్ు/ఫవడ్ బ్యక్ ఉన్న ఖాతాదార్ులు ఎవరైె్నా ద గువ పేర్్ెన్న ఏద ైనా 
ఛాన్ల్ా దాీర్ప కంప నీ కసటమర్వ సర్వీస్/కేర్వ డిపపర్వట మ ంట్కు ర్పయవచుు: 
 
✔ కపల్ చేయండ ి18001022192 
✔ ఇమ యిల్- care@incred.com 

mailto:care@incred.com


 

 

InCred ఫ ైనాని్షయల్ సర్వీస స్ లిమిటడె్      4 

 

 

✔ ఈ చిర్ునామాకు ఒక లేఖ ర్పయండి: Incred ఫ ైనాని్షయల్ సర్వీస స్ లిమిటడె్,1203, 12వ అంతసుత , బి వింగ్, ద్కపయపిటల్, బ్ందరా  
కుర్పల  కపంప ల క్ా, ముంబ ై - 400 051 

✔ వ బ్స ైట్ - www.incred.com 
 

ఫిర్పయద్ు ఏవిధంగప ఉండాలి: 
ఖాతాదార్ులు తప్ాన్షసర్ిగప అవసర్మ ైన్ ర్ుణ వివర్పలు అంటే ర్ుణ ఖాతా న ంబర్ు, ఫవడ్బ్యక్/ సూచన్/ఫిర్పయద్ు వివర్పలు మరి్యు ఫర న్ 
న ంబర్ుతో సహా చ లుల బ్టు అయిేయ సంప్రద ంచే సమాచార్ం. మరి్యు కంప నీతో కమయయన్షకేషన్ పపర ర్ంభంచేటప్పాడు ఉప్యోగించే Email ID 
వంట వి అభయరి్ధంచబడతాయి. 
 
బద్ులు ఎప్పాడు ఆశంచవచుు 
కంప నీ అన్షన కైెీర్వలు/గవరవియెిన్ాలన్ు సహేత కమ ైన్ సమయంలో ప్రి్షెరి్ంచడాన్షక /ప్రతిసాంద ంచడాన్షక  ప్రయతినసుత ంద , వపరి్ ఫిర్పయద్ుల 
సిథతి గురి్ంచి ఖాతాదార్ుడిక  సమాచార్ం అంద సుత ంద . ప్రతి ఖాతాదార్ుడి కైెీర్వ/ఫిర్పయద్ు ప్రతేయకమ ైన్ సీభ్వం కలిగిన్ద , ప్రి్శోధ ంచిన్ తర్ువపత 
ప్రి్షెరి్ంచడాన్షక  ముప ైా ర్ోజుల వర్కు ప్టటవచుు. 
 
కేలశ న్షవృతితక  ఎవరి్న్ష సంప్రద ంచాలి: 
ఖాతాదార్ులు ప ైన్ పేర్్ెన్న ఏవ ైనా ఛాన్ల్ా దాీర్ప ముంద్ుగప వపరి్ అభయర్ధన్లు లేవన తాత లన్ష అభయర్ిధంచబడుతోంద . ఇద  5 ర్ోజులోల ప్ప 
ప్రి్షెరి్ంచకపర తే లేదా కసటమర్వ కేర్వ సర్వీస్ అంద ంచిన్ ప్రి్ష్పెర్ంతో ఖాతాదార్ుడు సంతృపిత  చ ంద్కపర తే, అప్పాడు ఖాతాదార్ుడు తమ 
ఫిర్పయద్ులన్ు ప్రి్షెరి్ంచుకటవడాన్షక   ద గువ పేర్్ెన్న ఎసెలేషన్లన్ు అన్ుసరి్ంచవచుు,  
శ్రర. ఆసిఫ్ ఖాన్ 
సంప్రద ంచండి: 022-42117799 
Email  ID:  care@incred.com 

 
ఒకవేళ ఐద్ు ర్ోజుల కపలంలో ప్రి్షెరి్ంచకపర తే లేదా శ్రర. ఆరి్ఫ్ ఖాన్ అంద ంచే ప్రి్ష్పెర్ంతో ఖాతాదార్ుడు సంతృపిత  చ ంద్కపర తే, అప్పాడు, 
ద గువ పేర్్ెన్న వివర్పలకు అన్ుగుణంగప 2వ సపథ యి ఎసెలేషన్కు సంప్రద ంచవచుు: 
 
పేర్ు: శ్రర. వ ైద్యనాథన్ ర్పమయేరి్త 
సంప్రద ంచండి: 022-42117799 
Email  ID: vaidyanathan.ramamoorthy@incred.com 
 
ఒకవేళ ఐద్ు ర్ోజుల కపలంలో ప్రి్షెరి్ంచకపర తే లేదా శ్రర. వ ైద్యనాథన్ ర్పమయేరి్త అంద ంచే ప్రి్ష్పెర్ంతో ఖాతాదార్ుడు సంతృపిత  చ ంద్కపర తే, 
అప్పాడు, బ్ధాన్షవృతిత  ఆఫవసర్వ (గవరవియన్ా ర్వడ రసల్ ఆఫవసర్వ)న్ష సంప్రద ంచవచుు. బ్ధా న్షవృతిత  అధ కపరి్ పేర్ు మరి్యు సంప్రద ంచు వివర్పలు 
ద గువ పేర్్ెన్నవిధంగప ఉంట్యి: 

 
బ్ధా న్షవృతిత  అధ కపరి్: శ్రర.మగేష్ అయయర్వ 
Email  ID: incred.grievance@incred.com   
టెలిఫర న్ న ంబర్ు.: 022-42117799 
చిర్ునామా: Incred ఫ ైనాని్షయల్ సర్వీస స్ లిమిటెడ్ 1203, 12వ అంతసుత , బి వింగ్, ద్కపయపిటల్, బ్ందరా  కుర్పల  కపంప ల క్ా, ముంబ ై - 400 051 

 
ప్ద హేన్ు ర్ోజుల కపలంలో ఫిర్పయద్ు/వివపద్ం ప్రి్షెరి్ంచబడన్టలయితే ఖాతాదార్ుడు, IFSL ర్వజన్ల్ ఆఫవసు యొకె నాయయప్రి్ధ  క ంద్కు 
వచేు ఆర్వబిఐ యొకె డిపపర్వటమ ంట్ఆఫ్ నాన్-బ్యంక ంగ్ సూప్ర్వవ ైజర్వ  పపర ంతీయ కపర్పయలయంలో ఉండే ఆఫవసర్వ ఇన్ఛార్్వన్ష సంప్రద ంచవచుు. 
DNBS వివర్పలు ద గువన్ ఇవీబడాడ యి 

http://www.incred.com/
mailto:care@incred.com
mailto:vaidyanathan.ramamoorthy@incred.com
mailto:%20incred.grievance@incred.com
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ర్్జర్వీ బాాింకు ఆఫ్ ఇిండియాకు ఎసకలేట్ చేయడిం 
 
ఫిర్పయద్ు/వివపద్ం ముప ైా ర్ోజులోల గప ప్రి్షెరి్ంచన్టలయితే ఖాతాదార్ుడు, ద గువ చిర్ునామా వద్ద  నాన్-బ్యంక ంగ్ సూప్ర్వవిజన్ డిపపర్వటమ ంట్ 
యొకె పపర ంతీయ ఆఫవసు వద్ద  ఆఫవస్-ఇన్ ఛార్్వన్ష అపవాల్ చేయవచుు: 

 
జన్ర్ల్ మేనేజర్వ, 
డిపపర్వటమ ంట్ ఆఫ్ సూప్ర్వవిజన్ 
ముంబ ై ర్వజన్ల్ ఆఫవసు 
రి్జర్వీ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 3వ అంతసుథ , బ ైకులాల  ఆఫవసు బిలిడంగ్, 
ఇండియన్ బ్యంకు ఎద్ుర్ుగప. ముంబ ై స ంటరల్ సేటషన్, 
ముంబ ై- 400008 
Email  ID: dnbs@rbi.org.in 

 సంప్రద ంచు న ంబర్ు.: +91 (22) 23084121 
 
11. వడడీ  ఛార్వీలు 

 
a) ర్ుణాలు మరి్యు అడాీన్ాలప ై కంప నీ దాీర్ప అధ క వడడడ రే్టుల  మరి్యు ఛార్వ్లు వసూలు చేయకుండా ఉండేలా చూడట్న్షక , కంప నీ 

డ ైరె్కటర్వల బో ర్ుడ  వడడడ  రే్టల న్ు న్షర్ణయించడంప ై వడడడ  రే్టు మోడల్ మరి్యు పపలసవలు మరి్యు ప్రక రయలప ై పపలసవన్ష సవీకరి్ంచింద , ఇద  తన్ 
ఖాతాదార్ుల ప్రయోజన్ం కొర్కు కంప నీ వ బ్స ైట్లో ఉంచబడింద . 

b) కంప నీ వడడడ రే్టు విధానాన్షక  సంబంధ ంచిన్ సమాచార్ం ద్ర్ఖాసుత  ఫపర్ం మరి్యు మంజూర్ు లేఖలో కూడా వ లల డించబడుత ంద . 
 
12. కింప్ నీ ద్ాీర్ప వపహనాలకు ఫ ైనాన్్ చేయబడితే తిర్్గ్ సపీధీనిం చసేుకోవడిం 
 

ర్ుణ ఒప్ాంద్ంలో తిరి్గి సపీధీన్ం చేసుకటవడాన్షక  సంబంధ ంచి ఒక కపల జున్ు చేరి్ుంద , ఇద  చటటప్రకపర్ం చ లుల బ్టు అవపత ంద . పపర్ద్ర్శకతన్ు 
ధృవీకరి్ంచడాన్షక  ర్ుణ ఒప్ాంద్ంలో ద గువ న్షయమన్షబంధన్లు ఉంట్యి: 
a) తిరి్గి సపీధీన్ం చేసుకటవడాన్షక  ముంద్ు నోటీస్ పవరి్యడ్; 
b) నోటీస్ ప్రి్సిథత లు ర్ద్ుద చేయబడగల ప్రి్సిథత లు; 
c) స కూయరి్టీన్ష సపీధీన్ం చేసుకునే ప్రక రయ; 
d) అమేకం/వేలాన్షక  ముంద్ు ర్ుణగరహీతకు తిరి్గి చ లిలంచడాన్షక  త ద  అవకపశం ఇవీడాన్షక  సంబంధ ంచిన్ న్షబంధన్; 
e) ర్ుణగరహీతకు తిరి్గి సపీధీన్ం చేసుకునేంద్ుకు ప్రక రయ; 
f) ఆసితన్ష వికరయించే/వేలం వేసే ప్రక రయ. 

 
13. సమీక్ష 
 

న్షష్పాకి్షక ప్రవర్తనా న్షయమావళి పపట ంచడం మరి్యు మేనేజ్మ ంట్లోన్ష వివిధ సపథ యిలోల  బ్ధా న్షవృతిత  యంతరా ంగం ప్న్షతీర్ున్ు బో ర్ుడ  
న్షయతాన్ుసపర్ంగప సమీకి్షసుత ంద , మరి్యు అటువంట  సమీక్షల సమగర న్షవేద క ఎప్పాడు అవసర్ం అయితే అప్పాడు బో ర్ుడ కు సబిేట్ 
చేయాలి. ఈ న్షయమావళిన్ష బో ర్వడ ఆఫ్ డ ైరె్కటర్ుల  ప్రతి సంవతార్ం సమీకి్షసపత ర్ు,  దీన్షక  సంబంధ ంచి ఏవ ైనా ఇతర్ న్షయంతరణ మార్ుాలు 
న్షయతాన్ుసపర్ంగప ప్రవర్తనా న్షయమావళిలో అప్డేట్ చేయబడతాయి. 

mailto:dnbs@rbi.org.in

