ਟਾਟਾ ਕੈਿਪਟਲ ਫਾਇਨਸ ਸਰਿਵਸੇਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ
ਫੇਇਰ ਪੇਕਿਟਸੇਸ ਕੋਡ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਫੇਇਰ ਪੇਕਿਟਸੇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਰਭਾਵੀ ਿਦਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦਾ ਿਕ ਿਵਤੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਿਵਚ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਡ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਵਤੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਏਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1.

ਕੋਡ ਦੇ ਮਕਸਦ

ਇਹ ਕੋਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲਈ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
•

ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਘਟ ਤ2 ਘਟ ਇਨ34 ਸਟ5ਡਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਚੰ ਗੇ, ਮੁਨਾਿਸਬ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

•

ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਜਵ8 ਿਕ ਉਹ ਸੇਵਾਵ ਤ2 9ਮੀਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਉਨ3 ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ3 ਸਮਝ ਸਕੇ।

•

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰਾਹ; <ਚ ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਸਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂਸ਼ਕਤੀਵ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਦੇਣਾ।

•
2.

ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁਨਾਿਸਬ ਅਤੇ ਹਾਰਿਦਕ ਸਬੰ ਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੁ! ਖ ਵਚਨਬ! ਧਤਾਵ' ਅਤੇ ਐਲਾਨ

ਅਸ; ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਿਲੰਗ ਕਰ ਗੇ:
•

ਇਸ ਿਵਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਮੁਨਾਿਸਬ ਪੇਕਿਟਸ2 ਿਵਚ ਵਚਨਬਧਤਾਵ ਵਲ ਸਟ5ਡਰਡ ਨੂੰ
ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅਸ; ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪਰਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਪੇਕਿਟਸ2 ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ:

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਵਤੀ ਸੇਵਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਿਵਅਵਸਾਇਕ, ਿਨਮਾਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ

•

ਿਵਤੀ ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ , ਲਾਗਤ, ਹਕ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ8 ਤੇ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ।

ਅਸ; ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਿਕਸ ਤਰ3
ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਵ ਬਾਰੇ ਿਹੰ ਦੀ/ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ, ਿਜਵ8 ਿਕ ਗਾਹਕ ਸਮਝੇ ਜ਼ਬਾਨੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ,

TCFSL/Compliance/Fair Practices Code/V 2.0/April 23, 2012

Page 1 of 5

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਨਹ; ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

•

ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੇ ਿਵਤੀ ਉਲਝਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ,

•

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਵਤੀ ਯੋਜਨਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਅਸ; ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਲ2 ਤੁਰੰਤ ਵਲ ਪੋਏਕਿਟਵਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹ ਉਨ3 ਨੂੰ ਿਨੱਬੜਦੇ ਹ5:
•

ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ,

•

ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਟ5ਡ ਕਰਕੇ,

•

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨੱਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ;
ਹਨ ਤ ਅਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,

•
3.

ਅਿਜਹੇ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਿਜਨ3 ਨੂੰ ਅਸ; ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਉਨ3 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ,
ਿਬਨ' ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ

ਅਸ; ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਉਨ3 ਦੇ ਿਲੰਗ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨੀਆਦ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ; ਕਰਦੇ।
4.

ਕਰਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਕਿਰਆ:

a)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਲਬਾਤ ਮਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਵਚ

ਆ9ਦੀ ਹੋਵੇ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
b)

ਕਰਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ

ਰਹੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰਭਾਵੀ ਿਵਆਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਰਹੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਇਕ ਅਰਥਪੂਰਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏਨਬੀਏਫਸੀਜ ਦੁਆਰਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ
ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਇਹ ਦਸੇਗਾ ਿਕ
ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਕੌ ਣ ਿਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿਣਆ ਹੈ।
c)

ਕੰ ਪਨੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਸੀਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ

ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ3 ਭਰੇ ਵਲ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ
ਫ਼ਾਰਮ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 30 ਿਦਨ ਅੰ ਦਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ
ਿਵਕਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਮ8-ਸਮ8 ਤੇ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਬੇਨਤੀ ਦੀ
ਅਦਇਤਨ ਹਾਲਤ ਲਈ ਟੀਸੀਏਲ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਤੇ ਟੋਲਫੀ ਨੰਬਰ ਜ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
d)

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਲ2 ਚਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ

ਕਰਾਵੇਗਾ।
5.

ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੁਲ'ਕਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ':
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a)

ਕੰ ਪਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕੇਿਡਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵਚ

ਇਕ ਅਿਹਮ ਮਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਕਲਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਕੇਿਡਟ ਨੀਤੀ, ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪਰਿਕਿਰਆਵ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।
b)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ ਰਕਮ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਮਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਿਵਚ

ਿਲਖਤੀ ਿਵਚ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। <ਪਰ ਦਸੇ ਪਤਰ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਵਲ ਸਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ
ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਰਹੇਗਾ।
c)

ਕੰ ਪਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤ2 <ਪਰ ਦਸੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਪਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ

“ਮ3/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ', ਪੜ7 ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ(ਦੇ)
ਹ'” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੰ ਪਨੀ ਇਸ ਤਰ3 ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਕਰੇਗੀ।
d)

ਕੰ ਪਨੀ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜਮ; ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਾਮੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਵੰ ਡ ਦੇ ਸਮ8 ਨਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਕੰ ਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼
ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਬਆਦ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਨਥੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰ ਪਨੀ ਕਰਾਰ ਿਵਚ ਹਾਈਲਾਇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਦੇਰ ਵਲ2
ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦੰ ਡ ਿਵਆਜ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਚ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਪਾਵਧਾਨ ਦੇ ਖੰ ਡ (e) ਅਤੇ (f)
ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
e)

ਕੰ ਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕQ ਟੈਕਟ/ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਲੈ

ਸਕੇਗੀ
f)

ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਿਨੰਨਾਨੁਸਾਰ ਪਾਵਧਾਨ ਹ5:
•

ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਲੈ ਣ ਤ2 ਪਿਹਲ ਦੇ ਨRਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ

•

ਨRਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਜਨ3 ਿਵਚ ਛੂਟ ਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ

•

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਵਕਰੀ/ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤ2 ਪਿਹਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ
ਅੰ ਤਮ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਬੰ ਧ

•

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਅਤੇ

•

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਵਕਰੀ/ਨੀਲੀਮੀ ਲਈ ਪਰਿਕਿਰਆ

6.

ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ' ਿਵ! ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੰ ਡ:

a)

ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਪਰਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ; ਹਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ

ਆਂਤਿਰਕ ਤੌਰ ਤੇ <ਤੇ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਪਰਿਕਿਰਆਵ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ, ਵੰ ਡ ਦੇ ਸਮ8, ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਪਰਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਪਕੇ ਤੌਰ ਤੇ <ਪਰ ਦਸੇ
ਆਂਤਿਰਕ ਿਸਧ ਤ ਵਲ ਪਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
b)

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਵੰ ਡ ਕਰ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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c)

ਕੰ ਪਨੀ ਵੰ ਡ ਕਾਰਜ, ਿਵਆਜ ਦਰ, ਸੇਵਾ ਚਾਰਿਜਜ਼, ਪੀ ਪੇਮ8ਟ ਚਾਰਿਜਜ਼, ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ

ਮਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਨRਿਟਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰ ਪਨੀ ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਿਸਰਫ਼ ਭਿਵਖ ਿਵਚ
ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੇਗੀ।
7.

ਵੰ ਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ:

a)

ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ9ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ ਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕੋਈ

ਫ਼ੈਸਲਾ
b)

ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ

ਗਈ ਸੁਰਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ3
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨRਿਟਸ
ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ3 ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਕੰ ਪਨੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਿਕ9
ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਦ2 ਤਕ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ; ਕਰ ਿਦਤਾ ਜ ਦਾ।
8

ਸਧਾਰਨ

a)

ਜਦ2 ਤਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਵ; ਗਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ; ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ, ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ

ਜਦ2 ਤਕ ਿਕ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ; ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਕੰ ਪਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ
ਿਵਚ ਦਖਲ ਨਹ; ਦੇਵੇਗੀ
b)

ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਕੰ ਪਨੀ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰ ਗ ਨਹ; ਕਰੇਗੀ ਿਜਵ8 ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਨੂੰ ਹਰ ਕਦੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਕੰ ਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ
ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮ8 ਮੁਨਾਿਸਬ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਿਖਆ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
c)

ਕੰ ਪਨੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 07.00 ਵਜੇ ਤ2 21.00 ਵਜੇ ਿਵਚ ਬੁਲਾਏਗੀ ਜਦ2 ਤਕ ਿਕ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ

ਨਾ ਹੋਣ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮ8 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਵਰਨਾ ਦਸੇ ਘੰ ਟੀਆਂ ਵਲ2 ਹਟਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
d) ਕੰ ਪਨੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜ8ਸੀਆਂ ਵਲ2 ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਲ2 ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ3
ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ3 ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹ; ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨ3 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੋਹ।ੇ
e)

ਕੰ ਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸੰ ਪੂਰਣ ਸੁਰਿਖਆ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁਨਾਿਸਬ ਅਤੇ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
f)

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਲ ਉਧਾਰ ਖਾਤਾ ਮੁੰ ਤਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਜ ਹੋਰ ਿਜਵ8

ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤ , ਇਸ ਤਰ3 ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਿਦਨ ਅੰ ਦਰ ਭੇਿਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ3 ਦਾ ਮੁੰ ਤਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ9ਦੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
9.

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਪਣਾਲੀ
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a)

ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫੀ ਨੰਬਰ ਕਰਜ਼ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਿਦਤਾ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਖ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ
ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹ; ਭੇਜ ਸਕਣ।
b)

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ ਚ ਕਰਨ ਤ2 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵਚ

ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸੇਗੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤ2 ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹ; ਹੈ, ਤ ਿਕਸ ਤਰ3 <ਚ ਪਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਪਨੀ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ <ਪਰ ਦਸੇ ਸਮ8 ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਮ8 ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ “ਟੀਏਟੀ” ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।
c)

ਕੰ ਪਨੀ ਗਾਹਕ ਤ2 ਆਪਣੀ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਮ8-ਸਮ8 ਤੇ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸਧੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
d)

ਮੁਨਾਿਸਬ ਪੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸਮ8 ਿਸਰ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵਖ-ਵਖ ਸਤਰ ਦੇ

ਪਰਬੰ ਧਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ ਝੀ ਿਰਪੋਰਟ ਇਕ ਿਮਥੇ ਸਮ8 ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ
ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10.

ਿਵਆਜ ਦਰ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ, ਪਰਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਿਜਜ਼

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਤ2 ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਗਿਰਮ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰਿਜਜ਼
ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੇਕਟਰਸ ਿਵਆਜ ਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਪਰਿਕਿਰਆ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ (ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ) ਅਤੇ ਉਹੀ
ਪੌਿਲਸੀ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tatacapital.com ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਵਆਜ ਦਰ
ਿਵਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨ4ਮੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਦਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਮ8-ਸਮ8 ਤੇ ਿਵਆਜ ਦਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰ ਪਨੀ ਇਸ ਮੁਨਾਿਸਬ ਪਰੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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