ఫెయిర్ నురాక్టీసస్
ె క్ోడ్
1. మ ుందుమాట
నాన్ఫ్యాంకాంగ్ పైనాతుి మల్ కాంతూలకు (ఎన్తఎఫ్సలు) మిజయవు ఫ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండిమా జామీచస
ే న
 తుమదేశనలకు
అనఽగుణాంగ హీమనాందాతు పైనాతుి మల్ సమీుసస్ వ
ై ట్
ే యౌమిటెడ్ (‘‘కుంపెనీ/హెచ్ఎఫ్ఎస్’’), కసట భర్లణో
లావదేవీలు జమిట
ే పుడు ఈ కాంది పభర్ తృాకటటసస్ కోడ్తు అవలాంతాంచాంది. ఈ కాంది అాంశలనఽ కవర్
చేమడాం పభర్ తృాకటటసస్ కోడ్ (‘‘ఎఫ్పిస’ి ’) యొకక ఉదేేశాం:


యవణాలకు దయఖాసఽులు భమిము వటి తృాససాంగ్



యవణ అజ
ై ల్ భమిము తుమభ/తుఫాంధనలు



తుమభ తుఫాంధనలలో భాయవులణో సహా, యవణాల వితయణ



సధాయణ ఏముటల
ో



పమయదఽల మిష్కయ మాంణాాాంగాం, భమిము



వడడీ చామీీలు

2. లక్ష్యుం


కసట భర్లణో లావదేవీలు జమిేటపుడు కతూస ాభాణాలు నెలకొలుడాం దాుమ భాంచ, నాయమబన
ై
భమిము నభమకబన
ై అఫ్యసలనఽ అవలాంతాంచఽట



సమీుసఽల నఽాంచ ణాభు సహేతుకాంగ ఏాం ఆశాంచవచచనే విషమాం బయవగా అయథ ాంచేసఽకునేలా కసట భర్
లకు వీలు కయౌుాంచేాందఽకు తృయదయశకత ాంచడాం.



కసట భర్లకు భమిము కాంతూక భధయ నాయమబైన భమిము సఽహిదాావ సాంఫాంధాలు నెలకొలుుట.

3. రుణాలకు దరఖాస్ుు చేయ ట మరియ వరటి నురాసెసిుంగ్

ఎ. యవణాం/యవణ సదఽతృమాతుక సాంఫాంధిాంచన సాంఫాంధిత సభాచాయాం ముతు ాం సాంఫాంధిత యవణ దయఖాసఽు
తౄయాం(ల)లలల లేదా ఇతయ దధ తుల (టర్మ ష఼ట్, భాంజూయవ లేఖ తదితయవి) దాుమ అాందఽఫ్టలలల
ఉాంచఫడుతుాంది. సాంూయణ ాంగ తుాంన దయఖాసఽు తౄయాం భమిము అవసయబన
ై డాకుయబాంటల
ో అాందడాతుక
లలఫడి, దయఖాసఽు మిషకమిాంచఫడే గడువపణో తృటల సభమిుాంచవలసన డాకుయబాంటల
ో కూడా యవణ
దయఖాసఽు తౄయాంలల ఉాంట్భ/సాచసఽుాంది.
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త. యవణాతుక సాంఫాంధిాంచన ఉతు యాతుయతు మలు, యవణ ణాాలు, మీకల్ నోటస
ీ ఽలు వగైమ అతుిటితూ భాతి
ఫ్షలల లేదా కో భాంట్ అయథ ాంచేసఽకునే ఫ్షలల తృ ాందే వికలుాం కో భాంట్క ఉాంటలాంది. దీతు కోసాం తగిన
వికలాుతుి

ఎాంచఽకోవడాం

దాుమ

యవణ

దయఖాసఽు

తౄయాంలల

తన

తృాదానయతనఽ

కో భాంట్

(అతనఽ/ఆబ/అది) సాచాంచవలస ఉాంటలాంది.
స. ూమిుచస
ే న దయఖాసఽు తౄమలు అాందిన విషమాం సభుచతబన
ై కల వయవధి లలప యూఢియచఫడుతుాంది.
4. రుణుం అపెైజ
ర ల్ మరియ నియమ/నిబుంధనలు
ఎ. కాంతూ యొకక కెడట్
ి అజ
ై ల్ ాకెమ భమిము విధానాలకు అనఽగుణాంగ యవణ దయఖాసఽులు
భదిాంపచేమఫడణాభ. యవణ దయఖాసఽుకు ఎకిలెడ్ీబాంట్లల సాచాంచన యవణ దయఖాసఽునఽ అజ
ై ల్
కోసాం తుమీణత వయవధి లలప కెడట్
ి అజ
ై ల్ (అూ
ూ వల్/తియసకయణ) పయౌతాం కో భాంట్క భాతి ఫ్షలల లేదా
కో భాంట్క అయథబన
ై ఫ్షలల సాచాంచఫడుతుాంది.
త. యవణాతుి అూ
ూ వ్ చేసన మీదట, భాంజూయవ చేసన యవణ ముతు ాం, వమిిక వడడీ మదటల భమిము ఇతయ
భుఖయబైన తుమభ తుఫాంధనలనఽ కో భాంట్క భాంజూయవ లేఖ యూాంలల లేదా కమసుాండెన్్ కోసాం
దయఖాసఽు తౄయాంలల కో భాంట్ ఎాంచఽకుని ఫ్షలల కాంతూ ణెయౌమజదసు ఽాంది. ఆలసయాంగ చెయౌోాంచడాం, వగైమ
లాాంటి వటిక కాంతూ విధిాంచే అమధ వడడీ , ఏదెన
ై ా ఉాంటే, యవణ ుాందాంలల లావపతృటి అక్షమలలో
ేమకకనఫడుతుాంది. ఆమోదిాంచన ఇలాాంటి తుమభ తుఫాంధనలనఽ కాంతూ అటిటటలటకుాంటలాంది.
స. తుమభ తుఫాంధనలణో తృటల భాంజూయవ చేసన
 యవణ ముతు ాం, వమిుాంచే వమిిక వడడీ మదటలనఽ సాచాంచే
ుాందాతుి కో భాంట్ణో కాంతూ కుదఽయవచకుాంటలాంది. సదయవ ుాందాం క఼తు ుాందాతుక గల
షడాయలు(ళ్ళు) భమిము అనఽఫాంధాం(ల)ణో తృటల కో భాంట్ ఎాంచఽకుని ఫ్షలల కో భాంట్క
ఇవుఫడుతుాంది.
5. నియమ నిబుంధనలలో మారుులతో స్హా, రుణాల వితరణ
ఎ. తుమభ తుఫాంధనలు, వడడీ మదటో లలల ఏవెన
ై ా భాయవులు ఉాంటే, అవి అక ాంట్క తుమిేషటబన
ై వి అభణే
యవణగెహీతలకు వయకు గతాంగ ణెయౌమజదమఫడణాభ భమిము ఇతయవి అభణే, కాంతూ యొకక మిజిసట యీ వ
కమయలమాంలల/కమపుమదట్ కమయలమాంలల లేదా వెబసట్
ై లల అాందఽఫ్టలలల ఉాంచఫడణాభ. వడడీ మదటోలల
భాయవులు భమిము చామీీలు భునఽమాందఽ అభలుచేమఫడణాభ. ఈ బేయకు తగిన షయతు యవణ
ుాందాంలల చేయచఫడుతుాంది.
త. ుాందాం కాంద ేబాంట్ లేదా ర్తౄమమన్్ మీకల్/మాక్లమదట్ చేమాలని తుయణ మాం కాంతూణో
యవణగెహీత కుదఽయవచకుని యవణ ణాాలలలతు తుమభ తుఫాంధనలకు అనఽగుణాంగ ఉాంటలాంది.
స. యవణాతుక సాంఫాంధిాంచన సకూయమిటల
ి తూి, యవణగెహీతలై యవణ ణాాల కాంద కాంద కాంతూక లేదా భమకక
వయకు ఎవమికైనా గల ఏదెన
ై ా చటట ఫదధ లేదా కాంట్ాకుటసాంఫాంధ హకుక లేదా ధాయణాధికయాం లేదా సట్ఫ్
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హకుకకు లలఫడి, యవణాల సాంూయణ భమిము తుది చెయౌోాంప అాందిన మీదట విడుదల చేమఫడణాభ.
ఇలాాంటి సట్ఫ్ హకుకనఽ వితుయోగిాంచఽకోవలస వసేు , మిగణా కో భమల గుమిాంచ భమిము
సకూయమిటలనఽ/సకూయమిటి నఽాంచ వికెమ ముణాులనఽ అటిటటలటకునేాందఽకు లేదా సట్ఫ్ చేసేాందఽకు గల
షయతులు లేదా సకూయమిటల
ి నఽ లేదా వికెమ ముణాులనఽ ఫదియ్ చేసేాందఽకు కాంతూక గల హకుక గుమిాంచ
యవణగెహీతకు నోటస
ీ ఽ ఇవుఫడుతుాంది. ఇతయ ఫకభలు ఏవెైనా ఉాంటే వటిణో తృటల యవణాల సాంూయణ
భమిము తుది చెయౌోాంప చేసేు, యవణగెహత
ీ /కసట భర్ నఽాంచ అబయయథన అాందిన ణేదీ నఽాంచ 1 నెల లలప
కాంతూ ‘‘చెయౌోాంచవలసన ఫకభలు లేవప’’ సమిటపకట్తు కాంతూ జామీచస
ే ు ఽాంది.
యవణాతుక

సాంఫాంధిాంచన

నోటీసఽలతూి, కమసుాండెన్్

ముతు ాం భాతిఫ్షలల లేదా యవణగెహీత

అయథ ాంచేసఽకునే ఫ్షలల అాందఽఫ్టలలల ఉాంచఫడుతుాంది.
6. అుంగవరకలయుం గల దరఖాస్ుుదారు

అాంగవెైకలయాం ఉాందనే కయణాంణో శమీయక/దిశయ వెక
ై లయాం ఉని దయఖాసఽుదాయవలకు యవణ సదఽతృమాలణో సహా
తృ ా డకటలు భమిము సదఽతృమాలు అాందిాంచే విషమాంలల కాంతూ వివక్ష చాాంచదఽ. ఇతయ దయఖాసఽుదాయవలణో
సభానాంగ వీళ్ునఽ కూడా ఆదమిాంచడాం జయవగుతుాంది భమిము కాంతూ యొకక కెడిట్ ాకెమ భమిము
తృలస఼ ాకయాం బమిట్ తృాతిదికన వళ్ు దయఖాసఽు మిశీయౌాంచడాం జయవగుతుాంది. సభుచతబన
ై తృర ా డక్ట లేదా
యవణ సదఽతృమాం అయథ ాంచేసఽకునేాందఽకు, ఎాంచఽకునేాందఽకు భమిము వితుయోగిాంచఽకునేాందఽకు అాంగవెైకలయాం
గల దయఖాసఽుదాయవలాందమికట అవకశాం ఉని సహామాం ముతు ాం అాందిాంచడాం జయవగుతుాంది.
7. సరధారణ నిబుందనలు
ఎ. యవణ ణాాలలోతు తుమభ తుఫాంధనలలో ఇచచన ఉదేేశలణో మినహా లేదా యవణగెహీత గతాంలల వెలోడిాంచతు
కొతు సభాచాయాం కాంతూ దిషటక వసేు తు యవణగెహత
ీ వయవహామలలో కాంతూ జోకయాం చేసఽకోదఽ.
త. యవణగెహత
ీ అక ాంట్ ఫదియ్ చేమవలసాందిగ కోయవతూ యవణగెహత
ీ నఽాంచ అబయయథన వసేు , సభమతి లేదా
ఇతయవి, అాంటే కాంతూ అబయాంతయాం, ఏదెన
ై ా ఉాంటే, అబయయథన అాందిన ణేదీ నఽాంచ 21 మపజుల లలప
ణెయౌమజదమఫడుతుాంది.
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స. యవణాల మికవమి విషమాంలల, కాంతూ అనవసయబన
ై వేధిాంపలకు తృలుడదఽ, అాంటే వేళ్ కతు వేళ్లలో
యవణగెహీతనఽ అదే తుగ ఇఫబాందిటట డాం, యవణాల వసాలుకు బుజ ఫలాం ఉయోగిాంచడాం చేమదఽ
భమిము నాయమ చటాాం లలల తు చేసు ఽాంది.
డి. సహ-ఆతో గాంట్లు గల లేదా లేతు వయకు గత యవణగెహత
ీ లకు వయతృయాం కకుాండా ఇతయ ఉదేేశలకు,
భాంజూయవ చేసన ఏవెన
ై ా ఫ్రో టిాంగ్ మదటల టర్మ లలన్్ై కాంతూ తౄర ర్కోోజర్ చామీీలు/఼ా-ేబాంట్ జమిభానాలు
విధిాంచదఽ.
8. గ్రీవన్స్రిడ్ాస్
ర ల్
పభర్ తృాకటటస్ కోడ్ అభలు ఫ్ధయత కాంతూది. యవణగెహత
ీ లు/కసట భర్లణో ణానఽ జమిన
 లావదేవీలు
సజావపగ భమిము ఇఫబాంది లేతు విధాంగ చేసేాందఽకు కాంతూ ాతి కక ామతిాం చేసు ఽాంది.
యవణగెహీత/కసట భర్ కాంతూ దిషటక తీసఽకొచచన పమయదఽ ఏదెన
ై ా వేగాంగ మిషకమిాంచఫడుతుాంది.

పమయదఽలనఽ భమిము గీెవన్
ె ్లనఽ మిషకమిాంచేాందఽకు సాంసథ లలల సభుచతబన
ై పమయదఽ మిష్కయ
మాంణాాాంగతుి కాంతూ ఫో యవీ ఆఫ్ డెమ
ై కటర్లు ఏముటల చేశయవ. కాంతూ తుముహకుల తుయణమాల వలో
ఉతునిభభయయ వివదాలు/పమయదఽలు అతుిటితూ వినడాం జయవగుతుాంది భమిము తదఽమి ఉనిత సథభ
దిషటక తీసఽకొచచన తయవవత కతూసాం ఆ సథభలల మిషకమిాంచఫడుతుాంది.
పభర్ తృాకటటసస్ కోడ్ అభలు భమిము బేనేజబాంట్లల వివిధ సథభలలో పమయదఽ మిష్కయ మాంణాాాంగాం
తుతనాంై ఎుటికపుడు జమిన
 సమీక్ష యొకక కనా్యౌడేటెడ్ మితృర యవట తుమీణత విమభాలలో ఫో యవీ ఆఫ్
డెైమకటర్లకు (లేదా వళ్ు కమిటిక) సభమిుాంచఫడుతుాంది.
గీెవన్
ె ్ మిడస
ెా ల్ ఆప఼సర్ (‘‘జిఆర్’’) భమిము ఆర్తఐ సథతుక కమయలమాం (పమయదఽ/వివదాం క నెల లలప
మిషకమిాంచఫడకతృర ణే దీతుతు సాంాదిాంచవచఽచ) సాంాదిాంప వివమలు కాంతూ తన వయతృయాం తుయుహాంచే
ఫ్ాాంచలు/సథ లాలు అతుిటిలల ాదమిశాంచఫడణాభ.
పమయదఽ మిష్కయ భమిము ఎసకలేషన్ భాయటిక్
ా ్ యూతృల యొకక సవివయబైన ాకెమ పమయదఽల మిష్కయ
మాంణాాాంగాంలల ఫ్గాంగ ఉాంటలాంది, ఇది కాంతూ వెబసట్
ై లల టట ఫడుతుాంది భమిము ఫ్ాాంచలలో కూడా
లభిసఽుాంది భమిము నోటస
ీ ఽ ఫో యవీలల కూడా ాదమిశాంచఫడుతుాంది.
9. వడ్డీ చారరీలు
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పాండ్్ వయమాం, భామిీన్, మిసఽక ఼ామిమాం లాాంటి అాంశలనఽ మిగణనలలక తీసఽకుని తయవవత వడడీ
మదటల తుయణభాంచఫడుతుాంది. కసట భర్లకు అధిక వడడీ మదటల భమిము చామీీలు విదిాంచకుాండా ఉాండేాందఽకు
కాంతూ ‘‘వడడీ మదటో తుమథయణకు తృలస఼’’ అవలాంతాంచాంది భమిము ఇది కాంతూ వెబసైట్లల లభిసఽుాంది.



వెబసట్
ై లల లేదా ఇతయణాా ాచఽమిాంచన సభాచాయాం, వడడీ మదటోలల భాయవు ఉనిపుడు అపడేట్
చేమఫడుతుాంది,



వడడీ మదటల వమిిక మదటో లగ ఉాంట్భ, కఫటిట అక ాంట్క చార్ీ చేమఫడే కచచతబైన వడడీ మదటో ల యవణగెహీతకు
ణెలుసఽుాంది.

10. క్ోడ్స్మీక్ష్
సాంవత్మతుక కసమి లేదా ఫో యవీ అవసయభతు ఫ్విాంచనపుడు కోడ్ సమీక్ిాంచఫడుతుాంది.
……XXX……
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