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ఫయెిర్ నురాక్టీససె్ క్ోడ్ 

1. మ ుందుమాట 

నాన్ఫ్యాంక ాంగ్ ప ైనాతిుమల్ కాం తూలకు (ఎన్తఎఫ్సలు) మిజయవు ఫ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండిమా జామీచసేన తుమదేశనలకు 
అనఽగుణాంగ హీమనాందాతు ప ైనాతిుమల్ సమీుస స్  ైవైటే్ యౌమిటడె్ (‘‘కుంపెనీ/హెచ్ఎఫ్ఎస్’’), కసటభర్లణో 

లావదవేీలు జమిటేపుడు ఈ క ాంద ి ప భర్ తృాకటటస స్ కోడ్తు అవలాంతాంచాంద.ి ఈ క ాంద ి అాంశలనఽ కవర్ 
చేమడాం ప భర్ తృాకటటస స్ కోడ్ (‘‘ఎఫ్పిస’ి’) యొకక ఉదేేశాం: 

 యవణాలకు దయఖాసఽు లు భమమిు వట ితృాస సాంగ్ 

 యవణ అ ైజైల్ భమిము తుమభ/తుఫాంధనలు 

 తుమభ తుఫాంధనలలో  భాయవులణో సహా, యవణాల వితయణ 

 సధాయణ ఏముటలో  

 పమయదఽల మిష్కయ మాంణాాాంగాం, భమిము 

 వడడీ  చామీీలు 

 

2. లక్ష్యుం 

 

 కసటభర్లణో లావదవేీలు జమిేటపుడు కతూస భాాణాలు నలెకొలుడాం దాుమ భాంచ, నాయమబ నై 

భమిము నభమకబ నై అఫ్యసలనఽ అవలాంతాంచఽట 

 సమీుసఽల నఽాంచ ణాభు సహతేుకాంగ ఏాం ఆశాంచవచచన ేవిషమాం బ యవగా  అయథాంచేసఽకునలేా కసటభర్

లకు వీలు కయౌుాంచేాందఽకు తృయదయశకత  ాంచడాం. 

  కసటభర్లకు భమిము కాం తూక  భధయ నాయమబ ైన భమిము సఽహిదాావ సాంఫాంధాలు నలెకొలుుట. 
 

3. రుణాలకు దరఖాస్ుు  చేయ ట మరియ  వరట ినురాసెసిుంగ్ 
 

ఎ. యవణాం/యవణ సదఽతృమాతుక  సాంఫాంధిాంచన సాంఫాంధతి సభాచాయాం ముతుాం సాంఫాంధిత యవణ దయఖాసఽు  
తౄయాం(ల)లలల లేదా ఇతయ దధతుల (టర్మ షట్, భాంజూయవ లేఖ తదతియవి) దాుమ అాందఽఫ్టలలల 
ఉాంచఫడుతుాంద.ి సాంూయణాంగ తుాంన దయఖాసఽు  తౄయాం భమమిు అవసయబ నై డాకుయబ ాంటలో  అాందడాతుక  
లలఫడ,ి దయఖాసఽు  మషికమిాంచఫడ ే గడువపణో తృటల సభమిుాంచవలసన డాకుయబ ాంటలో  కూడా యవణ 
దయఖాసఽు  తౄయాంలల ఉాంట్భ/సాచసఽు ాంద.ి 
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త. యవణాతుక  సాంఫాంధిాంచన ఉతుయతాుయతుమలు, యవణ ణాాలు, మీకల్ నోటసీఽలు వగ ైమ అతుిటతిూ భాతి 
ఫ్షలల లేదా కోభాంట్ అయథాంచేసఽకున ే ఫ్షలల తృ ాంద ే వికలుాం కోభాంట్క  ఉాంటలాంద.ి దతీు కోసాం తగని 
వికలాుతుి ఎాంచఽకోవడాం దాుమ యవణ దయఖాసఽు  తౄయాంలల తన తృాదానయతనఽ కోభాంట్ 
(అతనఽ/ఆబ /అద)ి సాచాంచవలస ఉాంటలాంద.ి 

స. ూమిుచసేన దయఖాసఽు  తౄమలు అాందిన విషమాం సభుచతబ నై కల వయవధ ిలలప యూఢియచఫడుతుాంద.ి 
 

4. రుణుం అపెరైజల్ మరియ  నియమ/నిబుంధనలు 

ఎ. కాం తూ యొకక క ెడటి్ అ ైజైల్ కా ెమ భమిము విధానాలకు అనఽగుణాంగ యవణ దయఖాసఽు లు 
భదిాంపచమేఫడణాభ. యవణ దయఖాసఽు కు ఎకిలెడీ్బ ాంట్లల సాచాంచన యవణ దయఖాసఽు నఽ అ ైజైల్ 
కోసాం తుమీణత వయవధ ిలలప క ెడటి్ అ ైజైల్ (అూూ వల్/తియసకయణ) పయౌతాం కోభాంట్క  భాతి ఫ్షలల లేదా 
కోభాంట్క  అయథబ నై ఫ్షలల సాచాంచఫడుతుాంద.ి 

త. యవణాతుి అూూ వ్  చసేన మీదట, భాంజూయవ చసేన యవణ ముతుాం, వమిిక వడడీ  మదటల భమిము ఇతయ 
భుఖయబ ైన తుమభ తుఫాంధనలనఽ కోభాంట్ క  భాంజూయవ లేఖ యూాంలల లేదా కమ సుాండనె్్  కోసాం 
దయఖాసఽు  తౄయాంలల కోభాంట్  ఎాంచఽకుని ఫ్షలల కాం తూ ణయెౌమజదసఽు ాంది. ఆలసయాంగ చెయోౌాంచడాం, వగ ైమ 
లాాంట ి వటకి  కాం తూ విధిాంచ ే అమధ వడడీ , ఏదెనైా ఉాంట,ే యవణ ుాందాంలల లావపతృటి అక్షమలలో  
ేమకకనఫడుతుాంద.ి ఆమోదిాంచన ఇలాాంటి తుమభ తుఫాంధనలనఽ కాం తూ అటిట టలట కుాంటలాంది.  

స. తుమభ తుఫాంధనలణో తృటల భాంజూయవ చేసన యవణ ముతుాం, వమిుాంచే వమిిక వడడీ  మదటలనఽ సాచాంచ ే
ుాందాతుి కోభాంట్ ణో కాం తూ కుదఽయవచకుాంటలాంది. సదయవ ుాందాం కతు ుాందాతుక  గల 
ష డాయలు(ళ్ళు) భమిము అనఽఫాంధాం(ల)ణో తృటల కోభాంట్  ఎాంచఽకుని ఫ్షలల కోభాంట్ క  
ఇవుఫడుతుాంద.ి 

 

5. నియమ నిబుంధనలలో  మారుులతో స్హా, రుణాల వితరణ 

 

ఎ. తుమభ తుఫాంధనలు, వడడీ  మదటలో లల ఏవెనైా భాయవులు ఉాంటే, అవి అక ాంట్ క  తుమిేషటబ నైవి అభణ ే
యవణగెహీతలకు వయక ుగతాంగ ణయెౌమజదమఫడణాభ భమమిు ఇతయవి అభణ,ే కాం తూ యొకక మజిిసటయవీ  
కమయలమాంలల/కమపుమదట్  కమయలమాంలల లేదా వెబ స టై్ లల అాందఽఫ్టలలల ఉాంచఫడణాభ. వడడీ  మదటోలల 
భాయవులు భమిము చామీీలు భునఽమాందఽ అభలుచమేఫడణాభ. ఈ బేయకు తగని షయతు యవణ 
ుాందాంలల చేయచఫడుతుాంద.ి  

 
త. ుాందాం క ాంద బే ాంట్  లేదా  ర్ తౄమ మన్్  మకీల్ /మాక ్లమదట్  చమేాలని తుయణమాం కాం తూణో 

యవణగెహీత కుదఽయవచకుని యవణ ణాాలలలతు తుమభ తుఫాంధనలకు అనఽగుణాంగ ఉాంటలాంద.ి 
 
స. యవణాతుక  సాంఫాంధిాంచన స కూయమటిలితూి, యవణగెహీతల ై యవణ ణాాల క ాంద క ాంద కాం తూక  లేదా భమకక 

వయక ు ఎవమకి ైనా గల ఏదెనైా చటటఫదధ  లేదా కాంట్ాకుట సాంఫాంధ హకుక లేదా ధాయణాధకియాం లేదా స ట్ఫ్  
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హకుకకు లలఫడ,ి యవణాల సాంూయణ భమిము తుద ిచయోెౌాంప అాందిన మీదట విడుదల చమేఫడణాభ. 
ఇలాాంటి స ట్ఫ్  హకుకనఽ వితుయోగిాంచఽకోవలస వసేు , మిగణా క ోభమ ల గుమాించ భమమిు 
స కూయమటిలనఽ/స కూయమటిి నఽాంచ వికెమ ముణాు లనఽ అటిట టలట కునేాందఽకు లేదా స ట్ఫ్  చసేేాందఽకు గల 
షయతులు లేదా స కూయమటిలినఽ లేదా వికెమ ముణాు లనఽ ఫదియ్ చేసేాందఽకు కాం తూక  గల హకుక గుమిాంచ 
యవణగెహీతకు నోటసీఽ ఇవుఫడుతుాంద.ి ఇతయ ఫకభలు ఏవెైనా ఉాంట ేవటిణో తృటల యవణాల సాంూయణ 
భమిము తుది చెయోౌాంప చసేేు , యవణగెహీత/కసటభర్  నఽాంచ అబయయథన అాందని ణదే ీ నఽాంచ 1 నలె లలప 
కాం తూ ‘‘చెయోౌాంచవలసన ఫకభలు లేవప’’ సమిటపక ట్ తు కాం తూ జామీచసేఽు ాంద.ి 

 
యవణాతుక  సాంఫాంధిాంచన నోటీసఽలతూి, కమ సుాండనె్్  ముతుాం భాతిఫ్షలల లేదా యవణగెహీత 
అయథాంచేసఽకునే ఫ్షలల అాందఽఫ్టలలల ఉాంచఫడుతుాంద.ి 

 

6. అుంగవ రకలయుం గల దరఖాస్ుు దారు 

 

 

 

 

అాంగవెైకలయాం ఉాందనే కయణాంణో శమీయక/దిశయ వెకైలయాం ఉని దయఖాసఽు దాయవలకు యవణ సదఽతృమాలణో సహా 

తృ ా డకటలు భమమిు సదఽతృమాలు అాందిాంచే విషమాంలల కాం తూ వివక్ష చాాంచదఽ. ఇతయ దయఖాసఽు దాయవలణో 

సభానాంగ వీళ్ునఽ కూడా ఆదమిాంచడాం జయవగుతుాంది భమిము కాం తూ యొకక క ెడిట్  కా ెమ భమిము 

తృలస కాయాం బ మటి్  తృాతిదికన వళ్ు దయఖాసఽు  మశిీయౌాంచడాం జయవగుతుాంది. సభుచతబ నై తృర ా డక్ట  లేదా 

యవణ సదఽతృమాం అయథాంచసేఽకునేాందఽకు, ఎాంచఽకునేాందఽకు భమిము వితుయోగిాంచఽకునేాందఽకు అాంగవెైకలయాం 

గల దయఖాసఽు దాయవలాందమకిట అవకశాం ఉని సహామాం ముతుాం అాందిాంచడాం జయవగుతుాంది. 

7. సరధారణ నిబుందనలు 
 

ఎ. యవణ ణాాలలో తు తుమభ తుఫాంధనలలో  ఇచచన ఉదేేశలణో మినహా లేదా యవణగెహీత గతాంలల వలోెడిాంచతు 
కొతు  సభాచాయాం కాం తూ దిషటక  వసేు  తు యవణగెహీత వయవహామలలో  కాం తూ జోకయాం చసేఽకోదఽ. 

 
త. యవణగెహీత అక ాంట్  ఫదయి్ చేమవలసాందగి కోయవతూ యవణగెహీత నఽాంచ అబయయథన వసేు , సభమతి లేదా 

ఇతయవి, అాంట ే కాం తూ అబయాంతయాం, ఏదెనైా ఉాంట,ే అబయయథన అాందని ణదేీ నఽాంచ 21 మపజుల లలప 
ణెయౌమజదమఫడుతుాంద.ి 
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స. యవణాల మికవమి విషమాంలల, కాం తూ అనవసయబ నై వధేిాంపలకు తృలుడదఽ, అాంట ే వేళ్ కతు వళే్లలో  
యవణగెహీతనఽ అదే తుగ ఇఫబాంది టటడాం, యవణాల వసాలుకు బుజ ఫలాం ఉయోగిాంచడాం చేమదఽ 
భమిము నాయమ చటాాం లలల తు చసేఽు ాంది. 

 
డ.ి  సహ-ఆతోగాంట్ లు గల లేదా లేతు వయక ుగత యవణగెహీతలకు వయతృయాం కకుాండా ఇతయ ఉదేేశలకు, 

భాంజూయవ చసేన ఏవెనైా ఫ్రో టిాంగ్  మదటల టర్మ  లలన్్  ై కాం తూ తౄర ర్ కోో జర్  చామీీలు/ా-ేబ ాంట్  జమభిానాలు 
విధిాంచదఽ. 
 

8. గ్రీవ న్స్రిడ్రాస్ల్ 

ప భర్  తృాకటటస్  కోడ్  అభలు ఫ్ధయత కాం తూద.ి యవణగెహీతలు/కసటభర్ లణో ణానఽ జమిన లావదేవీలు 
సజావపగ భమమిు ఇఫబాంది లేతు విధాంగ చసేేాందఽకు కాం తూ తాి కక మాతిాం చేసఽు ాంది. 
యవణగెహీత/కసటభర్  కాం తూ దిషటక  తీసఽకొచచన పమయదఽ ఏదెనైా వేగాంగ మషికమిాంచఫడుతుాంది. 
 
 

పమయదఽలనఽ భమిము గీెవనె్్ లనఽ మషికమిాంచేాందఽకు సాంసథ లలల సభుచతబ నై పమయదఽ మిష్కయ 
మాంణాాాంగతుి కాం తూ ఫో యవీ  ఆఫ్  డెమై కటర్ లు ఏముటల చేశయవ. కాం తూ తుముహకుల తుయణమాల వలో 
ఉతునిభభయయ వివదాలు/పమయదఽలు అతుిటితూ వినడాం జయవగుతుాంద ి భమిము తదఽమ ి ఉనిత సథ భ 
దిషటక  తీసఽకొచచన తయవవత కతూసాం ఆ సథ భలల మషికమిాంచఫడుతుాంది. 
 
ప భర్  తృాకటటస స్  కోడ్  అభలు భమమిు బనేేజ బ ాంట్ లల వివిధ సథ భలలో  పమయదఽ మషి్కయ మాంణాాాంగాం 
తుతనాం ై ఎుటికపుడు జమిన సమీక్ష యొకక కనా్యౌడటేెడ్  మితృర యవట  తుమీణత విమభాలలో  ఫో యవీ  ఆఫ్  
డెైమ కటర్ లకు (లేదా వళ్ు కమిటిక ) సభమిుాంచఫడుతుాంద.ి 
 
గీెవనె్్  మడిెసాల్  ఆపసర్  (‘‘జిఆర్ ’’) భమిము ఆర్ తఐ సథ తుక కమయలమాం (పమయదఽ/వివదాం క నలె లలప 
మషికమిాంచఫడకతృర ణ ే దీతుతు సాందాిాంచవచఽచ) సాందాిాంప వివమలు కాం తూ తన వయతృయాం తుయుహ ాంచే 
ఫ్ాాంచలు/సథలాలు అతుిటిలల దామిశాంచఫడణాభ. 
 
పమయదఽ మిష్కయ భమిము ఎసకలేషన్  భాయటికా్్  యూతృల యొకక సవివయబ ైన కా ెమ పమయదఽల మిష్కయ 
మాంణాాాంగాంలల ఫ్గాంగ ఉాంటలాంది, ఇద ి కాం తూ వబె స టై్ లల  టటఫడుతుాంద ి భమమిు ఫ్ాాంచలలో  కూడా 
లభిసఽు ాంది భమమిు నోటసీఽ ఫో యవీ లల కూడా దామిశాంచఫడుతుాంది. 
 

9. వడ్డీ చారరీలు 
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 పాండ్్  వయమాం, భామిీన్ , మిసఽక ామిమాం లాాంటి అాంశలనఽ మగిణనలలక  తీసఽకుని తయవవత వడడీ  
మదటల తుయణభాంచఫడుతుాంద.ి కసటభర్ లకు అధకి వడడీ  మదటల భమిము చామీీలు విదిాంచకుాండా ఉాండేాందఽకు 
కాం తూ ‘‘వడడీ  మదటో తుమథ యణకు తృలస’’ అవలాంతాంచాంది భమమిు ఇది కాం తూ వబె స ైట్ లల లభిసఽు ాంద.ి 

 వెబ స టై్ లల లేదా ఇతయణాా చాఽమిాంచన సభాచాయాం, వడడీ  మదటోలల భాయవు ఉనిపుడు అప డటే్  
చేమఫడుతుాంద,ి 

 వడడీ  మదటల వమిిక మదటలో గ ఉాంట్భ, కఫటిట  అక ాంట్ క  చారీ్  చమేఫడే కచచతబ ైన వడడీ  మదటలో  యవణగెహీతకు 
ణెలుసఽు ాంద.ి 

 

10. క్ోడ్స్మీక్ష్ 
 

సాంవత్మతుక  కసమి లేదా ఫో యవీ  అవసయభతు ఫ్విాంచనపుడు కోడ్  సమీక్ిాంచఫడుతుాంద.ి 
 

……XXX…… 


