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1. కుంపెనీ అవలోకనుం
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఇకపై ఇది MOHFL/కుంపెనీగా పేర్కొనబడుతుుంది)
అనేది ప్రొఫెషనల్గా నిర్వహిుంచబడే హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ కుంపెనీ, ఇది వృత్తిపరమైన నైతికత మరియు
బలుంగా అమలు చేయగల సామర్థ్యాల కొరకు తన డొమైన్లో బాగా ప్రసిద్ధి చెుందిన ఆర్థికుంగా దృఢమైన
మరియు సాుంకేతికుంగా అనుభవుం కలిగిన ప్రమోటర్ల ప్రత్యేక కలయికగా ఉుంది.
MOHFL దిగువ మరియు మధ్య ఆదాయ (LMI) భారతీయ కుటుుంబాలకు దీర్ఘకాలిక హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్
అుందిుంచడుం ద్వారా వారికి ఆర్ధిక చేకూర్పును అుందిుంచాలనే వ్యాపార తాత్త్వికతను కలిగి ఉుంది.
MOHFL మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (MOFSL) యొక్క సబ్సిడరీ. MOFSL
అనేది సుంస్థాగత, కార్పొరేట్, HNI మరియు రిటైల్ వుంటి తన ఖాతాదారులుందరికీ సుంపద సృష్టిపై దృష్టి
సారిుంచిన ఒక వైవిధ్యభరితమైన ఆర్ధిక సేవలుం కుంపెనీ.
MOHFL నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్ చట్టుం, 1987లోని సెక్షన్ 29A కిుంద డిపాజిట్లు సేకరిుంచని HFCగా
నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్ (NHB) వద్ద రిజిస్టర్ కాబడిుంది మరియు ఆస్పైర్ హోమ్ ఫైనాన్స్
కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పేరిట సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ (COR) నెుంబరు 05.0111.14 మే 19, 2014
నాడు పొుందిుంది.
తదుపరి కుంపెనీ పేరు ‘‘ఆస్పైర్ హోమ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్’’ నుుంచి ‘‘మోతీలాల్
ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్’’కు మార్చబడుతుుంది. NHB ద్వారా జారీచేసిన COR నెుంబర్.
05.0111.14కు అనుగుణుంగా ఫిబ్రవరి 12, 2020 తేదీ నాడు రిజర్వ్ బ్యాుంక్ ఆఫ్ ఇుండియా (‘RBI’’) ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెుంబరు DOR-00111.

2. కుంపెనీ ద్వారా అుందిుంచే ప్రొడక్ట్ల వివరాలు
మేుం మా ఖాతాదారులకు దిగువ పేర్కొన్న ప్రొడక్ట్లను అుందిస్తాుం.
a) గృహ రుణుం - కొత్తది కొనుగోలు చేయడుం/రీసేల్ రుణుం
ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలనే నిర్ణయుం మీ జీవితుంలో అత్యుంత ముఖ్యమైన నిర్ణయుం అని మోతీలాల్
ఓస్వాల్ హోమ్ లోన్స్ వద్ద మేుం అర్థుం చేసుకున్నాుం, అుందువల్ల మీ కలల ఇుంటిని కొనుగోలు
చేయడానికి ఫైనాన్సిుంగ్ విషయానికి వచ్చే ఎలాుంటి చికాకు లేని ఖాతాదారుడి అనుభవాన్ని అుందిుంచడానికి
మేుం కృషఫి చేస్తాుం. మేుం ఆస్తి ఖరీదులో 90% వరకు రుణాన్ని ఇస్తాుం. మీరు సిద్ధుంగా
ఉన్న/నిర్మాణుంలో ఉన్న నివాసిత ఆస్తి/స్వుంత భూమిలో నివాసిత ఆస్తి నిర్మాణుం కొరకు గృహ
రుణాన్ని ఉపయోగిుంచవచ్చు.







రుణ మొత్తుం: కనీసుం: రూ. 5.00 లక్షలు & గరిష్టుంగా రూ. 40.00 లక్షలు*
రుణ కాలపరిమితి: కనీసుం: 5 సుంవత్సరాలు మరియు గరిష్టుంగా 20 సుంవత్సరాలు (స్వయుం ఉపాధి
కలిగినవారు)/ 25 సుంవత్సరాలు (వేతన ఉద్యోగులు)
రుణ మెచ్యూరిటీ సమయుంలో స్వయుం ఉపాధి కలిగిన ఖాతాదారుల విషయుంలో అరవై (60) సుంవత్సరాలు
వేతన ఉద్యోగుల కొరకు అరవై ఐదు (65) సుంవత్సరాలకు మిుంచి రుణ కాలపరిమితిని
పొడిగిుంచకపోవచ్చు
వడ్డీరేటు ప్రొడక్ట్ కేటగిరీపై మరియు కుంపెనీ ప్రైసిుంగ్ పాలసీపై ఆధారపడి మారవచ్చు.
దయచేసి దిగువ ఇవ్వబడ్డ తాజా రేటు కార్డును రిఫర్ చేయుండి
మహిళా రుణగ్రహీత కొరకు ప్రత్యేక రేటు డిస్క ుంట్

b) గృహ రుణుం- నిర్మాణ రుణుం
మా గృహ నిర్మాణ రుణుం మీ అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోతుుంది; మీ కలల ఇుంటి రూపకల్ప కొరకు మీకై ప్రత్యేక
మరియు సరళమైన ఫైనాన్స్ అుందిుంచబడుతుుంది. నిర్మాణ దశ ప్రకారుంగా రుణుం బట్వాడా చేయబడుతుుంది,
ఇది మీ వాటాను కూడా విడతలవారీగా అుందిుంచే సరళత్వాన్ని ఇస్తుుంది. స్థానిక అథారిటీ ఆమోదిుంచిన
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ప్లాన్ ప్రకారుంగా వ్యవసాయేతర భూమి యొక్క స్వుంత ప్లాట్లో కాుంట్రాక్టర్ లేదా
కాుంట్రాక్ట్ బిల్డర్ నుుంచి నివాస ప్రాుంగణాలు నిర్మిుంచడానికి MOHFL గృహ నిర్మాణ రుణాన్ని
విస్తరిస్తుుంది. సర్టిఫైడ్ ఇుంజినీర్/ఆర్కిటెక్ట్ ఆమోదిుంచిన మరియు నిర్మాణ వ్యయుంలో 85%
పరిమితితో MOHFL వాల్యూయర్ ద్వారా ధృవీకరిుంచిన వ్యయ అుంచనాలతో ఇుంటి విస్తరణ కోసుం మొత్తుం
ఖర్చును కవర్ చేసే రుణాలను అుందిస్తాుం.







రుణ మొత్తుం: కనీసుం: రూ. 5.00 లక్షలు & గరిష్టుంగా రూ. 40.00 లక్షలు*
రుణ కాలపరిమితి: కనీసుం: 5 సుంవత్సరాలు మరియు గరిష్టుంగా 20 సుంవత్సరాలు (స్వయుం ఉపాధి
కలిగినవారు)/ 25 సుంవత్సరాలు (వేతన ఉద్యోగులు)
రుణ మెచ్యూరిటీ సమయుంలో స్వయుం ఉపాధి కలిగిన ఖాతాదారుల విషయుంలో అరవై (60) సుంవత్సరాలు
వేతన ఉద్యోగుల కొరకు అరవై ఐదు (65) సుంవత్సరాలకు మిుంచి రుణ కాలపరిమితిని
పొడిగిుంచకపోవచ్చు
వడ్డీరేటు ప్రొడక్ట్ కేటగిరీపై మరియు కుంపెనీ ప్రైసిుంగ్ పాలసీపై ఆధారపడి మారవచ్చు.
దయచేసి దిగువ ఇవ్వబడ్డ తాజా రేటు కార్డును రిఫర్ చేయుండి
మహిళా రుణగ్రహీత కొరకు ప్రత్యేక రేటు డిస్క ుంట్

c) గృహ రుణుం- ఎక్స్టెన్షన్ రుణుం
కాలుం గడిచే కొలదీ, మీ కుటుుంబ అవసరాలు మారవచ్చు. దానికి అనుగుణుంగా మీరు మీ ప్రస్తుత ఆస్తి నుుంచి
మరిుంత ఎక్కువ డిమాుండ్ చేయవచ్చు మరియు అది సరైనది కూడా. పెరుగుతున్న మీ కుటుుంబుం కోసుం
స కర్యవుంతమైన జీవిుంచడాన్ని మీరు ఆశిుంచవచ్చు. దీని కొరకు ప్రస్తుతుం ఉన్న ఆస్తిలో అదనపు స్థలుం
అవసరుం కావొచ్చు. మీ ప్రస్తుత ఇుంటికి ఈ విస్తరణ స కర్యవుంతుంగా ఉుండేలా మేుం చేస్తాుం.
అనుమతిుంచబడ్డ బిల్డిుంగ్ ప్లాన్ కిుంద అదనపు రూమ్/లు లేదా ఫ్లోర్లు నిర్మిుంచేుందుకు మేుం రుణాలను
అుందిస్తాుం. సర్టిఫైడ్ ఇుంజినీర్/ఆర్కిటెక్ట్ ఆమోదిుంచిన మరియు నిర్మాణ వ్యయుంలో 85%
పరిమితితో MOHFL వాల్యూయర్ ద్వారా ధృవీకరిుంచిన వ్యయ అుంచనాలతో ఇుంటి విస్తరణ కోసుం మొత్తుం
ఖర్చును కవర్ చేసే రుణాలను అుందిస్తాుం.







రుణ మొత్తుం: కనీసుం: రూ. 5.00 లక్షలు & గరిష్టుంగా రూ. 10.00 లక్షలు*
రుణ కాలపరిమితి: కనీసుం: 5 సుంవత్సరాలు మరియు గరిష్టుంగా 20 సుంవత్సరాలు (స్వయుం ఉపాధి
కలిగినవారు)/ 25 సుంవత్సరాలు (వేతన ఉద్యోగులు)
రుణ మెచ్యూరిటీ సమయుంలో స్వయుం ఉపాధి కలిగిన ఖాతాదారుల విషయుంలో అరవై (60) సుంవత్సరాలు
వేతన ఉద్యోగుల కొరకు అరవై ఐదు (65) సుంవత్సరాలకు మిుంచి రుణ కాలపరిమితిని
పొడిగిుంచకపోవచ్చు
వడ్డీరేటు ప్రొడక్ట్ కేటగిరీపై మరియు కుంపెనీ ప్రైసిుంగ్ పాలసీపై ఆధారపడి మారవచ్చు.
దయచేసి దిగువ ఇవ్వబడ్డ తాజా రేటు కార్డును రిఫర్ చేయుండి
మహిళా రుణగ్రహీత కొరకు ప్రత్యేక రేటు డిస్క ుంట్

d) గృహ రుణుం- మెరుగుదల రుణుం
కాలుం గడిచే కొలదీ, మీ కుటుుంబ అవసరాలు మారవచ్చు. దానికి అనుగుణుంగా మీరు మీ ప్రస్తుత ఆస్తి నుుంచి
మరిుంత ఎక్కువ డిమాుండ్ చేయవచ్చు మరియు అది సరైనది కూడా. పెరుగుతున్న మీ కుటుుంబుం కోసుం
స కర్యవుంతమైన జీవిుంచడాన్ని మీరు ఆశిుంచవచ్చు. దీని కొరకు మీరు ఇప్పటికే ఉన్న ఆస్తిని
పునరుద్ధరణ/మెరుగుదల చేయాల్సి ఉుంటుుంది. మీ ప్రస్తుత ఇుంటికి ఈ మెరుగుపరుచుకోవడుం
స కర్యవుంతుంగా ఉుండేలా మేుం చేస్తాుం. ఆస్తిలోపల పునరుద్ధరణ కార్యకలాపాలు చేపట్టడానికి మేుం
రుణాలను ఇస్తాుం. సర్టిఫైడ్ ఇుంజినీర్/ఆర్కిటెక్ట్ ద్వారా ఆమోదిుంచిన మరియు MOHFL
వాల్యూయేటర్ ద్వారా ధృవీకరిుంచి ఖర్చు అుంచనాతో ఇుంటి విస్తరణ కొరకు ఆస్తిలో మార్కెట్
విలువకు 90% వరకు మేుం ఇుంటి రుణాలను అుందిస్తాుం.



రుణ మొత్తుం: కనీసుం: రూ. 5.00 లక్షలు & గరిష్టుంగా రూ. 10.00 లక్షలు*
రుణ కాలపరిమితి: కనీసుం: 5 సుంవత్సరాలు & గరిష్టుంగా 10 సుంవత్సరాలు
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రుణ మెచ్యూరిటీ సమయుంలో స్వయుం ఉపాధి కలిగిన ఖాతాదారుల విషయుంలో అరవై (60) సుంవత్సరాలు
వేతన ఉద్యోగుల కొరకు అరవై ఐదు (65) సుంవత్సరాలకు మిుంచి రుణ కాలపరిమితిని
పొడిగిుంచకపోవచ్చు
వడ్డీరేటు ప్రొడక్ట్ కేటగిరీపై మరియు కుంపెనీ ప్రైసిుంగ్ పాలసీపై ఆధారపడి మారవచ్చు.
దయచేసి దిగువ ఇవ్వబడ్డ తాజా రేటు కార్డును రిఫర్ చేయుండి
మహిళా రుణగ్రహీత కొరకు ప్రత్యేక రేటు డిస్క ుంట్

e) నాన్ హోమ్ లోన్- ఆస్తికి విరుద్ధుంగా రుణుం (మార్టిగేజ్ రుణుం)
ఒక ఆస్తిని స్వుంతుం చేసుకోవడుం అనేది ఒక సృష్టిుంచగల పెద్ద ఆస్తి అని MOHFL వద్ద మేుం అర్ధుం
చేసుకున్నాుం. మా ఆస్తికి విరుద్ధుంగా రుణుం ప్రొడక్ట్తో, మీ ఆర్ధిక అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ఈ
ఆస్తిని ఉపయోగిుంచుకునేుందుకు మేుం మీకు అవకాశాన్ని ఇస్తాుం.
మీ వ్యాపార వృద్ధి అయినా లేదా మూలధనుం అవసరమైనా లేదా ఏదైనా ఇతర ఆస్తిని కొనుగోలు
చేయడుం/నిర్మిుంచడుం లేదా పిల్లల వివాహుం లేదా చదువు లేదా ఏదైనా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో,
ఆస్తికి విరుద్ధుంగా మా రుణుం మీ నిర్ధిష్ట అవసరాలను సుంతృప్తిపరచడానికి మీకు సాయపడుతుుంది. మేుం
ఆస్తి మార్కెట్ విలువలో 60% వరకు రుణాన్ని ఇస్తాుం.






అధిక రుణ మొత్తాన్ని ఉపయోగిుంచవచ్చు
వ్యక్తిగత రుణుంతో పోలిస్తే వడ్డీరేట్లు తక్కువగా ఉుంటాయి
తిరిగి చెల్లిుంచే కాలపరిమితి ఎక్కువగా ఉుంటుుంది
రుణాన్ని తక్కువ క్రెడిట్ స్కోరు వర్సెస్ వ్యక్తిగత రుణుంతో సెక్యూర్ చేయవచ్చు
రుణుం తిరిగి చెల్లిుంచేటప్పుడు మరియు తరువాత మీ ఆసక్తి యాజమాన్యత కొనసాగుతుుంది





రుణ మొత్తుం: కనీసుం: రూ. 5.00 లక్షలు & గరిష్టుంగా రూ. 25.00 లక్షలు*
రుణ కాలపరిమితి: కనీసుం: 5 సుంవత్సరాలు & గరిష్టుంగా 15 సుంవత్సరాలు
రుణ మెచ్యూరిటీ సమయుంలో స్వయుం ఉపాధి కలిగిన ఖాతాదారుల విషయుంలో అరవై (60) సుంవత్సరాలు
వేతన ఉద్యోగుల కొరకు అరవై ఐదు (65) సుంవత్సరాలకు మిుంచి రుణ కాలపరిమితిని
పొడిగిుంచకపోవచ్చు
వడ్డీరేటు ప్రొడక్ట్ కేటగిరీపై మరియు కుంపెనీ ప్రైసిుంగ్ పాలసీపై ఆధారపడి మారవచ్చు.
దయచేసి దిగువ ఇవ్వబడ్డ తాజా రేటు కార్డును రిఫర్ చేయుండి
మహిళా రుణగ్రహీత కొరకు ప్రత్యేక రేటు డిస్క ుంట్




3. కస్టమర్ సర్వీస్ సమాచారుం
రేటు కార్డు/ప్రైసిుంగ్ గ్రిడ్ (నియతానుసారుంగా మార్పులకు లోబడి ఉుంటుుంది. దయచేసి నోటీస్
బోర్డులో ప్రదర్శిుంచే తాజా రేటు కార్డును చూడుండి.)

ఆస్తి
వీరి
ఆమోదిుంచబడాలి

రుణ ఉత్పత్తి
రుణ
స్కీుం
వేతనుం పొుందే ప్రొఫైల్
SAL - బ్యాుంక్ > 25K
SAL- బ్యాుంక్< 25K
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ద్వారా

పట్టణ
స్థానిక
సుంస్థలు
(మున్సిపాలిటీ) మరియు
పట్టణ ప్రాుంతుంలో
లొకేషన్ ఆస్తులు
LAP
గృహ రుణుం
ROI
ROI
ఫీజులు
ఫీజులు

LAP
గృహ రుణుం
ROI
ఫీజులు ROI
ఫీజులు

10.75
11.25

12.00
12.25

1.50
1.50

14.50
15.00

2.00
2.00

గ్రామపుంచాయితీలు స్థానిక
సుంస్థలు&
పట్టణేతర
లొకేషన్
ఆస్తులు

2.00
2.00

15.50
16.00

2.00
3.00

SAL – క్యాష్

13.50

2.50

-

-

14.50

2.50

-

స్వయుం ఉపాధి కలిగిన వారి ప్రొఫైల్
15.00 2.00
13.00
2.00
SE- సుంప్రదాయ ఆదాయుం& సుంప్రదాయ 12.00 2.00
వ్యాపార ఏర్పాటు
15.50 2.00
13.50
2.00
SEసుంప్రదాయేతర
ఆదాయుం& 12.50 2.00
సుంప్రదాయ వ్యాపార ఏర్పాటు
16.00 3.00
15.00
3.00
SE
సుంప్రదాయ
ఆదాయుం
& 14.00 3.00
సుంప్రదాయేతర వ్యాపార ఏర్పాటు
16.50 3.00
15.50
3.00
SEసుంప్రదాయ
ఆదాయుం& 14.50 3.00
సుంప్రదాయేతర వ్యాపార ఏర్పాటు
ప్రస్తుత ఖాతాదారులకు టాప్అప్ రుణుం (POS యొక్క 40% వరకు)
టాప్ అప్ రుణాలు (< 12 MOB)
+ 2.00% అదనపు రేటు + 2.00% అడ్మిన్ ఫీజులు

16.00

2.00

16.50

2.00

17.00

3.00

17.50

3.00

టాప్ అప్ రుణాలు (> 13 MOB)

+ 1.00% అదనపు రేటు + 2.00% అడ్మిన్ ఫీజులు

టాప్ అప్ రుణాలు (> 25 MOB)

అదే రేటు + 1.00% అడ్మిన్ ఫీజులు, కనీసుం 13.00%

చ క హ సిుంగ్ ఫుండ్ స్కీుం (ఎుంపిక చేసిన ప్రదేశాలు/బ్రాుంచీల కొరకు వర్తిస్తాయి)
SE
–
వర్తిుంపు
SAL - బ్యాుంక్ > 25K
సుంప్రదాయ/సుంప్రదాయేతర
ఆదాయుం &
సుంప్రదాయ/సుంప్రదాయేతర
వ్యాపార సెటప్
ప్రైమ్ సుంపాదనపరుడిగా బ్యూరో
>750 బ్యూరో స్కోరు - 8.49%
>650 బ్యూరో స్కోరు - 9.49%
స్కోరు & వర్తిుంచే ప్రొఫైల్
>700 బ్యూరో స్కోరు - 8.99%
ప్రకారుంగా వడ్డీరేటు.
>650 బ్యూరో స్కోరు - 9.49%
(ఢిల్లీ, ముుంబై, పూణే, చెన్నై,
బెుంగళూరు, హైదరాబాద్, జైపూర్,
అహ్మదాబాద్, సూరత్ మరియు
భోపాల్)

ధర

>7.00 లక్షల రుణ మొత్తుం కొరకు రేటు/ఫీజుల
మినహాయిుంపు మాఫీ
ROI - HL
ROI – NHL
ఫార్మ సుంప్ర
ల్
దాయేత
ర
10.50% 12.00%
0.25%

ఫార్మ
ల్

సుంప్ర
దాయే
తర
14.00%
0.50%

వడ్డీ లోడిుంగ్ రేటు

ఫీజు
లు

13.50%
1.50%
ఫ్లోరు రేటు/ఫీజులు
0.25%
స్టేట్ హెడ్
హెడ్
- ఏదైనా అయితే ఫ్లోరు రేటు/ఫీజుల కుంటే
ప్రొడక్ట్/ZSM/CBO తక్కువ

ఫ్లో
టిుంగ్
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0 - 20 CRIF (NTC)
300 - 600 CRIF

1.00%
0.50%
అవుట్ ఆఫ్ పాలసీ 0.50%
(OOP)

రేటు టైప్ గ్రిడ్– రెగ్యులర్ రేటు
టైప్
గ్రిడ్ - AHF

RPLR

18.80%

ఉల్లుంఘన
లోడిుంగ్
BRP
1.00%
లోపిుంచినప్పుడు

<
12.00%

3
సుంవత్సరాల పూర్తి కాలానికి
కొరకు
సెమీ స్థిరమైనది
ఫిక్సిడ్
12.01% - 13.99%
> 14.00%

7
సుంవత్సరాల
కొరకు
సెమీ
ఫిక్సిడ్
8.49% - 9.49%

లోన్
టైప్
డిస్క ుంట్
మహిళలు

0.25%

4. ఫిర్యాదుల పరిష్కారుం
ప్రస్తుత పోటీ వాతావరణుంలో, స్థిరమైన వ్యాపార వృద్ధికి అద్భుతమైన కస్టమర్ సర్వీస్
అత్యుంత ముఖ్యమైన సాధనుం. ఏదైనా కార్పొరేట్ సుంస్థలో ఖాతాదారుల ఫిర్యాదులు వ్యాపార
జీవితుంలో భాగుం.
MOHFL వద్ద, ఖాతాదారుల సర్వీస్ మరియు సుంతృప్తిపై మేుం ప్రధానుంగా దృష్టి సారిస్తాుం. కొత్త
ఖాతాదారులను ఆకర్షిుంచడానికి మాత్రమే కాకుుండా, ఇప్పటికే ఉన్న వారిని నిలుపుకోవడానికి కూడా
సత్వరుం మరియు సమర్థవుంతమైన సర్వీస్ అుందిుంచడుం అవసరమని మేుం విశ్వసిస్తున్నాుం. మా
ఖాతాదారులకు మెరుగైన అనుభవాన్ని అుందిుంచే ఉద్దేశ్యుంతో మెరుగైన ఖాతాదారుడి అనుభవుం మరియు
సమర్థవుంతమైన ఫిర్యాదుల పరిష్కార యుంత్రాుంగాన్ని అుందిుంచే దిశగా MOHFL అనేక ప్రోత్సాహాక
చర్యలను ప్రారుంభిుంచిుంది.
MOHFL పరిష్కార యుంత్రాుంగాన్ని మరిుంత అర్థవుంతుంగా మరియు సమర్థవుంతుంగా చేయడానికి, ఒక
నిర్మాణాత్మక వ్యవస్థ రూపొుందిుంచబడిుంది. అభ్యర్ధిుంచిన పరిష్కారుం న్యాయమైనది మరియు
నిష్పాక్షికమైనది మరియు నియమనిబుంధనల చట్రుంలో ఇమిడి ఉుండేలా ఈ సిస్టమ్ చూస్తుుంది.
A. ఖాతాదారుల ఫిర్యాదులు/క్లేశాలతో వ్యవహరిుంచేుందుకు యుంత్రాుంగుం
ఫీడ్బ్యాక్ అుందిుంచాలని అనుకున్నా లేదా అుందిుంచబడ్డ సర్వీస్లతో వారు సుంతృప్తి
చెుందనట్లయితే వారు ఫిర్యాదు చేయాలని అనుకున్నా లేదా MOHFL లేదా దాని డైరెక్ట్
సెల్లిుంగ్ ఏజెుంట్లు (DSA), కలెక్షన్ ఏజెుంట్లు మొదలైన ప్రతినిధుల ద్వారా ఏదైనా అనుచిత
దుష్ప్రవర్తనను నివేదిుంచాలని అనుకున్నట్లయితే, బ్రాుంచీల్లో లభ్యుం అవుతున్న ''క్వైరీ
మేనేజ్ మెుంట్ మాడ్యూల్''లో ఎుంట్రీ చేయడుం కొరకు మా బ్రాుంచీ అధికారిని సుంప్రదిుంచవచ్చు.
ఒకవేళ ఫిర్యాదు బ్రాుంచీ స్థాయిలో పరిష్కరిుంచనట్లయితే, మీరు దిగువ ఛానల్స్ ఉపయోగిుంచడుం
ద్వారా నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు;





మా కస్టమర్ సర్వీస్ హాట్లైన్ని 022-47189999/ 62729898 ద్వారా ఈ దిగువ పేర్కొన్న
సమయాల్లో కాల్ చేయుండి;
సోమవారుం నుుంచి శుక్రవారుం - ఉదయుం 9:00 నుుంచి సాయుంత్రుం 7:00
శనివారుం – ఉదయుం 10:00 నుుంచి సాయుంత్రుం 4:00
Hfquery@motilaloswal.com కు ఇమెయిల్ పుంపుండి.



దిగువ పేర్కొన్న చిరునామా వద్ద మాకు రాయుండి:

మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
కస్టమర్ సర్వీస్ సెల్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టవర్, రహిమతుల్లా
సయాని రోడ్డు,
పరేల్ ఎస్.టి. డిపో ఎదురుగా, ప్రభాదేవి, ముుంబై-400025
ఒకవేళ పేర్కొనబడ్డ కాలుంలో సమస్యని పరిష్కరిుంచకపోయినా లేదా అతడు/ఆమె MOHFL అుందిుంచే
పరిష్కారుంతో సుంతృప్తి చెుందనట్లయితే,, ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారిని సుంప్రదిుంచవచ్చు.
ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారి పేరు మరియు సుంప్రదిుంచు వివరాలు దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా ఉుంటాయి:
శ్రీమతి ఆలియా షేక్
టెలిఫోన్ నెుంబర్: +91-22- 50362730
ఇమెయిల్ ఐడి: hfgro@motilaloswal.com
ఒకవేళ ఫిర్యాదు/వివాదుం పరిష్కరిుంచనట్లయితే, మీరు https://consumerhelpline.gov.in/ వద్ద నేషనల్
కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
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లేదా
ఒకవేళ ఫిర్యాదు/వివాదాన్ని 6 వారాల కాలుంలోపు పరిష్కరిుంచకపోయినా, ఖాతాదారుడు హైసిుంగ్
ఫైనాన్స్ కుంపెనీ యొక్క రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అయిన- నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్ని పోస్ట్
ద్వారా ఆఫ్లైన్ విధానుంలో, దిగువ ఇవ్వబడ్డ లిుంక్ వద్ద లభ్యమయ్యే నిర్ధారిత ఫార్మెట్లో
మరియు దిగువ ఇవ్వబడ్డ చిరునామా వద్ద ఫిర్యాదు చేయవచ్చు:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
లేదా
ఖాతాదారులు దిగువ చిరునామా వద్ద నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్కు కూడా రాయవచ్చు:
నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్
ఫిర్యాదుల పరిష్కార విభాగుం,
డిపార్ట్మెుంట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ అుండ్ సూపర్విజన్
నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్, 4వ అుంతస్తు, కోర్-5ఎ,
ఇుండియా హాబిటెుంట్ సెుంటర్, లోధి రోడ్, న్యూఢిల్లీ- -110003.
వెబ్సైట్: www.nhb.org.in (గ్రీవియెన్స్ రీడ్రెసల్ సిస్టమ్ (క్లేశ నివృత్తి వ్యవస్థ) కిుంద
భ తికుంగా మరియు ఆన్లైన్ విధానుంలో ఫిర్యాదులు చేసేుందుకు ఆప్షన్ ఉుంది(GRIDS))/
https://grids.nhbonline.org.in
తప్పనిసరిగా ప్రదర్శిుంచాల్సిన ఆవశ్యకతలు
MOHFL యొక్క అన్ని బ్రాుంచీల్లో దిగువ పేర్కొన్నవి ప్రదర్శిుంచబడతాయి:



ఫిర్యాదులు మరియు సూచనలు స్వీకరిుంచడానికి తగిన ఏర్పాట్లు.



ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారి పేరు, చిరునామా మరియు సుంప్రదిుంచు నెుంబరును ప్రదర్శిుంచడుం

ఫిర్యాదుల పరిష్కార యూనిట్ యొక్క ప్రక్రియ కస్టమర్ సుంతృప్తి మేరకు అన్ని ఫిర్యాదులను
మూసివేస్తుుంది.
అతడి/ఆమె స్థాయిలో పరిష్కరిుంచడుం సాధ్యుం కానప్పుడు, ఫిర్యాదును సముచితమైన స్థాయికి
ఎస్కలేట్ చేసేలా వారు ధృవీకరిస్తారు. సమర్థవుంతమైన పరిష్కారాన్ని పొుందడానికి మా ఖాతాదారులు
సీనియర్ మేనేజ్మెుంట్కు ఫిర్యాదు చేయాల్సిన అవసరుం లేని పరిస్థితిని చేరుకోవడుం అనేది అుంతిమ
ప్రయత్నుం అయితే, ఈ ఫిర్యాదులను హ్యాుండిల్ చేయడానికి, ఫిర్యాదుకు కారణాలను అర్థుం
చేసుకోవడుం, అది పునరావృతుం కాకుుండా నిరోధిుంచడుం కొరకు, వాటిని సమీక్షిుంచడానికి మేుం బలమైన
యుంత్రాుంగాన్ని ఏర్పాటు చేశాుం.
కాలవ్యవధి
ఫిర్యాదులను రిజిస్టర్ చేయడానికి, ఖాతాదారుల ఫిర్యాదులను హ్యాుండిల్ చేయడానికి ఖాతాదారులు
పైన పేర్కొన్న ఏదైనా ఛానల్స్ ని ఉపయోగిుంచవచ్చు(ఖతాదారుడి ఫిర్యాదులను హ్యాుండిల్ చేసే
యుంత్రాుంగుంపై పాయిుంట్ (a)ని రిఫర్ చేయుండి). రాతపూర్వకుంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే,
వారుంరోజుల్లోగా ఎక్నాలెడ్జ్మెుంట్/ప్రతిస్పుందన పుంపడానికి MOHFL కృషి చేస్తుుంది. విషయాన్ని
పరీక్షిుంచిన తరువాత, ఖాతాదారుడికి తుది ప్రతిస్పుందన పుంపడానికి MOHFL కృషి చేస్తుుంది లేదా
ఫిర్యాదు అుందుకున్న వారుంరోజుల్లోగా మరిుంత సమయుం కావాలని తెలియజేస్తుుంది.
మా వైపు నుుంచి అుందుకున్న ఫిర్యాదులను సరైన కోణుంలో చూసి, అన్ని సుంభావ్య కోణాల్లో
విశ్లేషిుంచబడుతుుంది.
ఏదైనా సమస్యపై MOHFL వైఖరి గురిుంచి ఖాతాదారుడికి తెలియజేస్తారు. సమస్యలను పరిశీలిుంచడానికి
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కొుంత సమయుం అవసరమైన ఫిర్యాదుల గురిుంచి సకాలుంలో తెలియజేస్తారు.
కుంపెనీ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్లు నియతానుసారుంగా నిష్పాక్షిక ప్రవర్తనా నియమావళి మరియు
క్లేశనివృత్తి యుంత్రాుంగుం యొక్క పనితీరును కట్టుబడి ఉుండటుం గురిుంచి సమీక్షిస్తారు. అటువుంటి
సమీక్షల సమగ్ర నివేదిక నియత విరామాల్లో, లేదా బోర్డు సూచిుంచిన విధుంగా బోర్డుకు
నివేదిుంచబడుతుుంది.
పైన
పేర్కొన్న
పాలసీని
నియతానుసారుంగా
సమీక్షిస్తారు/సవరిస్తారు,
ఖాతాదారులు
ఫిర్యాదులు/క్లేశనివృత్తి కొరకు ఒకవేళ ఏవైనా ఖాతాదారుల కొత్త క్లేశనివృత్తి ఛానల్స్
ప్రవేశపెట్టడుంతో సహా MOHFL ఏవైనా కొత్త మార్పులు చేపట్టినప్పడల్లా సమీక్షిుంచబడుతుుంది.
అధికుంగా వడ్డీని వసూలు చేయడానికి సుంబుంధిుంచిన నిబుంధనలు
వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసిుంగ్ మరియు ఇతర ఛార్జీలను నిర్ణయిుంచడుంలో కుంపెనీ తగిన అుంతర్గత సూత్రాలు
మరియు ప్రక్రియలను రూపొుందిుంచిుంది.
కుంపెనీ అుంతర్గత వడ్డీరేటు విధానాన్ని అవలుంబిుంచిుంది.
వడ్డీరేట్లు వార్షిక వడ్డీరేటుగా ఉుంటుుంది, తద్వారా మొత్తుంపై వసూలు చేసే కచ్చిత వడ్డీరేటు
గురిుంచి రుణగ్రహీతలు తెలుసుకోవాలి.
పాలసీ సవరణలను సమీక్షిుంచడుం
ఏదైనా సమయుంలో పాలసీ మరియు ఏదైనా రెగ్యులేషన్లు, నిబుంధనలు మార్గదర్శకాలు, నోటిఫికేషన్,
వివరణలు, సర్క్యులర్లు, మాస్టర్ సర్క్యులర్ లు/సుంబుంధిత అధికారులు జారీ చేసే ఆదేశాలు
("రెగ్యులేటరీ ప్రొవిజన్లు") వ్యాఖ్యానుం/సమాచారుంలో వైరుధ్యుం తలెత్తినట్లయితే,
అప్పుడు రెగ్యులేటరీ నిబుంధనల వ్యాఖ్యానుం అమల్లో ఉుంటుుంది.
రెగ్యులేటరీ నిబుంధనలకు ఏవైనా సవరణ(లు) మరియు/లేదా వివరణ(లు) ఉన్నట్లయితే, రెగ్యులేటరీ
నిబుంధనల ప్రకారుంగా పేర్కొన్న అమల్లోనికి వచ్చే తేదీ నుుండి పాలసీని సవరిుంచాలి. పాలసీలోని ఏవైనా
నిబుంధనలను మార్చే, సవరిుంచే, జోడిుంచే, తొలగిుంచే లేదా మార్పుచేర్పులు చేసే హక్కు బోర్డు
మరియు/లేదా దాని కమిటీకి దఖలు పడి ఉుంటుుంది.

5. అత్యుంత ముఖ్యమైన నియమనిబుంధనలు(MITC)
రుణ ఖాతా సుంఖ్య (LAN): ……………………………………

ఖాతాదారుడి కాపీ

అత్యుంత ముఖ్యమైన నియమనిబుంధనలు (MITC)
రుణ ఉద్దేశ్యుం: ……………………………………………………(కొనుగోలు/నిర్మాణుం/విస్తరణ/మెరుగుదల/ఇతరాలు)
వీరిమధ్య
అుంగీకరిుంచిన
రుణుం
యొక్క
ప్రధాన
నియమనిబుంధనలు
………………………………………………………………………………………………………….(రుణగ్రహీత/(లు)
పేరు)
మరియు
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్(MOHFL)లు దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా:
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రుణుం యొక్క వివరాలు
సీ.
నెుం వివరాలు
బరు
అప్లికేషన్/ లీడ్ ID /
1
UCID
రుణ ముంజూరు మొత్తుం &
2
అగ్రిమెుంట్ తేదీ
3

రేటు రకుం

4

MOHFL లెుండిుంగ్ రేటు/PLR

5
6
7
8
9
11
12

వివరణ

రూ…………………………… & తేదీ _ _ /_ _ /_ _ _ _
…… ఫిక్సిడ్ రేటు ……. సెమీ ఫిక్సిడ్ రేటు ……….ఫ్లోటిుంగ్
రేటు
వసూలు చేసే వడ్డీ: ……………% ఇది MOHFL రిటైల్ ప్రైమ్
లెుండిుంగ్ రేటు +/- 18.80%.

మారిటోరియుం
లేదా
సబ్సిడీ
ఇన్స్టాల్మెుంట్
మొత్తుం (EMI)
ఇన్స్టాల్మెుంట్
సుంఖ్య/రుణ కాలపరిమితి

రూ…………

వడ్డీ రేటు రీసెట్ చేసన
తేదీ

వడ్డీ రేటు రీసెట్ రివిజన్ సైకిల్ ప్రతి సుంవత్సరుం
ఇుంగ్లిష్ క్యాలెుండర్ ప్రకారుంగా జనవరి, ఏప్రిల్, జూలై
మరియు అక్టోబర్ మొదటి రోజు నుుంచి ప్రారుంభుం అవుతుుంది.

రుణుం
ఉద్దేశ్యుం/రుణుం
రకుం
ఇన్స్టాల్మెుంట్
రకుం
PEMI, EMI
రుణుం
కొరకు
సెక్యూరిటీ/కొలాటరల్
{ఆస్తి చిరునామా}

అవును/లేదు

………వాయిదాల సుంఖ్య & …………. నెలల సుంఖ్య

......................... రుణుం రకుం మరియు ……………… రుణ ఉద్దేశ్యుం
తరచుదనుం నెల (PEMI - ముుందు & EMI - రుణుం యొక్క పూర్తి
బట్వాడా తరువాత)

ఇమెయిల్/SMS /రిజిస్టర్డ్ ఫోన్/మొబైల్ నెుంబరుకు కాల్
13
చేయడుం/MOHFL వెబ్ సైట్/ఇతర కమ్యూనికేషన్ సోర్స్పై
అప్డేట్ చేయడుం.
రుణుం మరియు వడ్డీని తిరిగి చెల్లిుంచడుం: రుణ ఒప్పుందుంలో పేర్కొన్న నిబుంధనల ప్రకారుంగా రుణుం
కాలవ్యవధి సమయుంలో PEMI/EMI ద్వారా రుణాన్ని తిరిగి చెల్లిుంచడుం. అమోర్టైజేషన్
షెడ్యూల్ రుణ స్థాయిలో జనరేట్ చేయబడుతుుంది, దీనిని వెల్కమ్ కిట్లో జతచేస్తారు.
ఆస్తి యొక్క బీమా/రుణగ్రహీత: ఈ రుణ సమయుంలో సెక్యూరిటీగా అుందిుంచే ఆస్తిని MOHFL
పేర్కొనబడ్డ మొత్తుం కొరకు MOHFL ఏకైక లబ్ధిదారుడుగా అగ్నిప్రమాదుం మరియు ఇతర
ప్రమాదాలకు విరుద్ధుంగా పూర్తిగా మరియు సక్రముంగా బీమా చేసేలా చూడటుం రుణగ్రహీత(లు)
బాధ్యత. దాని సాక్ష్యాన్ని ప్రతి సుంవత్సరుం మరియు/లేదా MOHFL అభ్యర్ధిుంచినప్పుడు
MOHFLకు ఇవ్వబడుతుుంది. పేర్కొన్న ఉద్దేశ్యుం కొరకు MOHFL ద్వారా పేర్కొన్న మొత్తుంతో
సుంబుంధుం లేకుుండా, ఆస్తిని తగిన మొత్తానికి బీమా చేయడుం అనేది రుణగ్రహీత(లు) పూర్తిగా
బాధ్యత. క్లెయిుంలు మరియు కవరేజీతో సహా నియమనిబుంధనలు అటువుంటి బీమా పాలసీ జారీచేసే బీమా
సుంస్థ ద్వారా నియుంత్రిుంచబడతాయి. బీమా పాలసీ కిుంద MOHFL పాత్ర ఫెసిలిటేటర్గా మాత్రమే
ఉుంటుుందని మరియు పాలసీ కిుంద ఏవైనా భవిష్యత్తు క్లెయిుంలు కవర్ చేయడుం మరియు సెటిల్
చేయడానికి సుంబుంధిుంచిన నిర్ణయుం పూర్తిగా బీమాకుంపెనీకి దఖలు పడి ఉుంటుుందని దయచేసి
గమనిుంచుండి. బీమా అనేది అభ్యర్థనకు సుంబుంధిుంచిన అుంశుం.
రుణ బట్వాడాకు సుంబుంధిుంచిన నిబుంధనలు:
MOHFL ద్వారా ముంజూరు లేఖ/రుణ ఒప్పుందుంలో పేర్కొన్న విధుంగా అన్ని సుంబుంధిత
1
డాక్యుమెుంట్లను దాఖలు చేయడుం.
2
ఆస్తి యొక్క లీగల్ మరియు టెక్నికల్ అసెస్మెుంట్కు అనుమతిుంచడుం
వడ్డీరేటులో మార్పులను
తెలియజేసే విధానుం
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ముంజూరు/బట్వాడా లేఖలో పేర్కొన్నవిధుంగా, స్వుంత కుంట్రిబ్యూషన్ చెల్లిుంచడుం
(ఫ్లాట్ యొక్క మొత్తుం ఖరీదు మైనస్ రుణ మొత్తుం).
4
రుణుం యొక్క తగిన వినియోగ రుజువును అుందిుంచడుం.
నిర్మాణుంలో పురోగతి/ఆలస్యుం, ఆస్తికి ఏదైనా పెద్ద నష్టుం, ఉపాధి/కాుంటాక్ట్
5
వివరాల్లో మార్పు, ఆస్తికి సుంబుంధిుంచిన పన్నులు చెల్లిుంచకపోవడుం మొదలైన వివరాలతో
సహా MOHFLకు రెగ్యులర్గా సమాచారాన్ని అుందిుంచేుందుకు బాధ్యత వహిుంచాలి.
6
ఆమోదిుంచిన ప్లాన్ల ప్రకారుంగా నిర్మాణుం చేపట్టేలా ధృవీకరిుంచాలి.
ప్రాజెక్ట్ కొరకు అవసరమైన అప్రూవల్స్ డెవలపర్ పొుందినట్లుగా అతడు/ఆమె సుంతృప్తి
7
చెుందడుం(ఆస్తిని తిరిగి కొనుగోలు చేసినట్లయితే అమ్మకుందారుడు ద్వారా).
ఆస్తి కొరకు అన్ని అవసరమైన ఆమోదాలు పొుందినట్లుగా ధృవీకరిుంచాలి మరియు ఆస్తిని
8
రీసేల్లో కొనుగోలు చేస్తే, విక్రేత వద్ద లభ్యుం అయ్యేలా చూడాలి.
ఫీజులు & ఛార్జీలు:
సీ.
నెుం ఫీజులు & ఛార్జీల రకాలు
వివరణ
బరు
రూ. 5,000 /- (రూపాయలు ఐదు వేలు మాత్రమే)ప్లస్ వర్తిుంచే
పన్నులు. ఒక్కసారి తిరిగి చెల్లిుంచని ఫీజుగా ప్రాథమిక
ప్రాసెసిుంగ్ ఫీజు వసూలు చేయబడుతుుంది, రుణగ్రహీతల రుణ
దరఖాస్తును ప్రాసెస్ చేసే ఉద్దేశ్యుం కొరకు ఇది
నాన్
రీఫుండబుల్
1
సేకరిుంచబడుతుుంది, ఇది అటువుంటి ప్రాసెసిుంగ్ ఫలితానికి
ప్రాసెసిుంగ్ ఫీజులు
స్వతుంత్రుంగా ఉుంటుుంది. దీనిని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్
ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ పేరిట రుణగ్రహీతల బ్యాుంకు ఖాతా
నుుంచి చెక్కు/డిమాుండ్ డ్రాఫ్ట్/ఎలక్ట్రానిక్ విధానుంలో
చెల్లిుంచాలి.
మొత్తుం
రూ……………………
(పదాల్లో……………………………
ప్రాసెసిుంగ్/అడ్మిన్
………………………………………………………………………….) దీనిని మోతీలాల్
2
ఫీజులు (నాన్- రీఫుండబుల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ పేరిట రుణగ్రహీతల
ప్రాథమిక
ప్రాసెసిుంగ్ బ్యాుంకు
ఖాతా
నుుంచి
చెక్కు/డిమాుండ్
ఫీజుతో సహా)
డ్రాఫ్ట్/ఎలక్ట్రానిక్ విధానుంలో చెల్లిుంచాలి
ప్రతి
లావాదేవీకి
రూ. 500 /- (రూపాయలు ఐదు వుందలు మాత్రమే)ప్లస్ వర్తిుంచే
3
చెక్కు/ECS/NACH నిరాకరణ
పన్నులు
ఛార్జీలు
డాక్యుమెుంట్
తిరిగి
రూ. 1500 /- (రూపాయలు పదిహేను వుందలు మాత్రమే)ప్లస్
4
పొుందే
వర్తిుంచే పన్నులు
ఛార్జీ(ఫోటోకాపీ)
గడువు
తేదీ
తరువాత
ఇన్స్టాల్మెుంట్ యొక్క గడువు తేదీ తరువాత ప్రతిరోజూ
5
ఆలస్యుంగా
చెల్లిుంపు
24.00% సాలీనా.
ఛార్జీలు
SOA,
FCL,
LOD
లేదా రూ. 2000/ (రెుండు వేల రూపాయలు మాత్రమే) ప్లస్ వర్తిుంచే
6
డూప్లికేట్ NOC కొరకు పన్నులు - జాబితా చేసిన ప్రతి డాక్యుమెుంట్ అభ్యర్థన
ఛార్జీలు
కొరకు.
CERSAI సృష్టిుంచడుం :
రుణమొత్తుం రూ. 5.00 లక్షల వరకు: రూ. 50 /- (రూపాయలు యాభై
మాత్రమే)ప్లస్ వర్తిుంచే పన్నులు
7
CERSAI ఛార్జీలు
రుణ మొత్తుం దీని కుంటే ఎక్కువగా ఉుండటుం రూ. 5.00 లక్షల వరకు:
రూ. 100 /- (రూపాయలు వుంద మాత్రమే)ప్లస్ వర్తిుంచే పన్నులు
CERSAI సవరిుంచడుం: పైన పేర్కొన్నవిధుంగా
CERSAI డిశ్చార్జ్: నిల్
3
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8

శాుంక్షన్
ఛార్జీలు
వాలిడిటీ
తరువాత)

9

టెక్నికల్
ఛార్జీలు

10

కలెక్షన్
ఛార్జీలు

11

బట్వాడా చెక్కు రద్దు
మరియు తిరిగి జారీ చేయడుం

12

ప్రాసెసిుంగ్ ఫీజు రీఫుండ్
చేసే నిబుంధనలు

13

ముుందస్తు
చెల్లిుంపు
మరియు ముుందస్తు ముగిుంపు
ఛార్జీలు & నిబుంధనలు
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రీవాలిడేషన్
(శాుంక్షన్
గడువు
తేదీ

విజిట్

సుందర్శన

రూ. 1500 /- (రూపాయలు పదిహేను వుందలు మాత్రమే)ప్లస్
వర్తిుంచే పన్నులు
మొదటి బట్వాడా సుందర్శన - ఉచితుం
తదుపరి బట్వాడా సుందర్శన- రూ. 750 /- (రూపాయలు ఏడువుందల
యాభై మాత్రమే)ప్లస్ వర్తిుంచే పన్నులు
వ్యక్తిగత సుందర్శన కొరకు ఛార్జీలు- బకాయి ఉన్నట్లయితే
కలెక్షన్ చేసుకోవడానికి(ఒక నెలలో)
మొదటి సుందర్శన: రూ. 250 /- (రెుండు వుంద యాభై రూపాయలు
మాత్రమే)ప్లస్ వర్తిుంచే పన్నులు
అదే నెలలోని తదుపరి ప్రతి సుందర్శనకు గత సుందర్శన
ఛార్జీలకుంటే అదనుంగా రూ.250/- (రెుండు వుందల యాభై రూపాయలు
మాత్రమే) విధిుంచబడుతుుంది. అుంటే, రెుండో సుందర్శన కొరకు
రూ.500/- మరియు మూడో సుందర్శన కొరకు రూ.750/- ప్లస్
వర్తిుంచే పన్నులు
రూ. 1000 /- (రూపాయలు వెయ్యి మాత్రమే)ప్లస్ వర్తిుంచే
పన్నులు
ముంజూరు తరువాత MOHFL ద్వారా రుణాన్ని తిరస్కరిుంచినా లేదా
ఏదైనా నిర్ధిష్ట కారణాల వల్ల లేదా దరఖాస్తుదారుడు తన
దరఖాస్తును
స్వయుంగా
ఉపసుంహరిుంచుకుుంటే,
సేకరిుంచిన
ప్రాసెసిుంగ్ ఫీజు నుుంచి దిగువ ఛార్జీలను మినహాయిుంచి,
మిగిలినది రుణగ్రహీతకు రీఫుండ్ చేస్తారు.
 రూ. 5000/- (రూ. ఐదు వేలు మాత్రమే) ప్లస్ వర్తిుంచే
పన్నులు, అుందుకున్న ప్రాథమిక ప్రాసెసిుంగ్ ఫీజుతో
సహా.
 వర్తిుంచే
విధుంగా
చెల్లిుంచాల్సిన
వడ్డీని
మినహాయిస్తారు.
 సేకరిుంచిన చట్టపరమైన పన్నులు
## వ్యక్తిగత & వ్యక్తిగతేతర * ఖాతాదారులు: సెమీ
ఫిక్సిడ్ ROI వద్ద బట్వాడా చేసిన అన్ని రుణాలు, 5.00%
చొప్పున ప్రీపేమెుంట్ ఛార్జీలు, ప్లస్ వర్తిుంచే పన్నులు
మరియు చట్టబద్ధమైన లెవీలు మరియు ఛార్జీలు విధిుంచాలి,
బకాయి మొత్తాలు ఏదైనా బ్యాుంక్/HFC/NBFC లేదా
ఫైనాన్షియల్ ఇనిస్టిట్యూషన్ నుుంచి రీఫైనాన్స్ ద్వారా
ప్రీపెయిడ్ చేయబడ్డ బకాయి మొత్తాలు (అటువుంటి
మొత్తాలు
ఇవ్వబడ్డ
ఆర్థిక
సుంవత్సరుంలో
అన్ని
మొత్తాలను ప్రీపెయిడ్గా చేర్చాలి) ద్వారా తప్ప స్వుంత
వనరుల ద్వారా కాదు** మరియు అన్ని పాక్షిక లేదా పూర్తి
ప్రీపేమెుంట్లకు
వర్తిుంచబడుతుుంది.
*
వ్యక్తిగతేతర
రుణగ్రహీతలు: కుంపెనీ/ఏకైక యాజమాన్యత సుంస్థ/ఫర్మ్
లేదా HUF సహ దరఖాస్తుదారుగా ముంజూరు చేసిన అన్ని రుణాలు
**స్వుంత
ఫుండ్
సోర్స్:
ఈ
ఉద్దేశ్యుం
అుంటే
బ్యాుంకు/HFC/NBFC లేదా ఆర్ధిక సుంస్థ నుుంచి అప్పు
తీసుకోవడుం మినహా ఏదైనా సోర్స్. గమనిక: రుణుం ముుందస్తుగా
చెల్లిుంచే సమయుంలో నిధుల మూలాన్ని నిర్ధారిుంచడానికి
సముచితుంగా
మరియు
సరైనవిగా
భావిుంచే
అటువుంటి

డాక్యుమెుంట్లను
ఉుంటుుంది.

ఖాతాదారుడు

సబ్మిట్

చేయాల్సి

పైన సూచిుంచిన అన్ని ఫీజులు చట్టబద్ధమైన పన్నులు మరియు వర్తిుంచే పన్నులను మినహాయిుంచి
పేర్కొనబడ్డాయి, ఇవి ఫీజుకు అదనుంగా వసూలు చేయబడతాయి. రుణగ్రహీత/లు మరియు MOHFLమధ్య
అమలు చేసిన/అమలు చేయబడే అత్యుంత ముఖ్యమైన నియమనిబుంధనలు(MITC) యొక్క నిబుంధనల్లో
తేడాలకు లోబడి. MOHFL ఏవైనా మార్పులను తన అధికారిక వెబ్సైట్ (www.motilaloswalhf.com), తన
ఆఫీసుల్లో ప్రదర్శిుంచడుం మరియు నియతానుసారుంగా సాధారణ ప్రకటనల ద్వారా రుణగ్రహీతలకు
తెలియజేయడానికి
ప్రయత్నిస్తుుంది. అటువుంటి
మార్పు
ఖాతాదారుడికి
ప్రతికూలుంగా
ఉన్నట్లయితే, వారు 60 రోజుల్లోగా ఎలాుంటి నోటీస్ లేకుుండా అతడి/ఆమె ఖాతాను ముగిుంచవచ్చు
లేదా ఎలాుంటి అదనపు ఛార్జీలు లేదా వడ్డీ చెల్లిుంచాల్సిన అవసరుం లేకుుండా వేరే దానికి
మార్చవచ్చు.
బకాయిల రికవరీ ప్రక్రియ దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా ఉుంటుుంది: అగ్రిమెుంట్లో పేర్కొన్నట్లుగా
ఏదైనా డిఫాల్ట్ అయిన ఘటన ("డిఫాల్ట్ ఘటన") జరిగితే, రుణగ్రహీత(లు) MOHFLకు బకాయి ఉన్న
అన్ని బకాయి మొత్తాలు వెుంటనే చెల్లిుంచాల్సి ఉుంటుుంది మరియు ఆలస్యమైన చెల్లిుంపు కొరకు
అదనపు వడ్డీని వసూలు చేయడుం, చట్టప్రకారుం లభ్యమ్యే పరిష్కారాలకు అనుగుణుంగా
సెక్యూరిటీ అమలు చేయడుం ద్వారా అధికుంగా ఉన్న బకాయిలను రికవరీ చేసుకోవడుంతో సహా అయితే
దానికి పరిమితుం కుుండా ఒప్పుందుం కిుంద తన హక్కులను అమలు చేయడానికి అవసరమైన అటువుంటి
ప్రక్రియలు/చర్యలు చేపట్టే హక్కు MOHFLకు దఖలు పడి ఉుంటుుంది. MOHFL ప్రతి కేసు
పరిస్థితులను బట్టి వాస్తవ ప్రక్రియను నిర్ణయిస్తుుంది.
వార్షిక బకాయి బ్యాలెన్స్ స్టేట్మెుంట్ జారీ చేసిన తేదీ: రుణ కాలపరిమితిలో ప్రతి ఆర్థిక
సుంవత్సరుం పూర్తయిన తరువాత మే నెలలో బకాయి బ్యాలెన్స్ స్టేట్మెుంట్ని జారీ చేస్తారు.
కస్టమర్ సర్వీస్లు:
సెుంట్రలైజ్డ్ హెల్ప్ డెస్క్ పనిగుంటలు - (1) సోమవారుం నుుంచి శుక్రవారుం వరకు – ఉదయుం 9
నుుంచి సాయుంత్రుం 7 గుంటల వరకు & (2) శనివారుం – ఉదయుం 10 గుంటల నుుంచి 4 గుంటల వరకు
1.
బ్రాుంచీల వద్ద ఖాతాదారుల సుందర్శన గుంటలు- (1) సోమవారుం నుుంచి శుక్రవారుం వరకు – ఉదయుం 10am నుుంచి 11am & సాయుంత్రుం – 5pm నుుంచి 6pm, (2) శనివారుం – ఉదయుం – 10am నుుంచి 11am

2.

కస్టమర్ సర్వీస్ కొరకు సుంప్రదిుంచాల్సిన వ్యక్తి వివరాలు: మీరు రుణ ఖాతాకు సుంబుంధిుంచిన
ఏవైనా క్వైరీలు ఉన్నట్లయితే, మీరు వీరిని సుంప్రదిుంచవచ్చు:- కస్టమర్ సర్వీస్
డెస్క్/బ్రాుంచీ మేనేజర్ లేదా Id-hfquery@motilaloswal.comకు ఇమెయిల్ పుంపవచ్చు.

దిగువ పేర్కొన్నవాటిని పొుందడానికి కాలవ్యవధితో సహా ప్రక్రియ
రుణ
అక ుంట్
1
స్టేట్మెుంట్
రుణగ్రహీత(లు) రుణ ఖాతా నెుంబరు మరియు గుర్తిుంపు రుజువును
టైటిల్ డాక్యుమెుంట్ల అుందిుంచడుం ద్వారా బ్రాుంచీ నుుంచి ఈ సేవలను పొుందవచ్చు.
2
కాపీ
ప్రత్యామ్నాయుంగా, ఛార్జీల షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న
ముుందుగా చెల్లిుంపు మరియు నామమాత్రపు ఛార్జీలను చెల్లిుంచిన తరువాత రుణగ్రహీత
రుణాన్ని ముగిుంచిన తరువాత hfquery@motilaloswal.com వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసుకొని
3
MOHFLకు లేఖ రాయవచ్చు.
డాక్యుమెుంట్లను
రిటర్న్ చేయడుం
కస్టమర్ క్లేశ నివృత్తి యుంత్రాుంగుం
మీకు ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉన్నట్లయితే, బ్రాుంచీల వద్ద లభ్యుం అయ్యే ''క్వైరీ
1
మేనేజ్ మెుంట్ మాడ్యూల్''లో ప్రవేశిుంచడానికి దయచేసి మా బ్రాుంచీ అధికారిని
సుంప్రదిుంచుండి.
ఒకవేళ మీ ఫిర్యాదు బ్రాుంచీ స్థాయిలో పరిష్కరిుంచనట్లయితే, మీరు ఇలా నేరుగా
ఫిర్యాదు చేయవచ్చు; 22-47189999పై మా కస్టమర్ సర్వీస్ హెల్ప్ డెస్క్కు కాల్
2
చేయడుం ద్వారా; సోమవారుం నుుంచి శుక్రవారుం – 9:00 am నుుంచి 7:00 pm & శనివారుం 10:00 am నుుంచి
4:00pm; లేదా దీనికి ఇమెయిల్ పుంపుండి: hfquery@motilaloswal.com; లేదా దిగువ పేర్కొన్న
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చిరునామాకు రాయుండి మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (కస్టమర్ సర్వీస్
సెల్)
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టవర్, రహిమతుల్లా సయాని రోడ్డు, పరేల్ ఎస్టి ఎదురుగా. ప్రభాదేవి,
ముుంబై-400025
పేర్కొనబడ్డ కాలవ్యవధిలో సమస్యని పరిష్కరిుంచకపోయినా లేదా మీరు MOHFL అుందిుంచే
పరిష్కారుంతో సుంతృప్తి చెుందనట్లయితే, ఖాతాదారుడు ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారిని
సుంప్రదిుంచవచ్చు. ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారి పేరు మరియు సుంప్రదిుంచు వివరాలు దిగువ
పేర్కొన్నవిధుంగా ఉుంటాయి: శ్రీమతి ఆలియా షేక్ (కాుంటాక్ట్: +91-22- 50362730)
ఇమెయిల్ ఐడి: hfgro@motilaloswal.com
ఒకవేళ ఫిర్యాదు/వివాదుం పరిష్కరిుంచనట్లయితే, మీరు https://consumerhelpline.gov.in/ వద్ద
నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. లేదా
ఒకవేళ 6 వారాల కాలుంలో ఫిర్యాదు/వివాదుం పరిష్కరిుంచబడనట్లయితే, ఖాతాదారుడు దిగువ
పేర్కొన్న లిుంక్ వద్ద నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్ని దాని GRIDS పోర్టల్కు అప్పీల్
చేయవచ్చు:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx or by post at the address;
డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్, నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్, ఫిర్యాదుల క్లేశ పరిష్కా ర
సెల్, డిపార్ట్మెుంట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ అుండ్ సూపర్విజన్ (ఫిర్యాదు నివృత్తి సెల్),
4వ ఫ్లోరు, కోర్-5ఎ, ఇుండియా హ్యాబిటెుంట్ సెుంటర్, లోధి రోడ్డు, న్యూఢిల్లీ- 110 003.

3

4

రుణానికి సుంబుంధిుంచి కొన్ని కీలకమైన నియమనిబుంధనలు ఇుందుమూలుంగా అుంగీకరిుంచబడిుంది మరియు వారి
ద్వారా అమలు చేసిన/అమలు చేయాల్సిన రుణ మరియు ఇతర సెక్యూరిటీ డాక్యుమెుంట్ల్లోని
సవిస్తరమైన నిబుంధనలకు ఇరు పక్షాలు అుంగీకరిస్తున్నాయి.
పై నియమనిబుంధనలను రుణగ్రహీత/లు చదివారు/ శ్రీ/ శ్రీమతి................... ద్వారా వారికి చదివి
వినిపిుంచబడ్డాయి. ........................ ....................... ............. మరియు రుణగ్రహీత/లు ద్వారా అర్థుం చేసుకోబడిుంది.
మేుం ఒరిజినల్ MITC మరియు రుణ ఒప్పుందాన్ని అుందుకున్నాుం
తేదీ:

X రుణగ్రహీత: ………………………………

స్థలుం:

X సహ- రుణగ్రహీత: ………………………...

6. మీ ఖాతాదారుడిని తెలుసుకోవడుం [KYC] & యాుంటీ- మనీ లాుండరిుంగ్ చర్యలు
(కుంపెనీ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ద్వారా ఆమోదిుంచినవిధుంగా)
1.

పరిచయుం:

రిజర్వ్ బ్యాుంక్ ఆఫ్ ఇుండియా (RBI) జారీ చేసిన "నో యువర్ కస్టమర్" (KYC) మార్గదర్శకాలు నేర
శక్తులు ఉద్దేశ్యపూర్వకుంగా లేదా అనుకోకుుండా ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడటుం, నేర కార్యకలాపాల
నుుంచి పొుందిన నిధులను బదిలీ చేయడుం లేదా డిపాజిట్ చేయడుం లేదా ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయుం
చేయడుం కొరకు హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ కుంపెనీలను (HFCలు) ఉపయోగిుంచకుుండా నిరోధిుంచే లక్ష్యాన్ని కలిగి
ఉుంది.
నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్ (NHB) నిష్పాక్షిక ప్రవర్తనా మార్గదర్శకాలపై 2010, 11, అక్టోబర్
2010 నాడు జారీ చేసిన వైడ్ నోటిఫికేషన్లు/సర్క్యులర్ నెుంబర్ NHB (ND)/DRS/Pol-No.33/2010కు
అనుగుణుంగా మరియు రిజర్వ్ బ్యాుంక్ ఆఫ్ ఇుండియా మే 19, 2020 నాడు తన సర్క్యూలర్ నెుంబరు RBI/201920/235 DOR. NBFC (HFC).CC.No.111/03.10.136/2019-20. ద్వారా జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలల్లో సవరణకు
అనుగుణుంగా అత్యుత్తమ కార్పొరేట్ విధానాల యొక్క భాగుంగా, మాస్టర్ డైరెక్షన్- నో యువర్
కస్టమర్ (KYC) డైరెక్షన్, 2016ను HFCలకు కూడా పొడిగిుంచారు మరియు నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్
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(హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ కుంపెనీల మునుపటి రెగ్యులేటర్) జారీ చేసిన అనుబుంధుంలో పేర్కొన్న
సర్క్యులర్ల్లో ఉుండే సూచనలు/మార్గదర్శకాలు/నిబుంధనలు రద్దు చేయబడ్డాయి. తదుపరి, మాస్టర్
డైరెక్షన్- నో యువర్ కస్టమర్ (KYC) డైరెక్షన్, 2016 ప్రకారుం, ఏప్రిల్ 20, 2020 నాటికి RBI జారీ
చేసిన, కుంపెనీ అన్ని బ్రాుంచీలకు వర్తిుంచే 'నో యువర్ కస్టమర్ మరియు యాుంటీ మనీ లాుండరిుంగ్
చర్యల'పై ఒక సమగ్ర పాలసీని తయారు చేసిుంది మరియు అన్ని బ్రాుంచీ మేనేజర్లు, ఫ్రుంట్ లైన్
సిబ్బుంది, కాుంప్లయన్స్ సిబ్బుంది మరియు కస్టమర్లతో వ్యవహరిుంచే సిబ్బుంది ద్వారా సరిగ్గా
పాటిుంచబడుతుుంది. మార్గదర్శకాలు చలిత స్వభావాన్ని కలిగి ఉుంటాయి మరియు నియతానుసారుంగా
సమీక్షిుంచడుం మరియు సవరిుంచడానికి లోబడి ఉుంటుుంది. ఖాతాదారుడు/కస్టమర్ని సరిగ్గా గుర్తిుంచడానికి
మరియు పెద్ద విలువ కలిగిన నగదు లావాదేవీ లేదా అనుమానాస్పద స్వభావుం కలిగిన లావాదేవీని
పరిశీలిుంచడుం/మానిటర్ చేయడానికి RBI జారీ చేసిన వివిధ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణుంగా ఈ పాలసీ
డాక్యుమెుంట్ ఉుంటుుంది.
పాలసీ లక్ష్యాలు

2.

ఖాతాదారులను ఆమోదిుంచడానికి స్పష్టమైన ప్రమాణాలను రూపొుందిుంచడానికి.
మనీలాుండరిుంగ్, తీవ్రవాదులకు ఆర్ధిక సాయుం చేయడుం లేదా గుర్తిుంపు చ ర్యుం మరియు
ప్రమాదాన్ని తగ్గిుంచే ధోరణి పరుంగా ఖాతాదారుడి రిస్క్ని నిర్ధారిుంచడుం.
ఖాతాదారుడి లావాదేవీ ప్రవర్తన ఆధారుంగా 'ఖాతాదారుడి ప్రొఫైల్'ని సృష్టిుంచడుం మరియు
మదిుంపు చేయడుం.
వ్యక్తులు/వ్యక్తులు కాని ఖాతాదారుల విశ్వసనీయ గుర్తిుంపు ధృవీకరిుంచడానికి ప్రక్రియలను
ఏర్పాటు చేయడుం.
అధిక విలువ కలిగిన నగదు లావాదేవీలు మరియు/లేదా అనుమానాస్పద లావాదేవీలను మానిటర్ చేయడానికి
ప్రక్రియలు మరియు విధానాలను రూపొుందిుంచడానికి.
ఖాతాదారులకు సుంబుంధిుంచి తగిన జాగరూకత ప్రక్రియను నిర్వహిుంచడానికి మరియు అటువుంటి
లావాదేవీలను నివేదిుంచే చర్యలను అభివృద్ధి చేయడానికి.








నిర్వచనాలు:

3.

సీ.నెుం పదజాలుం

నిర్వచనుం
మనీలాుండరిుంగ్ నిరోధక చట్టుం, 2002 మరియు
నియమాలు అుంటే ఎప్పటికప్పుడు సవరిుంచిన విధుంగా
మనీలాుండరిుంగ్ నిరోధక (రికార్డుల నిర్వహణ)
నియమాలు, 2005.

1

చట్టుం మరియు నిబుంధనలు

2

AML

యాుంటీ- మనీ లాుండరిుంగ్

3
4

APP ఫారుం
CIF
కుంపెనీ

అప్లికేషన్ ఫారుం
ఖాతాదారుడి సమాచార ఫారుం

5

6

ఖాతాదారుడు
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మోతీలాల్
ఓస్వాల్
లిమిటెడ్(MOHFL)

హోమ్

ఫైనాన్స్

•ఆదాయపు పన్ను చట్టుం, 1961లోని సెక్షన్ 2(31)
కిుంద నిర్వచిుంచిన వ్యక్తి మరియు అటువుంటి
వ్యక్తుల స్వుంత లేదా నియుంత్రణలో ఉన్న
ఏదైనా ఏజెన్సీ, ఆఫీసు లేదా బ్రాుంచీ సహా
ఉుంటాయి.
•ఒక ఖాతాను నిర్వహిుంచే మరియు/లేదా కుంపెనీతో
వ్యాపార సుంబుంధుం ఉుండే వ్యక్తి లేదా సుంస్థ.
•ఎవరి తరఫున అయితే ఖాతా నిర్వహిుంచబడుతుుందో
వారు (అుంటే లబ్ధిదారు యజమాని);
• చట్టుం ద్వారా అనుమతిుంచిన విధుంగా స్టాక్

7

8

బ్రోకర్లు, చార్టర్డ్ అక ుంటెుంట్లు, కుంపెనీ
సెక్రటరీలు,
సొలిసిటర్లు
మొదలైన
వృత్తిపరమైన
మధ్యవర్తులు
నిర్వహిుంచే
లావాదేవీల యొక్క లబ్ధిదారులు, మరియు
•కుంపెనీకి గణనీయమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు లేదా
ఇతర ప్రమాదాలను కలిగిుంచగల ఆర్థిక లావాదేవీతో
సుంబుంధుం ఉన్న ఎవరైనా వ్యక్తి లేదా సుంస్థ, ఉదా,
వైర్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదా ఒకే లావాదేవీ వలే అధిక
విలువ కలిగిన డిమాుండ్ డ్రాఫ్ట్ జారీ చేయడుం
వుంటివి.
సెుంట్రల్ KYC రికార్డుల రిజిస్ట్రీ అుంటే డిజిటల్ రూపుంలో ఖాతాదారుడి KYC
(CKYCR):
రికార్డులను
అుందుకోవడుం,
నిల్వ
చేయడుం,
సుంరక్షిుంచడుం మరియు తిరిగి పొుందడానికి రూల్స్
యొక్క రూల్ 2(1) (aa) కిుంద నిర్వచిుంచిన సుంస్థ.
ఖాతాదారుడి
అత్యుంత
జాగరూకత అుంటే 'గుర్తిుంపు రుజువు' మరియు 'చిరునామా రుజువు’
ప్రక్రియ (CDD):
వలే
'అధికారికుంగా
చెల్లుబాటు
అయ్యే
డాక్యుమెుంట్లు'
ఉపయోగిుంచి
ఖాతాదారుడు
మరియు లబ్ధిదారు యజమానిని గుర్తిుంచడుం మరియు
వెరిఫై చేయడుం.

9
10

ఖాతాదారుని గుర్తిుంపు
సర్టిఫైడ్ కాపీ

11

నిర్ధారిత డైరెక్టర్
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అుంటే CDD ప్రక్రియను చేపట్టడుం.
RE ద్వారా సర్టిఫైడ్ కాపీని పొుందడుం అుంటే
ఆఫ్లైన్ వెరిఫికేషన్ చేపట్టలేని ఆధార్
నెుంబరు రుజువు కాపీని పోల్చడుం లేదా ఒరిజినల్తో
ఖాతాదారుడి అుందిుంచిన అధికారికుంగా చెల్లుబాటు
అయ్యే డాక్యుమెుంట్ని పోల్చడుం మరియు
చట్టుంలో ఉన్న నిబుంధనల ప్రకారుంగా RE యొక్క
అధీకృత అధికారి ద్వారా కాపీపై రికార్డ్ చేయడుం.
విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ (డిపాజిట్)
రెగ్యులేషన్స్ 2016 {FEMA 5(R)}లో నిర్వచిుంచిన
విధుంగా నాన్ రెసిడెుంట్ ఇుండియన్స్ (NRIలు)
మరియు భారతీయ సుంతతికి చెుందిన వ్యక్తులు (PIOలు)
అయితే, ప్రత్యామ్నాయుంగా, దిగువ పేర్కొన్న
ఏదైనా దాని ద్వారా సర్టిఫై చేయబడ్డ ఒరిజినల్
సర్టిఫైడ్ కాపీని పొుందవచ్చు:
• భారతదేశుంలో
వాణిజ్య
బ్యాుంకుల
వలే
రిజిస్టర్ చేసుకున్న షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్
బ్యాుంకుల యొక్క విదేశీ బ్యాుంకుల అధీకృత
అధికారులు,
• భారతీయ బ్యాుంకులకు సుంబ:దుం ఉన్న విదేశీ
బ్యాుంకుల బ్రాుంచీలు,
• విదేశాల్లోని పబ్లిక్ నోటరీ,
• కోర్టు మాజిస్ట్రేట్,
• న్యాయమూర్తి,
• ప్రవాసీ ఖాతాదారుడు నివసిస్తున్న దేశుంలో
ఇుండియన్ ఎుంబసీ/కాన్సులేట్ జనరల్.
అుంటే మనీ లాుండరిుంగ్ నిరోధుం (రికార్డుల
నిర్వహణ నియమాలు), 2005 యొక్క రూల్ 2 కిుంద
నిర్వచిుంచిన అర్థుం.

12

డిజిటల్ KYC

అుంటే ఖాతదారుడి యొక్క లైవ్ ఫోటోని
క్యాప్చర్
చేయడుం,
మరియు
ఆఫ్లైన్
వెరిఫికేషన్ చేపట్టలేనప్పుడు అధికారికుంగా
చెల్లుబాటు అయ్యే డాక్యుమెుంట్లు: లేదా
ఆధార్
కలిగి
ఉన్న
రుజువు,
దానితోపాటు
చట్టుంలోని నిబుంధనల ప్రకారుంగా MOHFL యొక్క
అధీకృత అధికారి ద్వారా తీసుకున్న లైవ్ ఫోటో
లొకేషన్ యొక్క అక్షాుంశుం మరియు రేఖాుంశాలు

13

డిజిటల్ సుంతకుం

ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టుం, 2000 (2000
యొక్క 21) సెక్షన్ (2) సబ్ సెక్షన్ (1) క్లాజ్
(p)లో కేటాయిుంచిన అదే అర్ధుం ఉుండాలి

14

తత్సమానమైన ఈ-డాక్యుమెుంట్

అుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (డిజిటల్ లాకర్
సదుపాయాలను అుందిుంచే మధ్యవర్తుల ద్వారా
సమాచారాన్ని
సుంరక్షిుంచడుం
మరియు
నిలుపుకోవడుం) నిబుంధనలు, 2016 లోని నిబుంధన 9
ప్రకారుం ఖాతాదారుడి డిజిటల్ లాకర్ ఖాతాకు
జారీ
చేసిన
డాక్యుమెుంట్లతో
సహా
చెల్లుబాటు
అయ్యే
డిజిటల్
సుంతకుంతో
అటువుంటి డాక్యుమెుంట్ జారీ చేసే అథారిటీ
ద్వారా
జారీ
చేసిన
డాక్యుమెుంట్కు
ఎలక్ట్రానిక్గా సమానమైనది

15

ఫ్రీజ్ లిస్ట్లు/నెగిటివ్ లిస్ట్లు
మరియు దేశుం లిస్ట్లు

16

HFC

17

మధ్యవర్తి

18

KYC
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ఖాతాదారుల వలే ఆమోదిుంచడానికి ముుందు భావి
ఖాతాదారుల పేర్లు/లొకేషన్లను స్క్రీనిుంగ్
చేయాల్సిన జాబితాలు ఇవి.
హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ కుంపెనీ
"మధ్యవర్తి" అుంటే స్టాక్ బ్రోకర్, సబ్
బ్రోకర్,
షేర్
ట్రాన్స్ఫర్
ఏజెుంట్,
ఇష్యూకు
బ్యాుంకర్,
ట్రస్ట్
డీడ్కు
ట్రస్టీ, ఇష్యూ రిజిస్ట్రార్, మర్చుంట్
బ్యాుంకర్, అుండర్ రైటర్, పోర్ట్ ఫోలియో
మేనేజర్,
పెట్టుబడి
సలహాదారు
మరియు
సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్తో సుంబుంధుం ఉన్న
ఏదైనా ఇతర మధ్యవర్తి మరియు సెక్యూరిటీస్
అుండ్ ఎక్స్ఛేుంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇుండియా
చట్టుం, 1992 యొక్క సెక్షన్ 12 కిుంద రిజిస్టర్
అయినవారు.
అుంటే చిరునామా రుజువు, గుర్తిుంపు రుజువును
గుర్తిుంచడుం మరియు మరియు రెగ్యులేటర్ లేదా
చట్టుం కిుంద నియతానుసారుంగా ఏదైనా ఇతర
చట్టపరమైన అథారిటీ ద్వారా జారీచేసిన
నిబుంధనలు,
రెగ్యులేషన్లు,
మార్గదర్శకాలు
మరియు
సర్క్యులర్ల
కాుంప్లయన్స్ని
ధృవీకరిుంచడానికి రెగ్యులేటర్ ద్వారా సిఫారసు
చేసిన తగిన జాగరూకత ప్రక్రియ.

19

KYC టెుంప్లెట్లు:

20

నాన్ ఫేస్ - టూ - ఫేస్ ఖాతాదారులు

21

రెగ్యులేటర్

22

ఆఫ్లైన్ ధృవీకరణ

24

23
అధికారికుంగా
చెల్లుబాటు
డాక్యుమెుంట్లు (“OVD”)

వ్యక్తులు మరియు లీగల్ సుంస్థల కొరకు KYC
డేటాను సేకరిుంచడుం మరియు CKYCR నివేదిుంచడానికి
తయారు చేసిన టెుంప్లెట్లు.
HFC యొక్క బ్రాుంచీ/ఆఫీసులు సుందర్శిుంచకుుండానే
లేదా HFCల అధికారులను కలవకుుండా అక ుంట్ని
తెరిచే ఖాతాదారులు.
అుంటే నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్ (NHB)/
సెక్యూరిటీస్ అుండ్ ఎక్స్ఛేుంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్
ఇుండియా
లేదా
కుంపెనీ
తన
వ్యాపార
కార్యకలాపాలను చేపట్టడానికి రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్ ఉన్న అటువుంటి ఇతర వ్యక్తి.
అుంటే ఆధార్ నిబుంధనల ద్వారా పేర్కొన్న
ఆఫ్లైన్ విధానుంలో, ధృవీకరణ లేకుుండా ఆధార్
నెుంబరు
హోల్డర్
గుర్తిుంపును
ధృవీకరిుంచే
ప్రక్రియ.

అయ్యే అుంటే పాస్పోర్ట్, డ్రైవిుంగ్ లైసెన్స్, భారత
విశిష్ట గుర్తిుంపు సుంఖ్య సుంస్థ ద్వారా జారీ
చేయబడిన రీతిలో ఉుండే ఆధార్ నెుంబరు యొక్క
రుజువు ఉుండటుం, జాతీయ ఎన్నికల కమిషన్ ద్వారా
జారీ చేయబడ్డ ఓటర్ గుర్తిుంపు కార్డు, రాష్ట్ర
ప్రభుత్వ అధికారి ద్వారా సుంతకుం చేయబడి NREGA
ద్వారా
జారీ
చేసిన
జాబ్
కార్డు,
రెగ్యులేటర్తో సుంప్రదిుంచి కేుంద్ర ప్రభుత్వుం
నోటిఫై చేసిన పేరు, చిరునామా లేదా ఏదైనా ఇతర
డాక్యుమెుంట్ వివరాలు ఉన్న నేషనల్ పాపులేషన్
రిజిస్టర్ జారీ చేసిన లేఖ.
ఒకవేళ ఖాతాదారుడి ద్వారా అుందిుంచిన OVDలో
అప్డేట్ చేయబడ్డ చిరునామా లేనట్లయితే,
చిరునామా రుజువు యొక్క పరిమిత ఉద్దేశ్యుం
కొరకు దిగువ పేర్కొన్న డాక్యుమెుంట్లను OVDగా
పరిగణిుంచబడతాయి —
(a) యుటిలిటీ
బిల్లు
(ఏవరైనా
సర్వీస్
ప్రొవైడర్ యొక్క రెుండు నెలలు మిుంచని
విద్యుత్ బిల్లు,టెలిఫోన్ బిల్లు, పోస్ట్
పెయిడ్ మొబైల్ ఫోన్ బిల్లు, పైప్డ్
గ్యాస్ బిల్లు, నీటి బిల్లు);
(b) ఆస్థి లేదా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ రసీదు;
(c) ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెుంట్లు లేదా పబ్లిక్
సెక్టార్ అుండర్టేకిుంగ్ల ద్వారా రిటైర్
అయిన ఉద్యోగులకు జారీ చేసే పెన్షన్ లేదా
ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పేమెుంట్ ఆర్డర్లు
(PPO)ల్లో చిరునామా ఉన్నట్లయితే;
(d) కేుంద్ర
మరియు
రాష్ట్ర
ప్రభుత్వ
డిపార్ట్మెుంట్లు,
చట్టపరమైన
లేదా
నియుంత్రణ ముండళ్లు, పబ్లిక్ సెక్టార్
అుండర్టేకిుంగ్లు, షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్
బ్యాుంకులు,
ఆర్ధిక
సుంస్థలు
మరియుు
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లిస్టెడ్ కుంపెనీల ద్వారా జారీ చేయబడ్డ
యజమాని నుుంచి నివాస కేటాయిుంపు లేఖ.
అదేవిధుంగా, అధికారిక వసతిని కేటాయిుంచే
అటువుంటి
యజమానులతో
లీవ్
మరియు
లైసెన్స్ ఒప్పుందాలు; మరియు
(e) విదేశీ న్యాయపరిధుల ప్రభుత్వ విభాగాలు
జారీ చేసిన పత్రాలు లేదా భారతదేశుంలో
విదేశీ రాయబార కార్యాలయుం లేదా మిషన్
ద్వారా జారీ చేసిన లేఖ.
పైన
పేర్కొన్న
డాక్యుమెుంట్లను
సబ్మిట్ చేసిన మూడు నెలల వ్యవధిలో
ఖాతాదారుడు
ప్రస్తుత
చిరునామాతో
అప్డేట్ చేసిన OVDని సబ్మిట్ చేయాల్సి
ఉుంటుుంది.
ఖాతాదారుడి ప్రొఫైల్ మరియు నిధుల వనరుకు
అనుగుణుంగా
ఉుండేలా
ధృవీకరిుంచుకోవడానికి
నిరుంతర జాగరూకత
ఖాతాలోని లావాదేవీలను రెగ్యులర్గా మానిటర్
చేయడుం.
RBI సూచిుంచిన కాలవ్యవధిలో ఇప్పటికే ఉన్న
రికార్డుల సమీక్షలను చేపట్టడుం ద్వారా CDD
నియతానుసారుంగా అప్డేట్ చేయడుం
ప్రక్రియ కిుంద సేకరిుంచిన డాక్యుమెుంట్లు,
డేటా లేదా సమాచారాన్ని తాజాగా ఉుంచేలా
మరియు సుంబుంధితుంగా ఉుండేలా చర్యలు తీసుకోవడుం
రాజకీయుంగా బహిర్గతమైన వ్యక్తులు భారతదేశుం
లేదా
విదేశాలలో
ప్రముఖ
ప ర
విధులను
అప్పగిుంచిన వ్యక్తులు, ఉదా: దేశాధిపతులు లేదా
ప్రభుత్వ అధిపతులు, సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు
(ఉదా. ఎుంపిలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎుంఎల్సి, మునిసిపల్
క న్సిలర్లు,
పుంచాయితీ
ప్రెసిడెుంట్,
సభ్యులు), సీనియర్ ప్రభుత్వ/న్యాయ/సైనిక
అధికారులు,
ప్రభుత్వ
యాజమాన్యుంలోని
రాజకీయుంగా బహిర్గతమైన వ్యక్తులు కార్పొరేషన్ల సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు,
(“PEP”)
అన్ని రాజకీయ పార్టీ అధికారులు, రాజకీయ
పార్టీలు మొదలైనవారు.
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పేరుప్రఖ్యాతులను
వ్యక్తులు (“REP”)

గమనిక: సుంబుంధాన్ని ఏర్పరుచుకోవాలని భావిుంచే ఈ
కేటగిరీకి చెుందిన ఎవరైనా వ్యక్తి/ఖాతాదారుడి
గురిుంచి తగినుంత సమాచారాన్ని సేకరిుంచాలి మరియు
పబ్లిక్
డొమైన్లో
ఆ
వ్యక్తిపై
లభ్యమవుతున్న సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా
పరిశీలిుంచాలి.
రాజకీయుంగా బహిర్గతమైన వ్యక్తులు కాకుుండా
పేరుప్రఖ్యాతులు బహిర్గతమైన వ్యక్తులు,
వారి
కార్యకలాపాలు
చట్టపరమైన,
బహిర్గతమైన పేరుప్రఖ్యాతులు, ఆపరేషనల్ లేదా దృష్టి
కేుంద్రీకరిుంచే ప్రమాదాన్ని సృష్టిస్తుుంది.
(ఖాతాదారుడు తనపై పెుండిుంగ్లో ఉన్న ఏదైనా
ఆర్థిక/క్రిమినల్
లిటిగేషన్
ల
గురిుంచి
వెల్లడిుంచాల్సి
ఉుంటుుంది
లేదా
ఫీల్డ్
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ఇన్వెస్టిగేషన్
రిపోర్ట్
ఆధారుంగా
నిర్ణయిుంచబడుతుుంది).
అుంటే, ఒక లావాదేవీని నగదు రూపుంలో చేసినా,
చేయకపోయినా, ఈ క్రిుంద నిర్వచిుంచిన విధుంగా ఒక
"లావాదేవీ" అని అర్థుం, ఇది ముంచి విశ్వాసుంతో
వ్యవహరిుంచే వ్యక్తికి :నేరానికి సుంబుంధిుంచిన
ఆదాయుం ఉుండవచ్చు అనే అనుమానానికి సహేతుకమైన
ఆధారాన్ని ఇస్తుుంది; లేదా
(a) విలువతో
సుంబుంధుం
లేకుుండా, చట్టానికి
సుంబుంధిుంచిన షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న నేర
రాబడి ఉుండవచ్చనే అనుమానానికి సహేతుకమైన
కారణాలను కలిగిస్తుుంది; లేదా
(b) అసాధారణమైన
లేదా
సహేతకుంగా
లేని
సుంక్లిష్టత ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇది
చేసినట్లుగా కనిపిస్తుుంది; లేదా ఆర్థిక
హేతుబద్ధత
లేదా
విశ్వసనీయమైన
ప్రయోజనుం లేనట్లుగా కనిపిస్తుుంది.
(c)ఎలాుంటి
ఆర్ధిక
హేతుబద్ధత
లేదా
చట్టబద్ధమైన ఉద్దేశ్యాలు లేనట్లుగా
కనిపిుంచేది; లేదా
(d) ఉగ్రవాద సుంబుంధిత కార్యకలాపాలను నిధులను
అుందిస్తున్నట్లుగా ఊహిుంచేుందుకు ఆస్కారుం
కలిగినది.
వివరణ: ఉగ్రవాదానికి సుంబుంధిుంచి కార్యకమాలకు
ఆర్ధిక
సాయుం
చేయడుంలో
ఇమిడి
ఉుండే
లావాదేవీలో, ఉగ్రవాదుం, ఉగ్రవాద చర్యలు లేదా
ఉగ్రవాది, ఉగ్రవాద సుంస్థ లేదా ఉగ్రవాదానికి
ఆర్థిక సహాయుం చేసే లేదా ఆర్థిక సహాయుం
చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారి ద్వారా
సుంబుంధుం లేదా సుంబుంధుం ఉన్నట్లు అనుమానిుంచబడే
నిధులతో కూడిన లావాదేవీ ఉుంటుుంది.
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కొనుగోలు, అమ్మకుం, రుణుం, తనఖా, బహుమతి, బదిలీ,
డెలివరీ లేదా దాని యొక్క ఏర్పాటు మరియు
ఇుందులో ఇవి ఉుంటాయి:

MOHFL
ద్వారా
అుందిుంచబడ్డ
ఆర్ధిక
సర్వీస్లను ఉపయోగిుంచుకోవడుం;
(ii) ఏదైనా ఒప్పుంద లేదా ఇతర చట్టపరమైన
బాధ్యతలో భాగుంగా లేదా మొత్తుంగా
చేయబడ్డ
లేదా
అుందుకున్న
ఏదైనా
చెల్లిుంపు;
(iii) చట్టపరమైన వ్యక్తి లేదా చట్టపరమైన
ఏర్పాటును నిరూపిుంచడుం లేదా సృష్టిుంచడుం.
వీడియో
ఆధారిత
ఖాతాదారుడి CDD
ప్రయోజనుం
కొరకు
అవసరమైన
గుర్తిుంపు ప్రక్రియ (V-CIP)
డాక్యుమెుంట్లతో
సహా
గుర్తిుంపు
సమాచారాన్ని పొుందడానికి మరియు ఖాతాదారుడు
అుందిుంచిన సమాచార వాస్తవికతను ధృవీకరిుంచడానికి
(i)
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ఖాతాదారుడితో అుంతరాయుం లేని, సురక్షితమైన,
రియల్ టైమ్, సమ్మతి ఆధారిత ఆడియో విజువల్
ఇుంటరాక్షన్ చేపట్టడుం ద్వారా MOHFL అధికారి
ద్వారా చేయబడే ఖాతదారుడి గుర్తిుంపు విధానుం.
అటువుంటి ప్రక్రియ ఈ మాస్టర్ డైరెక్షన్
ఉద్దేశ్యుం కొరకు ముఖాముఖి ప్రక్రియగా
పరిగణిస్తారు.

4.

తాదారుడి ఆమోదిుంచే ప్రక్రియ (CAP)

ఖాతాదారులను ఆమోదిుంచడానికి MOHFL స్పష్టమైన ప్రమాణాలతో స్పష్టమైన ఖాతాదారుడి ఆమోద
పాలసీని రూపొుందిుంచాలి. ఖాతాదారుడి ఆమోదిుంచు పాలసీలో ఖాతాదారుడిని సుంబుంధానికి సుంబుంధిుంచిన
భావనలపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఉుండేలా చూడాలి:
i)
ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

x)
xi)

ఎలాుంటి అక ుంట్ని అనామధేయుంగా లేదా కల్పిత/ బినామీ పేరు(లు) ద్వారా ఓపెన్ చేయలేరు.
ఖాతాదారుడి సహకారుం లేకపోవడుం లేదా ఖాతాదారుడు అుందిుంచిన డాక్యుమెుంట్లు/సమాచారుం
విశ్వసనీయత లేకపోవడుం వల్ల తగిన CDD చర్యలను MOHFL అమలు చేయలేకపోయినప్పుడు
ఎలాుంటి అక ుంట్ తెరవబడదు.
CDD ప్రక్రియ చేపట్టకుుండా ఎలాుంటి లావాదేవీ లేదా అక ుంట్ ఆధారిత రిలేషన్షిప్ని
చేపట్టలేదు
ఖాతా తెరిచేటప్పుడు, నియతానుసరుంగా అప్డేట్ చేసే సమయుంలో KYC ప్రయోజనుం కొరకు
తప్పనిసరిగా అభ్యర్ధిుంచాల్సిన సమాచారుం పేర్కొనబడిుంది
ఖాతా తెరిచిన తరువాత ఖాతాదారుడి స్పష్టమైన సమ్మతితో ఐచ్ఛిక లేదా అదనపు
సమాచారానని పొుందుతారు
జాయిుంట్ అక ుంట్లు తెరిచే సమయుంలో జాయిుంట్ అక ుంట్ హోల్డర్లుందరి కొరకు CDD
ప్రక్రియ నిర్వహిుంచాలి.
ఒకవేళ ప్రస్తుత KYC అనుకూల ఖాతాదారుడు మా వద్ద మరో ఖాతా తెరవాలని కోరుకుుంటే, తాజా
CDDని అమలు చేయాల్సిన అవసరుం లేదు.
ఒక ఖాతాదారుడు మరో వ్యక్తి/సుంస్థ తరఫున వ్యవహరిుంచేుందుకు అనుమతిుంచిన పరిస్థితులు
స్పష్టుంగా పేర్కొనాలి.
నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్ ద్వారా సర్క్యులేట్ చేసిన ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా
ముండలి జారీ చేసిన ఆుంక్షల జాబితాలు మరియు రిజర్వ్ బ్యాుంక్ ఆఫ్ ఇుండియా ద్వారా
నియతానుకూలుంగా సర్క్యులేట్ చేసే ఆుంక్షల జాబితాల్లో ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపు ఏ
వ్యక్తి లేదా సుంస్థతో జతకాకుుండా ధృవీకరిుంచేుందుకు తగిన వ్యవస్థ ఏర్పాటు
చేయబడుతుుంది.
పర్మినెుంట్ అక ుంట్ నెుంబరు (PAN) పొుందినప్పుడు, జారీ చేసే అథారిటీ యొక్క ధృవీకరణ
సదుపాయుం నుుంచి దానిని ధృవీకరిుంచాలి.
ఖాతాదారుడి నుుంచి తత్సుంబుంధిత ఈ-డాక్యుమెుంట్ని పొుందినప్పుడు, RE సమాచార సాుంకేతిక
చట్టుం, 2000 (2000 యొక్క 21) నిబుంధనల ప్రకారుంగా డిజిటల్ సుంతకాన్ని ధృవీకరిుంచాలి

ఖాతాదారుడి ఆమోద పాలసీ వల్ల సాధారణ ప్రజానీకుం, మరిముఖ్యుంగా ఆర్థికుంగా లేదా సామాజికుంగా
వెనుకబడిన వారికి బ్యాుంకిుంగ్/ఆర్థిక సదుపాయుం నిరాకరిుంచబడవు.
ఖాతాదారుల ఆమోదానికి సుంబుంధిుంచిన ఈ పాలసీని అమలు చేయడుం వల్ల, మరిముఖ్యుంగా ఆర్థికుంగా లేదా
సామాజికుంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెుందిన సాధారణ ప్రజానీకానికి సేవలను నిరాకరిుంచబడదు.
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5.

రిస్క్ ప్రొఫైల్

రిస్క్ వర్గీకరణ ఆధారుంగా వారి కొత్త ఖాతాదారుల రిస్క్ ప్రొఫైల్స్ సృష్టిుంచడానికి MOHFL ఒక
ప్రక్రియను రూపొుందిుంచిుంది. రిస్క్ వర్గీకరణ ఉద్దేశ్యుం కొరకు తగిన జాగరూకతను చేపట్టేుందుకు
వీలుగా గుర్తిుంచిన రిస్క్కు అనుగుణుంగా కుంపెనీ ఖాతాదారులను వర్గీకరిస్తుుంది. ఖాతాదారుడి
ప్రొఫైల్లో ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపు, సామాజిక/ఆర్థిక స్థితి, వ్యాపార కార్యకలాపాల స్వభావుం,
ఖాతాదారుడి క్లయిుంట్ల వ్యాపారుం వారి లొకేషన్కు సుంబుంధిుంచిన సమాచారుం ఉుండాలి. తదుపరి, కుంపెనీ
రుణానికి సుంబుంధిుంచిన మరియు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణుంగా ఉుండే సమాచారాన్ని తన ఖాతాదారుల నుుంచి
కోరాలి. కుంపెనీతో ఖాతాదారుల ప్రొఫైల్స్ గోప్యమైన డాక్యుమెుంట్గా పరిగణిస్తారు, క్రాస్
సెల్లిుంగ్ లేదా ఏదైనా ఇతర ప్రయోజనుం కొరకు సమాచారాన్ని వెల్లడిుంచరాదు.
ప్రొఫైల్కు అనుగుణుంగా MOHFL వ్యక్తిగత ఖాతాదారుల రిస్క్ ప్రొఫైల్ని 3 (మూడు) బేసిక్
కేటగిరీలుగా వర్గీకరిుంచాలి. రిస్క్ కేటగిరీలు దిగువన పేర్కొనబడ్డాయి:
రిస్క్
ఖాతాదారుల కేటగిరీ
కేటగిరీ
తక్కువ రిస్క్ 1. వేతన ఉద్యోగులు
2. స్వయుం ఉపాధి వ్యక్తులు
3. ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెుంట్ మరియు ప్రభుత్వ యాజమాన్యుంలోని కుంపెనీల
ఉద్యోగులు
4. రిస్క్ తక్కువగా ఉుండే వ్యక్తులు ఎవరుంటే (అధిక నికర విలువ కాకుుండా
ఇతరాలు) తెలిసిన ప్రొఫైల్కు పెద్ద మొత్తుంలో అనుగుణుంగా ఉన్న
లావాదేవీలు.
ఒక
మాదిరి 1. NGOలు, విరాళాలను అుందుకునే సుంస్థలు
రిస్క్
2. ట్రస్టు/చారిటీలు/సొసైటీలు (రిజిస్టర్డ్ డీడ్లు)
హై రిస్క్
1. రాజకీయుంగా బహిర్గతుం అయిన వ్యక్తులు (PEP) మరియు విదేశీ
ఆవిర్భావానికి సుంబుంధిుంచిన PEP
2. 50 లక్షల కుంటే ఎక్కువగా వార్షిక ఆదాయుం ఉన్న అధిక నికర విలువ కలిగిన
వ్యక్తులు
3. నాన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ ఖాతాదారులు
4. నాన్ రెసిడెుంట్ ఖాతాదారులు
5. లభ్యమవుతున్న
ప్రజా
సమాచారుం
ఆధారుంగా
మోసపూరితమైన
పేరుప్రఖ్యాతులున్న వ్యక్తులు.
6. ఆదాయమూలుం స్పష్టుంగా లేని వ్యక్తులు.
7. రిజర్వ్ బ్యాుంక్ ఆఫ్ ఇుండియా ద్వారా నెగిటివ్ లిస్ట్ ఇవ్వడుం
అటువుంటి ఖాతాదారుల అక ుంట్లపై కుంపెనీ తీవ్రమైన జాగరూకత ప్రక్రియను చేపడుతుుంది. ఒకవేళ
ప్రస్తుతుం ఉన్న ఖాతాదారులు PEP అయితే, అటువుంటి వ్యక్తితో వ్యాపార సుంబుంధాలను కొనసాగిుంచడుం
కొరకు కుంపెనీ సీనియర్ మేనేజ్మెుంట్ నుుంచి అవసరమైన అప్రూవల్ని పొుందాలి మరియు
ధృవీకరిుంచినట్లయితే, కుంపెనీ రెగ్యులర్గా/నియతవిరామాల్లో మెరుగైన మానిటరిుంగ్ చేపట్టాలి.
ఈ పాలసీ అమలు చాలా నిర్బుంధితుంగా మారకుుండా చూసుకోవడానికి కుంపెనీ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి మరియు
సాధారణ ప్రజానీకుం, ముఖ్యుంగా ఆర్థికుంగా లేదా సామాజికుంగా వెనుకబడిన వారికి కుంపెనీ సేవలను
తిరస్కరిుంచరాదు.
6.

ఖాతాదారుని గుర్తిుంపు ప్రక్రియలు

మనీలాుండరిుంగ్ నిరోధక చట్టుం, 2005 రూల్ 9 (ఇకపై PML నిబుంధనలుగా పేర్కొుంటారు)కిుంద కవర్ చేసిన
మార్గదర్శకాలను కుంపెనీ స్ఫూర్తితో పాటిుంచాలి(లావాదేవీల స్వభావుం మరియు విలువ రికార్డుల
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నిర్వహణ, బ్యాుంకిుంగ్ కుంపెనీలు, ఫైనాన్షియల్ ఇనిస్టిట్యూషన్లు మరియు మధ్యవర్తుల యొక్క
క్లయిుంట్ గుర్తిుంపు సమాచారుం మరియు ధృవీకరణ మరియు రికార్డుల నిర్వహణ కొరకు ప్రక్రియ మరియు
నిర్వహణ మరియు సమయుం).
ఖాతాదారులను గుర్తిుంపు అుంటే ఖాతాదారులను గుర్తిుంచడుం మరియు కుంపెనీ సుంతృప్తిమేరకు నమ్మకమైన
మరియు స్వతుంత్ర డాక్యుమెుంట్లు, డేటా మరియు సమాచారుం ద్వారా అతడి/ఆమె గుర్తిుంపును
ధృవీకరిుంచడుం. ప్రతి కొత్త ఖఆతాదారుడి గుర్తిుంపును, రెగ్యులర్ లేదా అప్పుడప్పుడు మరియు
ఉద్దేశిుంచబడ్డ స్వభావుం కలిగిన సుంబుందుం యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని తన సుంతృప్తి కొరకు అవసరమైన
తగినుంత సమాచారాన్ని MOHFL పొుందుతుుంది.
దిగువ సుందర్భాల్లో గుర్తిుంపు చేపట్టాలి:










ఖాతాదారుడితో అక ుంట్ ఆధారిత సుంబుంధాన్ని ప్రారుంభిుంచడుం.
బ్యాుంక్ ఖాతాదారుడు కాని వ్యక్తి కొరకు ఏవైనా అుంతర్జాతీయ నగడు బదిలీ కార్యకలాపాలను
నిర్వహిుంచడుం.
తాను పొుందిన ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపు డేటా ప్రామాణికత మరియు సుంపూర్ణత గురిుంచి సుందేహుం
ఉన్నప్పుడు.
యాభైవేల రూపాయల కుంటే ఎక్కువగా ఏజెుంట్లుగా తృతీయపక్ష ఉత్పత్తులు విక్రయిుంచడుం, వారి
స్వుంత ఉత్పత్తులు మరియు ఏదైనా ఇతర ఉత్పత్తిని విక్రయిుంచడుం.
నాన్ అక ుంట్ బేస్డ్ ఖాతాదారుడి అుంటే వాక్ ఇన్ ఖాతాదారుడి కొరకు లావాదేవీలు
నిర్వహిుంచడుం, ఇుందులో ఇమిడి ఉన్న మొత్తుం, సిుంగిల్ లావాదేవీ లేదా కనెక్ట్ చేయబడినట్లుగా
కనిపిుంచే అనేక లావాదేవీలకు యాభై వేల రూపాయాలకు సమానుంగా లేదా దానిని మిుంచి ఉుంటుుంది.
ఒక ఖాతాదారుడు (ఖాతా ఆధారిత లేదా వాక్ ఇన్) ఉద్దేశ్యపూర్వకుంగా ఒక లావాదేవీని యాభై
వేల రూపాయల పరిమితికి దిగువన లావాదేవీల శ్రేణిగా రూపొుందిుంచినట్లుగా RE విశ్వసిుంచడానికి
కారణుం ఉన్నప్పుడు.
ఖాతాలు తెరిచేటప్పుడు పరిచయుం చేయమని అడగకుుండా ఉుండేలా MOHFL ధృవీకరిుంచాలి.

ఖాతా ఆధారిత సుంబుంధుం ప్రారుంభమైన సమయుంలో ఖాతాదారుల గుర్తిుంపును ధృవీకరిుంచడానికి, కుంపెనీ వారి
ఆప్షన్ వద్ద, అవుట్సోర్స్ చేయకుుండా అుంతర్గతుంగా చేసిన CDDపై ఆధారపడాలి. అయితే దిగువ
పరిస్థితులకు లోబడి తృతీయపక్షుం ద్వారా ఆప్షన్గా చేయబడే CDDని పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు:
A. తృతీయపక్షాల ద్వారా నిర్వహిుంచే ఖాతాదారుడి అత్యుంత జాగరూకత ప్రక్రియ రికార్డులు
లేదా సమాచారాన్ని తృతీయపక్షుం నుుంచి లేదా సెుంట్రల్ KYC రికార్డుల రిజిస్ట్రీ నుుంచి రెుండు
రోజుల్లోగా పొుందబడుతుుంది.
B. ఖాతాదారుడి అత్యుంత జాగరూకత ఆవశ్యకతలకు సుంబుంధిుంచిన గుర్తిుంపు డేటా మరియు ఇతర సుంబుంధిత
డాక్యుమెుంట్ల కాపీలను తృతీయపక్షుం నుుంచి అభ్యర్ధిుంచినప్పుడు ఎలాుంటి ఆలస్యుం లేకుుండా
అుందుబాటులో ఉుంచేలా కుంపెనీ తన సుంతృప్తిమేరకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి.
C. మనీ లాుండరిుంగ్ నిరోధక చట్టుం కిుంద ఆవశ్యకతలు మరియు బాధ్యతలకు అనుగుణుంగా ఖాతాదారుడి
తగిన జాగరూకత మరియు రికార్డ్ కీపిుంగ్ ఆవశ్యకతలను పాటిుంచడుం కొరకు తృతీయపక్షుం
నియుంత్రిుంచాలి, పర్యవేక్షిుంచాలి లేదా మానిటర్ చేయాలి, మరియు దానికి అనుగుణుంగా చర్చలు
ఉుండాలి.
D. తృతీయపక్షుం అధిక రిస్క్గా మదిుంపు చేసిన దేశుం లేదా న్యాయపరిధిని చెుందినవారై ఉుండరాదు.
E. తృతీయపక్షుం ద్వారా చేసే మరియు వర్తిుంచే విధుంగా మెరుగైన తగిన జాగరూకత చర్యలను
చేపట్టడుంతో సహా CDD అుంతిమ బాధ్యత కుంపెనీపై ఉుంటుుంది.
అతడి నుుంచి వివేచనాత్మక సమ్మతిని పొుందిన తరువాత, వ్యక్తిగత ఖాతాదారుడితో ఖాతా ఆధారిత
సుంబుంధాన్ని ఏర్పరుచుకోవడానికి, MOHFL యొక్క అధికారి ద్వారా లైవ్ V-CIPని MOHFL చేపట్టవచ్చు
మరియు దిగువ నిబుంధనలకు కట్టుబడి ఉుండాలి:
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i. V-CIP చేసే MOHFL యొక్క అధికారి వీడియో రికార్డ్ చేయాలి అదేవిధుంగా గుర్తిుంపు కొరకు ఉన్న
ఖాతాదారుడి ఫోటోగ్రాఫ్ క్యాప్చర్ చేయాలి మరియు ఆధార్ ఆఫ్లైన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా
గుర్తిుంపును పొుందాలి.
ii. ఖాతాదారుడి ద్వారా ఈ-పాన్ అుందిుంచిన సుందర్భాల్లో మినహా, ప్రాసెస్ సమయుంలో ఖాతాదారుడి
ద్వారా డిస్ప్లే చేయాల్సిన పాన్ కార్డు స్పష్టమైన ఇమేజ్ని MOHFL క్యాప్చర్ చేయాలి. పాన్
వివరాలను జారీ చేసే అథారిటీ డేటాబేస్ నుుంచి ధృవీకరిుంచాలి.
iii. ఖాతాదారుడు భ తికుంగా భారతదేశుంలో ఉన్నట్లుగా ధృవీకరిుంచడానికి ఖాతాదారుడి లైవ్ లొకేషన్
(జియో ట్యాగిుంగ్) క్యాప్చర్ చేయాలి
iv. ఆధార్/పాన్ వివరాల్లోని ఖాతాదారుడి ఫోటోగ్రాఫ్, V-CIPని చేపట్టే ఖాతాదారుడితో మ్యాచ్
అయ్యేవిధుంగా మరియు ఆధార్/పాన్లోని గుర్తిుంపు వివరాలు ఖాతాదారుడి ద్వారా అుందిుంచిన వివరాలతో
జత అయ్యేలా MOHFL అధికారి ధృవీకరిుంచాలి.
v. ఇుంటరాక్షన్లు రియల్ టైమ్లో జరిగినట్లుగా మరియు ముుందస్తుగా రికార్డ్ చేయలేదని
ధృవీకరిుంచడానికి, వీడియో ఇుంటరాక్షన్ల సమయుంలో ప్రశ్నల క్రముం మరియు/లేదా ప్రశ్నల రకుంలో
మారేట్లుగా MOHFL అధికారి చూడాలి.
vi. XML ఫైల్ లేదా ఆధార్ సెక్యూర్ QR కోడ్ ఉపయోగిుంచి ఆధార్ ఆఫ్లైన్ ధృవీకరణ అయితే, V-CIP
చేపట్టే తేదీ నుుంచి XML ఫైల్ లేదా QR కోడ్ జనరేషన్ తేదీ 3 రోజుల కుంటే పాతది కాకుుండా ఉుండేలా
చూడాలి.
vii. V-CIP ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ అన్ని అక ుంట్లు కూడా ప్రక్రియ యొక్క సమగ్రతను
ధృవీకరిుంచడానికి ఏకకాలిక ఆడిట్ చేసిన తరువాత మాత్రమే అమల్లోనికి వస్తాయి. ఈ ప్రక్రియ
అుంతరాయుం లేకుుండా, రియల్ టైమ్లో, సురక్షితుంగా, ఖాతాదారులతో ఎుండ్ టూ ఎుండ్ ఎన్క్రిప్ట్
చేయబడిన ఆడియో వీడియో ఇుంటరాక్షన్లా ఉుండేలా Reలు ధృవీకరిుంచాలి మరియు ఖాతాదారుడిని ఎలాుంటి
సుందేహుం లేకుుండా గుర్తిుంచడానిక అనుమతిుంచేుందుకు తగిన కమ్యూనికేషన్ నాణ్యత ఉుండాలి. స్పూఫిుంగ్
మరియు అటువుంటి ఇతర మోసపూరిత చర్యల నుుంచి సుంరక్షిుంచడుం కొరకు RE లైవ్లీనెస్ (సజీవత)ను చెక్
చేయాలి.
viii. భద్రత, దృఢత్వుం మరియు ఎుండ్ టూ ఎుండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ధృవీకరిుంచడానికి, REలు సాఫ్ట్వేర్ మరియు
సెక్యూరిటీ ఆడిట్ మరియు V-CIP అప్లికేషన్ వాలిడేషన్ని రోలిుంగ్ చేయడానికి ముుందు చేపట్టాలి.
ix. ఆడియో విజువల్ ఇుంటరాక్షన్ తృతీయపక్ష సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుుంచి కాకుుండా, RE డొమైన్ నుుంచి
ట్రిగ్గర్ చేయబడుతుుంది. ఈ ప్రయోజనుం కొరకు ప్రత్యేకుంగా శిక్షణ పొుందిన అధికారుల ద్వారా V-CIP
ప్రక్రియ నిర్వహిుంచాలి. V-CIP నిర్వహిుంచే అధికారి క్రెడెన్షియల్స్తోపాటుగా యాక్టివిటీ లాగ్
సుంరక్షిుంచాలి.
x. వీడియో రికార్డిుంగ్ సురక్షితమైన మరియు భద్రమైన రీతిలో భద్రపరిచినట్లుగా మరియు తేదీ
మరియు టైమ్ స్టాుంప్ ఉుండేలా MOHFL ధృవీకరిుంచాలి.
xi. ప్రక్రియ అదేవిధుంగా ఖాతాదారుడి ద్వారా అుందిుంచిన సమాచారుం యొక్క యొక్క సమగ్రతను
ధృవీకరిుంచడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇుంటిలిజెన్స్ (AI) మరియు ముఖ గుర్తిుంపు టెక్నాలజీలతో సహా
లభ్యమవుతున్యన తాజా టెక్నాలజీలో సాయుం తీసుకునేుందుకు MOHFL ప్రోత్సహిుంచబడుతుుంది. అయితే,
ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపుకు సుంబుంధిుంచిన బాధ్యత MOHFLకు దఖలు పడి ఉుంటుుంది.
xii. సెక్షన్ 16 పరుంగా ఆధార్ నెుంబర్ని సవరిుంచడానికి లేదా బ్లాక్అవుట్ చేసేలా MOHFL
ధృవీకరిుంచుకోవాలి.
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7.

ఖాతాదారుడి అత్యుంత జాగరూకత ప్రక్రియ (CDD ప్రక్రియ)
1) ఇప్పటికే ఉన్న ఖాతాదారులు మరియు కుంపెనీలో ఖాతాలను తెరిచే కొత్త సుంభావ్య ఖాతాదారుల
యొక్క నిజమైన గుర్తిుంపు మరియు విశ్వసనీయత మరియు ప్రాథమిక బ్యాక్ గ్ర ుండ్
సమాచారాన్ని పొుందడుం అత్యుంత ముఖ్యమైనది.

ఈ దిగువ వాటిని ధృవీకరిుంచడానికి కుంపెనీ తగినుంత గుర్తిుంపు డేటాను పొుందాలి:




ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపు
అతగడి/ఆమె చిరునామా/లొకేషన్ మరియు
అతడి/ఆమె ఇటీవల ఫోటోగ్రాఫ్.

A. CDDని చేపట్టేటప్పుడు, ఒక వ్యక్తితో ఖాతా ఆధారిత సుంబుంధాన్ని ఏర్పరుచుకునే టప్పుడు
లేదా లాభదాయక యజమాని, అధీకృత సుంతకుందారుడు లేదా ఏదైనా చట్టపరమైన సుంస్థకు సుంబుంధిుంచిన
అటార్నీ హోల్డర్ పవర్తో వ్యవహరిుంచేటప్పుడు MOHFL ఒక వ్యక్తి నుుంచి దిగువ
సమాచారాన్ని పొుందాలి:
(i) ఆధార్ చట్టుంలోని సెక్షన్ 7 కిుంద నోటిఫై చేసిన ఏదైనా స్కీుం కిుంద ఏదైనా బెనిఫిట్ లేదా
సబ్సిడీని పొుందడానికి కొరకు అతడు కోరుకునే ఆధార్ నెుంబరు, లేదా గుర్తిుంపు మరియు చిరునామా
వివరాలను కలిగి ఉన్న పాలసీ ఆపరేటిుంగ్ మాన్యువల్ లో గుర్తిుంపు మరియు చిరునామా కొరకు
డాక్యుమెుంటేషన్ నిబుంధనల్లో పేర్కొన్న విధుంగా OVD లేదా దానికి సమానమైన ఇడాక్యుమెుంట్ సర్టిఫైడ్ కాపీ, మరియు ఇటీవల ఒక ఫోటోగ్రాఫ్; మరియు
(ii) నియతానుసారుంగా సవరిుంచే ఆదాయపన్ను చట్టుం, 1962లో నిర్వచిుంచిన విధుంగా శాశ్వత
అక ుంట్ నెుంబరు (PAN) లేదా ఫారుం నెుంబరు 60.
(iii) వ్యాపార స్వభావుం, ఖాతాదారుడి ఆర్థిక స్థితికి సుంబుంధిుంచిన ఇతర పత్రాలు లేదా RE
ద్వారా అవసరమైన వాటికి సమానమైన ఇ-డాక్యుమెుంట్లు
వివరణ 1: కుంపెనీ ద్వారా సర్టిఫైడ్ కాపీని పొుందడుం అుంటే క్లయిుంట్ జనరేట్ చేసిన పై కాపీని
ఒరిజినల్తో పోల్చడుం మరియు కుంపెనీ అధీకృత ఆఫీసర్ ద్వారా కాపీపై రికార్డ్ చేయడుం.
వివరణ 2: ఖాతాదారుడి ద్వారా ఆధార్ నెుంబరు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు, అటువుంటి ఖాతాదారుడు తగిన
మార్గాల ద్వారా అతడి/ఆమె ఆధార్ నెుంబరును సవరిుంచడుం లేదా బ్లాక్అవుట్ చేసేలా చూడాలి.
వివరణ 3: పైన (i)లో పేర్కొన్న ఏదైనా ఇతర సుందర్భాల్లో KYC డాక్యుమెుంట్ వలే ఒక
వ్యక్తి ద్వారా ఆధార్ సబ్మిట్ చేయాలని పట్టుబట్టలేుం. అయితే, ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి
ద్వారా కోరుకున్నట్లయితే, తన స్వుంత ఉల్లుంఘన ద్వారా దానిని సబ్మిట్ చేయవచ్చు.
ఖాతాదారులు, వారి ఎుంపిక మేరకు, పై వాటిలో ఒకదానిని సబ్మిట్ చేయాలి.
వివరణ 4: ఖాతాదారులు ఆధార్ని సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు, దిగువ పేర్కొన్న విధుంగా
నియతానుసారుంగా భారత విశిష్ట గుర్తిుంపు సుంఖ్య సుంస్థ ద్వారా కుంపెనీకి మార్గదర్శనుం
చేయబడుతుుంది:
ఆధార్ అయితే ఖాతాదారుల గుర్తిుంపు ధృవీకరణ
కుంపెనీ ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపును ఇలా ధృవీకరిుంచాలి;
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a. ఆధార్ (ఫైనాన్షియల్ మరియు ఇతర సబ్సిడీలు, బెనిఫిట్లు మరియు సర్వీస్ల లక్షిత
డెలివరీ) చట్టుం, 2016 (2016 యొక్క 18) కిుంద ఆఫ్ లైన్ వెరిఫికేషన్; లేదా
b. ఏదైనా OVDకి సమానమైన ఇ-డాక్యుమెుంట్ని, సమాచార సాుంకేతిక చట్టుం, 2000 (2000
యొక్క 21) మరియు దాని కిుంద ఏవైనా నియమాల ప్రకారుం RE డిజిటల్ సుంతకాన్ని వెరిఫై
చేయాలి మరియు కిుంద అనుబుంధుం IIలో పేర్కొన్న విధుంగా లైవ్ ఫోటో తీసుకోవాలి.); లేదా
c. ఆఫ్లైన్ వెరిఫికేషన్ చేపట్టలేని క్లాజు (ab) కిుంద ఆధార్ నెుంబరు ఉన్న ఏదైనా OVD
లేదా రుజువు, MOHFL ద్వారా కిుంద అనుబుంధుం IIలో పేర్కొన్న విధుంగా డిజిటల్ KYCని
చేపట్టాలి.
d. దీనికి సుంబుంధిుంచి కేుంద్ర ప్రభుత్వుం ద్వారా నోటిఫై చేయబడే విధుంగా ఏవైనా ఇతర
అధికారికుంగా చెల్లుబాటు అయ్యే డాక్యుమెుంట్ లేదా గుర్తిుంపు విధానాలను
ఉపయోగిుంచడుం.
అయితే, ప్రభుత్వుం నోటిఫై చేసిన తేదీకి మిుంచని వ్యవధిలో, డిజిటల్ KYCని నిర్వహిుంచే బదులు,
MOHFL ఆధార్ నుంబర్ లేదా OVD స్వాధీనుం రుజువు యొక్క ధృవీకృత కాపీని మరియు సబ్మిట్ చేయని
ఇ-డాక్యుమెుంట్ సమానమై ఇటీవలి ఫోటోగ్రాఫ్ ని పొుందవచ్చు.
సుంబుంధిత ఖాతాకు ఇప్పటికే పూర్తి KYC ధృవీకరణ చేసినట్లయితే, అదే RE యొక్క ఏదైనా ఇతర
బ్రాుంచీ/ఆఫీసుకు ఖాతాని బదిలీ చేయడానికి MOHFL యొక్క ఏదైనా బ్రాుంచీ/ఆఫీసు ద్వారా
ఒక్కసారి చేసిన KYC ధృవీకరణ చెల్లుబాటు అవుతుుంది, నియతానుసారుంగా అప్డేషన్ కొరకు ఇది గడువు
కాదు.
ధృవీకరణకు ముుందు కుంపెనీ విధిగా;
a.
b.

c.

వ్యక్తి నుుంచి సమ్మతిని పొుందాలి,
ఆఫ్లైన్ ధృవీకరణ కొరకు ఒక వ్యక్తి నుుంచి సేకరిుంచిన డెమోగ్రాఫిక్ సమాచారుం లేదా
ఏదైనా ఇతర సమాచారుం అటువుంటి ధృవీకరణ కొరకు మాత్రమే ఉపయోగిుంచాలా ధృవీకరిుంచాలి,
మరియు
ఏదైనా ప్రయోజనుం కొరకు ఆధార్ నెుంబరు లేదా బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని
సేకరిుంచడుం, ఉపయోగిుంచడుం లేదా నిల్వ చేయకపోవడుం,

ఆఫ్లైన్ ధృవీకరణకు సుంబుంధిుంచి, ముఖ్యుంగా దిగువ వివరాలను కుంపెనీ ఆ వ్యక్తికి తెలియజేయాలి:
a. ఆఫ్లైన్ ధృవీకరణపై పుంచుకునే సమాచార స్వభావుం;
ఆఫ్లైన్ ధృవీకరణ సమయుంలో అుందుకున్న సమాచారుం ఉపయోగాలు; మరియు
b. అభ్యర్ధిుంచబడ్డ సమాచారాన్ని సబ్మిట్ చేయడానికి ప్రత్యామ్నాయాలు,
ఒకవేళ ఏవైనా ఉుంటే.
B. ఒకవేళ ఖాతాదారుడి ద్వారా అుందిుంచిన OVDలో అప్డేట్ చేయబడ్డ చిరునామా లేనట్లయితే,
చిరునామా రుజువు యొక్క ది పరిమిత ఉద్దేశ్యుం కొరకు దిగువ పేర్కొన్న డాక్యుమెుంట్లను
OVDగా పరిగణిుంచబడతాయి:— 1.

2.
3.

4.

26 | పేజీ

యుటిలిటీ బిల్లు (ఏవరైనా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యొక్క రెుండు నెలలు మిుంచని విద్యుత్
బిల్లు,టెలిఫోన్ బిల్లు, పోస్ట్ పెయిడ్ మొబైల్ ఫోన్ బిల్లు, పైప్డ్ గ్యాస్
బిల్లు, నీటి బిల్లు);
ఆస్థి లేదా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ రసీదు;
ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెుంట్లు లేదా పబ్లిక్ సెక్టార్ అుండర్టేకిుంగ్ల ద్వారా రిటైర్
అయిన ఉద్యోగులకు జారీ చేసే పెన్షన్ లేదా ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పేమెుంట్ ఆర్డర్లు
(PPO)ల్లో చిరునామా ఉన్నట్లయితే;
రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం లేదా కేుంద్ర ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెుంట్లు, స్టాట్యూటరీ/
రెగ్యులేటరీ సుంస్థలు పబ్లిక్ సెక్టార్ అుండర్టేకిుంగ్లు, షెడ్యూల్ కమర్షియల్
బ్యాుంక్లు, ఫైనాన్షియల్ ఇనిస్టిట్యూషన్లు మరియు జాబితా కుంపెనీలు మరియు అధికారిక

5.

నివాసుం కేటాయిుంపు లేఖ మరియు అధికారిక నివాస కేటాయిుంపుకు అటువుంటి యజమానులతో లీవు
మరియు లైసెన్స్ అగ్రిమెుంట్.
విదేశీయుల విషయుంలో, విదేశీ న్యాయపరిధుల ప్రభుత్వ విభాగాలు జారీ చేసిన
డాక్యుమెుంట్లు మరియు భారతదేశుంలోని విదేశీ రాయబార కార్యాలయుం లేదా మిషన్ జారీ
చేసిన లేఖ చిరునామా రుజువుగా ఆమోదిుంచబడతాయి
పైన పేర్కొన్న నిర్ధిష్ట డాక్యుమెుంట్ని సబ్మిట్ చేసిన మూడు నెలల (03) వ్యవధిలో
ఖాతాదారుడు ప్రస్తుత చిరునామాతో OVDని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉుంటుుంది.

C. కుంపెనీతో ఇప్పటికే ఖాతా ఆధారిత సుంబుంధుం ఉన్న ఖాతాదారుడు కేుంద్ర ప్రభుత్వుం ద్వారా
నోటిఫై చేసిన తేదీనాడు తన పర్మినెుంట్ అక ుంట్ నెుంబరు (PAN) లేదా ఫారుం నెుంబరు 60ని
సబ్మిట్ చేయాలి, దీనిలో విఫలమైనట్లయితే, ఖాతాదారుడిని చైతన్యవుంతుం చేయడానికి
మరియు పాన్ నెుంబర్ లేదా ఫారుం 60 అుందిుంచడానికి,పర్మినెుంట్ అక ుంట్ నెుంబర్ లేదా ఫారుం 60
సబ్మిట్ చేయడానికి MOHFLచర్యలు తీసుకోవచ్చు. అటువుంటి చర్యలు వడ్డీ రేటు పెరగడుం
మరియు/లేదా బ్యాలెన్స్ రుణ మొత్తుం విడుదల చేయకుుండా నిలిపివేయడానికి మాత్రమే
పరిమితుం కావు.
అటువుంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి ముుందు, కుంపెనీ ఖాతాదారుడు యాక్సెస్ చేసుకోగల నోటీస్ని
మరియు వారు చెప్పేది వినడానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుుంది. అటువుంటి రుణ ఖాతాల కొరకు, ఖాతాలో
కార్యకలాపాలను నిలిపివేయడానికి, కేవలుం క్రెడిట్లు మాత్రమే అనుమతిుంచబడతాయి. అయితే
గాయుం, అస్వస్థత లేదా వృద్ధాప్యుం కారణుంగా అశక్తి లేదా మరోవిధుంగా, మరియు అటువుంటి
కారణాల కొరకు పర్మినెుంట్ అక ుంట్ నెుంబరు లేదా ఫారుం నెుంబరు 60 ఇవ్వలేకపోయిన ఖాతాదారుల
అక ుంట్ కార్యకలాపాలు కొనసాగిుంచేుందుకు కుంపెనీ సడలిుంపు ఇవ్వాలని పరిగణిుంచవచ్చు.
D. ఒకవేళ ఒక ఖాతాదారుడితో ఇప్పటికే ఖాతా ఆధారిత సుంబుంధుం ఉుండి, అతడు/ఆమె అతడి/ఆమె
పర్మినెుంట్ అక ుంట్ నెుంబరు లేదా ఫారుం నెుంబరు 60ని సబ్మిట్ చేయాలని కోరుకోవడుం లేదని
రాతపూర్వకుంగా పేర్కొన్నట్లయితే, కుంపెనీతో అటువుంటి ఖాతాదారుడి అక ుంట్ క్లోజ్
చేయబడుతుుంది మరియు ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపు నిరూపిుంచుకున్న తరువాత ఖాతాకు సుంబుంధిుంచిన అన్ని
బాధ్యతలు కూడా సముచితుంగా సెటిల్ చేయబడతాయి.
ఖాతా తెరిచేటప్పుడు ఈ నిబుంధనల గురిుంచి MOHFL ఖాతాదారుడికి తెలియజేయాలి.
(ii) పైన పేర్కొన్నవాటికి అదనుంగా, కుంపెనీ అదనపు డాక్యుమెుంట్ని ఇవ్వాలని కూడా దరఖాస్తుదారులను
విధిగా కోరాలి. అుంటే సరైన చిరునామా, బ్యాుంక్ స్టేట్మెుంట్, క్రెడిట్ కార్డు స్టేట్మెుంట్
మొదలైనవాటిని ఇచ్చే యజమాని నుుంచి ఒక లేఖ ఇవ్వాలి.
(iii)
NRI
ఖాతాలకు
సుంబుంధిుంచి,
బ్యాుంకు/భారతీయ
రాయబార
కార్యాలయుం/హై
కమిషనర్/కాన్సులేట్/పబ్లిక్ నోటరీ/కుంపెనీకి తెలిసిన వ్యక్తుల ద్వారా పరిచయుం మరియు
ప్రమాణీకరణ/సుంతకాల వెరిఫికేషన్ చేయాలి.
నాన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ విధానుంలో OTP ఆధారిత e-KYC ఉపయోగిుంచి తెరిచిన ఖాతాలు దిగువ నిబుంధనలకు లోబడి
ఉుంటాయి:
1) వ్యక్తులు
i. OTP ద్వారా ప్రమాణీకరణ కొరకు ఖాతాదారుడి నుుంచి నిర్ధిష్ట సమ్మతి ఉుండాలి.
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ii. ఖాతాదారుడి అన్ని డిపాజిట్ అక ుంట్ల మొత్తుం బ్యాలెన్స్ లక్ష రూపాయలు మిుంచరాదు. ఒకవేళ
బ్యాలెన్స్ పరిమితిని అధిగమిస్తే, దిగువ (v) వద్ద పేర్కొన్న విధుంగా CDD పూర్తయ్యేుంత వరకు
అక ుంట్ పనిచేయడుం ఆగిపోతుుంది.
iii. ఒక ఆర్థిక సుంవత్సరుంలో అన్ని డిపాజిట్ ఖాతాల్లో కలిపి తీసుకున్న క్రెడిట్ మొత్తుం, రెుండు
లక్షల రూపాయలకు మిుంచరాదు.
iv. అప్పు తీసుకున్న ఖాతాలకు సుంబుంధిుంచి, కేవలుం టర్మ్ రుణాలు మాత్రమే ముంజూరు చేయబడతాయి.
టర్మ్ రుణాల కిుంద ముంజూరు చేయబడే మొత్తుం ఒక సుంవత్సరుంలో అరవై వేలు మిుంచరాదు.
OTP ఆధారిత e-KYC ఉపయోగిుంచి తెరిచిన డిపాజిట్ మరియు రుణ ఖాతాలు ఒక సుంవత్సరుం మిుంచి
ఆమోదిుంచబడవు, వీటిని సెక్షన్ 16 ప్రకారుం విధుంగా గుర్తిుంపు చేపట్టాలి.
V.

vi. డిపాజిట్ అక ుంట్లకు సుంబుంధిుంచి, ఒకవేళ పైన పేర్కొన్న విధుంగా ఏడాదిలోపు CDD ప్రక్రియ పూర్తి
చేయనట్లయితే, దానిని వెుంటనే క్లోజ్ చేయాలి. రుణ ఖాతాలకు సుంబుంధిుంచి తదుపరి డెబిట్లు
అనుమతిుంచబడవు.
vii. ఏదైనా ఇతర కుంపెనీల్లో నాన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ విధానుంలో OTP ఆధారిత e-KYC ఉపయోగిుంచి మరే ఇతర
ఖాతా తెరవలేదు లేదా తెరవబడదు అని ఖాతాదారుడి నుుంచి 21A డిక్లరేషన్ పొుందబడుతుుంది. తదుపరి, CKYCRకు
KYC సమాచారాన్ని అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు, అటువుంటి అక ుంట్లు OTP ఆధారిత e-KYC ఉపయోగిుంచి
అటువుంటి ఖాతాదారులు తెరిచినట్లుగా మరియు నాన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ విధానుంలో e-KYC ప్రక్రియ ఆధారుంగా
OTPతో తెరవబడ్డ అక ుంట్ల KYC సమాచారుం ఆధారుంగా ఇతర Reలు ఖాతాదారులు తెరవరాదని Reలు
స్పష్టుంగా పేర్కొనాలి.
viii.
పైన
పేర్కొన్న
షరతులకు
అనుగుణుంగా
ఉుండేలా
ధృవీకరిుంచడానికి,
ఏదైనా
నాన్
కాుంప్లయన్స్/ఉల్లుంఘన జరిగితే అలర్ట్లను జనరేట్ చేయడానికి సిస్టమ్లతో సహా REలకు కఠినమైన
మానిటరిుంగ్ ప్రక్రియలు ఉుంటాయి.
2) చట్టపరమైన వ్యక్తులు లేదా సుంస్థ అక ుంట్లు
(i) కుంపెనీ అనుబుంధుం Iలో పేర్కొన్న విధుంగా సరైన మరియు సుంబుంధిత డాక్యుమెుంట్ల ద్వారా
చట్టపరమైన వ్యక్తి/సుంస్థ యొక్క చట్టపరమైన స్థితిని విధిగా ధృవీకరిుంచాలి.
(ii) చట్టబద్ధమైన వ్యక్తి/సుంస్థ తరఫున చర్య తీసుకోవడానికి ఉద్దేశిుంచిన ఎవరైనా వ్యక్తి
గుర్తిుంపును కుంపెనీ ధృవీకరిుంచాలి మరియు అతడు/ఆమె అుంత అధీకృతుం చేయబడ్డారా మరియు ఖాతాదారుడి
యాజమాన్యత మరియు నియుంత్రణ నిర్మాణాన్ని అర్థుం చేసుకోవాలి మరియు అుంతిముంగా చట్టపరమైన
వ్యక్తిని నియుంత్రిుంచే సహజ వ్యక్తులు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి.
(iii) ప్రొఫెషనల్ మధ్యవర్తి ద్వారా తెరిచిన క్లయిుంట్ ఖాతాల విషయుంలో కుంపెనీ
క్లయిుంట్/లబ్ధిదారుడైన యజమానిని గుర్తిుంచడమే కాకుుండా, మధ్యవర్తి
నియుంత్రిుంచి,
పర్యవేక్షిుంచడుం మరియు KYC నిబుంధనలను పాటిుంచడానికి తగిన సిస్టమ్ ఉుందని కూడా సుంతృప్తి చెుందాలి.
(v) నాన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ ఖాతాదారుల విషయుంలో, సాధారణ గుర్తిుంపు ప్రక్రియలకు అప్లై
చేయడుంతోపాటుగా, దానిలో ఇమిడి ఉుండే గరిష్ట రిస్క్ని నివృత్తి చేయడానికి విధిగా తగిన చర్యలు
తీసుకోవాలి. అుందిుంచిన అన్ని డాక్యుమెుంట్ల సర్టిఫికేషన్ కొరకు విధుంగా బలవుంతుం చేయాలి, ఒకవేళ
అవసరుం అయితే, అదనపు డాక్యుమెుంట్లను కూడా కోరవచ్చు.
అటువుంటి అన్ని సుందర్భాల్లో, మొదటి పేమెుంట్ ఖాతాదారుడి KYC-అనుగుణమైన ఖాతా ద్వారా
చెల్లిుంపు జరిగేలా కుంపెనీ ధృవీకరిుంచాలి.
(Vi) వివిధ రకాలైన నాన్ ఇుండిడ్యూవల్స్ కొరకు KYC చెక్లిస్ట్/KYC కొరకు పాలసీలో వారి పేర్లకు
విరుద్ధుంగా పేర్కొనబడ్డ డాక్యుమెుంట్లు మరియు KYC మార్గదర్శకాలను పాటిుంచాల్సిన అవసరుం
ఉుందని కుంపెనీ భావిుంచే ఏదైనా ఇతర డాక్యుమెుంట్లు/పరిచయుం గుర్తిుంపు కొరకు పొుందుతారు.
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8.

లావాదేవీలను పర్యవేక్షిుంచడుం:

కుంపెనీ అన్ని సుంక్లిష్టమైన, అసాధారణుంగా పెద్ద లావాదేవీలు, స్పష్టమైన ఆర్థిక లేదా
చట్టబద్ధమైన ప్రయోజనుం లేని అన్ని అసాధారణ ప్యాట్రన్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిుంచాలి.
ఖాతాదారుడి సాధారణ మరియు సహేతుకమైన కార్యకలాపుం గురిుంచి కూడా కుంపెనీకి అవగాహన ఉుండాలి,
తద్వారా రిస్క్ని సమర్థవుంతుంగా నియుంత్రిుంచడుం మరియు తగ్గిుంచడానికి రెగ్యులర్ ప్యాట్రన్
యాక్టివిటీకి వెలుపల ఉుండే లావాదేవీలను గుర్తిుంచే మార్గాలు వారికి ఉుండాలి. ఖాతాదారుడి సాధారణ
మరియు ఆశిుంచిన కార్యకలాపానికి విరుద్ధుంగా జరిగే పెద్ద మొత్తుంలో నగదు లావాదేవీలను గమనిుంచాలి
మరియు కార్పొరేట్ ఆఫీసుకు నివేదిుంచాలి.
అధిక - రిస్క్ ఖాతాలు తీవ్రపర్యవేక్షణకు లోబడి ఉుంటాయి. ఖాతాల రిస్క్ వర్గీకరణ, మెరుగైన తగిన
జాగరూకత చర్యలను వర్తిుంపజేయాల్సిన అవసరాన్ని నియతానుసారుంగా సమీక్షిుంచే వ్యవస్థను కుంపెనీ
అమలు చేస్తుుంది. మనీలాుండరిుంగ్ నిరోధక చట్టుం (PML) చట్టుం, 2002లోని సెక్షన్ 12లోని నిబుంధనల
ప్రకారుం అవసరమైన విధుంగా ఖాతాల్లోని లావాదేవీల రికార్డును సుంరక్షిుంచి, నిర్వహిుంచేలా కుంపెనీ
చూస్తుుంది. అనుమానాస్పద స్వభావుం కలిగిన లావాదేవీలు మరియు/లేదా PML చట్టుం, 2002 సెక్షన్ 12 కిుంద
నోటిఫై చేసిన ఏదైనా ఇతర రకుం లావాదేవీలు నిర్ధిష్ట కాలవ్యవధిలోతగిన చట్ట అమలు అథారిటీకి
నివేదిుంచబడ్డాయని కూడా ధృవీకరిుంచవచ్చు.
కుంపెనీ 10 లక్షలు (పది లక్షలు రూపాయలు) మరియు అుంతకుంటే ఎక్కువ మిుంచిన అన్ని నగదు లావాదేవీలకు సరైన
రికార్డులు ఉుండేలా ధృవీకరిుంచాలి. బ్రాుంచీలు అటువుంటి లావాదేవీలు మరియు అనుమానాస్పద స్వభావుం
కలిగిన ఇతర లావాదేవీలను ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒక్కసారి కుంపెనీ కార్పొరేట్ ఆఫీసుకు నివేదిుంచాలి.
నగదు లావాదేవీలను దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా మానిటర్ చేయాలి:
నగదు విత్డ్రాయల్స్ మరియు/లేదా రూ. 10 లక్షలు మరియు అుంతకుంటే ఎక్కువ నగదు డిపాజిట్లు లేదా
డిజిట్ లేదా రుణ ఖాతాల్లో విదేశీ కరెన్సీకి సమానమైన రూపాయలు అదేవిధుంగా పదిలక్షల రూపాయల
కుంటే తక్కువ విలువ కలిగిన ఒకదానితో మరొకటి అనుసుంధానిుంచిన నగదు లావాదేవీల యొక్క అన్ని సీరిస్లు
అదేవిధుంగా లావాదేవీల శ్రేణి ఒక నెలలోపు జరిగిన విదేశీ కరెన్సీలో పది లక్షల రూపాయల కుంటే తక్కువ
లేదా దానికి సమానమైన విలువ కలిగిన అన్ని వరుస నగదు లావాదేవీలు మరియు అటువుంటి లావాదేవీల మొత్తుం
విలువ పది లక్షల రూపాయలకు మిుంచి ఉుంటే; బ్రాుంచీలు మరియు అటువుంటి లావాదేవీల వివరాలను ప్రత్యేక
రిజిస్టర్లో ఉుంచాల్సిన వివరాలను నిశితుంగా మానిటర్ చేయాలి మరియు దీనిని ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్కు
నివేదిుంచాలి.
అనుమానాస్పద లావాదేవీలు అుంటే ఒక వ్యక్తి ముంచి విశ్వాసుంతో వ్యవహరిస్తున్నాడా లేదా అని
తెలుసుకోకుుండా చేసే నగదు లావాదేవీ
 ఉగ్రవాద సుంబుంధిత కార్యకలాపాలను నిధులను అుందిస్తున్నట్లుగా ఊహిుంచేుందుకు ఆస్కారుం
కలిగినది
 అసాధారణమైన లేదా సహేతుకుంకాని సుంక్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో చేయబడినట్లుగా
కనిపిుంచేది; లేదా
 ఎలాుంటి ఆర్ధిక హేతుబద్ధత లేదా చట్టబద్ధమైన ఉద్దేశ్యాలు లేనట్లుగా కనిపిుంచేది;
లేదా
8A. మనీ లాుండరిుంగ్ మరియు తీవ్రవాదులకు ఆర్ధిక సాయుం చేసే ప్రమాదాన్ని మదిుంపు చేయడుం
(A) క్లయిుంట్లు, దేశాలు లేదా భ గోళిక ప్రాుంతాలు, ఉత్పత్తులు, సేవలు, లావాదేవీలు లేదా డెలివరీ
ఛానల్స్ మొదలైన వాటికి మనీలాుండరిుంగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఆర్ధిక సాయుం ప్రమాదాన్ని గుర్తిుంచడుం,
మదిుంపు చేయడుం మరియు వాటిని నివారిుంచేుందుకు సమర్థవుంతమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి MOHFL
నియతానుసారుంగా 'మనీ లాుండరిుంగ్ (ML) మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సిుంగ్ (TF) రిస్క్ మదిుంపు’ని
చేపట్టాలి.
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మొత్తుం రిస్క్ స్థాయిని, వర్తిుంచాల్సిన తగిన స్థాయి మరియు నివృత్తి రకాన్ని నిర్ణయిుంచడానికి
ముుందు అన్ని సుంబుంధిత రిస్క్ కారకాలను మదిుంపు ప్రక్రియలో పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అుంతర్గత రిస్క్
మదిుంపును సిద్ధుం చేసేటప్పుడు, రెగ్యులేటర్/సూపర్వైజర్లు నియతానునుసారుంగా REలతో పుంచుకునే
మొత్తుం సెక్టార్-నిర్ధిష్ట బలహీనతలను REలు గ్రహిుంచాలి.
(B) RE ద్వారా రిస్క్ మదిుంపు సరిగ్గా డాక్యుమెుంట్ చేయాలి మరియు RE స్వభావుం, పరిమాణుం, భ గోళిక
ఉనికి, కార్యకలాపాలు/నిర్మాణ సుంక్లిష్టత మొదలైనవాటికి అనుపాతుంగా ఉుండాలి. తదుపరి, రిస్క్
మదిుంపు కార్యక్రమ ఫలితాలకు అనుగుణుంగా, రిస్క్ మదిుంపు కార్యక్రమ కాలవ్యవధిని RE బోర్డు
నిర్ధారిుంచాలి. అయితే, దీనిని వార్షికుంగా ఒక్కసారి సమీక్షిుంచాలి. (c) ఈ కార్యక్రముం ఫలితాలను
బోర్డు లేదా దీనికి సుంబుంధిుంచి అధికారుం ఇవ్వబడ్డ ఏదైనా బోర్డు కమిటీ ముుందు ఉుంచాలి మరియు సమర్థ
అధికారులు మరియు స్వీయ నియుంత్రణ సుంస్థలకు అుందుబాటులో ఉుంచాలి.
గుర్తిుంచి రిస్క్ నివృత్తి మరియు నిర్వహణ కొరకు Reలు రిస్క్ ఆధారిత వైఖరి (RBA)లను అప్లై చేయాలి,
దీనికి సుంబుంధిుంచి బోర్డు ఆమోదిత పాలసీలు, నియుంత్రణలు మరియు ప్రక్రియలు ఉుండాలి. తదుపరి, REలు
నియుంత్రణలు అమలును మానిటర్ చేయాలి, అవసరమైతే వాటిని మెరుగుపరచాలి.
9.

రిస్క్ మేనేజ్ మెుంట్ మరియు తగిన జాగరూకతతో ముుందుకు సాగడుం

ఖాతాదారుల లావాదేవీలు ఖాతాదారులు, ఖాతాదారుల వ్యాపారుం మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్ మరియు నిధుల
మూలాల గురిుంచి వారికి తెలిసిన పరిజ్ఞానానికి అనుగుణుంగా ఉన్నట్లుగా ధృవీకరిుంచుకోవడానికి MOHFL
ఖాతాదారుల కొరకు నిరుంతర జాగరూకత ప్రక్రియను నిర్వహిుంచాలి.
దిగువ పేర్కొన్న లావాదేవీలను నిశితుంగా పర్యవేక్షిుంచాలని పిలుపుని ఇచ్చే కారకాల సాధారణతకు
పక్షపాతుం లేకుుండా తప్పనిసరిగా మానిటర్ చేయాలి:
(A) RTGS లావాదేవీలు, అసాధారణ సరళలో ఉన్న, స్పష్టమైన ఆర్థిక హేతుబద్ధత లేదా చట్టబద్ధమైన
ప్రయోజనుం లేని ఖాతాదారుడి సాధారణ మరియు ఆశిుంచిన కార్యకలాపానికి విరుద్ధుంగా ఉుండే
లావాదేవీలతో సహా పెద్ద మరియు సుంక్లిష్ట లావాదేవీలు.
(B)ఖాతాల నిర్ధిష్ట కేటగిరీల కొరకు పేర్కొనబడ్డ పరిమితిని మిుంచి లావాదేవీలు.
(C) అధిక అక ుంట్ టర్నోవర్ మెయిుంటైన్ చేసే బ్యాలెన్స్ పరిమాణానికి స్థిరుంగా లేకపోవడుం.
(D) పాత మరియు కొత్తగా తెరిచిన అక ుంట్ల్లో తృతీయపక్ష చెక్కులు, డ్రాఫ్ట్లు మొదలైనవి
డిపాజిట్ చేయడుం, తరువాత పెద్దమొత్తాల్లో నగదు విత్డ్రా చేయడుం.
పర్యవేక్షిుంచే స్థాయి ఖాతాదారుడి రిస్క్ కేటగిరీకి అనుగుణుంగా ఉ:డాలి.
వివరణ: అధిక రిస్క్ ఖాతాలను మరిుంత తీవ్రపర్యవేక్షణకు లోబడి ఉుంటాయి.
(a) ఖాతాల రిస్క్ వర్గీకరణను నియతానుసారుం సమీక్షిుంచే ఒక వ్యవస్థ, అటువుంటి కాలపరిమితి అనేది
కనీసుం ఆరునెలలకు ఒక్కసారి ఉ:డాలి, మరియు మరియు మెరుగుపరిచిన జాగరూకత చర్యలను వర్తిుంపజేయాల్సిన
అవసరుం ఉుంటుుంది. (b) మార్కెటిుంగ్ సుంస్థల ఖాతాల్లో లావాదేవీలు, మరిముఖ్యుంగా మల్టీ లెవల్
మార్కెటిుంగ్ (MLM) కుంపెనీల ఖాతాలను నిశితుంగా పర్యవేక్షిుంచాలి.
వివరణ: కుంపెనీ ద్వారా పెద్ద సుంఖ్యలో చెక్కు పుస్తకాలు అభ్యర్ధిుంచినప్పుడు మరియు/లేదా
దేశవ్యాప్తుంగా ఒకే బ్యాుంకు ఖాతాలో అనేక చిన్న డిపాజిట్లు (సాధారణుంగా నగదు రూపుంలో) చేయడుం
మరియు/లేదా ఒకే మొత్తాలు/తేదీలను కలిగి పెద్ద సుంఖ్యలో చెక్కులు జారీ చేసినప్పుడు, వెుంటనే
రిజర్వ్ బ్యాుంక్ ఆఫ్ ఇుండియా మరియు FIU-IND వుంటి ఇతర సముచిత అధికారులకు నివేదిుంచాలి.
KYC విధానాలలో సిబ్బుందికి తగిన శిక్షణనిచ్చేలా కుంపెనీ నిరుంతర ఉద్యోగి శిక్షణా కార్యక్రమాలను
ఏర్పాటు చేయడానికి కుంపెనీ ఆలోచిుంచాలి. కొత్త ఖాతాదారులతో వ్యవహరిుంచే ఫ్రుంట్ లైన్
సిబ్బుంది, కాుంప్లయన్స్ సిబ్బుంది మరియు స్టాఫ్ యొక్క శిక్షణా ఆవశ్యకతలు విభిన్నుంగా ఉుండాలి.
KYC పాలసీల వెనుక ఉన్న హేతుబద్ధతను సుంబుంధిత వ్యక్తులు అుందరూ కూడా పూర్తిగా అర్థుం చేసుకొని,
దానిని స్థిరుంగా మరియు సమర్థవుంతుంగా అమలు చేయడుం అనేది ఎుంతో కీలకమైనది.
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ఖాతాదారుల లావాదేవీలు ఖాతాదారులు, ఖాతాదారుల వ్యాపారుం మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్ మరియు నిధుల
మూలాల గురిుంచి వారికి తెలిసిన పరిజ్ఞానానికి అనుగుణుంగా ఉన్నట్లుగా ధృవీకరిుంచుకోవడానికి MOHFL
ఖాతాదారుల కొరకు నిరుంతర జాగరూకత ప్రక్రియను నిర్వహిుంచాలి.
10. నియతానుసారుంగా అప్డేట్ చేయడుం
అధిక రిస్క్ ఖాతాదారుల కొరకు ప్రతి రెుండుసుంవత్సరాలకు ఒక్కసారి, ఒక మాదిరి రిస్క్ ఉుండే
ఖాతాదారులకు ప్రతి ఎనిమిది సుంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మరియు తక్కువ రిస్క్ ఉుండే ఖాతాదారులకు పది
సుంవత్సరాలకు ఒక్కసారి దిగువ ప్రక్రియ ప్రకారుంగా నియతానుసారుంగా KYC అప్డేట్ చేపట్టాలి:
1. MOHFL వర్తిుంచే విధుంగా ఖాతాదారుల నుుంచి PANని పొుందాలి.
2. MOHFL ఖాతాదారుడి నుుంచి వర్తిుంచే చిరునామా రుజువును పొుందాలి.
3. ఆధార్తో లభ్యుం అయ్యే గుర్తిుంపు సమాచారుం ప్రస్తుత చిరునామాలో లేనట్లయితే, ప్రస్తుత
చిరునామా ఉన్న OVDని పొుందవచ్చు
4. ‘తక్కువ రిస్క్’గా వర్గీకరిుంచిన వ్యక్తులు మినహా మిగిలిన వ్యక్తుల నుుంచి నియతానుసార అప్డేషన్
సమయుంలో గుర్తిుంపు మరియు చిరునామా ఉన్న సర్టిఫైడ్ కాపీ/డిజిటల్గా వెరిఫై చేసిన OVDని
పొుందాలి.
5. వ్యక్తిగత ఖాతాదారుడు అయితే:
i. KYC సమాచారుంలో ఎలాుంటి మార్పు లేకపోవడుం: KYC సమాచారుంలో ఎలాుంటి మార్పు లేనట్లయితే,
MOHFL ఖాతాదారుడి రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ ఐడి, ఖాతాదారుడి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెుంబరు,
డిజిటల్ ఛానల్స్ (మొబైల్ అప్లికేషన్ లేదా డిజిటల్ మోడ్ వుంటివి) మరియు లెటర్ మొదలైన
వాటి ద్వారా దీనికి సుంబుంధిుంచి ఖాతాదారుడి నుుంచి స్వీయ డిక్లరేషన్ పొుందాలి.
ii. చిరునామాలో మార్పు: ఖాతాదారుడి యొక్క చిరునామా వివరాల్లో మాత్రమే మార్పు
ఉన్నట్లయితే, ఖాతాదారుడి రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ ఐడి, ఖాతాదారుడి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్
నెుంబరు, డిజిటల్ ఛానల్స్ (మొబైల్ అప్లికేషన్ లేదా డిజిటల్ విధానుం వుంటివి) మరియు లెటర్
మొదలైన వాటి ద్వారా కొత్త చిరునామా కొరకు ఖాతాదారుడి నుుంచి స్వీయ డిక్లరేషన్ని పొుందాలి,
మరియు ప్రకటిుంచిన చిరునామా కొరకు MOHFL ఖాతాదారుడి ద్వారా ప్రకటిుంచిన చిరునామా రుజువు
ఉద్దేశ్యుం కొరకు OVD లేదా OVD గా పరిగణిుంచే వాటి కాపీని పొుందాలి లేదా చిరునామా ధృవీకరణ లేఖ,
కాుంటాక్ట్ పాయిుంట్ ధృవీకరణ, డెలివరీ చేయడుం మొదలైన వాటి ద్వారా రెుండు నెలల్లో సానుకూల
ధృవీకరణ ద్వారా వెరిఫై చేయాలి.
6. తదుపరి, నియతానుసారుంగా అప్డేట్ చేసే సమయుంలో ఖాతాదారుడి ద్వారా ప్రకటిుంచిన చిరునామా
రుజువు ఉద్దేశ్యుం కొరకు OVD లేదా OVDగా పరిగణిుంచేవాటి కాపీని MOHFL పొుందవచ్చు.
7. చట్టపరమైన సుంస్థలు (LE) అయితే:
i. KYC సమాచారుంలో ఎలాుంటి మార్పు లేకపోవడుం: KYC సమాచారుంలో ఎలాుంటి మార్పు లేనట్లయితే, MOHFL
ఖాతాదారుడి రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ ఐడి, ఖాతాదారుడి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెుంబరు, డిజిటల్
ఛానల్స్ (మొబైల్ అప్లికేషన్ లేదా డిజిటల్ మోడ్ వుంటివి) నుుంచి దీనికి సుంబుంధిుంచి స్వీయ
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డిక్లరేషన్ని మరియు బోర్డు తీర్మానుం ద్వారా దీనికి సుంబుంధిుంచి LE ద్వారా అధికారుం ఇవ్వబడ్డ
అధికారి నుుంచి లేఖను పొుందాలి. తదుపరి, ఈ ప్రక్రియ సమయుంలో, తమ వద్ద లభ్యుం అవుతున్న
లబ్ధిదారు యాజమాన్యత (BO) సమాచారుం కచ్చితమైనదని, ఒకవేళ అవసరుం అయితే, సాధ్యమైనుంత వరకు
తాజాగా ఉుంచడానికి దానిని అప్డేట్ చేసేలా MOHFL చూడాలి.
ii. KYC సమాచారుంలో మార్పు:on: KYC సమాచారుంలో మార్పు ఉన్నట్లయితే, కొత్త LE కస్టమర్
ఆన్బోర్డిుంగ్కు వర్తిుంచే KYC ప్రక్రియను MOHFL చేపట్టాలి.
8.

ఖాతాదారుడు/లు తమ విశ్వసనీయతను స్థాపిుంచడానికి తగిన కారణాలు ఉన్నట్లయితే తప్ప, OVDని
అుందిుంచడుం లేదా ఆధార్ ప్రమాణీకరణకు సమ్మతి అుందిుంచడానికి ఖాతాదారుడు భ తికుంగా ఉుండాలని
MOHFL పట్టుబట్టకపోవచ్చు. సాధారణుంగా, మెయిల్/పోస్ట్ మొదలైన ద్వారా ఖాతాదారుడి
ద్వారా ఫార్వర్డ్ చేసిన OVD/సమ్మతి ఆమోదయోగ్యుంగా ఉుంటుుంది.

9.

నియతానుసారుంగా అప్డేట్ చేసేటప్పుడు, MOHFL వద్ద లభ్యమయ్యే KYC డాక్యుమెుంట్లు గడువు
తీరినట్లయితే, కొత్త ఖాతాదారుడికి ఆన్బోర్డ్ చేయడానికి వర్తిుంచే దానికి సమానమైన KYC
ప్రక్రియను MOHFL చేపట్టాలి.

10. ఖాతా యొక్క చివరి KYC ధృవీకరణ ప్రారుంభిుంచిన తేదీ నుుంచి పైన వివరిుంచిన సమయపరిమితులు
వర్తిస్తాయి.
11. లావాదేవీలను నిర్వహణ
MOHFL కుంపెనీ రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయుం వద్ద దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా మనీలాుండరిుంగ్ నిరోధక
(రికార్డుల నిర్వహణ) నిబుంధనల యొక్క రూల్ 3 కిుంద పేర్కొనబడ్డవిధుంగా అటువుంటి రూపుం మరియు
అటువుంటి కాలుంలో లావాదేవీల (స్వభావుం మరియు విలువ) రికార్డుల నిర్వహణ మరియు అన్ని బ్రాుంచీల
కొరకు కలిసి సమగ్ర రికార్డు కొరకు ఒక సిస్టమ్ని ప్రవేశపెట్టాలి:
1.

రూ. పది లక్షల కుంటే ఎక్కువ లేదా విదేశీ కరెన్సీలో దానికి సమానమైన విలువ కలిగిన అన్ని నగదు
లావాదేవీలు.

2.

ఒకదానికొకటి సమగ్రుంగా అనుసుంధానిుంచిన అన్ని నగదు లావాదేవీల శ్రేణి, పది లక్షల రూపాయల
కుంటే తక్కువ లేదా విదేశీ కరెన్సీలో సమానమైన లావాదేవీలు ఒక నెలలోపు జరిగితే, అలాుంటి
లావాదేవీల మొత్తుం విలువ పది లక్షల రూపాయలకు మిుంచి ఉుంటుుంది;

3.

రూ. పది లక్షలు లేదా విదేశీ కరెన్సీలో దానికి సమానమైన లాభాపేక్ష లేని సుంస్థల ద్వారా
రసీదులతో కూడిన అన్ని లావాదేవీలు;

4.

నకిలీ లేదా నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు లేదా బ్యాుంకు నోట్లు ఉపయోగిుంచిన అన్ని నగదు లావాదేవీలు
మరియు లావాదేవీలను సులభుంగా జరిగేలా చేసే విలువైన భద్రత లేదా డాక్యుమెుంట్ ఏదైనా
ఫోర్జరీ జరిగినచోట; మరియు

5.

రూల్ 3(1) (D)లో పేర్కొన్న విధుంగా నగదుగా లేదా మరోవిధుంగా చేయబడ్డ అన్ని అనుమానాస్పద
లావాదేవీలు.
i) దిగువ పేర్కొన్నవాటితో
సహా సహా వ్యక్తిగత లావాదేవీల పునర్నిర్మాణానికి
అనుమతిుంచడానికి మనీలాుండరిుంగ్ నిరోధక (రికార్డుల నిర్వహణ) రూల్స్, 2005 యొక్క నిబుంధన 3

32 | పేజీ

కిుంద సిఫారసు చేసిన
నిర్వహిుంచాలి:
a)
b)
c)
d)

లావాదేవీలకు

సుంబుంధిుంచి

అవసరమైన

మొత్తుం

సమాచారాన్ని

ఇది

లావాదేవీల స్వభావుం
లావాదేవీ యొక్క మొత్తుం& అది డినామినేటెడ్ చేసిన కరెన్సీ
లావాదేవీ నిర్వహిుంచిన తేదీ మరియు
లావాదేవీలో ఇమిడి ఉన్న పక్షాలు.

MOHFL సమాచారాన్ని సక్రముంగా నిర్వహిుంచడానికి మరియు సుంరక్షిుంచడానికి ఒక వ్యవస్థ
(హార్డ్/సాఫ్ట్ కాపీలలో)ను రూపొుందిుంచడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇది అవసరమైనప్పుడు లేదా
సమర్థ అధికారులు అభ్యర్థిుంచినప్పుడల్లా సమాచారాన్ని సులభుంగా మరియు త్వరగా తిరిగి
పొుందేుందుకు వీలు కల్పిస్తుుంది
12. కొత్త సాుంకేతికతలను ప్రవేశపెట్టడుం
అనామధేయతకు అనుగుణుంగా ఉుండే ఆన్లైన్ లావాదేవీలతో సహా పాలసీ అమలులో కొత్త లేదా అభివృద్ధి
చెుందుతున్న సాుంకేతికతల నుుంచి ఉత్పన్నుం కాగల ఏవైనా బెదిరిుంపులపై MOHFL ప్రత్యేక దృష్టి
సారిుంచాలి మరియు మనీలాుండరిుంగ్ పథకాల్లో వాటి ఉపయోగాన్ని నిరోధిుంచడానికి అవసరమైతే చర్యలు
తీసుకోవాలి.

13. సీనియర్ మేనేజ్ మెుంట్ ద్వారా KYC/AML పాలసీకి కట్టుబడి ఉుండటుం
(a) MOHFL దిగువ పేర్కొన్న చర్యల ద్వారా KYC పాలసీకి కట్టుబడి ఉుండేట్లుగా ధృవీకరిస్తుుంది:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

KYC కాుంప్లయన్స్ కొరకు ‘సీనియర్ మేనేజ్మెుంట్’ కిుందకు ఎవరు వస్తారనేది పేర్కొనడుం.
పాలసీలు మరియు ప్రక్రియలను సమర్థవుంతుంగా అమలు చేయడానికి బాధ్యతను కేటాయిుంచడుం.
చట్టపరమైన మరియు నియుంత్రణ ఆవశ్యకతలతో సహా RE యొక్క పాలసీలు మరియు
ప్రక్రియలను పాటిుంచే విధులను స్వతుంత్రుంగా మదిుంపు చేయడుం.
KYC/AML పాలసీలు మరియు ప్రక్రియలకు కట్టుబడి ఉన్నట్లుగా ధృవీకరిుంచడానికి
ఏకకాలిక/అుంతర్గత ఆడిట్ సిసట్మ్.
త్రైమాసిక ఆడిట్ నోట్లను సబ్మిట్ చేయడుం మరియు ఆడిట్ కమిటీకి కట్టుబడి ఉుండటుం.

KYC నిబుంధనలను పాటిుంచడాన్ని నిర్ధారిుంచే నిర్ణయాత్మక విధులను అవుట్సోర్స్ చేయలేదని
MOHFL నిర్ధారిుంచాలి.
14. నిర్ధారిత డైరెక్టర్ని నియమిుంచడుం
PML చట్టుంలోని ఛాప్టర్ IV కిుంద పేర్కొనబడ్డ బాధ్యతలను మొత్తుంగా పాటిుంచడానికి బాధ్యత
వహిుంచే ‘నిర్దారిత డైరెక్టర్’ని MOHFL నియమిుంచాలి.
15. ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్ని నియమిుంచడుం
అన్ని లావాదేవీలు నివేదిుంచడానికి మరియు సమాచారాన్ని పుంచుకోవడానికి బాధ్యత వహిుంచే
‘ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్’ని MOHFL నియమిుంచాలి. తీవ్రమైన లోపాలు. KYC మార్గదర్శకాలను
ఉద్దేశ్యపూర్వకుంగా ఉల్లుంఘిుంచినుందుకు జవాబుదారీతనాన్ని పరిష్కరిుంచడానికి సరైన చర్యలు
తీసుకునేలా చూడటుం కొరకు అతడు/ఆమె బాధ్యత వహిస్తారు.
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16. నిర్ధిష్ట సమాచారాన్ని కలిగి ఉుండే రికార్డులు
PML నిబుంధనల రూల్ 3 లో రిఫర్ చేసిన రికార్డుల్లో దిగువ సమాచారుం ఉుండేలా MOHFL ధృవీకరిుంచాలి:
 లావాదేవీల స్వభావుం,
 లావాదేవీ యొక్క మొత్తుం మరియు అది డినామినేటెడ్ చేసిన కరెన్సీ,
 లావాదేవీ నిర్వహిుంచిన తేదీ మరియు
 లావాదేవీలో ఇమిడి ఉన్న పక్షాలు.
17. రికార్డుల నిర్వహణ మరియు సుంరక్షిుంచడుం
PML చట్టుంలోని నిబుంధనలు మరియు నియమాలకు అనుగుణుంగా, ఖాతాదారుడి అక ుంట్ సమాచారాన్ని
నిర్వహిుంచడుం, సుంరక్షిుంచడుం మరియు నివేదిుంచడానికి సుంబుంధిుంచి దిగువ చర్యలు తీసుకోవాలి. REలు,
(A) లావాదేవీ తేదీ నుుంచి కనీసుం ఐదు సుంవత్సరాల పాటు RE మరియు ఖాతాదారుడి మధ్య దేశీయ మరియు
అుంతర్జాతీయ లావాదేవీలకు సుంబుంధిుంచి అవసరమైన అన్ని రికార్డులను మెయిుంటైన్ చేయడుం;
(B) ఖాతా తెరిచేటప్పుడు మరియు వ్యాపార సుంబుంధుం ఉన్న సమయుంలో, వ్యాపార సుంబుంధుం ముగిసిన
తరువాత కనీసుం ఐదు సుంవత్సరాల పాటు ఖాతాదారులల గుర్తిుంపు మరియు వారి చిరునామాలకు సుంబుంధిుంచిన
రికార్డులను సుంరక్షిుంచాలి;
(C) అభ్యర్థిుంచినప్పుడు గుర్తిుంపు రికార్డులు మరియు లావాదేవీ డేటాను సుంబుంధిత అధికారులకు
అుందుబాటులో ఉుంచడుం;
(D) మనీలాుండరిుంగ్ నిరోక (రికార్డుల నిర్వహణ) నిబుంధనలు, 2005 (PML నిబుంధనలు, 2005) రూల్ 3 కిుంద
లావాదేవీలకు సుంబుంధిుంచిన సరైన రికార్డును నిర్వహిుంచేుందుకు సిఫారసు చేసిన వ్యవస్థను
ప్రవేశపెట్టడుం;
(E) అవసరమైనప్పుడల్లా లేదా సుంబుంధిత అధికారులు కోరినప్పుడు డేటాను తేలికగా మరియు వేగుంగా
తిరిగి పొుందడానికి అనుమతిుంచేలా ఖాతా సమాచారాన్ని సరిగ్గా నిర్వహిుంచడానికి మరియు
సుంరక్షిుంచడానికి ఒక సిస్టమ్ని రూపొుందిుంచాలి;
(F) తమ ఖాతాదారుల గుర్తిుంపు మరియు చిరునామాకు సుంబుంధిుంచిన రికార్డులను నిర్వహిుంచడుం, మరియు
రూల్ 3లో పేర్కొనబడ్డ లావాదేవీలకు సుంబుంధిుంచిన రికార్డులను హార్డ్ లేదా సాఫ్ట్
ఫార్మెట్లో నిర్వహిుంచడుం.
18. డైరెక్టర్, ఫైనాన్షియల్ ఇుంటెలిజెన్స్ యూనిట్- ఇుండియా (FIU-IND)కు సమాచారాన్ని
అుందిుంచడుం:
(i) మనీలాుండరిుంగ్ నిరోధక (రికార్డుల నిర్వహణ) నియమాలు, 2005 యొక్క రూల్ 8 నిబుంధనల పరుంగా. కుంపెనీ,
FIU-IND డైరెక్టర్కు అటువుంటి సమయుంలో మరియు అటువుంటి రూపుంలో, పేర్కొన్న నిబుంధనలలోని రూల్ 3
లోని సబ్ రూల్ (1) కిుంద రిఫర్ చేసిన లావాదేవీలకు సుంబుంధిుంచిన సమాచారాన్ని అుందిుంచాలి.
(ii) అుందిుంచిన సమాచార కాపీని అధికారిక రికార్డు ప్రయోజనాల కొరకు 'ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్' వద్ద ఉుంచాలి.
PML నిబుంధనల కిుంద అర్హత కలిగిన నగదు మరియు అనుమానాస్పద లావాదేవీకి సుంబుంధిుంచి నిర్ధారిత
ఫార్మెట్లో అన్ని వర్తిుంచే రిపోర్ట్ మరియు రిటర్న్లను సకాలుంలో కుంపెనీ నియమిుంచబడిన
ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్(లు) ద్వారా నేరుగా FIU-INDకి సబ్మిట్ చేయాలి, NIL రిపోర్ట్లను సబ్మిట్
చేయాల్సిన అవసరుం లేదు.
తదుపరి, కుంపెనీ మరియు దాని ఉద్యోగులు పేర్కొన్న వాస్తవాలు/రిపోర్టిుంగ్ వివరాల్లో పూర్తిగా
గోప్యత పాటిుంచాలి.
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19. విదేశీ ఖాతా ట్యాక్స్ కాుంప్లయన్స్ యాక్ట్ (FATCA) మరియు కామన్ రిపోర్టిుంగ్
స్టాుండర్డ్స్ (CRS) ఇన్స్టిట్యూషన్ కిుంద రిపోర్టిుంగ్ ఆవశ్యకతలు ఆదాయపు పన్ను రూల్
114Fలో నిర్వచిుంచబడ్డాయి, ఒకవేళ అలా అయితే, రిపోర్టిుంగ్ ఆవశ్యకతలను పాటిుంచడాపిరి దిగువ
చర్యలు తీసుకోవాలి.
1. లిుంక్ వద్ద రిపోర్టిుంగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇనిస్టిట్యూషన్గా ఆదాయపు పన్ను శాఖ సుంబుంధిత ఇఫిల్లిుంగ్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి https://incometaxindiaefiling.gov.in/ లాగిన్ --> నా
ఖాతా --> రిపోర్టిుంగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇనిస్టిట్యూషన్ వలే రిజిస్టర్ చేసుకోవడుం.
2. ఫారుం 61B లేదా 'NIL' రిపోర్ట్ని అప్లోడ్ చేయడుం ద్వారా 'నిర్ధారిత డైరెక్టర్' డిజిటల్
సుంతకాన్ని ఉపయోగిుంచడుం ద్వారా ఆన్లైన్ రిపోర్ట్లను సబ్మిట్ చేయాలి, దీని కొరకు
సెుంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) రూపొుందిుంచిన స్కీమాను రిఫర్ చేయాలి.
వివరణ- ఆదాయపన్ను చట్టుంలోని 114H యొక్క నిబుంధనలపరుంగా నివేదిుంచాల్సిన ఖాతాదారులను గుర్తిుంచే
ఉద్దేశ్యుం కొరకు అత్యుంత జాగరూకత ప్రక్రియను చేపట్టడానికి – HFCలు ఫారిన్ ఎక్స్ఛేుంజ్
డీలర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇుండియా (FEDAI) ద్వారా పబ్లిష్ చేసిన స్పాట్ రిఫరెన్స్ రేట్లును
వారి వెబ్సైట్ http://wwwfedai.org.in/ RevaluationRates.aspx వద్ద రిఫర్ చేయాలి.
3. ఆదాయపు పన్ను నిబుంధనల్లోని రూల్ 114Hలో పేర్కొన్నవిధుంగా తగిన జాగరూకత ప్రక్రియను
చేపట్టడానికి మరియు దానిని రికార్డ్ చేయడానికి, నిర్వహిుంచడానికి ఇన్ఫర్మేషన్
టెక్నాలజీ (ఐటి) ఫ్రేమ్వర్క్ని అభివృద్ధి చేయాలి.
4. IT ఫ్రేమ్వర్క్ మరియు ఆదాయపన్ను చట్టుం యొక్క నిబుంధనలు 114F, 114G మరియు 114Hలకు
కట్టుబడి ఉుండేుందుకు ఆడిట్ సిస్టమ్ని అభివృద్ధి చేయాలి.
5. పాటిుంచేలా చూసేుందుకు నిర్ధారిత డైరెక్టర్ లేదా ఎవరైనా ఇతర సుంబుంధిత అధికారుల కిుంద
“ఉన్నతస్థాయి పర్యవేక్షణ కమిటీ”ని ఏర్పాటు చేయాలి.
6. కేుంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు (CBDT) ద్వారా నియతానుసారుంగా ఈ అుంశుంపై జారీ చేసిన
అప్డేట్ చేసిన సూచనలు/నియమాలు/గైడెన్స్ నోట్లు/ప్రెస్ రిలీజ్లను పాటిుంచేలా చూడాలి.
7. పైన పేర్కొన్న దానికి అదనుంగా, ఎప్పటికప్పుడు రిజర్వ్బ్యాుంక్ ద్వారా ఏవైనా ఇతర
న్యాయపరిధులు/సుంస్థలకు సుంబుంధిుంచి సర్క్యులేట్ చేసిన ఇతర ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా
ముండలి తీర్మానాలు (UNSCR)లను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
ఇతర సుంబుంధిత చర్యలు:
20. గోప్యత బాధ్యతలు మరియు సమాచారాన్ని పుంచుకోవడుం:
1.

2.

3.

రుణదాత మరియు ఖాతాదారుడి మధ్య కాుంట్రాక్ట్ సుంబుంధుం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే ఖాతాదారుడి
సమాచారానికి సుంబుంధిుంచి కుంపెనీ గోప్యత పాటిుంచాలి, క్రాస్ సెల్లిుంగ్ కొరకు లేదా ఖాతాదారుడి
ప్రత్యేక అనుమతి లేకుుండా ఏదైనా ఇతర ప్రయోజనుం కొరకు వెల్లడిుంచరాదు.
ప్రభుత్వుం మరియు ఇతర ఏజెన్సీల నుుంచి డేటా/సమాచారుం కొరకు అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి
తీసుకున్నప్పుడు, కోరుతున్న సమాచారుం లావాదేవీల్లో గోప్యతకు సుంబుంధిుంచిన చట్టాల నిబుంధనలను
ఉల్లుంఘిుంచే స్వభావుం కలిగినది కాదని తమకు తాము సుంతృప్తి పరచుకోవాలి.
దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా పేర్కొన్న నిబుంధనకు మినహాయిలుుంటాయి:
i. చట్టుం యొక్క అనివార్యత వల్ల వెల్లడిుంచాల్సి రావడుం
ii. ప్రజలకు వెల్లడిుంచాల్సిన బాధ్యత ఉన్నప్పుడు,
iii. బ్యాుంకు ఆసక్తి మేరకు వెల్లడిుంచాల్సి రావడుం మరియు
iv. ఖాతాదారుడు వ్యక్తీకరిుంచిన లేదా పరోక్ష సమ్మతి ఆధారుంగా వెల్లడిుంచడుం.

35 | పేజీ

4.

RBI చట్టుం 1934 యొక్క సెక్షన్ 45NBలో పేర్కొన్నవిధుంగా MOHFL సమాచార గోప్యతను
పాటిుంచాలి.

21. సెుంట్రల్ KYC రికార్డ్స్ రిజిస్ట్రీ (CKYCR)తో KYC సమాచారాన్ని పుంచుకోవడుం
'వ్యక్తులు' మరియు 'చట్టపరమైన సుంస్థ' కొరకు రూపొుందిుంచిన సవరిుంచిన KYC టెుంప్లెట్ల ద్వారా
అవసరమైన విధుంగా, నిబుంధనలలో పేర్కొన్న విధుంగా CKYCRతో పుంచుకోవడాపిరి కుంపెనీ KYC సమాచారాన్ని
క్యాప్చర్ చేస్తుుంది. భారతదేశ ప్రభుత్వుం నవుంబర్ 26, 2015 నాటి వైడ్ గెజిట్ నోట్ నెుంబరు S.O.
3183(E) కిుంద CKYCR వలే వ్యవహరిుంచడానికి మరియు విధులను చేపట్టడానికి సెక్యూరిటైజేషన్ అసెట్
రీకన్ స్ట్రక్షన్ అుండ్ సెక్యూరిటీ ఇుంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇుండియా (CERSAI). యొక్క సెుంట్రల్
రిజిస్ట్రీగా అధికారుం ఇచ్చిుంది. మనీలాుండరిుంగ్ నిరోధుం (రికార్డుల నిర్వహణ) రూల్స్, 2005 కిుంద
నిబుంధనల ప్రకారుంగా ఏప్రిల్ 01, 2017 నాడు లేదా తరువాత తెరిచిన కొత్త వ్యక్తిగత ఖాతాలకు
సుంబుంధిుంచి CERSAIకు నో యువర్ కస్టమర్ (KYC) డేటాను MOHFL లోడ్ చేయాల్సి ఉుంటుుంది.
22. ఉద్యోగుల నియమాకుం & ఉద్యోగుల ట్రైనిుంగ్
1. వారి సిబ్బుంది రిక్రూట్మెుంట్/హైరిుంగ్ ప్రక్రియలో అుంతర్భాగుంగా తగిన స్క్రీనిుంగ్ యుంత్రాుంగుం
ఉుండాలి.
2. ప్రస్తుతుం ఉన్న ఉద్యోగి శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాలి తద్వారా KYC/ AML చర్యల
పాలసీలో సిబ్బుంది తగిన శిక్షణ పొుందుతారు. కొత్త ఖాతాదారులతో వ్యవహరిుంచే ఫ్రుంట్ లైన్
సిబ్బుంది, కాుంప్లయన్స్ సిబ్బుంది మరియు స్టాఫ్ శిక్షణ దృష్టి భిన్నుంగా ఉుండాలి. ఖాతాదారులకు
అవగాహన లేకపోవడుం వల్ల తలెత్తే సమస్యలతో వ్యవహరిుంచడానికి ఫ్రుంట్ డెస్క్ సిబ్బుందికి
ప్రత్యేకుంగా శిక్షణ ఇవ్వాలి. MOHFL యొక్క KYC/ AML చర్యల్లో తగిన శిక్షణ పొుందిన మరియు బాగా
తెలిసిన వ్యక్తులతో ఆడిట్ ఫుంక్షన్ సరైన సిబ్బుంది, నియుంత్రణ మరియు సుంబుంధిత సమస్యలను
ధృవీకరిుంచాలి.
23. ప్రత్యేక ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపు సుంఖ్య (UCIC)
వ్యక్తిగత ఖాతాదారులతో కొత్త సుంబుంధుంలోనికి ప్రవేశిుంచేటప్పుడు, అదేవిధుంగా ప్రస్తుతుం ఉన్న
ఖాతాదారుల కూడా MOHFL ప్రత్యేక గుర్తిుంపు కోడ్ (UCIC)ని కేటాయిుంచాలి.
MOHFLతమ ఆప్షన్ వలే. ప్రీ పెయిడ్ ఇనుస్ట్రుమెుంట్లు/తృతీయపక్ష ప్రొడక్ట్ల కొనుగోలుదారులు
వుంటి అన్ని వాక్ ఇన్/అప్పుడప్పుడు ఖాతాదారులకు UCICని జారీ చేయదు, తరచుగా లావాదేవీలు జరిగే
అటువుంటి వాక్ ఇన్ ఖాతాదారులను గుర్తిుంచడానికి మరియు వారికి UCIC కేటాయిుంచబడేలా ధృవీకరిుంచడానికి
తగిన యుంత్రాుంగుం ఉన్నట్లుగా ధృవీకరిస్తుుంది.
24. తృతీయపక్ష ఉత్పత్తులు విక్రయిుంచడుం
తృతీయపక్ష ఉత్పత్తులను విక్రయిుంచేటప్పుడు ఏజెుంట్లుగా వ్యవహరిుంచే MOHFL, ఖాతాదారులతో
తృతీయపక్ష ఉత్పత్తుల లావాదేవీలకు సుంబుంధిుంచి CTR/STR ఫైలిుంగ్ చేయడానికి అలర్ట్లను
క్యాప్చర్ చేయడుం, జనరేట్ చేయడుం మరియు విశ్లేషిుంచడానికి సిస్టమ్ సామర్థ్యాలతో సహా
వర్తిుంచే చట్టాలు/నిబుంధనలను పాటిుంచాలి. MOHFL మరియు దాని ద్వారా అధికారుం ఇచ్చిన
బ్రోకర్లు/ఏజెుంట్లు మొదలైన వారితో సహా నో యువర్ కస్టమర్ (KYC) మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి
ఉుండాలి.
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25. HFCS మరియు HFCS ద్వారా అధికారుం ఇచ్చిన బ్రోకర్లు/ఏజెుంట్లు మొదలైన వారితో సహా నో యువర్
కస్టమర్ (KYC) మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి ఉుండాలి.
1. డిపాజిట్లు మరియు/లేదా రుణ సుంబుంధిత ఉత్పత్తులను విక్రయిుంచడానికి కుంపెనీ ద్వారా అధికారుం
ఇచ్చిన వ్యక్తులు, వారి బ్రోకర్లు/ఏజెుంట్లు లేదా అటువుంటి వారు, కుంపెనీకి వర్తిుంచే KYC
మార్గదర్శకాలకు పూర్తిగా కట్టుబడి ఉుండాలి.
2. KYC మార్గదర్శకాలను పాటిుంచినట్లుగా ధృవీకరిుంచడానికి, బ్రోకర్లు/ఏజెుంట్లతో సహా కుంపెనీ
ద్వారా అధీకృతుం చేసిన వ్యక్తులఏదైనా ఉల్లుంఘనకు సుంబుంధిుంచిన పూర్తి పరిణామాలను
ఆమోదిుంచడానికి రిజర్వ్ బ్యాుంక్ ఆఫ్ ఇుండియాకు మొత్తుం సమాచారుం లభ్యుం అవుతుుంది. వారి తరఫున
పనిచేస్తున్న వారు PML చట్టుం, దాని కిుంద రూపొుందిుంచిన నిబుంధనలు మరియు వర్తిుంచే విదేశీ
కుంట్రిబ్యూషన్ (రెగ్యులేషన్) చట్టుం, 2010 నిబుంధనలకు కచ్చితుంగా కట్టుబడి ఉుండేలా చూడాలి.
3. బ్రోకర్లు/ఏజెుంట్లు లేదా అటువుంటి వ్యక్తులు కుంపెనీ బ్రోకరేజ్ విధులకు సుంబుంధిుంచినుంత వరకు,
అవసరమైనప్పుడల్లా ఆడిట్ మరియు తనిఖీ కొరకు NBFC/RNBCల ద్వారా అధీకృతుం చేసిన వ్యక్తుల
అక ుంట్ల పుస్తకాలు లభ్యుం అవుతాయి.
ఖాతాదారుడు సమాచారుం అుందిుంచకపోవడుం మరియు/లేదా సహకరిుంచకపోవడుం వల్ల తగిన KYC చర్యలను MOHFL
తీసుకోలేకపోయినప్పుడు, అటువుంటి నిర్ణయుం తీసుకోవడానికి గల కారణాలను వివరిస్తూ ఖాతాదారులకు తగిన
నోటీస్ జారీ చేసిన తరువాత ఖాతాను క్లోజ్ చేయడుం లేదా వ్యాపార సుంబుంధాన్ని రద్దు చేయడుం
గురిుంచి కుంపెనీ పరిగణిుంచవచ్చు. అటువుంటి నిర్ణయాలు సముచితుంగా సీనియర్ లెవల్లో తీసుకోవాలి.
26. పాలసీ సవరణలను సమీక్షిుంచడుం
ఏదైనా సమయుంలో పాలసీ మరియు ఏదైనా రెగ్యులేషన్లు, నిబుంధనలు మార్గదర్శకాలు, నోటిఫికేషన్,
వివరణలు, సర్క్యులర్లు, మాస్టర్ సర్క్యులర్ లు/సుంబుంధిత అధికారులు జారీ చేసే ఆదేశాలు
("రెగ్యులేటరీ ప్రొవిజన్లు") వ్యాఖ్యానుం/సమాచారుంలో వైరుధ్యుం తలెత్తినట్లయితే,
అప్పుడు రెగ్యులేటరీ నిబుంధనల వ్యాఖ్యానుం అమల్లో ఉుంటుుంది.
రెగ్యులేటరీ నిబుంధనలకు ఏవైనా సవరణ(లు) మరియు/లేదా వివరణ(లు) ఉన్నట్లయితే, రెగ్యులేటరీ
నిబుంధనల ప్రకారుంగా పేర్కొన్న అమల్లోనికి వచ్చే తేదీ నుుండి పాలసీని సవరిుంచాలి. పాలసీలోని ఏవైనా
నిబుంధనలను మార్చే, సవరిుంచే, జోడిుంచే, తొలగిుంచే లేదా మార్పుచేర్పులు చేసే హక్కు బోర్డు
మరియు/లేదా దాని కమిటీకి దఖలు పడి ఉుంటుుంది.
అనుబుంధుం-I
గుర్తిుంపు రుజువు, చిరునామా రుజువు మరియు సుంతకుం రుజువుకు ఆమోదిుంచే డాక్యుమెుంట్ల జాబితా
సీ.నెుం
1.

ఖాతాదారుడి రకుం మరియు అవసరమైన డాక్యుమెుంట్లు
నివాసిత వ్యక్తులు
A) పర్మినెుంట్ అక ుంట్ నెుంబరు (ఫోటో మరియు సుంతకుంతో) లేదా ఫారుం 60
చట్టపరమైన పేరు, మరియు ఉపయోగిుంచిన ఏవైనా ఇతర పేర్లు మరియు చిరునామా
కొరకు అతడి/ఆమె గుర్తిుంపు వివరాలు ఉుండే అధికారిక చెల్లుబాటు అయ్యే
డాక్యుమెుంట్ (OVD) సర్టిఫైడ్ కాపీ:
(i.) భారత విశిష్ట గుర్తిుంపు సుంఖ్య సుంస్థ ద్వారా జారీ చేసిన విధుంగా
ఆధార్ నెుంబరు కలిగి ఉన్నట్లుగా రుజువు*
(ii.) చెల్లుబాటు అయ్యే భారతీయ పాస్పోర్టు (ఫోటో మరియు సుంతకుంతో)
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(iii.) భారత ఎన్నికల సుంఘుం జారీ చేసిన చెల్లుబాటు అయ్యే ఓటర్ ఐడి కార్డు
(iv.) చెల్లుబాటు అయ్యే శాశ్వత డ్రైవిుంగ్ లైసెన్స్ (ఫోటో మరియు
సుంతకుంతో)
(v.) రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారి ద్వారా సుంతకుం చేయబడి NREGA ద్వారా జారీ
చేసిన జాబ్ కార్డు
* ఖాతాదారుడి ద్వారా ఆధార్ నెుంబరు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు, అటువుంటి
ఖాతాదారుడు తగిన మార్గాల ద్వారా అతడి/ఆమె ఆధార్ నెుంబరును
సవరిుంచడుం లేదా బ్లాక్అవుట్ చేసేలా
ఒకవేళ ఖాతాదారుడి ద్వారా అుందిుంచిన OVDలో అప్డేట్ చేయబడ్డ చిరునామా
లేనట్లయితే, చిరునామా రుజువు యొక్క పరిమిత ఉద్దేశ్యుం కొరకు దిగువ
పేర్కొన్న డాక్యుమెుంట్లను OVDగా పరిగణిుంచబడతాయి:—
(a)

యుటిలిటీ బిల్లు (ఏవరైనా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యొక్క రెుండు నెలలు
మిుంచని విద్యుత్ బిల్లు,టెలిఫోన్ బిల్లు, పోస్ట్ పెయిడ్
మొబైల్ ఫోన్ బిల్లు, పైప్డ్ గ్యాస్ బిల్లు, నీటి బిల్లు);

(b) ఆస్థి లేదా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ రసీదు;
(c) ప్రభుత్వ
డిపార్ట్మెుంట్లు
లేదా
పబ్లిక్
సెక్టార్
అుండర్టేకిుంగ్ల ద్వారా రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు జారీ చేసే
పెన్షన్ లేదా ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పేమెుంట్ ఆర్డర్లు (PPO)ల్లో
చిరునామా ఉన్నట్లయితే;
(d) కేుంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెుంట్లు, చట్టపరమైన
లేదా నియుంత్రణ ముండళ్లు, పబ్లిక్ సెక్టార్ అుండర్టేకిుంగ్లు,
షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాుంకులు, ఆర్ధిక సుంస్థలు మరియుు
లిస్టెడ్ కుంపెనీల ద్వారా జారీ చేయబడ్డ యజమాని నుుంచి నివాస
కేటాయిుంపు లేఖ. అదేవిధుంగా, అధికారిక వసతిని కేటాయిుంచే అటువుంటి
యజమానులతో లీవ్ మరియు లైసెన్స్ ఒప్పుందాలు; మరియు
(e) విదేశీ న్యాయపరిధుల ప్రభుత్వ విభాగాలు జారీ చేసిన పత్రాలు లేదా
భారతదేశుంలో విదేశీ రాయబార కార్యాలయుం లేదా మిషన్ ద్వారా జారీ
చేసిన లేఖ.
పైన పేర్కొన్న డాక్యుమెుంట్లను సబ్మిట్ చేసిన మూడు నెలల వ్యవధిలో
ఖాతాదారుడు ప్రస్తుత చిరునామాతో అప్డేట్ చేసిన OVDని సబ్మిట్
చేయాల్సి ఉుంటుుంది.
రిలేషన్షిప్ ఆధారుంగా అక ుంట్లు తెరిచేటప్పుడు లేదా వివాహుం లేదా
మరోవిధానుం తమ పేరు మార్చుకున్న వ్యక్తులకు సుంబుంధిుంచి నియతానుసారుంగా
అప్డేట్ చేసేటప్పుడు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం ద్వారా జారీ చేసిన వివాహ
సర్టిఫికేట్ కాపీ లేదా వ్యక్తి ప్రస్తుత పేరులో ఉన్న OVD సర్టిపైడ్
కాపీతోపాటుగా పేరు మార్పును సూచిుంచే గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కాపీని
చిరునామా మరియు గుర్తిుంపు రుజువుగా పొుందాలి.
కుంపెనీ సుంతృప్తికి లోబడి ఏదైనా
డాక్యుమెుంట్లను పొుందవచ్చు:

OVDకి

అదనుంగా

(i.) చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో రేషన్ కార్డు
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ID

రుజువుగా

దిగువ

(ii.) ప్రొఫెషనల్ క న్సిళ్లు, ప్రభుత్వుం/PSU చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో
ఐడి కార్డు
(iii.) పేరు,
ఫోటోగ్రాఫ్
మరియు
సుంతకుంతో
కేుంద్ర/రాష్ట్ర
ప్రభుత్వుం/కేుంద్ర పాలిత ప్రాుంతుం ద్వారా జారీ చేసిన చెల్లుబాటు
అయ్యే ఆయుధ లైసెన్స్ (గుర్తిుంపు రుజువు)
(iv.) రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం జారీ చేసిన ESIC కార్డు వుంటి కేుంద్ర లేదా
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సుంస్థ/సెమీ గవర్నమెుంట్ సుంస్థ ద్వారా జారీ
చేసిన చెల్లుబాటు అయ్యే ID కార్డులు.
(v.) పేరు మరియు చిరునామా ఉన్న నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ ద్వారా జారీ
చేసిన లేఖ
కుంపెనీ సుంతృప్తికి లోబడి, ఏదైనా OVDకి అదనుంగా చిరునామా రుజువుగా దిగువ
డాక్యుమెుంట్లను పొుందవచ్చు:
(i.) AOF తేదీ నుుంచి ముుందు 3 క్యాలెుండర్ నెలల నుుంచి కనీసుం ఒక నెల లేదా
పదిహేను ఎుంట్రీలతో ఉుండే ఖాతాదారుని చిరునామా ఉుండే పోస్ట్ ఆఫీస్
సేవిుంగ్స్ పాస్ బుక్. (గత మూడు నెలల్లో ఏదైనా ఒక క్యాలెుండర్ నెల)
(ii.) ఏదైనా
షెడ్యూల్
కమర్షియల్
బ్యాుంక్
బ్యాుంక్
పాస్
బుక్/లేటెస్ట్ బ్యాుంక్ అక ుంట్ స్టేట్మెుంట్ (పాస్ బుక్ అయితే
పూర్తి చిరునామాని చూపిుంచే మొదటి పేజీ).
(iii.) మునిసిపల్ ట్యాక్స్ రసీదు/చిరునామాతో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ రసీదు
(2 నెలల కుంటే మిుంచనది మరియు వినియోగాన్ని చూపుతోుంది).
(iv.) హ సిుంగ్ సొసైటీ బిల్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు, వాటర్ ట్యాక్స్
చలాన్, ల్యాుండ్ లైన్ టెలిఫోన్ బిల్లు/వైర్ లెస్ ల్యాుండ్ లైన్
కనెక్షన్, గ్యాస్ కనెక్షన్ బిల్లు/మొబైల్ ఫోన్ బిల్లు (2 నెలల
కుంటే పాతది కాదు మరియు వినియోగాన్ని చూపిుంచడుం) పూర్తి చిరునామాతో
పేర్కొనబడిుంది.
(v.) ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెుంట్లు లేదా పబ్లిక్ సెక్టార్ అుండర్టేకిుంగ్ల
ద్వారా రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు జారీ చేసే పెన్షన్ లేదా
ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పేమెుంట్ ఆర్డర్లు (PPO)ల్లో చిరునామా
ఉన్నట్లయితే.
(vi.) రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం లేదా కేుంద్ర ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెుంట్లు,
స్టాట్యూటరీ/రెగ్యులేటరీ
సుంస్థలు
పబ్లిక్
సెక్టార్
అుండర్టేకిుంగ్లు, షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాుంక్లు, ఫైనాన్షియల్
ఇనిస్టిట్యూషన్లు మరియు జాబితా కుంపెనీలు మరియు అధికారిక నివాసుం
కేటాయిుంపు లేఖ మరియు అధికారిక నివాస కేటాయిుంపుకు అటువుంటి
యజమానులతో లీవు మరియు లైసెన్స్ అగ్రిమెుంట్.
(vii.) దరఖాస్తుదారుడి
చిరునామాను
ధృవీకరిుంచే
మునిసిపల్
కార్పొరేషన్/స్థానిక ప్రభుత్వ సుంస్థలు జారీ చేసిన రెసిడెన్షియల్
సర్టిఫికేట్ మొదలైనవి.
(viii.) దరఖాస్తుదారుడి నివాస చిరునామాను సర్టిఫై చేస్తూ యజమాని. నుుంచి
ఒరిజినల్
లెటర్
(సెుంట్రల్/స్టేట్
గవర్నమెుంట్
డిపార్ట్మెుంట్లు/బాడీలు/డిఫెన్స్ డిపార్ట్మెుంట్ లేదా పబ్లిక్
సెక్టార్ యూనిట్లు/బ్యాుంకులు). లెటర్ హెడ్ మీద లేదా ఆఫీసు
సీల్/స్టాుంప్ కిుంద జారీ చేసిన లేఖలో మరియు ఇన్ఛార్జ్
హెడ్/ఆఫీసర్ సుంతకుం చేయాలి. లెటర్పై ఉద్యోగి సుంతకాన్ని
అటెస్ట్ చేయాలి.
(ix.) రుణగ్రహీత పేరిట ఉుండే చెల్లుబాటు అయ్యే రెుంట్ అగ్రిమెుంట్/లీవు
లేదా
లీజు
మరియు
లైసెన్స్
అగ్రిమెుంట్,
దానితోపాటు
ల్యాుండ్లార్డ్/యజమాని పేరిట ఉుండే విద్యుత్ బిల్లు/ఆస్తి
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పన్ను
చెల్లిుంపు
రసీదు/నీటి
బిల్లు/రిజిస్టర్డ్
ఆస్తి
డాక్యుమెుంట్. యుటిలిటీ బిల్లు లాగిన్ తేదీ నుుంచి 2 నెలల కుంటే ముుందు
కాలానిదై ఉుండరాదు.
(x.) రిజిస్టర్డ్ ప్రాపర్టీ డాక్యుమెుంట్.
(xi.)రుణగ్రహీత పేరు మరియు చిరునామాని పేర్కొన్న చెల్లుబాటు రేషన్
కార్డు
(xii.)పేరు మరియు చిరునామా ఉన్న నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ ద్వారా జారీ
చేసిన లేఖ
(xiii.) జనరల్ ఇన్స్యూరెన్స్ యొక్క తాజా ప్రీమియుం రసీదు (15 నెలల కాలుం
మిుంచకుుండా). ప్రీమియుం రసీదు 12 నెలల కుంటే ఎక్కువ అయితే,
ఇన్స్యూరెన్స్ కుంపెనీ నుుంచి రెన్యువల్ ఎడ్వైజ్ తప్పనిసరి.
C) PML నిబుంధనల యొక్క రూల్ 9(1)(b)లో పేర్కొనబడ్డ లావాదేవీలు అయితే
మినహా ఒక ఇటీవల పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్
D) సుంతకుం రుజువు: సుంతకుం రుజువువలే దిగువ పేర్కొన్న ఏదైనా ఒక
డాక్యుమెుంట్ని సేకరిుంచాలి
A) చెల్లుబాటు అయ్యే భారతీయ పాస్పోర్ట్
B) చెల్లుబాటు అయ్యే పాన్ కార్డు
C) చెల్లుబాటు అయ్యే శాశ్వత డ్రైవిుంగ్ లైసెన్స్
D) బ్యాుంకర్తో సుంతకుం ధృవీకరణ.
F) సుంతకుంతో చెల్లుబాటు అయ్యే రేషన్ కార్డు
G) దరఖాస్తుదారుడు/సహ దరఖాస్తుదారుడు/పూచీదారుడి సుంతకాలు ఉుండే
రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్
H) నాన్ ఇన్కమ్ హోల్డర్ అయితే, ఏదైనా సుంతకుం రుజువు లభ్యుం
కానట్లయితే, హాజరు షీటు రుణ ఒప్పుందుం ( సుంతకుంతో సక్రముంగా నిుంపినది) లో
భాగుం అవుతుుంది
I) బొటనవేలు ముద్ర- నోటరైజేషన్తో పురుషులకు ఎడమ బొటనవేలు మరియు
ఆడవారికి కుడి బొటనవేలు

2.

(రుణ ఒప్పుందుంలో భాగుంగా ఉుండే ఫారాలు)
నాన్ రెసిడెన్షియల్ వ్యక్తి
(నాన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ NRI ఖాతాదారుల కొరకు- NRI గ్రిడ్ ప్రకారుంగా
డాక్యుమెుంట్లు తీసుకోవాలి. అయితే, ఖాతాదారుడి గుర్తిుంపు ప్రక్రియలో
పేర్కొన్న ప్రక్రియను అనుసరిుంచాలి)
A) ఇటీవల తీయిుంచుకున్న పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్
B) తప్పనిసరి డాక్యుమెుంట్లు
A) సుంభావ్య ఖాతాదారుడి ప్రస్తుత పాస్పోర్ట్లో అతడి/ఆమె పేరు,
చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, జారీ చేసిన తేదీ మరియు ప్రదేశుం, గడువు తీరే తేదీ,
ఫోటోగ్రాఫ్, సుంతకుం మరియు భారతదేశుం వెలుపల ఉుండటానికి సుంబుంధిుంచి
స్టాుంప్ కనిపిుంచే సుంబుంధిత పేజీల అటెస్టెడ్ ఫోటోకాపీ
B) చెల్లుబాటు అయ్యే వర్క్ పర్మిట్/ఎుంప్లాయిమెుంట్ వీసా ఫోటోకాపీ
(గడువు తీరిన వీసాల విషయుంలో, రెన్యువల్ వీసాల కొరకు వీసా అధికారులకు చేసిన
ఆమోదిుంచిన పిటిషన్లు చెల్లుబాటు అయ్యే డాక్యుమెుంట్ వలే
ఆమోదిుంచబడతాయి.)
C) భారతదేశుంలో చిరునామా
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A) నివాసిత వ్యక్తుల కొరకు పైన ఇచ్చిన డాక్యుమెుంట్ల జాబితా ప్రకారుం
చిరునామా రుజువును సేకరిుంచాలి.
B) యజమాని నుుంచి లేఖ (కుంపెనీ సుంతృప్తికి లోబడి)
ఇవ్వబడ్డ OVDలో చిరునామా వివరాలు లేనట్లయితే, దేశీ న్యాయపరిధుల
ప్రభుత్వ విభాగాలు జారీ చేసిన డాక్యుమెుంట్లు మరియు భారతదేశుంలోని
విదేశీ రాయబార కార్యాలయుం లేదా మిషన్ జారీ చేసిన లేఖ చిరునామా రుజువుగా
ఆమోదిుంచబడతాయి. అయితే, పైన పేర్కొన్న డాక్యుమెుంట్లను సబ్మిట్
చేసిన మూడు నెలల వ్యవధిలో ఖాతాదారుడు ప్రస్తుత చిరునామాతో అప్డేట్
చేసిన OVDని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉుంటుుంది.
D) విదేశీ చిరునామా
A) మీ విదేశీ చిరునామాతో జారీ చేయబడ్డ ఏవైనా రెుండు డాక్యుమెుంట్లు
B) లీజు రెుంటల్ ఒప్పుందుం ద్వారా మద్దతు ఇచ్చే తాజా యుటిలిటీ బిల్లు
(టెలిఫోన్/విద్యుత్
బిల్లు)
(బిల్లు
ల్యాుండ్లార్డ్
పేరిట
ఉన్నట్లయితే) లేదా యజమాని ధృవీకరణ మరియు ఉద్యోగ ఒప్పుందుం (బిల్లు
యజమాని పేరిట ఉన్నట్లయితే)
C) పేరు మరియు ప్రస్తుత చిరునామాను ఉుండే విదేశీ బీమా పాలసీ/ ఏదైనా
మెడికల్ ఇన్స్యూరెన్స్ కార్డు
D) నివాస స్థలుంలో మరో బ్యాుంకు/క్రెడిట్ కార్డు కుంపెనీతో (తాజా
స్టేట్మెుంట్తో సహా) అక ుంట్ మూడు వరస స్టేట్మెుంట్లు

3.

E) సుంతకుం రుజువు
పైన నివాసిత వ్యక్తుల కొరకు పేర్కొన్న డాక్యుమెుంట్ల జాబితా
ప్రకారుంగా
ఇుంతకు ముుందు భాగుంలో ప్రత్యేకుంగా కవర్ చేయని, ప్రభుత్వుం లేదా దాని
డిపార్ట్మెుంట్లు, సొసైటీలు, యూనివర్సిటీలు మరియు గ్రామ పుంచాయితీలు
వుంటి స్థానిక సుంస్థల పేరిట ఖాతాలు తెరవడానికి, దిగువ డాక్యుమెుంట్ల ఒక
సర్టిఫైడ్ కాపీని పొుందాలి:
a.) సుంస్థ తరఫున వ్యవహరిుంచేుందుకు అధికారుం ఇవ్వబడ్డ వ్యక్తి పేరును
చూపిుంచే డాక్యుమెుంట్;
b.) పాన్
c.) వారి తరఫున లావాదేవీలు నిర్వహిుంచడానికి అటార్నీ ఉుండే వ్యక్తికి
సుంబుంధిుంచిన గుర్తిుంపు మరియు చిరునామా రుజువు కొరకు OVD మరియు
d.) అటువుంటి
సుంస్థ/జురిడికల్
వ్యక్తి
చట్టపరమైన
ఉనికిని
నిరూపిుంచడానికి HFC ద్వారా అవసరమైన డాక్యుమెుంట్లు

గుర్తిుంపు రుజువు, చిరునామా రుజువుగా ఆమోదిుంచిన డాక్యుమెుంట్ల జాబితా
సుంస్థ
కుంపెనీ/LLP

గుర్తిుంపు రుజువు
పాన్ కార్డు
TAN
సర్టిఫికేట్
ఆఫ్
ఇన్కార్పొరేషన్
మెమోరాుండుం మరియు అసోసియేషన్
ఆర్టికల్స్
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చిరునామా రుజువు
2 నెలలకు మిుంచకుుండా కుంపెనీ పేరిట
ఉన్న యుటిలిటీ బిల్లు
TAN
సర్టిఫికేట్
ఆఫ్
ఇన్కార్పొరేషన్
మెమోరాుండుం మరియు అసోసియేషన్
ఆర్టికల్స్

షాప్స్ అుండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెుంట్
చట్టుం కిుంద మున్సిపల్ అధికారుల
ద్వారా
జారీ
చేయబడ్డ
సర్టిఫికేట్ లేదా లైసెన్స్

చెల్లుబాటు అయ్యే షాపులు &
ఎస్టాబ్లిష్మెుంట్ సర్టిఫికేట్

చెల్లుబాటు
అయ్యే
ట్రేడ్
లైసెన్స్
GST రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
సేల్స్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
TIN సర్టిఫికేట్
ఇుంపోర్టర్-ఎక్స్పోర్టర్ కోడ్
సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రొఫెషనల్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే APMC/ముండీ
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
లేబర్
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
డ్రగ్
లైసెన్స్
ఎక్సైజ్
&
కస్టమ్స్
డిపార్ట్మెుంట్
ద్వారా
జారీ
చేసిన
చెల్లుబాటు
అయ్యే
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
క్రిమిసుంహారిణి/పురుగుముందు
అమ్మకుం/స్టాక్/అమ్మకానికి
ఎగ్జిబిట్ లేదా పుంపిణీ చేయడానికి
చెల్లుబాటు
అయ్యే
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
తూనికలు మరియు కొలత చట్టుం కిుంద
జారీ
చేసిన
రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్
ఆపరేట్
చేయడానికి
రాష్ట్ర/కేుంద్ర
పర్యావరణ
నియుంత్రణ ముండలి ద్వారా జారీ
చేసిన సమ్మతి
SEZ (స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్) జారీ
చేసిన సర్టిఫికేట్
ఇుండియన్ మెడికల్ క న్సిల్ జారీ
చేసిన సర్టిఫికేట్/లైసెన్స్
ఫుడ్ అుండ్ డ్రగ్ కుంట్రోల్
అధికారులు జారీ చేసిన లైసెన్స్
సుంస్థ పేరిట ట్రేడ్ లైసెన్స్
సుంస్థ
పేరిట
ఫ్యాక్టరీ
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
సుంస్థ పేరిట పేలుడు పదార్థాల
చట్టుం కిుంద జారీ చేసిన లైసెన్స్
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మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్
స్థానిక ప్రభుత్వ సుంస్థల ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్
SSI/MSME/ఉద్యోగ్/ఉద్యోగ్
ఆధార్ కార్డు
భాగస్వామ్య
సుంస్థ

పాన్ కార్డు
TAN సర్టిఫికేట్

రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ జారీ
చేసిన
సర్టిఫికేట్
ఆఫ్
రిజిస్ట్రేషన్
షాప్స్ అుండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెుంట్
చట్టుం కిుంద మున్సిపల్ అధికారుల
ద్వారా
జారీ
చేయబడ్డ
సర్టిఫికేట్ లేదా లైసెన్స్
రిజిస్టర్డ్
పార్టనర్షిప్
ఒప్పుందుం

TAN సర్టిఫికేట్
రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ జారీ
చేసిన
సర్టిఫికేట్
ఆఫ్
రిజిస్ట్రేషన్.
చెల్లుబాటు అయ్యే షాపులు &
ఎస్టాబ్లిష్మెుంట్ సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
లైసెన్స్

అయ్యే

ట్రేడ్

GST రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్,
సేల్స్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
TIN సర్టిఫికేట్
ఇుంపోర్టర్-ఎక్స్పోర్టర్ కోడ్
సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రొఫెషనల్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే APMC/ముండీ
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
లేబర్
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
డ్రగ్
లైసెన్స్
ఎక్సైజ్
&
కస్టమ్స్
డిపార్ట్మెుంట్
ద్వారా
జారీ
చేసిన
చెల్లుబాటు
అయ్యే
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్.
క్రిమిసుంహారిణి/పురుగుముందు
అమ్మకుం/స్టాక్/అమ్మకానికి
ఎగ్జిబిట్ లేదా పుంపిణీ చేయడానికి
చెల్లుబాటు
అయ్యే
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
తూనికలు మరియు కొలత చట్టుం కిుంద
జారీ
చేసిన
రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్
ఆపరేట్
చేయడానికి
రాష్ట్ర/కేుంద్ర
పర్యావరణ
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నియుంత్రణ ముండలి ద్వారా జారీ
చేసిన సమ్మతి
SEZ (స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్) జారీ
చేసిన సర్టిఫికేట్
ఇుండియన్ మెడికల్ క న్సిల్ జారీ
చేసిన సర్టిఫికేట్/లైసెన్స్
ఫుడ్ అుండ్ డ్రగ్ కుంట్రోల్
అధికారులు జారీ చేసిన లైసెన్స్
సుంస్థ పేరిట ట్రేడ్ లైసెన్స్
సుంస్థ
పేరిట
ఫ్యాక్టరీ
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
సుంస్థ పేరిట పేలుడు పదార్థాల
చట్టుం కిుంద జారీ చేసిన లైసెన్స్
మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్
స్థానిక ప్రభుత్వ సుంస్థల ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్
SSI/MSME/ఉద్యోగ్/ఉద్యోగ్
ఆధార్ కార్డు
ఏకైక
యాజమాన్యత
సుంస్థ

ప్రొప్రైటర్/ప్రొప్రైటర్
ఫర్మ్ పాన్ కార్డు
TAN సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే షాపులు &
ఎస్టాబ్లిష్మెుంట్ సర్టిఫికేట్
TIN సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
ట్రేడ్
లైసెన్స్
GST రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్,
సేల్స్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
ఇుంపోర్టర్-ఎక్స్పోర్టర్ కోడ్
సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రొఫెషనల్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే APMC/ముండీ
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
లేబర్
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
డ్రగ్
లైసెన్స్

44 | పేజీ

TAN సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే షాపులు &
ఎస్టాబ్లిష్మెుంట్ సర్టిఫికేట్
TIN సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
ట్రేడ్
లైసెన్స్
GST రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్,
సేల్స్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
ఇుంపోర్టర్-ఎక్స్పోర్టర్ కోడ్
సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రొఫెషనల్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు అయ్యే APMC/ముండీ
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
లేబర్
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
చెల్లుబాటు
అయ్యే
డ్రగ్
లైసెన్స్
ఎక్సైజ్
&
కస్టమ్స్
డిపార్ట్మెుంట్
ద్వారా
జారీ
చేసిన
చెల్లుబాటు
అయ్యే
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్.

ఎక్సైజ్
&
కస్టమ్స్
డిపార్ట్మెుంట్
ద్వారా
జారీ
చేసిన
చెల్లుబాటు
అయ్యే
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్.
క్రిమిసుంహారిణి/పురుగుముందు
అమ్మకుం/స్టాక్/అమ్మకానికి
ఎగ్జిబిట్ లేదా పుంపిణీ చేయడానికి
చెల్లుబాటు
అయ్యే
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
తూనికలు మరియు కొలత చట్టుం కిుంద
జారీ
చేసిన
రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్
ఆపరేట్
చేయడానికి
రాష్ట్ర/కేుంద్ర
పర్యావరణ
నియుంత్రణ ముండలి ద్వారా జారీ
చేసిన సమ్మతి
SEZ (స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్) జారీ
చేసిన సర్టిఫికేట్
ఇుండియన్ మెడికల్ క న్సిల్ జారీ
చేసిన సర్టిఫికేట్/లైసెన్స్
ఫుడ్ అుండ్ డ్రగ్ కుంట్రోల్
అధికారులు జారీ చేసిన లైసెన్స్
సుంస్థ పేరిట ట్రేడ్ లైసెన్స్
సుంస్థ
పేరిట
ఫ్యాక్టరీ
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
సుంస్థ పేరిట పేలుడు పదార్థాల
చట్టుం కిుంద జారీ చేసిన లైసెన్స్
మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్
స్థానిక ప్రభుత్వ సుంస్థల ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్
SSI/MSME/ఉద్యోగ్/ఉద్యోగ్
ఆధార్ కార్డు

క్రిమిసుంహారిణి/పురుగుముందు
అమ్మకుం/స్టాక్/అమ్మకానికి
ఎగ్జిబిట్ లేదా పుంపిణీ చేయడానికి
చెల్లుబాటు
అయ్యే
లైసెన్స్/సర్టిఫికేట్
తూనికలు మరియు కొలత చట్టుం కిుంద
జారీ
చేసిన
రిజిస్ట్రేషన్
సర్టిఫికేట్

ఆపరేట్
చేయడానికి
రాష్ట్ర/కేుంద్ర
పర్యావరణ
నియుంత్రణ ముండలి ద్వారా జారీ
చేసిన సమ్మతి
SEZ (స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్) జారీ
చేసిన సర్టిఫికేట్

ఇుండియన్ మెడికల్ క న్సిల్ జారీ
చేసిన సర్టిఫికేట్/లైసెన్స్
ఫుడ్ అుండ్ డ్రగ్ కుంట్రోల్
అధికారులు జారీ చేసిన లైసెన్స్
సుంస్థ పేరిట ట్రేడ్ లైసెన్స్
సుంస్థ
పేరిట
ఫ్యాక్టరీ
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
సుంస్థ పేరిట పేలుడు పదార్థాల
చట్టుం కిుంద జారీ చేసిన లైసెన్స్
మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్
స్థానిక ప్రభుత్వ సుంస్థల ద్వారా
జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్
సేల్స్
ట్యాక్స్
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్

(జతచేసిన అనుబుంధుం 1Aలో సవిస్తరమైన KYC చెక్లిస్ట్ వివరిుంచబడిుంది)
అనుబుంధుం II
డిజిటల్ KYC ప్రక్రియ
A. MOHFL డిజిటల్ KYC ప్రక్రియ కొరకు అప్లికేషన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, వారి ఖాతాదారుల యొక్క
KYCని చేపట్టడుం కొరకు ఖాతాదారుల టచ్ పాయిుంట్ల వద్ద లభ్యమయ్యేలా చేయాలి మరియు MOHFL
యొక్క ఈ ప్రమాణీకరిుంచబడ్డ దరఖాస్తు ద్వారా మాత్రమే KYC ప్రక్రియను చేపట్టాలి.
B. దరఖాస్తు యాక్సెస్ చేసుకోవడుం MOHFL ద్వారా నియుంత్రిుంచబడుతుుంది మరియు అనధీకృత
వ్యక్తులు దీనిని ఉపయోగిుంచుకుుండా చూడాలి. దరఖాస్తుని లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ లేదా లైవ్
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OTP లేదా MOHFL ద్వారా తన అధీకృత అధికారులకు ఇవ్వబడ్డ టైమ్ OTP నియుంత్రిత యుంత్రాుంగుం
ద్వారా మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి.
C. ఖాతాదారుడు, KYC ఉద్దేశ్యుం కొరకు, MOHFL యొక్క అధీకృత ప్రదేశుం లేదా విపర్యుంగా
సుందర్శిుంచాలి. ఒరిజినల్ OVD ఖాతాదారుడి స్వాధీనతలో ఉుండాలి.
D. అధీకృత అధికారి ద్వారా ఖాతాదారుడి లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకోబడినట్లుగా, మరియుు అదే
ఫోటోగ్రాఫ్ని ఖాతాదారుడి అప్లికేషన్ ఫారుం (CAF)లో పొుందుపరచినట్లుగా MOHFL ధృవీకరిుంచాలి.
తదుపరి, MOHFL యొక్క సిస్టమ్ అప్లికేషన్లో CAF నెుంబరు, GPS కోఆర్డినేట్ లు, అధీకృత అధికారి
పేరు, ప్రత్యేక ఉద్యోగి కోడ్ (REల ద్వారా అసైన్ చేయబడిుంది) మరియు తేదీ (DD:MM:YYYY) మరియు
టైమ్ స్టాుంప్ (HH:MM:SS)లను క్యాప్చర్ చేసిన ఖాతాదారుడి లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మీద రీడబుల్
రూపుంలో ఉుంచాలి.
E. MOHFL అప్లికేషన్లో ఖాతాదారుడి లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేయాలి మరియు
ఖాతాదారుడి ప్రిుంట్ చేసిన లేదా వీడియోగ్రాఫ్ చేసిన ఫోటోగ్రాఫ్ క్యాప్చర్ చేయరు. లైవ్
ఫోటోగ్రాఫ్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఖాతాదారుడి వెనుక ఉుండే బ్యాక్గ్ర ుండ్ తెలుపు రుంగులో
ఉుండాలి, ఖాతాదారుడి లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఫ్రేమ్లోనికి ఏ ఇతర వ్యక్తి
రాకూడదు.
F. ఇదేవిధుంగా, ఒరిజినల్ OVD యొక్క లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ లేదా ఆఫ్లైన్ ధృవీకరణ చేపట్టలేని
ఆధార్ రుజువును (హారిజాుంటల్గా ఉుంచబడుతుుంది), పై నుుంచి నిట్టనిలువుగా క్యాప్చర్ చేయాలి
మరియు పైన పేర్కొన్నవిధుంగా రీడబుల్ రూపుంలో వాటర్ మార్కిుంగ్ చేయాలి. ఒరిజినల్
డాక్యుమెుంట్ల లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ని క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు, మొబైల్ పరికరుంలో ఎలాుంటి
స్కూ లేదా టిల్ట్ ఉుండరాదు.
G. ఖాతాదారుడి లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మరియు అతడికి ఒరిజినల్ డాక్యుమెుంట్లు సరైన కాుంతిలో
క్యాప్చర్ చేయాలి, తద్వారా వాటిని తేలికగా చదవగలిగి మరియు గుర్తిుంచబడతాయి.
H. అుందువల్ల, CAFని అన్ని ఎుంట్రీలను కూడా డాక్యుమెుంట్లు మరియు ఖాతాదారుడి ద్వారా అుందిుంచిన
సమాచారుం ఆధారుంగా నిుంపాలి. క్విక్ రెస్పాన్స్ (QR) కోడ్ లభ్యమయ్యే డాక్యుమెుంట్ల్లో,
వివరాలను మాన్యువల్గా నిుంపడానికి బదులుగా QR కోడ్ స్కాన్ చేయడుం ద్వారా అటువుంటి వివరాలను
ఆటోపాపులేట్ చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, QR అుందుబాటులో ఉన్న UIDAI నుుండి భ తిక ఆధార్/ఈ-ఆధార్
డ న్లోడ్ చేసినట్లయితే పేరు, లిుంగుం, పుట్టిన తేదీ మరియు చిరునామా వుంటి వివరాలను ఆధార్/ఈఆధార్లో అుందుబాటులో ఉన్న QRను స్కాన్ చేయడుం ద్వారా ఆటో పాపులేట్ చేయవచ్చు.
I. పైన పేర్కొన్న ప్రక్రియ పూర్తయిన తరువాత, ‘OTP పుంచుకోవడానికి ముుందు ఫారుంలో నిుంపిన వివరాలను
దయచేసి వెరిఫై చేయుండి’’ అనే టెక్ట్స్ ఉుండే వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ (OTP) సుందేశుం ఖాతాదారుడి
స్వుంత మొబైల్ నెుంబరుకు పుంపబడుతుుంది. OTP వాలిడేషన్ విజయవుంతమైన అనుంతరుం, అది CAFపై
ఖాతాదారుడి సుంతకుం వలే పరిగణిుంచబడుతుుంది. ఖాతాదారుడికి అతడి/ఆమె స్వుంత మొబైల్ నెుంబరు
లేనట్లయితే, అప్పుడు అతడి/ఆమె కుటుుంబుం/బుంధువులు/తెలిసిన వ్యక్తుల మొబైల్ నెుంబరును ఈ
ఉద్దేశ్యుం కొరకు ఉపయోగిుంచవచ్చు మరియు CAFలో స్పష్టుంగా పేర్కొనవచ్చు. ఏదేమైనా,
MOHFLతో రిజిస్టర్ చేసుకున్న అధీకృత అధికారి మొబైల్ నెుంబరును ఖాతాదారుడి సుంతకుం కొరకు
ఉపయోగిుంచరాదు. ఖాతాదారుడు సుంతకుంలో ఉపయోగిుంచే మొబైల్ నెుంబరు అధీకృత అధికారి మొబైల్
నెుంబరు కాదా అనే విషయాన్ని MOHFL విధిగా చెక్ చేయాలి.
J. అధీకృత అధికారి ఖాతాదారుడి లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మరియు ఒరిజినల్ డాక్యుమెుంట్ క్యాప్చరిుంగ్
గురిుంచి డిక్లరేషన్ అుందిుంచాలి. ఈ ఉద్దేశ్యుం కొరకు, అధీకృత అధికారిని MOHFLతో రిజిస్టర్
చేసుకున్న అతడి మొబైల్ నెుంబరుకు పుంపే వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ (OTP)తో ధృవీకరిుంచాలి. OTP
వాలిడేషన్ విజయవుంతమైన అనుంతరుం, అది డిక్లరేషన్పై అధీకృత అధికారి సుంతకుం వలే పరిగణిుంచబడుతుుంది.
ఈ అధీకృత అధికారి డిక్లరేషన్లో అధీకృత అధికారి లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా క్యాప్చర్
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చేయబడుతుుంది.
K. ఈ అన్ని కార్యకలాపాల తరువాత, ప్రక్రియ పూర్తి కావడుం మరియు యాక్టివేషన్ అభ్యర్థనను
MOHFL యాక్టివేషన్ ఆఫీసర్కు సబ్మిట్ చేయడుం గురిుంచి అప్లికేషన్ సమాచారాన్ని ఇస్తుుంది,
అలానే ప్రాసెస్ యొక్క లావాదేవీ-ఐడి/రిఫరెన్స్-ఐడి నెుంబరును కూడా జనరేట్ చేస్తుుంది. అధీకృత
అధికారి భవిష్యత్తు రిఫరెన్స్ కొరకు లావాదేవీ ఐడి/రిఫరెన్స్ ఐడి నెుంబరుకు సుంబుంధిుంచిన వివరాలను
ఖాతాదారుడికి తెలియజేయాలి.
L. MOHFL యొక్క అధీకృత అధికారికి వీటిని చెక్ చేసి, ధృవీకరిుంచాలి: - (i) డాక్యుమెుంట్ యొక్క
చిత్రుంలో లభ్యమవుతున్న సమాచారుం, CAFలో అధీకృత అధికారి ద్వారా నమోదు చేసిన సమాచారుంతో జత
అవుతోుంది. (ii) ఖాతాదారుడి యొక్క లైవ్ డాక్యుమెుంట్ డాక్యుమెుంట్లో లభ్యమవుతున్న
ఫోటోతో జత అవుతోుంది.; మరియు (iii) తప్పనిసరి ఫీల్డ్తో సహా CAFలోని అవసరమైన వివరాలు సక్రముంగా
నిుంపారు.; M. విజయవుంతుంగా ధృవీకరిుంచిన తరువాత, CAFపై RE యొక్క అధీకృత అధికారి డిజిటల్గా సుంతకుం
చేస్తారు, CAF యొక్క ప్రిుంట్ తీసుకొని, తగిన ప్రదేశాల్లో ఖాతాదారుడి సుంతకాలు/వేలిముద్రలను
తీసుకుుంటాడు, మరియు దానిని సిస్టమ్లో అప్లోడ్ చేస్తాడు. ఒరిజినల్ హార్డ్ కాపీని ఖాతాదారుడికి
రిటర్న్ చేయవచ్చు.

7. నిష్పాక్షిక ప్రవర్తనా నియమావళి
(కుంపెనీ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ద్వారా ఆమోదిుంచినవిధుంగా)

1.పరిచయుం
ఈ పాలసీ సర్క్యులర్ మాస్టర్ డైరెక్షన్ - నాన్ బ్యాుంకిుంగ్ ఫైనాన్షియల్ కుంపెనీ - హ సిుంగ్
ఫైనాన్స్ కుంపెనీ (రిజర్వ్ బ్యాుంక్) ఆదేశాలు, 2021 ఫిబ్రవరి 17, 2021 (నియతానుసారుంగా
సవరిుంచబడిుంది) దానికి అనుగుణుంగా ఉుంటుుంది.
నిష్పాక్షిక ప్రవర్తనా నియమావళి, దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా, పైన పేర్కొన్న మాస్టర్
ఆదేశాల్లో ఉన్న విధుంగా హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ కుంపెనీల కొరకు నిష్పాక్షిక ప్రవర్తనా నియమావళి
(HFCలు) పై ఈ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణుంగా ఉుంది. ఇది ఖాతాదారులతో వ్యవహరిుంచేటప్పుడు కనీస
ప్రమాణాలను ఏర్పరుస్తుుంది. ఇది ఖాతాదారులకు సమాచారాన్ని అుందిస్తుుంది, కుంపెనీ రోజువారీగా
వారితో ఎలా వ్యవహరిస్తుుందనేది వివరిస్తుుంది.

2. ప్రవర్తనా నియమావళి లక్ష్యాలు
a) ఖాతాదారులతో వ్యవహరిుంచేటప్పుడు ఎక్కువ ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేయడుం ద్వారా ముంచి మరియు
నిష్పాక్షిక విధానాలు ప్రోత్సహిుంచడానికి;
b) పారదర్శకతను పెుంపొుందిుంచాలని ఆశిుంచబడుతుుంది తద్వారా తాము ఎటువుంటి సర్వీసులను సముచితుంగా
ఆశిుంచవచ్చని ఖాతాదారులకు మరిుంత మెరుగైన అవగాహన ఉుంటుుంది;
c) అధిక
ఆపరేటిుంగ్
ప్రమాణాలను
సాధిుంచడానికి
పోటీ
ద్వారా
మార్కెట్
శక్తులను
ప్రోత్సహిుంచడానికి;
d) ఖాతాదారుడు మరియు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (MOHFL) మధ్య
న్యాయమైన మరియు సుహృద్భావ సుంబుంధాన్ని ప్రోత్సహిుంచడుం;
e) హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్లో నమ్మకాన్ని పెుంపొుందిుంచడానికి.

3.ప్రవర్తనా నియమావళిని వర్తిుంపచేయడుం
ఈ ప్రవర్తనా నియమావళి MOHFL ద్వారా అుందిుంచే అన్ని ప్రొడక్ట్లు మరియు సర్వీస్లు లేదా
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భవిష్యత్తులో ప్రవేశపెట్టగల వాటికి వర్తిస్తుుంది, ఇవి క ుంటర్ ద్వారా, ఫోన్ ద్వారా,
ఫోస్ట్ ద్వారా, ఇుంటరాక్టివ్ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల ద్వారా, ఇుంటర్నెట్పై, డైరెక్ట్
సెల్లిుంగ్ ఏజెుంట్లు వుంటి ప్రతినిధుల ద్వారా లేదా ఏదైనా ఇతర విధానుం ద్వారా అుందిుంచవచ్చు.

3.1 వీటి ద్వారా ఖాతాదారులతో తమ అన్ని వ్యవహారాల్లో నిష్పాక్షికుంగా మరియు సహేతుకుంగా
వ్యవహరిస్తుుంది:

a) మేుం అుందిుంచే ఉత్పత్తులు మరియు సేవల కొరకు, మా సిబ్బుంది అనుసరిుంచే ప్రక్రియలు మరియు
విధానాల్లో ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిలో చేసిన వాగ్ధానాలు మరియు ప్రమాణాలను
చేరుకోవడుం;
b) వడ్డీ మరియు సర్వీస్ ఛార్జీలతో సహా మా ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు దాని
నియమనిబుంధనలతో పాటుగా సుంబుంధిత చట్టాలు మరియు నిబుంధనల స్ఫూర్తిని పాటిుంచేలా
చూడటుం;
c) మా ఖాతాదారులతో మా వ్యవహారాలు సమగ్రత మరియు పారదర్శకత యొక్క నైతిక
సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉుండేలా చూసుకోవడుం.

4. ప్రకటనలు, మార్కెటిుంగ్ మరియు అమ్మకాలు
a) అన్ని ఎడ్వర్టైజిుంగ్ మరియు ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ స్పష్టుంగా, మరియు తప్పుదారి
పట్టిుంచకుుండా ఉుండేలా మేుం చూస్తాుం.
b) సర్వీస్ లేదా ప్రొడక్ట్పై దృష్టిని నిలిపే మరియు వడ్డీరేటుకు రిఫరెన్స్ని జోడిుంచే
ఏదైనా మీడియాలోని ఏదైనా ప్రకటన లేదా ప్రమోషనల్ సాహిత్యుంలో, మేుం ఇతర ఫీజులు మరియు
ఛార్జీలు వర్తిస్తాయా అని కూడా సూచిస్తాుం మరియు అభ్యర్ధిుంచినప్పుడు సుంబుంధిత
నియమనిబుంధనల పూర్తి వివరాలు లభ్యమవుతాయని కూడా సూచిస్తాుం.
c) ఖాతాదారులు దిగువ పేర్కొన్న ఏదైనా ఒక దాని ద్వారా వడ్డీ రేట్లు, సాధారణ ఫీజులు మరియు
ఛార్జీలపై సమాచారాన్ని పొుందవచ్చు:






మా బ్రాుంచీలు లేదా హెల్ప్లైన్లకు కాల్ చేయడుం;
మా నిర్ధారిత సిబ్బుంది/హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా;
మా వెబ్సైట్ నుుంచి.
సర్వీస్ గైడ్/టారిఫ్ షెడ్యూల్ కాపీని అుందిుంచడుం

d) సపోర్ట్ సర్వీస్లను అుందిుంచడానికి మేుం తృతీయపక్ష సేవల్ని ఉపయోగిుంచుకున్నట్లయితే,
అటువుంటి తృతీయపక్షాలు ఖాతాదారుడి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని (అటువుంటి తృతీయపక్షాలకు
లభ్యుం అయితే) మేుం ఎుంత మేరకు గోప్యత మరియు భద్రతతో వ్యవహరిస్తామో, వారు కూడా
అుంతే స్థాయిలో పాటిుంచేలా చూడటానికి ప్రయత్నిస్తాుం.
e) మా వద్ద నుుంచి ఉపయోగిుంచుకున్న ప్రొడక్ట్ల ఫీచర్ల గురిుంచి MOHFL నియతానుసారుంగా
ఖాతాదారులకు తెలియజేస్తుుంది. అలానే, అటువుంటి సమాచారుం లేదా సేవల అుందుకోవడానికి MOHFLకు
వారు సమ్మతిని తెలియజేసినట్లయితే, మా ఇతర ప్రొడక్ట్ ఆఫరిుంగ్లు లేదా ప్రమోషనల్
ఆఫరిుంగ్ల కూడా ఖాతాదారులకు తెలియజేస్తాుం.
f) మా ప్రొడక్ట్ లు/సర్వీసులను మార్కెట్ చేయడుం కొరకు వారి సేవలను ఉపయోగిుంచుకునే మా
డైరెక్ట్ సెల్లిుంగ్ ఏజెన్సీలు (DSAలు) కొరకు మేుం ప్రవర్తనా నియమావళిని సూచిుంచాుం, మా
ఉత్పత్తులను వ్యక్తిగతుంగా లేదా ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా విక్రయిుంచడానికి
ఖాతాదారుడిని
సుంప్రదిుంచినప్పుడు,
ఇతర
విషయాలతోపాటుగా,
వారు
తమ
గుర్తిుంపును
వెల్లడిుంచాల్సి ఉుంటుుంది.
g) మా ప్రతినిధులు/కొరియర్ /DSAలు ఏదైనా సముచితుం కాని ప్రవర్తనలో నిమగ్నుం కావడుం లేదా
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ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లుంఘిుంచినట్లుగా ఎవరైనా ఖాతాదారుడు ఫిర్యాదు చేసిన
సుందర్భుంలో, మేుం పరిశోధిుంచడానికి మరియు ఖాతాదారుడి సుంతృప్తి మేరకు ఫిర్యాదును
పరిష్కరిుంచడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుుంటాుం.

5. రుణాలు
5.1 రుణాల కొరకు దరఖాస్తులు మరియు వాటి ప్రాసెసిుంగ్
a) ప్రతి ప్రొడక్ట్ యొక్క ఆవశ్యకతలను బట్టి కుంపెనీ ద్వారా ఆఫర్ చేసే ప్రతి ప్రొడక్ట్
కొరకు MOHFL యొక్క ‘దరఖాస్తు ఫారుం/సముచితమైన డాక్యుమెుంట్లు’ విభిన్నుంగా ఉుంటాయి
మరియు రుణగ్రహీత ద్వారా సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరుం ఉన్న మొత్తుం సమాచారుం
చేర్చబడుతుుంది. ఇతర హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ కుంపెనీలు (HFCలు) అుందిుంచే ఇదే విధమైన
నియమనిబుంధనలతో రుణగ్రహీతలు అర్థవుంతుంగా పోల్చడానికి మరియు పైన పేర్కొన్న పోలిక
ఆధారుంగా వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని MOHFL
అుందిస్తుుంది.

b) MOHFL యొక్క ‘దరఖాస్తుఫారుం/సముచితమైన డాక్యుమెుంట్’ అప్లికేషన్ ఫారుంతోపాటుగా
రుణగ్రహీతల ద్వారా సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరుం ఉన్న డాక్యుమెుంట్ల జాబితాని కూడా
సూచిుంచవచ్చు.

c) రుణాన్ని

ఉపయోగిుంచుకోవడుం
కొరకు
తన
రుణగ్రహీత
అుందిుంచే
దరఖాస్తుఫారాన్ని
అుందుకున్నట్లుగా ఎక్నాలెడ్జ్ట్ అుందిుంచే యుంత్రాుంగుం MOHFLకు ఉుంది. అవసరమైన మొత్తుం
సమాచారాన్ని పూర్తిగా అుందుకున్న తేదీ నుుంచి సహేతుకమైన వ్యవధిలోగా MOHFL తన
నిర్ణయాన్ని రుణగ్రహీతకు తెలియజేస్తుుంది.

5.2 రుణాల ముంజూరు మరియు నియమనిబుంధనలు
a) రుణ దరఖాస్తును ప్రాసెస్ చేయడానికి సాధారణుంగా అవసరుం అయ్యే అన్ని వివరాలను దరఖాస్తు
సమయుంలో మేుం సేకరిస్తాుం. ఒకవేళ మాకు ఏదైనా అదనపు సమాచారుం కావాల్సి వస్తే మేుం
ఖాతాదారుడిని మేుం వెుంటనే సుంప్రదిస్తాుం.
b) అన్ని నియమనిబుంధనలతోపాటుగా ముంజూరు చేసిన రుణమొత్తాన్ని ముంజూరు లేఖ లేదా మరోవిధుంగా
మేుం రాతపూర్వకుంగా ఖాతాదారులకు తెలియజేస్తాుం.
c) రుణాల బట్వాడా సమయుంలో ప్రతి రుణగ్రహీతకు రుణ డాక్యుమెుంట్లోని కోట్ చేయబడ్డ ప్రతి
ఒక్క అనుబుంధుం కాపీతోపాటుగా రుణ డాక్యుమెుంట్ యొక్క కాపీని కూడా మేుం అుందిస్తాుం.

5.3 రుణ దరఖాస్తు తిరస్కరిుంచడాన్ని తెలియజేయడుం
వారి అప్లికేషన్ తిరస్కరిుంచడానికి గల కారణుం(లు) పేర్కొుంటూ, అప్లికేషన్ తిరస్కరిుంచిన
ఖాతాదారులకు మేుం రాతపూర్వకుంగా తెలియజేస్తాుం.

5.4 నియమనిబుంధనలు మార్చడుం ద్వారా రుణుం యొక్క బట్వాడా
a) ముంజూరు లేఖ/రుణ పత్రాల్లో పేర్కొన్న ప్రామాణిక నియమనిబుంధనలకు లోబడి ఖాతాదారులు తమ
ఆవశ్యకతలకు అనుగుణుంగా చేసిన రుణ బట్వాడా అభ్యర్థనకు అనుగుణుంగా రుణుం బట్వాడా
చేయబడుతుుంది.
b) బట్వాడా షెడ్యూల్, వడ్డీరేట్లు, సర్వీస్ ఛార్జీలు, ముుందస్తు చెల్లిుంపు ఛార్జీలు, ఇతర
వర్తిుంచే ఫీజు/ఛార్జీలు మొదలైనవాటితో సహా నియమనిబుంధనల్లో ఏవైనా మార్పులు
ఉన్నట్లయితే మేుం ఖాతాదారులకు నోటిస్ ఇస్తాుం. వడ్డీరేట్లు మరియు ఛార్జీల్లో మార్పులు
రాబోయే కాలుం నుుంచి మాత్రమే అమల్లోనికి వస్తాయని ధృవీకరిస్తాుం. దీనికి సుంబుంధిుంచి రుణ
డాక్యుమెుంట్ల్లో తగిన నిబుంధన అమలు చేయబడుతుుంది.
c) అటువుంటి మార్పు ఖాతాదారులకు ప్రతికూలుంగా ఉన్నట్లయితే, వారు 60 రోజుల్లోగా ఎలాుంటి
నోటీస్ లేకుుండా వారి ఖాతాను ముగిుంచవచ్చు లేదా ఎలాుంటి అదనపు ఛార్జీలు లేదా వడ్డీ
చెల్లిుంచాల్సిన అవసరుం లేకుుండా వేరే దానిని మార్చవచ్చు.
d) రుణ డాక్యుమెుంట్ల కిుంద రుణాన్ని రీకాల్ చేయడుం/చెల్లిుంపును వేగవుంతుం చేయడుం లేదా అదనపు
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సెక్యూరిటీలను కోరడుం అనేది రుణ డాక్యుమెుంట్లకు అనుగుణుంగా ఉుంటుుంది.
e) బకాయిలు మొత్తాలు అన్నీ చెల్లిుంచిన తరువాత లేదా ఏదైనా చట్టబద్ధమైన హక్కు లేదా
ఖాతాదారులకు విరుద్ధుంగా కుంపెనీ యొక్క ఏదైనా ఇతర క్లెయిుం కొరకు ధారణకు లోబడి రుణుం యొక్క
బకాయి మొత్తుం రియలైజేషన్ అయినప్పుడు మేుం అన్ని రకాల సెక్యూరిటీలను విడుదల చేస్తాుం.
అటువుంటి సెటాఫ్ అమలు చేయాల్సి వస్తే మిగిలిన క్లెయిుంల గురిుంచి మరియు సుంబుంధిత క్లెయిుంలు
సెటిల్ చేయడుం/చెల్లిుంపులు జరిపే వరకు కూడా మేుం సెక్యూరిటీలను కలిగి ఉుండే అధికారాల గురిుంచి
పూర్తి వివరాలతో ఖాతాదారులు/రుణగ్రహీతలకు నోటీస్ ఇవ్వబడుతుుంది.

6. గ్యారెుంటీ
ఎవరైనా రుణానికి పూచీదారులుగా ఉుండాలని భావిుంచినప్పుడు, మేుం వారికి వీటి గురిుంచి సమాచారుం
అుందిస్తాుం:

i. పూచీదారుడిగా బాధ్యత;
ii. మాతో నిబద్ధతను వ్యక్తుం చేసిన లయబిలిటీ మొత్తుం;
iii. వారి లయబిలిటీ మేరకు చెల్లిుంచాలని పూచీదారుడిని మేుం అభ్యర్ధిుంచే పరిస్థితులు;
iv. ఒకవేళ వారు పూచీదారులుగా చెల్లిుంచడుంలో విఫలమైనట్లయితే, MOHFL ఇతర మార్గాలను
ఆశ్రయిుంచవచ్చు;
v. పూచీదారుల వారి బాధ్యత నిర్ధిష్ట మొత్తానికి పరిమితుం కావొచ్చు లేదా అది అపరిమితుంగా
ఉుండవచ్చు;

vi. పూచీదారులుగా వారిని డిశ్చార్జ్ చేసే సమయుం మరియు పరిస్థితులు;వారు పూచీదారులుగా ఉన్న
రుణగ్రహీత యొక్క ఆర్ధిక పరిస్థితుల్లో గణనీయుంగా
జరిగినట్లయితే మేుం వారికి తెలియజేస్తూ ఉుంటాుం.

ఏవైనా

ప్రతికూల

మార్పులు

vii.బకాయిలను చెల్లిుంచడానికి తగిన మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ, క్రెడిటార్/రుణదాత చేసిన డిమాుండ్కు
కట్టుబడి ఉుండటానికి పూచీదారుడు నిరాకరిస్తే అటువుంటి పూచీదారుడిని కూడా ఉద్దేశ్యపూర్వక
డిఫాల్టర్గా పరిగణిస్తారు.
viii. అతడు/ఆమె పూచీదారుగా ఉన్న రుణగ్రహీత యొక్క ఆర్థిక స్థితిలో ఏదైనా ముఖ్యమైన
ప్రతికూల మార్పు/లు ఉన్నట్లుగా MOHFL అతడు/ఆమెకి తెలియజేస్తుుంది.

7. రహస్యుం మరియు గోప్యత
ఖాతాదారుల సమాచారాన్ని మేుం వ్యక్తిగతమైనది మరియు గోప్యమైనదిగా [వారు ఇక ఏమాత్రుం
మా ఖాతాదారులుగా లేనప్పటికీ] మేుం పరిగణిస్తాుం మరియు దిగువ సూత్రాలు మరియు పాలసీల ద్వారా
మార్గదర్శనుం చేయబడుతుుంది. దిగువ అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మినహా ఖాతాదారుడి ద్వారా మరో
విధుంగా అుందిుంచబడ్డ ఖాతాదారుడి అక ుంట్లకు సుంబుంధిుంచిన సమాచారాన్ని లేదా డేటాను, మా
గ్రూపులోని ఇతర కుంపెనీలు/సుంస్థలతో సహా ఎవరికి మేుం వెల్లడిుంచుం:
a) ఒకవేళ చట్టుం ప్రకారుంగా మేుం సమాచారాన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తే;
b) సమాచారాన్ని వెల్లడిుంచడానికి ప్రజల పట్ల బాధ్యత ఉుండటుం;
c) మా ఆసక్తుల దృష్ట్యా సమాచారాన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తే (ఉదాహరణకు, మోసాన్ని
నిరోధిుంచడానికి) అయితే మార్కెటిుంగ్ ఉద్దేశ్యాల కొరకు, మా గ్రూపులోని ఇతర కుంపెనీలతో
సహా, ఎవరికైనా సరే ఖాతాదారుడు లేదా ఖాతాదారుల అక ుంట్లు(కస్టమర్ పేరు మరియు
చిరునామాతో సహా) సమాచారుం ఇవ్వడుం కొరకు ఇది ఒక కారణుం వలే ఉపయోగిుంచబడదు;
d) ఖాతాదారుడు సమాచారాన్ని వెల్లడిుంచాలని కోరినా, లేదా మాకు ఖాతాదారుడి అనుమతి ఉన్నా;
e) ఒకవేళ ఖాతాదారుడి గురిుంచి రిఫరెన్స్ ఇవ్వమని అడిగినట్లయితే, ఖాతాదారుడి గురిుంచి మేుం
అటువుంటి సమాచారాన్ని ఇవ్వడానికి ముుందు మాకు ఖాతాదారుడి సమ్మతి అవసరుం;
f) ఖాతాదారుడి గురిుంచి MOHFL కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగత రికార్డులను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి
ప్రస్తుతుం ఉన్న చట్టపరమైన కార్యాచరణ కిుంద ఉుండే హక్కుల పరిధి గురిుంచి ఖాతాదారుడికి
సమాచారుం అుందిస్తాుం
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g) ఖాతాదారుడు ఆవిధుంగా సమ్మతి ఇచ్చినట్లయితే మినహా మార్కెటిుంగ్ ఉద్దేశ్యాల
కొరకు మేుం ఖాతాదారుడి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఉపయోగిుంచుం.

8. క్రెడిట్ రిఫరెన్స్ ఏజెన్సీలు
a) ఒక ఖాతాదారుడు ఖాతాని తెరిచినప్పుడు, మేుం ఎప్పుడు క్రెడిట్ రిఫరెన్స్ ఏజెన్సీలకు ఖాతా
వివరాలను అుందిుంచవచ్చు మరియు వారితో మేుం చేయగల తనఖీల గురిుంచి వారికి చెబుతాుం.
b) దిగువ పేర్కొన్న సుందర్భాల్లో ఖాతాదారుడు మాకు చెల్లిుంచాల్సిన వ్యక్తిగత అప్పుల
గురిుంచి క్రెడిట్ రిఫరెన్స్ ఏజెన్సీలకు మేుం సమాచారుం ఇస్తాుం:

i. ఖాతాదారుడు చెల్లిుంపులు జరపడుంలో విఫలుం కావడుం;
ii. బకాయి ఉన్న మొత్తుం వివాదుంలో లేకపోవడుం; మరియు
iii. మా అధికారిక డిమాుండ్ని అనుసరిుంచి, మీ రుణాన్ని తిరిగి చెల్లిుంచడుం కొరకు మేుం సుంతృప్తి
చెుందిన ప్రతిపాదనలను ఖాతాదారులు చేయనప్పుడు.
c) మీ అక ుంట్ యొక్క రోజువారీ రన్నిుంగ్ గురిుంచి ఇతర సమాచారాన్ని మేుం క్రెడిట్ రిఫరెన్స్
ఏజెన్సీలకు ఇస్తాుం.
d) ఒకవేళ వారు ఆ విధుంగా డిమాుండ్ చేసినట్లయితే క్రెడిట్ రిఫరెన్స్ ఏజెన్సీలకు ఇచ్చే
సమాచారుం యొక్క కాపీని మేుం ఖాతాదారులకు అుందిస్తాుం.

9. బకాయిల సేకరణ
9.1

మేుం మా ఖాతాదారులకు రుణాలు ఇచ్చినప్పుడు, మొత్తుం, కాలపరిమితి మరియు తిరిగి చెల్లిుంచే
కాలవ్యవధి ద్వారా రీపేమెుంట్ ప్రక్రియ గురిుంచి ఖాతాదారులకు వివరిస్తాుం. ఒకవేళ
ఖాతాదారులు రీపేమెుంట్ షెడ్యూల్కు కట్టుబడి ఉుండకపోతే, బకాయిలు రికవరీ చేసుకోవడానికి ఆ
దేశ చట్టాలు మరియు కుంపెనీ కలెక్షన్ మరియు రికవరీ పాలసీకి అనుగుణుంగా నిర్వచిుంచబడ్డ
ప్రక్రియను అనుసరిుంచబడుతుుంది.

9.2

మా కలెక్షన్ మరియు రివకరీ పాలసీ, మర్యాద, నిష్పాక్షికుంగా చూడటుం మరియు ఓర్పు అనేవాటి
ఆధారుంగా రూపొుందిుంచబడిుంది. మేుం ఖాతాదారుల్లో నమ్మకాన్ని మరియు దీర్ఘకాలిక
సుంబుంధాన్ని పెుంపొుందిుంచడాన్ని విశ్వసిస్తాుం. మా సిబ్బుంది లేదా బకాయిలు సేకరిుంచడుంలో
మాకు ప్రతినిధ్యుం వహిుంచే ఎవరైనా అధీకృత వ్యక్తి లేదా/మరియు సెక్యూరిటీని తిరిగి
స్వాధీనుం చేసుకనేటప్పుడు అతడు/ఆమె తన గుర్తిుంపును ప్రదర్శిస్తారు మరియు మా ద్వారా
జారీ చేసిన అథారిటీ లేఖను ప్రదర్శిస్తారు మరియు అభ్యర్ధిుంచిన మేరకు మా ద్వారా లేదా
మా అథారిటీ కిుంద జారీ చేసిన అతడి/ఆమె గుర్తిుంపు కార్డును ఖాతాదారుడికి చూపిస్తారు. మేుం
ఖాతాదారులకు బకాయిలకు సుంబుంధిుంచిన మొత్తుం సమాచారాన్ని అుందిస్తాుం మరియు బకాయిలు
చెల్లిుంచడానికి తగిన నోటీస్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాుం.

9.3

కలెక్షన్ లేదా/మరియు సెక్యూరిటీని తిరిగి స్వాధీనుం చేసుకోవడుంలో మాకు ప్రాతినిధ్యుం
వహిుంచే సిబ్బుంది లేదా ఎవరైనా వ్యక్తి దిగువ పేర్కొన్న మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తారు:
ఖాతాదారులు సాధారణుంగా వారు ఎుంచుకునే ప్రదేశుంలో కలుస్తారు మరియు దైనా నిర్ధిష్ట
ప్రదేశుం లేనట్లయితే, వారి నివాసుం వద్ద మరియు ఒకవేళ లభ్యుం కానట్లయితే
వ్యాపారుం/వృత్తిపరమైన కార్యకలాపాలు జరిపే ప్రదేశుంలో కలుస్తారు.
మొదటిసారి కలిసేటప్పుడు గుర్తిుంపు మరియు ప్రాతినిధ్యుం వహిుంచడానికి వారికున్న అధికారుం
గురిుంచి ఖాతాదారులకు తెలియజేస్తారు.
ఖాతాదారుడి గోప్యత గ రవిుంచబడుతుుంది.
ఖాతాదారులతో అన్ని సుంభాషణల్లో వృత్తిపరమైన మరియు అధికారిక భాష ఉపయోగిుంచబడుతుుంది.

a)
b)
c)
d)
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e)
f)
g)
h)

ఖాతాదారుల స్థలాన్ని సుందర్శిుంచే సమయుంలో గ రవుంగా మరియు మర్యాదగా వ్యవహరిుంచాలి.
సాధారణుంగా, మా ప్రతినిధులు ఖాతాదారులను 0700 గుంటల నుుంచి 1900 గుంటల మధ్య మాత్రమే
సుంప్రదిుంచాలి,
నిర్ధిష్ట సమయుం లేదా నిర్ధిష్ట ప్రదేశుం వద్ద కాల్స్ చేయరాదని కోరినట్లయితే,
సాధ్యమైనుంత వరకు అది గ రవిుంచబడుతుుంది.
బకాయిలకు సుంబుంధిుంచిన వివాదాలు లేదా తేడాలను పరస్పరుం ఆమోదయోగ్యమైన మరియు ఒక
క్రమబద్ధమైన రీతిలో పరిష్కరిుంచుకోవడానికి అన్నిరకాలైన సాయుం అుందిుంచబడుతుుంది.

10. క్లేశనివృత్తి యుంత్రాుంగుం
ప్రస్తుత పోటీ వాతావరణుంలో, స్థిరమైన వ్యాపార వృద్ధికి అద్భుతమైన కస్టమర్ సర్వీస్
అత్యుంత ముఖ్యమైన సాధనుం. ఏదైనా కార్పొరేట్ సుంస్థలో ఖాతాదారుల ఫిర్యాదులు వ్యాపార
జీవితుంలో భాగుం.
MOHFL వద్ద, ఖాతాదారుల సర్వీస్ మరియు సుంతృప్తిపై మేుం ప్రధానుంగా దృష్టి సారిస్తాుం. కొత్త
ఖాతాదారులను ఆకర్షిుంచడానికి మాత్రమే కాకుుండా, ఇప్పటికే ఉన్న వారిని నిలుపుకోవడానికి కూడా
సత్వరుం మరియు సమర్థవుంతమైన సర్వీస్ అుందిుంచడుం అవసరమని మేుం విశ్వసిస్తున్నాుం. మా ఖాతాదారులకు
మెరుగైన అనుభవాన్ని అుందిుంచే ఉద్దేశ్యుంతో మెరుగైన ఖాతాదారుడి అనుభవుం మరియు సమర్థవుంతమైన
ఫిర్యాదుల పరిష్కార యుంత్రాుంగాన్ని అుందిుంచే దిశగా MOHFL అనేక ప్రోత్సాహాక చర్యలను
ప్రారుంభిుంచిుంది.
MOHFL పరిష్కార యుంత్రాుంగాన్ని మరిుంత అర్థవుంతుంగా మరియు సమర్థవుంతుంగా చేయడానికి, ఒక
నిర్మాణాత్మక వ్యవస్థ రూపొుందిుంచబడిుంది. అభ్యర్ధిుంచిన పరిష్కారుం న్యాయమైనది మరియు
నిష్పాక్షికమైనది మరియు నియమనిబుంధనల చట్రుంలో ఇమిడి ఉుండేలా ఈ సిస్టమ్ చూస్తుుంది.
A. ఖాతాదారుల ఫిర్యాదులు/క్లేశాలతో వ్యవహరిుంచేుందుకు యుంత్రాుంగుం
ఫీడ్బ్యాక్ అుందిుంచాలని అనుకున్నా లేదా అుందిుంచబడ్డ సర్వీస్లతో వారు సుంతృప్తి చెుందనట్లయితే
వారు ఫిర్యాదు చేయాలని అనుకున్నా లేదా MOHFL లేదా దాని డైరెక్ట్ సెల్లిుంగ్ ఏజెుంట్లు (DSA),
కలెక్షన్ ఏజెుంట్లు మొదలైన ప్రతినిధుల ద్వారా ఏదైనా అనుచిత దుష్ప్రవర్తనను నివేదిుంచాలని
అనుకున్నట్లయితే, బ్రాుంచీల్లో లభ్యుం అవుతున్న ''క్వైరీ మేనేజ్ మెుంట్ మాడ్యూల్''లో
ఎుంట్రీ చేయడుం కొరకు మా బ్రాుంచీ అధికారిని సుంప్రదిుంచవచ్చు.
ఒకవేళ ఫిర్యాదు బ్రాుంచీ స్థాయిలో పరిష్కరిుంచనట్లయితే, మీరు దిగువ ఛానల్స్ ఉపయోగిుంచడుం
ద్వారా నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు;
• మా కస్టమర్ సర్వీస్ హాట్లైన్ని 022-47189999/ 62729898 ద్వారా ఈ దిగువ పేర్కొన్న
సమయాల్లో కాల్ చేయుండి;
సోమవారుం నుుంచి శుక్రవారుం - ఉదయుం 9:00 నుుంచి సాయుంత్రుం 7:00
శనివారుం – ఉదయుం 10:00 నుుంచి సాయుంత్రుం 4:00
•

hfquery@motilaloswal.com వద్ద మాకు ఇమెయిల్ చేయుండి.

•

దిగువ పేర్కొన్న చిరునామా వద్ద మాకు రాయుండి:

మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
కస్టమర్ సర్వీస్ సెల్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టవర్, రహిమతుల్లా సయాని రోడ్డు,
పరేల్ ఎస్.టి. డిపో ఎదురుగా, ప్రభాదేవి, ముుంబై-400025
ఒకవేళ పేర్కొనబడ్డ కాలుంలో సమస్యని పరిష్కరిుంచకపోయినా లేదా అతడు/ఆమె MOHFL అుందిుంచే
పరిష్కారుంతో సుంతృప్తి చెుందనట్లయితే,, ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారిని సుంప్రదిుంచవచ్చు.
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ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారి పేరు మరియు సుంప్రదిుంచు వివరాలు దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా ఉుంటాయి:
శ్రీమతి ఆలియా షేక్
టెలిఫోన్ నెుంబర్: +91-22- 50362730
ఇమెయిల్ ఐడి: hfgro@motilaloswal.com
ఒకవేళ ఫిర్యాదు/వివాదుం పరిష్కరిుంచనట్లయితే, మీరు https://consumerhelpline.gov.in/ వద్ద నేషనల్
కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
లేదా
ఒకవేళ ఫిర్యాదు/వివాదాన్ని 6 వారాల కాలుంలోపు పరిష్కరిుంచకపోయినా, ఖాతాదారుడు హైసిుంగ్
ఫైనాన్స్ కుంపెనీ యొక్క రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అయిన- నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్ని పోస్ట్
ద్వారా ఆఫ్లైన్ విధానుంలో, దిగువ ఇవ్వబడ్డ లిుంక్ వద్ద లభ్యమయ్యే నిర్ధారిత ఫార్మెట్లో
మరియు దిగువ ఇవ్వబడ్డ చిరునామా వద్ద ఫిర్యాదు చేయవచ్చు:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
లేదా
ఖాతాదారులు దిగువ చిరునామా వద్ద నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్కు కూడా రాయవచ్చు:
నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్
ఫిర్యాదుల పరిష్కార విభాగుం,
డిపార్ట్మెుంట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ అుండ్ సూపర్విజన్
నేషనల్ హ సిుంగ్ బ్యాుంక్, 4వ అుంతస్తు, కోర్-5ఎ, ఇుండియా హ్యాబిట్ సెుంటర్, లోధి రోడ్,
న్యూ ఢిల్లీ - 110 003.
వెబ్సైట్: www.nhb.org.in (గ్రీవియెన్స్ రీడ్రెసల్ సిస్టమ్ (క్లేశ నివృత్తి వ్యవస్థ) కిుంద
భ తికుంగా మరియు ఆన్లైన్ విధానుంలో ఫిర్యాదలు చేసేుందుకు ఆప్షన్ ఉుంది(GRIDS))/
https://grids.nhbonline.org.in
11.

తప్పనిసరిగా ప్రదర్శిుంచాల్సిన ఆవశ్యకతలు

MOHFL యొక్క అన్ని బ్రాుంచీల్లో దిగువ పేర్కొన్నవి ప్రదర్శిుంచబడతాయి:
•

ఫిర్యాదులు మరియు సూచనలు స్వీకరిుంచడానికి తగిన ఏర్పాట్లు

•

ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారి పేరు, చిరునామా మరియు సుంప్రదిుంచు నెుంబరును ప్రదర్శిుంచడుం

ఫిర్యాదుల పరిష్కార యూనిట్ యొక్క ప్రక్రియ కస్టమర్ సుంతృప్తి మేరకు అన్ని ఫిర్యాదులను
మూసివేస్తుుంది.
అతడి/ఆమె స్థాయిలో పరిష్కరిుంచడుం సాధ్యుం కానప్పుడు, ఫిర్యాదును సముచితమైన స్థాయికి
ఎస్కలేట్ చేసేలా వారు ధృవీకరిస్తారు. సమర్థవుంతమైన పరిష్కారాన్ని పొుందడానికి మా ఖాతాదారులు
సీనియర్ మేనేజ్మెుంట్కు ఫిర్యాదు చేయాల్సిన అవసరుం లేని పరిస్థితిని చేరుకోవడుం అనేది అుంతిమ
ప్రయత్నుం అయితే, ఈ ఫిర్యాదులను హ్యాుండిల్ చేయడానికి, ఫిర్యాదుకు కారణాలను అర్థుం
చేసుకోవడుం, అది పునరావృతుం కాకుుండా నిరోధిుంచడుం కొరకు, వాటిని సమీక్షిుంచడానికి మేుం బలమైన
యుంత్రాుంగాన్ని ఏర్పాటు చేశాుం.
12.

కాలవ్యవధి

ఫిర్యాదులను రిజిస్టర్ చేయడానికి, ఖాతాదారుల ఫిర్యాదులను హ్యాుండిల్ చేయడానికి ఖాతాదారులు
పైన పేర్కొన్న ఏదైనా ఛానల్స్ ని ఉపయోగిుంచవచ్చు(ఖతాదారుడి ఫిర్యాదులను హ్యాుండిల్ చేసే
యుంత్రాుంగుంపై పాయిుంట్ (a)ని రిఫర్ చేయుండి). రాతపూర్వకుంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే,
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వారుంరోజుల్లోగా ఎక్నాలెడ్జ్మెుంట్/ప్రతిస్పుందన పుంపడానికి MOHFL కృషి చేస్తుుంది. విషయాన్ని
పరీక్షిుంచిన తరువాత, ఖాతాదారుడికి తుది ప్రతిస్పుందన పుంపడానికి MOHFL కృషి చేస్తుుంది లేదా
ఫిర్యాదు అుందుకున్న వారుంరోజుల్లోగా మరిుంత సమయుం కావాలని తెలియజేస్తుుంది.
మా వైపు నుుంచి అుందుకున్న ఫిర్యాదులను సరైన కోణుంలో చూసి, అన్ని సుంభావ్య కోణాల్లో
విశ్లేషిుంచబడుతుుంది.
ఏదైనా సమస్యపై MOHFL వైఖరి గురిుంచి ఖాతాదారుడికి తెలియజేస్తారు. సమస్యలను పరిశీలిుంచడానికి
కొుంత సమయుం అవసరమైన ఫిర్యాదుల గురిుంచి సకాలుంలో తెలియజేస్తారు.
కుంపెనీ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్లు నియతానుసారుంగా నిష్పాక్షిక ప్రవర్తనా నియమావళి మరియు
క్లేశనివృత్తి యుంత్రాుంగుం యొక్క పనితీరును కట్టుబడి ఉుండటుం గురిుంచి సమీక్షిస్తారు. సమగ్ర
నివేదిక
అటువుంటి నివేదికల సమగ్ర నివేదిక నియత విరామాల్లో, లేదా బోర్డు సూచిుంచిన విధుంగా బోర్డుకు
నివేదిుంచబడుతుుంది.
పైన
పేర్కొన్న
పాలసీని
నియతానుసారుంగా
సమీక్షిస్తారు/సవరిస్తారు,
ఖాతాదారులు
ఫిర్యాదులు/క్లేశనివృత్తి కొరకు ఒకవేళ ఏవైనా ఖాతాదారుల కొత్త క్లేశనివృత్తి ఛానల్స్
ప్రవేశపెట్టడుంతో సహా MOHFL ఏవైనా కొత్త మార్పులు చేపట్టినప్పడల్లా సమీక్షిుంచబడుతుుంది.
13.

అధికుంగా వడ్డీని వసూలు చేయడానికి సుంబుంధిుంచిన నిబుంధనలు

వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసిుంగ్ మరియు ఇతర ఛార్జీలను నిర్ణయిుంచడుంలో కుంపెనీ తగిన అుంతర్గత సూత్రాలు
మరియు ప్రక్రియలను రూపొుందిుంచిుంది.
కుంపెనీ అుంతర్గత వడ్డీరేటు విధానాన్ని అవలుంబిుంచిుంది.
వడ్డీరేట్లు వార్షిక వడ్డీరేటుగా ఉుంటుుంది, తద్వారా మొత్తుంపై వసూలు చేసే కచ్చిత వడ్డీరేటు
గురిుంచి రుణగ్రహీతలు తెలుసుకోవాలి.
14.

పాలసీ సవరణలను సమీక్షిుంచడుం

ఏదైనా సమయుంలో పాలసీ మరియు ఏదైనా రెగ్యులేషన్లు, నిబుంధనలు మార్గదర్శకాలు, నోటిఫికేషన్,
వివరణలు, సర్క్యులర్లు, మాస్టర్ సర్క్యులర్ లు/సుంబుంధిత అధికారులు జారీ చేసే ఆదేశాలు
("రెగ్యులేటరీ ప్రొవిజన్లు") వ్యాఖ్యానుం/సమాచారుంలో వైరుధ్యుం తలెత్తినట్లయితే,
అప్పుడు రెగ్యులేటరీ నిబుంధనల వ్యాఖ్యానుం అమల్లో ఉుంటుుంది.
రెగ్యులేటరీ నిబుంధనలకు ఏవైనా సవరణ(లు) మరియు/లేదా వివరణ(లు) ఉన్నట్లయితే, రెగ్యులేటరీ
నిబుంధనల ప్రకారుంగా పేర్కొన్న అమల్లోనికి వచ్చే తేదీ నుుండి పాలసీని సవరిుంచాలి. పాలసీలోని ఏవైనా
నిబుంధనలను మార్చే, సవరిుంచే, జోడిుంచే, తొలగిుంచే లేదా మార్పుచేర్పులు చేసే హక్కు బోర్డు
మరియు/లేదా దాని కమిటీకి దఖలు పడి ఉుంటుుంది.
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8. విజిల్ బ్లోయర్ పాలసీ
(కుంపెనీ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ద్వారా ఆమోదిుంచినవిధుంగా)

I. పాలసీ నేపథ్యుం:
కుంపెనీ చట్టుం, 2013 మరియు దానిలోని నిబుంధనల ఆవశ్యకతలకు అనుగుణుంగా పాలసీ డ్రాఫ్ట్
చేయబడిుంది, ప్రైవేట్ సెక్టార్ అుండర్ టేకిుంగ్ కావడుం వల్ల పైన పేర్కొన్న చట్టుంలోని
నిబుంధనల ప్రకారుం మా స్వుంత విజిల్ (వేగులు) యుంత్రాుంగాన్ని రూపొుందిుంచుకోవాల్సిన బాధ్యత
ఉుంటుుంది.

II. ఉద్దేశ్యుం:
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ అత్యున్నత నైతిక, మరియు చట్టపరమైన
వ్యాపార ప్రవర్తన ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉుంది. ఈ నిబద్ధతకు ఒక ప్రతిపాదనగా, ఉద్యోగులు
నిజమైన ఆుందోళనలు లేదా బాధలను నివేదిుంచడానికి ఒక మార్గాన్ని అుందిుంచడుం మరియు ముంచి
విశ్వాసుంతో విజిల్ బ్లోయర్గా వ్యవహరిుంచేవారిపై ప్రతీకార చర్యలు లేదా బాధిుంచకుుండా
సుంరక్షిుంచాలనేదే ఈ పాలసీ లక్ష్యుం.
విజిల్ బ్లోయర్ పాలసీ మరియు దిగువ పేర్కొన్న ప్రక్రియలు ఉద్యోగులు ముంచి విశ్వాసుంతో
మరియు ప్రతీకారుం లేదా ఉద్యోగుంలో ప్రతికూల చర్యలు ఉుంటాయనే భయుం లేకుుండా ఆుందోళనలను
లేవనెత్తేలా ప్రోత్సహిుంచడానికి మరియు అనుమతిుంచడానికి ఉద్దేశిుంచబడ్డాయి.

III. పాలసీ:
ఈ పాలసీ అనైతిక ప్రవర్తన, వాస్తవ లేదా అనుమానిత మోసుం లేదా కుంపెనీ ప్రవర్తనా నియమావళి
మరియు పాలసీని ఉల్లుంఘిుంచడానికి సుంబుంధిుంచిన ఆుందోళనలను కుంపెనీ డైరెక్టర్లు మరియు
ఉద్యోగి యాజమాన్యానికి నివేదిుంచడానికి ఛానల్ని అుందిస్తుుంది.
విజిల్-బ్లోయర్ విధానుం మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ వ్యాపారుం మరియు
పేరుప్రఖ్యాతులు/గుడ్విల్పై భారీ ఆర్థిక లేదా ఇతరత్రా ప్రభావాన్ని చూపిుంచే తీవ్రమైన
ఆుందోళనలను కవర్ చేయడానికి ఉద్దేశిుంచబడిుంది.

IV. పరిధి:
ఈ పాలసీ, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ యొక్క పార్ట్ టైమ్ మరియు
తాత్కాలిక ఉద్యోగులతో సహా డైరెక్టర్లు, ఉద్యోగులుందరికి వర్తిస్తుుంది.
కుంపెనీ మరియు దాని భాగస్వాముల యొక్క ఆసక్తి సాధారణుంగా ప్రభావితుం అయ్యే కారణుంగా ఇది
దుష్ప్రవర్తనలు, అధికారాల దుర్వినియోగుం, మోసాలు లేదా అనుమానిత మోసాలు మొదలైన వాటిని
కవర్ చేస్తుుంది.
కానీ ఈ పాలసీని యాజమాన్యుం మరియు తోటి కార్మికులపై అమర్యాదకరమైన మరియు తప్పుడు
ఆరోపణలను లేవనెత్తడానికి ఒక కవచుంగా ఉపయోగిుంచలేుం. యజమాన్యుం అటువుంటి ప్రయత్నాలను
ఏమాత్రుం సహిుంచదు, అవసరమైతే, తగిన చర్య తీసుకనే హక్కు దఖలు పడి ఉుంటుుంది.

V. రక్షణలు:
 వేధిుంపులు లేదా కక్ష సాధిుంపుకు విరుద్ధుంగా
ఫిర్యాదుదారుడు తగిన రక్షణ కల్పిుంచడానికి, అవసరుం అయితే ఫిర్యాదుదారుడికి పూర్తి భద్రత
కల్పిుంచేుందుకు ఈ పాలసీ హామీ ఇస్తుుంది.
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 గోప్యత
ఫిర్యాది గుర్తిుంపును మరియు ఫిర్యాదును సుంరక్షిుంచడానికి అన్నిరకాలైన చర్యలు
తీసుకోబడతాయి. ఎలాుంటి రిపోర్ట్ని పట్టిుంచుకోకుుండా విడిచిపెట్టరాదు, డాక్యుమెుంట్ల
ఇమెయిల్ మరియు సాఫ్ట్ కాపీని పాస్వర్డ్ ద్వారా సుంరక్షిుంచాలి.




రహస్య ఆరోపణ
ఆరోపణల్లో వారి పేర్లను వెల్లడిుంచేలా పాలసీ ఉద్యోగులను ప్రోత్సహిస్తుుంది, తగిన చర్యను
తీసుకోవడానికి ఇది సాయపడుతుుంది. రహస్యుంగా నివేదిుంచిన ఆుందోళనలు పరిశోధిుంచబడతాయి, అయితే
వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకుుంటారు:


ఆుందోళన విశ్వసనీయత;



సమస్య మూలాలు మరియు తీవ్రత;

మోసపూరితమైన ఆరోపణలు
మోసపూరితమైన ఆరోపణలు తీవ్రమైన క్రమశిక్షణా చర్యలకు దారితీయవచ్చు. ఎవరైనా
డైరెక్టర్ లేదా ఉద్యోగి ద్వారా పదేపదే నిష్ప్రయోజనమైన ఫిర్యాదులు దాఖలు
చేసినట్లయితే, ఆడిట్ కమిటీ సుంబుంధిత డైరెక్టర్ లేదా ఉద్యోగిపై ముందలిుంపుతో సహా తగిన
చర్యలు తీసుకోవచ్చు.

VI. ప్రక్రియ:
ఒక ఆుందోళనను లేవనెత్తే ప్రక్రియ
 నివేదిక
తీవ్రమైన మరియు సున్నితమైన సమస్యల కొరకు విజిల్ బ్లోయర్ ప్రక్రియ ఉద్దేశిుంచబడిుంది.
ఆర్థిక రిపోర్టిుంగ్, మేనేజ్మెుంట్ వారి అనైతిక లేదా చట్టవ్యతిరేక ప్రవర్తన లేదా ఏదైనా
ఉద్యోగి ఆుందోళనలకు సుంబుంధిుంచిన తీవ్రమైన ఆరోపణలను దిగువ పేర్కొన్న విధుంగా నివేదిుంచాలి:
నేరుగా ఛైర్మన్, అడిట్ కమిటీ.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టవర్,
రహీుంతుల్లా సయానీ రోడ్, పరేల్ ఎస్ డిపో
ఎదురుగా, ప్రభాదేవి, ముుంబై సిటీ మహారాష్ట్ర
400025,
 టైమిుంగ్
ఆుందోళనను ఎుంత ముుందుగా తెలియజేస్తే, చర్య తీసుకోవడుం అుంత సులభుం అవుతుుంది. సుంబుంధిత
వ్యక్తులుందరి నుుంచి సరైన సహకారాన్ని పొుందడానికి లోబడి, ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రక్రియను ఒక
నెలలోగా పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకోబడతాయి.
 సాక్ష్యుం
ఆరోపణలను రుజువు చేసే బాధ్యత సమస్యలను లేవనెత్తే వ్యక్తిపైన ఉుంటుుంది. రాతపూర్వక
సాక్ష్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుుంది.
 ఫిర్యాదు హ్యాుండ్లిుంగ్ ప్రక్రియ
బోర్డు ఆడిట్ కమిటీ విజిల్(వేగుల) యుంత్రాుంగాన్ని పర్యవేక్షిస్తుుంది. పేర్కొనబడ్డ కేసు
విషయుంలో కమిటీలోని ఎవరైనా సభ్యులకు వైరుధ్య ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే, వారు తమను తాము
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దూరుంగా ఉుండాలి, ఆ విషయాన్ని కమిటీలోని ఇతర సభ్యులను చూసుకుుంటారు. ఆడిట్ కమిటీ నిర్ణయుం
అుంతిముం.
 ప్రాథమిక విచారణలు
ఆడిట్ కమిటీ విచక్షణ మేరకు, దర్యాప్తు చేయాల్సిన అవసరుం ఉుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి
ప్రాథమిక విచారణలు చేయవచ్చు. విచారణ పూర్తయిన తరువాత, సవిస్తరమైన నివేదికను తయారు
చేయాలి. దర్యాప్తు అవసరుం లేకుుండా అుంగీకరిుంచిన చర్య ద్వారా కొన్ని ఆుందోళనలు
పరిష్కరిుంచబడవచ్చు.
 ఫిర్యాదికి నివేదిుంచడుం
వారి ఆుందోళనకు సుంబుంధిుంచి రెుండు వారాల్లోగా నివేదిక అుందుకునేవారికి అవకాశుం ఇవ్వబడుతుుంది.
రిపోర్ట్లో వెరసి ఇవి ఉుండవచ్చు:
 ఆుందోళన అుందుకున్నట్లుగా ధృవీకరిుంచడుం;
 విషయాన్ని పరిష్కరిుంచే విధానుం;
 తుది ప్రతిస్పుందన కొరకు అుంచనా వేసిన సమయుం;
 ప్రాథమిక విచారణలకు సుంబుంధిుంచి సమాచారుం, ఏవైనా ఉుంటే;
 ఏదైనా తదుపరి పరిశోధన, ఒకవేళ తదుపరి అవసరుం అయితే.

తదుపరి సమాచారుం
ఆవశ్యకతను బట్టి, ఫిర్యాదుదారుడి నుుంచి తదుపరి సమాచారాన్ని కోరవచ్చు.

ఒక సహజ వ్యక్తిని గుర్తిుంచిన లేదా గుర్తిుంచదగ్గ సమాచారుం
చట్టపరమైన పరిమితులకు లోబడి, ఫిర్యాదుదారుడు ఏవైనా పరిశోధనలకు సుంబుంధిుంచిన ఫలితుం గురిుంచి
సమాచారాన్ని పొుందుతారు.

కుంపెనీలోని ఏ అధికారికి మరియు ఛైర్మన్కు ఆడిట్ కమిటీకి యాక్సెస్ని నిరాకరిుంచదని కుంపెనీ
ధృవీకరిస్తుుంది.

VII. సముచితమైనది అని భావిుంచినప్పుడు, ఈ పాలసీని ఏ సమయుంలోనైనా తమ పూర్తి విచక్షణమేరకు
సవరిుంచడానికి లేదా మార్పు చేయడానికి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లకు హక్కు దఖలు పడి ఉుంటుుంది.

9. లైుంగిక వేధిుంపులకు విరుద్ధుంగా పాలసీ
(కుంపెనీ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ద్వారా ఆమోదిుంచినవిధుంగా)
ముుందుమాట:
పనిప్రాుంతుంలో మహిళా ఉద్యోగులపై లైుంగిక వేధిుంపుల నిరోధుంపై భారతదేశపు కొత్త కార్మిక
చట్టుం - పనిప్రాుంతుంలో లైుంగిక వేధిుంపుల నిరోధుం అనే చట్టాన్ని ఇప్పుడు అమలు చేసిుంది. భారతదేశ
గెజిట్లో పబ్లిష్ చేయడుం ద్వారా, పనిప్రాుంతుంలో మహిళల లైుంగిక వేధిుంపులు (నిరోధిుంచడుం,
నిషేధిుంచడుం, మరియు క్లేశ నివృత్తి) చట్టుం, 2013 (“లైుంగిక వేధిుంపుల చట్టుం”)ని ఏప్రిల్ 23, 2013లో
అమల్లోనికి తీసుకొచ్చిుంది.
విశాఖ మరియు ఇతరులు వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రుం (“విశాఖ జడ్జిమెుంట్”)లో కేసులో
సుప్రీుంకోర్టు చరిత్రాత్మక తీర్పు ఇచ్చిన తరువాత దాదాపు 16 సుంవత్సరాలకు ఈ చట్టుం
చేయబడిుంది. దీనికి అనుగుణుంగా పనిప్రాుంత లైుంగిక వేధిుంపులకు సుంబుంధిుంచిన ఫిర్యాదులను
పరిష్కరిుంచడానికి మరియు పనిచేసే మహిళల లిుంగ సమానత్వ హక్కును అమలు చేయడానికి ప్రతి యజమాని
ఒక
యుంత్రాుంగాన్ని
అుందిుంచడుం
తప్పనిసరి
చేసే
మార్గదర్శకాలను("మార్గదర్శకాలు").
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రూపొుందిుంచబడ్డాయి.
ఆవశ్యకతలను క్రోడీకరిుంచడుం అనేది ఎుంతగానో ఎదురుచూస్తున్న పరిణాముం. పనిప్రాుంతుంలో లైుంగిక
వేధిుంపు సమస్యపై అవగాహన కల్పిుంచడుం, మహిళలకు సురక్షితమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన పని
వాతావరణాన్ని అుందిుంచే దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.
ఈ పాలసీ ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెుంబ్లీ ఆమోదిుంచిన సార్వత్రిక మానవ హక్కుల ప్రకటన, దానికి
అనుబుంధుంగా ఆర్థిక, సామాజిక మరియు సాుంస్కృతిక హక్కులపై అుంతర్జాతీయ ఒప్పుందుం మరియు ప ర
మరియు రాజకీయ హక్కులపై అుంతర్జాతీయ ఒప్పుందాన్ని అనుసరిస్తుుంది, వీటిలో కొన్ని నిబుంధనలను
భారతదేశుంలో ఇప్పటికే ఆమోదిుంచిుంది. అుందువల్ల, పనిప్రాుంతుంలో లైుంగిక వేధిుంపులను తొలగిుంచడుంపై
ఒక పాలసీని రూపొుందిుంచడానికి ఈ రెుండు ఒప్పుందాలు మాకు పునాదిగా ఉన్నాయి.
లక్ష్యాలు:
o
o
o
o

పాలసీ పనిప్రాుంతుంలో లైుంగిక వేధిుంపులకు విరుద్ధుంగా పాలసీని అభివృద్ధి చేయడుం మరియు అమలు
చేయడానికి భారతదేశపు సుప్రీుం కోర్టు ఆదేశాలను అనుసరిస్తుుంది.
ఇది MOFSL వద్ద లైుంగిక వేధిుంపుల ఘటనలను నిరోధిుంచడుం మరియు క్లేశ నివృత్తి కొరకు శాశ్వత
యుంత్రాుంగాన్ని రూపొుందిుంచాలనే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉుంది.
MOFSLలో లైుంగిక వేధిుంపులు మరియు లిుంగ సుంబుంధిత హిుంస యొక్క ఇతర చర్యలు లేని పని
వాతావరణాన్ని సృష్టిుంచడుం దీని లక్ష్యుం.
సాధారణ ప్రజానీకుంతో సహా MOFSLతో వ్యవహరిుంచే ఉద్యోగులు మరియు ఇతరుల్లో సాధారణ
అవగాహన కల్పిుంచడమే దీని ఉద్దేశ్యుం.

వర్తిుంపు:
MOFSL పనిప్రాుంతుంలో చోటు చేసుకునే అన్ని లైుంగిక వేధిుంపులకు పాలసీ వర్తిస్తుుంది.
MOFSL పని ప్రాుంతుంలో లేదా MOFSL యొక్క పనిప్రాుంతానికి వెలుపల వెలుపల లైుంగిక వేధిుంపుల చర్య
జరిగిుందా అనే దానితో సుంబుంధుం లేకుుండా MOFSL యొక్క ఒక సభ్యుడు MOFSLకు చెుందిన మరో సభ్యుడి
లైుంగికుంగా వేధిుంచడుం.
MOFSL సభ్యుడికి విరుద్ధుంగా బయ ట వ్యక్తి
అయితే, ఒక సభ్యుడు నిుందితుడిగా ఉన్న MOFSL కార్యాలయుం వెలుపల జరిగిన లైుంగిక వేధిుంపులపై పాలసీ
కిుంద రూపొుందిుంచిన ఎలాుంటి క్రమశిక్షణా చర్య తీసుకోబడదు.
MOFSL సభ్యుడు నిుందితుడిగా ఉన్న , MOFSL కార్యాలయుం వెలుపల జరిగిన లైుంగిక వేధిుంపుల ఘటనకు
సుంబుంధిుంచిన ఏదైనా విచారణకు అన్ని సహాయాన్ని అుందిుంచడానికి MOFSL కట్టుబడి ఉుంది.
బయ ట వ్యక్తికి విరుద్ధుంగా MOFSL సభ్యుడు
అయితే, దీనిలో సభ్యుడు బాధితుడు అయితే MOFSL కార్యాలయుం వెలుపల జరిగిన లైుంగిక వేధిుంపులపై
పాలసీ కిుంద రూపొుందిుంచిన విధుంగా ఎటువుంటి క్రమశిక్షణా చర్య తీసుకోబడదు.
దీనిలో సభ్యుడు బాధితుడు అయితే, MOFSL కార్యాలయుం వెలుపల జరిగిన లైుంగిక వేధిుంపుల ఘటనకు
సుంబుంధిుంచిన ఏదైనా విచారణకు అన్ని సహాయాన్ని అుందిుంచడానికి MOFSL కట్టుబడి ఉుంది.
ముఖ్యమైన నిర్వచనాలు:

1. (a) లైుంగిక వేధిుంపులు: లైుంగిక వేధిుంపు అుంటే పని ప్రాుంతుంలో పురుషులు మరియు మహిళల గ రవాన్ని
ప్రభావితుం చేసే లైుంగిక స్వభావుం లేదా ఇతర లైుంగిక ఆధారిత ప్రవర్తన యొక్క అవాుంఛనీయ
ప్రవర్తన, లేదా పనిప్రాుంతుం వెలుపల లేదా దాని పొడిగిుంపు వెలుపల అధికారిక డ్యూటీ గుంటల
సమయుంలో, మరియు శారీరక సుంపర్కుం మరియు చొరవ తీసుకోవడుం, లైుంగిక అనుకూలత కోసుం డిమాుండ్లు లేదా
అభ్యర్థనలు, లైుంగికత్వుం ఉుండే వ్యాఖ్యలు, అశ్లీల చిత్రాలను చూపిుంచడుం,లైుంగిక స్వభావుం కలిగిన
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

ఏదైనా ఇతర స్వాగతిుంచని భ తిక, మ ఖిక లేదా మ ఖికేతర ప్రవర్తన కొరకు ఇుంటర్నెట్ మరియు
సెల్యులార్ ఫోన్ ద్వారా సుందేశాలను పుంపడుంతో సహా, రిక్రూట్మెుంట్ మరియు ఎుంపిక, బదిలీ,
ప్రమోషన్, పే ఫిక్సేషన్, అప్రైజల్ మరియు MOFSL యొక్క ఏదైనా సభ్యుడి కొరకు లిుంగుం ఆధారుంగా
ఏదైనా వివక్షతో సహా లైుంగిక స్వభావుం యొక్క మ ఖిక లేదా మ ఖికేతర ప్రవర్తన అని అర్థుం.
(b) సభ్యుడు: సభ్యుడు అనగా MOFSL యొక్క ఉద్యోగి మరియు MOFSL యొక్క స్టాుండిుంగ్ ఆర్డర్ల
అర్థుంలో మేనేజ్మెుంట్ ఎవరైనా సభ్యుడు దీనిలో చేర్చబడారు. కాుంట్రాక్టర్ ద్వారా
నియమిుంచబడ్డ ఉద్యోగి కూడా పాలసీ యొక్క అర్థుంలో సభ్యుడిగా ఉుండాలి.
(c) బయట వ్యక్తి: పాలసీ ప్రకారుంగా, బయట వ్యక్తి అుంటే, MOFSL సభ్యుడు కాని ఎవరైనా వ్యక్తి
అని అర్థుం మరియు దీనిలో ఖాతాదారుడు, క్లయిుంట్, క్రెడిటార్, డెబిటార్ లేదా ఇతరులు ఉుండవచ్చు.
(d) అుంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ: లైుంగిక వేధిుంపులకు సుంబుంధిుంచిన వ్యవహారాలను పరిష్కరిుంచడానికి ఈ
పాలసీ కిుంద ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయబడుతుుంది.
(e) క్రమశిక్షణా అథారిటీ: ఇుందుమూలుంగా క్రమశిక్షణ అథారిటీ అుంటే, కమిటీ ద్వారా సిఫారసు చేసిన
విధుంగా క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవడానికి బాధ్యత వహిుంచే వ్యక్తి(లు) అని అర్థుం. మరోవిధుం
రాతపూర్వకుంగా పేర్కొుంటే తప్ప, పాలసీ కిుంద MOFSL యొక్క డైరెక్టర్/CEOలు క్రమశిక్షణా
అధారిటీగా ఉుండాలి.
(f) నోటీస్: నోటీస్ అుంటే పాలసీ కిుంద ఏదైనా పక్షాన్ని విచారిుంచేుందుకు పిలవడానికి
రాతపూర్వకుంగా నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉుంటుుంది.
(g) ఏవైనా ఇతర పదాల కొరకు ప్రత్యేకుంగా నిర్వచనుం ఇవ్వనప్పుడు, సుంబుంధిత చట్టుం కిుంద ఇవ్వబడ్డ
నిర్వచనుం అమల్లో ఉుంటుుంది మరియు MOFSL యొక్క స్టాుండిుంగ్ ఆర్డర్లు వర్తిస్తాయి.
పాలసీ:
అుంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ ఏర్పాటు చేయడుం: లైుంగిక వేధిుంపులపై క్లేశనివృత్తి కొరకు, ఒక అుంతర్గత
ఫిర్యాదుల కమిటీ ఏర్పాటు చేయబడుతుుంది. అుంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీలో చైర్పర్సన్, MOFSLకు
చెుందిన ఇద్దరు సభ్యులు మరియు ప్రభుత్వేతర సుంస్థ లేదా మహిళల కొరకు కట్టుబడి ఉన్న
అసోసియేషన్లు లేదా లైుంగిక వేధిుంపులకు సుంబుంధిుంచిన సమస్యలపై అవగాహన ఉన్న ఒక బాహ్య
వ్యక్తి ఉుంటారు.

పేరు

హోదా

శ్రీ సుధీర్
ధర్
శ్రీమతి.శీ
తల్ సిుంగ్
శ్రీమతి
జర్నా
మెహతా
శ్రీమతి
తృప్తి
గుహా

సభ్యులు

ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ – HR కమిటీ
& అడ్మిన్
సభ్యుడు
వైస్ ప్రెసిడెుంట్ - అడ్మిన్
చైర్
పర్సన్
వైస్ ప్రెసిడెుంట్ - హ్యూమన్ కమిటీ
రిసోర్సెస్
సభ్యుడు

sdhar@motilaloswal.com

మొబైల్
నెుంబర్
9920550088

sheetalsingh@motilaloswal.com

9930353136

jarnamehta@motilaloswal.com

9819512130

బాహ్య కమిటీ సభ్యుడు

Trupti21@gmail.com

9619911933

కమిటీ
సభ్యుడు

ఇమెయిల్ ఐడి

ఈ అుంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ 3 సుంవత్సరాల కాలవ్యవధి తరువాత మారుతుుంది
అుంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ యొక్క అస్థిత్వుం: పాలసీ ఆదేశాన్ని అమలు చేసే అధికారుం కమిటీకి
ఇవ్వబడుతుుంది.
అుంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ అధికారాలు: కమిటీకి రక్షణాత్మక మరియు దిద్దుబాటు అధికారాలు
రెుండూ ఉుంటాయి. మొదటిది MOFSLలో సభ్యులు మరియు ఇతరుల హక్కులను రక్షిుంచడానికి కమిటీ
విధుల్లో భాగుంగా ఉుంటుుంది, అయితే మానవ హక్కులు లేదా లైుంగిక వేధిుంపులను ఉల్లుంఘిుంచినట్లుగా
నివేదిుంచిన సుందర్భుంలో విచారణను అమలు చేయడుంలో రెుండో భాగుం. అటువుంటి సుందర్భాల్లో, కమిటీ
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నుుంచి వీటిని ఆశిుంచబడుతుుంది:
1. లైుంగిక వేధిుంపులు మరియు మానవ హక్కుల ఉల్లుంఘన లేని వాతావరణాన్ని ధృవీకరిుంచడుం
2. సభ్యులకు ఎలాుంటి లిుంగ వివక్ష లేని వాతావరణాన్ని అుందిుంచేలా చూడాలి.
3. సభ్యులుందరూ మరియు MOFSLతో వ్యవహరిుంచే ఇతరులకు పాలసీ గురిుంచి ప్రచారుం చేయడుం
4. లైుంగిక వేధిుంపులు మరియు మానవ హక్కుల ఉల్లుంఘన యొక్క పర్యవసానాల గురిుంచి అవగాహన
పెుంపొుందిుంచే కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయడుం
5. పాలసీ కిుంద ఫిర్యాదు చేసినుందుకు ఏ సభ్యుడు లేదా బయట వ్యక్తిని బలవుంతుం చేయడుం, చెడుగా
ప్రవర్తిుంచడుం, బాధితులను చేయడుం, బెదిరిుంచడుం,వికారుం చేయడుం లేదా చేయి చేసుకుుండా ఉుండేలా
చూడటానికి.
ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి కమిటీ ఒక బలమైన యుంత్రాుంగాన్ని అుందిుంచాలని ఆశిుంచబడుతోుంది:
1. ఫిర్యాదులను సకాలుంలో ఆమోదిుంచి, రిజిస్టర్ చేయడుం
2. ఒకవేళ అవసరుం అని భావిుంచినట్లయితే, బాధితుడి వైద్య, మానసిక, భావోద్వేగ సాయాన్ని ఏర్పాటు
చేయడుం
3. అవసరమైనప్పుడు పోలీస్ లేదా చట్టపరమైన జోక్యాన్ని కోరడుం
4. ఒకవేళ బాధితుడు కోరుకున్నట్లయితే మొత్తుం
ప్రక్రియను గోప్యుంగా ఉుంచడుం. అుంతర్గత ఫిర్యాదుల
కమిటీ కోరమ్:
కమిటీ కోరమ్ మొత్తుం సభ్యుల్లో మూడిుంట రెుండువుంతులు ఉుండాలి. MOFSLకు వెలుపల నుుంచి కమిటీకి
నామినేట్ చేసిన సభ్యుడు వ్యక్తిగతుంగా లేనట్లయితే, ఎలాుంటి కోరమ్ అవసరుం లేదు. ఈ
విషయుంలో క్రమశిక్షణా అథారిటీ ద్వారా రాతపూర్వకుంగా తెలియజేసినట్లుగా తప్ప కమిటీలో
ప్రాక్సీయిుంగ్(పరోక్షుం)గా పాల్గొనడుం అనుమతిుంచబడదు. ఈ పాలసీ విషయుంలో HR యొక్క హెడ్
క్రమశిక్షణా అథారిటీగా పేర్కొుంటారు.
ప్రక్రియ:

1. ఈ పాలసీ కిుంద ఏదైనా ఫిర్యాదును ఫిర్యాదుదారుడు వ్యక్తిగతుంగా చేయాలి. పైన పేర్కొన్న
కమిటీ సభ్యుడిలో ఎవరికైనా ఫిర్యాదుదారుడు ఇమెయిల్ చేయాలి. ఒకవేళ బాధితుడు చెరలో
ఉన్నట్లుగా కమిటీ భావిుంచినట్లయితే మరో వ్యక్తి చేసే ఫిర్యాదు నమోదు చేయబడుతుుంది.
ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలని భావిుంచే వాసత్వ బాధితుడితో సమావేశమైన తరువాత కమిటీ సుంతృప్తి
చెుందినట్లయితే తప్ప తదుపరి ఎలాుంటి ఫిర్యాదు నమోదు చేయబడుతుుంది.
2. ఫిర్యాదుదారుడి వెుంట MOFSL యొక్క ఎవరైనా సభ్యుడు సహాయకుడిగా వెుంట రావొచ్చు. లీగల్
ప్రాక్టీషనర్లు సభ్యులు లేదా బయటవారివలే పార్టీ కాకపోవడుం వల్ల ఏవైనా ప్రొసీడిుంగ్స్లో
ఫిర్యాదుదారుడితో పాటు ఎలాుంటి లీగల్ ప్రాక్టీషనర్ ని అనుమతిుంచరాదు. ఒకవేళ ఎదుటి పక్షుం
కమిటీకి రాతపూర్వకుంగా తన అనుమతిని తెలియజేసినట్లయితే ఫిర్యాదుదారుడి వెుంట లీగల్
ప్రాక్టీషనర్ ఉుండవచ్చు.
3. ఒక ఫిర్యాదు నమోదు చేసిన తరువాత, దానిలో పేర్కొన్న తేదీనాడు విచారణ కొరకు కమిటీ ముుందు
హాజరు కావాలని కోరుతూ చైర్ పర్సన్ ఉభయపక్షాలకు నోటీసు జారీ చేస్తారు. నోటీస్ తేదీ నుుంచి
మూడు రోజుల కుంటే ముుందు ఏదైనా పక్షాన్ని విచారణకు హాజరు కావాలని పిలుపిస్తూ ఎలాుంటి నోటీస్
జారీ చేయరాదు.
4. ఒకవేళ కమిటీ కోరుకున్నట్లయితే, రెుండు పక్షాలను విడిగా వినివచ్చు.

5. ఒకవేళ ఫిర్యాదుదారుడు తృతీయపక్షుం మరియు ఏదైనా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కమిటీ ముుందు
హాజరు కావడానికి సుముఖుంగా లేనట్లయితే, ప్రాథమిక సాక్ష్యుం ఆధారుంగా కమిటీ విచారణ
కొనసాగిస్తుుంది.
6. ఫిర్యాదుదారుడు చెప్పిుంది విన్న తరువాత, ఏడురోజులు మిుంచుకుుండా ఆరోపిుంచబడ్డ వ్యక్తిని
అతడు/ఆమెపై మోపబడ్డ అభియోగాలను సమర్థిుంచుకోమని ఛార్జ్ షీట్ జారీ చేయాలి.
7. కమిటీ హియరిుంగ్ యొక్క మొత్తుం ప్రక్రియను రికార్డ్ చేయాలి మరియు రికార్డ్కు వారి
ఆమోదాన్ని తెలియజేస్తూ విచారణకు హాజరైన పక్షాలు దానిపై సుంతకాలు చేయాలి.
8. కమిటీ కోరుకున్నట్లయితే కమిటీ ముుందు సాక్ష్యుం చెప్పడానికి MOFSLలోని ఎవరైనా సభ్యుడు,
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బయట వ్యక్తి లేదా మరొకరిని హాజరు కావాలని పాలసీలో పైన పేర్కొన్న విధుంగానే నోటీసు పుంపడుం
ద్వారా కమిటీ సమన్లు జారీ చేస్తుుంది.
9. కమిటీ జాగ్రత్తగా విచారణ జరిపిన తరువాత పాలసీ యొక్క క్లాజు 5 లో పేర్కొన్నవిధుంగా
సముచితమైనది అని కమిటీ భావిుంచిన క్రమశిక్షణా చర్యను క్రమశిక్షణా అథారిటీకి సిఫారసు చేయాలి.
10. కమిటీ ఫిర్యాదు చేసిన ముప్పై రోజుల్లోగా మొత్తుం విచారణ పూర్తి చేయాలని ఆశిుంచబడుతుుంది.
క్రమశిక్షణా చర్య

1. వేధిుంపులు లేదా మానవ హక్కును ఉల్లుంఘిుంచే స్వభావానికి అనుగుణుంగా క్రమశిక్షణా చర్య ఉుంటుుంది.
2. MOFSL సభ్యుడు ఎవరైనా దోషిగా తేలితే, వారిని దిగువ పేర్కొన్నవిధుంగా శిక్షిస్తారు.
హెచ్చరిక
రాతపూర్వక క్షమాపణ ఇుంక్రిమెుంట్ తగ్గిుంచడుం
డిమోషన్ (హోదా తగ్గిుంచడుం)
కేసు తీవ్రతను బట్టి రెుండు సుంవత్సరాలు లేదా అుంతకుంటే ఎక్కువకాలుం ప్రమోషన్ని
నిలిపివేయడుం
 పర్యవేక్షక విధుల నుుండి తొలగిుంచడుంతో సహా విధులను తిరిగి కేటాయిుంచడుం
 ముంచి ప్రవర్తన బాుండ్ని ఆమోదిుంచడుం
 డిశ్చార్జ్
 డిస్మిస్ చేయడుం
3. ఫిర్యాదుదారుడు దోషిగా తేలితే, ఫిర్యాదుదారుడిపై తీవ్రమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు
తీసుకునే హక్కు కమిటీ సభ్యులకు ఉుంటుుంది, దీని ఫలితుంగా ఉద్యోగుం నుుంచి కూడా తొలగిుంచవచ్చు.
4. క్రమశిక్షణా అథారిటీ నిర్ణయుం రాతపూర్వకుంగా తెలియజేయబడుతుుంది.
ఒకవేళ బయటవారు జోక్యుం చేసుకున్నట్లుగా ఆరోపిుంచినట్లయితే క్రమశిక్షణా అధారిటీ తగిన
అథారిటీకి ఫిర్యాదు చేయడుం ద్వారా చర్య తీసుకోవడాన్ని ఆరుంభిస్తుుంది.





5. అుంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ పనితీరును సమీక్షిుంచడుం
కమిటీ పనితీరును సమీక్షిుంచే ఉద్దేశ్యుంతో క్రమశిక్షణా అథారిటీ సముచితమైనట్లుగా
భావిుంచే విధుంగా నియతవిరామాల్లో మీటిుంగ్లు ఏర్పాటు చేస్తుుంది, MOFSL సభ్యులు లేదా
MOFSL యొక్క ఎుంపిక చేసిన సభ్యులు MOFSL యొక్క ప్రతి విభాగుం / డివిజన్ నుుండి
ప్రాతినిధ్యుం వహిుంచే విధుంగా హాజరవుతారు. కమిటీ సభ్యులు మరియు ఇతర వాటాదారులు
సమానుంగా ఉుండాలి.
అథారిటీ:
ఈ పాలసీకి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉుండాలి, అర్హత లేదా ఉపయోగానికి సుంబుంధిుంచి ఈ పాలసీ
వ్యాఖ్యానుంలో అస్పష్టత లేదా వ్యత్యాసుం ఉన్నట్లయితే, దీనిని అర్థుం చేసుకోవడానికి
మానవ వనరుల అధిపతి కుంపెనీ అధీకృత తుది అధికారుంగా పరిగణిుంచబడుతుుంది.
సవరణలు:
కుంపెనీ తన విచక్షణ మేరకు ఏదైనా నోటీస్తో లేదా లేకుుండానే తన ఏవైనా పాలసీ నిబుంధనలను
సమీక్షిుంచవచ్చు, జోడిుంచవచ్చు, డిలీట్ చేయవచ్చు, మార్చవచ్చు, సవరిుంచవచ్చు, విస్తరిుంచవచ్చు
లేదా కుదిుంచవచ్చు. సుంవత్సరానికి ఒకసారి లేదా అవసరమైన విధుంగా అటువుంటి నియతవిరామాల్లో
మార్పులు మరియు సమీక్షలు జరుగుతాయి.
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10. స్పెషల్ మెన్షన్ అక ుంట్ (SMA) మరియు నిరర్ధక ఆస్తి(NPA) వలే వర్గీకరిుంచడుంపై ఖాతాదారుడికి
అవగాహన

మోతీలాల్ ఓస్వాల్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్(MOHFL) అనేది వృత్తిపరుంగా నిర్వహిుంచబడే ఒక
హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ కుంపెనీ. రుణుం ఇచ్చే కార్యక్రముంలో రికవరీ రిస్క్ ఉుంటుుంది మరియు
పోర్ట్ఫోలియో వృద్ధి చెుందడుం వల్ల నిర్ధిష్ట రుణాలు తిరిగి చెల్లిుంచడుంలో అనివార్యుంగా
డిఫాల్ట్ అవుతాయి మరియు ఫిబ్రవరి 17, 2021 తేదీ నాటి మాస్టర్ డైరెక్షన్లు- నాన్ బ్యాుంకిుంగ్
ఫైనాన్షియల్ కుంపెనీ- హ సిుంగ్ ఫైనాన్స్ కుంపెనీ (రిజర్వ్ బ్యాుంక్) ఆదేశాలు, 2021
(నియతానుసారుంగా సవరిుంచినది) ప్రకారుంగా ఉద్దేశ్యపూర్వకుంగా డిఫాల్ట్ అయ్యే రుణగ్రహీలను
స్పెషల్ మెన్షన్ అక ుంట్ (‘SMA’) లేదా నాన్ పెర్ఫార్మిుంగ్ అసెట్స్ (‘NPA’) వలే వర్గీకరిుంచాలి.
దీనికి సుంబుంధిుంచి, రిజర్వ్ బ్యాుంక్ ఆఫ్ ఇుండియా (‘RBI’), ద్వారా జూన్ 7, 2019 నాడు జారీ చేసిన ఒత్తిడి
ఆస్తుల పరిష్కారుం కొరకు ప్రుడెన్షియల్ ఫ్రేమ్ వర్క్, అదేవిధుంగా నవుంబర్ 12, 2021 నాడు జారీ చేసిన
ఆదాయ గుర్తిుంపు, అసెట్ వర్గీకరణ మరియు ప్రొవిజనిుంగ్కు సుంబుంధిుంచిన అడ్వాన్స్లపై ప్రూడెుంట్
నిబుంధనలకు (IRACP నిబుంధనలు)కు అనుగుణుంగా, MOHFL:
1.





సాధ్యమైనుంత వరకు, ముంజూరు లేఖ/రుణ ఒప్పుందుంలో దిగువ సమాచారాన్ని పేర్కొనాలి;
రుణాన్ని తిరిగి చెల్లిుంచడానికి ఖచ్చితమైన గడువు తేదీలు
తిరిగి చెల్లిుంచే తరచుదనుం
SMA/NPA వర్గీకరణ తేదీల యొక్క ఉదాహరణలు
మారటోరియుంతో రుణసదుపాయాన్ని కల్పిుంచినట్లయితే, తిరిగి చెల్లిుంచడుం ప్రారుంభమయ్యే
ఖచ్చితమైన తేదీ
తాజా రుణాలకు సుంబుంధిుంచి, పైన పేర్కొన్నది చేర్చబడుతుుంది. పాత రుణాలు అయితే, అటువుంటి రుణాలు
రెన్యువల్/రివ్యూ కొరకు బకాయిగా ఉన్నప్పుడు పైన పేర్కొన్నది చేర్చబడుతుుంది.

2.

దిగువ పేర్కొన్న వర్గీకరణ ఆధారుంగా SMA/NPA వలే వాటిని వర్గీకరిుంచడుం ద్వారా డిఫాల్ట్ అయిన
వెుంటనే రుణగ్రహీత ఖాతాల్లో ఉుండే ఒత్తిడిని MOHFL గుర్తిుంచాలి;
అసలు లేదా వడ్డీ చెల్లిుంపు లేదా
ఏదైనా
ఇతర
మొత్తుం
లేదా
పాక్షికుంగా బకాయి అుంటే పెుండిుంగ్(
బకాయిని దాటినిరోజుల స్థితి)
1- 30 రోజులు
31- 60 రోజులు
61-90 రోజులు
90 రోజుల కుంటే ఎక్కువ

3.

రోజు చివరల్లో వర్గీకరణ

SMA-0
SMA-1
SMA-2
NPA

గడువు తేదీ ముగిసిన రోజు చివరల్లో MOHFL రుణగ్రహీత ఖాతాలను SMA అదేవిధుంగా NPAగా
వర్గీకరిస్తుుంది, అుంటే SMA/NPA తేదీ ఆ క్యాలెుండర్ తేదీ రోజు చివరల్లో ఖాతా అసెట్
క్లాసిఫికేషన్ స్థితిని ప్రతిబిుంబిస్తుుంది.

ఉదాహరణ: రుణ ఖాతా గడువు తేదీ మార్చి 31, 2021 అయితే, MOHFL అప్పటికి పూర్తి బకాయిలను
అుందుకోనట్లయితే, ఈ తేదీ కొరకు డే ఎుండ్ ప్రాసెస్ని రన్ చేస్తుుంది, బకాయిల గడువు తేదీ మార్చి
31, 2021 అవుతుుంది. ఇది బకాయిగా కొనసాగితే, ఏప్రిల్ 30, 2021నాడు డే ఎుండ్ ప్రక్రియను రన్ చేసిన
తరువాత, అుంటే 30 రోజులు నిరుంతరుం బకాయి పడిన తరువాత ఈ ఖాతా SMA-1వలే ట్యాగ్ చేయబడుతుుంది.
దానికి అనుగుణుంగా, ఆ ఖాతా కొరకు SMA-1 తేదీ ఏప్రిల్ 30, 2021. అదేవిధుంగా, ఖాతా బకాయి కొనసాగితే, మే
30, 2021 నాడు డే ఎుండ్ ప్రక్రియను రన్ చేసిన తరువాత ఇది SMA-2 వలే ట్యాగ్ చేయబడుతుుంది, ఇుంకా
బకాయి ఉన్నట్లయితే, జూన్ 29, 2021 నాడు డే ఎుండ్ ప్రక్రియను రన్ చేసిన తరువాత NPAలాగా దీనిని
వర్గీకరిస్తారు.
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4.

రుణగ్రహీత నుుంచి వడ్డీ మరియు అసలు యొక్క మొత్తుం బకాయిలు అుందుకున్నప్పుడు మాత్రమే NPAలు
‘స్టాుండర్డ్ అసెట్’’గా అప్గ్రేడ్ చేయబడతాయి. అుంటే గడువు దాటిన రోజులు (‘DPD’) 0 అవుతుుంది.

5.

ఓవర్డ్యూ, SMA/NPA వర్గీకరణ, DPD స్టేటస్ మొదలైన వాటి గురిుంచి ఖాతాదారుడికి, కుంపెనీ
ఉద్యోగులకు అవగాహన కల్పిుంచడానికి MOHFL ట్రైనిుంగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిుంచాలి.
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11. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్
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