
 

 

 

 

 

 

 

Fair Practice Code for Retail Microfinance 

 

Malayalam 



 

റീട്ടെയിൽ മൈക്രോഫിനോൻസിന്ട്ടറ ട്ടെരുൈോറ്റചെം 

 

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അതിന്ടറ സർക്കുലറുകളിലൂടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ, 

റീടെയിൽ മൈദ്ദപ്കാഫിനാൻസ് വായ്പക്കാർക്കായി ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ദ്ദബാർഡ് അംഗീകരിച്ച ടരരുൈാറ്റ ചെം 

സവീകരിച്ചിെുണ്്ട. വായ്പയുടെ പ്രധാന സവിദ്ദശഷതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: 

 

i) വോയ്പയ്കുള്ള അകെക്ഷരൾ 

 

വായ്പ അദ്ദരക്ഷാ ദ്ദഫാൈിൽ, ദ്ദപ്രാസസിംഗിനായി അെയ്്ദ്ദക്കണ്ട ഫീസും ചാർജുകളും, വായ്പ അദ്ദരക്ഷ 

സവീകരിക്കാത്ത സാഹചരയത്തിൽ റീഫണ്്ട ടചയ്യാവുന്ന ഫീസിന്ടറ തുകയും, ൈുൻകൂർ ദ്ദരയ്്ടൈനറ്് ഓരഷ്നുകൾ, 

രലിശടയ ബാധിക്കുന്ന ൈറ്റ് കാരയങ്ങൾ എന്നിവടയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾതുെങ്ങിയവ ഉൾടപ്പടെയുള്ള സൈപ്ഗൈായ 

വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് നൽകും. കെം വാങ്ങുന്നവരുടെ, അവർ ആവശയടപ്പെ വായ്പയുടെ തുക രരിഗണിക്കാടത തടന്ന. 

അദ്ദരക്ഷാ ദ്ദഫാറം കെം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ൈനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നൽകും. 

 

ii) ക്െോസസ്ിംഗ ്

 

a. എല്ലാ വായ്പാ അദ്ദരക്ഷകളുടെയും സവീകരിച്ചുടകാണ്ടുള്ള അംഗീകാരരപ്തം ബാങ്ക് നൽകും, അദ്ദരക്ഷ 

തീർപ്പാദ്ദക്കണ്ട സൈയരരിധി അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കും. 

b. വായ്പാ അദ്ദരക്ഷ ബാങ്ക് രരിദ്ദശാധിക്കും, കൂൊടത കൂെുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ / ദ്ദരഖകൾ ആവശയടൈങ്കിൽ; ഇവ 

അദ്ദരക്ഷകനിൽ നിന്്ന ദ്ദതെുന്നതായിരിക്കും 

c. ബാങ്ക് കാലതാൈസം കൂൊടത അദ്ദരക്ഷ ദ്ദപ്രാസസ്സ ് ടചയ്യും. അദ്ദരക്ഷ നിരസിക്കടപ്പൊൽ, അദ്ദരക്ഷകടന 

ഫിസിക്കൽ അടല്ലങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിൈയം വഴി ബാങ്ക് ഒരു ൈാസത്തിനുള്ളിൽ നിരസിക്കാനുള്ള 

കാരണങ്ങൾ സഹിതം വിവരം അറിയിക്കും. 

 

iii) വോയ്പ  വിലയിരുത്തലും നിബന്ധനരളും വയവസ്ഥരളും 

 

a. വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന അദ്ദതാറിറ്റി ബാങ്കിന്ടറ നിലവിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ടപ്കഡിറ്റ ്ദ്ദരാളിസിയും അനുസരിച്ച ്

ടപ്കഡിറ്റ് അദ്ദരക്ഷയുടെ ശരിയായ വിലയിരുത്തൽ ഉറപ്പാക്കുടൈന്്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ൈതിയായ ൈാർജിൻ, 

ടസകയൂരിറ്റി എന്നിവയുടെ ലഭയത, കെം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ടപ്കഡിറ്റ് ദ്ദയാഗയതടയക്കുറിച്ചുള്ള 

സൂക്ഷ്മരരിദ്ദശാധനയ്ക്്ക രകരൈാവില്ല. 

b. എല്ലാ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും ൈറ്റ് ൈുന്നറിയിപ്പുകളും ബാങ്ക് കെൈെുക്കുന്നയാടള ദ്ദരഖാൈൂലം അറിയിക്കും. 

c. കെം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക ്/ ഗയാരന്റിക്്ക ബാങ്ക് വായ്പയുടെ രരിധിയും നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും സഹിതം കെം 

വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ൈനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അറിയിക്കുകയും കെം വാങ്ങുന്നയാൾ അവടെ/അവളുടെ രൂർണ്ണ 

അറിദ്ദവാടെ ഈ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുകയും ടചയ്യും. 

d. വായ്പ എപ്ഗിടൈന്റിന്ടറ ഒരു രകർപ്പും വായ്പ എപ്ഗിടൈന്റിൽ ഉദ്ധരിച്ചിെുള്ള എല്ലാ എൻദ്ദലാഷറുകളുടെ ഓദ്ദരാ 

ദ്ദകാപ്പിയും കെം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ൈനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നൽകും. 

e. വായ്പാ സൗകരയങ്ങൾ ബാങ്കിന്ടറ വിദ്ദവചനാധികാരത്തിൽ ൈാപ്തം വിരുലീകരിക്കുടൈന്്ന അനുൈതി കത്്ത/ വായ്പ 

എപ്ഗിടൈന്റ് വയക്തൈായി പ്രസ്താവിക്കും.  

f. ബാങ്കിനും/അടല്ലങ്കിൽ അതിന്ടറ രങ്കാളി/ഏജൻറിനും കെം വാങ്ങുന്നയാൾ അെയ്്ദ്ദക്കണ്ട ഏടതങ്കിലും 

ഫീസ്/ചാർജുകൾ വസ്തു താരപ്തത്തിൽ വയക്തൈായി ടവളിടപ്പെുത്തും. വസ്തു താരപ്തത്തിൽ വയക്തൈായി 

രരാൈർശിച്ചിെില്ലാത്ത ഒരു തുകയും കെം വാങ്ങുന്നയാളിൽ നിന്്ന ഈൊക്കില്ല. 

g. ബാങ്ക് അതിന്ടറ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും മൈദ്ദപ്കാഫിനാൻസ് ദ്ദലാണുകൾക്ക് ഈൊക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ, 

കൂെിയ, ശരാശരി രലിശ നിരക്കുകൾ, അത് രുറടപ്പെുവിച്ച ലിഖിതങ്ങളിലും (വിവര ലഘുദ്ദലഖകൾ/ ലഘുദ്ദലഖകൾ) 

എടന്ത്ങ്കിലും ഉടണ്ടങ്കിൽ, അതിന്ടറ ടവബ്്മസറ്റിലും വിശദാംശങ്ങൾ  

h. മൈദ്ദപ്കാഫിനാൻസ ് ദ്ദലാണുകളുടെ രലിശ നിരക്കുകളും ൈറ്റ് ചാർജുകളും/ഫീസും ടകാള്ള 

നിരക്കിലുള്ളതാകാൻ രാെില്ല. 

I. ചില സാഹചരയങ്ങളിൽ റീഫണ്്ട ടചദ്ദയ്യണ്ട ഫീസുകളുടെ തുക നിലവിലുള്ള ആർബിഐ ൈാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 

അനുസരിച്ചായിരിക്കും. 

j. ദ്ദനാൺ-ടപ്കഡിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഷയൂ ടചയ്യുന്നത് കെം വാങ്ങുന്നവരുടെ രൂർണ്ണ സമ്മതദ്ദത്താടെ ആയിരിക്കണം 

കൂൊടത അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫീസ് ഘെന വായ്പ കാർഡിൽ തടന്ന കെം വാങ്ങുന്നയാടള വയക്തൈായി 

അറിയിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. 



 

k. ബാങ്ക് കെൈെുക്കുന്നയാൾക്ക് അവർക്ക ് ൈനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഒരു വായ്പ കാർഡ് നൽകും അതിൽ 

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾടപ്പെുന്നു:  

(i) കെം വാങ്ങുന്നയാടള തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ദ്ദവണ്ടപ്ത വിവരങ്ങൾ.  

(ii) വിലനിർണ്ണയടത്തക്കുറിച്ചുള്ള ലളിതൈായ വസ്തു താരപ്തം. 

(iii) വായ്പയുൈായി ബന്ധടപ്പെ ൈടറ്റല്ലാ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും.  

(iv)മകപ്പറ്റിയ തവണ തുകകൾ ഉൾടപ്പടെ എല്ലാ തിരിച്ചെവുകളുടെയും അംഗീകാരങ്ങൾ, അവസാന ഡിസ്ചാർജ ്

എന്നിവയും  

(v) ബാങ്കിന്ടറ ദ്ദനാഡൽ ഓഫീസറുടെ ദ്ദരരും ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പറും ഉൾടപ്പടെയുള്ള രരാതി രരിഹാര 

സംവിധാനത്തിന്ടറ വിശദാംശങ്ങൾ 

 

iv) നിബന്ധനരളിട്ടലയും വയവസ്ഥരളിട്ടലയും ൈോറ്റങ്ങൾ ഉൾട്ടെട്ടെയുള്ള വോയ്പരളുട്ടെ വിതരണം 

 

a. അത്തരം അനുൈതിടയ നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കും വയവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതൈായി അനുവദിച്ച 

വായ്പകൾ സൈയബാധയസ്ഥവുൈായി വിതരണം ടചയ്യുടൈന്്ന ബാങ്ക് ഉറപ്പാക്കും. 

b. രലിശയും നിരക്കുകളും ദ്ദരാലുള്ള അനുൈതിയുടെ നിബന്ധനകളിലും വയവസ്ഥകളിലും ൈാറ്റങ്ങൾ 

വരുത്തുന്നതിന് ൈുമ്പ ്കെൈെുക്കുന്നയാടള അറിയിക്കും. 

c. രലിശ നിരക്കിലും ചാർജുകളിലും എടന്ത്ങ്കിലും ൈാറ്റൈുണ്ടായാൽ അത് കെൈെുക്കുന്നയാൾക്ക് കൃതയൈായ 

അറിയിപ്പ് നൽകിയതിന ്ദ്ദശഷം ൈാപ്തദ്ദൈ പ്രാബലയത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. 

 

v) വിതരണത്തിനു കേഷൈുള്ള കൈൽകനോെം 

 

a. വിതരണത്തിനു ദ്ദശഷൈുള്ള ദ്ദൈൽദ്ദനാെം, എടന്ത്ങ്കിലും ഉടണ്ടങ്കിൽ, അനുൈതി കത്്ത ഇഷയൂ ടചയ്യുന്ന സൈയത്്ത 

വയവസ്ഥ ടചയ്യും. ദ്ദൈൽദ്ദനാെടച്ചലവ് ബാങ്കാദ്ദണാ കെം വാങ്ങുന്നയാളാദ്ദണാ വഹിക്കുക എന്നതും അനുൈതി 

കത്തിൽ രരാൈർശിക്കും. 

b. കരാറിന ്കീഴിലുള്ള ദ്ദരയ്്ടൈെ ് അടല്ലങ്കിൽ പ്രകെനം തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നതിദ്ദനാ / തവരിതടപ്പെുത്തുന്നതിദ്ദനാ 

ഒരു തീരുൈാനം എെുക്കുന്നതിന് ൈുമ്പ,് വായ്പാ കരാറിൽ അതു സംബന്ധിച്ച വയവസ്ഥകടളാന്നും നിലവിലിടല്ലങ്കിൽ, 

വായ്പ കരാറിൽ വയക്തൈാക്കിയിെുള്ളദ്ദരാടലദ്ദയാ അടല്ലങ്കിൽ നയായൈായ കാലയളവിദ്ദലാ വായ്പക്കാർക്്ക ബാങ്ക ്

ദ്ദനാെീസ് നൽകും. 

c. മൈദ്ദപ്കാഫിനാൻസ ് ദ്ദലാണിന്ടറ ഈെില്ലാത്ത സവഭാവം ഉറപ്പാക്കാൻ, വായ്പടയ കെം വാങ്ങുന്നയാളുടെ 

ടഡദ്ദപ്പാസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആസ്തി മകവശം വയക്്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ദ്ദചർത്്ത ബന്ധിപ്പിക്കാൻ രാെില്ല. 

 

 vi) ൈറ്റുള്ളവ 

 

a. വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന ദ്ദരഖകളിടല വയവസ്ഥകളിലും വയവസ്ഥകളിലും വയവസ്ഥ ടചയ്തിെുള്ള 

വയവസ്ഥകൾ ഒഴിടക വായ്പടയെുക്കുന്നവരുടെ കാരയങ്ങളിൽ ബാങ്ക ്ഇെടരെില്ല. 

 

b. വായ്പടയെുക്കുന്നയാൾ ൈുമ്പ് ടവളിടപ്പെുത്താത്ത ഏടതങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ബാങ്കിന്ടറ 

പ്ശദ്ധയിൽടപ്പൊൽ, വായ്പടയെുക്കുന്നയാളിൽ നിന്ന് ആവശയൈായ വിവരങ്ങൾ ദ്ദശഖരിക്കാനും 

അതിന്ടറ രലിശ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നെരെികൾ ആരംഭിക്കാനും ബാങ്കിന് അവകാശൈുണ്്ട. 

 

c. സൈൂഹത്തിടല ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കായി രൂരീകരിച്ചിെുള്ള ടപ്കഡിറ്റ്-ലിങ്കഡ്് സ്കീൈുകളിൽ ബാങ്കിന ്

രങ്കാളിയാകാം, വായ്പയുടെ കാരയത്തിൽ ബാങ്ക് ലിംഗദ്ദഭദം, ജാതി, ൈതം എന്നിവയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്ദവചനം 

കാണിക്കില്ല. 

d. ബാദ്ദങ്കാ അതിന്ടറ ഏജന്ദ്ദറാ വായ്പ വീടണ്ടെുക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്നതുദ്ദരാലുള്ള കഠിനൈായ രീതികളിൽ 

ഏർടപ്പെരുത:് 

 

(i) ഭീഷണിടപ്പെുത്തുന്നദ്ദതാ അധിദ്ദക്ഷരിക്കുന്നദ്ദതാ ആയ ഭാഷയുടെ ഉരദ്ദയാഗം  

 

(ii) കെം വാങ്ങുന്നയാടള സ്ഥിരൈായി വിളിക്കുക കൂൊടത/ അടല്ലങ്കിൽ കെം വാങ്ങുന്നയാടള രാവിടല 9:00 

ൈണിക്ക ്ൈുമ്പും മവകുദ്ദന്നരം 6:00 ൈണിക്ക ്ദ്ദശഷവും വിളിക്കുക.  



 

 

(iii) കെം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ബന്ധുക്കടളദ്ദയാ സുഹൃത്തുക്കടളദ്ദയാ ഹപ്രവർത്തകടരദ്ദയാ ഉരപ്ദവിക്കുക 

 

(iv) കെം വാങ്ങുന്നവരുടെ ദ്ദരര് പ്രസിദ്ധടപ്പെൂത്തുക  

 

(v) കെം വാങ്ങുന്നയാളുടെദ്ദയാ കെം വാങ്ങുന്നയാളുടെ കുെുംബടത്ത/ ആസ്തികടള/ പ്രശസ്തിടയദ്ദയാ 

ദ്ദപ്ദാഹിക്കാൻ അപ്കൈത്തിനട്റ ഉരദ്ദയാഗം അടല്ലങ്കിൽ ഭീഷണി അടല്ലങ്കിൽ സൈാനൈായ ൈറ്റ് ൈാർഗങ്ങൾ  

 

(vi) കെത്തിന്ടറ വയാപ്തിടയക്കുറിദ്ദച്ചാ തിരിച്ചെയക്്കാത്തതിന്ടറ അനന്ത്രഫലങ്ങടളക്കുറിദ്ദച്ചാ കെം 

വാങ്ങുന്നയാടള ടതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. 

 

e. കെം വാങ്ങുന്നയാളിൽ നിദ്ദന്നാ വായ്പ ഏടറ്റെുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ൈറ്റ് ബാങ്കുകൾ / എഫ്്ഐകളിൽ നിദ്ദന്നാ 

വായ്പാ അക്കൗണ്്ട പ്ൊൻസ്ഫർ ടചയ്യുന്നതിനുള്ള അഭയർത്ഥന സവീകരിക്കുന്ന കാരയത്തിൽ, ബാങ്കുകളുടെ സമ്മതദ്ദൈാ 

എതിർദ്ദപ്പാ എടന്ത്ങ്കിലും ഉടണ്ടങ്കിൽ, അഭയർത്ഥന സവീകരിച്ച തീയതി ൈുതൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

അറിയിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. 

g. ബാങ്ക് അതിന്ടറ ജീവനക്കാരുടെദ്ദയാ ഔെ്്ദ്ദസാഴ്്സ് ടചയ്ത ഏജൻസിയിടല ജീവനക്കാരുടെദ്ദയാ അനുചിതൈായ 

ടരരുൈാറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുകയും സൈയബാധയസ്ഥവുൈായ രരാതി രരിഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും 

ടചയ്യും. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രഖയാരനവും വായ്പ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.  

 

vii) െരോതിെരിഹോരം 

 

രരാതികൾ അറിയിക്കാൻ ഉരദ്ദഭാക്താക്കൾക്ക് ലഭയൈായ ൈാർഗ്ഗങ്ങൾ 

 

ടലവൽ 1: 

ടലവൽ 1-ൽ ദ്ദകാൾ ടസനറ്ർ നമ്പറുകൾ ഉൾടപ്പെുന്നു: 1860-419-5555, 1860-500-5555 അടല്ലങ്കിൽ അെുത്തുള്ള ആക്സിസ ്

ബാങ്ക് ശാഖയുൈായി ബന്ധടപ്പൊം. ഒരു പ്രതികരണത്തിനായി ബാങ്ക ് 10 ദിവസടത്ത ദ്ദെൺറൗണ്്ട സൈയം 

നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു 

വായ്പ കാർഡ് വഴിയും കെം വാങ്ങുന്നവടര ദ്ദൊൾ പ്ഫീ നമ്പർ അറിയിക്കും. 

ടലവൽ 2: 

ടലവൽ 1-ൽ ഉരദ്ദഭാക്താവിന് വാഗ്ദാനം ടചയ്ത പ്രതികരണത്തിൽ ഉരദ്ദഭാക്താവ് തൃപ്തനടല്ലങ്കിൽ, 

കെൈെുക്കുന്നയാൾക്ക് ബാങ്കിന്ടറ ദ്ദനാഡൽ  

ൈിസ്റ്റർ സീസർ രിന്ദ്ദറാ 

ദ്ദനാഡൽ ഓഫീസർ 

ആക്സിസ് ബാങ്ക് ലിൈിറ്റഡ്, NPC1, 

അഞ്ാം നില, "ജിഗാപ്ലക്സ്" 

ദ്ദപ്ലാെ് നമ്പർ I.T.5, MIDC, 

ഐദ്ദരാളി ദ്ദനാളജ് രാർക്ക,് 

ഐദ്ദരാളി, നവി ൈുംമബ -400708 

ഇടൈയിൽ: - nodal.officer@axisbank.com 

രിഎച്ച്.നം. 080-61865200 

സൈയം: 9:30 AM ൈുതൽ 5:30 PM വടര തിങ്കൾ ൈുതൽ ശനി വടര (രണ്ടും നാലും ശനിയാഴ്ചകളും ബാങ്ക് അവധികളും 

ഒഴിടക) 

രരാതി മകപ്പറ്റിയ കാരയം ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുകയും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതികരണം നൽകുകയും ടചയ്യും 

വായ്പ വീടണ്ടെുക്കൽ സംബന്ധിച്ച രരാതികൾ രരിഹരിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന ് ഒരു പ്രദ്ദതയക സംവിധാനം 

ഉണ്ടായിരിക്കും.  


