
 

ਰਿਟੇਲ ਮਾਇਕ੍ਰੋਫਾਇਨੈਂ ਸ ਲਈ ਰਨਿਪੱਖ ਰਿਿਹਾਿ ਸੰਰਹਤਾ 
 

ਇਸ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਰਦੇਸ਼ ਰਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਿੇ ਰਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਿਜੂਰੀ 
ਰਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਰਰਟੇਲ ਮਾਇਕਰੋਫਾਇਿੈਂ ਸ ਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਰਪਿੱਖ ਰਵਵਹਾਰ ਸੰਰਹਤਾ ਿੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਇਹ 
ਹਿ: 

 

i) ਕ੍ਿਜ ੇਲਈ ਅਿਜੀਆਂ 
 

ਕਰਜਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਰਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਲਕਾਂ, ਜ ੇ ਕੋਈ ਹਿ, ਅਤ ੇ ਕਰਜਾ ਅਰਜੀ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ 
ਰਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਰਲਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਵੀਰਕਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵਿੱਚ ਰਰਫੰਡ ਕਰਿ ਯੋਗ ਅਰਜਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 
ਰਵਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਰਬਿਾਂ, ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿੱਤ ਿੰੂ 
ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
 

ii) ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ 

 

a. ਬੈਂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜੀ ਦਾ ਰਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਲਈ ਪਰਵਾਿਗੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ। 
b. ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਰਵਆਂ / ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਇਿਹ ਾਂ ਦੀ ਰਬਿੈਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 
c. ਬੈਂਕ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਬਿਾਂ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਰਜੀ ਿੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਰਬਿੈਕਾਰ ਿੰੂ ਭੌਰਤਕ ਜਾਂ ਰਡਰਜਟਲ 
ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਿੱਕ ਮਹੀਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਵੀਰਕਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੇਗਾ। 
 

iii) ਕ੍ਿਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਅਤੇ ਰਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤਾਂ 
 

a. ਮਿਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੈਰਡਟ ਪਾਰਲਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੈਰਡਟ ਅਰਜੀ ਦੇ ਉਰਚਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੰੂ 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਰਚਤ ਮਾਰਰਜਿ ਅਤੇ ਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਉਰਚਤ ਕਾਰਵਾਈ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਵਜ਼ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
b. ਸਾਰੇ ਰਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਿੀਆਂ ਦਾ ਰਲਖਤ ਰਵਿੱ ਚ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ ਉਰਚਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
c. ਬੈਂਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਕਰੈਰਡਟ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ 
ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਗਰੰਟਰ ਿੰੂ ਸੂਚਿਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਰਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਗਆਿ ਦੇ ਿਾਲ ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਿਹ ਾਂ ਰਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਸਵੀਰਕਰਤੀ ਿੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। 
d. ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਰਵਿੱਚ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਿੱ ਥੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਕਲ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿਕਲ 
ਿੰੂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਿੱਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
e. ਮਿਜੂਰੀ ਪਿੱਤਰ / ਕਰਜੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਆਰਖਆ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਕਰੈਰਡਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿੰੂ ਰਸਰਫ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਹੀ 
ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
f. ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ/ਏਜੰਟ ਿੰੂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ/ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਿੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਰਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 
ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਿਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਸ ਦਾ ਤਿੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਰਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਲੇਖ 
ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
g. ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰਹਤ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਰਤਕਾਵਾਂ/ਇਸ਼ਰਤਹਾਰਾਂ) ਰਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਰਵਿੱ ਚਮਾਇਕਰੋਫਾਇਿੈਂ ਸ ਕਰਰਜਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਮਿਤਮ, ਅਰਧਕਤਮ ਅਤੇ ਔਸਤ ਰਵਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਿੰੂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। 
h. ਮਾਇਕਰੋਫਾਇਿੈਂ ਸ ਕਰਰਜਆਂ ਤੇ ਰਵਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕਾਂ/ਫੀਸਾਂ ਰਵਆਜ਼ਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। 
I. ਖਾਸ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਰਹਤ ਰਰਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਿੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਯੰਰਤਰਤ ਕੀਤਾ 



 

ਜਾਵੇਗਾ।  
j. ਗੈਰ-ਕਰੈਰਡਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿੰੂ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਿਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸੰਰਚਿਾ ਦਾ 
ਇਸ ਦੇ ਕਰਜਾ ਕਾਰਡ ਰਵਿੱਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
k. ਬੈਂਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਿੱਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਕਰਜਾ ਕਾਰਡ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਰਚੰਿਹ  ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣਗੇ: 
(i) ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਰਚਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
(ii) ਕੀਮਤ ਰਿਰਧਾਰਿ ਤੇ ਸਰਲੀਰਕਰਤ ਤਿੱਥ-ਸ਼ੀਟ। 
(iii) ਕਰਜੇ ਦੇ ਿਾਲ ਿਿੱ ਥੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। 
(iv)ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਰਤਮ ਭੁਗਤਾਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਿਗੀਆਂ ਅਤੇ 
(v) ਬੈਂਕ ਦੇ ਿੋਡਲ ਅਰਧਕਾਰੀ ਦੇ ਿਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿੰਬਰ ਸਮੇਤ, ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਰਿਵਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
 

iv) ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤਾਂ ਰਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕ੍ਿਰਜਆਂ ਦੀ ਿੰਡ 

 

a.ਬੈਂਕ ਅਰਜਹੀ ਮਿਜੂਰੀ ਿੰੂ ਰਿਯੰਰਤਰਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਰਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿੁਪਾਲਣ ਰਵਿੱਚ ਮਿਜੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਰਜਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਰਸਰ ਵੰਡ ਿੰੂ 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।  
b. ਰਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਜੂਰੀ ਦੇ ਰਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੰੂ ਪਰਭਾਵ ਰਵਿੱਚ ਰਲਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਰਹਲਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ ਸੂਚਿਾ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
c. ਰਵਆਜ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਰਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਸਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰਾਕਰਤਾ ਿੰੂ ਉਰਚਤ ਿੋਰਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਭਾਰਵਤ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

v) ਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ 
 

a. ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਗਰਾਿੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਿੰੂ ਮਿਜੂਰੀ ਪਿੱਤਰ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਜੂਰੀ ਪਿੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਲੇਖ 
ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਕੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਰਿਗਰਾਿੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੰੂ ਝਿੱ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। 
b. ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਤਰਹਤ ਭੁਗਤਾਿ ਜਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ / ਤੇਜ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਰਵਿੱਚ 
ਦਿੱ ਸੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਉਰਚਤ ਅਵਧੀ ਰਵਿੱਚ, ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਿੋਰਟਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਰਵਿੱਚ ਅਰਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ 
ਮੌਜੂਦ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
c. ਮਾਇਕਰੋਫਾਇਿੈਂ ਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਲੈਟਰਲ-ਮੁਕਤ ਪਰਰਕਰਤੀ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਰਜੇ ਿੰੂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਜਮਹਾਂ ਖਾਤੇ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅਰਧਕਾਰ ਦੇ 
ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਜੋਰੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 vi) ਹੋਿ  
 

a. ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਿਜੂਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਰਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵਿੱ ਚ 
ਦਖਲ ਿਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 
b. ਜੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਿਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਿੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿੱਤ ਦੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  
c. ਜਦਰਕ, ਬੈਂਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਖੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਰੈਰਡਟ-ਰਲੰਕਡ ਸਕੀਮਾਂ ਰਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਰਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲੰਗ, 
ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 
d. ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਠੋਰ ਤਰੀਰਕਆਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਵੇਂ ਰਕ: 

 

(i) ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 

 

(ii) ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਕਰਿਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰਿਾ 



 

 

(iii) ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਹ-ਕਰਮੀਆਂ ਿੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿਾ  
 

(iv) ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਮ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕਰਿਾ 
 

(v) ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ / ਸੰਪਿੱਤੀਆਂ / ਸਾਖ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਰਹੰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਿ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਿ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ 
 

(vi)  ਰਰਣ ਦੀ ਹਿੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਿ ਿਾ ਕਰਿ ਦੇ ਰਸਿੱ ਰਟਆਂ ਬਾਰੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੰੂ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਿਾ। 
 

e. ਜਾਂ ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਐਫਆਈ ਤੋਂ, ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ 
ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੇਿਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਰਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
g. ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਿੁਰਚਤ ਰਵਿੱਈਏ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਰਸਰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ 
ਰਿਵਾਰਣ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪਿੱਤਰ ਿੰੂ ਵੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

vii) ਰਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਰਨਿਾਿਣ 

 

ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਿ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਚੈਿਲ 

 

ਪਿੱਧਰ 1: 
ਪਿੱਧਰ 1 ਰਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਿੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 1860-419-5555, 1860-500-5555 ਜਾਂ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਐਕਰਸਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਿੇ ਜਵਾਬ ਲਈ 10 ਰਦਿਾਂ ਦੇ ਟਰਿ-ਅਰਾਊਂਡ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ 

ਟੋਲ-ਫਰੀ ਿੰਬਰ ਦਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪਿੱਧਰ 2: 

ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਿੋਡਲ ਅਰਧਕਾਰੀ ਿਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਾਹਕ ਪਿੱ ਧਰ 1 ਰਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 
ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਦਾ ਸ਼ਰੀਮਾਿ ਸੀਜ਼ਰ ਰਪੰਟੋ, 
ਿੋਡਲ ਅਰਧਕਾਰੀ, 
ਐਕਰਸਸ ਬੈਂਕ ਰਲ, ਐਿਪੀਸੀ1 

5ਵੀਂ ਮੰਰਜਲ, "ਰਗਗਾਪਲੈਕਸ", 
ਪਲਾਟ ਿੰ ਆਈ.ਟੀ.5, ਐਮਆਈਡੀਸੀ, 
ਐਰੋਲੀ ਿੋਲੇਜ ਪਾਰਕ, 
ਐਰੋਲੀ, ਿਵੀ ਮੰੁਬਈ-400708 

ਈਮੇਲ: - nodal.officer@axisbank.com 

ਫੋਿ ਿੰ. 080-61865200 

ਸਮਾਂ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5.30 ਵਜੇ ਤਕ (ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ) 

ਬੈਂਕ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਰਕ ਜਵਾਬ ਿੰੂ 10 ਰਦਿਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਰਕਵਰੀ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਰਰਪਤ ਰਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

mailto:nodal.officer@axisbank.com

