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ఎఫ్ �ి �ి �ాల�ీ ��గ�వ ����క్నన్ సర�క్�లర్స్ �� అనుగణం�ా ఉంట�ం��:
1.

RBI/2015-16/16 DNBR (PD)CC.No.054/03.10.119/2015-16 �ే�� �ల�ౖ 01,2015

2. RBI/2019-20/258 DOR (NBFC) (PD) CC. No.112/03.10.001/2019-20 �ే�� �న్ 24, 2020

3. RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 (�ిబవ
ర్ �� 17, 2020 ��డ� అప్ �ేట్
�ేయడం జ����ం��)

��గ�వ ����క్నన్ �జ��� పదధ్ త�ల �యమ�వ� ఎన్ � ఎఫ్ �ిల ��సం ��ౖన ����క్నన్ ఆ ర్ � సర�క్లర్స్ �జ���
పదధ్ త�ల �యమ�వ��� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��.
ఈ పదధ్ త�ల� ఎ�ఎఫ్ఎల్ తన ���గ��ర�ల��
వయ్వహ��ం�ేటప�డ� అనుస��ం���స్న క�స �జ��� పదధ్ త�ల పర్మ�ణ�లను ���ద్�సుత్ం��. ఇ�� ఎఫ్�ి�ి �యమ�ళ
పర్�ారం ����ా�� �ార్�ప��కన ���గ��ర�ల�� వయ్వహ��ంచ����� ఒక ������న్ అం��సత్ ుం��.
ఉతప్�త్ ల��� ��వ ���కం�ా, ��న్ ��వ్�ా, ఇంట��న్ట్ల� ల��� మ���ై�� పదధ్ � ��వ్�ా, పర్సత్ ుతం ల��� భ�షయ్త�
త్ ల�
అం��ంచబ��ం�� అ�� ����� సంబంధం ల�క�ం�� ��ౖన ����క్నన్ �ాట��� ఎఫ్ �ి �ి వ��త్సత్ ుం��.
�యమ�వ� ఉ�ేధ్శం
•
•
•
•

��గ�వ ����క్నన్ ఉ�ేధ్�ాల ��సం �యమ�వ�� ర���ం��ంచడం జ����ం��:

��� ���గ��ర�లంద���� వయ్వహ��ం�ేటప�డ� �జ��� పదధ్ త�లను అనుస��ంచడం

మం� �ారదరశ్కత ���గ��ర�లక� ఉతప్�త్ ��ౖ మం� అవ�ాహన క���ం� మ��య� �వరణల� ��ం��న
�రణ్ య�ల� �సు��వ����� �ల� క�ప్సుత్ం��
ఏ � ఎఫ్ ఎల్ ��ౖన ���గ��ర�ల ��ావ్�ా�న్ ��ం��ం��ంచడం

ర�ణ�ల� మ��య� �ాట� �ా్ర���ింగ్ ��సం దరఖ�సుత్ల�
•

ర�ణ�ల ��సం దరఖ�సుత్ల� మ��య� �ాట� �ార్���ింగ్ (ఎ) ర�ణగ���తక� ప���త్ సమ���రం �ాథ్�క ��షల� ల���
ర�ణగ���త అరథ్ ం �ేసుక�నన్ ��షల� ఉం���. (�) ర�ణ దరఖ�సుత్ �ా�ాలల� ర�ణగ���త ఆస��త్� పర్���తం �ే��
అవసర���న సమ���రం ఉం���, త��వ్�ా ఇతర ఎన్ � ఎఫ్ �ిల� అం��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల��
అరధ్ వంత���న ���క �ేయవచుచ్ మ��య� ర�ణగ���త �వరణల� ��ం��న �రణ్ యం ఇవవ్వచుచ్. దరఖ�సుత్ �ారం��
సమ��ప్ం���స్న ప��ర్లను ర�ణ దరఖ�సుత్ �ారమ్ సూ�ంచవచుచ్. అ�న్ ర�ణ దరఖ�సుత్లను �ీవ్క��ం�న ర�ీదు
ఇ�ేచ్ వయ్వసథ్ ను ఎ�ఎఫ్ఎల్ క��� ఉం��.

ర�ణ మ��ంప� మ��య� �బంధనల� / షరత�ల�
•

•

ఎ�ఎఫ్ఎల్ ర�ణగ���తక� అనుమ� ల�ఖ ��వ్�ా ల��� ఇతర��ర్, అ�న్ �బంధనల� మ��య� షరత�ల�� �ాట�,
�ా��ష్క త��గ్ంప� / వ��డ్ ��ట� మ��య� ��� దరఖ�సుత్ పదధ్ ��� స� మం�ర� �ేయబ��న ప���� ���త్�న్
��తప�రవ్కం�ా �ె�యజ�య�� మ��య� ర�ణగ���త �బంధనల� మ��య� షరత�ల �ట�� పర్�ారం �ట��
అం��క��ం��ర� ���ార�ద్ల� ��ందబర���

మం�ర� ల�ఖ ��వ్�ా ల��� ఇతర��ర్ ర�ణగ���త అరథ్ ం �ాథ్�క ��షల� ర�ణగ���తక� ఎ�ఎఫ్ఎల్ �ా��ష్క వ��డ్ ��ట�
మ��య� దరఖ�సుత్ పదధ్ ��� స� �బంధనల� మ��య� షరత�ల�� �ాట� మం�ర� �ే�ిన ర�ణ �తత్ ం
��తప�రవ్కం�ా �ె�యజ�సత్ ుం��. ఈ �బంధనల� మ��య� షరత�లను ర�ణగ���త అం��క��ం�న త�ావ్త
���ార�డ్ల� ��ందబర�చుత�ం��. �ావ్గత ��ట్ల� ��గం�ా మం�ర� / పం�ిణ� / పం�ిణ� త�ావ్త ర�ణగ���తలంద����
ర�ణ ఒపప్ందంల� ����క్నన్ అ�న్ ఎన్��ల్జర్ల�� �ాట� ర�ణగ���త అరథ్ ం �ేసుక��� �ధం�ా ర�ణ ఒపప్ందం �కక్
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•

�ా�ీ� ఎ�ఎఫ్ఎల్ అం��సత్ ుం��.

ఆలసయ్ం�ా ����� �ె�ల్ంచట���� వసూల� �ే�� జ��మ��� వ��డ్ �� సంబం��ం�న ఏ�ై�� �బంధన ర�ణ ఒపప్ందంల�
��� అకష్�ాలల� ����క్నబడ�త�ం��.

�బంధనల� మ��య� షరత�లల� మ�ర�ప్ల�� స� ర�ణ�ల పం�ిణ�
•

•
•

�ార� పర్చు��ం�న ��బ్��ౖట్ ��వ్�ా ల��� ���గ��ర�లక� అనుక�లం�ా ఉం�ే ���నం��, మం�ర�
�బంధనల� మ��య� షరత�లల� ఏ�ై�� మ�ర�ప్ ఉంట�, ఎ�ఎఫ్ఎల్ తన ర�ణగ���తక� (ల) మ�తృ��షల� ల���
ర�ణగ���త అరథ్ ం �ేసుక��� ��షల� సూచన ఇసుత్ం��. ����క్ంట్ / వ��డ్ ��టల్ � మ��య� ����జ్లల� మ�ర�ప్ల�
సం��వయ్ం�ా మ�తర్�� పర్���తం జ����ల� . ఎ�ఎఫ్ఎల్ జ�గ�తత్ వ��సత్ ుం��.
ఒపప్ందం పర్�ారం �ె�ల్ంప� ల��� ప��ర�ను గ�ర�త్�ేసు��వడం / ��గవంతం �ేయడం అ���� సంబం��త ర�ణ
ఒపప్ం����� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��.

ఎ�ఎఫ్ఎల్ అ�న్ బ�ా�లను ����� �ె�ల్ంచడం��ౖ ల��� ర�ణగ���తక� వయ్���కం�ా ఏ�ఎఫ్ఎల్ క��� ఉనన్ ఏ ఇతర
���ాక� అ��� చటట్ బదధ్ ���న హక�క్ ల��� ����క్�క హక�క్క� ల�బ�� ఉనన్ ర�ణ ���త్�న్ గ���ంచడం��ౖ అ�న్
��క�య్��ట�లను �డ�దల �ేసత్ ుం��. అట�వంట� ఆఫ్ హక�క్ను �����ంచు��వల�ి వ��త్ , ����న ��ల్�మ్ల
గ���ం� ప���త్ �వ�ాల�� ర�ణగ���తక� ��ట�సు ఇవవ్బడ�త�ం�� మ��య� సంబం��త ��ల్�మ్ ప��షక్��ం�ే /
�ె�ల్ం�ే వరక� ��క�య్��ట�లను ఉంచుక���ందుక� ఎ�ఎఫ్ఎల్క� అరహ్త ఉంట�ం��.

���టల్ ల�ం��ంగ్ ����కల నుం� ర�ణ�ల� �� ందడం
•
•
•
•
•
•
.

ఏ�ఎఫ్ఎల్ ��బ్��ౖట్ల� ���టల్ ల�ం��ంగ్ ����కల��ా ��న�ాగ�త�నన్ ����స్ంగ్ ఏజ�ంట్స్ (�ా��� ఏజ�ంట�
ల్ అంట�ర�)
�ా�� ��రల్ను ��లల్��ంచడం జర�గ�త�ం��.
ఏజ�ంట�
ల్ �ా ��న�ాగ�త�నన్ ���టల్ ర�ణ ����కల� ���గ��ర�లక� మ�ందు�ా�� బ��రగ్తం �ేయ�ల�
సూ�ంచడం జర�గ�త�ం�� మ��య� �ా�� తరప�న వయ్వహ��సత్ ునన్ ఏజ�ంటల్ ��ర�ను ఏ�ఎఫ్ ఎల్ ��లల్��సత్ ుం��.

మం�ర� �ే�ిన ��ంట��, �ా� ర�ణ ఒపప్ందం అమల� �ేయ����� మ�ందు, ర�ణగ���తక� ఏ�ఎఫ్ఎల్ ల�టర్ ��డ్
��ౖ మం�ర� ల�ఖ జ��� �ేయబడ�త�ం��.
ర�ణ ఒపప్ందంల� ����క్నన్ అ�న్ జతప��ర్ల�� �ాట� ర�ణ ఒపప్ందం పర్�� ర�ణ�ల మం�ర� / పం�ిణ�
సమయంల� ర�ణగ���తలక� అం��ంచబడ�త�ం��.

ఎ�ఎఫ్ఎల్ �ేత �మగన్���న ���టల్ ర�ణ ����కల��ౖ సమరథ్ వంత���న పరయ్��కష్ణ మ��య� పరయ్��కష్ణ
��న�ా��ంచబడ�త�ం��
�ి�ాయ్దుల ప���ాక్ర పర్��య గ���ం� అవ�ాహన క�ప్ంచ����� త��న పర్య��న్ల� �ేయడం జర�గ�త�ం��

�ా��రణ �షయ�ల�
•

•

సంబం��త ర�ణ ఒపప్ందం �బంధనల� మ��య� షరత�లల� అం��ం�న �షయ�లక� �న�, ఎ�ఎఫ్ఎల్ తన
ర�ణగ���త వయ్వ��ాల�ల్ జ�కయ్ం �ేసు��దు (ర�ణగ���త ఇంతక�మ�ందు ��లల్��ంచ� ��తత్ సమ���రం ఎ�ఎఫ్ఎల్
దృ�ిట్�� వ��త్ త�ాప్)

ర�ణగ���త
ఖ��� బ��� ��సం ర�ణగ���త నుం�� అభయ్రథ్ న అం��న సందరభ్ంల�, సమమ్� ల���
ఎ�ఎఫ్ఎల్అభయ్ంతరం ఏ�ై�� ఉంట�, �ా��రణం�ా ర�ణగ��త
�
అభయ్రథ్ న అం��న �ే�� నుం�� 21 ���లల�ప�
అట�వంట� ర�ణగ���తక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. అట�వంట� బ��� వ��త్ం�ే అ�న్ చట�ట్లక� అనుగ�ణం�ా
�ారదరశ్క ఒపప్ంద �బంధనల పర్�ారం ఉంట�ం��.
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•

•

ర�ణగ���త బ�ా�ల ��కవ�� �షయంల�, ఎ�ఎఫ్ఎల్ అనవసర���న ����ంప�లను ఆశ��ంచదు. అంట� ��ళ�ా�
��ళలల� ర�ణగ���తలను �రంతరం ఇబబ్ం�� ��టట్డం, ర�ణ�ల� / బ�ా�ల ��కవ�� ��సం బల పర్�గం
�దలగ�న�. ఎ�ఎఫ్ఎల్ �ిబబ్ం���� మ��య� అ�న్ ఏజ��స్ ఉ�ోయ్గ�లక� త��న ���ల� ���గ��ర�ల��
వయ్వహ��ంచ����� త��న �కష్ణ అం��ంచడం జర�గ�త�ం��.

���గ��ర�ల రకష్ణల� ��గం�ా, ఇం�ా ర�ణగ���తల� బ�య్ంక�ల� మ��య� ఎన్ � ఎఫ్ �ిల�, ఎ�ఎఫ్ ఎల్ లల�
�సుక�నన్ పల� ర�ణ�ల� మ�ందు�ా�� �ె�ల్ం��లనుక�ంట�, వయ్��త్గత ర�ణగ���తలక� ఆ���ం�న అ�న్ ��ల్ట�ంగ్
ధర వయ్వ�� ర�ణ�లక� మ�ందు�ా మ���ంచుక�నన్ందుక� ఎల�ంట� ����జ్ల�/ మ�ందు�ా �ె�ల్ం�న జ��మ���ల�
ఉండవ�.

బ� ర్్డ ఆఫ్ �ై��క్టర్స్ బ�ధయ్త
•
•

ఎ�ఎఫ్ఎల్ బ�ర్డ్ ఆఫ్ �ై��కట్ర్స్ �ి�ాయ్దుల ప���ాక్ర పర్��యను ఆ���ం��ర�

���ర్ �ార్��ట్��స్ ��డ్ �కక్ సమమ్� మ��య� �జ��� పదధ్ త�ల �యమ�వ� మ��య� �ి�ాయ్దుల ��ారణ
పర్��యను ����జ�మ్ంట్ �ాథ్�ల� క�మబదధ్ ం�ా స���ంచడం జర�గ�త�ం��. అట�వంట� స�కష్ల �కక్ ఏ��కృత
�����క క�మం తపప్క�ం�� బ�ర�డ్�� సమ��ప్ంచబడ�త�ం��

�ి�ాయ్దుల ��ారణ ప్ర�య
�

ఏ�ఎఫ్ఎల్ ల� ���గ��ర�ల ��వ మ��య� �ా�� సంతృ�ిత్ �ద�� పర్��నం�ా దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచడం జర�గ�త�ం��

ఏ�ఎఫ్ఎల్ ప���ాక్ర యం��ర్ం�ా�న్ మ��ంత అరధ్ వంతం�ా మ��య� పర్��వవంతం�ా �ేయ�����, ��ామ్ణ�తమ్క వయ్వసథ్
ఏ�ాప్ట� �ేయబ��ం��. ఈ వయ్వసథ్ ల� ప���ాక్రం ��య్యపరం�ా మ��య� �జ����ా �బంధనల�/షరత�ల ప����ల�
ఉం�ేల� జ�గ�తత్ల� �సు��వడం జర�గ�త�ం��.
ఏ. ���గ��ర�ల �ి�ాయ్దుల� / మ����దనలను ప��ష్క��ం�ే ప్ర�య
�

�ీడ్బ�య్క్ ఇ�ావ్లనుక��� ల��� తమ �ి�ాయ్దుల� పం�ాలనుక��� ���గ��ర�ల� ��మ�ారం నుం�� �క��ారం
వరక� (జ��య ��లవ�����ల� �న�) ఉదయం 9:30 నుం�� �ాయంతర్ం 6:00 గంటల మధయ్ ఈ ���ం�� ����ల్లను
ఉప���ంచవచుచ్.
•

•
•

1800-270-7000 ��ౖన మ� కసట్ మర్ స��వ్స్ ��ల్ప్ల�ౖన్క� �ాల్ �ేయం��

Care.finance@adityabirlacapital.com ��ౖన మ�క� ఇ���ల్ �ేయం��

���ంద ����క్నన్ �ర���మ�ల� మ�క� �ార్యం��:

ఆ��తయ్ ��ాల్ ��ౖ��న్స్ ��ట�డ్

10 వ అంతసుత్, ఆర్-ట�క్ �ార్క్, ��ాల్న్ �ాం��ల్ క్స్,
��సట్న్
� ఎక్స్��ర్స్ �����, �����ావ్ ఈస్ట్ ,
మ�ంబ�� - 400 063

Document Version: ABFL/FPC Policy/050221/6.0

Aditya Birla Finance Limited | abfl.adityabirlacapital.com

4

ఒక��ళ ఇ�చ్న సమయం ల�ప� �ి�ాయ్దు ప��షక్��ంచబడక���ే ల��� అతను / ఆ�� ఎ�ఎఫ్ఎల్ అం��ం�న
ప���ాక్రం�� సంతృ�ిత్ �ెందక���ే, ���గ��ర� �ి�ాయ్దుల ప���ాక్ర అ���ా��� సంపర్��ంచవచుచ్. �ి�ాయ్దు ప���ాక్ర
అ���ా�� ��ర� మ��య� సంపర్��ంప�ల� ���ం�� �ధం�ా ����క్నడం జ����ం��:
క�మ���. �ి్మ�� ��ద్క��్ణ

�� న్: +91-22-62257642

ఇ���ల్ ఐ��: grievance.finance@adityabirlacapital.com
��ౖ ����ల్ల ��వ్�ా వ�చ్న పర్�సప్ందన సంతృ�ిత్ కరం�ా ల�క���ే, �ార� మ� �ి�ాయ్దు ప���ాక్ర ��ల్ ��డ్క� ��� ��ౖన
�ార్యవచుచ్: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

ఈ ����ల్ ��వ్�ా �ీవ్క��ం�న ఉ��త్�ాల� / ఇ���ల్లక� 5 ప� ����లల�ప� పర్�సప్ందన ఇ�ాత్మ� ��మ� ��
ఇసుత్��న్మ�.
ఒక ��ల వయ్వ��ల� �ి�ాయ్దు / ��ాదం ప��షక్��ంచబడక���ే, కసట్ మర్ ఆర్ � ఐ బ�య్ం��ంగ్ ర��త���న పరయ్��కష్ణ
���గం �ార్ం�య �ా�ాయ్లయం ఆ�ీసర్-ఇన్- ��ర్జ్ �� �జఞ్ �ిత్ �ేయవచుచ్, ��� ప����ల� ఏ�ఎఫ్ఎల్ ���సట్ ర్డ్ ఆ�ీస్
వసుత్ం��. �� ఎన్ � ఎస్ �వ�ాల� ���ంద ఇవవ్బ��డ్�
��. జనరల్ ����జర్, బ�య్ం��ంగ్ ర��త���న పరయ్��కష్ణ ���గం
అహమ్��బ�ద్ �ార్ం�య �ా�ాయ్లయం
1 ట� అంతసుత్, �ాం�� �ర్డ్జ్ దగగ్ ర
అహమ్��బ�ద్ - 380014

��న్: 079 -27540093/27540943

ఇ���ల్ ld: dnbsahmedabad@rbi.org.in
�. తపప్�స�� ప్రదర్శన అవస�ాల�

మ� అ�న్ �ాఖలల� ఏ � ఎఫ్ ఎల్ ��ం�� �ాట��� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��:
•
•

�ి�ాయ్దుల� మ��య� సల�లను �ీవ్క��ంచ����� త��న ఏ�ాప్ట�
ల్ .

�ి�ాయ్దు ప���ాక్ర అ���ా�� ��ర�, �ర���మ� మ��య� సంపర్��ంప� నంబర్ పర్దరశ్న

�ి�ాయ్దుల ప���ాక్ర య��ట్ పర్��య ���గ��ర�ల� సంతృ�ిత్ ప�ేల� అ�న్ �ి�ాయ్దులను మ��ి����ల� �ేసత్ ుం��.

అత� / ఆ�� �ాథ్�ల� ప��షక్��ంచడం �ాధయ్ం �ానటల్ ��ే �ి�ాయ్దు త��న �ాథ్��� పం��ల� �ార� ��ాధ్���త్ ార�. అం�మ

Document Version: ABFL/FPC Policy/050221/6.0

Aditya Birla Finance Limited | abfl.adityabirlacapital.com

5

పర్యతన్ం ఏ�టంట�, మ� కసట్ మర�ల్ సమరథ్ వంత���న ప���ాక్�ా�న్ ��ంద����� �ీ�యర్ ����జ్��ంట్క� �ి�ాయ్దు
�ేయవల�ిన ప���థ్ ి��� �ేర���క�ం�� చూసు��వడం జర�గ�త�ం��, ఈ �ి�ాయ్దులను �రవ్��ంచ����� ��మ� ఒక
బల���న యం��ర్ం�ా�న్ ఉం��మ�, �ాట�� అరథ్ ం �ేసుక��� ��ణంల� �ి�ాయ్దుక� �ారణ�ల� స���ంచడం జర�గ�త�ం��
మ��య� మ�ల్ ఇల� జరగక�ం�� చరయ్ల� �సు��వడం జర�గ�త�ం��.
�ి. సమయ వయ్వ��

�ి�ాయ్దులను న�దు �ేయ�����, ���గ��ర�ల� ��ౖన ����క్నన్ ఏ�ై�� ����ల్లను ఉప���ంచవచుచ్
(���గ��ర�ల �ి�ాయ్దులను �రవ్��ంచ����� అంతరగ్ త పర్��యక� సంబం��ం�న �ా�ంట్ (ఎ) చూడం��).
�ి�ాయ్దును ��తప�రవ్కం�ా �ీవ్క��ం�నటల్ ��ే, 5 ప� ����లల�ప� ర�ీదు / పర్�సప్ందనను పంప����� ఎ�ఎఫ్ఎల్
పర్య�న్సుత్ం��. ఈ �షయ��న్ ప����ం�న త�ావ్త, ఎ�ఎఫ్ఎల్ కసట్ మర్క� త��� పర్�సప్ందన పంప�����
పర్య�న్సుత్ం�� ల��� �ి�ాయ్దు అం��న త�ావ్త మ�� ��ల ఎక�క్వ సమయం �ా�ాల� ��ర�త�ం��
మ�క� అం��న �ి�ాయ్దుల� స���న దృకప్థంల� చూడడం జర�గ�త�ం�� మ��య� �ాధయ్మ��య్ అ�న్ ��ణ�ల నుం��
���ల్�ించబడ���.
ఏ�ై�� అంశం ��ౖన ఏ � ఎఫ్ ఎల్ �ా�� �రణ్ య��న్ ���గ��ర�లక� �ె�యజ�యడం జర�గ�త�ం��. సమసయ్లను
ప����ంచ����� ��ంత సమయం అవసరమ��య్ �ి�ాయ్దుల� స���న �ధం�ా ప����ంచడం జర�గ�త�ం��.

��ౖన ����క్నన్ పర్��య క�మ�నుగ�ణం�ా స���ంచబడ�త�ం��,
���గ��ర�ల �ి�ాయ్దుల�/ ��దనల�
��ా��ం�ేందుక� ఏ � ఎఫ్ ఎల్ ఏ�ై�� ��తత్ మ�ర�ప్ల� �ే��త్ సవ��ంచడం జర�గ�త�ం��. ���ల� ఏ��ౖ�� ఉంట� ��తత్
�ి�ాయ్ల� క��� �ేరచ్డం జర�గ�త�ం��.
�జ��� పదధ్ త�ల �యమ�వ�� �ె�యజ��� ��ష మ��య� ���నం

పల� ర�ాల �ాట���ర�ల సమ���రం ��సం �జ��� పదధ్ త�ల �యమ�వ�� కం��� ��బ్ ��ౖట్ ల� �ాధయ్���నంత
వరక� ర�ణగ���తల� అరథ్ ం �ేసుక���ల� �ార్ం�య ��షల� ల��� �ార� అరథ్ ం �ేసు��గల ��షల� ��ందబరచడం
జర�గ�త�ం��. అభయ్రథ్ న ��రక� పర్త�ల� ఇవవ్డం జర�గ�త�ం��.
అ��క వ��్డ వసూల�ను క�మబ��ధ్క��ంచడం
•
•
•
•
•

వ��డ్ ధరల� మ��య� �ార్���ింగ్ మ��య� ఇతర ����జ్లను ��ాధ్��ం�ేందుక� ఏ � ఎఫ్ ఎల్ స���న అంతరగ్ త
�ి�ధ్ �ం��ల� మ��య� పదధ్ త�లను ��ల����ిం��.
ర�ణ�ల� మ��య� అ��వ్నుస్ల ��సం వసూల� �ేయవల�ిన వ��డ్ ��ట�ను �రణ్ �ంచ����� �ధుల వయ్యం,
మ���జ్న్ మ��య� ��స్క్ �ీర్�యంను ప��గణనల��� �సు��� వ��డ్ ��ట� నమ���ను ఎ�ఎఫ్ఎల్ అనుస��సత్ ుం��.
వసూల� �ేయవల�ిన వ��డ్ ��ట� ర�ణగ���త పర్మ�దం �ాథ్���ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ఆ��థ్క బలం, �ాయ్�ారం,
�ాయ్�ా�ా�న్ పర్���తం �ే�� �యంతర్ణ �ా��వరణం, ��ట�, ర�ణగ���త గత చ��తర్ �దల�ౖన�
బ��రగ్తం ��సం వ��త్ం�ే వ��డ్ ధర ర�ణగ���తక� ల��� ���గ��ర�లక� దరఖ�సుత్ ర�పంల� ��లల్��ంచడం
జర�గ�త�ం�� మ��య� మం�ర� ల�ఖల� సప్షట్ ం�ా �ె�యజ�యబడ�త�ం��.

వ��డ్ ��ట� �ా��ష్కం�ా ఉంట�ం��, త��వ్�ా ఖ���క� వసూల� �ేయబ�ే ఖ�చ్త���న ��టల్ గ���ం� ర�ణగ���తక�
�ెల�సుత్ం��.
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అ��క వ��్డ వసూల� �ే��త్ �ి�ాయ్దుల�

వ��డ్ ధరల� మ��య� �ార్���ింగ్ మ��య� ఇతర ����జ్లను �రణ్ �ంచడంల� త��న అంతరగ్ త �ి�ధ్ �ం��ల� మ��య�
పదధ్ త�ల� ఎ�ఎఫ్ఎల్ ���ద్�ం�ం��. ఈ �షయంల� ర�ణ�ల �బంధనల� మ��య� షరత�లక� సంబం��ం� �ారదరశ్కత
గ���ం� �జ��� పదధ్ త�ల �యమ�వ�ల� సూ�ం�న మ�రగ్ దరశ్�ాలను దృ�ిట్ల� ఉంచు��వడం జర�గ�త�ం��.
��పయ్త

(ఎ) ���గ��ర�ల ��వ్�ా అ���ారం క���ంచ� పకష్ంల�, ఏ�ఎఫ్ ఎల్
మ��య� ��పయ్ం�ా ఉంచుత�ం��

�తత్ ం వయ్��త్గత సమ����ా�న్ ��ౖ���ట్

(�) ���గ��ర�ల ��వ్�ా అ���ారం క���ంచ� పకష్ంల�, ఏ�ఎఫ్ ఎల్ ఈ ���ం�� అ�ా��రణ���న సంద�ాభ్ల� �న�
మ�� ఇతర సంసథ్ క� ల��ా�ే� �వ�ాలను ��లల్��ంచదు:
•
•
•
•

చటట్ బదధ్ ���న ల��� �యంతర్ణ చట�ట్ల ��వ్�ా సమ����ా�న్ అం��ంచడం
ఈ సమ����ా�న్ బ��రగ్తం �ేయ��స్న బ�ధయ్త పర్జలక� ఉంట�.

ర�ణగ���త సమమ్��� �ేట�ను సమ�హ సంసథ్ ల�� పంచు��వచుచ్.

మ���క్ట�ంగ్ పదధ్ త�ల ��సం ���గ��ర�ల సమ����ా�న్ ఎవ������ అం��ం�ేందుక� ఈ �ారణ��న్ ఆసర�ా
�సు��దు.

ఇత�ాల�

పర్సత్ ుతం ఎ�ఎఫ్ఎల్ బం�ార� ఆభరణ�ల� ల��� �ాణ�జయ్ �ాహన ��ౖ��న్స్క� ��కట�ట్ ర�ణ�ల� ఇవవ్డం ల�దు. ఈ ఉతప్�త్
��ణ
� �లను �ే��చ్న సందరభ్ంల�, ఆర్�ఐ ���ద్�ం�న మ�రగ్ దరశ్�ాలక� అనుగ�ణం�ా, ఎఫ్�ి�ి ���నం త��న �ధం�ా
న�క��ంచబడ�త�ం��.
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Aditya Birla Finance Ltd.
One World Center, Tower 1, 18th Floor, Jupiter Mill Compound, 841,
Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400 013.
www.abfl.adityabirlacapital.com
Registered Office:
Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat -362 266. CIN: U65990GJ1991PLC064603
We may use the services of our authorised agencies in servicing your requirements.

Contact Us:
1-800-270-7000

adityabirlacapital.com

