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కంపెనీ యొకక సిబ్బంద ి సభ్యులు, అధికారులు మరియయ అధకీృత ప్రతినిధులు అందరూ కసటమరలతో 
వ్ువ్హరించటేప్పుడు ఈ కోడ్ను ఖచ్చితంగా అనుసరించాలి. 
  
1. లక్ష్యాలు మరయిు ఆచరణ: 
  
1.1 కోడ యొకక లక్ష్ుం 

  
బ్జాజ్ హౌసింగ్ ఫెనైాన్స్ లిమిటెడ ఉతతమ కారపురటే్ విధానాలను అనుసరిసతత  వ్ాుపార ప్దధతులలో 
పారదరశకతను తీసుకువ్చ్చి కసటమర్ విశ్ాాసానిి పెంప ందంిచుకోవ్డమ ేలక్ష్ుంగా కలిగి ఉంది.  తదనుగయణంగా, 
ఒక ఫయెిర్ పరా కటటససె్ కోడ ఈ లక్ష్యుల కోసం ఏరాుటు చేయబ్డ ంది: 

  
i)  కసటమరలతో వ్ువ్హరించడంలో కనీస ప్రమాణాలను ఏరాుటు చేయడం దాారా మంచ్చ మరియయ నాుయమ నై 

ప్దధతులను పరర త్హ ంచడం;  పారదరశకతను పెంచడం, దాారా కంపెనీ అందసిుత ని సవే్ల నుండ  నాుయంగా 

అతను/ఆమ  

        ii)   ఏమి ఆశంచవ్చచి  ఒక కస్టమరలక్ ిమ రుగ ైన అవ్గాహన కలిగించడం; 
      iii)  అధకి కారాుచరణ ప్రమాణాలను సాధించడానికి మార కట్ శకుత లలో పర టతీతాానిి పరర త్హ ంచడం; మరియయ  
      iv) కసటమర్ మరియయ కంపెనీ మధు సమయచ్చతమ ైన మరియయ హారిిక సంబ్ంధానిి పరర త్హ ంచ్చ కంపనెీ పెై కసటమర్    

విశ్ాాసానిి పెంప ందించడం. 
  
1.2 కోడ యొకక ఆచరణ 

  
ఈ కోడ యొకక అనిి భాగాలు ప్రసుత తం అందించబ్డుతుని లేదా ఇక మీదట ప్రవ్శేపెటటబ్డగల అనిి  
పరర డకుట లు మరయియ సరవాసులకు వ్రితసాత యి. ఇద ిబిహచె ఎఫ్ఎల్స యొకె ఉదయ ాగులు అింద్రకి్ీ వరిిస్ుి ింది.  

  
2. కస్టమరల  పట్ల  మా నిబద్ధత: 
  
2.1 ఈ కిరంద పరేపకనబ్డ న అంశ్ాలను నిరాధ రించడం దాారా కసటమరలతో నరెపిే అనిి వ్ువ్హారాలోల  సమయచ్చతంగా 

మరియయ సహతేుకంగా వ్ువ్హరించడం: 
  

కంపెనీ అందించే పరర డకుట లు మరియయ సేవ్లు స్హా కంపనెీ ఉదయాగులు అనుసరించ ే ప్దధతులు మరయియ 
విధానాలలో ఈ కోడ్లో పరేపకనబ్డ న నిబ్దధతలు మరయియ ప్రమాణాలను కంపెనీ పాటసిుత ంది. మా  అనిి 
పరర డకుట లు మరియయ సరవాసులు సంబ్ంధతి చటాట లు మరియయ నిబ్ంధనలను ప్ూరితగా అరథం చేసుకొని 



                                          Bajaj Housing Finance Limited  
 

Page 4 of 20 
 

అనుసరిసాత యి; మరయియ కసటమర్్తో నెరపిే అనిి వ్ువ్హారాలు చ్చతతశుదిధ  మరియయ పారదరశకత వ్ంటి నెైతిక 
విలువ్ల పె ైఆధారప్డ  ఉంటాయి. 

  
2.1.1కసటమరలతో వ్ువ్హరించటేప్పుడు, లోన్స అగిరమ ంట్ యొకక నిబ్ంధనలు మరియయ షరతులలో 

పేరపకనబ్డ న అంశం(లు) మినహా, రుణగరహీత యొకక వ్ువ్హారాలలో కంపెనీ జోకుం చసేుకోదు. 
  
2.2 ఈ కిరంద పేరపకనబ్డ న వ్ాటిని నిరాధ రించడం దాారా మా ఫెనైానిియల్ పరర డకుట లు మరయియ సరవాసులను అరథం 

చేసుకోవ్డంలో కసటమరలకు సహాయప్డటం: 
  

i)  ప్రకటనలు మరియయ ప్రచార సాహ తుం యొకక విషయాలు సాధుమ ైనంత సుషటంగా ఉంటాయి మరియయ    
తప్పుదార ిప్టిటంచవేిగా ఉండవ్ప. 

  
ii) పరర డకుట లు మరియయ సరవాసులకు సంబ్ంధించ్చన సమాచారంతో కసటమరలకు వివ్రణ, వ్ాటి సంబ్ంధిత 

డాకుుమ ంటుల  మొదల ైనవి ఇకకడ ఇవ్ాబ్డ న ఏద నైా భాష లేదా అనిి భాషలలో అందించబ్డుతుంది: 
హ ందీ, ఇంగవలష్ లేదా తగినటువ్ంట ిదేశ/సాథ నిక భాష.  సంప్ూరణ పారదరశకతను నిరాధ రించడానికి, కసటమరలకు 
పరర డకుట లు మరయియ సరవాసుల సాభావ్ం, వ్ాటి నిబ్ంధనలు మరియయ షరతులు, వ్ారిిక వ్డడీ  రేటుల /సరవాస్ 
ఛారవీలు, లోన్స పరర డక్టట సరవాసింగ్ కోసం చ లిలంచవ్లసని ఇఎింఐ, పరర డకుట ల కోసం కంపనెీకి సబ్మిట్ చయేవ్లసని 
డాకుుమ ంటుల  మొదల ైనవ్ాట ిగయరించ్చ సుషటమ నై సమాచారం అందించబ్డుతుంది. 

  
iii) వ్ారకిి సమకూరే ప్రయోజనాలు, అటువ్ంటి ప్రయోజనాలను వారల ఎలా ప ందవ్చుి, వ్ాటి వ్లన ఏరుడ ే

ఆరిధక ప్రువ్సానాలు మరియయ ఏవ్ెనైా సందేహం తల తితనప్పుడు తన ప్రశిలను ప్రషికరించుకోవ్డానిక ి
ఎవ్రనిి సంప్రదించగలరు అనదేాని గయరించ్చ కసటమరలకు ప్ూరితగా త లియజేయబ్డుతుంది. 

  
iv) ఆ విషయంలో కసటమర్్కు తగని మారగనిరేిశకం అందించడానికి కంపనెీ హెల్ు ల ైన్స అందసిుత ంది.  పెనై పరేపకని 

వ్ాటితో పాటు, కసటమరలకు తమ ఫిరాుదులను ప్రషికరించడానికి నియమించబ్డ న అధకిారి(లు) పరేు 
అతని/ఆమ  సంప్రదింప్ప వివ్రాలతో  అందించబ్డుతుంది. 
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2.3 మా పరర డకుట లు మరయియ సరవాసులను ఉప్యోగించడంలో కసటమరలకు సహాయప్డటానికి: 

  
i) వ్ెబ్సెటై్్ ప్ర ప్రదరిశంచడం దాారా, తగని స్ింపదెిింపు పద్ధతుల దావరా స్ిందేశిం పింపడ్ిం లేదా పిరంట్ 

చేయబ్డ న లేఖలను మ యిల్ చేయడం దాారా ర గయులర్, ఇంటరాకిటవ్ సమావ్శేం ఏరాుటు చయేడం 
దాారా కంపెనీ కసటమరలకు సర నై అప్డటేలను అందసిుత ంది. 

  
ii) వ్డడీ రటేుల , ఛారవీలలో మారుుల మరియు ష్రతులు మరయిు నిబింధనలు మరియు మరినిి వాట్  

గయరించ్చ కంపెనీ సమాచారానిి ప్రచారం చసేుత ంది. 
 

iii) వ్డడీ/ఛారరీలలో మారుు దాని వ్రితంప్పనకు మయందు తగయవిధమ ైన మయందసుత  నోటసీుతో 
త లియజేయబ్డుతుంది.  వ్డడీ  రేటు లేదా సరవాస్ ఛారవీల సవ్రణ భ్విషుతుత లో మాతరమే వ్రితసుత ంది. 

  
2.4 ఏ దశలోనెైనా తప్పు అవ్గల విషయాల పె ైవ్గేంగా మరియయ సానుభ్ూతితో వ్ువ్హరించేందుకు: 

  
i) కంపెనీ వ్లన ప రపాటు యొకక ప్రభావ్ం, ఏద నైా ఉంటే, తగిగంచడానికి తక్ష్ణ మరయియ తగని చరును 

తీసుకోవ్డం. 
  
ii) కసటమరల ఫరిాుదులను వ్ెంటనే నిరాహ ంచడం. 

  
iii) కంపెనీ యొకక అధకిారులతో వ్ార ి పరా రంభ్ ఇంటరేే స్ దాారా వ్ారి సమసు తగనింతగా 

ప్రషికరించబ్డకపర తే కసటమరుల  కంపనెీలోని ఉనిత అధికారులను చేరుకోవ్డానికి అనుసరించగల 
కంపెనీకి చ ందని వ్ువ్సథ  మరయియ విధానాల గయరించ్చ కసటమరలకు త లియజేయడం. 

  
iv) ఏద ైనా సాంకతేికప్రమ ైన వ్ెఫైలుం కారణంగా తల తతగల ఏద నైా సమసును ఎదురచకవ్డానికి తగిన ఏరాుటుల  

చేయడం. 
  
2.5 కసటమరల యొకక వ్ుకితగత సమాచారం అంతటినీ రహసుమ ైనదిగా మరియయ గచప్ుమ ైనదగిా ప్రగిణ ంచడం 

  
కసటమరల వ్ుకితగత సమాచారానిి రహసుంగా మరయియ అతుంత గచప్ుమ నై విషయంగా ప్రగిణ ంచడానికి కంపనెీ 
కటుట బ్డ  ఉంది, అయితే, ఈ అంశం ఇకకడ కిరంది పేరా 5కు లోబ్డ  ఉంటుంది. 
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2.6 కోడ్కు ప్రచారం కలిపించడానిక ిమా కంపెనీ: 
  

i) కోడ గయరించ్చ మా ప్రసుత త మరయియ కొతత  కసటమరలకు త లియజసేుత ంద ి
  

ii) అభ్ురథనపె ైఈ కోడ్ను నేరుగా లేదా ఎలకాటా నిక్ట కమూునికషేన్స లేదా మ యిల్ దాారా అందుబ్ాటులో ఉంచడం; 
  

iii) కంపెనీ యొకక ప్రతి శ్ాఖ వ్ది మరయియ కంపెనీ యొకక వ్ెబ్సెటై్్లో కూడా ఈ కోడ్ను అందుబ్ాటులో 
ఉంచడం;మరియు 

 
iv) కోడ గయరించ్చ సంబ్ంధిత సమాచారానిి అందించడానిక ి మరియయ కోడ్ను ఆచరణలో పటెటడానికి కంపెనీ 

సిబ్బందకిి తగని శక్ష్ణ ఇవ్ాబ్డ ంద ిఅని నిరాధ రించడం. 
  
2.7 ఒక వివ్క్ష్త-లేని పాలసీని అనుసరించ్చ ఆచరణలో పెటటడానిక ి

వ్యసు్, జాతి, కులం, లింగం, వ్ెవై్ాహ క సిథతి, మతం లేదా వ్ెైకలుం ఆధారంగా కంపెనీ వివ్క్ష్త చతప్దు 
  
2.8 సీనియర్ సటిిజన్స మరయియ శ్ారవరక వ్ెైకలుం కలిగని వ్ుకుత లకు ప్రతుేక సంరక్ష్ణ 
  

సీనియర్ సటిజిన్స్లు, శ్ారవరిక వ్ెైకలుం కలిగని వ్ుకుత లు మరయియ నిరక్ష్రాసుుల ైన వ్ుకుత లు వ్ంటి వ్ుకుత లు మాతో 
వ్ువ్హారాలు సులభ్ంగా మరయియ సౌకరువ్ంతంగా నరెప్డానికి కంపెనీ ప్రతేుక కృషి చసేుత ంది. 

  
3. డిస్క్లల జర్ మరియు పారద్రశకత 
  

3.1 కసటమరలతో వ్ువ్హరించటేప్పుడు కంపెనీ ప్ూరిత వ్లెలడ ంప్పలు మరియయ పారదరశకతపెై విశాససిుత ంది. వ్డడీ  రటేుల , 
సాధారణ ఫీజులు మరయియ ఛారవీల సమాచారానికి మాతరమే ప్రమిితం కాకుండా కంపెనీ మరియయ తన కసటమరల 
మధు జరిగే టరా నా్క్ష్నల కు సంబ్ంధించ్చన సమాచారానిి ఈ కిరంద ఇవ్ాబ్డ న సాధుమ ైన అనిి మారాగ లలో 
అందసిుత ంది: 

  
i) బ్రా ంచీలలో నోటీసులు పెటటడం; 

  
ii) టెలిఫర న్స లేదా హెల్ు ల ైన్స్ దాారా; 

  
iii) కంపెనీ యొకక వ్బె్సెటై్ దాారా; 
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iv) నియమించబ్డ న సబి్బంద ి/ హెల్ు డ స్క దాారా; 

  
v) సరవాస్ గ ైడ / టారఫి్ షెడతుల్ అందించడం దాారా; మరయియ 

  
vi) పరర డక్టట కోసం సతచ్చంచబ్డ న అపిల కషేన్స ఫారంలో సాధుమ నైంత వ్రకు అనిి సంబ్ంధతి వివ్రాలు 

చేరిబ్డతాయి. 
  
3.2 సంభావ్ు కసటమరలకు సంబ్ంధించ్చ కంపనెీ: 

  
i) కసటమరుల  ఆసకిత చతప ే పరర డకుట లు మరయియ సరవాసుల యొకక కటలక ఫచీరలను వివ్రించ ే సుషటమ నై 

సమాచారానిి అందించడం; 
  

ii) కసటమరల అవ్సరాలకు అనుగయణంగా ఉండే పరర డకుట లు మరియయ సరవాసులను ఎంచుకోవ్డంలో కసటమరలకు 
సహాయప్డటం; 

  
iii) కంపెనీ యొకక పరర డకుట లు మరియయ సరవాసులు అందించబ్డే వివిధ మారాగ ల [ఉదాహరణకు, ఇంటర్్నటె్ పెై, 

ఫర న్స పెై, బ్రా ంచీలలో మొదల ైనవి] గయరించ్చ కసటమరలకు త లియజేయడం మరియయ ఈ పరర డకుట ల మరియయ 
సరవాసుల గయరించ్చ మరింత సమాచారం ప ందడానికి మూలాలు మరియయ మారాగ ల గయరించ్చ వ్ారకి ి
త లియజేయడం;మరయిు 

  
iv) లీగల్, ర గయులేటరవ మరయియ ఇంటరిల్ పాలసీ ఆవ్శుకతలకు అనుగయణంగా  ఉండటం కోసం అతని/ఆమ  

ఐడ ంటటిీ మరయియ అడరస్ నిరూపించడానిక ికావ్లసని అవ్సరమ నై సమాచారం మరియయ డాకుుమ ంటల  గయరించ్చ 
కసటమరలకు త లియజయేడం. 

  
3.3 కసటమరుల గా మారినవ్ారికి, కంపనెీ: 
  

i) వ్రితంచే వ్డడీ  రటేుల / ఫజీులు మరియయ ఛారవీలతో సహా పరర డకుట ల యొకక మయఖుమ నై ఫచీరలకు సంబ్ంధించ్చ కంపెనీ 
దాారా అభివ్ృదిధ  చేయబ్డగల, ఉతుతిత  చేయబ్డగల లేదా ప ందబ్డగల కొతత  మరయియ అప్డటే్ చేయబ్డ న 
సమాచారానిి అందించడం; 
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ii) కసటమరల హకుకలు మరియయ బ్ాధుతల గయరించ్చ అదనప్ప మరయియ అప్డేట్ చయేబ్డ న సమాచారానిి 
అందించడం;మరయిు 

  
iii) ఒక 'డు నాట్ కాల్' సరవాస్ కిరంద కసటమర్ పేరును ఆటోమేటకి్ట్గా రిజిసటర్ చయేడం మరియయ కసటమరుల  ఈ 

సమాచారం / సరవాస్ ప ందడానికి వ్ార ి సమితిని లిఖితప్ూరాకంగా కంపెనీక ి త లియజేసేత  తప్ు అటువ్ంట ి
టెలిఫర న్స కాల్్ / ఎసఎింఎస లు / ఇమ యిల్్ దాారా ఎలాంటి కొతత  పరర డక్టట / సరవాస్ గయరించ్చ 
త లియజేయకపర వ్డం/అందజయేకపర వ్డం. 

  
3.4 వ్డడీ  రటేుల  

  
    వీటిక ిసంబ్ంధించ్చన సమాచారానిి కంపెనీ కసటమరలకు అందజసేుత ంది: 

i) అతని/ఆమ  లోన్స అక ంట్్లకు వ్రితంచే వ్ారిిక రటేుపె ైల కికంచబ్డ ేవ్డడీ రటేుల : 
  

ii) అతని/ఆమ  అక ంట్్కు వ్డడీ ఎలా వ్రితంప్జయేబ్డుతుంది మరియయ వ్డడీ  ల కికంచే ప్దధతి మరయియ కసటమర్ 
చ లిలంచవ్లసని ఇఎింఐ. 

  
3.5 వ్డడీ రటేలలో మారుు 

  
కంపెనీ అందించే పరర డకుట ల పె ై వ్డడీ రటేలలో మారుులు చయేాలనే దాని నిరణయం గయరంిచ్చ కంపెనీ కసటమరలకు 
మయందుగానే త లియజేసుత ంది మరియయ వ్డడీ  రటేలలో అలా చసేిన మారుులు భ్విషుతుత లో అపెలల  చయేబ్డతాయి. 
దీనిక్ ిస్ింబింధిించి లోన్స అగిీమిెంట్స లో తగిన నిబింధన ప ింద్ుపరచబడ్ుతుింది.  

  
3.6 ఫీజులు మరియయ ఛారవీలు 

  
i) టారఫి్ షడెతుల్ గయరించ్చ ఒక నోటసీును కంపెనీ తన బ్రా ంచ్లలో ప్రదరిశసుత ంది, దీనిని కసటమరుల  ఉచ్చతంగా 

చతడటానికి అనుమతించబ్డతారు.  కంపనెీ దాారా ఉచ్చతంగా అందించబ్డే సరవాసుల జాబ్మతా కూడా 
కసటమరలకు అందించబ్డుతుంద.ి 

  
ii) అతను ఎంచుకుని పరర డకుట లు మరయియ సరవాసులకు సంబ్ంధించ్చ కసటమరలకు ఇవ్ాబ్డ న టారఫి్ షడెతుల్ 

వ్ాటికి వ్రితంచే ఛారవీల గయరించ్చ అనిి వివ్రాలను కలిగి ఉంటుంది, మరయియ కసటమరల దాారా ఆ విధంగా 
ఎంచుకోబ్డ న పరర డకుట లు మరియయ సరవాసులను ప ందడానికి కసటమర్ వ్ాటిని చ లిలంచడానిక ి బ్ాధుత 
వ్హ ంచాలి. 
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iii) వ్ారు ఎంచుకుని పరర డక్టట/సరవాసులకు సంబ్ంధించ్చ ఏద నైా నిబ్ంధనలు మరియయ షరతులను 

పాటించకపర వ్డం/ ఉలల ంఘన విషయంలో అతనిపె ై విధించబ్డ ే జరిమానాల గయరించ్చ కసటమరలకు కింపన్ీ 
సమాచారానిి అింద్జసే్ుి ింది. 
 

iv) క్ల-ఆబిల గ్ింట్స(లు) ఉని లేదా లేని వాక్ిిగత రలణగీహీతలకు వాాపారిం క్ాకుిండా ఇతర పయెోజన్ాల క్లస్ిం 
మింజూరల చయేబడని ఏదరరన్ా ఫ్లల ట్ ింగ్ రేట్స ట్ర్్ లోన్స ప్ర కింప్నీ ఫల ర్ క్లల జర్ ఛారరీలు/ పీ-ెపమేెింట్స 
జరమిాన్ాలు విధిించబో ద్ు. 

  
3.7 ఫీజులు మరియయ ఛారవీలలో మారుులు 
  

కంపెనీ ఈ ఛారవీలలో దనేినెనైా పెంచడానికి లేదా కొతత  ఛారవీని ప్రవ్శేపెటటడానికి నిరణయించ్చనటలయితే, సవ్రించబ్డ న 
ఛారవీలు / విధించబ్డుతుని కొతత  ఛారవీలు / అమలులోకి రావ్డానికి ఒక నెల మయందు సమాచారం 
త లియజేయబ్డుతుంది. 

  
3.8 నిబ్ంధనలు మరియయ షరతులు 
  

i) మొదటిసార ిఒక పరర డక్టట మరయియ సరవాస్్ను ప ందుతుని  కసటమర్్కు, అతను/ఆమ  కంపెనీని అందించమని 
అడ గిన పరర డకుట లు మరియయ సరవాసుల కోసం సంబ్ంధిత నిబ్ంధనలు మరయియ షరతుల గయరించ్చ  కంపెనీ 
తగయవిధంగా సలహా ఇసుత ంది;మరియు 

  
ii) కంపెనీ యొకక పరర డకుట లు మరియయ సరవాసులను పాలించే నిబ్ంధనలు మరియయ షరతులు నాుయమ నైవిగా 

ఉంటాయి మరయియ సంబ్ంధతి హకుకలను (నామినషేన్స హకుకతో సహా) ఏరాుటు చేసాత యి.  పరేపకని 
నిబ్ంధనలు మరయియ షరతులు లయబ్మలిటీలు మరియయ బ్ాధుతలను సుషటంగా వివ్రిసాత యి.  ఈ నిబ్ంధనలు 
మరియయ షరతులను సరళమ నై మరియయ సాధారణ భాషలో సిదధం చసేి అందించడానికి కృష ిచయేబ్డుతుంది. 

  
3.9 నిబ్ంధనలు మరయియ షరతులలో మారుులు 
  

నిబ్ంధనలు మరియయ షరతులలో ఏద ైనా మారుు ఈ కిరంది ఛానలె్్్లో దేని దాారానెనైా కసటమరలకు 
త లియజేయబ్డుతుంది:- 

  
 

i) వ్ుకితగతంగా త లియజయేడం 
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ii) బాెించీల వ్ది నోటసీ్ బ్ో రీ్. 

  
iii) ఇమ యిల్ మరయియ వ్బె్సెైట్్తో సహా ఇంటర్్నెట్ లేదా స్ిందశేిం పింపడ్ిం దావరా 

  
iv) నతుస్్పపే్ర్, ఎప్పుడు అవ్సరమ ైతే అప్పుడు 

  
v) మారుులు భ్విషుతుత  ప్రభావ్ంతో చేయబ్డతాయి మరియయ అటువ్ంట ిమారుుల గయరించ్చ తగయ విధమ నై నోటీసు 

కసటమరలకు మయందుగాన ేఇవ్ాబ్డుతుంది. 
  

vi) నిబ్ంధనలు మరయియ షరతులలో ఏద నైా మారుు గయరించ్చ కసటమర్్కు మయందుగానే  త లియజయేడం సాధుం 
కాకపర తే మరయియ కసటమర్్కు మయందసుత  నోటీసు ఇవ్ాకుండాన ేమారుు చేయబ్డ తే, అలా చేయబ్డ న మారుు 
30 రచజులోల ప్ప తగయ విధంగా త లియజేయబ్డుతుంది.  నిబ్ంధనలు మరియయ షరతులలో మారుులు ఎవ్ర ైనా 
కసటమర్్కు ప్రతికూలంగా మారితే, అటువ్ంటి కసటమర్ 60 రచజులోల ప్ప మరియయ ఏ నోటీసు ఇవ్ాకుండాన ే
అతని/ఆమ  అక ంట్్ను మూసివ్యేవ్చుి లేదా ఎటువ్ంటి అదనప్ప ఛారవీలు లేదా వ్డడీ చ లిలంచవ్లసిన 
అవ్సరం లేకుండా దానిని మారివ్చుి. 

  
4. అడ్వర్టటజింగ్, మార్ెట్ ింగ్ మరియు సేల్స్ 

  
    4.1 కంపెనీ: 

  
i) కంపెనీ విడుదల చసేిన అనిి ప్రకటనలు మరయియ ప్రమోషనల్ మ టీరయిల్ సుషటంగా ఉందని  మరియయ 

అసుషటంగా/తప్పుదారి ప్టిటంచదేిగా లేదని నిరాధ రించేందుకు కృషి చయేడం. 
  

ii) మా కంపెనీ యొకక ఏద నైా సరవాస్ లేదా పరర డక్టట ప్టల  దృషిటని ఆకరిించే మరియయ వ్డడీ  రటేుకు ఒక సతచన 
కలిగి ఉండే మీడ యాలో విడుదల చేయబ్డ న ఏద నైా ప్రకటన మరయియ/లేదా ప్రమోషనల్ సాహ తుం 
అనదేి అటువ్ంటి పరర డక్టట లేదా సరవాస్్కు వ్రితంచే ఇతర ఫీజులు మరయియ ఛారవీలూ, ఏమ నైా ఉంటే, కలిగ ి
ఉంటుందని మరియయ సంబ్ంధిత నిబ్ంధనలు మరయియ షరతుల ప్ూరిత వివ్రాలు అభ్ురథనపె ై
అందుబ్ాటులో ఉంచబ్డతాయని కృషి చయేడం. 

  
iii) సపర ర్ట సరవాసులను అందించడానికి ఒక థరీ్ పారవట సరవాసులను ఉప్యోగించ్చన ప్రతిసారి, అటువ్ంటి థరీ్ 

పారవట కసటమర్ యొకక వ్ుకితగత సమాచారానిి (అటువ్ంటి థరీ్ పారవటలకు ఏద నైా అందుబ్ాటులో ఉంట)ే 
మేమయ నిరాహ ంచే సాథ యిలో గచప్ుత మరియయ భ్దరతతో నిరాహ సుత ందని నిరాధ రించడం. 
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iv) ఎప్ుటకిప్పుడు కసటమరలకు వ్ార ి దాారా వినియోగించుకోబ్డ న పరర డకుట ల వివిధ ఫచీర్్లను 

కమూునికేట్ చయేడం.  అతను/ఆమ  మ యిల్ దాారా అటువ్ంటి సమాచారం / సరవాస్్ను 
అందుకోవ్డానిక ి లేదా వ్బె్సెటై్్లో లేదా కసటమర్ సరవాస్ నంబ్ర్్లో అందుకోసం రజిిసటర్ చేసుకోవ్డం 
దాారా అతని / ఆమ  సమితిని ఇచ్చినప్పుడు మాతరమ ే ఏవ్ెైనా ఇతర పరర డకుట లు లేదా పరర డకుట లు 
/సరవాసులకు సంబ్ంధించ్చ ప్రమోషనల్ ఆఫర్్ల గయరించ్చ సమాచారం కసటమరలకు 
త లియజేయబ్డుతుంది. 

v) డ ైర క్టట సెలిలంగ్ ఏజ నీ్ల(డిఎసఎలు) కు ఒక ప్రవ్రతనా నియమావ్ళి సతచ్చంచబ్డ ంద ిపరర డకుట లు / 
సరవాసులను మార కట్ చయేడానికి కంపెనీ వీర ి సవే్లను వినియోగించుకోవ్చుి, పరర డకుట లను 
వ్ుకితగతంగా లేదా ఫర న్స దాారా వికరయించడానిక ి వ్ారు కసటమర్్ను సంప్రదించ్చనప్పుడు వ్రే ే
వ్ాటితోపాటు ఇందుకోసం వ్ారు తమ గయరితంప్పను రుజువ్ప చయేవ్లసి ఉంటుంది;మరయిు  

  
            vi)   కంపెనీ యొకక ప్రతినిధి లేదా డిఎసఎ ఏద నైా అనుచ్చత ప్రవ్రతన కలిగి ఉనాిరని లేదా ఈ కోడ్ను 

ఉలల ంఘ ంచారని కసటమర్ నుండ  ఏద ైనా ఫిరాుదు అందుకుని సందరభంలో ప్రిశీలించ్చ ఫిరాుదును 
హాుండ ల్ చేయడానికి మరయియ, తగినదగిా కనుగపనబ్డ తే కసటమర్్కు నషటప్రిహారం అందించడానిక ి
తగని చరులను పరా రంభించడం. 

  
5. ప్రైవసీ మరయిు గోపాత 
  
    5.1 కసటమరల యొకక వ్ుకితగత సమాచారం అంతా రహసుమ ైనదగిా మరయియ గచప్ుమ నైదిగా ప్రగిణ ంచబ్డుతుంద ి

[కసటమరుల  ఇక ఏమాతరం కసటమరుల  కాకపర యినప్పుడు కూడా], మరయియ అది ఈ కిరంద ి సతతరా లు మరయియ 
విధానాల దాారా గ డై చయేబ్డుతుంది.  ఈ కిరంద ి అసాధారణ సందరాభలలో మినహా, కసటమరల దాారా లేదా 
ఇతరతరా  విధానాల దాారా అందించబ్డ న కసటమరల అక ంటల కు సంబ్ంధించ్చన సమాచారం లేదా డటేాను కంపెనీ, 
వ్ార ిగూర ప్లోని సంసథలతో సహా, ఎవ్రికట వ్లెలడ ంచదు: 

  
i) సమాచారం చటటం దాారా లేదా ర గయులేటర్/ల నిరేిశం దాారా ఇవ్ాబ్డ త ే

  
ii) సమాచారానిి వ్లెలడ ంచడానిక ిప్రజల ప్టల  ఒక బ్ాధుత ఉంట ే

  
iii) కంపెనీ యొకక ప్రయోజనాల కోసం సమాచారానిి (ఉదాహరణకు, మోసం నివ్ారించడానికి) ఇవ్ాడం 

అవ్సరమ ైతే, కానీ దానిని మార కటింగ్ ప్రయోజనాల కోసం గూర ప్లోని ఇతర కంపెనీలతో సహా మర వ్రికట 
కసటమర్ లేదా కసటమర్ అక ంటల  [కసటమర్ పేరు మరియయ చ్చరునామాతో సహా] సమాచారానిి ఇవ్ాడానికి ఒక 
కారణంగా ఉప్యోగించబ్డదు. 
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iv) సమాచారానిి వ్లెలడ ంచవ్లసంిదిగా కసటమర్ కంపెనీని కోరినా లేదా కసటమర్ యొకక అనుమతితో 

  
v) అతని/ఆమ  లిఖితప్ూరాక అనుమతితో కసటమరల గయరించ్చ ఒక రఫిర న్స్ ఇవ్ావ్లసిందగిా కంపెనీని అడగడం 

జరగిితే. 
  

vi) అతని/ ఆమ  గయరించ్చ కంపెనీ కలిగి ఉని వ్ుకితగత రకిారుీ లను యాక ్స్ చేయడానిక ిప్రసుత త చటటప్రమ ైన 
ఫేరమ్వ్ర్క కింద అతని/ ఆమ  హకుకల ప్రిధ ిగయరించ్చ కసటమర్్కు త లియజేయబ్డుతుంది. 

  
vii) కసటమర్ అలా చయేడానికి ప్రతేుకంగా అధకిారం ఇసేత  తప్ు కంపెనీ ఎవ్రికట మార కటంిగ్ ప్రయోజనాల కోసం 

కసటమర్ యొకక వ్ుకితగత సమాచారానిి ఉప్యోగించదు. 
  
5.2 క రడ ట్ రఫిర న్స్ ఏజ నీ్లు 
  

i) ఒక కసటమర్ ఒక అక ంట్ త రచి్చనప్పుడు/ ఒక పల ె డ్క్టట లేదా స్రరవస తీస్ుకునిపుుడ్ు, అతని/ఆమ  అక ంట్ 
వివ్రాలను క రడ ట్ రఫిర న్స్ ఏజ నీ్లకు పాస్ చయేవ్చిని మరయియ వ్ారితో కంపెనీ చేయగల తనిఖీలను 
అతనిక/ిఆమ కు కంపెనీ త లియజసేుత ంది. 

  
ii) కంపెనీక ి కసటమర్ బ్ాకట ఉని ప్ర్నల్ అప్పుల గయరించ్చ క రడ ట్ రఫిర న్స్ ఏజ నీ్లకు కంపెనీ సమాచారానిి 

ఇవ్ావ్చుి, ఒకవ్ళే: 
  

• కసటమర్ అతని/ ఆమ  చ లిలంప్పలు చయేడంలో ఆలసుం చసేనిటలయితే; 
  

• చ లిలంచవ్లసని మొతతం వివ్ాదంలో లేకపర తే; మరయియ 
  

• కంపెనీ యొకక ఫారిల్ డ మాండ తరాాత తన / ఆమ  అప్పును తిరగిి చ లిలంచడానిక ికంపెనీ సంతృపిత  
చ ందని ప్రతిపాదనలను కసటమర్ చేయలేదు 

  
iii) ఇటువ్ంట ి సందరాభలోల , కంపనెీకి కసటమర్ చ లిలంచాలి్న అప్పుల గయరించ్చన సమాచారానిి క రడ ట్ రఫిర న్స్ 

ఏజ నీ్లకు అందజేస ే యోచన చసేుత నిటుల గా కంపనెీ వ్రా తప్ూరాకంగా కసటమర్్కు త లియజసేుత ంది.  అద ే
సమయంలో, కంపెనీ క రడ ట్ రఫిర న్స్ ఏజ నీ్ల పాతరను మరియయ అవి అందించే సమాచారం క రడ ట్ ప ందడానిక ి
కసటమర్ యొకక సామరథయంపెై కలిగి ఉండే ప్రభావ్ం గయరించ్చ కసటమర్్కు వివ్రసిుత ంది. 
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iv) కసటమర్ అలా చేయడానిక ిఅతని/ ఆమ  అనుమతిని ఇచ్చినటలయితే కసటమర్ యొకక అక ంట్ గయరించ్చ ఇతర 

సమాచారానిి కంపెనీ క రడ ట్ రిఫర న్స్ ఏజనీ్లకు ఇవ్ావ్చుి.  అలా డ మాండ చయేబ్డ నటలయితే, క రడ ట్ 
రిఫర న్స్ ఏజ నీ్లకు ఇచ్చిన సమాచారం యొకక ఒక కాపీ కంపెనీ దాారా కసటమర్్కు అందించబ్డుతుంది. 

  
6. బక్ాయిల సేకరణ 

  
6.1 లోనుల  ఇవ్ాబ్డ న ప్రతిసారి, రవపమే ంట్ యొకక మొతతం, అవ్ధి మరయియ పరీియాడ సటిి ప్రంగా రవపేమ ంట్ 

పరా ససె్ గయరించ్చ కసటమర్్కు వివ్రించడం జరుగయతుంది.  ఒకవ్ళే కసటమర్ నిరేిశంచ్చన రవపమే ంట్ షడెతుల్్కు 
కటుట బ్డ  ఉండటంలో విఫలమ తైే, బ్కాయిల రికవ్రవ కోసం స్ాా నికింగా అమలవుతుని చటాట ల ప్రకారం తగిన చరు 
తీసుకోబ్డుతుంది మరియయ ఎటువ్ంటి అనుచ్చత వ్ధేింప్పలకు గయరి చేయడం జరగదు.  ఈ పరా ససె్్లో కసటమర్్కు 
నోటసీు ప్ంప్డం దాారా అతనికి/ఆమ కు గయరుత  చేయడం లేదా వ్ుకితగతంగా సందరిశంచడం చేయడం మరియయ/ 
లేదా సకెూురిటనీి, ఏద ైనా ఉంటే, తిరగిి సాాధనీం చసేుకోవ్డం ఉంటుంది. 

  
6.2 మా కల క్ష్న్స పాలసీ మరాుద, సహతేుకమ నై వ్ువ్హారం మరయియ ఒపుించడం పెై ఆధారప్డ  ఉంటుంది.  కసటమర్ 

విశ్ాాసం మరియయ దీరఘకాలిక సంబ్ంధానిి పెంప ందచిడానిి కంపెనీ నమయితుంది.  బ్కాయిలు కల క్ష్న్స లేదా / 
మరియయ సెకూురటిీని తిరిగ ి సాాధీనం చసేుకోవ్డంలో కంపెనీక ి పరా తినిధుం వ్హ ంచే అధీకృత సబి్బంది లేదా 
ఎవ్ర నైా వ్ుకిత తనను తాను ఐడ ంటిఫె ై చసేుకుంటారు మరియయ కంపెనీ జారవ చసేని అధికారిక లేఖను 
ప్రదరిశసాత రు.  అతను/ఆమ  చసేని అభ్ురథనపెై, కంపెనీ దాారా లేదా కంపనెీ యొకక అథారటిీ కింద జారవ 
చేయబ్డ న తన ఐడ ంటటి ీ కారుీ ను ప్రదరిశసాత రు.  కంపనెీ బ్కాయిలకు సంబ్ంధించ్చన సమాచారం అంతటనిీ 
కసటమరలకు అందిసుత ంది మరయియ బ్కాయిల చ లిలంప్ప కోసం తగనింత నోటసీు ఇవ్ాడానికి ప్రయతిిసుత ంది. 

  
6.3 సాట ఫ్ సభ్యులందరూ లేదా కల క్ష్న్స మరియయ/లేదా సెకూురటిీ తిరిగ ి సాాధనీం చసేుకోవ్డానిక ి కంపెనీక ి

పరా తినిధుం వ్హ సుత ని అధీకృత వ్ుకిత ఎవ్ర నైా కిరంద ఏరాుటు చయేబ్డ న కోడ్లను ఖచ్చితంగా అనుసరించాలి: 
  

i) సాధారణంగా కసటమర్ అతని/ఆమ  ఎంపకి చసేిన ప్రదశేంలో మరయియ ఏద నైా నిరిిషట ప్రదశేం లేనప్పుడు 
అతని/ఆమ  నివ్ాస సథలంలో మరియయ అతని/ఆమ  నివ్ాస సాథ నంలో అందుబ్ాటులో లేకపర తే, వ్ాుపారం / 
వ్ృతిత  ప్రదశేంలో సంప్రదించబ్డతారు; 

ii) మొదటి సందరభంలో కంపెనీకి పరా తినిధుం వ్హ సుత ని ఐడ ంటటిీ మరయియ అధకిారం కసటమర్్కు 
త లియజేయబ్డుతుంది; 

  
iii) కసటమర్ యొకక గచప్ుత గ రవించబ్డుతుంది; 
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iv) కసటమర్్తో సంభాషణ మరాుదప్ూరాకంగా ఉంటుంది.  ఏ సమయంలోనెనైా కసటమర్ నొచుికోవ్డం/  
ఏద ైనా అమరాుదప్ూరాక వ్ువ్హారం అనుభ్ూతి చ ందని విధంగా సంభాషించటేప్పుడు భాష 
ఉప్యోగంలో అతుంత జాగరతత  తీసుకోబ్డుతుంది.  మహ ళలతో సంభాషించేటప్పుడు, భారతీయ 
సంసకృతి మరయియ సంప్రదాయం ప్రకారం గ రవ్ంతో వ్ువ్హారం నడుప్బ్డుతుంది; 

  
v) కసటమర్ యొకక బ్మజినసె్ లేదా వ్ృతిత  యొకక ప్రతేుక ప్రిసిథతులు నిరేిశసేత  తప్ు, కంపెనీ యొకక 

ప్రతినిధులు కసటమరలను 0800 గంటల నుండ  1900 గంటల మధు సంప్రదిసాత రు; 
  

vi) ఒక నిరిిషట సమయంలో లేదా ఒక నిరిిషట సథలంలో కాల్్ నివ్ారించడానికి కసటమర్ చసేని అభ్ురథన అనేద ి
సాధుమ ైనంత వ్రకు గ రవించబ్డుతుంది; 

  
vii) కాల్్ యొకక సమయం మరియయ సంఖు మరియయ సంభాషణ యొకక విషయాలు డాకుుమ ంట్ 

చేయబ్డతాయి;   
 

viii) ప్రసురం అంగవకరించదగిన మరియయ ఒక కరమ ప్దధతిలో బ్కాయిలకు సంబ్ంధించ్చన వివ్ాదాలు లేదా 
విభదేాలను ప్రషికరించడానిక ిప్ూరిత సహాయం ఇవ్ాబ్డుతుంది; 

  
ix) బ్కాయిల సకేరణ కోసం కసటమర్ ప్రదేశ్ానికి సందరశన సమయంలో, సభ్ుత మరయియ ఔచ్చతుం 

నిరాహ ంచబ్డుతుంది;మరియు 
  
x) కుటుంబ్ంలో విషాదం లేదా అటువ్ంటి ఇతర విప్తకర సందరాభలు వ్ంట ి అనుచ్చతమ నై సందరాభలు, 

కంపెనీ దృషిటకి వ్చ్చినటలయిత,ే చటటప్రమ నై సమితిని నరెవ్రేిడం కోసం అది అవ్సరమ తైే తప్ు, 
బ్కాయిలు వ్సతలు చసేుకోవ్డానికి  కాల్్/సందరశనలు చయేకుండా నివ్ారించబ్డతాయి. 

  
 
 
 
 
7. కింప్లయిింట్లల  మరయిు గరీవనె్సస్లను పరషి్ెరిించడానిక్ి కింప్లయిింట్స్ మరియు గరీవనె్ె్స రిడరెస్్ల్స మెక్ానిజిం 
  
7.1 ఇంటరిల్ విధానాలు 

  
i) ఒకవ్ేళ కసటమర్ కంపెలయింట్ చయేాలనుకుంటే, అతనికి/ఆమ కు తగనిటుల గా సలహా ఇవ్ాబ్డుతుంది: 

  



                                          Bajaj Housing Finance Limited  
 

Page 15 of 20 
 

• అతను/ఆమ  ఒక కంపెలయింట్ ఎలా చయేగలుగయతారు అంటే, ఫర న్స, ల టర్, ఇమ యిల్ మొదల ైనవి. 
  

• కంపెలయింట్ చేయబ్డగల ఆఫసీ్ అడరస్, ఇమ యిల్ ఐడి, ఫర న్స నంబ్ర్ మొదల ైనవి మరయియ కంపెలయింట్ 
ఎవ్రకిి చయేవ్చచి  ఆ నియమించబ్డ న అధకిారి. 

  
• అతని/ఆమ  ఫరిాుదుకు తగని సమాధానం ఇవ్ాగలిగే వ్ువ్ధ.ి 

  
• కంపెలయింట్ చసేిన వ్ుకిత తన కంపెలయింట్్ పెై ప ందని సమాధానంతో సంతృపిత  చ ందకపర తే, అతని 

గవరవ్నె్సస్్ల ప్రిషాకరం కోసం కంపెలయింట్ చసేని వ్ుకిత సంప్రదించగల కంపెనీ దాారా నియమించబ్డ న 
అధకిారి. 

  
• కసటమర్ అప్ుటికట సంతృపిత  చ ందకపర తే, ఈ విషయంలో కంపెనీ నియమించ్చన/ఏరాుటు చసేని ఒక 

ఉనిత సాథ యి అధకిారం/ కమిటీ దాారా ఆ వ్ువ్హారం ప్రశిీలించబ్డుతుంది. 
  

• కసటమర్్కు ఉని ఏవ్ెనైా ప్రశిలకు మా సబి్బంది కసటమర్్కు సహాయం చేసాత రు. 
  

• ఫిరాాద్ులను స్జావుగా మరయిు తవరగా నిరవహ ించడానిక్ి కింపన్ీ విధానిం యొకె వివరాలు దాని 
వెబ స్రట్స లో కస్టమరలకు అింద్ుబాట్లలో ఉించబడ్తాయి.  ఒక కస్టమర్ నుిండి ఒక కింప్లయిింట్స 
అింద్ుకునిపుుడ్ు, కింప్నీ అతనిక్/ిఆమెకు మూడ్ు పని రోజులోల పు ఒక అక్ాిలెడీ్ మెింట్స  పింపడానిక్ ి
పెయత్నిస్ుి ింది.  అక్ాిలెడీ్ మిెంట్స లో ఆ గరవీనె్సస తో వావహరిించే అధకి్ారి పరేల మరయిు హో దా ఉిండాలి.  
కింప్నీ యొకె నిరేేశిత ట్ెలిఫల న్స-హలె్సు డరసె లేదా కస్టమర్ స్రరవస నింబర్ వదే్ ఫల న్స దావరా కింప్లయిింట్స 
చేయబడితే, కస్టమర్ కు ఒక కింప్లయిింట్స రఫిరన్్స్ నింబర్ అిందిించబడ్ుతుింది మరియు ఒక 
స్హతేుకమెనై వావధలిో పురోగత్న గురిించి తరలియజయేబడ్ుతుింది.  విష్యానిి పరశిీలిించిన తరావత 

 
• కింప్నీ కస్టమర్ కు తుది స్మాధానిం పింపుతుింది, లేదా స్మాధానిం ఇవవడానిక్ి మరిింత స్మయిం 

ఎింద్ుకు అవస్రమో వివరసి్ుి ింది మరయిు కింప్లయిింట్స అింద్ుకుని 30 పని రోజులోల పు అలా 
చేయడానిక్ి కృషి చసే్ుి ింద ి మరియు అతను/ఆమె అపుట్ క్ీ స్ింతృపిి  చరింద్కపల తే అతని/ఆమ ె
ఫిరాాద్ును ముింద్ుకు ఎలా తీస్ుకు వళె్ళాలో అతనిక్/ి ఆమకె్ి తరలియజయేాలి. 

   
• కంపెలయింట్ చేసే వ్ుకుత లకు కంపెలయింట్ హాుండ ల ంగ్ పరా ససె్్కు యాక ్స్ ఉచ్చతంగా అందుబ్ాటులో ఉండ ే

ఒక వ్ువ్సథను కంపెనీ ఏరాుటు చసేింది.  కంపెలయింటల  రడి రస్ పరా సెస్ మరియయ వివిధ సాథ యిలలో 
కంపెలయింటల  యొకక సంతృపితకరమ నై/సమయ బ్ధ్ధమ ైన ప్రిషాకరం కోసం తీసుకోవ్లసని నిరణయాలు 
మరియయ  సంబ్ంధిత అధికారి అనుసరించవ్లసని ఎసకలేషన్స మాుటిరక్ట్ కంపెనీ యొకక గవరవ్ెన్స్ రిడ రసల్ 
పాలసీలో నిరాచ్చంచబ్డాీ యి.  ఎసకలేషన్స మాుటిరక్ట్ ఈ కోడ్ చ్చవ్రన చరేిబ్డ ంది. 
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• అతను/ఆమ ె కంపెలయింట్ తదేీ నుండ  సహతేుకమ ైన సమయం (అంటే, మయపెుై ప్ని రచజుల కంట ే

ఎకుకవ్) పాటు వ్ేచ్చ ఉని తరాాత, కసటమర్ అతని/ఆమ  సంతృపిత  మరేకు తన గవరవ్నె్స్ 
ప్రషికరించబ్డలేదు అని భావిసేత , అతను/ఆమ  హడె ఆఫ్ కసటమర్ కేర్ లేదా నషేనల్ హడె ఆఫ్ 
ఆప్రేషన్స్ మరయియ లేదా నషేనల్ హౌసింగ్ బ్ాుంక్ట్ను కిరంద ిచ్చరునామా వ్ది సంప్రదించవ్చుి: 

  
జనరల్ మనేజేర్ గారిక్ ి
నేషనల్ హౌసింగ్ బ్ాుంక్ట 
సతప్రిాజన్స విభాగం 
(కంపెలయింట్ రడి రసల్ సెల్) 
4th ఫ్రల ర్, Core 5A, ఇండ యా హాుబ్మటాట్ సెంటర్ 
లోధీ రచడ, నతుఢ లీల-110003 
 

లేదా, కసటమర్ https://grids.nhbonline.org.in వ్ది లింక్ట దాారా ‘గిీడ్్’్(గవరవ్నె్స్ రజిసేటషే్న్స అిండ్ ఇనేరేిషన్స 
డే టాబ్సే్ ససిటమ) అని కూడా పేరపకనబ్డే వ్ారి ఆన్స్ల ైన్స గవరవ్నె్స్ లాడ ీ ంగ్ ససిటమ దాారా ఎన్స హచె బి కు 
కంపెలయింట్ చయేవ్చుి 

 
8. డిపాజట్స అక్ ింట్లల  
  
    కంపనెీ 'నాన్స డ పాజిట్ యాక ్పిటంగ్ కంపెనీ'గా దాని రజిిసేటషేన్స సిథతిని నిరాహ ంచ్చనంత కాలం కంపెనీ యొకక ఉదయుగ ి

ఎవ్రూ ఏ ప్దధతిలోనత/రూప్ంలోనత ప్రజల నుండ  డ పాజిట్ కోరకూడదు/అంగవకరించకూడదు. 
 
9. లోనుల  
  

    9.1 ఏద నైా డబ్యబను అప్పుగా ఇవ్ాడానికి మయందు కంపెనీ కసటమర్ యొకక క రడ ట్ యోగుత మరియయ రవపేమ ంట్   
సామరాథ యనిి సరిగా అంచనా వ్సేుత ంది. 

  
i) లోన్స అపిల కషేన్స డ సర ుజల్ కోసం టెైమ ఫేరమ 

  
అవ్సరమ ైన అనిి డాకుుమ ంటలతో పాటు ప్ూరిత చేయబ్డ న లోన్స అపిల కషేన్స్ను కంపనెీ ప్రపర జల్ సమరుించ్చన 
తేద ీనుండ  30 రచజులోల ప్ప ప్రషికరసిుత ంది.  ఒక వ్ళే ఏద నైా కారణం చతే కసటమర్్కు 
లోన్స అందించకూడదు అని కంపెనీ నిరణయించుకుంటే, లోన్స అపిల కేషన్స తిరసకరించడానికి కారణం (లు) అద ి

లిఖితప్ూరాకంగా త లియజేసుత ంది. 
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ii) రుణగరహీత తరప్పన హామీలను అంగవకరించడం 
  

కసటమర్ తన బ్ాధుతల కోసం ఎవ్ర ినుండ  అయినా కంపనెీ హామీ లేదా ఇతర సకెూురిటనీి అంగవకరించాలి 
అనుకుంటే, అతని ఫెనైాను్ల గయరించ్చ గచప్ుమ ైన సమాచారానిి గాుర ంటీ లేదా ఇతర సకెూురటిీని ఇచేి 
వ్ుకితక ి లేదా వ్ార ి చటటప్రమ నై సలహాదారుకు ఇవ్ాడానిక ి కసటమర్ అనుమతి కోసం కంపెనీ అతనిని 
కోరవ్చుి.  కంపెనీ: 

  
• కసటమరుల  తమ నిబ్ధ్ధత మరియయ వ్ారి నిరణయం యొకక సంభావ్ు ప్రిణామాలను అరథం 

చేసుకునాిరని నిరాధ రించడానికి సాతంతర చటటప్రమ ైన సలహాను తీసుకోవ్డానిక ి కసటమరలను 
పరర త్హ సుత ంది (తగిన చచట, కంపెనీ వ్ారిని సంతకం చేయవ్లసిందిగా కోరే డాకుుమ ంటుల  ఈ 
సిఫారు్ను సుషటమ నై మరయియ ప్రతుక్ష్ సతచనగా కలిగి ఉంటాయి); 

  
• హామీ లేదా ఇతర సకెూురటిీని ఇవ్ాడం దాారా,  అతనిక/ిఆమెక్ి బ్దులుగా లేదా అతనితో/ఆమతెో 

పాటుగా గాుర ంటారుల  బ్ాధుులు అవ్పతారని కసటమరలకు త లియజసేుత ంద ి
  

• లయబ్మలిటీ గయరించ్చ కసటమరుల  / గాుర ంటారలకు త లియజేసుత ంది;మరియు 
  

• బ్కాయిలను చ లిలంచడానికి తగనింత వ్నరులు ఉనిప్ుటికట, కింపన్ీ చసేని డ మాండ్కు కటుట బ్డ  
ఉండటానికి తిరసకరించ్చనటలయితే, అటువ్ంటి గాుర ంటార్్ కూడా ఒక విల్్ఫపల్ డ ఫాలటర్్గా 
ప్రగిణ ంచబ్డతారు అని గాుర ంటార్్కు త లుప్పతుంది. 

  
   9.2 లోన్స్లు మరియయ వ్ాట ిపరా ససెింగ్ కోసం అపిల కషేనుల  
  

i) ఒక లోన్స పరర డక్టట్ను సర ర్్ చసేే సమయంలో, కంపెనీ వ్రితంచే వ్ారిిక వ్డడీ రేటుల , అలాగ ే పరా సెసింగ్ కోసం 
చ లిలంచవ్లసని ఫీజు / ఛారవీలు, ఏవ్ెనైా ఉంటే, పీర-పేమ ంట్ ఎంపికలు మరయియ ఛారవీలు ఏవ్ెనైా ఉంటే మరయియ 
రుణగరహీత యొకక ఆసకితని ప్రభావితం చయేగల మరదే ైనా ఇతర విషయం గయరంిచ్చ అవ్సరమ నై 
సమాచారానిి అందసిుత ంది, తదాారా కసటమర్ ఇతర కంపెనీల వ్ాటతిో అరథవ్ంతమ నై పర లిక చేసుకోవ్డానిక ి
మరియయ త లివ్ెనై నిరణయం తీసుకోవ్డానికి వీలు కలిుసుత ంది.  లోన్స అపిల కేషన్స ఫారం అపిల కషేన్స ఫారంతో 
సబ్మిట్ చేయవ్లసని డాకుుమ ంటల  జాబ్మతాను సతచ్చసుత ంది. 

  
ii) అనిి లోన్స అపిల కేషనలను అందుకుని తరువ్ాత కంపెనీ అకాిల డ ీ మంట్ అందసిుత ంది.  అపిల కషేన్స అంగవకరించ ే

సమయంలో లోన్స అపిల కషేనుల  డ సర ుజ్ చేయబ్డే టెైమ ఫేరమ గయరించ్చ అపిల క ంట్్కు త లియజయేబ్డుతుంది. 
  



                                          Bajaj Housing Finance Limited  
 

Page 18 of 20 
 

iii) సాధారణంగా, లోన్స అపిల కేషన్స పరా ససె్ చేయడానికి అవ్సరమ నై అనిి వివ్రాలు అపిల కషేన్స సమయంలో కంపనెీ 
దాారా సేకరించబ్డతాయి.  ఏద ైనా అదనప్ప సమాచారం అవ్సరమ నై సందరభంలో, వ్ారు మళ్ళీ 
సంప్రదించబ్డతారని కసటమర్్కుస్మాచారిం అిందిించబడ్ుతుింది. 

  
iv) అందులోని నిబ్ంధనలు మరియయ షరతులతో పాటు శ్ాంక్ష్న్స చేయబ్డ న లోన్స్ను కసటమర్్కు కంపెనీ 

త లియజేసుత ంది.  లోన్స్ల శ్ాంక్ష్న్స/ ప్ంపిణ ీసమయంలో లోన్స డాకుుమ ంటోల  పరేపకని అనిి ఎన్స్కోల జర్్లలో ప్రతి 
ఒకకదాని కాపతీో పాటు  కసటమర్ అమలు చసేని అనిి లోన్స డాకుుమ ంట్్ల యొకక ప్రమాణీకరించబ్డ న 
కాపలీను కంపనెీ యొకక ఖరుిలతో కంపెనీ అందజసేుత ంది;మరియు 

  
v) ఋణం అందజసేే విషయంలో లింగం, జాతి మరియయ మతం ఆధారంగా ఏ కసటమర్ ప్టల  వివ్క్ష్త చతప్బ్డదు.  

అయితే, ఇద ిసమాజం యొకక వివిధ విభాగాల కోసం రూప ందించబ్డ న ప్రతేుక ప్థకాలను సాథ పించడం లేదా 
పాలగగ నడం నుండ  కంపెనీని నిరచధించదు. 

  
9.3 లోన్స అక ంట్ ఫర ర్్కోల జర్ కోసం అభ్ురథనలు: 
  

        ఒకవ్ేళ రుణగరహీత నుండ  లేదా ఒక బ్ాుంక్ట/ఫెైనానిియల్ సంసథ నుండ  లోన్స అక ంట్ ఫర ర్్కోల జర్ లేదా టరా న్ఫర్ కోసం 
ఏద ైనా అభ్ురథన ఉంటే, అటువ్ంటి అభ్ురథన అందుకుని తేద ీ నుండ  ఇరవ్ెై-ఒకక ప్ని రచజులోల ప్ప ఏ కారణం(ల) 
వ్లన అయినా అభ్ురథన యొకక సమితి లేదా తిరసకరణ రుణగరహీతకు త లియజయేబ్డుతుంది. 

 
9.4 ష్రతులు మరియు నిబింధనలలో మారలులతో పాట్ల లోనల  పింపణిీ 
లోన్స అగిమీెింట్స/మింజూరల లేఖ పకె్ారిం పింపణిీ చేయబడ్ుతుింది 
  
9.5 లోన్స మొతాత నిి రవకాల్ చేయడం లేదా రవపేమ ంట్ వ్ేగవ్ంతం చేయడానికి నిరణయం: 
  

ఒప్ుందం కింద చ లిలంప్ప లేదా ప్రాేమ న్స్్ను రవకాల్/ యాకి్ లరటే్ చేయడానికి నిరణయం తీసుకున ేలేదా ఏద నైా 
కారణంగా అదనప్ప సెకూురటిలీు కోరుకున ే మయందు, కంపనెీ రుణగరహీతలకు లోన్స అగిరమ ంట్్కు అనుగయణంగా 
నోటసీు ఇసుత ంది. 

  
9.6 లోన్స అక ంట్ మూసవి్యేడం మరియయ సెకూురటిలీు/డాకుుమ ంటలను రిలీజ్ చయేడం: 
   

అనిి బ్కాయిలు రపిేమ ంట్ చసేని మీదట మరియయ బ్ాకట ఉని లోన్స మొతాత నిి అందుకుని తరాాత 
రుణగరహీత పెై కంపెనీ యొకక ఏద నైా చటటబ్దధమ ైన హకుక లేదా ఏద ైనా ఇతర క లయిమ కోసం తాతాకలిక 
హకుకకు లోబ్డ  కంపెనీ అనిి సకెూురిటలీను రలిీజ్ చసేుత ంది.  కంపెనీ సటె్ ఆఫ్ కోసం తన హకుకను 
వినియోగించుకోవ్ాలి అని నిరణయించుకుంటే, మిగలిిన క లయిమయలు మరియయ సంబ్ంధిత క లయిమ సటెలి్ 
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చేయబ్డే/ చ లిలంచబ్డ ే వ్రకు సెకూురటిలీను నిలిప ి ఉంచుకోవ్డానిక ి కంపెనీ అరహత కలిగి ఉండే షరతుల 
గయరించ్చ ప్ూరిత వివ్రాలతో దాని గయరించ్చ రుణగరహీతకు నోటసీు ఇవ్ాబ్డుతుంది. 

  
9.7 మోసప్ూరతి టరా నా్క్ష్న్స్ల దరాుప్పత : 
  

కసటమర్ యొకక అక ంట్ పెై టరా నా్క్ష్న్స యొకక ఏద నైా దరాుప్పత  అవ్సరమ నై సందరభంలో, కంపెనీతో మరయియ, 
వ్ాటి ప్రమేయం కలిుంచడం కంపెనీకి అవ్సరమ తైే, పర లీసు / ఇతర దరాుప్పత  సంసథలతో సహకరించవ్లసిందిగా 
కసటమర్్క ిసలహా ఇవ్ాబ్డుతుంది / అభ్ురిథంచబ్డతారు.  కసటమర్ మోసప్ూరితంగా వ్ువ్హరసిేత , అతను/ఆమ  
అక ంట్ పెై అనిి నషాట లకు అతను/ఆమ  బ్ాధుుల ై ఉంటారని మరయియ కసటమర్ సహేతుకమ ైన జాగరతత  లేకుండా 
వ్ువ్హరసిేత  మరియయ అది నషాట లు కలిగసిేత , అందుకు కసటమర్ బ్ాధుత వ్హ ంచవ్లసి ఉంటుంద ి అని కంపనెీ 
కసటమర్్కు త లియజసేుత ంది. 

 
10. గాార్ింట్ారలల  
  

i) ఒక వ్ుకిత ఒక లోన్స్కు గాుర ంటార్్గా ప్రగిణ ంచబ్డ నప్పుడు, అతనిక/ిఆమ కి వీటి గయరించ్చ 
త లియజేయబ్డుతుంది: 

  
• గాుర ంటార్్గా అతని/ఆమ  బ్ాధుత; 
  
• అతను/ఆమ  తనకు తాను కంపెనీక ికటుట బ్డ  ఉండే బ్ాధుత యొకక మొతతం; 
  
• అతని/ఆమ  లయబ్మలిటీని చ లిలంచవ్లసిందగిా అతనిక/ిఆమ కు కంపెనీ కాల్ చయేగల ప్రసిిథతులు; 
  
• ఒకవ్ళే అతను/ఆమ  ఒక గాుర ంటార్్గా చ లిలంచడంలో విఫలమ ైత ే కంపెనీలో అతని/ఆమ  ఇతర 

డబ్యబలను ఆశరయించే మారగం కంపెనీకి ఉందా; 
  
• గాుర ంటార్్గా అతని/ఆమ  లయబ్మలిటలీు ఒక నిరిిషట ప్రమిాణానికి ప్రిమితం చేయబ్డ నవ్ా లేక అవి 

అప్రిమితమ నైవ్ా; మరయియ 
  

• ఒక గాుర ంటార్్గా అతని/ఆమ  లయబ్మలిటీలు నిరాహ ంచబ్డ ే సమయం మరయియ ప్రసిిథతులు అలాగ ే
కంపెనీ దనీి గయరించ్చ అతనిక/ిఆమ కు త లియజసేే విధానం. 

  
అతను/ఆమ  ఒక గాుర ంటార్్గా నిలచ్చన రుణగరహీత యొకక ఆరిథక సిథతిలో ఏద నైా ప్రతికూల మారుు/లు గయరించ్చ 
కంపెనీ అతనికి/ఆమ కు త లియప్రుసుత ంది. 
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11.  జనరల్స: 
   

ఆర్ బిఐ మారగదరశకాల భావ్నకు అనుగయణంగా కోడ్ను సరదిదిిడానిక/ిమారుు 
చేయడానికి/తొలగించడానికి/జోడ ంచడానికి/సవ్రించడానిక,ి మరియయ ఎప్పుడ నైా మయందసుత  వ్ుకితగత నోటసీు 
లేకుండా ఏ సమయంలోనెనైా అప్డటే్్లను అందించ ే హకుకను కంపెనీ తనకు తాను కలిగి ఉంటుంది మరయియ 
అటువ్ంటి మారుులు / తొలగంిప్ప / జోడ ంప్ప కసటమరుల  కటుట బ్డ  ఉండవ్లసినవి అయి ఉంటాయి. 

  
ఒకవ్ళే కంపెనీ తన సాధారణ వ్ాుపారం నిరాహ ంచే సమయంలో అది అవ్లంబ్మంచే కోడ మరయియ ప్దధతులు 
మరియయ విధానానికి సంబ్ంధంిచ్చ కసటమర్్కు ఏద ైనా మదితు మరయియ/లేదా సుషీటకరణ అవ్సరమ ైతే, కసటమర్ 
మా టోల్ ఫీర హెల్ు ల ైన్స: 022-45297300 దాారా లేదా bhflwecare@bajajfinserv.in వ్ది ఇ-మ యిల్ 
దాారా కంపెనీని సంప్రదించవ్చుి 
 
కంపెనీ యొకక శ్రరయసు్ కోసం తన కస్టమరలతో అనిి సమయాలలో సాదర సంబ్ంధానిి నిరాహ ంచడం అనదే ి
సిబ్బంద ి సభ్యులు మరయియ కంపెనీ యొకక అధకీృత ప్రతినిధుల సాధారణ ప్రయతిం అయి ఉంటుంది.  
వివ్రణతో అతను ప్ూరితగా సంతృపిత  చ ంది మరయియ కంపెనీతో కాంటరా క్టట/ఒప్ుందంలోకి ప్రవ్ేశంచడానికి మయందు 
అనిి నిబ్ంధనలు మరయియ షరతులను అంగవకరించే వ్రకు కసటమర్్కు పరర డకుట ల గయరించ్చ మొతతం సమాచారం 
ఇవ్ాబ్డుతుంది. 

   
  
 

soprotection.com
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