ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਹੁਚ
ੰ
ਫੇਅਰ ਪੇਕਿਟਸ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਿਵਆਜ ਦਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਖਤਰੇ ਨੂ ੰ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂ ੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਿਲਜਾਣ ਅਤੇ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈI
ਗਾਹਕਾ ਨੂ ੰ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂ ੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਠੇ ਕੇ ਦਾ ਰ-ਟਲ
ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਜਆਦਾ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਜੋ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਿਵੱਤਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰੀਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਰਾਦਾਤਨ
ਵਰਤ., ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਮੁੜਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰਥਾ, ਬੀਤੀ ਮੁੜਅਦਾਇਗੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਟਰੇਕ ਿਰਕਾਰਡ, ਕੇਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਦੂ ਜੀਆਂ
ਿਵੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਮੌਜੂਦ ਸਿਕਉਿਰਟੀ, ਕਰੇਿਡਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਮੌਜੂਦ ਕਰੇਿਡਟ ਅਤੇ ਡੀਫਾਲਟ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ
ਿਵੱਤੀ ਿਨਵਾਸ, ਿਵਆਜ ਸਬਿਸਡੀ ਜਾਂ ਿਡਸਕਾ2ਟ, ਆਪਰੇਿਟੰਗ/ਪਬੰਧਕੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਾਰਿਜਨ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਪੀਮੀਅਮ, ਕਰੇਿਡਟ/ਿਰਣ ਦੀ
ਟਰਮ ਜਾਂ ਅਵਿਧ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਭੂ ਗੋਿਲਕ ਥਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੋਿਜਸ਼ਿਨੰਗ ਆਿਦ ਨੂ ੰ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਲ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਇਨਪੁਟਸ, ਜਾਂਚਾਂ, ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਧਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁ ਆਰਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ
ਜਾਂ ਅਜਾਦ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਜਵ- ਕਰੇਿਡਟ ਿਬਉਰੋ ਆਿਦ ਤ. ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI ਕਰੇਿਡਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰੇਿਡਟ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾI
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂ ੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ/ਠੇ ਕਾ ਰ-ਟਲ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਾਹਕ ਨੂ ੰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰੇਿਡਟ
ਕਰਾਰ/ਸਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾI ਮੇਨੇਜਮ-ਟ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ/ ਠੇ ਕਾ ਰ-ਟਲਜ਼ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵਵੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈI
ਨਤੀਜੇ ਵਜ., ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮ/ਅਵਦੀ ਲਈ ਿਵਆਜ ਦਰ/ਠੇ ਕਾ ਰ-ਟਲ ਵੱਖਰਾ
ਹੋਵੇI
ਿਰਣਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਰਿਵਸ ਪੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕ ਚੋਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਹੱਸੇ ‘ਚ
ਪਤੀਯੋਗ ਦਬਾਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ/ਲੀਜ਼ ਰ-ਟਲ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੁ ਦਰਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਵਚ ਵਜ.
ਸੇਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਅਗਲੀ ਰੀਿਵਉ ਿਮਤੀ ਤ. ਪਿਹਲਾਂ ਸੋਿਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਿਟ ਵਰਜ਼ਨ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI
ਿਮਤੀ:
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