
                                                                     ਅੰਤਿਕਾ ਏ 
                                                                         

• ਤਿਆਜ/ਜਮਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਨਹ ਾਂ ਕ ਿਾ ਤਗਆ ਜਾਾਂ ਦੇਰ  ਨਾਲ ਭੁਗਿਾਨ ਕ ਿਾ ਤਗਆ 

• ਚ ੈੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹ ਾਂ ਕ ਿਾ ਤਗਆ ਜਾਾਂ ਦੇਰ  ਨਾਲ ਕ ਿਾ ਤਗਆ 

• ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜੇ ਦ  ਰਕਮ, ਤਨਯਮ ਅਿੇ ਸ਼ਰਿਾਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਤਿਆਜ ਦਰ ਆਤਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਨਹ ਾਂ ਤਦੈੱਿ  ਗਈ। 
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਿੈੱਚ ਿਬਦ ਲ ਆਾਂ, ਖਰਤਚਆਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਿਸ਼ੂਲਣ ਲਈ ਨੋਤਿਸ ਪਰਦਾਨ ਨਹ ਾਂ ਕ ਿਾ ਤਗਆ 

• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਲੋਨ ਸਮਝੌਿੇ ਤਿੈੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ ਨ਼ੂੰ  ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਤਿੈੱਚ ਅਸਫਲਿਾ 
• ਪਰਿ ਭ਼ੂਿ ਆਾਂ/ਦਸਿਾਿੇਜਾਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਜਾਰ  ਕਰਨ ਤਿੈੱਚ ਅਸਫਲਿਾ/ਦੇਰ  
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਿੈੱਚ ਕਾਨ਼ੂੰ ਨ  ਿੌਰ 'ਿੇ ਲਾਗ਼ੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਤਬਲਿ-ਇਨ ਮੁੜ-ਜਬਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਤਿੈੱਚ ਅਸਫਲਿਾ 
• RBI ਦੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦ  ਪਾਲਣਾ NBFC ਦਆੁਰਾ ਨਹ ਾਂ ਕ ਿ  ਜਾਾਂਦ  
• ਤਨਰਪੈੱਖ ਅਤਭਆਸ ਕੋਡ 'ਿੇ ਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦ  ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਾਂ ਕ ਿ  ਗਈ 

                            ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਿੰਗ ਕ ਿੱਤੀ  ਿੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸ ੀਮ, 2018 
                                                      ਪਰਮ ਿੱਖ ਕ ਸ਼ੇਸਤਾ ਾ ਂ

 

    ਇਿੱ  ਗਾਹ  ਦ ਆਰਾ ਕਸ ਾਇਤ ਦਰਜ  ਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ: 

 

 ਗਾਹ  ਕਸ ਾਇਤ ਕ  ੇਂ ਦਰਜ  ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ? 
 
 
 
 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਫੈਸਲਾ ਕ  ੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 
• ਓਮਬਡਸਮ ਨ ਅੈੱਗੇ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਕੁਦਰਿ ਤਿੈੱਚ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦ ਆਾਂ ਹਨ 
• ਸੁਲਹ ਾ-ਸਫਾਈ ਦਆੁਰਾ ਤਨਪਿਾਰੇ ਨ਼ੂੰ  ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹ   ਜੇਕਰ ਨਹ ਾਂ ਪਹੁੰਤਚਆ, ਿਾਾਂ ਅਿਾਰਡ/ਆਰਡਰ ਜਾਰ  ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ  
 ੀ  ੋਈ ਗਾਹ  ਅਪੀਲ  ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੇ ਰ ਲੋ ਪਾਲ ਦ਼ੇ ਫੈਸਲ਼ੇ  ਤੋਂ ਸਿੰਤ ਸਟ ਨਹੀ ਂਹੈ? 
  ਹਾਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਅਪ ਲਯੋਗ ਹ   ਅਪ ਲ  ਅਥਾਰਿ : ਤਡਪਿ  ਗਿਰਨਰ, ਆਰ.ਬ .ਆਈ. 
ਨੋਟ  ਰੋ: 
• ਇਹ ਇੈੱਕ ਤਿਕਲਤਪਕ ਤਿਿਾਦ ਹੈੱਲ ਤਿਧ  ਹ  

• ਗਾਹਕ ਨ਼ੂੰ  ਤਕਸੇ ਿ  ਪੜਾਅ 'ਿੇ ਤਨਪਿਾਰੇ ਲਈ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਿ/ਫੋਰਮ/ਅਥਾਰਿ  ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦ  ਆਜਾਦ  ਹ । 
                 

           ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ www.rbi.org.in ਵੇਖੋ 

ਤਲਤਖਆ 

ਨੁਮਾਇੰਦਗ  

NBFC ਨ਼ੂੰ  

ਸਬੰਧਿ 

ਅੰਿ ਤਿੈੱਚ 
ਇੈੱਕ ਦਾ 
ਮਹ ਨਾ 

ਜੇਕਰ NBFC ਿੋਂ ਜਿਾਬ 
ਨਹ ਾਂ ਤਮਲਦਾ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ 
NBFC ਦੇ ਜਿਾਬ ਿੋਂ 
ਅਸੰਿੁਸ਼ਿ ਰਤਹੰਦਾ ਹ  

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੇ 
ਤਕਸੇ ਫੋਰਮ ਿੈੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਨਹ ਾਂ ਕ ਿ  
ਹ  

NBFC ਓਮਬਡਸਮ ਨ ਕੋਲ 
ਤਸ਼ਕਾਇਿ ਦਰਜ ਕਰੋ (NBFC 
ਦੇ ਜਿਾਬ ਿੋਂ ਇੈੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 
ਨਹ ਾਂ) 

ਸਕੀਮ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

NBFCs ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 
ਡਿਪਾਡ਼ਿਟ

ਸੂੰ ਪੱਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ NBFCs >= ਰੁਪਏ। 100 ਕਰੋੜ + ਗਰਾਹਕ ਇੂੰ ਟਰਫੇਸ (ਨ ੂੰ  ਛੱਿ 
ਕੇ: ਬੁਡਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਡਵੱਤ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ, ਕੋਰ ਡਨਵੇਸ਼ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ, ਬੁਡਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰ਼ਿਾ 

ਫੂੰ ਿ ਅਤੇ NBFCs ਡਲਕਡਵਿੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ)
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