
ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಹಿತೆ (FAIR PRACTICES CODE) 

 
ಕ್ಯಾನ ಬಯಾಂಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ ರವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಆಚರಣೆ (FPC) 

(16.09.2022 ರವರೆಗೆ ಅಪ ಡೆೇಟ್ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ) 
ಸಂಹಿತೆ 
ಸಂ. 

 

1. ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಾಾರಗಳನ್ುು ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳನ್ುು ಸಶಕ್ತಗೆೊಳಿಸುವ್ುದಕಾಾಗಿ ಅವ್ರಂದ ಇತರ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  
ಕ್ಂಪನಿಗಳವ್ುಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಅರ್ಾಪೂರ್ಾ ಹೆೊೋಲಿಕೆಯಂದನ್ುು ಮಾಡಲು ಅನ್ುವಾಗುವ್ಂತೆ ಸಂಸಾರಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪಾವ್ತಿಸತಕ್ಾ 
ಶುಲಾಗಳು / ಆಕ್ರಸುವಿಕೆಗಳು, ಈ ಅರ್ಜಾಯನ್ುು ಅಂಗಿೋಕ್ರಸದಿರುವ್ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ ಇಂರ್ ಶುಲಾಗಳ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ 
ಮೊತತ, ಪೂವ್ಾ-ಪಾವ್ತಿ ಆಯ್ಕಾಗಳು, ಮುಂತಾದವ್ುಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ್ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಕಾಾಗಿನ್ ಅರ್ಜಾ 
ನ್ಮೊನೆಯನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರು ಹೆೊಂದಿರುತಾತರೆ. ಮುಂದುವ್ರೆದು, ಕೆಲೈಯಂಟಗಳಿಂದ ಸಲಿಲಸಬೆೋಕಿರುವ್ 
ದಾಖಲೆಗಳನ್ುು ಈ ಅರ್ಜಾಯಲಿಲ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

2. ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ ಸೌಕ್ಯಾಕಾಾಗಿನ್ ಎಲಲ ಅರ್ಜಾಗಳ ಸ್ವೋಕ್ೃತಿಗೆ ಅಂಗಿೋಕಾರವ್ನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ನಿೋಡುತಾತರೆ. 
 

3. ಸಂಪೂರ್ಾ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವ್ರಗಳು / ದಾಖಲೆಗಳನ್ುು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ್ ರೊ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗಿನ್ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಕಾಾಗಿನ್ 
ಅರ್ಜಾಗಳನ್ುು್7 ದಿನ್ಗಳ ೆಳಗಾಗಿ; ರೊ.50.00 ಲಕ್ಷ ಮೋಲಪಟ್ಟ ಮತುತ ರೊ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗಿನ್ ಪರಸಾತಪಗಳನ್ುು 15 ದಿನ್ಗಳ ೆಳಗಾಗಿ 
ಮತುತ ರೊ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಚೆಗಿನ್ ಪರಸಾತಪಗಳನ್ುು (ಬೆೊೋರ್ ಾ ಕೆರಡಿಟ  ಕ್ಮಿಟಿ) 45 ದಿನ್ಗಳ ೆಳಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್
ಲಿ.ರವ್ರು ವಿಲೆೋವಾರ ಮಾಡುತಾತರೆ.    
 

4. ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಕಾಾಗಿನ್ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ುು ಒಂದು ಸಮಂಜಸ ಕಾಲಾವ್ಧಿಯಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರು 
ಪರಶೋಲಿಸುತಾತರೆ. ಹೆಚ್ುುವ್ರ ವಿವ್ರಗಳು / ದಾಖಲೆಗಳು ಬೆೋಕಾದಲಿಲ, ಅದರ ನ್ಂತರದಲಿಲ ಅರ್ಜಾದಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷರ್ 
ತಿಳಿಸುತಾತರೆ. 
 

5. ಅರ್ಜಾದಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳಿಂದ ಸಲಿಲಸಲಪಡುವ್ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಕಾಾಗಿನ್ ಅರ್ಜಾಗಳು ಸಮಪಾಕ್ವಾಗಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 
ಮಾಡಲಪಡುವ್ುದನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳುಳತಾತರೆ. 
 

6. ಯಾವ್ುದೆೋ ರ್ದರತೆ ಮತುತ ಲಾಭಾಂಶದ ಒಪಪಂದವ್ು ತಮಿಮಂದ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲಪಟಿಟದದರೊ, ಅರ್ಜಾದಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳ 
ಕೆರಡಿಟ ವ್ದಿಾನೆಸ  ಬಗೆೆ ಸಮಪಾಕ್ ಸೊಕ್ತ ಕಾಯಾತತಪರತೆಯನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ನ್ಡೆಸುತಾತರೆ. 
 

7. ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲಾಗುವ್ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಮಿತಿಯು/ಗಳು ಕೆಲೈಯಂಟಗಳ ನೆೈಜ ಅಗತಯತೆಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸುತತದೆ/ತತವೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳುಳವ್ುದಕಾಾಗಿ ಇಂರ್ ಕೆಲೈಯಂಟಗಳ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾದ ಅಗತಯತೆಗಳನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರು 
ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮಾಡುತಾತರೆ.  
 

8. ಸಾಲಗಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳಿಗೆ ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲಾಗುವ್ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಮಿತಿಗಳನ್ುು ಅದರ ಷರತುತಗಳು ಮತುತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 
ಜೆೊತೆಯಲಿಲ ಆಡುಭಾಷೆಯಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಸಾಲಗಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳಿಂದ ಅರ್ಾ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲಪಡುವ್ ಭಾಷೆಯಂದರಲಿಲ ಸಂಬಂಧಿತ 



ಅರ್ಜಾದಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ತಿಳಿಸುತಾತರೆ ಮತುತ ತಮಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದರ ಸ್ವೋಕ್ೃತಿಗೆ 
ಅವ್ರ ನಿದಿಾಷಟ ಅಂಗಿೋಕಾರವ್ನ್ುು ಪಡೆದುಕೆೊಳುಳತಾತರೆ. ಹಿೋಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ, ಅದರಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ರುವ್ ಎಲಲ ಅಡಕ್ಗಳ ಪರತಿಗಳ 
ಜೆೊತೆಯಲಿಲ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರತಿಯು ತಮಗೆ ಬೆೋಕಾಗುತತದೆಯ್ಕೋ ಎಂಬುದನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರಗೆ 
ಬರವ್ಣಿಗೆಯಲಿಲ ನಿದಿಾಷಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ್ಂತೆಯೊ ಸಹ ಅರ್ಜಾದಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಅದರಲಿಲ 
ಕೆೊೋರುತಾತರೆ. 
 

9. ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಲಾಗುವ್ ಈ ಷರತುತಗಳು ಮತುತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 
ಹಾಗೊ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಗಳನ್ುು ಆಳುವ್ ಇತರ ಕೆೋವಿಯ್ಕಟ ಗಳನ್ುು ಅರ್ಜಾದಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳಿಗೆ ಬರವ್ಣಿಗೆಯಲಿಲ 
ತಿಳಿಸುವಾಗ, ಯಾರ ಆದೆೋಶಗಳ ಪರಕಾರ ಆ ಮಂಜೊರಾತಿ ಸಂವ್ಹನ್ವ್ನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್
ಲಿ.ರವ್ರ ಆ ಪಾರಧಿಕಾರವ್ನ್ೊು ಸಹ ಅದರಲಿಲ ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಸೊಚಿಸಲಾಗುತತದೆ. 
 

10. ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ಉಲ ಲೆೋಖಿಸ್ರುವ್ ಎಲಲ ಅಡಕ್ಗಳ ಪರತಿಗಳ ಜೆೊತೆಯಲಿಲ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಪರತಿಯು 
ಮಂಜೊರಾತಿ / ಪೂವ್ಾಪಾವ್ತಿಯನ್ುು ಬಟ್ವಾಡೆ ಮಾಡುವ್ ಸಮಯದಲಿಲ ತಮಮ ಎಲಲ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್
ಲಿ.ರವ್ರಂದ ತಪಪದೆೋ ನಿೋಡಲಪಡುತತದೆ. 
 

11. ಅರ್ಜಾದಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳು ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಗಳನ್ುು ಕೆೊೋರುತಿತರುವ್ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ, ಅವ್ುಗಳ ತಿರಸಾರಸುವಿಕೆಗೆ ದಾರ 
ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ್ ಕಾರರ್ವೆೋನಾದರೊ(ಗಳ ೋೆನಾದರೊ) ಇದದಲಿಲ, ಅದನ್ುು(ಅವ್ುಗಳನ್ುು), ಸಂಬಂಧಿತ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಗಳಿಗಾಗಿನ್ 
ಅರ್ಜಾಗಳನ್ುು ಸ್ವೋಕ್ರಸ್ದುದಕೆಾ ನಿೋಡಿದ ಅಂಗಿೋಕಾರದಲಿಲ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸ್ದದ ಸಮಯದೆೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್
ಲಿ.ರವ್ರು ತಿಳಿಸುತಾತರೆ. 
 

12. ಮಂಜೊರು ಮಾಡಿದ ಮಿತಿಯಾಚೆಗೆ ಡಾರ ಮಾಡುವಿಕೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮತಿಸುವ್ುದು, ಪೂವ್ಾಪಾವ್ತಿ ಖಾತೆಯಂದನ್ುು ಒಂದು ನಾನ್-
ಪಫ್ಾಾಮಿಾಂಗ  ಅಸೆಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಗಿೋಾಕ್ರಸ್ದುದರ ಮೋರೆಗೆ ಅರ್ವಾ ಮಂಜೊರಾತಿಯ ಷರತುತಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಣೆ ಮಾಡದಿರುವ್ 
ಮೋರೆಗೆ ಆ ಖಾತೆಯಂದ ಡಾರ ಮಾಡುವಿಕೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮತಿಸದಿರುವ್ುದು ಮುಂತಾದವ್ುಗಳು್ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರ 
ಏಕ್ಮಾತರ ವಿವೆೋಚ್ನೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟರುತತವೆ. ಪುನ್ಃ, ಇಂರ್ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಮಿತಿಗಳನ್ುು ಸಮಪಾಕ್ವಾಗಿ 
ಪುನ್ರಾವ್ಲೆೊೋಕಿಸದೆೋ ವ್ಯವ್ಹಾರದಲಿಲ ವ್ೃದಿಿಯಾಗುವ್ುದು ಮುಂತಾದವ್ುಗಳ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲೈಯಂಟಗಳ ಹೆಚ್ುುವ್ರ ಅಗತಯತೆಯನ್ುು(ಗಳನ್ುು) 
ಪೂರೆೈಸುವ್ ಬಾಧಯತೆಯನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಹೆೊಂದಿರುವ್ುದಿಲಲ. 
 

13. ಮಂಜೊರು ಮಾಡಿದ ಪೂವ್ಾಪಾವ್ತಿಯನ್ುು ಮಂಜೊರಾತಿಯ ಷರತುತಗಳು ಮತುತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನ್ುಸರಣೆಯಲಿಲ ಸಕಾಲಿಕ್ವಾಗಿ 
ಬಟ್ವಾಡೆ ಮಾಡುವ್ುದನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳುಳತಾತರೆ. 
 

14. ಮಾರುಕ್ಟ್ೆಟ ಪರಸ್ಿತಿಗಳು / ನಿಧಿಗಳ ವೆಚ್ುದ ಮೋಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ ಎಮ ಆರ ಒಡಿ (ರಯಾಯತಿಯ ಕ್ನಿಷಟ ದರ) ಮತುತ 
ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಶುಲಾಗಳನ್ುು ನಿದೆೋಾಶಕ್ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಧಾರಸುತತದೆ. ಈ ಷರತುತಗಳು ಮತುತ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲಿಲನ್ ಯಾವ್ುದೆೋ 
ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಸೊಚ್ನೆಯನ್ುು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ನಿೋಡುತಾತರೆ.  ರಯಾಯತಿ ದರಗಳು 
ಮತುತ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಶುಲಾಗಳು ಮುಂತಾದವ್ುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಲ, ರಯಾಯತಿ ದರಗಳು ಮತುತ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ ಶುಲಾಗಳಲಿಲನ್ ಯಾವ್ುದೆೋ 
ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಸೊಚ್ನೆಯನ್ುು ಆ ಸಾಲಗಾರರಗೆ ಆಡುಭಾಷೆಯಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಸಾಲಗಾರರು / ಕೆಲೈಯಂಟಗಳಿಂದ ಅರ್ಾ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲಪಡುವ್ ಭಾಷೆಯಂದರಲಿಲ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ನಿೋಡುತಾತರೆ. ರಯಾಯತಿ ಶುಲಾಗಳು ಮತುತ ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  



ಶುಲಾಗಳ ದರದಲಿಲನ್ ಯಾವ್ುದೆೋ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳು ರ್ವಿಷಯವ್ತಿಾಯಾಗಿ ಮಾತರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ್ುದನ್ೊು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್
ಲಿ.ರವ್ರು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳುಳತಾತರೆ. 
 
ಬಡಿಿಯ ದರ ಮತುತ ಅಪಾಯಗಳ ವ್ಗಿೋಾಕ್ರರ್ದ ಕ್ರಮ ಮತುತ ಸಾಲಗಾರರ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ವ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಬಡಿಿ ದರವ್ನ್ುು 
ಆಕ್ರಸುವಿಕೆಯ ವೆೈಚಾರಕ್ತೆಯನ್ುು ಸಾಲಗಾರರಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತತದೆ ಅರ್ವಾ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪತರದಲಿಲ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಸಂವ್ಹನ್ 
ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ. 
 
ಬಡಿಿಯ ದರಗಳು ಮತುತ ಅಪಾಯಗಳ ವ್ಗಿೋಾಕ್ರರ್ದ ಕ್ರಮಗಳನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರ ವೆಬ್-ಸೆೈಟ ನ್ಲಿಲಯೊ ಸಹ 
ಲರ್ಯವಾಗಿಸಲಾಗುತತದೆ ಅರ್ವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಾಚಾರ ಪತರಗಳಲಿಲ ಪರಕ್ಟಿಸಲಾಗುತತದೆ. ಬಡಿಿಯ ದರಗಳಲಿಲ ಬದಲಾವ್ಣೆಯಾದಾಗಲೆಲಲ 
ವೆಬ್ ಸೆೈಟ ನ್ಲಿಲ ಪರಕ್ಟಿಸ್ದ ಅರ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಪರಕ್ಟಿಸ್ದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಪೆಿೋಟ  ಮಾಡಲಪಡುತತದೆ. 
 

15. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಡಿಯಲಿಲ ಹಿಂದಕೆಾ ಪಡೆಯುವ್ ಅರ್ವಾ ಹೆಚ್ುುವ್ರ ರ್ದರತೆಗಳನ್ುು ಕೆೊೋರುವ್ ನಿರ್ಾಾರವಂದನ್ುು ಕೆೈಗೆೊಳುಳವ್ ಮೊದಲು, 
ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲರುವ್ುದರೆೊಂದಿಗೆ ಸಹಮತದಲಿಲರುವ್ ಸಮಂಜಸ ಸೊಚ್ನೆಯನ್ುು್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳಿಗೆ್
ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ನಿೋಡುತಾತರೆ.  
 

16. ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳ ವಿರುದಿ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಹೆೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವ್ುದೆೋ ಕಾನ್ೊನ್ುಬದಿ ಹಕ್ುಾ ಅರ್ವಾ ಬೆೋರಾವ್ುದೆೋ 
ದಾವೆಯ ರ್ಾರಣಾಧಿಕಾರಕೆಾ ಒಳಪಟ್ುಟ, ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಬಾಧಯತೆಗಳ ಹರ್ಸಂದಾಯವ್ನ್ುು ಸ್ವೋಕ್ರಸ್ದ ನ್ಂತರ ಎಲಲ ರ್ದರತೆಗಳನ್ುು 
ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಾತರೆ. ಸೆಟ  ಆಫ ನ್ ಇಂರ್ ಹಕ್ಾನ್ುು ಚ್ಲಾಯಸಬೆೋಕಾದಲಿಲ, ಉಳಿದಿರುವ್ 
ದಾವೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಮತುತ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾವೆಯು ಇತಯರ್ಾಪಡಿಸಲಪಡುವ್ವ್ರೆಗೆ / ಪಾವ್ತಿಸಲಪಡುವ್ವ್ರೆಗೆ ಯಾವ್ವ್ುಗಳಡಿ ಆ 
ರ್ದರತೆಯನ್ುು ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳಳಲು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರು ಅಹಾರಾಗಿದಾದರೆೊೋ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಾ 
ನಿದಿಾಷಟತೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಸೊಚ್ನೆಯನ್ುು ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತತದೆ. 
 

17. ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳಿಂದ ಮುಂಚೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲಲದ ಹೆೊಸ ಮಾಹಿತಿಯು್ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರ ಗಮನ್ಕೆಾ 
ಬಂದಿರುವ್ುದನ್ುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸ್, ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಗಳನ್ುು ತಾವ್ು ಒದಗಿಸುವ್ುದರಲಿಲ ಪರೆೊೋಕ್ಷವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅರ್ವಾ 
ಅಪರೆೊೋಕ್ಷವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಲಲದ ತಮಮ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳಲಿಲ, ಸಾರ್ಾರರ್ವಾಗಿ, ಹಸತಕ್ೆೋಪ ಮಾಡದಿರಲು 
ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಪರಯತಿುಸುತಾತರೆ. 
 

18. ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ್ುದರಲಿಲ ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಮತುತ ಧಮಾದ ನೆಲೆಗಟಿಟನ್ ಮೋಲೆ ಪಕ್ಷಪಾತವ್ನ್ುು್ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರು ಮಾಡುವ್ುದಿಲಲ. ಆದಾಗೊಯ, ಎಸ ಎಮ ಇ ವಿಭಾಗ ಮುಂತಾದವ್ುಗಳಂರ್ವ್ುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತಾಾಹನ್ವ್ನ್ುು ನಿೋಡಲು 
ರೊಪಿಸಲಾಗುವ್ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಲ ಪಾಲೆೊೆಳುಳವ್ುದರಂದ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರನ್ುು ಇದು ತಡೆಯುವ್ುದಿಲಲ. 
 

19. ಫ್ಾಯಕ್ಟರಂಗ  ಸೌಕ್ಯಾಗಳ ವ್ಸೊಲಾತಿಯ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಸಾುಯು ಬಲವ್ನ್ುು್ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಬಳಸ್ಕೆೊಳುಳವ್ುದಿಲಲ. 
 

20. ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅರ್ವಾ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳ ಖಾತೆಗಳ ಸಾವಧಿೋನ್ಪಡಿಸ್ಕೆೊಳುಳವಿಕೆಯನ್ುು ಪರಸಾತಪಿಸುವ್ ಬಾಯಂಕ ಗಳು / ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಸಂಸೆಿಗಳು / ಎನ್ ಬಿಎಫ ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಇಂರ್ ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳ ಖಾತೆಗಳ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಗಾಗಿ ಕೆೊೋರಕೆಯನ್ುು ಸ್ವೋಕ್ರಸ್ದ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ, 
ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಖೆಯಂದ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರ ಸಮಮತಿ ಅರ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಅನ್ುು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಂರ್ 



ಕೆೊೋರಕೆಗಳನ್ುು ಸ್ವೋಕ್ರಸ್ದ 7 ದಿನ್ಗಳ ೆಳಗಾಗಿ ಕೆೈಗೆತಿತಕೆೊಳಳಲಾಗುತತದೆ ಹಾಗೊ ಆ ಶಾಖೆಯಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಫ್ಾರಸುಾಗಳನ್ುು 
ಸ್ವೋಕ್ರಸ್ದ ದಿನಾಂಕ್ದಿಂದ 15 ದಿನ್ಗಳ ೆಳಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರು ಅದರ ಮೋಲಿನ್ ನಿರ್ಾಾರವ್ನ್ುು ಸಂವ್ಹನ್ 
ಮಾಡುತಾತರೆ. 
 

21. ಸಾಲದಾತರಗೆ ನಾಯಯಸಮಮತ ಆಚ್ರಣೆಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಲ ಉದಭವಿಸುವ್ ವಿವಾದಗಳ ೋೆನಾದರೊ ಇದದಲಿಲ, ಅವ್ುಗಳನ್ುು 
ಪರಹರಸುವ್ುದಕಾಾಗಿ ಸಂಸೆಿಯಳಗಡೆ ದೊರು ನಿವಾರಣಾ ಯಾಂತಿರಕ್ತೆಯಂದನ್ುು ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ ಲಿ.ರವ್ರು 
ಹೆೊಂದಿರುತಾತರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರ ಅಧಿಕಾರಯೋವ್ಾರ ನಿರ್ಾಾರದಿಂದಾಗಿ ಉದಭವಿಸುವ್, ವ್ಯವ್ಸಾಿಪಕ್ ನಿದೆೋಾಶಕ್ರ 
ಮಂಜೊರಾತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳವ್ರೆಗಿನ್ ಮಿತಿಯಲಿಲ ಬರುವ್ಲಿಲನ್ ಎಲಲ ವಿವಾದಗಳು ಕ್ನಿಷಟಪಕ್ಷ ನೆೊೋಂದಾಯತ ಕ್ಛೆೋರಯಲಿಲನ್ ಮುಂದಿನ್ 
ಉನ್ುತ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಡೆಸಲಪಟ್ುಟ, ವಿಲೆೋವಾರ ಮಾಡಲಪಡುತತವೆ. ನಿದೆೋಾಶಕ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಜೊರಾತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ 
ಮಿತಿಯಲಿಲ ಬರುವ್ ಪರಸಾತಪಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಲ ದೊರುಗಳ ೋೆನಾದರೊ ಇದದಲಿಲ, ಸದರ ನಿದೆೋಾಶಕ್ರ ಸಮಿತಿಯಂದ ಮಾತರವೆೋ ಅವ್ುಗಳು 
ನಿವಾರಸಲಪಡುತತವೆ. 
 
ದೊರುಗಳ ೋೆನಾದರೊ ಇದದಲಿಲ, ಸಂಸೆಿಯ ಅನ್ುಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಇ-ಮೋಲ  ಮೊಲಕ್ govindsolanki@canbankfactors.com 
ಗೆ ಅವ್ುಗಳನ್ುು ಉದೆದೋಶಸತಕ್ಾದುದ. 
 
ಮುಂದುವ್ರೆದು, 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆೊಮಮ ಅಂದರೆ ಅಧಾ ವಾರ್ಷಾಕ್ ಆರ್ಾರದಲಿಲ ಮಂಡಳಿಯಂದ ದೊರುಗಳ ಕಾಲಕಾಲಿಕ್ 
ಅವ್ಲೆೊೋಕ್ನ್ವ್ನ್ುು ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ. 
 

22. ಕೆಲೈಯಂಟ ಗಳು / ಸಾಲಗಾರರೆೊಂದಿಗೆ ಸೊಕ್ತ ರೋತಿಯಲಿಲ ವ್ಯವ್ಹರಸಲು ತಮಮ ಸ್ಬಬಂದಿಗಳು ಸಾಕ್ಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗೆೊಳಪಡುವ್ುದನ್ುು 
ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳುಳತಾತರೆ.  
 

23. ಕಾಯಾಾಚ್ರಣಾ ಹಂತದಲಿಲ, ಕೆಲೈಯಂಟಗಳು / ಸಾಲಗಾರರ ಪರಯೋಜನ್ಕಾಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಮಮ ಶಾಖೆಗಳು / 
ವ್ಯವ್ಹಾರದ ವ್ಹಿವಾಟ್ುಗಳು ನ್ಡೆಯುವ್ ಸಿಳಗಳಲಿಲ್ಕ್ಯಾನ್ಬಯಾಾಂಕ್್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್್್್ಲಿ.ರವ್ರು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಪರದಶಾಸುತಾತರೆ:  
 

a) ಸಂಸೆಿಯ ವಿರುದಿದ ದೊರುಗಳ ಪರಹರಣೆಗಾಗಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ್ರು ಸಂಪಕಿಾಸಬಹುದಾದ ದೊರು ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಹೆಸರು 
ಮತುತ ಸಂಪಕ್ಾ ವಿವ್ರಗಳು (ದೊರವಾಣಿ / ಮೊಬೆೈಲ  ಸಂಖೆಯಗಳು ಹಾಗೊ ಇ-ಮೋಲ  ವಿಳಾಸಗಳು).  

 
b) ದೊರು / ವಿವಾದವ್ು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ನಿವಾರಸಲಪಡದಿದದಲಿಲ, ಈ ಎನ್ ಬಿಎಫ ಸ್ಯ ನೆೊೋಂದಾಯತ ಕ್ಛೆೋರಯು ಯಾವ್ 

ಅಧಿಕಾರವಾಯಪಿತಯಲಿಲ ಬರುತತದೆಯೋ ಆ ಆರ ಬಿಐನ್ ಡಿಎನ್ ಬಿಎಸ ನ್ ಪಾರದೆೋಶಕ್ ಕ್ಛೆೋರಯ ಪರಭಾರ-ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ (ಸಂಪೂರ್ಾ 
ಸಂಪಕ್ಾ ವಿವ್ರಗಳು) ಗಾರಹಕ್ರು ಮನ್ವಿ ಸಲಿಲಸಬಹುದು. 
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