
 

రిజర్వ్  బ్య ాంక్ - ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్స ్మన్ స్కీ మ్, 2021 
 

ముఖ్య  లక్షణాలు 

వరితాంపు: 
 

ఈ స్కీ మ్ కింద మినహాయించబడని వాటి మేరకు, స్కీ మ్్లో నిరవ చించబడిన విధింగా 

బ్య ింక్ లేదా నాన్-బ్య ింకింగ్ ఫైనానియిల్ కింపెనీ లేదా సిస్టమ్ పార్టటసిపెింట్ (పేమింట్ 

నిరవ హణలో పాలొ్గనే వ్య క)ి లేదా ర్టజర్వవ  బ్య ింక్ ఎప్ప టికప్పప డు పేరీ్క నన  ఏదైనా ఇతర 

స్ింస్థ అిందించే స్ర్వవ సులకు ఈ ప్థకిం వ్ర్టసిిుింద.  
 

 

కస్టమర్వ ఫిర్యయ దును దాఖలు చేయడానికి 

కారణాలు:- 

ఫిర్యయ దును నిర్ హాంచకపోవడానికి గల 

కారణాలు/ స్ర్వ్ సును అాందాంచకపోవడాం  

గురిాంచి ఎటువాంటి ఫిర్యయ దు ఈ స్కీ మ్్లో 

భాగాంగా లేనపుు డు:- 
 

Lendingkart ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ (“కాంపెనీ”) 

యొకీ  చట్టిం లేదా మినహాయింప్ప కారణింగా 

స్ర్వవ సులో కొరత ఏరప డినద ఏ కస్టమర్వ 

అయనా ప్థకిం కింద వ్య కగితింగా లేదా 

ప్థకింలో నిరవ చించన విధింగా అధీకృత 

ప్ప్తినిధి దావ రా ఫిరాయ దు చేయవ్చ్చు . 

 

● కింపెనీ యొకీ  వాణిజయ ప్రమైన 

తీర్పప /వాణిజయ ప్రమైన  నిర ణయిం; 

● అవుట్్సోర్ట్ ింగ్ కాింప్ాకుటక స్ింబింధిించ 

విప్ేత మర్టయు కింపెనీ మధయ  వివాదిం; 

● నేర్పగా అింబుడ్్ ్మన్్కు ర్టపోర్వ ట చేయని 

ఫిరాయ దు; 

● కింపెనీ నిరవ హణ లేదా ఎగ్జకి్యయ టివ్లకు 

వ్య తిరేకింగా సాధారణ ఫిరాయ దులు; 

● చట్టబదధమైన లేదా చ టానిన  అమలు చేసే 

ఆదేశాలకు అనుగుణింగా కింపెనీ తీసుకునన  

చరయ పై వివాదిం; 

● ర్టజర్వవ  బ్య ింక్ నియింప్తణ ప్ర్టధిలో లేని 

స్ర్వవ స్; 

● కింపెనీ మర్టయు ఇతర నియింప్తిత స్ింస్థల 

మధయ  వివాదిం; 

● కింపెనీ యొకీ  ఉద్యయ గ్జ-యజమాని మధయ  

తలెతిని వివాదిం. 

● ఫిరాయ దు ఇప్ప టిే తీసుకునన  చరయ కు 

స్ింబింధిించనద కానప్పప డు- 

- ఒక అింబుడ్్ ్మన్ ముిందు పెిండిింగ్్లో 

ఉనన  లేదా సెటిల్ చేయబడిన లేదా   ఒక 

అింబుడ్్ ్మన్ దావ రా మర్టట్్లపై డీల్ 

చేయబడిన లేదా వ్య వ్హర్టించన, అదే 

ఫిరాయ దుదార్ప నుిండి లేదా  స్ింబింధిత 

ప్క్షాలలో ఒకర్ప లేదా అింతకింటే ఎకుీ వ్ 

మింద ఫిరాయ దుదార్పలచేత అిందనవి 

లేదా స్కవ కర్టించనివి; మర్టయు 

- ఏదైనా కోర్పట, ప్టిబుయ నల్ లేదా 

ఆరి్ట ప్టేట్ర్వ లేదా ఏదైనా ఇతర ఫోరమ్ 



లేదా అథార్టటీ ముిందు పెిండిింగ్్లో 

ఉనన ; లేదా, ఏదైనా నాయ యసాథ నిం, 

ప్టిబుయ నల్ లేదా ఆర్టి ప్టేట్ర్వ లేదా 

ఏదైనా ఇతర ఫోరమ్ లేదా అథార్టటీ 

దావ రా, అదే ఫిరాయ దుదార్ప నుిండి లేదా 

స్ింబింధిత ఫిరాయ దుదార్పలు/పార్వటలలో 

ఒకర్ప లేదా అింతకింటే ఎకుీ వ్ 

మిందతో కలిసి స్కవ కర్టించనా లేదా 

స్కవ కర్టించకపోయనా మర్టట్్ల 

ఆధారింగా సెటిల్ చేయబడిన లేదా డీల్ 

చేయబడినవి. 

● ఫిరాయ దు తెలివిలేని లేదా ప్నికమాలిన లేదా 

విసుగు ప్పటిటించేదగా ఉనన ప్పప డు; 

● అటువ్ింటి ్ యియమ్్ల కోస్ిం లిమిటేషన్ 

యాక్ ట, 1963 ప్ప్కారిం నిరేశేించన ప్ర్టమితి 

వ్య వ్ధి ముగ్జసిన తరావ త కింపెనీక ఫిరాయ దు 

చేయబడుతింద; 

● స్కీ ింలో ్కాయి్ 11లో పేరీ్క నన  విధింగా 

ఫిరాయ దుదార్ప పూర్ట ి స్మాచారానిన  

అిందించలేదు; 

● ఫిరాయ దుదార్ప వ్య కగితింగా లేదా నాయ యవాద 

కాకుిండా అధీకృత ప్ప్తినిధి దావ రా ఫిరాయ దు 

చేయబడలేదు (నాయ యవాద బ్ధిత వ్య క ి 

అయతే తప్ప ). 
 
 

కస్టమర్వ ఫిర్యయ దును ఎలా దాఖలు చేయవచ్చు ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

కింపెనీక ప్వాతపూరవ క ఫిరాయ దు 

(ఫిరాయ దు చేసిన వ్య క ిఫిరాయ దు 

చేసినటుయి ర్పజువుగా ఉింటుింద) 

కింపెనీ దావ రా ఫిరాయ దు 

పూర్టగిా లేదా పాక్షికింగా 

తిరసీ్ ర్టించబడి మర్టయు 

ఫిరాయ దుదార్ప స్మాధానింతో 

స్ింతృప్త ిచిందలేదు 

ఫిరాయ దు అిందన 30 రోజులలోగా 

కింపెనీ నుిండి ఫిరాయ దుదార్పకు 

ఎలింటి స్మాధానిం రాలేదు 

ఫిరాయ దు తేదీ నుిండి 1 

స్ింవ్త్ రిం మర్టయు 30 

రోజులలోప్ప 

ఫిరాయ దుదార్ప కింపెనీ 

నుిండి ప్ప్తయ తరిిం 

అిందుకునన  1 

స్ింవ్త్ రింలోప్ప 

అాంబుడ్స ్మన్/సాంగ్రరలై

్డ్  రిసిప్టట మరియు 

గ్రాససిాంగ్ సాంరర్వ్ 



అాంబుడ్స ్మన్/సాంగ్రరలైడ్  రిసిప్టట మరియు గ్రాససిాంగ్ సాంరర్వ్పై ఫిర్యయ దు 

దాఖలు చేసే విధానాం: - 
 

ఎటువ్ింటి అవ్స్రాల కోస్ిం రూపిందించన పోరటల్ దావ రా ఫిరాయ దును ఆన్్లైన్్లో 

నమోదు చేయవ్చ్చు  
(https://cms.rbi.org.in). 

 

ఫిరాయ దును ఎలక్ట్కాటనిక్ లేదా ఫిజికల్ మోడ్ దావ రా క్యడా కింద చర్పనామాలోని 

సెింప్ట్లై్్  ర్టసిప్టట మర్టయు ప్పాసెసిింగ్ సెింట్ర్వ్కు స్మర్టప ించవ్చ్చు . ఫిరాయ దు 

భౌతిక రూప్ింలో స్మర్టప ించబడినట్యియతే, ఫిరాయ దుదార్ప లేదా అధీకృత 

ప్ప్తినిధిచే స్ింతకిం చేయబడాలి. 
 

ఫిరాయ దు ఫారమ్్లో అిందించన ఫారాా ట్్లో ఎలక్ట్కాటనిక్ లేదా ఫిజికల్ మోడ్్లో  

స్బ్మా ట్ చేయవ్చ్చు  (ప్ప్తేయ కింగా అప్ట్లోడ్ చేయాలి) మర్టయు అటువ్ింటి 

స్మాచారిం ర్టజర్వవ  బ్య ింక్ ఆఫ్ ఇిండియా దావ రా పేరీ్క నబడవ్చ్చు .  
 

  

సాంగ్రరలైడ్  రిసిప్టట మరియు గ్రాససిాంగ్ సాంరర్వ  (CRPC) వివర్యలు 
 

సెింప్ట్లై్్  ర్టసిప్టట మర్టయు ప్పాసెసిింగ్ సెింట్ర్వ (CRPC) 

ర్టజర్వవ  బ్య ింక్ ఆఫ్ ఇిండియా, సెింప్ట్ల్ విసాట , 4వ్ అింతసిు, సెకాటర్వ 17, చిండీగఢ్-160 
017 

ఇమయల్:-crpc@rbi.org.in 

టోల్ ప్ీ నిం. – 14448 
 

 

1. అాంబుడ్స ్మన్ నిరణయాం ఎలా తీసుకాంటుాంద? 
 

- అింబుడ్్ ్మన్ ముిందు స్మస్య  వివ్రాలను విచార్టించడిం 

- రాజీ దావ రా సెటిలెా ింట్ ను  ప్పోత్ హిసిుింద-> రాజీ కుదరకపోతే, అవార్్ప/ఆరర్్వ జార్వ 

చేయవ్చ్చు  

2. అాంబుడ్స ్మన్ నిరణయాంతో స్ాంతృప్తత చాందకపోతే, కస్టమర్వ అప్పు లేట్ 

అథారిటీ మాందు అప్పు ల్ చేయవచ్చు ? 
 

అవును, అింబుడ్్ ్మన్ నిర ణయిం అప్పప ల్ చేయదగ్జనద > అప్పప లేట్ అథార్టటీ: ర్టజర్వవ  

బ్య ింక్ డిపార్వట్మింట్ ఇన్్చార్వ ిఎగ్జకి్యయ టివ డైరెక టర్వ > అవార్్ప అిందుకునన  30 రోజులలోప్ప 

అప్పప ల్ చేయబడుతింద లేదా ఫిరాయ దు తిరసీ్ ర్టించబడుతింద). 
 

గమనిక: 
- This is an Alternate Dispute Resolution mechanism 
- Customer is at liberty to approach any other court/forum/authority for the redressal at any 

stage 

- ఇద ప్ప్త్యయ మాన య వివాద ప్ర్టషీ్క ర విధానిం 

- ఏ దశలోనైనా ప్ర్టషీ్క రిం కోస్ిం ఏదైనా ఇతర నాయ యసాథ నిం/ఫోరమ్/అథార్టటీని 

స్ింప్ప్దించడానిక వినియోగదార్పకు సేవ చఛ  ఉింటుింద 
 

 

https://cms.rbi.org.in/


స్కీ మ్ యొకీ  మర్టనిన  వివ్రాల కోస్ిం https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng ని 

చూడిండి 
 

 

Lendingkart ఫైనాన్స  లిమిటెడ్ నోడల్ ఆఫీస్ర్వ 

పేర్ప: ్ మమతి కుముదని అగరావ ల్ 

చర్పనామా: 6వ్ అింతసిు, B ్బ్యి క్, మొదటిద, మొదటి అవెన్యయ  రోడ్, ేశవ్బ్గ్ పార్వట 

్పాయి ట్్ ప్కీ న, వ్క్ట్స్పిూర్వ, అహా దాబ్ద్ –380015 

Tel. నిం.: 079 6814 4659 మొ. నిం: +91-70690 87586 

ఇ-మయల్: nodalofficer@lendingkart.com 
 

నోడల్ ఆీస్ర్టన  ఉదయిం 10:30 నుిండి సాయింప్తిం 6:00 గింట్ల మధయ  సోమవారిం 

నుిండి శుప్కవారిం (ప్బ్మయిక్ సెలవులు మినహా)లలో 

 స్ింప్ప్దించవ్చ్చు . 
 

https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng

