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उचित पद्धत कोड  

आमच्या उचित सराव कोडबद्दल जाणून घ्या. 

 

हे दस्तावेज कजज घेण्याकररता आणण कजज मजंूर झाल्यानतंर ग्राहकाशी व्यवहार करण्यासाठी ज्या 
ग्राहकांकड े व्यवहार करतात तयांच्याशी ननष्पक्ष आणण पारदशजक व्यवहार सनुनश्चित करण्यासाठी 
कंपनीने कोणतया पद्धती पाळल्या पाहहजेत यािी माहहती हदली आहे. हा कोड कमजिायाांना अचिक 
िांगली ग्राहक सेवा प्रदान करण्यास आणण तयाच्या ग्राहकांशी व्यापार व्यवहारात पारदशजकता राखण्यास 
सक्षम करेल. कोडमध्ये खालील मखु्य घटक आहेत.  

 

सिंीतिेा अनपु्रयोग  

हह सचंिता सवज उतपादने आणण सेवांना लाग ूहोईल,त ेकंपनी,तयाच्या सहाय्यक कंपन्या ककवा हदगीतल 
लेश्न्डगं प्लॅटफोमजद्वारे प्रदान केलेल्या आहेत.(स्वतःच्या मालकीच्या आणण /ककवा आउटसोर्सांगच्या 
अतंगजत) काउंटरवर,फोनद्वारे,पोस्टद्वारे,परस्पर इलके्ट्रोननक उपकरणे,इंटरनेट ककवा इतर कोणतयाही 
पद्धतीद्वारे. 

हा कोड कंपनीच्या सवज कमजिायाांना आणण सवज उतपादनामाध्ये आणण सेवांच्या सदंभााजत तयाच्या 
व्यवसायात प्रनतननचितव करण्यासाठी अचिकृत इतर व्यक्ट्तींना देखील लाग ू होईल.वाजवी सराव 
सहंहतिेी प्रत कंपनीच्या सवज कायाजलये/शाखांमध्ये दशजवली जाईल.एफपीसीिी एक प्रत कंपनीच्या 
वेबसाईटवर देखील दशजवली जाईल. 

 

सहंहतिेी उचिष्टे  

१) ग्राहकांशी व्यवहार करताना ककमान मानक ठरवनू िांगल्या आणण िांगल्या प्रथांना प्रोतसाहन 
देणे. 

२) पारदशजकता वाढववणे जणेेकरून ग्राहकांना सेवा/सेवेकडून वाजवी अपेक्षा ठेवण्याववषयी तयाला 
अचिक िांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल. 

३)  उच्ि कायजकारी मानके प्राप्त करण्यासाहठ स्पिेतनू माकेट फोसजना प्रोतसाहहत करणे. 
४) ग्राहक आणण कंपनी यांच्यात ससुवंादी आणण सौहादजपणूज सबंिंाना िालना देण्यासाठी. 
५) गहृननमाजण ववतत प्रणालीवर ववचवास वाढववने  
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विनबद्धता  

गहृननमाजण ववतत उद्योगात प्रिर्लत असलेल्या मानक पद्धतीिी पतूजता करण्यासाठी,कंपनी अखंडता 
आणण पदाजषाजक्ट्तचे्या ननैतक तततवावर,सवज व्यवहारांमध्ये ननष्पक्ष आणण वाजवी कायज करण्यासाठी या 
सहंहतिेे पालन कारेल. 

कंपनी ग्राहकांना स्पष्ट आणण पारदशजक माहहती प्रदान करेल जेणेकरून त ेतयांना समजण्यास सक्षम 
होतील,व्याजदर आणण स्वेवा शलु्कासह ऑफर केलेल्या उतपादने आणण सेवांच्या अनत व शती. 

ग्राहकांना लाभा  

कंपनीिी उतपादने आणण सेवा पत्रात आणण आत्याने दोन्ही सा्भाांडीत कायदे आणण ननयमािी पतूजता 
करतील.कंपनी िकू सिुारण्यात तवरेने कायज करेल आणण या सहंहतचे्या उद्धीष्टांच्या प्रकाशात ग्राहकांनी 
केलेल्या तक्रारींवर भााग घेईल. 

कंपनी आपल्या सभंााव्य/ववद्यमान ग्राहकांमध्ये वय,वशं,जाती,र्लगं,ववैाहहक श्स्तथी,िमज ककवा 
अपगंतवाच्या आिारे भेादभााव करणार नाही.तथावप गहृननमाजण कजज उतपादनांमध्ये नमदू केल्यानसुार 
ननबांि,काही असल्यास लाग ूकरणे िाल ूराहील. 

कोड िी एक प्रत कोणतयाही सभंााव्य ककवा ववद्यमान ग्राहकांना ववनतंी केल्यास प्रदान केली जाऊ 
शकत.े 

 

प्रकटीकरण आणण पारदशजकता  

 कंपनी याद्वारे व्याज दर,सामान्य फी आणण शलु्कािी माहहती प्रदान करेल; 
 शाखांमध्ये सिूना देऊन 

 ववनतंी केल्याप्रमाणे शलु्कािे वेळापत्रक प्रदान्कारून. 
 कंपनीच्या वेबसाईटद्वारे. 
 ननयकु्ट्त कमजिायाांच्या माध्यमातनू  

 

गोपनीयता 

कंपनी वयैश्क्ट्तक माहहती गोळा करेल जी तयाला सा्भाांडीत असल्यािे समजत े आणण ग्राहकाि े
प्रोफाईल समजून घेण्यासाठी आणण आणण तयािा व्यवसाय आयोश्जत करणे आवचयक आहे.कंपनी 
ग्राहकांच्या सवज वयैश्क्ट्तक माहहती खाजगी आणण गोपनीय समजेल आणण ननयामक ककवा पतससं्था 



3 
 

असलेल्या कोणतयाही कायद्याने ककवा सरकारी अचिकायाांद्वारे ककवा ग्राहकांद्वारे माहहतीि े
सामायीकीकरण करण्यािी परवानगी नसल्यास कोणतयाही माहहती ततृीय व्यक्ट्तीस सांगत 
नाही.सहाय्यक सेवा प्रदान करण्यासाठी कंपनी कोणतयाही ततृीय पक्षाच्या सेवांिा लाभा घेतल्यास 
कंपनीला अशी आवचयकता आहे कक अशा ततृीय पक्षाने ग्राहकांिी वयैश्क्ट्तक माहहती तयाि 
गोपननयातसेह हाताळली पाहहजे. 

 

कजज आणण तयांच्या प्रकक्रयेसाठी अजज  

१.) कजजदारास असणारी सवज सपं्रेषणे स्थाननक भााषा ककवा कजजदाराला समजल्या जाणाऱ्या भााषते 
असतील  

२.) कजज करारामध्ये ग्राहकांकडून घेतलेल्या व्याजािा दर तसेि प्रकक्रया शलु्क,िनादेश बाउन्स 
शलु्क,कजाजिी रक्ट्कम मजंूर/ववतरीत न केल्यास परतफेड फीिी रक्ट्कम,प्री-पेमेंट पयाजय आणण 
शलु्कािी तरदतू असल्यास ववलबं परतफेडीसाठी दंडातमक व्याज/दंड इ.िी माहहती असेल. 

३.) पारदशजक पद्धतीनी कजाजच्या अजाजवर प्रकक्रया/मजंूर करण्यात आलेल्या सवज शलु्कासह कंपनीने 
सवज खिाजत जाहीर करणे आवचयक आहे.असे शलु्क/शलु्क गरै-भेादभाावपणूज यािी हह खबरदारी 
घेतली पाहहजे. 

४.) कजाजच्या अजाजमध्ये आवचयक माहहती समाववष्ट असेल जी कजाजच्या हहतावर पररणाम 
करत,ेजेणेकरून इतर एिएफर्सने हदलेल्या अटी व शतीिी अथजपणूज तलुना केली जाऊ शकेल 
आणण कजजदाराद्वारे माहहतीिा ननणजय घेता येईल. 

५.) कजाजच्या अजाजमध्ये अजज भारण्यासाठी आवचयक असलेल्या कागतदाप्त्रांिी यादी दशजवली जाऊ 
शकत.े 

६.) सवज कजज अजज प्राप्त झाल्याबद्दल पोिपावती देण्यात येईल.शक्ट्यतो ज्या मदुतीत कजाजिे अजज 
ननकाली काढले जातील तयािी मदुतदेखील पोिपावतीत हदली पाहहजे. 

७.) कंपनी वाजवी कालाविीत कजाजच्या अजाजिी पडताळणी करेल.   

 

कजाजिे मलु्यांकन,अटी/शती आणण कजाजिा अजज नाकारण्यािा सपं्रेषण 

१.) सािारणपणे कजाजच्या अजाजवर प्रकक्रया करण्यासाठी आवचयक असणारी सवज माहहती अजाजच्या 
वेळी कंपनीकडून गोळा केली जाईल.जर तयास कोणतयाही अनतररक्ट्त माहहतीिी आवचयकता 
असेल तर ग्राहकांना ती प्रदान करण्यास सांचगतल ेजाईल. 
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२.) कंपनी मजंूर पत्राद्वारे ककंवा अन्यथा,वावषजक व्याज दर,अजाजिी पद्धत,इएमआय स्रक्ट्िर,प्रीपेमेंट 
िाजेस यासह सवज अटी व शतीसः कजजदारास लेखी पत्र देईल व या लेखी मान्यता 
ठेवेल.तयाच्या रेकॉडजवर कजज घेनायाजद्वारे अटी व शती. 

३.) कजज मजंूर/ववतरनास नकार हदल्यास ननणजय घेण्यास लेखी कळववण्यात येईल.योग्य ती वविार 
केल्यावर कंपनीच्यामत े नाकारण्यािे कारण,ज्यामळेु कजाजिे अजज नाकारले गेले आहेत त े
देखील लेखी कळववले जातील.जर परताव ंकंपनीच्या अतंगजत उतपादनाच्या पॅरार्मटसजिी पतूजता 
करत नसेल तर तयानसुार कजजदारास सचूित केले जाईल. 

४.) करारांतगजत पेमेंटिी आठवण/गती वाढववण्यािा ननणजय घेण्यापवूी ककवा अनतररक्ट्त र्सक्ट्यरुरटीज 
र्मळववण्यापवूी कंपनी अजज घेणाऱ्यास कजज कराराच्या अनषुगंाने नोटीस देईल. 

५.) कजाजच्या करारामध्ये ठळकपणे उर्शरा परतफेड करण्यासाठी घेतलेल्या दंड व्याजािी माहहती 
कंपनी नमदू करेल. 

६.) कजजदारास कजज करारािी प्रत आणण कजज मजंूर झाल्यावर ककवा कजज ववतरणाच्या वेळी कजज 
करारात नमदू केलेल्या प्रतयेक बाबींिी प्रत र्मळू शकेल. 

७.) कोणतहेी कजज खात े हस्तातंर करण्यािी ववनतंी कजजदाराकडून ककंवा कोणतयाही बँकेकडून 
र्मळाल्यास हस्तांतर करण्यािा ननणजय पणूजपणे कंपनीिा असेल. 

 

अटी व ननयमांमिील बदलासंह कजाजिे ववतरण  

१.) अजज करार/मजंुरी पत्रामध्ये हदलेल्या ववतरणाच्या वेळापत्रकानसुार ववतरीत केले जावे. 
२.) कंपनी कजजदाराला स्थाननक भााषमेध्ये ककवा ववतरणाच्या वेळापत्रक,व्याजदर,दंड व्याज(जर 

असेल तर),सेवा शलु्क,प्रीपेमेंट शलु्क,इतर लाग ूअसल्यास अनत व शतींमध्ये बदल केल्याबद्दल 
कजजदाराला समजेल अशा भााषते नोटीस देईल. शलु्क/शलु्क इ. कंपनीने देखील हे सनुनश्चित 
केले पाहहजे कक व्याज दर आणण शलु्कामध्ये बदल केवळ सभंााव्य पररणाम होतो. 

३.) जर असा बदल ग्राहकाच्या तोट्यात झाला असेल तर तो ६० हदवसाच्या आत आणण 
कोणतयाहह गोष्टीिी सिूना न देता आपले खात े बदं करू शकतो ककंवा तो हस्तांतर करू 
शकतो. करारा अतंगजत पमेेंट परत बोलावण्यािा/वेग वाढववण्यािा ननणजय ककवा अनतररक्ट्त 
र्सक्ट्यरुरटीज र्मळवण्यािा ननणजय,कजाजच्या कराराच्या अनषुगंाने असावा. 

४.) कंपनीने सवज थकबाकी परतफेड केल्यावर ककवा गहृननमाजण ववतत व कजाजच्या थकीत रकमेच्या 
पतूजतवेर ककंवा कंपनीच्या कजजदाराच्या ववरोिात असलेल्या कोणतयाही अन्य दाव्यासाठी 
कोणतयाही कायदेशीर हक्ट्क ककंवा दाव्याच्या आिीन सोडली जाईल.अशा प्रकारच्या सेट ऑफ 
अचिकारािा वापर करणे असल्यास ,कजजदारास उवजररत दाव्यांववषयी सपंणूज माहहतीसह नोटीस 
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देण्यात येईल आणण सबंचंित दावे ननकाली होईपयांत/पसेै देईपयांत कंपनी र्सक्ट्यरुरटीज 
राखण्यास पात्र राहील. 

 

तक्रारी आणण गाऱ्हाणे 

१.) ऑनलाईन प्राप्त तक्रारींसह तक्रारी आणण गाऱ्हाणी प्राप्त करणे,नोंदणी करणे व तयावर 
ववल्हेवाट लावण्यासाठी कंपनीकड ेएक प्रणाली व प्रकक्रया असेल. 

२.) कंपनीच्या सिंालक मडंळाने तक्रारी व गाहाजणी सोडववण्यासाठी योग्य ती तक्रार ननवारण 
यतं्रणा सघंटनेत घातली पाहहजे.अशा यतं्रणेने हे सनुनश्चित केले पाहहजे कक कजज देणाऱ्या 
ससं्थेच्या कायजकतयाांच्या ननणजयामळेु उद्भवणारे सवज वववाद कमीतकमी पढुच्या उच्ि स्तरावर 
ऐकले जातात आणण तयांिे ननराकरण केले जात.े 

३.) कंपनी कायद्याच्या व अवलबंलेली िोरणे व कायजपद्धतीच्या िौकटीत ग्राहकांच्या समािानासाठी 
प्रयतन करेल. 

४.) कोणतीही तक्रार असल्यास ग्राहक आपल्या खातयात ज्या व्यवसायािे खात े असेल तथे े
प्रभाारीकड े सपंकज  सािू शकतो आणण प्रभाारीकड े तक्रार नोंदववलेल्या तक्रारीत तक्रार नोंदव ू
शकतो.तक्रार नोंदववल्यानतंर ग्राहकाने भाावी सदंभााजसाठी तक्रार क्रमांक व तारीख र्मळवली 
पाहहजे. 

५.) सवज कायाजलये/शाखा कायाजलयािा पतता,इमेल आयडी,फोन न.ंइतयाहद माहहती दाखवतील श्जथ े
तक्रार करता येईल व ज्या अचिकाऱ्याकड ेतक्रार केली जाऊ शकत.े 

६.) कंपनी तक्रार प्राप्त झाल्यानतंर ६ आठवड्याच्या आत तक्रार ननवारण्यािा प्रयतन करेन. 
७.) जर कंपनीिा प्रनतसाद असमािानकारक असेल ककवा प्रनतसाद र्मळाला नसेल तर तक्रारी हेड 

के्रडीट अडँ सववजसेस यांच्याकड ेसोपववण्यात येतील. 
८.) एखाद्या ग्राहकाकडून लेखी तक्रार र्मळाल्यास,कंपनी आठवड्याच्या आत /नतला एक पोि 

पावती/प्रनतसाद पाठवण्यािा प्रयतन करेल. 
९.) पावती मध्ये तक्रार ननवारण करणाऱ्या अचिकाऱ्यािे नाव व पदनाम असावे.  

१०.) जर फोनवर तक्रार नोंदववली गेली असेल तर ग्राहकाला तक्रारीिा सदंभाज क्रमांक हदला जाईल व 
तया मदुतीच्या कालाविीत प्रगतीिी माहहती हदली जाईल. 

११.) कंपनीच्या कायजकतयाांच्या ननणजयामळेु उद्भवणारा कोणताही वाद मखु्य ग्राहक सेवा माफज त 
सोडववला जाईल. 

 

 

 



6 
 

पत्राद्वारे:   

ग्राहक सेवा प्रमखु  

शभुाम हाउर्सगं डवे्हलपमेंट फायनान्स कंपनी र्ल. 

४२५,ज्वाला र्मल रोड उद्योग ववहार फेज IV 

गडुगाव  

तक्रारदारास एक महहन्याच्या कालाविीत प्रनतसाद र्मळाला नाही ककंवा पर्मळालेल्या प्रनतसादातनू 
असमािानी असल्यास तक्रारदार राष्रीय गहृननमाजण बँकेच्या तक्रार ननवारण कक्षाकड े एनबीएिच्या 
सकेंतस्थळावर ककंवा पोस्ट द्वारे ऑनलाईन तक्रार नोंदव ूशकतात ककवा पोस्टाने एनबीएि,नवी हदल्ली 
येथे नोंदव ूशकतात. 

 

उचित सराव कोड सपं्रेषण करण्यािी भााषा व मोड  

येथे स्पष्ट केलेल्या हदशाननदेशाच्या आिारे उचित आिारसहंहता (जी बहुदा स्थाननक भााषा ककवा 
कजजदाराला समजल्या जाणाऱ्या भााषते असतील ) कंपनीने तयांच्या बोडाजच्या मान्यतनेे ठेवली 
जाईल.कंपनीला फेअर पॅ्रश्क्ट्टस कोड मसदुा तयार करण्यािे स्वाततं्र्य आहे,हदशाननदेशांिी व्याप्ती वाढव ू
शकत े परंत ु कोणतयाही प्रकारे वरील हदशाननदेशांच्या अतंगजत असलेल्या हेतिूा तयाग करू शकत 
नाही.ववववि भाागिारकांच्या माहहतीसाठी हे तयांच्या वेबसाईटवर ठेवले जाईल. 

 

जास्त व्याज दर आकारले जाण्यािे ननयमन  

कंपनीिे बोडज फंडािी ककंमत,माश्जांग आणण जोखीम प्रीर्मयम यांसारख्या सबंचंित बाबी वविारात घेऊन 
व्याज दर मॉडलेिा अवलबं करेल आणण कजज आणण अॅडव्हांन्ससाठी आकारण्यात येणारा व्याज दर 
ननश्चित करेल.व्याज दर आणण वगेवेगळ्या प्रकारच्या कजजदारांना व्याज दर आकारण्यासाठी जोखीम व 
तकज वदृ्धीसाठीिा दृष्टीकोन अजजदारास कजजदाराला ककंवा ग्राहकाला जाहीर केला जाईल  व मजंुरी पत्रात 
स्पष्टपणे कळववला जाईल. दंडातमक व्याज/शलु्कासाठी(असल्यास) मडंळानेही स्पष्टपणे िोरण ननश्चित 
केले असेल. 

व्याजदर आणण जोखमेच्या शे्रननकरणातील दृष्टीकोन आणण दंडातमक व्याज (जर असेल तर) देखील 
वेबसीटवर उपलब्ि करून हदले जाईल ककंवा सबंचंित वतजमानपत्रामध्ये प्रकार्शत केल े
जाईल.वेबसाईटवर प्रकार्शत केलेली ककंवा अन्यथा प्रकार्शत केलेली माहहती जवे्हा दरांमध्ये बदल 
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होईल तवे्हा अद्यतननत केली जाईल.व्याज दर आणण दंड व्याज (काही असल्यास) वावषजक दर असणे 
आवचयक आहे जणेेकरून कजजदारास खातयावर आकारले जाणाऱ्या अिकू दारािी जाणीव असेल. 

कजजदारांकडून गोळा केलेल्या हप्तया व्याज आणण मखु्य दर्यानि े ववभााजन स्पष्टपणे दशजववल्या 
पाहहजेत. 

 

जास्त व्याज आकारले जात ेतवे्हा  

ववर्शष्ट स्तरापेक्षा जास्त व्याज दर असल्याि े हदसनू येत ेआणण त े हटकाऊ असशुकत नाही ककंवा 
सामान्य आचथजक सराव अनरुूप अस ुशकत नाही.व्याज दर आणण इतर शलु्कािे ननिाजरण (दंडातमक 
व्याजासह काही असल्यास)कंपनी योग्य अतंगजत ततवे आणण कायजपद्धती ठरवेल.या सदंभााजत कजाजच्या 
अटी व शतीच्या सदंभााजत पारदशजकतबेाबत फेयर पॅ्रश्क्ट्टस कोडमिील ननदेश लक्षात घेतले 
पाहहजेत.कंपनीला सल्ला देण्यात आला आहे कक प्रकक्रया व कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी अतंगजत 
यतं्रणा बसवली पाहहजे जेणेकरून कजजदारांशी सा्पे्रचनात परेुसा पारदशजकता येईल. 

 

जाहहरात,ववपणन आणण ववक्री  

१.) कंपनीने यािी खात्री करून घ्यावी कक सवज जाहहरात व जाहहरात सामग्री स्पष्ट आहे आणण 
हदशाभालू नाही. कोड लाग ू सेल तया प्रमाणात ग्राहकांशी व्यवहार करताना ववक्री असोर्सएट 
/कंपनीच्या प्रनतननिीला लाग ूहोईल. 

२.) कंपनी वेळोवेळी तयांच्या ग्राहकांकडून तयांच्याद्वारे घेतलेल्या ववववि वरै्शष्ट्यांशी सवंाद साि ू
शकत.ेतयांिा /इतर उतपादनांिी माहहती ककंवा उतपादनांच्या /सेवांच्या सदंभााजत जाहहरात 
ऑफरिी माहहती केवळ जवे्हा तयाने/नतने/नतला अशी माहहती/सेवा र्मळववण्यास समंती हदली 
असेल तरि ग्राहकांना सांचगतले जाईल. 

३.) कंपनीच्या प्रनतननिी/डीएसएने या सहंहतिेे उल्लघंन केल्यामळेु ककवा कोणतयाही िुकीच्या 
वागणुकीत गुतंलेल्या ककंवा ग्राहकांकडून कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास तया तक्रारीिी 
िौकशी करण्यासाठी आणण तया हाताळण्यासाठी आणण तोटा करण्यासाठी योग्य पावले उिलली 
जातील. 

४.) जेव्हा जेव्हा कोणतयाही ततृीय पक्षाच्या सेवा समथजन सेवा प्रदान करण्यासाठी वापरल्या 
जातात तवे्हा कंपनीने यािी खात्री करून घ्यावी कक ततृीय पक्षने ग्राहकांिी वयैश्क्ट्तक 
माहहती(अशा ततृीय पक्षाला काही उपलब्ि असल्यास) कंपनीच्या समान गोपनीयतिेी आणण 
सरुक्षक्षततिेी हाताळली जाईल. 
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५.) कंपनी डायरेक्ट्ट सेर्लगं एजन्सी (डीएसए)कड ेआिारसहंहता र्लहून देईल ज्यािी सेवा कंपनी 
बाजारपेठेतील उतपादने/सवेांिा लाभा घेऊ शकेल ज्यांिी इतर बाबींमध्ये ग्राहकांकड े
वयैश्क्ट्तकररतया ककंवा फोनद्वारे उतपादने ववक्रीसाठी जाताना तयांना ओळखणे आवचयक असत.े 

६.) कुठल्याही माध्यमातल्या जाहहरातींमिील ककवा जाहहरातींच्या साहहतयात जी एखाद्या सेवेकड े
ककंवा उतपादनाकड ेलक्ष वेिनू घेतात आणण व्याज दरािा सदंभाज समाववष्ट करतात,कंपनी इतर 
फी आणण शलु्क लाग ूहोईल ककंवा नाही आणण सबंचंित अटी व शतीिा पणूज तपशील ववनतंीवर 
ककंवा वेबसाईटवर उपलब्ि आहे का हे देखील सचूित करेल. 

७.) कंपनी तयांच्या शाखांमध्ये नोटीसा लावण्याद्वारे व्याज दर,सामान्य फी आणण शलु्कासह ( दंड 
व्याज सह असल्यास )टेर्लफोनद्वारे ककंवा हेल्पलाईनद्वारे,कंपनीच्या वेबसाईटवर,ननयकु्ट्त 
कमजिारी/मदत डसे्क मागे,ककंवा सेवा मागजदशजक/दरपत्रक वेळापत्रक माहहती प्रदान करेल. 

८.) एखाद्या कंपनीच्या प्रनतननिी/कुररअरने ककंवा डीएसएसने या सहंहतिेे उल्लघंन केल्यामळेु 
ककंवा तयांच्याकडून गरैवतजन केल्याबद्दल कंपनीकडून कोणतीही ताक्रफ्र प्राप्त झाल्यास तया 
तक्रारीिी िौकशी करण्यासाठी आणण तया हाताळण्यासाठी आणण तोटा करण्यासाठी योग्य 
पावले उिलली जातील. 

९.) कंपनी मडंळाच्या मान्यतनेे थेट ववक्री एजटं्स (डीएसए)/थेट ववपणन एजटं्स (डीएमए) साठी 
आदशज आिारसहंहता स्वीकारेल. 

 

गॅरेंटसज/जामीनदार  

जेव्हा एखाद्या व्यक्ट्तीला कजाजिी हमी हदली जात े तवे्हा टी कंपनी तयाला/नतला खालील गोष्टी 
पोिपावती देईल : 

१.) गॅरंटर ्हणून दानयतवाच्या अनत नमदू करणारे हमीिे पत्र/डीडी  

२.) कंपनी तयाला/नतला हमी ्हणून उभाा असणाऱ्या कजजदाराने कजाजिी सेवा देताना कोणतयाही डी 
डीफॅालटबद्दल माहहती ठेवेल. 

३.) कंपनीला तयाला/नतला हमी ्हणून उभेा असलेल्या कजजदाराच्या आचथजक श्स्तथीत कोणतयाही 
प्रकारच्या प्रनतकूल बदलांिी माहहती हदली पाहहजे. 

४.) तो/ती/कंपनी/तयाच्याकड ेस्वतःिे विन विनबद्धतवेर अवलबंनू असेल. 
५.) ज्या परीस्तीतीत कंपनी तयाला/नतिे उततरदानयतव भारण्यासाठी कॉल करेल. 
६.) जर कंपनीने गॅरेंटर ्हणून पसेै भारण्यास अयशस्वी ठरला असेल तर कंपनीने तयाच्या इतर 

पशैांना कंपनीत सहकायज केले आहे का 
७.) गॅरेंटर ्हणून तयाच्या /नतच्या जबाबदाऱ्या तसेि कंपनी तयाला ज्या पद्धतीने तयास/नतला 

सचूित करेल तया वेळेत आणण परीस्तीतीतनू सतुी हदली जाईल. 
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८.) जर गॅरेंटरने लेनदार/कजजदाराने केलेल्या मागणीिे पालन करण्यास नकार हदला,तर थकबाकी 
भारण्यािे परेुसे दिान असनूही,अशा गॅरेंटरलाही जाणीवपवूजक डीफॉल्टर ्हणून मानले जाईल. 

 

गोपनीयता आणण गोपनीयता  

ग्राहकांिे सवज वयैश्क्ट्तक माहहती खाजगी आणण गोपनीय मानली जाईल ( ग्राहक यापढेु नसले तरीही) 
आणण खालील तततवे आणण िोरनांद्वारे तयांि ेमागजदशजन केले जाईल.कंपनी खालील काही अपवादातमक 
प्रकरणांव्यनतररक्ट्त,ग्राहकांनी प्रदान केलेली ककंवा अन्यथा,कोणालाही ग्राहकांच्या खातयांशी सबंचंित 
माहहती ककंवा डटेा उघड करणार नाही. 

१.) माहहती कायद्याद्वारे ककंवा ननया्काच्या ननदेशानसुार द्यायिी असल्यास. 
२.) जनतकेड ेकतजव्य असल्यास माहहती उघड करणे  

३.) जर कंपनीच्या हहतासाठी तयांना माहहती देणे आवचयक असेल (उदाहरणाथज,फसवणूक 
रोखण्यासाठी )परंत ु टी इतर कोणालाही ग्राहक ककंवा ग्राहक खातयांववषयी माहहती देण्याि े
कारण ्हणून वापरली जाणार नाही. 

४.) जर ग्राहक कंपनीला माहहती उघडण्यास सांगत असेल ककंवा ग्राहकाच्या परवानगीने हदली 
जाईल . 

५.) अश्स्ततवात असलले्या कायदेशीर िौकटीत ग्राहकाला तयाच्या/नतच्याकड े असलेल्या वयैश्क्ट्तक 
नोंदीमध्ये प्रवेश र्मळवण्याच्या अचिकारांिी माहहती हदली जाईल. 

६.) कंपनी वयैश्क्ट्तक माहहती केवळ कजाजच्या करारांतगजत ग्राहकाद्वारे अचिकृत केलेल्या 
मयाजदेपयांत वापरेल. 

७.) कंपनीला ग्राहकांववषयी सदंभाज देण्यास सांगण्यात आल्यास त ेदेण्यापवूी तयांनी लेखी परवानगी 
घेतली पाहहजे. 

८.) जो पयांत ग्राहक तयांना ववर्शष्टपने अचिकृत करत नाही तोपयांत कंपनी कंपनीसह कोणालाही 
ववपणन उद्देशाने ग्राहकांच्या वयैश्क्ट्तक माहहतीिा वापर करणार नाही.   

सामान्य  

कंपनी कजज घेण्याच्या अटी व शतीमध्ये प्रदान केलेल्या उवद्धष्टावं्यनतररक्ट्त कजजदाराच्या कायाजत 
हस्तक्षेप करण्यापासनू परावतृत राहील.(माहहती घेईपयांत,कजजदाराने पवूी जाहीर केलेली नसेल तर) 

कजाजच्या खातयावर कजज हस्तांतर करण्याकररता ववनतंी प्राप्त झाल्यास,समंती ककंवा अन्यथा 
्हणजे,एिएफसीिा आक्षेप असल्यास,ववनतंी प्राप्त झाल्यापासनू २१ हदवसाच्या आत कळववली 
जाईल.अशी हस्तांतर कायद्याच्या अनषुगंाने पारदशजक करारानसुार असेल  
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गहृननमाजण कजे पवूज बदं करण्यावर प्री-पेमेंट शलु्क ककंवा दंड आकारला जाणार नाही; १.)जेथे गहृ कजज 
फ्लोहटगं व्याज दाराच्या आिारावर असेल आणण कोणतयाही स्तोतापासनू पवूज बदं असेल. २.) 
गहृननमाजण कजज ननश्चित व्याजदराच्या आिारावर असेल आणण कजज स्वतःच्या स्त्रोतांमिून कजजदाराने 
पवूज-बदं केले असेल.या उद्दशेाने “स्वतःि ेस्त्रोत” या अर्भाव्यक्ट्तीिा अथज बँक /एिएफसी / एनबीएफसी 
आणण ककंवा/ एखाद्या ववततीय ससं्थेकडून कजज घेतल्यार्शवाय अन्य स्त्रोत आहेत. सवज ड्यअुल/स्पेशल 
रेट (ननश्चित आणण फ्लोतीन्ग्िे सयंोजन) गहृकजज पवूज-समाप्तीच्या वेळी, कजज ननश्चित ककंवा फ्लोहटगं 
दारावर आहे कक नाही यावर अवलबंनू ननश्चित / फ्लोहटगं दारावर लाग ू होणारे पवूज-बदं मानदंड 
आकवषजत करेल.ड्यअुल/स्पेशल रेट गहृननमाजण कजाजच्या बाबतीत,ननश्चित व्याजदराच्या मदुतीच्या 
समाप्तीनतंर,कजाजि े फ्लोहटगं रेट कजजत पापांतर झाल्यानतंर,फ्लोहटगं रेतसातही पवूज-बदं करण्यािा 
आदशज लाग ूह्पील.हे यापढेु अशा सवज प्रकारच्या ड्यअुल/स्पेशल रेट गहृननमाजण कजाजसाठी आिीि लाग ू
केले गेले आहे.हे देखील स्पष्ट केले आहे कक श्स्थर दर कजज हे असे असत ेजेथे कजाजच्या सपंणूज 
कालाविीसाठी दर ननश्चित केला जातो. 

कंपनी स्वततं कजजदारांना ककंवा सह-जबाबदायाजश्न्शवाय व्यवसायाच्या व्यनतररक्ट्त अन्य हेतूसंाठी मजंरू 
केलेल्या फ्लोहटगं रेट टमज कजाजवर पवूज-पेमेंट दंड लावणार नाही. 

१.) आवचयक वाटल्यास कजाजच्या सदंभााजत कंपनीने तयाच्या/नतच्या ननवासस्थानी ककंवा/व्यवसाय 
दरूध्वनीक्रमांकावर आणण /ककंवा तयाच्या ननवासस्थानास आणण/ककंवा या उद्दशेाने ननयकु्ट्त 
केलेल्या एजन्सीमाफज त/ककंवा व्यवसाय पतयावर भेाट देऊन कजाजमध्ये नमदू केलेल्या 
तपर्शलांिी पडताळणी करू शकत.े 

२.) जर कंपनीने ग्राहकांच्या खातयावर आणण पोलीस /इतर तपास एजश्न्ससमवेत एखाद्या 
व्यवहारािी िौकशी आराने आवचयक असेल तर ग्राहकांना सहकायज करण्यास सांचगतले 
जाईल.जर ग्राहकांनी खोतओेअनने कायज केल े तर तयाच्या/नतच्या खातयावर होणायाज सवज 
नकुसानीस तो जबाबदार असेल आणण जर ग्राहक उचित काळजी न घेता कायज करत असले 
आणण यामळेु नकुसान झाले तर ग्राहक तयास जबाबदार असेल. 

३.) उचित पॅ्रश्क्ट्टस कोडच्या अनपुालनासाठी आणण व्यवस्थापनाच्या ववववि स्तरावर तक्रार 
ननवारण यतं्रणेच्या कामकाजासाठी कंपनीिे वावषजक पनुरावलोकन केले जाईल.अशा 
पुरंाव्लोक्ट्नांिा एकत्रत्रत अहवाल बोडाजला सादर केला जाऊ शकतो. 

४.) कंपनी आणण वयश्क्ट्तक कजजदाराच्या करार झालेल्या गहृननमाजण कजाजच्या प्रमखु अटी व शतीि े
दद्रतु आणण िांगले आकलन करण्यासाठी कंपनीला सवज प्रकारांमध्ये अशा कजाजिे सवाजत 
महतवािे ननयम व अटी (एमआयटीसी) असेलेल दस्तऐवज घेतील.एिएफसीआणण कज्दाजरच्या 
दर्यान योग्यरीतया अमंलात आणलेली दपु्लीकेट प्रत पोि पावती कजजदारास देण्यात येईल. 

५.) इिएफसीच्या कायाजत पारदशजकता वाढववण्यासाठी सेवा शलु्क,व्याज दर,दंडातमक व्याज (जर 
सेल तर ),देण्यात येणाऱ्या सेवा,उतपादनािी माहहती,ववववि व्यवहारासाठी वळे ननकष आणण 
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तक्रारींिे ननवारण यतं्रणा इतयादी ववववि बाबी एिएफसी ”नोटीस बोडज”, “बकुलेट्स/ब्रोशर”, 
“वेबसाईट” वर दाखववण्यात येईल. 

६.) कंपनी तयांच्या उतपादनांववषयी आणण सेवांबद्दल पढुीलपकैी एक ककंवा अचिक भााषांमध्ये 
प्रदर्शजत करेल:हहदंी,इंग्रजी ककंवा योग्य स्थाननक भााषा. 

(३१.०३.२०२१ पासनू प्रभाावी )      

               


