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1. ओळख
बर्ार् फायनानस लललमटे ड ही ररझव्हज बँक ऑफ इंडडया ("RBI") सह नोंदिीकृत गैर-बँक्रकं ग ववत्तीय
संस्था आहे. ठे वींिे संकलन आणि सध्या ववववध प्रकारच्या कर्ज प्रदान करण्याच्या व्यवसायात आहे ,
ज्यामध्ये ग्राहक हटकाऊ कर्ज, वैयसक्तक कर्ज, दि
ु ाकी कर्ज, संपत्ती सापेक्ष कर्ज, शेअसज सापेक्ष कर्ज इ.
समाववष्ट आहे . अशा िेडडट सवु वधा ववववध प्रकारच्या ग्राहकांना ववस्ताररत केल्या र्ातात, ज्यामध्ये
वैयसक्तक, भागीदारी आस्थापने, कंपनया आणि अनय कायदे शीर संस्था समाववष्ट आहे त.
बर्ार्

फायनानस

लललमटे डने

("कंपनी")

आरबीआयच्या

ननदे शांनस
ु ार

उचित

व्यवहार

संहहतेिी

(एफपीसी) ननलमजती केली आहे आणि तयास संिालक मंडळाद्वारे मानयता प्रदान करण्यात आली आहे .
उचित व्यवहार संहहता

ग्राहकांशी व्यवहार करताना योग्य पद्धती / मानकांिी सनु नसचिती करते.

कंपनीने उचित व्यवहार संहहतेिा ("कोड") स्वीकार केला आहे आणि तयािी अंमलबर्ाविी केली आहे.

कंपनीद्वारे दे ऊ केलेल्या उतपादने आणि सेवांच्या सवज श्रेिींवर हा कोड लागू होतो (सध्या ऑफर केलेले
आणि र्े भववष्यात सादर केले र्ाऊ शकतात).
2. प्रिख
ु विनबद्धता
कंपनीच्या ग्राहकांसाठीिी प्रमख
ु विनबद्धता:
i.

ग्राहकांशी तयांच्या सवज व्यवहारांमध्ये ननष्पक्ष आणि वार्वीपिे वागिूक:


संहहतेत ननहदज ष्ट केलेल्या विनबद्धता आणि मानकांिी पत
ज ा, कंपनी दे ऊ करत
ू त
असलेल्या

उतपादनांसाठी

आणि

कंपनीच्या कमजिाऱयांद्वारे अनस
ु रि;


सेवांसाठी

आणि

कायजपद्धती

आणि

व्यवहारांमध्ये

कंपनीिी उतपादने आणि सेवा संबचं धत कायदे आणि ननयमांिी पत
ज ा करत असल्यािी
ू त
सनु नसचिती;


ii.

आधाररत असतील

कंपनीिे उतपादन कसे काम करते हे समर्ून घेण्यास ग्राहकांना मदत करिे:


iii.

ग्राहकांशी संबचं धत कंपनीिे व्यवहार अखंडता आणि पारदशजकतेच्या नैनतक तत्तवांवर

तयांच्या आचथजक पररिामांिे स्पष्टीकरि

िक
ज व्यवहार:
ु ीिी हाताळिी होिाऱया बाबींसह तवररत आणि सहानभ
ु त
ू ीपव
ू क


िुकांिे दरु
ु स्तीकरि;



ग्राहकांच्या तिारीिी हाताळिी;
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iv.

ग्राहक अद्यापही असमाधानी असल्यास तयांच्या तिारीवरील पढ
ु ील कायजवाहीसाठी माहहती
सांगिे

संहहता प्रकालशत करिे, कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करिे आणि ग्राहकांच्या ववनंतीवर
प्रतींिी उपलब्धता करिे

3. िाहहती
a) ग्राहकांना तयांच्या गरर्ांिी पत
ज ा करण्यासाठी उपयक्
ू त
ु त उतपादने आणि सेवांच्या ननवडीत

सहाय्य आणि तयांना स्वारस्य असलेल्या उतपादन आणि सेवांिे मल
वैलशष्टयांसह
ु भत
ू
स्पष्टीकरि

b) ग्राहकांच्या ओळखीिी खात्री आणि पत्ता सनु नसचित करण्यासाठी आणि कायदे शीर आणि

ननयामक आवचयकतांिे पालन करण्यासाठी अनय कागदपत्रांच्या सनु नसचितीसाठी कंपनीला
आवचयक असलेल्या कागदपत्रांबद्दल आणि माहहतीबद्दल ग्राहकांना सचू ित करिे.

4. कजच आणि तयांच्या प्रक्रक्रयेसाठी अजच
a) कर्जदाराशी सवज संवाद स्थाननक भाषेत क्रकं वा तयांच्या योग्य आकलनयोग्य भाषेत व्हावे.
कंपनीच्या कर्ाजच्या अर्ाजमध्ये कर्जदाराच्या हहतावर पररिाम करिाऱया आवचयक माहहतीिा समावेश
असेल, र्ेिेकरुन अनय एनबीएफसी द्वारे दे ण्यात येिाऱया अटी व शतींशी अथजपि
ू ज तल
ु ना करता येईल
आणि कर्जदाराला उचित ननिजय घेता येईल. कर्ाजिा अर्ाजत अर्ाजसोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांिा
तपशील समाववष्ट असेल.
b) कंपनीकडे कर्ज अर्ज प्राप्त झाल्यािी पावती दे ण्यािी प्रिाली असेल. कर्ज अर्ाजवर संपि
ू ज प्रक्रिया
पि
ू ज करण्यािा कालावधी पोिपावतीमध्ये सचू ित केला र्ाईल.

5. कजच िल्
ू यिापन आणि अटी/शती
कंपनी कर्जदाराला स्थाननक भाषेत क्रकं वा कर्जदाराला समर्ेल तया भाषेत मंर्रु ी पत्राद्वारे क्रकं वा अनय
लेखी कळवेल. अटी व शतींसह मंर्ूर केलेल्या कर्ाजिी रक्कम वावषजक व्यार् दर आणि तयाच्या

अर्ाजिी पद्धत आणि कर्जदाराने या अटी आणि शतींिी स्वीकृतींच्या नोंदी ठे वाव्यात. कंपनी कर्ज
करारामध्ये

ठळक

अक्षरात,

ग्राहकाकडून

उशीरा

परतफेडीसाठी

डडफॉल्टसाठी आकारले र्ािारे दं डातमक व्यार् नमद
ू करे ल.

आणि/क्रकं वा

इतर

कोितयाही

कर्ज मंर्ुरी / ववतरिाच्या वेळी सवज कर्जदारांना कर्ज करारामध्ये उल्लेणखत केलेल्या प्रतयेक संलग्नक
सह कंपनी कर्जदाराला आकलनयोग्य स्थाननक भाषेत कर्ज करारािी प्रत दे ईल.
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6. अटी व शतींिधीि बदिांसह कजाांिे ववतरि
a) कंपनीद्वारे कर्जदाराला कर्जदाराच्या स्थाननक भाषेत क्रकं वा कर्जदाराला समर्ेल अशा भाषेत अटी

व शतींमधील बदल ज्यामध्ये कर्जदाराला ववतरिािे वेळापत्रक, व्यार्दर, सेवा शल्
ु क, प्रीपेमेंट

शल्
ु क इ. समावेश असेल. व्यार् दर आणि शल्
ु कातील बदल केवळ संभाव्य पद्धतीनेि लागू
केले र्ातील यािी कंपनी सनु नसचित करे ल. या संदभाजत योग्य अट कर्ज करारामध्ये समाववष्ट
केली र्ाईल.

b) करार अंतगजत कर्ज रद्द करिे/दे यक क्रकं वा कामचगरीिा वेग वाढववण्यािा ननिजय कर्ज
करारानस
ु ार घेतला र्ाईल
c) कंपनी सवज दे य परतफेड केल्यावर क्रकं वा कर्ाजच्या थकबाकीच्या रकमेिी वसल
ु ी झाल्यावर

कोितयाही कायदे शीर अचधकाराच्या अधीन राहून क्रकं वा कर्जदाराववरुद्ध कंपनीच्या इतर
कोितयाही दाव्यासाठी धारिाचधकाराच्या अधीन राहून सवज लसक्यरु रटीर् परत केल्या र्ातील.

र्र सेट ऑफिा असा अचधकार वापरायिा असेल, तर कर्जदाराला उवजररत दाव्यांच्या संपि
ू ज
तपशीलांसह आणि संबचं धत दाव्यािी पत
ज ा/फेड होईपयांत कंपनीला लसक्यरु रटीर् ठे वण्यािा
ु त
अचधकार असलेल्या अटींसह नोटीस हदली र्ाईल.
7. सवचसाधारि
a) कर्ज कराराच्या अटी व शतींमध्ये प्रदान केलेल्या उद्दे शांलशवाय कंपनी कर्जदाराच्या बाबींमध्ये

हस्तक्षेप करण्यापासन
ू परावत्त
ृ करे ल (र्र कर्जदाराने आधी उघड केलेली नसेल, नवीन माहहती
कंपनीच्या सि
ू नेमध्ये येत नसेल).

b) कर्जदाराकडून कर्ज अकाउं ट हस्तांतररत करण्यासाठी ववनंती प्राप्त झाल्यास, संमती क्रकं वा
अनयथा आक्षेप (र्र असल्यास), ववनंती प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासन
ू 21 हदवसांच्या आत
सचू ित केले र्ाईल. अशा प्रकारिे हस्तांतरि कायद्यानस
ु ार पारदशजक करार अटींनस
ु ार असेल.
c) कर्ज वसल
करण्याच्या बाबतीत, कंपनी अनचु ित त्रास दे ण्यािे प्रकार करिार नाही. उदा,
ू
िुकीच्या वेळेस कर्जदाराच्या मागे तगादा लाविे, कर्ज वसल
ू करण्यासाठी बळािा वापर इ.
कंपनीच्या कमजिाऱयांकडून िुकीिे वतजन टाळण्यासाठी, कंपनी सनु नसचित करे ल की कमजिाऱयांना
योग्य पद्धतीने ग्राहकांशी व्यवहार करण्यासाठी परु े से प्रलशक्षक्षत केले आहे.
d) सह-दानयतवांसह क्रकं वा तयालशवाय व्यवसाय व्यनतररक्त इतर उद्दे शांसाठी मंर्ूर केलेल्या
फ्लोहटंग रे ट टमज कर्ाजवर कंपनी फोरक्लोर्र शल्
ु क/प्री-पेमेंट दं ड आकारिार नाही.

(संदभज: फोरक्लोर्र शल्
ु क आकारिीवर आरबीआयिे पररपत्रक/ एनबीएफसी द्वारे फ्लोहटंग रे ट कर्ाजवर
प्री-पेमेंट दं डातमक शल्
ु क डीएनबीआर (पीडी) सीसी.नं.101/03.10.001/2019-20 हदनांक ऑगस्ट 2,
2019)
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8. तक्रार ननवारि
a) उचित व्यवहार संहहतेिे अनप
ु ालन आणि तिार ननवारि यंत्रिेच्या कायाजिा ननयलमत आढावा

व्यवस्थापनाच्या ववववध पातळीवर घेतला र्ाईल. अशा आढाव्यािा एकत्रत्रत अहवाल ननयलमत
अंतराने मंडळाकडे सादर केला र्ाईल.

b) व्यवहारांच्या कायजवाहीच्या हठकािी ग्राहकांच्या हहतासाठी कंपनीच्या सवज शाखा/हठकािी

खालील

माहहती प्रामख्
ु यानं प्रदलशजत केली र्ाईल:
i.

कंपनीववरुद्ध

तिारीच्या

ननराकरिासाठी

संपकज

साधू

शकिाऱया

तिार

ननवारि

ii.

र्र एक महहनयाच्या कालावधीत तिार/वववाद ननराकरि न केल्यास ग्राहक कायजक्षेत्राच्या

अचधकाऱयािे नाव आणि संपकज तपशील (टे ललफोन / मोबाईल िमांक तसेि ईमेल )

अंतगजत असलेल्या आरबीआयच्या डीएनबीएसच्या प्रादे लशक कायाजलयाच्या अचधकाऱयांकडे
अपील दाखल करू शकतो

सावजर्ननक सि
ू ना ग्राहकांना कंपनीद्वारे अंमलबर्ाविी करण्यात येिाऱया तिार ननवारि पद्धतीसह
तिार ननवारि अचधकारी आणि आरबीआयच्या क्षेत्रीय कायाजलयािी माहहती दे ण्यािा उद्दे श पि
ू ज करे ल.

9. गैर-बँक्रकंग ववत्तीय कंपन्यांसाठी िोकपाि योजना, 2018 - नोडि अचधकारी / िुख्य नोडि
अचधकाऱयांिी ननयुक्ती

लोकपाल योर्नेंतगजत, कंपनीने नोडल अचधकारी (एनओएस) ननयक्
ु त केले आहे त र्े

कंपनीववरूद्ध दाखल केलेल्या तिारींच्या संदभाजत कंपनीिे प्रनतननचधतव करण्यासाठी आणि लोकपालला
तिारी संदभाजत माहहती दे ण्यािे दानयतव असेल

या योर्नेअत
ं गजत मख्
ु य नोडल अचधकारी (पीएनओ) लोकपाल आणि अवपलीय प्राचधकरिाच्या समोर

कंपनीिे प्रनतननचधतव आणि बार्ू मांडण्यासाठी र्बाबदार असेल. मख्
ु य नोडल अचधकारी ग्राहक लशक्षि
आणि संरक्षि ववभाग (सीईपीडी), आरबीआय, मध्यवती कायाजलय यांच्यासोबत समनवय साधिे आणि
संबध
ं ननमाजि करण्यासाठी र्बाबदार असेल.

ग्राहकाच्या हहतासाठी, व्यवहारांिी कायजवाही होिाऱया शाखा/हठकािी ग्राहक संपकज साधू शकतील असे

पीएनओ/एनओ/र्ीआरओ यांिे नाव आणि संपकज तपशील (टे ललफोन/मोबाईल नंबर तसेि ईमेल ॲड्रेस)
आणि लोकपालिे नाव आणि संपकज तपशील

योर्नेिी मख्
ु य वैलशष्टये (इंग्रर्ी, हहंदी आणि प्रादे लशक भाषेत)

सवज कायाजलये आणि शाखांमध्ये अशा

पद्धतीने प्रदलशजत केली र्ातील. र्ेिेकरुन कायाजलयाला क्रकं वा शाखेला भेट दे िाऱया व्यक्तीला
माहहतीिा सहर्पिे उपलब्ध होऊ शकेल.
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लोकपाल योर्नेिा तपशील, नोडल अचधकारी आणि मख्
ु य अचधकारी वेबसाईटवर प्रदलशजत केले र्ाईल.
(संदभज: गैर-बँक्रकं ग ववत्तीय कंपनयांसाठी लोकपाल योर्ना, 2018 - नोडल अचधकाऱयािी ननयक्
ु ती /
मख्
ु य नोडल अचधकारी डीएनबीआर.पीडी.सीसी.ि.091/03.10.001/2017-18 फेब्रव
ु ारी 23, 2018)

10. वेबसाईटवर होसस्टं ग

ववववध भागधारकांच्या माहहतीसाठी स्थाननक भाषांमध्ये उचित व्यवहार संहहता स्थाननक भाषेत
वेबसाईटवर उपलब्ध केली र्ाईल.

11. आकारिेल्या अनतररक्त व्याजािे ननयिन
a) ननधीिा खिज, मासर्जन आणि र्ोखीम हफ्ता इ. सारखे संबचं धत घटक र्से की कर्ज आणि

अग्रीम, प्रक्रिया आणि अनय शल्
ु कांवर आकारले र्ािारे व्यार् दर ननधाजररत करण्यासाठी

संिालक मंडळाने व्यार् दर प्रारुप स्वीकारले आहे . व्यार् दर आणि कर्जदारांच्या ववववध

श्रेिींमध्ये लभनन व्यार् दर आकारण्यासाठी र्ोखीम आणि तकजसंगततेच्या श्रेिीवधजन दृष्टीकोन
कर्जदार क्रकं वा ग्राहकांना अर्ाजत र्ाहीर केले र्ाईल आणि मंर्रु ी पत्रात स्पष्टपिे सचू ित केले
र्ाईल.

b) व्यार्दर आणि र्ोखमीच्या श्रेिीवधजनासाठीिा दृष्टीकोन कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून
हदले र्ातील. वेबसाईटवर प्रकालशत क्रकं वा अनयथा प्रकालशत केलेली माहहती र्ेव्हा व्यार् दरात
बदल होईल तेव्हा अद्ययावत केला र्ाईल.

c) व्यार्ािा दर वावषजक दर असेल र्ेिेकरुन कर्जदाराच्या खातयावर नेमके कोिते दर आकारले
र्ातील यािी माहहती असेल.

12. ववत्तपरु वठा केिेल्या वाहनांिा ताबा घेिे
कंपनीने कर्जदारासोबतच्या कर्ज करारामध्ये कायदे शीर अंमलात आिण्यायोग्य पन
ु हा ताब्यात घेण्यािे
कलम अंतभत
जृ केलेले असावे.

पारदशजकता सनु नसचित करण्यासाठी, कर्ज कराराच्या अटी आणि

शतींमध्ये खालील तरतद
ु ी दे खील असतील:

(a)

पररसस्थती अंतगजत माफ केलेला नोटीस कालावधी;

ताब्यात घेण्यापव
ू ी सि
ू ना कालावधी;

(b)

(c) सरु क्षा ताब्यात घेण्यािी प्रक्रिया; (d)

मालमत्तेिी वविी/लललाव करण्यापव
ू ी कर्जदाराला कर्ाजिी परतफेड करण्यािी अंनतम संधी दे ण्यािी
तरतद
ू (e)

कर्जदाराला परत लमळवन
ू दे ण्यािी प्रक्रिया, आणि (f)

मालमत्तेिी वविी / लललाव

करण्यािी प्रक्रिया. अशा प्रकारिे अटी व शतींिी एक प्रत कर्जदारांना उपलब्ध करून हदली र्ाईल
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13. सोन्याच्या दाचगन्यांच्या तारिासापेक्ष कजच
वरीलप्रमािे सामानय मागजदशजक तत्तवांव्यनतररक्त, कंपनी सोनयाच्या दाचगनयांसापेक्ष व्यक्तींना कर्ज
दे ताना, संिालक मंडळाद्वारे योग्यररतया मंर्ूर केलेल्या धोरिािे अनस
ु रि करे ल, ज्यामध्ये अनय
बाबींसोबत खालील गोष्टींिा समावेश असेल:
i.

ii.

iii.

iv.

आरबीआयने ववहहत केलेल्या केवायसी मागजदशजक ततवांिे पालन केले आहे यािी खात्री
करण्यासाठी आणि कोितेही कर्ज दे ण्यापव
ू ी ग्राहकावर परु े शी योग्य काळर्ी घेतली र्ाईल
यािी खात्री करण्यासाठी परु े शी पावली उिलली र्ाण्यािी सनु नसचितता
प्राप्त झालेल्या दाचगनयांसाठी योग्य मल्
ू यांकन प्रक्रिया.

सोनयाच्या दाचगनयांच्या मालकीच्या पत
ज स
े ाठी अंतगजत प्रिाली
ू त

दाचगने सरु क्षक्षत कोठडीत ठे वण्यासाठी परु े शी यंत्रिा, ननयलमत आधारावर प्रिालीिा आढावा,

संबचं धत कमजिाऱयांना प्रलशक्षि दे िे आणि आंतररक लेखापरीक्षकांद्वारे ननयलमत तपासिी
करण्यासाठी

v.

vi.

परु े शी

प्रिाली

रिना,

दाचगनयांच्या

स्टोरे र्साठी

योग्य

शाखांद्वारे सोनयाच्या तारिासापेक्ष कर्ज क्षमता वाढववली र्ािार नाही.

सवु वधा

नसलेल्या

तारि म्हिून स्वीकारलेले दाचगने योग्यररतया ववमाकृत केले र्ातील.

ववना परतफेडच्या बाबतीत दाचगनयांच्या लललावासंदभाजत पॉललसी पारदशजक आणि परु े शी असेल.

कर्जदाराला पव
ू ज सि
ू ना लललाव तारखेपव
ू ी हदली र्ाईल. लललाव प्रक्रिया ननधाजररत स्वरुपानस
ु ार
पार पाडली र्ाईल. हहतसंबध
ं ांिा कोिताही संघषज नसावा आणि लललाव प्रक्रिया गट कंपनया
आणि

संबचं धत संस्थांसह

सनु नसचित करे ल.

लललावादरम्यान सवज व्यवहारांमध्ये

तटस्थ संबध
ं

असल्यािे

क्रकमान 2 वतजमानपत्रांमध्ये, एक स्थाननक भाषेत आणि राष्रीय दै नहं दन वत्त
ृ पत्रामध्ये र्ाहहराती र्ारी
करून सावजर्ननकररतया लललाव र्ाहीर केला र्ाईल.
vii.

कंपनी आयोसर्त लललावात सहभागी होिार नाही.

ix.

या धोरिामध्ये फसविुकीस प्रनतबंध करण्यासाठी अंमलाधीन प्रिाली आणि कायजपद्धती

viii.

x.

मंर्ूर केलेल्या सोनयािा लललाव बोडजद्वारे मानयताप्राप्त लललाव कतयाांमाफजति केला र्ाईल.

यांिाही अंतभाजव असेल. ज्यामध्ये एकत्रीकरि, अंमलबर्ाविी आणि मंर्रु ीिी कतजव्ये वेगळे
करिे समाववष्ट आहे.

सोनयासाठी कर्ज दे ण्याच्या करारामध्ये लललावाच्या प्रक्रियेिे तपशील दे खील स्पष्ट केले
र्ातील.

14. सक्ष्
ू िववत्त कजाचसाठी उचित व्यवहार संहहता
ररझव्हज बँक ऑफ इंडडयाने (आरबीआय) मख्
ु य ननदे श र्ारी केले आहे त- भारतीय ररझव्हज बँक
(सक्ष्
ू मववत्त

कर्ाजसाठी

ननयामक

आकृतीबंध)

ननदे श,

2022

संदभज

अंतगजत

डीओआर

एफआयएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22 हदनांक मािज 14, 2022. हे ननदे श गह
ृ ववत्त संस्था
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आणि गह
ृ ननमाजि ववत्त कंपनयांसह सवज व्यावसानयक बँका, एनबीएफसी यांना लागू आहे त. ही
मागजदशजक तत्तवे 01 एवप्रल 2022 पासन
ू लागू होतील.

वरील ववभागांमध्ये नमद
ू केल्याप्रमािे एफपीसी व्यनतररक्त, कंपनी सक्ष्
ू मववत्त कर्ाजसाठी वैलशष्टयपि
ू ज
असलेल्या खालील योग्य पद्धतींिा अवलंब करे ल:
(i) सवजसाधारि

a. कंपनीच्या वेबसाईटलशवाय स्थाननक भाषेत कंपनीिे कायाजलय आणि शाखा पररसरात एफएमसी
दशजनी भागात लावले र्ाईल.

b. पारदशजकता आणि वार्वी कर्ज पद्धतींबद्दलिी तयांिी विनबद्धता स्पष्ट करिारे ववधान
स्थाननक भाषेत केले र्ाईल आणि पररसर आणि कर्ज काडजमध्ये प्रदलशजत केले र्ाईल.

c. कर्जदाराच्या उतपनन आणि ववद्यमान कर्ाजशी संबचं धत आवचयक िौकशी करण्यासाठी क्षेत्रीय
कमजिाऱयांना प्रलशक्षक्षत केले र्ाईल.

d. कर्जदारांना

दे ऊ

केलेले

प्रलशक्षि

ववनामल्
ू य

असेल.

अशा

प्रलशक्षि

दे ण्यासाठी

क्षेत्रीय

कमजिाऱयांना प्रलशक्षक्षत केले र्ाईल आणि कर्जदारांना कर्ज / इतर उतपादनांशी संबचं धत प्रक्रिया
आणि प्रिालीववषयी पि
ज िे र्ागरूक करिे आवचयक आहे.
ू प

e. आकारले र्ािारे प्रभावी व्यार् आणि कंपनीद्वारे स्थावपत तिार ननवारि प्रिाली ही तयाच्या
सवज कायाजलयांमध्ये (स्थाननक भाषेत) आणि तयाच्या वेबसाईटवर र्ारी केलेल्या साहहतयात
प्रमख
ु पिे प्रदलशजत केली र्ाईल.
f. कर्ज करारामध्ये आणि कंपनीच्या कायाजलयात, शाखेच्या आवारात आणि संकेतस्थळावर
प्रदलशजत केलेल्या एफपीसीमध्ये एक घोषिा केली र्ाईल ज्यामध्ये कंपनीिे कमजिारी क्रकं वा
बाह्य एर्नसीच्या कमजिार्यांकडून अनचु ित वतजनासाठी र्बाबदार असेल आणि वेळेवर तिार
ननवारि प्रदान करे ल.
g. भारतीय ररझव्हज बँकेच्या (आरबीआय) केवायसी ननदे शांिे पालन केले र्ाईल. कर्जदारांिी
परतफेड क्षमता सनु नसचित करण्यासाठी योग्य तपासिी केली र्ाईल.
h. कर्ाांिी सवज मंर्ुरी आणि ववतरि केवळ केंद्रीय हठकािी केले र्ाईल आणि या कायाजत

एकापेक्षा र्ास्त व्यक्तीिा समावेश असेल. याव्यनतररक्त, ववतरि कायाजिे बारकाईने संननयंत्रि
केलेले असेल.

i. कर्ाजच्या अर्ाजिी प्रक्रिया कठीि नसेल आणि पव
ू -ज ननधाजररत वेळेच्या रिनेनस
ु ार कर्ज ववतरि
केले र्ातात यािी खात्री करण्यासाठी परु े शी पावले उिलली र्ातील.

(ii) कर्ज करार / कर्ज काडजमध्ये अस्वीकरि
a. कंपनीकडे सक्ष्
ू मववत्त कर्ज करारािा बोडज मानयताप्राप्त मानक स्वरूप असेल. कर्ज करार
प्राधानयाने स्थाननक भाषेत असेल.
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कर्ज करारामध्ये, कंपनी खालील बाबींिे प्रकटीकरि करे ल:
 कर्ाजच्या सवज अटी व शती,

 कर्ाजच्या क्रकं मतीमध्ये केवळ तीन घटकांिा समावेश होतो. व्यार् शल्
ु क, प्रक्रिया शल्
ु क
आणि ववम्यािा हफ्ता (ज्याअंतगजि प्रशासकीय शल्
ु क समाववष्ट असेल),

 कर्जदाराकडून कोितीही सरु क्षा ठे व / मासर्जन संकललत केले र्ात नाही,

 कर्जदार एकापेक्षा र्ास्त एसएिर्ी / र्ेएलर्ी सदस्य असू शकत नाही,

 कर्ज अनद
ु ान आणि पहहल्या हप्तयाच्या परतफेडीच्या दे य तारखेदरम्यान अचधस्थगन
कालावधी,

 कर्जदाराच्या डाटा गोपनीयतेिा आदर केला र्ाईल यािी सनु नसचिती.
b. कर्ज काडाजवर खालील तपशील दशजववले र्ातील:

 प्रभावी व्यार् दरासह क्रकं मतीवरील सरलीकृत तथ्यपत्रक,
 कर्ाजशी संलसग्नतन अनय सवज अटी व शती,

 कर्जदारािी परु े शी ओळख स्पष्ट करिारी माहहती,

 प्राप्त झालेल्या हप्ते आणि अंनतम डडस्िार्जसह सवज परतफेडीसाठी कंपनीद्वारे पोिपावती,

 कर्ज काडाजमध्ये कंपनीने स्थापन केलेल्या तिार ननवारि प्रिालीिा आणि नोडल
ऑक्रफसरिे नाव आणि संपकज िमांक दे खील ठळकपिे नमद
ू केलेला असेल,

 र्ारी केलेले गैर-िेडडट उतपादने कर्जदारांच्या पि
ू ज संमतीने असतील आणि शल्
ु कािी रिना
कर्ज काडजमध्येि कळववली र्ाईल,

 कर्ज काडजमधील सवज माहहती स्थाननक भाषा क्रकं वा कर्जदाराने आकलनयोग्य असिाऱया
भाषेत असेल

(iii) परतफेडीिी सक्तीरहहत पद्धत:
a. वसल
ु ी सामानयपिे मध्यवती हठकािी केली र्ाईल. र्र कर्जदार दोन क्रकं वा अचधक सलग वेळा
मध्यवती हठकािी ववहहत वेळेत उपसस्थत न झाल्यास क्षेत्रीय कमजिाऱयांना वसल
ु ीसाठी
कर्जदारािे ननवासािे हठकािी वसल
ु ीस अनम
ु ती राहील.

b. क्षेत्रीय कमजिारी आणि तयांिी भरती, प्रलशक्षि आणि पयजवेक्षि यासाठी संहहतेच्या संदभाजत

बोडाजने मानयता हदलेले धोरि असस्ततवात असल्यािी कंपनी सनु नसचिती करे ल. संहहता क्षेत्रीय
कमजिार्यांसाठी आवचयक क्रकमान पात्रता नमद
ू करे ल आणि ग्राहकांशी व्यवहार करण्यासाठी
तयांच्यासाठी आवचयक प्रलशक्षि साधने असल्यािी सनु नसचिती करे ल. क्षेत्रीय कमजिार्यांच्या

प्रलशक्षिामध्ये कोितयाही अपमानास्पद क्रकं वा र्बरदस्तीने कर्ज संकलन/वसल
ु ीच्या पद्धतींिा
अवलंब न करता कर्जदारांप्रती योग्य वतजनाने आिरि करण्याच्या कायजिमांिा समावेश असेल.

c. कमजिार्यांसाठी भरपाईच्या पद्धतींमध्ये केवळ र्मा केलेल्या कर्ाांिी संख्या आणि वसल
ु ीिा
दर यापेक्षा सेवेिे क्षेत्र, कमजिार्यांिे आिरि आणि कर्जदारािे समाधान यावरील अचधक भर

अपेक्षक्षत असेल. क्षेत्रीय कमजिार्यांनी आिारसंहहतेिे पालन न केल ्याि ्या प्रकरिांमध्येही दं ड
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आकारला र्ाऊ शकतो. साधारिपिे, संवेदनशील भागात वसल
ु ीसाठी फक्त कमजिारी आणि
बाह्य ननयक्
ु त ररकव्हरी एर्ंट यांिी नेमिूक केली र्ाईल.
15. उचित व्यवहार संहहतेिा आढावा
व्यवस्थापकीय संिालकाला उचित व्यवहार संहहतेत वेळोवेळी कोितयाही बदलािा आढावा घेण्यास
आणि मंर्ूरी दे ण्यास अचधकृत केले र्ाईल.

* * *
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