
 
 
 

फेअर पॅ्रक्टिस कोड 
 
 
 

1. परिचय आणि उद्दिष्टे 

 

फेअर पॅ्रक्टिस कोड पॉलिसीचा उद्देश इक््टिट्यूश्स आणि अंतिम यूजर दरम्यान व्यवहारांमध्ये पारदशशकिा आिि ेआणि चांगिे 
माहहिीपूिश बिझनेस संिंध प्रदान करिे आहे. ही संहहिा "NBFC साठी फेअर पॅ्रक्टिस कोड वरीि मागशदशशक ित्तवांनुसार" सटयुशिर 
RBI/DNBR/2016-17/45 माटिर डायरेटशन DNBR. PD.008/03.10.119/2016-17 सप्िेंिर 01, 2016 िारखेच्या अनुरूप आहे. 

नोव्हेंिर 14, 2022 रोजी आयोक्जि केिेल्या मीहिगं मध्ये कंपनीच्या िोडश ऑफ डायरेटिसशने भूिकाळाि वेळोवेळी टवीकारिेल्या/ 

सुधाररि केिेल्या ववद्यमान फेअर पॅ्रक्टिसेस कोड मध्ये योग्यररत्या सुधारिा करण्याचा तनिशय घेििा आहे. 
 

िागेि ऑडडय्स  

 

िोडशचे सदटय आणि सवश ववभाग या डॉटयुमेंिसाठी प्राथलमक ऑडडय्स असिीि. संिंधधि ववभाग प्रमखुांच्या पूवश परवानगीलशवाय नमदू 

केिेल्या व्यटिींच्या पिीकडे डॉटयमुेंि प्रसाररि केिा जािार नाही. कंपनीचे सवश कमशचारी सदटय, अधधकारी आणि अधधकृि प्रतितनधी 
कटिमसशशी व्यवहार करिाना सुधाररि संहहिेचे कािेकोरपिे पािन करिीि. 

 

2. पॉलिसीची िागूता आणि वैधता 
 

ही पॉलिसी िोडश ऑफ डायरेटिसशद्वारे मंजूर केिेल्या िारखेपासून िागू होईि. िोडश कमीिकमी वर्ाशिा पॉलिसीचा आढावा घेईि, प्रमाणिि 

करेि, अपडेि करेि आणि मंजूर करेि. या पॉलिसीच्या ववलशष्ि िािींमधीि कोित्याही सुधारिा संिंधधि प्राधधकरिाद्वारे जारी केिेल्या 
मँडेिद्वारे कळववल्या जाऊ शकिाि आणि िे िागू होण्याच्या िारखेपासनू िे या पॉलिसीचा भाग िनिीि. 

 

3. उद्दिष्टे आणि ॲप्लिकेशन  

3.1. संदितेची उद्दिष्टे 
 

इंडडयािुल्स कमलशशयि के्रडडि लिलमिेड, (यानंिर ICCL ककंवा कंपनी ककंवा आमची कंपनी ककंवा आम्ही) यांनी सवोत्तम कॉपोरेि पद्धिींच े

अनुसरि करण्यासाठी आणि आंिरराष्रीय पािळीवर अनुसरल्या जािाऱ्या बिझनेस पद्धिींमध्ये अत्यिं पारदशशकिा आिण्यासाठी 
आणि त्याद्वारे कंपनीमध्ये कस्टमिचा आत्मववश्वास वाढववण्याचे उद्हदष्ि तनक्चचि केिे आहे. 

 

खािीि उद्हदष्िे साध्य करण्यासाठी कंपनीद्वारे ही संहहिा ियार करण्याि आिी आहे: 
 

i. कटिमसशशी व्यवहार करण्यासाठी ककमान टिँडडश सेि करून चांगल्या आणि योग्य पद्धिींना प्रोत्साहन देिे; 
 

ii. पारदशशकिा वाढवविे जेिेकरून कटिमर आमच्या कंपनीद्वारे प्रदान केिेल्या सक्व्हशसेस िद्दि त्यािा/तििा योग्यररत्या 
काय अपेक्षा करिा येईि हे अधधक चांगल्या प्रकारे समजू शकेि; 

 
iii. उच्च ऑपरेहिगं टिँडडश प्राप्ि करण्यासाठी टपधेद्वारे माकेि फोसेसिा प्रोत्साहहि करिे; आणि 

 
iv. कटिमर आणि कंपनी दरम्यानच्या योग्य आणि सौहादशपूिश संिंधािा प्रोत्साहन देिे आणि अशा प्रकारे नंिरच्या काळाि 

पूवीचा आत्मववचवास वाढवि.े 
 

v. कटिमर इंिरफेस संदभाशि रेग्युिेिरी आवचयकिांचे अनुपािन सुतनक्चचि करिे; 

vi. कटिमरच्या िक्रारींचे तनवारि करण्यासाठी यंत्रिा मजिूि करिे.  
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    3.2.    संदितेचे ॲप्लिकेशन 
 

या संहहिेचे सवश भाग सवश िोन प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेसवर िागू होिाि जसे की, हाऊलसगं िोन, पसशनि िोन, मॉिशगेज िोन, 

कमलशशयि िोन, डडमांड अँड कॉि िोन, व्हेइकि िोन, िोन अगेंटि हायपोधथकेशन ककंवा सध्या प्रदान केल्या जाि असिेल्या 
इिर कोििेही प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेस ककंवा काउंिरवर, फोनवर, पोटिद्वारे, इंिरॲक्टिव्ह इिेटरॉतनक डडव्हाईसद्वारे 
इंिरनेिवर ककंवा कंपनीच्या एजंिद्वारे ककंवा इिर कोित्याही पद्धिीद्वारे प्रदान केिे असल्यास िे यापढेु सादर केिे जाऊ 

शकिाि. फेअर पॅ्रक्टिसेस कोड ची कॉपी कंपनीच्या सवश ऑकफस/ब्रँचसे येथ ेप्रदलशशि केिी जाईि. FPC ची एक कॉपी कंपनीच्या 
वेिसाईिवर देखीि प्रदलशशि केिी जाईि जी कंपनीद्वारे टवीकारल्या जािाऱ्या संहहिेिद्दि सामा्य-सावशजतनक सदटयांना 
आणि सवश भागधारकांना सूधचि करेि. 

 

4. कस्टमि प्रतत आमची वचनबद्धता 
4.1.   कस्टमसस सोबतच्या सवस व्यविािांमध्ये योग्यरित्या आणि वाजवीपिे कायस कििे 

 

कंपनी प्रदान करि असिेल्या प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेससाठी आणि त्यांचे कमशचारी अनसुरि असिेल्या प्रकक्रया आणि 

पद्धिींसाठी या संहहिेिीि वचनिद्धिा आणि टिँडडशची पूिशिा करेि. सवश प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेस हे लिणखि आणि अथाशन े

संिंधधि कायदे आणि तनयमांची पूिशिा करिीि; आणि कटिमरशी संिंधधि व्यवहार एकीकरि आणि पारदशशकिेच्या नैतिक 

ित्तवांवर असिीि. 

 

i. कटिमरशी व्यवहार करिाना, िोन कराराच्या अिी व शिींमध्ये प्रदान केिेल्या उद्देशाव्यतिररटि कंपनी कजशदाराच्या 
व्यवहारांमध्ये हटिके्षप करिे िाळेि. 

 
ii. कंपनी कजशदारांना अतिररटि इंिरेटि आकारिार नाही. कटिमर कडून आकारल्या जािाऱ्या इंिरेटि रेिच्या 

िकश संगिाचे टपष्िीकरि केिे जाईि. सवश रेट्स आणि शुल्क िोन ॲक्प्िकेशन फॉमश िसेच सॅंटशन िेिर मध्ये नमूद 

केिे जािीि. 
 

iii. इंिरेटि रेट्स आणि जोखीमांच्या शे्रिीकरिाचा दृष्िीकोन देखीि कंपनीच्या वेिसाईिवर उपिब्ध करून हदिा जाईि. 

4.2.   आमचे फायनाप्शशयि प्रॉडक्ट्स आणि सप्व्िससेस कसे काम कितात िे समजनू घेण्यास कस्टमससना मित कििे 
 

i. जाहहरािी आणि प्रचारात्मक पत्रकािीि कंिेंि शटय तििका टपष्ि असेि िसेच हदशाभूि करिारा नसेि. िोन 

कराराचा नमुना आणि िोन लमळवण्यासाठी कटिमरने अंमिाि आिि ेआणि त्यावर टवाक्षरी करिे आवचयक 

असिारे इिर डॉटयमुेंट्स कंपनीच्या वेिसाईिवर प्रदशशनासाठी उपिब्ध असिीि जेिेकरुन आमच्या इच्छूक 

टिायंट्सिा त्यांचे अधधकार आणि दातयत्वे जािून घेिे आणि समजून घेिे सुिभ होईि, जेिेकरून आमच्याकडून 

सक्व्हशसेस प्राप्ि करिाना माहहिीपूिश तनिशय घेििा जाईि. 

 

ii. पहहल्या िाििीि, कटिमरिा खािीिपैकी कोित्याही एक ककंवा अधधक भार्ांमध्ये प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेस ववर्यी 
माहहिी असिेल्या संिंधधि डॉटयुमेंट्सचे टपष्िीकरि हदिे आणि प्रदान केिे जाईि: हहदंी, इंग्रजी ककंवा योग्य टथातनक 

भार्ेि. संपूिश पारदशशकिा सुतनक्चचि करण्यासाठी, कटिमरिा प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेसचे टवरुप, त्यांच्या अिी व 

शिी, वावर्शक इंिरेटि रेट्स / सक्व्हशस शुल्क, िोन प्रॉडटिच्या सक्व्हशससाठी देय EMI, िागू असिेल्या प्रॉडटट्ससाठी 
कंपनीिा सादर करावयाचे डॉटयुमेंट्स इ. ववर्यी टपष्ि माहहिी प्रदान केिी जाईि. 
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iii. कटिमरिा त्यांना लमळिारे िाभ, िो असे िाभ कसे लमळवू शकेि, त्यांचे फायनाक््शयि पररिाम आणि त्याच्या 
शंकांचे तनराकरि करण्यासाठी िो कोिाशी संपकश  साधू शकेि याववर्यी संपूिश माहहिी द्या. 

 

iv. वरीि गोष्िी सुतनक्चचि करण्यास मदि करण्यासाठी, कंपनी या िाििीि कटिमरिा योग्य मागशदशशन सुिभ 

करण्यासाठी हेल्पिाईन प्रदान करेि. वरीि गोष्िींव्यतिररटि, कटिमरिा त्यांच्या िक्रारीचंे तनवारि करण्यासाठी 
जिािदार असिेल्या तनयुटि अधधकाऱ्याचे/अधधकाऱ्यांचे नाव त्याच्या/त्यांच्या संपकश  िपशीिांसह प्रदान केिे जाईि. 

 

4.3.         कस्टमससना आमचे प्रॉडक्ट्स आणि सप्व्िससेस वापिण्यास मित कििे 
 

i. कजशदारािा मजंूर केिेल्या िोनच्या अिी व शिींचा िपशीि दशशवविाऱ्या योग्यररत्या साईन केिेल्या िोन कराराची 
कॉपी प्रदान करेि, कंपनी कटिमरिा वेिसाईिवर प्रदलशशि करून ककंवा ईमेि/मेलिगं वप्रिेंड िेिसशद्वारे इंिरॲक्टिव्ह 

मीहिगंच्या माध्यमािनू तनयलमि, योग्य अपडेिची व्यवटथा करेि आणि प्रदान करेि. 
  

ii. इंिरेटि रेट्स, शुल्क आणि अिी व शिी व अ्य मधीि िदिांववर्यी माहहिीचा प्रसार 

 

iii. इंिरेटि मधीि िदि योग्य पूवश सूचनेसह सूधचि केिे जािीि. इंिरेटि रेि ककंवा सक्व्हशस शुल्क यािीि सुधारिा 
फटि भववष्यािीि िारखांनाच िागू होिीि. 

 

4.4.        कोित्यािी टललयावि चुकीच्या िोऊ शकिाऱ्या गोष्टींसि त्वरित आणि सिानुभूतीपूवसक व्यविाि किि,े याद्वािे 
 

i. कंपनीच्या िाजूने एखादी, चूक झाल्यास, त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्वररि आणि योग्य कारवाई करिे. 
 

ii. कटिमरच्या िक्रारी त्वररि हािाळिे. 
 

iii. कंपनीमध्ये अक्टित्वाि असिेल्या लसटिीम्स आणि प्रकक्रयांववर्यी कटिमरिा सूधचि करिे, ज्याचे अनुसरि करून 

कंपनीच्या अधधकाऱ्यांसह त्यांच्या प्रारंलभक इंिरफेसद्वारे त्यांच्या िक्रारींचे पुरेसे तनराकरि झािे नसल्यास कटिमर 
कंपनीच्या उच्च अधधकाऱ्यांशी संपकश  साधू शकिाि. 

 
iv. कोित्याही िांबत्रक अयशटवीिेमुळे उद्भविाऱ्या कोित्याही समटयेचा सामना करण्यासाठी योग्य व्यवटथा करिे. 

 

4.5.      कस्टमिची सवस वयैप्क्टतक मादिती, खासगी आणि गोपनीय म्ििून मानि े

 

कंपनी कटिमरची सवश वैयक्टिक माहहिी खासगी आणि अत्यंि गोपनीय ववर्य म्हिून मानेि, िथावप, या पॉलिसीमध्ये 

नमूद केल्याप्रमािे अपवादांच्या अधीन असेि. 
 

4.6.     संदिता प्रकालशत किण्यासाठी आमच्या कंपनीन े

i. आमच्या ववद्यमान आणि नवीन कटिमरिा संहहिे ववर्यी सूधचि करावे 
 

ii. काउंिरवर ककंवा इिेटरॉतनक कम्युतनकेशन ककंवा मेिद्वारे ववनंिी केल्यावर हह संहहिा उपिब्ध करून द्यावी. 
 

iii. कंपनीच्या प्रत्येक ब्रँच मध्ये आणि कंपनीच्या वेिसाईिवर देखीि ही संहहिा उपिब्ध करून द्यावी; आणि 
 

iv. संहहिेववर्यी संिंधधि माहहिी प्रदान करण्यासाठी आणि संहहिा व्यवहाराि आिण्यासाठी कंपनीचे कमशचारी 
चांगल्याप्रकारे प्रलशक्षक्षि असल्याची खात्री करावी. 

 

4.7.     भेिभाव िदित पॉलिसी स्वीकाििे आणि अंमिात आिि े
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वय, कुळ, जािी, लिगं, वैवाहहक क्टथिी, धमश ककंवा अपंगत्वाच्या आधारावर आमची कंपनी भेदभाव करिार नाही. 
 

4.8.     ज्येष्ठ नागरिक आणि शािीरिकदृष््या अपंग व्यक्टतींसाठी ववशेष काळजी 
 

आमच्या कटिमसशसाठी जसे की ज्येष्ठ नागरिक, शारीररकदृष्ट्या अपंग व्यटिी आणि तनरक्षर व्यटिींना आमच्याशी व्यवहार 

करिाना िे सुिभ आणि सोयीटकर िनवण्यासाठी आम्ही सवशिोपरी प्रयत्न करू. 
 

5. प्रकटीकिि आणि पाििशसकता 
 

5.1.     आमची कंपनी आमच्या कस्टमससशी व्यविाि किताना संपूिस प्रकटीकिि आणि पाििशसकतेवि ववश्वास ठेवते. आम्िी कंपनी 
आणि कस्टमसस ििम्यानच्या व्यविािांवि परििाम कििाऱ्या सवस घटकांववषयी पूिस मादिती प्रिान करू, ज्यामध्ये इंटिेस्ट 

िेट, सामाशय फी आणि शुल्क समाववष्ट आिे पिंतु तेवढ्या पुितेच मयासदित नािी:  

i. ब्रँचेस मध्ये सूचना िाविे; 
 

ii. िेलिफोन ककंवा हेल्पिाई्सद्वारे; 
iii. कंपनीच्या वेिसाईिद्वारे; 

 
iv. तनयुटि कमशचारी / हेल्प डेटकद्वारे; 
v. सक्व्हशस गाईड / िॅररफ शेड्यूि प्रदान करिे; आणि 

 
vi. शटय तििटया िवकर सवश संिंधधि िपशीि प्रॉडटिसाठी ववहहि ॲक्प्िकेशन फॉमश मध्ये समाववष्ि केिे जािीि. 

5.2.     संभाव्य कस्टमससच्या संिभासत कंपनी 
 

i. कटिमरिा टथातनक भार्ेि टवारटय असिेल्या सक्व्हशसेस आणि प्रॉडटट्सची मुख्य वैलशष्ट्ये टपष्ि करिारी टपष्ि 

माहहिी प्रदान करेि; कजशदाराच्या हहिावर पररिाम करिाऱ्या सवश आवचयक माहहिीसह िोन ॲक्प्िकेशन फॉमश 
जेिेकरून इिर NBFC द्वारे ऑफर केिेल्या अिी व शिींशी अथशपूिश िुिना केिी जाऊ शकेि आणि कजशदारािा 
माहहिीपूिश तनिशय घेिा येईि. िोन ॲक्प्िकेशन हे ॲक्प्िकेशन फॉमशसह सादर करण्यासाठी आवचयक असिेि े

डॉटयुमेंट्स दशशवेि. अजशदारािा पोचपाविी प्रदान केिी जाईि. 

 

ii. कटिमरच्या गरजांसाठी अनुकूि असू शकिीि असे प्रॉडटि आणि सक्व्हशस तनवडण्याि कटिमरिा सहाय्य करेि; 
 

iii. कटिमरिा ववववध साधनांिद्दि, ज्याद्वारे कंपनीचे प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेस ऑफर केिे जािाि, त्याची माहहिी 
देईि [उदाहरिाथश, इंिरनेिवर, फोनवर, ब्रँचेस मध्ये आणि अ्य हठकािी] आणि या प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेस ववर्यी 
अधधक माहहिी लमळववण्यासाठी टत्रोि आणि साधनांववर्यी त्यांना सूधचि करेि. 

 

iv. कटिमरिा त्याची/तिची ओळख लसद्ध करण्यासाठी कायदेशीर, रेग्युिेिरी आणि अंिगशि पॉलिसीच्या आवचयकिाचं े

पािन करण्यासाठी त्याच्या/तिच्याकडून आवचयक असिेल्या माहहिी आणि डॉटयुमेंट्स ववर्यी कटिमरिा सूधचि 

करेि. 
 

v. कजशदाराकडून कजश अकाउंि रा्सफर करण्यासाठी ववनंिी प्राप्ि झाल्यास, कंपनीची संमिी ककंवा अ्यथा आके्षप, 

जर असल्यास, ववनंिी प्राप्ि झाल्याच्या िारखेपासून 21 हदवसांच्या आि कळविे जाईि. असे रा्सफर 
कायद्यानुसार पारदशशक करारात्मक अिींनुसार असेि. 

 

5.3.     त्यांच्यासाठी जे कस्टमि बनिे आिेत, कंपनी: 
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i. कजशदाराने समजावून घेिल्याप्रमाि ेिोन करारामध्ये नमूद सवश संिग्नकांच्या कॉपीसह आणि िो्सच्या मंजुरी/ 

डडटिसशमेंिच्या वेळी सवश कजशदारानंा नेहमी िोन कराराची कॉपी प्रदान करेि. िोन ॲक्प्िकेशनच्या टवीकृिीवर 
त्याच्या सिंग्नकासंह. आणि कंपनीद्वारे मंजूर िोनच्या सवाशि महत्तवाच्या अिी व शिींचा समावेश असिेल्या साईन 

केिेल्या 'सॅंटशन िेिर' द्वारे सूधचि केिे जाईि. िसेच, जेव्हा आवचयक असेि, िेव्हा नवीन आणि अपडेिेड माहहिी 
प्रदान करेि जी िागू इंिरेटि रेट्स/ फी आणि शुल्कांसह प्रॉडटट्सच्या मुख्य वैलशष्ट्यांशी संिंधधि कंपनीद्वारे 
ववकलसि, तनलमशि ककंवा प्राप्ि केिी जाऊ शकिे; 

 

ii. कजशदाराने समजावून घेिल्याप्रमाि ेिोन करारामध्ये नमूद सवश संिग्नकांच्या कॉपीसह आणि िो्सच्या मंजुरी/ 

डडटिसशमेंिच्या वेळी सवश कजशदारानंा िोन कराराची कॉपी सादर करेि. 
 

iii. कंपनी कजशदारािा सॅंटशन िेिर द्वारे ककंवा अ्यथा, मंजूर केिेल्या िोनची रटकम वावर्शक इंिरेटि रेि आणि त्याच्या 
ॲक्प्िकेशन पद्धिीसह अिी व शिींसह िेखी टवरुपाि कजशदारािा समजिाऱ्या भार्ेि सूधचि करेि आणि 

कजशदाराद्वारे त्याच्या रेकॉडशवर या अिी व शिींची टवीकृिी ठेवेि. 

 

iv. कटिमरिा त्यांच्या हटक आणि जिािदाऱ्यांववर्यी अतिररटि आणि अपडेिेड माहहिी प्रदान करेि. 
 

v. 'कॉि करू नका' सक्व्हशस अंिगशि कटिमरचे नाव ऑिोमॅहिकररत्या रक्जटिर करेि आणि कटिमर या माहहिी / 

सक्व्हशसचा िाभ घेण्यासाठी कंपनीिा 
 

त्यांची संमिी लिणखि टवरुपाि सूधचि करेपयिं कोििेही नवीन प्रॉडटि / सक्व्हशस हे िेलिफोन कॉल्स / SMSs / 

ईमेिद्वारे सूधचि / ववटिाररि करिार नाही. 
5.4.     इंटिेस्ट िे्स 

 

इंिरेटि रेट्स आणि प्रोसेलसगं आणि इिर शुल्क तनधाशररि करण्यासाठी कंपनी योग्य अंिगशि ित्तव ेआणि प्रकक्रया मांडिार. 
कंपनीचे ALCO वेळोवेळी कंपनीच्या िोडशने तनधाशररि केिेल्या ित्तवानुसार रेट्स आणि शुल्क तनधाशररि करेि. कंपनी 
कटिमरिा यावर आवचयक माहहिी देईि: 

 

i. त्याच्या/तिच्या िोन अकाउंििा िागू होिाऱ्या वावर्शक रेिवर कॅल्टयुिेि केिेिा इंिरेटि रेि. 
 

ii. त्याच्या / तिच्या अकाउंिवर इंिरेटि कसे िागू केिे जािे आणि डडफॉल्ि/वविंबिि पेमेंिच्या घिनेमध्ये िागू होिारे 
दंडात्मक इंिरेटि िसेच कटिमरद्वारे देय EMI सह इंिरेटि कॅल्टयुिेशनची पद्धि. 

 

कंपनीचे िोडश फंड्सचा खचश, माक्जशन आणि ररटक प्रीलमयम यासारख्या संिंधधि घिकांचा ववचार करिारे इंिरेटि रेि मॉडेि 

टवीकारेि आणि िो्स आणि ॲडव्हा्ससाठी आकारिे जािारे इंिरेटि रेि तनधाशररि करेि. 
 

कंपनी, कजशदारांच्या ववनंिीनुसार ककंवा आवचयक असल्याप्रमािे, िोनच्या कािावधीदरम्यान टपे्रड मध्ये सधुारिा करण्याचा 
पयाशय कजशदारांना प्रदान करू शकिे. अशा पररक्टथिीि, कजशदारांना आवचयक पडिाळिींच्या अधीन संभाव्य प्रभावासह िोन 

सापेक्ष सुधाररि टपे्रड/क्टवच सुववधेचा िाभ घेण्याचा आणि या संदभाशि फी भरल्यावर आणि कंपनीिा आवचयक असिेल्या 
अतिररटि डॉटयुमेंट्सची अंमििजाविी (कंपनीिा समाधानकारक टवरूपाि) करण्याचा पयाशय असेि. वेळोवेळी 
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टपे्रड आणि िेंचमाकश  रेिच्या क्टवच सुववधा/सुधारिेववर्यी टवि:िा सूधचि करिे ही कजशदारांची जिािदारी असेि. कृपया 
िक्षाि घ्या की िोनसापेक्ष टपे्रड कमी करण्यासाठी/सुधाररि करण्यासाठी ऑप्शन/क्टवच सुववधा प्रदान करण्यासाठी कंपनीची 
संपूिश वववेकिुद्धी असेि आणि अशा प्रकारे, कंपनी कोित्याही वेळी िे नाकारण्याचा/मागे घेण्याचा/रद्द करण्याचा अधधकार 
राखून ठेविे. 

 

इंिरेटि रेट्स आणि जोखीमांच्या शे्रिीकरिाचा दृष्िीकोन देखीि कंपनीच्या वेिसाईिवर उपिब्ध करून हदिा जाईि ककंवा 
संिंधधि ्यूजपेपर मध्ये प्रकालशि केिा जाईि. जेव्हा इंिरेटि रेट्स मध्ये िदि होईि िेव्हा वेिसाईिवर प्रकालशि ककंवा 
अ्यथा प्रकालशि केिेिी माहहिी अपडेि केिी जाईि. 

 

इंिरेटि रेि वावर्शक रेि असिे आवचयक आहे जेिेकरून कजशदारािा अकाउंिवर आकारल्या जािाऱ्या अचकू रेट्सची माहहिी 
असेि. 

 

5.5.     इंटिेस्ट िे्स मधीि बिि 
 

कंपनीने ऑफर केिेल्या प्रॉडटट्स वरीि इंिरेटि रेट्स मध्ये िदि करण्याच्या त्याच्या तनिशयाववर्यी कंपनी कटिमरिा 
ॲडव्हा्स मध्ये माहहिी देईि आणि इंिरेटि रेट्समध्ये केिेिे िदि संभाव्यपिे िागू केिे जािीि आणि या संदभाशि योग्य 

क्टथिी िोन करारामध्ये समाववष्ि केिी जाईि. 
 

5.6.     फी आणि शुल्क 
 

i. कंपनी तिच्या सवश ब्रँचेस मध्ये, कंपनीच्या वेिसाईिवर िॅररफ शेड्यूि ववर्यी नोिीस प्रदलशशि करेि जी कटिमसशना 
ववनामूल्य पाहण्याची परवानगी हदिी जाईि. कटिमरिा, कंपनीने ववनामूल्य प्रदान केिेल्या सक्व्हशसची सूची देखीि प्रदान 

केिी जाईि. 
 

ii. कटिमरिा हदिेल्या िॅररफ शेड्यूि मध्ये त्याने तनवडिेल्या प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेसच्या संदभाशि िागू असिेल्या 
शुल्काववर्यी सवश िपशीि समाववष्ि असेि आणि जे कटिमरद्वारे तनवडिेल्या प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेसचा िाभ 

घेण्यासाठी कटिमरिा देय असेि. 
 

iii. कटिमरिा, त्यांच्याद्वारे तनवडिेल्या प्रॉडटि / सक्व्हशसेसचे तनयंत्रि करिाऱ्या अिी व शिी न पाळल्यास / त्यांचे उल्िंघन 

केल्यास, अशा िािींमुळे कटिमरवर आकारिे जािारे दंड याववर्यी माहहिी प्रदान करेि.  
iv. िोन करारामध्ये ठळक अक्षराि वविंबिि ररपेमेंिसाठी आकारिे जािारे दंडात्मक इंिरेटि 

नमूद केिे जाईि. 

5.7.     प्रीपेमेंट शुल्क 
 

सह-दातयत्वांसह ककंवा त्यालशवाय बिझनेस व्यतिररटि इिर उद्देशांसाठी मंजूर केिेल्या कोित्याही फ्िोहिगं रेि िमश 
िोनवर कंपनी फोरटिोजर शुल्क/प्री-पेमेंि दंड आकारिार नाही. 

5.8.     फी आणि शुल्क मधीि बिि 
 

जर कंपनी यापैकी कोििेही शुल्क वाढववण्याचा ककंवा नवीन शुल्क सादर करण्याचा तनिशय घेि असिे िर सुधाररि 

शुल्क/नवीन शुल्क आकारिे जाण्यापूवी/प्रभावी होण्यापूवी कजशदारांना सूधचि केिे जाईि. 
 

5.9.     अटी व शती 
 

i. पहहल्यांदाच प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेसचा िाभ घेिाऱ्या कटिमरिा, त्याने/तिने कंपनीिा प्रदान करण्यास 

सांधगििेल्या प्रॉडटट्स/सक्व्हशसेसच्या संिंधधि अिी व शिी याववर्यी, कंपनी योग्यरीत्या सल्िा देईि. 
 

ii. आमच्या कंपनीच्या प्रॉडटट्स आणि सक्व्हशसेसना तनयंबत्रि करिाऱ्या अिी व शिी योग्य असिीि आणि संिंधधि 

हटक तनक्चचि करिीि 
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ववशेर्िः नॉलमनेशन करण्याचा कटिमसशचा हटक. नमूद केिेल्या अिी व शिी मध्ये दातयत्व आणि िंधने टपष्िपिे 
नमूद असिीि. या अिी व शिी साध्या आणि सोप्या भार्ेि ियार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी सवशिोपरी 
प्रयत्न केिा जाईि. 

 

5.10.     अटी व शती मधीि बिि 
 

डडटिसशमेंि शेड्यूि, इंिरेटि रेट्स, सक्व्हशस शुल्क, प्रीपेमेंि शुल्क इत्यादींसह अिी व शिींमधीि कोििेही िदि खािीिपकैी 
कोित्याही चॅनेल्सद्वारे कटिमरिा सूधचि केिे जािीि:- 

 

i. वैयक्टिक सूचना 
 

ii. प्रत्येक ब्रँच मध्ये नोिीस िोडश 
 

iii. ईमेि आणि वेिसाईिसह इंिरनेि. 
 

iv. जेव्हा आवचयक असेि िेव्हा ्यूजपपेर 
 

v. सामा्यपिे, संभाव्य पररिामासह िदि केिे जािीि आणि अशा िदिाचंी सूचना ग्राहकांना ॲडव्हा्स मध्ये हदिी 
जाईि 

 

vi. जर कटिमरिा अिी व शिीं मधीि कोित्याही िदिाववर्यी ॲडव्हा्स मध्ये सूधचि करिे शटय नसेि आणि जर 
कटिमरिा ॲडव्हा्स मध्ये सूचना न देिा िदि केल्यास, असा केिेिा िदि 30 हदवसांच्या आि योग्यररत्या सूधचि 

केिा जाईि. जर असे िदि केल्यानिंर अिी व शिी म्हिजेच, कटिमरिा कोििीही पूवशसूचना न देिा केििेे िदि, 

कोित्याही कटिमरसाठी गैरसोयीच ेठरिे, िर असे कटिमर 60 हदवसांच्या आि लिणखि टवरुपाि आणि कोििीही 
सूचना न देिा त्याचे/तिचे अकाउंि िंद करू शकिाि ककंवा कोििेही अतिररटि शुल्क ककंवा इंिरेटि न देिा क्टवच 

करू शकिाि. 

 

vii. जर अिी व शिींमध्ये कोििाही मोठा िदि ककंवा िरेच ककरकोळ िदि असिीि िर कटिमरच्या ववनंिीनुसार, िे 
कटिमरिा योग्यररत्या सूधचि केि ेजाईि आणि कटिमरिा नवीन अिी व शिींची कॉपी ककंवा िदिांचा साराशं 

प्रदान केिा जाईि. 
 

6. जादििात, माकेदटगं आणि सेल्स 

6.1.     कंपनी 
 

i. कंपनीद्वारे जारी केिेल्या सवश जाहहरािी आणि प्रचारात्मक मिेररयि टपष्ि आहे आणि हदशाभूि करि 

नाही याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करेि. 
 

ii. कंपनी प्रयत्न करेि की मीडडया आणि/ककंवा प्रचारात्मक पत्रकाि प्रदलशशि केिेिी कोििीही जाहहराि जी 
आमच्या कंपनीच्या कोित्याही सक्व्हशस ककंवा प्रॉडटि कड ेिक्ष आकवर्शि करिे आणि ज्यामध्ये इंिरेटि 

रेि चा संदभश समाववष्ि आहे, अशा प्रॉडटि ककंवा सक्व्हशसिा िागू असल्यास इिर फी आणि शुल्क देखीि 

सूधचि करेि आणि संिंधधि अिी व शिींचा संपूिश िपशीि ववनंिीवर उपिब्ध करून हदिा जाईि. 
 

iii. जेव्हा कोित्याही थडश पािीच्या सक्व्हशसचा वापर सपोिश सक्व्हशसेस प्रदान करण्यासाठी केिा जािो, िेव्हा 
आम्ही खात्री करू की अशा थडश पािी कटिमरची वैयक्टिक माहहिी (अशा थडश पािीसाठी कोििीही उपिब्ध 

असल्यास) आम्ही ज्याप्रमािे गोपनीयिा आणि लसटयुररिीच्या टिरावर हािाळिो त्याचप्रमािे हािाळेि. 

 

iv. कंपनी, वेळोवेळी, त्यांच्याद्वारे घेििेल्या त्यांच्या प्रॉडटट्सच्या ववववध फीचसशववर्यी कटिमरिा माहहिी 
देऊ शकिे. प्रॉडटट्स / सक्व्हशसेसच्या संदभाशि इिर कोित्याही प्रॉडटट्स ककंवा प्रचारात्मक ऑफरववर्यी 
माहहिी 
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कटिमरिा िरच सांधगििी जाईि जर त्याने/तिने मेिद्वारे ककंवा वेिसाईिवर ककंवा कटिमर सक्व्हशस 

नंिरवर रक्जटिर करून अशी माहहिी / सक्व्हशस प्राप्ि करण्यास संमिी हदिी असेि. 

 

v. आम्ही डायरेटि सेलिगं एज्सीज (DSAs) िा आचार संहहिा तनधाशररि करू, ज्यांच्या सक्व्हशसेसचा िाभ 

आम्ही माकेि प्रॉडटट्स / सक्व्हशसेससाठी घेऊ शकिो ज्यामध्ये इिर िाििींिरोिरच त्यांना 
वैयक्टिकररत्या ककंवा फोनद्वारे प्रॉडटट्स ववक्रीसाठी कटिमरशी संपकश  साधिाना टविःची ओळख करून 

देिे आवचयक असिे.  
vi. कंपनीचे प्रतितनधी / कुररअर ककंवा DSA यांच्या कोित्याही अनुधचि विशनाची ककंवा या संहहिेचे 

उल्िंघन करि असल्याची कटिमरकडून कोििीही िक्रार प्राप्ि झाल्यास, चौकशी करण्यासाठी आणि 

िक्रार हािाळण्यासाठी आणि योग्य आढळल्यास कटिमरिा नुकसान भरपाई करण्यासाठी योग्य पाविे 
उचििी जािीि. 

 

7. प्रायव्िसी आणि गोपनीयता 
7.1.    प्रायव्िसी 

 

कटिमरची सवश वैयक्टिक माहहिी खासगी आणि गोपनीय मानिी जाईि [जरी कटिमर आिा कटिमर नसेि 

िरीही], आणि खािीि ित्तव े आणि धोरिांद्वारे मागशदशशन केिे जाईि. कंपनी खािीि अपवादात्मक 

प्रकरिांव्यतिररटि, कटिमर अकाउंिशी संिंधधि माहहिी ककंवा डािा, मग िो कटिमरद्वारे प्रदान केिेिा असो 
अथवा इिर मागाशने असो, त्यांच्या गु्रप मधीि इिर कंप्याच्या घिकासंह कुिािाही प्रकि करिार नाही: 

 

i. जर माहहिी कायद्याद्वारे ककंवा रेग्युिेिर/रेग्युिेिसशच्या आदेशावरून द्यायची असिे 
 

ii. जर िोकांसमोर माहहिी प्रकि करिे हे किशव्य असेि 
 

iii. जर कंपनीच्या हहिासाठी त्यांना माहहिी (उदाहरिाथश, फसविूक िाळण्यासाठी) देण्याची आवचयकिा 
असेि परंिु त्याचा वापर कटिमर ककंवा कटिमरच्या अकाउंिची माहहिी [कटिमरचे नाव आणि ॲड्रेस 

सह] इिरांना देण्याचे कारि म्हिून केिा जािार नाही. 
 

iv. जर कटिमर कंपनीिा माहहिी उघड करण्यास सांगेि ककंवा कटिमरच्या परवानगी सह. 
 

v. जर कंपनीिा त्याच्या/तिच्या लिणखि परवानगी सह कटिमर ववर्यी संदभश द्यायिा सांधगििे गेिे 
असेि िर. 

 

vi. त्याच्या/ तिच्या िद्दि असिेिे पसशनि रेकॉड्शस ॲटसेस करण्यासाठी कटिमरिा ववद्यमान कायदेशीर 
चौकिी अंिगशि त्याच्या/तिच्या अधधकारांची मयाशदा सूधचि केिी जाईि  

vii. जोपयिं कटिमर ववशेर्ि: िसे करण्यास अधधकृि करि नाही िोपयिं कंपनी 
 

कटिमरच्या वैयक्टिक माहहिीचा वापर माकेहिगंच्या उद्देशाने कोिाकडूनही करिार नाही. 
7.2.     के्रडडट िेफिशस एजशसीज 

 

i. जेव्हा कटिमर अकाउंि उघडिो, िेव्हा कंपनी त्यािा/तििा सूधचि करेि की कंपनी त्याचे/तिचे अकाउंि 

िपशीि के्रडडि रेफर्स एज्सीजिा केव्हा देऊ शकिे आणि त्यांच्यासोिि िपासिी करू शकिे.  

ii. कंपनी के्रडडि रेफर्स एज्सीजना कटिमर कडून कंपनीिा देय असिले्या 
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वैयक्टिक कजाशववर्यी माहहिी देऊ शकिे जर: 
• कटिमर त्याच्या / तिच्या पेमेंट्सच्या िाििीि मागे पडिे आहे; 

• देय रटकम वववादामध्ये नाही; आणि 
 

• कंपनीच्या औपचाररक मागिीनंिर कटिमरने त्याच्या/तिच्या कजाशची परिफेड करण्यासाठी कंपनी 
समाधानी आहे असे प्रटिाव हदिेिे नाहीि 

 

iii. या प्रकरिांमध्ये, कंपनी कटिमरिा िेखी टवरुपाि कळविार की िी कटिमरने कंपनीिा देय असिेल्या 
कजाशची माहहिी के्रडडि रेफर्स एज्सीजिा देण्याची योजना आखि आहे. त्याच वेळी, कंपनी कटिमरिा 
के्रडडि रेफर्स एज्सीची भूलमका आणि त्यांनी प्रदान केिेल्या माहहिीचा कटिमरच्या के्रडडि 

लमळववण्याच्या क्षमिेवर काय पररिाम होऊ शकिो, हे टपष्ि करेि. 
 

iv. जर कटिमरने िसे करण्यास त्याची/तिची परवानगी हदिी असेि िर कंपनी कटिमरच्या 
अकाउंिववर्यीची इिर माहहिी के्रडडि रेफर्स एज्सीजिा देऊ शकिे. जर माधगििी गेल्यास, के्रडडि 

रेफर्स एज्सीजिा हदिेल्या माहहिीची कॉपी, कंपनीद्वारे कटिमरिा प्रदान केिी जाईि. 
 

8. िेय किेक्टशन 
 

i. जेव्हा िोन हदिे जािीि, िेव्हा कटिमरिा ररपेमेंिची रटकम, कािावधी आणि ररपेमेंिचा कािावधी याववर्यीच्या 
प्रकक्रयेचे टपष्िीकरि हदिे जाईि. जर कटिमर ववहहि ररपेमेंि शेड्यूिचे पािन करण्याि अयशटवी ठरल्यास, देय 

वसूि करण्यासाठी देशािीि कायद्यांिगशि योग्य कारवाई केिी जाईि आणि आणि कोििाही अनुधचि त्रास हदिा 
जािार नाही म्हिजेच, कजशदारांना अतनयलमि वेळी तनरंिर त्रास देिे, िो्सच्या वसुिी साठी दांडगाई करिे इ. चा 
अविंि केिा जािार नाही. 

 

ii. आम्ही सौज्य, योग्य रीिमेंि आणि समजूिदारपिावर आधाररि आमची किेटशन पॉलिसी ियार केिी आहे. 

कटिमरचा आत्मववचवास आणि दीघशकािीन नािेसंिंध जोपासण्याि कंपनीचा ववचवास आहे. कमशचाऱ्यानंी ककंवा 
कंपनीच ेप्रतितनधीत्व करण्यासाठी प्राधधकृि कोििीही व्यटिी देय ककंवा/आणि लसटयुररिी परि लमळवण्यासाठी 
टवि:ची ओळख करून देण्याची आणि कंपनीन ेजारी केिेि ेप्राधधकरि पत्र प्रदलशशि करण्याची आवचयकिा आहे. 

त्याने/तिने ववनंिी केल्यानंिर, कंपनीद्वारे ककंवा कंपनीच्या प्राधधकरिाअंिगशि जारी केिेि ेत्याचे/तिच ेओळखपत्र 

दाखवावे. कंपनी देय संिंधधि सवश माहहिी कटिमसशना प्रदान करेि आणि देय भरण्यासाठी पुरेशी सूचना देण्याचा 
प्रयत्न करेि. 

 
iii. कमशचाऱ्याचंे सवश सदटय ककंवा किटेशन ककंवा / आणि लसटयुररिी परि लमळवण्यासाठी कंपनीचे प्रतितनधधत्व 

करिारी अधधकृि कोििीही व्यटिी कटिमसशशी योग्य पद्धिीने व्यवहार करण्यासाठी पुरेशी प्रलशक्षक्षि केिी जाईि 

आणि खािीि संहहिेचे कािेकोरपिे अनुसरि करेि: 
 

• कटिमरशी सामा्यपिे त्याच्या/तिच्या तनवडीच्या हठकािी आणि कोित्याही तनहदशष्ि जागेच्या अनुपक्टथिीि 

त्याच्या/तिच्या तनवासाच्या हठकािी आणि जर त्याचे/तिचे तनवास टथान उपिब्ध नसेि िर 
बिझनेस/व्यवसायाच्या हठकािी सपंकश  साधण्याि येईि. 

 

• कंपनीचे प्रतितनधधत्व करिाऱ्या व्यटिीची ओळख आणि प्राधधकरि याचंी कटिमरिा पहहल्याच प्रसंगी 
माहहिी करून देण्याि येईि.  

• कटिमरच्या प्रायव्हसीचा आदर केिा जाईि. 
 

• कटिमरशी सभ्य पद्धिीने संवाद साधण्याि येईि. संवाद साधिाना भार्ेच्या वापराि अत्यंि काळजी घिेिी 
जाईि, जेिेकरून 
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कटिमरिा कोित्याही क्षिी दखुाविे जाऊ नये/असभ्य वागिूक वािू नये. महहिा कजशदारांशी संवाद साधिाना, 
भारिीय संटकृिी आणि परंपरेनुसार योग्य आदर राखिा जाईि. 

 

• कंपनीचे प्रतितनधी कटिमरशी 0700 hrs िे 1900 hrs दरम्यान संपकश  साधिीि, जर कटिमरच्या बिझनेस 

ककंवा व्यवसायाच्या ववशेर् पररक्टथिीसाठी अ्यथा आवचयक नसेि. 
 

• ववलशष्ि वेळी ककंवा ववलशष्ि हठकािी कॉि िाळण्याच्या कटिमरच्या ववनंिीिा शटय तििका मान हदिा 
जाईि. 

 

• कॉिची वेळ आणि संख्या आणि संभार्िाच्या कंिेंिचे डॉटयुमेंिेशन केिे जाईि. 
 

• परटपर टवीकायश आणि सुव्यवक्टथि पद्धिीने देय संदभाशि वववाद ककंवा मिभेद सोडववण्यासाठी सवश सहाय्य 

हदिे जाईि. 
 

• देय रटकम किेटशन करण्यासाठी कटिमरच्या हठकािाच्या भेिीदरम्यान, सभ्यिा आणि योग्य विशन राखिे 
जाईि. 

 

• कौिंुबिक शोक ककंवा इिर आपत्तीचे प्रसंग यासारखे अनुधचि प्रसंग, जर कंपनीच्या माहहिीि आि े िर, 
कायदेशीर अनुपािनाची पूिशिा करण्यासाठी आवचयक नसल्यास, देय रटकम गोळा करण्यासाठी कॉि 

करिे/भेि देिे िाळिे जाईि. 
 

iv. हायपोथेहिक/धारिाधधकार ॲसेट्सची पुनप्राशप्िी 
 

िोन करारामध्ये कजशदाराशी करार/ िोन करारामध्ये कायदेशीरररत्या अमंििजाविी करण्यायोग्य पुनवशसन किम 

असिे आवचयक आहे. करार/िोन करार आणि प्रोसेसच्या अिी व शिींनुसार री-प्रोसेलसगंची प्रोसेस पारदशशकपि े

केिी जाईि आणि संिंधधि प्रोसेसच ेअनुसरि केिे जाईि: 
 

• िािा घेण्यापूवी नोिीस कािावधी; 
• ज्या पररक्टथिीि नोिीस कािावधी माफ केिा जाऊ शकिो; 
• लसटयुररिीचा िािा घेण्याची प्रकक्रया; 

 

• प्रॉपिीच्या सेि / लििावापूवी िोन ररपेमेंि करण्यासाठी कजशदारािा अंतिम संधी देण्याची िरिूद; 

• कजशदारािा पु्हा िािा देण्याची प्रकक्रया आणि 
 

• प्रॉपिीच्या सेि / लििावाची प्रकक्रया. िो्सच्या मंजुरी/डडटिसशमेंिच्या वेळी सवश कजशदारांना िोन कराराच्या 
कॉपीसह िोन करारामध्ये नमूद केिेल्या प्रत्येक संिग्नकांच्या कॉपीसह अशा अिी व शिींची कॉपी, कजशदारांना 
उपिब्ध करून हदिी जाईि, ज्यामळेु अशा करार/िोन कराराचा प्रमुख घिक तनमाशि होऊ शकिो. 

 

9. समस्या आणि तक्राि 

 

i. कंपनी वाजवी वेळेि सवश समटया आणि िक्रारींचे तनवारि/प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करेि आणि 

कटिमरिा त्यांच्या समटयांची क्टथिी सूधचि करीि राहीि. 
 

ii. कंपनी कटिमसशना त्यांची समटया ककंवा िक्रार जर असल्यास, दाखि करण्यासाठी आणि/ककंवा सिलमि 

करण्यासाठी त्यांच्या प्रत्येक ब्रँच आणि ऑकफसमध्ये 

सुववधा उपिब्ध करून देईि. 
 

कटिमरिा इंडडयािुल्सच्या वेिसाईिवर ववशेर्ि: उपिब्ध करून हदिेल्या ईमेि ID द्वारे तनवारिासाठी त्याची िक्रार 
दाखि करण्याची सुववधा प्रदान केिी जाईि. इंडडयािुल्सने एक लसटिीम टथावपि केिी आहे क्जथे आमच्या कटिमसशना 
िक्रार हािाळिी प्रकक्रयेचा ॲटससे 
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ववनामूल्य उपिब्ध करून हदिा जािो. 
 

जर कटिमरिा िक्रार करायची असिे िर त्यािा/तििा हे करण्यासाठी योग्यररत्या सल्िा हदिा जाईि: 

 

• सवश ऑकफस, ब्रँचेस ऑकफस ॲड्रेस, ईमेि ID, फॅटस नं., फोन नं., इ. प्रदलशशि करिीि जेथे िक्रार केिी जाऊ शकिे आणि 

ज्या तनयुटि प्राधधकरिास िक्रार केिी जाऊ शकिे. : िो/िी िक्रार कशी करू शकिो म्हिजेच, फोन, पत्र, फॅटस, ईमेि 

इ. 

 

सामा्य बिझनेस मध्ये, कटिमर आमच्या (कंपनी) पयिं जवळच्या ब्रँचिा भेि देऊन ककंवा आमच्या िोि फ्री हेल्पिाईन नंिर: 

1800-572-7777 माफश ि फोनद्वारे ककंवा customerservice@indiabulls.com वर ईमेि पाठवून पोहोच ू शकिाि ककंवा 
lap@indiabulls.com वर ईमेि पाठवून िक्रार दाखि करू शकिाि 

 

जर कटिमर केअर ववभागाद्वारे प्रदान केिेल्या उत्तरािािि िक्रारदार समाधानी नसिे िर त्याच्या/तिच्या िक्रारींना उच्च 

प्राधधकरिाकडे एटकिेि करू शकिो 
 

हेड कटिमर केअर, इंडडयािुल्स कमलशशयि के्रडडि लि., 

422 B, उद्योग ववहार, फेज IV, सटेिर-18 गुरुग्राम, हररयािा – 122015. 
 

जर िक्रारीचे 30 कामकाजाच्या हदवसांमध्ये समाधानकारक तनवारि झािे नाही िर कटिमर थेि RBI िा लिहू शकिाि ककंवा 
RBI च्या वेिसाईिवरीि लिकंवर उपिब्ध असिेल्या CMS (कम्प्िेंि मॅनजेमेंि लसटिीम) सुववधेवर त्याची/तिची िक्रार अपिोड 

करू शकिाि: https://cms.rbi.org.in 

 

कटिमर खािी नमूद केिेल्या ॲड्रेसवर प्रत्यक्ष पत्र आणि/ककंवा पोटि पत्राद्वारे 

देखीि लिहू शकिाि- 

प्रति, 
 

एकाक्त्मक िोकायुटि ऑकफस, 

ररझव्हश िँक ऑफ इंडडया, 4th फ्िोअर, सेटिर 17, चंदीगड – 160017. 

 

 

िोडश ऑफ डायरेटिसश/कलमिी ऑफ िोडश वेळोवेळी िक्रार तनवारि प्रकक्रयेचा आढावा घेिीि िसचे त्यािािि सूचना जारी 
करिीि जेिेकरून कटिमरिा त्याच्या िक्रारीचंे जिद आणि तनष्पक्ष तनराकरि लमळेि, 

 

10. नो युवि कस्टमि (KYC) मागसिशसक तत्त्व े
 

10.1. कोितीिी के्रडडट सुववधा ककंवा िोन िेण्यापूवी नो युवि कस्टमि (KYC) च्या मागसिशसक तत्त्वांनुसाि आवश्यक असल्याप्रमािे कािी 
वैधातनक आवश्यकता पूिस किण्यासाठी योग्य तपासिी केिी जाईि ज्यात खािीि बाबींचा समावशे असिे: 

 

i) कटिमरिा त्याच्या/तिच्या ओळखीचे आवचयक डॉटयुमेंट्स ककंवा पुराव ेप्रदान करिे आवचयक असेि; 
 

ii) कटिमरिा कंपनीचे KYC, अँिी मनी िाँडड्रगं ककंवा इिर कोित्याही वैधातनक आवचयकिाचंी पूिशिा 
करण्यासाठी आवचयक असिेिी माहहिी प्रदान करिे आवचयक असिे. पुढे, काही अतिररटि माहहिीची 
मागिी केिी जाऊ शकिे जी कटिमर टवेच्छेने प्रदान करू शकिाि. वेळोवेळी त्याच्या ओळखीचा आणि 

ॲड्रेसचा अपडेिेड पुरावा प्रदान करिे ही टिायंिची जिािदारी असेि. त्याचा/तिचा रेकॉडश केिेिा ॲड्रेस 

िदिल्यास कंपनीिा त्वररि सूचना प्रदान करावी 
iii) अकाउंि उघडण्याचे फॉमश आणि इिर मिेररयि 
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कटिमरिा कंपनीद्वारे प्रदान केिे जािीि. त्यामध्ये सादर करण्यासाठी आवचयक असिेल्या अत्यावचयक 

माहहिी आणि KYC आवचयकिा पूिश करण्यासाठी पडिाळिीसाठी आणि/ककंवा रेकॉडश साठी सादर 
करावयाच्या डॉटयुमेंट्सचा िपशीि असेि; 

 

iv) कटिमरिा डडपॉणझि अकाउंि उघडण्याच्या प्रकक्रयात्मक औपचाररकिेचे योग्यररत्या टपष्िीकरि हदिे 
जाईि. कटिमरिा त्याच्या/तिच्याद्वारे मागिी केल्याप्रमािे सवश आवचयक टपष्िीकरि प्रदान केिे जािीि. 

 
 
 
 

 

11. िोशस 
 

11.1.  कोित्यािी पैशाचंे कजस िेण्यापूवी कंपनी कस्टमिचा पतपुिवठा आणि रिपेमेंट क्षमता, यांचे योग्य मलू्यांकन किेि. 
 

i. िोन ॲप्लिकेशनचा तनपटािा किण्याचा कािावधी- कंपनी सवश आवचयक डॉटयुमेंट्ससह प्रटिाव सादर केल्याच्या 
िारखेपासून 30 हदवसांच्या आि पिूश झािेल्या िोन ॲक्प्िकेशनचा तनपिारा करेि. जर कंपनीने कटिमरिा 
कोित्याही कारिाटिव िोन प्रदान न करण्याचा तनिशय घिेल्यास िोन ॲक्प्िकेशन नाकारण्याचे कारि लिणखि 

टवरुपाि सूधचि केिे जाईि. 
 

ii. कजसिािाच्या वतीने िमी स्वीकाििे- जर कटिमरिा कंपनीने त्याच्या दातयत्वांसाठी कोिाकडून हमी ककंवा इिर 

लसटयुररिी टवीकारावी असे वािि असेि, िर कंपनी कटिमरिा हमी ककंवा इिर लसटयुररिी देिाऱ्या व्यटिीिा ककंवा 
त्यांच्या कायदेशीर सल्िागारािा त्याच्या आधथशक व्यवहारांववर्यी गोपनीय माहहिी देण्यासाठी परवानगी मागू 

शकिे. कंपनी: 
 

• कटिमरिा त्यांची वचनिद्धिा आणि त्यांच्या तनिशयाचे संभाव्य पररिाम समजून घेण्याची खात्री 
करण्यासाठी टविंत्र कायदेशीर सल्िा घेण्यासाठी प्रोत्साहहि करेि (क्जथे योग्य असेि तिथे, आम्ही 
त्यांना साईन करण्यास सांधगििेल्या डॉटयुमेंिमध्ये ही लशफारस टपष्ि आणि उघड सूचना म्हिून 

समाववष्ि असेि); 

 

• कटिमरिा सांगा की हमी ककंवा इिर लसटयुररिी देऊन िे त्यांच्याऐवजी ककंवा त्यांच्यासोिि जिािदार 
होऊ शकिाि; आणि 

 

• त्यांचे दातयत्व काय असिे िे त्यांना सांगा. 
 

11.2.     िोशस आणि त्यांच्या प्रोसेलसगंसाठी ॲप्लिकेशशस 
 

i. कजशदाराशी होिारे सवश संवाद टथातनक भार्ेि ककंवा कजशदारािा समजिाऱ्या भार्ेि असिीि. 
 

ii. िोन प्रॉडटि स्रोि करिाना, कंपनी िागू असिेल्या वावर्शक इंिरेटि रेट्स, िसेच प्रोसेलसगंसाठी देय, प्री-पेमेंि पयाशय 

आणि शुल्क जर कोििेही असेि आणि इिर कोित्याही िािी ज्याि कजशदाराचे टवारटय असू शकिे त्यािद्दि 

आवचयक माहहिी प्रदान करेि, जेिेकरून कटिमरिा इिर कंप्यांशी अथशपूिश िुिना करिा येईि आणि 

माहहिीपूिश तनिशय घेिा येईि. 

 

iii. कंपनी सवश िोन ॲक्प्िकेश्स प्राप्ि झाल्याची पोचपाविी प्रदान करेि. कंपनी िोन ॲक्प्िकेशनच्या 
पोचपाविीच्या प्राप्िीमध्ये 

 
 
 

 

Page 12 of 15 
 



 
 

 

िोन ॲक्प्िकेशनचा तनपिारा होईि िो कािावधी नमूद करेि. 
 

iv. सामा्यपिे िोन ॲक्प्िकेशनवर प्रकक्रया करण्यासाठी आवचयक असिेिे सवश िपशीि ॲक्प्िकेशनच्या वेळी 
कंपनीद्वारे गोळा केिे जािीि. जर कोििीही अतिररटि माहहिी आवचयक असेि िर कटिमरिा सांधगििे जाईि 

की त्यांच्याशी त्वररि पु्हा संपकश  साधिा जाईि. 
 

v. कंपनी कटिमरिा अिी व शिींसह मंजूर िोन ववर्यी सूधचि करेि. कंपनी कटिमरने कंपनीच्या खचाशवर अंमिाि 

आििेल्या सवश िोन डॉटयुमेंिच्या प्रमाणिि कॉपी आणि ववनंिीनुसार िोन डॉटयुमेंिमध्ये नमूद केिेल्या प्रत्येक 

संिग्नकांच्या कॉपी प्रदान करेि; 

 

v. कजश देण्याच्या िाििीि कोित्याही कटिमरशी लिगं, जाि आणि धमाशच्या आधारावर भेदभाव केिा जािार नाही. 
िथावप, हे कंपनीिा समाजाच्या ववववध घिकांसाठी ियार केिेल्या टकीम्स टथापन करण्यापासून ककंवा त्याि 

सहभागी होण्यापासून प्रतििंधधि करि नाही. 
 

11.3.     िोन ॲप्लिकेशनची अस्वीकृती 
 

जर कोित्याही कारिामुळे, कंपनी लिणखि ॲक्प्िकेशन हदिेल्या िोनिा मंजूरी देण्याच्या क्टथिीि नसेि, िर 
कटिमरिा त्यािद्दि लिणखि टवरुपाि कारिासहहि सल्िा हदिा जाईि. 

 

11.4.     िोन िकमचेी रिपेमेंट मागे घेिे ककंवा त्यास गती िेण्याचा तनिसय 
 

कराराअंिगशि पेमेंि ककंवा कामधगरी मागे घेण्याचा / त्यांची गिी वाढववण्याचा तनिशय घेण्यापूवी ककंवा कोित्याही 
कारिाटिव अतिररटि लसटयुररिीज मागण्याचा तनिशय घेण्यापूवी, कंपनी कजशदारांना िोन कराराच्या अनुरूप 

सूचना देईि. 
 

11.5.     िोन अकाउंट क्टिोजि आणि लसक्टयुरिटीज/डॉक्टयुमें्स जािी किि:े 
 

कजशदाराच्या ववरुद्ध कंपनीच्या इिर कोित्याही टिेमसाठी कोित्याही कायदेशीर अधधकाराच्या ककंवा 
धारिाधधकाराच्या अधीन राहून सवश देयकांच्या ररपेमेंि नंिर ककंवा िोनच्या थककि रकमेची ररपेमेंि केल्यावर 
कंपनी सवश लसटयुररिीज जारी करेि. जेथे कंपनी त्यांचा सेि ऑफचा अधधकार वापरण्याचा तनिशय घेिे, िेथ े

कजशदारािा उवशररि टिेम आणि संिधंधि टिेम सेिि/पेड होईपयिं कंपनीिा लसटयुररिीज हिकवून ठेवण्यास पात्र 

असिेल्या अिींववर्यी संपूिश िपलशिासह सूचना हदिी जाईि. 
 

11.6.     फसव्या ट्राशझॅक्टशशसची तपासिी: 
 

कटिमरच्या अकाउंिवरीि रा्झॅटशनच्या कोित्याही िपासिीची आवचयकिा असल्यास, कंपनी आणि 

पोलिस/अ्य िपास एज्सीज सोिि त्यांना सहभागी करण्याची आवचयकिा असल्यास कटिमरिा सहकायश 
करण्याचा सल्िा हदिा/ववनंिी केिी जाईि. कंपनी कटिमरिा सल्िा देईि की जर कटिमरने फसविूकीने कायश 
केिे िर, त्याच्या/तिच्या अकाउंिवरीि सवश नुकसानीसाठी िो/िी जिािदार असेि आणि त्याचप्रमािे जर कटिमर 
वाजवी काळजीलशवाय कायश करि असेि आणि त्यामुळे नुकसान झािे िर त्यासाठी देखीि कटिमर जिािदार 
असेि. 

 

12. िमीिाि 
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i. जेव्हा एखाद्या व्यटिीिा िोनसाठी हमीदार मानिे जाईि, िेव्हा त्यािा/तििा याववर्यी सूधचि केिे जाईि: 
 

• हमीदार म्हिून त्याचे/तिचे दातयत्व; 

 

• िो/िी टविः कंपनीसाठी वचनिद्ध असिार अशी दातयत्वाची रटकम; 

 

• ज्या पररक्टथिीि कंपनी त्यािा/तििा त्याच्या/तिच्या दातयत्वाचे पेमेंि करण्यासाठी िोिावेि; 

 

• जर िो/िी हमीदार म्हिून पेमेंि करण्याि अयशटवी झाल्यास कंपनीने त्याच्या/तिच्या कंपनीमधीि इिर 
पैशांचा आधार घेििा आहे की नाही; 

 

• हमीदार म्हिून त्याचे/तिचे दातयत्व ववलशष्ि प्रमािाि मयाशहदि आहेि ककंवा िे अमयाशहदि आहेि; आणि 

 

ii. हमीदार म्हिून त्याचे/तिचे दातयत्व डडटचाजश केिे जािीि अशा वेळ आणि पररक्टथिीि कंपनी त्यािा/तििा याववर्यी 
सूधचि करेि. कजशदार ज्याच्यासाठी िो/िी हमीदार म्हिून उपिब्ध आहे त्याच्या आधथशक क्टथिीमधीि कोित्याही 
भौतिक प्रतिकूि िदिांिद्दि कंपनी त्यािा/तििा सूधचि करेि. 

 

13. जनिि 

कंपनी कटिमसशना आवचयक माहहिी प्रदान करेि: 

 

i. िोन मंजुरीचे संवाद साधिाना िागू फी आणि शुल्कासह त्यांच्या िोन प्रॉडटट्सची मुख्य वैलशष्ट्ये टपष्ि 

करिे. 
 

ii. कटिमरिा अप्िाय करण्यास सक्षम करण्यासाठी कोििी माहहिी / डॉटयुमेंिेशन आवचयक आहे याचा कटिमरिा 
सल्िा देिे. कटिमरिा त्याची/तिची ओळख, ॲड्रेस, रोजगार इ. संदभाशि आवचयक असिेल्या डॉटयमुेंिेशन आणि 

कायदेशीर आणि रेग्युिेिरी आवचयकिांचे पािन करण्यासाठी वैधातनक अधधकाऱ्यांनी (उदा. PAN िपशीि) 

तनधाशररि केिेल्या इिर डॉटयुमेंट्स संदभाशिही सल्िा हदिा जाईि. 

 

iii. कटिमरिा सूधचि करिे की त्याच्या िोन ॲक्प्िकेशन मध्ये/सह प्रदान केिेिी माहहिी फोनवर ककंवा कटिमरने 
हदिेल्या ॲड्रेसवर त्याच्या तनवास ककंवा ऑकफसच्या हठकािािा भेि देऊन व्हेररफाय केिी जाऊ शकिे. 

 

iv. कंपनीिा कटिमरच्या अकाउंिवर रा्झॅटशनची आणि पोलिस/अ्य िपास एज्सीज सह चौकशी करायची 
असल्यास, कंपनीिा त्यानंा सहभागी करून घ्यायचे असल्यास कटिमरिा सहकायश करण्याचा सल्िा देिे. 

 

v. कटिमरिा सल्िा देिे की जर कटिमरने फसविूकीने कायश केि े िर, त्याच्या/तिच्या अकाउंिवरीि सवश 
नुकसानीसाठी िो/िी जिािदार असिे आणि त्याचप्रमािे जर कटिमर वाजवी काळजीलशवाय कायश करि असेि 

आणि त्यामुळे नुकसान झािे िर त्यासाठी देखीि कटिमर जिािदार असेि. 

 

कंपनीच्या सवोत्तम हहिासाठी कटिमरशी सवश वेळी सौहादशपूिश संिंध राखिे हे सवश कमशचारी सदटय आणि कंपनीच्या अधधकृि 

प्रतितनधीचा सवशिोपरी प्रयत्न असेि. कटिमरिा टपष्िीकरिाने पूिशपिे समाधानी होईपयिं आणि 
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कंपनीसोिि करार करण्यापूवी सवश अिी व शिी टवीकारल्या जाईपयिं प्रॉडटट्सववर्यी सवश माहहिी हदिी जाईि.  
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