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निष्पक्ष कार्यपद्धती संनिता 

A. उनिषे्ट 

ही संहहता कंपनीद्वारे ग्राहकांशी व्यवहार करताना पाळल्या जाणार्या हनष्पक्ष आहण पारदशशक व्यवसाय पद्धतीसंाठी 

मानके हनहित करण्याचा आहण त्यात सातत्याने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते (ज्याच्या अटी संदर्ाशनुसार, कंपनीमधे्य 

कजशदार हकंवा ठेवीदार, आहण कजाशचे हमीदार म्हणून ग्राहक आहेत हकंवा होऊ शकतात अशा व्यक्ती हनदेहशत करते). 

B. व्यविार्यता 

ही संहहता कंपनीने ऑफर केलेल्या सवश उत्पादनांना आहण सेवांना लागू आहे आहण कंपनीद्वारे, कंपनीच्या कमशचार्यांद्वारे 

आहण काउंटरवर, फोनवरून, टपालाद्वारे, परस्परसंवादी इलेक्ट्र ॉहनक उपकरणे, इंटरनेट हकंवा इतर कोणत्याही 

माध्यमातून कंपनीचे प्रहतहनहधत्व करण्यासाठी अहधकृत असलेल्या सवश व्यक्तीदं्वारे याचे पालन केले गेले पाहहजे. 

C. वचिबद्धता 

1. कंपनी शाहसत कायदे आहण हनयमांचे पालन करेल. 

2. कंपनी हतच्या धोरणांमधे्य आहण संचालनामधे्य हलंग, धमश, जात, पंथ, रंग हकंवा शारीररक / दृश्य अपंगत्वाच्या 

आधारावर रे्दर्ाव करणार नाही. 

D. मानिती आनि प्रकटीकरि 

1. कंपनी स्पष्टपणे कजशदाराला जाहीर करेल: 

a. कजाशच्या अजाशवर प्रहिया करण्यासाठी देय फी / शुल्काची सवश माहहती, ज्यामधे्य समाहवष्ट आहे 

• कजाशची रक्कम मंजूर न झाल्यास / हवतररत न झाल्यास परत केल्या जाणार्या शुल्काची रक्कम, 

• पूवश-पेमेंटचे पयाशय आहण शुल्क, जर असेल तर, 

• व्याजदर, शुल्क, परतफेड अटी, हवलंहित पेमेंटची गणना करण्याची पद्धत आहण दंड, जर असेल तर, 

• पुनमूशल्यांकन शुल्क, जर असेल तर, 

• कजाशचे दर स्थथर दरांवरून फ्लोहटंग दरांवर हकंवा त्याउलट िदलण्यासाठी लागणारे रूपांतरण शुल्क, 

• कोणतेही व्याज पुन्हा सेट करण्यासंदर्ाशतील कलम आहण कजशदाराच्या हहतावर पररणाम करणारी 

इतर कोणतीही िाि. 

b. कजशदाराला "सवश लागू खचाशची" माहहती आहे हे सुहनहित करण्यासाठी प्रकटीकरण केले जाईल ज्यामधे्य कजश 

प्रहिया आहण मंजूर करण्याच्या सवश शुल्कांचा समावेश असेल. 

2. कंपनी ग्राहकाला आवश्यकतेनुसार इंग्रजी हकंवा योग्य थथाहनक र्ाषेत स्पष्ट माहहती प्रदान करण्यासाठी सवश 

आवश्यक पावले उचलेल.<strong></strong> 



3. कंपनी या गोष्टीचंा प्रयत्न करेल 

• हतच्या ग्राहकांसह हनष्पक्षपणे आहण योग्यप्रकारे आहण पारदशशकपणे वागणे. 

• कंपनीच्या अटी आहण शतीनुसार, कंपनीची हवहवध उत्पादने आहण सेवांिद्दल पारदशशकता सुहनहित 

करण्यासाठी, ग्राहकांना स्पष्ट माहहती देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे, ज्यामधे्य कजश अजाशच्या 

प्रहियेदरम्यान लागू होणारी इस्ित माहहती, फी हकंवा शुल्क प्राप्त करण्यासाठी ज्या व्यक्तीशंी संपकश  

साधला जाऊ शकतो त्यांच्या देखील समावेश आहे.  

• कंपनीच्या सूचना फलकावर / अहधकृत संकेतथथळावर माहहती प्रदहशशत करणे आहण ग्राहकांशी 

रे्टीदरम्यान हकंवा ग्राहकासोित कोणताही व्यवहार करण्यापूवी योग्य अशा इतर संपे्रषण पद्धतीचंी हनवड 

करणे. 

4. कंपनी आपल्या ग्राहकांकडून अशी माहहती प्राप्त करेल जी प्रचहलत वैधाहनक आहण / हकंवा हनयामक, नो-युअर-

कस्टमर आहण गैर-अवैध सावकारी मागशदशशक तत्त्ांनुसार आपल्या जिािदार्या पूणश करण्यासाठी आवश्यक आहे; 

आहण जर ग्राहक कंपनीच्या समाधानासाठी आवश्यक माहहती प्रदान करण्यात अपयशी ठरला, तर कंपनी संिंहधत 

व्यक्तीला हतची उत्पादने आहण सेवा देण्यासाठी नकार देऊ शकते. 

5. वैयस्क्तक संपे्रषणे, सावशजहनक घोषणा हकंवा वेिसाइट हडथलेद्वारे, योग्यप्रकारे, ग्राहकांना कजश आहण ठेव व्याज दर 

आहण शुल्कांमधील िदलांिद्दल माहहती देणे; आहण 

6. ग्राहकांना कंपनीमधील त्यांच्या खात्यासंिंहधत माहहतीचा अहधकार आहण हवनंतीनुसार कंपनीने त्यांना हदलेल्या 

सुहवधांची माहहती देणे. 

7. कंपनी आपल्या व्यवसायाच्या वेळी आपल्या ग्राहकांसंिधी प्राप्त झालेली सवश गैर-सावशजहनक खाजगी माहहती 

गोपनीय समजेल, आहण इतरांना ही माहहती उघड करणार नाही, ज्यास अपवाद असेल: 

• कायद्याने हकंवा न्यायालयीन, अधश-न्याहयक, हकंवा हनयामक प्राहधकरणाद्वारे आवश्यक माहहती; हकंवा 

• कंपनी सावशजहनक हहतासाठी खुलासा करण्यास िांधील असेल अशी माहहती; हकंवा 

• कंपनीच्या हहतसंिंधांसाठी प्रकटीकरण आवश्यक आहे अशी माहहती; हकंवा 

• ग्राहकाने ज्या प्रकारच्या प्रकटीकरणास संमती हदली आहे हकंवा हवचारले आहे अशी माहहती. 

• जर कंपनीला ग्राहकांिद्दल संदर्श प्रदान करण्यास सांहगतले असेल, तर ते देण्यापूवी त्याची / हतची लेखी 

परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

E. जानिरात, नवपिि आनि नवक्री: 

1. कंपनी हे सुहनहित करेल की कंपनीचा प्रचार आहण प्रचारात्मक साहहत्य आहण इतर साहहत्य हदशारू्ल करणारे नाही. 

2. सेवा हकंवा उत्पादनाकडे लक्ष वेधणार्या आहण व्याजदराचा संदर्श असलेल्या कोणत्याही जाहहराती आहण प्रचारात्मक 

साहहत्यात, इतर फी आहण शुल्क लागू होतील की नाही यािद्दल कंपनी सूहचत करेल आहण हवनंतीनुसार संिंहधत 

अटी व शतींचे संपूणश तपशील उपलब्ध करून हदले जातील.  

3. कंपनीने सहाय्य सेवा प्रदान करण्यासाठी तृतीय पक्षांच्या सेवांचा लार् घेतल्यास, कंपनीसाठी ग्राहकाची वैयस्क्तक 

माहहती (अशा तृतीय पक्षांना उपलब्ध असल्यास) तशाच गोपनीयतेने आहण सुरहक्षततेसह हाताळणे आवश्यक आहे 

ज्याप्रमाणे कंपनी स्वतः  हाताळते. 

4. ग्राहकाने अहधकृत केल्याहशवाय कंपनी स्वत: हकंवा इतर कोणत्याही घटकाद्वारे ग्राहकांची वैयस्क्तक माहहती 

हवपणन हेतंूसाठी वापरू शकत नाही. 

5. कंपनीने त्यांच्या डायरेक्ट् सेहलंग एजन्सीजसाठी (डीएसए साठी) एक हवहहत आचारसंहहता हनधाशररत केली आहे, 

ज्यांच्या सेवा कंपनी स्वतः च्या उत्पादने/सेवांचे माकेहटंग करण्यासाठी घेऊ शकते, ज्यामधे्य इतर िािीसंह हे देखील 



आवश्यक आहे की, जेव्हा ते कंपनीची उत्पादने वैयस्क्तकररत्या हकंवा फोनद्वारे हवकण्यासाठी ग्राहकांशी संपकश  

साधतात तेव्हा त्यांनी स्वतः ला कंपनीचे हविी एजंट म्हणून सांगणे आवश्यक आहे.  

6. कंपनी हे सुहनहित करेल की कंपनीच्या वतीने काम करणारा हकंवा कंपनीचे उत्पादन हवकणारा कोणताही तृतीय 

पक्ष हकंवा एजंट आचारसंहहतेचे पालन करेल. 

7. डीएसए हकंवा कंपनीच्या प्रहतहनधीचं्या हवरोधात तिार प्राप्त झाल्यास कंपनी योग्य पावले उचलेल. 

F. कजय 

1. कंपनी अजाशच्या वेळी कजश अजाशवर प्रहिया करण्यासाठी आवश्यक असलेली सवश माहहती गोळा करेल आहण जेव्हा 

कधी मूल्यमापनासाठी आवश्यक असेल तेव्हा अहधक माहहती मागवेल. कजश अजाशच्या सोित सादर करावयाच्या 

आवश्यक कागदपत्ांची यादी अजाशमधे्य हदली जाऊ शकते. 

2. कंपनी कजाशचा अजश हमळाल्याची पावती देईल आहण योग्य कायशप्रणालीच्या अधीन राहून अजश हनकाली काढण्याचा 

अंदाहजत कालावधी देखील सांगेल. 

3. माहगतलेली कजे कंपनीच्या सध्याच्या कजश धोरणांशी सुसंगत आहेत की नाही आहण त्यांची िेहडट, कायदेशीर आहण 

तांहत्क आवश्यकता पूणश करतात की नाही याचे मूल्यांकन करण्यासाठी कंपनी योग्य कायशप्रणालीनुसार कजाशच्या 

अजाशवर प्रहिया करेल. 

4. कंपनी कजाशचे ऑफर लेटर जारी करेल, ज्यामधे्य मंजूर केलेल्या कजाशची रक्कम, व्याज दर, ईएमआय संरचना आहण 

कजाशच्या इतर अटी आहण शतींचा तपशील असेल आहण कजशदाराने हदलेल्या लेखी स्वीकृतीची नोदं देखील असेल. 

5. कंपनी कजाशच्या मंजुरीनंतर/वाटपानंतर, त्याच्याशी संलग्न असलेल्या कजाशच्या सवश करारांची प्रत, पावतीसह सादर 

करेल. 

6. जर अजशदार कंपनीच्या हनयमांची पूतशता करत नसेल तर कंपनी अजशदाराला त्याला/हतला कजश नामंजूर झाल्यािद्दल 

लेखी स्वरुपात कळवेल. 

7. कजशदाराकडून त्याचे कजश खाते हस्ांतररत करण्यासाठी हवनंती प्राप्त झाल्यास, हवनंती प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 

21 हदवसांच्या आत, संमती आहे हकंवा अन्य काही असेल तर  त्या हवषयी कळहवण्यात येईल. 

8. िुडीत कजाशची वसुली करताना, कंपनी, हतच्या पारंपाररक पद्धतीनुसार कायश करताना, कजशदार आहण संिंहधत 

पक्षांचा छळ हकंवा िळजिरी समजल्या जाणार्या पद्धतीचंा अवलंि करणार नाही आहण कंपनी थकिाकीदार 

ग्राहकांकडून थकिाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मागाशचा अवलंि करेल. 

G. िमीदार 

जेथे कंपनीद्वारे कजाशसाठी हमी देणे आवश्यक केले गेले असेल, तेथे हमीदाराची जिािदारी आहण ज्या पररस्थथतीत हमी 

आवश्यक केली जाऊ शकते त्या हवषयी, पररस्थथतीनुसार, हमीदार हकंवा हमीदारांद्वारे अंमलात आणल्या जाणार्या हमी 

पत्ात नमूद केले जाईल. 

H. नवतरि 

1. कजश करार/कजश ऑफर लेटरमधे्य नमूद केलेल्या अटी व शतींनुसार कजाशचे हवतरण केले जाईल. 

2. कंपनी व्याज दर, फी आहण इतर शुल्कांसह अटी व शतींमधे्य केलेल्या िदलांहवषयी कळवेल आहण कंपनीच्या सूचना 

फलकावर/ अहधकृत वेिसाइटवर ही माहहती देखील प्रदहशशत करू शकते आहण अशा िदलांची माहहती देण्यास 

योग्य वाटेल अशा इतर संपे्रषण पद्धती देखील हनवडू शकते. 

3. जर असा िदल ग्राहकासाठी गैरसोयीचा असेल तर अशा प्रकारच्या िदलांहवषयी सूचना हदल्यानंतर 60 हदवसांच्या 

आत तो/ती त्याचे/हतचे खाते िंद करू शकतो/शकते. 



4. कजश परत मागवण्याचा हकंवा अहतररक्त हसकु्यररटीज हमळहवण्याचा हनणशय कजश कराराशी सुसंगत असला पाहहजे. 

5. कंपनी सवश देयांची परतफेड केल्यावर हकंवा कजाशच्या थकिाकीच्या रकमेची वसुली झाल्यावर, कजशदारावर 

कंपनीद्वारे असलेल्या इतर कोणत्याही दाव्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर अहधकार हकंवा धारणाहधकाराच्या अधीन 

राहून, कंपनी सवश हसकु्यररटीज जारी करेल, ज्याची माहहती कजशदाराला हदली जाईल. 

I. ठेव 

कंपनीच्या वेिसाइट आहण ठेव-आवेदन फॉमशवर कंपनी ज्या अटीनुंसार ठेवी स्वीकारू शकते, ज्या कालावधीसाठी ठेवी 

स्वीकारल्या जाऊ शकतात, तसेच देऊ केलेले व्याजदर, नामांकन, नूतनीकरण, वेळेआधीच पैसे काढणे, आहण ठेवीवंर 

उपलब्ध असलेल्या कजाशहवषयी असलेल्या अटीचंा तपशील प्रदान करेल . 

J. के्रनिट संदर्य एजन्ीिंा प्रकटीकरि 

कंपनी हे सुहनहित करेल की: 

1. ग्राहकाच्या खात्याचा तपशील िेहडट संदर्श संथथांकडे पाठवला जाईल, याची माहहती ग्राहकाला देण्यात येईल. 

2. जर ग्राहकाने परवानगी हदली असेल तर कंपनी िेहडट संदर्श एजन्सीनंा ग्राहकाच्या खात्यािद्दल इतर माहहती देऊ 

शकते. 

3. ग्राहकाने मागणी केल्यास, कंपनी िेहडट संदर्श एजन्सीनंा सादर केलेल्या माहहतीची एक प्रत देईल. 

K. तक्रारी आनि गाऱ्िािे 

1. कंपनी आपल्या सवश शाखा तसेच वेिसाइटवर तिार हनवारण यंत्णा, पुढे नेण्याचा स्र यासह तिार हनवारण प्रहिया 

उपलब्ध असल्याचे सुहनहित करेल. 

2. कंपनी हतच्या प्रते्यक शाखा आहण कायाशलयात ग्राहकांना त्यांच्या तिारी/गार्हाणी असल्यास, त्या नोदंवण्यासाठी 

आहण/हकंवा सादर करण्यासाठी सुहवधा उपलब्ध करून देईल. 

3. कंपनी तिार हमळाल्यापासून 45 हदवसांच्या आत सवश तिारी/गार्हाण्यांचे हनराकरण करण्याचा/उत्तर देण्याचा 

प्रयत्न करेल आहण ग्राहकांना तिारी/गार्हाण्यांच्या हनवारणाच्या स्थथतीिद्दल माहहती देईल. जर ग्राहक या प्रहतसादाने 

समाधानी नसेल तर, त्याला/हतला हे प्रकरण पुढील स्रावर नेण्याहवषयी माहहती हदली जाईल. 

4. तिार हमळाल्यापासून तीन हदवसांच्या आत कंपनी पोचपावती/अंतररम-प्रहतसाद पाठवेल. 

L. संनितेच्या प्रती 

ही संहहता कंपनीच्या वेिसाइटवर पोस्ट केली जाईल आहण हतच्या कॉपोरेट आहण इतर कायाशलयांमधे्य त्याची प्रत देखील 

हमळू शकते. 


