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संदर्भित फेअर

प्रॅक्टिस कोड हा ररझर्वहि बँकेच्या मास्िर पररपत्रकावर आधाररत

आहे . फेअर प्रॅक्टिस कोड आर. बी. आय (मास्िर

पररपत्रक डी.एन. बी. आर.
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आर.बी.आय वेळोवेळी तयांच्या पररपत्रकावरील पररपत्रक ननदे श जरी करत
असल्या कारणास्तव, भववष्यात पररपत्रकामध्ये होणाऱ्या दरु
ु स्तया, फेअर
प्रॅक्टिस कोड मध्य अद्ययावत करण्यात यार्वयात.

I. कोिची उद्दिष्टे .
सदर कोडची उद्ददष्िे पुढील प्रमाणे आहे त:१. ग्राहकांच्या संधभाित कुठल्याही कामात ककमान मानक ठरवन
ू फेअर प्रॅक्टिस
चा प्रसार करणे.
२. पारदशिकता वाढववणे,जेणेकरून ग्राहकांना कंपनीकडून र्मळणाऱ्या ववववध
सेवांबाबत योग्य अंदाज बांधता येईल.
३. ग्राहकांचा कंपनीवरील ववश्वास वाढववणे व जोपासणे.

II. कोिचा र्वननयोग
कंपनीच्या सवि उतपादनांना कोड लागू आहे .
कंपनी आपल्या ग्राहकांच्या ववत्तपुरवठा ववषयक आवश्यकता पूणि करण्यासाठी,
एकाधधक उतपादनांचे मूल्यांकन करणे सुरु ठे वेल.
सदर

कोड कंपनीने ववकर्सत केलेल्या व ग्राहकांना पुरवलेल्या सवि उतपादनांना

लागू होईल.

III. कर्ािसाठी व त्याचा प्रक्रियेसाठी अर्ि.
१. कजिदाराशी केलेले सवि संवाद हे याचा बोली/मातभ
ृ ाषेत आगर तयाला
समजणाऱ्या भाषेत असतील.
२. कजि अजािच्या फॉमि मध्ये अशी सवि आवश्यक मादहती समाववष्ि करण्यात
येईल, जी कजिदाराच्या दहताशी संबंधधत असेल, जेणेकरून कजिदारास कंपनीच्या
आणण इतर एन.बी.एफ.सी. च्या अिी व शतींमध्ये अर्िपूणि तल
ु ना करून योग्य
ननणिय घेणे शटय होईल. अजािच्या फॉमि सोबत द्यावयाच्या कागदपत्रांची सूची
कजि अजािच्या फॉमिमध्येच दे ण्यात येईल.
३. अजि र्मळाल्याबद्दल पावती दे ण्याची यंत्रणा आम्ही तयार करू. अजािबाबत
ननणिय घेण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची मादहती दे खील अजि र्मळाल्याच्या
पोचपावतीत समाववष्ि असेल.

IV. कर्ि मूलयाांकन आणि अटी व शती
१. कजिदाराच्या मातभ
ृ ाषेत ककंवा तयाला समजणाऱ्या भाषेत आम्ही र्लणखत
स्वरूपात मंजुरी पत्राद्वारे ककंवा दस
ु ऱ्या मागािने अिी व शतींसकि, मंजूर
झालेल्या कजािची रटकम, तसेच वावषिक र्वयाजदर, ती आकारण्याची पद्धत
इतयादी गोष्िींचा खुलासा करू. तसेच कजिदाराने अिी व शती मान्य केल्याची
पोच आमच्या रे कॉडिवर ठे ऊ.
२. कजिदाराने कजािची रटकम उशीरा परतफेड केल्यास आकारण्यात येणार
दं डातमक र्वयाजदर आम्ही ठळक अक्षरात कजािच्या करारनाम्यात र्लहू.
३. कजि दे ताना आम्ही करारनाम्याची एक प्रत तसेच इतर नमूद सवि
कागतपत्रांची एक प्रत कजिदाराला समजणाऱ्या भाषेत कजिदारास दे ऊ.

V. अटी आणि शतींमधील बिलाांसह कर्ि र्वतरि.
१. आम्ही कजिदारास तयाच्या मातभ
ृ ाषेत ककंवा तयाला समजेल अश्या भाषेत
अिी व शतींमधील बदल, ववतरण वेळापत्रक, र्वयाजदर, सक्र्वहिस चाजेस, पूव-ि
भरपाईचे शुल्क इतयादी मधील बदल यांच्या ववषयी मादहती दे ऊ. र्वयाजदर
आणण शुल्क बदल हे केवळ भववष्यातील र्वयवहारांस लागू होतील याची आम्ही

खबरदारी घेऊ. तयाबद्द्दल योग्य ती अि करारनाम्यात समाववष्ि केलेली
असेल.
२. रटकम रद्द करण्याबाबत ककंवा भरणा लवकर करण्याबाबत ककंवा
कराराच्या मद्
ि ा करण्याबाबत ननणिय हा करारनाम्याधीन असेल.
ु द्यांची पूतत
३. सवि दे य परत फेडल्यानंतर ककंवा उरलेल्या रटकमेची परतफेड झाल्यानंतर
आम्ही सवि र्सटयरु रिीज, आमचा कजिदारावर कुठलाही कायदे शीर हटक अर्वा
कजि कफिे पयंत कजिदाराची काही मालमत्ता ताब्यात ठे वण्याचा कायदे शीर हटक
नसल्यास, मट
ु त करून िाकू. असा एखादा कायदे शीर हटक बजावायची वेळ
आल्यास, कजिदारास, अश्या र्कबाकी वसुलीचे सवि मुद्दे आणण कुठल्या
पररक्स्र्तीत र्कबाकी फेडून होईस्तोपयंत असा हटक बजावला जाईल
तयाबद्दल संपूणि पूवक
ि ल्पना दे ऊन नोिीस ददली जाईल.

VI. सविसामान्य अटी
१. अिी आणण शतींमध्ये ददलेल्या कारणार्शवाय कजिदाराच्या खाजगी
बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे आम्ही िाळतो. (जर आमच्या हातात अशी
मादहती अली, की जी कजिदाराने आम्हाला आधी सांधगतलेली नर्वहती.)
२. उधार खातयातून हस्तांतरण करण्यासाठी कजिदाराकडून ववनंती प्राप्त
झाल्यास, आमचा होकार ककंवा नकार, अशी ववनंती प्राप्त होण्याच्या
तारखेनंतर २१ ददवसांच्या आत आम्ही कळवू. असे हस्तांतरण कायद्यातील
करारनाम्यासंधबाितील अिींनुसार केले जाईल.
३. कजािच्या वसुलीसाठी आम्ही अयोग्य छळाचा वापर करणार नाही, जसे की
कजिदारास वेळी- अवेळी त्रास दे णे, ककंवा बळाचा वापर करणे इतयादी. आमच्या
कमिचाऱ्यांना ग्राहकांशी योग्य ररतया र्वयवहार करण्याचे प्रर्शक्षण ददले जाईल.
४. आम्ही वैयक्टतक कजिदारास मंजूर केलेल्या फ्लोदिंग रे ि िमि लोनवर
फोरटलोझर चाजेस / प्रीपेमेंि दं ड आकारणार नाही.

VII सांचालक मांिळाची र्बाबिारी
आपले संचालक मंडळ योग्य अंतगित तक्रार ननवारण यंत्रणा उभी करे ल. या
यंत्रणेची जबाबदारी ही असेल की कजि दे णाऱ्या संस्र्ांच्या अधधकाऱ्यांच्या
ननणियातन
ू उद्भवणाऱ्या सवि ववकवाडांची सन
ु ावणी व ननकाल हा तयाच्या पेक्षा
वरच्या पातळीवर चौकशीअंती घेण्यात येईल. संचालक मंडळ ननयर्मतपणे
फेअर प्रॅक्टिस कोड आणण तक्रार ननवारण यंत्रणा यांच्या र्वयवस्र्ापनाच्या
ववववध स्तरांवरील पररणामकतेचे पुनरावलोकन करे ल. अश्या पुनरावलोकनाचा
एकत्रत्रत अहवाल संचालक मंडळाला ननयर्मय कालांतराने सादर करण्यात येईल.

VIII तिार ननवारि अधधकारी
आमच्या ग्राहकांच्या सोयीसाठी आम्ही खालील मादहती, पररचालन स्तरावर
आमच्या सवि शाखांमध्ये ककंवा कामाच्या दठकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करू.
अ) आमच्या ववरुद्ध काही तक्रार असल्यास ग्राहकांना जयांना भेिता येईल
अश्या तक्रार ननवारण अधधकाऱ्याचे नाव व संपकि तपशील (दरू ध्वनी,
भरामणध्वनी क्रमांक आणण ई-मेल इ.)
ब) तक्रारींचे ननवारण एक मदहन्याच्या आत न झाल्यास, ग्राहक आर.बी.आय
च्या डी.एन.बी.एस च्या क्षेत्रीय कायािलयाच्या इन-चाजि अधधकाऱ्याला अपील
करू शकतो, जयाच्या हद्दीत आमचे नोंदणीकृत कायािलय येते.
कंपनीने अंमलात आणलेल्या तक्रार ननवारण प्रकक्रयेची मादहती ठळकपणे
ग्राहकांपयंत पोहोचवण्याचे काम, जाहीर नोिीस तसेच तक्रार ननवारण अधधकारी
व आर.बी.आय च्या क्षेत्रीय कायािलयाची ववस्तत
ृ मादहती करे ल.

IX फेअर प्रॅक्टटस कोि ची भाषा आणि प्रसाररत करण्याची पद्धत
फेअर प्रॅक्टिस कोड, स्र्ाननक भाषेत आणण आमच्या वेब-साईि वर, आमच्या
ववववध दहतधारकांच्या मादहतीसाठी ठे वण्यात येईल.

X व्यार्िर
अ) आम्ही र्वयाजदराचे मॉडेल, संबंधधत घिकांचा ववचार करून तयार करू, जसे
की

फंडचा खचि, माजीन, जोखीम प्रीर्मयम इ, आणण तयानुसार र्वयाजदर ठरवू.

र्वयाजदराचा तपशील आणण वेगवेगळ्या जोखमींवर आणण ततवांवर आधाररत
र्भन्न कजिदारांस र्भन्न र्वयाजदर यांचा खुलासा कजिदारांस ककंवा ग्राहकांस
अजािच्या फॉमि मध्ये आणण सॅंटशन लेिर (मंजूरी पत्रामध्ये) मध्ये स्पष्िपणे
ददला जाईल.
ब) वेगवेगळे र्वयाजदर आणण जोखमीची क्रमवारी आमच्या वेब-साईि वर ककंवा
संबंधधत वतिमानपत्रात प्रर्सद्ध केली जाईल. वेब-साईि ककंवा इतर दठकाणी
प्रर्सद्ध केलेली मादहती र्वयाजदर बदलताच अद्ययावत केली जाईल.
सी) आकारण्यात येणार र्वयाजदर हा वावषिक पद्धतीने मोजावा जेणेकरून
कजिदारास खातयावर नटकी ककती र्वयाजदर आकारला आहे हे अचूक कळू
शकेल.
डी) र्वयाज दर ककंवा प्रकक्रया शुल्क आणण इतर शुल्क ठरववण्यासाठी आम्ही
योग्य आंतररक तत्त्वे आणण प्रकक्रया आखू.

XI आमच्याद्वारे र्वत्तपुरवठा केलेलया वाहनाांचे पुनरुत्थान
कजिदारासह केलेल्या करारामध्ये, अंगभत
ू कायदे शीर अंमलबजावणीयोग्य,
पुनवविक्री कलम असेल. पारदशिकता सुननक्श्चत करण्यासाठी कॉन्रॅ टि / लोन
कराराच्या अिी व शतींमध्ये पुढील तरतुदी लागू होतील.
१. ताबा घेण्याआधी नोिीस कालावधी.
२. नोिीस कालावधी कुठल्या कारणांसाठी माफ करता येऊ शकेल.
३. सेटयरु रिीचा ताबा घेण्याची पद्धत.
४. मालमत्ता ववकण्याआधी ककंवा र्ललाव होण्याआधी कजिदाराला परतफेड
करण्याची शेविची संधी दे णेबाबत तरतूद.
५. कजिदारास ताबा परत दे ण्याची पद्धत.
६. मालमत्ता ववकण्याची/ र्ललाव करण्याची पद्धत.
या व अश्या अनत व शतींची एक प्रत कजिदारास दे ण्यात येईल.

XII सोन्याच्या िाधगन्याांच्या तारिावर कर्ि
सोन्याच्या दाधगन्यांच्या तारणावर ग्राहकांना कजि दे ताना आम्ही उपरोटत
मद्
ु द्यांच्या र्वयनतररटत खालील तरतद
ु ींचा समावेश करू. सोन्याच्या
दाधगन्यांच्या तारणावर कजि दे ण्यासाठी आमचे र्वयापक धोरण असेल.
अ). आर.बी.आय ने घालून ददलेल्या के.वाय.सी बद्दलच्या मागिदशिक सूचना
पाळल्या जार्वयात ह्याववषयी दक्षता घेणे व ग्राहकास कजि दे ण्याआधी तयाची
योग्य चौकशी व पडताळणी करणे.
ब). र्मळालेल्या दाधगन्यांची योग्य तपासणी प्रकक्रया
क). सोन्याच्या दाधगन्यांची मालकी ननक्श्चत करण्यासाठी अंतगित प्रणाली
ड). र्मळालेल्या दाधगन्यांची सरु क्षक्षत दठकाणी साठवण, अश्या सरु क्षक्षततेच्या
प्रणालींची ननयर्मत तपासणी, संबंधधत कमिचाऱ्यांचे प्रर्शक्षण, प्रकक्रया तंतोतंत
पाळण्यात येत आहे कक नाही हे तपासण्यासाठी अंतगित लेखा परीक्षकांकडून
ननयर्मत तपासणी, जया शाखांमध्ये अश्या प्रकारची सरु क्षक्षत साठवण्याची सोय
नसेल तया शाखांना अश्या प्रकारची कजि दे ता येणार नाहीत.
इ). संपाक्श्विक म्हणून स्वीकारलेल्या दाधगन्यांचा योग्य ववमा उतरवला पादहजे.
फ). कजिदाराला पुरेशी पूवस
ि ूचना दे ऊन परतफेड न केल्यास पारदशिक र्ललाव
प्रकक्रया. ह्या प्रकक्रयेत स्वारस्याचा परस्पर ववरोध नसावा आणण र्ललाव
प्रकक्रयेत सवि र्वयवहारांमध्ये कुठल्याही प्रकारे परस्परांवर दबाव नसावा, ग्रुप
कंपन्या आणण संबंधधत संस्र्ांसह र्वयवहारात दे खील.
ग). र्ललाव ककमान दोन वत्त
ृ पत्रांमधील जादहरातीद्वारे जाहीर करण्यात यावा,
एक स्र्ाननक भाषेतील आणण दस
ु रे राष्रीय दै ननक वत्त
ृ पत्रामध्ये.
ह). ताक्तवक दृष््या आपण स्वतः अश्या र्ललावांमध्ये सहभाग घेऊ नये.
ई). बोडािने प्रमाणणत केलेल्या र्ललाव संस्र्ांतफेच तारण ठे वलेल्या सोन्याचा
र्ललाव केला जावा.
ज). पोर्लसी मध्ये फसवणूक ववरोधी प्रकक्रया व प्रणाली यांचा समावेश होईल,
जयात ववववध कतिर्वयांची ववभागणी केली जाईल, जसे की संघिना,
अंमलबजावणी आणण मजुरी.
ख). कजि करारामध्ये र्ललावाबद्दल सवि तपशील ददला जाईल.
XIII पुनरावलोकन
फेअर प्रॅक्टिस कोड आणण तक्रार ननवारण प्रकक्रयेचे पालन होत आहे की नाही
हे तपासण्यासाठी र्वयवस्र्ापनातफे ननयर्मत आढावा घेतला जाईल आणण

तयाचा संघदित अहवाल बोडि ऑफ डायरे टिसि ना वेळोवेळी ददला जाईल. ह्या
कोड ची अद्ययावत प्रत कंपनीच्या वेब-साईि वर ठे वण्यात येईल.

