यो� सराव कोड
चैत� इं िडया िफन क्रेिडट प्राय�े ट िलिमटे ड

चैत� इं िडया िफन क्रेिडट प्रा. िलिमटे डने �वसाया�ा �वहाराब�ल पुढील प्रिक्रया / प�ती खाली सव� स्थरावर
पोहचिव�ाक�रता हा फेअर प्रॅ��स कोड तयार केला आहे . ही संिहता 26 माच� 2012 रोजी एनबीएफसी�ा
फेअर प्रॅ��स कोडवर आरबीआय माग�दश�क सूचनां नुसार आहे . एफपीसीला April एिप्रल २०१२ रोजी चैत�
संचालक मंडळाने मा�ता िदली आहे . �रझ�� बँक ऑफ इं िडयाने १८ फेब्रुवारी 2013 रोजी जारी केले�ा पुढील
माग�दश�क त�ां �ा आधारे चैत��ा एफपीसीम�े सुधारणा कर�ात आली आहे . कंपनी�ा सुधा�रत
एफपीसीला ११ माच� २०१३ रोजी मंडळाने मा�ता िदली आहे . एिप्रल २०१३ म�े या धोरणाचा आढावा घे�ात
आला. ९ March माच�, २०१७ रोजी �रझ�� बँक ऑफ इं िडयाने जारी केले�ा माग�दश�क सूचनां �ा आधारे
चैत��ा एफपीसीम�े सुधारणा कर�ात आली आहे . कंपनी�ा सुधा�रत एफपीसीला 26 ऑग� 2017 रोजी
मंडळाने मा�ता िदली आहे .

A. एन बी एफ सी
I.

कज� करीता आलेले अज� आिण �ां�ा प्रिक्रया
 कज�दारास असणारी सव� संप्रेषणे स्थािनक भाषा िकंवा कज�दारा�ारे समज�ा जाणाऱ्या भाषेत असतील.


कजा� �ा अजा� म�े आव�क मािहती असेल जी कज�दारा�ा िहतावर प�रणाम करते, जेणेक�न इतर
एनबीएफसी /एमएफआय �ारे ऑफर केले�ा अटी व शत�ची अथ�पूण� तुलना केली जाऊ शकते
आिण मािहती घेणारा िनण�य घेता येईल. कजा� चा अज� फॉम� अजा� त जमा कर�ाची आव�क कागदपत्रे
दश�िवतो.

 चैत� सव� कज� अज� प्रा� झा�ाची पोचपावती दे ते. कजा��ा अजा� ची िव�े वाट लाव�ाची मुदत दे खील
पोचपावतीम�े दश�िवली जाते.
II.

कजा�चे मू�ांकन व अटी / शत�
 चैत� कज� घेणाऱ्याला समज�ाप्रमाणे स्थािनक भाषेतील कज�दाराला लेखी कळवतो. �ा �ारे मंजुरी
पत्र िकंवा �ाजाचा वािष�क दर आिण अज� कर�ाची प�त यासह अटी व शत�सह मंजूर केले�ा
कजा� ची र�म आिण कज�दाराने या अटी व शत�चा �ीकार �ा�ा नोंदीवर ठे वले जातात .
 चैत� उिशरा परतफेडीसाठी दं डा�क �ाज आकारत नाही आिण कजा� �ा कराराम�े हे ठळकपणे
नमूद केले गेले आहे .
 चैत� कजा� �ा कराराची एक प्रत सादर करे ल - �ात कज�दाराने समजावून घेतलेले आहे तसेच
कजा� �ा िवतरणा�ा वेळी सव� करारक�ा� स कजा� �ा करारात नमूद केले�ा सव� बाबींची प्रत आहे .
कज� करारामधील तपशील / कलम, शाखा �वस्थापकां �ारे ग्राहकां ना स्थािनक भाषेत मौ�खक�र�ा
�� के�ा आहे त.

III.

अटी व शत�मधील बदलांसह कजा�चे िवतरण
 िवतरणाचे वेळापत्रक, �ाज दर, सेवा शु�, प्रीपेम�ट चाज�स इ�ादी अटी व शत�तील कोण�ाही बदला
ब�ल कज�दाराला समजेल या स्थािनक भाषेत चैत� कज�दाराला नोटीस दे ईल.
 चैत� हे सुिनि�त करे ल की �ाज दर आिण शु�ाम�े बदल केवळ संभा�पणे लागू केले जातील.या
संदभा� त एक यो� अट कज� करारात समािव� केली गेली आहे .
 करारा अंतग�त दे यक िकंवा कामिगरीची आठवण / गती वाढिव�ाचा िनण�य कज� करारा�ा अनुषंगाने
असेल.
 चैत� सव� थकबाकीची परतफेड कर�ावर िकंवा कजा� �ा थिकत रकमे�ा कोण�ाही ह�ा�ा
अधीन अस�ास िकंवा चैत� कज�दारा�ा िवरोधात असले�ा कोण�ाही दा�ा�ा अधीन रा� शकेल.
अशा प्रकार�ा सेट ऑफ वापर करणे अस�ास, कज�दारास उव��रत दा�ां िवषयी आिण तपिशला�ा
संबंिधत दा�ाची पुत�ता होईपय�त / अदा होईपय�त िस�ु�रटीज राख�ास पात्र असले�ा अटीं�ा अधीन
असले�ा संपूण� तपिशलासह नोिटस दे �ात येईल.

IV.

सामा�
 चैत� कज� करारा�ा अटी व शत�म�े प्रदान केले�ा उ�ी�ां �ित�र� कज�दारा�ा काया� त ह��ेप
कर�ापासून परावृ� करे ल (जोपय�त नवीन मािहती, जो कज�दाराने पूव� जाहीर केलेली नाही तोपय�त
चैत��ा िनदश�नास येत नाही).
 कज�दारां कडून कज� घे�ा�ा खा�ात ह�ां तरणासाठी िवनंती प्रा� झा�ास संमती िकंवा अ�था
�णजेच चैत� यां चा आ�ेप, काही अस�ास, िवनंती िमळा�ा�ा तारखेपासून 21 िदवसां �ा आत
कळिव�ात येईल. असे ह�ांतरण काय�ा�ा अनुषंगाने पारदश�क करारानुसार असेल.
 कजा� �ा वसुली�ा बाबतीत चैत� अनाव�क छळ अथा�त उदासीनतेचा अवलंब करणार नाही. जसे
िविचत्र वेळेवर कज�दारां ना सतत त्रास दे णे, कजा� �ा वसुलीसाठी �ायू श�ीचा वापर करणे इ. तसेच
चैत� हे सुिनि�त करे ल की कम�चाऱ्यां ना यो� प्रकारे ग्राहकां शी �वहार कर�ासाठी पुरेसे प्रिश�ण
िदले जाईल.
 चैत� वैय��क कज�दारां ना मंजूर केले�ा सव� �ोिटं ग रे ट टम� कजा� वर फौजदारी शु� / प्री-पेम�ट
दं ड आकारणार नाही.

V.

संचालक मंडळाची जबाबदारी

चैत� संचालक मंडळाने या संदभा� त उ�वणारे वाद सोडिव�ासाठी संस्थेम�े यो� ती तक्रार िनवारण यंत्रणा
घातली आहे . कंपनी�ा काय�क�ां �ा िनण�यामुळे उ�वणारे सव� वाद कमीतकमी पुढ�ा उ� �रावर ऐकले
आिण िनकाली काढता येतील यासाठी ही तक्रार िनवारण यंत्रणा िनि�त केली गेली आहे .

संचालक मंडळ, फेअर प्रॅ��स कोड�ा अनुपालनाचे िनयिमत �वस्थापन आिण �वस्थापना�ा िविवध �रां वर
तक्रार िनवारण यंत्रणे�ा कामकाजाचे पुनरावलोकन करे ल. अशा आढावां चा एक संकिलत अहवाल िनयिमत
अंतराने मंडळाला सादर केला जाईल.
तक्रार िनवारण अिधकारी

VI.

ऑपरे शनल �रावर, चैत� आम�ा शाखा / �ा िठकाणी �वसाय केला आहे अशा िठकाणी आम�ा ग्राहकां �ा
िहतासाठी पुढील मािहती ��पणे दश�वेल:
 तक्रार िनवारण अिधकाऱ्याचे नाव व संपक� तपशील (दू र�नी / मोबाईल क्रमां क तसेच ईमेल प�ा)
�ा�ाकडे कंपनीमाफ�त तक्रारींचे िनवारण कर�ासाठी लोकां कडे संपक� साधता येईल.
 जर एका मिह�ा�ा कालावधीत तक्रारी / वादाचे िनराकरण झाले नाही तर ग्राहक आरबीआय�ा
डीएनबीएस�ा �ेत्रीय काया�लया�ा प्रभारी-अिधका-या�ाकडे अपील क� शकतो, �ा�ा अख�ारीत
चैत� नोंदणीकृत काया� लय पडते,
अिधकारी ‐ प्रभारी
डीएनबीएस िवभाग �रझ�� बँक ऑफ इं िडया,
10/3/8, नृपाथुंगा रोड, पो� बॅग क्र .54567, ब�गळु � ‐
560 001
फोन: 2275020. फॅ�: 2210185
VII.

यो� सराव कोड - भाषा आिण संवादा�ा प्र�ती
यो� सव� कोड संिहता स्थािनक भाषा िकंवा भाषेत असेल �ात कज�दाराला समजले जाते आिण हे
प�रपत्रक िदनां क 28th स��बर 2017 पासून एक मिह�ा�ा आत मंडळा�ा मा�तेने लागू केले जाईल.

VIII.

चैत� चे �ाज शु�
चैत� मंडळाने �ाज दर िनि�त कर�ासाठी आिण प्रिक्रया व इतर शु� िनि�त कर�ासाठी यो�
अंतग�त प्राचाय� व काय�प�ती िनि�त के�ा आहे त.
या संदभा� त कजा� �ा अटी व शत��ा संदभा� त पारदश�कतेबाबत फेअर प्रॅ��स कोडम�े दश�िवलेली
माग�दश�क त�े दे खील ल�ात ठे वली आहे त.

IX.

एनबीएफसीकडून आकारले�ा अ�िधक �ाजाचे िनयमन
 चैत� मंडळ, फंडची िकंमत, मािज�न आिण जोखीम प्रीिमयम इ�ादी संबंिधत बाबी िवचारात घेऊन �ाज
दर मॉडे लचा अवलंब करे ल आिण कज� आिण ऍड�ा� करीत आकार�ात येणाऱ्या �ाज दर िनि�त
करे ल. �ाज दर आिण वेगवेग�ा प्रकार�ा कज�दारां ना �ाज दर आकार�ासाठी जोखीम आिण
कारणा�व श्रेणीकरण कर�ाचा �ि�कोन अज�दारास कज�दारास िकंवा ग्राहकास जाहीर केला जाईल.

 �ाज दर आिण जोखमी�ा श्रेणीकरणातील ��ीकोन चैत��ा वेबसाइटवर उपल� क�न दे �ात येईल
जे�ा जे�ा �ाजदराम�े बदल होईल ते�ा वेबसाइटवर प्रकािशत केलेली मािहती अ�यावत केली
जाईल.
 �ाजाचा दर वािष�क दर �णून िदला जातो जेणेक�न कज�दारास खा�ावर िकती आकारले जाईल याची
अचूक जाणीव होते.
B. एन. बी. एफ. सी. - एम. एफ. आय.
1. सामा�
 चैत� काया�लय आिण शाखा आवारात स्थािनक भाषेतील एफपीसी (यो� सराव कोड) प्रदिश�त करे ल.
 चैत� पारदश�कता आिण �ा�ा कज�दारां ना यो� कज� दे �ास वचनब� आहे . चैत� स्थािनक भाषेम�े
यासंदभा� त िनवेदन दे ईल आिण �ा�ा सव� शाखां म�े ते प्रदिश�त करे ल आिण सव� कज�दार कजा� �ा
काडा� त ते मुिद्रत करे ल.
 चैत� ’फी� �ाफ’ला कज�दारां �ा िव�मान कजा� �ा संदभा� त आव�क चौकशी कर�ाचे प्रिश�ण
िदले जाते.
 चैत� ने �ा�ा कज�दारां ना िदलेली सव� प्रिश�ण िवनाशु� िदली जाईल. सव� फी� कम�चाऱ्यां ना असे
प्रिश�ण दे �ाचे प्रिश�ण िदले जाते तसेच कज� / इतर उ�ादनांशी संबंिधत प्रिक्रया व यंत्रणेची मािहती
कज�दारां ना िदली आहे .
 चैत� आप�ा सव� काया� लयांम�े आिण �ा�ारे स्थािनक भाषेत जारी केले�ा सािह�ात प्रभावी �ाज
दर दश�िवतो. चैत� तक्रार िनवारण प्रणालीही सव� काया�लयांम�े ठळकपणे दश�िवली जाईल.
 कम�चाऱ्यां चे अनुिचत वत�न रोख�ासाठी आिण कज�दाराची वेळेवर तक्रार िनवारण कर�ासाठी चैत�
जबाबदार असेल. उपरो� घोषणा कज�दारास िदले�ा कज� करारात दे खील केली गेली आहे .
 चैत� हे सुिनि�त करते की केवायसीन ब�ल आरबीआय�ा माग�दश�क सूचनां चे पालन केले आिण �ां चे
पालन केले. कज�दाराची परतफेड कर�ाची �मता सुिनि�त कर�ासाठी प्र�ेक कज�दाराची यो� ती
काळजी घे�ात येईल.
 एनबीएफसी ‐ एमएफआय (�रझ�� बँक) िदशािनद� श, २०११ म�े नमूद के�ानुसार, कजा�चे सव� मंजुरी
आिण िवतरण केवळ म�वत� िठकाणी केले जाईल आिण एकापे�ा अिधक ��ी या कामात सहभागी
होतील. या�ित�र� िवतरण िवतरण काया� वर बारीक दे खरे ख ठे वली जाईल.
 चैत� हे सुिनि�त करे ल की कजा� �ा अजा� ची प्रिक्रया अवजड नाही आिण पूव�-िनधा� �रत वेळे�ा
रचनेनुसार कजा� चे िवतरण केले जाते.
2. कज� करार / कज� काड� मधील खुलासे

 चैत� यां �ाकडे कज� कराराचे बोडा� स मा�ता प्रा� प्रमािणत प्रमाण आहे . कजा� चा करार ब�धा स्थािनक
भाषेत असेल. कज� �वस्थापना�ा अटी व कलम शाखा �वस्थापकां �ारे ग्राहकां ना मौ�खक भाषेत
मौ�खक�र�ा �� के�ा आहेत.
 कज� कराराम�े पुढील गो�ी उघड के�ा आहे तः
अ) कजा� �ा सव� अटी व शत�.
ब) कजा� �ा िकंमतीत फ� तीन घटक समािव� असतात; �ाज शु�, प्रिक्रया शु� आिण िवमा
प्रीिमयम (�ाम�े प्रशासकीय शु�ाचा समावेश आहे )
क) िवलंब झा�ावर दे य दं ड आकारला जाणार नाही.
ड) कज�दाराकडून कोणतीही सुर�ा ठे व / मािज�न गोळा केले जात नाहीत
ई) कज� घेणारा एकापे�ा जा� बचत गट / जेएलजीचा सद� असू शकत नाही
फ) कजा� चे अनुदान आिण पिह�ा ह�ा�ा परतफेड�ा तारखे�ा तारखेदर�ानचे िनयम
ज) कज�दारा�ा डे टा�ा गोपनीयतेचा आदर केला जाईल अशी हमी.
 नॉन-बँिकंग फायना�न्शयल कंपनी - मायक्रो फायना� संस्था (�रझ�� बँक) िनद� श, २०११ म�े नमूद
के�ाप्रमाणे कज� काड� खालील बाबींचे प्रितिबंिबत करते.
अ) आकारला जाणारा प्रभावी दर
ब) कजा� शी संबंिधत इतर सव� अटी व शत�
क) कज�दाराची आिण यो��र�ा ओळखणारी मािहती
ड) प्रा� झाले�ा ह�ां सह अंितम परत सोड�ासह चैत� कडून पावती
ई) कज� काड� म�े चैत� यां नी स्थापन केले�ा तक्रारीचे िनवारण यंत्रणा आिण नोडल अिधकाऱ्याचे नाव व
संपक� क्रमां क यां चा �� उ�ेख असेल.
फ) नॉन-क्रेिडट उ�ादने जारी केले�ा कज�दारां �ा पूण� संमतीने असतील आिण फीची रचना कज�
काड� म�ेच िदली जाईल.
ज) लोन काड� मधील सव� नोंदी स्थािनक भाषेत असतील
3. पुनप्रा��ीसाठी नॉन-बळजबरी प�ती
 एनबीएफसी ‐ एमएफआय (�रझ�� बँक) िदशािनद� श, २०११ म�े िनिद� � के�ानुसार, वसुली साधारणत:
केवळ क�द्रीय िनयु� िठकाणी केली जाईल. 2 िकंवा �ापे�ा जा� प्रसंगी कज�दाराने म�वत� िनयु�
केले�ा िठकाणी न िद�ास केवळ फी� कम�चाऱ्यांना िनवासस्थानावर िकंवा कज�दारा�ा कामावर
पुनप्रा� �ी कर�ाची परवानगी असेल.

 चैत� यां चे �ेत्रीय कम�चाऱ्यांकडून नेमणूक, प्रिश�ण आिण दे खरे खीसाठी आचारसंिहतेबाबत मंडळाला
मा�ता प्रा� धोरण आहे . या संिहतेम�े फी� कम�चाऱ्यां साठी आव�क िकमान पात्रता दे �ात आली
आहे आिण �ां �ाकडे ग्राहकां शी �वहार कर�ासाठी आव�क प्रिश�ण साधने असतील. फी�
कम�चाऱ्यां ना प्रिश�णाम�े कोणताही गैरवत�न िकंवा जबरद�ीने कज� वसूल करणे / पुनप्रा� �ी प�तींचा
अवलंब न करता कज�दारां ब�ल यो� वागणूक दे �ासाठी काय�क्रमां चा समावेश असेल. कम�चाऱ्यां ना
नुकसान भरपाई दे �ा�ा प�तींम�े फ� जमा केले�ा कजा� ची सं�ा आिण पुनप्रा��ी�ा दरापे�ा
सेवा आिण कज�दाराचे समाधान यावर अिधक भर असेल. आचारसंिहतेसह फी� कम�चाऱ्यां चे पालन न
के�ा�ा बाबतीतही दं ड आकारला जाईल. चैत� केवळ संवेदनशील भागात पुनप्रा��ीसाठी कम�चारी
वापरतील.
4. ग्राहक संर�ण उपक्रम
चैत� हे सुिनि�त करे ल की बचत गट / जेएलजी तयार कर�ासाठी �ावसाियक संसाधने आिण गट
स्थापन झा�ानंतर �मता वाढिवणे आिण सश�ीकरण यासाठी यो� प्रिश�ण आिण कौश� िवकास
उपक्रमां ना अिधक संसाधने दे �ात येतील.
5. चैत� �ां �ा कज� दे �ा�ा काया� त िववेकी आिण जबाबदार असतील आिण �ां �ा कज�दारां ना
िन�पयोगी सु�� वापरा�ा धो�ां िवषयी िश�ण दे तील.
6. अंतग�त िनयंत्रण प्रणाली:
एफपीसी�ा (यो� सव� कोड) अनुपालनाची जबाबदारी कंपनी�ा ऑिडट �वस्थापकाकडे सोपिव�ात
आली आहे . चैत� अंतग�त लेखापरी�ण िवभाग आहे जे एफपीसी�ा अनुपालनाची तपासणी कर�ासाठी
ऑपरे श��ा सव� बाबींचे िनयिमतपणे ऑिडट करते.

