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या संन्हतेच ेसवि भाग फोनवरील सवि उत्पािन ेआन्ि सेवांवर, इटंरनटेवर परस्पर इलेक्ट्रॉन्नक उपकरिांद्वारे पोस्टद्वारे न्कंवा कोित्याही 

असय पद्धतीद्वारे लाग ूहोतात. 

ग्राहकाांची समिती  

१. ह ेसनु्नन्ित करून, ग्राहकांशी झालेल्या सवि ्यवहारात न्नष्पक्ष आन्ि वाजवी वागि:े 

अ) आम्ही लाग ू करत असलेल्या उत्पािने आन्ि सेवांच्या संन्हतेमधील वचनबद्धता आन्ि मानक आन्ि आमच्या कमिचार यांच्या 

कायिपद्धती आन्ि पद्धतींच ेपालन करतो. 

ब) उत्पािन आन्ि सेवा संबंन्धत कायि ेआन्ि न्नयम पत्र आन्ि खरया हतेून े पिूि करतात. 

क) ग्राहकांशी आमचा ्यवहार अखंडता आन्ि पारिशिकतेच्या नैन्तक तत्तवांवर अवलंबनू असतो. 

२. "आमची आन्थिक उत्पािन ेसेवां कशी कायि करतात ह ेसमजण्यास ग्राहकांना मित करण्यासाठी 

अ) ग्राहकांना त्यांची उत्पािने आन्ि सेवांन्वषयी खालीलपैकी एक न्कंवा अन्धक भाषेत मान्हती ििे:े 

i. . न्हिंी 

ii. इगं्रजी 

iii. योग्य स्थान्नक भाषा. 

 ब) आमची जान्हरात व जान्हरात सान्हत्य स्पष्ट आह ेकी न्िशाभलू नाही ह ेसनु्नन्ित करि े' 

क) ग्राहकांना आमची उत्पािने व सेवा, अटी व शती आन्ि त्यांना लाग ूअसलेल्या ्याज िर / सेवा शलु्कान्वषयी स्पष्ट मान्हती न्िली 

गेली आह ेयाची खात्री करुन घिे.े 

ड) ग्राहकांना त्यांचे फायि ेकाय आहते, ते कोित्या योजनांचा लाभ घऊे शकतात, त्यांचे आन्थिक पररिाम काय आहते आन्ि त्यांच्या 

प्रश्ांची उत्तरे िणे्यासाठी कोिाशी संपकि  साध ूशकतात आन्ि कसे याबद्दल मान्हती ििे.े 

3. याद्वारे उत्पादने आमि सेवा वापरण्यास ग्राहकाांना िदत करिे: 

a) त्यांना न्नयन्मतपि ेप्रिान करि,े योग्य . 

ब) ्याज िर, शलु्क न्कंवा अटी व शतीतील बिलांन्वषयी त्यांना मान्हती िऊेन ' 

४.  चुकीच्या असलेल्या गोष्टींशी दु्रत आमि पद्धतशीरपिे व्यवहार करण्यासाठी, द्वारा: 

अ) कंपनीच्या चकुीमळेु तातडीने चकुा िरुुस्त करि ेआन्ि लाग ूकेलेले कोितेही चाजेस रद्द करि.े 

ब) ग्राहकांच्या तक्रारी तातडीन ेहाताळि.े 
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क) ग्राहक अद्याप समाधानी नसल्यास त्यांची तक्रार कशी करावी ह ेसांगि.े 

ड) तांन्त्रक न्बघाडांमळेु उद्भविार या अडचिी िरू करण्यासाठी योग्य पयाियी मागि उपलध ध करुन ििे.े 

५. कां पनी मनयि  प्रमसद्ध करेल 

मनयि प्रन्सद्ध करण्यासाठी कंपनी हा मनयि एकतर काउंटरद्वारे न्कंवा इलेक्ट्रॉन्नक कम्यनु्नकेशनद्वारे न्कंवा मखु्य न्वनतंीद्वारे उपलध ध 

करुन िईेल. 

 त्यांच्या कमिचार यांना न्नयमांबद्दल संबंन्धत मान्हती प्रिान करण्यासाठी आन्ि कोड ्यवहारात आिण्याचे प्रन्शक्षि न्िले 

असल्याची खात्री करा. 

६.  भेदभाव नसलेले धोरि अवलांबिे आमि त्याांचा अभ्यास करिे 

कंपनी वय, वंश, जात, न्लंग, वैवान्हक न्स्थती, धमि न्कंवा अपंगत्वाच्या आधारे भेिभाव करू नये. 

प्रकटीकरि आमि पारदशशकता 

१. कंपनीन े्याजिर, सामासय फी आन्ि शलु्काची मान्हती पढुीलपैकी कोित्याही एका प्रकारेद्वारे द्यावी: 

 त्यांच्या शाखेत सचूना ििे;े 
 टेन्लफोनद्वारे न्कंवा हले्पलाइनद्वारे; 
 न्नयकु्त केलेले कमिचारी / मितनीस 

 

२. संभा्य ग्राहक कंपनीच्या बाबतीत 

 ग्राहकांना स्वारस्य असलेल्या त्यांच्या सेवा आन्ि उत्पािनांची मखु्य वैन्शष््टये स्पष्ट करिारी मान्हती प्रिान करा; 
 ग्राहकांना आवश्यक असलेल्या कोित्याही प्रकारच्या उत्पािनाची आन्ि सेवांची मान्हती प्रिान करि;े 
 कायिशेीर न्नयामक आन्ि अतंगित धोरिांच्या आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी आपली ओळख आन्ि पत्ता न्सद्ध 

करण्यासाठी त्याच्याकडून न्कंवा न्तच्याकडून कोिती मान्हती आवश्यक आह ेह ेग्राहकांना सांगा. 
 

 ३. जे ग्राहक झाले आहते त्यांनी सन्मती स्थापन करावी: 

 लाग ू्याज िर आन्ि फी आन्ि शलु्कासह न्वस्ततृ च्या प्रमखु वैन्शष््टयांन्वषयी अन्धक मान्हती प्रिान करा 
 

4.्याज िर 

कंपनी ग्राहकांना मान्हती िईेल; 

 अ) त्याच्या/ न्तच्या  ठेव आन्ि कजि िोसही खात्यावर लाग ूअसलेले ्याज िर 

ब) जे्हा त्याच्या न्कंवा न्तच्या  ठेवीवर ्याज न्िले असेल, त्याच्या न्कंवा न्तच्या कजािच्या खात्यावर शलु्क आकारले जाईल. 

सी) त्याच्या न्कंवा न्तच्या  खात्यावर ्याज कसे लाग ूकेले जाते आन्ि ्याज मोजण्याची पद्धत. 
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5. ्याज िरात बिल, 

 जे्हा कंपनी आपल्या उत्पािनांवर ्याज िर बिलेल ते्हा ग्राहकांना त्याची मान्हती िईेल.  

 

6. फी आन्ि शलु्क 

 कंपनी त्यांच्या शाखांमध्ये न्वनामलू्य सेवा न्िल्या जािार या सेवांची यािी प्रिन्शित करेल.  
 कंपनीने ग्राहकांना त्याच्या शलु्काच्या वेळापत्रकात सवि उत्पािने आन्ि सेवांना लाग ूअसलेल्या शलु्काची मान्हती िईेल. 
 कंपनीने आपल्या ग्राहकांना त्यांच्याद्वारे न्नवडलेल्या उत्पािन / सेवांचे न्नयमन न केल्यास / न्नयम पाळल्यास कोित्याही 

अटी व शतीचे उल्लंघन झाल्यास आकारण्यात येिारया  िडंांबद्दलची मान्हती प्रिान करावी. 
 

7. शलु्क आन्ि शलु्कामध्ये बिल 

 बिल एलएफ कंपनी फी वाढवते आन्ि कोितेही शलु्क आकारते न्कंवा नवीन शलु्क लाग ूकरते, सधुाररत शलु्क आकारले 

न्कंवा प्रभावी होण्यापवूी एक मन्हसयापवूी त्यास सनू्चत केले जाईल. 

 
8. अटी व शती: 

 प्रथमच उत्पािन सेवेचा लाभ घिेार या ग्राहकांना त्यान े न्कंवा न्तने कंपनीला न्िलेल्या सेवेसाठी संबंन्धत अटी व शतीचंा 

सल्ला घ्यावा. 
 सवि अटी व शती उन्चत असतील आन्ि साध्या आन्ि सोप्या भाषते स्पष्टपि ेआन्ि शक्ट्य न्ततक्ट्या स्पष्टपि ेआन्ि शक्ट्य 

न्ततक्ट्या संबंन्धत हक्ट्कांची िान्यत्वे आन्ि जबाबिारया  ठरवतील. 
 

9. अटी व शतीमंधील बिल 

खालीलपैकी कोित्याही चॅनलेद्वारे ग्राहकांना अटी व शतीतील बिलांन्वषयी सांन्गतले पान्हजे: 

i.. वैयन्क्तक मान्हती 

ii. प्रत्येक शाखेत सचूना फलक 

iii. ईमेल आन्ि वेबसाइटसह इटंरनेट 

iv. वतृ्तपत्र 

अ) सामासयत: संभा्य पररिामासह केलेले बिल आपिांस सनू्चत करता 

ब) कोित्याही सचूना न ितेा काही बिल केल्यास ते बिल 30 न्िवसांच्या आत सनू्चत केले जातील, जर असे बिल ग्राहकांच्या 

तोट्यात असतील तर तो 60 न्िवसांच्या आत आन्ि सचूना न ितेा न्तचे खाते बंि करू शकतो न्कंवा ती न बिलता बिलता येईल 

कोितेही अन्तररक्त शलु्क न्कंवा ्याज द्यावे. 

क) कोित्याही वषाित होिारे मोठे बिल न्कंवा बरीच न्करकोळ बिल याची न्वनंती केल्यावर ग्राहकाला कळन्वण्यात येईल आन्ि 

त्यातील नवीन न्नयम व शतीचंी प्रत न्कंवा त्या बिलांचा सारांश द्यावा. 
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जामहरात, मवपिन आमि मवक्री 

1. कंपनी  

 सवि जान्हरात आन्ि प्रचारात्मक सामग्री न्िशाभलू करिारी नाही ह ेस्पष्ट आह े
 कुठल्याही माध्यमातल्या जान्हरातींमधील न्कंवा जान्हरातीच्या सान्हत्यात जी सेवा न्कंवा उत्पािनाकडे लक्ष वेधनू घतेात 

आन्ि ्याज िराच्या कंपनीचा संिभि समान्वष्ट करतात, असय फी आन्ि शलु्क लाग ूहोतील की नाही आन्ि संबंन्धत अटी 

व शतीचंी संपिूि मान्हती न्वनतंीवर उपलध ध आह ेका ते िखेील सनू्चत करते. 
 सहाय्यक सेवा प्रिान करण्यासाठी कंपनी ततृीय पक्षाच्या सेवांचा लाभ घतेल्यास त्या ततृीय पक्षाची आवश्यकता असेल 

आन्ि ग्राहकांना वैयन्क्तक मान्हती त्याच गोपनीयतेची आन्ि सरुक्षा ििेारी कंपनी सांगेल 
 कंपनीच्या प्रन्तन्नधी / कुररअरने न्कंवा डीएएसन ेया संन्हतेच ेउल्लंघन केल्यामळेु न्कंवा कृतीतून कोित्याही चकुीच्या कृतीत 

गुंतलेल्या न्कंवा ग्राहकांकडून कोितीही तक्रार प्राप्त झाल्यास त्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी आन्ि त्या 

हाताळण्यासाठी योग्य ती कारवाई सरुू केली जाईल. 
 
गोपनीयता आमि गोपनीयता 

१. ग्राहकाची सवि वैयन्क्तक मान्हती खाजगी व गोपनीय मानली जाईल व खालील तत्तवे व धोरिांचे मागििशिन केले जाईल. कंपनी 

खालील काही अपवािात्मक प्रकरिां्यन्तररक्त इतर कंपसयांसह, ग्राहकांनी प्रिान केलेली न्कंवा असयथा ग्राहकांच्या खात्यांशी 

संबंन्धत मान्हती न्कंवा डेटा उघड करिार नाही: 

 जर कायद्याने मान्हती न्िली असेल तर. 
 जर जनतेकडे मान्हती उघड करण्याचे कति्य असेल तर 
 जर कंपनीच्या न्हतास ती मान्हती ििे ेआवश्यक असेल परंतु ते न्वपिन उद्दशेाने ग्रपुमधील इतर कंपसयांसह 

इतर कोिालाही ग्राहक न्कंवा ग्राहकांच्या खात्याबद्दल मान्हती िणे्याचे कारि म्हिनू वापरले जाऊ नये. 
 जर ग्राहक कंपनीला ती मान्हती उघड करण्यास न्कंवा ग्राहकाच्या परवानगीने न्वचारत असेल तर 
 जर कंपनीला ग्राहकांबद्दल संिभि मान्गतला गेला असेल तर ते िणे्यापवूी त्यांची लेखी परवानगी घतेली जाईल. 
 कंपनीने त्याच्या न्कंवा न्तच्याबद्दल असलेल्या वैयन्क्तक नोंिींचे मलू्यांकन करण्यासाठी न्वद्यमान कायिशेीर 

फे्रमवकि  अतंगित ग्राहकांना त्याच्या न्कंवा न्तच्या हक्ट्कांची मान्हती न्िली जाईल 
   जोपयंत ग्राहक न्वन्शष्टपि े अन्धकृत करण्यास परवानगी िते नाही तोपयंत कंपनी एचएफसींसह असय 

कोिालाही न्वपिन उद्दशेाने ग्राहकांची वैयन्क्तक मान्हती वापरिार नाही. ' 
 
2 के्रमिट सांदभश एजन्सी 

 जे्हा एखाि ेखाते खाते उघडते, जे्हा कंपनी आपले खाते तपशील के्रन्डट संिभि एजससीकडे पाठवते ते्हा कंपनी त्याला / 

न्तची मान्हती िईेल आन्ि कंपनी त्यांच्याकडे मान्हती घऊे  शकेल. 
 ग्राहक के्रन्डट काडि एजससीना ग्राहकाच्या वैयन्क्तक debtsि घणे्याबद्दल मान्हती िऊे शकते; 

l.  ग्राहक त्याच्या / न्तच्या पेमेंटसह माग ेपडला आहे; 

II. एलएल, थकीत रक्ट्कम न्ववािात नाही; 

llI. कंपनीन े न्िलेल्या मागिीनसुार ग्राहकांनी कजािची परतफेड केल्याबद्दल कंपनी समाधानी आह े असे कोितेही प्रस्ताव न्िले 

नाहीत. 

 कंपनीने के्रन्डट संिभि संस्थांना ग्राहकांच्या खात्याबद्दल इतर मान्हती िऊे शकते जर जर ग्राहकान ेत्यांना परवानगी िणे्यास 

परवानगी न्िली असेल, 
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 के्रन्डट संिभि एजससीना िणे्यात आलेल्या मान्हतीची एक प्रत एखाद्या कंपनीने मागिी केल्यास ती कंपनीला परुन्वली जाईल. 

१. जे्हा कजि न्िले जाते, ते्हा कंपनीने ग्राहकांना परतफेडची प्रन्क्रया रक्ट्कम, कालावधी आन्ि आर-पेमेंटच्या कालावधीनसुार 

समजावनू सांगावी. तथान्प, जर ग्राहक परतफेडच्या वेळापत्रकांच ेपालन करीत नसेल तर थकबाकी वसलू करण्यासाठी जन्मनीच्या 

कायद्यानसुार न्नन्ित केलेली प्रन्क्रया न्नन्ित केली जाईल. प्रन्क्रयेमध्ये ग्राहकांना त्याची नोन्टस पाठवनू न्कंवा वैयन्क्तक भटे िऊेन 

आन्ि / न्कंवा काही असल्यास सरुन्क्षततेचा पसुहा न्वचार करून त्याची आठवि करून िणे्यात येईल. 

२. कंपनीच ेसंकलन धोरि सौजसयान,े योग्य वागिकुीने आन्ि मनापासनू तयार केले पान्हजे. एखाद्या कंपनीने ग्राहकांचा आत्मन्वश्वास 

वाढवि े आन्ि िीघिकालीन संबंध वाढवि े यावर न्वश्वास ठेवला पान्हजे. कंपनीचे कमिचारी न्कंवा त्यांचे प्रन्तन्नन्धत्व करण्यास 

अन्धकृत असलेल्या कोित्याही ्यक्तीने थकबाकी गोळा करण्यासाठी न्कंवा / आन्ि सरुक्षा भांडार पसुहा सािर करि े / कंपनीन े

स्वतःस स्वत: ची ओळख पटवनू द्यावी व न्वनतंी केल्यावर कंपनीने न्िलेला अन्धकार पत्र प्रिन्शित करावा, कंपनीने न्िलेली 

ओळखपत्र िाखवा न्कंवा अन्धकाराखाली कंपनी. कंपनी ग्राहकांना थकबाकीसंबंन्धत सवि मान्हती प्रिान करेल आन्ि थकबाकी 

भरण्यासाठी परेुशी सचूना िणे्याचा प्रयत्न करेल. 

3. संग्रहातील न्कंवा / आन्ि सरुक्षा भांडवलात कंपनीचे प्रन्तन्नन्धत्व करण्यास अन्धकृत असलेल्या स्टाफमधील सवि सिस्यांनी न्कंवा 

कोित्याही ्यक्तीने खाली न्िलेल्या मागििशिक सचूनांच ेअनसुरि केले पान्हजे: 

 ग्राहकास त्याच्या आवडीच्या न्ठकािी आन्ि त्याच्या राहत्या जागेवर काही ठरान्वक जागा नसल्यास आन्ि ्यवसाय / 

्यवसायाच्या जागेवर त्याच्या / न्तच्या न्नवासस्थानावर अनपुलध ध असल्यास सामासयपि ेसंपकि  साधला जाईल. 
 कंपनीचे प्रन्तन्नन्धत्व करण्यासाठी ओळख आन्ि अन्धकार पन्हल्यांिाच ग्राहकांना कळवायला हवा. 
 ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा आिर केला पान्हजे. 
 ग्राहकाशी संवाि नागरी पद्धतीने असेल. 
 कंपनीचे प्रन्तन्नधी ग्राहकांच्या ्यवसाय न्कंवा ्यवसायाच्या न्वन्शष्ट पररन्स्थतीची आवश्यकता नसल्यास  

07: 00 ते 19: 00 िरम्यान ग्राहकांशी संपकि  साध ूशकतात. 

 एखाद्या न्वन्शष्ट वेळी न्कंवा न्वन्शष्ट न्ठकािी कॉल टाळण्यासाठी ग्राहकाच्या न्वनंतीचा शक्ट्य न्ततक्ट्या आिर केला जाईल. 
 कॉलची वेळ आन्ि संभाषिाची सामग्री िस्तऐवजीकरि केली जाईल. 
  परस्पर स्वीकायि आन्ि ्यवन्स्थत पद्धतीन ेथकबाकी संबंन्धत वाि न्कंवा मतभिे सोडन्वण्यासाठी सवि सहाय्य न्िले जावे. 
 थकबाकी वसलुीसाठी ग्राहकांच्या जागेवर सभ्यता आन्ि सजावट ठेवली पान्हजे. 
 थकबाकी गोळा करण्यासाठी जाताना कुटंुबातील  िःुखि प्रसंग  न्कंवा इतर आपत्तीजनक प्रसंग  कॉल / भेट िऊेन टाळि े

आवश्यक आह.े 
 
तक्रारी आमि दु: ख 

1. अांतगशत प्रमक्रया. 

 जर ग्राहकाला तक्रार करायची असेल तर त्याला / न्तला सांगावे: 

i. मी. तक्रार कशी करावी 

ii, जेथे तक्रार केली जाऊ शकते 

iii. उत्तराची अपके्षा कधी करावी? 

iv. प्रत्यतु्तरासाठी कोिाकडे जावे 

v. ग्राहक न्नकालाबद्दल आनंिी नसेल तर काय करावे 

vi. कंपनीचे कमिचारी ग्राहकांना कोित्याही प्रश्ांची उत्तरे ितेील. ' 
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 तक्रारी योग्य व त्वररत हाताळण्यासाठी कंपनीच्या कायिपद्धतीचा तपशील कोठे शोधायचा ह ेग्राहकांना सांगावे. 
 

 जर ग्राहकाकडून लेखी तक्रार प्राप्त झाली असेल तर कंपनीन ेआठवड्यातून त्याला / न्तचा पोच / प्रन्तसाि पाठन्वण्याचा 

प्रयत्न केला पान्हजे. जर कंपनीच्या न्नयकु्त टेन्लफोन मित डेस्क न्कंवा ग्राहक सेवा क्रमांकावर फोनवर तक्रार नोंिवली गेली 

असेल तर (ग्राहकाला तक्रारीचा संिभि क्रमांक िणे्यात येईल आन्ि वाजवी कालावधीत प्रगतीची मान्हती न्िली जाईल.) 
 

 या प्रकरिाची तपासिी केल्यावर कंपनी ग्राहकाला अनं्तम प्रन्तसाि पाठवेल न्कंवा त्याला उत्तर िणे्यासाठी अन्धक वेळ का 

हवा आह ेह ेसांगावे लागले आन्ि तक्रार न्मळाल्यानतंर सहा आठवड्यांच्या आत प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला जाईल 

आन्ि तक्रार / तक्रार कशी घ्यावी ह ेत्याला / न्तला कळन्वले पान्हजे. पढु ेजर तो / न्तची समाधानी नसेल तर. 
 

आपला ग्राहक जािनू घ्या (केवायसी) मागििशिक सचूना 

१. खाते उघडण्यापवूी आन्ि कायािन्सवत करण्यापवूी कंपनी “आपला ग्राहक / कंपनीच्या मागििशिक सचूनांनसुार” आवश्यकतेनसुार 

पररश्रम घईेल. 

 ग्राहकास तसे करण्यास आवश्यक कागिपत्र ेन्कंवा परुावे सािर करण्यास न्कंवा प्रिान करण्यास सांगा; 

 कंपनीच्या केवायसी, अटँी मनी लॉन्सरंग न्कंवा इतर कोित्याही वैधान्नक आवश्यकता पिूि करण्यासाठी फक्त अशी मान्हती 

न्मळवा. जर कोितीही अन्तररक्त मान्हती न्वचारली गलेी तर ती स्वतंत्रपि ेमान्गतली जाईल आन्ि आम्ही अशी अन्तररक्त 

मान्हती न्मळन्वण्याचे उद्दीष्ट न्नन्ििष्ट करु. अशी मान्हती ििे ेऐन्च्िक असेल; 
 .खाते उघडण्याच ेफॉमि आन्ि इतर सामग्री ग्राहकांना द्या. त्यामध्ये ससुज्ज करि ेआवश्यक असलेल्या आवश्यक मान्हतीचा 

तपशील आन्ि सत्यापन करण्यासाठी तयार केलेली कागिपत्र े आन्ि / न्कंवा केवायसी आवश्यकता पिूि करण्यासाठी 

रेकॉडिसाठी कागिपत्रे असतील; 
कंपनीने कोितेही कजि न्िले त्याआधी ग्राहक ते परतफेड करण्यास सक्षम असेल की नाही याचे मलू्यांकन केले पान्हजे. 

जर कंपनी ग्राहकांना कजि प्रिान करू शकत नसेल तर ती नाकारण्याच ेकारि सांगले. जर ग्राहकाला कंपनीने त्याच्या जबाबिार यांसाठी 

एखाद्याची हमी न्कंवा इतर सरुक्षा स्वीकारावी अशी इच्िा असेल तर कंपनी हमी न्कंवा इतर सरुक्षा ििेार याला न्कंवा त्यांच्या 

कायिशेीर सल्लागारास त्याच्या न्वत्तीय पैशान्वषयी गोपनीय मान्हती िणे्यास परवानगी माग ूशकेल. कंपनी िखेील करू शकतेः 

 ग्राहकांना त्यांची वचनबद्धता आन्ि त्यांच्या न्निियाच े संभा्य पररिाम समजले आहते याची खात्री करुन 

घणे्यासाठी स्वतंत्र कायिशेीर सल्ला घणे्यास प्रोत्सान्हत करा 
 ग्राहकांना सांगा की शक्ट्यतो गॅरंटी न्कंवा इतर सरुक्षा िऊेन ते त्याच्याऐवजी न्कंवा तसेच िये होऊ शकतात; आन्ि 
 त्यांचे उत्तरिान्यत्व काय असेल ते त्यांना सांगा. 

कजश आमि त्याांच्या प्रमक्रयेसाठी अजश 

 कजि उत्पािन, कंपनी लाग ूअसलेल्या ्याजिराबद्दल तसेच काही  फी असल्यास मान्हती उपलध ध करून िईेल. प्रन्क्रयेसाठी 

िये, प्रीपेमेंट पयािय आन्ि काही असल्यास न्कंवा शलु्कामळेु जे कजििाराच्या न्हतावर पररिाम करतात,  जेिकेरुन इतर 

कंपसयांशी अथिपिूि तुलना करता येईल आन्ि मान्हती घिेारे न्नििय ग्राहक घऊे शकतात.  
 कंपनीने सवि कजि अजि प्राप्त करण्यासाठी पोचपावती िणे्याची एक यंत्रिा तयार केली पान्हजे जेिकेरून कजािच्या अजािची 

न्वल्हवेाट लावण्यात येईल अशी मिुतिखेील पोचपावतीमध्ये िशिन्वली जावी. 
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 साधारिपि े कजािच्या अजािवर प्रन्क्रया करण्यासाठी आवश्यक असिारी सवि मान्हती अजािच्या वेळी कंपनीकडून गोळा 

केली जाईल. जर काही अन्तररक्त मान्हती हवी असेल तर ग्राहकाला त्याच्याशी त्वररत पसुहा संपकि  साधला जाईल असे 

सांन्गतले पान्हजे. 
 कंपनी ग्राहकास कजि मंजरुीच्या अटी व शतीसंह पोचवेल 
 न्वनंतीनसुार कजािच्या कागिपत्रात उद्धतृ केलेल्या सवि बाबींच्या प्रतांसह, कंपनीला न्कंमतीनसुार कंपनीन े न्कंमतीद्वारे 

केलेल्या सवि कजािच्या कागिपत्रांच्या अन्धकृत प्रती आन्ि परुवल्या पान्हजेत. 
 कजि िणे्याच्या बाबतीत कंपनी न्लंग, जात , धमािच्या आधारे भिेभाव करिार नाही,  परंत ु या कंपनीला समाजातील 

वेगवेगळ्या घटकांसाठी तयार केलेल्या योजनते भाग घणे्यास न्कंवा भाग घणे्यास अडथळा आिता येिार नाही. 
 कंपनीने सवि थकबाकी परतफेड केल्यावर न्कंवा कजािच्या थन्कत रकमेच्या पतूितेवर ताबडतोब सोडल्या पान्हजेत न्कंवा कजि 

घिेारया  कोित्याही असय हक्ट्क कंपनीच्या िा्याच्या अधीन असल्यास कजि घिेारयास  असा अन्धकार न्िला जाईल. 

उविररत अटी व शतीबंद्दल संपिूि मान्हतीसह त्यासंबंधीची नोटीस, ज्यानसुार कंपनी संबंन्धत िावे न्नकाली काढल्यान्शवाय 

न्कंवा िये होईपयंत न्सक्ट्यरुरटीज राखनू ठेवण्याचा अन्धकार कंपनीला आह.े 
 

जािीनदार   

जे्हा एखाद्या ्यक्तीची एकट्याची हमी मानली जाते, ते्हा त्यास त्यान्वषयी मान्हती न्िली पान्हज े

 हमी म्हिनू त्याच े/ न्तचे उत्तरिान्यत्व; 
 तो/ ती  कंपनीत उत्तरिान्यत्वाची रक्ट्कम परता्यासाठी तो / ती वचनबद्ध असतील.; 
 ज्या पररन्स्थतीत कंपनी त्याला न्कंवा न्तच ेउत्तरिान्यत्व भरण्यासाठी कॉल करेल; 
 जर एखाद्या कंपनीने जामीनिार  म्हिनू पैसे भरण्यास अपयशी ठरले असेल तर एखाद्या कंपनीकडे त्याच्या / इतर 

पैशांसाठी कंपनीकडे स्त्रोत आह ेका 
 हमी म्हिनू न्तची जबाबिायाि न्वन्शष्ट प्रमाि परुती मयािन्ित आहते की ती अमयािन्ित आहते आन्ि 
 विि न्कंवा पात्र म्हिनू त्याच्या जबाबिार या आन्ि वेळ कंपनी आन्ि कंपनीन े न्तला यान्वषयी न्तला ज्या पद्धतीन े

सनू्चत केले जाईल त्या वेळ व पररन्स्थतीतून 
  कंपनीने त्याला न्कंवा न्तला कोित्याही मालकाच्या प्रन्तकूल बिलाच्या पोषाखबद्दल मान्हती न्िली पान्हजे ज्यात तो 

न्कंवा ती जामीनिार  म्हिनू उभा आह.े 

सािान्य 

  कंपनी ग्राहकांना मान्हती िईेल 

 कजािच्या मंजरुीची चचाि करीत असताना लाग ूअसलेल्या फी आन्ि शलु्कासह त्याच्या कजि उत्पािनांची मखु्य वैन्शष््टये स्पष्ट 

करते. 
 ग्राहकास त्याच्या / न्तची ओळख, पत्ता, नोकरी, अतीवतृ्ती व इतर कोित्याही कागिपत्रांच्या संिभाित त्याच्याकडून न्कंवा 

न्तच्याकडून कागिपत्रे बनन्वण्याबाबत न्कंवा न्तच्याकडून अजि करण्यास सक्षम करण्यासाठी त्याच्याकडून न्कंवा 

न्तच्याकडून तयार केलेली मान्हती / कागिपत्रांसाठी सल्ला द्या. कायिशेीर आन्ि न्नयामक आवश्यकतांच े पालन 

करण्यासाठी वैधान्नक अन्धकायांनी आिशे न्िले आहते. 
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 कजािच्या अजािमध्ये त्यान े न्कंवा न्तच्या न्नवासस्थानी न्कंवा ्यवसाय िरूध्वनी क्रमांकावर न्कंवा / न्कंवा त्याच्या 

न्नवासस्थानास आन्ि / न्कंवा या उद्दशेाने न्नयकु्त केलेल्या एजससीमाफि त / न्कंवा ्यवसायाच्या पत्तयावर वैयन्क्तक  संपकि  

साधनू न्कंवा न्तच्या संबंधी उल्लेख केलेल्या कंपनीकडून आवश्यक  तपन्शलाची पडताळिी करा.  
 जर कंपनीने ग्राहकांच्या खात्यावर केलेल्या ्यवहाराची चौकशी करण्याची गरज भासली असेल तर कंपनीने त्यास गुतंवनू 

ठेवण्याची गरज असल्यास पोन्लस / इतर तपास एजससीसमवेत सहकायि करण्यास सांन्गतले पान्हजे. 
 कंपनीने ग्राहकाला असा सल्ला न्िला पान्हजे की जर ग्राहक असामासय असेल तर तो त्याच्या न्कंवा न्तच्या खात्यातील सवि 

नकुसानीस जबाबिार असेल आन्ि जर ग्राहक वाजवी काळजी न घतेा कायि केले आन्ि यामळेु नकुसान झाले तर ग्राहक 

त्यास जबाबिार असेल. 
 कंपनीने कजािच्या अजािची पावती ििे ेआवश्यक आह ेअशा प्रकारच्या पावतीमध्य ेकजि अजािची न्वल्हवेाट लावण्यात येईल 

अशा मिुतीसह कंपनीन ेमंजरुीच्या पत्राद्वारे न्कंवा असयथा इतर प्रकारे लेखी न्लहावे. 
१) मंजरू कजािची रक्ट्कम 

२) अटी व शती (वान्षिक िरांसह) 

3) अजि करण्याची पद्धत आन्ि कजििाराद्वारे या अटी व शतीचंी नोंि रेकॉडिवर ठेवा. 

या कंपनीअतंगित पढुील कंपनीकडे तक्रार न्नवारि यंत्रिा असि े आवश्यक आह.े ग्राहक त्यांच े प्रश् / न्ववाि / न्वनंती कंपनीच्या 

शाखा कायािलयांना पाठव ू शकतात. त्यानतंर शाखा अन्धकारी संबंन्धत न्वभागांना िोन चौकातील वाि-न्ववािाची न्वनतंी करतील 

जेिकेरून या प्रश्ाचे असवेषि सीआरएम न्वभागान ेसोडवले तर प्रकरि पसुहा भरण्याची गरज भासल्यास ते ररलेशनमध्ये ग्राहक संबंध 

्यवस्थापकाकडे (सीआरएम) नेले जाईल.  

 सीआरएम सरतेशेवटी मखु्य कायिकारी अन्धकारी (COO) 

जर कोित्याही स्तरावर तक्रारींचे न्नराकरि झाले नाही तर येथील ्यवस्थापक रपरेशससकडे समान संिभि न्िले जाऊ शकतात 

वररष्ठ ्यवस्थापक सीआरएम, 

आन्थिक सेवा मयािन्ित 

चौथा मजला नारायि चेंबसि 

  पतंग हॉटेल आश्रम रोडच्या माग े

अहमिाबाि-380009 

079-41106500 

Email: mfsl@mas.co.in 
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