२०२१

पनष्िक्ष व्यवहार संपहता
संिूर्ि एंटरप्राएझभर- संिूर्ि कं िनीला लागू
ग्राहकांना फिल्या जार्ारया पवत्तीय सुपवधा व सेवा यांच्या संिभाित सीएितिे
वािरल्या जार्ारया कायििद्धतींचे प्रभावी पवहंगावलोकन पनष्िक्ष संपहतेद्वारे
ग्राहकांना होऊ िकते.
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िररचय

आरबीआयने नॉनबॅंककं ग पवत्तीय संस्ांना िाठवलेले फि. १ जुलै, २०१५ चे िररित्रक क्र. डीएनबीआर
(िीडी) सीसी क्र. ०५४/०३.१०.११९/२०१५-१६ (िागििििक सूचना) याला अनुसरून कॅ पिटल फ्लोट
फिनापशियल सर्व्हिसेस प्राय्हेट पलपिटेड (कॅ पिटल फ्लोट) साठी संचालक िंडळाने एक पनष्िक्ष व्यवहार
संपहता अंपगकारलेली आहे.
खाली निूि के लेली अंपगकृ त पनष्िक्ष व्यवहार संपहता एनबीएिसीज[NBBCs] साठीच्या पनष्िक्ष
व्यवहार संपहतेसाठीच्या िागििििक सूचनांना अनुसरून आहे.
संचालक िंडळाने याआधीचे धोरर् २७ ऑगसट, २०१९ रोजी संित के लेले होते.
कं िनीचा व्यवसाय सध्या लागू असलेल्या वैधापनक व पनयंत्रक आवश्यकतांनुसार चालवला जाईल
ज्यात कायिक्षिता, ग्राहकापभिुखता आपर् कॉिोरे ट प्रिासकीय तत्वे यांच्यावर लक्ष कें फित के ले
जाईल.यापिवाय कं िनी आिल्या कािकाजात पनष्िक्ष व्यवहार संपहतेचे अनुिालन करे ल पजचे
िहत्वाचे घटक खालीलप्रिार्े आहेत:

उफिष्टे




ग्राहकांिी व्यवहार करताना पनष्िक्ष व्यवहार के ले जातील याची खातरजिा करर्े;
ग्राहकांना आिली पवत्तीय उत्िािने आपर् सुपवधांचा लाभ सुजार् पनर्ियांच्या आधारे
घेण्यास सक्षि बनवर्े;
ग्राहकांचे सिाधान होईल याची खातरजिा करर्े.

कजािसाठी अजि व प्रफक्रया




संभाव्य ग्राहकांना फिल्या गेलेल्या कजािच्या अजाित कु ठल्याही संफिग्धतेला वाव न िेता िापहती
फिलेली असेल. (ज्यायोगे इतर एनबीएिसीं[NBBCs] कडू न प्रसतापवत के लेल्या अटी व
ितींिी सा्ि तुलना करर्े िक्य बनेल आपर् कजििार ऐपच्िक व िुक्त पनर्िय घेऊ िके ल.)
पवत्तीय सुपवधेचा लाभ घेण्यासाठी सािर करर्े आवश्यक असलेल्या कागिित्रांची यािी
कजािच्या अजाित सिष्टिर्े निूि असेल.
कं िनीने प्राप्त झालेल्या सवि कजािसाठीच्या अजाांची िोचिावती िेण्याची कायििद्धती
अंपगकारलेली आहे.

कजािची िाननी आपर् अटी व िती




कं िनीच्या िाननीच्या पनकषांनुसार कजािच्या अजाांवर पवचार व िाननी
के ली जाईल आपर् त्यानुसार पवत्तीय सुपवधा उिलब्ध करून फिली जाईल.एका िंजूरी ित्राद्वारे
ग्राहाकािी लेखी संिकि साधला जाईल, ज्यात िंजूर झालेल्या कजि रकिेसह त्याच्यािी संलग्न
असर्ारया अटी व िती असतील ज्यात वार्वषिकीकृ त व्याजिर आपर् तो लागू करण्याची िद्धती
यांचा सिावेि असेल. त्याखेरीज िंजूरी ित्र व कजािच्या करारनाम्यात पवलंपबत िरतिे डीवर
लागर्ारे िंडात्िक व्याज, चेक / एनएसीएच [Nach] नाकारला गेल्यास लावले जार्ारे िुल्क,
कॉसट प्रफक्रया िुल्क, िुितिूवि िरतिे डीवर लावले जार्ारे िुल्क यांचा सुसिष्ट उल्लेख
असेल.ग्राहकाने या सवि अटी व ितींना िाशयता फिल्याची िप्तरी नोंि कं िनी ठे वेल.
कजि पवतरर् करताना कजािच्या करारनाम्याची प्रत व तत्संबंपधत िररपिष्टे कं िनी ग्राहकाला
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उिलब्ध करून िेईल.

कजािचे पवतरर् आपर् अटी व ितींिध्ये बिल





अटी व ितींिध्ये बिल झाले तर कं िनी आिल्या सवि कजििारांना नोटीस िेऊन त्याबिल
कळवेल; ज्यात पवतरर्ाचा कालक्रि, व्याजिर, सेवा िुल्के , िुितिूवि िरतिे डीवरील िुल्क
इ.चा सिावेि असेल. पनयंत्रक प्रापधकरर्ाने त्यािेक्षा वेगळी सूचना फिलेली नसेल तर
व्याजिरातील बिल भपवष्यानुलक्षी िद्धतीने अंिलात येतील याचीही कं िनी खातरजिा करून
घेईल.यासाठी योग्य अिी तरतूि कजािच्या करारनाम्यात अंतभूित के लेली आहे.
कजि िरत करण्याची िागर्ी/ िरतिे डीचा कालावधी किी करर्े या बाबतीतले पनर्िय
ककं वा कजििेडीची िूतिता करण्याची िागर्ी कजािच्या करारनाम्यािी सुसंगत असतील.
सवि येर्े रकिेची िरतिे ड झाल्यावर ककं वा कजािची ्फकत रक्कि िूर्ििर्े पिळाल्यानंतर कं िनी
सुरक्षा गहार्वट िरत करे ल, िात्र कं िनीला त्या कजििारापवरुद्ध काही कायिेिीर हक्क वा
त्याच्याकडू न इतर काही येर्ी आहेत का यावर ते अवलंबून असेल.जर असा सेट ऑिचा हक्क
बजावायचा असेल तर कं िनी त्याबाबत कजििाराला नोटीस जारी करे ल ज्यात उविररत िागण्या
व सिरहू िागर्ीची िूतिता / िेिेंट घडेियांत गहार्वट ताब्यात ठे वण्याचा हक्क कं िनीला कोर्त्या
अटींखाली आहे याचा िूर्ि तिपिल असेल.

सािाशय

कजािच्या करारनाम्यातील अटी व ितींिधील तरतूिींिधील तसे उिेि वगळता कं िनी ग्राहकाच्या
कािकाजािध्ये हसतक्षेि करर्ार नाही.(ग्राहकाने त्यािूवी उघड न के लेली काही नवीन िापहती
कं िनीच्या पनिििनास आलेली असेल तर तो याला अिवाि असेल.)
कं िनी कजि अजाांिध्ये ललंग, वंि, जात, िं्, सिाज आपर् धिािच्या आधारे भेिभाव करर्ार नाही.
कजििाराकडू न त्याचे कजिखाते इतरत्र हसतांतररत करण्याची पवनंती आल्यास, त्याबाबतीतील संिती
अ्वा अशय बाब म्हर्जेच कं िनीला त्यावर असलेली कोर्तीही हरकत असल्यास
– अिी पवनंती प्राप्त झाल्यािासून २१ फिवसांच्या आत कजििाराला कळवली जाईल. असे
हसतांतर करारनाम्यातील िारिििक अटींनुसार लागू कायद्याला अनुसरून होईल.
येर्े वसुलीच्या बाबतीत अिी वसुली पनयंत्रक प्रापधकरर्ाने घालून फिलेल्या िागििििक सूचनांना
अनुसरून के ली जाईल.
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तक्रार पनवारर् यंत्रर्ा
कृ िया तक्रार पनवारर् धोरर् बघा.
तक्रार पनवारर् यंत्रर्ेची िपहली िायरी म्हर्ून ग्राहकांच्या तक्रारी नोंिवण्यासाठी कं िनीचा हेल्िलाईन क्रिांक
आहे.
ग्राहकांच्या तक्रारी सवीकारून त्यांचे पनवारर् करण्यासाठी नोडल अपधकारी म्हर्ून कं िनीने श्री.
प्रिांत िंजुना् यांची नेिर्ूक के लेली आहे.
नोडल अपधकारयांचा संिकि तिपिल खालीलप्रिार्े आहे.
श्री. प्रिांत िंजुना्
कॅ पिटल फ्लोट फिनापशियल सर्व्हिसेस प्राय्हेट पलपिटेड
गोकलिास प्लॅरटनि, नवीन क्र. ३ ( जुना क्र. २११), अप्िर
िॅलेस ऑचिर्डजि, बेल्लारी रसता, सिापिव नगर
बंगळु रु- ५६००८०
िोन०८० ६८०७ ५००१
ग्राहकाला कं िनीची सेवा / उत्िािने याबाबत काही तक्रार असल्यास पतच्या त्वररत पनवारर्ासाठी
त्याने नोडल अपधकारयाला त्याबाबत लेखी िापहती द्यावी.पिळालेली तक्रार व पतचे पनवारर्
याबाबतीतील िहत्वाचा भाग नोडल अपधकारी संचालक िंडळाला प्रत्येक िुढील सभेत
त्यांच्याकडू न त्याचा आढावा व अनुिालन ्हावे यासाठी कळवेल.
जर तक्रारीच्या पनवारर्ाबिल ग्राहक संतुष्ट नसेल तर त्याने िुढे जाऊन खालील अपधकारयािी संिकि
साधावा:
इन-चाजि अपधकारी, पवभागीय
कायािलय
ग्राहक प्रपिक्षर् व संरक्षर् सेल, भारतीय ररझवि बॅंक
१०/३/८, नृि्ुंगा रसता, बंगळु रू,
कनािटक ५६०००१

िोन क्र. ०८० – २२१८ ०५०१

ई-िेल:
cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
ककं वा
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लोकिाल (ओम्बुर्डसिन)एनबीएिसी, इन-चाजि अपधकारी,
भारतीय ररझवि बॅंक िोटि ग्लेपसस,
चेन्नाई ६०० ००१
िोन क्र.०४४ – २५३९५९६४

ई-

िेल:nbfcochennai@rbi.org.in

कं िनीतिे आकारण्यात येर्ारया व्याजिराचे पनयंत्रर्
व्याजचे िर, प्रफक्रया िुल्क व इतर िुल्के ठरवण्यासाठी कं िनीने सुयोग्य अंतगित तत्वे व कायिप्रर्ाली
घालून फिलेल्या आहेत.कं िनीने असे व्याजिर प्रारूि अंपगकारलेले आहे ज्यात पनधीसाठी येर्ारा खचि,
िार्वजिन आपर् जोखिीसाठी प्रीपियि इ. संबंपधत बाबी पवचारात घेतल्या जातात आपर् पनयंत्रक
प्रापधकरर्ाने घालून फिलेल्या िागििििक सूचनांना अनुरूि असर्ारा कजे व अॅड्हाशसेस यांवर
लावण्याचा व्याजिर ठरवला आहे. व्याजिर आपर् वेगवेगळ्या वगाांसाठी वेगवेगळे व्याजिर
लावण्यासाठी जोखीि व तार्कि कता यांची प्रतवारी ठरवण्यािागील िृपष्टकोन यांची सुसिष्ट िापहती
ग्राहकाला िंजूरी ित्रात फिली जाईल.

कं िनीने पवत्तिुरवठा के लेल्या गहार् ठे वलेल्या (हायिोप्के टेड ) िालित्तांचे री-िझेिन
ग्राहकािी के लेल्या करारित्रात री-िझेिन घेण्यापवषयी कलि अंतभूित आहे, जे कायिेिीरररत्या
अंिलबजावर्ी करण्यास िात्र आहे. अपधक िारिििकता येण्याची खातरजिा करण्यासाठी कजािच्या
करारनाम्यातील अटी व ितींिध्ये खालील बाबतीत तरतूिी आहेत.
 ताबा घेण्यािूवीचा नोटीस कालावधी
 नोटीस कालावधीत सूट िेता येईल अिा िररपस्ती
 गहार्वटाचा ताबा घेण्याची कायिप्रफक्रया
 गहार्वटाचा पललाव / पवक्री करण्यािूवी कजििाराला कजािची िरत िे ड करण्याची
अखेरची संधी िेण्याबाबत तरतूि.
 कजििाराला गहार्वटाचा ताबा िरत िेण्याची कायिप्रफक्रया
 गहार्वटाचा पललाव / पवक्री करण्याची कायिप्रफक्रया
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