२०२१

तक्रार पनवारण धोरण
संिूणि एंटरप्राएझभर- सवि ग्राहकांना
लागू
या दस्तात ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळण्याबाबतच्या अंतगित धोरणाचा तिपिल आहे.

© कॅ पिटल फ्लोट फिनापशियल सर्व्हिसेस प्राय्हेट पलपिटेड

सेवांचे योग्य प्रदान आपण आढावा यंत्रणा यांच्याद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारी येण्याच्या घटना फकिान राखणे
आपण ग्राहकांच्या तक्रारींचे तात्काळ पनवारण होण्याची खातरजिा करणे हे या धोरणाचे उद्देि आहेत.
अंतगित कायिप्रणाली
१. तुम्हाला तक्रार नोंदवायची असेल तर आम्ही तुम्हाला सांगू की:
अ. ते कसे करायचे
आ. तक्रार कु ठे करता येईल.
इ. तक्रार कोणाकडे करता येईल.
ई. उत्तर कधी अिेपित असेल.
ि. पनवारणासाठी कोणािी संिकि साधायचा
ग. िररणािांबद्दल तुम्ही संतष्ट
ु नसल तर काय करायचे
२. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर आिचे कििचारी तुम्हाला त्याबाबत िदत करतील.
३. तक्रारींची हाताळणी शयाय्य रीतीने आपण त्वररत ्हावी यासाठीच्या आिच्या कायिप्रफक्रयेचा
तिपिल तुम्हाला कु ठे उिलब्ध होईल हे आम्ही तुम्हाला सांग.ू
४. तुिची तक्रार लेखी स्वरूिात पिळालेली असेल तर तुम्हाला त्याची िोचिावती/उत्तर, ित्र / ईिेल द्वारे एका आठवड्यात पिळे ल याची खातरजिा आम्ही करू. तुिची तक्रार नेिून फदलेल्या
हेल्िडेस्कद्वारे ककं वा ग्राहक सेवा क्रिांकाद्वारे टेलीिोनवरून आिच्याियंत िोचलेली असेल तर आम्ही
तुम्हाला एक तक्रार संदभि क्रिांक देऊ आपण प्रगतीबद्दल वाजवी कालावधीत तुम्हाला िापहती देत
राहू.
५. प्रकरणाची छाननी के ल्यानंतर तुिची तक्रार प्राप्त झाल्यािासून ३० फदवसांच्या आत आम्ही
तुम्हाला अंतीि उत्तर देऊ आपण तरीही तुिचे सिाधान झालेले नसेल तर तुिची तक्रार िुढे किी
शयायची हे तुम्हाला सांग.ू
६. आिच्याकडे तक्रार नोंदवल्या िासून ३० फदवसांच्या आत जर तुम्हाला आिच्याकडू न
सिाधानकारक उत्तर पिळाले नाही आपण तुम्ही तक्रारीच्या पनवारणासाठी इतर िागि चोखाळण्याचे
ठरवलेत तर तुम्ही आरबीआयच्या नॉनबॅंककं ग ियिवेिण पवभागाच्या पवभागीय कायािलयातील
इनचाजि अपधकारयािी संिकि साधू िकता.
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तक्रारींची रीत
िक्य असलेली सवोत्ति ग्राहक सेवा देणे हे कॅ पिटल फ्लोटचे उफद्दष्ट आहे आपण एक बपलष्ट आपण कायििि
ग्राहक सेवा प्लॅटिॉिि तयार करण्यासाठी ते सातत्याने झटत आहेत. कॅ पिटल फ्लोटिध्ये आिच्या
ग्राहकांना आिच्या सेवांद्वारे आनंफदत करणे हे आिचे ध्येय आहे.ग्राहकाची प्रोिाईल, त्यांची सािरतेची
िातळी आपण असुरपितता लिात घेऊन ग्राहकांच्या तक्रारी सकारात्िक रीतीने प्राप्त करण्यासाठी
कॅ पिटल फ्लोटने पवपवध िाध्यिे िोधली आहेत.

कोणत्याही सेवेसाठी ककं वा आयटीिी संबंपधत तक्रारी/ प्रश्नांसाठी, कृ िया खालील प्रपतपनधी यंत्रणेचे िालन
करा
िातळी १:
टेलीिोन: तुम्ही आम्हाला ०८० ६८०७ ५००१ वर कॉल करू िकता आपण सरकारी सुट्ट्या वगळता
आठवड्यातील कािकाजाच्या फदविी सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी ६.३० वाजेियंत आपण िपनवारी
सकाळी ९.३० ते दुिारी १.३० वाजेियंत तुिच्या तक्रारी नोंदवू िकता.
ई-िेल: तुम्ही आम्हाला या ई-िेल आयडीवर सुद्धा पलहू िकता: myloan@capitalfloat.com
टिाल / कू ररयर द्वारे : तुम्ही तुिचे प्रश्न टिाल / कू ररयर द्वारे सुद्धा कॅ पिटल फ्लोट, नवीन क्र. ३ (जुना
क्र. २११) गोकलदास प्लॅरटनि, अप्िर िॅलेस ऑचिर्डजि, बेल्लारी रस्ता, सदापिव नगर ५६००८० येथे
िाठवू िकता.

िातळी २:
जर वरीलप्रिाणे झालेले पनवारण तुम्हाला सिाधानकारक वाटत नसेल तर कृ िया आिच्या तक्रार
व्यवस्थािन सेलला (व्यवस्थािक-ग्राहक सेवा)customerservice@capitalfloat.com वर
पलहा.
टेलीिोन:०८० २३०८१८००

िातळी ३:
जर तरीही तुम्ही पनवारणाबाबत असिाधानी असाल तर तुम्ही आिचे ग्राहक सहाय्य प्रिुख,
(वीप्हयन िी. जोस) यांना head.customercare@capitalfloat.com वर पलहू िकता.
टेलीिोन:०८० २३०८१८००
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िातळी ४:
जर तरीही तुम्ही वरीलप्रिाणे झालेल्या पनवारणाबाबत असिाधानी असाल तर त्यािुढे आिचे नोडल
अपधकारी (प्रिांत िंजुनाथ)/ तक्रार पनवारण अपधकारी (दीिा वासुदव
े न)
compliance@capitalfloat.com वर पलहू िकता.
टेलीिोन:०८० २३०८१८००
जर तक्रार / पववाद यांचे पनवारण कॅ पिटल फ्लोटकडू न एका िपहशयाच्या कालावधीत झाले नाही तर तुम्ही
खाली फदलेल्या ित्त्यावर अिील करू िकता:
इन-चाजि अपधकारी, ग्राहक प्रपििण व
संरिण सेल,
भारतीय ररझवि बॅंक १०/३/८,
नृिथुंगा रस्ता, बंगळु रू- ५६०००१

टेलीिोन:०८०- २२१८०३९७ ई-िेल:
cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
टेलीिोन क्र.:०८०- २२१८ ०५०१ ककं वा
लोकिाल (ओम्बुर्डसिन)- एनबीएिसी [NBFC],
इन-चाजि अपधकारी, भारतीय
ररझवि बॅंक िोटि ग्लेपसस,
चेन्नाई ६०० ००१
टेलीिोन क्र.:०४४- २५३९५९६४ ईिेल:nbfcochennai@rbi.org.in
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