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प्रस्तािना
मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युशन्स (MFI), कोणते िी कायदे शीर स्वरूप असले तरीिी, िै यन्स्टिक आहण सामाहजक लाभ
हनमाक ण करण्याचा प्रयत्न करतात आहण आहथककदृष्ट्ट्या से िा न हदल् या गे लेल् या आहण यथायोग्य नसले ल् या कुटुं बां ना
हित्तीय से िा प्रदान करण्याद्वारे हित्तीय समािे शनास चालना दे तात. काळानुसार, मायक्रोफायनान्स क्षे त्र भारतीय
समाजातील असं रहक्षत क्षे त्रां साठी आहथकक पायाभू त सु हिधां चा अंतगक त भाग बनले आिे .
MFIद्वारे प्रदान केले ल् या मायक्रोफायनान्स से िा ह्या ग्रािकां च्या फायद्याच्या आहण नैहतक ि प्रहतहित पध्दतीने प्रदान
केल् या जातील याची खात्री करण्यासाठी मायक्रोफायनान्स क्षे त्रासाठीची गाभा मूल्ये आहण न्याय्य पध्दती पररभाहित
करणे मित्वाचे आिे .

मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी आचार सं हिता

अध्यक्षां कडून सं देश

, एमहफन

िं गामाच्या शुभेच्छा
मला आनंद िोतो आिे की एमहफन आहण सा-धन िे से ल्फ रे ग्यु लेटरी ऑगक नायझे शन्स - स्वहनयामक सं घटना (SRO)
म्हणू न या महिन्यात मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी एक सं युि आचार सं हिता प्रकाहशत करत आिे त
सं िेदनशील ग्रािकां शी आपण कसा व्यििार करतो याबाबत मान्य तत्वां चे आपले सिक सदस्य पालन करतील याची
खात्री करण्यासाठी, दृढपणे सिोत्तम पध्दती प्रस्थाहपत करणे आहण सं दभाक साठीचा मापदं ड म्हणू न काम करणे यासाठी
आचार सं हिते ला बरे च काम करायचे आिे . सं पूणक क्षे त्रामध्ये अनेक आचार सं हिता मूल्यां कने घडत आिे त आहण
सं भाव्य ऋणदाते आहण गुं तिणूकदार या अन्स्टस्तत्वां मध्ये फरक करण्यासाठी अििालां ना मित्व दे त आिे त िे पािणे िी
अहतशय उल् िहसत करणारे आिे . या क्षे त्राची पुनबाां धणी करणे , गुं तिणू कदार/ऋणदाता आहण प्रारं भीच्या 10
अन्स्टस्तत्वां पैकी 8 NBFC MFIना RBIकडून मुलभू त SFB अनुज्ञप्ती दे ऊन ते िाढहिले जाणे िे 2010 पासू न आपली
हिश्िसनीयता पुन्हा हमळित असल् याचे स्पष्ट समथकन आिे .
एकसमान, अद्यतनीत आहण उच्च मानकां ची सदस्य अन्स्टस्तत्वां कडून अपेक्षा सादर करण्यासाठी आचार सं हिते चा
दीघककाळ उपयोग िोईल.
एमहफन आहण सा-धन सीईओ आहण त्ां ची सहचिालये आहण शासकीय मंडळे तसे च त्ां ना सिकायक करणारे सदस्य
आहण त्ां नी हदले ली माहिती यामुळे िे घडू शकले त्ासाठी मी या सिाां चे आभार मानतो.
मनोज कुमार नां हबयार
अध्यक्ष, एमहफन
9 हडसें बर 2015
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अध्यक्षां कडून सं देश

, सा-धन

लोकां ची प्रचंड मोठी सं ख्या हित्तीय समािे शनाच्या कक्षे त आणण्यातील मायक्रोफायनान्स क्षे त्राचे योगदान कमी ले खता
ये णार नािी. िी िस्तु न्स्टस्थती असू निी, या क्षे त्राला नकारात्मक पतनाचा सामना करािा लागला. सा-धनने 2003 मध्ये
स्वेन्स्टच्छक आचार सं हिते द्वारे याला प्रथम प्रहतसाद हदला. यामुळे अनेक सु धारणा घडल् या आहण यामुळे सं पूणक क्षे त्रासाठी
सा-धन आहण एमहफनच्या सं युि आचार सं हिते ने आकार घेतला. उद्योगातील सियोग आहण इतर हिकासां साठी
निीन SROच्या भू हमकेच्या प्रकाशात या दस्तऐिजामध्ये सु धारणा करण्याची गरज िोती. या उद्दे शासाठी तयार
केले ल् या कायक कारी गटाने प्रशंसनीय काम केले आहण ह्या दस्तऐिजाला अंहतम आकार दे ण्यामध्ये आपल् या उद्योगाचे
शुभहचंतक श्री. एन. श्रीहनिासन यां चे मी आभार मानते . मी हसडबी आहण जागहतक बँ क समूिाचे (आयएफसी) त्ां च्या
मागक दशकनासाठी आहण सियोगासाठी तसे च एमहक्रलकडून हदल् या गे लेल् या माहितीसाठी त्ां चेिी आभार मानते .
सु धाररत आचार सं हिता मायक्रोफायनान्स क्षे त्रात जबाबदार हित्तपुरिठ्याच्या नूतनीकरण झाले ल् या या कालखंडामध्ये
मागक दशकन करे ल.
जयश्री व्यास
अध्यक्ष
सा-धन
9 हडसें बर 2015
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सीईओंकडून सं देश

, एमहफन

भारतातील मायक्रोफायनान्सच्या उत्क्ां तीने अनेक पुनराितक ने पाहिली आिे त आहण िा एक दीघक आहण गुं तागुं तीचा
प्रिास ठरला आिे . आज मायक्रोफायनान्सच्या अिकाशात अनेक अन्स्टस्तत्वे आिे त जी कमी उत्पन्न गटातील कुटुं बां सि
व्यििार करतात आहण त्ां ना असं रहक्षत हनधीप
ं यां त मुलभू त प्रिे श प्रदान करतात. सरासरी मायक्रोफायनान्स ग्रािक िा
सिसा मनोऱ्याचा तळाच्या मध्यम हकंिा त्ािरील हिभागातील कुटुं ब असते ज्ां च्या उद्योजकीय मित्वाकां क्षा असतात.
या ग्रािकांना आिश्यक त्ा से िां ना प्रिे श हमळत नािी आहण त्ां च्यामध्ये प्रिे श करता ये तो िी जागरुकता त्ां च्यात
नसते या िस्तु न्स्टस्थतीतू न या ग्रािकाची भे द्यता हनमाक ण िोते . त्ामुळे या ग्रािकां च्या हिताचे सं रक्षण िोईल याची खात्री
करण्याची गरज आिे आहण ग्रािकां चे सं रक्षण करणे आहण जबाबदारीने व्यिसाय करणे या िे तूमधू न मायक्रोफायनान्स
उद्योगाची आचार सं हिता अन्स्टस्तत्वात आली आिे . या दस्तऐिजािर उद्योगाद्वारे स्वेच्छेने स्वाक्षरी केली गे लेली आिे
आहण तो अनु पालन आहण नैहतक व्यािसाहयक पध्दतीिं र भर दे ऊन व्यिसायाचे व्यििार करण्याचे मागक आहण अथक
हनन्स्टश्चत प्रहतपाहदत करतो.
मागील आचार सं हिते ची रचना साधारण चार ििाां पूिी करण्यात आली िोती. ते व्हापासू न मायक्रोफायनान्स उद्योगामध्ये
खूप बदल घडला आिे . ररझिक बँ क ऑफ इं हडयाने निीन मायक्रो हनयमने ठरिू न हदली आिे त. सा-धन आहण एमहफन
या दोन्ही उद्योगातील सियोगां ना RBIने से ल्फ रे ग्यु लेटरी ऑगक नायझे शन्स - स्वहनयामक सं घटना (SRO) म्हणू न
नामहनदे हशत केले आिे . सदस्य MFI िै न्स्टश्िक बँ का आहण लिान हित्तपुरिठा बँ का बनले आिे त. सं युि आचार
सं हिते च्या दु सऱ्या आिृ त्तीमध्ये मायक्रोफायनान्स इकोहसन्स्टिममधील सं बंहधत बदलां चा समािे श आिे . एमहफनने हतचा
प्रारं भ केला आहण ते सु लभ करून दे ण्यात आले आहण हसडबी, एम-हक्रल, आयएफसी, सा-धन आहण एमहफनच्या
प्रहतहनधींनी बनले ल् या बहु भागधारक कायक कारी समूिाद्वारे ते एकहत्रत केले गे ले. आचार सं हिते ची िी आिृ त्ती एकहत्रत
करण्यासाठी कायक कारी समूिाने बराच िे ळ हदला असू न बरे च कष्ट केले आिे त.
मी या प्रसं गी कायक कारी समूिाच्या सदस्यां चे िै यन्स्टिकररत्ा आभार मानते . आपल् याकडे हसडबीचे हििे क मल् िोत्रा
आहण पीके नाथ, एम-हक्रलचे गुंजन ग्रोिर आहण श्रध्दा झा, आयएफसीचे हगररश नायर, सा-धनचे सोमेश दयाल आहण
एमहफनच्या पल् लिी से न यां नी काम पाहिले . मला उद्योग तज्ञ श्री एन श्रीहनिासन यां चािी ऋणहनदे श करायचा आिे
ज्ां नी ‘सािक जहनक हितासाठी’ चचेचे हिहिध धागे एका सु त्रात बां धले आहण आपला भरपूर िे ळ हदला.
रत्ना हिश्िनाथन
सीईओ, एमहफन
9 हडसें बर 2015
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ईडीक
ं डून सं देश

, सा-धन

मायक्रोफायनान्स क्षे त्राची आचार सं हिता िी खरे तर सिक सिभागी सं स्थां ना स्वे च्छेने मान्य केले ली सं हिता आिे . एखाद्या
उद्योगातील सदस्य तसे च ग्रािकां शी कशाप्रकारे व्यििार करािा याबाबत स्वेन्स्टच्छक उद्योग आचार सं हिता ितक नाचे
हिहशष्ट मापदं ड हनन्स्टश्चत करते . अशा सं हिते चे फायदे म्हणजे उद्योगातील अहधक चां गली पारदशककता, भागधारक
हकंिा गुं तिणू कदारां चा त्ा क्षे त्रािरील अहधक हिश्िास आहण कायद्यां चे हकमान उल् लं घन िोऊन पालन िोईल याची
खात्री िोते . स्वेन्स्टच्छक आचार सं हिता हिकसीत करण्याची कारणे म्हणजे ती कायद्यां हून अहधक लिहचक असते आहण
क्षे त्रातील बदलां बाबत अहधक सक्षमपणे अद्ययाित ठे िता ये ते आहण सरकारी हनयमनां पेक्षा जास्त अंतिे शी आिे .
याहशिाय उद्योगातील सिभागीन
ं ा सं हिते च्या मालकीची अहधक समज असते ज्ामुळे अहधक बळकटपणे पालन केले
जाते आहण सं हिता उद्योगामध्ये गु णित्ता हनयं त्रणाचे काम करते .
मायक्रोफायनान्ससाठी पहिली स्वेन्स्टच्छक आपसातील आचार सं हिता सा-धनद्वारे 2006 मध्ये ठरिण्यात आली िोती.
नंतर हसडबी आहण आयएफसीने सु लभ केले ले सा-धन आहण एमहफन िे मायक्रोफायनान्स क्षे त्रासाठी सं युि आचार
सं हिते साठी एकत्र आले . हिहिध उद्दे शां साठी MFIचे मूल्यां कन करण्याशी सं बंहधत आचार संहिते ची मूल्यां कने
हिकसीत िोत गे ली. क्षे त्रातील अलीकडील उलाढाली नजरे समोर ठे िू न आहण सा-धन ि एमहफन दोन्हींना RBIद्वारे
SROच्या न्स्टस्थतीला मान्यता हदली गे ल्यामुळे सं हिते मध्ये सु धारणा करण्याची गरज भासू लागली. एमहफनने सा-धन,
एमहफन, जागहतक बँ क समूि (आयएफसी) एमहक्रल आहण हसडबीचा हमळू न एक कायक कारी समूि तयार केला. या
प्रहक्रये मध्ये हिहिध श्रेणीतील व्यिी ि सं स्थां कडून माहितीसि सं पूणक उद्योगातील सल् ला घेण्याचा समािे श िोता. श्री
एन.श्रीहनिासन यां नी सहमतीची अंहतम चचाक आहण सं हिते चा मसू दा तयार करणे सु लभ बनहिले . तां हत्रकदृष्ट्ट्या जरी िी
सं हिता NBFC-MFI साठी असली तरी, ज्ां चे पालन करण्याची इतर MFIची मित्वाकां क्षा असायला ििी अशा
सं हिते चा सा-धन पुरस्कार करत आिे .
आम्हाला हिश्िास आिे की िी आचार सं हिता या क्षे त्रामध्ये हशस्तबध्द प्रगतीची िमी दे ईल आहण से िा न हमळाले ल् या
आहण कमी से िा हमळाले ल् या लोकसं ख्या तसे च भौगोहलक क्षे त्रां पयां त िी हित्तीय से िा पोिोचिण्याच्या अंहतम
ध्येयापयां त उद्योगातील सिक सिभागीन
ं ा सक्षम करे ल.
पी. सतीश
कायक कारी सं चालक
सा-धन
9 हडसें बर 2015
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भाग

I

भाग I
मायक्रोफायनान्सची गाभा मूल्ये
मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युशन्सना मागक दशकक दे णारी मायक्रोफायनान्सची गाभा मूल्ये :
अ. सचोटी
ब. से िेची गु णित्ता
क. पारदशककता
■ कमी उत्पन्न असले ले ग्रािक - ग्रािकांना त्ांच्या
सिक उत्पादने आहण दे ऊ
महिला आहण पुरूि आहण
त्ांच्या कुटुं बांना, अशा हित्तीय
सेिांमध्ये प्रिेश दे णे ज्ा ग्रािक
केंहित आिे त, त्ांच्या
कल् याणासाठी आिे त आहण
नै हतक, प्रहतहित, पारदशकक,

गरजांनुसार अनु रूप
दजेदार सेिा हमळाव्या
याची खात्री करणे आहण
त्ा सोहयस्कर आहण
सक्षमतेने पोिोचिल् या
जाव्या.

न्यायसंगत आहण कमी खचाकच्या
असाव्या.

प्रामाहणकपणे, भेदभािरिीत

इ. ग्रािकाच्या माहितीचे
खाजगीत्व
ग्रािकां च्या िै यन्स्टिक माहितीचे
सं रक्षण करण्यासाठी, सं बंहधत
माहितीची दे िाणघेिाण केिळ
अहधकृत कमकचाऱ्यां सि आहण
ग्रािकाला सां गून ि
माहितीपूणक सं मती घेऊनच
केली जािी.

आहण ग्रािक केंहितपणे
उच्च दजाकची व्यािसाहयकता
राखािी

फ. सामाहजक मूल्यां चा
चालनां मध्ये समािे श
करािा
केिळ हित्तीय
कामहगरीिरच नव्हे तर
व्यिसायाच्या सामाहजक
प्रभािाबाबतिी, शासन ि
व्यिस्थापनाच्या उच्च
मापदं डां ची खात्री
करािी.
सामाहजक तसे च आहथकक
डे टािर दे खरे ख करािी
आहण अििाल द्यािा.
सं स्थेच्या सामाहजक
कामहगरी आहण
सामाहजक सं बंधां चे
िे ळोिे ळी मूल्यां कन
करणे
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केल् या जात असले ल् या
सेिांबाबत ग्रािकांना पूणक ि
अचूक माहिती द्यािी.
जागरूकता हनमाकण करणे
आहण दे ऊ केले ल् या आहण
घेतले ल् या हित्तीय सेिांच्या
संदभाकत प्रदान केले ली
माहिती ग्रािकांना आहण
इतर सिक भागधारकांना
समजािून घेण्यास सक्षम
करािे.

ग. अहभप्राय आहण तक्रार
हनिारण यं त्रणा
अहभप्राय आहण सूचनांसाठी
ग्रािकांना औपचाररक ि
अनौपचाररक मागक प्रदान
करािे.
कायकक्षमता िाढहिण्यासाठी
आहण ग्रािकांना अहधक
चांगली सेिा दे ण्यासाठी
सेिेच्या पररणामांचे सातत्ाने
मू ल्यांकन करािे.
ग्रािकांना तक्रार हनिारण
यंत्रणेमध्ये औपचाररक आहण
सुलभ प्रिेश प्रदान करणे.

ड. न्याय्य पध्दती
फसिणूक आहण
चुकीची माहिती दे णे
हकंिा लबाडी, अनै हतक
पध्दती यांपासून
ग्रािकांचे संरक्षण िोईल
याची खात्री करािी.

कजे दे णे ि िसूल
करणे याच्याशी
हनगडीत सिक पध्दती
न्याय्य असाव्या आहण
ग्रािकाच्या भेदनीय
पररन्स्टस्थतीची जाणीि
ठे िून ग्रािकाच्या
प्रहतिे चा मान राखािा.

भाग

II

मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युशन्ससाठी आचार सं हिता
सं घटने चे कािीिी स्वरूप असले तरी, सिक मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यु शन्सनी शासन आहण हनयामकां नी अक्षरां त
आहण त्ातील अथाक प्रमाणे ठरिले ल् या सिक हनयामक हनयमां चे तसे च ग्रािक सं रक्षण पध्दतीच
ं े (हिशेितः, NBFCसाठी
RBIने ठरिू न हदले ल् या मागक दशकक तत्वां चे) अनुसरण करणे आिश्यक आिे क्षे त्रातील पध्दती सु धारणे आहण िाढहिणे
यासाठीच्या अहतररि आिश्यकता िी आचार सं हिता स्थापन करते . आचार सं हिते चे सिक MFIनी अनुसरण करािे .
सं हिते चा िापर
िी सं हिता मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युशन्सद्वारे केल् या जात असले ल् या खालील उपक्रमां ना लागू िोते :
1. ग्रािकां ना िै यन्स्टिकररत्ा हकंिा समूिामध्ये आपले आपण हकंिा एजंट म्हणू न हित्तीय से िा प्रदान करणे .
2. ग्रािकां ना प्रदान केले ली उधारी िसू ल करणे .
3. हजथेिी कायद्याने परिानगी असे ल हतथे, ग्रािकां कडून बचतीचे सं कलन करणे .
4. हिमा, हनिृ त्ती िे तन से िा आहण हित्तप्रेिण से िा हकंिा इतर कोणतीिी सं बंहधत उत्पादने आहण से िा प्रदान करणे .
5. स्व-मदत गट, सं युि दाहयत्व गट आहण त्ां च्या सं घां च्या कोणत्ािी प्रकारच्या सामुदाहयक संघाची बां धणी करणे .
6. ग्रािकां च्या कल् याणाच्या आहण लाभां च्या कोणत्ािी उद्दे शासाठी पात्र ग्रािकां द्वारे तयार केले ल् या हकंिा हदल् या
जात असले ल् या उत्पादने आहण से िां सि उपजीहिका प्रचार से िा आहण व्यिसाय हिकास से िा.
7. आरोग्य, आहथकक साक्षरता, व्यािसाहयक प्रहशक्षण इ. सारख्या MFIद्वारे प्रदान केल् या जात असले ल् या हित्तीय
अहधक से िा.

MFIने पुढील गोष्टी मान्य केल् या पाहिजेत:
1.
कमी-उत्पन्न गटातील ग्रािकां ना मुख्य प्रिािातील हित्तीय क्षे त्रामध्ये आणू न मायक्रोफायनान्स चळिळीला
प्रोत्सािन आहण चालना दे णे.
2.
ग्रािकां ना (हनयमनां शी सातत्पूणक राहून) हित्तीय से िां ची श्रेणी प्रदान करण्यासाठी प्रगतीशील, हटकाऊ आहण
ग्रािक केंहित यं त्रणा ि पध्दतीच
ं ी बां धणी करणे .
3. अहधक उच्च चालनात्मक मानके साध्य करण्यासाठी आहण ग्रािकां ना अहधक चां गली से िा दे ण्यासाठी स्पधाक त्मक
व्यािसाहयक पध्दतीस
ं ि अनैहतक पध्दती टाळण्यासाठी स्वतःमध्ये आहण इतर एजन्सींमध्ये सिकायक ि समन्वयास
प्रोत्सािन दे णे.
मायक्रोफायनान्स से िा प्रदान करणाऱ्या सिक इन्स्टिट्युशन्सनी मायक्रोफायनान्सच्या गाभा मूल्यां ना धरून रािािे आहण
खालील पररच्छे दामध्ये नमूद केले ल् या आचार सं हिते चे पालन करािे .
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आचार सं हिता

I. सचोटी आहण नैहतक ितक न

1

2

3

4

ग्रािक ि कमकचाऱ्यां ना
सचोटीने
आहण सन्मानाने
िागहिण्यासाठी
मंडळाकडून मान्यताप्राप्त
अशा योग्य धोरणे आहण
चालनात्मक
मागक दशकक
तत्वां ची MFIनी
रचना

MFIने त्ां च्या ितीने
कायक करणारे कमकचारी
आहण व्यिी ह्या
िी सं हिता अंमलात
आणण्याच्या दृष्टीने
सज्ज ि प्रहशहक्षत आिे त
याची खात्री करण्यासाठी
पारदशकक
आहण
व्यािसाहयक
शासन
यं त्रणा समाहिष्ट करािी

कमकचाऱ्यां साठी
भत्त्ां ची रचना िी
चां गल् या
व्यिसायास
चालना दे णे
आहण ग्रािकां ना से िा
दे ण्याच्या
पध्दतीन
ं ा
प्रोत्सािन दे ण्याच्या ध्येय्याने
असािी.

MFIने ग्रािकां ना आचार
सं हिता
आहण
हतच्या
अंमलबजािणीबाबत
हशहक्षत करािे

करािी.

II. पारदशककता
1. दे ऊ केल् या जात असले ल् या सिक से िां साठी MFIने समजेल अशा स्वरूपात आहण पध्दतीने सिक अटी ि शती
ग्रािकाकडे उघड कराव्या. ररझिक बँ क ऑफ इं हडयाच्या (RBI) न्याय्य पध्दती सं हिते नुसार खालील कागदपत्रां द्वारे
हितरणापूिी प्रकटीकरण घोिणा केली जािी.
अ. िै यन्स्टिक मंजूरी पत्र
ब. कजक काडक
क. कजाक ची अनुसूची
ड. पासबु क
पुढे, ग्रािकां ची माहितीपूणक संमती घेण्यासाठी सामूहिक/केंिाच्या बै ठकां द्वारे प्रकटीकरण केले जािे . (तपशील
कागदािर मुहित करािे आहण स्वीकाराची स्वीकृती म्हणू न सिक कजकदारां नी त्ािर स्वाक्षरी करािी)
2. ग्रािकां ना दे ऊ केल् या जात असले ल् या सिक उत्पादने/से िां साठीच्या अटी ि शती MFIने अहधकृत प्रादे हशक भािेत
हकंिा ग्रािकां ना समजणाऱ्या भािेमध्ये सां गाव्या.
3.

MFI हकमान खालील अटी उघड करणे आिश्यक आिे :

अ. घटती हशल् लक पध्दतीने व्याज दर
ब. प्रहक्रया शुल्क
क. हििद केले ले कोणते िी शुल्क हकंिा फी
ड. हिमा छत्र आहण समाहिष्ट जोखमीसाठी िसू ल केले ले एकूण शु ल्क
4. सिक प्रस्तु त हित्तीय से िां साठी आकारले ले शुल्क MFIने ले खी कळिािे . हबगरपत उत्पादने/से िां साठीचे शुल्क
ग्रािकाकडून पूिक घोिणा झाल् यािरच सं कहलत केले जािे .
5.

MFIनी सिक समािे शक िाहिकक टक्केिारी दर (एपीआर) आहण त्ासमान माहसक दर म्हणू न दे य असले ले सिक
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व्याज आहण शुल्क जािीर करािे .
6.

MFIनी व्याज शुल्क आहण सु रक्षा ठे ि याबाबत RBIच्या मागक दशकक तत्वां चे पालन करािे .

7.
सिक व्यििारां च्या औपचाररक नोंदी सिक हनयामक आहण िै धाहनक हनयमां नुसार राखल् या जाव्या आहण
अटी/शतींची कजकदाराची स्वीकृती/स्वीकार िा या नोंदींचा भाग असािा1.
8. एखाद्या स्वीकारले ल् या अजाक साठी हजथे कजक मंजूर झाले नसे ल हतथे MFIनी नकाराची कारणे उघडपणे कळिािी.
9. आचार सं हिते च्या अनुपालनाबाबत मूल्यमापन अििाल सािक जहनक डोमे नमध्ये ठे िािे .
10. सिक MFIनी त्ां चे िाहिकक अििाल आहण िाहिकक हित्तीय हििरणपत्रे त्ां च्या मंडळाने/एजीएमने मान्यता हदल् यािर
त्वरीत सािक जहनक डोमेनिर (शक्यतो त्ां च्या िे बसाईट् सिर) ठे िािे .

III ग्रािक सं रक्षण
अ. न्याय्य पध्दती
1. पात्र ग्रािकां ना मायक्रो फायनान्स से िा या RBIच्या मागक दशकक तत्वां नुसार आिे त याची MFIने खात्री करािी.
2. MFIने आपल् या ग्रािकां ना केिळ अशी हित्तीय उत्पादने आहण से िा दे ऊ कराव्या ज्ां ना सं बंहधत हनयामक
अहधकाऱ्यां नी मंजूरी हदली आिे (इतर हित्तीय सं स्थासाठी एजंट्स म्हणू न काम करताना सु ध्दा).
3. MFIनी प्रमाहणत KYC हनयमां नुसार ग्रािकां कडून सं बंहधत दस्तऐिजां च्या सिक प्रती हमळिाव्या. हमळिले ले
अहतररि दस्तऐिज िाजिी आहण व्यििार पूणक करण्यासाठी आिश्यक असािे .
4. कजाां साठीचे हनणक य िाजिी कालािधीमध्ये घेतले जािे . ग्रािक त्ां च्या अजाक िर हकती कालमयाक देमध्ये हनणक याची
अपेक्षा करू शकतो आहण मंजूर झाल् यास, कजाक च्या हितरणासाठी लागणारा िे ळ MFIने सू हचत करािा.
5. उत्पादने एकहत्रत करू नये त. (एकहत्रत करण्याचा इथे अथक असा की एखादे उत्पादन हकंिा से िा खरे दी करणे िे
दु सऱ्या उत्पादन हकंिा से िेसाठी सशतक करणे ). एकहत्रत उत्पादनां बाबत एकमेि अपिाद करता ये तो तो म्हणजे क्रेहडट
लाईफ, जीिन हिमा आहण पशुधन हिमा उत्पादने जी सिसा कजाां सि एकहत्रतपणे दे ऊ केली जातात. हिम्याच्या अटी
ग्रािकास पारदशककपणे कळिाव्या आहण RBI आहण हिमा हनयामक आहण हिकास मंडळाच्या हनयमां चे पालन
करणाऱ्या असाव्या. सिक प्रकरणां मध्ये ग्रािकाची सं मती घेतली जािी.
ब अती-कजकबाजारीपणा टाळणे
1.
ग्रािकाला कजक दे ण्यापूिी ग्रािकाची गरज आहण परतफेडीची क्षमता याचे मूल्यां कन करण्यासाठी MFIने
आपल् या अंतगक त पत धोरणानुसार योग्य ती काळजी घ्यािी आहण ग्रािकाच्या परतफेडीच्या क्षमते च्या प्रमाणातच
केिळ कजे द्यािी.
2.
ग्रािकाने 2 स्वतं त्र MFIकडून कजे घेतली असल् यास, MFIने हतसरा ऋणदाता बनू नये . कजक हिस्तारण्यापूिी
क्रेहडट ब्युरो ररपोटक द्वारे याची प्रमाणीकरण करून घ्यािे .
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मिागाई दर आहण कजाांचे खरे मूल्य यांसारख्या घटकांिर आधाररत SRO िेळोिेळी रु 60000 च्या मयाकदेचा आढािा घेतील.

3.
MFIने कोणत्ािी ग्रािकासाठी, कोणत्ािी पररन्स्टस्थतीमध्ये, RBIने हिहित केले ल् या कजाक च्या एकूण मयाक देचे
उल् लं घन करू नये . कजाक च्या हितरणापूिी क्रेहडट ब्युरो ररपोटक द्वारे याचे प्रमाणीकरण करून घ्यािे .
4.
क्रेहडट ब्युरो ररपोटक च्या योग्य प्रमाणीकरणानंतर MFI खात्री करतील की कजकदारां च्या समूिाला सं युि
दाहयत्वाच्या आधारािर हदले ली कजे (JLG कजक) िी प्रत्ेक कजकदारां साठी रु 80,0001 इतकी मयाक हदत आिे त. हजथे
एखाद्या हिहशष्ट कजकदाराचे कजक रु. 80,000 च्या पुढे जाते हकंिा त्ा कजाक मुळे कजकदाराचे एकूण ऋण िे रु. 80,000
च्या पुढे जाते , असे कजक JLG चा समािे श न करता िै यन्स्टिक कजक म्हणू न हदले जािे . िै यन्स्टिक कजक िाताळण्यासाठी
योग्य त्ा प्रणाली आहण आिश्यक क्षमता असले ले कमक चारी हनयु ि करण्यासाठी MFI सिक आिश्यक ती पािले
उचलािी.
5.
अती-कजकबाजारीपणा टाळण्याबाबतच्या आपल् या प्रहक्रयां च्या पररणामकारकते ची तपासणी करण्यासाठी
कजाक च्या हितरणानंतर MFI ने ग्रािकां च्या हनिडक नमु न्यािर अहतररि क्रेहडट ब्युरो ररपोट्क सद्वारे चाचणी करािी. ह्या
सत्ापनाच्या हनकालां चे मंडळाने िे ळोिे ळी पुनरािलोकन करािे .
6. क्रेहडट ब्युरो ररपोटक मधील कजकदार ओळखीतील त्रु टी कमी करण्यासाठी, KYCिर आधाररत UIDAI क्रमां क
(आधार क्रमां क) स्वीकारण्याच्या हदशेने MFI दोन ििाक च्या कालािधीमध्ये (COC प्रभािी झाल् याच्या हदिसापासू न)
िालचाल करे ल. दु सरे आहण लागोपाठच्या चक्रातील कजे दे ताना प्रारं हभक उपाययोजना म्हणू न, कजकदारां ना KYC चा
भाग म्हणू न आधार क्रमां काद्वारे ओळखले जाईल याची MFI खात्री करे ल. त्ानंतर CIR हनमाक ण करण्यासाठी क्रेहडट
ब्युरो त्ा आधार क्रमां कां चा िापर करे ल.
क. योग्य सं िाद आहण सं कलन पध्दती
1. ग्रािकां बरोबरील सं िादां बाबत MFI ची स्पष्टपणे हििद केले ली मागक दशकक तत्वे असािी.
2. MFI साठी हकंिा त्ां च्या ितीने काम करणारे सिक कमकचारी आहण व्यिी पुढील गोष्टी करतील याची MFI ने
खात्री करािी:
अ. ग्रािकां सि सिक सं िादां मध्ये सौजन्यपूणक भािा िापरतील, प्रहतिा राखतील आहण सां स्कृहतक सं िेदनशीलतां चा
आदर करतील.
ब. असे कोणते िी ितक न सिन करणार नािीत जे कोणत्ािी पध्दतीने कोणत्ािी प्रकारची धमकी हकंिा हिं सा सु चिते .
क. कजक िसु ली एजंट्ससाठी RBIच्या मागक दशकक तत्वां नुसार, अयोग्य िे ळी ग्रािकां शी सं पकक करणार नािीत.
ड. जरी दोन हकंिा अहधक लागोपाठचे भरणा प्राप्त झाले नािीत तरी िसु लीसाठी ग्रािकां ना अयोग्य प्रसं गी भे ट दे णार
नािीत जसे की मृत्ू, आजारपण इ.
3. कजकदाराकडून हमळाले ल् या प्रत्ेक प्रदानासाठी (MFI द्वारे ठरहिले ल् या कोणत्ािी स्वरुपात) MFI ने िै ध पािती
प्रदान करतील आहण ग्रािकाकडील कजक पासबु क/कजक काडक मध्ये नोंद करतील.
4. कसू र घडल् याच्या प्रत्ेक न्स्टस्थतीला, ग्रािकां ना िाताळण्यासाठी मंडळाने मं जूर केले ली तपशीलिार प्रहक्रया
MFIकडे असािी.
5.

MFIने तू टीची रक्कम कमकचाऱ्यां कडून सं कहलत करू नये आहण त्ां च्या HR धोरणां मध्ये या पध्दतीब
ं ाबत
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श्रेणीनुसार स्पष्ट केले ले असािे . तथाहप, कमकचाऱ्यां द्वारे फसिणू क केल् याच्या हसध्द झाले ल् या प्रकरणां मध्ये MFI तो
पैसा कमकचाऱ्यां कडून िसू ल करू शकते .

ड. ग्रािकाच्या माहितीचे खाजगीत्व
MFI ने ग्रािकां ची िै यन्स्टिक माहिती काटे कोरपणे गोपनीय ठे िािी. खालील पररन्स्टस्थतीच्य
ं ा अहधन ग्रािकाची माहिती
त्रयस्थ पक्षाकडे उघड केली जाऊ शकते :
अ. ग्रािकाला अशा प्रगटीकरणाबाबत पूिक सू चना हदली आिे आहण ले खी परिानगी हमळिले ली आिे .
ब. ज्ा पक्षाबाबत प्रश्न आिे त्ास MFI ला सू हचत करून MFIकडून ग्रािकाची माहिती हमळिण्यासाठी ग्रािकाने
अहधकृत केले ले आिे .
क. असे करणे कायदे शीरररत्ा आिश्यक आिे .
ड. हित्तीय सं स्थां मध्ये िी पध्दत ने िमीची आिे आहण जिळच्या समूिामध्ये अन्योन्य पातळीिर उपलब्ध आिे (जसे की
क्रेहडट ब्युरो) जर i) ग्रािकां ची पू िकसंमती हमळिले ली असे ल आहण ii) ग्रािकां ची माहिती गोपनीय ठे िण्यासाठी अशा
माहितीचा प्राप्तकताक िी या शतींनी बां धील असे ल.

IV शासन
MFI नी एक औपचाररक शासन प्रणाली अंतभूक त केली पाहिजे जी पारदशकक आहण व्यािसाहयक आिे आहण कॉपोरे ट
शासनाच्या खालील सिोत्तम पध्दतीच
ं ा अंहगकार करते :
1. सं चालक मंडळाचे/शासन मं डळाचे सदस्य म्हणू न चां गला लौहकक असले ल् या व्यिींची हनयु िी करून MFI ने
शासनाच्या उच्च मापदं डां चे पालन करािे आहण सू चीबद्ध कंपन्यां साठी कंपनी अहधहनयम, RBI हनयमने आहण िॉक
एक्सचेंज हनयमनां मध्ये नमूद केले ल् या सिोच्च मानकां चे पालन करािे (जरी MFI कंपन्या नसतील हकंिा िॉक
एक्सचेंजमध्ये सू चीबध्द नसतील तरीिी).
2. शासकीय मंडळामध्ये 1/3 पयां त स्वतं त्र सं चालक ठे िण्याचा MFI प्रयत्न करािा.
3. परतफेडीचा तणाि असले ल् या कजकदारां ना त्ातू न सु टका दे ण्यासाठी MFI कडे मंडळाने मंजूर केले ले ऋण
पुनरक चना उत्पादन/कायक क्रम असािा.
4. एका स्वतं त्र व्यिीला अध्यक्ष म्हणू न घेऊन MFI मंडळाच्या ले खापरीक्षण सहमतीची हनयु िी करािी.
5.
ले खापुस्तकां ची दे खभाल करणे आहण अििाल दे णे/सादरीकरण आहण पात्र ले खापरीक्षका/कां द्वारे हित्तीय
हििरणपत्रे उघड करणे यामध्ये MFI ने पारदशककते ची खात्री करािी.
6. इन्स्टिट्यूट ऑफ चाटक डक अकाउं टंट्स ऑफ इं हडया - भारतीय चाटक डक अकाउं टट् स सं स्था (ICAI) ने जारी केले ल् या
ले खापरीक्षण आहण िमी मानकां चे अनुसरण करण्यासाठी MFI ने सिोत्तम प्रयत्न करािे .
7. MFI ने सं चालक मं डळासमोर एक अनुपालन अििाल ठे िािा ज्ामध्ये या आचार सं हिते चे हकती पालन झाले
आिे त्ाबाबत आहण व्यिस्थापनाच्या हिहिध पातळीिर तक्रार हनिारण यं त्रणे च्या कायाक बाबत सू हचत करािे ज्ामध्ये
हिहशष्ट घटकां मध्ये कोणते िी बदल झाले असल् यास त्ां बाबत आहण त्ामागील कारणे , मंडळाने हििीत केल् यानुसार
हनयमीत मध्यां तरां नी नमूद करािी.
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V भरती
िी सं हिता MFI च्या सिक कमकचाऱ्यां ना समाहिष्ट करते .
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स्वतं त्र ि हनःपक्ष हनयु िीच्या पध्दतीचा भाग म्हणू न, सािक जहनक डोमेनमध्ये, जसे की स्थाहनक िृ त्तपत्रां मध्ये
सिक साधारण भरतीच्या जाहिराती, िे ब जाहिराती, थेट मु लाखती इ. कायदे शीर मागाां नी इतर MFI च्या
कमकचाऱ्यां ची नेमणू क करण्यािर कोणते िी हनबां ध नसतील.
जेव्हािी एखादी MFI दु सऱ्या MFI मधील कमकचारी हनयु ि करत असे ल ते व्हा ितक मान हनयोक्त्याकडून सं दभक
तपासणी करणे अहनिायक असािे . ऑफर हदली गे ली आहण सं भाव्य कमकचाऱ्याला ऑफर ले टर जारी केले गे ले
की त्ानंतरच ितक मान हनयोक्त्याकडून सं दभक तपासणी हमळिली जािी.
MFI ने इतर MFI कडून आले ल् या सं दभक तपासणी हिनंतीला दोन आठिड्ां त प्रहतसाद हदला जािा.
हनयोिा आहण कमकचारी यां च्यामध्ये करारानुसार, सोडून जाणाऱ्या कमकचाऱ्यासाठी हकमान एक महिना
सू चनेच्या आधीन, मान्य झाले ल् या सू चना कालािधीचा MFI ने मान राखािा.
मागील MFI हनयोक्त्याने पररिार पत्र हदल् याहशिाय, कोणतीिी MFI कोणत्ािी ग्रे ड/पातळीचा दु सऱ्या MFI चा
कमकचारी भरती करून घेणार नािी. तथाहप मागील हनयोिा (MFI) सं दभक तपासणीला 20 हदिसां मध्ये
प्रहतसाद दे ऊ न शकल् यास अशा पररन्स्टस्थतीमध्ये अपिाद केला जाऊ शकतो. जर बािे र जाणाऱ्या कमकचाऱ्याने
योग्य सू चना हदली असे ल, अहधकार दु सऱ्याकडे सु पूतक केले असतील आहण MFI ची सिक दे णी हदली असतील
तर सिक MFI नी त्ाला/हतला असे पररिार पत्र द्यािे , याला एकमेि अपिाद िा कमकचाऱ्याद्वारे फसिणू क हकंिा
एकूण गै रितक नाच्या हसध्द झाले ल् या प्रकरणां चा असे ल.
जेव्हािी एखादी MFI दु सऱ्या MFI मधील कोणाला, शाखा व्यिस्थापकापयां तच्या पदािर हनयु ि करते ते व्हा
त्ाला/हतला 1 ििाक च्या कालािधीसाठी असा ब्लॉक नेमून हदला जाणार नािी हजथे तो/ती पूिीच्या
हनयोक्त्यासाठी काम करत िोता/ती.

VI ग्रािक हशक्षण
1. उपलब्ध असले ली हित्तीय उत्पादने आहण से िां च्याबाबतीत तु लनात्मक पयाक य, हनिडी आहण जबाबदाऱ्यां बाबत
ग्रािकां ची जागरुकता िाढहिण्यासाठी MFIs कडे एक समहपकत प्रहक्रया उपलब्ध असािी.
2. निीन ग्रािकां ना कजकदार या नात्ाने आपल् या अहधकारां बाबत जाणू न घेण्यास मदत करण्यासाठी सं घटने च्या
धोरण ि प्रहक्रयां बाबत सू हचत करािे .
3. दे ऊ केले ली/घेतले ली उत्पादने/से िां च्या प्रमु ख अटी ि शतींबाबत ग्रािकां च्या जागरूकते बाबत MFIs ने हनयमीत
तपासण्यां ची खात्री करािी. अंतगक त ले खापरीक्षण प्रणालीचा भाग म्हणू न हकंिा इतर कोणत्ा हनयमीत दे खरे खीद्वारे जसे
की ग्रािकां च्या स्वैर नमुन्यां ना कॉल् स करणे , याद्वारे ग्रािकां चे अहभप्राय गोळा केले जािे . अशा दे खरे खीबाबतचा
अहभप्राय िे ळोिे ळी मंडळाला कळिािा.

VII डे टा शेअर करणे
1.

SROद्वारे हिहित डे टा सादरीकरणाच्या िारं िाररते नुसार, RBI मान्यताप्राप्त क्रेहडट ब्युरोंसि MFI ने ग्रािकां चा
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पूणक डे टा शेअर करािा.2
2. SRO सि सिक पयक िेक्षकीय आहण हनयामक मंडळां द्वारे माहगतला गे लेला डे टा आहण माहिती सिक MFIs ने प्रदान
करािी.2
SRO म्हणजे एक उद्योग मंडळ ज्ाला RBI कडून NBFC-MFIs साठीची स्व-हनयामक संघटना म्हणून मान्यता हमळाले ली आिे.

2

VIII अहभप्राय/ तक्रार हनिारण यंत्रणा
1.
कोणत्ािी तक्रारी िे गाने आहण सक्षमपणे िाताळण्यासाठी/प्राप्त करण्यासाठी आहण कोणत्ािी त्रु टी दू र
करण्यासाठी MFIs ने समहपकत अहभप्राय आहण तक्रार हनिारण यं त्रणा प्रस्थाहपत करािी. GRM साठी आिश्यक
असले ले हकमान मापदं ड आिे त i) फोनिर तक्रार नोंदहिण्यासाठी एक सु लभ प्रहक्रया - ज्ामध्ये कजाक च्या काडाां िर
दू रध्वनी क्रमां क छापले ले असतील, ii) तक्रारी/अडचणी नोंदिू न घे ण्यासाठी शाखेमध्ये एक कमकचाऱ्यां द्वारे सिाय्य
केली जात असले ली प्रहक्रया, iii) तक्रार प्राप्त झाल् याची स्वीकृती iv) तक्रारीचे हनिारण करण्यासाठीची िे ळेची
मयाक दा, v) MFI ने दे ऊ केले ल् या उपायां बाबत हजथे ग्रािक समाधानी नसे ल हतथे एक स्पष्ट अपीलाची प्रहक्रया, vi)
RBI हकंिा SRO कडे तक्रार दाखल करण्यासाठी ग्रािकां ना मागक दशकन करण्यासाठी शाखेमध्ये नोडल कमकचारी, vii)
तक्रार/अडचण दाखल केली गे ली असली तरीिी ग्रािकां ना न्याय्यपणे िागहिले जाईल याबाबत िमी.
2.

या तं त्रां चे अन्स्टस्तत्व आहण उद्दे श आहण ती कशी िापरािी याबाबत MFIs ने ग्रािकां ना सू हचत करािे .

3.
तक्रारी िाताळण्यासाठी आहण/हकंिा ग्रािकां द्वारे कोणत्ािी सू चना नोंदिू न घेण्यासाठी MFIs ने हनदान एक
तक्रार हनिारण अहधकारी हनयु ि करािा आहण त्ाचे/हतचे सं पकक क्रमां क ग्रािकां ना सिजपणे उपलब्ध करून द्यािे .
4.
MFIs नी SRO (लागू िोत असे ल त्ाप्रमाणे ) नोडल अहधकाऱ्याचा सं पकक क्रमां क आहण SRO च्या तक्रार
हनिारण प्रणालीचे तपशील प्रदहशकत करािे .
5.

आचार सं हिते चे अनु पालन िोत आिे याची खात्री करण्यासाठी प्रत्ेक MFI चे एक योग्य तं त्र असािे .

6. तक्रारीशी सं बंहधत MFI ने सं योहजत केले ल् या तपासाच्या हनष्पत्तीबाबत हजथे तक्रारदाराच्या समाधानी नसतील
हतथे, त्ां ना तो हििय लागू िोत असे ल त्ाप्रमाणे SRO ने प्रस्थाहपत केले ल् या तक्रार हनिारण यं त्रणे कडे नेण्याबाबत
त्ां ना सं दभक हदला जािा.
7.
प्राप्त झाले ल् या, दू र केले ल् या आहण िररि व्यिस्थापनाच्या आढाव्यासाठी आहण मंडळाला पाठहिण्याच्या
कालबध्द अििालां साठी प्रलं हबत असले ल् या तक्रारींबाबत MFIs ने माहसक अििाल तयार करािा.
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भाग III
मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युशन्ससाठी ग्रािक सं रक्षण मागक दशकक तत्वे

(CPG)

सीपीजी नमूद करते की सिक MFIनी, त्ां चे स्वरूप कािीिी असले तरी पुढील गोष्टी करणे आिश्यक आिे :
सिक शाखा आहण कायाक लयां मध्ये ग्रािक सं रक्षण संहिता इं ग्रजीमध्ये आहण स्थाहनक भािेत साधी हदसे ल अशाप्रकारे
प्रदहशकत करािी.
1. सिक पात्र ग्रािकां ना, RBIच्या मागक दशकक तत्वां नुसार अल् प पतपुरिठा सु हिधा प्रदान करण्याचे पूणक प्रयत्न करािे .
2. ग्रािक, कमकचारी आहण त्ां च्या ितीने काम करणाऱ्या सिक व्यिींना आचार सं हिता आहण हतची अंमलबजािणी
याबाबत हशहक्षत करािे .
3. दे ऊ केल् या जात असले ल् या उत्पादने/से िां च्या सिक अटी ि शती ररझिक बँ क ऑफ इं हडयाच्या (RBI) न्याय्य पध्दती
सं हिते नुसार हितरणापूिी खालील दस्तऐिजां द्वारे उघड कराव्या.
अ. िै यन्स्टिक मंजूरी पत्र
ब. कजक काडक
क. कजाक ची अनुसूची
ड. पासबु क
याहशिाय, ग्रािकां ची माहितीपूणक सं मती घेण्यासाठी सामूहिक/केंिाच्या बै ठकां द्वारे प्रगटीकरण केले जािे . (तपशील
कागदािर मुहित करािे आहण स्वीकाराची स्वीकृती म्हणू न सिक कजकदारां नी त्ािर स्वाक्षरी करािी)
5.
सिक उत्पादने /से िां साठीच्या अटी ि शती अहधकृत प्रादे हशक भािेत हकंिा ग्रािकां ना समजणाऱ्या भािेमध्ये
सां गाव्या.
6. खाली अटी उघड कराव्या:
अ. घटती हशल् लक पध्दतीने व्याज दर
ब. प्रहक्रया शुल्क
क. कोणते िी शुल्क हकंिा फी जी हििद केली असे ल
ड. हिमा छत्र आहण समाहिष्ट जोखमीसाठी िसू ल केले ले एकूण शु ल्क
7.

सिक प्रस्तु त हित्तीय से िां साठी आकारले ले शुल्क ले खी कळिािे .

8.

ग्रािकां ना आधी जािीर केल् याहशिाय हबगरपत उत्पादने/से िां िरील फी सं कहलत करू नये .

9.

सिक समािे शक APR आहण त्ासमान माहसक दर म्हणू न दे य असले ले सिक व्याज आहण शुल्क जािीर करािे .

10. व्याज शुल्क आहण सु रक्षा ठे ि याबाबत RBIच्या मागक दशकक तत्वां चे पालन करािे .
11. प्रमाहणत KYC हनयमां नुसार ग्रािकां कडून सं बंहधत दस्तऐिजां च्या सिक प्रती हमळिाव्या. हमळिले ले अहतररि
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दस्तऐिज िाजिी आहण व्यििार पूणक करण्यासाठी आिश्यक असािे .
12. कजे नाकारण्याची कारणे अजकदारां ना उघड करािी.
13. अजकदार/ग्रािक त्ां च्या अजाक िर हकती कालमयाक देमध्ये हनणक याची अपेक्षा करू शकतो आहण मंजूर झाल् यास,
कजाक च्या हितरणासाठी लागणारा िे ळ नमूद करािा.
14. पत जीिन, जीिन हिमा आहण पशुधन उत्पादनां व्यहतररि कोणतीिी उत्पादने एकहत्रत करू नये त. हिम्याच्या
अटी ग्रािकास पारदशककपणे कळिाव्या आहण RBI आहण IRDAच्या हनयमां चे पालन केले जािे . सिक प्रकरणां मध्ये
ग्रािकाची सं मती घेतली जािी.
15. कजक दे ण्यापूिी ग्रािकाची गरज आहण परतफेडीची क्षमता याचे मूल्यां कन करण्यासाठी योग्य ती काळजी घ्यािी
आहण ग्रािकां च्या परतफेडीच्या क्षमते च्या प्रमाणातच केिळ कजे द्यािी.
16. ग्रािकानी इतर 2 ऋणदातां कडून कजे घेतली असल् यास हतसरा ऋणदाता बनू नये (कजाक चा स्त्रोत कािीिी
असला तरी).
17. RBI हकंिा केंि/राज् सरकार हकंिा SROद्वारे हिहित एकूण ऋण मयाक देचे कोणत्ािी ग्रािकासाठी उल् लं घन
करू नये .
18. ग्रािकाशी सं िाद साधताना सिक कमकचारी कंपनीच्या मागक दशकक तत्वां चे पालन करतील याची खात्री करािी.
19. MFI साठी हकंिा MFI च्या ितीने काम करणारे सिक कमकचारी आहण व्यिी:
अ) ग्रािकां सि सिक सं िादां मध्ये सौजन्यपूणक भािा िापरतील, प्रहतिा राखतील आहण सां स्कृहतक सं िेदनशीलतां चा
आदर करतील.
ब) असे कोणते िी ितक न करणार नािीत जे कोणत्ािी पध्दतीने ग्रािकां ना कोणत्ािी प्रकारची धमकी हकंिा हिं सा
सु चिते .
क) कजक िसु ली एजं ट्ससाठी RBIच्या मागक दशकक तत्वां नुसार, अयोग्य िे ळी ग्रािकां शी सं पकक करणार नािीत.
ड) िसु लीसाठी ग्रािकां ना अयोग्य प्रसं गी भे ट दे णार नािीत जसे की मृत्ू, आजारपण इ.
20. कजकदाराकडून हमळाले ल् या प्रत्ेक प्रदानासाठी (MFIद्वारे ठरहिले ल् या कोणत्ािी स्वरुपात) िै ध पािती प्रदान
करािी आहण ग्रािकाच्या कजक पासबु क/कजक काडक मध्ये नोंद करािी.
21. ग्रािकाने कसू र केल् यास तो सं िेदनशीलते ने िाताळािा ि िे करताना कंपनीच्या मान्यताप्राप्त प्रहक्रयां चे पालन
करािे .
22. तरलते चा तणाि असताना कजकदारां साठी MFIद्वारे स्वीकृत ऋण पुनरक चना तं त्राचे पालन करािे .
23. ग्रािकाची िै यन्स्टिक माहिती काटे कोरपणे गोपनीय ठे िािी.
24. केिळ खालील पररन्स्टस्थतीम
ं ध्येच ग्रािकाची माहिती त्रयस्थ पक्षाकडे उघड करािी:
अ) ग्रािकाला अशा प्रगटीकरणाबाबत सू चीत केले आिे आहण ले खी परिानगी हमळिले ली आिे .
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ब) ज्ा पक्षाबाबत प्रश्न आिे त्ास MFIकडून क्लाएं टची माहिती हमळिण्यासाठी ग्रािकाने अहधकृत केले ले आिे .
क) असे करणे कायदे शीरररत्ा आिश्यक आिे .
ड) हित्तीय सं स्थां मध्ये िी पध्दत नेिमीची आिे आहण जिळच्या समूिामध्ये अन्योन्य पातळीिर उपलब्ध आिे (जसे की
क्रेहडट ब्युरो) जर i) ग्रािकां ची पू िकसंमती हमळिले ली असे ल आहण ii) ग्रािकां ची माहिती गोपनीय ठे िण्यासाठी अशा
माहितीचा प्राप्तकताक िी या शतींनी बां धील असे ल.
25. उपलब्ध असले ली हित्तीय उत्पादने आहण से िां च्याबाबतीत तु लनात्मक पयाक य, हनिडी आहण जबाबदाऱ्यां बाबत
ग्रािकां ची जागरुकता िाढहिण्यासाठी मंडळाने मंजूर केले ल् या प्रहक्रयां चे पालन करािे .
26. सं घटनेची धोरणे आहण प्रहक्रयां बाबत सिक निीन ग्रािकां ना सू हचत करािे .
27. अहभप्राय तं त्रां चे अन्स्टस्तत्व आहण उद्दे श आहण ती कशी िापरािी याबाबत ग्रािकां ना सू हचत करािे .
28. SROद्वारे मान्यताप्राप्त एजन्सीद्वारे सं योजन केले ल् या आचार सं हिते च्या अनुपालनाबाबत, दर 12 ते 18
महिन्यां नी मूल्यां कन हमळिािे आहण मूल्यमापन अििाल सािक जहनक डोमे नमध्ये ठे िािे .

मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी आचार सं हिता

भाग IV
मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युशन्ससाठी सं स्थात्मक सं हिता मागक दशकक तत्वे

(CPG)

ICG नमूद करते की सिक MFIमध्ये, त्ां चे स्वरूप कािीिी असले तरी पुढील गोष्टी असाव्या:
1. आचार सं हिते चे अनुपालन िोत आिे याची खात्री करण्यासाठी योग्य तं त्र असािे .
2. ग्रािक आहण कमकचाऱ्यां शी सचोटी आहण सन्मानाने ितक न करण्यासाठी योग्य धोरणे आहण चालनात्मक मागक दशकक
तत्वे असािी.
3. सिक व्यििारां च्या औपचाररक नोंदी सिक हनयामक आहण िै धाहनक हनयमां नुसार राखल् या गे ल्या जाव्या आहण
कजकदाराने अटी/शतींची स्वीकृती/स्वीकार केला असल् याचे या नोंदींमध्ये समाहिष्ट असािे .
4.
कसू र झाल् याच्या प्रत्ेक न्स्टस्थतीला ग्रािकां ना िाताळण्यासाठी मंडळाने मं जूर केले ली तपशीलिार प्रहक्रया
असािी.
5. कमकचाऱ्यां द्वारे फसिणू क केल् याच्या हसध्द झाले ल् या प्रकरणां हशिाय तू टीची रक्कम कमकचाऱ्यां कडून सं कहलत
करू नये .
6. स्पधाक त्मक पध्दती ह्या न्याय्य आहण ग्रािक पूरक असतील याची MFIने खात्री करािी.
7. MFIने असे भौगोहलक प्रदे श टाळािे हजथे ठळक व्यािसाहयक प्रमाण असले ल् या इतर MFIची मोठ्या प्रमाणािर
उपन्स्टस्थती आिे .
8.
परतफेडीचा तणाि असले ल् या कजकदारां ना सु टका दे ण्यासाठी मंडळाने मंजूर केले ले ऋण पुनरक चना
उत्पादन/कायक क्रम असािा.
9. कोणत्ािी निीन हनयु िीसाठी मागील हनयोक्त्याकडून सं दभक तपासणी हमळिािी.
10. दु सऱ्या MFIच्या सं दभक तपासणी पत्रव्यििारास 20 हदिसां च्या आत प्रहतसाद द्यािा.
11. हनयोिा आहण कमकचारी यां च्यामध्ये करारानुसार मान्य झाले ल् या सू चना कालािधीचा मान राखतील, सोडून
जाणाऱ्या कमकचाऱ्यासाठी हकमान एक महिना सू चनेच्या आधीन.
12. मागील MFI हनयोक्त्याद्वारे पररिार पत्राहशिाय इतर MFIच्या कमकचाऱ्याची नेमणू क करणार नािी ह्याला अपिाद
म्हणजे हजथे मागील हनयोिा (MFI) सं दभक तपासणी हिनंतीला 20 हदिसां त प्रहतसाद दे ण्यात अपयशी ठरतो.
13. दु सऱ्या MFIमधू न हनयु ि केले ल् या निीन कमकचाऱ्याला, तो/ती मागील हनयोक्त्यासाठी ज्ा क्षे त्रामध्ये से िा दे त
िोती ते च क्षे त्र 1 ििाक च्या कालािधीसाठी नेमून दे ऊ नये . िा हनबां ध शाखा व्यिस्थापक पातळीपयां त लागू िोतो.
14. एक कजकदार म्हणू न पयाक य, हनिडी, अहधकार आहण जबाबदाऱ्यां बाबत ग्रािक्सची जागरुकता िाढहिण्यासाठी
एक समहपकत प्रहक्रया असािी आहण दे ऊ केले ली/घेतले ली उत्पादने/से िां च्या प्रमुख अटी ि शतींच्या ग्रािकाच्या
जागरूकते बाबत हनयमीत तपासण्या आयोहजत कराव्या.
मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी आचार सं हिता

15. SROद्वारे हिहित डे टा सादरीकरणाच्या िारं िाररते नुसार, RBI मान्यताप्राप्त क्रेहडट ब्युरोंसि ग्रािकाचा डे टा
सामाहयक करणे मंजूर करािे .
16. कोणत्ािी तक्रारी िे गाने आहण सक्षमपणे िाताळण्यासाठी/प्राप्त करण्यासाठी आहण कोणत्ािी त्रु टी दू र
करण्यासाठी समहपकत अहभप्राय आहण तक्रार हनिारण यंत्रणा प्रस्थाहपत करािी.
17. तक्रारी िाताळण्यासाठी आहण/हकंिा ग्रािकां द्वारे कोणत्ािी सू चना नोंदिू न घेण्यासाठी एक अहधकारी हनयु ि
करािा आहण त्ाचे/हतचे सं पकक क्रमां क ग्रािकां ना सिजपणे उपलब्ध करून द्यािे .
18. पार पाडले ल् या मूल्यां कनां दरम्यान आढळले ल् या सीओसी पालनामध्ये आढळले ल् या कमतरतां च्या सं दभाक त
उपाययोजना िाती घ्याव्या.

मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी आचार सं हिता

पररहशष्ट

MFIची ग्रािकांप्रती िचनबध्दता

िा एक पूरक दस्तऐिज आिे जो, कजाक च्या हितरणाच्या िे ळी ग्रािकां ना दे ण्यासाठी स्वतं त्र पानाचे पु ल आउट म्हणू न
िापरला जािा

MFIची ग्रािकांप्रती िचनबध्दता
मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी आचार सं हिता

आम्ही, अल् पपतपुरिठा उद्योगाचा एक भाग म्हणू न ग्रािकां ना िचन दे तो की आम्ही:
1. RBIच्या मागक दशककतत्वां च्या सं पूणक अनुपालनानुसार सिक पात्र ग्रािकां ना अल् प पतपुरिठा से िा प्रदान करू.
2. आचार सं हिता आहण हतच्या अंमलबजािणीबाबत ग्रािकां ना हशहक्षत करू.
3. जी उत्पादने /सेिा हदल् या जातात त्ांच्या सिक अटी ि शती ररझिक बँ क ऑफ इं हडयाच्या (RBI) न्याय्य पध्दती
सं हिते नुसार खालील दस्तऐिजां द्वारे हितरणापूिी उघड करू.
अ. िै यन्स्टिक मंजूरी पत्र
ब. कजक काडक
क. कजाक ची अनुसूची
ड. पासबु क
4. याहशिाय, समूि/केंिाच्या बै ठकां मध्ये अटी ि शती स्थाहनक भािेत उघड करू आहण त्ां ची सं मती घे ऊ.
(तपशील कागदािर मुहित करािे आहण स्वीकाराची स्वीकृती म्हणून सिक कजकदारां नी त्ािर स्वाक्षरी करािी)
5. सिक उत्पादने/से िां साठीच्या अटी ि शती अहधकृत प्रादे हशक भािेत हकंिा ग्रािकां ना समजणाऱ्या भािेमध्ये सां गू.
6. कजाक च्या खालील अटी उघड करा:
अ. घटती हशल् लक पध्दतीने व्याज दर
ब. प्रहक्रया शुल्क
क. कोणते िी शुल्क हकंिा फी जी हििद केली असे ल
ड. हिमा छत्र आहण समाहिष्ट जोखमीसाठी िसू ल केले ले एकूण शु ल्क
7.
सिक समािे शक APR आहण त्ासमान माहसक दर म्हणू न दे य असले ले सिक व्याज आहण शुल्क जािीर करू
आहण सिक प्रस्तु त हित्तीय से िां साठी आकारले ले शुल्क ले खी कळिू .
8.

ग्रािकां ना आधी जािीर केल् याहशिाय हबगरपत उत्पादने/से िां िरील फी सं कहलत करणार नािी.

9.

व्याज शुल्क आहण सु रक्षा ठे ि याबाबत RBIच्या मागक दशकक तत्वां चे पालन करू.

10. प्रमाहणत KYC हनयमां नुसार ग्रािकां कडून सं बंहधत दस्तऐिजां च्या सिक प्रती हमळिू . आम्ही मागीतले ले कोणते िी
अहतररि दस्तऐिज िाजिी आहण व्यििार पूणक करण्यासाठी आिश्यक असतील.
11. कजे नाकारण्याची कारणे अजकदारां ना उघड करू.
12. अजकदार/ग्रािक त्ां च्या अजाक िर हकती कालमयाक देमध्ये हनणक याची अपेक्षा करू शकतो आहण मंजूर झाल् यास,
कजाक च्या हितरणासाठी लागणारा िे ळ नमूद करू.
13. पत जीिन हिमा, जीिन हिमा आहण पशुधन उत्पादनां व्यहतररि कोणतीिी उत्पादने एकहत्रत करणार नािी.
हिम्याच्या अटी ग्रािकास पारदशककपणे कळिू आहण RBI आहण IRDAच्या हनयमां चे पालन करू. सिक प्रकरणां मध्ये
ग्रािकाची सं मती घेऊ.
मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी आचार सं हिता

14. कजक दे ण्यापूिी ग्रािकाची गरज आहण परतफेडीची क्षमता याचे मूल्यां कन करण्यासाठी योग्य ती काळजी घेऊ
आहण ग्रािकाच्या परतफेडीच्या क्षमते च्या प्रमाणातच केिळ कजे दे ऊ.
15. ग्रािकाने इतर 2 ऋणदातां कडून कजे घेतली असल् यास हतसरा ऋणदाता बनणार नािी.
16. RBI हकंिा केंि/राज् सरकारद्वारे हिहित एकूण ऋण मयाक देचे कोणत्ािी ग्रािकासाठी उल् लं घन करणार नािी.
17. ग्रािकां शी सं िाद साधताना सिक कमकचारी कंपनीच्या मागक दशकक तत्वां चे पालन करतील याची खात्री करू.
18. कमकचारी आहण आमच्याितीने काम करणाऱ्या सिक व्यिी पुढील गोष्टी करतील याची खात्री करू:
अ. सौजन्यपूणक भािा िापरतील, प्रहतिा राखतील आहण अदबशीर असतील
ब. असे कोणते िी ितक न करणार नािीत जे कोणत्ािी पध्दतीने ग्रािकां ना कोणत्ािी प्रकारची धमकी हकंिा हिं सा
सु चिते .
क. कजक िसु ली एजंट्ससाठी RBIच्या मागक दशकक तत्वां नुसार, अयोग्य िे ळी ग्रािकां शी सं पकक करणार नािीत.
ड. िसु लीसाठी ग्रािकां ना अयोग्य प्रसं गी भे ट दे णार नािीत जसे की मृत्ू, आजारपण इ.
19. कजकदाराकडून हमळाले ल् या प्रत्ेक प्रदानासाठी (MFIद्वारे ठरहिले ल् या कोणत्ािी स्वरुपात) िै ध पािती प्रदान
करतील.
20. कोणतािी कसू र सं िेदनशीलते ने िाताळताना कंपनीच्या मान्यताप्राप्त प्रहक्रयां चे पालन करतील.
21. तरलते चा तणाि असताना कजकदारां साठी आमच्या मंडळाद्वारे मान्यताप्राप्त ऋण पुनरक चना तं त्राचे पालन करतील.
22. ग्रािकाची सं कहलत माहिती काटे कोरपणे गोपनीय ठे ितील.
23. केिळ खालील पररन्स्टस्थतीम
ं ध्येच ग्रािकां ची माहिती त्रयस्थ पक्षाकडे उघड करतील:
अ. ग्रािकाला अशा प्रगटीकरणाबाबत सू चीत केले आिे आहण ले खी परिानगी हमळिले ली आिे .
ब. ज्ा पक्षाबाबत प्रश्न आिे त्ास MFIकडून ग्रािकाची माहिती हमळिण्यासाठी ग्रािकाने अहधकृत केले ले आिे .
क. असे करणे कायदे शीरररत्ा आिश्यक आिे .
ड. हित्तीय सं स्थां मध्ये िी पध्दत ने िमीची आिे आहण जिळच्या समूिामध्ये अन्योन्य पातळीिर उपलब्ध आिे (जसे की
क्रेहडट ब्युरो) जर
i) ग्रािकाची पूिकसंमती हमळिले ली असे ल आहण ii) ग्रािकाची माहिती गोपनीय ठे िण्यासाठी अशा माहितीचा
प्राप्तकताक िी या शतींनी बां धील असे ल.
24. उपलब्ध असले ली हित्तीय उत्पादने आहण से िां च्याबाबतीत तु लनात्मक पयाक य, हनिडी आहण जबाबदाऱ्यां बाबत
ग्रािकां ची जागरुकता िाढहिण्यासाठी मंडळाने मंजूर केले ल् या प्रहक्रयां चे पालन करू.
25. सं घटनेची धोरणे आहण प्रहक्रयां बाबत सिक निीन ग्रािकां ना सू हचत करू.
26. अहभप्राय तं त्रां चे अन्स्टस्तत्व आहण उद्दे श आहण ती कशी िापरािी याबाबत ग्रािकां ना सू हचत करू.

ग्रािकां चे अहधकार
मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी आचार सं हिता

एक ग्रािक म्हणू न तु म्हाला पु ढील अहधकार आिे त:
1.

क्षे त्र अहधकारी हकंिा शाखा कमकचाऱ्यां कडून कजाक च्या अटी ि शतींची शिाहनशा करणे - तोंडी हकंिा ले खी

2. हशल् लक रक्कम, कजाक ची रक्कम आहण परतफेड केले ले व्याज आहण हिद्यमान कजक हकंिा जे कजक बं द करून
12 महिन्यां हून जास्त काळ लोटले ला नािी त्ां ची शिाहनशा करणे - तोंडी हकंिा ले खी
3.

कजाक च्या सिक अटी नमूद असले ले कजक मं जूरी पत्र हकंिा कजक काडक प्राप्त करणे

4.
कजाक चे हनयतकाहलक फेडले ले िप्ते आहण हशल् लक बाकी नमूद करणारे कोणत्ािी अनुरूप स्वरूपातील
पासबु क हमळिणे
5.

कजाक च्या िप्त्ां सि MFIच्या कमकचाऱ्यां ना केले ल् या कोणत्ािी प्रदानां ची पािती हमळिणे

6. तक्रारी करण्यासाठी, हफयाक द नोंदहिण्यासाठी कजककाडक हकंिा MFIच्या कोणत्ािी साहित्ामध्ये सू हचत केले ल् या
अहधकाऱ्यां पयां त प्रिे श हमळिणे - िे ले खी स्वरूपात हकंिा फोनिर केले जाऊ शकते
7.

शाखेमध्ये तक्रार हकंिा हफयाक द नोंदहिण्यासाठी MFIच्या हनयु ि केले ल् या कमकचाऱ्यां कडून सिकायक प्राप्त करणे

8. तु म्ही दाखल केले ल् या तक्रार हकंिा हफयाक दीची हनिारण करण्यासाठी सू हचत केले ल् या कालािधीमध्ये पोिोच प्राप्त
करणे
9. तु मच्या तक्रार/हफयाक दीला हिहित कालमयाक देमध्ये प्रहतसाद प्राप्त करणे - जी तु म्ही तक्रार दाखल करता ते व्हा
MFIद्वारे तु म्हाला सू हचत केली जाईल
10. तु मच्या तक्रारीबाबत हमळाले ल् या प्रहतसाद हकंिा हनिारणाबाबत तु म्ही समाधानी नसल् यास अहधक उच्च
पातळीिर अपील करणे
11. आमची तक्रार हनिारण प्रहक्रया कािीिी असली तरी RBIच्या नोडल अहधकाऱ्याकडे अपील करणे .

2री आिृ त्ती: हडसें बर 2015

मायक्रोफायनान्स उद्योगासाठी आचार सं हिता

