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प्रस्तािना
लघु वित्तपुरिठा प्रविये मध्ये ‘र्बाबदाि कर्शपिु वठा’ (Responsible lending) पद्धतींचा प्रचाि कििे, त्यास
प्रोत्साहन दे िे आवि प्रगती करण्याच्या उद्दे शाने हह आचार संविता (आचाि संहहता) तयाि किण्यात आली
आिे .
‘र्बाबदाि कर्शपुिवठा’ (Responsible lending) पद्धतीं मुळे ग्रािक हहतसंबंधास प्राधान्य दे िे, त्याचे संरक्षि

करिे , ग्राहकांची र्ीवनिैलीमध्ये सुधाििा घडून येिे हे केवळ लघुववत्त साहाय्यामुळे िक्य झाले आहे .
लघु- ववत्त साहाय्य ग्रािकाचा ववचाि कित असताना, भारतातच नर्वहे ति पूिश जगभरात त्याच्या शैक्षविक,
व्यिसाय पद्धती,

रास्त िागिूक, अनुरूपता गोपनीयता, तनयामक हदिातनदे ि आवि ग्राहक तक्राि वनिारि

यां सारख्या मुख्य तत्ां वि आधारित आहे .
लघुववत्त साहाय्य उद्योगाच्या िर्ाा नुिर्ाा च्या च्या अऩूभिािर आवि दे शातील विकवसतहोत असलेल्या ‘लघु ववत्त
पुिवठा’

करताना,

हह आचाि संहहता

ग्रािकाकडे

‘र्बाबदाि कर्श'

यािर लक्ष केंवित करते. प्रत्येक वेळी

लघुववत्त सहाय्य ग्रािकाच्या उत्पादनाला आवि त्याच्या प्रभािाला नेिमी पूिापिे समजू शकेलच असे

नािी,

ग्रािकाचा फायदा संरवक्षत केला जाईल याची खात्री करिे िी मोठी जबबादारी प्रदात्यानी घेिे अवनिाया आिे .
र्बाबदाि कर्शपुिवठा’ हह ग्राहकािी असिािे संबध
ं
आणि त्याच्या सोबत काम किण्याची पद्धती
कमशचारयांची प्रततबद्धता आणि संयक्
ु त कािभािाच्या संदभाशत प्रदात्याच्या धोििामुळे मोठ्या प्रमािात
प्रभाववत होतात. म्हिूनच, ग्राहक कल्याि साध्य किण्यासाठी दोन मुख्यत: कमशचािी कल्याि आणि
कंपनी प्रिासन हे दोन आधािस्तंभ आहे त आणि हे ह्या आचाि संहहतेने आपल्या कायशक्षत्र
े ात समाववष्ट
केले आहे

a. आचार संहितेची उपयुक्तता
1. लघु-ववत्त पुिवठा करिाऱ्या सवश संस्थांना (MFI) िी आचािसंहहता लागू आिे . या मध्ये
• NBFC-MFIs ने लघु ववत्त पुिवठा संकल्पना प्रदात्यास, RBI च्या र्वयाखेनुसाि नुसाि 'मालमत्ता पात्र
(क्वाशलफाईन्ग असेट) समर्तील आणि लागू केले असतील. 'मालमत्ता पात्र ' तनकषानुसाि सवश
कर्श खाती, र्से पहहले कर्श आणि त्यानंति दे ण्यात आलेली कर्श, अततरिक्त कर्श अथवा इति
उत्पादनांच्या खिे दीसाठी हदलेली कर्श हे आचाि संहहतेत स्पष्ट केलेले असेल.
• NBFC-MFIs करिता RBI चे तनकषांनुसाि ‘मालमत्ता पात्र’

प्रदात्यास कायदे िीि अस्स्तत्व म्हिन
ू

परिभावषत केले गेले आहे , र्े यासह लघु पत पिु वठा प्रदान कितात.
2. स्वयं-तनयामक संघटना (Self Regulatory Organisation) चे सदस्य असलेल्या प्रदात्यांसाठी, आचाि
संहहता चे पालन कििे

अतनवायश आहे .

3. लघुपत पुिवठा थेट ककं वा अप्रत्यक्षरित्या ववतरित कििारया (बँका आणि गैि-बँका दोन्ही) उद्योगाला
स्वेच्छे ने आचाि संहहता चा अवलंब किण्यास प्रवत्त
ृ केले र्ाते.

4. अल्प-उत्पन्न असिािा वगश लघुपत पुिवठ्याचे किण्याचे मुख्य स्त्रोत्र आहे , ‘र्बाबदाि कर्शपुिवठा’’
यावि आचाि संहहते

चे लक्ष आहे . तथावप, ग्राहक संिक्षिाची मूलभूत तत्त्वे (योग्य वागिूक, योग्यता,

पािदिशकता, गोपनीयता आणि तक्रािींचे तनवािि) हे प्रदात्याद्वािा चांगल्या प्रकािे प्रस्तुत केली र्ाऊ
िकतात.
5. प्रदात्यांना RBI, SEBI, IRDA, केंद्र आणि िाज्य सिकािचे कायदे इ. द्वािे आवश्यक असलेल्या सवश कायदे िीि

आणि तनयामक यांचे पालन कििे आवश्यक आहे . आचाि संहहता

या अनुपालनांच्या र्वयततरिक्त आहे

आणि त्यास दय्ु यम स्थान दे ता येिाि नाही. भववष्यात तनयामक बदलांच्या बाबतीत, र्ि आचाि
संहहता आणि तनयमनाच्या तितुदी अनुरूप नसतील ति, तनयमांचे पालन केले र्ाईल.

b. मागील आिृतीतमध्ये बदल आवि CRL सि संरेखन
1. ही आचाि संहहता

मागील आवत्त
ृ ीचे एक पुनिावलोकन आहे आणि म्हिूनच ग्राहक कल्यािच्या

केंद्रस्थानी असलेले बिे च घटक तसेच ठे वले गेले आहे त. तथावप, हे अचधक स्पष्टपिे ग्राहकांना
कळावे याकरिता

पुन्हा तयाि केले आहे . ववद्यमान तनयमांिी र्बाबदाि कर्श दे ण्याच्या

पद्धतींमधील ‘सुसंगत’ नसलेले ककं वा ज्या तनयमांची पुनिावत्त
ृ ी झाली आहे असे कलम काढले गेले
आहे त. कमशचारयांच्या गुंतविूकीचे आणि संयक्
ु त कािभािाचे महत्त्व लक्षात घेता, हे दोन भाग अचधक
ववस्तत
ृ पिे तयाि केले गेले आहे त आणि त्यात बिे च नवीन भागांचा समावेि किण्यात आलेला आहे .

2. विभाग 1 मधील ग्रािकां चे गत
ंु विूकीकिि / समाववष्टीकिि िे मोठ्या प्रमािात जबाबदाि कर्श दे ण्याची
संविता (CRL) शी मोठ्या प्रमािात संरेखखत करण्यात आली आवि CRL िी ओळखता यावी याकरिता वनळ्या
अक्षिामध्ये आवि ठळक करण्यात आली आिे . CRL चा िे तू िा ग्रािकां च्या गंत
ु विक
ू ीकिि/समाववष्टीकिि
या मित्ाच्या पैलूिर ऐखिकपिे लघुपत पुिवठा कििे िा आिे .

आचाि संहहता

कमशचािी प्रततब ता

क प िे ट गर्वहनशन्स

ग्राहक प्रततब ता

धोििात्मक तनयोर्न आस्ि

कमशचािी भिती

प्रतिक्षि आस्ि मूल्यमापन

योग्यता (अततरि /

वार्वी संवाद

र्ास्तीचे कर्श टाळा

अंतगशत लेखापिीक्षि आस्ि
र्ोखीम र्वयवस्थापन

प्रतिक्षि आस्ि मूल्यमापन
माहहती/ गु ता

तिक्षि आस्ि पािदिशकता

कमशचायाशचे हहत
इति

3.

तनिीक्षि

तक्राि तनवािि

उ ोग सहकायश

आचाि संहहता
I.

ग्राहकाची प्रततबद्धता

A

सु-संवाद
1. प्रदात्यां नी खात्री केली पाविजे की ग्रािकाला धमा, जात, िैवाविक खथिती इ. आधारािर भेदभाि केला जाऊ
नये.
2. प्रदात्याने आपल्या वतीने काम करिारे सिा कमाचारी आवि व्यक्ती आदरयुक्त भार्ेचा िापर करतात

का याची खात्री किावी , सभ्याचार राखािा सामास्र्क आवि सास्ृंवतक संिेदनशीलतेबद्दल आदरिीय
असािे.

कजा िसुली करण्याकरिता कोित्यािी प्रकारची जबरदस्ती करू नये आवि िसुली फक्त वनयुक्त

▪

करण्यात आले ल् या मध्यिती वठकािी करािी. जर ग्रािक वनयुक्त करण्यात आले ल् या वठकािी येण्यास
दोन वकंिा अवधक िेळा अयशस्वी झाल् यास कमाचारी ग्रािकाच्या रािण्याच्या वकंिा कामाच्या वठकािी
र्ाऊन िसुली करू शकतो.
िास्ददक वकंिा शारररीक धाक दाखवू नये वकंिा ग्राहकाचा अपमान / पािउतारा करू नये .

▪

ग्राहकाला नको त्या वेळी त्रास दे ऊ नये, उदा: आर्ािी असल्यास, लग्नकायश, प्रसुती यासािख्या
सामास्र्क प्रसंगाचे भान िाखावे.

योग्यता (एकापेक्षा अचधक कर्श दे िे टाळावे)
१. प्रदात्याने ग्रािकाची आविाक खथिती (उत्पन्न आवि खचा), ववत्तीय गिर्, परतफेड क्षमता आवि ग्रािकाद्वारे प्रदान

केले ल् या मावितीच्या आधारािर कजाबाजारीपिा, पत- माविती अििाल(CIR) यां चे मूल्यमापन कजा वितरीत
करण्यापूिी करािे.
२. कजा मंजूर करण्यापूिी प्रदात्याने चालू असिािे कर्श, अततरिक्त कजा, आवि त्यानंतरचे कर्श यां च्या समािेशासि

सिा कजे वितरीत करण्यापूिी CIR चा िापर करािा.

३. प्रदात्याने ग्राहकाच्या पितफेडीच्या क्षमतेला अऩुसरूऩ कर्श ववतिीत कििे आवश्यक आहे . कर्श मंर्ूि

किण्यापूवी, वैध CIR च्या लघुपत ववभागामध्ये संग्रहीत केलेल्या लघु-पत कर्ाशच्या आधािावि प्रदात्याने याची
खात्री किावी :
▪

जर एका ग्रािकाला तीन (3) िेगिेगळ्या प्रदात्यां पासून सविय कजे असल् यास प्रदात्याने चौिा कर्शदाि

बनू नये. NBFC-MFI यााां ना याची पक्की खात्री असिे आिश्यकता आिे की 2 पेक्षा जास्त
NBFC-MFI नाी ग्रािकाला कजा दे ऊ नये.
▪

प्रत्येक ग्रािकासाठी एकूि रू 125,000/- इतकी कर्शमयाशदा आहे याचे उल् लं घन करू नये.
आसाम मधील एकूि परिस्स्थती पाहता ग्राहकांनी पुढील नोटीस वमळे पयंत कर्श मयाशदा

रू.1,00,000 प्रवत ग्रािक एवढीच रािील याची खात्री किावी. प्रदात्याने कजाा ला मंजूर करण्यापूिी
ग्रािकाचा CIR च्या लघुवित्त विभागामध्ये संग्रिीत करण्यात आले ल् या एकूि कजाबाजारीपिा सिा
विनातारिी लघु-पत कजां ना विभागून (व्यखक्तगत त्याचप्रमािे समूि) त्याची पडताळिी करिे
▪

आिश्यक आिे .
थकीत कर्शदािाला (९० हदवसांपेक्षा र्ास्त) नवीन कर्श मंर्ूि अथवा ववतिि करू नये. अन्य

प्रदात्याबरोबर रू 1,000 ची िकबाकी असले ल् या कजा खातेदािास कजा मंजूर/वितरीत करू नका.

a. प्रवशक्षि आवि पारदशाकता
1. प्रदात्याने ग्रािकां ना मित्ाची माविती प्रदान करिे आवि कजा कागदपत्रामध्ये

त्याचा सहभाग करिे

आिश्यक आिे जसे की कजा अजा, कजा मंजुरी पत्र/कजा करारनामा आवि कजा पत्रक.यांचा यामध्ये समािेश
असिे आिश्यक आिे :
▪
▪
▪

प्रदात्याची ओळख आवि पत्ता
ग्रािकाची ओळख आवि पत्ता
उत्पादन तपशील (कजा रक्कम, कालािधी, परतफेड, घटता िावर्ाक व्याजाचा दर, प्रविया शुल्क, अन्य
कोितेिी आकार वकंिा शुल्क ज्याचे ििान केले आिे , एकूि दे य रक्कम, कर्श िक्क्म र्ीवन ववमा
इतकी घेण्यात आले ले एकूि शुल्क, कर्श िक्कम र्वयापकता आवि जोखमी,( इति काही जर लागू
असल् यास, मित्ाच्या अटी आवि शती)

▪

ग्रािक तक्राि वनिारि प्रिालीचा तपशील

2. प्रदात्याने ग्रािकां ना समजेल अशा भार्ेमध्ये वकंिा अवधकृत प्रादे वशक भार्ेमध्ये सिा अटी आवि शती
कळिाव्यात. अटी आवि शती मधील कोितेिी बदल िे प्रदात्याने ग्रािकाने तातडीने कळिािेत.
3. ग्रािकां कडून प्राप्त झाले ल् या प्रत्येक दे यासाठी प्रदात्याने पािती/वलखखत पोचपािती अिश्य प्रदान करािी.
4. ग्रािकां ना उत्पादने, प्रविया आवि कराराच्या अटी पूिापिे समजल् या आिे त याची खात्री करण्यासासाठी
प्रदात्याने (ग्रािकां चे प्रवशक्षि,मूल्यमापन आवि वनयतकालीन संिाद यासारख्या) उपाययोजना कराव्यात.
5. CICs सोबतच्या चां गल् या पत इवतिासासाठी िेळेिर परतफेड करण्याचे मित्ाबाबत, वडजीटल आविाक
व्यििाराचे फायदे , धोके आवि आिश्यक उपाययोजना आवि अंतगात आवि बाह्य प्रसार यंत्रिा यां च्या
समािेशासि तक्राि वनिारि यंत्रिा यािर प्रदात्याने ग्रािकाला वशकिण्यािर भर द्यािा.
6. समूि आवि केंि मुख्य यां च्यािरील अंध विश्िासाबद्दल आवि बनािट कजाा तील कोितीिी िकबाकी कशी
िोते(ग्रािकाच्या नािाने समूि/केंि प्रमुख्याने घेतले ले बोगस कजा/कर्श साखळी तयाि केली जाते) वतचा
ववत्त अहवाल

आवि भविष्यात कर्श

घेण्याची संधी कशी संपष्ु टात येऊ िकते याबद्दल प्रदात्याने

ग्रािकास वशवक्षत करािे. िा अवनिाया समूि प्रवशक्षि(CGT/समूि ओळख चाचिी(GRT) प्रवियेचा भाग
असािा. प्रदात्याने समूि बैठकामध्ये ग्रािकाच्या िजेरीची खात्री कििे अिश्य आहे .
7. ग्राहकाचे कजा नाकारण्यात आल् यास प्रदात्याने त्याचे कारि ग्रािकाला अिश्य सां गािे. या उद्दे शासाठी,
ग्रािकाला दे ण्यात येिाऱ्या कजा अजाा च्या पोचपाितीमध्ये प्रदात्याचा CGRM िमां क आवि टना अराऊंड
टाईम (TAT) असिे आिश्यक आिे , ज्यामुळे ग्रािक प्रदात्याशी संपका साधू शकेल.
8. शाखा आवि कजा कागदपत्रे यामध्ये आिश्यक त्या तपवशलासाठी कृपया पररवशष्टाचा संदभा घ्या .

b. माविती आवि गोपनीयता
1. प्रदात्याने RBI च्या प्रमािकानुसार ग्रािकाकडून KYC कागदपत्रां च्या प्रवत प्राप्त करिे आिश्यक आिे .
2. प्रदात्याने आठिड्याच्या आधारािर एकसािखी कर्श माहहती हदलेल्या नमुना

नुसार सिा RBI च्या

मान्यताप्रापत CICs सि अचूक आवि सकल ग्रािक यांची माहहती टाकिे अतनवायश आिे .

3. CICs सि असले ल् या माहहतीसि ग्रािकाने उद्भवलेल्या िादाला प्रदात्याने तत्काळ सोडिािे ककं वा उत्ति
द्यावे. अशा िादाचे 7 वदिसामध्ये तनवािि करिे आिश्यक आिे .

4. प्रदात्याने ग्रािकाची व्यखक्तगत माविती अवतशय गोपनीय राखिे आिश्यक आिे . पुढील अटीच्यापैकी
कोित्यािी अटीच्या अधीन राहून ग्रािकाची माविती तृतीय पक्षाला उघड केली जाऊ शकते:
▪

अशी माविती प्रदान करण्याची कारिे कायद्याखाली आिश्यक असािे वकंिा ती आदे वशत व्यािसावयक
उद्दे श (उदािरिािा, पत माविती कंपनीना) साठी प्रदान केली पाहहर्े.

▪

अशा प्रकािे माहहती उघड करण्याबद्दल ग्रािकां ना सूवचत करिे आवि त्यांच्याकडून वलखखत

स्वरूपात पूिा परिानगी घेण्यात यािी.
▪

प्रश्नावतत पक्ष िा ग्रािकाची माविती वमळिण्यास प्रदात्याच्या आमंत्रिाने ग्रािकाद्वारे अवधकृत केले ला
असािा

5. प्रदात्याने कजा अजा, वतचा CIR तपासिे आवि कजाा च्या अटी आवि शती खस्वकारिे यासाठी ग्रािकाची संमती
घेिे आिश्यक आिे . ग्रािकाद्वारे लाभ घेतले ले प्रत्येक उत्पादक, पत त्याचप्रमािे विमा वकंिा अन्य कोितेिी
उत्पादक यासाठी दे खील ग्रािकाकडून िेगळी ि स्पष्ट संमती घ्यािी.

c. तक्राि वनिारि
1. प्रदात्याने प्रभावीपिे आणि वेळेवि ग्राहकांच्या तक्रािींचे तनवािि किण्यासाठी तक्राि तनवािि यंत्रिा
पुिववली पाहहर्े. प्रदात्याने तक्रािी नोंदववण्यासाठी सवश ग्राहकांना फोन नंबि ककं वा कमशचारयांनी
सहाय्य केलेल्या प्रकक्रयेद्वािे सहर्पिे उपलदध होिािा द्यावा.
2. प्रदात्याने आपल्या िाखेमध्ये, कर्श कागदपत्रक आणि अन्य वाताशलाप साहहत्य यांचे िंकाचे
तनवािि याबाबत स्पष्ट माहहती द्यावी.
3. प्रदात्याकडे CGRM िर लक्ष ठे िण्यासाठी कमीत कमी एक तिार वनिारि अवधकारी असािा आवि
त्याचा/वतचा संपका तपशील (ई-मेल, फोन नंबर) ग्रािकां ना दे ण्यात यावा.
4. प्रदात्याने ग्रािकां ना आश्िस्त करािे की जरी तिार नोंदविली गेली असली तरी दे खील वतला उचचत िागिूक
वदली जाईल.

d.

अन्य

1. RBI च्या सबंवधत वनदे शना्च्या नुसार प्रदात्याने ग्रािकां ना िुल्क आकारिी करािी.
2. प्रदाते काही गैर-लघु-पत उत्पादने ग्रािकाला ववकल्यास,

त्याचा आिश्यक तपशील( वकंमत, फायदे ,

िमी) िे नमद
ू करिे आिश्यक आिे . लघु-पतपिु वठा प्राप्त करण्यास वकंिा कोित्यािी उत्पादनाला खरे दी
करण्यास ग्रािकािर जबरदस्ती केली जािार नािी याची खात्री प्रदात्याने करािी.
3. ग्रािकां ना कर्श र्ीवन ववमा प्रदान करताना, पुढील सिा आिश्यक तपशील स्पष्टपिे नमद
ू करिे
प्रदात्यास आिश्यक आिे :
▪ विमाकत्याा चे नाि
▪ पॉवलसी नंबर
▪ ववमा िक्कम
▪
▪

ववमा कालािधी

उपलदध कर्वहिे र्

▪ अपिाद: कालािधी पूिा करण्यासंबंवधत अटी, कजा पुनािेळा पत्रक आवि कजा थकबाकी इ.
▪ दािा दाखल करण्याची प्रविया (आिश्यक कागदपत्रे, TAT, इ..)
▪ विमासाठी तिार प्रविया
▪ अन्य मित्ाच्या अटी
4. प्रदाता , कजा अजा, ग्रािक संमती, िाजिी तत्परता,करारनामे, प्रकटीकरि, दे य पाित्या, तिार वनिारि इ.
प्राप्त करण्याच्या प्रवियेला वडजीटल स्वरुपात (उदा. कागदविरिीत)प्राप्त किीत आिे , त्याने तेर्वहा

प्रविया िी संबंवधत विवनयामक प्रमािकाच्या सि संरेखखत आहे याची खात्री करािी आवि ग्रािकाला त्याची
संपूिा र्ािीव असािी, ग्राहकास या बाबत प्रवशवक्षत करािे आवि
किण्याचा प्रयत्न किावा.

वडजीटल प्रिाली आत्मसात

5. प्रदाता, जर एका भागातून कायाा मुक्त होत असल् यास ग्रािकां च्या सध्याच्या कजााच्या सेिेसाठी पयाा यी

व्यिथिा करिे आिश्यक आिे . एक उदािरि म्हिून, सध्याच्या प्रदात्यां च्या सोबत एक व्यिथिा अशी
कायारत करािी जी ग्रािकां कडून कजा परतफेड प्राप्त करू शकेल.
6. समूि वकंिा केंि मुख्य यांच्या मध्यस्तीच्या प्रभािाला टाळण्यासाठी, प्रदात्याने ग्रािकांसोबत िेट संपका
थिावपत करिे आिश्यक आिे ,. समूिातील मुख्यां च्या प्रभािाच्या प्रमािाला प्रवतरोध करण्यासाठी प्रदात्याने
त्यां चे समूि/केंि मुख्य यां ना वनयवमतपिे वफरिािे.

II.

कमाचारी प्रवतबद्धता
a. भरती
1. प्रदात्याने भिती किताना उमेदवािांना त्यांच्या शलंग, धमश,र्ात, वैवाहहक स्स्थती ककं वा लैंचगक
अशभमुखता इ. आधािावि भेदभाव करू नये.
2. प्रदात्याने उमेदवािांना त्यांच्या गुिवत्ता, नीततमत्ता आणि सचोटी यावि तनवडावे.
3. प्रदात्याने अऩ्य प्रदात्याकडील उमेदवािांना समाधानकािक संदभश पत्र ककं वा फक्त संदभश तपासिी करून
उमेदवािांची भिती किावी. प्रदात्याने उमेदवािाच्या सध्या कायशित असिा-या संस्थेकडून संदभश
तपासिी केल्यानंति उमेदवािाला नेमिूक

पत्र दे ऊ किावे. तथावप, र्ि संदभश तपासिी साठी ववनंती

केल्यानंति 15 हदवसांच्या आत (ववनंती पाठववल्याच्या हदनांकापासून)प्रततसाद न शमळाल्यास प्रदाता
भिती करून घेऊ िकतो.
4. प्रदात्याने अऩ्य प्रदात्यांकडून आलेल्या संदभश तपासिीच्या ववनंतीला असा पत्रर्वयवहाि प्राप्त
झाल्यापासून 15 हदवसांच्या आत प्रततसाद दे िे आवश्यक आहे .
5. प्रदात्यांना त्यांच्या उमेदवािांची माहहती कमशचािी दयुिोमध्ये नोंद किण्यास , सहभागी होण्यास आणि
उमेदवािांचे नोकिी अहवाल तपासण्यास प्रोत्साहहत केले र्ात आहे .
6. प्रदात्याने, अऩ्य प्रदात्याकडून नोकिी दे ताना, संभार्वय उमेदवाि आणि ततचा/त्याचा वतशमान संस्था
यांच्यामध्ये समन्वयाने मान्य किण्यात आलेल्या नोहटस कालावधीचा सन्मान किावा.
7. प्रदाता, अन्य प्रदात्याकडून क्षेत्र र्वयवस्थापन कायदा पयंतच्या पदाच्या नेमिूकां किताना

पद हे

प्राधान्याने एका वषाशसाठी त्याच्या/ततच्या िेवटच्या हठकािापासून (उदा. कमचाशरयाची िेवटची नेमिूक
झालेल्या िाखेच्या हठकािापासून) 50 ककमी दिू असावी. या कलमा मागील मूलभूत भावना ही आहे की
कमशचारयाने प्रदात्याच्या र्वयवसायावि( ज्या हठकामी तो/ती िेवटी काम कित होते) त्याला/ततला त्या
भागातील र्वयावसातयक माहहती असल्याने आणि मागील नोकिीपासून ग्राहकांसह अततपरिचय असल्याने
अचधक्रमि करू नये.

b. वदशावनदे शन( प्रवशक्षि आवि मूल्यवनधाारि)
1.

प्रदात्याने कमशचारयांना धोििे, प्रकक्रया, ववतनयमके, त्याच प्रमािे आचाि संहहता

यावि सकल

प्रेििा प्रशिक्षि दे िे आवश्यक आहे . वार्वी वागिूक, पत मल्
ू यमापन, माहहतीची गोपनीयता, सेवा गुिवत्ता.
CGRM , संबध
ं र्वयवस्थापन आणि पितफेड किण्यामध्ये समस्यांचा सामना कििारया ग्राहकाला हाताळने,
ग्राहकांिी तोंड दे िे इ. पैलूवि भि द्यावा.
2. प्रदात्याने तनयशमतपिे कमशचारयांचे विील घटक समर्ण्याचे मूल्यमापन किावे आणि त्यांना विचेवि
संबचधत माहहतीचे उर्ळिी किीता रिफ्रेिि प्रशिक्षिांचे आयोर्न किावे.
3. महहला सहकािी आणि ग्राहक यांच्यासह उचचत सहभाग / समावेिासह ववववध बाबींना हाताळताना
आणि समर्ावून घेण्याबाबत कमशचारयांना प्रदात्याने अवश्य प्रशिक्षि प्रदान किावे.
4. प्रदात्याने त्यांच्या कमशचारयांना र्वयावसातयक आचिि आणि अपेक्षक्षत वतशिक
ू यांच्या समावेिसह
एकात्मता बाबीवि तयाि किावे आणि कोित्याही बेकायदे िीि आणि समार्वविोधी कािवायामध्ये
सहभागी होऊ नये.

5. प्रदात्याने नवीन कमशचारयांना प्रशिक्षि पूिश झाल्यानंतिच िाखा स्तिाविील र्वयावसातयक कायाशमध्ये
गुंतवावे.

6. प्रदात्याने खात्री किावी की कमशचािी थेट CGRM साठी र्बाबदाि आहे ,कायशप्रिाली, प्रकक्रया, आणि

तक्रािीला सोडवण्यासाठी वापिण्यात येिािी कौिल्ये याबद्दल तपिीलवाि प्रशिक्षि द्यावे .

7. प्रदात्याने एक पािदिशक प्रोत्साहन आणि मल्
ू यतनधाशिि संिंचना अिा प्रकािे स्थावपत कििे आवश्यक

आहे की र्ी हे केखोि ववक्री वतशिूकीकडे र्ाऊ नये, सेवा गि
ु वत्तेसाठीचे घटक, प्रोत्साहन र्बाबदाि कर्े

दे िे,आचाि संहहता सह पालन किण्यास पुिस्काि आणि आचाि संहहता च्या उल्लंघनासाठी दं ड कििे.
प्रदात्याने िाखा स्तिावि कमशचारयांसाठी र्बाबदाि वस्ततु नष्ट तनकषांच्या आधािावि भागातील लघ-ु पत
आवश्यकता आणि पितफेड क्षमता यांना समर्ावून घेण्याच्या समावेिासह लक्ष्य साध्य किावे.

c. कल् याि
1. प्रदात्याने कमशचारयांच्या हहत लक्षात घेऊन त्याला ( उदाहििाथश, पयाशप्त मानधन, कामाचे तास, काम
किण्याची परिस्स्थती, कौटुंबबक र्बाबदारया आणि आणिबािी या सािख्या र्वयस्क्तगत काििासाठी
सुट्टट्टया)दे ऊन कमाशचा-याचे महत्व र्पावे.
2. प्रदात्याचे

अवघड भागामध्ये र्ािे आणि िोकड हाताळिे यापासून उदभविारया र्ोखमींना

हाताळण्यासाठी कमशचारयांकडून अऩुसिि केल्या र्ािारया योग्य वतशिूक अधोिे खीत
प्रदात्याने शिष्टचािाचे

केलेली असावी.

अऩस
श ना घडते अिा वेळी कमशचारयांचे मनोबल
ु िि केले असले तिीदे खील दघ
ु ट

वाढवावे.
3. कमशचारयाद्वािे

केलेल्या घोटाळ्याच्या

प्रकािात

घोटाळा

शसद्ध

झाल्याशिवाय

प्रदात्याने

कमशचारयांकडून कर्श संकलनामधील कमी िक्कम स्स्वकारू नये.
4. प्रदात्याने दोघांसाठी काम किण्यास आणि वाढववण्यास र्वयावसातयक वाताविि तयाि कििे आवश्यक
आहे .
5. प्रदात्याकडे कमशचारयांची गारहािी ऐकण्याची उचचत यंत्रिा असिे आवश्यक आहे आणि त्यांना समुपदे िन
प्रदान किावे.
6. प्रदात्याने, तनयशमत प्रकििांसाठी1, कमशचारयांच्या ववमोचन औपचारिकतांना (प्रलंबबत थकबाकीची अंततम
तडर्ोड, ना हिकत दाखला र्ािी कििे आणि ववमोचन पत्र यांच्या समावेिासह) कमशचारयांच्या कामाच्या
अंततम हदवसापासन
ू च्या 30 हदवसांच्या आत पि
ू श किावे.
7. प्रदात्याने अऩ्य प्रदात्यांकडून आलेल्या संदभश तपासिीच्या ववनंतीला असा पत्रर्वयवहाि प्राप्त झाल्यापासन
ू
15 हदवसांच्या आत प्रततसाद दे िे आवश्यक आहे .
8. प्रदात्याने खात्री किावी की नोहटस कालावधी हा कमशचारयांसाठी 3 महहन्यापेक्षा र्ास्त नसावा.

1

तनयशमत प्रकििे यामध्ये कमशचारयाने नोहटस कालावधी हदलेला आहे . काये पूिश केलेली आहे त , त्याच्याकडे कोितेही आचथशक

थकबाकी नाही आणि शिस्तभंग पिवानगीची आवश्यकता आहे .

III.

क प िे ट गर्वहनशन्स
१.धोरि, धोििात्मक तनयोर्न, सतनयंत्रि

संबंचधत प्रदात्याने योग्य सिाव योर्ना संिेणखत कििे आवश्यक आहे र्से की योग्य सिाव (FPC),
उत्पादन ववकास, कायाशत्मक िचना, मानव संसाधन, CGRM, अंतगशत लेखा परिक्षि, माहहती व तंत्रज्ञान
इत्यादी तनहदशष्ट केलेल्या कलमांमध्ये आचािसंहहता संिेणखत कििे आवश्यक आहे . प्रदात्याने अद्यावत
धोििांसह प्रकक्रया संिेणखत कििे आवश्यक आहे .
a. प्रदात्याने ग्राहकासोबतचे कमशचािी र्वयवहािासाठी मागशदिशक तत्वे स्पष्टपिे

र्वयाणखत कििे आवश्यक

आहे . यामध्ये मागशदिशकतत्त्वांचे उल्लंघन धोिि समाववष्ट कििे आवश्यक आहे .
b.

प्रदात्याने CGRM

योर्ना प्रकक्रया अमलात आििे करिता संचालक मंडळाची पिवानगी घेिे

आवश्यक आहे . तक्रािीचे तनवािि कििे-वगशवािी कििे,

अंतगशत आणि बाह्य श्रेिी यंत्रिा,

संचालक मंडळ वा उच्च र्वयवस्थापन यांना CGRMचा लेखापिीक्षि/आढावा सादि कििे.
c. प्रदात्याकडे पत धोििामध्ये असा ववभाग असावा र्ो ग्राहकाच्या पातळीवि काही मयाशदाचे उल्लंघन
झाल्यास तो हाताळण्यार्ोगा असावा ज्यामध्ये ज्या ग्राहकांना र्वयावसातयक मत्तांच्या हानीमुळे,
कुटुंबाला उत्पन्न शमळवून दे िारया सदस्याच्या हानीमुळे, नैसचगशक आपत्तीमुळे ककं वा अन्य
आपत्तीकाळामळ
श ितफेड कििे यांचा समावेि
ु े पितफेड किण्यास अडचि येत आहे त्यांना कर्ाशचे पुनप
असावा.
d. नैसचगशक आपत्ती, थकबाकी, नकािात्मक प्रचाि, स्थातनक स्तिाविील ित्र
ु त्व इ. पासन
ू उद्भविारया
परिस्स्थतीला हाताळण्यासाठी मंडळाने मंर्िू केलेली संिचना असिे आवश्यक आहे .
e. प्रदात्याकडे ग्राहक माहहती संिक्षक्षत किण्यासाठी धोिि असिे आवश्यक आहे (माहहती गोळा
कििे, संग्रहहत कििे, पाठवविे) माहहती सुिक्षक्षत िहावी यासाठी सवशमान्य असे धोिि खालील
प्रमािे असावे:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

िक्कम संकलन मयाशदा
उद्दे ि व तपिील
मयाशदा वापि

माहहती तनम्ननतकिि

माहहती गि
ु वत्तेचे र्तन कििे
उल्लंघन-सूचना

प्रवेि तऩयंत्रिाचे समावेिन

स्र्थे पिवडिािे आहे ततथे माहहती कूटबद्धीकिि

माहहती संिक्षिाच्या समावेिनाचा प्रभाव हा र्वयस्क्तगत माहहतीला असिािे धोके सकक्रयपिे

मल्
ू यमापन कितो आणि त्यांना कमी कितो .

२.प्रदात्याने सवश प्रकािचे धोििे आणि योर्ना

(ग्राहक संपादन, ववस्तािि, लक्ष्ये, कायाशत्मक

र्वयवस्थापन ,HR,CGRM इ) माहहती संचालक मंडळाकडून वावषशकरित्या अद्ययावत केलेली असावी.
३.प्रदात्याने दे ऊ केलेल्या उत्पादनाचे मूल्यमापन काळर्ीपूवक
श
किावे र्ेिेकरून ग्राहकाच्या हहत
र्ोपासले र्ाईल, (र्से की उत्पन्नात वाढ , मालमत्ता, अंग मेहनत कमी होिे, कौिल्यामध्ये सुधाििा
इ.)
४.प्रदात्याने पुिवठा आणि मागिी या दोन्हीवि आधारित त्यांच्या र्वयवसाय योर्ना ववकशसत किावा.
यामध्ये लघु-पतचा पुिवठाची सद्य स्स्थती आणि गिर् तसेच त्या भागातील ग्राहकांची पितफेड

किण्याची क्षमता यांचा यामध्ये समावेि असेल. भौगोशलक भागाची पुिवठा आणि पितफेडीची वतशिूक
समर्ावून घेण्यासाठी CICs कडून उपलदध असलेला डेटा वापिावा. र्े भौगोशलक भाग संतुष्ट आहे त, त्यांना
टाळावे ककं वा अततिय काळर्ीपूवक
श त्यांच्याकडे पहावे.
५.प्रदात्याने त्याच्या कामचगिीचे ककमान मूल्यांकन केले पाहहर्े कमीत कमी त्याचा कामचगिीचे आचाि
संहहता तुलनेमध्ये (पालन केलेले आणि त्याचप्रमािे चक
ू ा झालेले) यांचे वावषशक मूल्यमापन किावे आणि
संचालक मंडळ आणि उच्च र्वयवस्थापन सदस्यांसोबत अहवालाची चचाश किावी. अहवालामध्ये कामचगिीचे
मूल्यमापन किण्यासाठी वापिल्या र्ािारया पद्धती स्पष्ट किार्वयात. एकूि कर्श िक्कम (GLP) रू.
500 कोटी आहे अिा प्रदातांनी त्यांनी बाह्य एर्न्सीद्वािे मूल्यमापन करून घ्यावे. आचाि संहहता विील
मल्
ू यमापन अहवालाची प्रत SROs सह सामातयक कििे आवश्यक आहे .
६. CGRM करिता तक्रािी र्ाििे, कािवाई सरु
ु केलेनंतिची चालू वेळ, प्रदात्याने वैयस्क्तक आणि
एकबत्रत स्तिाविील माहहती अहवाल तयाि कििे आणि त्याचे ववश्लेषि कििे आवश्यक आहे . प्राप्त
तक्रािींचे तनवािि, तनिाकिि आणि प्रलंबबत तक्रािींचा अहवाल संचालक मंडळाला प्रस्तत
ु किावा.
1. प्रदात्यास र्ोखीम ओळखता येिे यासाठी र्ोखीम र्वयवस्थापन असिे आवश्यक आहे . (र्से र्मा,
िार्कीय,

सावशर्तनक,

नैसचगशक

आपत्ती

या

र्ोखमीमुळे

पत

आणि

कायाशत्मक

र्ोखमी)

ओळखण्यासाठी चांगल्या प्रकािे स्थावपत केलेले र्ोखीम र्वयवस्थापन संिचना आणि त्यांना कमी
किण्यासाठी पावले असावीत.
2. प्रदात्याने िाखा, ग्राहक, कमशचािी, प्रकक्रया आणि प्रिाली, या घटकांचे लेखापरिक्षि आचाि संहहता
मध्ये विशन केल्याप्रमािे किावे.
3. प्रदात्याने िाखा आणि कमशचारयांच्या तनयक्
ु त केलेल्या लक्ष्याच्या संदभाशत कायमस्वरूपी सतत उच्च
पाठपुिावा केला पाहहर्े कािि हे सक्तीने ववक्री र्वयवहािांचे सूचक असू िकते.
4. दस
ु रया प्रदात्यासह थकीत खाते असलेल्या ग्राहकास कर्श संख्या आणि कर्श असे एकूि
कर्शबार्ािीपिाच्या तनयमांचे उल्लंघन
कििे आवश्यक आहे . याकरिता

केल्याप्रकििी प्रदात्याने नमुनेवि ततमाही लेखापिीक्षि

प्रदाता एकूि कर्शबार्ािीपिा आणि प्रतत ग्राहक प्रदाता संख्या या

माहहतीचा CICs कडून उपलदध माहहतीचा वापि करू िकतो.
5. कर्श दे ण्याच्या प्रकक्रयामध्ये आणि प्रिालीमधील बेईमान मध्यस्थांना ओळखण्यासाठी आणि
टाळण्यासाठी ववशिष्ट अंतगशत तनयंत्रिप्रिाली
ग्राहकांसोबत थेट संपकश, ग्राहकांना

ववकशसत कििे आवश्यक आहे . उदाहििाथश,

कर्श ववतििापव
ू ी फोनद्वािे स्पष्टीकिि, कर्श वापि तपासिी,

समूह/केंद्र प्रमुख आळीपाळीने तनयशमत बदलत िाहिे
ग्राहक तपासिी/पडताळिी कििे.

आणि अंतग
श त लेखापरिक्षिाच्या दिम्यान

d. उद्योग सहकायश
1. उद्योग स्तिाविील पद्धती, संिोधन इ. समर्ून घेण्यासाठी प्रदात्याने SROद्वािे आवश्यक माहहती
सामुदातयक कििे आवश्यक आहे . याकरिता, प्रदात्याने SROसह समन्वय साधण्यासाठी एक केंद्रस्थ
र्वयक्ती ओळखिे आवश्यक आहे .
2. उद्योगाच्या स्तिाविील समस्यांना सोडवण्यासाठी प्रदात्यांनी एकमेकांना सहकायश कििे आवश्यक
आहे .

परिशिष्ट
ग्राहक प्रकटन
IV. कायाशलय
प्रदात्याचे कायाशलयामध्ये (मख्
ु य/प्रादे शिक/ववभागीय) पढ
ु ील मद्
ु दे प्रदशिशत केलेले असावे.
प्रकटन आवश्यकता

अनु.

आिबीआयच्या मागशदिशनाखाली घेतलेले

नं.
1

प्रदात्याची योग्य आचाि

संहहता, र्ी स्थातनक भाषेमध्ये आिबीआयच्या

एफपीसीसह संिेणखत असावी
2
3

5
6

र्वयार्ाचा दि योग्य असावा

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत

कमशचािी वतशिूक आणि वेळेवि तक्राि तनवािि या अऩुचचताला
कर्श ववतिि पद्धतीत वचनबद्धता आणि पािदिशकता असावी
प्रदात्याद्वािे तक्राि-तनवािि प्रिालीची उभाििी कििे

mail ID द्यावा.
तनवािि न

झाल्यास , ग्राहक आिबीआय च्या डीएनबीएस च्या प्रादे शिक
कायाशलयाच्या प्रमुखाकडे अवपल करू िकतो.(संपकश तपिीलवाि) ज्याच्या
8

अचधकारितेखाली प्रदात्याचे नोंदिीकृत कायाशलय येते.
एनबीएफसीकरिता

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
संहहता (RBI FPC), 2.B.i.f (प ृ 9)

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत

प्रदात्याच्या वविोधातील तक्रािीचे तनवािि किण्याकरिता तक्राि-तनवािि

र्ि तक्राि/वववाद यांचे एका महहन्याच्या कालावधीमध्ये

संहहता (RBI FPC), 2.B.i.e (प ृ 9)

संहहता (RBI FPC), 2.B.i.b (प ृ 9)

अचधकारयाचे नाव आणि संपकश (टे शलफोन/मोबाईल नं.) त्याचप्रमािे E7

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
संहहता (RBI FPC), 2.B.i.a (प ृ 9)

िोखण्यासाठी प्रदाता ज्याला र्बाबदाि असेल ती घोषिा
4

(कलम/पष्ृ ठ नं)

लोकपालपद्धतीचा वापि किावा , ज्या लोकपालाकडे

तक्राि केली गेली आहे त्याचा उद्दे ि आणि संपकश तपिीलात द्यावा.
9

ग्राहक तक्राि-तनवािि यंत्रिा (सीर्ीआिएम) खालील प्रमािे:-

i

तक्राि नोंदवण्याकरिता

संहहता (RBI FPC), 2.B.i.e (प ृ 9)

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
संहहता (RBI FPC), 2.A.vi.a (प ृ 6)
भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
संहहता (RBI FPC), 2.A.vi.b (प ृ 6)

एनवीएफसी साठी आिबीआयची
लोकपाल योर्ना
आचाि संहहता

प्रदात्यासह ग्राहकांकरिता उपलदध असलेली तक्राि-

प्रिाली
ii

तक्राि प्रकक्रया

iii

तक्राि प्रसाि प्रकक्रयेच्या प्रत्येक पातळीवि अपेक्षक्षत उत्तिाचा कालावधी

iv

र्ि ग्राहकाला तक्रािीची उपाययोर्ना हवी असल्यास एसआिओ च्या
सीर्ीआिएमचा क्रमांक

10

कर्श दे ण्यात येिा-या सवश उत्पादनांचा तपिील खालीलप्रमािे:-

i

िक्कम

ii

उवशरित/शिल्लक मुद्दलवि वावषशक घटत्या र्वयार्ाचा दि

iii
iv
v
vi

प्रकक्रया िुल्क
कालावधी

पितफेडीची पुनिावत्त
ृ ी
उद्दे ि

2018, प्रकिि

IV, 15, 1 (प ृ 13) आचाि संहहता

आचाि संहहता

िाखा
प्रदात्याच्या िाखमध्ये पुढील ‘ ग्राहक प्रकटन’ ठळकपिे नमूद केलेले असावे.
प्रकटन आवश्यकता

अन.ु नं.
1
2

आिबीआयच्या मागशदिशनाखाली घेतलेले
(कलम/पष्ृ ठ नं)

प्रदात्याची उचचत पध्दत संहहता, र्ी स्थातनक भाषेमध्ये आिबीआयच्या

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत

एफपीसीसह संिेणखत असावी

संहहता (RBI FPC), 2.B.i.a (प ृ 9)

आकािण्यात येिारया र्वयार्ाचा प्रभावी दि

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
संहहता (RBI FPC), 2.B.i.e (प ृ 9)

3
4

कर्श दे ण्याच्या पद्धतीत पािदिशकता आणि वचनबद्धता असावी.
कमशचारयांचे अयोग्य वतशन आणि वेळेवि तक्राि तनवािि िोखण्यासाठी
प्रदाता र्बाबदाि असेल अिी घोषिा

5
6

प्रदात्याद्वािे तक्राि-तनवािि कििे करिता केंद्र उभाििे.

E-mail ID द्यावा.
तनवािि न

झाल्यास, ग्राहक आिबीआयच्या डीएनबीएस च्या प्रादे शिक
कायाशलयाच्या प्रमुखाकडे अवपल करू िकतो.(संपकश तपिीलवाि)
ज्याच्या अचधकारितेखाली प्रदात्याचे नोंदिीकृत कायाशलय येते.
8

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत

संहहता (RBI FPC), 2.A.vi.a (प ृ
6)
भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
संहहता (RBI FPC), 2.A.vi.b (प ृ
6)
एनवीएफसीर् साठी आिबीआयची

असावा.

15, 1 (प ृ 13) आचाि संहहता

दे ण्यात येिा-या सवश कर्श प्रकक्रया िुल्काचा तपिील खालीलप्रमािे:-

i

िक्कम

ii

उवशरित/शिल्लक मुद्दलवि वावषशक घटत्या र्वयार्ाचा दि

iii

संहहता (RBI FPC), 2.B.i.e (प ृ 9)

एनबीएफसीर् करिता लोकआयुक्त योर्ना- ज्या लोकांना तक्रािी

किायच्या आहे त त्यांचा हे तू आणि संपकश तपिील लोकायुक्तांकडे
9

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत

प्रदात्याच्या वविोधातील तक्रािीचे तनवािि किण्यासाठी तक्राि-तनवािि

र्ि तक्राि/वववाद यांचे एका महहन्याच्या कालावधीमध्ये

संहहता (RBI FPC), 2.B.i.f (प ृ 9)
संहहता (RBI FPC), 2.B.i.b (प ृ 9)

अचधकारयाचे नाव आणि संपकश (टे शलफोन/मोबाईल नं.) त्याचप्रमािे
7

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत

लोकपाल योर्ना
आचाि संहहता

प्रकक्रया िल्
ु क

iv

कालावधी

v

पितफेडीची पुनिावत्त
ृ ी

vi

उद्दे ि

10

कर्ाशच्या ककं मतीमध्ये मुख्यत्वे तीन घटक येतात उदा. र्वयार् आकाि,

आचाि संहहता

प्रकक्रया िुल्क आणि ववमा हप्ता(यामध्ये प्रिासकीय आकाििीचा समावेि
असेल)
11

ग्राहक तक्राि-तनवािि यंत्रिा (सीर्ीआिएम) खालील प्रमािे:-

i

तक्राि नोंदवण्यासाठी प्रदात्यासह ग्राहकांकरिता उपलदध असलेली
तक्राि-प्रिाली

ii

तक्राि प्रसाि प्रकक्रया

iii

तक्राि प्रसाि प्रकक्रयेच्या प्रत्येक पातळीवि अपेक्षक्षत उत्तिाचा कालावधी

iv

प्रदात्याच्या

तक्राि तनवािि अचधकारयाचा (सीर्ीआिएम) नंबि आणि

संपकश तपिील
v

र्ि ग्राहकाला तक्रािीची उपाययोर्ना हवी असल्यास एसआिओ च्या
सीर्ीआिएमचा क्रमांक

आचाि संहहता

2018, प्रकिि IV,

कर्ाशकरिता अर्श
प्रकटन आवश्यकता

अन.ु नं.

आिबीआयच्या मागशदिशनाखाली घेतलेले
(कलम/पष्ृ ठ नं)

1

2

कर्शदािाच्या स्वािस्यावि प्रभाव टाकिािी आवश्यक माहहती, ज्यामुळे अऩ्य

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत

एनबीएऱसीर् द्वािे दे ऊ केलेल्या अटी आणि ितीची अथशपूिश तुलना केली र्ाऊ

संहहता (RBI FPC), 2.A.i.b(प ृ 3)

अर्ाशसोबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे र्ोडावीत.

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत

िकते आणि माहहतीपूिश तनिशय कर्शदािाद्वािे घेतला र्ाऊ िकतो

संहहता (RBI FPC), 2.A.i.b(प ृ 3)
3

सवश कर्श अर्ाशच्या प्राप्तीसाठीची पोचपावती.प्राधान्याने, RBI FPC, 2.A.i.b(प ृ
3) वेळमयाशदा ज्याच्यामध्ये कर्श अर्ाशला तनकालात काढले र्ाईल ती दे खील
पोचपावतीमध्ये दिशवावी

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत
संहहता (RBI FPC), 2.A.i.b(प ृ 3)

4

ग्राहकाला दे ण्यात येिारया उत्पादनाचा तपिील पुढीलप्रमािे

i

िक्कम

ii

उवशरित/शिल्लक मुद्दलवि वावषशक घटत्या र्वयार्ाचा दि

iii

प्रकक्रया िल्
ु क

iv

कालावधी

v

पितफेड पुनिावत्त
ृ ी

vi

उद्दे ि

vii

कर्ाशच्या अन्य अटी आणि िती

5

ग्राहकाद्वािे र्मा किावयाच्या (KYC) कागदपत्रांची सच
ू ी

आचाि संहहता

6

सह ग्राहकांची कर्श ववषयक असलेली माहहती तपासण्यास संमती (CIC)

आचाि संहहता

7

ग्राहकाला प्रदान किण्यात आलेली शलखीत पोचपावतीमध्ये प्रदात्याचा

आचाि संहहता

सीर्ीआिएम आचाि संहहता नंबि असावा

आचाि संहहता

कर्श किािनामा -भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता )RBI FPC) नुसाि, प्रदात्याने कर्श
किािनाम्याची प्रत, प्राधान्याने स्थातनक भाषेत, त्याच्यासोबत कर्श किािनाम्यामध्ये उद्धत
ृ
केलेल्या सवश समाववष्टांची प्रत, र्ी ग्राहकाला समर्ेल अिा भाषेतील, कर्ाशच्या

मंर्ूिीच्याववतििाच्या वेळी/, ववतिीत केलेल्या प्रत्येक कर्ाशसाठी, कर्ाशच्या सवश अटी आणि िती
यांना नमूद करून प्रदान किावीप्रदात्याच्या कर्श किािनाम्यामध्ये ‘ग्राहकाला प्रकट .न मध्ये
पढ
ु ील असावे’
प्रकटन आवश्यकता

अन.ु

आिबीआयच्या मागशदिशनाखाली घेतलेले
(कलम/पष्ृ ठ नं)

नं.
1

मंर्ूि केलेल्या कर्ाशची िक्कम

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI
FPC), 2.A.ii(प ृ 3)

2

घटती शिल्लक पध्दतीवि आधारित वावषशक र्वयार्ाचा दि

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI
FPC), 2.A.ii(प ृ 3)

3

एनबीएफसीने कर्शदािाला ववतििाचे वेळापत्रक, र्वयार्ाचे दि, सेवा आकाि,

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI

कालावधीपूवश आकाि इ.च्या समावेिासह अटी आणि िती यामधील कोित्याही बदलाला

FPC), 2.A.iii.a (प ृ 4)

कर्शदािाला समर्ेल अिा भाषेमध्ये ककं वा स्थातनक भाषेमध्ये कर्शदािाला नोटीस

द्यावी. एनबीएफसीर्नी याची दे खील खात्री किावी की र्वयार्ाचे दि आणि आकाि हे
फक्त संभवतेने प्रभाववत होतील.या संदभाशत एक योग्य अट कर्श किािनाम्यात
समाववष्ट किावी कर्ाशच्या सवश अटी आणि िती
4

कर्ाशच्या सवश अटी आणि िती

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI
FPC), 2.B.i (प ृ 9)

5

कर्ाशच्या ककं मतीमध्ये फक्त तीन घटक येतात उदा. र्वयार् आकाििी, प्रकक्रया

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI

िुल्क आणि ववमा हप्ता(ज्यामध्ये त्याच्या संदभाशतील प्रिासकीय आकाििीचा समावेि

FPC), 2.B.ii (प ृ 9)

ववलंबबत दे यावि कोिताही दं ड आकािण्यात येिाि नाही

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI

असेल)
6

FPC), 2.B.iii (प ृ 9)
7

कर्शदािाकडून कोिततही सुिक्षा ठे व/तािि गोळा करू नये

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI
FPC), 2.B.iv(प ृ 9)

8

कर्शदाि हा एकापेक्षा र्ास्त SHG/JLGचा सदस्य असता कामा नये

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI
FPC), 2.B.v(प ृ 9

9

10

कर्श मंर्ूि कििे आणि पितफेडीच्या पहहल्या हप्त्याची दे य हदनांक या

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI

ववलंबावधी (र्सा NBFC-MFIs (रिझर्वहश बँक) द्वािे मागशदशिशत आहे ) तनदे िने, 2011.

FPC), 2.B.vi (प ृ 10)

कर्शदािाच्या माहहतीची गोपनीयता िाखली र्ाईल याची खात्री दे ि.े

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI
FPC), 2.B.vii (प ृ 10)

11

12

कमशचारयांच्या अऩचु चत वागिक
ु ीला िोखण्यासाठी आणि वेळेवि तक्राि तनवािि

भाितीय रिझर्वहश बॅंक उचचत पध्दत संहहता (RBI

किण्यास प्रदाता र्बाबदाि आहे

FPC), 2.B.i.f (प ृ 9)

ववतनयमकाद्वािे आवश्यक नसल्यास कोित्याही ग्राहकाची माहहती हह तत
ृ ीय

आचाि संहहता

पक्षाला ग्राहकाची संमती न घेता सामातयक केला र्ािाि नाही.

कर्श पत्रक
भाितीय रिझर्वहश बॅंक तनदे िनुसाि, प्रदात्याने ववतिीत केलेल्या प्रत्येक कर्ाशसाठी ग्राहकाला स्थातनक
भाषेमध्ये कर्श पत्रक प्रदान किण्यात यावे. प्रदात्याच्या कर्श पत्रकामध्येमध्ये ‘ग्राहक प्रकटन’ मध्ये पुढील
मुद्दे असावे.

अनु.नं.
1

प्रकटन आिश्यकता
आिबीआयद्वािे तनहीत केल्याप्रमािे पािदिशकता आणि वार्वी
दिाने कर्श दे ण्याची पद्धत यामध्ये वचनबद्धता असावी

आिबीआयच्या मागशदिशनाखाली घेतलेले

(कलम/पृष्ठ नं )
भारतीय ररझर्व्ा बंक उवचत पध्दत संविता
(RBI FPC), 2.B.i.b (पृ 8)

2

आकारण्यात येिाऱ्या व्याजाचा प्रभािी दर

भारतीय ररझर्व्ा बंक उवचत पध्दत संविता
(RBI FPC), 2.B.ii.c.i (पृ 10)

3

कजाा च्या सिा अटी आवि शती

भारतीय ररझर्व्ा बंक उवचत पध्दत संविता
(RBI FPC), 2.B.ii.c.ii (पृ 10)

4

कर्शदािाची उचचत माहहती

भारतीय ररझर्व्ा बंक उवचत पध्दत संविता
(RBI FPC), 2.B.ii.c.iii (पृ 10)

5

कर्श पितफेडीच्या सवश पोहोच पावत्या अंततम हप्त्यासाहहत

भारतीय ररझर्व्ा बंक उवचत पध्दत संविता
(RBI FPC), 2.B.ii.c.iii (पृ 10)

6

जर कजा िे ‘ मालमत्ता पात्र’ म्हिून िगीकृत करण्यात आले ले

आरबीआय एफएक्यू

असल् यास
7

तक्राि-तनवािि प्रिाली हह नोडल अचधकारयाचे नाव आणि संपकश
नंबिसहहत ठऴकपिे नमूद केलेली असावी.

भारतीय ररझर्व्ा बंक उवचत पध्दत संविता
(RBI FPC), 2.B.ii.c.iv (पृ 10)

गैि-पत उत्पादने कर्शदािाच्या पूिश संमतीने र्ािी किण्यात यावी आणि

भारतीय ररझर्व्ा बंक उवचत पध्दत संविता
(RBI FPC), 2.B.ii.c.v (पृ 10)

9

प्रदाता वकंिा तृतीय पक्ष यां च्याद्वारे दे ऊ करण्यात येिाऱ्या अन्य
कोित्यािी उत्पदानाशी/सेिेशी कजा मंजूर वलं क केले ली नसािी

आचार संविता

10

कजाा ची वकंमत खालीलप्रमािे आिे
› प्रविया शुल्क

आचार संविता

8

फी िचना कर्श पत्रकामध्येच दे ण्यात यावी

› घटत्या वशल् लकेच्या आधारािर िावर्ाक व्याजाचा दि
› र्ीवन ववमा हप्ता पत-धोििाच्या हदिेने गोळा केलेला असावा.
11

विलं वबत दे य वकंिा िेळेआधी दे य दे ण्यासाठी कोितािी दं ड
आकारण्यात येिार नािी

आचार संविता

12

जर ग्रािकाला तिारीची उपाययोजना ििी असल् यास एसआरओ
च्या सीजीआरएमचा िमां क द्यावा.

आचार संविता

13

र्ीवन ववमा मधील िक्कम संकशलत काळ/कालावधीकरिता र्वयाप्त

आचार संविता

असावी.

