
 

 

 

  

सर्वग्राम फिनकेअर ननष्पक्ष व्यर्हार संहहता (िेअर पॅ्रक्टिस कोड) 
  

1. पररचय 
 

ही ननष्पक्ष व्यर्हार संहहता (“संहहता) सर्वग्राम फिनकेअर प्रायव्हेि लिलमिेड ("कंपनी") च्या सर्व वर्द्यमान आणि संभाव्य ग्राहकांना िाग ू

असिेल्या ननष्पक्ष व्यर्हारांचा तपशीि देत ेआणि कंपनीसाठी काम करिारे सर्व कमवचारी आणि प्रनतननधी याचे पािन करतीि. ही 
संहहता कमवचारय्ांना अधधक चांगिी ग्राहक सेर्ा देण्यास आणि तयांच्या ग्राहकांशी व्यार्सानयक व्यर्हारांमध्ये पारदशवकता राखण्यास सक्षम 

करेि. 
 

ही संहहता 1 सप्िेंबर, 2016 रोजी RBI/DNBR/2016-17/44 मास्िर डायरेटशन DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17 नुसार बनर्िी 
गेिी आहे आणि 17 िेब्रुर्ारी, 2020 रोजी अद्यतननत केिी आहे, जी ररझव्हव बँक ऑि इंडडया (RBI) द्र्ारे बबगर बँफकंग वर्त्तीय कंपनी – 

पद्धतशीरपिे महत्त्र्ाच्या नसिेल्या ठेर् न घेिारया कंपनीिा िागू आहे. 

  

2. उद्देश 
 

या संहहतेचा उद्देश असा आहे: 

2.1.  ग्राहकांसोबत व्यर्हार करताना फकमान मानके ठररू्न ननष्पक्ष व्यर्हारांना प्रोतसाहन द्या. 
 

2.2. पारदशवकता र्ाढर्ा, जिेेकरून ग्राहकांना सेर्ा स्तरांबद्दि अधधक चांगल्या प्रकारे समजनू घेता येईि. 

 

2.3. कंपनीर्र ग्राहकांचा वर्श्र्ास र्ाढर्िे. 

 

3. महत्त्र्ाच्या जबाबदारया 
 

ग्राहकांसाठी कंपनीच्या महत्त्र्ाच्या जबाबदारया: 
 

3.1. याद्र्ारे ग्राहकांशी तयांच्या सर्व व्यर्हारांमध्ये ननष्पक्षपिे आणि योग्यररतया र्ागा: 
 

 

⮚ कंपनी ऑिर करत असिेल्या उतपादनांसाठी आणि सेर्ांसाठी, तयाचे कमवचारी अनुसरि करत असिेल्या प्रफिया आणि 

पद्धतींमध्ये, संहहतेमध्ये ननहदवष्ि केिेल्या जबाबदारया आणि मानकांची पूतवता करिे. 
 

⮚ कंपनीची उतपादने आणि सेर्ा संबंधधत कायदे आणि ननयमांची पूतवता करतात याची खात्री करिे. 

 

⮚ कंपनीचे ग्राहकांसोबतचे व्यर्हार प्रामाणिकपिा आणि पारदशवकतेच्या नैनतक तत्त्र्ांर्र आधाररत असतीि 
 

 

3.2. कंपनीचे उतपादन कसे कायव करते हे याद्र्ारे समजून घेण्यात ग्राहकांना मदत करा: 
 

⮚  तयांचे आधथवक पररिाम स्पष्ि करिे 
 

याद्र्ारे चुकीच्या गोष्िींशी तर्ररत आणि सहानुभूतीपूर्वक र्ागा: 
 

⮚  चुका सुधारिे. 

⮚  ग्राहकांच्या तिारी हाताळिे. 
⮚  ग्राहक अजूनही समाधानी नसतीि तर तयांची तिार कशी पुढे न्यार्ी हे तयांना सांगिे 

 

3.3. संहहता प्रलसद्ध करा, ती कंपनीच्या र्ेबसाइिर्र िाका आणि वर्नंती केल्यार्र तयाच्या प्रती ग्राहकांसाठी उपिब्ध करा. 
 
 

4.  माहहती 



 

 

 

4.1.  ग्राहकांना तयांच्या गरजा पूिव करिारी उतपादने आणि सेर्ा ननर्डण्यात मदत करिे आणि तयांना आर्डत असिेल्या सेर्ा आणि 

उतपादनांची मुख्य र्ैलशष््ये स्पष्ि करिारी स्पष्ि माहहती तयांना देिे. 
4.2. कायदेशीर आणि ननयामक आर्श्यकतांचे पािन करण्यासाठी ग्राहकांची ओळख आणि पत्ता र् इतर कागदपत्रे स्थावपत 

करण्यासाठी तयांच्याकडून कंपनीिा आर्श्यक असिेिी कागदपत्रे आणि माहहतीबद्दि ग्राहकांना माहहती द्या. 
 
5. कर्ज आणि त्यांच्यय प्रणियेसयठी अर्ज 
 

5.1. कजवदाराशी होिारे सर्व संर्ाद स्थाननक भाषेत फकंर्ा कजवदारािा समजिारया भाषेत असार्ेत. 

5.2. कजावच्या अजवाात आर्श्यक माहहतीचा समार्ेश असेि जी कजवदाराच्या हहतार्र पररिाम करेि जिेेकरून इतर 
NBFC ने ऑिर केिेल्या अिी र् शतींची अथवपूिव तुिना केिी जाऊ शकेि आणि कजवदारािा माहहती देऊन तो 
ननिवय घेऊ शकतो. अजवाात सबलमि करण्यासाठी आर्श्यक असिेिी कागदपत्रे कजावच्या अजवाात दाखर्िी 
जातीि. 

5.3. कंपनी सर्व कजव अजाांची पार्ती देण्याची एक प्रिािी तयार करेि. कजावचे अजव कोितया कािार्धीत ननकािी काढि े

जातीि ते देखीि पोचपार्तीमध्ये दाखर्िे जाईि. 

 
6.  कर्यजचे मूल ययांकन आणि अटी/शर्ती 
 

6.1. कंपनी कजवदारािा स्थाननक भाषेत फकंर्ा कजवदारािा समजिारया भाषेमध्ये मंजूरी पत्राद्र्ारे फकंर्ा अन्यथा, मंजरू 
केिेल्या कजावची रटकम र्ावषवक व्याज दर आणि तयाच्या अजावच्या पद्धतीसह अिी र् शतींसह लिणखत स्र्रूपात 

कळर्ेि आणि कजवदाराकडून या अिी आणि शतींची स्र्ीकृती आमच्या रेकॉडवमध्ये ठेर्ेि. 
6.2. कंपनीने उशीरा परतिेडीसाठी आकारि ेजािारे दंडातमक व्याज कजव करारामध्ये ठळक अक्षरात नमूद करार्.े 

6.3. कंपनी कजव मंजूरीच्या / र्ािपाच्या (वर्तरिाच्या) र्ेळी सर्व कजवदारांना कजव करारामध्ये उल्िेख केिले्या सर्व 
संिग्नकांच्या प्रतयेक एका प्रतीसह कजवदारािा समजल्याप्रमािे कजव कराराची एक प्रत सादर करेि. 

  

7. अटी आणि शर्तींमधील बदलयांसह कर्यांचे वयटप (णवर्तरि) 
 

7.1. कंपनी र्ािप (वर्तरि) र्ेळापत्रक, व्याजदर, सेर्ा शुल्क, पूर्वपेमेंि शुल्क इ. सह अिी र् शतींमधीि कोितयाही 
बदिाबद्दि कजवदारािा स्थाननक भाषेत फकंर्ा कजवदारािा समजिारया भाषेत नोिीस देईि. 

7.2. कंपनी याची देखीि खात्री करेि की व्याज दर आणि शुल्कांमधीि बदि केर्ळ संभाव्यपिे प्रभावर्त होतात. या 
संदभावत योग्य अि कजव करारामध्ये समावर्ष्ि केिी जाईि. 

7.3. करारा अंतगवत पेमेंि फकंर्ा कामधगती परत बोिार्ण्याचा / र्ेग र्ाढर्ण्याचा ननिवय कजव कराराच्या अनुषंगाने असेि. 

7.4. कंपनी सर्व थकबाकींच्या परतिेडीर्र फकंर्ा कजावच्या थकबाकीच्या रकमेची र्सुिी झाल्यार्र कोितयाही कायदेशीर 
अधधकाराच्या फकंर्ा कजवदारावर्रुद्ध आमच्याकडे असिले्या इतर कोितयाही दाव्यासाठी धारिाधधकाराच्या अधीन 

राहून सर्व लसटयुररिीज जारी करेि. सेि ऑिचा असा अधधकार र्ापरायचा असल्यास, कजवदारािा उर्वररत 

दाव्यांवर्षयी आणि संबंधधत दार्ा ननकािी काढपयांत/भरेपयांत आम्हािा लसटयुररिीज ठेर्ण्याचा अधधकार असिेल्या 
अिी याबद्दि संपूिव तपशीिांसह नोिीि हदिी जाईि. 

  
8.  सयमयन्य 
 

8.1. कजावच्या कराराच्या अिी र् शतींमध्ये हदिले्या उद्हदष्िावं्यनतररटत कंपनी कजवदाराच्या कायावत हस्तक्षपे करण्यापासून 

परार्तृ्त करेि (जोपयांत नर्ीन माहहती, जोपयांत कजवदाराने उघड केिी नसेि, तो कंपनीच्या ननदशवनास आिा नसेि). 

8.2. कजवदाराकडून कजव घेण्याच्या खातयात हस्तांतरिासाठी वर्नंती प्राप्त झाल्यास, संमती फकंर्ा अन्यथा अथावत कंपनीची 
हरकत असल्यास, वर्नंती लमळाल्याच्या तारखेपासून 21 हदर्सांच्या आत कजवदारास पाठवर्िी जाईि. अस ेहस्तातंरि 

कायद्याच्या अनुषंगाने पारदशवक कराराच्या अिींनुसार असेि. 

8.3. कजाांच्या र्सुिीच्या बाबतीत, आम्ही बेसुमार छळ करिार नाही जस ेकी, खराब काळात कजवदारांना सतत त्रास देि,े 

कजावच्या र्सुिीसाठी स्नायू शटतीचा र्ापर इ. आम्ही याची देखीि खात्री करू की ग्राहकाशंी योग्य पद्धतीने व्यर्हार 
करण्यासाठी आमचे कमवचारी पुरेसे प्रलशक्षक्षत आहेत. 



 

 

8.4. आम्ही र्ैयक्टतक कजवदारांना मंजूर केिेल्या सर्व फ्िोहिगं दर असिेल्या मुदत कजाांर्र िोरटिोजर शुल्क/ पूर्व-पेमेंि 

दंड आकारिार नाही. 
8.5. वर्वर्ध भागधारकांच्या माहहतीसाठी आमच्या र्ेबसाइिर्र ननष्पक्ष व्यर्हार सहंहता देखीि िाकिी जाईि (िेअर 

पॅ्रक्टिस कोड देखीि िाकिा जाईि). 

 

9.  तिार ननर्ारि 
 

9.1. व्यर्स्थापनाच्या वर्वर्ध स्तरारं्र ननष्पक्ष व्यर्हार संहहतेचे (िेअर पॅ्रक्टिस कोडचे) पािन आणि तिार ननर्ारि यंत्रिेच्या 
कायावचा र्ेळोर्ळेी आढार्ा. अशा आढार्ांचा एकबत्रत अहर्ाि ननयलमत अंतराने मंडळािा सादर केिा जाईि. 

 

9.2. खािीि माहहती ग्राहकांच्या िायद्यासाठी, कंपनीच्या सर्व शाखा/हठकािी, जेथे व्यर्साय केिा जातो, तेथे ठळकपिे प्रदलशवत 

केिी जाईि: 
 

9.2.1. तिार ननर्ारि अधधकारयाचे नार् आणि संपकव  तपशीि (िेलििोन / मोबाईि िमांक तसेच ईमेि पत्ता) जयांना 
कंपनीवर्रुद्ध तिारीचंे ननराकरि करण्यासाठी संपकव  साधता येईि. 

9.2.2. एका महहन्याच्या कािार्धीत तिार / र्ादाचे ननर्ारि न झाल्यास, ग्राहक RBI च्या DNBS च्या प्रादेलशक कायावियाच्या 
प्रभारी अधधकारयाकडे अपीि करू शकतो जयांच्या अधधकारक्षेत्रात कंपनीचे नोंदिीकृत कायाविय येते. 

सार्वजननक सूचना कंपनीने अनुसरि केिेिी तिार ननर्ारि यंत्रिा, तिार ननर्ारि अधधकारी आणि RBI च्या प्रादेलशक 

कायावियाच्या तपशीिांसह ग्राहकांना उघड करण्याच्या उद्देशाने काम करेि. 

 

10. बबगर-बफँकंग वर्त्तीय कंपन्यासंाठी िोकपाि योजना, 2018 - नोडि अधधकारी/ प्रधान नोडि 

अधधकारयाची ननयुटती 
10.1. िोकपाि योजनेअंतगवत, कंपनीने नोडि अधधकारी (NO) ननयुटत केिे आहेत जे कंपनीचे प्रनतननधधतर् करण्यासाठी आणि 

कंपनीवर्रुद्ध दाखि केिेल्या तिारींबाबत िोकपािांना माहहती देण्यासाठी जबाबदार असतीि. 

 

10.2. प्रधान मोडि अधधकारी (PNO) इतर गोष्िीबंरोबरच, योजनअेंतगवत िोकपाि आणि अपीि प्राधधकरिासमोर समार्ेश 

केिेल्या कंपनीचे प्रनतननधधतर् करण्यासाठी जबाबदार असेि. प्रधान मोडि अधधकारी ग्राहक लशक्षि र् संरक्षि वर्भाग 

(CEPD), RBI, कें द्रीय कायावियाशी समन्र्य आणि सपंकव  साधण्यासाठी जबाबदार असेि. 

 

10.3.  ग्राहकांच्या िायद्यासाठी, अशा शाखा/ हठकािी जेथे व्यर्साय व्यर्हार केिा जातो, PNO/NO/GRO यांचे नार् र् संपकव  
तपशीि (िेलििोन/ मोबाईि िमांक तसेच ईमेि पत्ते) आणि िोकपािांचे नार् आणि संपकव  तपशीि, जयांच्याशी ग्राहक संपकव  
साधू शकतात. 

 

10.4. योजनेची ठळक र्ैलशष््ये (इंग्रजी, हहदंी आणि स्थाननक भाषेत) तयांच्या सर्व कायावियांमध्ये आणि शाखांमध्ये ठळकपिे अशा 
प्रकारे प्रदलशवत केिी जातीि की कायावियात फकंर्ा शाखेिा भेि देिारय्ा व्यटतीिा माहहती सहज प्राप्त होतीि. 

 

10.5. िोकपाि योजनेचे तपशीि, नोडि अधधकारी आणि प्रधान अधधकारी र्ेबसाइिर्र ठळकपिे प्रदलशवत केिे जातीि. 

  
 

11.  र्ेबसाइिर्र पोस्ि करिे 
 

11.1. ही संहहता, वर्वर्ध भागधारकांच्या माहहतीसाठी स्थाननक भाषेत कंपनीच्या र्ेबसाइिर्र िाकिी जाईि. 

 
12.  व्ययर्दर 
 

12.1. कंपनी, ननधींची फकंमत, माक्जवन आणि जोखीम प्रीलमयम इतयादी संबंधधत बाबी वर्चारात घेऊन व्याज दर मॉडेिचा अर्िंब करेि 



 

 

आणि कजव आणि ॲडव्हान्ससाठी आकारल्या जािारय्ा व्याज दर ननक्श्चत करेि. र्ेगर्ेगळ्या प्रकारच्या कजवदारांना र्ेगर्ेगळे 

व्याजदर आकारण्यासाठी व्याजदर आणि जोखीम आणि तकव  यांचा शे्रिीकरि करण्याचा दृष्िीकोन कजवदारािा फकंर्ा ग्राहकािा 
अजावत उघड केिा जाईि आणि मंजुरीच्या पत्रात स्पष्िपिे कळवर्िा जाईि. 

12.2. व्याजदर आणि जोखमींचे शे्रिीकरि करण्याचा दृष्िीकोन कंपनीच्या र्ेबसाइिर्र देखीि उपिब्ध करून हदिा जाईि आणि 

र्ेळोर्ेळी अद्यतननत केिा जाईि. 

12.3. व्याज दर र्ावषवक दरात हदिे जार्ेत जेिेकरून कजवदारािा खातयार्र नेमके फकती दर आकारिे जातीि याची माहहती असेि. 

12.4. कंपनी व्याज दर आणि प्रफिया आणि इतर शुल्क ननक्श्चत करण्यासाठी योग्य अंतगवत तत्त्र्े आणि प्रफिया मांडेि. 

  

13.  कंपनीने वर्त्तपुरर्ठा केिेिी र्ाहने पुन्हा ताब्यात घेिे 
  

13.1. कंपनीकडे कजवदाराशी असिेल्या कराराच्या/कजावच्या करारामध्ये एक अंतननवहहत पुन्हा कब्जा करण्याचा किम असेि जो 
कायदेशीरररतया अंमिात आिण्यायोग्य असेि. पारदशवकता सुननक्श्चत करण्यासाठी, कराराच्या/कजव कराराच्या अिी र् शतींमध्ये 

खािीि तरतुदी देखीि असाव्यात: 

13.1.1. ताब्यात घेण्यापूर्ी नोिीस कािार्धी 
13.1.2. cजया पररक्स्थतींमध्ये नोिीस कािार्धी माि केिा जाऊ शकतो 
13.1.3. सुरक्षक्षतता ताब्यात घेण्याची प्रफिया   
13.1.4. र्ाहन/ मािमत्तेची वर्िी / लििार् करण्यापूर्ी कजव परतिेड करण्यासाठी कजवदारािा अंनतम संधी देण्याची तरतूद 

13.1.5. कजवदारािा पुन्हा ताब्यात देण्याची प्रक्रिया  

13.1.6. मािमत्तेची विक्री / वििाि करण्याची प्रवक्रया 

 

13.2. अशा अिी र् शतींची एक प्रत कजवदारािा उपिब्ध करून हदिी जाईि. 
 

14. सोन्याच्या दाधगन्याचं्या तारिार्र कजव देिे 
  

र्रीि गोष्िींव्यनतररटत, सोन्याच्या दाधगन्यांर्र व्यटतींना कजव देताना, कंपनी संचािक मंडळाने रीतसर मंजूर केिेल्या धोरिाचे 

पािन करेि, जयात इतर गोष्िींबरोबरच पुढीि गोष्िींचा समार्शे आहे: 

14.1. RBI ने ननधावररत केिेल्या KYC मागवदशवक तत्त्र्ांचे पािन केिे आहे याची खात्री करण्यासाठी आणि कोितेही कजव देण्यापूर्ी 
ग्राहकार्र पुरेशी योग्य काळजी घेतिी जाईि याची खात्री करण्यासाठी पुरेशी पार्िे. 

14.2. लमळािेल्या दाधगन्यांची योग्य पारख करण्याची प्रफिया. 
14.3.  सोन्याच्या दाधगन्यांची मािकी पूिव करण्यासाठी अंतगवत प्रिािी. 
14.4. दाधगने सुरक्षक्षत कस्िडीमध्ये ठेर्ण्यासाठी पुरेशी यंत्रिा, प्रिािींचा सतत आढार्ा घेिे, संबंधधत कमवचारय्ांना प्रलशक्षि देिे आणि 

प्रफियांचे कािेकोरपिे पािन केिे जात असल्याची खात्री करण्यासाठी अंतगवत िेखा परीक्षकांकडून र्ेळोर्ेळी तपासिी करिे. 

14.5. अशी कजव दाधगन्यांच्या साठर्िुकीसाठी योग्य सुवर्धा नसिेल्या शाखादं्र्ारे र्ाढर्िी जािार नाहीत. 

14.6.  संपाक्श्र्वक म्हिून स्र्ीकारिले्या दाधगन्याचंा योग्य वर्मा केिा जाईि.  

कजवदारािा पुरेशी पूर्वसूचना देऊन परतिेड न केल्यास पारदशवक लििार् प्रफिया. 
14.7. हहतसंबंधांचा कोिताही संघषव नसार्ा आणि लििार्ाच्या प्रफियेत गि कंपन्या आणि संबंधधत संस्थांसह 

लििार्ादरम्यान सर्व व्यर्हारांमध्ये स्र्तंत्रपिे काम करत असल्याची खात्री करिे आर्श्यक आहे. 

14.8. लििार् फकमान दोन र्तृ्तपत्रांमध्ये, एक स्थाननक भाषेत आणि दसुरया राष्रीय दैननक र्तृ्तपत्रात जाहहराती देऊन 

िोकांना जाहीर केिा जाईि. 

14.9. पॉलिसीनुसार, कंपनी आयोक्जत लििार्ात सहभागी होिार नाही. 
14.10. ठेर्िेल्या सोन्याचा लििार् बोडावने मंजूर केिेल्या लििार्कतयाांमािव तच केिा जाईि. 

14.11. या पॉलिसीमध्ये िसर्िुकीचा सामना करण्यासाठी िार्ल्या जािारय्ा प्रिािी आणि कायवपद्धती यांचाही समार्ेश 

असेि जयामध्ये एकत्रीकरि, अंमिबजार्िी आणि मंजुरीची कतवव्ये र्ेगळे करिे समावर्ष्ि आहे. 

14.12. कजव करार लििार्ाच्या प्रफियेसंबंधी तपशीि देखीि उघड करेि. 
  
 
 
 
 



 

 

15.  आढार्ा 
  

या संहहतेचे पािन आणि तिार ननर्ारि यंत्रिेच्या कायावचा आढार्ा व्यर्स्थापनाकडून ननयलमतपिे घेतिा जाईि आणि अशा 
आढार्ांचा एकबत्रत अहर्ाि ननयलमतपिे संचािक मंडळािा सादर केिा जाईि. या सहंहतेची अद्ययार्त प्रत कंपनीच्या 
र्ेबसाइिर्र िाकिी जाईि. 


