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લનષ્પક્ષ આચાર સંલિતા નીલત
સટિન ટિનસર્વ લિલિિેડ (“એસએિએિ”) ની આ લનષ્પક્ષ આચાર સંલિતાનં ધ્ર્ેર્ પોતાના સભ્ર્ોને આ સંલિતાનં એક લર્િંગાર્િોન
પૂરં પાડર્ાનં છે જે નં અનસરણ પૂરી પાડર્ાિાં આર્તી નાણાકીર્ સેર્ાઓ અંગે એસએિએિ દ્ર્ારા કરર્ાિાં આર્શે. લધરાણ કરતી
ર્ખતે અને બાકી લનકળતી રકિની ર્સૂિી કરતી ર્ખતે તેના સભ્ર્ોને એક ર્ાજબી અને લર્શ્ર્સનીર્ સેર્ા પૂરી પાડર્ાની બાબતને
એસએિએિ ર્ધ િિત્ર્ આપશે. બાકી લનકળતી રકિની ર્સૂિી કરતી ર્ખતે સભ્ર્ની સંર્દે નશીિ લથિલત ધ્ર્ાનિાં રાખીને તેની
પ્રલતષ્ઠાનં િાન રાખર્ાના લસદ્ધાંત પર સંથિાની લનષ્પક્ષ આચાર સંલિતા આધાર રાખે છે .
આ દથતાર્ેજિાં આગળ લર્ગતર્ાર જણાર્ેિ આ આચાર સંલિતાના અિિીકરણ િાિે અને બધા થિેકિોલ્ડરોને ર્ાજબી અને ન્ર્ાર્પૂણવ
રીતે લધરાણ સલિત નાણાકીર્ સેર્ાઓ અને ઉત્પાદનો પ્રથતત કરર્ા િાિે પોતાના સંચાિનિાં એર્ી દૃઢ પ્રલતબદ્ધતા દેખાર્ છે અને કે આ
બધા કિવચારીઓ આ પ્રલતબદ્ધતાિી ર્ાકેિ છે એ ખાતરી કરર્ા િાિે પણ કંપનીનં લનર્ાિક િંડળ અને વ્ર્ર્થિાપન િીિ જર્ાબદાર છે .

આચાર સંલિતાના ઉદ્દેશો નીચે પ્રિાણે છે
a. સારી પ્રિાઓને પ્રોત્સાલિત કરર્ી અને ગ્રાિકો સાિે વ્ર્ર્િાર કરર્ાિાં સારી પ્રિાઓની ખાતરી કરર્ી
b. ગ્રાિકો ઉત્પાદનોને સારી રીતે સિજી શકે અને સૂલચત લનણવર્ િઇ શકે એ િાિે ઉચ્ચ પારદર્શવતા રાખર્ી
c. ગ્રાિકની િટરર્ાદોના લનર્ારણની પ્રણાિીને િજબૂત કરર્ી
િોન િાિે અરજી અને તેની પ્રટિર્ા
1. બોરોર્ર સાિેની બધી ર્ાતચીત બોરોર્રને સિજાર્ એર્ી ભાષાિાં કરર્ાની રિેશ.ે
2. િોનની અરજીના િોિવિાં બોરર્રને અસર કરે એર્ી જરરી જાણકારી િોર્ી જોઇએ, જે િી બોરોર્ર અન્ર્ એનબીએિસી દ્ર્ારા
પ્રથતત કરર્ાિાં આર્તા લનર્િો તિા શરતો સાિે અિવપૂણવ સરખાિણી કરી શકે અને એક સૂલચત લનણવર્ િઇ શકે. અરજી િોિવ
સાિે કર્ા દથતાર્ેજો સાદર કરર્ાના રિેશે એ િોનની અરજીિાં જણાર્ર્ાિાં આર્ે છે .
3. કંપની સંભલર્ત બોરોર્રને િોનની પૂરી અરજી પ્રા્ત િર્ાની એક થર્ીકૃલત આપશે. િોન અરજીનો લનકાિ કરર્ા િાિેની એક
સૂચક સિર્ િર્ાવદા આર્ી થર્ીકૃલતિાં જણાર્ર્ાિાં આર્શે.
િોન િૂલ્ર્ાંકન અને લનર્િો / શરતો
એસએિએિ બોરોર્રને વ્ર્ાજનો ર્ાર્ષવક દર અને તેને િાગ કરર્ાની પદ્ધત સલિત લનર્િો તિા શરતો સાિે િોનની િંજૂર િર્ેિી રકિ
િંજૂરી પત્ર દ્ર્ારા અિર્ા બીજી રીતે બોરોર્રને સિજાર્ એર્ી ભાષાિાં િેલખતિાં જાણ કરશે અને બોરોર્રની લનર્િો તિા શરતોની
થર્ીકૃલત તેના રેકોડવિાં રાખશે. કારણ કે સાિાન્ર્પણે એનબીએિસી લર્રદ્ધ પ્રા્ત િતી િટરર્ાદો ઊંચં વ્ર્ાજ/દંડ વ્ર્ાજ િગાર્ર્ાિી
સંબંલધત િોર્ છે . જો કંપની કોઇપણ લર્િંબ ચક્ર્ણી શલ્ક િગાર્ે, તો એ લર્શે બોરોર્રને િોન કરારિાં િોિા અક્ષરો તરીકે જણાર્ર્ાિાં
આર્શે. વ્ર્ર્સાર્ની તાકીદની જરરીર્ાતો, લનર્િનકારીની અને ગ્રાિકની ભાર્નાઓ, બજારની પ્રિાઓ ર્ગેરન
ે ે ધ્ર્ાનિાં રાખીને વ્ર્ાજ
તિા અન્ર્ શલ્ક નક્કી કરર્ાના આંતટરક લસદ્ધાંતો અને પ્રટિર્ાઓ ઠરાર્ર્ાિાં આર્શે જે સિીક્ષાને અલધન િશે. બોરોર્ર દ્ર્ારા
જણાર્ર્ાિાં આર્ેિ લનર્િો તિા શરતોની થર્ીકૃલતને કંપની પોતાના રેકોડવિાં જાળર્ી રાખશે.
લનર્િો તિા શરતોિાં િેરિાર સલિત િોનનં ટડથબસવિન્ે િ
a. ટડથબસવિેન્િન લનર્ોજન, વ્ર્ાજ દર, સેર્ા શલ્ક, પ્રીપેિેન્િ શલ્ક ર્ગેરે સલિત લનર્િો તિા શરતોના કોઇપણ િેરિાર લર્શે
બોરોર્રને સિજાર્ એર્ી ભાષાિાં કંપની બોરોર્રને નોિીસ આપશે.
b. કંપની ખાતરી કરશે કે વ્ર્ાજ દરોિાં અને અન્ર્ શલ્કોિાં િેરિારોને િક્ત સંભલર્ત રપે જ અિિી કરર્ાિાં આર્શે. આ અંગન
ે ી
એક ર્ોગ્ર્ શરત િોન કરારિાં સાિેિ કરર્ાિાં આર્શે.
c. િોન પાછી ખેંચી િેર્ાનો / ચકર્ણી કે કાિગીરીને ગલત આપર્ાનો કંપનીનો લનણવર્ િોન કરારની શરતોની સસંગલતિાં િશે.
d. બોરોર્ર સાિે કંપનીના િોર્ એર્ા કોઇપણ અન્ર્ દાર્ા િાિેના કોઇપણ કાર્દેસર અલધકાર અિા ધારણાલધકારને અલધન બાકી
લનકળતી રકિની પાછી ચકર્ણી કર્ાવ પછી અિર્ા િોનની બાકી લનકળતી રકિની ર્સૂિી િર્ા પછી કંપની બધી સેક્ર્ટરિીઓ
િક્ત કરશે. સેિ-ઓિના આર્ા અલધકારનો ર્પરાશ કરર્ાનો િાર્ એર્ા ટકથસાિાં, બોરોર્રને બાકી રિેતા દાર્ાઓ અને જર્ાં
સધી સંબંલધત દાર્ાની પતાર્િ/ચકર્ણી ન િાર્ ત્ર્ાં સધી કંપની કઇ શરતો િેઠળ સેક્ર્ટરિીઓ રાખી િૂકર્ા િાિે િકદાર છે એ
અંગન
ે ી પૂરી લર્ગતો ર્ાળી એક ર્ોગ્ર્ નોિીસ આપર્ાિાં આર્શે.
સર્વસાધારણ
a. સંબંલધત િોન કરારના િોન કરારના લનર્િો તિા શરતોિાં આપર્ાિાં આર્ેિ િેતઓ લસર્ાર્ એસએિએિ બોરોર્રના
વ્ર્ર્િારિાં દખિગીરી કરશે નિીં (લસર્ાર્ કે બોરોર્રે પિેિાં ન જણાર્ેિી તેના લર્શેની નર્ી જાણકારી િળી આર્ે)
b. બોરોર્ર તરિિી બોરોર્િ ખાતાના િથતાંતરણ િાિેની લર્નંતી પ્રા્ત િર્ાના ટકથસાિાં, કંપનીની સંિલતની અિર્ા જો
િોર્ તો, ર્ાંધાની જાણ લર્નંતી પ્રા્ત િર્ાની તારીખિી 21 ટદર્સની અંદર કરર્ાની રિેશ.ે આર્ં િથતાંતરણ કાર્દાની
સસંગલતિાં કરારની પારદશવક શરતો િજબનં િશે.
c. િોનની ર્સૂિાતની બાબતિાં, એનબીએિસીએ અન્ર્ાર્કારક પજર્ણીનો આશરો િેર્ો જોઇએ નિીં, જે િ કે સતત
કસિર્ે બોરોર્રોને િેરાન કરર્ા, િોનની ર્સૂિાત િાિે િાનર્ી શલક્તનો ઉપર્ોગ કરર્ો ર્ગેરે. ગ્રાિકની િટરર્ાદોિાં
એસએિએિના કિવચારીઓની કઠોર ર્તવણૂકનો પણ સિાર્ેશ િતો િોર્ાને િીધે, એસએિએિ ખાતરી કરશે કે ગ્રાિકો
સાિે ર્ોગ્ર્ વ્ર્ર્િાર કરર્ા િાિે કિવચારીઓને પૂરતં પ્રલશક્ષણ આપર્ાિાં આર્ે છે .

લનર્ાિક િંડળની જર્ાબદારીઓ
a. કંપનીના લનર્ાિક િંડળે આ અંગે ઉદ્્ભર્તા લર્ર્ાદોના લનરાકરણ િાિે સંથિાની અંદર ર્ોગ્ર્ િટરર્ાદ લનર્ારણ પ્રણાિી
નક્કી કરર્ી જોઇએ. આ પ્રણાિી દ્ર્ારા ખાતરી કરર્ી જોઇએ કે કંપનીના કાર્વકરોના લનણવર્ો િકી ઉદ્્ભર્તા તિાિ
લર્ર્ાદોને, ઓછાિાં ઓછા આગિા ઉચ્ચ થતર પર, સાંભળર્ાિાં આર્ે છે અને તેિનો લનકાિ કરર્ાિાં આર્ે છે .
b. વ્ર્ર્થિાપનના થતરો પર લનષ્પક્ષ આચાર સંલિતાના અનપાિનની અને િટરર્ાદ લનર્ારણ પ્રણાિીના કાિગીરીની
સિર્ાંતરે એક સિીક્ષા કરર્ાની રિેશ.ે આર્ી સિીક્ષાઓનો એટકકૃત અિેર્ાિ લનર્લિત અંતરાિો પર, લનર્ાિક િંડળે
લનર્ત કર્ાવ પ્રિાણે, લનર્ાિક િંડળને સાદર કરર્ાનો રિેશ.ે
આ જાિેર નોિીસ ગ્રાિકો મમમમ, નોડિ અલધકારીની તેિ જ આરબીઆઇના પ્રાદેલશક કાર્ાવિર્ની લર્ગતોની સાિોસાિ કંપની
દ્ર્ારા અનસરર્ાિાં આર્તી િટરર્ાદ લનર્ારણ પ્રણાિી પર પ્રકાશ પાડર્ાનો િેત પરો પાડશે.
કંપનીની એિપીસી નીલતિાં સધારો
શ્રી આલશષ રાિકૃષ્ણ ચાંદોરકર, કંપનીના કાર્િી લનર્ાિક, કંપનીની એિપીસી નીલતિાં અને એર્ી અન્ર્ સંબંલધત િાગવદશવક નોંધોિાં,
આરબીઆઇની તેિ જ એર્ા અન્ર્ ર્ૈધાલનક સિાધારીઓની આર્શ્ર્કતાઓ/સધારાઓ/િેરિારો અનસાર સિર્ સિર્ પર સધારો
ર્ધારો/િેરિાર કરર્ા િાિે અલધકૃત િશે.
થર્ીકાર
આ નીલત દથતાર્ેજ અને ર્ાર્ષવક સિીક્ષાઓ દરમ્પર્ાન કરર્ાિાં આર્ેિ કોઇપણ િેરિારો લનર્ાિક િંડળ દ્ર્ારા અપનાર્ર્ાિાં આર્શે.

