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लनष्पक्ष व्यव्ार लनयिाविी धोरण
सॅटिन फिन्सर्व्ह लिलििेडच्या (एसएिएि) लनष्पक्ष व्यव्ार लनयिाविीचा (िे अर प्रैलक्िसेस कोड) उद्देश्य
तयाांच्या सभासदाांना एसएिएि द्वारे फदल्या जाणाऱ्या आर्थहक सेवा परवताना वापरल्या जाणाऱ्या लनयिाविींचा
आढावा देणे ्ा आ्े. एसएिएिचा िख्य भर तयाांच्या सभासदाांना कजह परवठा आलण थकबाकी वसूि करताना
लनष्पक्ष आलण लवश्वासाह्ह सेवा उपिब्ध करुन देण्यावर आ्े. सभासदाच्या सांवेदनाशीि पटरलथथतीची जाणीव
आलण तयाच्या सन्िानाबद्दि आदर बाळगून थकबाकी वसूि करण्यासाठी योग्य िागाहचा वापर करणे ह्ा ततवावर
सांथथेची लनष्पक्ष व्यव्ार लनयिाविी आधाटरत आ्े.
पढे सलवथतररीतया साांलगतिेल्या लनष्पक्ष व्यव्ार लनयिाविीच्या अांििबजावणीची जबाबदारी लनदेशक िांडळाचे
सदथय आलण व्यवथथापक िांडळींवर असते. भागधारकाांना लनष्पक्ष आलण योग्यरीतया कजहवािपासल्त अन्य लवत्तीय

सेवा आलण उतपादनाांचे लवतरण करुन, भागधारकाांप्रलत वचनबद्धतेची आलण ह्ालशवाय सवह किहचाऱ्याांना
भागधारकाांप्रती ह्ा वचनबद्धतेची जाणीव करुन देण्याची्ी जबाबदारी असते.
लनयिाविीची उफद्दष्टे पढीि प्रिाणे आ्ेत
अ. योग्य कायहपद्धतीिा चािना देणे आलण ग्रा्काांशी व्यव्ार करताना योग्य कायहपद्धतीच्या वापराची
्िी देणे
ब. ग्रा्काांना उपिब्ध सेवच
े े आकिन ्ोऊन योग्य तो लनणहय घेता येण्यासाठी पारदशहकता आणणे
क. ग्रा्काांच्या तक्रार लनवारणासाठी असिेिी कायहपद्धती अलधक सक्षि बनलवणे.
कजह आलण तयाांच्या प्रफक्रयेसाठी अजह
१. कजहदाराबरोबरचे व्यव्ार सांभाषण ्े तयािा सिजेि अशा भाषेत असावे.
२. कजाहसाठीच्या अजाहिध्ये, कजहदारािा प्रभालवत करु शकणाऱ्या सवह घिकाांची िाल्ती असणे आवश्यक
आ्े. तयािळे कजहदारास इतर नॉन बँककां ग लवत्तीय कां पन्याांच्या लनयि आलण अिींशी अथहपूणह तिना
करता येते आलण तयािा िाल्तीवर आधारीत लनणहय घेता येतो. कजाहसाठीच्या अजाहिध्ये, अजाहबरोबर
जिा कराव्या िागणाऱ्या कागदपत्ाांची यादी असते.
३. कां पनीने सांभाव्य कजहदारास कजाहचा अजह सांपूणह लिळाल्याची पोचपावती द्यावी. अश्या प्रकारच्या
पोचपावतयाांिध्ये, कजाहसाठी अजाहच्या पडताळणी साठी िागणारा कािावधी्ी सूचीत करण्यात यावा.
कजाहचे िल्यिापन आलण लनयि/अिी
एसएिएि, कजहदारािा सिजेि अश्या भाषेिध्ये, लिलित थवरुपात िांजरू ीपत्ाद्वारे ककां वा िांजूर झािेिी
कजाहची रक्कि, तयाच्याशी लनगडीत लनयि आलण अिी, व्याजाचा वार्षहक दर आलण तयाच्याशी लनगडीत
प्रणािी, कजहदाराची ह्ा लनयि आलण अिींशी स्िती, सवह बाबींची नोंद थवत:जवळ ठे वेि. नॉन बँककां ग
लवत्तीय कां पन्याांलवरोधातीि बहुतेक तक्रारी, जाथत व्याजदराबाबत ककां वा दांडातिक व्याजाबाबत जर लवत्तीय
कां पनी ्प्ता भरण्यास लविांब झाल्यास शल्क आकारत असेि तर तयाबद्दि कजाहच्या करारािध्ये तयाची ठळक
शब्दात नोंद असेि. व्याज आलण इतर शल्क लनधाहरीत करण्यासाठी अविांलबिेिी अांतगहत ततवे आलण
कायहपद्धतींची नोंद असावी. ्ी ततवे आलण कायहपद्धती व्यवसायाचा लवथतार, लनयािक आलण ग्रा्काांच्या
भावना आलण बाजारपेठ ह्ाांचा लवचार करुन पनराविोकनाच्या अधीन आ्े. कजहदाराची लनयि आलण
अिींसाठी िान्यतेची कां पनी नोंद ठे वि
े .
लनयि आलण अिींिधीि बदिाांस्ीत कजह वािप
अ. कजहवािप वेळापत्क, व्याज़दर, सेवा शल्क, आगाऊ भरिेल्या रकिेवरीि शल्क याांच्यास्ीत लनयि
आलण अिींिध्ये कोणता्ी बदि असल्यास कां पनीने कजहदाराांना तयाांना सिजेि अश्या भाषेिध्ये सूचना
द्यावी.
ब.
व्याजदर आलण इतर शल्काांिधीि बदि ्े आगािी काळातच िागू के िे जातीि ह्ाची कां पनीने
िात्ी द्यावी. ह्ा सांदभाहतीि अिींचा सिावेश कजह करारात असावा.
स.
कजह रद्द करणे, देय गती वाढलवणे ककां वा कजहवािपाची प्रफक्रया पूणह करणे या सांदभाहतीि
कां पनीच्या लनणहयाची कजह करारातीि अिींशी एकवाक्यता असावी.
द.
सांपूणह कजाहच्या परताव्यानांतर ककां वा कजहदाराच्या लवरोधात असिेिे कायेदशीर ्क्क ककां वा
धारणालधकार असिेिी ग्ाण िािित्तेवर तयाांच्या अधीन अन्य कोणतया्ी दाव्याांची पूतत
ह ा करुन कजाहची
थकबाकी रक्कि फदल्यावर कां पनीने सवह तारण ठे विेिी िािित्ता परत करावी. अश्या पटरलथथतीत ह्ा
अिी िागू करण्यापूवी , कजहदारािा थकीत कजह आलण सांबांधीत थकबाकी जिा करे पयंत ग्ाण
िािित्ता जप्त करण्याच्या कां पनीच्या तरतूदीतीि अिींच्या सांपण
ू ह लववरणाची सूचना कजहदारास देणे
आवश्यक आ्े.

सािान्य
अ. कजहदाराने पूवी न निूद के िेल्या िा्ीती लशवाय अन्य िाल्ती सिोर आढळल्यास कजह कराराशी सांिग्न
कजह करारात निूद के िेल्या अिी आलण लनयिाांिेरीज, एसएिएिचा कजहदाराच्या इतर कोणतया्ी
आर्थहक उिाढािी सांदभाहत कोणतया्ी प्रकारचा ्थतक्षेप नसेि.
ब.
कजहदाराने ्थताांतरणाची लवनांती के ल्यास कां पनीची सांिती ककां वा कोणतया्ी प्रकारचा आक्षेप,
लवनांती अजह लिळाल्यापासून 21 फदवसात व्यक्त करणे आवश्यक आ्े. अश्याप्रकारचे ्थताांतरण
करारातीि पारदशहक अिीनसार, कायद्यानसार असावे.
स. कजहवसूिी करताना नॉन बँककां ग लवत्तीय कां पनीने कजहदाराचा अनावश्यक छळ करु नये. जसेकी
कजहदारािा लवलचत् वेळेिा सतत त्ास देणे, कजहवसूिीसाठी धाक दािलवणे ककां वा बळाचा वापर करणे.
ग्रा्काांच्या तक्रारींिध्ये एसएिएिच्या किहचाऱ्याांच्या असभ्यवतहनाचा्ी सिावेश असल्यािळे , ग्रा्काांना
योग्य पद्धतीने ्ाताळण्यासाठी आवश्यक प्रलशक्षण किहचाऱ्याांना असल्याची िात्ी एसएिएि ने करावी.

लनदेशक िांडळाांच्या जबाबदाऱ्या
अ. तक्रारी आलण तयातून उद्भवणाऱ्या वादाच्या लनिूहिनासाठी लनदेशक िांडळाने सांथथेिध्ये योग्य तक्रार
लनवारण प्रणािी राबवावी. सांथथेच्या / कां पनीच्या कायहपद्धतीिळे लनिाहण ्ोणारे वाद ह्ा प्रणािीिळे
वरीष्ठ अलधकारी ऐकू न घेतीि आलण तयावर तोडगा काढतीि.
ब. व्यवथथापनाने लनष्पक्ष व्यव्ार लनयिाविी आलण तक्रार लनवारण प्रणािीचे पािन ह्ाचा लनयिीत
आढावा घ्यावा. ह्ा आढाव्याांचा एकलत्त अ्वाि, लनदेशक िांडळाने निूद के ल्या प्रिाणे लनयलितपणे
सादर के िा जावा.
जा्ीर सूचनाांिळे िध्यवती अलधकारी आलण आरबीआईच्या क्षेत्ीय कायाहियाबरोबर ग्रा्काांना देिीि कां पनीच्या
तक्रार लनवारण प्रणािीबद्दि िाल्ती सथपष्ट ्ोईि.
कां पनीच्या लनष्पक्ष व्यव्ार प्रणािी िधीि सधार
लनष्पक्ष व्यव्ार प्रणािी धोरण ककां वा तयाच्याशी लनगडीत कां पनीच्या िागहदशहक सूचनािध्ये दरुथती अथवा
सधार करण्याचे अलधकार, िख्य-कायहकारी अलधकारी/कां पनीचे पूणव
ह ेळचे सांचािकह्ाांना असून ते आरबीआई
ककां वा
अश्या
प्रकारच्या
अन्य
वैधालनक
अलधकाऱ्याांच्या
वेळोवेळी
कळलविेल्या
गरजेनसार/सधारणेनसार/अद्ययावत करण्यात यावे.
अांगीकार करणे
लनदेशक िांडळातिे ्े धोरण दथतऐवज आलण वार्षहक आढाव्याां दरम्पयान करण्यात आिेिे बदि अांगीकार
करण्यात यावे.

