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योग्य आिरि सिंहिता
इसीएल फायनान्स लललिटे ड (किंपनी/इसीएलएफ), ररजवा बॅंक ऑफ इिंडडयाने हदलेल्या िुख्य ननदे शािंनुसार पध्दतशीरपिे

िित्वपूिा नॉन-डडपॉणिट घेिा-या किंपनीसाठी आणि डडपॉणिट स्वीकारिा-या नॉन बॅंककिं ग ववत्त किंपन्यािंसाठी (एनबीएफसी)
ग्रािकािंसोबतच्या योग्य आिरिासाठी खालील सिंहितेिा अिंगगकार करण्यात आला आिे .
योग्य आिरि सिंहितेिा (एफपीसी) उद्दे श खालील क्षेत्ािंना आिंतर्त
ूा करिे आिे :

•
•
•
•
•

1.

कजाािी ननवेदने व त्यािंच्यावरील प्रकिया
कजाािी ििंजूरी आणि अटी/शती
कजाािे ववतरि, ज्यािध्ये अटी व शतींिधल्या बदलािंिा आिंतर्ााव असेल
सवासािान्य तरतद
ु ी आणि
तिार ननवारि यिंत्िा
कजााची ननवेदने आणण तयांच्यावरील प्रक्रिया

(a) कजा/कजाािी सुववधा यािंच्याशी सिंबिंगधत सवा िाहिती कजााशी सिंबिंगधत ननवेदन फॉिािध्ये उपलब्ध असेल ककिं वा इतर
िाध्यिािंनी (अटीिंिे पत्क, टीजसा इ.) हदली जाईल. कजााच्या ननवेदनािा फॉिािध्ये त्याला पूिप
ा िे र्रुन प्रस्तुत करताना
सोबत जोडण्यािे इतर दस्तऐवज निुद केले जातील.

(b) क्लाएिंटला सवा सिंप्रेषिे, कजाािे दस्तऐवज, ररकॉल नोहटस इ. कजााशी सिंबिंगधत साहित्याला प्रादे लशक र्ाषेत ककिं वा क्लाएिंटला
सिजत असलेल्या र्ाषेत लिळवण्यािा ववकल्प असेल. यासाठी क्लाएिंटला त्यािे/नतिे प्राधान्य कजााच्या ननवेदन फॉिािध्ये
योग्य पयााय ननवडून द्यावे लागेल.

(c) पूिा असलेल्या ननवेदन फॉिािी पोिपावती हदली जाईल. ननवेदकािंनी या सिंदर्ाात पोिपावती िागिे आवचयक आिे .
(d) पोिपावतीिध्ये ननवेदकाने किंपनीला नतच्या नोंदिीकृत कायाालयािध्ये कजााच्या ननवेदनाच्या श्स्ितीच्या वविारिेसाठी
सिंपका करण्यासाठी कालियाादा दे खील हदलेली असेल.

2.

कजााची मंजूरी आणण अटी/शती

(a) कजााच्या ननवेदकािी किंपनीच्या िेडडट ऍप्रेजल प्रकियेिाफात व धोरिािंद्वारे पडताळिी केली जाईल. क्लाएिंटला त्याने/नतने
कजााच्या ननवेदनात ननवडलेल्या र्ाषेत िेडडट ऍप्रेजलिे फललत (ििंजरू ी/नकार) कजााच्या ननवेदनाच्या पोिपावतीिध्ये
पडताळिीसाठी हदलेल्या कालावधीच्या आत सािंगगतला जाईल

(b) कजा ििंजूर िाल्यावर किंपनी ििंजूर केलेल्या कजाािी रक्कि, वावषाक व्याज दर, िूक िाल्याच्या श्स्ितीतील व्याज दर
आणि इतर िित्वपूिा अटी आणि शती क्लाएिंटला ििंजूरी पत्ाद्वारे कळवेल ककिं वा क्लाएिंटला ननवेदनाच्या फॉिािध्ये
सिंप्रेषिासाठी क्लाएिंटने ननवडलेल्या र्ाषेत सािंगगतले जाईल. उशीरा पेिेंट करण्याच्या श्स्ितीत किंपनीने आकारलेले दिं डात्िक
व्याज जर असेल तर, तसेि इतर बाबी कजााच्या करारनाम्यात, ििंजूरी पत् इ.िध्ये ठळक अक्षरात निुद केल्या जातील. या
अटी व शतींिे स्वीकरि किंपनीद्वारे लक्षात ठे वले जाईल.
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(c) किंपनी ििंजरू केलेल्या कजाािी रक्कि, वावषाक व्याज दर, ननवेदनात दाखवल्या गेलेल्या पध्दतीिा आिंतर्ााव करत अटी
आणि शतींसोबत क्लाएिंटसोबत करारनािा करे ल. सदर करारनाम्यािी प्रत वेळापत्क आणि करारनाम्याच्या जोडपत्ािंसोबत
क्लाएिंटने ननवडलेल्या र्ाषेत त्याला उपलब्ध करुन हदली जाईल.

3.

कजााचे ववतरण, ज्यामध्ये अटी व शतींमधल्या बदलांचा आंतर्ााव असेल

(a) अटी व शतींिध्ये िालेले कोितेिी बदल, ववतरि वेळापत्क, व्याज दर, सेवा शल्
ु क, वप्रपेिेंट शल्
ु क इ.सि कजादाराला
खात्याशी सिंबिंगधत ववलशष्ट बदलािंच्या श्स्ितीत कळवले जातील, इतर बदल किंपनीच्या नोंदिीकृत /कापोरे ट कायाालयात ककिं वा
वेबसाइटवर उपलब्ध असतील ककिं वा किंपनीने ठरवल्यास वप्रिंट िाध्यिाने प्रसाररत केले जातील.

(b) व्याज दर आणि शुल्कािंिधले बदल सिंर्ाव्यपिे लागू िोतील. या प्रर्ावाला साजेशी अट कजााच्या करारनाम्यात आिंतर्ूात
केली जाईल.

(c) करारनाम्याच्या अिंतगात ररकॉल करण्यािा/पेिेंट ककिं वा प्रदशान जलद करण्यािा ननिाय कजादाराने किंपनीसोबत कायाान्वयीत
केलेल्या कजााच्या दस्तऐवजातील अटी व शतींच्या प्रिािे असेल.

(d) कजााच्या सिंदर्ाातील सवा तारिे कजााच्या सिंपूिा प्राप्तीच्या आणि अिंनति परताव्याच्या वेळी हदली जातील, जी
कजादाराववरुध्द कोित्यािी कायदे शीर ककिं वा करारातल्या अगधकाराच्या ककिं वा धारिागधकाराच्या ककिं वा सेट-ऑफ करण्याच्या
अगधकाराच्या अधीन असतील जो किंपनी ककिं वा इतर व्यक्तीिंना कजााच्या दस्तऐवजािंच्या अन्वये दे ण्यात आला असेल. जर िा
सेट-ऑफ अगधकार कायाान्वयीत करण्यात आला तर, राहिलेल्या दाव्यािंच्या त्यािप्रिािे किंपनीने तारिे/तारिािंिी वविी प्रकिया
ककिं वा तारिािंिे अिवा वविीिे स्िानािंतरि करण्यािा अगधकार राखण्याच्या ककिं वा सेटऑफ करण्याच्या श्स्िती याबद्दलिा
सिंपूिा तपशीलाला आिंतर्त
ूा करिारी सूिना ग्रािकाला हदली जाईल. इतर िकबाकीिंसि, जर त्या असल्यास कजाांच्या सिंपूिा व
अिंनति परतावा करण्याच्या श्स्ितीत, किंपनी कजादार/ग्रािकाकडून ववनिंती लिळाल्याच्या हदनािंकापासून १ िहिन्याच्या आत “नो
आउटस्टॅं डडिंग सहटा कफकेट” दे ईल.

(e) कजााच्या सिंदर्ाातल्या सवा नोहटस/सि
ू ना, सिंप्रेषिे क्लाएिंटने कजााच्या ननवेदन फॉिािध्ये ननवडलेल्या र्ाषेत हदली जातील.
4.

हदवयांग ननवेदकांच्या स्थितीत

शारीररक/दृचय स्वरुपात सक्षि नसलेल्या ननवेदकािंना अपिंगत्वाच्या पाचवार्ूिीवर कजा सुववधािंसि उत्पादने व सेवा दे ण्यात
किंपनी र्ेदर्ाव करिार नािी. त्यािंना इतर ननवेदकािंसारखी वताविक
ू लिळे ल आणि त्यािंिे ननवेदन िेडडट प्रकिया आणि
किंपनीच्या धोरिाप्रिािे सवाात आधी िाताळले जाईल. शक्य तेवढी सगळी िदत हदव्यािंग ननवेदकािंना

हदली जाईल,

ज्यािुळे त्यािंना सिजून घेण्यात व उत्पादन ककिं वा कजा सुववधेिी ननवड व लार् घेण्यात अडिि येिार नािी.

5. सवासामान्य तरतुदी
(a) किंपनी कजादारािंच्या व्यविारािंिध्ये कोित्यािी प्रकारिा िस्तक्षेप करिार नािी, यािधून कजााच्या दस्तऐवजािंच्या अटी व
शतींिध्ये

हदलेल्या बाबी ककिं वा किंपनीच्या ननदशानास आलेल्या, कजादाराने आधी कधीिी उघड न केलेल्या नवीन िाहितीला

वगळले जाईल.
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(b) कजादाराकडून कजााच्या खात्याच्या स्िानािंतरिासाठी ववनिंती लिळण्याच्या श्स्ितीत, अनुिती ककिं वा इतर म्ििजे किंपनीिी
िरकत, जर असेल तर, नतला सदर ववनिंती लिळण्याच्या २१ हदवसािंच्या आत कळवले जाईल.

(c) कजााच्या वसूलीच्या सिंदर्ाािध्ये किंपनी कोितीिी अवैध वपळविूक करिार नािी उदा. कजादाराला अवेळी वारिं वार त्ास
दे िे, शारीररक बळािा कजााच्या वसूलीत वापर करिे. किंपनी कायदे शीर िौकटीत रािून कारवाई करे ल. किंपनी यािी शाचवती
करुन घेईल की नतच्या किािा-यािंना कजादारािंसोबत योग्यप्रकारे व्यविार करण्यािे पुरेसे प्रलशक्षि लिळाले आिे .

(d) ररटे ल फायनाश्न्सिंग उत्पादनािंसाठी किंपनी

सवा फ्लोहटिंग दर असलेल्या िुदत कजाांच्या ििंजूरीसाठी जी व्यक्तीगत

कजादारािंच्या ककिं वा सि कजादार असलेल्या व्यवसायािंिून वेगळ्या उद्दे शासाठी असल्याखेरीज फोरक्लोजर शल्
ु क/वप्रपेिेंट दिं ड
लागू करिार नािी.

6. वयाज शल्
ु क
(a) सिंिालक ििंडळाने व्याज दर िॉडेलिा कजा व अगग्रि रकिािंवर आकारल्या जािा-या व्याजदराच्या तसेि इतर सिंबिंगधत
घटकािंच्या वविाराधीनतेसाठी उदा. ननधीिा खिा, िाश्जान आणि जोखीि प्रीलियि इ.साठी असलेल्या इतर शल्
ु कािंच्या
ननधाारिासाठी अिंगगकार केला आिे . व्याज दर आणि जोखिीच्या वगावारीसाठी असलेल्या दृश्ष्टकोन तसेि ववववध व्याजदर
ववववध कजादार श्रेिीिंना आकारण्यािे ननकष कजादाराला ककिं वा ग्रािकाला ननवेदन फॉिािध्ये उघड केले जातील आणि ििंजूरी
पत्ािध्ये ििंजूर केलेले व्याज सािंगगतले जाईल.

(b) व्याज दर आणि जोखिीिंच्या वगावारीसाठीिा दृश्ष्टकोन किंपनीच्या वेबसाइटवर दे खील उपलब्ध करुन हदले जातील.
वेबसाइट ककिं वा अन्यत् प्रलसध्द केलेली िाहिती व्याजदरािध्ये बदल िाल्यास अपडेट केली जाईल.

(c) व्याज दर ऍन्युअलाइि दर असेल, ज्यािुळे खात्यावर नक्की ककती दर आकारला गेला आिे यािी कजादाराला कल्पना
असेल.

7.

तिार ननवारण यंत्रणा

योग्य आिरि सिंहितेिा कायाान्वय करिे किंपनीिी जवाबदारी असेल. किंपनी कजादार/ग्रािकािंसोबत व्यविार करताना तो
सुरळीत आणि अडिि ववरहित असण्यािे सवातोपरी प्रयत्न करे ल. कजादार/ग्रािकाने किंपनीला कोितीिी तिार ननदशानास
आिून हदल्यास नतिे जलद गतीने ननवारि केले जाईल.
किंपनीच्या पदागधका-यािंच्या ननिायािंिुळे उद्र्विारे सवा वाद/तिारी ज्यात आउटसोस्डा एजन्सीिाफात हदल्या जािा-या सेवािंशी
सिंबिंगधत सेवािंिा आिंतर्ााव असलेल्या बाबीिंना त्यािंच्या ननदशानास आिल्यावर ऐकले आणि ननिायीत केले जाईल.
ननयतकालीक

आढाव्यािा

व्यवस्िापनाच्या

ववववध

पातळ्यािंवरिा

एकत्रत्त

अिवाल

यिायोग्य

आिरि

सिंहितेच्या

अनुसरिासहित तसेि तिार ननवारि यिंत्िेच्या कायाासि सिंिालक ििंडळाला (ककिं वा नतिल्या सलितीला) ननयलित अिंतराळािंनी
प्रस्तुत केला जाईल.
तिार ननवारि अगधका-यािंच्या (“जीआरओ”) आणि आरबीआयच्या स्िाननक कायाालयाच्या (ज्यािंना तिारीिे/वादािे एका
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िहिन्याच्या कालावधीत ननवारि न िाल्यास सिंपका केला जाऊ शकतो) सिंपकाािा तपशील सवा शाखािंिध्ये/किंपनी व्यवसाय
करत असलेल्या स्िळािंवर प्रदलशात केला जाईल.

किंपनीने खालील तिार ननवारि यिंत्िा नतच्या ग्रािकािंच्या कोित्यािी प्रचनािंिे/तिारीिंिे/िरकतीिंिे ननरसन करण्यासाठी
उपलब्ध करुन हदली आिे :
पातळी - 1

a)

कजादार िेट शाखा व्यवस्िापकािंना सिंपका करु शकतात आणि शाखेत ठे वलेल्या तिार
रश्जस्टरिध्ये त्यािंिी तिार/िरकत नोंदवू शकतात.

b)

सिंबिंगधत किािारी/ररलेशनलशप व्यवस्िापक तिार नोंदवायिी असलेल्या कजादाराला िागादशान
करतील.

c)

कजादार खालील कोित्यािी िाध्यिाने तिारी/िरकती नोंदवू शकतो:
तारि,एसएिइ आणि इतर ररटे ल कजाांसाठी : assistance@eclf.com
टोल फ्री:: 1-800-1026371-सोिवार- शुिवार (सकाळी 10 ते 5 )

तिार ननवारि
अगधकारी

लिळालेल्या प्रनतसादाने ग्रािक सिाधानी नसल्यास, ते तिार ननवारि अगधका-याशी खालील पत्त्यावर
सिंपका करु शकतात:
कु.अस्ववनी उपाध्याय, तिार ननवारण अधधकारी
तळिजला, टॉवर 3, वविंग 'बी', कोहिनूर लसटी िॉल, कोहिनूर लसटी, ककरोल रोड, कुलाा (पश्चिि), िुिंबई 400070

दरू ध्वनी ििािंक +९१ (२२) ४३४२८२८९

ईिेल आयडी: grievances@eclf.com

तिार ननवारि अगधकारी कजादाराला/ननवेदकाला ठराव/प्रचनािंिी/तिारीिंिी/िरकतीिंिी उत्तरे शक्य तेवढ्या
लवकर लिळतील असे प्रयत्न करतील.
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पातळी – 2

जर तिार/िरकत एका िहिन्याच्या आत सोडवली गेली नािी तर कजादार/ग्रािक/ननवेदक येिे अजा करु
शकतो :ऑकफस-इन-िाजा
नॉन बॅंककिं ग पयावेक्षि ववर्ाग
सूपरश्व्िजन ररजव्िा बॅंक ऑफ इिंडडया

3रा िजला, िराठा ििंहदराजवळ, र्ायखळा,
ििंब
ु ई सेंट्रल, ििंब
ु ई - 400008;
दरू ध्वनी: +91 22-23084121/ 23028436
फॅक्स: +91 22-23022011
ईिेल आयडी- dnbsmro@rbi.org.in
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•

ननवारि प्रकियेसि अनुसरि करण्यािे िुद्दे :
1) वरील िाहिती शाखा/किंपनीच्या व्यवसाय स्िळािंच्या बािे र ग्रािकािंच्या हितासाठी लावली जाईल आणि नतला सिंदर्ाासाठी
अशा ननयुक्त अगधका-यािंकडे उपलब्ध करुन हदले जाईल.

2) तिार/िरकत सिंबिंगधत किािा-यािाफात/ररलेशनलशप व्यवस्िापकािाफात लिळवली जाण्याच्या श्स्ितीत तो/ती तिार
लिळण्याच्या २ हदवसािंच्या आत ग्रािक सेवा टीि आणि तिार ननवारि अगधका-याला नतिी सूिना दे ईल ज्यािुळे
नतिे वेगवान पध्दतीने ननरसन िोऊ शकेल.

3) सिंबिंगधत किािारी/ ररलेशनलशप व्यवस्िापकाने तिार/िरकतीशी सिंबिंगधत आवचयक तपशील ग्रािक सेवा टीि आणि
तिार ननवारि अगधका-याला ननवारिासाठी दे िे िे त्यािंिे कताव्य असेल.

8. धोरणाचा आढावा
िी सिंहिता िािा 15, 2013 पासून लागू िाली असून नतच्यािध्ये ररजवा बॅंक ऑफ इिंडडयाने हदलेल्या पररपत्के, ननदे श इ.
अनुसार आणि किंपनीद्वारे अनुसरि केले जािा-या पध्दतीिंप्रिािे वेळोवेळी बदल करण्यात आले आिे त. किंपनी नतच्या योग्य
आिरि सिंहितेच्या अनस
ु रिािा आणि व्यवस्िापनाच्या ववववध पातळ्यािंवरील तिार ननवारि यिंत्िेच्या कायाािा ननयतकालीक
आढावा उपलब्ध करुन दे ईल.

िुख्य नोर्ल ऑमिसरचे तपशील
कु.अश्विनी उपाध्याय
ईसीएल िायनान्स मलमि े र्
ॉवर 3, मविंग 'बी', कोमिनूर मस ी, मकरोल रोर्, कुलाड (प), िुिंबई- 400070
दू रध्वनी. क्रिािं क: +91 22 43428289
ईिेल आयर्ी: grievances@eclf.com

