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1. पररचय  

ररझर्व्ण बँक ऑफ इंनडया (RBI) ने मास्टर पररपत्रक नदनांनकत सप्टेंबर 28, 2006 - DNBS (PD) CC िमांक 80 / 03.10.042 

/ 2005-06,  द्वारे गैर-बँनकंग नवत्त कंपन्यांसाठी (NBFCs)  फेअर पॅ्रक्टक्टस कोड संदर्ाणत मागणदशणक तते्त्व जारी केली होती.  

ररझर्व्ण बँक ऑफ इंनडया (RBI) ने  ही तते्व वेळोवेळी अद्ययावत केलेनल आहेत. 

उपरोलेक्टखत् तते्व  ग्राहकांशी व्यवहार करायच्या तरतुदी तसेच सवोत्तम  कॉपोरेट  पॅ्रक्टक्टस संदर्ाणत मागणदशणक आहेत.  

आनंद राठी ग्लोबल फायनान्स नलनमटेडने ( यापुढे नजचा उले्लख "कंपनी"/ "ARGFL" असा होईल) उपरोलेक्टखत तत्वांचा 

अंतर्ाणव करुन स्वः तचा  फेअर पॅ्रक्टक्टस कोड बनवला आहे 

 

2. फेअर पॅ्रक्टिस कोडचे उलिष्ट  

अ) ग्राहकांशी व्यवहार करताना न्याय्य पद्धती सुनननित कररे् आनर्  चांगल्ा, न्याय्य आनर् नवश्वासाहण पद्धतीनंा प्रोत्साहन 

देरे्;  

आ) ग्राहकांना उत्पादनाची अनधक चांन्गल्ा प्रकारे माहीती र्व्ावी , त्याद्वारे त्यांना योग्य ननर्णय घेता यावेत म्हरू्न सवोच्च 

पारदशणकता राबवरे् 

इ) व्यवहाराच्या वचनबध्दतेपूवी ग्राहकांना कंपनीच्या उत्पादनांच्या/सेवांच्या अटी व शतींबद्दल सवणसमावेशक रीतीने 

माहीती नमळत आहे ह्या खात्रीची पूतणता कररे् 

ई) प्रदान केलेल्ा सुनवधेच्या अटी व शतींशी सुसंगतपरे् ननष्पक्ष आनर् पारदशणक रीतीने ग्राहक खात्यांचे ननरीक्षर् कररे् 

आनर् त्यांचे व्यवस्थापन कररे् 

उ) गरज पडल्ास पुनप्राणप्ती आनर् अंमलबजावर्ीची प्रनिया योग्य कायदेशीर पद्क्टध्तने राबवरे् 

ऊ) आरबीआयने नवनहत केलेल्ा फेअर पॅ्रक्टक्टस कोड संदर्ाणत असलेल्ा सवण ननयमावलीचे पालन कररे् 

 

3. कर्ाासाठी अर्ा आलण  कर्ा प्रलक्रया 

 

अ) कंपनीमधील तसेच इतर पक्षकारसोबतच्या सवण संपकाणची अनधकृत र्ाषा इंग्रजी असेल. 

 

आ) कजणदारासोबत  होर्ार्या सवण व्यवहारांची र्ाषा ही इन्ग्रजी / स्थाननक र्ाषा / कजणदाराला समजर्ारी असेल. 

 
 

इ) कजणदाराला कजाणचा अजण, अजाणसोबत सादर करावयाच्या KYC दस्तऐवजांसह लागर्ारी  कागदपत्रांची प्राथनमक यादी , 

कजाणचे ननयमन करर्ाऱ्या अटी आनर् शतींसह इतर गोष्टी प्रदान केल्ा जातील. कजाणच्या अजाणसोबत सादर करावयाची 

इतर कोर्तीही कागदपते्र कजणदाराला स्वतंत्रपरे् कळवली जातील. 

 

ई) कजाणशी संबंनधत सवण संबंनधत मानहती संबंनधत कजण अजण (फॉमण) मधे्य उपलब्ध करून नदली जाईल  ज्यात कजण 

घेण्यासाठी  आवश्यक  असण्यायाण सवण कागदपते्र तसेच इतर मानहती समानवष्ट केली जाईल 

 

उ) पूर्णपरे् र्रलेल्ा अजाणची पोचपावती कजणदाराला नदली जाईल. या पोचपावतीत कजण अजाणची पूतणता होण्यासाठीच्या 

अंदाजे कालावधी अंतरू्णत केलेला असेल. या मानहतीचा उपयोग करुन अजणदार कंपनीच्या नोदंर्ीकृत कायाणलयात 

संपकण  साधून कजण अजाणची अद्ययावत क्टस्थतीची मानहती घेऊ शकतात. 

 

ऊ) एआरजीएफएलतफे कजण मंजूरीच्या / नवतरर्ाच्या वेळेस  सवण ग्राहकांना कजण करार तसेच इतर संलग्न कागदपत्रांची 

प्रत देण्यात येईल 

 

 

 

 



 
4. कर्ााचे िूल्ांकन आलण अटी / शर्ती 

अ) कजण अजाांचे मूल्ांकन कंपनीच्या िेनडट मूल्ांकन प्रनियेनुसार केले जाईल.  

 

आ) कजण मंजूर केल्ावर, कंपनीतफे कजण  मंजूरी कजणदाराला इंग्रजी नकंवा स्थाननक र्ाषेत नकंवा कजणदाराच्या सोयीच्या 

र्ाषेत लेखी कळवण्यात येईल.  या कजण मंजूरी /  कजण करारात मंजूर केलेल्ा कजाणची  रक्कम , वानषणक व्याजदर तसेच 

वानषणक व्याजदरासाठी आकारण्यात येर्ारी पद्धत , कजाणच्या अटी शती या सवण  गोष्टी  अंतरू्णत केलेल्ा असतील.  

कजणदाराच्या कजण अटी शती स्वीकृतीची एक प्रत कंपनी राखून ठेवेल  

 

इ) एआरजीएफएलच्या कजण  मंजुरी पत्रात / करारात उशीरा परतफेडीसाठी आकारले जार्ारे दंडात्मक व्याज नमूद 

ठळक  अक्षरात केलेले असेल. 

 

ई) ज्या ग्राहकांना फ्लोनटंग दरावर आधाररत कजे नवतररत करण्यात आलेली आहेत अश्या कजाणवर फ्लोरक्लोझर चाजेस  

नकंवा मुदतपूवण कजणफेडीचा दंड आकारण्यात येर्ार नाही 

 

5. अटी ि शर्तींिधील बदलांसह कर्ााचे लिर्तरण 

अ) अटी व शतींमधील कोर्तेही बदल जे कजणदारासाठी  प्रनतकूल असू शकतात, तसेच  व्याजदर, सेवा शुल्क, प्रीपेमेंट 

शुल्क इत्यादीबाबतची मानहती ग्राहकाला इंग्रजी नकंवा स्थाननक र्ाषा नकंवा कजणदाराला समजण्यार्या र्ाषेत लेखी 

कळवले जातील. 

 

आ) कोर्त्याही खातेशुल्कामधील बदल कजणदाराला लेखी स्वरुपात कळवला जाईल. 

 
 

इ) व्याजदर आनर् इतर शुल्कांत पूवणलक्षी प्रर्ावाने बदल होतील. 

 

ई) कोर्तेही कजण रद्द करायचा  ननर्णय कजण कराराच्या अटी व शतींच्या अनुषंगाने घेतला जाईल 

 

 

उ) कजण घेताना तारर् ठेवलेल्ा सवण गहार्वसू्त संपूर्ण  कजाणची परतफेड केल्ावरच तसेच या गहार्वसू्तवर असलेला 

कायदेशीर हक्क/ दावा नकंवा धारर्ानधकार  आनर् कंपनीचा कजणदाराबरोबर इतरत्र  असलेला र्रपाईचा मुद्दा नवचारात 

घेऊनच  परत केल्ा जातील. 

 

ऊ) असा एखादा कायदेशीर हक्क/ दावा नकंवा  र्रपाईचा मुद्दा ननदशणनास आल्ास  कजणदाराला त्यासंबंधी सूचना तसेच 

संबंनधत कायदेशीर हक्क नकंवा  र्रपाईसंदर्ाणतील पूर्ण तपशील आनर् कंपनीच्या  पूर्ण कजणफेड होईपयणत गहार्वसू्त 

तारर् ठेवण्यासंबंनध असलेल्ा अटी / शती कजणदाराला कळवण्यात येतील. 

 
 

6. के्रलडट संदर्ा एर्न्सी 

अ) एखाद्या व्यक्तीने कजण घेण्यासाठी अजण केल्ास संबंनधत व्यक्तीचे तपशील  पत अहवाल ,  सत्यत्वस्थापन तसेच जोखीम 

व्यवस्थापनासाठी मान्यवर िेडीट संदर्ण एजन्सीकडे कंपनीतफे पाठवण्यात येतील. 

 

आ) कंपनी ग्राहकांना नदलेल्ा कजाणची मानहती , ग्राहकाचा कजणपरतफेडीचा तपशील तसेच ईतर संबंनधत मानहती िेडीट 

संदर्ण एजन्सीना ग्राहकाचे िेडीट प्रोफाइल तयार करण्यासाठी देऊ शकते 

 

इ) ग्राहकाने कजणकरारामधे्य  नदलेल्ा संमतीनुसार ग्राहकाच्या खात्याची दैनंनदन मानहती कंपनी िेडीट संदर्ण एजन्सीना 

देऊ शकते 

 

ई) ग्राहकाने परवानगी नदल्ास कंपनी ग्राहकाची उपरोलेक्टित मानहती इतर आनथणक उत्पादने पुरवण्यासाठी कंपनीच्या 

गु्रप तसेच सहयोगी  कंपन्याना देऊ शकते 

 

 

 



 
7. ग्राहक संरक्षण  

ग्राहकाची वैयक्टक्तक मानहती खाजगी आनर् गोपनीय ठेवली जाईल.  खालील  कारर्ाव्यनतररक्त कंपनी  ग्राहकाच्या 

उलाढालीची मानहती ग्राहकाच्या परवानगीनशवाय इतर व्यक्तीना देर्ार नाही.  

१. कायदेशीर सक्ती 

२.  समाजाप्रनत असलेल्ा कतणव्यासाठी 

३. कंपनीच्या नहतरक्षर्ासाठी बँक / आनथणक संस्था तसेच गु्रप / सहयोगी कंपन्याना मानहती देरे् आवश्यक असल्ास 

 

8. सािान्य र्तररु्तदी 

अ) कजणकराराच्या अटी / शती ननयमावलीत  असल्ानशवाय कंपनी कजणदाराच्या व्यवसायात हस्ततत के्षप करर्ार नाही. ( 

अपवाद : नवीन  काही मानहती कजणदाराने कंपनीच्या ननदशणनास आरू्न न नदल्ास ) 

 

आ) कजणदाराने कजण हस्तांतारानवषयी नवनंती केल्ावर २१ नदवसात कंपनीची संमती नकंवा आके्षप कजणदाराला कळवण्यात 

येईल. 

 

इ) कंपनी कजाणच्या वसुलीसाठी, अंतगणत मागणदशणक तत्त्वांमधे्य नमूद केलेल्ा प्रनियेचे तसेच त्यासंदर्ाणतील कायदेशीर 

तरतुदीचे पालन करेल. कंपनी आनर् नतचे प्रनतननधी कोर्त्याही प्रकारच्या छ्ळ साधनाचा (उदाहरर्ाथण : वेनळअवेनळ 

कजणदाराला सतत त्रास  देरे्, धाकटपशा/ दडपशाहीचा वापर ) अवलंब करर्ार नाहीत. कंपनीच्या कमणचार्यांकडून 

ग्राहकाना कोर्त्याही प्रकारच्या ऊद्धट वतणनाचा त्रास होर्ार  नाही याची कंपनी खात्री करेल. त्यासाठी कंपनीकडून 

कमणचायाणना पुरेसे प्रनशनक्षत करण्यात येईल. 

 

ई) कंपनी कजण प्रनियेत नलंग, जात नकंवा धमाणच्या आधारावर कोर्त्याही प्रकारचा रे्दर्ाव करर्ार नाही 

 

उ)  ग्राहकांशी योग्य पद्धतीने व्यवहार करण्यासाठी  कंपनीचे  कमणचारी पुरेसे प्रनशनक्षत आहेत ह्याची कंपनी खात्री करेल. 

 

ऊ) कंपनी वैयक्टक्तक कजणदारांवर तसेच त्यांच्या सहकजणदारावर व्यवसायाव्यनतररक्त इतर उदे्दशांसाठी मंजूर केलेल्ा  

फ्लोनटंग रेट मुदतकजाणवर  कोर्त्याही प्रकारचे फोरक्लोजर शुल्क नकंवा मुदतपूवण कजणफेड दंड आकारर्ार नाही 

 

9. गोपनीयर्ता  

A) ग्राहकाने अनधकृत केल्ानशवाय, कंपनी त्याच्या ग्राहकांची सवण वैयक्टक्तक मानहती खाजगी आनर् गोपनीय मानेल.  

B) खालील   ऊले्लख केलेल्ा अपररहायण कारर्ांव्यनतररक्त कंपनी  ग्राहकाच्या उलाढालीची मानहती  इतर व्यक्तीना देर्ार 

नाही.  

१. कायदेशीर प्रनियेचा र्ाग म्हरु्न कंपनीला कोर्त्याही ननयामक संस्था, कायदा अंमलबजावर्ी एजन्सी, नसनबल, र्ारतीय 

ररझणर्व् बँक नकंवा इतर कोर्त्याही बँक / आनथणक संस्था , न्यायालये/न्यायानधकरर्ला  मानहनत देरे् आवश्यक असल्ास  

२. ग्राहकाने लेखी स्वरुपात कंपनीला मानहनत देण्यास अनधकृत केल्ास 

३. सावणजननक नहताचा र्ाग म्हरु्न अशी मानहती देरे् आवश्यक असल्ास  

४. कंपनीच्या नहतासाठी (ऊदा : फसवरू्क प्रनतबंध ) मानहनत  देरे् आवश्यक असल्ास 

 

 

 



 
10. व्यार्दर धोरण 

अ) कजाणवरील व्याजदर नननित करताना कंपनी , कॉस्ट ऑफ फंड्स, मानजणन आनर् जोखीम प्रीनमयम नवचारात घेईल आनर् 

कजण आनर् अनग्रमांसाठी आकारले जार्ारे व्याज दर नननित करेल. 

  

आ) कजणदारांना मयाणदेपनलकडे व्याज दर आकारण्यात येर्ार नाही याची कंपनी खात्री करेल. कजणदारांना व्याजदर 

आकारताना कजणदाराचे जोखीम प्रोफाईल, मनी माकेटमधे्य प्रचनलत असलेले व्याजदर , कॉस्ट  ऑफ फंड्स , 

ग्राहकाच्या तारर्वसू्तचे मूल्, व्यवहार आवाका/ रचना तसेच प्रनतस्पधी कंपन्याकडून आकारण्यात येर्ारे व्याजदर 

अश्या नवनवध घटकान्चा नवचार करुन कंपनी व्याजदर सुनननित करेल. 

 

इ) व्याजदर वानषणक आधारावर असतील आनर् ते स्पष्टपरे् मंजूरी/स्वागत पत्रात नकंवा अन्यथा पत्रात कळवले जातील 

 

ई) गैर बँनकन्ग फायनान्स कंपनीच्या अमयाणनदत व्याजदर आकारर्ी संदर्ाणत लागू करण्यात आलेल्ा  सुधाररत  पररपत्रक 

िमांक DNBS.204/CGM (ASR)-2009  नदनांनकत 2 जानेवारी 2009 नुसार कंपनीने  कॉस्ट ऑफ फंड्स , मानजणन, ररस्क 

नप्रनमयम अश्या नवनवध घटकांचा अंतर्ाणव करुन  व्याजदर पॉनलसी तयार केलेली आहे.  

 

 

उ) ऊपरोलेक्टखत व्याजदर पॉनलसीत व्याजदर ,  जोखमीचे वगीकरर् ,  वेगवेगळ्या प्रकारच्या कजणदारांसाठी आकारण्यात 

येण्यायाण  नवनशष्ट व्याजदरआकारर्ीचे तकण शुद्ध नववेचन अश्या घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ही पॉलीसी 

कंपनीच्या संस्थळावर ऊपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 

 

11. र्तक्रार लनिारण 

अ) कोर्त्याही गाहाणरे् /तिारीच्या बाबतीत, कजणदार खालीलपैकी कोर्त्याही साधनाद्वारे ((ऊदा : फोन, मेल, कायाणलय 

संपकण  पत्ता))   संपकण  साधू शकतात.  

आ) ज्या ग्राहकांना अनर्प्राय द्यायचा असेल नकंवा त्यांची तिार पाठवायची असेल ते सोमवार ते शुिवार (राष्टर ीय सुटी 

वगळता)  सकाळी 9.30 ते संध्याकाळी ६.०० पयांतच्या दरम्यान पुढील प्रकारे संपकण  साधू शकतात 

•आम्हाला ६२८१ ७००३ वर कॉल करा नकंवा 

•आम्हाला nbfc_grievance@rathi.com वर ईमेल करा• 

आम्हाला खाली नमूद केलेल्ा पत्त्यावर नलहा 

आनंद राठी ग्लोबल फायनान्स नलनमटेड 10वा मजला, एक्सपे्रस झोन,  

वेस्टनण. एक्सपे्रस हायवे, गोरेगाव मंुबई - 400 063 

इ) कंपनीकडून या फेअर पॅ्रक्टक्टस कोड तसेच त्याच्या कायणपद्धतीचा  आढावा ठरानवक कालावधीनंतर कंपनीच्या 

व्यवस्थापनाला सादर करण्यात येईल. 

ई) कजणदार तसेच ग्राहकांच्या व्यवसाय पद्धती, कजणप्रनिया ननर्णय , िेनडट व्यवस्थापन  आनर् कजणवसुलीसंदर्ाणतील 

तिारीचे ननवारर् करण्यासाठी एक नोडल अनधकारी आनर् मुख्य नोडल अनधकारी ननयुक्त केला जाईल. संबंनधत  

अनधकायाांचे नाव आनर् संपकण  तपशील कंपनीच्या वेबसाइटवर प्रदनशणत केला जाईल 

उ) कंपनीतफे एक तिार ननवारर् अनधकारी ननयुक्त करण्यात आलेला असून स्वतच्या तिारीचे ननवारर् करण्यासाठी 

लोक खालील पत्यावर  संपकण  साधू शकतात.   

ऊ) तिार ननवारर् अनधकारी:  

श्री. सनचन कुमार  शाह  

टेनलफोन: 022 6281 7003Fax: 022 4047 7070 

E-mail: nbfc_grievance@rathi.com 

mailto:nbfc_grievance@rathi.com


 
ऋ) तिार नमळाल्ापासून  , एका मनहन्याच्या कालावधीत तिारीचे नववेचन करुन कजणदार / अजणदाराला  अंनतम ऊत्तर 

देण्याचा कंपनी प्रयत्न करेल 

ऌ) एका मनहन्याच्या कालावधीत तिार ननवारर् न झाल्ास ग्राहक आरबीआयच्या नॉन बँनकंग पयणवेक्षर् नवर्ागाच्या 

प्रादेनशक कायाणलयाच्या प्रर्ारी अनधकाऱ्याकडे अपील करू शकतो ज्यांच्या अनधकारके्षत्रात एआरजीएफएलचे 

नोदंर्ीकृत कायाणलय येते 

DNBS चा तपशील खालीलप्रमारे् आहे:  

Dy. महाव्यवस्थापक, नॉन बँनकंग पयणवेक्षर् नवर्ाग ररझर्व्ण बँक ऑफ इंनडया,  

मंुबई प्रादेनशक कायाणलय नतसरा मजला, 

 मराठा मंनदराजवळ, र्ायखळा, मंुबई सेंटर ल,  

मंुबई - ४००००८  

दूरध्वनी. िमांक: 022-2308 4121 / 022-23028436 

फॅक्स िमांक: 022-23022011  

ईमेल: dnbsmro@rbi.org.in 
 

12. खुलासे  

फेअर पॅ्रक्टक्टस कोडच्या ननयमावली अंतगणत ,  कंपनीद्वारे  स्वतच्या वेबसाईटवर इंग्रजीतील फेअर पॅ्रक्टक्टस कोड प्रकानशत 

केला जाईल  तसेच कंपनीच्या सगळ्या शाखात फेअर पॅ्रक्टक्टस कोडची प्रत ऊपलब्ध करुन नदला जाईल.  

कोर्ताही कजणदार नकंवा ग्राहकाला स्थाननक र्ाषेत सदर  फेअर पॅ्रक्टक्टस कोडची प्रत हवी असल्ास कंपनीकडे तशी 

नवनंती करुन तशी प्रत नमळवण्यात येईल 

13. संचालक िंडळाची र्बाबदारी  

कंपनीच्या संचालक मंडळाने तिार ननवारर् यंत्ररे्ची अंमलबजावर्ी केली आहे. या यंत्ररे्अंतगणत कजण देण्यायाण संस्थेच्या 

ननर्णयाबाबतचे सगळे वाद, 

िेडीट मानहतीसंदर्ाणतील सवण मानहतीचे अद्ययावतीकरर् / बदलासंदर्ाणतील तिारी, आउटसोसण करण्यात आलेल्ा 

सेवासंद््रर्ातील सवण तिारीचे ननवारर् ऊच्च पातळीवर होण्याची खात्री करता येईल.  

 

कंपनीचे संचालक  मंडळ फेअर  पॅ्रक्टक्टस कोड तसेच त्याच्या कायणपद्धतीचा  संनक्षप्त आढावा  ठरानवक कालावधीत घेईल. 

14. पुनरािलोकन 

 कंपनीने वर नमूद केल्ानुसार कोडच्या   मुळ मसुद्याला धक्का न लावाता  कोडमधे्य सुधारर्ा/बदल/सुधाररत करण्याचा 

आनर् वेळोवेळी अद्यतने प्रदान करण्याचा अनधकार राखून ठेवला आहे,. 

कंपनीकडून वेळोवेळी या संनहतेच्या अनुपालनाचे तसेच  तिार ननवारर् यंत्ररे्चे कायाणचे पुनरावालोकनाचा आढावा घेण्यात 

येईल 
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