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1. उ��द�टे आ�ण अज�
 १.१ उ��द�टे कोड�या

धनी लो�स अडँ सि�ह�सेस �ल�मटेड (यापढेु डीएलएसएल/कंपनी �हणनू सदं�भ�त) ने सव��म कॉप�रेट
प�धतींचा पाठपरुावा करणे आ�ण आतंररा���य �तरावर आ�ण �या�वारे �यवसाय प�धतींम�ये अ�यतं
पारदश�कता आणणे हे आपले उ��द�ट ठेवले आहे. �ाहकांचा आ�म�व�वास वाढवणे कंपनी म�ये. �यानसुार,

स�याची स�ंहता यासाठ� सेट केल� आहे:



i) चांग�या आ�ण �या�य प�धतींना �ो�साहन �ाहकांशी �यवहार करताना �कमान मानके ठरवनू.

ii) पारदश�कता स�ुनि�चत करा जेणेक�न �ाहकाला आम�या कंपनी�वारे �दान केले�या सेवांब�दल
वाजवीपणे काय अपे�ा आहे हे अ�धक चांग�या �कारे समजू शकेल.

iii) उ�चऑपरे�टगं मानके सा�य कर�यासाठ� �पध��वारे बाजार श�तींना �ो�साहन देणे; आ�ण
iv) �न�प� आ�ण सौहाद�पणू� सबंधंांना �ो�साहन �या �ाहकआ�ण कंपनी यां�यात मजबतू �ाहक स�ेंषण

आ�ण त�ार �नवारण य�ंणे�वारे आ�ण अशा �कारे नतंर�या काळात पवू�चा आ�म�व�वास वाढवणे.

 १.२. स�ंहतचेा अज�

या स�ंहतचेे सव� भाग सव� कज� उ�पादने आ�ण सेवांना लागू होतात जे स�या �दान केले जात आहेत �कंवा �या
यापढेु सादर के�या जाऊ शकतात �या कंपनीने काउंटरवर, फोनवर, पो�टा�वारे, पर�पर इले��ॉ�नक
उपकरणां�वारे, इंटरनेटवर �दान के�या आहेत. �कंवा कंपनी�या एजटं�वारे �कंवा इतर कोण�याह�
प�धती�वारे. कंपनी�या सव� काया�लये/शाखांम�ये उ�चत �यवहार स�ंहतचेी �त �द�श�त केल� जाईल. FPC ची
एक �त कंपनी�या वेबसाइटवर देखील �द�श�त केल� जाईल �याम�ये सामा�य-साव�ज�नक सद�यांना आ�ण
कंपनी�वारे �वीकार�या जात असले�या कोडब�दल सव� भागधारकांना स�ूचत केले जाईल.

2. �ाहकां�ती आमची

2.1 हे स�ुनि�चत क�न �ाहकांसोबत�या सव� �यवहारांम�ये �न�प�आ�ण वाजवीपणे वागणे:

कंपनी ती ऑफर करत असले�या उ�पादने आ�ण सेवांसाठ� या स�ंहतमे�ये प�रभा�षत केले�या वचनब�धता
आ�ण मानकांची पतू�ता करेल आ�ण ���यांम�ये आ�ण �या�या सरावांम�ये कम�चार� अनसुरण करतात. सव�
उ�पादने आ�ण सेवा अ�रशः सबं�ंधत कायदे आ�ण �नयमांची पतू�ता करतील; आ�ण �ाहकांशी �यवहार आ�ण
�ामा�णकपणाआ�ण पारदश�कत�ेया न�ैतक त�वांवर अवलबंनू राहतील.

2.1.1 �ाहकांशी �यवहार करताना, कंपनीने कज� करारा�या अट� व शत�म�ये �दान केले�या उ�देशां�शवाय
कज�दारा�या बाबींम�ये ह�त�ेप करणे टाळावे.

2.1.2 कंपनी कज�दारांकडून जा�त �याज आकारणार नाह�. �ाहकाकडून आकार�यात येत असले�या
�याजदराचे कारण �प�ट केले जाईल. सव� दर आ�ण श�ुक कजा��या अजा�त तसेच मजंरु� प�ात नमदू केले
जावेत.

2.1.3 �याजाचे दर आ�ण जोखमी�या �ेणीकरणाचा ��ट�कोन देखील कंपनी�या वेबसाइटवर उपल�ध क�न
�दला जाईल.

2.1.4 कज�दाराकडून कज� खाते ह�तांत�रत कर�याची �वनतंी �मळा�यास, समंती �कंवा अ�यथा, �हणजे,

कंपनीचा आ�ेप, जर असेल तर, �वनतंी �मळा�या�या तारखेपासनू 21 �दवसां�या आत कळव�यात येईल.

असे ह�तांतरण काय�याशी ससुगंत पारदश�क करारा�या अट�ंनसुार असेल.

 2.2 आमची आ�थ�क उ�पादने आ�ण सेवा कशा काय� करतात हे समजनू घे�यासाठ� �ाहकांना हे स�ुनि�चत
कर�यात मदत कर�यासाठ�:

i) जा�हराती आ�ण �चारा�मक सा�ह�याची साम�ी श�य �तत�या �प�ट आ�ण �दशाभलू करणार� नाह�.
कजा��या कराराचा परफॉमा� आ�ण कज� �मळव�यासाठ� �ाहकाने अमंलात आण�यासाठ� आ�ण �यावर



�वा�र� कर�यासाठ� आव�यक असणार� इतर कागदप�े कंपनी�या वेबसाइटवर �दश�नासाठ� उपल�ध
असतील जेणेक�न आम�या इ�छूक �ाहकांना �याचे अ�धकार आ�ण दा�य�वे जाणनू घेणे आ�ण
समजनू घेणे सलुभ होईल. , जेणेक�न, आम�याकडून सेवा �मळवताना एक मा�हतीपणू� �नण�य घेतला
जातो.

ii) �थम उदाहरणात, �ाहकांना खाल�लपकै� कोण�याह� एक �कंवा अ�धक भाषांम�ये उ�पादने आ�ण
सेवांब�दल मा�हती असलेल� सबं�ंधत कागदप�े समजावनू �दल� जातील आ�ण �दान केल� जातील:

�हदं�, इं�जी �कंवा यो�य �था�नक भाषा. पणू� पारदश�कता स�ुनि�चत कर�यासाठ�, �ाहकांना उ�पादने
आ�ण सेवांचे �व�प, �यां�या अट� व शत�, वा�ष�क �याज दर / सेवा श�ुक, कज� उ�पादना�या
सि�ह��सगंसाठ� देय ईएमआय, सब�मट करावयाची कागदप�े याब�दल �प�ट मा�हती �दान केल�
जाईल. उ�पादनांसाठ� कंपनी इ. लागू होईल.

iii) �ाहकांना �यांना कोणते फायदे �मळतील, तो असे फायदे कसे �मळवू शकतो, �यांचे आ�थ�क प�रणाम
आ�ण शकंा अस�यास कोणाशी सपंक� साधू शकतो याब�दल सपंणू� मा�हती �या.

iv) वर�ल गो�ट�ंची खा�ी कर�यासाठ�, कंपनी एक हे�प लाइन �दान करेल �या�वारे �ाहकांना या बाबतीत
यो�य माग�दश�न �मळेल. वर�ल �य�त�र�त, �ाहकांना �नय�ुत केले�या अ�धका� यांचे नाव
�या�या/�यां�या सपंक� तपशीलांसह �दान केले जाईल जे �यां�या त�ार�ंचे �नवारण कर�यासाठ�
जबाबदार आहेत.

2.3 �दान क�न �ाहकांना आमची उ�पादने आ�ण सेवा वापर�यास मदत कर�यासाठ�:

i. कज�दाराला मजंरू केले�या कजा��या अट� आ�ण शत�चे तपशील दश��वणार� र�तसर �वा�र� केले�या कज�
कराराची एक �त �दान करा. कंपनी हे स�ुनि�चत करेल, �यव�था करेल आ�ण �ाहकांना पर�परसवंाद�
बठैक��वारे, वेबसाइटवर �कंवा ई-मेल/मेल�वारे छापील प�ा�वारे �नय�मत, यो�य अ�यतने �दान करेल.

ii. �याजदर, श�ुकआ�ण अट�आ�ण शत�मधील बदलांब�दल मा�हतीचा �सार.

iii. �याजातील बदल �या�या अजा�पवू� आगाऊ सचूनेसह जवळचा असेल. �याज दर �कंवा सेवा श�ुकाची
सधुारणा केवळ सभंा�यतनेे लागू होईल.

२.४. कोण�याह� ट��यावर चकू होऊ शकणा� या गो�ट�ंशी �वर�त आ�ण सहानभुतूीपवू�क �यवहार कर�यासाठ�,
या�वारे:

i. कंपनी�या बाजनेू चकु�चा �भाव कमी कर�यासाठ� �व�रतआ�ण यो�य कारवाई करणे.

ii. �ाहकां�या त�ार� त�परतनेे हाताळणे.

iii. �ाहकांना कंपनीम�ये अि�त�वात असले�या �णाल� आ�ण काय�प�धतींब�दल मा�हती देणे �याचे
पालन क�न �ाहक �यां�या त�ार�ंचे कंपनी�या अ�धका� यांशी �ारं�भक सवंाद साधनू परेुसे �नराकरण न
के�यास ते उ�च अ�धका� यांशी सपंक� साधू शकतात.

iv. कोण�याह� तां��क �बघाडामळेु उ�भवणा�या कोण�याह� सम�येचा सामना कर�यासाठ� यो�य �यव�था
करणे.

2.5 �ाहकांची सव� वयैि�तक मा�हती खाजगीआ�ण गोपनीय मान�यासाठ�

आ�ह� वचनब�ध आहोत आ�ण आम�या �ाहकांची सव� वयैि�तक मा�हती खाजगी आ�ण अ�यतं गोपनीय
�वषय �हणनू हाताळू, तथा�प, येथे खाल�ल प�र�छेद 5 �या अधीनआहे.

2.6 कोडचा �चार कर�यासाठ� आमची कंपनी:

i. आम�या �व�यमानआ�ण नवीन �ाहकांना कोडब�दल मा�हती
ii. काउंटरवर �कंवा इले��ॉ�नक स�ेंषणा�वारे �वनतंी के�यावर हा कोड उपल�ध क�न देईल.



iii. हा कोड कंपनी�या ��येक शाखेतआ�ण कंपनी�या वेबसाइटवर उपल�ध क�न �या; आ�ण
iv. हे स�ुनि�चत करा क� कंपनीचे कम�चार� स�ंहतबे�दल सबं�ंधत मा�हती �दान कर�यासाठ� आ�ण स�ंहता

�यवहारातआण�यासाठ� चांगले ��श��तआहेत.

2.7 गरै-भेदभाव धोरण �वीकारणे आ�ण सराव करणे

आमची कंपनी वय, वशं, जात, �लगं, ववैा�हक ि�थती, धम� �कंवा अपगं�व यावरआधा�रत भेदभाव करणार नाह�.

2.8 �ये�ठ नाग�रकआ�ण शार��रक���या �वकलांग �य�तींची �वशषे काळजी

आ�ह� आम�या �ाहकांसाठ� जसे क� �ये�ठ नाग�रक, शार��रक���या �वकलांग �य�ती आ�ण �नर�र
�य�तींना आम�याशी �यवहार करताना ते सलुभआ�ण सोयी�कर बनव�यासाठ� आ�ह� सव�तोपर� �य�न क�.

3. �कट�करणआ�ण पारदश�कता

3.1 आमची कंपनी आम�या �ाहकांशी �यवहार करताना सपंणू� खलुासे आ�ण पारदश�कतवेर �व�वास ठेवत.े

आ�ह� सव� घटकांब�दल सपंणू� मा�हती �दान क� �यांचा कंपनी आ�ण �ाहक यां�यातील �यवहारांवर
कोणताह� प�रणाम होऊ शकतो, �याम�ये �याज दर, सामा�य श�ुक आ�ण श�ुक यांचा समावेश आहे, परंतु
�यापरुते मया��दत नाह�:

i. शाखांम�ये सचूना देणे
ii. दरू�वनी �कंवा हे�पलाईन�वारे

iii. कंपनी�या वेबसाइट�वारे.

iv. �नय�ुत कम�चार�/हे�पड�ेक�वारे.

v. सेवा माग�दश�क / टॅ�रफ श�ेयलू �दान करणे; आ�ण
vi. श�यतो सव� सबं�ंधत तपशील उ�पादनासाठ� �व�हत अजा�म�ये समा�व�ट केले जातील.

3.2 सभंा�य �ाहकां�या सदंभा�त कंपनी:

i. कज�दारा�या �हतावर प�रणाम करणा�या सव� आव�यक मा�हतीसह �ाहकांना कज� अज� फॉम�म�ये
�वार�य असू शकतील अशा सेवा आ�ण उ�पादनांची म�ुय व�ैश��ये �प�ट करणार� �प�ट मा�हती �दान
करेल जेणेक�न कज�दारा�या �हतावर प�रणाम होईल. इतर NBFC �वारे ऑफर केले�या अट� आ�ण शत�
के�या जाऊ शकतात आ�ण कज�दारास स�ूचत क�न �नण�य घेता येतो. कजा�चा अज� अजा�सोबत सादर
करणेआव�यक असलेल� कागदप�े स�ूचत करेल. अज�दाराला एक पोचपावती �दल� जाईल.

ii. �ाहकां�या गरजा पणू� क� शकतील अशी उ�पादने आ�ण सेवा �नवड�यात �ाहकांना मदत करा.
iii. �ाहकांना कंपनीची उ�पादने आ�ण सेवा �या �व�वध मा�यमां�वारे ऑफर के�या जातात [उदाहरणाथ�,

इंटरनेटवर, फोनव�न, शाखांम�ये इ�याद�ंब�दल] मा�हती �या आ�ण �यांना या उ�पादनांब�दल अ�धक
मा�हती �मळ�व�यासाठ� ��ोतआ�ण मा�यमांब�दल मा�हती �या आ�ण सेवा

iv. कायदेशीर, �नयामक आ�ण अतंग�त धोरण आव�यकतांचे पालन कर�यासाठ� �ाहकांना �याची/�तची
ओळखआ�ण प�ा �स�ध कर�यासाठ� आव�यक मा�हती आ�ण कागदप�ांब�दल मा�हती �या.

3.3 जे �ाहक बनलेआहेत, �यांना कंपनी:

i. लागू �याजदर / फ� आ�ण श�ुकांसह उ�पादनां�या �मखु व�ैश��यां�या सदंभा�त कंपनी�वारे �वक�सत,

�य�ुप�न �कंवा �य�ुप�न केलेल� अ�ययावत मा�हती �दान करेल.

ii. �ाहकांचे ह�कआ�ण जबाबदा�यांब�दल अ�त�र�तआ�ण अ�ययावत मा�हती �दान करा.



iii. 'कॉल क� नका' सेवेखाल� �ाहका�या नावाची �वयचं�लतपणे न�दणी करा आ�ण जोपय�त �ाहक कंपनीला
ह� मा�हती/सेवेचा लाभ घे�यासाठ� �यांची समंती �ल�खत �व�पात कळवत नाह�त तोपय�त टे�लफोन
कॉ�स/एसएमएस/ईमेल�वारे कोणतहे� नवीन उ�पादन/सेवेची मा�हती देऊ/�व�ता�रत करणार नाह�. .

 3.4 �याज दर:

DLSL �याज दर आ�ण ���या आ�ण इतर श�ुक �नधा��रत कर�यासाठ� यो�य अतंग�त त�वे आ�ण ���या
मांडले. कंपनीचा ALCO कंपनी�या बोडा�ने घालनू �दले�या त�वानसुार वेळोवेळी दरआ�ण श�ुक �नि�चत करेल.

कंपनी �ाहकांना आव�यक मा�हती देईल -

i. �या�या/�त�या कज� खा�यांना लागू होणा� या वा�ष�क दरावर मोजले जाणारे �याजदर.

ii. �या�या/�त�या खा�यावर �याज कसे लागू केले जाते आ�ण �याज मोज�याची प�धत �याम�ये दंडा�मक
�याज समा�व�टआहे जे डीफॉ�ट/�वलबं पेम�ट झा�यास लागू होऊ शकते तसेच �ाहकाने देय EMI.  

3.5 �याजदरातील बदल

कंपनीने �ाहकांना कंपनीने ऑफर केले�या उ�पादनांवर�ल �याजदरांम�ये बदल कर�या�या �नण�याब�दल
आ�ण �याजदरांम�ये केलेले बदल सभंा�यपणे लागू केले जातील याब�दल �ाहकांना आधीच मा�हती देईल.

3.6 श�ुकआ�ण श�ुक

i. कंपनीने �त�या सव� शाखांम�ये, कंपनी�या वेबसाइटवर �ाहकांना �वनाम�ूय पाह�याची परवानगी
असले�या टॅ�रफ श�ेयलूब�दल एक सचूना �द�श�त करावी. �ाहकांना कंपनी�वारे �दान केले�या सेवांची
याद� देखील मोफत �दल� जाईल.

ii. �ाहकांनी �नवडले�या उ�पादनां�या आ�ण सेवां�या सदंभा�त �ाहकांना �दले�या टॅ�रफ श�ेयलूम�ये लागू
असले�या श�ुकांब�दलचे सव� तपशील असतील आ�ण �ाहकांनी �नवडले�या उ�पादनांचा आ�ण सेवांचा
लाभ घे�यासाठ� �ाहक कोणते पसेै भर�यास जबाबदार असेल.

iii. �ाहकांना �यांनी �नवडले�या उ�पादन/सेवांवर �नय�ंण ठेवणा� या कोण�याह� अट� व शत�चे पालन न
के�यास/उ�लघंन के�यास �यां�यावर कोणते दंड आकारले जातील याची मा�हती �ाहकांना �दान करेल.

३.७

प�रप�क �मांक RBI-2014-15/121 आ�ण DNBS(PD)CC No.399/13.10.42/ म�ये समा�व�ट असले�या RBI

माग�दश�क त�वांनसुार �लो�टगं �याजदराखाल� मदुत कज� घेतले�या वयैि�तक कज�दारांकडून �ीपेम�ट श�ुक
कंपनी आकारणार नाह�. 2014-15 �दनांक 14 जलुै 2014 आ�ण �यातील अ�यतने. तथा�प, �नयामक माग�दश�क
त�वांमधील बदलामळेु कज� खाती फोर�लोजर कर�या�या आम�या धोरणात बदल झा�यास, मा�हतीसाठ�
कंपनी�या वेबसाइटवर ��स�ध केले�या कज� खा�या�या फोर�लोजर�या तारखे�या �च�लत धोरणानसुार
�ीपेम�ट दंड लागू होईल. सव� भागधारकांचे.

3.8 श�ुकआ�ण श�ुकांमधील बदल

जर कंपनीने यापकै� कोणतहे� श�ुक वाढव�याचा �कंवा नवीन श�ुक लागू कर�याचा �नण�य घेतला तर, सधुा�रत
श�ुक/नवीन श�ुकआकारले जा�या�या/ �भावी हो�या�या एक म�हना अगोदर स�ूचत केले जाईल.



3.9 अट� व शत�

i. कंपनी �थमच उ�पादन/सेवेचा लाभ घेणा�या �ाहकाला, �याने/�तने कंपनीला �दान कर�यास
सां�गतले�या उ�पादने/सेवांसाठ� सबं�ंधत अट� व शत�ब�दल यो�य�र�या स�ला देईल.

ii. आम�या कंपनीची उ�पादने आ�ण सेवा �नय�ं�त करणा� या अट� व शत� �या�य असतील आ�ण सबं�ंधत
अ�धकार �नि�चत करतील, �वशषेत: नामांकन कर�याचा �ाहकांचा अ�धकार. या अट� आ�ण शत�म�ये
दा�य�वे आ�ण दा�य�वे �प�टपणे नमदू केल� जातील. सा�या आ�ण सो�या भाषते या अट� व शत� तयार
क�न सादर कर�याचा �य�न केला जाईल.

3.10 अट�आ�ण �नयमांमधील

बदल अट� आ�ण शत�मधील कोणताह� बदल खाल�लपकै� कोण�याह� चॅनेल�वारे �ाहकांना कळ�वला जाईल:

i. वयैि�तक मा�हती.
ii. ��येक शाखेत सचूना फलक.

iii. ईमेलआ�ण वेबसाइटसह इंटरनेट.

iv. व�ृप�, आव�यक त�ेहा.
v. सामा�यत:, बदल सभंा�य �भावाने केले जातील आ�ण अशा बदलांची यो�य सचूना �ाहकांना आगाऊ

�दल� जाईल.

vi. अट� व शत�मधील कोण�याह� बदलाबाबत �ाहकाला आगाऊ मा�हती देणे श�य नस�यास आ�ण
�ाहकाला आगाऊ सचूना न देता बदल केले अस�यास, अशा �कारे केलेला बदल 30 �दवसां�या आत
स�ूचत केला जाईल. असे बदल के�यानतंर अट� व शत� �हणजे, �ाहकाला पवू�सचूना न देता केलेले बदल,

कोण�याह� �ाहकासाठ� गरैसोयीचे ठरले, तर अशा �ाहकाला ६० �दवसां�या आतआ�ण कोणतीह� सचूना
न देता �याचे/�तचे खाते बदं करता येईल �कंवा ते बदलू शकेल. कोणतहे� अ�त�र�त श�ुक �कंवा �याज
भर�यासाठ�.

vii. अट� व शत�म�ये कोणतहे� मोठे बदल �कंवा बरेच �करकोळ बदल अस�यास, �ाहका�या �वनतंीनसुार, ते
�ाहकाला यो�य�र�या स�ूचत केले जाईल आ�ण �ाहकाला नवीन अट� व शत�ची �त �दान केल� जाईल.

�कंवा बदलांचा सारांश.

4. जा�हरात, �वपणनआ�ण �व��

4.1 कंपनी: कंपनीने

i. जार� केलेल� सव� जा�हराती आ�ण �चारा�मक साम�ी �प�ट आहे आ�ण �दशाभलू करणार� नाह� याची
खा�ी कर�यासाठ� कंपनी �य�न करेल.

ii. कंपनी �य�न करेल क� मी�डया आ�ण/�कंवा आम�या कंपनी�या कोण�याह� सेवेकडे �कंवा उ�पादनाकडे
ल� वेधणार� आ�ण �याजदराचा सदंभ� देणार� जा�हराती आ�ण/�कंवा �चारा�मक सा�ह�यात ��स�ध
झालेल� कोणतीह� जा�हरात अशा उ�पादनासाठ� लागू अस�यास, इतर श�ुकआ�ण श�ुक देखील स�ूचत
करेल. �कंवा सेवा आ�ण सबं�ंधत अट� व शत�चे सपंणू� तपशील �वनतंी के�यावर उपल�ध क�न �दले
जातील.

iii. जे�हा जे�हा कोण�याह� ततृीय प�ाची सेवा समथ�न सेवा �दान कर�यासाठ� वापरल� जात,े त�ेहा आ�ह�
खा�ी क� क� असे ततृीय-प� �ाहकाची वयैि�तक मा�हती (अशा ततृीय प�ांना उपल�ध अस�यास)

समान �माणात गोपनीयता आ�ण सरु��ततसेह हाताळतात.

iv. कंपनी वेळोवेळी �ाहकांना �यां�या उ�पादनां�या �व�वध व�ैश��यां�वषयी मा�हती देऊ शकत.े इतर
कोण�याह� उ�पादनांची �कंवा उ�पादनां�या / सेवां�या सदंभा�त �चारा�मक ऑफरची मा�हती �ाहकांना



फ�त त�ेहाच �दल� जाईल जे�हा �याने/�तने अशी मा�हती/सेवा �ा�त कर�यास समंती �दल� असेल �कंवा
मेल�वारे �कंवा वेबसाइटवर �कंवा �याची न�दणी क�न. �ाहक सेवा �मांक.

v. आ�ह� डायरे�ट से�लगं एज�सीजना (DSAs) एक आचारस�ंहता �लहून देऊ �यां�या सेवा आ�ह�
बाजारातील उ�पादने/सेवेसाठ� घेऊ शकतो �यांना इतर बाबींबरोबरच �ाहकांना वयैि�तक�र�या �कंवा
फोन�वारे उ�पादने �वक�यासाठ� सपंक� साधताना �यांना �वतःची ओळखक�न देणे आव�यकआहे.

vi. कंपनीचा ��त�नधी/कु�रअर �कंवा DSA याने कोणतहे� अन�ुचत वत�न केले आहे �कंवा या स�ंहतचेे
उ�लघंन केले आहे अशी �ाहकाकडून कोणतीह� त�ार �ा�त झा�यास, चौकशी कर�यासाठ� आ�ण त�ार
हाताळ�यासाठ� आ�ण आढळ�यास �ाहकाची नकुसानभरपाई कर�यासाठ� यो�य पावले उचलल�
जातील. यो�य.

5. गोपनीयता आ�ण गोपनीयता

5.1 �ाहकांची सव� वयैि�तक मा�हती खाजगी आ�ण गोपनीय मानल� जाईल [जर� �ाहक यापढेु �ाहक नसतील
त�ेहा] आ�ण खाल�ल त�वे आ�ण धोरणां�वारे माग�दश�न केले जाईल. कंपनी �ाहकां�या खा�यांशी सबं�ंधत
मा�हती �कंवा डटेा, �ाहकांनी �कंवा अ�यथा, आम�या गटातील इतर स�ंथांसह, खाल�ल अपवादा�मक
�करणां�य�त�र�त, कोणालाह� �दान करणार नाह�:

i. जर मा�हती काय�या�वारे �कंवा काय�या�वारे �यायची असेल तर रे�यलेुटर/ची �दशा.
ii. मा�हती उघड करणे जनतचेे कत��य अस�यास.

iii. कंपनी�या �हतासाठ� �यांना मा�हती देणे आव�यक अस�यास (उदाहरणाथ�, फसवणकू टाळ�यासाठ�)
परंतु ती इतर कोणालाह� �ाहक �कंवा �ाहकां�या खा�यांब�दल मा�हती दे�याचे कारण �हणनू वापरल�
जाणार नाह�.

iv. जर �ाहकाने कंपनीला मा�हती उघड कर�यास सां�गतले �कंवा �ाहका�या परवानगीने.

v. कंपनीला �ाहकांब�दल सदंभ� दे�यास सां�गतले अस�यास, �या�या/�त�या लेखी परवानगीने.

vi. �ाहकाला �या�या/�त�याब�दल असले�या वयैि�तक न�द�ंम�ये �वेश कर�यासाठ� �व�यमान
कायदेशीर �ेमवक� अतंग�त �या�या/�त�या अ�धकारांची मा�हती �दल� जाईल.

vii. जोपय�त �ाहक �वशषेत: तसे कर�यास अ�धकृत करत नाह� तोपय�त कंपनी �ाहकां�या वयैि�तक
मा�हतीचा वापर माक� �टगं�या उ�देशाने कोणाकडूनह� करणार नाह�.

5.2 �े�डट सदंभ� एज�सी

i. जे�हा एखादा �ाहक खाते उघडतो, त�ेहा कंपनी �या�या/�त�या खा�याचे तपशील �े�डट सदंभ�
एज�सीकडे के�हा पास क� शकते आ�ण �यां�याकडे क� शकणारे धनादेश कंपनीने �याला कळवावे.

ii. कंपनी �े�डट सदंभ� एज�सींना �ाहकाने कंपनीला देय असले�या वयैि�तक कजा��वषयी मा�हती देऊ
शकते जर:

• �ाहक �या�या/�त�या देयकांम�ये मागे पडला असेल.
• देय र�कम �ववादात नाह�; आ�ण

iii. या �करणांम�ये कंपनी�या औपचा�रक मागणीनतंर, �ाहकाने �या�या/�त�या कजा�ची परतफेड
कर�यासाठ� कंपनी समाधानी आहे असे ��ताव �दलेले नाह�त, कंपनीने �ाहकाला लेखी कळवावे क� ती
�ाहका�या देणीब�दल मा�हती दे�याची योजना आखतआहे. कंपनी �े�डट सदंभ� एज�सींना. �याच वेळी,
कंपनी �ाहकांना �े�डट सदंभ� एज�सीची भ�ूमका आ�ण �यांनी �दान केले�या मा�हतीचा �ाहका�या
�े�डट �मळ�व�या�या �मतवेर काय प�रणाम होऊ शकतो हे �प�ट करेल.



iv. जर �ाहकाने तशी परवानगी �दल� असेल तर कंपनी �े�डट सदंभ� एज�सींना �ाहका�या खा�याब�दल
इतर मा�हती देऊ शकत.े �े�डट रेफर�स एज�सींना �दले�या मा�हतीची एक �त कंपनीने मागणी
के�यास, �ाहकाला �दान केल� जाईल.

6. थकबाक� गोळा

6.1 जे�हाह� कज� �दले जाईल, त�ेहा �ाहकाला परतफेडीची र�कम, कालावधी आ�ण परतफेडीचा कालावधी
या�वारे परतफेड ���येचे �प�ट�करण �दले जाईल. जर �ाहक �व�हत परतफेडी�या वेळाप�काचे पालन
कर�यात अयश�वी ठरला, तर ज�मनी�या काय�यानसुार थकबाक� वसलू कर�यासाठ� यो�य ती कारवाई केल�
जाईलआ�ण कोणताह� अन�ुचत �ास �दला जाणार नाह�.

 6.2 DLSL यावर आधा�रत सकंलन धोरण तयार सौज�य, वाजवी वागणकू आ�ण मन वळवणे�ाहकांचा
आ�म�व�वास आ�ण द�घ�काल�न सबंधं वाढव�यावर कंपनीचा �व�वास आहे. कम�चा� यांनी �कंवा कंपनीचे
��त�नधी�व कर� यासाठ� �ा�धकृत कर� याची कोणतीह� � य� ती देय �कंवा/आ�ण सरु�ा परत �मळव� यासाठ�
� वत:ची ओळख क�न दे� याची आ�ण कंपनीने जार� केलेले �ा�धकार प� �द�श�त कर� यात येईल. तो/�तने
�ाहका�या �वनतंीनसुार, कंपनीने �कंवा कंपनी�या अ�धकाराखाल� जार� केलेले �याचे ओळखप� दाखवावे.

कंपनी �ाहकांना थकबाक�बाबत सव� मा�हती देईलआ�ण देयके भर�यासाठ� परेुशी सचूना दे�याचा �य�न करेल.

6.3 कम�चा� यांचे सव� सद�य �कंवा कंपनीचे सकंलन �कंवा / आ�ण सरु��तता पनुस�च�यत कर�यासाठ� अ�धकृत
कोणतीह� �य�ती खाल� �दले�या कोडचे काटेकोरपणे पालन करतील:

i. �ाहकांशी सामा�यपणे �या�या/�त�या पसतंी�या �ठकाणी आ�ण कोण�याह� अनपुि�थतीत सपंक� साधला
जाईल. �या�या/�त�या राह�या�या �ठकाणी आ�ण �या�या/�त�या �नवास�थानी,
�यवसाय/�यवसाया�या �ठकाणी अनपुल�ध अस�यास �न�द��ट �ठकाण.

ii. कंपनीचे ��त�न�ध�व कर�यासाठ� ओळखआ�ण अ�धकार �थमच �ाहकाला कळवले जातील.

iii. �ाहका�या गोपनीयतचेा आदर केला जाईल.

iv. �ाहकांशी सवंाद नागर� प�धतीने असावा. सवंाद साधताना भाषचेा वापर करताना अ�यतं काळजी घेतल�
जाईल, जेणेक�न कोण�याह� वेळी �ाहकाला दखुापत होऊ नये/कोणतहे� �वनयशील वागणकू वाटू नये.

म�हला कज�दारांशी सवंाद साधताना, भारतीय स�ंकृती आ�ण परंपरेनसुार यो�यआदर राखला जाईल.

v. कंपनीचे ��त�नधी �ाहकांशी 07:00 ते 19:00 या वेळेत सपंक� साधतील, जोपय�त �ाहका�या �यवसाय
�कंवा �यवसाया�या �वशषे प�रि�थतीत अ�यथाआव�यक नसत.े

vi. एखा�या �व�श�ट वेळी �कंवा �व�श�ट �ठकाणी कॉल टाळ�या�या �ाहका�या �वनतंीला श�य �ततका मान
�दला जाईल.

vii. वेळआ�ण कॉलची स�ंया आ�ण सभंाषणाची साम�ी द�तऐवजीकरण केल� जाईल.

viii. पर�पर �वीकाराह� आ�ण स�ुयवि�थत र�तीने थकबाक�सबंधंी �ववाद �कंवा मतभेद सोडव�यासाठ� सव�
मदत �दल� जाईल.

ix. थकबाक� वसलु�साठ� �ाहका�या �ठकाणी भेट� देताना, स�यताआ�ण स�यता राखल� जाईल.

x. कौटंु�बक शोक यासारखे अन�ुचत �सगं �कंवा इतर आप�ीचे �सगं, कंपनी�या मा�हतीत आ�यास,

कायदेशीर पतू�ता पणू� कर�यासाठ� आव�यक नस�यास, थकबाक� गोळा कर�यासाठ� कॉल करणे/भेट देणे
टाळले जाईल.

6.4 हायपोथेकेशन/धारणाा�धकार मालम�ेची

परत ता�यात घेणे कजा��या कराराम�ये कज�दाराशी केले�या करार/कज� कराराम�ये कायदेशीर�र�या लागू
कर�यायो�य र�पॉसेशन �लॉज असणे आव�यक आहे. करार/कज� करारा�या अट� व शत�नसुार पनु����या
���या पारदश�कपणे पार पाडल� जाईलआ�ण यासबंधंीची ���या अवलबंल� जाईल:



i. ताबा घे�यापवू� सचूना कालावधी.
ii. �या प�रि�थतीत नोट�स कालावधी माफ केला जाऊ शकतो.

iii. सरु�ा ता�यात घे�याची ���या.
iv. मालम�ेची �व�� / �ललाव कर�यापवू� कजा�ची परतफेड कर�यासाठ� कज�दाराला अ�ंतम सधंी दे�याची

तरतदू.

v. कज�दाराला परत ता�यात दे�याची
vi. ���या आ�ण मालम�ेची �व��/�ललाव कर�याची ���या. अशा अट� व शत�ची एक �त कज�दारांना

कजा��या करारा�या �तसह आ�ण कज� मजंरू�/�वतरणा�या वेळी सव� कज�दारांना कज� कराराम�ये उ�धतृ
केले�या ��येक सलं�नकांची �त उपल�ध क�न �यावी, जे तयार होऊ शकत.े अशा करार/कज� करारांचा
एक �मखु घटक.

7.

त�ार� आ�ण त�ार� �ाहकां�या त�ार�/त�ार� हाताळ�यासाठ� अतंग�त य�ंणा:

त�ार न�दणी:

�ाहक DLSL �वारे �दान केले�या सेवांब�दल समाधानी नस�यास, फोनवर, लेखी �कंवा इले��ॉ�नक
मा�यमां�वारे त�ार न�दवू शकतो. त�ार� आ�ण सचूना �ा�त कर�याची �यव�था येथे �दल� आहे. �ाहक खाल�
�दले�या हे�पलाइन �मांकावर देखील कॉल क� शकतात. �याची/�तची त�ार न�दव�यासाठ� �कंवा ए�केलेशन
��डम�ये �दले�या मॅ���सनसुार तो/ती �चतंा वाढवू शकतो. जे�हा जे�हा त�ार कॉल �कंवा मेल �ा�त होतो,
त�ेहा �ेषकाला �या�या/�त�या त�ार�ची पावती देऊन तीन कामकाजा�या �दवसांत ��तसाद �मळतो.

हे�पलाइन �मांकआहेत:

�ाहक सकाळी 8:00 ते रा�ी 8:00 दर�यान 0124-6555555 वर आम�या �ाहक सेवा क� �ाशी सपंक� साधू
शकतात.

पढेु, जे�हा जे�हा हाड� कॉपी�या �व�पात �हणजे कोण�याह� प�ा�वारे कोणतीह� त�ार �ा�त होत,े त�ेहा ती
न�दवह�म�ये न�द�वल� जात.े अशा सव� �करणांम�ये, आमचा ��त�नधी �ाहकाला �या�या त�ार�चे नेमके
�व�प जाणनू घे�यासाठ� लवकरात लवकर कॉल करतो/सपंक� करतो.

�नयामकांमाफ� त �ा�त झाले�या सव� त�ार�ं�या सदंभा�त, आ�ह� अशा सव� त�ार� त�ार न�दवह�त न�दवतो.
अशा त�ार� �ा�त झा�यानतंर आ�ण रेकॉड� के�यानतंर आमचे ��त�नधी �ाहकांशी सपंक� साधतात आ�ण
तातडी�या आधारावर �यांचे �नराकरण कर�यासाठ� त�ार�तील त�ये देखील शोधतात.

वयैि�तक त�ार�:

शाखांम�ये त�ार पिु�तका उपल�ध आहे. �ाहक ते शाखेतनू �मळवू शकतोआ�ण �यात �या�या/�त�या त�ार�
न�दवू शकतो. �ाहक आम�या उ�पादने आ�ण सेवांम�ये सधुारणा कर�यासाठ� कोण�याह�
अ�भ�ाय/सचूनांसाठ� शाखेत ठेवलेले त�ार�/अ�यागत प�ुतक वाप� शकतात.

मेल/ई-मेल�वारे त�ार�:

�ाहक पो�टाने �कंवा ईमेल�वारेह� त�ार� क� शकतात. ई-मेल�वारे �ा�त झाले�या त�ार� ईमेल�वारे
�वीकार�या जातील. जे�हा जे�हा त�ार कॉल येतो त�ेहा �ेषकाला �या�या त�ार�ची पोचपावती प�ुट� करणारे
उ�र परत �मळत.े डीएलएसएल�या ई-मेलआयडीवरह� त�ार� न�दवता येतील: grievance@dhani.com_

mailto:grievance@dhani.com


त�ार�ंचे �नराकरण:

व�ृी�या पलैूशंी सबं�ंधत त�ार�:

अशा त�ार� �वन�पणे, सहानभुतूीपवू�कआ�ण सवा�त �वर�त हाताळ�या पा�हजेत. �ाहकांसोबत अस�य वत�न /
अस�य वत�न श�ूय स�ह�णतु�ेया पातळीवर केले जाईलआ�ण त�काळ कारवाई केल� जाईल. DLSL, कोण�याह�
प�रि�थतीत, कम�चार� सद�यांकडून कोण�याह� �माणात गरैवत�न सहन करत नाह�.

�यवहार/ऑपरेश�सशी सबं�ंधत त�ार�:

�ाम�ुयाने, या �ेणीतील त�ार�/त�ार�ंचे �नराकरण कर�यासाठ� शाखा जबाबदार आहे. �वेश / �यवहार द�ु�त
करणे �कंवा �ाहकांचे समाधान स�ुनि�चत कर�यासाठ� शाखा जबाबदार असेल. �ाहका�या समाधानासाठ�
त�ार�चे �नराकरण झाले आहे हे पाहणे आ�ण जर तो समाधानी नसेल, तर �याला सम�या वाढव�यासाठ�
पया�यी माग� उपल�ध क�न देणे हे शाखेचे �मखु कत��यआहे. शाखा �तरावर �याचे �नराकरण होत नस�यास, ते
माग�दश�न/�नराकरणासाठ� म�ुय काया�लयाकडे �करण पाठवू शकतात.

30 �दवसां�या आत DLSL �वारे �दान केले�या �नवारणाब�दल �ाहक समाधानी नस�यास, तो/ती RBI ने
�नवारणासाठ� �थापन केले�या नॉन-बँ�कंग लोकपाल�या काया�लयात देखील सपंक� साधू शकतो. सपंक�
तपशील ��येक शाखेत �द�श�त केला जातो.

रोजी RBI �वारे जार� केले�या NBFCs साठ� एकाि�मक लोकपाल योजना, 2021 �या अ�याय IV म�ये नमदू
केले�या कोण�याह� एक �कंवा अ�धक कारणा�तव कोण�याह� �ाहकाला कंपनी�व��ध त�ार आहे2021आ�ण
�यां�या अ�यतनांसाठ� (तपशीलांसाठ� https:// ला भेट �या
rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf), �वत: �कंवा �या�या अ�धकृत
��त�नधी�वारे (व�कला�शवाय), एकाि�मक लोकपालकडे येथे तपशीलवार �दले�या प�धतीने त�ार क�
शकतात.

कालमया�दा:

त�ार�ंना यो�य ��ट�कोनातनू पा�हले पा�हजे कारण या अ��य�पणे कंपनी�या कामकाजात सतत सधुारणा
घडवनू आणतात. �ा�त झाले�या त�ार�ंचे सव� सभंा�य कोनातनू �व�लेषण केले जाईल. DLSL पावती
�मळा�यापासनू तीन कामकाजा�या �दवसांत पोचपावती पाठव�याचा �य�न करेल. त�ार� �ा�त झा�यापासनू
जा�तीत जा�त 30 �दवसां�या आत सोडव�या पा�हजेत.

त�ार�ं�या �व�वध �व�पा�या त�ार�ंसाठ� वाढ�व मॅ���ससह त�ार �नवारण ���येला सामोरे जा�यासाठ� वेळ
मॅ���स प�र�श�ट- ए�केलेशन ��डम�ये �दलेला आहे. �ाहकां�या त�ार�ंवर काम करणा�या
�वभागांनी/अ�धका�यांनी �याचे काटेकोरपणे पालन करणेआव�यकआहे.

त�ार�वर�ल �नयतका�लक एमआयएस तयार केला जातो आ�ण कंपनी�या व�र�ठ अ�धका� यांम�ये �यां�या
�ानासाठ� आ�ण पढु�ल सचूना अस�यास, �यां�याम�ये �सा�रत केला जातो.

पनुरावलोकनाची य�ंणा

�ाहकां�या त�ार�/जोखीम �यव�थापन स�मती�वारे �ाहक सेवा

एक �व�श�ट सेवा स�मती असते जी �ाहकां�या त�ार�ं�या �मखु �े�ांचा आ�ण �ाहक सेवा सधुार�यासाठ�
केले�या उपाययोजनांचा वेळोवेळी आढावा घेत.े
स�मती �नराकरण न झाले�या त�ार�/त�ार�ंचा देखील �वचार करेलआ�ण �याचा स�ला देऊ शकेल.



लोकपाल योजनेनसुार त�ार�ं�या उ�देशाने नोडल अ�धकार�:

पी�डत �ाहक �यां�या त�ार�ंबाबत थेट म�ुय नोडल अ�धका�याला खाल�ल प�यावर �लहू शकतात:
�ी
सजंीव क�यप
�धान नोडल अ�धकार�
धनी लो�स अडँ सि�ह�सेस �ल�मटेड
�लॉट �मांक १०८, ५वा मजला ,
उ�योग �वहार, फेज-I,
ग�ु�ाम – 122016
फोन: 120-6977800
ईमेल: nodal@dhani.com

अ�नवाय� �ड��ले आव�यकता:

DLSL �दान करत:े
● त�ार� आ�ण सचूना �ा�त कर�यासाठ� यो�य �यव�था.

● नोडल अ�धकार� / शाखा �मखुांचे नाव, प�ा आ�ण सपंक� �मांक.

● �ाहकांसाठ� DLSL �या वचनब�धतचेा कोड/ वाजवी सराव कोड. .

● लोकपाल योजने�या ठळक व�ैश��यांनसुार, लोकपालचे नाव आ�ण सपंक� तपशील, �यां�याशी �ाहक
सपंक� साधू शकतात अशा

● सव�समावेशक सचूना फलक/पिु�तकेसह पॉ�लसी, आरबीआय आ�ण इतर �ा�धकरणांनी स�ला �दलेल�
कागदप�े इ. /�तची शाखांमधील मा�हती.

�ाहकांशी सवंाद:

DLSL हे ओळखते क� �ाहकां�या अपे�ा/आव�यकता/त�ार�ंचे �यां�या कम�चा� यां�वारे �ाहकांशी वयैि�तक
सवंाद साधनू अ�धक चांग�या �कारे कौतकु केले जाऊ शकत.े ऑफर केले�या सेवांब�दल �ाहकांम�ये
जाग�कता नस�यामळेु अनेक त�ार� उ�भवतातआ�ण अशा पर�परसवंादामळेु �ाहकांना अशा सेवांचा लाभ
घे�यास मदत होते आ�ण यामळेु नतंर�या ट��यावर शकंा/त�ार�ंची स�ंया कमी होत.े

सवेंदनशील सेवेतील सधुारणेसाठ� आ�ण त�ार� हाताळ�यासाठ� ऑपरे�टगं कम�चा� यांना

1.1 उ�पादने आ�ण सेवांब�दल �ान आ�ण जाग�कता नस�यामळेु त�ार� वारंवार येतात. नोडलऑ�फसरने क� ��य
��श�णक� �ांना �व�वध �तरावर�ल कम�चा�यां�या ��श�णा�या गरजांब�दल अ�भ�ाय देणे आव�यकआहे.

1.2 DLSL वेगवेग�या �वभागातील �ाहकांशी �यवहार करत,े �यामळेु मत�भ�नता आ�ण घष�णाचे �े� वाढू
शकतात. �ाहकांशी सकारा�मक ��ट�कोन आ�ण �ाहकांना अनकूुल वागणकू दे�यासाठ�, �ंट लाइन �टाफची
�नवड काळजीपवू�क केल� पा�हजे. मोक�या मनाने आ�ण चेह�यावर ि�मतहा�य, कम�चार� �ाहकांचा �व�वास
िजकं�यास स�म असावेत. सतं�त �ाहकांना हाताळ�यासाठ� आव�यक सॉ�ट ि�क�स �दान करणे, हा
��श�ण काय��मांचा अ�वभा�य भाग असावा. त�ार�/त�ार� हाताळ�यासाठ� अतंग�त य�ंणा सव� �तरांवर
सरुळीतआ�ण काय��मतनेे चालते याची खा�ी करणे ह� नोडलऑ�फसरची जबाबदार� असेल.
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प�र�श�ट- ए�केलेशन ��ड

�थम
.

�ाहकांना DLSL �या जवळ�या शाखेला भेट दे�याची, कॉल कर�याची �कंवा �ल�ह�याची �वनतंी
केल� जाते
शाखा �मखुाचे नाव:
सपंक� तपशील: फोन, ईमेलआ�ण पणू� प�ा:
�कंवा support@dhani.com

�तर 7 कामकाजा�या �दवसांत उपि�थत न रा�ह�यास, �ाहक हे�प लाईन �मांका�वारे त�ार न�दवा.
खाल� नमदू केले आहे:

�ाहक 0124-6555555 वर सकाळी 8:00 ते रा�ी 8:00 दर�यानआम�या �ाहक सेवा क� �ाशी सपंक�
साधू शकतात.

�कंवा grievance@dhani.com वर ईमेल पाठवा �ी
�तसरा
�तर

15 कामकाजा�या �दवसांत त�ार�चे समाधानकारक �नराकरण नझा�यास, �ाहकआम�या म�ुय
नोडलऑ�फसरशी येथे सपंक� साधू शकतात:

सजंीव क�यप
�धान नोडलऑ�फसर
धनी लो�स अडँ सि�ह�सेस �ल�मटेड
�लॉट नबंर 108, 5 वा. मजला, उ�योग �वहार,
फेज-I, ग�ु�ाम – १२२०१६
फोन 120-6977800, ईमेल: nodal@dhani.com

चौथा �तर 12 नो�ह�बर 2021 रोजी भारतीय �रझ�ह� बँकेने जार� केले�या “एकाि�मक लोकपाल योजना, 2021”
नसुार आ�ण �यातील अ�यतनांनसुार, 30 �दवसां�या आत त�ार�चे समाधानकारक �नराकरण न
झा�यास, �ाहक यासाठ� तयार केले�या पोट�ल�वारे ऑनलाइन त�ार न�दवू शकतो. उ�देश
�हणजे https://cms.rbi.org.in.

त�ार इले��ॉ�नक �कंवा �फिजकल मोड�वारे स��लाइ�ड पावती आ�ण ���या क� �ाकडे खाल�ल
�कारे सब�मट केल� जाऊ शकते -
इले��ॉ�नक मोड
ईमेलआयडी-crpc@rbi.org.in
पो�टल प�ा
क� ��कृत पावती आ�ण ���या क� �,
भारतीय �रझ�ह� बँक,
4था मजला, से�टर 17,
चदं�गड - 160017
टोल-�� �मांक: 14448 (चौकशीसाठ�)

*बोड� ऑफ डायरे�टस�/स�मती वेळोवेळी त�ार �नवारण ���येचा तसेच सम�यांचा आढावा घे�यासाठ� या
सदंभा�त सचूना जेणेक�न �ाहकाला �या�या त�ार�ंचे �व�रतआ�ण �या�य �नराकरण करता येईल.

 8.

8.1 कोण�याह� �े�डट स�ुवधा �कंवा कजा�चा �व�तार कर�यापवू� तमु�या �ाहकाला (KYC) माग�दश�क त�वे
जाणनू घेणे आव�यक आहे �हणनू काह� वधैा�नक आव�यकता पणू� कर�यासाठ� यो�य प�र�म घेतले जाईल
�यात खाल�ल बाबींचा समावेश असेल:

i. �ाहक असेल. आव�यककागदप�े �कंवा �या�या/�त�या ओळखीचे परुावे �दान करणेआव�यकआहे.

ii. कंपनी�या KYC, अटँ� मनी लाँड�रगं �कंवा इतर कोण�याह� वधैा�नक आव�यकतांची पतू�ता कर�यासाठ�
आव�यक असलेल� मा�हती �ाहकाने �दान करणेआव�यकआहे. पढेु, काह� अ�त�र�त मा�हती मागवल�
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जाऊ शकते जी �ाहक �वे�छेने देऊ शकेल. वेळोवेळी �या�या ओळखीचा आ�ण प�याचा अ�ययावत
परुावा �दान करणे ह� �ाहकाची जबाबदार� असेल. �याचा/�तचा रेकॉड� केलेला प�ा बदल�यास कंपनीला
�व�रत सचूना �या.

iii. खाते उघड�याचे फॉम� आ�ण इतर सा�ह�य कंपनीकडून �ाहकाला परुवले जाईल. �यात सादर करणे
आव�यक असलेल� आव�यक मा�हती आ�ण पडताळणीसाठ� आ�ण/�कंवा केवायसी आव�यकता पणू�
कर�यासाठ� रेकॉड�साठ� तयार करावयाची कागदप�े यांचा तपशील असेल.

iv. खाते उघड�यासाठ� �ाहकाला ���या�मक औपचा�रकता �प�ट के�या जातील. सव� आव�यक
�प�ट�करणे �ाहकाला �या�या/�तने मा�गत�यानसुार �दान केल� जातील.

9. ठेव खाती

कंपनी' �हणनू कायम ठेवल� आहे तोपय�त कोण�याह� �कारे/�व�पात लोकांकडून ठेव मागणार
नाह�/�वीकारणार नाह�

�डपॉ�झट

�वीकारणार� . �ाहकाची पतआ�ण परतफेड �मता.

i) कज� अज�

�नकाल� काढ�यासाठ� मदुत कंपनी ��ताव सादर के�या�या तारखेपासनू 30 �दवसां�या आत सव� आव�यक
कागदप�ांसह सपंणू�पणे पणू� झालेले कज� अज� �नकाल� काढेल. कंपनीने कोण�याह� कारणा�तव �ाहकाला कज�
न दे�याचा �नण�य घेत�यास, कज� अज� नाकार�याचे कारण(ने) �ल�खत �व�पात कळवले जाईल.

ii) कज�दारा�या वतीने हमी

�वीकारणे जर �ाहकाला कंपनीने �या�या दा�य�वांसाठ� एखा�याकडून हमी �कंवा इतर सरु�ा �वीकारावी असे
वाटत असेल, तर कंपनी �ाहकाला �या�या आ�थ�क मा�हतीची गोपनीय मा�हती देणा�या �य�तीला दे�याची
परवानगी मागू शकत.े हमी �कंवा इतर सरु�ा, �कंवा �यां�या कायदेशीर स�लागाराला. कंपनी:

● �ाहकांना �यांची बां�धलक� आ�ण �यां�या �नण�याचे सभंा�य प�रणाम समजले आहेत याची खा�ी
कर�यासाठ� �यांना �वत�ं कायदेशीर स�ला घे�यास �ो�सा�हत करेल (जेथे यो�य असेल, आ�ह�
�यांना �वा�र� कर�यास सांगत असले�या कागदप�ांवर ह� �शफारस �प�ट आ�ण �प�ट सचूना
�हणनू असेल).

● �ाहकांना सांगा क� हमी �कंवा इतर सरु�ा देऊन ते �या�याऐवजी �कंवा तसेच, उ�रदायी होऊ शकतात;

आ�ण
● �यांची जबाबदार� काय असेल ते �यांना सांगा.

10.2 कजा�साठ�चे अज� आ�ण �यांची ���या

i. कज� उ�पादन सोस� करताना, कंपनी लागू असले�या वा�ष�क �याजदरांब�दलआव�यक मा�हती �दान करेल,

तसेच श�ुक/श�ुक, जर असेल तर, ���येसाठ� देय, �ी-पेम�ट पया�य आ�ण श�ुक अस�यास. कोणतीह�
आ�ण इतर कोणतीह� बाब जी कज�दारा�या �हताची असू शकत,े �यामळेु �ाहकाला इतर कंप�यांशी अथ�पणू�
तलुना करता येईलआ�ण मा�हतीपणू� �नण�य घेता येईल.



ii. कंपनी सव� कज� अजा��या पावतीची पावती देईल. अज� �वीकारताना कजा�चे अज� कोण�या मदुतीत �नकाल�
काढले जातील याची मा�हती अज�दाराला �दल� जाईल.

iii. साधारणपणे कज� अजा�वर ���या कर�यासाठ� आव�यक असलेले सव� तपशील अजा��या वेळी कंपनी�वारे
गोळा केले जातील. कोण�याह� अ�त�र�त मा�हतीची आव�यकता अस�यास, �ाहकाला सां�गतले जाईल क�
�या�याशी �व�रत प�ुहा सपंक� साधला जाईल.

iv. कंपनी �ाहकाला मजंरू केलेले कज� �या�या अट� व शत�सह कळवेल. कंपनी �ाहकाने कंपनी�या खचा�वर
अमंलात आणले�या सव� कज� द�तऐवजां�या �माणीकृत �ती आ�ण �वनतंी के�यावर कज� द�तऐवजात
उ�धतृ केले�या ��येक सलं�नकाची एक �त �दान करेल.

v. कज� देताना कोण�याह� �ाहकाला �लगं, जातआ�ण धमा��या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाह�. तथा�प,

हे कंपनीला समाजा�या �व�वध घटकांसाठ� तयार केले�या योजना �थापन कर�यापासनू �कंवा �यात
सहभागी हो�यापासनू ��तब�ंधत करत नाह�.

10.3 कजा�चा अज� न �वीकारणे

जर कोण�याह� कारणा�तव, कंपनी �ल�खत अज� �दले�या कज� मजंरू कर�यास स�म नसेल, तर �ाहकाला
�याब�दल कारणास�हत लेखी सचूना दे�यात येईल.

10.4 कजा��या रकमे�या परतफेडीचा �नण�य �कंवा �वर�त परत

बोलाव�याचा �नण�य घे�यापवू� �कंवा करारा�या अतंग�त पेम�ट �कंवा काय��दश�न वाढव�याचा �नण�य घे�यापवू�
�कंवा कोण�याह� कारणा�तव अ�त�र�त �स�य�ुरट�ज �मळ�व�यापवू�, कंपनी कज�दारांना कज� करारा�या
अनषुगंाने नोट�स देईल.

10.5 कज� खाते बदं करणेआ�ण �स�य�ुरट�ज/कागदप�े

कंपनी सव� थकबाक�ची परतफेड के�यावर �कंवा कज�दारा�या �व��ध कंपनी�या इतर कोण�याह� दा�यासाठ�
कोण�याह� कायदेशीर अ�धकार �कंवा धारणा�धकारा�या अधीन असले�या कजा��या थकबाक��या रकमेची
वसलु� झा�यावर सव� �स�य�ुरट�ज ताबडतोब जार� करेल. िजथे कंपनीने आपला सेट ऑफ कर�याचा अ�धकार
वापर�याचा �नण�य घेतला, �तथे कज�दाराला उव��रत दा�यांब�दल आ�ण सबं�ंधत दा�याची पतु�ता/पेड होईपय�त
कंपनीला �स�य�ुरट�ज ठेव�याचा अ�धकार असले�या अट�ंब�दल सपंणू� तपशीलांसह सचूना �दल� जाईल.

10.6 फस�या �यवहारांची

तपासणी �ाहका�या खा�यावर�ल �यवहारा�या कोण�याह� तपासाची गरज भास�यास, �ाहकाला कंपनीला
आव�यक अस�यास कंपनी आ�ण पोल�स/अ�य तपास य�ंणांसोबत तपासात सहकाय� कर�याची सचूना/
�वनतंी केल� जाईल. �यांना समा�व�ट कर�यासाठ�. कंपनी �ाहकाला स�ला देईल क� जर �ाहकाने फसवणकू
केल�, तर तो/�त�या खा�यातील सव� नकुसानीस तो जबाबदार असेल आ�ण जर �ाहक वाजवी काळजी न घेता
वागला आ�ण यामळेु नकुसान झाले तर �ाहक �याला जबाबदार असू शकतो.

11.

i. जामीनदार जे�हा एखाद� �य�ती कजा�साठ� हमीदार असेल, त�ेहा �याला/�तला याब�दल मा�हती �दल�
जाईल:



● जामीनदार �हणनू �याची/�तची जबाबदार�.
● दा�य�वाची र�कम तो/ती �याला/�वतःला कंपनीला देईल.

● �या प�रि�थतीत कंपनी �याला/�तला �याचे/�तचे दा�य�व भर�यासाठ� कॉल करेल.

● जर तो/ती गॅर�टर �हणनू पसेै भर�यात अपयशी ठरला तर कंपनीने �या�या/�त�या इतर पशैांचा सहारा
घेतला आहे का.

● गॅर�टर �हणनू �याची/�तची दा�य�वे �व�श�ट �माणात मया��दत आहेत �कंवा अमया��दत आहेत का;
आ�ण

ii. गॅर�टर �हणनू �या�या/�त�या जबाबदा�या �या वेळेत आ�ण प�रि�थतीत सोड�या जातील तसेच कंपनी
�या प�धतीने �याला/�तला याब�दल स�ूचत करेल. �या कज�दाराला तो/ती जामीनदार �हणनू उभा आहे,

�या�या आ�थ�क ि�थतीतील कोण�याह� भौ�तक ��तकूल बदलांब�दल कंपनी �याला/�तला स�ूचत करेल.

12. सामा�य

कंपनी �ाहकांना आव�यक मा�हती �दान करेल:

i. सवा�त मह�वा�या द�तऐवजा�वारे लागू श�ुक आ�ण श�ुकासह �त�या कज� उ�पादनांची म�ुय
व�ैश��ये �प�ट करणे.

ii. �ाहकांना अज� कर�यास स�म कर�यासाठ� कोणती मा�हती/द�तऐवज आव�यक आहे याचा स�ला
देणे. �ाहकांना �याची/�तची ओळख, प�ा, रोजगार इ. आ�णकायदेशीर आ�ण �नयामकआव�यकतांचे
पालन कर�यासाठ� वधैा�नक अ�धका� यांनी (उदा. पॅन तपशील) �व�हत केले�या इतर द�तऐवजां�या
सदंभा�त आव�यक असणा� या कागदप�ांबाबत देखील स�ला �दला जाईल.

iii. �ाहकाला स�ूचत करणे क� �ाहकाने �या�या कजा��या अजा�त/सह �दलेल� मा�हती फोनवर �कंवा
�ाहकाने �दले�या प�यावर �या�या �नवास�थाना�या �कंवा काया�लया�या �ठकाणी जाऊन स�या�पत
केल� जाऊ शकत.े

iv. कंपनीला �ाहका�या खा�यावर�ल �यवहाराची आ�ण पो�लस/अ�य तपास य�ंणांशी चौकशी करायची
अस�यास, कंपनीला �यांना सहभागी क�न �यायचे अस�यास �ाहकांना सहकाय� कर�याचा स�ला
देणे.

v. जर �याने फसवणकू केल� असेल तर �ाहकाला स�ला देणे, �या�या/�त�या खा�यातील सव�
नकुसानीसाठ� तो/ती जबाबदार असेल आ�ण जर �ाहक वाजवी काळजी न घेता वागला आ�ण यामळेु
नकुसान झाले, तर �ाहक �याला जबाबदार असू शकतो.

vi. �नयामक �ेमवक� अतंग�त आव�यकतनेसुार आमचे नाव उघड कर�यासाठ� आ�ण त�ार �नवारणाचे
माग� �दान कर�यासाठ� कज� देणारे �लॅटफॉम�.

vii. �नयामकाने वेळोवेळी जार� केले�या �व�ीय सेवांचे आउटसो�स�गआ�ण इतर �या�य प�धती माग�दश�क
त�वांचे काटेकोर पालन.



viii. सव� एज�सी �यां�या ��याकलाप आउटसोस� केले आहेत ते �नयामक सचूनांचे पालन करतात हे
स�ुनि�चत कर�यासाठ� कंपनी. िजथे िजथे कंपनी �डिजटल कज� �लॅटफॉम�ला �यांचे एजटं �हणनू �ोत
कज�दारांना आ�ण/�कंवा थकबाक� वसलू कर�यासाठ� गुतंवत,े �यांनी खाल�ल सचूनांचे पालन केले
पा�हजे:

a) एजटं �हणनू गुतंले�या �डिजटल कज� �लॅटफॉम�ची नावे कंपनी�या वेबसाइटवर उघड केल�
जातील, एजटं

b) �हणनू गुतंले�या �डिजटल कज� �लॅटफॉम�वर �नद��शत केले जातील. �ाहकासमोर, DLSL

कंपनीचे नाव कोणा�या वतीने ते �या�याशी सवंाद साधतआहेत ते उघड करा.
c) मजंरु�नतंर लगेचच परंतु कज� कराराची अमंलबजावणी कर�यापवू�, कज�दाराला

डीएलएसएल�या लेटर हेडवर मजंरु� प� जार� केले जाईल.

d) कज� मजंरू�/�वतरण दर�यान कज� कराराम�ये उ�धतृ केले�या ��येक सलं�नकां�या �तसह
कज� कराराची �त सव� कज�दारांना �दल� जाईल.

e) DLSL �वारे गुतंले�या �डिजटल कज� �लॅटफॉम�वर �भावी देखरेख आ�ण देखरेख स�ुनि�चत
करणे.

f) त�ार �नवारण य�ंणेब�दल परेुशी जाग�कता स�ुनि�चत कर�यासाठ� कंपनी.

पनुरावलोकन

करा आ�ण �या�या अमंलबजावणीचे वेळोवेळी पनुरावलोकन केले जाईल.

चा सव�साधारण �य�न असेल कंपनी�या सव��कृ�ट �हतासाठ� �ाहकांशी सदैव सौहाद�पणू� सबंधं ठेव�यासाठ�
कंपनीचे सव� कम�चार� सद�य आ�ण अ�धकृत ��त�नधी. �ाहकाला �प�ट�करणाने पणू� समाधानी होईपय�त
आ�ण कंपनीशी करार/करार कर�यापवू� सव� अट� व शत� मा�य होईपय�त उ�पादनांची सव� मा�हती �दल� जाईल.

*****************


