आदित्य बिरला फायनान्स लललिटे ड
आचार संदिता (एफपीसी) धोरण
आचार संदिता

एफपीसी धोरण खालील पररपत्रकाांच्या सांदर्ाात आहे .
१. आरबीआय/२०१५-१६/१६ डीएनबीआर (पीडी) सीसी क्र. ०५४/०३.१ ०.११९/२०१५-१६ दद. ०१ जल
ु ,ै २०१५
२. आरबीआय/२०१९-२०/२५८ डडओआर (एनबीएफसी) (पीडी) सीसी क्र. ११२/०३. १०. ००१/२०१९-२० दद. २४ जन
ू
२०२०
३. आरबीआय/डीएनबीआर/२०१६-१७/४५मास्टर डायरे क्शन डीएनबीआर. पीडी. ००८/०३. १०. ११९/२०१६-१७ (१७
फेब्र,ु २०२० रोजी अद्ययावत)
एनबीएफसीांसाठी उचित प्रथा सांदहतावरील आरबीआयच्या उपरोल्लेखखत पररपत्रकाांशी येथे खाली नमद
ू केलेली
उचित प्रथा सांदहता सस
ां त आहे . आपल्या ग्राहकाांशी व्यवहार करताना. पालन करण्याच्या प्रमाण उचित प्रथा
ु ग
एबीएफएलसाठी हे धोरण ननश्चित करते. एफपीसी सांदहतेनस
ु ार ग्राहकाांशी दै नदां दन तत्वावर व्यवहार करण्यािी
िौकट हे ठरवते.
सद्यश्स्थतीत ककां वा र्ववष्यात उत्पादन ककां वा सेवा प्रत्यक्ष, दरू ध्वनीवरून, आांतरजालाद्वारे ककां वा इतर कोणत्याही
पद्धतीने असली तरी वरीलसाठी एफपीसी लागू आहे .
सांदहतेिी उदिष्टे
खालील उदिष्टाांसाठी सांदहता ववकससत करण्यात आली आहे :
• नतच्या सवा ग्राहकाांशी व्यवहार करताना. उचित प्रथा पालनािी खात्री करणे.
• उत्पादन िाांगल्या प्रकारे समजून घेणे आखण मादहतीपण
ू ा ननणाय घेण्यासाठी अचधक पारदशाकता.
• ग्राहकाांिा एबीएफएलवरील ववचवास ववृ द्धांगत करणे.
कजाासाठी अजा आखण त्याांिी प्रकक्रया
• कजाासाठी अजा आखण त्याांिी प्रकक्रया (अ )कजादाराशी सवा सांपका स्थाननक र्ाषेत ककां वा कजादाराला समजेल त्या
र्ाषेत असेल. (ब) कजााच्या अजाात कजादाराच्या दहताला बाधा येईल अशी सवा मादहती असली पादहजे ज्यायोगे
एनबीएफसीांनी दे ऊ केलेल्या अटी व शतींिी अथापण
ू ा तल
ु ना आखण मादहतीपण
ू ा ननणाय अजादार घेऊ शकेल. अजा
प्रपत्रासह दे णे आवचयक असलेली कागदपत्रे कजााच्या अजाात नमद
ू करता येतील. कजाािे सवा अजा प्राप्त झाल्यािी
पावती दे ण्यािी एबीएफएलिी पद्धत आहे .

कजा मल्
ू यमापन आखण अटी/शती
• मांजूर झालेली मयाादा रक्कम सवा अटी व शतींसह तसेि सवलत/व्याजािा वावषाकीकृत दर तो लावण्याच्या

पध्दतीसह मांजुरी पत्र ककां वा इतर काहीद्वारे एबीएफएल अजादाराला लेखी कळवेल आखण या अटी आखण शतींिा
अजादाराने केलेला स्वीकार एबीएफएलच्या असर्लेखात ठे वेल.
• मांजूर झालेली कजा रक्कम सवा अटी व शतींसह तसेि व्याजािा वावषाकीकृत दर तो लावण्याच्या पध्दतीसह मांजुरी

पत्र ककां वा इतर काहीद्वारे अजादाराला कळे ल त्या र्ाषेत एबीएफएल लेखी कळवेल आखण या अटी आखण शतींिा अजा
अजादाराने केलेला स्वीकार एबीएफएलच्या असर्लेखात ठे वेल. मांजुरी/वाटप/वाटपोत्तर वेळेला सवा अजादाराांना कजा
करारात सांलग्न म्हणून नमद
ू केलेल्या कागदपत्राांच्या प्रतीांसह अजादाराला समजेल अशा कजा करारािी प्रत स्वागत
सांिािा र्ाग म्हणून एबीएफएल दे ईल.
• ववलांबबत कजाफेडीसाठी लावण्यात येणारे दां ड व्याजािे कलम कजा करारात ठळक अक्षरात दशाववले जाईल.
कजााच्या वाटपासह अनत व शतींमधील बदल
• प्रससद्ध केलेल्या सांकेतस्थळाद्वारे ककां वा ग्राहकाांसाठी योग्य त्या ववसशष्ट पद्धतीने आपल्या अजादाराांला
(ना)स्थाननक र्ाषेत ककां वा त्याांना समजेल अशा र्ाषेत मांजुरीच्या कोणत्याही अटी व शतींमधील बदलाांिी सि
ू ना
एबीएफएल दे ईल. सवलत/व्याज दरातील बदलािी खात्री एबीएफएल करे ल आखण बदल फक्त पढ
ु ील काळातील
असतील.
• कराराप्रमाणे परतफेड ककां वा कामचगरी मागे घेणे /गती वाढववणे सांबचां धत कराराशी सस
ां त असेल.
ु ग
• कजादाराववरुद्ध कायदे शीर अचधकार ककां वा इतर कोणत्याही दाव्यातील तारणहक्क याांच्या आधीन सवा दे ण्याांिी
परतफेड ककां वा कजाािी थकीत रक्कम समळाल्यानांतर सवा तारण एबीएफएल परत दे ईल. अशा र्रपाईिा हक्क
वापरायिा असल्यास बाकी दावें आखण सांबचां धत दाव्यािा ननकाल/परतफेड होईपयंत सवा तारण रोखून ठे वण्यािा
अचधकार एबीएफएलला कोणत्या पररश्स्थतीत आहे याबिल अजादाराला सि
ू ना दे ण्यात येईल.
डडश्जटल लेश््डांग प्लॅ टफॉमामधून समळालेले कजा
• अांकीय कजादाता मांिामध्ये कायारत असलेले उगम प्रनतननधी (यापढ
ु े प्रनतननधी सांबोधलेले ) याांिी नावे
सांकेतस्थळावर दाखववण्यात येतील.
• एबीएफएलिे नाव अांकीय कजादाता मांिामध्ये कायारत असलेले उगम प्रनतननधीना थेट ग्राहएबीएफएलिे नाव
काला साांगण्यािे ननदे श दे ण्यात येतील आखण ज्या प्रनतननधीांच्या वतीने ते त्याच्याशी व्यवहार करीत आहे त त्या
प्रनतननधीांिे नाव एबीएफएल जाहीर करे ल.
• मांजरु ीनांतर लगेि, मात्र कजा करार अांमलात आणण्यापव
ू ी, एबीएफएलच्या लेटरहे डवर अजादाराला मांजरु ीपत्र
पाठववण्यात येईल.

• सवा सांलग्न कागदपत्राांच्या प्रतीांसह कजा करारािी प्रत कजा मांजुरी/वाटपाच्या वेळी सवा अजादाराांना दे ण्यात येईल.
• एबीएफएलने काम ददलेल्या अांकीय कजादाता मांिाांवर पररणामकारक दे खरे ख आखण कामावर लक्ष ठे वले जाईल.
• तक्रार ननवारण यांत्रणेववषयी जागरूकता ननमााण करण्यासाठी परु े से प्रयत्न केले जातील.
सवासाधारण
• सांबश््धत कजा कराराच्या अटी व शनतामध्ये ददलेल्य हे तव्ु यनतररक्त कजादाराच्या व्यवहारात एबीएफएल हस्तक्षेप
करणार नाही (कजादाराने आधी जाहीर न केलेली नवीन मादहती कांपनीच्या लक्षात न आल्यास )
• कजादारािे खाते बदल करण्यासाठी कजादाराकडून ववनांती प्राप्त झाल्यास मा्यता ककां वा इतर उदा. एबीएफएलिी
हरकत, असल्यास, अशा कजादाराला त्यािी ववनांती प्राप्त झाल्याच्या ददनाांकापासन
ू २१ ददवसात साधारणपणे
कळववला जातो. अशी बदली सवा लागू कायद्याांसह पारदशाक कराराच्या अटीांप्रमाणे असेल.
• कजादाराच्या थकीत बाकीच्या वसल
ु ी प्रकरणी अयोग्य छळवणुकीिे उदा. कजादाराला सतत अवेळी त्रास
दे णे,कजााच्या/थकबाकीच्या वसल
ु ीसाठी शारीररक त्रास दे णे इ. मागांिा अवलांब एबीएफएल करीत नाही. एबीएफएल
कमािारी आखण सवा एज्सी कमािारीयाांना ग्राहकाशी योग्य पद्धतीने व्यवहार करण्यािे परु े से प्रसशक्षण ददले जाते.
• ग्राहकािे सांरक्षण करण्यािा उपाय म्हणून आखण बँका आखण एनबीएफसीांिे कजादाराांनी घेतलेल्या ववववध कजााच्या
मद
ु तपव
ू ा फेडीत एकरूपता असावी यादृष्टीने वैयश्क्तक कजादाराांना तरत्या दाराच्या सवा कजाावर मद
ु तपव
ू ा परतफेड
दां ड/मद
ु तपव
ू ा कजासमाप्ती शल्
ु क लावणार नाही.
सांिालक मांडळािी जबाबदारी
• .एबीएफएल सांिालक मांडळाने तक्रार ननवारण यांत्रणेला मा्यता ददलेली आहे .
• व्यवस्थापनाच्या ववववध स्तराांवर उचित प्रथा सांदहतेिे पालन आखण तक्रार ननवारण यांत्रणेिे काया याांिा ननयसमत
आढावा घेतला जातो. ननयसमत मद
ु तीने अशा आढाव्याांिा एकबत्रत अहवाल सांिालक मांडळाला सादर केला जाईल.
तक्रार ननवारण यांत्रणा
एबीएफएलमध्ये ग्राहक सेवा आखण समाधान हे ि आमिे प्रमख
ु उदिष्ट आहे .
एबीएफएलिी ननवारण यांत्रणा अचधक अथापण
ां द्ध प्रणाली बनववण्यात
ू ा आखण पररणामकारक करण्यासाठी एक सस
ु ब
आली आहे . अपेक्षक्षत ननवारण ्याय्य आखण उचित असेलआखण ननयम आखण अचधननयमाांच्या ददलेल्या िौकटीत
असेल यािी खात्री ही प्रणाली करील.
अ. ग्राहकाांच्या तक्रारी/गाऱ्हाणी हाताळणारी यांत्रणा

जे ग्राहक प्रनतसाद दे ऊ इश्च्छतात ककां वा त्याांिी तक्रार पाठवू इश्च्छतात ते खालील मागा सोमवार ते शक्र
ु वार (राष्रीय
सट्ट
ु य
् ा वगळून) स. ९:३० आखण सायां. ६:०० दरम्यान वापरू शकतात.
• आमिी ग्राहक सेवा हे ल्पलाईन १८००-२७०-७००० येथे फोन करणे.
• care.finance@adityabirlacapital.com येथे ईमेल पाठववणे.
• खाली नमद
ू केलेल्या पत्त्यावर आम्हाला सलहीणे
आददत्य बबरला फायना्स सलसमटे ड
१०वा मजला, आर-टे क पाका, ननरलॉन कॉम्प्लेक्स,
पश्चिम द्रत
ु गती महामागाालगत,गोरे गाव पव
ू ,ा
मब
ुां ई - ४०००६३
ददलेल्या काळात जर तक्रार ननवारण झाले नाही ककां वा एबीएफएलने ददलेल्या उत्तराने त्यािे/नतिे समाधान झाले
नाही तर ग्राहक तक्रार ननवारण अचधकाऱ्याकडे जाऊ शकतो. तक्रार ननवारण अचधकाऱ्यािे नाव आखण सांपका
खालीलप्रमाणे:
श्रीम. श्स्मता नाडकणी
दरू ध्वनी: +91-22-62257642
ईमेल आयडी: grievance.finance@adityabirlacapital.com
वररल माध्यमाांद्वारे समळालेली प्रनतकक्रया समाधानकारक नसल्यास, आमच्या तक्रार ननवारण सेलच्या प्रमख
ु ाांना
सलहू शकतााः ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com
या मागााने आलेल्या पत्र /ईमेल्सना कामकाजाच्या ५ ददवसात प्रनतसाद दे ण्यािे आचवासन आम्ही दे तो.
तक्रार/वववादािे ननवारण एक मदह्यात न झाल्यास एबीएफएलिे नोंदणीकृत कायाालय ज्याांच्या अचधकारक्षेत्रात
आहे त्याआरबीआयिे डडपाटा मेंट ऑफ नॉन-बँककां ग सप
ु रश्व्हजनच्या ररजनल ऑकफसिे ऑकफसर-इन-िाजा
याांच्याकडे अपील करू शकतात. डीएनबीएसिा तपशील खाली ददल्याप्रमाणे आहे
डेप्य.ु जनरल मॅनेजर, डडपाटा मेंट ऑफ नॉन-बँककां ग सप
ु रश्व्हजन
अहमदाबाद ररजनल ऑकफस
१ला मजला, गाांधी बब्रजजवळ
अहमदाबाद - ३८००१४

ईमेल आयडी: dnbsahmedabad@rbi.org.in
ब. वैधाननक प्रदशान आवचयकता
एबीएफएल आपल्या सवा शाखाांमध्ये खालील बाबीांिी पत
ा ा करते:
ू त
• तक्रारी आखण सि
ू ना स्वीकारण्यािी योग्य व्यवस्था.
• तक्रार ननवारण अचधकाऱ्यािे नाव, पत्ता आखण सांपका क्रमाांक प्रदशान.
सवा तक्रारी ग्राहकाांिे समाधान होऊन सांपल्या असल्यािी खात्री तक्रार ननवारण कक्षािी प्रकक्रया करील.
ते यािीही खात्री करतील की जर त्याच्या/नतच्या पातळीवर ती सोडवणे शक्य नसल्यास ती योग्य त्या वरच्या
पातळीवर जाईल. पररणामकारक ननवारणासाठी वररष्ठ व्यवस्थापनाकडे जावे लागू नये अशा पररश्स्थतीपयंत
पोिण्यासाठी अखेरीस आमिे प्रयत्न असले पादहजेत, तक्रारीांिे कारण समजून घेण्यासाठी आखण ती प्
ु हा उदर्वू
नये यावर काम करण्यासाठी नतिा आढावा घेणे या दृष्टीने या तक्रारी हाताळण्यासाठी आम्ही एक र्क्कम यांत्रणा
ननमााण केली आहे .
क. वेळ फ्रेम
तक्रार नोंदववण्यासाठी ग्राहक वर उल्लेख केलेल्या मागांपक
ै ी कोणताही वापरू शकतात (ग्राहकाांच्या तक्रारी
हाताळण्यासाठी अांतगात यांत्रणेवरील कलम (अ ) पहा.) तक्रार जर लेखी प्राप्त झाली असेल तर कामकाजाच्या ५
ददवसात पावती/प्रनतसाद पाठववण्यािा एबीएफएल प्रयत्न करील. प्रकरण तपासल्यानांतर एबीएफएल ग्राहकाला
एकतर अांनतम प्रनतसाद दे ईल ककां वा प्राप्त झाल्यापासन
ू एक मदह्यािा अचधक वेळ समळावा यासाठी मादहती दे ईल.
आमच्याकडे आलेल्या तक्रारीांकडे योग्य दृश्ष्टकोनातन
ू पदहले जाईल आखण शक्य त्या सवा बाजूनी तपासली जाईल.
कोणत्याही प्रचनात एबीएफएलिी बाजू कळववली जाईल. प्रचनाांिा अभ्यास करण्यासाठी वेळ लागणार आहे अशा
तक्रारीांिी लगेि पोिपावती ददली जाईल.
वरील धोरणािा ननयतकासलकपणे आढावा घेतला जाईल, जेव्हा ग्राहकाांच्या तक्रार/गाऱ्हाणी हाताळण्यात नवीन
मागाािा समावेश केला जाईल तेव्हा नवीन बदल समाववष्ट करून ते सध
ु ाररत केले जाईल.
उचित प्रथा सांदहता कळववण्यािी र्ाषा आखण पद्धत
ववववध र्ागीदाराांच्या मादहतीसाठी शक्यतोवर स्थाननक र्ाषेत ककां वा ग्राहकाला समजेल त्या र्ाषेत उचित प्रथा
सांदहता कांपनीच्या सांकेतस्थळावर ठे वली जाईल.
अचधक व्याज आकारणीिे ननयम

• व्याज दर आखण प्रकक्रया व इतर शल्
ु क ठरववण्यासाठी योग्य अांतगात तत्त्वे आखण कायापद्धती एबीएफएलने
सनु नश्चित केलेली आहे त.
• कजा आखण अचग्रम रकमेवर आकारण्यािा व्याज दर ठरववण्यासाठी ननधी मल्
ू य,नफा,जोखीम अचधर्ार,वविारात
घेऊन एक व्याज दर प्रारूप एबीएफएलने स्वीकारले आहे .
• कजादारािी जोखीम श्रेणी उदा. आचथाक ताकद, धांदा, धांद्यावर पररणाम करणारे ननयामक वातावरण, स्पधाा,
कजादारािा गतेनतहास यावर आकारण्यािा व्याज दर बहुताांशी अवलांबन
ू असतो.
• कजादार ककां वा ग्राहकाला लागू व्याज दरउघड केला जाईल आखण मांजुरी पत्रात स्पष्टपणे कळववला जाईल.
• व्याज दर वावषाकीकृत असेल ज्यामळ
ु े नक्की ककती दार लावला जाईल ते कजादाराला मादहत असेल.
अचधक व्याज आकारल्याच्या तक्रारी
व्याज दर आखण प्रकक्रया व इतर शल्
ु क ठरववण्यासाठी योग्य अांतगात तत्त्वे आखण कायापद्धती एबीएफएलने
सनु नश्चित केलेली आहे त. कजााच्या अटी व शती या बाबतीत पारदशाकतेववषयी उचित प्रथा सांदहतेतील मागादशाक
सि
ू ना लक्षात ठे वल्या जातील.
गोपनीयता
(अ) कजादाराने परवानगी न ददल्यास सवा व्यश्क्तगत मादहती एबीएफएल खाजगी व गप्ु त समजेल.
(ब) कजादाराने परवानगी न ददल्यास खालील अपवादात्मक बाबी वगळता व्यवहारािा तपशील एबीएफएल
कुणालाही उघड करणार नाही.
• वैधाननक ककां वा ननयामक कायद्याांनी मादहती दे णे.
• ही मादहती उघड करणे जनतेप्रती कताव्य असल्यास.
• कजादाराच्या सांमतीने मादहती समह
ू कांप्याांना दे ता येईल.
• व्यापारी हे तन
ू े कजादाराववषयी मादहती कुणालाही दे ण्यासाठी एबीएफएल यािा उपयोग करणार नाही.
सांकीणा सव
ु णा आर्ष
ू णाांच्या तारणावर कजा ककां वा व्यापारी वाहनासाठी अथापरु वठा करण्यािा एबीएफएलिा सध्या
वविार नाही. उत्पादनाांमध्ये र्र घालायिी झाल्यास आरबीआयने जरी केलेल्या मागादशाक सि
ां त उचित
ू नाांशी सस
ु ग
प्रथा सांदहता योग्य रीतीने अद्ययावत केली जाईल.

