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िा दस्तऐवज फक्त अंतगडत वार्परासाठी आिे आहण उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक हलहमटेडच्या संमतीहिवाय कोणत्यािी रूर्पात त्याची प्रत 

बनवता येणार नािी.   

 
 
 
 
 

 

उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेची धनकोंसाठी सुयोग्य कामकाजाची आचार संहिता (“सुयोग्य कामकाजाची आचार संहिता”)  

अंमलबजावणी फदनांक  01 फेब्रुवारी 2018 

मंजुरी दणेाऱ्याचे नाव   संचालक मंडळ  /  संचालक मंडळ  सहमती  

मंजुरी फदनांक  28 एहप्रल 2022 

धोरणाचा मालक राष्ट्रीय व्यवस्थार्पक  - सेवा गुणवत्ता   

आढाव्याची वारंवारता   फकमान वार्षिक  



उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेसाठी (‚बँक‛) सुयोग्य कामकाजाची आचार संहिता बँकेिी व्यविार करताना बँकेच्या कजडदारांना र्पारदिडकता 

आहण स्र्पष्टता र्पुरवण्याच्या ितेूने तयार करण्यात आली आिे. िी मागडदिडक तत्त्वे बँकेच्या फक्त  दिेांतगडत बँककग व्यवसायािी संबंहधत आिते. 

आर्पल्या सवड सेवार्थयाांना/ग्रािकांना सुसंगत आहण रास्त र्पद्धतीने वागवणे , असे बँकेचे धोरण आिे . बँकेचे कमडचारी एका रास्त , समान आहण 

सुसंगत र्पद्धतीने मदत , प्रोत्सािन आहण सेवा दऊे करतील . सुयोग्य कामकाजाची आचार संहिता  बँकेच्या सवड ग्रािकांना बँकेच्या िाखांमध्ये 

आहण बँकेच्या वेबसाईटद्वारे म्िणजे सध्या www.ujjivansfb.in (‚वेबसाईट‛) येथे उर्पलब्ध करून दणे्यात येईल .  

भेदभावरहित धोरण 

वंि, जात, रंग, धमड, ललग, वैवाहिक हस्थती , वय (सज्ञान आि ेककवा नािी ), आर्षथक हस्थती ककवा िारीररक अर्पंगत्व यांच्या आधारे  बँक 

आर्पल्या ग्रािकांमध्ये भेदभाव करणार नािी. 

थेट हवक्री करणाऱ्या एजंट्ससाठी (डायरेक्ट सेललग एजंट्स “DSAs”) सुयोग्य कामकाजाची आचार संहिता 

DSAs साठी बँक खालील आचारसंहितेचे अनुर्पालन करेल आहण त्याचाच समावेि संबंहधत  DSA बरोबरच्या करारात केला  जाईल . बँकेची 

कजड दणे्याची व्यवस्था म्िणून करण्यात आलेल्या हडहजटल फफनटेक भागीदाऱ्यासुद्धा DSA म्िणून वगीकृत करण्यात आलेल्या आिते .  खालील 

आचारसंहिता हडहजटल लेंलडगसाठीच्या बँकेच्या फफनटेक भागीदारांनासुद्धा लागू िोईल . बँकेने DSAs साठी IBA ने तयार केलेल्या सध्याच्या 

व्यवसाय मॉडेलिी सुसंगत अिा आचार संहितेचा स्वीकार केलेला आिे . जेव्िा बँक संबंहधत व्यवसाय मॉडेल्समध्ये प्रवेि करेल तेव्िा आदिड 

आचार संहितेचे इतर र्पैलू स्वीकारले जातील. 

 बँकेचे उत्र्पादन हवकण्यासाठी बँकेच्या संभाव्य ग्रािकािी केवळ खालील र्पररहस्थतींमध्ये संर्पकड  साधला जाईल :  
- जेव्िा संभाव्य ग्रािकाने बँकेचे उत्र्पादन हमळण्यासाठी बँकेची वेबसाईट ककवा कॉल सेंटरद्वारे ककवा बँकेच्या कोणत्यािी 

िाखेद्वारे ककवा बँकेच्या ररलेिनहिर्प मॅनेजरद्वारे  तिी इच्छा व्यक्त केली असेल ककवा त्याला इतर संभाव्य ग्रािकाने 

ककवा सध्याच्या ग्रािकाने संदर्षभत केले असेल , ज्याने बँकेच्या इतर उत्र्पादनांबद्दल बँकेचे ककवा बँकेच्यावतीने केलेले फोन 

स्वीकारण्यास संमती फदली असेल.  
- जेव्िा संभाव्य ग्रािकाचे नाव / टेहलफोन क्रमांक / र्पत्ता बँकेकडे उर्पलब्ध असेल आहण ते संभाव्य ग्रािकाच्या संमतीनंतर 

DSA व्यवस्थार्पक / टीम लीडर यांनी मंजूर केलेल्या एखाद्या यादीमधून/ हडरेक्टरीमधून / डेटाबेसमधून घेतलेले असेल. 
- जेव्िा संभाव्य ग्रािकाने /ग्रािकांनी अॅर्पद्वारे , वेबसाईटद्वारे, प्रत्यक्ष भेट दऊेन , संर्पकड  कें द्राद्वारे ककवा फफनटेकच्या ग्रािक 

हमळवण्याच्या धोरणाचा ककवा मॉडेलचा भाग असलेल्या इतर कोणत्यािी           संर्पकाडच्या मागाडद्वारे फफनटेकिी 

संर्पकड  साधला असेल. 
 DSA ने त्याच्याकडे उर्पलब्ध असलेल्या यादीत  "do not disturb" (‚संर्पकड  साधू नये ‛) म्िणून नाव ध्वजांफकत केलेल्या 

कोणत्यािी व्यक्तीला/संस्थेला फोन करू नये.  
 टेहलफोनद्वारे करण्यात येणारा संर्पकड  सामान्यर्पणे 09:30 ते 19:00 या वेळेच्या मयाडदते असावा . मात्र, जेव्िा फोन केला जाईल 

तेव्िा संभाव्य ग्रािकाची फोनमुळे गैरसोय िोणार नािी , ि ेसुहनहित करावे . हनहित केलेल्या वेळेच्या आधी ककवा नंतर जर 

संभाव्य ग्रािकाने DSA ला त्यावेळी फोन करण्यास हलहखत स्वरूर्पात ककवा तोंडी सांहगतले असेल, तरच असे फोन करावेत. 
 DSA ने संभाव्य ग्रािकाच्या गोर्पनीयतेचा आदर केला र्पाहिजे . संभाव्य ग्रािकाच्या हिताची चचाड सामान्यर्पणे फक्त संभाव्य 

ग्रािकाबरोबरच ककवा संभाव्य ग्रािकाचा अकाऊटंट / सेके्रटरी / वैवाहिक जोडीदार अिा संभाव्य ग्रािकाने अहधकृत केलेल्या इतर 

एखाद्या व्यक्तीबरोबर / कुटंुबातील सदस्यांबरोबरच केली गेली र्पाहिजे . 
 DSA ने संभाव्य ग्रािकांकडून कोणत्यािी प्रकारची लाच स्वीकारू नये . कोणत्यािी BDE ला (हबझनेस डेव्िलर्पमेंट एहक्झक्युरटव्ि) 

ग्रािकाने लाच ककवा कोणत्यािी प्रकारचे र्पेमेंट दऊे केले असल्यास, त्याने / हतने िी ऑफर आर्पल्या व्यवस्थार्पनाला कळवणे 

आवश्यक आि.े 
 DSA ने कजडदारांना ि ेआधीच उघड केले र्पाहिजे की ते कजडदारांिी बँकेच्यावतीने संवाद साधत आिते आहण त्यांना जर कजड 

दणे्यात आले तर ते बँकेच्यावतीनेच दणे्यात येईल. 

http://www.ujjivansfb.in/


 बँकेने थकबाकीचे संकलन करण्यासाठी नेमलेल्या DSAs ना प्रहिक्षणासि अंतगडत धोरणे आहण प्रफक्रया यांची माहिती असली 

र्पाहिजे, ज्यामध्ये कमडचाऱ्यांना / एजंट्सना थकबाकीच्या प्रत्येक टप्पप्पयावर ग्रािकांिी कसा व्यविार करावा आहण उच्च नैहतक 

मानकांनुसार ग्रािकांिी कसे वतडन करावे याचे त्यांना हिक्षण फदलेले असते.     
 कजाडच्या अजाडवर प्रफक्रया करण्यात , थकबाकीचे संकलन करण्यात आहण थकबाकी असलेल्या ग्रािकांिी संवाद साधण्यात सिभागी 

असलेले कमडचारी / एजंट्स DSA ने हनहित केलेल्या आचारसंहितेचे (IBA च्या आचार संहितेप्रमाणे असलेल्या ) अनुर्पालन 

करण्याच्या घोिणार्पत्रावर नोकरी सुरू िोण्याच्या वेळी ककवा एक स्वतंत्र प्रफक्रया म्िणून स्वाक्षरी करतील . 
 लेखा र्पुस्तक व्यवहस्थत ठेवण्यात आहण र्पात्र ऑहडटसड आहण बँकेला आर्षथक स्टेटमेंट्स कळवण्यात / सादर करण्यात र्पारदिडकता 

असल्याचे सुहनहित करणे आवश्यक आि.े 
 बँकेच्या उत्र्पादनाहवियी सखोल माहिती असणे आवश्यक आिे. 
 DSA ने ि ेकरू नये -  

- बँक दऊे करत असलेली कोणतीिी सेवा / उत्र्पादन याबद्दल संभाव्य ग्रािकाची फदिाभूल करणे;  

- आर्पला व्यवसाय ककवा संस्थेचे नाव याबद्दल संभाव्य ग्रािकाची फदिाभूल करणे  ककवा स्वत:ची चुकीची ओळख सांगणे.  

- कोणत्यािी सुहवधेसाठी / सेवेसाठी बँकेच्यावतीने कोणतीिी खोटी / अनहधकृत बांहधलकी व्यक्त करणे. 

 DSA ने भेटींच्या / संर्पकाांच्या वेळी घेण्याच्या खबरदाऱ्या: 

- वैयहक्तक अवकािाचा आदर ठेवा – संभाव्य ग्रािकार्पासून योग्य अंतर कायम ठेवा.  
- संभाव्य ग्रािकाच्या घरी/ कायाडलयात त्याच्या/हतच्या इच्छेहवरुद्ध प्रवेि करू नका; 

- भेटीच्या वेळी खूर्प लोक जाऊ नका  – उदा. एक BD (हबझनेस डेव्िलर्पमेंट एहक्झक्युरटव्ि ) आहण आवश्यक असल्यास 

एक र्पयडवेक्षक, यार्पेक्षा जास्त लोक नकोत. 
- संभाव्य ग्रािकाच्या खाजगीर्पणाचा आदर करा. 

- जर भेटीच्या वेळी संभाव्य ग्रािक उर्पहस्थत नसेल आहण फक्त कुटंुबातील सदस्य / ऑफफसमधील व्यक्ती उर्पहस्थत असतील 

तर त्याने / हतने संभाव्य ग्रािकाला फोन करण्याची हवनंती करून भेट समाप्त  करावी . 
- ग्रािकाने हवचारल्यास स्वत :चा टेहलफोन नंबर , र्पयडवेक्षकाचे नाव ककवा संबंहधत बँक अहधकाऱ्याच्या संर्पकाडचा तर्पिील 

द्यावा. 
- संभाव्य ग्रािकाबरोबरची चचाड फक्त व्यवसायार्पुरती सीहमत ठेवावी – व्यावसाहयक अंतर कायम ठेवावे.  

 संभाव्य ग्रािकाला DSA  ने र्पाठवलेला कोणतािी संवाद बँकेने मंजूर केलेल्या र्पद्धतीने आहण फॉरमॅटमध्ये असावा .    

हडहजटल लेंलडग प्पलॅटफॉम्सडवरून बँकांनी सोसड केलेली कजे:   

RBI च्या बँकांनी आहण NBFC नी हडहजटल लेंलडग प्पलॅटफॉम्सडवरून सोसड केलेली कजे या र्पररर्पत्रकाच्या संदभाडत -: 24 जून  2020 

फदनांकानुसार सुयोग्य कामकाज र्पद्धती आहण आऊटसोर्ससगची मागडदिडक तत्त्वे यांचे अनुर्पालन करण्यासाठी बँकेने , स्वत:च्या हडहजटल लेंलडग 

प्पलॅटफॉमडवरून कजड फदले का आऊटसोसड केलेल्या लेंलडग प्पलॅटफॉमडवरून कजड फदले याचा हवचार न करता , सुयोग्य कामकाज र्पद्धती मागडदिडक 

तत्त्वांचे र्पूणडर्पणे अनुर्पालन करणे आहण आर्षथक सेवा तसेच IT सेवांच्या  आऊटसोर्ससगबद्दलच्या हनयामक सूचनांचे काटेकोर र्पालन करणे 

आवश्यक आि.े 

हजथे बँक कजडदार हमळवण्यासाठी आहण /ककवा थकबाकी वसुलीसाठी एजंट म्िणून हडहजटल लेंलडग प्पलॅटफॉम्सडचा वार्पर करते तेव्िा त्यांनी 

खालील सूचनांचे र्पालन करणे आवश्यक आिे:  

a) एजंट म्िणून काम करणाऱ्या हडहजटल लेंलडग प्पलॅटफॉम्सडची नावे बँकेच्या वेबसाईटवर उघड केली जातील .  

b) एजंट म्िणून काम करणाऱ्या हडहजटल लेंलडग प्पलॅटफॉम्सडना प्रथम ज्या बँकेच्यावतीने ते ग्रािकािी संवाद साधत आिते त्या बँकेचे नाव 

ग्रािकाला उघड करण्याच्या सूचना द्याव्यात.  

c) मंजुरीनंतर ताबडतोब र्पण कजाडच्या कराराचे हनष्र्पादन िोण्यार्पूवी, ग्रािकाला बँकेच्या लेटर िडेवर मंजुरी र्पत्र जारी केले जाईल. 

d) कजड कराराच्या प्रतीसि कजड करारात नमूद केलेल्या सवड सिर्पत्रांच्या प्रती सवड कजडदारांना कजाडच्या मंजुरीच्या वेळी / हवतरणाच्या वेळी 

फदल्या जातील. 



e) बँकेने हडहजटल लेंलडग प्पलॅटफॉम्सडवर प्रभावी दखेरेख आहण लक्ष ठेवणे सुहनहित केले जाईल .  

f) तक्रार हनवारण यंत्रणेबद्दल जागरुकता हनमाडण करण्यासाठी र्पुरेसे प्रयत्न केले जातील . 

कजाडचा अजड आहण करार 

बँक ि ेसुहनहित करेल की कजाडच्या अजाडचे फॉम्सड कजडदाराला फकतीिी रकमेचे कजड िवे असले तरीिी कजाडच्या सवड श्रेणींच्याबाबतीत 

सवडसमावेिक असतील . ग्रािकाला सवडप्रकारे र्पूणड असलेला अजड सादर करण्यास सक्षम करण्यासाठी कजाडच्या अजाडसि सादर करण्याच्या 

दस्तऐवजांची चेकहलस्ट (कायदिेीर आहण हनयामक आवश्यकतांच्या अनुर्पालनासाठी) बँक दईेल. 

जर बँकेने कजड सुहवधा टेहलफोनवर दऊे केली / मंजूर केली तर बँक ग्रािकाच्या खात्यात ग्रािकाची लेखी संमती हमळाल्यावर ककवा त्याची 

संमती प्रमाणीकरण केलेल्या इलेक्रॉहनक मागाडने प्राप्त केल्यावर / आवश्यक र्पडताळणी केल्यावरच त्याच्या खात्यात जमा करेल . बँक 

कोणत्यािी रूर्पात नको असलेले र्पूवड-मंजूर कजड दऊे करणार नािी. 

कजाडच्या अजाडवर प्रफक्रया करण्यासाठी लागणारा कालावधी स्र्पष्टर्पणे नमूद करून कजाडच्या सवड अजाांच्या र्पावत्या दणे्याची प्रणाली बँकेकडे 

असेल. 

कजाडचे मूल्यांकन आहण मूल्यन (अप्रेझल) 

कजडदारांच्या कजाडच्या अजाडचे बँक व्यवहस्थत मूल्यांकन करेल आहण कजडदार कजाडसाठी र्पात्र आिते का ि ेठरवण्यासाठी यथायोग्य 

कायडसक्तीला (ड्यू डीहलजन्स) र्पयाडय म्िणून फक्त मार्षजन आहण तारणाच्या अटींचा वार्पर करू नये .  बँक कजडदाराला लागू असलेल्या हनयम 

आहण अटींसि कजाडच्या रकमेची मयाडदा कळवेल . कजडदारािी वाटाघाटी केल्यावर ठरलेले हनयम आहण अटी तसेच कजड सुहवधेला िाहसत 

करणारी इतर कॅव्िटे्स बँक हलहखत स्वरूर्पात दईेल आहण त्यांचे बँकेच्या अहधकृत अहधकाऱ्यांनी प्रमाणन केलेले असेल . कजडदाराने संर्पूणड 

माहिती घेऊन या हनयम आहण अटींच्या केलेल्या स्वीकाराची नोंद बँक ठेवेल. 

जर कन्सॉटीयम कराराच्या अंतगडत कजड दणे्यात आले असेल तर सिभागी धनकोंनी िक्य हततक्या मयाडदते वेळेवर प्रस्तावांचे अप्रेझल र्पूणड 

करण्यासाठी प्रफक्रया हनहित केल्या र्पाहिजेत आहण कजड दणे्याबद्दलचे ककवा न दणे्याबद्दलचे त्यांचे हनणडय योग्य कालमयाडदते कळवले 

र्पाहिजेत. 

कजाडच्या अजाांच्या संदभाडत CICs सि माहितीची देवाणघेवाण 

बँक ग्रािकाला के्रडीट इन्फॉमेिन कंर्पन्यांची (CICs) भूहमका, CICs सि केल्या जाणाऱ्या तर्पासण्या आहण CIC र्पुरवत असलेल्या माहितीचा 

ग्रािकाच्या कजड हमळवण्याच्या क्षमतेवर र्पररणाम िोऊ िकतो, ि ेसमजावून सांगेल. 

ग्रािकाने हवनंती केल्यास आहण हनहित केलेले िुल्क भरल्यावर CIC  कडून हमळालेल्या के्रडीट इन्फॉमेिन ररर्पोटडची प्रत    बँक दऊे िकते . 

जर र्परतफेड करताना कािी थकबाकी झाल्यास बँक ग्रािकांनी घेतलेल्या कजाडची माहिती  CIC ला ठराहवक कालावधीने दईेल आहण त्यानंतर 

र्पुढील ररर्पोटडमध्ये कजड खात्यातील हनयहमतता अर्पडेट करेल. 

कजाडच्या हनणडयांसाठी कालरेिा 

कजाडच्या प्रस्तावांच्या हनर्पटाऱ्यासाठी बँकेची योग्य कालरेिा असलेली (रू. 20 लाखांर्पयांतच्या कजाांसाठी कजाडचा अजड हमळाल्यार्पासून 

कामकाजाचे 30 फदवस) हनहित केलेली प्रफक्रया असेल आहण हवहिष्ट कालावधीनंतर प्रलंहबत असलेल्या अजाांचा आढावा घेण्यासाठी एक 

योग्य दखेरेख प्रणाली स्थाहर्पत करेल . कजाडबद्दलचे हनणडय योग्य वेळी कळवण्यासाठी बँक आर्पली वेबसाईट , नोटीस-बोडड, उत्र्पादन सामग्री 

आहण अिा इतर मागाांनी योग्यप्रकारे घोिणा करेल. 

बँक एका रास्त कालमयाडदते कजाडच्या अजाांची र्पडताळणी करेल आहण अहतररक्त तर्पिील / दस्तऐवज आवश्यक असतील तर कजडदारांना 

ताबडतोब कळवेल.  



एखाद ेकजड नाकारले गेल्यास , ठरलेल्या वेळेत कजाडचे अजड नाकारण्याचे मुख्य कारण /कारणे बँक SMS द्वारे ककवा र्पत्राद्वारे लेखी कळवेल . 
फफनटेकवर आधाररत हडहजटल लेंलडगसाठी , नाकारण्याचे मुख्य कारण /कारणे ग्रािकाला बँक आहण फफनटेक लेंडर यांच्या दरम्यान 

ठरल्यानुसार थेट बँकेद्वारे ककवा फफनटेक लेंडरद्वारे कळवता येऊ िकतात . 

कजड मंजुरीबद्दल अनुर्पालन करण्याची प्रफक्रया 

कोणत्यािी कजाडसाठी तारण /संर्पार्षिक म्िणून घेतलेल्या मालमते्तच्या सवड दस्तऐवजांची लेखी र्पावती बँक दईेल . कृिी कजाांसाठी रू . 1.6 

लाखांर्पयांतच्या कजड मयाडदसेाठी बँक  संर्पार्षिक तारणाचा आग्रि धरणार नािी आहण MSE क्षेत्रातील युहनट्ससाठी रू .10 लाखांर्पयांतच्या 

कजाांसाठी बँक कोणतेिी संर्पार्षिक तारण स्वीकारणार नािी . कजड मंजुरीच्या वेळी बँक र्परतफेडीचे वेळार्पत्रक म्िणजे रक्कम , कालावधी आहण 

र्परतफेडीची वारंवारता समजावून सांगेल आहण थकबाकीच्या वसुलीसाठी बँकेची एक हनहित प्रफक्रया असेल . बँक ग्रािकाला जेव्िा व्याज दर 

बदलतो तेव्िा इके्वटेड हर्परीऑडीकल इन्स्टॉलमेंट्स (EPIs) कायम आहण कालावधी बदलता रािण्याचा ककवा उलट र्पयाडय दईेल . कजाडवरील 

व्याजाची गणना करण्याची र्पद्धत बँक ग्रािकाला समजावून सांगेल. 

कजड कराराच्या प्रतीसि कजड करारात नमूद केलेल्या सवड सिर्पत्रांच्या प्रती सवड कजडदारांना कजाडच्या मंजुरीच्या वेळी / हवतरणाच्या वेळी 

फदल्या जातील . कजड करारात असे स्र्पष्टर्पणे नमूद केलेले असेल की कजड सुहवधा र्पूणडर्पणे बँकेच्या हववेकाहधकाराच्या अधीन असेल आहण 

व्यवसायात वाढ झाल्यास कजडदारांच्या र्पुढील कजाडची आवश्यकता र्पूणड करण्याचे बंधन बँकेवर असणार नािी . कजड करारावर ग्रािक आहण 

उज्जीवन बँकेच्या स्वाक्षऱ्यांसाठी बँक हडहजटल स्वाक्षरी सुहवधा वार्परू िकते . याला केलेल्या अर्पवादांचे योग्य समथडनासि डॉक्युमेंटेिन केले 

जाईल. ग्रािकाने हवनंती केल्यास बँक ग्रािकाला कजड खात्याचे वार्षिक स्टेटमेंट दईेल .  

कजड मंजुरीच्या दस्तऐवजांच्या हनयम आहण अटींमध्ये नमूद केलेल्या व्यहतररक्त कजडदारांच्या गोष्टींमध्ये बँक ढवळाढवळ करणार नािी . 
(अर्पवाद, कजडदाराने आधी उघड न केलेली नवीन माहिती बँकेच्या हनदिडनास येणे .) 

ग्रािकांिी र्पारदिडक र्पद्धतीने आहण प्रामाहणकर्पणे व्यविार करणे 

बँक ि ेसुहनहित करेल की हतची जाहिरातीची आहण प्रमोिनल सामग्री स्र्पष्ट आि ेआहण फदिाभूल करणारी नािी . बँक ि ेसुहनहित करेल की 

ग्रािकाला बँकेची उत्र्पादने आहण सेवा , हनयम आहण अटी आहण व्याज दर /िुल्के यांची स्र्पष्ट माहिती फदली जाईल . ग्रािकाला फदलेल्या 

सुहवधा आहण त्यांचा लाभ ग्रािक कसा करून घेईल आहण त्यांच्या िंकांचे हनराकरण करण्यासाठी त्यांनी कोणाला आहण कसा संर्पकड  साधावा , 
याबद्दल बँक माहिती र्पुरवेल. 

कजाांचे हवतरण 

लागू असलेल्या हनयम आहण अटींचे अनुर्पालन करून बँक मंजूर झालेल्या कजाडचे वेळेवर हवतरण िोईल , ि ेसुहनहित करेल . व्याज दर आहण 

इतर सेवा िुल्कांमध्ये कािी बदल झाल्यास बँक त्याची नोटीस दईेल. या बदलाची अंमलबजावणी भहवष्यलक्षी र्पद्धतीने िोईल. 

हविेित: रू. 2 लाखांर्पयांतच्या कजाांसाठी ग्रािकांना येत असलेल्या खऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी बँकेकडे एक रचनात्मक हवतरण -र्पिात 

र्पयडवेक्षण यंत्रणा असेल . कजडदारांना योग्य नोटीस फदल्यावर कजाडच्या दस्तऐवजाच्या अंतगडत र्पेमेंटककवा कामहगरी र्परत मागण्याचा / वेग 

वाढवण्याचा ककवा अहतररक्त तारण मागण्याचा हनणडय बँक घेईल . थकबाकी गोळा करताना आहण तारणाचा र्पुन्िा ताबा घेताना सुयोग्य 

कामकाज र्पद्धतीचे अनुसरण करण्यावर बँकेचा हविास आिे . त्यामुळे ग्रािकाचा हविास आहण दीघडकालीन नाते मजबूत िोते आहण त्यामुळे 

थकबाकीची वसुली करताना कोणतीिी जबरदस्तीची प्रफक्रया राबवली जाणार नािी , ि ेबँक सुहनहित करते.  

कजाांच्या संदभाडतील फी आहण िुल्क 

मंजुरी र्पत्रात / कजाडच्या करारात बँक कजाडच्या अजाडवरील प्रफक्रयेसाठी दये असलेली फी / िुल्के याबद्दलची सवड माहिती तसेच जर कजड 

मंजूर/ हवतरीत झाले नािी तर फी / िुल्कांचा र्परतावा हमळेल का , मुदतर्पूवड र्परतफेड करण्याचे र्पयाडय , कािी असल्यास , हवलंहबत 

र्पेमेंट्ससाठी दडं , कािी असल्यास ते , तसेच व्याज रीसेट करण्याचे कािी कलम अहस्तवात असल्यास ते आहण ग्रािकाच्या  हितावर र्पररणाम 

करणारी इतर कोणतीिी गोष्ट असेल तर ती उघड करेल .  

कजाडच्या उत्र्पादनांच्या सवड श्रेणींसाठी व्याजाचे दर , सेवा िुल्क आहण इतर िुल्के यांची माहिती बँक वेबसाईटवर प्रहसद्ध करेल . बँकेच्या 

िाखांमध्ये टेररफच्या वेळार्पत्रकाची प्रत असेल, ज्याची उर्पलब्धता सवडसमावेिक नोटीस बोडडवर नोटीसच्या स्वरूर्पात सूहचत केली जाईल . 



ग्रािकांना कजाडच्या इतर स्रोतांच्या दर िुल्कािी तुलना करता यावी , यासाठी बँक ग्रािकांना ‘सवाांसहित’ ककमत कळवेल .       बँक ि े

सुहनहित करेल की असे चाजेस / िुल्के भेदभाव करणारे नसतील . आर्पल्या कजड उत्र्पादनांच्या व्याज दरातील  बदलाबद्दल बँक आर्पल्या 

ग्रािकांना र्पत्र, इमेल ककवा SMS द्वारे कळवेल. 

 

इतर बँकांकडून कजाडचे अहधग्रिण 

 

इतर बँका / हवत्तीय संस्था ज्या कजडदार खात्यांचे अहधग्रिण करत आिते , त्यासंबंधी कािी आक्षेर्प असल्यास , बँक तिी हवनंती हमळाल्याच्या 

फदनांकार्पासून 21 फदवसांच्या आत ते आक्षेर्प कळवेल.  

 

कजाांची वसुली 

कजाडच्या वसुलीच्या बाबतीत , बँक कोणतािी अनावश्यक छळ करणार नािी म्िणजे चुकीच्या वेळी कजडदारांना सतत त्रास दणेे , 
कजडवसुलीसाठी बळाचा वार्पर करणे इ . कजडदाराला लेखी स्वरूर्पात योग्य नोटीस फदल्याहिवाय तारणाचा र्पुन्िा ताबा घेण्यासि बँक 

कोणतीिी कायदिेीर ककवा वसुलीची उर्पाययोजना सुरू करणार नािी.  

वसुलीबाबत बँकेचा दषृ्टीकोन व्यविायड आहण र्पूवडग्रिहवरिीत असेल . वसुली प्रणालीची मूलभूत तत्त्वे न्याय्य वागणूक आहण मन वळवणे िीच 

आिते. हजथे कजाडची र्पुनरचडना / र्पुनवडसन अयिस्वी झाले असेल ककवा अिक्य झाले असेल हतथेच तारण ताब्यात घेण्याची अंमलबजावणी 

केली जाईल. वसुली / तारण र्पुन्िा ताब्यात घेण्यासंबंधीच्या कायद्यातील अिा सवड प्रफक्रयांचे र्पालन बँक करेल .   

कजड वसुलीच्या बाबतीतील सुयोग्य र्पद्धती वेबसाईटवर असलेल्या ‚थकबाकी वसुली आहण तारण ताब्यात घेणे ‛ या धोरणात अहधक 

तर्पहिलवार फदलेल्या आिते. 

 
 Levy of Foreclosure Charges /Pre-payment Penalty on Floating Rate Term Loans 

In reference to RBI circulars DBOD.No.Dir.BC.107/13.03.00/2011-12 dated June 5, 2012 and 
DBOD.Dir.BC.No.110/13.03.00/2013-14 dated May 7, 2014, theBank shall not charge foreclosure charges/ pre-
payment penalties on any floating rate term loan sanctioned, for purposes other than business, to individual 
borrowers with or without co-obligant(s). 
 
कजड बंद झाल्यावर तारण मुक्त करण े

कजाडचे र्पेमेंट प्राप्त झाल्यावर ककवा बँकेचा कजडदारांवर असलेला कोणतािी कायदिेीर अहधकार ककवा इतर कोणत्यािी दाव्यासाठी 

धारणाहधकाराच्या अधीन कजाडची र्परतफेड झाल्यावर बँक सवड तारणे मुक्त करेल . बँकेचा कजडदारांवर असलेला कोणतािी कायदिेीर 

अहधकार ककवा इतर कोणत्यािी दाव्यासाठी धारणाहधकाराच्या अधीन कजाडची र्परतफेड झाल्यावर बँक आर्पल्या ग्रािकांना सवड तारणे / 
दस्तऐवज / तारण ठेवलेल्या मालमते्तचे िक्क हवलेख (टायटल दीड) मान्य केलेल्या  ककवा करारामध्ये असलेल्या सवड दये रकमांची र्परतफेड 

झाल्यावर 15 फदवसांच्या आत र्परत करेल . बँकेने वजावट                                                                                  
करायचा अहधकार वार्परायचा हनणडय घेतला असेल तर बँक कजडदारांना तिी नोटीस दईेल . या नोटीसमध्ये हिल्लक दाव्यांचा  आहण ज्या 

दस्तऐवजांच्या अंतगडत बँकेला संबंहधत दावा सेटल िोईर्पयांत / र्पैसे भरले जाईर्पयांत तारणे कायम ठेवण्याचा अहधकार आिे , त्यांचा र्पूणड 

तर्पिील असेल. 

ग्रािकाच्या तक्रारीचे हनवारण 

बँकेने कजडदारांच्या तक्रारींच्या हनवारणासाठी एक प्रणाली स्थाहर्पत केली आिे , हजचा अहधक तर्पिील वेबसाईटवरील ग्रािक तक्रार हनवारण 

धोरणात फदलेला आि ेककवा बँकेच्या िाखांमध्ये उर्पलब्ध आिे. 

धनकोंसाठीच्या सुयोग्य कामकाजाच्या आचारसंहितेच्या (FPC) अनुर्पालनाचा आहण तक्रार हनवारण प्रणालीच्या कायाडचा वार्षिक आढावा 

बँकेच्या संचालक मंडळाच्या ग्रािक सेवा सहमतीला सादर केला जाईल . 



प्रमुख सूचना  ( मास्टर हडरेक्िन ) – हनयामक चौकट मायक्रो फायनान्स कजे , 14 माचड 2022 च्या संदभाडत सुयोग्य कामकाजाच्या 

आचारसंहितेत सुधारणा 

सदर प्रमुख सूचनेनुसार, मायक्रोफायनान्स कजाडची व्याख्या एखाद्या वार्षिक ₹3,00,000 र्पेक्षा कमी उत्र्पन्न असलेल्या कुटंुबाला फदलेले तारण 

हवरिीत कजड अिी करण्यात आलेली आिे . प्रमुख सूचनेनुसार बँकांसाठी अनुर्पालनाच्या आवश्यकता खालीलप्रमाणे हनहित केल्या गेल्या 

आिते: 

1. संभाव्य कजडदारासाठी फकमतीिी संबंहधत माहिती बँक एका हनहित केलेल्या सोप्पया फॅक्टिीटद्वारे उघड करेल .    उदािरणादाखल फदलेले 

फॅक्टिीट जोडर्पत्र 1 मध्ये र्पिा. 

2. बँक आहण /ककवा हतचे भागीदार /एजंट यांच्याकडून कजडदाराला आकारण्यात येणारी सवड िुल्के फॅक्टिीटमध्ये स्र्पष्टर्पणे उघड करण्यात 

येतील. फॅक्टिीटमध्ये स्र्पष्टर्पणे नमूद न करण्यात आलेली कोणतीिी रक्कम कजडदाराकडून आकारण्यात येणार नािी . 

3. मायक्रोफायनान्स कजाांसाठी मुदत र्पूवड र्परतफेडीकरता कोणतािी दडं नािी . हवलंहबत र्पेमेंटसाठी कािी दडं असल्यास तो थकबाकी 

रकमेवर आकारला जाईल आहण कजाडच्या संर्पूणड रकमेवर आकारला जाणार नािी . 

4. मायक्रोफायनान्स कजाांसाठी आकाराला जाणारा फकमान, कमाल आहण सरासरी व्याजदर बँक आर्पल्या सवड कायाडलयांमध्ये, बँकेकडून 

जारी करण्यात येणाऱ्या सामग्रीमध्ये (माहितीर्पत्रके / र्पत्रके) ठळकर्पणे प्रदर्षित करेल आहण त्याचा तर्पिील आर्पल्या वेबसाईटवर प्रदर्षित 

करेल. 

5.व्याज दरात ककवा इतर कोणत्यािी िुल्कात कोणतािी बदल झाल्यास तो कजडदाराला र्पुरेसा आधी कळवण्यात येईल आहण ि ेबदल फक्त 

भहवष्यलक्षी र्पद्धतीने लागू िोतील. 

6. मायक्रोफायनान्स कजाांसाठी कजड कराराचा एक मानक फॉमड कजडदाराला समजेल अिा भािेत असेल . 

7. नोडल अहधकाऱ्याचे नाव आहण संर्पकड  क्रमांक तसेच कजडदाराची र्पुरेिी ओळख र्पटवणारी माहिती असलेल्या सवड नोंदी असलेले, तसेच 

फकमतीबद्दल सोर्पे फॅक्टिीट, कजाडसंबंधी इतर सवड हनयम आहण अटी, प्राप्त झालेले िप्ते आहण अंहतम हडस्चाजड यासि बँकेकडून सवड 

र्परतफेडींची र्पोचर्पावती आहण नोडल अहधकाऱ्याचे नाव आहण संर्पकड  क्रमांक यासि तक्रार हनवारण र्पद्धतीचा तर्पिील इ. गोष्टी असलेले कजड 

काडड बँक दईेल. 

8. लोन काडाडवरील सवड नोंदी कजडदाराला समजणाऱ्या भािेत असाव्यात . 

9. कजाडव्यहतररक्त इतर उत्र्पादने कजडदारांच्या संर्पूणड संमतीनेच जारी करावीत आहण अिा उत्र्पादनांसाठी िुल्काची रचना कजडदाराला लोन 

काडडमध्येच स्र्पष्टर्पणे कळवावी. 

10. बँकेचे कमडचारी ककवा आऊटसोसड केलेल्या एजन्सीचे कमडचारी यांच्या अयोग्य वतडनासाठी बँक जबाबदार असेल .    आहण बँक वेळेवर 

तक्रार हनवारण करण्यासाठी प्रणाली र्पुरवेल. या प्रणालीचा उल्लेख कजाडच्या करारात केलेला असेल तसेच वेबसाईट/ िाखेची जागा/ 
कायाडलय या रठकाणीसुद्धा केलेला असेल. 

11. कजड वसूल करण्याबाबतची मागडदिडक तत्त्वे बँकेच्या वसुली धोरणात योग्यप्रकारे समाहवष्ट करण्यात आलेली आिते .   

जोडर्पत्र 1: 
 
मायक्रो फायनान्स कजाांच्या फकमतीबद्दल उदािरणादाखल फॅक्ट िीट 
(कजडदाराला समजणाऱ्या भािेत द्यायचे आिे)  
फदनांक: XXX    धनकोचे नाव: XXX  अजडदाराचे नाव: XXX 

अ. क्र.  घटक   तर्पिील 

(i)  कजाडची रक्कम  (कजडदाराला हवतरीत केलेली रक्कम) (रुर्पयांमध्य)े   

(ii)  कजाडच्या संर्पूणड कालावधीत एकूण आकारलेले व्याज (रुर्पयांमध्ये)   

(iii)  इतर आगाऊ िुल्के (प्रत्येक घटकाची हवभागणी खाली द्यायची आिे) (रुर्पयांमध्य)े   

(a)  प्रफक्रया िुल्क (रुर्पयांमध्ये)   

(b)  हवमा िुल्क (रुर्पयांमध्य)े   



(c)  इतर (कािी असल्यास) (रुर्पयांमध्ये)   

(iv)  हवतरीत केलेली हनव्वळ रक्कम ((i)-(iii)) (रुर्पयांमध्ये)   

(v)  कजडदाराने दये असलेली एकूण रक्कम ( (i), (ii) आहण (iii) ची बेरीज) (रुर्पयांमध्य)े   

(vi)  लागू असलेला वार्षिक व्याज दर (टके्कवारीमध्ये) (IRR दषृ्टीकोन आहण घटत्या मुद्दलाची र्पद्धत वार्परून 

हनव्वळ हवतरीत केलेल्या रकमेवर गणना केलेला)  

 

(vii)  कजाडची मुदत (महिन्यांमध्ये)   

(viii)  कजडदाराची र्परतफेडीची वारंवारता   

(ix)  र्परतफेडीच्या िप्तयांची संख्या  

(x)  र्परतफेडीच्या प्रत्येक िप्तयाची रक्कम (रुर्पयांमध्य)े   

प्रासंहगक िुल्कांचे तर्पिील 
(xi)  कोणत्यािी वेळी कजाडची मुदतर्पूवड र्परतफेड केल्याबद्दल कजडदाराला िुल्क आकारण्यात येणार नािी .  

(xii)  हवलंहबत र्पेमेंटसाठी दडं िुल्क (कािी असल्यास)  

(xiii)  इतर िुल्क (कािी असल्यास)  

 

र्परतफेडीचे तर्पिीलवार वेळार्पत्रक 

िप्ता क्र.  मुद्दलाची थकबाकी   
(रुर्पयांमध्य)े  

मुद्दल (रुर्पयांमध्य)े  व्याज (रुर्पयांमध्य)े  िप्ता (रुर्पयांमध्य)े 

 


