
फेड�फनाची यो�य आचारसं�हता 
 

यो�य आचारस�ंहतचेा उ�शे (''आचारस�ंहता'') आहे कंपनीकडून �ाहकाला �द या जाणा#या आ$थ&क 

स(ुवधा आ+ण सेवा परुवताना सव& ,टेकहो डस&ना, खासक0न �ाहकांना कंपनीकडून अवलबं के या 

जाणा#या प3तींचा 4भावी आढावा 4ा7त क0न देणे. यो�य आचारस�ंहतमे:ये "मा,टर <डरे=शन-नॉन 

बँ�कंग फायनािCशअल कंपनी-Dस,टेमॅ�टकलF इHपॉट&Cट नॉन-<डपॉ+झट टे�कंग कंपनी अडँ <डपॉ+झट 

टे�कंग कंपनी (JरझKह& बँक) माग&दDश&का, 2016 (वेळोवेळी सधुारणा होत)े आ+ण इतर सबं$ंधत 

माग&दDश&केनसुार सधुारणा करQयात आलF आहे. 

 

हF आचारस�ंहता फेडबँक फायनािCशअल स(व&सेस DलDमटेडने (इथून पढेु फेड�फना �कंवा कंपनी Hहटले 

आहे) ,वीकारलF आहे, जी �ाहकांRया लाभासाठT उUतम कामकाज करQयाकJरता बाजारातील 

फोसVसम:ये पारदश&कतलेा आ+ण Wनरोगी ,पधVला 4ेरणा देत.े   

 

Xया आचारस�ंहतमे:ये नेमनू �दलेलF बां$धलकY सामाCय कामकाजाRया वातावरणाम:ये लाग ूआहे. 

 

1. कज& आ+ण UयाRया 4�ZयेसाठT अज& 

• कजा&Rया अजा&Rया फॉम&म:ये आव[यक मा�हती असेल जी कज&दाराRया �हतावर पJरणाम करत,े 

जसे कY इतर एनबीएफसीज आ+ण फायनाCस कंपCयांनी नेमनू �दले या अटF आ+ण शत]शी 

अथ&पणू& तलुना केलF जाऊ शकत ेआ+ण कज&दार एक मा�हतीपणू& Wनण&य घेऊ शकतो. कजा&Rया 

अजा&चा फॉम& अजा&सोबत सादर करणे आव[यक असलेलF कागदप` ेस$ूचत करेल. या फॉम&म:ये 

कज& अजा&वर 4�Zया करQयासाठT देय असले या फY/श ुक, अज& न ,वीकार यास परत करता 

येणारF फY, 4ी-पेमbट पया&य आ+ण कज&दाराRया �हतावर पJरणाम करणा-या इतर बाबींची मा�हती 

असेल. 

• कंपनी सव& कजा&Rया अजाcची पावती देQयाची 4णालF तयार करेल. dया कालावधीत कज& अज& 

WनकालF काढले जातील त े पोचपावतीम:ये स$ूचत केले जाईल. कोणताहF अWतJर=त 

तपशील/द,तऐवज आव[यक अस यास, तो कज&दारांना स$ूचत केला जाईल. 

• कज&दाराशी इंि�लश �कंवा 4ादेDशक भाषते अथवा कज&दाराला समजणा#या भाषते सपंक&  केला 

जाईल. 

 

2. कजा&च ेम ूयमापन आ+ण Wनयम/अटF 

• सव& �ाहकांकडून आले या कजा&Rया अजा&वर यो�य 4�Zया केलF जाईल. कज&दाराRया वग&वारFत 

कजा&Rया अजा&च ंम ूयमापन करताना भेदभाव केला जाणार नाहF   

• कंपनी कज&दाराRया Zे<डट पा`तचेी यो�य पडताळणी करेल, जी अजा&वर Wनण&य घेQयासाठT 

महUवाचं मापदंड असेल. कंपनीचं पतधोरण, Wनकष आ+ण सबं$ंधत काय&प3तीनसुार म ूयमापन 

केल ंजाईल. 

• कंपनी कज&दाराला इं�जीत �कंवा ,थाWनक भाषते �कंवा कज&दाराला समजले या भाषते मजंुरF 



प`ाhवारे �कंवा इतर 4कारे, वा(ष&क Kयाज दर आ+ण प3तीसह अटF व शत]सह मजंूर केले या 

कजा&ची र=कम Dल+खत ,व0पात कळवेल, कज&दाराने अटF आ+ण Wनयमांची नiद ,वतःकड े

ठेवावी. 

• कंपनीकडून कजा&चा करार इंि�लश �कंवा �ाहकाला समजणा#या 4ादेDशक भाषते �दला जाईल, 

तसेच कज& मजंूर/(वतJरत करतवेेळी सव& कज&दारांना कजा&Rया अजा&ची 4त अदंाजप`ासह �दलF 

जाईल. 

• (वलबंाने पसेै भर यामळेु लाग ू होणारं दंडाUमक Kयाज ठळक अlरात मजंुरF पा`ात/कजा&Rया 

कागदप`ात ,पmट केल ंजाईल 

 

3. Wनयम आ+ण अटFंमधील बदलासंह कजा&च ंवाटप 

• कज&/ स(ुवधा 4ा7त होताना कज&दाराने केलेला कजा&Rया/स(ुवधेRया कराराम:ये लाग ूWनयम आ+ण 

अटF ,पmट के या जातील आ+ण Kयाज व इतर लाग ूश ुकांचीहF मा�हती �दलF जाईल.   

• कंपनी कज&दाराला इं�जी �कंवा ,थाWनक भाषते �कंवा कज&दारास समजले या भाषते (वतरणाच ं

वेळाप`क, Kयाज दर, सेवा श ुक, पवू&पेमbट श ुक इUयादFंसह अटF व शत]मधील कोणUयाहF 

बदलाची यो�य सचूना देईल. �ाहक सेवा Zमांकांवर कॉल क0न �कंवा कंपनीRया वेबसाइटचा 

सदंभ& देऊन देखील हF मा�हती Dमळवता येईल. कंपनी हे सWुनि[चत करेल कY Kयाजदर आ+ण 

श ुकातील बदल केवळ सभंाKयपणे आ+ण कज&/स(ुवधा करारातील तरतदुFंनसुारच केले जातील. 

• कराराअतंग&त कज& परत मागणे/ जलद करणे असा Wनण&य कजा&Rया अजा&सह �कंवा सबं$ंधत 

लेखी सपंका&तनू �ाहकाला कळवला जाईल आ+ण पणू& मा�हतीहF Dमळेल. 

• वयैि=तक कज&दारांना, सह-कज&दारांसह �कंवा UयांRया(वना Kयवसाय वगळता इतर हेतसूाठT 

oलो�टगं रेट टम& लोCसवर मदुतीआधी समा7त के यावर/ आधी परतफेड के यावर कंपनीकडून 

दंड लाग ूहोणार नाहF. (सदंभ&: RBI Circular on Levy of Foreclosure Charges/ Pre-

Payment Penalty on Floating Rate Loans by NBFCs DNBR(PD) 

CC.No.101/03.10.001/2019-20 dated August 2, 2019) 

• कंपनी सव& देयांची परतफेड के यानतंर आ+ण/�कंवा कजा&Rया थकबाकYRया रकमेRया वसलुFवर 

कोणUयाहF कायदेशीर अ$धकाराRया अधीन राहून �कंवा कज&दाराRया (व�3 कंपनीकड ेअसले या 

इतर कोणUयाहF दाKयासाठT धारणा$धकाराRया अधीन राहून सव& Dस=यJुरटFज जारF करेल. जर 

सेट ऑफचा अ$धकार वापरायचा असेल, तर कज&दाराला सबं$ंधत दाKयाची पतु&ता/फेड होईपयcत 

या Dस=यJुरटFज राखून ठेवQयासाठT कंपनी पा` असले या थकबाकYRया दाKया आ+ण अटFंRया 

सपंणू& तपशीलासह यो�य सचूना �दलF जाईल. 

 

4. सामाCय 

• कंपनी कजा&Rया कराराRया अटF आ+ण शत]म:ये 4दान केले या उ�ेशाDशवाय कज&दाराRया 

बाबींम:ये ह,तlेप करQयापासनू परावUृत करेल (जोपयcत काहF अWतJर=त मा�हती, कज&दाराने 

यापवू� उघड केलेलF नाहF, कंपनीRया Wनदश&नास आलF नाहF). 

• कंपनी Xयाची खा`ी करेल कY जा�हरातीचं आ+ण 4ोमोशनाचं सा�हUय ,पmट, यो�य, वाजवी आहे आ+ण 



Uयातून �दशाभूल केलF जात नाहF. 
• कज&दाराकडून कज& घेतले या खाUयाRया ह,तांतरणासाठT (वनंती 4ा7त झा यास, (वनंती Dमळा याRया 

तारखेपासून 21 �दवसांRया आत कंपनीची संमती �कंवा अCयथा कळवQयात येईल. असे ह,तांतरण 

कायhयाशी सुसंगत पारदश&क कराराRया अटFंनुसार असेल. 
• कजा&Rया वसुलFRया बाबतीत, फेड�फना अनाव[यक छळ करणार नाहF उदा. अयो�य वेळेत कज&दारांना सतत 

`ास देणे, कजा&Rया वसुलFसाठT मनगटF श=तीचा वापर, अस�य वत&न इ. फेड�फना हे सुWनि[चत करेल कY 

�ाहकांशी यो�य प3तीने Kयवहार करQयासाठT कम&चारF पुरेसे 4Dश�lत आहेत. 
 

5. कज& सेवा 

• कंपनीच ंकज& वसलुFचं धोरण �ाहकाचा सCमान आ+ण आदर राखत.ं 

• फेड�फना फ=त आप या अ$धकृत 4WतWनधींमाफ& त वसलुF आ+ण कजा&सबंधंी इतर सेवा परुवत,े 

जे नेहमी ,वतःसोबत यो�य ओळख बाळगतात, मागणी के यावर ती दाखवतात. 

• कज&दारांकडून ,वीकारले या रकमेसाठT अ$धकृत 4WतWनधी यो�य पावती देतात. 

• कजा&ची वसलुF करताना, फेड�फना Wनधा&Jरत माग&दश&क तUUवे आ+ण स:याRया तरतदुFंनसुार 

उपायांच ेपालन करेल आ+ण कायदेशीर चौकट आ+ण लाग ूकायदे आ+ण Wनयमांच ेपालन करेल. 

• फेड�फना UयाRया कज&दाराRंया गोपनीयतचेा आदर करत ेआ+ण कज&दारासाठT सवा&त सोयी,कर 

�ठकाणी आ+ण वेळी UयांRयापयcत पोहोचQयाचा 4यUन करेल. कोणतहेF (वDशmट �ठकाण आ+ण 

वेळ नमदू नस यास, कज&दारास Wनवास,थान �कंवा कामाRया �ठकाणी सपंक&  साधला जाईल 

• साधारणपणे कंपनीचे 4WतWनधी 07.00 त े 19.00 वाजQयाRया दरHयान कज&दाराशी सपंक&  

साधतील, जोपयcत UयाRया/WतRया KयवसायाRया �कंवा KयवसायाRया (वशषे पJरि,थतीमळेु 

कंपनीने वेग�या वेळी सपंक&  साधावा लागतो. 

• कुटंुबात ददु�वी घटना घडलF असे �कंवा इतर आपUतीजनक 4सगं असतील तKेहा थकबाकY गोळा 

करQयासाठT कॉल/भेट देणे टाळले जाईल. 

• �ाहकाकड ेइतर सव& 4यUन केले, (वनतंी केलF आ+ण मागोवा घेत यानतंरहF तो सफल झाला 

नाहF तर फेड�फना सरुlेच े अ$धकार वापरेल �कंवा इतर कायदेशीर कारवाई करेल, जेणेक0न 

खात े Wनय�ं`त राहFल �कंवा �ाहक परतफेड करायला टाळाटाळ क0 शकणार नाहF/ कसरू क0 

शकणार नाहF. Dस=यJुरटF परत ता�यात घेऊन पनु4ा&7ती 4�Zयेम:ये परत ता�यात घेणे, सरुlेच े

म ूयांकन करणे आ+ण यो�य मा:यमांhवारे सरु�lततचेी 4ा7ती यांचा समावेश असेल. हे सव& 

Wनmपl आ+ण पारदश&क प3तीने पार पाडले जाईल. योगय् नोटFस �द यानतंरच तारण ता�यात 

घेQयात येईल. मालमUतचेा ताबा घेताना कायhयाRया यो�य 4�Zयेच ेपालन केले जाईल. तारण 

ता�यात घेत यानतंर मालमUतचेी सरु�lतता सWुनि[चत करQयासाठT सव& वाजवी काळजी घेQयात 

येईल. 

• Dस=यJुरटFच ेम ूयांकन आ+ण (वZY Wनmपक्ष आ+ण पारदश&क प3तीने केलF जाईल. कंपनीRया 

सव& रकमेच ेसमायोजन के यानतंर अWतJर=त वसलुF झा यास, अWतJर=त र=कम कज&दाराला 

परत केलF जाईल. कोणतीहF कमतरता अस यास, कंपनी कायदेशीर मागा&ने आ+ण Wनधा&Jरत 

माग&दश&क तUUवांनसुार थकYत Dश लक वसलू करQयासाठT काय&वाहF करेल. 

• कंपनी �ाहकाला Dश लक रकमेची आ+ण. जर असतील तर, इतर श ुकाची परतफेड करQयासाठT 



सव& सधंी देईल आ+ण Uयानतंरच तारणाची खा`ी क0न (वZY करेल आ+ण तारण ठेवलेलF 

मालमUता परत घेईल. 

6. �ाहकाची तZार 

• सव& �ाहकांना नेहमी यो�य वागणूक �दलF जाईल. सव& �ाहकांची तZार सहानभुतूीने ऐकलF 

जाईल आ+ण वेळेवर सोडवलF जाईल. 

• �ाहकांRया सेवेचं धोरण Hहणून, कंपनी �ाहकाला अनेक माग& उपल�ध क0न देईल dयायोगे तो/ 

ती आपलF तZार मांडू शकेल आ+ण ती सोडवनू घेईल. तो/ती कोणUयाहF शाखेत जाऊ शकेल 

�कंवा क,टमर केअर नबंरवर कॉल क0 शकेल अथवा क,टमर केअर ड,ेकला ईमेल पाठव ू

शकेल. जर �ाहकांच ंतZार सोडवनूहF समाधान झाल ंनाहF तर तो/ती ¡ी. सौगता रॉय, इन-

चाज&-ऑपरेशCस, फेडबँक फायनािCशअल स(व&सेस Dल, कना�कया वॉल ,¢Fट, ए-(वगं, 5 व 

मजला, यWुनट न.ं 511/512, अधेंरF-कुला& रोड, चकाला, अधेंरF पवू&, मुबंई- 400093 Xयांना 

कळव ूशकता. sougata.roy@fedfina.com, टेDलफोन न.ं- 022 - 68520837. 

• कंपनी या सदंभा&त उ¥वणारे (ववाद सोडवQयासाठT स,ंथेम:ये एक यो�य ड,ेक ,था(पत करेल. 

अशी यं̀ णा कंपनीRया काय&कUया&Rया Wनण&यांमळेु उ¥वणारे सव& (ववाद �कमान पढुFल उRच 

,तरावर ऐकून आ+ण WनकालF काढले जातील याची खा`ी करेल. सचंालक मडंळ यो�य आचरण 

स�ंहतचे े पालन आ+ण Kयव,थापनाRया (व(वध ,तरावंरFल तZारF Wनवारण यं̀ णेRया काया&चे 

WनयतकाDलक पनुरावलोकन देखील करेल. अशा पनुरावलोकनांचा एक�`त अहवाल मडंळाला 

WनयDमत अतंराने सादर केला जाईल, जसे कY Uयाने नiदवले असेल. 

• कंपनी आप या �ाहकांRया लाभासाठT िजथ ेKयवसाय चाल ूआहे Uया शाखेत/,थानावर खालFल 

मा�हती 4दDश&त करेल: 

• ¡ी. सौगता रॉय, इन-चाज&-ऑपरेशCस, फेडबँक फायनािCशअल स(व&सेस Dल, कना�कया वॉल 

,¢Fट, ए-(वगं, 5 व मजला, यWुनट न.ं 511/512, अधेंरF-कुला& रोड, चकाला, अधेंरF पवू&, मुबंई- 

400093 Xयांना कळव ूशकता. sougata.roy@fedfina.com, टेDलफोन न.ं- 022- 68520837 

Xयांना कंपनीचे नोडल अ$धकारF/ तZार Wनवारण अधीकारF Hहणून Wनय=ुत केले आहे, 

dयांRयाकड े�ाहक आपलF कंपनी(व�3 तZार नेऊ शकतात. 

• जर एक म�हCयाRया मदुतीत तZार/ वाद सोडवQयात आला नाहF तर �ाहक ड7ेयटुF जनरल 

मॅनेजर, JरझKह& बँक ऑफ इं<डया, <डपाट&मbट ऑफ सपुरिKहजन JरझKह& बँक ऑफ इं<डया सbटर I, 

व ड& ¢ेड सbटर, मुबंई- 400 005. फोन न:ं 022-22150573. ईमेल: cgmicdosco@rbi.org.in 

7. �ाहकाची मा�हती देणे 

• फेड�फना आप या �ाहकांRया गोपनीयतचेा आदर करत ेआ+ण Uयाचे मोल जपत ेआ+ण �ाहकांना 

इतर उUपादने आ+ण सेवा ऑफर करQयाRया उ�ेशाने �ाहकांच े तपशील कोणUयाहF ततृीय 

पlासह सामाWयक केले जाणार नाहFत याची खा`ी करQयासाठT अUयतं काळजी घेत,े �ाहकाची 

(वDशmट (वनतंी केलF जात नाहF तोवर गोपनीयता जपत.े 

• िजथ े कंपनीने सरु�lततसेाठT सीसीटFKहF बसवनू Wनगराणी ठेवलF आहे Wतथ े Uयाची माहFतहF 

�दलF जात.े 



• कंपनी आप या �ाहकांच े कोणतहेF खात े याचा �कंवा Kयवहार तपशील खालF �दले या पाच 

अपवादाUमक 4करणांKयWतJर=त इतर कोणUयाहF ततृीय पlाला उघड करणार नाहF िजथ ेWतला 

असे करQयाची परवानगी आहे: 

• जर अशी मा�हती कायhयाने देणे आव[यक आहे �कंवा कराराRया Wनयमात बसत आहे. 

• मा�हती उघड करणे हे साव&जWनक कत&Kय आहे 

• जर सादर मा�हती देQयाम:ये कंपनीRया �हताचे आहे (उदाहरण: ¦mटाचार रोखणे, �पुम:ये 

कसरू आ+ण सबं$ंधत असोDसएट इUयादF) 

• कज&दाराने मा�हती उघड करQयास सां$गत यास, �कंवा कंपनीला अशी मा�हती UयाRया 

गट/सहयोगी/स,ंथा �कंवा कंपCयांना 4दान करQयाची परवानगी अस यास, जेथ े इतर (वUतीय 

सेवा उUपादने सादर करQयासाठT टाय-अप Kयव,था आहे आहे �ठकाणी उघड केलF जाईल. 

• Dस�बल सार§या Zे<डट �यरुोकड ेखाUयाचा तपशील देणे. 

 

8. Kयाज दर 

• Kयाज दर ठरवQयासाठT आ+ण सबं$ंधत घटक लlात घेऊन इतर श ुक ठरवQयासाठT कंपनीने 

यो�य अतंग&त तUवे आ+ण 4�Zया नेमलF आहे. 

• Kयाजाचा दर आ+ण जोखमीRया ¡ेणीकरणाचा ¨mटFकोन आ+ण वेगवेग�या कज&दारांना/योजनांना 

वेगवेगळे Kयाजदर आकारQयाचे कारण हे अजा&म:ये ,पmट केले जाईल आ+ण कज&दाराला जारF 

केले या मजंुरF प`ात ,पmटपणे कळवले जाईल. 

• Kयाजाच ेदर आ+ण जोखमीRया ¡ेणीकरणाचा ¨िmटकोन देखील वेबसाइटवर उपल�ध क0न �दला 

जाईल. जेKहा दरांम:ये बदल होईल तKेहा वेबसाइटवर 4काDशत केलेलF मा�हती अपडटे केलF जा 

• Kयाजाचा दर वा(ष&क दर असेल जेणेक�न कज&दाराला कजा&वर आकार या जाणारय्ा अचूक दरांची 

मा�हती होईल. 

 

9. सोCयावर कज& देQयाच ंधोरण 
 

कंपनीने खालFल बाबींचा समावेश क0न बोडा&ने रFतसर मजंूर केले या सोCयावर कज& देQयाच े

धोरण ठेवले आहे: 

• कोणतहF कज& देQयाआधी, आरबीआयने नेमनू �दले या केKहायसी माग&दDश&केच ं पालन 

होQयासाठT सव& पाऊले उचललF जात आहेत आ+ण यो�य वेळ घेतला जात आहे, Xयाची खा`ी 

केलF जात.े   

• तारण ठेवले या दा$गCयांसाठT यो�य कसोटF लावलF जात े/म ूयमापन केले जात.े 

• सोCयाRया दा$गCयांRया मालकYची खा`ी करणारF घोषणा कज&दाराकडून ,वीकारलF जाईल. 

• सव& शाखांम:ये दा$गने सरु�lत क,टडीम:ये ठेवQयासाठT मजंूर बांधणीRया, ठरा(वक 

मानकांनसुार मजबतू खो या �कंवा WतजोरFची यो�य साठवण स(ुवधा असावी. ,¢ागँ 0म/सेफRया 

चाKया दोन अ$धकारय्ांकड े ,वतं̀ पणे ठेव या जातील आ+ण Uयांचा वापर सयं=ुतपणे केला 

जाईल. सरुlेRया म©ुयांच ेपालन करणारय्ा माग&दश&क तUUवांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल 



आ+ण याची खा`ी करQयासाठT कम&चा#यांना सतत 4Dशlण �दले जाईल. गणुवUता, 4माण आ+ण 

यो�य ,टोरेज याची खा`ी करQयासाठT अतंग&त ऑ<डटस&hवारे सोCयाRया व,तूचंी वेळोवेळी 

तपासणी केलF जाईल. धोरणानसुार, साठवणुकYसाठT यो�य स(ुवधा नसले या शाखांकडून 

सोCयाRया तारणावर कज& �दले जाणार नाहF. 

• तारण Hहणून ,वीकारले या दा$गCयाचंा यो�य प3तीने (वमा उतरवला जाईल. 

• कजा&ची परतफेड न झा यास केलF जाणारF Dललाव 4�Zया पारदश&क असेल आ+ण Wनयमानसुार 

केलF जाईल. DललावाRया तारखेपवू� कज&दाराला परेुशी पवू&सचूना �दलF जाईल. Dललाव 4�Zयेत 

खा`ी केलF जाईल कY DललावादरHयान सव& Kयवहारांम:ये समहू कंपCया आ+ण सबं$ंधत 

घटकांसह अतंर राखून सबंधं ठेवला जाईल. 

• Dललावाची घोषणा �कमान दोन वUृतप`ांम:ये जा�हरात देऊन, एक ,थाWनक भाषते आ+ण दसुरे 

राm¢Fय दैWनक वUृतप`ात देऊन, जाहFर केलF जाईल. 

• Dललाव फ=त बोडा&ने मजंूर केले या DललावकUयाchवारे होईल 

• कंपनी, WतRया समहू कंपCया �कंवा Uयांचे कोणतहेF कम&चारF आ+ण Uयांचे नातवेाईक Dललावात 

सहभागी होणार नाहFत. 

• DललावाRया 4�Zयेचा तपशील कज& Dमळ(वQयासाठT कज& द,तऐवजात �कंवा कंपनीRया 

वेबसाइटवर जाहFर केले जातील. 

• कंपनीRया कामकाजातील कोणUयाहF फसवणुकYची यो�य 4ा$धकरणाhवारे चौकशी केलF जाईल 

आ+ण यो�य Dश,तपालन 4ा$धकरणाhवारे यो�य दंडाUमक उपाय केले जातील. फसवणुकYला 

सामोरे जाQयासाठT यं̀ णा आ+ण काय&प3ती लाग ू केलF जातील, dयाम:ये एक`ीकरण, 

अमंलबजावणी आ+ण मजंुरFची कत&Kये वेगळे करणे समा(वmट आहे. 

 

10.  Dललावाची 4�Zया 

• कज&दाराने घेतले या कज& स(ुवधेवर WनयDमतपणे Kयाज देणे आव[यक आहे आ+ण कजा&Rया 

मदुतपतू&तलेा कज& खात ेबदं करणे आव[यक आहे. 

• कज&दार हा उUपादन Wनयमांनसुार कज& स(ुवधेची WनयDमतपणे सेवा करQयास अlम अस यास, 

शाखेतील टFम कज&दाराशी सपंरक् आधाJरत पाठपरुावा स0ु करेल. याम:ये टेलF-कॉDलगं, 

वयैि=तक भेटF, ,मरणप` सचूना, एसएमएस अलट& इUयादFंचा समावेश असेल. पण, जर, 

पनुरावUृती ,मरणप` ेआ+ण पाठपरुावा या 4�ZयेRया नोटम:ये सां$गत यानसुार, कज&दार खात े

WनयDमत करQयात अयश,वी झा यास, फेडबँक फायनािCशअल स(व&सेस Dल., थकYत आ+ण 

थकबाकY वसलू करQयासाठT तारण ठेवले या तारणाचा Dललाव करQयाRया अ$धकाराखालF, 

तारण ठेवले या सोCयाचा Dललाव स0ु करेल आ+ण थकYत र=कम वसलू करेल. येथ ेकाहFहF 

नमदू केले असले तरF, सोCयाRया �कमतीतील चढ-उतार �कंवा इतर कोणUयाहF कारणामळेु 

सरुlेRया म ूयात घट झा यामळेु सभंाKय नकुसान झा यास कजा&Rया मदुतपतू�पवू� कज& परत 

मागवQयाचा आ+ण सोCयाचा Dललाव करQयाचा अ$धकार कंपनी राखून ठेवत.े Uयामळेु खाUयात 

तोटा होऊ शकतो असा कंपनीचा अदंाज आहे. 

• सोCयाची Dललाव 4�Zया खालFलपकैY 4Uयेक खात े4कारासाठT लाग ूहोईल: 

• �ाहकाकड ेपाठपरुावा क0नहF र=कम थकYत रा�हलF तर खात ेचाल ूराहFल. 



• एकूण थकYत कज& अपे�lत नoयासह वसलू करQयासाठT तारण ठेवलेल ंसोन ंपरेुस ंनसेल तKेहा 

मािज&न कॉल केले जातील. 

• ऑ<डट आ+ण तपासणी दरHयान तारण ठेवलेले सोने ,वीकाय& कॅरेट पातळी (18 कॅरेट) पेlा 

कमी �कंवा बनावट आढळले / कमी दजा&च ेआढळले. 

• �ाहक कसरू करत आहे अशी इतर उदाहरणे कंपनीकड ेअसतील (अ4ामा+णक हेत)ू 

• �ाहकांना (व(वध कालावधीने �द या जाणा#या सचूनांच े4कार: 

 

स�ुवातीला, जेथे शाखाhंवारे पाठपरुावा क0नहF खात ेअWनयDमत राहत असेल तKेहा एसएमएस अलट& 

�दले जातात, कजा&Rया मदुतपतू�नतंर �ाहकांना मागणी-सह-कज& Jरकॉल नोटFस जारF केलF जात.े 

नोटFसम:ये थकबाकYचा सपंणू& तपशील असतो, Uयांना आव[यक पेमbट करQयाची आ+ण नोटFस जारF 

के याRया तारखेपासनू 10 �दवसांRया आत खात े WनयDमत करQयाची (वनतंी केलF जात.े तसेच अशी 

नोटFस नiदणीकृत / ,पीड पो,टhवारे पाठवलF जात.े 

 

<डमांड-कम एलआरएन नोटFस जारF के यानतंर खात े थकYत रा�ह यास, कंपनीकडून सरुlेRया 

अमंलबजावणीसाठT आ+ण सोCयाRया Dललावाची तारFख आ+ण �ठकाण याची मा�हती देQयासाठT अWंतम 

Dलि=वडशेन नोटFस (Dललाव) जारF केलF जाईल. अशी नोटFस नiदणीकृत / ,पीड पो,टhवारे पाठवलF 

जात.े 

 

अWंतम Dलि=वडशेन नोटFस (Dललाव) जारF के यानतंर, ,थाWनक वUृतप`ांम:ये,  आ+ण एक ,थाWनक 

आ+ण एक इं�जी वत&मानप`ात जा�हरात �दलF जात.े Dललावाचा तपशील शाखेत तसेच कंपनीRया 

वेबसाइटवर देखील 4दDश&त केला जाईल. 

 

• फ=त Dललाव करणारय्ांमाफ& त (शाखा कम&चारय्ांसह) मडंळाने मजंूर के यानसुार Dललाव केला 
जाईल. 

• Dललाव Uयाच शहर �कंवा तालकुा/िज Xयात आयोिजत केला जाईल िजथ ेकज& देQयात आले आहे. 

 
• तसेच, बोलF नस यामळेु �कंवा इतर कारणांमळेु प�हला Dललाव शहर �कंवा तालकुा ,तरावर 

अयश,वी झा यास, फेड�फना कड े िज Xयातील वेगवेग�या शाखांमधून सोCयाचे दा$गने 

एक` करQयाचा आ+ण Uयात नमदू के या4माणे कोणUयाहF �ठकाणी Dललाव करQयाचा 

पया&य असेल. नोटFस/ वUृतप` 4काशन/वेबसाईट Uयाच िज Xयातील Wनयामक माग&दश&क 

तUUवांचे पालन करQयाRया अधीन आहे. कोणताहF Dललाव न केलेला दा$गना िज Xय़ात 

Uयाचा Wनकाल लागेपयcत ठेवला जाईल. UयानतंरRया 4Uयेक DललावासाठT कज&दारानंा 

एसएमएस आ+ण/�कंवा वेबसाइटवर अपडटेhवारे यो�य सचूना �द या जातील. 

कंपनी, �पु कंपनीज �कंवा इतर कोणतहेF कम&चारF अथवा Uयांचे नातलग कोणUयाहF Dललावात 

सहभागी होऊ शकणार नाहFत. 

• गहाण ठेवले या दा$गCयांRया DललावासाठT Wनि[चत केलेलF राखीव �कंमत हF इं<डयन बDुलयन 

अडँ dवेलस& असोDसएशन (आयबीजेए) hवारे घो(षत केले या 22 कॅरेट सोCयाRया मागील 30 



�दवसांRया सरासरF बदं �कमतीRया 85% पेlा कमी नसावी �कंवा कमो<डटFhवारे 

साव&जWनकJरUया 4साJरत केले या �ह,टोJरकल ,पॉट सोCयाRया �कमतीचा डटेा फॉरवड& माकV ट 

कDमशनhवारे Wनय�ं`त (वWनमय आ+ण कॅरेटRया ¨mटFने कमी श3ुतRेया दा$गCयांच े म ूय 

4माणानसुार कमी केले जाईल. 

• Dललाव सपं यानतंर, Dललावाची �कंमत आ+ण �कमतीतील फरक असले या �ाहकांना (वZY-

प[चात नोटFस जारF केलF जाईल. अ$धशषे वसलुFRया बाबतीत, कज&दाराRया 

थकबाकYदारांRया Dललावाची र=कम (वWनयोग के यानतंर, (जोडले या कजाcमधील मागील 

थकबाकY इ.सह), त ेसव& कज&दारांना खातदेार धनादेश/<डमांड ¬ाoटhवारे 30 �दवसांRया आत 

परत केले जाईल. जेथे परताKयाची र=कम �. पेlा जा,त असेल. 1000/- नiदणीकृत 

पो,टhवारे, (वZYनतंरRया नोटFससह अWतJर=त रकमेच े तपशीलवार (वभाजन, केलेले 

(वWनयोग, Dललाव वसलुF इ. खातदेार चेक/कमी रकमेसाठT रोख र=कम शाखा 

कम&चारय्ांमाफ& त �ाहकांना सपुदू& केलF जाईल आ+ण यो�य पावती �दलF जाईल.  कज&दार 

थेट शाखेशी सपंक&  साधतात अशा घटनांम:ये, शाखा कम&चारय्ांना �. 3000/- पयcत रोख 

परतावा देQयाची परवानगी �दलF आहे, 4ादेDशक Kयवसाय 4मखु �कंवा UयावरFल माCयतसेह, 

यो�य पोचपावती, ZेडिेCशयल सUया(पत के यानतंर असे करता येईल. कज&दाराला आधीच 

जारF केलेले परतावा साधन र� करQयासाठT शाखा कb Fय/4ादेDशक ऑपरेशCसना आव[यक 

WनदVश जारF करेल. इC,®मbट (वतरFत केले जात ेपरंत ुत ेबकंर�हत असत ेआ+ण त ेर� होत े

आ+ण कोणUयाहF कारणा,तव साधन (वतरFत न करता परत येत ेअशा घटनांम:ये, शाखेRया 

कम&चारय्ांनी �ाहकाचा शोध घेQयाचे आ+ण परतावा DमळवQयासाठT Uयाचा/Wतचा पाठपरुावा 

करQयाचा 4यUन स0ु ठेवावा. दावा न केले या सव& घटनांम:ये फेड�फना परतावा 

DमळवQयासाठT पढुFल सहा म�हCयांपयcत �ाहकांना एसएमएस/आयKहFआरhवारे पाठपरुावा 

करत राहFल. 

• जर �ाहकाRया बँक खाUयाचा तपशील कंपनीकड े उपल�ध असेल, तर परतावा Uया बँक 

खाUयात जमा केला जाईल आ+ण अशा Zे<डटचा तपशील देऊन (वZYनतंरची Dललाव नोटFस 

जारF केलF जाईल. Dललावात कोणतीहF तटू अस यास, कज&दारां(व�3 वसलुFची काय&वाहF 

अWंतम ¯ात पUUयावर यो�य सचूना देऊन, तटू तपशीलवार (वभागणी क0न, वसलू झालेलF 

र=कम Xयाची पणू& सचूना देऊन केलF जाईल. 

टFप: वरFल सव& सपंक&  �ाहकाRया अWंतम ¯ात पUUयावर (सपंका&चा पUता, सपंक&  Zमांक इUयादF) 

केला जाईल 

 

11. ठरा(वक काळाने पनुरावलोकन 

• Kयव,थापनाRया (व(वध पातळीवर कंपनीकडून यो�य आचारस�ंहता आ+ण तZार Wनवारण 

यं̀ णेRया कामकाजाच ंठरा(वक काळाने पनुरावलोकन केल ंजाईल.  

• आचारस�ंहतचे ं ततंोततं पालन क0न कंपनीकडून आचारस�ंहता पाळलF जाईल आ+ण Kयवसाय 

करताना त ेडो�यासमोर ठेवल ंजाईल. 



• कंपनीकडून इथ े देQयात आलेलF आचारस�ंहता आप या वेबसाईटवर 4दDश&त करQयात येईल, 

जेणेक0न (व(वध ,टेकहो डरना Uयाची मा�हती Dमळेल. आप या अनभुवाRया आधारावर, जर 

भारतीय JरझKह& बँकेने Xयासबंधंात नवीन माग&दDश&का जाहFर केलF तर UयाRया आधारावर 

कंपनीकडून स�ंहतचे ंपनुरावलोकन केल ंजाईल आ+ण सधुारणा करQयात येईल. 

 


