यो य वतणूक सं हता (“एफपीसी”)
डी लागे लँ डन फायनॅ शीयल स वसेस इं डया
१.

ाय हे ट ल मटे ड (“कंपनी”)

कंपनीचे दोन वभाग आहे त: हडर फायना स आ ण कृषी फायना स. हडर फायना स वभागांचे
करकोळ व
मु यक न

चे

ाहक हे यवसाय,

व प नसलेले आ ण यामुळे इं जी भाषेत चांगले पारं गत आहे त. कृषी फायना स चे

ामीण भागातले असतात. हडर फायना स

कंपनीचे ल खत सं ेषण जसे क
य तींम ये कृषी व

ॅ टर कज

ाहकांना

भागातील

ाहक हे

ाहकांशी इं जीतन
ू संवाद साधला जातो.

दान केलेले वागत प

आ ण परतफेडीचे वेळाप क इ

या

वभागा या ाहकांचा मोठा समावेश आहे , या था नक भाषेत आहे त या सामा यतः रा यातील

लोकांना समजतात ाहकांचे आहे त. था नक भाषांमधील मानक करार टे पले स या ती कंपनी या वेबसाइटवर दे खील
उपल ध आहे त.
२.

जेथे कंपनीने दे ऊ केलेले काह
आ थक नसले या

ॉड

ॉड

सवर

स जसे ऑपरे टंग ल ज हे , आ थक

या अनस
ु ार लागू होते. उदाहरणाथ, ऑपरे टंग ल ज या

भाडेत वावर असतात कं वा वापर त वावर असतात, हणून

या

ॉड ट

या संदभाव वा षक

दर) जाह र केला जात नाह , तथा कंपनीचा जो खमेचे मु यांकन कर याचा
ाहकांना वेगवेगळा यो य याज दर
३.

कंपनी या करकोळ नसले या
संवाद अपे
मंजुर प

ाहकांना कज दे ताना

करणे आव यक नसते.
वा र

ाथ मक

याज दर (कजाचा

ि टकोन नसतो, कं वा वेगवेग या

हणजे

हडर फायना स

ाहकांना कज दे यापव
ू

या वाटाघाट मधूनच
केले या

भागाकडून,

या याकडून मागणीप

अथवा

ाहकांचे कज मंजूर होते आ ण

े डट करारा या अट ंनुसार कोणताह

ाहकांसोबत दह
ु ेर
या याबरोबर

याबाबतचा करार

पाठपुरावा केलेले द तावेज

पोचपावतीचे ह काम करतात आ ण तोच करार पूत चा पुरावा पण ठरतो.

Registered Office
De Lage Landen Financial Services India Pvt. Ltd.
CIN: U65900MH2011FTC221903

Telephone +91 22 2482 3199
www.dllgroup.com

20/F, Peninsula Business Park, Tower A
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Mumbai 400 013
India
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या

या बाबत ऑपरे टंग ल ज करार कं वा मंजरु प ात उ लेख नसतो.

त असतो आ ण अ या

ाहकाशी केला जातो.

ॉड ट मानले जात नाह , एफपीसी

DLL (De Lage Landen) has offices in more than 30 countries throughout
Europe, North America, South America, Australia and Asia. The company is
part of the Rabobank Group.

४.

कंपनी आप या कृषी फायना स
ाहक कंपनी या कज र कम इ ची

भागा या

ाहकांसाठ मागणीप ाचा अपयोग करते, या अजामध या मा हतीने

पधातमक तुलना क

पोचपावती दे ते आ ण यां या अजदारांना परत
नणय हा

करण ते

ट कोन हा जोखीमेचा

यांना

ा त झाले या सव अजाची

तसाद दे याची अवधी सुच वते. कंपनीचा व पुरवठा कर याचा

करण (केस ते केस) बदलतो,

हणून अजाम ये

याजदर दलेला नसतो तर ह कंपनीचा

तर ओळखणे आ ण यो य याजदर लावणे याकडे असतो. काह
वा मा यताप

कराराम ये न द वले जाते.

े डट करारा या अट ंनुसार कोणताह पाठपुरावा केलेले द तावेज

वा र केले या

ल ात घेता वेगवेग या

वा मा यताप

द यास,

ाहकांना यो य याजदर लावणे

कंपनीचे धोरण आ ण लागू असले या नयमानुसार

दे त नाह . कज मंजुर ह

करणांम ये मागणीचा

अज असेल तर ह , कंपनी नेहमीच मंजुर प

पोचपावतीचे ह काम करतात. मंजुर प

५.

शकतात. कंपनी

याम ये कंपनीचा

ाहकांसोबत केले या

ट कोन जोखीमेचा

तर

याचा उ लेख असतो.

ाहकांची ओळख आ ण

यां या कजाचे मु यांकन उपरो त

ाहक संपकातून केले जाते. कंपनी या अंतगत पतसु वधा मानांकनानुसार आप या

ाहकाला ओळखा(केवायसी)/

अँट मनी लॉडं रंग या अट यांची पूतता झा या शवाय कज वतर त करता येत नाह .
६.

कजासाठ चा अं तम सह केलेला करार आ ण
वा षक

याबरोबर असलेले द तावेज

यात मंजूर केलेल कजाची र कम,

याज दर (कजाचा) आ ण व वध नयम आ ण अट यांचा समावेश असतो आ ण तो कंपनीकडून मंजूर

केले या पतसु वधेसाठ परु ावा असतो. येथे नमद
ू केलेले याजदर हे
मा हती सांगतो. दे य र कम जर

ाहकाला दले या दरासंबधी

वलंबाने अदा केल तर जो दं डा मक

याजदर लागतो तो ठळक अ रात

असतो. कजासाठ चा कर यात येणारा करार आ ण अस यास प र श टे यांची
दे यात येत.े सह केले या कराराची मुळ
७.

ाहकाला यो य

त कज द यानंतर

ाहकाला

त कंपनी आप याकडे ठे वेते.

या कराराचे नयम आ ण अट याम ये बदल करायचा असेल तर या कराराला व ता रत करावे लागेलं. नधा रत
केले या

याजदरातील बदल, बदल या जाणा या

याजदराचा बेसरे ट आ ण शु क, करारात नमूद के या माणे

भ व याल या न क केले या तारखेपासून लागू होतील. जर याजदर बदलता असेल तर कजदारांना मुदतपूव संपण
ू
कजाची परतफेड कर यावर शु क आकारले जाणार नाह . परं तु यावसा यक उ दे शाने घेतले या लो टंग रे ट कजाची
मुदतपूव परतफेड के यास यावर करतात नमूद केलेला शु क लागू होईल.
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८.

करारात सुच व या माणे कंपनी कज परत बोला वणे कं वा कजाची र कम
तारण सुर ेत वाढ करणे यासंदभात

९.

ाहकाला या

ाहकाला दे णे कं वा यावर असलेल

माणात सू चत करे ल.

सव तारण करारा या अनुसार सोडेल जाईल, जे हा कज/पतसु वधेची थकबाक र कम परतफेड केल जाईल आ ण
कंपनीचा

ाहका व

ध कायदे शीर अ धकार,

कं वा कोणताह दावा इतर नसेल. जोपयत लागू असलेला दावा

ाहकाकडून पूण केला जात नाह /र कम अदा केल जात नाह तोपयत दे य र कमे या थकबाक या नोट स
यात नयम आ ण अट नस
ु ार तारण केले या बाबी कंपनीकडेच राहतील.
१०. जोपयत काह नवीन मा हती अंतभत
ू नसेल जी
नसेल
११.

तोपयत कंपनी

ाहकाला

ाहकाने आधी जाह र केल नसेल आ ण कंपनी या ल ात आले

ाहकां या यवहारांम ये ह त ेप करणार नाह .

याचे खाते ह तांतर त करायचे अस यास कंपनी आपला आ ेप वा संमती

आ यानंतर २१ दवसां या आत कळवेळ. अ या

ाहकाकडून

वनंती

कारची ह तांतरण वनंती ह पारदशक आ ण काय या माणे

ासं गक नयम आ ण अट नस
ु ार कंपनी वचारात घेईल.
१२. कंपनी या करतात कायदे शीरर या लागू होतील अ या तारण ता यात घे या या अट असतील. करारातील र पझेशनचे
नयम व अट पारदशक असतील जसे क ता यात घे यापूव या नोट सचा कालावधी, ता यात घे या या प धती.
अ या नयम आ ण अट असले या व
१३. कंपनीने

याची खबरदार घेईल क

धमकावले जाणार नाह

ाहकांना

वा र केलेल

वसल
ु / रपझेशन मुळे

कं वा यां या व

े डीट कराराची
ाहकांना

त

ाहकांना दे यात येईल.

ास होणार नाह , कजदाराला अवेळी

ध बळाचा वापर कर यात येणार नाह . कंपनीने याची खा ी करे ल क

यांचे वसल
करणा या कमचा यांना याचा कामाचे
ु

ान असेल आ ण ते

ाहकांशी संयमाने आ ण यो य र तीने

वागतील. कंपनी यासाठ जेवता तस या प ाची कं ाट दे ऊन मदत घेईल ते हा यो य यात अट चा समावेश
करतील

याने खा ी करे ल क

यवहार कर यासाठ पुरेसे
१४. त ार

नवारण: कंपनी

यां याकडून

ास होणार नाह . कमचा यांना

ाहकांशी यो य प धतीने

श ण दले जाईल.
ाहकांना त ार

कायलयात/शाखेत दशनी भागात
मा हती

ाहकांना

नवारण यं णा (“जीआरएम”) बाबत कळ व यासाठ

यासंबधीत फलक लावेल आ ण कंपनी या संकेत थळावर (वेबसाईट) याची

द शत करे ल. कजासंब धत असलेला कोणताह वाद हा पुढ ल
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कंपनी या

तरावर ल अ धकार

य ती या पुढे मांडून

3

सोड व यात येईल अथवा पत जोखीम कायालयातील

वतं

अ धका याचे नाव व संपक तपशील (दरू वनी / मोबाईल

अ धकार सोडवतील. जीआरएमम ये त ार नवारण
मांक तसेच ईमेल प ा) असावेत

याकडे कंपनीमाफत

त ार ंचे नवारण कर यासाठ लोकांना संपक साधता येईल. जर एका म ह या या कालावधीत त ार / वादाचे
नराकरण झाले नाह तर

ाहक एनबीएफसीं लोकपाल कायालय, C/o भारतीय रझ ह बँक, आरबीआय भायखळा

ऑ फस बि डंग, समोर. मंुबई स ल रे वे टे शन, भायखळा, मंब
ु ई - 400 008 कं वा रझ ह बँक ऑफ इं डयाचे भार
(“आरबीआय”) मुंबई- बगर-बँ कं ग पयवे ण वभागाचे

भार अ धका यांकडे अपील करता येते आ ण संबं धत

संपकाची संपूण मा हती जीआरएमम ये असेल. एनबीएफसींसाठ
नोडल अ धकार यांचीह

च लत लोकपाल योजनेतील नदशांनुसार कंपनीने

नयु ती केला आहे .

१५. पुढ ल बाबींचा ठरा वक कालावधीनंतर आढावा घे यात येईल (i)

रजव बँकेने नॉन-बँ कं ग फायना शीयल

कंपनीसाठ वेळोवेळी ठर वलेल यो य वतणूक सं हता यांचे पालन करणे, आ ण (ii) जीआरएम चे वेगवेग या
तरावर केले जाणारे पालन आढा यानंती. जर गरज आस यास, एफपीसी चे व तार करण करणे आव यक आहे .
यासाठ होणारे सव आढावे, अहवाल हे संचालक मंडळाला ठरा वक कालावधीनंतर, नदान वषात एकदा जमा
करणे आव यक आहे.
१६. संचालक मंडळ हे यो य अंतगत धोरणाने आ ण
म ये कजदाराला

व वध सेवा आ ण

ॉड

येने

ाहकांना यो य

याज आ ण शु क लावतील. माकट

स यांचा लाभ घे याची संधी अस याकारणासे नैस गक

अ वा या य वा याजदरापासून यांची सुर ा होते. संचालक मंडळाने

याजाचे मॉडेल बन वताना अनेक घटक

ल ात घेतले पा हजेत जसे कजाची कं मत, मािजन आ ण जोखीमेचा ह ता आ ण वेगवेग या
वेगवेगळी जोखीम

आण

करारा या

अट . कंपनीचा

जोखीमेचा

र या

तर

संकेत थळावर (वेबसाईट) जाह र करणे आव यक आहे. जर जोखीमेचा

तपास याचा
तर तपास या या

ाहकां या कजाची
ट कोन

कंपनी या

ट कोनात बदल

झाला तर झालेला बदल कंपनी या संकेत थळावर अ यतन कर यात येईल.
तार ख:

स टबर १६, २०२१

बोड मंजुर :

स टबर १६, २०२१

पुढ ल आढावा तार ख:

स टबर १६, २०२३

द तावेज मालक:

अनुपालन
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