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11 िे 2013 िोजी झालेल्या ििंडळाच्या बैठकीत स्वीकािण्यात आले 

28 जानेवािी 2022 िोजी झालेल्या बैठकीत ििंचालक ििंडळाने अिंलति पुनिावलोकन केले 

 

                         वाजवी ििाव कोड 

                                             आलि 

                              लोकपाल योजना 
 



 

 

 

योग्य आचिि ििंलिता    
   ERFL फायनान्स लिलिटेड (किं पनी/ERFL), रिजवा ब िंक ऑफ इिंलडयाने लदिेल्या िुख्य लनदेशािंनुिाि पध्दतशीिपिे    

   िित्वपूिा नॉन-लडपॉलझट घेिा-या किं पनीिाठी आलि लडपॉलझट स्वीकाििा-या नॉन ब िंलकिं ग लवत्त किं पन्ािंिाठी    

  (एनबीएफिी) ग्रािकािंिोबतच्या योग्य आचििािाठी खािीि ििंलितेचा अिंलगकाि किण्यात आिा आिे. 
 

   योग्य आचिि ििंलितेचा (एफपीिी) उदे्दश खािीि के्षत्ािंना आिंतरू्ात कििे आिे: 
 कजााची लनवेदने व त्ािंच्याविीि प्रलिया 

 कजााची ििंजूिी आलि अटी/शती 

 कजााचे लवतिि, ज्यािधे्य अटी व शतींिधल्या बदिािंचा आिंतर्ााव अिेि 
 िवािािान् तितुदी आलि 
 तिाि लनवािि यिंत्िा  

 
1. कर्जाची निवेदिे आनि त्जांच्यजवरील प्रनियज 

 
(a) कजा/कजााची िुलवधा यािंच्याशी ििंबिंलधत िवा िालिती कजााशी ििंबिंलधत लनवेदन फॉिािधे्य उपिब्ध अिेि लकिं वा 

इति िाध्यिािंनी (अटी िंचे पत्क, टीजिा इ.) लदिी जाईि. कजााच्या लनवेदनाचा फॉिािधे्य त्ािा पूिापिे र्रुन प्रसु्तत 

किताना िोबत जोडण्याचे इति दस्तऐवज निुद केिे जातीि. 

 
(b) क्लाएिं टिा िवा ििंपे्रषिे, कजााचे दस्तऐवज, रिकॉि नोलटि इ. कजााशी ििंबिंलधत िालित्ािा प्रादेलशक र्ाषेत 

लकिं वा क्लाएिं टिा ििजत अििेल्या र्ाषेत लिळवण्याचा लवकल्प अिेि. यािाठी क्लाएिं टिा त्ाचे/लतचे प्राधान् कजााच्या 

लनवेदन फॉिािधे्य योग्य पयााय लनवडून द्यावे िागेि. 

 
(c) पूिा अििेल्या लनवेदन फॉिाची  पोचपावती लदिी जाईि. लनवेदकािंनी या ििंदर्ाात पोचपावती िागिे आवश्यक 

आिे. 

 
(d) पोचपावतीिधे्य लनवेदकाने किं पनीिा लतच्या नोिंदिीकृत कायााियािधे्य कजााच्या लनवेदनाच्या स्थितीच्या 

लवचाििेिाठी ििंपका  किण्यािाठी कािियाादा देखीि लदिेिी अिेि. 

 
2. कर्जाची मांरू्री आनि अटी/शर्ती 

 
(a) कजााच्या लनवेदकाची किं पनीच्या िेलडट ऍपे्रजि प्रलियेिाफा त व धोििािंद्वािे पडताळिी केिी जाईि. क्लाएिं टिा 

त्ाने/लतने कजााच्या लनवेदनात लनवडिेल्या र्ाषेत िेलडट ऍपे्रजिचे फलित (ििंजूिी/नकाि) कजााच्या लनवेदनाच्या 

पोचपावतीिधे्य पडताळिीिाठी लदिेल्या कािावधीच्या आत िािंलगतिा जाईि  

(b) कजा ििंजूि झाल्यावि किं पनी ििंजूि केिेल्या कजााची िक्कि, वालषाक व्याज दि, चूक झाल्याच्या स्थितीतीि 

व्याज दि आलि इति िित्वपूिा अटी आलि शती क्लाएिं टिा ििंजूिी पत्ाद्वािे कळवेि लकिं वा क्लाएिं टिा लनवेदनाच्या 

फॉिािधे्य ििंपे्रषिािाठी क्लाएिं टने लनवडिेल्या र्ाषेत िािंलगतिे जाईि. उशीिा पेिेंट किण्याच्या स्थितीत किं पनीने 

आकाििेिे दिंडात्मक व्याज जि अिेि ति, तिेच इति बाबी कजााच्या किािनाम्यात, ििंजूिी पत् इ.िधे्य ठळक 

अक्षिात निुद केल्या जातीि. या अटी व शतींचे स्वीकिि किं पनीद्वािे िक्षात ठेविे जाईि. 

(c) किं पनी ििंजूि केिेल्या कजााची िक्कि, वालषाक व्याज दि, लनवेदनात दाखवल्या गेिेल्या पध्दतीचा आिंतर्ााव 

कित अटी आलि शतींिोबत क्लाएिं टिोबत किािनािा किेि. िदि किािनाम्याची प्रत वेळापत्क आलि किािनाम्याच्या 

जोडपत्ािंिोबत क्लाएिं टने लनवडिेल्या र्ाषेत त्ािा उपिब्ध करुन लदिी जाईि.  
3. कर्जाचे नवर्तरि, ज्यजमधे्य अटी व शर्तींमधल्यज बदलजांचज आांर्तर्जाव असेल  

 
    अटी व शतींिधे्य झािेिे कोितेिी बदि, लवतिि वेळापत्क, व्याज दि, िेवा शुल्क, लप्रपेिेंट शुल्क इ.िि कजादािािा    



 

 

     

     

      

     खात्ाशी ििंबिंलधत लवलशष्ट बदिािंच्या स्थितीत कळविे जातीि, इति बदि किं पनीच्या नोिंदिीकृत /कापोिेट कायााियात लकिं वा    

 

                                                                                                                   

     वेबिाइटवि उपिब्ध अितीि लकिं वा किं पनीने ठिवल्याि लप्रिंट िाध्यिाने प्रिारित केिे जातीि.  

 

 
(a) व्याज दि आलि शुल्कािंिधिे बदि ििंर्ाव्यपिे िागू िोतीि. या प्रर्ावािा िाजेशी अट कजााच्या किािनाम्यात 

आिंतरू्ात केिी जाईि.  

 
(b) किािनाम्याच्या अिंतगात रिकॉि किण्याचा/पेिेंट लकिं वा प्रदशान जिद किण्याचा लनिाय कजादािाने किं पनीिोबत 

कायाान्वयीत केिेल्या कजााच्या दस्तऐवजातीि अटी व शतींच्या प्रिािे अिेि. 

 
(c) कजााच्या ििंदर्ाातीि िवा ताििे कजााच्या ििंपूिा प्राप्तीच्या आलि अिंलति पिताव्याच्या वेळी लदिी जातीि, जी 

कजादािालवरुध्द कोित्ािी कायदेशीि लकिं वा किािातल्या अलधकािाच्या लकिं वा धाििालधकािाच्या लकिं वा िेट-ऑफ किण्याच्या 

अलधकािाच्या अधीन अितीि जो किं पनी लकिं वा इति व्यक्ी िंना कजााच्या दस्तऐवजािंच्या अन्वये देण्यात आिा अिेि. 

जि िा िेट-ऑफ अलधकाि कायाान्वयीत किण्यात आिा ति, िालििेल्या दाव्यािंच्या त्ाचप्रिािे किं पनीने ताििे/ताििािंची 

लविी प्रलिया लकिं वा ताििािंचे अिवा लविीचे थिानािंतिि किण्याचा अलधकाि िाखण्याच्या लकिं वा िेटऑफ किण्याच्या 

स्थिती याबद्दिचा ििंपूिा तपशीिािा आिंतरू्ात कििािी िूचना ग्रािकािा लदिी जाईि. इति िकबाकी िंिि, जि त्ा 

अिल्याि कजाांच्या ििंपूिा व अिंलति पितावा किण्याच्या स्थितीत, किं पनी कजादाि/ग्रािकाकडून लवनिंती लिळाल्याच्या 

लदनािंकापािून १ िलिन्ाच्या आत “नो आउटस् िंलडिंग िलटालफकेट” देईि.  

 
(d) कजााच्या ििंदर्ाातल्या िवा नोलटि/िूचना, ििंपे्रषिे क्लाएिं टने कजााच्या लनवेदन फॉिािधे्य लनवडिेल्या र्ाषेत 

लदिी जातीि. 

 
4. नदव्जांग निवेदकजांच्यज स्थिर्तीर्त 

 
शािीरिक/दृश्य स्वरुपात िक्षि नििेल्या लनवेदकािंना अपिंगत्वाच्या पार्श्ारू्िीवि कजा िुलवधािंिि उत्पादने व िेवा देण्यात 

किं पनी रे्दर्ाव कििाि नािी. त्ािंना इति लनवेदकािंिािखी वताविूक लिळेि आलि त्ािंचे लनवेदन िेलडट प्रलिया आलि 

किं पनीच्या धोििाप्रिािे िवाात आधी िाताळिे जाईि. शक्य तेवढी िगळी िदत लदव्यािंग लनवेदकािंना  लदिी जाईि, 

ज्यािुळे त्ािंना ििजून घेण्यात व उत्पादन लकिं वा कजा िुलवधेची लनवड व िार् घेण्यात अडचि येिाि नािी. 

5. सवासजमजन्य र्तररु्तदी 
 

(a) किं पनी कजादािािंच्या व्यविािािंिधे्य कोित्ािी प्रकािचा िस्तके्षप कििाि नािी, यािधून कजााच्या दस्तऐवजािंच्या अटी व 

शतींिधे्य  लदिेल्या बाबी लकिं वा किं पनीच्या लनदशानाि आिेल्या, कजादािाने आधी कधीिी उघड न केिेल्या नवीन 

िालितीिा वगळिे जाईि.  
 

 

(b) कजादािाकडून कजााच्या खात्ाच्या थिानािंतििािाठी लवनिंती लिळण्याच्या स्थितीत, अनुिती लकिं वा इति म्हिजे किं पनीची 

ििकत, जि अिेि ति, लतिा िदि लवनिंती लिळण्याच्या २१ लदविािंच्या आत कळविे जाईि. 

 

     कजााच्या विूिीच्या ििंदर्ाािधे्य किं पनी कोितीिी अवैध लपळविूक कििाि नािी उदा. कजादािािा अवेळी वाििंवाि त्ाि देिे,    

     शािीरिक बळाचा कजााच्या विूिीत वापि कििे. किं पनी कायदेशीि चौकटीत िाहून कािवाई किेि. किं पनी 
 

 

(c) याची शार्श्ती करुन घेईि की लतच्या किाचा-यािंना कजादािािंिोबत योग्यप्रकािे व्यविाि किण्याचे पुिेिे प्रलशक्षि लिळािे  

      आिे. रिटेि फायनास्न्सिंग उत्पादनािंिाठी किं पनी  िवा फ्लोलटिंग दि अििेल्या िुदत कजाांच्या ििंजूिीिाठी जी व्यक्ीगत  



 

 

 

 

 

(d) कजादािािंच्या लकिं वा िि कजादाि अििेल्या व्यविायािंहून वेगळ्या उदे्दशािाठी अिल्याखेिीज फोिक्लोजि शुल्क/लप्रपेिेंट 

दिंड िागू कििाि नािी.  

 
6. व्जर् शुल्क 
(a) ििंचािक ििंडळाने व्याज दि िॉडेिचा कजा व अलग्रि िकिािंवि आकािल्या जािा-या व्याजदिाच्या तिेच इति ििंबिंलधत 

घटकािंच्या लवचािाधीनतेिाठी उदा. लनधीचा खचा, िालजान आलि जोखीि प्रीलियि इ.िाठी अििेल्या इति शुल्कािंच्या 

लनधााििािाठी अिंलगकाि केिा आिे. व्याज दि आलि जोखिीच्या वगावािीिाठी अििेल्या दृलष्टकोन तिेच लवलवध व्याजदि 

लवलवध कजादाि शे्रिी िंना आकािण्याचे लनकष कजादािािा लकिं वा ग्रािकािा लनवेदन फॉिािधे्य उघड केिे जातीि आलि ििंजूिी 

पत्ािधे्य ििंजूि केिेिे व्याज िािंलगतिे जाईि. 

 
(b) व्याज दि आलि जोखिी िंच्या वगावािीिाठीचा दृलष्टकोन किं पनीच्या वेबिाइटवि देखीि उपिब्ध करुन लदिे जातीि. 

वेबिाइट लकिं वा अन्त् प्रलिध्द केिेिी िालिती व्याजदिािधे्य बदि झाल्याि अपडेट केिी जाईि. 

 
(c)  व्याज दि ऍनु्अिाइझ दि अिेि, ज्यािुळे खात्ावि नक्की लकती दि आकाििा गेिा आिे याची कजादािािा 

कल्पना अिेि. 

 
7. र्तिजर निवजरि यांत्रिज 
योग्य आचिि ििंलितेचा कायाान्वय कििे किं पनीची जवाबदािी अिेि. किं पनी कजादाि/ग्रािकािंिोबत व्यविाि किताना तो 

िुिळीत आलि अडचि लविलित अिण्याचे िवातोपिी प्रयत्न किेि. कजादाि/ग्रािकाने किं पनीिा कोितीिी तिाि लनदशानाि 

आिून लदल्याि लतचे जिद गतीने लनवािि केिे जाईि. 

 
किं पनीच्या पदालधका-यािंच्या लनिायािंिुळे उद्भविािे िवा वाद/तिािी ज्यात आउटिोथडा एजन्सीिाफा त लदल्या जािा-या िेवािंशी 

ििंबिंलधत िेवािंचा आिंतर्ााव अििेल्या बाबी िंना त्ािंच्या लनदशानाि आिल्यावि ऐकिे आलि लनिायीत केिे जाईि. 

 
लनयतकािीक आढाव्याचा व्यवथिापनाच्या लवलवध पातळ्यािंविचा एकलत्त अिवाि यिायोग्य आचिि ििंलितेच्या अनुिििािलित 

तिेच तिाि लनवािि यिंत्िेच्या कायाािि ििंचािक ििंडळािा (लकिं वा लतिल्या िलितीिा) लनयलित अिंतिाळािंनी प्रसु्तत केिा 

जाईि.  
तिाि लनवािि अलधका-यािंच्या (“जीआिओ”) आलि आिबीआयच्या थिालनक कायााियाच्या (ज्यािंना तिािीचे/वादाचे एका 

िलिन्ाच्या कािावधीत लनवािि न झाल्याि ििंपका  केिा जाऊ शकतो) ििंपकााचा तपशीि िवा शाखािंिधे्य/किं पनी व्यविाय 

कित अििेल्या थिळािंवि प्रदलशात केिा जाईि. 

 

     किं पनीने खािीि तिाि लनवािि यिंत्िा लतच्या ग्रािकािंच्या कोित्ािी प्रश्ािंचे/तिािी िंचे/ििकती िंचे लनििन किण्यािाठी   

     उपिब्ध करुन लदिी आिे: 
 

 

 

 

      



 

 

 
 
 

       एडेिवाइि रिटेि फायनान्स लिलिटेड (किं पनी/ इआिएफएि)  रिजवा ब िंक ऑफ इिं लडयाने लदिेल्या िुख्य लनदेशािंनुिाि नॉन   

       ब िंलकिं ग लवत्त किं पन्ािंिाठी (एनबीएफिी) ग्रािकािंिोबतच्या योग्य आचििािाठी खािीि ििंलितेचा अिंलगकाि किण्यात आिा आिे.   

       योग्य आचिि ििंलिता (एफपीिी)चा उदे्दश खािीि लवर्ागािंना आिंतरू्ात कििे आिे:  

 

 

पजर्तळी - 1   कजादाि िेट शाखा व्यवथिापकािंना ििंपका  करु शकतात आलि शाखेत ठेविेल्या तिाि   

  िलजस्ििधे्य त्ािंची तिाि/ििकत नोिंदवू शकतात. ििंबिंलधत किाचािी/रििेशनलशप व्यवथिापक   

  तिाि नोिंदवायची अििेल्या कजादािािा िागादशान कितीि.   
 
 

  कजादाि खािीि कोित्ािी िाध्यिाने तिािी/ििकती नोिंदवू शकतो:   
 ईिेि आयडी: homeservice@edelweissfin.com; टोि फ्री: 1-800-1026371-िोिवाि-शुिवाि)   

 (िकाळी 10 ते 5) 

पजर्तळी – 2 लिळािेल्या प्रलतिादाने ग्रािक ििाधानी निल्याि, ते तिाि लनवािि अलधका-याशी खािीि पत्त्यावि 

ििंपका  करु शकतात:   
 िुश्री िुलदप्ता िुजूिदाि 

 पलििा िजिा, 3बी, िाजेंद्र पाका , पुिा िागा, नवी लदल्ली- 110005  

 दूिध्वनी. +91 (11) 4004 2301; 

 ईिेि आयडी: homeservice@edelweissfin.com 

 तिाि लनवािि अलधकािी कजादािािा/लनवेदकािा ठिाव/प्रश्ािंची/तिािी िंची/ििकती िंची उत्तिे शक्य तेवढ्या    

 िवकि लिळतीि अिे प्रयत्न कितीि.    

पजर्तळी – 3 जि तिाि/ििकत एका िलिन्ाच्या आत िोडविी गेिी नािी ति कजादाि/ग्रािक/लनवेदक येिे अजा 

करु शकतो :- 
ऑलफि-इन-चाजा 
  नॉन ब िंलकिं ग पयावेक्षि लवर्ाग 
  िूपिस्िजन रिजिा ब िंक ऑफ इिं लडया 
  3िा िजिा, ििाठा ििंलदिाजवळ,     
  र्ायखळा, िुिंबई िेंटर ि, िुिंबई - 400008; 

 दूिध्वनी: +91 22-23084121/ 23028436 फ क्स: +91 22-23022011 

 ईिेिआयडी- dnbsmro@rbi.org.in 
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 लनवािि प्रलियेिि अनुििि किण्याचे िुदे्द: 
 

1) विीि िालिती शाखा/किं पनीच्या व्यविाय थिळािंच्या बािेि ग्रािकािंच्या लितािाठी िाविी जाईि आलि लतिा ििंदर्ाािाठी 

अशा लनयुक् अलधका-यािंकडे उपिब्ध करुन लदिे जाईि.   
 

2) तिाि/ििकत ििंबिंलधत किाचा-यािाफा त/रििेशनलशप व्यवथिापकािाफा त लिळविी जाण्याच्या स्थितीत तो/ती तिाि 

लिळण्याच्या २ लदविािंच्या आत ग्रािक िेवा टीि आलि तिाि लनवािि अलधका-यािा लतची िूचना देईि ज्यािुळे 

लतचे वेगवान पध्दतीने लनििन िोऊ शकेि.   
 

3) ििंबिंलधत किाचािी/ रििेशनलशप व्यवथिापकाने तिाि/ििकतीशी ििंबिंलधत आवश्यक तपशीि ग्रािक िेवा टीि आलि 

तिाि लनवािि अलधका-यािा लनवाििािाठी देिे िे त्ािंचे कताव्य अिेि.    

 
8. धोरिजचज आढजवज 

 
िी ििंलिता िाचा 15, 2013 पािून िागू झािी अिून लतच्यािधे्य रिजवा ब िंक ऑफ इिं लडयाने लदिेल्या परिपत्के, लनदेश इ. 

अनुिाि आलि किं पनीद्वािे अनुििि केिे जािा-या पध्दती िंप्रिािे वेळोवेळी बदि किण्यात आिे आिेत. किं पनी लतच्या योग्य 

आचिि ििंलितेच्या अनुिििाचा आलि व्यवथिापनाच्या लवलवध पातळ्यािंविीि तिाि लनवािि यिंत्िेच्या कायााचा लनयतकािीक 

आढावा उपिब्ध करुन देईि.      

 


