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�रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाने (RBI) डीएनबीआर (PD) द्वारे सीसी. क्रमांक 054/03.10.119/2015-16 च्या माध्यमातून नॉन-बँ�कंग 

फायनािन्शअल3 कंपन्यांसाठ� (NBFCs) फेअर पॅ्रिक्टस कोडबाबत मागर्दशर्क तत्त्वे जार� केल� आहेत. 

�रझव्हर् बँकेच्या फेअर पॅ्रिक्टस कोड मागर्दशर्क तत्त्वांच्या अनुषंगाने �ववतृ्ती कॅ�पटलचे (VCPL from hereon) फेअर पॅ्रिक्टस 
कोड (FPC) तयार केले गेले आहे. 

 

एफपीसी व्ह�सीपीएलच्या सवर् कायार्लयांना लागू असेल आ�ण ते संस्थेच्या सवर् कमर्चार् यांना बधंनकारक असेल. 

फेअर पॅ्रिक्टस कोडची उद्दीष्टे: 
 

एफपीसी ची उ�द्दष्टे खाल�लप्रमाणे आहेतः 
 

1. ग्राहकाशी व्यवहार करताना उत्तम पद्धतींचा अवलंब करा 

2. कायदेशीर आ�ण नै�तकदृष्ट्या समथर्नीय असलेल्या व्यवसाय पद्धतींचे अनुसरण करा 

3. स्पष्ट रहा आ�ण ग्राहकांना सवर् आवश्यक मा�हती प्रदान करा 
 

�ववतृ्ती कॅ�पटलची वचनबद्धता 
 

• कंपनी �नयामक (Reserve Bank of India, SEBI, IRDA etc.) आ�ण सरकार, स्था�नक प्रा�धकरण इत्याद� इतर स�म 

प्रा�धकरणाद्वारे जार� / लागू केलेले सवर् लागू कायदे, �नयम आ�ण मागर्दशर्क तत्त्वे यांचे पालन करण्याची 

जबाबदार� स्वीकारते. 

• कंपनी धमर्, जात, �लगं �कंवा भाषचे्या आधारावर ग्राहकांसह भेदभाव करत नाह�. 

• कंपनी आपल्या ग्राहकांना / संभाव्य ग्राहकांना आपल� उत्पादने आ�ण सेवांबद्दल स्पष्ट आ�ण पूणर् मा�हती देईल 

आ�ण कोणतीह� चुक�ची मा�हती देणे �कंवा संभाव्य �दशाभूल करणार् या जा�हराती �कंवा प्र�सद्धीचा अवलंब करणार 

नाह�. 

• ‘लपवलेले शलु्क’ �कंवा पारदशर्कतेचा अभाव असलेल� कोणतीह� उत्पादने / सेवा सादर करण्यापासून रोखण्याची 
जबाबदार� कंपनी स्वीकारते. 

• कंपनीने ग्राहकाला �दलेल� सुर�ा सुर��त ठेवण्यासाठ� सवर् सभंाव्य व रास्त उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत 

आ�ण कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याह� सुर�ेच्या दघुर्टनेत, अनावधानाने �कंवा फसवणूक�ने झालेल्या 

नुकसानाची भरपाई करण्याची जबाबदार� कंपनी घेत.े 

• व्यवसाय व्यवहार करताना ग्राहकांनी केलेल्या कोणत्याह� नकळत �कंवा �लखीत स्वरूपातील त्रटु�चा फायदा कंपनी 

घेणार नाह� याची जबाबदार� स्वीकारत.े 

• एस्केलेशन मॅ�ट्रक्स असलेल्या संरचनेत तक्रार �नवारण यंत्रणासह पूरक असलेल्या ग्राहकांच्या तक्रार� आ�ण 

सूचनांचे त्व�रत �नराकरण करणार� यंत्रणा तयार करण्यासाठ� ह� कंपनी वचनबद्ध आहे. 

• कंपनी आपल्या वेबसाइटवर एफपीसी प्रद�शर्त करेल आ�ण �वनतंीनुसार एफपीसी ची प्रत ग्राहकाला उपलब्ध करुन 

देईल. 
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पद्धती  
 
कज� 
 
• कजर् दस्तऐवजीकरण संचामध्ये, इतर गोष्ट�ंसह, �वस्ततृ वै�शष्ट्ये आ�ण कजार्च्या अट� व शत� यांचा समावेश आहे. 

यामुळे कजर्दारांना बाजारात अन्य सावकारांसह कंपनीने ऑफर केलेल्या अट�ंची तुलना करून त्यांचे �वश्लेषण करुन 

मा�हती घेण्यास स�म करेल. कजर् घेणार् यांद्वारे सादर करण्यासाठ� आवश्यक असलेले दस्तऐवज देखील हा फॉमर् 

�न�दर्ष्ट करेल. 

• कजार्चा फॉमर् कंपनीला डटेाबेस तयार करण्यात स�म करण्यासाठ� कजर्दार आ�ण त्यांच्या कुटंुबातील सदस्यांकडून 

आवश्यक असलेल्या अ�त�रक्त मा�हतीची याद� देखील करू शकते. 

• कजर्दाराला कजर् फॉमर्ची पावती �मळाल्यानंतर त्याची पोचपावती देण्याक�रता कजर् फॉमर् प्रदान केला जाईल. 

• सवर् कजर् फॉमर्ची �वल्हेवाट योग्य प्रकारे पूणर् झालेल्या कजर् फॉमर्च्या तारखेपासून 90 �दवसांच्या कालावधीत आवश्यक 

दस्तऐवजांसह आ�ण कजर्दाराने प्रच�लत �नयम आ�ण �नयमनांचे पालन करणारे सवर् दस्तऐवजांच्या प्राप्त केल्याच्या 

पावतीसह अधीन ठेवल� जाईल. 

• ग्राहकांशी केलेले सवर् संपे्रषण दोन्ह� प�ांना समजतील अशा भाषेत असेल. 
 
कजार्चे मूल्यांकन व अट� / शत� 

 
• कंपनी, कजर् मंजूर करण्यापूव� कजर् घेणार् यांच्या कजार्ची परतफेड करण्याच्या �मतेचे मूल्यांकन करेल. 

• कजर् देण्याच्या �नणर्याची पूतर्ता पत्राद्वारे कजर्दाराला कळ�वण्यात येईल, त्यातील अट� व शत�, वा�षर्क व्याज दर, 

व्याजाचा अजर् करण्याची पद्धत आ�ण उशीरा देयकासाठ� आकारण्यात येणारे दंडात्मक व्याज स्पष्टपणे दशर्�वले जाईल. 

• वर�ल अट� व शत�ची स्वीकृती आ�ण वर�ल व्यावसा�यक संकेत कंपनीच्या न�द�ंमध्ये संर��त केले जातील. 

सु�वधा करार / दस्तऐवजांची एक प्रत आ�ण कजार्च्या करारामध्ये उद्धृत केलेल्या सवर् बाबींची प्रत ग्राहकाला कजर् मंजूर 

झाल्यावर / �वतरणाच्या वेळी सादर केल� जाईल. उशीरा परतफेड केल्याच्या घटनेमध्ये आकारलेला दंड व्याज कजार्च्या 

करारामध्ये ठळकपणे दशर्�वला जाईल. 

अट� आ�ण शत�मधील बदलांसह कजार्चे �वतरण 

 
• कंपनी लेखनाद्वारे �कंवा कंपनीच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून, ग्राहकाला कजार्च्या अट� व शत�मध्ये केलेले 

कोणतेह� बदल संपे्रषणाद्वारे कळवेल आ�ण ग्राहकाच्या स्वीकृतीच्या आधारे बदल संभाव्यपणे लागू करेल. हा कलम 

समा�वष्ट करण्याच्या कजार्च्या करारामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे क� बदल संभाव्यपणे लाग ूहोतील. 

 
�वतरणानंतरचे पयर्वे�ण 

 
• कजार्ची भरपाई �कंवा देयाची आठवण/देय लवकरात लवकर देणे याबाबतीत कंपनीचा कोणताह� �नणर्य असल्यास तो 

कजर् कराराच्या अट� व शत�नुसार असेल. 

• कजार्ची आठवण करून देण्यापूव� �कंवा देय लवकरात लवकर देणे सू�चत करणे �कंवा कजर् कराराच्या अट� व शत�च्या 

अधीन असलेल� भरपाई या गोष्ट�ंसाठ� कंपनी कजर्दाराला योग्य रास्त वेळ देईल. 
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• कंपनीकड े असलेले तारण कोणतेह� कायदेशीर हक्क �कंवा हक्कांच्या अधीन असलेल्या कजार्ची पूणर् आ�ण अ�ंतम 

परतफेड केल्यावर सोडले जाऊ शकते आ�ण कजर्दारां�वरूद्ध कंपनीचा कोणताह� दावा असू शकतो. तथा�प, ज्या प्रकरणात 

कजर्दाराला सु�वधा उपलब्ध करुन �दल� असेल तेव्हा त्याला मजंरू केलेल्या एकूण रकमेच्या आत पैसे घेतील/ काढू 

शकतील आ�ण जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा ते तारण सोयीसाठ� कंपनीकड ेठेवले जाऊ शकते. 

 
हलगज�पणा च्या बाबतीत �मळणार� प्राप्ती 

 
सुर��त कजार्साठ� कजर्दारासह असलेला कंपनीचा अगंभूत प्राप्ती चा कलम करार/कजर् करारामध्ये आहे. तथा�प, कलम स्पष्ट 

असावा आ�ण संबं�धत तरतुद� स्पष्टपणे नमूद केलेल्या असाव्यात: 

 
• प्राप्ती �ट्रगसर् 

• प्राप्ती स्वीकारण्यापूव� चा सूचना कालावधी 

• प्राप्ती स्वीकारण्याची प्र�क्रया 

• मालमत्ता �वक्र�/�ललावाच्या आधी थक�त रक्कम भरण्यासाठ� कजर्दाराला अ�ंतम सधंी देण्याची केलेल� तरतूद 

• मालमत्ता �वक्र� / �ललाव प्र�क्रया 

 
व्याज दर गणना 

 
• कंपनी फंडची �कंमत, मािजर्न आ�ण जोखीम प्री�मयम यासारख्या बाबींचा �वचार करुन व्याज दर मॉडलेचा अवलंब 

करेल आ�ण कजर् आ�ण आगाऊ रकमेवर आकारण्यात येणारा व्याज दर �निश्चत करेल. व्याज दर आ�ण वेगवेगळ्या 

प्रकारच्या कजर्दारांवर व्याज दर आकारण्याच्या उ�द्दष्ट्यांसाठ� जोखीम आ�ण तकर् संगत यांचे वग�करण अजर्दार �कंवा 

ग्राहकाकड ेजाह�र करण्यात येईल आ�ण मंजरु� पत्रात स्पष्टपणे कळ�वण्यात येईल. 

 
• व्याज दर आ�ण जोखमीचे वग�करण करण्याचा दृष्ट�कोन देखील आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

वेबसाइटवर �कंवा अन्यथा प्रका�शत केलेल� मा�हती व्याजदरात बदल होईल त्या वेळेस अद्यत�नत करण्यात यावी. 

 
• व्याज दर वा�षर्क दर असावा जेणेकरुन कजर्दाराला खात्यावर आकारल्या जाणार् या दराची अचूक जाणीव असेल. 

 
संग्रह प्र�क्रया 

 
• वैयिक्तक कजार्च्या वसलु�साठ�, व्ह�सीपीएल अनावश्यक छळाचा अवलंब करणार नाह� उदा. कजर्दारांना अवेळी सतत 

त्रास देणे, कजर् वसूल करण्यासाठ� मनुष्य बळाचा वापर करणे इ. 

 
• व्ह�सीपीएल वैयिक्तक कजर्दारांना मंजरू केलेल्या सवर् फ्लो�टगं रेट टमर् कजार्वर पूवर्�निश्चत शलु्क / पूवर्-देय दंड 

आकारणार नाह�. 
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गोपनीयता 

खाल�ल प�रिस्थती�शवाय इतर कोणत्याह� व्यक्तीकड ेकंपनी कजर्दाराचे व्यवहार तपशील उघड करू शकत नाह�: 

 
• ह� मा�हती कोणत्याह� लाग ू कायद्याद्वारे, कोणताह� �दशा�नद�श, �वनंती �कंवा शासक�य अ�धकाराच्या 

आवश्यकतेनुसार उघड करणे आवश्यक आहे. 

• लेखा पर��क, व्यावसा�यक सल्लागार, एजटं �कंवा गोपनीयतचेे कतर्व्य बजावणार् या सावकारांच्या कोणत्याह� ततृीय 

प�ाच्या सेवा प्रदात्यांद्वारे ह� मा�हती आवश्यक आहे. 

• अशी मा�हती कोणत्याह� व्यक्तीला आवश्यक आहे ज्यासह सावकार कोणतेह� हस्तांतरण, अ�भहस्तांकन, सहभाग 

�कंवा इतर करारांमध्ये प्रवेश करू शकेल. 

• जर कजर्दारांनी त्यांच्याकडून �कंवा कोणत्याह� के्र�डट इन्फम�शन ब्युरोकडून कोणतीह� सु�वधा घेतल� असेल तर 

इतर बँकांकडून मा�हती आवश्यक असेल. 

 
तक्रार� 

कजर्दारांच्या काह� तक्रार� असल्यास तक्रार �नवारण अ�धका-यांना लेखी कळवून त्याबाबत मा�हती �दल� जाईल. तक्रार 

�नवारण अ�धकार� तातडीने तक्रार�ंचे �नवारण करण्यासाठ� सवर् प्रयत्न करतील. संतापलेल्या ग्राहकाशी व्यवहार करणारे 

कमर्चार� त्याला/�तला तक्रार करण्याबाबात मागर्दशर्न करतात. 

 
तक्रार �नवारण यंत्रणा 

 

व्ह�सीपीएल आपल्या ग्राहकांच्या कोणत्याह� प्रश् नाचे / तक्रार�चे �नराकरण करण्यासाठ� तीन स्तर�य तक्रार �नवारण यंत्रणा 

प्रदान करेल. 

पातळी 1: 
 

व्यवसाय पद्धती, कजर् देण्याचे �नणर्य, के्र�डट व्यवस्थापन, पुनप्रार्प्ती आ�ण के्र�डट मा�हतीच्या अद्ययावत / बदलांशी 

संबं�धत असलेले �तचे/ त्याचे प्रश्न/ तक्रार ग्राहक तक्रार न�दणी कंपनीकड ेन�दवू शकतात. 

तक्रार �नवारण अ�धकार् यांचा तपशील खाल�लप्रमाणे आहे: 
 

• तक्रार �नवारण अ�धकार् याचे नाव: वामशी वासुदेवन, प्रमुख - संस्थात्मक जोखीम 

• पत्ता: 12 वा मजला, पे्रिस्टज पॉ�लगॉन, टेनमपेट, चेन्नई - 35 

• संपकर्  तपशील (दरूध्वनी / ईमेल): grievanceredressal@vivriticapital.com, 044- 40074801 

�नवारण अ�धकार� एखाद्या �व�शष्ट तक्रार�चे �नवारण करण्याचे कायर् औपचा�रकपणे कायर्संघाच्या सदस्याकड े

योग्य असल्यास ग्राहकांना योग्य मा�हती देऊन सोपवू शकतात. 
 

पातळी 2: 
 

15 �दवसांत तक्रार�चे �नराकरण न झाल्यास ग्राहक कंपनीच्या पूणर्वेळ संचालकांकड ेखाल�ल ईमेल आयडी वर तक्रार 

करेलः vineet@vivriticapital.com 
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पातळी 3: 

प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक म�हन्याच्या कालावधीत तक्रार / �ववादाचे �नराकरण न केल्यास, ग्राहक अपील 

करू शकेल: 

उपमहाव्यवस्थापक, ग्राहक �श�ण आ�ण सरं�ण क�, �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डया, फोटर् ग्लेक�स, चेन्नई 

नाव: श्रीमती. ए बूमा संथाकुमार� 
फोनः 044 - 2539 9030 

ईमेल: boomasanthakumari@rbi.org.in; 
 

cepcchennai@rbi.org.in 
 

पुनरावलोकन 

फेअर पॅ्रिक्टस कोडचा वषार्काठ� �कंवा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून पुनरावलोकन केले जाईल. 
फेअर पॅ्रिक्टस कोडमधील कोणताह� बदल त्व�रत कंपनीच्या वेबसाइटवर अद्यत�नत केला जाईल. 
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