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फेअर पॅ्रक्टिस कोड 

 

1. पररचय, उसिषे्ट आसर् ॲक्टप्लकेिन 

पूनावाला हाऊनसांग फायनान्स नलनमरे्ड (पूवी, मॅग्मा हाऊनसांग फायनान्स नलनमरे्ड) (यापुढे "कां पनी" नकां वा "आम्ही" 
म्हिून सांदनभात) ने हा वाजवी सराव सांनहता ("FPC" नकां वा "कोड") तयार केला आहे आनि स्वीकारला आहे, जो 
वाजवी सरावासाठी तते्त्व सेर् करतो. ग्राहकाांशी व्यवहार करताना कां पनीने पाळले जािारे मानक. 17 फेबु्रवारी 
2021 रोजी 'नॉन-बँनकां ग फायनाच्छशशयल कां पनी- हाऊनसांग फायनान्स कां पनी (रर व्हा बँक) नदशाननदेश, 2021' द्वारे 
रर व्हा बँक ऑफ इांनडया (“RBI”) द्वारे जारी केलेल्या उनचत व्यवहार सांनहतेच्या मागादशाक तत्त्वाांवर आिाररत 
कोड तयार करण्यात आला आहे ( "RBI HFC ननदेश"). 

 1.1 फेअर पॅ्रक्टिस कोडचे उिीषे्ट - कोड येथे स्वीकारण्यात आला आहे: 

a) ग्राहकाांशी व्यवहार करण्यासाठी नकमान मानके सेर् करून चाांगल्या आनि योग्य पद्धती ांना प्रोत्साहन 
देिे; 

b) पारदशाकता वाढनवण्यासाठी जेिेकरून ग्राहकाांना सेवाांची वाजवी अपेक्षा करतात याची चाांगली समज 
नमळू शकेल; 

c) उच्च कायाकारी मानके प्राप्त करण्यासाठी स्पिेद्वारे बाजारपेठेला प्रोत्सानहत करिे; 

d) ग्राहक आनि कां पनी दरम्यान ननष्पक्ष आनि सौहादा पूिा सांबांि प्रोत्साहन देिे; 

e) ग्राहकाांना कां पनीद्वारे ऑफर केलेल्या सेवाांची वाजवीपिे अपेक्षा करण्याची त्याांना काय चाांगली समजिे सक्षम 

करिे; 

f) हाऊनसांग फायनान्स नसस्टीममधे्य आत्मनवश्वास वाढनवण्यासाठी. 

g) ॲडव्हाने्ससच्या ररकव्हरीशी सांबांनित कायदेशीर ननयमाांचे अनुपालन सुनननित करण्यासाठी; 

h) स्पिेद्वारे माकेर् फोसेसचा नवचार करिे आनि उच्च ऑपरेनर्ांग मानके प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करिे; 

आनि 

i) कस्टमरच्या तक्रारी ांचे ननवारि करण्यासाठी यांत्रिा मजबूत करिे. 

1.2 कोडचा वापर- हा कोड किं पनीद्वारे ऑफर केलेल्या सवह उत्पादने आसर् सेवािंवर लागू होतो, िग 
तो किं पनीद्वारे सकिं वा त्ािंच्या कोर्त्ाही सिूह सिंसथािंद्वारे सकिं वा इिंटरनेटवर सकिं वा इतर कोर्त्ाही 
िाध्यिाद्वारे काउिंटरिधे्य इिंटरॲक्टिर्व् इलेिर ॉसनक उपकरर्ािंद्वारे सडसजटल लेंसडिंग पॅ्लटफॉिहद्वारे प्रदान 
केला जातो. किं पनीच्या वतीने, किं पनीच्या किहचाऱयािंद्वारे सकिं वा किं पनीच्या प्रसतसनधी िंद्वारे प्रदान केलेल्या 
सवह सेवािंवरही हे लागू होईल. 

1.3 किं पनीच्या सिंचालक ििंडळाची जबाबदारी - सिंचालक ििंडळाची ििंजुरी असलेली किं पनी तक्रार आसर् 
तक्रारी िंचे सनराकरर् करण्यासाठी आरबीआय एचएफसी च्या अिंतगहत आवश्यक असलेली योग्य तक्रार 
सनवारर् यिंत्रर्ा सनधाहररत करेल. पुढे, हे सुसनसित केले जाईल की उसचत व्यवहार सिंसहतेचे अनुपालन 
आसर् व्यवसथापनाच्या सवसवध स्तरावर तक्रार सनवारर् यिंत्ररे्ची कायहक्षिता सनयतकासलक आढावा 
आहे. 

 

2. प्रकटीकरर्, जासहरात, सवपर्न आसर् सवक्री 
2.1 आम्ही सुनननित करू की कां पनीची सवा जानहरात आनि जानहरातपर सामग्री स्पष्ट आनि वािनवक आहे. 
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2.2 आम्ही सुनननित करू की कां पनीच्या कोित्याही माध्यमात आनि जानहरातपर सानहत्यात जे सच्छव्हास नकां वा 
प्रॉडिवर लक्ष आकनषात करते आनि ज्यामधे्य इांर्रेस्ट रेर्चा सांदभा समानवष्ट आहे, ते दशानवते की इतर फी 
आनि शुल्क लागू होतील की नाही. पुढे, सांबांनित अर्ी व शतींचा सांपूिा तपशील नवनांतीवर उपलब्ध करून 
नदला जाईल नकां वा कां पनीच्या वेबसाईर्वर ठेवला जाईल. 

2.3 आम्ही खालीलपैकी कोित्याही एक नकां वा अनिक माध्यमातून व्याज दर, सामान्य फी आनि शुल्काची 
(दांडात्मक शुल्कासह) मानहती प्रदान करू- 

आमच्या सवा शाखाांमधे्य सूचना देिे; 

(a) रे्नलफोन नकां वा हेल्पलाईन्सद्वारे; 

(b) कां पनीच्या वेबसाईर्वर मानहती; 
(c) ननयुि कमाचारी / मदत कक्षाद्वारे. 

2.4 जर आम्ही सहाय्यक सेवा प्रदान करण्यासाठी थडा पार्ीच्या सेवाांचा लाभ घेत असल्यास, आम्हाला आवश्यक 
आहे की अशा थडा पार्ी कस्टमरची वैयच्छिक मानहती (अशा थडा पार्ीसाठी कोितीही उपलब्ध असल्यास) 

गोपनीयता आनि सुरके्षच्या िरावर हाताळतात. 

2.5 आम्ही वेळोवेळी त्याांच्याद्वारे घेतलेल्या उत्पादनाांची नवनवि वैनशष्ट्ये ग्राहकाांशी सांपका  सािू शकतो. उत्पादने / 

सेवाांच्या सांदभाात आमच्या इतर उत्पादने नकां वा जानहरातपर ऑफरनवषयी मानहती, कस्टमरला तरच कळनवली 
जाऊ शकते जर त्याने/नतने मेलद्वारे नकां वा त्यासाठी आमच्या वेबसाईर्वर नकां वा अन्यथा नोांदिी करून अशी 
मानहती / सेवा प्राप्त करण्यासाठी त्याची/नतची सांमती नदली असेल. 

2.6 आम्ही बोडााच्या मांजुरीसह आरबीआयने ननिााररत केल्यानुसार डायरेि सेनलांग एजांर् (डीएसए)/डायरेि 
माकेनर्ांग एजांर् (डीएमएएस) साठी आचार सांनहता ननिााररत केली आहे आनि त्यावर आिाररत, आम्ही आमच्या 
डीएसएसाठी आचार सांनहता ननिााररत केली आहे, ज्याांच्या सेवा बाजारपेठेत उत्पादनाांचा लाभ घेतल्या जातात. 

आचाराचा सांनहता, इतर बाबती ांबरोबरच, आमची उत्पादने नवक्रीसाठी ग्राहकाशी सांपका  सािताना त्याांना स्वत:ला 
ओळखिे आवश्यक आहे. 

2.7 आमच्या प्रनतननिी/कुररअर नकां वा डीएसएने कोित्याही अयोग्य आचारात नकां वा या सांनहतेचे उल्लांघन केलेल्या 
ग्राहकाकडून कोितीही तक्रार प्राप्त  ाल्यास, तक्रार तपासण्यासाठी आनि हाताळण्यासाठी आनि कोितेही 
नुकसान  ाल्यास चाांगले करण्यासाठी योग्य पायऱ्या सुरू केल्या जातील. 

 

3. कजह आसर् त्ािंच्या प्रसक्रयेसाठी अजह 

3.1 आम्ही, दरपत्रक नकां वा शुल्काच्या वेळापत्रकाद्वारे, कजादाराला कजााच्या अजाावर प्रनक्रया करण्यासाठी देय 
शुल्क/शुल्क, कजााची रक्कम मांजूर/नवतररत न केल्यास परत करण्यायोग्य शुल्काची रक्कम, पूवा-पेमेंर् 
पयााय आनि शुल्क याबिल सवा मानहती पारदशाकपिे उघड करू. , जर काही; नवलांनबत परतफेडीसाठी 
दांड व्याज/दांड, जर असेल तर; च्छस्क्थर दरावरून कजाावर च्छस्वच करण्यासाठी रूपाांतरि शुल्क नकां वा 
त्याउलर्, कोित्याही व्याज पुनसांचनयत कलमाचे अच्छित्व नकां वा आमच्या मते, कजादाराच्या नहतावर पररिाम 
करिारी कोितीही बाब. त्यामुळे, आम्ही पारदशाक पद्धतीने लोन ॲच्छिकेशनच्या प्रनक्रया/मांजुरीमधे्य 
समानवष्ट सवा शुल्काांसह 'सवा खचा' उघड करू. असे शुल्क/फी भेदभाव न करिारे असल्याची देखील 
खात्री केली जाईल. 
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3.2 लोन प्रॉडि सोसा करताना, आम्ही लागू इांर्रेस्ट रेर् तसेच प्रोसेनसांगसाठी देय फी / शुल्क, जर असल्यास, 

आनि कजादाराच्या इांर्रेस्टवर पररिाम करिाऱ्या इतर कोित्याही बाबी नवषयी मानहती प्रदान करू, जेिेकरून 
इतर हाऊनसांग फायनान्स कां पन्याांद्वारे (एचएफसी) ऑफर केलेल्या अर्ी व शतींशी अथापूिा तुलना करता 
येईल आनि कजादाराला मानहतीपूिा ननिाय घेता येईल. पुढे, लोन ॲच्छिकेशन फॉमा ॲच्छिकेशन फॉमासह 
सबनमर् करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्राांची यादी दशावू शकते. 

3.3 कां पनी सवा लोन ॲच्छिकेशन्ससाठी पोचपावती पावती जारी करेल. लोन ॲच्छिकेशन्स 15 नदवसाांच्या आत 
नकां वा अशा नविाररत वेळेत जे कजादार आनि कां पनी दरम्यान सवा सांदभाात ॲच्छिकेशन फॉमा प्राप्त 
 ाल्याच्या तारखेपासून परस्पर सहमत असू शकतात. 

3.4 सडसजटल लेंसडिंग पॅ्लटफॉिहवर सोसह केलेल्या लोनसाठी- जर किं पनी सडसजटल लेंसडिंग पॅ्लटफॉिह त्ाचे 
एजिंट म्हरू्न कजहदार सोसह करण्यासाठी आसर्/सकिं वा देय ररकर्व्र करण्यासाठी गुिंतवरू्क केली 
असेल, तर ते सुसनसित करेल की: 
a) एजांर् म्हिून गुांतलेल्या नडनजर्ल लेंनडांग िॅर्फॉमाचे नाव कां पनीच्या वेबसाईर्वर उघड केले जातील. 

b) कां पनीने एजांर् म्हिून सहभागी असलेला नडनजर्ल लेंनडांग िॅर्फॉमा कस्टमरला प्रगर् करिे 

आवश्यक आहे की तो कां पनीच्या वतीने सांवाद साित आहे. 

c) जर लोन मांजूर  ाले असेल तर मांजुरीनांतर परां तु लोन करार लागू होण्यापूवी, मांजुरी पत्र कां पनीच्या 
लेर्र हेडवर कजादाराला जारी केले जाईल. 

d) कां पनीकडे त्याने सहभागी असलेल्या नडनजर्ल कजा िॅर्फॉमावर प्रभावी ननरीक्षि आनि देखरेख असेल. 

 

4. लोन िूल्यिापन, अटी/िती आसर् नाकारण्याचे कमु्यसनकेिन 

4.1 सामान्यपिे लोन ॲच्छिकेशनवर प्रनक्रया करण्यासाठी आवश्यक असलेले सवा तपशील ॲच्छिकेशनच्या वेळी 
आमच्याद्वारे गोळा केले जातील. आम्हाला कस्टमरला सूनचत केले जाईल की आम्हाला कोितीही अनतररि 
मानहती आवश्यक असल्यास त्याांच्याशी त्वररत पुन्हा सांपका  सािला जाईल. 

4.2 कस्टमरला मांजूर केलेल्या कजााच्या रकमेच्या नलच्छखत मांजुरी पत्राच्या माध्यमातून नकां वा अन्यथा, वानषाक व्याज 
दर, कजााची रक्कम डर ॉ करण्यासाठी अजा करण्याची पद्धत, प्रीपेमेंर् शुल्क, दांडात्मक शुल्क इत्यादी ांसह सवा 
अर्ी व शतींसह मांजूर कजााची रक्कम सूनचत केली जाईल. आम्ही लोन करारामधे्य बोल्डमधे्य नवलांनबत 
ररपेमेंर्साठी आकारलेले दांडात्मक व्याज नमूद करू. आम्ही आमच्या नोांदी ांवर कजादाराद्वारे या अर्ी व शतींची 
स्वीकृती नलहू. 

4.3 प्रते्यक कजादाराला कजा करारामधे्य नमूद केलेल्या सवा बाबी ांच्या प्रते्यक प्रतीसह नकां वा कजा नवतररत 
केल्यानांतर आम्ही कजा कराराची प्रत सादर करू. 

4.4 लोन ॲक्टप्लकेिन नाकारण्याचा सिंवाद- जर किं पनी कस्टिरला लोन प्रदान करण्याची क्टसथती नसेल तर 
नाकारण्याचे कारर् सलसहण्यात आम्ही सूसचत करू आसर् असे सिंवाद ईिेल, एसएिएस इ. सारख्या 
इलेिर ॉसनक िाध्यिािंसह कोर्त्ाही वैध िाध्यिातून असू िकतात. 

 

5. अटी व ितींिधील बदलािंसह कजाांचे सवतरर् 

5.1 आम्ही कस्टमरने केलेल्या नवतरि नवनांतीनुसार नकां वा लोन करार/मांजुरी पत्रात नदलेल्या नवतरि 
वेळापत्रकानुसार लोन नवतररत करू. 
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5.2 आम्ही कजादाराला अर्ी व शतींमधे्य कोित्याही बदलाची सूचना देऊ, ज्यामधे्य नवतरि शेडू्यल, इांर्रेस्ट रेर््स, 

दांडात्मक इांर्रेस्ट, जर असल्यास, सच्छव्हास शुल्क, प्रीपेमेंर् शुल्क, इतर लागू शुल्क/शुल्क इ. सांबांनित अर्ी व 
शतींमधे्य बदल करण्याचा समावेश होतो. आम्ही सुनननित करू की कस्टमरला नोनर्नफकेशन केल्यानांतरच 
इांर्रेस्ट रेर््स आनि शुल्कातील बदल प्रभानवत होतील. या सांदभाातील योग्य च्छस्क्थती लोन करारामधे्य समानवष्ट 
केली जाईल. 

5.3 जर अर्ी व शतींमधे्य बदल कस्टमरचे नुकसान होत असेल तर तो/ती 60 नदवसाांच्या आत आनि सूचनेनशवाय 
त्याचे/नतचे अकाउांर् बांद करू शकतो नकां वा कोितेही अनतररि शुल्क नकां वा इांर्रेस्ट न देता लोन अकाउांर् 
च्छस्वच करू शकतो. 

5.4 कराराअांतगात पेमेंर् नकां वा कामनगरी मागे घेिे नकां वा अनतररि नसकु्यररर्ीज नमळनवण्याचा ननिाय लोन 
कराराच्या अनुरूप असेल. 

5.5 आम्ही सवा देय परतफेड केल्यावर नकां वा कजााच्या थनकत रक्कम प्राप्त  ाल्यावर सवा नसकु्यररर्ीज जारी 
करू, जो कजादारानवरोिात कां पनीकडे असू शकिाऱ्या इतर कोित्याही दाव्यासाठी कोित्याही कायदेशीर 
हक्क नकां वा अनिग्रहिाच्या अिीन असेल. जर अशा सेर् ऑफचा अनिकार वापरण्याचा असेल तर कजादाराला 
उवाररत लेम आनि सांबांनित लेम सेर्ल/पेमेंर् होईपयांत कां पनीला नसकु्यररर्ीज ठेवण्यास पात्र असलेल्या 
अर्ी ांनवषयी सांपूिा तपनशलासह सूचना नदली जाईल. 

6. इांर्रेस्ट रेर् आनि दांडात्मक इांर्रेस्ट यानवषयी मानहती 

6. 1 कां पनीने आपल्या मांडळाच्या मांजुरीसह, व्याजदर आनि प्रनक्रया शुल्क, दांडात्मक व्याज आनि इतर शुल्क/शुल्क 

इ. ननिााररत करण्यासाठी योग्य अांतगात िोरि स्वीकारले आहे. याने ननिीचा सरासरी खचा, ऑपरेनर्ांग खचा, भाांडवली 

शुल्क, के्रनडर् नुकसान इ. सारख्या सांबांनित घर्काांचा नवचार करिारे इांर्रेस्ट रेर् मॉडेल पररभानषत केले आहे. पुढे, 

अनतररि ररस्क प्रीनमयम, जो कस्टमरशी सांबांनित के्रनडर् ररस्कवर आिाररत आहे, जो त्याच्या के्रनडर् नहस्टर ी, के्रनडर् 

रेनर्ांग, फायनाच्छशशयल प्रोफाईल, नसकु्यररर्ी कव्हर इ. चे काया आहे. म्हिून, कां पनी नवनवि कॅरे्गरीमधे्य नवनवि इांर्रेस्ट 

रेर् आकारत असू शकते. 

 6.2 बेंचमाका  फ्लोनर्ांग सांदभा दर, व्याज दर शे्रिी आनि जोखीमाांच्या शे्रिीकरिासाठी दृष्टीकोन आनि लागू दांडात्मक व्याज 

देखील कां पनीद्वारे त्याच्या वेबसाईर्वर उपलब्ध केले जाईल. जेव्हाही व्याज दराांमधे्य बदल होईल तेव्हा वेबसाईर्वर 

प्रकानशत मानहती अपडेर् केली जाईल. 

6.3 लागू इांर्रेस्ट रेर् आनि दांडात्मक इांर्रेस्ट रेर् वानषाक दर असेल जेिेकरून कजादाराला अकाउांर्मधे्य आकारले 

जािारे अचूक दराांची मानहती असेल. 

6.4 कजादाराांकडून सांकनलत केलेले हपे्त व्याज आनि मुिलामिील नवभाजन स्पष्टपिे सूनचत करतील. 

 

7. हिी देर्ारी व्यक्ती 

7.1 जेव्हा एखादी व्यिी कजाासाठी हमीदार असण्याचा नवचार करते, तेव्हा त्याला/नतला यानवषयी मानहती नदली 

जाईल: 

a) हमीदार म्हिून त्याचे/नतचे दानयत्व; 

b) तो/ती स्वत:ला/नतला कां पनीकडे वचनबद्ध करिार असलेली दानयत्व रक्कम; 

c) ज्या पररच्छस्क्थतीत कां पनी त्याला/नतला त्याच्या दानयत्वाचे पेमेंर् करण्यासाठी कॉल करू शकते; 
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d) जर तो/ती हमीदार म्हिून देय करण्यात अयशस्वी  ाल्यास कां पनीने त्याच्या/नतच्या इतर 
मालमत्ता/नसकु्यररर्ीजचा गहाि ठेवलेला असेल नकां वा कां पनीसोबत असलेला असेल तर त्याच्या/नतच्या 
इतर मालमते्तचा/नसकु्यररर्ीजचा अभ्यास केला आहे; 

e) गॅरांर्र म्हिून त्याचे/नतचे दानयत्व नवनशष्ट प्रमािात मयाानदत आहेत की ते अमयाानदत आहेत; आनि 

f) गॅरांर्र म्हिून त्याचे/नतचे दानयत्व नडस्क्चाजा केले जातील अशा वेळ आनि पररच्छस्क्थतीत कां पनी त्याला/नतला 
यानवषयी सूनचत करेल; आनि 

g) कस्टमरच्या फायनाच्छशशयल च्छस्क्थतीमिील कोितीही क्षीिता. 
7.2 जर हमीदार कां पनीद्वारे केलेल्या वैि मागिीचे पालन करण्यास नकार देत असेल, तरीही देय रक्कम 
भरण्यासाठी पुरेसे सािन असूनही, अशा हमीदाराला नवलफुल नडफॉल्टर मानले जाऊ शकते. 

 

8. गुप्तता आसर् गोपनीयता 

8.1 जेव्हा कस्टमर खासगी आनि गोपनीय म्हिून कस्टमर नसेल तेव्हाही आम्ही कस्टमरची वैयच्छिक मानहतीचा 

उपचार करू. आम्ही गु्रपमिील इतर कां पन्याांसह कोिालाही ग्राहकाचा डार्ा नकां वा मानहती उघड करिार नाही, त्याला 

वगळता गु्रपमिील इतर कां पन्याांचा समावेश होतो: 

a) कायद्यानुसार आवश्यक. 

b) मानहती प्रकर् करण्यासाठी सावाजननक कताव्य. 

c) आमच्या स्वारस्यासाठी मानहती देिे आवश्यक आहे. तथानप, ग्राहकाने आम्हाला त्यासाठी अनिकृत 

केल्यानशवाय ग्राहकाची नकां वा ग्राहकाचे खाते/वैयच्छिक मानहती इतर कोिालाही देण्याचे कारि 

म्हिून ते वापरले जािार नाही, ज्यामधे्य गु्रपमिील इतर कां पन्याांचा समावेश असेल, नवपिन हेतूसाठी 

जर ग्राहकाने आम्हाला त्यासाठी अनिकृत केले नसेल. 

d) कस्टमरने एकतर कां पनीला परवानगी नदली आहे/अनिकृत केली आहे नकां वा मानहती उघड करण्यास 
कां पनीला साांनगतले आहे. 

8.2 आम्ही कस्टमरला त्याच्या/नतच्या नवषयी वैयच्छिक नोांदी प्राप्त करण्यासाठी त्याांच्या हक्क/दानयत्वाांनवषयी 
भारतीय कायद्याांतगात सूनचत करू. 

8.3 ग्राहकाने नवशेषत: आम्हाला असे करण्यास अनिकृत केल्यानशवाय आम्ही नवपिन हेतूसाठी ग्राहकाची वैयच्छिक 

मानहती वापरिार नाही. 

8.4 जर कस्टमरला आम्ही कां पनीद्वारे माकेनर्ांग सांबांनित कमु्यननकेशन्स पाठविे थाांबवायचे असेल तर त्याांना 
त्याांच्या कोित्याही शाखेमधे्य नकां वा चॅनेलद्वारे नवनांती सादर करिे आवश्यक आहे जे अशा माकेनर्ांगशी 
सांबांनित कमु्यननकेशनमधे्य नननदाष्ट केले जाऊ शकतात. 

 

9. के्रसडट इन्फॉिेिन किं पन्या ("सीआयसी"), ससकु्यररटायझेिन ॲसेट ररकन्स्ट्रक्शन अँड ससकु्यररटी इिंटरेस्ट 

("सीईआरएसएआय"), सेंटरल केवायसी रसजस्टरी ("सीकेवायसीआर") आसर् अन्य एजन्सीसह डाटा/िासहती 

िेअर कररे् 

a) कां पनी कस्टमरच्या लोन अकाउांर्चा तपशील जसे की ररपेमेंर् र्र ॅक रेकॉडा, केवायसी मानहती, सुरक्षा 
तपशील आनि सीआयसी, सीईआरएसएआय, सीकेवायसीआर नकां वा इतर कोित्याही सरकारी अनिकृत 
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एजन्सीसह इतर आवश्यक मानहती वेळोवेळी लागू असलेल्या ननयामक/वैिाननक आवश्यकताांनुसार 
शेअर करू शकते. 

b) जर कस्टमरने मागिी केली असेल तर आम्ही सांबांनित एजन्सी नकां वा काही वैिाननक दानयत्वाद्वारे बांद 
नसेल तर सीआयसी नकां वा अशा एजन्सीला नदलेली सांबांनित मानहती प्रदान करू. 

 

10. देय रक्कि गोळा कररे् 

10.1 जेव्हा लोन नदले जातात, तेव्हा आम्ही कस्टमरला, लोन करारामधे्य ररपेमेंर्ची रक्कम, कालाविी आनि 
कालाविी नमूद करून ररपेमेंर् प्रनक्रया / सवाात महत्त्वाच्या अर्ी व शती ("एमआयर्ीसी") असलेले डॉकु्यमेंर् 
स्पष्ट करू. तथानप, जर कस्टमर ररपेमेंर् शेडू्यलचे पालन करत नसेल तर देय वसूल करण्यासाठी जनमनीच्या 
कायद्याांनुसार पररभानषत प्रनक्रयेचे अनुसरि केले जाईल. प्रनक्रयेमधे्य कस्टमरला त्याला/नतला नोर्ीस पाठवून 
नकां वा वैयच्छिक भेर्ी आनि/नकां वा सुरक्षा, जर असल्यास पुनस्क्थाानपत करून आठवि करून देिे समानवष्ट 
असेल. 

10.2 कां पनीचे कलेक्शन पॉनलसी / प्रनक्रया सौजन्य, योग्य उपचार आनि समजूतदारपिावर तयार केली जाईल. 

आम्ही ग्राहकाचे आत्मनवश्वास आनि दीघाकालीन सांबांि प्रोत्साहन देण्यावर नवश्वास ठेवतो. आमचे कमाचारी 
नकां वा देय नकां वा/आनि सुरक्षा पुन्हा सांकलनात आमच्याचे प्रनतनननित्व करण्यासाठी अनिकृत कोितीही व्यिी 
स्वत:ला/नतला ओळखतील आनि आमच्याद्वारे जारी केलेले प्रानिकरि पत्र प्रदनशात करेल आनि नवनांतीनांतर, 

कां पनीद्वारे नकां वा कां पनीच्या प्रानिकरिाअांतगात जारी केलेले त्याचे/नतचे ओळखपत्र प्रदनशात करेल. 

10.3 कमाचाऱ्याांचे सवा सदस्य नकां वा सांकलनात आमच्याचे प्रनतनननित्व करण्यासाठी अनिकृत कोितीही व्यिी 
आनि/नकां वा सुरक्षा पुनस्क्थाापना खालील नविृत मागादशाक तत्त्वाांचे पालन करेल: 

a) कस्टमरशी सामान्यपिे त्याच्या/नतच्या पसांतीच्या नठकािी आनि त्याच्या/नतच्या ननवासाच्या नठकािी 
कोित्याही नननदाष्ट जागेच्या अनुपच्छस्क्थतीत आनि जर त्याच्या/नतच्या ननवासात उपलब्ध नसेल तर 
नब नेस/व्यवसायाच्या नठकािी. 

b) कां पनीचे प्रनतनननित्व करिाऱ्या व्यिीची ओळख आनि प्रानिकरि याांची कस्टमरला पनहल्याच प्रसांगी 
मानहती करून देण्यात येईल.. 

c) ग्राहकाच्या गोपनीयतेचा आदर केला जाईल. 

d) कस्टमरशी सांवाद नागरी पद्धतीने असेल. 

e) आमचे प्रनतननिी थनकत लोनच्या ररकव्हरीसाठी कस्टमरशी सकाळी 8. ते सकाळी 00 ते रात्री 7.00 पयांत 
सांपका  साितील. 

f) आम्ही एखाद्या नवनशष्ट वेळी नकां वा नवनशष्ट नठकािी कॉल्स र्ाळण्यासाठी ग्राहकाच्या नवनांतीचा नवचार 
करण्याचा प्रयत्न करू आनि अशा नवनांत्याांना शक्य नततके स्वीकारले जाईल. 

g) परस्पर स्वीकाया आनि क्रमवार पद्धतीने देय सांदभाात नववाद नकां वा फरक सोडनवण्यासाठी सवा सांभाव्य 
सहाय्य नदले जाईल. 

h) देय रक्कम सांकलन करण्यासाठी कस्टमरच्या नठकािाच्या भेर्ीदरम्यान, सभ्यता आनि योग्य वतान राखले 
जाईल.. 

i) कुरु्ांबातील नवयोग नकां वा अशा इतर आपत्कालीन प्रसांगाांसारख्या अयोग्य प्रसांगाांना देय सांकलन 
करण्यासाठी कॉल / भेर्ी देण्यासाठी र्ाळण्यात येईल. 

 

11. तक्रार आसर् तक्रार 
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11.1 कां पनीने त्याांच्या सांचालक मांडळाच्या मान्यतेसह कस्टमर तक्रार ननवारि यांत्रिा/कस्टमर तक्रार ननवारि 
प्रनक्रयेसह तक्रार हाताळिी िोरि स्वीकारले आहे. अशा िोरि/यांत्रिा ऑनलाईन नकां वा समनपात कस्टमर 
सच्छव्हास चॅनेलद्वारे प्राप्त  ालेल्या प्रते्यक कां पनीच्या कायाालयात तक्रार आनि तक्रारी प्राप्त, नोांदिी आनि 
नवले्हवार् करण्यासाठी प्रिाली आनि प्रनक्रयेची रूपरेषा देईल. 

11.2 कां पनीच्या कस्टमर तक्रार ननवारि यांत्रिा नडनजर्ल कजा िॅर्फॉमाद्वारे सोसा केलेल्या कजाासह 
आऊर्सोस्क्डा एजन्सीद्वारे प्रदान केलेल्या सेवाांशी सांबांनित समस्याांशी सांबांनित समस्या देखील ननपर्वेल. 

11.3 आम्ही आमच्या वेबसाईर्वर आनि आमच्या शाखाांवर सांबांनित ईमेल आयडी, सांपका  तपशील, अपेनक्षत 
र्नाअराउांड र्ाइम, तक्रारी ांचे वनिात करण्यासाठी मॅनर्रक्स इत्यादी ांसह कस्टमर तक्रार ननवारि यांत्रिा प्रकानशत 
करू. जर तक्रारदाराला एक मनहन्याच्या कालाविीत कां पनीकडून प्रनतसाद प्राप्त  ाला नाही नकां वा प्राप्त 
प्रनतसादाबाबत असमािानी असेल तर अशा प्रकर्ीकरिामुळे राष्टर ीय हाऊनसांग बँकेला ("एनएचबी") एस्कलेशन 
चॅनेल प्रदनशात होईल. 

11.4 जर आम्हाला ग्राहकाकडून नलच्छखत स्वरुपात तक्रार नमळाल्यास आम्ही त्याला/नतला एका आठवड्यात 
पोचपावती/प्रनतसाद पाठवू. जर आम्हाला ग्राहकाकडून फोनवर तक्रार प्राप्त  ाली तर आम्ही ग्राहकाला 
तक्रार सांदभा क्रमाांक प्रदान करू आनि त्याला प्रगतीची मानहती देऊ. 

11.5 या प्रकरिाची तपासिी केल्यानांतर, आम्ही ग्राहकाला अांनतम प्रनतसाद पाठवू नकां वा आम्हाला प्रनतसाद 
देण्यासाठी अनिक वेळ का आवश्यक आहे याचे कारि साांगू आनि आम्ही तक्रारीच्या सहा आठवड्याांच्या 
आत हे करण्याचा प्रयत्न करू. 

 

12. लोनचे प्री-पेिेंट, प्रीक्लोजर आसर् टर ान्सफर 

12.1 आम्ही खालील पररच्छस्क्थतीत हाऊनसांग लोन बांद करण्यापूवी प्री-पेमेंर् लेव्ही नकां वा दांड आकारू नये: 

(a) नजथे हाऊनसांग लोन फ्लोनर्ांग इांर्रेस्ट रेर् आिारावर आहे आनि कोित्याही सोसामिून प्री-लोज्ड आहे. 

(b) नजथे हाऊनसांग लोन नफक्स्ड इांर्रेस्ट रेर् आिारावर आहे आनि लोन कजादाराद्वारे त्याांच्या स्वत:च्या स्रोताांमिून 

प्री-लोज केले जाते. 

कृपया नोांद घ्या: 

(i) "स्वत:चे स्रोत" म्हिजे बँक/ एचएफसी/ एनबीएफसी आनि/नकां वा फायनाच्छशशयल सांस्क्थेकडून कजा 

घेण्याव्यनतररि इतर कोितेही स्त्रोत.. 

(ii) सवा डु्यअल/नवशेष दर (नफक्स्ड आनि फ्लोनर्ांगचे कॉच्छिनेशन) हाऊनसांग लोन प्री-लोजर वेळी लोन 

नफक्स्ड नकां वा फ्लोनर्ांग रेर्नुसार लागू असलेल्या प्री-लोजर ननयमाांना आकनषात करेल. दुहेरी/नवशेष दर 

हाऊनसांग लोनच्या बाबतीत, नफक्स्ड इांर्रेस्ट रेर् कालाविी समाप्त  ाल्यानांतर लोन फ्लोनर्ांग रेर् लोनमधे्य 

रूपाांतररत  ाल्यानांतर फ्लोनर्ांग रेर् साठी प्री-लोजर मानदांड अिाय होईल. 

(iii) हे देखील स्पष्ट केले जाते की नननित दर लोन हा एक असतो नजथे लोनच्या सांपूिा कालाविीसाठी दर नननित 

केला जातो. 

12.2 सह-दानयत्वाांसह नकां वा त्यानशवाय कोित्याही व्यच्छिगत कजादाराांना व्यवसाय व्यनतररि इतर उिेशाांसाठी 
मांजूर केलेल्या कोित्याही फ्लोनर्ांग रेर् र्मा लोनवर कां पनी प्रीलोजर शुल्क/प्री-पेमेंर् दांड लागू करिार 
नाही. 
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12.3 कजादाराकडून कजा अकाउांर् र्र ान्सफर करण्यासाठी नवनांती प्राप्त  ाल्यास, सांमती नकां वा अन्यथा 
कां पनीची आके्षप, जर असल्यास, नवनांती प्राप्त  ाल्याच्या तारखेपासून 21 नदवसाांच्या आत साांनगतली जाईल. 

असे र्र ान्सफर लागू कायद्याांनुसार लोनच्या अर्ी व शतींनुसार पारदशाक असेल. 

 

13. सािान्य 

13.1 जर कां पनीला आवश्यक वार्त असेल तर ते कस्टमरने त्याच्या/नतच्या ननवासात आनि/नकां वा नब नेस 
ॲडर ेसकडे कस्टमरशी सांपका  सािून लोन ॲच्छिकेशनमधे्य नमूद केलेले तपशील याच्या उिेशाने ननयुि 
केलेल्या एजन्सीद्वारे वे्हररफाय करेल. 

13.2 RBI द्वारे ननिााररत केल्याप्रमािे सेवा शुल्क, व्याज दर, दांडात्मक व्याज, ऑफर केलेल्या सेवा, उत्पादन 
मानहती, नवनवि व्यवहाराांसाठी वेळ ननयम आनि तक्रार ननवारि यांत्रिा इ. सारख्या नवनवि प्रमुख बाबी ांचे 
कां पनी शाखा, वेबसाईर्मधे्य प्रदनशात करण्याच्या सांदभाात ननयामक आवश्यकताांचे अनुपालन सुनननित करेल. 

13.3 जर कां पनीला कस्टमरच्या अकाउांर्वर आनि पोनलस/इतर तपासिी एजन्सीसोबत व्यवहार तपासिे 
आवश्यक असेल तर कस्टमरला त्याांना सहकाया करण्याची अपेक्षा आहे. 

13.4 जर अशा ग्राहकाने फसविूकीने नकां वा वाजवी काळजीनशवाय काया केले तर कस्टमर सवा नुकसानीसाठी 
जबाबदार असेल. 

13.5 कजादाराशी सवा सांवाद सामान्यपिे इांग्रजीमधे्य असतील. तथानप, कस्टमरने नवनांती केल्यास, अशी मानहती 
नहांदी नकां वा कस्टमरला समजलेल्या इतर कोित्याही योग्य स्क्थाननक भाषेत प्रदान केली जाईल. 

13.6 वय, जाती, जाती, नलांग, वैवानहक च्छस्क्थती, िमा नकां वा अपांगत्वाच्या आिारावर आम्ही आमच्या ग्राहकाांदरम्यान 
भेदभाव करिार नाही. तथानप, हे आम्हाला समाजातील नवनवि नवभाग आनि वयोगर्ासाठी तयार केलेल्या 
योजनाांमधे्य सहभागी होण्यापासून नकां वा त्यात सहभागी होण्यापासून थाांबवत नाही. 
13.7 कां पनी आनि वैयच्छिक कजादारा दरम्यान मान्य हाऊनसांग लोनच्या प्रमुख अर्ी व शतींबाबत त्वररत 
आनि चाांगली समज सुलभ करण्यासाठी, कां पनीला नवनहत नमुन्यानुसार, कजादारासह सही केलेल्या आनि 
पोचपावती अांतगात कजादाराला त्याची प्रत प्रदान करेल. 

13.8 कां पनी शाखाांमधे्य कोड उपलब्ध करून आनि नवद्यमान आनि नवीन ग्राहकाांना नवनांतीनुसार कोडची 

प्रत प्रदान करून त्याला त्याच्या वेबसाईर्वर प्रकानशत करून हा कोड प्रकानशत करेल. कोडनवषयी 

मानहती प्रदान करण्यासाठी त्याचे कमाचारी पुरेसे प्रनशनक्षत असल्याची कां पनी खात्री करेल. 

 

सनयिंत्रर् रेकॉडह बदला 

 

आवृत्ती क्र. याद्वारे सवनिंती 

बदला 

बदलाचा िेिोरँडि ििंजुरी तारीख 

1.0 हेम राज नसांह 

ह्ाांकी 

दत्तक घेतलेला नवीन कोड 15.07.2013 

2.0 जयदीप शमाा ननयामक आवश्यकताांसह सांरेच्छखत 

करण्यासाठी 

08.05.2019 

3.0 जयदीप शमाा ननयामक आवश्यकताांसह सांरेच्छखत 

करण्यासाठी 

22.01.2020 



फेअर पॅ्रच्छिस कोड मूळ जारी तारीख: 15.07.2013 अांमलबजाविी तारीख: 

19.10.2022 

पुनापररक्षि तारीख: 08.05.2019, 22.01.2020, 
29.01.2021,  31.01.2022 and 19.10.2022 

वजान नां.: 6.0 
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आवृत्ती क्र. याद्वारे सवनिंती 

बदला 

बदलाचा िेिोरँडि ििंजुरी तारीख 

4.0 एनएचबी 

अनुपालन 

ननयामक आवश्यकताांसह सांरेच्छखत 

करण्यासाठी 

29.01.2021 

- - पूनावाला हाऊनसांग फायनान्स नलनमरे्डला 

कां पनीचे नाव बदलण्यात आले. 22.07.2021 

- 

5.0 अनुपालन ननयामक आवश्यकताांसह सांरेच्छखत 

करण्यासाठी 

31.01.2022 

5.1 अनुपालन ननयामक आवश्यकताांसह सांरेच्छखत 

करण्यासाठी 

19.10.2022 

---xxx--- 

 


