टाटा कॅपीटल फायनाि शयल सि हसेस ल मटे ड
सामा य प दती सं हता
तावना
सामा य प दती सं हतेचा उ%ेश 'ाहकांना वापर+या जाणा-या प दतीबाबत सव0साधारण
मा हती परु वणे आहे , याम ये कंपनी आप+या 'ाहकांना 4या व5तीय सु वधा आ6ण सेवा
परु वते 5या संबंधी कोण5या प दती वापरते यांचा समावेश आहे. सं हतेम ये 'ाहकांना 4या
व5तीय सु वधा आ6ण सेवा ते घेणार आहेत, 5या कंपनीकडून मंजुर आ6ण द+या जाणा-या
कजा0साठ; लागू असतील 5या वषयी मा हती आहे.
१.

सं हतेचा उ"ेश

ह संह ता यासाठ; वक?सत कर@यात आलेल आहे :
•

•

'ाहकांशी

यवहार करतांना चांग+या, योBय आ6ण

मापदं डाचा

सार करणे;

वCवासाह0 कमीत कमी

पारदश0कता वाढ वणे, 5यामळ
ु े 'ाहकांना सव0साधारणपणे 5यांना अपेGHत असणा-या
सेवाब%ल अIधक मा हती दे णे;

•

Jपधा05मक पKरिJथतीम ये सवN5तम काय0 उ%ी टे गाठ@यासाठ; माकOट फोसOसना
ो5साहन दे णे.

•
२.

'ाहक आ6ण कंपनीम ये अ5यंत सलोPयाQया संबध
ं ाचा

सार करणे.

आमची मह$वाची बां&धलक( आ)ण घोषणा

आRह आमQया 'ाहकांशी

यवहार करतांना काय0Hमतेन,े

ामा6णकपणे आ6ण काळजीपव
0
ू क

वागू :
•

व5तीय सु वधा आ6ण सोयी आRह दे तो 5यासाठ;ची बांIधलकS आRह पाळू आ6ण
आमचे कम0चार 5या काय0प दती आ6ण

•

सव0

थांचे पालन करतील;

व5तीय सेवा संबध
ं ीत सव0 कायदे

आ6ण Tनयमावल ंची पत
0 ा कर त
ू त

अस+याची खाVी असेल ;
•

यवहाय0, सौज यपण
ू 0 आ6ण जलद सेवा परु व+या जातील;

•

व5तीय यवहाराबाबत अट आ6ण Tनयम, खच0, अIधकार आ6ण जबाबदार अचूक
आ6ण वेळेवर उघड केल जाईल;
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आमQया व5तीय उ5पादन आ6ण काया0ब%ल आमQया 'ाहकांना समज@यासाठ; आRह मदत
कY :
•

कज0दाराला व5तीय योजनाब%ल हंद आ6ण / Zकं वा इं'जी आ6ण / Zकं वा 5याला
समजेल अशा JथाTनक भाषेत त]डी मा हती दल जाईल ;

•

आमची जा हरात आ6ण

सार सा ह5य Jप ट असेल आ6ण दशाभल
ू करणारे नसेल

याची खाVी केल जाईल ;
•
•

यवहारातील व5तीय सूIचत पKरणामाचे Jप ट करण केले जाईल;
'ाहकाला व5तीय योजना Tनवड@यासाठ; मदत केल जाईल.

चुकSQया होणा-या गो ट बाबत आRह जलद आ6ण स^Sय काम कY :
•

जलद चुका सुधार+या जातील;

•

'ाहकांQया त^ार ंकडे जलद लH दले जाईल;

•

आमQया मदतीमळ
ु े 'ाहकाचे समाधान झाले नाह तर आRह आमQया 'ाहकाला
5याची त^ार पढ
ु े कोठे

•
३.

यायची या वषयी सांग;ू

आमQया चक
ु Sमळ
ु े आRह केलेले कोणतेह आरोप मागे घेऊ.

भेदभाव न कर0याचे धोरण

आRह आमQया 'ाहकांम ये ?लंग, जात Zकंवा आधार त भेदभाव करणार नाह .
४.

कजासाठ3 अज आ)ण $याची

56या

अ)

कज0दाराशी JथाTनक भाषेम ये Zकंवा कज0दाराला समजेल अशा भाषेम ये संपक0 केला

जाईल.
ब)

कंपनीकडून

द+या जाणा-या कजा0Qया अजा0म ये कज0दाराQया

हतावर पKरणाम कY

शकणा-या आवCयक मा हतीचा समावेश असेल, 5यामळ
ु े कज0दाराला इतर एनबीएफसी माफ0त
द+या जाणा-या अट आ6ण Tनयम यांची तुलना कYन सूIचत Tनण0य घेणे शcय होईल.
कजा0Qया अजा0म ये कजा0चा अज0 जमा करतांना कोण5या दJतावेजांची आवCयकता असेल ते
दाख वलेले आहे .
क)

कंपनी कजा0Qया सव0 अजा0ची पोच पावती दे ईल. 5यासाठ; आवCयक दJतावेज आ6ण

मा हती दे णे गरजेचे आहे, सव0
तारखेपासून ३०

कारे पत
0 ा झाले+या कजा0Qया अजा0बाबत तो ?मळाले+या
ू त

दवसांचे आत Tनण0य घेतला जाईल. याबाबत

व^S

यcती 'ाहकाला

वेळोवेळी 5याQया कजा0Qया अजा0संबध
ं ीची िJथती काय आहे ते कळवत राह ल. 'ाहक 5याQया
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अजा0Qया िJथतीब%ल ट सीएलQया 'ाहक सेवा ट मशी दले+या टोल – eS ^मांक Zकंवा ईमेल आयडी fवारा अजा0Qया िJथतीसंबध
ं ात संपक0 कY शकतो.
ड)

कोणताह अTतर cत तपशील / दJतावेज यांची गरज असेल तर 5याबाबत कज0दाराला

ताबडतोब कळ वले जाईल.
५.

कज मू8यमापन आ)ण अट9 / ;नयम:

अ)

कंपनी आप+या कज0दाराQया पत योBयते वषयी आवCयक ते सव0

य5न करे ल, कारण

अजा0बाबत Tनण0य घे@यासाठ; तो अ5यंत मह5वाचा Tनकष असेल. ते मू+यमापन कंपनीQया
पत धोरण, मानके आ6ण 5या संदभा0तील काय0प दतीशी सस
ं त अशी असेल.
ु ग
ब)

कज0दाराला लेखी मंजूर

पVाfवारे 5याला समजेल अशा JथाTनक भाषेम ये मंजूर

कजा0Qया रकमेब%ल Zकं वा जे असेल ते कळ वले जाईल. सदरQया पVाम ये वा ष0क

याजाचा

दर आ6ण तो लागू कर@याची प दत यासोबत अट आ6ण Tनयम नमूद केले+या असतील.
क)

कंपनी सदरQया कज0 मंजूर पVावर “मी / आ>ह9 सव अट9 आ)ण ;नयम वाचले आ)ण

समजावन
घेतले आहे त $याला मी / आ>ह9 मा यता दे त आहोत” अशा मजकुराखाल
ू
कज0दाराची सह घेऊन मा यता ?मळवेल. कंपनी अशा मा यतेचे रे कॉड0 ठे वेल.
ड)

कज0 करारनाRयाची

त दे णे कंपनीसाठ; कायम बंधनकारक आहे , ती कज0दाराला

समजेल अशा JथाTनक भाषेत असल

पाह जे, कज0 मंजुर

करारनाRयाम ये नमद
ू केले+या सव0 जोडले+या कागदपVांची

/

दान करते वेळी कज0

त सव0 कज0दारांना दल पाह जे.

कंपनी सव0 कज0दारांना कज0 करारनामा आ6ण सोबत जोडले+या कागदपVाम ये अट आ6ण
Tनयम आ6ण

याजाचा दर असणारे टम0 शीट अस+याची खाVी करे ल, जे कज0 करारनाRयाला

परु वणी Rहणून जोडलेले असेल. ?शवाय, उशीरा भरणा के+यास भरा या लागणा-या दं डा5मक
याजासंबध
ं ी कंपनी कज0 करारनाRयाम ये बो+ड अHराम ये मा हती दे ईल. तसेच, या
सं हतेमधील ५

या मुfयातील कलम (इ) आ6ण (फ) म ये दले+या तरतुद दे खील 5याम ये

असतील.
इ)

करार / कज0 करारनाRयाम ये कंपनीचा पु हा ताबा घे@यासाठ;Qया कायदे शीर पूत0तेसाठ;

आवCयक असणा-या कलमांचा समावेश असेल.
फ)

कंपनीQया कज0 करारनाRयातील अट

आ6ण Tनयमाम ये खाल ल तरतद
ू ंचा दे खील

समावेश असेल :
•

ताबा घे@यापव
ू j नोट शीचा कालावधी

•

नोट स कालावधीम ये सवलत कोण5या पKरिJथतीम ये दल जाईल.
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•

तारण वJतूचा ताबा घे@याची काय0प दती

•

कज0दाराला 5याQया मालम5तेची व^S / ?ललाव कर@यापव
ू j कज0 भर@याची शेवटची
संधी दे @याबाबतची तरतूद

•

कज0दाराला मालम5तेचा पु हा ताबा दे @याची काय0प दती आ6ण

•

मालम5ता व^S / ?ललाव कर@याची काय0प दती

६.

अट9 आ)ण ;नयमामधील बदलासह9त कजाचे वाटप

अ)

कंपनी कजा0Qया याजाचे दर,

ोसे?संग आ6ण इतर खच0 खप
ू जाJत होणार नाह त याचे

Tनधा0रण आ6ण खाVी होईल अशा प दतीने योBत ती अंतग0त त5वे आ6ण काय0प दतीची
रचना तयार करे ल. कंपनी कज0 वाटपाचे वेळी कज0 आ6ण उचल यावर आकारले जाणारे
दर आ6ण

याज

ोसे?संग आ6ण इतर खच0 आकारतांना वर ल त5वे आ6ण काय0प दतीचे काटे कोरपणे

पालन कर त अस+याची खाVी करे ल.
ब)

कज0दाराकडून मंजूर Qया सव0 अट आ6ण Tनयमांची पत
0 ा के+यानंतर ताबडतोब कज0
ू त

वाटप केले जाईल.
क)

कंपनी कज0दाराला 5याला समजेल अशा JथाTनक भाषेम ये अट आ6ण Tनयम याम ये

झाले+या कोण5याह बदलाबाबतची नोट स दे ईल, 4याम ये कज0वाटप वेळापVक,
सेवा शु+क, पव
ू 0 परतावा शु+क इ. यांचा समावेश असेल.

याज दर,

याज दर आ6ण आकाराम ये

होणा-या बदलाचा पKरणाम भ व याम ये लागू हो@याची खाVी कंपनी करे ल. याबाबतचे Tनयम
कज0 करारनाRयाम ये समा व ट असतील.
७.

कज वाटपानंतरची दे खरे ख :

अ)

कज0 करारनाRयांतग0त भरणा Zकं वा कामIगर

याबाबत मागे घेणे / गती वाढ वणे

याबाबतचा कोणताह Tनण0य हा कज0 करारनाRयाशी सुसग
ं त असेल.
ब)

कज0दाराने

कजा0ची

रcकम

झा+यानंतर कज0दाराने कंपनीला

भाग वल
दलेल

Zकं वा

थकबाकS

सव0 तारणे मc
ु त केल

असणा-या

कजा0ची

पत
0 ा
ू त

जातील 5याला कंपनीचा

या?शवाय इतर कोण5याह दा यासंबंधी कज0दारावर असणारा हcक याचे बंधन राह ल. जर
अशा प दतीQया हcकाचे Tनराकरण करायचे असेल, तर ?श+लक रा हले+या दा यासंबंधीची
संपण
ू 0 तपशीलाची नोट स कज0दाराला दल पाह जे आ6ण संबंधीत दा याचे Tनराकरण / भरणा
होईपयmत ते तारण कंपनीकडे कोण5या शतj अंतग0त ताnयात ठे व@याचा कंपनीला अIधकार
असेल याची 5याम ये न]द असेल.
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८.

सामा य

अ)

कज0 करारनाRयाम ये नमद
ू केले+या कारणा?शवाय कज0दाराने अगोदर न परु वले+या

बाबतीत कंपनीला नवीन मा हती ?मळा+या?शवाय कंपनी कोण5याह

कारे कज0दाराQया

यवहाराम ये हJतHेप करणार नाह .
ब)

कंपनी कजा0Qया वसुल साठ; अनुIचत छळवणूकSQया मागा0चा, जसे कज0दाराला अवेळी

Vास दे णे, कज0 वसुल साठ; शार Kरक ताकतीचा वापर इ., वापर करणार नाह . कंपनी आप+या
कम0चा-यांना 'ाहकाशी यवहार करतांना योBय प दतींचा वापर कर@यासंबध
ं ीचे
क)

?शHण दे ईल.

कंपनी थकSत कज0दाराला सकाळी ७ ते राVी ९ दरRयान, 'ाहकाQया

यवसायाQया

r ट ने इतर वेळी बोला वणे नमद
ू वेळे?शवाय सोयीचे असेल तर 5यावेळी बोलवेल.
ड)

कंपनीचा उ%ेश थकSत कज0दाराQया तारणावर थकSत कज0 वसुल चा असेल परं तु 5याची

मालम5ता गैरमागा0ने काढून घे@याचा उ%ेश 5यामागे असणार नाह .
इ)

तारण,

5याचे

काय0प दतीम ये
फ)

मू+यमापन

आ6ण

पैशाम ये

Yपांतर

कर त

असतांना

संपण
ू 0

याtय आ6ण पारदश0क यवहार असतील याची कंपनी खाVी करे ल.

कज0दाराकडून कज0 खा5याचे हJतांतरण कर@यासाठ; जर वनंती कर@यात आल , तर

संमती आहे Zकं वा नाह Rहणजे कंपनीची हरकत कोणतीह असेल अशा वनंतीबाबत वनंती
?मळा+यापासून २१

दवसाचे आत कळ वले पाह जे. अशा प दतीने होणारे हJतांतरण

कायfयाQया कHेम ये सुसग
ं त कराराQया अट नुसार पारदश0क प दतीने होईल.
९.

त6ार ;नवारण

56या

अ)

कज0 मंजरु पVाम ये 'ाहकाला 5याची त^ार न]द व@यासाठ;Qया टोल eS नंबर वषयी

मा हती दल जाईल. या?शवाय, 'ाहकाला ई-मेल fवारा 5यांची त^ार न]द व@यासाठ; वेगळा
ई-मेल आयडी तयार कर@यात येईल.
ब)

वषयाची तपासणी के+यानंतर, कंपनी 5याबाबतीचा आपला

'ाहकाला कळ व@याचा

य5न करे ल आ6ण 5या

उQच पातळीवर कशा प दतीने त^ार पढ
ु े

Tतसाद चार आठवडयाम ये

Tतसादाने 'ाहकाचे समाधान झाले नाह तर

यायची या वषयी मा हती दे ईल. कंपनी आप+या

'ाहकांQया त^ार ंचे Tनराकरण वर नमूद केले+या चार आठवडयाQया कालावधीम ये 5याQया
गंभीरतेनस
ु ार (“ट एट ”) करे ल आ6ण त^ार चे Tनवारण अशा ट एट म ये हो@याची खाVी करे ल.
क)

कंपनी आप+या 'ाहकांना 5यांना द+या जाणा-या सेवेब%ल

TतZ^या दे @यासाठ; वनंती

करे ल. हे कंपनी आप+या कम0चा-यांमाफ0त थेट 'ाहकाशी संपक0 कYन Zकंवा वेळोवेळी
'ाहकांQया समाधानासाठ; वशेष सवOHणाfवारे करे ल.
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ड)

कंपनी

प दती

यवJथापनाQया

सं हतेचे

Tनय?मत

व वध Jतरावर त^ार Tनवारण
कालावधीम ये

पन
ु रावलोकन

Z^येचे काय0 आ6ण
कर त

राह ल

आ6ण

याtय
अशा

पन
ु रावलोकनाचा Kरपोट0 Tनय?मत अंतराने कंपनीQया संचालक मंडळापढ
ु े सादर केला जाईल.
१०.

याज दर,

ोसे संग आ)ण इतर शु8क ;नधारणाबाबतचे धोरण

कंपनीमाफ0त द+या जाणा-या कज0 आ6ण आगाऊ रकमेवर 'ाहकांकडून जाJतीचा
आ6ण शु+क आकारले जाऊ नये Rहणून कंपनीQया संचालक मंडळाने

याज दर,

याज दर
ोसे?संग

आ6ण इतर शु+क Tनधा0रणासाठ; एक धोरण (“ याज दर धोरण”) ओळखलेले आहे आ6ण
5या वषयीची मा हती कंपनीQया www.tatacapital.com या वेबसाईटवर उपलnध आहे .
याज दराम ये होणारे बदल Tनय?मतपणे वेबसाईटवर उपलnध असतील. तसेच कंपनीचे
संचालक मंडळ Tनय?मतपणे याज दर धोरणाचे पन
ु रोवलन करतील.
कंपनी आप+या

याtय प दत सं हतेशी सं हतेQया उ%ी टांशी आ6ण आप+या

ती कोण5या प दतीने लागू करायची याQयाशी बांधील राह ल.
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यवसायाम ये

