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फेर   �ॅ��सेस   कोड  

१.    ��ावना  

िहरानंदानी  फायना��शअल  स���सेस  �ाय�ेट  िलिमटेड  ( कंपनी/एचएफएस )  यांनी  भारतीय  �रझ��  बँकेने           
गैर  बँिकंग  िव�ीय  कंप�ांसाठी  (एनबीएफसी)  जारी  केले�ा  िनद�शां�ा  अनुषंगाने  �ाहकांशी  �वहार            
करताना  यो�  आचरणासाठी  पुढील  संिहतेचा  �ीकार  केलेला  आहे.  फेर  �ॅ��सेस  कोड  ( एफपीसी )  चा              
उ�ेश   खालील   �े�ांना   समािव�   करणे   हा   आहे:   

● कजा�साठीचे   अज�   आिण   �ांवरील   �ि�या  
● कजा�चे   िनधा�रण   आिण   िनयम/अटी  
● कजा�चे   िवतरण,   िनयमव   अटीमंधील   बदलांचा   समावेशासह.  
● सव�साधारण   तरतुदी  
● त�ार   िनवारण   यं�णा,   आिण  
● �ाजाचे   आकार  

२.      उि��  

● �ाहकांशी  �वहार  करताना  िकमान  मानके  िनि�त  क�न  उ�म,  रा�  आिण  िव�ासाह�आ  चरणास             
चालना   देणे.  

● �ाहकांना  िमळणा�या  सेवांपासून  ते  काय  अपे�ा  ठेवू  शकतात  हे  उ�म  �कारे  समजावे  �णून              
पारदश�कता   वाढवणे.  

● �ाहक   आिण   कंपनीयां   �ाम�े   रा�   आिण   खेळीमेळी�ा   संबंधांना   चालना   देणे.  
 

३.     कजा�साठीचे   अज�   आिण   �ांवरील   �ि�या  

1. कजा�शी/कज�सुिवधेशी  संबंिधत  सव�  मािहती  कजा�साठी�ा  संबंिधत  अजा�  म�े  िकंवा  इतर  मा�मांतून            
(िनयम  प�क,  मंजुरीचे  प�,  इ.)  उपल�  क�न  िदली  जाईल.  कजा��ा  अजा�म�े,  यो�  �कारे  पूण�               
केले�ा  कजा��ा  अजा�सोबत  सादर  करणे  आव�क  असले�ा  कागदप�ांचा  उ�ेख/समावेश  असेल           
आिण  आव�क  ती  कागदप�े  �ा�  झा�ानंतर  िकती  कालावधीत  अज�  िनकाली  काढला  जाईल             
�ािवषयी�ा   कालमया�देचाही   उ�ेख   असेल.  
 

2. �ाहकाला  कजा�  िवषयीचा  सव�  प��वहार,  कज�विषयक  कागदप�े,  परत  घे�ाची  सूचना,  �थािनक            
भाषांम�े  िकंवा  �ाहकाला  समजणा�या  भाषेम�े  िमळिव�ाचा  पया�य  उपल�  असेल.  यासाठी           
�ाहकाने   कजा��ा   अजा�तील   यो�तो   पया�य   िनवडून   �ाची/ितची   पसंती   दश�िवणे   आव�क   आहे.  
 

3. पूण�   केले�ा   अजा�ची   पोचपावती   यो�   �ा   कालमया�देत   िदली   जाईल.  
 

४.     कज�   िनधा�रण   आिण   िनयम/अटी  

1. कंपनी�ा  पतिनधा�ण  �ि�येनुसार  आिण  धोरणांनुसार  कजा��ा  अजा�चे  िनधा�रण  केले  जॉस�ल.  कजा�चा            
अज�  �ा�  झा�ाब�ल  िदले�ा  पावतीत  उ�ेख  केले�ा  कज�िनधा�रण  कर�ा�ा  कालमया�देत           
�ाहकाला  पतिनधा�रणािवषयी�ा  िन�षा�संबंधी  भारतीय  भाषांम�े  िकंवा  �ाहकाला  समजणा�या         
भाषांम�े   स�ा   दे�ात   येईल.  
 

2. कज�  मंजूर  झा�ानंतर  कंपनी  �ाहकाला  कज�मंजुरी�ा  प�ा�ा  िकंवा  अ�था  �ाहकाने  कजा��ा            
अजा�त  िदले�ा  प��वहार,  इ�ादीसंाठी�ा  प�ावर  �ाने  िनवडले�ा  भाषेत  कजा�ची  मंजूर  झालेली            
र�म,  वािष�कीकृत  �ाजदर  आिण  इतर  मह�ाचे  िनयम  व  अटी  यांिवषयी  कळवील.  उिशरा  भरलेली              
र�म,  इ�ादीसंाठी  कंपनीने  आकारावयाचेदंडा�क  �ाज,  काही  असलेच,  तर  ते  कजा�चा  करार,            
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इ�ादीमं�े  ठळक  अ�रात  उ�ेख  केले  जाईल.  अशा  �कार�ा  िनयमांचा  आिण  अटीचंा  �ीकार             
कंपनी   राखून   ठेवील.  
 

3. कंपनी  �ाहकासोबत,  कजा�ची  र�म,  लागू  असलेला  वािष�कीकृत  �ाजदर  व  �ासोबत  िनयम  व  अटी              
यांचा  उ�ेख  असलेला  करार  करील.  सदर  कराराची  �त,  �ांतील  प�रिश�ांसह  आिण  जोडप�ांसह,             
�ाहकाने   िनवडले�ा   भाषेत   पुरवील.  
 

५.     कजा�चे   िवतरण,िनयम   व   अटीमंधील   बदलांचा   समावेशासह.  

1. िनयम  व  अटी,  �ाजदर  यांमधील  कोण�ाही  बदलांिवषयी,  असे  बदल  जर  िविश�  खा�ाशी  संबंिधत              
असतील,  तर  �ाहकाला  ���श:  कळिव�ात  येईल  आिण  इतर  बदलां�ा  बाबतीत  ते  कंपनी�ा             
नोदंणीकृत  काया�लयात/कॉप�रेट  काया�लयात  िकंवा  संकेत�थळावर  उपल�  असतील.  �ाजदरातील         
आिण  आकारांमधील  बदल  भिव�ल�ी  असतील.  याबाबतीतल  यो�  तो  िनयम  कजा��ा  करारात            
समािव�   कर�ात   येईल.  
 

2. करारांतग�त  असलेली  र�म  परत  घेणे/परतफेड  िकंवा  कामिगरी  वेगाने  करणे  हे  कज�दाराने  कंपनीला             
सही   क�न   िदले�ा   कजा��ा   द�ऐवजांम�े   उ�ेख   केलेले   िनयम   व   अटीनुंसार   असेल.  
 

3. कजा��ा  रकमेची  संपूण�  परतफेड  झा�ानंतर,  कंपनीकडे  िकंवा  इतर  कोण�ाही  ��ीकडे           
असले�ा,  कज�दारा�ा  बाबतीत  कजा��ा  द�ऐवजां�ा  अनुषंगाने  कोण�ाही  कायदेशीर  िकंवा          
करारांतग�त�ा  ह�ां�ा  िकंवा  धारणािधकारा�ा  अधीन  रा�न  कजा�शी  संबंिधत  सव�  तारणे  परत  केली             
जातील.  असे  ठरवून  िदलेले  अिधकार  वापरात  आणावयाचे  असतील,  तर  �ासंबंधी  कज�दाराला,  उव��रत             
दा�ाचे  संपूण�  तपशील  आिण  �ा  अटी�ंा  अंतग�त  तारण  ठेवून  घे�ाचा  िकंवा  मु�  कर�ात  येत               
आहे/�ांची  िव�ी  क�न  आलेली  र�म  वापरावयाची  आहे  यासंबंधी  िकंवा  कंपनीने  �ांची  िव�ी             
क�न  आलेली  र�म  ह�ांत�रत  कर�ासंबंधी  सूचना  दे�ात  येईल.  इतर  सव�  देय  रकमेसह             
(अस�ास)  कजा�ची  संपूण�  परतफेड  केली  गे�ास,  कज�दाराने/�ाहकाने  िवनंती  के�ास,  अशी  िवनंती            
�ा�   झा�ानंतरकंपनी�ारे   १   मिह�ा�ाआत   ‘‘येणे   बाकी   नस�ाब�लचे’’   �माणप�   दे�ात   येईल.  
 

4. कजा��ा  बाबतीतील  सव�  सूचना,  प��वहार  हे  �थािनक  भाषांम�े  िकंवा  कज�दाराला  समजणा�या            
भाषेत   कर�ात   येतील.  

 
६.     अपंग�   असलेला   अज�दार  

शारी�रक  अपंग�  असले�ा/��ीदोष  असले�ा  कज�दाराला  कजा�सिहत  उ�ादने  आिण  सुिवधा  पुरवताना           
�ां�ा  अपंग�ा�ा  बाबतीत  भेदभाव  क�  नये.  �ांना  इतर  सामा�  कज�दारांसारखेच  समज�ात  येईल             
आिण  �ां�ा  अजा�वर  कंपनी�ा  पत�ि�येनुसार  गुणांवर  आधा�रत  �वहार  केला  जाईल.  अपंग�            
असले�ा  अज�दारांना  यो�  ते  उ�ादन  िनवड�ासाठी  आिण  ते  �ा�  कर�ासाठी  सव�  �कारचे  सा�              
पुरिवले   जाईल.  

७.     सव�सामा�   तरतुदी  

1. कंपनी  कज�दाराला  िदलेले  कज�  आिण  कजा��ा  द�ऐवजातील  िनयम  व  अटी  यां�ा�ित�र�,            
कज�दाराने  आधी  कोणतीही  नवीन  मािहती  उघड  केली  नस�ाचे  कंपनी�ा  िनदश�नास  आ�ाचा            
अपवाद   वगळता   कज�दारा�ा   इतर   कोण�ाही   �वहारांम�े   ह��ेप   करणार   नाही.  
 

2. कज�दाराकडून  कज�खाते  ह�ांत�रत  कर�ासाठी  िवनंती  �ा�  झा�ास,  कंपनीची  संमती  अस�ा           
िकंवा  अ�था  (अस�ास),  अशी  िवनंती  �ा�  झा�ापासून  ती  २१  िदवसां�ा  आत  कळिवली  गेली              
पािहजे.  
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3. कजा�ची  वसुली  कर�ा�ा  बाबतीत,  कंपनीने  कोण�ाही  �कार�ा  अयो�  छळवणुकीचा,  �णजेच           
गैरसोयी�ा  वेळी  कज�दारावर  सात�ाने  दबाव  टाकणे,  कजा��ा  वसुलीसाठी  शारी�रक  जबरद�ीचा           
अवलंब   क�   नये   आिण   �ासाठी   कायदेशीर   चौकटीत   रा�न   कारवाई   करावी.  
 

4. कंपनी  वैय��क  कज�दारांना,  सह-अिनवाय�  (ओ)ं  सह  िकंवा  �ािशवाय,  �वसाय  �ित�र�  इतर            
हेतंूसाठी  मंजूर  केले�ा  �ोिटंग  रेट  टम�  कजा�वर,  कजा�ची  मुदतपूव�  परतफेड  के�ास  कोण�ाही             
आकार/मुदतपूव�  परतफेडीसाठी  दंड  आका�  नयेत.  मुदतपूव�  परतफेडीसाठी  दंड  वेळोवेळी  जारी           
केले�ा   िनयामक   िनद�शांनुसार   लागू   केले   जाईल.  
 

८.      त�ारिनवारण  
 
फेर  �ॅ��सेस  कोडची  अंमलबजावणी  करणे  ही  कंपनीची  जबाबदारी  असेल.  कंपनी  ितचे            
कज�दाराबरोबरचे/�ाहकाबरोबरचे  �वहार  कोण�ाही  कटकटी ं�िशवाय  कर�ासाठी  सव�तोपरी  काळजी        
घेईल.  कज�दाराने/�ाहकाने  कंपनीकडे  केलेली  कोणतीही  त�ार  जलदगतीने  हाताळली  जाईल.  कंपनी�ा           
संचालक  मंडळाने  त�ारी  आिण  गा�हा�ांचे  िनवारण  कर�ासाठी  यो�  �ा  त�ार  िनवारण  यं�णेची             
कंपनी�ा  आतच  सोय  केलेली  आहे.  कंपनी�ाअिधका�यांकडून/कम�चा�यांकडून  घेतले�ा  िनण�यांमधून         
उ�वलेले  सव�  िववाद/त�ारी  ऐकून  घेत�ा  जातील  आिण  �ा  �ानंतर�ा  वर�ा  िकमान  एका  पातळीवर              
ल�ात   आणून   िद�ास   �ा   िनकाली   काढ�ा   जातील.   
 
फेर  �ॅ��सेस  कोडचे  अनुपालन  के�ासंबंधी�ा  पुनरावलोकनासंबंधीचा  आिण  त�ारिनवारण  यं�णे�ा          
कामिगरीचा  �व�थापना�ा  िविवध  पात�ांवरील  ठरावीक  कालावधीनंतरचा  अहवाल  संचालक  मंडळास          
(िकंवा   �ां�ा   सिमतीस)   ठरावीक   कलावधीनंतर   सादर   केला   जाईल.  
 
त�ारिनवारण  अिधका�यां�ा  (‘‘जीआरओ’’)  आिण  भारतीय  �रझ��  बँके�ा  �थािनक  काया�लयाचे          
(त�ारीचे/िववादाचे  िनवारण  एका  मिह�ा�ा  आत  न  झा�ास  �ां�ाकडे  संपक�   साधता  येईल)  संपका�चे             
तपशील,   कंपनी   जेथे   �वसाय   करते,   �ा   सव�   शाखांम�े/िठकाणांवर   �दिश�त   केले   जातील.   
 
त�ारिनवारणाची  तपशीलवार  �ि�या  आिण  वर�ा  पातळीवर  घेऊन  जा�ासंबंधीचे  (ए�लेशन  मॅिट��)           
तपशील  कंपनी�ा  संकेत�थळावर  �दिश�त  केले  जातील  आिण  सव�  शाखांम�े  उपल�  केले  जातील  व              
सूचनाफलकावर   �दिश�त   केले   जातील.   

 
९.     �ाजाचे   आकार  

 
● िनधीचा  खच�,  मािज�न  आिण  जोखमीचा  ह�ा,  इ�ादीसंारखे  घटक  िवचारात  घेऊन  �ाजदराची  गणना             

केली  जाईल.  �ाहकांना  जा�ीचा  �ाजदर  आिण  आकार  आकारला  जाऊ  नये  यासाठी  कंपनीने             
‘‘�ाजदर  िनि�त  कर�ाचे  धोरण’’  अवलंिबलेले  आहे  आिण  ते  कंपनी�ा  संकेत�थळावर  उपल�            
असेल.  

● संकेत�थळावर  �कािशत  केलेली  मािहती  िकंवा  अ�था  �कािशत  केलेली  मािहती,  जे�ाजे�ा           
�ाजदरांम�े   बदल   होतील,   ते�ा   अ�यावत   केली   जाईल.   

● �ाजाचे  दर  हे  वािष�कीकृत  �ाजदर  असतील,  �ामुळे  कज�दाराला  �ा�ा  खा�ात  िकती  �ाजदर             
आकारला   जातो   हे   माहीत   असेल.   

 
१०.     संिहताचे    पुनरावलोकन  
 

संिहताचे   पुनरावलोकन   दरवष�   िकंवा   जे�ा   संचालक   मंडळाला   आव�क   वाटेल   ते�ा   केले   जाईल.   
 

 
……XXX……  
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