रे ल�गेर फ�न्वेस्ट �ल�मटे ड
�नष्प� व्यवहार सं�हता
२८ जून २०१७ पासून लागू

रे ल�गेर �फनवेस्ट �ल�मटे ड ह� �वनाब��कंग �वत्तीय संस्था आहे . ह� भारतीय �रजवर् बँकेकडून न�दणीकृत

संस्था प्रामख्
ु याने लहान आ�ण मध्यम व्यवसायासाठ� भांडवल परु वठा करण्यासाठ� वचनबद्ध आहे , ज्या
भारतीय अथर्व्यवस्थेचा कणा आहे त. त्यासाठ� संस्थेने �नष्प� व्यवहार सं�हता बनवल� आ�ण

स्वीकारल� आहे , ज्याद्वारे �नष्प� व्यवहार सं�हतेने ग्राहकांची व्यवहार करण्याची तत्त्वे �निश्चत
केल� आहे त. जी तत्त्वे आर.बी.आय. च्या मागर्दशा�नानुसार बनवल� आहे त.

1. �नष्प� व्यवहार सं�हतेची उ�द्दष्ट्ये:
अ) ग्राहकांशी व्यवहार करताना योग्य आ�ण चांगले व्यावसा�यक धोरण ठरवणे.

ब) कोणत्या सोई आ�ण स�ु वधा ग्राहकाने संस्थेकडून �मळ�वल्या पा�हजेत या संदभार्त
स्पष्टता आ�ण पारदशर्कता आणणे.

क) व्यावसा�यक ताकद वाढ�वण्यासाठ�, स्पध�मध्ये �टकण्यासाठ� उच्च तां�त्रक साधने
वापरणे.

ड) ग्राहक आ�ण संस्थेमध्ये योग्य आ�ण चांगले संबंध �नमार्ण होणे आ�ण गत
ुं वणक
ू
स�ु वधेबद्दल �वश्वास वाढवणे.
२. पाश्वर्भम
ू ी:
आर.बी.आय.च्या मागर्दशर्क तत्त्वानुसार- �वनाब��कंग �वत्त पुरवठा संस्था – गुंतवणूक न

स्वीकारणार� आ�ण गुंतवणूक स्वीकारणार� संस्था (आर.बी.आय. मागर्दशर्क तत्त्वे २०१६ )

प्रमाणे �दलेले �नष्प� व्यवहार सं�हतेनस
ु ार तत्त्वे संस्थेला लागू आहे त. एन.बी.फ.सी -

एन.डी.एस.आय नुसार, तत्त्वा�शवाय कजार्संबंधी सामान्य तत्त्वे पुरेशी आ�ण उघडपणे अट�

आ�ण शत�चा समावेश करणे. तसेच परतफेढ / संग्रह यंत्रणा , ग्राहक संर�ण, �नयम आ�ण

अट�तील बद्दल तक्रार �नवारण.
३. व्यवहायर्ता:

सं�हता आर.एफ.एल.च्या सवर् कमर्चाया�वना तसेच व्यावसा�यक प्रतीं�नधींना लागू राह�ल.
४. �वनाभेदभाव तत्त्व:
आर.एफ.एल. कोणत्याह� प्रकारे जात, धमर्, �लंग, शार��रक �मता, वणर् या गोष्ट�वर
ग्राहकांशी भेदभाव करणार नाह�.
५. संभाषणाची भाषा:

संस्थेकडून संभाषणासाठ� वापरल� जाणार� भाषा कजर्दारला पुणप
र् णे समजेल अशी असावी.
(इंग्रजी �कंवा इतर प्रांतीय भाषा)

६.कजर्प्रकरणातील अजर् व प्र�क्रया
अ) कजार्च्या संबं�धत सवर् मा�हती कजार्च्या अजार्मध्ये �दल� जाईल. कजार्साठ� लागणार� सवर्

कागद्पत्रांसद
ं भार्त मा�हती ह� कजार्च्या अजार्मध्ये दे ण्यात यावी. जेणेकरून कजर्दार योग्य

�नणर्य घेऊ शकेल.

ब) आर.एफ.एल.कडून ग्राहकाला अजर् प्राप्ती झाल्यानंतर पोचपावती �मळे ल आ�ण कजर्साठ�
लागणायार्ऊ वेळेची मा�हती �दल� जाईल.
७. कजर्मल्
ु यमापन अट� आ�ण शत�:
अ) सवर् अजर् आर.एफ.एल.च्या अंतगर्त पतमल्
ु यमापन प्र�क्रयांतगर्त दाखल केले जातील.
ब) कजार्ला मान्यता �मळाल्यानंतर कजर् मंजरु �ची रक्कम दशर्�वलेले मंजरु �पत्र, वा�षर्क लागू

व्याजदर आ�ण आकारल्या जाणायार्◌ा व्याजदराची पध्दत तसेच सवर् महत्वाच्या अट� व तरतद
ु �
�ल�खत स्वरुपात कजर्दारला समजणायार्

भाषेत द्यावीत.

क) कजर् करारनाम्यामध्ये , संस्था उ�शरा होणाया्र् परतव्यावर�ल दं डात्मक रक्कम अधोरे �खत

करे ल. कजर् करारनाम्यात या संदभार्त तरतुद� �दल्या आहे त.

ड) कजर् करारनाम्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, सवर् कजर्दारांना करारनाम्याची प्रत सवर्
पानांस�हत दे ण्यात यावी.

८. कजार्बाबत आ�ण कजर्वाटपाचे अट� व शत� आ�ण त्यासाठ� लागणारे इतर शुल्क :
अ) अट� व शत�मधील कोणताह� बदल (जो कजर्दारांशी प्र�तकूल आहे ) उदाहरणाथर् व्याजाचा

दर, सेवाशुल्क, आगाऊ रक्कम भरणा, वाटप वेळापत्रक इत्याद�ंची मा�हती कजर्दाराला �ल�खत

स्वरुपात त्याला समजणाया्र् भाषेमध्ये दे ण्यात याव्या. (इंग्रजी �कंवा इतर प्रांतीय भाषा)

ब) व्याजदारांतील बदल �कंवा शूल्कातील बदल जी( कजर्दारला प्र�तकूल आहे त) हे संभाव्य

प्रभारांशीच असेल.

क) कजार्चा परतावा हा कजर् करारनाम्यातील अट� आ�ण शत�प्रमाणे असावा.
ड) सरु �ाहमीसाठ� घेतलेल्या सवर् गोष्ट� कजर् परतफेडीनंतर आ�ण सवर् शुल्क भरल्यानंतर
कजर्दाराला करारनाम्यात सां�गतल्याप्रमाणे पूवस
र् च
ू ना दे ऊन परत कराव्यात.

९. मा�हतीचे हस्तांतरण :
अ) जेव्हा एखाद� व्यिक्त कजर्प्रकरणासाठ� अजर् करते, तेव्हा आर.एफ.एल. अशी

कजर्दारासंदभार्तल� मा�हती मागर्दशर्क तत्त्वांनुसार / �नयामक �दशा �नद� शांनुसार �कंवा

कंपनीच्या अंतगर्त धोरणांनुसार आवश्यक जाच पडताळणीसाठ� सत्यपान आ�ण जोखीम
व्यवस्थापनासाठ� पुढे पाठवू शकते.

ब) कजर् घेण्यासंदभार्तील �व�वध मा�हती, परतफेडीचे पुरावे इत्या�द �वत्तीय सल्लागार

संस्थांकडे, वैधा�नक आ�ण �नयामक मंडळाकडे �कंवा संस्थेच्या अंतगर्त धोरणानस
ु ार मा�हती
दे ऊ शकते.

क)आर.एफ.एल. कजार्सब
ं �धत मा�हती त्याच्या व्यावसा�यक प्रतीं�नधींना /सहकाया�◌ंना प्रदान
करे ल त्यासाठ� अजर्दारची परवानगी आहे असे गह
ृ �त धरले जाईल.
१० .ग्राहक संर�ण:
आर.एफ.एल. सवर् ग्राहकांची वैयिक्तक मा�हती कोणत्याह� त्रयस्थ व्यिक्तला दे णार नाह�

आ�ण ती मा�हती ग�ु पत ठे वण्यात येईल. खाल�ल अपवादात्मक प्रकरणामध्ये मा�हती दे ण्यात

येईल :

अ) कायद्यानुसार माह�ती मागवल� तर

आ) जर तशा प्रकारची मा�हती जन�हतासाठ� दाखवणे आवश्यक असेल तर
११. सामान्य तरतुद�:
अ) आर.एफ.एल. सवर्साधारणपणे कजर्दाराच्या दै नं�दन व्यवहारात हस्त�ेप करणार नाह�.

परं तु कजार्च्या करारनाम्यामध्ये नमद
ू केलेल्या अट� आ�ण श�त�नुसार आ�ण जर एखादा नवा

/ लपवलेला कजर्दाराबद्दलचा तपशील/ मा�हती आर.एफ.एल.च्या �नदशर्नास आल्यास अशा
प�रिस्थतीत आर.एफ.एल. कजर्दाराच्या व्यवसायात हस्त�ेप करू शकते.

ब) जेव्हा कजर्दारास कजार्चे हस्तांतरण करायचे असेल तर तशाप्रकारची �ल�खत अजर्

कजर्दाराकडून �मळाल्यानंतर २१ �दवसाच्या आत त्याची परवानगी �कंवा आ�ेप कळ�वण्यात
येईल. हस्तांतरण अट� आ�ण शत� ह्या कायद्याशी सस
ं त असाव्यात.
ु ग

क) कजर् परतफेडसाठ� आर.एफ. एल. कोणत्याह� प्रकारे अयोग्य छळ करणार नाह� तसेच
कंपनीच्या अंतगर्त प्र�क्रया कायद्याच्या चौकट�त असतील.

ड) संस्थेने आगाऊ रक्कम भरण्यासंदभार्त �नयामक तरतुद� कजर्दारला सांगव्यात.

इ) आम्ह� आमच्या प्रतीं�नधींना आ�ण सवर् कमर्चाया�रना ग्राहकांशी योग्य�र�तने
वागण्यासंदभार्त प्र�श�ण �दले आहे .
१२. तक्रार �नवारण:
अ) आर.एफ.एल.ने �दलेल्या स�ु वधा �कंवा वस्तुसद
ं भार्त जर ग्राहकाला काह� तक्रार/ वाद /
प्र�तसाद असेल तर त्यासंदभार्त खाल� �दलेल्या ग्राहक सेवा �वभागाशी संपकर् करावा.
दरू ध्वनी क्रं. १८६० ३००० ४१११.
एस.एम.एस. LOANS TO 575758.
ई-MAIL: CUSTOMERSERVICE@RELIGARE.COM
WEBSITE: WWW.RELIGAREFINVEST.COM
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : ग्राहक स�ु वधा �वभाग, रे �लगर �फन्वेस्ट �ल�मटे ड, प�हला मजला,
टावर A, �प्रयस ग्लोबल, प्लॉट . ३,४,५, सेक्टर १२५, नोयडा, यूपी- २०१३०१.
VSERVE- मोबाइल अॅिप्लकेशन गग
ू ल PLAYSTORE वर उपलब्ध आहे .

ब) प्रत्येक ग्राहकाची तक्रार वेगळी असल्याकारणाने, त्यासाठ� अंदाजे 4 आठवड्यामध्ये शंकांचे
आ�ण तक्रार�ंचे �नरसन केले जाईल. एकदा शंका �कंवा तक्रार ग्राहक स�ु वधेमध्ये

न�द�वल्यानंतर त्याचे ईमेलदवारे उत्तर �दले जाईल. ज्यामध्ये एक �वशेष ग्राहक नंबर �दला
जाईल. शंका आ�ण तक्रार�ंबाबत संबं�धत अ�धकायार्ि◌नी काम केल्यानंतर त्याची मा�हती
ग्राहकाला ईमेलदवारे कळ�वल� जाईल.

क) जर संस्थेकडून ग्राहकाला 4 आठवड्याच्या आत कोणताह� प्र�तसाद �मळाला नाह� �कंवा
समाधान झाले नाह� तर ग्राहक असा दावा संस्थेने नेमन
ू �दलेल्या तक्रार �नवारण
अ�धकायार्लकडे करू शकतो. त्यासाठ� संपकर् पुढ�लप्रमाणे:
व्यावसा�यक

अ�धकायार्कचे नाव

संपकर्

ई-मेल आयडी

एस.एम.ई

श्री. �वनोद जन
ु ेजा

०१२०-३३९५३६१

Vinod.juneja@religare.com

�वभाग

/व्यावसा�यक कजर्
भांडवल� बाजार

कजर् �वभाग

ठे वी संदभार्त

श्री. �वनोद जन
ु ेजा

०१२०-३३९५३६१

Vinod.juneja@religare.com

श्री. �नतू अग्रवाल

०१२०-३३९५०१०

Nitu.agarwal@religare.com

ड) जर ग्राहकाला ४ आठवड्याच्या आत संस्थेकडून कोणताह� प्र�तसाद �मळाला नाह� �कंवा
समाधान झाले नाह� तर ग्राहक �रझवर् बँक ऑफ इं�डयाकडे खाल�ल पत्यावर संपकर् साधू

शकतो:

महाव्यवस्थापक,
�वनाबँ�कंग दे खरे ख �वभाग,
�रझवर् बँक ऑफ इं�डया,
६वा मजला, पालर्म�ट स्ट्र�ट,
नवी �दल्ल�- ११०००१,
दरू ध्वनी- ०११-२३७१४४५६
e-mail: dnbsnewdelhi@rbi.org.in
१३. व्याज शुल्क �निश्चतीअ) संस्थेच्या संचालक मंडळाने स्वीकारलेल्या व्याजदराची, सेवाशुल्काची तत्त्वे संस्थेच्या

वेबसाइटवर �दलेल� आहे त.

ब) संस्थेने व्याजदर आ�ण शुल्क �निश्चत करण्यासाठ� योग्य अशी अंतगर्त तत्त्वे आ�ण
कायर्प्रणाल� घातल� आहे .

क) संस्थेने धोका गह
ृ �त धरून व्याजदराचे तत्त्व स्वीकारले आहे जसे क�, �व�वध प्रकारच्या
कजा��च त्यातील धोक्यानस
ु ार �वभागणी, कजर् मंजरु �ची तसेच कजर् परतफेडीची कालावधी,

कजार्ची रक्कम, परताव्याचे वेळापत्रक, भागाचा प्रकार व भागाचा मथळा इत्याद� ग्राहकाच्या
मागील पातप्र�तष्ठा मल्
ू यांकांनानस
ु ार व त्यातील धोक्यानस
ु ार जास्तीचा हप्ता हा कजार्च्या
व्याजामध्ये समा�वष्ट केला जाईल, पतप्र�तष्ठा म�हतीकेन्द्र, आर.एफ.एल.च्या अंतगर्त

धोक्याची िस्थ�त इत्याद� आर.एफ.एल.च्या �वत्त पुरवठा आ�ण सेवेच्यानुसार, व्याजदर प्रत्येक
ग्राहकाला वेगवेगळा असू शकतो.

ड) संस्थेच्या व्याजदर आकारणी पध्दतीची मा�हती ह� कजार्च्या अजार्वर व पुरवठा पत्रावर

दाखवल� जाईल.
१४.जप्ती-

कजर् करारनाम्यामध्ये संस्थेने �दलेल्या जिप्तच्या कलम कायद्यानुसार बंधनकारक राह�ल.
पारदशर्कता आणण्यासाठ� खल�ल अट� आ�ण शत� कजर् करारनाम्यात �निश्चत कराव्यात.
अ. जप्ती करण्यापव
ू �चा सच
ू ना कालावधी
ब. जप्तीची पव
र् च
ू स
ू ना दल
ु �र् �त करण्याची प�रिस्थती
क. तारणाचा ताबा घेण्याची पध्दत
ड. �वक्र� �कंवा �ललाव करण्यापव
ू � कजर्दाराला वसल
ु � संदभार्त शेवटची सं�ध दे णे.
इ. कजर्दाराला गहाण ठे वलेल� �मळकत परत करण्याची पध्दत.
ई. गहाण ठे वलेल� �मळकत �वक्र� �कंवा �ललाव करण्याची पध्दत.

