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प�रचय

फुलट�न इं�डया �े�डट कंपनी �ल�मटेड�वारे (कंपनी) �ाहकाला देऊ कर�यात आले�या आ�थ�क स�ुवधा
आ�ण सेवांशी संबं�धत कंपनीकडून पालन के�या जाणा�या आचरणाचा सव� भागधारकांना, �वशषेतः �ाहकांना
�भावी आढावा उपल�ध क�न देणे हे या उ�चत आचरण सं�हतचेे उ��द�ट आहे.

सं�हतचेी उ��द��ये आहेत:

● चांग�या प�धतींना �ो�साहन देणे आ�ण �ाहकांशी �यवहार करताना चांग�या प�धतींचे आचरण
कर�याची खबरदार� घेणे

● �ाहक आ�ण कंपनीदर�यान �ामा�णक संबंधांना �ो�साहन देणे

● अ��म (रकमेची) वसलु� कर�यासंबंधी�या �करणांम�ये कायदेशीर �नयमांचे पालन कर�याची खबरदार� घेणे

● �ाहकां�या त�ार�चे �नवारण कर�यासाठ�ची यं�णा मजबतू करणे

A. कजा�साठ� अज� आ�ण �यां�या ���या

1. कजा��या अजा�चा फॉम� आ�ण कंपनीचा मह�वाचा प��यवहार (अट� आ�ण शत�मधील
बदलांसह) �ादे�शक भाषते केले जावे.

2. कंपनी�वारे जार� कर�यात आलेले कजा��या अजा��या फॉम�म�ये आव�यक मा�हतीचा समावेश
असेल, �याचा कज�दारा�या �हतसंबंधावर प�रणाम होतो जेणेक�न �याला/�तला इतर
एनबीएफसीं�वारे देऊ कर�यात आले�या अट� आ�ण शत�बरोबर अथ�पणू� तलुना करता येईल
आ�ण कज�दाराला मा�हतीपणू� �नण�य घेता येईल.

3. कजा��या सव� अजा�ची पोचपावती दे�यासाठ� कंपनी एक यं�णा तयार करेल. या पोचपावतीम�ये
�कती कालमया�देम�ये कजा�चे अज� �नकाल� काढ�यात येतील तदेेखील स�ूचत कर�यात येईल.

4. अजा��या फॉम�सह कोणती कागदप�े सादर करणे आव�यक आहे ते कजा��या अजा�चा
फॉम�म�ये स�ूचत कर�यात येईल. आरबीआय�या तमुचा �ाहक जाणनू �या �नयमांचे (केवायसी
�नयम) अनपुालन कर�यासाठ� कंपनी सव� आव�यक कागदप�े संक�लत करेल.

5. जर कोण�याह� अ�त�र�त तपशील/ कागदप�ांची गरज पडल� तर, कंपनी कज�दाराला ताबडतोब
कळवेल.

B. कज� म�ूयांकन आ�ण अट� व शत�

तपशीलवार अट� आ�ण शत�सह मंजरू झालेले कज� यांची �था�नक भाषतेनू मंजरु� प�ा�या
मा�यमातनू मा�हती �दल� जाईल आ�ण शाखा/ म�ुयालया�या न�द�साठ� राख�यासाठ�, �यासोबत
जोडले�या मंजरु� प�ा�या �तीवर अज�दाराची �वा�र� घेऊन कज�दाराची संमती �मळवल� जाईल.

1. कंपनी कज�दारा�या कज�दाराची पतपा�तवेर यथायो�य प�र�म घेईल, जो अजा��या ���येवर



�नण�य

घेताना एक मह�वाचा मापदंड असेल. हे म�ूयांकन कंपनीची अतंग�त धोरणे, �नयम आ�ण
�यासंबंधी

काय�प�धतीनसुार असेल.

2. कज� मंजरू झा�यावर कंपनी अज�दाराला अट� आ�ण शत�सह अजा��या प�धतीसह कजा�ची
र�कम, वा�ष�क �याजदर यांची मा�हती देणा�या करारासह मंजरु� प�ा�या �कंवा अ�य
मा�यमातनू कळवेल.

3. �ाहकांकडून जा�त �याज दर आकारला जाणार नाह� याची खा�ी कर�यासाठ�, �नधीम�ूय, नफा
आ�ण जोखीम अ�धभार, आ�ण �नयामक कॅप, इ�याद�ंसारखे संबं�धत घटक �वचारात घेऊन
कंपनी बोडा�ने र�तसर मंजरू केलेले �याज दराचे �ा�प �वीकारेल. कंपनी औपचा�रक संभाषण,

सव� शाखांचे प�रसर आ�ण वेबसाईट यावर �द�श�त कर�या�या मा�यमातनू �याज दर जाह�र
करेल. तसेच कंपनी मंजरु� प�ाम�ये अगद� �प�टपणे �याज दराची मा�हती देईल.

4. कंपनी कज� कराराम�ये नमदू के�या�माणे कज�दाराकडून कजा��या अट� आ�ण शत�ची �वीकृती
�ा�त करेल आ�ण अशा �वीकृतीची न�द ठेवेल. कंपनी कज�दाराला कज� कराराम�ये उ�धतृ
केले�या सव� सहप�ांसह कज�दारांना समज�या�माणे कज� कराराची �त सादर करेल.

C. अट� आ�ण शत�मधील बदलांसब कजा�चे �वतरण

1. अट� आ�ण शत�म�ये कोणताह� बदल – �वतरणाचे वेळाप�क, �याजदर, सेवाश�ुक, मदुतपवू�
परतफेड श�ुक इ�याद�ंसह – झा�यास कंपनी आप�या सव� कज�दारांना सचूना देईल. कंपनी हेह�
स�ुनि�चत करेल क�, सवलत/�याजदरातील आ�ण श�ुकातील बदल यां�यावर केवळ संभा�यपणे
प�रणाम होईल. वर�ल श�ुकांमधील कोणतहे� बदल आम�या शाखा आ�ण कंपनी�या
वेबसाईटवर (www.fullertonindia.com) उपल�ध क�न �दले जातील. वेबसाईटचा प�ा

अजा��या फॉम�म�येह� उपल�ध आहे.

2. कंपनी हे स�ुनि�चत करेल क� उशीरा परतफेड के�यास आकारलेले दंडा�मक �याज कराराम�ये
“बो�ड” फाँटम�ये असेल.

3. कज� कराराअतंग�त पेम�ट �कंवा काम�गर� माघार� बोलाव�याचा/ वेग वाढव�याचा कोणताह�
�नण�य कज� कराराशी ससुंगत असेल.

4. कजा�चे पणू� आ�ण अ�ंतम पेम�ट �ा�त झा�यावर कजा�शी संबं�धत सव� तारण जार� केले
जाईल, कोण�याह� कायदेशीर अ�धकार �कंवा धारणा�धकारा�या अधीन राहून,

एफआयसीसीएल�या कज�दारा�या �वरोधात असले�या कोण�याह� दा�यासाठ� सेट ऑफ केले



जातील. अशा सेट-ऑफचा ह�क वापरायचा अस�यास संबं�धत दावा �नकाल� काढ�या�शवाय/

चकुता के�या�शवाय उव��रत दा�यां�या आ�ण कोण�याह� शत�खाल� एफआयसीसीएल �वतःकडे
तारण राख ूशकत ेया�या संपणू� तपशीलांसह कज�दाराला �यासंबंधी सचूना �दल� जाईल.

D. आकारलेले �याज

1. कंपनीकडून �ाहकाला अ�त�र�त �याज दर आ�ण कज� व अ��मवर�ल श�ुक आकारले जाणार
नाह� याची खबरदार� घे�यासाठ�, कंपनी�या बोडा�ने �याज दर, ���या आ�ण इतर श�ुक
"�याजदर धोरण" �नि�चत कर�यासाठ� धोरण �वीकारले आहे आ�ण ते कंपनी�या वेबसाईट
www.fullertonindia.com वर टाक�यात आले आहे.

2. कंपनीने �याज दर आ�ण ���या आ�ण इतर श�ुक �नि�चत कर�यासाठ� यो�य अतंग�त त�वे
आ�ण काय�प�धती आखनू �द�या आहेत.

3. कंपनी �नधीम�ूय, नफा आ�ण जोखीम अ�धभार इ�याद�ंसारखे घटक �वचारात घेऊन �याजदर
�ा�प �वीकारेल आ�ण कज� आ�ण अ��म र�कम यां�यासाठ� आकार�याचा �याज दर �नि�चत
करेल. �याज दर आ�ण जोखमी�या �ेणीसाठ� ��ट�कोन आ�ण �भ�न �ेणीं�या कज�दारांना
�भ�न �याज दर आकार�याची तक� मीमांसा अजा��या फॉम�म�ये जाह�र केल� जाईल आ�ण
मंजरु� प�ाम�ये �प�टपणे कळवल� जाईल. जे�हा �याज दराम�ये बदल केले जातील त�ेहा
वेबसाईटम�ये ��स�ध केलेल� मा�हती अ�ययावत केल� जाईल.

4. फोर�लोजर श�ुक वेळोवेळी जार� केले�या �नयामक �नद�शांनसुार लागू केले जातील.

E. �रपझशेन

कंपनीने कज�दाराबरोबर केले�या कजा��या कराराम�ये �रपझशेन पोटकलमाचा समावेश केला आहे
�याची काय�याने अमंलबजावणी करणे श�य असेल. पारदश�कता स�ुनि�चत कर�यासाठ�, कं�ाट/
कज� करारा�या अट� आ�ण शत�म�ये पढु�ल बाबींशी संबं�धत तरतदु�ंचा समावेश असेल:

1. पझशेन घे�यारपवू� नोट�स कालावधी

2. कोण�या प�रि�थतीत नोट�स कालावधी माफ केला जाऊ शकतो

3. तारणाचे पझशेन घे�यासाठ� असलेल� काय�प�धती

4. मालम�ेची �व��/ �ललाव कर�यापवू� कजा�ची परतफेड कर�यासाठ� कज�दाराला दे�या�या
अ�ंतम संधीसंबंधी तरतदू

5. कज�दाराला �रपझशेन दे�यासाठ�ची काय�प�धती आ�ण

6. मालम�ेची �व��/ �ललाव कर�या साठ�ची काय�प�धती

F. �डिजटल ल��डगं �लॅटफॉम�वर �दलेल� कज�



िजथे कुठे �डिजटल ल��डगं �लॅटफॉम�चा वापर कज�दारांसाठ� एजंट �हणनू आ�ण/�कंवा थकबाक�
वसलू कर�यासाठ� केला जात असेल, �तथे कंपनी खाल�ल सचूनांचे पालन करेल:

1. एजंट �हणनू काम करणा�या �डिजटल ल��डगं �लॅटफॉम�ची नावे कंपनी�या वेबसाईटवर �द�श�त
करणे.

2. एजंट �हणनू काम करणा�या �डिजटल ल��डगं �लॅटफॉम�ना, त े�या कंपनी�या वतीने �ाहकाशी
संवाद साधत आहेत �या कंपनीचे नाव �ाहकांसमोर उघड कर�याचे �नद�श �दले जातील.

3. मंजरु�नंतर (सँ�शन) तातडीने पण कजा��या करारा�या अमंलबजावणीपवू�, कंपनी�या लेटरहेडवर
कज�दाराला मंजरु�ची (सँ�शन) मा�हती �दल� जाईल.

4. कजा��या मंजरु� (सँ�शन)/ �वतरणा�या वेळी सव� कज�दारांना कज� कराराम�ये उ�धतृ केले�या
सव� सहप�ां�या एकेका �तीसह कज� कराराची �त सादर केल� जाईल.

5. कंपनीसाठ� काम करणा�या �डिजटल ल��डगं �लॅटफॉम�चे �भावी �नर��ण आ�ण देखरेख
स�ुनि�चत केल� जाईल.

6. त�ार �नवारण यं�णेसंबंधी जाग�कता �नमा�म कर�यासाठ� परेुसे �य�न केले जातील.

G. सवुण� कज� �यवसायाशी संबं�धत केवायसी, म�ूयांकन, �वमा, तारणांचे �टोअरेज, �ललाव, इ.

जे�हा �ाहकांना सवुण� कज� दे�याचा ��ताव असेल त�ेहा कंपनी पढु�ल पलैूंचा समावेश करणारे,
बोडा�ने र�तसर मंजरू केलेले धोरण तयार करेल:

1. आरबीआयने �नधा��रत केले�या केवायसी माग�दश�क सचूनांचे पालन के�याची खा�ी कर�यासाठ�

परेुशा पाय�या.

2. कजा�साठ� तारण �हणनू �वीकारले�या दा�ग�यांसाठ� यो�य म�ूयांकन ���या.

3. कज�दाराकडून सो�या�या दा�ग�यां�या मालक�ची प�ुट� करणार� घोषणा क�न घेतल� जाईल.

4. सरु��त क�टडीम�ये दा�गने ठेव�यासाठ� सव� शाखांम�ये मा�यता�ा�त बांधणी�या मानकांशी
ससुंगत ��ाँग �म �कंवा �तजो�यांची यो�य �टोअरेज स�ुवधा असेल.

5. गुणव�ा, �माण आ�ण यो�य �टोअरेज�या खा�ीसाठ� सो�या�या व�तूंचे ठरा�वक कालावधीनंतर
पनुरावलोकन केले जाईल आ�ण कजा�साठ� तारण �हणनू �वीकारले�या दा�ग�यांचा यो�य
�कारे �वमा उतरवला जाईल.

6. परतफेड न के�यास करावयाची �ललाव ���या पारदश�क असावी आ�ण �ललावापवू� कज�दाराला
पवू�सचूना दे�यात यावी आ�ण �याम�ये कोण�याह� �कारे �हतसंबंध आड येता कामा नये
आ�ण कंपनीने या �ललावात सहभागी होऊ नये.



7. बोडा��या मंजरु�ने �ललावक�या�ची नेमणकू केल� जाईल.

8. एक �ादे�शक आ�ण दसुरे रा���य दै�नक, अशा �कमान दोन वत�मानप�ांम�ये जा�हरात देऊन
जनतमे�ये �ललावाची घोषणा केल� जाईल आ�ण �ललाव ���येसंबंधीचे तपशील कज�
कराराम�येह� उघड केले जातील.

या धोरणाम�ये फसवणकु�ची �करणे हाताळ�यास जमावजमव, अमंलबजावणी आ�ण मंजरु�ची कत��ये
एकमेकांपासनू वेगळे कर�यासाठ� �णाल� आ�ण ���यांचा समावेश असेल.

H. माय�ो फायना�स कज�

1. कजा�साठ� अज� आ�ण �यां�या ���या

कंपनी संभा�य कज�दाराकडे �मा�णत सरल�कृत फॅ�टशीटम�ये �कंमतीशी संबं�धत मा�हती
उघड करेल. आरई आ�ण/ �कंवा �या�या भागीदार/ एजंटकडून माय�ोफायना�स कज�दाराला
आकार�याचे कोणतहे� श�ुक �प�टपणे उघड केले जाईल. फॅ�टशीटम�ये �प�टपणे नमदू न
कलेल� कोणतीह� र�कम कज�दाराला आकारल� जाणार नाह�.

कजा�चा अज� घे�यापवू� कंपनी अट� आ�ण शत�सह कज� उ�पादनाचे सव� आव�यक तपशील
�दान करेल. उ�पादनाचे तपशील आ�ण अट� व शत� कंपनी�या वेबसाईट आ�ण शाखे�या
आवारात ठळकपणे �द�श�त के�या जातील. कजा��या अजा�म�ये कज� �मळव�यासाठ� आव�यक
असले�या कागदप�ांचा समावेश असेल.

2. कंपनी कज�दाराला कज� काड� �दान करेल �याम�ये पढु�ल तपशील असतील:

a) कज�दाराची परेुशी ओळख पटवणार� मा�हती

b) �कंमतीवर सरल�कृत फॅ�टशीट

c) कजा�शी जोडले�या इतर सव� अट� आ�ण शत�

d) �ा�त झाले�या ह��यांसह सव� परतफेडींची पोचपावती आ�ण अ�ंतम �ड�चाज�

e) कंपनी�या नोडल अ�धका�या�या नाव आ�ण संपक� �मांकासह त�ार �नवारण यं�णेचे
तपशील.

f) कज� काडा�मधील सव� न�द� कज�दाला समजणा�या भाषते असा�यात.

g) कज�दारां�या संपणू� संमतीने �बगर-�े�डट उ�पादने जार� केले जावेत आ�ण अशा
उ�पादनां�या श�ुक रचनेची मा�हती कज�दाराला कज� काडा�म�येच �प�टपणे दे�यात यावी.



3. कजा�चे म�ूयांकन आ�ण अट� व शत�

a) �नर�नरा�या उ�पादनां�या संचासाठ� कंपनी औपचा�रक संभाषणा�या मा�यमातनू �याज
दर (�कमान, कमाल आ�ण सरासर�) उघड करेल, सव� शाखां�या आवारांम�ये आ�ण
कंपनी�या वेबसाईटवर �द�श�त करेल. तसेच कंपनी मंजरु� प�ातह� �याज दराची �प�टपणे
मा�हती देईल.

b) कंपनी माय�ोफायना�स कजा�साठ� कज�दाराला समजणा�या भाषमे�ये कज� कराराचे �माण
�व�प �वीकारत.े

c) माय�ोफायना�स कृतीअतंग�त �दले�या कोण�याह� कजा�वर कंपनी कोणतहे� तारण
संक�लत करणार नाह�.

d) कंपनी कोण�याह� कज�दाराला �वलं�बत परतफेडीवर कोणतहे� दंडा�मक �याज दर/ मदुतपवू�
परतफेड श�ुक आकारणार नाह� आ�ण कोणतीह� तारण ठेव / मािज�नची अट घालणार
नाह�.

4. वसलु��या �वना-जबरद�ती�या प�धती:

कंपनी कजा��या परतफेडीशी संबं�धत अडचणी येत असले�या कज�दारांची ओळख पटव�यासाठ�,
अशा कज�दारांशी संवाद साध�यासाठ� आ�ण �यांना उपल�ध मागा�ब�दल आव�यक माग�दश�न
कर�यासाठ� कंपनी एक यं�णा तयार करेल. कंपनीने वसलु� करताना खाल�ल गो�ट�ंचे पालन
केले पा�हजे:

a) संकलन सामाईक जागेत केले जाईल िजथे �ाहकांना �यांचे ह�ते भर�यासाठ� मोकळे
वाटेल.

b) आरबीआय�या माग�दश�क सचूनां�माणे संकलन कम�चार�, कजा��या वसलु�साठ� �ाहकांशी
अवेळी संपक�  साधणार नाह�त.

c) संकलन कम�चार� सकाळी ०९.०० पवू� आ�ण सं�याकाळी ०६.०० नंतर कज�दाराला फोन
करणार नाह�त �कंवा सात�याने फोन करणार नाह�त.

d) कज�दार आ�ण कंपनी या दोघांनी पर�परसंमतीने ठरवले�या/ क� ��य �नय�ुत जागी वसलु�
केल� जाईल. कज�दार अशा ठरवले�या �ठकाणी २ �कंवा सलग �यापे�ा अ�धक वेळा
उपि�थत रा�हला नाह� तरच कम�चा�यांना कज�दारा�या घर� �कंवा कामा�या �ठकाणी



जाऊन वसलु� कर�याची परवानगी �दल� जाईल.

e) �ाहकाकडून वसलु� संकलनासाठ� कम�चार� इतर �य�तींचा वापर करणार नाह�त.

f) परतफेडीचा परुावा �हणनू कंपनी �ाहकाला हाड� कॉपी �कंवा सॉ�ट कॉपीम�ये पावती
देईल.

g) कम�चार� धमक� देणार� �कंवा अपमाना�पद भाषा वापरणार नाह�त, कज�दारा�या नातवेाईक,

�म� �कंवा सहका�यांचा �ास देणार नाह�त आ�ण कज�दारांची नावे ��स�ध करणार नाह�त.

h) कम�चार� कज�दार �कंवा कज�दाराचे कुटंुब/ मालम�ा/ नावलौ�कक यांची हानी कर�यासाठ�
धमक� �कंवा �हसंा �कंवा इतर समान मागा�चा वापर करणार नाह�त.

i) कंपनी कजा�ची �या�ती �कंवा परतफेड न के�याचे प�रणाम याब�दल कज�दाराची �दशाभलू
क�

नये.

j) कंपनी याची स�ुनि�चती करेल क�, कम�चा�यांकडून आचारसं�हतसेंबंधी आ�ण �यांची भरती,
��श�ण आ�ण पय�वे�ण �णाल�संबंधी मंजरू चौकट उपल�ध असेल. या सं�हतते पढु�ल
तरतदु� असणे आव�यक आहे:

● �फ�डवर�ल कम�चा�यांसाठ� �कमान आव�यक अह�ता असेल

● �ाहकांशी �यवहार कर�यासाठ� �यांना आव�यक ��श�ण साधने कोणती त ेओळखले जाईल

● �फ�ड कम�चा�यांना ��श�णाम�ये अपमाना�पद प�धतीने �कंवा जबरद�तीने कज�
संकलन/ वसलु��या प�धती न वापरता कज�दाराशी यो�य वत�नासाठ� उप�मांचा
समावेश असेल.

कम�चा�यांना �द�या जाणा�या भरपाई�या (वेतना�या) प�धतींम�ये केवळ �दले�या कजा�ची सं�या
आ�ण वसलु�चा दर यावर भर दे�यारे�ा सेवा आ�ण कज�दाराचे समाधान याचा अ�धक �वचार केला
जाईल.

5. ��श�ण

a) कम�चा�यांचे आचरण आ�ण �यां�या भरती, ��श�ण आ�ण देखरेखीसाठ� यं�णा यासाठ�
कंपनीची बोडा�ने मंजरू केलेल� चौकट असेल. ह� चौकट इतर गो�ट�ंबरोबरच, कम�चा�यांसाठ�
�कमान अह�ता आखनू देईल आ�ण �ाहकांशी �यवहार/ वत�न करताना आव�यक ��श�ण
साधने उपल�ध क�न देईल. कम�चा�यांना �द�या जाणा�या ��श�णाम�ये �ाहकांशी यो�य
वत�न कर�या�या काय��माचा समावेश असेल. कम�चा�यांचे �ाहकां��त असलेले आचरण
�यां�या कॉ�पेनसेशन मॅ���सम�ये यो�य �कारे अतंभू�त केले जाईल.



b) �फ�ड कम�चा�यांना कुटंुबाचे उ�प�न आ�ण स�याचे कज� यासंबंधी आव�यक चौकशा
कर�यासाठ� ��श�ण �दले जाईल.

c) �फ�ड कम�चा�यांना असे ��श�ण देऊ कर�याचा आ�ण कज�दारांना कज�/ उतर
उ�पादनासंबंधी काय�प�धती आ�ण यं�णा यां�या�वषयीची पणू� जाग�क कर�याचेह�
��श�ण �दले जाईल.

d) कज�दारांना देऊ केलेले ��श�ण, अस�यास, �वनाम�ूय असेल.

6. आउटसोस� केले�या कृतीं�या जबाबदा�या:

a) कोण�याह� कृती आउटसोस� के�या तर� �या कृतींचे दा�य�व आ�ण या �नद�शांचे पालन
कर�याची जबाबदार� कमी होणार नाह�, आ�ण ती संपणू�पणे कंपनीवर असेल.

b) कंपनी �वतः�या �कंवा आउटसोस� केले�या एज�सी�या कम�चा�यां�या गैरवत�नासाठ�
जबाबदार असेल आ�ण त�ार�चे वेळेवर �नवारण करेल अशी घोषणा कजा��या कराराम�ये
केल� जाईल आ�ण ती कंपनी�या काया�लय/ शाखे�या प�रसरात �द�श�त केले�या
एमएफआय – एफपीसीम�ये/ वेबसाईटवर �द�श�त केल� जाईल.

7. वसलु� एजंटचा सहभाग

a) वसलु� एजंट�या सहभागासाठ� कंपनीकडे एक यथायो�य काय�स�ती असेल, जी इतर
गो�ट�ंबरोबरच वसलु� ���येम�ये सहभागी असले�या �य�तींना संर�ण देईल. कंपनी याची
खबरदार� घेईल क� �यांनी सहभागी क�न घेतलेले वसलु� एजंट �यां�या कम�चा� यां�या
पवू�वत�ची पडताळणी कर�यासाठ� असतील, �याम�ये पोल�स पडताळणीचा समावेश असेल.

तसेच पवू�वत�ची पनुःपडताळणी कोण�या कालावधीत केल� जाईल हेदेखील कंपनी ठरवेल.

b) वसलु�ची ���या स�ु करताना, देय नोट�स आ�ण यो�य अ�धकृतता स�ुनि�चत कर�यासाठ�
कंपनी कज�दाराला वसलु� एंजटचे तपशील देईल. तसेच एजंट �वतःसोबत कंपनी �कंवा
�या�या एज�सीने जार� केले�या ओळखप�ाबरोबरच कंपनीची नो�टशीची �त आ�ण
अ�धकृतता प�देखील �वतःजवळ बाळगेल. �यापढेु, वसलु��या ���येदर�यान िजथे वसलु�
एजंट कंपनीकडून बदलले जातात �तथे कंपनी कज�दाराला या बदलाची सचूना देईल आ�ण
नवीन एजंट �वतः�या ओळखप�ाबरोबरच कंपनीची नो�टशीची �त आ�ण अ�धकृतता
प�देखील �या�याबरोबर बाळगेल.

c) नोट�स आ�ण अ�धकृतता प�ाम�ये इतर तपशीलांबरोबर वसलु� एज�सी आ�ण कंपनी�या
संपक� तपशीलांचाह� समावेश असेल. कंपनीने सहभागी क�न घेतले�या वसलु� एज�सींचे
अ�ययावत तपशील कंपनी�या वेबसाईटवरह� �दले जातील.



I. त�ार �नवारण यं�णा

सव��म �ाहक सेवा �दान करणे हे कंपनीचे उ��द�ट आहे आ�ण एक मजबतू व काय��म �ाहक
सेवा �लॅटफॉम� तयार कर�यासाठ� सात�याने �य�नांची पराका�ठा करत आहे.

आम�याकड े३ �तर�य त�ार �नवारण यं�णा आहे, िजथे �ाहक �यांचे ��न, �वनंती �कंवा त�ार�ंचे
�नवारण कर�यासाठ� संपक�  साध ूशकतात

पायर� १:
�ाहक आम�याशी कोण�या मा�यमांतनू संपक�  साध ूशकतात त ेखाल� �दलेले आहे
● टोल �� – १८०० १०३ ६००१
● ईमेल - namaste@fullertonindia.com

● वेबसाईट
● �ाहक पोट�ल
● मोबाईल अ◌ॅप
● चॅटबॉट

�ाहक आ�हाला पढु�ल प�यावर प�ह� पाठव ूशकतात:
● न�दणीकृत काया�लय:

फुलट�न इं�डया �े�डट कं. �ल., ३  रा  मजला , �. – १६५ मेघ
टॉवस�, पीएच रोड मदरुावोयल, चे�नई – ६०००९५

● कॉप�रेट काया�लय:

फुलट�न इं�डया �े�डट कं. �ल., १०  वा  मजला, काया�लय �. १०१, १०२ आ�ण १०३, २
नॉथ� अ◌ॅ�हे�य,ू माक� र मॅि�सट�, बां�ा  कुला� कॉ��ले�स, बां�ा (प.ू) मुंबई - ४००
०५१

● कॉप�रेट काया�लय (अ◌ॅने�स):

फुलट�न इं�डया �े�डट कं. �ल., बी  �वगं , ६ वा मजला, स�ुीम �बझनेस
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पाक� , �हरानंदानी, पवई, मुंबई - ४०००७२

पायर� २:
जर �नवा�यामळेु अपे�ा पणू� झाल� नाह� तर, तो �कंवा ती आम�या त�ार �यव�थापन क�ाला,
ccrc@fullertonindia.com यावर �लहू शकतात, जे आम�या वेबसाईटवर देखील ��स�ध केले
जाईल.

पायर� ३:
जर �मळाले�या �नवा�यामळेु �ाहकाचे अ�याप समाधान झाले नसेल तर तो �कंवा ती आम�या
त�ार �नवारण अ�धका�याला headcustomerservice@fullertonindia.com या ईमेल आयडीवर
�लहू शकतात.

�या जोडीला, कोण�याह� �व�यमान/ संभा�य �ाहकाला �कंवा भागधारकाला होमपेजवर “कॉ�टॅ�ट
अस” या �लकंखाल� असलेला “क��ल��स” �ॉप बॉ�स वापर�याची सोय असत.े

�ाहकां�या सहज संदभा�साठ� तपशीलवार त�ार �नवारण यं�णा कंपनी�या वेबसाईटवर टाकल�
आहे.

J. एक��त ओ�ब�ुसमन/ लोकपाल योजना

एक��त ओ�ब�ुसमन/ लोकपाल योजना, २०२१ ह� योजना १२ नो�ह�बर २०२१ पासनू अमंलात आहे.
आरबीआय ओ�ब�ुसमन/ लोकपाल यं�णा अ�धकार�े�ाला तट�थ क�न ह� योजना ‘एक देश एक
ओ�ब�ुसमन/ लोकपाल’ ��ट�कोन �वीकारत.े ह� आरबीआय�या स�या�या पढु�ल तीन
ओ�ब�ुसमन/लोकपाल योजनांचे एक�ीकरण करत,े

(i) बँ�कंग ओ�ब�ुसमन/ लोकपाल योजना २००६; (ii) �बगर-बँ�कंग �व�ीय कंप�यांसाठ�
ओ�ब�ुसमन/ लोकपाल योजना, २०१८; आ�ण (iii) �डिजटल �यवहारांसाठ� ओ�ब�ुसमन/ लोकपाल
योजना, २०१९

संबं�धत तपशील कंपनीची वेबसाईट https://www.fullertonindia.com वर ��स�ध केलेले आहेत.

K. सव�साधारण

1. कज�दाराने आधी उघड न केलेल� नवीन मा�हती कंपनी�या नजरेला आ�या�शवाय, संबं�धत कज�
करारातील अट� आ�ण शत�म�ये तरतदू केले�या उ�देशांचा अपवाद वगळता कंपनी कज�दारा�या
बाबींम�ये �यवहारांम�ये ह�त�ेप कर�यापासनू दरू राह�ल.

http://www.fullertonindia.com/
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2. कंपनी �ाहकाची वयैि�तक मा�हती काटेकोरपणे गोपनीय ठेवेल.

3. कंपनी केवळ पढु�ल प�रि�थतीम�ये �ाहकाची मा�हती �य�थ प�ाकड ेउघड करेल:

a) �ाहकाला अशा �कट�करणाची मा�हती दे�यात आल� आहे आ�ण �यासाठ� लेखी परवानगी
माग�यात आल� आहे.

b) �ाहकाने �वतःची मा�हती कंपनीकडून �ा�त कर�यासाठ� संबं�धत प�ाला अ�धकार �दले
आहेत.

c) तसे करणे �नयमाने �कंवा कायदेशीरपणे आव�यक आहे

4. कजा��या वसलु��या बाबतीत, एफआयसीसीएल आखनू �दले�या माग�दश�क सचूना आ�ण
स�या�या तरतदु�ं�माणे सामा�य उपाययोजनांचे पालन करावे आ�ण ती कायदेशीर चौकट�त
आ�ण लागू कायदे व �नयमांचे अनपुालन क�न काम करेल.

5. कंपनी हे स�ुनि�चत करेल क� कम�चार� �यां�या कज�वसलु��या �य�नात साव�ज�नक�र�या
अपमान कर�या�या हेतनेू �कंवा कज�दारा�या कुटंुबातील सद�य, पंच आ�ण �म�ां�या
गोपनीयतमे�ये घसुखोर� कर�या�या हेतनेू केले�या कृतींसह कोण�याह� �य�तीला कोण�याह�
�कारची धमक� देणार नाह� �कंवा शाि�दक अथवा शा�रर�क �ास देणार नाह�, मोबाईलवर
�कंवा सोशल मी�डयासह अयो�य संदेश पाठवणार नाह�, धमक�चे �कंवा �ननावी फोन करणार
नाह�, थक�त कजा��या वसलु�साठ�, खोटे आ�ण �दशाभलू करणारे सादर�करण, इ. करत
कज�दाराला सात�याने फोन करणार नाह� आ�ण/ �कंवा कज�दाराला सकाळी 8:00 पवू� आ�ण
सं�याकाळी 7:00 नंतर फोन करणार नाह�.

6. कज� संकलनासाठ� कंपनीने आचारसं�हता ��था�पत केल� आहे िजथे कम�चा�यांना �कंवा
थकबाक�चे संकलन कर�यासाठ� कंपनीचे ��त�नधी�व कर�याचा अ�धकार �दले�या �य�तींना
भरपरू ��श�ण �दले जात.े

7. कंपनीचे संकलन धोरण सौज�य, चांगल� वागणकू आ�ण मन वळवणे यावर आधारलेले आहे.
कंपनी�या �ाहकाचा �व�वास आ�ण द�घ�काल�न संबंधांवर �व�वास आहे. कंपनीचे कम�चार�
�कंवा थकबाक��या संकलनासाठ� �कंवा/ आ�ण तारणा�या �रपझशेनसाठ� आमचे ��त�न�ध�व
कर�याचा अ�धकार �दलेल� कोणतीह� �य�ती �वतःची ओळख पटवेल आ�ण आम�या
�ाहकांशी सौज�याने संवाद साधेल.

8. कंपनी �ाहकाला थकबाक�संबंधी सव� मा�हती देईल आ�ण थकबाक�ची परतफेड कर�यासाठ�



परेुशी नोट�स देईल. �ाहका�या �नवास�थानी एखा�या �व�श�ट जागेचा अभाव अस�यास आ�ण
दर �ाहक �या�या घर�, �ाहका�या �यवसाया�या/नोकर��या �ठकाणी तो उपल�ध नसेल तर
सव� �ाहकांशी �यां�या �नवडी�या �ठकाणी सामा�यपणे संपक�  साधला जाईल.

9. कंपनी �ाहका�या खासगीपणाचा आदर करेल आ�ण सव� संभाषणे स�य �कारे केले जातील.

थकबाक�संबंधी कोणतहे� मतभेद �कंवा वाद अस�यास ते पर�परांना �वीकाय� असतील अशा
प�धतीने सोडव�यासाठ� �ाहकांना सव� �कारचे सहा�य �दान केले जाईल.

10. कज�दाराकडून कज� खा�या�या ह�तांतरणासाठ� �वनंती �ा�त झा�यास, कंपनीची संमती �कंवा
अ�यथा, �हणजे हरकत, अस�यास, अशी �वनंती �ा�त झा�या�या तारखेपासनू २१ �दवसां�या
आत कळवल� जाईल. असे ह�तांतरण काय�याशी ससुंगत पारदश�क करारा�या अट�ंनसुार
असेल.

“त�ुहाला इं�जी भाषतेील मजकूर समजत नसेल तर, आ�ह� त�ुहाला कोण�याह� शाखेम�ये
�कंवा www.fullertonindia.com वेबसाईटवर उपल�ध असले�या तपशीला�या �ठकाणी
आम�याशी संपक� साध�यास �वनंती करतो,” असे �नवेदन क�न सव� �ाहकांकडून ‘�ादे�शक
भाषतेील घोषणाप�’ घेतले जाईल. ह� उ�चत आचरण सं�हता �ाधा�याने �ादे�शक भाषते �कंवा
कज�दाराला समजणा�या भाषते) असेल, ती कज�दाराला कंपनी�या शाखा/ काया�लये आ�ण
वेबसाईटवर उपल�ध क�न �दल� जाईल.

11. कंपनी आप�या शाखा/ काया�लयांम�ये त�ार �नवारण अ�धकार�, आरबीआयचे �ादे�शक काया�लय,

संपक�  तपशील (टे�लफोन/मोबाईल �./ ईमेल प�ा) आ�ण आम�याकडून पालन कर�यात त�ार
�नवारण यं�णा �द�श�त करेल.

12. या धोरणाम�ये िजथे उ�लेख केला आहे �तथे सकंलन कम�चार� �कंवा कम�चार� याम�ये कंपनीचे कम�चार�
आ�ण/ �कंवा �ाहकांकडून रकमां�या सकंलनासाठ� �नय�ुत केलेल� वसलु� एज�सी यांचा समावेश असेल.

L. पनुरावलोकन

कंपनीकडून उ�चत आचरण सं�हतचेे पालन आ�ण त�ार �नवारण यं�णे�या कामकाजाचे �नय�मत
पनुरावलोकन (�कमान वा�ष�क) केले जाईल आ�ण अशा पनुरावलोकनांचे अहवाल बोडा��या स�मती/
बोडा�ला सादर केला जाईल.
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