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आधार हाऊससिंग फायनान्स सिसिटेड 

 

आदर्श आचार सिंहहता 
(सुधाररत केिेिी आणि किं पनीच्या सिंचािक ििंडळाने िान्यता हदिेिी, एवप्रि २०१८ पासून िागू) 

 
१. पररचय 

 

नॅर्नि हाऊससिंग बकेँने हदनािंक ५ सप्टेंबर २००६च्या असधसूचना/पररपत्रक  
क्र. NHB (ND)/DRS/Pol-No.16/2006 अनुसार आदर्श आचारसिंहहतेसिंबिंधीच्या िागशदर्शक 
सूचना प्रसतृ केिेल्या आहेत आणि तयािंनी हदनािंक ११ ऑक्टोबर २०१०च्या पररपत्रक  
क्र. NHB/ND/DRS/Pol. No. 34/2010 -11 आणि हदनािंक १ जुिै २०१७च्या पररपत्रक  
क्र. NHB (ND)/DRS/REG/MC-03/2017 व हदनािंक २ जुिै २०१८च्या पररपत्रक  
क्र. NHB (ND)/DRS/REG/MC-03/2018 द्वारे तयािंच्यािध्ये तयानिंतर सुधारिा केिेल्या 
आहेत व तयानिंतर वेळोवेळी केिेल्या सुधारिा असधसूसचत केिेल्या आहेत. आधार 
हाऊससिंग फायनान्स सिसिटेडने (एएचएफएि), (पूवी डीएचएफएि वैश्य हाऊससिंग 
फायनान्स सि. या नावाने ओळखिी जािारी) आपल्या ग्राहकािंसोबत व्यवहार करताना 
सवोत्ति कॉपोरेट आचरि आणि पारदर्शकता यािंची खातरजिा करण्यासाठी आपल्या 
आदर्श आचारसिंहहतेत (सिंहहता) या िागशदर्शक सूचनािंचा स्वीकार केिेिा आहे आणि तया 
िूित: किं पनीच्या सिंचािक ििंडळाने तयािंच्या हदनािंक २४ एवप्रि २०१८ रोजी झािेल्या 
सरे्त िान्यता हदिेिी आहे आणि हदनािंक ३० एवप्रि २०१९च्या ििंडळाच्या सरे्त तयािंचे 
पुनराविोकन करून तयािंिध्ये सुधारिा करण्यात आिेल्या आहेत.  

 

तयानिंतर, सिंचािक ििंडळाने तयािंच्या हदनािंक २८ िे २०२१ रोजी झािेल्या सरे्त ह्या 
धोरिात, र्ारतीय ररझव्हश बँकेने हदनािंक १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रसतृ केिेल्या पररपत्रक 
क्र. RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/`2020-21 द्वारे नॉन-बँहकिं ग 
फायनाणन्र्अि किं पनी - हाऊससिंग फायनान्स किं पनी (ररझव्हश बँक) डायरेक्र्न, २०२१ 
(यानिंतर जयािंचा उल्िेख ‘‘आरबीआय डायरेक्र्न्स’’ असा केिेिा आहे) अनुसार 
पुनराविोकन करून तयात सुधारिा केिेल्या आहेत.  

 

सदरची सिंहहता उत्ति आणि आदर्श आचरिािा, वाढिेल्या पारदर्शकतेिा, बाजारपेठेतीि 
फोससेना प्रोतसाहन देिे, कजशदार/ग्राहक आणि किं पनी यािंच्यािध्ये आदर्श आणि 
सिोख्याचे सिंबिंध राखण्याची काळजी घेिे यािंना चािना देण्याववीयीची आणि किं पनीच्या 
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हाऊससिंग फायनान्स ससस्टीिबिि ग्राहकािंिध्ये ववश्वास वाढीस िावण्याववीयीची िाहहती 
देते. या सिंहहतेत पुढीि िहत्त्वाचे घटक आहेत. 

 १.२ उहिष्टे: 
 

 ग्राहकािंर्ी व्यवहार करताना हकिान िानके सनिाशि करून उत्ति व आदर्श 
आचरिािा चािना देिे; 

 पारदर्शकतेिध्ये वाढ करिे, जयािुळे ग्राहकािा हे चािंगल्या प्रकारे सिजू र्केि की 
सेवािंच्या बाबतीत ते कोितया रास्त अपेक्षा ठेवू र्कतात. 

 बाजारपेठेतीि फोससेना स्पधचे्या िाध्यिातून प्रोतसाहन देिे, प्रचािनाची असधक 
िानािंकने प्राप्त करिे; 

 ग्राहक आणि एएचएफएििध्ये आदर्श आणि सिोख्याच्या सिंबिंधािंना चािना देिे; 

आणि  

 हाऊससिंग फायनान्स ससस्टीिवरीि ववश्वास वाढीस िाविे.  

 
१.३ 

 
सिंहहता कोिािा िागू 

 

  

 ही सिंहहता सवश उतपादने आणि सेवािंना िागू होईि, िग तया एएचएफएिद्वारे 
पुरवविेल्या असोत वा सतच्या सबससहडअररज   ने अथवा हडणजटि िेंहडिंग 
प्िॅटफॉिशद्वारे (स्वत:च्या िािकीच्या आणि/हकिं वा आऊटसोससिंग व्यवस्थेच्या 
अिंतगशत) काऊिं टरवर, दरूध्वनीवर, पोस्टाद्वारे, इिंटरॲणक्टव्ह इिेक्रॉसनक 
हडव्हायसेसद्वारे, इिंटरनेटवर हकिं वा इतर कोितयाही पद्धतीने पुरवविेल्या असोत.  

 

 ही सिंहहता प्रचािनाच्या सवश पैिूिंना िागू राहीि, जयात ववपिन (िाकेहटिंग), 

कजाशची सुरुवातीची प्रहक्रया आणि सेवा पुरवविे व पैसे गोळा करण्याच्या कृती 
आणि एएचएफएिने सनयुक्त केिेिे ववववध सेवा प्रदाते यािंचा सिावेर् होतो, तया 
सवािंना िागू राहीि. आदर्श आचारसिंहहतेसाठी असिेिी आिची बािंसधिकी ही 
किशचाऱ्यािंची जबाबदारी, कायशक्षिता, देखरेखीचे आणि िेखापरीक्षिाचे कायशक्रि, 

प्रसर्क्षि आणि तिंत्रज्ञान यातून हदसून येईि. 
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 प्रसर्क्षिाचे सनयसित कायशक्रि, बैठका, पररसिंवाद, पररपत्रके आणि सिंज्ञापनाच्या 
इतर िाध्यिातून किशचाऱ्यािंिध्ये सिंहहतेबििची जागरूकता सनिाशि केिी जाईि, 

जयािुळे रास्त आणि दजदेार कजश देण्याच्या प्रहक्रयेसाठी आणि कायशक्षि आणि 
आदर्श सेवािंसाठी िजबूत बािंसधिकी सनिाशि होईि.  

१.४ बािंसधिकी 
 

हाऊससिंग फायनान्स इिंडस्रीिध्ये प्रचसित असिेिे िानक आचरि प्राप्त करण्यासाठी 
एएचएफएि व्यवहार करताना प्रािाणिकपिा आणि पारदर्शकतेच्या नसैतक तत्त्वािंनी  
आदर्शपिे आणि रास्तपिे कृती करीि. 

 

एएचएफएि देऊ करती असिेिी उतपादने आणि सेवा आणि सतचा किशचारीवगश जया 
कयाशप्रिािीिंचे आणि आचरिाचे पािन करतो, तयात ह्या सिंहहतेिा आणि िानकािंना  
बािंधीि राहीि. 

 

एएचएफएि अर्ी खातरजिा करीत की सतची उतपादने आणि सेवा सिंबिंसधत कायद्ािंचे 
आणि सनयिवािीचे िनापासून पािन करीि. 

 

एएचएफएि सतच्या ग्राहकािंसोबत प्रािाणिकपिाच्या आणि पारदर्शकतेच्या नैसतक तत्त्वािंवर 
आधाररत व्यवहार करीि.  

 

एएचएफएि आपल्या ग्राहकािंना सिजावी म्हिून कोितयाही सिंहदग्धतेसर्वाय स्पष्टपिे 
पुढीि िाहहती पुरवीि: 

 

उतपादने व सेवा आणि तयाचबरोबर तयािंचे सनयि व अटी जयात व्याज आणि 
सेवाआकार यािंचाही सिावेर् असेि.  

 

 

ग्राहकािंना उपिब्ध असिेिे फायदे 

 

काही चकुा झाल्याच तर तया दरुुस्त करण्यासाठी एएचएफएि जिदपिे आणि 
सहानूर्ूसतपूवशक कृती करीि आणि ह्या सिंहहतेच्या उहिष्टािंनुसार ग्राहकाच्या तक्रारीकडे िक्ष 
देईि.  
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एएचएफएि ग्राहकािंच्या सवश वैयवक्तक िाहहतीिा खाजगी आणि गोपनीय सिजेि आणि 
कोितयाही कायद्ाने हकिं वा सनयािक हकिं वा पतसनधाशरि सिंस्था यािंच्यासह सरकारी 
प्रासधकरिाद्वारे आवश्यक असल्याखेरीज ततृीय पक्षािा कोितीही िाहहती देिार नाही, 
जयात ग्राहकाने िाहहती  सहधाररत (रे्अर) करण्यासाठी  परवानगी हदिेिी असते. 

  

एएचएफएि ववनिंती केल्यास ववद्िान कजशदारािंना आणि नवीन ग्राहकािंना व्यवहार सुरू 
करण्यापूवी सहहतेची प्रत देईि.  

 

 

  
 

 एएचएफएि सतच्या ग्राहकािंिध्ये तयािंचे वय, विंर्, जात, सििंग, वैवाहहक णस्थती, धिश हकिं वा 
अपिंगतव यािंच्या आधारावर रे्दर्ाव करिार नाही. परिंतु कजाशच्या उतपादनािंिध्ये उल्िेख 
केिेिी काही बिंधने असिीच, तर ती पुढे चािू राहतीि आणि िागू राहतीि.  

 

२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िाहहती उघड करिे आणि पारदर्शकता 
 

एएचएफएि व्याजदर, सवशसाधारि र्ुल्क आणि आकार यािंच्याववीयीची िाहहती पुढीि 
िाध्यिातून पुरवीि: 

 

अ  ग्राहकाने योग्यपिे सही केिेिे एिआयटीसी फॉरिॅट; 

आ  र्ाखािंिध्ये सूचना िाविे; 

इ  सेवा िागशदर्शक/दरसूची पुरवविे; 

ई  दरूध्वनी हकिं वा हेल्पिाईन्स; 

उ  एएचएफएिचे सिंकेतस्थळ; आणि 

ऊ  सिवपशत किशचारी/हेल्पडेस्क 

 

२ क. एएचएफएि कजाशच्या अजाशवर प्रहक्रया करण्यासाठीचे र्ुल्क/आकार, कजाशची रक्कि 
ििंजूर/ववतररत न झाल्यास परतावा सिळिारी र्ुल्काची रक्कि, िुदतपूवश परतफेडीचे पयाशय 
आणि असल्यास आकार, ववििंवबत पेिेंटसाठी काही दिंड असािा तर, णस्थर दरािंपासून ते 
बदितया दरािंकडे हकिं वा ह्याच्या उिट कजाशच्या व्याजदरात बदि करण्यासाठीचे रूपािंतरि 
आकार, कोितयाही व्याजासाठी रर-सेट क्िॉज आणि इतर कोितीही बाब णजचा पररिाि 
कजशदाराच्या हहतसिंबिंधािंवर होईि तयािंच्याववीयीची सवश िाहहती कजशदारािा पारदर्शकपिे 
उघड करीि. दसुऱ्या र्ब्दात सािंगायचे तर एएचएफएि ‘सवश प्रकारचा खचश’, जयात कजाशच्या 
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३. जाहहरात, ववपिन आणि ववक्री: 
 

एएचएफएि: 

 क   जाहहरात करिारे आणि प्रसार करिारे साहहतय स्पष्ट आणि वास्तववक असेि  
आणि हदर्ार्ूि करिारे नसेि ह्याची काळजी घेईि.  

 ख िाध्यिातीि सतच्या कोितयाही जाहहरातीत आणि प्रसार करिाऱ्या  साहहतयात, 

जयात सेवा आणि उतपादने यािंकडे िक्ष वेधिे जाईि आणि जयात व्याजदराचा 
सिंदर्श हदिेिा असेि तयात हेही दाखविे जाईि की, इतर र्ुल्क आणि आकार 
िागू केिे जातीि हकिं वा काय आणि हे की, सिंबिंसधत सनयि व अटी ववनिंती 
केल्यास उपिब्ध असतीि. 

 ग  जर सतने सपोटश सणव्हशसेस पुरववण्यासाठी ततृीय पक्षािंच्या सेवा उपयोगात 
आिल्या, तर तयासाठी ततृीय पक्षािंना ग्राहकाची िाहहती (जर ती अर्ा ततृीय 
पक्षािंना उपिब्ध असेि तर) किं पनी जया गुप्ततेने सुरणक्षततेने वापरीि, तयाचप्रिािे 
हाताळावी िागेि.  

 घ  ग्राहकािंनी घेतिेल्या तयािंच्या उतपादनािंच्या बाबतीतीि वैसर्ष्ट्ये तयािंना वेळोवेळी 
कळवविे जातीि. तयािंच्या इतर उतपादनािंववीयीची हकिं वा उतपादने/सेवा यािंच्या 
बाबतीतीि प्रिोर्नि ऑफसशबििची िाहहती, ग्राहकािंनी जर तयाची/सतची सिंिती 
अर्ी िाहहती िेिद्वारे हकिं वा एएचएफएिच्या सिंकेतस्थळावर हकिं वा ग्राहकसेवा 
क्रिािंकावर प्राप्त करण्यासाठी हदिी असेि, तरच ग्राहकािंना कळवविी जाईि,  

 ङ  उतपादने/सेवा यािंचे ववपिन करण्यासाठी जया डायरेक्ट सेसििंग एजन्सीज   च्या 
(डीएसएज   ) सेवा उपयोगात आििेल्या असतीि, तयािंच्यासाठी आचारसिंहहता 
सनधाशररत करीि, जयासाठी तयािंना इतर बाबीिंबरोबरच, तया जेव्हा ग्राहकािंपयिंत 
उतपादने ववकण्यासाठी व्यवक्तर्: हकिं वा दरूध्वनीच्या (फोन) िाध्यिातून 
पोहोचतात, तेव्हा तयािंची ओळख उघड करण्याची आवश्यकता असते. 

 च  किं पनीचे प्रसतसनधी/कुररअर एजन्सी हकिं वा डीएसए यािंनी कोितयाही प्रकारची 
अयोग्य वतशिूक केिेिी आहे हकिं वा ह्या आचारसिंहहतेचे र्िंग होईि अर्ी कृती 
केिेिी आहे अर्ी तक्रार प्राप्त झाल्यास अर्ी तक्रारीचे अन्वेीि करण्यासाठी 
आणि ती हाताळण्यासाठी व तोटा र्रून काढण्यासाठी योग्य ती पाविे उचििी 
जातीि.  
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४.  कज े

४.१.१ कजाशसाठीचे अजश आणि तयािंच्यावरीि प्रहक्रया 
 

कजाशच्या अजाशर्ी सिंबिंसधत र्ुल्कािंचे/आकारािंचे िानक र्ुल्क/‘ऑि इन कॉस्ट’, तयावर 
प्रहक्रया करण्यासाठीच्या सवश आकारािंसह/खाते कोितया ससग्िेंटिधीि आहे यानुसार 
कजाशचा अजश ििंजूर करिे हे सवश सिंर्ाव्य कजशदारािंना, कजाशची रक्कि हकतीही असिी तरी 
कजाशच्या अजाशसह पारदर्शक पद्धतीने उपिब्ध करून हदिे जाईि. तयाचप्रिािे अजश 
स्वीकारिा गेिा नाही तर र्ुल्क परत सिळेि हकिं वा नाही, िुदतपूवश परतफेडीचे पयाशय 
आणि कजशदाराच्या हहतसिंबिंधािंवर पररिाि करिारी इतर कोितीही बाब हे सुद्धा अजश 
करताना कजशदारािा कळवविे जाईि. कजाशच्या अजाशत अजाशसोबत सादर करावयाच्या 
कागदपत्रािंची यादीसुद्धा दर्शवविी जाईि. योग्यपिे पूिश केिेल्या अजाशची पोचपावतीही 
कॉि/एसएिएस/िेिद्वारे हदिी जाईि.  

 

या पोचपावतीत कजशदाराने आवश्यकता असल्यास प्राथसिक चचसेाठी किं पनीिा केव्हा 
रे्ट द्ावी ह्याची अिंदाजे तारीखही देण्यात येईि.  

 

योग्यपिे पूिश केिेिे म्हिजेच आवश्यक तया सवश िाहहती/कागदपत्रािंसह कजाशसाठीचे सवश 
अजश, ते प्राप्त झाल्यापासून ४ आठवडयािंच्या आत सनकािी काढिे जातीि. 

 

कजाशचा अजश नाकारिा गेल्यास, कजाशचा सिंवगश कोिताही असिा हकिं वा हकिान ियाशदा 
हकतीही असिी तरी, अजश का नाकारिा गेिा ह्याच्या कारिािंसह तयाबिि िेखी स्वरूपात 
कळवविे जाईि.  

 

कजशदारार्ी केिेिा सवश पत्रव्यवहार देर्ी र्ाीेत हकिं वा कजशदारािा सिजिाऱ्या र्ाीेत 
केिा जाईि.  
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४.१.२ कजाशचे िूल्यन आणि सनयि/अटी 

एएचएफएिच्या जोखिीवर आधाररत ववहहत िूल्यािंकन कायशप्रिािीनुसार कजाशसाठीच्या    
प्रतयेक अजाशचे िूल्यिापन केिे जाईि आणि अर्ा प्रकारच्या जोखिीच्या िूल्यिापनावर 
आधाररत व एएचएफएिच्या अणस्ततवातीि िागशदर्शक सूचनािंनुसार योग्य ते 
िाणजशन/सेक्युररहटज    सनधाशररत केल्या जातीि, परिंतु तयात योग्य ती काळजी घेण्यात 
कोितीही तडजोड केिी जािार नाही.  

 

क  सवशसाधारिपिे कजाशच्या अजाशवर प्रहक्रया करण्यासाठी आवश्यक असिेिे सवश 
तपर्ीि अजश करताना एएचएफएिद्वारे गोळा केिे जातीि. जर काही असतररक्त 
िाहहतीची आवश्यकता असिी, तर ग्राहकािा असे सािंसगतिे जाईि की तयाच्यार्ी 
पुन्हा एकदा तातकाळ सिंपकश  केिा जाईि.  

ख  एएचएफएि कजशदारािा िेखी स्वरूपात देर्ी र्ाीेत हकिं वा कजशदारािा सिजेि अर्ा 
र्ाीेत ििंजुरीपत्राद्वारे हकिं वा अन्यथा, ििंजूर केिेल्या कजाशची रक्कि व तयासोबतच 
सनयि व अटी कळवीि, जयात वावीशकीकृत व्याजदर, िागू करण्याची पद्धत, िाससक 
हप्तयािंची रचना, िुदतपूवश परतफेडीसाठीचे आकार, दिंडातिक व्याज (असल्यास) यािंचा 
सिावेर् असेि आणि कजशदाराने अर्ा प्रकारे केिेिा सनयि व अटीिंचा स्वीकार 
तयािंच्या दप्तरी ठेवून देईि.  

ग  कजाशच्या अजाशत उसर्रा केिेल्या परतफेडीसाठीचे दिंडातिक व्याज एएचएफएि 
ठळक अक्षरात उल्िेख करीि. 

घ  एएचएफएि प्रतयेक कजशदारािा कजश ििंजूर/ववतररत करताना कजाशच्या अजाशची प्रत 
व तयासोबत कजाशच्या करारात उल्िेख करून जोडिेल्या प्रतयेक दस्तऐवजाची प्रत 
देईि.  

ङ  कजाशचा अजश नाकारल्याबििची िाहहती एसएिएस/ईिेि/पत्राद्वारे कळवविी जाईि.  
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४.१.३ कजाशचे ववतरि, सनयि व अटीिंिधीि बदिािंसह 

 

िजूर केिेल्या कजाशचे ववतरि हे सवश सनयि व अटीिंचे पािन केल्यातिंनर तातकाळ 
करावयाचे आहे, जयात अर्ा ििंजुरीिा िागू असिेिे दस्तऐवज करून देण्याचाही सिावेर् 
आहे.  

 

व्याजदरातीि व सेवा आकारािंतीि बदिािंसह सनयि व अटीिंिधीि कोितेही बदि 
खातयार्ी सिंबिंसधत असल्यास कजशदारािा व्यवक्तर्: कळवविे जातीि आणि इतर बाबतीत 
र्ाखािंिध्ये सूचनाफिकावर/एएचएफएिच्या सिंकेतस्थळावर/छापीि आणि इतर 
िाध्यिातून वेळोवेळी प्रदसर्शत केिे जातीि.  

 

व्याजदरातीि आणि सेवाआकारािंतीि बदि हे तया हदवसापासून िागू केिे जातीि 
(पूवशिक्षी प्रर्ावाने िागू केिे जािार नाहीत). 

 

अर्ा बदिािंच्या पररिािस्वरूपी जर कोितेही पूरक करार दस्तऐवज करण्याची हकिं वा 
िेखी साहहतयाची गरज असेि, तर तयासाठीही सल्िा देण्यात येईि. तयासर्वाय, सुववधेची 
उपिब्धता ही अर्ा प्रकारच्या कराराचे दस्तऐवज हकिं वा सिखाि करून देण्याच्या अधीन 
असेि. 

४.१.४ ववतरिपश्चात पयशवेक्षि 

 

ववतरिपश्चात पयशवेक्षि, ववरे्ीत: कजाशच्या बाबतीत, कजशदारािा येिाऱ्या कोितयाही 
वास्तववक अडचिी िक्षात घेऊन सकारातिक पद्धतीने केिे जाईि.  

 

 
 

 

 

क) इतर सवशसाधारि तरतुदी 
 

एएचएफएि, कजशििंजुरीच्या दस्तऐवजािंिधीि सनयि व अटीिंिध्ये तरतूद केल्याचा अपवाद 
वगळता, कजशदाराच्या कोितयाही कायाशिध्ये हस्तके्षप करिार नाही (जर कजशदाराने आधी 
उघड न केिेिी िाहहती निंतर एएचएफएिच्या एक धनको म्हिून सनदर्शनास आिी नाही 
तर). परिंतु ह्यातून एएचएफएिचा वसुिीचा आणि तारिाचा वापर करण्याचा हक्क ध्वसनत 
होत नाही. 
 

एएचएफएि तयािंच्या कजश देण्याच्या धोरिात आणि कृतीत सििंग, जात हकिं वा धिश यािंच्या 
आधारावर कोिताही रे्दर्ाव करिार नाही. तयासर्वाय, एएचएफएि दृवष्टदोी असिेल्या 
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हकिं वा र्ारीररक अपिंगतव असिेल्या अजशदारािंच्या बाबतीतही तयािंना उतपादने, सेवा, सुववधा, 
इतयादी पुरवताना अपिंगतेच्या कारिास्तव रे्दर्ाव करिार नाही. परिंतु यािळेु एचएफसीने 
सिाजाच्या वेगवेगळ्या स्थरािंसाठी तयार करण्यात आिेल्या योजना सुरू करण्याची हकिं वा 
तयािध्ये सहर्ागी होण्याची र्क्यता नाकारता येत नाही.  

 

वसुिीच्या बाबतीत एएचएफएि ठरवून हदिेल्या िागशदर्शक सूचनािंनुसारची ववद्िान 
तरतुदीिंनुसार नेहिीची उपाययोजना करीि आणि कायदेर्ीर चौकटीत राहून काि करीि. 

थकीत रक्कि गोळा करण्यासाठी आणि तारि पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी एएचएफएिकडे 
आधीच एक या सिंहहतेबििची िॉडेि पॉसिसी आहे. 

 

कजशदाराकडून हकिं वा बँकेकडून/ववत्तीय सिंस्थेकडून कजशदाराचे खाते हस्तािंतररत करण्यासाठी 
जर ववनिंती प्राप्त झािी असेि, तर एएचएफएिची सिंिती हकिं वा अन्य काही, अर्ी ववनिंती 
प्राप्त झाल्यापासून २१ हदवसािंच्या आत कळवविे जाईि.  

 

एएचएफएि खािीि पररणस्थतीत िुदतपूवश परतफेड हकिं वा िुदतपूवश कजशप्रकरि बिंद 
केल्यास र्ुल्क हकिं वा दिंड आकारीि: 

 

क  जेव्हा गहृकजश बदितया व्याजदरावर असेि आणि कोितयाही स्रोताकडून 
िुदतपूवश बिंद केिे असेि. 

 

ख  जेव्हा गहृकजश णस्थर व्याजदरावर असेि आणि कजशदाराने स्वत:च्या स्रोतािंच्या 
िाध्यिातून ते िुदतपूवश बिंद केिे असेि. 

 

‘‘स्वत:च्या स्रोतािंच्या िाध्यिातून’’ ह्या र्ब्दप्रयोगाचा अथश कोितयाही स्त्रोतासाठी 
म्हिजे बँक/एचएफसी/एनबीएफसी यािंच्याकडून आणि/हकिं वा ववत्तीय सिंस्थािंकडून 
कजश न घेता असा आहे.  

 

सवश दहेुरी/खास दर (णस्थर आणि बदितया दरािंचे एकत्रीकरि) असिेल्या गहृकजाशवर, 
तयाची िुदतपूवश परतफेड करण्याच्या वेळी ते णस्थर दरावर आहे हकिं वा बदितया दरावर 
यावर आधाररत कजश िुदतपूवश बिंद करण्यासाठीचे िापदिंड णस्थर/बदितया दरािंनुसार जसे 
असेि तयानुसार िागू राहतीि. दहेुरी/खास दर गहृकजािंच्या बाबतीत, कजाशचे रूपािंतरि 
णस्थर दराचा कािावधी सिाप्त झाल्यानिंतर, एकदा बदितया दरािध्ये केल्यानिंतर तयासाठी 
बदितया दरासाठी असिेिे िुदतपूवश बिंद करण्याचे िापदिंड िागू राहतीि. इथनू पुढे 
िुदतपूवश बिंद केल्या जािाऱ्या अर्ा प्रकारच्या सवश दहेुरी/खास दर गहृकजािंना हे िागू 
राहीि. हेही स्पष्ट करण्यात येत आहे की, णस्थर व्याजदर असिेिे कजश म्हिजे असे कजश 
असते, जयात कजाशच्या सिंपूिश कािावधीसाठी व्याजदर णस्थर ठेविेिा असतो.  
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 व्यवसायाव्यसतररक्त व्यवक्तगत कजशदारािंना, सह-कजशदारासह हकिं वा  
सह-कजशदारासर्वाय ििंजूर केिेल्या िुदतीच्या कजाशसाठी एएचएफएि कोितयाही 
बदितया दरािंवर िुदतपूवश बिंद करण्यासाठी आकार/िुदतपूवश परतफेडीसाठीचा दिंड 
आकारिार नाही. 

 

एएचएफएि सेवाआकार, व्याजदर, दिंडातिक व्याज (असल्यास), देऊ केिेल्या सेवा, 
उतपादनािंववीयी िाहहती, ववववध व्यवहारािंसाठी व तक्रारसनवारिासाठीचे कािियाशदेचे िापदिंड, 

इतयादीिंसारखे िहत्त्वाचे पैिू प्रदसर्शत करीि, जे एएचएफएिच्या व्यवहारािंिध्ये पारदर्शकतेिा 
चािना देण्यासाठी आवश्यक आहेत. एएचएफएि ‘‘सूचनाफिकावरीि’’, 

‘‘िाहहतीपुणस्तकेतीि/िाहहतीपत्रकातीि’’, ‘‘सिंकेतस्थळावरीि’’, ‘‘प्रदसर्शत करण्याचे इतर िागश’’ 
आणि ‘‘इतर बाबीिंवरीि’’ सूचनािंचे पािन आरबीआयने हदिेल्या सनदेर्ािंिध्ये ववहहत केिेल्या 
प्रारूपानुसार करीि. 

 

एएचएफएि तयािंची उतपादने आणि सेवा यािंचे प्रदर्शन पुढीिपैकी एका हकिं वा तयापेक्षा असधक 
र्ाीािंिध्ये करीि: हहदी, इिंग्रजी हकिं वा योग्य ती स्थासनक र्ाीा.  
 

ख) कजाशचे ववतरि, सनयि व अटीिंिधीि बदिािंसह 

 

क  कजाशचे ववतरि कजाशच्या करारात हदिेल्या ववतरिसूचीनुसार/ििंजुरीपत्रानुसार केिे 
जाईि. 

ख  सनयि हकिं वा अटीिंिध्ये कोिताही बदि झाल्यास, जयात कजशववतरिाचे वेळापत्रक, 

व्याजदर, सेवाआकार, िुदतपूवश परतफेडीसाठीचे आकार, िागू असिेिे इतर 
र्ुल्क/आकार इतयादीिंचाही सिावेर् आहे, तयासाठी एएचएफएि कजशदारािा देर्ी 
र्ाीेत हकिं वा कजाशदारािा सिजिाऱ्या र्ाीेत सूचना देईि. एएचएफएि ह्याचीही 
खातरजिा करीि की, व्याजदरातीि बदि आणि आकार हे फक्त बदिाच्या 
तारखेपासून िागू होतीि. यासिंबिंधीची योग्य ती अट कजाशच्या करारात सिाववष्ट 
करण्यात येईि.  

ग  असा बदि जर ग्राहकाच्या फायद्ाचा नसेि, तर तो/ती ६० हदवसािंच्या आत तयाचे/सतच े
खाते बिंद करू र्केि हकिं वा कोितेही जास्तीचे आकार हकिं वा व्याज न र्रता णस्वच 
करू र्केि.  

घ  कजश परत घेण्याचा/पेिेंटचा वेग वाढवण्याचा हकिं वा करारातीि अटीिंनुसार असतररक्त 
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तारि िागिे हे सवश सनिशय कजाशच्या करारार्ी सुसिंगत असतीि. 

ङ  येिे बाकी असिेिी सिंपूिश रक्कि र्रिा केल्यानिंतर हकिं वा थकीत रक्कि प्राप्त 
झाल्यानिंतर एएचएफएि, कजशदाराकडे एएचएफएिचा इतर कोिताही कायदेर्ीर हक्क 
हकिं वा इतर दाव्यािंसाठी धारिासधकार असल्यास तयाच्या अधीन राहून, तारि िािित्ता 
िुक्त करीि. अर्ा प्रकारचा सेट ऑफचा हक्क बजावायचा असल्यास कजशदारािा 
तयाववीयी उवशररत दाव्यासिंबिंधी सिंपूिश तपसर्िासह व असा दावा पूिश होईपयिंत/र्रिा 
होईपयिंत कोितया अटीच्या अिंतगशत एएचएफएििा तारि स्वत:कडे ठेवण्याचा 
असधकार आहे ह्यासिंबिंधीची सूचना हदिी जाईि. 

४.२ जािीनदार: 
जेव्हा एखाद्ा व्यक्तीचा कजाशसाठी जािीनदार म्हिून ववचार केिा जातो, तेव्हा 
एएचएफएि तयािा खािीि बाबीिंबददि िाहहती देईि व तयाची पोचपावती घेईि - 
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 क   जािीनदार म्हिून कोितया जबाबदाऱ्या आहेत तयाच्या अटी सािंगिारे 
पत्र/हिीचा करार. 

 ख जया कजशदारािा तो जािीन राहहिेिा आहे, तयाने कजशफेडीिध्ये कोितयाही 
प्रकारची कुचराई केल्यास एएचएफएि तयािा िाहहती देत राहीि. 

 ग  तयाचे/सतचे जािीनदार म्हिून दासयतव; 

 घ  तो/ती किं पनीिा स्वत: जी रक्कि देण्याचे वचन देईि ती रक्कि; 

 ङ  जया पररणस्थतीत एएचएफएि तयािा/सतिा तयाच्या दासयतवाची रक्कि र्रायिा 
सािंगेि ती पररणस्थती; 

 च  जर तो/ती जािीनदार म्हिून किं पनीिा पैसे र्रू र्किा नाही, तर तयाच्या/सतच्या 
इतर कोितया पैर्ािंवर एएचएफएि हक्क सािंगू र्केि; 

 छ  जािीनदार म्हिून तयाचे/सतचे दासयतव ववसर्ष्ट रकिेपयिंत ियाशहदत आहे हकिं वा 
काय, की ते अियाशहदत आहे; आणि  

 ज   कोितया वेळी आणि कोितया पररणस्थतीत तयाचे/सतचे जािीनदार म्हिून 
असिेिे दासयतव पार पाडिे जाईि व कोितया पद्धतीने, याववीयीही एएचएफएि 
तयािा/सतिा िाहहती देईि.  

 झ धनकोने/कजश देिाऱ्यािंनी िागिी केल्यानुसार जर जािीनदाराने, तयाच्याकडे पेिेंट 
करण्यासाठी पुरेर्ी साधने असूनही सतची पूतशता करण्यास नकार हदिा, तर अर्ा 
जािीनदारािाही िुिाि कुचराई करिारा (वविफूि हडफॉल्टर) म्हिून सिजिे 
जाईि.  

 

जया कजशदारािा तो/ती जािीन राहहिेिा/िी आहे, तयाच्या आसथशक णस्थतीत काही िोठे 
बदि झाल्यास तयाववीयी एएचएफएि तयािा/सतिा िाहहती देत राहीि.  

४.३ गुप्तता आणि गोपनीयता 
 

सवश ग्राहकािंची/कजशदारािंची वैयवक्तक िाहहती गुप्त आणि गोपनीय सिजिी जाईि 
(तो/ती तयानिंतर आिचा ग्राहक राहहिा/िी नाही तरीही) आणि तयािा पुढीि तत्त्वािंनी 
आणि धोरिािंनी िागशदर्शन केिे जाईि. ग्राहकाच्या खातयार्ी सिंबिंसधत िाहहती हकिं वा 
डेटा किं पनी, सिूहातीि इतर किं पन्यािंसह कोिाहीकडे, खािीि अपवाद वगळता, उघड 
करिार नाही: 
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 क  जर कायद्ानुसार अर्ी िाहहती द्ावयाची असेि हकिं वा सक्षि 
न्यायाियाद्वारे/प्रासधकरिाद्वारे तसे सनदेर् हदिे गेल्यास. 

ख  अर्ी िाहहती उघड करिे जनतेच्या दृष्टीने कतशव्य ठरत असेि तर. 
ग  जर एएचएफएिच्या हहतसिंबिंधािंसाठी तयािंना अर्ी िाहहती देिे आवश्यक असेि (उदा. 

फसविूक टाळण्यासाठी), पि तयाचा उपयोग ग्राहकाववीयी हकिं वा ग्राहकाच्या 
खातयाववीयीची िाहहती, सिूहातीि इतर किं पन्या, ग्राहकाची परवानगी/सिंिती 
घेतल्यानिंतर िाकेहटिंगसाठी यािंसह इतर कोिािाही देण्याचे कारि म्हिून करू नये 
(जयात ग्राहकाच्या नावाचा आणि पत्त्याचाही सिावेर् आहे).  

घ  ग्राहकाने जर किं पनीिा िाहहती उघड करण्यास सािंसगतिे हकिं वा ती देण्यापूवी 
ग्राहकाच्या िेखी परवानगीने/सिंितीने. 

ङ  एएचएफएििा ग्राहकािंबिि सिंदर्श देण्यास सािंसगतिे असल्यास, ते देण्यापूवी तयािंनी 
तयाची/सतची िेखी परवानगी घ्यावी. 

च  ग्राहकाच्या वैयवक्तक िाहहतीची नोंद पाहण्याचे एएचएफएििा हकती प्रिािात 
असधकार आहेत याववीयी तयाचे सध्याच्या कायद्ाच्या चौकटीत हक्क कुठपयिंत 
आहेत ह्याववीयी तयािा िाहहती हदिी जाईि.  

छ  ग्राहकाने स्पष्टपिे तर्ी परवानगी हदल्यासर्वाय, एएचएफएि ग्राहकाच्या िाहहतीचा 
उपयोग िाकेहटिंगच्या हेतूसाठी करिार नाही, जयात एएचएफएिसह इतरही सिाववष्ट 
आहेत. 

 

उपरोक्त अटीिंचा ववचार करता, ग्राहकाने जर अर्ी िाहहती देण्यासाठी स्पष्टपिे सिंिती 
हदिी, तर किं पनी अर्ी िाहहती एएचएफएिच्या सिूहातीि किं पन्यािंना/असोससएट 
किं पन्यािंना, ग्राहकाच्या/कािंच्या फायद्ासाठी इतर कोितीही आसथशक उतपादने हकिं वा सेवा 
देऊ करण्यासाठी, पुरवू हकिं वा रे्अर करू र्केि.  
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४.४ पतगुिािंकन सिंदर्श असर्करिे 

 

क  जेव्हा ग्राहक खाते उघडतो, तेव्हा एएचएफएि तयािा/सतिा िाहहती देईि की ते 
तयािंच्या खातयाचे तपर्ीि के्रहडट रेफरन्स एजन्सीजना केव्हा देऊ र्कतीि आणि 
एएचएफएि तयािंच्याकडीि ही िाहहती तपासून पाहीि. 

ख  एएचएफएि ग्राहक देिे िागत असिेल्या वैयवक्तक कजाशची िाहहती के्रहडट रेफरन्स 
एजन्सीिा देऊ र्केि, जर: 

१  ग्राहक तयाचे/सतचे पेिेंट र्रण्यात िागे पडिेिा आहे; 

२  देिे िागत असिेिी रक्कि वादात सापडिेिी नाहीए; आणि 

३  ग्राहकाने असा प्रस्ताव हदिेिा नाही की, एएचएफएिने औपचाररक िागिी 
केल्यानिंतर एएचएफएि तयाने परतफेड केिेल्या कजाशच्या बाबतीत सिाधानी 
नाहीए. 

 

ग  अर्ा णस्थतीिंिध्ये किं पनी तो/ती देिे िागत असिेल्या कजाशववीयीची अर्ी िाहहती 
के्रहडट रेफरन्स एजन्सीज   ना देण्याच्या सतच्या ववचाराववीयी ग्राहकािा िेखी स्वरूपात 
कळवीि. तयाचवेळी किं पनी ग्राहकािा के्रहडट रेफरन्स एजन्सीची र्ूसिका स्पष्ट करून 
सािंगेि आणि तयािंनी पुरवविेल्या िाहहतीचा ग्राहकाच्या कजश सिळण्याच्या क्षितेवर 
होिारा पररिािही सािंगेि.  

घ  ग्राहकाने जर तर्ी परवानगी हदिेिी असेि, तर एचएचएफएि तयाच्या/सतच्या 
खातयाववीयीची इतर िाहहती पतसिंदर्श एजन्सीजना देऊ र्केि. 

ङ  पतसिंदर्श एजन्सीज   ना हदिेल्या ग्राहकाच्या खातयाच्या इतर िाहहतीची प्रत, िागिी 
केल्यास एएचएफएिद्वारा ग्राहकािा हदिी जाईि.  

 
 

४.५  देय रक्कि गोळा करिे 

 

जेव्हाजेव्हा कज ेहदिी जातात, तेव्हा एएचएफएि रकिेद्वारे करावयाची परतफेड, कािावधी 
आणि परतफेडीच्या हप्तयािंचा कािावधी यािंववीयी ग्राहकािा सिजावून सािंगेि. परिंतु 
ग्राहकाने जर परतफेडीचे वेळापत्रक पाळिे नाही, तर वसुिीसाठी या देर्ातीि कायद्ानुसार 
योग्य ती कारवाई केिी जाईि. या प्रहक्रयेत किेक्र्न अडँ ररकव्हरी पॉसिसीनुसार 
ग्राहकािा नोटीस पाठवून आठवि देिे हकिं वा वैयवक्तक रे्ट देिे आणि/हकिं वा तारि 
असल्यास ते पुन्हा ताब्यात घेिे यािंचा सिावेर् असेि. आरबीआय/एनएचबीच्या 
किं पनीच्या ग्राहकािंच्या बाबतीतीि कृतीिंना िाग ू असिेल्या तरतुदीिंचे िागू असतीि 
तयानुसार पािन केिे पाहहजे. 
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येिे बाकी असिेल्या रकिेच्या बाबतीतीि सवश वाद हकिं वा ितरे्द सोडववण्यासाठी 
परस्परािंना स्वीकाराहश आणि योग्य तया पद्धतीने िदत केिी जाईि.  

 

४.५.१  जेव्हाजेव्हा कज ेहदिी जातात, तेव्हा एएचएफएि रकिेद्वारे करावयाची परतफेड, 

कािावधी आणि परतफेडीच्या हप्तयािंचा कािावधी यािंववीयी ग्राहकािा सिजावून सािंगेि. 

परिंतु ग्राहकाने जर परतफेडीचे वेळापत्रक पाळिे नाही, तर वसुिीसाठी या देर्ातीि 
कायद्ानुसार योग्य ती कारवाई केिी जाईि. या प्रहक्रयेत किेक्र्न अडँ ररकव्हरी 
पॉसिसीनुसार ग्राहकािा नोटीस पाठवून आठवि देिे हकिं वा वैयवक्तक रे्ट देिे आणि/हकिं वा 
तारि असल्यास ते पुन्हा ताब्यात घेिे यािंचा सिावेर् असेि. 

  

 

४.५.२ एएचएफएिची किेक्र्न पॉसिसी सौजन्य, रास्त वतशिूक आणि िन वळविे 
यािंवर आधाररत असेि. ग्राहकािंचा ववश्वास जोपासून दीघशकाळ सिंबिंध स्थापन करण्यावर 
एएचएफएिचा ववश्वास असेि. एएचएफएिचे किशचारी हकिं वा देय रक्कि वसूि 
करण्यासाठी आणि/हकिं वा तारि पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी तयािंचे प्रसतसनसधतव करण्यासाठी 
प्रासधकृत करण्यात आिेिी कोितयाही व्यक्तीने स्वत:ची ओळख करून हदिी पाहहजे 
आणि ववनिंती केल्यास एएचएफएिने हदिेिे असधकारपत्र दाखविे पाहहजे, एएचएफएिने 
हदिेिे हकिं वा किं पनीच्या असधकाराने हदिेिे सतचे ओळखपत्र दाखविे पाहहजे. एएचएफएि 

ग्राहकािंना तयािंच्याकडून येिे बाकी असिेल्या रकिेववीयी सवश िाहहती देईि आणि देय 
रक्कि र्रिा करण्यासाठी पुरेर्ा कािावधीची सूचना देईि.  

 

४.५.३ सवश किशचारीवगश हकिं वा रक्कि गोळा करण्यासाठी हकिं वा/आणि तारि पुन्हा 
ताब्यात घेण्यासाठी एएचएफएिचे प्रसतसनसधतव करण्यासाठी प्रासधकृत करण्यात आिेिी 
कोितयाही व्यक्तीने पुढे देण्यात आिेल्या िागशदर्शक सूचनािंचे पािन केिे पाहहजे: 

क  ग्राहकार्ी सािान्यत: तयाच्या/सतच्या सोयीच्या हठकािी, आणि जर कोितीही जागा निूद 
करण्यात आिेिी नसेि, तर तयाच्या/सतच्या राहण्याच्या जागी आणि जर तयाच्या/सतच्या 
सनवासाच्या जागी उपिब्ध नसेि, तर व्यापाराच्या/व्यवसायाच्या जागी सिंपकश  साधिा जाईि. 

ख   एएचएफएिचे प्रसतसनसधतव करण्यासाठीची ओळख अगदी सुरुवातीिाच करून हदिी पाहहजे. 

ग   ग्राहकाच्या खाजगीपिाचा िान राखिा पाहहजे. 

घ   ग्राहकार्ी सभ्य र्ाीेत सिंपकश  साधिा पाहहजे. 

ङ   ग्राहकाच्या व्यापाराच्या हकिं वा व्यवसायाच्या पररणस्थतीनुरूप ववरे्ी आवश्यकता असल्याचा 
अपवाद वगळून एएचएफएिचे प्रसतसनधी ग्राहकािंर्ी ७.०० ते १९.०० वाजल्याच्या दरम्यान 
सिंपकश  साधतीि.  

च   एखाद्ा ववसर्ष्ट वेळी हकिं वा ववसर्ष्ट जागी कॉल्स टाळण्याच्या ग्राहकाच्या ववनिंतीचा िान 
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र्क्यतो राखिा जाईि. 

छ   कॉल्सची वेळ आणि सिंख्या व सिंर्ाीिाचा िजकूर यािंचे दस्तऐवजीकरि केिे जाईि. 

ज  येिे बाकी असिेल्या रकिेच्या बाबतीतीि सवश वाद हकिं वा ितरे्द सोडववण्यासाठी परस्परािंना 
स्वीकाराहश आणि योग्य तया पद्धतीने सवश िदत केिी जाईि.  

झ  पैसे गोळा करण्यासाठी ग्राहकाच्या सनवासस्थानी हदिेल्या रे्टीच्या दरम्यान सभ्यता आणि 
नम्रता पाळिी जाईि. 

ञ  कुटुिंबावर द:ुखाचा प्रसिंग आिेिा असताना हकिं वा अर्ाच प्रकारचा काही सिंकटसिय असतानाचा 
कािावधी कॉल्स करण्यासाठी/पैसे गोळा करण्यासाठी टाळिा पाहहजे. 

 
 

 
 

४.६ तक्रारी आणि गाऱ्हािी - अिंतगशत कायशप्रिािी 
 

 किं पनीच्या किशचाऱ्यािंनी/प्रिािीने/प्रहक्रयेने केिेिी चकू दरुुस्त करताना किं पनी 
जिदपिे आणि सहानुर्ूतीपूवशक प्रयत्न करीि आणि अर्ा चकुािंिुळे िागू केिेिे 
कोितेही चकुीचे आकार रि करीि. 

 तािंवत्रक दोीािंिुळे सनिाशि झािेल्या सिस्या दरू करण्यासाठी किं पनी योग्य ते 
पयाशय उपिब्ध करून देईि.  

 ग्राहकािंच्या गाऱ्हाण्यािंचे सनवारि करण्यासाठी ते तयािंच्या गाऱ्हाण्याचे स्वरूप 
स्पष्टपिे उल्िेख करून व तयासोबत असतीि तर आवश्यक ती कागदपते्र जोडून 
सिंबिंसधत र्ाखेच्या व्यवस्थापकास सिहून कळवू र्कतात आणि ग्राहकािा 
तक्रारसिंदर्श क्रिािंक देण्यात येईि.  

 प्रसतसनधी/कुररअर हकिं वा डायरेक्ट सेसििंग एजिंट (डीएसए) हकिं वा ठेवी घेण्यासाठी 
असिेिे ब्रोकर यािंनी हकिं वा किं पनीने सनयुक्त केिेल्या इतर कोितयाही एजन्सीज   ने 
जर अयोग्य वतशन हकिं वा कृती करून सिंहहतेचा र्िंग केिा, तर किं पनी तयािंच्याववरून 
तक्रार करण्याची ववनिंती ग्राहकािा करीि. अर्ा तक्रारीचे अन्वेीि योग्य प्रकारे 
करून योग्य ती कारवाई आणि तक्रारसनवारि करण्याची खातरजिा किं पनी करीि.  
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४.७ तुिच्या ग्राहकािा जािून घ्या (केवायसी) धोरि: 

 

ग्राहकाचे खाते उघडून तयाचे प्रचािन करण्यापूवी आिच्या किं पनीच्या ‘‘तिुच्या ग्राहकािा 
जािून घ्या’’ (केवायसी) धोरिाच्या अिंतगशत आवश्यक असल्यानुसार आणि हेच धोरि 
पुढे चािू ठेवीत किं पनी योग्य ती र्हासनर्ा करीि. ग्राहकािा तयासाठी आवश्यक ते 
दस्तऐवज हकिं वा पुरावे सादर करण्यासाठी हकिं वा देण्यासाठी सािंगण्यात येईि. किं पनी फक्त 
तीच िाहहती गोळा करीि, जी किं पनीच्या केवायसी, अहँट िनी िाँडररिंग हकिं वा इतर 
कोितयाही वैधासनक आवश्यकतािंनुसार गरचेजी असेि.  

 

किं पनी कजाशचा अजश/खाते उघडण्यासाठीचा अजश आणि इतर साहहतय ग्राहकािा देईि 
आणि तयात आवश्यक तया िाहहतीचे तपर्ीि र्रण्यासाठी असतीि व केवायसीच्या 
आवश्यकता पूिश करण्यासाठी पडताळिी करण्यासाठी आणि/हकिं वा नोंदीसाठी सादर 
करावयाचे दस्तऐवज असतीि.  

 
 

किं पनी कायशप्रिािीर्ी सिंबिंसधत औपचाररकता स्पष्ट करून सािंगेि आणि कजशखाते 
उघडताना ग्राहकािा हवे असिेिे आवश्यक ते वगीकरि पुरवीि.  

४.८ ठेव खाती 
 

एएचएफएि सतच्या ववववध ठेवयोजनािंसिंबिंधीची िाहहती, जेव्हा तयािंना एनएचबीकडून 
परवानगी देण्यात येईि/तया सुरू करण्यात येतीि तेव्हा देईि, जयात व्याजदर, व्याज 
िागू करण्याची पद्धत, ठेवीच्या अटी, िुदतपूवश ठेव काढिे, नूतनीकरि, ठेवीवर कजश, 
नािसनदेर्न सुववधा, इतयादीिंचाही सिावेर् आहे.  
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४.९ र्ाखा बिंद करिे/स्थानािंतररत करिे 

 

एएचएफएिचे र्ाखा कायाशिय बिंद करण्यात आिे/स्थिािंतररत करण्यात आिे, तर 
तयाववीयी सूचनाफिकावर सूचना प्रदसर्शत करून ती ग्राहकािंना सूचना देईि.  

४.१० तक्रारी 
 

क   एएचएफएिच्या प्रतयेक कायाशियात तक्रारी स्वीकारण्यासाठी, नोंदवण्यासाठी आणि 
सनकािात काढण्यासाठी एक प्रिािी आणि कायशप्रिािी असेि. 

ख   एएचएफएिचे सिंचािक ििंडळ तक्रारीिंची आणि गाऱ्हाण्यािंची सोडविूक करण्यासाठी 
सिंस्थेत ििंडळाने िान्यता हदिेल्या धोरिासुनार योग्य ती तक्रारसनवारि यिंत्रिा सुरू 
करतीि. अर्ा प्रकारच्या यिंत्रिेिुळे कजश देिाऱ्या सिंस्थेसाठी काि करिाऱ्यािंकडून 
घेतिेल्या सनिशयािुळे सनिाशि झािेिे वाद ऐकून घेतिे जातीि आणि ते हकिान 
पुढीि पातळीवर तरी सोडविे जातीि ह्याची खातरजिा होते. 

ग   एएचएफएिचे सिंचािक ििंडळ सनधीसाठीचा खचश, िाणजशन आणि जोखिीचे घटक 
यािंसारखे सिंबिंसधत घटक िक्षात घेऊन व्याजदराचे प्रारूप स्वीकारतीि आणि 
कजाशसाठी आणि अग्रीिासाठी आकारावयाचे व्याजदर सनणश्चत करतीि. व्याजदर आणि 
जोखिीिंचे श्रिेीकरि करण्याचा दृवष्टकोन कजशदारािंच्या वेगवेगळ्या सिंवगािंना 
आकारावयाच्या वेगवेगळ्या व्याजदरािंची सयुवक्तकता कजशदारािंना हकिं वा ग्राहकािंना 
अजाशिध्ये उघड करून सािंसगतिी जाईि आणि ती ििंजुरीिध्ये स्पष्टपिे कळविी 
जाईि.  

घ   व्याजदर आणि जोखिीिंचे श्रिेीकरि करण्याचा दृवष्टकोन आणि दिंडातिक व्याजही 
(काही असल्यास) किं पनीच्या सिंकेतस्थळावर उपिब्ध करून हदिे जाईि हकिं वा सिंबिंसधत 
वतशिानपत्रात प्रकासर्त केिे जाईि. सिंकेतस्कथळावर प्रकासर्त केिेिी हकिं वा सिंबिंसधत 
वतशिानपत्रात प्रकासर्त केिेिी िाहहती ही जेव्हा व्याजदरात बदि होईि तेव्हा 
अद्यावत केिी जाईि.  

ङ  व्याजदर आणि दिंडातिक व्याज (काही असल्यास) ते वावीशकीकृत दर असिे पाहहजेत, 

जयािुळे खातयािा कोिते दर आकारिे जातीि ह्याची नेिकी िाहहती खातेदारािा 
कळू र्केि.  

च  कजशदाराकडून गोळा केिेल्या हप्तयात व्याज आणि िुिि यािंचे ववर्ाजन स्पष्टपिे 
दर्शवविेिे असायिा हवे.  

छ  तक्रारी रास्तपिे आणि जिदपिे हाताळण्यासाठी एएचएफएिची कायशप्रिािी कोठे 
पहायिा सिळेि हे ग्राहकािा सािंसगतिे पाहहजे. ग्राहकािंना तयािंच्या तक्रारी हकिं वा 
गाऱ्हािी असल्यास ती नोंदवण्यासाठी आणि/हकिं वा तया सादर करण्यासाठी 
एएचएफएि तयािंच्या प्रतयेक कायाशियात सुववधा उपिब्ध करून देईि.  
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ज  ग्राहकािा जर तक्रार करावयाची असेि, तर तयािा/सतिा हे सािंसगतिे गेिे पाहहजे: 

 

I. हे कसे करावे 

II. तक्रार कोठे केिी जाऊ र्कते. 

III. तक्रार कर्ी केिी गेिी पाहहजे. 

IV. उत्तर केव्हा अपेणक्षत धरावे. 

V. तक्रारसनवारिासाठी कोिार्ी सिंपकश  साधावा. 
VI. फिसनष्टपत्तीबिि ग्राहक सिाधानी नसल्यास काय करावे. 

VII. ग्राहकािा असिेल्या कोितयाही प्रश्नाच्या बाबतीत एएचएफएिचे किशचारी िदत 
करतीि.  
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झ  ग्राहकाकडून जर िेखी तक्रार प्राप्त झािेिी असेि, तर एएचएफएि तयािा/सतिा एका 
आठवडयाच्या आत पोचपावती/प्रसतसाद देण्याचा प्रयत्न करीि. 

या पोचपावतीिध्ये जो किशचारी या तक्रारीच्या सिंबिंधात कारवाई करिार असेि तयाचे 
नाव आणि हुिा हदिेिा असेि. जर तक्रार एएचएफएिच्या १८००३००४२०४२० या 
सिवपशत हेल्पडेस्क दरूध्वनी क्रिािंकावरून हकिं वा ग्राहकसेवा क्रिािंकावरून हदिेिी 
असेि, तर ग्राहकािा तक्रारीचा सिंदर्श क्रिािंक हदिा जाईि आणि योग्य तया 
कािावधीिध्ये तयाबििच्या प्रगतीववीयी िाहहती देिे चािू ठेविे जाईि.  

ञ  प्रकरिाचा तपास केल्यानिंतर एएचएफएि सतचा अिंसति प्रसतसाद पाठवीि हकिं वा 
प्रसतसाद द्ायिा असधक वेळ का िागत आहे हे स्पष्ट करून सािंगेि आणि तक्रार 
सिळाल्यापासून ३० हदवसािंच्या आत असे करण्याचा प्रयत्न करीि आणि तयािा/सतिा 
हे सािंगण्यात येईि की तो/ती जर सिाधानी नसेि, तर तक्रार वरच्या पातळीवर कर्ी 
घेऊन जावी.  

ट  जयािंना आपल्यावर अन्याय झािेिा आहे असे वाटते अर्ा कजशदारािंकररता तक्रारी 
नोंदवण्यासाठी एएचएफएि सतच्या तक्रारसनवारि कायशप्रिािीिा प्रससद्धी देईि (ई-िेि 
आयडी आणि जेथे तक्रार नोंदविी जाऊ र्कते असे सिंपकाशचे तपर्ीि, सिस्या 
सोडववण्यासाठी वेळेची ियाशदा, तक्रार वरच्या पातळीवर घेऊन जाण्यासाठीचे िॅहरक्स, 

इतयादी) आणि ती सतच्या सिंकेतस्थळावर ववरे्ीकरून उपिब्ध केिी जाईि ह्याची 
काळजी घेईि. एएचएफएि सतच्या कायाशियािंिध्ये/र्ाखािंिध्ये व सिंकेतस्थळावर हे 
स्पष्टपिे प्रदसर्शत करीि की, जर तक्रारदारािा किं पनीकडून रास्त कािावधीत प्रसतसाद 
सिळािा नाही हकिं वा तो प्राप्त झािेल्या प्रसतसादाबिि असिाधानी असेि, तर 
तक्रारदार तयाची तक्रार ऑनिाईन पद्धतीने https://grids.nhbonline.org.in ह्या सििंकवर 
टाकून नॅर्नि हाऊससिंग बँकेच्या किं प्िेंट ररडे्रसि सेिर्ी सिंपकश  साध ू र्केि हकिं वा 
ऑफिाईन पद्धतीने टपािाद्वारे, http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-

System/Lodging-Complaint- Against-HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf 
या सििंकवर उपिब्ध असिेल्या ववहहत निुन्यात, किं प्िेंट ररडे्रसि सेि, हडपाटशिेंट ऑफ 
रेग्युिेर्न अडँ सुपरणव्हजन, नॅर्नि हाऊससिंग बकँ, ४था िजिा, कोअर ५ए, इिंहडया 
हॅवबटॅट सेंटर, िोधी रोड, नवी हदल्िी - ११० ००३ येथे पाठवू र्केि.  

 

जर प्रसतसाद सिाधानकारक नसेि हकिं वा प्रसतसाद सिळािाच नसेि, तर तक्रार पुढीि 
पत्त्यावर वरच्या पातळीवर नेिी पाहहजे: द किं पनी सेके्रटरी अडँ हेड किं प्िायन्स, ई-िेि 
आयडी: complianceofficer@aadharhousing.com 

   

http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
mailto:complianceofficer@aadharhousing.com
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४.११ तक्रारसनवारि यिंत्रिा 

तक्रारसनवारि यिंत्रिेनुसार दजदेार सेवा पुरवून आणि सनयािक चौकटीिंच्या, ििंडळ/वररष्ठ 
व्यवस्थापनाने िान्य केिेल्या धोरिािंच्या, प्रहक्रयािंच्या आणि कायशप्रिािाविंच्या आत राहून 
ग्राहकािा सिाधानी करण्यासाठी किं पनी सवशतोपरी प्रयत्न करीत असते. एएचएफएि 
ववकें द्रीकृत पद्धतीने कायश करते, जयात प्रतयेक र्ाखा ही र्ाखा व्यवस्थापक/र्ाखा प्रर्ारी 
यािंच्या सनयिंत्रिाखािी असते, जे कॉपोरेट कायाशियातीि सिंबिंसधत प्रिुखािंना िाहहती देत 
असतात. म्हिून ग्राहकािंनी तयािंच्या गाऱ्हाण्यािंचे/तक्रारीिंचे सनवारि करून घेण्यासाठी 
सवशसािान्यपिे र्ाखािंर्ी हकिं वा िुिंबईतीि कॉपोरेट कायाशियात सिंपकश  साधावा. 

एएचएफएिच्या सेवा/आकारािंर्ी सिंबिंसधत जर काही गाऱ्हािे हकिं वा तक्रार असेि, तर 
ग्राहक तक्रार नोंदवून सिंबिंसधत हठकािावरीि र्ाखेतीि र्ाखा व्यवस्थापकािंर्ी/प्रर्ारीिंर्ी 
सिंपकश  साध ूर्केि, जेथनू तयाने/सतने गहृकजश घेतिेिे असेि व खाते उघडिे असेि व 
तयाची तक्रार एकतर कजशििंजुरीच्या पत्रात हदिेल्या पत्त्यावर र्ाखा व्यवस्थापकािंना पत्र 
सिहू र्केि हकिं वा र्ाखेत ठेविेल्या तक्रार नोंदवहीत तक्रार/गाऱ्हािे नोंदववण्यासाठी र्ाखा 
कायाशियािा व्यवक्तर्: रे्ट देऊ र्केि. र्ाखेत तक्रार प्राप्त झाल्यापासून सिस्या दरू 
करण्यासाठी ग्राहकािा ७ हदवसािंच्या आत प्रसतसाद हदिा जाईि.  

 

 

 
 

 

र्ाखेतून सिळािेिा प्रसतसाद जर असिाधानकारक असेि हकिं वा र्ाखेकडून उपरोक्त 
कािियाशदेत प्रसतसाद सिळािा नाह, तर ग्राहक तयाची/सतची तक्रार/गाऱ्हािे िुिंबई येथीि 
कॉपोरेट कायाशियात, कस्टिर केअर ऑहफसरकडे हकिं वा एएचएफएिच्या िुख्य 
असधकाऱ्यािंकडे खािीि पत्त्यावर हकिं वा ई-िेिवर, वरच्या पातळीवर घेऊन जाऊ र्केि.  

 

द कस्टिर केअर ऑहफसर,  
आधार हाऊससिंग फायनान्स सि.,  

कॉपोरेट कायाशिय क्र. ८०२, ८वा िजिा, 
नटराज बाय रुस्तुिजी, पणश्चि द्रतुगती िहािागश,  
अिंधेरी (पूवश), िुिंबई- ४०००६९  

िहाराष्ट्र राजय. 
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ईिेि आयडी:- customercare@aadharhousing.com. 

 

तक्रारीचा/गाऱ्हाण्याचा तपास केल्यानिंतर, आम्ही ग्राहकािा अिंसति प्रसतसाद पाठवू हकिं वा 
प्रसतसाद द्ायिा असधक वेळ का िागत आहे हे स्पष्ट करू आणि किं पनीच्या कॉपोरेट 
कायाशियात तक्रार सिळाल्यापासून ३० हदवसािंच्या आत तपर्ीिवार उत्तर हकिं वा िाहहती 
पाठववण्याचा प्रयत्न करू.  

 

जर सिळािेिा प्रसतसाद सिाधानकारक नसेि हकिं वा तो प्राप्त झािेल्या प्रसतसादाबिि 
असिाधानी असेि हकिं वा उपरोक्त कािावधीत (म्हिजेच ३० हदवसािंत) तयािा किं पनीकडून 
कोिताही प्रसतसाद सिळािा नाही, तर ग्राहक, तयाची तक्रार ऑनिाईन पद्धतीने 
https://grids.nhbonline.org.in ह्या सििंकवर टाकून नॅर्नि हाऊससिंग बँकेच्या किं प्िेंट ररडे्रसि 
सेिर्ी सिंपकश  साध ू र्केि हकिं वा ऑफिाईन पद्धतीने टपािाद्वारे, एनएचबी वेबसाइट सििंक 
http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint- Against-HFCs-

NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf वर उपिब्ध असिेल्या ववहहत निुन्यात पुढीि 
पत्त्यावर पाठवू र्केि.  

 

प्रसत, 
किं प्िेंट ररडे्रसि सेि, 

हडपाटशिेंट ऑफ रेग्युिेर्न अडँ सुपरणव्हजन, नॅर्नि 
हाऊससिंग बँक (एनएचबी),  
४था िजिा, कोअर ५ए, इिंहडया हॅवबटॅट सेंटर,  
िोधी रोड, नवी हदल्िी - ११० ००३. 
 

किं पनीने ववम्याचा व्यवसाय करण्यासाठी आयआरडीएकडीि कॉपोरेट एजिंट (किं पोणझट) 

म्हिून नोंदिी केिेिी आहे. यािुळे ववम्यार्ी सिंबिंसधत तक्रारीिंचे सनवारि करताना 
आयआरडीएच्या सनयिाविीचे पािन करण्याची काळजी घेतिी जाईि. किं पनीच्या जया 
कायाशियािंिध्ये किं पनीने ववकिेल्या वविाउतपादनािंर्ी सिंबिंसधत तक्रारी प्राप्त होतीि तयािंची 
पोचपावती हदिी जाईि आणि तयािंचे सनवारि अर्ी तक्रार प्राप्त झाल्यापासून १४ 
हदवसािंच्या आत सिंबिंसधत वविा किं पनी/किं पन्यािंकडून करवून घेतिे जाईि.  

जर तक्रारीचे सनवारि झािे नाही हकिं वा तक्रारदार हदिेल्या उत्तराने सिाधानी नसेि, तर 
तो/ती आयआरडीएकडे http//www.igms.irda.gov.in वर ऑनिाईन तक्रार करू र्केि.  

 

 

 

mailto:customercare@aadharhousing.com
http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
http://www.igms.irda.gov.in/
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५. सवशसाधारि - किं पनी पुढीि बाबी करीि 

 

 सतच्या कजाशर्ी सिंबिंसधत उतपादनािंची िहत्त्वाची वैसर्ष्ट्ये व तयासोबत िागू 
असिेिे र्ुल्क आणि आकार यािंववीयीची िाहहती कजाशची ििंजुरी कळवताना 
देईि. एएचएफएि ग्राहकािंना जे फायदे सिळिार आहेत तयािंच्याववीयी, ते फायदे 
ते कसे प्राप्त करू र्कतात, तयािंचे आसथशक पररिाि आणि तयािंच्या र्िंकािंचे सनरसन 
करण्यासाठी तयािंनी कोिार्ी सिंपकश  साधावा याववीयीची सिंपूिश िाहहती देईि.  

 

 ग्राहकािा अजश करता यावा म्हिून कोिती आवश्यक िाहहती/दस्तऐवज द्ावेत 
याववीयी सल्िा देईि. ग्राहकाची ओळख, पत्ता, रोजगार, इतयादीिंच्या बाबतीत 
कोिते दस्तऐवज तयाच्या/सतच्याकडून आवश्यक तसेच कायदेर्ीर आणि सनयािक 
आवश्यकतािंचे पािन करण्यासाठी वैधासनक प्रासधकरिािंकडून (उदा. पॅनचे तपर्ीि) 

कोिते दस्तऐवज सनधाशररत केिेिे आहेत याववीयी िाहहती देईि.  

 

 ग्राहकाने कजाशच्या अजाशत उल्िेख केिेल्या तपसर्िािंची, तयािंच्या सनवासी पत्त्यावर 
आणि/हकिं वा व्यवसायाच्या दरूध्वनी क्रिािंकावर आणि/हकिं वा हकिं वा किं पनीिा योग्य 
वाटल्यास तयाच्या/सतच्या घरी आणि/हकिं वा व्यवसायाच्या पत्त्यावर यासाठी 
नेिण्यात आिेल्या एजन्सीज   च्या िाध्यिातून प्रतयक्ष रे्ट देऊन पडताळिी 
करीि. 

 

 किं पनीिा जर ग्राहकाच्या खातयातीि व्यवहाराचे अन्वेीि करावयाचे असेि तर 
तयािा/सतिा किं पनीस आणि पोिीस/इतर तपास यिंत्रिािंना सहर्ागी करण्याची 
गरज असल्यास तयािंनाही सहकायश करण्यास सािंसगतिे जाईि. 

 

 किं पनी ग्राहकािा सल्िा देईि की, जर तो/ती फसवेसगरीने वागिा/िी, तर 
तयाच्या/सतच्या खातयात होिाऱ्या तो्यासाठी तो/ती स्वत: जबाबदार असेि आणि 
तयाने/सतने पुरेर्ी काळजी न घेता कृती केिी व तयािुळे काही नुकसान झािे, तर 
तो/ती तयासाठी जबाबदार असेि. विंर्, जात, सििंग, वैवाहहक णस्थती, धिश हकिं वा 
अपिंगतव यािंच्या आधारे कोिताही रे्दर्ाव करिार नाही.  

 

 ५.१ ग्राहकाने कजाशच्या अजाशत उल्िेख केिेल्या तपसर्िािंची, तयािंच्या सनवासी 
पत्त्यावर आणि/हकिं वा व्यवसायाच्या दरूध्वनी क्रिािंकावर आणि/हकिं वा हकिं वा 
किं पनीिा योग्य वाटल्यास तयाच्या/सतच्या घरी आणि/हकिं वा व्यवसायाच्या पत्त्यावर 
यासाठी नेिण्यात आिेल्या एजन्सीज   च्या िाध्यिातून प्रतयक्ष रे्ट देऊन 
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पडताळिी करीि. 

  

 ५.२ किं पनीिा जर ग्राहकाच्या खातयातीि व्यवहाराचे अन्वेीि करावयाचे असेि 
तर तयािा/सतिा किं पनीस आणि पोिीस/इतर तपास यिंत्रिािंना सहर्ागी करण्याची 
गरज असल्यास तयािंनाही सहकायश करण्यास सािंसगतिे जाईि. 

  

 ५.३ किं पनी ग्राहकािा सल्िा देईि की, जर तो/ती फसवेसगरीने वागिा/िी, तर 
तयाच्या/सतच्या खातयात होिाऱ्या तो्यासाठी तो/ती स्वत: जबाबदार असेि आणि 
तयाने/सतने पुरेर्ी काळजी न घेता कृती केिी व तयािुळे काही नुकसान झािे, तर 
तो/ती तयासाठी जबाबदार असेि.  

  

५.४ एएचएफएि तयािंची उतपादने हकिं वा सेवा यािंच्याववीयी खािीिपैकी एका हकिं वा असधक 
र्ाीािंिध्ये िाहहती देईि: 

- हहिंदी, इिंग्रजी हकिं वा योग्य ती स्थासनक र्ाीा.   
 

 

 
 

 

५.५ एएचएफएि कजश देण्याच्या बाबतीत सििंग, जात आणि धिश यािंच्या आधारे रे्दर्ाव 
करिार नाही. तयासर्वाय, एचएफसीज    दृवष्टदोी हकिं वा र्ारीररक अपिंगतव असिाऱ्या 
अजशदारािंच्या बाबतीत तयािंना उतपादने, सेवा, सुववधा, इतयादी देताना तयािंच्या अपिंगतवाच्या 
आधारे रे्दर्ाव करिार नाही. परिंतु यािुळे एचएफसीने सिाजाच्या वेगवेगळ्या स्थरािंसाठी 
तयार करण्यात आिेल्या योजना सुरू करण्याची हकिं वा तयािध्ये सहर्ागी होण्याची 
र्क्यता नाकारता येत नाही.  
५.६ कजशदाराने/ वत्तीय सिंस्थेन केिेल्या कजशखातयाचे स्थानािंतरि करण्याच्या ववनिंतीवर 
एएचएफएि याथावकार् नेहिीच्या पद्धतीने करीि.  

  
 

५.७ या सिंहहतेिा प्रससद्धी देण्यासाठी एएचएफएि हे करीि: 

 

क) ह्या सिंहहतेची प्रत सिंकेतस्थळावर आणि र्ाखािंिधीि सूचनाफिकावर प्रदसर्शत करीि. 

ख) ही सिंहहता काऊिं टरवर हकिं वा इिेक्रॉसनक सिंदेर्ातून हकिं वा िेििधनू ववनिंती केल्यास 
ग्राहकािा उपिब्ध करून देईि.  

ग) सिंहहतेववीयी सिंबिंसधत िाहहती देण्यासाठी किशचारीवगाशिा प्रसर्क्षि देण्याची आणि सिंहहता 
आचरिात आिण्याची खातरजिा करीि; 
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घ) ववद्िान आरर नवीन ग्राहकािंना ह्या सिंहहतेची प्रत पुरवीि.  

५.८ एएचएफएिचे सिंचािक ििंडळ व्यवस्थापनाच्या ववववध पातळ्यािंवर या आदर्श सिंहहतेचे पािन 
करण्यासाठी आणि तक्रारसनवारि यिंत्रिािंच्या कायाशचे ठरावीक कािावधीनिंतर पुनराविोकन करीि. 

अर्ा प्रकारच्या पुनराविोकनािंचा एकवत्रत अहवाि ठरावीक कािावधीनिंतर सिंचािक ििंडळाकडे तयािंनी 
ववहहत केल्यानुसार सादर केिा जाऊ र्केि.  

 

 

 

******************** 

 


