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कां पनीचे सिश कमशचारी सिस्य, अधिकारी आणि अधिकृत प्रनतननिी, कस्िमसशसोबत डीि करताना कोडच े
कािेकोरपिे पािन करतीि. 
  
1. उद्दिष्ि आणि ॲक्लिकेशन: 
  
1.1 कोडचे उद्दिष्ि 
  

बजाज िाऊससांग फायनान्स सिसमिेडने तयाांची कािी उद्दिष्ि ननक्चचत केिी आिेत ज्यामुळे सिोत्तम 
कॉपोरेि पद्ितीांचा अििांब करण्यात येईि आणि व्यिसाय पद्ितीांमध्ये पारिशशकता आििी जाईि 
ि तयामुळे कस्िमरचा आतमविचिास िेखीि िाढवििा जाईि. तयानुसार, उद्दिष्िासि खािीि 
बाबीांसाठी फेअर पॅ्रक्टिस कोड सेि करण्यात आिा आिे: 

  
i) कस्िमरसोबत डीि करताना ककमान स्िँडर्डशस सिे करून चाांगल्या आणि योग्य पद्ितीांना प्रोमोि 

करण्यासाठी;  
ii) कां पनीकडून दिल्या जािार् या सक्व्िशसबद्िि कस्िमरने काय अपेक्षा ठेिािी याची उत्तम जाि 

तयाांच्यात ननमाशि व्िािी यासाठी पारिशशकता िाढविण्यासाठी; 
iii) उच्च ऑपरेदिांग स्िँडर्डशस प्रालत करण्यासाठी स्पिेद्िारे बाजारपठेेिा प्रोतसादित करण्यासाठी; 

आणि  
iv) कस्िमर आणि कां पनी िरम्यान योग्य आणि सौिािशपूिश सांबांि प्रोमोि करण्यासाठी आणि तयामुळे 

नांतरच्या काळात आतमविचिास िाढविण्यासाठी. 
  
1.2 कोडचे ॲक्लिकेशन 
  

या कोडचे सिश पाट्शस सिश प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेस याांना िागू िोतात जे सध्या प्रिान केि ेजात 
आिेत ककां िा यानांतर सािर केि ेजातीि. बीएचएफएि च्या सिश कमशचार्याांना िागू असेि. 

  
2. कस्िमरबद्िि आमची िचनबद्िता: 
  
2.1 खािीि बाब सुननक्चचत करण्याद्िारे कस्िमर सोबतच्या सिश डील्समध्ये ननष्पक्ष ि िाजिी 

िागण्यासाठी: 
  

कां पनी नतच्याद्िारे िेण्यात सािर िोिार् या प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेससाठीची आणि नतच ेकमशचारी 
अनुसरत असिेल्या प्रकक्रयातसेच पद्ितीांसाठी या कोडमिीि िचनबद्िता आणि स्िँडर्डशसची पूतशता 
करेि. सिश प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेस िे सिणखत आणि अथाशने सांबांधित कायिे आणि ननयमाांची 
पूतशता करतीि; आणि कस्िमरशी सांबांधित डील्स एकीकरि आणि पारिशशकतचे्या नैनतक तत्तिाांिर 
असतीि. 
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2.1.1 कस्िमरशी डीि करताना, िोन कराराच्या अिी ि शतींमध्ये प्रिान केिेल्या उद्िेशाव्यनतररटत 
कां पनी कजशिाराच्या व्यििाराांमध्ये िस्तक्षेप करण्यापासून स्ितःस िरू ठेिेि. 

  
2.2 खािीि बाब सुननक्चचत करण्याद्िारे कस्िमरिा आमच्या फायनाक्न्शयि प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशससे 

बद्िि समजून घेण्यास मित करण्यासाठी: 
  

i) जादिराती आणि जादिरातपर कां िेंि शटय नततका स्पष्ि असेि ि दिशाभूि करिारा नसेि. 
  

ii) कस्िमरिा दिांिी, इांग्रजी ककां िा योग्य स्थाननक/स्थाननक भाषा यापैकी कोितयािी एका ककां िा 
अधिक भाषाांमध्ये प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेस विषयी मादिती समजािून साांगण्यात येईि आणि 
सिर मादिती असििेे सांबांधित डॉटयुमेंट्स प्रिान केिे जातीि. सांपूिश पारिशशकता सुननक्चचत 
करण्यासाठी, कस्िमरिा प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेसच े स्िरूप, तयाांच्या अिी ि शती, िावषशक 
इांिरेस्ि रेट्स / सक्व्िशस शुल्क, िोन प्रॉडटिच्या सेिेसाठी िेय ईएमआय, जस ेिागू असतीि 
तयाप्रमािे, कां पनीकडे सािर कराियाचे डॉटयुमेंट्स इ. विषयी स्पष्ि मादिती प्रिान केिी जाईि. 

  
iii)  कस्िमरिा, अशा िाभाांविषयी जे तयाांना समळतीि, अस ेिाभ ते कसे घेऊ शकतीि याविषयी, 

तयाांचे आधथशक पररिामाांविषयी आणि तयाांच्या शांकाांच े ननराकरि करण्यासाठी ते कुिाशी सांपकश  
सािू शकतीि याविषयी पूिशपि ेमादिती दििी जाईि. 

  
iv) कां पनी िेल्पिाईन प्रिान करेि ज्याद्िारे एखाद्या बाबतीत कस्िमरिा योग्य मागशिशशन प्रिान 

केि े जाईि. िरीि गोष्िीांव्यनतररटत, कस्िमरिा तयाांच्या तक्रारीांचे ननिारि करण्यासाठी 
जबाबिार असिेल्या नामाांककत अधिकार्याचे/अधिकार्याांचे नाि तयाच्या/तयाांच्या सांपकश  तपसशिाांसि 
दिि ेजाईि. 

  
2.3 कस्िमरिा आमच्या प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेस िापरण्यास मित करण्यासाठी: 
  

i) कां पनी कृनतशीि बठैकीद्िारे, िेबसाईिमध्ये प्रिशशनाद्िारे, योग्य सांिािाच्या पद्ितीच्या द्िारे 
सांिेशाचे पाठिून ककां िा छापीि पात्र मेि करून, कस्िमरिा ननयसमत, योग्य अपडेिची व्यिस्था 
करून ते प्रिान करेि. 

  
ii) कां पनी इांिरेस्ि रेट्स, शुल्क आणि अिी ि शती याांतीि बिि याविषयी मादिती प्रसाररत करेि 
  
iii) इांिरेस्ि/शुल्कमिीि बिि ते िागू िोण्यापूिी योग्य पूिश सूचनेसि सूधचत केि ेजातीि. इांिरेस्ि 

रेट्स ककां िा सक्व्िशस शुल्क यातीि सुिारिा केिळ सांभाव्यतः िागू िोतीि. 
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2.4 कोितयािी िललयात चुकीचे िोऊ शकिार्या प्रकरिाांसि तिररत आणि सिानुभूतीपूिशक डीि 
करण्यासाठी, खािीि कृतीचा अििांब: 

  
i) कां पनीच्या ितीने, जर असल्यास, चुकीचा पररिाम कमी करण्यासाठी तिररत ि योग्य ती 

कायशिािी करिे. 
  
ii) कस्िमरच्या तक्रारी तिररत िाताळिे. 
  
iii) कां पनीमध्ये अक्स्ततिात असिेल्या ससस्िीम आणि प्रकक्रयेविषयी कस्िमरिा सूधचत करिे, ज्याच े

अनुसरि करून कस्िमर, कां पनीच्या अधिकार्याांसोबत तयाांच्या प्रारांसभक सांिािामिून तयाांच्या 
तक्रारीांचे पुरेसे ननराकरि िाि ेनसल्यास कां पनीच्या उच्च अधिकार्याांशी सांपकश  साि ूशकतात. 

  
iv) कोितयािी ताांत्रत्रक अयशस्िीतेमुळे उद्भििार्या कोितयािी समस्येचा सामना करण्यासाठी योग्य 

व्यिस्था करिे. 
  
2.5 कस्िमरची सिश िैयक्टतक मादिती खासगी ि गोपनीय म्ििून ठेिण्यासाठी 
  

कां पनी िचनबद्ि आिे आणि कस्िमरची सिश िैयक्टतक मादिती खासगी आणि अतयांत गोपनीय 
विषय म्ििून साांभाळिी जाईि, तथावप, ती खािीि पररच्छेि 55 च्या अिीन असिे. 

  
2.6 कोड प्रकासशत करण्यासाठी आमची कां पनी: 
  

i) आमच्या विद्यमान आणि निीन कस्िमरिा कोडविषयी सूधचत करेि 
  

ii) काउांिरिर ककां िा इिेटरॉननक कम्युननकेशन ककां िा मिेद्िारे विनांती केल्यािर िे कोड उपिब्ि 
करेि; 

  
iii) कां पनीच्या प्रतयेक बँ्रचमध्ये आणि कां पनीच्या िेबसाईििर िे कोड उपिब्ि करेि;आणि 

  
iv) कोडविषयी सांबांधित मादिती प्रिान करण्यासाठी आणि कोड रोजच्या िापरामध्ये ठेिण्यासाठी 

कां पनीचे कमशचारी चाांगि ेप्रसशक्षक्षत आिेत याची खात्री करेि. 
 

2.7 भेिभािरदित पॉसिसी स्िीकारिे आणि अमिात आिण्यासाठी 
  

कां पनी िय, कुळ, जाती, सिांग, िैिादिक क्स्थती, िमश ककां िा अपांगतिाच्या आिारािर भेिभाि करिार 
नािी 
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2.8 िररष्ठ नागररक आणि शारीररकदृष्ट्या अपांग व्यटतीांची विशेष काळजी 
  

कां पनी िररष्ठ नागररक, शारीररकदृष्ट्या अपांग व्यटती आणि ननरक्षर व्यटतीांसाठी कां पनीशी सांबांधित 
तयाांच्या डील्समध्ये तयाांना सिज आणि सोयीस्कर व्िािे यासाठी विशेष प्रयतन करेि. 

  
3. प्रकिीकरि आणि पारिशशकता 
  

3.1 कस्िमरशी डीि करताना कां पनी सांपूिश प्रकिीकरि आणि पारिशशकतेिर विचिास ठेिते. कां पनी 
आणि कस्िमर िरम्यानच्या रान्िॅटशनबाबत, ज्यामध्ये इांिरेस्ि रेि, सामान्य शुल्क आणि सिश 
सांभाव्य सािनाांद्िारे आकारिी, याांचा समािेश आिे परांतु तेिढ्या पुरतेच मयाशदित नािी, सिश 
सांबांधित मादिती कां पनी प्रिान करेि, ज्यात समािेश असेि: 

  
i) बँ्रचमध्ये सूचना िाििे; 
  
ii) िेसिफोन ककां िा मित कक्षाद्िारे; 
  
iii) कां पनीच्या िेबसाईिद्िारे; 
  
iv) ननयुटत कमशचारी / मित कक्षाद्िारे; 
  
v) सक्व्िशस गाईड / शुल्क अनुसूची प्रिान करिे; आणि 
  
vi) प्रॉडटिसाठी, शटयतोिर सिश सांबांधित तपशीि विदित अजाशच्या नमुन्यामध्ये समाविष्ि केिा 

जाईि. 
  
3.2 सांभाव्य कस्िमरच्या सांिभाशत कां पनी खािीि बाबी करेि: 
  

i) कस्िमर इच्छुक असू शकतीि अशा सक्व्िशसेस आणि प्रॉडटट्सची प्रमुख िैसशष्ट्ये स्पष्ि करिारी 
स्पष्ि मादिती प्रिान करिे; 

  
ii) कस्िमरच्या गरजाांसाठी अनुकूि असू शकतीि अस े प्रॉडटि आणि सक्व्िशसेस ननिडण्यात 

कस्िमरिा सिाय्य करिे; 
  

iii) कस्िमरिा विविि सािनाांबद्िि, ज्याद्िारे कां पनीचे प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेस प्रस्तावित केल्या 
जातात, तयाची मादिती िेिे  [उिािरिाथश, इांिरनेििर, फोनिर, बँ्रचमध्ये आणि िगैरे िगैरे] 
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आणि या प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेस विषयी अधिक मादिती समळविण्यासाठी स्त्रोत आणि 
सािनाांविषयी सूधचत करिे., आणि 

  
iv) कस्िमरिा तयाची/नतची ओळख ससद्ि करण्यासाठी कायिेशीर, ननयामक आणि अांतगशत 

िोरिाच्या आिचयकताांच े पािन करण्यासाठी तयाच्या/नतच्याकडून आिचयक असिेल्या मादिती 
आणि डॉटयुमेंिविषयी कस्िमरिा सूधचत करिे. 

  
3.3 ज ेकस्िमर बनि ेआिेत तयाांच्यासाठी कां पनी खािीि बाबी करेि: 
  

i) िागू इांिरेस्ि रेट्स / शुल्क आणि आकारिी यासि प्रॉडटट्सच्या मुख्य िसैशष्ियाांशी सांबांधित 
कां पनीद्िारे विकससत, ननसमशत ककां िा व्युतपन्न केिेिी निीन आणि अपडेिेड मादिती प्रिान करिे; 

  
ii) कस्िमरिा तयाांच्या िटक आणि जबाबिार्याांविषयी अनतररटत आणि अपडेिेड मादिती प्रिान 

करिे. 
  

iii) 'कॉि करू नका' सक्व्िशस अांतगशत, कस्िमरच ेनाि स्ियांचसितपि ेरक्जस्िर करि ेआणि जर आणि 
जोपयतं कस्िमर या मादिती / सक्व्िशसचा िाभ घेण्यासाठी कां पनीिा तयाांची िखेी स्िीकृती िेत 
नािी, तोपयतं कोितेिी निीन प्रॉडटि / सक्व्िशस िे िेसिफोन कॉल्स / sएसएमएस / ईमेिद्िारे 
सूधचत / विस्ताररत न करिे. 

  
3.4 इांिरेस्ि रेट्स 
  

कां पनी कस्िमरिा खािीि बाबीांविषयी आिचयक मादिती िेईि: 
 
i) तयाच्या/नतच्या िोन अकाउांििा िागू िोिार्या िावषशक रेििर कॅल्टयुिेि केििेे इांिरेस्ि रेट्स: 

  
ii) तयाच्या / नतच्या अकाउांििर इांिरेस्ि कस ेिागू केि ेजात ेआणि कस्िमरद्िारे िेय इांिरेस्ि तसेच 

ईएमआय कॅल्टयुिेशन पद्ित. 
 
3.5  इांिरेस्ि रेट्समिीि बिि 
  

कां पनीने िेऊ केिेल्या प्रॉडटट्सिरीि इांिरेस्ि रेट्समिीि बिि करण्याच्या नतच्या ननिशयाविषयी 
कस्िमरिा आगाऊ मादिती िेईि आणि अशा रीतीने इांिरेस्ि रेट्समिीि बिि भविष्यातीि तारखसे 
िागू केि ेजातीि. या सांिभाशत योग्य अि िोन करारामध्ये समाविष्ि केिी जाईि 
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3.6  फी आणि शुल्क 
  

i) कां पनी तयाांच्या सिश बँ्रचमध्ये िराच्या अनुसूचीविषयी सूचना प्रिसशशत करेि जाईि जी ग्रािकाांना 
विनामूल्य बघू िेण्यास परिानगी दििी जाईि. कस्िमरिा कां पनी िेऊ करीत असिेल्या 
सक्व्िशसेसची सिस्ि मोफत प्रिान केिी जाईि. 

  
ii) कस्िमरद्िारे ननिडिेल्या प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशससेच्या सांिभाशतीि िर अनुसूचीमध्ये िागू 

असिेल्या शुल्काविषयी सिश तपशीि असेि, जो कस्िमरद्िारे ननिडिेल्या प्रॉडटट्स आणि 
सक्व्िशसेस प्रालत करण्यासाठी िेय करण्यासाठी कस्िमर जबाबिार असेि. 

  
iii) कस्िमरिा, तयाांच्याद्िारे ननिडिेल्या प्रॉडटट्स / सक्व्िशसेसचे ननयांत्रि करिार्या अिी ि शती न 

पाळल्यास / तयाांचे उल्िांघन केल्यास अशा बाबीांमुळे कस्िमरिर आकारि ेजािारे िांड याविषयी 
मादिती प्रिान केिी जाईि. 

 
iv) कां पनी िैयक्टतक कजशिाराांना, सि-िानयतिा सि ककां िा तयासशिाय व्यिसायाव्यनतररटत इतर 

कारिाांसाठी मांजूर केिले्या कोितयािी फ्िोदिांग रेि मुितीच्या िोनिर फोरटिोजर शुल्क/पूिश-
पेमेंि िांड िाििार नािी. 

  
3.7  फी आणि शुल्क याांमिीि बिि 
  

जर कां पनी यापैकी कोितिेी शुल्क िाढविण्याचा ककां िा निीन शुल्क सािर करण्याचा ननिशय घेत 
असेि तर सुिाररत शुल्क/निीन शुल्क आकारि ेजाण्यापूिी/प्रभािी िोण्यापूिी एक मदिना आिी 
सूधचत केि ेजाईि. 

  
3.8  अिी ि शती 
  

i) प्रथमच प्रॉडटि/सक्व्िशस प्रालत करिार्या कस्िमरिा, तयाने कां पनीिा प्रिान करण्यास 
साांधगतिेल्या प्रॉडटट्स/सक्व्िशसेसच्या सांबांधित अिी ि शती याविषयी, कां पनी योग्यररतया सल्िा 
िेईि.आणि 

  
ii) कां पनीच्या प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेसना शाससत करिार्या अिी ि शती योग्य असतीि आणि 

सांबांधित िटक (नामाांकन िटकासि) िशशवििे जातीि. नमूि केिेल्या अिी ि शतींमध्ये िानयति 
आणि बांिन े स्पष्िपिे नमूि असतीि. या अिी ि शती साध्या आणि सोलया भाषेत तयार 
करण्यासाठी आणि सािर करण्यासाठी सिशतोपरी प्रयतन केिा जाईि. 
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3.9 अिी ि शतींमिीि बिि 
  

अिी ि शती याांमिीि कोितेिी बिि खािीिपैकी कोितयािी चॅनेल्सद्िारे कस्िमरिा सूधचत केि े
जातीि:- 

  
i) िैयक्टतक सूचना 
  
ii) प्रतयेक बँ्रचमध्ये सूचना फिक. 
  
iii) ईमेि आणि िेबसाईिसि इांिरनेि ककां िा मेसेज माफश त 
  
iv) जेव्िा आिचयक असेि तवे्िा ितृ्तपत्र 
  
v) बिि भविष्यातीि प्रभािाने केि ेजातीि आणि अशा बििाांची सूचना कस्िमरिा आगाऊ दििी 

जाईि. 
  
vi) जर कस्िमरिा अिी ि शतींमध्ये कोितयािी बििाविषयी आगाऊ सूधचत करिे शटय नसेि आणि 

जर कस्िमरिा आगाऊ सूचना न िेता बिि केल्यास, असा केिेिा बिि 30 दििसाांच्या आत 
योग्यररतया सूधचत केिा जाईि. जर अिी ि शती यामिीि बिि कोितयािी कस्िमरिा 
िाननकारक िाल्यास, अस ेकस्िमर 60 दििसाांच्या आत आणि कोितयािी सूचना न िेता, एकतर 
तयाचे/नतचे अकाउांि बांि करू शकतात ककां िा कोितेिी अनतररटत शुल्क ककां िा इांिरेस्ि न िेता ते 
बिििू शकतात. 

  
4. जादिरात, माकेदिांग आणि सेल्स 
  
4.1 कां पनी: 
  

i) कां पनीने प्रिसशशत केिेिी सिश जादिरात आणि जादिरातपर कां िेंि स्पष्ि असून सांदिग्ि ि दिशाभूि 
करिारा नािी िे ननक्चचत करण्याचा सिशतोपरी प्रयतन करेि. 

  
ii) मीडडया आणि/ककां िा जादिरातपर कां िेंिमध्ये प्रिसशशत केिेिी कोितीिी जादिरात जी आमच्या 

कां पनीच्या कोितयािी सक्व्िशस ककां िा प्रॉडटििर िक्ष आकवषशत करत ेआणि ज्यात इांिरेस्ि रेिचा 
सांिभश समाविष्ि असेि, ज्यात अशा प्रॉडटट्स आणि सक्व्िशसेसना िागू असििेी इतर फी ि 
शुल्क, जर असल्यास, िशशवििेिी असेि आणि सांबांधित अिी ि शतींचा सांपूिश तपशीि विनांतीिर 
उपिब्ि केिा जाईि यासाठी सिशतोपरी प्रयतन करेि. 
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iii) जेव्िा कोितयािी थडश पािीच्या सक्व्िशस सपोिश सक्व्िशस प्रिान करण्यासाठी िापरल्या जातीि, तेव्िा 

अस ेथडश पािी कस्िमरची िैयक्टतक मादिती (अशा थडश पािींना कािी उपिब्ि असल्यास), आम्िी 
ज्या गोपनीयता आणि सुरक्षेच्या स्तरािर िाताळतो तयाच स्तरािर िाताळतात, िे सुननक्चचत केि े
जाईि. 

  
iv) कस्िमरिा तयाांच्याद्िारे घेतिेल्या तयाांच्या प्रॉडटट्सची विविि िैसशष्ट्ये िळेोिेळी कळवििी 

जातीि. प्रॉडटट्स / सक्व्िशससेच्या सांिभाशत इतर कोितयािी प्रॉडटट्स ककां िा जादिरातपर प्रस्तािाांची 
मादिती कस्िमरिा तरच कळवििी जाईि जर तयाने/नतने मेिद्िारे ककां िा तयासाठी िेबसाईििर 
ककां िा कस्िमर सक्व्िशस नांबर िर रक्जस्िर करून तयाची मादिती / सक्व्िशस प्रालत करण्यास सांमती 
दििी असेि आणि 

 

v) डायरेटि सेसिांग एजन्सीज (sडीएसए) साठी ‘कोड ऑफ कां डटि’ ननिाशररत केिे आिे, ज्याांची 
सक्व्िशस कां पनी बाजारपठेेतीि प्रॉडटट्स / सक्व्िशसेससाठी घेऊ शकत,े ज्यामध्ये इतर बाबतीांबरोबरच 
तयाांना प्रॉडटट्स िैयक्टतकररतया ककां िा फोनद्िारे विक्रीसाठी कस्िमरशी सांपकश  सािताना स्ित:िा 
ओळखिे आिचयक आिे. 

  
vi) कस्िमर कडून कां पनीचे प्रनतननिी / कुररअर ककां िा डीएसए िे कोितयािी अयोग्य कृतीत सिभागी 

असल्याची ककां िा तयाांनी कोडचे उल्िांघन केि े असल्याची कृती केिी असल्याची तक्रार प्रालत 
िाल्याच्या प्रसांगी, कां पनी तक्रारीची चौकशी करण्याची आणि ती िाताळण्यासाठी आणि तक्रार 
योग्य आढळल्यास कस्िमरिा नुकसान भरपाई करण्यासाठी योग्य ती पािि ेउचििे. 

  
5.  गोपनीयता आणि गुलतता 
  

5.1 कस्िमरची सिश िैयक्टतक मादिती खासगी आणि गोपनीय मानिी जाईि [कस्िमर िा जरी पुढे 
कस्िमर रादििा नािी तरी] आणि खािीि तत्तिे आणि पॉसिसीद्िारे मागशिशशन केिे जाईि. कां पनी 
खािीि अपिािातमक प्रकरिाांव्यनतररटत, कस्िमर अकाउांिशी सांबांधित मादिती ककां िा डािा, मग 
तो कस्िमरने प्रिान केिेिा असो अथिा इतर मागाशने असो, तयाांच्या गिातीि इतर सांस्थासि 
कुिािािी प्रकि करिार नािी: 

  
i) जर कायद्याद्िारे ककां िा ननयामकाच्या/ननयमकाांच्या आिेशािरून मादिती द्यायची असल्यास 

  
ii) जर िोकाांना मादिती प्रकि करिे िे कतशव्य असल्यास 

  
iii)  जर कां पनीच्या दितासाठी मादिती (उिािरिाथश, फसििूक िाळण्यासाठी) िेण्याची आिचयकता 

असेि परांतु तयाचा िापर माकेदिांग िेतूसाठी गु्रपमिीि कोितयािी कां पनीांसि कोिािािी 
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कस्िमरविषयी अथिा कस्िमरच्या अकाउांिविषयी मादिती िेण्याचे कारि म्ििून (ज्यात 
कस्िमरचे नाि ि ॲडे्रस याांचा समािेश आिे) केिा जािार नािी. 

   
iv) जर कस्िमर कां पनीिा मादिती उघड करण्यास साांगेि ककां िा कस्िमरच्या परिानगी सि 

  
v) जर कां पनीिा तयाच्या/नतच्या सिणखत परिानगी सि कस्िमरविषयी सांिभश द्यायिा साांधगति े

गेिे असेि तर. 
  

vi) कां पनीकडे असिेल्या तयाच्या/नतच्या िैयक्टतक मादितीचा ॲटसेस समळिण्यासाठी कस्िमरिा 
अक्स्ततिातीि कायद्याच्या चौकिी अांतगशत तयाच्या/नतच्या िटकाच्या विस्ततृविषयी कळविि े
जाईि. 

  
vii) जोपयतं कस्िमर विशेषत: माकेदिांग िेतूसाठी कुिास अधिकृत करीत नािी तोपयतं कां पनी 

कस्िमरच्या िैयक्टतक मादितीचा िापर तयासाठी करिार नािी. 
  
5.2 के्रडडि रेफरन्स एजन्सीज 
  

i) जेव्िा कस्िमर अकाउांि उघडतो/कोिती प्रॉडटि ककां िा सेिा घेतो, तवे्िा कां पनी तयािा/नतिा 
सूधचत करेि की कां पनी तयाचे / नतचे अकाउांि तपशीि के्रडडि रेफरन्स एजन्सीजिा िेऊ शकत े
आणि कां पनी तयाांच्यासोबत जे तपास करू शकत.े 
 

ii) कां पनी कस्िमरकडून कां पनीिा िेय पसशनि िोनविषयी मादिती के्रडडि रेफरन्स एजन्सीजिा िेऊ 
शकत,े जर: 

  
• कस्िमरकडून तयाचे/नतचे पमेेंि करण्यात वििांब िािा असेि; 

  
• िेय रटकम वििािामध्ये नािी; आणि 

  
• कां पनीने औपचाररक मागिी केल्यानांतर कस्िमरने, कां पनी तयाच्या/नतच्या िोनच्या 
परतफेडीविषयी समािानी असल्याचे प्रस्ताि दििे नािीत. 

  
iii) या प्रकरिाांमध्ये, कां पनी कस्िमरिा िखेी सूधचत करेि की नतचा कस्िमरकडून कां पनीिा िेय 

िोनविषयी मादिती के्रडडि रेफरन्स एजन्सीजिा िेण्याचा लिॅन आिे. तयाच िेळी, कां पनी 
कस्िमरिा के्रडडि रेफरन्स एजन्सीची भूसमका आणि ते प्रिान करीत असिेल्या मादितीचा 
कस्िमरच्या के्रडडि समळिण्याच्या क्षमतेिर पररिाम करेि, ते स्पष्ि करेि. 
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iv) जर कस्िमरने तसे करण्याची परिानगी दििी असेि तर कां पनी कस्िमरच्या अकाउांिविषयी 
मादिती के्रडडि रेफरन्स एजन्सीजिा िेऊ शकत.े जर माधगतिी गेल्यास, के्रडडि रेफरन्स 
एजन्सीिा दििेल्या मादितीची प्रत, कां पनीद्िारे कस्िमरिा प्रिान केिी जाईि. 

  
6.  थकबाकी भरिा 
  

6.1 जेव्िा िोन्स दििे जातीि, तेव्िा कस्िमर परतफेडीची रटकम, कािाििी आणि परतफेडीचा 
कािाििी याविषयीच्या प्रकक्रयेचे स्पष्िीकरि दििे जाईि. जर कस्िमर ननिाशररत परतफेड िळेेच े
पािन करण्यात अयशस्िी िाल्यास, िेय िसूि करण्यासाठी योग्य कृती प्रचसित जमीन 
कायद्याांतगशत केिी जाईि आणि कोितयािी अयोग्य उतपीडनाचे सिाय्य घेतिे जािार नािी. या 
प्रकक्रयेमध्ये कस्िमरिा सूचना पाठिण्याद्िारे आठिि करून िेिे ककां िा िैयक्टतकररतया भेि िेि े
आणि / ककां िा ससटयुररिीचे ररपिेशन, जर असल्यास, या गोष्िीांचा समािेश असेि. 

  
6.2 कां पनीची किटेशन पॉसिसी सौिािशपूिश, योग्य ितशिकू आणि समजूतिारपिािर आिाररत आिे.  

कां पनी कस्िमरचा आतमविचिास आणि िीघशकािीन सांबांि विकससत करण्यािर विचिास ठेिते. िेय 
किेटशनमध्ये ककां िा / आणि ससटयुररिी ररपिेशनमध्ये कां पनीचे प्रनतननधिति करण्यासाठी 
अधिकृत कमशचारी तयाची/नतची स्ित:ची ओळख साांगेि आणि कां पनीद्िारे जारी केििेे प्राधिकरि 
पत्र सािर करेि. तो/ती विनांती केल्यास, कां पनीद्िारे ककां िा कां पनीच्या प्राधिकरिाांतगशत जारी 
केिेिे तयाचे/नतचे ओळखपत्र सािर करेि. कां पनी िेय सांिभाशत सिश मादिती प्रिान करेि आणि िेय 
भरण्यासाठी पुरेशी सूचना िेण्याचा प्रयतन करेि. 

  
6.3 किेटशन आणि/ककां िा ससटयुररिी ररपिेशन प्रकक्रयेत कां पनीचे प्रनतननधिति करिारे सिश कमशचारी 

ककां िा अधिकृत व्यटती खािीि कोडचे अनुसरि करतीि: 
  

i) कस्िमरशी सामान्यपिे तयाच्या/नतच्या ननिडीच्या दठकािी आणि कोितयािी ननदिशष्ि 
जागेच्या अनुपक्स्थतीत तयाच्या/नतच्या ननिासाच्या दठकािी आणि जर तयाचे/नतचे ननिास 
स्थान उपिब्ि नसेि तर उद्योगाच्या/व्यिसायाच्या दठकािी कस्िमरशी सांपकश  सािि.े 

ii) कां पनीचे प्रनतननधिति करिार्या व्यटतीची ओळख आणि प्राधिकरि याांची कस्िमरिा 
पदिल्याच प्रसांगी मादिती करून िेण्यात येईि. 

iii) कस्िमरच्या गोपनीयतचेा आिर केिा जाईि. 
  

iv) कस्िमरशी सांिाि नागरी पद्ितीने असेि. सांिाि सािताना भाषेच्या िापरात अतयांत काळजी 
घेतिी जाईि, जेिेकरून कस्िमरिा कुठल्यािी क्षिी िखुािल्यासारखे अथिा तयाच्यासोबत 
असभ्य ितशन िािे अस ेिाििार नािी. मदििाांशी सांिाि सािताना, भारतीय सांस्कृती आणि 
परांपरेनुसार योग्य सन्मान  राखिा जाईि. 
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v) कां पनीचे प्रनतननिी कस्िमरशी सकाळी 0800 ते सायांकाळी 1900 िरम्यान सांपकश  साितीि, 
जर कस्िमरच्या त्रबिनेस ककां िा व्यिसायाची विशेष पररक्स्थतीत गरज नसेि. 

  
vi) विसशष्ि िेळी अथिा विसशष्ि दठकािी कॉल्स िाळण्यासाठीच्या कस्िमरच्या विनांतीचा आिर 

राखण्याचा सिश प्रकारे प्रयतन केिा जाईि. 
  

vii) कॉल्सची िळे ि सांख्या आणि सांभाषिातीि भाग याांचे डॉटयुमेंिेशन केि े जाईि. vii) 
परस्पर स्िीकायश आणि क्रमिार पद्ितीने िेय सांिभाशत वििाि ककां िा फरक सोडविण्यासाठी 
सिश सिाय्य दिि ेजाईि. 

  
viii) िेय रटकम किेटशन करण्यासाठी कस्िमरच्या दठकािाच्या भिेीिरम्यान, सभ्यता आणि 

योग्य ितशन राखि ेजाईि. 
  

ix) जर कां पनीिा, कुिुांबातीि वियोग ककां िा अशा अन्य आपतकािीन प्रसांगाांसारखे अप्रस्तुत 
प्रसांगाविषयी मादिती िाल्यास, कायिेशीर अनुपािनासाठी आिचयकता नसल्यासशिाय िेय 
रटकम घेण्यासाठी कॉि/भेि िेिे िाळण्यात येईि. 

  
7. तक्रारी आणि तक्रारीांचे ननराकरि करण्यासाठी तक्रारी आणि तक्रार ननिारि यांत्रिा 
 
7.1 अांतगशत प्रकक्रया 
  

i) जर कस्िमरिा तक्रार करायची असेि तर तयािा िे करण्यासाठी योग्यररतया सल्िा दििा जाईि: 
  

• तो/ती कशी तक्रार करू शकतात म्ििजचे, फोन, पत्र, ईमेि इ. 
  
• ज्यादठकािी तक्रार केिी जाऊ शकत ेतया ऑकफसचा ॲडे्रस, ईमेि ID, फोन नांबर आणि 

ज्याच्याकडे तक्रार केिी जाऊ शकत ेअसा ननयुटत अधिकारी.  
 

• ज्या कािाििीत तयाच्या/नतच्या तक्रारीसाठी योग्य उत्तर दिि ेजाईि असा कािाििी. 
  
• जर तक्रारिार तयाच्या तक्रारीच्या उत्तराबाबत समािानी नसेि तर तक्रारिार तयाच्या तक्रारीांच े

ननिारि करण्यासाठी कां पनीने ननयुटत केिले्या अधिकृत व्यटतीस सांपकश  साि ूशकतो. 
  

• जर कस्िमर अद्याप समािानी नसेि तर या सांिभाशत कां पनीने ननयुटत/गदठत केिेल्या उच्च 
स्तरीय प्राधिकरि / ससमतीद्िारे तयात िक्ष घातिे जाईि. 
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• कस्िमरिा असिेल्या कोितयािी शांकेबाबत आमचा कमशचारी स्िाफ कस्िमरची मित करेि. 
 

• तक्रार योग्यररतया आणि तिररत िाताळण्यासाठीच्या कां पनीच्या प्रकक्रयेचा तपशीि कस्िमरिा 
कां पनीच्या िेबसाईििर उपिब्ि करून दििा जाईि. ज्यादठकािी कस्िमर कडून िेखी तक्रार 
प्रालत िािी आिे, नतथे कां पनी तीन कामकाजाच्या दििसाांमध्ये, तयािा/नतिा पोचपािती 
पाठविण्याचा सिशतोपरी प्रयतन करेि. स्िीकृती पत्रामध्ये, जो अधिकारी तक्रार िाताळिार आिे 
तया अधिकार्याच े नाि आणि पिनाम असेि. जर कां पनीच्या ननयुटत िेसिफोन-िेल्पडेस्क 
ककां िा कस्िमर सक्व्िशस नांबरिर तक्रार नोंिििी असिे, तर कस्िमरिा तक्रार सांिभश नांबर 
दििा जाईि आणि योग्य कािाििीमध्ये प्रगतीची मादिती दििी जाईि. प्रकरिाची तपासिी 
केल्यानांतर, कां पनी कस्िमरिा नतचा अांनतम प्रनतसाि पाठिेि ककां िा नतिा प्रनतसाि िेण्यासाठी 
अधिक िेळ का आिचयक आिे याचे स्पष्िीकरि िेईि आणि तक्रार प्रालत िाल्यापासून 30 
कामकाजाच्या दििसाांच्या आत ते करण्याचा सिशतोपरी प्रयतन करेि आणि तो/ती अद्यापिी 
समािानी नसल्यास तयाची/नतची तक्रार पुढे कशी न्यायाची याची मादिती दििी जाईि.   

 

• कां पनीने एक ससस्िीम स्थावपत केिी आिे ज्याद्िारे तक्रारिाराांना तक्रार िाताळिी प्रकक्रयेमध्ये 
विनामूल्य प्रिेश उपिब्ि करून दििा आिे. तक्रार ननिारि प्रकक्रया आणि तक्रारीांच े
समािानकारक आणि िेळेत ननराकरि करण्यासाठी विविि स्तरािर घ्याि ेिागिारे ननिशय 
आणि सांबांधित अधिकार्याद्िारे अनुसरि कराियाच े एस्किेशन मॅदरटस, कां पनीच्या तक्रारी 
ननिारि िोरिामध्ये पररभावषत केि ेगेिे आिेत. एस्किेशन मॅदरटस या कोडसोबत जोडिेिे 
आिे. 

  
• तयाच्या तक्रारीच्या तारखेपासून रास्त िेळ (म्ििजचे, तीस कामकाजाच्या दििसाांपेक्षा जास्त) 

प्रतीक्षा केल्यानांतर, जर कस्िमरिा तयाच्या/नतच्या तक्रारीचे समािानकारक ननराकरि 
करण्यात आिेिे नािी अस ेिािल्यास तो/ती कस्िमर केअरचे प्रमुख ककां िा नॅशनि िेड ऑफ 
ऑपरेशन्स आणि ककां िा नॅशनि िाऊससांग बँक याांच्याकडे तयाांच्या खािीि ॲडे्रसिर सांपकश  
सािू शकतात: 

  

प्रनत, 
जनरि मॅनेजर, 
नॅशनि िाऊससांग बँक 
पयशिेक्षि विभाग 
(तक्रार ननिारि कक्ष) 
4th फ्िोअर, कोअर 5A, इांडडया िॅत्रबिॅि सेंिर 
िोिी रोड, निी दिल्िी-110003 
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ककां िा, कस्िमर  https://grids.nhbonline.org.in येथे सिांक असिेल्या GRIDS (तक्रार 
नोंििी आणि मादिती डािाबेस ससस्िीम) नािाच्या तयाांच्या ऑनिाईन तक्रार नोंििी 
ससस्िीमद्िारे एनएचबी कडे तक्रार िाखि करू शकतात. 

  
8. डडपॉणिि अकाउांट्स 
  
जोपयतं कां पनी 'नॉन-डडपॉणिि स्िीकारिारी कां पनी' म्ििून तयाची रक्जस्रेशन क्स्थती राखते तोपयतं 
कां पनीचे कोितेिी कमशचारी जनतेकडून कोितयािी प्रकारे/स्िरूपात डडपॉणिि मागिार/स्िीकारिार नािीत. 

  
9.  िोन्स 
  

9.1 कोितयािी पैशाांचे िोन िेण्यापूिी कां पनी, कस्िमरचा पतपुरिठा आणि ररपेमेंि क्षमता, याांचे योग्य 
मूल्याांकन करेि. 

  
i) िोन ॲक्लिकेशन ननकािी काढण्यासाठी िेळ 

  
कां पनी सिश आिचयक डॉटयुमेंट्ससि प्रस्ताि सािर केल्याच्या तारखेपासून 30 दििसाांच्या आत पूिश 
असिेिे िोन ॲक्लिकेशन ननकािात काढेि. जर कां पनीने कोितयािी कारिास्ति कस्िमरिा िोन 
प्रिान करण्याचे ठरिि े असेि तर िोन ॲक्लिकेशन नाकारण्याचे कारि कां पनी िेखी स्िरुपात 
कळेिि. 

  
ii) कजशिाराच्या ितीने िमी स्िीकारि े

  
जर कस्िमरिा कां पनीने तयाच्या िानयतिाांसाठी इतर कुिाकडून िमी ककां िा इतर ससटयुररिी 
स्िीकारण्याची इच्छा असेि, तर कां पनी कस्िमरिा, तयाच्या आधथशक व्यििाराांची गोपनीय मादिती, 
िमी ककां िा इतर ससटयुररिी िेिार्या व्यटतीिा ककां िा तयाांच्या कायिेशीर सल्िागाराांना िेण्यासाठी 
तयाची परिानगी मागू शकत.े कां पनी खािीि कृती करेि: 

  
• कस्िमरिा तयाांची प्रनतबद्िता आणि तयाांच्या ननिशयाचे सांभाव्य पररिाम समजि ेआिेत िे 

सुननक्चचत करण्यासाठी कस्िमरिा स्ितांत्र कायिेशीर सल्िा घेण्यास प्रोतसादित करेि (क्जथ े
योग्य असेि नतथे, कां पनी तयाांना ज्या डॉटयुमेंट्सिर स्िाक्षरी करायिा साांगिे तयात िी 
सशफारस स्पष्ि आणि उघड सूचना म्ििून समाविष्ि केिी जाईि); 

  
• कस्िमरिा साांगेि की िमी ककां िा इतर ससटयुररिी िेऊन, िमीिार तयाच्याऐिजी ककां िा 

तयाच्यासि जबाबिार असू शकतो; आणि 
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• कस्िमर / िमीिार याांना तयाांची जबाबिारी साांगेि. 
  

• िमी िेिार्यास सूधचत करेि की, िेयकाांच ेपेमेंि करण्यासाठी पुरेसे सािन असून िेखीि कां पनी 
द्िारे केिले्या मागिीचे पािन करण्यास नकार दिल्यास, अशा िमीिारास िेखीि वििफुि 
डडफॉल्िर म्ििून मानि ेजाईि. 

  
9.2 िोन्ससाठी ॲक्लिकेशन्स आणि तयाांच्या प्रकक्रया 

  
i) िोन प्रॉडटि सोसश करताना, कां पनी िागू असिेल्या िावषशक इांिरेस्ि रेट्सची तसेच प्रकक्रयेसाठी 

िेय फी/शुल्क, जर असल्यास आणि इतर कोितयािी बाबी ज्या कजशिाराच्या दितािर पररिाम 
करू शकतात, तयाबद्िि मादिती िेईि जेिकेरून कस्िमरिा तयाबाबतीत इतर कां पन्याांशी 
अथशपूिश तुिना करण्यास आणि मादिती घेऊन ननिशय घेण्यास सक्षम करतीि. ॲक्लिकेशन 
फॉमशसोबत सािर कराियाची डॉटयुमेंट्सची सिस्ि िोन ॲक्लिकेशन फॉमशमध्ये िशशवििी 
जाईि. 

  
ii) सिश िोनचे ॲक्लिकेशन्स प्रालत िाल्याची कां पनी पोचपािती प्रिान करेि. अजशिारािा, 

ॲक्लिकेशन स्िीकारताना िोन ॲक्लिकेशन्स ननकािी काढण्याच्या िळेेविषयी मादिती दििी 
जाईि. 

  
iii) सामान्यपिे िोन ॲक्लिकेशन प्रकक्रया करण्यासाठी आिचयक असिेिे सिश तपशीि अजाशच्या 

िेळी कां पनीद्िारे गोळा केिे जातीि. जर कोितीिी अनतररटत मादिती आिचयक असेि तर 
कस्िमरिा साांधगति ेजाईि की तयाच्याशी पुन्िा सांपकश  साििा जाईि. 

  
iv) कां पनी कस्िमरिा अिी ि शतींसि मांजूर िोन विषयी सूधचत करेि. िोनच्या 

मांजुरी/वितरिाच्या िळेी कस्िमरने अमिात आििले्या िोन डॉटयुमेंट्सच्या अधिकृत प्रनत 
िोन डॉटयुमेंिमध्ये उद्ितृ केिेल्या सिश बाबीांच्या प्रतयेकीच्या प्रतीसि, कां पनी नतच्या खचाशने 
िेईि; 

  
v) िोन िेण्याच्या बाबतीत कोितयािी कस्िमर सोबत सिांग, जाती आणि िमाशच्या आिारािर 

भेिभाि केिा जािार नािी. तथावप, िे कां पनीिा समाजातीि विविि घिकाांसाठी तयार 
केिेल्या विशेष योजनाांमध्ये भाग घेण्यास ककां िा भाग घेण्यापासून पराितृ्त करत नािी. 

 

9.3 िोन अकाउांिच्या फोरटिोजरसाठी विनांती: 
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कजशिाराकडून ककां िा बँक/वित्तीय सांस्थकेडून फोरटिोजरसाठी ककां िा िोन अकाउांिच्या रान्सफरसाठी 
कोितीिी विनांती आल्यास, विनांती कोितया कारिास्ति स्िीकारिी अथिा नाकारिी िे, अशी विनांती 
प्रालत िाल्याच्या तारखेपासून एकिीस कामकाजाच्या दििसाांमध्ये कजशिारािा सूधचत केिे जाईि. 
 

9.4 अिी आणि शतींमिीि बििाांसि िोनचे वितरि 
िोन करार/ मांजुरी पत्रानुसार वितरि केि ेजाईि. 

 
9.5 िोन रकमेची परतफेड मागे घेिे अथिा तयास गती िेिे: 
  

कराराअांतगशत अथिा कामधगरी मागे घेण्याचा / तयाांची गती िाढीविण्याचा ननिशय घेण्यापूिी ककां िा 
कोितयािी कारिास्ति अनतररटत ससटयुररिीज मागण्यासाठी कां पनी कजशिाराांना िोन कराराच्या 
अनुरूप सूचना िेईि. 

  
9.6 िोन अकाउांि बांि करिे आणि ससटयुररिीज/डॉटयुमेंट्स जारी करिे: 
   

कजशिारासाठी इतर कोितयािी टिेमसाठी कोितेिी ििै िटक ककां िा मािमत्ता ताब्यात ठेिण्याचा 
िटक याांचे अिीन रािून, सिश िेयकाांच्या परतफेडीिर आणि थककत िोन रटकम प्रालत िाल्यािर 
कां पनी सिश ससटयुररिीज जारी करेि. जथेे कां पनी सेि ऑफ करण्याचा नतचा िटक िापरण्याचा ननिशय 
घेत ेतेव्िा कजशिारास, उरिेल्या टिेमच्या सांपूिश तपसशिासि आणि ज्या अिीांच्या अांतगशत कां पनीिा 
सांबांधित टिेम ननकािात ननघेपयतं /रटकम अिा िोईपयतं ससटयुररिीज रािून ठेिण्याचा अधिकार 
आिे, ते सूधचत केिे जाईि. 

  
9.7 फसििुकीच्या रान्िॅटशनची तपासिी: 
  

कस्िमरच्या अकाउांिमिीि रान्िॅटशनच्या कोितयािी तपासिीची गरज असल्यास, कस्िमर कां पनी 
सोबत आणि पोिीस / अन्य चौकशी एजन्सीज याांना, जर कां पनीिा तयाांना चौकशीमध्ये सिभागी 
करून घेण्याची आिचयकता िािल्यास, चौकशीमध्ये सिकायश करण्याचा सल्िा दििा जाईि / विनांती 
केिी जाईि.  कां पनीने कस्िमरिा सल्िा िेईि की जर कस्िमरने फसििूक पद्ितीने काम केल्यास 
तर तो/ती तयाच्या अकाउांिमिीि सिश नुकसानासाठी जबाबिार असेि आणि जर कस्िमरने योग्य 
काळजीसशिाय काम केल्यास आणि तयामुळे नुकसान िाल्यास कस्िमर तयासाठी जबाबिार असू 
शकेि. 

 
10. िमीिार  
  

i) जेव्िा एखाद्या व्यटतीिा िोनसाठी िमी म्ििून विचारात घेतिे जाईि, तेव्िा तयािा/नतिा 
याविषयी मादिती दििी जाईि: 
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• िमीिार म्ििून तयाचे/नतचे िानयति; 

  

• तो/ती िानयतिाची रकमेसाठी स्ितः कां पनीकडे िचनबद्ि असिार आिे; 
  

• ज्या पररक्स्थतीत कां पनी तयािा/नतिा तयाच्या िानयतिाचे पेमेंि करण्यासाठी कॉि करेि; 
  

• जर तो िमी म्ििून रटकम भरण्यास अयशस्िी ठरल्यास कां पनीकडे तयाच्या/नतच्या 
कां पनीमिीि इतर पैशाांची मािकी आिे का; 
  

• िमीिार म्ििून तयाचे/नतचे िानयति विसशष्ि प्रमािापयतं मयाशदित ककां िा अमयाशदित आिे का; 
आणि 
  

• कोिती िेळ आणि पररक्स्थतीत तयाचे/नतचे िमीिार म्ििून िानयति डडस्चाजश केिे जाईि 
तसेच कां पनी तयािा/नतिा कोितया पद्ितीने याबद्िि सूधचत करेि. 

  

जी व्यटती कजशिाराचा िमीिार म्ििून राित ेतयािा/नतिा कां पनी कजशिाराच्या आधथशक क्स्थतीमध्ये 
कोितयािी प्रनतकूि पररितशनाची मादिती िेईि. 

  
11. सिशसािारि: 
   

यादठकािी नमूि केल्याप्रमािे आरबीआय मागशिशशक तत्तिाांच्या अनुरूप, कोडमध्ये कोितयािी पूिश 
िैयक्टतक सूचनेसशिाय, सुिारिा करि े/िरुुस्ती करिे /ििविि े/जोडिे /सुिाररत करिे आणि िेळोिेळी 
अपडेि प्रिान करण्याचा नतचा िटक कां पनी राखून ठेिीत आिे आणि असे बिि / ििििे / समाविष्ि 
करिे कस्िमसशिर बांिनकारक रािीि. 
  
जर कस्िमरिा, कां पनीने व्यिसायाच्या सामान्य कोसशमध्ये अांधगकारिेल्या कोड आणि पद्ित आणि 
प्रकक्रयेच्या सांिभाशत कोितेिी सिाय्य आणि/ककां िा स्पष्िीकरि आिचयक असेि तर कस्िमर आमच्या 
िोि फ्री िेल्पिाईन 022-45297300 द्िारे ककां िा bhflwecare@bajajfinserv.in िर ईमिे 
करण्याद्िारे कां पनीशी सांपकश  सािू शकतो. 
 
कां पनीच्या सिोत्तम दितासाठी कस्िमर सोबत सिश िळेी सौिािशपूिश सांबांि राखि े िे कमशचारी सिस्य 
आणि कां पनीच्या अधिकृत प्रनतननिीचा सिशतोपरी प्रयतन असेि. कस्िमरच्या स्पष्िीकरिाने पूिशपि े
समािानी िोईपयतं आणि कां पनीसोबत करार/करारात प्रिेश करण्यापूिी सिश अिी ि शती 
तयाांच्याद्िारे स्िीकारल्या जाईपयतं तयास प्रॉडटट्सची सिश मादिती दििी जाईि. 

soprotection.com
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