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वाजवी सराव सं�हतेचा 

प�रचय  

हा वाजवी सराव सं�हता �रझव् हर् बँकेने जार� केलेल्या “मास्टर डायरेक्शन - नॉन-बँ�कंग फायनािन्शयल 
कंपनी - �सस्ट�मल� मह�वाची नॉन-�डपॉ�झट घेणार� कंपनी आ�ण �डपॉ�झट घेणार� कंपनी (�रझव्हर् बँक) 
�नद�श, 2016” चे पालन करून तयार करण्यात आल� आहे. भारत (“RBI”) आ�ण आमच्या कजर्दारांना 
कंपनीने अवलंबलेल्या पद्धतींचे प्रभावी �वहंगावलोकन प्रदान करण ेआ�ण कजर्दारानंा कंपनीद्वारे ऑफर 
केलेल्या आ�थर्क सु�वधा आ�ण सेवांच्या संदभार्त मा�हतीपूणर् �नणर्य घेण्यास स�म करणे हे आमचे 
उद्�दष्ट आहे. कजार्च्या अट� व शत�वर�ल पुरेशा खुलाशांची सामान्य त�वे आ�ण कजर्दारांशी व्यवहार 
करताना अवलंबल्या जाणार्या कायर्पद्धती या सं�हतेत समा�वष्ट आहेत. कोड APAC Financial Services 

Private Limited (“APAC FS” �कंवा “कंपनी”)  

द्वारे ऑफर केलेल्या उत्पादनांच्या आ�ण सेवांच्या सवर् शे्रणींना लागू होतो. कोणत्याह� वेळी या धोरणामध्ये 
आ�ण कोणत्याह� �व�नयम, �नयम, मागर्दशर्क त�वांमध्ये व्याख्या/मा�हतीचा �वरोध असल्यास, RBI द्वारे 
अ�धसूचना, स्पष्ट�करणे, प�रपत्रके, मास्टर प�रपत्रके/�नद�श उद्भवतात तेव्हा, अशा �नयमांचे, �नयमांचे, 
मागर्दशर्क त�वांच,े अ�धसूचना, स्पष्ट�करणांच,े प�रपत्रकांचे, RBI द्वारे जार� केलेल्या मास्टर 
प�रपत्रके/�नद�शांचे स्पष्ट�करण प्रच�लत असेल. 

सं�हतेची उद्�दष्टे  

खाल�ल प्राथ�मक उद्�दष्टे आहेत. या सं�हतेचे: 

वंश, जात, रंग, धमर्, �लगं, वैवा�हक िस्थती, वय, ल��गक प्रव�ृी �कंवा अपंगत्व या आधारावर भेदभाव न 
करता सवर् पात्र अजर्दारांना आमची सवर् आ�थर्क उत्पादने उपलब्ध करून देणे. ii. सेट करून न्याय्य 
आ�ण पारदशर्क पद्धतीचंा प्रचार करणे कजर्दारांशी व्यवहार करताना �कमान मानके. iii. कजर्दार आ�ण 
कंपनी यांच्यात �नष्प� आ�ण सौहादर्पूणर् संबंध वाढवणे. कंपनी त्याच्या वेबसाइटवर प्रत्येकासाठ� उपलब्ध 
करून आ�ण Company. iv च्या सवर् शाखांवर प्रद�शर्त करून आपल्या ग्राहकांना त्याचे FPC देखील संपे्र�षत 
करेल. ग्राहक इंटरफेसच्या संदभार्त �नयामक आवश्यकतांचे पालन सु�निश्चत करण्यासाठ�. �नवारणासाठ� 
यंत्रणा मजबूत करण्यासाठ� ग्राहकांच्या तक्रार�. 

प्रमुख वचनबद्धता 

कंपनीने आपल्या ग्राहकांशी व्यवहार करताना ज्या प्रमुख वचनबद्धतेचे पालन करण्याचे वचन �दले आहे 
ते आहेत:  

कंपनी �तच्या वेबसाइटवर प्रत्येकासाठ� उपलब्ध करून आ�ण �तच्या सवर् शाखांमध्ये FPC प्रद�शर्त करून 
आपल्या ग्राहकांना त्याचे FPC संपे्र�षत करेल. उक्त FPC ची एक प्रत �वनंती केल्यावर उपलब्ध करून 
�दल� जाईल आ�ण ती इंग्रजी आ�ण/�कंवा कंपनी ज्या �व�शष्ट राज्यात प्रच�लत आहे त्या स्था�नक 
भाषेत प्रदान केल� जाईल.  
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कंपनीचे संचालक मंडळ आ�ण व्यवस्थापन संघ हे अमंलबजावणीसाठ� जबाबदार आहेत. वाजवी प्रथा 
यापुढे तपशीलवार आ�ण याची खात्री करून घेते क� त् याच् या प्रथा सवर् स् टेकहोल् डरला वाजवी आ�ण 
समान र�तीने, �व�वध आ�थर्क सेवा आ�ण उत् पादने ऑफर करण् यासाठ� मजबूत बां�धलक� दशर्वतात आ�ण 
सवर् कमर्चार् यांना या वचनबद्धतेची जाणीव आहे. 

कंपनी �तच्या ग्राहकांना त्याच्याशी व्यवहार करताना त्रासमुक्त अनुभव �मळेल याची खात्री करण्यासाठ� 
सवर्तोपर� प्रयत्न करेल; परंतु क�मशन आ�ण वगळण्याच्या त्रुट�ंच्या बाबतीत, कंपनी त्वर�त आ�ण 
सहानुभूतीपूवर्क हाताळेल. 

कजार्साठ� अजर् आ�ण त्याचंी प्र�क्रया 

कंपनी कजर् देण्याच्या व्यवसायात आहे आ�ण �व�वध उत्पादने (कजर् आ�ण कजर् संबं�धत उत्पादने) 
ऑफर करते. कंपनीने ऑफर केलेल्या प्रत्येक उत्पादनासाठ� अजार्चा फॉमर् प्रत्येक उत्पादनाच्या मा�हतीच्या 
आवश्यकतेनुसार �भन्न असेल. 

कजर्दाराशी होणारे सवर् संपे्रषण इंग्रजी आ�ण/�कंवा कजर्दारांना समजलेल्या भाषेत असावे. कजर्दारांना 
कजार्शी संबं�धत सवर् पत्रव्यवहार, कजार्ची कागदपत्रे, �रकॉल नोट�स इत्याद� इंग्रजी �कंवा कजर्दारांना 
समजलेल� भाषा प्राप्त करण्याचा पयार्य असेल. या उद्देशासाठ� कजर्दारांनी योग्य पयार्य �नवडून कजर् 
अजार्मध्ये त्याची/�तची/�तची पसंती दशर्वणे आवश्यक आहे. 

कजर् उत्पादनासाठ� कोणत्याह� अजार्च्या वेळी, कंपनी लागू असलेल्या व्याजदरांबद्दल मा�हती देईल, तसेच 
शुल्क/शुल्क, जर असेल तर, प्र�क्रयेसाठ� देय, प्री-पेम�ट पयार्य. 

कजर्/कजर् सु�वधेशी संबं�धत सवर् मा�हती कजर्दारांच्या �हतावर प�रणाम करते ज्यासाठ� अजर् केला जात 
आहे तो आ�थर्क सु�वदेशी संबं�धत कजर् अजर् (फॉमर्) मध्ये �कंवा अ�धकृत पत्रक/मंजु पत्रांद्वारे उपलब्ध 
करून �दला जाईल. इतर NBFC द्वारे ऑफर केलेल्या अट� आ�ण शत�शी अथर्पूणर् तुलना केल� जाऊ 
शकते आ�ण कजर्दार कजर्दार एक मा�हती पूणर् �नणर्य घेऊ शकतो. कजर् अजर् र�तसर पूणर् अजर् सादर 
करावयाच्या �व�वध कागदपत्रांचे अजर् देखील सू�चत केले आहेत. 

कजर्दारांना लागू होणारा व्याजदर कजर्दारांचे प्रोफाइल, कजार्च्या रकमेची कजर् शे्रणी, कजर्दारांची आ�थर्क 
ताकद, ऑफर केलेल� सुर�ा/जमीन, कंपनीच्या �नधीची �कंमत इत्याद� अनेक घटकावंर आधा�रत असेल. 
कंपनी व्याज दर आ�ण प्र�क्रया आ�ण कजर् आ�ण अ�ग्रमांसाठ� इतर शुल्क �नधार्�रत करण्यासाठ� योग्य 
अंतगर्त त�वे आ�ण प्र�क्रया मांडेल जसे क� �नधीची �कंमत, मािजर्न, स्पधार् लँडस्केप आ�ण जोखीम 
प्री�मयम यासारखे संबं�धत घटक �वचारात घेऊन. व्याजाचा दर आ�ण जोखमीच्या शे्रणीकरणाचा दृष्ट�कोन 
आ�ण कजर्दारांच्या �व�वध शे्रणींसाठ� वेगवेगळे व्याजदर आकारण्याचे तकर्  कजर्दाराला �कंवा ग्राहकाला 
अजार्त उघड केले जातील आ�ण मंजुर� पत्रात स्पष्टपणे कळवले जावे. 
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व्याजाचा दर वा�षर्क दर असेल जेणेकरून कजर्दारांना खात्यावर आकारले जाणारे अचूक दर मा�हत 
असतील. 

कंपनी सवर् कजर् अजा�च्या पावतीची पावती देईल. अजर्दारांनी या संदभार्त पोचपावतीसाठ� आग्रह धरणे 
आवश्यक आहे. पोचपावती अंदाजे कालमयार्दा देखील सू�चत करेल ज्यामध्ये अजर्दाराने कजर् अजार्ची 
िस्थती तपासण्यासाठ� कंपनीशी �तच्या न�दणीकृत कायार्लयात संपकर्  साधावा. 

कंपनी वाजवी कालावधीत कजर् अजा�ची पडताळणी करेल आ�ण अ�त�रक्त तपशील/कागदपत्रे आवश्यक 
असल्यास, ती त्यानुसार कजर्दारांना कळवेल. 

कजार्चे मूल्यांकन आ�ण अट�/शत� 

साधारणपणे, कजर् अजार्वर प्र�क्रया करण्यासाठ� आवश्यक असलेले सवर् तपशील अजार्च्या वेळी कंपनीद्वारे 
गोळा केले जातील. कंपनीला कोणत्याह� अ�त�रक्त मा�हतीची आवश्यकता असल्यास, कजर्दाराला 
योग्य�रत्या सू�चत केले जाईल. 

कजर्दारांनी केलेल्या के्र�डट अजा�चे योग्य मूल्यमापन केल्याची कंपनी खात्री करेल. हे मूल्यांकन कंपनीच्या 
अंतगर्त पत धोरणे, �नयम आ�ण प्र�क्रया यांच्याशी सुसंगत असेल. 

कंपनी कजर्दाराला मंजुर� पत्राद्वारे �कंवा अन्यथा इंग्रजीत आ�ण/�कंवा कजर्दाराला समजेल त्या भाषेत, 

मंजूर केलेल्या कजार्ची रक्कम आ�ण वा�षर्क व्याजदरासह अट� व शत�सह �ल�खत स्वरूपात कळवेल. 
ईएमआय संरचना, जर असेल तर, प्रीपेम�ट शुल्कासह त्याचा अजर् आ�ण कजर्दाराने या अट� व शत�ची 
स्वीकृती कंपनीच्या रेकॉडर्मध्ये ठेवा. कंपनी कजार्च्या मंजूर�/�वतरणाच्या वेळी कजर् करारामध्ये उद्धतृ 
केलेल्या प्रत्येक संलग्नकाची प्रत घेऊन कजर्दाराला समजेल त्या भाषेत आ�ण/�कंवा कजार्च्या कराराची 
प्रत देईल. 

ग्राहकांना लागू होणारा व्याजदर हा �नधीची �कंमत, कजार्ची रक्कम मािजर्न आ�ण जोखीम प्री�मयम 
यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असतो जो केसच्या जोखीम प्रोफाइलवर �नधार्�रत केला जातो जो 
कजर्दारांच्या पाश्वर्भूमीसारख्या अनेक घटकांमुळे बदलतो. उद्योग जोखीम प्रोफाइल, सह-कजर्दाराची 
आ�थर्क ताकद, कजर् परतफेडीची �मता, के्र�डट इ�तहास, संपािश्वर्क ऑफर �कंवा नाह�, कजर् अंडरराय�टगं 
आ�ण सिव्हर्�सगंशी संबं�धत खचर्, इ. दंडात्मक व्याज, जर असेल तर, कंपनीकडून उशीरा आकारले जाईल. 
कजर् करार, मंजुर� पत्र इत्याद�मध्ये परतफेड, इत्याद�ंचा उल्लेख ठळक अ�रात केला जाईल. अशा अट� 
व शत�ची लेखी स्वीकृती कंपनीने कायम ठेवल� पा�हज.े 

अट� आ�ण शत�मधील बदलांसह कजार्चे �वतरण.  

I. कजर्दाराला कजर्दाराला कजार्चे वेळापत्रक, व्याजदर, सेवा शुल्क, प्रीपेम�ट शुल्क इत्याद�ंसह अट� व 
शत�मध्ये कोणताह� बदल झाल्याची सूचना �दल� जाईल. कंपनी व्याजदरांमधील बदलांचीह� खात्री 
करेल. आ�ण शुल्क केवळ संभाव्यपणे लागू केले जाते. या संदभार्त योग्य अट मंजुर� पत्र/कजर् 
करारामध्ये समा�वष्ट केल� जाईल. 
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II. कजर् वाटप केल्यावर कंपनी सवर् कजर्दारांना कजर् कराराची प्रत, इलेक्ट्रॉ�नक �कंवा प्रत्य� कागद� 
प्रत देईल. जर ग्राहकाला इलेक्ट्रॉ�नक �कंवा पोस्टाने प्रत �मळाल� नाह� तर ग्राहकाला स्था�नक 
शाखेतून गोळा करण्यासाठ� सू�चत केले जाईल 
 

III. कराराच्या अंतगर्त पेम�ट �कंवा कायर्प्रदशर्न �रकॉल करण्याचा / वेगवान करण्याचा कंपनीचा 
�नणर्य कजर्दाराने कंपनीकडे केलेल्या कजार्च्या कागदपत्रांशी सुसंगत असेल. 
 

IV.  कंपनी सवर् देयांची परतफेड केल्यावर �कंवा कजार्च्या थकबाक�च्या रकमेची वसुल� झाल्यावर 
कोणत्याह� कायदेशीर अ�धकाराच्या अधीन राहून �कंवा कजर्दाराच्या �वरुद्ध कंपनीच्या इतर 
कोणत्याह� दाव्यासाठ� धारणा�धकाराच्या अधीन राहून सवर् �सक्यु�रट�ज जार� करेल. जर सेट 
ऑफचा असा अ�धकार वापरायचा असेल, तर कजर्दाराला उवर्�रत दाव्यांची संपूणर् मा�हती आ�ण 
संबं�धत दाव्याची पुतर्ता/फेड होईपय�त कंपनी कोणत्या अट�ंनुसार �सक्यु�रट�ज राखनू ठेवण्याचा 
हक्कदार आहे याची सूचना �दल� जाईल. इतर देय देयांसह कजार्चे पूणर् आ�ण अं�तम पेम�ट 
झाल्यास, काह� असल्यास कजर्दार/ग्राहकाकडून �वनंती �मळाल्यापासून 1 म�हन्याच्या आत 
कंपनीकडून कोणतीह� थकबाक� नाह�” प्रमाणपत्र जार� केले जाणार नाह�. 
 

अपंगत्व असलेले अजर्दार (ies)  
 

कंपनी अपंगत्वाच्या कारणास्तव शार��रक / दृिष्टह�न अजर्दारांना कजर् सु�वधांसह उत्पादने आ�ण 
सु�वधांचा �वस्तार करण्यात भेदभाव करणार नाह�. त्यांना इतर अजर्दारांच्या बरोबर�ने वागवले 
जाईल आ�ण त्याचंा अजर् कंपनीच्या के्र�डट प्र�क्रया आ�ण धोरणानुसार गुणव�ेनुसार हाताळला 
जाईल. अपंगत्व (ies) असलेल्या अजर्दारांना योग्य उत्पादन �कंवा कजर् सु�वधा समजून घेणे, 
�नवडणे आ�ण त्याचा लाभ घेण्यासाठ� त्यांना सवर् शक्य सहाय्य प्रदान केले जाईल. 
 

सामान्य 
 

i. कजार्च्या कराराच्या अट� व शत�मध्ये प्रदान केलेल्या उद्�दष्टां�शवाय कजर्दाराच्या 
बाबींमध्ये हस्त�ेप करण्यापासून कंपनी पराव�ृ करेल (जोपय�त नवीन मा�हती, कजर्दाराने 
यापूव� उघड केलेल� नाह�, त्याच्या �नदशर्नास आल� आहे / ल�ात आल� नाह�. कंपनी 
). 

ii. कजर्दाराकडून कजर् खाते हस्तांत�रत करण्याची �वनंती �मळाल्यास, संमती �कंवा अन्यथा 
APAC ची हरकत, जर असेल तर, अशी �वनंती �मळाल्याच्या तारखेपासून 21 �दवसांच्या 
आत कळवण्यात येईल. असे हस्तांतरण कायद्याशी सुसंगत पारदशर्क कराराच्या 
अट�ंनुसार असेल.  
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iii. कजर् वसुल�च्या बाबतीत, कंपनी केवळ कायदेशीर आ�ण कायदेशीर�रत्या उपलब्ध 
असलेल्या उपायांचा अवलंब करेल आ�ण अवाजवी छळवणुक�चा अवलंब करणार नाह� 
उदा. �व�चत्र वेळेत कजर्दारांना सतत त्रास देणे, कजार्च्या वसुल�साठ� स्नायंूच्या शक्तीचा 
वापर इ. कंपनी सवर् प्रयत्न करेल जेणेकरून ग्राहकांशी योग्य पद्धतीने व्यवहार 
करण्यासाठ� �तचे कमर्चार� पुरेसे प्र�श��त असतील. 

iv. ग्राहक संर�णाचा उपाय म्हणून आ�ण बँका आ�ण NBFC च्या कजर्दारांद्वारे �व�वध 
कजार्च्या प्रीपेम�टच्या संदभार्त एकसमानता आणण्यासाठ�, कंपनी कजार्साठ� मंजरू 
केलेल्या सवर् फ्लो�टगं रेट टमर् लोनवर फोरक्लोजर चाज�स / प्री-पेम�ट दंड आकारणार 
नाह�. "वैयिक्तक कजर्दार" सह-बाध्यदार �कंवा त्या�शवाय व्यवसायाव्य�त�रक्त इतर 
उद्देश. 

v. कंपनी कजर् देण्याच्या बाबतीत अपंगत्वाच्या कारणास्तव शार��रक / दृिष्टह�न अजर्दारांसह 
�लगं, जात आ�ण धमार्च्या आधारावर भेदभाव करणार नाह�. तथा�प, हे कंपनीला 
समाजातील दबुर्ल घटकांसाठ� तयार केलेल्या के्र�डट-�लकं्ड योजनांमध्ये भाग घेण्यापासून 
प्र�तबं�धत करत नाह�. 

प्रभावी तक्रार �नवारण यंत्रणेसाठ� संचालक मंडळाची जबाबदार� कंपनीचे संचालक मंडळ  

संस्थेमध्ये एक योग्य तक्रार �नवारण यंत्रणा देखील तयार करेल.  

अशी यंत्रणा सु�निश्चत करेल क� �तच्या कायर्कत्यार्च्या �नणर्यांमुळे उद्भवणारे सवर् �ववाद �कमान पुढ�ल 
उच्च स्तरावर ऐकले जातील आ�ण सोडवले जातील. 

उ�चत व्यवहार सं�हतेच ेपुनरावलोकन 

FPC आ�ण तक्रार �नवारण यंत्रणेच्या सवर् बाबींच्या संदभार्त अनुपालनाचे बोडार्कडून वा�षर्क पुनरावलोकन 
केले जाईल जोपय�त �नयामक बदलांसाठ� धोरणाचे लवकर पुनरावलोकन करणे आवश्यक नाह�. 

जबरदस्त मॅज्युर 

APAC द्वारे वणर्न केलेल्या आ�ण केलेल्या �व�वध वचनबद्धता सामान्य ऑपरे�टगं वातावरणात लागू 
होतात. फोसर् मॅज्योरच्या घटनेत, कंपनी आपल्या ग्राहकांच्या �कंवा इतर भागधारकांच्या संपूणर् 
समाधानासाठ� FPC अंतगर्त आपल� वचनबद्धता पूणर् करू शकणार नाह�. 

आउटसो�स�ग 

कंपनीच्या कोणत्याह� �क्रयाकलापाच ेआउटसो�स�ग, आउटसो�स�ग केल्याने �तच ेदा�यत्व कमी होत नाह�, 
कारण �नयामक सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदार� पूणर्पणे कंपनीवर अवलंबून असते. िजथे िजथ े
कंपनी �डिजटल कजर् प्लॅटफॉमर्ला त्यांचे एजंट म्हणनू स्त्रोत कजर्दारांना आ�ण/�कंवा थकबाक� वसूल 
करण्यासाठ� संलग्न करते, APAC ने खाल�ल सूचनाचंे पालन केले पा�हजे:  

a. एजंट म्हणून गंुतलेल्या �डिजटल कजर् प्लॅटफॉमर्ची नावे कंपनीच्या वेबसाइटवर उघड केल� जातील.  
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b. एजंट म्हणून गंुतलेल्या �डिजटल कजर् प्लॅटफॉमर्ना ग्राहकाला, ज्या कंपनीच्या वतीने ते त्याच्याशी 
संवाद साधत आहेत त्या कंपनीचे नाव उघड करण्याचे �नद�श �दले जातील.  

c.मंजुर� �दल्यानंतर लगेच पण कजर् कराराची अंमलबजावणी करण्यापूव�, कजर्दाराला कंपनीच्या लेटर 
हेडवर मंजुर� पत्र जार� केले जाईल.  

d. कजार्च्या करारामध्ये उद्धतृ केलेल्या प्रत्येक संलग्नकाची प्रत सोबत कजर् कराराची एक प्रत कजर् 
�वतरणानंतर सवर् कजर्दारांना �दल� जाईल.  

e.कंपनीद्वारे गंुतलेल्या �डिजटल कजर् प्लॅटफॉमर्वर प्रभावी देखरेख आ�ण देखरेख सु�निश्चत केल� जाईल. 

 f. तक्रार �नवारण यंत्रणेबद्दल जागरूकता �नमार्ण करण्यासाठ� पुरेसे प्रयत्न केले जातील. 

तक्रार �नवारण यंत्रणा 

FPC ची अंमलबजावणी ह� कंपनीची जबाबदार� असेल. कंपनी कजर्दार/ग्राहकांसोबतचा व्यवहार सुरळीत 
आ�ण त्रासमुक्त होईल याची खात्री करण्यासाठ� सवर्तोपर� प्रयत्न करेल. 

कजर्दार/ग्राहकाने कंपनीच्या �नदशर्नास आणलेल� कोणतीह� तक्रार त्वर�त हाताळल� जाईल. 

कंपनीच्या अ�धकार्यांच्या �नणर्यामुळे उद्भवणारे सवर् �ववाद/तक्रार� त्यांच्या �नदशर्नास आणून �दल्यानंतर 
त्यांची �कमान पुढ�ल उच्च स्तरावर सुनावणी केल� जाईल आ�ण त्यांच े�नराकरण केले जाईल. म्हणून, 

खाल�ल 'तक्रार �नवारण यंत्रणा' कायार्िन्वत केल� आहे.  

पायर� 1: शाखा/�ठकाण (िजथे व्यवसाय व्यवहार केला जातो)  

स्तर पुनरावलोकन ग्राहकाने एकतर संबं�धत शाखा व्यवस्थापकास संबो�धत लेखी तक्रार करावी 
(कंपनीच्या शाखा/व्यवसाय व्यवहार केलेल्या �ठकाणाच े संपकर्  तपशील कंपनीच्या वेबसाइटवर आहेत, 

कंपनीला कॉल करा कायार्लयीन वेळेत [91 22 6666 8169 (9:30 am ते 6:00 p.m.)] वर, �कंवा कंपनीला 
तक्रार.apac@apacfin.com वर ईमेल करा: 

i.खाते क्रमांक; 

ii.तक्रार�चा सं��प्त सारांश; 

iii. तक्रारदाराचा संपकर्  प�ा/फोन नंबर पूणर् करा.  

ज्या शाखा/ �ठकाणी व्यवसाय केला जातो ती तक्रार दाखल केल्यापासून ७ �दवसाचं्या आत ग्राहकाच्या 
तक्रार�ला प्रारं�भक प्र�तसाद देण्याचा प्रयत्न करेल.  

पायर� २: तक्रार �नवारण अ�धकार� पुनरावलोकन 
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 जर ग्राहक नसेल तर पायर� 1 वर �मळालेल्या प्र�तसादावर समाधानी आहे, म्हणजचे ज्या शाखा/स्थानावर 
व्यवसाय केला जातो, तो/ती तक्रार APAC च्या तक्रार �नवारण अ�धकार्याकडे करू शकतो, ज्यांना कंपनीने 
ग्राहक सेवेच्या अंमलबजावणीसाठ� �नयुक्त केले आहे. nd तक्रार हाताळणी. तक्रार �नवारण अ�धकार� 
यांचे संपूणर् संपकर्  तपशील खाल�ल पानावर �दले आहेत: 

कु. श्रद्धा �दघे  

प�ा (कायार्लय): प�हला मजला, अॅशफोडर् स�टर,  

शंकर राव नरम मागर्,  

लोअर परेल - पिश्चम, 400 013,  

मंुबई, महाराष्ट्र 

 ईमेल आयडी: shraddha.dighe@ apacfin.com 

लँडलाइन क्रमांक (91) 22 6666 8169. 

तक्रार �नवारण अ�धकार्याशी कंपनीच्या कोणत्याह� कामकाजाच्या �दवसात कायार्लयीन वेळेत (सकाळी 
9:30 ते संध्याकाळी 6:00) संपकर्  साधला जाऊ शकतो.  

एकदा तक्रार वाढल्यानंतर, तक्रार �नवारण अ�धकार्यापय�त पोहोचल्यानंतर 7 कामकाजाच्या �दवसांत 
तक्रार�ला प्र�तसाद �मळेल. 

पायर� 3: संयुक्त मुख्य कायर्कार� अ�धकार� पुनरावलोकन  

जर ग्राहक अद्याप प्र�तसादाने समाधानी नसेल �कंवा त्याच्या/�तच्या सुरुवातीच्या तक्रार�च्या तारखेपासून 
15 �दवसांच्या आत कंपनीकडून प्र�तसाद न �मळाल्यास, तो/ती कंपनीच्या संयुक्त मुख्य कायर्कार� 
यांच्याशी संपकर्  साधू शकतो. ऑ�फसच्या वेळेत ceo.apacnbfc@apacfin.com या ईमेल आयडीवर  �कंवा  
फोन नंबर  (0)22-6666 8169.संपकर्  साधू शकतो.  

कजर्दार/अजर्दार आमच्या अ�ंतम �कंवा इतर प्र�तसादासह, दोन (2) आठवड्यांच्या कालावधीत आ�ण 
अशी तक्रार/तक्रार �मळाल्यापासून जास्तीत जास्त चार (4) आठवड्यांच्या कालावधीत.  

तक्रार�ला कंपनीकडून प्र�तसाद न �मळाल्यास 1 म�हन्याचा कालावधी �कंवा ग्राहक सवर् स्तरांवर 
�मळालेल्या प्र�तसादाबद्दल असमाधानी असल्यास, तक्रारदार CC सह ceo.apacnbfc@apacfin.com या 
प�यावर �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाशी संपकर्  साध ूशकतो:  

जनरल मॅनेजर  

�रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाडीएनबीएस,  

मंुबई प्रादे�शक कायार्लय,  
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आरबीआय �बिल्डन g, 3रा मजला,  

समोर. मंुबई स�ट्रल रेल्वे स्टेशन, 

 मंुबई-400 008. 

 दरूध्वनी: - 022 23084121/2302 8436 

  e-mail- helpdnbs@rbi.org.in 

एकाित्मक लोकपाल योजना एकाित्मक लोकपाल योजना 

2021 ह� 12 नोव्ह�बर 2021 पासून प्रभावी आहे. ह� योजना RBI लोकपाल यंत्रणचे्या अ�धकार�ेत्राला 
तटस्थ बनवून ‘एक राष्ट्र एक लोकपाल’ दृिष्टकोन स्वीकारते. हे आरबीआयच्या �वद्यमान तीन लोकपाल 
योजनांना एक�त्रत करते, म्हणजे (i) बँ�कंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) नॉन-बँ�कंग �व�ीय कंपन्यांसाठ� 
लोकपाल योजना, 2018; आ�ण (iii) �डिजटल व्यवहारासंाठ� लोकपाल योजना, 2019. संबं�धत तपशील 
कंपनीच्या वेबसाइट https://apacfin.com/ वर प्रका�शत केले आहेत.  

बोडर् FPC च्या अनुपालनाचे आ�ण तक्रार �नवारण यंत्रणचे्या कायार्चे ठरा�वक अंतराने पुनरावलोकन करेल. 
अशा पुनरावलोकनाचंा एक�त्रत अहवाल �नय�मत अंतराने संचालक मंडळाला सादर केला जाईल. 
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