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योग्य व्यवहार संहहता  
 

 

एड्लवाइज हाऊलसुंग फायनान्स लिलमटेड (ईएचएफएि/कुं पनी) ही गहृ ववत्त कुं पनी असून नॅशनि हाऊलसुंग बँक (एनएचबी) 

सोबत नोंदणीकृत आहे आणण कुं पनी आपल्या ग्राहकाुंना गहृ कजे तसेच अन्य कजाांचे ववतरण करण्यात ग ुंतिी आहे. 

अशापद्धतीच्या कजड स ववधा ननरननराळ्या प्रकारच्या ग्राहकाुंपयांत ववस्तारण्यात आिेल्या आहेत, ज्यामध्ये वैयक्ततक व्यक्तत, 

भागीदारी फमड, कुं पन्या आणण इतर कॉपोरेट/कायदेशीर आस्थापनाुंचा समावेश आहे.   

ग्राहकाुंशी व्यवहार करतेवेळी कुं पनीने योग्य व्यवहार सुंहहतेची रचना करून नतचा अुंगीकार केिा आहे, जी योग्य व्यवहार 

मानकाुंची तत्त्व ेननक्चचत करते. ही सुंहहता क्त्ननद्वारे ववववध माध्यम ेआणण पद्धतीुंच्या आधारे उपिब्ध करून देण्यात आल्यान े

ती सवड उत्पादने आणण सेवाुंना िागू असतात. या सुंहहतेचा अुंगीकार 1 ज िै 2016 रोजी नॅशनि हाऊलसुंग बकेँद्वारे जारी योग्य 

व्यवहार सुंहहतेच्या म ख्य पररपत्रकावर आधाररत आहे. ररझव्हड बँक ऑफ इुंडडया मास्टर डायरेतशन नॉन बकँकुं ग फायनाक्न्शयि 

कुं पनी – हाऊलसुंग फायनान्स कुं पनी (ररझव्हड बँक) डायरेतशन्स, 2021 आधारे हहची हदनाुंक 17 फेब्र वारी 2021 रोजी 

प नपडडताळणी करण्यात आिी आणण वेळोवेळी स धारणा देखीि करण्यात आिी.  

 

1. संहहतेची उद्हिष्टे 

खािीि बाबीुंकररता सुंहहता तयार करण्यात आिी आहे: 

(अ) ग्राहकाुंसमवेत व्यवहार करताना ककमान मानके ननक्चचत करून चाुंगल्या आणण योग्य व्यवहारािा चािना देण;े 

(आ) पारदर्शकता वाढवणे, जेणेकरून सेवेतून असलेल्या वाजवी अपेक्षा ग्राहकाला चाांगल्याप्रकारे समजतील;  

(इ) स्परे्धच्या माध्यमातून बाजार बळाला चालना देणे, जेणेकरून सवोच्च कामकाजी मानके गाठता येतील; 

(ई) ग्राहकाुंसोबतच्या योग्य आणण स्नेहपूणड नात्यािा चािना देण;े 

(उ) गहृ ववत्त युंत्रणेवरीि आत्मववचवासाचे सुंवधडन करणे. 

 

2. संहितेचा वापर  

या सुंहहतेच्या सवड भागाुंचा वापर सगळी उत्पादने आणण सेवाुंकररता करता येतो, मग ते काउुंटरद्वारे, फोनवर, पोस्टाने, सुंवादपर 

इिेतरॉननक उपकरणाुंच्या माध्यमातून, इुंटरनेटवर ककुं वा अन्य कोणत्याही पद्धतीन ेकुं पनी अथवा उपकुं पनीने उपिब्ध करून 

हदिेिी असेि.   

 

3. ग्रािकांशी व्यवहार करताना योग्य आणि वाजवी कायय: 
 

(अ) आपण देऊ करत असिेिी उत्पादने आणण सेवाुंकररता तसेच आपिा कमडचारी वगड पाळत असिेल्या  प्रकिया आणण 

व्यवहाराुंत या सुंहहतेतीि वचने आणण मानके गाठणे; 



 

 

(आ)  पत्रात आणण वास्तवात आपिी उत्पादने आणण सेवा समपडक कायदे आणण तरत दीुंचे पािन करत आहेत याची खातरजमा करणे;  

(इ) आपिा ग्राहकाुंसोबतचा व्यवहार नैनतक प्रामाणणकता तसेच पारदशडकतेवर आधाररत असल्याची खातरजमा करणे;  

 

 

 

4. जाहिरात, ववपिन आणि ववक्री  
 

(i) सवड जाहहरात आणण प्रचाराचे साहहत्य स स्पष्ट, तकड श द्ध आणण कोणत्याही प्रकारे च कीचा सुंदेश देणारे नाही याची आ्ही खातरजमा 

करतो. 
(ii) कोणत्याही माध्यमात जाहहरात ककुं वा प्रचार प्रचार साहहत्याने सेवा अथवा उत्पादनाकडे िक्ष वेधल्यास आणण स्वारस्यात 

सुंदभड समाववष्ट केल्यास, कोणतेही अन्य श ल्क अथवा आकार िागू होतात का त्याची आ्ही चाचपणी करतो व समपडक 

ननयम व अटी ववनुंतीच्या अन षुंगान ेककुं वा वेबसाईटवर उपिब्ध करून देतो.  

(iii) आ्ही आमच्या शाखाुंमध्ये; टेलिफोन ककुं वा हेल्प-िाईन्सद्वारे; आमच्या वबेसाईटवर; नेमिेिा कमडचारी वगड/हेल्पडेस्कद्वारे; 

ककुं वा सेवा मागडदशडन / दरपत्रक उपिब्ध करून व्याज दर, सवडसाधारण श ल्क आणण आकार याुंची माहहती सूचनापत्राच्या 

माध्यमातून देऊ.  

(iv) आ्ही सेवा साह्य प्रदान करण्यासाठी ततृीय पक्षाुंच्या सेवाुंचा िाभ घेतल्यास, ततृीय पक्ष ग्राहकाची वयैक्ततक माहहती (अशा 

ततृीय पक्षाुंना उपिब्ध असल्यास) आमच्याप्रमाणेच गोपनीयता आणण स रक्षक्षततेसह हाताळतीि याबाबत खातरजमा करू. 

(v) आमच्या ग्राहकाुंकररता उपिब्ध असिेल्या आमच्या ववववध उत्पादनाुंच्या वैलशष्टयाुंची माहहती वेळोवेळी ग्राहकाुंना कळव.ू 

त्यालशवाय आमची अन्य उत्पादने आणण सेवाुंसुंबुंधी प्रचार ऑफर/प्रस्तावाुंची माहहती ग्राहकाने माहहती प्रानत करण्याची 

सुंमती मेिवर अथवा वेबसाईट ककुं वा ग्राहक सेवा िमाुंकावर नोंदणीने हदल्यावर त्याुंच्यापयांत पोहोचव.ू  

(vi) आ्ही आमच्या डायरेतट सेलिुंग एजन्सी (डीएसए), क्जच्या सेवा बाजार उत्पादने आणण सेवाुंना उपिब्ध होतात, या एजन्सी 

व्यक्ततश: अथवा फोनच्या माध्यमातून उत्पादने ववकण्यासाठी ग्राहकाुंपयांत पोहोचतीि, तवे्हा त्याुंना कोणत्या बाबीुंची आवचयकता 

आहे याचा शोध घेत त्याुंच्याकररता व्यवहाराची आचारसुंहहता स चवू.  

(vii) एखादप्रसुंगी आमचे प्रनतननधी / क रीयर अथवा डीएसए याुंच्यावतीने द व्यडवहार घडल्यास ककुं वा सुंहहतेचे उल्िुंघन होईि असे 

कायड घडल्याची कोणत्याही प्रकारची तिार ग्राहकाुंकडून दाखि झाल्यास, तपासाच्या दृष्टीने योग्य ती पाविे उचििी जातीि 

आणण तिार हाताळण्यात येईि, ग्राहकाचे न कसान झाल्यास त्यािा सवडतोपरी मदत करण्यात येईि. 

 

5. कज े

 

(i) कजाडकररता अजड आणण त्याुंच्या प्रकिया – 

(a) कजश उत्पादन उपलब्ध करून देताना आम्ही लागू व्याज दराची माहहती उपलब्ध करून देऊ, तसेच रु्ल्क/ आकार, 



 

 

लागू असल्यास, त्ाांचे देय प्रहिया रु्ल्क, पूवश-भरणा पयाशय आहण रु्ल्क, असल्यास आहण कजशर्धारकाच्या व्याजावर 

पररणाम सार्धणारे अन्य घटक, जेणेकरून अन्य कजशदात्ाांसोबत अर्शवाही तुलना करून कजाशऊ रक्कम घेणाऱ्याला 

माहहतीपूणश हनणशय घेणे र्क्य होईल. 

(b) कजाडच्या अजाडकररता िागणारे प्रकिया श ल्क, कजाडऊ रतकम सुंमत न झाल्यास / वाटप न झाल्यास परतावा 

श ल्काची रतकम, पूवड-भरणा पयाडय आणण श ल्क, िागू असल्यास, वविुंबाने परतावा केल्यास िागणारा दुंड, िागू 

असल्यास, ननक्चचत दरावरून तरुंगत्या कजड दर ककुं वा उिट दर स्वीकारल्यास िागणारे हस्ताुंतरण आकार, चािू 

व्याज दराचे किम प न्हा ननक्चचत करण,े ज्याम ळे कजडधारकाच्या व्याजावर पररणाम होईि याववषयीच्या सवड माहहतीत 

आ्ही पारदशडकता राखू. या आकार / श ल्कात तफावत/ भेदभाव नसल्याची खातरजमा आमच्याकडून करण्यात 

येईि. 

(c) कजाडच्या अजाडमध्ये आवचयक माहहती समाववष्ट असत,े जी कजडदाराच्या हहतावर पररणाम करत,े जेणेकरून इतर HFCs द्वारे 

देऊ करण्यात येणाऱ्या केिेल्या अटी आणण ननयमाुंशी अथडपूणड त िना केिी जाऊ शकते आणण कजडदारास सूचचत ननणडय घेता 

येतो. कजड अजड हा कजाडसोबत सादर करावयाच्या आवचयक कागदपत्राुंची यादी दशडवतो. 
(d) आ्ही सवड कजड अजाांसाठी पोचपावती उपिब्ध करून देऊ. सवड बाबतीत पूणड अजड प्रानत झाल्याच्या तारखेपासून 

कजडदार आणण कुं पनी याुंच्यात परस्पर सहमती असेि अशा वेळेत कजड अजड ननकािी काढिे जातीि. 

 

(ii) कजय िूलयांकन आणि अटी/हनयम 

(a) सामान्यपणे, कजश अजाशसाठी आवश्यक सवश तपशील हे अजश स्वीकारतानाच आमच्याकडून गोळा केले जातील. जर 

आम्हाला आणखी काही माहहती हवी असल्यास, ग्राहकाला तत्काळ आमच्याशी सांपकश  सार्धण्यास साांगण्यात येईल.    

(b) मांजूर करण्यात आलेल्या कजाशच्या रकमेची हकां वा, वाहषशक व्याज दर, अजाशची पद्धत, ईएमआय रचना, आगाऊ भरणा 

शुल्क इ. तसेच अशा अटी आहण हनयमाांची माहहती ही ग्राहकाला हलखखत अर्वा इलेक्ट्र ॉहनक माध्यमातून कळहवण्यात 

येईल तसेच या अटी आहण हनयम ग्राहकाला मान्य असल्याची पोचपावती ग्राहकाकडून स्वीकारली जाईल.  

(c) उशीरा भरणा केल्यास आकारण्यात येणारे दांडनीय व्याज हे कजश करारामधे्य ठळक अक्षरात नमूद करण्यात आले 

आहे.  

(d) ग्राहकाकडून कायाशखित करण्यात आलेल्या कजश कागदपत्ाांच्या सवश प्रती आहण कजश मांजूर/हवतरण करण्याच्या वेळी 

कजश कागदपत्ात नमूद करण्यात आलेल्या सवश सहपत्ाांच्या प्रती ांची पूतशता आमच्याकडून करण्यात येईल. 

 

(iii)  कजय नािंजूर करण्यासंबंधातीि पत्रव्यवहार 
जर कुं पनी ग्राहकािा कजड देण्याच्या क्स्थतीमध्ये नसेि, तर कुं पनीतफे पत्र लिहून ककुं वा इिेतरॉननक माध्यमातून कजड 

नाकारण्याचे(ची) कारण (कारणे) ग्राहकापयांत पोहोचविी जातीि. 

 



 

 

(iv)  अटी आणि ननयिांिधीि बििांसह कजायचे ववतरि 

a. ग्राहकाकडून करण्यात आिेल्या वव ुंनतीन सार ककुं वा कजड अजाडत/मुंज री पत्रात देण्यात आिेल्या ववतरण 

वेळापत्रकान सार आ्ही कजाडचे ववतरण करू.  

b. अटी आणण ननयमाुंमध्ये तसेच ववतरण वेळापत्रकात, व्याज दरात, सेवा श ल्कात, आगाऊ भरणा श ल्कात, इतर िाग ू

श ल्क इ. मध्ये कोणताही बदि झाल्यास त्यासुंदभाडतीि सूचना आ्ही ग्राहकािा देऊ. व्याज दर आणण श ल्कामधीि 

बदि हे केवळ सुंभाव्य रीतीन ेकेिे जातीि याबाबत आ्ही काळजी घेऊ. या सुंदभाडतीि योग्य अट/ननयम कजड अजाडत 

समाववष्ट करण्यात येईि. 

c. जर अशा प्रकारचे बदि हे ग्राहकासाठी गैरसोईचे ठरण्यास, ग्राहक हे बदि झाल्यानुंतर 60 हदवसाुंच्या आत आणण 

कोणतीही सूचना न देता त्याुंचे खाते बुंद करू शकतात ककुं वा कोणतेही अनतररतत श ल्क अथवा व्याज न भरता ते खाते 

बदिू शकतात.  

d. कराराअुंतगडत भरणा परत घेण्याचा/गतीमान करण्याचा ननणडय घेण्यापवूी ककुं वा अनतररतत रोख े(लसतय ररटीज) घेण्यापवूी, 

आ्ही कजड करारान सार कजडदाराुंना सूचना देऊ.  

e. कजडदाराच्या ववरोधात आमचे कोणतेही दावे असल्यास, त्याच्या कायदेशीर अचधकाराच्या अथवा धारणाचधकाराच्या 

अधीन कजाडच्या थकीत रकमेची अथवा सवड देय रकमेची परतफेड करण्याच्या वाजवी म दतीच्या आत आ्ही सवड रोख े

जारी करू. जर अशा सेट-ऑफ किमाचा अचधकार वापरायचा झाल्यास, कजडदारािा या सुंदभाडत आगाऊ सूचना 

देण्यात येईि. त्यात उवडररत दावे आणण सुंदलभडत दाव्याुंची पूतडता/फेड होईपयांत आ्ही रोख ेअडवून धरू शकत 

असल्याच्या अटीुंबाबतचा सुंपूणड तपशीि नमूद असेि.      

f. सह-जामीनदार व्यतती (व्यततीुं) सह ककुं वा नतच्या/त्याुंच्या खरेीज देखीि, वयैक्ततक कजडदाराुंसाठी व्यवसायाव्यनतररतत 

इतर कोणत्याही कारणासाठी मुंजूर करण्यात आिेल्या तरता ववननमय म दत कजाडवर कुं पनीतफे न्यूनपूती 

श ल्क/आगाऊ भरणा दुंड आकारण्यात येणार नाही.  
 

6. हिीिार  

ज्यावेळी एखाद्या व्यक्ततिा हमीदार राहायचे असते, त्यावेळी त्यािा/नतिा काही माहहती असिी पाहहजे: 

(a) हमीदार ्हणून त्याचे/नतचे दानयत्व; 

(b) त्याने/नतने कुं पनीिा रकमेच्या दानयत्वाकररता हदिेिी वचनबद्धता; 

(c) त्याने/नतने दानयत्वाचा भरणा करावा याकररता त्याुंच्यावर ववचवास दाखववण्यात आिेिी पररक्स्थती; 

(d) हमीदार ्हणून कजाडची परतफेड करण्यात तो/ती असमथड ठरल्यास त्याच्याकडे/नतच्याकडे असिेल्या रकमेची/ 

स रक्षा ठेवीचा आपल्यािा आधार आहे का;  

(e) एक हमीदार ्हणून त्याचे/नतचे दानयत्व ठरावीक मापात मयाडहदत आहे की ते अमयाडद आहे; 



 

 

(f) एक हमीदार ्हणून त्याचे/नतच्या दानयत्वातून म तत करण्याची वेळ आणण पररक्स्थती, तसेच त्यािा/नतिा याववषयी 

सूचचत करण्याची पद्धत; आणण   

(g) हमीदाराने त्याच्याकडे प रेसे साधन असूनही कजडधारकाची थकबाकी च कती करण्यास नकार हदल्यास अशा 

हमीदारािा वविफूि डडफॉल्टर ठरविे जाईि.  

ज्याच्या कजडधारकाकररता ही व्यतती हमीदार राहहिी आहे, त्याच्या आचथडक क्स्थतीत सकारात्मक बदि झाल्यास आ्ही 

याववषयीची माहहती त्या हमीदारािा कळव.ू 

 

7. खासगीपि आणि गोपनीयता 
ग्राहकाच्या सवड वैयक्ततक माहहतीचे खासगीपण आणण गोपनीयता जपिी जाईि [जरी ग्राहक प ढच्या काळात ग्राहक राहहिा 

नाही तरीही] आणण त्यािा/नतिा खािीि तत्त्वे आणण धोरणे पाळण्याववषयीचे मागडदशडन करण्यात येईि. ग्राहक खात्याच्या 

बाबतीत कोणतीही माहहती आणण डेटा आ्ही उघड करणार नाही, मग ही माहहती ग्राहकाने स्वत: हदिेिी असो ककुं वा अन्य 

मागाडने आमच्यापयांत आिेिी असू द्या. आ्ही ती कोणािाही, आमच्या सम हातीि इतर कुं पन्या/आस्थापने (खािीि 

अपवादात्मक प्रकरण ेवगळता) उपिब्ध करून देणार नाही:    

a) ही माहहती कायद्याने उपलब्ध करून द्यावी लागल्यास; 

b) माहहती सावशजहनक करण्याची जबाबदारी असल्यास; 

c) आमच्या स्वारस्ाांसाठी त्ाांना माहहती देणे आवश्यक असल्यास (उदाहरणार्श, फसवणूक टाळण्यासाठी) परां तु ती 

ग्राहक हकां वा ग्राहक खात्ाांची माहहती [ग्राहकाचे नाव आहण पत्त्यासह] इतर कोणालाही देण्याचे कारण म्हणून 

वापरली जाणार नाही, तसेच समूहातील इतर कां पन्या, हवपणन हेतूने देण्यात येणार नाही; 

d) ग्राहकाने माहहती उघड करण्याहवषयी हवचारणा केल्यास हकां वा ग्राहकाांच्या सांमतीने; 

e) जर आमच्याकडे ग्राहकाांहवषयी सांदभश देण्याची हवचारणा झाल्यास, आम्ही ती देण्यापूवी त्ाची / हतची लेखी 

परवानगी घेऊ; 

f) ग्राहकाला त्ाच्या/ हतच्याबद्दल आमच्याकडे जमा असलेल्या वैयखिक नोांदी ांमधे्य प्रवेर् करण्यासाठी हवद्यमान 

कायदेर्ीर आराखड्यातांगशत त्ाच्या/हतच्या अहर्धकाराांची माहहती हदली जाईल; आहण 

g) ग्राहकाने आम्हाला हवहर्ष्ट परवानगी हदल्याखेरीज आम्ही स्वत: हकां वा अन्य कोणाकररता हवपणन कारणास्तव 

ग्राहकाच्या वैयखिक माहहतीचा वापर करणार नाही. 

 

8. व्याज आकारिीच्या तरतुिी : 

a) सुंचािक मुंडळाने कजड आणण ऍडव्हान्स, प्रकिया आणण इतर श ल्काुंवर आकारिे जाणारे व्याज दर ठरवण्यासाठी 

एक व्याज दर मॉडेि स्वीकारिे आहे. जस ेकी, ननधीची ककुं मत, माक्जडन आणण जोखीम प्रीलमयम इत्यादी सुंबुंचधत 

घटक िक्षात घेऊन, व्याजाचा दर आणण जोखीम शे्रणीचा दृक्ष्टकोन आणण कजडदाराुंच्या वेगवेगळ्या वगडवारीसाठी 

वेगवेगळे व्याजदर आकारण्याचे तकड  कजडदारािा ककुं वा ग्राहकािा अजाडमध्ये उघड केिे जातीि आणण मान्य व्याज 



 

 

मुंजूरी पत्रात स्पष्टपणे कळववण्यात यावे. 

b) व्याजाचा दर आणण जोखीम शे्रणीची पद्धत कुं पनीच्या वेबसाईटवर उपिब्ध करून द्यावी. वेबसाईट ककुं वा अन्य 

पयाडयाुंवर प्रकालशत करण्यात आिेिी माहहती अद्ययावत असावी, व्याज दरात बदि केल्यास स धाररत दर वेळोवेळी 

जारी करावे. 

c) व्याजाचा दर हा वावषडक दर असल्याने खात्यावर ककती ननक्चचत आकार घेण्यात आिा याववषयी कजडदार जागरूक होतो.  

 

9. कीत रकिेची वसुिी  

(i) ग्राहकाला कजश देतेवेळी परतावा प्रहिया समजून साांगावी, त्ात रकमेचा मागश, परतावा कालावर्धी आहण अवर्धी साांगावे. 

तरीच ग्राहकाने परतावा वेळापत्क पाळले नाही, तर र्कीत रकमेची वसुली करण्यासाठी कायद्याने ठरहवलेल्या प्रहियेचे 

पालन करावे. या प्रहियेत ग्राहकाला नोटीस पाठवून परतावा र्कीत असल्याचे लक्षात आणून द्यावे हकां वा व्यखिर्: भेट 

घ्यावी आहण / हकां वा लसतय ररटी / रोख्याचे रर-पोणझशन करावे (आवचयकता असल्यास). 

(ii) आमचे वसुली र्धोरण हे सभ्यतेवर अवलां बलेले असून त्ात योग्य व्यवहार आहण मन वळहवण्याचे कौर्ल्य पाळले जाते. 

आमचा ग्राहक आत्महवश्वास वृखद्धांगत करणे आहण दीघशकालीन नात्ाांवर पूणश हवश्वास आहे. ग्राहकाांकडून हवनांती करण्यात 

आल्यावर आमचा कमशचारी वगश हकां वा र्कीत रकमेच्या वसुली/ रोख्ाांच्या रर-पोहझर्हनांगसाठी हनयुि कोणतीही अहर्धकृत 

व्यिी स्वत:ची ओळख देऊ र्केल. तसेच आमच्याद्वारे जारी करण्यात आलेले अहर्धकार पत् प्रसु्तत करू र्कते, 

त्ाचप्रमाणे आमच्याद्वारे हकां वा कां पनीच्या अहर्धकारािये जारी करण्यात आलेले ओळखपत् सादर करू र्कते. आम्ही 

ग्राहकाला र्कीत रकमेची सवश माहहती उपलब्ध करून देऊ र्कतो आहण र्कीत रकमेचा परतावा करण्याहवषयी पुरेर्ा 

नोटीर्ी देण्यात येतील.  

(iii)  वसुली / रोखे/हसकु्यररटीज रर-पोहझर्हनांगचे प्रहतहनहर्धत्व बजावणारे कमशचारी वगाशचे सवश सदस् हकां वा कोणीही अहर्धकृत 

व्यिी याांनी खालील मागशदर्शक तत्त्ाांचे पालन करावे: 

(अ) ग्राहकाची त्ाच्या / हतच्या पसांतीच्या हठकाणी भेट घेतली जाईल आहण अर्ा हवहर्ष्ट जागेचा अभाव 

असल्यास त्ाच्या / हतच्या घरी भेट हनखश्चत करण्यात येईल. त्ाचप्रमाणे त्ाच्या / हतच्या घरी अनुपलब्ध 

असल्यास ही भेट व्यवसाय / र्धांद्याच्या हठकाणी घेण्यात येईल. 

(आ) आमचे ओळख आहण प्रहतहनहर्धत्व करण्याचे अहर्धकार प्रर्मत: ग्राहकाला कळहवण्यात येईल. 

(इ) ग्राहकाुंच्या खासगीपणाचा आदर आहे. 

(ई) ग्राहकाुंसोबतचा सुंवाद सभ्य भाषेत असावा. 

(उ) काही खास प्रकरणाुंत ग्राहकाुंनी व्यवसाय ककुं वा धुंद्यातून नेमून हदिेल्या ववलशष्ट वेळा सोडल्यास आमचे 

प्रहतहनर्धी ग्राहकाांना 0700 आहण 1900 या वेळेत सांपकश  सार्धतील. 

(ऊ) जर ग्राहकाांना कॉलकररता हवहर्ष्ट वेळ हकां वा हवहर्ष्ट जागा पाळायची नसल्यास, त्ाांच्या पसांतीचा र्क्य 

हततका आदर करण्यात येईल.  

(ऋ) सांपकाशची वेळ आहण कॉल िमाांक तसेच सांभाषणाचा मजकूर याांचे दस्तावेजीकरण करण्यात येईल. 



 

 

(ऌ) र्कीत रकमेहवषयीचे वाद हकां वा मतभेदात सवश ते साह्य करण्यात येईल, परस्पर समजुतीने तसेच 

तकश रु्द्ध पद्धतीने प्रकरणे हाताळण्यात येतील. 

(ऍ) ग्राहकाांकडे र्कीत रकमेची वसुली करायला जाताना सभ्यतेच्या मयाशदा आहण हर्ष्टाचार पाळावे. 

(ऎ) ग्राहकाच्या कुटुांबाला र्ोक अर्वा एखादा अपप्रसांग घडल्यास त्ाला / हतला र्कीत रकमेकररता सांपकश  

करणे / भेट देणे टाळावे. 

 

10. तक्रारी आणि गार्हािी 

अंतगयत प्रक्रक्रया  
अ) कुं पनीकडे नतच्या प्रत्येक कायाडियात तिारी आणण गाऱ्हाणी स्वीकारण्यासाठी, त्याुंची नोंद करण्यासाठी आणण त्याुंचे ननवारण 

करण्यासाठी प्रणािी आणण कायडपद्धती असेि.   

आ) तिारी आणण गाऱ्हाण्याुंचे ननवारण करण्यासाठी कुं पनीच्या सुंचािक मुंडळाने तिार ननवारण युंत्रणा तयार केिी आहे.   

कजड देण्याऱ्या सुंस्थाुंच्या पदाचधकाऱ्याुंच्या ननणडयाम ळे उद्भवणाऱ्या सवड वववाद ककमान प ढीि वरच्या स्तरावर ऐकून घेति ेजातीि आणण 

सोडविे जातीि, याची हमी ही युंत्रणा घेत.े   

इ) बाह्य स्रोताुंकडून (आऊटसोसड एजन्सीज) कडून प रववण्यात येणाऱ्या सेवाववषयक समस्याुंसह कजड देण्याऱ्या सुंस्थाुंच्या पदाचधकाऱ्याुंच्या 

ननणडयाम ळे उद्भवणारे सवड वववाद/तिारी त्याुंच्या ननदशडनास आणून हदल्याुंनतर ऐकून घेण्यात येतीि आणण त्याुंचे ननराकरण करण्यात 

येईि.   

ई) तिारी योग्यरीत्या आणण तत्काळ हाताळण्याच्या कुं पनीच्या प्रिीयेबाबतचे तपशीि कोठे शोधायचे याबाबतची माहहती ग्राहकािा 

देण्यात येईि.   

उ) ग्राहकािा तिार करायची असल्यास, ग्राहकािा प ढीि माहहती कळविी पाहहजे-  

1) हे कसे करावे  

2) तिार कोठे करता करता येईि 

3) तिार कशी करावी  

4) प्रनतसादाची अपेक्षा कधी करावी  

5) ननवारणासाठी कोणाशी सुंपकड  साधावा  

6) लमळािेल्या प्रनतसादावर ग्राहक समाधानी नसल्यास काय करावे 

7) ग्राहकािा पडिेल्या कोणत्याही प्रचनाुंचे समाधान करण्यासाठी आमचे कमडचारी त्यािा मदत करतीि  

ऊ) जर ग्राहकाकडून लिणखत स्वरूपातीि तिार प्रानत झािी असिे तर, एका आठवड्याच्या आत आ्ही नतिा/त्यािा पोचपावती/प्रनतसाद 

देण्याचा प्रयत्न करू.  जो अचधकारी गाऱ्हाण्याुंचे ननराकरण करणार असेि त्याचे नाव आणण पद त्या पोचपावतीवर नमूद असेि.  जर 

आमच्या ननय तत टेलिफोन हेल्पडेस्क ककुं वा ग्राहक सेवा िमाुंकावर तिार करण्यात आिी असेि तर ग्राहकािा एक तिार सुंदभड 

िमाुंक देण्यात येईि आणण वाजवी कािावधीत त्यािा प्रगतीची माहहती देण्यात येईि.   

ए) प्रकरणाची छाननी केल्यावर, आ्ही ग्राहकािा एक अुंनतम प्रनतसाद पाठवू ककुं वा प्रनतसाद देण्यासाठी आणखी थोड्या कािावधीची गरज 

का आहे याचे स्पष्टीकरण त्यािा देऊ.  तिार प्रानत झाल्यापासून सहा आठवड्याुंच्या आत आ्ही हे करण्याचा प्रयत्न करू तसेच तो/ती 



 

 

त्यानुंतरही समाधानी नसल्यास त्यािा/नतिा ही तिार प ढे कशी घेऊन ज्याची बाबतची माहहती देऊ.    

 

गार्हािे ननवारि प्रक्रक्रया  
कोणत्याही तिारी/ गाऱ्हाण्याुंसाठी, ग्राहक खािी हदिेल्या माध्यमाुंमाफड त आमच्या कॉपोरेट कायाडियात सुंपकड  साधू शकतात:  

टेलिफोन: 022 – 4272 2554; टोि फ्री: 1-800-1026371   

श्रीमती लशवािी लश ुंदे (गाऱ्हाणे ननवारण अचधकारी) याुंना उद्देशून ईमेि/पत्र 

ईमेि: homeservice@edelweissfin.com 

पत्व्यवहार: एड्लवाइज हाऊहसांग फायनान्स हलहमटेड, एड्लवाइज हाऊस, सी. एस. टी. मागश, काहलना, मुांबई 400098 

प्रकरणाची छाननी केल्यावर, अर्ा प्रकारची तिार/ गाऱ् हाणे प्राप्त झाल्यावर सहा (6) आठवड्याांच्या आता ग्राहकाला 

आमच्याकडून प्रहतसाद देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.   

ग्राहकाला कां पनीकडून एका महहन्याच्या आत प्रहतसाद हमळाला नसल्यास हकां वा हमळालेल्या प्रहतसादाबाबत तो 

असमार्धानी असल्यास, तिारदार नॅर्नल हाऊहसांग बँकेच्या तिार हनवारण कें द्राच्या  http://grids.nhbonline.org.in 

या सांकेतस्र्ळावर ऑनलाईन हकां वा या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध असलेल्या हवहहत स्वरुपात ऑफलाईन पद्धतीने 

पोस्टामाफश त तिार दाखल करू र्कतो 

https://grids.nhbonline.org.in/(S(hho1xhani01bap4hmybh1sno))/Complainant/Default.aspx 

पत्व्यवहाराचा पत्ता: नॅर्नल हाऊहसांग बँक, हनयमन आहण पयशवेक्षण हवभाग (तिार हनवार कें द्र), 4 र्ा मजला, कोर- 5ए, 

इांहडया हॅहबटॅट सेंटर, लोर्धी मागश, नवी हदल्ली- 110 003  

वर हनदीष्टीत गाऱ् हाणे हनवारण प्रहिया ही कां पनीच्या https://www.edelweisshousingfin.com या सांकेतस्र्ळावर 

देखील उपलब्ध आहे.   

 

 

11. साािान्य 

a) कजड कराराच्या (कजडदाराने आधी उघड न केिेिी माहहती ननदशडनास आिी तरच) अटी आणण ननयमाुंमध्ये नमूद उद्हदष्टाुंच्या 

व्यनतररतत, कुं पनीने कजडदाराच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे टाळेि.     

b) सवडसाधारणपणे, कजडदारातफे ककुं वा बँक/ववत्तीय सुंस्थेकडून आिेिी कजड खात्याचे हस्ताुंतरण करण्याच्या ववनुंतीवर 

आमच्याकडून प्रकिया करण्यात येईि.  समुंती ककुं वा अन्यथा ् हणजे कुं पनीतफे घेण्यात आिेिा आक्षेप असल्यास तो, वव ुंनती 

प्रानत झाल्यावर 21 हदवसाुंच्या कळववण्यात येईि.   

c) कजड वस िीच्या प्रकरणात, कजडदारािा सातत्याने च कीच्या वेळी फोन करणे, कजाडच्या वस िीसाठी शततीचा वापर करणे अशा 

छळवणूकीचा मागड कुं पनी अविुंबणार नाही.  ग्राहकाुंच्या तिारीमध्ये कुं पनीच्या कमडचारी वगाडकडून असभ्य वतडन झाल्याचे 

नमूद केिे जात असल्याने ग्राहकाुंशी योग्य रीतीन ेवतडन करण्यासाठी कमडचारी वगाडिा आवचयक प्रलशक्षण देण्याची 

खबरदारी कुं पनीतफे घेण्यात येईि.   

d) आ्हािा आवचयक वाटल्यास, ग्राहकाने कजड अजाडत हदिेिे तपशीि तपासून बघण्यासाठी आ्ही कमडचारी वगाडमाफड त 

ककुं वा या कामासाठी ननय तत केिेल्या एजन्सीमाफड त त्यािा/नतिा त्याच्या/ नतच्या घरच्या आणण / ककुं वा व्यावानयक टेलिफोन 

mailto:homeservice@edelweissfin.com
http://grids.nhbonline.org.in/
http://www.edelweisshousingfin.com/


 

 

िमाुंकावर आणण / ककुं वा त्याच्या/नतच्या घरच्या आणण/ककुं वा व्यवसाय कायाडियाच्या पत्त्यावर प्रत्यक्षात भेटून सुंपकड  साधू.   

e) ग्राहकाच्या खात्यावरीि व्यवहाराची तपासणी करण्याची गरज आ्हािा भासल्यास आणण पोिीस/इतर तपास युंत्रणाना यात 

सहभागी करून घेणे आवशयक आहे असे आ्हािा वाटिे तर ग्राहकाने सहकायड करावे असे आ्ही त्यािा कळवू.   

f)     ग्राहकाने फसवणूक केल्यास, नतच्या/त्याच्या खात्यातीि होणाऱ्या न कसानीची जबाबदारी सवडस्वी त्याची/नतची असेि आणण 

ग्राहकाच्या बेजबाबदारपणे वागिा आणण त्याम ळे जर न कसान झािे तर, त्यासाठी ग्राहकािा जबाबदार ठरववण्यात येईि हे 

आ्ही ग्राहकािा कळवू.    

g) आ्ही प ढीिपैकी एका ककुं वा एकापेक्षा अचधक भाषेत आमच्या उत्पादनाववषयी आणण सेवाुंववषयीची माहहती प्रदलशडत करू: 

हहुंदी, इुंग्रजी ककुं वा योग्य ती स्थाननक भाषा  

h) कजड देण्यासाठी आ्ही लिुंग, जात आणण धमड या आधारावर भेदभाव करणार नाही.  याखेरीज, अुंध ककुं वा शारीररक दृष्टया 

ववकिाुंग अजडदारािा आ्ही त्याच्या अपुंगत्वाच्या आधारावर आमची उत्पादने, सेवा, स ववधा इ. देतानाही भेदभाव करणार 

नाही.  असे असिे तरीही, समाजाच्या ववववध घटकाुंसाठी तयार करण्यात आिेल्या योजनाुंच्या स्थापनेसाठी ककुं वा त्यात 

सहभागी होण्यासाठी आमच्यावर प्रनतबुंध िावता येणार नाही.   

i) कुं पनी आणण वैयक्ततक कजडदाराच्या दर्यान गहृ कजाडच्या महत्त्वाच्या अटी आणण शती िवकर आणण योग्य प्रकारे समजून 

घेता याव्यात यासाठी कुं पनी ववहहत स्वरुपात अशा कजाडसुंबुंधातीि सवाडत महत्त्वाच्या अटी आणण शती (एमआयटीसी) 

लिहहिेिी कागदपत्रे कुं पनी प्रानत करेि.  कुं पनीतफे प्रानत करण्यात आिेल्या सध्याच्या कजाडच्या आणण स रक्षा 

कागदपत्राुंखेरीज ही अनतररतत कागदपत्रे असतीि. कुं पनी आणण कजडदार याुंच्यात योग्य रीत्या अमिात आणिेल्या प्रतीलिपी 

(गरज भासल्यास, कजडदारािा समजेि अशा भाषेतीि) पोचपावती स्वीकारून कजडदारािा देण्यात येतीि.        

j) खािी हदिेल्या पररक्स्थतीमध्ये म दतपूवड बुंद केिेल्या गहृकजाडवर आमच्याकडून आगाऊ-भरणा आकार ककुं वा दुंड 

आकारणाण्यात येणार नाही:  

1)  गहृ कजड हे तरता व्याज दरान सार असेि आणण कोणत्याही स्रोताकडून म दतपूवड बुंद करण्यात आिे आहे.   

2)  गहृ कजड हे ननक्चचत व्याज दरावर आधाररत आहे आणण कजडदाराने त्याुंच्या स्वत:च्या स्रोताकडून ते म दतपूवड बुंद केिे 

आहे.   

‘स्वत:च्या स्रोताकडून’ याचा अर्य बँक/एचएफसी/एनबीएफसी आणि/क्रकंवा ववत्तीय संस्र्ा यांच्या खेरीज इतर 

स्रोताकडून घेतिेिे कजय.  
k) सवड द हेरी/ववशेष दर (ननक्चचत आणण तरता असे दोन्ही) असणाऱ्या गहृकजाडवर ननक्चचत आणण तरता दरावर आधाररत म दत-

पूवड बुंद करण्याचे ननयम िाग ूहोतीि.  म दत-पूवड बुंद करण्याच्या वेळी कजड 

ननक्चचत दरावर होत ेकी तरता दरावर यावर हे अविुंबून असेि. द हेरी/ववशेष दराच्या गहृकजाडच्या बाबतीत, ननक्चचत व्याज 

दर कािावधीच्या समानतीनुंतर गहृकजाडचे रुपाुंतर तरता दरावर करण्यात आल्यावर,  म दत-पूवड बुंद करण्यासाठी तरता दर 

आकारण्यात येईि.   याप ढीि म दतपूवड बुंद करण्यासाठी अशा प्रकारच्या सवड द हेरी/ववशेष दराच्या गहृकजाांना हे िागू 

होईि.  ननक्चचत दर कजड ्हणजे कजाडच्या सुंपूणड कािावधीसाठी एकच दर ननक्चचत असेि, असे स्पष्ट करण्यात आिे आहे.  



 

 

l) ननयम सावडजननक करण्यासाठी-  

➢ ववद्यमान आणण नव्या ग्राहकाुंना ननयमाुंची प्रनतलिपी देण्यात येईि.  

➢ हे ननयम वव ुंनती केल्यास काउुंटरवर ककुं वा इिेतरॉननक माध्यमातून ककुं वा मेिद्वारे उपिब्ध करून देण्यात येतीि.  

➢ प्रत्येक शाखेत आणण आमच्या सुंकेतस्थळावर हे ननयम उपिब्ध करून हदिे जातीि. हे 

https://www.edelweisshousingfin.com या सुंकेतस्थळावर उपिब्ध आहेत; आणण 

➢ आमच्या कमडचाऱ्याुंना या ननयमाुंबाबतची योग्य माहहती देण्यासाठी त्याुंचा व्यवहारात उपयोग करण्यासाठी 

प्रलशक्षण देण्यात आिे आहे याची खात्री करून घेणे.  

m) दर वषी अथवा जेव्हा केव्हा ननयामक ववकास होईि ककुं वा मुंडळािा गरज भासेि तेव्हा ननयमाुंचे प नराविोकन करण्यात येईि.  

n) अन पािन ववभागाकडून आिेल्या आणण इतर भागधारकाुंकडून जर काही लशफारसी लमळाल्या असतीि तर यान सार ननयमाुंचे 

प नराविोकन करण्यात येईि, आणण मुंडळाने मुंजूर केल्यावर त्याुंना अुंनतम स्वरूप देण्यात येईि.    
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