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उचित व्यवहार संहहता 
 
स्वमान फायनान्शिअल सन््हिसेस प्रा. लल. (“स्वमान” क ंवा “ ंपनी”) भारतीय ररझ्हि बँ े डे नॉन-डडपॉझझट घेणारी 
NBFC-MFI म्हणून नोंदणी ृत आहे. RBI ने 18 फेब्रुवारी 2013 रोजी जारी  ेलेल्या पररपत्र  क्र. RBI/2012-13/416 

DNBS.  सीसी. पीडी क्र. 320/03.10.01/2012-13 आझण त्यानंतर नवीन पररपत्र  क्र. वर आधाररत इनपुटसह 

अद्यतननत  ेले. RBI/DOR/2021-22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 हदनां  14 मार्ि 2022 ग्राह ांिी 
्यवहार  रताना क मान मान े ननन्चर्त  रून आझण ग्राह ांना सक्षम  रण्यासाठी पारदिि ता वाढवून र्ांगल्या 
आझण उचित पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी  ंपनीद्वारे प्रदान  ेलेल्या सेवांर्ी अधध  र्ांगली समज ननमािण 

 रण्यासाठी जारी  ेले आहे. 

एनबीएफसी-एमएफआय म्हणून  ाम  रताना  ंपनी नतच्या सदस्यांसोबतच्या सवि कक्रया लापांमध्ये आझण 

्यवहारांमध्ये या उचित पद्धतींर्ी अंमलबजावणी आझण अवलंब  रण्यासाठी स्वतःला वर्नबद्ध  रत.े 

 
 
 

A. सवव कर्व क्रियाकलापासंाठी उचित व्यवहार संहहता 

A.1 कर्व प्रस्ताव आणि प्रक्रिया 
1. स्वमान त्याच्या  जिदारांिी सवि संप्रेषण स्थानन  भाषेत क ंवा  जिदाराला समजेल त्या भाषेत  रेल. 

2.   जिदाराला इतर NBFC िी तुलना  रण्यात आझण माहहतीपूणि ननणिय घेण्यास मदत  रण्यासाठी 
 जािच्या अटी आझण ितींिी संबंधधत सवि आवचय  माहहती  जि अजि फॉमिमध्ये समार्वष्ट असेल. 

3.  जि अजि फॉमि अजािसोबत सादर  रावयार्ी आवचय   ागदपत्रांर्ी यादी दििवेल. 

4. आम्ही  जिदारांना  जि अजि प्राप्त झाल्यार्ी ए  पोर्पावती प्रदान  रु 

5.  जि अजि फॉमि लमळाल्यावर ग्राह ाला प्रदान  ेलेली पोर्पावती  जि अजािवर प्रकक्रया  रण्यार्ी तारीख 

आझण वेळ दििवेल. 

6.  जि अजािर्ी प्रकक्रया ग्राह ांसाठी सोपी असल्यार्ी  ंपनी खात्री  रेल 

 

A.2 कर्व मूलयांकन आणि ववतरि 

1.  ंपनी आरबीआयने जारी  ेलेल्या KYC मागिदिि  तत्तवांरे् पालन  रेल आझण  जिदारार्ी पुरेिी परतफेड 

 रण्यार्ी क्षमता सुननन्चर्त  रण्यासाठी  ंपनीच्या पत धोरणानुसार सवि  जि अजाांसाठी योग्य  ाळजी 
घेतली जाईल. 

2.  ंपनी  जिदाराला मंजूर  ेलेल्या  जािर्ी रक् म आझण वार्षि  ् याजदरासह सवि अटी व ितींरे् स्थानन  

भाषेत मंजुरी पत्र देईल. स्वमान त्याच्या रे ॉडिसाठी त्यार्ी ए  स्वी ृत प्रत देखील ठेवेल. 

 

A.3 अटी आणि शतींमधील बदलासंह कर्ावचे ववतरि 
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1.  ंपनी सदस्य/ जिदाराला स्थानन  भाषेत क ंवा त्यांना समजेल त्या भाषेत संर्वतरण वेळापत्र , ्याज 

दर, सेवा िुल् , प्रीपेमेंट िुल्  इत्यादींसह अटी व ितींमध्ये  ोणत्याही बदलार्ी सूर्ना देईल. 

2.  ्याजदरातील बदल आझण इतर  ोणतेही िुल्   ेवळ संभा्य रीतीन ेप्रभार्वत होईल यार्ी  ंपनी 
सुननन्चर्ती  रेल आझण या संदभाित ए  योग्य अट  जि  रारामध्ये समार्वष्ट  ेलेली असेल. 

3.  राराच्या अंतगित पेमेंट क ंवा  ायिप्रदििन परत मागवण्यार्ा/त्वररत  रण्यार्ा ननणिय  जि  रारािी 
सुसंगत असेल. 

4.  ंपनी अधध ृत ्यक्तींच्या ताब्यात सवि  ागदपत्रे संबंधधत जागेत सुरक्षक्षत ठेवेल. 

5.  ंपनी सवि रोख,े जर  ाही असतील तर, सवि देय परतफेड  ेल्यावर क ंवा  जािच्या थ बा ीच्या र मेर्ी 
वसुली झाल्यावर,  ंपनीच्या सदस्यार्वरूद्ध असलेल्या इतर  ोणत्याही दा्यासाठी  ोणत्याही 
 ायदेिीर अधध ाराच्या अधीन राहून, जारी  रेल. 

 

 

B. सववसाधारि धोरि, 
 

1.  जि  राराच्या अटी व ितींमध्ये प्रदान  ेलेल्या उद्हदष्टांलिवाय  ंपनी  जिदाराच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप 

 रणार नाही (जोपयांत नवीन माहहती,  जिदाराने यापूवी उघड  ेलेली नाही,  ंपनीच्या ननदििनास आली 
नाही तोपयांत) 

2.  जािच्या वसुलीच्या बाबतीत,  ंपनी  ेवळ  ायदेिीर आझण  ायदेिीररीत्या उपलब्ध असलेल्या उपायांर्ा 

अवलंब  रेल आझण  जािच्या वसुलीसाठी हदवसाच्या अ ायािलयीन वेळेत वसुलीरे् उपाय, अउचित छळ 

आझण मानवबळाने दबावतंत्रार्ा  वापर टाळेल.  ंपनी ग्राह ांर्ा  ोणत्याही प्र ारे छळ अथवा र्पळवणू  

 रणार नाही. 
3. अपंगत्वाच्या  ारणास्तव िारीरर  / दृन्ष्टहीन अजिदारांना  जि सुर्वधांसह उत्पादने आझण सुर्वधांर्ा 

र्वस्तार  रण्यात  ोणताही भेदभाव  ेला जाणार नाही (संदभि: RBI पररपत्र  क्रमां  DNBS.CC.PD.No. 

191/03.10.01/2010-11 हदनां  27 जुलै 2010, वेळोवेळी सुधारणा  ेल्यानुसार). 
4. तक्रार ननवारण यंत्रणा 

या संदभाित उद्भवणाऱ्या तक्रारी/र्ववादांरे् ननरा रण  रण्यासाठी  ंपनीने संस्थेमध्ये तक्रार ननवारण 

यंत्रणा देखील तयार  ेली आहे.  ंपनीच्या  मिर्ाऱ्यांच्या ननणियामुळे उद्भवलले्या सवि तक्रारी/र्ववादांर्ी 
योग्य प्र ारे सुनावणी  ेली जाईल आझण त्यांरे् ननरा रण  ेले जाईल. 

5. तक्रार ननवारण अधध ारी 
ऑपरेिनल स्तरावर,  ंपनी त्यांच्या ग्राह ांच्या फायद्यासाठी, त्यांच्या िाखांमध्ये/्यावसानय  ्यवहार 
 ेलेल्या हठ ाणी खालील माहहती ठळ पणे प्रदलिित  रेल: अ. तक्रार ननवारण अधध ाऱ्यारे् नाव आझण 

संप ि  तपिील (दरूध्वनी/मोबाईल क्रमां  तसेर् ईमेल पत्ता) जयांना  ंपनीर्वरुद्ध तक्रारींरे् ननरा रण 

 रण्यासाठी लो  संप ि  साधू ि तात. b ए  महहशयाच्या  ालावधीत तक्रार/र्ववादारे् ननवारण न 

झाल्यास क ंवा  ंपनीने हदलेल्या ठरावावर ग्राह  समाधानी नसल्यास, ग्राह  RBI च्या DNBS च्या प्रादेलि  

 ायािलयाच्या प्रभारी अधध ाऱ्या डे अपील  रू ि तो (पूणि संप ि  तपिील), जयांच्या अधध ारक्षेत्रात 

NBFC रे् नोंदणी ृत  ायािलय येत.े 
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तक्रार ननवारण अधध ाऱ्यारे् तपिील: 

नाव:  ु.भारती राठी 
पत्ता: ९३, ९्या फ्लोर, मे र र्ेंबसि VI, नररमन पॉइंट, मुंबई, 400021 ई-मेल आयडी: 
grievancecell@svamaan.in 

लँडलाइन: 022 49429020 
 

तक्रार/र्ववादारे् ए ा महहशयाच्या आत ननवारण न झाल्यास, ग्राह  खाली हदलेल्या तपिीलानुसार RBI च्या 
DNBS च्या प्रादेलि   ायािलयाच्या प्रभारी  ायािलया डे अपील  रू ि तो: 

 

महा्यवस्थाप  

नॉन-बँक ंग पयिवेक्षण र्वभाग, ररझ्हि बँ  

ऑफ इंडडया 
मुंबई र्वभागीय  ायािलय, 

3रा मजला, समोर: मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेिन, भायखळा, 
मुंबई – 400 008 

फोन: 022-23084121 

फॅक्स: 022-23022011 

ई-मेल: dnbsmro@rbi.org.in 

 

 

C. प्रशासन आणि पारदशवकता: 
 

1.  जि उत्पादनांर्ा ्याजदर  जिदाराला क ंवा ग्राह ाला अजाित साांचितला जाईल आझण  ंपनीच्या बोडािने 

मंजूर  ेलेल्या क ंमत धोरणानुसार मंजूरी पत्रात स्पष्टपणे  ळवले जाईल. 

2.  ंपनी नतच्या सवि  ायािलयांमध्ये सूक्ष्म र्वत्त  जािवर आ ारले जाणारे क मान,  माल आझण सरासरी 

्याजदर ठळ पणे प्रदलिित  रेल आझण तपिील नतच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित  ेला जाईल. 

3. NBFC द्वारे र्वत्तपुरवठा  ेलेली वाहने परत ताब्यात घेण्याबाबत आझण सोशयाच्या दाधगशयांच्या तारणावर 

 जि देण्याबाबत RBI च्या उचित पद्धती मागिदिि  तत्तवे  ंपनीला लागू होणार नाहीत  ारण  ंपनी अिा 
्यवसायात नाही. तथार्प,  ंपनी RBI ने NBFC-MFI साठी घालून हदलेले ननयम आझण मागिदिि  तत्तवांरे् 

पालन  रते 
 
 

D. NBFC-MFI साठी ववशशष्ट मार्वदशवक तत्त्वे 

वरीलप्रमाणे सामाशय तत्तवां्यनतररक्त, स्वमान खालील  उचित पद्धतींर्ा अवलंब  रते ज ेसूक्ष्म र्वत्त  जि 
्यवसाय आझण ननयाम  फे्रमव ि साठी र्वलिष्ट असे आहेत. 

  

mailto:grievancecell@svamaan.in
mailto:dnbsmro@rbi.org.in
mailto:dnbsmro@rbi.org.in
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सववसाधारि धोरि, 

1. या FPC र्ी संबंधधत स्थानन  भाषेत अनुवाहदत प्रत संभा्य  जिदार/ग्राह ाला मागणीनुसार उपलब्ध  रून 

हदली जाईल आझण ती  ायािलये/िाखांमध्ये आझण वेबसाइटवर प्रदलिित  ेली जाईल. 

2.  ंपनी पारदिि  रीतीन े ाम  रेल आझण उचित  जि पद्धती अवलंबेल. पारदिि ता आझण उचित  जि 
पद्धतींबद्दलर्ी आमर्ी वर्नबद्धता स्पष्ट  रणारे असे र्वधान आमच्या  जि  ाडिमध्ये देखील 

समार्वष्ट  ेले जाईल 

3.  मिर्ाऱ्य्ांच्या अयोग्य वतिनासाठी आझण वेळेवर तक्रारींरे् ननरा रण  रण्यासाठी  ंपनी जबाबदार असेल 

आझण  जि  रारामध्ये ते समार्वष्ट  ेले जाईल. 

4. उत्पशनारे् स्रोत आझण  जिदारांच्या र्वद्यमान  जािबाबत आवचय  र्ौ िी  रण्यासाठी फील्ड स्टाफला 
प्रलिक्षक्षत  ेले जाईल. 

5.  जिदारांना हदल ेजाणारे प्रलिक्षण, जर असेल तर ते र्वनामूल्य असेल. फील्ड  मिर्ाऱ्य्ांना असे प्रलिक्षण 

देण्यासाठी प्रलिक्षक्षत  ेले जाईल आझण  जिदारांना  जि/इतर उत्पादनांिी संबंधधत प्रकक्रया आझण प्रणालींर्ी 
पूणि जाणीव  रून हदली जाईल. 

6. ग्राह ांिी संवाद साधताना सभ्य भाषेर्ा वापर  ेला जाईल आझण लिष्टार्ार राखला जाईल 

7. ग्राह ांिी संवाद साधताना  ंपनीरे्  मिर्ारी सांस् ृनत  र्वर्ार आझण संवेदनिीलतेर्ा आदर  रतात यार्ी 
 ंपनी खात्री  रेल 

8. जयामुळे  ोणत्याही प्र ारर्ा संघषि, धम ी क ंवा हहसंा होऊ ि त ेअिा  ोणत्याही प्र ाररे् वतिन   ंपनी 
 रणार नाही 

9.  ंपनी  ोणतीही लार् घेणार नाही क ंवा ग्राह ां डून  ोणतेही अनधध ृत पैसे वसूल  रणार नाही. 
10. अ ायािलनयन वेळेत ग्राह ांिी संप ि  साधला जाणार नाही. 
11. नवीन ग्राह ांना संस्थेच्या धोरणांबद्दल आझण  ायिपद्धतींबद्दल माहहती हदली जाईल जेणे रून त्यांना 

 जिदार म्हणून त्यांरे् अधध ार समजण्यास मदत होईल 

12.  ंपनी जागरू ता ननमािण  रण्यार्ा प्रयत्न  रेल आझण ग्राह ांना ऑफर  ेलेल्या आझण घेतलेल्या र्वत्तीय 

सेवांच्या संदभाित प्रदान  ेलेली माहहती समजून घेण्यास सक्षम  रेल. 

 
 

कर्व करार / कर्व करार / कर्व कार्व मध्ये प्रकट वववरि: 

1. सवि  जिदारांसाठी आझण ऑफर  ेलेल्या उत्पादनांसाठी  जि  रारारे् मान  स्वरूप असेल 

2.  जािर्ा  रार  जिदाराला समजल्याप्रमाणे स्थानन  भाषेत असेल आझण सवि संलग्न ांर्ी प्रत असेल, जर 
असेल तर ती सवि  जिदार/ग्राह ांना प्रदान  ेली जाईल. 

3.  जि  रार आझण  जि परतफेड वेळापत्र ात खालील गोष्टी नमूद  ेल्या जातील: 

i)  जािच्या सवि अटी व िती 
ii)  जािर्ी क ंमत म्हणजे वार्षि  ्याज दर, प्रकक्रया िुल् , र्वमा प्रीलमयम आझण इतर  ोणतेही िुल्  

iii) र्वलंब पेमेंटवर आ ारले जाणारे दंड ्याज/ थ ीत िुल्  (जर असेल तर)  जि  रारामध्ये सूधर्त  ेले 
जाईल 
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iv) मायक्रोफायनाशस  जािसाठी  जिदारा डून  ोणतीही सुरक्षा ठेव/मान्जिन गोळा  ेले जात नाही 
v) मायक्रोफायनाशस  जािवर प्री-पेमेंट दंड आ ारला जाणार नाही 
vi)  जािरे् अनुदान आझण पहहल्या हप्त्याच्या परतफेडीर्ी देय तारीख यामधील स्थधगती नॉन-बँक ंग 

र्वत्तीय  ंपनी - मायक्रो फायनाशस संस्था (ररझ्हि बँ ) ननदेि, 2011 च्या तरतुदींनुसार आझण वेळोवेळी 
सुधाररत  ेल्यानुसार असेल. 

vii) प्राप्त झालेल्या हप्त्यांसह सवि परतफेडीर्ी पावती आझण अंनतम डडस्र्ाजि 
viii) तक्रार ननवारण यंत्रणा नोडल ऑकफसररे् नाव आझण संप ि  क्रमां ासह  

 

 

पुनप्रावप्तीच्या र्ैर-र्बरदस्ती पद्धती: 
1. पुनप्रािप्ती सभासदांनी परस्पर माशय  ेलेल्या  ें द्रस्थानी ननयुक्त  ेलेल्या हठ ाणी  ेली जाईल 

2. तथार्प, जर  जिदार 2 क ंवा अधध  प्रसंगी मध्यवती ननयुक्त हठ ाणी उपन्स्थत राहू ि ला नाही तर अिा 
प्रसंगी क्षेत्रीय  मिर्ाऱ्य्ांना  जिदाराच्या ननवासस्थानी क ंवा  ामाच्या हठ ाणी पुनप्रािप्ती रण्यार्ी 
परवानगी आहे. 

3.  ंपनी क ंवा नतरे्  मिर्ारी अनावचय  छळ  रणार नाहीत उदा. अयोग्य वेळेत  जिदारांना सतत त्रास देणे, 

 जािच्या वसुलीसाठी बळार्ा अथवा िक्तीर्ा वापर इ. 

4. परतफेडीर्ी प्रकक्रया ग्राह ांना समजेल त्या भाषेत तपिीलवार समजावून सांधगतली जाईल 

5. संवेदनिील भागात वसुलीसाठी  ेवळ  मिर्ारी पाठवले जातील आझण आउटसोसि  ेलेले रर ्हरी एजंट 

वापरले जाणार नाहीत. 

6.  ंपनी क ंवा नतर्ा एजंट पुनप्रािप्तीसाठी  ोणत्याही  ठोर पद्धतींमध्ये गुंतणार नाही. पूविगामीच्या 
सामाशय अनुप्रयोगास मयािहदत न ठेवता, खालील पद्धतींर्ा र्वर्ार  ेला जाणार नाही: 
(i) धम ी क ंवा अपमानास्पद भाषरे्ा वापर 
(ii)  जिदाराला सतत  ॉल  रणे आझण/क ंवा  जिदाराला स ाळी 9:00 च्या आधी आझण संध्या ाळी 
6:00 नंतर  ॉल  रणे 

(iii)  जिदारारे् नातेवाई , लमत्र क ंवा सह ारी यांना त्रास देणे 

(iv)  जिदारांर्ी नावे प्रलसद्ध  रणे 

(v)  जिदाराला हानी पोहोर्वण्यासाठी हहसंा क ंवा इतर तत्सम माध्यमांर्ा वापर क ंवा धम ी 
 जिदारारे्  ुटंुब/ मालमत्ता/ प्रनतष्ठा 
(vi)  जािर्ी ्याप्ती क ंवा परतफेड न  ेल्यामुळे होणाऱ्या पररणामांबद्दल  जिदारार्ी हदिाभूल  रणे 


