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इनके्रड फायनान्शियल सन््हिसेस लललिटेड 
 

फेअर पॅ्रन्टटसेस कोड  
 

इनके्रड फायनान्शियल सन््हिसेस लललमटेड (‘IFSL’ ककंिा ‘द कंपनी’) ही भारतीय ररझ्हि बँक (RBI) कडे नोंदणीकृत 
असलेली नॉन-बँककंग फायनान्शियल (वित्तीय) कंपनी (NBFC) आहे. कंपनीने िैयन्क्तक ग्राहक आणण कायदेिीर 
संस्ांिी ्यिहार करताना फेअर पॅ्रन्क्टसेस मानकं ननन्चचत करण्यासाठी फेअर पॅ्रन्क्टसेस कोड ("कोड") तयार केले 
असून ते सिीकारल े आहेत. सदर कोडनुसार RBI मासटर डायरेक्िन - नॉन-बँककंग फायनान्शिअल कंपनी - 
पद्धतिीरपणे महत्िाची नॉन-डडपॉणझट आणण डडपॉणझट घेणारी कंपनी (ररझ्हि बँक)  2016 ननदेिानुसार, 
RBI/DNBR/2016- च्या चॅप्टर IV, सेक्िन II िर आधाररत तयार केली गेली आहे. 17/45 मासटर डायरेक्िन 
DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 ददनांककत 17 ऑक्टोबर 2016 नुसार त्यात िेळोिेळी सुधारणा केल्या 
जातील. 
 

कंपनी RBI ने िेळोिेळी विदहत केलेल्या सिि उत्तम पद्धतींचा अिलंब करेल आणण विदहत केलेल्या मानकांचे पालन 
करण्यासाठी या कोडमध्ये आिचयक असल्यास योग्य ते बदल करेल. कंपनीची पॉललसी सिि ग्राहकांिी सातत्यपूणि 
आणण ननष्पक्षपणे िागणे ही असून कंपनीचे कमिचारी योग्य, शयायपूणि आणण सातत्यपूणि रीतीने मदत, प्रोत्साहन 
आणण सेिा पुरितील. संपूणि संस्ा जबाबदारीने कोडची अंमलबजािणी करत असल्याचे कंपनी सुननन्चचत करेल. 
कंपनीच्या िाजिी कजि देण्याची पद्धत माकेदटगं, कजािची उत्पत्ती, प्रकक्रया आणण सेिा तसेच संकलन प्रकक्रयांसह 
नतच्या सिि कायिप्रणालीिर लागू होतील. 
 

1. फेअर पॅ्रन्टटसेस कोडची उद्दिष्टे 
 

कोड खालील बाबींसाठी सिीकारले गेले आहेत: 
a) ग्राहकांिी ्यिहार करताना ककमान मानकं ठरिून चांगल्या आणण शयाय्य पद्धतींचा प्रचार करणे; 

पारदििकता िाढिणे जेणेकरुन ग्राहक सेिांबद्दल िाजिीपणे काय अपेक्षा ठेिू िकतात हे अधधक 
चांगल्या प्रकारे समजू िकेल; 

b) कायिप्रणालींचे उत्तम मानकं साध्य करण्यासाठी, सपधेद्िारे माकेदटगंला प्रोत्साहन देणे; 

c) ग्राहक आणण कंपनी यांच्यातील ननष्पक्ष आणण सौहादिपूणि संबंधांना प्रोत्साहन देणे; 
 

2. उपयोगिता 
 

कंपनीच्या ्यिसायादरम्यान त्याचे प्रनतननधधत्ि करण्यासाठी अधधकृत असणारे सिि कमिचारी, कंपनीचे 
एजंट्स/प्रनतननधी/ततृीय-पक्ष विके्रते/कंपनीचे सेिा प्रदाते आणण इतर ्यक्तींना कोड लागू होईल. 

 

3. भेिभार्व न करण्याची पॉललसी  
 

कंपनी आपल्या ग्राहकांमध्ये ललगं, िारीररक क्षमता, िंि ककंिा धमि या आधारािर कोणताच भेदभाि 
करणार नाही. अपंगत्िाच्या कारणासति कंपनी दृन्ष्टहीन ककंिा िारीररकदृष्ट्या अपंग असणाऱ्या 
अजिदारांमध्ये उत्पादन, सेिा, सुविधा इत्यादींचा विसतार करताना भेदभाि करणार नाही. मात्र, यामळेु 
कंपनी समाजाच्या विविध घटकांसाठी तयार केलेल्या योजना सुरू करण्यापासून ककंिा त्यात सहभागी 
होण्यापासून प्रनतबंधधत राहणार नाही. 
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4. सूचनांची भाषा 
 

कजिदाराला कंपनीकडून ददल्या जाणाऱ्या सिि आिचयक सूचना कजिदाराला समजत असणाऱ्या (इंग्रजी 
ककंिा स्ाननक भाषा) भाषेत असतील. 

 

5. कजि आणण त्याच्या प्रक्रक्रयेसाठी अजि 
a) कजािच्या अजािमध्ये कजिदाराच्या ्याजािर पररणाम करणाऱ्या संबंधधत मादहतीचा समािेि असेल 

जेणेकरून कजिदाराला मादहतीपूणि ननणिय घेता येईल. कजि अजि फॉमिमध्ये, अजािसोबत सादर 
कराियाच्या आिचयक कागदपत्रांची यादी देखील सूधचत केली जाईल. 

b) कंपनीला प्राप्त झालेल्या अजािची कंपनीकडून रीतसर पािती ददली जाईल आणण कजि मंजुरीसाठी 
लागणार अंदाजे कालािधी देखील सूधचत केला जाईल. या कालािधीत ग्राहक त्याच्या/नतच्या कजि 
अजािबाबत कंपनीकडून संपकि  केला जाण्याची अपेक्षा करू िकतो/िकते. 

 

6. कजािचे िूलयांकन आणण ननयि र्व अटी 
 

a) कजि मंजूर केल्यािर मंजूर केलेल्या कजािची रक्कम, लाग ूिावषिक ्याजदर, अजि करण्याची पद्धत 
आणण इतर महत्त्िाच्या ननयम ि अटी दिििणारे मंजूरी पत्र कजिदाराला लेखी कळिले जाईल; 

b) उिीरा पेमेंटसाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक ्याजाचा कंपनी कजि करारामध्ये ठळक अक्षरात 
उल्लेख असेल. कजि करारामध्ये या संदभाित योग्य तरतुदीचा समािेि करण्यात आला आहे; 

c) कजि कराराच्या अंमलबजािणीनंतर, सिि कजिदारांना कजि कराराची प्रत आणण कजि करारात िापर 
केलेल्या प्रत्येक संलग्नकांची एक प्रत ददली जाईल. 

 

7. ननयि र्व अटींच्या  बिलांसह कजािचे वर्वतरण 
 

a) ्याज दर, सेिा िलु्क, आगाऊ पैसे भरण्यासाठी िुल्क, परतफेड/वितरण िेळापत्रक इत्यादींसह अटी ि 
ितींमध्ये (ज्याचा पररणाम कजिदारािर होत असेल) कोणतेही बदल असल्यास ते कजिदाराला लेखी 
कळिले जातील; 

b) ्याजदरातील बदल आणण इतर िुल्क (जे कजिदारास प्रनतकूल असतील) फक्त भविष्यातील हेतूनेच 
असतील; 

c) कोणतेही कजि परत मागिण्याचा / पैसे भरण्याची कालािधीत बदल करण्याचा ननणिय कजि कराराच्या 
अटी ि ितींनुसार घेतला जाईल; 

d) सिि अंतननिदहत तारण, कजिदाराच्या विनंतीनुसार, कजािच्या कराराच्या अटींनुसार आणण इतर सिि 
िुल्कांसह कजािची पूणि परतफेड केल्यानंतर आणण धारणाधधकार (कजि कफटेपयतं कजिदाराची काही 
मालमत्ता ताब्यात ठेिण्याचा कायदेिीर हक्क) /लिल्लकेच्या कोणत्याही अधधकाराच्या िापराच्या 
अधीन राहून, जारी केले जातील. तिी कजिदाराला संपूणि तपिीलासह नोटीस ददली जाईल. 

 

8. िोपनीयता आणण वर्वश्र्वासाहिता  
 

1. के्रडडट रेफरशस एजशसीज/ के्रडडट इशफॉमेिन कंपनीज (CICs)  

a) कंपनी ननयामक ननदेि/मागिदििक तत्त्िांनुसार ककंिा कंपनीच्या अंतगित पॉललसीजनुसार कजिदारांचे 
कजि आणण परतफेडीच्या टॅ्रक रेकॉडिची मादहती के्रडडट इशफॉमेिन कंपशयांना देऊ िकते. 

b) पुढील पररन्स्तीत कंपनी के्रडडट इशफॉमेिन कंपशयांिी ग्राहकाच्या देणी असलेल्या िैयन्क्तक 
कजािविषयी मादहती सामानयक करू िकते : 

i. ग्राहक त्याच्या/नतच्या िेळेत भारत नसल्यास,  

ii. ्कीत रक्कम हा िादाचा विषय नसल्यास,  
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iii. परतफेड करण्याच्या आमच्या औपचाररक मागणीनंतर देखील ग्राहक पेमेंट करत नसल्यास, 

c) मात्र ही मादहती सामानयक करते िेळी, कंपनीचे प्रनतननधी ग्राहकांना CICs ची भूलमका आणण त्यांनी 
ददलेल्या मादहतीचा ग्राहकांच्या के्रडडट सकोअरिर आणण कजि लमळविण्याच्या क्षमतेिर होणारा 
विपरीत पररणाम याबाबत  समजािून सांगतील. 

d) ग्राहकाने तसे करण्यास परिानगी ददली असल्यास ककंिा िैधाननक/ ननयामक आिचयकता 
भासल्यास कंपनी ग्राहकाच्या ्कीत खात्याबद्दलची मादहती CIC ला देईल. 
 

e) ग्राहकाने मागणी केल्यास कंपनी CIC ला ददलेली संबंधधत मादहती ग्राहकाला देखील देईल. 
 

 

2. मादहती सामानयक करणे  

a) कंपनीने कजि अजि/मंजुरी पत्र/सिाित महत्त्िाच्या ननयम ि अटी/कजि करारांतगित ग्राहकाकडून 
संमती/परिानगी घेतली असल्यास त्या प्रकारची मादहती नतच्या समूह/सहकारी संस्ांना ककंिा 
कंपशयांना देऊ िकते.  

b) ग्राहकाने पूणि कजि भरले असले आणण ितिमान न्स्तीत ग्राहक आणण कंपनीत कोणतेही आध्िक 
सबंंध नसले तरी देखील कंपनी ग्राहकाची िैयन्क्तक मादहती खाजगी आणण गोपनीय मानेल. िर 
नमूद केलेल्या आणण खालील अपिादात्मक प्रकरणांमध्ये आिचयकतेलििाय आम्ही ग्राहकाचा डेटा 
ककंिा मादहती कोणालाही जाहीर करणार नाही: 

 

i. कायद्याने आिचयक; 

ii. मादहती उघड करण्याचे समाजाप्रती कति् य असल्यास; 

iii. कंपनीच्या दहतासाठी मादहती देणे आिचयक असल्यास; 

iv. कंपनीला ग्राहकांची संमती/परिानगी असल्यास. 
 

c) कंपनीचे प्रनतननधी ग्राहकाला त्याच्या/नतच्याबद्दल असलेल्या िैयन्क्तक नोंदींची मादहती 
लमळिण्याबद्दल  भारतीय कायद्यांतगित ग्राहकाला असलेल्या हक्क/ दानयत्िांबद्दल मादहती देतील; 

d) ग्राहकाच्या अधधकृत परिानगीलििाय कंपनी माकेदटगंच्या उद्देिाने ग्राहकाच्या िैयन्क्तक मादहतीचा 
िापर करणार नाही. 

 

9. सािाशय तरतुिी 
 

a) कंपनी कजािच्या कराराच्या अटी आणण ितींलििाय कजिदाराचं्या ्यिसायात कोणत्याही प्रकारचा हसतक्षेप 
करणे टाळेल (कजिदाराने कंपनीला मादहती देतांना एखादी आिचयक बाब लपिल्याचे लक्षात आल्यास मात्र 
कंपनी हसतक्षेप करण्याचा अधधकार राखून ठेिते), 

b) कजिदाराने कजि हसतांतररत करण्याचा आग्रह धरल्यास संमती ककंिा अशय्ा आक्षेप असल्यास, कजिदाराची 
अिी विनंती लमळाल्यापासून 21 ददिसांच्या आत कळिले जाईल. असे हसतांतरण कायद्याच्या सुसंगत 
कजािच्या अटी आणण ितींनुसार असेल; 

c) कजािच्या िसुलीसाठी, कंपनी अिाजिी छळ  करणार नाही आणण लागू कायदेिीर चौकटीत कंपनीने 
अंतगितपणे सिीकारलेल्या प्रकक्रयांचे पालन करेल; 

d) कंपनी िैयन्क्तक कजिदारांना ्यिसाया्यनतररक्त इतर कारणांसाठी मंजूर केलेल्या कोणत्याही 
फ्लोदटगं(बदलते) रेट मदुतीच्या कजाििर फोरक्लोजर िुल्क/पिूि-पेमेंट दंड आकारणार नाही, 

e) ग्राहकांिी योग्य पद्धतीने ्यिहार करण्यासाठी कमिचारी पुरेसे प्रलिक्षक्षत असल्याचे कंपनी सुननन्चचत 
करेल. 

 
 

10. तक्रार ननर्वारण यंत्रणा 
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कंपनीच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेली तक्रार ननिारण यंत्रणा स्ापन केली आहे. अिा यंत्रणेमुळे कजि 
्यिसायाच्या ननणियांमुळे उद्भिणारे सिि वििाद ककमान पढुील उच्च सतरािर ऐकून सोडिले जात असल्याचे 
सुननन्चचत होते. सदर यंत्रणा कंपनीच्या िेबसाईट https://www.incred.com िर प्रदलिित केलेली आहे आणण 
तक्रार ननिारण प्रकक्रया आणण कंपनीने अनुसरण केलेल्या पुढील उच्च सतरािर संबंधधत तपिीलांसाठी संदलभित 
केली जाऊ िकते. 
 

तक्रार ननिारण यंत्रणा RBI पररपत्रक DNBR. PD.CC क्रमांक 090/03.10.001/2017-18 ददनांककत 09 नो्हेंबर 
2017, इनके्रड अंतगित आिचयकतेनुसार कंपनीच्या ितीने एजशसीद्िारे पुरिलेल्या आउटसोसि सेिािंी संबंधधत 
तक्रारींचे ननराकरण करेल.  
 

संचालक मंडळ योग्य आचरण संदहतेचे पालन आणण ्यिस्ापनाच्या विविध सतरांिर तक्रार ननिारण 
यंत्रणेच्या कायिप्रणालीचे ननयलमतपणे परीक्षण करेल. अिा परीक्षणांचा एकत्रत्रत अहिाल बोडािने विदहत 
केल्यानुसार, ननयलमत अंतराने मंडळाला सादर केला जाईल. 

 

त्याचप्रमाणे  नॉन-बँककंग फायनान्शियल कंपशयांसाठी लोकपाल योजना 2018नुसार, कंपनी त्याअंतगित ददलेल्या 
ननदेिानुसार नोडल ऑकफसर/वप्रन्शसपल नोडल ऑकफसरची ननयुक्ती करेल. कंपनीविरुद्धच्या तक्रारींचे ननराकरण 
करण्यासाठी ज्या लोकपालांिी संपकि  साधला जाऊ िकतो त्यांचे नाि आणण संपकािची मादहती कंपनीच्या 
िेबसाईटिर आणण नतच्या िाखांमध्ये ककंिा जे्े ्यिसायाचा ्यिहार केला जातो त्या प्रत्येक दठकाणी प्रदलिित 
करेल. 
 

RBIने त्याची प्रेसला ददलेल्या अधधकृत ननिेदन आणण अधधसूचना संदभि. CEPD.PRD. क्र. 
S873/13.01.001/2021-22  ददनांककत नो्हेंबरनुसार RBI च्या विद्यमान तीन लोकपाल योजना एकत्रत्रत केल्या 
आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत, 

(i) बँककंग लोकपाल योजना, 2006; 

(ii) नॉन-बँककंग वित्तीय कंपशयांसाठी लोकपाल योजना, 2018; आणण 

(iii) डडन्जटल ्यिहारांसाठी लोकपाल योजना, 2019 आणण ररझ्हि बँक - एकान्त्मक लोकपाल योजना, 2021 

ग्राहकांच्या समाधानासाठी ककंिा ननयमन केलेल्या संस्ेद्िारे 30 ददिसांच्या कालािधीत उत्तर न ददल्यास, RBI 

द्िारे विननयलमत केलेल्या संस्ांद्िारे प्रदान केलेल्या सेिांमधील कमतरता असलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे 
विनामूल्य ननिारण प्रदान करण्याच्या उद्देिाने लाँच केले आहेत. 
 

RBI च्या ग्राहक लिक्षण आणण संरक्षण विभागाचे प्रभारी कायिकारी संचालक या योजनेअंतगित अपीलीय अधधकारी 
असतील. योजनेची प्रत, मुख्य नोडल अधधकाऱ्याची मादहती आणण योजनेची ठळक िैलिष्ट्ये िाखा तसेच 
कंपनीच्या िेबसाईटिर उपलब्ध आहेत. तक्रार ननिारण यंत्रणेमध्ये मुख्य नोडल अधधकाऱ्याची मादहती आणण 
विविध पद्धतींद्िारे RBIकडे तक्रार नोंदिण्याचे तपिील िेबसाईटिर प्रदलिित केल्याप्रमाणे आहेत. 
 

कंपनी ककंिा नतच्या आउटसोसि एजशसीद्िारे ऑफर केलेल्या उत्पादन आणण सेिांच्या संदभाित 
क्रार/अपील/अलभप्राय असणारा कोणताही ग्राहक खालीलपकैी कोणत्याही चॅनेलद्िारे कंपनीच्या ग्राहक सेिा 
विभागाला कळिू िकतो/िकते: 
 

✓ कॉल करण्यासाठी - 18001022192  

✓ ईमेल- care@incred.com 

✓ पत्रासाठी पत्ता - इनके्रड फायनान्शियल सन््हिसेस लललमटेड, 1203, 12 िा मजला, B विगं, द 
कॅवपटल, िांद्रा-कुलाि कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 

✓ कंपनीची िेबसाईट: www.incred.com 
 

तक्रार किी करािी: 
 

mailto:care@incred.com
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ग्राहकांना कंपनीकडे तक्रार नोंदिताना कजि खाते क्रमांक, अलभप्राय/सूचना/तक्रारीचा तपिील आणण फोन नंबर आणण 
ई-मेल आयडीसह िैध संपकि  मादहती देण्याची विनंती केली जाते. 
 

उत्तराची अपेक्षा कधी करािी 
 

कंपनी िाजिी िेळेत सिि प्रचन/तक्रारींचे ननराकरण/उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल आणण ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारींच्या 
न्स्तीबद्दल मादहती देईल. प्रत्येक ग्राहकाची िंका/तक्रार िेगिेगळ्या सिरूपाची असल्याने, तपासणीनंतर पूणि 
ननराकरण होण्यासाठी 30 ददिस लागू िकतात. 
 

तक्रार ननिारणासाठी कोणाकडे संपकि  साधािा: 
 

तक्रार नोंदिण्यासाठीउच्च सतरीय सारणी  
 

प्रत्येक सतरासाठी खाली दििविलेल्या ददिसांच्या आत ग्राहकाला प्रनतसाद न लमळाल्यास ककंिा कंपनीकडून 
ददल्या गेलेल्या प्रनतसादािर ग्राहक असमाधानी असल्यास, ग्राहक खाली दििविल्याप्रमाणे तक्रार पुढील 
सतरािर नोंदिू िकतो/िकते: 
 

प्रा्लमक सतर 

ग्राहकांना विनंती आहे की त्यांनी िर नमूद केलेल्या कोणत्याही चॅनेलद्िारे प्र्म त्यांच्या 
समसया मांडा्यात. त्याचे/नतचे 5 ददिसात ननराकरण न झाल्यास ककंिा ग्राहक सेिा सेिेद्िारे 
ददल्या गेलेल्या उपायांबाबत ग्राहक असमाधानी असल्यास, ग्राहक त्यांच्या तक्रारींचे ननराकरण 
करण्यासाठी पुढील उच्च सतरािर संपकि  करू िकतो/िकते: 
 

सुश्री रोझी डडसूझा 
दरूध्िनी क्रमांक: 022-42117799 

ईमेल आयडी care@incred.com 

5 ददिसांच्या कालािधीत तक्रारीचे ननराकरण न झाल्यास ककंिा सुश्री रोझी डडसूझा यांनी 
ददलेल्या तोडग्याने ग्राहक समाधानी नसल्यास, खाली नमूद केलेल्या तपलिलांनुसार ग्राहक पुढील 
उच्च सतरािर तक्रार नोंदिू िकतो/िकते: 
 

श्री.ककरण गािंड 

दरूध्िनी क्रमांक: 022-42117799 

ईमेल आयडी : West.Nodal@incred.com 
 

द्वितीय सतर 

5 ददिसांच्या कालािधीत तक्रारीचे ननराकरण न झाल्यास ककंिा श्री ककरण गािंड यांनी ददलले्या 
तोडग्याने  ग्राहक समाधानी नसल्यास, खाली नमूद केलेल्या तपलिलांनुसार ग्राहक पुढील उच्च सतरािर 
तक्रार नोंदिू िकतो/िकते: तक्रार ननिारण अधधकाऱ्याचे नाि आणण संपकािचा तपिील खालीलप्रमाणे आहे: 
 

तक्रार ननिारण अधधकारी/मुख्य नोडल अधधकारी (PNO) नाि: श्री. िैद्यना्न राममूती 
ई-मेल आयडी: incred.grievance@incred.com 

दरूध्िनी क्रमांक: 022-42117799  

पत्ता: Incred फायनान्शियल सन््हिसेस लललमटेड, 1203, 12िा मजला, B विगं, द कॅवपटल, िांद्रा- कुलाि 
कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 
 

 

mailto:care@incred.com
mailto:West.Nodal@incred.com
mailto:incred.grievance@incred.com
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ततृीय सतर 
 

ददल्या गेलेल्या ननिाड्याने ग्राहक संतुष्ट नसल्यास ककंिा 30 ददिसांत ग्राहकाला आमच्याकडून संपकि  न 
केला गेल्यास, तो/ती RBI CMS पोटिल - https://cms.rbi.org.in िर त्यांची तक्रार नोंदिू िकतो/िकते 
ककंिा त्यांना संपकि  करू िकतो/िकते. समवपित ई-मेल आयडीिर - crpc@rbi.org.in ककंिा तुमचा तक्रार 
फॉमि (फॉरमॅट एकान्त्मक लोकपाल योजना 2022 अंतगित िेबसाईटिर उपलब्ध) खाली नमूद केलेल्या 
पत्त्यािर पाठिा: 
 

प्रभारी अधधकारी, 
कें द्रीकृत पािती आणण प्रकक्रया कें द्र, 

भारतीय ररझ्हि बँक, 4्ा मजला, 
सेक्टर 17, चंदीगड - 160017 

कें द्राला संपकि  करण्याचा टोल फ्री क्रमांक - 14448 (िेळ - सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 5:15) 
 

11. ्याज िुलक 
 

a) ग्राहकांकडून कजि आणण आगाऊ घेतलेल्या रक्कमेिर जासत ्याजदर आणण िुल्क आकारल े
जाणार नाही हे सुननन्चचत करण्यासाठी, कंपनीच्या संचालक मंडळाने ्याज दर मॉडेल, पॉललसी 
आणण ्याजदर ठरिण्याबाबतची पॉललसी सिीकारली आहे, ग्राहकांच्या फायद्यासाठी ही पॉललसी 
कंपनीच्या िेबसाईटिर ददलेली आहे.  

b) कंपनीच्या ्याज दराच्या मॉडेलची मादहती अजि आणण मंजुरी पत्रामध्ये देखील उघड केली जाईल. 
 

12. कंपनीने र्वाहन वर्वकत घेण्यास वर्वत्तपुरर्वठा केला असलयास, ते र्वाहन ताब्यात घेण्याबाबत  
 

कजिदारासोबतच्या कजि करारामध्ये कंपनीकडे िाहन ताब्यात घेण्याबाबतचे कलम असेल जे 
कायदेिीरररत्या अंमलात आणण्यायोग्य असेल. पारदििकता सुननन्चचत करण्यासाठी कजि करारामध्ये 
खालील अटी आणण िती  ददल्या जातील: 
a) ताब्यात घेण्यापूिी सूचना कालािधी; 
b) नोटीस कालािधी नसू िकण्याची पररन्स्ती; 
c) तारण असलेली िसतू ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया; 
d) विक्री/लललािापूिी कजािची परतफेड करण्यासाठी कजिदाराला अंनतम संधी देण्याची तरतूद; 

e) कजिदाराला परत लमळिून देण्याची प्रकक्रया; 
f) मालमत्तेची विक्री/लललाि करण्याची प्रकक्रया. 

 

13. परीक्षण  
 

फेअर पॅ्रन्क्टसेस कोडचे पालन आणण ्यिस्ापन तसेच विविध सतरांिरील तक्रारी ननिारण यंत्रणेच्या 
कामकाजाचे परीक्षण करून ते ननयलमतपणे संचालक मंडळाला कळिले जाईल आणण अिा 
परीक्षणांचा एकत्रत्रत अहिाल ननयलमत अंतराने, आिचयक असले ते्हा मंडळाला सादर केला जाईल. कोडचे 
संचालक मंडळाकडून दरिषी परीक्षण केले जाईल आणण या संदभाितील इतर कोणतेही ननयामक बदल 
िेळोिेळी कोडमध्ये अपडेट केले जातील. 

 

*********** 
 


