बँक िं गएतर वित्तीय

िं पन्या (एनबीएफसी), 2018

ररता सिंस्ािंच्या तक्रार िंसाठी नेमलेल लो ायुक्त योजना:
मित्त्वपूिज वैशशष्टट्ये
या योजनेत समार्वष्टट ग्रािक

सवज डिपॉझीट

मालमत्ता आकाराच्या एनबीएफसी >=

घेिाऱ्या एनबीएफसी

ोणत्या

रु. 100 कोटी + कस्टमर इिंटरफेस

(वगळलेले: पायाभुत सुर्वधा र्वत्तीय किंपन्या, मित्त्वाच्या गुिंतविूक र्वषयक किंपन्या, पायाभुत
सुर्वधा कजज ननधी आणि शलक्क्विेशन अिंतगजत असलेल्या एनबीएफसी)

ारणासति ग्राह ािंची तक्रार दाखल

रून घ्यािी

•
•

व्याज / जमा रक्कम (डिपॉझीट्स) जमा केलेले नसल्यास ककिं वा उशीरा जमा केलेले असल्यास

•

मिंजूर करण्यात आलेली कजज रक्कम, अटी आणि शर्थी, वार्षजक व्याज दर इ. मादिती न कळवल्यास

•

करारातील बदल, आकारण्यात आलेल्या दरािंची सच
ू ना न ददल्यास

•

करार / कजज र्वषय करारात पारदशजकतेचा अभाव असल्यास

•

सुरक्षेसाठी ठे वलेला ऐवज / दस्तावेज वेळेत सुपूदज न करिे / ददरिं गाई करिे

•

करार / कजज करारात कायदे शीरररत्या लागू करण्यात आलेले बबल्ट-इन ररपझेशन पुरवण्यात अपयश

•

एनबीएफसीकिून आरबीआयच्या मागजदशजक तत्वािंचे पालन न झाल्यास

•

फेअर प्रॅक्टीस कोि

धनादे श सादर केलेला नसल्यास ककिं वा ददरिं गाई केल्यास

ग्राह ािंनी तक्रार

मागजदशजक तत्वािंचे पालन न झाल्यास
शी

रािी?
एनबीएफसीकिून प्रनतसाद न

एनबीएफसी
सिंबिंधधतािंकिे लेखी

मदिना

सादरीकरि

झाल्यावर

लो ायक्
ु ता ननणणय

•
•
ग्राह

आल्यास ककिं वा ग्रािक
एनबीएफसीच्या प्रनतसादार्वषयी
असमाधानी असल्यास

ग्रािक कोित्यािी
न्यायालयीन
प्राधधकरिाकिे गेला
नसल्यास

एनबीएफसीसिंबिंधी
लोकायक्
ु ता किे नेमलेल्या
सिंस्र्थािंकिे तक्रार करावी
(एनबीएफसीकिून प्रनतसाद
आल्यावर वषजभराच ्

सा घेते?

लोकायक्
ु ता सन
ु ावण्या सारािंश स्वरुपात असतात

सलोखा ननमाजि करून प्रकरि शमटवण्याचा प्रयत्न करते → न पोिोचल्यास, बक्षीस / आदे श जारी करते
लो ायक्
ु ताने ददलेल्या ननणणयाबाबत समाधानी नसल्यास, पन्
ु हा आव्हान दे ऊ श तो

हो, जर लोकायुक्ताच्या ननिजय पन्
ु िा आव्िान दे ण्यासारखा असल्यास →

ा?

न्यायसीन प्राधधकरि:

उप राज्यपाल, आरबीआय
ट प:
•

िी तक्रार ननवारण्यासाठी करण्यात आलेली पयाजयी यिंत्रिा आिे.

•

तक्रार ननवारि कोित्यािी टप्पप्पयात असल्यास ग्रािकाला अन्य न्यायालय/ न्यायलयीन प्राधधकरिाकिे जाण्याची मुभा आिे
नोिल अधधकारी ककिं वा लोकायुक्त सिंपकज ककिं वा योजनेच्या सर्वस्तर मादितीसाठी
https://shapoorjipallonji.com/company/SPFinance

पिावे

