
मायक्रोफायनान्स ससं्ासंाठी ग्राहक सरंक्षण मार्गदर्गक तत्व े(CPG) 

CPG नमूद करते की कोणतेही सवरूप असले तरी, सवग MFI नी पुढील र्ोष्टी 

कराव्या: 

सवग र्ाखा आणण कायागलयांमध्ये इंग्रजी व स्ाणनक भाषेमध्ये साध्या सवरूपात 

ग्राहक संरक्षण संणहता प्रदर्शर्त करावी. 

1. सवग पात्र ग्राहकांना RBI च्या मार्गदर्गक तत्वांनुसार मायक्रो फायनान्स 

सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करावा. 

2. ग्राहक, कमगचारी आणण त्यांच्यावतीने काम करणाऱ्या कोणाही व्यक्तींना 

आचार संणहता आणण णतची अंमलबजावणी ह्याबाबत णर्णक्षत करावे. 

3. दऊे केल्या जात असलेल्या सवग उत्पादने/सेवांच्या सवग अटी व र्ती ररझवग 

बँक ऑफ इंणियाच्या (RBI) न्याय्य पध्दतींनुसार खालील कार्दपत्रांच्या 

माध्यमातून णवतरणापूवी उघि कराव्या. 

a. वैयणक्तक मंजूरी पत्र 

b. कजागचे कािग 

c. कजागचे वेळापत्रक 

d. पासबुक 

 

ह्या णर्वाय, ग्राहकाने माणहतीपूणग संमती द्यावी यासाठी समूह/कें द्राच्या बैठकींद्वारे 

माणहती उघि केली जावी. (तपर्ील कार्दावर छापले जाऊ र्कतात आणण सवग 

कजगदार त्याच्या सवीकृतीची पोहोच म्हणून त्यावर सवाक्षरी करू र्कतात). 

4.  सवग उत्पादने/सेवांसाठीच्या सवग अटी व र्ती अणिकृत स्ाणनक भाषेमध्ये 

ककवा ग्राहकांना समजणाऱ्या भाषेमध्ये सांर्ाव्या. 

5.  खालील अटी उघि कराव्या: 

a. घटत्या णर्ल्लक पध्दतीनुसार व्याज दर 

b. प्रक्रक्रयण (प्रोसेससर्) र्ुल्क 

c. इतर कोणते र्ुल्क ककवा फी असल्यास ते नमूद करावी 

d. णवमा छत्र (इन्र्ुरन्स कवर) आणण समाणवष्ट केलेल्या जोखमींसाठी वसूल 

केलेले एकूण र्ुल्क 

e.  

6.  प्रसतुत केलेल्या सवग णवत्तीय सेवांसाठी आकारलेले र्ुल्क लेखी कळवले 

जावे. 

7.  ग्राहकाला पूवग सूचना क्रदल्याणर्वाय नॉन-के्रणिट उत्पादने/सेवांसाठी र्ुल्क 

र्ोळा करू नये. 

8.  सवग व्याज आणण दये फी सवग समावेर्क APR आणण समान माणसक दर 

म्हणून जाहीर करावे. 

9.  व्याज र्ुल्क आणण सुरक्षा ठेवीबाबत RBI च्या मार्गदर्गक तत्वांचे पालन 

करावे. 

10.  प्रमाणणत KYC णनयमांनुसार ग्राहकांकिून संबंणित कार्दपत्रांच्या प्रती 

णमळवाव्या. मार्वलेली अणतररक्त कार्दपत्रे वाजवी आणण व्यवहार पूणग 

करण्यासाठी आवश्यक असावी. 

11.  कजग नामंजूर करण्याची कारणे अजगदारास उघि करावी. 

12.  अजगदार/ग्राहकाला त्यांच्या अजागबाबत क्रकती क्रदवसांत णनणगय णमळू र्कतो 

आणण जर कजग मंजूर झाले तर त्याचे णवतरण होण्यास क्रकती वेळ लार्ेल ही 

कालमयागदा सूणचत करावी.  

13.  के्रणिट लाईफ, जीवन णवमा आणण पर्ुिन णवमा उत्पादनांव्यणतररक्त 

कोणतीही उत्पादने एकत्र करू नयेत. णवम्याच्या अटी ग्राहकांना 

पारदर्गकपणे सांणर्तल्या जाव्या आणण त्या RBI आणण IRDA च्या 

णनयमांचे पालन करणाऱ्या असाव्या. सवग प्रकरणांमध्ये ग्राहकाची संमती 

घेतली जावी. 

14.  कजग दणे्यापूवी ग्राहकाची र्रज आणण परतफेिीची क्षमता याबाबत 

मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी आणण ग्राहकाच्या 

परतफेिीच्या क्षमतेनुसार वाजवी प्रमाणातच कजग क्रदले जावे. 

15.  ग्राहकाने इतर दोन कजगदारांकिून आिीच कजग घेतले असल्यास णतसरा 

कजगदाता बनू नये (कजागचा स्त्रोत काहीही असला तरीही). 

16.  RBI ककवा कें द्र/राज्य र्ासन ककवा SRO द्वारे णवणहत केल्यानुसार, 

कोणत्याही ग्राहकासाठी एकूण कजग मयागदेचे उल्लंघन करू नये 

17.  ग्राहकारं्ी संवाद सािताना सवग कमगचारी कंपनीच्या मार्गदर्गक तत्वांचे 

पालन करतील याची खात्री करावी. 

18.  MFI साठी ककवा MFI च्या वतीने कायगरत असणारे सवग कमगचारी ककवा 

व्यक्ती पुढील र्ोष्टी करतील याची खात्री करावी: 

a) ग्राहकारं्ी संवाद सािताना सौजन्यपूणग भाषा वापरावी, सभ्यतेचे 

पालन करावे आणण सांसकृणतक संवेदनर्ीलतेचा मान राखावा. 

b) ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे िमकी ककवा सहसा सूणचत करेल अर्ा 

प्रकारचे वतगन करू नये. 

c) RBI च्या मार्गदर्गक तत्वानंुसार कजग वसुलीसाठी ग्राहकांर्ी चुकीच्या 

वेळी संपकग  सािू नये. 

d) वसुलीसाठी अयोग्य वेळी ग्राहकांना भेट देऊ नये जसे की मृत्यू, 

आजारपण इ. 

19.  कजगदाराकिून णमळालेल्या प्रत्येक रक्कमेसाठी प्रदानासाठी (MFI ने 

ठरवल्यानुसार कोणत्याही सवरूपात) एक वैि पावती द्यावी आणण 

ग्राहकाकिील कजागच्या पासबुकमध्ये/कजागच्या कािगवर रक्कामेची नोंद 

करावी. 

20.  कसूरदार ग्राहकार्ी व्यवहार करताना कंपनीच्या मान्यताप्राप्त प्रक्रक्रयेचे 

संवेदनर्ीलतेने पालन करावे. 

21.  तरलतेबाबत तणाव असलेल्या कजगदारांसाठी MFI ने अंणर्कारलेल्या कजग 

पुनबाांिणी तंत्राचे पालन करावे. 

22.  ग्राहकाची वैयणक्तक माणहती काटेकोरपणे र्ोपनीय ठेवावी. 

23.  केवळ खालील पररणस्तींमध्येच ग्राहकाची माणहती त्रयस् पक्षांकिे उघि 

करावी: 

a) ग्राहकाला अर्ा प्रर्टीकरणाबाबत सूणचत केलेले आह ेआणण लेखी 

परवानर्ी णमळालेली आह.े 

b) ज्या पक्षाने प्रश्न णवचारला आह ेत्याला ग्राहकाने MFI किून 

ग्राहकाबाबत माणहती णमळणवण्याचे अणिकार क्रदलेले आहते. 

c) असे करणे कायदरे्ीरररत्या आवश्यक आह.े 

d) णवत्तीय संस्ांमध्ये ही पध्दत अणनवायग आह ेआणण बंक्रदसत र्टांसाठी 

परसपरासंाठी उपलब्ि आह े(जसे की के्रणिट ब्युरो) जर i) ग्राहकाची पूवग 

संमती णमळवलेली असेल आणण ii) अर्ा माणहतीचा प्राप्तकतागही 

ग्राहकाची माणहती र्ोपनीय ठेवण्याच्या ह्या र्तींनी बांिील असेल. 

24.  उपलब्ि असलेल्या णवत्तीय सेवा आणण उत्पादनांबाबत पयागय, णनविी 

आणण जबाबदाऱ्यांबाबत ग्राहकांमध्ये जार्रूकता वाढणवण्यासाठी बोिागने 

मंजूर केलेल्या प्रक्रक्रयेचे पालन करावे. 

25.  सवग नवीन ग्राहकांना संघटनेच्या िोरणे व प्रक्रक्रयांबाबत सूणचत करावे. 

26.  अणभप्राय यंत्रणा काय आह ेआणण त्याचा उदे्दर् काय आह ेतसेच ते कसे 

वापरता येईल याबाबत ग्राहकांना सूणचत करावे. 

27.  SRO ने मंजूर केलेल्या आचार संणहतेचे पालन होत असल्याबाबत दर 12 

ते 18 मणहन्यांनी SRO ने मंजूर केलेल्या एजेंसी मार्ग त मूल्यांकन करवून 

घ्याव ेआणण मूल्यांकन अहवाल सावगजणनक िोमेनवर समाणवष्ट करावा. 

 

 


