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गोपनीयतेचे विधान
हा दस्तऐवज गोपनीय आहे आणि त्यात सॅ णिन क्रेणििकेअर नेिवकक णिणििे ि (SCNL) च्या िािकीची आणि गोपनीय िाणहती आहे
जी SCNL बाहे र उघि केिी जािार नाही, प्रसाररत केिी जािार नाही णकिंवा िु प्लिकेि केिी जािार नाही, सिं पूिक णकिंवा अिंशतः
त्याच्या हे तूणशवाय इतर कोित्याही हे तूसाठी वापरिी जािार नाही. Satin Creditcare Network Ltd च्या स्पष्ट िेखी
परवानगीणशवाय या िाणहतीचा सिंपूिक णकिंवा काही भाग वापरिे णकिंवा उघि करिे प्रणतबिं णित आहे .
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सॅविन क्रेवििकेअर नेििकक विवििे िचा फेअर प्रॅक्टिस कोि (FPC).
भारतीय ररझर्व्क बँकेने एक पररपत्रक जारी केिे होते, क्र. RBl/2011-12/470 DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12
णदनािं क 26 िाचक 2012 रोजी सवक NBFCs द्वारे कजक दे ण्याचा व्यवसाय करताना स्वीकारल्या जािार् या वाजवी व्यवहार सिंणहता
(FPC) बाबत. आम्ही Satin Creditcare Network Ltd (किंपनी) ििीि णनयािकाने जारी केिे ल्या णनदे शानु सार उक्त न्याय्य
पद्धतीिंचे पािन करण्यास वचनबद्ध आहोत. RBI/DNBR/2016-17/45 िास्टर िायरे क्शन DNBR नु सार फेअर प्रॅप्लिस कोि
दस्तऐवज अणिक अपिे ि करण्यात आिा आहे . . PD. 008/03.10.119/2016-17 णदनािं क 01 सप्टें बर 2016,
नॉन-बँणकिंग फायनाप्लशशयि किंपनी – प्रिािीबद्ध िहत्त्वाची नॉन-णिपॉणझि घेिारी किंपनी आणि णिपॉणझि घेिारी किंपनी
(ररझर्व्क बँक) णनदे श, 2016 नुसार उणचत व्यवहार सिंणहता आिखी अद्ययावत करण्यात आिी.
नवीनति RBI पररपत्रकानु सार, िास्टर िायरे क्शन – ररझर्व्क बँक ऑफ इिं णिया (िायक्रोफायनान्स कजाक साठी णनयािक
फ्रेिवकक) णदशाणनदे श, 2022 पररपत्रक, क्र. RBI/DOR/2021-22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 िध्ये
िायक्रोफायनान्स कजक दारािं च्या वतकनाबद्दि अणतररक्त िागकदशक क तत्त्वे निू द केिी आहे त.
किंपनीने स्वीकारिे िे वाजवी सराव सिंणहता खािीिप्रिािे आहे त:

A (I) कर्ाकसाठी अर्क आवि त्ाांची प्रवक्रया
a) कजक दाराशी होिारे सवक सिंवाद स्थाणनक भाषे त णकिंवा कजक दारािा सिजिेल्या भाषे त असावेत..
b) कजाक च्या अजाक िध्ये कजक दाराच्या णहतावर पररिाि करिारी आवश्यक िाणहती सिाणवष्ट असावी, जे िेकरून इतर NBFC
द्वारे ऑफर केिे ल्या अिी आणि शतींशी अथक पूिक तुिना करता येईि आणि कजक दारास सूणचत णनिकय घेता येईि. कजक अजक
फॉिक िध्ये अजाक सोबत सबणिि करिे आवश्यक असिेिी कागदपत्रे सूणचत केिी पाणहजे त.
c) किंपनी सवक कजक अजाां च्या पावतीची पावती दे ण्याची प्रिािी तयार करे ि. प्रािान्याने , कजक अजक कोित्या कािाविीत
णनकािी काढिे जातीि, हे दे खीि पोचपावतीिध्ये सूणचत केिे जाईि.
d) SCNL सिंभाव्य कजक दारािा णकितीशी सिंबिंणित िाणहती प्रिाणित सरिीकृत फॅिशीििध्ये उघि करे ि. SCNL
आणि/णकिंवा त्याच्या भागीदार/एजिं िकिून कजक दाराकिून आकारि्यात येिारे कोितेही शुल्क फॅिशीििि्ये
स्पष् िपिे उघि केिे जाईि. फॅिशीििध्ये स्पष्टपिे निू द नसिे िी कोितीही रक्कि कजक दाराकिून आकारिी जािार
नाही.

(II)कर्क िूल्ाांकन आवि अिी/शती
किंपनी कजक दारािा ििंजूरी पत्राद्वारे णकिंवा अन्यथा, वाणषक क व्याज दर आणि अजक करण्याच्या पद्धतीसह अिी व शतींसह ििं जूर
केिे ल्या कजाक ची रक्कि कजकदारािा सिजल्याप्रिािे स्थाणनक भाषे त णिप्लखत स्वरूपात कळवेि आणि ती ठे वेि कजकदाराने
त्याच्या रे कॉिक वर या अिी व शती स्वीकारिे. किंपनी णतच्या कजक दारािं किून णवििं ब झािे ल्या पेिेंिवर कोितेही दिं िात्मक व्याज
आकारत नाही. णवििं ब पेिेंिसाठी दिं ि, जर असेि तर, थकीत रकिे वर िागू केिा जाईि आणि सिंपूिक कजाक च्या रकिे वर नाही,
आणि कजक दारािं ना ते कजक करारािध्ये ठळक अक्षरािं द्वारे कळविे जाईि.
कजाक च्या ििं जूरी/णवतरिाच्या वेळी कजक दारािा कजक करारािध्ये उद् िृत केिे ल्या सवक सिंिग्नकािं च्या प्रतसह कजक दारािा
सिजिेल्या स्थाणनक भाषे त कजक कराराची प्रत किंपनी सवक कजक दारािं ना दे ईि..
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(III) अिी आवि शतींिधीि बदिाांसह कर्ाकचे वितरि
a) किंपनी कजकदारािा कजकदारािा सिजेि त्याप्रिािे अिी व शतींििीि कोित्याही बदिाची नोिीस दे ईि ज्यािध्ये णवतरि
वेळापत्रक, व्याज दर, सेवा शुल्क, प्रीपेिेंि शु ल्क इ. किंपनी व्याजातीि बदि याची दे खीि खात्री करे ि. दर आणि शुल्क
केवळ सिंभाव्यपिे प्रभाणवत होतात. या सिंदभाक त योग्य अि कजक करारािध्ये सिाणवष्ट केिी जाईि.

b) कराराच्या अिंतगकत पेिेंि णकिंवा कायकप्रदशकन परत िागवण्याचा / गणतिान करण्याचा णनिकय कजक कराराशी सुसिंगत असेि..
c) किंपनीने घेतिेल्या कजाक णवरूद्ध कोितीही सुरक्षा स्वीकारल्यास, ती सवक दे य परतफेिीवर णकिंवा कजाक च्या थकबाकीच्या
रकिे च्या वसुिीवर सोििी जाईि, कोित्याही कायदे शीर अणिकाराच्या अिीन असेि णकिंवा कजक दाराणवरुद्ध किंपनीच्या
इतर कोित्याही दाव्यासाठी िारिाणिकार असेि. जर सेि ऑफचा असा अणिकार वापरायचा असेि, तर कजक दारािा
उवकररत दाव्यािं च्या सिंपूिक तपशीिािं सह आणि सिंबिंणित दाव्याची पुतकता/अदा होईपयांत किंपनीिा णसक्युररिीज ठे वण्याचा
अणिकार असिे ल्या अिीिंसह त्याबद्दि सूचना णदिी जाईि.

(IV) सािान्य
a) कजाक च्या कराराच्या अिी आणि शतींिध्ये प्रदान केिेल्या उद्दे शािं णशवाय कजकदाराच्या बाबीिंिध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून
किंपनीने परावृत्त केिे पाणहजे (जोपयांत नवीन िाणहती, कजक दाराने यापूवी उघि केिे िी नाही, आिच्या िक्षात येत नाही).

b) कजकदाराचे खाते हस्तािं तररत करण्यासाठी कजकदाराकिून णवनिंती प्राप्त झाल्यास, किंपनीची सिंिती णकिंवा अन्यथा आक्षेप,
जर असेि तर, णवनिं ती णिळाल्याच्या तारखे पासून 21 णदवसािं च्या आत कळवण्यात येईि. असे हस्तािं तरि कायद्याशी
सुसिंगत पारदशक क कराराच्या अिीिंनुसार असेि.

c) आऊिसोणसांग एजन्सीििीि किकचारी/किकचारी यािं च्या कोित्याही अनुणचत वतकनासाठी SCNL िा िोि फ्री क्रिािं कावर
सिंपकक साििा जाऊ शकतो आणि ग्राहक तक्रार णनवारिात निू द केल्यानु सार आम्ही वेळेत तक्रारीचे णनराकरि करू.
ग्राहकािं शी योग्य पद्धतीने व्यवहार करण्यासाठी किक चारी पुरेसे प्रणशणक्षत आहे त याची किंपनी खात्री करे ि.

d) ग्राहक सिंरक्षिाचा एक उपाय म्हिून आणि बँका आणि NBFC च्या कजकदारािं च्या णवणवि कजाक च्या प्रीपेिेंििध्ये
एकसिानता आिण्यासाठी, असा सल्ला णदिा जातो की NBFC ििं जूर केिे ल्या सवक फ्लोणििं ग रे ि ििक िोनवर फोरक्लोजर
चाजे स / प्री-पेिेंि दिं ि आकारू नयेत. वैयप्लक्तक कजक दारािं ना. SCNL द्वारे प्रदान केिेल्या कजाक वर कोिताही पूवक-पेिेंि
दिं ि िागिार नाही. णवििं ब पेिेंिसाठी दिं ि, जर असेि तर, थकीत रकिे वर िागू केिा जाईि आणि सिंपूिक कजाक च्या
रकिे वर नाही.

(V) सांचािक िांिळाची र्बाबदारी
किंपनीचे सिंचािक ििं िळ या सिंदभाक त उद्भविारे णववाद सोिवण्यासाठी सिंस्थे िध्ये योग्य तक्रार णनवारि यिंत्रिा तयार करे ि.
अशी यिंत्रिा खात्री करे ि की किंपनीच्या कायककत्याक च्या णनिकयािं िुळे उद्भविारे सवक णववाद णकिान पुढीि उच्च स्तरावर ऐकिे
जातीि आणि सोिविे जातीि. सिंचािक ििं िळ योग्य आचरि सिंणहतेचे अनु पािन आणि व्यवस्थापनाच्या णवणवि स्तरािं वरीि
तक्रारी णनवारि यिंत्रिेच्या कायाक चे णनयतकाणिक पुनराविोकन दे खीि प्रदान करे ि. अशा पुनराविोकनािं चा एकणत्रत अहवाि
बोिाक ने णवणहत केल्यानु सार, णनयणित अिंतराने ििंिळािा सादर केिा जाईि.

(VI) तक्रार वनिारि अवधकारी
ऑपरे शनि स्तरावर, किंपनीने खािीि िाणहती ठळकपिे, णतच्या ग्राहकािं च्या फायद्यासाठी, णतच्या शाखा/णठकािी जे थे
व्यवसाय व्यवहार केिा जातो तेथे प्रदणशक त केिा जाईि:
a) तक्रार णनवारि अणिकाऱ्याचे नाव आणि सिंपकक तपशीि (दू रध्वनी/िोबाईि क्रिािं क तसेच ईिे ि पत्ता) ज्यािं ना किंपनीणवरुद्ध
तक्रारीिंचे णनराकरि करण्यासाठी िोक सिंपकक सािू शकतात.
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b) एक िणहन्याच्या कािाविीत तक्रार/णववादाचे णनराकरि न झाल्यास, ग्राहक RBI च्या DNBS च्या प्रादे णशक
कायाक ियाच्या प्रभारी अणिकाऱ्याकिे (सिंपूिक सिंपकक तपशीिािं सह) अपीि करू शकतो, ज्यािं च्या अणिकारक्षेत्रात
किंपनीचे नोिंदिीकृत कायाक िय आहे .

(VII) नोिि अवधकारी/ प्रधान नोिि अवधकारी
नॉन-बँणकिंग णवत्तीय किंपन्यािं साठी RBI ची एकाप्लत्मक िोकपाि योजना, 2021 अिंतगकत सिाणवष्ट असल्याने , किंपनी RBI
ची एकात्मिक लोकपाल योजना द्वारे णनणदक ष्ट केिेल्या िागकदशक क तत्त्वािं चा सिावेश करण्यासाठी आपिी ग्राहक तक्रार
णनवारि यिंत्रिा अद्यतणनत करे ि आणि योजनेखािी णदिेल्या णनदे शािं नुसार नोिि ऑणफसर/णप्रप्लन्सपि नोिि ऑणफसर
णनयुक्त करे ि. किंपनीच्या सिंचािक ििं िळाने ते ििंजूर केिे पाणहजे

(VIII)

NBFC द्वारे आकारण्यात येिाऱ्या र्ास्त व्यार्ाचे वनयिन

(a) किंपनीचे ििं िळ णनिीची णकिंित, िाणजकन आणि जोखीि प्रीणियि यािं सारखे सिंबिंणित घिक णवचारात घेऊन व्याजदराचे
िॉिे ि स्वीकारे ि आणि कजक आणि अणग्रिािं साठी आकारिे जािारे व्याज दर णनणित करे ि. व्याजाचा दर आणि
जोखिीच्या श्रे िीकरिाचा दृष्टीकोन आणि कजक दारािं च्या णवणवि श्रे िीिंसाठी वेगवेगळे व्याजदर आकारण्याचे तकक
कजक दारािा णकिंवा ग्राहकािा अजाक त उघि केिे जातीि आणि ििं जुरी पत्रात स्पष्टपिे कळविे जावे.
(b) व्याजाचा दर आणि जोखीि श्रेिीकरिाचा दृष्टीकोन आणि वेगवेगळे व्याज दर आणि इतर शु ल्क आकारण्यासाठी
तकक दे खीि किंपनीच्या वेबसाइिवर उपिब्ध करून णदिा जाईि णकिंवा सिंबिंणित वृत्तपत्रात प्रकाणशत केिा जाईि.
अशा प्रकारे प्रकाणशत केिेिी िाणहती जेर्व्ा जेर्व्ा व्याजदरािं िध्ये बदि होईि तेर्व्ा अद्यतणनत केिी जाईि.
(c) व्याजाचा दर वाणषक क दर असेि जे िेकरुन कजक दारािा खात्यावर ने िके कोिते दर आकारिे जातीि याची िाणहती
असेि. व्याजदरातीि कोिताही बदि णकिंवा इतर कोितेही शुल्क कजक दारािा आिीच कळविे जाईि आणि हे
बदि केवळ सिंभाव्यतेने प्रभावी होतीि.

(IX) NBFC किू न र्ास्त व्यार् आकारल्ाबद्दि तक्रारी
किंपनी जास्त दर आकारिार नाही आणि किंपनीने णतच्या कजकदारािं किून आकारिे जािारे दर प्रचणित बाजार पररप्लस्थती,
णनिीची णकिंित, पररचािन खचक आणि णनयािकाकिून णनयि आणि अिीिंच्या अिीन असतीि. किंपनीचे बोिक व्याज दर
आणि प्रणक्रया आणि इतर शुल्क णनिाक ररत करण्यासाठी योग्य अिंतगकत तत्त्वे आणि प्रणक्रया िािं ितीि. या सिंदभाक त कजाक च्या
अिी व शतींच्या सिंदभाक त पारदशक कतेबद्दि वाजवी व्यवहार सिंणहतेत सूणचत िागकदशक क तत्त्वे िक्षात ठे विी पाणहजे त.

िरीिप्रिािे सािान्य तत्त्ाांव्यवतररक्त, कांपनी वतच्या कर्क व्यिसाय आवि वनयािक फ्रेििककसाठी
विवशष्ट असिेल्ा खािीि न्याय पद्धती अििांबेि.
i. सािान्य:
a.
b.
c.

स्थाणनक भाषे तीि FPC किंपनीने कॉपोरे ि कायाक िय, प्रादे णशक आणि शाखा पररसरािं सह णतच्या सवक कायाक ियािं िध्ये
प्रदणशक त केिे जाईि. णवणवि भागिारकािं च्या िाणहतीसाठी ते किंपनीच्या वेबसाइिवर िाकिे जाईि.
पारदशक कता आणि वाजवी कजक पद्धतीिंबद्दिची वचनबद्धता स्पष्ट करिारे णविान स्थाणनक भाषे त केिे जाईि आणि
किंपनीने णतच्या आवारात आणि कजक कािक िध्ये प्रदणशक त केिे पाणहजे .,
कजक दारािं चे उत्पन्न, खचक आणि सध्याच्या कजाक बाबत आवश्यक चौकशी करण्यासाठी फील्ड स्टाफिा प्रणशणक्षत केिे
जाईि.
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कजक दारािं ना णदिे जािारे प्रणशक्षि जर असेि तर ते णवनािूल्य असेि. फील्ड किक चार् यािं ना असे प्रणशक्षि दे ण्यासाठी
प्रणशणक्षत केिे जाईि आणि कजक दारािं ना कजक I इतर उत्पादनािं शी सिंबिंणित प्रणक्रया आणि प्रिािीिंची पूिक जािीव करून
णदिी जाईि.
e. व्याजाचा प्रभावी दर आणि किंपनीने स्थापन केिे िी तक्रार णनवारि प्रिािी णतच्या सवक कायाक ियािं िध्ये आणि णतच्याद्वारे
जारी केिेल्या साणहत्यात (स्थाणनक भाषे त) आणि णतच्या वेबसाइिवर ठळकपिे प्रदणशक त केिी जाईि.
f. किक चार् यािं चे अयोग्य वतकन रोखण्यासाठी किंपनी जबाबदार असेि आणि वेळेवर तक्रारीिंचे णनवारि कजक करारािध्ये केिे
जाईि आणि णतच्या कायाक िय/शाखे च्या पररसरात प्रदणशक त केिे ल्या FPC िध्ये दे खीि केिे जाईि अशी घोषिा.
g. RBI च्या KYC िागकदशक क तत्त्वािं चे पािन केिे जाईि. कजक दारािं ची परतफेि करण्याची क्षिता सुणनणित करण्यासाठी
योग्य पररश्रि घेतिे जातीि,
h. नॉन-क्रेणिि उत्पादनािं चे जारी करिे कजक दारािं च्या पूिक सिंितीने केिे जाईि आणि अशा उत्पादनािं साठी शुल्काची रचना
कजक दारािा कजक कािक िध्येच स्पष्टपिे कळणविी जाईि.
i. सवक ििं जुऱ्या आणि कजाक चे णवतरि फक्त एका केंद्रीय णठकािी केिे जाईि आणि या कायाक त एकापेक्षा जास्त व्यक्तीिंचा
सहभाग असेि. याव्यणतररक्त, णवतरि कायाक चे बारकाईने पयकवेक्षि केिे जाईि,
j. कजाक च्या अजाक ची प्रणक्रया जिीि नाही याची खात्री करण्यासाठी पुरेशी पाविे उचििी जातीि आणि कजक वािप पूवकणनिाक ररत वेळेनु सार केिे जाईि.
d.

ii. गि कर्क अर्क / कर्क कािक िध्ये प्रकिीकरि
a.
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

किंपनीकिे बोिाक ने ििं जूर केिेिे, कजक कराराचे िानक स्वरूप असेि. कजक करार शक्यतो स्थाणनक भाषे त असावा.
कजक करारािध्ये खािीि गोष्टी उघि केल्या जातीि.
कजाक च्या अिी आणि णनयि,
णकितीच्या िोरिािध्ये कजाक ची णकिंित स्वतिंत्रपिे दे ण्यात आिी आहे .
णवििं ब पेिेंिसाठी दिं ि, जर असेि तर, थकीत रकिे वर िागू केिा जाईि आणि सिंपूिक कजाक च्या रकिे वर नाही.
कजक दाराकिून कोितीही सुरक्षा ठे व/िाणजक न गोळा केिे जात नाही,
कजाक चे अनु दान आणि पणहल्या हप्त्याच्या परतफेिीची दे य तारीख याििीि स्थणगती कािाविी.
कजक दाराच्या िे िाच्या गोपनीयतेचा आदर केिा जाईि याची हिी.

c. कजक कािक खािीि तपशीि प्रणतणबिंणबत करे ि:
1. प्रभावी व्याज दर (ROI) आकारिा जातो
2. कजाक शी सिंिग्न इतर सवक अिी व शती
3. कजक दाराची पुरेशी ओळख करून दे िारी िाणहती आणि किंपनीकिून णिळािेिे हप्ते आणि अिंणति णिस्चाजक यासह
सवक परतफेिीची पावती.
4. कजक कािाक िध्ये किंपनीने स्थापन केिेल्या तक्रार णनवारि प्रिािीचा आणि नोिि ऑणफसरचे नाव आणि सिंपकक क्रिािं क
दे खीि ठळकपिे निू द केिा पाणहजे .
5. जारी केिे िी नॉन-क्रेणिि उत्पादने कजक दारािं च्या पूिक सिंितीने असतीि आणि शुल्काची रचना कजक कािक िध्येच
कळणविी जाईि..
6. िोन कािक ििीि सवक नोिंदी स्थाणनक भाषे त असाव्यात..

iii. पुनप्राकप्तीच्या गैर-र्बरदस्ती पद्धती
a.

पुनप्राक प्ती सािान्यतः केवळ िध्यवती णनयुक्त णठकािी केिी जाईि. कजक दार दोन णकिंवा अणिक प्रसिंगी िध्यवती णनयुक्त
णठकािी हजर न झाल्यास फील्ड किक चार् यािं ना कजक दाराच्या णनवासस्थानी णकिंवा कािाच्या णठकािी वसुिी करण्याची
परवानगी णदिी जाईि..

b. फील्ड स्टाफ आणि त्यािं ची भरती, प्रणशक्षि आणि पयकवेक्षि यासाठी आचारसिंणहता यािं च्या सिंदभाक त बोिाक ने िान्यता णदिेिे
िोरि अप्लस्तत्वात असल्याची किंपनी खात्री करे ि. किंपनी फील्ड किक चार् यािं साठी आवश्यक णकिान पात्रता ठे वेि आणि
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ग्राहकािं शी व्यवहार करण्यासाठी त्यािं च्यासाठी आवश्यक प्रणशक्षि सािने ओळखिी जातीि. फील्ड किक चार् यािं ना
प्रणशक्षिािध्ये कजक दारािं प्रती योग्य वतकन घिवून आिण्यासाठी कोित्याही अपिानास्पद णकिंवा जबरदस्ती कजक वसुिी I
वसुिीच्या पद्धतीिंचा अवििं ब न करता कायकक्रिािं चा सिावेश असेि.
किक चार् यािं साठी भरपाईच्या पद्धतीिंिध्ये केवळ जिा केिे ल्या कजाां ची सिंख्या आणि वसुिीचा दर यापेक्षा सेवेच्या क्षे त्रािं वर
आणि कजक दाराच्या सिािानावर अणिक भर णदिा जाईि. क्षे त्रीय किक चार् यािं नी आचारसिंणहतेचे पािन न केल्याच्या
प्रकरिािं वरही दिं ि आकारिा जाईि. सािारिपिे, सिंवेदनशीि भागात पुनप्राक प्तीसाठी केवळ किक चारी आणि नॉन-सोस्िक
ररकर्व्री एजिं ि्सचा वापर केिा जाईि.

c.

d. SCNL किे परतफेिीशी सिंबिंणित अिचिीिंना सािोरे जािाऱ्या कजक दारािं ची ओळख, अशा कजक दारािं शी सिंिग्नता आणि
त्यािं ना उपिब्ध िागाक बद्दि आवश्यक िागकदशक न प्रदान करण्याची यिंत्रिा आहे . कजक वािपाच्या वेळी या यिंत्रिेचा तपशीि
कजक दारािा प्रदान केिा जाईि.
SCNL कजाक च्या वसुिीशी सिंबिंणित खािीि िागकदशक क तत्त्वािं चे पािन करे ि. कजक दार आणि आरई यािं च्याशी परस्पर
सहिती असिे ल्या केंद्रस्थानी णनयुक्त केिेल्या णठकािी वसुिी केिी जाईि (कजक दार दोन णकिंवा अणिक प्रसिंगी केंद्रीय
णनयुक्त केिेल्या णठकािी उपप्लस्थत न राणहल्यास घरपोच वसुिी केिी जाऊ शकते). SCNL पुनप्राक प्तीसाठी कोित्याही
कठोर पद्धतीिंिध्ये गुिंतिार नाही. पूवकगािीच्या सवकसािारि वापरावर ियाक दा न ठे वता, खािीि पद्धती कठोर िानल्या
जातीि:
• ििकाविारी णकिंवा अपिानास्पद भाषा वापरिे
• कजक दारािा सतत कॉि करिे आणि/णकिंवा कजक दारािा सकाळी 9:00 च्या आिी आणि सिंध्याकाळी 6:00 निं तर
कॉि करिे.
• कजक दाराचे नातेवाईक, णित्र णकिंवा सहकारी यािं ना त्रास दे िे
• कजक दारािं चे नाव प्रकाणशत करिे
• कजक दार णकिंवा कजक दाराच्या कुिुिं बािा/िािित्ते िा/प्रणतष्ठे िा हानी पोहोचवण्यासाठी णहिं सा णकिंवा इतर तत्सि
िाध्यिािं चा वापर णकिंवा ििकी
• कजाक ची व्याप्ती णकिंवा परतफेि न केल्यािु ळे होिाऱ्या पररिािािं बद्दि कजक दाराची णदशाभू ि करिे

e.

iv. ग्राहक सांरक्षि उपक्रि
a.

किंपनी हे सुणनणित करे ि की JLG च्या णनणिक तीिध्ये व्यावसाणयक इनपुि आणि गिािं च्या णनणिक तीनिं तर क्षिता णनिाक ि आणि
सक्षिीकरिासाठी योग्य प्रणशक्षि आणि कौशल्य णवकास णक्रयाकिापािं साठी अणिक सिंसािने सिणपकत आहे त.

b.

किंपनी णतच्या कजक दारािं ना फाितू उपभोगाच्या िोक्यािं वर णशणक्षत करण्याबरोबरच कजक दे ण्याच्या णक्रयाकिापािं िध्ये
णववेकपूिक आणि जबाबदार असेि.

िर निूद केिेल्ा प्रवक्रयेत कोितीही चूक झाल्ास सांबांवधत किकचार् याांिर गां भीर वशस्तभांगाची कारिाई केिी र्ाईि.
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