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फेअर पॅ्रक्टटस कोड 

1. पररचय: 
पूनावाला फायनान्स प्रायव्हेट लललिटेड (“पीएफपीएल”) ही ररझव्हह बँक ऑफ इंडडया 
(“आरबीआय”) िध्ये नोंदणीकृत असून िहत्त्वपूणह अश्या डडपॉझझट न घेणार् या नॉन-बँककंग 
फायनान्स कंपनी (“एनबीएफसी-एनडी-एसआय”) च्या प्रणाली अंतगहत व्यवसायात ग ंतलेली 
असून ही सध्या व्यवसाय कर्ह, व्यावसाययकांना देण्यात येणारे कर्ह आझण वैयक्टतक कर्ह 
या प्रकारच्या कर्ाहच्या स्वरूपात आर्थहक स ववधा वाढववण्याचे कायह कररत आहे. के्रडडट 
देण्याची स ववधा ववववध प्रकारच्या ग्राहकांना ददल्या र्ातात, ज्यािध्ये व्यटतीगत, 

व्यावसाययक, एिएसएिई इत्यादींचा सिावेश आहे.  

 

पीएफपीएलने ररझव्हह बॅंकेच्या यनदेशान सार फेअर पॅ्रक्टटस कोड (“एफपीसी”) र्ारी केला 
आहे आझण त्याला संचालक िंडळाने ववर्धवत िान्यता ददली आहे. एफपीसीने ग्राहकांशी 
व्यवहार करताना चांगल्या पद्धती / यनकषांची तत्त्वे ठरववली आहेत. 

 

पीएफपीएलने एफपीसी स्वीकारला असून त्याची अंिलबर्ावणी केली आहे. एफपीसी 
पीएफपीएलद्वारे ऑफर केलेल्या सवह उत्पादने आझण सेवांच्या शे्रणींिध्ये लागू केलेला आहे 
(सध्या ऑफर केलेले आझण भववष्यात सादर केले र्ाऊ शकतात असे). 

 

२)उद्ददष्टे: 
१. ग्राहकांशी व्यवहार करताना किीतकिी िानके ठरवून चांगल्या व चांगल्या प्रथांना 

प्रोत्साहन देणे; 
२. व्यवहारािध्ये पारदशहकता वाढववणे र्ेणेकरून त्यांच्याकडून लिळ्णार् या सेवांिधून ग्राहक 

योग्य अपेक्षा कशी करू शकतात याची अर्धक चांगली कल्पना येऊ शकेल; 

३. उच्च कायहकारी िानके प्राप्त करण्यासाठी स्पधेिाफह त िाकेट फोसहना प्रोत्साहन देणे; 
४. ग्राहक आझण पीएफपीएल यांच्यािधील यनष्पक्ष आझण सौहादहपूणह संबंधांना प्रोत्सादहत 

करण्यासाठी ; आझण ग ंतवणूक सेवा प्रणालीिध्ये आत्िववश्वास र्पण्याकररता.   

५. ग्राहकांच्या तक्रारींचे यनवारण करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा बळकट करण्याकररता; 
  

३)कोड लागू करणे:        

FPC हा PFPL च्या सवह किहचार् यांना  आझण इतर व्यटती र्े ह्या व्यवसायाचे प्रयतयनर्धत्व 
करण्यासाठी अर्धकृत आहेत त्यांना लागू होतो र्थेे उत्पादने आझण सेवा ह्या फोनद्वारे, 

काउंटरवर प्रदान केलेल्या असो, पोस्ट केलेल्या, इंटरॅक्टटव्ह इलेटरॉयनक यंत्रणेद्वारे,  इंटरनेट 
वर अथवा इतर कोणत्याही पद्धतीने केलेल्या असो. 
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४) वचनबद्धता:             

ववत्तीय आझण ग ंतवणूक सेवा उद्योगात प्रचललत िानक पद्धतींचा अभ्यास करण्याकररता 
प्रािाझणकपणा आझण पारदशहकतेच्या नैयतक तत्त्वावर पीएफएफएल द्वारे एफपीसीचे पालन 
केले र्ाईल. 

 

पीएफपीएल ग्राहकांच्या गरर्ा सिरू्न घेऊन कोणतीही संददग्धता न ठेवता स्पष्ट िादहती 
प्रदान करेल:  

अ. एकत्रत्रररत्या उत्पादने आझण सेवा यावरील व्यार् आझण सेवा श ल्कासह त्यांच्या 
अटी आझण शतींसह. 

आ. वावषहक व्यार् दर आझण अन प्रयोगाची पद्धत. 
इ. ग्राहकांना लिळणारे लाभ 

  

र्र PFPL च्या काही च का असतील तर ते द रुस्त करण्याकररता र्लद आझण सहान भूतीने 
वागेल , आझण ग्राहकांच्या उपक्स्थत तक्रारींवर FPCच्या उद्देश्यांसह त्यावर लक्ष कें ददत करेल. 
  

पीएफपीएल हे स यनक्श्चत करेल की उशीरा भरपाईसाठी आकारले र्ाणारे दंडात्िक व्यार् 
तसेच थकीत व्यार्ाची ियाहदा कर्ह करारािध्ये ठळकपणे दशहववली र्ाईल. 
  

पीएफपीएल द्वारे ग्राहकांची सवह वैयक्टतक िादहती ही खार्गी आझण गोपनीय ठेवेल आझण 
यनयािक ककंवा के्रडडट इन्फॉिेशन ब्य रोसह कोणत्याही कायद्याने ककंवा सरकारी अर्धका-
यांना ककंवा ग्राहकांना िादहती सािाययक करण्याची परवानगी नसल्यास ती िादहती 
कोणत्याही ततृीय व्यटतीला देणार नाही . 
  

PFPL, FPC ची ववद्यिान कर्हदार आझण नवीन ग्राहक (कांचे) व्यवसाया अगोदरच्या व्यवहार 
स रु करण्याकररता ववनंती प्रत प्रदान करते. 
  

पीएफपीएल ने ग्राहकांिध्ये, वंश, ललगं, वैवादहक क्स्थती, धिह आझण ककंवा अपगंत्वाच्या आधारे 
भेदभाव करू नये . तथावप , संबंर्धत कर्ाहच्या उत्पादनांिध्ये निूद केलेले काही यनबधं लागू 
होत असल्यास ते र्ारी राहतील. 
  

पीएफपीएल हे कर्ह / िास्टर कर्ह कराराच्या अटी व शतींिध्ये प्रदान केलेले उद्दीष्टे 
सोडल्यास कर्हदारांच्या कोणत्याही कायाहत हस्तक्षेप करण्यापासून परावतृ्त असेल (र्ोपयतं 
कर्हदाराने पूवी र्ाहीर केलेली नाही अशी नवीन िादहती पीएफपीएलच्या यनदशहनास येत 
नाही तोपयतं). 
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पीएफपीएल स यनक्श्चत करेल की व्यार्दरािधील बदल आझण श ल्क केवळ संभाव्यररत्या 
लागू केले र्ातील.  
 

५) अस्वीकरण आणण पारदर्शकता:             

PFPL व्यार्दर, सािान्य आकार आझण श ल्क िादहती उपलब्ध करून देईल र्र ती 
खालीलपैकी कोणत्याही िाध्यिातून लागू केलेली असेल,  

अ. शाखांिध्ये सूचना टाकल्यावर;              

बी. टेललफोन ककंवा िदत लाईनद्वारे ;             

सी. कंपनीच्या वेबसाइटद्वारे              

डी. यनय टत किहचारी / हेल्प डेस्कद्वारे ; आझण             

ई. सेवा िागहदशहक / दरपत्रक वेळापत्रक प्रदान केल्यािूळे.              

  

पीएफपीएल स्वतंत्र कर्हधारकांना ककंवा सह-र्बाबदार नसलेल्या व्यवसायाव्ययतररटत अन्य 
हेतूंसाठी िंरू्र केलेल्या फ्लोदटगं रेट टिह कर्ाहवर पूवह-देयक दंड आकारणार नाही.  
  
  

६) जाहिरात, ववपणन व ववक्री:             

PFPL ने स यनक्श्चत कराव े की र्ादहरात आझण र्ादहरात करणारे सादहत्य स्पष्ट आझण 
ददशाभूल न करणारे असावे.  र्ेव्हा पीएफपीएलच्या ववक्री सहकारी / प्रयतयनधी 
वैयक्टतकररत्या उत्पादने ववक्रीसाठी ग्राहकांकडे र्ातात तेव्हा एफपीसी त्यांच्या ओळखीच्या 
प्रिाणात देखील लागू केलेले असावे. सेवा / उत्पादन आझण त्यावरील व्यार् दराकडे लक्ष 
वेधणार् या कोणत्याही िाध्यिािध्ये आझण र्ादहरातात्िक सादहत्यािध्ये कोणतीही र्ादहरात 
असल्यास पीएफपीएल इतर फी ककंवा श ल्काचा तपशीलदेखील प्रदान करेल. याव्ययतररटत, 

ग्राहकांच्या ववनंतीन सार पीएफपीएल संबंर्धत यनयि व अटीचंा तपशील देईल. 
 

७) के्रडडट माहितीच्या कंपन्या / संस्था (सीआयसी) :             

PFPL ग्राहकांबद्दल के्रडडट िादहती कंपन्यांना िादहती देईल : 
अ. खाते उघडणे ;  

आ. ग्राहक त्याच्या / यतच्या देयके आझण कर्ह खात्याच्या कािर्गरीस उशीर करतो ज्यािध्ये 
ककती कर्ह िंरू्र झाले आहे आझण त्यानंतरच्या कािर्गरीचा सिावेश केलेला आहे; 

इ. थकबाकी वसूल करण्याकररता ग्राहकाववरूद्ध कायदेशीर कारवाई करणे स रू केले आहे; 

आझण 

ई. ग्राहकांच्या ववरूद्ध कायदेशीर रीकोसहद्वारे कर्ह लिटवले र्ाते. 
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पीएफपीएल ग्राहकांच्या खात्याववषयी इतर िादहती सीआयसीला देऊ शकेल, अथवा अश्या 
प्रकारच्या अर्धकृततेन सार ग्राहकाने त्याची / यतची / त्यांची िाहीती प रवण्याची स्पष्ट 
परवानगी ददली असेल तर. 

 

८) र्ुल्क जमा करणे:             

र्ेव्हा र्ेव्हा कर्ह ददले र्ाते तेव्हा पीएफपीएल ग्राहकांना परतफेडची रटकि, रटकिेचा 
कालावधी आझण परतफेडच्या कालावधीन सार सिर्ावून सांगेल . तथावप , र्र ग्राहक परतफेड 

वेळापत्रकांचे पालन करत नसेल तर थकबाकी वस लीसाठी लागू कायद्यान सार पररभावषत 

प्रकक्रयेचे पालन केले र्ाईल. प्रकक्रयेिध्ये ग्राहकास यतला / त्याला सूचना ककंवा असेल तर, 

वैयक्टतक भटे करून परतफेडीची आठवण करून देण्याचा सिावेश असेल . 
  

पीएफपीएल किहचारी ककंवा थकबाकी वस लीसाठी पीएफपीएलचे प्रयतयनर्धत्व करण्यास 
अर्धकृत असलेल्या कोणत्याही व्यटतीने स्वत: ची ओळख करून देण्यास सिथह असली 
पादहर्े आझण पीएफपीएलने ददलेले अर्धकार पत्र प्रदलशहत करावे आझण ववनंती केल्यावर 
पीएफपीएलने ददलेले ककंवा पीएफपीएलच्या अर्धकापत्याखाली ददलेले ओळखपत्र दाखवावे. 
पीएफपीएल ग्राहकांना थकीत रकिेची / कर्ाहच्या खात्यांच्या संबंर्धत सवह िादहती प्रदान 
करेल. 
  

थकबाकी वस लीसाठी पीएफपीएलने अर्धकृत केलेल्या व्यटतींद्वारे ग्राहकांच्या र्ागी खालील 

ददलेल्या िागहदशहक सूचना पाळल्या र्ातील:  

१) ग्राहकाला सािान्यपणे त्याच्या आवडीच्या दठकाणी आझण यनवडलेल्या कोणत्याही 
ववलशष्ट र्ागेच्या अन पक्स्थतीत, त्याचे / यतच ेयनवासस्थान / व्यवसाय / व्यवसायाच्या 
र्ागेवर संपकह  साधला र्ाईल. 
२) पीएफपीएलचे प्रयतयनर्धत्व करण्याची ओळख व अर्धकार प्रथित: कळववला र्ाईल. 
३) ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा आदर केला पादहर्े. 
४) ग्राहकाशी संवाद सभ्यतेने केला पादहर्े. 
५) पीएफपीएलचे प्रयतयनधी ग्राहकांना ०७:०० ते १९:०० वारे्च्या दरम्यान ग्राहकांशी संपकह  
साधू शकतात र्ोपयतं ग्राहकांनी त्यांच्या व्यवसाय ककंवा व्यवसायाची ववलशष्ट पररक्स्थती 
यनददहष्ट केलेली नसेल. 
६) ववलशष्ट वेळी ककंवा ववलशष्ट दठकाणी कॉल टाळण्यासाठी ग्राहकाच्या ववनंतीचा शटय 
यततका आदर केला पादहर्े.  

७) वेळ आझण कॉलची संख्या आझण संभाषणाचे सादहत्याचे दस्तऐवर्ीकरण केले र्ाईल.             
८) थकबाकी संबंधी वाद अथवा ितभेद परस्पर स्वीकृत व स व्यवक्स्थररत्या सोडववण्याकररता 
संपूणह सहाय्य करावे .             

९) थकबाकी वस लीसाठी ग्राहकांच्या दठकाणी सभ्यता आझण योग्य वतहन केले र्ाईल.             



पूनावाला फायनान्स प्रायव्हेट लललिटेड 

Page 5 of 8 

 

१०) क ट ंबात शोक असणे ककंवा अश्या इतर अन र्चत प्रसंगांच्या वेळी थकबाकी गोळा 
करण्याकररता कॉल / भेट देण्याचे टाळले पादहर्े.         

  

९) नो युअर कस्टमर (केवायसी) ची मागशदर्शक तत्वे:             

पीएफपीएल त्याच्या ग्राहकांना केवायसीबद्दल िागहदशहक सूचनांच्या आवश्यकतांचे 
स्पष्टीकरण देईल आझण कर्ह िंर् री आझण ऑपरेशन करण्यापूवी ग्राहकांची ओळख स्थावपत 
करण्याकररता आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची िादहती देईल. पीएफपीएल ग्राहकांच्या 
फायद्याकररता केवायसीकररता आवश्यक असलेल्या बाबी पीएफपीएलच्या 
www.poonawallafinance.com वेबसाइटवर देखील ठेवेल. 
  

पीएफपीएल अशी िादहती पीएफपीएलच्या केवायसी, िनी-ववरोधी लाँडररगं ककंवा इतर 
कोणत्याही वैधायनक आवश्यकता पूणह करण्याकररता प्राप्त वापरेल. र्र कोणतीही 
अयतररटत िादहती आवश्यक असेल तर ती स्वतंत्रपण ेशोधली र्ाईल आझण अशी अयतररटत 
िादहती लिळववण्याचे उद्दीष्ट यनददहष्ट केले र्ाईल.  
 

१०) कजश आणण त्याच्या प्रक्रक्रयेसाठी अजशः         

१. कर्हदाराला कर्ाहचे उत्पादन लिळवताना, पीएफपीएल लागू व्यार् दराववषयी, तसेच काही 
श ल्क / श ल्काबाबत असल्यास, प्रकक्रया करण्याकररता काही देय / देयक, प्री-पेिेंटचे 
पयाहय आझण श ल्क असल्यास, व इतर काही बाबी ज्याि ळे कर्हदाराच्या दहतावर पररणाि 
होऊ शकतो अश्या वेळेस ते स्थायनक लोकांच्या भाषेत ककंवा कर्हदाराला सिर्ल्या 
र्ाणार् या भाषेत प्रदान केले र्ाईल. 

२. कर्ाहच्या अर्ाहवर प्रकक्रया करण्याकररता आवश्यक असणारी सवह िादहती 
अर्ाहच्या वेळी पीएफपीएलकडे सादर करावी लागेल . र्र आपल्याला कोणत्याही अयतररटत 
िादहतीची आवश्यकता असेल तर पीएफपीएल ग्राहकांशी संपकह  साधेल. 

३. पीएफपीएल ग्राहकांना कर्ह िंर् रीसह अटी व शतींबद्दल्देखील सांगेल आझण कर्हदाराने 
या अटी व शतींची नोंद त्याच्याकडील नोंदीवर ठेवली पादहर्े. 

४. अंिलबर्ावणीनंतर ग्राहक त्याच्या प्रिाझणत कर्ाहच्या कागदपत्रांच्या एका संचाचा 
हटकदार आहे. 

५. पीएफपीएल कर्ह देण्याच्या बाबतीत ललगं, र्ात आझण धिह या कारणास्तव भेदभाव 
करणार नाही. तथावप, हे पीएफपीएल फॉिह तयार करुन ककंवा सिार्ातील ववववध 
घटकांसाठी तयार केलेल्या योर्नांिध्ये भाग घेण्यास अडचणीत आणत नाही. 

६. पीएफपीएल स्वतःच्या यनणहयावरुन कर्ह घेणार् याकडून ककंवा बँक / ववत्तीय संस्थेकडील 
सािान्य खात्यात कर्ाहचे खाते हस्तातंररत करण्याच्या ववनंत्यांवर प्रकक्रया करेल. ववनंती 
लिळाल्यापासून २१ ददवसांच्या आत असू शकते म्हणून पीएफपीएल संिती ककंवा आक्षेप 
नोंदवेल.  
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७. ववतरणाचे वेळापत्रक, व्यार् दर, सेवा श ल्क, िास्टर फायनाक्न्संग / 
कर्ाहच्या कराराअंतगहत पेिेंट ककंवा कािकार्ाची आठवण करवून देणे / गती वाढवण ेककंवा 
अयतररटत लसटय ररटीर् ककंवा इतर कोणतेही श ल्क िागववण्यासह कोणत्याही अटी व शती 
बदलण्याचा यनणहय घेण्यापूवी पीएफएफएल कर्ह घेणार् यांना व्यंर्नाकररता नोटीस 
देईल. वरील श ल्कांिध्ये कोणतेही बदल आिच्या शाखा आझण  कंपनीच्या 
(वेबसाइट www.poonawallafinance.com ) वर देखील उपलब्ध केले र्ातील. वेबसाईटचा 
पत्ता अर्ाहिध्ये देखील उपलब्ध आहे. 

८. पीएफपीएल सवह लसटय ररटीर्ची सवह थकबाकीची परतफेड करण्यावर ककंवा व्यार्, 

श ल्कासदहत कर्ाहची थककत रकिेची पूतहता केल्यावर ककंवा पीएफपीला कर्हदाराच्या 
ववरुद्ध असलेल्या कोणत्याही अन्य दाव्याच्या अधीन ठेवू शकेल. अशा प्रकारच्या सेट 
ऑफ ऑकफसचा वापर करावयाचा असल्यास, कर्हदारास उवहररत दाव्यांववषयी आझण 
पीएफपीएल संबंर्धत अटींचा यनपटारा / देय होईपयतं लसटय ररटीर् राखून 
ठेवण्यासंबंधीच्या अटींववषयी संपूणह िादहतीसह नोटीस ददली र्ाईल. 

 

11) गॅरंटसश/िमीदार: 
र्ेव्हा एखाद्या व्यटतीला कर्ाहची हिी ददली र्ाते, तेव्हा पीएफपीएल त्याला / यतला / 
त्यास खालील िादहती देईल - 
१. हिीपत्र / गॅरंटरची दाययत्वाच्या अटी सांगणे 
२. पीएफपीएल गॅरेंटरला कर्ाहची सेवा देताना ग्राहक / कर्हदारास तो / ती / हिी / गॅरंटर 
असलेल्यास कोणत्याही डडफॉल्टववषयी िादहती दईल. 
 

१२) ग्रािकांर्ी संवाद:         

ग्राहक खालीलपैकी कोणत्याही िाध्यिातून पीएफपीएलिध्ये प्रवेश करण्यास सक्षि 

असावेत : 

१. शाखांिध्ये वॉक-इन प्रवेश (िादहतीपत्रक / वेबसाइट / पीएफपीएलच्या इतर कोणत्याही 
पत्रकात निूद केल्याप्रिाणे); आझण, ककंवा 
२. टेललफोन, फॅटस आझण ईिेल आयडी (िादहतीपत्रक / वेबसाइट / पीएफपीएलच्या इतर 
कोणत्याही पत्रकात निूद केल्याप्रिाण)े.  

 

13) तक्रार ः         

पीएफपीएल कायद्याच्या चौकटीत राहून अवलंबलेली धोरणे आझण कायहपद्धतीसह 
ग्राहकांच्या सिाधानासाठी प्रयत्न करेल. 
  

काही तक्रारी झाल्यास, ग्राहक ज्या दठकाणी / त्यास आपले खाते आहे त्या व्यवसायाच्या 
र्ागेच्या प्रभाराकडे संपकह  साधू शकतो आझण प्रभारीकडे असलेल्या 'तक्रार नोंदवा'िध्ये 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=http://www.poonawallafinance.com
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तक्रार नोंदवू शकतो. पीएफपीएलकडे ग्राहकांच्या तक्रारींचे रेकॉडडगं व यनराकरण प्रकक्रया 
आहे. प्रकक्रयेत तक्रारींचे प्राप्ती आझण यनराकरण करण्याचे प्रकार आझण यनराकरणासाठी 
ठराववक वेळ सिाववष्ट आहे. 
  

तक्रार नोंदवल्यानंतर ग्राहकास भावी संदभाहसाठी तक्रार क्रिांक व तारीख लिळाली पादहर्े. 
  

तक्रारीच्या यनवारणासाठी ग्राहक संबंर्धत दठकाणी ललहू / संवाद देखील साधू शकतात. 
  
र्र प्रयतसाद असिाधानकारक असेल ककंवा कोणताही प्रयतसाद लिळाला नाही तर ग्राहकांनी 
एस्केलेशन िॅदरटस वापरुन तक्रारीबद्दल एस्कलेट करावे र्ेणेकरून ग्राहकांची तक्रार 
त्वररत सोडववली र्ाईल. 
  

कंपनीने आपल्या सवह शाखा / ज्या दठकाणी व्यवसाय केला आहे तथेे आझण त्या 
वेबसाइटवर प ढील गोष्टी निूद केलेल्या आहेत: 

  

अ. तक्रार यनवारण अर्धकार् याचे नाव व संपकह  तपशील (दरूध्वनी / िोबाईल क्रिांक 
तसेच ईिेल पत्ता) ज्यांच्यािाफह त कंपनीववरुद्ध तक्रारींचे यनवारण करण्याकररता लोकानंा 
संपकह  साधता येईल . 

आ. र्र एक िदहन्याच्या कालावधीत तक्रारी / वादाचे यनराकरण झाले नाही तर 
ग्राहक डीएनबीएस ि ंबईच्या प्रादेलशक कायाहलयातील प्रभारी अर्धकारी यांच्याकडे अपील 
करू शकतात. 
इ. पीएनओ / एनओ / र्ीआरओची नावे व संपकह  तपशील (ईिेल / पते्त तसेच ईिेल 
पते्त) आझण ग्राहकांना संपकह  साधता येणार् या लोकपालचे नाव व संपकह  तपशील: 

  

१४) खाजगीपणा व गोपनीयता         

१. पीएफपीएल स यनक्श्चत करेल की ग्राहकांची सवह वैयक्टतक िादहती खार्गी आझण 
गोपनीय ठेवली र्ाईल [र्रीही ग्राहक नंतर ग्राहक नसतील तरीही] आझण खालील तत्त्वे 
आझण धोरणांद्वारे त्यांचे िागहदशहन केले र्ाईल. पीएफपीएल खालील काही अपवादात्िक 
प्रकरणांव्ययतररटत, ग्राहकांद्वारे प्रदान केलेल्या ककंवा अन्यथा, त्यांच्या गटातील इतर 
कंपन्या ककंवा संस्थांसह, कोणालाही ग्राहकांच्या खात्यांशी संबंर्धत िादहती ककंवा डेटा उघड 
करणार नाही: 

• र्र िादहती ररझव्हह बँकेची िागहदशहक  ककंवा कोणत्याही  वैधायनक गरर् 
ककंवा लागू कायद्या न सार ददली असेल तर; 

• र्र िादहती उघड करण्याकररता लोकांप्रती कतहव्य असेल तर ; 

• र्र कंपनीच्या दहतसंबंधाबंद्दल त्यांना िादहती देणे आवश्यक असेल (उदाहरणाथह, 
फसवणूक रोखण्यासाठी) परंत  ग्राहक ककंवा ग्राहक खात्यांववषयी [ग्राहकांचे नाव 
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आझण पत्त्यासह] िादहती इतरांसह गटातील कंपन्या, ववपणनाच्या उद्देशाने वापर 
करू नये,; 

• र्र ग्राहक कंपनीला ही िादहती उघड करण्यास ककंवा ग्राहकाच्या परवानगीने 
केली गेली तर; 

• र्र PFPL ग्राहकांना एक संदभह देण्यास सांर्गतले असेल, तर ते देण्याकररता त्याच्या 
/ यतच्या / त्यांच्या लेखी परवानगीसह द्यावे. 

२. कंपनीने त्याच्याकडे असलेल्या वैयक्टतक नोंदींिध्ये प्रवेश करण्याकररता ववद्यिान 
कायदेशीर चौकटीत ग्राहकांना त्याच्या / यतच्या अर्धकारांच्या ियाहदेववषयी िादहती 
द्यावी. 
३. पीएफपीएल ग्राहकांची वैयक्टतक िादहती पीएफपीएलसिवेत ववपणन उद्देशाने 
वापरणार नाही र्ोपयतं ग्राहक ववलशष्टपणे तसे करण्यास अर्धकृत परवानगी देत नाही. 
४. पीएफपीएल आरबीआयच्या िागहदशहक सूचनांन सार ग्राहकांची करे् आझण इतर िादहती 
के्रडडट िादहती कंपन्या ककंवा इतर कोणत्याही एर्न्सी ककंवा वैधायनक प्रार्धकरणासह 
सािाययक करण्याचा हटक ठेवते. 
  

१५) सामान्यत::         

वर निूद केल्यान सार पीएफपीएल िध्ये कोड स धाररत / बदल / स धाररत करण्याचे 
अर्धकार आहेत आझण वेळोवेळी अद्यतने प्रदान करतात, एफपीसीच्या अधोरेझखत 
भावनांवर पररणाि / बललदान देत नाहीत. अश्या प्रकारचे बदल / द रुस्ती ग्राहकांच्या 
फायद्यासाठी आझण िादहतीसाठी शाखा / कॉपोरेट कायाहलयाच्या नोदटस बोडहवर 
दशहववल्या र्ाऊ शकतात. 

 


