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फेअर पॅ्रक्टिस कोड 

जॉन डीअर फायनाक्शियल इंडडया प्रायव्हेि लललििेड (“आम्ही”, “आम्ही” आणि “आिच”े) खालील फेअर 
पॅ्रक्टिस   कोड स्वीकारतो. 

फेअर पॅ्रक्टिस कोड पुढील भागात लागू आहेेः 

• कर्जे आणि त्यांच््य प्रक्रि्ेसयठी अर्जज 
• कर्जयजचे मूल्यांकन व अटी / शर्ती 
• अटी व शर्तींमधील बदलयांसह कर्जयजचे ववर्तरि 

• ववर्तरि प ज्वेक्षि 

• सवजसयधयरि र्तरर्तुदी 

I. कजज आणि तयांच्या प्रक्रियेसाठी अजज  

• कर्जजदयरयस सवज सांपे्रषिे स्थयननक भयषय क्रकां वय कर्जजदयरयद्वयरे समर्जल्य र्जयियर्् य भयषेर्त असर्तील. 

• कर्जयजच््य अर्जयजमध््े आवश््क मयहहर्ती असले र्जी कर्जजदयरयच््य हहर्तयवर पररियम करर्त,े र्जिेेकरुन इर्तर 
नॉन-बँक्रकांग फय्नयन्स कां पन््यांकडून देण््यर्त आलेल्य अटी व शर्तींची अथजपूिज र्तुलनय करर्तय ्ेईल आणि 

कर्जजदयरयद्वयरे मयहहर्तीचय ननिज् घेर्तय ्ेईल. कर्जयजच््य अर्जयजमध््े अर्जज भरण््यसयठी आवश््क असललेी 
कयगदपत्रे देखील दशजववली र्जयऊ शकर्तयर्त. 

• आम्ही अर्जज भरल्यची पूर्तजर्तय स्वीकयरू आणि अांदयर्जे मुदर्त देऊ, ज््यमध््े कर्जज अर्जजदयरयलय हदले र्जयईल. 

II कजज िूलयांकन आणि अिी / िती 

• आम्ही स्थयननक / स्थयननक भयषेर्त क्रकां वय कर्जज घेियर्् यलय मांर्जूरीच््य पत्रयद्वयरे समर्जल्य र्जयियर्् य 
भयषेमध््े क्रकां वय अन््थय, वयवषजक व््यर्ज दर आणि पध्दर्तीसह अटी व शर्तींसह मांर्जरू केलले्य कर्जयजची रक्कम 

लेखी ललहहण््यचय प्र्तन करू. त्यचय अर्जज करिे आणि कर्जजदयरयने ्य अटी व शर्तींची स्वीकृर्ती आमच््य 
नोंदीमध््े ठेवय. आम्ही कर्जज करयरयमध््े ठळकपिे उशीरय परर्तफेड करण््यसयठी आकयरलेल्य दांड व््यर्जयचय 
उललेख करू. 

• आम्ही कर्जज घेियर्् यलय कर्जज घेण््यच््य वेळेस सवज सांबांधधर्त बयर्जुांची प्रर्त आणि कर्जजदयरयने समर्जून 

घेर्तल्यप्रमयिे प्रयथलमक भयषेमध््े कर्जज करयरयची एक प्रर्त देऊ. 

III अिी व ितींिधील बदलासंह कजाजचे ववतरि 

▪ खयत्यच््य ववलशष्ट बदलयांच््य बयबर्तीर्त आम्ही कर्जज घेियर्् यलय वै्क्क्र्तकररत्य ववर्तरियचे वेळयपत्रक, 

व््यर्ज दर, सेवय शुलक, प्रीपेमेंट चयर्जसे आणि इर्तर शलुक / आकयरिीसह अटी व शर्तींमध््े बदल 

केल्यबद्दल समर्जयवून घेर्तल्यप्रमयिे आम्ही स्थयननक भयषेर्तील कर्जजदयरयांनय सूधचर्त करू. आणि वेळोवेळी 
सयवजर्जननक सचूनय / आमच््य वेबसयइटद्वयरे इर्तरयांच््य बयबर्तीर्त. 

▪ आम्ही सांभयव्् व््यर्ज दर आणि शुलक / आकयरयर्त बदल करू. 

▪ आम्ही कर्जज करयरयच््य अटी व शर्तींच््य अनुषांगयने कर्जयजच््य करयरयनुसयर पेमेंट क्रकां वय कयमधगरीची आठवि 

/ गर्ती वयढववण््यचय ननिज् घेऊ. 
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▪ आम्ही सवज थकबयकीची परर्तफेड आणि कर्जयजच््य थक्रकर्त रकमचे््य पूर्तजर्तेवर लसक््ुररटीर्ज र्जयहीर करू, 

आम्ही कर्जजदयरयच््य ववरोधयर्त असलेल्य इर्तर कोित्यही दयव््यांच््य अधीन रयहू आणि आम्ही इर्तर 
कोित्यही दयव््यांची आणि ज््य अटीअांर्तगजर्त आम्ही पयत्र आहोर्त त्यबद्दल कर्जजदयरयस नोटीस देऊ. सांबांधधर्त 

दयव््यची पूर्तजर्तय / सेटलमेंट होईप्ंर्त लसक््ुररटीर्ज हटकवून ठेवि.े 

नोंदिीकृर्त कय्यजल्: टॉवर चौदयवय, सय्बर लसटी, मगरपट्टय लसटी, हडपसर, पुिे 411 013. भयरर्त.             
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IV सािाशय तरतुदी 

• कर्जज करयरयच््य अटी व शर्तींमध््े हदलेल्य उद्दीष्टयांलशवय् आम्ही कर्जजदयरयच््य कय्यजर्त हस्र्तके्षप करू 
शकियर नयही (र्जोप्ंर्त कर्जजदयरयने पूवी न उघड केललेी नवीन मयहहर्ती आमच््य लक्षयर्त आली नयही). 
र्तथयवप, ्यचय अथज असय होर्त नयही की कय्द््यच््य अधीन असलेल्य सरुक्षक्षर्तर्तेच््य पुनप्रयजप्र्तीच््य 
अांमलबर्जयविी र्तसेच नयमननदेलशर्त सांचयलकयांच््य नन्ुक्र्तीची आवश््कर्तय असल्यस ्य बयांधधलकीचय 
पररियम होर्तो. 

• कर्जज घेियर्् यकडून खयत्यच््य हस्र्तयांर्तरियसयठी ववनांर्ती प्रयप्र्त झयल्यस, सांमर्ती क्रकां वय अन््थय - म्हिर्ज,े 

आमचय आके्षप, असल्यस कयही असल्यस, कोिर्तीही ववनांर्ती प्रयप्र्त झयल्यच््य 21 हदवसयांच््य आर्त 

कर्जजदयरयस पयठववलय र्जयईल. कय्द््यच््य अनुषांगयने अशी बदली पयरदशजक करयरयनुसयर असले. 

• आमचे सांग्रह धोरि सौर्जन््यने, ्ोग्् वयगिकुीने आणि मनयपयसून र्त्यर केले र्जयईल. 

• कर्जयजच््य वसुलीच््य बयबर्तीर्त, आम्ही कोित्यही छळयचय अवलांब करियर नयही - र्जसे की ववधचत्र र्तयसयांर्त 

कर्जजदयरयांनय सर्तर्त त्रयस देि,े कर्जयजच््य वसलुीसयठी स्नय्ू शक्र्तीचय वयपर इ. 

• ग्रयहकयांशी ्ोग्् पद्धर्तीने व््वहयर करण््यसयठी आम्ही आमच््य कमजचयर्् यांनय प्रलशक्षि देऊ. 

• आमच््य अधधकयर्् यांच््य ननिज्यमळेु उद्भवियरे वववयद कमीर्तकमी पुढच््य उच्च पयर्तळीवर आणि आमच््य 
र्तियरीच््य ननवयरि ा्ंत्रिेच््य अनुषांगयने ऐकले आणि ननकयली कयढले र्जयर्तील. 

• आम्ही ्य फेअर पॅ्रक्क्टस कोडचे पयलन आणि र्तियरीच््य ननरयकरि ा्ंत्रिेच््य व््वस्थयपनयच््य ववववध 

स्र्तरयांवर कय ज् करण््यसयठी नन्लमर्तपिे पुनरयवलोकने करू. 

V पुढील सहाय्य 

फेअर पॅ्रक्क्टस कोड ववष्ी कोित्यही शांकय क्रकां वय समस््यांकडे लक्ष हदले र्जयऊ शकर्त े

अनुपयलन अधधकयरी 

र्जॉन डीअर फय्नयक्न्श्ल इांडड्य प्रय्व्हेट लललमटेड  

टॉवर XIV, स्र्तर 2, सय्बर लसटी, मगरपट्टय लसटी, हडपसर, पुि े-411013 
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