
টাটা ম াটরস ফিনান্স ফিফ টটড 

ফেয়ার প্র্যাকটিসেে ফকাড - 2016-17 

ভূফ কা 

িািা ফ ািরে ফেনান্স ফিফ সিড ("ফকাম্পাফন") ভারতীয় ফরজাভভ ব্যাঙ্ক ("RBI") এর পফরসপ্র্ফিসত গ্রাহকসের অনুশীিসনর কার্ ভকর 

ওভারফভউ প্র্োন করসত এই ফেয়ার প্র্যাকটিে ফকাড ("Code") গ্রহন কসরসে  াষ্টার ফডসরকেন DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 

র্া কম্পাফনর দ্বারা তার গ্রাহকসের ফেওয়া আফথ ভক েুফব্ধা এব্ং পফরসেব্াগুফির ফিসে অনুেরণ করসব্। ফকাডটি গ্রাহকসের দ্বারা 

ফনওয়া আফথ ভক েুফব্ধা এব্ং পফরসেব্াগুফির ফব্েসয় জানা ফেদ্ধান্ত ফনসত েহায়তা করসব্ এব্ং ফকাম্পাফন অনুস ােন ও ফব্তরণ করসত 

পাসর এ ন ফকানও ঋসণর ফিসে প্র্সর্াজয হসব্। 

ফকাডটি ফকাম্পাফনর ওসয়ব্ োইি এ ইংসরজজ এব্ং স্থানীয় ভাোয় উপিব্ধ করা হসব্। ফকাডটি ফকাম্পাফনর দ্বারা তার ে স্থ শাখা 

অফেে প্র্াঙ্গসন ইংসরজজ এব্ং স্থানীয় ভাোয় প্র্েফশ ভত হসব্। 

1. মকাটডর উটেশ্য 

ফকাডটি ততফর করা হসয়সেেঃ 

• গ্রাহকসের োসথ আচরণ করার ফিসে নযযনত   ান ফনধ ভারণ কসর ভাি, নযার্য এব্ং ফব্শ্বস্ত অনুশীিসনর প্র্চার করুন 

• স্বচ্ছতা ব্াড়ান র্াসত গ্রাহকরা র্ুজিেঙ্গতভাসব্ পফরসেব্া েম্পসকভ কী আশা করসত পাসরন ফে েম্পসকভ আরও ভািভাসব্ 
ব্ুঝসত পাসরন 

• উচ্চতর অপাসরটিং  ান অজভন করার জনয প্র্ফতসর্াফিতার  াধযস  ব্াজার শজিসক উৎোফহত করা; 

• গ্রাহক এব্ং ফকাম্পাফনর  সধয একটি নযার্য এব্ং ফেৌহােভযপযণ ভ েম্পকভ প্র্চার করুন। 

2. আ াটের  ূি প্রফিশ্রুফি এবং ম াষণা 

আ াসের ে স্ত গ্রাহকসের োসথ ফডি করার ে য় আ াসের েিতার োসথ, নযার্যভাসব্ এব্ং পফরশ্রস র োসথ কাজ করব্েঃ 

• আফথ ভক পণয এব্ং পফরসেব্াগুফির জনয এই ফকাসডর প্র্ফতশ্রুফত এব্ং  ানগুফি পযরণ করা, আ রা অোর কফর এব্ং আ াসের 
ক ীরা ফর্ পদ্ধফতগুফি অনুেরণ কসর; 

• ে স্ত আফথ ভক পফরসেব্া ে স্ত প্র্ােফঙ্গক আইন ও প্র্ফতফব্ধান ফ সন চসিসে তা ফনজিত করা; 

• ফপশাোর, ফব্নয়ী এব্ং দ্রুত পফরসেব্া প্র্োন; 

• আফথ ভক ফিনসেন েংক্রান্ত শতভাব্িী, খরচ, অফধকার এব্ং োয়গুফির েটিক এব্ং ে য় ত প্র্কাশ প্র্োন করা। 

আ রা গ্রাহকসক আ াসের আফথ ভক পণয এব্ং পফরসেব্াগুফি কীভাসব্ কাজ কসর তা ব্ুঝসত োহার্য করব্েঃ 

ফহজি এব্ং/অথব্া ইংসরজজ এব্ং/অথব্া স্থানীয় আঞ্চফিক ভাো ব্া ঋণগ্রহীতার দ্বারা ফব্াঝার ভাোসত আফথ ভক ফি  েম্পসকভ 

ফ ৌফখক এব্ং ফিফখত তথয প্র্োন; 

আ াসের ফব্জ্ঞাপন ও প্র্চার যিক োফহতয পফরষ্কার এব্ং ফব্ভ্রাফন্ত যিক নয় তা ফনজিত করা; 

ফিনসেসনর আফথ ভক প্র্ভাব্ ব্যাখযা করা; 

গ্রাহকসক আফথ ভক ফি  ফব্সে ফনসত োহার্য করা। 

আ রা দ্রুত এব্ং েজক্রয়ভাসব্ ফ াকাসব্িা করব্ ফর্গুফির দ্বারা ভুি হয়েঃ 

• দ্রুত ভুি েংসশাধন; 

• গ্রাহকসের অফভসর্াি দ্রুত গ্রহণ করা; 

• গ্রাহকরা আ াসের েহায়তায় েন্তুষ্ট না হসি কীভাসব্ অফভসর্াি এফিসয় ফনসত হসব্ তা আ াসের গ্রাহকসের ব্িা; 

• অোব্ধানতাব্শত আসরাপ করা হসয়সে ফর্সকাসনা চাজভ ফেফরসয় ফেওয়া। 

• োয়ব্দ্ধ হওয়া এব্ং অনুপর্ুি ক ীসের আচরসনর ফিসে েংসশাধন যিক ব্যব্স্থা ফনওয়া 



3. ববষ যহীন নীফি 

আ রা ফিঙ্গ জাফত ব্া ধস ভর ফভফিসত আ াসের গ্রাহকসের  সধয তব্ে য করব্ না। 

4. ঋণ এবং িাটের প্রক্রিয়াকরটণর জনয আটবেনঃ 

a) ফকাম্পাফন কতত ভক জাফর করা ঋসণর আসব্েন পসে প্র্সয়াজনীয় তথয অন্তভুভি থাকসত হসব্ র্া ঋণগ্রহীতার স্বাথ ভসক প্র্ভাফব্ত কসর 

র্াসত ঋণগ্রহীতাসক একটি অব্িত ফেদ্ধান্ত ফনসত েি  কসর। ঋসণর আসব্েনপেটি ঋসণর আসব্েনপসের োসথ জ া ফেসত 

প্র্সয়াজনীয় নফথগুফি ফনসেভশ করসব্। 

b) ফকাম্পাফন ে স্ত ঋণ আসব্েসনর জনয একটি স্বীকত ত রফেে জাফর করসব্। ফিাসণর আসব্েনগুফি কুফড় (21) ফেসনর  সধয ফনষ্পফি 

করা হসব্ ব্া ে স্ত ফিসে পযরণকত ত আসব্েনপে প্র্াফির তাফরখ ফথসক ঋণগ্রহীতা এব্ং ফকাম্পাফনর  সধয পারস্পফরক েম্মফতর্ুি 

এ ন ব্ফধ ভত ে সয়র  সধয ফনষ্পফি করা হসব্ এব্ং জাফর করা স্বীকত ফতসত এটি ব্িা হসব্। 

c) র্ফে ফকান অফতফরি ফব্ব্রণ/নফথর প্র্সয়াজন হয়, তাহসি তা অফব্িসে ঋণগ্রহীতাসের জানাসনা হসব্। 

d) আসব্েনকারী ব্া ঋণগ্রহীতাসের োসথ ে স্ত ফর্ািাসর্াি আসব্েনকারী ব্া ঋণগ্রহীতার ফব্াধি য ভাোয় হসত হসব্। 

5. ঋণ  ূিযায়ন এবং শ্িতাবিীঃ 

a) ফকাম্পাফন ঋণগ্রহীতার ফক্রফডি ফর্ািযতার উপর র্থার্থ পফরশ্র  করসব্, র্া আসব্েসনর ফব্েসয় ফেদ্ধান্ত ফনওয়ার জনয একটি 

গুরুত্বপযণ ভ পযারাফ িার হসব্।  যিযায়ন ফকাম্পাফনর ফক্রফডি নীফত, ফনয়  এব্ং পদ্ধফতর োসথ েঙ্গফতপযণ ভ হসব্। 

b) ঋণগ্রহীতাসক একটি ফিফখত অনুস ােন পসের  াধযস , অনুস াফেত ঋসণর পফর াণ ব্া অনযথায় জানাসনা হসব্। উি ফচটিসত 

ব্াফে ভক েুসের হার এব্ং তার প্র্সয়াসির পদ্ধফতেহ শতভাব্িী অন্তভুভি থাকসব্ এব্ং ঋণগ্রহীতা কতত ভক এই শতভাব্িী এব্ং শতভাব্িীর 

গ্রহণসর্ািযতা তার ফরকসডভ থাকসব্। 

c) ফকাম্পাফন “I/WE ACCEPT ALL THE TERMS AND CONDITIONS WHICH HAVE BEEN READ AND UNDERSTOOD BY ME/US” 

ফশসরানাস র অধীসন ঋণগ্রহীতাসের স্বািরেহ উি অনুস ােনপসের উপর ঋণগ্রহীতাসের কাে ফথসক একটি গ্রহণসর্ািযতা অজভন 

করসব্। ফকাম্পাফন উিরুপ গ্রহণসর্ািযতার ফরকডভ েংরিণ করসব্। 

d) ফকাম্পাফন ঋণ  ঞ্জরু/ ব্ন্টনকাসি েকি ঋণগ্রহীতাসক ঋণচুজির অনুফিফপ প্র্োন করসত ব্াধয থাকসব্। ফকাম্পাফন ফনজিত 

করসব্ ফর্, ঋণ চুজি এব্ং েকি ঋণগ্রহীতাসক প্র্োনকত ত েকি ফব্ষ্টনীসত শতভাব্িী এব্ং েুসের হার একটি িা ভ শীসির আকাসর 

রসয়সে, র্া ঋণ চুজির োসথ েংর্িু থাকসব্। 

e) ফকাম্পাফন ঋণ চুজিসত ফব্িসে পফরসশাসধর জনয আসরাফপত শাজস্ত যিক েুসের কথা ফব্াল্ডভাসব্ উসেখ করসব্। 

6. শ্টিত পফরবিতনসহ ঋণ ফবিরনঃ 

a) ফকাম্পাফন েুসের হাসরর  সডি গ্রহণ কসরসে এব্ং েুসের হার, প্র্জক্রয়াজাতকরণ ও অনযানয চাজভ ফর্ন অফতফরি না হয় তা 

ফনধ ভারণ ও ফনজিত করার জনয উপর্ুি অভযন্তরীণ নীফত ও পদ্ধফত প্র্ণয়ন কসরসে। ফকাম্পাফন ফব্তরসনর ে য় ফনজিত করসব্ ফর্, 

ঋণ ও অফগ্রস র উপর েুসের হার, প্র্জক্রয়াজাতকরণ ও অনযানয  াশুি উপসরাি অভযন্তরীণ নীফত ও পদ্ধফতর োসথ কসিারভাসব্ 

জফড়ত। েুসের হাসরর  সডি ফকাম্পাফন ওসয়ব্োইি এ পাওয়া র্াসব্ (www.tmf.co.in) 

b) ঋণগ্রহীতা কতত ভক  ঞ্জরুীপসের েকি শতভাব্িী প্র্ফতপািসনর পর অফব্িসে ঋণ ফব্তরণ করা হসব্ 

c) ঋণ ফব্তরসণর ে য়েযচী, েুসের হার, োফভভে চাজভ, ফপ্র্-ফপস ন্ট চাজভেহ শতভাব্িী পফরব্তভন হসি ফকাম্পাফন ঋণগ্রহীতাসক ফনাটিশ 

প্র্োন করসব্। ফকাম্পাফন এই ফব্েয়টিও ফনজিত করসব্ ফর্, েুসের হার ও চাসজভর পফরব্তভন ফকব্ি াে েম্ভাব্যভাসব্ প্র্ভাফব্ত হসব্। 

7. ফবিরটনর পর রক্ষনাটবক্ষনঃ 

a) পফরসশাধ ব্া কার্ ভ েম্পােসনর ফর্ ফকান ফেদ্ধান্ত ঋণ চুজির োসথ েঙ্গফতপযণ ভ হসব্। 

b) ঋণগ্রহীতার দ্বারা প্র্েি ে স্ত ফেফকউফরটিগুফি ে স্ত ব্সকয়া পফরসশাসধর পসর ব্া ঋসণর ব্সকয়া পফর াসনর আোসয়র পসর 

ফেসড় ফেওয়া হসব্ ফর্ ফকানও োফব্র জনয, ফকাম্পাফনর ঋণগ্রহীতার ফব্রুসদ্ধ থাকসত পাসর। র্ফে এইরুপ ফেত-অসের অফধকার প্র্য়ি 

করা হয়, তসব্ ঋণগ্রহীতাসক অব্ফশষ্ট োফব্ েম্পসকভ েম্পযণ ভ ফব্শে ফব্ব্রণেহ একই ফব্েসয় ফনাটিশ ফেওয়া হসব্ এব্ং প্র্ােফঙ্গক োফব্ 

ফনষ্পফি ব্া পফরসশাধ না হওয়া পর্ ভন্ত ফকাম্পাফন ফেফকউফরটিগুফি ধসর রাখার অফধকারী। 

http://www.tmf.co.in/


c) ফকাম্পাফন র্ানব্াহন পুনরুদ্ধাসরর ফিসে RBI-এর জাফর করা নীফত-ফনসেভফশকা ফ সন চিসব্। স্বচ্ছতা ফনজিত করার জনয, 

চুজি/ঋণ চুজির শতভাব্িীসতও এই েংক্রান্ত ফব্ধান থাকসত হসব্েঃ 

i. েখি ফনওয়ার আসি ফনাটিশ ে য়কাি; 

ii. ফর্ পফরফস্থফতসত ফনাটিসশর ফ য়াে  ওকুে করা ফর্সত পাসর; 

iii. ফেফকউফরটি েখি ফনওয়ার পদ্ধফত; 

iv. েম্পফি ফব্ক্রয়/ফনিাস র আসি ঋণগ্রহীতাসক ঋণ পফরসশাসধর জনয চযড়ান্ত েুসর্াি ফেওয়ার ফব্ধান; 

v. ঋণগ্রহীতাসক পুনরুদ্ধার ফেওয়ার পদ্ধফত; এব্ং 

vi. েম্পফি ফব্ক্রয়/ফনিাস র পদ্ধফত। 

8. সাধারন 

a) ফকাম্পাফন ঋণগ্রহীতার ফব্েসয় হস্তসিপ করসব্ না ঋণ চুজিসত প্র্েি উসেশয ব্যতীত, র্ফে না ঋণগ্রহীতার দ্বারা পযসব্ ভ প্র্কাশ না 

করা নতুন তথয ফকাম্পাফনর নজসর না আসে। 

b) ঋণ পুনরুদ্ধাসরর ফিসে ফকাম্পাফন ফব্সজাড় ে সয় ঋণগ্রহীতাসের ফব্রি করা, ঋণ পুনরুদ্ধাসরর জনয ফপশী শজির ব্যব্হার 

ইতযাফের  সতা অর্াফচত হয়রাফনর আশ্রয় ফনসব্ না। 

c) ফকাম্পাফন অপরাধী গ্রাহকসের 0700 ফথসক 2100 ঘণ্টার  সধয কি করসব্ র্ফে না ঋণগ্রহীতার ব্যব্োর ফব্সশে পফরফস্থফতসত 

তাসেরসক উফেফখত ে সয়র ব্াইসর অনযথায় কি করার প্র্সয়াজন হয়। 

d) ফকাম্পাফন র্ফে প্র্সয়াজন হয় তসব্ অপরাধী ঋণগ্রহীতার কাে ফথসক চাজভ করা ফেফকউফরটির ব্যব্স্থা করসত পাসর, শুধু াে 

পাওনা পুনরুদ্ধাসরর িসিয এব্ং েম্পফির অব্াফিত ব্ঞ্চনার িিয থাকসব্ না। 

e) ফকাম্পাফন ফনজিত করসব্ ফর্ তার ফেফকউফরটি,  যিযায়ন এব্ং তা আোয় করার েম্পযণ ভ প্র্জক্রয়াটি নযার্য ও স্বচ্ছ হসব্। 

f) ঋণগ্রহীতার অযাকাউন্ট হস্তান্তসরর জনয ঋণগ্রহীতার কাে ফথসক একটি অনুরধ প্র্াফির ফিসে, ফকাম্পাফনর েম্মফত ব্া অনযথায় 

আপফি, র্ফে থাসক, এই ধরসনর অনুসরাধ প্র্াফির তাফরখ ফথসক কুফড় (21) ফেসনর  সধয জানাসনা হসব্। এই ধরসনর স্থানান্তর আইসনর 

োসথ ো ঞ্জেযপযণ ভ স্বচ্ছ চুজির শতভাব্িী অনুর্ায়ী হসব্। 

g) ফকাম্পাফন ফনজিত করসব্ ফর্ গ্রাহকসের োসথ উপরু্ি পদ্ধফতসত ফ াকাসব্িা করার জনয ক ীসের পর্ ভািভাসব্ প্র্ফশফিত করা 

হসয়সে। 

9. অফভট াগ প্রফিকাটরর বযবস্থা 

a) ফকাম্পাফন গ্রাহকসের জনয একটি অফভসর্াি প্র্ফতকার ব্যব্স্থা স্থাপন কসরসে। ফকাম্পাফন এব্ং তার ব্ফহরািত েংস্থাগুফি 

েম্পফকভত ে স্ত অফভসর্াি অনুেরণ, ট্র্যাফকং এব্ং ে াধাসনর জনয একটি CRM -এ নফথভুি করা হসব্। CRM -এ উত্থাফপত 

অফভসর্ািগুফি ফনফেভষ্ট ে সয়র  সধয প্র্ফতজক্রয়া / ে াধাসনর জনয উপর্ুি ফব্ভাসি ফপ্র্রণ করা হসব্। 

b) ফকাম্পাফনর পি ফথসক েংফিষ্ট ফব্ভাসির প্র্ধান এব্ং ফেফনয়র  যাসনজস সন্টর কাসে ফনয়ফ ত ফভফিসত ফনষ্পফিকত ত এব্ং 

ফব্চারাধীন ে স্ত অফভসর্াসির প্র্সয়াজনীয় ব্তজদ্ধ এব্ং প্র্ফতসব্েন ফনজিত করা হসব্। 

c) গ্রাহকসের অফভসর্াি ফনষ্পফির েুফব্ধাসথ ভ ফকাম্পাফন ফনম্নফিফখত ফিসভিগুফি স্থাপন কসরসে। 



ফিসভি 1 

ফনসম্নাি ফর্ ফকাসনা একটি 

• শাখা : ফো -শুক্র (9.30am ফথসক 6.00pm) শফন (9.30am ফথসক 1.30pm) 

• কাস্ট ার ফকয়ার ফেন্টার : 1800-209-0188 ফো -শফন (9.00 am to 7.00 pm) 

• ইস ি করুন Customercare@tmf.co.in 

• ওসয়ব্ োইিেঃ  www.tmf.co.in 

• ফহায়ািেঅযাপ : 7700910888 

• ফ াব্াইি অযাপ: ডাউনসিাড অযাপ "Tata Motors Finance - Customer One" 

ফিসভি 2 

র্ফে অফভসর্াি 10 ফেটনর  সধয অ ী াংফেত থাসক (অফভসর্াসির জনয প্র্সর্াজয - ফিসভি অনুর্ায়ী) 

তসব্ ফিসভি 1 - 022-6181 5665 OR-এ প্র্েি ফরোসরন্স নেরেহ আ াসের কাস্ট ার ফকয়ার ফগ্রসভন্স 

ফরসেোি অফেোর, ফ ে জজনাি িক্কসরর োসথ ফর্ািাসর্াি করুন অথব্া 

কাস্ট ার ফকয়ার ফডপািভস সন্ট ফিখুন 
Tata Motors Finance Ltd, 2nd Floor, A Wing, I Think Techno campus, Off Pokhran Road No 2, Thane 
(West) Maharashtra 400 601 

ফিসভি 3 

র্ফে 30 ফেটনর,  সধয অফভসর্াি অ ী াংফেত থাসক, তাহসি গ্রাহকরা োফয়ত্বপ্র্াি আফধকাফরসকর কাসে, 

RBI -এর DNBS -এর আঞ্চফিক অফেসে, ফনসচর টিকানায় আসব্েন করসত পাসরন: 
Reserve Bank of India, Department of Non Banking Supervision, Mumbai Regional Office, 3rd Floor, 
Reserve Bank of India, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai 400008. 

ইট ি আইফড: dnbsmro@rbi.org.in 
 

10. প তায়িফ ক প তাটিাচনা 

a) ফকাম্পানী গ্রাহকসক প্র্েি ফেব্ার উপর  তা ত প্র্োসনর জনয অনসুরাধ করসব্। এটি ক ীসের েরােফর ফর্ািাসর্াসির  াধযস , 

ব্া ই-ফ ইসির  াধযস customercare@tmf.co.inএর ওসয়ব্োইসি, প্র্ধান কার্ ভািসয়র ফচটির  াধযস  ব্া ফনফেভষ্ট গ্রাহক েন্তুটষ্ট ো ভাসভর 

 াধযস  করা ফর্সত পাসর র্া ে সয় ে সয় পফরচাফিত হসত পাসর। 

b) ফকাসডর একটি পর্ ভায়ক্রফ ক পর্ ভাসিাচনা এব্ং ব্যাব্স্থাপনার ফব্ফভন্ন স্তসর অফভসর্াি ফনষ্পফি ব্যব্স্থার কার্ ভকাফরতা ফকাম্পাফন 

দ্বারা িতহীত হসব্ এব্ং এই ধরসনর পর্ ভাসিাচনাগুফির একটি ে ফিত প্র্ফতসব্েন ফনয়ফ ত ফব্রফতসত ফকাম্পাফনর পফরচািনা পে ভসের 

কাসে জ া ফেওয়া হসব্। 

ফেয়ার প্র্যাকটিে ফকাসডর স্পস্পফরি অনুেরণ কসর ফকাম্পাফন এই ফকাড ফ সন চিসব্ এব্ং ফর্ভাসব্ এটি তার ব্যব্োর ফিসে প্র্সর্াজয 

হসত পাসর। 

থাসন, 

29 ফশ আিস্ট, 2022-এ অনুটিত পফরচািনা পে ভে কতত ভক েব্ ভসশে পর্ ভাসিাচনা এব্ং িতহীত। 

ফবঃদ্রঃ 

আপনি যনি এটি বাাংলায় চাি, অিুগ্রহ করে আমারিে সারে customercare@tmf.co.in-এ যযাগারযাগ করুি। আমো এটিরক 7 

নিরিে মরযে আপিাে কারে উপলব্ধ কেরে যোসাযে যচষ্টা কেরবা।  
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