
टाटा मोटर्स फायनान्र् र्ोल्युशन्र् लिलमटेड 

निष्पक्ष आचरण संहिता - 2016-17 

परिचय 

टाटा मोटसस फायिान्स सोल्यशुन्स लिलमटेडिे ("टीएमएफ िोलल्डंग्ज लिलमटेडची पूणस मािकीची सिाय्यक कंपिी") भारतीय ररझर्स बँक 

("आरबीआय") मास्टर डायरेक्शि डीएि बीआरच्या अिुसार निष्पक्ष आचरण संहितेचे ("संहिता") अर्िंबि केिे आिे. PD. 

008/03.10.119/2016-17 ज्याचे कंपिीद्र्ारा त्याच्या ग्रािकांसाठी प्रस्तुत केिेल्या आर्थसक सुवर्धा आणण सेर्ांच्या संदभासत कंपिीद्र्ारा 
पािि केिे जाईि. िी संहिता ग्रािकािंा त्यािंी उपिब्ध केिेल्या आर्थसक सुवर्धा र् सेर्ांच्या संदभासत माहितीपुर्सक निणसय घेण्यास ग्रािकाचंी 
मदत करेि, आणण कंपिी मजंूर करेि आणण र्ाटप करेि अशा कोणत्यािी कजाससाठी िागू असेि. 

िी संहिता कंपिीच्या र्ेबसाईटर्र इंग्रजी आणण स्थानिक भाषेत उपिब्ध केिी जाईि. कंपिी िी संहिता इंग्रजी आणण स्थानिक भाषेत 

त्याच्या सर्स शाखांच्या कायासियांच्या पररसरात प्रदलशसत करेि. 

1. र्ंहितेची उद्हिष्ट्ये 

या संहितेस बिवर्ण्याच ेकारण आिे: 

• ग्रािकांशी व्यर्िार करतािा ककमाि मािके स्थावपत करत चांगल्या, निष्पक्ष आणण वर्श्र्ासािस आचरणांचा प्रसार करणे 

• ग्रािकांिा ते सेर्ांच्या बाबतीत र्ाजर्ी स्र्रूपात कशाची अपेक्षा करू शकतात याच्या अर्धक चांगल्या जाणीर्सेाठी सक्षम 

करण्यासाठी पारदलशसता र्ाढवर्ण े

• कामाची उच्च मािके साध्य करण्यासाठी, स्पधेद्र्ारा बाजारपेठेच्या शक्तींिा प्रोत्साहित करणे; 

• ग्रािक आणण कंपिीदरम्याि निष्पक्ष आणण सौिादसपूणस संबंधांचा प्रसार करणे. 

2. आमच्या मित्त्वपूर्स वचनबद्धता आणर् घोषर्ा 

आम्िी खािीि गोष्टींद्र्ारे आमच्या सर्स ग्रािकाशंी व्यर्िार करतािा कायसक्षमतेिे, निष्पक्षपण ेआणण कसोशीिे व्यर्िार करू: 

• आम्िी प्रस्तुत करत असिेल्या आर्थसक उत्पादिे आणण सेर्ांसाठी या संहितेतीि र्चिबद्धता आणण मािकाचंी पूतसता करूि आणण 

आमचा कमसचारी र्गस पािि करत असिेल्या कायसप्रणािी आणण आचरणे; 
• सर्स आर्थसक सेर्ा सर्स संबंर्धत कायदे आणण नियमिांचे पािि करतीि याची खात्री करूि; 

• व्यार्सानयक, वर्िम्र आणण जिद सरे्ा पुरर्ूि; 

• आर्थसक व्यर्िारांच्या संदभासत अटी आणण शती, खचस, िक्क आणण दानयत्तर्ांचे अचूक आणण र्क्तशीर प्रकटीकरण उपिब्ध करूि. 

आमची आर्थसक उत्पादिे आणण सेर्ा कशा रीतीि ेकाम करतात िे ग्रािकािा समजूि घेण्यासाठी आम्िी खािीि गोष्टींद्र्ारे मदत 

करतो: 

हिदंी आणण /ककंर्ा इंग्रजी आणण/ककंर्ा स्थानिक भाषेत ककंर्ा कजसदारािा समजेि अशा भाषेत आर्थसक योजिावंर्षयी तोंडी आणण 

लिणखत स्र्रूपात माहिती देऊि/पत्रव्यर्िार करूि; 

आमचे जाहिरातीचे आणण प्रचाराच ेसाहित्य सुस्पष्ट असेि आणण हदशाभूि करणारे िसेि याची खात्री करूि; 

व्यर्िारांच्या आर्थसक पररणामांिा स्पष्ट करूि; 

आर्थसक योजिा निर्डण्यासाठी ग्रािकांची मदत करूि. 

आम्िी चुकीच्या गोष्टींिा खािीि बाबींद्र्ारे पटकि आणण सकियपणे िाताळू: 



• पटकि चुका सुधारूि; 

• Attending customer complaints quickly; 

• आपल्या ग्रािकांिा आमच्या सिाय्यतेर्र संतुष्ट िसल्यास त्यांिा तिार पुढे कशी न्यायची िे सांगूि; 

• अिार्धािाि ेआकारिेल्या कोणत्यािी शुल्कािंा परत करूि. 

• कमसचाऱयांच्या अिुर्चत र्तसिाची जबाबदारी घेण ेआणण सुधारात्मक पाउि उचिण े

3. भेिभाव-वविोधी धोिर् 

आम्िी लिगं, र्ंश आणण धमासच्या आधारार्र आमच्या ग्रािकांदरम्याि भदेभार् करत िािी. 

4. कर्ाांर्ाठी अर्स आणर् तयांचे प्रक्रियर्: 

a) कंपिीिे जारी केिेल्या कजासच्या अजासच्या फॉम्ससमध्ये आर्श्यक माहिती असत,े जी कजसदारािा एक माहितीपुर्सक निणसय घेण्यासाठी 
कजसदाराच्या स्र्ारस्यार्र पररणाम करते. कजासच्या अजासचा फॉमस त्याच्यासि सादर करण्यासाठी आर्श्यक असिेल्या कागदपत्रांिा सूर्चत 

करेि. 

b) कजासच्या सर्स अजाांसाठी कंपिी स्र्ीकृतीची एक पार्ती देईि. कजासचा अजासस सर्स बाबतीत पूणस भरिेल्या अजासच्या प्राप्तीच्या 
तारखेपासूि एकर्ीस (21) हदर्सांच्या आत ककंर्ा कजसदार आणण कंपिीदरम्याि परस्पर संमतीिे स्र्ीकृत असेि अशा वर्स्ताररत 

कािार्धीत निकािी काढिे जाईि आणण त्याचा जारी केिेल्या पोचपार्तीर्र उल्िेख केिा जाईि. 

c) कोणतेिी अनतररक्त तपशीि / कागदपत्रे िर्ी असतीि, तर ती कजसदारािा त्र्ररत कळर्िी जातीि. 

d) अजसदारािा ककंर्ा कजसदारािा कळवर्िे जाणारे सर्स पत्रव्यर्िार त्या अजसदारािा ककंर्ा कजसदारािा समजेि अशा भाषेत असतीि. 

5. कर्ासचे मूल्याकंन आणर् अटी/शती: 

a) कंपिी कजसदाराच्या िेडडटच्या पात्रतबेद्दि योग्य पररश्रम घेईि, जे अजासर्र निणसय घेण्यासाठी एक मित्तर्ाचे मापदंड असेि. मुल्याकंि 

कंपिीच्या पत धोरण, नियम आणण त्या संदभासतीि कायसप्रणािीच्या अिषुंगािे केिे जाईि. 

b) कजसदारािा कजासची मजंूर रक्कम लिणखत मंजुरीपत्राद्र्ारे ककंर्ा अन्यथा कळवर्िी जाईि. उक्त पत्रात र्ावषसक व्याजदर आणण त्यांच्या 
अजासची पद्धत यांच्यासि अटी आणण शती असतीि आणण कजसदारािे या अटी र् शतींची स्र्ीकृती त्याच्या िोंदीर्र ठेर्ार्ी. 

c) उक्त मंजुरी पत्रार्र कंपिी "मी/आम्िी सर्स अटी आणण शती स्र्ीकारतो, ज्या मी/आम्िी र्ाचूि समजूि घेतल्या आिेत" या मथळ्याखािी 
कजसदाराकडूि त्याच्या स्र्ाक्षरीसि स्र्ीकृती घेईि. कंपिी अशा स्र्ीकृत्याचंी िोंद ठेर्ेि. 

d) कंपिी कजासच्या मंजुरीच्या/र्ाटपाच्या र्ेळी सर्स कजसदारािंा कजस करारात उल्िेणखत सर्स सिंग्ि कागदपत्राचं्या प्रतींसि कजस कराराची 
एक प्रत देण्यास िेिमी बांधीि असिे. कंपिी याची खात्री करतीि की सर्स कजसदारांिा हदल्या जाणाऱया कजस करारात आणण सर्स संिग्ि 

कागदपत्रांमध्ये एका टमस लशटच्या स्र्रूपात अटी आणण शती आणण व्याजदर असेि, जे कजस कराराशी जोडििेे असेि. 

e) कंपिी कजस करारात ठळक अक्षरात वर्िंब परतफेडीसाठी आकारल्या जाणाऱया दंडात्मक व्याजाचा उल्िेख करेि. 

6. अटी व शतींमधीि बििांर्ि कर्ाांच ेवाटप: 

a) कंपिीिे व्याज दाराच्या िमुन्यास अंर्गकारिे आिे आणण त्यािे व्याज दरे, प्रकियण आणण इतर शुल्के अत्यार्धक प्रमाणात िािीत याचे 
निधासरण करण्यासाठी आणण खात्री करण्यासाठी उर्चत अंतगसत तत्तर् ेआणण कायसप्रणािी स्थावपत केिी आिे. कंपिी र्ाटपाच्या र्ेळी 
कजासर्रीि व्याज दर, प्रकियण आणण इतर शुल्के आणण आगाऊ रकमा र्र संदलभसत अंतगसत तत्तर् ेआणण कायसप्रणािीच ेपािि करत 

असल्याची खात्री करेि. व्याजाच्या दराचा िमिुा कंपिीच्या र्ेबसाईटर्र उपिब्ध केिा आिे (www.tmf.co.in) 

b) कजासचे र्ाटप कजसदाराद्र्ारा मजंुरी पत्राच्या सर्स अटी आणण शतींचा अिपुाििार्र तत्काळ केिे जाईि. 

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


c) र्ाटपाचे र्ळेापत्रक, व्याज दरे, सेर्ा शुल्के, पूर्स-भरणा शुल्के, इ.मध्ये कोणतेिी बदि झाल्यास, कंपिी कजसदारािा एक िोटीस पाठर्ेि. 

कंपिी व्याज दरे आणण शुल्के यांच्यातीि बदिांर्र फक्त सभंावर्तपणे पररणाम िोईि याची देखीि खात्री करेि. 

7. वाटपानंति िेखिेख: 

a) भरणा ककंर्ा कामर्गरीच्या परत बोिार्ण्यार्रीि/जिद करण्याबाबत कोणतािी निणसय कजस कराराशी सुसगंत असेि. 

b) कजसदाराि ेहदिेिी सर्स तारणे पूणस थकबाकीची परतफेड केल्यािंतर ककंर्ा कजसदारावर्रुद्ध कंपिीस असिेल्या अन्य कोणत्यािी 
दाव्यासाठी कोणत्यािी कायदेशीर अर्धकार ककंर्ा धारणार्धकाराच्या अधीि रािूि कजासच्या थकीत रकमेची र्सुिी झाल्यार्र मुक्त केिी 
जातीि. जर अशा सेट ऑफचा अर्धकार र्ापरायचा असेि, तर कजसदारािा उर्सररत दाव्यांबद्दि आणण संबंर्धत दाव्याचा निपटारा िोईपयांत 

ककंर्ा पैसे हदिे जाईपयांत कंपिीिा तारणे राखूि ठेर्ण्याचा अर्धकार असिेल्या अटींबद्दि संपूणस तपशीिासंि सूचिा हदिी जाईि. 

c) कंपिी र्ाििे ताब्यात घेण्याबद्दि आरबीआयद्र्ारा जारी मागसदशसक तत्तर्ांचे पािि करेि. पारदलशसतेची खात्री करण्यासाठी, 
कराराच्या/कजस कराराच्या अटी आणण शतींमध्ये यांच्या संदभासत देखीि तरतुदी असतीि: 

i. ताबा घेण्याअगोदर िोटीस वपरीयड; 

ii. अशा पररलस्थती ज्याच्या अंतगसत िोटीस वपरीयड माफ केिा जाईि; 

iii. तारणाचा ताबा घेण्यासाठी कायसप्रणािी; 

iv. मािमत्तेच्या वर्िी/लििार्ापूर्ी कजासच्या परतफेडीसाठी कजसदारािा हदिेल्या अंनतम संधीच्या संदभासत तरतूद; 

v. कजसदारािा परत ताबा देण्याबद्दि कायसप्रणािी; आणण 

vi. मािमत्तेच्या वर्िी/लििार्ासाठी कायसप्रणािी. 

8. र्वसर्ाधािर् 

a) कंपिीच्या निदशसिास कजसदारािे यापूर्ी उघड केििेी िर्ीि माहिती जोपयांत येत िािी तोपयांत कंपिी कजासच्या करारामध्ये प्रदाि 

केिेल्या उद्देशांलशर्ाय कजसदाराच्या मामल्यांमध्ये िस्तके्षप करणार िािी. 

b) कजाांच्या र्सुिीच्या प्रकरणी, कंपिी अर्ेळी कजसदारािा त्रास देणे, कजासच्या र्सुिीसाठी मािर्ी बळाचा र्ापर करणे, इ.सारख्या अिुर्चत 

छळाचा र्ापर करणार िािी. 

c) कंपिी कजसदाराच्या व्यर्सायाच्या वर्शेष पररलस्थतीिुसार त्यांिा िमूद केिेल्या तासांच्या बािेर कॉि करणे आर्श्यक िसल्यास 0700 

ते 2100 र्ाजण्याच्या दरम्याि दोषी ग्रािकांिा कॉि करेि. 

d) कंपिी आर्श्यकतेिुसार, फक्त थकबाकी र्सूि करण्याचा उद्देश ठेर्ता आणण मािमत्तेस स्र्च्छंदपण ेर्ंर्चत ठेर्ण्याचा उद्देश ि 

ठेर्ता, आर्श्यक असल्यास, त्याच्याकडूि आकारिेल्या तारणास प्रर्नतसत करण्याची व्यर्स्था करू शकते. 

e) कंपिी त्याचे तारण, मुल्यांकि आणण पूतसता निष्पक्ष र् पारदशसकपण ेिागू करण्याच्या संपूणस प्रकियेची खात्री करेि. 

f) कजसदाराच्या खात्याच्या, संमतीच्या ककंर्ा अन्यथा िस्तांतरणासाठी कजसदाराकडूि वर्िंती लमळाल्यास, म्िणजेच, कंपिीकडूि आके्षप 

असल्यास, त्यािा अशी वर्िंती लमळाल्याच्या तारखेपासूि एकर्ीस (21) हदर्सांच्या आत कळवर्िे जाईि. असे िस्तांतरण कायद्याशी 
सुसंगत रािूि पारदशसक कराराच्या अटींिुसार केिे जाईि. 

g) कमसचाऱयािंा उर्चत पद्धतीिे ग्रािकांशी व्यर्िार करण्याच ेप्रलशक्षण असल्याची कंपिी खात्री करेि. 



9. तिाि ननवािर्ाच ेतंत्र 

a) कंपिीिे ग्रािकांसाठी तिार निर्ारण तंत्र स्थावपत केि ेआिे. कंपिी आणण त्याच्या आउटसोसस केिेल्या एजन्सीजशी संबंर्धत सर्स तिारी 
पाठपुरार्ा, माग ठेर्ण्यासाठी आणण तोडगा काढण्यासाठी एका सीआरएममध्ये िोंदर्ल्या जातीि. सीआरएममध्ये िोंदर्िेल्या तिारी 
निलश्चत अशा निधासररत र्ेळेदरम्याि प्रनतसादासाठी/समाधािासाठी योग्य वर्भागाकडे पाठर्ल्या जातीि. 

b) कंपिी संबंर्धत वर्भागाच्या प्रमुखांिा आणण र्ररष्ठ व्यर्स्थापिािा नियलमतपणे सोडर्िेल्या आणण प्रिंबबत असिेल्या सर्स तिारींची 
आर्श्यक र्ाढ आणण कळवर्ण्याचे सुनिलश्चत करेि. 

c) ग्रािकाच्या तिारींच्या निर्ारणासाठी मदत करण्यासाठी, कंपिीिे खािीि पातळ्या स्थावपत केल्या आिेत. 

पातळी 1  

खािीिपैकी कोणतेिी एक 

• शाखा : सोम-शिु (सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6.00 पयांत) शिी (सकाळी 9.30 ते दपुारी 1.30 

पयांत) 

• कस्टमर केअर सेंटर : 1800-209-0188 सोम-शिी (सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 7.00 पयांत) 

• इमेि Customercare@tmf.co.in 

• र्ेबसाईट : www.tmf.co.in 

• र्ाट्सअप : 7700910888 

• मोबाईि ॲप: डाऊििोड करा ॲप "टाटा मोटसस फायिान्स - कस्टमर र्ि" 

पातळी 2 

तिार 10 हिवर्ांमध्ये  (पातळीिुसार र्र िेिेल्या तिारींसाठी िागू) सोडर्िी गेिी िािी तर कृपया पातळी 1 - 

022-6181 5665 मध्ये हदिेल्या सदंभस िमाकंासि आमचे कस्टमर केअर तिार निर्ारण अर्धकारी, लमस 

णझिि ठक्कर यांच्याशी संपकस  साधा ककंर्ा 
- कस्टमर केअर वर्भागािा लििा 
टाटा मोटसस फायिान्स लिलमटेड, 2रा मजिा, ए वर्गं, आय र्थकं टेक्िो कॅम्पस, पोखरण रोड िं. 2 र्र, ठाण े

(पलश्चम) मिाराष्र 400 601 

पातळी 3 

तिार 30 हिवर्ांमध्ये सोडर्िी ि गेल्यास, ग्रािक खािी हदिेल्या पत्तयार्रीि आरबीआयच्या डीएिबीएसच्या 
प्रादेलशक कायासियातीि ऑकफस-इि-चाजसकडे दाद मागू शकतात. 

भाितीय रिझर्विस बँक, िॉि बँककंग पयसर्ेक्षण वर्भाग, मुंबई प्रादेलशक कायासिय, 3रा मजिा, भारतीय ररझव्िस 
बँक, मुंबई सेन्रि रेल्र्े स्टेशिसमोर, भायखळा, मुंबई 400008. 

इमेि आयडी: dnbsmro@rbi.org.in  

10. अधूनमधून पनुिाविोकन 

a) कंपिी हदिेल्या सेर्ांबद्दि प्रनतकिया देण्यासाठी ग्रािकांिा वर्िंती करू शकतात. िे कमसचाऱयांद्र्ारे थेट केिे जाऊ शकते, ककंर्ा 
customercare@tmf.co.inिा इमिेद्र्ारा केिे जाऊ शकते, त्याच्या र्बेसाईटर्र, मुख्याियािा पत्रांद्र्ारे ककंर्ा अधिूमधूि आयोलजत 

केल्या जाणाऱया ठरावर्क ग्रािक संतषु्टी सर्ेक्षणांद्र्ारे केिे जाऊ शकते. 

b) कंपिीद्र्ारा संहितेचा आणण व्यर्स्थापिाच्या वर्वर्ध पातळ्यांर्र तिार निर्ारण तंत्राच्या कायासचा अधूिमधूि आढार्ा घेतिा जाईि 

आणण अशा आढाव्यांचा एकबत्रत अिर्ाि नियलमत कािार्धीर्र कंपिीच्या संचािक मंडळािा सादर केिा जाईि. 

कंपिी निष्पक्ष आचरण संहितेच्या चैतन्याचे पािि करत आणण नतच्या व्यर्सायािा िागू िोईि अशा पद्धतीिे या संहितेचे पािि करेि. 

ठाणे, 

29 ऑगस्ट 2022 रोजी झािेल्या बठैकीत संचािक मंडळािे अंनतम पुिरार्िोकि केिे आणण अंर्गकारिे. 

mailto:Customercare@tmf.co.in
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नोंि घ्या: 

जर तुम्हाला मराठीमधे्य हा कागदपत्र हवा असेल तर कृ पया आमच्याशी सपकक साधा customercare@tmf.co.in वर. 7 ददवसाांच्या आत 

आपल्याला ते उपलब्ध करुन देण्यात आम्हाला आनांद होईल 
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