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�ाजदर आिण जोखमेची �तवारी याबाबतचा ��ीकोन  
 

भारतीय �रजव� बँके�ा यो� वत�णुकी�ा िनयमांनुसार असे अपेि�त आहे की एनबीएफसी �ा संचा"क मंडळाने 
बद"णारे &ाजदर आिण जोखीमेची (तवारी याबाबत एनबीएफसीचा )*ीकोन +ाहकांसमोर मांडावा आिण ,ां�ा 
साव�जिनक वेबसाईटवर (काि/त करावा.  
 

(,ेक (करणात +ाहकांना उधार देणे, जोखीमेची (तवारी आिण +ाहकांकडून आकार"ा जाणारा &ाजदर िकंवा भाडे 
यां�ाब5" कंपनीचा िनण�य एक िकंवा अनेक घटक "�ात घेवून घेत"ा जातो, 7ाम8े पुढी" घटक समािव* आहेत: 
+ाहकाची पा;व�भूमी आिण परतफेड �मता, मागी" परतफेडीचा इितहास आिण ट> ॅक रेकॉड�, रोख रकमेचा (वाह 
आिण इतर आिथ�क जबाबदाBया, उप"C अस"े"े तारण आिण कसूर होDाचा धोका, िनधीची रEम, अथ�-(ाGीचा 
कोणताही उप"C माग�, &ाजासाठी अथ�सहाI िकंवा सव"त, संचा"न/(/ासन याचा खच�, सीमा आिण जोखीमेचा 
हKा, उधार/कजा�ची मुदत िकंवा का"ावधी, +ाहकाचे भौगोि"क Mथान, कंपनीची Nधा�Oक PMथती, इ,ादी. वरी" 
मािहती +ाहकांनी िद"े"ी मािहती, धनादे/ आिण के"े"े (माणीकरण, आिण इतर Qोत िकंवा Rेडीट Sुरो, इ. 
सारTा UतंV तृतीय प�ाकडून कंपनीने जमा के"े"्या मािहती�ा आधारावर जमा के"ी जाते. पत मू"्यांकन 
कंपनी�ा अंतग�त पत धोरण आिण )ि*कोन यावर आधा�रत असे".  
 

(,ेक (करणात, +ाहका"ा (दान करDात येणाBया उधार करारनामा / संबिधत दYावेज यां�ा Uा�रीकृत (तीZारे 
+ाहकास आकारDात येणारे वािष�क &ाज दर/ भाडेप\ी कळव"े जाती". (,ेक (करणात &ाजदर/ भाडेप\ी 
ठरवDाचा यो� अिधकार &वMथापनास आहे आिण (,ेक (करणात त]े आिण प�रPMथतीनुसार &ाजदर/ भाडेप\ी 
बद"ू /कतात. ^णून, दोन +ाहकांनी एकाच वेळेस घेत"े"्या समान उ_ादन आिण मुदत/का"ावधी साठी वेगवेगळे 
&ाजदर / भाडेप\ी असू /कतात.   
 

कज�दारांना उप"C अस"े"े आिथ�क उ_ादन आिण आिथ�क सेवा पुरवठादार यांचे आनुषंिगक पया�य आिण कंपनी�ा 
िनवडक बाजार �ेVाती" Nधा�Oक दबाव, कंपनी�ा +ाहकांसाठी अ,ािधक &ाजदर/ भाडेप\ीची मागणी 
करDािव`a नैसिग�करी,ा सुर�ा (दान करतात.    
 

अ�यावत अपडेट:  खा"ी" िद"े"्या समी�े�ा तारखेआधी जर हे दYावेज सुधा�रत के"े गे"े तर अcयावत आवृdी 
कंपनी�ा वेबसाईटवर (काि/त के"ी जाई".  
 

तारीख:  १६ सghबर, २०२१  

बोडा�ची मंजुरी:  १६ सghबर, २०२१  

पुढी" समी�ेची तारीख: १६ सghबर, २०२३ 

दYावेजाचा मा"क: माlता 

 


