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पररिय 

 

भारतीय ररझ्हय बँकेने नॉन-बँककग लवत्तीय कंपन्वयांसाठी ईलित काययपद्धती संदभायतीि लनयमाविी ही ग्राहकांशी 

व्यवहार करताना अलण कायायियीन कामकाजांमध्ये पाळावयाच्या काययपद्धतीिा दजाय प्रस्थालपत करण्यासाठी 

अह.े  

 

सवय पात्र ऄजयदारांना तयांिा वंश, जात, वणय, धमय, हिग, वैवाहीक दजाय, वय ककवा ऄपगंतव यांनुसार कोणताही 

भेदभाव न करता अमिी के्रडीट ईतपादने ईपिब्ध करून देण्यािे अमिे धोरण अह ेअलण यापुढे देखीि हिे 

धोरण राहीि. 

 

 

अमच्या सवय ग्राहकांना साततयपूणय अलण िांगिी सेवा देण्यािे अमिे धोरण अह.े अमिे कमयिारी सुद्धा 

ग्राहकांना सहकायय करतीि, प्रोतसाहन देतीि अलण िांगल्या व न्वयाय्य पद्धतीने अलण साततयपूणय सेवा देतीि. 

तसेि, अम्पही देखीि अमच्या कंपनीच्या वेबसाइटवर अमच्या ईलित काययपद्धती लनयमाविीिा ईल्िेख करून 

तयाबद्दि ग्राहकांना मालहती दउे. 

 

ज्या शुल्क अलण फी िा संभाव्य कजयदाराच्या व्याजावर पररणाम होउ शकतो तयांिी मालहती अम्पही कजयदारांना 

खात्रीने योग्यप्रकारे दउे. या सुलवधेच्या संदभायतीि लनयम अलण ऄटींिी मालहती संभाव्य कजयदारांना दणे्यात 

येइि. तसेि, कजय देण्यासंदभायत ईद्भवणाऱ्या लववादांिे लनराकरण अमच्या वादलववाद लनराकरण पद्धतीद्वारे 

योग्यप्रकारे केि ेजाइि यासाठी अम्पही विनबद्ध अहोत.  

 

या ईलित काययपद्धती लनयमाविीिी ऄंमिबजावणी करण्यािी जबाबदारी संपूणय कंपनीिी ऄसल्यािी अम्पही 

हमी देतो. अमच्या लवपणन, कजय, प्रदक्रया, सेवा अलण वसुिी या सवय लवभागांना कंपनीिी कजय देण्यािी ईलित 

काययपद्धती िागू होत.े कमयिाऱ्यांिी जबाबदारी, लवलवध कामांवरीि देखरेख अलण तपासणी अलण प्रलशिण 

अलण तंत्रज्ञान आतयादी काययक्रमांमधून ही ईलित काययपद्धतीिी लनयमाविी राबवण्यासाठी अम्पही विनबद्ध 

अहोत. 

 

योग्य पद्धतीन े कजय दणे्याच्या अमच्या विनबद्धतते अमिी काययपद्धती प्रलतहबलबत ्हावी या दषृ्टीन े तयािी 

रिना करण्यािी अलण सवय कमयिाऱ्यांना यािी जाणीव करून देण्यािी जबाबदारी कंपनीिे संिािक मंडळ 

अलण व्यवस्थापन सलमतीिी अह.े  

 

अपल्या ग्राहकांना ईच्चतम गुणवते्तिी सेवा पुरवण्यास कोटक महहद्रा आन्व्हसे्टमेंट्स लिलमटेड विनबद्ध अह.े 

अमच्या खािीि श्रणेीतीि ईतपादनांना अलण सेवांना ही ईलित काययपद्धती लनयमाविी िागू होते. (सध्या सुरू 

ऄसिले्या ककवा भलवष्यात सुरू केल्या जाणाऱ्या) 

 

1. कज े

वर ईल्िेलखत सेवा ऄगर ईतपादने तुम्पहांिा बँ्रिमध्ये, फोनवर, आंटरनेटवर ककवा अमच्या सध्याच्या प्रििीत 

ककवा भलवष्यात सुरू होउ शकणाऱ्या कोणतयाही पद्धतीनुसार परुविी ऄगर ददिी गिेी ऄसिी तरीही ही 

ईलित काययपद्धती लनयमाविी तया सवाांना िागू होत.े 
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(या लनयमाविीऄंतगयत ददिेिी विनबद्धता सवयसाधारण पररलस्थतीमधीि व्यवहारांना िाग ूहोते.) 

 

अम्पही विनबद्ध अहोत: 

 

अमच्या ग्राहकांशी व्यवहार करताना अम्पही पुढीि प्रमुख गोष्टींसाठी विनबद्ध अहोत: 

 

ऄ  अमच्या ग्राहकांशी सवय व्यवहार सिोटीने अलण प्रामालणकपणे करण्यासाठी पुढीि गोष्टींिी अम्पही 

खात्री देतो: 

 अमिी ईतपादन,े सेवा, प्रदक्रया अलण पद्धती या लनयमाविीमधीि विनांिे अलण लनधायरीत 

दजायिे पािन करतीि. 

 अमिी ईतपादने, सेवा सवय संबंलधत कायद्ांिे अलण लनयमांिे पािन करतीि. 

 अमिे अमच्या ग्राहकांसोबतिे व्यवहार ह ेनैलतकतेवर, प्रामालणकपणावर अलण पारदशयकतेच्या 

पायावर अधाररत ऄसतीि. 

 

 

 

 ब. अमिी ईतपादन े अलण सेवा यांिे काम कसे िािते याबद्दि जाणून घणे्यात अम्पही अमच्या ग्राहकांना 

पुढीिप्रकारे मदत करू: 

  अम्पही तयांना ईतपादन े अलण सेवा यांच्याबद्दििी मालहती सो्या हहदी अलण/ककवा आंलग्िश 

अलण/ककवा स्थालनक भाषेतून समजावून सांगू. 

  तयांिे अर्षथक गोष्टींवर होणारे पररणाम समजावून सांग.ू 

  अलण ग्राहकांना तयांच्या गरजेनुसार योग्य ईतपादन ककवा सेवेिी लनवड करण्यात मदत करू. 

 

 

क  ग्राहकांना अमच्याशी व्यवहार करताना कोणतीही ऄडिण येउ नय ेयासाठी अम्पही प्रयत्नशीि राहू. परंत ु

तयांना काही ऄडिण अल्यास, अम्पही ततपरतेन ेअलण सहानुभूतीपूवयक तयािे लनराकरण करू. 

   काही िुका घडल्यास तया ततपरतेन ेसुधारू. 

   तक्रारींिे ततकाळ लनराकरण करू. 

   तक्रारीच्या लनराकरणाबाबत ग्राहक समाधानी नसल्यास ती तक्रार पुढे कोणाकडे  

   घउेन जायिी याबद्दि अम्पही तयांना योग्य मागयदशयन करू. 

   अमच्या िुकीमुळे ग्राहकाच्या खातयामधून काही शुल्क वजा झाल्यास अम्पही तया     

   शलु्कािा परतावा करू.  

 

ड.  ही लनयमाविी अम्पही अमच्या वेबसाइटवर प्रलसद्ध करू. 

 

ऄलधक मालहती 

 

अम्पही अमच्या ग्राहकांना ईतपादने अलण सेवा यांिी तयांच्या गरजेनुसार लनवड करण्यात मागयदशयन करू. 

 



 
कोटक महहिंद्रा इन्व्हेस्टमेंट्स लिलमटेड 
 

उचित कार्यपद्धती निर्माविी 
 

 

 
 
Pages: Page 5 of 10 

 

ऄ  ग्राहकाशी व्यावसालयक संबंध प्रस्थालपत होण्याअधी अम्पही पुढीि गोष्टी करू: 

 ग्राहकािा स्वारस्य ऄसिंेल्या सेवांिी अलण ईतपादनांिी प्रमखु वैलशष्य ेअलण तयांिी मालहती अम्पही 

तयांना देउ. 

 ग्राहकाच्या गरजांनुसार योग्य ऄशी खाती, ईतपादने अलण सेवा यांिी मालहती तयांना पुरवू. 

 अमच्या KYC च्या लनयमांिी अलण कायदेशीर बाबींिी पूतयता करण्यासाठी अम्पहािा ग्राहकाकडून 

कोणतया मालहतीिी अवश्यकता अह ेते अम्पही तयांना व्यवलस्थत समजावून सांगू.   

 अमिा डेटाबेस वाढलवण्यासाठी ग्राहकाकडून तयांिी तसेि तयांच्या कुटंुलबयांिी ऄलधक मालहती 

देण्यासाठी अम्पही तयांना लवनंती करू. परंतु ऄशी मालहती पुरवण े सवयस्वी ग्राहकाच्या आच्छेवर 

ऄविंबून ऄसेि. 

 

ब. ईतपादने अलण सेवा यांिी मालहती जेथून िोकांना घेता यउे शकेि ऄश्या लनरलनराळ्या मागाांद्वारे अम्पही ती 

मालहती सगळीकडे पोिवू. तसिे ग्राहकांना सुद्धा ती मालहती कोठे ईपिब्ध होउ शकत ेयाबद्दि कळवू.  

 

क.  ग्राहकाने एखादे ईतपादन लनवडल्यानंतर अम्पही तया ईतपादनाच्या कामासंदभायतीि मालहती   ग्राहकािा 

देउ. 

 

 

ड.  ईतपादन ज्या काययप्रणािीच्या ऄतंगयत घेति े ऄसिे तयासंदभायतीि हक्क अलण जबाबदारी यांिी मालहती 

अलण मागयदशयन अम्पही ग्राहकािा दउे. 

 

आ. कजयदार व्यक्तीने कजयखातयािी बदिी करण्यासंदभायत लवनतंी केिी ऄसल्यास तयािा अमिी मंजुरी ककवा 

काही हरकत, यांपैकी जे काही ऄसेि त,े तयािा लवनंती ऄजय प्राप्त झाल्यापासून 21 ददवसांच्या अत कळवण्यात 

येइि. ऄश्या बदिीिा व्यवहार हा कायद्ाच्या िौकटीत बसणारा अलण करारामधीि ऄटींप्रमाणे पारदशयक 

ऄसेि. 

  

कजायिा करारनामा 

अम्पही या कजायच्या करारािी प्रत अलण कजायच्या संबंलधत आतर सवय दस्तऐवज ह े आंलग्िशमध्य े दउे. जर 

कजयदारािा आंलग्िश भाषेिे ज्ञान नसेि तर या दस्तऐवजांमधीि मजकूर अम्पही कजयदारािा ज्ञात ऄसिले्या 

भाषेत ककवा स्थालनक भाषेत समजावून सांगू. कजयदारासोबत होणारा सवय व्यवहार स्थालनक ककवा तयािा ज्ञात 

ऄसिले्या भाषेत केिा जाइि.  

 

व्याजदर 

ऄ  व्याजािा हप्ता खातयामधून कधी वजा केिा जाइि यािी मालहती कजय घतेेवेळी अम्पही कजयदारािा देउ. 

ब  कजायच्या करारामध्ये व्याजदर, आतर शुल्क यांिी पुरेशी अलण व्यवलस्थत मालहती दिेिेी ऄसिे. 

क  व्याजदर अलण शलु्कामधीि बदि ह े संभाव्य ऄसतीि अलण तयासंदभायतीि योग्य पररलस्थतींिा ईल्िेख 

कजायच्या करारामध्ये केििेा ऄसेि यािी अम्पही खात्री देतो. 

ड  तयािबरोबर अम्पही ग्राहकांना वेबसाइटिा पत्ता, ग्राहक सेवा कें द्रािा संपकय  यांिी देखीि मालहती देउ. 

 

शलु्क 
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ऄ  ग्राहकाने ईतपादन ककवा सेवा खरेदी करतेवेळी तयावर िागू होणाऱ्या शुल्कांिी मालहती अम्पही तयांना 

देउ. 

ब  अम्पही काही शुल्कांत वाढ केल्यास ऄगर काही नवीन शुल्क िाग ू केल्यास अम्पही तयाबद्दि ग्राहकांना 

कळवू अलण तयानंतर त ेशुल्क लनयोजीत भलवष्यात िाग ूकेि ेजाइि. 

क  कोणतयाही ईतपादनावरीि ककवा सेवेवरीि शलु्क िाग ूकरण्याअधी अमी ग्राहकांना तयािी कल्पना देउ. 

ड. ग्राहकाने कोणतयाही ईतपादनावरीि ककवा सेवेवरीि शलु्काच्या मालहतीिी मागणी केल्यास अम्पही ती 

तयािा पुरवू. 

इ  ईलशरा पैसे भरल्याबद्दि िाग ूहोणाऱ्या दंडाच्या रकमेिा ईल्िेख कजायच्या करारामध्ये ठळक ऄिरांत 

नमूद केिेिा ऄसेि. 

फ  सह-जबाबदार ऄसििेी ककवा नसिेिी वैयलक्तक कजयदारांना मंजूर केिेिी व्यावसालयक कजे वगळता 

आतर वैयलक्तक कजयदारांना मंजूर केिले्या अलण िि लवलनमय दर (फ्िोटटग रेट) ऄसिले्या सवय कजाांवर 

मुदतपूवय बंद करण्यासाठी दकवा अगाउ पैसे भरण्यासाठी अम्पही कोणतयाही प्रकारिे शुल्क अकारत 

नाही. 

 

 

कजयवसिुी 

ऄ  कजयवसुिीसाठी अम्पही कोणतयाही प्रकारिी छळवणूक करत नाही. 

ब  अमच्या कमयिाऱ्यांना ग्राहकांशी सौजन्वयाने वागण्यािे प्रलशिण ददि ेजाते. 

 

लनयम व ऄटी 

ऄ  जें्हा ग्राहक अमिे ईतपादन ककवा सेवा पलहल्यांदा घेतो तें्हा तया ईतपादन ककवा सेवेशी संबंलधत 

लनयम व ऄटींिी अम्पही तयािा कल्पना दतेो. 

ब  सवय लनयम व ऄटी ग्राहकांच्या दषृ्टीकोनातून योग्य ऄसतीि. तयामध्ये ग्राहकांिे हक्क अलण जबाबदाऱ्या 

सरळ अलण सो्या भाषेत मांडिेल्या ऄसतीि. अलण अवश्यकता ऄसेि तेथेि अम्पही कायदशेीर ककवा 

तांलत्रक भाषेिा वापर करू. 

क  या करारनाम्पयाऄंतगयत ईल्िेलखत पैसे देणे ककवा कामलगरी यांिा रद्द करण्यािा/ जिद करण्यािा 

लनणयय या करारनाम्पयानुसार ककवा तयातीि मंजूर केिले्या ऄटींनुसार घतेिा जाइि. 

ड  सवय थकबाकी भरल्यानंतर ककवा अम्पहािा कजयदारालवरुद्ध आतर कोणतया दाव्याच्या संदभायत ऄसिले्या 

कायदेशीर हक्क ककवा धारणालधकारािे ऄधीन राहून कजायच्या ईवयररत रकमेिी वसुिी झाल्यानंतर 

अम्पही सवय तारणपते्र परत करू. अम्पहािा वजावटीिा ऄसा कोणता हक्क राबवायिा ऄसल्यास, 

कजयदारािा यासंबंधीिी नोटीस, अलण लशल्िक दाव्यांच्या अलण NBFC ज्या लनयमांतगयत दावा 

लनकािी पडेपयांत/ पूणय परतफेड होइपयांत तारणपत्र ेराखून ठेवू शकत,े तया लनयमांिे संपूणय तपशीि 

पाठविे जातीि. 

इ  कजायच्या करारनाम्पयामध्ये नमदू केिले्या कारणांव्यलतररक्त कजयदाराच्या आतर कोणतयाही मामल्यात 

अम्पही दखिऄंदाजी करणार नाही. (कजयदारान ेकाही मालहती याअधी ईघड केिी नसल्यािे ििात 

अल्यास ऄसे घडणार नाही.) 

 

  

जालहरात अलण लवपणन 
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ऄ  जालहरातीिा अलण प्रिारातमक मजकूर सो्या अलण सहज भाषेत ऄसेि अलण कोणतयाही 

गैरसमजुतीिा वाव नसििेा ऄसेि यािी अम्पही खात्री करू. 

ब  ग्राहक ज्या लवत्तीय ईतपादनांसाठी पात्र ऄसिे तया श्रणेीतीि सवय ईतपादने अम्पही तयािा परुवू. तयांपैकी 

काही ईतपादने/सेवा अमच्या स्वतःच्या ऄसतीि तर काही ईतपादने/सेवा अमिी भागीदारी ऄसणाऱ्या 

कंपन्वया ककवा ग्रू्स यांच्या ऄसतीि. अम्पही ऄश्या ज्या कंपन्वयांबरोबर ककवा ग्रू्स कंपन्वयांबरोबर 

व्यावसालयक भागीदारी केिेिी अह ेतयांिी मालहती ग्राहकांना देउ अलण जर ग्राहकांिी आच्छा ऄसेि 

तर अम्पही तया कंपन्वयांच्या कमयिाऱ्यांना ककवा एजंटना तयांच्या ईतपादनांबद्दि/ सेवांबद्दि ग्राहकांना 

ऄलधक मालहती दणे्यास सांगू.  

 

पनुराविोकन 

अ  कंपनीिे संिािक मडंळ या ईलित काययपद्धती लनयमाविीिे पािन होत ऄसल्यािा अलण तक्रार 

लनवारणाच्या कामकाजािा, दर लतमाही संपल्यावर एक मलहन्वयाच्या अत अढावा घेतीि.  

ब  दर अर्षथक वषायतीि या सवय अढाव्यांिा अलण पुनराविोकनािा एकलत्रत ऄहवाि संिािक 

मंडळाकडे दर अर्षथक वषायनंतर एका मलहन्वयाच्या अत सादर केिा जाइि. 

 

गोपनीयता 

ऄ  जर ग्राहकािी ऄलधकृत परवानगीलवना तयािी वैयलक्तक मालहती खाजगी अलण गोपनीय मानिी 

जाइि. 

ब  कोणतयाही व्यवहारािी मालहती खािीि ऄपवाद वगळता कोणाकडेही कधीही जाहीर केिी जाणार 

नाही 

 

 कायदेशीर ककवा लनयामक पध्दतीच्या कामकाजात ती मालहती देण्यािी अवश्यकता 

ऄसल्यास 

 ती मालहती सावयजलनक लहतासाठी जाहीर करण्यािी अवश्यकता पडल्यास 

 अमच्या लहतासाठी अम्पहािा ही मालहती जाहीर करण्यािी अवश्यकता पडल्यास (ईदा: 

फसवणूकीस प्रलतबंध करण्यासाठी). परंत ुग्राहकांिी ही मालहती कोणािाही (अमच्या ग्रूप 

कंपन्वयांच्या समावेशासह) लवपणनासाठी वापरण्यास दणे्यासाठी अम्पही या कारणािा वापर 

करणार नाही. 

 जर अम्पही ग्राहकाकडून (कजय मजूंर करतेवेळी), अमच्या ग्रूप कंपन्वयांना/ सहयोगी कंपन्वयांना/ 

आतर कंपन्वयांना तयांिी आतर ईतपादने ककवा सेवा यांिी मालहती देण्यासाठी ग्राहकािी 

मालहती तयांना देण्याबद्दि ग्राहकािी परवानगी घेतिी ऄसिे तर 

 जें्हा ग्राहक तयांिी मालहती अमच्या ग्रूप कंपन्वयांना/ सहयोगी कंपन्वयांना/ आतर कंपन्वयांना 

तयांिी आतर ईतपादन ेककवा सेवा यांिी मालहती पुरवण्याच्या कारणासाठी जाहीर 

करण्याबद्दि अमच्याकडे लविारणा करतात 

 

 

कज ेअलण अगाउ पसै ेदेणबेाबत 

 

ऄ  अम्पही पैसे ककवा आतर ईतपादने कजायने देण्याअधी ग्राहकािी परतफेड करण्यािी िमता तपासून 

बघतो. 
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ब  अम्पही कजय मंजूर करण्याअधी जर ह ेकजय मागणी केल्यास परतफेड करण्यािे अह ेककवा नाही यािी 

मालहती ग्राहकािा देतो. 

क  अम्पही कजायच्या सवय ऄजय लमळाल्यािी पावती ग्राहकांना देतो. 

 

व्याजदर लनलितीि ेलनकष 

खािीि मदु्दद्ांवर अधाररत ऄसिेल्या अमच्या कंपनीच्या व्याजदर लनलितीच्या लनकषांनुसार कजायिे व्याजदर 

ठरवि ेजातात. 

 

ऄ  कजायच्या व्यवहारािा खिय 

ब  कायायियीन कामकाजािा खिय 

क  ईतपादन अलण कजयदार यांिा जोखीम खिय 

ड  मािमते्तवरीि ऄपेलित परतावा 

ई  याव्यलतररक्त आतर कोणताही संबंलधत घटक जसे की, बाजारातीि कजायिा िाि ूव्याजदर आतयादी. 

 

वरीि घटकांवर अधाररत कजायिा व्याजदर दकती ऄसावा यासंदभायत कंपनीिी मािमत्ता अलण अर्षथक बोजा 

सलमती (ALCO) दर मलहन्वयािा व्यवसायांना सल्िा देण्यािे काम करते. तसेि, जर वरीिपैकी कोणतयाही 

घटकात ििणीय बदि घडून अल्यास, तया मलहन्वयाच्या कािावधीत व्याजदर बदिण्यािा हक्क देखीि ALCO 

िा अह.े  

 

ग्राहकाच्या अलण ईतपादनांच्या वेगवेगळ्या प्रतवारीनुसार अमिे व्यवसाय एकाि ईतपादनासाठी वेगवेगळ्या 

ग्राहकांना वेगवेगळे व्याजदर ककवा वेगवेगळ्या ईतपादनासाठी तयाि ग्राहकांना वेगवेगळे व्याजदर अकारू 

शकतात. 

 

वरीि लनकषांनुसार व्याजदर ह े साधारणपण े 5% त े 30% या श्रणेीत अकारि े जातात. सवय व्याजदर 

दरसािासाठी ऄसतात अलण मंजुरी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केिेल्या ददवसांना अलण नमूद वारंवारतेनुसार देय 

ऄसतात. ग्राहकासोबत केिेल्या करारानुसार व्याजदरावरीि दडंािा दर अकारिा जाइि अलण हा दर 

ग्राहकांनुसार अलण/ककवा ईतपादनांनुसार बदिणारा ऄसेि. 

 

ऄलधक सहाय्य 

 

तक्रारी/ गाऱ्हाणी अलण ऄलभप्राय/सिूना – ऄतंगयत प्रदक्रया 

ऄ  ग्राहकांना जर काही तक्रार करायिी ऄसेि तर अम्पही तयांना योग्य ती सहाय्यता करू अलण जे ग्राहक 

अमच्या सेवांबद्दि नाराज ऄसतीि तयांना पुढीि काययवाहीसंदभायत मागयदशयन करू. अमिे कमयिारी 

ग्राहकांना तयांच्या सवय समस्यांमध्ये सहाय्य करतीि. 

ब. ग्राहकांिी बाजू समजून घेतल्यानंतर अम्पही तयांना िवकरात िवकर अमिी प्रलतदक्रया  

   कळवू. पण तरीही जर ग्राहक नाखूष ऄसेि तर ती तक्रार पुढे कोणाकडे अलण कशी घउेन  

   जायिी याबाबतीत अम्पही तयांना मागयदशयन करू. 

क  अमच्या कंपनीच्या लवरोधातीि तक्रारींच्या लनवारणासाठी ऄसिले्या तक्रार लनवारण ऄलधकाऱ्याशी 

िोकांना संपकय  करता यावा यासाठी तया ऄलधकाऱ्यािे नाव अलण संपकायिे तपशीि अम्पही अमच्या 

शाखांमध्ये िावू.  
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ऄलभप्राय/सिूना 

अमच्या सेवांमध्ये ऄलधक सुधारणा होण्यासाठी अमच्या ग्राहकांनी तयांिे ऄलभप्राय अम्पहािा जरूर कळवावेत 

ही लवनंती. 

 

मलू्यमापन व्यवस्था 

या लनयमांिे काटेकोरपण ेपािन केिे जावे यासाठी अम्पही एका ऄलधकाऱ्यािी नेमणूक केिी अह.े तसेि या 

लनयमांिे अम्पही पािन करतो यािी अमच्या ऄंतगयत मूल्यमापन प्रदक्रयेमध्य ेखात्री केिी जाते. 

 

 नोडि ऄलधकारी : श्री. दीपक गोयि 

 आमेि         : deepak.goel@kotak.com 

 

 

 

 

लनयमाविीबद्दि ऄलधक मालहती 

ही लनयमाविी अमच्या वेबसाइटवर ईपिब्ध अह ेअलण लवनतंीवरून तयािी प्रत ईपिब्ध करून ददिी जाइि. 

 

कोटक महहद्रा आन्व्हसे्टमेंट्स लिलमटेड 

 

तक्रार लनवारण – सपंकायि ेतपशीि 

कोणतयाही समस्यांकररता पुढीि इमिेवर अमच्याशी संपकय  करा: kmil.helpdesk@kotak.com 

तुम्पही तुमच्या कोणतयाही तक्रारींसाठी तक्रार लनवारण ऄलधकाऱ्याशी संपकय  करू शकता. तसेि, खािीि 

पत्त्यावरीि अमच्या कायायियामध्ये तुम्पही िेखी तक्रार नोंदवू शकता: 

तक्रार लनवारण ऄलधकारी 

कोटक महहद्रा आन्व्हसे्टमेंट्स लिलमटेड 

12 BKC, 3 रा मजिा, ्िॉट C-12, G ब्िॉक, 

बांद्रा कुिाय कॉम्प्िेक्स, 

बांद्रा (पू.), मुंबइ- 400 051 

नाव: श्री. दकशोर नोटानी 

फोन: (022) 42858535 

इमेि: kmil.helpdesk@kotak.com 

 

mailto:deepak.goel@kotak.com
mailto:kmil.helpdesk@kotak.com
mailto:kmil.helpdesk@kotak.com


 
कोटक महहिंद्रा इन्व्हेस्टमेंट्स लिलमटेड 
 

उचित कार्यपद्धती निर्माविी 
 

 

 
 
Pages: Page 10 of 10 

 

वर ईल्िेलखत कोणतयाही मागायने लमळािले्या लनणययाबद्दि तुम्पही समाधानी नसल्यास ककवा तयाबाबतीत 

अमच्याकडून 14 कामकाजांच्या ददवसांच्या अत तुमच्याशी संपकय  न झाल्यास, तुम्पही नोडि ऄलधकाऱ्याकडे 

यािी तक्रार करू शकता.  

नोडि ऄलधकारी : श्री. दीपक गोयि 

इमेि         : deepak.goel@kotak.com 

फोन          : (022) 6218-5380 

 

तरीही तुम्पही लमळािले्या लनणययाबद्दि/ कंपनीच्या ठरावाबद्दि समाधानी नसल्यास ककवा अमच्याकडून एक 

मलहन्वयाच्या कािावधीत कोणताही संपकय  न केिा गेल्यास, तुम्पही RBI च्या नॉन-बँककग पययवेिण लवभागाच्या 
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