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ग्राहक तक्रार निवारण धोरण
प्रीम्बल
एनबक्स पेमेंट सर्ववसेस प्रा. नलनमटेड, एक सेवा संरथा असल्यािे सतत ग्राहकांच्या वाढीसाठी ग्राहकांिा उत्तम सेवा देण्यासाठी कठोर
पटरश्रम करते. ग्राहकांच्या तक्रारींिा संबोनधत करणे ही कोणर्तयाही सेवा-कें क्रद्रत कॉरपोरे ट अनरतर्तवाचा निनहत भाग आहे.
एनबक्सकॅ शसाठी ग्राहक संतुष्टी सवोपटर आहे आनण म्हणूिच कं पिी आपल्या ग्राहकांिा कायाक्षम सेवा प्रदाि करण्यास नवश्वास ठे वते.
ग्राहक तक्रारी कु शलतेिे हाताळण्यासाठी, खाली िमूद के ल्याप्रमाणे कं पिीची तीि प्रवृत्तीची योजिा आहे योग्य आनण र्तवटरत सेवा नवतरण
ग्राहक तक्रारींचे र्तवटरत निराकरण.
वाढलेल्या तक्रारींच्या बाबतीत पुिरावलोकि यंत्रणा
एनबक्स कॅ श व्यवसाय
एनबक्स पेमेंट सर्ववसेस प्रा. नलनमटेड ("कं पिी") पुढील तीि व्यवसायात गुंतलेली आहे:
1. थडा पाटी ट्रान्झॅक्शि प्रोसेससग आनण लॉनजनरटक सपोटा :
उ. रवतःचे बंद प्रीपेड उपकरण जारी करणायाा संरथांिा तांनत्रक सहाय्य सेवा प्रदाि करणे.
बी. तांनत्रक सहाय्य सेवेसह काडा नवक्रीसाठी कं पिीच्या नवक्री आनण नवतरण चॅिेलचा वापर करण्यासाठी लॉनजनरटक सपोटा प्रदाि
करणे
(हा नवभाग पीएसएस कायदा आनण आरबीआय मागादशाक तत्त्वे नियंनत्रत िाही).
2. फ्रॅंचाइझी व्यवसायः फ्रॅंचाइझी खाते देऊि नबले भरणे, रे ल्वे आनण एअर नतक्रकट बुक करणे, मालमत्ता कर भरणे इर्तयादींसाठी
इनबक्सकॅ शशी संलग्न असलेल्या नवनवध संरथा आनण सरकारी संरथा ग्राहकांकडू ि रोख / पैसे जमा करण्यासाठी फ्रँचाइजीजची िेमणूक
करणे. आयसीडब्लल्यू फ्रॅंचाइझी नबनझिेस अकाउं ट म्हणूि िामांक्रकत.
(नवनशष्ट संरथांच्या वतीिे आनण फ्रॅंचाइजीजद्वारे रोख गोळा करण्याचा व्यवसाय या संरथांमधूि अनधकृ ततेखाली आरबीआयच्या
मागादशाक तत्त्वांिी शानसत िाही)
3. अधा-बंद प्रीपेड पेमेंट इन्रुमेंट व्यवसायः देशभरातील मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येसाठी रोख रक्कम पयाायी म्हणूि प्रीपेड
उपकरणांिा जारी करणे जे ई-पेमेंट सुनवधा वापरण्यात अक्षम आहेत कारण र्तयांच्याकडे डेनबट / क्रेनडट काडा िाहीत.
(अधा-बंद प्रीपेड इन्रुमेंट व्यवसाय पीएसएस अनधनियम आनण आरबीआय मागादशाक तत्त्वे द्वारे शानसत आहे).

कं पिी भारतातील पनहली "मल्टी-पर्वपप प्रीपेड इन्रुमेंट्स कं पिी" आनण या नवभागातील लीडर आहे. हे एम-कॉमसा आनण ई-कॉमसा
डोमेिवर अमयााक्रदत व्यवहारांसाठी प्रर्तयेक ग्राहकास सुरनक्षत आनण सुलभ पेमेंट पयााय प्रदाि करते . कं पिीिे नवनवध संप्रदाय
("एनबक्स कॅ श काडा" म्हणूि ओळखले जाणारे ) मनल्ट-हेल्प प्रीपेड इन्रुमेंट्स सादर के ले आहेत ज्याचा वापर "सवात्र-कोणर्तयाही वेळी"
संकल्पिावर आधाटरत संबद्ध व्यापायाांकडील ऑिलाइि / ऑि-मोबाइल / आयव्हीआरएस नवनवध वरतू आनण सेवा खरे दी
करण्यासाठी के ला जाऊ शकतो. पटरणामी ग्राहकास सवा संबद्ध व्यापारी आनण सुरक्षा आनण सोयीसाठी नवक्री वाढली. कं पिी नवक्रय
पयाायांसह नवक्रय माध्यमांच्या अनभसरणांिा समथाि देऊि माके ट नवरतृत करण्यासाठी व्यावसानयक संरथांिा मदत करीत आहे .
सेवा प्रदाता उद्योग म्हणूि, ग्राहक सेवा आनण ग्राहक संतुष्टी ही कं पिीची मुख्य सचता आहेत आनण या धोरणाचा उद्देश योग्य सेवा
नवतरणाद्वारे आनण ग्राहकांच्या तक्रारींचे पुिरावलोकि आनण ग्राहकांच्या तक्रारींचे र्तवटरत निराकरण करूि ग्राहक तक्रारींचे उदाहरण
कमी करणे आहे.
कं पिी अधा-बंद प्रीपेड इन्रुमेंट जारी करण्याच्या व्यवसायात आहे आनण भारतीय टरझव्हा बँक (आरबीआय) द्वारे पेमेंट नसरटम
चालनवण्यासाठी अनधकृ त आहे. हे पेमेंट आनण सेटलमेंट नसरटीम अॅक्ट, 2007 ("पीएसएस कायदा"), र्तया अंतगात तयार के लेले नियम
आनण भारत (टरझव्हा बँक) क्रदशानिदेश, 200 9 ("भारतीय टरझवा बँक मागादशाक तत्त्वे") निधााटरत के लेल्या प्रीपेड पेमेंट इन्रुमेंट्स
जारी करणे आनण ऑपरे शिद्वारे शानसत आहे. आरबीआयद्वारे
आरबीआयच्या मागादशाक तत्त्वांच्या कलम 12.2 च्या अंतगात आवश्यकतेिुसार, कं पिीिे इनबक्सकॅ श प्रीपेड इन्रुमेंटशी संबंनधत
नवनवध नवषयांच्या संदभाात ग्राहकांिा तक्रारींमध्ये र्तवटरत ऑिलाइि पेमेंट मोड म्हणूि र्तवटरत उपनरथत राहण्याची प्रक्रक्रया नवकनसत
के ली आहे. "करटमर के अर सेंटर" च्या रवरूपात अंतगात तीि श्रेणी प्रणाली आनण "ग्राहक तक्रार निवारण सनमती" या रवरूपात तक्रार
निवारण यंत्रणा म्हणूि पुढे क्रदल्यािुसार हे के ले जाते.
धोरण
(i) या पॉनलसीला "ग्राहक तक्रार निवारण धोरण" म्हटले जाते.
(ii) हे भारतातील कं पिीच्या व्यवसायावर लागू होईल.
(iii) एनप्रल 1, 2010 पासूि धोरण लागू होते.
(iv) उपरोक्त सबदू 3 अंतगात िमूद के ल्यािुसार के वळ अधा-बंद प्रीपेड इन्रुमेंट व्यवसायावर लागू होईल.
(v) हे कं पिी www.EbixCash.com / www च्या वेबसाइटवर उपलब्लध आहे. ebixcash.com
(vi) हे धोरण ग्राहकाच्या तक्रारीवर लागू आहे आनण ग्राहकांिी के लेल्या सामान्य प्रश्ांवर लागू िाही
नवभाग 1 - व्याख्या
अ. 'कं पिी' म्हणजे एनबक्स पेमेंट सर्वव्हसेस प्रा. नल. जे प्रीपेड पेमेंट इन्रुमेंट्स, पेमेंट प्रोसेससग, पेमेंट कलेक्शि आनण संबंनधत सेवांच्या
व्यवसायाची पूताता करीत आहेत, ग्राहकांिा कोणर्तयाही नडनजटल / इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे माल आनण सेवा खरे दीसाठी देयक
समाधाि सुलभ करूि.
बी. 'तक्रारदार' म्हणजे ग्राहकास तक्रार असेल.

सी. 'ग्राहक' म्हणजे एनबक्सशॅश प्रीपेड इन्रुमेंट आनण / ककवा कं पिीच्या कोणर्तयाही नसरटम सहभागींपैकी धारक आनण / ककवा
वापरकताा.
डी. 'तक्रार' म्हणजे ग्राहकाद्वारे कोणर्तयाही रवरूपातील संप्रेषण, जो एनबक्सकॅ श प्रीपेड इन्रुमेंटचा वापर करण्याच्या कारणामुळे
ककवा कायावाहीच्या अभावाबद्दल ककवा कं पिीच्या / ककवा र्तयाच्या प्रनतनिधीच्या सेवेच्या मािकांबद्दल असंतोष व्यक्त करणायाा
ग्राहकांद्वारे संप्रेषण करण्याचा अथा असेल.
. ग्राहकाद्वारे सामान्य व्यवसायात कोणर्तयाही सामान्य प्रश्ांचा समावेश िाही
इ. 'एनबक्स कॅ श प्रीपेड इन्रुमेंट' म्हणजे नवनवध कं पिीच्या सक्रक्रय आनण वैध अधा-बंद प्रीपेड इन्रुमेंट आनण कं पिीद्वारे जारी के लेल्या
सवा प्रकारांचे अथा.
एफ. 'पेमेंट नसरटम' म्हणजे अशी प्रणाली जी देयदार आनण लाभाथी अंतगात क्लीअररग, पेमेंट ककवा सेटलमेंट सेवेसनहत ककवा र्तयातील
सवा दरम्याि देय करण्यास सक्षम करते परं तु रटॉक एक्सचेंजचा समावेश िाही.
जी. 'क्वेरी' म्हणजे एक प्रश्, नवशेषत: एखादी शंका व्यक्त करणे ककवा EbixCash सेवांशी संबंनधत मानहतीची नविंती करणे
एच. 'रे ड्रेसल' म्हणजे कं पिीद्वारे तक्रारदाराच्या तक्रारीचा अंनतम निपटारा.
एच. 'नसरटम पार्टटनसपन्ट' चा अथा बँक ककवा इतर कोणर्तयाही पेमेंट नसरटममध्ये सहभागी होणायाा व्यक्तीस आनण पीएसएस
अनधनियमािुसार नसरटम प्रदाता समानवष्ट करे ल.
मी 'नसरटम प्रदाता' म्हणजे असा एक व्यक्ती जो पेमेंट नसरटम चालनवतो आनण अनधकृ त करतो.
जे. 'आठवडा' म्हणजे सात काया क्रदवसांचा सतत अथा असावा.
के . 'काया क्रदवस' म्हणजे कोणर्तयाही क्रदवशी (रनववार ककवा सावाजनिक सुट्टीनशवाय) ज्याचा कं पिीचा कॉपोरे ट ऑक्रफस व्यवसायासाठी
खुला आहे.
नवभाग 2 - मूलभूत तत्त्वांचे संचालक कं पिीचे धोरण
तक्रार निवारण करण्याच्या कं पिीची धोरणे खालील तत्त्वांिुसार शानसत आहे:
अ) ग्राहकांिा िेहमीच तशी वागणूक क्रदली जाईल.
ब) ग्राहकांिी घेतलेल्या तक्रारी सौजन्यािे आनण वेळेत उपनरथत राहतील.
सी) ग्राहकांिा ग्राहक सेवा कें द्राच्या प्रनतसादाशी पूणापणे समाधाि ि झाल्यास संरथेच्या समरयेचे निवारण करण्याच्या उपायाबद्दल
आनण ग्राहक तक्रार निवारण सनमतीशी संपका साधण्याचा र्तयांचा हक्क पूणापणे सूनचत के ला जाईल.
कं पिीच्या या पॉनलसी लक्षात घेऊि कं पिीच्या ग्राहक सेवा कें द्राच्या प्रभारी ऑक्रफसचा चांगला नवश्वास असणे आवश्यक आहे.
कलम 3 - ग्राहक तक्रार हाताळण्याची प्रक्रक्रया
दोि प्रकारचे तक्रारींचे निराकरण आहेत. प्रथम एफटीआर (फरटा टाइम रे झोल्यूशि) आनण दुसरा िॉि-एफटीआर (िॉि फरटा टाइम
रे झोल्यूशि) आहे. एफटीआर मध्ये, तक्रारी आयव्हीआरएस (इं टरएनक्टव्ह व्हॉईस टररपॉन्स नसरटम) द्वारे ड्यूटीवर असलेल्या एजंटकडे
पाठनवली जाते, जो तक्रारीस प्रनतसाद देतो आनण सहाय्य देऊि रवत: ला सवा समरयेचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतो. ई-मेल,
टेनलफोनिक कॉल, एखादे पत्र ककवा कोणर्तयाही कं पिीच्या अनधका-यांिा संवादाच्या इतर कोणर्तयाही प्रकारचे माध्यम, अशी तक्रार
सीसीसीच्या अनधका-यांिा पाठनवण्यात येईल, अशा तक्रारीची िोंदणी के ली जाईल आनण उत्तर क्रदले जाईल

सीसीसीच्या एजंटद्वारे .
एजंटच्या हरतक्षेपािंतर आनण सहाय्यािंतरही, तक्रारीचे निराकरण झाले िाही तर तक्रार गैर-एफटीआर म्हणूि मािली जाते आनण
नतच्या निसगाािुसार ती मािली जाते. गैर-एफटीआर तक्रारीसाठी बदलण्याचा कालावधी खालीलप्रमाणे आहे सामान्य प्रकरणे: - सामान्य प्रकरणांमध्ये जेव्हा संरथेमध्ये उपलब्लध मानहतीच्या मदतीिे तक्रार सोडनवली जाऊ शकते आनण समरयांचे
निराकरण करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, टिाअराऊंड वेळ टी + 1 क्रदवस असेल.
एग्रीगेटर / व्यापारीचा सहभाग - ज्या प्रकरणांमध्ये एग्रीगेटर ककवा मचांटकडू ि ककवा र्तयांिा दोन्हीकडू ि प्रनतसाद नमळण्याची
आवश्यकता आहे अशा प्रकरणांमध्ये, र्तयािंतर टिाअराऊंड वेळ 48 तासांचा असेल ककवा ज्यात व्यापारी ककवा एग्रीगेटरकडू ि उत्तर
प्राप्त होते
अपवाद प्रकरणे - अपवादार्तमक प्रकरणांमध्ये जेव्हा व्यापारी एखाद्या नवनशष्ट व्यवहाराशी र्तवटरत संबंनधत मानहती शोधू शकत िाही
कारण देय तारखेच्या 10 क्रदवसांिी नबल पेमेंट्स इतक्या नवलंब नबल पेमेंटमुळे देय झाल्यािंतर, वेळ बदलण्याचा वेळ प्रनतसाद
वेळेवर अवलंबूि असतो. व्यापारी पासूि. EbixCash िे मचांटसह सातर्तयािे या समरयेस पुढे िेणे आवश्यक आहे. कोणर्तयाही
पटरनरथतीत तक्रार प्राप्त झाल्यापासूि 30 क्रदवसांपेक्षा अनधक काळ लागणार िाही.

आमच्या ग्राहकांिा र्तयांच्या सहाय्यासाठी कोणर्तयाही मदतीसाठी ककवा र्तयांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आमच्याशी संपका
साधू शकणारे नवनवध चॅिेल खालीलप्रमाणे आहेत:
एनबक्सशॅश प्रीपेड इन्रुमेंट धारक आनण / ककवा वापरकर्तयााद्वारे तक्रार:
तीि टटयर तक्रार निवारण प्रणाली
कं पिीिे तीि रतरांवर ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा कायारत के ली आहे:
अ) ग्राहक सेवा कें द्र आनण
बी) ग्राहक तक्रार अनधकारी
सी) ग्राहक तक्रार निवारण सनमती
अ) ग्राहक संपका कें द्र
कं पिीिे र्तयाच्या कॉपोरे ट कायाालयात करटमर के अर सेंटर रथापि के ले आहे जे सवा पटरचालिार्तमक समरयांशी संबंनधत आहे आनण
र्तयास संदर्वभत सवा तक्रारी. करटमर के अर सेंटर सवा कामकाजाच्या क्रदवशी (सकाळी 7.00 ते संध्याकाळी 11.00) खुले आहे.
र्तवटरत संदभाासाठी, येथे संपका तपशील प्रदाि के ले आहेत:
ग्राहक क्वेरीसाठी

ग्राहक सेवा संपका तपशील
022-61125757

दूरध्विी ईमेल आयडी
help@ebixcash.com

एसएमएस
Itzhelp <Your Query > 57575

सवा ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी करटमर के अर सेंटर जबाबदार आहे. करटमर के अर सेंटरचे प्रभारी ग्राहक
ग्राहकांच्या सेवेस नमळालेल्या सवा तक्रारींचे निराकरण सुनिनित करण्यासाठी जबाबदार असतात.

बी) ग्राहक तक्रार अनधकारी
ग्राहक सेवा कें द्राकडू ि क्रदलेल्या प्रनतसादांबद्दल ग्राहक संतुष्ट िसल्यास ककवा करटमर के अर सेंटरद्वारे प्राप्त झालेल्या टरझोल्यूशिशी
संतुष्ट िसल्यास ग्राहक तक्रार अनधकारी यांिा तक्रारी वाढवल्या जाऊ शकतात. ग्राहक तक्रार तक्रारदाराच्या तक्रारीचे डॉक िॉट देऊि
आपल्या तक्रारी पाठवू शकतात.
सी) ग्राहक तक्रार निवारण सनमती
करटमर के अर सेंटर आनण ग्राहक तक्रार अनधकारी यांिी र्तयांच्या प्रश्ांच्या निराकरणाशी संबंनधत ग्राहकांिा र्तयांच्या तक्रारींचे
निराकरण करण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण सनमती ("सनमती") कडे संपका साधू शकता. ग्राहकास तक्रार निवारण सनमतीकडे
पाठनवल्या जाणा-या तक्रारीची डॉकबॅक तक्रार उद्धृत करणे आवश्यक आहे. सनमतीमध्ये दोि सदरय असतील.
करटमर के अर सेंटरचे प्रभारी अनधकारी र्तया सनमतीचे सनचव व सह समन्वयक म्हणूि काम करतात.
सनमतीचे काया पुढीलप्रमाणे आहे:
अ) करटमर के अर सेंटर आनण ग्राहक तक्रार अनधकारी यांच्या निणायाशी समाधािी िसल्यास ग्राहक तक्रारदारास संबोनधत करे ल .
ब) ग्राहकांिा करटमर के अर सेंटर, ग्राहक तक्रार अनधकारी आनण ग्राहकांकडू ि सवा रे कॉडासाठी नवचारण्याचा अनधकार असेल .
सी) कं पिीच्या ग्राहकांच्या नहतसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीिे कं पिीमध्ये प्रचनलत प्रक्रक्रया आनण पद्धतींचे सरलीकरण करण्यास
सनमती क्रदसेल.
डी) सनमती आरबीआयद्वारे ग्राहक सेवेसाठी निधााटरत के लेल्या नियमांचे आनण कायापद्धतींचे पुिरावलोकि करे ल आनण कं पिीकडू ि
ती भाविा आनण हेतू रवीकारली जाईल आनण र्तयास तका संगततेसाठी योग्य नशफारसी करे ल .
ई) सनमती प्रीपेड पेमेंट सोल्यूशि उद्योगात प्रचनलत असलेल्या सराव आनण प्रक्रक्रयांचे पुिरावलोकि करे ल आनण र्तयािुसार आवश्यक
दुरुरती कारवाई करे ल.
फ) प्रलंनबत तक्रारीवर ग्राहक सेवा कें द्राकडे सशक्त सल्ला देणे सनमती करे ल.
तक्रार निवारण प्रक्रक्रया
अ) तक्रारदारािे शारीटरक ककवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीिे तक्रारदारांच्या सोयीिुसार, तक्रारीच्या रवरूपाची मानहती देऊि आनण ग्राहक
सेवा टीमिे जारी के लेल्या डॉककग आयडीचा संदभा देऊि तक्रारदारास तक्रारीची सूचिा क्रदली जाऊ शकते .
ब) तक्रारी नमळाल्यािंतर संबंनधत अनधकारी तक्रार निवारण िोंदणीमध्ये र्तयाचा तपशील प्रनवष्ट करे ल .
क) प्राप्त झालेल्या सवा तक्रारी सनमतीच्या तक्रारी नमळाल्यापासूि तीि काया क्रदवसांच्या आत रवीकारल्या जातील.
ड) सनमती तक्रारीच्या तारखेपासूि 21 कामकाजाच्या क्रदवसात सनमतीकडे पाठनवलेल्या तक्रारींचे निराकरण करे ल.

पुिरावलोकि सनमतीद्वारे अंनतम निराकरण आनण तक्रार बंद करणे
तक्रार खालीलप्रमाणे कोणर्तयाही पटरनरथतीत शेवटी निराश आनण बंद के ली जाईल:
अ) तक्रारदारािे करटमर के अर सेंटरद्वारे संप्रेनषत के लेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ककवा संपकााच्या कोणर्तयाही माध्यमािे
कं पिीच्या निणायाची रवीकृ ती क्रदली आहे ककवा
ब) तक्रारदारािे ग्राहक सेवा कें द्राकडू ि ककवा सनमतीिे घेतलेल्या निणायाच्या संपकााच्या तारखेपासूि 3 (तीि) मनहन्यांच्या आत
कं पिीच्या निणायाची रवीकृ ती कळनवली िाही.
निणायाची अंमलबजावणी
सनमतीच्या निणायाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यवरथापि सवा आवश्यक पावले उचलेल.
ग्राहक तक्रार यंत्रणा
ग्राहक तक्रार प्रक्रक्रया मध्ये चरण-दर-चरण प्रक्रक्रया आनण संबंनधत अनधकायाांशी संपका तपशील समानवष्ट आहे. कं पिीच्या
संचालकांच्या मंजुरीद्वारे व्यक्ती / प्रक्रक्रयेत बदल झाल्यास हा दरतऐवज बदलला जाऊ शकतो.
धारक आनण / ककवा एनबक्स कॅ श प्रीपेड इन्रुमेंट (नसरटम सहभागी) च्या वापरकर्तयााव्यनतटरक्त इतर कोणर्तयाही व्यक्तीकडू ि तक्रार:
पेमेंट नसरटमच्या ऑपरे शिशी संबंनधत कोणर्तयाही बाबींनवषयी नसरटम प्रनतभाग्यांमधील तक्रारी, वेळोवेळी दुरुरत के ल्या जाणायाा
पेमेंट आनण सेटलमेंट नसरटम्स अॅक्ट 2007 च्या संबंनधत तरतुदींिुसार सोडनवली जातील.
धोरणाचे पुिरावलोकि
ही पॉनलसी ग्राहक तक्रार निवारण सनमती आनण संचालक मंडळािे मंजूर के ली आहे. पॉनलसीमध्ये पॉनलसीमध्ये आवश्यक असलेल्या
कोणर्तयाही भौनतक बदलाचे पुिरावलोकि के ले जाईल

