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સુિવધાઓ અન ેસેવાઓના સદંભમા.ં 
 
 
 
 

વાજબી ેિ ટસ કોડ 
 

 

આ દ તાવેજ વભાવે ગોપનીય છે અન ેકંપનીમા ંઅિ ત વમાં છે તે કોઈપણ વાજબી ેિ ટસ કોડને બદલે છે અન ે

દ તાવે કૃત સૌથી તાજતેરની નીિતઓ અન ે િ યાઓ સાથ ેજોડાણમાં વાંચવુ ંજોઈએ. 
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પિરચય: 

આ વાજબી ેિ ટસ કોડ ( યારબાદ 'કોડ' તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે)નો હેતુ તમામ િહ સેદારોને, ખાસ 
કરીને ાહકોને પૂનાવાલા િફનકોપ િલિમટેડ (અગાઉ મે મા િફનકોપ િલિમટેડ) ( યારબાદ 'FLPpan/Com' 
તરીકે ઓળખવામાં આવ ેછે) ારા અનુસરવામાં આવતી થાઓની અસરકારક ઝાંખી દાન કરવાનો છે. ') 
કંપની ારા તનેા ાહકોન ેઆપવામા ંઆવતી નાણાકીય સુિવધાઓ અને સેવાઓના સંદભમા.ં 

ઉ ે ય: 
 

આ કોડ િવકસાવવામાં આ યો છે: 
 યવહારમા ંધોરણો ન ી કરીન ેસારી, યાયી અન ેિવ ાસપા  થાઓને ો સાહન આપવુ ં

ાહકો; 
 તેના ાહકો સાથ ેકંપનીના યવહારમાં પારદિશતા સુિનિ ત કરવા; 
 એડવાિ સસની વસૂલાત સંબિંધત બાબતોમાં કાયદાકીય ધોરણોનું પાલન સિુનિ ત કરવા; 
 ાહકોને કંપની ારા ઓફર કરવામાં આવતી સેવાઓ િવશ ેતેઓ યાજબી રીતે શું અપે ા રાખી શકે 
છે તેની વધ ુસારી સમજણ મળેવવા માટે સ મ કરવા; 

 પધા ારા બ ર દળોની ગણતરી કરવી અને ઉ ચ ઓપરિેટંગ ધોરણો હાંસલ કરવાનો ય  કરવો; 
 ાહકોની ફિરયાદોના િનરાકરણ માટે તં ન ેમજબતૂ બનાવવું. 

 
લોન માટેની અર  અન ેતેની િ યા: 

 

i. તમામ લોન અર  ફોમમા ંલોનને સંચાિલત કરતા િનયમો અન ેશરતોન ેલગતી િવગતવાર માિહતી અન ે
અમારા મૂ યવાન ાહકોના િહતન ેઅસર કરતી અ ય સંબંિધત માિહતી હોવી જોઈએ. આ ફો સમા ં
અર  ફોમ સાથે સબિમટ કરવાના માણભૂત દ તાવજેોની િવગતો પણ હોવી જોઈએ. જો કે, કંપની, 
ે િડટ અ ડરરાઈિટંગ જ િરયાતોને આધાર ે ાહકો પાસથેી અ ય દ તાવેજોની જ ર પડી શકે છે, 
કારણ કે તેન ેયો ય લાગે. 

ii. કંપની ાહકોને િવિવધ લોન દ તાવજેોની સામ ી થાિનક ભાષામાં અથવા ાહક ારા સમ તી 
ભાષામાં સમ વે છે અને વધમુા ંખાતરી કર ેછે કે ાહક લોનને સંચાિલત કરતા િનયમો અન ેશરતોને 
સમજ ેછે. 

iii. લોન અર  ફોમમા ંજ રી માિહતી શામેલ હોવી જોઈએ જ ેઉધાર લેનારના િહતન ેઅસર કર ેછે, જથેી 
અ ય NBFC ારા ઓફર કરાયેલ િનયમો અને શરતો સાથ ેઅથપૂણ સરખામણી કરી શકાય અન ેલેનારા 
ારા ણકાર િનણય લઈ શકાય. 

iv. કંપની તમામ લોન અર ઓની રસીદ માટે એક વીકૃિત મોકલશ.ે કંપની સબિમટ કરલેા તમામ 
દ તાવેજો અને પૂરી પાડવામાં આવેલ માિહતીન ે યાનમા ંલેશ,ે ાહકની ે િડટ યો યતા ચકાસશ ેઅન ે
તેની સપંૂણ િવવેકબુિ થી દરખા તનુ ંમૂ યાંકન કરશે. અપિે ત સમયમયાદા, જમેા ંતમામ જ રી 
દ તાવેજો સાથે તમામ બાબતોમાં પણૂ થયેલી લોન અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆવશ,ે તે લોન 
અર ઓની વીકૃિતમાં સૂચવવામા ંઆવશ.ે ાહક તેની/તેણી/તેની લોન અર ની િ થિત અંગ ેઅપડેટ 
મેળવવા માટે ાહક સવેા ટીમનો પણ સંપક કરી શકે છે. 

v. પૂણ થયેલ લોન અર  ફોમ એવી માિહતી દશાવ ેછે કે જ ેઉધાર લેનારના યાજન ેઅસર કર ેછે, લાગુ 
પડતા યાજનો વાિષક દર, ોસિેસંગ ફી (જો કોઈ હોય તો), અર  પર િ યા કરવા માટે જ રી 
દ તાવેજો વગરે.ે 
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લોન મૂ યાંકન અન ેિનયમો અન ેશરતો: 
 

i. કંપનીએ ઋણ લેનારન ે થાિનક ભાષામાં અથવા લેનારા ારા સમ તી અ ય ભાષામા,ં મંજૂરી પ  ારા 
અથવા અ યથા નીચનેી િવગતો લેિખતમા ંજણાવવી પડશ:ે 
 કોલેટરલ એસટે/િમલકતની િવગતો, જો કોઈ હોય તો; 
 મંજૂર લોનની રકમ; 
 વસૂલવામાં આવનાર યાજનો વાિષક દર; 
 મુદતવીતી યાજ; 
 ચેક બાઉિ સંગ પને ટી; 
 લોનની મુદત; 
 હ ાની રકમ અને ચુકવણીની આવતન; 
 EMI શ  થવાની તારીખ; 
 પૂવચુકવણી દંડ, જો કોઈ હોય તો. 

ii. કંપની ાહક(ઓ) ારા મજૂંરી પ મા ંઉ લેિખત ઉપરો  િનયમો અન ેશરતોનો વીકાર કરશ ેતે 
રકેોડમા ંરાખવામા ંઆવશ.ે 

iii. કંપનીએ લોન કરારની એક નકલ સાથ ેલોન કરારમા ંટાંકેલા દરકે િબડાણની નકલ તમામ ઉધાર 
લેનારાઓને આપશ.ે 

iv. કંપનીએ લોન કરારમાં બો ડમા ંમોડી ચકુવણી માટે વસૂલવામા ંઆવતા દંડના યાજનો ઉ લેખ કરવો 
પડશે. 

 
લોનનુ ંિવતરણ અન ેિનયમો અન ેશરતોમાં ફેરફાર: 

 

પારદિશતા સુિનિ ત કરવા માટે, કંપનીએ ાહકોને થાિનક ભાષામા ંઅથવા ઉધાર લેનાર ારા સમ ય 
તેવી ભાષામાં, િનયમો અન ેશરતો, ચુકવણી શે યૂલ, યાજ દરો, સરુ ા અન ે ાહકના સંબંધમાં અ ય 
ફેરફારોની સામ ીમા ંકોઈપણ ફેરફારની િ થિતમાં માિહતગાર રાખશે. કંપની સાથ.ે યાજ દરો અન ેશુ કમા ં
કોઈપણ ફેરફારો મા  સંભિવત રીતે જ અસર કરશે. આ સબંંધમા ંયો ય શરત લોન કરારમા ંસામેલ કરવામાં 
આવશ.ે 

 
િરકોલ ઓફ લોન: 

 

લોન પાછી ખચવા અથવા પનુ:ચુકવણીન ેવેગ આપવા અથવા કોઈપણ વધારાની િસ ોિરટીઝની માગંણી 
સંબંિધત કોઈપણ િનણય ઋણ લેનાર સાથે સબંંિધત લોન કરારમાં સંબિંધત જોગવાઈઓ અન ેતેમા ંકરવામા ં
આવેલા સુધારાઓ અનુસાર સખત રીતે લવેામા ંઆવશ.ે 

 
િસ ોિરટીઝ િરલીઝ: 

 

i. કંપની તમામ બાકી લેણાંની ચકુવણી પર અથવા લોનની બાકી રકમની વસૂલાત પર કોઈપણ 
કાયદેસરના અિધકાર અથવા અ ય દાવાઓ માટેના પૂવાિધકારન ેઆધીન તમામ િસ ોિરટીઝ િરલીઝ 
કરશે, કંપની પાસ ેઉધાર લેનારાઓ સામે હોઈ શકે છે. જો આવા સટે ઓફના અિધકારનો ઉપયોગ 
કરવાનો હોય, તો લોન લેનારન ેબાકીના દાવાઓ અન ેસંબંિધત દાવા સુધી િસ ોિરટીઝને ળવી 
રાખવા અન/ેઅથવા પનુઃ થાિપત કરવા માટે કંપની હકદાર છે તે શરતો િવશ ેસપંણૂ િવગતો સાથે 
નોિટસ આપવામાં આવશ.ે કુલ બાકી લેણા ંઉધાર લેનાર ારા પતાવટ/ચકુવણી કરવામાં આવે છે. 
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ii. કંપની એ સુિનિ ત કરશ ેકે ઋણ લેનાર ારા પૂરી પાડવામાં આવેલ કોઈપણ િસ ોિરટી પરનો ચાજ 
નીચનેી કોઈપણ ઘટનાઓ બનવા પર છોડી દેવામાં આવ ેછે, કોઈપણ કાયદેસરના અિધકારને આધીન 
છે અથવા લેનારા સામ ેઅ ય કોઈપણ દાવા માટે પવૂાિધકાર છે: 
 ઉધાર લેનાર ારા તમામ બાકી લેણાનંી ચકુવણી; 
 એકાઉ ટનુ ંટા સફર અને તેના પિરણામે તમામ બાકી લેણાનંી પતાવટ; 
 લોન એકાઉ ટની પતાવટ પછી યો ય સમય ેલોન ખાતંુ બધં કરવુ;ં અન/ેઅથવા 
 જો અ ય કોઈ અિધકાર અથવા પૂવાિધકાર અિ ત વમાં હોય, તો ઋણ લેનારને તનેી સંપણૂ 

િવગતો સાથ ેતેના િવશ ેસિૂચત કરવામાં આવશ.ે 
 

સામા ય કલમો: 
A. િબન-દખલ: 

i. કંપની અથવા કંપનીનો કોઈ પણ કમચારી લોન કરારમાં ઉ લેિખત સંજોગોમા ં દાન કયા િસવાય 
ઉધાર લનેારની બાબતોમાં દખલ કરશ ેનહી.ં 

ii. જો ઉધાર લેનાર ારા અગાઉ હેર કરવામા ંઆવેલ ન હોય તેવી કોઈપણ નવી માિહતી અથવા 
તારણો કંપનીના યાન પર આવ ેછે, તો ઉપરો  િતબધં લાગુ થશે નહી.ં 

B. એકાઉ ટ ટા સફર: 
ાર ેપણ લોન લનેાર પાસેથી લોન એકાઉ ટ ટા સફર કરવા માટેની િવનંતી ા  થાય છે, યાર ેકંપની 

િવનંતી ા  થયાના 21 (એકવીસ) િદવસમા ંતેનો જવાબ આપશ.ે તેનો વીકાર અથવા ઇનકાર લોન 
કરારની શરતો અનુસાર થશે. 

C. પુનઃ ાિ  િ યા: 
જો કોઈ પુનઃ ાિ  કાયવાહી શ  કરવાની જ ર હોય, તો તે લોન કરાર હેઠળ દાન કરાયેલા અિધકારો 
અનુસાર અને કાયદાકીય રીતે વીકૃત ધોરણો અનસુાર હાથ ધરવામા ં આવશ.ે કંપની તેના 
કમચારી(કમચારીઓ)ન ેઉધાર લેનારાઓ સાથ ેયો ય રીતે યવહાર કરવા માટે પયા  તાલીમની ખાતરી 
કરશે. લોન લેનાર પાસેથી લોનની રકમની વસૂલાત માટે કંપની બળજબરીભયા પગલા ં (જમે કે િવષમ 
કલાકોમા ંસતત પરશેાન થવુ,ં નાયુ શિ નો ઉપયોગ, કંપનીના કોઈપણ ટાફ ારા અસં કારી વતન 
અથવા હેરાનગિત)નો આશરો લેતી નથી. 

D. લોિટંગ રટે ટમ લોન પર ફોર લોઝર ચાજ સ/ ી-પેમે ટ દંડ: 
ાહક સુર ાના માપદંડ તરીકે અન ે કંપનીના ઋણ લેનારાઓ ારા લોનની પવૂચકુવણીના સંદભમા ં

એક પતા લાવવા માટે, કંપની મુ ય િનદશના પેરા 31 મજુબ ફોર લોઝર ચાજ/પૂવ ચુકવણી દંડ 
વસૂલશે - નોન-બિકંગ ફાઇનાિ સયલ કંપની - ણાલીગત રીતે મહ વપણૂ િબન-થાપણ લેતી કંપની અન ે
િડપોિઝટ લેતી કંપની (િરઝવ બક) િનદશો, 2016 આરબીઆઈ ારા રી કરવામા ંઆવે છે અથવા 
તેમાં સમય સમય પર કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ સુધારો. 

 
સુર ાનો કબજો: 

 

i. કંપની પાસ ેબાકી લેણાંની ચકુવણી કરવા અથવા લોન દ તાવેજોની શરતો અનુસાર સપંિ નો કબજો 
સોપંવા માટે ઋણ લનેારને 7 (સાત) િદવસની નોિટસ આપીને સંપિ (ઓ)નો કબજો લેવાનો અિધકાર 
છે. લોન કરારની શરતોન ેઆધીન, નીચનેા સંજોગોમા ંઆવી સૂચના આપવાની જ ર નથી: 
a. ાર ેઉધાર લેનાર આવી સૂચનાની માફી માટે સમંત થાય છે; 
b. ાર ેઉધાર લેનાર તેની/તણેી/તેની સપંિ નો કબજો વૈિ છક રીતે સોપંવાની ઈ છા ય  કર ેછે; 
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c. ાર ે કંપની અને/અથવા તેના અિધકારીઓ/એજ ટોન ેવાજબી આશંકા હોય કે આવી નોિટસ 
કોઈપણ અયો ય રમત અન/ેઅથવા ઉધાર લેનાર/બાંયધરી આપનાર તરફથી બળજબરીપવૂકના 
િતકારન ેકારણ ેસંપિ ના કબ ને પરા ત કરી શકે છે; 

d. ાર ેસપંિ  ઉધાર લેનાર ારા કોઈપણ કારણોસર છોડી દેવામા ંઆવે છે; 
e. ાર ેઉધાર લેનારનું અિ ત વ બંધ થઈ ય છે; 
f. ાર ેઉધાર લેનાર તનેી પાસેથી કુલ બાકી લણેાનંી વસૂલાત અટકાવવા માટે ફરાર થઈ ગયો હોય; 
g. અ ય કોઈપણ સમાન કારણોસર જથેી કંપની ારા સપંિ નો શાંિતપૂણ કબજો મેળવવાની 

સુિવધા મળે; અને/અથવા 
h. કંપની અને ઋણ લનેાર વ ચ ેથયેલા લોન કરારમાં ઉ લિેખત આવી અ ય શરતો પર. 

ii. સંપિ નો કબજો લેવાની િ યામાં શામેલ છે: 
a. ાર ેઉધાર લનેાર ઉપરો  સૂચનામાં કરવામાં આવેલી માંગન ેઅનુસરવામાં િન ફળ ય છે, 

યાર ે કંપની કિમશનર અથવા રીસીવર ારા યો ય માગ  ારા સંપિ નો કબજો મેળવવા માટે 
સ મ કરવાના ઓડર માટે યો ય ફોરમનો સંપક કરી શકે છે; 

b. ઋણ લેનારન ે યિ ગત રીતે કંપનીને અનુકુળ થાને અ કયામતો અપણ કરવા માટે કહીને; 
અન/ેઅથવા 

c. ઋણ લેનારન ેસ ાવાળાઓ ારા કબજો સોપંવા માટે દબાણ કરીને જથેી ઉધાર લેનાર ારા 
સંપિ નો ઉપયોગ અટકાવી શકાય. 

iii. ઉપરો  બ ેકલમો (i અન ેii) એવા િક સાઓન ેલાગુ પડતી નથી કે જમેાં લેનારા વે છાએ અ કયામતો 
સમપણ કર ેછે. 

iv. િમલકતના વેચાણ/હરા  પહેલા બાકી લણેાનંી ચુકવણી માટે ઉધાર લેનારને આખરી તક આપવા 
અંગેની જોગવાઈ: 
a. કંપની કોઈપણ વ પમાં ટા સફર કરવા માટે હકદાર છે જમે કે વેચાણ, ભાડા અને પોતાના 

ઉપયોગ માટે પાંતર વગેર.ે સંપિ , જનેો કબજો ઉપર જણાવેલ કોઈપણ રીતે અથવા અ યથા, 
િડફો ટના સંબંધમા,ં અનુકૂળ રીતે મળેવવામાં આવે છે. ાર ેઉધાર લેનાર અને બાયંધરી આપનાર 
અન ેબાયંધરી આપનાર નોિટસને 7 (સાત) િદવસની અંદર ચકૂવવા માટે િન ફળ ય છે યાર ે
કંપની અને તેની આવકને ઉધાર લેનાર પાસેથી ચુકવણી/લેણીઓ માટે યો ય કર ેછે. કંપનીની, આ 
કલમ હેઠળ ટા સફર ટાળવાની અિંતમ તક તરીકે. ટા સફર કરવાનો આ અિધકાર યો ય કેસમાં 
સંપિ નો કબજો પરત કરવાની કંપનીની સપંણૂ િવવકેબુિ  છીનવી લેતો નથી. 

v. જો આવી વેચાણની રકમ સપંણૂ લેણા ંચકૂવવા માટે અપૂરતી હોય, તો કંપનીએ ઉધાર લેનાર અન/ેઅથવા 
બાંયધરી આપનાર સામે આગળ વધવુ ંજોઈએ અને જો વચેાણની આવક બાકી રકમ કરતાં વધી ય, 
તો ાર ેતે/તેણી તેનો દાવો કર ે યાર ેબાકીની રકમ ઉધાર લેનારન ેચકૂવવામાં આવશ.ે જો કે, ઉપરો  
હકદારી કંપનીને િસ ોિરટી/એસટે સામેની કાયવાહીન ેબાકાત રાખીને, ઉધાર લેનાર અન/ેઅથવા 
બાંયધરી આપનાર સામે સીધા જ આગળ વધવા માટે કોઈ બાધ નથી. 

vi. કંપની સંપિ ના ઠેકાણાની ખાતરી કરવા, કબજો લેવા, ગેરિેજંગ, વીમો, પિરવહન અને સંપિ  વચેવા 
માટે કંપની ારા અથવા તેના વતી કરવામાં આવેલા તમામ કારના ખચને સપંૂણ િતપૂિતના ધોરણ ે
ઉધાર લનેાર પાસેથી વસૂલ કરવા માટે હકદાર છે. લોન કરારના સંબંધમા ંઅ ય કાનૂની પગલા.ં 

 
બોડ ઓફ િડર ે ટસની જવાબદારી: 

 

કંપનીના બોડ ઓફ િડર ે ટસ અથવા તેની કિમટી કંપનીની અંદર યો ય ફિરયાદ િનવારણ િમકેિનઝમ મકૂશે. 
આવી િમકેિનઝમ એ સુિનિ ત કરવી જોઈએ કે તમામ 
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કંપનીના કાયકતાઓના િનણયોથી ઉ ભવતા િવવાદો ઓછામાં ઓછા આગામી ઉ ચ તર ેસાંભળવામાં 
આવ ેછે અને તેનો િનકાલ કરવામાં આવે છે. િનયામક મંડળ પોતે અથવા તેની કોઈપણ સિમિત ારા વાજબી 
ેિ ટસ કોડના પાલનની સમયાંતર ેસમી ા અન ેમનેેજમે ટના િવિવધ તરો પર ફિરયાદ િનવારણ પ િતની 

કામગીરીની પણ જોગવાઈ કરશ.ે આવી સમી ાઓનો એકીકૃત અહવેાલ બોડન ેિનયિમત અંતરાલે સબિમટ 
કરી શકાય છે, જ ેયો ય હોય. 

 
ફિરયાદ િનવારણ અન ે ાહક સંબધં યવ થાપન: 

 

ાહક સેવા એ કંપની માટે મુ ય ફોકસ ે  છે. ાહકની ફિરયાદ સાથે કામ કરતી વખતે કંપની અખિંડતતા, 
સુશાસન, યાવસાિયકતા, પારદિશતા અને ાહક સંતોષમા ંમાન ેછે. 

 
લેનારા(ઓ) તેની/તેણી/તનેી ફિરયાદ નીચનેી કોઈપણ ચેનલો ારા નોધંણી કરાવી શકે છે. 

• શાખા - ાહકો PFL ની હાલની કોઈપણ શાખાઓ અને કોઈપણ વધારાની શાખાઓમાં જઈ શકે છે 
જ ેઅમે સમયાંતર ેખોલીશુ:ં 
 સોમવારથી શુ વાર - સવાર ે10:00 થી સાજં ે6:00 વા યા સુધી 
 શિનવાર- મિહનાનો ચોથો અન ેપાંચમો (જો કોઈ હોય તો) - સવાર ે10:00 થી સાજં ે6:00 વા યા સુધી 

• વેબસાઇટ — https://poonawallafincorp.com/contact-us.php — ાહકો વેબસાઇટ પરના 
ફોમનો ઉપયોગ કરીને અમારો સપંક કરી શકે છે. 

• ઈમેલ - ાહક ઈમેઈલ મોકલી શકે છેcustomercare@poonawallafincorp.com 
• ફોન કૉલ - ાહકો ટોલ ી નબંર પર PFL સુધી પહોચંી શકે છે: 1800-266-3201 
• પ /પો ટ — ાહક આન ેપ  મોકલી શકે છે: 
પૂનાવાલા િફનકોપ િલિમટેડ 
201 અન ે202, બીજો માળ, AP81, કોરગેાંવ પાક એને સ, મુંધવા, પુણે - 411 036 

 
કંપનીની ાહક સંબંધ યવ થાપન (CRM) મે યઅુલ કોઈપણ ાહક ફિરયાદોના િનવારણના સંદભમા ંSLA 
(TAT) નો ઉ લેખ કર ેછે. કંપની પાસ ે ાહકોની ફિરયાદો પર દેખરખે રાખવા અન ેજો કોઈ અંતર હોય તો તેને 
દૂર કરવા માટે જ રી પગલા ંલેવા માટે એક મજબૂત િમકેિનઝમ છે. િનયુ  એિ ઝ ુિટવ ારા ફિરયાદનો 
િનકાલ ન થવાના િક સામા,ં આવી ફિરયાદ (ઓ) ઉધાર લેનારા(ઓ)ન ે ણ કરવામાં આવેલ એ કેલેશન 
મેિટ સનો ઉપયોગ કરીન ેઆગળ વધારવામા ંઆવશ ેજથેી લેનારાની ફિરયાદનું ઝડપથી િનરાકરણ કરવામાં 
આવ.ે કંપની તનેી તમામ શાખાઓ/ થળો કે ા ં યવસાય યવહાર કરવામાં આવે છે અને તનેી વેબસાઇટ 
પર નીચનેી બાબતો હેર કરશ:ે 
a. ફિરયાદ િનવારણ અિધકારીનુ ંનામ અને સપંક િવગતો (ટેિલફોન/મોબાઈલ નં. તેમજ ઈમેઈલ સરનામું) 

કે જઓે કંપની િવ  ફિરયાદોના િનરાકરણ માટે લોકોનો સંપક કરી શકે છે. 
b. ફિરયાદ િનવારણ સંબંિધત વધારાના તર અન ેમુ ય કમચારીઓની િવગતો માટે (નોડલ અિધકારી/ 

મુ ય નોડલ અિધકારી) કૃપા કરીને ફિરયાદ િનવારણ નીિતનો સંદભ લો. 
c. કે જો એક મિહનાના સમયગાળામાં ફિરયાદ/િવવાદનુ ં િનવારણ કરવામા ંન આવ,ે તો ાહક RBIની 

DNBSની ાદેિશક કચેરીના ચાજ ઓિફસર-ઇન-ચાજને અપીલ કરી શકે છે, જનેા અિધકાર ે  હેઠળ 
કંપનીની રિજ ટડ ઑિફસ આવે છે. 

 
િરઝવ બક - સંકિલત લોકપાલ યોજના, 2021: 

 
 

i. નોડલ ઓિફસર/િ િ સપલ નોડલ ઓિફસરની િનમણૂક ઓ બ સમને કીમ હેઠળ, કંપનીએ નોડલ 
ઓિફસસ (NOs) ની િનમણૂક કરી છે જઓે કંપનીનું િતિનિધ વ કરવા અને કંપની િવ  નોધંાયેલી 
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ફિરયાદોના સંદભમા ંલોકપાલન ેમાિહતી આપવા માટે જવાબદાર રહેશે. િ િ સપલ નોડલ ઓિફસર 
(PNO) અ ય બાબતોની સાથ ેસાથ,ે ઓ બ સમેન અને એપલેેટ ઓથોિરટી સમ  યોજના હેઠળ આવરી 
લેવામા ંઆવેલી કંપનીનુ ં િતિનિધ વ કરવા માટે જવાબદાર રહેશે. મુ ય નોડલ અિધકારી ાહક 
િશ ણ અને સુર ા િવભાગ (CEPD), RBI, કે ીય કાયાલય સાથે સકંલન અન ે સંપક કરવા માટે 
જવાબદાર રહેશ.ે 

ii. ાહકોના લાભ માટે, જ ેશાખાઓ/ થળોએ વેપાર યવહાર કરવામાં આવે છે, યાં PNOs/NOs/GROsના 
નામ અન ેસપંક િવગતો (ટેિલફોન/મોબાઈલ નંબર તેમજ ઈમેઈલ સરનામા)ં અન ેલોકપાલના નામ અન ે
સંપક િવગતો, જઓે ાહક ારા સપંક કરી શકાય છે. યોજનાની મુ ય િવશેષતાઓ (અં ે , િહ દી 
અન ે થાિનક ભાષામાં) તેમની તમામ કચેરીઓ અને શાખાઓ પર એવી રીતે દિશત કરવામા ંઆવશ ે
કે ઓિફસ અથવા શાખાની મુલાકાત લેનાર યિ  સરળતાથી માિહતી મેળવી શકે. 

iii. લોકપાલ યોજનાની િવગતો, નોડલ ઓિફસર(ઓ) અન ેકંપનીના િ િ સપલ નોડલ ઓિફસર/ ફિરયાદ 
િનવારણ અિધકારીનું નામ વબેસાઈટ પર પ પણ ેદશાવવામા ંઆવશ.ે 

 
કંપની ારા િધરાણ કરાયલેા વાહનોનો કબજો: 

 

કંપનીના લોન કરારમાં આરબીઆઈ ારા સમયાંતર ેિનધાિરત કરાયેલી સંબંિધત િવગતો સાથ ેજ રી પુન: 
કબ ની કલમો હોવી જોઈએ. 

 
યાજ દરો અન ેજોખમનુ ં તરીકરણ: 

 

આ થાઓને અપનાવવાનો ઉ ે ય ાહકો સાથ ેપારદશક વેપાર કરવા માટે િવિવધ ણેીના ઋણધારકોન ે
યાજના િવિવધ દરો વસૂલવા માટેના જોખમ અને તકના વગ કરણ માટેના અિભગમ સાથ ેઉધાર લનેારને 
વાિષક યાજ દરની માિહતી આપવાનો છે. િનયમનકારી માગદિશકા. 

 
યાજ દર: 
યાજ દરો અન ે િ યા અને અ ય શુ ક ન ી કરવા માટે યો ય આંતિરક િસ ાંતો અન ે િ યાઓ સમયાંતર ે
મજૂંર કંપનીની નીિતઓ અનસુાર અનુસરવામા ંઆવશ.ે મળેલ યાજનો દર ભંડોળના ભારાિંકત સરરેાશ ખચ, 
વહીવટી ખચ, જોખમ ીિમયમ અને નફાના માિજન પર આધાિરત હશ.ે 

 
જોખમનુ ં ેડેશન 
લોન આપવાનો િનણય અને દરકે લોન ખાતાને લાગુ પડતા યાજ દરનું મૂ યાકંન કેસ-ટુ-કેસ આધાર ેકરવામાં 
આવશ,ે જમે કે સપંિ નો કાર, િધરાણ લેનારની ોફાઇલ અન ેપુન:ચુકવણી મતા, ઋણ લેનારની અ ય 
નાણાકીય િતબ તાઓ, ભૂતકાળ જવેા બહુિવધ પિરમાણોના આધાર.ે પનુ:ચુકવણી ટેક રકેોડ જો કોઈ હોય 
તો, અંતગત અ કયામતો ારા રજૂ કરાયેલ લોન માટેની સુર ા, લોનથી મૂ યનો ગુણો ર, ચુકવણીની પ િત, 
લોનની મુદત, લેનારાની ભૂગોળ ( થાન), સપંિ નો અંિતમ ઉપયોગ વગેર.ે 

 
યાજ દર પિરિ થિતની વોરંટ મજુબ ફેરફારન ેઆધીન છે અને કેસ-ટુ-કેસ આધાર ે કંપનીના િવવકેબિુ ન ે
આધીન છે. સૂિચત યાજ દર વાિષક દર છે જથેી કરીન ે

લોન લેનાર ચો સ દરોથી વાકેફ છે કે જ ેલોન ખાતામાં વસૂલવામા ંઆવશ.ે કંપની તેની વેબસાઈટ પર યાજ 
દરો અને જોખમોનું ેડેશન હેર કરશે. 
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સમી ા: 

 

ઓિડટ સિમિત કોડના અમલીકરણની દેખરખે રાખશ ેઅન ેસમયાંતર ે તેની કામગીરીની સમી ા કરશે. 
ઓિડટ સિમિત ારા સિૂચત કોઈપણ ફેરફારો તનેી મંજૂરી માટે બોડ સમ  મૂકવામા ંઆવશ.ે 

 
 

*********** 


