ુ તિ ફાઈનાન્શિયલ ઈશટરમીડિએિન એશિ સતવિતસઝ પ્રાઈવેટ લલતમટે િ
સમન્ન

આ ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ આરબીઆઇના મુખ્ય પરરપત્ર પર આધારરત છે . ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ આરબીઆઇ (મુખ્ય
પરરપત્ર ડીએનબીઆર (પીડી) સીસી નં. 054/03.10.119/2015-16, તારીખ 1 જુલાઈ, 2015)
આરબીઆઇ ચાલુ સમયગાળા દરમમયાન પરરપત્રની સ ૂચનાઓ જાહેર કરવાની છે . એ પછી ઉપરોટત
પરરપત્રમાં પણ તે અનુસાર ફેર પ્રેક્ટિસ કોડમાં સુધારા કરી તેને અપડેિ કરવામાં આવશે.

I. કોડ મવષયવસ્તુ:
કોડના મવષયવસ્તુમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થયેલો હશે:
1. ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરવા અંગેના ધોરણો નક્કી કરીને ફેર પ્રેક્ટિસને પ્રોત્સાહન પ ૂરું પાડવામાં
આવશે.
2. પારદમશિતા વધારવામાં આવશે જેથી ગ્રાહકો વધુ સારી રીતે સમજી શકે કે કંપની તરફથી કેવા
પ્રકારની સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં આવશે.
3. કંપની પ્રત્યે ગ્રાહકોમાં મવશ્વાસનો વધારો કરવો..

II. કોડ એપ્લલકેશન
કંપની દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી તમામ પ્રોડટ્સ પર કોડ લાગુ પડે છે . પોતાના ગ્રાહકોની નાણાકીય
જરૂરરયાતોને પહોંચી વળવા માિે કંપની તેની મવમવધ પ્રોડટ્સનું મ ૂલયાંકન કરવાનુ ં ચાલુ રાખશે.
કંપનીએ પોતાના ગ્રાહકો માિે મવકસાવેલી અને તેના દ્વારા આપવામાં આવતી કોઈપણ પ્રોડટિ પર આ
કોડ લાગુ પડશે.

III. લોન અને તે અંગેની પ્રરિયા માિેની અરજી

1. દે વાદાર સાથેના તમામ પત્ર-વ્યવહાર સ્થામનક ભાષા અથવા દે વાદાર સમજી શકે એવી ભાષામાં હશે.

2. લોન એપ્લલકેશનમાં દે વાદારના રહતમાં હોય એવી તમામ જાણકારી સામેલ હશે, જેથી અન્ય
એનબીએફસી દ્વારા રજૂ કરે લા મનયમો અને શરતો સાથે સરખામણી કરી શકાય અને દે વાદાર યોગ્ય
મનણણય લઈ શકે. લોન અરજી માિે ના ફોમણમાં તેની સાથે રજૂ કરવા માિે ના જરૂરી ડોક્યુમેન્્સ અંગેની
સ ૂચના આપેલી છે .
3. અમે તમામ લોન એપ્લલકેશન્સ માિે રીમસલિ આપવાની મસસ્િમ બનાવીશુ.ં આ રીમસલિમાં લોન
એપ્લલકેશનના મનકાલ માિેની સમયમયાણદા મવશે પણ જણાવવામાં આવ્્ુ ં આવશે.

IV. લોન મંજૂરી અને મનયમો/શરતો
1. અમે દે વાદારોને તેઓ સમજી શકે એવી ભાષામાં લેખખતમાં જણાવીશું અને દે વાદારોને દરે ક રીતે સમજાય
એ રીતે લોનની મંજૂરીનો પત્ર આપીશું અથવા લોનની રકમ મંજૂર થવાની સાથે વ્યાજના વામષિક દર
સરહતના શરતો અને મનયમો સમજાવી તથા તે માિેની અરજી કરવાની અને દે વાદાર અમારા રે કોડણ અનુસાર
મનયમો અને શરતોના સ્વીકાર સાથે તે રકમ સ્વીકારે એ અંગે સમજાવીશુ.ં
2. લોનના કરારમાં મવલંખબત ચ ૂકવણી માિે જે દંડની રકમ થશે તે અંગે બોલડ િાઇપમાં ઉલલેખ કરવામાં
આવશે.
3. લોન મંજૂરી કે લોન આપતી વખતે તમામ દે વાદારોને સમજાય એ ભાષામાં લોનના કરારની સાથે
પ્રત્યેક કોપીનું બીડાણ કરવામાં આવશે.

V. મનયમો અને શરતોમાં ફેરફાર સાથે લોન મંજૂર કરવી
1. જો મનયમો અને શરતોમાં કોઇ પ્રકારનો ફેરફાર થાય, જેમ કે, ચ ૂકવણીનુ ં શીડયુલ, વ્યાજના દર, સમવિસ
ચાજીસ, પુનઃચ ૂકવણી અંગેના ચાજીસ વગેરેમાં ફેરફાર થાય તો તે અંગે દે વાદારને સમજાય તેવી ભાષામાં

અથવા તે સમજી શકે તેવી ભાષામાં નોરિસ આપીશુ.ં આ સાથે એ પણ ખાતરી આપવામાં આવે છે કે અમે
વ્યાજ દરમાં કરે લા ફેરફાર અને આ ફેરફારની અસર માત્ર આશાવારદતા સાથે થશે. આ સંદભણમાં લોનના
ૂ શરતો રાખવામાં આવશે.
કરારમાં અનુકળ
2. કરાર અનુસાર રીકોલ માિે નો મનણણય અથવા તો ઝડપથી ચ ૂકવણી કરવી કે તે અંગેની કામગીરી મવશે
લોનના કરાર સાથે જ જણાવવામાં આવશે.
3. તમામ ડય ૂની ચ ૂકવણી થઇ જાય ત્યારે અમારા તરફથી તમામ મસક્યોરરિીઝ પરનો દાવો છોડી દે વામાં
આવશે અથવા જો એ ખ્યાલ આવશે કે લોન અંગે કે િલીક રકમ લેણી નીકળે છે અથવા તો તેના પર અન્ય
કોઇ પ્રકારનો દાવો હશે તો તે અંગે દે વાદાર સાથે વાત કરી તેને તમામ મવગતો સાથે બાકી નીકળતા
દાવાઓ અને શરતો અનુસાર નોરિસ આપવામાં આવશે જે જયાં સુધી સંબમં ધત દાવાનો મનકાલ ન થઇ
જાય અથવા તે ચ ૂકવાઇ ન જાય ત્યાં સુધી અમારા કબજામાં રહેશે.
VI. સામાન્ય બાબતો
1. અમે દે વાદારની કોઇ પણ બાબતમાં દખલ નહીં કરીએ મસવાય કે તેનો સંબધ
ં લોનના કરારનાં શરતો
ુ ા સંદભણમાં હશે. (મસવાય કે જે તે જાણકારી દે વાદાર દ્વારા પહેલાં
અને મનયમોમાં જણાવાયેલા હેતન
આપવામાં આવી ન હોય, તો તેની નોંધ લેવામાં આવશે.)
2. દે વાદાર તરફથી લીધેલ લોન એકાઉન્િને ટ્રાન્સફર કરવા માિે કોઇ રીમસલિ આપવાની માગણી
કરવામાં આવશે તો તેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અથવા અન્ય રીતે જેમ કે, અમારો જો કોઇ મવરોધ હોય
તો તે રીમસલિ માિે ની માગણીની તારીખથી 21 રદવસમાં જણાવવામાં આવશે. આ પ્રકારની ટ્રાન્સફર
કાયદા સાથેના સંદભણમાં કરારની પારદશી શરતો અનુસાર કરવામાં આવશે.
3. લોનની રીકવરી કરવા અંગે અમારા તરફથી કોઇ પ્રકારની હેરાનગમત કરવામાં નહીં આવે જેમ કે,
દે વાદારને સતત ગમે તે સમયે હેરાન કરવા, લોનની રીકવરી માિે બળનો પ્રયોગ વગેરે. અમારા
તરફથી એ ખાતરી પણ આપવામાં આવે છે કે અમારા સ્િાફને ગ્રાહકો સાથે યોગ્ય રીતે વતણન કરવા માિે
સારી રીતે તાલીમ આપવામાં આવી છે .
4. અમે કોઇ પ્રકારના ફોરટલોઝર ચાજીસ અથવા પ્રી-પેમેન્િની પેનલિી તમામ ફ્લોરિિંગ રે િની િમણ લોન
જે વ્યક્ટતગત દે વાદારોને આપવામાં આવી હોય તેના પર વસ ૂલ નહીં કરીએ.

VII. બોડણ ઓફ રડરે ટિસણની જવાબદારીઓ
અંમારા બોડણ ઓફ રડરે ટિસણ પણ ચોક્કસ તકરારના મુદ્દાઓને સંસ્થામાં જ ઉકેલ લાવી આપશે. જેમ કે જો
સંસ્થા દ્વારા એવી ખાતરી આપવામાં આવી હોય કે સંસ્થાની કામગીરીઓના મનણણય સામે મતભેદ ઉત્પન્ન
થતા હશે તો તેના મવશે બરાબર સાંભળવામાં આવશે અને તેનો તે પછીના ઉચ્ચ સ્તર પર મનકાલ
કરવામાં આવશે. બોડણ ઓફ રડરે ટિસણ સમયાંતરે ફેર પ્રેક્ટિસીસ કોડની અસરકારકતાનો રીવ્્ ૂ કરતાં રહેશે
અને તેની કામગરી મેનેજમેન્િના મવમવધ સ્તરે યોગ્ય રીતે અમલી છે કે નહીં તેની પણ ચકાસણી કરતા
રહેશે. આની સાથે મનયમમત સમયાંતરે બોડણ ને તે અંગેના અહેવાલનો મત જે તેમાં વણણવ્યા અનુસાર
આપવામાં આવશે.
VIII, ફરરયાદ મનવારણ અમધકારી
કામગીરીના સ્તરે અમે નીચે મુજબની જાણકારી અમારા ગ્રાહકોના લાભ માિે અમારી દરે ક શાખા કે સ્થળ
જયાં અમારો વ્યવસાય કાયણરત હશે ત્યાં ચોક્કસપણે દશાણ વીશુ.ં
(a) ફરરયાદ મનવારણ અમધકારીનુ ં નામ અને સંપકણ ની મવગતો (િે લીફોન કે મોબાઇલ નંબર તથા ઇમેઇલ) આ અમધકારી અમારી સામે લોકોને કોઇ પ્રકારની ફરરયાદ હોય તો તેનો ઉકેલ લાવવા મિે
સંપકણ કરશે.
(b) જો ફરરયાદ અથવા મતભેદનું એક મરહનામાં મનવારણ નહીં આવે તો ગ્રાહક આરબીઆઇના
ડીએનબીએસની પ્રાદે મશક ઓરફસમાં જે તે ઇનચાર્જ ઓરફસર જેના અંતગણત અમારી અમધકૃત
ઓરફસનો સમાવેશ થતો હોય તેને અપીલ કરી શકે છે . (સંપ ૂણણ સંપકણ અંગેની મવગતો)
ગ્રાહકોના હેત ુને સ્પષ્િ રીતે દશાણ વે એ રીતે ફરરયાદ મનવારણ પ્રરિયા કંપની દ્વારા જાહેર નોરિસ આપીને
હાથ ધરવામાં આવશે અને તેની સાથે ફરરયાદ મનવારણ અમધકારીની મવગતો તથા આરબીઆઇની
પ્રાદે મશક ઓરફસની પણ મવગતો હશે.
IX. ફેર પ્રેક્ટિસ કોડના વ્યવહારનો પ્રકાર અને ભાષા
ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ જે સરળ ભાષામાં હશે અને તેને અમારી વેબ-સાઇિ પર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં
આવશે. જો કંઇ પણ આવશ્યકતા જણાય તો મવમવધ સ્િે કહોલડસણની જાણકારી માિે પણ તે ઉપલબ્ધ
રહેશે.

X. વ્યાજના દર
(a) અમે એવા વ્યાજ દરનુ ં મોડલ અપનાવ્્ુ ં છે જે ખાતાં સંબમં ધત બાબતો જેવી કે, ફંડની રકિંમત, નફો
અને જોખમનો પ્રકાર અને લોન તથા એડવાન્સીસ માિે લેવામાં આવતા વ્યાજના દરને અલગ પાડે.
વ્યાજના દર અને જોખમના પ્રકારને સમજવા માિે તથા મવમવધ શ્રેણીના દે વાદારોના મવમવધ વ્યાજ
દરના ચાર્જને વગીકૃત કરવા તે અંગે દે વાદાર અથવા ગ્રાહકને અરજી માિેના ફોમણમાં અને તેના મંજૂરી
પત્રમાં જે વ્યાવહારરક બાબતો હશે તેમાં જણાવવામાં આવ્્ુ ં હશે.
(b) વ્યાજના દર અને જોખમના પ્રકાર માિે નો સંદભણ પણ કંપનીની વેબસાઇિ પર જોવા મળી શકશે
અથવા તેને જે તે સંબમં ધત અખબારમાં પ્રકામશત કરવામાં આવશે. વેબસાઇિ અથવા અન્ય કોઇ રીતે
પ્રકામશત જાણકારીમાં જણાવેલા વ્યાજના દરને કોઇ પણ સમયે અપડેિ કરવામાં આવી શકશે.
(c) વ્યાજનો દર વામષિક દર અનુસાર હશે જેથી દે વાદારને ખાતાંનો કેિલો ચાર્જ થશે તેના ચોક્કસ
દરની જાણ હોય.
(d) અમે વ્યાજ દર અને પ્રોસેમસિંગ તથા અન્ય ચાજીસને મવસ્ત ૃત રીતે ચોક્કસ આંતરરક મનયમો અને
પ્રરિયા દ્વારા બનાવીશુ.ં
XI. અમારા દ્વારા ફાઇનાન્સ કરવામાં આવેલા વ્હીકલસનો પુનઃકબજો
અમે દે વાદાર સાથેના લોન માિે ના કરાર અથવા કોન્ટ્રાટિમાં પુનઃકબજા માિે ન ુ ં એક ટલોઝ રાખીશુ ં જે
કાયદે સર રીતે લાગુ રહેશે. આમાં પારદમશિતાની ખાતરી માિે કોન્ટ્રાટિ અથવા લોન માિે ના કરારના
શરતો અને મનયમોમાં પણ આ મુજબની જોગવાઇ રહેશે (a) કબજો લેતાં પહેલાં નોરિસનો
સમયગાળો, (b) નોરિસનો સમયગાળ સંજોગો અનુસાર અલગ હોઇ શકે છે , (c) મસક્યોરરિી માિે કબજો
મેળવવાની પ્રરિયા, (d) દે વાદારને લોનની પુનઃચ ૂકવણી માિે જે તે મમલકતના વેચાણ કે હરાજી પહેલાં
જોગવાઇ અનુસાર છે લલી તક આપવામાં આવશે, (e) દે વાદારને પુનઃચ ૂકવણીની પ્રરિયા કરવા દે વામાં
આવશે અને (f) મમલકતના વેચાણ કે હરાજી માિેની પ્રરિયા. આ માિે ના મનયમો અને શરતોની એક
નકલ દે વાદારને પણ આપવમાં આવશે.
XI. સોનાના દાગીનાની સામે મધરાણ
જયારે વ્યક્ટતના સોનાના દાગીના સામે ઉધાર આપવાનાં હશે ત્યારે અમે ઉપરોટત બાબતો ઉપરાંત
વધારાના મુદ્દાઓ પણ અપનાવીશુ.ં અમે સોના સામે આપવામાં આવેલ રકમ માિે બોડણ દ્વારા મંજૂર

કરાયેલી નીમત અપનાવીશુ ં જે નીચે મુજબ છે ઃ
(a) આવશ્યક પગલાં લઇ એ ખાતરી કરીશુ ં કે આરબીઆઇ દ્વારા જે કેવાયસી માગણદશણન આપવામાં
ૂ છે કે નહીં અને એ ચોકસાઇ કરીશુ ં કે ગ્રાહક કોઇ પણ લોન વધારતાં
આવ્્ું છે તેની સાથે અનુકળ
પહેલાં તે અંગેની પ ૂરતી યોગ્યતા ધરાવે છે .
(b) પ્રાલત થયેલા ઘરે ણાં માિે યોગ્ય મવસ્ત ૃત પ્રરિયા કરવામાં આવશે.
(c) સોનાના ઘરે ણાંની માખલકીના સંતોષ માિે ની આંતરરક સીસ્િમ્સ
(d) સોનાના ઘરે ણાંને ચોક્કસ સીસ્િમ્સ માિે સલામત કસ્િડીમાં રાખવામાં આવશે, આ સીસ્િમ્સને તે જે
રીતે કાયણરત હોય તે રીતે જોવામાં આવશે, તેના સંબમં ધત સ્િાફને તાલીમ આપવામાં આવશે અને
સમયાંતરે આંતરરક ઓરડિસણ દ્વારા ચકાસણી કરીન ખાતરી કરવામાં આવશે જે પ્રરિયાનો કડક રીતે
અમલ કરવામાં આવશે. આવી લોનને કોઇ પણ શાખા દ્વારા વધારી શકાશે નહીં કેમ કે ઘરે ણાંને
રાખવા માિે ચોક્કસ સુમવધા હોતી નથી.
(e) ઘરે ણાં યોગ્ય વ્યક્ટત દ્વારા ખાતરી કરવામાં આવ્યા પછી જ સ્વીકારવામાં આવશે.
(f) જો દે વાદારને આગોતરી નોરિસ આપવા છતાં કોઇ પ્રકારની પુનઃચ ૂકવણી ન થાય તેવા રકસ્સામાં
પારદશી હરાજીની પ્રરિયા અપનાવવામાં આવશે. આમાં વ્યાજ માિે કોઇ પ્રકારના મતભેદ નહીં હોય
અને હરાજીની પ્રરિયા એ ખાતરી આપશે કે હરાજીની પ્રરિયા દરમમયાન તમામ ટ્રાન્ઝેટશન્સ જે તે
સંબમં ધત સમ ૂહ કંપનીઓ અને તેની પેિા કંપનીઓ સાથે કરવામાં આવશે.
(g) હરાજીની જાહેરાત જાહેર જનતાને માિે ઓછામાં ઓછા બે અખબારમાં જાહેરાત દ્વારા સરળ
ભાષામાં સમજી શકાય એ રીતે અને અન્ય રાષ્ટ્રીય દૈ મનક અખબારમાં પ્રકામશત કરવામાં આવશે.
(h) પોખલસી અનુસાર અમે સ્વયં કોઇ પણ હરાજીમાં ભાગ નહીં લઇએ
(i) સોનાની બાબતમાં જે હરાજી કરવામાં આવશે તે બોડણ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ હરાજી કરનારાઓ દ્વારા
જ કરવામાં આવશે.
(j) આ નીમતમાં એ સીસ્િમ અને પ્રરિયા પણ આવરી લેવાયેલી છે , જે ડીખલિંગ દરમમયાન કરવામાં
આવેલ કોઇ પણ પ્રકારની છે તરમપિંડી જેમાં ફરજોની અદલાબદલીમાં અલગ રહેવ,ું તેન ુ ં અમલીકરણ
અને મંજૂરીનો સમાવેશ થાય છે .
(k) લોનના કરારમાં હરાજી પ્રરિયા સંબમં ધત મવગતો પણ ઉમેરવામાં આવી હશે.
XII. સમાલોચના
ફેર પ્રેક્ટિસ કોડને માન્ય કરવા માિે ની સમાલોચના અને ફરરયાદ મનવારણ પ્રરિયાની કામગીરી
મેનેજમેન્િ દ્વારા મનયમમત રીતે કરવામાં આવશે અને તે અંગેનો અહેવાલ મનયમમત રીતે બોડણ ઓફ
રડરે ટિસણને સબમમિ કરવામાં આવશે. આ કોડની અપડેિ થયેલી નકલ કંપનીની વેબસાઇિ પર મ ૂકવામાં

આવશે.

