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મહત્િની વ્યાખ્યાઓ  

 
       1. કંપની /LFL: ન ં તાત્પર્ય લેન્ડંગકાર્ય  ફાઇના્સ નલનિરે્ડ’(“ LFL”) સાથે છે, જનેા િારે્ આ તર્સ્થ આચારસંનિતા બનાવવાિાં આવી છે. 
 

       2. બોડય  : ન ં તાત્પર્ય  LFL ના બોડય ઓફ િેમ્બસય (નનરે્દશક િંડળ) થી છે. 
 

       3. સંનિતા: ન ં તાત્પર્ય ઉનચત વર્વિાર સંનિતા સાથે છે (જિેાં સિર્ે સિર્ે ફેરફાર કરવાિાં આવે છે). 
 

       4. ઉધારકતાય/ગ્રાિક : ન ં તાત્પર્ય LFL ના કોઈ પણ િાલના કે સંભનવત ઉધારકતાય/ગ્રાિક થી છે. 

હેતુ  

આનો રફેર્સ નંબર RBI / 2015-16 / 16 DNBR (PD) CC.No.054 / 03.10.119 / 2015-16 13 તારીખ 1 લી જ લાઈ 2015 ના રોજ, જિેાં નરઝવય બેંક 

ઓફ ઇન્ડર્ા (આરબીઆઈ) એ તને ેલાગ  કરવા િારે્ એનબીએફસી ('નર્દશાનનરે્દશો') િારે્ ફેર પ્રેનટર્સ કોડ ની ગાઈડલાઈન િાં સ ધારો કર્ો છે. 

સૂનચત ગાઈડલાઈન ને િાસ્ર્ર ડાર્રટેશન - નોન-બેન્કંગ ફાઇનાન્સર્લ કંપની - સપ્રે્મ્બર 2014, 2016 ના આધાર ેવ્ર્વનસ્થત રીત ેિિત્વપૂણય 

નડપોનઝર્ ન લેતી કંપની અને નડપોનઝર્ લેતી કંપની (નરઝવય બે્ક) ડાર્રટેશન, 2016 ના ભાગ રૂપે સાિેલ કરવાિાં આવી છે. (22 ફેબ્ર આરી, 2019) 

('આરબીઆઈ િાસ્ર્ર પનરપત્ર '). 

નીચેના આપેલા ફેર પ્રેટર્ીસ કોડ, ઉપરોક્ત આરબીઆઈ િાસ્ર્ર પનરપત્ર િા સિાનવષ્ટ NBFC િારે્ના ફેર પ્રેટર્ીસ કોડ આ ગાઇડલાઇન અન સાર 

છે. ગ્રાિકો સાથે વ્ર્વિાર કરતી વખતે કંપનીને અન સરવા િારે્ કોડ ્ર્ૂનતિ પ્રેનટર્સ ધોરણો નક્કી કર ેછે. તે ગ્રાિકોને િાનિતી પ્રર્દાન કર ેછે 

અને નનર્નિત ધોરણે કંપનીને તેિની સાથે કેવા વ્ર્વિાર ની અપકે્ષા છે તે સિજાવે છે. 

આ કોડ સોનશર્લ િીનડર્ા / કોઈપણ અ્ર્ િીનડર્ા પર પોસ્ર્ કરાર્ેલ કોઈપણ ફનરર્ાર્દો / પૂછપરછવાળા તિાિ ગ્રાિકોને લાગ  પડે છે અને 

કંપની બધા ગ્રાિકોને નીચેના પ્લેર્ફોમ્સય સ ધી પિોચંવા િારે્ પ્રોત્સાનિત કર ેછે. 

ઉદે્દશ 

આ સંનિતા ને નીચ ેજણાવેલ ઉદે્દશો િેળવવા િારે્ નવકનસત કરવાિા ંઆવેલ છે: 

 • ગ્રાિકો સાથે વ્ર્વિાર કરતી વખત ેર્ોગ્ર્ વ્ર્વિાર ની ખાતરી કરવી જથેી તેિના સારા અને સૌમ્ર્ સંબંધોને  પ્રોત્સાિન િળી શકે; 

 • વધ  સારી પારર્દનશયતા ગ્રાિકોને ઉત્પાર્દનની વધ  સારી સિજણ આપે છે અને ર્ોગ્ર્ નનણયર્ો લેવા િારે્ સક્ષિ બનાવે છે;  

 • કંપની પર ગ્રાિક નો નવશ્વાસ વધારવા િા િર્દર્દ કર ેછે; 

 • ગ્રાિકો સાથે વ્ર્વિારિાં વાજબી ધોરણો સેર્ કરીને સારી, ર્ોગ્ર્ અને પારર્દશયક વ્ર્વસાર્ની રીતોને અન સરવ ં; 

 • ઉચ્ચ કક્ષાના ઓપરનેરં્ગ ધોરણો પ્રાપ્ત કરવા િારે્, વાજબી સ્પધાય દ્વારા િાકેર્ ફોસીસ ને પ્રોત્સાનિત કરવ ં: 

 • વસ લાત અને અિલીકરણ, જ્ાં જરૂર િોર્ ત્ર્ાં ર્ોગ્ર્ કાર્ર્દાકીર્ પ્રનિર્ા ન ં પાલન કરીને જ થવ ં જોઈએ.  

 

પ્રવતબદ્ધતા  

•  LFL િંિેશાં, ર્ોગ્ર્ રીત ેકાર્યવાિી કરવા અને ઈ્ડસ્ર્ર ી ના આવશ્ર્ક નસદ્ાંતોન ેપૂણય કરવા િારે્ તેના શ્રેષ્ઠ પ્રર્ાસ કરશે.  

• LFL તિાિ સંબંનધત કાર્ર્દાઓ, નનર્િ ન ં પાલન કરશે અને ઉધારકતાય ની વાતચીત ર્દરનિર્ાન પારર્દનશયતાના નસદ્ાંતોન ેપૂણય કરશે.   

• ગ્રાિકો સાથે વાતચીત કરતી વખત,ે કંપની અંગ્રજેી અથવા નિ્ર્દીિાં અથવા અન કૂળ સ્થાનનક ભાષાિાં સ્પષ્ટ િાનિતી પ્રર્દાન કરવા િારે્ 

જરૂરી તિાિ પગલાં લેશે 

i. તેના નવનવધ ઉત્પાર્દનો અને સેવાઓ;  

ii. નનર્િો અને શરતો, વ્ર્ાજ ર્દર / સનવયસ ચાજય; 

iii. ગ્રાિકો િારે્ ઉપલબ્ધ લાભો અને અસરો, જો કોઈ િોર્ તો ; 

iv. જો કોઈ પ્રશ્ન િોર્ તો તે પ્રશ્ન સંબોનધત કરવા િારે્ ની વ્ર્નક્તનો સંપકય  ; 

સંનિતા  તેની વેબસાઇર્ પર ઉપલબ્ધ કરાશે. 

• LFL  લેણર્દારોથી સંબંનધત િાનિતીને ગોપનીર્ રાખશે  અને, જ્ાં સ ધી કાર્ર્દા િેઠળ આવશ્ર્ક ન િોર્ અથવા ઉધારકતાય  દ્વારા િજૂંરી  ન િળે 
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ત્ર્ાં સ ધી િાનિતી કોઈ ની પણ સાથે શેર કરશે નિી ં 

 

• LFL ઉધારકતાય ને તેિના ખાતા અને તેિના િારે્ ઉપલબ્ધ સ નવધાઓ અંગેની િાનિતી ની જાણ કરવા િારે્ જરૂરી પગલાં લેશે.  

• કોઈપણ ર્ર ા્જટેશન િારે્ આગળ વધતા પિેલા LFL  વ્ર્ાજ ર્દર, ગણતરી, ગણતરીની પદ્નત વગેર ેજવેી તિાિ નાણાકીર્ િાનિતી ની 

જાણ તેના લેણર્દારોને કરશે.   

લોન માટે અરજી અને તેની પ્રવિયા  

• LFL િ ખ્ર્ત્વે એસએિઈ સેગિે્ર્િાં તેના ગ્રાિકોને વનકિંગ કેનપર્લ લોન ઓફર કર ેછે, જિેાં ઉધારકતાય  ને િધ્ર્િ થ્રી િોર્ા કોપોરરે્ ગ્રાિકો ની 

સિાર્ની જરૂર પડશે, જ ેસારી રીત ેનાણાકીર્ બજાર વ્ર્વસાર્ સાથે અન કૂળ છે. 

• સાિા્ર્ રીત ેવ્ર્વસાર્િાં LFL, લોન  િેળવવા િારે્ ની પ્રનિર્ા અને કાર્યવાિી નવશે લોન લેનારાઓને િાગયર્દશયન આપવા િંિેશાં પ્રર્ત્ન કરશે.  

• LFL ના 'લોન અરજી ફોિય / ર્ોગ્ર્ ર્દસ્તાવેજો' િાં ઉધારકતાય દ્વારા સબનિર્ કરવાની આવશ્ર્ક બધી િાનિતી શાિેલ િશે. અ્ર્ નોન-બેન્કંગ 

ફાઇના્સ કંપનીઓ (એનબીએફસી) દ્વારા ઓફર કરલેા નનર્િો અને શરતો સાથે સરખાિણી કરવા િાં આવ ેછે  અને ઉપરોક્ત સરખાિણીના 

આધાર ેઉધારકતાય ને જરૂરી િાનિતી LFL દ્વારા પૂરી પાડવાિાં આવશે. વધ િાં, એગ્રીિે્ર્ ની િાનિતી  સ્થાનનક ભાષાિાં ઉધારકતાય ને સિજાવાર્ 

છે. 

• LFL ના 'લોન અરજી ફોિય / ર્ોગ્ર્ ર્દસ્તાવેજો' િા પણ લોન અરજીપત્રક સાથે ઉધારકતાય દ્વારા સબનિર્ કરવા િારે્ જરૂરી ર્દસ્તાવેજોની સૂનચ 

િોઈ શકે છે..  

• ઉધારકતાય દ્વારા સબનિર્ કરાર્ેલ પ્રત્ર્ેક લોન એનપ્લકેશન ફોિય, બધી િાનિતીની ચકાસણી પછી, નિલકત ને ચકાસવા િારે્ જરૂરી ર્દસ્તાવેજો, 

વ્ર્નક્તની ઓળખ, અનસ્તત્વ અને ઓફર ની સલાિતી, જો કોઈ ગેરંર્ી િોર્ તો િેનરર્ પર સ્વતંત્ર રૂપે િાનવાિાં આવશે. 

• LFL ઉધારકતાય ની િેનડર્ લાર્કાતની ખાતરી કરવા િારે્ ઉધારકતાય ની ર્ોગ્ર્ તપાસ કરશે જ ેકોઈપણ લોન અરજી ફોિયની િજં રી અથવા નકારતા 

પિેલા અરજીનો નનણયર્ લેવા િારે્ એક િિત્વપૂણય પનરબળ િશે. 

• LFL પાસે લોન િેળવવા િારે્ તેના ઉધારકતાય ને લોન અરજી ફોિય ની સ્વીકૃનત આપવા િારે્ની પદ્નત છે. LFL ઉધારકતાય ને સંપૂણય જરૂરી િાનિતી 

િેળવવાની તારીખથી ર્ોગ્ર્ સિર્ગાળા ર્દરનિર્ાન તેના નનણયર્ નવશે જાણ કરશે.  

 

ફાઇનાન્સ કરલે િાહનોની પુનઃપ્રાવિ  

1. કંપની ના લોન કરારિાં નબલ્ર્-ઇન નરપોઝેશન ક્લોઝ શાિેલ િશે જ ેકાર્રે્દસર રીત ેઅિલિાં િ કાશે. પારર્દનશયતાન ેસ નનનિત કરવા િારે્, લોન 

કરારની શરતો અને શરતોિાં પણ જોગવાઈઓ રિેશે  

  

a) જપ્ત કરતા પિેલા નોનર્સ નો સિર્;  

b) શરતો કે જનેા િેઠળ નોનર્સ નપનરર્ડ િાફ કરી શકાર્ છે;;  

c) સ રક્ષા િારે્ જપ્ત કરવાની પ્રનિર્ા;  

d) નિલકતની વેચાણ / િરાજી પિેલાં લોનની ચ કવણી િારે્ ઉધાર લેનારન ેઅંનતિ તક આપવાની જોગવાઇ;  

e) લોન લેનારન ેપ ન: સોપંણી કરવાની પ્રનિર્ા, અન ે

f) નિલકત ના વેચાણ / િરાજી િારે્ની પ્રનિર્ા.  

 

2. આવા નનર્િો અને શરતોની એક નકલ લોન લેનારાઓને ઉપલબ્ધ કરાશે. લોન કરારિાં નોધંાર્ેલા બધા બંધનોની નકલ સાથ ેલોન 

કરારની એક નકલ લોનના િજૂંરી / નવતરણ સિર્ે તિાિ લોન લેનારાઓને આપવાિાં આવે છે. 

લોન મૂલયાાંકન અને શરતો  

• LFL ઉધારકતાય ને િજૂંરી પત્ર દ્વારા અથવા  નડસ્કાઉ્ર્ / વ્ર્ાજ ના વાનષયક ર્દર અને તેની અરજીની પદ્નત સનિત તિાિ નનર્િો અને શરતો સાથ ે

િજૂંર િર્ાયર્દાની રકિ જણાવશે અને આ શરતોની સ્વીકૃનતને જાળવી રાખશે. 
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• નવલંનબત ચ કવણી િારે્ ચાજય કરાર્ેલા રં્દડના સંબંધિાં કોઈપણ પેનલ લોન કરારિાં બોલ્ડિાં સ્પષ્ટ કરવાિા ંઆવશે. 

• LFL લોન લેનારાઓ દ્વારા સિજાર્લેી લોન કરારની એક નકલ રજૂ કરશ,ે જિેાં લોનના િજૂંરી / નવતરણ સિર્ે તિાિ ઋણ લેનારાઓ િારે્ 

લોન કરારિા ંનોધંાર્ેલા ર્દરકે પનરબળ સિજાવવાિાં આવે છે  

 

લોનનુાં વિતરણ (વનયમો અને શરતોમાાં ફેરફાર સવહત)  

• જો ગ્રાિકન ેલાગ  પડત  ંિોર્, તો LFL પોતાની પ્રકાનશત વેબસાઇર્ અથવા ર્ોગ્ર્ રીત,ે તેના બોરોવરને નોનર્સ આપશે, િજં રીના નનર્િો અને 

શરતોિાં કોઈપણ ફેરફાર, જિેાં નવતરણ શેડ્ર્ૂલ, વ્ર્ાજ ર્દર, સેવા ખચય સનિત પણ િર્ાયનર્દત નિી ંિોર્ , પૂવય ચ કવણી ખચય, વગેર.ે LFL એ સ નનનિત 

કરશે કે નડસ્કાઉ્ર્ / વ્ર્ાજના ર્દરો અને ખચયિાં ફેરફાર ફક્ત સંભનવત રૂપે અસરકારક છે.  

• કરાર િેઠળ ચૂકવણી અથવા પ્રર્દશયનન ેરી-કોલ / વધારવાના LFLના નનણયર્ સંબંનધત લોન કરાર સાથે સ સંગત રિેશે.. 

 

બાકીની રકમ  

• LFL ગ્રાિકોને તેિની બાકીની બધી િાનિતી પૂરી પાડશે અને તેની ચૂકવણી િારે્ વાજબી સિર્ આપશે.  

• LFL તિાિ બાકીની રકિની ચ કવણી પર અથવા બાકી રિેલી લોનની વસૂલાત પર તિાિ નસક્યોનરર્ીઝને કોઈપણ કાર્રે્દસર િક અથવા 

પૂવાયનધકારના આધાર ેિાફ કરનાર સાિેના અ્ર્ કોઈ ર્દાવા િારે્ િ ક્ત કરશે. જો સેર્નો આ પ્રકારનો અનધકાર અિલિાં િ કવાનો છે, તો બાકીના 

ર્દાવાઓ નવશેની સંપૂણય નવગતો અન ેસંબંનધત શરતો જ્ાં સ ધી LFL નસક્યોનરર્ીઝન ેજાળવી રાખવાનો િકર્દાર છે ત્ર્ાં સ ધી આવા ર્દાવાન ે 

સંબંનધત નોનર્સ આપવાિાં આવશે. 

• LFL તેના વ્ર્ાજની બચત કરતી વખતે, તેની બાકી રકિના સંગ્રિ િારે્ િેત સર પદ્નતઓ ના ઉપર્ોગ સનિત, નડફોલ્ર્ લેનારાઓ પાસેથી તેની 

બાકીની રકિ વસૂલ કરવા િારે્ વાજબી અને કાર્રે્દસર પગલાં લેશે.  

• LFL ખાતરી કરશે કે સ્ર્ાફ ર્ોગ્ર્ રીત ેગ્રાિકો સાથે વ્ર્વિાર કર ેતે િારે્ પૂરતી તાલીિ આપવાિાં આવે.  

અન્ય માર્ાદવશાકા  

• LFL તેના ઉધારકતાય ની બાબતોિા ંર્દખલ કરવાથી સબંંનધત લોન કરારના નનર્િો અને શરતો (નસવાર્ કે ઉધારકતાય દ્વારા જાિેર કરાર્ેલ નવી 

િાનિતી, જ ેLFL ની નોનર્સિા ંઆવી શકે છે) નસવાર્ના િેત ઓ િાં ર્દખલ કરશે.  

• ઉધાર ખાતા ના ર્ર ા્સફર િારે્ ઉધારકતાય  પાસેથી અરજી િળ્ર્ા પછી, સંિનત અથવા LFL ને જો કોઈ વાંધો િોર્, તો સાિા્ર્ રીત ેઉધારકતાય ની 

નવનંતી પ્રાપ્ત થર્ાના 21 નર્દવસની અંર્દર આવા ઉધારકતાય ને જણાવવાિાં આવે છે. આવા ર્ર ા્સફર બધા લાગ  કાર્ર્દા સાથે સ સંગતતા પારર્દશયક 

કરાર શરતો િ જબ િશે.  

• તેના ઉધારકતાય ની બાકી રકિની વસૂલાતની બાબતિાં LFL ખોર્ી રીત ેિેરાન કરત ં નથી. અનનનિત સિર્ે લોન લેનારાઓને લોન / બાકી 

રકિની વસૂલાત િારે્ િસલ પાવર નો ઉપર્ોગ કરવો વગેર.ે ગ્રાિકોને ર્ોગ્ર્ રીત ેવ્ર્વિાર કરવા િારે્ સ્ર્ાફન ેપૂરતી તાલીિ આપવાિાં આવશે. 

• LFL વ્ર્નક્તગત રીત ેલોન લેનારાઓને િજૂંરી આપે તો LFL ફ્લોનરં્ગ રરે્ ર્િય લોન પર ફોરક્લોઝર ચાજય / પ્રી-પેિે્ર્ પેનલ્ર્ીઝ વસૂલ કરત  ંનથી. 

ફવરયાદ વનિારણ વ્યિસ્થા  

વતયિાન સ્પધાયત્મક વાતાવરણિાં,  સતત ગ્રાિક વૃનદ્ િારે્ ઉત્તિ ગ્રાિક સેવા એ એક િિત્વપૂણય પનરબળ છે. ગ્રાિક ફનરર્ાર્દો કોઈ પણ કોપોરરે્ 

એન્ર્ર્ીિાં વ્ર્વસાનર્ક જીવનનો ભાગ છે. 

LFL િાં ગ્રાિક સેવા અને સંતોષ એ અિારી પ્રાથનિકતા છે. અિે િાનીએ છીએ કે ફક્ત નવા ગ્રાિકોને આકષયવા તેર્લ ં જ આવશ્ર્ક નથી, પરંત  

િાલ ના  ના ગ્રાિકો િારે્ ઝડપી અન ેકાર્યક્ષિ સેવા પ્રર્દાન કરવી પણ જરૂરી છે. LFL  એ ઘણા બધા પગલાં ભર્ાય છે જને ં લક્ષ્ય અિારા ગ્રાિકોન ે

ઉત્તિ અન ભવ પ્રર્દાન કરવા િારે્ વધ  કાર્યક્ષિ ફનરર્ાર્દ નનવારણ વ્ર્વસ્થા પ્રર્દાન કરવાન ં છે.  

LFL ની નનવારણ પદ્નત વધ  અથયપૂણય અને અસરકારક બનાવવા િારે્, એક િાળખાકીર્ પધ્ધનત  બનાવવાિાં આવી છે. આ પધ્ધનત  ખાતરી 

કરશે કે િાંગવાિાં આવેલ નનવારણ ર્ોગ્ર્ છે અને તે નનર્િો દ્વારા આપવાિાં આવેલા ફે્રિ- વકય  ની અંર્દર છે.  

હેતુ / મુખ્ય પ્રવતબદ્ધતા   
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LFL ની  તેના ગ્રાિકો તરફ િ ખ્ર્ પ્રનતબદ્તા નીચ ેપ્રિાણે છે:  

• બધા ગ્રાિકો ના ર્ોગ્ર્ સારવારની ખાતરી કરવી;  

• સિર્સર રીત ેફનરર્ાર્દો ન ં સિાધાન કરવ ં;  

• ગ્રાિકોના પ્રશ્નોન ેસંપૂણયપણે સિજવા િારે્ અને શક્ય તેર્લી િર્દર્દરૂપ રીત ેજવાબ આપવા િારે્ સિર્ કાઢવો; 

• સિસ્ર્ાઓ / ફનરર્ાર્દોના ઉકેલ િારે્ ગ્રાિકોને નનવારણ વ્ર્વસ્થા  અને જવાબર્દાર  અનધકારીઓ સાથે સંપકય  કરાવવો  

સૌથી અગત્ર્ન ં LFL અિારા ગ્રાિકોની ગોપનીર્તા અને પ્રનતષ્ઠાને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લે છે, અને િંિેશાં તનેા ગ્રાિકો સાથે એકર્દિ  નવનમ્ર રીત ે

વત ેછે.  

ગ્રાહક ફવરયાદો વનયાંવિત કરિા માટે પધ્ધવત   

ગ્રાિકો જ ેપ્રનતનિર્ા િોકલવા અથવા ફનરર્ાર્દ િોકલવા િાંગે છે, તઓે સોમિાર થી શવનિાર (રાષ્ટ્ર ીય રજાઓ વસિાય) ની િચ્િ ેસિારના 10:00 

થી સાાંજના 7.00 િાગ્યા સુધી નીચનેી ચેનલોનો ઉપર્ોગ કરી શકે છે. 

1) ગ્રાિક ફનરર્ાર્દો સંભાળવા િારે્ આંતનરક પધ્ધનત  

i) 1800 5720 202 (ર્ૉલ ફ્રી) પર અિારી કસ્ર્િર કેર િેલ્પલાઇન પર કૉલ કરો ( સવાર ે10:00 થી સાજંના  7:00 વાગ્ર્ા સ ધી -  સોિવાર થી 

શનનવાર, રાષ્ટર ીર્ રજાઓ નસવાર્) 

ii)  અિને care@lendingkart.com પર ઇિેઇલ કરો. 

iii)  ઉલ્લેનખત સરનાિે અિને લખો: લેવન્ડાંર્કાટા  ફાઇનાન્સ વલવમટેડ, છઠ્ઠો માળ, બી બ્લોક, ધ ફસ્ટા  , ધ ફસ્ટા   એિન્યુ રોડ, કેશિબાર્ 

પાટી પ્લોટ ની પાછળ, િસ્ત્રાપુર, અમદાિાદ - 380015  

 

 

2)  જો ગ્રાિક ની ફનરર્ાર્દ નો આપેલ સિર્ િાં ઉકેલ ના આવે તો કે ગ્રાિક LFL દ્વારા કરવાિાં આવેલી કાર્યવાિી થી સંત ષ્ટ ના િોર્ 

તો, તે નોડલ અવધકારી અને ફવરયાદ વનિારણ અવધકારી નો સંપકય  કરી શકે છે:  

 

 

 

 

નામ   શ્રીિતી શ્રેર્ા નત્રવેર્દી  

પદ  
સંચાલક- િિેસ લ ઓપરશેન  

સાંપકા  નાંબર   +91-  6358874622 - સવાર ે10:30 થી સાજંના  6:00 વાગ્ર્ા સ ધી - સોિવાર થી શ િવાર, 

રાષ્ટર ીર્  રજાઓ નસવાર્  
 

ઈ-મેલ ID  grievance.redressal@lendingkart.com  

તિાિ ગ્રાિકોની ફનરર્ાર્દ પ્રાપ્ત કરવા િારે્ ફનરર્ાર્દ નનવારણ અનધકારી ઑનફસના કલાકો ર્દરનિ ર્ાન ઉપલબ્ધ રિેશે. ગ્રાિક સપોર્ય  ર્ીિના વડા 

ઉપલબ્ધ ન િોવાના નકસ્સાિાં ફનરર્ાર્દ નનવારણ અનધકારીની ર્ીિ ગ્રાિક ની ફનરર્ાર્દ ન ં નનવારણ કરશે. 

ફનરર્ાર્દની તપાસ કર્ાય પછી, ફનરર્ાર્દ નનવારણ અનધકારી ફનરર્ાર્દ પ્રાપ્ત થર્ાના 30 કાર્યકારી નર્દવસોની અંર્દર અંનતિ જવાબ િોકલશે. આ સિર્ 

ર્દરનિર્ાન, ગ્રાિકો તેિની ફનરર્ાર્દની નસ્થનત તપાસવા િારે્ અિને લખી શકે છે અન ેઅિે શક્ય તેર્લી ઝડપથી તેિન ેજવાબ આપવાનો પ્રર્ાસ 

કરીશ ં. 

અિ ક પ્રકારના કેસોિા ંપ્રવૃનત્તઓના પ્રકાર ના કારણે વધારાના સિર્ની જરૂર પડી શકે છે; ર્દા.ત. ર્દસ્તાવેજો પ નઃપ્રાપ્ત. કંપની આવા નવલબં નવશ ે

ગ્રાિકોને જાણ કરશે અને ફનરર્ાર્દના ઠરાવ િારે્ અપેનક્ષત સિર્ જણાવશે.  

જો ફનરર્ાર્દ / નવવાર્દન ં એક િનિનાના સિર્ગાળા ર્દરનિર્ાન સોલ્ર્ શન ન આવે, તો ગ્રાિક આરબીઆઈના નોન-બેન્કંગ સ પરનવઝન નવભાગના 

પ્રારે્દનશક કાર્ાયલર્ના ઓનફસર-ઇન-ચાજયન ેઅપીલ કરી શકે છે, (જનેા અનધકારક્ષેત્રિાં LFL ની રનજસ્ર્ડય  ઑનફસ આવેલી છે ). DNBS ની નવગતો 

નીચ ેિ જબ છે:.  

RBI લોકપાલ -  NBFC 

વરઝિા બેન્ક ઓફ ઇવન્ડયા, 

mailto:care@lendingkart.com
mailto:grievance.redressal@lendingkart.com


 

Page 7 of 8 
 

RBI ભાયખલા  ઓવફસ વબલડી ાંર્, 

મુાંબઈ સેન્ટરલ રલેિે સ્ટેશન ની સામે, 

ભાયખલા , મુાંબઈ-  400 008. 

  

1. રે્દખાડવા િારે્ ની ફરનજર્ાત જરૂનરર્ાતો 

LFL ની  નીચેની બાબતો  અિારી બધી શાખાઓિાં છે:  

• ફનરર્ાર્દો અને સૂચનો િેળવવા િારે્ ર્ોગ્ર્ આર્ોજન.  

• ફનરર્ાર્દ નનવારણ અનધકારીન ં નાિ, સરનાિ ં અને સંપકય  નંબર  

 

ફનરર્ાર્દ નનવારણ ર્ નનર્ ની પ્રનિર્ા ગ્રાિકોની સંતોષન ેલગતી બધી ફનરર્ાર્દને રૂ્દર કર ેતેની ખાતરી કરશે.  

તેઓ સ નનનિત કરશે કે ફનરર્ાર્દ તેના સ્તર ેઉકેલવા િારે્ શક્ય ન િોર્ તો ર્ોગ્ર્ સ્તર ેપિોચંાડવાિાં આવે છે. જ્ાર ેઅંનતિ પ્રર્ાસ એ છે કે અિ ે

એવી પનરનસ્થનતિા ંપિોચંીએ કે જ્ાં અિારા ગ્રાિકોન ેઅસરકારક નનવારણ િેળવવા િારે્ વનરષ્ઠ િેનજેિે્ર્ને ફનરર્ાર્દ કરવાની ફરજ પડે નિી,ં 

અિે આ ફનરર્ાર્દોન ેનનર્ંનત્રત કરવા િારે્ એક િજબૂત વ્ર્વસ્થા િૂકી છે, સિજણના દૃનષ્ટકોણથી તેિની સિીક્ષા કરીશ  ંફનરર્ાર્દ િારે્ના કારણો 

અને ઉન્નનત અને તેના પ નરાવતયનને અર્કાવવા િારે્ના કારણો જાણીશ ં અને તેના પર કાિ કરીશ ં. 

2. સિર્ સીિા   

ફનરર્ાર્દો નોધંાવવા િારે્, ગ્રાિકો ઉપરોક્ત ઉલ્લેનખત ચેનલોનો ઉપર્ોગ કરી શકે છે (ગ્રાિક ફનરર્ાર્દો સંભાળવા િારે્ આંતનરક િશીનરી પર 

પોઇ્ર્ (એ) નો સંર્દભય લો). જો ફનરર્ાર્દ લેનખતિાં પ્રાપ્ત થઈ િોર્, તો LFL એક સપ્તાિની અંર્દર સ્વીકૃનત / જવાબ િોકલવાનો પ્રર્ત્ન કરશે. એકવાર 

આ બાબતની તપાસ થઈ જાર્ પછી, LFL ગ્રાિકન ેઅંનતિ જવાબ િોકલે છે અથવા ફનરર્ાર્દ પ્રાપ્ત થર્ાના એક િનિનાની અંર્દર વધ  સિર્ િાંગતી 

િાનિતીની જાણ કર ેછે. 

અંતિાં પ્રાપ્ત થર્ેલ ફનરર્ાર્દો ર્ોગ્ર્ રીત ેજોવાિાં આવશે અને તિાિ શક્ય નવશે્લષણ કરવાિાં આવશે. ગ્રાિકોન ેકોઈપણ િ દ્દા પર LFL ના સ્રે્્ડન ં 

સંચાર પ્રર્દાન કરવાિાં આવશે. એવી ફનરર્ાર્દો જ ેસાિેલ િ દ્દાઓની તપાસ િારે્ થોડો સિર્ લેશે તે તરત જ સ્વીકારવાિાં આવશે.  

અિ ક પ્રકારના કેસોિાં પ્રવૃનત્તઓના પ્રકાર ના કારણે વધારાના સિર્ની જરૂર પડી શકે છે; ર્દા.ત. ર્દસ્તાવેજો પ નઃપ્રાપ્ત. કંપની આવા નવલંબ નવશ ે

ગ્રાિકોને જાણ કરશે અને ફનરર્ાર્દના ઠરાવ િારે્ અપેનક્ષત સિર્ જણાવશે.  

ગ્રાિકની  ફનરર્ાર્દોને સંભાળવા િારે્ LFL દ્વારા કોઈ નવા ફેરફારો કરવાિાં આવે ત્ર્ાર ેઉપર જણાવેલ પોલીસી ની સિર્ાંતર ેસિીક્ષા કરવાિા ં

આવશે જિેાં નવી ફનરર્ાર્દ ચેનલોની રજૂઆતનો સિાવશે થાર્ છે.  

 

િધાર ેપડતા વ્યાજ નુાં વનયમન  

વ્ર્ાજ ર્દરો અને પ્રનિર્ા અને અ્ર્ શ લ્ક નક્કી કરવાિાં કંપનીએ ર્ોગ્ર્ આંતનરક નસદ્ાંતો ન ં પાલન કર્ િં છે અને ર્ોગ્ર્ કાર્યવાિી કરી છે. ચાજય કરવા 

િારે્ના વ્ર્ાજનો ર્દર ઉધારકતાય  ના જોખિ ને ઘણ ં વધાર ેછે. લોન, સ્પધાય, ઉધારકતાય વગેર ેનો ઇનતિાસ વગેર ેપર અસર કરતી નાણાકીર્ તાકાત, 

વ્ર્વસાર્,  વાતાવરણ વગેર.ે વ્ર્ાજની ર્દર અને લોનની સંપૂણય કાર્યવાિી પર ક લ વ્ર્ાજની રકિ વસૂલવાિાં આવશે, જથેી બોરોવર ને ચોક્કસ 

નિતની જાણ કરી શકે. જો ઉધારકતાય  પર ચાજય કરવાિાં આવશે તો તે LFL ની વબેસાઇર્ પર અથવા સંબંનધત અખબારોિાં પ્રકાનશત કરવાિા ં

આવશે. વેબસાઇર્િાં પ્રકાનશત થર્લે િાનિતી અથવા  જ્ાર ેવ્ર્ાજ ર્દરિાં ફેરફાર થાર્ ત્ર્ાર ેઅપડેર્ કરવાિાં આવશે. 

LFL બોડય  વ્ર્ાજર્દર, પ્રનિર્ા અને અ્ર્ શ લ્ક નક્કી કરવા િારે્ ર્ોગ્ર્ આંતનરક નસદ્ાંતો ન ં પાલન કર ેછે અને ર્ોગ્ર્ કાર્યવાિી કરી છે.  

સાંવહતા ની સમીક્ષા  

બોડય , ફેર પ્રેનટર્સ કોડના પાલન અને િેનજેિે્ર્ના નવનવધ સ્તર ેફનરર્ાર્દ નનવારણ વ્ર્વસ્થા ની કાર્યવાિીની વાનષયક સિીક્ષા કરશે. ફનરર્ાર્દ 

નનવારણ અનધકારી ર્દર છ િનિનાિાં આ સંનિતા ના પાલનની સિીક્ષા કરશે અને આવી સિીક્ષા નો  સંકનલત અિેવાલ બોડય  િાં સબનિર્ કરી 

શકાર્ છે.  
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