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 मह�पूण� �ा�ा 

 1.  कंपनी  /  LFL:  याचा  अथ�  'Lendingkart  फायना�  �लिमटेड  (“LF  ”)  सं�था  �ासाठ�  ही  यो�य  �वहाराची 

 िनयमावली तयार केली गलेी आह.े 

 2. बोड�:  याचा अथ� LFL च ेसंचालक मंडळ. 

 3. संिहता:  याचा अथ� यो�य �वहाराची िनयमावली, जी  वेळोवेळ� बदलली जाऊ शकते. 

 4. कज� घेणारा / �ाहक:  याचा अथ� LFL च ेकोणतेही  िव�मान �कवा संभा� कज�दार / �ाहक 

 उ�ेश 

 आरबीआय  प�रप�क  �म�क  आरबीआय/2015-16/16  डीएनबीआर  (पीडी)  सीसी  नं  .054/03.10.119/2015-16  13  िदन�क  1  जुलै 

 2015,  �ाम�े  �रझव�  बँक  ऑफ  इंिडयान े (आरबीआय)  NBFC  साठ�  ('माग�दश�क  त�े')  यो�य  �वहारा�ा  िनयमावलीत  माग�दश�क 

 त� े राबव�यास  पनुराव�ृ�त  केले  आहते.  नमदू  केलेली  माग�दश�क  त�े,  स��बर  01,  2016  िदन�िकत(फे�ुवारी  22,  2019  ला  अपडेट 

 केलेले)(�रझ��  बँकेचे  माग�दश�क  त�)  म�ु  माग�दश�क  त�  -  नॉन  -बँ�कग  फायनाि�यल  कंपनी  -प�धतशीर  मह�ाची  नॉन- 

 िडपॉ�झट कंपनी आ�ण  िडपॉ�झट घेणारी कंपनी माग�दश�क त�, �ा सव�चा एक भाग �णून समािव� केले गेले आहते. 

 खाली  नमदू  केले�ा  यो�य  �वहाराची  िनयमावली,  उपरो�  आरबीआय  माग�दश�क  त�ानसुार  NBFC  साठ�  यो�य  �वहाराची 

 िनयमावली  माग�दश�क  त���ा  अन�ुप  आहते.  �ाहक�शी  �वहार  करत  असताना  कंपनी  �वहाराची  िनयमावली  िकमान  ठेवते.  ती 

 �ाहक�ना मािहती �दान करते आ�ण दररोज कंपनी�ा अपे�नुेसार ��नी कसे वागावे ह ेसमजवते. 

 ह े  िनयम  सोशल  मीिडया  /  इतर  कोण�ाही  मीिडयावर  पो�  केले�ा  व  कोण�ाही  चौकशी/  कोण�ाही  त�ारी  केले�ा  सव� 

 �ाहक�ना लाग ूहोतो आ�ण कंपनी सव� �ाहक�ना आव�यक असले�ा खालील �ॅटफॉम�पय�त पोहोच�यासाठ� �ो�ािहत करते. 

 उि�� 

 ही िनयमावली खालील उि�� ल�ात ठेवून िवक�सत केली गेली आह े: 

 •  �ाहक�शी  �वहार  करत  असताना  यो�य  �वहाराची  खा�ी  क�न  देणे,  जेणेक�न  ���ाशी  �ामा�णक  आ�ण  मनिमळाऊ  संबंध 

 ��थािपत होतील; 

 • �ाहकाला उ�ादन अ�धक च�ग�ा �कारे समजून घेऊन यो�य िनण�य घे�यास स�म कर�यासाठ� जा�  पारदश�कता आणणे; 

 • कंपनीब�ल �ाहक�म�े िव�वास िनम�ण करणे; 

 •  �ाहक�शी  �वहार  करताना  वाजवी  िनकष  ठरवून  च�गले,  िन��  आ�ण  पारदश�क  �वसाियक  वत�णुक�च े
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 अनसुरण करणे; 

 • उ� कामकाजाचा दज� ��थािपत कर�यासाठ�, यो�य �ध��ारे बाजाराला �ो�ािहत करणे; 

 • काय�ा�ा यो�य �ि�या अंमलात आणून आव�यक तेथे पुन���ी आ�ण अंमलबजावणी करणे. 

 ब��धलक� 

 • LFL नहेमीच यो�य, वाजिवपणे काय� कर�यासाठ� आ�ण उ�ोगात �च�लत प�धत�ना गाठ�याचा सव��म �य� करते. 

 •  LFL  सव�  संबं�धत  कायदे,  िनयम�च े  पालन  करते  आ�ण  अखंडते�ा  न�ैतक  त��चे  पालन  करत े  आ�ण  कज�दार�शी  संवाद 

 साधताना  पारदश�कता  पाळत.े  �ाहक�शी  संवाद  साधताना,  कंपनी  इं�जी  �कवा  �हदी  �कवा  �थािनक  भाषेत  ��  मािहती 

 दे�यासाठ� आव�यक सव� पावले उचलते.  खालील िवषय�संबं�धत मािहती िदली जाते: 

 i. �ाची िविवध उ�ादने आ�ण सेवा; 

 ii. िनयम व अटी, �ाज दर / सेवा शु�; 

 iii. जर काही अस�ास, �ाहक�ना उपल� असलेले फायदे आ�ण कोणतेही प�रणाम; 

 iv. जर काही �� अस�ास, �ा िनवारणासाठ� यो�य ��ी; 

 • िनयमावली �ा�ा वेबसाइटवर उपल� क�न दे�यात येईल. 

 •  LFL  कज�दाराशी  संबं�धत  मािहती  पणू�पणे  गु�पणे  ठेवते  आ�ण  काय�ानुसार  आव�यक  अस�ा�शवाय  �कवा  माफ� 

 अस�ा�शवाय �कवा कज�दाराकडून परवानगी अस�ा�शवाय कोणतीही मािहती  सामाियक करत नाही. 

 •  LFL  ���ा  कज�दाराला  मािहती  अ�धकार  �णून  खाते  आ�ण  सुिवधा  संबं�धत  मािहती  उपल�  क�न  दे�यासाठ�  आव�यक 

 पावले उचलत.े 

 •  LFL  आप�ा  कज�दाराना  कोण�ाही  �वहार  कर�यापूव�  सव�  आ�थक  मािहती  जसे  क�  �ाजदर,  शु�,  गणनेची  प�धत  वगैरे 

 सू�चत करत.े 

 लोनसाठी ॲ��केशन आिण �ाची �ि�या 

 •  LFL  म�ुतः  एसएमई  सेगम�ट�ा  आप�ा  �ाहक�ना  व�कग  कॅिपटल  लोन  देते,  �ाम�े  कज�दार�ना  म�म-मोठे  वग�य  कॉप�रेट 

 �ायंट�ा  तलुनेत  सहा�ाची  आव�यकता  असत.े  आ�ण  जे  फायनाि�अल  माक� ट  िबझनेस  म�े  च�गले  पारंगत  आ�ण  सुस� 

 असतात. 

 •  LFL  आप�ा  सामा�  �वसायात  �ा�ा  कज�दार�ना  लोन  घे�यासाठ�  असणा�या  �ि�या  आ�ण  काय�प�दतीब�ल  माग�दश�न 

 कर�याचा सव�तोपरी �य� करत.े 

 4 



 •  LFL  लोन  ॲि�केशन  फॉम�  /  यो�य  कागदप��म�े  सव�  मािहती  समािव�  असते  जी  कज�दारा�ार े सादर  करणे  आव�यक  असते. 

 इतर  नॉन-बँ�कग  फायना�  कंप�ा  (NBFC)  �ारे  ऑफर  केले�ा  समान  िनयम  आ�ण  अट�शी  अथ�पूण�  तुलना  कर�याम�े  आ�ण 

 वरील  उपरो�  तलुनाानुसार  एक  �ात  िनण�य  घे�यासाठ�  LFL  �ारा  आव�यक  मािहती  �दान  केली  जाते.  या��त�र�, 

 करारातील मजकूर कज�दाराला ���ा �थािनक भाषेत समजावून स�िगतली जाते. 

 •  LFL�ा  'लोन  ॲि�केशन  फॉम�  /  यो�य  कागदप�  म�े  'लोन  ॲि�केशन  फॉम�सह  कज�दार�नी  सादर  कराय�ा  आव�यक 

 कागदप��ची यादी िदली जात.े 

 •  कज�दारा�ारे  सादर  केलेले  ��के  लोन  ॲि�केशन  फॉम�  सव�  मािहती�ा  पडताळणीवर,  मालम�ेचे  मालक�  ह� 

 पडताळणीसाठ�  आव�यक  कागदप�े,  ��ीची  ओळख,  अ���  आ�ण  जर  अस�ास  गॅरंटीसह  सुर�ा  या  यो�यतेवर  �तं� 

 ��पात िवचार केला जातो. 

 •  LFL  कज�दारा�ा  �ेिडट  पा�तचेी  खा�ी  कर�यासाठ�  कज�दारा�ा  कडक  तपासणी  करत े ज े कोण�ाही  लोन  ॲि�केशन  फॉम� 

 मंजरू कर�यापवू� �कवा नकार दे�यापूव� अनु�योगाचा िनण�य घे�यासाठ� एक मह�ाचा घटक असतो. 

 •  कज�चा  फायदा  घे�यासाठ�  कज�दाराला  लोन  ॲि�केशन  फॉम�  िमळा�ाब�ल  LFLची  पावती  दे�याची  यं�णा  आह.े  LFL  सव� 

 आव�यक मािहती िमळा�ा�ा तारखपेासून वाजवी कालावधीत िनण�य घे�यािवषयी कज�दाराला कळवत.े 

 लोन वर घेतले�ा वाहन�चे पुन�वतरण 

 1.  कंपनीन े कज�दारासह  कज�  करारात  एक  अंतभु�त  पुन�वतरण  कलम  समािव�  करत े जो  कायदेशीरपणे  अंमलात  आण�यायो�य 

 असत.े पारदश�कता सुिन��चत कर�यासाठ�, कज��ा करारा�ा िनयम आ�ण अट�शी संबं�धत तरतदुी सु�धा असतात. 

 a) ता�ात घे�याआधीचा नोिटस कालावधी; 

 b) कोण�ा  प�र��थतीत नोटीसचा कालावधी माफ केली जाऊ शकतो; 

 c) जामीन ता�ात घे�याची �ि�या; 

 d) मालम�ेची िव�� / �ललाव कर�याआधी लोनची परतफेड कर�यासाठ� कज�दाराला अं�तम संधी दे�याची तरतूद 

 e) कज�दाराला प�ुा ता�ात दे�याची �ि�या, आ�ण 

 f) मालम�ेची िव�� / �ललाव कर�याची �ि�या 

 2.  अशा  िनयम  आ�ण  अट�ची  एक  �त  कज�दार�ना  उपल�  क�न  िदली  जाते.  कज��ा  मंजुरी  /  कज�  वाटप  करताना  सव�  कज�दार�ना 

 कज��ा करारात नमदू केले�ा सव� एन�ोजस�ची �त असले�ा एका लोन कराराची �त �दान केली जाते. 

 लोनचे मू�मापन आ�ण िनयम / अटी 

 •  LFL  कज�दारास  लेखी  ��पात  मंजूर  प�  �कवा  अ�था  �ल�न  देते,  सव�  �कार�ा  िनयम  आ�ण  अट�सह  मंजूर  मय�देची  र�म, 

 सूट/�ाज  वा�षक  दर  आ�ण  �ाचा  वापर  कर�या�ा  प�धतीसह  आ�ण  या  आ�ण  LFL�ा  रेकॉड�वर  कज�दाराकडून  या  अट�चा 
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 �ीकार के�ाची �त ठेवली जात.े 

 •  उशीरा  परतफेडसाठ�  आकारले�ा  जाणा�या  दंडा�क  �ाजा  संबं�धत  कोणताही  कलम  लोन�ा  अ�ीम�टम�े  ठळकपणे 

 िन�द� केला जातो. 

 •  LFL  कज�दारास  समजावून  घेतले�ा  कज��ा  अ�ीम�टची  �त  तसेच  सव�  कज�दार�ना  लोन�ा  मंजूरी  /  लोन  िवतरणासंदभ�त 

 लोन�ा करारात नमदू केले�ा सव� एन�ोजस�ची एक �त देत.े 

 लोनचे िवतरण  (िनयम आ�ण अट�मधील बदल�सह) 

 •  LFL  �ा  वेबसाइटवर  �का�शत  असली  तरी,  आव�यकता  अस�ास,  LFL  �ा�ा  कज�दाराला,  मंजुरी�ा  िनयम  आ�ण 

 अट�मधील  बदल�सह  परंत ु मय�िदत  नसलेली  ,  िवतरणाच े शे�ूल,  �ाज  दर,  स��स  चाज�स,  �ीपेम�ट  चाज�स,  इ�ादीची  नोटीस 

 देत.े LFL हदेेखील सुिन��चत करेल क� सवलत / �ाजदर आ�ण शु�ातील बदल केवळ संभा�पणेच केले जातील. 

 •  LFLचा  एका  अ�ीम�ट  अंतग�त  पमे�ट  �कवा  कामिगरी  ल�ात  ठेव�यासाठ�  वाढी�ा  िनण�या  संबं�धत  कज��ा  अ�ीम�टशी  सुसंगत 

 असत.े 

 देय र�म गोळा करणे 

 • LFL �ाहक�ना ���ा देय र�मे संबंधी सव� मािहती देत ेआ�ण �ाची भरपाई कर�यासाठ� यो�य वेळही देते. 

 •  LFL  सव�  देय  र�म  �कवा  कज��ा  उव��रत  रकमेवर  कोण�ाही  कायदेशीर  अ�धकार  �कवा  गहाणखत  करणा�या  इतर 

 कोण�ाही  दा�ासाठ�  परवाना  धारण  कर�यावर  सव�  �स�ु�रटीज  �रलीझ  करते.  जर  अशा  �कार�ा  सेट  ऑफचा  वापर  केला 

 जायचा  असेल  तर  उव��रत  दा��ब�ल  संपणू�  तपशील  आ�ण  संबं�धत  दा�ाची  पतु�ता  /  भरणा  होईपय�त  LFL  �स�ु�रटीज  ता�ात 

 ठेव�या�ा अट�शी संबं�धत संपूण� तपशील�सह याची सूचना देत.े 

 •  LFL  आपला  इंटरे�  संर��त  कर�या�ा  �य��करता  �य��ची  पराका�ा  कर�या�ा  उ�ेशासह  डीफॉ�  कज�दार�कडून  ��च े देय 

 वसूल कर�यासाठ� वाजवी आ�ण कायदेशीर उपाययोजन�चा �ीकार करत े. 

 • LFL खा�ी करेल क� ���ा �ाफला �ाहक�शी यो�य �कारे �वहार कर�यासाठ� पुरेसे ��श�ण िदले जाते. 

 इतर माग�दश�क 

 •  संबं�धत  लोन  अ�ीम�ट�ा  िनयम  व  अट�म�े  िदले�ा  कारण���त�र�  LFL  �ा�ा  कज�दार��ा  �करण�म�े  ह��ेप 

 कर�याच ेटाळत.े( जर कज�दाराने न स�िगलेली नवीन मािहती LFL�ा ल�ात आली नाही तर). 

 •  कज�दाराकडून  LFLला  लोन  खा�ा�ा  �ा�फरसाठ�  येणा�या  िवनंती  अज��ा  �करण�म�े  संमती  �कवा  आ�ेप  िवनंती 

 िमळा�ा  िदवसापासून  21  िदवस��ा  आत  कज�दारास  कळवले  जाते.  ह े  �ा�फस�  लाग ू काय��शी  सुसंगत  असले�ा  पारदश�क 

 करारा�ा िनयम�नुसार केले जातात. 

 •  कज�दार�कडून  थकबाक�  र�म  वसूल  कर�या�ा  �करण�म�े  LFL  जाच  देणे  �कवा  अवेळ�  कज�दार�स  सतत  �ास  देणे,  ताकद 
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 वाप�न  लोनची  र�म  वसूल  करणे  इ�ादी  सार�ा  अयो�य  प�धत�चे  अवलंबन  करत  नाही.  �ाहक�ना  यो�य  �रतीन े

 हाताळ�यासाठ� कम�चा�य�ना ��श��त केले जाते. 

 • कज�दारास वैयि�क मंजरुी िद�ानंतर LFL कोण�ाही �कारचा मुदतपूव� बंदीचे शु�/ �ी- पेम�ट पेन�ी आकारत नाही. 

 त�ार िनवारण यं�णा  : 

 स�ा�ा  �ध��क  प�र��थतीत,  िनरंतर  �वसाय  वाढीसाठ�  उ�ृ�  �ाहक  सेवा  ह े  मह�पूण�  साधन  आह.े  कोण�ाही  कॉप�रेट 

 कंपनीत �ाहक��ा त�ारी हा �ावसाियक जीवनातला एक मह�ाचा भाग असतो. 

 LFL  म�े  आ�ी  �ाहक  सेवा  आ�ण  समाधनावर  ल�  क� ि�त  करतो.  नवीन  �ाहक  जोड�याबरोबरच  असलेले  �ाहक  िटकवून 

 ठेव�यासाठ�  �ाहक�ना  त�र  काय��म  सेवा  परुव�यावर  आमचा  िव�वास  आह.े  LFLने  आप�ा  �ाहक�ना  अ�धक  च�गला  अनुभव 

 दे�या�ा ��ीन ेअनके उप�म आ�ण काय��म त�ार िनवारण यं�णा या सेवा सु� के�ा आहते. 

 LFLची  त�ार  िनवारण  यं�णा  अ�धक  अथ�पणू�  आ�ण  काय��म  बनिव�यासाठ�,  संर�चत  �णाली  तयार  केली  गेली  आह.े  त�ार 

 िनवारण ह े�ायसंगत आ�ण िनयमा�ा चौकटीत अस�ाचे ही यं�णा सुिन��चत करत.े 

 उ�ेश / मु� ब��धलक� 

 LFL खालील सेव�साठ� �ाहक�शी वचनब�ध आह:े 

 ●  सव� �ाहक�ना सुयो�य वागणूक िमळेल याची �वाही देणे. 

 ●  वेळेवर त�ार�च ेिनवारण करणे . 

 ●  �ाहक��ा ���ना पणू�पणे समजून घे�यासाठ� आ�ण ��ना वेळ घेऊन श� �तत�ा उपयु� �रतीने ��ति�या देणे. 

 ●  सम�ा  सोडिव�यासाठ�  �ाहक�ना  िनवारण  यं�णेब�ल  अवगत  करणे  क�न  नाम�िकत  अ�धका�य�ना  संपक�  

 साध�यासाठ� �श��त करणे. 

 मह�ाची  बाब  �णज,े  LFL  आप�ा  �ाहक�ची  गोपनीयता  आ�ण  ��त�ा  अ�ंत  ग�भीय�न े घेत े आ�ण  नेहमीच  आप�ा  �ाहक�शी 

 �ामा�णकपणे आ�ण िवन� प�धतीने वागते. 

 �ाहक��ा त�ारी हाताळायला यं�णा 

 अ�भ�ाय  दे�यास  इ�ुक  आ�ण  त�ार  करावयाची  अस�ास  �ाहक�नी  खालील  मा�म�चा  सोमवार  त े  शिनवार  (रा��ीय  सु�य� 

 ��त�र�) सकाळ� 10.00  त ेसायंकाळ� 7.00  या वेळेत वापर करावा. 

 1) �ाहक��ा त�ारी हाताळ�यासाठ� अंतग�त यं�णा 

 i)  आम�ा  �ाहक  सेवा  क� �ाला  1800  5720  202  (टोल  ��)  या  ह�ेलाइनवर  (सकाळ�  10.00  त े  सायंकाळ�  7.00  - 

 सोमवार त ेशिनवार -रा��ीय सु�य���त�र�) संपक�  क� शकता. 
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 ii)  info@lendingkart.com  वर ई-मेल क� शकता 

 iii)  नमदू  केले�ा  प�ावर  आ�ाला  �ल�न  कळवू  शकता:  LENDINGKART  फायना�  �लिमटेड,  6  वा  मजला,  �ॉक 

 बी,  द फ��, फ�� ॲ�े�ू  रोड, केशवबाग पाट� �ॉट शेजारी,  व�पूर, अहमदाबाद - 3800015. 

 2)  �ाहक�च े त�ार  िनवारण  िदले�ा  वेळेत  न  झा�ास  �कवा  िदले�ा  उपाय�नी  �ाहक  समाधानी  नस�ास,  LFL�ा  �ाहक  नोडल 

 अ�धकारी आ�ण त�ार िनवारण अ�धकारी य��ाशी संपक�  साधू शकतात. 

 नाव:  �ीमती. अ�जथा के 

 ��ा:  व�र� संचालक - �ाहक सेवा 

 संपक�  �म�क:  +91-  6358874622  (सकाळी  10.30  ते  सायंकाळी 
 6.00 - सोमवार ते शु�वार -रा�� ीय सु�यां�ित�र�) 

 ईमेल ID  grievance.redressal@lendingkart.com 

 त�ार  िनवारण  अ�धकारी  सव�  �ाहक��ा  त�ारी  �ीकार�यासाठ�  काय�लयीन  वेळेत  उपल�  असतील.  त�ार  िनवारण 

 अ�धकारी उपल� नस�ास �ाहक मदत क� �ाचे �मुख उपल� असतील. 

 त�ार�च े परी�ण  के�ानंतर,  त�ार  िनवारण  अ�धकारी  त�ार  न�दिव�ा�ा  कामकाजा�ा  30  िदवस��ा  आत  अं�तम  ��तसाद 

 देतील.  या  दर�ान,  �ाहक  ���ा  त�ारीची  ��थती  तपास�यासाठ�  आम�ाकड े लेखी  चौकशी  क�  शकतात  आ�ण  आ�ी  श� 

 �तत�ा लवकर ��ना ��तसाद दे�याचा �य� क�. 

 काही  �करण�म�े  िविवध  तपासणी  करावी  लाग�ामुळे  जा�  वेळ  लाग ू शकतो;  उदा.  डॉ�ुम��स  परत  करणे.  कंपनी  असा  िवलंब 

 झा�ास �ाहक�ना कळवत ेआ�ण त�ारी�ा िनराकरणासाठ� अपे��त वेळ स�गत.े 

 एका  मिह�ा�ा  कालावधीत  त�ार/िववाद  सोडवला  गेला  नाही  (  �ाहकाची  त�ार  पूण�पणे  �कवा  अंशतः  नाकारली  गेली 

 अस�ास  आ�ण  �ाहक  समाधानी  नस�ास  �कवा  �ाहकाला  उ�र  िमळाले  नस�ास),  �ाहक  लोकपाल  �कवा  उप  लोकपाला  कड े

 अपील क� शकतो, खालीलपैक� कोण�ाही �कारे: 

 1)  ऑनलाईन प�धतीन ेकेलेली त�ार: 

 https://cms.rbi.org.in या नामिनद��शत पोट�ल�ारे ऑनलाईन त�ार दाखल केली जाऊ शकते. 

 2)  इले��ॉिनक �कवा ��� प�धतीन ेकेलेली त�ार: 

 RBI  �ारे  अ�धसू�चत  केले�ा  स��लाई�  �र�स�  अँड  �ोसे�सग  स�टरकडे  इले��ॉिनक  �कवा  ����र�ा  िव�श�  ��पात 

 त�ार केली जाऊ शकते - 
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 स��लाई� �र�स� अँड �ोसे�सग स�टर (CRPC) 

 �रझ�� बँक ऑफ इंिडया 

 स��ल ि��ा, से�र 17, 

 चंदीगड – 160 017 

 ईमले - crpc@rbi.org.in 

 टोल �� �म�क – 14448 

 (सकाळ� 9:30 त ेसं�ाकाळ� 5:15) 

 3)  �द�शत करावयाची अिनवाय� मािहती 

 LFLकड ेआम�ा सव� काय�लय�म�े आ�ण आम�ा वेबसाईटवर खालील गो�ी आहते: 

 ●  त�ारी आ�ण सूचना िमळव�यासाठ� यो�य �व�था. 

 ●  त�ार िनवारण अ�धका�याचे नाव, प�ा आ�ण संपक�  �म�क �द�शत केलेले आहते 

 ●  ि�ि�पल  नोडल  ऑिफसर/नोडल  ऑिफसस�च े नाव  आ�ण  संपक�   तपशील  (टे�लफोन/मोबाइल  नंबर  आ�ण 

 ई-मले आयडी) �द�शत केलेले आहते. 

 ●  लोकपालाकड ेत�ार न�दव�या�ा प�धतीब�ल मािहती 

 ●  लोकपाल योजनेच े�मुख वै�श�� (इं�जी, �हदी आ�ण �थािनक भाष�म�े) 

 त�ार िनवारण युिनट �ाहक�च ेसमाधान झा�ावरच त�ार बंद कर�याचे सुिन��चत करत.े 

 त े  ��ना  ���ा  �रावर  िनराकरण  करणे  श�  नसेल  तर  त�ार  यो�य  �रावर  पुढे  पाठवली  जाईल  ह े  सुिन��चत  करते.  आ�ी 

 श�तोवर  आम�ा  �ाहक�ना  व�र�  �व�थापनाकड े त�ार  िनवारण  कर�यासाठ�  जा�याची  गरज  भासणार  नाही  अशी  एक 

 मजबतू  यं�णा  त�ार  हाताळ�यासाठ�  तयार  केली  आह े  व  ��ना  समजून  घे�या�ा  ��ीकोनातून  ��च े  पुनरावलोकन  करतो. 

 त�ारीच ेकारण आ�ण वाढ आ�ण �ाच ेपनुराव�ृी टाळ�यासाठ� �य� करतो. 

 आव�यक कालावधी 

 1.त�ारी  न�दिव�यासाठ�,  �ाहक  उपरो�  नमदू  केले�ा  कोण�ाही  चॅनलेचा  वापर  क�  शकतात  (�ाहक  त�ारी  हाताळ�यासाठ� 

 अंतग�त  यं�णा  वर  पॉइंट  (ए)  पहा.)  जर  त�ार  �ल�खत  ��पात  िमळाली  असेल  तर  LFL  आठव�ा�ा  आत  पावती  /  ��तसाद 

 पाठिव�याचा  �य�  करत.े  एकदा  �करणाची  तपासणी  झा�ानंतर,  LFL  �ाहक�ना  अं�तम  ��तसाद  पाठवते  �कवा  त�ार 

 िमळा�ानंतर एक मिह�ा�ा आत अ�धक वेळ लागणार अस�ास तसे सू�चत करत.े 

 आ�ाला  �ा�  झाले�ा  त�ारी  यो�य  ��ीकोनातून  पािह�ा  जातील  आ�ण  ��चे  सव�  संभा�  �कारे  िव�लेिषत  केले  जाते. 

 कोण�ाही  सम�वेर  LFL�ा  भूिमकेची  मािहती  �ाहक�ना  िदली  जाते.  �ा  त�ार�साठ�  जा�  वेळ  लाग�याची  श�ता  असते  त े

 सु�धा ��रत कळवले जाते. 

 2.  काही  �करण�म�े  िविवध  ि�य��ा  ��पामळेु  जा�  वेळ  लाग ू  शकतो;  उदा.  डॉ�ुम��स  परत  करणे.  कंपनी  असा  िवलंब 

 झा�ास �ाहक�ना कळवत ेआ�ण त�ारी�ा िनराकरणासाठ� अपे��त वेळ स�गत.े 
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 �ाहक��ा  त�ारी  हाताळत�ना  LFLन े कोणतहेी  नवीन  बदल  केले  अस�ास,  वरील  उपरो�  पॉ�लसीचे  िनयतका�लक  /  पुनराव�ृी 

 केले जात े�ाम�े नवीन त�ार चॅनेलचा समावेश असतो. 

 अ�ा�धक �ाज शु�ाचे िनयम 

 �ाजदर  आ�ण  �ि�या  आ�ण  इतर  शु�ाची  नीट  ओळख  क�न  घे�यासाठ�  कंपनीने  अंतग�त  त�े  आ�ण  �ि�या  िनध��रत  केली 

 आह.े  आकारले  जाणारे  �ाज  दर  कज�दारा�ा  जोखमी�ा  वाढीवर  अवलंबून  असते.  �वसायातील,  ��त���चा,  लोनचा  मागील 

 इ�तहास  इ�ाद�वर  प�रणाम  करणारा  आ�थक  ताकद,  �वसाय,  िनयामक  वातावरण  इ�ादी  �ाज  दर  आ�ण  लोन�ा  संपूण� 

 कालावधीत  एकूण  �ाज  र�म  आकारली  जाते  जेणेक�न  कज�दाराला  अचकू  �ाज  मािहत  होते  व  कज�दाराकडून  शु� 

 आकारले  जात.े  ह े  LFL�ा  वेबसाइटवर  �कवा  संबं�धत  वत�मानप��म� े �का�शत  केले  जाते.  वेबसाइटवर  �का�शत  केलेली  मािहती 

 �कवा �ाज दर�म�े बदल झा�ानंतर अपडेट केली जाते. 

 LFL�ा  बोड�न े �ाज  दर,  �ि�या  आ�ण  इतर  शु�ाची  नीट  ओळख  क�न  दे�यासाठ�  यो�य  आंत�रक  त�े  आ�ण  �ि�या  आखली 

 आह.े 

 िनयमावलीची समी�ा 

 बोड��ा  िविवध  �र�वर  यो�य  अ�ास  िनयमावली  आ�ण  त�ारी  िनवारण  यं�णा  य��ा  अनुपालनाचा  वा�षक  आढावा  घेते.  त�ार 

 िनवारण  अ�धकारी  दर  सहा  मिह�ाला  या  संिहत�ेा  अनुपालनाचे  पनुरावलोकन  करतात  आ�ण  अशा  पनुरावलोकनाचा  एकि�त 

 �रपोट� बोड�कड ेसादर केला जाऊ शकतो. 
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