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 �പധാനെ�� നിർവചന�ൾ 

 1.  ക�നി/എൽ എഫ് എൽ  : ഈ ന�ായമായ രീതികൾ�ു േവ�ിയു�താണ് 
 'Lendingkart ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്' ("എൽ എഫ് എൽ") എ�് അർഥമാ�ാം. ഈ 
 കാരണ�ാൽ േകാഡ് എഴുതി ഉ�ാ�ിയിരി�ു�ു. 

 2.  സമിതി  : എൽ എഫ് എൽ ന്െറ നിർ�ാഹകരുെട സമിതി എ�് അർഥമാ�ാം. 

 3.  േകാഡ്  : ന�ായമായ രീതികളുെട േകാഡ്, സമയാസമയം േഭദഗതി വരു�ി  എ�് 
 അർഥമാ�ാം. 

 1.  കടം വാ�ിയവർ/ഉപേഭാ�ാ�ൾ  : എൽ എഫ് എൽ 
 ന്െറ നിലവിലു�തും ഭാവിയിൽ സാധ�തയു�തുമായ 
 കടം വാ�ിയവർ/ഉപേഭാ�ാ�ൾ എ�് അർഥമാ�ാം. 

 ഉേ�ശ�ം 

 2015 ജൂൈല 1-െല RBI സർ�ുലർ നം. RBI/2015-16/16 ഡിഎൻബിആർ (പിഡി) സിസി. 
 നം.054/03.10.119/2015-16 13 നിർേ�ശം അനുസരി�്, NBFC കളുെട 
 (മാർ�നിർേ�ശ�ൾ)ന�ായമായ രീതികളുെട േകാഡുകൾ�ു േവ�ിയു� 
 മാർ�നിർേ�ശ�ൾ റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� പുനർ�കമീകരി�ിരി�ു�ു. 
 നിേ�പ�ൾ സ�ീകരി�ാ� വ�വ�ാപിതമായ ക�നികളുെടയും നിേ�പ�ൾ 
 സ�ീകരി�ു� ക�നികളുെടയും (റിസർവ് ബാ�്) കാര�നിർവഹണ�ിൽ,  2016 
 െസപ്�ംബർ 01 എ� തിയതിയിൽ (െഫ�ബുവരി 22, 2019ൽ പുതു�ിയിരി�ു�ു) േമൽ 
 പറ�ിരി�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �പധാന കാര�നിർവഹണ�ിന്െറ ഭാഗമായി - 
 േനാൺ-ബാ�ിങ് ഫിനാൻഷ�ൽ ക�നി - ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു ('RBI മാ�ർ 
 ഡയറ�ൻസ്'). 

 ന�ായമായ രീതികളുെട േകാഡ്, താെഴ പറ�ിരി�ു�തു േപാെല, മുൻപുപറ� RBI 
 യുെട �പധാന കാര�നിർ�ഹണ�ിെല NBFC കളുെട ന�ായമായ രീതികളുെട 
 േകാഡിന്െറ മാർഗനിർേ�ശ�ൾ�ു സമാനമാണ്. ഒരു ക�നി ഉപേഭാ�ാ�േളാടു 
 പാലിേ�� ന�ായമായ രീതിയുെട നിലവാരം എ�െന ആയിരി�ണം എ�്  ഈ 
 േകാഡ് നി�യി�ി�ു�്. ഇത് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ആവശ�മായ വിവര�ൾ 
 നൽകുകയും അവരുെട കാര��ൾ ദിനംേതാറും ക�നി എ�െനയാണ് ൈകകാര�ം 
 െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�െത�ും വിശദീകരി�ു�ു. 

 േസാഷ�ൽ മീഡിയയിേലാ മ�ു മാധ�മ�ളിേലാ പരാതികളും അേന�ഷണ�ളും 
 േപാ�്  െച�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ും ഇത് 
 ബാധകമാണ്. അേതാെടാ�ം തെ� ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആവശ�ാനുസരണം ഇവ 
 ഉപേയാഗി�ാനും ക�നി േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു. 

 ല��ം 

 േകാഡ് രൂപെ�ടു�ിയതിന്െറ ല��ം ഇതാണ്: 

 ●  ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടപഴകുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ു വരു�ുക. 
 അ�െന ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ന�ായവും ഹൃദ�വുമായ ഒരു ബ�ം 
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 േ�പാ�ാഹി�ി�ുക; 

 ●  കൂടുതൽ സുതാര�ത  ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഉൽ��െ��ുറി�് ന�ായി 
 മനസിലാ�ാനും മിക� തീരുമാന�ൾ എടു�ാനും അവസരം ഒരു�ു�ു; 

 ●  ക�നിയിൽ ഉപേഭാക് തൃവിശ�ാസം ഉ�ാ�ു�ു; 

 ●  ഉപേഭാ�ാ�ളുെട കാര��ൾ ൈകകാര�ം െച�ുേ�ാൾ, ന�ായമായ 
 നിലവാര�ൾ നി�യി�ുെകാ� ്ന�തും ന�ായവും സുതാര�വുമായ 
 �പവർ�ന�ൾ പി�ുടരുക; 

 ●  ഉയർ� �പവർ�ന നിലവാര�ൾ േനടു�തിനായി, ന�ായമായ 
 മ�ര�ളിലൂെട വിപണിശ�ികെള േ�പാ�ാഹി�ി�ുക; 

 ●  വീെ�ടു�ലും നട�ാ�ലും ആവശ�മു�േ�ാൾ നിയമം അനുസരി�് 
 നിർവഹി�ുക. 

 �പതിബ�ത 

 ●  ഉചിതമായും ന�ായമായും �പവർ�ി�ാനും വ�വസായ�ിൽ നിലവിലു� 
 മാനദ��ൾ പാലി�ാനും എ�ായ് േപാഴും ഏ�വും മിക� രീതിയിൽ തെ� 
 എൽഎഫ്എൽ �പവർ�ി�ും. 

 ●  എ�ാ �പസ�മായ നിയമ�ളും നിയ��ണ�ളും അനുസരി�ുെകാ�ുതെ� 
 കടം വാ�ിയവേരാട ്സമ�ഗതയുെട ധാർമിക തത��ൾ പാലി�ും 
 സുതാര�മായും എൽഎഫ്എൽ െപരുമാറും. 

 ●  ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടപഴകുേ�ാൾ, ഇം�ീഷിേലാ ഹി�ിയിേലാ 
 അവരുേടതായ ഏതു മാതൃഭാഷയിലും താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിവര�ൾ 
 വ��മായി നൽകു�തിനു േവ� നടപടികൾ എൽഎഫ്എൽ സ�ീകരി�ും: 

 a.  ക�നിയുെട വിവിധ ഉത്പ��ളും േസവന�ളും; 

 b.  ഉപാധികളും നിബ�നകളും, പലിശ നിര�ുകൾ/സർവീസ് ചാർജുകൾ; 

 c.  ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മായ ആനുകൂല��ളും �പത�ാഘാത�ൾ 
 എെ��ിലും ഉെ��ിൽ, അവയും; 

 d.  എെ��ിലും േചാദ��ൾ േചാദി�ുവാൻ ഉെ��ിൽ, ബ�െ�േട� 
 വ��ികൾ; 

 ●  േകാഡ് ഇതിന്െറ െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മായിരി�ും. 

 ●  കടം വാ�ിയവരുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ എൽഎഫ്എൽ വളെര 
 രഹസ�മായി തെ� സൂ�ി�ും. നിയമപരമായ ആവശ��ൾേ�ാ കടം 
 വാ�ിയവരുെട അനുവാദേ�ാെടേയാ അ�ാെത ഈ വിവര�ൾ മ�ാരുമായും 
 പ�ുവയ്�ു�ത�. 
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 ●  അവരുെട അ�ൗ�ിെനയും അവർ�് ലഭ�മായ സൗകര��െളയും കുറി�ു� 
 വിവര�ൾ അറിയുവാനു� അവരുെട അവകാശെ��ുറി�് കടം 
 വാ�ിയവെര അറിയി�ുവാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ എൽഎഫ്എൽ 
 സ�ീകരി�ും. 

 ●  ഏെത�ിലും ഇടപാടുകൾ ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപുതെ� പലിശ നിര�്, 
 ചാർജുകൾ, കണ�ുകൂ�ു� വിധം, തുട�ിയവ േപാലു� എ�ാ സാ��ിക 
 വിവര�ളും എൽഎഫ്എൽ കടം വാ�ിയവെര അറിയി�ും. 

 വാ��കൾ�ു� അേപ�കളും അവയുെട നടപടി�കമവും 

 ●  എൽഎഫ്എൽ �പധാനമായും മൂലധന വാ��കളാണ് അവരുെട 
 ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ു വാ��ാനം െച�ു�ത്, എസ്എംഇ െസഗ് െമന്റിൽ, 
 സാ��ിക വ�ാപാര�ിൽ സജീവവും വിദ��രുമായ മ��േ�ശണിയിലു� 
 േകാർ�േറ�് �യന്റുകളുമായി താരതമ�ം െച�ുേ�ാൾ കടംവാ�ിയവർ�് 
 സഹായം ആവശ�മായി വരും. 

 ●  വ�ാപാര�ിന്െറ സാധാരണ നടപടി�കമ�ളിൽ, ഒരു േലാൺ ലഭി�ു�തിന് 
 െചേ�� കാര��െള�ുറി�് എൽഎഫ്എൽ എ�ായ് േപാഴും കടം 
 വാ�ിയവർ�് വഴികാ�ു�ു. 

 ●  എൽഎഫ്എൽന്െറ 'വാ��ാ അേപ� േഫാം / ഉചിതമായ േരഖകളിൽ' കടം 
 വാ�ു�വരുെട എ�ാ വിവര�ളും ഉൾെ�ടും. മ�ു േനാൺ-ബാ�ിങ് ധനകാര� 
 സ് ഥാപന�ൾ (NBFCs) വാ��ാനം െച�ു� ഉപാധികളും നിബ�നകളും 
 എൽഎഫ്എൽന്േറതുമായി അർഥവ�ായി താരതമ�ം െച�ാൻ എൽഎഫ്എൽ 
 കടം വാ�ു�വർ�് അവസരെമാരു�ു�ു. അതുകൂടാെത, കരാറിന്െറ 
 ഉ�ട�ം കടം വാ�ു�വരുെട മാതൃഭാഷയിൽ തെ� വിശദീകരി�ു�ു. 

 ●  ഏെതാെ� േരഖകളാണ് വാ��ാ അേപ� േഫാമിെനാ�ം 
 സമർ�ിേ��െത�ും എൽഎഫ്എൽന്െറ 'വാ��ാ അേപ� േഫാം / ഉചിതമായ 
 േരഖകളിൽ' സൂചി�ി�ി�ു�ാകും. 

 ●  കടം വാ�ു�വർ നൽകു� അേപ� അർഹത, നൽകിയിരി�ു� 
 വിവര�ളുെട സൂ��പരിേശാധന, ആ��ി പരിേശാധി�ു�തിന് ആവശ�മായ 
 േരഖകൾ, അേപ�കന്െറ വ��ിത�ം, വ��ു വകകൾ, ജാമ�ം(ഉെ��ിൽ) 
 എ�ിവയുെട അടി�ാന�ിൽ ആയിരി�ും പരിഗണി�ുക. 

 ●  എൽഎഫ്എൽ ഏെതാരു വാ��ാ അേപ� േഫാം പരിഗണി�ുേ�ാഴും 
 �പധാനമായും കടം വാ�ു�വർ പണം കടം െകാടു�ാൻ 
 െകാ�ാവു�വരാേണാ എ�് കൃത�മായി �ശ�ി�് ഉറ�ു വരു�ിയ േശഷം 
 മാ�തമാണ് അേപ� സ�ീകരി�േണാ അേതാ നിരസി�േണാ എ�് 
 തീരുമാനി�ു�ത്. 

 ●  അേപ� ൈക��ിയതായി ഒരു െറസിപ്�് കടം വാ�ു�വർ�് നൽകു� ഒരു 
 �പവർ�നരീതി എൽഎഫ്എ�ിനു�്.െറസിപ്�് നൽകിയ േശഷം ഒരു 
 ന�ായമായ കാലയളവിനു�ിൽ തെ� േലാൺ നൽകു�തിെന കുറി�ു� 
 തീരുമാനം അതിന്െറ എ�ാ വിവര�േളാടും കൂെട എൽഎഫ്എൽ കടം 
 വാ�ു�വെര അറിയി�ും. 
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 ധനസഹായം നൽകിയ വാഹന�ളുെട ൈകവശെ�ടു�ൽ 

 1)  നിയമപരമായി നട�ിലാ�ാൻ കഴിയു�,  ൈകവശെ�ടു�ലുമായി ബ�െ�� 
 ഒരു ഉട�ടി കടം വാ�ു�വരുമായി േലാൺ കരാറിൽ തെ� ക�നി 
 ഉൾെ�ടു�ുയി�ു�്. സുതാര�ത ഉറ�ുവരു�ു�തിനായി, േലാൺ കരാറിന്െറ 
 ഉപാധികളിലും നിബ�നകളിലും താെഴ പറ�ിരി�ു�വയും 
 ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. 

 a)  ൈകവശെ�ടു�ു�തിനു മുൻപു� താ�ീത് കാലഘ�ം; 

 b)  താ�ീത് കാലഘ�ം നൽകാൻ സാധ�തയു� സാഹചര��ൾ; 

 c)  ഈട് ന��ിയവ ൈകവശെ�ടു�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ; 

 d)  വ��ു  വി��ന/േലലം നട�ു�തിനു മുൻപ് കടം വാ�ിയവർ�് േലാൺ 
 തിരി�ടയ്�ാനു� അവസാന അവസരം നൽകു�തിെന�ുറി�ു� 
 നിബ�ന; 

 e)  ൈകവശെ�ടു�ിയത ്കടം വാ�ിയവർ�് നൽകു�തിനു� 
 നടപടി�കമ�ൾ, ഒ�ം 

 f)  വ��ു  വി��ന/േലലം നട�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ. 

 2)  ഈ ഉപാധികളുെടയും നിബ�നകളുെടയും ഒരു പകർ�് കടം 
 വാ�ു�വർ�ും ലഭ�മാ�ും. േലാൺ കരാറിന്െറ ഒരു േകാ�ിേയാെടാ�ം 
 േലാൺ കരാറിൽ പറ�ിരി�ു� എ�ാ  അനുബ��ളുെടയും ഓേരാ 
 േകാ�ിയും േലാൺ അംഗീകരി�ു�/വിതരണം െച�ു� സമയ� ്കടം 
 വാ�ു�വർ�് ലഭ�മാ�ും. 

 വാ��യുെട മൂല�ം നിർണയി�ലും ഉപാധികളും നിബ�നകളും 

 ●  എൽഎഫ്എൽ കടം വാ�ിയവെര ഒരു അനുവാദ��ിലൂെട എഴുതി 
 അറിയി�ും അെ��ിൽ, അനുവദി�െ�� തുകയുെട പരിധിയും 
 വർഷംേതാറുമു� കിഴിവ്/പലിശ നിര�ും അവ �പേയാഗി�ു� രീതിയും 
 ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ഉപാധികളും നിബ�നകളും, ഇവ കടംവാ�ിയവർ 
 അംഗീകരി�തും എൽഎഫ്എൽന്െറ െറേ�ാർഡിൽ േചർ�ു�ു. 

 ●  തിരി�ടവിൽ കാലതാമസം ഉ�ായാലു� ശി�ാനടപടികളുമായി ബ�െ�� 
 എ�ാ നിബ�നകളും േലാൺ കരാറിൽ മ�ു വാ�ുകേള�ാൾ കൂടുതൽ 
 കറു� നിറ�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ും. 

 ●  േലാൺ കരാറിൽ പറ�ി�ു� എ�ാ അനുബ��ളുെടയും പകർ�ിെനാ�ം 
 േലാൺ കരാറിെന�ുറി� ്വ��മായി മനസിലായി എ�് കടം വാ�ു�വർ 
 സാ��െ�ടു�ിയ ഒരു പകർ�ും കടം വാ�ു� എ�ാവർ�ും േലാൺ 
 അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് എൽഎഫ്എൽ ലഭ�മാ�ും. 
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 വായ്�കളുെട വിതരണം (ഉപാധികളിെലയും നിബ�നകളിെലയും മാ��ൾ 
 ഉൾെ�െട) 

 ●  ഇതിന്െറ �പസി�ീകരി� െവബ്ൈസ�ിലൂെട അെ��ിൽ 
 അനുേയാജ�മായതുേപാെല, ഒരു നിർ�ി� ഉപേഭാ�ാവിനാെണ�ിൽ, 
 അനുവദി� ഉപാധികളിെലയും നിബ�നകളിെലയും ഏെത�ിലും മാ��ൾ, 
 പേ� വിതരണപ�തിയിൽ െപടാ�വ, പലിശ നിര�ുകൾ, സർവീസ് 
 ചാർജുകൾ, മുൻ കൂർ തുകയുെട ചാർജുകൾ തുട�ിയവെയ കുറി�ു� സൂചന 
 എൽഎഫ്എൽ കടം വാ�ു�വർ�ു നൽകും. കൂടാെത, കിഴിവ് /പലിശ 
 നിര�ിെല മാ��ൾ ഭാവിയിൽ ഗുണകരമായി മാ�തേമ ഭാവി�ു എ�് 
 എൽഎഫ്എൽ ഉറ�ുവരു�ും. 

 ●  ഓർ�െ�ടു�ുക / തിരി�ടവ് േവഗ�ിലാ�ുകേയാ ഒരു കരാറിനു കീഴിെല 
 നിർവഹണം എ�െന ആയിരി�ണെമേ�ാ എൽഎഫ്എൽ തീരുമാനി�ു�ത ്
 �പ��ു ത േലാൺ കരാറിനു ഉചിതമായ രീതിയിൽ ആയിരി�ും. 

 കുടിശികകളുെട പിരിെ�ടു�ൽ 

 ●  എൽഎഫ്എൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ� ്അവരുെട കുടി�ികകെള കുറി�ു� എ�ാ 
 വിവര�ളും നൽകും. ഒ�ം പണം അടയ്�ാൻ േവ� ന�ായമായ സമയവും 
 നൽകും. 

 ●  കടം വാ�ിയവർ എ�ാ കുടി�ികയും അട�ുതീർ�ുേ�ാേഴാ േലാണിെല 
 കുടി�ികയു� തുക ഏെത�ിലും നിയമാനുസൃത അവകാശ�ിനു 
 വിേധയമാെണ�ു തിരി�റിയുകേയാ കടം വാ�ിയവർെ�തിെര 
 ന�പരിഹാരം ലഭി�ു� േവെറ ഏെത�ിലും കരാർ ഉെ��ിേലാ 
 എൽഎഫ്എൽ ഈട് തിരിെക നൽകും. അ�ര�ിലു� നടപടികൾ 
 തുട�ു�തിനു മുൻപുതെ�, ബാ�ിയു� ന�പരിഹാര�ളുെട വിവര�ൾ 
 ഉൾെ�െട േമൽപറ�വെയ�ുറി�ും �പ��ു ത ന�പരിഹാരം 
 ലഭി�ു�തുവെര ഈട് നിലനിർ�ാനു� എൽഎഫ്എൽന്െറ 
 അവകാശെ��ുറി�ു� നിബ�നകളും  കടം വാ�ിയവെര എൽഎഫ്എൽ 
 അറിയി�ും. 

 ●  കുടിശിക പിരിെ�ടു�ു�തിന്െറ ഉേ�ശ�ം വിശ�ാസം ഉളവാ�ു� രീതി 
 ഉൾെ�െട കുടിശിക പിരിെ�ടു�ു�തിെല താ��ര�ം എൽഎഫ്എൽ ന�ായവും 
 നിയമപരവുമായി സംര�ി�ും. 

 ●  ഉപേഭാ�ാ�േളാട് ഉചിതമായ രീതിയിൽ െപരുമാറു�തിന് ആവശ�മായ 
 പരിശീലനം ലഭി�ി�ു�വരാണ് ഉേദ�ാഗ�െര�് എൽഎഫ്എൽ 
 ഉറ�ുവരു�ും. 

 മ�ു മാർ�നിർേ�ശ�ൾ 

 ●  േലാൺ കരാറിൽ പറ�ി�ു� ഉപാധികളിലും നിബ�നകളിലും െപടാ� 
 ഉപേഭാക് തൃസംബ�മായ മ�ുകാര��ളിൽ ഇടെപടാെത എൽഎഫ്എൽ 
 ഒഴി�ുമാറും (എൽഎഫ്എൽന്െറ പരിഗണനയിൽ വരു�, കടം വാ�ിയവർ 
 മുൻപ് െവളിെ�ടു�ാ�, പുതിയ വിവര�ൾ അറിയു�തുവെര) 

 ●  കടം വാ�ിയവർ േലാൺ അ�ൗ�ിന്െറ �ടാൻസ്െഫറിന ്അേപ�ി�ാൽ, 
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 അതിനു� സ�തേമാ അെ��ിൽ എെ��ിലും തടസം ഉെ��ിൽ അേതാ, 
 സാധാരണയായി അേപ�ി�് 21ദിവസ�ിനു�ിൽ കടം വാ�ിയവെര 
 അറിയി�ും. ഇ�രം �ടാൻസ്െഫറുകൾ എേ�ാഴും ഉചിതമായ 
 നിയമ�ളുെടയും സുതാര�മായ കരാർ നിബ�നകളുെടയും 
 അടി�ാന�ിൽ ആയിരി�ും. 

 ●  കടം വാ�ിയവരിൽ നി�ും  ബാ�ിയു� കുടി�ികതുക പിരിെ�ടു�ു� 
 കാര��ിൽ, അസാധാരണമായി �ിരമായി ശല�െ�ടു�ുകേയാ 
 ശാരീരികമായി ഉപ�ദവി�ുകേയാ െച�ി�. ഉപേഭാ�ാ�േളാട് ഉചിതമായ 
 രീതിയിൽ െപരുമാറു�തിന് ആവശ�മായ പരിശീലനം എൽഎഫ്എൽ 
 ഉേദ�ാഗ�ർ�ു നൽകും. 

 ●  അ�ിരമായ നിര�ിൽ വ��ികൾ�് വാ��കൾ നൽകിയി�ുെ��ിൽ, 
 അവയ്�് ജ��ി തടയു�തിനി�ു� ചാർജുകേളാ മുൻ കൂർ തുകയ്�് പിഴകേളാ 
 എൽഎഫ്എൽ ഈടാ�ു�ത�. 

 പരാതിപരിഹാര രീതി 

 ഇ�െ� മ�രാധി�� ിത രംഗ�്, �ിരമായ വ�ാവസായിക വളർ� േനടാൻ മിക� 
 ഉപേഭാക് തൃേസവനം വളെര �പധാനമാണ്. ഉപേഭാ�ാ�ളുെട പരാതികൾ ഏെതാരു 
 േകാർ�േറ�് സ് ഥാപന�ിന്െറയും വ�ാവസായിക ജീവിത�ിന്െറ ഭാഗമാണ്. 

 എൽഎഫ്എ�ിൽ ഞ�ൾ �പധാനമായും �ശ�ി�ു�ത് ഉപേഭാക് തൃേസവനവും 
 സംതൃ��ിയുമാണ്. പുതിയ ഉപേഭാ�ാ�െള ആകർഷി�ു�തിനു മാ�തമ�, 
 നിലവിലു� ഉപേഭാ�ാ�െള നിലനിർ�ു�തിനും  കൃത�വും ഫല�പദവുമായ 
 േസവനം നൽേക�ത് അത�ാവശ�മാെണ�് ഞ�ൾ വിശ�സി�ു�ു. കൂടുതൽ 
 െമ�െ�� ഉപേഭാക് തൃ അനുഭവം ലഭ�മാ�ു�തിനും ഫല�പദമായ പരാതിപരിഹാര 
 രീതിയിലൂെട മിക� അനുഭവം ലഭ�മാ�ു�തിനും എൽഎഫ്എൽ ധാരാളം 
 സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ി�ു�്. 

 എൽഎഫ്എ�ിന്െറ �പ��പരിഹാര രീതി കൂടുതൽ അർഥവ�ും 
 ഫല�പദവമാ�ു�തിനായി, ഒരു ഘടനാപരമായ സംവിധാനം നിർ�ി�ിരി�ു�ു. ഈ 
 സംവിധാനം, പരാതി പരിഹരി�ുേ�ാൾ നിയമ�ളുെടയും വ�വ�യുെടയും 
 ച��ൂടിനു�ിൽ നി�ുെകാ�ുതെ� ശരിയും െത�ും ഉറ�ുവരു�ു�ു. 

 ഉേ�ശ�ം / �പധാന കരാറുകൾ 

 എൽഎഫ്എ�ിനു തന്െറ ഉപേഭാ�ാ�േളാടു� �പധാന കരാറുകൾ ഇവയാണ്: 

 ●  എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ും ന�ായമായ പരിചരണം ഉറ�ുവരു�ുക; 

 ●  സ�ട�ളും പരാതികളും സമയബ�ിതമായി തെ� പരിഹരി�ുക; 

 ●  ഉപേഭാ�ാ�ളുെട േചാദ��ൾ വ��മായി മന�ിലാ�ു�തിനു സമയം 
 കെ��ുകയും സാധി�ു� രീതിയിൽ ഏ�വും സഹായകരമായി�െ� 
 �പതികരി�ുകയും െച�ുക; 

 ●  പരാതിപരിഹാര രീതിെയ�ുറി�ും �പ���ൾ / പരാതികൾ 
 പരിഹരി�ു�തിനായി ഏതു ഉേദ�ാഗ�െര സമീപി�ണം 
 എ�തിെന�ുറി�ും ഉപേഭാ�ാ�െള േബാധവാ�ാരാ�ുക; 
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 �പധാനമായും, എൽഎഫ്എൽ ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ളുെട സ�കാര�തയും 
 അ��ും വളെര ഗൗരവമായി�െ� കാണുകയും, എ�ായ്േപാഴും 
 ഉപേഭാ�ാ�േളാട് വളെര ന�ായമായും മര�ാദേയാടും കൂടി െപരുമാറുകയും 
 െച�ു�ു. 

 ഉപേഭാ�ാ�ളുെട പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� 
 �പവർ�നസംവിധാന�ൾ 

 �പതികരണ�ളും പരാതികളും നൽകാൻ ആ�ഗഹി�ു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്  10:00 
 എ.എ�ിനും 7:00 പി. എ�ിനും ഇടയിൽ , തി�ൾ മുതൽ ശനി വെര  (േദശീയ 
 അവധികൾ ഒഴിെക)  താെഴ പറ�ിരി�ു� സംവിധാന�ൾ 
 ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്. 

 1) ഉപേഭാ�ാ�ളുെട പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ആ�രിക 
 സംവിധാന�ൾ 

 1.  1800 5720 202 (േടാൾ �ഫീ) (10:00 എ.എം മുതൽ 7:00 പി.എം വെര – തി�ൾ മുതൽ 
 ശനി വെര  ,  േദശീയ അവധികൾ ഒഴിെക) എ� ന�റിൽ ഞ�ളുെട  ഉപേഭാക് തൃ 
 േസവന വിഭാഗ�ിേല�് വിളി�ുക 

 2.  info@lendingkart.com  േല�് ഇെമയിൽ െച�ുക 
 3.  െലൻഡിങ് കാർ�് ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ് , 6th ഫ് േളാർ, ബി േ�ാ�് , ദി  ഫ�് 

 ,  ദി ഫ�് േറാഡ്  അവന�ൂ, േകശവബാഗ് പാർ�ി േ�ാ�ിന ്പുറകിൽ , 
 വസ്�തപുർ , 
 അഹ�ദാബാദ് – 380015  എ� വിലാസ�ിേല� ്ഞ�ൾ�്  എഴുതുക. 

 2) നൽകിയ സമയ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ി� എ�ിേലാ എൽഎഫ്എൽ ന��ിയ 
 പരിഹാര�ിൽ അേ�ഹം/അവർ തൃ��ർ അെ��ിേലാ,  ഉപേഭാ�ാവിന് േനാഡൽ 
 ഓഫീസർ & പരാതിപരിഹാര ഓഫീസറിെന സമീപി�ാം: 

 േപര്  Ms. അജിത.െക 

 പദവി  സീനിയർ ഡയറ��ർ - ഉപേഭാക് തൃ േസവനം 

 ബ�െ�േട� 
 ന�ർ: 

 +91- 6358874622 -  10:30 എ.എം മുതൽ 6:00 പി.എം വെര 
 തി�ൾ മുതൽ െവ�ി വെര  ,  േദശീയ അവധികൾ 
 ഒഴിെക 

 ഇെമയിൽ 
 ഐഡി: 

 grievance.redressal@lendingkart.com 

 എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുെടയും പരാതികൾ സ�ീകരി�ു�തിന് പരാതിപരിഹാര 
 ഓഫീസർ ഓഫീസ് സമയ�ളിൽ ലഭ�മായിരി�ും. പരാതിപരിഹാര ഓഫീസർ 
 ലഭ�മ�ാ� സാഹചര��ളിൽ ഉപേഭാക് തൃ േസവന വിഭാഗ�ിന്െറ േമലധികാരി 
 ഉപേഭാ�ാ�ളുെട പരാതികൾ േകൾ�ു�തായിരി�ും. 

 പരാതി പരിേശാധി�തിനു േശഷം, 30 �പവർ�ിദിവസ�ിനു�ിൽ പരാതിപരിഹാര 
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 ഓഫീസർ �പ��ം / പരാതിയ്�് അവസാന മറുപടി നൽകു�താണ്. ഈ കാലയളവിൽ, 
 ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അവരുെട പരാതിയുെട �ിതി ഞ�േളാട ്എഴുതി 
 അേന�ഷി�ാം. ഒ�ം, ഞ�ളും കഴിയു�തും േവഗം നി�െള മറുപടി അറിയി�ാൻ 
 പരി�ശമി�ും. 

 ഇതിൽ ഉൾെ��ിരി�ു� �പവർ�ന�ളുെട സ�ഭാവം കാരണം ഇ�രം 
 േകസുകൾ�് എേ�ാഴും അധികസമയം േവ�ിവരും; ഉദാഹരണമായി, േരഖകളുെട 
 വീെ�ടു�ൽ. ഇ�രം കാലതാമസെ� കുറി�ും പരാതി പരിഹരി�ാൻ എ�ത 
 സമയംകൂടി േവ�ി വരും എ�തിെന�ുറി�ും ക�നി ഉപേഭാ�ാ�െള 
 അറിയി�ും. 

 ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ി� എ�ിൽ (ഉപേഭാ�ാവിന്െറ പരാതി 
 മുഴുവനാേയാ ഭാഗികമാേയാ നിരസി�തിൽ അതൃ��ി ഉെ��ിൽ അെ��ിൽ 
 ഉപേഭാ�ാവിന് മറുപടി ലഭി�ിെ��ിൽ), ഉപേഭാ�ാവിനു ഓംബു��്മാൻ അെ��ിൽ 
 െഡപ�ൂ�ി ഓംബു��്മാന് ഇനി പറയു� ഏെത�ിലും വഴിയിൽ അ�ീൽ നൽകാം: 

 1)  ഓൺൈലൻ വഴി പരാതി നൽകുക: 

 പരാതി നിർേദശി� േപാർ�ൽ വഴി ഓൺൈലൻ ആയി നൽകാം: 

 https://cms.rbi.org.in 

 2)  ഇലക്േ�ടാണിക് ആയി അെ��ിൽ േനരി�് പരാതി നൽകാം: 

 പരാതി േനരി�് അെ��ിൽ ഇലക്േ�ടാണിക് ആയി നി�ിത േഫാർമാ�ിൽ RBI 
 നിർേദശിത െസൻ�ടൈല�� ്െറസിപ്�് ആൻഡ് േ�പാസ�ി�ിൽ നൽകാം – 

 െസൻ�ടൈല��് െറസിപ്�് ആൻഡ് േ�പാസ�ിംഗ് െസൻ�ർ (CRPC) 

 റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, 

 െസൻ�ടൽ വി��, െസ��ർ 17, 

 ച�ീഗഡ് – 160 017 

 ഇെമയിൽ – crpc@rbi.org.in 

 േടാൾ �ഫീ ന�ർ. – 14448 

 (രാവിെല 9:30 മുതൽ ൈവകുേ�രം 5:15 വെര) 

 3)  നിർബ�മായും �പദർശി�ിേ�� കാര��ൾ 

 LFL ന്െറ എ�ാ ഓഫീസുകളിലും െവബ് ൈസ�ിലും ഇനി പറയു�വ ഉ�്: 

 ●  പരാതികളും നിർേദശ�ളും സ�ീകരി�ാൻ ആവശ�മായ 
 സ�ീകരണ�ൾ 

 ●  പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, േകാൺടാ��് ന�ർ 
 എ�ിവ �പദർശി�ി�ണം 

 ●  �പിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ / ഓഫീസർമാരുെട േപരും സ�ർ� 
 വിശദാംശ�ളും (െടലിേഫാൺ ന�ർ/െമാൈബൽ ന�റും ഇെമയിൽ 
 ഐഡിയും) �പദർശി�ി�ണം 

 ●  ഓംബുഡ് ��ാന്െറ പ�ൽ പരാതി നൽകാനു� മാർഗം 
 ●  ഓംബു��്മാൻ പ�തിയുെട മുഖ� സവിേശഷതകൾ (ഇം�ീഷിലും 

 ഹി�ിയിലും �പാേദശിക ഭാഷകളിലും) 
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 ഉപേഭാ�ാ�ളുെട പൂർണമായ സംതൃ��ി, പരാതി അവസാനി�ുേ�ാൾ 
 പരാതിപരിഹാര യൂണി�് ഉറ�ുവരു�ു�ു. 

 അവരുെട നിലയിൽ നി�ുെകാ�്  പരിഹരി�ാൻ കഴി�ിെ��ിൽ, പരാതി 
 ഉചിതമായ വിഭാഗ�ിൽ എ�ി�ുെവ�് അവർ ഉറ�ുവരു�ു�ു. എ�ാൽ, 
 കാര��മമായ �പ��പരിഹാര�ിനായി ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ േമൽ��ിേല�് 
 േപാേക�ിവരാ� ഒരു സ് ഥിതിയിൽ എ�ുക എ�തിനാണ് ഞ�ൾ �പധാനമായും 
 �ശമി�ു�ത്, ഈ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനായി കരു�ു� 
 സംവിധാന�ളാണ് ന�ൾ ഏർെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്, പരാതിയുെട കാരണം 
 വ��മായി അവേലാകനം െച�ുകയും ഇ�രം പരാതികൾ വീ�ും 
 ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ േവ� �പവർ�ന�ളും െച�ു�ു. 

 സമയ പരിധി 

 പരാതി രജി�ർ െച�ു�തിന്, േമൽപറ�ിരി�ു� ഏതു രീതിയും ഉപേഭാ�ാവിന് 
 ഉപേയാഗി�ാം (ഉപേഭാ�ാ�ളുെട പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� 
 ആ�രിക സംവിധാന�ൾ(േപായിന്റ ്a) േനാ�ുക).പരാതികൾ എഴുതി 
 ലഭി�താെണ�ിൽ, ഒരാ��യ്�ു�ിൽ തെ� എൽഎഫ്എൽ ഒരു രസീത്/മറുപടി 
 അയയ്�ും. കാര�ം പരിേശാധി�ു കഴി�ാൽ, എൽ എഫ് എൽ ഉപേഭാ�ാവിന് ഒരു 
 അവസാന മറുപടി അയയ്�ാൻ �ശമി�ുകേയാ അെ��ിൽ ഒരു മാസെ� 
 സമയപരിധി ആവശ�െ�ടുകേയാ െച�ും. 

 ഞ�ൾ�ു ലഭി� പരാതികൾ, ശരിയായ കാഴ്��ാടിലൂെട�െ� 
 േനാ�ി�ാണുകയും എ�ാ സാധ�മായ വശ�ളും പരിേശാധി�ുകയും െച�ു�ു. 
 ഏതു �പ���ിലും എൽഎഫ്എ�ിന്െറ ആശയം ഉപേഭാ�ാ�െള  അറിയി�ും. 
 പരിേശാധനയ്�് അധികസമയം ആവശ�മു� പരാതികൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ 
 പരിഗണി�ും. 

 ഇതിൽ ഉൾെ��ിരി�ു� �പവർ�ന�ളുെട സ�ഭാവം കാരണം ഇ�രം 
 േകസുകൾ�് എേ�ാഴും അധികസമയം േവ�ിവരും; ഉദാഹരണമായി, േരഖകളുെട 
 വീെ�ടു�ൽ. ഇ�രം കാലതാമസെ� കുറി�ും പരാതി പരിഹരി�ാൻ എ�ത 
 സമയംകൂടി േവ�ി വരും എ�തിെന�ുറി�ും ക�നി ഉപേഭാ�ാ�െള 
 അറിയി�ും. 

 േമൽപറ� നയം ഇടയ്�ിെട അവേലാകനം െച�ുകേയാ പുതു�ുകേയാ െച�ും. 
 പരാതികൾ/ �പ���ൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എൽഎഫ്എൽ ഏെത�ിലും പുതിയ 
 മാ��ൾ വരു�ുേ�ാൾ ക�മറിെനയും  ഉൾെ�ാ�ിേ��താെണ�ിൽ അ�െന 
 െച�ു�താണ്. 

 അമിതമായ പലിശ നിര�ിന്െറ നിയ��ണം 

 പലിശ നിര�ും മ�ു ചാർജുകളും തീരുമാനി�ു�തിൽ ഉചിതമായ തത��ൾ 
 ക�നി�ു�്. പലിശനിര�് തീരുമാനി�ു�ത് മുഖ�മായും കടം വാ�ിയവരുെട 
 അപകടസാധ�താ നിലവാരം കണ�ാ�ിയാണ്. അതായത്, സാ��ിക ബലം, 
 ക�വടം, ക�വടെ� നിയ��ി�ു� സാഹചര��ൾ, മ�രം, കടം വാ�ിയവരുെട 
 കഴി�കാലെ� സംഭവ�ൾ, തുട�ിയവ. പലിശനിര�ിെന�ുറി�ും േലാൺ 
 കാലാവധി�ു�ിൽ വരു� എ�ാ ചാർജുകെള�ുറി�ും കടം വാ�ു�വെര 
 അറിയി�ു�തിനാൽ കടം വാ�ിയവർ കൃത�മായ പലിശ ബാധ�തെയകുറി�് 
 േബാധവാ�ാർ ആയിരി�ും. ഈ വിവര�ൾ എൽഎഫ്എ�ിന്െറ െവബ്ൈസ�ിലും 
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 �പസ� ദിനപ�ത�ളിലും ലഭ�മായിരി�ും. േമൽപറ� പലിശനിര�ിൽ 
 ഉ�ാകു� മാ��ളും കൃത�മായി പുതു�ി �പസി�ീകരി�ും. 

 പലിശ നിര�ും �പവർ�ന�ളും മ�ു ചാർജുകളും തീരുമാനി�ു�തിൽ ഉചിതമായ 
 തത��ൾ എൽഎഫ്എ�ിന്െറ േബാർഡിനു�്. 

 േകാഡിന്െറ അവേലാകനം 

 ന�ായമായ രീതിയുെട േകാഡ് പാലി�ു�തിനും പരാതിപരിഹാര രീതിയുെട 
 നട�ി�ിനും േവ�ി പല നിലയിലു� വാർഷിക അവേലാകനം േബാർഡ് നട�ു�ു. 
 പരാതിപരിഹാര ഓഫീസർ ഓേരാ 6 മാസം കൂടുേ�ാഴും ഈ േകാഡ് 
 പാലി�ു�തിന്െറ അവേലാകനം നട�ുകയും ഈ അവേലാകന�ിന്െറ 
 ഏകികരി� ഒരു റിേ�ാർ�്  േബാർഡിനു സമർ�ി�ുകയും െച�ു�ു. 
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