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 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

 1.  ਕੰਪਨੀ / ਐਲਐਫਐਲ  : ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਲ� ਿਡੰਗਕਾਰਟ ਫਾਈਨ�ਸ  ਿਲਮਿਟਡ' ("  ਐਲ.ਐਫ.ਐਲ  ") ਸੰਗਠਨ ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ 
 ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 2.  ਬੋਰਡ:  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ। 

 3.  ਕੋਡ:  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੇਅਰ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕੋਡ, ਜੋ ਸਮ�-ਸਮ�  ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 4.  ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਗਾਹਕ:  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ  ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ / ਗ�ਾਹਕ। 

 ਉਦੇਸ਼ 

 ਿਰਜ਼ਰਵ  ਬ�ਕ  ਦੇ  ਸਰਕੁਲਰ  ਨੰਬਰ  RBI  /  2015-16  /  16  ਡੀ  ਐਨ  ਬੀ  ਆਰ  (ਪੀਡੀਸੀ)  ਸੀ  ਸੀ  .054  /  03.10.119  /  2015-16  13  ਿਮਤੀ  01 
 ਜੁਲਾਈ  2015  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ,  ਐਨ  ਬੀ  ਐਫ  ਸੀ  (ਸੇਧਾਂ)  ਲਈ  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਬ�ਕ  ਨੇ  ਸਹੀ  ਪ�ੈਕਿਟਸ  ਕੋਡ  ਨੰੂ  ਸੋਿਧਆ  ਹੈ,  ਤਾਂ  ਜੋ  ਇਸਨੰੂ  ਲਾਗੂ  ਕੀਤਾ  ਜਾ 
 ਸਕੇl  ਉਪਰ  ਕਹੇ  ਸੋਧਾਂ  ਨੰੂ  ਮਾਸਟਰ  ਡਰੇਕ੍ਸ਼ਨਸ  -  ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰਗ  ਿਵੱਤੀ  ਕੰਪਨੀ  -  ਿਸਸਟਿਮਕ  ਰਪੂ  ਤ�  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਨਾਨ-ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ  ਲੈਣ  ਵਾਲੀ 
 ਕੰਪਨੀ  ਅਤੇ  ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ  ਲੈਣ  ਵਾਲੀ  ਕੰਪਨੀ  (ਿਰਜ਼ਰਵ  ਬ�ਕ)  ਡਰੇਕ੍ਸ਼ਨਸ,  ਿਮਤੀ  01  ਸਤੰਬਰ,  2016  (22  ਫਰਵਰੀ  2019  ਨੰੂ  ਅਪਡੇਟ  ਕੀਤਾ 
 ਿਗਆ) ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ('ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਮਾਸਟਰ ਡਰੇਕ੍ਸ਼ਨਸ') 

 ਹੇਠਾਂ  ਦਰਸਾਏ  ਫੇਅਰ  ਪ�ੈਕਿਟਸਸ  ਕੋਡ,  ਉਪਰੋਕਤ  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਬ�ਕ  ਦੇ  ਮਾਸਟਰ  ਡਰੇਕ੍ਸ਼ਨ੍ਸ  ਿਵਚ  ਸ਼ਾਮਲ  ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼  ਲਈ  ਫੇਅਰ  ਪ�ੈਕਿਟਸਸ 
 ਕੋਡ  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ  ਹਨ।  ਕੋਡ  ਗਾਹਕ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਿਵਹਾਰ  ਕਰਦੇ  ਸਮ�  ਕੰਪਨੀ  ਲਈ  ਘੱਟੋ  ਘੱਟ  ਉਿਚਤ  ਪ�ੈਕਿਟਸ  ਸਟ�ਡਰਡ  ਲਾਗੂ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਇਹ 
 ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਪ�ਦਾਨ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਦੱਸਦਾ  ਹੈ  ਿਕ  ਿਕਵ�  ਕੰਪਨੀ  ਨੰੂ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਆਧਾਰ  ਤੇ  ਉਹਨਾਂ  ਨਾਲ  ਿਨਪਟਣ  ਦੀ  ਆਸ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ 
 ਹੈ। 

 ਇਹ  ਕੋਡ  ਸਾਰੇ  ਗਾਹਕਾਂ  ਤੇ  ਲਾਗੂ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ  ਿਜਨ�ਾਂ  ਿਵੱਚ  ਿਕ  ਿਕਸੇ  ਦੀ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  /  ਪੁੱਛਿਗੱਛ  ਿਜਵ�  ਿਕ  ਕੋਈ  ਸੋਸ਼ਲ  ਮੀਡੀਆ  /  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਹੋਰ  ਮੀਡੀਆ 
 ਤੇ  ਪੋਸਟ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  ਹੈ,  ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਕੰਪਨੀ  ਸਾਰੇ  ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਲੋੜ  ਅਨੁਸਾਰ  ਹੇਠਲੇ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚਣ  ਲਈ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ  ਕਰਦੀ 
 ਹੈ। 

 ਟੀਚਾ 

 ਕੋਡ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

 ●  ਗਾਹਕ  ਨਾਲ  ਨਿਜੱਠਣ  ਵੇਲੇ  ਿਨਰਪੱਖ  ਿਕਿਰਆਵਾਂ  ਨੰੂ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣਾ  ਿਜਵ�  ਿਕ  ਉਨ�ਾਂ  ਨਾਲ  ਿਨਰਪੱਖ  ਅਤੇ  ਚੰਗੇ  ਿਰਸ਼ਤੇ  ਨੰੂ 
 ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ; 

 ●  ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ  ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ; 

 ●  ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ; 

 ●  ਗਾਹਕਾਂ  ਨਾਲ  ਨਿਜੱਠਣ  ਲਈ  ਉਿਚਤ  ਿਮਆਰਾਂ  ਿਨਰਧਾਰਤ  ਕਰਕੇ  ਚੰਗੇ,  ਿਨਰਪੱਖ  ਅਤੇ  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਅਮਲਾਂ  ਦੀ  ਪਾਲਣਾ 
 ਕਰਨਾ; 

 ●  ਵਧੇਰੇ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਸਟ�ਡਰਡਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,  ਿਨਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ; 

 ●  ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਰਕਵਰੀ ਅਤੇ  ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਵੇ। 
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 ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ 

 ●  ਐਲੱ.ਐਫ.ਐਲ.  ਹਰ  ਸਮ�  ਿਨਰਪੱਖ  ਢੰਗ  ਨਾਲ  ਕੰਮ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਉਦਯੋਗ  ਿਵੱਚ  ਪ�ਚੱਲਤ  ਿਮਆਰੀ  ਪ�ਣਾਲੀ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰਨ  ਲਈ 
 ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ। 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਸਾਰੇ  ਸਬੰਧਤ  ਕਾਨੰੂਨਾਂ,  ਿਨਯਮਾਂ  ਦੀ  ਪਾਲਣਾ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਉਧਾਰ  ਲੈਣ  ਵਾਿਲਆਂ  ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ  ਦੇ  ਦੌਰਾਨ 
 ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨੈਿਤਕ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ●  ਗਾਹਕਾਂ  ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ  ਕਰਦੇ  ਹੋਏ,  ਕੰਪਨੀ  ਸਪਸ਼ਟ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਾਉਣ  ਲਈ  ਲੋੜੀਦਂੇ  ਸਾਰੇ  ਕਦਮ  ਚੁੱਕ  ਸਕਦੀ  ਹੈ, 
 ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਿਹੰਦੀ ਜਾਂ ਢਕੁਵੀ ਂਬੋਲੀ ਿਵਚ: 

 i. ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ; 

 II. ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ / ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਚੇ; 

 iii. ਗ�ਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ; 

 iv. ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ; 

 ●  ਇਹ ਕੋਡ ਇਸ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਉਧਾਰਕਾਂ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨੰੂ  ਸਖ਼ਤੀ  ਨਾਲ  ਗੁਪਤ  ਰੱਖੇਗਾ  ਅਤੇ  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨੰੂ  ਨਹੀ ਂ ਸ਼ੇਅਰ 
 ਕਰੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਆਪਣੇ  ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਓਹਨਾ  ਦੇ  ਖਾਤੇ  ਬਾਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਤੇ  ਉਹਨਾਂ  ਲਈ  ਉਪਲਬਧ  ਸਹਲੂਤਾਂ  ਬਾਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਸੰਚਾਰ  ਿਵਚ  ਦਾਖਲ  ਹੋਣ  ਤ�  ਪਿਹਲਾਂ  ਉਸ  ਦੀਆਂ  ਸਾਰੀ  ਿਵੱਤੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿਜਵ�  ਿਕ  ਿਵਆਜ  ਦੀਆਂ  ਦਰਾਂ, 
 ਖਰਿਚਆਂ, ਗਣਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਲੋਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਮੁੱਖ  ਤੌਰ  'ਤੇ  ਐਸ.ਐਮ.ਈ.  ਖੰਡ  ਿਵਚ  ਆਪਣੇ  ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਵਰਿਕੰਗ  ਪੂੰਜੀ  ਕਰਜ਼ੇ  ਦੀ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼  ਕਰਦਾ  ਹੈ,  ਿਜਸ  ਿਵਚ 
 ਉਧਾਰਕਰਤਾ  ਨੰੂ  ਵੱਡੇ  ਵੱਡੇ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਗਾਹਕਾਂ  ਜੋ  ਚੰਗੀ  ਤਰ�ਾਂ  ਜਾਣੇ  ਜਾਂਦੇ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਿਵੱਤੀ  ਮਾਰਕੀਟ  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਨਾਲ  ਜੁੜੇ  ਹੋਏ  ਹਨ,  ਦੀ 
 ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ●  ਆਮ  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇ  ਦੌਰਾਨ  ਐਲਐਫਐਲ  ਕਰਜ਼ਾ  ਲੈਣ  ਦੇ  ਲਈ  ਪ�ਿਕਿਰਆ  ਅਤੇ  ਪ�ਿਕਿਰਆ  ਬਾਰੇ  ਆਪਣੇ  ਕਰਿਜ਼ਆਂ  ਦੀ 
 ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 

 ●  ਐਲੱ.ਐਫੱ.ਐਲੱ  ਦੇ  'ਲੋਨ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ  ਫਾਰਮ  /  ਉਿਚਤ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ'  ਿਵੱਚ  ਸਾਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਵੇਗੀ  ਜੋ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ 
 ਦਆੁਰਾ  ਜਮ�ਾਂ  ਕਰਨੀ  ਜ਼ਰਰੂੀ  ਹੈ।  ਲੋੜੀਦਂੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਐਲੱ.ਐਫੱ.ਐਲੱ  ਦਆੁਰਾ  ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਵਾਈ  ਜਾਵੇਗੀ  ਜੋ  ਹੋਰ  ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰਗ  ਿਵੱਤ 
 ਕੰਪਨੀਆਂ  (ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼)  ਦਆੁਰਾ  ਪੇਸ਼  ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਿਨਯਮਾਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ਰਤਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਅਰਥਪੂਰਨ  ਹੋਵੇਗੀ  ਅਤੇ  ਉਪਰੋਕਤ  ਤੁਲਨਾ  ਦੇ 
 ਆਧਾਰ  'ਤੇ  ਇਕ  ਸੂਝਵਾਨ  ਫੈਸਲਾ  ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ  ਤ�  ਇਲਾਵਾ,  ਸਮਝੌਤੇ  ਦੀ  ਸਮੱਗਰੀ  ਨੰੂ  ਸਥਾਨਕ  ਭਾਸ਼ਾ  ਿਵਚ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਨੰੂ 
 ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

 ●  ਐਲ.ਐਫ.ਐਲੱ  ਦਾ  'ਲੋਨ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ  ਫਾਰਮ  /  ਉਿਚਤ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼'  ਲੋਨ  ਦੇ  ਿਬਨੈ  ਪੱਤਰ  ਫਾਰਮ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ  ਦਆੁਰਾ 
 ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ●  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਦਆੁਰਾ  ਜਮ�ਾਂ  ਕਰਵਾਈ  ਗਈ  ਹਰੇਕ  ਲੋਨ  ਦੀ  ਅਰਜ਼ੀ  ਮੈਿਰਟ  ਿਵੱਚ  ਸੁਤੰਤਰ  ਰਪੂ  ਿਵੱਚ  ਮੰਨੀ  ਜਾਵੇਗੀ,  ਜੋ  ਸਾਰੀ 
 ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੀ  ਪੜਤਾਲ,  ਸੰਪਤੀ  ਦੇ  ਿਸਰਲੇਖ  ਦੀ  ਪੁਸ਼ਟੀ  ਲਈ  ਲੋੜੀਦਂੇ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼,  ਿਵਅਕਤੀ  ਦੀ  ਪਛਾਣ,  ਸੰਸਥਾ  ਅਤੇ  ਪੇਸ਼  ਕੀਤੀ  ਜਾਣ 
 ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। 

 ●  ਐਲੱ.ਐਫ.ਐਲ.  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਦੀ  ਕਰੈਿਡਟ  ਯੋਗਤਾ  ਦਾ  ਪਤਾ  ਲਾਉਣ  ਲਈ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਦੇ  ਉਿਚਤ  ਸਖ਼ਤੀ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰੇਗਾ  ਜੋ  ਿਕਸੇ 
 ਲੋਨ  ਦੀ  ਅਰਜ਼ੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਦੇਣ  ਜਾਂ  ਰੱਦ  ਕਰਨ  ਤ�  ਪਿਹਲਾਂ  ਿਬਨੈਪੱਤਰ  ਦੇ  ਫੈਸਲਾ  ਲੈਣ  ਿਵੱਚ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਪੈਰਾਮੀਟਰ 
 ਹੋਵੇਗਾ। 
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 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਕੋਲ  ਲੋਨ  ਦੀ  ਿਬਨੈ  ਪੱਤਰ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਉਸ  ਦੇ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਨੰੂ  ਲੋਨ  ਲੈਣ  ਲਈ  ਇਕ  ਰਸੀਦ  ਦੇਣ  ਦਾ  ਇਕ 
 ਤਰੀਕਾ  ਹੈ।ਐਲਐਫਐਲ  ਪੂਰੀ  ਲੋੜੀਦਂੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਪ�ਾਪਤ  ਹੋਣ  ਦੀ  ਿਮਤੀ  ਤ�  ਲੈ  ਕੇ  ਉਿਚਤ  ਿਮਆਦ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਨੰੂ  ਇਸਦੇ 
 ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 

 1.  ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤਾ ਿਵਚ ਇਕ ਿਬਲਟ-ਇਨ ਮੁੜ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ 
 ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਵਵਸਥਾ 
 ਹੋਵੇਗੀ। 

 a)  ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਿਮਆਦ; 

 b)  ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ  ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

 c)  ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ; 

 d)  ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ / ਿਨਲਾਮੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਲੋਨ ਦੀ  ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਿਤਮ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ�ਬੰਧ; 

 e)  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮੁੜ ਚੀਜ਼ਾ  ਦੇਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ,  ਅਤੇ 

 f)  ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਵਕਰੀ / ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ। 

 2.  ਅਿਜਹੇ  ਿਨਯਮਾਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ਰਤਾਂ  ਦੀ  ਇਕ  ਕਾਪੀ  ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ  ਨੰੂ  ਉਪਲਬਧ  ਹੋਵੇਗੀ।  ਲੋਨ  ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ  ਦੀ  ਇਕ  ਕਾਪੀ 
 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਸੰਪੂਰਨ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਇਕ  ਕਾਪੀ  ਸਮੇਤ  ਸਾਰੇ  ਲੋਨ  ਲੈਣ  ਵਾਿਲਆਂ  ਨੰੂ  ਲੋੜੀਦਗੀ  /  ਜਮ�ਾਂ  ਕਰਨ  ਦੇ  ਸਮ�  ਿਦੱਤੇ 
 ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਿਲਖਤੀ  ਰਪੂ  ਿਵੱਚ  ਿਕਸੇ  ਇਜਾਜ਼ਤ  ਪੱਤਰ  ਦੇ  ਰਪੂ  ਿਵੱਚ  ਜਾਂ  ਿਕਸੇ  ਹੋਰ  ਢੰਗ  ਨਾਲ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਨੰੂ  ਸਾਰੇ  ਿਨਯਮਾਂ  ਅਤੇ 
 ਸ਼ਰਤਾਂ  ਸਮੇਤ  ਛੂਟ  /  ਿਵਆਜ਼  ਦੀ  ਸਾਲਾਨਾ  ਦਰ  ਅਤੇ  ਅਰਜ਼ੀ  ਦੀ  ਿਵਧੀ  ਸਮੇਤ  ਪ�ਵਾਨਤ  ਸੀਮਾ  ਦੀ  ਰਕਮ  ਬਾਰੇ  ਦਸੇਗਾ  ਅਤੇ 
 ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। 

 ●  ਦੇਰ  ਨਾਲ  ਅਦਾਇਗੀ  ਲਈ  ਦਾਇਰ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਜੁਰਮਾਨਾ  ਿਵਆਜ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਿਧਤ  ਕੋਈ  ਵੀ  ਧਾਰਾ,  ਲੋਨ  ਸਮਝੌਤਾ  ਿਵਚ  ਬੋਲਡ 
 ਿਵਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਏਗੀ। . 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਲੋਨ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ  /  ਕਰਜਾਈ  ਦੇ  ਸਮ�  ਸਾਰੇ  ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ  ਨੰੂ  ਲੋਨ  ਸਮਝੌਤੇ  ਿਵੱਚ  ਿਦੱਤੇ  ਗਏ  ਹਰ  ਇਕ  ਏਨ੍ਕ੍ਲੋਸ਼਼ਰ 
 ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵ� ਕਰਜ਼ਾਈਕਰ ਦਵਾਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ) 
 ●  ਆਪਣੀ  ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ  ਵੈਬਸਾਈਟ  ਜਾਂ  ਉਿਚਤ  ਤੌਰ  ਤੇ,  ਜੇਕਰ  ਕੋਈ  ਗਾਹਕ  ਲਈ  ਖਾਸ  ਹੋਵੇ,  ਤਾਂ  ਐਲਐਫਐਲ  ਉਸ  ਦੇ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਨੰੂ 

 ਨੋਿਟਸ  ਦੇ  ਦੇਵੇਗਾ,  ਪ�ਵਾਨਗੀ  ਦੇ  ਿਨਯਮਾਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ਰਤਾਂ  ਿਵੱਚ  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਬਦਲਾਅ  ਦੇ,  ਿਜਸ  ਿਵੱਚ  ਵੰਡ  ਦੀ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾ,  ਿਵਆਜ  ਦਰ,  ਸੇਵਾ 
 ਦੇ  ਖਰਚੇ  ,  ਪ�ੀਪੇਮ�ਟ  ਸ਼ੁਲਕ  ਆਿਦ।  ਐਲਐਫਐਲ  ਇਹ  ਵੀ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਏਗੀ  ਿਕ  ਛੂਟ  /  ਿਵਆਜ  ਦਰਾਂ  ਅਤੇ  ਬਦਲਾਵਾਂ  ਿਵਚ 
 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਭਾਵਤ ਹੋਣ। 

 ●  ਇਕ  ਸਮਝੌਤੇ  ਦੇ  ਤਿਹਤ  ਭੁਗਤਾਨ  ਜਾਂ  ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ  ਨੰੂ  ਯਾਦ  ਕਰਨ  /  ਵਧਾਉਣ  ਦਾ  ਐਲਐਫਐਲ  ਦਾ  ਫੈਸਲਾ,  ਸਬੰਧਤ  ਲੋਨ 
 ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਰਪੂ ਹੋਵੇਗਾ। 
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 ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 
 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਦੇ  ਬਕਾਏ  ਦੇ  ਸੰਬੰਧ  ਿਵਚ  ਸਾਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਪ�ਦਾਨ  ਕਰਾਏਗਾ  ਅਤੇ  ਉਸ  ਦੇ  ਭੁਗਤਾਨ  ਲਈ 

 ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਸਾਰੇ  ਬਕਾਏ  ਦੀ  ਅਦਾਇਗੀ  ਜਾਂ  ਸਾਰੀਆਂ  ਬਕਾਇਆ  ਕਰਿਜ਼ਆਂ  ਦੀ  ਅਦਾਇਗੀ  'ਤੇ  ਸਾਰੀਆਂ  ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ  ਨੰੂ  ਛੱਡ 
 ਦੇਵੇਗਾ,  ਜੋ  ਿਕ  ਉਧਾਰ  ਲੈਣ  ਵਾਲੇ  ਦੇ  ਿਵਰੁੱਧ  ਹੋ  ਸਕਦਾ  ਹੈ  ਿਕ  ਉਹ  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਹੋਰ  ਦਾਅਵੇ  ਲਈ  ਿਕਸੇ  ਕਾਨੰੂਨੀ  ਹੱਕ  ਜਾਂ  ਹੱਕਾਂ  ਦੇ  ਅਧੀਨ 
 ਹੋਵੇ।  ਜੇ  ਇਸ  ਤਰ�ਾਂ  ਦੇ  ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਕੀਤੀ  ਜਾਣੀ  ਹੈ,  ਤਾਂ  ਉਧਾਰ  ਲੈਣ  ਵਾਲੇ  ਨੰੂ  ਬਾਕੀ  ਦੇ  ਦਾਅਿਵਆਂ  ਅਤੇ  ਉਹਨਾਂ  ਹਾਲਤਾਂ  ਬਾਰੇ 
 ਪੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਉਸ  ਬਾਰੇ  ਨੋਿਟਸ  ਿਦੱਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ,  ਿਜਸ  ਦੇ  ਤਿਹਤ  ਸੰਬੰਧਤ  ਦਾਅਵੇ  ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ  ਕੀਤੇ  ਜਾਣ  ਤੱਕ 
 ਐਲਐਫਐਲ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਆਪਣੀ  ਿਵਆਜ਼  ਦੀ  ਰਾਖੀ  ਕਰਨਾ  ਉਧਾਰ  ਲੈਣ  ਵਾਿਲਆਂ  ਤ�  ਆਪਣੇ  ਬਕਾਏ  ਨੰੂ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਵਾਜਬ  ਅਤੇ 
 ਕਨੰੂਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਰਕ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਇਹ  ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ  ਕਰੇ  ਿਕ  ਸਟਾਫ  ਨੰੂ  ਉਿਚਤ  ਢੰਗ  ਨਾਲ  ਗਾਹਕਾਂ  ਨਾਲ  ਿਨਪਟਣ  ਲਈ  ਢਕੁਵੀ ਂ ਿਸਖਲਾਈ  ਿਦੱਤੀ 
 ਗਈ ਹੈ। 

 ਹੋਰ ਸੇਧਾਂ 
 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਆਪਣੇ  ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ  ਦੇ  ਮਾਮਿਲਆਂ  ਿਵਚ  ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ  ਤ�  ਪਰੇ  ਰਿਹਣ  ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਸੰਬੰਿਧਤ  ਕਰਜ਼ਾ  ਸਮਝੌਤੇ 

 ਦੇ  ਿਨਯਮਾਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ਰਤਾਂ  ਿਵਚ  ਿਦੱਤੇ  ਗਏ  ਉਦੇਸ਼ਾਂ  ਤ�  ਿਸਵਾਏ  ਜਾਣਗੇ  (ਜਦ  ਤੱਕ  ਨਵੀ ਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨਹੀ,ਂ  ਜੋ  ਪਿਹਲਾਂ  ਬੋਰੋਵਰ  ਦਆੁਰਾ 
 ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਿਵਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ)। 

 ●  ਉਧਾਰ  ਅਕਾਉਟਂ  ਨੰੂ  ਟਰਾਂਸਫਰ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਤ�  ਬੇਨਤੀ  ਦੀ  ਪ�ਾਪਤੀ  ਦੇ  ਮਾਮਲੇ  ਿਵਚ,  ਸਿਹਮਤੀ  ਜਾਂ  ਹੋਰ  ਿਕਸੇ  ਤਰ�ਾਂ  ਦਾ 
 ਐਲਐਫਐਲ  ਦੇ  ਇਤਰਾਜ਼,  ਜੇ  ਆਮ  ਤੌਰ  'ਤੇ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਦੀ  ਬੇਨਤੀ  ਪ�ਾਪਤ  ਹੋਣ  ਦੀ  ਿਮਤੀ  ਤ�  21  ਤਾਰੀਖ  ਦੇ  ਅੰਦਰ,  ਅਿਜਹੇ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ 
 ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੰਪੂਰਨ ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

 ●  ਆਪਣੇ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਦੀ  ਬਕਾਇਆ  ਰਕਮ  ਦੀ  ਿਰਕਵਰੀ  ਦੇ  ਮਾਮਲੇ  ਿਵਚ,  ਐਲ.ਐਫ.ਐਲ.  ਗੈਰਜਤ  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ  ਦਾ  ਸਹਾਰਾ  ਨਹੀ ਂ
 ਲ�ਦੀ।  ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ  ਨੰੂ  ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ  ਘੰਿਟਆਂ  'ਤੇ  ਸਥਾਈ  ਤੌਰ'  ਤੇ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ  ਕਰਨਾ,  ਕਰਜ਼ੇ  /  ਬਕਾਇਆ  ਆਿਦ  ਦੀ  ਿਰਕਵਰੀ  ਲਈ 
 ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ  ਦੀ  ਸ਼ਕਤੀ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਕਰਨੀ।  ਇਹ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਿਸਖਲਾਈ  ਿਦੱਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ  ਿਕ  ਗਾਹਕਾਂ  ਨਾਲ  ਢਕੁਵ�  ਢੰਗ 
 ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 ●  ਐਲਐਫਐਲ  ਫਲੋਿਟੰਗ  ਦਰ  ਿਮਆਦ  ਦੇ  ਕਰਜ਼ੇ  ਤੇ  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਸਮਤ  ਚਾਰਜ  /  ਪ�ੀ-ਪੇਮ�ਟ  ਦੰਡ  ਨੰੂ  ਚਾਰਜ  ਨਹੀ ਂ  ਕਰਦਾ,  ਜੇ 
 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ 
 ਮੌਜੂਦਾ  ਮੁਕਾਬਲੇ  ਦੇ  ਿਦ�ਸ਼  ਿਵੱਚ,  ਿਨਰੰਤਰ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਿਵਕਾਸ  ਲਈ  ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ਗਾਹਕ  ਸੇਵਾ  ਇੱਕ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਔਜ਼ਾਰ  ਹੈ।  ਗਾਹਕ  ਦੀਆਂ 
 ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਤਾ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। 

 ਐਲਐਫਐਲ  ਿਵਖੇ,  ਗਾਹਕ  ਸੇਵਾ  ਅਤੇ  ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ  ਸਾਡਾ  ਪ�ਮੁੱਖ  ਕ�ਦਰ  ਹੈ।  ਸਾਡਾ  ਮੰਨਣਾ  ਹੈ  ਿਕ  ਨਵ�  ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਆਕਰਿਸ਼ਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਨਾ  ਿਸਰਫ 
 ਲੋੜੀਦਂੀ  ਅਤੇ  ਪ�ਭਾਵੀ  ਸੇਵਾ  ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ,  ਬਲਿਕ  ਮੌਜੂਦਾ  ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ  ਵੀ  ਬਰਕਰਾਰ  ਰੱਖਣਾ  ਹੈ।  ਐਲਐਫਐਲ  ਨੇ  ਬਹਤੁ  ਸਾਰੇ 
 ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ  ਕੀਤੀਆਂ  ਹਨ  ਜੋ  ਸਾਡੇ  ਗ�ਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਿਬਹਤਰ  ਅਨੁਭਵ  ਪ�ਦਾਨ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਇੱਕ  ਿਬਹਤਰ  ਗਾਹਕ  ਅਨੁਭਵ  ਅਤੇ  ਇੱਕ  ਪ�ਭਾਵੀ 
 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਿਵਧੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। 

 ਐਲਐਫਐਲ  ਦੇ  ਿਨਵਾਰਣ  ਿਵਧੀ  ਨੰੂ  ਹੋਰ  ਅਰਥਪੂਰਨ  ਅਤੇ  ਪ�ਭਾਵੀ  ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਇੱਕ  ਿਵਧੀਵਤ  ਪ�ਣਾਲੀ  ਬਣਾਈ  ਗਈ  ਹੈ।  ਇਹ  ਪ�ਣਾਲੀ  ਇਹ 
 ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਵੇਗੀ  ਿਕ  ਮੰਗੇ  ਗਏ  ਿਨਪਟਾਰੇ  ਨੰੂ  ਸਹੀ  ਅਤੇ  ਿਨਰਪੱਖ  ਦੱਿਸਆ  ਿਗਆ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਿਨਯਮ  ਅਤੇ  ਿਨਯਮਾਂ  ਦੇ  ਿਦੱਤੇ  ਗਏ  ਫਰੇਮ-ਕਾਰਜ  ਦੇ 
 ਅੰਦਰ ਹੈ। 

 ਉਦੇਸ਼ / ਕੰੁਜੀ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ 
 ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਪ�ਤੀ ਐਲਐਫਐਲ ਦੀਆਂ ਅਿਹਮ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ: 

 ●  ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਿਨਰਪੱਖ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; 
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 ●  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਗਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ; 

 ●  ਗਾਹਕਾਂ  ਦੇ  ਪ�ਸ਼ਨਾਂ  ਨੰੂ  ਪੂਰੀ  ਤਰ�ਾਂ  ਸਮਝਣ  ਲਈ  ਅਤੇ  ਸੰਭਵ  ਤੌਰ'  ਤੇ  ਮਦਦਗਾਰ  ਢੰਗ  ਨਾਲ  ਜਵਾਬ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਸਮਾਂ  ਕੱਢਣ 
 ਲਈ; 

 ●  ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਹੱਲ  ਕਰਨ  ਦੇ  ਢੰਗ  ਬਾਰੇ  ਅਤੇ  ਮੁਲਾਂਕਣ  /  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਨੰੂ  ਸੁਲਝਾਉਣ  ਲਈ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰਨ  ਵਾਲੇ  ਨਾਮਵਰ 
 ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ। 

 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਗੱਲ  ਇਹ  ਹੈ  ਿਕ,  ਐਲਐਫਐਲ  ਸਾਡੇ  ਗਾਹਕਾਂ  ਦੀ  ਗੋਪਨੀਯਤਾ  ਅਤੇ  ਸਨਮਾਨ  ਨੰੂ  ਬਹਤੁ  ਗੰਭੀਰਤਾ  ਨਾਲ  ਲ�ਦੀ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਹਰ  ਸਮ� 
 ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨੱਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ / ਿਗਲੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 

 ਿਜਹੜੇ  ਗਾਹਕ  ਫੀਡਬੈਕ  ਪ�ਦਾਨ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹੁੰਦੇ  ਹਨ  ਜਾਂ  ਆਪਣੀ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਭੇਜਣ  ਦੀ  ਇੱਛਾ  ਰੱਖਦੇ  ਹਨ  ਉਹ  ਸੋਮਵਾਰ  ਤ� 	ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ	  (ਕੌਮੀ 
 ਛੱੁਟੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਵੇਰ ਦੇ 10.30 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6.00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ  ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ  ਹਨ। 

 1)      ਗ�ਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰਨੂੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 
 i)  ਸਾਡੇ  ਗਾਹਕ  ਸੇਵਾ  ਹੈਲਪਲਾਈਨ  ਨੰੂ  1800  5720  202  (ਟੋਲ  ਫ�ੀ)  ਤੇ  (ਸਵੇਰੇ  10:30  ਵਜ਼ੇ  ਤ�  ਸ਼ਾਮ  ਦੇ  6:00  ਵਜੇ  ਤੱਕ  -  ਸੋਮਵਾਰ 

 ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਰ ਕੌਮੀ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ  ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 
 ii)  Info@lendingkart.com ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 
 iii)  ਦੱਸੇ  ਗਏ  ਪਤੇ  'ਤੇ  ਸਾਨੰੂ  ਿਲਖੋ:  ਲ� ਿਡੰਗਕਾਰਟ  ਫਾਇਨਾਂਸ  ਿਲਿਮਟੇਡ,  6ਵੀ ਂ  ਮੰਜ਼ਲ,  ਬੀ  ਬਲਾਕ,  ਦ  ਫਸਟ,  ਫਸਟ  ਐਵਿਨਊ, 

 ਕੇਸ਼ਵਬਾਗ ਪਾਰਟੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਵਸਤ�ਪੁਰ, ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ - 380015 

 2)  ਜੇਕਰ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਨੰੂ  ਿਦੱਤੇ  ਗਏ  ਸਮ�  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਹੱਲ  ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਜਾਂ  ਜੇ  ਉਹ  ਐਲਐਫਐਲ  ਦਆੁਰਾ  ਪ�ਦਾਨ  ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਹੱਲ  ਨਾਲ 
 ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਨਾਮ  ਸ਼�ੀਮਤੀ ਅਜੀਠਾ ਕੇ 

 ਅਹਦੁਾ  ਸੀਿਨਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ - ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 

 ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ  +91-  6358874622 – ਸਵੇਰੇ 10.30 ਤ� ਸ਼ਾਮ ਦੇ  6.00 ਵਜ਼ੇ ਤੱਕ  ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਰ 
 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੱੁਟੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 

 ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ  grievance.redressal@lendingkart.com 

 ਸਾਰੇ  ਗ�ਾਹਕਾਂ  ਦੀ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਿਨਵਾਰਣ  ਅਫ਼ਸਰ  ਦਫ਼ਤਰ  ਸਮ�  ਿਮਲਣਗੇ।  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਿਨਵਾਰਣ  ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀ 
 ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗਾਹਕ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ  ਜਾਂਚ  ਦੇ  ਬਾਅਦ,  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਿਨਵਾਰਣ  ਅਫ਼ਸਰ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  /  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਪ�ਾਪਤ  ਹੋਣ  ਦੇ  30  ਕੰਮਕਾਜੀ  ਿਦਨਾਂ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਅੰਿਤਮ 
 ਜਵਾਬ  ਭੇਜ  ਦੇਵੇਗਾ।  ਇਸ  ਸਮ�  ਦੌਰਾਨ,  ਗਾਹਕ  ਆਪਣੀਆਂ  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਦੀ  ਸਿਥਤੀ  ਦਾ  ਪਤਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਿਲਖ  ਸਕਦੇ  ਹਨ,  ਅਤੇ 
 ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

 ਸ਼ਾਮਲ  ਿਕਿਰਆਵਾਂ  ਦੇ  ਸੁਭਾਅ  ਕਾਰਨ  ਕੁਝ  ਿਕਸਮ  ਦੇ  ਕੇਸਾਂ  ਨੰੂ  ਵਾਧੂ  ਸਮ�  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੋ  ਸਕਦੀ  ਹੈ;  ਉਦਾਹਰਣ  ਵਜ�  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ  ਦੀ  ਪ�ਾਪਤੀ  ਕੰਪਨੀ 
 ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

 ਜੇ  ਇੱਕ  ਮਹੀਨੇ  ਦੇ  ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਿਵਵਾਦ  ਦਾ  ਹੱਲ  ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  (ਜਾਂ  ਤਾਂ  ਗਾਹਕ  ਦੀ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਨੰੂ  ਪੂਰੀ  ਤਰ�ਾਂ  ਜਾਂ  ਅੰਸ਼ਕ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਰੱਦ  ਕਰ 
 ਿਦੱਤਾ 

 ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਲੋਕਪਾਲ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ 
 ਨਾਲ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
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 1)  ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ: 
 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪੋਰਟਲ ਅਰਥਾਤ https://cms.rbi.org.in  ਰਾਹੀ ਂਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 2)  ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ: 
 RBI ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਸ�ਟਰਲ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – 

 ਸ�ਟਰਲ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਸ�ਟਰ (CRPC) 
 ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 
 ਸ�ਟਰਲ ਿਵਸਟਾ, ਸੈਕਟਰ 17, 
 ਚੰਡੀਗੜ� – 160 017 
 ਈਮੇਲ - crpc@rbi.org.in 
 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ – 14448 
 (ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:15 ਤੱਕ) 

 3)    ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜਾਂ 

 ਐਲੱ ਐਫੱ ਐਲੱ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ: 

 ●  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ�ਬੰਧ। 

 ●  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ 

 ●  ਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਲੀਫੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ) ਦੱਸੇ ਗਏ 
 ਹਨ 

 ●  ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

 ●  ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ) 

 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। 

 ਉਹ  ਇਹ  ਸੁਿਨਿਸ਼ਚਤ  ਕਰਨਗੇ  ਿਕ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਨੰੂ  ਉਿਚਤ  ਪੱਧਰ  ਤੇ  ਅੱਗੇ  ਵਧਾਇਆ  ਿਗਆ  ਹੈ  ਜੇ  ਉਸ  ਦੇ  ਪੱਧਰ  ਤੇ  ਹੱਲ  ਕਰਨਾ  ਸੰਭਵ  ਨਾ  ਹੋਵੇ। 
 ਹਾਲਾਂਿਕ  ਆਖਰੀ  ਯਤਨ  ਇਹ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਹੈ  ਿਕ  ਅਸੀ ਂ  ਅਿਜਹੇ  ਹਾਲਾਤ  'ਤੇ  ਪਹੁੰਚੀਏ  ਿਜੱਥੇ  ਸਾਡੇ  ਗ�ਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਸੀਨੀਅਰ  ਮੈਨੇਜਮ�ਟ 
 ਕੋਲ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਕੋਈ  ਪ�ਭਾਵੀ  ਿਨਪਟਾਰਾ  ਨਾ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੈ,  ਅਸੀ ਂ  ਇਨ�ਾਂ  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਨੰੂ  ਸੰਭਾਲਣ  ਲਈ  ਇਕ  ਮਜ਼ਬੂਤ    ਿਵਧੀ  ਪੇਸ਼ 
 ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਉਨ�ਾਂ  ਨੰੂ  ਸਮਝ  ਦੇ  ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਤ�  ਸਮੀਿਖਆ  ਕਰਨਾ।  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੇ  ਕਾਰਣਾਂ  ਅਤੇ  ਉਤਸ਼ਾਹ  ਦੇ  ਕਾਰਨ  ਅਤੇ  ਉਸ  ਦੇ  ਦਬੁਾਰਾ  ਹੋਣ  ਦੀ 
 ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

 ਸਮਾ ਸੀਮਾ 

 ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਨੰੂ  ਰਿਜਸਟਰ  ਕਰਨ  ਲਈ,  ਗਾਹਕ  ਉਪਰੋਕਤ  ਦੱਸੇ  ਗਏ  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਚੈਨਲ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਕਰ  ਸਕਦੇ  ਹਨ  (ਗ�ਾਹਕ  ਦੀਆਂ  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਨੰੂ 
 ਸੰਭਾਲਣ  ਲਈ  ਅੰਦਰਨੂੀ  ਮਸ਼ੀਨਰੀ  ਤੇ  ਪੋਇੰਟ  (a)  ਵੇਖੋ)।  ਜੇ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਨੰੂ  ਿਲਖਤੀ  ਰਪੂ  ਿਵਚ  ਪ�ਾਪਤ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  ਹੈ,  ਤਾਂ  ਐਲਐਫਐਲ  ਇਕ 
 ਹਫਤੇ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਇਕ  ਰਸੀਦ  /  ਜਵਾਬ  ਭੇਜਣ  ਦੀ  ਕੋਿਸ਼ਸ਼  ਕਰੇਗਾ।  ਜਦ�  ਮਾਮਲਾ  ਦੀ  ਜਾਂਚ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ,  ਤਾਂ  ਐਲਐਫਐਲ  ਗਾਹਕ  ਨੰੂ  ਅੰਿਤਮ 
 ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੇਗਾ। 

 ਉਹ  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਜੋ  ਸਾਡੇ  ਅੰਤ  ਿਵੱਚ  ਪ�ਾਪਤ  ਕੀਤੀਆਂ  ਜਾਣਗੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਹੀ  ਨਜ਼ਰੀਏ  ਿਵੱਚ  ਦੇਿਖਆ  ਜਾਵੇਗਾ  ਅਤੇ  ਸਾਰੇ  ਸੰਭਵ  ਕੋਣਾਂ  ਤ�  ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
 ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ।  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਮੁੱਦੇ  'ਤੇ  ਐਲਐਫਐਲ  ਦੇ  ਸਟ�ਡ  ਦਾ  ਸੰਚਾਰ  ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ  ਿਦੱਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ।  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਿਜਹਨਾਂ  ਿਵੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ  ਮੁੱਿਦਆਂ  ਦੀ 
 ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਸ਼ਾਮਲ  ਿਕਿਰਆਵਾਂ  ਦੇ  ਸੁਭਾਅ  ਕਾਰਨ  ਕੁਝ  ਿਕਸਮ  ਦੇ  ਕੇਸਾਂ  ਨੰੂ  ਵਾਧੂ  ਸਮ�  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੋ  ਸਕਦੀ  ਹੈ;  ਉਦਾਹਰਣ  ਵਜ�  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ  ਦੀ  ਪ�ਾਪਤੀ। 
 ਐਲਐਫਐਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 ਉਪਰੋਕਤ  ਨੀਤੀ  ਦੀ  ਸਮੀਿਖਆ  ਸਮ�  ਸਮ�  /  ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ  ਅਤੇ  ਜਦ�  ਨਵ�  ਗਾਹਕਾਂ  ਦੀਆਂ  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  /  ਿਗਿਲਆਂ  ਦਾ  ਿਨਪਟਾਰਾ  ਕਰਨ 
 ਿਵੱਚ ਐਲਐਫਐਲ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। 
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 ਵਾਧੂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਵਆਜ ਲਈ ਿਨਯਮ 
 ਕੰਪਨੀ  ਨੇ  ਿਵਆਜ  ਦਰਾਂ  ਅਤੇ  ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ  ਅਤੇ  ਹੋਰ  ਖਰਚੇ  ਿਨਰਧਾਰਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਢਕੁਵ�  ਅੰਦਰਨੂੀ  ਿਸਧਾਂਤ  ਅਤੇ  ਪ�ਿਕ�ਆਵਾਂ  ਨੰੂ  ਤੈਅ  ਕੀਤਾ  ਹੈ। 
 ਸ਼ੁਲਕ  ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਿਵਆਜ  ਦੀ  ਦਰ  ਉਧਾਰ  ਲੈਣ  ਵਾਲੇ  ਦੇ  ਜੋਖਮ  ਨੰੂ  ਤਰਤੀਬ  ਦੇਣ  ਤੇ  ਿਨਰਭਰ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਿਵੱਤੀ  ਤਾਕਤ,  ਿਬਜਨਸ,  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 
 ਵਾਤਾਵਰਣ  ਜੋ  ਿਬਜ਼ਨਸ,  ਮੁਕਾਬਲਾ,  ਕਰਜ਼ਦਾਰ  ਆਿਦ  ਦੇ  ਿਪਛਲੇ  ਇਿਤਹਾਸ  ਨੰੂ  ਪ�ਭਾਿਵਤ  ਕਰਦੇ  ਹਨ।  ਲੋਨ  ਦੇ  ਪੂਰੇ  ਕਾਰਜਕਾਲ  ਿਵਚ  ਿਵਆਜ  ਦੀ 
 ਦਰ  ਅਤੇ  ਕੁੱਲ  ਿਵਆਜ  ਦੀ  ਰਾਸ਼ੀ  ਨੰੂ  ਸੰਚਾਿਰਤ  ਕੀਤਾ  ਜਾਏਗਾ  ਤਾਂ  ਜੋ  ਉਧਾਰਕਰਤਾ  ਉਧਾਰ  ਿਵਆਜ਼  ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ  ਤ�  ਜਾਣ ੂ ਹੋਵੇ  ਜੋ  ਉਧਾਰਕਰਤਾ  ਤ� 
 ਲਏ  ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ  ਨੰੂ  ਐਲਐਫਐਲ  ਦੀ  ਵੈਬਸਾਈਟ  'ਤੇ  ਵੀ  ਉਪਲਬਧ  ਕਰਾਇਆ  ਜਾਏਗਾ  ਜਾਂ  ਸੰਬੰਿਧਤ  ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ  ਿਵਚ  ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ  ਕੀਤਾ  ਜਾਏਗਾ। 
 ਵੈਬਸਾਈਟ  ਿਵਚ  ਛਾਪੀ  ਜਾਣ  ਵਾਲੀ  ਜਾਂ  ਹੋਰ  ਿਕਸੇ  ਵੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨੰੂ  ਉਦ�  ਅਪਡੇਟ  ਕੀਤਾ  ਜਾਏਗਾ  ਜਦ�  ਿਵਆਜ  ਦੀ  ਦਰ  ਿਵਚ  ਕੋਈ  ਬਦਲਾਵ  ਹੁੰਦਾ 
 ਹੈ। 

 ਐਲਐਫਐਲ  ਦੇ  ਬੋਰਡ  ਨੇ  ਿਵਆਜ  ਦਰਾਂ,  ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ  ਅਤੇ  ਹੋਰ  ਖਰਿਚਆਂ  ਨੰੂ  ਿਨਰਧਾਰਨ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਢਕੁਵ�  ਅੰਦਰਨੂੀ  ਿਸਧਾਂਤ  ਅਤੇ  ਪ�ਿਕ�ਆਵਾਂ  ਨੰੂ 
 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 
 ਬੋਰਡ  ਿਨਰਪੱਖ  ਪ�ਬੰਧਨ  ਕੋਡ  ਦੀ  ਪਾਲਣਾ  ਅਤੇ  ਪ�ਬੰਧਨ  ਦੇ  ਵੱਖ  ਵੱਖ  ਪੱਧਰਾਂ  ਤੇ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਿਨਵਾਰਣ  ਿਵਧੀ  ਦੇ  ਕੰਮਕਾਜ  ਦੀ  ਸਾਲਾਨਾ  ਸਮੀਿਖਆ 
 ਕਰੇਗਾ।  ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਿਨਵਾਰਣ  ਅਿਧਕਾਰੀ  ਇਸ  ਕੋਡ  ਦੀ  ਪਾਲਣਾ  ਨੰੂ  ਹਰ  ਛੇ  ਮਹੀਨੇ  ਦੀ  ਸਮੀਿਖਆ  ਕਰੇਗਾ  ਅਤੇ  ਅਿਜਹੀ  ਸਮੀਿਖਆ  ਦੀ  ਇੱਕ 
 ਇਕਸਾਰ ਿਰਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸ�ਪ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 


