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 �க்�ய வைரயைறகள் 

 1.  நி�வனம் / எல்.எஃப்.எல்  -  இ� 'Lendingkart ஃைபனான்ஸ்  ��ெடட'் என்�ம் 
 நி�வனத்ைதக் ��க்�ம். இதற்காகத் தான் இந்த நியாய நடவ�க்ைக ெந��ைறகள் 
 வ�க்கப்பட�்ள்ளன. 

 2.  வாரியம்  - எல்.எஃப்.எல் இன் இயக்�னரக்ள் வாரியத்ைதக்  ��க்�ம்  . 

 3.  ெந��ைறகள்  -  அவ்வப்ேபா� மா�க்ெகாண்ேட இ�க்�ம் நியாய  நடவ�க்ைக 
 ெந��ைறகைளக் ��க்�ம் 

 4.  கடன் வாங்�பவர்/ வா�க்ைகயாளர்  -  எல்.எஃப்.எல் இன்  தற்ேபா� இ�க்�ம் அல்ல� 
 �ன்னாளில் வரக்��ய வா�க்ைகயாளரக்ள் /கடன் வாங்�பவரக்ைளக் ��க்�ம் 

 ேநாக்கம் 

 01 ஜ�ைல 2015 ேத��ட�்ள்ள ஆர.்�.ஐ �ற்ற�க்ைக எண்  RBI/2015-16/16 DNBR (PD) 
 CC.No.054/03.10.119/2015-16 13 இதற்� சான்றாதாரமா�ற�. அ�ல்  இந்�ய ரிசரவ்் வங்�  (ஆர.்�.ஐ) 
 நியாய நடவ�க்ைக ெந��ைறகள் �தான வ��ைறகைள ��த்� அைமத்�, அவற்ைற 
 என்.�.எஃப்.�-க்கள் நைட�ைறப்ப�த்த வ� காட�்�ன்ற�. இந்த வ�காட�்தல், தைல 
 வ�காட�் - வாங்� இல்லா நி� நி�வனங்கள் - �ைறயாக �க்�யத்�வம் வாய்ந்த ைவப்� 
 ெபறாத மற்�ம் ைவப்� ெப�ம் நி�வனங்கள் (ரிசரவ்் ேபங்க் )வ�காட�்- ேத� 01 ெசப்டம்பர ்2016 
 (�ப்ரவரி 22, 2019 ேமம்ப�த்தப்படட்) ("ஆர.்�.ஐ தைல வ�காட�்) இன் பாகமாக 
 ஒன்�ைணக்கப்பட�் இ�க்�ற�. 

 இங்� ��ப்�டப்ப�ம் �ன்வ�ம் நியாய நடவ�க்ைக ெந��ைறக�ம் ஏற்கனேவ ��ய 
 ஆர.்�.ஐ தைல வ�காட�்�ல் இ�க்கக்��ய என்.�.எஃப்.�க்களின் நியாய நடவ�க்ைக 
 ெந��ைறகளின் வ��ைறகைள ஒற்�ப்ேபாய் அைம�ற�. வா�க்ைகயாளரக்ைள 
 ைகயா�ம் ேபா�, நி�வனங்க�க்� �ைறந்தபடச் நியாயமான நடவ�க்ைககைள 
 இந்ெந��ைறகள் வைரய�க்�ன்றன. இ� வா�க்ைகயாளரக்�க்� தகவல் அளிப்பேதா� 
 நி�வனங்கள் அவரக்ளிடம் ஒவ்ெவா� நா�ம் அ��ம் �ைற�ைன �வரிக்�ற�. 

 இந்ெந��ைறகள்  �காரக்ள் /ச�க வைலத்தளங்களில் ப�� ெசய்யப்ப�ம் 
 �சாரைணகள்/ேவ� ஊடகங்களில் உள்ள வா�க்ைகயாளரக்�க்� ெபா�ந்�ம் மற்�ம் 
 நி�வனம் எல்லா வா�க்ைகயாளரக்ைள�ம் ேதைவக்ேகற்ப ��ள்ள தளங்கைள அ�க 
 ஊக்��க்�ற�. 

 ��க்ேகாள் 

 ெந��ைறகள் �ன்வ�ம் ��க்ேகா�டன் உ�வாக்கப் ப��ன்றன: 

 ●  வா�க்ைகயாளரக்ைள  ைகயா�ம் ேபா�,  நியாய நடவ�க்ைககைள  ேமற்ெகாள்வைத 
 உ�� ெசய்வ� �லம், அவரக்�டன் நியாயமான மற்�ம் உள்ளப்�ரவ்மான உறைவ 
 வளரத்்தல்  ; 

 ●  அ�கப்ப�யான ெவளிப்பைடத் தன்ைம �லம் வா�க்ைகயாளரக்ள் தயாரிப்�கைள 
 நன்றாக �ரிந்�ெகாண்� தகவல�ந்� ��� எ�ப்பைத சாத்�யமாக்�த்தால்; 

 ●  நி�வனம் �தான வா�க்ைகயாளரக்ளின் நம்பகத்தன்ைமைய வளரத்்தல்; 
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 ●  வா�க்ைகயாளரக்ைளக் ைகயா�தளில் நியாயமான தரநிைலகைள அைமப்ப� �லம் 
 நல்ல,  ேநரை்மயான  , ஒளி� மைறவற்ைற �யாபார நடவ�க்ைககைள  நைட�ைறப் 
 ப�த்�தல்; 

 ●  நியாயமான ேபாட�்கள் �லம், அ�கப்ப�யான இயக்கத் தரநிைலகைள அைடவதற்� 
 சந்ைத �ைசகைள ஊக்��த்தல்  ; 

 ●  தக்க சடட்�ைறைய �ன்பற்�வதன் �லம் ேதைவப்ப�ம் இடங்களில் �ட�் மற்�ம் 
 ெசயலாக்கம் நடத்�தல்; 

 ெசயல்�ட்டம் 

 ●  எல்.எஃப்.எல் நியாயமாக மற்�ம் ேநரை்மயாக ெசயல்பட�் ெதா�ல் �ைற�ல் இ�க்�ம் 
 தரமான நடவ�க்ைககைள  எப்ெபா��ம் �றப்பாக �ரத்்�ெசய்�ம்  . 

 ●  கடன் வாங்�பவ�டனான ேபச�்வாரத்்ைத�ன் ேபா�, சம்பந்தப்படட் சடட்ங்கைள�ம், 
 ஒ�ங்��ைறகள�ம் �ன்பற்�  அறஞ்சார ்ேகாடப்ா�களான நாணயம் மற்�ம் 
 ெவளிப்பைடத்தன்ைம ஆ�யவற்ைற எல்.எஃப்.எல் �ரத்்�ெசய்�ம்  . 

 ●  வா�க்ைகயாளரக்�டன் ேப�ம் ேபா�, �ன்வ�வனைவ சம்பந்தமாக ஆங்�லம் அல்ல� 
 �ந்� அல்ல� த�ந்த  வடட்ாரப் ேபச�்ெமா��ல் ெதளிவான தகவல் ெதரி�க்க எல்லா 
 �யற்�க�ம் நி�வனம் ேமற்ெகாள்�ம்: 

 i.  அதன் பல்ேவ�  ெபா�டக்ள் மற்�ம் ேசைவகள்; 
 ii.  ���ைறகள்  மற்�ம் நிபந்தைனகள், வட�் ��தங்கள்/ேசைவக் கடட்ணங்கள் 
 iii.  வா�க்ைகயாளரக்�க்�  �ைடக்கக்��ய நன்ைமகள் மற்�ம் அதன் �ைள�கள், 

 ஏேத�ம் இ�ப்�ன் 
 iv.  உங்கள் ேகள்�க�க்�  ெதாடர�்ெகாள்ளேவண்�ய நபர ்; ஏேத�ம் இ�ப்�ன் 

 ●  அதன் வைலத்தளத்�ல் ெந��ைறகள் �ைடக்�ம் 

 ●  சடட்த்�க்� ேதைவப்படட்ாேலா, தள்�ப� ெசய்யப்படட்ாேலா அல்ல� கடன் வாங்�பவர ்
 அ�ம�த்தாேலா அன்�, எல்.எஃப்.எல் கடன் வாங்�பவைரப் பற்�ய தகவல்கைள 
 யா�ட�ம் ப�ரந்்� ெகாள்ளாமல் கண்�ப்பான நம்பகத்�டன் ைகயா��ற�  . 

 ●  கடன் வாங்�பவரிடத்�ல் அவர� கணக்ைகப் பற்�ய தகவல்கைள�ம் அவரக்�க்� 
 �ைடக்கப் ெப�ம் வச�கைள�ம் பற்� ெதரி�க்க ேதைவயான நடவ�க்ைககைள 
 எல்.எஃப்.எல் ேமற்ெகாள்�ம்  . 

 ●  எல்.எஃப்.எல், தன்னிடம் கடன் வாங்�பவரிடம் வட�் ��தம், கடட்ணங்கள், கணக்��ம் 
 �ைற ஆ�யவற்ைற ஏேத�ம் பரிவரத்்தைன நைடெப�வதற்� �ன்ேப அவரக்�க்� 
 ெதரி�க்�ன்ற�  . 

 கடன்கள் வாங்�வதற்கான �ண்ணப்பங்கள் மற்�ம் அதன் 
 ெசயலாக்கம் 

 ●  எல்.எஃப்.எல், ��, �� மற்�ம் ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்கள் (எஸ்.எம்.இ) �ரி�ல், 
 அதன் வா�க்ைகயாளரக்�க்� பணிெசய் �லதனக் கடன்கைள வழங்�வேதா�, 
 இவற்�ற்� நி�நிைலச ்சந்ைத வணிகத்�ல் ைகேதரந்்த மற்�ம் ஆயத்தமான 
 ந�த்தர-ெப�நி�வன  பயனரக்ைள ஒப்��ம் வைக�லான உத� வா�க்ைகயரக்�க்� 
 ேதைவப்ப��ற�  . 
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 ●  இயல்பான வணிக ேபாக்�ல் கடன் வாங்�வதற்கான ெசயல்�ைற மற்�ம் நைட�ைறக் 
 ��த்� கடன் வாங்�பவரக்�க்� வ�காடட் எல்.எஃப்.எல் எப்ெபா��ம் ெப� �யற்� 
 ெசய்�ம்  . 

 ●  எல்.எஃப்.எல் இன் 'கடன் �ண்ணப்பப் ப�வம்/த�ந்த ஆவணங்கள்' கடன் வாங்�பவர ்
 சமர�்க்கேவண்�ய எல்லா தகவல்கைள�ம் உள்ளடக்�ம். கடன் வாங்�பவர ்மற்ற வங்� 
 அல்லாத நி� நி�வனங்கள் (என்�எஃப்�) வழங்�ய  ஒத்த ���ைறகைள�ம் 
 நிபந்தைனகைள�ம் அரத்்தம் �ரிந்� ஒப்�� ெசய்வதற்�த் ேதைவயான அைனத்� 
 தகவல்கைள�ம் எல்.எஃப்.எல் த��ற�  .  ேம�ம் ஒப்பந்தத்�ன்  உள்ளடக்கத்ைத 
 அவரக்ளின் வடட்ார ெமா��ல்  கடன் ெப�பவரக்�க்� �வரிக்கப்ப��ற�. 

 ●  எல்.எஃப்.எல் இன் கடன் �ண்ணப்பப் ப�வம்/த�ந்த ஆவணங்கள், கடன் �ண்ணப்பப் 
 ப�வத்�டன் கடன் வாங்�பவர ்சமர�்க்க ேவண்�ய எல்லா ஆவணங்களின் பட�்யைலக் 
 ெகாண்��க்�ம்  . 

 ●  கடன் வாங்�பவர ்சமரப்்�க்�ம் ஒவ்ெவா� �ண்ணப்பப் ப�வ�ம் அவரின் த��, எல்லா 
 தகவல்கைள�ம் �ரந்்தாய்தல், ெசாத்�ன் உரிைமைய சரிபாரக்்�ம் 
 ஆவணங்கள்/பத்�ரங்கள், நபரின் அைடயாளம், காப்� மற்�ம் பணயமாக த�பைவ, 
 உத்தரவாதம் இ�ப்�ன் அைவ உடப்ட அைனத்�ன் அ�ப்பைட�ல் சாரப்ற்ற �ைற�ல் 
 ைகயாளப்ப��ற�. 

 ●  கடன் வாங்�பவரின் கடன் ெப�ம் த���ைன ��� ெசய்ய அவரின் கடைன ��ப்� 
 த�த�ல் இ�க்�ம் தளரா ஊக்கத்ைத�ம், கடைன ��ப்� தராமல் இ�ப்பைத 
 த�ரப்்பதற்� அவர ்எ�க்கக்��ய �யற்�க�ம்  கடன் �ண்ணப்பத்ைத 
 ஏற்�க்ெகாள்�ம் அல்ல� ம�க்�ம் ��ைவ எ�ப்பதற்� �க்�ய வைர��களாக 
 க�தப்ப��ன்றன. 

 ●  எல்.எஃப்.எல் கடன் வாங்�பவரின் �ண்ணப்பப் ப�வத்ைத ெபற்றதற்� ஒப்�ைகச ்�ட�் 
 அளிக்�ம் இயங்கைமப்ைப ெபற்�ள்ள�. ேவண்�ய எல்லா �வரங்க�ம் ெபற்ற  நாளில் 
 இ�ந்� வாதத்�ற்� ஓத்த ேநரத்�ற்�ள் தன� ��ைவ, எல்.எஃப்.எல், கடன் வாங்க 
 �ண்ணப்�த்தவ�க்� ெதரி�க்�ம். 

 நி� ெகா�க்கப்பட்ட வாகனங்கைள ��ம்பப் ெப�தல் 

 1.  கடன் வாங்�பவ�டனான கடன் ஒப்பந்தத்�ல், உள்ளைமக்கப்படட்  ��ம்பப் ெப�த�க்கான 
 சடட்க் �ற்ைற நி�வனம் ேசரத்்�ள்ள�. இ� சடட்ப்�ரவ்மாக அமல்ப�த்தப்ப�ம். ெவளிப்பைடத் 
 தன்ைமைய உ��ெசய்ய, கடன் ஒப்பந்தத்�ன் ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
 �ன்வ�வன சாரந்்த ஏற்பா�கைள�ம் ெகாண்�ள்ளன: 

 a)  உைடைம ப�த்�வதற்� �ன்னான அ��ப்� காலம்; 

 b)  அ��ப்� காலத்ைத தள்�ப� ெசய்வதற்கான �ழ்நிைலகள்  ; 

 c)  காப்பாக ெகா�க்கப்படட் ெபா�ைள ைக�ைடைம ஆக்�த�க்கான  ெசயல்�ைற  ; 

 d)  காப்� ெபா�ளின் �ற்பைன/ஏலத்�ற்� �ன் கடன்  வாங்�பவர ்கடைன ��ம்பச ்
 ெச�த்�வதற்கான கைட� வாய்ப்� பற்�ய ��ப்�� 
 e)  ைக�ைடைம ஆக்�ய ெபா�ைள �ண்�ம் கடன் வாங்�பவ�க்�  ெகா�ப்பதற்கான 
 ெசயல்�ைற, மற்�ம் 
 f)  ைக�ைடைம ஆக்�ய காப்� ெபா�ைள �ற்பைன/ஏலம்  ெசய்வதற்கான ெசயல்�ைற 
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 2. அத்தைகய ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் நகல் ஒன்� கடன் வாங்�பவ�க்� 
 ெகா�க்கப்ப�ம். கடன் �ண்ணப்பத்ைத ஏற்� கடன் அளிக்�ம்/பணப் பட�்வாடா ேநரத்�ல் 
 கடன் உடன்ப�க்ைக�ன் நகேலா� அ�ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள இைணப்�கள் எல்லாவற்�ன் 
 நகல்க�ம் கடன் வாங்�பவரிடம் ெகா�க்கப்ப�ம். 

 கடன்  ம�ப்��  மற்�ம் ���ைறகள்/நிபந்தைனகள் 

 ●  எல்.எஃப்.எல் கடன் �வரங்கைள கடன் வாங்�பவரக்�க்� எ�த்� வ�வாக கடன் 
 வழங்காைண க�த்த�ன் �லம் ெதரி�க்�ம் அல்ல� வட�்/தள்�ப��ன் வ�டாந்�ர 
 ��தம் உள்பட அைனத்� ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�டன்  வழங்கப்ப�ம் 
 கடன் ெதாைக மற்�ம் �ண்ணப்ப �ைற மற்�ம் கடன் வாங்�பவரின் ���ைறகள் 
 மற்�ம் நிபந்தைனக�க்கான ஒப்�தல் ஆ�யைவ எல்.எஃப்.எல்-ன் ஆவணத்�ல் ப�� 
 ெசய்யப்ப�ம். 

 ●  ��த்த நாளில் அல்லாமல் தாம�த்�ப் பணம் ெச�த்த�க்கான தண்ட வட�் கடட்ணம் 
 சம்பந்தப்படட் �ைணநிைல சடட்க் �� கடன் உடன்ப�க்ைக�ல் ெகாடை்ட எ�த்�ல் 
 ��ப்�டப்பட�்�க்�ம்  . 

 ●  கடன் ஒப்பந்தத்�ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள இைணப்�கள் எல்லாவற்�ன் நகல்க�டன் கடன் 
 வாங்�பவரால் �ரிந்�ெகாள்ளப்படட் கடன் ஒப்பந்தத்�ன் நகைல கடன் அளிக்�ம்/பணப் 
 பட�்வாடா ேநரத்�ல் கடன் வாங்�பவரிடம் எல்.எஃப்.எல் வழங்�ம்  . 

 கடன் பணப் பட்�வாடா (���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் 
 மாற்றங்கைள உள்ளடக்��ள்ள�) 

 ●  இைணயதளத்�ல் ெவளி��வ� அல்ல� ேவ� த�ந்த ெவளி��தல் �ல�ம் கடன் 
 வாங்�பவ�க்�ம், ஒ� ேவைள ��ப்�டட் வா�க்ைகயாளர ்சம்பந்தப்பட�்�ந்தால் 
 அவ�க்�ம், பட�்வாடா அடட்வைண, வட�் ��தம், ேசைவ கடட்ணங்கள், �ன்னதாக 
 பணம் ெச�த்�வதற்கான கடட்ணங்கள் மற்�ம் �ற கடட்ணங்க�டன் கடன் வழங்�தல் 
 பற்�ய ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்கள் எல்.எஃப்.எல் 
 ஆல் அ��க்கப்ப��ற�. தள்�ப�/வட�் ��தம் மற்�ம் கடட்ணங்களில் ெசய்யப்ப�ம் 
 மாற்றங்கள் வ�ங்காலத்ைத க�த்�ல் ெகாண்ேட அமலாவைத எல்.எஃப்.எல் உ�� 
 ெசய்�ம். 

 ●  கடைன ��ப்�ப் ெப�தல்/ெச�த்�ம் ெதாைகைய அ�கரித்தல் அல்ல� ஒப்பந்தத்�ன் 
 �ழ் ெசயல்ப�தல் பற்�ய எல்.எஃப்.எல் இன் ���  உரிய  கடன் ஒப்பந்தத்�ற்ேகற்ப 
 ெசய்யப்ப�ம். 

 நி�ைவத் ெதாைக�ைனவ�ல் ெசய்தல் 

 ●  எல்.எஃப்.எல் தன� வா�க்ைகயாள�க்� நி�ைவ�ல் இ�க்�ம் ெதாைக பற்�ய 
 �வரங்கள் அைனத்ைத�ம் அந்த ெதாைகைய அவர ்��ம்ப ெச�த்�வதற்� 
 நியாயமான காலக்ெக�ைவ�ம் வழங்�ம்  . 

 ●  நி�ைவ�ல் இ�க்�ம் ெதாைக�ைன ��ம்� ெச�த்�னாேலா அல்ல� ெச�த்தப்படாத 
 கடன் ெதாைகைய சடட்ப்ப� உரிைம�ள்ள அல்ல� �ைறப்ப� பற்�ரிைம உைடய 
 ேவெறா� உரிைமக்ெகா�தைல கடன் வாங்�பவர ்ெகாண்��ப்பதன் �லம் �ர�் 
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 ெசய்�ன் எல்.எஃப்.எல் காப்பாக ைவத்��ப்பைவ அைனத்ைத�ம் ���த்���ம்  . 
 இத்தைகய உரிைமைய நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம் எனில், �த�ள்ள நி�ைவ 
 ேகாரிக்ைக மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� உடப்ட�், நி�ைவத் ெதாைக�ைன ெச�த்�ம் 
 வைர, எல்.எஃப்.எல் காப்பாக ைவத்��ப்பைவ�ன் பத்�ரங்கைளத் 
 தக்கைவத்�க்ெகாள்�ம் என்ப� பற்�ய �� �வரங்கள் கடன் வாங்�பவ�க்� 
 அ��க்கப்ப�ம். 

 ●  எல்.எஃப்.எல் தன் வட�்த் ெதாைகைய தவறா� ெப�ம் ெபா�ட�்,  நி�ைவ 
 ெதாைக�ைன ��ம்ப ெகா�க்காமல் இ�க்�ம் கடன் வாங்�பவரக்ளிடம் இ�ந்� 
 அதைன ��ம்பப் ெப�வதற்காக,  ெசால் வன்ைம�ள்ள  �ைறகைள  உள்ளடக்�ய, 
 நியாயமான மற்�ம் சடட் உரிைமவாந்த நடவ�க்ைககைள ைகயா�ம். 

 ●  தன் ஊ�யரக்ள் வா�க்ைகயாளரக்ைள த�ந்த �ைற�ல் ைகயாள்வ�ல் ேபா�ய அள� 
 ப�ற்� ெபற்��ப்பைத எல்.எஃப்.எல் உ�� ெசய்�ம். 

 மற்ற  வ��ைறகள் 

 ●  எல்.எஃப்.எல், சம்பந்தப்படட் கடன் ஒப்பந்தத்�ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள ���ைறகள் 
 மற்�ம் நிபந்தைனகளில் வழங்கப்பட�்ள்ள ேநாக்கங்கைளத் த�ர(கடன் வாங்�பவரால் 
 �ன்னேர ெதரி�க்கப்படாத ��ய தகவல் எல்.எஃப்.எல் கவனத்�ற்� வராமல் இ�க்�ம் 
 படச்த்�ல்) ேவ� எதற்காக�ம் கடன் வாங்�பவரின் தனிப்படட் அ�வல்களில் 
 தைல��வ�ல் இ�ந்� �ல�ம். 

 ●  ஒ� ேவைள கடன் வாங்�பவர ்கடன் கணக்ைக ேவெறா� நி�வனத்�ற்� மாற்�ம் 
 ேவண்�ேகாள் ெதரி�ப்�ன், அத்தைகய ேவண்�ேகாைளப் ெபற்ற நாளில் இ�ந்� 21 
 நாடக்�க்�ள், ஒப்�தைலேயா இல்ைலெயனில் அதாவ� எல்.எஃப்.எல் இன் ஆடே்சபைன 
 இ�ப்�ன் அதைனேயா கடன் வாங்�பவரிடம் ெதரி�க்கப்ப�ம். அத்தைகய மாற்றல் 
 ெவளிப்பைடத் தன்ைம�ைடய ஒப்பந்த ��க�க்� உடப்ட�் எல்லா ெபா�ந்��ன்ற 
 சடட்ங்க�டன் ஒத்�ைசந்� இ�க்�ம். 

 ●  கடன் ெபற்றவரிடம் இ�ந்� நி�ைவத் ெதாைக�ைன �ட�்ம் ெபா�ட�், எல்.எஃப்.எல், 
 கடன் வாங்�பவ�க்� தகாத �ைற�ல் ெதால்ைல ெகா�த்தல், அதாவ� கடன் 
 வாங்�பவைர வழக்கத்�ற்� மாறான ேநரங்களில் ெதாடரந்்� ெதாந்தர� ெசய்தல், 
 கடைன/நி�ைவத் ெதாைக�ைனத் ��ம்பப்ெபற ஆடப்லம் உபேயா�த்தல் 
 ேபான்றவற்ைற ஒ� ெபா��ம் ெசய்யா�. ஊ�யரக்ள் வா�க்ைகயாளரக்ைள த�ந்த 
 �ைற�ல் ைகயா�ம் �தத்�ல் ேபா�மான அள�ல் ப�ற்� அளிக்கப்ப�ம்  . 

 ●  தனி நபரக்�க்� வழங்கப்ப�ம் �தக்�ம் வட�் �த காலக்ெக� கடன்களில் 
 �ன்னதாகேவ கடைனத் �ரக்்�ம் கடட்ணம் அல்ல� �ன்னதாக பணம் ெச�த்�வதற்� 
 எல்.எஃப்.எல் அபராதம் ��க்கா�. 

 �ைற �ரக்்�ம்  இயங்��ைற 

 தற்ேபா� நில�ம் ேபாட�்க்�ரிய �ழ�ல்  ,  நிைலயான ெதா�ல்  வளரச்�் ெப�வதற்� ேமம்படட் 
 வா�க்ைகயாளர ்ேசைவ �க �க்�ய க��யாக அைம�ற�. எந்தெவா� 
 ெப�நி�வனங்களி�ம் வா�க்ைகயாளர ்த�ம் �காரக்ள் வணிக வாழ்க்ைக�ன் ப��யா�ம்  . 

 எல்.எஃப்.எல் இல் வா�க்ைகயாளர ்ேசைவ மற்�ம் மனநிைறேவ �ரதானமாக கவனம் 
 ெச�த்தப்ப��ற�. �றைம�� உடன� ேசைவகள் ��ய வா�க்ைகயாளரக்ைள கவரவ்� 
 மட�்�ன்� இ�க்�ம் வா�க்ைகயாளரக்ைள தக்க ைவக்�ம் என்பைத நாங்கள் நம்��ேறாம். 
 எல்.எஃப்.எல், வா�க்ைகயாளரக்ளின் அ�பவத்ைத ேமம்ப�த்�ம் �தமாக பல �யற்�கைள 
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 ேமற்ெகாண்�ள்ள�. ேம�ம் வா�க்ைகயாளரக்�க்� உயரத்ரப்படட் அ�பவத்ைத அளிக்�ம் 
 ேநாக்கத்�டன் �றைமயான �ைற �ரக்்�ம் இயங்��ைறைய  நி��ய  �  . 

 எல்.எஃப்.எல் இன் �ைற �ரக்்�ம் இயங்��ைறைய ேம�ம் அரத்்த�ள்ளதாக�ம் 
 பய�ள்ளதாக�ம் ஆக்க, ஒ� கடட்ைமக்கப்படட் அைமப்� �ைற உ�வாக்கப் பட�்ள்ள�. இந்த 
 அைமப்� �ைற, ெபறப்ப�ம் �ர�் நியாயமாக�ம் ேநரை்மயாக�ம் மற்�ம் சடட்ங்கள் மற்�ம் 
 ஆைணகளின் சடட்க அைமப்�க்� உடப்ட�் இ�ப்பைத�ம் உ�� ெசய்�ம். 

 ேநாக்கம்/�க்�ய ெசயல்�ட்டங்கள் 

 வா�க்ைகயாளரக்�க்கான எல்.எஃப்.எல்-ன் �க்�ய ெசயல்�டட்ங்கள் �ன்வ�மா�: 

 ●  எல்லா வா�க்ைகயாளரக்ைள�ம் நியாயமாக நடத்�வ� ��த்� உ��யளித்தல்; 

 ●  �ைறகைள�ம் �காரக்ைள�ம் ேநரம் தாழ்த்தாமல் �ரத்்தல்  ; 

 ●  வா�க்ைகயாளர ்ேகட�்ம் ேகள்�கைள ��வ�ம் �ரிந்� ெகாள்ள ேநர எ�த்� ெகாண்� 
 அவ�க்� �க�ம் பய�ள்ள �ைற�ல் ப�லளித்தல்; 

 ●  �ைற �ரக்்�ம் இயங்��ைற பற்��ம் �ரசச்ைனகள்/�காரக்ைள �ரக்்க ெதாடர�் 
 ெகாள்ள ேவண்�ய அமரத்்தப்படட் அ�காரிகள் பற்��ம் கற்�க் ெகா�த்தல்  . 

 எல்லாவற்�ற்�ம் ேமல் வா�க்ைகயாளரக்ளின் தனிப்படட் வாழ்க்ைகைய�ம் 
 கண்ணியத்ைத�ம் எல்.எஃப்.எல் �க �க்�யமாக எண்ணி வா�க்ைகயாளரக்ைள 
 நியாயமாக�ம் மரியாைதயான �ைற��ம் எல்லா ேநரங்களி�ம் நடத்��ற�. 

 வா�க்ைகயாளர் �காரக்ள்/ �ைறகைள ைகயா�ம்  அைமப்� 

 தங்கள் க�த்�கைளத் ெதரி�க்க அல்ல� �காரக்ைள அ�ப்ப ��ம்�ம் வா�க்ைகயாளரக்ள் 
 ��ள்ள தடங்கைள  காைல 10.00 மணி���ந்� மாைல 7:00  மணிக்�ள், �ங்கள் �தல் 
 சனிக்�ழைம  வைர  (ேத�ய ���ைற நாட்கள் த�ர)  உபேயா�க்கலாம். 

 1) வா�க்ைகயாளரக்ளின் �காரக்ைள ைகயா�ம் உள்ளைமக்கப்படட் அைமப்� 

 i.  எங்கள் வா�க்ைகயாளர ்ேசைவ ைமயத்ைத 1800 5720  202 என்ற எண் �லம் ெதாடர�் 
 ெகாள்ள�ம் (இலவச ெதாடர�்) (காைல 10:00 மணி �தல் இர� 7:00 மணி வைர  �ங்கள் �தல் 
 சனிக்�ழைம  வைர  - (ேத�ய ���ைற நாடக்ள் த�ர). 

 ii.  info@lendingkart.com  இல் �ன்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம் 

 iii.  ��ள்ள �கவரிக்� எ�த�ம்  :  ெலண்�ங்கார்ட்  ஃைபனான்ஸ் ��ெடட், 6ஆவ� ஃப்ேளார், 
 � �ளாக், த ஃபரஸ்்ட், த ஃபரஸ்்ட் அெவன்�, ேகஷவ்பாக் பார்ட்� ப்ளாட் பக்கத்�ல், 
 வஸ்�ரா�ர், அஹமதாபாத்- 380015. 

 2)ெகா�க்கப்படட் ேநரத்�ற்�ள் �கார ்சரி ெசய்யப்படா�டட்ால் அல்ல� எல்.எஃப்.எல் வழங்�ய 
 �ர�்ல் அவர/்அவள் ��ப்� அைடய�ல்ைல என்றால், அந்த வா�க்ைகயாளர ் ேநாடல் அ�வலர் 
 மற்�ம்  �ைற �ரக்்�ம் அ�வலைர  அ�கலாம்:: 
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 ெபயர்  ��ம� அ�தா ேக 

 பத�  �த்த இயக்�னர ்-வா�க்ைகயாளர ்ேசைவ 

 ெதாடர்� எண்  +91- 6358874622 - ேத�ய ���ைற நாடக்ள் த�ர 
 �ங்கள் �தல் ெவள்ளி வைர காைல 10.30 மணி 
 �தல் மாைல 6.00 மணி வைர. 

 �ன்னஞ்சல்  �கவரி  grievance.redressal@lendingkart.com 

 வா�க்ைகயாளரக்ளின் �ைறகைளப் ெபற �ைறத் �ரக்்�ம் அ�வலர ்அ�வலக ேநரங்களில் 
 �ைடக்கப் ெப�வார.் ஒ�ேவைள �ைறத் �ரக்்�ம் அ�வலர ்இல்லா��ல் வா�க்ைகயாளர ்
 ஆதர� ���ன் தைலவர ்வா�க்ைகயாளைர கவனிப்பார.் 

 �ைற�ைன ஆராய்ந்த �ன், �ைறத் �ரக்்�ம் அ�வலர,் �கார/்�ைற ெபற்ற 30 ேவைல 
 நாடக்�க்�ள் அவர� இ�� ப�ைல அ�ப்�வார.் இக்காலத்�ல் வா�க்ைகயாளர ்�ைற�ன் 
 நிைல ேகட�் எங்க�க்� எ�தலாம். அதற்கான ப�ைல ��ந்த வைர�ல் �ைரவாக அ�ப்ப 
 ெப��யற்� ெசய்ேவாம். 

 �ல வைகயான �ைற/�காரக்�க்� நடவ�க்ைககளின் தன்ைம காரணமாக ��தல் ேநரம் 
 ேதைவப் ப��ற�: உதாரணமாக ஆவணங்களின் �ட�். அத்தைகய தாமதம் ��த்� நி�வனம் 
 வா�க்ைகயாளரக்�க்� ெதரி�ப்ப�டன் �கா�க்� �ர�் காண எ�ரெ்காள்ளப்ப�ம் 
 காலக்ெக�ைவ�ம் அவரக்�க்� ெதரி�க்�ம். 

 ஒ�ேவைள �கார/்தகரா� ஒ� மாதத்�ற்�ள் �ரக்்கப்படாமல் ேபானால், 
 (அதாவ�  வா�க்ைகயாளரின் �காரான� �ற்��ேமா அல்ல� பா�யாகேவா 
 நிராகரிக்கப்பட�், வா�க்ைகயாள�க்� ��ப்� ஏற்பட�ல்ைல அல்ல� 
 வா�க்ைகயாள�க்� ப�ல் �ைடக்க�ல்ைல), வா�க்ைகயாளர ்ஒம்படஸ்்மன் 
 அல்ல� ெட�� ஒம்படஸ்்மனிடம், �ன்வ�ம் ஏதாவ� ஒ� வ��ல் 
 �ைற�டலாம். 

 1)ஆன்ைலன் �ைற �லம் �கார ்எ�ப்பப்படட்� 
 ��ப்�டட் ேபாரட்ட்ல் �லம் �காரக்ைள ஆன்ைலனில் ப�� 
 ெசய்யலாம்  https://cms.rbi.org.in 

 2) எலக்டர்ானிக் அல்ல� ேநர�யாக ெசய்யப்படட் �கார:் ரிசரவ்் 
 வங்�யால் அ��க்கப்படட் ைமயப்ப�த்தப்படட் ர�� மற்�ம் 
 ெசயலாக்கத்�ற்�, ��ப்�டட் வ�வத்�ல் எலக்டர்ானிக் �லமாகேவா 
 அல்ல� ேநர�யாகேவா �கார ்ெசய்யலாம் - 

 ைமயப்ப�த்தப்படட் ர�� மற்�ம் ெசயலாக்க ைமயம் (CRPC) 
 இந்�ய ரிசரவ்் வங்� ெசன்டர்ல் 
 �ஸ்டா, ெசக்டர ்17, 
 சண்�கர ்– 160 017 
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 �ன்னஞ்சல் �கவரி – crpc@rbi.org.in 
 ேடால் ஃப்ரீ நம்பர ்– 14448 
 (காைல 9:30 மணி �தல் மாைல 5:15 மணி வைர) 

 3.) கடட்ாயமாக காட�்ப்ப�த்தேவண்�ய ேதைவகள் 
 எல்.எஃப்.எல் தன� எல்லா �ைளகளி�ம் மற்�ம் எங்கள� வைலத்தளத்��ம் 
 �ன்வ�வனவற்ைற ைவத்��க்�ற� : 

 ●  �ைறகைள�ம் பரிந்�ைரகைள�ம் ெப�வதற்கான த�ந்த ஏற்பா�கள் 

 ●  �ைற �ரக்்�ம் அ�காரி�ன் ெபயர,் �லாசம் மற்�ம் ெதாடர�் 
 எண்ைண காட�் ப�த்�தல் 

 ●  �தன்ைம ேநாடல் ஆ�சர ்/ ேநாடல் ஆ�சரக்ளின் ெபயர ்மற்�ம் 
 ெதாடர�் �பரங்கைள (ெதாைலேப�/ ெமாைபல் எண் மற்�ம் 
 �ன்னஞ்சல் �கவரி) ப���தல் 

 ●  ஒம்படஸ்்மனிடம்  �காைரப் ப�� ெசய்த �தம் பற்�ய �பரங்கள் 
 ��ப்��தல் 

 ●  �டட்த்�ன் �க்�ய அம்சங்கள் (ஆங்�லம், இந்� மற்�ம் வடட்ார 
 ெமா�களில்) 

 �ைற �ரக்்�ம் �� �ன்பற்�ம் ெசயல்�ைற வா�க்ைகயாளர ்��ப்�க்� ஏற்ப �கா�க்� �ர�் 
 கா�வைத உ�� ெசய்�ம். 

 அவர,் �காரக்�க்� தன்�ைடய நிைல�ல் இ�ந்� �ர�் காண ��யாத ேபா�, �கார ்
 ேதைவயான உயர ்ெபா�ப்�ல் இ�ப்பைர அைடவைத உ�� ெசய்வார.் வா�க்ைகயாளரக்ள் 
 �றந்த �ைறத் �ரை்வப் ெபற, அவரக்ள் �காரக்ைள �த்த ேமலாண்ைம அ�காரிகளிடம் 
 ெகாண்� ெசல்லாமல் இ�ப்பைத உ�� ெசய்வேத இ��யான ��க்ேகாளாக இ�க்�ற�. 
 அத்தைகய �காரக்ைள ைகயாண்�, �கா�க்கான காரணங்கைள �ரிந்� ெகாள்�ம் 
 கண்ேணாடட்த்�ல் ம�ப்�� ெசய்தல், த�ந்த உயர ்ெபா�ப்�ைடயவைர அைடயச ்ெசய்�, 
 அத்தைகய ெசயல்கள் �ண்�ம் நடக்காமல் இ�ப்பைத உ��ெசய்வதற்கான பலமான 
 இயங்கைமப்ைப நாங்கள் அைமத்�ள்ேளாம்  . 

 2. காலவைர 

 �காரக்ைள ப�� ெசய்ய, வா�க்ைகயாளரக்ள் ேமல் ��ப்�டட் எந்த தடங்கைள�ம் பயன் 
 ப�த்தலாம் (வா�க்ைகயாளரக்ள் �காரக்ைள ைகயா�ம் அைமப்�ல் உள்ள (i) வரிையப் 
 பாரக்்க�ம்). �கார ்எ�த்� வ��ல் ெபறப்படட்ால் �கார ்ஒப்�தல்/ப�ல் ஒ� வாரத்�ற்�ள் 
 அ�ப்ப எல்.எஃப்.எல் �ைன�ம். சம்பந்தப்படட் �ஷயத்ைத ஆராய்ந்த �ன், 
 வா�க்ைகயாள�க்� எல்.எஃப்.எல் இ�� ��ைவ அ�ப்�ம் அல்ல� �கார ்ெபற்ற ஒ� 
 மாதத்�ற்�ள் ��தல் ேநரம் ேதைவப்ப�வைத அ��த்���ம்  . 

 எங்களிடம் ெகா�க்கப்ப�ம் �காரக்ள் அைனத்�ம் சரியான கண்ேணாடட்த்�டன் பாரக்்கப்பட�் 
 சாத்�யமா�ம் எல்லா ேகாணங்களில் இ�ந்�ம் ஆராயப்ப�ம். �ரசச்ைனகளில் எல்.எஃப்.எல் 
 இன் நிைல ��த்த தகவல் வா�க்ைகயாளரக்�க்� ெதரி�க்கப்ப�ம். �ரசச்ைனைய 
 ஆராய்வதற்� ேநரம் ேதைவப்ப�ம் படச்த்�ல் சரியான ேநரத்�ல் ஒப்�தல் அளிக்கப்ப��ற�  . 
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 �ல வைகயான �ைற/�காரக்�க்� நடவ�க்ைககளின் தன்ைம காரணமாக ��தல் ேநரம் 
 ேதைவப் ப��ற�: உதாரணமாக ஆவணங்களின் �ட�். அத்தைகய தாமதம் ��த்� நி�வனம் 
 வா�க்ைகயாளரக்�க்� ெதரி�ப்ப�டன் �கா�க்� �ர�் காண எ�ரெ்காள்ளப்ப�ம் 
 காலக்ெக�ைவ�ம் அவரக்�க்� ெதரி�க்�ம். 

 எல்.எஃப்.எல் ��ய �ைற �ரப்்� தடங்கைள ெகாண்� வ�வ� உடப்ட �காரக்ள்/�ைறகள் 
 ைகயாள்வ�ல் ��ய மாற்றங்கள் ெகாண்� வந்தால், அதற்� த�ந்தாற்ேபால் ேமல்��ய 
 ெகாள்ைககள் அவ்வப்ேபா� ம�ப்�� ெசய்யப்ப�ம்/சரிபாரக்்கப் ப�ம். 

 அ�க வட்� ��க்கப்ப�வைத ஒ�ங்�ப�த்தல் 

 நி�வனம் வட�் �தம், ெசயலாக்கம் மற்�ம் �ற கடட்ணங்கைள �ரம்ானிக்க த�ந்த 
 உடே்காடப்ா�கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள வ�த்�ள்ள�. வட�் ��தமான� நி� நிைல�ன் 
 வ�ைம, ெதா�ல், ெதா�ைல ஒ�ங்��ைறப் ப�த்�ம் �ற்�ச�்ழல், ேபாட�், கடன் 
 வாங்�பவரின் �ன்வரலா� ேபான்ற வா�க்ைகயாளர ்எ�ரெ்காள்ளக்��ய இடரப்ா�களின் 
 அ�ப்பைட�ல் ��க்கப்ப�ம். கடனின் �� கால வைரயைற�ல் வ��க்கப்ப�ம் ெமாத்த 
 வட�்த் ெதாைக மற்�ம் வட�் ��தம் ஆ�யைவ கடன் வாங்�பவ�க்� ெதரி�க்கப்ப�ம். 
 ஏெனனில் கடன் வாங்�பவ�க்�, தான் கடட் ேவண்�ய சரியான வட�் இ�ப்� நிைல ��த்� 
 �ன்னேர ெதரிந்��க்க ேவண்�ம். இ� எல்.எஃப்.எல் இன் இைணயதளத்�ல் �ைடக்�ற� 
 அல்ல� ெபா�ந்தத்தக்க ெசய்�த்தாளில் ெவளி�டப்ப��ற�. அ�ேபால இைணயதளத்�ல் 
 ெவளி�டப்படட் தகவல் எப்ேபாெதல்லாம் வட�் ��தம் மா��ன்றதா அப்ேபாெதல்லாம் 
 ��ப்�க்கப்ப�ம்  . 

 எல்.எஃப்.எல் இன் உ�ப்�னர ்வாரியம் வட�் �தம், ெசயலாக்கம் மற்�ம் �ற கடட்ணங்கைள 
 �ரம்ானிக்க த�ந்த உடே்காடப்ா�கள் மற்�ம் ெசயால்�ைறகைள வ�த்�ள்ள�. 

 ெந��ைறகளின் ம�ப்�� 

 நியாய நடவ�க்ைக ெந��ைறகள் மற்�ம் ெவவ்ேவ� ேமலாண்ைம நிைலகளில் �ைற �ரக்்�ம் 
 அைமப்�ன் ெசயற்பா�கள் ஆ�யவற்�ன் இணக்கத்ைத வாரியம் ஆண்�ேதா�ம் ம�ப்�� 
 ெசய்�ம். �ைற �ரக்்�ம் அ�காரி ஆ� மாதங்க�க்� ஒ� �ைற நியாய நடவ�க்ைக 
 ெந��ைறகளின் இணக்கத்ைத ம�ப்�� ெசய்� அத்தைகய ம�ப்�ட�்ன் 
 ஒ�ங்�ைணக்கப்படட் அ�க்ைகைய வாரியத்�ற்� சமரப்்�ப்பார.் 
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