
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENDINGKART FINANCE LIMITED 

(Formerly AADRI INFIN LIMITED) 

 
Fair Practices Code 

 
 



 

 

વિષય સૂચિ  

મહત્િની વ્યાખ્યાઓ .................................................................................................................. 3  

હેતુ ............................................................................................................................................ 3 

ઉદે્દશ ............................................................................................................................. ............ 3  

પ્રતિબદ્ધિા ................................................................................................................................ 3  

લોન અને િેમની પ્રક્રિયા માટે અરજી ............................................................................................  4  

ફાઇનાન્સ કરેલ  િાહનોની પુન:પ્રાપ્તિ ........................................................................................... 4  

લોન મૂલ્યાંકન અને શરિો  .......................................................................................................... 4  

લોનનુું વિિરણ (નનયમો અને શરિોમાં ફેરફાર સહહિ) ................................................................... 5  

બાકીની રકમ .............................................................................................................................  5  

અન્ય ગાઇડલાઇન ...................................................................................................................... 5  

ફક્રરયાદ નનિારણ વ્યિસ્થા  ........................................................................................................ 5  

હેતુ / મુખ્ય કતમટમેન્ટ ................................................................................................................. 5  

ગ્રાહક ની ફક્રરયાદોને નનયુંવિિ કરિા માટે પધ્ધતિ  ........................................................................ 6  

 
 
 
 



 

 

મહત્િની વ્યાખ્યાઓ  
 
       1. કંપની /LFL: ન ં તાત્પર્ય લેન્ડિંગકાર્ય  ફાઇનાન્સ લલમિરે્િં’(“ LFL”) સાથ ેછે, જનેા િારે્ આ તર્સ્થ આચારસંહિતા બનાવવાિાં આવી છે. 
 

       2. બોિંય  : ન ં તાત્પર્ય  LFL ના બોિંય  ઓફ િેમ્બસય (નનરે્દશક િંિંળ) થી છે. 
 

       3. સંહિતા: ન ં તાત્પર્ય ઉચચત વર્વિાર સંહિતા સાથે છે (જિેાં સિર્ે સિર્ે ફેરફાર કરવાિાં આવ ેછે). 
 

       4. ઉધારકતા/ગ્રાિક : ન  ંતાત્પર્ય LFL ના કોઈ પણ િાલના કે સંભવવત ઉધારકતા/ગ્રાિક થી છે. 
 

હેતુ  

આનો રેફરન્સ 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 રરઝવય બેંક ઓફ 
ઇન્ડિંર્ા (આરબીઆઈ) એ તેને લાગ  કરવા િારે્ એનબીએફસી ('રર્દશાનનરે્દશો') િારે્ ફેર પ્રેક્ટિસ કોિં ની ગાઈિંલાઈન િાં સ ધારો કર્ો છે. સૂચચત ગાઈિંલાઈન ન ે
િાસ્ટર િંાર્રેક્શન - નોન-બેન્કિંગ ફાઇનાન્ન્સર્લ કંપની - સપ્રે્મ્બર 2014, 2016 ના આધારે વ્ર્વસ્થસ્થત રીતે િિત્વપૂણય રિંપોઝઝર્ ન લતેી કંપની અને રિંપોઝઝર્ 
લતેી કંપની (રરઝવય બેિં) િંાર્રેક્શન, 2016 ના ભાગ રૂપ ેસાિેલ કરવાિાં આવી છે. (22 ફેબ્ર આરી, 2019) ('આરબીઆઈ િાસ્ટર પરરપત્ર '). 

નીચેના આપેલા ફેર પ્રેિીસ કોિં, ઉપરોક્ત આરબીઆઈ િાસ્ટર પરરપત્ર િા સિાવવષ્ર્ NBFC િારે્ના ફેર પ્રેિીસ કોિં આ ગાઇિંલાઇન અન સાર છે. ગ્રાિકો 
સાથે વ્ર્વિાર કરતી વખતે કંપનીન ેઅન સરવા િારે્ કોિં નૂ્યનતિ પ્રેક્ટિસ ધોરણો નક્કી કરે છે. તે ગ્રાિકોન ેિાહિતી પ્રર્દાન કરે છે અન ેનનર્મિત ધોરણે કંપનીન ે
તેિની સાથે કેવા વ્ર્વિાર ની અપેક્ષા છે તે સિજાવ ેછે. 

આ કોિં સોઝશર્લ િીરિંર્ા / કોઈપણ અન્ય િીરિંર્ા પર પોસ્ટ કરાર્ેલ કોઈપણ ફરરર્ાર્દો / પૂછપરછવાળા તિાિ ગ્રાિકોન ેલાગ  પિેં છે અને કંપની બધા 
ગ્રાિકોને નીચેના પ્લરે્ફોમ્સય સ ધી પિોંચવા િારે્ પ્રોત્સાહિત કરે છે. 

ઉદે્દશ 

આ સંહિતા ને નીચે જણાવેલ ઉદે્દશો િેળવવા િારે્ વવકલસત કરવાિાં આવેલ છે: 

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

 • વધ  સારી પારર્દર્શશતા ગ્રાિકોને ઉત્પાર્દનની વધ  સારી સિજણ આપ ેછે અન ેર્ોગ્ર્ નનણયર્ો લેવા િારે્ સક્ષિ બનાવ ેછે;  

 • કંપની પર ગ્રાિક નો વવશ્વાસ વધારવા િા િર્દર્દ કરે છે; 

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

 • ઉચ્ચ કક્ષાના ઓપરેટર્ગ ધોરણો પ્રાપ્ત કરવા િારે્, વાજબી સ્પધા દ્વારા િાકેર્ ફોસીસ ન ેપ્રોત્સાહિત કરવ :ં 

 • વસ લાત અન ેઅિલીકરણ, જ્યાં જરૂર િોર્ ત્યાં ર્ોગ્ર્ કાર્ર્દાકીર્ પ્રરિર્ા ન  ંપાલન કરીને જ થવ  ંજોઈએ.  

 

પ્રતિબદ્ધિા  

•  LFL િંિેશાં, ર્ોગ્ર્ રીતે કાર્યવાિી કરવા અન ેઈડિંસ્ટરી ના આવશ્ર્ક લસદ્ધાંતોને પૂણય કરવા િારે્ તેના શ્રેષ્ઠ પ્રર્ાસ કરશે.  

• LFL તિાિ સંબંચધત કાર્ર્દાઓ, નનર્િ ન ં પાલન કરશે અન ેઉધારકતા ની વાતચીત ર્દરમિર્ાન પારર્દર્શશતાના લસદ્ધાંતોને પૂણય કરશે.   

• ગ્રાિકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે, કંપની અંગ્રેજી અથવા હિડર્દીિાં અથવા અન કૂળ સ્થાનનક ભાષાિાં સ્પષ્ર્ િાહિતી પ્રર્દાન કરવા િારે્ જરૂરી તિાિ પગલાં 
લેશ ે

i. તેના વવવવધ ઉત્પાર્દનો અન ેસેવાઓ;  

ii. નનર્િો અન ેશરતો, વ્ર્ાજ ર્દર / સર્વવસ ચાજ ય; 



 

 

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

iv. જો કોઈ પ્રશ્ન િોર્ તો તે પ્રશ્ન સંબોચધત કરવા િારે્ ની વ્ર્ક્ક્તનો સંપકય  ; 

સંહિતા  તેની વેબસાઇર્ પર ઉપલબ્ધ કરાશે. 

• LFL  લેણર્દારોથી સંબંચધત િાહિતીને ગોપનીર્ રાખશ ે અને, જ્યાં સ ધી કાર્ર્દા િેઠળ આવશ્ર્ક ન િોર્ અથવા ઉધારકતા  દ્વારા િંજૂરી  ન િળે ત્યાં સ ધી 
િાહિતી કોઈ ની પણ સાથ ેશેર કરશે નિીં  

 

• LFL ઉધારકતા ન ેતેિના ખાતા અને તેિના િારે્ ઉપલબ્ધ સ વવધાઓ અંગેની િાહિતી ની જાણ કરવા િારે્ જરૂરી પગલાં લેશ.ે  

• કોઈપણ ર્ર ાડજકે્શન િારે્ આગળ વધતા પિેલા LFL  વ્ર્ાજ ર્દર, ગણતરી, ગણતરીની પદ્ધમત વગેરે જવેી તિાિ નાણાકીર્ િાહિતી ની જાણ તેના લેણર્દારોન ે
કરશે.   

લોન માટે અરજી અને િેની પ્રક્રિયા  

• LFL મ ખ્યત્વે એસએિઈ સેગિેન્ટિાં તેના ગ્રાિકોન ેવર્કકગ કેવપર્લ લોન ઓફર કરે છે, જિેાં ઉધારકતા  ને િધ્ર્િ થ્રી િોર્ા કોપોરેર્ ગ્રાિકો ની સિાર્ની જરૂર 
પિંશે, જ ેસારી રીતે નાણાકીર્ બજાર વ્ર્વસાર્ સાથે અન કૂળ છે. 

• સાિાન્ય રીતે વ્ર્વસાર્િાં LFL, લોન  િેળવવા િારે્ ની પ્રરિર્ા અન ેકાર્યવાિી વવશ ેલોન લેનારાઓને િાગયર્દશયન આપવા િંિેશાં પ્રર્ત્ન કરશે.  

• LFL ના 'લોન અરજી ફોિય / ર્ોગ્ર્ ર્દસ્તાવેજો' િાં ઉધારકતા દ્વારા સબમિર્ કરવાની આવશ્ર્ક બધી િાહિતી શાિેલ િશે. અન્ય નોન-બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ 
(એનબીએફસી) દ્વારા ઓફર કરેલા નનર્િો અન ેશરતો સાથે સરખાિણી કરવા િાં આવ ેછે  અન ેઉપરોક્ત સરખાિણીના આધારે ઉધારકતા ને જરૂરી િાહિતી LFL 
દ્વારા પૂરી પાિંવાિાં આવશ.ે વધ િાં, એગ્રીિેન્ટ ની િાહિતી  સ્થાનનક ભાષાિાં ઉધારકતા ને સિજાવાર્ છે. 

• LFL ના 'લોન અરજી ફોિય / ર્ોગ્ર્ ર્દસ્તાવેજો' િા પણ લોન અરજીપત્રક સાથે ઉધારકતા દ્વારા સબમિર્ કરવા િારે્ જરૂરી ર્દસ્તાવેજોની સૂચચ િોઈ શકે છે..  

• ઉધારકતા દ્વારા સબમિર્ કરાર્ેલ પ્રતે્યક લોન એપ્પ્લકેશન ફોિય, બધી િાહિતીની ચકાસણી પછી, મિલકત ને ચકાસવા િારે્ જરૂરી ર્દસ્તાવેજો, વ્ર્ક્ક્તની ઓળખ, 
અપ્સ્તત્વ અન ેઓફર ની સલાિતી, જો કોઈ ગરંેર્ી િોર્ તો િેરરર્ પર સ્વતંત્ર રૂપ ેિાનવાિાં આવશ.ે 

• LFL ઉધારકતા ની િેરિંર્ લાર્કાતની ખાતરી કરવા િારે્ ઉધારકતા ની ર્ોગ્ર્ તપાસ કરશે જ ેકોઈપણ લોન અરજી ફોિયની િંજ રી અથવા નકારતા પિેલા અરજીનો 
નનણયર્ લેવા િારે્ એક િિત્વપૂણય પરરબળ િશે. 

• LFL પાસ ેલોન િેળવવા િારે્ તેના ઉધારકતા ને લોન અરજી ફોિય ની સ્વીકૃમત આપવા િારે્ની પદ્ધમત છે. LFL ઉધારકતા ને સંપૂણય જરૂરી િાહિતી િેળવવાની 
તારીખથી ર્ોગ્ર્ સિર્ગાળા ર્દરમિર્ાન તેના નનણયર્ વવશ ેજાણ કરશે.  

 

ફાઇનાન્સ કરેલ િાહનો ની પનુઃપ્રાપ્તિ  
 

1. કંપની ના લોન કરારિાં બબલ્ટ-ઇન રરપોઝેશન ક્લોઝ શાિેલ િશે જ ેકાર્રે્દસર રીતે અિલિાં મ કાશે. પારર્દર્શશતાને સ નનલિત કરવા િારે્, લોન કરારની શરતો 
અન ેશરતોિાં પણ જોગવાઈઓ રિેશ ે 
  

a) જપ્ત કરતા પિેલા નોહર્સ નો સિર્;  

b) શરતો કે જનેા િેઠળ નોહર્સ વપરરર્િં િાફ કરી શકાર્ છે;;  

c) સ રક્ષા િારે્ જપ્ત કરવાની પ્રરિર્ા;  

d) મિલકતની વેચાણ / િરાજી પિેલાં લોનની ચ કવણી િારે્ ઉધાર લેનારને અંમતિ તક આપવાની જોગવાઇ;  

e) લોન લેનારને પ ન: સોંપણી કરવાની પ્રરિર્ા, અન ે



 

 

f) મિલકત ના વેચાણ / િરાજી િારે્ની પ્રરિર્ા.  

 

2. આવા નનર્િો અન ેશરતોની એક નકલ લોન લેનારાઓન ેઉપલબ્ધ કરાશે. લોન કરારિાં નોંધાર્ેલા બધા બંધનોની નકલ સાથે લોન કરારની એક નકલ 
લોનના િંજૂરી / વવતરણ સિર્ે તિાિ લોન લેનારાઓને આપવાિાં આવ ેછે. 

લોન મૂલ્યાંકન અને શરિો  
 

• LFL ઉધારકતા ને િંજૂરી પત્ર દ્વારા અથવા  રિંસ્કાઉન્ટ / વ્ર્ાજ ના વાર્ષષક ર્દર અને તેની અરજીની પદ્ધમત સહિત તિાિ નનર્િો અન ેશરતો સાથે િંજૂર િર્ાર્દાની 
રકિ જણાવશ ેઅન ેઆ શરતોની સ્વીકૃમતને જાળવી રાખશે. 

• વવલંબબત ચ કવણી િારે્ ચાજ ય કરાર્ેલા રં્દિંના સંબંધિાં કોઈપણ પેનલ લોન કરારિાં બોલ્િંિાં સ્પષ્ર્ કરવાિાં આવશ.ે 

• LFL લોન લેનારાઓ દ્વારા સિજાર્ેલી લોન કરારની એક નકલ રજૂ કરશે, જિેાં લોનના િંજૂરી / વવતરણ સિર્ે તિાિ ઋણ લેનારાઓ િારે્ લોન કરારિાં 
નોંધાર્ેલા ર્દરેક પરરબળ સિજાવવાિાં આવ ેછે  

 

 

લોનનુું વિિરણ (નનયમો અને શરિોમાં ફેરફાર સહહિ)  

• જો ગ્રાિકને લાગ  પિંત  ંિોર્, તો LFL પોતાની પ્રકાઝશત વેબસાઇર્ અથવા ર્ોગ્ર્ રીતે, તેના બોરોવરન ેનોહર્સ આપશ,ે િંજ રીના નનર્િો અન ેશરતોિાં કોઈપણ 
ફેરફાર, જિેાં વવતરણ શેડ્યૂલ, વ્ર્ાજ ર્દર, સેવા ખચય સહિત પણ િર્ારર્દત નિીં િોર્ , પૂવય ચ કવણી ખચય, વગેરે. LFL એ સ નનલિત કરશ ેકે રિંસ્કાઉન્ટ / વ્ર્ાજના ર્દરો 
અન ેખચયિાં ફેરફાર ફક્ત સંભવવત રૂપ ેઅસરકારક છે.  

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

બાકીની રકમ  

• LFL ગ્રાિકોને તેિની બાકીની બધી િાહિતી પૂરી પાિંશ ેઅન ેતેની ચકૂવણી િારે્ વાજબી સિર્ આપશ.ે  

• LFL તિાિ બાકીની રકિની ચ કવણી પર અથવા બાકી રિેલી લોનની વસૂલાત પર તિાિ લસક્યોરરર્ીઝને કોઈપણ કાર્રે્દસર િક અથવા પૂવાચધકારના આધારે 
િાફ કરનાર સાિેના અન્ય કોઈ ર્દાવા િારે્ મ ક્ત કરશે. જો સેર્નો આ પ્રકારનો અચધકાર અિલિાં મ કવાનો છે, તો બાકીના ર્દાવાઓ વવશેની સંપૂણય વવગતો અન ે
સંબંચધત શરતો જ્યાં સ ધી LFL લસક્યોરરર્ીઝને જાળવી રાખવાનો િકર્દાર છે ત્યાં સ ધી આવા ર્દાવાને  સંબંચધત નોહર્સ આપવાિાં આવશ.ે 

• LFL તેના વ્ર્ાજની બચત કરતી વખતે, તેની બાકી રકિના સંગ્રિ િારે્ િેત સર પદ્ધમતઓ ના ઉપર્ોગ સહિત, રિંફોલ્ટ લેનારાઓ પાસેથી તેની બાકીની રકિ 
વસૂલ કરવા િારે્ વાજબી અન ેકાર્રે્દસર પગલાં લેશ.ે  

• LFL ખાતરી કરશ ેકે સ્ટાફ ર્ોગ્ર્ રીતે ગ્રાિકો સાથે વ્ર્વિાર કરે તે િારે્ પૂરતી તાલીિ આપવાિાં આવ.ે  

અન્ય માગગદર્શશકા  

• LFL તેના ઉધારકતા ની બાબતોિાં ર્દખલ કરવાથી સંબંચધત લોન કરારના નનર્િો અન ેશરતો (લસવાર્ કે ઉધારકતા દ્વારા જાિેર કરાર્ેલ નવી િાહિતી, જ ેLFL ની 
નોહર્સિાં આવી શકે છે) લસવાર્ના િેત ઓ િાં ર્દખલ કરશે.  

• ઉધાર ખાતા ના ર્ર ાન્સફર િારે્ ઉધારકતા  પાસેથી અરજી િળ્ર્ા પછી, સંિમત અથવા LFL ન ેજો કોઈ વાંધો િોર્, તો સાિાન્ય રીતે ઉધારકતા ની વવનતંી પ્રાપ્ત 
થર્ાના 21 રર્દવસની અંર્દર આવા ઉધારકતા ને જણાવવાિાં આવ ેછે. આવા ર્ર ાન્સફર બધા લાગ  કાર્ર્દા સાથે સ સંગતતા પારર્દશયક કરાર શરતો મ જબ િશે.  

• તેના ઉધારકતા ની બાકી રકિની વસૂલાતની બાબતિાં LFL ખોર્ી રીતે િેરાન કરત  ંનથી. અનનલિત સિર્ે લોન લેનારાઓને લોન / બાકી રકિની વસૂલાત િારે્ 



 

 

િસલ પાવર નો ઉપર્ોગ કરવો વગેરે. ગ્રાિકોન ેર્ોગ્ર્ રીતે વ્ર્વિાર કરવા િારે્ સ્ટાફને પૂરતી તાલીિ આપવાિાં આવશ.ે 

• LFL વ્ર્ક્ક્તગત રીતે લોન લેનારાઓને િંજૂરી આપ ેતો LFL ફ્લોટર્ગ રેર્ ર્િય લોન પર ફોરક્લોઝર ચાજ ય / પ્રી-પેિેન્ટ પેનલ્ટીઝ વસૂલ કરત  ંનથી. 

 

ફક્રરયાદ નનિારણ વ્યિસ્થા  

વતયિાન સ્પધાત્મક વાતાવરણિાં,  સતત ગ્રાિક વૃબદ્ધ િારે્ ઉત્તિ ગ્રાિક સેવા એ એક િિત્વપૂણય પરરબળ છે. ગ્રાિક ફરરર્ાર્દો કોઈ પણ કોપોરેર્ એલન્ટર્ીિાં 
વ્ર્વસાયર્ક જીવનનો ભાગ છે. 

LFL િાં ગ્રાિક સેવા અને સતંોષ એ અિારી પ્રાથમિકતા છે. અિે િાનીએ છીએ કે ફક્ત નવા ગ્રાિકોને આકષયવા તેર્લ  ંજ આવશ્ર્ક નથી, પરંત  િાલ ના  ના ગ્રાિકો 
િારે્ ઝિંપી અન ેકાર્યક્ષિ સેવા પ્રર્દાન કરવી પણ જરૂરી છે. LFL  એ ઘણા બધા પગલાં ભર્ા છે જને ં લક્ષ્ય અિારા ગ્રાિકોને ઉત્તિ અન ભવ પ્રર્દાન કરવા િારે્ વધ  
કાર્યક્ષિ ફરરર્ાર્દ નનવારણ વ્ર્વસ્થા પ્રર્દાન કરવાન ં છે.  

LFL ની નનવારણ પદ્ધમત વધ  અથયપૂણય અને અસરકારક બનાવવા િારે્, એક િાળખાકીર્ પધ્ધમત  બનાવવાિાં આવી છે. આ પધ્ધમત  ખાતરી કરશે કે િાંગવાિાં 
આવેલ નનવારણ ર્ોગ્ર્ છે અન ેતે નનર્િો દ્વારા આપવાિાં આવેલા ફે્રિ- વકય  ની અરં્દર છે.  

 

હેતુ / મુખ્ય પ્રતિબદ્ધિા   

LFL ની  તેના ગ્રાિકો તરફ મ ખ્ય પ્રમતબદ્ધતા નીચે પ્રિાણે છે:  

• બધા ગ્રાિકો ના ર્ોગ્ર્ સારવારની ખાતરી કરવી;  

• સિર્સર રીતે ફરરર્ાર્દો ન  ંસિાધાન કરવ ;ં  

• ગ્રાિકોના પ્રશ્નોને સંપૂણયપણે સિજવા િારે્ અન ેશક્ય તેર્લી િર્દર્દરૂપ રીતે જવાબ આપવા િારે્ સિર્ કાઢવો; 

• સિસ્ર્ાઓ / ફરરર્ાર્દોના ઉકેલ િારે્ ગ્રાિકોન ેનનવારણ વ્ર્વસ્થા  અન ેજવાબર્દાર  અચધકારીઓ સાથે સંપકય  કરાવવો  

સૌથી અગત્યન ં LFL અિારા ગ્રાિકોની ગોપનીર્તા અન ેપ્રમતષ્ઠાને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લે છે, અન ેિંિેશાં તેના ગ્રાિકો સાથે એકર્દિ  વવનમ્ર રીતે વતે છે.  

ગ્રાહક ફક્રરયાદો નનયુંવિિ કરિા માટે પધ્ધતિ   

ગ્રાિકો જ ેપ્રમતરિર્ા િોકલવા અથવા ફરરર્ાર્દ િોકલવા િાંગે છે, તેઓ સોમિારથી શુિિાર (રાષ્ટટર ીય રજાઓ સસિાય) ની િચે્ચ સિારના 9:30 થી સાંજના 6.00 
િાગ્યા સુધી નીચેની ચેનલોનો ઉપર્ોગ કરી શકે છે. 

1) ગ્રાિક ફરરર્ાર્દો સંભાળવા િારે્ આંતરરક પધ્ધમત  

i) 1800 5720 202 (ર્ૉલ ફ્રી) પર અિારી કસ્ટિર કેર િેલ્પલાઇન પર કૉલ કરો ( સવારે 7:00 થી રાત્રે 10:00 વાગ્ર્ા સ ધી -  સરકારી રજાઓ 
લસવાર્ના બધા રર્દવસો) 

ii)  અિને info@lendingkart.com પર ઇિેઇલ કરો. 
iii)  ઉલ્લેઝખત સરનાિે અિને લખો: લેન્ડડગકાટગ  ફાઇનાન્સ સલતમટેડ, 14 મો માળ, બ્લોક સી,  ફર્સ્ગ  એિન્ય,ુ કેશિબાગ પાટી તલોટ ની પાછળ, 

િસ્ત્રાપુર, અમદાિાદ - 380015  
 

 

2)  જો ગ્રાિક ની ફરરર્ાર્દ નો આપેલ સિર્ િાં ઉકેલ ના આવ ેતો કે ગ્રાિક LFL દ્વારા કરવાિાં આવેલી કાર્યવાિી થી સતં ષ્ર્ ના િોર્ તો, તે નોડલ 
અચધકારી અને ફક્રરયાદ નનિારણ અચધકારી નો સંપકય  કરી શકે છે:  

 

નામ  શ્રીિાન સમ્રાર્ ઘોષ 

mailto:info@lendingkart.com


 

 

પદ  
નોિંલ અચધકારી અને ફરરર્ાર્દ નનવારણ અચધકારી  

સુંપકગ  નુંબર  +91- 70690 87586 

 
 

તિાિ ગ્રાિકોની ફરરર્ાર્દ પ્રાપ્ત કરવા િારે્ ફરરર્ાર્દ નનવારણ અચધકારી ઑરફસના કલાકો ર્દરમિર્ાન ઉપલબ્ધ રિેશે. ગ્રાિક સપોર્ય  ર્ીિના વિંા ઉપલબ્ધ ન િોવાના 
રકસ્સાિાં ફરરર્ાર્દ નનવારણ અચધકારીની ર્ીિ ગ્રાિક ની ફરરર્ાર્દ ન ં નનવારણ કરશ ે

ફરરર્ાર્દની તપાસ કર્ા પછી, ફરરર્ાર્દ નનવારણ અચધકારી ફરરર્ાર્દ પ્રાપ્ત થર્ાના 30 કાર્યકારી રર્દવસોની અંર્દર અંમતિ જવાબ િોકલશે. આ સિર્ ર્દરમિર્ાન, 
ગ્રાિકો તેિની ફરરર્ાર્દની સ્થસ્થમત તપાસવા િારે્ અિને લખી શકે છે અન ેઅિે શક્ય તેર્લી ઝિંપથી તેિન ેજવાબ આપવાનો પ્રર્ાસ કરીશ ં. 

અમ ક પ્રકારના કેસોિાં પ્રવૃન્ત્તઓના પ્રકાર ના કારણ ેવધારાના સિર્ની જરૂર પિંી શકે છે; ર્દા.ત. ર્દસ્તાવેજો પ નઃપ્રાપ્ત. કંપની આવા વવલંબ વવશ ેગ્રાિકોન ેજાણ 
કરશે અન ેફરરર્ાર્દના ઠરાવ િારે્ અપેઝક્ષત સિર્ જણાવશે.  

  

 

જો ફરરર્ાર્દ / વવવાર્દન ં એક િહિનાના સિર્ગાળા ર્દરમિર્ાન સોલ્ય શન ન આવ,ે તો ગ્રાિક આરબીઆઈના નોન-બેન્કિંગ સ પરવવઝન વવભાગના પ્રારે્દઝશક કાર્ાલર્ના 
ઓરફસર-ઇન-ચાજ યન ેઅપીલ કરી શકે છે, (જનેા અચધકારક્ષેત્રિાં LFL ની રલજસ્ટિંય  ઑરફસ આવેલી છે ). DNBS ની વવગતો નીચે મ જબ છે:.  
ડેતયુટી જનરલ મેનેજર, નોન બેંકકગ સુપરવિઝન વિભાગ (DNBS),  
ભારિીય ક્રરઝિગ બેન્ક, સેન્ટરલ ઑક્રફસ સેન્ટર 1,  
િર્લડગ  ટરેડ સેન્ટર મુુંબઈ - 400 005  

1. રે્દખાિંવા િારે્ ની ફરલજર્ાત જરૂરરર્ાતો 

LFL ની  નીચેની બાબતો  અિારી બધી શાખાઓિાં છે:  

• ફરરર્ાર્દો અન ેસૂચનો િેળવવા િારે્ ર્ોગ્ર્ આર્ોજન.  

• ફરરર્ાર્દ નનવારણ અચધકારીન  ંનાિ, સરનામ ં અન ેસંપકય  નંબર  
 

ફરરર્ાર્દ નનવારણ ય નનર્ ની પ્રરિર્ા ગ્રાિકોની સતંોષને લગતી બધી ફરરર્ાર્દને રૂ્દર કરે તેની ખાતરી કરશે.  

તેઓ સ નનલિત કરશે કે ફરરર્ાર્દ તેના સ્તરે ઉકેલવા િારે્ શક્ય ન િોર્ તો ર્ોગ્ર્ સ્તરે પિોંચાિંવાિાં આવ ેછે. જ્યારે અંમતિ પ્રર્ાસ એ છે કે અિે એવી પરરસ્થસ્થમતિાં 
પિોંચીએ કે જ્યાં અિારા ગ્રાિકોન ેઅસરકારક નનવારણ િેળવવા િારે્ વરરષ્ઠ િેનેજિેન્ટને ફરરર્ાર્દ કરવાની ફરજ પિેં નિીં, અિે આ ફરરર્ાર્દોને નનર્ંવત્રત કરવા 
િારે્ એક િજબતૂ વ્ર્વસ્થા મૂકી છે, સિજણના દૃષ્ષ્ર્કોણથી તેિની સિીક્ષા કરીશ ં ફરરર્ાર્દ િારે્ના કારણો અને ઉન્નમત અને તેના પ નરાવતયનને અર્કાવવા િારે્ના 
કારણો જાણીશ ં અન ેતેના પર કાિ કરીશ .ં 

 

 

2. સિર્ સીિા   
 

 

ફરરર્ાર્દો નોંધાવવા િારે્, ગ્રાિકો ઉપરોક્ત ઉલ્લેઝખત ચેનલોનો ઉપર્ોગ કરી શકે છે (ગ્રાિક ફરરર્ાર્દો સંભાળવા િારે્ આંતરરક િશીનરી પર પોઇન્ટ (એ) નો સંર્દભય 
લો). જો ફરરર્ાર્દ લેઝખતિાં પ્રાપ્ત થઈ િોર્, તો LFL એક સપ્તાિની અંર્દર સ્વીકૃમત / જવાબ િોકલવાનો પ્રર્ત્ન કરશે. એકવાર આ બાબતની તપાસ થઈ જાર્ પછી, 
LFL ગ્રાિકને અંમતિ જવાબ િોકલે છે અથવા ફરરર્ાર્દ પ્રાપ્ત થર્ાના એક િહિનાની અંર્દર વધ  સિર્ િાંગતી િાહિતીની જાણ કરે છે. 



 

 

અતંિાં પ્રાપ્ત થર્ેલ ફરરર્ાર્દો ર્ોગ્ર્ રીતે જોવાિાં આવશ ેઅન ેતિાિ શક્ય વવશ્લષેણ કરવાિાં આવશ.ે ગ્રાિકોન ેકોઈપણ મ દ્દા પર LFL ના સે્ટડિંન ં સંચાર પ્રર્દાન 
કરવાિાં આવશ.ે એવી ફરરર્ાર્દો જ ેસાિેલ મ દ્દાઓની તપાસ િારે્ થોિંો સિર્ લશેે તે તરત જ સ્વીકારવાિાં આવશે.  

અમ ક પ્રકારના કેસોિાં પ્રવૃન્ત્તઓના પ્રકાર ના કારણ ેવધારાના સિર્ની જરૂર પિંી શકે છે; ર્દા.ત. ર્દસ્તાવેજો પ નઃપ્રાપ્ત. કંપની આવા વવલંબ વવશ ેગ્રાિકોન ેજાણ 
કરશે અન ેફરરર્ાર્દના ઠરાવ િારે્ અપેઝક્ષત સિર્ જણાવશે.  

ગ્રાિકની  ફરરર્ાર્દોને સંભાળવા િારે્ LFL દ્વારા કોઈ નવા ફેરફારો કરવાિાં આવ ેત્યારે ઉપર જણાવેલ પોલીસી ની સિર્ાંતરે સિીક્ષા કરવાિાં આવશ ેજિેાં નવી 
ફરરર્ાર્દ ચેનલોની રજૂઆતનો સિાવેશ થાર્ છે.  

 

 

િધારે પડિા વ્યાજ નુું નનયમન  

વ્ર્ાજ ર્દરો અન ેપ્રરિર્ા અને અન્ય શ લ્ક નક્કી કરવાિાં કંપનીએ ર્ોગ્ર્ આંતરરક લસદ્ધાંતો ન ં પાલન કય ું છે અન ેર્ોગ્ર્ કાર્યવાિી કરી છે. ચાજ ય કરવા િારે્ના વ્ર્ાજનો 
ર્દર ઉધારકતા  ના જોખિ ને ઘણ  ંવધારે છે. લોન, સ્પધા, ઉધારકતા વગેરે નો ઇમતિાસ વગેરે પર અસર કરતી નાણાકીર્ તાકાત, વ્ર્વસાર્,  વાતાવરણ વગેરે. 
વ્ર્ાજની ર્દર અન ેલોનની સંપૂણય કાર્યવાિી પર ક લ વ્ર્ાજની રકિ વસૂલવાિાં આવશ,ે જથેી બોરોવર ને ચોક્કસ હિતની જાણ કરી શકે. જો ઉધારકતા  પર ચાજ ય 
કરવાિાં આવશ ેતો તે LFL ની વેબસાઇર્ પર અથવા સંબંચધત અખબારોિાં પ્રકાઝશત કરવાિાં આવશ.ે વેબસાઇર્િાં પ્રકાઝશત થર્ેલ િાહિતી અથવા  જ્યારે વ્ર્ાજ 
ર્દરિાં ફેરફાર થાર્ ત્યારે અપિેંર્ કરવાિાં આવશ.ે 

LFL બોિંય  વ્ર્ાજર્દર, પ્રરિર્ા અને અન્ય શ લ્ક નક્કી કરવા િારે્ ર્ોગ્ર્ આંતરરક લસદ્ધાંતો ન ં પાલન કરે છે અન ેર્ોગ્ર્ કાર્યવાિી કરી છે.  

સુંહહિા ની સમીક્ષા  

બોિંય , ફેર પ્રેક્ટિસ કોિંના પાલન અન ેિેનેજિેન્ટના વવવવધ સ્તરે ફરરર્ાર્દ નનવારણ વ્ર્વસ્થા ની કાર્યવાિીની વાર્ષષક સિીક્ષા કરશે. ફરરર્ાર્દ નનવારણ અચધકારી ર્દર 
છ િહિનાિાં આ સંહિતા ના પાલનની સિીક્ષા કરશ ેઅન ેઆવી સિીક્ષા નો  સંકલલત અિેવાલ બોિંય  િાં સબમિર્ કરી શકાર્ છે.  

 

 

 


