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ముఖ్యమ ైన నిర్వచనాలు 
 

1. సంసే / ఎల్ ఎఫ్ ఎల్: అంటే సంసథ  'ల ండ ంగ్కార్్ట ఫ ైనాన్స్ లిమిటెడ్' ("ఎఫ్ఎఫ్ఎల్") అంటే ఈ నాాయామ ైన విధానాల కోడ్ కలిపంచబడ ంది.  
2. బో ర్ుు : అంటే ఎల్ ఎఫ్ ఎల్ యొకా బో ర్డు  డ ైరెక్ర్డు  / నిరకాహకులు.  
3. క్ోడ్: ఎప్పటికప్పపడు సవర ంచికొనేటటలు గ్క నాాయమ ైన విధానాల కోడ్ అని అర్ధం..  
4. ర్ుణగిహీత / ఖ్ాతాద్ార్ు : ఎల్ ఎఫ్ ఎల్ యొకా ఇప్పటికే ఉనన లేదా భావి ర్డణగ్రహీతలు / ఖాతాదార్డలు అని అర్థం. 

ఉద్దేశ్యం  

ఇది 01 జుల ై 2015 నాటి తేదీన ర జర్టా బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (ఆర ిఐ) సవర ంచిన ఆరబిఐ సర్్ాూలర్ట న ంబర్డ ఆర ిఐ / పిటిఐ (పిడ ) సిపి.ఇం 
.054 / 03.10.119 / 2015-16 13 వ తేదీ, ఇకాడ  ర జర్టా బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (ఆరబిఐ) ఎనిిఎఫి్లకు ('మార్గదర్శకకలు')ఒకే విధంగ్క  
అమలు చేయడం కోసం నాాయమ ైన ప్కాకట్స్ (విధానాల) కోడ ా మార్గదర్శకకలను సవర ంచింద.ి ఈ మార్గదర్శకకలు మాస్ర్ట డ ైరెక్షనలు (ముఖామ ైన 
ప్దదతిలో) భాగ్ంగ్క చేర్చబడాు యి నాన్స-బాాంక ంగ్ ఫ ైనానిియల్ కంప నీ( బాాంకు వావహార్ం కకనీ ఆర ధక సంసద) వావస్కథ ప్ర్ంగ్క ముఖామ నై నాన్స-
డ ప్కజిట్ సంసద   మర యు డ ప్కజిట్ సంసద  2016 స ప ్ ంబర్ట 01, 2016 తేదీన (ఫిబవార  22, 2019 నాటిక  నవీకర ంచబడ ంది) ('ఆర ిఐ ముఖామ ైన 
దిశలో ').  

క రంద పేరకానన విధంగ్క నాాయమ ైన ప్కాకట్స్ (విధానాల) కోడ్, ఈ ఆర ిఐ మాస్ర్ట డ ైరెక్షనలలో ఉనన (ఎనిిఎఫి్ల)NBFCల కోసం నాాయమ ైన ప్కాకట్స్ 
(విధానాల) కోడ ైప ఈ మార్గదర్శకకలకు అనుగ్ుణంగ్క ఉంది. వినియోగ్దార్డడు వావహర ంచేటప్పపడు సంసద   అనుసర ంచడానిక  కనిష్్ నాాయమ ైన 
ప్కాకట్స్ (విధానాల) యొకా ప్మాాణాలను కోడ్ నిరేదశిసుత ంది. ఇది కస్మర్ుకు సమాచారకనిన అందిసుత ంది మర యు కంప నీ రోజుకు రోజుకు వకటిని 
ఎలా ఎదురోావచచని వివర సుత ంది.  

ఈ కోడ్ స్ో ష్ల్ మీడ యా / ఏ ఇతర్ మాధామంలో మర యు సంసదక  అవసర్మ ైన అనిన ప్కు టాార్ము  (నివేదికల)కు చేర్డకోవడానిక  ప్ో ా త్హ ంచే 
అనిన ఫిరకాదులు / విచార్ణలతో సహా అనిన వినియోగ్దార్డలకు వర తసుత ంది..  

అంశ్ము  
ఈ కోడ్ ఒక లక్షాంతో అభివృదిధ  చేయబడ ంది:  

• వినియోగ్దార్డలతో వావహర ంచేటప్పపడు నాాయమ ైన ప్దధతులను కలిపంచడం, వకర తో నాాయమ ైన మర యు సహజమ ైన 
సంబంధానిన పో్ా త్హ ంచడం;  

• వినియోగ్దార్డడ క  మ ర్డగ్ెైన అవగ్కహన కలిపంచడం మర యు సమాచార్ం నిర్ణయాలు తీసుకునేలా ప్కర్దర్శకత కలిపంచడం;  

• సంసథలో వినియోగ్దార్డడ  విశ్కాస్కనిన బలప్ర్చడం కోసం;  

• వినియోగ్దార్డలతో వావహర ంచడంలో సహేతుకమ ైన ప్మాాణాలను నిర్ణయించడం దాారక మంచి, నాాయమ ైన మర యు 



ప్కర్దర్శక వకాప్కర్ ఆచర్ణలను అనుసర ంచండ ;  

• సర్సమ ైన ప్ో టీ దాారక, అధిక కకరకాచర్ణ ప్ామాణాలను స్కధించేందుకు మారెాట్ వయాహలను పో్ా త్హ ంచడం ;  

• తిర గ్  ప్ ందడం మర యు అమలు చేయడం, అవసర్మ ైన చటా్ నిన అనుసర ంచి, నిర్ాహ ంచడం జర్డగ్ుతుంది.  

ఒప్పందం/నిబదధత  

• ఎల్ఎఫ్ఎల్ అనిన సమయాలోు , నాాయంగ్క, సహేతుకంగ్క వావహర ంచడానిక  మర యు ప్ర శరమలో ప్బాలమ ైన ప్కామాణిక 
ప్దధతులను చేర్డకునేలా చేసుత ంది.  

• ఎల్ఎఫ్ఎల్ అనిన సంబంధిత చటా్ లు, నిబంధనలకు కటల్ బడ  ఉంటలంది మర యు ర్డణగ్రహీతలతో సంకరి్ణ సమయంలో సమగ్రత 
మర యు ప్కర్దర్శకత యొకా న ైతిక సూతాాలను చేర్డకుంటలంది.  

• వినియోగ్దార్డలతో ప్ర్సపర్ం వావహర ంచేటప్పపడు, ఆంగ్ుము లేదా హ ందీలో లేదా సంబంధిత స్కథ నిక భాష్లో సపష్్మ ైన 
సమాచార్ం అందించడానిక  అవసర్మ ైన అనిన చర్ాలను సంసథ  తీసుకోవకలి:  

i. దాని వివిధ ఉతపతుత లు మర యు సేవలు;  

ii. నిబంధనలు మర యు ష్ర్తులు, వడడు  రేటలు / సేవ ఛారబీలు;  

iii. వినియోగ్దార్డలకు అందుబాటలలో ఉనన ప్ాయోజనాలు మర యు అంతరకయాలు, ఏద ైనా ఉంటే;  

iv. ప్శానలను అడగ్డానిక  సంప్ర్ా వాకుత లు, ఏవ ైనా ఉంటే;  

• కోడ్ దాని యొకా వ బ్ స ైట్ లో అందుబాటలలో ఉంటలంద.ి  

• ఎల్ఎఫ్ఎల్ ర్డణగ్రహీతలకు సంబంధించిన సమాచారకనిన ఖచిచతంగ్క గ్ోప్ాంగ్క వావహర స్కత ర్డ మర యు ఎవర కట భాగ్స్కామాం చేయకూడదు 
సమాచార్ం, తప్పనిసర గ్క చట్ప్కాకర్ం అవసర్ం లేకుండా లేదా ర్డణగ్రహీత చ లిుంచిన లేదా అనుమతి లేకుండా.  

•ఎల్ఎఫ్ఎల్ వకర  ఖాతా గ్ుర ంచి సమాచార్ం అందించే హకుాను మర యు వకటిని అందుబాటలలో ఉనన సదుప్కయాలు త లియజేయడానిక  
అవసర్మ ైన చర్ాలను తీసుకోవకలి.  

• ఎల్ఎఫ్ఎల్ లావకదేవీలు, ర్డసుములు, గ్ణన ప్దధతి మొదల ైన మొతతం ఆర ధక సమాచార్ం వకర  యొకా ర్డణగ్రహీతలకు త లియజేయాలి.  

 

ర్ుణాలు మరియు వాటిని ప్ాాసెస ంగ్/ పా్క్రయి చదయటం క్ోసం ధర్ఖ్ాసతు లు  

• ఎల్ఎఫ్ఎల్ ప్ధాానంగ్క ఎస్ఎమ్ఈ  విభాగ్ంలో  దాని వినియోగ్దార్డలకు ప టల్ బడులకు  ఋణం అందిసుత ంది,  దీనిలో ఆర ధక విప్ణి వకాప్కరకనిన 
బాగ్క విశదీకర ంచిన మర యు కలిగ్  ఉనన ప దద   స్కమూహ క  ఖాతాదార్డలతో ప్ో లిసేత  ర్డణగ్రహీత సహాయం అవసర్మవపతుంది..  

• ఋణ గ్రహీతకు లావకదేవీల ప్కా రయ మర యు విధానం గ్ుర ంచి వకర క  త లియజేయుటకు వకాప్కర్ంలో మార్గనిరేదశం చేసేందుకు ఎప్పటికప్పపడు 



ఎల్ఎఫ్ఎల్ ప్యాతినసుత ంది..  

•  ఎల్ఎఫ్ఎల్ యొకా 'ర్డణ దర్ఖాసుత  ఫకర్ం / తగ్ న ప్తాాలు' ర్డణగ్రహీత సమర పంచాలి్న అనిన సమాచార్ం అందులో ఉంటలంద.ి ఇతర్ నాన్స-
బాాంక ంగ్ ఆర థక సంసదలు  (ఎనిిఎఫి్ లు) అందించే ఇలాంటి ష్ర్తులు మర యు ష్ర్తులతో అర్ధవంతమ ైన ప్ో లిక చేయడానిక  ర్డణగ్రహీతకు 
వీలు కలిపంచటానిక  అవసర్మ ైన సమాచార్ం ఎల్ఎఫ్ఎల్ దాారక అందించబడుతుంది. అంతేకకక, ఒప్పందం యొకా సంచారకనిన  స్కథ నిక భాష్లో 
ర్డణగ్రహీతకు వివర ంచబడ ంది.  

• ఋణ దర్ఖాసుత  ప్తంాతో సహా ర్డణగ్రహీతలు సమర పంచవలసిన ప్తాాల జాబితాను కూడా LFL యొకా 'ర్డణ దర్ఖాసుత  ఫకర్ం / తగ్ న ప్తాాలు'ని 
కూడా సూచిసుత ంది.  

• ర్డణగ్రహీత సమర పంచిన ప్తాి ర్డణ దర్ఖాసుత  ఫకర్ం సాతంతంాగ్క వకర  యొకా శ్రరష్ఠ తప ై  మర యు అనిన సమాచార్ం యొకా ప్ర శీలన మీద, 
ఆసిత  యొకా శీర ిక  ధృవీకర ంచడానిక  అవసర్మ ైన ప్తాాలు, వాక త యొకా గ్ుర తంప్ప మర యు భదతా అందించడం, హామీలు, ఏద ైనా ఉంటే.  

• ర్డణగ్రహీత యొకా ర్డణము యొకా మంచితనానిన నిరకధ ర ంచేందుకు ర్డణగ్రహీత శరదధతో ఎల్ఎఫ్ఎల్ కటల్ బడ  ఉండాలి, ఇది ఏద ైనా ర్డణ దర్ఖాసుత  
ఫకర్మ్ మంజూర్డ లేదా తిర్సార్ణకు ముందుగ్క దర్ఖాసుత  యొకా నిర్ణయానిన తీసుకునే ముఖామ ైన  నిర్ణయాతమకమ ైన విష్యం ఉంటలంది.  

• ర్డణ గ్రహీతకు ఋణ దర్ఖాసుత  ఫకర్ం అందుకుననందుకు ర్డణ గ్రహీతకు ఎల్ఎఫ్ఎల్ ఒక ర్సీదు ఇవాడం కోసం ఒక యంతాాంగ్కనిన కలిగ్  
ఉంటలంది. ప్యర త సమాచార్ంలో  అవసర్మ ైన సమాచారకనిన  అందుకునన తేదీ నుండ  సహేతుకమ ైన వావధిలో దాని నిర్ణయం గ్ుర ంచి 
ర్డణగ్రహీతకు ఎల్ఎఫ్ఎల్ త లియజేసుత ంది.  

 

వాహనాల రిపో్ ససేషన్/ ప్ునఃససకర్ణ చదయడానిక్ర  నిధతలు సమకూర్చడం  

1. ర్డణగ్రహీతతో ర్డణ ఒప్పందంలో సంసద  చట్బదధంగ్క అమలు చసేి వకటిని  నిర మంచటానిక  ప్పనఃసేకర్ణ నిబంధనను కలిగ్  ఉంటలంది. ప్కర్దర్శకతను 
నిరకధ ర ంచడానిక , ర్డణ ఒప్పందం యొకా నియమాలు మర యు ష్ర్తులు కూడా సంబంధించి నిబంధనలను కలిగ్  ఉంటాయి  

a)స్కాధీనం చేసుకునే ముందు నలటీసు కకలం;  

b) నలటీసు కకలం ర్దుద  చేయగ్ల ప్ర సిథతులలో;  

c) భదతా స్కాధనీం చేసుకునే ప్కా రయ;  

d) ముందు ర్డణ తిర గ్  చ లిుంప్ప కోసం ర్డణగ్రహీత ఇచిచన చివర  అవకకశం గ్ుర ంచి ఒక నియమం ఆసిత  యొకా అమమకకనిక  / వేలం 

 e) ర్డణగ్రహీతకు ప్పనఃసేకర్ణ ఇవాడం కోసం విధానం, మర యు 

 f) ఆసుత లుఅమమడానిక  ప్కా రయ /ఆసుత ల వేలం.  

2. ఋణ ఒప్పందంలో కోట్ చేయబడ న అనిన ఆవర్ణాలోు ని నకలుతో సహా ర్డణ ఒప్పందం యొకా నకలు ర్డణ మంజూర్డ చేసే సమయంలో / ర్డణము 
చ లిుంప్ప చేసేటప్పపడు అందర్డ ర్డణగ్రహీతలకు అందజేయబడాు యి. 



 

లోన్ మద్ ంప్ులకు మరియు నిబంధనలు / షర్తులు 
 

• ర్డణగ్రహీతకు ఎల్ఎఫ్ఎల్ అనుమతి మంజూర్డ చేయడం లేఖ దాారక వకాయడం లేదా, వకర ిక రేటల తగ్ గంప్ప  / వడడు   రేటల మర యు వకటి యొకా 
ప్ధ్ధతి వంటి అనిన నిబంధనలు మర యు ష్ర్తులతో సహా ప్ర మితి యొకా ప్ర మితి మర యు ఎల్ఎఫ్ఎల్ ర కకర్డు ప ై ర్డణగ్రహీతచే ఈ నిబంధనలు 
మర యు ష్ర్తులను అంగ్బకర ంచి ఉంచండ   

• ఆలసాంగ్క తిర గ్  చ లిుంప్ప కోసం వసూలు జర మానా వడడు  సంబంధించిన ఏద ైనా నిబంధన ర్డణ ఒప్పందం లో బో ల్ు  శ్ ైలిలో పేరకానన 
చేయబడుతుంది. 

• ర్డణ మంజూర్డ చేసే సమయంలో / ర్డణము చ లిుంప్ప చేసేటప్పపడు  ర్డణగ్రహీతలందర కట ర్డణ ఒప్పందంలో కోట్ చేయబడ న అనిన ఆవర్ణాలోు ని 
నకలుతో ర్డణగ్రహీత గ్రహ ంచిన విధంగ్క ర్డణ ఒప్పందం యొకా నకలును ఎల్ఎఫ్ఎల్ మంజూర్డ చేయాలి. 

 

ర్ుణాల చెల్లంప్ు (నిబంధనలలో మార్ుపలతో సహా)   

•ప్చాుర ంచబడ న వ బ్ై్ట్ లేదా ఏద ైనా ఒకటి తగ్ న విధంగ్క ఖాతాదార్డనిక  ప్తాేాకంగ్క ఉననటు యితే, ర్డణాల ప్టీ్  , వడడు  రేటలు , సేవ ఛారబీలు, 
ముందసుత  చ లిుంప్ప ఛారబీలు మొదల ైన వకటిక  మాతమా ేప్ర మితం కకకుండా, మంజూర్డ యొకా నిబంధనలలో మర యు ష్ర్తులోు  ఎలాంటి మార్డప 
లేకుండా దాని ర్డణగ్రహీత (ల) కు ఎల్ఎఫ్ఎల్ నలటీసు ఇసుత ంది.  తగ్ గంప్ప  / వడడు  రేటలు  మర యు ఛారబీలలో మార్డపలను మాతమాే ప్ో ా తా్హకంగ్క 
ప్భాావితం చేస్కత యని కూడా ఎల్ఎఫ్ఎల్ నిరకధ ర సుత ంది.  

• ఒక ఒప్పందం క ంద చ లిుంప్ప లేదా ప్నితీర్డను వకప్సు/ వేగ్వంతం చేయడానిక  ఎల్ఎఫ్ఎల్ నిర్ణయం సంబంధిత ర్డణ ఒప్పందంతో 
ఏకమవపతుంది.  

 

బక్ాయిలు  ససకరించడం  

● ఎల్ఎఫ్ఎల్ ఖాతాదార్డలకు వకర  బకకయిలకు సంబంధించి అనిన సమాచారకనిన అందించి, అదే చ లిుంప్పకు సహేతుకమ ైన సమయానిన 
అందిసుత ంది.  

● ఎఫ్ ఎఫ్ ఎల్ అనిన ర్డసుములు తిర గ్  చ లిుంచటానిక  లేదా ర్డణగ్రహీతకు వాతిరేకంగ్క ఏద ైనా ఇతర్ వకదనకు ఏవ ైనా చట్బదధమ ైన హకుా లేదా 
తాతాాలిక హకుాకు ర్డణాల అతుాతతమ మొతాత నిన గ్ుర తంచేటప్పపడు అనిన స కూార టీలను విడుదల చేయాలి. బదులుగ్క  అటలవంటి హకుాను 
అమలు చేయవలసి ఉంటే, అటలవంట ిహకుాను అమలు చేయవలసి ఉంట,ే మిగ్ లిన వకదనలు మర యు సంబంధిత దావక సిథర్ప్డటానిక  / 
చ లిుంచబడే వర్కు ఎఫ్ ఎఫ్ ఎల్ స కూార టీలను నిలుప్పకోవటానిక  అర్హమ ైన నిబంధనల గ్ుర ంచి ప్యర త వివరకలతో ఉననవకటిని గ్ుర ంచి 
ర్డణగ్రహీత ఇవాబడుతుంది. 

● ఋణ గ్రహీతలను అప్పపలు తీర్చడానిక  ఉదేదశించిన ఒప్పందాల ఉప్యోగ్ంతో సహా, ర్డణగ్రహీతలను అప్పపగ్క తీసుకోవడం దాారక తనకు 
నగ్దును తిర గ్  ప్ ందేందుకు తగ్ న విధేయత మర యు చట్బదధమ ైన చర్ాలను దాని ప్యాోజనానిన కకప్కడటానిక  LFL కటల్ బడ  ఉంటలంది. 



● తగ్ న ప్దధతిలో వినియోగ్దార్డలతో వావహర ంచడానిక  సిబింది తగ్ నంతగ్క శిక్షణ ప్ ందుతార్ని ఎఫ్ ఎఫ్ ఎల్ /LFL నిరకధ ర సుత ంది 

ఇతర్ మార్గదర్శక్ాలు  

• ఎల్ఎఫ్ఎల్ ర్డణ ఒప్పందం యొకా నిబంధనలు మర యు ష్ర్తులలో పేరకానన అవసరకలను మినహాయించి, తన ర్డణగ్రహీత వావహారకలోు  
జోకాము చేసుకోడు ( ముందుగ్క వ లుడ  చేయని కరొ తత  సమాచార్ం ఎల్ఎఫ్ఎల్ యొకా నలటీసుకు వసేత  తప్ప).  

• ర్డణగ్రహీత యొకా అక ంటల బదిలీ కోసం ర్డణగ్రహీత నుండ  అభార్థనను సీాకర ంచినప్పపడు, సమమతి లేదా  అభాంతర్ం ఉంటె,స్కధార్ణంగ్క 
ర్డణగ్రహీత యొకా అభార్థనను సీాకర ంచిన తేదీ నుండ  21 రోజులోు   త లియజేయబడుతుంది. అటలవంటి బదలిీ అనిన చటా్ లకు అనుగ్ుణంగ్క, 
ప్కర్దర్శక ఒప్పంద నియమాల ప్కాకర్ం ఉంటలంది.  

• ఋణం యొకా తిర గ్  చ లిుంప్ప విష్యంలో, ఎల్ఎఫ్ఎల్ మితిమీర న వేధింప్పలకు ప్కలపడదు. అంటే, ఋణం తిర గ్  ప్ ందడం కోసం కండరకల 
శక తని ఉప్యోగ్ ంచడం, అర్దరకతుాలు ఫో నుు  చేసి ఇబింది ప ట్డం వంటివి చేయదు. సిబింది సరైెన ప్దధతిలో వినియోగ్దార్డలతో 
వావహర ంచడానిక  తగ్ న శిక్షణ ఇవాబడుతుంది.  

• ఎఫ్ఎఫ్ఎల్ ర్డణదాత ర్డసుముప ై ఎటలవంటి జారబ ఛారబీలు / ముందసుత  చ లిుంప్ప జర మానాలకు వడడు  వసూలు చేయదు.  

 

 

ఫ రాయదత ప్రిష్ాార్ పా్క్రయి పా్సతు తం పో్ టీతతవ నేతృతవంలో, వకాప్కర్ వృదిధ  కోసం ఉతతమమ ై ఖాతాదార్డని  సేవ అనేది ఒక 

ముఖామ ైన స్కధనంగ్క చ ప్పవచుచ. ఖాతాదార్డని ఫిరకాదులు ఏ స్కమూహ క సంసథలో అయినా వకాప్కర్  యొకా భాగ్ం. 

ఎల్ఎఫ్ఎల్ వదద , ఖాతాదార్డని సేవ మర యు సంతృపిత  మీద మేము ప్ధాానంగ్క దుాష్ి్  ప డతాము. కొతత  వినియోగ్దార్డలను ఆకర ించడమే కకకుండా, 
ఇప్పటికే ఉనన వకర ని నిలుప్పకోవడానికట తార తమ ైన మర యు సమర్థవంతమ ైన సేవలను అందించడం అవసర్ం. మా వినియోగ్దార్డలకు 
మ ర్డగైె్న అనుభవకనిన అందించే దృష్ి్తో ఒక మంచి ఖాతాదార్డని అనుభవకనిన మర యు సమర్థవంతమ ైన ప్ర ష్కార్ ప్కా రయను అందించడానిక  
అనేక కకర్ాకరమాలతో ఎల్ఎఫ్ఎల్ ముందుకు వచిచంది. 

ఎల్ఎఫ్ఎల్ యొకా ప్ర ష్కార్ ప్ాక రయ మర ంత అర్ధవంతమ ైన మర యు ప్భాావవంతం చేయడానిక , నిరకమణాతమక వావసథ  నిర మంచబడ ంది. ఈ వావసథ , 
కోర న ప్ర ష్కార్ం నాాయమ ైనదిగ్క మర యు, ఇవావబడ న నియమాలు మర యు నియంతణాలకు అనుగ్ుణంగ్క ఉందా లేదా అని 
నిరకధ ర ంచుకుంటలంది. 

 

ఉద్దేశ్ప్ూర్వకమ ైన/ముఖ్యమ ైన  ఒప్పందంములు: 

 

తన వినియోగ్దార్డల కోసం ఎల్ఎఫ్ఎల్ యొకా ముఖా కటల్ బాటలు : 

• అందర్డ వినియోగ్దార్డలను సమానంగ్క చూడటం; 

• సకకలంలో సమసాలను మర యు ఫిరకాదులను ప్ర ష్ార ంచడం; 



• కస్మర్ు ప్శానలను ప్యర తగ్క అర్ధం చేసుకునేందుకు మర యు సమర్థవంతమ ైన రబతిలో ప్తాిసపందించడానిక  సమయానిన కేటాయించడం; 

• సమసాలను / ఫిరకాదులను ప్ర ష్ార ంచడానిక  సంప్దాింప్ప చేయవలసిన ప్ర ష్కార్ ప్కా రయ మర యు  నియమించబడ న అధికకర్డల గ్ుర ంచి 
వినియోగ్దార్డలకు అవగ్కహన కలిపంచడం.  

ముఖాంగ్క, ఎల్ఎఫ్ఎల్ తమ వినియోగ్దార్డల యొకా గ్ోప్ాత మర యు గ్ ర్వకనిన చాలా ముఖామ ైనవిగ్క తీసుకుంటలంది, మర యు తన 
వినియోగ్దార్డలతో అనిన సమయాలోు  మరకాదగ్క వావహర సుత ంది.  

 

ఖ్ాతాద్ార్ుని ఫ రాయదతలు / మనోవేదనలనత ప్రిషారించదందతకు యంతాా ంగం 

ప్కా రయ అభిప్కాయానిన ప్ంప్కలనుకునేవకర్డ లేదా వకర  ఫిరకాదులను ప్ంప్కలనుకునే వినియోగ్దార్డలు స్ో మవకర్ం నుండ  శుకరవకర్ం వర్కు 
(జాతీయ స లవపలు మినహా) ఉదయం 9:30 గ్ంటల నుండ  స్కయంతంా 6:00 గ్ంటల మధా క రంది ఛాన లు ను ఉప్యోగ్ ంచవచుచ. 

1) కస్మర్ట ఫిరకాదులను ప్ర ష్ార ంచేందుకు అంతర్గత ప్కా రయ 

i) మా కస్మర్ట సరబాస్ హెల ైలోనుా 1800 5720 202 (టోల్ ఫీా) కకల్ చేయండ  (ఉదయం 7:00 గ్ంటల నుండ  రకతిా 10:00 గ్ంటల 
వర్కు అనిన రోజులోు ,జాతీయ స లవపలు మినహాయించి)  

ii) info@lendingkart.com కు మాకు ఇమ యిల్ చేయండ iii) పేరకానన చిర్డనామా వదద  మాకు వకాయండ : Lendingkart ఫ ైనాన్స్ 
లిమిటెడ్, 14 అంతసుత , బాు క్ స,ి ది ఫస్్, ఫస్్ అవ నూా, కేశవకిగ్ ప్కరబ్ ప్కు టలు  ప్కాన, వసత రప్యర్ట, అహమదాబాద్ - 380015  

2) ఇచిచన సమయంలో ఫిరకాదు ప్ర ష్ార ంచబడనటు యితే లేదా అతను / ఆమ  అందించిన ప్ర ష్కార్ంతో సంతృపిత  చ ందకప్ో తే 

ఎల్ఎఫ్ఎల్, కసటమర్ నోడల్ ఆఫీసర్ మరియు ఫ రాయదతల ప్రిష్ాార్ ఆఫీసర్ చదర్ుక్ోవచతచ: 

పసర్ు మిసటర్ సామాా ట్ ఘోష్, హో ద్ా - నోడల్ ఆఫీసర్ మరియు గ్రివెన్ే రిడెాసేల్ ఆఫీసర్ 

సంపా్ద్ ంచడానిక్ర నంబర్ు + 91- 70690 87586 

అనిన వినియోగ్దార్డల ఫిరకాదులను సీాకర ంచడానిక  కకరకాలయ సమయంలో గ్బరవ న్స్ ర డ సా్ల్ ఆఫీసర్ట  అందుబాటలలో ఉంటార్డ.ఆ సమయంలో 
గ్బరవ న్స్ ర డ సా్ల్ ఆఫీసర్ట అందుబాటలలో లేకప్ో తే, కస్మర్ట సప్ో ర్్ట టీం అధిప్తి కస్మర్డతో మాటాు డుతార్డ. 

ఫిరకాదు ప్ర శీలించిన తర్డవకత, గ్బరవ న్స్ ర డ సా్ల్ ఆఫీసర్ట ఫిరకాదు తీసుకునానక 30 ప్ని రోజులోు ప్ప చివర  ప్తాిసపందనను ప్ంప్పతార్డ. ఈ 
సమయంలో, వినియోగ్దార్డడు వకర  ఫిరకాదు యొకా సిథతిని తనిఖీ చేయడానిక  మనకు వకాయవచుచ,మేము వీల ైనంత తార్లో వకటికట 
సపందిస్కత ము. 

కొనిన కేసులలో ఉనన కకర్ాకలాప్కల సాభావం కకర్ణంగ్క, అదనప్ప సమయం అవసర్ం కకవచుచ; ఉదా. ప్తాాల వ నక ావాడం వంటివి. 
అటలవంటివి ఏమ ైనా ఉంటె కంప నీ వినియోగ్దార్డలకు త లియజేసుత ంది మర యు ఫిరకాదు యొకా ప్ర ష్కార్ం కోసం కకవకలి్న సమయానిన 
అంచనా వేసి త లియజేసుత ంది. 

ఒక న ల వావధిలో ఫిరకాదు ప్ర ష్ార ంచబడకప్ో తే, కస్మర్ట ఆర్ట.బి.ఐ యొకా నాన్స-బాాంక ంగ్ సూప్ర ాష్న్స డ విష్న్స యొకా ప్కాంతీయ 



కకరకాలయము యొకా అధికకర క  అపీపల్ చేయవచుచ,ఎల్ఎఫ్ఎల్ యొకా ర జిస్ర్టు ఆఫీస్ దీని అధికకర్ ప్ర ధిలో ఉంటలంది. డ ఎనిిఎస్ యొకా 
వివరకలు క రంద ఇవాబడాు యి:  

 

డి వెై. జనర్ల్ మేనేజర్, నాన్-బ్యంక్రంగ్ సూప్రివషన్ డివిజన్ (డిఎనిిఎస్) రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంటాల్ ఆఫీస్ సెంటర్ 1, వర్ల్ు  టరాడ్ 
సెంటర్ ముంబ ై - 400 005  

 

1. తప్పనిసర గ్క చూపించవలసినవి 

ఎల్ఎఫ్ఎల్ యొకా అనిన శ్కఖలోు  ఈ క రందివి ఉనానయి: 

• ఫిరకాదులు మర యు సలహాలను సీాకర ంచడానిక  సరైెన ప్ాక రయ. 

• కంప ్ు ంట్ ర డ సా్ల్ ఆఫీసర్ట యొకా పేర్డ, చిర్డనామా మర యు సంప్దాింప్ప సంఖా ప్దార శంచడం 

గ్బరవ న్స్ ర డ సా్లూా నిట్ ప్కా రయ వినియోగ్దార్డల సంతృపిత  కోసం అనిన ఫిరకాదులు ప్ర ష్కార్మయియాలా చూసుత ంది.  

అతని / ఆమ  స్కథ యి వదద  ప్ర ష్ార ంచడం స్కధాం కకకప్ో తే, ఫిరకాదు తగ్ న ప ై స్కథ యిలకు వ ళ్లు లా చూసుకుంటలంది. సమర్థవంతమ ైన ప్ర ష్కార్ం 
ప్ ందడానిక  మా వినియోగ్దార్డలు సీనియర్ట మేనేజెమంటలా ఫిరకాదు చేయకుండా చూసుకోవడమే మా ప్యాతనంగ్క, ఫిరకాదులను 
ప్ర ష్ార ంచడానిక  మేము ఒక ఉతతమ ప్కా రయను తయార్డ చేస్కము,ఫరికాదు వ నకకల ఉనన కకర్ణాల కోణం నుంచి ఆలోచిసూత  ఫిరకాదును 
ప్ర ష్ార ంచడానిక  ప్యాతినస్కత ము  మర యు అటలవంటి ఫిరకాదు మలిు రకకుండా చూస్కత ము.  

2. సమయం  

ఫిరకాదులను నమోదు చేసుకోవడానిక  వినియోగ్దార్డడు ప ైన పేరకానన ఛానళ్ళను ఉప్యోగ్ ంచవచుచ (కస్మర్ట ఫిరకాదులను 
ప్ర ష్ార ంచేందుకు అంతర్గత యంతంాలో ప్కయింట్ (ఎ) ను చూడండ ). ఫిరకాదు రకతప్యర్ాకంగ్క ఇవాబడ నటుయితే, ఎల్ఎఫ్ఎల్ ఒక వకర్ంలోనే 
ర్సీదు / ప్తాిసపందనను ప్ంపించడానిక  ప్యాతినసుత ంది. ఒకస్కర  విష్యం ప్ర శీలించిన తరకాత, ఎల్ఎఫ్ఎల్ వినియోగ్దార్డడుక  తుది 
సపందనను లేదా ఫిరకాదు సీాకర ంచిన తర్డవకత ఒక న లలోప్ప, ఎకుావ సమయం కకవకలని కోర్డతూ ఒక సందేశ్కనిన ప్ంప్పతుంది.  

మాకు వచిచన ఫిరకాదులను సరైెన కోణంలో చూస్కత ము మర యు అనిన కోణాల నుండ  విశ్రుష్ిస్కత ము. ఏద ైనా సమసాప ై ఎల్ఎఫ్ఎల్ యొకా 
నిర్ణయానిన వినియోగ్దార్డలకు త లియజేస్కత ము. సమసా ప్ర శీలనకు కొంత సమయం అవసర్మయియా ఫిరకాదులు తక్షణమే గ్ుర తంచబడతాయి. 

కొనిన కేసులలో ఉనన కకర్ాకలాప్కల సాభావం కకర్ణంగ్క, అదనప్ప సమయం అవసర్ం కకవచుచ; ఉదా. ప్తాాల వ నక ావాడం వంటివి. 
అటలవంటివి ఏమ ైనా ఉంటె కంప నీ వినియోగ్దార్డలకు త లియజేసుత ంది మర యు ఫిరకాదు యొకా ప్ర ష్కార్ం కోసం కకవకలి్న సమయానిన 
అంచనా వేసి త లియజేసుత ంది. 

వినియోగ్దార్డని యొకా ఫిరకాదులను / మనలవేదనలను ప్ర ష్ార ంచడానిక  ఎల్ఎఫ్ఎల్ ఏవ ైనా కొతత  మార్డపలు చేసినప్పపడు, లేదా నూతన  
ఫిరకాదు మారకగ లను ప్వాేశప డుతుననప్పపడు ప ైన చ పిపన ప్కలస,ీ కకలానుగ్ుణంగ్క మార్చబడుతుంది / ప్పనర ాచార్ణ చేయబడుతుంది. 

అధ క వడడు  నియంతాణ: 



వడడు  రేటలు  మర యు ప్కాస సింగ్ మర యు ఇతర్ ఛారబీలను నిర్ణయించడానిక  కంప నీ తగ్ న అంతర్గత సూతాాలను మర యు విధానాలను నిరేదశించింది. 
వడడు  రేటల ర్డణగ్రహీత యొకా వకాప్కర్ ప్ర సిథతిని బటి్  ఉంటలంది, అంటే ఆర ధక ప్ర సిథతి,వకాప్కర్ం,వకాప్కరకనిన నియంతణాలో ప టె్  వకాప్కర్ 
వకతావర్ణం, ర్డణగ్రహీత యొకా గ్త ర్డణ చర త ా మొదల ైనవి. వడడు  శ్కతం, మర యు ర్డణ కకలం మొతాత నిక  వడడు  మొతతం, కస్మర్డా 
త లియజేయబడుతుంది, కకబటి్  కస్మర్ట తాను చ లిుంచవలసిన మొతతం వడడు  రేటల గ్ుర ంచి త లుసుకుంటాడు. ఇది ఎల్ఎఫ్ఎల్ అందుబాటలలో 
ఉంటలంది లేదా సంబంధిత వకరకత ప్తిాకలలో కూడా ప్చాుర ంచబడుతుంది.వ బ్ై్టోు గ్కని లేదా ఇంకెకాడ ైనా ప్చాుర ంచబడ న సమాచార్ం, వడడు  రేటు  
మార్డప ఉననప్పపడు అపేుట్ అవపతుంది. 

వడడు రేటలు , ప్కాస సింగ్ మర యు ఇతర్ ఛారబీలను నిర్ణయించడానిక  తగ్ న అంతర్గత సూతాాలను మర యు విధానాలను ఎల్ఎఫ్ఎల్ బో ర్డు  ఏరకపటల 
చేసింది. 

క్ోడ్ రివూయ  

బో ర్డు  ఫ యిర్ట ప్కాకట్స్ కోడుా అనుగ్ుణంగ్క ఉందా లేదా అనేదానిప ై, వివిధ స్కథ యిలోు  గ్బరవ న్స్ ర డ సా్ల్ మ కకనిజం యొకా ప్నితీర్డప ై వకర ిక సమీక్ష 
నిర్ాహ సుత ంది. గ్బరవ న్స్ ర డ సా్ల్ ఆఫీసర్ట ప్తాి ఆర్డ న లలకు ఒకస్కర  ఈ కోడుా అనుగ్ుణంగ్క ఉండ లేదా అని సమీక్ ంచాలి మర యు అలాంటి 
సమీక్ష యొకా నివేదిక బో ర్డు క  ఇవావచుచ. 

 

 


