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1. પરરર્ય
બજાજ ફાઇનાન્સ લિલિટેડ એ ભારતીય રરર્વચ બેંક ("RBI") િાં નોંધાયેિ નોન-બેંકકંગ ફાઇનાન્સ રડપોલર્ટ ્વીકારતી કંપની છે ,
જે િાિિાં તેના લવલવધ ગ્રાિકોને લવલવધ પ્રકારની િોન, જે વી કે કન્્યુિર ડ્યુરેબિ િોન, પસચનિ િોન, ટુ-વ્િીિર િોન, પ્રોપટી,
શેસચ વગેરે સાિે િોન આપવાનું કાિ કરે છે . આવી ક્રેરડટ સુલવધાઓ લવલવધ પ્રકારના ગ્રાિકોને આપવાિાં આવી રિી છે , જે િાં
વ્યલટતઓ, ભાગીદારી પેઢીઓ, કંપનીઓ અને અન્ય કાનૂની સં્થાઓ શાિેિ છે .
RBI ના લનદેશો િુજબ બજાજ ફાઇનાન્સ લિલિટેડ ("કંપની") ફેર પ્રેલટટસ કોડ (એફપીસી) ધરાવે છે અને તેને બોડચ ઓફ રડરેટટસચ
દ્વારા યોગ્ય રીતે િંજૂરી આપવાિાં આવી છે . ફેર પ્રેલટટસ કોડ તેના ગ્રાિકો સાથે વ્યવિાર કરતી વખતે ફેર પ્રેલટટસ/ ધોરિોના
લસદ્ધાંતો નટકી કરે છે .
કંપનીએ આ ફેર પ્રેલટટસ કોડ ("કોડ") અપનાવ્યો છે અને તેને અિિિાં િૂકેિ છે . આ કોડ કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવાિાં આવતી
પ્રૉડટટ અને સર્વચસની તિાિ કેટેગરી પર િાગુ પડે છે (િાિિાં પ્રદાન કરવાિાં આવતી તથા ભલવષ્યિાં પ્રદાન કરવાિાં આવનાર).
2. િુખ્ય પ્રલતબદ્ધતાઓ
ગ્રાિકો િાટે કંપનીની િુખ્ય પ્રલતબદ્ધતાઓ:
i.

ગ્રાિકો સાથેના તિાિ વ્યવિારોિાં યોગ્ય અને વાજબી રીતે કાયચ કરવું:




ii.

ગ્રાિકોને કંપનીની પ્રૉડટટ કેવી રીતે કાિ કરે છે તેની સિજૂ તી િેળવવાિાં િદદ કરવા િાટે:


iii.

તેિની આર્થચક અસરો સિજાવો

ખોટું થયેિ બાબતોિાં ર્ડપી અને સિાનુભૂલતપૂવચક વ્યવિાર કરવા િાટે:


iv.

કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવાિાં આવતી પ્રૉડટટ અને સર્વચસ િાટે અને, તેના કિચર્ારીઓ દ્વારા અનુસરવાિાં આવતી
પ્રરક્રયાઓ અને પ્રેલટટસિાં કોડિાં ઉલિેલખત પ્રલતબદ્ધતાઓ અને ધોરિો અનુસાર કાયચ કરવા;
કંપનીની પ્રૉડટટ અને સર્વચસ સંબંલધત કાયદા અને લનયિોનું પાિન કરે છે તેની ખાતરી કરવી;
ગ્રાિકો સાથે કંપનીનો વ્યવિાર અખંરડતતા અને પારદર્શચતાના નૈલતક લસદ્ધાંતો પર આધારરત રિેશે

ભૂિો સુધારો;

 ગ્રાિકની ફરરયાદોને સાંભળો;
 જો ગ્રાિકો િજુ પિ સંતુષ્ટ ન િોય તો તેઓ આગળ કોને ફરરયાદ કરી શકે છે તે જિાવો
કોડને પ્રકાલશત કરો, તેને કંપનીની વેબસાઇટ પર િૂકો અને ગ્રાિક દ્વારા િાંગવાિાં આવે ત્યારે કૉપી ઉપિબ્ધ કરાવો.

3. િાલિતી
a) ગ્રાિકોને તેિની જરૂરરયાતોને પરરપૂિચ કરતી પ્રૉડટટ અને સર્વચસ પસંદ કરવાિાં િદદ કરવી અને તેિને રુલર્ િોય તે
સર્વચસ અને પ્રૉડટટની િુખ્ય લવશેષતાઓને સિજાવતી ્પષ્ટ િાલિતી આપો.
b) ગ્રાિકની સાર્ી ઓળખ અને ઍડ્રેસની પરખ િાટે તેિજ કાનૂની અને લનયિનકારી જરૂરરયાતોનું પાિન કરવા િાટે કંપનીને
આપવાના જરૂરી ડૉટયૂિન્ે ટ અને િાલિતી લવશે ગ્રાિકોને િાલિતગાર કરો.
4. િોનની એલલિકેશન અને તેિના પર પ્રરક્રયા
a) કજચ દાર સાથેનો તિાિ સંદેશાવ્યવિાર ્થાલનક ભાષાિાં અથવા કજચ દારને સિજાય તેવી ભાષાિાં િોવા જોઈએ.
b) કંપનીના િોન એલલિકેશન ફોિચિાં કજચ દારના લિતને અસર કરતી આવશ્યક િાલિતી શાિેિ િશે, જે અન્ય એનબીએફસી
દ્વારા ઑફર કરવાિાં આવતા લનયિો અને શરતો સાથે અથચપૂિચ તુિના કરવાિાં તથા કજચ દારને િાલિતગાર લનિચય
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િેવાિાં િદદરૂપ બનશે. િોન એલલિકેશન ફોિચિાં એલલિકેશન ફોિચ સાથે જિા કરાવવાના જરૂરી ડૉટયૂિેન્ટની િાલિતી
આપવાિાં આવશે.
c) કંપની દ્વારા િોન ઍલલિકેશન િળ્યાની પિોંર્ આપવાની લસ્ટિ િશે. િોનની એલલિકેશનનો લનકાિ કેટિા સિયિાં
કરવાિાં આવશે તે પિોંર્િાં સૂર્વવાિાં આવશે.
5. િોનનું િૂલયાંકન અને લનયિો/શરતો
કંપની દ્વારા વાર્ષચક વ્યાજ દર અને એલલિકેશન કરવાની પદ્ધલત સલિત લનયિો અને શરતો સાથે, િંજૂર કરાયેિ િોનની રકિ
્થાલનક ભાષાિાં અથવા કજચ દારને સિજાતી િોય તે ભાષાિાં િંજૂરી પત્ર દ્વારા અથવા અન્ય રીતે િેલખતિાં જિાવવાિાં આવશે
અને કજચ દાર દ્વારા આ લનયિો અને શરતોની ્વીકૃલત તેિના રેકોડચિાં રાખવાિાં આવશે. કંપની દ્વારા િોન એગ્રીિેન્ટિાં ઘાટા
અક્ષરોિાં, ગ્રાિક તરફથી કરવાિાં આવતી િોડી ર્ુકવિી બદિ અને/અથવા અન્ય કોઈપિ રડફોલટ િાટે વસૂિવાિાં આવનાર
દંડના વ્યાજનો ઉલિેખ કરવાિાં આવશે.
કંપની તિાિ કજચ દારને િોનની િંજૂરી / લવતરિ સિયે િોન એગ્રીિેન્ટિાં જિાવવાિાં આવેિ દરેક લબડાિની એક કૉપી સાથે
કજચ દારને સિજાય તે ્થાલનક ભાષાિાં િોન એગ્રીિેન્ટની એક કૉપી પ્રદાન કરશે.
6. લનયિો અને શરતોિાં ફેરફારો સલિત િોનનું લવતરિ
a) કંપની દ્વારા કજચ દારને ્થાલનક ભાષાિાં અથવા તેિને સિજાય તેવી ભાષાિાં લવતરિ શેડ્યૂિ, વ્યાજ દરો, સર્વચસ શુલક,
લપ્ર-પેિેન્ટ શુલક વગેરે સલિત લનયિો અને શરતોિાં કોઈપિ ફેરફાર અંગે નોરટસ આપવાિાં આવશે. વ્યાજ દરો અને
શુલકિાં ફેરફાર િવે પછીથી િાગુ પડે તેની ખાતરી કંપની દ્વારા કરવાિાં આવશે. આ સંદભચિાં યોગ્ય શરત િોન
એગ્રીિેન્ટિાં શાિેિ કરવાિાં આવશે.
b) એગ્રીિેન્ટ િેઠળ ર્ુકવિી અથવા પરફોિચન્સને રરકૉિ/ઍલટસિરેટ કરવાનો લનિચય િોન એગ્રીિેન્ટ અનુસાર રિેશ.ે
c) કંપની તિાિ િેિાંની ર્ુકવિી પર અથવા િોનની બાકી રકિ ર્ૂકવાયા બાદ, કોઈપિ કાયદેસરના િક અથવા પૂવાચલધકારને
આધીન તિાિ લસટયોરરટીર્ને કજચ દાર સાિે કંપનીના અન્ય કોઈપિ ટિેઇિિાંથી િુટત કરશે. જો સેટ ઓફના આવા
અલધકારનો ઉપયોગ કરવાનો િોય, તો કજચ દારને બાકીના ટિેઇિ લવશેની સંપિ
ૂ ચ લવગતો સાથે અને સંબંલધત ટિેઇિની
પતાવટ/ર્ુકવિી ન થાય ત્યાં સુધી કંપની જે શરતો િેઠળ લસટયોરરટીર્ જાળવી રાખવા િાટે િકદાર છે તેની સૂર્ના
આપવાિાં આવશે.
7. જનરિ
a) િોન એગ્રીિેન્ટના લનયિો અને શરતોિાં પૂરા પાડવાિાં આવેિ િેતઓ
ુ લસવાય કંપની કજચ દારની બાબતોિાં િ્તક્ષેપ
કરવાથી દૂર રિેશે (લસવાય કે નવી િાલિતી, જે કજચ દાર દ્વારા અગાઉ જાિેર કરવાિાં આવી ન િોય અને કંપનીના ધ્યાન
પર આવી િોય).
b) કજચ એકાઉન્ટના ટ્રાન્સફર િાટે કજચ દાર દ્વારા અરજી કરવાિાં આવે તે રક્સાિાં, કંપનીની સંિલત અથવા વાંધો, જો કોઈ
િોય તો, અરજી િળ્યાની તારીખથી 21 રદવસની અંદર જિાવવાિાં આવશે. આવી ટ્રાન્સફર કાયદાને અનુરૂપ કરારની
પારદશચક શરતો અનુસાર રિેશ.ે
c) િોનની રરકવરી િાટે કંપની દ્વારા અયોગ્ય રીતે પજવિી કરવાિાં આવશે નિીં, જે િ કે. િોનની રરકવરી િાટે કજચ દારને
સતત કોઈ પિ સિયે પરેશાન કરવા, બળપ્રયોગ કરવો વગેર.ે કંપની દ્વારા તેના કિચર્ારીઓને ગ્રાિકો સાથે ખરાબ વતચન ન
થાય તે િાટે, યોગ્ય રીતે વ્યવિાર કરવા િાટે પૂરતા પ્રલશલક્ષત કરવાિાં આવે છે .
d) કંપની વ્યલટતગત કજચ દાર પાસેથી, અન્ય સિ-બંધનકતાચ સાથે અથવા તેના લવના, લબર્નેસ લસવાયના િેતુઓ િાટે િંજૂર
કરાયેિ ફ્િોકટંગ રેટ ટિચ િોન પર ફોરટિોર્ર શુલક/લપ્ર-પેિન્ે ટ દંડ વસૂિશે નિીં.
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(સંદભચ: એનબીએફસી દ્વારા ફ્િોકટંગ રેટ િોન પર ફોરટિોર્ર શુલક/ લપ્ર-પેિેન્ટ દંડ વસૂિવા પર RBI પરરપત્ર
DNBR(PD) CC.No.101/03.10.001/2019-20 તારીખ ઓગ્ટ 2, 2019)

8. ફરરયાદ લનવારિ
a) ફેર પ્રેલટટસ કોડના અનુપાિનની સિયાંતરે સિીક્ષા અને િેનજ
ે િેન્ટના લવલવધ ્તરો પર ફરરયાદ લનવારિ પદ્ધલતની
કાિગીરી. આવી સિીક્ષાઓનો એકલત્રત અિેવાિ સિયાંતરે બોડચને સબલિટ કરવાિાં આવશે.
b) કંપનીની તિાિ શાખાઓ/્થાનો પર, જ્યાં લબર્નેસને િગતી િેવડદેવડ કરવાિાં આવે છે , ત્યાં ગ્રાિકોના િાભ િાટે નીર્ેની
િાલિતી નજરે પડે તે રીતે પ્રદર્શચત કરવાિાં આવશે:
i.

કંપની સાિે ફરરયાદના લનવારિ િાટે સંપકચ કરી શકાય તેવા ફરરયાદ લનવારિ અલધકારીનું નાિ અને સંપકચ
લવગતો (ટેલિફોન/િોબાઇિ નંબર તેિજ ઇિેઇિ ઍડ્રેસ).

ii.

જો ફરરયાદ/લવવાદનું એક િલિનાના સિયગાળાની અંદર લનવારિ ન થાય, તો ગ્રાિક RBI ના ડીએનબીએસના
પ્રાદેલશક કર્ેરીના પ્રભારી અલધકારી, કે જે ના અલધકારક્ષેત્ર િેઠળ કંપનીની નોંધાયેિ કર્ેરી આવે છે , તેિને અપીિ
કરી શકે છે .

જાિેર સૂર્ના દ્વારા ગ્રાિકોને ફરરયાદ લનવારિ અલધકારી અને RBI ના પ્રાદેલશક કાયાચિયની લવગતો સાથે કંપની દ્વારા
અનુસરવાિાં આવતી ફરરયાદ લનવારિ પદ્ધલતની િાલિતી આપવાિાં આવશે.

9. નોન-બેંકકંગ નાિાંકીય કંપનીઓ િાટે િોકપાિ યોજના, 2018 - નોડિ અલધકારી/િુખ્ય નોડિ અલધકારીની લનિણૂક
િોકપાિ યોજના િેઠળ, કંપનીએ નોડિ અલધકારીઓ (એનઓ) ની લનિણૂક કરી છે જે ઓ
કંપની સાિે દાખિ કરેિી ફરરયાદના સંદભચિાં કંપનીનું પ્રલતલનલધત્વ કરવા અને િોકપાિને િાલિતી આપવા િાટે જવાબદાર રિેશ.ે
િુખ્ય નોડિ અલધકારી (પીએનઓ) અન્ય બાબતોની સાથે સાથે, િોકપાિ અને એપેિેટ ઓથોરરટી સિક્ષ ્કીિ િેઠળ આવરી
િેવાિાં આવેિી કંપનીનું પ્રલતલનલધત્વ કરવા િાટે જવાબદાર રિેશ.ે િુખ્ય નોડિ અલધકારી ગ્રાિક લશક્ષિ અને સંરક્ષિ લવભાગ
(સીઇપીડી), RBI, કેન્રીય કર્ેરી સાથે સંકિન અને સંપકચ કરવા િાટે જવાબદાર રિેશ.ે
ગ્રાિકોના િાભ િાટે, જ્યાં લબર્નેસને િગતી િેવડદેવડ કરવાિાં આવે છે તે શાખાઓ/્થળો પર
પીએનઓ/એનઓ/જીઆરઓનું નાિ અને સંપકચ લવગતો (ટેલિફોન/િોબાઇિ નંબરો તેિજ ઇિેઇિ ઍડ્રેસ) અને ગ્રાિક દ્વારા
સંપકચ કરી શકાય તેવા િોકપાિનું નાિ અને સંપકચ લવગતો.
યોજનાની િુખ્ય લવશેષતાઓ (અંગ્રેજી, લિન્દી અને ્થાલનક ભાષાિાં) તેિની તિાિ કર્ેરીઓ અને શાખાઓિાં, કાયાચિયની
અથવા શાખાની િુિાકાત િેનાર વ્યલટતને સરળતાથી િાલિતી િળી શકે તે રીતે પ્રદર્શચત કરવાિાં આવશે.
િોકપાિ યોજના, નોડિ અલધકારી અને િુખ્ય અલધકારીની લવગતો વેબસાઇટ પર નજરે પડે તે રીતે પ્રદર્શચત કરવાની રિેશે.
(સંદભચ: નોન-બેંકકંગ નાિાંકીય કંપનીઓ િાટે િોકપાિ યોજના, 2018 - નોડિ અલધકારી/િુખ્ય નોડિ અલધકારીની લનિણૂક
DNBR.PD.CC.No.091/03.10.001/2017-18 તારીખ ફેબ્રુઆરી 23, 2018)
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10. વેબસાઇટ પર િોસ્ટંગ
લવલવધ લિ્સેદારોની જાિકારી િાટે કંપનીની વેબસાઈટ પર ્થાલનક ભાષાઓિાં ફેર પ્રેલટટસ કોડ િૂકવાિાં આવશે.
11. વધારે વ્યાજની વસૂિાત સંબલં ધત લનયિો
a) બોડચ ઑફ ડાયરેટટર દ્વારા િોન અને એડવાન્સ, પ્રોસેસસંગ અને અન્ય ખર્ાચઓ પર વસૂિવાિાં આવતા વ્યાજ દર
લનધાચરરત કરવા િાટે વ્યાજ દર િોડેિ અપનાવવાિાં આવ્યું છે , જે િાં ભંડોળનો ખર્ચ, િાર્જચ ન અને રર્ક પ્રીલિયિ વગેરે
સંબંલધત પરરબળો સાિેિ છે . વ્યાજનો દર, જોખિના વગીકરિની રીત અને લવલવધ વગચના કજચ દાર પાસેથી અિગ-અિગ
વ્યાજ દર વસૂિવા પાછળના તકચ લવશેની િાલિતીની જાિ કજચ દાર અથવા ગ્રાિકને એલલિકેશન ફોિચિાં કરવાિાં આવશે
અને અને િંજૂરી પત્રિાં ્પષ્ટપિે જિાવવાિાં આવશે.
b) વ્યાજના દરો અને જોખિના વગીકરિની રીત પિ કંપનીની વેબસાઇટ પર ઉપિબ્ધ કરાવવાિાં આવશે. જ્યારે પિ
વ્યાજના દરોિાં ફેરફાર થાય ત્યારે વેબસાઇટ પર અથવા અન્યથા પ્રકાલશત િાલિતીને અપડેટ કરવાિાં આવશે.
c) વ્યાજનો દર વાર્ષચક દર િશે, જે થી એકાઉન્ટિાંથી વસૂિવાિાં આવતા ર્ોટકસ દરો લવશે કજચ દાર િાલિતગાર રિી શકે.
12. લધરાિ કરાયેિ વાિનોનો કબજો
કંપનીએ કજચ દાર સાથેના િોન એગ્રીિેન્ટિાં કાયદેસર રીતે િાગુ કરવા યોગ્ય લબલટ ઇન રર-પર્ે શન ટિોર્નો સિાવેશ કરવો
જોઈએ. િોન એગ્રીિેન્ટિાં પારદર્શચતા િાટે તેના લનયિો અને શરતોિાં આ અંગન
ે ી જોગવાઈઓ પિ િોવી જોઈએ: (a) કબજો
િેતા પિેિા નોરટસનો સિયગાળો; (b) નોરટસનો સિયગાળો િાફ કરી શકાય તેવા સંજોગો; (c) લસટયોરરટીનો કબજો િેવાની
પ્રરક્રયા; (d) લિિકતના વેર્ાિ/િરાજી પિેિા િોનની ર્ુકવિી િાટે કજચ દારને આખરી તક આપવાિાં આવે તે અંગેની જોગવાઈ;
(e) કજચ દારને કબજો આપવાની પ્રરક્રયા, અને (f) લિિકતના વેર્ાિ/િરાજીની પ્રરક્રયા. આ લનયિો અને શરતોની કૉપી કજચ દારને
ઉપિબ્ધ કરાવવાિાં આવશે.
13. લગરવે િૂકવાિાં આવેિ સોનાની જ્વેિરી સાિે લધરાિ
ઉપર િુજબની સાિાન્ય િાગચદર્શચકા ઉપરાંત કંપની સોનાના આભૂષિો સાિે વ્યલટતઓને લધરાિ આપતી વખતે, નીર્ેના
બાબતોની સાથે-સાથે, બોડચ ઓફ રડરેટટસચ દ્વારા યોગ્ય રીતે િંજૂર કરાયેિી નીલતનું પાિન કરવાિાં આવશે:
i.
RBI દ્વારા લનધાચરરત કેવાયસી િાગચદર્શચકાઓનું પાિન કરવાિાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા અને કોઈપિ િોનનો
સિયગાળો િંબાવતા પિેિા ગ્રાિકની પૂરતી ર્કાસિી કરવાિાં આવે તેની ખાતરી કરવા િાટે પયાચલત પગિાં.
ii.
પ્રાલત થયેિ જ્વેિરી િાટે યોગ્ય િૂલયાંકન પ્રરક્રયા.
iii.
સોનાની જ્વેિરીની િાલિકીને સંતુષ્ટ કરવા િાટે આંતરરક લસ્ટમ્સ.
iv.
સુરલક્ષત ક્ટડીિાં જ્વેિરીને ્ટોર કરવા િાટે પૂરતી લસ્ટમ્સ, લસ્ટમ્સની સતત સિીક્ષા, સંબંલધત ્ટાફને તાિીિ
આપવી અને આંતરરક ઑરડટસચ દ્વારા સિયાંતરે લનરીક્ષિ કરવા િાટે પ્રરક્રયાઓનું સખત રીતે પાિન કરવાિાં આવે છે તે
સુલનલચર્ત કરવા િાટે પયાચલત લસ્ટમ્સ. જ્વેિરીના સંગ્રિ િાટે યોગ્ય સુલવધા ન ધરાવતી શાખાઓ દ્વારા લગરવે
િૂકવાિાં આવતા સોનાની સાિે િોનની િુદત િંબાવવાિાં આવશે નિીં.
v.
લગરવે િૂકવાિાં આવેિ જ્વેિરીનો યોગ્ય રીતે ઇન્શ્યોરન્સ િોવો જરૂરી છે .
vi.
પૂરી ર્ુકવિી ન થવાના રક્સાિાં જ્વેિરીની િરાજી સંબંલધત નીલત પારદશચક અને પયાચલત રિેશ.ે િરાજીની તારીખ
પિેિાં કજચ દારને જાિ કરવાિાં આવશે. જે પ્રરક્રયા અનુસાર િરાજી કરવાિાં આવશે તે પિ લનધાચરરત કરશે. લિતોનો કોઈ
સંઘષચ િોવો જોઈએ નિીં તથા જૂ થ કંપનીઓ અને સંબંલધત સં્થાઓ સલિત િરાજી દરલિયાનના તિાિ ટ્રાન્ર્ૅ ટશન
્વતંત્ર છે તેિ િરાજી પ્રરક્રયા દ્વારા સુલનલચર્ત કરવાિાં આવશે.
vii.
એક ્થાલનક ભાષાિાં અને અન્ય રાષ્ટ્રીય દૈલનક અખબારિાં એિ ઓછાિાં ઓછા 2 અખબારોિાં જાિેરાતો દ્વારા
િરાજીની જાિેરાત કરવાિાં આવશે.
viii.
આયોલજત િરાજીિાં કંપની ભાગ િેશે નિીં.
ix.
ગીરવે િુકેિ સોનાની િરાજી બોડચ દ્વારા િાન્ય િરાજી કરનારાઓ દ્વારા જ કરવાિાં આવશે.
x.
પૉલિસીિાં છે તરસપંડીનો સાિનો કરવા િાટે અિિિાં િુકવાિાં આવનારી લસ્ટિો અને પ્રરક્રયાઓ, જે વી કે એકત્રીકરિ,
અિિ અને િંજૂરી વગેરન
ે ી ફરજોને અિગ કરવી, તેને પિ આવરી િેવાિાં આવશે.
xi.
સોના સાિે લધરાિના િોન એગ્રીિેન્ટિાં િરાજી પ્રરક્રયા સંબંલધત લવગતો પિ જાિેર કરવાિાં આવશે.
6
- ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ/

3.0

14. િાઇક્રોફાઇનાન્સ િોન િાટે ફેર પ્રેલટટસ કોડ
ભારતીય રરર્વચ બેંક (RBI) દ્વારા િા્ટર ડાયરેટશન જાિેર કરવાિાં આવેિ છે - ભારતીય રરર્વચ બેંક (િાઇક્રોફાઇનાન્સ િોન િાટે
રેગ્યુિેટરી ફ્રેિવકચ) ડાયરેટશન, 2022, તારીખ 14 િાર્ચ, 2022 ના સંદભચ DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 િેઠળ. આ
િાગચદર્શચકા િાઇક્રોફાઇનાન્સ સં્થાઓ અને િાઉસસંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ સલિતની તિાિ કૉિર્શચયિ બેંકો તથા એનબીએફસીને
િાગુ પડે છે . આ િાગચદર્શચકા એલપ્રિ 01, 2022 થી િાગુ થશે.
ઉપરોટત લવભાગોિાં ઉલિેલખત એફપીસી ઉપરાંત, કંપની દ્વારા િાઇક્રોફાઇનાન્સ િોન િાટે નીર્ે જિાવેિી લવલશષ્ટ ફેર પ્રેલટટસ
અપનાવવાિાં આવશે:
(i) જનરિ
a. કંપનીની વેબસાઇટ ઉપરાંત, એફપીસીને કંપનીના કાયાચિય અને શાખા પરરસરિાં ્થાલનક ભાષાિાં પ્રદર્શચત કરવાિાં
આવશે.
b. પારદર્શચતા અને લનષ્પક્ષ લધરાિ પ્રથાઓ પ્રત્યેની તેિની પ્રલતબદ્ધતાને ્પષ્ટ કરતું લનવેદન ્થાલનક ભાષાિાં કરવાિાં
આવશે અને તેને પરરસરિાં અને િોન કાડચિાં દશાચવવાિાં આવશે.
c. કજચ દારની આવક અને િાિના કરજ સંબંલધત જરૂરી પૂછપરછ કરવા િાટે કિચર્ારીઓને તાિીિ આપવાિાં આવશે.
d. કજચ દારને જો કોઈ તાિીિ આપવાિાં આવે છે તો, તે લન:શુલક રિેશ.ે રફલડ ્ટાફને આવી તાિીિ આપવા િાટે પ્રલશલક્ષત
કરવાિાં આવશે અને કજચ દારને િોન/અન્ય પ્રૉડટટ સંબંલધત પ્રરક્રયાઓ અને લસ્ટિોથી સંપિ
ૂ ચપિે િાલિતગાર પિ
કરવાિાં આવશે.
e. કંપની દ્વારા વસૂિવાિાં આવેિ વ્યાજનો અસરકારક દર અને ફરરયાદ લનવારિ લસ્ટિ તેની તિાિ કર્ેરીઓિાં, તેના
દ્વારા જારી કરવાિાં આવેિા સાલિત્યિાં (્થાલનક ભાષાિાં) અને તેની વેબસાઇટ પર પિ પ્રદર્શચત કરવાિાં આવશે.
f. િોન એગ્રીિેન્ટિાં અને કંપનીની ઓરફસિાં, શાખાના પરરસરિાં અને વેબસાઇટિાં દશાચવેિ એફપીસીિાં પિ એક
લનવેદન કરવાિાં આવશે કે તે તેના કિચર્ારીઓ અથવા આઉટસોસચ એજન્સીના કિચર્ારીઓ દ્વારા કરવાિાં આવતા
અયોગ્ય વતચન િાટે જવાબદાર રિેશે અને સિયસર ફરરયાદ લનવારિ પ્રદાન કરશે.
g. ભારતીય રરર્વચ બેંક (RBI) ની કેવાયસી િાગચદર્શચકાને અનુસરવાિાં આવશે. કજચ દારની પુન:ર્ુકવિી ક્ષિતા સુલનલચર્ત
કરવા િાટે યોગ્ય ર્કાસિી કરવાિાં આવશે.
h. િોનની તિાિ િંજૂરીઓ અને લવતરિ િાત્ર િધ્ય્થ ્થાન પર કરવાિાં આવશે જે િાં એકથી વધુ વ્યલટતઓ શાિેિ િશે.
વધુિાં, લવતરિના કાયચ પર સઘન દેખરેખ રાખવાિાં આવશે.
i. િોન એલલિકેશનની પ્રરક્રયા જરટિ ન બને તથા િોનનું લવતરિ પૂવ-ચ લનધાચરરત સિય અનુસાર કરવાિાં આવે તે
સુલનલચર્ત કરવા િાટે પયાચલત પગિાં િેવાિાં આવશે.
(ii) િોન એગ્રીિેન્ટ/િોન કાડચિાં રડ્ટિોર્ર
a. કંપની િાઇક્રોફાઇનાન્સ િોન એગ્રીિેન્ટનું તેના બોડચ દ્વારા પ્રિાલિત િાળખું ધરાવતી િશે. િોન એગ્રીિેન્ટ િુખ્યત્વે
્થાલનક ભાષાિાં રિેશ.ે
b. િોન એગ્રીિેન્ટિાં કંપની દ્વારા નીર્ેની બાબતો જિાવવાની રિેશ:ે
 િોનના તિાિ લનયિો અને શરતો,
 િોનની કકંિતિાં િાત્ર ત્રિ ઘટકો શાિેિ છે જે િ કે. વ્યાજનો ખર્ચ, પ્રોસેસસંગ શુલક અને ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીલિયિ
(જે િાં તેના સંદભચિાં વિીવટી ખર્ચનો સિાવેશ થાય છે ),
 કજચ દાર પાસેથી કોઈ લસટયોરરટી રડપોલર્ટ/િાર્જચ ન િેવાિાં આવી રહ્ું નથી,
 કજચ દાર એકથી વધુ એસએર્જી / જે એિજીનો સભ્ય ન િોઈ શકે,
 િોનની ગ્રાન્ટ અને પ્રથિ િલતાની ર્ુકવિીની લનયત તારીખ વચ્ર્ેનો િોરેટોરરયિ સિયગાળો,
 કજચ દારના ડેટાની ગોપનીયતાનો આદર કરવાિાં આવશે તેની ખાતરી.
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c. િોન કાડચિાં નીર્ેની લવગતો દશાચવવાિાં આવશે:
 વસૂિવાિાં આવેિા અસરકારક વ્યાજ દર સલિત કકંિત લવશે સરળ ફૅટટશીટ,
 િોન સંબંલધત અન્ય તિાિ લનયિો અને શરતો,
 કજચ દારની પયાચલત ઓળખ પૂરી પાડતી િાલિતી,
 પ્રાલત થયેિ િલતાઓ અને અંલતિ ર્ુકવિી સલિત તિાિ ર્ુકવિીઓની કંપની દ્વારા આપવાિાં આવતી પિોંર્,
 િોન કાડચિાં કંપની દ્વારા રર્વાિાં આવેિ ફરરયાદ લનવારિ લસ્ટિનો અને નોડિ ઓરફસરના નાિ અને સંપકચ
નંબરનો પિ ઉલિેખ કરવાિાં આવશે,
 જારી કરેિ લબન-ક્રેરડટ પ્રૉડટટિાં કજચ દારની સંપૂિચ સિિલત રિેશે અને ફીના િાળખાની િાલિતી િોન કાડચિાં જ
આપવાિાં આવશે,
 િોન કાડચની તિાિ એન્ટ્રીઓ ્થાલનક ભાષા અથવા કજચ દાર સિજી શકે તેવી ભાષાિાં આપવાિાં આવશે.
(iii) રરકવરીની સખ્તાઈભરી ન િોય તેવી પદ્ધલતઓ:
a. રરકવરી સાિાન્ય રીતે િાત્ર એક િધ્ય્થ લનયુટત જગ્યાએ જ કરવાિાં આવશે. જો કજચ દાર બે કે તેથી વધુ વાર લનધાચરરત
િધ્ય્થ ્થળે િાજર નથી થતાં તો જ રફલડ ્ટાફને કજચ દારના રિેઠાિ અથવા કાિના ્થળે વસૂિાત કરવાની િંજૂરી
આપવાિાં આવશે.
b. રફલડ ્ટાફ િાટેની આર્ારસંલિતા અને તેિની ભરતી, તાિીિ અને દેખરેખ િાટેની લસ્ટિોના સંદભચિાં બોડચ દ્વારા
િંજૂર કરવાિાં આવેિ પૉલિસી િાગુ કરેિ િોવાની ખાતરી કંપની દ્વારા કરવાિાં આવશે. આ કોડ રફલડ ્ટાફ િાટે
જરૂરી ન્યૂનતિ િાયકાતો નટકી કરશે અને ગ્રાિકો સાથે વ્યવિાર કરવા િાટે તેિના િાટે જરૂરી તાિીિના સાધનો પિ
નટકી કરશે. રફલડ ્ટાફની તાિીિિાં કોઈપિ અપિાનજનક અથવા બળજબરીપૂવચક કરજની વસૂિાત/વસૂિાત
પદ્ધલતઓ અપનાવ્યા લવના કજચ દાર પ્રત્યે યોગ્ય વતચન કેળવવાના કાયચક્રિોનો સિાવેશ થવો જોઈએ.
c. કિચર્ારીઓ િાટે વળતર નટકી કરવા િાટે િાત્ર વિેંર્વાિાં આવેિ િોનની સંખ્યા અને વસૂિાતના દર કરતાં સર્વચસના
ક્ષેત્રો, કિચર્ારીઓની વતચણૂક અને કજચ દારના સંતોષ પર વધુ ભાર િૂકવો જોઈએ. આર્ાર સંલિતાનું પાિન ન કરવા પર
રફલડ ્ટાફને દંડ પિ કરવાિાં આવી શકે છે . સાિાન્ય રીતે, સંવેદનશીિ લવ્તારોિાં રરકવરી િાટે િાત્ર કિચર્ારીઓનો
જ, નિીં કે આઉટસોસચ રરકવરી એજન્ટનો ઉપયોગ કરવાિાં આવશે.
15. ફેર પ્રેલટટસ કોડની સિીક્ષા
િેનેસજં ગ ડાયરેટટર સિયાંતરે ફેર પ્રેલટટસ કોડિાં કોઈપિ ફેરફારોની સિીક્ષા કરી શકે છે અને િંજૂરી આપી શકે છે .

***
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