
 
 
 

ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ 
 
 
 

1. પક્રચય અને ઉદે્દશો 

 

ફેર પે્રક્ટિસ કોડ પૉક્િસીનો હેતુ સંસ્થાઓ અને અંક્તમ વપરાશકતાાઓ વચ્ચેના વ્યવહારોમાં પારદક્શાતા પ્રદાન કરવાનો 

અને સારી રીતે માક્હતગાર વ્યવસાક્યક સંબંધો પ્રદાન કરવાનો છે. આ કોડ 01 સપ્િેમ્બર, 2016 તારીખના "NBFC માિે 

ફેર પે્રક્ટિસ કોડ પરની માગાદક્શાકા" સર્ક્ુાિર RBI/DNBR/2016-17/45 માસ્િર ડાયરટેશન DNBR. 

PD.008/03.10.119/2016-17 ને અનુરૂપ છે. 14 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ આયોક્જત કંપનીની મીક્િંગમાં બોડા  ઑફ 

ડાયરટેિસાએ ભૂતકાળમાં સમયાંતર ેઅપનાવેિ/સુધારિે હાિના ફેર પે્રક્ટિસ કોડમાં યોગ્ય રીતે ફેરફાર કરવાનો ક્નર્ાય 

િીધો છે. 
 

િક્િત પે્રિકો 
 

બોડા  અને તમામ ક્વભાગોના સભ્યો આ દસ્તાવેજ માિે પ્રાથક્મક પે્રિકો હશ.ે દસ્તાવેજને સંબંક્ધત ક્વભાગના વડા પાસેથી 

પૂવા પરવાનગી ક્વના ઉલ્િેક્ખત વ્યક્િઓ ક્સવાય આગળ મોકિવામાં આવશ ેનહી.ં કંપનીના તમામ સ્િાફ સભ્યો, 

અક્ધકારીઓ અને અક્ધકૃત પ્રક્તક્નક્ધઓ ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે સંશોક્ધત કોડનું સખત પાિન કરશ.ે 
 

2. પૉક્િસીની ઉપયોક્િતા અને માન્યતા 
 

આ પૉક્િસી બોડા  ઑફ ડાયરટેિર દ્વારા મંજૂર કરિે તારીખથી િાગુ થશે. બોડા  વર્ામાં ઓછામાં ઓછી એકવાર પૉક્િસીની 

સમીિા કરશ,ે માન્ય કરશ,ે અપડેિ કરશ ેઅને મંજૂરી આપશે. આ પૉક્િસીના ક્વક્શષ્ટ પાસાઓમાં કોઈપર્ સુધારા 

સંબંક્ધત અક્ધકારી દ્વારા જારી કરાયેિા આદેેેે ેે શેો દ્વારા કરી શકાય છે અને તે અસરકારક થવાની તારીખથી આ 

પૉક્િસીનો ભાગ બનશે. 
 

3. ઉદે્દશો અને ઉપયોિો  

3.1. કોડના ઉદે્દશો 
 

ઇક્ન્ડયાબુલ્સ કમક્શાયિ કે્રક્ડિ ક્િક્મિેડ (અહીથંી ICCL અથવા કંપની અથવા અમારી કંપની અથવા અમે તરીકે ઓળખાય 

છે) દ્વારા શ્રેષ્ઠ કોપોરિે પ્રથાઓને અનુસરવાનો અને આંતરરાષ્ટર ીય રીતે અનુસરવામાં આવતી ક્બઝનેસ પ્રથાઓમાં અત્યંત 

પારદક્શાતા િાવવાનો ઉદે્દશ ક્નધાાક્રત કરવામાં આવ્યો છે અને આમ કંપનીમાં ગ્રાહકનો આત્મક્િશ્વાસ વધારવાનો હેતુ 

છે. 
 

આ કોડ કંપની દ્વારા નીચેના ઉદે્દશોને પ્રાપ્ત કરવા માિે બનાવવામાં આવ્યો છે: 
 

i. ગ્રાહકો સાથ ેવ્યવહાર કરવામાં ન્યૂનતમ ધોરર્ો સેિ કરીને સારી અને યોગ્ય પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવું;  
ii. પારદક્શાતા વધારવી જથેી ગ્રાહકને અમારી કંપની દ્વારા પ્રદાન કરિેી સેવાઓની વાજબી રીતે અપેિા રાખવાની 

વધુ સારી સમજ મળી શકે;  
iii. ઉચ્ચ કાયાકારી ધોરર્ો પ્રાપ્ત કરવા માિે સ્પધાા દ્વારા બજારની શક્િઓને પ્રોત્સાક્હત કરવું; અને  
iv. ગ્રાહક અને કંપની વચ્ચેના યોગ્ય અને સૌહાદાપૂર્ા સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવું અને આમ આ રીતે ગ્રાહકના 

આત્મક્વશ્વાસને પ્રોત્સાહન આપવું.  
v. ગ્રાહક ઇન્િરફેસ સંબંક્ધત ક્નયમનકારી જરૂક્રયાતોના પાિનને સુક્નક્િત કરવું; 

vi. ગ્રાહકની ફક્રયાદોના ક્નવારર્ માિેની પદ્ધક્તઓને મજબૂત બનાવવી. 
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 3.2. કોડના ઉપયોિો 
 

આ કોડના તમામ ભાગો તમામ િોન પ્રૉડટિ અને સેવાઓ પર િાગુ પડે છે, જમે કે, હાઉક્સંગ િોન, પસાનિ 

િોન, મોગેજ િોન, કમક્શાયિ િોન, ક્ડમાન્ડ અને કૉિ િોન, વાહન િોન, હાઇપોક્થકેશન સામે િોન અથવા 

કોઈપર્ અન્ય પ્રૉડટિ અને સેવાઓ કે જ ેહાિમાં પ્રદાન કરવામાં આવી રહ્ાં છે અથવા જ ેપછી અહી ંરજૂ કરી 

શકાય છે ભિે પછી તે કંપની દ્વારા સીધા કાઉન્િર પર, ફોન પર, પોસ્િ દ્વારા, ઇન્િરકે્ટિવ ઇિેટિર ોક્નક ઉપકરર્ો 

દ્વારા, ઇન્િરનેિ પર અથવા કંપનીના એજન્િ દ્વારા અથવા અન્ય કોઈપર્ પદ્ધક્ત દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે. ફેર 

પે્રક્ટિસ કોડની કૉપી કંપનીના તમામ કાયાાિયો/શાખાઓમાં પ્રદક્શાત કરવામાં આવશે. કંપની દ્વારા 

અપનાવવામાં આવી રહ્ાં કોડ ક્વશે સામાન્ય જનતાને અને તમામ ક્હસ્સેદારોને સૂક્ચત કરતી FPC ની એક 

કૉપી કંપનીની વેબસાઇિ ઉપર પર્ પ્રદક્શાત કરવામાં આવશ.ે 
 

4. ગ્રાહકો માિે અમારી પ્રક્તબદ્ધતાઓ 

4.1. ગ્રાહકો સાથેના તમામ વ્યિહારોમાં ક્નષ્પક્ષ રીતે અને ક્િિેકપૂિવક કાયવ કરિ ં 
 

કંપની એ પ્રદાન કરતી પ્રૉડટિ અને સેવાઓ માિે અને તેમના કમાચારીઓ દ્વારા પાિન થતી કાયાવાહી અને 

પે્રક્ટિસ માિે આ કોડમાંની પ્રક્તબદ્ધતા અને ધોરર્ોને પૂર્ા કરશ.ે તમામ પ્રૉડટિ અને સેવાઓ શબ્દો અને 

ભાવનામાં સંબંક્ધત કાયદા અને ક્નયમોને પૂર્ા કરશ;ે અને ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરવામાં અને અન્ય રીતે 

પ્રામાક્ર્કતા અને પારદક્શાતાના નૈક્તક ક્સદ્ધાંતો પર આધાક્રત રહેશ.ે 
 

i. ગ્રાહકો સાથ ેવ્યવહાર કરતી વખતે, કંપની િોન એગ્રીમેન્િની ક્નયમો અને શરતોમાં પ્રદાન કરવામાં આવેિ 

હેતુ(ઓ) ક્સવાય કજાદારની બાબતમાં હસ્તિેપ કરવાનું િાળશે.  
ii. કંપની કજાદારો પાસેથી અક્તક્રિ વ્યાજ વસૂિશ ેનહી.ં ગ્રાહક પાસેથી વસૂિવામાં આવતા વ્યાજ દરનો 

તાક્કાક આધાર સમજાવવામાં આવશ.ે િોન એક્પ્િકેશન ફોમા તેમજ મંજૂરી પત્રમાં તમામ દરો અને શુલ્કોનો 

ઉલ્િેખ કરવામાં આવશ.ે  
iii. વ્યાજના દરો અને જોખમના વગીકરર્ની રીત પર્ કંપનીની વબેસાઇિ પર ઉપિબ્ધ કરાવવામાં 

આવશે. 

4.2. અમારા ફાઇનાક્ન્શયિ પ્રૉડટિ અને સક્િવસ કેિી રીત ેકામ કર ેછે તે સમજિામાં ગ્રાહકોની મદદ કરિી 
 

i. જાહેરાતો અને પ્રમોશનિ સાક્હત્યની સામગ્રી શર્ક્ ત્યાં સુધી સ્પષ્ટ હોય અને ભ્રામક ના હોય. િોન 

મેળવવા માિે ગ્રાહક દ્વારા અમિમાં મુકવા અને હસ્તાિર કરવા માિે જરૂરી હોઈ શકે તે િોન એગ્રીમેન્િ 

અને અન્ય ડૉર્ક્ૂમેન્િનો પ્રોફોમાા પ્રદશાન માિે કંપનીની વેબસાઇિ પર ઉપિબ્ધ રહેશે, જથેી અમારા 

ઇક્ચ્છત ગ્રાહકોને િોન એગ્રીમેન્િ કરતા પહેિાં તેના અક્ધકારો અને જવાબદારીઓ ક્વશ ેજાર્વા અને 

સમજવાની સવિત મળે, જથેી અમારી પાસેથી સેવાઓ મેળવતી વખતે તેઓ દ્વારા માક્હતીપૂર્ા ક્નર્ાય 

િેવામાં આવ.ે 
 

ii. પ્રથમ વખત, ગ્રાહકોને કોઈપર્ એક અથવા વધુ ભાર્ાઓમાં જમેકે ક્હન્દી, અંગ્રજેી અથવા યોગ્ય સ્થાક્નક 

ભાર્ામાં પ્રૉડટિ અને સેવાઓ ક્વશેની માક્હતી ધરાવતા સંબંક્ધત ડૉર્ક્ૂમેન્િ વગેર ેસમજાવવામાં અન ે

પ્રદાન કરવામાં આવશ.ે સંપૂર્ા પારદક્શાતાની ખાતરી કરવા માિે, ગ્રાહકોને પ્રૉડટિ અને સેવાઓની પ્રકૃક્ત, 

તેમના ક્નયમો અને શરતો, વાક્ર્ાક વ્યાજ દર/સેવા શુલ્ક, િોન પ્રૉડટિની સેવા માિે ચૂકવવાપાત્ર EMI, 

પ્રૉડટિ માિે કંપનીને સબક્મિ કરવાના ડૉર્ક્ૂમેન્િ વગેર ેક્વશે સ્પષ્ટ માક્હતી પ્રદાન કરવામાં આવશ.ે 
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iii. ગ્રાહકોને તેમને મળતા િાભો, તેઓ આવા િાભો કેવી રીતે મેળવી શકે છે, તેમની ફાઇનાક્ન્શયિ અસરો 

અને તેમના પ્રશ્નોના સમાધાન માિે કોઈપર્ શંકાની ક્સ્થક્તમાં તેઓ કોનો સંપકા  કરી શકે છે, તે ક્વશે 

સંપૂર્ા માક્હતી આપવામાં આવશ.ે 
 

iv. ઉપરોિ બાબતોને સુક્નક્િત કરવામાં મદદ કરવા માિે, કંપની આ બાબતમાં ગ્રાહકને યોગ્ય માગાદશાન 

આપવા માિે હેલ્પિાઇન પ્રદાન કરશે. ઉપરોિ ઉપરાંત, ગ્રાહકોને તેમની ફક્રયાદોનાં ક્નવારર્ માિે જ ે

જવાબદાર હોય તે ક્નયુિ અક્ધકારી(ઓ) ના ંનામ તેમની સંપકા  ક્વગતો સાથ ેઆપવામાં આવશે. 
 

4.3.    ગ્રાહકોને અમારા પ્રૉડટિ અને સેિાઓનો ઉપયોિ કરિામાં મદદ કરિી 
 

i. કજાદારને મંજૂર કરિે િોનના ક્નયમો અને શરતોની ક્વગતો દશાાવતા યોગ્ય રીતે સહી કરિે િોન 

એગ્રીમેન્િની એક કૉપી પ્રદાન કરવામાં આવશ,ે કંપની ઇન્િરકે્ટિવ મીક્િંગના માધ્યમથી, વેબસાઇિમા ં

પ્રદશાન દ્વારા અથવા ઇમેઇિ/મેઇક્િંગ ક્પ્રન્િેડ પત્રો દ્વારા ગ્રાહકોને ક્નયક્મત, યોગ્ય અપડેિની વ્યવસ્થા 

કરશ ેઅને પ્રદાન કરશ.ે 
 

ii. વ્યાજ દરો, શુલ્ક અને ક્નયમો અને શરતોમાં ફેરફારો ક્વશેની માક્હતીનો પ્રસાર કરવો 
 

iii. વ્યાજમાં ફેરફારને યોગ્ય પૂવા સૂચના સાથે સૂક્ચત કરવામાં આવશ.ે વ્યાજ દર અથવા સક્વાસ શુલ્કમાં 

સુધારો માત્ર સંભક્વત રીતે િાગુ થશે. 
 

4.4.   કોઈપણ તબકે્ક ખોિ ં  થઈ શકે તેિી બાબતો સાથે ઝડપી અને સહાન ભૂક્તપૂિવક વ્યિહાર કરિા માિે, 
ક્નમ્નક્િક્ખત પિિાં િેિા 

 
i. કંપની તરફથી, જો કોઈ ભૂિ થઈ હોય તો, તેની અસરને ઘિાડવા માિે તરત અને યોગ્ય પગિાં િેવા. 

 

ii. ગ્રાહકોની ફક્રયાદોને તરત જ હેન્ડિ કરવી.  
iii. કંપનીમાં હાિની ક્સસ્િમ અને પ્રક્ક્રયાઓ ક્વશે ગ્રાહકોને જાર્ કરવી, જનેે અનુસરીને ગ્રાહકો કંપનીના 

અક્ધકારીઓ સાથેના પ્રારંક્ભક ઇન્િરફેસ દ્વારા તેમની ફક્રયાદોનું પયાાપ્ત ક્નવારર્ ન કરવામાં આવ ેતો 

કંપનીના ઉચ્ચ અક્ધકારીઓનો સંપકા  કરી શકે.  
iv. કોઈપર્ િેક્નોિોજીકિ ક્નષ્ફળતાને કારર્ે ઉદ્ભવતી કોઈપર્ સમસ્યાનો સામનો કરવા માિે યોગ્ય 

વ્યવસ્થા કરવી. 

 

4.5.   ગ્રાહકોની તમામ વ્યક્િિત માક્હતીને ખાનિી અને િોપનીય રાખિી 

 

કંપની ગ્રાહકોની તમામ વ્યક્િગત માક્હતીને ખાનગી અને અત્યંત ગોપનીય બાબત ગર્શ,ે જો કે, આ 

બાબત પૉક્િસીમાં ઉલ્િેક્ખત અપવાદોને આક્ધન છે.  
4.6.   અમારી કંપની કોડને જાહેર કરિા માિે નીચેની બાબતો કરશે 

i. કોડ ક્વશે અમારા વતામાન અને નવા ગ્રાહકોને સૂક્ચત કરવા 
 

ii. રૂબરૂમાં અથવા ઇિેટિર ોક્નક કમ્યુક્નકેશન દ્વારા અથવા મેઇિ દ્વારા ક્વનંતી કરવા પર આ કોડ 

ઉપિબ્ધ કરાવવો.  
iii. કંપનીની દરકે શાખા પર અને કંપનીની વેબસાઇિ પર પર્ આ કોડને ઉપિબ્ધ કરાવવો; અને 

 
iv. સુક્નક્િત કરવું કે કંપનીના કમાચારીઓ કોડ ક્વશે સંબંક્ધત માક્હતી પ્રદાન કરવા અને કોડને 

અભ્યાસમાં મૂકવા માિે સારી રીતે પ્રક્શક્િત છે. 

 

 4.7. ક્બન-ભેદભાિની પૉક્િસી અપનાિિી અને તેનો અભ્યાસ કરિો 
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અમારી કંપની ઉંમર, વર્ા, જાક્ત, ક્િંગ, વૈવાક્હક ક્સ્થક્ત, ધમા અથવા અપંગતાના આધાર ેભેદભાવ કરશ ેનહી.ં 
 

4.8.  િક્રષ્ઠ નાિક્રકો અને શારીક્રક રીતે ક્િકિાંિ વ્યક્િઓની ક્િશેષ સંભાળ 
 

અમે અમારા ગ્રાહકો જમે કે િક્રષ્ઠ નાિક્રકો, શારીક્રક રીતે ક્વકિાંગ વ્યક્િઓ અને ક્નરિર વ્યક્િઓ માિે 

અમારી સાથે વ્યવહાર કરવાનું સરળ અને સુક્વધાજનક બનાવવા માિે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરીશુ.ં 
 

5. ક્ડસ્ક્િોઝર અને પારદક્શવતા 
 

5.1  અમારી કંપની અમારા ગ્રાહકો સાથે વ્યિહાર કરિામાં સંપૂણવ ક્ડસ્કકિોઝર અને પારદક્શવતામાં ક્િશ્વાસ રાખે 

છે. અમે એિા તમામ પક્રબળો કે જનેી કંપની અને ગ્રાહકો િચ્ચેના િર ાન્ઝૅટશન પર કોઈ અસર પડી શકે 

છે, જ ેપક્રબળોમાં સમાક્િષ્ટ છે પરંત  માત્ર તે સ ધી જ મયાવક્દત નથી જમેકે વ્યાજ દરો, સામાન્ય ફી અને 

શ લ્ક ક્િશે તમામ શક્ય માધ્યમો દ્વારા સંપૂણવ માક્હતી પ્રદાન કરીશ ં, જ ેમાધ્યમો આ મ જબ છે:  
i. શાખાઓમાં નોક્િસ િગાવવી;  

ii. િેક્િફોન અથવા હેલ્પ-િાઇન દ્વારા; 

iii. કંપનીની વેબસાઇિ દ્વારા;  
iv. ક્નયુિ કમાચારી / હેલ્પ ડેસ્ક દ્વારા; 

v. સક્વાસ ગાઇડ / િૅક્રફ શેડ્યૂિ પ્રદાન કરીને; અને  
vi. શર્ક્ હોય ત્યાં સુધી તમામ સંબંક્ધત ક્વગતો પ્રૉડટિ માિેના ક્નધાાક્રત એક્પ્િકેશન ફોમામાં 

શામેિ કરવામાં આવશ.ે 

5.2.     સંભક્િત ગ્રાહકોના સંદભવમાં કંપની નીચેની બાબતો કરશે 
 

i. સેવાઓ અને પ્રૉડટિની મુખ્ય ક્વશેર્તાઓને ગ્રાહકોને રુક્ચ હોય તે સ્થાક્નક ભાર્ામાં સમજાવતી સ્પષ્ટ 

માક્હતી પ્રદાન કરશ;ે િોન એક્પ્િકેશન ફોમા એવી તમામ જરૂરી માક્હતી સાથે આપશ,ે જ ેકજાદારના 

ક્હતને અસર કર ેછે, જથેી અન્ય NBFC દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતા ક્નયમો અને શરતો સાથ ેઅથાપૂર્ા 

તુિના કરી શકાય અને કજાદાર દ્વારા માક્હતગાર ક્નર્ાય િેવામાં આવી શકે. િોન એક્પ્િકેશન એ 

એક્પ્િકેશન ફોમા સાથ ેસબક્મિ કરવાના જરૂરી ડૉર્ક્ૂમેન્િને સૂચવશે. અરજદારને સ્વીકાર થયાની પાવતી 

આપવામાં આવશ.ે 
 

ii. ગ્રાહકોની આવશ્યકતાઓની અનુરૂપ એવા પ્રૉડટિ અને સેવાઓ પસંદ કરવામાં ગ્રાહકોને સહાય 

કરવી; 
 

iii. ગ્રાહકોને ક્વક્વધ માધ્યમો ક્વશે જાર્ કરશ ેકે જનેા દ્વારા કંપનીના પ્રૉડટિ અને સેવાઓ ઑફર કરવામા ં

આવ ેછે [ઉદાહરર્ તરીકે, ઇન્િરનેિ પર, ફોન પર, શાખાઓમાં અને અન્ય માધ્યમો] અને આ પ્રૉડટિ અને 

સેવાઓ ક્વશે વધુ માક્હતી મેળવવાના સ્રોતો અને માધ્યમો ક્વશ ેતેમને જાર્ કરવી. 
 

iv. કાનૂની, રગે્યુિેિરી અને આંતક્રક પૉક્િસીની આવશ્યકતાઓનું પાિન કરવા માિે, ગ્રાહકોને તેમની 

ઓળખ અને ઍડર ેસ સાક્બત કરવા માિેની તેમની આવશ્યક માક્હતી અને ડૉર્ક્ૂમેન્િ ક્વશ ેગ્રાહકોન ે

સૂક્ચત કરવા.  
v. કજાદાર પાસેથી બોરોઅિ એકાઉન્િ િર ાન્સફર માિેની ક્વનંતી પ્રાપ્ત થવાના ક્કસ્સામાં, કંપનીની સંમક્ત 

અથવા વાંધો, જો કોઈ હોય તો, ક્વનંતી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 21 ક્દવસની અંદર જર્ાવવામાં આવશે. 

આવી િર ાન્સફર કાયદાને અનુરૂપ કરારની પારદશાક શરતો અનુસાર રહેશે. 

 

 5.3. જઓે ગ્રાહક બન્યા છે, તેમના માિે કંપની આ કરશે: 
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i. િોનની મંજૂરી/ક્વતરર્ સમયે કજાદારને સમજાય તે મુજબ અને તમામ કજાદારોને િોન એગ્રીમેન્િમા ં

ઉલ્િેક્ખત તમામ જોડાર્ની કૉપી સાથ ેિોન એગ્રીમેન્િની એક કૉપી અચૂકપર્ે પ્રદાન કરશ.ે િોન 

એક્પ્િકેશનની સ્વીકૃક્ત પર તેના જોડાર્ો સાથ.ે અને કંપની દ્વારા મંજૂર કરિે િોનના સૌથી મહત્વપૂર્ા 

ક્નયમો અને શરતો ધરાવતા 'મંજૂરી પત્ર' દ્વારા જાર્ કરવામાં આવશે. કંપની જ્યાર ેપર્ આવશ્યક હોય, 

ત્યાર ેનવી અને અપડેિ કરિેી માક્હતી પર્ પ્રદાન કરશ ેજ ેિાગુ વ્યાજ દરો/ફી અને શુલ્ક સક્હત પ્રૉડટિની 

મુખ્ય ક્વશેર્તાઓના સંબંધમાં કંપની દ્વારા ક્વકક્સત, ક્નમાાર્ કરી અથવા મેળવી શકાય છે; 
 

ii. કંપની િોનની મંજૂરી/િોનના ક્વતરર્ સમયે તમામ કજાદારોને સમજી શકાય તેમ િોન એગ્રીમેન્િમા ં

જર્ાવેિ બધા જોડાર્ની કૉપી સાથે િોન એગ્રીમેન્િની એક કૉપી પ્રદાન કરશ.ે 
 

iii. કંપની મંજૂરી પત્ર અથવા અન્યથા રીતે, વાક્ર્ાક વ્યાજ દર, એક્પ્િકેશનની પદ્ધક્ત, સક્હતના તમામ ક્નયમો 

અને શરતો સાથ ેમંજૂર કરિે િોનની રકમ દ્વારા કજાદારને સમજાય તેવી ભાર્ામાં િેક્ખતમાં જર્ાવશે અને 

કજાદાર દ્વારા તેના રકેોડા  પર આ ક્નયમો અને શરતોની િેક્ખત સ્વીકૃક્ત રાખવામાં આવશ.ે 
 

iv. ગ્રાહકોનાં અક્ધકારો અને જવાબદારીઓ ક્વશે અક્તક્રિ અને અપડેિ કરિેી માક્હતી પ્રદાન કરવી. 
 

v. 'ડૂ નૉિ કૉિ' સક્વાસ હેઠળ ગ્રાહકનું નામ ઑિોમેક્િક રીતે રક્જસ્િર કરશે અને કોઈપર્ િેક્િફોન 

કૉિ/SMS/ઇમેઇિ દ્વારા તેને કોઇપર્ નવા પ્રૉડટિ/સેવા ક્વશે સૂક્ચત/ સંદેશ મોકિશે નહી ં 
જ્યાં સુધી અથવા ક્સવાય કે ગ્રાહકો આ માક્હતી/સેવાનો િાભ િેવા માિે કંપનીને તેમની સંમક્ત ક્વશે 

િેક્ખતમાં સૂક્ચત ન કર.ે 

5.4.   વ્યાજ દરો 
 

વ્યાજ દરો અને પ્રક્ક્રયા અને અન્ય શુલ્ક ક્નધાાક્રત કરવામાં કંપની યોગ્ય આંતક્રક ક્સદ્ધાંતો અને પ્રક્ક્રયાઓન ે

ક્નધાાક્રત કરશે. કંપનીના ALCO સમયાંતર ે કંપનીના બોડા  દ્વારા ક્નધાાક્રત ક્સદ્ધાંત મુજબ દરો અને શુલ્ક 

ક્નધાાક્રત કરશે. કંપની આનાં પર ગ્રાહકોને આવશ્યક માક્હતી આપશ:ે 
 

i. વ્યાજ દરની ગર્તરી વાક્ર્ાક દર પર કરવામાં આવ ેછે, જ ેતેમના િોન એકાઉન્િ પર અપ્િાઇ થાય છે 
 

ii. તેમના એકાઉન્િમાં વ્યાજ કેવી રીતે િાગુ કરવામાં આવ ેછે અને ક્ડફૉલ્િ/ક્વિંક્બત ચુકવર્ીની ક્સ્થક્તમા ં

િાગુ દંડાત્મક વ્યાજ સક્હત વ્યાજની ગર્તરીની પદ્ધક્ત શુ ંછે તેમજ ગ્રાહક દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર EMI ની 

ગર્તરી કેવી રીતે કરવામાં આવ ેછે. 
 

કંપનીનું બોડા  ફંડની િાગત, માક્જાન અને ક્રસ્ક પ્રીક્મયમ જવેા સંબંક્ધત પક્રબળોને ધ્યાનમાં િેતા વ્યાજ દરનું 

મોડેિ અપનાવશે અને િોન અને ઍડવાન્સ માિે વસૂિવામાં આવતા વ્યાજનો દર નક્કી કરશે. 
 

કંપની, કજાદારોની ક્વનંતી પર અથવા આવશ્યકતા પ્રમાર્ે, િોનની મુદત દરક્મયાન સ્પે્રડને સુધારવાનો ક્વકલ્પ 

પ્રદાન કરી શકે છે. આવા ક્કસ્સામાં, કજાદાર પાસે સંભક્વત અસર સાથે િોન સામે સુધારિે સ્પે્રડ/ક્સ્વચ સુક્વધાનો 

િાભ િેવાનો ક્વકલ્પ હશ,ે જ ેજરૂરી વેક્રક્ફકેશન અને ફીની ચુકવર્ી અને કંપની દ્વારા આ સંદભામાં જરૂરી 

અક્તક્રિ દસ્તાવેજોના અમિ (કંપનીને સંતોર્કારક ફોમેિમાં) ને આક્ધન રહેશ.ે તે 
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કજાદારોની જવાબદારી હશ ેકે તેઓ સમયાંતર ેક્સ્વચની સુક્વધા/સ્પે્રડનો સુધારર્ા અને બેંચમાકા  દર(રો ) ક્વશે 

પોતાને અવગત રાખશ.ે કૃપા કરીને નોધં કરો કે િોન સામે ફેિાયેિા ફેિાવાને ઘિાડવા/સુધારવા માિે 

ક્વકલ્પ/ક્સ્વચ સુક્વધા પ્રદાન કરવાનો એકમાત્ર સંપૂર્ા હક કંપની પાસે રહેશે અને આ રીતે, કંપની કોઈપર્ સમયે 

તેને નકારવા/ઉપાડવા/રદ કરવાનો અક્ધકાર અનામત રાખે છે. 
 

વ્યાજના દરો અને જોખમોના વગીકરર્ માિેનો અક્ભગમ પર્ કંપનીની વેબસાઇિ પર ઉપિબ્ધ કરાવવામાં 

આવશ ેઅથવા સંબંક્ધત અખબારોમાં પ્રકાક્શત કરવામાં આવશે. જ્યાર ેપર્ વ્યાજના દરોમાં ફેરફાર થાય ત્યાર ે

વેબસાઇિમાં પ્રકાક્શત અથવા અન્ય રીતે પ્રકાક્શત માક્હતીને અપડેિ કરવામાં આવશ.ે 
 

વ્યાજનો દર વાક્ર્ાક દર હોવો જોઈએ જથેી કજાદાર એકાઉન્િમા ંવસૂિવામાં આવતા ચોક્કસ દરો ક્વશે જાગૃત 

હોય. 
 

5.5.  વ્યાજ દરોમાં ફેરફારો 
 

કંપની દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતા પ્રૉડટિ પર વ્યાજ દરોમાં ફેરફારો કરવાના ક્નર્ાય ક્વશે કંપની ગ્રાહકોન ે

અગાઉથી જાર્ કરશ ેઅને વ્યાજ દરોમાં આપેિા ફેરફારોને સંભક્વત રીતે િાગુ કરવામાં આવશ ેઅને આ 

સંદભામાં યોગ્ય શરત િોન એગ્રીમેન્િમાં શામેિ કરવામાં આવશ.ે 
 

5.6.  ફી અને શ લ્ક 
 

i. કંપની તેની તમામ શાખાઓમાં, કંપનીની વેબસાઇિમાં િેક્રફ શેડ્યૂિ ક્વશે એક નોક્િસ પ્રદક્શાત કરશ ેજનેે 

ક્ન:શુલ્ક જોવાની ગ્રાહકોને મંજૂરી હશ.ે ગ્રાહકોને કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતી સેવાઓની એક સૂક્ચ 

ક્ન:શુલ્ક આપવામાં આવશ.ે  
ii. ગ્રાહકોએ પસંદ કરિે પ્રૉડટિ અને સેવાઓના સંદભામાં આપેિ િેક્રફ શેડ્યૂિમાં િાગુ પડતા શુલ્ક ક્વશેની 

તમામ ક્વગતો સામેિ હશ,ે અને જ ેગ્રાહકો દ્વારા પસંદ કરિેા પ્રૉડટિ અને સેવાઓનો િાભ િેવા માિે જનેી 

ચુકવર્ી કરવા માિે ગ્રાહક જવાબદાર રહેશ.ે  
iii. ગ્રાહકો દ્વારા પસંદ કરિે પ્રૉડટિ / સેવાઓને સંચાક્િત કરતા કોઈપર્ ક્નયમો અને શરતોના પાિન ના કરવાના 

/ ઉલ્િંઘન કરવાના ક્કસ્સામાં, તેમના પર િગાવવામાં આવતા દંડ ક્વશેની માક્હતી તેમને પ્રદાન કરવાની રહેશ.ે  
iv. િોન એગ્રીમેન્િમાં મોિા અથવા બોલ્ડ અિરોમાં ક્વિંક્બત પુનઃચુકવર્ી માિે વસૂિવામાં આવતા દંડાત્મક 

વ્યાજનો ઉલ્િેખ કરવામાં 

આવશ.ે 

5.7.   પૂિવચ કિણી શ લ્ક 
 

કંપની સહ-જવાબદાર(રો) સાથે અથવા તેના ક્વના, વ્યવસાય ક્સવાયના હેતુઓ માિે મંજૂર કરિે કોઈપર્ 

ફ્િોક્િંગ દરના િમા િોન પરના ફોરક્િોઝર શુલ્ક/પૂવા-ચુકવર્ીને વસૂિશ ેનહી.ં 

5.8.   ફી અને શ લ્કમાં ફેરફારો 
 

જો કંપની આમાંથી કોઈપર્ શુલ્ક વધારવાનો અથવા નવો શુલ્ક િાગુ કરવાનો ક્નર્ાય િે છે, તો સુધારિેા 

શુલ્ક/નવા શુલ્કને વસૂિતા/અસરકારક બનતા પહેિાં તેના ક્વશે કજાદારોને સૂક્ચત કરવામાં આવશ.ે 
 

 5.9. ક્નયમો અને શરતો 
 

i. કંપની, પ્રથમ વાર કોઈ પ્રૉડટિ/સેવાનો િાભ િેતા ગ્રાહકને, તેમર્ે કંપની પાસેથી માંગી હોય તે 

પ્રૉડટિ/સેવા સંબંક્ધત ક્નયમો અને શરતો ક્વશે યોગ્ય રીતે સિાહ આપશે.  
ii. અમારી કંપનીના પ્રૉડટિ અને સેવાને સંચાક્િત કરતા ક્નયમો અને શરતો યોગ્ય રહેશ ેઅને તે સંબંક્ધત 

અક્ધકારોને સ્થાક્પત કરશ,ે ખાસ કરીને 
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ગ્રાહકોના નામાંકન કરવા માિેના અક્ધકારને. આ ક્નયમો અને શરતો જવાબદારીઓ અને કતાવ્યોને 

સ્પષ્ટ રીતે બતાવશે. આ ક્નયમો અને શરતોને સાદી અને સરળ ભાર્ામાં તૈયાર અને પ્રસ્તુત કરવાનો 

પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.  
5.10.  ક્નયમો અને શરતોમાં ફેરફારો 

 

ક્વતરર્ શેડ્યૂિ, વ્યાજ દરો, સેવા શુલ્ક, પૂવાચુકવર્ી શુલ્ક વગેર ેસક્હતના ક્નયમો અને શરતોમાં કોઈપર્ 

ફેરફાર ક્વશે ગ્રાહકોને નીચેની કોઈપર્ ચૅનિો દ્વારા જર્ાવવામાં આવશ:ે- 
 

i. વ્યક્િગત સૂચના 
 

ii. પ્રત્યેક શાખામાં નોક્િસ બોડા  
 

iii. ઇન્િરનેિ, ઇમેઇિ અને વેબસાઇિ સક્હત. 
 

iv. આવશ્યકતા મુજબ ન્યૂઝપેપર 
 

v. સામાન્ય રીતે, ફેરફારો ભક્વષ્યમાં અસરકારક થશે તેમ કરવામાં આવશે અને આવા ફેરફારોની યોગ્ય 

સૂચના ગ્રાહકોને અગાઉથી આપવામાં આવશ ે
 

vi. જો ક્નયમો અને શરતોમાં કોઈપર્ ફેરફાર ક્વશે ગ્રાહકને ઍડવાન્સમાં જાર્ કરવી શર્ક્ ન હોય અને જો 

ગ્રાહકને ઍડવાન્સ સૂચના આપ્યા ક્વના જો ફેરફાર કરવામાં આવ ેછે, તો કરવામાં આવેિા ફેરફારને 

30 ક્દવસની અંદર ક્વક્ધવત સૂક્ચત કરવામાં આવશ.ે જો આવા ફેરફારો કયાા પછી ક્નયમો અને શરતો 

એિિે કે, ગ્રાહકને પૂવા સૂચના આપ્યા ક્વના કરવામાં આવેિા ફેરફારો કોઈપર્ ગ્રાહકને ગેરિાભકારક 

બની જાય, તો આવા ગ્રાહક 60 ક્દવસની અંદર િેક્ખતમાં અને કોઈપર્ સૂચના આપ્યા ક્વના તેમના 

એકાઉન્િને બંધ કરી શકે છે અથવા કોઈપર્ અક્તક્રિ શુલ્ક અથવા વ્યાજની ચુકવર્ી કયાા ક્વના તેન ે

ક્સ્વચ કરી શકે છે. 
 

vii. જો ક્નયમો અને શરતોમાં કોઈ મોિો ફેરફાર અથવા ઘર્ાં બધા નાના ફેરફારો થાય, તો ગ્રાહકની ક્વનંતી 

પર, તેને ગ્રાહકને યોગ્ય રીતે જાર્ કરવામાં આવશ ેઅને ગ્રાહકને નવા ક્નયમો અને શરતોની કૉપી 

અથવા ફેરફારોનો સારાંશ પ્રદાન કરવામાં આવશ.ે 
 

6. જાહેરાત, માકેક્િંિ અને િેચાણ 

6.1.    કંપની આ નીચેની બાબતો કરશે 
 

i. કંપની તેના દ્વારા જારી કરવામાં આવેિી તમામ જાહેરાત અને પ્રમોશનિ સામગ્રી સ્પષ્ટ છે 

અને ભ્રામક નથી તે સુક્નક્િત કરવા માિે પોતાના પ્રયત્નો કરશ.ે 
 

ii. કંપની પ્રયત્ન કરશ ે કે મીક્ડયા અને/અથવા પ્રમોશનિ સાક્હત્યમાં જારી કરવામાં આવેિી 

કોઈપર્ જાહેરાત કે જ ેઅમારી કંપનીની કોઈપર્ સેવા અથવા પ્રૉડટિ પર ધ્યાન આકક્ર્ાત 

કર ેછે અને તેમાં વ્યાજ દરનો સંદભા શામેિ છે, તો આવા પ્રૉડટિ અથવા સેવાને િાગુ થતા 

અન્ય ફી અને શુલ્ક, જો કોઈ હોય તો, તેને પર્ દશાાવશ ેઅને સંબંક્ધત ક્નયમો અને શરતોની 

સંપૂર્ા ક્વગતો ક્વનંતી પર ઉપિબ્ધ કરાવવામાં આવશ.ે  
iii. જ્યાર ેપર્ કોઈપર્ થડા  પાિીની સેવાનો ઉપયોગ સહાયક સેવાઓ પ્રદાન કરવા માિે કરવામા ં

આવ ેછે, ત્યાર ેઅમે સુક્નક્િત કરીશુ ં કે આવી થડા  પાિી ગ્રાહકની વ્યક્િગત માક્હતી (જો 

આવી થડા  પાિીઓ માિે ઉપિબ્ધ હોય તો) અમે જ ેરીતે ગોપનીયતા અને સુરિાની સમાન 

ક્ડગ્રી સાથ ેસંભાળીએ છીએ તે જ રીતે સંભાળશે. 
 

iv. કંપની, સમયાંતર,ે ગ્રાહકોને તેમના દ્વારા મેળવેિ તેના પ્રૉડટિની ક્વક્વધ ક્વશેર્તાઓ સાથે 

સંપકા  કરી શકે છે. પ્રૉડટિ/સેવાઓના સંદભામાં કોઈપર્ અન્ય પ્રૉડટિ અથવા પ્રમોશનિ ઑફર 

ક્વશેની માક્હતી 
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જો ગ્રાહકોએ મેઇિ દ્વારા અથવા તેના માિે વેબસાઇિ પર અથવા ગ્રાહક સેવા નંબર પર 

રક્જસ્િર ેશન કરાવીને આવી માક્હતી / સેવા પ્રાપ્ત કરવાની સંમક્ત આપી હોય તો જ તેમને 

જર્ાવવામાં આવશ.ે 
 

v. અમે ડાયરટેિ સેક્િંગ એજન્સીઓ (DSA) માિે આચાર સંક્હતા ક્નધાાક્રત કરીશુ ં કે જનેી 

સેવાઓ અમે પ્રૉડટિ / સેવાઓને માકેિ કરવા માિે મેળવી શકીએ છીએ જમેાં અન્ય બાબતો 

સાથ ેતેમને વ્યક્િગત રીતે અથવા ફોન દ્વારા પ્રૉડટિ વેચવા માિે ગ્રાહકનો સંપકા  કરતી વખતે 

પોતાની ઓળખ આપવાની જરૂર પડે છે.  
vi. જો ગ્રાહક તરફથી કોઈપર્ આવી ફક્રયાદ પ્રાપ્ત થાય છે કે  

કંપનીના પ્રક્તક્નક્ધ/કુક્રયર અથવા DSA કોઈપર્ અયોગ્ય આચરર્માં શામેિ છે અથવા 

તેમર્ે આ કોડનું ઉલ્િંઘન કરીને કાયા કયુું છે, તેની તપાસ કરવા અને ફક્રયાદને સંભાળવા 

માિે અને યોગ્ય મળે તો ગ્રાહકને િક્તપૂક્તા કરવા માિે યોગ્ય પગિાં શરૂ કરવામાં આવશે. 
 

7. િોપનીયતા અને િ પ્તતા 

7.1.    િોપનીયતા 
 

ગ્રાહકોની તમામ વ્યક્િગત માક્હતીને ખાનગી અને ગોપનીય માનવામાં આવશ ે[જ્યાર ેગ્રાહકો હવ ે

ગ્રાહકો ન હોય ત્યાર ેપર્], અને નીચેના ક્સદ્ધાંતો અને પૉક્િસી દ્વારા માગાદશાન આપવામાં આવશે. 

કંપની, ગ્રાહકો દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેિ અથવા અન્યથા, તેમના ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓ સક્હતના 

કોઈપર્ને, નીચ ેઆપેિા અપવાદરૂપ ક્કસ્સાઓ ક્સવાય, ગ્રાહકનાં એકાઉન્િ સંબંક્ધત માક્હતી 

અથવા ડેિા જાહેર કરશ ેનહી:ં 
 

i. જો માક્હતી કાયદા મુજબ અથવા રગે્યુિેિરના ક્નદેશો અનુસાર આપવાની હોય તો 
 

ii. જો િોકો પ્રત્યેના કતાવ્યરૂપે માક્હતી જાહેર કરવાની હોય 
 

iii. જો કંપનીના ક્હતો માિે તેમને માક્હતી આપવાની જરૂર પડે (ઉદાહરર્ તરીકે, છેતરક્પંડી 

અિકાવવા) પરંતુ તેનો ઉપયોગ અન્ય કોઈને ગ્રાહક અથવા ગ્રાહકના એકાઉન્િ [ગ્રાહકનું નામ 

અને ઍડર ેસ સક્હત] ક્વશેની માક્હતી આપવા માિેના કારર્ તરીકે કરવામાં આવશ ેનહી.ં 

 

iv. જો ગ્રાહક કંપનીને માક્હતી જાહેર કરવા કહે અથવા ગ્રાહકની પરવાનગી હોય.  
v. જો કંપનીને, ગ્રાહકની િેક્ખત પરવાનગી સાથ,ે તેમના ક્વશે રફેરન્સ આપવા માિે કહેવામાં 

આવ.ે 
 

vi. ગ્રાહકને તેમના ક્વશે રહેિા વ્યક્િગત રકેોડાને ઍટસેસ કરવા માિે હાિના િીગિ ફે્રમવકા  હેઠળ 

તેમના અક્ધકારોની સીમા અંગે જાર્ કરવામાં આવશ.ે  
vii. કંપની ગ્રાહકોની વ્યક્િગત માક્હતીનો ઉપયોગ 

 
માકેક્િંગ હેતુઓ માિે કોઈપર્ વ્યક્િ દ્વારા કરશ ેનહી ંક્સવાય કે ગ્રાહક આમ કરવા માિે 

ખાસ અક્ધકૃત કર.ે 

 7.2.   કે્રક્ડિ રફેરન્સ એજન્સીઓ 
 

i. જ્યાર ેકોઈ ગ્રાહક એકાઉન્િ ખોિે, ત્યાર ેકંપની તેમને જાર્ કરશે જ્યાર ેતે તેમના એકાઉન્િની 

ક્વગતોને કે્રક્ડિ રફેરન્સ એજન્સીઓને પાસ કરી શકે છે અને તેમની સાથ ેતપાસ કરી શકે છે.  
ii. કંપની કે્રક્ડિ રફેરન્સ એજન્સીઓને આ બાબત ક્વશેની માક્હતી આપી શકે છે 
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જમેાં કંપનીને ગ્રાહક દ્વારા ચૂકવવાનું વ્યક્િગત દેવું હોય, જો: 

• ગ્રાહક તેમની ચુકવર્ીઓ કરવામાં પાછા પડ્યા હોય; 

• દેય રકમ ક્વવાદમાં નથી; અને 
 

• ગ્રાહકએ કંપનીની ઔપચાક્રક માંગને અનુસરતા તેમના કજાની ચુકવર્ી માિે કંપનીની 

સંતુક્ષ્ટ મુજબ પ્રસ્તાવ આપ્યો ના હોય  
iii. આ ક્કસ્સાઓમાં, કંપની ગ્રાહકને િેક્ખતમાં સૂક્ચત કરશે કે તે ગ્રાહકે કંપનીને દેવાની રકમ 

ક્વશેની માક્હતી કે્રક્ડિ રફેરન્સ એજન્સીઓને આપવાની યોજના બનાવે છે. તે જ સમયે, કંપની 

ગ્રાહકને કે્રક્ડિ રફેરન્સ એજન્સીઓની કામગીરી અને ગ્રાહકની કે્રક્ડિ મેળવવાની િમતા પર 

તેમર્ે આપેિી માક્હતીના પ્રભાવ ક્વશે સમજાવશ.ે  
iv. કંપની, જો ગ્રાહકની પરવાનગી હોય તો, કે્રક્ડિ રફેરન્સ એજન્સીઓને ગ્રાહકનાં એકાઉન્િ 

ક્વશેની અન્ય માક્હતી આપી શકે છે. કે્રક્ડિ રફેરન્સ એજન્સીઓને આપવામાં આવેિી 

જાર્કારીની એક કૉપી ગ્રાહકને, માંગવામાં આવ ેતો, કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશ.ે 
 

8. દેય રકમન ં કિેટશન  
i. જ્યાર ેપર્ િોન આપવામાં આવશ,ે ત્યાર ેગ્રાહકને પુનઃચુકવર્ીની રકમ, મુદત અને સમયાંતર દ્વારા 

પુનઃચુકવર્ીની પ્રક્ક્રયા ક્વશે સમજાવવામાં આવશ.ે જો ગ્રાહક ક્નધાાક્રત પરત ચુકવર્ીના શેડ્યૂિનું પાિન 

કરવામાં ક્નષ્ફળ થાય છે, તો દેય રકમની પુનઃપ્રાક્પ્ત માિે યોગ્ય પગિાં જમીનના કાયદા હેઠળ િેવામાં 

આવશે અને િોનની પુનઃપ્રાક્પ્ત માિે કોઈ અયોગ્ય પજવર્ી એિિે કે, અયોગ્ય સમય પર કજાદારોને સતત 

પરશેાન કરવા, બળજબરીનો પ્રયોગ વગેર ેકરશે નહી.ં 
 

ii. અમે સૌજન્ય, ક્નષ્પિ વ્યવહાર અને સમજાવિના આધાર ેઅમારી કિેટશન પૉક્િસી બનાવી છે. કંપની 

ગ્રાહકના ભરોસા અને િાંબા ગાળાના સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવામાં ક્વશ્વાસ રાખે છે. કંપનીનુ ં

પ્રક્તક્નક્ધત્વ કરવા માિે અક્ધકૃત સ્િાફ અથવા કોઈપર્ વ્યક્િ, દેય રકમના કિેટશન અથવા / અને 

સુરિાના કબજા દરક્મયાન તેઓ પોતાની ઓળખાર્ આપશ ેઅને કંપની દ્વારા જારી કરાયેિ અક્ધકૃતતા 

પત્ર પ્રદક્શાત કરશ.ે તેઓ ક્વનંતી પર, કંપની દ્વારા અથવા કંપનીના અક્ધકાર હેઠળ જારી કરાયેિ તેમનું 

ઓળખપત્ર બતાવશે. કંપની દેય રકમ સંબંક્ધત તમામ માક્હતી ગ્રાહકોને પ્રદાન કરશ ેઅને દેય રકમની 

ચુકવર્ી માિે પૂરતી સૂચના આપવાનો પ્રયત્ન કરશ.ે  
iii. સ્િાફના તમામ સભ્યો અથવા કંપનીનું પ્રક્તક્નક્ધત્વ કરવા માિે અક્ધકૃત કોઈપર્ વ્યક્િને, કિેટશન 

અથવા/અને ક્સર્ક્ોક્રિીનો ફરી કબજો િેવામાં ગ્રાહકો સાથ ેયોગ્ય રીતે વ્યવહાર કરવા માિે પયાાપ્ત 

તાિીમ આપવામાં આવશે અને તેઓ નીચ ેજર્ાવેિ કોડનું સખત રીતે પાિન કરશ:ે 
 

• ગ્રાહકનો સંપકા  સામાન્ય રીતે તેમની પસંદગીના સ્થાન પર અને કોઈ ચોક્કસ જગ્યાની ગેરહાજરીમા ં

તેમના ક્નવાસ સ્થાને અને જો તેમના ક્નવાસ સ્થાન પર ઉપિબ્ધ ન હોય તો, ક્બઝનેસ / વ્યવસાયના 

સ્થાને કરવામાં આવશ.ે 
 

• કંપનીના પ્રક્તક્નક્ધની ઓળખ અને અક્ધકૃતતા ગ્રાહકને પ્રથમ વખતમાં જ જાર્ કરવામાં 

આવશે.  
• ગ્રાહકની ગોપનીયતાનો આદર કરવામાં આવશ.ે 

 
• ગ્રાહક સાથ ેસભ્યતાથી વાતચીત કરવામાં આવશ.ે વાતચીત કરતી વખતે ભાર્ાના ઉપયોગમા ં

અત્યંત કાળજી િેવામાં આવશ,ે જથેી કોઈપર્ સમયે 
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ગ્રાહકને મનદુઃખ ન થવુ ંજોઈએ/કોઈપર્ પ્રકારનો અભદ્ર વ્યવહારનો અનુભવ ન થવો જોઈએ. 

મક્હિા કજાદારો સાથ ેવાતચીત કરતી વખતે, ભારતીય સંસ્કૃક્ત અને પરંપરા મુજબ યોગ્ય સન્માન 

જાળવવામાં આવશ.ે 
 

• કંપનીનાં પ્રક્તક્નક્ધઓ ગ્રાહકોને 0700 કિાક અને 1900 કિાક વચ્ચે સંપકા  કરશ,ે ક્સવાય કે 

ગ્રાહકનાં ક્બઝનેસ અથવા વ્યવસાયની ક્વશેર્ પક્રક્સ્થક્તઓની અન્યથા આવશ્યકતા હોય. 
 

• કોઈ ચોક્કસ સમયે અથવા કોઈ ચોક્કસ સ્થળે કૉિને િાળવા માિે ગ્રાહકની ક્વનંતીને શર્ક્ ત્યાં 

સુધી સન્માક્નત કરવામાં આવશે 
 

• કૉિના સમય અને સંખ્યા અને વાતચીત કન્િેન્િને ડૉર્ક્ૂમેન્િ કરવામાં આવશ.ે 
 

• પરસ્પર સ્વીકાયા અને વ્યવક્સ્થત રીતે દેય રકમ સંબંક્ધત ક્વવાદો અથવા મતભેદોને ઉકેિવા માિે 

તમામ સહાય આપવામાં આવશે. 
 

• દેયના કિેટશન માિે ગ્રાહકના ક્નવાસ સ્થાનની મુિાકાત દરક્મયાન, ક્શષ્ટાચાર અને સભ્ય વતાન 

જાળવવામાં આવશ.ે 
 

• પક્રવારમાં શોક જવેા અયોગ્ય પ્રસંગો અથવા આવા અન્ય આપક્િજનક પ્રસંગો, જો કંપનીની 

જાર્કારીમાં આવ,ે તો કાયદાકીય અનુપાિન માિે આવશ્યક ન હોય ત્યાં સુધી દેય રકમની વસૂિાત 

માિે કૉિ/મુિાકાતો િેવાનું િાળવામાં આવશ.ે  
iv. હાઇપોથેક્િક/ક્િયન સંપક્િઓ પર ફરી કબજો કરવો 

 
િોન એગ્રીમેન્િમાં કજાદાર સાથેના કરાર/િોન એગ્રીમેન્િમાં કાનૂની રીતે અમિ-પાત્ર ફરીથી કબજો 

કરવાની કિમ હશ.ે કરાર/િોન એગ્રીમેન્િના ક્નયમો અને શરતો અનુસાર ફરી કબજો કરવાની પ્રક્ક્રયા 

પારદશાક રીતે કરવામાં આવશે અને નીચેની બાબતો સંબંક્ધત પ્રક્ક્રયાનું પાિન કરવામાં આવશ:ે 
 

• કબજો િેતા પહેિાં નોક્િસનો સમયગાળો; 

• તે પક્રક્સ્થક્તઓ જનેા હેઠળ નોક્િસનો સમયગાળો માફ કરી શકાય છે; 
• ક્સર્ક્ોક્રિીનો કબજો પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્ક્રયા;  
• પ્રોપિીના વેચાર્/હરાજી પહેિાં િોનની પરત ચુકવર્ી માિે કજાદારને છેલ્િી તક સંબંક્ધત જોગવાઈ; 

• કજાદારને ફરીથી કબજો આપવાની પ્રક્ક્રયા અને  
• સંપક્િના વેચાર્ / હરાજી માિેની પ્રક્ક્રયા. િોન મંજૂરી/ક્વતરર્ના સમયે તમામ કજાદારોને િોન 

એગ્રીમેન્િમાં ઉલ્િેક્ખત દરકે જોડાર્ની કૉપી અને િોન એગ્રીમેન્િની કૉપી સાથ ેઆવા ક્નયમો અને 

શરતોની કૉપી ઉપિબ્ધ કરાવવામાં આવી શકે છે, જ ેઆવા કરાર/િોન એગ્રીમેન્િનો મુખ્ય ઘિક બની 

શકે છે. 
 

9. ફક્રયાદ અને તકરારો 

 

i. કંપની વાજબી સમયની અંદર તમામ ફક્રયાદો અને તકરારોને સંબોક્ધત કરવાનો/પ્રક્તસાદ 

આપવાનો અને ગ્રાહકોને તેમની ફક્રયાદોની ક્સ્થક્ત ક્વશે જાર્ કરવાનો પ્રયત્ન કરશ.ે  
ii. કંપની ગ્રાહકોને તેમની ફક્રયાદ અને તકરાર, જો કોઈ હોય તો, દાખિ કરવા અને/અથવા 

સબક્મિ કરવા માિે પોતાની દરકે શાખા અને કાયાાિયમાં સુક્વધાઓ 

ઉપિબ્ધ કરાવશે 
 

ગ્રાહકને ઇક્ન્ડયાબુલ્સની વેબસાઇિ પર ખાસ કરીને બનાવેિ ઇમેઇિ આઇડી દ્વારા ક્નવારર્ માિે તેમની 

ફક્રયાદ દાખિ કરવાની સુક્વધા પ્રદાન કરવામાં આવશ.ે ઇક્ન્ડયાબુલ્સએ એક ક્સસ્િમ સ્થાક્પત કરી છે જ્યાં 

ફક્રયાદ હેન્ડક્િંગની પ્રક્ક્રયાનો ઍટસેસ 
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અમારા ગ્રાહકોને ક્ન:શુલ્ક ઉપિબ્ધ કરાવેિ છે. 

 

જો ગ્રાહક ફક્રયાદ કરવા માંગે છે, તો તેમને નીચેની બાબતો અંગે યોગ્ય રીતે સિાહ આપવામાં આવશ:ે 
 

• તમામ કાયાાિયો, શાખાઓ ઑક્ફસનું ઍડર ેસ, ઇમેઇિ આઇડી, ફેટસ નંબર, ફોન નંબર વગેર ેપ્રદક્શાત કરશે 

જ્યાં ફક્રયાદ કરી શકાય છે અને ક્નયુિ અક્ધકારી ક્વશેની માક્હતી કે જમેને ફક્રયાદ કરી શકાય છે. : 

તેઓ ફક્રયાદ કેવી રીતે કરી શકે છે એિિે કે, ફોન, પત્ર, ફેટસ, ઇમેઇિ વગેર.ે 
 

વ્યવસાયના સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં, ગ્રાહક અમારો (કંપનીનો) નજીકની શાખામાં જઈને અથવા અમારા િોિ ફ્રી 

હેલ્પિાઇન નંબર: 1800-572-7777 પર ફોન દ્વારા અથવા customerservice@indiabulls.com પર ઇમેઇિ 

મોકિીને અમારો સંપકા  કરી શકે છે અથવા lap@indiabulls.com પર ઇમેઇિ મોકિીને ફક્રયાદ દાખિ કરી શકે 

છે 
 

જો કસ્િમર કેર ક્વભાગ દ્વારા પ્રદાન કરિેા જવાબથી ફક્રયાદકતાા સંતુષ્ટ નથી, તો તેમની ફક્રયાદને આગળ અહી ં

જર્ાવેિ ઉચ્ચ અક્ધકારીને મોકિી શકે છે - 
 

હેડ કસ્િમર કેર, ઇક્ન્ડયાબુલ્સ કમક્શાયિ કે્રક્ડિ ક્િક્મિેડ., 

422 B, ઉદ્યોગ ક્વહાર, ફેઝ IV, સેટિર-18 ગુરુગ્રામ, હક્રયાર્ા – 122015. 
 

જો ફક્રયાદનું ક્નવારર્ 30 કાયાકારી ક્દવસોમાં સંતોર્કારક રીતે ન થાય, તો ગ્રાહક સીધા RBI ન ેિખી શકે છે 

અથવા RBI ની વેબસાઇિ પર આ ક્િંક પર ઉપિબ્ધ CMS (ફક્રયાદ વ્યવસ્થાપન પ્રર્ાિી) પર તેમની ફક્રયાદ 

અપિોડ કરી શકે છે: https://cms.rbi.org.in 

 

ગ્રાહક ભૌક્તક રૂપે પત્ર િખીને અને/અથવા નીચ ેજર્ાવેિ ઍડર ેસ પર પત્રને પોસ્િ કરીને 

અમને િખીને સૂક્ચત કરી શકે છે- 

પ્રક્ત,  
એકીકૃત િોકપાિ કાયાાિય, 

ક્રઝવા બેંક ઑફ ઇક્ન્ડયા, 4th ફ્િોર, સેટિર 17, ચંદીગઢ – 160017. 
 

 

બોડાના ક્નયામકો/બોડાની સક્મક્ત સમયાંતર ેફક્રયાદ ક્નવારર્ પ્રક્ક્રયાની સમીિા કરશ ેતેમજ આ બાબતમાં 

સૂચનો જારી કરશ ેજથેી ગ્રાહકને તેમની ફક્રયાદનું ઝડપી અને યોગ્ય ક્નરાકરર્ મળે, 
 

10. નો યોર કસ્કિમર (KYC) માિવદક્શવકા 
 

10.1.   કોઈપણ કે્રક્ડિ સ ક્િધા અથિા િોનને આપતા પહેિાં નો યોર કસ્કિમર (KYC) માિવદક્શવકા હેઠળ જરૂરી 

ચોક્કસ િૈધાક્નક આિશ્યકતાઓને પૂણવ કરિા માિે યોગ્ય ચકાસણીની કિાયત કરિામાં આિશે જ ે

નીચેના પાસાઓને કિર કરશે: 
 

i) ગ્રાહકને તેમની ઓળખના જરૂરી ડૉર્ક્ૂમેન્િ અથવા પુરાવાઓ પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશ;ે  
ii) ગ્રાહકને કંપનીની KYC, એન્િી મની િૉન્ડક્રંગ અથવા અન્ય કોઈપર્ વૈધાક્નક આવશ્યકતાઓને 

પૂર્ા કરવા માિે જરૂરી હોઈ શકે તેવી માક્હતી પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશ.ે વધુમાં, કેિિીક 

અક્તક્રિ માક્હતી માંગવામાં આવી શકે છે જ ેગ્રાહક સ્વૈક્ચ્છક રીતે પ્રદાન કરી શકે છે. ક્િાયન્િ 

સમયાંતર ેતેમની ઓળખ અને સરનામાંનો અપડેિ કરિેો પુરાવો પ્રદાન કરવા માિે જવાબદાર 

રહેશ.ે કંપનીને તેમના રકેોડા  કરિેા ઍડર ેસમાં ફેરફારની ક્સ્થક્તમાં તાત્કાક્િક સૂચના પ્રદાન કરશે 

iii) એકાઉન્િ ખોિવાના ફોમા અને અન્ય સામગ્રી કંપની દ્વારા 
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ગ્રાહકને પ્રદાન કરવામાં આવશે. તેમાં રજૂ કરવાના માિેની આવશ્યક માક્હતીની ક્વગતો અન ે

KYC ની જરૂક્રયાતોને પૂર્ા કરવા માિે વેક્રક્ફકેશન અને/અથવા રકેોડા  માિે પ્રસ્તુત કરવાના 

ડૉર્ક્ૂમેન્િની ક્વગતો શામેિ હશ;ે 
 

iv) ગ્રાહકને ક્ડપોક્ઝિ એકાઉન્િ ખોિવાની પ્રક્ક્રયાની ઔપચાક્રકતાઓ ક્વક્ધવત સમજાવવામાં 

આવશ.ે ગ્રાહકને તેમના દ્વારા માંગવામાં આવતા તમામ જરૂરી સ્પષ્ટીકરર્ો આપવામાં આવશે. 
 
 
 
 
 

11. િોન 
 

11.1.   કોઈપણ પૈસાન ં ક્ધરાણ આપતા પહેિાં કંપની ગ્રાહકની ક્ધરાણ યોગ્યતા અને ચ કિણીની ક્ષમતાન ં યોગ્ય 
મૂલ્યાંકન કરશે. 

 
i. િોન એક્લિકેશનના ક્નકાિ માિેની સમયસીમા- કંપની તમામ આવશ્યક ડૉર્ક્ૂમેન્િ સાથ ેપ્રસ્તાવ 

સબક્મિ કયાાની તારીખથી 30 ક્દવસની અંદર સંપૂર્ાપર્ે પૂર્ા કરિેી િોન એક્પ્િકેશનનો ક્નકાિ કરશે. 

જો કંપની ગ્રાહકન ેકોઈપર્ કારર્સર િોન ન આપવાનું નક્કી કર,ે તો તે િોન એક્પ્િકેશનને અસ્વીકાર 

કરવાના કારર્ો ગ્રાહકને િેક્ખતમાં જર્ાવવામાં આવશ.ે 
 

ii. કજવદાર િતી િેરંિીની સ્કિીકૃક્ત- જો ગ્રાહક ઇચ્છે છે કે કંપની તેમની જવાબદારીઓ માિે કોઈની ગેરંિી 

અથવા અન્ય ક્સર્ક્ોક્રિી સ્વીકાર,ે તો કંપની ગ્રાહકને તેમની ફાઇનાન્સ ક્વશેની ગોપનીય માક્હતી ગેરંિી 

અથવા અન્ય ક્સર્ક્ોક્રિી આપતી વ્યક્િને અથવા તેમના કાનૂની સિાહકારને આપવા માિે તેમની 

પરવાનગી માગંી શકે છે. કંપની: 
 

• ગ્રાહક તેમની પ્રક્તબદ્ધતા અને તેમના ક્નર્ાયના સંભક્વત પક્રર્ામોને સમજ ેછે તેની ખાતરી 

કરવા માિે કંપની ગ્રાહકને સ્વતંત્ર કાનૂની સિાહ િેવા માિે પ્રોત્સાક્હત કરશ ે (જ્યાં યોગ્ય 

હોય, અમે તેમને હસ્તાિર કરવા માિે કહીએ છીએ ત્યાં તે ડૉર્ક્ૂમેન્િમાં સ્પષ્ટ અને દેખીતી 

સૂચના તરીકે આ ભિામર્ શામેિ હશ)ે; 
 

• ગ્રાહકોને જર્ાવો કે ગેરંિી અથવા અન્ય ક્સર્ક્ોક્રિી આપીને તેઓ તેના બદિે અથવા 

તેમની સાથ ેસાથ ેજવાબદાર બની શકે છે; અને 
 

• તેમને જર્ાવો કે તેમની જવાબદારી શુ ંહશ.ે 
 

 11.2.  િોન માિેની એક્લિકેશન અને તેની પ્રક્ક્રયા 
 

i. કજાદાર સાથેનો તમામ સંદેશાવ્યવહાર સ્થાક્નક ભાર્ામાં અથવા કરજદારને સમજાય તેવી ભાર્ામાં 

હોવો જોઈએ. 
 

ii. િોન પ્રૉડટિ પ્રદાન કરતી વખતે, કંપની િાગુ વાક્ર્ાક વ્યાજ દરો તેમજ પ્રોસેક્સંગ માિે ચૂકવવાપાત્ર 

ફી/શુલ્ક, જો કોઈ હોય તો, પૂવા-ચુકવર્ીના ક્વકલ્પો અને શુલ્ક, જો કોઈ હોય તો અને કજાદારના ક્હત 

માિે હોય તેવી કોઇપર્ બાબત ક્વશેની જરૂરી માક્હતી પ્રદાન કરશ,ે જથેી ગ્રાહક અન્ય કંપનીઓ 

સાથે અથાપૂર્ા તુિના કરવામાં અને માક્હતગાર ક્નર્ાય િેવામાં સિમ બની શકશ.ે 
 

iii. કંપની તમામ િોન એક્પ્િકેશનની પ્રાક્પ્ત માિે સ્વીકૃક્ત પ્રદાન કરશે. કંપની િોન એક્પ્િકેશન પ્રાપ્ત 

થયાની સ્વીકૃક્તમા ં
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િોન એક્પ્િકેશનના ક્નકાિની સમયસીમાનો ઉલ્િેખ કરશ.ે 
 

iv. સામાન્ય રીતે િોન એક્પ્િકેશનની પ્રક્ક્રયા માિે આવશ્યક તમામ ક્વગતો એક્પ્િકેશન સમયે કંપની દ્વારા 

એકક્ત્રત કરવામાં આવશ.ે જો કોઈ અક્તક્રિ માક્હતીની જરૂર હોય, તો ગ્રાહકને કહેવામાં આવશે 

કે તેમનો તરત જ સંપકા  કરવામાં આવશે. 
 

v. કંપની ગ્રાહકને તેમના ક્નયમો અને શરતો સાથ ે મંજૂર કરિે િોન ક્વશે જાર્કારી આપશ.ે કંપની 

પોતાના ખચે ક્વનંતી પર િોન ડૉર્ક્ૂમેન્િમાં ક્વોિ કરિેા તમામ જોડાર્ની કૉપી સાથ ેગ્રાહક દ્વારા 

અમિમાં મૂકવામાં આવેિા તમામ િોન ડૉર્ક્ૂમેન્િની પ્રમાક્ર્ત કૉપી પ્રદાન કરશ;ે 
 

v. ક્ધરાર્ની બાબતમાં કોઈપર્ ગ્રાહકને ક્િંગ, જાક્ત અને ધમાના આધાર ેભેદભાવ કરવામાં આવશ ેનહી.ં 

જો કે, આ કંપનીને સમાજના ક્વક્વધ ક્વભાગો માિે યોજનાઓની સ્થાપના કરવાથી અથવા ભાગ 

િેવાથી અિકાવતંુ નથી. 
 

11.3.  િોન એક્લિકેશનની અસ્કિીકૃક્ત 
 

જો કોઈપર્ કારર્સર, કંપની િેક્ખત એક્પ્િકેશન આપી હોય તેવા િોનને મંજૂરી આપવાની ક્સ્થક્તમાં 

નથી, તો ગ્રાહકને તેના કારર્ ક્વશે િેક્ખતમાં સિાહ આપવામાં આવશે. 

 

11.4.  િોનની રકમની પરત ચ કિણીને ક્રકૉિ અથિા ઍક્ટસિરશેન કરિાનો ક્નણવય 
 

ચુકવર્ી અથવા એગ્રીમેન્િ હેઠળ પરફોમાન્સને પાછંુ ખેંચવા / ઝડપી કરવાનો ક્નર્ાય િેતા પહેિાં 

અથવા કોઈપર્ કારર્સર અક્તક્રિ સુરિાની માંગ કરવા માિે, કંપની કજાદારોને િોન એગ્રીમેન્િન ે

અનુરૂપ નોક્િસ આપશ.ે 
 

11.5. િોન એકાઉન્િ બંધ કરિ ં અને ક્સક્યોક્રિીઝ/ડૉક્યૂમેન્િ ક્રિીઝ કરિા: 
 

કંપની તમામ દેય રકમની પરત ચુકવર્ી પછી અથવા કજાદાર સામે કંપનીના અન્ય કોઈપર્ ક્િેઇમ 

માિેના કોઈપર્ કાયદેસર અક્ધકાર અથવા હકને આક્ધન િોનની બાકી રકમની વસૂિાત પર તમામ 

ક્સર્ક્ોક્રિીઝને ક્રિીઝ કરશ.ે જ્યાં કંપની સેિ ઑફના તેના અક્ધકારનો ઉપયોગ કરવાનો ક્નર્ાય િે 

છે, ત્યાં કજાદારને બાકીના ક્િેઇમ અને તે શરતો ક્વશે સંપૂર્ા ક્વગતો સાથ ેનોક્િસ આપવામાં આવશે 

જનેા હેઠળ સંબંક્ધત ક્િેઇમ સેિિ/ચુકવર્ી ન થાય ત્યાં સુધી કંપની ક્સર્ક્ોક્રિીઝ જાળવી રાખવા 

માિે હકદાર છે. 
 

11.6.  છેતરક્પંડીના િર ાન્ઝૅટશનોની તપાસ: 
 

ગ્રાહકના એકાઉન્િ પર િર ાન્ઝૅટશનની કોઈપર્ તપાસની જરૂર હોય, તો ગ્રાહકને કંપની અને 

પોિીસ/અન્ય તપાસ એજન્સીઓ સાથે, જો કંપનીને તેમને સામેિ કરવાની જરૂર હોય, તો તેમની સાથ ે

તપાસમાં સહકાર કરવાની સિાહ આપવામાં/ક્વનંતી કરવામાં આવશે. કંપની ગ્રાહકને સિાહ આપશે 

કે જો ગ્રાહક છેતરક્પંડીથી કામ િે છે, તો તેમને તેમના િીધે થતા તમામ નુકસાન માિે જવાબદાર રહેશ ે

અને જો ગ્રાહક વાજબી કાળજી ક્વના કાયા કર ેઅને તેના કારર્ે નુકસાન થાય, તો પર્ ગ્રાહક તે માિે 

જવાબદાર હોઈ શકે છે. 
 

12. િેરંિર 
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i. જ્યાર ેકોઈ વ્યક્િને િોન માિે ગેરંિર બનશે તેમ માનવામાં આવશ,ે ત્યાર ેતેમને આ ક્વશે જાર્ 

કરવામાં આવશ:ે 
 

• ગેરંિર તરીકે તેમની જવાબદારી; 
 

• કંપની સાથ ેપ્રક્તબદ્ધ કરિે તેઓની જવાબદારીની માત્રા; 
 

• જ ેપક્રક્સ્થક્તઓમાં કંપની તેમની જવાબદારી ચૂકવવા માિે તેમને કૉિ કરશ;ે 
 

• જો તેઓ ગેરંિર તરીકે ચુકવર્ી કરવામાં ક્નષ્ફળ રહે, તો કંપનીમાં રહેિ તેમના અન્ય પૈસાનો 

કંપનીએ આધાર િીધો છે; 
 

• શુ ંગેરંિર તરીકે તેમની જવાબદારીઓ ચોક્કસ માત્રા સુધી મયાાક્દત છે કે તે અમયાાક્દત છે; અને 
 

ii. સમય અને સજંોગો, જમેાં ગેરંિર તરીકેની તેમની જવાબદારીઓને પૂરી કરવામાં આવશ ેઅને કંપની દ્વારા 

તેમને આ ક્વર્ે સૂક્ચત કરવાની પદ્ધક્ત. કંપની તેમને, તેઓ જ ે કજાદારના ગેરંિર બન્યા હોય, તેમની 

ફાઇનાક્ન્શયિ ક્સ્થક્તમાં કોઈપર્ મહતવપૂર્ા પ્રક્તકુળ ફેરફાર ક્વશે સૂક્ચત કરશે. 
 

13. સામાન્ય 

કંપની ગ્રાહકોને જરૂરી માક્હતી પ્રદાન કરશે: 
 

i. કંપની િોનની મંજૂરીનો સંચાર કરતી વખતે િાગુ ફી અને શુલ્ક સક્હત તેમના િોન પ્રૉડટિની મુખ્ય 

ક્વશેર્તાઓને સમજાવશ.ે 
 

ii. ગ્રાહકોને સિાહ આપવામાં આવશે કે ગ્રાહકને એક્પ્િકેશન કરવા હેતુ સિમ થવા માિે કઈ 

માક્હતી/ડૉર્ક્ૂમેન્િેશનની જરૂર પડશે. ગ્રાહકોને કાનૂની અને ક્નયમનકારી આવશ્યકતાઓનું પાિન 

કરવા માિે તેમની ઓળખ, ઍડર ેસ, રોજગાર વગેરનેા સંદભામાં જરૂર પડશ ેતેવા ડૉર્ક્ૂમેન્િ અને કાનૂની 

અક્ધકારીઓ દ્વારા ક્નધાાક્રત કરી શકાય તેવા અન્ય ડૉર્ક્ૂમેન્િ (દા.ત. પાનની ક્વગતો) ક્વશે પર્ સિાહ 

આપવામાં આવશ.ે 
 

iii. કંપની ગ્રાહકને જાર્ કરશ ેકે ગ્રાહક દ્વારા તેમની િોન એક્પ્િકેશનમાં/તેની સાથ ેપ્રદાન કરિેી માક્હતીની 

ચકાસર્ી ફોન પર અથવા ગ્રાહક દ્વારા આપેિા ઍડર ેસ પર તેમના રહેઠાર્ અથવા ઑક્ફસના સ્થાનની 

મુિાકાત િઈને કરી શકાય છે. 
 

iv. જો કંપનીને પોિીસ/અન્ય તપાસ એજન્સીઓ સાથ,ે જો કંપનીને તેમને સામેિ કરવાની જરૂર પડે તો, 

ગ્રાહકના એકાઉન્િ પર િર ાન્ઝૅટશનની તપાસ કરવાની જરૂર હોય, તો ગ્રાહકને સહકાર કરવાની સિાહ 

આપવામાં આવશ.ે 
 

v. કંપની ગ્રાહકને સિાહ આપશ ેકે જો ગ્રાહક છેતરક્પંડીથી કાયા કર ેછે, તો તેઓ તેમના એકાઉન્િ પરના 

તમામ નુકસાન માિે જવાબદાર રહેશ ેઅને જો ગ્રાહક વાજબી કાળજી ક્વના કાયા કર ેઅને આનાથી 

નુકસાન થાય, તો ગ્રાહક જ તેના માિે જવાબદાર હોઈ શકે છે. 
 

કંપનીના શ્રેષ્ઠ ક્હતમાં ગ્રાહક સાથ ેહંમેશા સૌહાદાપૂર્ા સંબંધ જાળવવા માિે કંપનીના તમામ સ્િાફ સભ્યો અન ે

અક્ધકૃત પ્રક્તક્નક્ધઓ સામાન્ય રૂપે પ્રયત્ન કરશે. ગ્રાહક સ્પષ્ટીકરર્થી સંપૂર્ાપર્ે સંતુષ્ટ ન થાય અને કંપની 

સાથ ેકરાર/એગ્રીમેન્િ દાખિ કરતા પહેિાં તમામ ક્નયમો અને શરતોને ન સ્વીકાર ે
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ત્યાં સુધી તેમને પ્રૉડટિ ક્વશેની તમામ માક્હતી આપવામાં આવશ.ે 
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