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પ�રચય

���તુ માગ�દિશ�કાનો ઉ�ે�ય __________ ઈ��ડયા ���ડટ �લિમટ�ડ કંપની �ારા તેમના તમામ સહાયકતા�ઓને ખાસ કર�ને

તેમના માનવતંા �ાહકોને �દાન કરવામાં આવતી િવિવધ નાણાક�ય �િુવધાઓ અને સેવાઓના સદંભ�માં કંપની �ારા

અ�સુરવામા ંઆવતી કાય�પ�િતની ઝાખંી �દાન કરવાનો છે.

���તુ માગ�દિશ�કાના ઉ�ે�યો આ �માણે છે:

● કંપની �ારા અ�સુરવામા ંઆવતી સાર� કાય��ણાલીને �ો�સાહન ��ંુૂ પાડ�ુ ંતથા �ાહકો સાથ ે�મુળેભયા� સબંધંો �થાિપત કરવા

● �ાહકો અને કંપની વ�ચ ે�મુળેભયા� સબંધંોની �ળવણી કરવી

● �ાહક પાસેથી િધરાણની રકમ વ�લૂવા માટ� કાયદાક�ય ર�ત ેિનધા��રત કર�લ ધારા ધોરણો�ુ ંપાલન થાય તે

બાબતને �િુનિ�ત કરવી

● �ાહકની ફ�રયાદોના િનવારણ માટ� કંપની �ારા તયૈાર કરવામા ંઆવલે ફ�રયાદ િનવારણ કાય��ણાલી�ુ ંઅસરકારક ર�તે

અમલીકરણ થાય ત ેમાટ� �િતબ� હો�ું

એ. લોનની અર� કરવા અન ેલોન મળેવવા માટ�ની ���યા

1. લોનની અર�ની ���યા અન ેઅન ેકંપની �ાર કરવામા ંઆવતા િનણા�યક અને મહ�વ�ણૂ� પ��યવહારની શલૈી �

ત ેિવ�તારની �થાિનક ભાષા (�ાદ�િશક ભાષા) �જુબ હશ.ે �મા ંિનયમો અને શરતોમા ંથયલે ફ�રફારો પણ સમાિવ�ટ છે.

2. કંપની �ારા �ર� કરવામા ંઆવલે લોન અર� ફોમ�મા ંજ�ર� િવગતો સમાિવ�ટ હોવી જોઈએ. આ બાબત નાણા

ઉધાર લનેાર �ાહકના �હતોન ેઅસર કર� છે. �ાહક આ િવગતોના આધાર� અ�ય નાણાક�ય સ�ંથાઓ (નોન-બ��ક�ગ

ફાયના��સયલ કંપની) �ારા ��ૂચત કરવામા ંઆવલે િનયમો અને શરતો સાથ ેતનેી અથ��ણૂ� ર�ત ેસરખામણી

કર� શક� છે અન ેઉપ��ુત િનણ�ય લઈ શક� છે.

3. કંપની અરજદારો પાસથેી �ા�ત થયલે લોનની અર�ઓની એકનોલજેમે�ટ �રસી�ટ દર�ક અરજદારને મળ� રહ� તે

હ��થુી એક મજ�તૂ અને ટકાઉ િસ�ટમ તૈયાર કરશ.ે કંપની �ારા ક�ટલી સમયમયા�દામાં આ લોન અર�ઓના

િનકાલની ���યા �ણૂ� કરવામા ંઆવશ ેતનેો ઉ�લખે પણ આ એકનોલજેમ�ેટ �રસી�ટમા ંકરવામા ંઆવશ.ે

4. લોન અર� ફોમ�માં અરજદાર� લોન માટ� � જ�ર� દ�તાવજેો જમા કરાવવાના છે તેનો ઉ�લખે પણ કરવામાં આવલે

છે. કંપની �રઝવ� બ�ક ઓફ ઈ��ડયા �ારા િનધા��રત કર�લ ક�વાયસીના ધારા ધોરણો�ું અ�સુરણ કર�ને અરજદાર

પાસેથી તમામ જ�ર� દ�તાવજેો એકિ�ત કરશ.ે

5. જો કોઈ વધારાની િવગતો/દ�તાવજેોની આવ�યકતા જણાશ ેતો કંપની �વ�રતપણે તેની �ણ અરજદારન ેકરશ.ે

બી. લોનની અર��ુ ં��ૂયાકંન તથા િનયમો અન ેશરતો

અરજદારને મ�ૂંર� પ� પર િવ��તૃ િનયમો અને શરતો સાથે મ�ૂંર કરાયેલ લોનની રકમની મા�હતી �થાિનક ભાષામાં

(�ાદ�િશક ભાષા) �રૂ� પાડવામાં આવશ.ે આ મ�ૂંર� પ�ની નકલ પર લોન લનેાર અરજદારની સહ� લઈ તમેની સમંિત

મળેવવામાં આવશ.ે �યારબાદ આ મ�ૂંર� પ�ની નકલ �ા�ચ/હ�ડ ઓ�ફસે મોકલી આપવામાં આવશ.ે �ા�ચ/હ�ડ ઓ�ફસ

પર તેની �ળવણી કરવામા ંઆવશ.ે

1. કંપની િધરાણ લનેાર અરજદારની િધરાણ લીધા બાદ, તેની પરત �કુવણી કરવાની �મતા અને યો�યતાને

�યાનમાં લશે,ે � અરજદારની લોન અર�ની મ�ૂંર�ની ���યાનો એક મહ�વ�ણૂ� ભાગ હશ.ે કંપનીએ િનધા��રત

કર�લ નીિત-િનયમો અન ેધારાધોરણોન ેઅ�લુ�ીન ેલોન અર��ુ ં��ૂયાકંન હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે
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2. લોનની મ�ૂંર� મળવા પર, કંપની અરજદારને કરારપ� અથવા તો મ�ૂંર� પ� સાથે લોનની રકમ, વાિષ�ક �યાજદર

સ�હતના

અ�ય િનયમો અન ેશરતો જણાવશ.ે

3. �ાહકો પાસથેી િધરાણ આપલે રકમ પર વ�ુ પડતો �યાજદર વ�લૂવામાં ન આવે તનેી ખાતર� કરવા માટ� કંપની બોડ�

�ારા

મ�ૂંર કરવામાં આવલે ભડંોળની �ક�મતનો દર, મા��ન અને �ર�ક �ીિમયમ તથા ર���લુર� ક�પ �વા અનકે પ�રબળોને

�યાનમાં

લઈને �યાજ દર�ુ ંએક અસરકારક અન ે�િુનયો�જત મોડલ તયૈાર કરશ.ે કંપની ઔપચા�રક ર�ત ેવાતચીત કર�ન,ે તમામ

શાખાઓના પ�રસરમા ંઅન ેતનેી અિધ�ૃત વબેસાઇટમા ંતમામ �ોડ�ટ પર ન�� કરવામા ંઆવલે �યાજદરની

મા�હતી �રૂ� પાડશ.ે કંપની લોન મ�ૂંર થયા બાદ અરજદારને આપવામા ંઆવતા મ�ૂંર� પ� પર પણ �પ�ટપણે

�કૂવવાપા� �યાજદરની �ણકાર� �રૂ� પાડશ.ે

4. કંપનીએ લોન કરારમા ંિનધા��રત કર�લ લોનના િનયમો અને શરતોની �ાહક પાસેથી �વી�ૃિત મળેવીન ેતનેા ર�કોડ�ની

�ળવણી કરવાની રહ�શ.ે નાણા ઉધાર લનેાર �ાહક� લોન કરારમા ંઉ�લ�ેખત કરવામા ંઆવલે િનયમો અન ેશરતોને

સાર� ર�તે સમ�લ છે તનેી નકલ તથા �ાહકના તમામ આવ�યક દ�તાવજેોની નકલ કંપનીએ ર�ૂ કરવાની રહ�શ.ે

સી. િનયમો અને શરતોમા ંથયલેા ફ�રફારો તથા લોન િવતરણની ���યા

1. કંપની તનેા તમામ �ાહકોને (ઋણ લનેારન)ે જો િનયમો અને અને શરતોમાં કોઈ પણ �કારના ફ�રફારો થશે તો

તનેી �ણકાર� નોટ�સ આપી જણાવશ.ે �માં લોન િવતરણ�ું પ�ક, �યાજદર, સિવ�સ ચા��સ અને અગાઉથી

�કુવણી કરવા પર વ�લૂવામાં આવતા ચા�નો સમાવશે થાય છે. કંપની એ બાબત પણ �િુનિ�ત કરશે ક� �યાજ

દર અને ��ુકમાં થયલે ફ�રફારો મા� ભાિવ િવચારણાને �યાનમાં લઈને જ કરવામાં આવ.ે �યાજદર અને ��ુકમાં

થયેલ કોઈ પણ ફ�રફારોની �ણકાર� કંપનીની અિધ�ૃત વબેસાઇટ (www.fullertonindia.com) પર તથા તમામ

શાખાઓ પર �રૂ� પાડવામા ંઆવશ.ે કંપનીની વબેસાઇટ�ુ ંએ��સ અર� ફોમ�મા ંપણ ઉપલ�ધ છે.

2. કંપની િનધા��રત સમયમયા�દામાં �કુવણી કરવામાં ન આવલે હોય તવેા �યાજની રકમનો ઉ�લખે કરારપ�માં

ઘાટા અ�રોમા ંકરશ.ે

3. લોન કરાર હ�ઠળ �કૂવણી અથવા કામગીર�ને �રકોલ/વગે આપવાનો કોઈપણ િનણ�ય લોન કરાર સાથે �સુગંત

હોવો જોઈએ.

4. લોનને લગતી તમામ િસ�ો�રટ�ઝ લોનની સ�ંણૂ� અને આખર� �કુવણીની �ા�ત થયા બાદ, કોઈ પણ

કાયદ�સરના અિધકાર અથવા �વૂા�િધકારને આિધન, એફઆઈસીસીએલ �ારા ઉધાર લનેારાઓ સામે અ�ય કોઈપણ

દાવા હોય તો તનેે �યાનમાં રાખીને દાવાની પતાવટ કરવામાં આવશ.ે જો દાવાની પતાવટના આવા અિધકારનો

ઉપયોગ કરવાનો હોય, તો ઋણ લનેારને બાક�ના દાવાઓની સ�ંણૂ� િવગતો જણાવી નો�ટસ પાઠવવામાં આવશ.ે

એફઆઈસીસીએલ � તે સબંિધત દાવાની પતાવટ/�કુવણી ન થાય �યાં �ધુી િસ�ો�રટ�ઝ �ળવી રાખવા માટ�

હકદાર છે.

ડ�. લા� ુકર�લ �યાજદર

1. �ાહકો પાસથેી કંપની �ારા લોન અને એડવા�સ પર વ�ુ પડ� ું �યાજ અને ��ુક વ�લૂવામાં ન આવે તે બાબતને

�િુનિ�ત કરવા માટ�, કંપનીના બોડ� �યાજદર અને અ�ય ��ુક ન�� કરવા માટ� ‘�યાજદર નીિત’ તયૈાર કર�લ છે.

કંપનીના બોડ� �ારા િનધા��રત કરવામાં આવલે આ �યાજદર નીિતની િવગતો કંપનીની અિધ�ૃત વબેસાઇટ

www.fullertonindia.com પર પણ �કૂવામા ંઆવલે છે.

2. કંપનીએ �યાજદર, �ોસિેસ�ગ ચા� અને અ�ય ��ુક નકક� કરવા માટ� ચો�સ િસ�ાતંો અને કાય��ણાલી િનધા��રત

કર�લ છે.

3. કંપની કો�ટ ઓફ ફં�સ, મા��ન અને �ર�ક �ીિમયમ �વા પ�રબળોને �યાનમાં લઈને �યાજ દર�ું અસરકારક અને

�િુનયો�જત મોડલ તયૈાર કરશ.ે આ મોડલના આધાર� કંપની લોન અને એ�વા�સ પર વ�લૂવામાં આવતા

�યાજનો દર ન�� કરશ.ે �યાજના દર અને જોખમના �મિનધા�રણ માટ�નો અ�ભગમ તથા ઉધાર લનેાર િવિવધ

�ાહકોની �ણેીઓનો �યાનમાં રાખીને તેમની પાસેથી અલગ-અલગ �યાજ દર વ�લૂવા માટ�ની મા�હતી ઉધાર

લનેાર/�ાહકને અર� ફોમ�માં દશા�વી તનેે મ�ૂંર� પ�માં �પ�ટ ર�તે જણાવવામાં આવશ.ે જયાર� પણ �યાજ દરમાં

ફ�રફાર થશ ે�યાર� તનેી મા�હતી કંપનીની અિધ�ૃત વબેસાઇટ પર અપડ�ટ કરવામા ંઆવશ.ે

4. લોનની િનધા��રત સમયમયા�દા �વૂ� લોન �ણૂ� કરવા પર સમયાતંર� �ર� કરવામાં આવતા િનયમનકાર� િનદ�શો

�જુબ ફોર�લોઝર ��ુક લા� ુકરવામા ંઆવશ.ે

ઈ. ર�પઝશેન

કંપનીએ ઉધાર લનેાર સાથનેા લોન કરારમાં �નુ: કબ�ની સિંધનો સમાવશે કય� છે ��ું કાયદાક�ય ર�તે અમલીકરણ

કરવામાં આવશ.ે પારદિશ�તા �િુનિ�ત કરવા માટ�, લોન કરારના િનયમો અને શરતોમાં આ �માણેની જોગવાઈઓ શામલે

હશ:ે
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1. કબજો લતેા પહ�લાનો નો�ટસ પી�રયડ

2. અિનવાય� સજંોગો દર�યાન નો�ટસ પી�રયડની અવગણના કર� શકાય છે

3. િસકયો�રટ�નો (અ��ામત/સપંિત) કબજો લવેાની ���યા

4. સપંિતના વચેાણ/હરા� પહ�લા લોનની �કુવણી માટ� ઉધાર લનેારને છે�લી તક આપવા �ગેની જોગવાઈ

5. ઉધાર લનેારન ે(�ાહક) કબજો �પુરત કરવાની ���યા

6. િમલકતના વચેાણ/હરા� માટ�ની ���યા

એફ.  �ડ�જટલ �લટેફોમ� પર �ા�ય  લોન

�યાં પણ �ડ�જટલ િધરાણ �લટેફોમ� ઉધાર લનેારાઓ અન/ેઅથવા લણેાનંી વ�લૂાત માટ� એજ�ટ તર�ક� રોકાયલેા હોય, �યાં

કંપનીએ આ �માણેની �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઈએ:

1. એજ�ટ તર�ક� કાય�રત �ડ�જટલ િધરાણ �લટેફોમ�ના નામ કંપનીની વબેસાઇટ પર �કાિશત કરવા.

2. એજ�ટ તર�ક� કાય�રત �ડ�જટલ િધરાણ �લટેફોમ� �ાહકન,ે કંપની�ું નામ �ના વતી તઓે �ાહક સાથે વાતચીત

કર� ર�ા છે ત ેઅગાઉથી �ાહક સમ� �હ�ર કર�ુ.ં

3. મ�ુંર� પછ� તરત જ પરં� ુ લોન કરારના અમલીકરણ પહ�લા, કંપનીના લટેર હ�ડ પર ઋણ લનેાર �ાહકને લોનની

મ�ૂંર� દર�યાન થયલે ચચા�ની િવગતો �રૂ� પાડવી.

4. લોન એ�ીમ�ેટની નકલ સાથે લોન એ�ીમ�ેટમાં દશા�વવામાં આવલે દર�ક આવ�યક �બડાણની નકલ લોનની

મ�ૂંર�/િવતરણ સમય ેતમામ ઋણ લનેારને આપવી.

5. કંપની સાથ ેસકંળાયલે �ડ�જટલ િધરાણ �લટેફોમ� પર ચાપંતી નજર રાખવી અન ેતનેી �રુ�ા �િુનિ�ત કરવી.

6. �ાહકોની ફ�રયાદ�ું ઝડપથી િનરાકરણ થાય તે માટ� તેમજ �ાહકો માટ� તયૈાર કરવામાં આવલે આ �િુવધા �ગે

�ાહકોમા ં��તૃતા ક�ળવાય તવેા �ય�નો કરવા.

�.ક�વાયસી, લોનની અર��ુ ં��ૂયાકંન, વીમો, �ટોર�જ િસકયોર�ટ�, હરા� અન ેગો�ડ લોન �બઝનસે સબંિંધત મા�હતી

કંપનીએ �યાર� �ાહકો �ારા ગો�ડ લોનની દરખા�ત કરવામાં આવે �યાર� નીચનેા પાસાઓને આવર� લતેી બોડ� �ારા મ�ૂંર

કરાયલે નીિત�ુ ંઅમલીકરણ કરવા�ુ ંરહ�શ:ે

1. �રઝવ� બ�ક ઓફ ઈ��ડયા �ારા િનધા��રત કર�લ ક�વાયસી માગ�દિશ�કા�ું પાલન થાય તનેી ખાતર� કરવા માટ� જ�ર�

પગલા ંલવેા.

2. કોલટેરલ િસ�ો�રટ� તર�ક� �વી�ૃત દાગીના માટ� યો�ય ��ૂયાકંન ���યા હાથ ધરવી.

3. લોન લનેાર પાસથેી સોનાના દાગીનાની મા�લક�ની ��ુ�ટ કર� તેમની સમંિત મળેવવી.

4. તમામ શાખાઓમાં સોનાના દાગીનાને �રુ��ત ક�ટડ�માં સ�ં�હત કરવા માટ� મા�ય માનાકંો અને ધોરણોને અ��ુપ

���ગ �મ અથવા યો�ય �ટોર�જની �યવ�થા કરવી.

5. સોનાના દાગીનાની �ણુવ�ા, જ�થા અને યો�ય સ�ંહની ખાતર� કરવા માટ� સમયાતંર� તનેી સમી�ા કરવી.

કોલટેરલ િસ�ો�રટ� તર�ક� �વી�ૃત કરાયલે દાગીનાનો યો�ય વીમો લવેો.

6. �ાહક� લોનની પરત �કુવણી કર�લ ન હોય તેવા �ક�સામાં હરા�ની ���યા પારદશ�ક રહ�વી જોઈએ. હરા� પહ�લાં

લોન લનેારને અગાઉથી તે �ગે નો�ટસ પાઠવવી. લોન લનેારના �હતો�ું ર�ણ થાય અને તમેની સાથે કોઈ પણ

�કારના સઘંષ�ને ટાળ� શકાય તે માટ� આ સરાહનીય છે. કંપની આયો�જત કર�લ હરા�ની ���યામાં ભાગ લશેે

નહ�.

7. હરા� કરનારાઓની િનમ�કૂ બોડ�ની મ�ૂંર�થી કરવામા ંઆવશ.ે

8. હરા�ની �હ�રાત ઓછામાં ઓછા બે અખબારોમાં �હ�ર ખબરો આપીને કરવી. �થાિનક ભાષાના અખબારમાં તમેજ

દ� િનક રા���ય અખબારમાં હરા� િવશનેી �હ�ર ખબરો આપવી. લોન કરારમાં પણ હરા� સબંિધત િવગતો �હ�ર

કરવી.

���તુ નીિતમાં છેતરિપ�ડ�ના �ક�સામાં શી ર�તે �યવહાર કરવો તમેજ કાય�વાહ� કરવી તે �ગેની પ�િત અને ���યાને પણ

આવર� લવેામા ંઆવલે છે.



એચ. માઈ�ો ફાઈના�સ લોન

1. લોન માટ�ની અર� અન ેતનેી ���યા

કંપનીએ સભંિવત ઋણ લનેાર �ાહક સાથે ભાવ િનધા�રણ સબંિધત મા�હતી �મા�ણક અને સરળ ફ�કટશીટમાં ર�ૂ

કરવામાં આવશ.ે આરઈ અન/ેઅથવા તેના સહાયક/એજ�ટ �ારા લોન લનેાર પાસથેી વ�લૂવામાં આવતી

કોઈપણ ફ� ફ��ટશીટમાં �પ�ટપણે �હ�ર કરવામાં આવશ.ે �નો ફ��ટ શીટમાં ઉ�લખે કરવામાં આવલે નથી એવી

કોઈ પણ રકમની વ�લૂાત ઋણ લનેાર પાસેથી કરવામાં આવશે નહ�. કંપનીએ લોનની અર� �વીકારતા પહ�લા

િનયમો અને શરતો સાથે લોન �ોડ�ટની તમામ જ�ર� િવગતો �રૂ� પાડવી. કંપનીએ �ોડ�ટની િવગતો તથા

િનયમો અને શરતો કંપનીની વબેસાઈટ અને શાખા પ�રસરમાં આવ�યકપણે દશા�વવી. લોન અર� સાથે લોન

મળેવવા માટ� જ�ર� દ�તાવજેો હોવા જ�ર� છે.

2. કંપની લોન લનેારન ેલોન કાડ� �દાન કરશ ે�મા ંઆ �માણેની િવગતો સમાિવ�ટ હશ:ે

(a) એવી મા�હતી ક� �ના �ારા ઉધાર લનેારની ઓળખ થઈ શક�

(b) ભાવ િનધા�રણ (�યાજદર અને અ�ય વ�લૂવામા ંઆવનાર ચા��સ) �ગેની સરળ ફ��ટશીટ

(c) માગ�દિશ�કા �ૂન -૨૦૨૨ �જુબ લોન સાથ ેસબંિધત તમામ િનયમો અને શરતો

(d) �કુવણી કરવામા ંઆવલે તમામ હ�તાઓની પાવતી અને �િતમ �કુવણીની િવગતો

(e) ફ�રયાદ િનવારણ માટ� કંપનીના નોડલ ઓ�ફસરના નામ અને નબંર સ�હતની અ�ય આવ�યક મા�હતી

(f) લોન કાડ�મા ંઋણ લનેાર �ય�કત સમ� શક� ત ેભાષામા ંએ��� કરવી.

(g) નોન-���ડટ �ોડ��સ �ર� કરવાની ���યામા ંઉધાર લનેારની સ�ંણૂ� સમંિત હોવી જોઈએ અને

આવા ઉ�પાદનો માટ� ઋણ લનેારને ફ� માળખાની િવગતો �પ�ટપણે લોન કાડ�મા ંજ જણાવવી જોઈએ.

3. લોન ��ૂયાકંન તથા િનયમો અન ેશરતો

(a) કંપની તનેી િવિવધ �ોડ�ટ માટ� ��નૂતમ, મહ�મ અને સર�રાશ �યાજ દર �ર� કર� છે. કંપની આ

�યાજ દરની મા�હતી ઔપચા�રક ર�તે તેમજ તમામ શાખા પ�રસરમાં અને કંપનીની વબેસાઇટમાં

�કાિશત કર� છે. કંપનીએ તેના સ�કશન લટેરમા ંપણ �પ�ટપણે �યાજ દરની �ણકાર� �રૂ� પાડ� છે.

(b) કંપની લોન લનેાર �ારા સમ� શકાય તે ભાષામાં નાના િધરાણની લોન માટ� પણ લોન કરારની

�માણ�તૂ પ�િત અપનાવ ેછે.

(c) કંપની �ારા આપવામાં આવતી માઈ�ોફાઈના�સ (નાના િધરાણની લોન પર) લોન પર કોઈ પણ

�કારની િસક�રુ�ટ� આપવી જ�ર� નથી.

(d) કંપની �ાહક �ારા લોનના હ�તાની �કુવણીમાં િવલબં થાય અથવા અગાઉથી હ�તાની �કુવણી

કરવામાં આવે તો ઋણ લનેાર પાસેથી કોઈ પણ દંડા�મક રકમની વ�લૂાત કરતી નથી. કંપનીએ કોઈ

પર �કારની િસ�ો�રટ� �ડપો�ઝટ/મા��ન િનયત કર�લ નથી.

4. લોનની વ�લૂાત માટ�ની સરળ પ�િતઓ:

લોનના હ�તાની �કુવણી કરવામા ંસમ�યાઓનો સામનો કર� રહ�લ ઋણ લનેારાઓની ઓળખ માટ� કંપની

એક �યવ�થા બનાવશ.ે કંપની આવા લણેદારો સાથ ેજોડાશ ેઅને તમેને ઉપલ�ધ િવક�પો િવશ ેજ�ર� માગ�દશ�ન

��ંુૂ પાડશ.ે  વ�લૂાત માટ� કંપની નીચ ે�જુબ ઉપ�મ અ�સુરશ:ે

(a) કલ�ેશન �ાહકન ેઅ��ુળૂ હોય તવેી કોઈ સામા�ય જ�યાએ કરવામા ંઆવશ.ે

(b) �રઝવ� બ�ક ઓફ ઈ��ડયાની માગ�દિશ�કા �જુબ લોનની વ�લૂાત માટ� કંપનીના કમ�ચાર�ઓ

અયો�ય/િવષમ સમય ે�ાહકનો સપંક� કરશ ેનહ�.



(c) ઋણ લનેાર/�ાહકને સવાર� ૦૯:૦૦ વા�યા પહ�લા અને સા�ં ૦૬:૦૦ વા�યા પછ�ના સમય દર�યાન

ફોન કર� શકાશ ેનહ�.

(d) ઋણ લનેાર અને કંપની �ારા પર�પર ન�� કરાયલે �થાન પર લોનના હ�તાની રકમ �વીકારવામાં

આવશ.ે જો ઋણ લનેાર/�ાહક બે ક� તથેી વ�ુ વખત િન��ુત �થળે હાજર થવામાં િન�ફળ �ય તો

કંપનીના કમ�ચાર�ને ઋણ લનેાર/�ાહકના રહ�ઠાણ અથવા કામના �થળે જઈને વ�લૂાત કરવાની મ�ૂંર�

આપવામા ંઆવશ.ે

(e) �ાહક પાસથેી લોનના હ�તાની રકમ એકિ�ત કરવા માટ� કમ�ચાર� કોઈ અ�ય �ા�હત �ય�કતની મદદ

લઈ શકશ ેનહ�.

(f) કંપનીએ �કુવણીના �રુાવા તર�ક� �ાહકને હાડ� કોપી અથવા સો�ટ કોપીમા ંરસીદ આપવાની રહ�શ.ે

(g) કમ�ચાર� ધમક�ભર� અથવા અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરશે નહ�. લોન લનેાર �ય�કતના

સબંધંીઓ, િમ�ો અથવા સહકમ�ને હ�રાન કરશ ેનહ� અને ઉધાર લનેારાઓના નામ �કાિશત કરશ ેનહ�.

(h) કમ�ચાર� ધમક� અથવા �હ�સા અથવા એવી સમાન પ�િતઓ � થક� લોન લનેાર �ય�કત તથા �ય�કતના

સબંધંીઓ ની �િત�ઠા અથવા સપંિ� ને �કુસાન થાય, એમ કરશે ન�હ

(i) કંપની ઋણ લનેારને હ�તાની રકમ ન �કૂવી શકવાના �ક�સામાં �કુવણી ન કરવાના પ�રણામો િવશે

ગેરમાગ� દોરશ ેનહ�.

(j) કંપની એ બાબત �િુનિ�ત કરશે ક� કમ�ચાર� અને િસ�ટમ �ારા તેમની ભરતી, તાલીમ અને દ�ખર�ખ માટ�

આચારસ�ંહતાના સબંધંમાં મા�ય કર�લ ધારા ધોરણો�ું �િુનયો�જત ર�તે અમલીકરણ થઈ રહ�લ છે. આ

આચારસ�ંહતા/માગ�દિશ�કામા ંઆ �માણેની જોગવાઇઓ હોવી જોઈએ:

● �ફ�ડ �ટાફ માટ�ની ��નૂતમ લાયકાત ન�� કરવી.

● �ાહકો સાથે સચંાર કરવા માટ� તેમની પાસે જ�ર� સાધનો હોવા જોઈએ તમેજ તમેણે આવ�યક

તાલીમ મળેવલે હોવી જોઈએ.

● ફ��ડનો �ટાફ અપમાનજનક અથવા બળજબર��વૂ�ક ઋણની વ�લૂાત/વ�લૂાત પ�િતઓ

અપના�યા િવના ઋણ લનેાર સાથે યો�ય વત�ન ક�ળવીને તમેની સાથે �યુો�ય ર�તે કામ પાર

પાડ� ત ેમાટ�ના સિવશષે કાય��મોનો સમાવશે કર� કમ�ચાર�ઓને તાલીમ �રૂ� પાડવી જોઈએ.

કમ�ચાર�ઓ માટ� વળતરની પ�િતઓમાં મા� એકિ�ત કરાયલે લોનની સ�ંયા અને વ�લૂાતના દર કરતાં તનેે સવેાના કાય�

સાથ ેજોડ� ઋણ લનેારન ેમળતા સતંોષ પર વ� ુભાર �કૂવો જોઈએ.

5. તાલીમ

(a) કંપની પાસે કમ�ચાર�ઓના આચરણ,તેમની ભરતી, તાલીમ અને દ�ખર�ખ માટ� બોડ� �ારા મ�ૂંર� �ા�ત

થયલે ��ુયવ��થત માળ�ું હશ.ે આ માળખા �તગ�ત, અ�ય બાબતોની સાથસેાથ,ે કમ�ચાર� માટ�ની

લ��ુમ લાયકાતો િનધા��રત કરવામાં આવશે અને �ાહકો સાથે કામ પાર પાડવા માટ� જ�ર� તાલીમ

સાધનો �રૂા પાડવામાં આવશ.ે કમ�ચાર�ઓને આપવામાં આવનાર તાલીમમાં �ાહકો ��યે યો�ય વત�ન

ક�ળવવાના સદભ�માં સિવશષે કાય��મોનો સમાવશે કરવામાં આવશ.ે �ાહકો ��યનેી કમ�ચાર�ની

વત��કૂન ેતમેન ેમળવાપા� વળતર માટ� �યાનમા ંલવેામા ંઆવશ.ે

(b) �ય�કતની ઘરની આવક અને તેના વત�માન દ�વા �ગે જ�ર� �છૂપરછ કરવા માટ� �ફ�ડ �ટાફને જ�ર�

તાલીમ �રૂ� પાડવામા ંઆવશ.ે

(c) �ફ�ડ �ટાફને આવી તાલીમ આપીને �િશ��ત કરવામાં આવશે અને લોન લનેારને લોન તથા અ�ય

ઉ�પાદનો સબંિંધત ���યાઓ અને િસ�ટ�સથી અવગત કરવામા ંઆવશ.ે

(d) નાણા ઉધાર લનેારમાં (ઋણ લનેાર) ��િૃત ક�ળવાય તે માટ� જો કોઈ તાલીમ આપવામાં આવશે તો તે

િવના ��ૂય ેઆપવામા ંઆવશ.ે

6. આઉટસોસ� ��િુ�ઓ માટ�ની જવાબદાર�ઓ:

(a) કોઈ પણ ��િૃ��ું આઉટસોિસ�ગ અને તનેી જવાબદાર�ઓના કારણે �દશા િનદ�શો�ું પાલન કરવાની

જવાબદાર�મા ંઘટાડો થશ ેનહ�. ત ેહક સ�ંણૂ�પણે કંપની પાસે અબાિધત રહ�શ.ે



(b) કંપની તનેા કમ�ચાર�ઓ અથવા આઉટસો�ડ� એજ�સીના કમ�ચાર�ઓ �ારા કરવામાં આવનાર અયો�ય

વત�ન માટ� જવાબદાર રહ�શે અને સમયસર ફ�રયાદો�ું િનવારણ કરશ,ે તેનો ઉ�લખે લોન કરારમાં અને

કંપનીની ઓ�ફસ/ વબેસાઇટ/શાખા પ�રસરમાં MFI – FPC �ડ��લે પર �કાિશત કરવામા ંઆવશ.ે

7.લોનના હ�તાની �રકવર� માટ� એજ�ટની સલં�નતા

(a) કંપની પાસે વણ �કૂવાયેલ લોનના હ�તાની રકમની વ�લૂાત માટ� �રકવર� એજ�ટ હશે � બી� અ�ય

કાય�ની સાથે સાથે લોનના હ�તાની �રકવર�ની ���યામાં જોડાયલે હશ.ે કંપની એ �િુનિ�ત કરશે ક�

તમેના કમ�ચાર�ઓની �વુ�વતી ચકાસણી કરવામાં આવે ત�ુપરાતં પોલીસ વ�ેર�ફક�શન પણ કરવામાં

આવ.ે ક�ટલા સમયમાં આ ર�-વ�ેર�ફક�શનની ���યા હાથ ધરવી તે પણ કંપની �ારા ન�� કરવામાં

આવશ.ે

(b) ઋણ લનેારને યો�ય �ચૂના મળ� રહ� તે માટ� તેમજ કંપનીના અિધ�ૃત �ય�કત તરફથી વ�લૂાતની

���યા કરવામાં આવી રહ�લ છે તે બાબતને �િુનિ�ત કરવા માટ� કંપનીએ વ�લૂાતની ���યા શ� કરતી

વખતે ઋણ લનેાર �ાહકને �રકવર� એજ�ટની મા�હતી આપવી જોઈએ. એજ�ટ� પણ કંપની �ારા

આપવામાં આવલે નો�ટસની એક નકલ અને ઓથોરાઇઝશેન લટેર અને તમે�ું ઓળખ કાડ� સાથે રાખ�ું

જોઈએ. ત�ુપરાતં, જયાર� પણ કંપની �ારા �રકવર� એજ�ટની બદલી કરવામાં આવે �યાર� કંપનીએ તનેી

�ણ �ાહકને કરવી જોઈએ. નવા એજ�ટ� પણ �રકવર� દર�યાન કંપની �ારા આપવામાં આવલે

નો�ટસની એક નકલ અન ેઓથોરાઇઝશેન લટેર તથા તમે�ુ ંઓળખ કાડ� સાથ ેરાખ�ુ ંજોઈએ.

(c) નો�ટસ અને ઓથોરાઇઝશેન લટેરની સાથે સાથે તેમાં �રકવર� કરનાર એજ�સી અને તમેના સપંક�ની

િવગતો

પણ સાિમલ હશ.ે વ�મુા,ં કંપની સાથે જોડાયલે �રકવર� એજ�સીની સ�ંણૂ� મા�હતી કંપનીની અિધ�ૃત

વબેસાઇટ પર �રૂ� �કાિશત કરવામા ંઆવશ.ે

આઈ. ફ�રયાદ િનવારણ

કંપની�ું લ�ય �ાહકને ��ેઠ સવેા �રૂ� પાડવા�ું છે. કંપની એક મજ�તૂ અને કાય��મ �ાહક સવેા �લટેફોમ� બનાવવા

માટ� સતત �ય�નશીલ છે.

કંપની �ણ ર�તે ફ�રયાદ�ું િનવારણ કરવા માટ� �િતબ� છે. કંપની પાસે ફ�રયાદ િનવારણ માટ�ની �ણ પ�િતઓ છે,

�યા ં�ાહકો તેમના ��ો, િવનતંીઓ અથવા ફ�રયાદોના િનરાકરણ માટ� સપંક� કર� શક� છે.

�થમ ચરણ:

નીચ ેજણાવલે મા�યમો �ારા �ાહક અમારો સપંક� કર� શક� છે

● ટોલ �� નબંર – ૧૮૦૦ ૧૦૩ ૬૦૦૧

● ઈ મેઈલ - namaste@fullertonindia.com

● વબેસાઇટ

● �ાહક સવેા ક���

● મોબાઈલ એપ

● ચટેબોટ

�ાહક અમોન ેનીચ ેઆપલે સરનામા પર ફ�રયાદ લખી મોકલી આપી શક� છે:

● ર�જ�ટડ� ઓ�ફસ:

.................... ઈ��ડયા ���ડટ કંપની �લિમટ�ડ., �ીજો માળ,

૧૬૫- મઘે ટાવર, પીએચ રોડ મ�રુાવોયલ,

ચ�ેઈ – ૬૦૦ ૦૯૫

● કોપ�ર�ટ ઓ�ફસ:

................ ઈ��ડયા ���ડટ કંપની �લિમટ�ડ.,

૧૦મો માળ, ઓ�ફસ નબંર. ૧૦૧, ૧૦૨ અને ૧૦૩,

૨ નોથ� એવ��,ુ મકેર મ�ે�સટ�, બા�ંા �ુલા� કો��લ�ે,

બા�ંા (ઈ�ટ) �ુબંઈ-૪૦૦ ૦૫૧

● કોપ�ર�ટ ઓ�ફસ (એન�ે):

ફ�લુરટન ઈ��ડયા ���ડટ કંપની �લિમટ�ડ,

બી િવ�ગ, છ�ો માળ, ��ુીમ �બઝનસે પાક� ,હ�રાનદંાની,

પવઈ, �ુબંઈ – ૪૦૦૦ ૭૨

mailto:namaste@fullertonindia.com


��તીય ચરણ:

જો �ાહકને તેઓની અપ�ેા �જુબ ����ુર ન મળેલ હોય અથવા તેઓ મળેલ જવાબથી સ�ં�ુટ ન હોય તો તઓે

તમેની ફ�રયાદ, ccrc@fullertonindia.com, પર લખી મોકલી શક� છે, �ની મા�હતી કંપનીની અિધ�ૃત વબેસાઈટ પર

પણ �કાિશત કરવામા ંઆવલે છે.

�તૃીય ચરણ:

જો �ાહક હ�ુ પણ તમેને મળેલ જવાબથી સ�ં�ુટ ન હોય તો તઓે તેમની ફ�રયાદ ફ�રયાદ િનવારણ અિધકાર�ને

headcustomerservice@fullertonindia.com પર મઈેલ કર�ને મોકલી આપી શક� છે.

ત�ુપરાતં, કોઈ પણ હાલના/સભંિવત �ાહક અથવા સહયોગીને આપણો સપંક� કરવો હોય તો તઓે હોમપજે પર

“Contact Us” ની નીચ ેઆપલે “Complaints” �લ�ક પર ��લક કર� તઓેનો સદં�શ આપણા �ધુી પહ�ચાડ� શક� છે.

�ાહકોના સરળ સદંભ� માટ� િવગતવાર ફ�રયાદ િનવારણ પ�િત કંપનીની વબેસાઇટ પર �કૂવામા ંઆવી છે

�. ઈ�ટ��ેટ�ડ ઓ�બ�સમને �ક�મ

ઈ�ટ��ેટ�ડ ઓ�બ�સમને �ક�મ, ૨૦૨૧, ૧૨ નવ�ેબર, ૨૦૨૧ના રોજથી અમલી બની છે. આ યોજના આરબીઆઈ

ઓ�બ�સમને િમક�િનઝમના અિધકાર��ેને તટ�થ બનાવીને ‘વન નેશન વન ઓ�બ�સમને’ અ�ભગમની �વી�ૃિત આપે

છે. તે આરબીઆઈની હાલની �ણ ઓ�બ�સમેન �ક�મને એક��ૃત કર� છે � આ �માણે છે:

૧) બ��ક�ગ ઓ�બ�સમને �ક�મ, 2006; ૨) ઓ�બ�સમેન �ક�મ ફોર નોન બ��ક�ગ ફાઈના��સયલ કંપની, 2018; 3)

ઓ�બ�સમને �ક�મ ફોર �ડ�જટલ �ા�સકેશન, 2019.

સબંિંધત િવગતો કંપનીની વબેસાઇટ પર �કાિશત કરવામા ંઆવી છે https://www.fullertonindia.com.

ક�. સામા�ય ��ુાઓ

1. લોન કરારમાં દશા�વાયલે હ��ઓુ િસવાય કંપની ઋણ લનેારાની અ�ય બાબતોમાં હ�ત�પે કરશે નહ� િસવાય ક�

લોન લનેાર �ારા અગાઉ �હ�ર કરાયેલ મા�હતી િસવાયની અ�ય નવી મા�હતી કંપનીના �યાનમા ંઆવ.ે

2. કંપનીએ �ાહકની �ય��તગત મા�હતી ગોપનીય રાખવી જોઈએ.

3. કંપનીએ ફકત નીચ ેદશા�વલે પ�ર��થિત દર�યાન �ાહકની િવગતો અ�ય કોઈ �ા�હત �ય�કત સાથ ેશરે કરવી જોઈએ:

(a) �ાહકન ેત ેિવશ ે�ણ કરવામા ંઆવલે હોય અને �ાહકની લ�ેખતમા ંસમંિત લવેામા ંઆવી હોય.

(b) � �ા�હત �ય��ત સાથે આવી મા�હતીની વહ�ચણી કરવામાં આવી રહ� હોય તે �ા�હત �ય�કતને �ાહક �ારા

અિધ�ૃત �ય�કત તર�ક� કંપની પાસથેી મા�હતી મળેવવાની સ�ા આપવામા ંઆવલેી હોય.

(c) કાયદાક�ય ર�ત ેઅથવા િનયમનની ર�ત ેજો આમ કર�ુ ંઆવ�યક હોય તો

4. લોન �રકવર�ની બાબતમા ંએફઆઈસીસીએલ િનધા��રત કર�લ માગ�દિશ�કા અને હાલની જોગવાઈઓ અ�સુાર

સામા�ય િનયમોને અ�સુરશ.ે એફઆઈસીસીએલ કાયદાક�ય માળખાના ન�� કર�લ દાયરામાં રહ�ને અને

લા� ુકર�લ િનયમો અન ેશરતોને આધીન રહ�ન ેકાય� કરશ.ે

5. કંપની એ �િુનિ�ત કરશે ક� કમ�ચાર�ઓ તેમના દ�� ું વ�લૂાતના �યાસોમાં કોઈપણ �ય��ત સામે મૌ�ખક અથવા

શાર��રક કોઈપણ �કારની ધમક� અથવા હ�રાનગિતનો આશરો લતેા નથી, �માં �હ�રમાં અપમાિનત કરવાના

હ��થુી અથવા લોન લનેાર પ�રવારના સ�યો, ર�ફર�ઓની અને િમ�ો ગોપનીયતા પર �સૂણખોર� કરવાના હ��થુી

�ૃ�યોનો સમાવશે થાય છે. , મોબાઈલ પર અથવા સોિશયલ મી�ડયા �ારા અયો�ય સદં�શાઓ મોકલવા,

ધમક�ભયા� અન/ેઅથવા અનામી કૉ�સ કરવા, સતત ઉધાર લનેારને કૉલ કરવા અન/ેઅથવા લનેારાને સવાર�

8:00 વા�યા પહ�લાં કૉલ કરવા. અને સા�ં 7:00 વા�યા પછ� �દુતવીતી લોનની વ�લૂાત માટ�, ખોટ� અને

�ામક ર�ૂઆત કરવી વગેર� 

6. આ સદંભ�મા,ં કંપની પાસે ઋણની વ�લૂાત માટ� એક �થાિપત આચારસ�ંહતા છે �માં કમ�ચાર�ઓ અથવા લણેાનંી

વ�લૂાતમા ંકંપની�ુ ં�િતિનિધ�વ કરવા માટ�ની અિધ�ૃત �ય��ત �ુશળ અન ે�િશ��ત છે.

7. કંપનીની ઋણ એકિ�ત કરવાની નીિત સૌજ�ય�ણૂ� અને �યાયી �યવહાર તથા સમ�વટ પર આધા�રત છે. કંપની

�ાહક સાથે ભરોસા આધા�રત �યવહાર અને લાબંા ગાળાના સબંધંોમાં િવ�ાસ ધરાવે છે. કંપનીના કમ�ચાર�

અથવા કોઈ પણ અિધ�ૃત �ય�કત ક� � ઋણ વ�લૂાતની ���યામા/ં ઋણ ન �કૂવી શકવાના �ક�સામાં

અ�કયામતને કબ� કરવામાં કંપની�ું �િતિનિધ�વ કર� રહ� હોય તે કંપનીના �ાહકો સાથે ન�તા�વૂ�ક વાતચીત

કરશ.ે
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8. કંપની �ાહકોને બાક� લણેાં સબંિંધત તમામ મા�હતી �રૂ� પાડશે અને લણેાનંી �કુવણી કરવા માટ� �રૂતો સમય

આપશ.ે તમામ �ાહકોનો સપંક� સામા�ય ર�તે તમેની પસદંગીના �થળે, �ાહકના િનવાસ�થાન પર કરવામાં

આવશ,ે અને જો �ાહક તમેના િનવાસ�થાન પર અ�પુલ�ધ હોય, તો �ાહકની અ��ુળૂતાએ તમેના �યવસાયના

�થળે તેમનો સપંક� કરવામા ંઆવશ.ે

9. કંપની દર�ક �ાહકની ગોપનીયતાની �ળવણી કરશે અને �ાહક સાથે માનભરે વાતચીત કરશ.ે �ાહકને જો લણેા

�ગે કોઈ પણ �કારના ��ો અથવા મતભદેો અથવા િવવાદ હોય તો તેને ઉક�લવા માટ� �ાહકને �રૂ� સહાયતા

�દાન કરવામા ંઆવશ.ે

10. ઉધાર ખાતાના �ા�સફર માટ� ઉધાર લનેાર તરફથી િવનતંી મ�યા બાદ, જો કોઈ તકરાર/િવવાદ હોય તો કંપની

તરફથી ઓ��કશન અ�યથા સમંિત, આવી િવનતંી મ�યાની તાર�ખથી ૨૧ �દવસની �દર જણાવવામાં આવશ.ે

આ �કાર� થનાર �ા�સફરની ���યા કાયદાના અ�સુધંાનમા ંરહ�ન ેપારદશ�ક ર�ત ેકરારની શરતો �જુબ થશ.ે

“જો તમો ��ે� ભાષામાં િવષયવ��નેુ સમજવામાં ��ુક�લી અ�ભુવતા હોય તો અમો તમોને અમાર� કોઈ પણ

શાખા પર અમારો સપંક� કરવા માટ� િવનતંી કર�એ છ�એ અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.fullertonindia.com

પર જઈને અમારો સપંક� કરવા િવનતંી કર�એ છ�એ” આ �કાર�ું િવધાન દશા�વ� ું ‘ભાષાક�ય ઘોષણાપ�’ દર�ક

�ાહક પાસેથી લવેા�ું રહ�શ.ે આ �કાર�ું િવધાન �ાદ�િશક ભાષામાં અથવા �ાહક (લણેદાર) � ભાષા સાર� ર�તે

સમ� શકવામા ંસમથ� હોય ત ેભાષામા ંકંપનીની દર�ક શાખાઓમા ંતમેજ વબેસાઇટ પર અવ�યપણે હો�ુ ંજોઈએ.

11. કંપની તનેી શાખાઓ/ઓ�ફસ પર, ફ�રયાદ િનવારણ ક���ના અિધકાર��ું નામ અને સપંક�ની િવગતો (ટ��લફોન

નબંર, મોબાઈલ નબંર, ઈ મઈેલ આઈડ�), આરબીઆઈની �ાદ�િશક ઑ�ફસની િવગતો અને કંપની �ારા

અ�સુરવામા ંઆવતી ફ�રયાદ િનવારણ કાય��ણાલીન ેલગતા �ચૂનો �રૂા પાડશ.ે

12. કલ�ેશન �ટાફ અથવા �ટાફ �યાં પણ આ નીિતમાં ઉ�લ�ેખત છે તેમાં કંપની અને/અથવા �ાહકો પાસથેી રકમની

વ�લૂાત માટ� રાખવામા ંઆવલે �રકવર� એજ�સીના �ટાફનો સમાવશે થશ.ે

એલ. સમી�ા

���તુ માગ�દિશ�કા �જુબ યો�ય ર�તે કામગીર� કરવામાં આવી રહ�લ છે તમેજ ફ�રયાદ િનવારણ માટ� તયૈાર કરવામાં આવલે

માળખાની અસરકારકતાની ચકાસણી કર� કંપની �ારા તનેી સમયાતંર� (વષ�માં ઓછામાં ઓછ� એક વખત) સમી�ા કરવામાં

આવશ.ે આ ર�ત ેતયૈાર કર�લ સમી�ાનો અહ�વાલ કંપની/કંપનીના બોડ�ની સિમિતન ે�પુરત કરવામા ંઆવશ.ે

http://www.fullertonindia.com/
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