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FAIR PRACTICE CODE 

ન્યાયી વ્યવહારોની સહંહતા 

A. ઉદે્દશ્યો 

આ સંહિતા કંપની દ્વારા તેના ગ્રાિકો સાથે વ્યવિાર કરતી વખતે અનુસરવામાં આવતી વાજબી અને પારદર્શક 

વ્યાપાહરક પદ્ધહતઓ માટેના ધોરણો નક્કી કરવા અને તેમાં સતત સુધારો કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે (સંદર્શના આધાર ે

આ ર્બ્દ સચૂવે છે, એવી વ્યહિઓ કે જઓે કંપનીના ગ્રાિકો છે અથવા બની ર્કે છે, પછી તે હધરાણલેનાર અથવા 

થાપણદારો તરીકે િોય કે બની ર્કે છે, અને લોનની બાંિેધરી આપનાર તરીકે). 

B. ઉપયોહિતા 

આ સંહિતા કંપની દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી તમામ પ્રોડક્ટ્સ અને સવેાઓને લાગ ુપડે છે અને કંપની, તેના 

કમશચારીઓ અને અન્ય વ્યહિઓ દ્વારા તેનું પાલન થવું જોઈએ, જઓે કાઉન્ટર પર, ફોન પર, ટપાલ દ્વારા, ઇન્ટરહેક્ટટવ 

ઇલેક્ટટર ોહનક ઉપકરણો દ્વારા, ઇન્ટરનટે પર અથવા અન્ય કોઈ પણ પદ્ધહત દ્વારા તેના વ્યવસાય દરહમયાન તેનુ ં

પ્રહતહનહધત્વ કરવા માટે અહધકૃત છે. 

C. પ્રહતબદ્ધતા 

1. કંપની હનયામક કાયદાઓ અને હનયમોનું પાલન કરર્ે. 

2. કંપની તેની નીહતઓ અને કામગીરીમાં હલંગ, ધમશ, જાહત, પથં, રંગ અથવા ર્ારીહરક/દ્રશ્ય અક્ષમતાના આધાર ે

રે્દર્ાવ નિી ંકર.ે 

D. માહહતી અન ેસ્પષ્ટતા 

1. કંપની ઋણલનેારને પારદર્શક રીતે સ્પષ્ટ કરર્ેેઃ 

a. લોનની અરજી પર પ્રહિયા કરવા માટે ચૂકવવાપાત્ર ફી/ચાહજશસ હવર્નેી તમામ માહિતી, જમેાં સામેલ છે 

• જો લોનની રકમ મંજૂર કરવામાં ન આવે/હડસ્બસશ ન કરવામાં આવે તો ફીની રકમ પરત કરી ર્કાય 

તેવી છે, 

• પૂવશ-ચકુવણી હવકલ્પો અને ર્લુ્ક, જો કોઈ િોય તો, 

• વ્યાજના દર, ર્ુલ્ક, ચુકવણીની ર્રતો, ગણતરીની પદ્ધહત અને હવલંહબત ચુકવણી માટે દંડ, જો કોઈ 

િોય તો, 

• હરપ્રાઇહ ંગ ફી, જો કોઈ િોય તો, 

• હફક્ટસ્ડમાંથી ફ્લોહટંગ રટેમાં લોન બદલવા માટે રૂપાંતરણ ર્ુલ્ક અથવા તેનાથી હવપરીત, 

• વ્યાજ હર-સટે કરવાની કોઈપણ કલમનું અહસ્તત્વ અને અન્ય કોઈપણ બાબત જ ેલેનારાના હિતન ે

અસર કર ેછે. 



b. આ જાિેરાત એ સુહનહિત કરવા માટે કરવામાં આવર્ે કે ઋણલેનારને લોનની પ્રહિયા અને મંજૂરીમાં સામેલ 

તમામ ર્ુલ્ક સહિત "બધા ખચશ" હવર્ે જાણકારી છે. 

2. ગ્રાિકની જરૂહરયાત મુજબ અંગે્રજી અથવા યોગ્ય સ્થાહનક ર્ાષામાં સ્પષ્ટ માહિતી પરૂી પાડવા માટે જરૂરી િોય 

તે તમામ પગલાં કંપની લરે્ે. 

3. કંપની તેના  

• ગ્રાિકો સાથે વ્યવિાર કરવામાં ન્યાયી અને વાજબી અને પારદહર્શતા સાથે પ્રહિયા કરવાનો પ્રયાસ કરર્ે. 

• ગ્રાિકોને તેની હવહવધ પ્રોડક્ટ્સ અને સેવાઓ હવર્ે પારદર્શકતા સુહનહિત કરવા, કંપની દ્વારા જ ેહનયમો 

અને ર્રતો પર આ ઓફર કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી િોય તેવા પગલાં લેવા, જમેા ં

લોનની અરજીની પ્રહિયા દરહમયાન લાગુ પડતી ઇહછછત માહિતી, ફી અથવા ર્ુલ્ક મેળવવા માટે જમેનો 

સંપકશ  કરવામાં આવી ર્કે તેવી વ્યહિઓનો પણ સમાવેર્ થાય છે. 

• કંપનીની નોહટસ બોડશ/સત્તાવાર વેબસાઈટ પર માહિતી પ્રદહર્શત કરવાની રિેર્ે અને ગ્રાિકો સાથેની 

મુલાકાત દરહમયાન અથવા ગ્રાિક સાથે કોઈ પણ લવેડ-દેવડ કરતા પિેલા તેને યોગ્ય લાગે તે રીતે 

સંચારના આવા અન્ય માધ્યમોની પસદંગી કરવાની રિેર્ે. 

4. પ્રવતશમાન વૈધાહનક અને/અથવા હનયમનકારી નો-યોર-કસ્ટમર (કેવાયસી) અન ે એન્ટી-મની લોન્ડહરંગ 

માગશદહર્શકાઓ િેઠળ પોતાની જવાબદારીઓ પૂણશ કરવા માટે જરૂરી િોય તેવી માહિતી કંપની તેના ગ્રાિકો 

પાસથેી મેળવર્ે. અને જો ગ્રાિક કંપનીના સંતોષ માટે જરૂરી માહિતી પરૂી પાડવામાં હનષ્ફળ જાય, તો તે 

સંબંહધત વ્યહિને તેની પ્રોડક્ટ્સ અને સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો ઇનકાર કરી ર્કે છે. 

5. ગ્રાિકોને વ્યહિગત સંદેર્ાવ્યવિાર, જાિેર ઘોષણાઓ અથવા વેબસાઇટ હડસ્્લ ે દ્વારા તેના હધરાણ અન ે

હડપોહ ટ વ્યાજના દરો અને ચાહજશસમાં ફેરફાર અંગે યોગ્ય રીતે માહિતગાર કરવા; અને  

6. હવનંતીના આધાર ેતેના ગ્રાિકોને કંપની સાથેના તેમના એકાઉન્ સ અને કંપની દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલી 

સુહવધાઓ હવર્નેી માહિતીના અહધકાર હવર્ે માહિતગાર કરવા. 

7. કંપની તેના વ્યવસાય દરહમયાન તેના ગ્રાિકો હવર્ે પ્રાપ્ત થતી હબન-જાિેર ખાનગી માહિતીને ગોપનીય રાખર્ ે

અને તે માહિતી અન્યોને જાિેર કરી ર્કર્ે નિી,ં હસવાય કેેઃ 

• કાયદા દ્વારા અથવા ન્યાહયક, અધશ-ન્યાહયક અથવા હનયમનકારી સત્તા દ્વારા માંગવામાં આવી િોય 

અથવા 

• કંપની જાિેર હિતમાં જાિેર કરવા માટે બંધાયેલી છે; અથવા 

• કંપનીના હિતમાં જાિેર કરવી જરૂરી િોય; અથવા 

• ગ્રાિકે આવી જાિેરાત માટે સમંહત આપી િોય અથવા માંગણી કરી િોય. 

• જો કંપનીને ગ્રાિકો હવર્ે સંદર્શ આપવાનું કિેવામાં આવ,ે તો તેમણે તે આપતા પિેલા તેની/તેણીની 

લેહખત મંજૂરી મેળવી લવેાની રિેર્ે. 

E. જાહેરાત, મારે્કહ ંિ અન ેવચેાણઃ 

1. કંપની તેનો પ્રચાર અને પ્રમોર્નલ સાહિત્ય અને અન્ય સામગ્રી ગરેમાગ ેદોરનારી નિી િોય તેની ખાતરી કરર્ે. 

2. કોઈ પણ જાિેરાત અને પ્રમોર્નલ સાહિત્ય કોઈ સેવા અથવા પ્રોડક્ટટ તરફ ધ્યાન દોરતી િોય અને તેમાં વ્યાજના 

દરના સંદર્શનો સમાવેર્ થતો િોય, તો કંપની અન્ય ફી અને ચાજશ લાગુ પડર્ ેકે કેમ તે સૂચવર્ે, અને સંબંહધત 

હનયમો અને ર્રતોની સપંૂણશ હવગતો હવનંતી કરવા પર ઉપલબ્ધ કરાવર્ે. 



3. જો કંપની સિાયક સવેાઓ પૂરી પાડવા માટે ત્રાહિત પક્ષકારોની સવેાઓનો લાર્ લે છે, તો કંપની માટે તે 

આવશ્યક બની રિેર્ે કે તેઓ ગ્રાિકની વ્યહિગત માહિતી (જો આવા ત્રાહિત પક્ષકારો સમક્ષ ઉપલબ્ધ િોય 

તો)ની કંપની જટેલી ગોપનીયતા અને સલામતીથી સચંાલન કર ેછે તેટલી જ માત્રામાં તેઓ સંર્ાળે. 

4. કંપની ગ્રાિકોની વ્યહિગત માહિતીનો ઉપયોગ ગ્રાિક દ્વારા અહધકૃત થયેલ ન િોય ત્યાં સુધી પોતાના સહિતની 

કોઈ પણ સંસ્થા દ્વારા માકેહટંગ િેતુ માટે કરર્ે નિી.ં 

5. કંપની તેની ડાયરકે્ટટ સહેલંગ એજન્સીઓ (ડીએસએ) માટે હનયત આચારસંહિતા ધરાવ ે છે, જનેી સવેાઓનો 

કંપની તેની પ્રોડક્ટટ/સવેાઓના માકેહટંગ માટે ઉપયોગ કરી ર્કે છે, જ ેઅન્ય બાબતો ઉપરાંત, જ્યાર ે તેઓ 

વ્યહિગત રીતે અથવા ફોન દ્વારા કંપનીની પ્રોડક્ટ્સનું વેચાણ કરવા માટે ગ્રાિકનો સંપકશ  કર,ે ત્યાર ેતેઓ પોતાની 

ઓળખ કંપનીના માત્ર વચેાણકતાશ એજન્ટ તરીકે જ આપે તે આવશ્યક બનાવે. 

6. કંપની એ સુહનહિત કરર્ે કે કંપની વતી કાયશ કરતા અથવા કંપનીની પ્રોડક્ટટનું વેચાણ કરતા કોઈ પણ ત્રાહિત 

પક્ષકાર કે એજન્ટ આચારસંહિતાનું પાલન કર ે

7. ડીએસએ અથવા કંપનીના પ્રહતહનહધ સામે ફહરયાદ પ્રાપ્ત થવાના સંજોગોમાં કંપની યોગ્ય પગલાં લરે્ે. 

F. લોન 

1. કંપની અરજી કરતી વખતે લોન અરજી પર પ્રહિયા કરવા માટે જરૂરી તમામ માહિતી એકહત્રત કરર્ે અને જ્યાર ે

પણ જરૂર પડર્ ેત્યાર ેઆકારણી કયાશ મુજબ વધ ુમાહિતી માગર્ે. લોન અરજી ફોમશ અરજીપત્રક સાથે સબહમટ 

કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી સચૂવી ર્કે છે. 

2. કંપની લોનની અરજી પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્વીકૃહત આપર્ ેઅને અંદાહજત સમયમયાશદા પણ જણાવર્,ે જમેા ં

અરજીનો યોગ્ય કતશવ્યપરાયણતાને આહધન હનકાલ કરવામાં આવર્ે. 

3. કંપની લોનની અરજીઓને યોગ્ય તપાસની પ્રહિયા દ્વારા આકારણી કરર્ે, જથેી એ આકલન કરી ર્કાય કે 

માંગવામાં આવેલી લોન તેની વતશમાન હધરાણ નીહતઓને અનરુૂપ િર્ે કે નિી ંઅને તેની િેહડટ, કાનૂની અન ે

ટેકહનકલ જરૂહરયાતોને પણૂશ કરર્ે કે નિી.ં 

4. કંપની લોન ઓફર લેટર જારી કરર્ે, જમેાં વ્યાજના દર, ઇએમઆઇ માળખંુ અને લોનના અન્ય હનયમો અને ર્રતો 

સાથે મંજૂર થયેલી લોનની રકમની હવગતો આપવામાં આવર્ે તેમજ ઋણલેનાર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલી 

લેહખત સ્વીકૃહતનો રકેોડશ  પણ રાખર્.ે 

5. કંપની સ્વીકૃહત સામે, લોનની મંજૂરી/હડસ્બસશમેન્ટ પછી, તેના સબહંધત તમામ જોડાણ સાથે લોન કરારની એક 

નકલ રજૂ કરર્ે. 

6. જો અરજદાર કંપનીના હનયમોનું પાલન કરવામાં અક્ષમ િોય તેવા હકસ્સામાં કંપની અરજદારને તેના/તેણીના 

લોનના અસ્વીકાર અંગે લહેખતમાં જાણ કરવાની રિેર્ે. 

7. ઋણલનેાર પાસથેી તેના લોન એકાઉન્ટ ટર ાન્સફરની રસીદ પ્રાપ્ત કરવાના હકસ્સામાં, સમંહત અથવા અન્યથા, જો 

કોઈ િોય તો હવનંતી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 21 હદવસની અંદર જણાવવામાં આવર્ે. 

8. અપરાધી લોનની વસૂલાતનો આર્રો લેતી વખતે, કંપની, તેની પરંપરાગત પ્રથાને અનરુૂપ, એવી પદ્ધહતઓનો 

આર્રો લેર્ે નિી ંકે જનેે ઋણલેનારાઓ અને સંબંહધત પક્ષોની સતામણી અથવા બળજબરી તરીકે ગણવામાં 

આવે અને કંપની હડફોલ્ટર ગ્રાિકો પાસથેી બાકી નીકળતી રકમ વસૂલવા માટે કાયદેસરના પગલાનંું પાલન કરર્ે. 

G. બાંયધરી આપનારા 

જ્યાં કંપની દ્વારા લોનની બાંયધરી આપવાની જરૂર િોય, ત્યાં બાયંધરી આપનારની જવાબદારીઓ અને જ ે

સંજોગોમાં બાંિેધરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી ર્કે છે તે બાંયધરી પત્રનો ઉલ્લેખ બાંયધરી પત્ર દ્વારા કરવામા ં

આવર્ે, જ ેકેસ િોઈ ર્કે તે મુજબ બાયંધરી આપનાર અથવા બાંયધરી આપનાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવર્.ે 



H. હિસ્બસસમેન્  

1. લોન એગ્રીમેન્ટ/લોન ઑફર લેટરમાં ઉલ્લહેખત હનયમો અને ર્રતો અનુસાર હડસ્બસશમેન્ટ કરવામાં આવર્ે. 

2. કંપની વ્યાજના દર, ફી અને અન્ય ર્ુલ્ક સહિતના હનયમો અને ર્રતોમાં ફેરફારોની જાણ કરર્ે અને તે કંપનીના 

નોહટસ બોડશ  / સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પણ માહિતી પ્રદહર્શત કરી ર્કે છે અને આવા ફેરફારોન ેસૂહચત કરવા 

માટે યોગ્ય લાગે તેવા સંદેર્ાવ્યવિારના આવા અન્ય માધ્યમોની પસંદગી કરી ર્કે છે.. 

3. જો આ પ્રકારનો ફેરફાર ગ્રાિક માટે નુકસાનકારક િોય તો તે/ તેણી ફેરફારની જાણ થયાના 60 હદવસની અંદર 

તેનું એકાઉન્ટ બંધ કરી ર્કે છે. 

4. લોન પાછી ખેંચવાનો અથવા વધારાની જામીનગીરીઓ મળેવવાનો હનણશય લોન એગ્રીમને્ટ સાથે સુસંગત રિેર્ે. 

5. કંપની તમામ બાકી લેણાંની પનુેઃચુકવણી પર અથવા લોનની બાકી રકમની વસૂલાત પર તમામ જામીનગીરીઓન ે

મુિ કરર્ે, જ ેકોઈ પણ કાયદેસરના અહધકાર અથવા પવૂાશહધકારને આહધન િોય, જ ેકંપની પાસે ઋણલનેાર સામ ે

કંપનીના અન્ય કોઈ પણ દાવા માટે િોઈ ર્કે છે, જનેી ઋણલેનારને યોગ્ય રીતે જાણ કરવામાં આવર્ે. 

I. હિપૉહિ  

કંપનીની વેબસાઇટ અને હડપૉહ ટ-એહ્લકેર્ન ફોર્મસશ હડપૉહ ટની સામે ઉપલબ્ધ િોઈ ર્કે તેવી ર્રતોની હવગતો 

પૂરી પાડર્,ે જમેાં હડપોહ ટ સ્વીકારવામાં આવી ર્કે તેવા સમયગાળા, ઓફર કરવામાં આવેલા વ્યાજના દર, 

નોહમનેર્ન, હરન્યઅૂલ, અકાળે ઉપાડ અને હડપૉહ ટ સામ ેઉપલબ્ધ િોઈ ર્કે તેવી લોનનો સમાવેર્ થાય છે. 

J.  કે્રહિ  રફેરન્સ એજન્સીઓ મા ે હિસ્્લોિર 

કંપની સહુનહિત કરર્ે કેેઃ 

1. ગ્રાિકને એ જાણ કરવામાં આવર્ે કે ગ્રાિકના એકાઉન્ટની હવગતો િેહડટ રફેરન્સ એજન્સીઓને આપવામાં 

આવર્ે. 

2. કંપની િેહડટ રફેરન્સ એજન્સીઓને ગ્રાિકના એકાઉન્ટ હવર્ેની અન્ય માહિતી આપી ર્કે છે, જો ગ્રાિકે તેમ 

કરવાની તેણે/તેણીની એ  મંજૂરી આપી િોય. 

3. કંપની, જો ગ્રાિક દ્વારા માંગવામાં આવે તો, િેહડટ રફેરન્સ એજન્સીઓને સપુરત કરવામાં આવેલી માહિતીની 

એક નકલ રજૂ કરર્ે. 

K. ફહરયાદો અન ેતર્કરારો 

1. કંપની એ સુહનહિત કરર્ે કે તેની ફહરયાદ હનવારણ પ્રહિયા, ફહરયાદ હનવારણ વ્યવસ્થા, વહૃદ્ધના સ્તર સહિતની 

તેની તમામ ર્ાખાઓ તેમજ તેની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ િોય. 

2. કંપની તેની દરકે ર્ાખા અને ઓહફસોમાં ગ્રાિકોને તેમની ફહરયાદ/તકરાર, જો કોઈ ફહરયાદ િોય તો તેની નોધં 

કરવા અને/અથવા રજૂ કરવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવર્ે. 

3. કંપની ફહરયાદ મળ્યાના 45 હદવસની અંદર તમામ ફહરયાદો/તકરારોને દૂર કરવા/તેનો જવાબ આપવાનો પ્રયાસ 

કરર્ે તથા ગ્રાિકોને ફહરયાદો/તકરારોના હનવારણની હસ્થહત હવર્ે માહિતગાર રાખર્ે. જો ગ્રાિક પ્રહતસાદથી 

સંતુષ્ટ ન િોય, તો તેને/તેણીને િમર્: હવકાસના આગલા સ્તર પર જાણ કરવામાં આવર્ે. 

4. કંપની ફહરયાદ મળ્યાની તારીખથી ત્રણ હદવસની અંદર સ્વીકૃહત/વચગાળાનો પ્રહતર્ાવ મોકલર્ે. 

L. સંહહતાની નર્કલો 

આ સંહિતા કંપનીની વબેસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવર્ે, અને તેની કોપોરટે અને અન્ય ઓહફસોમાથંી પણ તેની 

નકલો મેળવી ર્કાર્ે. 


