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વાજબી કામગીરી સંહિતા
ECL ફાઈનાન્સ લલમમિેડ (કં પની/ ECLF), ભારતીય હરઝવવ બેંક દ્વારા જારી કરાયેલા મુખ્ય મનર્દે શોના અમલીકરણમાં
કે જે થાપણો-ન સ્વીકારતી કુંપની તથા થાપણો સ્વીકારતી નોન-બેન્કિંગ ફાઈનાન્્િયલ કુંપનીઓ (NBFCs) માટે
પદ્ધવતિર મિત્તત્તવપ ૂણા છે , તેણે ગ્રાિકો િાથે કામ પાર પાડતી વેળાએ વાજબી કામગીરી માટે નીર્ેની િુંહિતાને
સ્વીકારી છે .
વાજબી કામગીરી િુંહિતાનો (FPC) ઉદ્દે શ નીર્ેના વવસ્તારોને આવરી લેવાનો છે :
• લોન અને તેના પ્રોિેવિિંગ માટેની અરજીઓ
• લોન એપ્રાઈઝલ અને વનયમો /શરતો

• વનયમો અને શરતોમાું ફેરફાર િહિત લોનનુ ું વવતરણ
• િામા્ય જોગવાઈઓ અને
• તકરાર વનવારણ તુંત્ર
1.

લોન માિે અરજી અને તેન ંુ પ્રોસેમસિંગ

(a) લોન/ લોન સુવવધાને લગતી િુંપ ૂણા િુંલગ્ન માહિતી િુંલગ્ન લોન અરજીપત્રમાું અથવા અ્ય માધ્યમો (ટમા
શીટ, ડીઝિા, વગેરે)માું ઉપલબ્ધ કરાવાશે. લોન અરજીપત્રમાું એ દસ્તાવેજોનો પણ ઉલ્લેખ કરાશે જેની િુંપ ૂણા
વવગતો ભરે લા અરજીપત્રની િાથે પ્રસ્તુવત જરૂરી છે .
(b) ગ્રાિક પાિે લોન દસ્તાવેજો, પાછી ખેંર્વાની નોહટિ વગેરે િહિત લોનને લગતા તમામ પત્રવ્યવિાર
પ્રાદે વશક ભાષા અથવા ગ્રાિકને િમજાય તે ભાષામાું મેળવવાનો વવકલ્પ રિેશે. આ માટે ગ્રાિકે અરજીપત્રમાું જ
યોગ્ય વવકલ્પ પિુંદ કરીને પોતાની પિુંદગી વ્યક્ત કરવાની રિેશે.
(c) િુંપ ૂણા વવગતો ભરે લા અરજીપત્રની પ્રાપ્તતનુ ું સુયોગ્ય અનુમોદન કરાશે. અરજદારે આ અનુમોદન માટે આગ્રિ
રાખવો જરૂરી છે .
(d) આ અનુમોદનમાું યોગ્ય િમયગાળાને પણ દશાાવાશે કે જેમાું અરજદારે કુંપનીનો તેની રજજસ્ટડા ઓહફિ ખાતે
િુંપકા કરીને લોન અરજીની ન્સ્થવતનો તાગ મેળવવાનો રિેશે.
2.

લોન એપ્રાઈઝલ અને મનયમો /શરતો

(a) કુંપનીની ક્રેહડટ આકલન પ્રહક્રયાના અને નીવતઓના અનુિરણમાું લોન અરજીઓનુ ું આકલન કરાશે.
અનુમોહદત લોન અરજીમાું દશાાવ્યા મુજબ લોન અરજીના આકલન માટેના િમયગાળામાું ક્રેહડટ આકલનનુ ું
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(મુંજૂર/નામુંજૂર) પહરણામ લોન અરજીમાું ગ્રાિકે પિુંદ કરે લી ભાષામાું ગ્રાિકને જણાવાશે.
(b) લોન મુંજૂર થયે, કુંપની દ્વારા મુંજૂર કરાયેલી લોનની રકમ, વાવષિકીકૃત વ્યાજદર, હડફોલ્ટ વ્યાજદર તથા
અ્ય િુંલગ્ન વનયમો અને શરતોની વવગતો ગ્રાિકને મુંજૂરીપત્ર અથવા અ્યત્ર માધ્યમે ગ્રાિકે અરજીપત્રમાું
પત્રવ્યવિાર માટે પિુંદ કરે લી ભાષામાું પાઠવાશે. મોડેથી ચ ૂકવણી માટે કુંપની દ્વારા વસ ૂલાતા દું ડનીય વ્યાજ,
કોઈ િશે તો, વગેરેની વવગતોનો લોન કરાર, મુંજૂરીપત્ર વગેરેમાું ઘાટા શબ્દમાું ઉલ્લેખ કરાશે. આવા વનયમો અને
શરતોની સ્વીકૃવત કુંપની દ્વારા જાળવી રખાશે.
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(c) કુંપની દ્વારા ગ્રાિક િાથે એક કરાર કરાશે જેમાું મુંજૂર કરાયેલી લોનની રકમ, લાગુ પડતા વ્યાજનો વાવષિકીકૃત
દર, તેને લગતી અરજીની પદ્ધવત, ઉપરાુંત વનયમો અને શરતોનો ઉલ્લેખ કરાશે. આ કવથત કરાર ઉપરાુંત
કરારના પહરવશષ્ટ અને અનુચ્છે દની એક નકલ ગ્રાિકને તેની પિુંદ કરે લી ભાષામાું પ ૂરી પડાશે.
3.

મનયમો અને શરતોમાં ફેરફાર સહિત લોનનું મવતરણ

(a) વવતરણના વશડયુલ, વ્યાજદર, િવવિિ ર્ાર્જ, વપ્રપેમે્ટ ર્ાજર્જિ વગેરે િહિતના વનયમો અને શરતોમાું કોઈ
પણ ફેરફાર થશે તો ઋણલેનારને એકાઉ્ટમાું ર્ોક્કિ ફેરફારના િુંજોગોમાું વ્યન્ક્તગત રીતે અને બીજા ફેરફાર
થવા પર કુંપનીની રજજસ્ટડા ઓહફિ/કુંપનીની કોપોરે ટ ઓહફિ પર અથવા વેબિાઈટ પર અથવા કુંપની વનણાય
લેશે તો વપ્ર્ટ મીહડયા દ્વારા ઉપલ્ધ કરાવાશે.
(b) વ્યાજદર તથા િવવિિ ર્ાર્જમાું ફેરફારનો અમલ િુંભવવત રીતે થશે. લોન કરારમાું આને લગતી અનુકૂળ
શરતનો ઉલ્લેખ કરાશે.
(c) કુંપનીના ઋણલેનાર દ્વારા લોન કરારની શરતો અને વનયમોના અનુિરણમાું જ આ કરાર િેઠળ લોનને પાછી
ખેંર્વા/ ચ ૂકવણી અથવા કામગીરી ઝડપી બનાવવાના વનણાયનો અમલ કરવાનો રિેશે.
(d) લોનની િુંપ ૂણા અને અંવતમ ચ ૂકવણીની પ્રાપ્તત પર લોનને લગતી તમામ જામીનગીરીઓને મુક્ત કરાશે, જે
કોઈ પણ કાન ૂની અથવા કરાર િેઠળના અવધકાર અથવા બોજા અથવા િમાધાનના અવધકારને આવધન રિેશે જે
ઋણલેનાર િામે લોન દસ્તાવેજ િેઠળ કુંપની અથવા અ્ય કોઈ પણ વ્યન્ક્તને પ્રાતત િોઈ શકે છે . આવા
િમાધાનના અવધકારનો અમલ કરાશે, તો બાકીના દાવાઓ વવશેની િુંપ ૂણા વવગતો તેમજ જામીનગીરીના
િમાધાન અથવા જાળવવાના અવધકાર/જામીનગીરીની વેર્ાણ પ્રહક્રયા િાથ ધરવાના અથવા જામીનગીરીની
તબહદલ કરવાના અવધકાર અથવા કુંપની દ્વારા વેર્ાણ પ્રહક્રયાનો અમલ કરવાના અવધકાર અને શરતોની બાકીની
વવગતો િહિતના મુદ્દાઓ િાથે ઋણલેનારને નોહટિ અપાશે. અ્ય બાકી લેણાું િશે તો તેના િહિત લોનની િુંપ ૂણા
અને અંવતમ ચ ૂકવણીના િુંજોગોમાું, “નો આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડયુ” પ્રમાણપત્ર કુંપની દ્વારા ઋણલેનાર/ગ્રાિક દ્વારા
વવનુંતી પ્રાતત થયાની તારીખથી 1 મહિનામાું જારી કરાશે.
(e) લોનને લગતી તમામ નોહટિો, પત્રવ્યવિાર લોન અરજીપત્રમાું ગ્રાિકે પિુંદ કરે લી ભાષામાું કરાશે.
4.

મવકલાંગતા(ઓ) સાથે અરજી

કુંપની શારીહરક હદવ્યાુંગ/પ્રજ્ઞાર્ક્ષુ અરજદારોને વવકલાુંગતાના આધાર પર લોન સુવવધા િહિતની વવવવધ
પ્રોડક્્િ અને સુવવધાઓ ફાળવવા બાબતે કોઈ ભેદભાવ રાખતી નથી. તેમને પણ અ્ય અરજદારોની િમકક્ષ જ
ગણીને ક્રેહડટ પ્રહક્રયા તથા કુંપનીની પોલલિી મુજબ મેહરટ પર જ તેમની અરજીઓનો વનકાલ કરાય છે .
હદવ્યાુંગ(ગો) યોગ્ય પ્રોડક્ટ અથવા લોન સુવવધાને િમજે, પિુંદ કરે અને પ્રાતત કરે તે માટે તેમને તમામ
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િુંભવવત િિાયતા પ ૂરી પડાશે.
5. સામાન્ય જોગવાઈઓ
ુ ને બાદ કરતાું ઋણલેનારની આંતહરક
(a) લોન દસ્તાવેજના વનયમો અને શરતોમાું કરાયેલા ઉલ્લેખના િેતઓ
બાબતોમાું િસ્તક્ષેપ કરવાનુ ું કુંપની ટાળશે, વિવાય કે કુંપનીને એવી કોઈ નવી માહિતી પ્રાતત થાય જે અગાઉ
ઋણલેનારે જાિેર કરી નિોતી.
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(b) ઋણલેનારના ખાતામાું તબહદલી માટે ઋણલેનારની વવનુંતી પ્રાતત થયે, કુંપનીની િુંમવત અથવા અ્યત્ર,
એટલે કે વાુંધા વવશે આવી વવનુંતી પ્રાતત થયાના 21 હદવિમાું જાણ કરી દે વાશે.
(c) લોનની વસ ૂલાતના િુંજોગોમાું, કુંપની લબનજરૂરી િતામણી નિીં કરે એટલે કે કિમયે ઋણલેનારને િતત
પરે શાન કરવા, લોનની વસ ૂલાત માટે બાહુબળનો પ્રયોગ વગેરે, અને કાન ૂની માળખામાું જ તે કામ કરશે. કુંપની
સુવનવિત કરશે કે તેના તમામ કમાર્ારીઓ ઋણલેનાર િાથે સુયોગ્ય વતાન કરે તે માટે પયાાતત તાલલમબદ્ધ િશે.
(d) હરટેલ ફાઈનાન્્િિંગ પ્રોડક્્િ માટે, કુંપની વ્યન્ક્ત ઋણલેનારને િિ-ઋણધારક(કો) િાથે કે વવના કામકાજ
વિવાયના ઉદ્દે શો માટે મુંજૂર કરાયેલ તમામ ફ્લોહટિંગ રે ટ ટમા લોન પર ફોરક્લોઝર ર્ાજર્જિ/ વપ્ર-પેમે્ટ પેનલ્ટી
વસ ૂલશે નિીં.
6. વ્યાજના ચાજિસ:
(a) બોડા ઓફ ડાયરે ક્ટિે લોન તથા ઉપાડ પર વસ ૂલવાપાત્ર વ્યાજના દરો, પ્રોિેવિિંગ તથા અ્ય ર્ાજર્જિના
વનધાારણ માટે વ્યાજ દર મોડેલને સ્વીકાયુું છે અને અ્ય ર્ાજર્જિ માટે ફુંડની પડતર, માજર્જન અને જોખમ
વપ્રવમયમ વગેરે જેવા િુંલગ્ન પહરબળોને ધ્યાને લીધા છે . વ્યાજદર તથા જોખમોના ગ્રેડેશનના અલભગમ તેમજ
લભન્ન કેટેગરીના ઋણલેનાર પાિેથી લભન્ન વ્યાજદરની વસ ૂલાત માટેના તકા ની વવગતોની જાણ ઋણલેનાર અથવા
ગ્રાિકને અરજીપત્રમાું જ કરી દે વાશે અને િુંમત થયેલા વ્યાજદરની મુંજૂરીપત્રમાું અલભવ્યક્ત રીતે જાણ કરાશે.
(b) વ્યાજદર તથા જોખમોના ગ્રેડેશન માટેના અલભગમની વવગતોને કુંપનીની વેબિાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ
કરાવાશે. વેબિાઈટ પર અથવા અ્યત્ર પ્રકાવશત માહિતીને વ્યાજદરમાું જ્યારે પણ ફેરફાર થશે ત્તયારે અપડેટ
કરાશે.
(c) વ્યાજદર વાવષિકીકૃત દર િશે જેથી ઋણલેનાર તેના ખાતા પર ર્ાર્જ થનારા ર્ોક્કિ દરથી વાકેફ રિે.
7.

તકરાર મનવારણ તંત્ર

વાજબી કામગીરીની િુંહિતા લાગુ કરવાની જવાબદારી કુંપનીની રિેશે. કુંપની એ સુવનવિત કરવા તમામ પ્રયાિો
કરશે કે ગ્રાિકો/ઋણલેનાર િાથે તેની કામગીરી િરળ અને ઝુંઝટમુક્ત રીતે પાર પડે. ઋણલેનાર/ ગ્રાિક દ્વારા
કુંપનીના ધ્યાને જે પણ ફહરયાદ લવાશે તેનો ઝડપી વનકાલ કરાશે.
આઉટિોિા કરે લી એજ્િી દ્વારા પ ૂરી પડાતી િેવાના પ્રશ્નો િહિત કુંપનીની કામગીરીને લગતા વનણાયોથી
ઉદભવનારા તમામ વવવાદો/ ફહરયાદો તેના ધ્યાને લવાશે તે પછી તેને િાુંભળીને તેનો વનકાલ કરાશે.
વાજબી કામગીરી િુંહિતા તેમજ તકરાર વનવારણ તુંત્રની િુંર્ાલનના વવવવધ સ્તરે અનુિરણ િાથે િમયાુંતરે
િમીક્ષાનો એકીકૃત હરપોટા બોડા ઓફ ડાયરે ક્ટિાને (અથવા તેની િવમવતને) વનયત િમયાુંતરે સુપરત કરાશે.
6

તકરાર વનવારણ અવધકારી (“GRO”) અને RBIની સ્થાવનક કર્ેરી (કે જેનો કોઈ ફહરયાદ/ તકરારનો એક મહિનામાું
ઉકેલ ન આવ્યો િુંપકા કરી શકાય છે )ના િુંપકા ની વવગતો કુંપની પોતાનુ ું કામકાજ કરે છે તેવી તમામ શાખાઓ/
સ્થળોએ દશાાવાશે.
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પોતાના ગ્રાિકોની કોઈ પણ પ ૃચ્છા/ તકરાર/ ફહરયાદોના વનવારણ માટે ગુંપનીએ નીર્ેન ુ ું તકરાર વનવારણ
તુંત્ર પ ૂરુું પાડયુું છે :
લેવલ - 1

a)

ગ્રાિક િીધો બ્રા્ર્ મેનેજરનો િુંપકા કરીને પોતાની ફહરયાદ/તકરારનો બ્રા્ર્
ખાતેના ફહરયાદપત્રકમાું ઉલ્લેખ કરી શકે છે

b)

િુંલગ્ન કમાર્ારી/ હરલેશનશીપ મેનેજર ફહરયાદ નોંધાવવા ઈચ્ુક ગ્રાિકોને માગાદશાન
આપશે.

c)

ઋણલેનાર નીર્ેની કોઈ પણ ર્ેનલો દ્વારા પણ ફહરયાદ/ તકરાર નોંધાવી શકે છે મોટા ગેજ, SME તથા અ્ય હરટેલ લોન માટેેઃ assistance@eclf.com
ટોલ ફ્રી : 1-800-1026371-િોમવાર – શુક્રવાર (િવારે 10થી િાુંજે 5)

તકરાર
મનવારણ

અમિકારી

પ્રાતત થયેલા જવાબથી ગ્રાિક અિુંતષ્ુ ઠ િોય તો, તેઓ નીર્ેના િરનામે તકરાર વનવારણ
અવધકારીનો પણ િુંપકા કરી શકે છે :-

સુશ્રી અમિની ઉપાધ્યાય, ફહરયાર્દ મનવારણ અમિકારી

ગ્રાઉ્ડ ફ્લોર, ટાવર 3, વવિંગ 'બી', કોહિન ૂર વિટી મોલ, કોહિન ૂર વિટી, હકરોલ રોડ, કુ લાા (પવિમ),
મુબ
ું ઈ - 400070

ટેલલફોન નુંબર +91 (22) 43428289

ઈમેલ આઈડી: grievances@eclf.com

તકરાર વનવારણ અવધકારી ઋણલેનાર/ અરજદારને શક્ય િોય તેટલી વિેલીતકે પ્રાતત થયેલી
ુ ર/ ઉકેલ લાવી આપવા કહટબદ્ધ રિેશે.
પ ૃચ્છા/ ફહરયાદો/ તકરારોનો પ્રત્તયત્ત
લેવલ – 2

ફહરયાદ/ તકરારનો એક મહિનાના ગાળામાું ઉકેલ ન આવે, તો ઋણલેનાર/ ગ્રાિક/ અરજદાર
અિીં અપીલ કરી શકે :ઓહફસર- ઈન- ચાિ

હડપાિવ મેન્િ ઓફ નોન-બેક્ન્કિંગ સુપરમવઝન
ભારતીય હરઝવવ બેંક
3જો માળ, મરાઠા મુંહદર પાિે, ભાયખલ્લા,
મુબ
ું ઈ િે્રલ, મુબ
ું ઈ - 400008;

િેલલ: +91 22-23084121/ 23028436
ફેટસ: +91 22-23022011
ઈમેઈલ આઈડી- dnbsmro@rbi.org.in
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•

મનવારણ પ્રહિયા અને તે સંબિ
ં ે અનુસરણ માિેના મુદ્દા:
1) ઉપરોક્ત માહિતીને શાખાઓ/ સ્થળોની બિાર દશાાવવાની રિેશે જ્યાુંથી ગ્રાિકોના લાભાથી કુંપનીનુ ું
ુ ર આવા વનધાાહરત અવધકારીઓ િમક્ષ પણ ઉપલબ્ધ
કામકાજ કરવામાું આવે છે અને િુંદભા િેતિ
કરાવવાની રિેશે.

2) કોઈ પણ ફહરયાદ/ તકરાર િુંલગ્ન કમાર્ારી/ હરલેશનશીપ મેનેજરને પ્રાતત થાય, તો તેન ુ ું તેમણે આવી
ફહરયાદની પ્રાપ્તત થયાના 2 હદવિમાું ગ્રાિક િેવા ટીમ અને તકરાર વનવારણ અવધકારીને હરપોહટિંગ
કરવાનુ ું રિેશે જેથી તકરારો/ ફહરયાદોનુ ું ઝડપી વનવારણ લાવી શકાય.

3) ફહરયાદ/ તકરારને લગતી જરૂરી માહિતી ગ્રાિક િેવા ટીમ અને તકરાર વનવારણ અવધકારીને પ ૂરી
પાડવાની જવાબદારી િુંલગ્ન કમાર્ારી/ હરલેશનશીપ મેનેજરની રિેશે જેથી ફહરયાદ/ તકરારને િુંબોધીને
તેનો ઉકેલ લાવી શકાય
8. સમીક્ષા નીમત
આ િુંહિતા માર્ા 15, 2013થી અમલમાું છે અને તેમાું ભારતીય હરઝવા બેંક દ્વારા જારી કરાયેલા પહરપત્રો, વનદે શો
થકી િમયાુંતરે સુધારો/ ફેરફાર કરાયા છે અને કુંપની તેની પ્રણાલલને અનુિરે છે . કુંપની આ વાજબી કામગીરીની
િુંહિતાના અનુિરણની િમયાુંતરે િમીક્ષાની જોગવાઈ કરશે અને મેનજ
ે મે્ટના વવવવધ સ્તરે તકરાર વનવારણ
તુંત્રની કામગીરીની વવગતો જણાવશે.

િુખ્ ય નોર્લ અમિકારીની મિગતો

કુ .અશ્વિની ઉપાધ્યાય
ECL ફાયનાન્સ મલમિ ે ર્
ાિર 3, મિિંગ 'બી', કોમિનૂર મસ ી, મકરોલ રોર્, કુ લાડ (ર્બલ્યુ), િુિંબઈ- 400070
ે લ. નિંબર: +91 22 43428289

ઈિેલ આઈર્ી: grievances@eclf.com

