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ఫెయిర్ ప్రాక్ట ీస్ కోడ్
ECL ఫైనాన్్
కోస్ిం రిజర్్

లిమిటెడ్ (కంపెనీ/ ECLF), వయ వస్థాత్మ కింగా మఖ్య మైన నాన్-డపాజిట్ టేకిింగ్ కింపెనీ
బ్య ంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వ్ రా జారీ చేసిన మాస్ర్
ీ డైరెక్షన్ను అనుస్రించి మరియు

డపాజిట్ టేకిింగ్ నాన్-బ్య ింకిింగ్ ఫైనాన్షయ
ి ల్ కింపెనీలు (NBFCలు), కస్మ
ట ర్డలతో వయ వహరిించేటప్పు డు
నాయ యమైన పద్తు
ధ ల కోస్ిం క్కిింద కోడ్ను స్వీ కరిించార్డ.
ఫెయిర్డ క్పాక్టస్
ట కోడ్ (FPC) కిింద వాటిన్ష కవర్డ చేయడాన్షకి ఉద్దేశించబడింద:
• ర్డణాల కోస్ిం ద్రఖాస్తులు మరియు వాటి క్పాసెసిింగ్
• లోన్ మదింప్ప మరియు న్షబింధనలు/షరతులు
• న్షబింధనలు మరియు షరతులలో మార్డు లతో స్హా ర్డణాల పింపిణీ
• స్థధారణ న్షబింధనలు మరియు
• ఫిర్లయ దుల పరిష్కా ర వధానిం
1.

రుణాల కోస్ం దరఖాస్తులు మరియు వాటి ప్రాసెసింగ్
(a)

లోన్/లోన్ స్దుపాయాన్షకి స్ింబింధించిన మొత్ుిం స్ింబింధత్ స్మాచారిం స్ింబింధత్ ర్డణ

ద్రఖాస్తు ఫారమ్(ల)లో లేదా ఇత్ర మోడ్ల దాీ ర్ల (టర్డమ షీట్, టీజర్డలు మొద్లైనవ) అిందుబ్టులో
ఉించబడుతుింద. లోన్ ద్రఖాస్తు ఫారమ్ స్క్కమింగా పూరి ు చేసిన ద్రఖాస్తు ఫారమ్తో పాటు
స్మరిు ించాల్సి న డాకుయ మింటను
ా కూడా సూచిస్తుింద.
కయిింట్కు
ా
ర్డణాన్షకి స్ింబింధించిన అన్షి కరస్థు ిండెన్ి లు, లోన్ డాకుయ మింట్లు, రీకాల్
నోటీస్తలు మొద్లైనవాటిన్ష మాత్ృభాషలో లేదా కయిింట్
ా
అర ాిం చేస్తకుని భాషలో స్వీ కరిించే అవకాశిం
ఉింటుింద. ఈ క్పయోజనిం కోస్ిం క ాయిింట్ త్గిన ఎింపికను ఎించుకోవడిం దాీ ర్ల ర్డణ ద్రఖాస్తు
(b)

ఫారమ్లో అత్న్ష/ఆమ/దాన్ష క్పాధానయ త్ను సూచిించాల్స.
(c)పూరి ు చేసిన ద్రఖాస్తు ఫారమ్ల రస్వదు స్క్కమింగా గురి ుించబడుతుింద. ద్రఖాస్తుదార్డలు ఈ
వషయింలో రస్వదు కోస్ిం పటుటబటవ
ట లసి ఉింటుింద.
(d)
ర్డణ ద్రఖాస్తు యొకా సిన
ా న్ష న్షర్లధరిించడాన్షకి ద్రఖాస్తుదార్డ కింపెనీన్ష దాన్ష రిజిస్ర్డ
ట ్
స్తు
కార్లయ లయింలో స్ింక్పదించవలసిన స్తమార్డ కాలపరిమినన్ష కూడా రస్వదు సూచి ింద.
2.

లోన్ మదంపు మరియు నిబంధనలు/షరతులు
కింపెనీ క్ెడట్ మదింప్ప క్పక్కియ మరియు వధానాలకు అనుగుణింగా ర్డణ ద్రఖాస్తులు
అించనా వేయబడతాయి. ర్డణ ద్రఖాస్తుకు అకాి లెడ్మ
్ ింట్లో సూచిించిన ర్డణ ద్రఖాస్తును అించనా
(a)

వేసే వయ వధలో క్ెడట్ మదింప్ప (ఆమోద్ిం/నరస్ా రణ) ఫల్సత్ిం యొకా

ర్డణ ద్రఖాస్తులో కయిింట్
ా

అత్ను/ఆమ/వార్డ ఎించుకుని భాషలో స్లహా ఇవీ బడుతుింద.
(b)

ర్డణిం ఆమోద్ిం పిందన త్ర్లీ త్, కింపెనీ మింజూర్డ చేసిన ర్డణిం మొతాు న్షి , వారి ిక వడ్డ్
2

రేటు, డఫాల్ట వడ్డ్ రేటు మరియు ఇత్ర మఖ్య మైన న్షబింధనలు మరియు షరతులు మొద్లైనవ
మింజూర్డ లేఖ్ దాీ ర్ల లేదా కయిింట్
ా
ఎించుకుని భాషలో కరస్థు ిండెన్ి కోస్ిం ద్రఖాస్తు ఫారమ్లో
తెల్సయజేస్తుింద. ఆలస్య మైన నరిగి చెల్సిం
ా చినిందుకు జరిమానా వడ్డ,్ ఏదైనా ఉింటే, కింపెనీచే వసూలు
చేయబడతాయి వింటివ, ర్డణ ఒపు ింద్ిం, మింజూర్డ లేఖ్ మొద్లైన వాటిలో బోల్లో
్
పేర్కా నాల్స.
అటువింటి న్షబింధనలు మరియు షరతుల అింగీకారిం కింపెనీచే అలాగే ఉించబడుతుింద.

3

(c)కయిింట్తో
ా
న్షబింధనలు మరియు షరతులతో పాటుగా, ద్రఖాస్తు చేసే వధానింతో స్హా, మింజూరైన
ర్డణ మొత్ుిం, వరి ుించే వారి ిక వడ్డ్ రేటును సూచిించే ఒపు ిందాన్షి కింపెనీ కుదుర్డి కుింటుింద.
ఒపు ింద్ిం యొకా షెడ్యయ ల్(లు) మరియు అనుబింధిం(ల)తో పాటుగా పేర్కా ని
కయిింట్
ా
ఎించుకుని భాషలో కయిింట్కు
ా
అిందించబడుతుింద.
3.

ఒపు ింద్ిం కాపీ

నిబంధనలు మరియు షరతులలో మారుు లతో స్హా రుణాల పంపిణీ
(a)
చెల్సిం
ా ప్ప షెడ్యయ ల్, వడ్డ్ రేటుా, స్రీీ స్ ఛారీ ్లు, మింద్స్తు చెల్సిం
ా ప్ప ఛారీ ్లు మొద్లైన వాటితో
స్హా న్షబింధనలు మరియు షరతులలో ఏవైనా మార్డు లు ఖాతా న్షరిష
ే ట మార్డు ల వషయింలో
ు
ర్డణక్రహీత్లకు వయ కిరత్ింగా
తెల్సయజేయబడతాయి మరియు ఇత్ర్డల వషయింలో అద్ద వధింగా
ఉింటుింద. కింపెనీ యొకా

నమోదత్ కార్లయ లయిం / కార్కు రేట్ కార్లయ లయింలో లేదా వెబ్సైట్లో
అిందుబ్టులో ఉింటుింద లేదా కింపెనీ న్షర ణయిించినటయి
ా తే క్పిింట్ మీడయా దాీ ర్ల పింపిణీ
చేయబడుతుింద.
(b)

వడ్డ్ రేటుా మరియు ఛారీ ్లలో మార్డు లు భవషయ తుులో అమలు చేయబడతాయి. ఈ క్పభావాన్షకి

త్గిన షరతు ర్డణ ఒపు ింద్ింలో చేరి బడుతుింద.
(c)ఒపు ింద్ిం క్పకారిం చెల్సిం
ా ప్ప లేదా పన్షతీర్డను రీకాల్ / వేరవింత్ిం చేయాలనే న్షర ణయిం కింపెనీతో
ర్డణక్రహీత్ దాీ ర్ల అమలు చేయబడన ర్డణ పక్తాల యొకా

న్షబింధనలు మరియు షరతులకు

అనుగుణింగా ఉింటుింద.
సెకూయ రిటీలు ర్డణాల యొకా పూరి ు మరియు చివరి చెల్సిం
ా ప్ప
రస్వదుపై వడుద్ల చేయబడతాయి ర్డణక్రహీత్లపై ర్డణ పక్తాల క్కిింద్ కింపెనీ లేదా మరేదైనా వయ కి ు
కల్సగి ఉని ఏదైనా చటబ
ట ద్మై
ధ న లేదా ఒపు ింద్ హకుా లేదా తాతాా ల్సక హకుా లేదా సెట్-ఆఫ్ హకుా కు
(d)

లోన్కు స్ింబింధించిన అన్షి

లోబడ ఉింటుింద. సెట్-ఆఫ్ యొకా అటువింటి హకుా ను ఉపయోగిించాలింటే, ర్డణక్రహీత్ మిగిల్సన
ెయిమ్ల
ా
గురిించి
పూరి ు వవర్లలతో
మరియు
సెకూయ రిటీలు
లేదా
హకుా
నుిండ
సెకూయ రిటీలు/వక్కయాన్షి

కొనస్థగిించే లేదా సెట్ ఆఫ్ చేసే హకుా ను పింద్ద షరతులతో పాటు దాన్ష

గురిించి నోటీస్త ఇవీ బడుతుింద. సెకూయ రిటీలను బదలీ చేయడాన్షకి లేదా అమమ కాన్షకి వచిి న
ఆదాయాన్షి కింపెనీ అమలు చేస్తుింద. ఇత్ర బకాయిలతో పాటు ర్డణాల పూరి ు మరియు చివరి చెల్సిం
ా ప్ప
స్ింద్రభ ింలో, ఏదైనా ఉింటే, ర్డణక్రహీత్ / కస్మ
ట ర్డ నుిండ అభయ ర ానను స్వీ కరిించిన తేదీ నుిండ 1
నెలలోప్ప కింపెనీ “No outstanding dues” స్రి టఫికేట్ జారీ చేయబడుతుింద.
(e)

అన్షి

నోటీస్తలు, ర్డణ ద్రఖాస్తు ఫారమ్లో కయిింట్
ా
ఎించుకుని

భాషలో లోన్కు

స్ింబింధించి కరస్థు ిండెన్ి చేయబడుతాయి.
4. వైకలయ ం(లు) ఉనన దరఖాస్తుద్వరు
వైకలయ ిం కారణింగా శారీరకింగా / ద్ృష్టలో
ట పిం ఉని ద్రఖాస్తుదార్డలకు ర్డణ సౌకర్లయ లతో స్హా ఉత్ు తుులు
మరియు సౌకర్లయ లను వస్ురిించడింలో కింపెనీ వవక్ష చూపదు. వార్డ ఇత్ర ద్రఖాస్తుదార్డలతో స్మానింగా
పరిరణించబడతార్డ మరియు కింపెనీ క్ెడట్ క్పక్కియ మరియు పాలస్వ క్పకారిం వారి ద్రఖాస్తు మరిట్పై
న్షరీ హిించబడుతుింద. వైకలయ ిం (లు) ఉని ద్రఖాస్తుదార్డలను అర ాిం చేస్తకోవడాన్షకి, ఎించుకోవడాన్షకి
మరియు స్మచిత్మైన ఉత్ు ను లేదా ర్డణ స్దుపాయాన్షి పింద్దిందుకు వీలుగా అన్షి రకాల స్హాయిం
అిందించబడుతుింద.
5. సాధారణ నిబంధనలు
(a) క్పయోజనాల కోస్ిం త్పు మరియు ర్డణ పక్తాల న్షబింధనలు మరియు షరతులోా అిందించిన వధింగా
4

లేదా ర్డణక్రహీత్ ఇింత్కు మిందు వెలడ
ా ించన్ష కొత్ు స్మాచారిం కింపెనీ ద్ృష్టకి
ట వసేు త్పు , కింపెనీ
ర్డణక్రహీత్ వయ వహార్లలోా జోకయ ిం చేస్తకోకూడదు.
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(b) ర్డణక్రహీత్ నుిండ ర్డణ ఖాతా బదలీ కోస్ిం అభయ ర ాన అిందన స్ింద్రభ ింలో, స్మమ న లేదా ఇత్రక్తా,
అింటే కింపెనీ యొకా అభయ ింత్రిం, ఏదైనా ఉింటే, అభయ ర ాన అిందన తేదీ నుిండ 21 రోజులలోప్ప
తెల్సయజేయబడుతుింద.
(c) ర్డణాల రికవరీ వషయింలో, కింపెనీ అనవస్రమైన వేధింప్పలు చేయకూడదు, అింటే ర్లక్న
స్మయాలోా ర్డణక్రహీత్ను న్షరింత్రిం ఇబబ ింద పెటడ
ట ిం, ర్డణాల రికవరీ కోస్ిం దాడ చేయడిం వింటివ
చేయకూడదు మరియు చటప
ట రింగా మాక్త్మే న్షరీ హిించాల్స.
ు
(d) రిటైల్ ఫైనాన్షి ింగ్ ఉత్ు తుుల కోస్ిం, కో-ఆబ్లగ
ా ింట్(లు)తో లేదా లేకుిండా వయ కిరత్
ర్డణక్రహీత్లకు
వాయ పారిం కాకుిండా ఇత్ర క్పయోజనాల కోస్ిం మింజూర్డ చేయబడన అన్షి ోాటిింగ్ రేట్ టర్డమ లోన్లపై
కింపెనీ ోర్డకోజ
ా ర్డ ఛారీ ్లు/మింద్స్తు చెల్సిం
ా ప్ప పెనాలీల
ట ను వసూలు చేయదు.
6. వడ్డీ ఛారీ ీలు:
(a) న్షధుల ఖ్ర్డి , మారి ్న్ మరియు రిస్ా

క్పీమియిం మొద్లైన స్ింబింధత్ అింశాలను పరిరణనలోకి
తీస్తకున్ష ర్డణాలు మరియు అడాీ నుి లు, క్పాసెసిింగ్ మరియు ఇత్ర ఛారీ ్లపై వధించే వడ్డ్ రేటును
న్షర ణయిించడాన్షకి డైరెకర
ట ా బోర్డ్ వడ్డ్ రేటు నమూనాను ఆమోదించిింద. వడ్డ్ రేటు మరియు వవధ వర్లాల
ర్డణక్రహీత్లకు వేరేీ ర్డ వడ్డ్ రేటును వసూలు చేయడాన్షకి రిస్ా యొకా స్థాయి మరియు హేతుబద్త్
ధ
ద్రఖాస్తు ఫారమ్లో ర్డణక్రహీత్కు లేదా కస్మ
ట ర్డకు తెల్సయజేయబడుతుింద మరియు అింగీకరిించిన
వడ్డన్ష
్ మింజూర్డ లేఖ్లో స్ు షిం
ట గా తెల్సయజేయాల్స.
(b) వడ్డ్ రేటుా మరియు నష్కటల స్థాయికి స్ింబింధించిన వధానిం కూడా కింపెనీ వెబ్సైట్లో అిందుబ్టులో
ఉించబడతాయి. వడ్డ్ రేటలో
ా
మార్డు వచిి నప్పు డలాా వెబ్సైట్లో క్పచురిించబడుతుింద లేదా
క్పచురిించబడన స్మాచారిం నవీకరిించబడుతుింద.
(c) వడ్డ్ రేటు వారి ిక రేటుాగా ఉింటుింద, త్దాీ ర్ల ర్డణక్రహీత్ ఖాతాకు వధించబడే ఖ్చిి త్మైన రేట ా
గురిించి తెలుస్తకుింటార్డ.
7.

ప్రీవెన్్ రిప్రెస్ల్ మెకానిజం

ఫెయిర్డ క్పాక్టస్
ట కోడ్న్ష అమలు చేయడిం కింపెనీ బ్ధయ త్. ర్డణక్రహీత్లు/కస్మ
ట ర్డలతో లావాద్దవీలు
స్జావుగా మరియు అవాింత్ర్లలు లేకుిండా ఉిండేలా కింపెనీ క్పన క్పయత్ి ిం చేస్తుింద.
ర్డణక్రహీత్/కస్మ
ట ర్డ

దాీ ర్ల

కింపెనీ

ద్ృష్టకి
ట

తీస్తకుర్లబడన

ఫిర్లయ దు

ఏదైనా

త్ీ రిత్రనన

పరిషా రిించబడుతుింద.
ఔట్సోరిి ింగ్ ఏజెనీి అిందించే సేవలకు స్ింబింధించిన స్మస్య లతో స్హా కింపెనీ కారయ న్షర్లీ హకుల
న్షర ణయాల వలా ఉత్ు ని మయ్యయ అన్షి వవాదాలు / ఫిర్లయ దులు వారి ద్ృష్టకి
ట తీస్తెళ్ల ాన త్ర్లీ త్ వింటార్డ
మరియు పరిషా రిించబడతాయి.
ఫెయిర్డ క్పాక్టసెస్
ట
కోడ్కు అనుగుణింగా మరియు వవధ స్థాయిల న్షరీ హణలో ఫిర్లయ దుల పరిష్కా ర
యింక్తాింరిం యొకా పన్షతీర్డతో కాలానుగుణ స్మీక్ష యొకా ఏక్టకృత్ న్షవేదక క్కమ వయ వధలో బోర్డ్ ఆఫ్
డైరెకర
ట ాకు (లేదా దాన్ష కమిటీకి) స్మరిు ించబడుతుింద.
6

ఫిర్లయ దుల పరిష్కా ర అధకారి ("GRO") మరియు RBI యొకా

స్థాన్షక కార్లయ లయిం యొకా

స్ింక్పదింప్ప

వవర్లలు (ఒక నెల వయ వధలో ఫిర్లయ దు / వవాదాన్షి పరిషా రిించకపోతే, స్ింక్పదించవచుి ) అన్షి శాఖ్లు
/ క్పద్దశాలలో క్పద్రిశ ించబడతాయి కింపెనీ త్న వాయ పార్లన్షి న్షరీ హిస్తుింద.
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కింపెనీ త్న వన్షయోరదార్డల క్పశి / ఫిర్లయ దులు / ఫిర్లయ దులలో ద్దన్షనైనా పరిషా రిించడాన్షకి క్కిింద
ఫిర్లయ దుల పరిష్కా ర యింక్తాింగాన్షి అిందించిింద:
లెవల్ - 1

a)

ర్డణక్రహీత్లు నేర్డగా క్బ్ించ్ మేనేజర్డన్ష స్ింక్పదించి, క్బ్ించ్లో
న్షరీ హిించబడే కింపె్ిం
ా ట్ రిజిస్ర్డ
ట లో అత్న్ష/ఆమ ఫిర్లయ దు/ఆిందోళనను
నమోదు చేయవచుి .

b)

స్ింబింధత్ ఉదోయ గి / రిలేషన్షప్
ి మేనేజర్డ ఫిర్లయ దు చేయాలనుకుింటుని
ర్డణక్రహీత్లకు మార ాన్షరే ేశిం చేస్థుర్డ.

c)

ర్డణక్రహీత్ కిింద ఛానెల్లలో ఏవైనా ఫిర్లయ దులు / ఫిర్లయ దులను కూడా
దాఖ్లు చేయవచుి –
త్నఖాలు, SME మరియు ఇత్ర రిటైల్ ర్డణాల కోస్ిం: assistance@eclf.com
టోల్ క్ఫీ: 1-800-1026371సోమవారిం - శుక్కవారిం (ఉద్యిం 10 నుిండ స్థయింక్త్ిం 5 వరకు)

ప్రీవెన్్
రిప్రెస్ల్
ఆఫీస్ర్

స్వీ కరిించిన క్పనస్ు ింద్న పట ా కస్మ
ట ర్డ అస్ింత్ృపిుగా ఉని టయి
ా తే, వార్డ కిింద
చిర్డనామాలో ఫిర్లయ దుల పరిష్కా ర అధకారిన్ష కూడా స్ింక్పదించవచుి :-

లెవల్ – 2

ఫిర్లయ దు / ఫిర్లయ దులు ఒక నెల వయ వధలో పరిషా రిించబడకపోతే, ర్డణక్రహీత్ / కస్మ
ట ర్డ /
స్తు
ద్రఖా దార్డ దీన్షకి అపీు ల్ చేయవచుి :అధికారి - ఇన్ ఛార్ ీ
డిార్ ీమెంట్ ఆఫ్ నాన్-బ్య ంకంగ్
సూపర్విజన్ రిజర్్ బ్య ంక్ ఆఫ్
ఇండియా
3వ అింత్స్తు, మర్లఠా మిందర్డ ద్ర ార,
బైకులాా,
మింబై సెింక్టల్, మింబై - 400008;
టెలి: +91 22-23084121/ 23028436
ఫ్యయ క్్ : +91 22-23022011
ఇమెయిల్ ఐడి- dnbsmro@rbi.org.in

ప్రీమతి అశ్వ్ ని ఉాధాయ య, ఫిరాయ దుల పరిష్కా ర అధికారి
క్రిండ్ ోార్డ, టవర్డ 3, వింగ్ 'B', కోహినూర్డ సిటీ మాల్, కోహినూర్డ సిటీ, కిరోల్ రోడ్, కుర్లా
(పశి మ), మింబై - 400070
టెల్స నిం. +91 (22) 43428289
ఇమయిల్ ఐడ: grievances@eclf.com
ఫిర్లయ దుల పరిష్కా ర అధకారి ర్డణక్రహీత్/ద్రఖాస్తుదార్డన్షకి వీలైనింత్ త్ీ రగా
స్వీ కరిించిన
క్పశి లు/ఫిర్లయ దులు/అభయ ింత్ర్లలకు
పరిష్కా రిం/క్పనస్ు ింద్నను
స్థ
ు ర్డ.
అిందించడాన్షకి క్పయని
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ద్వని పరిష్కా ర ప్రపప్రకయతో ాటుగా ాటించాలి్ న ాయింట్లు:
1) పైన పేర్కా ని స్మాచారిం కస్మ
ట ర ా క్పయోజనిం కోస్ిం కింపెనీ వాయ పారిం లావాద్దవీలు జరిగే
క్బ్ించ్లు / క్పద్దశాల వెలుపల కూడా క్పద్రిశ ించబడుతుింద మరియు రిఫరెన్ి పరు స్ కోస్ిం
అటువింటి న్షయమిించబడన అధకార్డల వద్ే కూడా అిందుబ్టులో ఉించబడుతుింద.
2) స్ింబింధత్ ఉదోయ గి / రిలేషన్ ష్టప్ మేనేజర్డ దాీ ర్ల ఏదైనా ఫిర్లయ దు / ఫిర్లయ దు అిందన పక్షింలో,
ఫిర్లయ దు అిందనపు టి నుిండ 2 రోజులలోప్ప అత్ను/ఆమ దాన్షన్ష కస్మ
ట ర్డ స్రీీ స్ టీమ్ & క్గీవెన్ి
రిక్డెస్ల్ ఆఫీస్ర్డకు ఫిర్లయ దులు / ఫిర్లయ దుల పరిష్కా రిం త్ీ రగా న్షర్లధరిించడాన్షకి న్షవేదించాల్స.
3) ఫిర్లయ దు / ఫిర్లయ దులకు స్ింబింధించిన అవస్రమైన వవర్లలను కస్మ
ట ర్డ స్రీీ స్ టీమ్ & క్గీవెన్ి
రిక్డెస్ల్ ఆఫీస్ర్డకు అిందించడిం మరియు ఫిర్లయ దు / ఫిర్లయ దులను పరిషా రిించడిం స్ింబింధత్
ఉదోయ గి / రిలేషన్షప్
ి మేనేజర్డ యొకా బ్ధయ త్.

8. ాలసీ యొకా స్మీక్ష
ఈ కోడ్ 15 మారిి

నుిండ అమలోాకి వస్తుింద మరియు రిజర్డీ

బ్య ింక్ ఆఫ్ ఇిండయా జారీ చేసిన
స్ర్డా య లర్డలు, డైరెక్షనుా మొద్లైన వాటి మరియు కింపెనీ అనుస్రిించే పద్తు
ధ ల వెలుగులో ఎపు టికప్పు డు
స్వరిించబడింద / మారి బడింద. ఈ ఫెయిర్డ క్పాక్టస్
ట కోడ్ యొకా స్మమ న మరియు వవధ స్థాయిల
,

మేనేజ్మింట్లలో

2013

ఫిర్లయ దుల పరిష్కా ర
స్మీక్షించడాన్షకి కింపెనీ అిందస్తుింద.

యింక్తాింరిం

యొకా

పన్షతీర్డను

కాలానుగుణింగా

క్పిన్షి పాల్ నోడల్ అధకారి వవర్లలు
ప్రీమతి అశ్వ్ ని ఉాధాయ య
ECL ఫైనాన్ి ల్సమిటెడ్
టవర్డ 3, వింగ్ 'B', కోహినూర్డ సిటీ, కిరోల్ రోడ్, కుర్లా (W), మింబై- 400070
Tel. నిం.: +91 22 43428289
ఇమయిల్ ఐడ.: grievances@eclf.com

