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એડલવાઈઝ રિટેલ ફાઈનાન્સ લલમિટેડ 

CIN: U67120MH1997PLC285490 

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ટાવર 3, વવિંગ ‘B’, કોહિનરૂ 
વિટી મોલ, કોહિનરૂ વિટી, હકરોલ રોડ, કુલાા (વેસ્ટ), 

મુુંબઈ – 400070; 

ટેલલ: +91 22 4272 2200; 

વેબિાઈટ: www.edelweissretailfin.com 

11 મે, 2013ના રોજ બોડા વમહટિંગમાું મુંજૂર કરાયેલ 

બોડા ઓફ ડાયરેક્ટિા દ્વારા 28 જાન્યઆુરી, 2022ના રોજ તેની બોડા વમહટિંગમાું છેલ્લે િમીક્ષા કરાયેલ 

 
 
 

વાજબી કાિગીિી સરંિતા 
અને 

લોકપાલ યોજના 

http://www.edelweissretailfin.com/
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વાજબી કાિગીિી સરંિતા     

ERFL ફાઈનાન્સ લલમિટેડ (કંપની/ ERFL), ભાિતીય રિઝવવ બેંક દ્વાિા જાિી કિાયેલા મખુ્ય મનરે્દશોના 
અિલીકિણિા ંકે જે થાપણો-ન સ્વીકારતી કુંપની તથા થાપણો સ્વીકારતી નોન-બેનન્કિંગ ફાઈનાન્ન્િયલ કુંપનીઓ 
(NBFCs) માટે પદ્ધવતિર મિત્તત્તવપણૂા છે, તેણે ગ્રાિકો િાથે કામ પાર પાડતી વેળાએ વાજબી કામગીરી માટે 
નીચેની િુંહિતાને સ્વીકારી છે. 

 
વાજબી કામગીરી િુંહિતાનો (FPC) ઉદે્દશ નીચેના વવસ્તારોને આવરી લેવાનો છે: 

 
• લોન અને તેના પ્રોિેવિિંગ માટેની અરજીઓ 

• લોન એપ્રાઈઝલ અન ેવનયમો /શરતો 
• વનયમો અને શરતોમાું ફેરફાર િહિત લોનનુું વવતરણ 

• િામાન્ય જોગવાઈઓ અન ે

• તકરાર વનવારણ તુંત્ર 

 
1. લોન િાટે અિજી અને તેનુ ંપ્રોસેમસિંગ 

 
(a) લોન/ લોન સવુવધાને લગતી િુંપણૂા િુંલગ્ન માહિતી િુંલગ્ન લોન અરજીપત્રમાું અથવા અન્ય માધ્યમો (ટમા 
શીટ, ડીઝિા, વગેરે)માું ઉપલબ્ધ કરાવાશે. લોન અરજીપત્રમાું એ દસ્તાવેજોનો પણ ઉલ્લેખ કરાશે જેની િુંપણૂા 
વવગતો ભરેલા અરજીપત્રની િાથે પ્રસ્તવુત જરૂરી છે. 

 
(b) ગ્રાિક પાિે લોન દસ્તાવજેો, પાછી ખેંચવાની નોહટિ વગેરે િહિત લોનન ે લગતા તમામ પત્રવ્યવિાર 
પ્રાદેવશક ભાષા અથવા ગ્રાિકને િમજાય તે ભાષામાું મળેવવાનો વવકલ્પ રિશેે. આ માટે ગ્રાિકે અરજીપત્રમાું જ 
યોગ્ય વવકલ્પ પિુંદ કરીને પોતાની પિુંદગી વ્યક્ત કરવાની રિશેે. 
 
(c) િુંપણૂા વવગતો ભરેલા અરજીપત્રની પ્રાપ્તતનુું સયુોગ્ય અનમુોદન કરાશે. અરજદારે આ અનમુોદન માટે આગ્રિ 
રાખવો જરૂરી છે. 
 
(d) આ અનમુોદનમાું યોગ્ય િમયગાળાને પણ દશાાવાશે કે જેમાું અરજદારે કુંપનીનો તેની રજજસ્ટડા ઓહફિ ખાતે 
િુંપકા કરીને લોન અરજીની ન્સ્થવતનો તાગ મેળવવાનો રિશેે. 

 
2. લોન એપ્રાઈઝલ અને મનયિો /શિતો 

 
(a) કુંપનીની કે્રહડટ આકલન પ્રહક્રયાના અને નીવતઓના અનિુરણમાું લોન અરજીઓનુું આકલન કરાશે. 
અનમુોહદત લોન અરજીમાું દશાાવ્યા મજુબ લોન અરજીના આકલન માટેના િમયગાળામાું કે્રહડટ આકલનનુું 
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(મુંજૂર/નામુંજૂર) પહરણામ લોન અરજીમાું ગ્રાિકે પિુંદ કરેલી ભાષામાું ગ્રાિકને જણાવાશે. 
 

(b) લોન મુંજૂર થયે, કુંપની દ્વારા મુંજૂર કરાયેલી લોનની રકમ, વાવષિકીકૃત વ્યાજદર,  

                                                                                                                                                  
(c) હડફોલ્ટ વ્યાજદર તથા અન્ય િુંલગ્ન વનયમો અને શરતોની વવગતો ગ્રાિકને મુંજૂરીપત્ર અથવા અન્યત્ર 
માધ્યમે ગ્રાિકે અરજીપત્રમાું પત્રવ્યવિાર માટે પિુંદ કરેલી ભાષામાું પાઠવાશે. મોડેથી ચકૂવણી માટે કુંપની દ્વારા 
વસલૂાતા દુંડનીય વ્યાજ, કોઈ િશે તો, વગેરેની વવગતોનો લોન કરાર, મુંજૂરીપત્ર વગેરેમાું ઘાટા શબ્દમાું ઉલ્લેખ 
કરાશે. આવા વનયમો અને શરતોની સ્વીકૃવત કુંપની દ્વારા જાળવી રખાશે. 
 

(d) કંપની દ્વારા ગ્રાહક સાથ ેએક કરાર કરાશે જમેા ંમંજૂર કરાયેલી લોનની રકમ, લાગ ુપડતા વ્યાજનો વાર્ષિકીકૃત 
દર, તેને લગતી અરજીની પદ્ધર્ત, ઉપરાંત ર્નયમો અને શરતોનો ઉલ્લેખ કરાશે. આ કર્થત કરાર ઉપરાંત કરારના 
પર્રર્શષ્ટ અને અનુચ્છેદની એક નકલ ગ્રાહકને તેની પસદં કરલેી ભાષામાં પરૂી પડાશે. 

 

3. નિયમો અિ ેશરતોમ ાં ફેરફ ર સનિત લોિિ ાં નિતરણ 

 

(a) ર્વતરણના ર્શડ્યુલ, વ્યાજદર, સર્વિસ ચાજિ, ર્િપમેેન્ટ ચાર્જિસ વગરે ેસર્હતના ર્નયમો અને શરતોમાં કોઈ પણ 
ફેરફાર થશે તો ઋણલનેારન ેએકાઉન્ટમાં ચોક્કસ ફેરફારના સંજોગોમા ંવ્યર્િગત રીતે અને બીજા ફેરફાર થવા પર 
કંપનીની રર્જસ્ટડિ ઓર્ફસ/કંપનીની કોપોરટે ઓર્ફસ પર અથવા વેબસાઈટ પર અથવા કંપની ર્નણિય લશેે તો 
ર્િન્ટ મીર્ડયા દ્વારા ઉપલ્ધ કરાવાશે. 

 

(b) વ્યાજદર તથા સર્વિસ ચાજિમાં ફેરફારનો અમલ સંભર્વત રીતે થશ.ે લોન કરારમાં આને લગતી અનુકૂળ શરતનો 
ઉલ્લેખ કરાશે. 

 

(c) કંપનીના ઋણલનેાર દ્વારા લોન કરારની શરતો અને ર્નયમોના અનુસરણમા ંજ આ કરાર હેઠળ લોનન ેપાછી 
ખેંચવા/ ચૂકવણી અથવા કામગીરી ઝડપી બનાવવાના ર્નણિયનો અમલ કરવાનો રહેશે. 

 

(d) લોનની સંપણૂિ અને અંર્તમ ચૂકવણીની િાર્િ પર લોનન ેલગતી તમામ જામીનગીરીઓને મુિ કરાશે, જ ેકોઈ 
પણ કાનૂની અથવા કરાર હેઠળના અર્ધકાર અથવા બોજા અથવા સમાધાનના અર્ધકારને આર્ધન રહેશ ેજ ે
ઋણલનેાર સામ ે લોન દસ્તાવેજ હેઠળ કંપની અથવા અન્ય કોઈ પણ વ્યર્િન ે િાિ હોઈ શકે છે. આવા 
સમાધાનના અર્ધકારનો અમલ કરાશે, તો બાકીના દાવાઓ ર્વશનેી સંપણૂિ ર્વગતો તેમજ જામીનગીરીના સમાધાન 
અથવા જાળવવાના અર્ધકાર/જામીનગીરીની વચેાણ િર્િયા હાથ ધરવાના અથવા જામીનગીરીની તબર્દલ કરવાના 
અર્ધકાર અથવા કંપની દ્વારા વેચાણ િર્િયાનો અમલ કરવાના અર્ધકાર અને શરતોની બાકીની ર્વગતો સર્હતના 
મુદ્દાઓ સાથ ેઋણલેનારને નોર્ટસ અપાશે. અન્ય બાકી લણેા ંહશે તો તેના સર્હત લોનની સપંૂણિ અને અંર્તમ 
ચૂકવણીના સંજોગોમાં, “નો આઉટસ્ટેર્ન્ડંગ ડ્યુ” િમાણપત્ર કંપની દ્વારા ઋણલનેાર/ગ્રાહક દ્વારા ર્વનંતી િાિ 
થયાની તારીખથી 1 મર્હનામાં જારી કરાશે. 
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(e) લોનને લગતી તમામ નોર્ટસો, પત્રવ્યવહાર લોન અરજીપત્રમાં ગ્રાહકે પસદં કરલેી ભાષામા ંકરાશે. 
 

4. નિકલ ાંગત (ઓ) સ થ ેઅરજી 

 

કંપની શારીર્રક ર્દવ્યાંગ/િજ્ઞાચકુ્ષ અરજદારોને ર્વકલાગંતાના આધાર પર લોન સરુ્વધા સર્હતની ર્વર્વધ િોડક્ટ્સ 
અને સરુ્વધાઓ ફાળવવા બાબતે કોઈ ભેદભાવ રાખતી નથી. તેમને પણ અન્ય અરજદારોની સમકક્ષ જ ગણીન ે
િેર્ડટ િર્િયા તથા કંપનીની પોર્લસી મુજબ મરે્રટ પર જ તેમની અરજીઓનો ર્નકાલ કરાય છે. ર્દવ્યાંગ(ગો) યોગ્ય 
િોડક્ટટ અથવા લોન સુર્વધાને સમજ,ે પસદં કર ેઅને િાિ કર ેતે માટે તેમને તમામ સંભર્વત સહાયતા પરૂી પડાશે. 

 

5. સ મ ન્ય જોગિ ઈઓ 

 

(a) લોન દસ્તાવેજના ર્નયમો અને શરતોમાં કરાયેલા ઉલ્લેખના હેતુઓને બાદ કરતાં ઋણલેનારની આંતર્રક 
બાબતોમા ં 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                           
હસ્તક્ષેપ કરવાનુ ંકંપની ટાળશે, ર્સવાય કે કંપનીને એવી કોઈ નવી માર્હતી િાિ થાય જ ેઅગાઉ ઋણલનેાર ેજાહેર 
કરી નહોતી.                        
 

(b) ઋણલનેારના ખાતામા ંતબર્દલી માટે ઋણલનેારની ર્વનતંી િાિ થયે, કંપનીની સમંર્ત અથવા અન્યત્ર, એટલ ે
કે વાંધા ર્વશ ેઆવી ર્વનંતી િાિ થયાના 21 ર્દવસમાં જાણ કરી દેવાશે. 

(c) લોનની વસૂલાતના સંજોગોમાં, કંપની ર્બનજરૂરી સતામણી નહી ં કર ેએટલ ે કે કસમય ેઋણલનેારન ેસતત 
પરશેાન કરવા, લોનની વસલૂાત માટે બાહુબળનો િયોગ વગેર,ે અન ેકાનનૂી માળખામા ંજ તે કામ કરશે. કંપની 
સુર્નર્િત કરશ ેકે તેના તમામ કમિચારીઓ ઋણલનેાર સાથ ેસુયોગ્ય વતિન કર ેતે માટે પયાિિ તાર્લમબદ્ધ હશે. 

 

(d) ર્રટેલ ફાઈનાર્ન્સંગ િોડક્ટ્સ માટે, કંપની વ્યર્િ ઋણલેનારને સહ-ઋણધારક(કો) સાથ ે કે ર્વના કામકાજ 
ર્સવાયના ઉદે્દશો માટે મંજૂર કરાયેલ તમામ ફ્લોર્ટંગ રટે ટમિ લોન પર ફોરક્લોઝર ચાર્જિસ/ ર્િ-પમેેન્ટ પનેલ્ટી 
વસૂલશ ેનહી.ં 

 

6. વ્ય જિ  ચ નજિસ: 

 
(a) બોડિ ઓફ ડાયરકે્ટટસે લોન તથા ઉપાડ પર વસૂલવાપાત્ર વ્યાજના દરો, િોસેર્સંગ તથા અન્ય ચાર્જિસના 
ર્નધાિરણ માટે વ્યાજ દર મોડેલને સ્વીકાયુું છે અને અન્ય ચાર્જિસ માટે ફંડની પડતર, માર્જિન અને જોખમ ર્િર્મયમ 
વગેર ેજવેા સંલગ્ન પર્રબળોને ધ્યાન ેલીધા છે. વ્યાજદર તથા જોખમોના ગ્રેડેશનના અર્ભગમ તેમજ ર્ભન્ન કેટેગરીના 
ઋણલનેાર પાસથેી ર્ભન્ન વ્યાજદરની વસૂલાત માટેના તકિની ર્વગતોની જાણ ઋણલેનાર અથવા ગ્રાહકન ે
અરજીપત્રમા ંજ કરી દેવાશે અને સંમત થયેલા વ્યાજદરની મંજૂરીપત્રમાં અર્ભવ્યિ રીતે જાણ કરાશે. 

 
(b) વ્યાજદર તથા જોખમોના ગ્રેડેશન માટેના અર્ભગમની ર્વગતોને કંપનીની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ 
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કરાવાશે. વેબસાઈટ પર અથવા અન્યત્ર િકાર્શત માર્હતીન ે વ્યાજદરમાં જ્યાર ેપણ ફેરફાર થશ ે ત્યાર ેઅપડેટ 
કરાશે. 

 
(c) વ્યાજદર વાર્ષિકીકૃત દર હશ ેજથેી ઋણલનેાર તેના ખાતા પર ચાજિ થનારા ચોક્કસ દરથી વાકેફ રહે. 

 

7. તકર ર નિિ રણ તાંત્ર 

 
વાજબી કામગીરીની સંર્હતા લાગ ુકરવાની જવાબદારી કંપનીની રહેશે. કંપની એ સુર્નર્િત કરવા તમામ િયાસો 
કરશ ે કે ગ્રાહકો/ઋણલનેાર સાથ ે તેની કામગીરી સરળ અને ઝંઝટમુિ રીતે પાર પડે. ઋણલનેાર/ ગ્રાહક દ્વારા 
કંપનીના ધ્યાને જ ેપણ ફર્રયાદ લવાશે તેનો ઝડપી ર્નકાલ કરાશે. 

 
આઉટસોસિ કરલેી એજન્સી દ્વારા પૂરી પડાતી સવેાના િશ્નો સર્હત કંપનીની કામગીરીને લગતા ર્નણિયોથી 
ઉદભવનારા તમામ ર્વવાદો/ ફર્રયાદો તેના ધ્યાને લવાશ ેતે પછી તેને સાંભળીન ેતેનો ર્નકાલ કરાશે. 

 
વાજબી કામગીરી સરં્હતા તેમજ તકરાર ર્નવારણ તંત્રની સંચાલનના ર્વર્વધ સ્તર ેઅનુસરણ સાથે સમયાતંર ે
સમીક્ષાનો એકીકૃત ર્રપોટિ બોડિ ઓફ ડાયરકે્ટટસિને (અથવા તેની સર્મર્તને) ર્નયત સમયાંતર ેસુપરત કરાશે. 

 
તકરાર ર્નવારણ અર્ધકારી (“GRO”) અન ેRBIની સ્થાર્નક કચરેી (કે જનેો કોઈ ફર્રયાદ/ તકરારનો એક મર્હનામા ં
ઉકેલ ન આવ્યો સપંકિ કરી શકાય છે)ના સંપકિની ર્વગતો કંપની પોતાનું કામકાજ કર ેછે તેવી તમામ શાખાઓ/ 
સ્થળોએ દશાિવાશે. 



 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                

એડવાઈઝ ર્રટેલ ફાઈનાન્સ ર્લર્મટેડ (કંપની/ ERFL) ભારતીય ર્રઝવિ બેંક દ્વારા નોન-બરે્ન્કંગ ફાઈનાર્ન્સયલ કંપનીઝ 
(NBFCs) માટે જારી કરાયેલા ર્નદેશોના અનુસરણમા ંનીચેની વાજબી કામગીરી માટેની સંર્હતાઓને તેના ગ્રાહકો સાથ ેકામ 
પાર પાડવા માટે સ્વીકારી છે. વાજબી કામગીરી સરં્હતા (FPC)નો ઉદે્દશ નીચેના ર્વસ્તારોને આવરી લેવાનો છે: 

 

લેિલ - 1 ઋણલનેાર બ્રાન્ચ મનેેજરનો સીધો સપંકિ સાધીને બ્રાન્ચ ખાતે જળવાતા ફર્રયાદપત્રકમા ંપોતાની 
ફર્રયાદ/તકરાર નોધંાવી શકે છે. સંલગ્ન બ્રાન્સ અર્ધકારી ફર્રયાદ નોધંાવવા ઈચ્છુક ઋણલેનારન ે
માગિદશિન આપશે. 
ઋણલનેાર નીચેની કોઈ પણ ચેનલ દ્વારા ફર્રયાદ/ તકરાર નોધંાવી શકે છે: 

ઈમેઈલ id : homeservice@edelweissfin.com; ટોલ ફ્રી: 1-800-1026371-સોમવાર- શુિવાર 
(સવાર ે10થી સાંજ ે5) 

લેિલ– 2 ગ્રાહક િાિ થયેલા જવાબથી અસંતુષ્ઠ હોય તો, તેઓ નીચનેા સરનામે તકરાર ર્નવારણ 
અર્ધકારીનો પણ સપંકિ કરી શકે છે:- 

સુશ્રી સદુીિા મજમુદાર 

પહેલો માળ, 3B, રાજને્ર પાકિ , પસુા રોડ, નવી ર્દલ્હી - 110005  

ટેર્લ ન.ં +91 (11) 4004 2301; 

ઈમેઈલ id: homeservice@edelweissfin.com 

તકરાર ર્નવારણ અર્ધકારી ઋણલનેાર/ અરજદારને શક્ય હોય તેટલી વહેલીતકે િાિ થયેલી 
પૃચ્છા/ ફર્રયાદો/ તકરારોનો િત્યુત્તર/ ઉકેલ લાવી આપવા કર્ટબદ્ધ રહેશે. 

લેિલ– 3 ફર્રયાદ/ તકરારનો એક મર્હનાના ગાળામાં ઉકેલ ન આવે, તો ઋણલનેાર/ ગ્રાહક/ અરજદાર 
અહી ંઅપીલ કરી શકે :- 

ઓર્ફસર- ઈન- ચાજિ 
ર્ડપાટિમને્ટ ઓફ નોન-બરે્ન્કંગ સુપરર્વઝન, ભારતીય ર્રઝવિ બેંક 

3જો માળ, મરાઠા મરં્દર પાસે, 
ભાયખલ્લા, મુંબઈ સેન્ટરલ, મુબંઈ - 

400008; ટેર્લ: +91 22-23084121/ 
23028436 
ફેક્ટસ: +91 22-23022011 

ઈમેઈલ આઈડી- dnbsmro@rbi.org.in 
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• નિિ રણ પ્રનિય  અિ ેતે સાંબાંધે અિ સરણ મ ટેિ  મ દ્દ : 
 

1) ઉપરોિ માર્હતીને શાખાઓ/ સ્થળોની બહાર દશાિવવાની રહેશે જ્યાથંી ગ્રાહકોના લાભાથી કંપનીનુ ં
કામકાજ કરવામાં આવે છે અન ે સંદભિ હેતુસર આવા ર્નધાિર્રત અર્ધકારીઓ સમક્ષ પણ ઉપલબ્ધ 
કરાવવાની રહેશે. 

 

2) કોઈ પણ ફર્રયાદ/ તકરાર સંલગ્ન કમિચારી/ ર્રલશેનશીપ મેનેજરન ે િાિ થાય, તો તેનું તેમણ ેઆવી 
ફર્રયાદની િાર્િ થયાના 2 ર્દવસમાં ગ્રાહક સેવા ટીમ અને તકરાર ર્નવારણ અર્ધકારીને ર્રપોર્ટુંગ કરવાનુ ં
રહેશે જથેી તકરારો/ ફર્રયાદોનું ઝડપી ર્નવારણ લાવી શકાય. 

 

3) ફર્રયાદ/ તકરારને લગતી જરૂરી માર્હતી ગ્રાહક સવેા ટીમ અન ે તકરાર ર્નવારણ અર્ધકારીને પૂરી 
પાડવાની જવાબદારી સંલગ્ન કમિચારી/ ર્રલેશનશીપ મનેેજરની રહેશ ેજથેી ફર્રયાદ/ તકરારન ેસબંોધીન ે
તેનો ઉકેલ લાવી શકાય 

 
8. સમીક્ષ  િીનત 

 
આ સરં્હતા માચિ 15, 2013થી અમલમા ંછે અને તેમા ંભારતીય ર્રઝવિ બેંક દ્વારા જારી કરાયેલા પર્રપત્રો, ર્નદેશો 
થકી સમયાંતર ેસુધારો/ ફેરફાર કરાયા છે અને કંપની તેની િણાર્લને અનુસર ેછે. કંપની આ વાજબી કામગીરીની 
સંર્હતાના અનુસરણની સમયાંતર ેસમીક્ષાની જોગવાઈ કરશ ેઅને મનેેજમેન્ટના ર્વર્વધ સ્તર ેતકરાર ર્નવારણ તંત્રની 
કામગીરીની ર્વગતો જણાવશે.  


