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વાજબી કાિીગીિીીી સરિીતા 

અને 

લોકપાલ યોજના 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એડલવાઈઝ રિીટીેલ ફાઈનાન્સ લલિિટેડ 

CIN: U67120MH1997PLC285490 

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ટાવર 3, વવવિંગ ‘B’, કોોહવોનરો  

વવટી મોલ, કોોહવોનર વવટી, હકરોોલ રોડ, કલો  ોાોા (વેસ્ટ), 

મબો  ઈ – 400070; 

 
 

11 મ,ે 2013ના રોજ બોોડોા 

વમહટવોોિંગમોાો ોિં  મજ 

 

 
ો ર 

કરાયેલ 

ટેલલ: +91 22 4272 2200; 

વેવબાઈટ: www.edelweissretailfin.com 

બોોડોા ઓફ ડોાયરો ેક્ટવોો ા દ્વારા 28 જાન્યઆરી, 2022ના રોજ તનોીો ે બોોડોા વમહટગવોો િં માો ોિં  છલો્લોે ો ે

વોમોીક્ષોા કરો ાયલો ે  

http://www.edelweissretailfin.com/
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વાજબી કાિીગીિીીી 

સરિીતા 
 

ERFL ફાઈનાન્સ લલિિટીેડ (કંપની/ ERFL), ભાિીતીય રિીઝવવ બેંક દ્વીાિીીા જાિીીી િકાયેલા િખી્ ય  

િનર્દશીોનીાીે 

િઅલીિકિ ાં કે જ ેથાપણો-ન સ્વીકારતી ક િંપની તથા થાપણો સ્વીકારતી નોન-બેનવન્કિંગ ફાઈનાન્્નવોયલ ક િંપનીઓ 

(NBFCs) માટે પદ્ધવવતર મવોત્તત્તવપણોા છે, તેણે ગ્રાવોકો વોોાથે કામ પાર પાડતી વેળાએ વાજબી કામગીરી 

માટે નીચેની વોહો ોિં  વોતાને સ્વીકારી છે. 

 

વાજબી કામગીરી વોહો ોિં  વોતાનો (FPC) ઉદ્દોશે નીચેના વવસ્તારોને આવરી લેવાનો છે: 

 
• લોન અને તેના પ્રોવોોવેવવોોિંગ માટેની અરજીઓ 

• લોન એપ્રાઈઝલ અન ેવનયમો /શરતો 

• વનયમોો અને શરતોમાો ોિં  ફેરફાર વોહવોત લોનન ો ોિં  વવતરણ 

• વોોામાન્ય જોગવાઈઓ અને 

• તકરાર વનવારણ તત્રો ોિં  

 

1. લોન િીીાટીે અિીજી અને તેનીં  પ્રીોસીેિસિીીંગ 

 

(a) લોન/ લોન સવો  વધાન ેલગતી 

વોપણ 

ોા 

વો

લ 

ગ્ન 

મોાહવોતોી 

વોલ 

ગ્ન લોન અરજીપત્રમાો ોિં  અથવા અન્ય માધ્યમો (ટમોા 

શીટ, ડીવઝા, વગેર)ેમાો ોિં  ઉપલબ્ધ કરાવાશે. લોન અરજીપત્રમાો ોિં  એ દસ્તાવજેોનો પણ ઉલ્લેખ કરાશે જનેી 

વોપણો ા વવગતોો ભરલેા અરજીપત્રની વોોાથો ેપર્સો્તવો  ત જરૂરી છે. 

 

(b) ગ્રાવોક પોાવોો ેલોન દસ્તાવેજો, પાછી ખેંચવાની નોહટવો વગેર ે વોવહત લોનને લગતા તમામ 

પત્રવ્યવવાર પ્રાદેવશક ભાષા અથવા ગ્રાવોકને વોમજાય તે ભાષામાો ોિં  મેળવવાનો વવકલ્પ વરશ.ે આ માટે ગ્રાવોકે 

અરજીપત્રમાો ોિં  જ 

યોગ્ય વવકલ્પ 

પ વો દ 

કરીને પોતાની 

પવોદ 

ગી વ્યક્ત કરવાની વરશે. 

 

(c) વો

પણ 

ોા વવગતોો ભરલેા અરજીપત્રની 

પ્રોાપો્તતનો ો ોિં  સય 

ોોગ્ય 

અનમ 

ોોદન કરાશે. અરજદાર ેઆ 

અનમ 

ોોદન માટે આગ્રવો 

રાખવો જરૂરી છે. 

 

(d) આ અનમોદનમાો ોિં  યોગ્ય વોમયગોાળોાનો ેપણ દશોાવોાશોેોા કે જમેાો ોિં  અરજદાર ેકપનોીનોોો ોિં
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તનોીો ે રજજસો્ટડોા ઓહફવો ખાતે 

વોપકો ા કરીને લોન અરજીની ન્સ્થવતનો તાગ મેળવવાનો વરશે. 

 

2. લોન એપ્રાઈઝલ અને િનયિીીો /િશતો 

 

(a) ક િંપનીની ક્રોહેડટ આકલન પ્રહક્રયોાનોા અને નોીવતઓનોા અનવોરણમોાો ોિં  લોન અરજીઓન ો ોિં  

આકલન કરાશ.ો ે

અનમ ોોહદત લોન અરજીમાો ોિં  

દશોાોાવો્યોા મજ 

બ લોન અરજીના આકલન માટેના વોમયગોાળોામોાો ોિં  ક્રોહેડટ 

આકલનન  
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(મજ ો ર/ના

મજ 

ો ર) પહરણોામ લોન અરજીમાો ોિં  

ગ્રોાવોકો ેપ વોદ 

કરલેી ભાષામાો ોિં  ગ્રોાવોકનો ેજણાવાશે. 

 

(b) લોન મજ ો ર થય,ે ક િંપની 

દ્વોારોા મજ 

ો ર કરાયેલી લોનની રકમ, વોાવષવોકોીકો ત વ્યોાજદર, 

 

(c) હડફોોલ્ટ વ્યાજદર તથા અન્ય 

વોલ 

ગ્ન વનયમોો અને શરતોની વવગતોો 

ગ્રોાવોકનો ેમજ 

ો રીપત્ર અથવા અન્યત્ર 

માધ્યમે ગ્રાવોકે અરજીપત્રમાો ોિં  પત્રવ્યવવાર માટે વપદ કરલોીો ે ભાષામાો ોિં  પાઠવાશે. મોડેથી ચક  વણી માટે કપનોીો ોિં

 દ્વોારોા 

વસલાતા દ િં ડનીય વ્યાજ, કોઈ વોશે તો, વગરેનેી વવગતોોનોો લોન કરાર, 

મજ કરાશે. આવા વનયમોો અને શરતોની સો્વોીકો વત ક િંપની દ્વોારોા 

જાળવી રખાશે. 

ો રીપત્ર વગેરમેાો ોિં  ઘાટા શબ્દમાો ોિં  ઉલ્લેખ 

 

(d) કિંપની દ્વારા ગ્રાહક સાથે એક કરાર કરાશ ેજમાિં મજ ો  ર કરાયેલી લોનની રકમ, લાગ  પડતા વ્યાજનો વાવષિકીક  ત 

દર, તેને લગતી અરજીની પદ્ધતિ, ઉપરાિંત નિયમો અને શરતોનો ઉલ્લેખ કરાશે. આ કથિત કરાર ઉપરાિંત કરારના 

પરિશિષ્ટ અન ેઅન ચ્છેદની એક નકલ ગ્રાહકન ેતેની પસિંદ કરલ ોી ભાષામાિં પરી પડાશે. 

 

3. િનયિો િઅીે શરતોિ ીાીં ફે રફ ર સિનત લોિીિી ીાીં િનતર  

(a) વિતરણના શિડ્ય લ, વ્યાજદર, સવવિસ ચોાજવો, રો્વોપમોનેો્ટ ચોારો્જવોસ વગેર ેસહિતના નિયમો અન ેશરતોમાિં કોઈ પણ 

ફેરફાર થશ ેતો ઋણલેનારન ેએકાઉન્ટમાિં ચોક્કસ ફેરફારના સજોગોમાિં વો્યર્વોગત રીતે અને બીજા ફરફોારો ેથવા પર 

કિંપનીની રરો્જસટ્ડવો ઓફિસ/કિંપનીની 

કોોપોોરટ ર્વોનો્ટ મીડિયા દ્વારા ઉપલ્ધ 

કરાવાશે. 

ઓફિસ પર અથવા વેબસાઈટ પર અથવા કિંપની નિવણય લેશે તો 

 

(b) વ્યાજદર તથા સવવિસ ચોાજવોમોાોિં  ફેરફારનો અમલ સિંભવિત રીતે થશ.ે લોન કરારમાિં આને લગતી અનક  ળ 

શરતનો ઉલ્લેખ કરાશે. 

(c) કિંપનીના ઋણલનેાર દ્વારા લોન કરારની શરતો અને નિયમોના અન સરણમાિં જ આ કરાર હેઠળ લોનને પાછી 

ખેંચવા/ ચ કવણી અથવા કામગીરી ઝડપી બનાવવાના 

રો્નણય 

નો અમલ કરવાનો રહશે. 

 

(d) લોનની સિંપણ વો અને અિંતિમ ચ કવણીની વોોાર્વો પર લોનને લગતી તમામ જામીનગીરીઓન ેમ વો કરાશે, જ ે

કોઈ 

પણ કાન ની અથવા કરાર હેઠળના અધિકાર અથવા બોજા અથવા સમાધાનના અધિકારને આધિન રહેશે જ  ે

ઋણલનેાર સામે લોન 

દસ્તોાવજ 

હેઠળ કિંપની અથવા અન્ય કોઈ પણ વો્યરો્વોને વોોાવો હોઈ શકે છે. 

આવા 
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સમાધાનના અધિકારનો અમલ કરાશે, તો બાકીના દાવાઓ ર્વશન ોી 

સિંપણ 

વો વિગતો તેમજ જામીનગીરીના સમાધાન 

અથવા જાળવવાના અધિકાર/જામીનગીરીની વચેાણ વોરો્વોયોા હાથ ધરવાના અથવા જામીનગીરીની તબદિલ કરવાના 

અધિકાર અથવા કિંપની દ્વારા વેચાણ વોરો્વોયોાનો અમલ કરવાના અધિકાર અને શરતોની બાકીની વિગતો સહિતના 

મ દ્દાઓ સાથે ઋણલનેારને નોટિસ અપાશે. અન્ય બાકી લેણાિં હશે તો તન ોા સહિત લોનની સોિંપ ણવો અને અિંતિમ 

ચ કવણીના સજ ોોગોમાિં, “નો આઉટસ્ટેન્ડંગ ડ્ય ” વોમાણપત્ર કિંપની દ્વારા ઋણલેનાર/ગ્રાહક દ્વારા વિનિંતી વોોાવો 

થયાની તારીખથી 1 મહિનામાિં જારી કરાશે. 
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(e) લોનને લગતી તમામ નોટિસો, પત્રવ્યવહાર લોન અરજીપત્રમાિં ગ્રાહકે પસિંદ કરલી ભાષામાિં કરાશે. 

 

4. િનકલ ગત (ઓ) સ થે અરજી 

 

કિંપની શારીરિક ર્દવો્યોાોિંગ/વોજ્ઞોાચક્ષો  અરજદારોને વિકલાગતાના આધાર પર લોન સ વિધા સહિતની વિવિધ 

વોોોડક્ટો્સ અને સ વિધાઓ ફાળવવા બાબતે કોઈ ભેદભાવ રાખતી નથી. તેમન ેપણ અન્ય અરજદારોની સમકક્ષ 

જ ગણીન 

વોો ેર્ડટ વોર્વોયા તથા કિંપનીની 

પોલિસી મજ 

બ મેરિટ પર જ તેમની અરજીઓનો નિકાલ કરાય છે. ર્દવો્યાિંગ(ગોો) યોગ્ય 

વોોોડક્ટટ અથવા લોન સ વિધાને સમજ, પસિંદ કર ેઅન ેવોોાવો કર ેતે માટે તેમને તમામ સિંભવિત સહાયતા પ રી 

પડાશે. 
 

5. સ િ ન્ય જોિગ ઈઓ 
 

(a) લોન 

દસો્તોાવજ 

બાબતોમાિં 

ના નિયમો અન ે શરતોમાિં કરાયેલા ઉલ્લેખના હેત ઓને બાદ કરતાિં ઋણલેનારની આિંતરિક 

 

 

હસ્તક્ષેપ કરવાન િં કિંપની ટાળશે, સિવાય કે કિંપનીને એવી કોઈ નવી માહિતી વોોાવો થાય જ ેઅગાઉ ઋણલનેાર ેજાહેર 

કરી નહોતી. 

 

(b) ઋણલનેારના ખાતામાિં તબદિલી માટે ઋણલનેારની ર્વનત ોી વોોાવો થયે, કિંપનીની સિંમતિ અથવા અન્યત્ર, એટલે 

કે વાિંધા વિશે આવી વિનિંતી વોોાવો થયાના 21 દિવસમાિં જાણ કરી દેવાશે. 
 

(c) લોનની વસ લાતના સજ ોોગોમાિં, કિંપની રબ્નજરૂરોી સતામણી નહીિં કર ે એટલ ે કે કસમય ે ઋણલેનારને સતત 

પરશ ોાન કરવા, લોનની વસ લાત માટે બાહ  બળનો વોયોગ 

વગેર, 

અને 

કોાનન 

ોી માળખામાિં જ તે કામ કરશે. કિંપની 

સ રો્નરવ્ોત કરશે કે તેના તમામ કવમચારીઓ ઋણલેનાર સાથે સ યોગ્ય વવતન કર ેતે માટે પયાવોવો તાલિમબદ્ધ હશે. 

 
(d) રિ ટેલ ફાઈનાન્સંગ વોોોડક્ટો્સ માટે, કિંપની વો્યર્વો ઋણલેનારને સહ-ઋણધારક(કો) સાથે કે વિના કામકાજ 

સિવાયના ઉદે્દ શો માટે મજ 

વસ લશે નહી.ોિં  

ો  ર કરાયેલ તમામ ફ્લોટંગ રટ ટવમ લોન પર ફોરક્લોઝર ચાર્જવોસ/ ર્વો-પમેન્ટ 

પન 

લ્ટી 

 

6. વ્ય િજ  ચ નજિીસ: 
 

(a) બોોડવો ઓફ 

ડાયરક્ટ 

ટસ ે લોન તથા ઉપાડ પર વસ લવાપાત્ર વ્યાજના દરો, વોોોસેરો્સિંગ તથા અન્ય ચાવજિસના 

નિધાવોરણ માટે વ્યાજ દર મોડેલને સ્વીકાય ો ોિં  છે અન ેઅન્ય ચોાર્જવોસ માટે ફિં  ડની પડતર, 

મોારો્જન 

અને જોખમ રો્વોરો્મયમ 
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વગેર ેજવ ોા સિંલગ્ન પરિબળોને ધ્યાને લીધા છે. વ્યાજદર તથા જોખમોના ગ્રેડેશનના અભિગમ તેમજ ભિન્ન કેટેગરીના 

ઋણલનેાર પાસથેી ભિન્ન વ્યાજદરની વસ લાત માટેના તકવો ની વિગતોની જાણ ઋણલેનાર અથવા ગ્રાહકન 

અરજીપત્રમાિં જ કરી દેવાશે અને સિંમત થયેલા વ્યાજદરની મજ ો  રીપત્રમાિં અરો્ભવો્યવો રીતે જાણ કરાશે. 

 

(b) વ્યાજદર તથા જોખમોના ગ્રેડેશન માટેના અભિગમની વિગતોને કિંપનીની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ 
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કરાવાશે. વેબસાઈટ પર અથવા અન્યત્ર વોકોારો્શત માહિતીને વ્યાજદરમાિં જ્યાર ેપણ ફેરફાર થશે ત્યાર ેઅપડેટ 

કરાશે. 

 

(c) વ્યાજદર વાષિકીક  ત દર હશે જથ ોી ઋણલેનાર 

તન 

ોા ખાતા પર ચોાજવો થનારા ચોક્કસ દરથી વાકેફ રહે. 

 

7. તકર ર નિીિી ર  તત્રીાીં 

 

વાજબી કામગીરીની સિંહિતા લાગ  કરવાની જવાબદારી કિંપનીની રહશ 

 

ો.ે કિંપની એ સ રો્નર્વોત કરવા તમામ 

વોયોાસો 

કરશે કે ગ્રાહકો/ઋણલનેાર સાથે તેની કામગીરી સરળ અને ઝિંઝટમ વો રીતે પાર પડે. ઋણલેનાર/ ગ્રાહક દ્વારા કિંપનીના 

ધ્યાને જ ેપણ ફરિયાદ લવાશે તેનો ઝડપી નિકાલ કરાશે. 

 

આઉટસોવસ કરલી એજન્સી દ્વારા પ રી પડાતી સવેાના વોશ્નો સહિત કિંપનીની કામગીરીન ે લગતા નિવણયોથી 

ઉદભવનારા તમામ વિવાદો/ ફરિયાદો તેના ધ્યાન ેલવાશ ેતે પછી તન ો ેસાિંભળીને તેનો નિકાલ કરાશે. 

 

વાજબી કામગીરી સિંહિતા તેમજ તકરાર નિવારણ ત ત્ર ન ો ી  સિંચાલનના વિવિધ સ્તર ેઅન સરણ સાથે સમયાતર 

સમીક્ષાનો એકીક  ત રો્રપોોટવો બોોડવો ઓફ 

ડાયરક્ટ 

ટવસને (અથવા તેની સમિતિને) નિયત સમયાિંતર ેસ પરત કરાશે. 

 

તકરાર નિવારણ અધિકારી (“GRO”) અને RBIની સ્થાનિક કચરી (કે જન ોો કોઈ ફરિયાદ/ તકરારનો એક મહિનામા 

ઉકેલ ન આવ્યો સોિંપકવો કરી શકાય છે)ના સિંપકવો ની વિગતો કિંપની પોતાન િં કામકાજ કર ેછે તવી તમામ શાખાઓ/ 

સ્થળોએ

 દશાવોવા

શે. 



 

 

 
 

 

 

 

એડવાઈઝ રિ ટેલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (કિંપની/ ERFL) ભારતીય રિઝવવ બેંક દ્વારા નોન-બને્કંગ ફાઈનાન્સિયલ કિંપનીઝ 

(NBFCs) માટે જારી કરાયેલા નિદે શોના અન સરણમાિં નીચનેી વાજબી કામગીરી માટેની સિંહિતાઓને તના ગ્રાહકો સાથે કામ 

પાર પાડવા માટે સ્વીકારી છે. વાજબી કામગીરી સિંહિતા (FPC)નો ઉદે્દ શ નીચેના વિસ્તારોને આવરી લેવાનો છે: 
 

 
લેિીલ - 1 ઋણલેનાર બ્રાન્ચ મો ેનજો ે  રનો સીધો સોિંપકવો સાધીન ેબ્રાન્ચ ખાતે જળવાતા ફરિયાદપત્રકમાિં પોતાની 

ફરિયાદ/તકરાર નોધાવી શકે છે. સિંલગ્ન બ્રાન્સ અધિકારી ફરિયાદ નો ો ધોિં  ોાવવા ઈચ્છ  ક ઋણલેનારન 

મોાગવોદશનવો આપશે. 

ઋણલનેાર નીચનેી કોઈ પણ ચેનલ દ્વારા ફરિયાદ/ તકરાર નો ોધોિં  ોાવી શકે છે: 

ઈમેઈલ id :  assistance@eclf.com; ટોલ ફ્રી: 1-800-1026371-સોમવાર- શ વોવાર 

(સવાર ે10થી સો ાજોિં  ો ે5) 

લેિીલ– 2 ગ્રાહક વોોાવો થયેલા જવાબથી અસિંત ષ્ઠ હોય તો, તેઓ નીચેના સરનામે તકરાર નિવારણ 

અધિકારીનો પણ સોિંપકવો કરી શકે છે:- 

સ શ્રી સો દીવોોા મજમ દાર 

પહેલો માળ, 3B, રાજન્ો ેર પોાકવો , પસા રોડ, નવી દિ લ્હી - 110005 

ટેલિ નિં. +91 (11) 4004 2301; 

ઈમેઈલ id: grievances@eclf.comતકરાર નિવારણ અધિકારી ઋણલેનાર/ અરજદારને શક્ય હોય 

તેટલી વહેલીતકે વોોાવો થયેલી પ ચ્છા/ ફરિયાદો/ તકરારોનો વોતો્યો ત્તર/ ઉકેલ લાવી 

આપવા કટિબદ્ધ ર હશો ે  ો.ે 

લેિીલ– 3 ફરિયાદ/ તકરારનો એક મહિનાના ગાળામાિં ઉકેલ ન આવે, તો ઋણલનેાર/ ગ્રાહક/ અરજદાર 

અહીિં અપીલ કરી શકે :- 

ઓફિસર- ઈન- ચોાજવો 

ર્ડપોાટવ ોમોનેો્ટ ઓફ નોન-બેન્કંગ સ પરવિઝન, ભારતીય રિઝવવ બેંક 

3જો માળ, મરાઠા મિંદિ ર પાસે, ભાયખલ્લા, 

મ િંબઈ સેનો્ટરલ, મ િંબઈ - 

400008; ટેલિ: +91 22-23084121/ 
23028436 
ફેક્ટસ: +91 22-23022011 
ઈમેઈલ આઈડી- dnbsmro@rbi.org.in 

mailto:homeservice@edelweissfin.com
mailto:homeservice@edelweissfin.com
mailto:grievances@eclf.com
mailto:dnbsmro@rbi.org.in


 

 

 
 

 િનિી ર  પ્રિનય િઅીે તે સાંબાંધે િઅ સર  િ ટી ેિી િ દ્દ : 

1)  ઉપરોોવો માહિતીન ે શાખાઓ/ સ્થળોની બહાર દશાવવાની 

રહશ 

 

 
ો ેજ્યાથી ગ્રાહકોના લાભાથી કિંપનીન 

કામકાજ કરવામાિં આવે છે અને સિંદભવો હેતસર આવા નિધાવોરિત અધિકારીઓ સમક્ષ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવાની 

રહેશે. 
 

2) કોઈ પણ ફરિયાદ/ તકરાર સિંલગ્ન કવમચારી/ રિલશેનશીપ મેનજ રન ેવોોાવો થાય, 

તો તન 

ો ોિં  તમણે આવી 

ફરિયાદની વોોાર્વો થયાના 2 દિવસમાિં ગ્રાહક સેવા ટીમ અને તકરાર નિવારણ અધિકારીને રિપોટ ંગ કરવાન 

રહેશે જથ ોી તકરારો/ ફરિયાદોન િં ઝડપી નિવારણ લાવી શકાય. 

 

3) ફરિયાદ/ તકરારને લગતી જરૂરી માહિતી ગ્રાહક સેવા ટીમ અને તકરાર નિવારણ અધિકારીને પ રી 

પાડવાની જવાબદારી સિંલગ્ન કવમચારી/ રિલેશનશીપ મો ેનજ 

તેનો ઉકેલ લાવી શકાય 

 

8. સિીક્ષ િીીીનત 

રની રહેશે જથ ોી ફરિયાદ/ તકરારને સિંબોધીન 

 

આ સિંહિતા માવચ 15, 2013થી અમલમાિં છે અને તમાિં ભારતીય રો્રઝવવો બેંક દ્વારા જારી કરાયેલા પરિપત્રો, નિદે શો થકી 

સમયાિંતર ેસ ધારો/ ફેરફાર કરાયા છે અને કિંપની તેની વોણાર્લને અન સર ે છે. કિંપની આ વાજબી કામગીરીની 

સિંહિતાના અન સરણની સમયાિંતર ેસમીક્ષાની જોગવાઈ કરશે અને મો ેનજ 

કામગીરીની વિગતો જણાવશે. 

મેન્ટના વિવિધ સ્તર ેતકરાર નિવારણ તિંત્રની 


