આદિત્ય બિરલા ફાઈનાન્સ બલમિટેડ
ન્યાયી વ્યવહારની સંહહતા (એફપીસી) નીતત
ન્યાયી વ્યવહારોની સંહહતા
એફપીસી પોલિસી તનમ્નલિલિત પહરપત્રકો સંદર્ભમાં છેઃ
1. RBI/2015-16/16 DNBR (PD)CC.No.054/03.10.119/2015-16 તારીિ, 1 જુિાઈ, 2015
2. RBI/2019-20/258 DOR (NBFC) (PD) CC. No.112/03.10.001/2019-20 તારીિ 24 જૂન,
2020
3. RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 (17 ફેબ્ર,ુ
2020ના અપડેટ કરાય)ંુ
ુ બ એનબીએફસી માટે ન્યાયી વ્યવહારોની
ન્યાયી વ્યવહારોની સંહહતા અહીં નીચ ઉલ્િિ કયાભ મજ
સંહહતા પર ઉક્ત ઉલ્િલિત આરબીઆઈના પહરપત્રકો સાથ સમથભનમાં છ. આ નીતત એબીએફએિ
ુ મ ન્યાયી વ્યવહારોનાં ધોરણો
માટે તના ગ્રાહકો સાથ િણદે ણ કરવા સમય પાિન કરવાના િઘત
ુ ાર રોજબરોજના ધોરણ ગ્રાહકો સાથ
સ્થાતપત કરે છ. ત એફપીસી સંહહતા દ્વારા આવશ્યક અનસ
િણદે ણ કરવા માટે કાયભરેિા પ ૂરી પાડે છ.
એફપીસી પ્રત્યક્ષ, ફોન પર, ઈન્ટરનટ પર અથવા મોજૂદ કે ર્તવષ્યમાં ગમ ત રીત કોઈ પણ અન્ય
પદ્ધતતથી પ્રોડક્ટ કે સવા પ ૂરી પાડવામાં આવ ત્યાં ઉક્તન િાગ ુ થાય છ.
સંહહતાનો હેત ુ
સંહહતા તનમ્નલિલિત હેત ુ સાથ તવકસાવવામાં આવી છેઃ
• તના બધા ગ્રાહકો સાથ િણદે ણ કરવા સમય ન્યાયી વ્યવહારોની િાતરી રાિવી.
• ઉત્તમ પારદર્ભકતો, જેથી ગ્રાહકોન પ્રોડક્ટની બહેતર સમજદારી મળ અન માહહતગાર તનણભયો િઈ
ર્કે.
• એબીએફએિમાં ગ્રાહકોનો તવશ્વાસ તનમાભ ણ કરવો.
િોન માટે અરજીઓ અન તમની પ્રહિયા
• િોન માટે અરજીઓ અન તમની પ્રહિયાઓ (એ) ઋણદારન બધા સંદેર્વ્યવહાર પ્રાદે તર્ક ર્ાષામાં
અથવા ઋણદારન સમજાય ત ર્ાષામાં રહેર્. (બી) િોનનાં અરજી ફોમભમાં ઋણદારના હહતન
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િાગવળગ ત જરૂરી માહહતી સમાવર્ હોવી જોઈએ, જેથી અન્ય એનબીએફસી દ્વારા આપવામાં
ુ
આવતા તનયમો અન ર્રતો સાથ અથભપ ૂણભ તિના
કરી ર્કાય અન ઋણદાર દ્વારા માહહતગાર તનણભય
ુ રત કરવાન ંુ આવશ્યક દસ્તાવજોનો સંકેત હોઈ
િઈ ર્કાય. િોન અરજી ફોમભમાં અરજી ફોમભ સાથ સપ
ર્કે છ. એબીએફએિ બધી િોન અરજીની પ્રાપ્તત માટે પહોંચ આપવાની પ્રણાિી ધરાવ છ.
િોન અપ્રઈઝિ અન તનયમો / ર્રતો
• એબીએફએિ હડસ્કાઉન્ટ / વ્યાજ અન અરજીની પદ્ધતત સહહત બધા તનયમો અન ર્રતો સાથ કેટિી
મયાભ દામાં રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છ ત તવર્ મંજૂરી પત્ર અથવા અન્યથાની રીત ઋણદારન
િલિતમાં જાણ કરર્ અન એબીએફએિના રે કોડભ પર ઋણદાર દ્વારા આ તનયમો અન ર્રતોનો સ્વીકાર
રાિર્.
• એબીએફએિ વ્યાજના વાતષિકીય દર અન અરજીની પદ્ધતત સહહત તનયમો અન ર્રતા િાથ મંજૂર
િોનની રકમ તવર્ મંજૂરી પત્ર અથવા અન્યથાનાં માધ્યમોથી ઋણદાર દ્વારા સમજાય ત રીત પ્રાદે તર્ક
ર્ાષામાં ઋણદારન િલિતમાં જાણ કરર્ અન ઋણદાર દ્વારા આ તનયમો અન ર્રતોનો સ્વીકાર કરાયો
છ ત પોતાના રે કોડભ માં રાિર્. એબીએફએિ વલ્કમ હકટના ર્ાગરૂપ મંજૂરી સમય/ તવતરણ/ તવતરણ
પશ્ચાત બધા ઋણદારોન િોન કરારમાં આપવામાં આવિાં બધાં બીડાણોની પ્રત્યકી નકિ સાથ
ુ બ િોન કરારની નકિ આપર્.
ઋણદાર દ્વારા સમજાય ત મજ
ુ ેઃચકુ વણી માટે િાગ ુ દં ડનીય વ્યાજ સંબધ
• તવિંલબત પન
ં ી કોઈ પણ ધારા િોન કરારમાં બોલ્ડ
અક્ષરમાં તનહદિ ષ્ટ કરાર્.
તનયમો અન ર્રતોમાં ફેરફાર સહહત િોનન ંુ તવતરણ
ુ ાર એબીએફએિ મંજૂરીના તનયમો
• તની પ્રકાતર્ત વબસાઈટ અથવા ગ્રાહકોન તવતર્ષ્ટ યોગ્ય અનસ
અન ર્રતોમાં કોઆ પણ ફેરફાર થવા પર પ્રાદે તર્ક ર્ાષા અથવા ઋણદારન સમજાય ત ર્ાષામાં
તના ઋણદાર(રો)ન નોહટસ આપર્. એબીએફએિ હડસ્કાઉન્ટ / વ્યાજ દરો અન શલ્ુ કમાં ફેરફાર
સંર્તવત રીત જ અમિ થાય તની િાતરી પણ રાિર્.
• કરાર હેઠળ પમન્ટ કે પરફોમભન્સ પાછો મગાવવો / વધારવાનો તનણભય સંબતં ધત િોન કરાર અન્વય
રહેર્.
ુ ેઃચકુ વણી અથવા ઋણદાર સામ એબીએફએિન હોઈ ર્કે ત કોઈ
• એબીએફએિ બધાં િણાંની પન
પણ દાવા માટે કોઈ પણ કાન ૂની અતધકાર કે ર્ારણન આધીન િોનની બાકી રકમની પ્રાપ્તત પર બધી
ુ ગ
જામીનગીરીઓ છૂટી કરર્. જો આવા અતધકાર સટ ઓફફ કરવાના હોય તો સસ
ં ત દાવાની પતાવટ
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ુ ી એબીએફએિ જામીનગીરી રાિી મ ૂકવાનો હક ધરાવ ત ર્રતો અન બાકી દાવાઓ
/ ચકુ વણી સધ
તવર્ સંપ ૂણભ તવવરણ સાથ ત તવર્ ઋણદારન નોહટસ આપર્.
હડજજટિ તધરાણ મંચો પરથી સ્રોત કરે િી િોન
• સોતસિંગ એજન્ટ (હવ પછી તન એજન્ટ તરીકે સંદલર્િત કરાર્) તરીકે સહર્ાગી હડજજટિ તધરાણ
મંચોનાં નામો એબીએફએિની વબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવર્.
• એજન્ટ તરીકે રોકવામાં આવિાં હડજજટિ તધરાણ મંચોન ગ્રાહકોન એબીએફએિન ંુ નામ સ્પષ્ટ રીત
જાહેર કરવાના તનદે ર્ અપાર્ અન એબીએફએિ તના વતી સંબતં ધત સાથ વાતાભ િાપ કરવા જનાર
એજન્ટન ંુ નામ જાહેર કરર્.
• મંજૂરી પછી તરંુ ત પરં ત ુ િોન કરારની અમિબજાવણી પ ૂવે મંજૂરી પત્ર એબીએફએિના િટરહેડ
પર ઋણદારન જારી કરવામાં આવર્.
• િોન કરારમાં નોંધ કરે િાં બધાં બીડાણોની પ્રત્યકી નકિ સાથ િોન કરારની નકિ િોનની મંજૂરી /
તવતરણ સમય બધા ઋણદારોન આપવામાં આવર્.
• એબીએફએિ દ્વારા રોકવામાં આવિાં હડજજટિ તધરાણ મંચો પર અસરકારક તનરીક્ષણ અન
દે િરે િની િાતરી રાિવામાં આવર્.
• ફહરયાદ તનવારણ યંત્રણા તવર્ જાગ ૃતત તનમાભ ણ કરવા માટે પ ૂરતા પ્રયાસો કરવામાં આવર્.
સામાન્ય
ુ તસવાય
• એબીએફએિ સંબતં ધત િોન કરારના તનયમો અન ર્રતોમાં પ ૂરા પાડવામાં આવિા હેતઓ
તના ઋણદારોની બાબતોમાં મધ્યસ્થી કરવાથી દૂર રહેર્ (તસવાય કે ઋણદાર દ્વારા અગાઉ જાહેર નહીં
કરાઈ હોય તવી નવી માહહતી એબીએફએિના ધ્યાનમાં આવ).
• ઋણદારના અકાઉન્ટના ટ્રાન્સફર માટે ઋણદાર પાસથી તવનંતીની પ્રાપ્તતના સંજોગોમાં સંમતત કે
અન્યથા, એટિ કે, એબીએફએિનો વાંધો, જો કોઈ હોય તો, સામાન્ય રીત આવા ઋણદારન તની
તવનંતીની પ્રાપ્તતની તારીિથી 21 હદવસમાં જાણ કરવામાં આવ છ. આવા ટ્રાન્સફર બધા િાગ ુ કાયદા
ુ ગ
ુ ાર રહેર્.
સાથ સસ
ં તતામાં પારદર્ભક કરારના તનયમો અનસ
• ઋણદારનાં બાકી િણાંની વસ ૂિીની બાબતમાં એબીએફએિ અયોગ્ય સતામણી નહીં કરર્, એટિ
કે, ગમ ત સમય ઋણદારન સતત પરે ર્ાન કરવ,ંુ િોન / િણાંની વસ ૂિી વગરે માટે બળપ્રયોગ.
એબીએફએિના કમભચારીઓ અન સવભ એજન્સીના કમભચારીઓન ગ્રાહકો સાથ યોગ્ય રીત િણદે ણ
કરવાની પ ૂરતી તાિીમ આપવામાં આવ તની િાતરી રાિવામાં આવ છ.
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• ગ્રાહકની સરુ ક્ષાનાં પગિાંરૂપ અન બન્કો અન એનબીએફસીના ઋણદારો દ્વારા તવતવધ િોનની પ ૂવભચકુ વણી સંબધ
ં માં એકસમાનતા િાવવા માટે એબીએફએિ વ્યક્ક્તગત ઋણદારો માટે મંજૂર બધી
ુ તી િોન પર ફોરક્િોઝર શલ્ુ ક / પ ૂવભ-ચકુ વણી દં ડ િાગ ુ નહીં કરર્.
ફ્િોહટિંગ રે ટ મદ
બોડભ ઓફ ડાયરે ક્ટરોની જવાબદારી
• એબીએફએિના બોડભ ઓફ ડાયરે ક્ટરોએ ફહરયાદ તનવારણ યંત્રણાન મંજૂરી આપી છ.
• મનજમન્ટના તવતવધ સ્તરે સમયાંતરે ન્યાયી વ્યવહારોની સંહહતા અન ફહરયાદ તનવારણ યંત્રણાની
ુ તાની સમીક્ષા કરવામાં આવર્. આવી સમીક્ષાઓન દઢ અહેવાિ બોડભ દ્વારા તનયતમત અંતરે
અલર્મિ
ુ રત કરવાનો રહેર્.
સપ
ફહરયાદ તનવારણ યંત્રણા
એબીએફએિમાં ગ્રાહક સવા અન સંતોષ અમારાં મખ્ુ ય િક્ષ્ય છ.
એબીએફએિની ફહરયાદ તનવારણ યંત્રણાન વધ ુ અથભપ ૂણભ અન અસરકારક બનાવવા માટે
માળિાબદ્ધ પ્રણાિી તનમાભ ણ કરવામાં આવી છ. આ પ્રણાિી તનવારણ ઉલચત અન ન્યાયી હોય અન
તનયમો અન તનયમનની કાયભરેિામાં આપવામાં આવ તની િાતરી રાિર્.
એ. ગ્રાહક ફહરયાદો/ તકરાર હાથ ધરવા માટે યંત્રણા
ગ્રાહકો ફીડબક આપવા માગ અથવા તમની ફહરયાદમાં મોકિવામાં માગ તમણ તનમ્નલિલિત
ુ વારે સવારે 9.30થી સાંજે 6.00 વચ્ચ (જાહેર રજાઓ તસવાય) ઉપયોગ કરી
ચનિોનો સોમવારથી શિ
ર્કે છેઃ
• અમારી કસ્ટમર સતવિસ હેલ્પિાઈન પર કોિ કરો 1800-270-7000
• અમન ઈમઈિ કરોેઃ care.finance@adityabirlacapital.com
• અમન નીચ ઉલ્િલિત સરનામ િિોેઃ
આહદત્ય લબરિા ફાઈનાન્સ લિતમટેડ,
10મો માળ, આર-ટેક પાકભ , તનિોન કોમ્તિક્સ,
વસ્ટનભ એક્સપ્રસ હાઈવ પાસ, ગોરે ગાવ પ ૂવભ,
મબ
ંુ ઈ - 400 063
જો તનધાભ હરત સમયમાં ફહરયાદનો ઉકેિ િાવવામાં નહીં આવ અથવા જો ત / તણી એબીએફએિ દ્વારા
ુ નહીં હોય તો ગ્રાહક ફહરયાદ તનવારણ અતધકારીનો સંપકભ કરી
આપવામાં આવિા સમાધાનથી સંતષ્ટ
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ુ બ છેઃ
ર્કે છ. ફહરયાદ તનવારણ અતધકારીન ંુ નામ અન સંપકભ નીચ મજ
શ્રીમતી ક્સ્મતા નાડકણી
ફોનેઃ +91-22-62257642
ઈમઈિ આઈડીેઃ grievance.finance@adityabirlacapital.com
જો ઉક્ત ચનિો થકી પ્રાતત પ્રતતસાદથી સંતોષ નહીં હોય તો તઓ અમારા ફહરયાદ તનવારણ કક્ષના
ુ ન અહીં િિી ર્કે છેઃ ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com
પ્રમિ
આ ચનિ થકી પ્રાતત પત્રો / ઈમઈિનો પ્રતતસાદ 5 કામકાજના હદવસમાં તમન આપવાન ંુ અમ
આશ્વાસન આપીએ છીએ.
જો ફહરયાદ / તવિવાદન ંુ સમાધાન એક મહહનામાં નહીં આવ તો ગ્રાહક એબીએફએિન ંુ નોંધણીકૃત
ુ રતવઝન તવર્ાગના પ્રાદે તર્ક
કાયાભ િય જેમની ન્યાયસીમામાં હોય ત આરબીઆઈના નોન- બનન્કિંગ સપ
ુ બ છેઃ
કાયાભ િયના ઓહફસર-ઈન-ચાર્જન અપીિ કરી ર્કે છ. ડીએનબીએસની તવગતો નીચ મજ
ુ રતવઝન
ડે. જનરિ મનજર, હડપાટભ મન્ટ ઓફ નોન- બનન્કિંગ સપ
અમદાવાદ હરજનિ ઓહફસ
1િો માળ, ગાંધી લિજ નજીક
અમદાવાદ - 380014
ફોનેઃ 079 - 27540093/27540943
ઈમઈિ આઈડીેઃ dnbsahmedabad@rbi.org.in
બી. ફરજજયાત પ્રદર્ભન આવશ્યકતાઓ
ુ છેઃ
એબીએફએિ અમારી તનમ્નલિલિત બધી ર્ાિાઓ સાથ અલર્મિ
• ફહરયાદ અન સ ૂચનો પ્રાતત કરવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા.
• ફહરયાદ તનવારણ અતધકારીન ંુ નામ, સરનામ ંુ અન સંપકભ નંબરન ંુ પ્રદર્ભન.
ફહરયાદ તનવારણ એકમની પ્રહિયા બધી ફહરયાદોમાં ગ્રાહકન સંતોષ થાય તની િાતરી રાિર્.
ફહરયાદીન જો તના/ તણીના સ્તરે સમાધાન ર્ક્ય નહીં હોય તો યોગ્ય સ્તરે ત ઉપર િઈ જવાની
ુ ી
તઓ િાતરી રાિર્. અમારા ગ્રાહકોન અસરકારક તનવારણ મળવવા માટે વહરષ્ઠ વ્યવસ્થાપક સધ
ુ ી નહીં પહોંચ તની િાતરી રાિવા માટે અમ આિરી પ્રયાસ
ફહરયાદ િઈ જવી પડે તવી ક્સ્થતત સધ
કરીશ ંુ ત્યારે અમ આ ફહરયાદો હાથ ધરવા માટે, ફહરયાદ માટે કારણો સમજવાના નજહરયાથી તમની
સમીક્ષા અન ત ઉપર િઈ જવા માટે અન આવી ફહરયાદ ફરીથી નહીં ઉદર્વ તની પર કામ કરવા
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માટે મજબ ૂત યંત્રણા ધરાવીએ છીએ.
સી. સમયરે િા
ફહરયાદ નોંધાવવા માટે ગ્રાહક ઉક્ત ઉલ્િલિત (સંદર્ભ મદ્દુ ો (એ) ગ્રાહકોની ફહરયાદ હાથ ધરવા માટે
આંતહરક યંત્રણા પર) કોઈ પણ ચનિોનો ઉપયોગ કરી ર્કે છ. જો ફહરયાદ િલિતમાં પ્રાતત થાય તો
એબીએફએિ 5 કામકાજના હદવસોમાં પહોંચ / પ્રતતસાદ મોકિવાનો પ્રયાસ કરર્. મામિાન ંુ પરીક્ષણ
થયા પછી એબીએફએિ ગ્રાહકન આિરી પ્રતતસાદ મોકિવાનો પ્રયાસ કરર્ અથવા ફહરયાદની
પ્રાપ્તત પર એક મહહનામાં વધ ુ સમય ચાહતી જાણકારી આપર્.
અમારી પાસ પ્રાતત ફહરયાદો યોગ્ય પહરપ્રક્ષ્યમાં જોવાર્ અન સવભ ર્ક્ય પાસાંથી તન ંુ તવશ્િષણ
કરવામાં આવર્.
કોઈ પમ મદ્દુ ા પર એબીએફએિનો સંદેર્વ્યવહારન ંુ વિણ ગ્રાહકોન આપવામાં આવર્. મદ્દુ ાન ંુ
પરીક્ષણ કરવા માટે અમકુ સમય આવશ્યક હોય તો યોગ્ય પહોંચ આપવામાં આવર્.
તથાકતથત નીતત સમયાંતરે સમીક્ષા કરાર્, ગ્રાહકોની ફહરયાદો / તકરાર હાથ ધરવામાં એબીએફએિ
ુ ારણા કરવામાં આવર્, જેમાં નવી
દ્વારા સમાવિા કોઈ પણ નવા ફેરફારમાં જેમ અન જ્યારે સધ
ફહરયાદ ચનિો, જો કોઈ હોય તો, રજૂ કરવાનો સમાવર્ થાય છ.
ન્યાયી વ્યવહારની સંહહતાના સંદેર્વ્યવહારની ર્ાષા અન માધ્યમ
ન્યાયી વ્યવહારોની સંહહતા પ્રાદે તર્ક ર્ાષામાં અથવા ઋણદાર દ્વારા સમજાય ત ર્ાષામાં અગ્રતાથી
રહેર્, જે તવતવધ હહસ્સાધારકોની માહહતી માટે કં પનીની વબસાઈટ પર મ ૂકવામાં આવર્. નકિો
તવનંતી પર ઉપિબ્ધ કરાર્.
વધ ુ વ્યાજ વસ ૂિી તવર્ તનયમન
• એબીએફએિ વ્યાજ દરો અન પ્રહિયા અન અન્ય શલ્ુ ક નક્કી કરવા માટે યોગ્ય આંતહરક તસદ્ધાંતો
અન પ્રહિયાઓ ગોઠવી છ.
• એબીએફએિ ફં ડ્સનો િચભ, માજર્જન અન િોન અન એડવાન્સીસ માટે િાગ ુ થનાર વ્યાજ દર નક્કી
કરવા માટે જોિમ પ્રીતમયમન ધ્યાનમાં િઈન વ્યાજ દર મોડેિ અપનાવ્ય ંુ છ.
• વ્યાજ દર ઋણદારના જોિમના ગ્રડેર્ન પર મોટે ર્ાગ આધારે િાગ ુ કરાર્, જેમ કે, તમની
નાણાકીય ર્ક્ક્ત, વપાર, વપારન અસર કરત ંુ તનયામક વાતાવરણ, સ્પધાભ , ઋણદારનો ગત ઈતતહાસ
વગરે .
ુ તા માટે િાગ ુ વ્યાજ દર ઋણદાર અથવા ગ્રાહકન અરજી ફોમભમાં જાહેર કરાર્ અન મંજૂરી
• સન્મિ
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પત્રમાં તવતર્ષ્ટ રીત જાણ કરાર્.
• વ્યાજ દર વાતષિકીય રહેર્, જેથી ઋણદાર અકાઉન્ટમાં ચોક્કસ કેટિો દર િાગ ુ કરવામાં આવ છ
તનાથી ઋણદાર વાકેફ રહેર્.
વધ ુ પડતા િાગ ુ કરાતા વ્યાજ તવર્ ફહરયાદ
એબીએફએિ વ્યાજ દરો અન પ્રહિયા અન અન્ય શલ્ુ ક નક્કી કરવા માટે યોગ્ય આંતહરક તસદ્ધાંતો અન
પ્રહિયાઓ ગોઠવી છ. આ સંબધ
ં માં િોનના તનયમો અન ર્રતો અંગ પારદર્ભકતા તવર્ ન્યાયી
વ્યવહારોની સંહહતામાં સંકેત આપિી માગભ દતર્િકા નજર સામ રિાર્.
ગોપનીયતા
(એ)

ગ્રાહક દ્વારા અતધકૃતત અપાઈ હોય ત તસવાય એબીએફએિ બધી અંગત માહહતી ગોપનીય

અન તવશ્વસનીયતા તરીકે ગણર્.
(બી)

ગ્રાહક દ્વારા અતધકૃતત અપાઈ હોય ત તસવાય એબીએફએિ તનમ્નલિલિત અપવાદાત્મક હકસ્સા

તસવાય કોઈ પણ અન્ય કં પનીન િણદે ણની તવગતો જાહેર નહીં કરર્ેઃ
• કાન ૂની અથવા તનયામક કાયદાથી માહહતી આપવી
• જો આ માહહતી જાહેર કરવાની જનતા પ્રત્ય ફરજ હોય
ુ કં પનીઓ સાથ આદાનપ્રદાન કરી ર્કાય છ.
• ડેટા ઋણદારની સંમતતથી ગ્રપ
ુ કોઈ પણ અન્યન ગ્રાહકની માહહતી આપવા માટે આનો કારણ તરીકે
• એબીએફએિ વચાણના હેતથી
ઉપયોગ નહીં કરર્.
પરચરુ ણ
હાિમાં એબીએફએિ ગોલ્ડ જ્વિરીના કોિટરિ કે કમતર્િયિ વહહકિ ફાઈનાન્સ સામ તધરાણ
આપતી નથી. આ પ્રોડક્ટ રે િાઓનો ઉમરો થાય તો એફપીસી નીતત આરબીઆઈ દ્વારા સ્થાતપત
માગભ દતર્િકાની રે િામાં અનકુ ળ
ૂ રીત અદ્યતન કરવામાં આવર્.
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