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વાજબી આચરણ િહંિતા 
 

ઇન્ક્રેડ ફાઇનાન્ન્ક્િયલ િર્વિર્િિ લલર્િટેડ ('આઈએફએિએલ' અથવા 'કંપની') એક નોન-બેંકકિંગ ફાઇનાન્ન્ક્િયલ કંપની (એનબીએફિી) છે 
જે કિઝવવ બેંક ઓફ ઈન્ન્ક્ડયા (આિબીઆઈ) િાથ ેનોંધાયલેી છે.  કંપનીએ વાજબી આચિણ  િકંિતા ("ધ કોડ") ની િચના કિી છે અને 
અપનાવી છે જે વ્યન્તતગત ગ્રાિકો અન ે કાનનૂી િસં્થાઓ િાથ ે વ્યવિાિ કિતી વખત ે વાજબી આચિણના  ધોિણો નક્કી કિે છે. 
આિબીઆઈ િાસ્ટિ ડાયિેતશન- નોન-બને્ન્ક્કિંગ ફાઈનાન્ન્ક્િયલ કંપની- ર્િસ્ટેર્િકલી ઈમ્પોટવન્ક્ટ નોન-કડપોલઝટ ટેકકિંગ કંપની એન્ક્ડ કડપોલઝટ 
ટેકકિંગ કંપની (કિઝવ ેબેંક) કડિેકશન્ક્િ, 2016, આિબીઆઈ/ડીએનબીઆિ/2016-17/45 િાસ્ટિ ડાયિેતશન ડીએનબીઆિના આધાિે 
કોડ તયૈાિ કિવાિા ંઆવ્યો છે  
 
કંપની િિયાતંિે આિબીઆઈ દ્વાિા ર્નધાવકિત તિાિ શ્રષે્ઠ પદ્ધર્તઓ અપનાવશ ેઅન ેઆ કોડિા ંજરૂિી િોય તો ત ેસલૂચત ધોિણોન ે
અનરુૂપ યોગ્ય ફેિફાિો કિશ.ે  કંપનીની નીર્ત તિાિ ગ્રાિકો િાથ ેિતત અન ેન્ક્યાયી વતવન કિવાની છે.  કંપનીના કિવચાિીઓ ન્ક્યાયી, 
િિાન અન ે સિુગંત િીત ે િિાય, પ્રોત્િાિન અન ે િવેા પ્રદાન કિશ.ે  કંપની સરુ્નર્િત કિશ ે કે કોડનો અિલ િિગ્ર િસં્થાની 
જવાબદાિી છે.  કંપનીની વાજબી ર્ધિાણ પદ્ધર્તઓ િાકેકટિંગ, લોન ઓકિજજનશેન, પ્રોિરે્િિંગ અન ેિર્વિર્િિંગ અન ેકલતેશન પ્રવરૃ્િઓ 
િકિત તનેી કાિગીિીના તિાિ  પાિાઓિા ંલાગ ુપડશ ે 
 
1.  વાજબી આચરણ િહંિતાના ઉદે્દશો 
 
િકંિતાનો સ્વીકાિ કિવાિા ંઆવ્યો છે: 

a) ગ્રાિકો િાથ ે વ્યવિાિિા ં લઘતુિ ધોિણો નક્કી કિીન ેિાિી અન ેન્ક્યાયી પદ્ધર્તઓન ેપ્રોત્િાિન આપવા  
b) પાિદર્શિતા વધાિવા િાટે જેથી ગ્રાિકો િવેાઓ પાિથેી વાજબી િીતે શુ ંઅપકે્ષા િાખી શકે તેની વધ ુિાિી િિજ િળેવી શકે;   
c) સ્પધાવ દ્વાિા બજાિની શન્તતઓન ેપ્રોત્િાિન આપવુ,ં ઉચ્ચ િચંાલન ધોિણો િાિંલ કિવા; 
d) ગ્રાિકો અન ેકંપની વચ્ચ ેવાજબી અન ેિૌિાદવપણૂવ િબંધંન ેપ્રોત્િાિન આપવા; 

 
2. પ્રયોજ્યતા 

 
આ િકંિતા તિાિ કિવચાિીઓ, તનેા એજન્ક્ટો/પ્રર્તર્નર્ધઓ/કંપનીના ત્રીજા પક્ષના ર્વરેતાઓ/િવેા પ્રદાતાઓ અન ેતનેા વ્યવિાય 
દિર્િયાન તનેુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કિવા િાટે અર્ધકૃત અન્ક્ય વ્યન્તતઓન ેલાગ ુપડશ.ે   

 
3. લબન-ભેદભાવ નીર્ત 
 

કંપની લલિંગ, શાિીકિક ક્ષિતા, જાર્ત અથવા ધિવના આધાિે તનેા ગ્રાિકો વચ્ચ ેભદેભાવ કિશ ેનિીં. કંપની ઉત્પાદનો, િવેાઓ, 
સરુ્વધાઓ વગેિેન ેર્વસ્તતૃ કિવાિા ંર્વકલાગંતાના આધાિે દૃન્ષ્ટિીન અથવા શાિીકિક િીત ેર્વકલાગં અિજદાિો િાથ ેપણ ભદેભાવ 
કિશ ે નિીં. જો કે, આ કંપનીને િિાજના ર્વર્વધ વગો િાટે ઘડવાિા ં આવેલી યોજનાઓની સ્થાપના અથવા ભાગ લેવાથી 
અટકાવત ુ ંનથી.   

 
4. િદેંશાવ્યવિારની ભાષા 
 

લોન લનેાિન ેકંપની દ્વાિા કિવાિા ંઆવતો જરૂિી તિાિ િદેંશાવ્યવિાિ લોન લનેાિ (અંગે્રજી અથવા સ્થાર્નક ભાષા) િિજી શકે 
ત ેભાષાિા ંથશ.ે   
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5. લોન અને તેિની પ્રહરયા િાટેની અરજીઓ 
 
a) લોન અિજી ફોિવિા ંિબંરં્ધત િાકિતી શાિલે િશ ેજે લોન લનેાિના કિતન ેઅિિ કિતી િોય જેથી લોન લેનાિ દ્વાિા જાણકાિ 

ર્નણવય લવેાિા ંઆવી શકે.   લોન અિજી ફોિવ અિજી ફોિવ િાથ ેિજૂ કિવા િાટે જરૂિી દસ્તાવેજોની સલૂચ પણ સચૂવશ.ે 
b) પણૂવ થયેલ અિજી ફોિવની પ્રાપ્તત કંપની દ્વાિા યોગ્ય િીતે સ્વીકાિવાિા ંઆવશ ેઅન ેગ્રાિક તનેી /તણેીની લોન અિજી અંગે 

કંપની તિફથી ક્યાિે પ્રર્તકરયા િેળવવાની અપેક્ષા િાખી શકે ત ેઅંદાજજત િિયિયાવદા પણ સચૂવશે. 
 
6. લોન મલૂયાકંન અને ર્નયિો તેિજ શરતો 

 
a) કંપનીની આંતકિક ર્ધિાણ નીર્તઓ અન ેમલૂયાકંન પ્રકરયા મજુબ તિાિ લોન અિજીઓનુ ંમલૂયાકંન કિવાિા ંઆવશ;ે 
b) લોનની િજૂંિી બાદ િજૂંિ થયલેી લોનની િકિ, લાગ ુવાર્ષિક વ્યાજદિ, અન્ક્ય િિત્ત્વપણૂવ  ર્નયિો અને શિતો િાથે તનેી 

અિજી કિવાની  પદ્ધર્તનો  િકેંત આપતો િજૂંિી પત્ર લોન લનેાિને લલેખતિા ંપિોંચાડવાિા ંઆવશ;ે 
c) કંપની લોન કિાિિા ંિોડી ચકુવણી િાટે લવેાિા ંઆવેલા દંડાત્િક વ્યાજનો ઉલલખે બોલડિા ંકિશ.ે  લોન કિાિિા ંઆ અંગેની 

યોગ્ય જોગવાઈનો િિાવશે કિવાિા ંઆવ્યો છે;  
d) લોન કિાિના અિલ પછી, તિાિ લોન લેનાિાઓન ેલોન કિાિિા ંટાકંવાિા ંઆવેલા તિાિ લબડાણોની નકલ િાથ ેલોન 

કિાિની એક નકલ આપવાિા ંઆવશ.ે 
 
7. ર્નયિો અને શરતોિા ંફેરફારો િહિત લોનન  ંર્વતરણ 
 

a) વ્યાજદિ, િર્વિિ ચાર્જ, પવૂવચકુવણી ચાર્જ, ચકુવણી/ ર્વતિણ િિયપત્રક વગેિે િકિત ર્નયિો અન ે શિતોિા ં (જે લોન 
લનેાિન ેઅિિ કિી િહ્યા છે) કોઈ પણ ફેિફાિ અંગે  લોન લેનાિન ેલલેખતિા ંજાણ કિવાિા ંઆવશ;ે 

b) વ્યાજદિ અન ેઅન્ક્ય ચાર્જિા ંફેિફાિો (જે લોન લનેાિથી ર્વપિીત છે) ફતત િભંર્વત અિિથી જ િશ;ે   
c) કોઈ પણ  લોનન ે પિત િગંાવવાનો ર્નણવય / ચકુવણીન ેવગે આપવાનો ર્નણવય લોન કિાિના ર્નયિો અને શિતો અનિુાિ 

કિવાિા ંઆવશ;ે 
d) લોન કિાિની શિતો મજુબ અન્ક્ય તિાિ ચાર્જની િાથ ે લોનની િપંણૂવ ચકુવણી કયાવ બાદ અને પવૂાવર્ધકાિ/િાડંવાળના   

કોઈપણ અર્ધકાિનો ઉપયોગ કિવાન ેઆર્ધન, લોન લેનાિની ર્વનતંી મજુબ તિાિ અંતગવત ર્િક્યોકિટીઝ બિાિ પાડવાિા ં
આવશ,ે જેના િાટે િપંણૂવ ર્વગતો િાથ ેલોન લનેાિને નોકટિ આપવાિા ંઆવશ.ે 

 
8. ગોપનીયતા અને ગ પ્તતા 
 
1. રેકડટ િેફિન્ક્િ એજન્ક્િીઓ / રેકડટ િાકિતી કંપનીઓ (CICs) 

a) કંપની ર્નયિનકાિી િાગવ ર્નદેશન/િાગવદર્શિકા અથવા કંપનીની આંતકિક નીર્તઓ અનિુાિ રેકડટ ઇન્ક્ફોિશેન કંપનીઓને 
તનેા લોન લનેાિાઓની લોન અને ચકુવણી ટે્રક િેકોડવની ર્વગતો શિે કિી શકે છે.   

b) કંપની રેકડટ ઇન્ક્ફોિશેન કંપનીઓ િાથ ેવ્યન્તતગત દેવુ ંજે ગ્રાિકે ચકૂવવાનુ ંબાકી છે તેના ર્વશ ેિાકિતી શિે કિી શકે છે જો: 
i. ગ્રાિક તનેી/તણેીની ચકૂવણી કિવાિા ંપાછળ િિી ગયો િોય  
ii. દેવાની િકિ ર્વવાદિા ંન િોય  
iii. ગ્રાિકે અિાિી ઔપચાકિક િાગંન ેપગલ ેબાકી િકિની ચકુવણી કિી ન િોય.   

c) તનેી િાથે જ, કંપનીના પ્રર્તર્નર્ધઓ ગ્રાિકોને િીઆઈિીની ભરૂ્િકા અન ેતઓેએ  પિૂી પાડેલી િાકિતી ગ્રાિકના રેકડટ સ્કોિ 
અન ેરેકડટ િળેવવાની ક્ષિતા પિ શુ ંઅિિ કિી શકે છે ત ેિિજાવશ.ે   

d) જો ગ્રાિકે આવુ ંકિવા િાટે તનેી/તણેીની પિવાનગી આપી િોય અથવા કાનનૂી/ ર્નયિનકાિી આવશ્યકતાઓ આવુ ંસચૂવતી 
િોય તો, કંપની ગ્રાિકના ખાતા ર્વશનેી િાકિતી િીઆઇિીને આપશ.ે 

e) ગ્રાિક દ્વાિા િાગણી કિવાિા ંઆવે તો કંપની િીઆઇિીન ેઆપવાિા ંઆવલેી િબંરં્ધત િાકિતી પિૂી પાડશ.ે 



 

 

ઇન્ક્રેડ ફાઇનાન્ન્ક્િયલ િર્વિર્િિ લલર્િટેડ       3 

 

 

2. િાહિતી શેર કરવી  
a) કંપની તનેી જૂથ/િિયોગી િસં્થાઓન ે  અથવા એવી કંપનીઓન ેઆવી િાકિતી પ્રદાન કિી શકે છે જેના િાટે તણે ેલોન 

અિજી / િજૂંિી પત્ર/ િૌથી િિત્ત્વપણૂવ  ર્નયિો અન ેશિતો/લોન કિાિ િઠેળ  પોતાના ગ્રાિક પાિથેી િિંર્ત/પિવાનગી 
િળેવી છે. 

b) ગ્રાિક ખાનગી અન ેગતુત તિીકે ગ્રાિક ન િોય ત્યાિે પણ કંપની ગ્રાિકની વ્યન્તતગત િાકિતીનુ ંધ્યાન િાખશ.ે અિ ેઉપિોતત 
અન ેનીચેના અપવાદરૂપ કેિો ર્િવાય ગ્રાિકનો ડેટા અથવા િાકિતી કોઈન ેજાિિે કિીશુ ંનિીં: 
i. કાયદા દ્વાિા જરૂિી; 
ii. િાકિતી જાિિે કિવા િાટે જાિિે જનતા પ્રત્યનેી ફિજ; 
iii. કંપનીના કિત િાટે િાકિતી આપવાની જરૂિ;   
iv. કંપની ગ્રાિકો પાિથેી િિંર્ત / પિવાનગી ધિાવે છે; 

 
c) કંપનીના પ્રર્તર્નર્ધઓ ગ્રાિકન ે તનેા ર્વશ ે કંપની પાિે િિલેા વ્યન્તતગત િેકોર્ડ વિ ની એતિિે િળેવવા િાટે ભાિતના 

કાયદાઓ િઠેળ તનેા અર્ધકાિો/જવાબદાિીઓ ર્વશે જાણ કિશ;ે  
d) કંપની િાકેકટિંગ િતેઓુ િાટે ગ્રાિકની વ્યન્તતગત િાકિતીનો ઉપયોગ કિશ ેનિીં ર્િવાય કે ગ્રાિક ખાિ કિીને અિન ેઆવુ ં

કિવા િાટે િિા આપ.ે 
 
9. િાિાન્ક્ય જોગવાઈઓ 
 

a) કંપની લોન કિાિના ર્નયિો અને શિતો ર્િવાય લોન લનેાિાઓના વ્યવિાયિા ંિસ્તક્ષેપ કિવાનુ ંટાળશ(ેઉધાિ લેનાિ દ્વાિા 
અગાઉ જાિિે ન કિવાિા ંઆવલેી નવી િાકિતી કંપનીના ધ્યાન પિ આવી િોય ત્યા ંસધુી); 

b) જયા ંલોન લેનાિ લોન ટ્રાન્ક્િફિ કિવાનો આગ્રિ િાખ ેછે, ત્યા ંિિંર્ત અથવા અન્ક્યથા જો કોઈ વાધંો િોય તો, લોન લનેાિની 
આવી ર્વનતંી પ્રાતત થયાની તાિીખથી 21 કદવિની અંદિ પિોંચાડવાિા ંઆવશ.ે  આવી ટ્રાન્ક્િફિ કાયદાની સિુગંતતાિા ં
લોનના ર્નયિો અને શિતો અનિુાિ િશ;ે   

c) લોનની વસલૂાત િાટે કંપની અયોગ્ય િતાિણીનો આશિો લશે ેનિીં અન ેલાગ ુકાનનૂી િાળખાિા ંકંપની દ્વાિા આંતકિક િીત ે
અપનાવવાિા ંઆવેલી પ્રકરયાઓનુ ંપાલન કિશ;ે   

d) કંપની વ્યન્તતગત લોન લેનાિાઓન ે વ્યવિાય ર્િવાયના િતેઓુ િાટે િજૂંિ કિેલા કોઈપણ ફ્લોકટિંગ િેટ ટિવ લોન પિ 
ફોતલોઝિ ચાર્જ/ પ્રી-પિેને્ક્ટ દંડ વસલૂશ ેનિીં, કંપની ખાતિી કિશે કે કિવચાિીઓન ેયોગ્ય િીત ેગ્રાિકો િાથ ેવ્યવિાિ કિવા 
િાટે પિૂતા પ્રિાણિા ંતાલીિબદ્ધ છે. 

 
10.   ફહરયાદ ર્નવારણ વ્યવસ્થા   

 
કંપની દ્વાિા ઓફિ કિવાિા ંઆવતી પ્રોડતટ અને િવેાઓના િદંભવિા ંફકિયાદ/દાવો/પ્રર્તિાદ ધિાવતા કોઈપણ ગ્રાિક નીચનેી 
કોઈ પણ ચનેલ િાિફત ેકંપનીના ગ્રાિક િવેા/િભંાળ ર્વભાગન ેપત્ર લખી શકે છે:   
 

  18001022192 પિ કૉલ કિો 
 ઇિઇેલ- care@incred.com 
 આ િિનાિા ંપિ પત્ર લખવો - ઇનરેડ ફાઇનાન્ન્ક્િયલ િર્વિિીિ લલર્િટેડ (Incred Financial Services 

Limited) 1203, 12િો િાળ, બી ર્વિંગ, કેર્પટલ, બાન્ક્રા કુલાવ કોમ્પલેક્ષ, મુબંઇ - 400 051 
 વબેિાઇટ - www.incred.com 

 
 
 

mailto:care@incred.com
http://www.incred.com/
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ફકિયાદ કેવી િીત ેકિવી જોઈએ: 
ગ્રાિકોન ેજરૂિી લોનની ર્વગતો એટલ ે કે લોન એકાઉન્ક્ટ નબંિ, પ્રર્તિાદ/ સચૂન/ ફકિયાદની ર્વગતો અન ેફોન નબંિ િકિત 
િાન્ક્ય િપંકવ િાકિતી અન ેકંપની િાથ ેવાતચીત કિતી વખત ેઈ-િેઈલ આઈડી પિૂી પાડવા ર્વનતંી કિવાિા ંઆવ ેછે 
 
જવાબની અપેક્ષા ક્યાિે િાખવી   
કંપની વાજબી િિયિા ંતિાિ પ્રશ્નો/ફકિયાદોનુ ંર્નવાિણ/જવાબ આપવાનો પ્રયાિ કિશ ેઅન ેગ્રાિકન ેતિેની ફકિયાદોની ન્સ્થર્ત 
ર્વશ ેિાકિતગાિ િાખશ.ે દિેક ગ્રાિકની પછૂપિછ/ફકિયાદ અનન્ક્ય પ્રકૃર્તની િોવાથી, તપાિ પછી િપંણૂવ ર્નિાકિણ િાટે ત્રીિ 
કદવિ નો િિય લાગી શકે છે.   
 
ફકિયાદ ર્નવાિણ િાટે કોનો િપંકવ કિવો: 
ગ્રાિકોન ેર્વનતંી કિવાિા ંઆવે છે કે તઓે પિલેા ઉપિ જણાવેલી કોઈપણ ચનેલો િાિફત ેતેિના પ્રશ્નો િજુ કિે  અન ેજો ત ેજ 5 
કદવિની અંદિ ઉકેલવાિા ંન આવ ેઅથવા જો ગ્રાિક િભંાળ િવેા દ્વાિા પિૂી પાડવાિા ંઆવલે ઉકેલથી િતંષુ્ટ ન િોય, તો ગ્રાિક 
તિેની ફકિયાદોન ેઉકેલવા િાટે નીચનેા એસ્કેલશેન્ક્િન ેઅનિુિી શકે છે, શ્રી આર્િફ ખાન 
િપંકવ : 022-42117799 
ઇિઇેલ આઈડી care@incred.com 
 
જો પાચં કદવિના િિયગાળાિા ં ફકિયાદનુ ં ર્નિાકિણ ન આવ ે અથવા જો ગ્રાિક શ્રી આર્િફ ખાન દ્વાિા આપવાિા ં આવલે 
ઉકેલથી િતંષુ્ટ ન િોય, તો ગ્રાિક નીચ ેજણાવેલ ર્વગતો અનિુાિ એસ્કેલશેન્ક્િના બીજા સ્તિનો િપંકવ કિી શકે છે: 
 
નાિ: શ્રી વદૈ્યનાથન િાિમરૂ્તિ 
િપંકવ : 022-42117799 
ઇિઇેલ આઈડી : vaidyanathan.ramamoorthy@incred.com 
 
જો પાચં કદવિના િિયગાળાિા ંફકિયાદનુ ં ર્નિાકિણ ન આવ ેઅથવા ગ્રાિક શ્રી વૈદ્યનાથન િાિમરૂ્તિ દ્વાિા આપવાિા ંઆવલે 
ઉકેલથી િતંષુ્ટ ન િોય તો ગ્રાિક ફકિયાદ ર્નવાિણ અર્ધકાિીનો િપંકવ કિી શકે છે. ફકિયાદ ર્નવાિણ અર્ધકાિીનુ ંનાિ અન ેિપંકવ 
ર્વગતો નીચ ેપ્રિાણે છે: 

 
ફકિયાદ ર્નવાિણ અર્ધકાિીનુ ંનાિ: શ્રી િાગેશ ઐયિ 
ઇ-િઇેલ આઈડી: incred.grievance@jncred.com  
ટેલલફોન ન.ં: 022-42117799 
િિનામુ:ં ઇનરેડ ફાઇનાન્ન્ક્િયલ િર્વિિીિ લલર્િટેડ (Incred Financial Services Limited)1203, 12િો િાળ, બી ર્વિંગ, િાજધાની, 
બાન્ક્રા કુલાવ કોમ્પલેક્ષ, મુબંઇ - 400 051 

 
જો ફકિયાદ/ર્વવાદ પદંિ કદવિના િિયગાળાિા ં ફિીથી તયૈાિ કિવાિા ં ન આવે તો ગ્રાિક આિબીઆઈના નોન-બેંકકિંગ 
સપુિર્વઝન ર્વભાગની પ્રાદેર્શક કચિેીના ઇન્ક્ચાર્જ અર્ધકાિીન ેઅપીલ કિી શકે છે, જેના અર્ધકાિક્ષેત્ર િઠેળ આઇએફએિએલની 
િજજસ્ટડવ ઓકફિ આવ ેછે.  ડીએનબીએિની ર્વગતો નીચ ેઆપેલ છે 

 
હરઝવવ બેન્ક્ક ઓફ ઈન્ન્ક્ડયાને એસ્કેલેશન 
 
જો ત્રીિ કદવિના િિયગાળાિા ંફકિયાદ/ર્વવાદનુ ં ર્નવાિણ ન થાય, તો ગ્રાિક નીચનેા િિનાિા પિ નોન-બેંકકિંગ સપુિર્વઝન 
ર્વભાગની પ્રાદેર્શક કચિેીના ઇન્ક્ચાર્જ અર્ધકાિીને અપીલ કિી શકે છે: 

 

mailto:care@incred.com
mailto:vaidyanathan.ramamoorthy@incred.com
mailto:incred.grievance@incred.com
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જનિલ િનેેજિ, 
સપુિર્વઝન ર્વભાગ 
મુબંઇ પ્રાદેર્શક કચિેી 
કિઝવવ બને્ક્ક ઓફ ઇન્ન્ક્ડયા,3જો િાળ, બાયખલલા ઓફીિ લબન્લડિંગ, 
મુબંઇ િને્ક્ટ્રલ સ્ટેશન િાિ ે, 
મુબંઈ- 400008 
ઇિઇેલ: dnbs@rbi.org.in 
 િપંકવ ન.ં: +91 (22) 23084121 

 
11. વ્યાજ ખચવ 

 
a) ગ્રાિકોન ેકંપની દ્વાિા લોન અન ેએડવાન્ન્ક્િિ પિ વધ ુપડતા વ્યાજ દિો અન ેશલુક વસલૂવાિા ંનિીં આવ ેતે સરુ્નર્િત કિવા 

િાટે, કંપનીના બોડવ ઓફ કડિેતટિ ેવ્યાજ દિ િોડેલ અને નીર્તઓ અન ેવ્યાજ દિો નક્કી કિવા િાટેની કાયવવાિી પિ નીર્ત 
અપનાવી છે, જે તનેા ગ્રાિકોના લાભ િાટે કંપનીની વેબિાઇટ પિ મકૂવાિા ંઆવી છે. 

b) કંપનીના વ્યાજ દિના િોડેલ અંગેની િાકિતી પણ અિજી ફોિવ અને િજૂંિી પત્રિા ંજાિિે કિવાિા ંઆવશે 
 
12. પ નઃકબજો, જો વાિનો કંપની દ્વારા ર્િરાણ કરવાિા ંઆવત  ંિોય તો  
 

લોન લેનાિ િાથ ેલોન કિાિિા ં કંપની પાિ ેપનુઃ કબજાની જોગવાઈ િશ ેજે કાનનૂી િીત ેલાગ ુકિવાિા ંઆવશ.ે  પાિદર્શિતા 
સરુ્નર્િત કિવા િાટે લોન કિાિિા ંનીચનેા ર્નયિો અને શિતો પિૂી પાડવાિા ંઆવશ:ે 
a) પનુઃકબજો લેતા પિલેાનો િિયગાળો; 
b) એવા િજંોગો કે જેના િઠેળ નોકટિનો િિયગાળો િાફ કિી શકાય છે; 
c) સિુક્ષાનો કબજો લવેાની પ્રકરયા; 
d) વચેાણપિલેા ંલોનની ચકુવણી િાટે લોન લેનાિન ેઅંર્તિ તક આપવા અંગેની જોગવાઈ;   
e) લોન લેનાિન ેપનુઃકબજો આપવાની પ્રકરયા; 
f) ર્િલકતના વેચાણિાટેની પ્રકરયા. 

 
13. િિીક્ષા 
 

બોડવન ેવાજબી આચાિ િકંિતાના પાલન અને િનેેજિને્ક્ટના ર્વર્વધ સ્તિે ફકિયાદો ર્નવાિણ વ્યવસ્થાની કાિગીિીની િિયાતંિે 
િિીક્ષા િાટે અપડેટ કિવાિા ંઆવશ ેઅને જરૂિ પડે ત્યાિે ર્નયર્િત અંતિે આવી િિીક્ષાઓનો એકીકૃત અિવેાલ બોડવન ેસપુિત 
કિવાિા ંઆવશ.ે  બોડવ ઓફ ડાયિેતટિવ દ્વાિા દિ વષે કોડની િિીક્ષા કિવાિા ંઆવશ,ે અને આ િદંભવિા ંઅન્ક્ય કોઈ ર્નયિનકાિી 
ફેિફાિો િિયાતંિે કોડિા ંઅપડેટ થયલેા િિશે.ે   
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