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માલપાણી

િસ�ો�રટ�ઝ �ાઇવટે �લિમટ�ડના બોડ� ઑફ �ડર��ટસ� �ારા 16 ઑ�ટોબર, 2006ના રોજ યો�યલેી બઠેકમાં

વાજબી ��ે�ટસ કોડ સૌ�થમ અપનાવવામાં આ�યો હતો. માલપાણી િસ�ો�રટ�ઝ �ાઇવટે �લિમટ�ડ�ું નામ

પછ�થી િશવશ��ત ફાઇના��સયલ સિવ�સીઝ �ાઇવટે �લિમટ�ડ તર�ક� રાખવામાં આ��ું હ� ુ,ં �યારબાદ IVL

ફાઇના�સ ઇ��ડયા �લિમટ�ડ કરતાં ફાઇના�સ �લિમટ�ડ, ��ું નામ બદલીને ધાની લોન અને સિવ�સ �લિમટ�ડ

રાખવામાં આ��ુ.ં વત�માન ફ�ર ��ે�ટસ કોડ (FPC) ધાની લો�સ એ�ડ સિવ�સીસ �લિમટ�ડ (DLSL અથવા અહ�

કંપની તર�ક� ઓળખવામાંઆવે છે) �ારા અપનાવવામાંઆવી ર�ો છે તે RBI મા�ટર ડાયર��શનના �કરણ VI

�જુબ NBFCને િસ�ટિમક ર�તે મહ�વ�ણૂ� �બન-થાપણ લતેી વખતે લા�ુ થતી માગ�દિશ�કા અ�સુાર છે. DNBR

(PD). 008/03.10.119/2016-17 અને તનેા અપડ��સ સાથ)ે. વાજબી ��ે�ટસ કોડ નીચે �જુબ છે: ફ�ર ��ે�ટસ

કોડ

�મ

નબંર િવષયવ�� ુ

1 ઉ�ે�યો અને એ��લક�શન

2 �ાહકો માટ� �િતબ�તા

3 �હ�રાત અને પારદિશ�તા

4 �હ�રાત, માક��ટ�ગ અને વચેાણ

5 ગોપનીયતા અને ગોપનીયતા

6 બાક� રકમનો સ�ંહ

7 ફ�રયાદો અને ફ�રયાદો

8 તમારા �ાહકની �ણમાગ�દિશ�કા

9 �ડપો�ઝટ એકાઉ�ટ

10 લોન

11 ગેર�ટર

12 સામા�ય

1. ઉ�ેશો અને અર�
 1.1 ઉ�ે�યો કોડઓફ ધ

ધન લો�સ એ�ડ સિવ�સીસ �લિમટ�ડ (�યારબાદ DLSL/કંપની તર�ક� ઓળખાય છે) એ ��ેઠ કોપ�ર�ટ

��ે�ટસને અ�સુરવા અને �તરરા���ય �તર� અ�સુરવામાં આવતી �યાપાર �થાઓમાં અ�યતં

પારદિશ�તા લાવવાનો તનેો ઉ�ેશ ન�� કય� છે અને તનેા �ારા �ાહકનો િવ�ાસ વધારવા કંપનીમાં

તદ�સુાર, વત�માન સ�ંહતાઆના પર િનધા��રત કરવામાંઆવી છે:



i) સાર� અને �યાયી �થાઓને �ો�સાહન �ાહકો સાથે �યવહારમાં લ��ુમ ધોરણો ન�� કર�ન.ે

ii) પારદિશ�તા �િુનિ�ત કરો �થી �ાહક અમાર� કંપની �ારા �રૂ� પાડવામાં આવતી સવેાઓ િવશે

�યાજબી ર�તે �ુંઅપ�ેા રાખી શક� તનેી સાર� સમજ મળેવી શક�.

iii) ઉ�ચઓપર��ટ�ગ ધોરણો હાસંલ કરવા માટ�, �પધા� �ારા બ�ર દળોને �ો�સા�હત કરો; અને

iv) �યાયી અને સૌહાદ��ણૂ� સબંધંોને �ો�સાહન આપો �ાહક અને કંપની વ�ચે મજ�તૂ �ાહક

સદં�શા�યવહાર અને ફ�રયાદ િનવારણ પ�િત �ારા અનેઆમબાદમાં �તૂ�વૂ�નો િવ�ાસ વધારવા.

 1.2. કોડની અર�

આ કોડના તમામ ભાગો એવા તમામ લોન ઉ�પાદનો અને સવેાઓને લા�ુ પડ� છે � હાલમાં �દાન કરવામાં

આવી ર�ાં છે અથવા � પછ�થી ર�ૂ કરવામાંઆવી શક� છે, પછ� ભલે તે કંપની �ારા સમ� કાઉ�ટર પર, ફોન

પર, પો�ટ �ારા, ઇ�ટર���ટવ ઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણો �ારા, ઇ�ટરનટે પર �દાન કરવામાં આવ.ે અથવા

કંપનીના એજ�ટો �ારા અથવા અ�ય કોઈપણ પ�િત �ારા. વાજબી �યવહાર કોડની નકલ કંપનીની તમામ

કચરે�ઓ/શાખાઓમાં �દિશ�ત કરવામાં આવશ.ે FPC ની એક નકલ પણ કંપનીની વબેસાઇટ પર �દિશ�ત

કરવામાં આવશે � કંપની �ારા અપનાવવામાં આવી રહ�લા કોડ િવશે સામા�ય-�હ�ર અને તમામ

�હતધારકોના સ�યોને ��ૂચત કરશ.ે

2. �ાહકો ��યનેી અમાર� �િતબ�તાઓ

2.1 �ાહકો સાથનેા તમામ �યવહારોમાં િન�પ�અને �યાજબી ર�તે કાય� કરવા માટ� તનેી ખાતર� કર�ન:ે

કંપની તે ઓફર કર� છે તે ઉ�પાદનો અને સવેાઓ માટ� આ કોડમાં િનધા��રત �િતબ�તાઓ અને ધોરણોને

�ણૂ� કરશે અને ���યાઓમાંઅને તનેી ��ે�ટસમાં �ટાફ અ�સુર� છે. તમામ ઉ�પાદનો અને સવેાઓપ�અને

ભાવનામાં સબંિંધત કાયદાઓ અને િનયમો�ું પાલન કરશ;ે અને �ાહકો સાથનેો �યવહાર અને અખ�ંડતતા

અને પારદિશ�તાના નિૈતક િસ�ાતંો પરઆધાર રાખવો.

2.1.1 �ાહકો સાથે �યવહાર કરતી વખત,ે કંપનીએ લોન કરારના િનયમો અને શરતોમાં �રૂા પાડવામાં

આવલે હ��(ુઓ) િસવાય ઉધાર લનેારની બાબતોમાં હ�ત�પે કરવાથી �ૂર રહ�� ુંજોઈએ.

2.1.2 કંપની ઉધાર લનેારાઓ પાસથેી વ�ુ પડ� ું �યાજ વ�લૂશે નહ�. �ાહક પાસથેી વ�લૂવામાં આવતા

�યાજ દર�ું તક� સમ�વવામાં આવશ.ે તમામ દરો અને ��ુકનો ઉ�લખે લોન અર� ફોમ�માં તમેજ મ�ૂંર�

પ�માં કરવાનો રહ�શ.ે

2.1.3 �યાજના દરો અને જોખમોના �ેડ�શન માટ�નો અ�ભગમ પણ કંપનીની વબેસાઇટ પર ઉપલ�ધ

કરાવવામાંઆવશ.ે

2.1.4 ઋણ લનેાર પાસથેી ઉધાર ખાતાના �ા�સફર માટ� િવનતંીની �ા��તના �ક�સામા,ં સમંિત અથવા

અ�યથા, એટલે ક�, કંપનીનો વાધંો, જો કોઈ હોય તો, િવનતંીની �ા��તની તાર�ખથી 21 �દવસની �દર

જણાવવામાંઆવશ.ે આવા �ા�સફર કાયદાના અ�સુધંાનમાં પારદશ�ક કરારની શરતો �જુબ થશ.ે

 2.2 અમારા નાણાક�ય ઉ�પાદનો અને સવેાઓ ક�વી ર�તે કાય� કર� છે તે �િુનિ�ત કર�ને �ાહકોને સમજવામાં

મદદ કરવા માટ�:



i) �હ�રાતો અને �ચારા�મક સા�હ�યની સામ�ી શ� તટેલી �પ�ટ અને ગેરમાગ� દોરનાર� નહ� હોય.

લોન કરાર અને અ�ય દ�તાવજેો ક� �ના પર લોન મળેવવા માટ� �ાહક �ારા અમલ અને હ�તા�ર

કરવાની જ�ર પડ� શક� છે તે કંપનીની વબેસાઇટ પર �ડ��લે માટ� ઉપલ�ધ રહ�શે �થી અમારા ઇ��ક

�ાહકોને તમેના અિધકારો અને જવાબદાર�ઓ �ણવા અને સમજવાની �િુવધા મળ� શક�. , �થી

અમાર� પાસથેી સવેાઓમળેવતી વખતે એક�ણકાર િનણ�ય લવેામાંઆવ.ે

ii) �થમ ઉદાહરણમા,ં �ાહકોને નીચનેી કોઈપણ એક અથવા વ�ુ ભાષાઓમાં ઉ�પાદનો અને સવેાઓ

િવશનેી મા�હતી ધરાવતા સબંિંધત દ�તાવજેો વગેર� સમ�વવામાં આવશે અને �દાન કરવામાં

આવશ:ે �હ�દ�, ��ે� અથવા યો�ય �થાિનક ભાષા. સ�ંણૂ� પારદિશ�તા �િુનિ�ત કરવા માટ�, �ાહકોને

ઉ�પાદનો અને સવેાઓની ��ૃિત, તમેના િનયમો અને શરતો, વાિષ�ક �યાજ દરો / સવેા ��ુક, લોન

�ોડ�ટની સવેા માટ� �કૂવવાપા� EMI, સબિમટ કરવાના દ�તાવજેો િવશે �પ�ટ મા�હતી �દાન

કરવામાંઆવશ.ે ઉ�પાદનો વગેર� માટ� કંપની.

iii) �ાહકોને તમેને મળતા લાભો િવશે સ�ંણૂ� મા�હતી આપો, તે આવા લાભો ક�વી ર�તે મળેવી શક� છે,

તમેની નાણાક�ય અસરો અને તમેના ��ોના િનરાકરણ માટ� કોઈ શકંાના �ક�સામાં તઓે કોનો સપંક�

કર� શક� છે.

iv) ઉપરો�ત બાબતોની ખાતર� કરવા માટ�, કંપની એક હ��પ લાઇન �રૂ� પાડશે �નાથી �ાહકને આ

બાબતે યો�ય માગ�દશ�ન આપવામાં આવશ.ે ઉપરો�ત ઉપરાતં, �ાહકોને િન��ુત અિધકાર�(ઓ)ના

નામ સાથે તમેની/તમેની સપંક� િવગતો �દાન કરવામાં આવશે ક� �ઓ તમેની ફ�રયાદોના િનવારણ

માટ� જવાબદાર છે.

2.3 �દાન કર�ને �ાહકોને અમારા ઉ�પાદનો અને સવેાઓનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરવા માટ�:

i. ઉધાર લનેારને મ�ૂંર કરાયલે લોનના િનયમો અને શરતોની િવગતો દશા�વતી યો�ય ર�તે હ�તા��રત

લોન કરારની નકલ �દાન કરો. કંપની ઈ�ટરએ��ટવ મી�ટ�ગ �ારા, વબેસાઈટ પર �ડ��લે �ારા અથવા

ઈ-મલે/મઈે�લ�ગ િ��ટ�ડ લટેસ� �ારા �ાહકોને િનયિમત, યો�ય અપડ��સ �િુનિ�ત કરશ,ે ગોઠવશે અને

�દાન કરશ.ે

ii. �યાજ દરો, ચાજ�સઅને િનયમો અને શરતો વગેર�માં ફ�રફાર િવશે મા�હતીનો �સાર.

iii. �હતમાં ફ�રફાર તનેી અર� પહ�લાં અગાઉથી �ચૂના સાથે ઘિન�ઠ હશ.ે �યાજ દર અથવા સવેા ��ુકમાં

�ધુારો મા� સભંિવત ર�તે જ લા�ુ થશ.ે

2.4. કોઈપણ તબ�ે ખો�ંુ થઈ શક� તવેી બાબતો સાથે ઝડપથી અને સહા��ુિૂત�વૂ�ક �યવહાર કરવા માટ�,

આના �ારા:

i. કંપની તરફથી �લૂની અસર, જો કોઈ હોય તો, તનેે ઘટાડવા માટ� તા�કા�લક અને યો�ય પગલાં લવેા.

ii. �ાહકોની ફ�રયાદોને તા�કા�લક સભંાળવી.

iii. �ાહકોને કંપનીમાં અ��ત�વમાં છે તે િસ�ટ�સ અને ���યાઓ િવશે મા�હતી આપવી, �ને અ�સુર�ને

�ાહકો ઉ�ચ અિધકાર�ઓનો સપંક� કર� શક� છે જો કંપનીના અિધકાર�ઓ સાથનેા તમેના �ારં�ભક

ઇ�ટરફ�સ �ારા તમેની ફ�રયાદો પયા��ત ર�તે િનવારણ ન થાય.

iv. કોઈપણ તકનીક� િન�ફળતાને કારણે ઊભી થતી કોઈપણ સમ�યાનો સામનો કરવા માટ� યો�ય

�યવ�થા કરવી.

2.5 �ાહકોની તમામ�ગતમા�હતીને ખાનગી અને ગોપનીય

ગણવા માટ� અમે �િતબ� છ�એ અને અમારા �ાહકોની તમામ �ગત મા�હતીને ખાનગી અને અ�યતં

ગોપનીય િવષય તર�ક� ગણી�ુ,ં જો ક�, અહ� નીચે આપલેા ફકરા 5નેઆધીન છે.



2.6 કોડને �િસ� કરવા માટ� અમાર� કંપની:

i. અમારા વત�માન અને નવા �ાહકોને કોડ િવશે �ણ

ii. િવનતંી પર કાઉ�ટર પરઅથવા ઇલ�ે�ોિનક સચંાર �ારાઆ કોડ ઉપલ�ધ કરાવશ.ે

iii. કંપનીની દર�ક શાખામાં અને કંપનીની વબેસાઇટ પરઆ કોડ ઉપલ�ધ કરાવો; અને

iv. ખાતર� કરો ક� કંપનીનો �ટાફ કોડ િવશે સબંિંધત મા�હતી �દાન કરવા અને કોડને �યવહારમાં �કૂવા

માટ� સાર� ર�તે �િશ��ત છે.

2.7 �બન-ભદેભાવ નીિત અપનાવવા અને તનેો અમલ કરવા

અમાર� કંપની �મર, �િત, �િત, �લ�ગ, વવૈા�હક ��થિત, ધમ� અથવા અપગંતાના આધાર� ભદેભાવ કરશે

નહ�.

2.8 વ�ર�ઠ નાગ�રકો અને શાર��રક ર�તે િવકલાગં �ય��તઓની િવશષે સભંાળ

અમે અમારા �ાહકો �વા ક� વ�ર�ઠ નાગ�રકો, શાર��રક ર�તે અશ�ત �ય��તઓઅને અિશ��ત �ય��તઓમાટ�

અમાર� સાથનેા �યવહારમાં તનેે સરળઅને અ��ુળૂ બનાવવા અમારા ��ેઠ �યાસો કર��ુ.ં

3.

3.1 અમાર� કંપની અમારા �ાહકો સાથનેા �યવહારમાં સ�ંણૂ� �હ�રાત અને પારદિશ�તામાં માને છે. અમે એવા

તમામ પ�રબળો િવશે સ�ંણૂ� મા�હતી �દાન કર��ું ક� �ની કંપની અને �ાહકો વ�ચનેા �યવહારો પર કોઈ

અસર થઈ શક� છે, �માં �યાજ દરો, સામા�ય ફ� અને ચાજ�સ સ�હત તમામ સભંિવત મા�યમો �ારા મયા��દત

નથી પરં�:ુ

i. શાખાઓમાં �ચૂનાઓ

ii. ટ��લફોન અથવા હ��પલાઈન �ારા

iii. કંપનીની વબેસાઈટ �ારા.

iv. િન��ુત �ટાફ/હ��પડ��ક �ારા.

v. સવેા માગ�દિશ�કા / ટ��રફ શડે�લૂ �દાન કર�ુ;ં અને

vi. શ�હોય �યાં �ધુી તમામ સબંિંધત િવગતો �ોડ�ટ માટ�ના િનયતઅર� ફોમ�માં સામલે કરવામાં

આવશ.ે

3.2 સભંિવત �ાહકોના સદંભ�માં કંપની:

i. સવેાઓ અને ઉ�પાદનોની ��ુય િવશષેતાઓને સમ�વતી �પ�ટ મા�હતી �રૂ� પાડશે ક� � �ાહકોને

લોન અર� ફોમ�માં �ુ�ચ હોઈ શક� તવેી તમામ જ�ર� મા�હતી સાથે � લોન લનેારના �હતને અસર કર� છે

�થી કર�ને તનેી સાથે અથ��ણૂ� સરખામણી કર� શકાય. અ�ય એનબીએફસી �ારા ઓફર કરવામાં

આવલે િનયમો અને શરતો બનાવી શકાય છે અને �યાં �ણકાર �ારા ઉધાર લનેાર �ારા િનણ�ય લઈ

શકાય છે. લોન અર� એ દ�તાવજેો �ચૂવશે � અર� ફોમ� સાથે સબિમટ કરવાની જ�ર પડ� શક� છે.

અરજદારને એક �વી�ૃિતઆપવામાંઆવશ.ે

ii. �ાહકોની જ��રયાતોને અ��ુપ ઉ�પાદનો અને સવેાઓપસદં કરવામાં �ાહકોને સહાય કરો.

iii. �ાહકોને િવિવધ મા�યમો િવશે મા�હતગાર કરો ક� �ના �ારા કંપનીના ઉ�પાદનો અને સવેાઓ ઓફર

કરવામાં આવે છે [ઉદાહરણ તર�ક�, ઇ�ટરનટે પર, ફોન પર, શાખાઓમાં અને તથેી વ�]ુ અને આ

ઉ�પાદનો િવશે વ�ુ મા�હતી મળેવવા માટ�ના �ોતો અને મા�યમો િવશે તમેને મા�હતગાર કરો અને

સવેાઓ.



iv. કા�નૂી, િનયમનકાર� અને �ત�રક નીિતની આવ�યકતાઓ�ું પાલન કરવા માટ� �ાહકોને

તમેની/તણેીનીઓળખઅને સરના�ુંસા�બત કરવા માટ� જ�ર� મા�હતી અને દ�તાવજેો િવશે જણાવો.

3.3 �ઓ�ાહકો બ�યા છે, તઓેને કંપનીએ:

i. લા�ુ પડતા �યાજ દરો/ફ� અને ��ુક સ�હત ઉ�પાદનોની ��ુય િવશષેતાઓના સબંધંમાં કંપની �ારા

િવકિસત, જનર�ટ અથવા મળેવલે અપડ�ટ મા�હતી �દાન કરવી પડશ.ે

ii. �ાહકોના અિધકારો અને જવાબદાર�ઓપર વધારાની અને અપડ�ટ કર�લી મા�હતી �દાન કરો.

iii. 'કૉલ કરશો નહ�' સવેા હ�ઠળ �ાહકના નામની આપમળેે ન�ધણી કરો અને �યાં �ધુી �ાહકો કંપનીને આ

મા�હતી/સવેાનો લાભ લવેા માટ� તમેની સમંિત લ�ેખતમાં �ણ ન કર� �યાં �ધુી ટ��લફોન

કૉ�સ/એસએમએસ/ઈમલે �ારા કોઈપણ નવી �ોડ�ટ/સવેાને �ણ/િવ��તૃ કરશો નહ�. .

 3.4 �યાજ દરો:

DLSL �યાજ દરો અને ���યા અને અ�ય ��ુક ન�� કરવા માટ� યો�ય�ત�રક િસ�ાતંો અને ���યાઓ�કૂશ.ે

કંપનીના ALCO કંપનીના બોડ� �ારા િનધા��રત િસ�ાતં અ�સુાર સમયાતંર� દરો અને ��ુક ન�� કરશ.ે કંપની

�ાહકોને જ�ર� મા�હતીઆપશે -

i. તનેા/તણેીના લોન ખાતાઓને લા�ુ પડતા વાિષ�ક દર પર ગણવામાંઆવતા �યાજ દરો.

ii. તનેા ખાતામાં �યાજ ક�વી ર�તે લા�ુ થાય છે અને �ાહક �ારા �કૂવવાપા� EMI તમેજ �ડફો�ટ/િવલ�ંબત

�કુવણીના �ક�સામાં લા�ુ થઈ શક� તવેા દંડના �યાજ સ�હત �યાજની ગણતર�ની પ�િત.  

3.5 �યાજ દરોમાં

ફ�રફાર કંપની �ારા ઓફર કરવામાંઆવતા ઉ�પાદનો પરના �યાજ દરોમાં ફ�રફાર કરવાના તનેા િનણ�ય િવશે

કંપનીએ �ાહકોને અગાઉથી જ �ણ કરવી જોઈએઅને �યાજ દરોમાં કરવામાંઆવલેા ફ�રફારો સભંિવતપણે

લા�ુ કરવામાંઆવશ.ે

3.6 ફ� અને ��ુક

i. કંપનીએ તનેી તમામ શાખાઓમા,ં કંપનીની વબેસાઈટમાં ટ��રફ શડે�લૂ િવશનેી �ચૂના દશા�વવી જોઈએ

� �ાહકોને િવના ��ૂયે જોવાની મ�ૂંર� આપવામાં આવશ.ે �ાહકોને કંપની �ારા મફતમાં આપવામાં

આવતી સવેાઓની યાદ� પણઆપવામાંઆવશ.ે

ii. તમેના �ારા પસદં કરાયલે ઉ�પાદનો અને સવેાઓના સદંભ�માં �ાહકોને આપવામાં આવલેા ટ��રફ

શડે�લૂમાં લા�ુ પડતા ��ુક િવશનેી તમામ િવગતો શામલે હોવી જોઈએ અને �ાહક �ારા પસદં કરાયલે

ઉ�પાદનો અને સવેાઓનો લાભ લવેા માટ� �ાહક કયા �કૂવવા માટ� જવાબદાર રહ�શ.ે

iii. �ાહકોને તમેના �ારા પસદં કરાયલે ઉ�પાદન/સવેાઓને સચંા�લત કરતા કોઈપણ િનયમો અને શરતો�ું

પાલન ન કરવા/ભગં કરવાના �ક�સામાં તમેના પર લાદવામાંઆવતા દંડ િવશનેી મા�હતી �રૂ� પાડશ.ે

3.7 િ�પમે�ેટ ચા��સ

કંપનીએ પ�રપ� નબંર RBI-2014-15/121 અને DNBS(PD)CC ન.ં399/13.10.42/ માં સમાિવ�ટ RBI

માગ�દિશ�કા �જુબ �લો�ટ�ગ �યાજ દર હ�ઠળ �દુતની લોન લીધેલ �ય��તગત દ�વાદારો પાસથેી �વૂ��કુવણી

દંડ વ�લૂશે નહ�. 2014-15 તાર�ખ 14 �ુલાઈ, 2014 અને તનેા અપડ��સ. જો ક�, િનયમનકાર� માગ�દિશ�કામાં



ફ�રફારને કારણે લોન ખાતાના ગીરો �ગેની અમાર� નીિતમાં ફ�રફાર થવાના �ક�સામા,ં લોન ખાતાના ગીરોની

તાર�ખે �ચ�લત નીિત �જુબ �વૂ��કુવણી દંડ લા�ુ થશે � મા�હતી માટ� કંપનીની વબેસાઇટ પર �કાિશત

કરવામાંઆવી છે. તમામ �હ�સદેારોની.

3.8 ફ� અને ��ુકમાં ફ�રફાર

જો કંપની આમાનંા કોઈપણ ��ુકને વધારવા�ું અથવા નવો ચા� દાખલ કરવા�ું ન�� કર� છે, તો તનેે

�ધુાર�લા ��ુક/નવા ��ુક વ�લૂવામાં આવ/ેઅસરકારક બને તનેા એક મ�હના પહ�લા ��ૂચત કરવામાં

આવશ.ે

3.9 િનયમો અને શરતો

i. કંપની �થમ વખત ઉ�પાદન/સવેા મળેવતા �ાહકને યો�ય ર�તે સલાહ આપશ,ે તણેે કંપનીને �

ઉ�પાદનો/સવેાઓ�દાન કરવા ક�ું છે તનેા સબંિંધત િનયમો અને શરતો િવશ.ે

ii. અમાર� કંપનીના ઉ�પાદનો અને સવેાઓને સચંા�લત કરતા િનયમો અને શરતો વાજબી હશે અને

સબંિંધત અિધકારો ન�� કરશ,ે ખાસ કર�ને નોિમનશેન કરવાનો �ાહકોનો અિધકાર. ઉપરો�ત િનયમો

અને શરતો જવાબદાર�ઓ અને જવાબદાર�ઓને �પ�ટપણે દશા�વશ.ે આ િનયમો અને શરતોને સાદ�

અને સરળ ભાષામાં તયૈાર કરવા અને ર�ૂ કરવાનો �યાસ કરવામાંઆવશ.ે

3.10 િનયમો અને શરતોમાં ફ�રફાર િનયમો અને શરતોમાં

કોઈપણ ફ�રફાર નીચનેી કોઈપણચનેલો �ારા �ાહકોને �ણ કરવામાંઆવશ:ે

i. �ય��તગત �ચૂના.

ii. દર�ક શાખા પર �ચૂના બોડ�.

iii. ઈમલે અને વબેસાઈટ સ�હત ઈ�ટરનટે.

iv. અખબાર, �યાર� પણ જ�ર� હોય.

v. સામા�ય ર�ત,ે ફ�રફારો સભંિવત અસરથી કરવામાં આવશે અને આવા ફ�રફારોની યો�ય �ચૂના

�ાહકોને અગાઉથીઆપવામાંઆવશ.ે

vi. જો િનયમો અને શરતોમાં કોઈપણ ફ�રફાર �ગે �ાહકને અગાઉથી �ણ કરવી શ� ન હોય અને જો

ફ�રફાર �ાહકને આગોતર� �ચૂના આ�યા િવના કરવામાં આ�યો હોય, તો આવો ફ�રફાર 30 �દવસની

�દર યો�ય ર�તે �ણ કરવામાં આવશ.ે જો આવા ફ�રફારો કયા� પછ� િનયમો અને શરતો એટલે ક�,

�ાહકને અગાઉથી �ણ કયા� િવના કરવામાં આવલેા ફ�રફારો કોઈપણ�ાહક માટ� ગેરલાભકારક બની

�ય છે, તો આવા �ાહક 60 �દવસની �દરઅને કોઈપણ �ચૂનાઆ�યા િવના ત�ે ુંએકાઉ�ટ બધં કર�

શક� છે અથવા તનેે ��વચ કર� શક� છે. કોઈપણ વધારાના ��ુક અથવા �યાજ �કૂવવા માટ�.

vii. જો િનયમો અને શરતોમાં કોઈ મોટો ફ�રફાર અથવા ઘણા નાના ફ�રફારો હોય, તો �ાહકની િવનતંી પર,

તે �ાહકને યો�ય ર�તે �ણ કરવામાં આવશે અને �ાહકને નવા િનયમો અને શરતોની નકલ �દાન

કરવામાંઆવશ.ે અથવા ફ�રફારોનો સારાશં.

4. �હ�રાત, માક��ટ�ગ અને વચેાણ

4.1 કંપની:

i. કંપની �ારા બહાર પાડવામાં આવતી તમામ�હ�રાતો અને �મોશનલ સામ�ી �પ�ટ છે અને ગેરમાગ�

દોરતી નથી તનેી ખાતર� કરવા માટ� તનેા �ય�નો કરશ.ે



ii. કંપની �ય�ન કરશે ક� મી�ડયા અન/ેઅથવા �મોશનલ સા�હ�યમાં �કાિશત કોઈપણ �હ�રાત ક� �

અમાર� કંપનીની કોઈપણ સવેા અથવા ઉ�પાદન તરફ �યાન દોર� છે અને તમેાં �યાજ દરનો સદંભ�

શામલે છે, તે અ�ય ફ� અને ��ુક પણ �ચૂવશ,ે જો કોઈ હોય તો, આવા ઉ�પાદનને લા�ુ પડ� છે. અથવા

સવેા અને સબંિંધત િનયમો અને શરતોની સ�ંણૂ� િવગતો િવનતંી પર ઉપલ�ધ કરાવવામાંઆવશ.ે

iii. �યાર� પણ કોઈપણ �તૃીય પ�ની સવેાનો ઉપયોગ સપોટ� સવેાઓ �દાન કરવા માટ� કરવામાં આવે

છે, �યાર� અમે ખાતર� કર��ું ક� આવા �તૃીય-પ� �ાહકની �ય��તગત મા�હતી (જોઆવા �તૃીય પ�ો

માટ� ઉપલ�ધ હોય તો) સમાન ગોપનીયતા અને �રુ�ા સાથે હ��ડલ કર� છે.

iv. કંપની, સમયાતંર�, �ાહકોને તમેના �ારા મળેવલેા ઉ�પાદનોની િવિવધ �િુવધાઓ િવશે સચંાર કર� શક�

છે. ઉ�પાદનો / સવેાઓના સબંધંમાં અ�ય કોઈપણ ઉ�પાદનો અથવા �મોશનલ ઑફસ� િવશનેી

મા�હતી �ાહકોને ફ�ત �યાર� જ પહ�ચાડવામાં આવશે જો તણેે/તણેીએ આવી મા�હતી/સવેા �ા�ત

કરવા માટ� તમેની સમંિત આપી હોય અથવા તો મઇેલ �ારા અથવા તનેા માટ� વબેસાઇટ અથવા તનેા

પર ન�ધણી કર�ન.ે �ાહક સવેા નબંર.

v. અમે ડાયર��ટ સ�ેલ�ગ એજ�સીઓ (DSAs) ને એક આચારસ�ંહતા �ચૂવી�ું �મની સવેાઓ અમે માક�ટ

�ોડ��સ/સવેાઓ માટ� મળેવી શક�એ છ�એ � અ�ય બાબતોમાં �યાર� તઓે �ાહકને �ય��તગત ર�તે

અથવા ફોન �ારા ઉ�પાદનોના વચેાણ માટ� સપંક� કર� છે �યાર� તમેને પોતાને ઓળખવાની જ�ર હોય છે.

vi. કંપનીના �િતિનિધ/�ુ�રયર અથવા DSAએ કોઈપણ અયો�ય વત��કૂ કર� છે અથવા આ સ�ંહતાના

ઉ�લઘંનમાં કામ ક�ુ� છે તવેી �ાહક તરફથી કોઈ ફ�રયાદની �ા��તના �ક�સામા,ં ફ�રયાદની તપાસ

કરવા અને ત�ે ું સચંાલન કરવા માટ� યો�ય પગલાં લવેામાં આવશે અને જો મળ� આવે તો �ાહકને

વળતર �કૂવવામાંઆવશ.ે યો�ય

5. ગોપનીયતા અને ગોપનીયતા

5.1 �ાહકોની તમામ �ગત મા�હતીને ખાનગી અને ગોપનીય ગણવામાં આવશે [�યાર� �ાહકો હવે �ાહક ન

હોય �યાર� પણ] અને નીચનેા િસ�ાતંો અને નીિતઓ �ારા માગ�દશ�ન આપવામાં આવશ.ે કંપની �ાહક

એકાઉ��સ સબંિંધત મા�હતી અથવા ડ�ટા �હ�ર કરશે નહ�, પછ� ભલનેે �ાહકો �ારા અથવા અ�યથા, અમારા

�ૂથની અ�ય સ�ંથાઓસ�હત, નીચનેા અપવાદ�પ �ક�સાઓ િસવાયઅ�ય કોઈને પણ �દાન કરવામાંઆ��ું

હોય:

i. જો મા�હતી કાયદા �ારા અથવા ર���લુટેરની �દશા.

ii. જો જનતા ��યનેી ફરજ હોય   તો મા�હતી �હ�ર કરવી.
iii. જો કંપનીના �હતોને તમેને મા�હતીઆપવાની જ�ર હોય (ઉદાહરણ તર�ક�, છેતરિપ�ડ� અટકાવવા માટ�)

પરં� ુ તનેો ઉપયોગ �ાહક અથવા �ાહક ખાતાઓ [�ાહકના નામ અને સરનામા સ�હત] િવશનેી

મા�હતી અ�ય કોઈને આપવાના કારણ તર�ક� કરવામાંઆવશે નહ�.

iv. જો �ાહક કંપનીને મા�હતી �હ�ર કરવા કહ�, અથવા �ાહકની પરવાનગી સાથ.ે

v. જો કંપનીને �ાહકો િવશે તનેી લ�ેખત પરવાનગી સાથે સદંભ� આપવા�ું કહ�વામાંઆવ.ે

vi. �ાહકને તનેા/તણેીના િવશનેા �ય��તગત ર�કો�્�સ �ધુી પહ�ચવા માટ�ના હાલના કાયદાક�ય માળખા

હ�ઠળ તનેા/તણેીના અિધકારોની હદ િવશે �ણ કરવામાંઆવશ.ે

vii. કંપની �ાહકોની �ગત મા�હતીનો ઉપયોગ માક��ટ�ગ હ��ઓુ માટ� કોઈપણ �ય��ત �ારા કરશે નહ�

િસવાય ક� �ાહકઆમ કરવા માટ� ખાસ અિધ�ૃત કર�.

5.2 ���ડટ ર�ફર�સએજ�સીઓ

i. �યાર� �ાહક ખા� ું ખોલે છે, �યાર� કંપની તને/ેતણેીને �ણ કરશે ક� �યાર� કંપની તનેા/તણેીના ખાતાની

િવગતો ���ડટ ર�ફર�સએજ�સીઓનેઆપી શક� છે અને તમેની સાથે � ચકે કર� શક� છે.



ii. કંપની ���ડટ ર�ફર�સ એજ�સીઓને �ાહક� કંપનીને આપલેા �ય��તગત દ�વા િવશે મા�હતીઆપી શક� છે

જો:

• �ાહક તનેી �કૂવણીમાં પાછળ પડ� ગયો હોય.
• બાક� રકમ િવવાદમાં નથી; અને

iii. �ાહક� એવી દરખા�તો કર� નથી ક� �નાથી કંપની સ�ં�ુટ હોય, તનેા/તણેીના દ�� ું �કૂવવા માટ�, આ

ક�સોમાં કંપનીનીઔપચા�રક માગંને પગલ,ે કંપની �ાહકને લ�ેખતમાં�ણ કરશે ક� તે �ાહકના દ�વાની

મા�હતી આપવાની યોજના ધરાવે છે. કંપની ���ડટ સદંભ� એજ�સીઓન.ે તે જ સમય,ે કંપનીએ �ાહકને

���ડટ ર�ફર�સ એજ�સીઓની �િૂમકા અને તઓે � મા�હતી �દાન કર� છે તનેી ���ડટ મળેવવાની

�ાહકની �મતા પર ક�વી અસર પડ� શક� છે તે સમ�વશ.ે

iv. કંપની ���ડટ ર�ફર�સ એજ�સીઓને �ાહકના ખાતા િવશે અ�ય મા�હતી આપી શક� છે જો �ાહક�

તનેી/તણેીને આમ કરવાની પરવાનગી આપી હોય. ���ડટ સદંભ� એજ�સીઓને આપવામાં આવલેી

મા�હતીની એક નકલ કંપની �ારા �ાહકન,ે જો માગંવામાંઆવે તો તે �દાન કરવામાંઆવશ.ે

6. બાક� રકમની વ�લૂાત

6.1 �યાર� પણ લોન આપવામાં આવશ,ે �યાર� �ાહકને �કુવણીની રકમ, �દુત અને સમયાતંર� �કુવણીની

���યા િવશે સમ�વવામાં આવશ.ે જો �ાહક િનધા��રત �કુવણી શડે�લૂ�ુંપાલન કરવામાં િન�ફળ�ય, તો

જમીનના કાયદા હ�ઠળ લણેાનંી વ�લૂાત માટ� યો�ય પગલાં લવેામાંઆવશે અને કોઈ અયો�ય હ�રાનગિતનો

આશરો લવેામાંઆવશે નહ�.

 6.2 DLSL આધા�રત સ�ંહ નીિત ઘડ� છે સૌજ�ય, �યાયી �યવહાર અને સમ�વટ પરકંપની �ાહકોના

િવ�ાસ અને લાબંા ગાળાના સબંધંોને �ો�સાહન આપવામાં માને છે. બાક� લણેાનંી વ�લૂાતમાં કંપની�ું

�િતિનિધ�વ કરવા માટ� અિધ�ૃત �ટાફ અથવા કોઈપણ �ય��તએપોતાની �તનેઓળખવી અને કંપની �ારા

�ર� કરાયલે ઓથો�રટ� લટેર દશા�વવો જોઈએ. ત/ેતણેી �ાહકની િવનતંી પર, કંપની �ારા અથવા કંપનીની

સ�ા હ�ઠળ �ર� કર��ું ત�ે ુ ંઓળખ કાડ� �દિશ�ત કરશ.ે કંપની �ાહકોને બાક� લણેાં સબંિંધત તમામ મા�હતી

�રૂ� પાડશે અને લણેાનંી �કુવણી માટ� �રૂતી �ચૂનાઆપવાનો �યાસ કરશ.ે

6.3 �ટાફના તમામ સ�યો અથવા કંપની�ું�િતિનિધ�વ કરવા માટ� અિધ�ૃત કોઈપણ �ય��તએસ�ંહ અથવા

/ અને �રુ�ા �નુ: કબ�માં નીચે દશા�વલે કોડ�ુંસખતપણે પાલન કર�ુંજોઈએ:

i. �ાહકોનો સપંક� સામા�ય ર�તે તમેની પસદંગીના �થળે અને કોઈપણની ગેરહાજર�માં કરવામાંઆવશ.ે

તનેા/તણેીના રહ�ઠાણના �થળે અને જો તનેા/તણેીના િનવાસ�થાન પર, ધધંા/�યવસાયના �થળે

અ�પુલ�ધ હોય તો િન�દ��ટ �થળ.

ii. કંપની�ું�િતિનિધ�વ કરવા માટ�નીઓળખઅને સ�ા �થમ તબ�ે �ાહકને જણાવવામાંઆવશ.ે

iii. �ાહકની ગોપનીયતા�ુંસ�માન કરવામાંઆવશ.ે

iv. �ાહક સાથનેી ��યા�િત��યા નાગ�રક ર�તે હોવી જોઈએ. ��યા�િત��યા કરતી વખતે ભાષાના

ઉપયોગમાં �બૂ કાળ� લવેી જોઈએ, �થી કોઈપણ સમયે �ાહકને કોઈ પણ �કારની

�બન-સૌ�યતાભર� સારવાર ન લાગે. મ�હલા ઋણ લનેારાઓ સાથે વાતચીત કરતી વખત,ે ભારતીય

સ�ં�ૃિત અને પરંપરા �જુબ યો�ય સ�માન�ળવવામાંઆવશ.ે

v. કંપનીના �િતિનિધઓએ �ાહકોનો 07:00 કલાકથી 19:00 કલાકની વ�ચે સપંક� કરવો જોઈએ, િસવાય ક�

�ાહકના �યવસાયઅથવા �યવસાયના િવશષે સજંોગોમાં અ�યથા જ�ર� હોય.

vi. ચો�સ સમયે અથવા ચો�સ �થળે કૉલ ટાળવા માટ� �ાહકની િવનતંીને શ� હોય �યાં �ધુી સ�માિનત

કરવામાંઆવશ.ે

vii. સમયઅને કૉલની સ�ંયા અને વાતચીતની સામ�ી દ�તાવ�ે�ૃત કરવામાંઆવશ.ે



viii. પર�પર �વીકાય� અને �યવ��થત ર�તે લણેાં �ગેના િવવાદો અથવા મતભદેોને ઉક�લવા માટ� તમામ

સહાયઆપવામાંઆવશ.ે

ix. લણેાનંી વ�લૂાત માટ� �ાહકના �થળની �લુાકાત દરિમયાન, િશ�ટાચાર અને સ�વટ �ળવવામાં

આવશ.ે

x. અયો�ય �સગંો �મ ક� �ુ�ંુબમાં શોક અથવા આવા અ�ય આપિ�જનક �સગંો, જો કંપનીની �ણમાં

આવ,ે તો લણેાં વ�લૂવા માટ� કૉલ/�લુાકાત લવેા�ું ટાળવામાં આવશે િસવાય ક� તે કા�નૂી પાલનને

પહ�ચી વળવા માટ� જ�ર� હોય.

6.4 હાયપોથકે�શન/�વૂા�િધકાર અ�કયામતો�ું�નુ:

કબજો લનેારા સાથનેા કરાર/લોન કરારમાં લોન એ�ીમ�ેટમાં કાયદ�સર ર�તે લા�ુ પાડ� શકાય તવેી �નુ:

કબ�ની કલમ હોવી જોઈએ. કો��ા�ટ/લોન એ�ીમ�ેટના િનયમો અને શરતો અ�સુાર �નુઃ���યા ���યા

પારદશ�ક ર�તે હાથ ધરવામાંઆવશે અનેઆ�ગેની ���યાને અ�સુરવામાંઆવશ:ે

i. કબજો લતેા પહ�લા નો�ટસનો સમયગાળો.

ii. � સજંોગોમાં નો�ટસનો સમયગાળો માફ કર� શકાય છે.

iii. �રુ�ાનો કબજો લવેાની ���યા.

iv. િમલકતના વચેાણ/હરા� પહ�લા લોનની �કુવણી માટ� ઉધાર લનેારને આપવામાં આવતી �િતમ તક

�ગેની જોગવાઈ.

v. ઉધાર લનેારને કબજોઆપવાની ���યા અને

vi. િમલકતના વચેાણ/હરા� માટ�ની ���યા. આવા િનયમો અને શરતોની એક નકલ ઋણ લનેારાઓને

લોન કરારની નકલ અને લોનની મ�ૂંર�/િવતરણ સમયે તમામ ઋણ લનેારાઓને લોન કરારમાં

ટાકંવામાં આવલેા દર�ક �બડાણની નકલ સાથે ઉપલ�ધ કરાવવામાં આવ,ે � બની શક�. આવા

કરાર/લોન કરારનો ��ુય ઘટક.

7. ફ�રયાદો અને

ફ�રયાદો �ાહકની ફ�રયાદો/ફ�રયાદોને સભંાળવા માટ� �ત�રક મશીનર�:

ફ�રયાદ ન�ધણી:

�ાહક DLSL �ારા �રૂ� પાડવામાંઆવતી સવેાઓથી સ�ં�ુટ ન હોય તો ફોન પર, લ�ેખતમાં અથવા ઇલ�ે�ોિનક

મા�યમથી ફ�રયાદ ન�ધાવી શક� છે. ફ�રયાદો અને �ચૂનો મળેવવા માટ�ની �યવ�થા અહ�આપવામાંઆવી

છે. �ાહકો નીચે જણાવલે હ��પલાઈન નબંર �ારા પણ કોલ કર� શક� છે. તનેી/તણેીની ફ�રયાદ ન�ધવા માટ�

અથવા ત/ેતણેી એ�ક�લશેન �ીડમાં આપલે મ�ે��સ �જુબ �ચ�તા વધાર� શક� છે. �યાર� પણ ફ�રયાદ કૉલ

અથવા મઇેલ �ા�ત થાય છે, �યાર� �ષેકને તનેી/તણેીની ફ�રયાદ �વીકાર�ને �ણ કામકાજના �દવસોમાં

જવાબ મળે છે.

હ��પલાઇન નબંરો છે:

�ાહક 0124-6555555 પર સવાર� 8:00 થી સાજંના 8:00 વા�યા �ધુી અમારા �ાહક સવેા ક���નો સપંક� કર�

શક� છે.

વ�મુા,ં �યાર� પણ હાડ� કોપીના �વ�પમાં એટલે ક� કોઈપણ પ� વગેર� �ારા કોઈ ફ�રયાદ �ા�ત થાય છે, �યાર�

તે ર��ટરમાં ન�ધવામાં આવે છે. આવા તમામ ક�સોમા,ં અમારા �િતિનિધ �ાહકને તનેી ફ�રયાદ�ું ચો�સ

�વ�પ�ણવા માટ� વહ�લામાં વહ�લી તક� કૉલ/સપંક� કર� છે.



ર���લુટેર �ારા મળેલી તમામ ફ�રયાદોના સબંધંમા,ં અમે આવી તમામ ફ�રયાદોને ફ�રયાદ ર�જ�ટરમાં

ન�ધીએ છ�એ. આવી ફ�રયાદો �ા�ત કયા� પછ� અને ર�કોડ� કયા� પછ� અમારા �િતિનિધઓ�ાહકોનો સપંક� કર�

છે અને તા�કા�લક ધોરણે તમેને ઉક�લવા માટ� ફ�રયાદની હક�કતો પણ શોધી કાઢ� છે.

�ય��તગત ર�તે ફ�રયાદો:

શાખાઓમાં ફ�રયાદ ��ુતક ઉપલ�ધ છે. �ાહક તે શાખામાથંી મળેવી શક� છે અને તમેાં તનેી ફ�રયાદો ન�ધી

શક� છે. �ાહકો અમારા ઉ�પાદનો અને સવેાઓમાં �ધુારો કરવા માટ� કોઈપણ �િતસાદ/�ચૂન માટ� શાખામાં

રાખવામાંઆવલેી ફ�રયાદ/િવ�ઝટર �કુનો ઉપયોગ કર� શક� છે.

મલે/ઈ-મલે �ારા ફ�રયાદો:

�ાહકો પો�ટ �ારા અથવા ઈમલે �ારા પણ ફ�રયાદો સબિમટ કર� શક� છે. ઈ-મલે �ારા મળેલી ફ�રયાદો ઈમલે

�ારા �વીકારવામાં આવશ.ે �યાર� પણ ફ�રયાદ કૉલઆવે છે, �યાર� �ષેકને તનેી ફ�રયાદની �વી�ૃિતની ��ુ�ટ
કરતો જવાબ પાછો મળે છે. DLSL ના ઈ-મલે આઈડ� પર પણ ફ�રયાદો ન�ધાવી શકાય છે:
grievance@dhani.com.

આવી

િનરાકરણ:   વલણના પાસાઓને લગતી ફ�રયાદો:

ફ�રયાદોને ન�તા�વૂ�ક, સહા��ુિૂત�વૂ�ક અને સૌથી વ�ુ ઝડપથી સભંાળવી જોઈએ. �ાહકો સાથે

ગેરવત��કૂ/અસ�ંકાર� વત�ન ઝીરો ટોલર�સ લવેલ પર કરવામાં આવશે અને તા�કા�લક પગલાં લવેામાં

આવશ.ે DLSL, કોઈપણ સજંોગોમા,ં �ટાફ સ�યો �ારા કોઈપણ �ડ�ીના ગેરવત��કૂને સહન કર� ુંનથી.

�યવહારો/ઓપર�શ�સને લગતી ફ�રયાદો:

�ાથિમક ર�ત,ે આ �ણેીની ફ�રયાદો/ફ�રયાદોના િનરાકરણ માટ� શાખા જવાબદાર છે. �વશે/�યવહારના
�ધુારણા અથવા �ાહકોના સતંોષની ખાતર� કરવા માટ� શાખા જવાબદાર રહ�શ.ે �ાહકના સ�ં�ુ�ટ માટ�

ફ�રયાદ�ું િનરાકરણ કરવામાં આવે અને જો તે સ�ં�ુટ ન હોય, તો તનેે સમ�યાને આગળ વધારવા માટ�

વકૈ��પક માગ� �રૂા પાડવા તે જોવાની શાખાની ��ુય ફરજ છે. જો શાખા ક�ાએ ત�ેું િનરાકરણ ન આવ�ું

હોય, તો તઓે માગ�દશ�ન/ઠરાવ માટ� ક�સને ��ુય કચરે�ને મોકલી શક� છે.

જો �ાહક 30 �દવસની �દર DLSL �ારા �દાન કરવામાં આવલે િનવારણથી સ�ં�ુટ ન હોય, તો ત/ેતણેી

�ર��સલ માટ� RBI �ારા �થાિપત નોન-બ��ક�ગ ઓ�બ�સમનેની ઓ�ફસનો પણ સપંક� કર� શક� છે. સપંક� િવગતો

દર�ક શાખામાં �દિશ�ત થાય છે.

નવ�ેબર, 2021 ના   રોજ �ર� કરાયલે NBFCs માટ� સકં�લત લોકપાલ યોજના, 2021 ના   �કરણ IV માં

ઉ�લ�ેખત કોઈપણ એક અથવા વ�ુઆધારો પર કંપની સામે ફ�રયાદ હોય તવેા કોઈપણ �ાહક
મી
અને તનેા

અપડ��સ (િવગતો માટ� https:// ની �લુાકાત લો

rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf), પોતે અથવા તમેના અિધ�ૃત �િતિનિધ

(એડવોક�ટ િસવાય) �ારા, એક��ૃત લોકપાલને નીચે િવગતવાર ર�તે ફ�રયાદ કર� શક� છે.

સમયમયા�દા:

ફ�રયાદોને યો�ય પ�ર��ેયમાં જોવાની છે કારણ ક� આ આડકતર� ર�તે કંપનીના કામકાજમાં સતત �ધુારો

તરફ દોર� �ય છે. �ા�ત થયલેી ફ�રયાદો�ું તમામ સભંિવત �ણૂાઓથી િવ�લષેણ કરવામાં આવશ.ે DLSL
�ા��તના �ણ કામકાજના �દવસોમાં એક �વી�ૃિત મોકલવાનો �યાસ કરશ.ે ફ�રયાદો �ા�ત થયાની

તાર�ખથી મહ�મ 30 �દવસની �દર ઉક�લી લવેી જોઈએ.

mailto:grievance@dhani.com


િવિવધ �કારની ફ�રયાદો માટ� એ�ક�લશેન મ�ે��સ સાથે ફ�રયાદ િનવારણ ���યા સાથે કામ કરવા માટ�નો

સમય મ�ે��સ જોડાણ- એ�ક�લશેન �ીડમાં આપવામાં આ�યો છે. �ાહકોની ફ�રયાદો સાથે કામ કરતા

િવભાગો/અિધકાર�ઓએત�ેું��ુતપણે પાલન કર�ુંજ�ર� છે.

ફ�રયાદ પર સામિયક MIS જનર�ટ કરવામાં આવે છે અને કંપનીના વ�ર�ઠ અિધકાર�ઓને તમેની �ણકાર�

અને વ�ુ�ચૂનાઓમાટ�, જો કોઈ હોય તો તનેે મોકલવામાંઆવે છે.

પ�િતની

�ાહકોની ફ�રયાદ/જોખમ �યવ�થાપન સિમિત �ારા �ાહક

સમી�ા કરો મનેજેમ�ેટની એક િવિશ�ટ સવેા સિમિત છે � સમયાતંર� �ાહકની ફ�રયાદોના ��ુય ��ેો અને

�ાહક સવેા �ધુારવા માટ� લવેામાંઆવલેા પગલાનંી સમી�ા કર� છે.
સિમિત વણઉક�લાયલેી ફ�રયાદો/ફ�રયાદોને પણ �યાનમાં લશેે અને તનેી સલાહઆપી શક� છે.

લોકપાલ યોજના �જુબ ફ�રયાદોના હ�� ુમાટ� નોડલઓ�ફસર:

પી�ડત �ાહકો તમેની ફ�રયાદો �ગે િ���સપલ નોડલઓ�ફસરને નીચનેા સરનામે સીધા જ પ�લખી શક� છે:
�ી

સ�ંવ ક�યપ

િ���સપલ નોડલઓ�ફસર

ધાની લો�સ એ�ડ સિવ�સ �લિમટ�ડ

�લોટ નબંર 108, 5મો માળ ,
ઉ�ોગ િવહાર, તબ�ો-I,
��ુુ�ામ – 122016
ફોન: 120-6977800
ઇમઇેલ: nodal@dhani.com

ફર�જયાત �ડ��લે આવ�યકતાઓ:

DLSL �દાન કર� છે:
● ફ�રયાદો અને �ચૂનો મળેવવા માટ� યો�ય �યવ�થા.

● નોડલઓ�ફસર/�ાચં હ�ડ�ુંનામ, સરના�ુંઅને સપંક� નબંર.

● DLSL ની �ાહકો ��યનેી �િતબ�તાઓનો કોડ/ફ�ર ��ે�ટસ કોડ. .

● લોકપાલ યોજનાની ��ુય િવશષેતાઓ �જુબ, લોકપાલ�ું નામ અને સપંક� િવગતો, �નો �ાહક �ારા

સપંક� કર� શકાય તવેા

● �યાપક નો�ટસ બોડ�/��ુ�તકા દશા�વવામાં આવે છે �માં નીિતઓ, આરબીઆઈ અને અ�ય સ�ાવાળાઓ

�ારા સલાહ આપવામાં આવલે દ�તાવજેો વગેર� તનેા માટ� �ાહક સવેાઓ સબંિંધત હોય છે. / તણેીની

શાખાઓમાં મા�હતી.

�ાહકો સાથનેી ��યા�િત��યા:

DLSL એમા�યતાઆપે છે ક� �ાહકની અપ�ેા/જ��રયાતો/ફ�રયાદોને તમેના �ટાફ �ારા �ાહકો સાથે
�ય��તગત ��યા�િત��યા �ારા વ�ુસાર� ર�તે �શસંા કર� શકાય છે. ઓફર કરવામાંઆવતી સવેાઓ િવશે

mailto:nodal@dhani.com


�ાહકોમાં��િૃતના અભાવને કારણે ઘણી ફ�રયાદો ઊભી થાય છે અનેઆવી ��યા�િત��યાઓ�ાહકોને

આવી સવેાઓનો લાભ લવેામાં મદદ કર� છે અને તે પછ�ના તબ�ે ��ો/ફ�રયાદોની સ�ંયામાં ઘટાડો કર� છે.

સવંદેનશીલ બનાવવો સવેામાં �ધુારણા અને ફ�રયાદોના િનરાકરણ માટ� ઓપર��ટ�ગ �ટાફને

1.1 ઉ�પાદનો અને સવેાઓની �ણકાર� અને ��િૃતના અભાવને કારણે ફ�રયાદો ઘણી વાર થાય છે. નોડલ

ઓ�ફસર� ક���ીય તાલીમ ક���ોને િવિવધ �તર� �ટાફની તાલીમની જ��રયાતો પર �િતસાદઆપવાની જ�ર છે.

1.2 DLSL િવિવધ સગેમ�ેટના �ાહકો સાથે ડ�લ કર� છે, �અ�ભ�ાયના તફાવતો અને ઘષ�ણના ��ેોને જ�મઆપી

શક� છે. સકારા�મક વલણ અને �ાહક મ�ૈી�ણૂ� વત�ન સાથે �ાહકો સાથે �યવહાર કરવા માટ�, ��ટ લાઇન

�ટાફની પસદંગી કાળ��વૂ�ક કરવી જોઈએ. ��ુલા મન અને ચહ�રા પર ��મત સાથ,ે �ટાફ �ાહકનો િવ�ાસ

�તવામાં સ�મ હોવો જોઈએ. નારાજ �ાહકોને હ��ડલ કરવા માટ� જ�ર� નરમ કૌશ�ય �દાન કર�ુ,ં તાલીમ

કાય��મોનો અ�ભ� ભાગ હોવો જોઈએ. નોડલ ઓ�ફસરની જવાબદાર� રહ�શે ક� તે �િુનિ�ત કર� ક�

ફ�રયાદો/ફ�રયાદોના િનરાકરણ માટ� �ત�રક મશીનર� તમામ �તર� સરળતાથી અને કાય��મ ર�તે કાય� કર�

છે.



જોડાણ- એ�ક�લશેન �ીડ

�થમ

DLSL
ની ન�કની શાખાની �લુાકાત લવેા, કૉલ કરવા અથવા લખવા િવનતંી કરવામાંઆવે છે.
શાખાના વડા�ુંનામ:
સપંક� િવગતો: ફોન, ઈમઈેલઅનેઆ�ુંસરના�ુ:ં
અથવા support@dhani.com

સકે�ડ લવેલ જો 7 કામકાજના �દવસોમાં હાજર ન હોય, તો �ાહક હ��પ લાઈન નબંર �ારા ફ�રયાદ ન�ધાવો.
નીચે ઉ�લખે કય� છે:

�ાહકો 0124-6555555 પર સવાર� 8:00 થી સાજંના 8:00 વા�યા �ધુી અમારા �ાહક સવેા ક���નો
સપંક� કર� શક� છે.

પર ઈમલે મોકલો grievance@dhani.com
�ી�

�તર�

જો 15 કામકાજના �દવસોમાં ફ�રયાદનો સતંોષકારક ઉક�લ નઆવ,ે તો �ાહક અમારા ��ુય
નોડલઓ�ફસરનો અહ� સપંક� કર� શક� છે:

�ી સ�ંવ ક�યપ

િ���સપલ નોડલઓ�ફસર

ધાની લો�સ એ�ડ સિવ�સ �લિમટ�ડ

�લોટ નબંર 108, 5મી. �લોર, ઉ�ોગ િવહાર,
ફ�ઝ-1, ��ુુ�ામ – 122016
ફોન 120-6977800, ઈમલે: nodal@dhani.com

ચો�ું �તર ભારતીય �રઝવ� બ�ક �ારા 12 નવ�ેબર 2021ના રોજ �ર� કરવામાં આવલેી “સકં�લત લોકપાલ

યોજના, 2021” અને તનેા અપડ��સ �જુબ, જો ફ�રયાદ�ું 30 �દવસની �દર સતંોષકારક

િનવારણ કરવામાં નઆવ,ે તો �ાહકઆમાટ� રચાયલે પોટ�લ �ારાઓનલાઈન ફ�રયાદ ન�ધાવી

શક� છે. હ�� ુએટલે ક� https://cms.rbi.org.in.

ફ�રયાદ ઇલ�ે�ોિનક અથવા �ફ�ઝકલ મોડ �ારા સ�ે�લાઇ�ડ �રિસ�ટ અને �ોસિેસ�ગ સ�ેટરને

નીચનેી ર�તે સબિમટ કર� શકાય છે -
ઇલ�ે�ોિનક મોડ

ઇમલે ID-crpc@rbi.org.in
પો�ટલ સરના�ું

ક����ય રસીદ અને ���યા ક���,
ભારતીય �રઝવ� બ�ક,
4થો માળ, સ�ેટર 17,
ચદં�ગઢ - 160017
ટોલ-�� નબંર: 14448 (�છૂપરછ માટ�)

*બોડ� ઓફ �ડર��ટસ�/સિમિત સમયાતંર� ફ�રયાદ િનવારણ ���યા તમેજ ��ુાઓની સમી�ા કરવા માટ� આ

બાબતે �ચૂનાઓ�થી �ાહકને તનેી ફ�રયાદોનો ઝડપી અને �યાયી િનરાકરણ મળે.

 8. તમારા �ાહકને �ણો (KYC) માગ�દિશ�કા

8.1 કોઈપણ ���ડટ �િુવધા અથવા લોનને લબંાવતા પહ�લા તમારા �ાહક (KYC) માગ�દિશ�કાને �ણવાની

આવ�યકતા �જુબ, અ�કુ વધૈાિનક આવ�યકતાઓને �ણૂ� કરવા માટ� યો�ય ખતંની કવાયત હાથ ધરવામાં

આવશે � નીચનેા પાસાઓનેઆવર� લશે:ે

i. �ાહક રહ�શ.ે જ�ર� દ�તાવજેો અથવા તનેીઓળખના �રુાવા �દાન કરવા જ�ર� છે.

ii. �ાહક� કંપનીના KYC, એ�ટ� મની લો�ડ�ર�ગ અથવા અ�ય કોઈપણ વધૈાિનક આવ�યકતાઓને �રૂ�

કરવા માટ� જ�ર� હોય તવેી મા�હતી �દાન કરવી જ�ર� રહ�શ.ે વ�મુા,ં ક�ટલીક વધારાની મા�હતી
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માગંવામાં આવી શક� છે � �ાહક �વ�ેછાએ �દાન કર� શક� છે. સમયાતંર� તનેી ઓળખ અને

સરનામાના અપડ�ટ �રુાવા �દાન કરવાની જવાબદાર� �ાહકની રહ�શ.ે કંપનીને તનેા/તણેીના ર�કોડ�

કર�લા સરનામામાં ફ�રફારની ��થિતમાં તા�કા�લક�ણ કરો.

iii. એકાઉ�ટ ખોલવાના ફોમ� અને અ�ય સામ�ી કંપની �ારા �ાહકને �રૂ� પાડવામાં આવશ.ે તમેાં

આવ�યક મા�હતીની િવગતો અને ક�વાયસી જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માટ� ચકાસણી અન/ેઅથવા

ર�કોડ� માટ� ર�ૂ કરવા માટ�ના દ�તાવજેો હોવા જોઈએ.

iv. �ાહકને ખા� ું ખોલાવવા માટ�ની ���યાગત ઔપચા�રકતાઓને યો�ય ર�તે સમ�વવામાં આવશ.ે

તમામ જ�ર� �પ�ટતાઓ�ાહકને આપવામાંઆવશે � ત/ેતણેી �ારા માગંવામાંઆવશ.ે

9. �ડપો�ઝટ એકાઉ��સ

કમ�ચાર�એ �હ�ર જનતા પાસથેી કોઈપણ ર�ત/ે�વ�પે �ડપો�ઝટ લવેી/�વીકારવી જોઈએ નહ� �યાં �ધુી

કંપની તનેી ન�ધણીની ��થિત 'નોન �ડપો�ઝટ �વીકારનાર કંપની તર�ક� �ળવી રાખે

કંપનીના

કોઈપણ છે �ાહકની ���ડટપા�તા અને �કુવણી �મતા.

i)

લોન અર�ના િનકાલ માટ�ની સમયમયા�દા કંપનીએ તમામ જ�ર� દ�તાવજેો સાથે દરખા�ત સબિમટ કયા�ની

તાર�ખથી 30 �દવસની �દર સ�ંણૂ� ર�તે �ણૂ� થયલેી લોન અર�નો િનકાલ કરવો પડશ.ે જો કંપની કોઈ

કારણસર �ાહકને લોન ન આપવા�ું ન�� કર�, તો તનેે લોનની અર�નકારવા માટ�ના કારણ(ઓ) લ�ેખતમાં

જણાવવામાંઆવશ.ે

ii) ઉધાર લનેાર વતી ગેરંટ�ની �વી�ૃિત

જો �ાહક ઇ�છે છે ક� કંપની તનેી જવાબદાર�ઓમાટ� કોઈની પાસથેી ગેરંટ� અથવા અ�ય િસ�ો�રટ� �વીકાર�,

તો કંપની �ાહકને તનેા નાણાં િવશનેી ��ુત મા�હતી આપનાર �ય��તને તનેી પરવાનગી માટ� �છૂ� શક� છે.

ગેરંટ� અથવા અ�ય �રુ�ા, અથવા તમેના કા�નૂી સલાહકારન.ે કંપની:

● �ાહકોને તમેની �િતબ�તા અને તમેના િનણ�યના સભંિવત પ�રણામોને સમ� છે તનેી ખાતર� કરવા

માટ� �વત�ં કા�નૂી સલાહ લવેા માટ� �ો�સા�હત કરશે (�યાં યો�ય હોય, અમે તમેને � દ�તાવજેો પર

હ�તા�ર કરવા કહ�એ છ�એ તે �પ�ટ અને �પ�ટ �ચૂના તર�ક� આભલામણને સમાવશ)ે.

● �ાહકોને જણાવો ક� ગેરંટ� અથવા અ�ય િસ�ો�રટ�આપીને તઓે તનેા બદલે અથવા તનેી સાથે સાથે

જવાબદાર બની શક� છે; અને

● તમેને જણાવો ક� તમેની જવાબદાર� �ું હશ.ે

10.2 લોન માટ�ની અર�ઓઅને તમેની ���યા

i. લોન �ોડ�ટ સોસ� કરતી વખત,ે કંપની લા�ુ પડતા વાિષ�ક �યાજ દરો તમેજ ફ�/ચાજ�સ, જો કોઈ હોય તો,

�ોસિેસ�ગ માટ� �કૂવવાપા�, �વૂ� �કુવણી િવક�પો અને ��ુક િવશે જ�ર� મા�હતી �દાન કરશ.ે કોઈપણ

અને અ�ય કોઈપણબાબત � ઉધાર લનેારના �હતમાં હોઈ શક�, �થી �ાહક અ�ય કંપનીઓસાથે અથ��ણૂ�

સરખામણી કર� શક� અને �ણકાર િનણ�ય લઈ શક�.



ii. કંપની તમામ લોન અર�ઓની રસીદ માટ� �વી�ૃિત �દાન કરશ.ે અર� �વીકારતી વખતે અરજદારને

સમયમયા�દા િવશે �ણ કરવામાંઆવશે ક� �માં લોનની અર�ઓનો િનકાલ કરવામાંઆવશ.ે

iii. સામા�ય ર�તે લોન અર�ની ���યા માટ� જ�ર� તમામ િવગતો કંપની �ારા અર�સમયે એક� કરવામાં

આવશ.ે જો કોઈ વધારાની મા�હતીની જ�ર હોય, તો �ાહકને કહ�વામાં આવશે ક� તનેો તરત જ ફર� સપંક�

કરવામાંઆવશ.ે

iv. કંપની �ાહકને તનેા િનયમો અને શરતો સાથે મ�ૂંર કરાયલે લોન જણાવશ.ે કંપની �ાહક �ારા કંપનીના

ખચ� એ��ઝ�ટુ કરાયલે તમામ લોન દ�તાવજેોની �મા�ણત નકલો સાથે િવનતંી પર લોન દ�તાવજેમાં

ટાકંવામાંઆવલે દર�ક �બડાણની નકલ �દાન કરશ.ે

v. િધરાણની બાબતમાં �લ�ગ, �િત અને ધમ�નાઆધાર� કોઈપણ�ાહક સાથે ભદેભાવ કરવામાંઆવશે નહ�.

જો ક�, આ કંપનીને સમાજના િવિવધ વગ� માટ� ઘડવામાં આવલેી યોજનાઓની �થાપના અથવા તમેાં

ભાગ લવેાથી અટકાવ� ુંનથી.

10.3 લોનઅર�નો �વીકાર

ન કરવો જો કોઈ કારણસર, કંપની લ�ેખતઅર�આપનાર લોન મ�ૂંર કરવામાં સ�મ ન હોય, તો �ાહકને તે

�ગે લ�ેખતમાં કારણ/ઓસાથે સલાહઆપવામાંઆવશ.ે

10.4 �રકોલ કરવાનો િનણ�ય અથવા લોનની રકમની �કુવણીને

વગે આપવાનો િનણ�ય કરાર હ�ઠળ �કુવણી અથવા કામગીર�ને ઝડપી બનાવવાનો િનણ�ય લતેા પહ�લા

અથવા કોઈપણ કારણસર વધારાની િસ�ો�રટ�ઝની માગં કરતા પહ�લા, કંપનીએ લોન કરાર સાથે �સુગંત

ઋણલનેારાઓને નો�ટસઆપવી જોઈએ.

10.5 લોન ખા� ુંબધં કર�ુંઅને િસ�ો�રટ�ઝ/દ�તાવજેોની

ર�ૂઆત કંપનીએ તમામ લણેાનંી �કુવણી પર અથવા લોનની બાક� રકમની વ�લૂાત પર તરત જ તમામ

િસ�ો�રટ�ઝ �ર�લઝ કરવી પડશે � કોઈ કાયદ�સરના હક અથવા �વૂા�િધકારને આધીન છે. �યાં કંપની તનેા

સટે ઓફના અિધકારનો ઉપયોગ કરવા�ું ન�� કર� છે, �યાં ઋણ લનેારને બાક�ના દાવાઓ અને સબંિંધત

દાવાની પતાવટ/�કૂવણી ન થાય �યાં �ધુી કંપની િસ�ો�રટ�ઝ �ળવી રાખવા માટ� � શરતો હ�ઠળ હકદાર

છે તનેી સ�ંણૂ� િવગતો સાથે નો�ટસઆપવામાંઆવશ.ે

10.6 છેતરિપ�ડ�ભયા� �યવહારોની

તપાસ �ાહકના ખાતા પરના �યવહારની કોઈપણ તપાસની જ��રયાતના �ક�સામા,ં �ાહકને કંપની અને

પોલીસ/અ�ય તપાસ એજ�સીઓ સાથે તપાસમાં સહકાર આપવા સલાહ/િવનતંી કરવામાં આવશ,ે જો

કંપનીને જ�ર હોય તો તમેને સામલે કરવા. કંપની �ાહકને સલાહ આપશે ક� જો �ાહક છેતરિપ�ડ� કર� છે, તો

ત/ેતણેીના ખાતામાં થતા તમામ �કુસાન માટ� તે જવાબદાર રહ�શે અને જો �ાહક વાજબી કાળ� િવના કાય�

કર� છે અને તનેાથી �કુસાન થાય છે, તો �ાહક તનેા માટ� જવાબદાર હોઈ શક� છે.

11. બાયંધર�આપનાર

i. �યાર� કોઈ �ય��ત લોન માટ� બાયંધર� આપનાર હશ,ે �યાર� તને/ેતણેીને તનેા િવશે �ણ કરવામાં

આવશ:ે



● ગેર�ટર તર�ક� તનેી/તણેીની જવાબદાર�.

● જવાબદાર�ની રકમ ત/ેતણેી તને/ેપોતાને કંપનીને સ�પશ.ે

● સજંોગો ક� �માં કંપની તને/ેતણેીને તનેી/તણેીની જવાબદાર� �કૂવવા માટ� બોલાવશ.ે

● જો ત/ેતણેી ગેર�ટર તર�ક� �કૂવણી કરવામાં િન�ફળ �ય તો કંપની પાસે તનેા/તણેીના અ�ય

નાણાનંો આ�ય છે ક� ક�મ.

● �ું ગેર�ટર તર�ક� તનેી/તણેીની જવાબદાર�ઓ ચો�સ �વો�ટમ �ધુી મયા��દત છે અથવા તે

અમયા��દત છે; અને

ii. સમય અને સજંોગો ક� �માં ગેર�ટર તર�ક� તનેી/તણેીની જવાબદાર�ઓ �ટા કરવામાં આવશે તમેજ

કંપની તને/ેતણેીને આ િવશે �ણ કરશે તે ર�ત.ે કંપની તને/ેતણેીન/ેતણેીન/ેતણેીન/ેતણેીન/ેતણેીને

બાયંધર�આપનાર તર�ક� ઉધાર લનેારની નાણાક�ય ��થિતમાં કોઈપણ �િત�ળૂ ફ�રફારોની �ણ રાખશ.ે

12. સામા�ય

કંપની �ાહકોને જ�ર� મા�હતી �રૂ� પાડશ:ે

i. સૌથી મહ�વ�ણૂ� દ�તાવજે �ારા લા�ુ ફ� અને ��ુક સ�હત તનેી લોન ઉ�પાદનોની ��ુય

લા��ણકતાઓસમ�વવી.

ii. �ાહકોને સલાહ આપવી ક� �ાહક અર� કર� શક� તે માટ� કઈ મા�હતી/દ�તાવજેની જ�ર પડશ.ે

�ાહકોને તનેી/તણેીની ઓળખ, સરના�ુ,ં રોજગાર, વગેર�ના સદંભ�માં જ�ર� દ�તાવજેો અને

કાયદાક�ય અને િનયમનકાર� આવ�યકતાઓ�ું પાલન કરવા માટ� વધૈાિનક સ�ાવાળાઓ (દા.ત.,

PAN િવગતો) �ારા િનધા��રત અ�ય દ�તાવજેો �ગે પણ સલાહઆપવામાંઆવશ.ે

iii. �ાહકને �ણ કરવી ક� �ાહક �ારા તનેી લોન અર�મા/ં સાથે આપલેી મા�હતી ફોન પરઅથવા �ાહક

�ારા આપવામાં આવલેા સરનામે તનેા િનવાસ �થાન અથવા ઓ�ફસની �લુાકાત લઈને ચકાસી

શકાય છે.

iv. જો કંપનીને �ાહકના ખાતામાં અને પોલીસ/અ�ય તપાસ એજ�સીઓ સાથનેા �યવહારની તપાસ

કરવાની જ�ર હોય તો �ાહકને સહકાર આપવાની સલાહ આપવી, જો કંપનીને તમેને સામલે

કરવાની જ�ર હોય.

v. �ાહકને સલાહ આપવી ક� જો તણેે છેતરિપ�ડ� કર� હોય, તો તે તનેા/તણેીના ખાતામાં થતા તમામ

�કુસાન માટ� જવાબદાર રહ�શે અને જો �ાહક વાજબી કાળ� િવના કાય� કર� છે અને તનેાથી �કુસાન

થાય છે, તો �ાહક તનેા માટ� જવાબદાર હોઈ શક� છે.

vi. િનયમનકાર� માળખા હ�ઠળ આવ�યકતા �જુબ અમા�ંુ નામ �હ�ર કરવા અને ફ�રયાદ િનવારણના

માગ� �દાન કરવા માટ� િધરાણ �લટેફોમ�.

vii. િનયમનકાર �ારા સમયાતંર� �ર� કરાયલે નાણાક�ય સવેાઓ અને અ�ય વાજબી �યવહાર

માગ�દિશ�કાનાઆઉટસોિસ�ગ�ુંઝીણવટ�વૂ�ક પાલન.



viii. કંપની એ �િુનિ�ત કર� છે ક� તમામ એજ�સીઓ ક� �મની ��િૃ� આઉટસોસ� કરવામાં આવે છે તે

િનયમનકાર� �ચૂનાઓ�ું પાલન કર� છે. �યાં પણ કંપની �ડ�જટલ િધરાણ �લટેફોમ�ને તમેના એજ�ટ

તર�ક� �ોત ઉધાર લનેારાઓને જોડ� છે અન/ેઅથવા બાક� રકમ વ�લૂવા માટ�, તમેણે નીચનેી

�ચૂનાઓ�ુંપાલન કર�ુંઆવ�યક છે:

a) એજ�ટ તર�ક� રોકાયલેા �ડ�જટલ િધરાણ �લટેફોમ�ના નામ કંપનીની વબેસાઇટ પર �હ�ર

કરવામાંઆવશ.ે એજ�ટ

b) તર�ક� રોકાયલેા �ડ�જટલ િધરાણ �લટેફોમ�ને િનદ� િશત કરવામાં આવશે �ાહકને અગાઉથી

જણાવો, DLSL કંપની�ુંનામ કોના વતી તઓે તનેી સાથે વાતચીત કર� ર�ા છે.

c) મ�ુંર� પછ� તરત જ પરં� ુ લોન કરારના અમલપહ�લા, મ�ૂંર� પ� લનેારને DLSL ના લટેર

હ�ડ પર�ર� કરવામાંઆવશ.ે

d) લોન એ�ીમ�ેટની એક નકલ અને લોનની મ�ૂંર�/િવતરણ દરિમયાન તમામ ઋણ

લનેારાઓને લોન કરારમાં ટાકંવામાંઆવલે દર�ક �બડાણની નકલ.

e) DLSL �ારા રોકાયલેા �ડ�જટલ િધરાણ �લટેફોમ� પર અસરકારક દ�ખર�ખ અને દ�ખર�ખની

ખાતર� કરવી.

f) ફ�રયાદ િનવારણ પ�િત િવશે �રૂતી ��િૃત �િુનિ�ત કરવા માટ� કંપની.

સમી�ા કરો

અને તનેા અમલીકરણની સમયાતંર� સમી�ા કરવામાંઆવશ.ે

નો સામા�ય �યાસ હશે કંપનીના સવ���ેઠ �હતમાં �ાહક સાથે સૌહાદ��ણૂ� સબંધં �ળવી રાખવા માટ�

કંપનીના તમામ �ટાફ સ�યો અને અિધ�ૃત �િતિનિધઓ. �ાહકને �યાં �ધુી તે �પ�ટતાથી સ�ંણૂ� સ�ં�ુટ ન

થાય અને કંપની સાથે કરાર/કરાર કરતા પહ�લા તમામ િનયમો અને શરતો �વીકાર� �યાં �ધુી તનેે ઉ�પાદનો

િવશનેી તમામ મા�હતીઆપવામાંઆવશ.ે

*******************


