૨૦૨૧

ફેયર પ્રેન્ટટિ કોડ
એસટરપ્રાઇઝ, િંપૂર્િ કંપની િાટે વ્યાપક રીતે લાગુ
ફેર પ્રેન્ટટિ કોડ ગ્રાહકોને નાર્ાકીય િુન્વધાઓ અને િેવાઓ િંદર્ભે
િી.એફ.(કેન્પટલ
ફ્લોટ) દ્વારા અનુિરવાિાં આવતી રીત રિિોની અિરકારક ઝાંખી પૂરી પાડે છે .
.
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પરરચય

આરબીઆઈ દ્વારા , બેંકકંગ શીવાયની નાર્ાકીય કંપનીઓ (એનબીએફિી- નોન-બેંકકંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ) ને
તારરખ પહેલી જુ લાઇ ૨૦૧૫ ના રોજ જારી કરાયેલ પરરપત્ર ડી.એન.બી.આર. (પી.ડી.) ના િી.િી.નં ૦૫૪/
૦૩.૧૦.૧૧૯ / ૨૦૧૫-૧૬(િાગિદર્શિકા) અનુિાર, ન્નયાિક િંડળે (બોડિ ઓફ રડરેટટિિ) કેપફ્લોટ ફાઇનાન્સિયલ
િર્વિિીિ પ્રાઈવેટ ન્લન્િટેડ (કેન્પટલ ફ્લોટ) િાટે ફેર પ્રેન્ટટિ કોડ અપનાવેલ છે નીચે આપેલ ફેર પ્રેન્ટટિ કોડ અંગેની
િાગિદર્શિકા િુજબ એનબીએફિીએિ (નોન-બેંકકંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ) િાટે ફેર પ્રેન્ટટિ કોડ અનુરૂપ છે .
બોડે અગાઉની નીન્તને ૨૭ઑગસ્ટ ૨૦૧૯ ના રોજ િંજૂરી આપી હતી.
કંપનીનો વ્યવિાય, પ્રવતિિાન કાનૂની અને ન્નયિનકારી આવશ્યકતાઓ અનુિાર કરવાિાં આવશે, જે િાં કાયિક્ષિતા, ગ્રાહકલક્ષી અને કોપોરેટ ગવનિસિના ન્િદ્ધાંતો પર યોગ્ય ધ્યાન આપવાિાં આવશે. આ ઉપરાંત, કંપની તેની કાિગીરીિાં ફેર
પ્રેન્ટટિ કોડને વળગી રહેશે અને તેનું પાલન કરશે, જે ના િુખ્ય ઘટકો નીચે િુજબ છે :
ઉદ્દેશો
 ગ્રાહકો િાથે લેવડદેવડ કરતી વખતે પ્રિાન્ર્ક વ્યવહાર ની ખાતરી કરવા િાટે;
 ગ્રાહકો, અિારા નાર્ાકીય ઉત્પાદનો અને િેવાઓની િાન્હતીના જર્ાવેલ ન્નર્િયોને આધારે એનો ઉન્પયોગ કરવા
િાટે િક્ષિ કરવા અને;
 ગ્રાહકોનો િંતોષ િુન્નન્ચચત કરવા.
લોન અને કાયિવાહી િાટેની અરજી




િંર્ભન્વત ગ્રાહકોને આપવાિાં આવેલા લોન એન્લલકેશન ફોિિિાં જરાપર્ અસ્પષ્ટતા કે િંરદગ્ધતા ન્વના જરૂરી િાન્હતી
શાિેલ છે , (જે થી અસય એનબીએફિી (નોન-બેંકકંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ) દ્વારા આપવાિાં આવતી શરતો અને
શરતો િાથે અથિપૂર્િ તુલના કરવાિાં આવે અને લોન લેનારા સ્વૈન્છક અને િુટતપર્ે ન્નર્િય લઈ શકે). લોન અરજી ફોિિ
સ્પષ્ટપર્ે િૂચવે છે કે નાર્ાકીય િગવડતા િેળવવા િાટે કયા જરૂરી દસ્તાવેજોજિા કરવાના છે .
કંપનીએ જે બધીલોન એન્લલકેશન િળે,તેનીરિીદ આપવાની ન્િસ્ટિ અપનાવી છે .

લોન િૂલયાંકન તથા ન્નયિો અને શરતો
 લોન એન્લલકેશનને ધ્યાનિાં લેવાિાં આવશે અને િૂલયાંકન કરવાિાં આવશે
કંપનીના િૂલયાંકનનાં ધોરર્ો અને તે િુજબ નાર્ાકીય િુન્વધા આપવાિાં આવશે. િંજૂરી પત્રના િાધ્યિથી લેન્ખતિાં
ગ્રાહકને િત્તાવાર વાતચીત જારી કરવાિાં આવશે, જે િાં ન્નયિો અને શરતો િાથે િંજૂરી આપવાિાં આવેલી લોનની
રકિની ન્વગતો, જે િાં વ્યાજના વાર્ષિક દર અને તેની અરજીનો િિાવેશ થાય છે . આ ઉપરાંત િોડી ચુકવર્ી, ચેક /
ચેકડીિઑનર દંડ ચાજિ , ખચિ પ્રરિયા ફી, પૂવિ ચુકવર્ી ચાજિ અંગેનો વ્યાજ િંજૂર પત્ર અને લોન કરારિાં સ્પષ્ટ
શબ્દોિાં ઉલલેન્ખત છે .
કંપની,ગ્રાહકની આ તિાિ ન્નયિો અને શરતોની સ્વીકૃન્તનો રેકોડિ રાખશે.
 કંપની લોનનું ન્વતરર્ કરતી વખતે, ગ્રાહકને લોન કરાર અને િંબંન્ધત ન્બડાર્ની નકલ પ્રદાન કરશે.
લોન ન્વતરર્ અને ન્નયિો અને શરતોિાં ફેરફારો
 કંપની, કોઈપર્ ન્નયિો અને શરતોિાં ફેરફારોકેબદલાવ ન્વષે, તેના તિાિ લોન લેનારાઓને નોરટિ આપશે - જે િાં
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લોન ન્વતરર્ િાટેનું િિયપત્રક, વ્યાજ દર, િર્વિિચાજિ , પૂવિ ચુકવર્ી ચાજિ વગેરેનો િિાવેશ થાય છે . કંપની પર્
િુન્નન્ચચત કરે કે લોન િાટેના વ્યાજ દર અને ચાજિ િાં ફેરફાર િંર્ભન્વત રૂપે ફટત ન્નયિનકારી િત્તા દ્વારા અપાયેલ
િાગિ દર્શિકા પ્રિાર્ે હશે તો જ . આ િંદર્ભે યોગ્ય જોગવાઈ લોન કરારિાં લાગુ કરવાનું િિાન્વષ્ટ છે .
 લોન કરાર હેઠળ ચુકવર્ી િાટે યાદ કરાવવા / વેગ આપવાના ન્નર્િય પર્ લોન એગ્રીિેસટ િાથે િુિંગત કરાશે.
 કંપની, લોનની િંપૂર્િ ચુકવર્ી પર અથવા લોનની બાકી રકિની વિૂલાત પર, કંપની દ્વારા તેના લોન લેનારાઓની
લીધેલી બધી જ જાિીનગીરી છૂ ટી કરશે ન્શવાય કે તેની િાિેના કોઈપર્ કાયદાકીય હક અથવા પૂવાિન્ધકાર િાટેના
કોઈપર્ બાકી દાવાની લીધેલી રકિ બાકી હશે અને તેની કાયિવાહી કરવા િાટે તિાિ ન્િટયોરરટીઝ રજૂ કરશે. જો આ
પ્રકારની કાયિવાન્હનો ઉપયોગ કોઈપર્ કાયદેિરના અન્ધકારને આન્ધન અથવા કંપનીના કોઈપર્ અસય દાવા િાટે
પૂવાિન્ધકાર, લોન લેનારને બાકી દાવાઓ અને શરતો કે જે ના હેઠળ તે ચૂકવર્ી ન થાય ત્યાં િુધી ન્િટયોરરટીઝ જાળવી
રાખવા િાટે કંપની હકદાર છે .
જનરલ
કંપની લોન કરારની શરતો અને શરતોિાં પૂરા પાડવાિાં આવેલા હેતુઓ ન્િવાય ગ્રાહકની બાબતિાં દખલકરવાનું ટાળશે (
શીવાય, જો નવી િાન્હતી, જે ગ્રાહક દ્વારા અગાઉ જાહેર ન કરવાિાં આવી હોય અને જે કંપનીના ધ્યાનિાં આવેલ હોય
તો ).
લલંગ, જાન્ત, જ્ઞાન્ત, િંપ્રદાય, િિુદાય ,વગિ કે ધિિના આધારે કંપની, લોન અરજીઓિાં કોઈ ર્ભેદર્ભાવ કરશે નહીં.
લોન લેનારા પાિેથી ઉધાર લેનાર, એકાઉસટને સ્થાનાંતરરત કરવા િાટેની ન્વનંતીની પ્રાન્લતના રકસ્િાિાં િંિન્ત અથવા
અસયથા - એટલે કે, કંપનીનો વાંધો, જો કોઈ હોય તો- કોઈપર્ ન્વનંતીની પ્રાન્લતની તારીખથી ૨૧ રદવિની અંદર લોન
લેનારાને જાર્ કરવાિાં આવશે. આવી સ્થાનાંતરર્, કાયદા િાથે િુિંગત હોય એવી પારદશિક કરારની શરતો િુજબની
રહેશે.
બાકી લેર્ાંની ચુકવર્ીના િંદર્ભિિાં, તે ન્નયિનકારી અન્ધકારી દ્વારા જ ન્નધાિરરત કરેલ િાગિદર્શિકાને અનુિરવાિાં આવે
છે .
ફરરયાદ ન્નવારર્ િાળખું
કૃપા કરીને ફરરયાદ ન્નવારર્ પોન્લિીનો િંદર્ભિ લો.
કંપની, ફરરયાદ ન્નવારર્ રચનાના પહેલા સ્તરે ગ્રાહકને ફરરયાદ િાટે હેલપલાઇન નંબર છે .
કંપનીએ શ્રી પ્રશાંત િંજુનાથને ગ્રાહકોની ફરરયાદો િેળવવા અને તેના ન્નરાકરર્ િાટે નોડલ અન્ધકારી તરીકે ન્નયુટત કયાિ
છે .

નોડલ અન્ધકારીની િંપકિ ન્વગતો આ છે :
શ્રી પ્રશાંત િંજુનાથ
કેપફ્લોટ ફાઇનાન્સિયલ િર્વિિીિ પ્રાઈવેટ ન્લન્િટેડ,
ગોકળદાિ લલેરટનિ, નવો નંબર 3 (જૂ નો નંબર ૨૧૧),
અપર પેલેિ ઓચાિર્ડિિ, બેલેરી રોડ,
િદાન્શવ નગર,
બેંગલુરુ –૫૬૦૦૮૦
ફોન: ૦૮૦ ૬૮૦૭ ૫૦૦૧
કંપનીની િેવાઓ / ઉત્પાદન અંગે દુર્ભાિવ / ફરરયાદ ધરાવતા ગ્રાહકો,તેના તાત્કાન્લક ન્નરાકરર્ િાટે નોડલ અન્ધકારીને
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લેન્ખતિાં જાર્ કરી શકે છે . નોડલ ઓરફિર, પ્રાલત ફરરયાદોનો ટુંકિારઅને તેના ન્નરીક્ષર્,તેનીિન્િક્ષા કરવા િાટે બોડિ
ઓફ રડરેટટિિને તે પછીની દરેક િીકટંગિાં પ્રદાન કરશે.
જો ગ્રાહકો, કંપની દ્વારા કરવાિાં આવેલ ઠરાવથી િંતુષ્ટ ન હોય તો, તેઓ આગળ િંપકિ કરી શકે છે :
પ્રર્ભારી અન્ધકારી,
પ્રાદેન્શક કચેરી,
કસ્યુિર એજ્યુકેશન એસડ પ્રોટેટશન િેલ,
રરઝવિ બેંક ઓફ ઇન્સડયા,
૧૦/૩/૮, નૃપથુંગા રોડ,
બેંગ્લુરુ, કર્ાિટક ૫૬૦૦૦૧
ટેન્લફોન નંબર: ૦૮૦- ૨૨૧૮ ૦૫૦૧
ઇિેઇલ: cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
અથવા
લોકપાલ – એનબીએફિી(નોન-બેંકકંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ),
પ્રર્ભારી અન્ધકારી,
રરઝવિ બેંક ઓફ ઇન્સડયા
ફોટિગ્લાિીિ,
ચેસનાઇ ૬૦૦ ૦૦૧
ટેન્લફોન નંબર: ૦૪૪-૨૫૩૯૫૯૬૪
ઇિેઇલ: nbfcochenhen@rbi.org.in

કંપની દ્વારા લેવાિાં આવતા વ્યાજ દરોનું ન્નયિન

વ્યાજ દર, પ્રોિેલિંગ ફી અને અસય ચાજિ નટકી કરવાિાં કંપનીએ ઠરાવેલ યોગ્ય આંતરરક ન્િદ્ધાંતો અને કાયિવાહી ઉપર
ન્નધાિરરત કરેલ છે . કંપનીએ િંબંન્ધત પરરબળો જે વા કે, ફંડની કકંિત, િાર્જીન અને રીસ્ક પ્રીન્િયિ વગેરેને ધ્યાનિાં લેતા
વ્યાજના દરનું િોડેલ અપનાવ્યું છે અને ન્નયિનકારી િાગિદર્શિકા િાથે અનુરૂપ લોન અને એડવાન્સિિ િાટે જે વ્યાજ
લેવાિાં આવે છે તે નટકી કયુું છે . વ્યાજ દર અને જુ દા જુ દા કેટેગરીના ગ્રાહકોને ન્વન્વધ વ્યાજ દર ચાજિ કરવા િાટે
જોખિનો િિાંકન અને તકિિંગતતાના અન્ર્ભગિ ,િંજૂરી પત્રિાં સ્પષ્ટ રીતે જર્ાવવાિાં આવશે.
કંપની દ્વારા ફાઇનાસિ કરેલા ન્ગરવી િુકલ
ે એિેટ્િ ઉપરનો ફરી કબ્જો
કંપની પાિે ગ્રાહક િાથેના લોન કરારિાં ફરી કબજો લેવાની કલિ િંકન્લત છે , જે કાયદેિર રીતે લાગુ કરી શકાય તેવી છે .
વધુ પારદર્શિતાની ખાતરી કરવા િાટે, લોન કરારની ટર્મિિ અને કન્સડશનિાં નીચેની જોગવાઈઓ શાિેલ છે :







કબ્જો લેતા પહેલાંની નોરટિનો િિયગાળો;
િંજોગો કે જે ના હેઠળ નોરટિ િિયગાળો િાફ કરી શકાય છે ;
જાન્િનગીરી કે ન્િટયોરરટી પર કબજો લેવાની પ્રરિયા;
જાન્િનગીરી કે ન્િટયોરરટી ના વેચાર્ / હરાજી પહેલાં લોન લેનારને, લોનની ચુકવર્ી િાટે અંન્તિ તક આપવાિાં આવે
તેવી જોગવાઈ;
લોન લેનારાને ફરીથી કબજો આપવા િાટેની પ્રરિયા અને
જાન્િનગીરી કે ન્િટયોરરટીની વેચાર્ / હરાજી િાટેની પ્રરિયા.

© કેપફ્લોટ ફાઇનાન્સિયલ િર્વિિીિ પ્રાઈવેટ ન્લન્િટેડ

4

