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ગ્રાહકો ર્ાથ ે વ્યવહાર કરિી વખિ ે કુંપનીના િમામ કમસચારી ર્ભ્યો, અતિકારીઓ અન ે અતિકૃિ 
પ્રતિતનતિઓએ ચસુ્કિપણ ેકોિનુું પાિન કરવાનુું રહશેે. 
  
1. ઉદે્દશ અન ેએપ્લિકેશન: 
  

1.1 કોિનો ઉદે્દશ 
  

બજાજ હાઉતર્િંગ ફાઇનાન્ર્ ઝિતમટેિે શ્રેષ્ઠ કોપોરેટ પ્રથાઓને અનરુ્રવાનો અન ે ઝબઝનેર્ 
પ્રથાઓમાું પારદતશિિા િાવવાનો અન ે િેના દ્વારા ગ્રાહકના તવશ્વાર્માું વિારો કરવાનો ઉદે્દશ 
તનિાસડરિ કયો છે.  િદનરુ્ાર, ફેર પ્રેક્્ટર્ કોિ આ હતે ુર્ાથ ેતનિાસડરિ કરેિ છે: 

  
i) ગ્રાહકો ર્ાથે વ્યવહાર કરવામાું ન્યનૂિમ િોરણો ર્ેટ કરીને ર્ારી અન ે ફેર પ્રેક્્ટર્ન ેપ્રમોટ 

કરવી;  
ii) પારદતશિિા વિારવી, જેથી ગ્રાહકોને કુંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવિી ર્તવિર્ અંગ ે

વાજબી અપેક્ષા રાખવાની બહિેર ર્મજ મળી શકે; 
 
iii) ઉચ્ચ કાયસકારી િોરણો પ્રાલિ કરવા માટે સ્કપિાસ દ્વારા માકેટ પડરબળોને પ્રોત્ર્ાહન આપવુું; 

અન ે 
iv) ગ્રાહક અને કુંપની વચ્ચ ે તનષ્પક્ષ અને મતૈ્રીપણૂસ ર્ુંબુંિોને પ્રોત્ર્ાહન આપવુું અન ેઆ રીિે 

કુંપની િરફ િોકોના તવશ્વાર્માું વિારો કરવો. 
  

1.2 કોિની એપ્લિકેશન 
  

આ કોિના િમામ ભાગ, હાિમાું પ્રદાન થિી અથવા હવ ેપછી રજૂ થનાર, િમામ પ્રૉિ્્ર્ અન ે
ર્તવિતર્ર્ પર અલિાઇ થાય છે. િ ેબીએચએફએિના િમામ કમસચારીઓ પર પણ અલિાઇ થાય 
છે. 

  
2. ગ્રાહકો માટે અમારી પ્રતિબદ્ધિાઓ: 
  
2.1 ગ્રાહકો ર્ાથેના િમામ વ્યવહારમાું ઉઝચિ અન ેવ્યાજબી રીિે વિસવા માટે, આ સતુનતિિ કરવુું: 

  
કુંપની એ પ્રદાન કરિી પ્રૉિ્્ર્ અન ે ર્તવિર્ માટે ર્ાથ ે િેમના કમસચારીઓ દ્વારા પાિન થિી 
કાયસવાહી અન ે પ્રેક્્ટર્ માટે આ કોિમાુંની પ્રતિબદ્ધિા અન ે િોરણોન ે પણૂસ કરે છે. અમારી િમામ 
પ્રૉિ્્ર્ અન ેર્તવિર્ ર્ુંબુંતિિ કાયદા અન ે તનયમોનુું પાિન કરે છે; અને ગ્રાહકો ર્ાથેના વ્યવહાર 
અખુંડિિિા અન ેપારદતશિિાના નૈતિક તર્દ્ધાુંિો પર આિાડરિ રહશેે. 
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2.1.1 ગ્રાહકો ર્ાથ ે વ્યવહાર કરિી વખિ,ે કુંપની િોન એગ્રીમેન્ટના તનયમો અન ેશરિોમાું પ્રદાન 
કરવામાું આવેિ હતે(ુઓ) તર્વાય કર્જદારની બાબિમાું હસ્કિક્ષેપ કરવાનુું ટાળે છે. 

  
2.2 ગ્રાહકોન ેઅમારી ફાઇનાન્ન્શયિ પ્રૉિ્્ર્ અને ર્તવિર્ની ર્મજ પિે એ માટે મદદ કરવા માટે, આ 

સતુનતિિ કરવુું : 
  

(i) જાહરેાિો અને પ્રમોશનિ ર્ાડહત્યની ર્ામગ્રી શક્ય ત્યાું સિુી સ્કપષ્ટ હોય અન ેભ્રામક ના હોય. 
  
(ii) ગ્રાહકોને પ્રૉિ્્ર્ અન ેર્તવિર્ીર્ તવશેની માડહિી િરાવિા ર્ુંબુંતિિ િૉક્યમૂેન્ટ વગેરે નીચેની 

કોઈપણ એક અથવા વધ ુ ભાષાઓમાું ર્મજાવવામાું અન ે પ્રદાન કરવામાું આવશ,ે જેમ કે: 
ડહન્દી, અંગ્રેજી અથવા યોગ્ય પ્રાદેતશક/સ્કથાતનક ભાષા.  ર્ુંપણૂસ પારદતશિિાની ખાિરી કરવા માટે, 
ગ્રાહકોને પ્રૉિ્્ર્ અન ેર્તવિર્ીર્ની પ્રકૃતિ, િેમના તનયમો અન ેશરિો, વાતષિક વ્યાજ દર / 
ર્તવિર્ શલુ્ક, િોન પ્રૉિ્ટની ર્તવિર્ આપવા માટે ચકૂવવાપાત્ર ઇએમઆઇ, પ્રૉિ્્ર્ માટે 
કુંપનીન ેર્બતમટ કરવાના િૉક્યમૂેન્ટ વગેરે, જે િાગ ુહોય િે, તવશે સ્કપષ્ટ માડહિી આપવાની 
રહશેે. 

  
(iii) ગ્રાહકોને િેમને મળિા ફાયદાઓ તવશે ર્ુંપણૂસ માડહિી આપવામાું આવશે, િેઓ કેવી રીિે આવા 

ફાયદાઓ મેળવી શકે છે, િેમની ફાઇનાન્ન્શયિ અર્રો અન ેિેમના પ્રશ્નો તવશે કોઈ શુંકા હોય 
િો કોનો ર્ુંપકસ કરવો. 

  
(iv) કુંપની આ બાબિમાું ગ્રાહકન ે યોગ્ય માગસદશસન પ્રદાન કરવા માટે હલે્પિાઇન પ્રદાન કરશ.ે  

ઉપરો્િ ઉપરાુંિ, ગ્રાહકોન ેિેમની ફડરયાદોનાું તનવારણ માટે જે જવાબદાર હોય િે તનયુ્ િ 
અતિકારી(ઓ) નાું નામ િેમની ર્ુંપકસ તવગિો ર્ાથ ેઆપવામાું આવશે. 

  
2.3 ગ્રાહકોન ેઅમારી પ્રૉિ્ટ અન ેર્તવિર્નો ઉપયોગ કરવામાું મદદ કરવા માટે: 

  
(i) કુંપની ઇન્ટરએક્્ટવ મીડટિંગ દ્વારા, વેબર્ાઇટ પર ડિસ્કલિે દ્વારા, કમ્યતુનકેશનના યોગ્ય માધ્યમ 

દ્વારા મેર્ેજ કરીને અથવા તપ્રન્ટ કરેિ પત્રોને મેઇિ કરીને ગ્રાહકોને તનયતમિ, યોગ્ય અપિે્ર્ 
પ્રદાન કરશ.ે 

  
(ii) કુંપની વ્યાજ દર, શલુ્ક અન ેતનયમો અન ેશરિો િેમજ વગેરેમાું કરાયેિ ફેરફારો 

 
(iii) તવશેની માડહિીનો પ્રર્ાર કરશ.ે 

  
(iv) વ્યાજ / શલુ્કમાું ફેરફારની જાણ િેન ે િાગ ુ કરિાું પહિેાું યોગ્ય પવૂસ સચૂના દ્વારા સઝૂચિ 

કરવામાું આવશે.  વ્યાજ દર અથવા ર્તવિર્ શલુ્કમાું સિુારો માત્ર આગામી અર્રથી િાગ ુથશે. 
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2.4 આમના દ્વારા કોઈપણ િબકે્ક અયોગ્ય થિી બાબિોને ત્વડરિ અન ેર્મજણપવૂસક ર્ુંભાળવી: 
  

(i) કુંપની િરફથી જો કોઈ ભિૂ હોય િો, િનેા પ્રભાવને ઘટાિવા માટે ત્વડરિ અન ેયોગ્ય કાયસવાહી 
કરવી. 

  
(ii) ગ્રાહકોની ફડરયાદોને િરિ જ હને્િિ કરવી. 
  
(iii) કુંપનીના અતિકારીઓ દ્વારા પ્રારુંઝભક િબક્કામાું જો ગ્રાહકની ફડરયાદોનુું તનવારણ ના થયુું હોય, 

િો િેઓન ેકુંપનીની વિસમાન તર્સ્કટમ અને કાયસવાહી તવશ ેમાડહિી આપવી, જેનુું પાિન કરીને 
ગ્રાહક કુંપનીનાું ઉચ્ચ અતિકારીઓનો ર્ુંપકસ કરી શકે. 

  
(iv) કોઈપણ ટે્નોિોજીકિ તનષ્ફળિાને કારણે ઉદ્ભવિી કોઈપણ ર્મસ્કયાનો ર્ામનો કરવા માટે 

યોગ્ય વ્યવસ્કથા કરવી. 
  
2.5 ગ્રાહકોની િમામ વ્યન્્િગિ માડહિીન ેખાનગી અન ેગોપનીય ગણવી 

  
કુંપની ગ્રાહકોની િમામ વ્યન્્િગિ માડહિીને ખાનગી અન ે અતિ ગોપનીય ગણશે અન ે િે માટે 
પ્રતિબદ્ધ છે, જોકે િે નીચેના ફકરા નુંબર 5 ને આિીન છે. 

  
2.6 કોિન ેપ્રકાતશિ કરવા માટે અમારી કુંપની આ કાયો કરશ:ે 

  
i) કોિ તવશે અમારા વિસમાન અન ેનવા ગ્રાહકોને સઝૂચિ કરવા 
  
ii) કાઉન્ટર પર અથવા ઇિે્રોતનક કમ્યતુનકેશન અથવા મઇેિ દ્વારા તવનુંિી પર આ કોિ ઉપિબ્િ 

કરાવવો; 
  
iii) કુંપનીની દરેક શાખા પર અન ેકુંપનીની વેબર્ાઇટ પર પણ આ કોિ ઉપિબ્િ કરાવવો; અન ે
  
 
iv) સતુનતિિ કરવુું કે કુંપનીના કમસચારીઓ કોિ તવશ ેર્ુંબુંતિિ માડહિી પ્રદાન કરવા અન ેકોિન ે

પ્રેક્્ટર્માું િાવવા માટે ર્ારી રીિે પ્રતશઝક્ષિ હોય. 
  

2.7 નૉન-ડિક્સ્કિતમનેશન પૉઝિર્ી અપનાવવા અન ેપ્રેક્્ટર્ કરવા માટે 
 

કુંપની ઉંમર, વુંશ, વણસ, જાતિ, વૈવાડહક ન્સ્કથતિ, િમસ અથવા અપુંગિાના આિારે ભદેભાવ કરશ ેનહીં 
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2.8 વડરષ્ઠ નાગડરકો અને તવકિાુંગ વ્યન્્િઓ માટે તવશેષ ર્ુંભાળ 
  

કુંપની એ વડરષ્ઠ નાગડરકો, તવકિાુંગ વ્યન્્િઓ અન ે તનરક્ષર વ્યન્્િઓ જેવા ગ્રાહકોને કુંપની ર્ાથ ે
વ્યવહાર કરવાનુું ર્રળ અન ેસતુવિાજનક બનાવવા માટે તવશેષ પ્રયત્નો કરશે. 

  
3. ડિસ્ક્િોઝર અન ેપારદતશિિા 
  

3.1 કુંપની ગ્રાહકો ર્ાથેના વ્યવહારમાું ર્ુંપણૂસ ડિસ્ક્િોઝર અન ેપારદતશિિામાું તવશ્વાર્ રાખ ેછે. કુંપની આ 
ર્ડહિના િમામ ર્ુંભતવિ માધ્યમો દ્વારા વ્યાજ દર, ર્ામાન્ય ફી અન ેશલુ્ક ર્ડહિની, પરુંત ુમાત્ર અહીં 
જ મયાસડદિ ન રહિેા, િે િમામ ર્ુંબુંતિિ માડહિી પ્રદાન કરશ,ે જે કુંપની અન ેિનેા ગ્રાહકો વચ્ચેના 
વ્યવહાર પર અર્રકિાસ હોઈ શકે છે: 

  
(i) શાખાઓમાું નોડટર્ િગાવવી; 

  
(ii) ટેઝિફોન અથવા હલે્પ-િાઇન દ્વારા; 

  
(iii) કુંપનીની વેબર્ાઇટ દ્વારા; 

  
(iv) તનયુ્ િ કમસચારી / હલે્પ િેસ્કક દ્વારા; 

  
(v) ર્તવિર્ ગાઇિ / ટૅડરફ શેિયિૂ પ્રદાન કરવુું; અન ે

  
(vi) પ્રૉિ્ટ માટે સચૂવેિ એપ્લિકેશન ફોમસમાું શક્ય િમામ ર્ુંબુંતિિ તવગિોન ે ર્ામેિ કરવામાું 

આવશે. 
  

3.2 ર્ુંભતવિ ગ્રાહકોનાું ર્ુંદભસમાું કુંપનીએ આ કરવાનુું રહશેે: 
  

(i) ગ્રાહકોને રુઝચ હોય િેવી ર્તવિર્ અન ેપ્રૉિ્ટની મખુ્ય તવશેષિાઓન ેર્મજાવિી સ્કપષ્ટ માડહિી 
પ્રદાન કરવી; 

  
(ii) ગ્રાહકોની આવશ્યકિાઓની અનરુૂપ એવા પ્રૉિ્ટ અન ેર્તવિર્ પર્ુંદ કરવામાું ગ્રાહકોને ર્હાય 

કરવી; 
  
(iii) ગ્રાહકોને કુંપનીનાું પ્રૉિ્ટ અન ેર્તવિર્ પ્રદાન કરિાું તવતવિ માધ્યમો તવશે જણાવો [ઉદાહરણ 

િરીકે, ઇન્ટરનેટ પર, ફોન પર, શાખાઓમાું અન ેઅન્ય િમામ] અન ેઆ પ્રૉિ્ટ અન ેર્તવિર્ 
તવશે વધ ુમાડહિી મેળવવા માટેના સ્રોિ અન ેમાધ્યમો તવશ ેિેમને જણાવો; અને 
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(iv) કાનનૂી, રેગ્યિુેટરી અન ે આંિડરક પૉઝિર્ીની આવશ્યકિાઓનુું પાિન કરવા માટે, ગ્રાહકોન ે

િેમની ઓળખ અન ેઍડે્રર્ ર્ાઝબિ કરવા માટેની િેમની આવશ્યક માડહિી અન ેિૉક્યમૂેન્ટ તવશ ે
ગ્રાહકોને સઝૂચિ કરો. 

  
3.3 જેઓ ગ્રાહક બન્યા છે, િેમની માટે કુંપની આ કરશ:ે 
  

(i) વધ,ુ નવી અન ેઅપિેટ કરેિ માડહિી પ્રદાન કરવી કે જે િાગ ુવ્યાજ દર / ફી અન ેશલુ્ક ર્ડહિ 
પ્રૉિ્્ર્ની મખુ્ય તવશેષિાના ર્ુંબુંિમાું કુંપની દ્વારા તવકતર્િ, જનરેટ અથવા પ્રાલિ થઈ શકે; 

  
(ii) ગ્રાહકોનાું અતિકારો અન ેજવાબદારીઓ તવશે અતિડર્િ અન ેઅપિેટ કરેિ માડહિી પ્રદાન કરવી; 

અન ે
  
(iii) 'ડૂ નૉટ કૉિ' ર્તવિર્ હઠેળ ગ્રાહકનાું નામન ેઑટોમેડટક રીિે રજજસ્કટર કરવુું અન ેજયાું સિુી ગ્રાહક 

કુંપનીન ે કોઈપણ નવી પ્રૉિ્ટ/ર્તવિર્ તવષેની માડહિી/ર્તવિર્ મેળવવા માટે િેમની ર્ુંમતિ 
િેઝખિમાું સઝૂચિ ના કરે ત્યાું સિુી કોઈપણ નવી પ્રૉિ્ટ/ર્તવિર્ તવષે ટેઝિફોન કૉલ્ર્ / 
એર્એમએર્ / ઇમઇેિ દ્વારા િેમને સઝૂચિ/પ્રદાન કરવામાું આવશે નહીં. 

  
3.4 વ્યાજ દર 

  
કુંપની આનાું પર ગ્રાહકોને આવશ્યક માડહિી આપશ:ે 
 
(i) વ્યાજ દરની ગણિરી વાતષિક દર પર કરવામાું આવે છે, જે િેમના િોન એકાઉન્ટ પર અલિાઇ 

થાય છે: 
  
(ii) ગ્રાહકના એકાઉન્ટ પર વ્યાજ અન ેવ્યાજની ગણિરીની પદ્ધતિ િેમજ ગ્રાહક દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર 

ઇએમઆઇ કેવી રીિે અલિાઇ થાય છે. 
  
3.5  વ્યાજ દરોમાું ફેરફાર 

  
કુંપની દ્વારા ઑફર કરવામાું આવિા પ્રૉિ્્ર્ પર વ્યાજ દરોમાું ફેરફારો કરવાના તનણસય તવશે 
ગ્રાહકોને ઍિવાન્ર્માું સઝૂચિ કરશ ેઅન ે વ્યાજ દરોમાું આપેિા ફેરફારોને આગામી અર્રથી િાગ ુ
કરવામાું આવશે. આ ર્ુંબુંિમાું યોગ્ય શરિ િોન એગ્રીમેન્ટમાું ર્ામેિ કરવામાું આવશે. 

  
3.6  ફી અન ેખચસ 
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(i) કુંપની િેમની િમામ શાખાઓમાું ટેડરફ શેિયિૂ તવશેની નોડટર્ પ્રદતશિિ કરશ,ે જેને ગ્રાહકો 
તન:શલુ્ક જોઈ શકશ.ે  ગ્રાહકોને કુંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવિી ર્તવિર્ની એક સઝૂચ તન:શલુ્ક 
આપવામાું આવશે; 

  
(ii) ગ્રાહકોએ પર્ુંદ કરેિા પ્રૉિ્ટ અન ેર્તવિર્ના ર્ુંબુંિમાું આપવામાું આવેિ ટેડરફ શેિયિૂમાું િાગ ુ

પિિા શલુ્ક તવશેની િમામ તવગિો ર્ામેિ હશ ેઅન ેજેન ેગ્રાહકો દ્વારા પર્ુંદ કરેિા પ્રૉિ્ટ અન ે
ર્તવિર્ મેળવવા માટે ગ્રાહક ચકુવણી કરવા માટે જવાબદાર રહશેે. 

  
(iii) કુંપનીએ ગ્રાહકો દ્વારા પર્ુંદ કરેિ પ્રૉિ્ટ / ર્તવિર્ન ેર્ુંચાઝિિ કરિા કોઈપણ તનયમો અન ે

શરિોના પાિન ના કરવાના / ઉલ્િુંઘન કરવાના ડકસ્કર્ામાું, િેમના પર િગાવવામાું આવિા 
દુંિ તવશેની માડહિી િેમને પ્રદાન કરવાની રહશેે. 

 
(iv) કુંપની ર્હ-બુંિનકિાસ(ઓ) ર્ાથે અથવા િેના વગર વ્યન્્િગિ કર્જદારોને ઝબઝનરે્ તર્વાયના 

હતેઓુ માટે મુંજૂર કરાયેિ કોઈપણ ફ્િોડટિંગ રેટ ટમસ િોન પર ફોર્િોઝર શલુ્ક/પવૂસ ચકુવણી 
દુંિ િાદશે નહીં. 

  
3.7  ફી અન ેશલુ્કમાું ફેરફારો 
  

જો કુંપની આમાુંથી કોઈપણ શલુ્કને વિારવાનો અથવા કોઈ નવો શલુ્ક િગાવવાનો તનણસય િ,ે િો િે 
આ ફેરબદિ કરેિ શલુ્ક/ નવા શલુ્કને વસિૂવા/પ્રભાવી કરિા એક મડહના પહિેા સઝૂચિ કરવામાું 
આવશે. 

  
3.8  તનયમો અન ેશરિો 
  

(i) કુંપની, પ્રથમ વાર કોઈ પ્રૉિ્ટ/ર્તવિર્નો િાભ િેિા ગ્રાહકન,ે િેમણે કુંપની પાર્ેથી માુંગી હોય 
િે પ્રૉિ્ટ/ર્તવિર્ ર્ુંબુંતિિ તનયમો અન ેશરિો તવશે યોગ્ય રીિે ર્િાહ આપશે; અન ે

  
(ii) કુંપનીનાું પ્રૉિ્ટ અન ે ર્તવિર્ન ે ર્ુંચાઝિિ કરિા તનયમો અન ે શરિો તનષ્પક્ષ રહશેે અન ે િે 

ર્ુંબુંતિિ અતિકાર (નૉતમનશેનના અતિકાર ર્ડહિ) તનિાસડરિ કરશ.ે  આ તનયમો અન ે શરિો 
જવાબદારીઓ અન ેકિસવ્યોન ેસ્કપષ્ટ રીિે બિાવશ.ે  આ તનયમો અને શરિોન ેર્ાદી અન ેર્રળ 
ભાષામાું િૈયાર અન ેપ્રસ્કતિુ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાું આવશે. 

 
3.9 તનયમો અન ેશરિોમાું ફેરફાર 
  

તનયમો અન ેશરિોમાું કોઈપણ ફેરફાર ગ્રાહકોને નીચેની કોઈપણ ચૅનિો દ્વારા જણાવવામાું આવશે: 
  

i) વ્યન્્િગિ સચૂના 
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ii) શાખાઓમાું નોડટર્ બોિસ. 

  
iii) ઇન્ટરનેટ, ઇમઇેિ અન ેવેબર્ાઇટ ર્ડહિ અથવા મેર્જે કરીને. 

  
iv) આવશ્યકિા મજુબ ન્યઝૂપપેર 

  
ફેરફારો આગામી અર્રથી િાગ ુ રહ ે િેમ કરવામાું આવશ ે અન ે ગ્રાહકોન ે ઍિવાન્ર્માું આવા 
ફેરફારની સચૂના આપવામાું આવશે. 
  
જો તનયમો અન ેશરિોમાું કોઈપણ ફેરફાર તવશે ગ્રાહકન ેઍિવાન્ર્માું જાણ કરવી શક્ય ન હોય અન ે
જો ગ્રાહકન ે ઍિવાન્ર્ સચૂના આલયા તવના જો ફેરફાર કરવામાું આવ ે છે, િો કરવામાું આવેિા 
ફેરફારને 30 ડદવર્ની અંદર તવતિવિ સઝૂચિ કરવામાું આવશે.  જો તનયમો અન ેશરિોમાું ફેરફાર 
કોઈપણ ગ્રાહક માટે ગેરિાભકારક બની જાય છે, િો પછી આવા ગ્રાહક 60 ડદવર્ની અંદર અન ે
કોઈ નોડટર્ આલયા તવના િેમનુું એકાઉન્ટ બુંિ કરી શકે છે અથવા કોઈ અતિડર્િ શલુ્ક અથવા 
વ્યાજ ચકૂવ્યા તવના િેન ેન્સ્કવચ કરી શકે છે. 

  
4. જાહરેાિ, માકેડટિંગ અને વેચાણ 

  
4.1 કુંપની: 

  
(i) િે સતુનતિિ કરવાનો પ્રયાર્ કરશ ે કે કુંપની દ્વારા જારી કરેિ િમામ જાહરેાિ અન ેપ્રમોશનિ 

ર્ામગ્રી સ્કપષ્ટ હોય, અસ્કપષ્ટ / ભ્રામક નહીં; 
  
(ii) મીડિયા અન/ેઅથવા પ્રમોશનિ ર્ાડહત્યમાું પ્રકાતશિ કોઈ જાહરેાિ કે જે કુંપનીની કોઈપણ 

ર્તવિર્ અથવા પ્રૉિ્ટ પર ધ્યાન આકતષિિ કરે છે અન ેિેમાું વ્યાજ દરનો રેફરન્ર્ ર્ામેિ છે, 
આવા પ્રૉિ્ટ અથવા ર્તવિર્ન ેિાગ ુઅન્ય ફી અન ેશલુ્ક, જો કોઈ હોય, િેન ેપણ સચૂવશે અન ે
ર્ુંબુંતિિ તનયમો અન ેશરિોની ર્ુંપણૂસ તવગિો તવનુંિી પર ઉપિબ્િ કરવામાું આવ ેિેનો પ્રયાર્ 
કરશ;ે 

  
(iii) જયારે પણ કોઈપણ થિસ પાટીની ર્તવિર્નો ઉપયોગ ર્પોટસ ર્તવિર્ પ્રદાન કરવા માટે કરવામાું 

આવે છે, ત્યારે કુંપની દ્વારા એ સતુનતિિ કરવામાું આવશ ેકે આવી થિસ પાટી ગ્રાહકની વ્યન્્િગિ 
માડહિીન ે (જો આવી થિસ પાટીઓ માટે ઉપિબ્િ હોય િો) કુંપનીની જેમ જ ર્માન સ્કિરની 
ગોપનીયિા અન ેસરુક્ષા ર્ાથ ેર્ુંભાળશે; 

  
(iv) ર્મય-ર્મય પર, ગ્રાહકોને િેમના દ્વારા મેળવેિ િેમના પ્રૉિ્્ર્ની તવતવિ તવશેષિાઓ તવશ ે

જાણ કરાશે.  અન્ય કોઈપણ પ્રૉિ્ટ અથવા પ્રૉિ્ટ / ર્તવિર્ન ે ર્ુંબુંતિિ પ્રમોશનિ ઑફર 
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તવશેની માડહિી ગ્રાહકોને માત્ર ત્યારે જ આપવામાું આવશે, જો િેઓએ મેઇિ દ્વારા અથવા 
વેબર્ાઇટ પર અથવા ગ્રાહક ર્તવિર્ નુંબર પર િે માટે રજજસ્કટર કરીને આવી માડહિી / ર્તવિર્ 
મેળવવા માટે ર્ુંમતિ આપી હોય; 

 
(v) કુંપની પ્રૉિ્ટ / ર્તવિર્ન ે માકેટ કરવા માટે જે િાયરે્ટ ર્ેઝિિંગ એજન્ર્ીઓ (િીએર્એ) ની 

ર્તવિર્ િઈ શકે છે, િેમના માટે આચારર્ુંડહિા તનિાસડરિ કરી છે, જેમાું અન્ય બાબિોની ર્ાથ ે
િેમને વ્યન્્િગિ રીિે અથવા ફોન દ્વારા પ્રૉિ્ટ વચેવા માટે ગ્રાહકનો ર્ુંપકસ કરિી વખિ ે
પોિાની ઓળખ પ્રદાન કરવાનુું આવશ્યક કરે છે; અન ે

  
(vi) કુંપનીનાું પ્રતિતનતિ અથવા િીએર્એ એ કોઈપણ અયોગ્ય આચરણમાું પ્રવતૃ્ત છે અથવા આ 

ર્ુંડહિાનુું ઉલ્િુંઘન કરેિ છે િેવી ગ્રાહક િરફથી કોઈપણ ફડરયાદની પ્રાપ્લિની ન્સ્કથતિમાું, વાજબી 
પગિાું િેવામાું આવશે, ફડરયાદની િપાર્ કરવા અન ે ર્ુંભાળવા માટે અન ે યોગ્ય હોવા પર 
ગ્રાહકન ેક્ષતિપતૂિિ કરવા માટે વાજબી પગિાું િેવામાું આવશે. 

  
5. ગોપનીયિા અન ેગલુિિા 
  

5.1 ગ્રાહકોની િમામ વ્યન્્િગિ માડહિીન ેખાનગી અન ેગોપનીય ગણવામાું આવશ ે[જયારે ગ્રાહકો હવ ે
ગ્રાહકો ના રહ્યા હોય ત્યારે પણ], અન ેનીચનેા તર્દ્ધાુંિો અન ેપૉઝિર્ી દ્વારા માગસદશસન આપવામાું 
આવશે. કુંપની, ગ્રાહકો દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવેિ અથવા અન્યથા,  ગ્રપુની અન્ય કુંપનીઓ 
ર્ડહિના કોઈપણને, નીચ ે આપિેા અપવાદરૂપ ડકસ્કર્ાઓ તર્વાય, ગ્રાહકનાું એકાઉન્્ર્ ર્ુંબુંતિિ 
માડહિી અથવા િેટા જાહરે કરશ ેનહીં: 

  
(i) જો માડહિી કાયદા મજુબ અથવા રેગ્યિુેટરના તનદેશો અનરુ્ાર આપવાની હોય િો 
  
(ii) જો િોકો પ્રત્યેના કિસવ્યરૂપ ેમાડહિી જાહરે કરવાની હોય 
  
(iii) જો કુંપનીના ડહિો માટે માડહિી આપવી આવશ્યક હોય (ઉદાહરણ િરીકે, છેિરતપિંિી 

અટકાવવા) પરુંત ુિેન ેગ્રાહક અથવા ગ્રાહકનાું એકાઉન્્ર્ [ગ્રાહકનુું નામ અન ેઍડે્રર્ ર્ડહિ] 
તવશેની માડહિી, માકેડટિંગ હતે ુમાટે અન્ય ગ્રપુ કુંપનીઓ ર્ડહિ અન્ય કોઈન ેજાણકારી આપવા 
માટે કારણ િરીકે ઉપયોગમાું િેવામાું આવશે નહીં. 

  
  

(iv) જો ગ્રાહક કુંપનીને માડહિી જાહરે કરવા કહ ેઅથવા ગ્રાહકની પરવાનગી ર્ાથ ે
  

(v) જો કુંપનીને, ગ્રાહકની િેઝખિ પરવાનગી ર્ાથ,ે િેમના તવશે રેફરન્ર્ આપવા માટે કહવેામાું 
આવે. 
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(vi) ગ્રાહકન ેહાિના કાનનૂી ફે્રમવકસ હઠેળ કુંપની પાર્નેા િમેના વ્યન્્િગિ રેકોડડસર્ ઍ્ર્ેર્ કરવા 
માટેના િેમના અતિકારોની જાણ કરવામાું આવશે. 

  
(vii) કુંપની ગ્રાહકોની વ્યન્્િગિ માડહિીનો ઉપયોગ કોઈપણ દ્વારા માકેડટિંગ હતે ુમાટે કરશ ેનહીં, 

તર્વાય કે ગ્રાહક ખાર્ કરીને િેન ેઅતિકૃિ કરે. 
  
5.2 િેડિટ રેફરન્ર્ એજન્ર્ીઓ 
  

(i) જયારે કોઈ ગ્રાહક એકાઉન્ટ ખોિાવ ે / કોઈ પ્રૉિ્ટ કે ર્તવિર્ મળેવે, ત્યારે કુંપની િેમને જાણ 
કરશ ે કે કુંપની િેમના એકાઉન્ટની તવગિો િેડિટ રેફરન્ર્ એજન્ર્ીઓન ેપ્રદાન કરી શકે છે અન ે
કુંપની િેમની ર્ાથે િપાર્ કરી શકે છે; 

  
(ii) કુંપની િેડિટ રેફરન્ર્ એજન્ર્ીઓને ગ્રાહકના કુંપની ર્ાથેના વ્યન્્િગિ કર્જ તવશનેી માડહિી આપી 

શકે છે, જો: 
  

• ગ્રાહક િેમની ચકુવણીઓ કરવામાું પાછા પિયા હોય; 
  
• દેય રકમ તવવાદમાું ન હોય; અન ે
  
• ગ્રાહકએ કુંપનીની ઔપચાડરક માુંગને અનરુ્રિા િેમના કર્જની ચકુવણી માટે કુંપનીની 

ર્ુંતકુ્ષ્ટ મજુબ પ્રસ્કિાવ આલયો ના હોય 
  

(iii) આ ડકસ્કર્ાઓમાું, કુંપની ગ્રાહકન ે િેઝખિમાું સઝૂચિ કરશ ે કે િે ગ્રાહકના કુંપની ર્ાથેના કર્જની 
માડહિી િેડિટ રેફરન્ર્ એજન્ર્ીઓને આપવાની યોજના િરાવે છે.  િે જ ર્મયે, કુંપની ગ્રાહકન ે
િેડિટ રેફરન્ર્ એજન્ર્ીઓની કામગીરી અન ેગ્રાહકની િેડિટ મેળવવાની ક્ષમિા પર િેમણ ેઆપેિી 
માડહિીના પ્રભાવ તવશે ર્મજાવશ;ે 

  
(iv) કુંપની, જો ગ્રાહકની પરવાનગી હોય િો, િેડિટ રેફરન્ર્ એજન્ર્ીઓને ગ્રાહકનાું એકાઉન્ટ તવશેની 

અન્ય માડહિી આપી શકે છે.  િેડિટ રેફરન્ર્ એજન્ર્ીઓને આપવામાું આવિેી જાણકારીની એક 
કૉપી ગ્રાહકન,ે માુંગવામાું આવે િો, કુંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવશે. 

  
6. દેય રકમનુું કિે્શન 
  

6.1 જયારે પણ િોન આપવામાું આવશે, ત્યારે ગ્રાહકન ેપનુઃચકુવણીની રકમ, મદુિ અન ેર્મયાુંિર 
દ્વારા પનુઃચકુવણીની પ્રડિયા તવશે ર્મજાવવામાું આવશે. જો ગ્રાહક તનિાસડરિ પનુઃચકુવણીના 
શેિયિૂનુું પાિન કરવામાું તનષ્ફળ જાય, િો દેશના પ્રવિસમાન કાયદા હઠેળ દેયની વસિૂાિ માટે 
યોગ્ય પગિાું િેવામાું આવશ ેઅન ેકોઈ અયોગ્ય પજવણીનો આશરો િેવામાું આવશે નહીં.  આ 
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પ્રડિયામાું ગ્રાહકને નોડટર્ મોકિીન ેઅથવા વ્યન્્િગિ મિુાકાિો દ્વારા અને/અથવા તર્ક્યોડરટી, જો 
કોઈ હોય િો, િેના કબજા દ્વારા યાદ અપાવવાનો ર્માવેશ થાય છે. 

  
6.2 કુંપનીની કિે્શન પૉઝિર્ી ર્ૌજન્ય, યોગ્ય વિસન અન ે ર્મજાવટ પર આિાડરિ છે.  કુંપની 

ગ્રાહકના ભરોર્ા અન ેિાુંબા ગાળાના ર્ુંબુંિોને પ્રોત્ર્ાહન આપવામાું તવશ્વાર્ રાખે છે.  કુંપનીનુું 
પ્રતિતનતિત્વ કરવા માટે અતિકૃિ સ્કટાફ અથવા કોઈપણ વ્યન્્િ, દેય રકમના કિે્શન અથવા / 
અન ે તર્ક્યોડરટીના કબજા દરતમયાન િેઓ પોિાની ઓળખાણ આપશે અન ે કુંપની દ્વારા જારી 
કરાયેિ અતિકૃિિા પત્ર પ્રદતશિિ કરશ.ે  િેઓ તવનુંિી પર, કુંપની દ્વારા અથવા કુંપનીના અતિકાર 
હઠેળ જારી કરાયેિ િેમનુું ઓળખપત્ર બિાવશ.ે  કુંપની ગ્રાહકોને દેય રકમ ર્ુંબુંતિિ િમામ 
માડહિી પ્રદાન કરશે અન ેદેય રકમની ચકુવણી માટે પયાસલિ નોડટર્ આપવાનો પ્રયત્ન કરશ.ે 

 
6.3 કુંપનીનુું પ્રતિતનતિત્વ કરવા માટે અતિકૃિ સ્કટાફ અથવા કોઈપણ વ્યન્્િ, દેય રકમના કિે્શન 

અથવા / અન ેતર્ક્યોડરટીના કબજા દરતમયાન નીચ ેઆપેિા કોિનુું ચસુ્કિપણે પાિન કરશ:ે 
  

(i) ગ્રાહકનો ર્ુંપકસ ર્ામાન્ય રીિે િેમની પર્ુંદગીના સ્કથાન પર અને કોઈ ચોક્કર્ જગ્યાની 
ગેરહાજરીમાું િેમના તનવાર્ સ્કથાન ેઅને જો િેમના તનવાર્ સ્કથાન પર ઉપિબ્િ ન હોય િો, 
ઝબઝનેર્ / વ્યવર્ાયના સ્કથાને કરવામાું આવશે; 
 

(ii) ઓળખ અને કુંપનીનુું પ્રતિતનતિત્વ કરવાની અતિકૃિિા ગ્રાહકને પ્રથમ વખિમાું જ જાણ 
કરવામાું આવશે; 

  
(iii) ગ્રાહકની ગોપનીયિાનો આદર કરવામાું આવશે; 

  
(iv) ગ્રાહક ર્ાથે ર્ભ્યિાથી વાિચીિ કરવામાું આવશ.ે  વાિચીિ કરિી વખિ ે ભાષાના 

ઉપયોગમાું ખબૂ કાળજી િવેામાું આવશ,ે જેથી કોઈપણ ર્મય ે ગ્રાહકન ે કોઈ પણ પ્રકારનુું 
દુઃખ/અભદ્ર વિસનનો અનભુવ ન થાય. મડહિાઓ ર્ાથ ે વાિચીિ કરિી વખિ,ે ભારિીય 
ર્ુંસ્કકૃતિ અને પરુંપરા અનરુ્ાર યોગ્ય આદર જાળવી રાખવામાું આવશે; 

  
(v) કુંપનીનાું પ્રતિતનતિઓ ગ્રાહકોને 0800 કિાક અન ે1900 કિાક વચ્ચ ેર્ુંપકસ કરશ,ે તર્વાય કે 

ગ્રાહકનાું ઝબઝનેર્ અથવા વ્યવર્ાયની તવશેષ પડરન્સ્કથતિઓની અન્યથા આવશ્યકિા હોય; 
  

(vi) કોઈ ચોક્કર્ ર્મયે અથવા કોઈ ચોક્કર્ સ્કથળે કૉલ્ર્ન ેટાળવા માટે ગ્રાહકની તવનુંિીન ેશક્ય 
ત્યાું સિુી ર્ન્માતનિ કરવામાું આવશે; 

  
(vii) કૉલ્ર્ની ર્ુંખ્યા અન ેર્મય અન ેકન્ટેન્ટને િૉક્યમૂેન્ટ કરવામાું આવશે;  
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(viii) દેય રકમથી ર્ુંબુંતિિ તવવાદો અથવા મિભેદન ેપારસ્કપડરક રીિે સ્કવીકૃિ અન ેવ્યવન્સ્કથિ રીિ ે
ઉકેિવા માટે િમામ ર્હાય આપવામાું આવશે; 

  
(ix) દેય રકમના કિે્શન માટે ગ્રાહકના તનવાર્ સ્કથાનની મિુાકાિ દરતમયાન, તશષ્ટાચાર 

અન ે ર્ભ્ય વિસન જાળવવામાું આવશે; અને 
  

(x) પડરવારમાું શોક જેવા અયોગ્ય પ્રર્ુંગો અથવા આવા અન્ય આપતત્તજનક પ્રર્ુંગો, જો કુંપનીની 
જાણકારીમાું આવ,ે િો કાયદાકીય અનપુાિન માટે આવશ્યક ન હોય ત્યાું સિુી દેય રકમની 
વસિૂાિ માટે કૉલ્ર્/મિુાકાિો િેવાનુું ટાળવામાું આવશ.ે 

  
7. ફડરયાદ અન ેિકરારને ઉકેિવા માટે ફડરયાદ અને િકરાર તનવારણ િુંત્ર 
  

7.1 આંિડરક પ્રડિયાઓ 
  

i) જો ગ્રાહક ફડરયાદ કરવા માુંગે છે, િો િેમને આ માટે યોગ્ય ર્િાહ આપવામાું આવશે: 
  

• િેઓ ફડરયાદ કેવી રીિે કરી શકે છે એટિે કે, ફોન, પત્ર, ઇમઇેિ વગેરે. 
  

• ઑડફર્નુું ઍડે્રર્, ઇમઇેિ આઇિી, ફોન નુંબર વગેરે જયાું ફડરયાદ કરી શકાય છે અન ે તનયુ્ િ 
અતિકારી કે જેમને ફડરયાદ કરી શકાય છે. 
  

• િે ર્મયગાળો કે જેમાું િેમની ફડરયાદનો યોગ્ય જવાબ આપવામાું આવશે. 
  

• જો ફડરયાદકિાસ િેમની ફડરયાદનાું જવાબથી ર્ુંતષુ્ટ નથી, િો કુંપની દ્વારા તનયુ્ િ કરેિ 
અતિકારી કે જેમને ફડરયાદકિાસ િેમની ફડરયાદનાું તનવારણ માટે ર્ુંપકસ કરી શકે છે. 

  
• જો ગ્રાહક હજી પણ ર્ુંતષુ્ટ નથી, િો પછી આ બાબિે કુંપની દ્વારા તનયુ્ િ/ ગડઠિ ઉચ્ચ સ્કિરીય 

અતિકારી/ ર્તમતિ દ્વારા આ બાબિની િપાર્ કરવામાું આવશે. 
  

• અમારા કમસચારીઓ ગ્રાહકના કોઈપણ પ્રશ્નોમાું િેમની મદદ કરશ.ે 
  

• ફડરયાદોને ન્યાયી અન ે ઝિપથી હને્િિ કરવા માટે કુંપનીની કાયસપ્રણાિીની તવગિો િેની 
વેબર્ાઇટ પર ગ્રાહકોને ઉપિબ્િ કરવામાું આવશ.ે  જયારે ગ્રાહક પાર્ેથી કોઈ ફડરયાદ 
િેઝખિમાું પ્રાલિ થાય છે, ત્યારે કુંપની ત્રણ કાયસકારી ડદવર્ોમાું િેમને સ્કવીકૃતિ મોકિવાનો 
પ્રયત્ન કરશે.  સ્કવીકૃતિમાું ફડરયાદ પર કાયસવાહી કરનાર અતિકારીનુું નામ અન ે પદ હોવુું 
જોઈએ.  જો ફડરયાદ ફોન પર કુંપનીનાું તનયુ્ િ ટેઝિફોન-હલે્પિેસ્કક અથવા ગ્રાહક ર્તવિર્ નુંબર 
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પર નોંિાવવામાું આવે છે, િો ગ્રાહકન ેફડરયાદ રેફરન્ર્ નુંબર આપવામાું આવશ ેઅન ેવાજબી 
અવતિમાું પ્રગતિની જાણ કરવામાું આવશે.  આ બાબિની િપાર્ કયાસ પછી, 

 
• કુંપની ગ્રાહકને િેનો અંતિમ પ્રતિર્ાદ આપશે, અથવા ર્મજાવશ ે કે િેનો જવાબ આપવા માટે 

શા માટે  વિારે ર્મયની આવશ્યકિા છે અન ેફડરયાદ પ્રાલિ થવાના 30 કાયસકારી ડદવર્ોમાું 
આમ કરવાનો પ્રયત્ન કરશ ેઅન ેજો િેઓ હજી પણ ર્ુંતષુ્ટ ના હોય, િો િેમની ફડરયાદ કેવી 
રીિે આગળ િઈ જવી િે તવષ ેિેમને સઝૂચિ કરવા જોઇએ. 

   
• કુંપનીએ એક તર્સ્કટમ સ્કથાતપિ કરી છે જેમાું ફડરયાદકિાસને ફડરયાદ ર્ુંચાિનની પ્રડિયાનો 

ઍ્ર્ેર્ તન:શલુ્ક ઉપિબ્િ કરવામાું આવે છે.  કુંપનીની ફડરયાદ તનવારણ પૉઝિર્ીમાું ફડરયાદ 
તનવારણ પ્રડિયા અન ે તવતવિ સ્કિરે ફડરયાદોના ર્ુંિોષકારક / ર્મયમયાસદામાું તનવારણ માટે 
િેવાના તનણસયો અન ે ર્ુંબુંતિિ અતિકારી દ્વારા અનરુ્રવામાું આવિા એસ્કકેિશેન મેડર્ર્ને 
વ્યાખ્યાતયિ કરવામાું આવિે છે.  આ કોિ ર્ાથ ેએસ્કકેિેશન મેડર્ર્ જોિાયેિ છે. 

  
• િેમની ફડરયાદની િારીખથી વાજબી ર્મય (એટિે કે, ત્રીર્થી વધ ુકાયસકારી ડદવર્ો) ની રાહ 

જોયા પછી, જો ગ્રાહકન ેએમ િાગે કે િેમની ફડરયાદનુું તનવારણ િેમની ર્ુંતકુ્ષ્ટ મજુબ થયુું 
નથી, િો િે ગ્રાહક ર્તવિર્ પ્રમખુ અથવા નેશનિ ઓપરેશન પ્રમખુને અન ેઅથવા નેશનિ 
હાઉતર્િંગ બેંકનો ર્ુંપકસ િેમના નીચેના ઍડે્રર્ પર કરી શકે છે: 

  
પ્રતિ 
જનરિ મેનેજર 
નેશનિ હાઉતર્િંગ બેંક 
દેખરેખ તવભાગ 
(ફડરયાદ તનવારણ ર્ેિ) 
4th ફ્િોર, કોર 5A, ઇક્ન્િયા હઝેબટેટ ર્ેન્ટર 
િોિી રોિ, નવી ડદલ્હી-110003 

 
અથવા, ગ્રાહક એનએચબીની ઑનિાઇન ફડરયાદ િૉજજિંગ તર્સ્કટમ દ્વારા 
https://grids.nhbonline.org.in ઝિિંક પર જઈને એનએચબીને ફડરયાદ દાખિ કરી શકે છે, જેને 
'જીઆરઆઇિીએર્' (ફડરયાદ નોંિણી અન ેમાડહિી િેટાબેઝ તર્સ્કટમ) પણ કહવેામાું આવે છે 

  
  
 
8. ડિપોઝઝટ એકાઉન્ટ 
  

જયાું સિુી કુંપની 'ડિપોઝઝટ ના સ્કવીકારિી કુંપની' િરીકે િેમની રજજસ્કરેશનની ન્સ્કથતિ જાળવશ,ે ત્યાું સિુી 
કુંપનીનો કોઈ પણ કમસચારી કોઈપણ રીિે/પ્રકારે િોકો પાર્ેથી ડિપોઝઝટની માુંગ/સ્કવીકાર કરશ ેનહીં. 
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9. િોન 
  

9.1 કોઈપણ તિરાણ કરિા પહિેા કુંપની ગ્રાહકની શાખ અન ેચકુવણી ક્ષમિાનુું યોગ્ય રીિે મલૂ્યાુંકન 
કરશ.ે 

  
i) િોન એપ્લિકેશનના તનકાિ માટે ર્મયમયાસદા 

  
કુંપની િમામ આવશ્યક િૉક્યમૂેન્ટ ર્ાથ ેપ્રસ્કિાવ ર્બતમટ કરવાની િારીખથી 30 ડદવર્ની અંદર 
ર્ુંપણૂસપણે પણૂસ કરેિ િોન એપ્લિકેશનનો તનકાિ કરશ.ે  જો કુંપની ગ્રાહકન ેિોન ન આપવાનુું 
નક્કી કરે છે, િો િે િોન એપ્લિકેશનને અસ્કવીકાર કરવા માટે કારણો િેઝખિમાું જણાવશ.ે 

  
ii) કર્જદારની વિી ગેરુંટીની સ્કવીકૃતિ 

  
• જો ગ્રાહક ઇચ્છે છે કે કુંપની િેમની જવાબદારીઓ માટે કોઈની ગેરુંટી અથવા અન્ય 

તર્ક્યોડરટી સ્કવીકારે, િો કુંપની ગેરુંટી અથવા અન્ય તર્ક્યોડરટી આપિી વ્યન્્િ, અથવા 
િેમના કાનનૂી ર્િાહકારન ે ગ્રાહક દ્વારા અપાિી ફાઇનાન્ર્ બાબિોની ગોપનીય માડહિી 
આપવા માટે ગ્રાહકની પરવાનગી માુંગી શકે છે.  કુંપની: 

  
• ગ્રાહકો િેમની પ્રતિબદ્ધિા અન ે િેમના તનણસયના ર્ુંભતવિ પડરણામો ર્મજે િેની ખાિરી 

કરવા માટે, ગ્રાહકોને સ્કવિુંત્ર કાનનૂી ર્િાહ િવેા પ્રોત્ર્ાડહિ કરશે (જયાું યોગ્ય હોય ત્યાું, 
કુંપની જે િૉક્યમૂેન્ટ પર િેમને હસ્કિાક્ષર કરવા કહ ે િેના પર આ ભિામણ સ્કપષ્ટ અન ે
દેખીિી સચૂના િરીકે ર્માતવષ્ટ રહશેે); 

  
• ગ્રાહકોને જણાવશ ે કે ગેરુંટી અથવા અન્ય તર્ક્યોડરટી આપીન,ે ગેરુંટર િેમના બદિે અથવા 

િેમની ર્ાથે જવાબદાર બની શકે છે;  
  
• ગ્રાહકો/ગેરુંટરને જણાવશ ેકે િેમની જવાબદારી શુું રહશેે; અન ે
  
• ગેરુંટરને જાણ કરશ ે કે દેય ચકુવણી કરવા માટે પરૂિા ઉપાય હોવા છિાું 

િેણદાર/તિરાણકિાસ દ્વારા કરવામાું આવેિી માુંગનુું પાિન કરવાનો ઇનકાર, આવા ગેરુંટરન ે
પણ ઇરાદાપવૂસકનાું ડિફૉલ્ટર િરીકે ગણાવી શકે છે. 

  
9.2 િોન માટેની એપ્લિકેશન અન ેિેમની પ્રડિયા 

  
i) િોન પ્રૉિ્ટ પ્રાલિ કરિી વખિ,ે કુંપની િાગ ુ વાતષિક વ્યાજ દરો િેમજ પ્રોર્ેતર્િંગ માટે 

ચકૂવવાપાત્ર ફી/શલુ્ક, જો કોઈ હોય, પવૂસ ચકુવણી તવકલ્પો અન ે શલુ્ક, જો કોઈ હોય, અન ે
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કર્જદારનાું ડહિને અર્ર કરિી અન્ય બાબિો તવષે આવશ્યક માડહિી પ્રદાન કરશે, જેથી ગ્રાહકન ે
અન્ય કુંપનીઓ ર્ાથ ે અથસપણૂસ તિુના કરવામાું અન ે જાણકારી ર્ાથ ે તનણસય િવેા માટે ર્ક્ષમ 
બનાવી શકાય.  િોન એપ્લિકેશન ફોમસમાું એપ્લિકેશન ફોમસ ર્ાથ ેર્બતમટ કરવા માટેના આવશ્યક 
િૉક્યમૂેન્ટની સઝૂચ દશાસવવામાું આવશે; 

  
ii) કુંપની િમામ િોન એપ્લિકેશનની પ્રાપ્લિ માટે સ્કવીકૃતિ પ્રદાન કરશે.  અરજદારન ે એપ્લિકેશન 

સ્કવીકારિી વખિે િોન એપ્લિકેશનોના તનકાિ કરવાની ર્મયમયાસદા તવશે સઝૂચિ કરવામાું આવશે; 
  

iii) ર્ામાન્ય રીિે િોન એપ્લિકેશનની પ્રડિયા માટે આવશ્યક િમામ તવગિો એપ્લિકેશન ર્મયે કુંપની 
દ્વારા એકતત્રિ કરવામાું આવશ.ે  જો કોઈ અતિડર્િ માડહિીની આવશ્યકિા હોય િો, ગ્રાહકન ે
સઝૂચિ કરવામાું આવશ ેકે િેમનો ફરીથી ર્ુંપકસ કરવામાું આવશે; 

  
iv) કુંપની ગ્રાહકન ેિેમના તનયમો અન ેશરિો ર્ાથ ેમુંજૂર કરેિ િોન તવશે જાણકારી આપશે.  કુંપની 

િોનની મુંજૂરી/તવિરણ ર્મયે િોન િૉક્યમૂેન્ટમાું ્વૉટ કરેિ િમામ જોિાણની કૉપી ર્ાથ ે
કુંપનીના ખચસ પર ગ્રાહક દ્વારા અમિમાું મકુવામાું આવિે િમામ િોન િૉક્યમૂેન્ટની પ્રમાઝણિ કૉપી 
પ્રદાન કરશ;ે અને 

  
v) તિરાણની બાબિમાું કોઈ ગ્રાહકન ેજાતિ, વણસ અન ેિમસનાું આિારે ભેદભાવ કરવામાું આવશે નહીં.  

જો કે, આ બાબિ કુંપનીન ેર્માજનાું તવતવિ તવભાગો માટે બનાવેિ તવશેષ સ્કકીમન ેિૈયાર કરિા 
અથવા ભાગ િેિા અટકાવિી નથી. 

  
9.3 િોન એકાઉન્ટનાું ફોર્િોઝર માટેની તવનુંિી: 
  

કર્જદાર િરફથી અથવા બેંક/ફાઇનાન્ન્શયિ ર્ુંસ્કથા િરફથી ફોર્િોઝર અથવા િોન એકાઉન્ટના રાન્ર્ફર 
માટેની કોઈ તવનુંિીના ડકસ્કર્ામાું, ર્ુંમતિ અથવા કોઈપણ કારણોર્ર તવનુંિીના નકાર તવશે કર્જદારન ેઆવી 
તવનુંિીની પ્રાપ્લિની િારીખથી એકવીર્ કાયસકારી ડદવર્ની અંદર જાણ કરવામાું આવશ.ે 

 
9.4  તનયમો અને શરિોમાું ફેરફાર ર્ડહિ િોનનુું તવિરણ 

િોન એગ્રીમેન્ટ/ મુંજૂરી પત્ર અનરુ્ાર તવિરણ કરવામાું આવશે. 
  
 
 
 
9.5  પાછી ખેંચવા કે િોનની રકમની પનુઃચકુવણીને ઝિપી કરવાનો તનણસય: 
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ચકુવણી અથવા એગ્રીમેન્ટ હઠેળ પરફોમસન્ર્ને પાછું ખેંચવા / ઝિપી કરવાનો તનણસય િેિા પહિેાું 
અથવા કોઈપણ કારણર્ર અતિડર્િ તર્ક્યોડરટીઝની માુંગ કરવા માટે, કુંપની કર્જદારોને િોન 
એગ્રીમેન્ટન ેઅનરુૂપ નોડટર્ આપશે. 

  
9.6  િોન એકાઉન્ટ બુંિ કરવુું અન ેતર્ક્યોડરટીઝ/િૉક્યમૂેન્ટને ડરિીઝ કરવા: 
   

કુંપની િમામ દેય રકમની ચકુવણી પર અન ેકર્જદાર ર્ામ ેકુંપનીના અન્ય કિઇેમ માટેના કોઈપણ 
કાયદેર્ર અતિકાર અથવા પવૂાસતિકારન ે આતિન િોનની બાકી રકમની પ્રાપ્લિ પર િમામ 
તર્ક્યોડરટીઝ ડરિીઝ કરશ.ે  જયારે કુંપનીએ િેના ર્ટે-ઑફના અતિકારનો ઉપયોગ કરવાનો તનણસય 
િીિો હોય ત્યારે બાકીના ્િેઇમ અન ે િે શરિો કે જેના હઠેળ કુંપની ર્ુંબુંતિિ ્િઇેમન ે ર્ેટિ/ 
ચકુવણી ના થાય ત્યાું સિુી તર્ક્યોડરટીઝ જાળવી રાખવા માટે હકદાર છે િેના તવશે કર્જદારન ેર્ુંપણૂસ 
તવગિો ર્ાથ ેનોડટર્ આપવામાું આવશે. 

  
9.7  છેિરતપિંિીવાળા રાન્ઝૅ્શનની િપાર્: 
  

ગ્રાહકનાું એકાઉન્ટ પર રાન્ઝૅ્શનની કોઈપણ િપાર્ની આવશ્યકિાની ન્સ્કથતિમાું, ગ્રાહકન ેકુંપની અન ે
પોિીર્/અન્ય િપાર્કિાસ એજન્ર્ીઓ, જો કુંપનીને િમેન ેર્ામેિ કરવાની આવશ્યકિા િાગે, િેમની 
ર્ાથ ેિપાર્માું ર્હકાર આપવા ર્િાહ/ તવનુંિી કરવામાું આવશ.ે  કુંપની ગ્રાહકન ેર્િાહ આપશ ે કે 
જો ગ્રાહક છેિરતપિંિી કરે, િો િેઓ િેમના એકાઉન્ટ પરનાું િમામ નકુર્ાન માટે જવાબદાર રહશેે અન ે
જો ગ્રાહક વાજબી કાળજી િીિા તવના કાયસ કરે અને િેનાથી નકુર્ાન થાય, િો ગ્રાહક િેના માટે 
જવાબદાર હોઈ શકે છે. 

  
10. ગેરુંટર્સ 
  

i) જયારે કોઈ વ્યન્્િને િોનના ગેરુંટર માનવામાું આવશ,ે ત્યારે િેમને આ તવશે જાણ કરવામાું આવશે: 
  

• ગેરુંટર િરીકે િેમની જવાબદારી; 
  
• કુંપની ર્ાથ ેપ્રતિબદ્ધ કરેિ િેઓની જવાબદારીની માત્રા; 
  
• જે પડરન્સ્કથતિઓમાું કુંપની િમેની જવાબદારી ચકૂવવા માટે િેમને કૉિ કરશ;ે 
  
• જો િેઓ ગેરુંટર િરીકે ચકુવણી કરવામાું તનષ્ફળ રહ,ે િો કુંપનીમાું રહિે િેમના અન્ય પૈર્ાનો 

કુંપનીન ેઆિાર છે; 
  

• ગેરુંટર િરીકે િેમની જવાબદારીઓ ચોક્કર્ માત્રા સિુી મયાસડદિ છે કે અમયાસડદિ છે; અન ે
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• ર્મય અન ેર્ુંજોગો, જેમાું ગેરુંટર િરીકેની િેમની જવાબદારીઓન ેપરૂી કરવામાું આવશે અન ે
કુંપની દ્વારા િેમને આ તવષે સઝૂચિ કરવાની પદ્ધતિ. 

  
કુંપની િેમને, િેઓ જે કર્જદારના ગેરુંટર બન્યા હોય, િેમની ફાઇનાન્ન્શયિ ન્સ્કથતિમાું કોઈપણ 
મહિવપણૂસ પ્રતિકુળ ફેરફાર તવશે સઝૂચિ કરશે. 
 
 

  
11. જનરિ: 

   
કુંપની આરબીઆઇની ગાઇિિાઇનની રેખાુંડકિ ભાવના અનરુ્ાર કોિમાું 
સિુારો/બદિાવ/હટાવવાનો/ઉમેરવાનો/ફેરફાર કરવાનો અતિકાર અનામિ રાખ ેછે, અન ેર્મયાુંિરે, 
કોઈપણ ર્મયે, કોઈપણ પવૂસ વ્યન્્િગિ સચૂના તવના અપિેટ પ્રદાન કરે છે અન ે આવા 
ફેરફાર/હટાવ/ઉમેરણ ગ્રાહકો માટે બાધ્ય રહશેે. 

  
જો ગ્રાહકન ેર્ામાન્ય ઝબઝનેર્ માટે કુંપની દ્વારા અપનાવવામાું આવેિા કોિ, પ્રથા અન ેપ્રડિયાના 
ર્ુંદભસમાું કોઈપણ ર્હાય અન/ેઅથવા સ્કપષ્ટીકરણની આવશ્યકિા હોય, િો ગ્રાહક ફોન દ્વારા અમારા 
ટોિ ફ્રી હલે્પિાઇન: 022-45297300 અથવા ઇમેઇિ દ્વારા bhflwecare@bajajfinserv.in પર 
કુંપનીનો ર્ુંપકસ કરી શકે છે. 
 
કુંપનીનાું ર્વોત્તમ ડહિમાું હુંમેશા િેના ગ્રાહક ર્ાથ ેમૈત્રીપણૂસ ર્ુંબુંિ બનાવી રાખવા માટે કમસચારી 
ર્ભ્યો અન ેઅતિકૃિ પ્રતિતનતિઓ ર્ામાન્ય રીિે પ્રયત્નશીિ રહશેે.  ગ્રાહકને પ્રૉિ્ટ તવશેની િમામ 
માડહિી આપવામાું આવશે, જયાું સિુી િઓે ર્મજૂિીથી ર્ુંપણૂસ રીિે ર્ુંતષુ્ટ ન થાય અન ેકુંપની ર્ાથ ે
કરાર/એગ્રીમેન્ટ કરિા પહિેા િમામ તનયમો અન ેશરિો સ્કવીકારે નહીં. 
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