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ફેર   �ેિ�ટિસસ   કોડ  

૧. ��તાવના 	

નોન - બ�િકંગ  ફાયનાિ�સયલ  કંપનીઝ ( એનબીએફસી ) માટે  ભારતીય  િરઝવ�  બ�ક  �ારા  �રી  કરલેા  િનદ�શોને             
પગલે  િહરાનંદાની  ફાયનાિ�સયલ  સિવ�િસઝ  �ાઇવેટ  િલિમટેડ ( કંપની /	  એચએફએસ ) એ  �ાહકો  સાથ ે          
વહેવાર  કરતી  વખતે  વાજબી  વહેવારપ�િ�  માટે  નીચેની  સંિહતા  અપનાવી  છે . ફેર  �ેિ�ટિસસ  કોડ              
( એફપીસી )    નીચેનાં   �ે�ોને   આવરવાનો   ઉ�ેશ   ધરાવે   છેઃ  

● લોન   અને   તેની   �િ�યા   માટેની   અર�ઓ  
● લોનનું   મૂ�યાંકનઅને   િનયમો / શરતો  
● લોનનાં   િવતરણ   સિહત   િનયમો   અને   શરતોમાં   ફેરફાર  
● સામા�ય   જોગવાઇઓ  
● ફિરયાદ   િનવારણ   કાય�પ�િ� ,    અને  
● �યાજના   ચાિજ�સ  

 

૨. ઉ�ેશ 	

● �ાહકો  સાથે  વહેવાર  કરવામાટે  લઘુ�મ  ધોરણો  ન�ી  કરીને  સારી , વાજબી  અને  િવ�સનીય            
વહેવારપ�િ�ને   �ો�સાિહત   કરવી .  

● �ાહકો  સેવામાંથી  કઈ  વાજબી  અપે�ા  રાખી  શકે  એની  વધુ  સારી  સમજ  મેળવવા  સ�મ  બને  તે  માટે                 
પારદશ�કતા   વધારવી .  

● �ાહકો   અને   કંપની   વ�ચે   વાજબી   અને   મૈ�ીપૂણ�   સંબંધને   �ો�સાિહત   કરવા .  
 

૩. લોન   અને   તેની   �િ�યા   માટેની   અર�ઓ  

ક . લોન / લોન  સુિવધાને  લગતી  તમામ  સુસંગત  માિહતી  લોનની  અર�ના  સુસંગત  ફોમ� ( �સ� ) માં  અથવા             
અ�ય  �કાર ે( ટમ�  શીટ , મજૂંરી  પ�  વગેર ે) માં  ઉપલ�ધ  કરવામાં  આવશે . લોનનું  અર�  ફોમ�  યથાયો�ય  રીતે                
પૂણ�  કરલેા  અર�  ફોમ�ની  સાથે  સુપરત  કરવાના  રહેશે  એવા  દ�તાવજેો  અને  અર�નો  િનકાલ  થશે  એવી                
સમયમયા�દા   પણ   દશા�વશે / સમાવશે ,    જ ે  આવ�યક   દ�તાવજે   �ા�   થવાને   આિધન   હશે .   
 
ખ . �ાહક  �થાિનક  ભાષા  અથવા  તેઓ  સમજ ે  એવી  ભાષામાં  લોનને  લગતા  તમામ  પ��યવહાર , લોન               
દ�તાવજેો , િરકોલ  નોિટસ  વગેર ે  �ા�  કરવાનો  િવક�પ  ધરાવશે . આ  ઉ�ેશ  માટે  �ાહકે  યો�ય  િવક�પ               
પસંદ   કરીને   લોન   અર�   ફોમ�મા ં  તેમની / તેણીની   પસંદગીને   દશા�વવાની   હોય   છે .  
 
ગ . પૂણ�  કરલંુે  અર�  ફોમ�  �ા�  થયું  હોવાની  �વીકૃિ�યો�ય  સમયમયા�દાની  અંદર  આપવામાં  કરવામાં              
આવશે .  

 
૪. લોનનું   મૂ�યાંકન   અને   િનયમો /	શરતો 	

ક.  લોનની  અર�ઓની  આકારણી  કંપનીની  �ેિડટ  મૂ�યાંકન  �િ�યા  અને  નીિતઓ  અનુસાર  કરવામાં             
આવશે.  �ાહકને  લોન  અર�ની  �વીકૃિ�ની  પહોચંમાં  દશા�વેલા  લોન  અર�નાં  મૂ�યાંકન  માટેના            
સમયગાળાની  અંદર  �ેિડટ  મૂ�યાંકન  (મજૂંરી / નામંજૂરી)ના ં પિરણામ  અંગે  �થાિનક  ભાષામાં  અથવા  તેઓ            
સમજતા   હોય   એવી   ભાષામાં   �ણ   કરવામાં   આવશે.  

 
ખ.  લોન  મજૂંર  થાય  �યાર ે  કંપની  �ાહકને  પ��યવહાર  માટે  અર�  ફોમ�માં  �ાહક  �ારા  પસંદ  કરલેી                
ભાષામાં  મંજૂરી  પ�  મારફતે  અથવા  અ�ય  �કાર ે  મજૂંર  કરલેી  લોનની  રકમ,  વાિષ�ક  ધોરણે  �યાજના  દર                
અને  અ�ય  મહ�વના  િનયમો  અને  શરતોની  �ણ  કરશે.  મોડી  પુનઃચુકવણી  વગેર ે  માટે  કંપની  �ારા  ચાજ�                
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કરવામાં  આવતા  િશ�ા�ક  �યાજ  જો  કોઇ  હોય  તો  તેનો  લોન  કરારમાં  બો�ડ  અ�રમાં  ઉ�લેખ  કરવામાં                
આવશે.   આ   �કારના   િનયમો   અને   શરતોની   �વીકૃિ�   કંપની   પાસે   �ળવી   રાખવામાં   આવશે.  

 
ગ.  કંપની  �ાહક  સાથે  િનયમો  તથા  શરતો  સિહત  મજૂંર  કરલેી  લોન,  લાગુ  થવા  પા�  વાિષ�ક  �યાજદરને                 
દશા�વતો  કરાર  કરશે.  જણાવેલા  કરારની  એક  નકલની  સાથે  કરારના  િશ�યુઅલ(�સ)  અને  એને��ચર(સ�)             
�ાહક   �ારા   પસંદ   કરલેી   ભાષામાં   તેમન ે  પૂરા   પાડવામાં   આવશે.  

 
૫. લોનનાં   િડ�બસ�મે�ટ   સિહત   િનયમો   અને   શરતોમાં   ફેરફાર 	

ક.  િનયમો  અને  શરતો,  �યાજદરમાં  કોઇ  ફેરફારની  �ણ  િવશેષ  ખાતામાં  થયેલા  ફેરફારના  િક�સામાં              
ઋણ  લેનારાઓને  �યિ�ગત  રીતે  કરવામાં  આવશે  અને  અ�યોના  િક�સામાં  તે  કંપનીની  નોધંણી  પામેલી              
ઓિફસ /  કોપ�રટે  ઓિફસ  ખાતે  અથવા  વેબસાઇટ  પર  ઉપલ�ધ  કરવામાં  આવશે.  �યાજદરમાં  ફેરફાર             
અને  ચાિજ�સ  અપેિ�ત  રીતે  અમલી  થશે.  આ  અસર  માટેની  યો�ય  શરત  લોન  કરારમાં  દાખલ  કરવામાં                
આવશે.  
 
ખ . કરાર  હેઠળ  િરકોલ /  ઝડપી  ચુકવણીનો  િનણ�ય  અથવા  કરાર  હેઠળ  �દશ�ન  કંપની  સાથ ે  ઋણ  લેનાર                
�ારા   અમલી   કરલેા   લોન   દ�તાવજેોના   િનયમો   અને   શરતો   અનુસાર   હશે .   
 
ગ.  લોનને  લગતી  તમામ  �મીનગીરીઓ  લોનની  સંપૂણ�  અને  આખરી  ચુકવણી  �ા�  કરવા  પર  મુ�               
કરવામાં  આવશે,  જ ે  ઋણ  લેનારાઓની  સામે  લોનના  દ�તાવજેો  હેઠળ  કંપની  અથવા  અ�ય  કોઇ  �યિ�               
ધરાવતી  હોય  એવા  કાયદેસર  અથવા  કરારગત  હક  અથવા  િલએન  કે  સરભર  કરવાના  હકને  આિધન  હશે.                
જો  સરભર  કરવાના  આ  �કારના  હકનો  ઉપયોગ  કરવામાં  આવે  તો  ઋણ  લેનારને  શેષ  દાવાઓ  અને                
એવી  શરતો  જનેા  હેઠળ  �મીનગીરીઓ /  �મીનગીરીઓમાંથી  વેચાણની  આવક  �ળવવાની  અથવા           
સરભર  કરવાની  અથવા  �મીનગીરીઓ  કે  વેચાણની  આવક  ટ� ા�સફર  કરવાના  હકનો  ઉપયોગ  કંપની             
�ારા  કરવામાં  આવે  તે  િવશેની  સંપૂણ�  િવગતો  સાથે  આ  અંગેની  નોિટસ  આપવામાં  આવશે.  જો  કોઇ                
અ�ય  બાકી  ચુકવણી  હોય  તો  તેની  સાથે  લોનની  સંપૂણ�  અને  આખરી  ચુકવણીના  િક�સામાં  ઋણ  લેનાર /                
�ાહક  પાસેથી  િવનંતી  �ા�  કયા�ની  તારીખથી  ૧  મિહનાની  અંદર “ નો  આઉટ�ટેિ�ડંગ  �યુઝ ”  ( “ કોઇ              
બાકી   ચુકવણી   નહી ં” )નું   �માણપ�   કંપની   �ારા   �રી   કરવામા ં  આવશે.  

 
ઘ . લોનનાં  અનુસંધાનમાં  તમામ  સૂચના , પ��યવહાર  �થાિનક  ભાષા  અથવા  ઋણ  લેનાર  સમજતા  હોય              
એવી   ભાષામાં   કરવામાં   આવશે .  

 
૬. િવકલાંગ   અરજદાર 	

કંપની  શારીિરક  િવકલાંગ /  �િ�ની  રીતે  િવકલાંગ  અરજદારોને  િવકલાંગતાના  ધોરણે  લોનની  સુિવધાઓ            
સિહતની  �ોડ��સ  અને  સુિવધાઓ  પૂરી  પાડવામાં  ભેદભાવ  કરશે  નહી ં. તેમની  સાથ ે  અ�ય  અરજદારો              
જવેો  જ  વહેવાર  કરવામાં  આવશે  અને  તેમની  અર�  સાથે  કંપનીની  �ેિડટ  �િ�યા  અને  નીિતઓ  અનુસાર                
લાયકાતના  ધોરણે  �યવહાર  કરવામાં  આવશે . તેઓ  યો�ય  �ોડ�ટ  અથવા  લોનની  સુિવધા  સમ�  શકે ,              
પસંદ  કરી  શકે  અને  ઉપલ�ધ  થઈ  શકે  તે  માટે  િવકલાંગ  અરજદારોને  તમામ  સંભિવત  સહાય  પૂરી                
પાડવામાં   આવશે .  

૭. સામા�ય   જોગવાઇઓ 	

ક.  કંપની  લોન  દ�તાવજેોના  િનયમો  અને  શરતોમાં  આપેલા  ઉ�ેશો  અને  કરલેી  જોગવાઇઓ  િસવાય              
અથવા  ઋણ  લેનાર  �ારા  અગાઉ  �હેર  કરી  ન  હોય  એવી  નવી  માિહતી  કંપનીના  �યાનમા ં  ન  આવે  �યાં                  
સુધી   ઋણ   લેનારની   બાબતોમાં   હ�ત�ેપ   કરવાથી   દૂર   રહેશે.  
 
ખ.  ઋણ  લેનારના  ખાતાનાં  ટ� ા�સફર  માટે  ઋણ  લેનારની  િવનંતી  �ા�  થાય  એવા  િક�સામાં  સંમિ�  અથવા                
અ�ય  બાબત  એટલ  કે  કંપનીનો  વાંધો  જો  કોઇ  હોય  તો  તે  અંગેની  �ણ  િવનંતી  �ા�  કયા�ની  તારીખથી  ૨૧                   
િદવસની   અંદર   કરવામાં   આવશે.   
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ગ . લોનની  વસૂલાતની  બાબતમાં  કંપની  અનુિચત  કલાકોમાં  ઋણ  લેનારને  સતત  હેરાન  કરવા , લોનની             
વસૂલાત  માટે  બળજબરીનો  ઉપયોગ  કરવા  જવેો  અયો�ય  પજવણીનો  આ�ણ  લેશે  નહી ં  અને  તે  કાનૂની               
માળખાની   અંદર   રહીને   કાય�   કરશે .  
 
ઘ . કંપની  �યિ�ગત  ઉધાર  લેનારાઓન-ે  સહકારી  (ઓ)  સાથે  અથવા  તે  િસવાય,  �યવસાય  િસવાય  અ�ય               
હેતુઓ  માટે  મંજૂર  કરલેા  �લોિટંગ  દરની  ટમ�  લો�સ  પર  ફોર�લોઝર  ચાિજ�સ /  પૂવ� - ચુકવણીના  દંડ  લાદશે               
નહી ં.    ફોર�લોઝર   ચાિજ�સ    સમય-સમય   પર   �રી   કરવામા ં  આવતી   િનયમો   મુજબ   લાગુ   કરવાના   છે.  
 

૮. ફિરયાદ   િનવારણ 	
	
ફેર  �ેિ�ટિસસ  કોડનું  અમલીકરણ  કંપનીની  જવાબદારી  રહેશે . કંપની  એ  સુિનિ�ત  કરવાના  દરકે  �ય�              
કરશે  કે  ઋણ  લેનારાઓ /  �ાહકો  સાથેના  તેના  વહેવાર  આસાન  અને  મુ�કેલી  રિહત  હોય . ઋણ  લેનાર /                 
�ાહક  �ારા  કંપનીના  �યાનમાં  કોઇ  ફિરયાદ  લાવવામા ં  આવશે  તો  તેને  ઝડપથી  હાથ  પર  ધરવામાં               
આવશે .  
 
કંપનીના  બોડ�   ઓફ  િડર�ેટસ�  ફિરયાદ  અને  તકરારોનું  િનવારણ  કરવા  માટે  સં�થાની  અંદર  ફિરયાદ              
િનવારણની  યો�ય  કાય�પ�િ�  ઘડી  છે . કંપનીના  કમ�ચારીઓના  િનણ�યમાંથી  ઊભી  થયેલી  તમામ  તકરારો             
/  ફિરયાદોને  સાંભળવામાં  આવશે  અને  ફિરયાદ  �યાનમાં  લાવવામા ં આવે  �યાર  બાદ  તે  પછીનાં  ઉ�ચ  �તર ે               
તેનો   િનકાલ   લાવવામાં   આવશે .  
 
ફેર  �ેિ�ટિસસ  કોડનાં  અનુસરણની  સમયાં�ર ે  થતી  સમી�ાનો  અને  સંચાલનના  િવિવધ  �તર ે  ફિરયાદ             
િનવારણ  કાય�પ�િ�ની  કામગીરીનો  એકિ�ત  અહેવાલ  િનયિમત  અંતરાયે  બોડ�   ઓફ  િડર�ેટસ�  (અથવા            
તેની   સિમિત)ને   સુપરત   કરવામાં   આવશે.  

 
ફિરયાદ  િનવારણ  અિધકારી ( “ �આરઓ ” ) અને  આરબીઆઇની  �થાિનક  ઓિફસની ( જો  એક  મિહનાના            
સમયગાળાની  અંદર  ફિરયાદ /  તકરારનો  ઉકેલ  ન  આવે  તો  તેનો  સંપક�   સાધી  શકાય  છે ) સંપક�   િવગતો                
તમામ   શાખાઓ    /    કંપની   �ાં   પોતાનો   કારોબાર   કર ે  છે   એવા   �થળોએ   �દિશ�ત   કરવામાં   આવશે .  

 
ફિરયાદ  િનવારણની  િવગતવાર  �િ�યા  અને  એ�કેલેશન  મેિટ� �સ  ફિરયાદ  િનવારણ  કાય�પ�િ�નો  ભાગ            
છે , જ ે  કંપનીની  વેબસાઇટ  પર  મૂકવામા ં  આ�યો  છે  અને  તે  શાખાઓ  પર  પણ  ઉપલ�ધ  હશે  અને  તેને                  
નોિટસ   બોડ�    પર   પણ   �દિશ�ત   કરવામાં   આવશે .  

 
૯. �યાજના   ચાિજ�સ 	

	
● ફં�ઝના  ખચ�,  માિજ�ન  અને  જોખમ  િ�િમયમ  વગેર ે જવેા  પિરબળોને  �યાનમા ં લીધા  પછી  �યાજદર  ન�ી               

કરવામાં  આવે  છે.  �ાહકોન ે  વધુ  �યાજદર  અને  ચાિજ�સ  લાદવામા ં  ન  આવે  તે  સુિનિ�ત  કરવા  માટે                
કંપનીએ “ �યાજદર  ન�ી  કરવા  માટેની  નીિત ”  �વીકારી  છે  અને  તે  કંપનીની  વેબસાઇટ  પર  ઉપલ�ધ               
હશે.  

● �ાર ે  પણ  �યાજદરમાં  ફેરફાર  કરવામાં  આવશે  �યાર ે  વેબસાઇટમાં  �કાિશત  કરલેી  અથવા  અ�ય  કોઇ              
રીતે   �કાિશત   કરલેી   માિહતીને   અપડેટ   કરવામાં   આવશે.  

● �યાજનો  દર  વાિષ�ક  દર  હશે,  જથેી  ઋણ  લેનાર  ખાતા  પર  લાદવામા ં  આવનારા  ચો�સ  દરથી  �ગૃ�                
બનશે.  
	

૧૦. સંિહતા   ની   સમી�ા 	
	
સંિહતા   ની   સમી�ા   વાિષ�ક   અંતરાયે   અથવા   બોડ�ને   �ાર ે  આવ�યક   લાગશે   �યાર ે  થશે .  
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