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പ്രധാനപ്പെട്ട നിർവചനങ്ങൾ  

 



1. കമ്പനി/എൽ എഫ് എൽ: ഈ ന്യായമായ രീതികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് 

'Lendingkart ഫിന്ാൻസ് ലിമിറ്റഡ്' ("എൽ എഫ് എൽ") എന്ന് അർഥമാക്കാാം. ഈ 

കാരണത്താൽ വകാഡ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

2. സമിതി: എൽ എഫ് എൽ ന്്റെ ന്ിർവ്വാഹകരുറെ സമിതി എന്ന് അർഥമാക്കാാം. 

3. ദ്ദകാഡ്: ന്യായമായ രീതികളുറെ വകാഡ്, സമയാസമയാം വേദഗതി േരുത്തി എന്ന്   

അർഥമാക്കാാം. 

4. കടം വാങ്ങിയവർ/ഉരദ്ദ ാക്താക്കൾ: എൽ എഫ് എൽ ന്്റെ ന്ിലേിലുള്ളതുാം 

ോേിയിൽ സാധ്യതയുള്ളതുമായ കൊം ോങ്ങിയേർ/ഉപവോക്താക്കൾ എന്ന് 

അർഥമാക്കാാം. 

ഉദ്ദേശ്യം 

2015 ജൂലല 1-റല RBI സർക്കുലർ ന്ാം. RBI/2015-16/16 ഡിഎൻബിആർ (പിഡി) സിസി. 

ന്ാം.054/03.10.119/2015-16 13 ന്ിർവേശാം അന്ുസരിച്്ച, NBFC കളുറെ 

(മാർഗ്ഗന്ിർവേശങ്ങൾ)ന്യായമായ രീതികളുറെ വകാഡുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള 

മാർഗ്ഗന്ിർവേശങ്ങൾ െിസർേ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യ പുന്ർക്കമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ന്ിവേപങ്ങൾ സവീകരിക്കാത്ത േയേസ്ഥാപിതമായ കമ്പന്ികളുറെയുാം ന്ിവേപങ്ങൾ 

സവീകരിക്കുന്ന കമ്പന്ികളുറെയുാം (െിസർേ് ബാങ്ക്) കാരയന്ിർേഹണത്തിൽ,  2016 

റസപ്റ്റാംബർ 01 എന്ന തിയതിയിൽ (റഫക്ബുേരി 22, 2019ൽ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു) വമൽ 

പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗന്ിർവേശങ്ങൾ ക്പധ്ാന് കാരയന്ിർേഹണത്തിന്്റെ ോഗമായി - 

വന്ാൺ-ബാങ്കിങ് ഫിന്ാൻഷ്യൽ കമ്പന്ി - ഉൾറെെുത്തിയിരിക്കുന്നു ('RBI മാസ്റ്റർ 

ഡയെേൻസ്'). 

ന്യായമായ രീതികളുറെ വകാഡ,് താറഴ പെഞ്ഞിരിക്കുന്നതു വപാറല, മുൻപുപെഞ്ഞ RBI 

യുറെ ക്പധ്ാന് കാരയന്ിർവ്വഹണത്തിറല NBFC കളുറെ ന്യായമായ രീതികളുറെ 

വകാഡിന്്റെ മാർഗന്ിർവേശങ്ങൾക്കു സമാന്മാണ്. ഒരു കമ്പന്ി ഉപവോക്താക്കവളാെു 

പാലിവക്കണ്ട ന്യായമായ രീതിയുറെ ന്ിലോരാം എങ്ങറന് ആയിരിക്കണാം എന്ന്  ഈ 

വകാഡ് ന്ിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത ്ഉപവോക്താക്കൾക്്ക ആേശയമായ േിേരങ്ങൾ 

ന്ൽകുകയുാം അേരുറെ കാരയങ്ങൾ ദിന്ാംവതാെുാം കമ്പന്ി എങ്ങറന്യാണ് ലകകാരയാം 

റെയ്യാൻ ആക്ഗഹിക്കുന്നറതന്നുാം േിശദീകരിക്കുന്നു. 

വസാഷ്യൽ മീഡിയയിവലാ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിവലാ പരാതികളുാം അവന്വഷ്ണങ്ങളുാം 

വപാസ്റ്റ്് റെയ്ത  ഉപവോക്താക്കൾ ഉൾറെറെയുള്ള എല്ലാ ഉപവോക്താക്കൾക്കുാം ഇത ്

ബാധ്കമാണ്. അവതാറൊൊം തറന്ന ഉപവോക്താക്കളുറെ ആേശയാന്ുസരണാം ഇേ 

ഉപവയാഗിക്കാന്ുാം കമ്പന്ി വക്പാത്സാഹിെിക്കുന്നു. 

ലക്ഷ്യം 

വകാഡ് രൂപറെെുത്തിയതിന്്റെ ലേയാം ഇതാണ്: 

● ഉപവോക്താക്കളുമായി ഇെപഴകുവമ്പാൾ ന്യായമായ രീതികൾ ഉെെു േരുത്തുക. 



അങ്ങറന് ഉപവോക്താക്കളുമായി ന്യായേുാം ഹൃദയേുമായ ഒരു ബന്ധാം 

വക്പാത്സാഹിെിക്കുക; 

● കൂെുതൽ സുതാരയത  ഉപവോക്താക്കൾക്്ക ഉൽെന്നറത്തക്കുെിച്്ച ന്ന്നായി 

മന്സിലാക്കാന്ുാം മികച്ച തീരുമാന്ങ്ങൾ എെുക്കാന്ുാം അേസരാം ഒരുക്കുന്നു; 

● കമ്പന്ിയിൽ ഉപവോക്്തൃേിശവാസാം ഉണ്ടാക്കുന്നു; 

● ഉപവോക്താക്കളുറെ കാരയങ്ങൾ ലകകാരയാം റെയ്യുവമ്പാൾ, ന്യായമായ 

ന്ിലോരങ്ങൾ ന്ിശ്ചയിച്ചുറകാണ്ട് ന്ല്ലതുാം ന്യായേുാം സുതാരയേുമായ 

ക്പേർത്തന്ങ്ങൾ പിന്ത്ുെരുക; 

● ഉയർന്ന ക്പേർത്തന് ന്ിലോരങ്ങൾ വന്െുന്നതിന്ായി, ന്യായമായ 

മത്സരങ്ങളിലൂറെ േിപണിശക്തികറള വക്പാത്സാഹിെിക്കുക; 

● േീറണ്ടെുക്കലുാം ന്െൊക്കലുാം ആേശയമുള്ളവൊൾ ന്ിയമാം അന്ുസരിച്്ച 

ന്ിർേഹിക്കുക. 

പ്രതിബദ്ധത 

● ഉെിതമായുാം ന്യായമായുാം ക്പേർത്തിക്കാന്ുാം േയേസായത്തിൽ ന്ിലേിലുള്ള 

മാന്ദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാന്ുാം എല്ലായ്്വപാഴുാം ഏറ്റേുാം മികച്ച രീതിയിൽ തറന്ന 

എൽഎഫ്എൽ ക്പേർത്തിക്കുാം. 

● എല്ലാ ക്പസക്തമായ ന്ിയമങ്ങളുാം ന്ിയക്ന്ത്ണങ്ങളുാം അന്ുസരിച്ചുറകാണ്ടുതറന്ന 

കൊം ോങ്ങിയേവരാെ് സമക്ഗതയുറെ ധ്ാർമിക തതവങ്ങൾ പാലിച്ചുാം 

സുതാരയമായുാം എൽഎഫ്എൽ റപരുമാെുാം. 

● ഉപവോക്താക്കളുമായി ഇെപഴകുവമ്പാൾ, ഇാംഗ്ലീഷ്ിവലാ ഹിന്ദിയിവലാ 

അേരുവെതായ ഏതു മാതൃോഷ്യിലുാം താറഴ റകാെുത്തിരിക്കുന്ന േിേരങ്ങൾ 

േയക്തമായി ന്ൽകുന്നതിന്ു വേണ്ട ന്െപെികൾ എൽഎഫ്എൽ സവീകരിക്കുാം: 

a. കമ്പന്ിയുറെ േിേിധ് ഉത്പന്നങ്ങളുാം വസേന്ങ്ങളുാം; 

b. ഉപാധ്ികളുാം ന്ിബന്ധന്കളുാം, പലിശ ന്ിരക്കുകൾ/സർേീസ് ൊർജുകൾ; 

c. ഉപവോക്താക്കൾക്്ക ലേയമായ ആന്ുകൂലയങ്ങളുാം ക്പതയാഘാതങ്ങൾ 

എറന്ത്ങ്കിലുാം ഉറണ്ടങ്കിൽ, അേയുാം; 

d. എറന്ത്ങ്കിലുാം വൊദയങ്ങൾ വൊദിക്കുോൻ ഉറണ്ടങ്കിൽ, ബന്ധറെവെണ്ട 

േയക്തികൾ; 

● വകാഡ് ഇതിന്്റെ റേബ്്ലസറ്റിൽ ലേയമായിരിക്കുാം. 



● കൊം ോങ്ങിയേരുമായി ബന്ധറെട്ട േിേരങ്ങൾ എൽഎഫ്എൽ േളറര 

രഹസയമായി തറന്ന സൂേിക്കുാം. ന്ിയമപരമായ ആേശയങ്ങൾവക്കാ കൊം 

ോങ്ങിയേരുറെ അന്ുോദവത്താറെവയാ അല്ലാറത ഈ േിേരങ്ങൾ മറ്റാരുമായുാം 

പങ്കുേയ്ക്കുന്നതല്ല.  

● അേരുറെ അക്കൗണ്ടിറന്യുാം അേർക്്ക ലേയമായ സൗകരയങ്ങറളയുാം കുെിച്ചുള്ള 

േിേരങ്ങൾ അെിയുോന്ുള്ള അേരുറെ അേകാശറത്തക്കുെിച്്ച കൊം 

ോങ്ങിയേറര അെിയിക്കുോൻ ആേശയമായ ന്െപെികൾ എൽഎഫ്എൽ 

സവീകരിക്കുാം. 

● ഏറതങ്കിലുാം ഇെപാെുകൾ ആരാംേിക്കുന്നതിന്ു മുൻപുതറന്ന പലിശ ന്ിരക്്ക, 

ൊർജുകൾ, കണക്കുകൂട്ടുന്ന േിധ്ാം, തുെങ്ങിയേ വപാലുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക 

േിേരങ്ങളുാം എൽഎഫ്എൽ കൊം ോങ്ങിയേറര അെിയിക്കുാം.   

വായ്പകൾക്കുള്ള അദ്ദരക്ഷ്കളും അവയുപ്പട നടരടിപ്കമവും 

● എൽഎഫ്എൽ ക്പധ്ാന്മായുാം മൂലധ്ന് ോയ്പകളാണ് അേരുറെ 

ഉപവോക്താക്കൾക്കു ോഗ്ദാന്ാം റെയ്യുന്നത്, എസ്എാംഇ റസഗ്്റമന്്െിൽ, 

സാമ്പത്തിക േയാപാരത്തിൽ സജീേേുാം േിദഗ്ധരുമായ മദ്ധ്യവക്ശണിയിലുള്ള 

വകാർെവെറ്റ് ക്ലയന്്െുകളുമായി താരതമയാം റെയ്യുവമ്പാൾ കൊംോങ്ങിയേർക്്ക 

സഹായാം ആേശയമായി േരുാം. 

● േയാപാരത്തിന്്റെ സാധ്ാരണ ന്െപെിക്കമങ്ങളിൽ, ഒരു വലാൺ ലേിക്കുന്നതിന്് 

റെവയ്യണ്ട കാരയങ്ങറളക്കുെിച്്ച എൽഎഫ്എൽ എല്ലായ്്വപാഴുാം കൊം 

ോങ്ങിയേർക്്ക േഴികാട്ടുന്നു. 

● എൽഎഫ്എൽന്്റെ 'ോയ്പാ അവപേ വഫാാം / ഉെിതമായ വരഖകളിൽ' കൊം 

ോങ്ങുന്നേരുറെ എല്ലാ േിേരങ്ങളുാം ഉൾറെെുാം. മറ്റു വന്ാൺ-ബാങ്കിങ് ധ്ന്കാരയ 

സ്്ഥാപന്ങ്ങൾ (NBFCs) ോഗ്ദാന്ാം റെയ്യുന്ന ഉപാധ്ികളുാം ന്ിബന്ധന്കളുാം 

എൽഎഫ്എൽന്്വെതുമായി അർഥേത്തായി താരതമയാം റെയ്യാൻ എൽഎഫ്എൽ 

കൊം ോങ്ങുന്നേർക്്ക അേസരറമാരുക്കുന്നു. അതുകൂൊറത, കരാെിന്്റെ 

ഉള്ളെക്കാം കൊം ോങ്ങുന്നേരുറെ മാതൃോഷ്യിൽ തറന്ന േിശദീകരിക്കുന്നു. 

● ഏറതാറക്ക വരഖകളാണ് ോയ്പാ അവപേ വഫാമിറന്ാൊം 

സമർെിവക്കണ്ടറതന്നുാം എൽഎഫ്എൽന്്റെ 'ോയ്പാ അവപേ വഫാാം / ഉെിതമായ 

വരഖകളിൽ' സൂെിെിച്ചിട്ടുണ്ടാകുാം. 

● കൊം ോങ്ങുന്നേർ ന്ൽകുന്ന അവപേ അർഹത, ന്ൽകിയിരിക്കുന്ന 

േിേരങ്ങളുറെ സൂക്ഷ്മപരിവശാധ്ന്, ആസ്തി പരിവശാധ്ിക്കുന്നതിന്് ആേശയമായ 

വരഖകൾ, അവപേകന്്റെ േയക്തിതവാം, േസ്തു േകകൾ, ജാമയാം(ഉറണ്ടങ്കിൽ) 

എന്നിേയുറെ അെിസ്ഥാന്ത്തിൽ ആയിരിക്കുാം പരിഗണിക്കുക.  

● എൽഎഫ്എൽ ഏറതാരു ോയ്പാ അവപേ വഫാാം പരിഗണിക്കുവമ്പാഴുാം 

ക്പധ്ാന്മായുാം കൊം ോങ്ങുന്നേർ പണാം കൊം റകാെുക്കാൻ 



റകാള്ളാേുന്നേരാവണാ എന്ന് കൃതയമായി ക്ശദ്ധ്ിച്്ച ഉെെു േരുത്തിയ വശഷ്ാം 

മാക്തമാണ് അവപേ സവീകരിക്കവണാ അവതാ ന്ിരസിക്കവണാ എന്ന് 

തീരുമാന്ിക്കുന്നത്. 

● അവപേ ലകെറ്റിയതായി ഒരു റെസിപ്റ്റ് കൊം ോങ്ങുന്നേർക്്ക ന്ൽകുന്ന ഒരു 

ക്പേർത്തന്രീതി എൽഎഫ്എല്ലിന്ുണ്ട്.റെസിപ്റ്റ് ന്ൽകിയ വശഷ്ാം ഒരു 

ന്യായമായ കാലയളേിന്ുള്ളിൽ തറന്ന വലാൺ ന്ൽകുന്നതിറന് കുെിച്ചുള്ള 

തീരുമാന്ാം അതിന്്റെ എല്ലാ േിേരങ്ങവളാെുാം കൂറെ എൽഎഫ്എൽ കൊം 

ോങ്ങുന്നേറര അെിയിക്കുാം.  

ധനസഹായം നൽകിയ വാഹനങ്ങളുപ്പട കകവശ്പ്പെടുത്തൽ  

1) ന്ിയമപരമായി ന്െെിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന,  ലകേശറെെുത്തലുമായി ബന്ധറെട്ട 

ഒരു ഉെമ്പെി കൊം ോങ്ങുന്നേരുമായി വലാൺ കരാെിൽ തറന്ന കമ്പന്ി 

ഉൾറെെുത്തുയിട്ടുണ്ട്. സുതാരയത ഉെെുേരുത്തുന്നതിന്ായി, വലാൺ കരാെിന്്റെ 

ഉപാധ്ികളിലുാം ന്ിബന്ധന്കളിലുാം താറഴ പെഞ്ഞിരിക്കുന്നേയുാം 

ഉൾറെെുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

a) ലകേശറെെുത്തുന്നതിന്ു മുൻപുള്ള താക്കീത് കാലഘട്ടാം; 

b) താക്കീത ്കാലഘട്ടാം ന്ൽകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹെരയങ്ങൾ; 

c) ഈെ് ന്ല്കിയേ ലകേശറെെുത്തുന്നതിന്ുള്ള ന്െപെിക്കമങ്ങൾ; 

d) േസ്തു  േില്പന്/വലലാം ന്െത്തുന്നതിന്ു മുൻപ് കൊം ോങ്ങിയേർക്്ക വലാൺ 

തിരിച്ചെയ്ക്കാന്ുള്ള അേസാന് അേസരാം ന്ൽകുന്നതിറന്ക്കുെിച്ചുള്ള 

ന്ിബന്ധന്; 

e) ലകേശറെെുത്തിയത് കൊം ോങ്ങിയേർക്്ക ന്ൽകുന്നതിന്ുള്ള 

ന്െപെിക്കമങ്ങൾ, ഒൊം  

f) േസ്തു  േില്പന്/വലലാം ന്െത്തുന്നതിന്ുള്ള ന്െപെിക്കമങ്ങൾ.  

2) ഈ ഉപാധ്ികളുറെയുാം ന്ിബന്ധന്കളുറെയുാം ഒരു പകർെ് കൊം 

ോങ്ങുന്നേർക്കുാം ലേയമാക്കുാം. വലാൺ കരാെിന്്റെ ഒരു വകാെിവയാറൊൊം 

വലാൺ കരാെിൽ പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ  അന്ുബന്ധങ്ങളുറെയുാം ഓവരാ 

വകാെിയുാം വലാൺ അാംഗീകരിക്കുന്ന/േിതരണാം റെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊം 

ോങ്ങുന്നേർക്്ക ലേയമാക്കുാം. 

വായ്പയുപ്പട മൂലയം നിർണയിക്കലും ഉരാധികളും നിബന്ധനകളും 

● എൽഎഫ്എൽ കൊം ോങ്ങിയേറര ഒരു അന്ുോദക്കത്തിലൂറെ എഴുതി 



അെിയിക്കുാം അറല്ലങ്കിൽ, അന്ുേദിക്കറെട്ട തുകയുറെ പരിധ്ിയുാം 

േർഷ്ാംവതാെുമുള്ള കിഴിേ്/പലിശ ന്ിരക്കുാം അേ ക്പവയാഗിക്കുന്ന രീതിയുാം 

ഉൾറെറെയുള്ള എല്ലാ ഉപാധ്ികളുാം ന്ിബന്ധന്കളുാം, ഇേ കൊംോങ്ങിയേർ 

അാംഗീകരിച്ചതുാം എൽഎഫ്എൽന്്റെ റെവക്കാർഡിൽ വെർക്കുന്നു. 

● തിരിച്ചെേിൽ കാലതാമസാം ഉണ്ടായാലുള്ള ശിോന്െപെികളുമായി ബന്ധറെട്ട 

എല്ലാ ന്ിബന്ധന്കളുാം വലാൺ കരാെിൽ മറ്റു ോക്കുകവളക്കാൾ കൂെുതൽ 

കെുത്ത ന്ിെത്തിൽ വരഖറെെുത്തിയിരിക്കുാം. 

● വലാൺ കരാെിൽ പെഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അന്ുബന്ധങ്ങളുറെയുാം പകർെിറന്ാൊം 

വലാൺ കരാെിറന്ക്കുെിച്്ച േയക്തമായി മന്സിലായി എന്ന് കൊം ോങ്ങുന്നേർ 

സാേയറെെുത്തിയ ഒരു പകർെുാം കൊം ോങ്ങുന്ന എല്ലാേർക്കുാം വലാൺ 

അന്ുേദിക്കുന്ന / േിതരണാം റെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൽഎഫ്എൽ ലേയമാക്കുാം. 

വായ്െകളുപ്പട വിതരണം (ഉരാധികളിപ്പലയും നിബന്ധനകളിപ്പലയും മാറ്റങ്ങൾ 

ഉൾപ്പെപ്പട) 

● ഇതിന്്റെ ക്പസിദ്ധ്ീകരിച്ച റേബ്ലസറ്റിലൂറെ അറല്ലങ്കിൽ 

അന്ുവയാജയമായതുവപാറല, ഒരു ന്ിർേിഷ്ട ഉപവോക്താേിന്ാറണങ്കിൽ, 

അന്ുേദിച്ച ഉപാധ്ികളിറലയുാം ന്ിബന്ധന്കളിറലയുാം ഏറതങ്കിലുാം മാറ്റങ്ങൾ, 

പവേ േിതരണപദ്ധ്തിയിൽ റപൊത്തേ, പലിശ ന്ിരക്കുകൾ, സർേീസ് 

ൊർജുകൾ, മുൻകൂർ തുകയുറെ ൊർജുകൾ തുെങ്ങിയേറയ കുെിച്ചുള്ള സൂെന് 

എൽഎഫ്എൽ കൊം ോങ്ങുന്നേർക്കു ന്ൽകുാം. കൂൊറത, കിഴിേ് /പലിശ 

ന്ിരക്കിറല മാറ്റങ്ങൾ ോേിയിൽ ഗുണകരമായി മാക്തവമ ോേിക്കു എന്ന് 

എൽഎഫ്എൽ ഉെെുേരുത്തുാം. 

● ഓർമ്മറെെുത്തുക / തിരിച്ചെേ് വേഗത്തിലാക്കുകവയാ ഒരു കരാെിന്ു കീഴിറല 

ന്ിർേഹണാം എങ്ങറന് ആയിരിക്കണറമവന്നാ എൽഎഫ്എൽ 

തീരുമാന്ിക്കുന്നത് ക്പസ്തു ത വലാൺ കരാെിന്ു ഉെിതമായ രീതിയിൽ 

ആയിരിക്കുാം. 

കുടിശ്ികകളുപ്പട രിരിപ്പെടുക്കൽ  

● എൽഎഫ്എൽ ഉപവോക്താക്കൾക്്ക അേരുറെ കുെിശ്ശികകറള കുെിച്ചുള്ള എല്ലാ 

േിേരങ്ങളുാം ന്ൽകുാം. ഒൊം പണാം അെയ്ക്കാൻ വേണ്ട ന്യായമായ സമയേുാം 

ന്ൽകുാം.  

● കൊം ോങ്ങിയേർ എല്ലാ കുെിശ്ശികയുാം അെച്ചുതീർക്കുവമ്പാവഴാ വലാണിറല 

കുെിശ്ശികയുള്ള തുക ഏറതങ്കിലുാം ന്ിയമാന്ുസൃത അേകാശത്തിന്ു 

േിവധ്യമാറണന്നു തിരിച്ചെിയുകവയാ കൊം ോങ്ങിയേർറക്കതിറര 

ന്ഷ്ടപരിഹാരാം ലേിക്കുന്ന വേറെ ഏറതങ്കിലുാം കരാർ ഉറണ്ടങ്കിവലാ 

എൽഎഫ്എൽ ഈെ് തിരിറക ന്ൽകുാം. അത്തരത്തിലുള്ള ന്െപെികൾ 

തുെങ്ങുന്നതിന്ു മുൻപുതറന്ന, ബാക്കിയുള്ള ന്ഷ്ടപരിഹാരങ്ങളുറെ േിേരങ്ങൾ 



ഉൾറെറെ വമൽപെഞ്ഞേറയക്കുെിച്ചുാം ക്പസ്തു ത ന്ഷ്ടപരിഹാരാം 

ലേിക്കുന്നതുേറര ഈെ ്ന്ിലന്ിർത്താന്ുള്ള എൽഎഫ്എൽന്്റെ 

അേകാശറത്തക്കുെിച്ചുള്ള ന്ിബന്ധന്കളുാം  കൊം ോങ്ങിയേറര എൽഎഫ്എൽ 

അെിയിക്കുാം.  

● കുെിശിക പിരിറച്ചെുക്കുന്നതിന്്റെ ഉവേശയാം േിശവാസാം ഉളോക്കുന്ന രീതി 

ഉൾറെറെ കുെിശിക പിരിറച്ചെുക്കുന്നതിറല താല്പരയാം എൽഎഫ്എൽ ന്യായേുാം 

ന്ിയമപരേുമായി സാംരേിക്കുാം. 

● ഉപവോക്താക്കവളാെ് ഉെിതമായ രീതിയിൽ റപരുമാെുന്നതിന്് ആേശയമായ 

പരിശീലന്ാം ലേിച്ചിട്ടുള്ളേരാണ് ഉവദയാഗസ്ഥറരന്ന് എൽഎഫ്എൽ 

ഉെെുേരുത്തുാം.  

 

മറ്റു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ 

● വലാൺ കരാെിൽ പെഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപാധ്ികളിലുാം ന്ിബന്ധന്കളിലുാം റപൊത്ത 

ഉപവോക്്തൃസാംബന്ധമായ മറ്റുകാരയങ്ങളിൽ ഇെറപൊറത എൽഎഫ്എൽ 

ഒഴിഞ്ഞുമാെുാം (എൽഎഫ്എൽന്്റെ പരിഗണന്യിൽ േരുന്ന, കൊം ോങ്ങിയേർ 

മുൻപ് റേളിറെെുത്താത്ത, പുതിയ േിേരങ്ങൾ അെിയുന്നതുേറര) 

● കൊം ോങ്ങിയേർ വലാൺ അക്കൗണ്ടിന്്റെ ക്ൊൻസ്റഫെിന്് അവപേിച്ചാൽ, 

അതിന്ുള്ള സമ്മതവമാ അറല്ലങ്കിൽ എറന്ത്ങ്കിലുാം തെസാം ഉറണ്ടങ്കിൽ അവതാ, 

സാധ്ാരണയായി അവപേിച്്ച 21ദിേസത്തിന്ുള്ളിൽ കൊം ോങ്ങിയേറര 

അെിയിക്കുാം. ഇത്തരാം ക്ൊൻസ്റഫെുകൾ എവൊഴുാം ഉെിതമായ 

ന്ിയമങ്ങളുറെയുാം സുതാരയമായ കരാർ ന്ിബന്ധന്കളുറെയുാം 

അെിസ്ഥാന്ത്തിൽ ആയിരിക്കുാം. 

● കൊം ോങ്ങിയേരിൽ ന്ിന്നുാം  ബാക്കിയുള്ള കുെിശ്ശികതുക പിരിറച്ചെുക്കുന്ന 

കാരയത്തിൽ, അസാധ്ാരണമായി സ്ഥിരമായി ശലയറെെുത്തുകവയാ 

ശാരീരികമായി ഉപക്ദേിക്കുകവയാ റെയ്യില്ല. ഉപവോക്താക്കവളാെ ്ഉെിതമായ 

രീതിയിൽ റപരുമാെുന്നതിന്് ആേശയമായ പരിശീലന്ാം എൽഎഫ്എൽ 

ഉവദയാഗസ്ഥർക്കു ന്ൽകുാം.  

● അസ്ഥിരമായ ന്ിരക്കിൽ േയക്തികൾക്്ക ോയ്പകൾ ന്ൽകിയിട്ടുറണ്ടങ്കിൽ, 

അേയ്ക്്ക ജപ്തി തെയുന്നതിന്ിന്നുള്ള ൊർജുകവളാ മുൻകൂർ തുകയ്ക്്ക പിഴകവളാ 

എൽഎഫ്എൽ ഈൊക്കുന്നതല്ല.  

രരാതിരരിഹാര രീതി  

ഇന്നറത്ത മത്സരാധ്ിഷ്ഠ ിത രാംഗത്ത്, സ്ഥിരമായ േയാേസായിക േളർച്ച വന്ൊൻ മികച്ച 

ഉപവോക്്തൃവസേന്ാം േളറര ക്പധ്ാന്മാണ്. ഉപവോക്താക്കളുറെ പരാതികൾ ഏറതാരു 

വകാർെവെറ്റ് സ്്ഥാപന്ത്തിന്്റെയുാം േയാേസായിക ജീേിതത്തിന്്റെ ോഗമാണ്. 



എൽഎഫ്എല്ലിൽ ഞങ്ങൾ ക്പധ്ാന്മായുാം ക്ശദ്ധ്ിക്കുന്നത് ഉപവോക്്തൃവസേന്േുാം 

സാംതൃപ്തിയുമാണ.് പുതിയ ഉപവോക്താക്കറള ആകർഷ്ിക്കുന്നതിന്ു മാക്തമല്ല, 

ന്ിലേിലുള്ള ഉപവോക്താക്കറള ന്ിലന്ിർത്തുന്നതിന്ുാം  കൃതയേുാം ഫലക്പദേുമായ 

വസേന്ാം ന്ൽവകണ്ടത് അതയാേശയമാറണന്ന് ഞങ്ങൾ േിശവസിക്കുന്നു. കൂെുതൽ 

റമച്ചറെട്ട ഉപവോക്്തൃ അന്ുേോം ലേയമാക്കുന്നതിന്ുാം ഫലക്പദമായ പരാതിപരിഹാര 

രീതിയിലൂറെ മികച്ച അന്ുേോം ലേയമാക്കുന്നതിന്ുാം എൽഎഫ്എൽ ധ്ാരാളാം 

സാംരാംേങ്ങൾ ആരാംേിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

എൽഎഫ്എല്ലിന്്റെ ക്പശ്നപരിഹാര രീതി കൂെുതൽ അർഥേത്തുാം 

ഫലക്പദേമാക്കുന്നതിന്ായി, ഒരു ഘെന്ാപരമായ സാംേിധ്ാന്ാം ന്ിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 

സാംേിധ്ാന്ാം, പരാതി പരിഹരിക്കുവമ്പാൾ ന്ിയമങ്ങളുറെയുാം േയേസ്ഥയുറെയുാം 

െട്ടക്കൂെിന്ുള്ളിൽ ന്ിന്നുറകാണ്ടുതറന്ന ശരിയുാം റതറ്റുാം ഉെെുേരുത്തുന്നു. 

ഉദ്ദേശ്യം / പ്രധാന കരാറുകൾ 

എൽഎഫ്എല്ലിന്ു തന്്റെ ഉപവോക്താക്കവളാെുള്ള ക്പധ്ാന് കരാെുകൾ ഇേയാണ്: 

● എല്ലാ ഉപവോക്താക്കൾക്കുാം ന്യായമായ പരിെരണാം ഉെെുേരുത്തുക; 

● സങ്കെങ്ങളുാം പരാതികളുാം സമയബന്ധിതമായി തറന്ന പരിഹരിക്കുക; 

● ഉപവോക്താക്കളുറെ വൊദയങ്ങൾ േയക്തമായി മന്സ്സിലാക്കുന്നതിന്ു സമയാം 

കറണ്ടത്തുകയുാം സാധ്ിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റേുാം സഹായകരമായിത്തറന്ന 

ക്പതികരിക്കുകയുാം റെയ്യുക; 

● പരാതിപരിഹാര രീതിറയക്കുെിച്ചുാം ക്പശ്നങ്ങൾ / പരാതികൾ 

പരിഹരിക്കുന്നതിന്ായി ഏതു ഉവദയാഗസ്ഥറര സമീപിക്കണാം 

എന്നതിറന്ക്കുെിച്ചുാം ഉപവോക്താക്കറള വബാധ്ോന്മാരാക്കുക; 

ക്പധ്ാന്മായുാം, എൽഎഫ്എൽ ഞങ്ങളുറെ ഉപവോക്താക്കളുറെ സവകാരയതയുാം  

അന്ത്സ്സുാം േളറര ഗൗരേമായിത്തറന്ന കാണുകയുാം, എല്ലായ്വപാഴുാം 

ഉപവോക്താക്കവളാെ് േളറര ന്യായമായുാം മരയാദവയാെുാം കൂെി റപരുമാെുകയുാം 

റെയ്യുന്നു.  

ഉരദ്ദ ാക്താക്കളുപ്പട രരാതികൾ കകകാരയം പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള 

പ്രവർത്തനസംവിധാനങ്ങൾ 

ക്പതികരണങ്ങളുാം പരാതികളുാം ന്ൽകാൻ ആക്ഗഹിക്കുന്ന ഉപവോക്താക്കൾക്്ക 9:30 

എ.എമ്മിനും 6:00 രി. എമ്മിനും ഇടയിൽ , തിങ്കൾ മുതൽ പ്പവള്ളി വപ്പര (ദ്ദേശ്ീയ 

അവധികൾ ഒഴിപ്പക) താറഴ പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാംേിധ്ാന്ങ്ങൾ 

ഉപവയാഗിക്കാേുന്നതാണ്.  

1) ഉപവോക്താക്കളുറെ പരാതികൾ ലകകാരയാം റെയ്യുന്നതിന്ുള്ള ആന്ത്രിക 

സാംേിധ്ാന്ങ്ങൾ  

1. 1800 5720 202 (വൊൾ ക്ഫീ) (7:00 എ.എാം മുതൽ 10:00 പി.എാം േറര – വദശീയ 



അേധ്ികൾ ഒഴിറക) എന്ന ന്മ്പെിൽ ഞങ്ങളുറെ ഉപവോക്്തൃ വസേന് 

േിോഗത്തിവലക്്ക േിളിക്കുക  

2. info@lendingkart.com വലക്്ക ഇറമയിൽ റെയ്യുക 

3. പ്പലൻഡിങ് കാർട്ട് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് , 14th ഫ്്ദ്ദളാർ, ദ്ദലാക്്ക് സി, േി  

ഫസ്്റ്റ,  ഫസ്്റ്റ  

അവനയൂ, ദ്ദകശ്വബാന്ഗ് രാർട്ടി ദ്ദലാട്ടിനു സമീരം, വസ്പ്തരുർ ,  

അഹമ്മോബാേ് – 380015 എന്ന േിലാസത്തിവലക്്ക ഞങ്ങൾക്്ക എഴുതുക. 

2) ന്ൽകിയ സമയത്തിന്ുള്ളിൽ പരാതി പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കിവലാ എൽഎഫ്എൽ ന്ല്കിയ 

പരിഹാരത്തിൽ താങ്കൾ തൃപ്തർ അറല്ലങ്കിവലാ 

 ഉപവോക്താേിന്് വന്ാഡൽ ഓഫീസർ & പരാതിപരിഹാര ഓഫീസെിറന് സമീപിക്കാാം: 

 

 

ദ്ദരര് േരത ്അഗർോൾ 

രേവി വന്ാഡൽ ഓഫീസർ & പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ  

ബന്ധപ്പെദ്ദടണ്ട 

നമ്പർ: 

+91- 70690 87586 / nodalofficer@lendingkart.com 

 

എല്ലാ ഉപവോക്താക്കളുറെയുാം പരാതികൾ സവീകരിക്കുന്നതിന്് പരാതിപരിഹാര 

ഓഫീസർ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ലേയമായിരിക്കുാം. പരാതിപരിഹാര ഓഫീസർ 

ലേയമല്ലാത്ത സാഹെരയങ്ങളിൽ ഉപവോക്്തൃ വസേന് േിോഗത്തിന്്റെ വമലധ്ികാരി 

ഉപവോക്താക്കളുറെ പരാതികൾ വകൾക്കുന്നതായിരിക്കുാം.  

പരാതി പരിവശാധ്ിച്ചതിന്ു വശഷ്ാം, 30 ക്പേർത്തിദിേസത്തിന്ുള്ളിൽ പരാതിപരിഹാര 

ഓഫീസർ ക്പശ്നാം / പരാതിയ്ക്്ക അേസാന് മെുപെി ന്ൽകുന്നതാണ്. ഈ കാലയളേിൽ, 

ഉപവോക്താക്കൾക്്ക അേരുറെ പരാതിയുറെ സ്ഥിതി ഞങ്ങവളാെ് എഴുതി 

അവന്വഷ്ിക്കാാം. ഒൊം, ഞങ്ങളുാം കഴിയുന്നതുാം വേഗാം ന്ിങ്ങറള മെുപെി അെിയിക്കാൻ 

പരിക്ശമിക്കുാം. 

ഇതിൽ ഉൾറെട്ടിരിക്കുന്ന ക്പേർത്തന്ങ്ങളുറെ സവോോം കാരണാം ഇത്തരാം 

വകസുകൾക്്ക എവൊഴുാം അധ്ികസമയാം വേണ്ടിേരുാം; ഉദാഹരണമായി, വരഖകളുറെ 

േീറണ്ടെുക്കൽ. ഇത്തരാം കാലതാമസറത്ത കുെിച്ചുാം പരാതി പരിഹരിക്കാൻ എക്ത 

സമയാംകൂെി വേണ്ടി േരുാം എന്നതിറന്ക്കുെിച്ചുാം കമ്പന്ി ഉപവോക്താക്കറള 

അെിയിക്കുാം.  

ഒരു മാസത്തിന്ുള്ളിൽ പരാതി പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കിൽ, എൽഎഫ്എല്ലിന്്റെ റരജിസ്റ്റഡ് 

ഓഫീസ് ഉൾറെെുന്ന െീജിയണൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ഡിൊർെ്റമന്്െ് ഓഫ ്വന്ാൺ-

ബാങ്കിങ് സൂെർേിഷ്ൻ ഓഫ ്RBI യുറെ ഓഫീസർ ഇൻൊർജിറന് ഉപവോക്താേിന്ു 
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സമീപിക്കാാം. ഡിഎൻബിഎസിന്്റെ േിേരങ്ങൾ താറഴ റകാെുത്തിരിക്കുന്നേയാണ്: 

RBI ഓാംബുഡ്സ്മാൻ - NBFC 

െിസർേ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യ, 

RBI ലബക്കുള ഓഫീസ് ബിൽഡിാംഗ്, 

മുാംലബ റസൻക്െൽ െയിൽവേ വസ്റ്റഷ്ന്ു എതിർേശാം, 

ലബക്കുള, മുാംലബ-400 008. 

1.ന്ിർബന്ധമായുാം  റേളിറെെുവത്തണ്ടേ  

എൽഎഫ്എല്ലിന്്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലുാം താറഴ പെയുന്നേയുണ്ട്: 

● പരാതികളുാം ന്ിർവേശങ്ങളുാം സവീകരിക്കുന്നതിന്് ആേശയമായ സൗകരയങ്ങൾ. 

● പരാതിപരിഹാര ഓഫീസെുറെ വപരുാം േിലാസേുാം ബന്ധറെവെണ്ട ന്മ്പെുാം 

ക്പദര്ശിെിച്ചിരിക്കുാം. 

ഉപവോക്താക്കളുറെ പൂർണമായ സാംതൃപ്തി, പരാതി അേസാന്ിക്കുവമ്പാൾ 

പരാതിപരിഹാര യൂണിറ്റ് ഉെെുേരുത്തുന്നു. 

അേരുറെ ന്ിലയിൽ ന്ിന്നുറകാണ്ട്  പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിറല്ലങ്കിൽ, പരാതി 

ഉെിതമായ േിോഗത്തിൽ എത്തിച്ചുറേന്ന് അേർ ഉെെുേരുത്തുന്നു. എന്നാൽ, 

കാരയേമമായ ക്പശ്നപരിഹാരത്തിന്ായി ഞങ്ങളുറെ ഉപവോക്താക്കൾ വമൽത്തട്ടിവലക്്ക  

വപാവകണ്ടിേരാത്ത ഒരു സ്്ഥിതിയിൽ എത്തുക എന്നതിന്ാണ് ഞങ്ങൾ ക്പധ്ാന്മായുാം 

ക്ശമിക്കുന്നത,് ഈ പരാതികൾ ലകകാരയാം റെയ്യുന്നതിന്ായി കരുത്തുറ്റ 

സാംേിധ്ാന്ങ്ങളാണ് ന്ങ്ങൾ ഏർറെെുത്തിയിരിക്കുന്നത്, പരാതിയുറെ കാരണാം 

േയക്തമായി അേവലാകന്ാം റെയ്യുകയുാം ഇത്തരാം പരാതികൾ േീണ്ടുാം 

ആേർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ക്പേർത്തന്ങ്ങളുാം റെയ്യുന്നു. 

2. സമയ പരിധ്ി  

പരാതി രജിസ്റ്റർ റെയ്യുന്നതിന്്, വമൽപെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതു രീതിയുാം ഉപവോക്താേിന്് 

ഉപവയാഗിക്കാാം (ഉപവോക്താക്കളുറെ പരാതികൾ ലകകാരയാം റെയ്യുന്നതിന്ുള്ള 

ആന്ത്രിക സാംേിധ്ാന്ങ്ങൾ(വപായിന്്െ് a) വന്ാക്കുക).പരാതികൾ എഴുതി 

ലേിച്ചതാറണങ്കിൽ, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തറന്ന എൽഎഫ്എൽ ഒരു രസീത്/മെുപെി 

അയയ്ക്കുാം. കാരയാം പരിവശാധ്ിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എൽ എഫ് എൽ ഉപവോക്താേിന്് ഒരു 

അേസാന് മെുപെി അയയ്ക്കാൻ ക്ശമിക്കുകവയാ അറല്ലങ്കിൽ ഒരു മാസറത്ത 

സമയപരിധ്ി ആേശയറെെുകവയാ റെയ്യുാം. 

ഞങ്ങൾക്കു ലേിച്ച പരാതികൾ, ശരിയായ കാഴ്ച്ചൊെിലൂറെത്തറന്ന 

വന്ാക്കിക്കാണുകയുാം എല്ലാ സാധ്യമായ േശങ്ങളുാം പരിവശാധ്ിക്കുകയുാം റെയ്യുന്നു. 

ഏതു ക്പശ്നത്തിലുാം എൽഎഫ്എല്ലിന്്റെ ആശയാം ഉപവോക്താക്കറള  അെിയിക്കുാം. 

പരിവശാധ്ന്യ്ക്്ക അധ്ികസമയാം ആേശയമുള്ള പരാതികൾ ഉെിതമായ രീതിയിൽ 



പരിഗണിക്കുാം.  

ഇതിൽ ഉൾറെട്ടിരിക്കുന്ന ക്പേർത്തന്ങ്ങളുറെ സവോോം കാരണാം ഇത്തരാം 

വകസുകൾക്്ക എവൊഴുാം അധ്ികസമയാം വേണ്ടിേരുാം; ഉദാഹരണമായി, വരഖകളുറെ 

േീറണ്ടെുക്കൽ. ഇത്തരാം കാലതാമസറത്ത കുെിച്ചുാം പരാതി പരിഹരിക്കാൻ എക്ത 

സമയാംകൂെി വേണ്ടി േരുാം എന്നതിറന്ക്കുെിച്ചുാം കമ്പന്ി ഉപവോക്താക്കറള 

അെിയിക്കുാം.  

വമൽപെഞ്ഞ ന്യാം ഇെയ്ക്കിറെ അേവലാകന്ാം റെയ്യുകവയാ പുതുക്കുകവയാ റെയ്യുാം. 

പരാതികൾ/ ക്പശ്നങ്ങൾ ലകകാരയാം റെയ്യുന്നതിൽ എൽഎഫ്എൽ ഏറതങ്കിലുാം പുതിയ 

മാറ്റങ്ങൾ േരുത്തുവമ്പാൾ കസ്റ്റമെിറന്യുാം  ഉൾറക്കാള്ളിവക്കണ്ടതാറണങ്കിൽ അങ്ങറന് 

റെയ്യുന്നതാണ്. 

അമിതമായ രലിശ് നിരക്കിന്പ്പറ നിയപ്രണം 

പലിശ ന്ിരക്കുാം മറ്റു ൊർജുകളുാം തീരുമാന്ിക്കുന്നതിൽ ഉെിതമായ തതവങ്ങൾ 

കമ്പന്ിക്കുണ്ട്. പലിശന്ിരക്്ക തീരുമാന്ിക്കുന്നത് മുഖയമായുാം കൊം ോങ്ങിയേരുറെ 

അപകെസാധ്യതാ ന്ിലോരാം കണക്കാക്കിയാണ്. അതായത,് സാമ്പത്തിക ബലാം, 

കച്ചേൊം, കച്ചേെറത്ത ന്ിയക്ന്ത്ിക്കുന്ന സാഹെരയങ്ങൾ, മത്സരാം, കൊം ോങ്ങിയേരുറെ 

കഴിഞ്ഞകാലറത്ത സാംേേങ്ങൾ, തുെങ്ങിയേ. പലിശന്ിരക്കിറന്ക്കുെിച്ചുാം വലാൺ 

കാലാേധ്ിക്കുള്ളിൽ േരുന്ന എല്ലാ ൊർജുകറളക്കുെിച്ചുാം കൊം ോങ്ങുന്നേറര 

അെിയിക്കുന്നതിന്ാൽ കൊം ോങ്ങിയേർ കൃതയമായ പലിശ ബാധ്യതറയകുെിച്്ച 

വബാധ്ോന്മാർ ആയിരിക്കുാം. ഈ േിേരങ്ങൾ എൽഎഫ്എല്ലിന്്റെ റേബ്ലസറ്റിലുാം 

ക്പസക്ത ദിന്പക്തങ്ങളിലുാം ലേയമായിരിക്കുാം. വമൽപെഞ്ഞ പലിശന്ിരക്കിൽ 

ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുാം കൃതയമായി പുതുക്കി ക്പസിദ്ധ്ീകരിക്കുാം.  

പലിശ ന്ിരക്കുാം ക്പേർത്തന്ങ്ങളുാം മറ്റു ൊർജുകളുാം തീരുമാന്ിക്കുന്നതിൽ ഉെിതമായ 

തതവങ്ങൾ എൽഎഫ്എല്ലിന്്റെ വബാർഡിന്ുണ്ട്. 

ദ്ദകാഡിന്പ്പറ അവദ്ദലാകനം 

ന്യായമായ രീതിയുറെ വകാഡ് പാലിക്കുന്നതിന്ുാം പരാതിപരിഹാര രീതിയുറെ 

ന്െത്തിെിന്ുാം വേണ്ടി പല ന്ിലയിലുള്ള ോർഷ്ിക അേവലാകന്ാം വബാർഡ് ന്െത്തുന്നു. 

പരാതിപരിഹാര ഓഫീസർ ഓവരാ 6 മാസാം കൂെുവമ്പാഴുാം ഈ വകാഡ് 

പാലിക്കുന്നതിന്്റെ അേവലാകന്ാം ന്െത്തുകയുാം ഈ അേവലാകന്ത്തിന്്റെ 

ഏകികരിച്ച ഒരു െിവൊർട്്ട് വബാർഡിന്ു സമർെിക്കുകയുാം റെയ്യുന്നു. 

 


