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महत्वपूिण व्याख्या 

1. कां पनी / LFL:  याचा अर्ण 'Lendingkart फायनान्स  लललमटेड (“LF ”) सांस्र्ा ज्यासाठी ही योग्य व्यवहाराची ननयमावली 
तयार केली गेली आहे. 



 

2. बोडण: याचा अर्ण LFL चे सांचालक मांडळ. 

3. सांदहता:  याचा अर्ण योग्य व्यवहाराची ननयमावली, जी वेळोवळेी बदलली जाऊ शकते. 

4. कजण घेिारा / ग्राहक: याचा अर्ण LFL चे कोितेही र्वद्यमान क्रकां वा सांभाव्य कजणदार / ग्राहक 

 

उद्देश 

आरबीआय पररपत्रक क्रमाांक आरबीआय/2015-16/16 डीएनबीआर (पीडी) सीसी नां .054/03.10.119/2015-16 13 ददनाांक 1 जुलै 2015, 

ज्यामध्ये ररझवण बँक ऑफ इांडडयान े(आरबीआय) NBFC साठी ('मागणदशणक तत्त्वे') योग्य व्यवहाराच्या ननयमावलीत मागणदशणक तत्त्व ेराबवण्यास 

पुनरावरृ्ित केले आहेत. नमूद केलेली मागणदशणक तत्त्व,े सलटेंबर 01, 2016 ददनाांक्रकत(फेब्रुवारी 22, 2019 ला अपडेट केलेले)(ररझव्हण बँकेचे 
मागणदशणक तत्व) मुख्य मागणदशणक तत्व  - नॉन -बँक्रकां ग फायनाप्न्शयल कां पनी -पद्धतशीर महत्वाची नॉन- डडपॉणझट कां पनी आणि  डडपॉणझट घिेारी 
कां पनी मागणदशणक तत्व, ह्या सवाांचा एक भाग म्हिून समार्वष्ट केले गेले आहेत.  

खाली नमूद केलेल्या योग्य व्यवहाराची ननयमावली, उपरोक्त आरबीआय मागणदशणक तत्वानुसार  NBFC साठी योग्य व्यवहाराची ननयमावली 
मागणदशणक तत्त्वाांच्या अनुरूप आहेत. ग्राहकाांशी व्यवहार करत असताना कां पनी व्यवहाराची ननयमावली क्रकमान ठेवते. ती ग्राहकाांना मादहती 
प्रदान करत ेआणि दररोज कां पनीच्या अपेके्षनुसार त्याांनी कसे वागावे हे समजवते.  

हे ननयम सोशल मीडडया / इतर कोित्याही मीडडयावर पोस्ट केलेल्या व कोित्याही चौकशी/ कोित्याही तक्रारी केलेल्या सवण ग्राहकाांना लागू होतो 
आणि कां पनी सवण ग्राहकाांना आवश्यक असलेल्या खालील ललॅटफॉमणपयांत पोहोचण्यासाठी प्रोत्सादहत करते. 
 

उद्ददष्ट 

 

ही ननयमावली खालील उद्ददष्ट लक्षात ठेवून र्वकलसत केली गेली आहे :   
 

• ग्राहकाांशी व्यवहार करत असताना योग्य व्यवहाराची  खात्री करुन देिे, जेिेकरुन त्याांच्याशी प्रामाणिक आणि मनलमळाऊ सांबांध प्रस्र्ार्पत 

होतील; 
 

• ग्राहकाला उत्पादन अधधक चाांगल्या प्रकारे समजून घऊेन योग्य ननिणय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी जास्त  पारदशणकता आिि;े 
 

• कां पनीबद्दल ग्राहकाांमध्ये र्वश्वास ननमाणि करिे; 
 

• ग्राहकाांशी व्यवहार करताना वाजवी ननकष ठरवून चाांगले, ननष्पक्ष आणि पारदशणक व्यवसानयक वतणिुकीचे अनुसरि 

करिे; 
 

• उच्च कामकाजाचा दजाण प्रस्र्ार्पत करण्यासाठी, योग्य स्पधाांद्वारे बाजाराला प्रोत्सादहत करिे; 
 

• कायद्याच्या योग्य प्रक्रक्रया अांमलात आिून आवश्यक तरे्े पुनप्राणलती आणि अांमलबजाविी करिे. 

 

बाांधधलकी 
• LFL नेहमीच योग्य, वाजर्वपि ेकायण करण्यासाठी आणि उद्योगात प्रचललत पद्धतीांना गाठण्याचा सवोिम प्रयत्न करते. 

• LFL सवण सांबांधधत कायदे, ननयमाांचे पालन करते आणि अखांडतेच्या नैनतक तत्त्वाांचे पालन करते आणि कजणदाराांशी सांवाद साधताना 
पारदशणकता पाळते. ग्राहकाांशी सांवाद साधताना, कां पनी इांग्रजी क्रकां वा दहांदी क्रकां वा स्र्ाननक भाषेत स्पष्ट मादहती देण्यासाठी आवश्यक सवण पावल े

उचलते.  खालील र्वषयाांसांबांधधत मादहती ददली जाते: 



 

i. त्याची र्वर्वध उत्पादने आणि सेवा; 

ii. ननयम व अटी, व्याज दर / सेवा शलु्क; 

iii. जर काही असल्यास, ग्राहकाांना उपलब्ध असलेले फायदे आणि कोितहेी पररिाम; 

iv. जर काही प्रश्न असल्यास, त्या ननवारिासाठी योग्य व्यक्ती; 

• ननयमावली त्याच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

• LFL कजणदाराशी सांबांधधत मादहती पिूणपिे गुलतपि ेठेवते आणि कायद्यानुसार आवश्यक असल्यालशवाय क्रकां वा माफी असल्यालशवाय क्रकां वा 
कजणदाराकडून परवानगी असल्यालशवाय कोितीही मादहती सामानयक करत नाही. 
• LFL त्याांच्या कजणदाराला मादहती अधधकार म्हिून खाते आणि सुर्वधा सांबांधधत मादहती उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलते. 

• LFL आपल्या कजणदाराना कोित्याही व्यवहार करण्यापूवी सवण आधर्णक मादहती जसे की व्याजदर, शुल्क, गिनेची पद्धत वगैरे सूधचत करते. 

लोनसाठी ॲप्लिकेशन आणि त्याची प्रणिया 

• LFL मुख्यतः एसएमई सेगमेंटच्या आपल्या ग्राहकाांना वक्रकां ग कॅर्पटल लोन देते, ज्यामध्ये कजणदाराांना मध्यम-मोठे वगीय कॉपोरेट क्लायांटच्या 
तुलनेत सहाय्याची आवश्यकता असते. आणि जे फायनाप्न्शअल माकेट बबझनेस मध्ये चाांगले पारांगत आणि सुसज्ज असतात. 

• LFL आपल्या सामान्य व्यवसायात त्याच्या कजणदाराांना लोन घेण्यासाठी असिाऱ्या प्रक्रक्रया आणि  कायणपध्दतीबद्दल मागणदशणन करण्याचा 
सवणतोपरी प्रयत्न करते. 
• LFL लोन ॲप्ललकेशन फॉमण / योग्य कागदपत्राांमध्ये सवण मादहती समार्वष्ट असते जी कजणदाराद्वारे सादर करिे आवश्यक असते. इतर नॉन-

बँक्रकां ग फायनान्स कां पन्या (NBFC) द्वारे ऑफर केलेल्या समान ननयम आणि अटीांशी अर्णपूिण तुलना करण्यामध्ये आणि वरील उपरोक्त 

तुलनाानुसार एक ज्ञात ननिणय घेण्यासाठी LFL द्वारा आवश्यक मादहती प्रदान केली जाते. याव्यनतररक्त, करारातील मजकूर कजणदाराला त्याांच्या 
स्र्ाननक भाषेत समजावून साांधगतली जाते. 
• LFLच्या 'लोन ॲप्ललकेशन फॉमण / योग्य कागदपत्र मध्ये 'लोन ॲप्ललकेशन फॉमणसह कजणदाराांनी सादर करायच्या आवश्यक कागदपत्राांची 
यादी ददली जाते. 
• कजणदाराद्वारे सादर केलेले प्रत्येक लोन ॲप्ललकेशन फॉमण सवण मादहतीच्या पडताळिीवर, मालमिचेे मालकी हक्क पडताळिीसाठी आवश्यक 

कागदपत्रे, व्यक्तीची ओळख, अप्स्तत्व आणि जर असल्यास गॅरांटीसह सरुक्षा या योग्यतेवर स्वतांत्र स्वरूपात र्वचार केला जातो. 

• LFL कजणदाराच्या के्रडडट पात्रतेची खात्री करण्यासाठी कजणदाराच्या कडक तपासिी करते जे कोित्याही लोन ॲप्ललकेशन फॉमण मांजूर 

करण्यापूवी क्रकां वा नकार देण्यापूवी अनुप्रयोगाचा ननिणय घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक असतो. 

• कजाणचा फायदा घेण्यासाठी कजणदाराला लोन ॲप्ललकेशन फॉमण लमळाल्याबद्दल LFLची पावती देण्याची यांत्रिा आहे. LFL सवण आवश्यक मादहती 
लमळाल्याच्या तारखपेासून वाजवी कालावधीत ननिणय घेण्यार्वषयी कजणदाराला कळवते. 
 

लोन वर घेतलेल्या वाहनाांच ेपुनर्वणतरि 

1. कां पनीने कजणदारासह कजण करारात एक अांतभुणत पुनर्वणतरि कलम समार्वष्ट करते जो कायदेशीरपिे अांमलात आिण्यायोग्य असते. 
पारदशणकता सुननप्श्चत करण्यासाठी, कजाणच्या कराराच्या ननयम आणि अटीांशी सांबांधधत तरतुदी सुद्धा असतात.   

   a) ताब्यात घेण्याआधीचा नोदटस कालावधी; 

   b) कोित्या  पररप्स्र्तीत नोटीसचा कालावधी माफ केली जाऊ शकतो; 

   c) जामीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रक्रया; 



 

  d) मालमिेची र्वक्री / लललाव करण्याआधी लोनची परतफेड करण्यासाठी कजणदाराला अांनतम सांधी देण्याची तरतूद 

  e) कजणदाराला पुन्हा ताब्यात देण्याची प्रक्रक्रया, आणि 

  f) मालमिेची र्वक्री / लललाव करण्याची प्रक्रक्रया   

2. अशा ननयम आणि अटीांची एक प्रत कजणदाराांना उपलब्ध करुन ददली जाते. कजाणच्या मांजुरी / कजण वाटप करताना सवण कजणदाराांना कजाणच्या 
करारात नमूद केलेल्या सवण एनक्लोजसणची प्रत असलेल्या एका लोन कराराची प्रत प्रदान केली जाते. 

लोनच ेमूल्यमापन आणि ननयम / अटी 
• LFL कजणदारास लेखी स्वरुपात मांजरू पत्र क्रकां वा अन्यर्ा ललहून देत,े सवण प्रकारच्या ननयम आणि अटीांसह मांजरू मयाणदेची रक्कम, सूट/व्याज 

वार्षणक दर आणि त्याचा वापर करण्याच्या पद्धतीसह आणि या आणि LFLच्या रेकॉडणवर कजणदाराकडून या अटीांचा स्वीकार केल्याची प्रत ठेवली 
जाते. 
• उशीरा परतफेडसाठी आकारलेल्या जािाऱ्या दांडात्मक व्याजा सांबांधधत कोिताही कलम लोनच्या अग्रीमेंटमध्ये ठळकपिे ननददणष्ट केला 
जातो. 

• LFL कजणदारास समजावून घेतलेल्या कजाणच्या अग्रीमेंटची प्रत तसेच सवण कजणदाराांना लोनच्या मांजूरी / लोन र्वतरिासांदभाणत लोनच्या करारात 

नमूद केलेल्या सवण एनक्लोजसणची एक प्रत देते. 

लोनच ेर्वतरि  (ननयम आणि अटीांमधील बदलाांसह) 

• LFL च्या वेबसाइटवर प्रकालशत असली तरी, आवश्यकता असल्यास, LFL त्याच्या कजणदाराला, मांजुरीच्या ननयम आणि अटीांमधील बदलाांसह 

परांतु मयाणददत नसलेली , र्वतरिाचे शेड्यूल, व्याज दर, सप्व्हणस चाजसे, प्रीपेमेंट चाजसे, इत्यादीची नोटीस देते. LFL हेदेखील सुननप्श्चत करेल की 
सवलत / व्याजदर आणि शुल्कातील बदल केवळ सांभाव्यपिेच केले जातील. 

• LFLचा एका अग्रीमेंट अांतगणत पेमेंट क्रकां वा कामधगरी लक्षात ठेवण्यासाठी वाढीच्या ननिणया  सांबांधधत कजाणच्या अग्रीमेंटशी सुसांगत असते. 

देय रक्कम गोळा करिे 

• LFL ग्राहकाांना त्याांच्या देय रक्कमे सांबांधी सवण मादहती देते आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी योग्य वेळही देत.े 

• LFL सवण देय रक्कम क्रकां वा कजाणच्या उवणररत रकमेवर कोित्याही कायदेशीर अधधकार क्रकां वा गहािखत करिाऱ्या इतर कोित्याही 
दाव्यासाठी परवाना धारि करण्यावर सवण लसक्युररटीज ररलीझ करते. जर अशा प्रकारच्या सेट ऑफचा वापर केला जायचा असेल तर उवणररत 

दाव्याांबद्दल सांपूिण तपशील आणि सांबांधधत दाव्याची पुतणता / भरिा होईपयांत  LFL लसक्युररटीज ताब्यात ठेवण्याच्या अटीांशी सांबांधधत सांपूिण 
तपशीलाांसह याची सूचना देते. 
• LFL आपला इांटरेस्ट सांरक्षक्षत करण्याच्या प्रयत्नाांकरता प्रयत्नाांची पराकाष्ठा करण्याच्या उद्देशासह डीफॉल्ट कजणदाराांकडून त्याांचे देय वसूल 

करण्यासाठी वाजवी आणि कायदेशीर उपाययोजनाांचा स्वीकार करते . 

• LFL खात्री करेल की त्याांच्या स्टाफला ग्राहकाांशी योग्य प्रकारे व्यवहार करण्यासाठी पुरेस ेप्रलशक्षि ददले जाते. 

इतर मागणदशणक  

• सांबांधधत लोन अग्रीमेंटच्या ननयम व अटीांमध्ये ददलले्या कारिाांव्यनतररक्त LFL त्याच्या कजणदाराांच्या प्रकरिाांमध्ये हस्तके्षप करण्याच ेटाळत.े( जर 

कजणदारान ेन साांधगलेली नवीन मादहती LFLच्या लक्षात आली नाही तर). 

• कजणदाराकडून LFLला लोन खात्याच्या ट्रान्सफरसाठी येिाऱ्या र्वनांती अजाणच्या प्रकरिाांमध्ये सांमती क्रकां वा आके्षप र्वनांती लमळाल्या ददवसापासनू 

21 ददवसाांच्या आत कजणदारास कळवले जाते. हे ट्रान्सफसण लागू कायद्याांशी सुसांगत असलेल्या पारदशणक कराराच्या ननयमाांनुसार केल ेजातात.  

• कजणदाराांकडून र्कबाकी रक्कम वसूल करण्याच्या प्रकरिाांमध्ये LFL जाच देिे क्रकां वा अवेळी कजणदाराांस सतत त्रास देिे, ताकद वापरून 



 

लोनची रक्कम वसूल करिे इत्यादी सारख्या अयोग्य पद्धतीांचे अवलांबन करत नाही. ग्राहकाांना योग्य ररतीने हाताळण्यासाठी कमणचाऱ्याांना 
प्रलशक्षक्षत केले जाते. 

• कजणदारास वैयप्क्तक मांजुरी ददल्यानांतर LFL कोित्याही प्रकारचा मुदतपूवण बांदीचे शुल्क/ प्री- पेमेंट पेनल्टी आकारत नाही. 

तक्रार ननवारि यांत्रिा : 

सध्याच्या स्पधाणत्मक पररप्स्र्तीत, ननरांतर व्यवसाय वाढीसाठी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा हे महत्त्वपूिण साधन आहे. कोित्याही कॉपोरेट कां पनीत 

ग्राहकाांच्या तक्रारी हा व्यावसानयक जीवनातला एक महत्वाचा भाग असतो.  

 LFL मध्ये आम्ही ग्राहक सेवा आणि समाधनावर लक्ष कें दित करतो. नवीन ग्राहक जोडण्याबरोबरच असलेले ग्राहक दटकवून ठेवण्यासाठी 
ग्राहकाांना तत्पर कायणक्षम सेवा पुरवण्यावर आमचा र्वश्वास आहे. LFLने आपल्या  ग्राहकाांना अधधक चाांगला अनुभव देण्याच्या दृष्टीने अनेक 

उपक्रम आणि कायणक्षम तक्रार ननवारि यांत्रिा या सेवा सुरु केल्या आहेत. 

 LFLची तक्रार ननवारि यांत्रिा अधधक अर्णपूिण आणि कायणक्षम बनर्वण्यासाठी, सांरधचत प्रिाली तयार केली गेली आहे. तक्रार ननवारि हे 

न्यायसांगत आणि ननयमाच्या चौकटीत असल्याचे ही यांत्रिा सुननप्श्चत करत.े 

उद्देश / मुख्य बाांधधलकी 

LFL खालील सेवाांसाठी ग्राहकाांशी वचनबद्ध आहे: 

●  सवण ग्राहकाांना सुयोग्य वागिूक लमळेल याची ग्वाही देिे.  
●  वेळेवर तक्रारीांचे ननवारि करिे . 

●  ग्राहकाांच्या प्रश्नाांना पूिणपिे समजून घेण्यासाठी आणि त्याांना वेळ घेऊन शक्य नततक्या उपयुक्त ररतीने प्रनतक्रक्रया देिे. 
●  समस्या सोडर्वण्यासाठी ग्राहकाांना ननवारि यांत्रिेबद्दल अवगत करिे करून नामाांक्रकत अधधकाऱ्याांना सांपकण  साधण्यासाठी लशक्षक्षत 

करिे.   

महत्वाची बाब म्हिज,े LFL आपल्या ग्राहकाांची गोपनीयता आणि प्रनतष्ठा अत्यांत गाांभीयाणने घेते आणि नेहमीच आपल्या ग्राहकाांशी प्रामाणिकपि े

आणि र्वनम्र पद्धतीने वागते. 

ग्राहकाांच्या तक्रारी हाताळायला यांत्रिा  

अलभप्राय देण्यास इच्छुक आणि तक्रार करावयाची असल्यास ग्राहकाांनी खालील माध्यमाांचा सोमवार ते शुक्रवार (राष्ट्रीय सुट्टी व्यनतररक्त) 

सकाळी 9.30  ते सायांकाळी 6.00  या वेळेत वापर करावा.  

1) ग्राहकाांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी अांतगणत यांत्रिा  

i) आमच्या ग्राहक सेवा कें िाला 1800 5720 202 (टोल फ्री) या हेल्पलाइनवर (सकाळी 7:00 ते रात्री 10:00 - दररोज -राष्ट्रीय 

सुट्टयाांव्यनतररक्त) सांपकण  करु शकता. 

  ii) info@lendingkart.com  वर ई-मेल करु शकता 

iii) नमूद केलेल्या पत्त्यावर आम्हाला ललहून कळवू शकता:  LENDINGKART  फायनान्स लललमटेड, 14वा मजला, ब्लॉक सी,  द 

फस्टण, फस्टण ॲव्हेन्यू, केशवबाग पाटी ललॉट शेजारी,  वस्त्रपूर, अहमदाबाद - 3800015. 

2) ग्राहकाांचे तक्रार ननवारि ददलेल्या वेळेत न झाल्यास क्रकां वा ददलेल्या उपायाांनी ग्राहक समाधानी नसल्यास, LFLच्या ग्राहक नोडल अधधकारी 
आणि तक्रार ननवारि अधधकारी याांच्याशी सांपकण  साधू शकतात. 

 



 

नाव: लम. भरत अग्रवाल 

हुद्दा: नोडल अधधकारी आणि तक्रार ननवारि अधधकारी 

सांपकण  क्रमाांक: +91- 70690 87586 / nodalofficer@lendingkart.com 

तक्रार ननवारि अधधकारी सवण ग्राहकाांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी कायाणलयीन वेळेत उपलब्ध असतील. तक्रार ननवारि अधधकारी उपलब्ध 

नसल्यास ग्राहक मदत कें िाचे प्रमखु उपलब्ध असतील. 

तक्रारीांचे परीक्षि केल्यानांतर, तक्रार ननवारि अधधकारी तक्रार नोंदर्वल्याच्या कामकाजाच्या 30 ददवसाांच्या आत अांनतम प्रनतसाद देतील. या 
दरम्यान, ग्राहक त्याांच्या तक्रारीची प्स्र्ती तपासण्यासाठी आमच्याकडे लेखी चौकशी करू शकतात आणि आम्ही शक्य नततक्या लवकर त्याांना 
प्रनतसाद देण्याचा प्रयत्न करू. 

काही प्रकरिाांमध्ये र्वर्वध तपासिी करावी लागल्यामळेु जास्त वळे लागू शकतो; उदा. डॉक्युमेंट्स परत करिे. कां पनी असा र्वलांब झाल्यास 

ग्राहकाांना कळवते आणि तक्रारीच्या ननराकरिासाठी अपेक्षक्षत वेळ साांगते. 

जर तक्रार / र्ववाद एक मदहन्याच्या कालावधीत सोडवल्या गेल्या नाहीत तर ग्राहक आरबीआयच्या नॉन-बँक्रकां ग पयणवेक्षि खात्याच्या प्रादेलशक 

कायाणलयाच्या अधधका-याांच्याकडे अपील करू शकतात ज्याच्या अधधकार के्षत्रामध्ये LFLचे नोंदिीकृत कायाणलय येते. DNBS चा तपशील खाली 
ददला आहे: 

RBI लोकपाल - NBFC,  

भारतीय ररझव्हण बँक,  

RBI भायखळा ऑक्रफस बबप्ल्डांग 

मुांबई कें िीय रेल्वे स्टेशनच्या समोर 

भायखळा, मुांबई - 400 008.  

1. प्रदशणन करावयाची अननवायण मादहती 

आमच्या सवण  LFL च्या शाखाांमध्ये खालील मादहती प्रदलशणत असते: 

• तक्रार आणि सूचना प्रालत करण्यासाठी योग्य व्यवस्र्ा. 

• तक्रार ननवारि अधधकाऱ्याचे नाव, पिा आणि सांपकण  क्रमाांक. 

तक्रार ननवारि युननट ग्राहकाांचे समाधान झाल्यावरच तक्रार बांद करण्याचे सुननप्श्चत करते. 

त ेत्याांना त्याांच्या स्तरावर ननराकरि करि ेशक्य नसले तर तक्रार योग्य स्तरावर पढेु पाठवली जाईल हे सनुनप्श्चत करत.े आम्ही शक्यतोवर आमच्या 
ग्राहकाांना वररष्ठ व्यवस्र्ापनाकडे तक्रार  ननवारि करण्यासाठी जाण्याची गरज भासिार नाही  अशी  एक मजबतू यांत्रिा तक्रार हाताळण्यासाठी 
तयार केली आहे व त्याांना समजून घेण्याच्या दृष्टीकोनातून त्याांच ेपुनरावलोकन करतो. तक्रारीचे कारि आणि वाढ आणि त्याचे पुनराविृी 
टाळण्यासाठी प्रयत्न करतो. 

आवश्यक कालावधी 

1.तक्रारी नोंदर्वण्यासाठी, ग्राहक उपरोक्त नमूद केलेल्या कोित्याही चॅनलेचा वापर करु शकतात (ग्राहक तक्रारी हाताळण्यासाठी अांतगणत यांत्रिा 
वर पॉइांट (ए) पहा.) जर तक्रार ललणखत स्वरुपात लमळाली असेल तर LFL आठवड्याच्या आत पावती / प्रनतसाद पाठर्वण्याचा प्रयत्न करते. एकदा 
प्रकरिाची तपासिी झाल्यानांतर, LFL ग्राहकाांना अांनतम प्रनतसाद पाठवते क्रकां वा तक्रार लमळाल्यानांतर एक मदहन्याच्या आत अधधक वळे लागिार 
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असल्यास तसे सूधचत करते. 

आम्हाला प्रालत झालेल्या तक्रारी योग्य दृष्टीकोनातून पादहल्या जातील आणि त्याांच ेसवण सांभाव्य प्रकारे र्वश्लरे्षत केल ेजात.े कोित्याही समस्येवर 

LFLच्या भूलमकेची मादहती ग्राहकाांना ददली जाते. ज्या तक्रारीांसाठी जास्त वेळ लागण्याची शक्यता असते ते सदु्धा त्वररत कळवले जाते. 

2. काही प्रकरिाांमध्ये र्वर्वध क्रक्रयाांच्या स्वरुपामळेु जास्त वळे लागू शकतो; उदा. डॉक्युमेंट्स परत करिे. कां पनी असा र्वलांब झाल्यास 

ग्राहकाांना कळवते आणि तक्रारीच्या ननराकरिासाठी अपेक्षक्षत वेळ साांगते. 

ग्राहकाांच्या तक्रारी हाताळताांना  LFLने कोितेही नवीन बदल केले असल्यास, वरील उपरोक्त पॉललसीचे ननयतकाललक / पुनराविृी केल ेजाते 
ज्यामध्ये नवीन तक्रार चॅनेलचा समावेश असतो. 

अत्यधधक व्याज शुल्काचे ननयम 

व्याजदर आणि प्रक्रक्रया आणि इतर शुल्काची नीट ओळख करुन घेण्यासाठी कां पनीने अांतगणत तत्त्व ेआणि प्रक्रक्रया ननधाणररत केली आहे. आकारल े

जािारे व्याज दर कजणदाराच्या जोखमीच्या वाढीवर अवलांबून असते. व्यवसायातील, प्रनतस्पध्याणचा, लोनचा मागील इनतहास इत्यादीांवर पररिाम 

करिारा आधर्णक ताकद, व्यवसाय, ननयामक वातावरि इत्यादी व्याज दर आणि लोनच्या सांपूिण कालावधीत एकूि व्याज रक्कम आकारली जात े

जेिेकरून कजणदाराला अचकू व्याज मादहत होते व  कजणदाराकडून शुल्क आकारले जाते. हे LFLच्या वेबसाइटवर क्रकां वा सांबांधधत 

वतणमानपत्राांमध्ये प्रकालशत केले जात.े वेबसाइटवर प्रकालशत केलेली मादहती क्रकां वा व्याज दराांमध्ये बदल झाल्यानांतर अपडेट केली जाते. 
LFLच्या बोडाणने व्याज दर, प्रक्रक्रया आणि इतर शुल्काची नीट ओळख करून देण्यासाठी योग्य आांतररक तत्त्व ेआणि प्रक्रक्रया आखली आहे. 

ननयमावलीची समीक्षा 

बोडाणच्या र्वर्वध स्तराांवर योग्य अभ्यास ननयमावली आणि तक्रारी ननवारि यांत्रिा याांच्या अनुपालनाचा वार्षणक आढावा घतेे. तक्रार ननवारि 

अधधकारी दर सहा मदहन्याला या सांदहतेच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन करतात आणि अशा पुनरावलोकनाचा एकबत्रत ररपोटण बोडणकडे सादर 

केला जाऊ शकतो. 

 



 

 


