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યોગ્ય વ્યવહાર સં�હતા
ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (“આરબીઆઇ”) સાથે ન�ધણી પામેલી નોન-બ��ક�ગ નાણાક�ય કંપની નાવી
�ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ (“એનએફપીએલ અથવા કં પની ”) હાલમાં તેના ગ્રાહકોને �ડ�જટલ પસર્નલ
લોન અને �ડ�જટલ હાઉિસ�ગ લોન � ૂર� પાડવાના કારોબારમાં છે .
એનએફપીએલે 1 �ુ લાઇ, 2015ની તાર�ખના માસ્ટર સ�ુલ
ર્ ર – ફ�ર પ્રે�ક્ટિસસ કોડ (“પ�રપત્ર”) હ�ઠળ
ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (“આરબીઆઇ”) દ્વારા આવશ્યક કયાર્ પ્રમાણે આ યોગ્ય વ્યવહાર સં�હતા
(“સં�હતા” અથવા “એફપીસી”) ઘડ� અને અપનાવીછે . આ યોગ્ય વ્યવહાર સં�હતા કંપની દ્વારા ઓફર
કરવામાં આવતી પ્રોડક્ટ્સ અને સેવાઓની તમામ ક�ટ�ગર�ઝને (હાલમાં ઓફર કરવામાં આવતી અથવા
ભિવષ્યમાં ર�ૂ કરવામાં આવી શક� તે) લા�ુ થાય છે . સં�હતા ઋણ લેનારાઓ સાથે તેના કારોબારમાં
વાજબી વ્યવહાર અને પારદશર્કતા માટ� કંપનીની વચનબદ્ધ�ાની ખાતર� આપે છે .
ઉદ્દે શ
આ સં�હતા ગ્રાહકો માટ� કંપનીની �ુખ્ય વચનબદ્ધ�ાના ઉદ્દે શ સાથે ઘડવામાં આવી છે ઃ
●

પાયા�પ માપદં ડ સ્થાિપત કર�ને ઋણ લેનારાઓ સાથે વ્યવહાર કરવામાં નૈિતક અને વાજબી

●
●

પ્ર�ક્રયાને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�;
ઋણ લેનાર અને કંપની વચ્ચે વાજબી અને આદર� ૂણર્ સંબધ
ં પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�;
કંપની દ્વારા ઓફર કર� લી લોન પ્રોડક્ટ્સ માટ� પ�રપત્ર અને સં�હતા હ�ઠળ આવશ્યકતાઓ અને

●
●

ધોરણો � ૂરા કરવા માટ�;
ગ્રાહકની તકરારોનાં િનવારણ માટ�ની કાયર્પ્રણાલીને મજ� ૂત કરવા માટ�; અને
એ �ુિનિ�ત કરવા માટ� કંપનીની લોન પ્રોડક્ટ્સ લા�ુ થવા પાત્ર ભારતીય કાયદાઓ અને
િનયમનો�ુ ં પાલન કર� છે ;

વચનબદ્ધ�ા
એનએફપીએલ નાણાક�ય સેવા ક્ષેત્રમાં પ્રચ�લત ધોરણો � ૂરા કરવા માટ� પ્રામા�ણકતા અને પારદશર્કતાના
નૈિતક િસદ્ધાં�ોને આધાર� તમામ વહ�વારોમાં યોગ્ય ર�તે અને વાજબી ર�તે કાયર્ કર�ને સં�હતા�ુ ં પાલન
કરશે.
એનએફપીએલ લોન પ્રોડક્ટ્સ તેમ જ સેવા �ુલ્ક, વ્યાજદર અને અર�ની પદ્ધિ� સ�હત તેના િનયમો
અને શરતોને સમજવા માટ� ઋણ લેનારને કોઇ અસ્પષ્ટતા િવના સ્પષ્ટ મા�હતી � ૂર� પાડશે.
એનએફપીએલ ગ્રાહકોની તમામ વ્ય�ક્તગત મા�હતીને ખાનગી અને ગોપનીય ગણશે અને (એ) કોઇ
કાયદા અથવા િનયમનકારો અથવા ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન બ્�ુરોઝ સ�હતના સરકાર� અિધકાર�ઓ દ્વારા
આવશ્યક કરવામાં આવી હોય; (બી) �યાં ગ્રાહક� આવી વ્ય�ક્તગત મા�હતીની આપ-લે કરવાની સમંિ�
આપી હોય તે િસવાય ત્રા�હત પક્ષો સમક્ષ કોઇ પણ મા�હતી �હ�ર કરશે નહ�.
એનએફપીએલ કંપનીની વેબસાઇટ પર સં�હતા ઉપલબ્ધ કરશે અને ઋણ લેનારને િવનંતી કરવા પર
સં�હતાની નકલ � ૂર� પાડશે. કંપની વંશ, જ્ઞાિત, �િત, વૈવા�હક �સ્થિત, ધમર્ અને, અથવા અક્ષમતાને
આધાર� તેના ગ્રાહકો સાથે ભેદભાવ કરશે નહ�.
લા�ુ થવા પાત્રતા

સં�હતા કંપનીના તમામ કમર્ચાર�ઓને અને તેના કારોબાર દરિમયાન કંપની�ુ ં પ્રિતિનિધત્ત્વ કરવા માટ�
અિધ�ૃ� અન્ય વ્ય�ક્તઓને લા�ુ થશે.
લોન અને તેમની પ્ર�ક્રયા માટ�ની અર�ઓ
કંપની નાવી એપ મારફતે, અથવા �ડ�જટલ ભાગીદારો અથવા એજન્ટ્સ અથવા લા�ુ થવા પાત્ર
કાયદાઓ હ�ઠળ આવી અન્ય પદ્ધિ�ઓ મારફતે તેના ઋણ લેનારાઓ મેળવશે. લોનની તમામ અર�ઓ
કંપની દ્વારા નાવી એપ મારફતે અથવા ભૌિતક લોન અર�ઓ મારફતે અથવા લા�ુ થવા પાત્ર કાયદા
અ�ુસાર આવી અન્ય પદ્ધિ�ઓ મારફતે પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે.
કંપનીએ �ુિનિ�ત કરવા�ુ ં રહ�શે ક�ઃ
એ) ઋણ લેનાર સાથે તમામ સંદ�શાવ્યવહાર પ્રાદ� િશક ભાષામાં અથવા ઋણ લેનાર સમજતા હોય તે
ભાષામાં કરવામાં આવશે.
બી) લોનની અર�માં આવશ્યક મા�હતી સામેલ કરવામાં આવશે (એટલે ક� લા�ુ થવા પાત્ર
ુ વણીના િવકલ્પો અને અન્ય �ુલ્ક જો કોઇ હોય તો), �
વ્યાજદર, ફ�/ �ુલ્ક જો કોઇ હોય તો, � ૂવર્�ક
ઋણ લેનારના વ્યાજને અસર કરશે. લોન અર� ફોમર્માં અર�નાં ફોમર્ની સાથે �ુપરત કરવાના
રહ�તા આવશ્યક દસ્તાવેજો � ૂચવવામાં આવી શક� છે .
સી) કંપની લોન અર�ઓનો િનકાલ � સમયમયાર્દાની �દર કરવામાં આવશે તેને � ૂચવતી તમામ
લોન અર�ઓની પ્રા�પ્ત માટ�ની પાવતી �ર� કરવા�ુ ં �ુિનિ�ત કરશે.
ડ�) લોનની અર�ની પ્ર�ક્રયા માટ� આવશ્યક તમામ મા�હતી અર�ના સમયે કંપની સમક્ષ ર�ૂ
કરવામાં આવશે. કંપનીને કોઇ વધારાની મા�હતીની જ�ર હોય એવા �કસ્સામાં કંપની ગ્રાહકનો
સંપકર્ કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .
ઇ) એનએફપીએલ ગ્રાહકને લોન મં�ૂર�ની સાથે તેના િનયમો અને શરતો �ગે જણાવશે અને ઋણ
લેનાર દ્વારા આ િનયમો અને શરતોની સ્વી�ૃિ�ને તેના ર� કોડર્ માં રાખશે.
એફ) એનએફપીએલ તેની મન� ૂફ� પર ઋણ લેનાર પાસેથી અથવા તો બ�ક / નાણાક�ય સંસ્થા
પાસેથી લોન ખાતાના ટ્રાન્સફર માટ�ની િવનંતીઓની સામાન્ય ર�તે પ્ર�ક્રયા કરશે. એનએફપીએલ
િવનંતી પ્રાપ્ત થાય ત્યારથી 21 �દવસની �દર સંમિ� અથવા વાંધો � કોઇ બાબત હોય તેની �ણ
કરશે.
�) િવતરણની સમય� ૂ�ચ, વ્યાજદર, સેવા �ુલ્ક અથવા અન્ય કોઇ ચા��સ સ�હતના િનયમો અને
શરતોમાં ફ�રફાર �ગેનો િનણર્ય લેતા પહ�લા એનએફપીએલ ઋણ લેનારને લોનના કરાર અ�ુસાર
નો�ટસ આપશે. ઉપરોક્ત �ુલ્કમાં કોઇ ફ�રફાર કંપનીની શાખાઓ ખાતે અને કંપનીની વેબસાઇટ
પર પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.
લોન � ૂલ્યાંકન અને િનયમો/ શરતો
લોનની અર�ઓ કંપની દ્વારા અ�ુસરવામાં આવતી ક્ર��ડટ � ૂલ્યાંકન પ્ર�ક્રયાને આિધન હોય છે .
એ. લોનની ચાવી�પ શરતો એટલે ક� વ્યાજ �ુલ્ક, અવિધ, મં�ૂર કર� લી લોનની રકમ, ઋણ લેનારને
લા�ુ થવા પાત્ર વાિષ�ક વ્યાજદર, પ્રોસેિસ�ગ ફ�, લોનની અવિધ, �ુકવવા પાત્ર ઇક્વેટ�ડ મંથલી
ઇન્સ્ટોલમેન્ટ (ઇએમઆઇ), અન્ય લા�ુ થવા પાત્ર ફ� અને �ુલ્ક તથા લા�ુ થતી અન્ય િવગતો �યાર�
લોન માટ� ઓફર કરવામાં આવે ત્યાર� ઋણ લેનાર સમક્ષ પ્રાદ� િશક ભાષા અથવા ઋણ લેનાર સમજતા
હોય તે ભાષામાં �હ�ર કરવામાં આવશે.

ુ વણી પેનલ્ટ�નો ઉલ્લેખ કરવા ઉપરાંત લોન / �ુિવધા કરારમાં �ડફોલ્ટ
બી. એનએફપીએલ � ૂવર્�ક
અથવા બાક� લેણાની મોડ� �ુકવણી માટ� ચા� થતા દં ડાત્મક વ્યાજ / �લ�ક્વટ�ડ�ટ �ુકસાન /
વધારાના વ્યાજનો ‘બોલ્ડમાં’ ઉલ્લેખ કરશે.
સી. લોન િવતરણ પ્ર�ક્રયા લોન કરારમાં ઉલ્લેખ કયાર્ પ્રમાણે આવા િનયમો અને શરતોની સ્વી�ૃિ�
પ્રાપ્ત કયાર્ પછ� આરં ભવામાં આવશે. અરજદારની સંમિ� એનએફપીએલ દ્વારા �ળવી રાખવામાં
આવશે અને તેના ર� કો�્ ર્ સમાં �ડ�જટલી / ભૌિતક �પે �ળવવામાં આવશે.
ડ�. લોન કરારની નકલ લોનનાં િવતરણના સમયે તમામ ઋણ લેનારાઓને � ૂર� પાડવામાં આવશે
અને તેની પાવતી તેના ર� કો�્ ર્ સમાં �ડ�જટલી/ ભૌિતક ર�તે �ળવવામાં આવશે.
િનયમો અને શરતોમાં ફ�રફાર સ�હત લોન�ું િવતરણ (�ડસ્બસર્મેન્ટ)
ુ વણીના ચા��સ વગેર�
એ. એનએફપીએલ િવતરણનાં સમયપત્રક, વ્યાજદર, સેવા �ુલ્ક, � ૂવર્�ક
સ�હતના કોઇ પણ િનયમો અને શરતોમાં ફ�રફાર �ગે પ્રાદ� િશક ભાષામાં અથવા ઋણ લેનાર
સમજતા હોય તે ભાષામાં ઋણ લેનારને નો�ટસ આપશે.
બી. એનએફપીએલે એ �ુિનિ�ત કરવા�ુ ં રહ�શે ક� વ્યાજદર અને �ુલ્કમાં કોઇ ફ�રફાર માત્ર સંભિવત
ર�તે જ લા�ુ થશે. આ �ગેની યોગ્ય શરત લોન કરારમાં કંપની દ્વારા સામેલ કરવામાં આવી છે .
સી. કરાર હ�ઠળ �ુકવણી અથવા દ� ખાવને પાછા ખ�ચવા / વેગ આપવાનો કંપનીનો િનણર્ય લોન
કરારના િનયમો અને શરતો અ�ુસાર હશે અને તેને ઋણ લેનાર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે.
ડ�. લોનને લગતી તમામ �મીનગીર�ઓ લોનની સં� ૂણર્ અને આખર� �ુકવણી પ્રાપ્ત કરવા પર �ુક્ત
થશે, � કોઇ કાયદ� સરના અિધકાર અથવા �લએન (� ૂવાર્િધકાર) અને ઋણ લેનારાઓ સામે
એનએફપીએલના સંભિવત અન્ય કોઇ દાવાને સેટ-ઓફ (ક્ષિત� ૂિત�) કરવાને આિધન હશે. જો સેટઓફ કરવાના આ પ્રકારના અિધકારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો ઋણ લેનારને બાક�ના
દાવાઓ �ગેની તમામ િવગતો અને શરતો �ના હ�ઠળ એનએફપીએલ સંભિવત દાવાની પતાવટ /
�ુકવણી ન થાય ત્યાં �ુધી �મીનગીર�ઓને �ળવી રાખવા માટ� હકદાર છે તેમની સાથે તેના
િવશેની ત્વર�ત નો�ટસ આપવામાં આવશે.
સામાન્ય જોગવાઇઓ
એનએફપીએલ લોન કરારના િનયમો અને શરતોમાં � ૂરા પાડ�લા ઉદ્દે શો િસવાય ઋણ લેનારની બાબતોમાં
હસ્તક્ષેપ કરવાથી �ૂ ર રહ�શે (�યાં �ુધી ઋણ લેનાર દ્વારા અગાઉથી �હ�ર નહ� કર� લી મા�હતી ધ્યાનમાં
ન આવે ત્યાં �ુધી).
લોનની વ� ૂલાતની બાબતમાં એનએફપીએલના પ્રિતિનિધઓ/ ત્રા�હત પક્ષના કલેક્શન એજન્ટ્સ અયોગ્ય
પજવણીનો સહાર લેશે નહ�, �મ ક� ઋણ લેનારાઓને અયોગ્ય સમયે સતત પર� શાન કરવા, લોનની
વ� ૂલાત માટ� બળપ્રયોગ વગેર�. એનએફપીએલ એ �ુિનિ�ત કરશે ક� ગ્રાહકો સામે તેના સ્ટફા દ્વારા
અસભ્ય વતર્ન કરવામાં નહ� આવે, �ના માટ� સ્ટાફને ગ્રાહકોની સાથે યોગ્ય ર�તે વ્યવહાર કરવા માટ�
પયાર્પ્ત તા�લમ આપવામાં આવશે.
શાર��રક ર�તે/ �ૃ �ષ્ટની ર�તે િવકલાંગ અરજદારો સાથે િવકલાંગતાને આધાર� લોનની �ુિવધાઓ સ�હત
પ્રોડક્ટ્સ અને �ુિવધાઓ � ૂર� પાડવામાં કોઇ ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહ�.

આરબીઆઇ દ્વારા 2 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ ‘ફ્લો�ટ�ગ ર� ટ ટમર્ લોન્સ પર ફોરક્લોઝર �ુલ્ક/
ુ વણીની પેનલ્ટ� વ� ૂલાત’ �ગે આરબીઆઇ/2019-20/ 30 ડ�એનબીઆર (પીડ�) સીસી.નં. 101/
� ૂવર્�ક
03.10.001/ 2019-20 દ્વારા �ર� કર� લી સ્પષ્ટતા અ�ુસારસહ-બંધનકતાર્(ઓ)ની સાથે અથવા તેમના
િસવાય વ્ય�ક્તગત ઋણ લેનારાઓને વ્યવસાય િસવાય અન્ય ઉદ્દે શો માટ� મં�ૂર કર� લી કોઇ ફ્લો�ટ�ગ ર� ટ
ુ વણી પેનલ્ટ�ઝ ચા� કરશે નહ�.
ટમર્ લોન પર ફોરક્લોઝર �ુલ્ક (ચા��સ)/ � ૂવર્�ક
બોડર્ ઓફ �ડર� ક્ટસર્ની જવાબદાર�
એનએફપીએલના બોડર્ ઓફ �ડર� ક્ટસ� સંસ્થાની �દર તકરાર િનવારણની યોગ્ય કાયર્પ્રણાલી ન�� કર�
છે . કાયર્પ્રણાલી �ુિનિ�ત કર� છે ક� િધરાણ આપતી સંસ્થાઓના પધાિધકાર�ઓના િનણર્યોમાંથી ઊભી
થતી તમામ તકરારો સાંભળવામાં આવે અને ઓછામાં ઓ�ં આગામી ઉચ્ચ સ્તર� તેનો િનકાલ લાવવામાં
આવે. બોડર્ ઓફ �ડર� ક્ટસર્ સમયાં�ર� યોગ્ય વ્યવહાર સં�હતાનાં પાલનની અને સંચાલનમંડળનાં િવ�ભ�
સ્તર� તકરાર િનવારણ કાયર્પ્રણાલીની કામગીર�ની સમીક્ષા કર� છે .
આવી સમીક્ષાનો એકિત્રત અહ�વાલ િનયિમત �તરાયે ઓ�ડટ સિમિત અને બોડર્ સમક્ષ ર�ૂ કરવામાં
આવશે.
તકરાર િનવારણ
એનએફપીએલ તેમના ગ્રાહકોના લાભ માટ�, તેમની શાખાઓ/ સ્થળો પર �યાં વહ�વાર કરવામાં આવે છે
ત્યાં નીચેની મા�હતીને �ુખ્ય ર�તે પ્રદિશ�ત કરશેઃ
એ. કંપનીની સામે ફ�રયાદોના ઉક�લ માટ� �હ�ર જનતા દ્વારા સંપકર્ થઈ શક� એવા તકરાર િનવારણ
અિધકાર��ુ ં નામ અને સંપકર્ ની િવગતો (ટ��લફોન / મોબાઇલ નંબર તેમ જ ઇમેઇલ એડ્ર�સ).
બી. જો ફ�રયાદ /તકરારનો ઉક�લ એક મ�હનાની અવિધની �દર ન આવે તો ગ્રાહક આરબીઆઇના
ડ�એનબીએસના પ્રાદ� િશક કચેર�ના (સં� ૂણર્ સંપકર્ િવગતો) ઓ�ફસ-ઇન-ચા� �મના અિધકારક્ષેત્ર
હ�ઠળ એનબીએફસીની ન�ધણી પામેલી ઓ�ફસ આવતી હોય તેમને અપીલ કર� શક� છે .
સી. ગ્રાહક તકરાર નીિત.
આ ઉપરાંત તકરાર િનવારણ કાયર્પ્રણાલીની િવગતો આપતી ગ્રાહક તકરાર નીિત સં�હતાના પ�રિશષ્ઠ 1
તર�ક� જોડ�લી છે .
યોગ્ય વ્યવહાર સં�હતા(ફ�ર પ્રે�ક્ટસ કોડ) માટ� સંવાદ કરવાની ભાષા અને ર�ત
એનએફપીએલ ઋણ લેનાર સમજતા હોય એ ભાષામાં અથવા પ્રાદ� િશક ભાષામાં ઋણ લેનારાઓ
સાથે સંવાદ કરવા�ુ ં પસંદ કરશે. સં�હતા કંપનીની વેબસાઇટ પર િવ�ભ� ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ

કરવામાં આવશે.

વ્યાજદરની નીિત
વ્યાજદર અને ઋણ લેનારાઓની િવ�ભ� ક�ટ�ગર�માં િવ�ભ� વ્યાજદર ચા� કરવા માટ� જોખમ અને
તકર્ નાં વગ�કરણ માટ�નો અ�ભગમ ઋણ લેનાર અથવા ગ્રાહક સમક્ષ �હ�ર કરવામાં આવશે અને
સ્પષ્ટપણે �ણ કરવામાં આવશે. વ્યાજદર અને જોખમનાં વગ�કરણ માટ�નો અ�ભગમ કંપનીઓની

વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. વેબસાઇટમાં અથવા અન્ય ર�તે પ્રકાિશત મા�હતી �યાર�
પણ વ્યાજદરમાં ફ�રફાર થાય ત્યાર� અપડ�ટ થવી જોઇએ.
માન્ય વ્યાજદર નીિત કંપનીની વેબસાઇટ પર પ્રકાિશત કરવામાં આવશે.
�હ�રાત, માક� �ટ�ગ અને વેચાણ
એનએફપીએલ એ �ુિનિ�ત કરવા માટ� જવાબદાર હશે ક� �હ�રાત અને પ્રચારને લગતી તમામ સામગ્રી
સ્પષ્ટ છે અને ગેરમાગ� દોરતી નથી. આ સં�હતા એનએફપીએલના સેલ્સ સહયોગીઓ/ પ્રિતિનિધઓ �યાર�
તેઓ વેચાણ માટ� ગ્રાહકનો સંપકર્ કર� છે ત્યાર� તેમના પર પણ તેમની ઓળખની હદ �ુધી લા�ુ થશે.
ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન કં પનીઝ (સીઆઇસી)
એનએફપીએલ નીચેની બાબતો �ગે ગ્રાહકો િવશેની મા�હતી ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન કંપનીઓને આપશેઃ
એ. ખા�ું ખોલ�ુ;ં
બી. ગ્રાહક તેમની/તેણીની �ુકવણીમાં િવલંબ કરતા હોય તે અને લોન ખાતાના દ� ખાવ, �માં ક�ટલી લોન
મં�ૂર કરવામાં આવી છે અને ત્યાર પછ�ના દ� ખાવનો સમાવેશ થાય છે ;
સી. બાક� લેણા વ� ૂલવા માટ� ગ્રાહક સામે કાયદ� સરની કાયર્વાહ� આરં ભવામાં આવી છે ; અને
ડ�. ગ્રાહક સામે કા� ૂની ઉપાય મારફતે દ� વાની પતાવટ.
એનએફપીએલ સીઆઇસીને ગ્રાહકનાં ખાતા �ગેની અન્ય મા�હતી આપી શક� છે , અથવા ગ્રાહક� આમ
કરવા માટ�ની તેમની/ તેણીની/ તેની સ્પષ્ટ મં�ૂર� આપી હોય તો લા�ુ થતા કાયદા હ�ઠળ આવી
અિધ�ૃ�તા અને આવશ્યકતા અ�ુસાર તેમાં કરવામાં આવશે.
ઉઘરાણી અને વ� ૂલાત
કંપનીની ઉઘરાણી અને વ� ૂલાતની પ્ર�ક્રયા બોડર્ દ્વારા માન્ય કયાર્ પ્રમાણે કંપનીની ઉઘરાણી અને
વ� ૂલાત નીિત અ�ુસાર થશે.
આચારસં�હતા
કંપની �ુિનિ�ત કરશે ક� વીમા કારોબાર માટ�ની આચાર સં�હતા ઇરડાની માગર્દિશ�કાઓ દ્વારા સંચા�લત
થશે.
આ ઉપરાંત કંપની એ �ુિનિ�ત કરશે ક� કલેક્શન એજન્ટ્સ અને ડાઇર� ક્ટ સે�લ�ગ એજન્ટ્સ માટ�
પ�રિશષ્ટ 2 તર�ક� ઉપલબ્ધ આચાર સં�હતા�ુ ં પાલન કરવામાં આવે છે .
ગોપનીયતા અને �ુપ્તતા
એનએફપીએલ ગોપનીયતા નીિત ધરાવશે, � એ �ુિનિ�ત કરશે ક� ગ્રાહકની સંવેદનશીલ વ્ય�ક્તગત
મા�હતીનો ઉપયોગ, સંગ્રહ અને પ્ર�ક્રયા ઇન્ફોમ�શન ટ�કનોલો� (�ુરક્ષાની વાજબી પદ્ધિ�ઓ અને
પ્ર�ક્રયાઓ તથા સંવેદનશીલ વ્ય�ક્તગત ડ�ટા અથવા મા�હતી) િનયમો, 2011 અ�ુસાર કરવામાં આવે છે .
કંપની ઉપર ઉલ્લે�ખત સં�હતામાં �ુધારો, ફ�રફાર અને બદલાવ કરવાનો તથા એફપીસીની � ૂળ� ૂત
ભાવનાને અસર કયાર્ િવના ક� જતી કયાર્ િવના સમયાં�ર� અપડ�ટ કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .

પ�રિશષ્ટ ૧

નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ
ગ્રાહક તકરાર િનવારણ નીિત
(અગાઉ ચૈતન્ય �ુ રલ ઇન્ટરિમ�ડએશન ડ�વલપમેન્ટ સિવ�િસઝ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ તર�ક� ઓળખાતી હતી)

આ� ૃિ� સંખ્યા
� ૂળ�પથી અપનાવેલી નીિતની તાર�ખ

સી�આર/3.2/2021-22
30 એિપ્રલ, 2016
24 ઓગસ્ટ, 2020
ુ ર�, 2021
18 ફ��આ
28 મે, 2021
6 સપ્ટ�મ્બર, 2021
16 સપ્ટ�મ્બર, 2021
સીઇઓ
બોડર્ ઓફ �ડર� ક્ટર

/

પો�લસીમાં �ુધારાની ફ�રફારની તાર�ખ

પો�લસી મા�લક
દ્વારા માન્ય
સહ�

એસડ�/-

સંદભર્ઃ આરબીઆઇ/2015-16/16 ડ�એનબીઆર (પીડ�) સીસી. નં. 54/03.10.119/2015-16 તાર�ખ 1 �ુ લાઇ, 2015
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ગ્રાહક તકરાર િનવારણ પ્ર�ક્રયા

1. ઉદ્દે શ

નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ ખાતે ગ્રાહક પ્રથમ – પ્ર�ુખ � ૂલ્ય છે . ગ્રાહક તકરાર િનવારણ નીિત
કંપનીનાં �ુખ્ય � ૂલ્યને પ્રિત�બ��બત કર� છે અને િનયમનકારની માગર્દિશ�કાઓને સામેલ કર� છે .
નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ (હવે પછ� “કં પની” તર�ક� ઓળખવામાં આવશે) દ્વારા અ�ુસરવામાં
આવતા 1 �ુ લાઇ, 2015ની તાર�ખનાં આરબીઆઇનાં માસ્ટર સ�ુલ
ર્ ર - યોગ્ય વ્યવહાર સં�હતા પ્રમાણે
કંપની તકરાર િનવારણ નીિત/ કાયર્પ્રણાલી ધરાવતી હોવી જોઇએ, �ને બોડર્ ઓફ �ડર� ક્ટસર્ દ્વારા મં�ૂર
અને ફર�જયાત કરવી જોઇએ.
કંપનીની તકરાર િનવારણ નીિતમાં નીચે આપેલા ઉદ્દે શો પર ધ્યાન આપવામાં આવ્�ુ ં છે ઃ
-

શ્રેષ્ઠ ગ્રાહક સેવા સહાયની જોગવાઇ;
આ કામગીર� માટ� આવશ્યક િનયમનકાર� માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન.

2. વ્યાખ્યાઓ
તકરાર/ફ�રયાદ: “તકરાર/ ફ�રયાદ” ગ્રાહક તરફથી મૌ�ખક અથવા લે�ખતમાં પ્રોડક્ટ અથવા સેવા
પ્રત્યેનાં અસંતોષને વ્યક્ત કર� છે . ગ્રાહક ફ�રયાદ માટ� વાસ્તિવક કારણ હોઇ શક� છે , તેમ છતાં પણ
ક�ટલીક ફ�રયાદો પ્રોડક્ટની ગેરસમજ અથવા સેવાની ગેરવાજબી અપેક્ષાને પ�રણામે કરવામાં આવી
શક� છે .
ફ�રયાદો�ું સામાન્ય વગ�કરણઃ
-

વ્યવહાર સંબધ
ં ીઃ ગેરવેચાણ/ ખોટા �ુલ્ક/ ટ�ડ�એસ સંબિં ધત/ સેવા �ુલ્ક ડ��બટ કરવા સંબિં ધત,
ચેક અથવા eNach �ક્લઅરન્સ સંબિં ધત.

-

શાખા સંબિં ધતઃ ગ્રાહકો માટ�ની પાયા�પ �ુિવધાઓ/ વાતાવરણ/ ગ્રાહક સેવા ક્ષેત્ર/ લાંબી કતાર
વગેર�.

-

સ્ટાફ સંબધ
ં ીઃ કિથત પજવણી, ગેરવતર્ન / અસભ્ય ભાષાનો ઉપયોગ, કિથત લાંચ વગેર�.

-

િધરાણ સંબધ
ં ીઃ િવલં�બત િવતરણ, લોનમાં �ુધારા, વ� ૂલાત માટ� વ�ુ પડતા ફોલો-અપ,
�રકવર� એજન્ટ્સ�ુ ં અયોગ્ય વતર્ન, �િત, જ્ઞાિત, ધમર્ આધા�રત ભેદભાવ, લોનની છે તરિપ�ડ�
અને આવી અન્ય િધરાણને લગતી ફ�રયાદો.

-

�બઝનેસ કોરસપોન્ડન્ટ / એજન્ટ સંબધ
ં ી / િવક્ર�તા સંબધ
ં ીઃ ગેરવતર્ન / અસભ્ય ભાષાનો
ઉપયોગ/પ્રોડક્ટ્સ�ુ ં ખો�ું વેચાણ, ફ�/ કિમશન/ વધારાના ચા��સ લાદવા. તેમાં કનેક્ટસર્,
�રકવર� એજન્ટ્સ, ખરાઇ એજન્સીઓ અને િવક્ર�તાઓ દ્વારા ગેરવતર્ન / અસભ્ય ભાષાના
ઉપયોગનો પણ સમાવેશ થાય છે .

3. તકરાર િનવારણ પ્ર�ક્રયા
કંપની ગ્રાહક સાથે સંવાદની બ�ુિવધ �ૃખ
ં લા ખોલશે. આ ચેનલ્સ નીચે પ્રમાણે છે ઃ
એ) વ�રષ્ઠ સંચાલનમંડળ દ્વારા ઓળખેલા તકરાર િનવારણ અિધકાર�ની િનમ� ૂક કરવામાં આવશે. તકરાર
િનવારણ અિધકાર� કંપની ખાતે ઉદ્ભવતી ફ�રયાદો પ્રાપ્ત કરવા અને સંચા�લત કરવા માટ� જવાબદાર હશે.
બી) એસ્ક�લેશન મે�ટ્રક્સ I
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1) પ્રથમ સ્તરઃ
- પ્રથમ સ્તર� જો ગ્રાહક ફ�રયાદ અથવા તકરાર ધરાવતા હોય તો ગ્રાહક ગ્રાહક સેવા ટ�મનો અહ�
સંપકર્ કર� શક� છે ઃ
ઇમેઇલ: help@navi.com
ફોન: (+91) 81475 44555
-

ટ�એટ�:

-

�યાર� ગ્રાહક ઇમેઇલ અથવા ફોન નંબર પર ગ્રાહક સેવા ટ�મનો સંપકર્ કર� ત્યાર� પ્રમાણ� ૂત
પ્રિતસાદ સમયઃ ગ્રાહકની �ચ�તાઓને ધ્યાનમાં લેવા માટ� કાયર્ના 48 કલાકો અને કાયર્ના 3
�દવસોની �દર ઉક�લ લાવવા માટ� શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે.

-

િવનંતીઓ �ને ગ્રાહકના સંતોષ �ુધી ઉક�લવામાં ન આવે અથવા િવનંતીઓ �ને િનધાર્�રત સમયની
�દર ઉક�લવામાં ન આવી હોય તો, ગ્રાહકની તકરારોને બી� સ્તર �ુધી વધાર� શકાય છે .

-

બી�ુ ં સ્તર:
બી� સ્તર� નીચે આપેલા ગ્રાહક તકરાર િનવારણ અિધકાર�ના મેઇલબોક્સમાં સંપકર્ કર� શકો છો.
ગ્રાહક તકરાર િનવારણ અિધકાર� તકરાર પ્રાપ્ત કયાર્ની તાર�ખથી કાયર્ના (7) સાત �દવસોની
અવિધમાં તકરારનો ઉક�લ લાવવા�ુ ં વચન આપશે.
નામ: �ુગધ
ં ા શમાર્
હોદ્દો – ગ્રાહક સેવા મેનજ
ે ર
સરના�ું – નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ, કોરામંગલા ત્રીજો બ્લોક, બ�ગલોર 560095
ઇમેઇલ - grievance@navi.com

-

ત્રી�ુ ં સ્તરઃ
જો ગ્રાહક કાયર્ના (10) દસ �દવસોની �દર પ્રિતસાદ ન મેળવે અથવા ગ્રાહક તકરાર અિધકાર� દ્વારા
આપવામાં આવેલા પ્રિતસાદ સાથે સં�ષ્ુ ટ હોય તો ગ્રાહક નીચે આપેલા મેઇબલબોક્સ પર કંપનીના
નોડલ અિધકાર�નો સંપકર્ કર� શક� છે . નોડલ �રડ્ર�સલ અિધકાર� ફ�રયાદ પ્રાપ્ત કયાર્ની તાર�ખથી
કાયર્ના (7) સાત �દવસની અવિધની �દર તકરારનો ઉક�લ લાવવા�ુ ં વચન આપશે.
ત્રી� સ્તર� ગ્રાહક આરબીઆઇ લોકપાલ યોજના હ�ઠળ કંપનીના નોડલ અિધકાર�નો નીચે પ્રમાણે
સંપકર્ કર� શક� છે ઃ
નામઃ �ડ�પલ � શાહ
હોદ્દો – નોડલ અિધકાર�
સરના�ું – નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ, કોરામંગલા ત્રીજો બ્લોક, બ�ગલોર 560095
ઇમેઇલ – nodaloffice@navi.com

-

ચો�ું સ્તરઃ ગ્રાહક નોડલ દ્વારા � ૂરા પાડ�લા પ્રિતસાદથી સં�ષ્ુ ટ ન હોય તો અથવા તકરારનો ઉક�લ

પ્રથમ વખત ર�ૂ કયાર્ની તાર�ખથી કાયર્ના 15 �દવસોની �દર ન આવે એવા �કસ્સામાં ગ્રાહક અહ�
3

લખી શક� છે ઃ
ઓ�ફસ–ઇન–ચા�
�રઝવર્ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા,
�ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ નોન-બ��ક�ગ �ુપરિવઝન (ડ�એનબીએસ),
�રઝવર્ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા,
� ૃપા�ુગ
ં ા રોડ,
બ�ગલોર – 560001
ઇમેઇલઃ dnbsbangalore@rbi.org.in
-

વીમા કંપનીના કોપ�ર� ટ એજન્ટ તર�ક� કંપનીની ક્ષમતામાં તમામ વીમા સંબધ
ં ી તકરાર તેને પ્રાપ્ત
કયાર્ના 14 �દવસની �દર � ૂણર્ કરવામાં આવશે.

5) પાંચ�ું સ્તરઃ
એનબીએફસી માટ� આરબીઆઇ લોકપાલ યોજના - 2018
જો પ્રિતસાદ એનબીએફસી પાસેથી પ્રાપ્ત ન થાય અથવા ગ્રાહકને એનબીએફસીના પ્રિતસાદથી સંતોષ

ન હોય તો ફ�રયાદ/ તકરાર ફાઇલ કયાર્ના એક મ�હના પછ� ગ્રાહક ભારતીય �રઝવર્ બ�ક દ્વારા “નોનબ��ક�ગ ફાયના�ન્સયલ કંપનીઝ માટ�ની લોકપાલ યોજના, 2018” હ�ઠળ રચવામાં આવેલા લોકપાલનો
સંપકર્ કર� શક� છે .
ઉપરોક્ત કોઇ પણ ચેનલમાં ફાઇલ કયાર્ના 30 �દવસ િવતી ગયા પછ� જો તકરાર/ ફ�રયાદ માટ�

પ્રિતસાદ પ્રાપ્ત ન થાય અથવા પ્રિતસાદ/ િનવારણથી ગ્રાહક સં�ષ્ુ ટ ન હોય તો તેઓ/ તેણી િનવારણ
માટ� આ �ુદ્દાને ઉચ્ચ સ્તર �ુધી લઈ જઈ શક� છે .
જોક� આવશ્યક નથી ક� ગ્રાહક� ઉપર આપેલા ક્રમમાં પગલાં અ�ુસરવા જોઇએ, પણ એ�ુ ં � ૂચવવામાં
આવે છે ક� ગ્રાહક એસ્ક�લેશન મે�ટ્રક્સને અ�ુસર� .
સરના�ુ:ં
�રઝવર્ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા
ફોટર્ ગ્લેિસસ, ચે�ઇ – 600001
ટ��લફોન નંબરઃ 044 – 25395964
ફ�ક્સ નંબરઃ 25395488
ઇમેઇલ: cms.nbfcochennai@rbi.org.in
6) ઉપરની પ્ર�ક્રયા સંપિ�ના �ુનઃકબ� અને વેચાણ સંબિં ધત કોઇ પણ તકરારો માટ� લા�ુ થવા પાત્ર
છે . �રવકવર� ટ�મની મદદથી તકરારની તપાસ કરવામાં આવશે અને તપાસ કયાર્ પછ� યોગ્ય
પ્રિતસાદ ગ્રાહકને � ૂરો પાડવામાં આવશે.
સી) તકરારના ઉક�લ માટ�ની પ્રણાલી
કંપની તકારારોના સમયસર ઉક�લને �ુિનિ�ત કરવા માટ� ગ્રાહક િનવારણ કાયર્પદ્ધિ� (સીઆરએમ)
પ્રણાલી ધરાવે છે . આ પ્રણાલી (એ) ફ�રયાદો ક�પ્ચર કર� છે , (બી) પ્ર�ના પ્રકારને આધાર� ટ�એટ�
અ�ુસર� છે , અને (સી) � ૂવર્વ્યાખ્યાિયત ટ�એટ�ના આધાર� અને એસ્ક�લેશન મે�ટ્રક્સ અ�ુસાર �ુદ્દાઓને
આગળ વધાર� છે .
4

સીઆરએમ પ્રણાલીમાં એક વખત ક�પ્ચર કરવામાં આવે ત્યાર પછ� ગ્રાહક સેવા ટ�મ ગ્રાહકની સં��ુ ષ્ટ
�ુધી ફ�રયાદ/ તકરારના ઉક�લ માટ� જવાબદાર હોય છે . �યાં શ� હોય ત્યાં, ગ્રાહકને યોગ્ય અને
ઉ�ચત વૈક�લ્પક ઉક�લો આપવા માટ� દર� ક પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવે છે . જોક� જો ગ્રાહક ઉક�લથી
અસં�ષ્ુ ટ રહ� તો તેઓ ઉપર જણાવ્યા �ુજબ તકરાર િનવારણ કાયર્પદ્ધિ� મારફતે �ુદ્દાને આગળ
વધાર� શક� છે .
ફ�રયાદો�ું વગ�કરણઃ
-

મા�હતી અને ફ�રયાદ કોલ્સને ટ્ર�ક કરવા અને તેમ�ુ ં િવશ્લેષણ કરવા માટ� સીઆરએમ મારફતે
અલગ કરવામાં આવશે.
સીઆરએમ ફ�રયાદોને નીચી, ઉચ્ચ, મધ્યમ વગેર� તર�ક� વગ��ૃ� અને ટ�ગ કર�ને ફ�રયાદો
પર કાયર્વાહ� કરવા માટ� પ્રાથિમકતા ટ્ર�ક કરશે.

ગ્રાહક સંતોષઃ
-

સીઆરએમ ગ્રાહકનાં સંતોષ સ્તર પર તેમનો પ્રિતસાદ લઈને સહાય કરશે.
ગ્રાહકો દ્વારા ઊભી કર� લી ફ�રયાદો � ૂણર્ કરતા પહ�લા ગ્રાહકનાં સંતોષ સ્તર પર કંપની દ્વારા
તેમનો પ્રિતસાદ લેવામાં આવશે.

ડ�) તકરારોની �ત�રક સમીક્ષા અને દ� ખર� ખ
પ્ર�ક્રયાની ખામીના ઉક�લને �ુિનિ�ત કરવા માટ� ફ�રયાદોની દ� ખર� ખની, ટ�એટ�, ફ�રયાદના પ્રકારની
સમયાં�ર� સમીક્ષા માિસક સ્તર� કરવામાં આવે છે .
વીમા તકરારના ડ�ટા વીમા કંપની સાથે સમયાં�ર� શેર કરવામાં આવે છે .
ઇ) બોડર્ અને ઓ�ડટ સિમિતની સમીક્ષાઓઃ
-

ગ્રાહક તકરાર િનવારણ કાયર્પદ્ધિ� અને ગ્રાહક તકરાર નીિતની વાિષ�ક ધોરણે સમીક્ષા કરવામાં
આવશે. સમીક્ષાઓ નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાં લેશેઃ (એ) ફ�રયાદોનાં િનવારણની પ્ર�ક્રયામાં
�ુધારો; (બી) ફ�રયાદ સંચાલન પ્રણાલીનો એકંદર દ� ખાવ, અને (સી) તકરાર િનવારણ પ્ર�ક્રયાની
�ત�રક ઓ�ડટ ટ�મ દ્વારા હાથ ધર� લા ઓ�ડટનાં પ�રણામો અને ન�ધવામાં આવેલી � ૂક, જો વષર્
દરિમયાન થઈ હોય તો.

-

પ્રાપ્ત થયેલી ફ�રયાદો �ગેનો અહ�વાલ િત્રમાિસક ધોરણે બોડર્ અને બોડર્ સિમિત સમક્ષ ર�ૂ
કરવામાં આવશે.

એફ) વેબસાઇટ
પો�લસી કંપનીની વેબસાઇટ પર અને તમામ શાખાઓ ખાતે ઉપલબ્ધ થશે. કંપનીના તમામ
કમર્ચાર�ઓને આ નીિતથી ��ૃ� કરવામાં આવશે.

5

પ�રિશષ્ટ ૨

નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડના
ડાઇર� ક્ટ સેલ્સ એજન્ટ્સ માટ� આચાર સં�હતા
(અગાઉ ચૈતન્ય �ુરલ ઇન્ટરિમ�ડએશન ડ�વલપમેન્ટ સિવ�િસઝ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ તર�ક� ઓળખાતી હતી)

આ� ૃિ� સંખ્યા
� ૂળ�પથી અપનાવેલી નીિતની તાર�ખ
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પો�લસી મા�લક

સીઇઓ

દ્વારા માન્ય

બોડર્ ઓફ �ડર� ક્ટસર્

સહ�

િશડ�ુઅલ એ
નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડના
ડાઇર� ક્ટ સે�લ�ગ એજન્ટ્સ માટ� આચાર સં�હતા
(અગાઉ ચૈતન્ય �ુરલ ઇન્ટરિમ�ડએશન ડ�વલપમેન્ટ સિવ�િસઝ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ તર�ક� ઓળખાતી હતી)

બેકગ્રાઉન્ડ
ડાઇર� ક્ટ સે�લ�ગ એજન્ટ્સ (“કોડ”) માટ�ની નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડની (નાવી) આચાર સં�હતા
નાવી �ફનસવર્ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડની કોઇ લોન (હાઉિસ�ગ લોન સ�હત) અથવા અન્ય નાણાક�ય
પ્રોડક્ટ્સનાં માક� �ટ�ગ અને િવતરણમાં સામેલ તમામ લોકોને આવર� છે .
નાવીના ડાઇર� ક્ટ સે�લ�ગ એજન્ટ્સ માટ�ની આચાર સં�હતા આરબીઆઇ દ્વારા ફર�જયાત કર� લ યોગ્ય
વ્યવહાર સં�હતાની (એફપીસી) માગર્દિશ�કાઓ અને એનબીએફસી દ્વારા નાણાક�ય સેવાઓનાં
આઉટસોિસ�ગમાં જોખમોનાં સંચાલન અને આચાર સં�હતા �ગેના િનદ� શો�ુ ં પાલન કર� છે અને
ગ્રાહકોની ગ�રમા અને આદરને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે . નીિત સૌજન્યતા અને યોગ્ય
વ્યવહાર પર બનાવવામાં આવી છે . નીિત િનષ્પક્ષતા અને પારદશર્કતાને માન્યતા આપે છે .
નાવી તેનાં માક� �ટ�ગ નેટવકર્ ને િવસ્તારવા માટ� તેની નાણાક�ય પ્રોડક્ટ્સ માટ� સંભિવત ગ્રાહક(કો)
(“પ્રોસ્પેક્ટ”)નાં સોિસ�ગ માટ� તેમની સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવા માટ� િવ�ભ� સેવા સહયોગીઓ – ડાઇર� ક્ટ
સે�લ�ગ એજન્ટ્સ (“ડ�એસએ”), ડાઇર� ક્ટ સે�લ�ગ એ�ક્ઝ�ુ�ટવ્સ (“ડ�એસઇ”) (બંને વ્ય�ક્તગત અને
કોપ�ર� ટ)ની િનમ� ૂક અને જોડવાનો પ્રસ્તાવ કર� છે .
1. લા�ુ થવા પાત્રતા
આ સં�હતા નાવી અને ડ�એસએ/ડ�એસઇ વચ્ચે થયેલા કરારમાં અપનાવવામાં અને સામેલ કરવામાં
આવે છે અને તેમ કરવામાં આવી ર�ું હોવા�ુ ં માનવામાં આવે છે . આ સં�હતા નાવીની કોઇ પણ લોન
અથવા અન્ય નાણાક�ય પ્રોડક્ટ્સનાં માક� �ટ�ગ અને િવતરણમાં સામેલ તમામ વ્ય�ક્તઓને લા�ુ થશે.
ડાઇર� ક્ટ સે�લ�ગ એજન્ટ (ડ�એસએ), ડાઇર� ક્ટ સે�લ�ગ ટ�મ (ડ�એસટ�), તેના ટ��લ-માક� �ટ�ગ
એ�ક્ઝ�ુ�ટવ્સ (ટ�એમઇ) અને �ફલ્ડ સેલ્સ કમર્ચાર�, �વા ક� �બઝનેસ ડ�વલપમેન્ટ એ�ક્ઝ�ુ�ટવ્સ
(બીડ�ઇ) નાવીના પક્ષે કોઇ પણ ડાઇર� ક્ટ માક� �ટ�ગ કામગીર� હાથ ધર� તે પહ�લા આ સ�હ�તા�ુ ં પાલન
કરવા માટ� સંમ� હોવા જોઇએ. આ સં�હતા�ુ ં ઉલ્લંઘન કરતા મળ� આવતા કોઇ પણ ડ�એસએ,
ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇને બ્લેક�લસ્ટ કરવામાં આવશે. આ આવશ્યકતા�ુ ં પાલન કરવામાં
િનષ્ફળ જવાને પ�રણામે ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇ�ુ ં જોડાણ કાયમી ધોરણે સમાપ્ત
થઈ શક� છે .
2. પ્રોસ્પેક્ટને (સંભિવત ગ્રાહક) ટ��લ-કો�લ�ગ
નીચે આપેલા સંજોગો હ�ઠળ નાવીની પ્રોડક્ટ્સ અથવા નાવી સંબિં ધત પ્રોડક્ટનાં સોિસ�ગ માટ�
પ્રોસ્પેક્ટનો સંપકર્ કરવામાં આવી શક� છે ઃ

એ) �યાર� પ્રોસ્પેક્ટ નાવીની વેબસાઇટ, કોલ સેન્ટર, શાખા મારફતે અથવા નાવી ખાતે �રલેશનશીપ
મેનેજર મારફતે પ્રોડક્ટ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરવામાં આવી હોય અથવા અન્ય પ્રોસ્પેક્ટ,
ગ્રાહક, �બઝનેસ એ�ન્ટટ�, �બલ્ડર દ્વારા સંદ�ભ�ત કરવામાં આવ્યા હોય અથવા નાવીના પ્રવતર્માન
ગ્રાહક હોય.
બી) �યાર� પ્રોસ્પેક્ટ�ુ ં નામ, ટ��લફોન નંબર અથવા સરના�ું ઉપલબ્ધ હોય અને તેમની/ તેણીની
સંમિ� લીધા પછ� �યાં લા�ુ થવા પાત્ર હોય ત્યાં ડ�એસએ મેનેજર અથવા ટ�મ લીડર દ્વારા માન્ય
કર� લ યાદ�, �ડર� ક્ટર�ઝ, ડ�ટાબેઝ પૈક�ની એકમાંથી લેવામાં આવ્યા હોય.
સી) ટ�એમઇ દ્વારા એવી વ્ય�ક્ત �મના નામ/ નંબર કોઇ પણ “�ુ નોટ �ડસ્ટબર્” યાદ�માં હોય તેમને
કોલ કરવો ન જોઇએ.
3. તમે �ાર� પ્રોસ્પેક્ટનો સંપકર્ કર� શકો છો
એ) ટ��લફોિનક સંપકર્ સામાન્યપણે 9:30થી 19:00 કલાક વચ્ચે મયાર્�દત હોવો જોઇએ. જોક� એ
�ુિનિ�ત થ�ુ ં જોઇએ ક� પ્રોસ્પેક્ટનો સંપકર્ માત્ર ત્યાર� જ થવો જોઇએ �યાર� કોલથી તેમને/ તેણીને
અ�ુિવધા ન થાય.
બી) � ૂ�ચત સમય અવિધ કરતા વહ�લા અથવા પછ� કોલ્સ માત્ર ત્યાર� જ થઈ શક� �યાર� પ્રોસ્પેક્ટ�
ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇને આમ કરવા માટ� સ્પષ્ટ �પે અિધ�ૃ� કયાર્ હોય.
સી) પ્રોસ્પેક્ટની રહ�ઠાણ/ કારોબાર/ ઓ�ફસની �ુલાકાત સામાન્યપણે 9:30થી 19:00 કલાક વચ્ચે
મયાર્�દત હોવી જોઇએ. � ૂ�ચત સમય અવિધ કરતા વહ�લા ક� પછ� �ુલાકાત �યાર� પ્રોસ્પેક્ટ� ડ�એસએ,
ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇને અને/ અથવા તેના કમર્ચાર�ઓ/ પ્રિતિનિધઓને લે�ખતમાં અથવા
મૌ�ખક ર�તે આમ કરવા માટ� સ્પષ્ટ �પે અિધ�ૃ� કયાર્ હોય માત્ર ત્યાર� જ થઈ શક� છે .
4. પ્રોસ્પેક્ટની ગોપનીયતાનો આદર કરો
ડ�એસએ, ડ�એસટ� અથવા બીડ�ઇ અને/ અથવા તેના કમર્ચાર�ઓ/ પ્રિતિનિધઓએ પ્રોસ્પેક્ટની
ગોપનીયતાનો આદર કરવો જોઇએ અને પ્રોસ્પેક્ટના �હતની સામાન્યપણે ચચાર્ માત્ર પ્રોસ્પેક્ટ
સાથે અને પ્રોસ્પેક્ટ દ્વારા અિધ�ૃ� કરવામાં આવે ત્યાર� અન્ય કોઇ વ્ય�ક્ત/ પ�રવારના સભ્ય સાથે
કર� શકાય છે .
5. ગે રમાગ� દોરતા િનવેદનો/ ગે રર�ૂઆતો / ગે રવેચાણની મં�ૂર� નથી
ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇ અને/અથવા તેના કમર્ચાર�ઓ/ પ્રિતિનિધઓએ નીચે
આપેલ બાબતો કરવી ન જોઇએઃ
એ) પ્રોસ્પેક્ટને નાવી દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કોઇ પ્રોડક્ટ/ સેવા �ગે ગેરમાગ� દોરવા;
બી) પ્રોસ્પેક્ટને નાવીના કારોબાર અથવા સંસ્થાના નામ અથવા નાવીના કમર્ચાર� તર�ક� ખોટ� ર�તે
તેમની ર�ૂઆત �ગે ગેરમાગ� દોરવા;

સી) કોઇ �ુિવધા/ સેવા માટ� નાવીના પક્ષે કોઇ ખોટ� / અનિધ�ૃ� વચનબદ્ધ�ા કરવી;
ડ�) વ્યાજદર, મં�ૂર થયેલી લોનની રકમ, આવશ્યક હોઇ શક� એવી �મીનગીર�/ ગીરો �ગેની
િવગતો માટ� ગેરર�ૂઆત કર�ને નાવી દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી પ્રોડક્ટ્સ/ સેવાઓ�ુ ં ખો�ું વેચાણ.
સેવાના ઉચ્ચ ધોરણો �ળવવાના ઉદ્દે શ માટ� સમયે સમયે નાવીના કમ�ઓ અથા કમર્ચાર�ઓ
દ્વારા તા�લમ સત્રો હાથ ધરવામાં આવશે.
6. ટ��લમાક� �ટ�ગ િશષ્ટાચાર
કોલ-પહ�લા
એ) �યાં �ુધી િવશેષ �પે િવનંતી કરવામાં ન આવે ત્યાં �ુધી 9:30 કલાક પહ�લા 19:00 કલાક પછ�
કોઇ કોલ્સ નહ�;
બી) શ્રેણીબદ્ધ કો�લ�ગ નહ�.
કોલ દરિમયાન
એ) તમાર�, તમાર� કંપની અને તમારા પ્ર�ુખની ઓળખ આપો;
બી) આગળ વધવાની મં�ૂર� માટ� િવનંતી કરો;
સી) જો મં�ૂર� ન આપે તો માફ� માગો અને નમ્રતાથી ફોન કાપી નાખો;
ડ�) તમારા કોલ માટ�� ુ ં કારણ જણાવો;
ઇ) �ાર� ય િવક્ષેપ પાડશો નહ� ક� દલીલ કરશો નહ�;
એફ) શ� બને ત્યાં �ુધી પ્રોસ્પેક્ટ/ ગ્રાહકને સૌથી અ�ુ�ૂળ હોય એવી ભાષામાં વાત કરો;
�) વાતચીતને �બઝનેસની બાબત �ુધી મયાર્�દત રાખો;
એચ) આગામી કોલ અથવા આગામી �ુલાકાતની િવગતોની �ુનઃ�ુ�ષ્ટ કરો;
આઇ) જો પ્રોસ્પેક્ટ/ ગ્રાહક દ્વારા � ૂછવામાં આવે તો તમારા ટ��લફોન �ુપરવાઇઝર�ુ ં નામ અથવા
નાવીની ઓ�ફસના સંપકર્ ની િવગતો � ૂર� પાડો;
�) પ્રોસ્પેક્ટ/ ગ્રાહકના સમય માટ� તેમનો/તેણીનો આભાર માનો.
કોલ પછ�
એ) “�ુ નોટ �ડસ્ટબર્” લા�ુ કરવા માટ� પોતાની ઇચ્છા વ્યક્ત કર� હોય એવા પ્રોસ્પેક્ટ્સ/ ગ્રાહકો �ગે
નાવીને પ્રિતસાદ � ૂરો પાડો.

7. ભેટો અથવા લાંચ
ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇ દ્વારા પ્રોસ્પેક્ટ્સ પાસેથી ભેટો અથવા કોઇ પણ પ્રકારની
લાંચ સ્વીકારવી જોઇએ નહ�. જો ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇને પ્રોસ્પેક્ટ/ ગ્રાહક દ્વારા
લાંચ અથવા કોઇ પણ પ્રકારની �ુકવણી ઓફર કરવામાં આવે તો તેમણે/ અથવા તેણીએ તેમના/
તેણીના સંચાલનમંડળને આ ઓફરની �ણ કરવી જોઇએ.
8. �ુલાકાતો/ સંપક� �ગે લેવાની રહ�તી સાવચેતીઓ
ડ�એસએ, ડ�એસટ� અથવા બીડ�ઇ અને/ અથવા તેના કમર્ચાર�ઓ/ પ્રિતિનિધઓએ નીચેની બાબતો
કરવી જોઇએઃ
એ) વ્ય�ક્તગત �તરનો આદર કરવો અને પ્રોસ્પેક્ટથી પયાર્પ્ત �તર �ળવ�ુ;ં
બી) પ્રોસ્પેક્ટની ઇચ્છા િવ�ુદ્ધ તેમના રહ�ઠાણ/ ઓ�ફસમાં પ્રવેશ ન કરવો;
સી) પ્રોસ્પેક્ટની ગોપનીયતાનો આદર કરવો;
ડ�) જો પ્રોસ્પેક્ટ હાજર ન હોય અને માત્ર પ�રવારના સભ્યો/ ઓ�ફસના કમર્ચાર�ઓ �ુલાકાતના સમયે
ઉપ�સ્થત હોય તો તેમણે/ તેણીએ પ્રોસ્પેક્ટ તેમને પાછો કોલ કર� એવી િવનંતી સાથે �ુલાકાતનો �ત
લાવવો જોઇએ. જોક� �ુલાકાતથી પ્રોસ્પેક્ટને અ�ુિવધા નહ� થવાની અપેક્ષા હોય ત્યાર� તેમનો/તેણીનો
સંપકર્ કર� શકાય છે ;
ઇ) જો પ્રોસ્પેક્ટ/ ગ્રાહક દ્વારા � ૂછવામાં આવે તો તેમનો/તેણીનો ટ��લફોન નંબર, �ુપરવાઇઝર�ુ ં નામ
અથવા નાવીના અિધકાર�ની સંપકર્ ની િવગતો � ૂર� પાડો;
એફ) પ્રોસ્પેક્ટ સાથે ચચાર્ �બઝનેસ �ુધી મયાર્�દત રાખો – વ્યાવસાિયક �તર �ળવો.
9. પત્રો અને અન્ય સંદ�શાવ્યવહાર�ું સંચાલન
પ્રોસ્પેક્ટને મોકલવામાં આવતા કોઇ પણ સંદ�શાવ્યવહાર માત્ર નાવી દ્વારા માન્ય કર� લી ર�ત અને
ફોમ�ટમાં હોવા જોઇએ.
10. ર� કો�્ર્ સ/�ુક્સ અને એમ્પેનલમેન્ટના િનયમો અને શરતો
એ) નાવી ડાઇર� ક્ટ સે�લ�ગ સેવાઓને લગતી તમામ �ુક્સ, ર� કો�્ ર્ સ અને મા�હતીને એક્સેસ કરવાની
ક્ષમતા ધરાવતી હોવી જોઇએ;
બી) ગ્રાહકના ડ�ટાની ગોપનીયતા �ુિનિ�ત કરવા માટ�નાં િનયંત્રણો અને ગ્રાહકને લગતી ગોપનીય
મા�હતીની �ુરક્ષાનાં ઉલ્લંઘન અને �લક�જના �કસ્સામાં ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇની
જવાબદાર� એમ્પેનલમેન્ટના િનયમો અને શરતોમાં સામેલ થવા જોઇએ;

સી) નાવી પેનલમાં સામેલ ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અને બીડ�ઇના અપ-�ુ-ડ�ટ ડ�ટાબેઝની પણ
�ળવણી કરશે;
ડ�) કારોબાર િનરં તરતા �ુિનિ�ત કરવા માટ� આક�સ્મક યોજનાઓ હોવી જોઇએ;
ઇ) નાવી તેના �ત�રક અથવા બાહ્ય ઓ�ડટસર્ દ્વારા અથવા તેના પક્ષે કાયર્ કરવા િન�ુક્ત કર� લા
એજન્ટો દ્વારા ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અને બીડ�ઇ �ગે ઓ�ડટ્સ હાથ ધરવાનો અને નાવી માટ�
હાથ ધર� લી સેવાઓ સાથેના જોડાણમાં ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇ �ગેના કોઇ
ઓ�ડટ અથવા સમીક્ષાના અહ�વાલો અને તારણોની નકલ પ્રાપ્ત કરવાનો અિધકાર ધરાવશે;
એફ) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા અથવા તેના દ્વારા અિધ�ૃ� કર� લા વ્ય�ક્તઓને વાજબી સમયની �દર
દસ્તાવેજો, વ્યવહારોના ર� કો�્ ર્ સ અને ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇ એજન્ટને આપેલી
અથવા દ્વારા સંગ્ર�હત કર� લી અથવા પ્ર�ક્રયા કર� લી અન્ય આવશ્યક મા�હતી એક્સેસ કરવાની મં�ૂર�
આપો;
�) પ્રોસ્પેક્ટની / ગ્રાહકની મા�હતીની ગોપનીયતા એમ્પેનલમેન્ટની સમા�પ્ત પછ� પણ �ળવવી
જોઇએ;
એચ) આ સંદભર્માં નાવીની કા� ૂની/ િનયમનકાર� ફરજ અ�ુસાર ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા
બીડ�ઇ દ્વારા દસ્તાવેજો અને ડ�ટાનાં સંરક્ષણ માટ� જોગવાઇ કરવામાં આવશે.
11. ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇ અને/અથવા તેના કમર્ચાર�ઓ/ પ્રિતિનિધઓને તા�લમ
ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇ અને/અથવા તેના કમર્ચાર�ઓ/ પ્રિતિનિધઓએ એ
�ુિનિ�ત કર�ુ ં જોઇએ ક� તેઓ ડ�એસએ, ડ�એસટ�, ટ�એમઇ અથવા બીડ�ઇ દ્વારા આપવામાં આવનાર�
અપે�ક્ષત સેવાઓના અ�ુસધ
ં ાનમાં સેવાના ઉચ્ચ ધોરણો �ળવવાના ઉદ્દે શ માટ� નાવીના કમ�ઓ
અથવા કમર્ચાર�ઓ દ્વારા આવશ્યક લાગે ત્યાર� યોજવામાં આવતા તા�લમ સત્રોમાં તેઓ હાજર રહ�.
**********

