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ાહકોને યવહારોની
કંપની &ારા તેના

ш

ૂર પાડવી એ ઉ ચત યવહાર સં હતા ુ ં લ#ય છે % ુ ં

ભાિવ ઝાંખી

ાહકોને આપવામાં આવતી નાણાક ય *ુિવધાઓ તથા સેવાઓ .ગે કંપની

&ારા પાલન કરવામાં આવશે.

ાહકોએ મેળવવાની થતી નાણાક ય *ુિવધાઓ તથા સેવાઓ

.ગે * ૂ ચત િનણ3યો લેવા માટ5 આ સં હતા

ાહકોને સગવડતા કર આપશે અને કોઇપણ

લોનને લા8ુ પડશે % કંપની &ારા મં9ૂર કરવામાં આવશે અને : ૂકવાશે.
.

!

"ш

આ સં હતા નીચેની બાબતો માટ5 બનાવવામાં આવેલ છે :
ાહકો સાથે કામ કરતી વખતે ઓછામાં ઓછાં ધોરણો ગોઠવીને સારા, ઉ ચત તથા

•

ભરોસાપા? યવહારોને

મોટ કરવા માટ5;

સેવાઓની ક5ટલી યાજબી ર તે અપેBા રાખી શક5 તે

•

ાહકો ઉCમ ર તે સમ% તે

માટ5 પારદિશEતા વધારવા માટ5;
Fપધા3 મારફતે બHર પ રબળોને

•

ોIસાહન આપીને ઉJચ સંચાલનીય ધોરણો

હાંસલ કરવા માટ5;

#.

•

ાહકો અને કંપની વJચે એક ઉ ચત તથા સૌહાદ3 ૂણ3 સંબધ
ં ને

$

% &('

) *+

,

મોટ કરવા માટ5 .

- .!/0 ,

નીચેની બાબતો &ારા અમારા તમામ

ાહકો સાથે અમારા યવહારોમાં અમે કાય3Bમ ર તે,

ઉ ચત ર તે અને ખંત ૂવ3ક કામ કરLુ:ં
નાણાક ય ઉIપાદનો અને સેવાઓ માMઘે અમારા &ારા આપવામાં આવતી

•

Oયાઓ

તથા યવહારો ક5 % ુ ં અમારો Fટાફ પાલન કર5 છે તેવી આ ઉ ચત યવહાર સં હતામાં
િતબPતાઓ અને ધોરણોને પહQચી વળ ને;
•

તમામ નાણાક ય સેવાઓ સંબિં ધત કાયદાઓ તથા િનયમનોને પહQચી વળે છે તેની

ખાતર કર ને;
•

યવસાિયક, સૌજRયશીલ તથા ઝડપી સેવાઓ
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ૂર પાડ ને;

નાણાક ય લેવડદ5 વડો િવષેની શરતો તથા િનયમો, ખચા3 ઓ, અિધકારો અને

•

ઉCરદાિયIવ ને સચોટ અને સમયસર Hહ5ર કર ને.
અમારા નાણાક ય ઉIપાદનો અને સેવાઓ ક5વી ર તે કામ કર5 છે તે નીચેની બાબતો &ારા અમે
ાહકોને સમHવવામાં મદદ કરLુ:ં
કરજદારને હRદ માં અને/અથવા UVWલશમાં અને/અથવા સમHય એવી Fથાિનક

•

ભાષામાં નાણાક ય યોજનાઓ િવષે મૌ ખક Hણકાર આપીને;
અમાર Hહ5રાતો તથા

•

મોશનલ સા હIય FપXટ છે અને ગેરમાગY દોરનાર નથી

એવી ખાતર આપીને;
લેવડદ5 વડોની નાણાક ય અસરો સમHવીને;

•

ાહકને નાણાક ય યોજના :ટવામાં
ંૂ
મદદ કર ને.

•

નીચેની બાબતો &ારા અમે ખોટ બાબતો પર ઝડપથી અને સ Oય ર તે કામ કરLુ:ં
Z ૂલોને ઝડપથી *ુધાર ને;

•
•

ાહકની ફ રયાદો પર ઝડપથી [યાન આપીને;

•

ાહકોને જો હ\ પણ અમાર સહાયતાથી સમાધાન ન થાય તો તેમની ફ રયાદ

ક5 વી ર તે આગળ લઇ જવી તે િવષે અમારા

અમાર Z ૂલને લીધે અમે લગાવેલ કોઇપણ L ૂ]કો ને પાછા વાળ ને.

•
1.

* -343

અમે અમારા
6.

ાહકોને કહ ને;

!

5

ાહકો વJચે લ^ગ, Hિત અથવા ધમ3ને આધાર5 કોઇ ભેદભાવ કરLુ ં ન હ
$

5 )7

$ 8,

a) બધાસંદ5શ યવહારકરજદારને Fથાિનક ભાષામાં અથવા તેને સમHય એવી એક
ભાષામાં આપવામાં આવશે.
b) કંપની &ારા Hર કરવામાં આવતા લોન અર\ પ?કોમાં કરજદારના હતને અસર
કરતી આવbયક Hણકાર નો સમાવેશ હશે %થી અRય એનબીએફસી &ારા

Fc ુત

કરવામાં આવતા િનયમો અને શરતો સાથે એક અથ3 ૂણ3 સરખામણી કર શકાય અને
કરજદાર એક * ૂ ચત િનણ3ય લઇ શક5. અર\ પ?ક સાથે કયા દFતાવેજો સાદર
કરવાના છે તે આ લોન અર\ પ?ક દશા3 વશે.
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c) લોનની બધી અર\ઓ માટ5 કંપની એક Fવીeૃિત રસીદ આપશે. તમામ આવbયક
દFતાવેજો અને Hણકાર

ાgત થયાને અધીન, બધી ર તે

ૂhં ભર5 લ અર\ પ?ક

ાgત થયાની તાર ખથી ૩૦ દવસોની .દર લોનની અર\ઓનો િનકાલ કરવામાં
આવશે. કોઇપણ કFસામાં સે]સ પસ3ન
િવષે Hણકાર આપશે.

ાહકને સમય સમય પર તેની અર\ની kFથિત

ાહક અર\ની kFથિત પર અપડ5ટ મેળવવા માટ5 િનયત ટોલ-

m નંબર પર અથવા ઇમેલ &ારા ટ સીએલની

ાહક સેવા ટ મનો પણ સંપક3 કર શક5

છે .
d) જો કોઇ વધારાની િવગતો/દFતાવેજોની આવbયકતા પડશે તો, કરજદારને તેની
તાIકાલીક Hણ કરવામાં આવશે.
9.

5 &:

!

05 $

!

- ш
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a) કંપની &ારા કરજદારની O5 ડટ યોWયતા િવષે ઘટતી ચકાસણી કરવામાં આવશે %
અર\ પર િનણ3ય લેવા માટ5 એક અગIય ુ ં પ રમાણ હશે. આ o ૂ]યાંકન તેના સંદભ3માં
Oયાઓને અ hુ પ કરવામાં આવશે.

કંપનીની નીિતઓ, ધોરણો અને

b) લોનની રકમ મં9ૂર કરવામાં આવી ક5 ન હ તે િવષે કરજદારને સમHય એવી
Fથાિનક ભાષામાં એક લે ખત મં9ૂર પ? &ારા Hણ કરવામાં આવશે. સદર પ?માં
િનયમો તથા શરતો સ હત યાજનો વાિષEક દર અને તેના અ ુ યોગની પPિત સામેલ
હશે.
c) "='/$
8

! $

ш

! ? 5к

к@/к %A B/C%A D

E /$ E

5 $

5F5 C" સદર મં9ૂર પ?ના આમથાળાં હ5ઠળ કરજદારની સહ સાથે કંપની

કરજદાર પાસેથી Fવીeૃિત મેળવશે. કંપની આવી Fવીeૃિતની એક નQધ Hળવશે.
d) લોન મં9ૂર/તેની : ૂકવણી કરતી વખતે કંપની બધા કરજદારોને અ: ૂક પણે લોન
કરારમાં નQધવામાં આવેલ બધા દFતાવેજોની એક નકલ સાથે લોન કરારની એક
નકલ, % કરજદારને સમHય એવી Fથાિનક ભાષામાં, આપશે,. કંપની ખાતર કરશે ક5
બધા કરજદારોને આપવામાં આવેલ લોન કરાર અને બધા બડાણોમાં િનયમો તથા
શરતો અને એક ટમ3 શીટના hપમાં યાજનો દર, % લોન કરાર સાથે જોડ5લ હોવો
જોઇએ, સામેલ છે . વpુમાં, િવલં બત : ૂકવણી માટ5 લગાવશે એવા દં ડનીય યાજને
કંપની લોન કરારમાં ઠળક અBરોમાં ઉ]લેખ કરશે. તેમાં આ સં હતાના ફકરા ૫ ની
કલમો (ઇ) અને (એફ) માં જણાવેલ જોગવાઇઓનો પણ સમાવેશ હશે.
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e) કંપની પાસે કરાર/લોન કરારમાં જgત કરવાની એક tત રક કલમ હોવી જોઇએ
%થી કાયદ5 સર .મલ બHવણી કર શકાય.
f) કંપનીના લોન કરારની િનયમો તથા શરતોમાં નીચેની જોગવાઇઓનો પણ સમાવેશ
હશે:
•

તાબામાં લેવાથી પહ5લાં નોટ સની અવિધ

•

સંજોગો %ની હ5ઠળ નોટ સ અવિધ માફ કર શકાય

•

ુ ટ નો તાબો લેવા માટ5ની
સેvર

•

િમલકત ુ ં વેચાણ/ લલામ કરવાથી પહ5લાં લોનની

Oયા
ુ :કૂ3 વણી કરવા માટ5
ન

કરજદારને .િતમ તક આપવા .ગેની જોગવાઇ

G.

•

કરજદારને તાબો પાછો આપવાની

•

િમલકત ુ ં વેચાણ/ લલામ કરવા માટ5ની
!

- ш

!

a) યાજના દરો અને

!

!

Oયા અને
Oયા

5 H :к 05:

ોસેિસ^ગ તથા અRય L ૂ]કો વધાર5 તો નથી તે િનિwત અને તેની

ખાતર કરવા માટ5 કંપની યોWય tત રક િસPાંતો અને

Oયાઓ નx કરશે. : ૂકવણી

કરતી વખતે કંપની ખાતર કરશે ક5 લોન તથા િધરાણ પર યાજનો દર અને
તથા અRય L ૂ]કો ઉપર ઉ]લે ખત િસPાંતો અને

Oયાઓ

ોસેિસ^ગ

માણે જ લા8ુ કરવામાં

આવેલ છે .
ુ ાલન કયા3 પછ તIકાલ
b) કરજદાર &ારા મં9ૂર ના તમામ િનયમો તથા શરતો ુ ં અ પ
: ૂકવણી કરવામાં આવશે.
c) : ૂકવણીનો સમય, યાજના દરો, સેવા L ૂ]કો,

ી-પેમyટ L ૂ]કો િવગેર5 સ હત િનયમો

તથા શરતોમાં કોઇપણ ફ5રફારોની Hણ કરતી નોટ સ કંપની કરજદારને સમHય એવી
Fથાિનક ભાષામાં આપશે. કંપની એ પણ ખાતર કરશે ક5 યાજના દરો અને L ૂ]કોમાં
ફ5રફારોનો સંભિવત ર તે અમલ કરવામાં આ યો છે . આ અમલની એક શરત લોન
કરારમાં સામેલ કરવામાં આવશે.
I.

H :к 05

C% 5 4х х:

a) લોન કરાર હ5ઠળ : ૂકવણી અથવા કામગીર ને પાzં માગવાનો/ગિત આપવાનો
કોઇપણ િનણ3ય લોન કરારને અ hુ પ હશે.
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b) લોનની તમામ બાક લેણાની

ુન:કૂ3 વણી થયા પછ અથવા બાક િનકળતી રકમ

વ* ૂલ થયા પછ કરજદાર સામે કંપનીનો હોઇ શક5 એવા કોઇપણ અRય દાવા માટ5
કોઇપણ કાયદ5 સર અિધકાર અથવા લીનને અધીન કરજદાર5 આપેલ Hમીનગીર ને
oુ{ત કરવામાં આવશે. જો સેટ-ઓફના આવા અિધકારને યવહારમાં લેવાનો હશે તો,
બાક રહ5તા દાવાઓ િવષે અને |યાર *ુધી સંબિં ધત દાવાની પતાવટ/: ૂકવણી ન
થાય Iયાર *ુધી કંપની કઇ શરતો હ5ઠળ Hમીનગીર રાખી o ૂકવાને હકદાર છે તે િવષે
સં ૂણ3 િવગતો સાથે તે માટ5 કરજદારને નોટ સ આપવામાં આવશે.
K.

L

F 0

a) લોન કરારમાં આપવામાં આવેલ હ5c ુઓ િસવાય અને કરજદાર &ારા પહ5લાં
આપવામાં ન આવેલ કોઇ નવી Hણકાર |યાર *ુધી કંપનીના [યાનમાં ન આવે Iયાર
*ુધી, કંપની કરજદારના .ગત યવહારમાં કોઇ દખલગીર ન હ કર5 .
b) લોનની વ* ૂલીની બાબતમાં, કરજદારને કસમયે તકલીફ આપવી, લોનની વ* ૂલી
માટ5 બળજબર કરવી િવગેર5 %વી અ ુ ચત પજવણીનો કંપની આશરો ન હ લે. કંપની
ખાતર કરશે ક5
ર તે

ાહકો સાથે એક યોWય

કાર5 યવહાર કરવા માટ5 તેનો Fટાફ પયા3gત

િશ Bત છે .

c) કંપની બેદરકાર

ાહકોને 0700 કલાક અને 2100 કલાક વJચે ફોન કરશે અRયથા

ુ ાર આ કલાકો િસવાયના કલાક5 ફોન કરશે.
કરજદારના યવસાયની આવbયકતા સ
d) જો ગરજ પડશે તો કંપની ક5 વળ વ* ૂલીના લ#ય સાથે બેદરકાર કરજદારને
Hમીનગીર માટ5 ફરજ પાડશે અને િમલકતની િવ ચ? હાની ુ ં [યેય ન હ હોય.
e) કંપની ખાતર કરશે ક5 Hમીનગીર ની ફરજ પાડવાની, o ૂ]યાંકનની અને તેની
વ* ૂલીની સં ૂણ3

Oયા ઉ ચત તથા પારદશ• હશે.

f) કરજદાર જો કરજ ખાc ું હFતાંતર ત કરવાની િવનંતી કર5 તો, કંપનીની સંમિતની
અથવા તેના િવરોધની, જો કોઇ હશે તો, Hણ આવી િવનંતી મ‚યાની તાર ખથી 21
દવસોની .દર કરવામાં આવશે. આƒુ ં હFતાંતરણ કાયદાને અ hુ પ કરારના પારદશ3ક
િનયમો

માણે કરવામાં આવશે.
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M.

4

0

N0

a) લોન મં9ૂર પ?કમાં
આવશે. વpુમાં,

ાહકોની ફ રયાદો નQધવા માટ5નો ટોલ-m નંબર જણાવવામાં

ાહકો ઇ-મેલ &ારા ફ રયાદો મોકલી શક5 તે માટ5 એક ઇમેલ આયડ

અલગથી બનાવવામાં આવશે.
b) TATs. બાબતની તપાસ કયા3 પછ , કંપની
અઠવા ડયામાં મોકલવાનો

યIન કરશે અને જો

ાહકને તેનો

ાહકને

િતભાવ ચાર

િતભાવથી સમાધાન થયેલ

ન હ હોય તો ાહકને ક5 વી ર તે ફ રયાદ ઉપરના Fતર5 લઇ જવી તેની Hણ કરશે.
કંપનીએ ઉપરો{ત ચાર અઠવા ડયાની અવિધની .દર ાહકની ફ રયાદના િનવારણ
માટ5

ોડ{ટ

માણે ટન3 અરાઉRડ ટાઇમ ("ટ એટ ") ગોઠવેલ છે અને આવી નx

કર5 લ ટ એટ ની .દર ફ રયાદોના િનવારણની ખાતર કરશે.
c) આપવામાં આવેલ સેવાઓ માટ5 કંપની

ાહક પાસેથી

િતભાવ માગશે. આƒુ ં Fટાફ

&ારા સીધા જ સંપક3 મારફતે અથવા સમય સમય પર હાથ ધર5 લ િવશેષ

ાહક

સમાધાન સવYBણો મારફતે કરવામાં આવશે.
d) કંપની &ારા ઉ ચત યવહાર સં હતાની અને યવFથાપનના િવિવધ Fતર5 ફ રયાદ
િનવારણ યં?ણાની કામગીર િવષે સમયાંતર5 સમીBા કરવામાં આવશે અને િનયિમત
.તરાયો પર કંપનીના બોડ3 ઓફ ડાયર5 {ટરને આવી સમીBાઓનો એક કંસો લડ5ટ5ડ
અહ5વાલ સાદર કરવામાં આવશે.
O.

P

કંપની &ારા

4 !, )!

RS $

$

T :Uк!

V% к

5

5 .

ાહકોને યાજનો દર, લોન અને િધરાણ પરના L ૂ]કો વpુ તો નથી લગાવવામાં

આવતોએવી ખાતર કરવા માટ5 કંપનીના બોડ3 એ યાજના દરો,

ોસેિસ^ગ અને અRય L ૂ]કો

નx કરવા માટ5 એક નીિત ("Uટર5 Fટ ર5 ટ પૉ લસી") અપનાવેલ છે %ને કંપનીના વેબસાઇટ
www.tatacapital.comપર o ૂકવામાં આવેલ છે .

યાજના દરોમાં થતા ફ5રફારો પણ િનયિમત

ર તે વેબસાઇટ પર દશા3વવામાં આવે છે . વpુમાં, કંપનીના બોડ3 &ારા યાજ દર નીિતની પણ
સમયાંતર5 સમીBા હાથ ધરવામાં આવે છે .
કંપની સં હતાની ભાવના સાથે ઉ ચત યવહાર સં હતા ુ ં પાલન કરશે અને એ ર તે તે તેના
બઝનેસ માટ5 લા8ુ થઈ શક5 છે .

*****
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