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નોન-બેંક િં ગ નાણા ીય િં પનીઓ માટે લો પાલ યોજના, 2018
મુખ્ ય લક્ષણો

યોજના ગ્રાહકોને આવરી લે છે
NBFCs લેતી

અસ્કયામતોના કદ સાથે NBFCs >= રૂ. 100 કરોિ + ગ્રાહક ઇન્ટરફેસ (સસવાય:

તમામ ડિપોઝિટ

ઇન્રાસ્રક્ચર ફાઇનાન્સ કંપનીઓ, કોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીઓ, ઇન્રાસ્રક્ચર િેટ ફંિ
અને NBFCs ઝલક્ક્વિેશન હેઠળ)
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ગ્રાહ દ્વારા ફકરયાદ નોિંધાવવા માટે ના ારણો:
•

વ્યાજ/થાપણ ચૂકવેલ નથી અથવા રવલંબ સાથે ચૂકવવામાં આવે છે

•
•

તપાસો પ્રસ્તુત નથી અથવા રવલંબ સાથે કિવામાં આવી છે
મંજૂિ કિાયેલી લોનની િકમ, રનયમો અને િિતો, વારષિક વ્યાજ દિ વગેિન
ે ી મારિતી આપી નથી.

કિાિમાં ફે િફાિ, િુલ્ક વસૂલવા માટે નોરટસ આપવામાં આવી નથી
• કિાિ/લોન કિાિમાં પાિદરિિતા સુરનરિત કિવામાં રનષ્ફળતા
•
•

રસક્યોરિટીઝ/દસ્તાવેજો બિાિ પાડવામાં રનષ્ફળતા/રવલંબ

•

કોન્ટટરાક્ટ/લોન એગ્રીમેન્ટટમાં કાયદે સિ િીતે લાગુ પાડી િકાય તેવા રબલ્ટ-ઇન રિપોઝે િન પ્રદાન કિવામાં

રનષ્ફળતા
• RBIના રનદે િોનું NBFC દ્વાિા પાલન થતું નથી
• વાજબી પ્રેરક્ટસ કોડ પિ માગિદરિિકા અનુસિવામાં આવતી નથી
ગ્રાહ ફકરયાદ ે વી રીતે નોિંધાવી શ ે ?
અંતમાં
એક
માસ

AN

લખેલું
પ્રરતરનરધત્વ
NBFC ને
રચંરતત

જો NBFC તિફથી
જવાબ ન મળે અથવા
ગ્રાિક NBFC ના
જવાબથી અસંતુષ્ટ િિે

જો ગ્રાિકે
કોઈપણ
ફોિમનો સંપકિ
કયો નથી

NBFC લોકપાલ પાસે
ફરિયાદ દાખલ કિો (NBFC
તિફથી જવાબ મળ્યાના એક
વષિ પછી નિીં)

લો પાલ ે વી રીતે કનણણય લે છે ?

• લોકપાલ સમક્ષની કાયિવાિી સાિાંિ પ્રકૃ રતની િોય છે
• સમાધાન દ્વાિા સમાધાનને પ્રોત્સાિન આપે છે  જો પિોંચી ન િકાય, તો એવોડિ /ઓડિ િ જાિી કિી
િકે છે
લો પાલના કનણણયથી સિંતુષ્ટ ન હોય તો ગ્રાહ

અપીલ રી શ ે છે ?

િા, જો લોકપાલનો રનણિય અપીલપાત્ર િોય તો  અપીલ અરધકાિી: ડેપ્યુટી ગવનિિ, આિબીઆઈ
નૉૅધ:
• તે વૈકરલ્પક રવવાદ રનિાકિણ પદ્ધરત છે
• ગ્રાિક કોઈપણ તબક્કે રનવાિણ માટે કોઈપણ અન્ટય કોટિ /ફોિમ/ઓથોરિટીનો સંપકિ કિવા માટે મુક્ત
છે

યોજનાની વધુ રવગતો માટે www.rbi.org.in નો સંદર્િ લો

