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महत्वपूर्ण व्याख्या 

1. कंपनी / LFL:  याचा अर्थ 'Lendingkart फायनान्स  णिममटेड (“LF ”) संस्र्ा ज्यासाठी ही योग्य व्यवहाराची 

मनयमाविी तयार केिी गेिी आह.े 

2. बोर्ण: याचा अर्थ LFL चे संचािक मंडळ. 

3. संद्दहता:  याचा अर्थ योग्य व्यवहाराची मनयमाविी, जी वेळोवेळी बदििी जाऊ शकत.े 

4. कर्ण घेर्ारा / ग्राहक: याचा अर्थ LFL चे कोितेही मवद्यमान ककंवा संभाव्य कजथदार / ग्राहक 

 

उदे्दश 

आरबीआय पररपत्रक क्रमांक आरबीआय/2015-16/16 डीएनबीआर (पीडी) सीसी नं .054/03.10.119/2015-16 13 मदनांक 1 जुिै 

2015, ज्यामधे्य ररझवथ बँक ऑफ इंमडयाने (आरबीआय) NBFC साठी ('मागथदशथक तत्त्व'े) योग्य व्यवहाराच्या मनयमाविीत मागथदशथक 

तत्त्व ेराबवण्यास पुनरावतृ्तित केिे आहेत. नमूद केिेिी मागथदशथक तत्त्वे, सप्टेंबर 01, 2016 मदनांमकत(फेबु्रवारी 22, 2019 िा अपडेट 

केिेिे)(ररझर्व्थ बँकेचे मागथदशथक तत्व) मुख्य मागथदशथक तत्व  - नॉन -बँककंग फायनामियि कंपनी -पद्धतशीर महत्वाची नॉन- 

मडपॉणझट कंपनी आणि  मडपॉणझट घेिारी कंपनी मागथदशथक तत्व, ह्या सवांचा एक भाग म्हिून समामवष्ट केिे गेिे आहेत. 

 

खािी नमूद केिेल्या योग्य व्यवहाराची मनयमाविी, उपरोक्त आरबीआय मागथदशथक तत्वानुसार  NBFC साठी योग्य व्यवहाराची 

मनयमाविी मागथदशथक तत्त्वांच्या अनुरूप आहेत. ग्राहकांशी व्यवहार करत असताना कंपनी व्यवहाराची मनयमाविी मकमान ठेवत.े ती 

ग्राहकांना मामहती प्रदान करते आणि दररोज कंपनीच्या अपेके्षनुसार त्यांनी कसे वागावे ह ेसमजवते. 

 

हे मनयम सोशि मीमडया / इतर कोित्याही मीमडयावर पोस्ट केिेल्या व कोित्याही चौकशी/ कोित्याही तक्रारी केिेल्या सवथ 

ग्राहकांना िागू होतो आणि कंपनी सवथ ग्राहकांना आवश्यक असिेल्या खािीि पॅ्लटफॉमथपयंत पोहोचण्यासाठी प्रोत्सामहत करते. 

 

उद्दद्दष्ट 

 

ही मनयमाविी खािीि उमिष्ट िक्षात ठेवून मवकससत केिी गेिी आह े:   

 

• ग्राहकांशी व्यवहार करत असताना योग्य व्यवहाराची  खात्री करुन देिे, जेिेकरुन त्यांच्याशी प्रामाणिक आणि मनममळाऊ संबंध 

प्रस्र्ामपत होतीि; 

 



 

• ग्राहकािा उत्पादन अत्तधक चांगल्या प्रकार ेसमजून घेऊन योग्य मनिथय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी जास्त  पारदशथकता आििे; 

 

• कंपनीबिि ग्राहकांमधे्य मवश्वास मनमाि करिे; 

 

• ग्राहकांशी व्यवहार करताना वाजवी मनकष ठरवून चांगिे, मनष्पक्ष आणि पारदशथक व्यवसामयक वतथिुकीचे 

अनुसरि करिे; 

 

• उच्च कामकाजाचा दजा प्रस्र्ामपत करण्यासाठी, योग्य स्पधांद्वारे बाजारािा प्रोत्सामहत करिे; 

 

• कायद्याच्या योग्य प्रमक्रया अंमिात आिून आवश्यक तेर्े पुनप्राप्ती आणि अंमिबजाविी करिे. 

 

बांधधलकी 

• LFL नेहमीच योग्य, वाजमवपि ेकायथ करण्यासाठी आणि उद्योगात प्रचणित पद्धतींना गाठण्याचा सवोिम प्रयत्न करते. 

• LFL सवथ संबंत्तधत कायदे, मनयमांचे पािन करते आणि अखंडतेच्या नैत्ततक तत्त्वांचे पािन करत ेआणि कजथदारांशी संवाद साधताना 

पारदशथकता पाळते. ग्राहकांशी संवाद साधताना, कंपनी इंग्रजी ककंवा कहंदी ककंवा स्र्ामनक भाषेत स्पष्ट मामहती देण्यासाठी आवश्यक 

सवथ पावि ेउचिते.  खािीि मवषयांसंबंत्तधत मामहती मदिी जाते: 

i. त्याची मवमवध उत्पादन ेआणि सेवा; 

ii. मनयम व अटी, व्याज दर / सेवा शुल्क; 

iii. जर काही असल्यास, ग्राहकांना उपिब्ध असिेिे फायदे आणि कोितेही पररिाम; 

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

• मनयमाविी त्याच्या वेबसाइटवर उपिब्ध करुन देण्यात येईि. 

• LFL कजथदाराशी संबंत्तधत मामहती पूिथपिे गुप्तपिे ठेवते आणि कायद्यानुसार आवश्यक असल्यासशवाय ककंवा माफी 

असल्यासशवाय ककंवा कजथदाराकडून परवानगी असल्यासशवाय कोितीही मामहती सामामयक करत नाही. 

• LFL त्यांच्या कजथदारािा मामहती अत्तधकार म्हिून खात ेआणि सुमवधा संबंत्तधत मामहती उपिब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक पावि े

उचिते. 

• LFL आपल्या कजथदाराना कोित्याही व्यवहार करण्यापूवी सवथ आर्र्थक मामहती जसे की व्याजदर, शुल्क, गिनेची पद्धत वगैरे 

सूत्तचत करते. 

लोनसाठी ॲप्लिकेशन आणि त्याची प्रणिया 



 

• LFL मुख्यतः एसएमई सेगमेंटच्या आपल्या ग्राहकांना वर्ककग कॅमपटि िोन देते, ज्यामधे्य कजथदारांना मध्यम-मोठे वगीय कॉपोरेट 

क्लायंटच्या तुिनेत सहाय्याची आवश्यकता असते. आणि जे फायनामिअि माकेट मबझनेस मधे्य चांगिे पारंगत आणि सुसज्ज 

असतात. 

• LFL आपल्या सामान्य व्यवसायात त्याच्या कजथदारांना िोन घेण्यासाठी असिाऱ्या प्रमक्रया आणि  कायथपध्दतीबिि मागथदशथन 

करण्याचा सवथतोपरी प्रयत्न करते. 

• LFL िोन ॲमप्लकेशन फॉमथ / योग्य कागदपत्रांमधे्य सवथ मामहती समामवष्ट असते जी कजथदाराद्वारे सादर करिे आवश्यक असते. 

इतर नॉन-बँककंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) द्वारे ऑफर केिेल्या समान मनयम आणि अटींशी अर्थपूिथ तुिना करण्यामधे्य आणि 

वरीि उपरोक्त तुिनाानुसार एक ज्ञात मनिथय घेण्यासाठी LFL द्वारा आवश्यक मामहती प्रदान केिी जाते. याव्यत्ततररक्त, करारातीि 

मजकूर कजथदारािा त्यांच्या स्र्ामनक भाषेत समजावून सांमगतिी जाते. 

• LFLच्या 'िोन ॲमप्लकेशन फॉमथ / योग्य कागदपत्र मधे्य 'िोन ॲमप्लकेशन फॉमथसह कजथदारांनी सादर करायच्या आवश्यक 

कागदपत्रांची यादी मदिी जाते. 

• कजथदाराद्वारे सादर केिेिे प्रत्येक िोन ॲमप्लकेशन फॉमथ सवथ मामहतीच्या पडताळिीवर, मािमिेचे मािकी हक्क पडताळिीसाठी 

आवश्यक कागदपत्र,े व्यक्तीची ओळख, असस्तत्व आणि जर असल्यास गॅरंटीसह सुरक्षा या योग्यतेवर स्वतंत्र स्वरूपात मवचार केिा 

जातो. 

• LFL कजथदाराच्या के्रमडट पात्रतेची खात्री करण्यासाठी कजथदाराच्या कडक तपासिी करते जे कोित्याही िोन ॲमप्लकेशन फॉमथ 

मंजूर करण्यापूवी ककंवा नकार देण्यापूवी अनुप्रयोगाचा मनिथय घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक असतो. 

• कजाचा फायदा घेण्यासाठी कजथदारािा िोन ॲमप्लकेशन फॉमथ ममळाल्याबिि LFLची पावती देण्याची यंत्रिा आह.े LFL सवथ 

आवश्यक मामहती ममळाल्याच्या तारखेपासून वाजवी कािावधीत मनिथय घेण्यामवषयी कजथदारािा कळवते. 

 

लोन वर घेतलेल्या वाहनांचे पुनर्वणतरर् 

1. कंपनीने कजथदारासह कजथ करारात एक अंतभुथत पुनर्वथतरि किम समामवष्ट करते जो कायदेशीरपिे अंमिात आिण्यायोग्य 

असते. पारदशथकता सुमनसश्चत करण्यासाठी, कजाच्या कराराच्या मनयम आणि अटींशी संबंत्तधत तरतदुी सुद्धा असतात.   

   a) ताब्यात घेण्याआधीचा नोमटस कािावधी; 

   b) कोित्या  पररसस्र्तीत नोटीसचा कािावधी माफ केिी जाऊ शकतो; 

   c) जामीन ताब्यात घेण्याची प्रमक्रया; 

  d) मािमिेची मवक्री / णििाव करण्याआधी िोनची परतफेड करण्यासाठी कजथदारािा अंत्ततम संधी देण्याची तरतूद 

  e) कजथदारािा पुन्हा ताब्यात देण्याची प्रमक्रया, आणि 

  f) मािमिेची मवक्री / णििाव करण्याची प्रमक्रया   



 

2. अशा मनयम आणि अटींची एक प्रत कजथदारांना उपिब्ध करुन मदिी जाते. कजाच्या मंजुरी / कजथ वाटप करताना सवथ कजथदारांना 

कजाच्या करारात नमूद केिेल्या सवथ एनक्लोजसथची प्रत असिेल्या एका िोन कराराची प्रत प्रदान केिी जाते. 

लोनचे मूल्यमापन आणर् द्दनयम / अटी 

• LFL कजथदारास िेखी स्वरुपात मंजूर पत्र ककंवा अन्यर्ा णिहून देते, सवथ प्रकारच्या मनयम आणि अटींसह मंजूर मयादेची रक्कम, 

सूट/व्याज वार्षथक दर आणि त्याचा वापर करण्याच्या पद्धतीसह आणि या आणि LFLच्या रेकॉडथवर कजथदाराकडून या अटींचा 

स्वीकार केल्याची प्रत ठेविी जाते. 

• उशीरा परतफेडसाठी आकारिेल्या जािाऱ्या दंडात्मक व्याजा संबंत्तधत कोिताही किम िोनच्या अग्रीमेंटमधे्य ठळकपिे मनर्दथष्ट 

केिा जातो. 

• LFL कजथदारास समजावून घेतिेल्या कजाच्या अग्रीमेंटची प्रत तसेच सवथ कजथदारांना िोनच्या मंजूरी / िोन मवतरिासंदभात 

िोनच्या करारात नमूद केिेल्या सवथ एनक्लोजसथची एक प्रत देते. 

लोनचे द्दवतरर्  (द्दनयम आणर् अटींमधील बदलांसह) 

• LFL च्या वेबसाइटवर प्रकासशत असिी तरी, आवश्यकता असल्यास, LFL त्याच्या कजथदारािा, मंजुरीच्या मनयम आणि अटींमधीि 

बदिांसह परंतु मयामदत नसिेिी , मवतरिाचे शेड्यूि, व्याज दर, सर्र्व्थस चाजेस, प्रीपेमेंट चाजेस, इत्यादीची नोटीस देते. LFL हेदेखीि 

सुमनसश्चत करेि की सवित / व्याजदर आणि शुल्कातीि बदि केवळ संभाव्यपिेच केिे जातीि. 

• LFLचा एका अग्रीमेंट अंतगथत पेमेंट ककंवा काममगरी िक्षात ठेवण्यासाठी वाढीच्या मनिथया  संबंत्तधत कजाच्या अग्रीमेंटशी सुसंगत 

असते. 

देय रक्कम गोळा कररे् 

• LFL ग्राहकांना त्यांच्या देय रक्कमे संबंधी सवथ मामहती देते आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी योग्य वेळही देते. 

• LFL सवथ देय रक्कम ककंवा कजाच्या उवथररत रकमेवर कोित्याही कायदेशीर अत्तधकार ककंवा गहािखत करिाऱ्या इतर कोित्याही 

दाव्यासाठी परवाना धारि करण्यावर सवथ ससकु्यररटीज ररिीझ करते. जर अशा प्रकारच्या सेट ऑफचा वापर केिा जायचा असेि 

तर उवथररत दाव्यांबिि संपूिथ तपशीि आणि संबंत्तधत दाव्याची पुतथता / भरिा होईपयंत  LFL ससकु्यररटीज ताब्यात ठेवण्याच्या 

अटींशी संबंत्तधत संपूिथ तपशीिांसह याची सूचना देते. 

• LFL आपिा इंटरेस्ट संरसक्षत करण्याच्या प्रयत्नांकरता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याच्या उिेशासह डीफॉल्ट कजथदारांकडून त्यांचे देय 

वसूि करण्यासाठी वाजवी आणि कायदेशीर उपाययोजनांचा स्वीकार करते . 

• LFL खात्री करेि की त्यांच्या स्टाफिा ग्राहकांशी योग्य प्रकार ेव्यवहार करण्यासाठी पुरेस ेप्रसशक्षि मदिे जाते. 

इतर मागणदशणक  



 

• संबंत्तधत िोन अग्रीमेंटच्या मनयम व अटींमधे्य मदिेल्या कारिांव्यत्ततररक्त LFL त्याच्या कजथदारांच्या प्रकरिांमधे्य हस्तके्षप करण्याचे 

टाळते.( जर कजथदाराने न सांमगिेिी नवीन मामहती LFLच्या िक्षात आिी नाही तर). 

• कजथदाराकडून LFLिा िोन खात्याच्या ट्रान्सफरसाठी येिाऱ्या मवनंती अजाच्या प्रकरिांमधे्य संमती ककंवा आके्षप मवनंती 

ममळाल्या मदवसापासून 21 मदवसांच्या आत कजथदारास कळवि ेजाते. हे ट्रान्सफसथ िागू कायद्यांशी सुसंगत असिेल्या पारदशथक 

कराराच्या मनयमांनुसार केिे जातात.  

• कजथदारांकडून र्कबाकी रक्कम वसूि करण्याच्या प्रकरिांमधे्य LFL जाच देिे ककंवा अवेळी कजथदारांस सतत त्रास देिे, ताकद 

वापरून िोनची रक्कम वसूि करिे इत्यादी सारख्या अयोग्य पद्धतींचे अविंबन करत नाही. ग्राहकांना योग्य ररतीन े

हाताळण्यासाठी कमथचाऱ्यांना प्रसशसक्षत केिे जाते. 

• कजथदारास वैयमक्तक मंजुरी मदल्यानंतर LFL कोित्याही प्रकारचा मुदतपूवथ बंदीचे शुल्क/ प्री- पेमेंट पेनल्टी आकारत नाही. 

तिार द्दनवारर् यंत्रर्ा : 

सध्याच्या स्पधात्मक पररसस्र्तीत, मनरंतर व्यवसाय वाढीसाठी उतृ्कष्ट ग्राहक सेवा ह े महत्त्वपूिथ साधन आह.े कोित्याही कॉपोरेट 

कंपनीत ग्राहकांच्या तक्रारी हा व्यावसामयक जीवनातिा एक महत्वाचा भाग असतो.  

 LFL मधे्य आम्ही ग्राहक सेवा आणि समाधनावर िक्ष कें मित करतो. नवीन ग्राहक जोडण्याबरोबरच असिेिे ग्राहक मटकवून 

ठेवण्यासाठी ग्राहकांना तत्पर कायथक्षम सेवा पुरवण्यावर आमचा मवश्वास आह.े LFLन ेआपल्या  ग्राहकांना अत्तधक चांगिा अनुभव 

देण्याच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम आणि कायथक्षम तक्रार मनवारि यंत्रिा या सेवा सुरु केल्या आहेत. 

 LFLची तक्रार मनवारि यंत्रिा अत्तधक अर्थपूिथ आणि कायथक्षम बनमवण्यासाठी, संरत्तचत प्रिािी तयार केिी गेिी आह.े तक्रार 

मनवारि हे न्यायसंगत आणि मनयमाच्या चौकटीत असल्याचे ही यंत्रिा सुमनसश्चत करते. 

उदे्दश / मुख्य बांधधलकी 

LFL खािीि सेवांसाठी ग्राहकांशी वचनबद्ध आह:े 

●  सवथ ग्राहकांना सुयोग्य वागिूक ममळेि याची ग्वाही देिे.  

●  वेळेवर तक्रारींचे मनवारि करिे . 

●  ग्राहकांच्या प्रश्नांना पूिथपिे समजून घेण्यासाठी आणि त्यांना वेळ घेऊन शक्य त्तततक्या उपयुक्त ररतीने प्रत्ततमक्रया देिे. 

●  समस्या सोडमवण्यासाठी ग्राहकांना मनवारि यंत्रिेबिि अवगत करिे करून नामांमकत अत्तधकाऱ्यांना संपकथ  

साधण्यासाठी सशसक्षत करिे.   

महत्वाची बाब म्हिजे, LFL आपल्या ग्राहकांची गोपनीयता आणि प्रत्ततष्ठा अतं्यत गांभीयाने घेते आणि नेहमीच आपल्या ग्राहकांशी 

प्रामाणिकपि ेआणि मवनम्र पद्धतीने वागते. 



 

ग्राहकांच्या तिारी हाताळायला यंत्रर्ा  

अत्तभप्राय देण्यास इचु्छक आणि तक्रार करावयाची असल्यास ग्राहकांनी खािीि माध्यमांचा सोमवार ते शमनवार (राष्ट्ट्रीय सुट्टयां 

व्यत्ततररक्त) सकाळी 10.00  त ेसायंकाळी 7.00  या वेळेत वापर करावा.  

1) ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतगथत यंत्रिा  

i) आमच्या ग्राहक सेवा कें िािा 1800 5720 202 (टोि फ्री) या हेल्पिाइनवर (सकाळी 10.00  त ेसायंकाळी 7.00 - सोमवार 

ते शमनवार -राष्ट्ट्रीय सुट्टयांव्यत्ततररक्त) संपकथ  करु शकता. 

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

iii) नमूद केिेल्या पत्त्यावर आम्हािा णिहून कळवू शकता:  LENDINGKART  फायनान्स णलद्दमटेर्, 6 वा मर्ला, ब्लॉक 

बी,  द फर्स्ण, फर्स्ण ॲवे्हनू्य  रोर्, केशवबाग पाटी िॉट शेर्ारी,  वस्त्रपूर, अहमदाबाद - 3800015. 

2) ग्राहकांचे तक्रार मनवारि मदिेल्या वेळेत न झाल्यास ककंवा मदिेल्या उपायांनी ग्राहक समाधानी नसल्यास, LFLच्या ग्राहक नोडि 

अत्तधकारी आणि तक्रार मनवारि अत्तधकारी यांच्याशी संपकथ  साधू शकतात. 

 

नाव: श्री. समीर नागपाल 

हुद्दा: नोडि अत्तधकारी आणि तक्रार मनवारि 

अत्तधकारी 

संपकण  िमांक: 

 

 

+91- 70690 87586 (सकाळी 10.30  त े 

सायंकाळी 6.00 - सोमवार त े शुक्रवार -राष्ट्ट्रीय 

सुट्टयांव्यत्ततररक्त)  

ईमेल ID nodalofficer@lendingkart.com 

तक्रार मनवारि अत्तधकारी सवथ ग्राहकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी कायाियीन वेळेत उपिब्ध असतीि. तक्रार मनवारि अत्तधकारी 

उपिब्ध नसल्यास ग्राहक मदत कें िाचे प्रमुख उपिब्ध असतीि. 

तक्रारींचे परीक्षि केल्यानंतर, तक्रार मनवारि अत्तधकारी तक्रार नोंदमवल्याच्या कामकाजाच्या 30 मदवसांच्या आत अंत्ततम प्रत्ततसाद 

देतीि. या दरम्यान, ग्राहक त्यांच्या तक्रारीची सस्र्ती तपासण्यासाठी आमच्याकडे िेखी चौकशी करू शकतात आणि आम्ही शक्य 

त्तततक्या िवकर त्यांना प्रत्ततसाद देण्याचा प्रयत्न करू. 

काही प्रकरिांमधे्य मवमवध तपासिी करावी िागल्यामुळे जास्त वेळ िागू शकतो; उदा. डॉकु्यमेंट्स परत करिे. कंपनी असा मविंब 

झाल्यास ग्राहकांना कळवते आणि तक्रारीच्या मनराकरिासाठी अपेसक्षत वेळ सांगते. 

mailto:nodalofficer@lendingkart.com


 

जर तक्रार / मववाद एक ममहन्याच्या कािावधीत सोडवल्या गेल्या नाहीत तर ग्राहक आरबीआयच्या नॉन-बँककंग पयथवेक्षि खात्याच्या 

प्रादेसशक कायाियाच्या अत्तधका-यांच्याकडे अपीि करू शकतात ज्याच्या अत्तधकार के्षत्रामधे्य LFLचे नोंदिीकृत कायािय येते. DNBS 

चा तपशीि खािी मदिा आह:े 

RBI लोकपाल - NBFC,  

भारतीय ररझव्हण बँक,  

RBI भायखळा ऑद्दफस द्दबल्डंग 

मंुबई कें द्रीय रेल्वे रे्स्शनच्या समोर 

भायखळा, मंुबई - 400 008.  

1. प्रदशथन करावयाची अमनवायथ मामहती 

आमच्या सवथ  LFL च्या शाखांमधे्य खािीि मामहती प्रदर्शथत असते: 

• तक्रार आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी योग्य व्यवस्र्ा. 

• तक्रार मनवारि अत्तधकाऱ्याचे नाव, पिा आणि संपकथ  क्रमांक. 

तक्रार मनवारि युमनट ग्राहकांचे समाधान झाल्यावरच तक्रार बंद करण्याचे सुमनसश्चत करते. 

ते त्यांना त्यांच्या स्तरावर मनराकरि करिे शक्य नसेि तर तक्रार योग्य स्तरावर पुढ ेपाठविी जाईि हे सुमनसश्चत करते. आम्ही 

शक्यतोवर आमच्या ग्राहकांना वररष्ठ व्यवस्र्ापनाकड ेतक्रार  मनवारि करण्यासाठी जाण्याची गरज भासिार नाही  अशी  एक 

मजबूत यंत्रिा तक्रार हाताळण्यासाठी तयार केिी आह े व त्यांना समजून घेण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांचे पुनराविोकन करतो. 

तक्रारीचे कारि आणि वाढ आणि त्याचे पुनराविृी टाळण्यासाठी प्रयत्न करतो. 

आवश्यक कािावधी 

1.तक्रारी नोंदमवण्यासाठी, ग्राहक उपरोक्त नमूद केिेल्या कोित्याही चॅनेिचा वापर करु शकतात (ग्राहक तक्रारी हाताळण्यासाठी 

अंतगथत यंत्रिा वर पॉइंट (ए) पहा.) जर तक्रार णिणखत स्वरुपात ममळािी असेि तर LFL आठवड्याच्या आत पावती / प्रत्ततसाद 

पाठमवण्याचा प्रयत्न करते. एकदा प्रकरिाची तपासिी झाल्यानंतर, LFL ग्राहकांना अंत्ततम प्रत्ततसाद पाठवते ककंवा तक्रार 

ममळाल्यानंतर एक ममहन्याच्या आत अत्तधक वेळ िागिार असल्यास तसे सूत्तचत करते. 

आम्हािा प्राप्त झािेल्या तक्रारी योग्य दृष्टीकोनातून पामहल्या जातीि आणि त्यांचे सवथ संभाव्य प्रकार े मवश्िेमषत केिे जाते. 

कोित्याही समस्येवर LFLच्या भूममकेची मामहती ग्राहकांना मदिी जाते. ज्या तक्रारींसाठी जास्त वेळ िागण्याची शक्यता असते ते 

सुद्धा त्वररत कळवि ेजाते. 

2. काही प्रकरिांमधे्य मवमवध मक्रयांच्या स्वरुपामुळे जास्त वेळ िागू शकतो; उदा. डॉकु्यमेंट्स परत करिे. कंपनी असा मविंब झाल्यास 



 

ग्राहकांना कळवते आणि तक्रारीच्या मनराकरिासाठी अपेसक्षत वेळ सांगते. 

ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळतांना  LFLने कोितेही नवीन बदि केिे असल्यास, वरीि उपरोक्त पॉणिसीचे मनयतकाणिक / पुनराविृी 

केिे जाते ज्यामधे्य नवीन तक्रार चॅनेिचा समावेश असतो. 

अत्यधधक व्यार् शुल्काचे द्दनयम 

व्याजदर आणि प्रमक्रया आणि इतर शुल्काची नीट ओळख करुन घेण्यासाठी कंपनीने अंतगथत तत्त्व ेआणि प्रमक्रया मनधाररत केिी 

आह.े आकारिे जािारे व्याज दर कजथदाराच्या जोखमीच्या वाढीवर अविंबून असते. व्यवसायातीि, प्रत्ततस्पध्याचा, िोनचा मागीि 

इत्ततहास इत्यादींवर पररिाम करिारा आर्र्थक ताकद, व्यवसाय, मनयामक वातावरि इत्यादी व्याज दर आणि िोनच्या संपिूथ 

कािावधीत एकूि व्याज रक्कम आकारिी जाते जेिेकरून कजथदारािा अचूक व्याज मामहत होते व  कजथदाराकडून शुल्क आकारिे 

जाते. हे LFLच्या वेबसाइटवर ककंवा संबंत्तधत वतथमानपत्रांमधे्य प्रकासशत केिे जाते. वेबसाइटवर प्रकासशत केिेिी मामहती ककंवा व्याज 

दरांमधे्य बदि झाल्यानंतर अपडेट केिी जाते. 

LFLच्या बोडाने व्याज दर, प्रमक्रया आणि इतर शलु्काची नीट ओळख करून देण्यासाठी योग्य आंतररक तत्त्व ेआणि प्रमक्रया आखिी 

आह.े 

द्दनयमावलीची समीक्षा 

बोडाच्या मवमवध स्तरांवर योग्य अभ्यास मनयमाविी आणि तक्रारी मनवारि यंत्रिा यांच्या अनुपािनाचा वार्षथक आढावा घेते. तक्रार 

मनवारि अत्तधकारी दर सहा ममहन्यािा या संमहतेच्या अनुपािनाचे पुनराविोकन करतात आणि अशा पुनराविोकनाचा एकमत्रत 

ररपोटथ बोडथकड ेसादर केिा जाऊ शकतो. 

 


