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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਰਭਾਸਾਵਾਂ 
  

1.   ਕੰਪਨੀ / ਐਲਐਫਐਲ: ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਲੈਂਰਡਿੰਗਕਾਰਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਰਲਮਰਟਡ' ("ਐਲ.ਐਫ.ਐਲ") ਸਿੰਗਠਨ ਰਜਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਪਰੈਕਰਟਸ 

ਕੋਡ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।  
  

2.   ਬੋਰਡ:  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ।  
  

3.   ਕੋਡ: ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਰਟਸ ਕੋਡ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਰਧਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
  

4.   ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਗਾਹਕ: ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਭਾਵੀ ਕਰਜਦਾਰ / ਗਰਾਹਕ।  

  

ਉਦੇਸ 

  

ਰਰਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨਿੰ ਬਰ RBI / 2015-16 / 16 ਡੀ ਐਨ ਬੀ ਆਰ (ਪੀਡੀਸੀ) ਸੀ ਸੀ .054 / 03.10.119 / 2015-16 13 ਰਮਤੀ 01 

ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ (ਸੇਧਾਂ) ਲਈ ਰਰਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਹੀ ਪਰੈਕਰਟਸ ਕੋਡ ਨੂਿੰ  ਸੋਰਧਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂਿੰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕlੇ 

ਉਪਰ ਕਹ ੇਸੋਧਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਸਟਰ ਡਰੇਕ੍ਸਸਨਸ - ਗੈਰ-ਬੈਂਰਕਿੰਗ ਰਵੱਤੀ ਕਿੰਪਨੀ - ਰਸਸਟਰਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਨ-ਰਡਪਾਰਜਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿੰਪਨੀ ਅਤੇ 

ਰਡਪਾਰਜਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿੰਪਨੀ (ਰਰਜਰਵ ਬੈਂਕ) ਡਰੇਕ੍ਸਸਨਸ, ਰਮਤੀ 01 ਸਤਿੰਬਰ, 2016 (22 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂਿੰ  ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ) ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ 
ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ('ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਮਾਸਟਰ ਡਰੇਕ੍ਸਸਨਸ') 

ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਰਟਸਸ ਕੋਡ, ਉਪਰੋਕਤ ਰਰਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਰੇਕ੍ਸਸਨ੍ਸ ਰਵਚ ਸਾਮਲ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ ਲਈ ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਰਟਸਸ 

ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੋਡ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਪਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਰਚਤ ਪਰੈਕਰਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਗ ੂਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਕਿੰਪਨੀ ਨੂਿੰ  ਰੋਜਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਰ ੇਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਰਕ ਰਕਸੇ ਦੀ ਰਸਕਾਇਤ / ਪੱੁਛਰਗੱਛ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੋਈ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ / ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 

ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਪਨੀ ਸਾਰ ੇਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

  

ਟੀਚਾ  
ਕੋਡ ਇਸ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ: 

●      ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਵੇਲੇ ਰਨਰਪੱਖ ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਰਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਗੇ ਰਰਸਤੇ ਨੂਿੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ 
ਕਰਨਾ; 



●          ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਬਹਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੂਰਚਤ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਧੀਆ ਪਾਰਦਰਸਕਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; 

●          ਕਿੰਪਨੀ ਰਵਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ; 

●       ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ ਉਰਚਤ ਰਮਆਰਾਂ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਚਿੰਗੇ, ਰਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨਾ; 

●          ਵਧੇਰੇ ਓਪਰੇਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਨਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨਾ; 

●          ਕਨੂਿੰ ਨ ਦੀ ਉਰਚਤ ਪਰਰਕਰਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ, ਰਜੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ।ੇ  

  

ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ  

●          ਐੱਲ.ਐਫ.ਐਲ. ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਨਰਪੱਖ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਵੱਚ ਪਰਚੱਲਤ ਰਮਆਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ।  

●          ਐਲਐਫਐਲ ਸਾਰ ੇਸਬਿੰਧਤ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ, ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨਤਾ 
ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਦੇ ਨੈਰਤਕ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

●          ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਪਨੀ ਸਪਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਲੀ ਰਵਚ: 

i. ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ; 

II. ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ, ਰਵਆਜ ਦਰਾਂ / ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਚੇ; 

iii. ਗਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ;ੇ 

iv. ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ;ੋ 

●          ਇਹ ਕੋਡ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

●          ਐਲਐਫਐਲ ਉਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

●          ਐਲਐਫਐਲ ਆਪਣ ੇਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਓਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ।  

●          ਐਲਐਫਐਲ ਰਕਸ ੇਵੀ ਸਿੰਚਾਰ ਰਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, 
ਖਰਰਚਆਂ, ਗਣਨਾ ਦੇ ਢਿੰਗ ਆਰਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੂਰਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

  

ਲੋਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ 



●          ਐਲਐਫਐਲ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖਿੰਡ ਰਵਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਰਰਕਿੰਗ ਪੂਿੰ ਜੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਚ 

ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਜੋ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।   

●          ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਐਫਐਲ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਰਕਰਰਆ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਕਰਰਜਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸਾਂ ਕੋਰਸਸ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣਗੇ।  

●          ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਦੇ 'ਲੋਨ ਐਪਲੀਕਸੇਨ ਫਾਰਮ / ਉਰਚਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ' ਰਵੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰਜਦਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਬੈਂਰਕਿੰਗ ਰਵੱਤ ਕਿੰਪਨੀਆਂ 

(ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ 

ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂਿੰ  ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਰਵਚ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ।  

●          ਐਲ.ਐਫ.ਐੱਲ ਦਾ 'ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫਾਰਮ / ਉਰਚਤ ਦਸਤਾਵੇਜ' ਲੋਨ ਦੇ ਰਬਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾਂ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

●          ਕਰਜਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਲੋਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਮੈਰਰਟ ਰਵੱਚ ਸੁਤਿੰਤਰ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਮਿੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਰਸਰਲੇਖ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਿੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਰਖਆ, 

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ  

●          ਐੱਲ.ਐਫ.ਐਲ. ਕਰਜਦਾਰ ਦੀ ਕਰੈਰਡਟ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਉਰਚਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਗੇਾ ਜ ੋਰਕਸੇ ਲੋਨ 

ਦੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਬਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

●          ਐਲਐਫਐਲ ਕੋਲ ਲੋਨ ਦੀ ਰਬਨੈ ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂਿੰ  ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ।ਐਲਐਫਐਲ ਪੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰਚਤ ਰਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂਿੰ  ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 

ਸੂਰਚਤ ਕਰੇਗਾ।  

  

ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
  

1.   ਕਿੰਪਨੀ ਰਵਚ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤਾ ਰਵਚ ਇਕ ਰਬਲਟ-ਇਨ ਮੁੜ ਜਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰਜਦਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਰਵਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਰਵਚ ਰਵਵਸਥਾ 
ਹੋਵੇਗੀ।  

a)     ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਨੋਰਟਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਮਆਦ; 

b)    ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਰਹਤ ਨੋਰਟਸ ਦੀ ਰਮਆਦ ਛੱਡ ਰਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

c)     ਸੁਰੱਰਖਆ ਕਬਜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ; 

d)    ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਵਕਰੀ / ਰਨਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਿੰ ਰਤਮ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਰਬਿੰਧ; 

e)     ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਮੁੜ ਚੀਜਾ  ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ, ਅਤੇ 

f)      ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਵਕਰੀ / ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ।  

  



2.      ਅਰਜਹੇ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰ ੇਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆ ਂਨੂਿੰ  ਲੋੜੀਦਗੀ / ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।    

  

  

ਲੋਨ ਦ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਨਯਮਾਂ/ਸਰਤਾਂ 

●          ਐਲਐਫਐਲ ਰਲਖਤੀ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਇਜਾਜਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਜਾਂ ਰਕਸ ੇਹੋਰ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਾਰ ੇਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ 
ਸਮੇਤ ਛੂਟ / ਰਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਰਵਧੀ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਨਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਦਸੇਗਾ ਅਤੇ ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ 

ਰਰਕਾਰਡ ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਹਮਤੀ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ।  

●          ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਵਆਜ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ, ਲੋਨ ਸਮਝੌਤਾ ਰਵਚ ਬੋਲਡ ਰਵਚ 

ਦਰਸਾਈ ਜਾਏਗੀ। . 

●          ਐਲਐਫਐਲ ਲੋਨ ਮਨਜੂਰੀ / ਕਰਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ੇਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਇਕ ਏਨ੍ਕ੍ਸਲੋਸ਼਼ਰ ਦੀ 
ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ ਕਰੇਗਾ ਰਜਵੇਂ ਕਰਜਾਈਕਰ ਦਵਾਰਾ ਸਮਰਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

  

ਕਰਰਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ)  

●          ਆਪਣੀ ਪਰਕਾਰਸਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਰਚਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਐਲਐਫਐਲ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂਿੰ  
ਨੋਰਟਸ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਰਵੱਚ ਰਕਸ ੇਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਵਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਰਵਆਜ ਦਰ, ਸੇਵਾ ਦੇ 

ਖਰਚੇ , ਪਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸੁਲਕ ਆਰਦ। ਐਲਐਫਐਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਰਕ ਛੂਟ / ਰਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੇਵਲ 

ਸਿੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਣ।  

●          ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਰਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ / ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਐਫਐਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਬਿੰਧਤ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ 

ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ।  

  

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 

●          ਐਲਐਫਐਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਰਵਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਜਬ 

ਸਮਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

●          ਐਲਐਫਐਲ ਸਾਰ ੇਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਬਕਾਇਆ ਕਰਰਜਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, 
ਜੋ ਰਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਵਰੱੁਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਰਕਸੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਰਵਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੋਰਟਸ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਦੇ ਤਰਹਤ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਐਲਐਫਐਲ ਪਰਤੀਭਤੂੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਹੈ।   

●          ਐਲਐਫਐਲ ਆਪਣੀ ਰਵਆਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆ ਂਤੋਂ ਆਪਣ ੇਬਕਾਏ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਨੂਿੰ ਨੀ 
ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਰਜਸ ਰਵਚ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਰੇਕ ਰਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।  



●          ਐਲਐਫਐਲ ਇਹ ਸੁਰਨਸਰਚਤ ਕਰੇ ਰਕ ਸਟਾਫ ਨੂਿੰ  ਉਰਚਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਸਖਲਾਈ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ।  

 

ਹੋਰ ਸੇਧਾਂ 

●          ਐਲਐਫਐਲ ਆਪਣ ੇਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵਚ ਦਖਲ-ਅਿੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਰਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਰਧਤ ਕਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਰਵਚ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਸਵਾਏ ਜਾਣਗ ੇ(ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ ਬੋਰੋਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਕ ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਨੋਰਟਸ ਰਵਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ)।  

●          ਉਧਾਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂਿੰ  ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜਦਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵਚ, ਸਰਹਮਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ, ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜਦਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਿੰਦਰ, ਅਰਜਹੇ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂਿੰ  
ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਸਾਰ ੇਟਰਾਂਸਫਰ ਸਿੰ ਪੂਰਨ ਰਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰ ੇਲਾਗ ੂਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗ।ੇ  

●          ਆਪਣ ੇਕਰਜਦਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਰਰਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵਚ, ਐਲ.ਐਫ.ਐਲ. ਗੈਰਜਤ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। 
ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਰਨਸਰਚਤ ਘਿੰ ਰਟਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਜੇ / ਬਕਾਇਆ ਆਰਦ ਦੀ ਰਰਕਵਰੀ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ 
ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਖਲਾਈ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ 

ਸਟਾਫ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਸਖਲਾਈ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

●          ਐਲਐਫਐਲ ਫਲੋਰਟਿੰਗ ਦਰ ਰਮਆਦ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮਤ ਚਾਰਜ / ਪਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਡ ਨੂਿੰ  ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।  

  

ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਰਵਧੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰਦਰਸ ਰਵੱਚ, ਰਨਰਿੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਸਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਜਾਰ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਰਸਕਾਇਤਾਂ 
ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਤਾ ਰਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹਨ।  

ਐਲਐਫਐਲ ਰਵਖੇ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰ ਤੁਸਟੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੁੱ ਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਰਕ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਕਰਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਰਸਰਫ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਰਕ ਮਜੌੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਲਐਫਐਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ

ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡ ੇਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਬਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਬਹਤਰ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਭਾਵੀ ਰਸਕਾਇਤ 

ਰਨਵਾਰਨ ਰਵਧੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।  

ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਰਨਵਾਰਣ ਰਵਧੀ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਵਧੀਵਤ ਪਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਵੇਗੀ ਰਕ ਮਿੰਗੇ ਗਏ ਰਨਪਟਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਅਤੇ ਰਨਰਪੱਖ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਯਮ ਅਤੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦੇ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਫਰੇਮ-ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹੈ।  

ਉਦੇਸ / ਕੰੁਜੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ 
ਆਪਣ ੇਗਾਹਕਾਂ ਪਰਤੀ ਐਲਐਫਐਲ ਦੀਆਂ ਅਰਹਮ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ: 

●        ਸਾਰ ੇਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਰਨਰਪੱਖ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; 



●        ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਗਰਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ; 

●        ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ; 

●        ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ / ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ 

ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਰਸੱਰਖਆ ਦੇਣ ਲਈ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ, ਐਲਐਫਐਲ ਸਾਡ ੇਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂਿੰ  ਬਹੁਤ ਗਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ 

ਨੂਿੰ  ਰਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਨੱਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਰਸਕਾਇਤਾਂ / ਰਗਲੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਨਰੀ 

ਰਜਹੜੇ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ (ਕੌਮੀ ਛੱੁਟੀ 
ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਵੇਰ ਦੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ ਦੇ 6.00 ਵਜੇ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ  ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

1)      ਗਰਾਹਕ ਦੀਆਂ ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਮਸੀਨਰੀ 

i) ਸਾਡ ੇਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂਿੰ  1800 5720 202 (ਟੋਲ ਫਰੀ) ਤੇ  (ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ -  ਸੋਮਵਾਰ 

ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ ਪਰ ਕੌਮੀ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਕਦ ੇਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 
ii)  care@lendingkart.com ਤੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ 
iii)  ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਰਲਖੋ: ਲੈਂਰਡੰਗਕਾਰਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਰਲਰਮਟੇਡ, 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ, ਬੀ ਬਲਾਕ, ਦ ਫਸਟ, ਫਸਟ ਐਵਰਨਊ, ਕੇਸਵਬਾਗ 

ਪਾਰਟੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਪੱਛੇ, ਵਸਤਰਪੁਰ, ਅਰਹਮਦਾਬਾਦ - 380015 
 

  

2)      ਜੇਕਰ ਰਸਕਾਇਤ ਨੂਿੰ  ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਐਲਐਫਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲ ਨਾਲ 
ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

  

ਨਾਮ ਸਰੀਮਤੀ ਸਰੇਯਾ ਰਤਰਵੇਦੀ  

ਅਹੁਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਰਰਵਨੀਊ ਆੱਪਰੇਸਨਸ 

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ +91-  6358874622 – ਸਵੇਰੇ 10.30 ਤੋਂ ਸਾਮ ਦੇ  6.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ 

ਪਰ ਕੌਮੀ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਂ  ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਕ ੇ

ਈਮੇਲ ਆਇਡੀ  grievance.redressal@lendingkart.com 

  

  

ਸਾਰ ੇਗਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਸਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਂ ਰਮਲਣਗ।ੇ ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 
ਰਵਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗਾਹਕ ਰਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।  
  



ਰਸਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਸਕਾਇਤ / ਰਸਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਕਿੰਮਕਾਜੀ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਿੰ ਰਤਮ ਜਵਾਬ 

ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆ ਂਰਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਰਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ 

ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰੋਸਸ ਕਰਾਂਗੇ।  
  

ਸਾਮਲ ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਕਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਿੰਪਨੀ 
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨੂਿੰ  ਸੂਰਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।  
  

ਜੇਕਰ ਰਸਕਾਇਤ / ਝਗੜੇ ਦਾ ਰਨਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਰਕਿੰਗ 
ਰਨਗਰਾਨੀ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਿੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰ ਨੂਿੰ  ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸਦੇ ਅਰਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਐਲ.ਐਫ.ਐੱਲ. ਡੀ ਐਨ 
ਬੀ ਐਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਰਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

  

RBI ਲੋਕਪਾਲ - NBFC 

ਰਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,  
RBI ਬਾਈਕੁਲਾ ਆਰਫਸ ਰਬਲਰਡੰਗ,  
ਮੰੁਬਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 
ਬਾਈਕੁਲਾ, ਮੰੁਬਈ - 400008. 

 
  

1.   ਲਾਜਮੀ ਰਡਸਪਲੇ ਲੋੜਾਂ 
  

ਐਲਐਫਐਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਬਰਾਂਚਾਂ ਰਵੱਚ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆ ਹੈ: 

● ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਬਿੰਧ।  

● ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਨਿੰ ਬਰ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ 

 ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਯੂਰਨਟ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਤੁਸਟੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਰਸਕਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।  
  

ਉਹ ਇਹ ਸੁਰਨਰਸਚਤ ਕਰਨਗ ੇਰਕ ਰਸਕਾਇਤ ਨੂਿੰ  ਉਰਚਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਹਾਲਾਂਰਕ 

ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਅਰਜਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪਹੁਿੰ ਚੀਏ ਰਜੱਥੇ ਸਾਡ ੇਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਰਸਕਾਇਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵੀ ਰਨਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਰਵਧੀ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਸਮਝ ਦੇ ਰਦਰਸਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨਾ। ਰਸਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿੰਮ 

ਕਰਨਾ।  
  

2.   ਸਮਾ ਸੀਮਾ 
  

ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਕਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਗਰਾਹਕ ਦੀਆਂ ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਭਾਲਣ 

ਲਈ ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਮਸੀਨਰੀ ਤੇ ਪੋਇਿੰ ਟ (a) ਵੇਖੋ)। ਜ ੇਰਸਕਾਇਤ ਨੂਿੰ  ਰਲਖਤੀ ਰੂਪ ਰਵਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲਐਫਐਲ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਿੰਦਰ 

ਇਕ ਰਸੀਦ / ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਐਲਐਫਐਲ ਗਾਹਕ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਰਤਮ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਜਾਂ 
ਰਸਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਿੰਦਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੇਗਾ।  



ਉਹ ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਜ ੋਸਾਡ ੇਅਿੰਤ ਰਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਨਜਰੀਏ ਰਵੱਚ ਦੇਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਸਿੰਭਵ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਰਵਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਰਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਿੰਚਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਮੁੱ ਰਦਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂਿੰ  ਤੁਰਿੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਾਮਲ ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਕਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ। ਐਲਐਫਐਲ 

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨੂਿੰ  ਸੂਰਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੰਭਾਰਵਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ / ਸਿੰਸੋਰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਕਾਇਤਾਂ / ਰਗਰਲਆਂ ਦਾ ਰਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 

ਐਲਐਫਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਨਵੇਂ ਰਸਕਾਇਤ ਚਨੈਲ ਸਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ।ੇ  
  

ਵਾਧੂ ਰਵਆਜ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸਨ 

ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਰਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਰਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਕ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂਿੰ  ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵੱਤੀ ਤਾਕਤ, ਰਬਜਨਸ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ 
ਰਬਜਨਸ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਰਜਦਾਰ ਆਰਦ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਇਰਤਹਾਸ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਵਚ ਰਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ 

ਰਵਆਜ ਦੀ ਰਾਸੀ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਚਾਰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜ ੋਉਧਾਰਕਰਤਾ ਉਧਾਰ ਰਵਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵ ੇਜ ੋਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗ।ੇ ਇਸ 

ਨੂਿੰ  ਐਲਐਫਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਬਿੰ ਰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਵਚ ਪਰਕਾਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਵਚ ਛਾਪੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਉਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰਵਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਐਲਐਫਐਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਪਰੋਸੈਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਰਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਰਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ 

ਬੋਰਡ ਰਨਰਪੱਖ ਪਰਬਿੰਧਨ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਰਵਧੀ ਦੇ ਕਿੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੇਗਾ। 
ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਅਰਧਕਾਰੀ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂਿੰ  ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜਹੀ ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਰਰਪੋਰਟ 

ਬੋਰਡ ਨੂਿੰ  ਸੌਂਪ ਰਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

  

  

 

 


