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முக்கிய வறையறைகள் 



  

1. நிறுவனம் / எல்.எஃப்.எல் - இது 'Lendingkart ஃரபனோன்ஸ் லிமிசடட்' என்னும் 
 ிறுவனத்ரதக் குைிக்கும். இதற்கோகத் தோன் இந்த  ியோய  டவடிக்ரக ச ைிமுரைகள் 
வகுக்கப்பட்டுள்ைன. 

2. வாரியம் - எல்.எஃப்.எல் இன் இயக்குனர்கள் வோரியத்ரதக் குைிக்கும். 

3. நநைிமுறைகள் - அவ்வப்நபோது மோைிக்சகோண்நட இருக்கும்  ியோய  டவடிக்ரக 
ச ைிமுரைகரைக் குைிக்கும் 

4. கடன் வாங்குபவர்/ வாடிக்றகயாளர் -  எல்.எஃப்.எல் இன் தற்நபோது இருக்கும் 
அல்லது பின்னோைில் வைக்கூடிய வோடிக்ரகயோைர்கள் /கடன் வோங்குபவர்கரைக் 
குைிக்கும் 

  

நநாக்கம் 

  

01 ஜூரல 2015 நததியிட்டுள்ை ஆர்.பி.ஐ சுற்ைைிக்ரக எண்  RBI/2015-16/16 DNBR (PD) 
CC.No.054/03.10.119/2015-16 13 இதற்கு ெோன்ைோதோைமோகிைது. அதில் இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்.பி.ஐ) 
 ியோய  டவடிக்ரக ச ைிமுரைகள் மீதோன வழிமுரைகரை திருத்தி அரமத்து, அவற்ரை 
என்.பி.எஃப்.ெி-க்கள்  ரடமுரைப்படுத்த வழி கோட்டுகின்ைது. இந்த வழிகோட்டுதல், தரல 
வழிகோட்டி - வோங்கி இல்லோ  ிதி  ிறுவனங்கள் - முரையோக முக்கியத்துவம் வோய்ந்த ரவப்பு 
சபைோத மற்றும் ரவப்பு சபரும்  ிறுவனங்கள் (ரிெர்வ் நபங்க் )வழிகோட்டி- நததி 01 செப்டம்பர் 
2016 (பிப்ைவரி 22, 2019 நமம்படுத்தப்பட்ட) ("ஆர்.பி.ஐ தரல வழிகோட்டி) இன் போகமோக 
ஒன்ைிரணக்கப்பட்டு இருக்கிைது. 
  

இங்கு குைிப்பிடப்படும் பின்வரும்  ியோய  டவடிக்ரக ச ைிமுரைகளும் ஏற்கனநவ கூைிய 
ஆர்.பி.ஐ தரல வழிகோட்டியில் இருக்கக்கூடிய என்.பி.எஃப்.ெிக்கைின்  ியோய  டவடிக்ரக 
ச ைிமுரைகைின் வழிமுரைகரை ஒற்றுப்நபோய் அரமகிைது. வோடிக்ரகயோைர்கரை 
ரகயோளும் நபோது,  ிறுவனங்களுக்கு குரைந்தபட்ெ  ியோயமோன  டவடிக்ரககரை 
இந்ச ைிமுரைகள் வரையறுக்கின்ைன. இது வோடிக்ரகயோைர்களுக்கு தகவல் அைிப்பநதோடு 
 ிறுவனங்கள் அவர்கைிடம் ஒவ்சவோரு  ோளும் அணுகும் முரையிரன விவரிக்கிைது. 
  

இந்ச ைிமுரைகள்  புகோர்கள் /ெமூக வரலத்தைங்கைில் பதிவு செய்யப்படும் 
விெோைரணகள்/நவறு ஊடகங்கைில் உள்ை வோடிக்ரகயோைர்களுக்கு சபோருந்தும் மற்றும் 
 ிறுவனம் எல்லோ வோடிக்ரகயோைர்கரையும் நதரவக்நகற்ப கீழுள்ை தைங்கரை அணுக 
ஊக்குவிக்கிைது. 
  

குைிக்நகாள் 

  

ச ைிமுரைகள் பின்வரும் குைிக்நகோளுடன் உருவோக்கப் படுகின்ைன: 
  



● வோடிக்ரகயோைர்கரை ரகயோளும் நபோது,  ியோய  டவடிக்ரககரை நமற்சகோள்வரத 
உறுதி செய்வது மூலம், அவர்களுடன்  ியோயமோன மற்றும் உள்ைப்பூர்வமோன உைரவ 
வைர்த்தல்; 

● அதிகப்படியோன சவைிப்பரடத் தன்ரம மூலம் வோடிக்ரகயோைர்கள் தயோரிப்புகரை 
 ன்ைோக புரிந்துசகோண்டு தகவலைிந்து முடிவு எடுப்பரத ெோத்தியமோக்குத்தோல்; 

●  ிறுவனம் மீதோன வோடிக்ரகயோைர்கைின்  ம்பகத்தன்ரமரய வைர்த்தல்; 

● வோடிக்ரகயோைர்கரைக் ரகயோளுதைில்  ியோயமோன தை ிரலகரை அரமப்பது மூலம் 
 ல்ல, ந ர்ரமயோன, ஒைிவு மரைவற்ரை வியோபோை  டவடிக்ரககரை  ரடமுரைப் 
படுத்துதல்; 

●  ியோயமோன நபோட்டிகள் மூலம், அதிகப்படியோன இயக்கத் தை ிரலகரை அரடவதற்கு 
ெந்ரத விரெகரை ஊக்குவித்தல்; 

● தக்க ெட்டமுரைரய பின்பற்றுவதன் மூலம் நதரவப்படும் இடங்கைில் மீட்பு மற்றும் 
செயலோக்கம்  டத்துதல்; 

  

நெயல்திட்டம் 

  

● எல்.எஃப்.எல்  ியோயமோக மற்றும் ந ர்ரமயோக செயல்பட்டு சதோழில் துரையில் 
இருக்கும் தைமோன  டவடிக்ரககரை எப்சபோழுதும் ெிைப்போக பூர்த்திசெய்யும். 

● கடன் வோங்குபவருடனோன நபச்சுவோர்த்ரதயின் நபோது, ெம்பந்தப்பட்ட ெட்டங்கரையும், 
ஒழுங்குமுரைகையும் பின்பற்ைி  அைஞ்ெோர் நகோட்போடுகைோன  ோணயம் மற்றும் 
சவைிப்பரடத்தன்ரம ஆகியவற்ரை எல்.எஃப்.எல் பூர்த்திசெய்யும். 

● வோடிக்ரகயோைர்களுடன் நபசும் நபோது, பின்வருவனரவ ெம்பந்தமோக ஆங்கிலம் 
அல்லது ஹிந்தி அல்லது தகுந்த  வட்டோைப் நபச்சுசமோழியில் சதைிவோன தகவல் 
சதரிவிக்க எல்லோ முயற்ெிகளும்  ிறுவனம் நமற்சகோள்ளும்: 

                                  i.  அதன் பல்நவறு சபோருட்கள் மற்றும் நெரவகள்; 
                                  ii.  விதிமுரைகள் மற்றும்  ிபந்தரனகள், வட்டி விகிதங்கள்/நெரவக் கட்டணங்கள் 

                              iii.   வோடிக்ரகயோைர்களுக்கு கிரடக்கக்கூடிய  ன்ரமகள் மற்றும் அதன்                         
விரைவுகள், ஏநதனும் இருப்பின் 

                               iv.  உங்கள் நகள்விகளுக்கு சதோடர்புசகோள்ைநவண்டிய  பர் ; ஏநதனும் இருப்பின் 

● அதன் வரலத்தைத்தில் ச ைிமுரைகள் கிரடக்கும் 

● ெட்டத்துக்கு நதரவப்பட்டோநலோ, தள்ளுபடி செய்யப்பட்டோநலோ அல்லது கடன் 
வோங்குபவர் அனுமதித்தோநலோ அன்ைி, எல்.எஃப்.எல் கடன் வோங்குபவரைப் பற்ைிய 
தகவல்கரை யோருடனும் பகிர்ந்து சகோள்ைோமல் கண்டிப்போன  ம்பகத்துடன் 
ரகயோளுகிைது. 



● கடன் வோங்குபவரிடத்தில் அவைது கணக்ரகப் பற்ைிய தகவல்கரையும் அவர்களுக்கு 
கிரடக்கப் சபறும் வெதிகரையும் பற்ைி சதரிவிக்க நதரவயோன  டவடிக்ரககரை 
எல்.எஃப்.எல் நமற்சகோள்ளும். 

● எல்.எஃப்.எல், தன்னிடம் கடன் வோங்குபவரிடம் வட்டி விகிதம், கட்டணங்கள், 
கணக்கிடும் முரை ஆகியவற்ரை ஏநதனும் பரிவர்த்தரன  ரடசபறுவதற்கு முன்நப 
அவர்களுக்கு சதரிவிக்கின்ைது. 

  

கடன்கள் வாங்குவதற்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அதன் 
நெயலாக்கம் 

  

● எல்.எஃப்.எல், குறு, ெிறு மற்றும்  டுத்தைத் சதோழில்  ிறுவனங்கள் (எஸ்.எம்.இ) பிரிவில், 
அதன் வோடிக்ரகயோைர்களுக்கு பணிசெய் மூலதனக் கடன்கரை வழங்குவநதோடு, 
இவற்ைிற்கு  ிதி ிரலச் ெந்ரத வணிகத்தில் ரகநதர்ந்த மற்றும் ஆயத்தமோன  டுத்தை-
சபரு ிறுவன  பயனர்கரை ஒப்பிடும் வரகயிலோன உதவி வோடிக்ரகயர்களுக்கு 
நதரவப்படுகிைது. 

● இயல்போன வணிக நபோக்கில் கடன் வோங்குவதற்கோன செயல்முரை மற்றும் 
 ரடமுரைக் குைித்து கடன் வோங்குபவர்களுக்கு வழிகோட்ட எல்.எஃப்.எல் எப்சபோழுதும் 
சபரு முயற்ெி செய்யும். 

● எல்.எஃப்.எல் இன் 'கடன் விண்ணப்பப் படிவம்/தகுந்த ஆவணங்கள்' கடன் வோங்குபவர் 
ெமர்பிக்கநவண்டிய எல்லோ தகவல்கரையும் உள்ைடக்கும். கடன் வோங்குபவர் மற்ை 
வங்கி அல்லோத  ிதி  ிறுவனங்கள் (என்பிஎஃப்ெி) வழங்கிய  ஒத்த விதிமுரைகரையும் 
 ிபந்தரனகரையும் அர்த்தம் புரிந்து ஒப்படீு செய்வதற்குத் நதரவயோன அரனத்து 
தகவல்கரையும் எல்.எஃப்.எல் தருகிைது. நமலும் ஒப்பந்தத்தின் உள்ைடக்கத்ரத 
அவர்கைின் வட்டோை சமோழியில்  கடன் சபறுபவர்களுக்கு விவரிக்கப்படுகிைது. 

● எல்.எஃப்.எல் இன் கடன் விண்ணப்பப் படிவம்/தகுந்த ஆவணங்கள், கடன் விண்ணப்பப் 
படிவத்துடன் கடன் வோங்குபவர் ெமர்பிக்க நவண்டிய எல்லோ ஆவணங்கைின் 
பட்டியரலக் சகோண்டிருக்கும்.  

● கடன் வோங்குபவர் ெமர்ப்பிக்கும் ஒவ்சவோரு விண்ணப்பப் படிவமும் அவரின் தகுதி, 
எல்லோ தகவல்கரையும் கூர்ந்தோய்தல், செோத்தின் உரிரமரய ெரிபோர்க்கும் 
ஆவணங்கள்/பத்திைங்கள்,  பரின் அரடயோைம், கோப்பு மற்றும் பணயமோக தருபரவ, 
உத்தைவோதம் இருப்பின் அரவ உட்பட அரனத்தின் அடிப்பரடயில் ெோர்பற்ை 
முரையில் ரகயோைப்படுகிைது. 

● கடன் வோங்குபவரின் கடன் சபரும் தகுதியிரன முடிவு செய்ய அவரின் கடரன 
திருப்பி தறுதலில் இருக்கும் தைைோ ஊக்கத்ரதயும், கடரன திருப்பி தைோமல் 
இருப்பரத தவிர்ப்பதற்கு அவர் எடுக்கக்கூடிய முயற்ெிகளும்  கடன் விண்ணப்பத்ரத 
ஏற்றுக்சகோள்ளும் அல்லது மறுக்கும் முடிரவ எடுப்பதற்கு முக்கிய வரைகூறுகைோக 
கருதப்படுகின்ைன. 

● எல்.எஃப்.எல் கடன் வோங்குபவரின் விண்ணப்பப் படிவத்ரத சபற்ைதற்கு ஒப்புரகச் ெீட்டு 
அைிக்கும் இயங்கரமப்ரப சபற்றுள்ைது. நவண்டிய எல்லோ விவைங்களும் சபற்ை  



 ோைில் இருந்து வோதத்திற்கு ஓத்த ந ைத்திற்குள் தனது முடிரவ, எல்.எஃப்.எல், கடன் 
வோங்க விண்ணப்பித்தவருக்கு சதரிவிக்கும். 

  

நிதி நகாடுக்கப்பட்ட வாகனங்கறள திரும்பப் நபறுதல் 

  

1. கடன் வோங்குபவருடனோன கடன் ஒப்பந்தத்தில், உள்ைரமக்கப்பட்ட திரும்பப் சபறுதலுக்கோன 
ெட்டக் கூற்ரை  ிறுவனம் நெர்த்துள்ைது. இது ெட்டப்பூர்வமோக அமல்படுத்தப்படும். 
சவைிப்பரடத் தன்ரமரய உறுதிசெய்ய, கடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுரைகள் மற்றும் 
 ிபந்தரனகள் பின்வருவன ெோர்ந்த ஏற்போடுகரையும் சகோண்டுள்ைன:   

a)      உரடரம படுத்துவதற்கு முன்னோன அைிவிப்பு கோலம்; 
b)      அைிவிப்பு கோலத்ரத தள்ளுபடி செய்வதற்கோன சூழ் ிரலகள்; 

c)      கோப்போக சகோடுக்கப்பட்ட சபோருரை ரகயுரடரம ஆக்குதலுக்கோன செயல்முரை; 

d)     கோப்பு சபோருைின் விற்பரன/ஏலத்திற்கு முன் கடன் வோங்குபவர் கடரன திரும்பச் 
செலுத்துவதற்கோன கரடெி வோய்ப்பு பற்ைிய குைிப்படீு 

e)      ரகயுரடரம ஆக்கிய சபோருரை மீண்டும் கடன் வோங்குபவருக்கு சகோடுப்பதற்கோன 
செயல்முரை, மற்றும் 

f)       ரகயுரடரம ஆக்கிய கோப்பு சபோருரை விற்பரன/ஏலம் செய்வதற்கோன செயல்முரை  

 

2. அத்தரகய விதிமுரைகள் மற்றும்  ிபந்தரனகைின்  கல் ஒன்று கடன் வோங்குபவருக்கு 
சகோடுக்கப்படும். கடன் விண்ணப்பத்ரத ஏற்று கடன் அைிக்கும்/பணப் பட்டுவோடோ ந ைத்தில் 
கடன் உடன்படிக்ரகயின்  கநலோடு அதில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ை இரணப்புகள் எல்லோவற்ைின் 
 கல்களும் கடன் வோங்குபவரிடம் சகோடுக்கப்படும். 

  

கடன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுறைகள்/நிபந்தறனகள் 

  

● எல்.எஃப்.எல் கடன் விவைங்கரை கடன் வோங்குபவர்களுக்கு எழுத்து வடிவோக கடன் 
வழங்கோரண கடித்ததின் மூலம் சதரிவிக்கும் அல்லது வட்டி/தள்ளுபடியின் வருடோந்திை 
விகிதம் உள்பட அரனத்து விதிமுரைகள் மற்றும்  ிபந்தரனகளுடன்  வழங்கப்படும் 
கடன் சதோரக மற்றும் விண்ணப்ப முரை மற்றும் கடன் வோங்குபவரின் விதிமுரைகள் 
மற்றும்  ிபந்தரனகளுக்கோன ஒப்புதல் ஆகியரவ எல்.எஃப்.எல்-ன் ஆவணத்தில் பதிவு 
செய்யப்படும். 
 

● குைித்த  ோைில் அல்லோமல் தோமதித்துப் பணம் செலுத்தளுக்கோன தண்ட வட்டி 
கட்டணம் ெம்பந்தப்பட்ட துரண ிரல ெட்டக் கூறு கடன் உடன்படிக்ரகயில் சகோட்ரட 
எழுத்தில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும். 

 

● கடன் ஒப்பந்தத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ை இரணப்புகள் எல்லோவற்ைின்  கல்களுடன் 
கடன் வோங்குபவைோல் புரிந்துசகோள்ைப்பட்ட கடன் ஒப்பந்தத்தின்  கரல கடன் 
அைிக்கும்/பணப் பட்டுவோடோ ந ைத்தில் கடன் வோங்குபவரிடம் எல்.எஃப்.எல் வழங்கும். 



  

கடன் பணப் பட்டுவாடா (விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகளின் 
மாற்ைங்கறள உள்ளடக்கியுள்ளது) 
  

● இரணயதைத்தில் சவைியிடுவது அல்லது நவறு தகுந்த சவைியிடுதல் மூலமும் கடன் 
வோங்குபவருக்கும், ஒரு நவரை குைிப்பிட்ட வோடிக்ரகயோைர் ெம்பந்தப்பட்டிருந்தோல் 
அவருக்கும், பட்டுவோடோ அட்டவரண, வட்டி விகிதம், நெரவ கட்டணங்கள், 
முன்னதோக பணம் செலுத்துவதற்கோன கட்டணங்கள் மற்றும் பிை கட்டணங்களுடன் 
கடன் வழங்குதல் பற்ைிய விதிமுரைகள் மற்றும்  ிபந்தரனகைில் செய்யப்படும் 
மோற்ைங்கள் எல்.எஃப்.எல் ஆல் அைிவிக்கப்படுகிைது. தள்ளுபடி/வட்டி விகிதம் மற்றும் 
கட்டணங்கைில் செய்யப்படும் மோற்ைங்கள் வருங்கோலத்ரத கருத்தில் சகோண்நட 
அமலோவரத எல்.எஃப்.எல் உறுதி செய்யும். 

● கடரன திருப்பிப் சபறுதல்/செலுத்தும் சதோரகரய அதிகரித்தல் அல்லது ஒப்பந்தத்தின் 
கீழ் செயல்படுதல் பற்ைிய எல்.எஃப்.எல் இன் முடிவு உரிய கடன் ஒப்பந்தத்திற்நகற்ப 
செய்யப்படும். 

  

நிலுறவத் நதாறகயிறனவசூல் நெய்தல் 

  

● எல்.எஃப்.எல் தனது வோடிக்ரகயோைருக்கு  ிலுரவயில் இருக்கும் சதோரக பற்ைிய 
விவைங்கள் அரனத்ரதயும் அந்த சதோரகரய அவர் திரும்ப செலுத்துவதற்கு 
 ியோயமோன கோலக்சகடுரவயும் வழங்கும். 

●  ிலுரவயில் இருக்கும் சதோரகயிரன திரும்பி செலுத்தினோநலோ அல்லது 
செலுத்தப்படோத கடன் சதோரகரய ெட்டப்படி உரிரமயுள்ை அல்லது முரைப்படி 
பற்றுரிரம உரடய நவசைோரு உரிரமக்சகோருதரல கடன் வோங்குபவர் 
சகோண்டிருப்பதன் மூலம் தீர்வு செய்யின் எல்.எஃப்.எல் கோப்போக ரவத்திருப்பரவ 
அரனத்ரதயும் விடுவித்துவிடும். இத்தரகய உரிரமரய  ரடமுரைப்படுத்த 
நவண்டும் எனில், மீதமுள்ை  ிலுரவ நகோரிக்ரக மற்றும்  ிபந்தரனகளுக்கு உட்பட்டு, 
 ிலுரவத் சதோரகயிரன செலுத்தும் வரை, எல்.எஃப்.எல் கோப்போக 
ரவத்திருப்பரவயின் பத்திைங்கரைத் தக்கரவத்துக்சகோள்ளும் என்பது பற்ைிய முழு 
விவைங்கள் கடன் வோங்குபவருக்கு அைிவிக்கப்படும். 

● எல்.எஃப்.எல் தன் வட்டித் சதோரகரய தவைோது சபறும் சபோருட்டு,   ிலுரவ 
சதோரகயிரன திரும்ப சகோடுக்கோமல் இருக்கும் கடன் வோங்குபவர்கைிடம் இருந்து 
அதரன திரும்பப் சபறுவதற்கோக, செோல் வன்ரமயுள்ை முரைகரை உள்ைடக்கிய, 
 ியோயமோன மற்றும் ெட்ட உரிரமவோந்த  டவடிக்ரககரை ரகயோளும். 

● தன் ஊழியர்கள் வோடிக்ரகயோைர்கரை தகுந்த முரையில் ரகயோள்வதில் நபோதிய 
அைவு பயிற்ெி சபற்ைிருப்பரத எல்.எஃப்.எல் உறுதி செய்யும். 

  

மற்ை  வழிமுறைகள் 



  

● எல்.எஃப்.எல், ெம்பந்தப்பட்ட கடன் ஒப்பந்தத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ை விதிமுரைகள் 
மற்றும்  ிபந்தரனகைில் வழங்கப்பட்டுள்ை ந ோக்கங்கரைத் தவிை(கடன் வோங்குபவைோல் 
முன்னநை சதரிவிக்கப்படோத புதிய தகவல் எல்.எஃப்.எல் கவனத்திற்கு வைோமல் 
இருக்கும் பட்ெத்தில்) நவறு எதற்கோகவும் கடன் வோங்குபவரின் தனிப்பட்ட 
அலுவல்கைில் தரலயிடுவதில் இருந்து விலகும். 

● ஒரு நவரை கடன் வோங்குபவர் கடன் கணக்ரக நவசைோரு  ிறுவனத்திற்கு மோற்றும் 
நவண்டுநகோள் சதரிவிப்பின், அத்தரகய நவண்டுநகோரைப் சபற்ை  ோைில் இருந்து 21 
 ோட்களுக்குள், ஒப்புதரலநயோ இல்ரலசயனில் அதோவது எல்.எஃப்.எல் இன் 
ஆட்நெபரன இருப்பின் அதரனநயோ கடன் வோங்குபவரிடம் சதரிவிக்கப்படும். 
அத்தரகய மோற்ைல் சவைிப்பரடத் தன்ரமயுரடய ஒப்பந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு 
எல்லோ சபோருந்துகின்ை ெட்டங்களுடன் ஒத்திரெந்து இருக்கும். 

● கடன் சபற்ைவரிடம் இருந்து  ிலுரவத் சதோரகயிரன மீட்கும் சபோருட்டு, எல்.எஃப்.எல், 
கடன் வோங்குபவருக்கு தகோத முரையில் சதோல்ரல சகோடுத்தல், அதோவது கடன் 
வோங்குபவரை வழக்கத்திற்கு மோைோன ந ைங்கைில் சதோடர்ந்து சதோந்தைவு செய்தல், 
கடரன/ ிலுரவத் சதோரகயிரனத் திரும்பப்சபை ஆட்பலம் உபநயோகித்தல் 
நபோன்ைவற்ரை ஒரு சபோழுதும் செய்யோது. ஊழியர்கள் வோடிக்ரகயோைர்கரை தகுந்த 
முரையில் ரகயோளும் விதத்தில் நபோதுமோன அைவில் பயிற்ெி அைிக்கப்படும். 

● தனி  பர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிதக்கும் வட்டி வதீ கோலக்சகடு கடன்கைில் 
முன்னதோகநவ கடரனத் தீர்க்கும் கட்டணம் அல்லது முன்னதோக பணம் 
செலுத்துவதற்கு எல்.எஃப்.எல் அபைோதம் விதிக்கோது. 

 

குறை தரீ்க்கும் இயங்குமுறை 

  

தற்நபோது  ிலவும் நபோட்டிக்குரிய சூழலில்,  ிரலயோன சதோழில் வைர்ச்ெி சபறுவதற்கு 
நமம்பட்ட வோடிக்ரகயோைர் நெரவ மிக முக்கிய கருவியோக அரமகிைது. எந்தசவோரு 
சபரு ிறுவனங்கைிலும் வோடிக்ரகயோைர் தரும் புகோர்கள் வணிக வோழ்க்ரகயின் பகுதியோகும். 

 

எல்.எஃப்.எல் இல் வோடிக்ரகயோைர் நெரவ மற்றும் மன ிரைநவ பிைதோனமோக கவனம் 
செலுத்தப்படுகிைது. திைரமமிகு உடனடி நெரவகள் புதிய வோடிக்ரகயோைர்கரை கவர்வது 
மட்டுமின்ைி இருக்கும் வோடிக்ரகயோைர்கரை தக்க ரவக்கும் என்பரத  ோங்கள்  ம்புகிநைோம். 
எல்.எஃப்.எல், வோடிக்ரகயோைர்கைின் அனுபவத்ரத நமம்படுத்தும் விதமோக பல முயற்ெிகரை 
நமற்சகோண்டுள்ைது. நமலும் வோடிக்ரகயோைர்களுக்கு உயர்தைப்பட்ட அனுபவத்ரத அைிக்கும் 
ந ோக்கத்துடன் திைரமயோன குரை தீர்க்கும் இயங்குமுரைரய  ிறுவியது. 

  

எல்.எஃப்.எல் இன் குரை தீர்க்கும் இயங்குமுரைரய நமலும் அர்த்தமுள்ைதோகவும் 
பயனுள்ைதோகவும் ஆக்க, ஒரு கட்டரமக்கப்பட்ட அரமப்பு முரை உருவோக்கப் பட்டுள்ைது. 
இந்த அரமப்பு முரை, சபைப்படும் தீர்வு  ியோயமோகவும் ந ர்ரமயோகவும் மற்றும் ெட்டங்கள் 
மற்றும்  ஆரணகைின் ெட்டக அரமப்புக்கு உட்பட்டு இருப்பரதயும் உறுதி செய்யும். 
  

நநாக்கம்/முக்கிய நெயல்திட்டங்கள் 



  

வோடிக்ரகயோைர்களுக்கோன எல்.எஃப்.எல்-ன் முக்கிய செயல்திட்டங்கள் பின்வருமோறு:  

  

● எல்லோ வோடிக்ரகயோைர்கரையும்  ியோயமோக  டத்துவது குைித்து உறுதியைித்தல்; 

● குரைகரையும் புகோர்கரையும் ந ைம் தோழ்த்தோமல் தீர்த்தல்; 

● வோடிக்ரகயோைர் நகட்கும் நகள்விகரை முழுவதும் புரிந்து சகோள்ை ந ை எடுத்து 
சகோண்டு அவருக்கு மிகவும் பயனுள்ை முரையில் பதிலைித்தல்; 

● குரை தீர்க்கும் இயங்குமுரை பற்ைியும் பிைச்ெரனகள்/புகோர்கரை தீர்க்க சதோடர்பு 
சகோள்ை நவண்டிய அமர்த்தப்பட்ட அதிகோரிகள் பற்ைியும் கற்றுக் சகோடுத்தல். 

 

எல்லோவற்ைிற்கும் நமல் வோடிக்ரகயோைர்கைின் தனிப்பட்ட வோழ்க்ரகரயயும் 
கண்ணியத்ரதயும் எல்.எஃப்.எல் மிக முக்கியமோக எண்ணி வோடிக்ரகயோைர்கரை 
 ியோயமோகவும் மரியோரதயோன முரையிலும் எல்லோ ந ைங்கைிலும்  டத்துகிைது. 
 

வாடிக்றகயாளர் புகார்கள்/ குறைகறள றகயாளும் அறமப்பு 

  

தங்கள் கருத்துகரைத் சதரிவிக்க அல்லது புகோர்கரை அனுப்ப விரும்பும் வோடிக்ரகயோைர்கள் 
கீழுள்ை தடங்கரை காறல 10.00 மணியிலிருந்து மாறல 7:00 மணிக்குள், திங்கள் முதல் 
ெனிக்கிழறம வறை (நதெிய விடுமுறை நாட்கள் தவிை) உபநயோகிக்கலோம். 
  

1) வோடிக்ரகயோைர்கைின் புகோர்கரை ரகயோளும் உள்ைரமக்கப்பட்ட அரமப்பு  

     i.   எங்கள் வோடிக்ரகயோைர் நெரவ ரமயத்ரத 1800 5720 202 என்ை எண் மூலம் சதோடர்பு 
சகோள்ைவும் (இலவெ சதோடர்பு) (கோரல 10:00 மணி முதல் இைவு 7:00 மணி வரை திங்கள் 
முதல் ெனிக்கிழறம வறை - (நதெிய விடுமுரை  ோட்கள் தவிை). 

   ii. care@lendingkart.com இல் மின்னஞ்ெல் அனுப்பவும் 

   iii. கீழுள்ை முகவரிக்கு எழுதவும்: நலண்டிங்கார்ட் ஃறபனான்ஸ் லிமிநடட், 6ஆவது 
ஃப்நளார், பி பிளாக், த ஃபர்ஸ்ட், த ஃபர்ஸ்ட் அநவன்யூ, நகஷவ்பாக் பார்ட்டி ப்ளாட் 
பக்கத்தில், வஸ்திைாபூர், அஹமதாபாத்- 380015.  

2)சகோடுக்கப்பட்ட ந ைத்திற்குள் புகோர் ெரி செய்யப்படோவிட்டோல் அல்லது எல்.எஃப்.எல் 
வழங்கிய தீர்வில் அவர்/அவள் திருப்தி அரடயவில்ரல என்ைோல், அந்த வோடிக்ரகயோைர் 
நநாடல் அலுவலர் மற்றும் குறை தீர்க்கும் அலுவலறை அணுகலோம்:: 

  
 

நபயர் திருமதி ஸ்நையோ திரிநவதி 
 

பதவி இயக்குனர் -வருவோய் செயல்போடுகள் 

mailto:care@lendingkart.com


நதாடர்பு எண் +91- 6358874622 - நதெிய விடுமுரை  ோட்கள் தவிை 
திங்கள் முதல் சவள்ைி வரை கோரல 10.30 மணி 
முதல் மோரல 6.00 மணி வரை. 

மின்னஞ்ெல் முகவரி grievance.redressal@lendingkart.com 

 

  

வோடிக்ரகயோைர்கைின் குரைகரைப் சபை குரைத் தீர்க்கும் அலுவலர் அலுவலக ந ைங்கைில் 
கிரடக்கப் சபறுவோர். ஒருநவரை குரைத் தீர்க்கும் அலுவலர் இல்லோவிடில் வோடிக்ரகயோைர் 
ஆதைவு குழுவின் தரலவர் வோடிக்ரகயோைரை கவனிப்போர். 
  

குரையிரன ஆைோய்ந்த பின், குரைத் தீர்க்கும் அலுவலர், புகோர்/குரை சபற்ை 30 நவரல 
 ோட்களுக்குள் அவைது இறுதி பதிரல அனுப்புவோர். இக்கோலத்தில் வோடிக்ரகயோைர் குரையின் 
 ிரல நகட்டு எங்களுக்கு எழுதலோம். அதற்கோன பதிரல முடிந்த வரையில் விரைவோக 
அனுப்ப சபருமுயற்ெி செய்நவோம். 
  

ெில வரகயோன குரை/புகோர்களுக்கு  டவடிக்ரககைின் தன்ரம கோைணமோக கூடுதல் ந ைம் 
நதரவப் படுகிைது: உதோைணமோக ஆவணங்கைின் மீட்பு. அத்தரகய தோமதம் குைித்து  ிறுவனம் 
வோடிக்ரகயோைர்களுக்கு சதரிவிப்பதுடன் புகோருக்கு தீர்வு கோண எதிர்சகோள்ைப்படும் 
கோலக்சகடுரவயும் அவர்களுக்கு சதரிவிக்கும். 
  

ஒருநவரை புகோர்/தகைோறு ஒரு மோதத்திற்குள் தீர்க்கப்படோமல் நபோனோல், வோடிக்ரகயோைர் 
எல்.எஃப்.எல் இன் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலக எல்ரலயின் கீழ் உள்ை இந்திய ரிெர்வ் 
வங்கியின் வங்கி ெோைோ  ிதி  ிறுவன நமற்போர்ரவத்துரையின் மண்டல அலுவலகத்தில் 
ெம்பந்தப்பட்ட  அலுவலரிடம் முரையடீு செய்யலோம். டி.என்.பி.எஸ். இன் விவைங்கள் 
பின்வருமோறு: 
  

RBI ஒம்புட்ஸ்நமன் - NBFC 
இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, 
RBI றபகுல்லா அலுவலக கட்டிடம், 
மும்றப மத்திய ையில் நிறலயம் எதிரில், 
றபக்குல்லா, மும்றப -400 008. 
 
1. கட்டோயமோக கோட்ெிப்படுத்தநவண்டிய நதரவகள் 

எல்.எஃப்.எல் தனது எல்லோ கிரைகைிலும் பின்வருவனவற்ரை ரவத்திருக்கும் :  
● குரைகரையும் பரிந்துரைகரையும் சபறுவதற்கோன தகுந்த ஏற்போடுகள் 

● குரை தீர்க்கும் அதிகோரியின் சபயர், விலோெம் மற்றும் சதோடர்பு எண்ரண கோட்ெி 
படுத்துதல் 

குரை தீர்க்கும் குழு பின்பற்றும் செயல்முரை வோடிக்ரகயோைர் திருப்திக்கு ஏற்ப புகோருக்கு 
தீர்வு கோணுவரத உறுதி செய்யும். 
  



அவர், புகோர்களுக்கு தன்னுரடய  ிரலயில் இருந்து தீர்வு கோண முடியோத நபோது, புகோர் 
நதரவயோன உயர் சபோறுப்பில் இருப்பரை அரடவரத உறுதி செய்வோர். வோடிக்ரகயோைர்கள் 
ெிைந்த குரைத் தீர்ரவப் சபை, அவர்கள் புகோர்கரை மூத்த நமலோண்ரம அதிகோரிகைிடம் 
சகோண்டு செல்லோமல் இருப்பரத உறுதி செய்வநத இறுதியோன குைிக்நகோைோக இருக்கிைது. 
அத்தரகய புகோர்கரை ரகயோண்டு, புகோருக்கோன கோைணங்கரை புரிந்து சகோள்ளும் 
கண்நணோட்டத்தில் மதிப்படீு செய்தல், தகுந்த உயர் சபோறுப்புரடயவரை அரடயச் செய்து, 
அத்தரகய செயல்கள் மீண்டும்  டக்கோமல் இருப்பரத உறுதிசெய்வதற்கோன பலமோன 
இயங்கரமப்ரப  ோங்கள் அரமத்துள்நைோம். 

  

2. கோலவரை 

  

புகோர்கரை பதிவு செய்ய, வோடிக்ரகயோைர்கள் நமல் குைிப்பிட்ட எந்த தடங்கரையும் பயன் 
படுத்தலோம் (வோடிக்ரகயோைர்கள் புகோர்கரை ரகயோளும் அரமப்பில் உள்ை (i) வரிரயப் 
போர்க்கவும்). புகோர் எழுத்து வடிவில் சபைப்பட்டோல் புகோர் ஒப்புதல்/பதில் ஒரு வோைத்திற்குள் 
அனுப்ப எல்.எஃப்.எல் முரனயும். ெம்பந்தப்பட்ட விஷயத்ரத ஆைோய்ந்த பின், 
வோடிக்ரகயோைருக்கு எல்.எஃப்.எல் இறுதி முடிரவ அனுப்பும் அல்லது புகோர் சபற்ை ஒரு 
மோதத்திற்குள் கூடுதல் ந ைம் நதரவப்படுவரத அைிவித்துவிடும். 

  

எங்கைிடம் சகோடுக்கப்படும் புகோர்கள் அரனத்தும் ெரியோன கண்நணோட்டத்துடன் போர்க்கப்பட்டு 
ெோத்தியமோகும் எல்லோ நகோணங்கைில் இருந்தும் ஆைோயப்படும். பிைச்ெரனகைில் எல்.எஃப்.எல் 
இன்  ிரல குைித்த தகவல் வோடிக்ரகயோைர்களுக்கு சதரிவிக்கப்படும். பிைச்ெரனரய 
ஆைோய்வதற்கு ந ைம் நதரவப்படும் பட்ெத்தில் ெரியோன ந ைத்தில் ஒப்புதல் அைிக்கப்படுகிைது. 

 

ெில வரகயோன குரை/புகோர்களுக்கு  டவடிக்ரககைின் தன்ரம கோைணமோக கூடுதல் ந ைம் 
நதரவப் படுகிைது: உதோைணமோக ஆவணங்கைின் மீட்பு. அத்தரகய தோமதம் குைித்து  ிறுவனம் 
வோடிக்ரகயோைர்களுக்கு சதரிவிப்பதுடன் புகோருக்கு தீர்வு கோண எதிர்சகோள்ைப்படும் 
கோலக்சகடுரவயும் அவர்களுக்கு சதரிவிக்கும். 
 

எல்.எஃப்.எல் புதிய குரை தீர்ப்பு தடங்கரை சகோண்டு வருவது உட்பட புகோர்கள்/குரைகள் 
ரகயோள்வதில் புதிய மோற்ைங்கள் சகோண்டு வந்தோல், அதற்கு தகுந்தோற்நபோல் நமல்கூைிய 
சகோள்ரககள் அவ்வப்நபோது மதிப்படீு செய்யப்படும்/ெரிபோர்க்கப் படும். 
 

அதிக வட்டி விதிக்கப்படுவறத ஒழுங்குபடுத்தல் 

  

 ிறுவனம் வட்டி வதீம், செயலோக்கம் மற்றும் பிை கட்டணங்கரை தீர்மோனிக்க தகுந்த 
உட்நகோட்போடுகள் மற்றும் செயல்முரைகரை வகுத்துள்ைது. வட்டி விகிதமோனது  ிதி 
 ிரலயின் வலிரம, சதோழில், சதோழிரல ஒழுங்குமுரைப் படுத்தும் சுற்றுச்சூழல், நபோட்டி, 
கடன் வோங்குபவரின் முன்வைலோறு நபோன்ை வோடிக்ரகயோைர் எதிர்சகோள்ைக்கூடிய 
இடர்போடுகைின் அடிப்பரடயில் விதிக்கப்படும். கடனின் முழு கோல வரையரையில் 
வசூலிக்கப்படும் சமோத்த வட்டித் சதோரக மற்றும் வட்டி விகிதம் ஆகியரவ கடன் 
வோங்குபவருக்கு சதரிவிக்கப்படும். ஏசனனில் கடன் வோங்குபவருக்கு, தோன் கட்ட நவண்டிய 
ெரியோன வட்டி இருப்பு  ிரல குைித்து முன்னநை சதரிந்திருக்க நவண்டும். இது எல்.எஃப்.எல் 
இன் இரணயதைத்தில் கிரடக்கிைது அல்லது சபோருந்தத்தக்க செய்தித்தோைில் 



சவைியிடப்படுகிைது. அதுநபோல இரணயதைத்தில் சவைியிடப்பட்ட தகவல் எப்நபோசதல்லோம் 
வட்டி விகிதம் மோறுகின்ைதோ அப்நபோசதல்லோம் புதுப்பிக்கப்படும். 

  

எல்.எஃப்.எல் இன் உறுப்பினர் வோரியம் வட்டி வதீம், செயலோக்கம் மற்றும் பிை கட்டணங்கரை 
தீர்மோனிக்க தகுந்த உட்நகோட்போடுகள் மற்றும் செயோல்முரைகரை வகுத்துள்ைது. 
  

நநைிமுறைகளின் மதிப்பீடு 

  

 ியோய  டவடிக்ரக ச ைிமுரைகள் மற்றும் சவவ்நவறு நமலோண்ரம  ிரலகைில் குரை 
தீர்க்கும் அரமப்பின் செயற்போடுகள் ஆகியவற்ைின் இணக்கத்ரத வோரியம் ஆண்டுநதோறும் 
மதிப்படீு செய்யும். குரை தீர்க்கும் அதிகோரி ஆறு மோதங்களுக்கு ஒரு முரை  ியோய 
 டவடிக்ரக ச ைிமுரைகைின் இணக்கத்ரத மதிப்படீு செய்து அத்தரகய மதிப்படீ்டின் 
ஒருங்கிரணக்கப்பட்ட அைிக்ரகரய வோரியத்திற்கு ெமர்ப்பிப்போர். 
 
 


