
આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ 

1 | P a g e 

 

 

 

 

 

AHFL Fair Practice Code 

 

 

 

 

 

 

 

આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટડે 

 

 
વાજબી કાિગીરી િંલંહતા (ફરે પ્રલેટટિંીિં કોડ) 

 
(િંુધારો િે 28, 2021થી અિિી) 

 

વર્ઝન- VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ 

2 | P a g e 

 

 

 

 

 

અનકુ્રિલિકા 
 

 
અન.ુ ન.ં લવષય પાના ંન.ં 

 

1. પ્રસ્તાવના 3 

1.2. ઉદ્દેશ 3 

1.3 િંંલહતાને િાગુ કરવી 3 

1.4. વચનબદ્ધતા 4 

2 જાહેર ઘોષિા અને પારદર્શશતા 5 

3. જાહેરાત, િાકેટટગ અને વેચાિ 5 

4 િોન 6 

4.1.1 િોન િાટે અરજી અને તેનું પ્રોિંેસિંગ 6 

4.1.2 િોન એપ્રાઈર્િ અને લનયિો /શરતો 7 

4.1.3 લનયિો અને શરતોિાં ફેરફાર િંલહત િોનનું લવતરિ 7 

4.1.4 લવતરિ પછીનું લનરીક્ષિ 7 

4.2 ગેરન્ટિંઝ 9 

4.3 અંગતતા અને ગોપનીયતા  10 

4.4 ક્રેડડટ રેફરન્િં એજન્િંીઓ 11 

4.5 બાકી િેિાંની વિંૂિાત 11 

4.6 ફડરયાદો અને તકરારો 13 

4.7 નો યોર કસ્ટિર (KYC) પોલિિંી 13 

4.8 ડડપોલર્ટ એકાઉન્્િં 13 

4.9 બ્રાન્ચ ટિોર્ર / લશફ્ટીંગ 14 

4.10 ફડરયાદો 14 

4.11 તકરાર લનવારિ તંત્ર 15 

5. િંાિાન્ય 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ 

3 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ 

 

વાજબી કાિગીરી િંંલહતા (ફેર પ્રેલટટિંીિં કોડ) 

(કપંનીના બોડઝ ઓફ ડાયરટેટિંઝ દ્વારા િંધુારો અન ેિજૂંર કયાઝ િજુબ જેનો અિિ એલપ્રિ, 2018થી શરૂ) 

 
1. પ્રસ્તાવના 

 

નેશનિ હાઉસિંગ બેંકના 5િી િંપ્ટેમ્બર, 2006ની તારીખના જાહેરનાિા/ં પડરપત્ર ન.ં NHB (ND)/DRS/Pol-

No.16/2006ના િંંદર્ઝિા,ં કે જેિાં વાજબી કાિગીરી િંંલહતાની િાગઝદર્શશકાઓ જારી કરાઈ હતી અને જેિાં તે પછીથી 

11િી ઓટટોબર, 2010ના રોજ તેિના દ્વારા જારી કરાયેિા પડરપત્ર ન.ં NHB/ND/DRS/Pol. No. 34/2010 -

11, 1િી જુિાઈ, 2017ની તારીખના NHB (ND)/DRS/REG/MC-03/2017, 2જી જુિાઈ, 2018ની 

તારીખના NHB (ND)/DRS/REG/MC-03/2018 તેિજ િંિયાંતરે જાહેર કરાયેિા વધુ િંુધારાઓ થકી િંધુારા 

તેિજ ફેરફારો કરાયા હતા. આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ (AHFL), (કે જે અગાઉ DHFL વ્યાિંા હાઉસિંગ 

ફાઈનાન્િં લિ. તરીકે ઓળખાતી હતી) દ્વારા પોતાના ગ્રાહકો િંાથેના વ્યવહારિાં શે્રષ્ઠ કોપોરટે પ્રિાલિઓ અને પારદર્શશતા 

િંુલનલચચત કરવાના હેતુિંર, કંપનીના બોડઝ ઓફ ડાયરેટટિંઝ દ્વારા િળૂર્ૂત રીતે 24િી એલપ્રિ, 2018ના રોજ તેની િળેિી 

બેઠકિા ંતેની વાજબી કાિગીરી િંલંહતાિા ં (કોડ) િાગઝદર્શશકાઓને િંજૂર કરી હતી, અને 30િી એલપ્રિ, 2019ના રોજ 

િળેિી તેની બોડઝ લિટટગિાં તેની િંિીક્ષા અને િંુધારિા પિ કરી હતી. 

 

તદુપરાંત, બોડઝ ઓફ ડાયરેટટિંે 28િી િે, 2021ના રોજ યોજાયેિી તનેી બેઠકિા ંર્ારતીય ડરર્વઝ બેંક ેતનેા 17િી ફેબ્રઆુરી, 

2021ની તારીખના જારી કરાયેિા પડરપત્ર ન.ં RBI/2020-21/73 

DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/`2020-21 દ્વારા જારી કરાયેિી નોન-બેસન્કગ ફાઈનાન્િં કંપની- 

હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં કંપની (ડરર્વઝ બેંક) ડાયરેટશન્િં, 2021 (કે જેને હવેથી અહીં “RBI લનદેશો” તરીકે િંંબોલધત કરાશે) 

અનુિંાર આ નીલતની િંિીક્ષા કરીને તેિાં િંધુારા કયાઝ હતા. 

 

આ કલથત કોડ હેઠળ િંારી અને વાજબી પ્રિાલિને પ્રોત્િંાલહત કરવા ઉપરાંત વધેિી પારદર્શશતા, બજાર બળોને પ્રોત્િંાહન 

આપવા ઉપરાંત ઋિિેનાર/ ગ્રાહક તથા કંપની વચ્ચ ેવાજબી અને િંોહાદઝપૂિઝ િંંબંધો િંુલનલચચત કરવા ઉપરાંત કંપનીની 

હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં પ્રિાલિિા ંગ્રાહકનો લવચવાિં સ્થાલપત કરવાની કાિગીરી કરાય છે. આ કોડિાં નીચેના ચાવીરૂપ તત્ત્વો 

છે. 

1.2 ઉદ્દશેો : 

 

 ગ્રાહકો િંાથે કાિ કરતી વેળાએ િંારી અને વાજબી કાિગીરીને પ્રોત્િંાલહત કરવા િઘુતિ િાપદંડો સ્થાલપત કરવા; 

 વધુ પારદર્શશતા સ્થાલપત કરવી જેથી ગ્રાહકોને પ્રોડટટ લવશ ેવધુ િંારી િંિજ પૂરી પાડે કે તેઓ િંવેાઓ લવશ ેશી 

વાજબી અપકે્ષા રાખી શક ેછે; 

 સ્પધાઝ દ્વારા બજાર પડરબળોને પ્રોત્િંાલહત કરવા, જેથી વધુ ઉચ્ચ ઓપરેટટગ િાપદંડો હાંિંિ કરી શકાય; 

 AHFL અને ગ્રાહક વચ્ચ ેવાજબી અને િંોહાદઝપૂિઝ િંંબધંો િંુલનલચચત કરવા; અન ે

 હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં પ્રિાલિિાં ગ્રાહકનો લવચવાિં સ્થાલપત કરવો. 

 

 
1.3 

 
િંલંહતાન ેિાગ ુકરવી 
 

 આ કોડ તિાિ પ્રોડટ્િં અને િંર્શવિંીર્ને િાગ ુપડે છે, પછી તે AHFL, તેની પેટાકપંનીઓ અથવા ડડલજટિ 

લધરાિ પ્િેટફોિઝ (સ્વ-િાલિકીનું અન/ે અથવા આઉટિંોર્સિંગ વ્યવસ્થા હેઠળનું) દ્વારા કાઉન્ટર પર, ફોન પર, 
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ટપાિથી, ઈન્ટરેલટટવ ઈિેટરોલનક ઉપકરિ દ્વારા, ઈન્ટરનટે પર અથવા અન્ય કોઈ પદ્ધલતથી પૂરી પડાતી હોય. 

 આ કોડ િાકેટટગ, િોન ઓડરજીનેશન પ્રડક્રયા અને િંર્શવિંીંગ અને કિેટશન પ્રવૃલિઓ તથા AHFL દ્વારા 

રોકાયેિા લવલવધ િંર્શવિં પ્રોવાઈડિંઝ િંલહતની કાિગીરીના તિાિ પાિંાઓ ફરતે િાગુ પડશે. વાજબી કાિગીરી 

િંંલહતા પરત્વનેી અિારી વચનબદ્ધતા કિઝચારીની જવાબદારી, કાયઝકશુળતા, લનરીક્ષિ અને ઓડડટટગ કાયઝક્રિો, 

તાલિિ અને ટેકનોિોજીના િંંદર્ઝિા ંદશાઝવાશે. 

 લનયલિત તાિીિ કાયઝક્રિો, લિટટગ, િંેલિનાર, પડરપત્રો તથા િંદંેશાવ્યવહારના અન્ય િાધ્યિો દ્વારા કિઝચારીઓને 

કોડથી િાલહતગાર કરાશે જેથી વાજબી અને ગિુવિાિંર્ર લધરાિ તથા કાયઝકુશળ અને વાજબી િંેવાઓ િાટનેી 

તીવ્ર વચનબદ્ધતા િાગુ પડે. 
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1.4 વચનબદ્ધતા 

 

AHFL દ્વારા હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં ઉદ્યોગિાં પ્રવતઝિાન આદશઝ પ્રિાલિઓને પડરપૂિઝ કરવા અખંડતા અને પારદર્શશતાના 

નૈલતકતાના લિંદ્ધાંત પર ચાિીન ેતિાિ વ્યવહારોિાં વાજબી અને યોગ્ય રીતે વ્યવહાર કરાશે. 

 

AHFL દ્વારા તેના દ્વારા ઓફર કરાતી િંેવાઓ અને પ્રોડટ્િં િાટ ેતેિજ તેના સ્ટાફ દ્વારા અનુિંરાતી પ્રડક્રયાઓ િાટ ે

આ કોડિાંની વચનબદ્ધતાઓ અન ેિાપદંડોને પ્રાપ્ત કરાશે. 

 

AHFL દ્વારા િંુલનલચચત કરાશે કે પ્રવતઝિાન કાયદાઓ અને લનયિનોનુ ંતેની પ્રોડટ્િં અને િંવેાઓ દ્વારા ખરા અથઝ અન ે

શબ્દોિાં અનુિંરિ કરવાિાં આવે. 

 

AHFL દ્વારા તેના ગ્રાહકો િંાથે અખંડતા અને પારદર્શશતાના નૈલતકતાના લિંદ્ધાંત િંાથે કાિ કરાશે. 

 

AHFL દ્વારા આના લવશેની િંિજ કેળવવાિાં ગ્રાહકને કોઈ ર્ેદર્ાવ લવના સ્પષ્ટ િાલહતી અપાશે: 

પ્રોડટ્િં અને િંેવાઓ પરના વ્યાજ અને િંર્શવિં ચાજઝ  િંલહતના તેના લનયિો અને શરતોની લવગતો. 

 

ગ્રાહકન ેઉપિબ્ધ િાર્ો 
 

AHFL દ્વારા કોઈ ર્ૂિ થઈ હોય તો પિ તેને િંધુારવા િાટે ર્ડપી અને પદ્ધલતિંરની કાયઝવાહી કરાય છે, જેથી આ 

કોડના ઉદ્દેશોના પ્રકાશિાં ગ્રાહકની ફડરયાદોને િંાંર્ળી શકાય. 

 

AHFL દ્વારા ગ્રાહકને િગતી તિાિ અંગત લવગતોને ખાનગી અને ગોપનીય રખાશે અને તે કોઈ પિ િાલહતી ત્રાલહત 

પક્ષકારને પૂરી નહીં પાડે લિંવાય કે લનયિનકારો અથવા ક્રેડડટ એજન્િંી િંલહતના કોઈ િંરકારી િંિાવાળાઓ અથવા કાયદા 

હેઠળ જરૂરી બને અથવા ગ્રાહક દ્વારા આવી િાલહતીની વહેંચિીની અનુિલત અપાય. 
 

AHFL દ્વારા તેના પ્રવતઝિાન ઋિિેનારા તેિજ નવા ગ્રાહકો દ્વારા લવનતંી કરાયે વ્યાપારી વ્યવહારની શરૂઆત પૂવ ે

કોડની નકિ પૂરી પડાશે. 
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 AHFL દ્વારા ઉંિર, વંશ, જ્ઞાલત, જાલત, વવૈાલહક દરજ્જજા, ધિઝ અથવા લવકિાંગતાના આધારે તેના ગ્રાહકો િંાથે કદી 

ર્ેદર્ાવ કરાતો નથી. જો કે, િોન પ્રોડટ્િંિાં ઉલ્િેખ કયાઝ િજુબ કોઈ લનયંત્રિ હશ ેતો તે િાગુ થવાનું ચાિુ રહેશે. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2A 

જાહરે ઘોષિા અન ેપારદર્શશતા 

 

AHFL દ્વારા વ્યાજદર, િંાિાન્ય ફી અને ચાર્શજિં લવશેની િાલહતી આના દ્વારા પૂરી પડાશે: 

 

(a) MITC ફોિેટિાં જેની પર ગ્રાહક ેયોગ્ય િંહી કરી હશ;ે 

(b) બ્રાન્ચ ખાતે નોડટિં િગાવીન;ે 

(c) િંર્શવિં ગાઈડ/ ટેડરફ લશડ્યુિ પૂરા પાડીન;ે 

(d) ટેલિફોન અથવા હલે્પ-િાઈન; 

(e) AHFL’ની વેબિંાઈટ; અન ે

(f) લનધાઝડરત સ્ટાફ / હેલ્પ ડેસ્ક. 

 

AHFL દ્વારા પારદર્શશતાપવૂઝક ઋિિેનારના લહતોને અિંર કર ેતેવી કોઈ પિ બાબત ઉપરાંત િોનની અરજીના પ્રોિંેસિંગ 

િાટે ચૂકવવાપાત્ર ફી/ચાર્શજિં, િોનની રકિ િંજૂર/ લવતરિ ન કરાય તો ડરફંડેબિ ફીની રકિ, લપ્ર-પેિને્ટના લવકલ્પો અને 

ચાર્શજિં, કોઈ હોય તો, પરત ચૂકવિીિા ં લવિંબ થાય તો તનેા િાટનેી પેનલ્ટી, િોનને ડફટસ્ડિાંથી ફ્િોટટગ અથવા તેથી 

લવપરીત સ્વીચીંગ કરવા િાટનેા કન્વર્ઝન ચાર્શજિં, કોઈ પિ વ્યાજ ફેર-ગોઠવિ લનયિ અિિિાં હોય તો તેની જાિકારી 

િંલહતની િંઘળી લવગતો ઋિિેનારને જિાવવાિાં આવશે. બીજા શબ્દોિાં, AHFL દ્વારા ‘તિાિ ઈન કોસ્ટ’ તિાિ 

ચાર્શજિં િંલહતની લવગતો કે જે િોનની અરજીની િંજૂરી/પ્રોિંેસિંગિા ંિંાિેિ છે તનેા િંલહતની લવગતો પારદશી રીતે પૂરી 

પડાશે. તે એ પિ િંુલનલચચત કરશ ેકે આવા ચાર્શજિં/ ફી લબન-પક્ષપાતપૂિઝ રહે. 

3. જાહરેાત, િાકટેટગ અન ેિંલે્િં: 

 

AHFL : 

 

(a) દ્વારા િંુલનલચચત કરાશે કે તિાિ જાહેરાત તથા પ્રિોશનિ િાલહતી સ્પષ્ટ અને િંાચી છે, અને ગેરિાગે દોરનારી નથી. 

(b) કોઈ પિ િીડડયાિાનંી પોતાની જાહેરાતિાં અને પ્રિોશનિ િંાલહત્યિા ં એવો ઉલ્િેખ નહીં કર ે કે જે વ્યાજદર 

િંલહતના િંંદર્ઝ િંલહતની અને પ્રોડટટ અથવા િંેવા તરફ એ રીતે ધ્યાન દોર ેકે જેનાથી એવા િંંકેત િળે કે અન્ય ફી 

અને ચાર્શજિં િાગુ પડશે અને િંંિગ્ન લનયિો અને શરતોની િંપંૂિઝ લવગતો લવનંતી કરવા પર પ્રાપ્ત થશ.ે 

(c) િંહાયક િંેવા પૂરી પાડવા તે ત્રાલહત પક્ષકારની િંવેા પ્રાપ્ત કર ેછે તો આવા ત્રાલહત પક્ષકાર દ્વારા િંરકારની અગંત 

િાલહતીની કાળજી પિ (આવા ત્રાલહત પક્ષકારને ઉપિબ્ધ હોય તો) કંપની રાખે તટેિી જ ગોપનીયતા અન ે

િંિાિતીપવૂઝક રાખશ.ે 

(d) િંિયાંતરે, ગ્રાહકને તેિના દ્વારા પ્રાપ્ત કરાતી પ્રોડટ્િંના લવલવધ પાિંા ંલવશ ેઅવગત કરાશે. તેિની અન્ય પ્રોડટ્િં 

અથવા પ્રિોશનિ ઓફિંઝ કે જે પ્રોડટટ/ િંર્શવિંના િંંદર્ઝિાં હોય તો તે ગ્રાહકને એ રીતે પૂરી પડાશે કે જેના િાટે તેિ ે

આવી િાલહતી/િંેવા પ્રાપ્ત કરવા િાટે ટપાિથી અથવા AHFLની વેબિંાઈટ પર અથવા ગ્રાહક િંવેા નંબરિા ં

પોતાની િંિંલત આપી દીધેિી હોય. 

(e) દ્વારા ડાયરેટટ િંેસિગ એજન્િંીઓ (DSAs) િાટે આચારિંંલહતાને લપ્રસ્ક્રાઈબ કરાશે કે જેિની િંવેાઓ પ્રોડટ્િં/ 

િંર્શવિંીર્ના વેચાિ િાટે પ્રાપ્ત કરાય છે કે જેના હેઠળ તેિની પાિંથેી પ્રોડટ્િંનું અંગત રીતે અથવા ટેલિફોન પર 
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વેચાિ કરવા િાટે ગ્રાહકનો િંંપકઝ િંાધે ત્યાર ેપોતાની ઓળખ આપવાની અપકે્ષા રખાય છે. 

(f) કંપનીના પ્રલતલનલધ/ કૂડરયર એજન્િંી અથવા DSA દ્વારા અયોગ્ય આચરિ કરાયંુ છે અથવા આ કોડનું ઉલ્િંઘન 

કરાયંુ છે તેવી કોઈ પિ ફડરયાદ ગ્રાહક તરફથી પ્રાપ્ત થય,ે ફડરયાદની તપાિં કરીને તેના િંંચાિન િાટે તિેજ થયેિા 

નુકિંાનની ર્રપાઈ કરવા જરુરી પગિા ંિેવાશે. 
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4. િોન 

4.1.1 િોન અન ેતનેા પ્રોિંસેિંગ િાટનેી અરજીઓ. 

 

િોનની અરજીને િગતી તિાિ ફી/ ચાર્શજિંને િગતા આદશઝ પડરલશષ્ટ / ‘ઓિ ઈન કોસ્ટ’ તિાિ ચાર્શજિં િંલહત કે જે 

િોન અરજીના પ્રોિંેસિંગ/ િંજૂરીિાં િંાિેિ છે તનેો આધાર એકાઉન્ટ કયા િંેગિેન્ટને િગતું છે તેની પર રહે છે અને તેની 

લવગતો તિાિ િંંર્લવત ઋિિેનારાને પારદશી રીતે, િોનની અરજી િંલહત ઉપિબ્ધ કરાવાશે, પછી તે કોઈ પિ િોનની 

રકિ કેિ ન હોય. આ રીતે જ, અરજીનો અસ્વીકાર થય ેફીની રકિ ડરફંડેબિ છે કે કેિ, લપ્રપેિેન્ટ લવકલ્પો અને અન્ય કોઈ પિ 

બાબત કે જે ઋિિેનારના લહતોને અિંર કર ેછે તેની લવગતો પિ અરજીના િંિયે ઋિિેનારને પૂરી પાડવાિાં આવશ.ે િોન 

અરજીફોિઝ દ્વારા અરજીપત્રની િંાથે િંુપરત કરવા જરૂરી તિાિ દસ્તાવેજોની યાદીને પિ દશાઝવવાિાં આવી શક ેછે. િંપંૂિઝ 

લવગતો ર્રેિા અરજીપત્રની પ્રાલપ્તની પિ કોિ/એિંએિએિં/િેઈિ દ્વારા પુલષ્ટ કરાશે. 

 

આ પુલષ્ટિાં જરૂર િાગ્યે, પ્રાથલિક ચચાઝઓ િાટે કપંનીને અરજદાર કઈ તારીખ િંુધીિા ંકોિ કરી શક ેછે તેની લવગતો પિ 

િંાિેિ કરાશે. 

 

તિાિ િોન અરજીઓનો પૂિઝ લવગતો ર્રીને એટિે કે તિાિ જરૂરી િાલહતી/ કાગળો પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 4 િંપ્તાહના 

ગાળાિા ંલનકાિ કરવાિાં આવશ.ે 

 

િોન અરજી નાિજૂંર થવાના િંજંોગોિાં, િોનની કેટગેરી અથવા ટોચિયાઝદા િંાથે લનસ્બત ન રહે તે રીતે, તેના લવશ ેતિન ે

િુખ્ય કારિ(િો) લવશે િેલખતિા ંજાિ કરવાિાં આવશ,ે જેના િીધે િોન અરજી નાિજૂંર કરાઈ હોય. 
 

ઋિિેનાર િંાથે તિાિ િંદંેશાવ્યવહાર પ્રાદેલશક ર્ાષાિાં અથવા તેને િંિજાય તે ર્ાષાિાં કરાશે. 
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4.1.2 િોન એપ્રાઈર્િ અન ેલનયિો /શરતો 

AHFLની લપ્રસ્ક્રાઈબ કરેિી જોખિ આધાડરત આકિન પ્રડક્રયાના અનુિંરિિાં, દરેક િોન અરજીનંુ આકિન કરાશે અન ે િંુયોગ્ય 

િાર્શજન/ જાિીનગીરીને આવા જોખિ આકિનના આધારે લનધાઝડરત કરાશે, જો કે તે િાટે ડ્યુ ડડલિજન્િં િંાથે કોઈ િંિાધાન નહીં કરાય. 
 

a) િંાિાન્ય રીતે િોન અરજીના પ્રોિંેસિંગ િાટે જરૂરી તિાિ લવગતોને AHFL દ્વારા અરજીના િંિયે જ એકલત્રત કરાશે. તેિાં કોઈ 

વધારાની િાલહતીની જરૂર હશે, તો ગ્રાહકને જાિ કરાશે કે તેનો ફરી તાત્કાલિક િંંપકઝ કરાશે. 

b) AHFL દ્વારા ઋિિેનારને પ્રાદેલશક ર્ાષાિાં અથવા તેને િંિજાય તે ર્ાષાિાં િંજૂરી (િંેંટશન) પત્ર અથવા અન્યત્રના િતિબ, 

વ્યાજના વાર્શષકીકૃત દર, અરજીના પ્રકાર, EMI િાળખા, લપ્રપેિેન્ટ ચાર્શજિં, દંડનીય વ્યાજ (કોઈ હશે તો) િંલહતની તિાિ શરતો અને 

લનયિોની િંાથે િંજૂર કરાયેિી િોનની રકિ લવશ ેજાિ કરાશે તેિજ ઋિિેનાર દ્વારા આ લનયિો અને શરતોના સ્વીકાર અંગેની િેલખત 

સ્વીકૃલતને તેના રેકડઝ પર રાખશે. 
 

c) AHFL દ્વારા િોન કરારિાં િોડેથી ડરપેિેન્ટ પરના દંડનીય વ્યાજનો ઘાટા અક્ષરેથી ઉલ્િેખ કરાશે. 
 

d) AHFL દ્વારા િોન કરારની િંાથે િોન કરારિાં િંજૂર કરાયેિી તિાિ બાબતોની નકિ િોનની િંજૂરી/ લવતરિના િંિયે દરેક 

ઋિિેનારને પૂરી પાડવાિાં આવશ.ે 
 

e) િોન અરજી નાિંજૂર થવાનો િંંદેશાવ્યવહાર sms/ઈિેઈિ/પત્ર દ્વારા કરાશે. 

4.1.3 લનયિો અન ેશરતોિા ંફરેફાર િંલહત િોનનુ ંલવતરિ 

 

િંજૂર કરાયેિી િોનનંુ લનયિો અને શરતોના િંંપૂિઝ પાિન થકી તાત્કાલિક લવતરિ કરવાનંુ રહેશે જેિાં આવી િંજૂરીનંુ િંંચાિન કરતા 

િોન દસ્તાવેજોના અિિીકરિનો પિ િંિાવેશ થશે. 
 

વ્યાજદર અને િંર્શવિં ચાજઝ  િંલહત લનયિો અને શરતોિાં કોઈ પિ ફેરફાર થશે તો ઋિિેનારને એકાઉન્ટિાં ચોટકિં ફેરફારના 

િંંજોગોિાં વ્યલટતગત રીતે અને બીજા ફેરફાર થવા પર બ્રાન્ચ ખાતેના નોડટિં બોડઝ પર/ AHFLની વેબિંાઈટ પર ડડસ્પ્િે/ લપ્રન્ટ અન ે

અથવા અન્ય િીડડયાિાં િંિયાંતરે જાહેરાત દ્વારા જાિ કરાશે. 
 

વ્યાજદર તથા િંર્શવિં ચાજઝિાં ફેરફારનો અિિ િંંર્લવત રીતે થશે. 
 

આવા ફેરફારને પગિે કોઈ પિ પૂરક કરાર કરવા અથવા િખાિના અિિીકરિની જરૂર પડશે, તો તેની પિ ર્િાિિ કરાશે. તદુપરાંત, 

િંુલવધાની ઉપિબ્ધતા આવા કરાર દસ્તાવેજો અથવા િખાિના અિિીકરિને આલધન રહેશે. 

4.1.4 લવતરિ બાદ િંપુરલવર્ન 
 

લવતરિ પછી કોઈ િંુપરલવર્ન કરાશે, ખાિંકરીને િોનના િંંબંધિાં હશે તો તે િંજઝનાત્િક રહેશે જેિાં ઋિિેનારને જે વાસ્તલવક 

તકિીફો પડી શકે તેની ખાિં કાળજી િેવાશે. 
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a) અન્ય િંાિાન્ય જોગવાઈઓ. 

 

AHFL ઋિિેનારની કોઈ પિ બાબતિાં હસ્તકે્ષપ કરવાનું ટાળશ ેલિંવાય કે િોન િંજૂરીના દસ્તાવેજના લનયિો અન ેશરતોિાં તે બાબતનો ઉલ્િખે 

કરાયેિો હશે (લિંવાય કે નવી કોઈ િાલહતી િળ,ે કે જેને અગાઉ ઋિધારકે જાહેર કરી ન હોય, અન ેતે લધરાિકતાઝ તરીક ેAHFLના ધ્યાનિાં આવે). જો 

ક,ે આનો િતિબ એ નથી થતો કે AHFL કાયદા હેઠળ વિંૂિાતનો અલધકાર તથા જાિીનગીરી અિિી કરવાનો અલધકાર જતો કરે છે. 

 

AHFL દ્વારા જાલત, જ્ઞાલત અથવા ધિઝના નાિ ેતેની લધરાિની નીલત અન ેપ્રવૃલિિાં કોઈ ર્ેદર્ાવ નથી કરાતો. તદુપરાંત, AHFL દ્વારા પ્રવતઝિાન 

પ્રોડટ્િં, િંેવા, િંુલવધા વગેરે પૂરી પાડવાિાં લવકિાંગતાના આધારે જોવાિાં તકિીફ અથવા શારીડરક ખાિીવાળા અરજદાર િંાથે પિ ર્ેદર્ાવ કરાતો 

નથી. જો કે, િંિાજના લવલવધ વગો િાટે ઘડાયેિી યોજનાઓિાં ર્ાગ િેવાથી HFCને બાકાત રખાતા નથી. 

 

વિંૂિાતના િંંજોગોિાં, AHFL દ્વારા કાનૂની િાળખા હેઠળ લનધાઝડરત કરાયેિી જોગવાઈઓ અન ેિાગઝદર્શશકા અનુિંારના િંાિાન્ય પગિાં ર્રશે. 

AHFL પોતાની બાકી િેિાંની વિંૂિાત તેિજ જાિીનગીરીના પુનઃકબજા િાટેની કોડ અંગેની આદશઝ પોલિિંી ધરાવે છે. 

 

ઋિિેનારના એકાઉન્ટિાં રાન્િંફરની ઋિિેનાર અથવા કોઈ બેંક/નાિાકીય િંંસ્થાની લવનંતીના િંંજોગોિાં, AHFLની િંંિલત અથવા તો અન્યત્ર આ 

લવનંતી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 21 ડદવિંિાં પહોંચાડી દેવાની રહેશે. 

 

AHFL દ્વારા નીચેની પડરલસ્થલતઓિાં હાઉસિંગ િોનના લપ્ર-ટિોર્ર પર કોઈ લપ્ર-પેિેન્ટ કર અથવા પેનલ્ટી વિંૂિાતી નથી: 

 

a. જ્જયાં હાઉસિંગ િોન ફ્િોટટગ વ્યાજદર આધાડરત હોય અન ેકોઈ સ્ત્રોતિાંથી લપ્ર-ટિોર્ કરાઈ હોય. 

 

b. જ્જયાં હાઉસિંગ િોન ડફટસ્ડ વ્યાજદર આધાડરત હોય અન ેિોનને ઋિિેનાર દ્વારા પોતાના સ્ત્રોતિાંથી લપ્ર-ટિોર્ કરાઈ હોય. 

 

“પોતાના સ્ત્રોત” શબ્દની અલર્વ્યલટત કોઈ બેંક/ HFC/ NBFC અન/ેઅથવા નાિાકીય િંંસ્થા પાિંેથી િીધેિા ઋિ લિંવાયના અન્ય સ્ત્રોતથી 

છે. 

 

તિાિ ડ્યુઅિ/સ્પેલશયિ રેટ (ડફટસ્ડ અન ેફ્િોટટગનું લિશ્રિ) હાઉસિંગ િોન પર લપ્ર-ટિોર્રના િંિયે િોન ડફટસ્ડ અથવા ફ્િોટટગ રેટ પર છે કે કેિ 

તેના પર આધાડરત રહ ેતે રીત ેડફટસ્ડ/ફ્િોટટગ રેટ પર લપ્ર-ટિોસર્ગ લનયિોને િાગુ કરશે. ડ્યુઅિ/સ્પેલશયિ રેટ હાઉસિંગ િોનના િંંજોગોિાં, ફ્િોટટગ 

રેટ િાટેના લપ્ર-ટિોર્ર લનયિો એક વાર િોનન ેફ્િોટટગ રેટ િોનિાં તબડદિ કરાયા પછી જ િાગુ પડશે, અન ેતે પિ ડફટસ્ડ વ્યાજદર અવલધ પૂિઝ થયા 

પછી. આ બાબત આવી તિાિ ડ્યઅુિ/સ્પલેશયિ રેટ હાઉસિંગ િોન પર િાગુ પડશ ેજેન ેહવેપછીથી ફોરટિોર્ કરાય છે. એ પિ સ્પષ્ટતતા કરાય છે કે 

ડફટસ્ડ રેટ િોન એવી છે કે જેિાં વ્યાજદર િોનની િંંપૂિઝ અવલધ િાટે ડફટસ્ડ કરાય છે. 

 

AHFL દ્વારા કોઈ પિ ફ્િોટટગ રેટ ટિઝિોન પર કોઈ ફોરટિોર્ર ચાર્શજિં / લપ્ર-પેિેન્ટ પેનલ્ટી િાગુ કરાતી નથી જેને િંહ-જાિીનદાર િંાથે કે લવના 

વ્યલટતગત ઋિિેનારને વ્યાપાર િંલહતના ઉદે્દશ િાટે િંજૂર કરાઈ હોય. 
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AHFL દ્વારા િંર્શવિં ચાર્શજિં, વ્યાજદર, દંડનીય વ્યાજ (કોઈ હોય તો), ઓફર કરાતી શરતો, પ્રોડટટ િાલહતી, લવલવધ વ્યવહારો િાટે િંિયિયાઝદા 

અન ેતકરાર લનવારિ તંત્ર વગેરે જેવા તિાિ ચાવીરૂપ પાિંાને ડડસ્પ્િે કરાશે કે જેની AHFLની કાિગીરીિાં પારદર્શશતાને પ્રોત્િંાલહત કરવા જરૂર છે. 

AHFL દ્વારા “નોડટિં બોડઝ”, “બુકિેટ/બ્રોશર”, “વેબિંાઈટ”, “ડડસ્પ્િેના અન્ય િાધ્યિો”, તથા “અન્ય િુદ્દાઓ” અંગેની િંૂચનાઓનુ ં

આરબીઆઈના લનદેશો દ્વારા લપ્રટસ્ક્રાઈબ કરાયા િુજબ અનિુંરિ કરાશે. 
 

AHFL દ્વારા નીચેની એક અથવા વધુ ર્ાષાઓિાં તેની પ્રોડટ્િં અને િંેવાઓ લવશે ડડસ્પ્િ ેકરાશે: લહન્દી, અંગે્રજી અથવા યોગ્ય સ્થાલનક ર્ાષા. 
 

 

b) લનયિો અન ેશરતોિાં ફરેફાર િંલહત િોનનુ ંલવતરિ 

 

a) િોન કરાર /િંજૂરીપત્રિાં અપાયેિા લવતરિ પડરલશષ્ટ અનુિંાર લવતરિ કરાવંુ જોઈએ. 
 

b) AHFL દ્વારા ઋિિેનારને પ્રાદેલશક ર્ાષાિાં અથવા તેને િંિજાય તે ર્ાષાિાં લવતરિના પડરલશષ્ટ, વ્યાજદર, િંર્શવિં ચાજઝ , લપ્રપેિેન્ટ ચાર્શજિં, 

અન્ય િાગુ પડતી ફી/ચાર્શજિં વગેરે િંલહત લનયિો અન ેશરતોિાં કોઈ પિ ફેરફાર લવશે જાિ કરાશે. AHFL દ્વારા એ પિ િંુલનલચચત કરાવંુ જોઈએ ક ે

વ્યાજદર અન ેચાર્શજિંિાં ફટત િંંર્લવત રીત ેજ ફેરફાર િાગુ કરાય. આ િંંબંધે અનુકૂળ શરત િોનકરારિાં િાગુ કરવી જોઈએ. 

c) જો આવા કોઈ ફેરફારથી ગ્રાહકને નુકિંાન થતુ ંહોય તો, તેના એકાઉન્ટન ે 60 ડદવિંિાં નોડટિં લવના બંધ કરાવી શકે છે અથવા કોઈ વધારાના 

ચાર્શજિં અથવા વ્યાજ ચૂકવ્યા લવના સ્વીચ કરી શકે છે. 

d) વધારાની જાિીનગીરી િાગવી અથવા તો કરાર હેઠળની કાિગીરી અથવા પેિેન્ટને ર્ડપી બનાવવા / િોન પાછી ખેંચવાનો લનિઝય, િોન કરારની 

િંંિલતિાં હોવો જોઈએ. 

e) AHFL દ્વારા તિાિ બાકી િેિાના ડરપિેેન્ટ પર અથવા િોનની બાકી રકિની પ્રાલપ્ત પર જાિીનગીરી િુટત કરી દેવાશે જે ઋિિેનાર િંાિ ે

AHFLના કોઈ પિ અન્ય દાવા િાટેના કાનૂની અલધકાર અથવા બોજાને આલધન રહેશે. જો આવા િંિાધાનના અલધકારનો અિિ કરાશે, તો 

ઋિિેનારને િંંપૂિઝ લવગતો િંાથે નોડટિં અપાશે જેિાં બાકી રહેતા દાવા તેિજ જે શરતો હેઠળ AHFL પાિં ેજાિીનગીરી જાળવવાનો અલધકાર છે 

તેનો ઉલ્િેખ કરાશે જ્જયાં િંુધી િંિંગ્ન દાવાનું િંિાધાન/ચૂકવિી નથી કરાતી. 

4.2 ગેરન્ટિંઝ: 

 

જ્જયારે કોઈ વ્યલટતને િોન િાટે ગેરન્ટર ગિવાિાં આવશે ત્યારે AHFL દ્વારા તેને અનુિોદન હેઠળ નીચેની લવગતોની જાિ કરાશે - 

(a) ગેરન્ટર તરીકેની જવાબદારીની શરતોનો ઉલ્િેખ કરતો ગેરન્ટીપત્ર/ કરાર; 

(b)  
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 (b) AHFL દ્વારા ઋિિેનાર તરફથી િોનની િંર્શવિંિાં કરાતા કોઈ પિ ડડફોલ્ટ તરીક ેતેિને િાલહતગાર કરાશ ે

કે જેના તે ગેરન્ટર તરીક ેરહ્યા છે; 
 

(c) ગેરન્ટર તરીક ેતેિની જવાબદારી; 

 

(d) કંપની િંિક્ષ તેઓ જેટિી રકિની જવાબદારીની કડટબદ્ધતા ધરાવે છે તેની લવગત; 

 

(e) એવા િંજંોગો કે જેના હેઠળ AHFL દ્વારા તેિની જવાબદારીની ચકૂવિી કરવા બોિાવાશ;ે 

(f) ગેરન્ટર તરીક ેચૂકવિી કરવાિાં તઓે લનષ્ફળ રહે તો કંપનીિાં રહેિા તેિના નાિાનંો AHFL ઉપાડ કરી 

શકશે કે કેિ; 

(g) ગેરન્ટર તરીક ેતેિની જવાબદારી ચોટકિં રકિ પૂરતી િયાઝડદત છે કે અિયાઝડદત; અન ે

(h) એ િંિય અને િંંજોગો કે જેિા ં ગેરન્ટર તરીક ે તિેની જવાબદારીને AHFL દ્વારા તેિને જે રીત ે

િાલહતગાર કરાશે તે રીતે અદા કરાશ ેકે કેિ. 

 

(i) ગેરન્ટર લધરાિકતાઝ દ્વારા કરાતી િાગિીનું પાિન કરવાનો ઈનકાર કર ેતે િંંજોગોિાં, બાકી િેિાંની ચૂકવિી 

કરવા પોતાની પાિં ેપયાઝપ્ત િંાધનો હોવા છતા ંઆવા ગેરન્ટરને પિ લવિફુિ ડડફોલ્ટર તરીક ેજ ગિવાિા ં

આવશે. 

 

AHFL દ્વારા તેિને ઋિિેનારની આર્શથક લસ્થલતિા ંથનારા કોઈ પિ લવપરીત ર્ૌલતક ફેરફાર(રો) લવશ ેિાલહતગાર 

કરવાનું જારી રખાશ ેકે જેિના તેઓ ગેરન્ટર બન્યા છે. 

4.3 અગંતતા અન ેગોપનીયતા 

 

ગ્રાહક/ ઋિિેનારની તિાિ અગંત િાલહતીને અંગત અને ગોપનીય ગિવાિાં આવશ ે (તે ગ્રાહક ન હોય ત્યાર ેપિ) 

અને નીચેના લિંદ્ધાંતો અને નીલતઓ અનુિંાર તનેું િાગઝદશઝન કરાશે. કંપની દ્વારા ગ્રાહકના એકાઉન્ટને િગતી કોઈ 

પિ િાલહતી અથવા ડેટાની ગ્રપુિાનંી અન્ય કંપનીઓ િંલહત કોઈને પિ જાિ નહીં કરાય, જેિાં નીચેના અપવાદરૂપ 

િંંજોગો બાકાત છે: 

 

a) િંક્ષિ અદાિત/ િંિાવાળાઓના આદેશ દ્વારા અથવા કાયદા હેઠળ આવી િાલહતી આપવા પાત્ર બન.ે 

 

b) જો િાલહતી જાહેર કરવા જનતા પ્રત્યે કોઈ ફરજ બને. 
 

c) જો AHFLના લહતો હેઠળ આવી િાલહતી આપવી જરૂરી બને (ઉદાહરિ સ્વરૂપે ઠગાઈ રોકવા) પરતંુ તેનો ઉપયોગ 

ગ્રાહક અથવા ગ્રાહક એકાઉન્ટ (ગ્રાહકના નાિ અને િંરનાિા િંલહત) લવશનેી િાલહતી કોઈ પિ બીજાને આપવાના 

કારિરૂપે નહીં કરાય, જેિાં ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓને ગ્રાહકની િંંિલત/ િજૂંરી િેળવ્યા બાદ િાકેટટગ હેતુિંર િાલહતી 

આપવી િંાિેિ છે. 

d) જો ગ્રાહક દ્વારા કંપનીને િાલહતી આપવા િાટે જિાવાય, અથવા જેિાં ગ્રાહકની િંંિલત/ િંજૂરી િંાિેિ હોય. 

e) જો AHFLને ગ્રાહક લવશ ેિંંદર્ઝ આપવા જાિ કરાય તો તેિે તે આપતા પહેિા ંતેિની િેલખતિાં િજૂંરી િેળવવી 

પડે. 

f) પ્રવતઝિાન કાનનૂી િાળખા હેઠળ ગ્રાહકને તેના અલધકારોની િયાઝદા લવશ ેજાિ કરાશે જેનો ઉપયોગ AHFL પાિં ે

રહેિી તેિના અગંત રેકડઝ િંુધી પહોંચ િેળવવા કરાતો હોય. 
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g) AHFL દ્વારા ગ્રાહકના અગંત ડેટાનો AHFL િંલહત કોઈના પિ દ્વારા િાકેટટગના હેતુિંર ઉપયોગ નહીં કરાય 

લિંવાય કે ગ્રાહક આિ કરવા િાટે ચોટકિંપિે તેિને અલધકૃતતા આપ.ે 

 

h) ઉપરોટત શરતોના પ્રકાશિાં, ગ્રાહક જો આવી િાલહતીની વહેંચિી િાટે અલર્વ્યલટતપૂિઝ િંિંલત આપ ેતો, કંપની 

AHFLની ગ્રપુ/ એિંોલિંયેટ કપંનીઓને ગ્રાહક(કો)ના િાર્ાથે અન્ય નાિાકીય પ્રોડટ્િં અને િંવેાઓને ઓફર 

કરવાના હતેુિંર આવી િાલહતી આપી શક ેછે. 
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4.4 ક્રડેડટ રફેરન્િં એજન્િંીઓ 

 

a) ગ્રાહક જ્જયારે કોઈ એકાઉન્ટ ખોિાવે છે, AHFL દ્વારા તેિને િાલહતગાર કરાય છે કે ટયારે તેઓ તેિની એકાઉન્ટ લવગતો ક્રેડડટ રેફરન્િં 

એજન્િંીઓને િંુપરત કરશ ેઅન ેચકાિંે છે કે AHFL તેિની િંાથે આિ કરે. 

b) AHFL દ્વારા ગ્રાહક દ્વારા તેિને ચૂકવવાપાત્ર અંગત દેવા લવશેની િાલહતી ક્રેડડટ રેફરન્િં એજન્િંીઓને અપાઈ શક ેછે જો: 

i. ગ્રાહક દ્વારા તેના પેિેન્ટિાં અલનયલિતતા દાખવાય; 

ii. બાકી િેિાં લવશે કોઈ તકરાર ન હોય; અન ે

iii. ગ્રાહક ેએવી કોઈ પ્રપોર્િ નથી બનાવી કે જેનાથી AHFLને િંંતોષ થાય, જે AHFL દ્વારા ઔપચાડરક િાગને પગિે તેના દેવાની ચૂકવિી 

િાટેની હોય. 

 

c) આ િંંજોગોિાં કંપની દ્વારા ગ્રાહકને િેલખતિાં તેના બાકી દેવાની લવગતો ક્રેડડટ રેફરન્િં એજન્િંીઓને આપવા લવશે જાિ કરાશે. આ િંિયે જ, 

કંપની દ્વારા ગ્રાહકને ક્રેડડટ રેફરન્િં એજન્િંીઓની ર્ૂલિકા તેિજ લધરાિ િેળવવાની ગ્રાહકની ક્ષિતા પર તેની કેવી અિંર પડી શકે છે તનેા 

લવશેની પિ િંિજ અપાશે. 
 

d) AHFL દ્વારા ગ્રાહકના એકાઉન્ટ લવશે ક્રેડડટ રેફરન્િં એજન્િંીઓને અન્ય િાલહતી પિ અપાઈ શકે છે જો ગ્રાહક દ્વારા તેના િાટે િંજૂરી 

અપાઈ હશે. 
 

e) ક્રેડડટ રેફરન્િં એજન્િંીઓને અપાયેિી િાલહતીની એક નકિ ગ્રાહક દ્વારા િાગિી કરાયે AHFL દ્વારા પૂરી પડાશે. 

4.5 બાકી િિેાનંી વિંિૂાત 

 

જ્જયારે પિ િોન અપાશે, AHFL દ્વારા ગ્રાહકને રકિ, અવલધ તથા ડરપેિેન્ટની િંિયાવલધ થકી ડરપેિેન્ટ પ્રડક્રયાની િંિજ અપાશે. જો કે, ગ્રાહક 

ડરપેિેન્ટ પડરલશષ્ટનું અનુિંરિ ન કરે તો દેશના કાયદાઓના અનુિંરિિાં લનધાઝડરત કરાયેિી પ્રડક્રયાઓનો બાકી િેિાંની વિંૂિાત િાટ ેઅિિ કરાશે. આ 

પ્રડક્રયા હેઠળ ગ્રાહકને નોડટિં િોકિીને અથવા તો અંગત િુિાકાત િઈને અન/ે અથવા કિેટશન અન ે વિંૂિાત નીલત અનુિંાર િંજૂરી િળ ે તો 

જાિીનગીરીની જપ્તી કરવાનો િંિાવેશ થશે. કંપનીની પ્રવૃલિઓ િાટે ગ્રાહક િંાથે િંંબંલધત RBI/NHB લનદેશોની જોગવાઈઓનું શટય હશે તેટિુ ં

અનુિંરિ કરાશે. 

 

પરસ્પર સ્વીકાયઝ અન ેયોગ્ય રીત ેબાકી િેિાં િંંબંધ ેતિાિ તકરારો અથવા િતર્ેદોનો ઉકેિ િાવવા િાટે તિાિ િંહાયતા અપાશે. 
 

જ્જયારે પિ િોન અપાશે, AHFL દ્વારા ગ્રાહકને રકિ, અવલધ તથા ડરપેિેન્ટની િંિયાવલધ થકી ડરપેિેન્ટ પ્રડક્રયાની િંિજ અપાશે. જો કે, ગ્રાહક 

ડરપેિેન્ટ પડરલશષ્ટનું અનુિંરિ ન કરે તો દેશના કાયદાઓના અનુિંરિિાં લનધાઝડરત કરાયેિી પ્રડક્રયાઓનો બાકી િેિાંની વિંૂિાત િાટ ેઅિિ કરાશે. આ 

પ્રડક્રયા હેઠળ ગ્રાહકને નોડટિં િોકિીને અથવા તો અંગત િુિાકાત િઈને અન/ે અથવા કિેટશન અન ે વિંૂિાત નીલત અનુિંાર િંજૂરી િળ ે તો 

જાિીનગીરીની જપ્તી કરવાનો િંિાવેશ થશે. 
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  AHFLની કિેટશન નીલત િંૌજન્યતા, વાજબી વ્યવહાર અને િંિજાવટ પર આધાડરત હોવી જોઈએ. AHFL 

દ્વારા ગ્રાહકનો લવચવાિં પ્રસ્થાલપત કરીને િાંબા-ગાળાના િંંબધંો કેળવવાિાં િાનવાિાં આવે છે. AHFLના સ્ટાફ અથવા 

બાકી િેિાં અન/ે અથવા જાિીનગીરીની જપ્તી િાટે તેનું પ્રલતલનલધત્વ કરવાની અલધકૃતતા ધરાવનારી કોઈ પિ વ્યલટતએ 

લવનંતી કરાયે પોતાની ઓળખ આપીને AHFL દ્વારા જારી કરાયેિો અલધકૃતતા પત્ર દશાઝવવા ઉપરાતં AHFL અથવા 

કંપનીના િંિાવાળાઓ દ્વારા તેિને જારી કરાયેિંુ ઓળખપત્ર દશાઝવવાનું રહેશે. AHFL દ્વારા ગ્રાહકોને બાકી િેિાં િંંબધં ે

િંઘળી િાલહતી અપાશે અને િેિાનંી ચૂકવિી િાટે પૂરતી નોડટિં આપવાની કડટબદ્ધતા ધરાવે છે. 
 

 બાકી િેિાં અન/ે અથવા જાિીનગીરીની જપ્તી િાટે AHFLનું પ્રલતલનલધત્વ કરવા અલધકૃત કોઈ પિ વ્યલટત 

અથવા તનેા તિાિ સ્ટાફ િેમ્બિંે નીચે લનધાઝડરત િાગઝદર્શશકાને અનિુંરવી: 

 

a) ગ્રાહકનો તનેી પિંંદગીના સ્થળે અને પિંંદગીનું કોઈ આવું સ્થળ ન હોય તો તેિના લનવાિંે અને તેિના લનવાિંે ઉપિબ્ધ 

ન હોય તો તેિના વ્યાપાર/ વ્યવિંાયના સ્થળે િંૌજન્યતાપવૂઝક િંંપકઝ કરવાનો રહેશે. 

b) ગ્રાહકને િુિાકાતના પ્રથિ પ્રિંગંે જ AHFLનું પ્રલતલનલધત્વ કરવાની ઓળખ અને અલધકૃતતા દશાઝવવી. 

c) ગ્રાહકની અંગતતાનો પૂરતો આદર કરવો. 

d) ગ્રાહક િંાથે ર્દ્રતાપૂવઝક વાતાઝિાપ કરવો. 

e) AHFLના પ્રલતલનલધએ ગ્રાહકનો િંવાર ે0700 વાગ્યાથી િંાંજે 1900 વાગ્યા િંુધીિા ંિંપંકઝ કરવો, લિંવાય કે ગ્રાહકના 

વ્યાપાર અથવા વ્યવિંાયના લવશષે િંંજોગો હેઠળ અન્યત્ર જરૂડરયાત હોય. 

f) કોઈ ચોટકિં િંિયે અથવા ચોટકિં સ્થળે કોિ કરવાનું ટાળવાની ગ્રાહકની લવનંતીનું શટય હોય તેટિુ ંિાન જાળવવું. 

g) કોિના િંિય અને નબંર તથા તેની લવગતોને દસ્તાવજેીકૃત કરવા. 

h) બાકી િેિાંન ે િગતી તિાિ તકરારો અથવા િતર્ેદોનો પારસ્પડરક સ્વીકાયઝ અને શાંલતપવૂઝક ઉકેિ િાવવા તિાિ 

િંહાયતા પૂરી પાડવી. 

 

i) િેિાંની વિંૂિાત િાટે ગ્રાહકના સ્થળની િુિાકાત દરલિયાન, શાિીનતા અને િંૌજન્યતા જાળવવી. 
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j) પડરવા રિાં  કોઈ નંુ  અવિંાન  થયુ  હોય  અથવા  તો  આવા  કોઈ  િંંજોગો  ઊર્ા  થયા  હોય  તો  તેવી  અયોગ્ય  

પડર લસ્થ લતઓિાં  િેિાં ની  વિંૂિા ત  િાટે  કોિ  કરવા  /િુિાકાત િેવાનંુ ટાળવું. 

4.6 ફડરયાદો અન ેતકરારો- આતંડરક પ્રડક્રયાઓ 

 

 કંપની તેના સ્ટાફ/ લિંસ્ટિ/ પ્રડક્રયાઓ દ્વારા આચરાયેિી કોઈ પિ ર્ૂિન ેિંુધારવા ર્ડપી અન ેિંહાનુર્ૂલતપૂવઝક કાિગીરી 

કરવા કડટબદ્ધ છે અને તે આવી ર્ૂિને કારિે ખોટી રીતે િગાવાયેિા કોઈ પિ ચાર્શજિંને રદ કરી દેશે. 

 કંપની ટેકનોિોજીની ક્ષલતને કારિે ઉદર્વેિી િંિસ્યાઓના લનરાકરિ િાટે અનુકૂળ વૈકલલ્પક િંચ પૂરા પાડશે. 

 ગ્રાહક તકરારોના િંિાધાન િાટે, િંંિગ્ન બ્રાન્ચના િેનેજરને િખી અથવા કોિ કરીને જરૂરી દસ્તાવેજોની િંાથે ગ્રાહકની 

તકરારના પ્રકારનો સ્પષ્ટ ઉલ્િેખ કરી શકે છે, અને ગ્રાહકને તુરત એક ફડરયાદ રેફરન્િં નંબર આપવાિાં આવશ.ે 

 ગ્રાહકને કંપની દ્વારા લવનંતી કરાય છે કે તેના કોઈ પિ પ્રલતલનલધ/ કૂડરયર અથવા ડાયરેટટ િંેસિગ એજન્ટ (DSA) અથવા 

બ્રોકર દ્વારા ડડપોલર્ટ ઉઘરાવાય અથવા કંપની દ્વારા રોકાયેિી અન્ય કોઈ પિ એજન્િંી કોડના ઉલ્િંઘનરૂપી કાિગીરી કરે 

તો તેની િંાિે તે ફડરયાદ કરે. કંપની િંુલનલચચત કરશે કે આ ફડરયાદની યોગ્ય તપાિં કરીને ઘટતાં પગિાં િઈન ેઆ તકરારનો 

ઉકેિ િવાય. 

4.7 નો યોર કસ્ટિર (KYC) પોલિિંી: 

ગ્રાહકનંુ એકાઉન્ટ ખોિતા પહેિાં અને તેના િંંચાિન િાટે કંપની દ્વારા અિારી કંપનીની "નો યોર કસ્ટિર" (KYC) પોલિિંી હેઠળ 

જરૂરી ડ્યુ ડડલિજન્િં હાથ ધરીને પોલિિંીને આગળ ધપાવાશે. ગ્રાહકને આ િાટે તિાિ જરૂરી દસ્તાવેજો અથવા પૂરાવા રજૂ કરવા 

જિાવાશે. કંપની િંુલનલચચત કરશે કે જે કંપનીની KYC, એલન્ટ િની િોન્ડટરગ અથવા અન્ય કોઈ વૈધાલનક જરૂડરયાતને પૂિઝ કરે તેવી જ 

િાલહતી િેળવવાિાં આવશે. 
 

કંપની દ્વારા ગ્રાહકને િોન અરજીપત્ર/ ખાતું ખોિવાનંુ ફોિઝ તથા અન્ય િંાિગ્રી પૂરી પડાશે અને તેિાં તિાિ જરૂરી િાલહતીની િંઘળી 

લવગતો ર્વાની રહેશે તેિજ વેડરડફકેશન અને/ અથવા KYC જરૂડરયાતોને પડરપૂિઝ કરવા િાટે રેકડઝ િાટે દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના રહેશે. 
 

કંપની દ્વારા પ્રડક્રયાની ઔપચાડરકતાઓ િંિજાવીને ગ્રાહક દ્વારા િાગવાિાં આવનારા જરૂરી વગીકરિને પિ િોન એકાઉન્ટ 

ખોિાવતી વેળાએ પૂરું પાડવાિાં આવશે. 

4.8 ડડપોલર્ટ એકાઉન્્િં : 

 

AHFL દ્વારા લવલવધ ડડપોલર્ટ સ્કીિો િંંબંધે િંઘળી િાલહતી પૂરી પાડવાિાં આવશ,ે જો અને જ્જયારે તેના િાટે NHB દ્વારા િંજૂરી 

અપાય / િોંચ કરાય, જેિાં વ્યાજદર, વ્યાજ િાગુ કરવાની રીત, ડડપોલર્ટની િુદત, વહેિી િુદતે ઉપાડ, ડરન્યુઅિ, ડડપોલર્ટ િંાિે િોન, 

નોલિનેશન િંુલવધા વગેરેની લવગતો િંાિેિ હશે. 
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4.9 બ્રાન્ચ બધં થવી / લશસફ્ટગ 

 

AHFL દ્વારા પોતાની બ્રાન્ચ બંધ થવા/ લશફ્ટ થવાના િંંજોગોિાં નોડટિં બોડઝ પર ડડસ્પ્િે દ્વારા ગ્રાહકોને જાિ કરવાિાં આવશ.ે 

4.10 ફડરયાદો 

a) AHFLની દરેક બ્રાન્ચ પાિંે એવી પ્રિાલિ અને પ્રડક્રયા છે જે ફડરયાદો અન ે તકરારોની પ્રાલપ્ત, નોંધિી અને લનકાિને િગતી 

કાિગીરી કરે. 

b) AHFLના બોડઝ ઓફ ડાયરેટટિંે િંુયોગ્ય તકરાર લનવારિ તંત્ર સ્થાલપત કરવાનંુ રહેશે, જે િંંસ્થાની અંદરની બોડઝ દ્વારા િંજૂર 

કરાયેિી તકરારો અને ફડરયાદોના લનવારિ િાટેની નીલત િુજબનંુ હશે. આવા તંત્ર દ્વારા એ િંુલનલચચત કરવાનંુ રહેશે કે લધરાિ િંંસ્થાના 

હોદ્દેદારો દ્વારા િેવાતા લનિઝયોને પગિે ઉદર્વતી તિાિ તકરારોને િંાંર્ળીને તેનો પછીના ઉપિા સ્તરે લનકાિ કરાય. 

c) AHFLના બોડે ફંડની પડતર, િાર્શજન અન ેજોખિના લપ્રલિયિ જેવા િંંિગ્ન પડરબળોને ધ્યાને રાખીને વ્યાજદર તેિજ િોન અન ે

ઉપાડ પર વિંૂિાતા વ્યાજના દરને લનધાઝડરત કરવો પડે. ઋિિેનાર અથવા ગ્રાહકને અરજીપત્રિાં જ વ્યાજદર તેિજ જોખિ િાટેના 

ગે્રડેશન અન ેઋિિેનારની લવલવધ કેટેગરીઓ િાટે વિંૂિવાિાં આવતા લવલર્ન્ન વ્યાજદર િાટેના તકઝની લવગતો જાહેર કરી દેવાની રહે છે 

અન ેિંજૂરીિાં પિ આ બાબતનો અલર્વ્યલટતપૂિઝ ઉલ્િેખ કરવો પડે. 

d) વ્યાજદર તેિજ જોખિના ગે્રડેશન િાટેના અલર્ગિ, દંડનીય વ્યાજ (કોઈ હોય તો)ની લવગતો કંપનીની વેબિંાઈટ પર પિ હોવી 

જોઈએ અથવા િંંિગ્ન અખબારોિાં તેને પ્રકાલશત કરવી પડે. વેબિંાઈટ અથવા અન્યત્ર પ્રકાલશત િાલહતીને જ્જયારે પિ વ્યાજદરિાં 

ફેરફાર થાય ત્યારે અપડેટ કરવાની રહે છે. 

e) વ્યાજદર અને દંડનીય વ્યાજ (કોઈ હોય તો) વાર્શષકીકૃત હોવા જોઈએ જેથી ઋિિેનાર એકાઉન્ટ પર વિંૂિવાિાં આવનારા 

વાસ્તલવક વ્યાજદરથી વાકેફ રહે. 

f) ઋિિેનાર પાિંેથી વિંૂિવાિાં આવનારા હપ્તાિાં વ્યાજ અને િુદિ વચ્ચેનું સ્પષ્ટ વગીકરિ હોવું જોઈએ. 

g) ગ્રાહકને એ જિાવવું જોઈએ કે ફડરયાદોનો ર્ડપી અને ન્યાયી રીતે લનકાિ કરવાની AHFLની પ્રડક્રયાની લવગતો તેને ટયાં જોવા 

િળશે. AHFL દ્વારા તેની દરેક ઓડફિં ખાતે ગ્રાહકો િાટે ફડરયાદો અન ેતકરારો, કોઈ હોય તો, તેની નોંધિી અને/ અથવા િુંપરત 

કરવાની િંુલવધા ઉપિબ્ધ કરાવવી પડે. 

h) ગ્રાહક ફડરયાદ નોંધાવવા િાગતો હોય તો તેને આિ કહેવું પડે: 

I. આિ કેવી રીતે કરવું 

II. કોઈ ફડરયાદ ટયાં નોંધાવવી 

III. કોઈ ફડરયાદ ટયારે કરી શકાય 

IV. જવાબની ટયારે અપેક્ષા રાખવી 

V. લનવારિ િાટે કોનો િંંપકઝ કરવો 

VI. કોઈ ગ્રાહક પડરિાિથી િંંતુષ્ઠ ન હોય તો શું કરવું. 

VII. AHFLના સ્ટાફે ગ્રાહકને કોઈ પિ પ્રચન હોય તો તેના િંિાધાન િાટે િદદ કરવી જોઈએ. 
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i) જો કોઈ ફડરયાદ ગ્રાહક પાિંેથી િેલખતિા ંપ્રાપ્ત થાય, તો AHFL દ્વારા તેિને એક િંપ્તાહના િંિયિા ંજ અનુિોદન/ 

પ્રત્યુિર િોકિવાનો રહેશે. 

આ અનિુોદનિાં આ તકરાર િંાથે કાિ ચિાવી રહેિા અલધકારીના નાિ અને હોદ્દાનો ઉલ્િેખ કરાશે. ફડરયાદનો ફોન દ્વારા 

AHFLના લનધાઝડરત ટેલિફોન હલે્પડેસ્ક નં. 180030042020 અથવા કસ્ટિર િંર્શવિં નબંર પર લનવેડો િાવવાિા ં

આવી રહ્યો હોય તો, ગ્રાહકને ફડરયાદ રેફરન્િં નંબર અપાશે વાજબી િંિયગાળાિાં તનેા પર િંધાયેિી પ્રગલત લવશ ેતેના જાિ 

કરતી રહેવાશે. 

f) જે-તે બાબતની ચકાિંિી કયાઝ બાદ, AHFL દ્વારા ગ્રાહકને અંલતિ જવાબ અપાશે અથવા એ િંિજાવાશે કે શા િાટે 

જવાબિાં વધુ િંિય િાગી રહ્યો છે અને ફડરયાદની પ્રાલપ્તના 30 ડદવિંિાં તેનું િંિાધાન િાવવાનું રહેશ ેઅને તેિને જાિ 

કરવાની રહેશ ેકે તેિને િંંતોષ ન થાય તો કેવી રીતે તેઓ તેિની ફડરયાદને આગળ િઈ જઈ શકે છે. 

g) AHFL દ્વારા લખન્ન થયેિા ઋિિેનાર દ્વારા ફડરયાદ નોંધાવવા િાટે તેની તકરાર લનવારિ પ્રડક્રયાની જાહેરાત કરવી 

જોઈએ (ઈ-િેઈિ આઈડી તથા અન્ય િંંપકઝ લવગતો કે જ્જયા ંગ્રાહક ફડરયાદ નોંધાવી શક,ે િંિસ્યા ઉકેિવાિાં િાગતા િંિય, 

આગળના સ્તર ેજવાના િેડરટિં વગેરે) અને િંુલનલચચત કરવું જોઈએ કે તેની વેબિંાઈટ પર તે ખાિં ઉપિબ્ધ છે. AHFL 

દ્વારા તનેી વેબિંાઈટ અને તિાિ ઓડફિં/ બ્રાન્ચ પર સ્પષ્ટ ડડસ્પ્િે કરવું જોઈએ કે જો કપંની દ્વારા વાજબી 

િંિયગાળાિાં કોઈ ફડરયાદનો પ્રત્યુિર ન અપાય અથવા ગ્રાહક તેન ેિળેિા જવાબથી િંંતષુ્ઠ ન હોય તો ફડરયાદી નેશનિ 

હાઉસિંગ બેંકની કમ્પ્િેઈન્ટ ડરડ્રેિંિ િંેિનો પિ િંંપકઝ કરી શક ે છે અને આ િાટે તે ઓનિાઈન િાધ્યિે 

https://grids.nhbonline.org.in પર અથવા ઓફિાઈન િાધ્યિે ટપાિથી સિક પર ઉપિબ્ધ લનધાઝડરત ફોિેટિા ં

http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint- Against-

HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf િખીને ફડરયાદને કમ્પ્િેઈન્ટ ડરડ્રેિંિ િંિે, ડડપાટઝિને્ટ ઓફ 

રેગ્યુિેશન એન્ડ િંુપરલવર્ન, નેશનિ હાઉસિંગ બેંક, 4થો િાળ, કોર 5એ, ઈલન્ડયા હેલબટાટ િંને્ટર, િોધી રોડ, ડદલ્હી– 

110 003 પર િોકિી શક ેછે. 

અહીંથી િળેિો જવાબ પિ અિંતંોષકારક િાગ ેઅથવા કોઈ જવાબ જ ન િળે, તો ફડરયાદી નીચેના િંરનાિ ેપિ ફડરયાદ 

િોકિી શક ે છેઃ કપંની િંકે્રેટરી એન્ડ હેડ કમ્પ્િાયન્િં, ઈિેઈિ-આઈડી - 

complianceofficer@aadharhousing.com 

 
4.11 તકરાર લનવારિ પ્રિાલિ 

કંપની પોતાના લનયિનકારી િાળખા, બોડઝ/ ટોપ િનેેજિેન્ટ દ્વારા િંજૂર કરાયેિી નીલતઓ, પ્રડક્રયાઓ અને કાિગીરીઓિા ં

રહીને ગ્રાહક તકરાર લનવારિ પ્રિાલિ અનુિંાર ગિુવિાિંર્ર િંવેા પૂરી પાડીને ગ્રાહકને િંંતષુ્ઠ રાખવા કડટબદ્ધ છે. 

AHFL દ્વારા લવકેન્દ્રીયકૃત રીતે કાિગીરી કરાય છે જેિાં દરેક બ્રાન્ચ તેના બ્રાન્ચ િેનજેર/બ્રાન્ચ ઈન્ચાજઝના લનયંત્રિિાં 

રહે છે, જે ટિસ્ટર િનેજેરને ડરપોટઝ કર ે છે અને તે ડરજનિ લબર્નેિં હેડને, કે જેઓ પોતે કોપોરટે ઓડફિંના િંંિગ્ન 

ફંટશનિ હેડને ડરપોટઝ કર ે છે. આ રીતે ગ્રાહકો િંાિાન્ય રીતે તેિની તકરારો/ ફડરયાદના લનવારિ િાટ ે બ્રાન્ચોનો અથવા 

કોપોરેટ ઓડફિં, િુંબઈનો િંપંકઝ કર ેછે. 

AHFLની કોઈ પિ િંેવા/ ચાર્શજિં િંંબંધે તિને કોઈ તકરાર અથવા ફડરયાદ હોય, તો તે િંંજોગોિાં ગ્રાહકે જ્જયાંથી 

હાઉસિંગ િોન િીધી હોય અને તનેું એકાઉન્ટ ચાિુ હોય તે િંંિગ્ન સ્થળે બ્રાન્ચના બ્રાન્ચ િનેેજર/ ઈન્ચાજઝનો િંંપકઝ કરી 

િોનના િજૂંરીપત્રિાં અપાયેિા િંરનાિે બ્રાન્ચ િનેેજરને િંંબોલધત કરિેો પત્ર િોકિીને અથવા તો બ્રાન્ચની અંગત િુિાકાત 

િઈને ત્યા ંઉપિબ્ધ કમ્પ્િેઈન્ટ રલજસ્ટરિાં પોતાની ફડરયાદ/ તકરારની એન્રી કરીને ફડરયાદ નોંધાવી શક ેછે. ગ્રાહકને બ્રાન્ચ 

ખાતે ફડરયાદની પ્રાલપ્તથી 7 ડદવિંની અંદર પ્રત્યુિર અપાશે અને િંિસ્યાનો ઉકેિ િવાશે. 

 

કોઈ િંજંોગોિાં બ્રાન્ચ ખાતેથી િળેિો જવાબ અિંંતોષકારક જિાય અથવા ઉપરોટત િંિયિયાઝદાિાં બ્રાન્ચ ખાતેથી કોઈ 

પ્રત્યુિર ન િળે, તો ગ્રાહક તનેી ફડરયાદ/ તકરારન ેિુંબઈ લસ્થત કોપોરેટ ઓડફિં ખાતે નીચે આપેિા િંરનાિ ેAHFLના 

લપ્રલન્િંપાિ ઓડફિંર અથવા કસ્ટિર કેર ઓડફિંરને િંબંોલધત કરેિો પત્ર િોકિીને અથવા તો િંરનાિાની નીચે આપેિા 

ઈ-િેઈિ એડ્રેિં પર િેઈિ કરીને િઈ જઈ શક ેછે:- 

 

http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
mailto:complianceofficer@aadharhousing.com
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કસ્ટિર કેર ઓડફિંર, 

આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ, 

802, 8િો િાળ, નટરાજ બાય રૂસ્તિજી, 

વેસ્ટનઝ એટિંપ્રેિં હાઈવે અને િંર એિ.વી. 

રોડ જંટશન, અંધેરી (ઈ), િુંબઈ 400069 
િહારાષ્ટ્ર રાજ્જય. 

ઈિેઈિ આઈડી:- 

customercare@aadharhousing.com. 
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પ્રાપ્ત થયેિી ફડરયાદ/તકરારની ચકાિંિી કયાઝ બાદ, અિે ગ્રાહકને અંલતિ જવાબ િોકિીશું અથવા ખુિાિંો કરીશું કે શા િાટે વધુ િંિય 

િાગી રહ્યો છે અને કંપનીની કોપોરેટ ઓડફિં ખાત ે ફડરયાદની પ્રાલપ્તની તારીખથી 30 ડદવિંના ગાળાિાં િાલહતી અથવા લવસ્તૃત 

જવાબ િોકિવાની કડટબદ્ધતા ધરાવીએ છીએ. 

જો કંપની દ્વારા અપાયેિા જવાબથી ગ્રાહક િંંતુષ્ઠ ન હોય અથવા ઉપરોટત િંિયિયાઝદાિાં તેને કંપની તરફથી કોઈ જવાબ જ ન િળે, 

તો ગ્રાહક નેશનિ હાઉસિંગ બેંકની કમ્પ્િેઈન્ટ ડરડે્રિંિ િંેિનો પિ િંંપકઝ કરી શકે છે અને આ િાટે તે ઓનિાઈન િાધ્યિે 

https://grids.nhbonline.org.in પર અથવા ઓફિાઈન િાધ્યિે ટપાિથી સિક પર ઉપિબ્ધ લનધાઝડરત ફોિેટિાં 
http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint- Against-HFCs-NHB%E2%80% 

93Physical-Mode.pdf િખીને ફડરયાદને નીચેના િંરનાિા પર િોકિી શકે છે:- 

 

પ્રલત કમ્પ્િેઈન્ટ ડરડે્રિંિ િેંિ,  

ડડપાટઝિેન્ટ ઓફ રેગ્યુિેશન એન્ડ િંુપરલવર્ન,  

નેશનિ હાઉસિંગ બેંક ( NHB),  

4થો િાળ, કોર 5એ, ઈલન્ડયા હેલબટાટ િંેન્ટર,  

િોધી રોડ, નવી ડદલ્હી– 110 003 

 

કંપની વીિા વ્યાપારના આગ્રહ િાટે IRDAI િંિ કોપોરેટ એજન્ટનું રલજસ્રેશન (કમ્પોલર્ટ) ધરાવે છે. તે IRDAI લનયિનોનંુ પાિન 

િંુલનલચચત કરશે, જે વીિાને િગતી તકરારોના લનવારિના અનુિંંધાનિાં રહેશે. કંપની દ્વારા વેચવાિાં આવતી વીિા પ્રોડટ્િં િંંબંલધત 

ફડરયાદોનંુ અનુિોદન કરાશે અને આવી ફડરયાદની પ્રાલપ્તના 14 ડદવિંોની અંદર િંંિગ્ન વીિા કંપની(ઓ) દ્વારા તેનો ઉકેિ િાવી 

અપાય તે િાટેની િંુલવધા પૂરી પાડશે, જે િાટેની ફડરયાદ િંંિગ્ન વીિા કંપની(ઓ) પાિંેથી પ્રાપ્ત થયેિી હશે. 

ફડરયાદનો ગ્રાહકને કોઈ જવાબ જ નથી િળતો અથવા તે પોતાને િળેિા પ્રત્યુિરથી િંંતુષ્ઠ નથી તો તે IRDAI િંિક્ષ અહીં પોતાની 

ફડરયાદ િોકિી શકે છે: http//www.igms.irda.gov.in 

5. જનરિ- કંપની આિ કરશ:ે 

 િોનની િંજૂરીનો િંંદેશાવ્યવહાર કરતી વેળાએ િાગુ પડતી ફી અને ચાર્શજિં િંલહત િોન પ્રોડટ્િંના ચાવીરૂપ ફીચિંઝ િંિજાવશે. 

AHFL દ્વારા ગ્રાહકોને તેને પ્રાપ્ત કરવાના િાર્ો લવશે લવગતવાર િંિજાવાશે જેિકે, કેવી રીતે તેઓ આનો િાર્ િઈ શકે, તેની 

નાિાકીય અિંરો અન ેપોતાને કોઈ પૃચ્છા હોય તો તેને ઉકેિવા કોનો િંંપકઝ કરવો. 

 ગ્રાહક પાિંેથી જરૂરી િાલહતી/ દસ્તાવેજીકરિ લવશ ેિંિાહ આપવી અન ે તેિને અરજી કરવાિાં િદદરૂપ થવું. ગ્રાહકને એ પિ 

િંિજ આપવી કે તેિની પાિંેથી કયા દસ્તાવેજોની જરૂર રહેશે જેિકે ગ્રાહકની ઓળખ, િંહેઠાિ, રોજગાર વગેરેના પૂરાવા 

તેિજ અન્ય કોઈ પિ દસ્તાવેજ કે વૈધાલનક િંિાવાળાઓ દ્વારા લનધાઝડરત કરાયા હોય (જેિકે પાનની લવગતો) જે કાનૂની અને 

લનયિનકારી જરૂડરયાતોને પૂિઝ કરવા જરૂરી હોય. 

 ગ્રાહક દ્વારા િોન અરજીપત્રિાં ઉલ્િેલખત લવગતોને વેડરફાય કરવા કંપનીને જરૂર િાગે તો, તેિનો તેિના રહેઠાિના અને/ અથવા 

લબર્નેિં ટેલિફોન નંબર પર અને/ અથવા જાતે તેિના રહેઠાિ અને/ અથવા લબર્નેિંના િંરનાિે આ હેતુિંર લનિાયેિી 

એજન્િંીઓ દ્વારા િંંપકઝ કરાવીને િુિાકાત િેવી. 
 
 

http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
http://www.igms.irda.gov.in/
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 ગ્રાહકના ખાતાિાંના કોઈ વ્યવહારની તપાિં કરવી કંપનીને જરૂરી િાગે તો ગ્રાહકને િંહકાર આપવા જિાવાશે અન ેતે કાયઝ 

િાટે પોિીિં/ અન્ય તપાિં એજન્િંીઓનો પિ િંહકાર િઈ શકાય છે. 
 

 કંપની દ્વારા ગ્રાહકને િંિાહ અપાશે કે જો તે કોઈ છેતરસપડીયુટત વ્યવહાર કરશે, અન ે તેઓ તેના કારિ ેથનારા નુકિંાનને 

રોકવા વાજબી કાળજી નહીં તે તો તો તેનાથી તેિના એકાઉન્ટિાં થનારા તિાિ નુકિંાન િાટે તેઓ પોતે જ જવાબદાર રહેશે. 

કંપની ધિઝ, જાલત, જ્ઞાલત, વંશ, વૈવાલહક દરજ્જજા અથવા લવકિાંગતાના આધારે ર્ેદર્ાવ કરતી નથી. 
 

 AHFL દ્વારા િોન અરજીિાં ગ્રાહકે આપેિી લવગતોને વેડરફાય કરવા તેિના િંરનાિે અને/ અથવા લબર્નેિં ટેલિફોન નંબર પર 

અને/ અથવા જાતે તેિના રહેઠાિ અને/ અથવા લબર્નેિંના િંરનાિે આ હેતુિંર લનિાયેિી એજન્િંીઓ દ્વારા િંંપકઝ કરાવીને િુિાકાત 

િેવી, જો AHFLને આની જરૂર િાગે. 
 

 ગ્રાહકના ખાતાિાંના કોઈ વ્યવહારની તપાિં કરવી કંપનીને જરૂરી િાગે તો ગ્રાહકને િંહકાર આપવા જિાવાશે અન ેAHFLને તે 

કાયઝ િાટે પોિીિં/ અન્ય તપાિં એજન્િંીઓનો િંહકાર િેવાની જરૂર િાગે તો તે પિ િઈ શકાય છે. 
 

 AHFL દ્વારા ગ્રાહકને િંિાહ અપાશે કે જો તે કોઈ છેતરસપડીયુટત વ્યવહાર કરશે, અને તેઓ તેના કારિે થનારા નુકિંાનને 

રોકવા વાજબી કાળજી નહીં તે તો તો તેનાથી તેિના એકાઉન્ટિાં થનારા તિાિ નુકિંાન િાટે તેઓ પોતે જ જવાબદાર રહેશે.  
 

 AHFL દ્વારા તેની પ્રોડટ્િં અને િંેવાઓ લવશ ેનીચેનાિાંથી કોઈ એક અથવા વધુ ર્ાષાિાં ડડસ્પ્િે કરાશે: 

 

 - લહન્દી, અંગે્રજી અથવા યોગ્ય સ્થાલનક ર્ાષા. 
 

 AHFL ધિઝ, જાલત, જ્ઞાલત, વંશ, વૈવાલહક દરજ્જજા અથવા લવકિાંગતાના આધારે લધરાિની પ્રડક્રયાિાં ર્ેદર્ાવ કરતી નથી. 

તદુપરાંત, HFC દ્વારા જોવાિાં તકિીફવાળા અથવા શારીડરક લવકિાંગતા ધરાવનારા અરજદારો િંાથે પિ લવકિાંગતાના આધારે કોઈ 

પિ પ્રોડટ્િં, િંેવા, િંુલવધા વગેરે પૂરી પાડવાિાં ર્ેદર્ાવ રાખવો ન જોઈએ. જો કે, આનાથી AHFLને િંિાજના લવલવધ વગો િાટે 

ઘડાયેિી યોજનાિાં ર્ાગ િેવાથી અથવા ઘડવાથી બાકાત રાખી શકાતી નથી. 
 

  

 AHFL દ્વારા િંાિાન્ય િંંજોગોિાં કોઈ બેંક/ નાિાકીય િંંસ્થા અથવા ઋિિેનાર પાિંેથી િોન એકાઉન્ટની રાન્િંફરની લવનંતી 

સ્વીકારાય છે. 
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 આ કોડને પ્રકાલશત કરવા, AHFL આિ કરી શકે છે: 

 

a) આ કોડની એક નકિને તેની વેબિંાઈટ પર અથવા બ્રાન્ચની નોડટિં બોડઝ પર િગાવી શકે છે. 

b) ગ્રાહક દ્વારા લવનંતી કરાયે આ કોડને કાઉન્ટર પર અથવા ઈિેટરોલનક િંંદેશાવ્યવહાર પર અથવા િેઈિથી તેને ઉપિબ્ધ કરાવી શકે 

છે; 

c) િંુલનલચચત કરી શકે છે કે તેિનો સ્ટાફ કોડ લવશેની િંંિગ્ન િાલહતી પૂરી પાડવા તાલિિબદ્ધ હોય અને આ કોડનો અિિ પિ કરે; 

d) પ્રવતઝિાન અને નવા ગ્રાહકોને આ કોડની એક નકિ પૂરી પાડે. 

 AHFLના બોડઝ ઓફ ડાયરેટટિંે વાજબી કાિગીરીની િંંલહતાના અનુિંરિ તેિજ િેનેજિેન્ટના લવલવધ સ્તરે તકરાર લનવારિ 

તંત્રની કાિગીરીની િંિયાંતરે િંિીક્ષા કરવી જોઈએ. આવી િંિીક્ષાના િંિયાંતરે તૈયાર કરાયેિા ડરપોટઝ બોડઝને લનયલિત અંતરે પૂરા 

પાડવા જોઈએ, જેનો તેિાં ઉલ્િેખ કરાઈ શકે છે. 

 

 

******************** 
 


