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એડલવેઇઝ હાઉિસ�ગ ફાઇના�સ �લિમટ�ડ (ઇએચએફએલ/કંપની) એ નેશનલ હાઉિસ�ગ બ�ક (એનએચબી) હ�ઠળ ન"ધાયેલી એક હાઉિસ�ગ 

ફાઇના�સ કંપની છે અને તે તેના (ાહકોને હૉમ લૉન અને અ�ય લૉન આપવાના ,યવસાયમા ંસલં-ન છે. િધરાણની આ 0કારની 1િુવધા 

િવિવધ 0કારના (ાહકોને 2રૂ4 પાડવામા ંઆવે છે, 5મા ંકોઈ ,ય78ત, ભાગીદાર4 પેઢ4, કંપનીઓ અને અ�ય કૉપ=ર�ટ/કાયદાક4ય સ>ંથાઓનો 

સમાવેશ થાય છે.   

 

કંપનીએ �યાયો�ચત ,યવહાર સ@ંહતા ‘કૉડ’ની રચના કર4 છે અને તેને અપના,યો છે, 5 (ાહકો સાથે લેણ-દ�ણ કરતી વખતે �યાયો�ચત 

,યવહાર (ફ�ર 0ેB8ટસ)ના માપદંડોનો િસCાતંોને િનધાD@રત કર� છે. ૧ Fુલાઈ, ૨૦૧૬ના રોજ નેશનલ હાઉિસ�ગ બ�ક Kારા Lહ�ર કરવામા ં

આવેલ �યાયો�ચત ,યવહાર સ@ંહતાના મા>ટર પ@રપM પર આધાર રાખી આ સ@ંહતાની સમીNા કરવામા ંઆવી છે તથા તેમા ં1ધુારા કરવામા ં

આ,યા ંછે.  

 

1.  ���
��� ������ 

 

નીચેની બાબતો માટ� આ સ@ંહતા િવકસાવવામા ંઆવી છેઃ 

 

(a) (ાહકો સાથે લણે-દ�ણ કરવામા ંલPQુમ માપદંડો >થાપી સારા અને �યાયો�ચત ,યવહારને 0ોRસા@હત કરવો 

(b) પાદશD8તામા ંવધારો કરવો, 5થી કર4ને (ાહકો સેવા પરRવે Sુ ંઅપેNા રાખી શક� છે તેની >પTટ સમજ ક�ળવી શક�; 

(c) સચંાલનના ઉUચ માપદંડો 0ાVત કરવા બLરના બળોને >પધાD Kારા 0ોRસા@હત કરવા; 

(d) (ાહકો સાથે �યાયો�ચત અને આRમીય સબંધંો ક�ળવવા; 

(e) હાઉિસ�ગ ફાઇના�સ િસ>ટમમા ંિવWાસXુ ંસવંધDન કરYુ.ં 

 

2.  ���
���� ������� 

 

આ સ@ંહતાના તમામ @હ>સાઓ તમામ ઉRપાદનો અને સેવાઓ પર લાZ ૂથાય છે. પછ4 તે ઓવર ધી કાઉ�ટર, ફોન પર, પો>ટ મારફતે, 

ઇ�ટર�B8ટવ ઇલે8[ોિનક @ડવાઇસ મારફતે, ઇ�ટરનેટ પર અથવા અ�ય કોઈ પણ પCિત મારફતે કંપની ક� તેની સહાયક Kારા 2રૂ4 પાડવામા ં

આવી હોય.  

 

3.  ��	� ����  ��� ��!��� 
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(a)  અમારા Kારા 2રૂા પાડવામા ંઉRપાદનો અને સેવાઓ માટ� અને અમારા >ટાફ Kારા અXસુરવામા ંઆવતી 0@\યાઓ અને 

,યવહારોમા ંતથા આ સ@ંહતામા ંઉ]લે�ખત ક@ટબCતાઓ અને માપદંડોને 2ણૂD કર4ને; 
 

(b)  અમારા ઉRપાદનો અને સેવાઓ ‘લેટર એ�ડ 7>પ@રટ’મા ંસબંિંધત કાયદાઓ અને િનયમોXુ ંઅXપુાલન કર� તે 1િુનિ^ત કર4ને; 
 

(c)  (ાહક સાથેની લેવડદ�વડ 0મા�ણ8તા અને પારદશD8તાના નૈિતક િસCાતંો પર આધાર રાખીને થાય તે 1િુનિ^ત કર4ને; 

 

 

4.  +$�,��, ���-�./0 ��� ��	�� 
 

(i) તમામ Lહ�રખબરો અને 0મોશનલ સામ(ીઓ >પTટ હોય અને ગેરમાગ ̀દોરનાર4 ન હોય તે અમે 1િુનિ^ત કર4Sુ.ં 
 

(ii)   કોઈ પણ મી@ડયામા ંઆવતી કોઈ પણ Lહ�રખબરમા ંઅને 0ોRસા@હત કરaુ ંસા@હRય 5 સેવાઓ અને ઉRપાદન bગ ેcયાન ખ�ચ ેછે અને 

5મા ં,યાજદરના સદંભDનો સમાવેશ થાય છે, તે અ�ય ફ4 અને દરો લાZ ૂપડ� છે ક� નહd તેમજ સબંિંધત િનયમો અને શરતોની સ2ંણૂD 

િવગતો િવનતંી કરવા પર ઉપલeધ કરવામા ંઆવે છે ક� નહd તે પણ અમે 1ચૂવીSુ.ં 
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(iii)  અમે અમાર4 તમામ શાખાઓ ખાતે નોટ4સ �કૂ4; ટ��લફોન મારફતે અથવા હ�]પ-લાઇ�સ Kારા; અમાર4 વેબસાઇટ પર; અિધfૃત 

>ટાફ/હ�]પ ડ�>ક; અથવા સેવા માગDદિશhકા/ભાવXુ ંપMક 2iંુૂ પાડ4ને ,યાજદરો, સામા�ય ફ4 અને ચાjkસ bગ ેમા@હતી 2રૂ4 પાડ4Sુ.ં 
 

(iv)   સહાયક સેવાઓ 2રૂ4 પાડવા માટ� જો અમે કોઈ Mીl પાટmની સેવાઓ લઇએ છ4એ તો, અમે એ બાબતXુ ંસ2ંણૂD cયાન રાખીએ છ4એ 

ક� આવી Mીl પાટm અમારા (ાહકોની bગત મા@હતી (જો કોઈ Mીl પાટmને આપવામા ંઆવી હોય તો) સાથે અમારા 5ટલી જ 

ZVુતતા અને 1રુNા2ણૂD ર4તે વત̀. (ાહકોએ ખર4દ�લા ઉRપાદનોની િવિવધ િવશેષતાઓ જણાવવા માટ�  
 

(v)   અમે સમયાતંર� તેમનો સપંકD સાધીSુ.ં  ઉRપાદનો/સેવાઓ સબંિંધત અ�ય ઉRપાદનો અથવા 0મોશનલ ઑફરોની મા@હતીને Rયાર� જ 

(ાહકો 1ધુી પહ"ચાડવામા ંઆવશે pયાર� તેને/તેણીએ આ bગેની મા@હતી/સેવા કા ંતો ઇમેલ Kારા અથવા તો આ bગ ે વેબસાઇટ 

અથવા ક>ટમર સિવhસ નબંર પર રjજ>ટર કર4ને તેમના 1ધુી પહ"ચાડવાની મFૂંર4 આપી હશે. 
 

(vi)  અમે અમાર4 ડાયર�8ટ સે�લ�ગ એજ�સીઓ (ડ4એસએ)ના આચરણ bગેની આચાર સ@ંહતા જણાવીSુ,ં 5મની સેવાઓ માકqટના 

ઉRપાદનો/સેવાઓ માટ� લેવામા ંઆવે છે, 5 અ�ય ક�ટલીક બાબતોની સાથે pયાર� ઉRપાદનને વેચવા માટ� ,ય78તગત ર4તે ક� ફોન 

મારફતે (ાહકનો સપંકD કર� છે Rયાર� પોતાની ઓળખાણ આપવા માટ� જrર4 થઈ પડ� છે. 
 

(vii)  અમારા 0િતિનિધ/fુ@રયર અથવા ડ4એસએ િવiુC અયો-ય વતDsકૂ અથવા તો સ@ંહતાના ભગં સબંિંધત (ાહક Kારા ન"ધવામા ંઆવેલી 

કોઈ પણ ફ@રયાદ bગેના મામલાની તપાસ કરવા અને ફ@રયાદના િનવારણ માટ� યો-ય પગલા ંલેવામા ંઆવશે તેમજ (ાહકને જો 

કોઈ Xકુસાન થtુ ંહોય તો ભરપાઈ કર4 આપવાનો 0યRન થશે. 

 

5.  �1� 

 

(i)  �1� ��.$�� ��2 ��� 
��� 3�4�� – 

 

(a)  લોનની 0ોડ8ટ 0@\યા આરંભતી વખતે અમે લાZ ૂથતા ં,યાજદર bગેની મા@હતી 2રૂ4 પાડ4Sુ,ં આ સાથે જ, 0ોસેિસ�ગ, અગાઉથી 

uકૂવવાના થતા ંપેમે�ટના િવક]પો અને ચાjkસ માટ� જો કોઈ ફ4/ચાjkસ લાZ ૂથતા ંહોય તો તે bગ ેઅને દ�ણદારને અસરકતાD 

અ�ય બાબતો bગ ેપણ Lણ કર4Sુ,ં 5થી અ�ય િધરધારો સાથે અથDસભર aલુના થઈ શક� અને ઋણકતાD 1�ૂચત િનણDય લઈ શક�. 
 

(b)  લૉનની અરlની 0@\યા હાથ ધરવા માટ� uકૂવવાના થતા ંફ4/ચાjkસ, જો લૉનની રકમ મFૂંર ન થાય/uકૂવવામા ંન આવે તો પરત 

uકૂવી દ�વામા ંઆવતી ફ4ની રકમ, અગાઉથી કરવામા ંઆવતી uકૂવણીના િવક]પો અને ચાjkસ, જો કોઈ હોય તો, મોડ4 uકૂવણી 

માટ�નો દંડ, જો કોઈ હોય તો, @ફ8સમાથંી wલો@ટ�ગ દરોએ અથવા તો તેનાથી િવપ@રત પ@રવિતhત થવા માટ�ના ક�વઝDનના ચાjkસ, 

,યાજને ફર4થી સેટ કરવા સબંિંધત કોઈ કલમ અ7>તRવ ધકરાવતી હોવા bગ ેઅથવા અ�ય કોઈ બાબત ક� 5 ઋણકતાDના ,યાજને 

અસરકતાD હોય તો bગેની તમામ મા@હતી અમે પારદશDક ર4તે ઋણકતાD સમN ઉLગર કર4Sુ.ં અમે એ પણ 1િુનિ^ત કર4Sુ ંક�, 

આવા ચાjkસ/ફ4 ભેદભાવ ર@હત હોય. 
 

(c)  અમે તમામ લૉનની અરlઓ માટ�ની >વીfૃિતની રસીદ આપીSુ.ં લોનની અરlનો િનવેડો તમામ 0કાર� 2ણૂD કર�લા ંઅરlના ં

ફોમDની રસીદ મxયાનંી તાર4ખથી દ�ણદાર અને કંપની વUચ ેપાર>પ@રક ર4તે િનયત કરવામા ંઆવેલા સમયની bદર લાવી 

દ�વામા ંઆવશે. 

 

(ii) ��� � '5����� ��� %����/6�
�– 

 

(a) સામા�ય ર4તે, લોન માટ�ની અરl પર 0@\યા હાથ ધરવા જrર4 તમામ િવગતો અરl સમયે જ અમારા Kારા એકઠ4 કર4 

લેવામા ંઆવે છે. અમાર� કોઈ વધારાની મા@હતી જોઇતી હોવાના @ક>સામા ંઅમે અમારા (ાહકને Lણ કર4 દઈએ છ4એ ક�, જrર 

જણાશે તો અમે તમારો aરંુત જ સપંકD સાધીSુ.ં 
 

(b) મFૂંર કરવામા ંઆવેલી લોનની રકમ bગ ેઅથવા તો લોનની મFૂંર થયેલી રકમ સાથે લાZ ૂપડતા વાિષhક ,યાજદર, અરlની 
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પCિત, ઇએમઆઈના માળખા, અગાઉથી uકૂવવાના ચાjkસ વગેર� સ@હત િનયમો અને શરતો bગ ે(ાહકને લે�ખતમા ંઅથવા 

તો ઇલે8[ોિનક મોડ Kારા Lણ કરવામા ંઆવે છે, તેમજ અમારા ર�કોડD માટ� આ િનયમો અને શરતોની (ાહક પાસેથી લેવામા ં

આવેલી >વીfૃિત સાચવવામા ંઆવે છે. તેમજ અમારા ર�કોડD માટ� આ િનયમો અને શરતોની (ાહક પાસેથી લેવામા ંઆવેલી 

>વીfૃિત સાચવવામા ંઆવે છે. 

 

(c)  અમે િવનતંી કરવા પર લોનના દ>તાવેજમા ંઉ]લે�ખત તમામ સલં-ન દ>તાવોજની સાથે (ાહક Kારા હ>તાNર કરવામા ંઆવેલ 

લોનના તમામ દ>તાવેજની નકલ ઋણકતાDને આપીSુ.ં 

 

(iii) ����� ��2 ����7'� !�� ����� +� ���� 

 

જો કંપની (ાહકને લોન આપવાની 7>થિતમા ંન હોય તો કંપની Kારા તેમને લૉન મFૂંર નહd થવાના કારણો bગ ેલે�ખતમા ંઅથવા તો ઇલે8[ોિનક 

મોડ Kારા જણાવવામા ંઆવશે.  

 

(iv) %���� ��� 6�
���� !����� 8$�8�� ��!� �1��� 9 '���� 

 

a)  (ાહક Kારા uકૂવણી માટ� કરવામા ંઆવતી િવનતંી અથવા તો, કરારનામા/મFૂંર4પMમા ંજણાવેલા uકૂવણીના િશડyલૂને અXrુપ 

રહ4ને અમે લોનની રકમની uકૂવણી કર4એ છ4એ. 

b)   uકૂવણીના િશડyલૂ, ,યાજદર, સેવાઓના ચાjkસ, અગાઉથી uકૂવવાના ચાjkસ, અ�ય લાZ ૂપડતા ંફ4/ચાjkસ વગેર� સ@હત િનયમો 

અને શરતોમા ંફ�રફાર સબંધેં અમે ઋણકતાDને નોટ4સ આપી Lણ કર4એ છ4એ. અમે એ વાતને 1િુનિ^ત કર4એ છ4એ ક�, ,યાજદર 

અને ચાjkસમા ંથયેલા ફ�રફારો ભિવTયલNી 0ભાવથી જ લાZ ૂથાય. લૉનના કરારમા ંઆ સબંધેં યો-ય શરતને સમાવવામા ં

આવશે. 

c)    આ 0કારના ફ�રફાર જો (ાહકને XકુસાકતાD જણાય તો તેઓ આ ફ�રફારના ૬૦ @દવસની bદર તેમના ખાતાને કોઈ પણ નોટ4સ 

વગર બધં કરાવી શક� છે, અથવા તો, કોઈ પણ વધારાના ચાjkસ ક� ,યાજને uકૂ,યા ંવગર લોનના ખાતાને બદલી શક� છે. 

d)   uકૂવણીને પાછ4 ખ�ચવા/વધારવા અથવા તો કરારનામા �જુબનો દ�ખાવ અથવા વધારાની Lમીનગીર4 મેળવવા સબંિંધત 

કોઇપણ િનણDય લેતા ંપહ�લા ંઅમે લોનના કરારનામાને અXrુપ ઋણકતાDઓને નોટ4સ પાઠવીSુ.ં 

e)   અમે (ાહક િવiુC કોઈ હોઈ શક� તેવા અ�ય કોઇપણ દાવા માટ� ધારણાિધકારના કોઇપણ કાયદ�સર હકને આિધન રહ4 લેણાનંી 

રકમની સ2ંણૂD 2નુઃuકૂવણી થઈ ગયાના અથવા તો લૉનની બાક4 રકમની વ1લૂાત થઈ ગયાના ૩૦ @દવસની bદર તમામ 

Lમીનગીર4ઓ �8ુત કર4 દઇSુ.ં જો આ 0કારનો Nિત2િૂતhનો હક અમલી બનાવવામા ંઆવે તો તે bગેની 1ચૂના ઋણકતાDને 

અગાઉથી આપવામા ં આવશે, 5મા ં બાક4 રહ�લી દાવાની રકમ તથા એ શરત ક� 5ના આિધન અમે pયા ં 1ધુી દાવાનો 

િનવેડો/uકૂવણી ન થાય Rયા ં1ધુી Lમીન પોતાની પાસે રાખવાનો અિધકાર ધરાવીએ છ4એ તેની 2રૂ�2રૂ4 િવગત આપવામા ં

આવશે. 

 

6.  +���0��) 
 

   pયાર� ,ય78ત લોન માટ� Lમીન બને છે Rયાર� તેને/તેણીને નીચેની બાબતો જણાવવામા ંઆવશેઃ 
 

(a)  તેની/તેણીની Lમીન તર4ક�ની જવાબદાર4; 

(b)  ઋણની રકમની જવાબદાર4 5ના bગ ેતે/તેણી પોતે કંપનીને બાહં�ધર4 આપી ર{ા છે; 

(c)  કઈ પ@ર7>થિતઓમા ંઅમે તેને/તેણીને તેમની ઋણની રકમને uકૂવવા માટ� સપંકD કર4 શક4એ છ4એ; 

(d)  જો તે Lમીન તર4ક� uકૂવણી કરવામા ંિનTફળ રહ� તો કંપનીમા ંરહ�લા ંતેના/ંતેણીના ંઅ�ય નાણા/ંLમીનગીર4ઓનો આશરો લેવામા ંઆવે 

છે ક� નહd; 

(e)  Lમીન તર4ક�ની તેની/તેણીની જવાબદાર4ઓ ચો|સ પ@રમાણ 1ધુી મયાD@દત છે ક� અમયાD@દત;  
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(f)   ક�વા સમય અને પ@ર7>થિતઓમા ંતે/તેણી Lમીન તર4ક�ની જવાબદાર4ઓમાથંી �8ુત થશે અને આ સાથે જ, આ bગ ેઅમે 5 ર4તે 

તેને/તેણીને Lણ કર4Sુ;ં અને 

(g)  ઋણની રકમ uકૂવવા માટ� 2રૂતા સાધનો હોવા છતા ંLમીન ઋણદાતા/ધીરધાર Kારા કરવામા ંઆવેલી માગંણીXુ ંઅXપુાલન 

કરવાની મનાઈ ફરમાવી દ�વાના @ક>સામા ંઆવા Lમીનો સાથે પણ િવલ}લ @ડફો]ટર તર4ક� ,યવહાર કરવામા ંઆવશે. 

 

તે/તેણી 5ના Lમીન બ�યા ંછે તે ઋણકતાDની આિથhક 7>થિતમા ંજો કોઈ >~ળૂ 0િતfૂળ ફર�ફાર/રો થાય તો તે bગ ેઅમે તે/તેણીને આ 

બાબતે Lણ કર4Sુ.ં 

 

 

7.  :0

� ��� ;�<

� 

 

(ાહકોની તમામ ,ય78તગત મા@હતીને ખાનગી અને ZVુત Lળવી રાખવામા ંઆવશે [pયાર� તેઓ (ાહક ન રહ� Rયાર� પણ] અને નીચ ેઆપેલા 

િસCાતંો અને નીિતઓ Kારા તે િનદq િશત રહ�શે. અમે (ાહકોના ખાતા સબંિંધત મા@હતી ક� ડ�ટા, તે પછ4 (ાહકો Kારા આપવામા ંઆવેલ હોય ક� 

અ�ય કોઈ ર4તે, તેને અમે અમારા સ�હૂમા ંસામેલ અ�ય કોઈ પણ કંપની/સ>ંથાઓ સમN 0કટ કર4Sુ ંનહd, નીચ ેજણાવેલા ક�ટલાક 

@ક>સાઓ િસવાય: 
 

(a)  જો મા@હતી કાયદા �જુબ આપવામા ંઆવનાર4 હોય Rયાર�; 
 

(b)  જો Lણકાર4 Lહ�ર કરવી જનતા 0RયેXુ ંકતD,ય હોય Rયાર�; 
 

(c)  જો કંપનીના @હતમા ંLણકાર4 આપવી આવ�યક હોય (ઉદાહરણ તર4ક�, છેતરિપ�ડ4ને િનવારવા) પરંa ુતેનો ઉપયોગ માકq@ટ�ગના 

હ�a ુમાટ� સ�હુની અ�ય કોઈ કંપનીઓ સ@હત અ�ય કોઇને પણ (ાહકો અથવા (ાહકોના ખાતા ((ાહકોના નામ અને સરનામા 

સ@હત) bગ ેમા@હતી આપવાના કારણ તર4ક� કરવામા ંઆવશે નહd. 
 

(d)  જો (ાહક અમને મા@હતી ઉLગર કરવાની માગણી કર� અથવા તો જો તેની અXમુિત હોય; 
 

(e)  અમાર4 પાસેથી જો (ાહકનો સદંભD માગંવામા ંઆવશે તો આમ કરતા ંપહ�લા ંઅમે તેની/તેણીની લે�ખતમા ંઅXમુિત 0ાVત કર4Sુ;ં 
 

(f)   અમાર4 પાસે (ાહકોનો 5 ,ય78તગત ર�કોડD છે તેનો ઉપયોગ કરવા માટ� વતDમાન કાયદા@કય માળખા bતગDત તેના/તેણીના 

અિધકારો િવશે (ાહકને મા@હતગાર કરવામા ંઆવશે; અને 
 

(g)  pયા ં1ધુી (ાહકોની િવશેષ અXમુિત ન હોય Rયા ં1ધુી અમારા ક� અ�ય કોઇના પણ Kારા તેમની કોઈપણ bગત મા@હતીનો 

માકq@ટ�ગના હ�aથુી ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે નહd. 

 

8.  4$�". �$8��� =����> 

 

(a)  (ાહક pયાર� ખાaુ ંખોલાવે છે Rયાર� અમે તેને/તેણીને મા@હતગાર કર4એ છ4એ ક� અમે કઈ પ@ર7>થિતઓમા ં\�@ડટ ર�ફર�સ એજ�સીઓને 

તેના/તેણીના ખાતાની િવગતો આપીએ છ4એ અને તેમની સાથે કઈ બાબતોની તપાસ કરાવીએ છ4એ. 

 

(b)  (ાહકોએ અમાર4 પાસેથી લીધેલા bગત ઋણ bગ ેઅમે િન�ન�લ�ખત પ@ર7>થિતઓમા ં\�@ડટ ર�ફર�સ એજ�સીઓને મા@હતી આપીSુ:ં 

 

o જો (ાહક તેની/તેણીની uકૂવણીમા ંમો�ુ ંકર�; 

o ઋણ તર4ક� લીધેલી રકમ જો િવવાદમા ંન હોય; અને 

o જો (ાહક અમારા Kારા બાક4 રહ�લી રકમની 2નુઃuકૂવણીની માગને 2ણૂD ન કર�. આવા @ક>સામા ંઅમે (ાહકને લે�ખતમા ંઅથવા 

ઇલે8[ોિનક મોડ Kારા 1ચૂના આપીSુ.ં  

 

(c) ઉપર જણાવેલા @ક>સાઓમા ં\�@ડટ ર�ફર�સ એજ�સીઓને (ાહકોના ઋણ bગેની મા@હતી આપવા માટ�ના અમારા ઇરાદા bગ ેઅમે પM 



7 �ુ ં��� 5 

 

 

અથવા ઇલે8[ોિનક મોડ Kારા લે�ખતમા ં(ાહકને 1ચૂના આપીSુ.ં આ સાથે જ, અમે (ાહકને \�@ડટ ર�ફર�સ એજ�સીઓની �િૂમકા અને 

અમારા Kારા 2રૂ4 પાડવામા ંઆવતી મા@હતીનો (ાહકની ઋણ લેવાની યો-યતા પર Sુ ં0ભાવ પડ� છે, તે >પTટ કર4Sુ.ં 
 

(d)  અમે \�@ડટ ર�ફર�સ એજ�સીઓને (ાહકના ખાતા bગ ેઅ�ય ક�ટલીક મા@હતી પણ આપી શક4એ છ4એ, જો (ાહક� આ માટ� તેની/તેણીની 

મFૂંર4 આપી હશે તો. 
 

(e)  (ાહક Kારા જો માગણી કરવામા ંઆવે તો અમારા Kારા \�@ડટ ર�ફર�સી એજ�સીને આપેલી મા@હતીની નકલ (ાહકને 2રૂ4 પાડવામા ં

આવશે. 

 
 

 

9.  ���) ������ �?��@�� 
 

(i)  pયાર� પણ લૉન આપવામા ંઆવે છે Rયાર� અમે (ાહકને રકમ, કાયDકાળ અને િનયતકા�લનતાના માcયમથી લૉન uકૂવણીની 0@\યા 

સમLવીએ છ4એ. પરંa ુ જો (ાહક વળતરના િશડyલૂને વફાદાર ન રહ� તો, આ દ�શના કાયદાને અXrુપ બાક4 રહ�લી રકમની 

ઉઘરાણીની િનયત 0@\યા હાથ ધરવામા ં આવશે. આ 0@\યામા ં તેને/તેણીને નોટ4સ પાઠવવી અથવા bગત �લુાકાત લેવી 

અને/અથવા તો Lમીન�ગર4 (જો હોય તો) જVત કરવા Kારા ક�ટલીક બાબતો યાદ અપાવવાનો સમાવેશ થાય છે. 
 

(ii)  અમાર4 વ1લૂાત કરવાની નીિત સૌજ�યશીલતા, યો-ય ,યવહાર અને સમLવટ પર આધા@રત છે. અમે (ાહકનો િવWાસ lતવામા ં

અને લાબંા ગાળાના સબંધંો િવકસાવવામા ં માનીએ છ4એ. બાક4 રહ�લી રકમની વ1લૂાત અને/અથવા Lમીન�ગર4ની જVતીમા ં

સકંળાયેલો અમારો >ટાફ ક� પછ4 અમાiંુ 0િતિનિધRવ કરતી અ�ય કોઈ પણ ,ય78ત અમારા Kારા Lહ�ર કરવામા ંઆવેલા સQાવાર પM 

Kારા તેની/તેણીની ઓળખ આપશે અને જો િવનતંી કરવામા ંઆવે તો તે/તેણી અમારા Kારા અથવા તો કંપનીની સQા હ�ઠળ Lહ�ર 

કરવામા ંઆવે�ુ ંઓળખપM રFૂ કરશે. અમે (ાહકોને લેણા ંસબંિંધત તમામ મા@હતી 2રૂ4 પાડ4Sુ ંઅને લેણાનંી uકૂવણી માટ� 2રૂતો 

સમય આપવાનો પણ 0યાસ કર4Sુ.ં 
 

(iii) વ1લૂાત અને/અથવા Lમીન�ગર4ની જVતીમા ંસકંળાયેલા અમારા >ટાફના તમામ સ�યો અથવા અમારા Kારા સQાવાર ર4તે િનt8ુત 

અ�ય કોઈ પણ ,ય78તએ નીચ ેજણાવેલા @દશા-િનદqશોXુ ંપાલન કરવાXુ ંરહ�શે: 
 

(a) સામા�ય ર4તે (ાહકને તેના/તેણીના પસંદગીના >થળે સપંકD કરવામા ંઆવશે અને કોઈ ચો|સ >થળના અભાવમા ંતેની/તેણીના 

ઘર� મળવાXુ ંરહ�શે. જો તેઓ ઘર� ન મળ4 શક� તો તેની/તેણીના �બઝનેસ/કામના >થળે સપંકD સાધવાનો રહ�શે. 

(b) 0થમ �લુાકાતમા ંઅમાiંુ 0િતિનિધRવ કરવા માટ�ની ઓળખ અને સQાિધકાર bગ ે(ાહકને અવગત કરવામા ંઆવશે. 

(c) (ાહકની ZVુતતાXુ ંસ�માન કરવામા ંઆવશે. 

(d) (ાહક સાથે સ�યતા2વૂDક વતDsકૂ કરવામા ંઆવશે. 

(e) (ાહકના �બઝનેસ ક� કામને લગતા કોઈ ખાસ સજંોગોની 7>થિત િસવાય અમારા 0િતિનિધઓ (ાહકોને 0700 કલાક અને 1900 

કલાકની વUચ ેસપંકD કરશે. 

(f)  ચો|સ સમય અને >થળે ફોન નહd કરવાની (ાહકની િવનતંીXુ ંશ� હશે Rયા ં1ધુી સ�માન કરવામા ંઆવશે. 

(g) કૉલના સમય અને સ�ંયાXુ ંતથા વાતચીતના િવષયવ>aXુુ ંદ>તાવેlકરણ કરવામા ંઆવશે. 

(h) લણેાનંી રકમ સબંધેં 0વતDમાન કોઈ પણ િવવાદ ક� મતભેદોના પર>પર >વીકાયD અને ,યવહાર2ણૂD િનવારણ માટ� તમામ ર4તે 

મદદrપ થવામા ંઆવશે. 

(i)  ઉઘરાણી માટ� (ાહકના >થળે �લુાકાત લેતી વખતે આમ�યા અને િશTટાચાર Lળવવામા ંઆવશે. 

(j)  પ@રવારમા ં કોઈXુ ં �Rૃt ુ અથવા અ�ય કોઈ િવષાદ(>ત 0સગં 5વા અX�ુચત 0સગંોની 7>થિતમા ં ઉઘરાણા માટ� ફોન 

કૉલ/�લુાકાતો ટાળવામા ંઆવશે. 
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10.  8����#� ��� 
���� ���A�� 

 

        B
��� 3�4��> 

 

(a)  કંપની પાસે તેના 0Rયેક કાયાDલય ખાતે ફ@રયાદો અને તકરારોની 0ા�Vત, ન"ધણી અને િનકાલ લાવવાની 0ણાલી અને 0@\યાની 

0ણાલી હશે. 

(b)  ફ@રયાદો અને તકરારોનો િનકાલ લાવવા માટ� કંપનીના બૉડD ઑફ @ડર�8ટસ̀ કંપનીની bદર જ યો-ય ફ@રયાદ િનવારણ 0ણાલી િનધાD@રત 

કર4 છે. આ 0કારની 0ણાલી 1િુનિ^ત કરશે ક�, િધરાણ સ>ંથાના પદાિધકાર4ઓ Kારા લેવામા ંઆવેલા િનણDયમાથંી ઉદભવનારા તમામ 

િવવાદોને સાભંળવામા ંઆવે અને કમ સે કમ તેનો આગામી ઉUચ >તર� િનકાલ આવી Lય. 

(c)  ફ@રયાદXુ ંસચંાલન કરવા માટ�ની કંપનીની 0@\યા સબંિંધત િવગતો �ાથંી મેળવી શકાશે તે bગ ે(ાહકને યો-ય ર4તે અને ઝડપથી Lણ 

કરવામા ંઆવશે. 

(d)  (ાહક જો ફ@રયાદ કરવા માગતા હોય તો, (ાહકને નીચેની બાબતો bગ ેમા@હતગાર કરવા જોઇએઃ 

 

I. ફ@રયાદ ક�વી ર4તે કરવી 

II.  ફ@રયાદ �ા ંકર4 શકાય  

III.  ફ@રયાદ ક�વી ર4તે કરવી  

IV.   0RtQુર આવવાની અપેNા �ાર� રાખવી જોઇએ 

V. િનવારણ માટ� કોનો સપંકD સાધવો 

VI. (ાહક જો પ@રણામથી �શુ ન હોય તો Sુ ંકરYુ.ં 

VII. અમારો >ટાફ (ાહકના કોઇપણ 0�Xુ ંસમાધાન કરવામા ંમદદrપ થશે. 

(e)  (ાહક પાસેથી જો ફ@રયાદ લે�ખતમા ંમળ4 હશે તો, અમે તેને/તેણીને એક સVતાહની bદર >વીfૃિતપM/0િતભાવ મોકલવાનો 

0યાસ કર4Sુ.ં >વીfૃિતપMમા ંફ@રયાદ સાથે કામ પાર પાડનારા અિધકાર4ના નામ અને પદનો ઉ]લેખ કરવામા ંઆ,યો હશે. 

અમારા િનધાD@રત ટ��લફોન હ�]પડ�>ક ક� ક>ટમર સિવhસ નબંર પર જો અમને (ાહકની ફ@રયાદ મળશે તો અમે (ાહકને ફ@રયાદ 

સદંભD નબંર 2રૂો પાડવામા ંઆવશે અને 0@\યા �ા ંપહ"ચી તે bગ ેતેમને મા@હતગાર રાખવામા ંઆવશે. 

(f)   સમ( બાબતXુ ંઅcયયન કયાD બાદ, અમે (ાહકને bિતમ 0િતભાવ આપીSુ ંઅથવા અમને તેની પર કામ કરવા માટ� ક�મ વ� ુસમય 

લાગી ર{ો છે તે સમLવીSુ ંતથા ફ@રયાદની રસીદ 0ાVત થયાનંા 6 સVતાહની bદર અમે તેનો િનકાલ લાવવાનો 0યRન કર4Sુ ંતથા જો 

તેને/તેણીને હFુ પણ સતંોષ ન થાય તો તેની/તેણીની ફ@રયાદ આગળ કઈ ર4તે લઈ જવી તેના bગ ેઅમે તેને/તેણીને જણાવીSુ.ં 

 

8����# %������� 3�4��  

 

કોઇપણ ફ@રયાદ/તકરારના @ક>સામા ં(ાહકો નીચ ેજણાવેલ 0ણાલી મારફતે અમાર4 કૉપ=ર�ટ ઑ@ફસનો સપંકD કર4 શક� છેઃ 

 

.$��8��* ૦૨૨ - ૪૨૭૨૨૨૭૨ 

નીચ ેજણાવેલ અિધકાર4ને સબંોધીને ઈ-મેઇલ/પM 

 

�ી િનલેશfુમાર �ન (ફ@રયાદ િનવારણ અિધકાર4) 

              

C���: homeservice@edelweissfin.com 

 

.���* એડલવેઇઝ હાઉિસ�ગ ફાઇના�સ �લિમટ�ડ, એડલવેઇઝ હાઉસ,  સી.એસ.ટ4. રોડ પર, ક�લના, �ુબંઈ-૪૦૦૦૯૮. 

સમ( બાબતXુ ંઅcયયન કયાD બાદ, આવી ફ@રયાદ/તકરારની રસીદ 0ાVત થયાનંા છ (૬) સVતાહની bદર (ાહકને 

0િતભાવ આપવાનો અમારો 0યાસ રહ�શે.  
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(ાહકને જો કંપની તરફથી 0િતભાવ ન મળે અથવા તો 0ાVત થયેલા 0િતભાવથી તેઓ સaંTુટ ન હોય તો, ફ@રયાદ4 

http://grids.nhbonline.org.in પર ઑનલાઇન મોડ મારફતે અથવા તો િનયત ફોમ̀ટમા ં ટપાલ મારફતે ઑફલાઇન 

મોડમા ંપોતાની ફ@રયાદ દાખલ કર4 નેશનલ હાઉિસ�ગ બ�કના ફ@રયાદ િનવારણ િવભાગનો સપંકD કર4 શક� છે. 
 

આ �લ�ક પર ઉપલeધ છે http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-

HFCs-NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf નીચેના સરનામેઃ નેશનલ હાઉિસ�ગ બ�ક, @ડપાટDમે�ટ ઑફ ર�-tલુેશન એ�ડ 

1પુરિવઝન (ફ@રયાદ િનવારણ િવભાગ), ચોથો માળ, કોર-૫એ, ઇB�ડયા હ��બટ�ટ સે�ટર, લોધી રોડ, નવી @દ]હ4 – ૧૧૦ 

૦૦૩. 
 

 crcell@nhb.org.in પર ફ@રયાદને ઈ-મેઇલ પણ કર4 શકાશે 
 

ઉપર જણાવેલ ફ@રયાદ િનવારણની 0@\યા કંપનીની વેબસાઇટ https://www.edelweisshousingfin.com  પર પણ ઉપલeધ છે. 
 

11.  ��(��A��� 
    

(a)  અમને જો જrર4 જણાશે તો અમે (ાહક Kારા લૉનની અરlમા ંજણાવવામા ંઆવેલ િવગતોને તેના/તેણીના ઘરના અને/અથવા �બઝનેસ 

ટ��લફોન નબંરો પર સપંકD  કર4ને અને/અથવા જો જrર જણાય તો આ હ�a ુમાટ� એજ�સી Kારા િનમવામા ંઆવેલા >ટાફ મારફતે તેના/તેણીના ઘર� 

અને/અથવા ,યાવસાિયક સરનામે rબr �લુાકાત લઇને ખરાઈ કરાવીSુ.ં 
 

(b)  અમે (ાહકને જણાવી દ�વા માગીએ છ4એ ક�, કંપનીને જો (ાહકના ખાતામા ંથયેલા [ા�ઝે8શનની તપાસ પોલીસ ક� અ�ય કોઈ એજ�સીને સામેલ 

કર4 કરાવવાની જrર જણાય તો (ાહક સાથ-સહકાર આપે તેવી અપેNા રાખવામા ંઆવે છે. 
 

(c)  અમે (ાહકને જણાવી દ�વા માગીએ છ4એ ક�, તેઓ જો દગાબાl કરશે તો તેના/તેણીના પNે થતા ંXકુસાન માટ� તે/તેણી પોતે જવાબદાર 

ગણાશે તથા (ાહક જો 2રૂતી કાળl વગર અને બેદરકાર42વૂDક વતDશે અને તેના કારણે જો કોઈ Xકુસાન થશે તો આ માટ� પણ તેઓ જ 

જવાબદાર ગણાશે. 
 

(d)  અમે અમારા ઉRપાદન અને સેવાઓને અહd નીચે જણાવેલ કોઈ એક ક� એકથી વ� ુભાષામા ં0દિશhત કર4Sુ:ં @હ�દ4, b(ેl અથવા કોઈ યો-ય 

0ાદ�િશક ભાષા. 
 

(e)  અમે િધરાણ આપવામા ંLિત, �ાિત અને ધમDના આધાર� કોઈ ભેદભાવ કર4Sુ ંનહd. આથી િવશેષ, અમે 0�ાચ� ુઅથવા શાર4@રક ર4તે િવકલાગં 

અરlદારોને અમારા ઉRપાદનો, સેવાઓ, 1િુવધાઓ વગેર� આપવામા ં િવકલાગં8તાના આધાર� ભેદભાવ કર4Sુ ંનહd. જોક�, અમે સમાજના 

િવિવધ વગ= માટ� તૈયાર કરવામા ંઆવેલી િવિવધ યોજનાઓમા ંભાગ લેવાX ુ ંપણ uકૂ4Sુ ંનહd. 
 

(f)   સામા�ય 7>થિતમા ંઅમે ઋણકતાD અથવા બ�ક/આિથhક સ>ંથા પાસેથી લોન ખાતાના [ા�સફરની િવનતંીને >વીકાર4 તેની પર 0@\યા હાથ ધર4Sુ.ં 
 

(g)  સ@ંહતાનો 0ચાર કરવા માટ� અમે નીચે �જુબના પગલા ંલઈSુ:ં- 
 

1.   વતDમાન અને નવા (ાહકોને સ@ંહતાની નકલ 2રૂ4 પાડ4Sુ;ં 
 

2.   િવનતંી કરવા પર અમે આ સ@ંહતાને ઓવર ધી કાઉ�ટર અથવા ઇલે8[ોિનક ક�tિુનક�શન ક� પછ4 ઈ-મેઇલ Kારા ઉપલeધ કરાવીSુ.ં 
 

3.   આ સ@ંહતાને તમામ શાખાઓ ખાતે અને અમાર4 વેબસાઇટ પર ઉપલeધ કરાવીSુ.ં તે અહd ઉપલeધ છેઃ 

https://www.edelweisshousingfin.com ; અને 

4.  અમારો >ટાફ સ@ંહતા સબંિંધત મા@હતી 2રૂ4 પાડવા માટ� અને સ@ંહતાX ુ ંઅમલીકરણ કરવા માટ� 0િશ�Nત હોય તે 1િુનિ^ત કર4Sુ.ં 
 

(h)  વાિષhક bતરાલે અથવા તો ર�-tલેુટર4 ડ�વલપમે�ટ ક� બૉડDને pયાર� પણ આવ�યક લાગે Rયાર� આ સ@ંહતાની સમીNા હાથ ધરવામા ંઆવશે.  
 

(i)   અXપુાલન િવભાગ અને અ�ય સબંિંધત @હતધારકો (જો કોઈ હોય તો)ની ભલામણના આધાર� આ સ@ંહતાની સમીNા કરવામા ંઆવશે અને બૉડD 

Kારા એકવાર મFૂંર4 મળ4 ગયા બાદ તેને bિતમ >વrપ આપવામા ંઆવશે.  


