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ઉલિત આિરણ સહંહતા 
 

 

એડ્લવાઇઝ િાઉસસિંગ ફાઇનાન્સ ચલસમ ેડ (EHFL/કંપની) એ નશેનલ િાઉસસિંગ બેંક (NHB) સાથ ે

નોંધાયેલ િાઉસસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની છે અન ેત ેતેના ગ્રાિકોન ેિોમ લોન અન ેઅન્ય લોન આપવાના 

વ્યવસાયમા ં રોકાયલેી છે. આ પ્રકારની સધરાણ સ સવધા વ્યક્તતઓ, ભાગીદારી પેઢીઓ, કંપનીઓ અન ે

અન્ય કોપોરે /કાનનૂી સસં્થાઓ સહિત સવસવધ પ્રકારના ગ્રાિકો સ ધી સવસ્તતૃ છે. 

કંપનીએ ફેર પ્રેક્ત સ કોડ(સહંિત) ઘડયો છે અન ેઅપનાવ્યો છે જે ગ્રાિકો સાથ ેવ્યવિાર કરતી વખત ે

વાજબી વ્યવિારના ધોરણો મા ે સસદ્ાતંો સનધાડહરત કરે છે અન ેતમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓને લાગ  

પડશે, પછી ભલને ેત ેકંપની દ્વારા સવસવધ િેનલો અન ેપદ્સતઓ દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવી િોય. 1 

જ લાઈ, 2016ના રોજ નશેનલ િાઉસસિંગ બેંક દ્વારા જારી કરવામા ંઆવેલા વાજબી વ્યવિાર સહંિતા 

પરના માસ્ ર પહરપત્ર અન ે આરબીઆઈના માસ્ ર હડરેતશન નોન-બેંહકિંગ ફાઈનાક્ન્સયલ કંપની - 

િાઉસસિંગ ફાઈનાન્સ કંપની (હરઝવડ બેંક ઓફ ઈક્ન્ડયા) ના આધારે કોડ(સહંિત) અપનાવવામા ંઆવ્યો 

િતો, જેમા ં સ ધારો અને સમીક્ષા કરવામા ંઆવી િતી. સમયાતંરે બેંકો સનદેશો, 2021 તારીખ 17મી 

ફેબ્ર આરી, 2021. 

 
1. કોડ સહંહતાના ઉદે્દશ્યો 

કોડ(સહંિતા) નીિનેા િતે  સાર ઘડવામા ંઆવ્યો છે: 

(a) ગ્રાિકો સાથ ેવ્યવિારમા ંલઘ ત્તમ ધોરણો નક્કી કરીને સારી અને ન્યાયી પ્રથાઓને પ્રોત્સાિન આપો 

(b) પારદસશિતા વધારવી જેથી ગ્રાિકોન ેતેઓ સવેાઓ પાસેથી શ  ંઅપકે્ષા રાખી શકે તેની વધ  સારી 

સમજણ મળે; 

(c) ઉચ્િ ઓપરેહ િંગ ધોરણો િાસંલ કરવા મા ે, સ્પધાડ દ્વારા બજાર દળોન ેપ્રોત્સાહિત કરો; 

(d) ગ્રાિકો સાથ ેવાજબી અને સૌિાદડપણૂડ સબંધંને પ્રોત્સાિન આપો; 

(e) િાઉસસિંગ ફાઇનાન્સ સસસ્ મ (ગિૃ સધરાણ પદ્સત) મા ંઆત્મસવશ્વાસ વધારવો. 

2. કોડ (સહંહતા) ની અરજી 

આ કોડ(સહંિત)ના તમામ ભાગો તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓને લાગ  પડે છે, પછી ભલે તે કંપની અથવા 

પે ાકંપનીઓ દ્વારા કાઉન્ ર પર, ફોન પર, પોસ્  દ્વારા, ઇન્ રેક્ત વ ઇલેતરોસનક ઉપકરણો દ્વારા, ઇન્ રને  પર 



 

 

અથવા અન્ય કોઈપણ રીતે પ્રદાન કરવામા ંઆવે. 

 
3. ગ્રાહકો સાથેના તિાિ વ્યવહારોિા ંસનષ્પક્ષ અને ન્યાયી વતતવ :ં 
 

(a) અમે ઑફર કરીએ છીએ તે ઉત્પાદનો અને સેવાઓ અને અમારા સ્ ાફ દ્વારા અન સરવામા ંઆવતી પ્રહિયાઓ  

અને પ્રથાઓ મા ે આ કોડ(સહંિત)મા ંપ્રસતબદ્તાઓ અને ધોરણોન ેપણૂડ કરવી; 

(b) ખાતરી કરવી કે અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પત્ર અને ભાવનામા ંસબંસંધત કાયદાઓ અને સનયમોન  ંપાલન 

કરવામા ંઆવ્ય  ંછે.  

(c) ખાતરી કરો કે ગ્રાિકો સાથેનો અમારો વ્યવિાર અખહંડતતા અને પારદસશિતાના નસૈતક સસદ્ાતંો પર 

આધાહરત છે. 

4. જાહરેાત, િાકેહટિંગ અને વેિાણ 

 

(i) તેઓ વીમો ખાતરી કરશે કે તમામ જાિરેાત અને પ્રિાર સામગ્રી રંગીન, તથ્યપણૂડ અને ભ્રામક નથી. 
 
(ii) કોઈપણ મીહડયા અને પ્રમોશનલ સાહિત્યમા ં કોઈપણ જાિરેાતમા ંજે સવેા અથવા ઉત્પાદન તરફ 

ધ્યાન દોરે છે અન ેતમેા ં વ્યાજ દરનો સદંભડ શામલે છે, અમે એ પણ સિૂવીશ  ં કે અન્ય ફી અન ે

શ લ્ક, જો કોઈ િોય તો, લાગ  પડે છે કે કેમ. અન ેસબંસંધત શરતોની સપંણૂડ સવગતો અને શરતો 

સવનતંી પર અથવા વેબસાઇ  પર ઉપલબ્ધ છે. 

(iii) અમ ેઅમારી શાખાઓમા ંનોહ સો પોસ્  દ્વારા રવાના કરીન ેવ્યાજ દરો, સામાન્ય ફી અને શ લ્ક સવશ ે

માહિતી આપીશ ;ં  ેચલફોન અથવા િલે્પ-લાઇન દ્વારા; અમારી વબેસાઇ  પર; સનય તત સ્ ાફ/િલે્પ ડેસ્ક 

દ્વારા; અથવા સવેા માગડદસશિકા/ ેહરફ શેડયલૂ પ્રદાન કરો. 

(iv) જો અમ ેસિાયક સવેાઓ પ્રદાન કરવા મા ે તતૃીય પક્ષોની સવેાઓનો લાભ લઈએ છીએ, તો અમ ે

ખાતરી કરીશ  ંકે આવા તતૃીય પક્ષો ગ્રાિકની વ્યક્તતગત માહિતી અંગે (જો કોઈ તતૃીય પક્ષો મા ે 

ઉપલબ્ધ િોય તો) સમાન સ્તરની ગોપનીયતા સાથ ેવત ેછે અને સલામતી સાથે સભંાળે છે.  

(v) અમ ેસમય સમય પર ગ્રાિકોન ેતેમના દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ ઉત્પાદનોની સવસવધ સામગ્રીઓ સવશ ે

જણાવેલ છે. ઉત્પાદનો / સેવાઓના સબંધંમા ં અમારા અન્ય ઉત્પાદનો અથવા ઉત્પાદનોના 

પ્રિારના પ્રસ્તાવો સવશેની માહિતી ગ્રાિકોન ેઆપી શકાય છે જ્યારે તઓે માહિતી / સવેા પ્રાપ્ત 

કરવા મા ે અથવા ત ે મેઇલ દ્વારા તમારી વબેસાઇ  પર નોંધણી કરવા અથવા વબેસાઇ  પર 



 

 

દાખલ કરો. ગ્રાિક સવેા સખં્યા પર. 

(vi) અમે અમારી ડાયરેત  સેચલિંગ એજન્સીઓ (DSAs) મા ે એક આિારસહંિતા મકૂીશ  ં કે જેમની સેવાઓ 

માકે  પ્રોડત્સ/સેવાઓ મા ે લેવામા ંઆવે છે, અન્ય હકસ્સાઓમા ંજ્યારે તઓે વ્યક્તતગત રીતે ગ્રાિકનો 

સપંકડ કરે છે ત્યારે તેમને પોતાને ઓળખ આપવાની જરૂર પડે છે. 

(vii) અમારા પ્રસતસનસધ/ક હરયર અથવા DSAએ કોઈપણ અયોગ્ય વતડન કય ું છે અથવા આ સહંિતાન  ંઉલ્લઘંન 

કય ું છે તેવી ગ્રાિક તરફથી કોઈ ફહરયાદ પ્રાપ્ત થવાના હકસ્સામા,ં ફહરયાદની તપાસ અને સિંાલન 

(કાયડવાિી) કરવા મા ે યોગ્ય પગલા ંલેવામા ંઆવશે. ગ્રાિકને તેના દ્વારા કોઈ વધ  ન કસાન, જો કોઈ 

િોય તો.  

5. લોનો  
 

(i) લોન અન ેતેમની પ્રહિયા મા ેની અરજીઓ - 

(a) એક ઋણ ઉત્પાદનની સોસસિંગ સમય, અમ ેવ્યાજ દર સાથ-ેસાથ ેઅન્ય આપવી મા ે દેય શ લ્ક / 

શ લ્ક, પવૂડ-ભ ગતાન સવકલ્પો અને શ લ્ક, જો િો, અન ેકોઈ હકસ્સામા ંસવશે માહિતી પ્રદાન કરે છે. જે 

ઉધારકતાડના હિતને પ્રભાસવત કરી શકે છે, તો અન્ય ઉધાર નતેાઓ ઉધારકતાડ સાથે એક સાથડક 

સરખામણી કરી શકે છે અને ઉદાિરણ દ્વારા  સિૂવવામા ંઆવ ેછે. 

(b) અમ ે લોન અરજીની પ્રહિયા કરવા મા ે લોન લનેારાઓન ે ચકૂવવાપાત્ર ફી/ફી, લોનની રકમ 

મજૂંર/સવતહરત કરવામા ંન આવ ેતો હરફંડપાત્ર ફીની રકમ, પવૂડચ કવણીના સવકલ્પો અન ેશ લ્ક, જો 

કોઈ િોય તો, સવલબં મા ે દંડની તમામ માહિતી પ્રદાન કરીશ .ં પારદશડક રીતે જાિરે કરવામા ં

આવશે. પ નઃચ કવણી, જો કોઈ િોય તો, લોનના હફતસ્ડમાથંી ફ્લોહ િંગ રે મા ંરૂપાતંર કરવા મા ેના 

રૂપાતંરણ શ લ્ક અથવા તનેાથી સવપરીત, કોઈપણ વ્યાજની પ નઃસનધાડહરત કલમન  ંઅક્સ્તત્વ અન ે

લેનારાના વ્યાજન ેઅસર કરતી અન્ય કોઈપણ બાબત. અમ ેએ પણ સ સનસિત કરીશ  ં કે આવા 

શ લ્ક/ફી ચબન-ભેદભાવપણૂડ છે. 

(c) લોન અરજી ફોમડમા ંજરૂરી માહિતી િોવી જોઈએ જે ઉધાર લેનારના હિતને અસર કરે છે, જેથી અન્ય 

િાઉસસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ દ્વારા ઓફર કરાયેલ સનયમો અને શરતો સાથે અથડપણૂડ સરખામણી કરી 

શકાય અને લેનારા દ્વારા જાણકાર સનણડય લઈ શકાય. લોન અરજી ફોમડ અરજી ફોમડ સાથે સબસમ  



 

 

કરવાના જરૂરી દસ્તાવેજોની સચૂિ દશાડવ ેછે. 

(d) અમ ેતમામ લોન અરજીઓ મા ે એક સ્વીકૃસત રસીદ જારી કરીશ .ં લોન અરજીઓનો સનકાલ કે લા 

સમયની અંદર કરવામા ંઆવશે કે તમામ બાબતોમા ંઆ બાબતો સહિતની અરજી પ્રાપ્ત થયાની 

તારીખથી ઋણ લનેાર અને કંપની વચ્િે પરસ્પર સમંત થઈ શકે. 

(ii) લોન મલૂયાકંન અને સનયિો/શરતો 

(a) સામાન્ય રીત ેલોન અરજી પર પ્રહિયા કરવા મા ે જરૂરી તમામ સવગતો અરજી સમયે અમારા 

દ્વારા એકસત્રત કરવામા ંઆવશે. જો અમને કોઈ વધારાની માહિતીની જરૂર િોય, તો ગ્રાિકને જાણ 

કરવામા ંઆવશ ેકે તનેો તરત જ ફરી સપંકડ કરવામા ંઆવશે. 

(b) ગ્રાિકન ેમજૂંર કરાયલેી લોનની રકમ સવશ ેલેચખતમા ંઅથવા ઇલેતરોસનક મોડ દ્વારા જાણ કરવામા ં

આવશ ેઅથવા અન્યથા, તમામ સનયમો અન ેશરતો સાથ ે મજૂંર કરાયલે લોનની રકમ, વાસષિક 

વ્યાજ દર, અરજીની રીત, EMI માળખ ,ં પવૂડચ કવણીના િાજીસ વગેરે સહિત. અન ેઆવા સનયમો 

અન ેશરતો મા ે ગ્રાિકોની સ્વીકૃસત મળેવવામા ંઆવશે. 

(c) મોડી ચ કવણી મા ે વસલૂવામા ંઆવલે દંડના વ્યાજને લોન કરારમા ંબોલ્ડમા ંદશાડવવામા ંઆવ ેછે.  
 

(d) અમે લોનની મજં રી/સવતરણ સમયે ગ્રાિક દ્વારા એક્તઝક્ય   કરવામા ંઆવેલ તમામ લોન દસ્તાવેજોની 

નકલો સાથે લોન દસ્તાવેજમા ં ાકેંલા તમામ ચબડાણોની નકલ પ્રદાન કરીશ .ં 

(iii) લોન અરજીના અસ્વીકારનો સદેંશાવ્યવહાર 

જો કંપની ગ્રાિકને લોન આપવાની ક્સ્થસતમા ંન િોય, તો કંપનીએ પત્ર અથવા ઈલેતરોસનક મોડ દ્વારા લેચખતમા ં

અસ્વીકાર તે મા ેના કારણો આપવા જોઈએ. 

 
(iv) સનયિો અને શરતોિા ંફેરફાર સહહત લોનન  ંસવતરણ 

 

a) અમ ેગ્રાિક દ્વારા કરવામા ંઆવલેી સવતરણ સવનતંી અથવા લોન કરાર/મજં રી પત્રમા ંઆપવામા ં

આવલે સવતરણ સમયપત્રક અન સાર લોનન  ંસવતરણ કરીશ .ં 

b) અમ ેગ્રાિકન ેસનયમો અન ેશરતોમા ંકોઈપણ ફેરફારોની જાણ કરીશ ,ં જેમા ંનીિનેાનો સમાવશે થાય છે: 
 

c) સવતરણ સમયપત્રક, વ્યાજ દરો, સવેા શ લ્ક, પવૂડચ કવણી શ લ્ક, અન્ય લાગ  પડતા શ લ્ક/ફી વગેરે. 
અમ ેએ પણ સ સનસિત કરીશ  ંકે વ્યાજ દરો અને શ લ્કમા ંફેરફાર શક્ય તે લો જ પ્રભાવી થાય આ 



 

 

ફેરફાર શક્ય તે લો જ અસરકતાડ થાય. આ સબંધંમા ંયોગ્ય શરત લોન કરારમા ંસામલે કરવામા ં
આવશે. 

d) જો આમા ં ફેરફાર કયાડ સવના ગ્રાિકન ેન કસાન થાય છે, તો ત ેગ્રાિકન ે 60 હદવસોની અંદર અન ે

કોઈપણ સિૂનાથી તમાર ં એકાઉન્  બધં કરી શકે છે અથવા ત ેસવના કોઈ વધારાના શ લ્ક અથવા 

વ્યાજની ચકૂવણી કરી શકે છે. 

e) કરાર િઠેળ ચકૂવણી અથવા કામગીરીને હરકોલ / વેગ આપવા અથવા વધારાની સસક્યોહર ીઝની માગં 

કરવા મા ે સનણડય લતેા પિલેા, અમે લોન કરાર અન સાર લોન લેનારાઓને નોહ સ આપીશ .ં 

f) અમે તમામ લેણાનંી ચ કવણી અથવા લોનની બાકી રકમની વસલૂાત પરના કોઈપણ કાયદેસરના 

અસધકાર મા ે વાજબી સમય મયાડદામા ંતમામ સસક્યોહર ીઝ જારી કરીશ  ંઅથવા અન્ય કોઈપણ દાવા 

મા ે પવૂાડસધકારને આધીન િોઈશ  ંજે ઉધાર લેનાર સામે થઈ શકે છે. જો સે  ઓફના આવા અસધકારનો 

ઉપયોગ કરવાનો િોય, તો બાકીના દાવાઓની સપંણૂડ સવગતો અન ેસબંસંધત દાવાની પતાવ /ચકૂવણી 

થાય ત્યા ંસ ધી અમે સસક્યોહર ીઝને કઈ શરતો િઠેળ જાળવી રાખીશ  ંતેની સાથે લોન લેનારને આગોતરી 

સિૂના આપવામા ંઆવશે. કંપની સિ-બધંનકતાડ સાથે અથવા તેના વગર વ્યક્તતગત ઋણ લેનારાઓન ે

વ્યવસાય સસવાયના િતે  ઓ મા ે મજૂંર કરાયેલ કોઈપણ ફ્લોહ િંગ રે   મડ લોન પર ફોરતલોઝર 

શ લ્ક/પવૂડ ચ કવણી દંડ વસલૂશે નિીં. 

  

6. બ ાંયધરી આપન ર 

બાયંધરી આપનાર જ્યારે કોઈ વ્યક્તત લોન મા ે ગરેેં ર બનવા માગં ેછે, ત્યારે તનેે/તણેીન ેત ેઅંગ ેસચૂિત 
કરવામા ંઆવશે. 

 
(a) બાયંધરી આપનાર તરીકે તનેી જવાબદારીને ફ કારો; (તેની જવાબદારીઓન ેસ્પશ્  કરી લાદો ) 

(b) જવાબદારીની રકમ તે/તણેી પોતે/પોતાને કંપનીન ેસોંપશે;  

(c) એવા સજંોગો કે જેમા ંઅમ ેતેન/ેતણેીન ેતનેી/તણેીની જવાબદારી ચકૂવવા મા ે બોલાવીશ ;ં  

(d) શ  ંઅમારી પાસ ેકંપનીમા ંતેના/તણેીના અન્ય નાણા/ંસસક્યોહર ીઝનો આશ્રય છે જો તે/તેણી 

બાયંધરી આપનારતરીકે ચકૂવણી કરવામા ંસનષ્ફળ જાય તો; 

(e) શ  ંબાયંધરી આપનારગેરેં ર તરીકે તેની/તેણીની જવાબદારીઓ અંગ ેિોક્કસ માત્રા સ ધી મયાડહદત છે 

અથવા તે અમયાડહદત છે 

(f) સમય અન ે સજંોગો કે જેમા ં બાયંધરી આપનાર તરીકે તનેી જવાબદારીઓમાથી છૂ ા કરવામા ં



 

 

આવશે અને જે રીતે ત ેઅંગે અમે તનેે તનેી જાણ કરીશ ;ં  

(g) જો બાયંધરી આપનાર લણેદાર/સધરાણકતાડ દ્વારા કરવામા ંઆવલેી માગંન  ંપાલન કરવાનો ઇનકાર 

કરે છે, બાકીની ચકૂવણી કરવા મા ે પરૂતા સાધનો િોવા છતા,ં આવા બાયંધરી આપનારને પણ 

સવલફૂલ (સ્વેક્ચ્છક)- કસરૂ કરનાર તરીકે ગણવામા ંઆવશે. 

અમ ેતનેે/તણેીન ેબાયંધરી આપનાર તરીકે ઉધાર લેનારની નાણાકીય ક્સ્થસતમા ંકોઈપણ ભૌસતક 

પ્રસતકૂળ ફેરફારોની જાણ કરીશ .ં 

7. ગોપનીયતા  

ગ્રાિકોની તમામ અંગત માહિતીન ેખાનગી અન ેગોપનીય ગણવામા ંઆવશ ે[જ્યારે ગ્રાિક િવ ેગ્રાિક 

ન િોય ત્યારે પણ], અન ે નીિનેા સસદ્ાતંો અને નીસતઓ દ્વારા માગડદશડન આપવામા ંઆવશે. અમ ે

ગ્રાિકના ખાતા સબંસંધત માહિતી અથવા ડે ા જાિરે કરીશ  ં નિીં, પછી ભલ ે ત ે ગ્રાિકો દ્વારા પ્રદાન 

કરવામા ંઆવલે િોય અથવા અન્યથા, અમારા જૂથની અન્ય કંપનીઓ/એક્ન્  ીઝન,ે નીિનેા અપવાદરૂપ 

હકસ્સાઓમા ંસસવાય: 

(a) જો માહિતી કાયદા (માહિસત અસધકારના કાયદા) દ્વારા આપવાની િોય; 

(b) જો માહિતી જાિરે કરવાની જનતા પ્રત્યે ફરજ િોય  

(c) જો અમારી ર ચિઓ તેમને માહિતી પ્રદાન કરવાની જરૂર િોય (ઉદાિરણ તરીકે, છેતરસપિંડી 

અ કાવવા મા ે) પરંત   તનેો ઉપયોગ માકેહ િંગ મા ે અન્ય જૂથ કંપનીઓ સહિત અન્ય કોઈને પણ 

ગ્રાિક અથવા ગ્રાિક ખાતાઓ [ગ્રાિકના નામ અન ે સરનામા ં સહિત] સવશનેી માહિતી પ્રદાન 

કરવાના કારણ તરીકે ઉપયોગ કરે છે.  

(d) જો ગ્રાિક માહિતી જાિરે કરવા મા ે અથવા ગ્રાિકની પરવાનગી (મેળવેલ િોય અને પરવાનગી) ) 

સાથે અક્સ્તત્વમા ંિોય; 

(e) જો અમને ગ્રાિકો સવશે કોઈ સદંભડ આપવાન  ંકિવેામા ંઆવે, તો અમે તે આપતા પિલેા તેની લેચખત 

પરવાનગી મેળવીશ ;ં 

(f) ગ્રાિકન ેિાલના કાયદાકીય માળખા િઠેળ તેના અસધકારો સવશે જાણ કરવામા ંઆવશે જેથી કરીન ે

અમ ેતેના સવશનેા વ્યક્તતગત રેકોડડન ેઍતસસે કરી શકીએ;  



 

 

(g) અમ ેઅમારા કોઈપણ દ્માકેહ િંગ િતે  ઓ મા ે ગ્રાિકની અંગત માહિતીનો ઉપયોગ કરીશ  ંનિીં સસવાય 

કે ગ્રાિક અમને આમ કરવા મા ે ખાસ અસધકૃત કરે. 

 
8. વસલૂવાિા ંઆવેલ વ્યાજન  ંસનયિન: 

  

(a) સનયામક મડંળે ભડંોળની હકિંમત, માર્જિન અને જોખમ પ્રીસમયમ વગરેે જેવા સબંસંધત પહરબળોન ે

ધ્યાનમા ંલઈને લોન અન ેએડવાક્ન્સસ, પ્રોસેસસિંગ અને અન્ય શ લ્ક પર વસલૂવામા ંઆવતા વ્યાજનો 

દર નક્કી કરવા મા ે વ્યાજ દરન  ંમોડલ અપનાવ્ય  ંછે. વ્યાજ દર અને જોખમના વગીકરણ મા ેનો 

અચભગમ અને ઉધાર લનેારાઓની સવસવધ શ્રેણીઓ મા ે સવસવધ વ્યાજ દરો વસલૂવા મા ેન  ંતકડ 

ઉધાર લનેાર અથવા ગ્રાિકને અરજી ફોમડમા ંજાિરે કરવામા ંઆવશ ેઅન ેસમંત વ્યાજ સ્પષ્ પણ ે

એમઓય મા ંજણાવવામા ંઆવશે. 

(b) વ્યાજના દરો અન ેજોખમોનાવગીકરણ મા ેનો અચભગમ પણ કંપનીની વેબસાઈ  પર ઉપલબ્ધ 

કરાવવામા ંઆવશે. વેબસાઈ મા ં પ્રકાસશત અથવા અન્યથા પ્રકાસશત માહિતી અપડે  (અદ્યતન)  

કરવામા ંઆવશે, જ્યારે પણ વ્યાજના દરોમા ંફેરફાર થશે. 

(c) વ્યાજનો દર વાસષિક દરો િશે જેથી ઉધાર લેનાર િોક્કસ દરોથી વાકેફ િોય કે જે (તેના) ખાતામા ં

વસલૂવામા ંઆવશે. 

9. બાકી રકિ/લેણાનંી વસલૂાત  

(i) જ્યારે પણ કોઈ ગ્રાિકને લોન આપવામા ં આવે છે, ત્યારે અમે ગ્રાિકને ચ કવણીની રકમ, મ દત અને 

સમયાતંરે ચ કવણીની પ્રહિયા સમજાવીશ .ં તેમ છતા ંજો ગ્રાિક પ ન:ચ કવણીના સમયપત્રકન  ંપાલન ન કરે, 

તો લેણાનંી વસલૂાત મા ે સબંસંધત પ્રવતડમાન કાયદાઓ અન સાર સનધાડહરત પ્રહિયાને અન સરવામા ંઆવશે. 

પ્રહિયામા ંગ્રાિકને/તેણીને નોહ સ મોકલીને અથવા વ્યક્તતગત મ લાકાત લઈને અને/અથવા સ રક્ષાની પ નઃ 

કબજો, જો કોઈ િોય તો તેન ેયાદ કરાવવાનો સમાવેશ થશે. 

(ii) અમારી સગં્રિ નીસત સૌજન્ય, ન્યાયી વ્યવિાર અને સમજાવ  પર આધાહરત રિશેે. અમે ગ્રાિક સવશ્વાસ 

અન ે લાબંા ગાળાના સબંધંોન ે ઉત્તેજન આપવામા ં માનીએ છીએ. અમારો સ્ ાફ અથવા બાકી લેણા ં

અથવા/અન ેસ રક્ષા કબજામા ંઅમાર ં પ્રસતસનસધત્વ કરવા મા ે અસધકૃત કોઈપણ વ્યક્તત અમારા દ્વારા 

જારી કરાયલે અસધકૃતતા પત્રની સ્વ-ઓળખ કરશ ેઅન ેપ્રદસશિત કરશ ેઅને સવનતંી પર, અમારા દ્વારા 



 

 

જારી કરાયલે ઓળખ પત્ર પ્રદસશિત કરશે. કંપની અમે ગ્રાિકની બાકી રકમ સબંસંધત તમામ માહિતી 

પ્રદાન કરીશ  ંઅન ેબાકી રકમની ચ કવણી મા ે પરૂતી સિૂના આપવાનો પ્રયાસ કરીશ .ં 

(iii) સ્ ાફના તમામ સભ્યો અથવા સગં્રિ અને/અથવા સ રક્ષા પ ન: કબજામા ંઅમાર ં પ્રસતસનસધત્વ કરવા મા ે 

અસધકૃત કોઈપણ વ્યક્તતએ નીિે દશાડવેલ માગડદસશિકાન  ંપાલન કરવ  ંજોઈએ: 

(a) ગ્રાિકનો સામાન્ય રીતે તનેી/તેણીની પસદંગીના સ્થળે અન ેતેના/તણેીના રિઠેાણના સ્થળે કોઈ 

સનહદિષ્  સ્થળની ગેરિાજરીમા ં અન ે જો તનેા સનવાસસ્થાન ે ઉપલબ્ધ ન િોય િોય તો, 

વ્યવસાય/વ્યવસાયના સ્થળે સપંકડ કરવામા ંઆવશે. 

(b) અમાર ં પ્રસતસનસધત્વ કરવા મા ેની ઓળખ અને સત્તા પ્રથમ તબકે્ક ગ્રાિકને જણાવવામા ંઆવશે. 

(c) ગ્રાિકની ગ પ્તતાન  ંસન્માન કરવામા ંઆવશ ે 

(d) ગ્રાિક સાથેની વાતિીત સશષ્ તાપવૂડકની િોવી જોઈએ. 

(e) અમારા પ્રસતસનસધઓ ગ્રાિકોનો 0700 કલાકથી 1900 કલાકની વચ્િ ેસપંકડ કરશે, સસવાય કે ગ્રાિકના 

વ્યવસાય અથવા વ્યવસાય અંગે ખાસ સજંોગોની જરૂર િોય. 

(f) જો કોઈ િોક્કસ સમયે અથવા કોઈ િોક્કસ સ્થળે કૉલ  ાળવાની ગ્રાિકની સવનતંીને શક્ય િોય ત્યા ં

સ ધી માન આપવામા ંઆવશે. 

(g)  ીમ અને કૉલ્સની સખં્યા અને વાતિીતની સામગ્રી દસ્તાવેજીકૃત કરવામા ંઆવશે. 

(h) બાકી રકમન ેલગતા સવવાદો અથવા મતભેદોને પરસ્પર સ્વીકાયડ અન ેવ્યવક્સ્થત રીતે ઉકેલવા 

મા ે તમામ સિાય આપવામા ંઆવશે. 

(i) લેણાનંી વસલૂાત મા ે ગ્રાિકના સ્થળની મ લાકાત દરસમયાન, સશષ્ ાિાર અન ેસભ્યતા  

જાળવવામા ંઆવશે. 

(j) અયોગ્ય પ્રસગંો જેમ કે ક ટ ંબમા ંશોક અથવા આવા અન્ય આપસત્તજનક પ્રસગંોન ેલેણા ંવસલૂવા મા ે 

કૉલ/મ લાકાત લેવાન  ં ાળવ  ંજોઈએ. 

10. ફહરયાદો 

આંતહરક પ્રહિયાઓ 

(a) કંપની પાસે તનેી દરેક ઓહફસમા ંફહરયાદો અન ેફહરયાદો મેળવવા, નોંધણી કરવા અન ેસનકાલ કરવા 

મા ેની આંતહરક સસસ્ મ અન ેપ્રહિયાઓ િશે. 



 

 

(b) કંપનીના બોડડ ઓફ હડરેત સે સસં્થાની અંદર સસં્થામા ફહરયાદો અને ફહરયાદોના સનરાકરણ મા ે ફહરયાદ 

સનવારણ પદ્સતની સ્થાપના કરી છે. 

આવી પદ્સત સધરાણ સસં્થાઓના અસધકારીઓના સનણડયથી ઉદ્ભવતા  ેટ ૂસવવાદોની (સનણડયથી ઉદ્ભવતા 

ઝઘડાઓ-સવવાદોની ખાતરી કરે છે અને આગામી સ્તર સ ધી પતાવ  કરવામા ંઆવે છે. 

(c) આઉ સોસડ એજન્સી દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી સવેાઓન ેલગતા મ દ્દાઓ સહિત કંપનીના 

પદાસધકારીઓના સનણડયોથી ઉદ્ભવતા તમામ સવવાદો/ફહરયાદોને સાભંળવામા ંઆવશે અને તને   ંશક્ય 

િોય ત્યા સ ધી સમાધાન કરવામા ંઆવશે. 

 
(d) ગ્રાિકને જણાવવામા ંઆવશ ેકે ફહરયાદો, ફાયરલે અને ઝડપથી િાથ ધરવા મા ે કંપનીની પ્રહિયાની સવગતો 

ક્યાથંી મેળવવી. 

 
(e) જો ગ્રાિક ફહરયાદ કરવા માગંે છે, તો ગ્રાિકોને નીિનેી બાબતો અંગે જાણ કરવી જોઈએ: 

i. આકેવીરીતેકરવ  ં

ii. બીજ જં્યાફંહરયાદકરીશકાય 

iii. ફહરયાદ કેવી રીતે કરવી 

iv. ક્યારે જવાબની અપેક્ષા રાખવી 

v. સનવારણ મા ે કોનો સપંકડ કરવો 

vi. જો ગ્રાિક પહરણામથી ખ શ ન િોય તો શ  ંકરવ .ં 

vii. અમારા સ્ ાફ ગ્રાિકના કોઈપણ પ્રશ્નોમા ંગ્રાિકને મદદ કરશે. 

 

(f) જો કોઈ ગ્રાિક તરફથી કોઈ ફહરયાદ લેચખતમા ં મળે છે, તો અમે એક અઠવાહડયાની અંદર તનેી 

સ્વીકૃસત/જવાબ મોકલવાનો પ્રયત્ન કરીશ .ં સ્વીકૃસતમા ંત ેઅસધકારીન  ંનામ અને િોદ્દો િશ ેજે ફહરયાદનો 

(ફહરયાદની રસીદ પર દશાડવવામા આવશે. જો ફહરયાદ ફોન પર અમારા સનય તત  ેચલફોન િલે્પડેસ્ક 

અથવા ગ્રાિક સવેા નબંર પર મોકલવામા ંઆવે છે, તો ગ્રાિકને ફહરયાદ સદંભડ નબંર પ્રદાન કરવામા ં

આવશે અને વાજબી સમયની અંદર પ્રગસતની જાણ કરવામા ંઆવશે. 

(g) આ બાબતોની તપાસ કયાડ પછી, અમે ગ્રાિકને તનેો અંસતમ પ્રસતસાદ મોકલીશ  ંઅથવા શા મા ે તને ે



 

 

જવાબ આપવા મા ે વધ  સમયની જરૂર છે તે સમજાવીશ  ંઅને ફહરયાદ મળ્યાના છ અઠવાહડયાની 

અંદર આમ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ  ંઅને તનેે/તણેીન ેજાણ કરવી જોઈએ કે તેનો જવાબ કેવી રીત ે

લેવો. જો તે/તણેી િજ  પણ સતં  ષ્  ન િોય તો તનેી ફહરયાદ આગળમોકલીસ .ં 

ફહરયાદ સનવારણ પ્રહિયા 

કોઈપણફહરયાદના હકસ્સામા,ં ગ્રાિક નીિેની કોઈપણ િેનલો દ્વારા અમારી કોપોરે  ઓહફસનો સપંકડ કરી 

શકે છે: 

Telephone: 022–42722554; Tollfree:1-800-1026371 

ઈ-મેઇલ કે પત્ર ઉપર ધ્યાન: 

ક . સશવલી સશિંદે (ફહરયાદ સનવારણ અસધકારી) 

Email: homeservice@edelweissfin.com 

 
Mail: એડ્લવાઇઝ િાઉસસિંગ ફાઈનાન્સ ચલ., એડ્લવાઇઝ િાઉસ, બધં. C.S.T. રોડ, કાલીના, મ બંઈ- 

400098. 

બાબતની તપાસ કયાડ પછી, આવી ફહરયાદ મળ્યાના છ (6) અઠવાહડયાની અંદર ગ્રાિકને અમારો પ્રસતભાવ 

આપવાનો અમારો પ્રયાસ રિશેે. 

જો ગ્રાિકને એક મહિનાની અંદર કંપની તરફથી પ્રસતસાદ ન મળે અથવા મળેલા પ્રસતસાદથી અસતં  ષ્  

િોય, તો ફહરયાદકતાડ ચલિંક પર ઓનલાઈન મોડમા ંફહરયાદ નોંધાવીને નશેનલ િાઉસસિંગ બેંકના ફહરયાદ 

સનવારણ સલેનો સપંકડ કરી શકે છે.  

http://grids.nhbonline.org.in અથવા ચલિંક પર ઉપલબ્ધ સનયત ફોમે મા ંપોસ્  દ્વારા ઑફલાઇન મોડમા ં

https://grids.nhbonline.org.in/(S(hho1xhani01bap4hmybh1sno))/Complainant/Default.aspx 

નીિને  ં સરનામ :ં નેશનલ િાઉસસિંગ બેંક, હડપા ડમેન્  ઓફ રેગ્ય લશેન એન્ડ સ પરસવઝન (ફહરયાદ 

સનવારણ સલે), 4થો માળ, કોર-5A, ઈક્ન્ડયા િચેબ ે  સેન્ ર, લોધી રોડ, નવી હદલ્િી – 110 003. 

ઉપરોતત ફહરયાદ સનવારણ પ્રહિયા કંપનીની વબેસાઇ  પર પણ ઉપલબ્ધ છે  

https://www.edelweisshousingfin.com 
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11. સાિાન્ય 

(a) કંપનીએ લોન કરારના સનયમો અને શરતોમા ં પરૂા પાડવામા ં આવેલ િતે  ઓ સસવાય ઉધાર લેનારની 

બાબતોમા ં િસ્તક્ષેપ કરવાથી દૂર રિવે  ં જોઈએ (સસવાય કે માહિતી, જે ઉધાર લેનાર દ્વારા અગાઉ જાિરે 

કરવામા ંઆવી ન િોય, ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવી ન િોય). 

(b) અમે લોન ખાતાના રાન્સફર મા ેની સવનતંીઓ પર પ્રહિયા કરીશ ,ં કા ંતો ઉધાર લેનાર અથવા બેંકમાથંી 

/નાણાકીય સસં્થા, સામાન્ય અભ્યાસિમમા.ં સમંસત અથવા અન્યથા એ લે કે કંપનીનો વાધંો જો કોઈ િોય તો,  

સવનતંી મળ્યાની તારીખથી 21 હદવસની અંદર જણાવવામા ંઆવશે. 

(c) લોનની વસલૂાતની બાબતમા,ં કંપની િરેાનગસતનો આશરો લશે ેનિીં જેમ કે. સવષમ કલાકોમા ંલોન 

લેનારાઓને સતત પરેશાન કરવા, લોનની વસલૂાત મા ે સ્નાય  શક્તતનો ઉપયોગ કરવો વગેરે. 

ગ્રાિકોની ફહરયાદોમા ં કંપનીઓના સ્ ાફ તરફથી અસભ્ય વતડનનો પણ સમાવશે થાય છે, 

કંપનીએગ્રાિકો સાથ ેયોગ્ય રીતે વ્યવિાર કરવા મા ે સ્ ાફ પયાડપ્ત રીતે પ્રસશચક્ષત છે તેની ખાતરી 

કરો. 

(d) જો અમ ેતને ેજરૂરી માનીએ છીએ, તો અમ ેગ્રાિક દ્વારા તનેા સનવાસસ્થાન ેઅને/અથવા તનેો ચબઝનસે 

 ેચલફોન નબંર પર સપંકડ કરીન ેઅને/અથવા તનેા સનવાસસ્થાન અન/ેઅથવા વ્યવસાયની શારીહરક 

મ લાકાત લઈન ેલોનની અરજીમા ંઉલ્લેચખત સવગતોની િકાસણી કરીશ .ં કમડિારીઓ દ્વારા અથવા િતે   

મા ે સનય તત એજન્સીઓ દ્વારા, જો અમારા દ્વારા જરૂરી જણાય તો. 

(e) જો અમારે ગ્રાિકના ખાતામાનંા વ્યવિારોની તપાસ કરવાની અને પોલીસ/અન્ય તપાસ એજન્સીઓ 

સાથે સિકાર કરવાની જરૂર િોય, જો અમન ેતમેને સામલે કરવાની જરૂર િોય, તો અમે ગ્રાિકને તેમ 

કરવા મા ે જાણ કરીશ .ં 

(f) અમ ેગ્રાિકન ેજાણ કરીશ  ં કે જો ગ્રાિક છેતરસપિંડી કરે છે, તો ત ેતનેા ખાતાના તમામ ન કસાન મા ે 

જવાબદાર રિશેે અને જો ગ્રાિક યોગ્ય કાળજી લીધા સવના કાયડ કરે છે અને ન કસાન પિોંિાડે છે, તો ગ્ર 

તેના મા ેગ્રાિક જવાબદાર રિશેેઆ અને તનેે પકડી શકાય છે.  

(g) અમ ેઅમારા ઉત્પાદનો અન ે સેવાઓ સવશે નીિનેી કોઈપણ એક અથવા વધ  ભાષાઓમા ં પ્રદસશિત 

કરીશ :ં હિન્દી, અંગ્રેજી અથવા યોગ્ય સ્થાસનક ભાષા. 

(h) અમ ે સધરાણની બાબતમા ં ચલિંગ, જાસત અને ધમડના આધારે ભેદભાવ કરીશ  ં નિીં. આ ઉપરાતં અમ ે



 

 

ઉત્પાદનો, સવેાઓ, સ સવધાઓ વગેરેના સવસ્તરણમા ં સવકલાગંતાના આધારે દૃક્ષ્ િીન અથવા શારીહરક 

રીત ેઅશતત અરજદારો સાથ ેભેદભાવ કરીશ  ંનિીં. જો કે, આ અમન ેસોસાય ીના સવસવધ સવભાગો મા ે 

ઘડવામા ંઆવલેી યોજનાઓની સ્થાપના અથવા તમેા ંભાગ લવેાથી અ કાવત  ંનથી. 

(i) કંપની અને વ્યક્તતગત ઋણ લનેાર વચ્િ ેસમંત થયેલ િાઉસસિંગ લોનના મ ખ્ય સનયમો અન ેશરતોની 

ઝડપી અને યોગ્ય સમજણની સ સવધા આપવા મા ે, કંપનીએ તમામ બાબતોમા ં સૌથી મિત્વપણૂડ 

સનયમો અને શરતો (MITC) અન સાર દસ્તાવજે મળેવવો જોઈએ. ) આવી લોન થશે. સનયત ફોમે . 

દસ્તાવજે કંપની દ્વારા ખરીદવામા ંઆવી રિલેી વતડમાન લોન અન ેસ રક્ષા દસ્તાવજેો ઉપરાતં િશે. 

કંપની અને ઋણ લેનાર વચ્િે યોગ્ય રીત ેએક્તઝક્ય   કરેલી ડ ક્પ્લકે  નકલ (જો લનેારા સમજી શકે 

તેવી ભાષામા ંજરૂરી િોય તો) સ્વીકૃસત િઠેળ લનેારાને સોંપવી જોઈએ. 

(j) અમ ેનીિનેા સજંોગોમા ં િાઉસસિંગ લોનના પ્રી-તલોઝર પર પ્રી-પેમને્  લવેી અથવા દંડ વસલૂ કરીશ  ં

નિીં: 

i. જ્યા ંિાઉસસિંગ લોન ફ્લોહ િંગ વ્યાજ દરના આધારે છે અન ેત ેકોઈપણ સ્ત્રોતમાથંી પિલેથેી જ 

બધં છે. 

ii. જ્યા ંિાઉસસિંગ લોન વ્યાજના સનયત દર પર િોય છે અને લોન લનેાર દ્વારા તનેા પોતાના 

સ્ત્રોતોમાથંી પવૂડ-બધં કરવામા ંઆવે છે. 

(k) આ િતે   મા ે અચભવ્યક્તત "પોતાના સ્ત્રોત" નો અથડ બેંક પાસેથી ઉધાર લવેા સસવાયનો કોઈપણ સ્ત્રોત છે. 

(l) પ્રી-તલોઝર સમયે લોન હફતસ્ડ અથવા ફ્લોહ િંગ રે  પર છે તેના આધારે હફતસ્ડ/ફ્લોહ િંગ રે . 

ડબલ/સ્પેસશયલ રે  િાઉસસિંગ લોનના હકસ્સામા,ં એકવાર લોન ફ્લોહ િંગમા ંરૂપાતંહરત થઈ જાય પછી ફ્લોહ િંગ 

રે  મા ેના પ્રી-તલોઝર ધોરણો લાગ  થશે. બધા ડબલ/સ્પેસશયલ રે  (હફતસ્ડ અને ફ્લોહ િંગન  ંસયંોજન) િોમ 

લોન પ્રી-તલોઝર લાગ  થશે તે ધોરણોને આકસષિત કરશે. ની મ દત પરૂી થયા પછી લોન દરમા ં

ક્સ્થર વ્યાજ દરનો સમયગાળો. આ તમામ ડબલ/સ્પેસશયલ રે  િોમ લોનને લાગ  પડે છે જે પછીથી બધં 

કરવામા ંઆવી રિી છે. તે પણ સ્પષ્  કરવામા ંઆવ્ય  ંછે કે હફતસ્ડ રે  લોન એ એક છે જ્યા ંલોનના સમગ્ર 

સમયગાળા મા ે દર નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 



 

 

(m) કોડ(સહંિત) રીત ેપ્રકાસશત કરવા મા ે :- 

➢ વતડમાન અન ેનવા ગ્રાિકોને કોડ(સહંિત)ની નકલ પ્રદાન કરો; 
 

➢ આ કોડ(સહંિત)ન ેકાઉન્ ર પર અથવા ઈલેતરોસનક સિંાર અથવા મેઈલ દ્વારા સવનતંી 

પર ઉપલબ્ધ કરાવો; 

➢ આ કોડ(સહંિત) દરેક શાખામા ંઉપલબ્ધ કરાવો; અન ેઅમારી વબેસાઇ  પર. ત ે

https://www.edelweisshousingfin.com પર ઉપલબ્ધ છે;  

➢ ખાતરી કરો કે અમારો સ્ ાફ કોડ(સહંિત) સવશે સબંસંધત માહિતી પ્રદાન કરવા અને 

કોડ(સહંિત)ને વ્યવિારમા ંમકૂવા મા ે પ્રસશચક્ષત છે. 

(n) સહંિતાની સમીક્ષા વાસષિક અંતરાલ પર કરવામા ંઆવશ ેઅથવા જ્યારે કોઈપણ સનયમનકારી સવકાસ 

થાય અથવા બોડડ યોગ્ય માન,ે ત્યારે કોડ(સહંિત)ની સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે. કોડ(સહંિત)ની સમીક્ષા, 

જો કોઈ િોય તો, અન પાલન સવભાગ અન ેઅન્ય સબંસંધત હિતધારકોની ભલામણના આધારે કરવામા ં

આવશે, અન ેબોડડ દ્વારા મજૂંર થયા પછી ત ેઅંસતમ ગણાશે. 


