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મથુટુ હોમફિન (ઇન્ડિયા) લિમમટેિ િેર 

પે્રન્ટટસીસ કોિ 

મથુટુ હોમફિન (ઇન્ડિયા) લિમમટેિ ("એમઆઇએચઆઇએિ" અથવા "કંપની") એ વર્તમાન ર્ેમજ સભંમવર્ 

ગ્રાહકો સાથ ે ર્ેના વ્યવહારોમા ં પારદર્તકર્ા પ્રદાન કરવા માટે િેર પ્રેન્ટટસ કોિ ("કોિ") અપનાવ્યો છે.  

એમઆઇએચઆઇએિ, કોિ  દ્વારા  ,    દૈમનક કામગીરી દરમમયાન કંપની અને ર્ેના પ્રમર્મનમિઓ ર્ેમની સાથે 
કેવી રીર્ે વ્યવહાર કરે ર્ેવી અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે રે્ સમજાવીને   આઇટીએસ ગ્રાહકોને રક્ષણ આપવાનો 
ઇરાદો િરાવ ે છે.  આ સફંહર્ા  િેર પ્રેન્ટટમસસ કોિ પર નેર્નિ હાઉમસિંગ બેંક  દ્વારા જારી કરવામા ંઆવિેી  
માગતદમર્િકાના આિારે ર્ૈયાર કરવામા ંઆવી છે   

 

1.   કોિના હતેઓુ 

 
આ સફંહર્ા નીચ ેમજુબ મવકસાવવામા ંઆવી છેેઃ 

1. ઋણ િેનારાઓ સાથે વ્યવહાર કરવામા ંિઘરુ્મ માપદંિો નક્કી કરીને  સારી અન ેવાજબી પદ્ધમર્ઓને 

પ્રોત્સાહન આપવુ;ં 
2. પારદમશિતામાાં વધારો કરે છે જેથી ઋણિેનારને રે્/ર્ેણી સમવિમસક પાસેથી વાજબી રીર્ ેશુ ંઅપેક્ષા 

રાખી ર્કે છે ર્ેની વધ ુસારી સમજણ મેળવી ર્કે; 

3. સ્પિાત મારિર્ે બજારના પફરબળોને ઊંચા ઓપરેફટિંગ માપદંિો હાસંિ કરવા માટે પ્રોત્સાફહર્ કરવા  ; 
4. ઋણિેનાર અને એમએિએિ વચ્ચે વાજબી અને સૌહાદતપણૂત સબંિંોને પ્રોત્સાહન આપવુ;ં  અને 
5. હાઉમસિંગ િાઇનાડસ મસસ્ટમમા ંમવશ્વાસ કેળવવો. 

 

2.  કોિનો ઉપયોગ 

 

આ સફંહર્ાના ર્મામ ભાગો ર્મામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓન ે િાગ ુ પિ ે છે, પછી ભિે રે્ 

એમઆઇએચઆઇએિ અથવા   કાઉડટરની   પેટાકંપનીઓ  દ્વારા, િોન પર,  પોસ્ટ દ્વારા  , ઇડટરેન્ટટવ 

ઇિેટરોમનક ઉપકરણો  દ્વારા, ઇડટરનેટ પર અથવા અડય કોઈ પદ્ધમર્ દ્વારા પરૂા પાિવામા ંઆવ્યા હોય  . 

 

3.  ઋણ િેનારાઓ સાથેના તમામ વ્યવહારોમાાં વાજબી અને વાજબી રીતે કાયય કરવુાં, એ સમુનમિત કરીને કેેઃ 
 

1. અમ ેઓિર કરીએ છીએ રે્ ઉત્પાદો અને સેવાઓ માટે અને અમારા સ્ટાિ જે પ્રફિયાઓ અને  
પદ્ધમર્ઓને અનસુરે છે ર્ેમા ંઅમ ેઆ સફંહર્ામા ંઆપેિી પ્રમર્બદ્ધર્ાઓ  અને િોરણોન ેપણૂત કરીએ છીએ. 

2. અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પત્ર અને ભાવનામા ંસબંમંિર્ કાયદાઓ અને મવમનયમોને પણૂત કરે  છે. 
3. ઋણ િેનારાઓ સાથેના અમારા વ્યવહારો  અખફંિર્ર્ા અને પારદમર્િર્ાના નૈમર્ક મસદ્ધારં્ો પર આિાફરર્ 

છે. 
 

4. જાહરેાત, માકેફટિંગ અને વેચાણેઃ 
 

1. અમ ે  એ બાબર્ની ખાર્રી કરીશુ ં કે ર્મામ જાહરેાર્ અને પ્રમોર્નિ સામગ્રી સ્પષ્ટ હોય  , ગેરમાગે 
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દોરનારી ન હોય. 

2. જયા ંવ્યાજના દરનો સદંભત આપવામા ંઆવે છે, ત્યા ંઅમે એ પણ સચૂવીશુ ંકે અડય િી અને ચાર્જ િાગ ુ

પિર્ ેકે કેમ અન ેસબંમંિર્ મનયમો અન ેર્રર્ોની સપંણૂત મવગર્ો   મવનરં્ી પર ઉપિબ્િ છે કે કેમ  . 

3. અમ ે  અમારી ર્ાખાઓમા ં નોફટસો મકૂીને, ટેલિિોન દ્વારા અથવા હલે્પ-િાઇન  દ્વારા; કંપનીની 
વેબસાઇટ પર; મનયટુર્ સ્ટાિ / હલે્પ િેસ્ક; અથવા સમવિસ ગાઇિ / ટેફરિ ર્ેિયિૂ પ્રદાન કરીને  
વ્યાજના દર,  સામાડય િી અને ચાર્જ અંગેની માફહર્ી પ્રદાન કરીશુ.ં 

4. જો અમ ેપ્રોવાઈિી એનજી સપોટત  સમવિસીસ માટે ત્રાફહર્ પક્ષકારોની સેવાઓનો િાભ િઈએ, ર્ો 
અમારે એ જરૂરી બનર્ે કે આવા ત્રાફહર્ પક્ષકારો ઋણિેનારની વ્યક્ટર્ગર્ માફહર્ી (જો આવા ત્રાફહર્ 

પક્ષકારોન ેઉપિબ્િ હોય ર્ો) એમએિએચઆઈએિની જેમ જ ગોપનીયર્ા અને સરુક્ષાની સમાન 

માત્રા સાથે સભંાળે. 

5. અમ,ે    સમયારં્રે, ઋણ િેનારાઓને ર્ેમના   દ્વારા પ્રાપ્ર્ કરેિી  ર્ેમની પ્રોિટ્સની મવમવિ 

િાક્ષલણકર્ાઓ મવરે્ વાર્ચીર્ કરી ર્કીએ  છીએ. ઉત્પાદો/સેવાઓના સબંિંમા ંર્ેમની અડય પ્રોિટ્સ 

અથવા પ્રમોર્નિ ઓિસત મવર્ેની માફહર્ી, ઋણ િેનારાઓને ત્યારે જ જણાવવામા ંઆવી ર્કે છે 

જયારે ર્ેમણે/ર્ેણીએ/ ર્ેણીને ર્ેની/ર્ેણી આપી હોય 



મથુટુ હોમફિન (ઇન્ડિયા) લિમમટેિ 3  

 આવી માફહર્ી/સેવા ક્ા ંર્ો મેઇિ દ્વારા અથવા  વબેસાઇટ પર અથવા ઋણિેનાર સેવા નબંર પર 

ર્ેના  માટે નોંિણી કરીને પ્રાપ્ર્ કરવા માટે સમંમર્.  

6.  અમ ેઅમારી િાયરેટટ સેલિિંગ  એજડસીઓ (િીએસએ)  માટે  આચારસફંહર્ા મનિાતફરર્ કરીશુ ં , જેમની 
સેવાઓ બજારના ં ઉત્પાદો/સેવાઓનો િાભ િેવાર્ી હોય, જે અડય બાબર્ો ઉપરારં્ ર્ેઓ જયારે 

વ્યક્ટર્ગર્ રીર્ે અથવા િોન મારિર્ે ઉત્પાદનોનુ ંવચેાણ કરવા માટે ઋણિેનારનો સપંકત  કરે ત્યારે 

ર્ેમણે પોર્ાની ઓળખ આપવી જરૂરી છે.    

7.  એમઆઇઆઇએિના પ્રમર્મનમિ/કુફરયર અથવા િીએસએ દ્વારા કોઇ પણ અયોગ્ય આચરણમા ંસામેિ 

કરવામા ં આવ્યુ ં હોય અથવા આ સફંહર્ાનુ ં ઉલ્િઘંન કરીને કામગીરી કરવામા ં આવી હોય ર્ેવી 
ઋણિેનાર પાસેથી કોઇ િફરયાદ પ્રાપ્ર્  થાય ર્ો ર્ેની  ર્પાસ કરવા  અને   િફરયાદને મનયમંત્રર્ કરવા  
ર્થા નકુસાનની ભરપાઇ કરવા માટે યોગ્ય પગિા ં િેવામા ંઆવરે્.  

 

5. િોડસ 

 
(i) િોન અને તેની પ્રફિયા માટેની અરજીઓ 

1. િોન પ્રોિટટને સોસત કરર્ી વેળાએ અમે િાગ ુપિર્ા વ્યાજના દરો ર્ેમજ પ્રોસેમસિંગ માટે ચકૂવવાપાત્ર 

િી/ચાર્જર્જસ, મપ્ર-પેમેડટ મવકલ્પો અને ચાર્જર્જસ, જો કોઈ હોય ર્ો, અને અડય કોઈ પણ બાબર્ કે જે 

ઋણિેનારના ફહર્ને અસર કરર્ી હોય, ર્ેના મવર્ેની માફહર્ી પરૂી પાિીશુ,ં જેથી ઋણિેનારના            
ફહર્ન ેઅસર કરર્ી હોય ર્ેવી ર્રર્ો અને મનયમો અને ર્રર્ો સાથે અથતપણૂત સરખામણી કરી ર્કાય.  

અડય એચએિસી કરી ર્કાય છે અને ઋણ િેનારા દ્વારા જાણકાર મનણતય િઈ ર્કાય છે. 

2. અમ ેર્મામ િોન અરજીઓની પ્રાપ્પ્ર્ માટે સ્વીકૃમર્ આપવાની પદ્ધમર્ને અનસુરીશુ.ં ખાસ કરીન,ે 

િોનની અરજીઓનો મનકાિ કરવાની સમયમયાતદા કે જેની અંદર િોનની અરજીઓનો મનકાિ 

કરવામા ંઆવરે્ ર્ેનો પણ સ્વીકારમા ંઉલ્િેખ કરવામા ંઆવરે્, જે િોન દરખાસ્ર્ને હાસંિ કરવા માટે 

સત્તાના સ્ર્રન ેધ્યાનમા ંરાખીનેઅંમર્મ મનણતય માટે મોકિવામા ંઆવરે્ . 

 
(ii) િોનનુાં મલૂયાાંકન અને મનયમો/શરતો 
1. સામાડય રીરે્ િોન એપ્પ્િકેર્ન પર પ્રફિયા કરવા માટે જરૂરી ર્મામ મવગર્ો અરજી   કરર્ી વખર્ે  

એમ.એચ.આઈ.એિ. દ્વારા એકમત્રર્ કરવામા ંઆવર્ે  .     જો અમન ેકોઈ વિારાની માફહર્ીની જરૂર હોય, 

ર્ો ઋણ િેનારને કહવેામા ંઆવરે્ કે ર્ેનો ર્ાત્કાલિક િરીથી સપંકત  કરવામા ંઆવર્.ે  

2.   એમ.એચ.આઈ.એિ    . ઋણિેનારને ર્ેના  મનયમો અને ર્રર્ો સાથ ે  િોન મજૂંરી  િેલખર્મા ં  જાણ 

કરર્.ે 

3. એમઆઇએચઆઇએિ િોન એગ્રીમેડટની એક નકિ રજૂ કરર્,ે જેમા ંિોન   મજૂંર/   મવર્રણના 
સમયે દરેક ઋણિેનારને   િોન એગ્રીમેડટમા ંટાકંવામા ંઆવેિા ર્મામ એડટિોઝરની એક નકિ  હર્ે  
.  

 
(iii) િોન અરજીના અસ્વીકારનો સાંદેશાવ્યવહાર 

એમઆઇએચઆઇએિ િોનની અરજી નામજૂંર કરવા માટેના કારણ(ઓ) અંગ ેિેલખર્મા ંવાર્ચીર્ 
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કરર્.ે 
 

(iv) મનયમો અને શરતોમાાં િેરિાર સફહત િોનની વહેંચણી 
1. મવર્રણ િોન સમજૂર્ી/મજૂંરી પત્રમા ંઆપવામા ંઆવેિા મવર્રણ કાયતિમ અનસુાર કરવામા ંઆવરે્ 

. 

2. અમ ેમનયમો અને ર્રર્ોમા ંકોઈ પણ િેરિારના ઋણિેનારને નોફટસ આપીશુ,ં જેમા ંમવર્રણ મર્િયિુ, 

વ્યાજના દર, સમવિસસીએચ આજસે, પવૂતચકુવણીના ચાર્જર્જસ, અડય િાગ ુપિર્ી િી/ચાર્જર્જસ વગેરે 

સામેિ છે.  અમે એ  પણ સમુનમિર્ કરીશુ ંકે વ્યાજના દર અને શલુ્કમા ં  િેરિારો  િટર્ સભંમવર્ રીરે્ જ 

અસર થાય છે. આ અંગેની યોગ્ય ર્રર્ને િોન એગ્રીમેડટમા ંસામેિ કરવામા ંઆવરે્. 

3. જો આવા િેરિારથીહુ ંઋણિેનારના ગેરિાભમા ંછ,ં ર્ો રે્ / ર્ેણી 60 ફદવસની અંદર અને નોફટસ મવના  
પોર્ાનુ ં/ રે્ણીનુ ંએકાઉડટ બિં કરી ર્કે  છે અથવા કોઈ વિારાના ચાર્જ અથવા વ્યાજ ચકૂવ્યા મવના  
ર્ેન ેક્સ્વચ કરી ર્કે છે. 
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4. કરાર હઠેળ ચકૂવણી અથવા કામગીરીને પાછી ખેંચવા/વેગ આપવાનો મનણતય િેર્ા પહિેા અથવા 
વિારાની જામીનગીરીઓ મેળવવા માટે, અમે િોન કરારના અનરુૂપ ઋણિેનારન ેનોફટસ આપીશુ.ં 

5. અમ ે  ર્મામ બાકી  નીકળર્ી રકમની પનુેઃચકુવણી  પર અથવા િોનની બાકી  રકમની વસિૂાર્ પર 

ર્મામ જામીનગીરીઓને મટુર્ કરીશુ,ં જે કોઈ પણ કાયદેસરના અમિકાર અથવા ઋણિેનાર સામે 
અમારી પાસે હોઈ ર્કે ર્ેવા અડય કોઈ પણ દાવા માટેના પવૂાતમિકારને આમિન રહરે્ે. જો સેટ ઓિના 
આવા અમિકારનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, ર્ો ઋણિેનારને ર્ેના મવર્ે નોફટસ આપવામા ંઆવરે્    , 

જેમા ં  બાકીના સી.એિ.નાઉદે્દર્ો અને   જે ર્રર્ો હઠેળ અમે જામીનગીરીઓ જાળવી રાખવા માટે 

હકદાર છીએ રે્ અંગેની સપંણૂત મવગર્ો સાથે  સબંમંિર્ દાવાની પર્ાવટ/ચકૂવણી કરવામા ં આવે છે. 

 

6. ગેરેડટોસય 
 
જયારે કોઈ વ્યક્ટર્ િોન માટે ગેરેડટર હોવાનુ ંધ્યાનમા ંિે છે, ત્યારે ર્ેન ે/ ર્ેણીને ર્ેના મવર્ે જાણ કરવામા ં
આવરે્ 

1.  ગેરેડટર ર્રીકેની ર્ેની/ર્ેણીની જવાબદારી; 
2. રે્ / ર્ેણી કંપની પ્રત્યે પોર્ાને પ્રમર્બદ્ધ કરર્ે રે્ જવાબદારીની રકમ ; 
3. એવા સજંોગોમા ંકે જેમા ંઆપણે ર્ેન/ેર્ેણીને ર્ેની જવાબદારી ચકૂવવા માટે બોિાવીશુ ં; 
4. જો  રે્/ ર્ેણી ગેરેડટર ર્રીકે  ચકૂવણી  કરવામા ંમનષ્િળ જાય ર્ો શુ ંઆપણે  કંપનીમા ંર્ેના / ર્ેણીના 

અડય નાણાનંો આશ્રય િીિો છે; 

5. શુ ંબાહંિેરી આપનાર ર્રીકેની ર્ેની/ર્ેણીની જવાબદારીઓ ચોક્કસ ટવોડટમ સિુી મયાતફદર્ છે 

અથવા રે્ અમયાતફદર્ છે;  અને 
6. સમય અને સજંોગો કે જેમા ંબાહંિેરી આપનાર ર્રીકેની ર્ેની જવાબદારીઓ અદા કરવામા ંઆવરે્ 

ર્ેમજ જે રીર્ે આપણે ર્ેન/ે ર્ેણીને આ અંગ ેજાણ કરીશુ ં 
અમે ર્ેન/ેર્ેણીન ેઋણિેનારની નાણાકીય ક્સ્થમર્મા ંકોઈ પણ પ્રમર્કૂળ િેરિાર/ની જાણકારી આપીશુ,ં જેને 

રે્/ર્ેણી ગેરેડટર ર્રીકે ઉભા છે. 

 

7. ગોપનીયતા અને ગોપનીયતા 
 

   ઋણ િેનારાઓની  ર્મામ વ્યક્ટર્ગર્ માફહર્ીને  ખાનગી અને ગોપનીય ગણવામા ંઆવરે્ [પછી ભિેન ે

ઋણ િેનારાઓ હવ ેઋણિેનારા  ન હોય] અને રે્ નીચેના મસદ્ધારં્ો દ્વારા માગતદર્તન મેળવર્ ે  અને  નીમર્ઓ. 

અમે નીચેના અપવાદરૂપ ફકસ્સાઓ  મસવાય અડય કંપનીઓ,   ર્ેમના જૂથની કંપનીઓ  સફહર્  અડય 

કંપનીઓ, એકમો સફહર્ અડય કોઈન ેપણ ઋણિેનાર દ્વારા  અથવા અડય રીર્ ેપરૂી પાિવામા ંઆવેિી 
માફહર્ી   અથવા  ઋણિેનારના  એકાઉડ્સને િગર્ી માફહર્ી અથવા િેટા જાહરે કરીશુ ંનહીં  : 

1. જો કાયદા દ્વારા માફહર્ી આપવી હોય ર્ો 
2. જો િોકો પ્રત્ય ેમાફહર્ી જાહરે કરવાની િરજ હોય ર્ો 
3. જો અમારા ફહર્ો માટે  ર્ેમને  માફહર્ી  આપવાની જરૂર હોય (ઉદાહરણ ર્રીકે, છેર્રમપિંિી   અટકાવવા 

માટે  ) પરંત ુર્ેનો ઉપયોગ માકેફટિંગ હતેઓુ માટે ગ્રપુની અડય કંપનીઓ સફહર્ અડય કોઈન ેપણ 
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ઋણિેનાર અથવા ઋણિેનારના એકાઉડ્સ [ઋણિેનારના નામ અને સરનામા ં સફહર્] મવર્ેની 
માફહર્ી આપવાના કારણ ર્રીકે થવો જોઈએ નહીં.  

4. જો ઋણિેનાર અમને માફહર્ીઆયન, અથવા ઋણિેનારની પરવાનગી સાથ ેજાહરે કરવા કહ ેછે 

5. જો અમન ેમિરાણ િેનારાઓ મવર્ે સદંભત આપવાનુ ંકહવેામા ંઆવે, ર્ો અમે ર્ેન ેઆપર્ા પહિેા ર્ેની 
/ ર્ેણીની િેલખર્ મજૂંરી મેળવીશુ ં. 

6. ઋણિેનારન ેર્ેના/ર્ેણીના મવર્ે અમ ેજે વ્યક્ટર્ગર્ રેકોર્ડ તસ િરાવીએ છીએ રે્ ઍટસેસ કરવા માટે 

પ્રવર્તમાન કાનનૂી માળખા હઠેળ ર્ેના  /ર્ેણીના અમિકારોની હદ મવરે્ જાણ કરવામા ંઆવર્ે. 
7. જયા ંસિુી ઋણિેનાર ર્ેમને ર્ેમ કરવા માટે ખાસ અમિકૃર્ ન કરે ત્યા ંસિુી અમે અમારા સફહર્ અડય 

કોઈ પણ વ્યક્ટર્ દ્વારા માકેફટિંગ હતેઓુ માટે ઋણિેનારની વ્યક્ટર્ગર્ માફહર્ીનો ઉપયોગ કરીશુ ંનહીં . 
 

8. િેફિટ રેિરડસ એજડસીઓ 

 

1. જયારે ઉિારઆર ખાત ુ ંખોિ ેછે, ત્યારે અમે ર્ેન ે/ ર્ેણીને જાણ કરીશુ ંજયારે ર્ેઓ ર્ેના / ર્ેણીના 
ખાર્ાની મવગર્ો િેફિટ સદંભત એજડસીઓને અને અમે ર્ેમની સાથ ેકરી ર્કીએ છીએ રે્ ર્પાસો પસાર 

કરી ર્કે છે. 
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2. અમ ેિેફિટ સદંભત એજડસીઓને ઋણિેનારના વ્યક્ટર્ગર્ દેવા મવર્ે માફહર્ી આપી ર્કીએ છીએ જો: 
i. ઋણ િેનાર ર્ેની/ર્ેણીની ચકુવણીઓ સાથ ેપાછળ પિી ગયો છે; 

ii. બાકી નીકળર્ી રકમ મવવાદમા ંનથી;  અને 
iii.  ઋણિેનારએ  અમારી ઔપચાફરક માગંને અનસુરીને, ર્ેના / ર્ેણીના દેવાની ચકુવણી  માટે, અમે 

ર્ેનાથી સતંષુ્ટ છીએ ર્ેવી દરખાસ્ર્ો કરી નથી 
3. આ ફકસ્સાઓમા,ં અમે ઋણિેનારને િેલખર્મા ંજાણ કરીશુ ંકે અમે મિરાણકર્ાતના દેવા મવર્ેની માફહર્ી 

િેફિટ સદંભત એજડસીઓને આપવાની યોજના બનાવીએ છીએ. રે્ જ સમયે, અમેમિરાણિેનારને િેફિટ 

સદંભત એજડસીઓની ભમૂમકા અને ર્ેઓ પ્રદાન કરે છે રે્ માફહર્ી ઋણિેનારની િેફિટ મેળવવાની 
ક્ષમર્ા પર અસર કરી ર્કે છે રે્ સમજાવીશુ ં. 

4. અમ ેિેફિટ રેિરડસ એજડસીઓને ઋણિેનારના ખાર્ા મવર્ેની અડય માફહર્ી આપી ર્કીએ છીએ, જો 
ઋણિેનારન ેર્ેમકરવાની ર્ેની/ ર્ેણીની પરવાનગી હોય . 

5.   િેફિટ રેિરડસ  એજડસીઓને આપવામા ં  આવેિી  માફહર્ીની એક નકિ અમારા દ્વારા કોઈ 

ઋણિેનારન ેપરૂી પાિવામા ંઆવરે્, જો ર્ેમ  કરવામા ંઆવે ર્ો. 
 

9.  બાકી િેણાાંનો સાંગ્રહ: 

 

9.1 જયારે પણ િોન આપવામા ંઆવે છે, ત્યારે અમે ઋણિેનારને રકમ, અવમિ અને ચકુવણીની સમયારં્રે 

ચકુવણીની પ્રફિયા સમજાવીશુ.ં જો કે, જો ઋણિેનાર ચકુવણીના સમયપત્રકનુ ં પાિન ન કરે, ર્ો બાકી 
નીકળર્ી રકમની વસિૂાર્ માટે િેન િીના કાયદા અનસુાર વ્યાખ્યામયર્ પ્રફિયાનુપંાિન કરવામા ંઆવર્.ે 

આ પ્રફિયામા ંઋણિેનારને નોફટસ મોકિીને અથવા વ્યક્ટર્ગર્ મિુાકાર્ો કરીને અને/અથવા જો કોઈ હોય 

ર્ો સરુક્ષાની પનુેઃરોકાણની યાદ અપાવવાનો સમાવરે્ થાય છે. 

 

9.2 આપણી સગં્રહ નીમર્ સૌજડય, ડયાયી વ્યવહાર અન ેસમજાવટ પર બનાવવી જોઈએ  . અમે ઋણિેનારનો 
મવશ્વાસ અન ે િાબંા ગાળાના સબંિંોને પ્રોત્સાહન આપવામા ં માનીએ છીએ. અમારા સ્ટાિ અથવા  બાકી 
નીકળર્ી રકમ અથવા / અને સરુક્ષા પનુ:પ્રાપ્પ્ર્ની    વસિૂાર્મા ંઅમારંુ પ્રમર્મનમિત્વ કરવા માટે અમિકૃર્ કોઈ 

પણ વ્યક્ટર્એ  પોર્ાની ઓળખ આપવાની રહરે્ે અને અમારા દ્વારા જારી કરવામા ંઆવેિી  સત્તાને પ્રદમર્િર્ કરવાની 
રહરે્ે અન ેમવનરં્ી કરવા પર, અમારા દ્વારા અથવા કંપનીની સત્તા હઠેળ જારી કરાયેલુ ંરે્નુ ં/રે્ણીનુ ંઓળખપત્ર પ્રદમર્િર્  

કરવુ ંપિર્.ે અમે ઉિાર િનેારાઓને બાકી િેણા ંસબંમંિર્ ર્મામ માફહર્ી પ્રદાન કરીશુ ંઅને બાકી નીકળર્ી 
રકમની ચકુવણી માટે પરૂર્ી નોફટસ આપવાનો પ્રયાસ કરીશુ.ં 

 

9.3 સ્ટાિના ર્મામ એમ અંગારા અથવા કોઈ પણ વ્યક્ટર્ કે  જેઓ સગં્રહમા ં અથવા/અને સરુક્ષા 
પનુેઃસ્થાપનમા ંઅમારંુ પ્રમર્મનમિત્વ કરવા માટે અમિકૃર્ હોય ર્ેમણે નીચ ેજણાવેિી માગતદમર્િકાઓનુ ંપાિન 

કરવુ ંજોઈએેઃ  
1.    ઋણિેનારનો  સામાડય રીર્ે ર્ેની/ર્ેણીની પસદંગીના સ્થળે અને   ર્ેના/ર્ેણીના રહઠેાણના સ્થળે 

કોઈ ચોક્કસ સ્થળની ગેરહાજરીમા ંઅને જો રે્ િિંા/વ્યવસાયના સ્થળે ર્ેના / ર્ેણીના મનવાસસ્થાન ે
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ઉપિબ્િ ન હોય ર્ો સપંકત  કરવામા ંઆવરે્.  

2.  એમ.એચ.આઈ.એિ.નુ ં પ્રમર્મનમિત્વ  કરવાની ઓળખ અને સત્તાની જાણ પ્રથમ ર્બકે્ક ઋણિેનારન ે  

કરવામા ંઆવરે્.  

3. ઉિારઆરની ગોપનીયર્ાનુ ંસડમાન કરવામા ંઆવરે્. 
4. ઋણિેનાર સાથેની વાર્ચીર્ નાગફરક રીર્ે થરે્ 

5. અમારા પ્રમર્મનમિઓએ ઋણિેનારાઓનો 0700 કિાકથી 1900 કિાકની  વચ્ચે સપંકત  કરવાનો રહરે્,ે 

મસવાય કે ઋણિેનારના વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયના ખાસ સજંોગોમા ંઅડય કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર 

હોય. 

6. કોઈ ચોક્કસ સમયે અથવા કોઈ ચોક્કસ સ્થળે કોિ ટાળવા માટે ઋણિેનારની  મવનરં્ીને ર્ક્ હોય 

ત્યા ંસિુી માન આપવામા ંઆવર્ે. 
7. કોિનો સમય અને સખં્યા અને વાર્ાતિાપના સમામવષ્ટોનુ ંદસ્ર્ાવેજીકરણ કરવામા ંઆવરે્. 

8. બાકી િેણા ંસબંમંિર્ મવવાદો અથવા મર્ભેદોને પરસ્પર સ્વીકાયત અને વ્યવક્સ્થર્ રીર્ ેહિ કરવા 
માટે ર્મામ સહાય આપવામા ંઆવરે્ . 

9. બાકી િેણાનંી ઉઘરાણી માટે ઋણિેનારના સ્થળની મિુાકાર્ દરમમયાન, મર્ષ્ટાચાર અને મર્ષ્ટાચાર 

જાળવવો જોઈએ. 

10.  કુટંુબમા ંર્ોક અથવા આવા અડય આપમત્તજનક પ્રસગંો જેવા અયોગ્ય પ્રસગંોને બાકી નીકળર્ી રકમ 

એકમત્રર્ કરવા માટે કોિ/ મિુાકાર્ િેવાનુ ંટાળવુ ંજોઈએ. 
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10. િફરયાદો અને તકરારોેઃ 
 
આંતફરક પ્રફિયાઓ 

1. અમારી પાસે અમારી દરેક ઓફિસમા ંિફરયાદો અને િફરયાદો પ્રાપ્ર્ કરવા, નોંિણી કરવા  અને ર્ેનો 
મનકાિ કરવા માટે એક મસસ્ટમ અન ેએક પ્રફિયા  હર્.ે 

2. એમ.એચ.આઈ.એિ.ના બોિત ઓિ ફિરેટટસત િફરયાદો અને િફરયાદોના મનરાકરણ માટે સસં્થાની અંદર 

યોગ્ય િફરયાદ મનવારણ વ્યવસ્થા સ્થામપર્ કરર્.ે આ પ્રકારનુ ં ર્તં્ર એ સમુનમિર્ કરર્ ે કેમિરાણ 

આપર્ી સસં્થાઓના અમિકારીઓના મનણતયોન ે કારણ ે ઉદ્ભવર્ા ર્મામ મવવાદોન ે ઓછામા ં ઓછા 
આગામી ઉચ્ચ સ્ર્રે સાભંળવામા ંઆવે અને ર્ેનો મનકાિ કરવામા ંઆવે . 

3. ઋણ  િેનારાને કહવેામા ં  આવરે્ કે  િફરયાદોને યોગ્ય અને ઝિપથી મનયમંત્રર્ કરવા  માટેની 
એમઆઈઆઈએિની પ્રફિયાની  મવગર્ો ક્ાથંી ર્ોિવી.  

4. જો ઋણિેનાર િફરયાદ કરવા માગ ેછે, ર્ો ર્ેન/ે ર્ેણીન ેજણાવવામા ંઆવરે્: 
I.  આ કેવી રીરે્ કરવુ ં

II. જયા ંકરી ર્કાય છે િફરયાદ 
III. કેવી રીર્ે કરવી જોઇએ િફરયાદ  
IV. ક્ારે જવાબની આર્ા રાખવી 
V.  મનવારણ માટે કોનો સપંકત  કરવો 

VI. જો ઉિાર િેનાર પફરણામથી ખરુ્ ન હોય ર્ો શુ ંકરવુ.ં 
VII. એમએચઆઈએિના સ્ટાિે ઋણિેનારને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય ર્ો રે્ માટે ઋણિેનારને મદદ 

કરવી જોઈએ . 

5. જો કોઈ ઋણિેનાર ર્રિથી િેલખર્મા ં િફરયાદ પ્રાપ્ર્ થઈ હોય, ર્ો અમ ે ર્ેન/ેર્ેણીને એક 

અઠવાફિયાની અંદર સ્વીકૃમર્/પ્રમર્સાદ મોકિવાનો પ્રયાસ કરીશુ.ં સ્વીકૃમર્મા ંએવા અમિકારીનુ ંનામ 

અન ેનામ સામેિ હર્,ે જે ર્કરારનો સામનો કરર્.ે જો િફરયાદ અમારા મનિાતફરર્ ટેલિિોન હલે્પ િેસ્ક 

અથવા ઋણિેનાર સમવિસ નબંર પર િોન પર ફરિ ેકરવામા ંઆવે, ર્ો ઋણિેનારને િફરયાદ સદંભત 
નબંર પરૂો પાિવામા ં આવર્ ે અને વાજબી સમયગાળાની અંદર ર્ેની પ્રગમર્  મવરે્ જાણ કરવામા ં
આવર્.ે 

6. આ બાબર્ની ર્પાસ કયાત પછી, અમે ઋણિેનારને ર્ેનો અંમર્મ પ્રમર્ભાવ મોકિીશુ ં અથવા 
સમજાવીશુ ં કે ર્ા માટે ર્ેન ે  પ્રત્યતુ્તર આપવા માટે વધ ુસમયની જરૂર છે અન ેિફરયાદ  મળ્યાના છ  

અઠવાફિયાની અંદર ર્ેમ કરવાનો  પ્રયાસ કરીશુ ં  અને જો રે્/ર્ેણી હજુ પણ સતંષુ્ટ ન હોય ર્ો 
ર્ેની/ર્ેણીની િફરયાદને વધ ુકેવી રીર્ે િેવી રે્ અંગ ેજાણ કરવામા ંઆવરે્. 

7. અમ ે  ર્ેની િફરયાદ મનવારણ પ્રફિયાને જાહરે કરીશુ ં  અને ખાર્રી કરીશુ ં કે રે્ ખાસ કરીને ર્ેની 
વેબસાઇટ પર ઉપિબ્િ કરાવવામા ંઆવી છે. 

 

11. સામાડય 

 

અમે ઋણિેનારન ેમાફહર્ી આપીશુેંઃ 
1. આ હતે ુમાટે મનમાયેિી એજડસીઓ મારિર્ે ર્ેમના/ર્ેણીના મનવાસસ્થાને અને/અથવા વ્યાપારી 
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ટેલિિોન નબંરો પર ર્ેમનો સપંકત  કરીને અને/અથવા ર્ેમના/ર્ેણીના રહઠેાણ અન/ેઅથવા વ્યાપારી 
સરનામાનંી ર્ારીફરક મિુાકાર્ િઈને િોન અરજીમા ંર્ેમણે/ર્ેણીદ્વારા ઉલ્િેલખર્ મવગર્ોની ખરાઈ 

કરવી, જો અમન ેજરૂર જણાય ર્ો . 
2. જો આપણે ઋણિેનારના ખાર્ામા ં અને પોિીસ / અડય ર્પાસ એજડસીઓ સાથેના વ્યવહારની 

ર્પાસ કરવાની જરૂર હોય, ર્ો જો આપણે ર્ેમને  ઇનવોિ કરવાની જરૂર હોય ર્ો ઋણિેનારને સહકાર 

આપવા માટે જાણ કરવામા ંઆવર્ે  . 
3. અમ ેઋણિેનારને સિાહ આપીશુ ં કે જો ઋણિેનાર કપટપવૂતક કાયત કરે છે, ર્ો રે્ / ર્ેણી ર્ેના / 

ર્ેણીના એકાઉડટ પરના ર્મામ નકુસાન માટે જવાબદાર રહરે્ે અને જો ઋણિેનાર વાજબી કાળજી 

મવના કાયત કરે છે અને ર્ેનાથી નકુસાન થાય છે, ર્ો ઋણિેનાર ર્ેના માટે જવાબદાર હોઈ ર્કે છે. 

4. નીચેની કોઈ પણ એક અથવા વધ ુભાષાઓમા ંઅમારી પ્રૉિટ્સ અને સેવાઓ મવર્ે: ફહડદી, અંગ્રેજી 

અથવા યોગ્ય સ્થામનક ભાષા. 
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5. મિરાણની બાબર્મા ંઆપણે જામર્, જામર્ અને િમતના આિારે ભેદભાવ નહીં  કરીએ. જો કે, આ આપણને 
સમાજના મવમવિ વગો માટે ઘિવામા ંઆવેિી યોજનાઓની સ્થાપના અથવા ર્ેમા ંભાગ િેવાથી 
અટકાવત ુ ંનથી. 

6. અમ ેસામાડય  અભ્યાસિમમા ં  િોન  ખાર્ાના સ્થાનારં્રણ માટેની મવનરં્ીઓ પર પ્રફિયા કરીશુ,ં કા ં
ર્ો ઋણિેનાર પાસેથી અથવા બેંક / નાણાકીય સસં્થા પાસેથી. 

7. કોિનો પ્રચાર કરવા માટે  અમે કરીશુ:ં 
1. હાિના અને નવા ઋણ િેનારાઓને જો મવનરં્ી કરવામા ંઆવે ર્ો, સફંહર્ાની એક નકિ પ્રદાન કરવી 
2. આસફંહર્ાને કાઉડટર પર અથવા ઇિેટરોમનક સદેંર્ાવ્યવહાર અથવા મેઇિ દ્વારા મવનરં્ી પર 

ઉપિબ્િ કરાવવી ; 
3. આ સફંહર્ા દરેક ર્ાખા અને ર્ેમની વેબસાઇટ પર ઉપિબ્િ કરાવવી;  અને 
4. એ બાબર્ની ખાર્રી કરો કે અમારા સ્ટાિને સફંહર્ા મવર્ ેસબંમંિર્ માફહર્ી પરૂી પાિવા અને 

સફંહર્ાને અમિમા ંમકૂવા માટે ર્ાિીમ આપવામા ંઆવી છે. 

8. સફંહર્ાનીસમીક્ષા વામષિક અંર્રાિ ેઅથવા જયારે પણ એમઆઇએિના બોિત ઓિ ફિરેટટસત દ્વારા જરૂરી 
િાગર્ ેત્યારે કરવામા ંઆવરે્  
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