પહિહિષ્ટ A
નોન-બેંહકં ગ ફાઇનાહસિયલ કં પનીઓ માટે ઓમ્બુડ્િમેન સ્કીમ, 2018:
મુખ્ર્ય લાક્ષણિકતાઓ
સ્કીમ નીચે જર્ાવેલ ના ગ્રાહકોને આવરી લે છે

થાપર્ લેતી તમામ
એનબીએફસી

એનબીએફસી જેની અસ્કયામતોનુ ં કદ હોય >= રૂ. 100 કરોડ + ગ્રાહક ઇન્ટરફેસ

(જેમાં બાકાત છે : ઇન્રાસ્રક્ચર ફાઇનાન્સ કંપનીઓ, કોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીઓ, ઇન્રાસ્રક્ચર
ડેટ ફંડ અને લલક્ક્વડેશન હેઠળની એનબીએફસી)

ગ્રાહક દ્વારા ફરરર્યાદ નોંધાવવા માટેના કારિો:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

વ્ય જ/થ પણ ચૂકવેલ નથી અથવ ધવલંબ સ થે ચુકવવ મ ં આવેલ છે
ચેક આપવ મ ં આવેલ નથી અથવ ધવલંબ સ થે પૂણણ થયેલ છે
મંજૂર કરેલી લોનની રકમ, ધનયમો અને શરતો, વ્ય જન વ ધષણક દર, વગેર ે જાણવ મ ં આવ્ય નથી.
કર રમ ં ફે રફ ર, ચ જણ વસૂલવ મ ટે નોધટસ આપવ મ ં આવી નથી
કોન્ટટર ક્ટ/લોન કર રમ ં પ રદધશણત ની િ તરી કરવ મ ં ધનષ્ફળત
જામીનગીરી/દસ્ત વેજો મુક્ત કરવ મ ં ધનષ્ફળત /ધવલંબ
કર ર/લોન કર રમ ં ક યદે સર રીતે લ ગુ થઇ શકતું ધબલ્ટ-ઇન રીપઝે શન પ્રદ ન કરવ મ ં ધનષ્ફળત
એનબીએફસી દ્વ ર આરબીઆઈન ધનદે શો અનુસરવ મ ં આવ્ય નથી
ફે ર પ્રેધક્ટસ કોડ અંગેન ધદશ ધનદે શોનું પ લન થયું નથી

ગ્રાહક ફરરર્યાદ કેવી રીતે નોંધાવી શકે?
સંબંધિત
એનબીએફસી ને
લેધિતમ ં રજૂ આત

એક
મહિનાના
અંતે

જો એનબીએફસી તરફથી
જવાબ મળ્યો નથી અથવા
ગ્રાહક એનબીએફસીના
જવાબથી અસંતષ્ુ ટ હોય

જો ગ્રાહકે કોઈ
ફોરમ પર સંપકક
કર્યો ન હોર્ય

એનબીએફસી
ઓમ્બડ્સમેન પાસે
ફરરયાદ કરો
(એનબીએફસી તરફથી
જવાબ મળ્યાના એક વર્ષ
કરતાં મોડી નહીં)

ઓમ્બડ્સમેન નનિકર્ય કેવી રીતે લે છે ?
ઓમ્બડ્સમેન સમક્ષ કાયષવાહી પ્રકૃતતમાં સારાંશ હોય છે
સુલેહ દ્વારા સમાધાનને પ્રોત્સાહન આપે છે

જો પહોંચવામાં ન આવે તો, એવોડષ /ઓડષ ર જારી કરી શકે છે

જો ઓમ્બડ્સમેનના નનિકર્યથી સંતષ્ુ ટ ન હોર્ય, તો શું ગ્રાહક અપીલ કરી શકે છે ?
હા, જો ઓમ્બડ્સમેનનો તનર્ષય અપીલપાત્ર હોય તો

અપીલ અતધકારી: નાયબ

ગવનષર, આરબીઆઈ
નોંધ:
• આ વૈકલ્પપક તવવાદ તનવારર્ તંત્ર છે
• કોઈપર્ તબક્કે તનવારર્ માટે અન્ય કોઈપર્ કોટષ /ફોરમ/અતધકારનો સંપકષ કરવા માટે ગ્રાહક સ્વતંત્ર છે

સ્કીમની વધુ નવગતો માટે www.rbi.org.in નો સંદર્ક લો
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