FAIR PRACTICE CODE (FPC) POLICY
Objective of the Code
The code has been developed with an objective of:
• Ensuring fair practices while dealing with all its customers
• Greater transparency enabling customers in having a better understanding of the product and taking
informed decisions
• Building customer confidence in ABFL
ேகா�ன் �றப் பம்
இந்தக் ேகாட் �ழ் கா�ம் �றப்பம் சங் கள் �லம் ேமம் ப�த்தப் பட்�ள் ளன:
•

இதன்
அைனத்�
வா�க்ைகயாளர ்க�டன்
உ��ப்ப�த்�க் ெகாள் �ற�.

அ��ைக�ல்

நலமான

நடவ�க்ைககைள

•

வா�க்ைகயாளர ்க�க்� உள் ள �கச ் �றப்பான ெவளிப்பைடத்தன் ைம�ன் காரணமாக இந்த �ராடக்ட்
��த்� நல் ல �ரிதல் உண்டா� இ�க்�ற� ேம�ம் உ��யான �ர ்�க�ம் எ�க்கப்ப��ன் றன.

•

ஏ�எஃப்எல் -�ல் வா�க்ைகயாளர ்களின் நம் �க்ைக உ��ப்ப�த்தப் ப��ன் றன.

Applications for Loans and their processing
•

Applications for loans and their processing (a) All communications to the borrower shall be in the
vernacular language or a language as understood by the borrower. (b) Loan application forms should
include necessary information which affects the interest of the borrower, so that a meaningful
comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision
can be taken by the borrower. The loan application form may indicate the documents required to be
submitted with the application form. ABFL has a system of giving acknowledgement for receipt of all
loan applications.

ேலான்க�க்� �ண
் ணப் �த்தல் மற் �ம் அவற் ைற ெசயல் ப�த்�தல்

•

ேலான் க�க்கான �ண்ணப்பங் கள் மற்�ம் அதைன ெசயல் ப�த்�ம் �ைறகள் (அ) ேலான்
ெப��ன் றவர ் ��த்த அைனத்� ெதாடர ்�ப் பணிக�ம் அந்தந்த �ராந்�ய ெமா�களிேலேய ெசய் �
ெகாள் ளப் ப�ம் அல் ல� கடன் ெப�பவ�க்� �ரி�ன் ற ஒ� ெமா��ல் ெசய் யப்ப�ம் . (ஆ) ேலான்
�ண்ணப்பத்�ல் கடன் ெப�பவரின் ��ப்பம் அ�ந்� ெகாள் �ம் ப�யாக அவ�யமான தகவல் கள்
ப�� ெசய் யப்ப�ம் , இதனால் என் �எஃப்��ன் �லம் அ��க்கப்பட்ட ���ைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகள் ஒ�ங் கான �ைற�ல் ஒப்�� ெசய் யப்ப�ம் மற்�ம் கடன் ெப�பவரால் இதன்
அ�ப்பைட�ல் ���கைள ேமற் ெகாள் ள ���ம் . ேலான்
�ண்ணப்ப ப�வத்�ல் அத்�டன்
சமர ்ப்�க்கப் பட ேவண்�ய ஆவணங் கைள ெகா�க்க ேவண்�ம் . ஏ�எஃப்எல் ஒ� �ஸ்டம் உள் ள�
அதாவ� அைனத்� ேலான் �ண்ணப்பங் கள் அைனத்�க்�ம் ஒ� சமர ்ப்�ப்� ர�� ெகா�க்கப் ப�வ�
கைடப்��க்கப் ப��ற�.

Loan appraisal and terms/conditions
•

•

•

ABFL shall convey in writing to the Borrower by way of a sanction letter or otherwise, the amount of limit
sanctioned along with all the terms and conditions including annualized rate of discount / interest and
method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower
on ABFL’s record.
ABFL will convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by
means of sanction letter or otherwise, the amount of loan sanctioned along with the terms and
conditions including annualised rate of interest and method of application thereof and keep the
acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. ABFL will furnish a copy of the
loan agreement as understood by the borrower along with a copy each of all enclosures quoted in the
loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement/ post disbursement as part
of welcome kit.
Any clause relating to penal interest charged for late repayment will be specified in bold in the Loan
Agreement.

ேலான் அப் ைரஸல் மற் �ம் ���ைறகள் /நிபந்தைனகள்
•

ஏ�எஃப்எல் கடன் ெப�பவ�க்� எ�த்�ப்�ர ்வமாக ஒப்�தல் க�தத்ைத ெகா�க்�ற�, இ�ல் ஒப்�தல்
ெசய் யப்பட்டத் ெதாைக�ன் வைரயைற மற்�ம் இத்�டன் ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�ம்
ெதரி�க்கப் ப��ன் றன, இ�ல் வ�டாந்�ர தள் �ப� ��தம் / வட்� ��தம் அடங் �ம் மற்�ம்
�ண்ணப்பத்�ன் �ைறக�ம் உள் ளடங் ��ன் றன, மற்�ம் கடன் ெப�பவர ் ���ைறகள் மற்�ம்
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நிபந்தைனகைள ஏ�எஃப்எல் ரிக்கார ்�களின் ப� ஏற்�க் ெகாள் �தைல ெசய் ய ேவண்�ம் .
•

ஏ�எஃப்எல் கடன் ெப�பவ�க்� அவர ்க�க்� �ரி�ன் ற ெமா��ல் ஒப்�தல் க�தத்ைதக் ெகா�க்�ற�
அல் ல� ஒப்�தலான கடன் ெதாைக ��த்த �பரங் கைள ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்
அடங் �ய மற்�ம் வ�டாந்�ர வட்� ��தம் ஆ�யன அைனத்� �பரங் கைள�ம் �ண்ணப்பத்�ேலேய
�பரமாக ெகா�த்� ���ன் றனர ் மற்�ம் ���ைறகைள�ம் நிபந்தைனகைள�ம் கடன் ெப�பவர ்
ஏற்�க் ெகாண்டார ் என் பதற் கான ஒப்�தல் சான் ைற�ம் ெபற்�க் ெகாண்� ஆவணமாக பா�காக்�ற�.
ஏ�எஃப்எல் ேலான் ஒப்பந்தத்�ன் �ர�ைய கடன் ெப�பவரின் �ரிதல் ஒப்�தல் ஆவணமாக பா�காத்�
ைவக்�ற�,
இத்�டன்
கடன்
ஒப்பந்த
பத்�ரத்�ல்
��ப்�டப்
பட்�
இைணக்கப்பட்�ள் ள
ஆவணங் களாக ஒப்�தல்
ேநரச ் சான் �தழ் /பணம் ெகா�க்�ம் ேபாதான ஆவணங் கள் / பணம்
ெகா�க்கப்பட்டப் �ன் னர ் வரேவற் � ஆவணப் பத்�ரங் கள் என அைனத்ைத�ம் பா�காப்பாக
ைவத்��க்�ற�.

•

கடன் ஒப்பந்தப் பத்�ரத்�ல் கடன் தவைணத் ெதாைகைய ��ம் பச ் ெச�த்�ைக�ல் தாமதமாக
அல் ல� ெச�த்தப்படாமல் இ�க்�ம் நிைல�ல் ��தல் கட்டணத்ெதாைகைய வழங் �தல் ��த்த
�பரங் கள் ேபால் டாக ��ப்�டப் பட்�ள் ள�.

Disbursement of loans including changes in terms and conditions
•

•
•

Through its published website or as appropriate if specific to a customer, ABFL will give Notice to its
Borrower(s) in the vernacular language or a language as understood by the borrower, of any change in the
terms and conditions of the sanction. ABFL will also ensure that changes in discount/ interest rates and
charges are effected only prospectively.
Decision to recall/ accelerate payment or performance under the Agreement will be in consonance with
the respective loan Agreement.
ABFL will release all securities on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of
loan subject to any legitimate right or lien for any other claim ABFL may have against the borrower. If
such right of set off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full
particulars about the remaining claims and the conditions under which ABFL is entitled to retain the
securities till the relevant claim is settled / paid.

ேலான்கள் வழங் �த�ன் ேபா� ���ைறகள் மற் �ம் நிபந்தைனகளில் மாற் றங் கள் உள் ளடக்கம்
•

இதன் இைணயத்தளத்�ல் ெவளி�டப் பட்�ள் ள தகவல் கள் அல் ல� ெபா�த்தமான மற்�ம் சரியான
வா�க்ைகயாளர ் �லமாக, ஏ�எஃப்எல் தங் களிடம் கடன்
வாங் �யவர ்(கள் ) ஆ�யவர ்க�க்�
அவர ்களின் �ராந்�ய ெமா��ல் அல் ல� அவர ்க�க்�ப் �ரி�ன் ற ெமா��ல், ���ைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகளின் உள் ள மாற் றங் கள் உட்பட அைனத்�ம் வழங் கப் ப�ம் . ஏ�எஃப்எல் தள் �ப�களில் /
வட்���தங் களில் உள் ள மாற் றங் கள் மற்�ம் இ� சார ்ந்த கட்டணங் கள் அைனத்�ம் �ைறயாக
��ப்�டப் பட்��க்�ம் .

•

பணம் ெச�த்�தல் ��த்த நிைன�ட்டல் கள் / ெதாைகக் �ட்�தல் அல் ல� ெசயல் பா�கள்
அைனத்�ம் ேலான் ஒப்பந்தப் ப�வத்�ல் ெதளிவாக�ம் �ளக்கமாக�ம் ��ப்�டப் பட்��க்�ற�.

•

ஏ�எஃப்எல்
அைனத்�
தவைணப்
பணத்ைத�ம்
��ம் பக்
ெகா�க்�ம்
ேபா�
அைனத்�
ெசக்�ரிட்�கைள�ம் ரி�ஸ் ெசய் �ற� அல் ல� ெச�த்தப்படாத பணத் ெதாைகைய �ைறயான
��க�க்� உட்பட்� ெச�த்�ம் ஏற் பாட்ைடச ் ெசய் �ற� அல் ல� கடன் ெபற் றவர ் �தான
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேநர ்ைக�ல் ஏ�எஃப்எல் ஏற் ப�த்�ய ��கைளப் �ன் பற் �ச ் ெசய் �
ெகாள் �ற�. ஒ�ேவைள இப்ப�யான நடவ�க்ைககைள எ�க்�ம் ேநாக்கம் இ�க்�ம் பட்சத்�ல், கடன்
ெபற் றவ�க்� �ன் னதாகேவ இ� ��த்த �பரங் கைள �க �ளக்கமாக மற்�ம் இன் �ம் ெச�த்தப்
படாத தவைணகள் அல் ல� ேவ� �ரச ்சைனகைள ஏ�எஃப்எல் �லம் ெதளிவாக ��ப்�டப் பட்�
��ப்�ட்ட ெசக்�ரிட்�கைள அ� சார ்ந்த �ைளம் களின் அ�ப்பைட�ல் ெசட்�ல் ெசய் ய/ ெச�த்�ம்
ப� ேகட்�க் ெகாள் ளப் ப��ற�.

என

Loan Sourced from Digital Lending Platforms
•
•
•
•
•
•

Names of digital lending platforms engaged as sourcing agents (referred to as agents, hereinaer) shall
be disclosed on the website of ABFL
Digital lending platforms engaged as agents shall be directed to disclose upfront to the customer, ABFLs
name and ABFL will disclose the agents name on whose behalf they are interacting with him.
Immediately aer sanction but before execution of the loan agreement, the sanction letter shall be issued
to the borrower on the letter head of ABFL.
A copy of the loan agreement along with a copy each of all enclosures quoted in the loan agreement shall
be furnished to all borrowers at the time of sanction/ disbursement of loans.
Effective oversight and monitoring shall be ensured over the digital lending platforms engaged by ABFL.
Adequate efforts shall be made towards creation of awareness about the grievance redressal mechanism.

��ட்டல் ெலண
் �ங் �ளாட்ஃபார்ம்களில் இ�ந்� ேலான் வழங் கப் ப��ற�.
•

கடன் வழங் �ம் �கவர ்களாக ��ட்டல் ெலண்�ங் �ளாட்ஃபார ்ம் களின் ெபயர ்கைள (இதன் �ன் னர ்
இவர ்கள் �கவர ்கள் என் � ��ப்�டப்ப�ம் ) ஏ�எஃப்எல் �ன் இைணயத்தளத்�ல் ெவளி�டப் ப�ம் .

•

��ட்டல் ெலண்�ங் �ளாட்ஃபார ்ம் கள் �கவர ்களாக வா�க்ைகயாளர ்களிடம் அ��கப்ப�த்தப் பட்�
அ��க்க�ம் ப��ற�, ஏ�எஃப்எல் �ன் ெபயர ் மற்�ம் ஏ�எஃப்எல் �கவர ்களின் ெபயர ்கைள�ம்
ெவளி���ற�, இவர ்கள் கம் ெபனிக்�ப் ப�லாக வா�க்ைகயாளர ்களிடம் ெதாடர ்� ெகாண்�
�பரங் கைள வழங் � உத�யாக இ�க்�றார ்கள்.

•

ஒப்�தல் ெகா�க்கப்பட்ட �ன் னர ் உடன�யாக, ேலான் ஒப்பந்தம் நிைற� ெசய் யப்ப�ம் �ன் னர,் கடன்
ெப�பவர ்க்� ஏ�எஃப்எல் �ன் க�தத் தைலப்�ப் பக்கத்�ல் அச ்�ட்� ஒப்ப�ட்ட ஒப்�தல் க�தம்
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ெகா�க்கப் பட்� ���ற�.
•

ேலான் ஒப்பந்தத்�ன் �ர��டன் இைணக்கச ் ெசால் �க் ேகட்�க் ெகாண்ட அைனத்� ஆவணங் களின்
ஒ� �ர��ம் கடன் ெப��ன் றவர ்க�க்� கடன் பத்�ரத்�ன் ஒப்�தல் / ஒப்பந்த க�தத்�டன்
இைணத்�க் ெகா�க்கப் பட்� ���ற�.

•

ஏ�எஃப்எல் �லமாக நிய�க்கப்பட்ட ��ட்டல் ெலண்�ங் �ளாட்ஃபார ்ம் கள் ஆக்கப்�ர ்வமான
ேமற் பார ்ைவ மற்�ம் அைனத்ைத�ம் சரிப்பார ்த்தல் பணிகள�ம் ெசய் �ம் ெபா�ப்ைப ஏற்�க்
ெகாள் �ற�.

•

�கார ்கள் மற்�ம் ஆேலாசைனகள் ��த்� �ைறயாக �சாரிக்க மட்�ம் நிவர ்த்�கைளச ் ெசய் ய
ேபா�ய அள�லான �யற் �கள் ேமற் ெகாள் ளப்பட்� ��ப்�ணர ்� உண்டாக்கப் ப�ம் .

General
•
•

•

•

ABFL will refrain from interference in the affairs of its Borrower except for the purposes provided in the
terms and conditions of the respective loan agreement (unless new information, not earlier disclosed by
the Borrower, which may come to the notice of ABFL).
In case of receipt of request from the Borrower for transfer of Borrowal account, the consent or otherwise
i.e. objection of ABFL, if any, is generally conveyed to such Borrower within 21 days from the date of
receipt of the Borrower’s request. Such transfer will be as per transparent contractual terms in
consonance with all the applicable laws.
In the matter of recovery of outstanding dues of its Borrower, ABFL does not resort to undue harassment
viz. persistently bothering the borrowers at odd hours, use of muscle power for recovery of loans/dues,
etc. Training is imparted to ABFL Staff and all agency employees to ensure that they are adequately
trained to deal with customers in an appropriate manner.
As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment
of various loans by borrowers of Banks and NBFCs, ABFL will not charge foreclosure charges /
pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers.

ெபா�வானைவகள்
•

ஏ�எஃப்எல் கடன் ெப�பவரின் தனிப்பட்ட �ர ்மானங் களில் தைல��வ���ந்� �ல� இ�க்�ம் ,
ேம�ம் கடன் ெதாடர ்பாக உ�வாக்கப் பட்�ள் ள ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் ��ப்�டப்
பட்�ள் ள �ஷயங் களத் த�ர ்த்�, (ஒ�ேவைள இ� கடன் ெப�பவ�க்� �ன் னதாகேவ ெதரி�க்கப்
ப��ற�, இ� ஏ�எஃப்எல் �ன் அ��ப்�ல் ெவளி�டப் ப�பைவயாக இ�க்கக் ��ம் )

•

கடன் ெப�பவரின் கணக்� மாற் �க் ெகா�க்�ம் ேகாரிக்ைக ெபறப்பட்ட நிைல�ல், ��ப்�ட்ட
நி�வனம் அதாவ� ஏ�எஃப்எல் �ன் ஒப்�தல் �ைடத்�ள் ள நிைல�ல், அப்ப� ஏதாவ� இ�க்ைக�ல்,
கடன் ெப�பவ�க்� �ண்ணப் ெபற் ற நாளி��ந்� இ� ��த்� 21 நாட்களில் ெதரி�க்கப் பட்�
���ற�.
இப்ப�யான
�ரான் ஸ்ஃபர ்கள்
ேகாரிக்ைக
��த்தவரின்
��ப்பத்�ன்
ேபரி�ம்
நி�வனத்�ன் ���ைறகளின் அ�ப்பைட��ம் ெசய் � ெகா�க்கப் ப��ற�.

•

கடன் ெபற் றவர ் �லம் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய தவைணத்ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�க்�ம்
நிைல�ல், ஏ�எஃப்எல் அவ�க்� கட்டணம் ெச�த்�ம் ப� ெகா�த்த நிைன�ட்டல் கைள ம�ப்ப�ல் ைல
அதாவ� கடன் ெபற் றவர ்கைள ெதாடர ்ந்� அச�கரியமான ேநரங் களில் ெதால் ைலக் ெகா�ப்பதாக
இ�க்கட்�ம் , கடைன/தவைணைய ஆள் ைவத்� �ரட்� ெபற �ைனவ� ேபான் றன அடங் �ம் .
ஏ�எஃப்எல் ஊ�யர ்க�க்� மற்�ம் அைனத்� �கவர ் ஊ�யர ்க�க்� வா�க்ைகயாளர ்க�டன்
தவைணத்ெதாைக வ��ப்பதற் கான நாகரகமான
ீ
�ைறகைள ப�ற் ��ல் ெசால் �க் ெகா�த்� தயார ்
ெசய் �ற�.

•

வா�க்ைகயாளர ்களின்
பா�காப்�ைன
கவனத்�ல்
ெகாண்�
மற்�ம்
வங் �களில்
மற்�ம்
என் �எஃப்�களில் பலவைகயான கடன் கைளப் ெபற் றவர ்களின் பணம் ��ம் ப ெச�த்தப்ப�ம்
நிைல�ல் ஒ� ஒ�ங் ைக ெகாண்� வ�ம் ப�யாக, ஏ�எஃப்எல் �ன் னதாக கடைனக் கட்� ��க்�ம்
நிைல�ல் கட்டணத்ைத / �ன் னதாக கடைனக் கட்� ��ப்பதற் கான அபராதங் கள் ஆ�யைவகைள
ஃ�ேளாட்�ங் வட்� ��தத்�ல் கணக்�டப்பட்� கடன் ெபற் றவர ்களிடம் வ��க்�ற� என் ப�
��ப்�டத் தக்க�.

Responsibility of Board of Directors
•
•

ABFL Board of Directors have approved a grievance redressal mechanism
There will be periodical review of the compliance of the Fair Practices Code and the functioning of the
grievance’s redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such reviews
will be submitted to the Board at regular intervals.

ேபார்� ஆஃப் ைடரக்டர்களின் ெபா�ப் �கள்.
•

ஏ�எஃப்எல் ேபார ்ட் ஆஃப் ைடரக்டர ்கள் �கார ்க�க்� மற்�ம் அ��ப்�க�க்� �ளக்கம் மற்�ம்
நிவர ்த்�கைள ெசய் வதற் கான ஏற் பா�கைளச ் ெசய் � ைவத்�ள் ளனர.்

•

ஃெபய் ர ் �ராக்�சஸ் ேகாட்கக
் ான ���ைறகைள ��ப்�ட்ட காலகட்டத்�ல் ம�பரி�லைன ெசய் யப்
ப��ற� மற்�ம் அ��ப்� மற்�ம் �கார ்கைள �சாரித்� அைவக�க்� �ர ்�கைள பல நிைலகளில்
ெசய் �ம் ப�யாக நிர ்வாகத்�ல் ஏற் பா�கைளச ் ெசய் �ள் ள�. ஒ� ��ப்�ட்ட இைடெவளி�ல்
இப்ப�யான ம�பரி�லைனகள் ��த்த ரிப்ேபார ்ட்களின் ெதா�ப்� ேபார ்�ல் சமர ்ப்�க்கப் ப��ற�.

Grievance Redressal Mechanism
At ABFL, customer service and satisfaction are our prime focus.
03

In order to make ABFL’s redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been
built. This system would ensure that the redressal sought is just and fair and is within the given frame- work
of rules and regulation.
a. Machinery to handle customer complaints/grievances
Customers who wish to provide feedback or send in their complaint may use the following channels
between 9:30 am and 6:00 pm, from Monday to Friday (except on national holidays).
• Call our Customer Service Helpline on 1800-270-7000
• Email us at care.finance@adityabirlacapital.com
• Write to us at the below mentioned address:
Aditya Birla Finance Limited
10th Floor, R-Tech Park, Nirlon Complex,
Off Western Express Highway, Goregaon East,
Mumbai - 400 063.
In case the complaint is not resolved within the given time or if he/she is not satisfied with the solution
provided by ABFL, the customer can approach the Complaints Redressal Officer. The name and contact
of the Complaint Redressal Officer is as follows:
Ms. Smita Nadkarni
Email Id: grievance.finance@adityabirlacapital.com
Tel:
08045860196
In case the response received through the above channels are not satisfactory, they can write to the Head
of our Complaint Redressal Cell at: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com
We assure response to letters / emails received through this channel within 5 working days.
If the complaint/dispute is not redressed within a period of one month, the customer may appeal to
Officer-in-Charge of the Regional Office of Department of Non-Banking Supervision of RBI under whose
jurisdiction the Registered Office of the ABFL falls. The details of DNBS is as given below
Dy. General Manager, Department of Non-Banking Supervision
Ahmedabad Regional Office
1st Floor, Near Gandhi Bridge
Ahmedabad – 380014
Tel: 079 -27540093/27540943
Email ld: dnbsahmedabad@rbi.org.in
b. Mandatory display requirements
ABFL is compliant with the following in all our branches:
• Appropriate arrangement for receiving complaints and suggestions.
• Display of the name, address and contact number of the Complaint Redressal Officer
The process of the complaints redressal unit will ensure closure of all complaints to the customers’
satisfaction.
They will ensure that the complaint is escalated to the appropriate levels in case it is not possible to
resolve at his/her level. Whilst the ultimate endeavour is to ensure we reach a situation where our
customers don’t have to complain to senior management to get an effective redressal, we have put in a
robust mechanism to handle these complaints, review them from a point of view of understanding
reasons for the complaint and for the escalation and working on prevention of recurrence thereof.
c. Time frame
To register complaints, the customers may use any of the channels mentioned above (refer point (a) on
Internal Machinery to handle the customer complaints). If the complaint has been received in writing,
ABFL will endeavour to send an acknowledgement / response within 5 working days. Once the matter is
examined, ABFL endeavours to either send a final response to the customer or an intimation seeking
more time within one month upon receipt of complaint.
Complaints that are received at our end will be seen in the right perspective and would be analyzed from
all possible angles.
The communication of ABFL’s stand on any issue will be provided to the customers. Complaints that
require some time for examination of issues involved will be acknowledged promptly.
The aforesaid policy will be reviewed periodically / revised as and when there are any new changes
incorporated by ABFL in handling complaints / grievances of the customer which includes introduction
of new grievance channels, if any.
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�ைற �ர்க்�ம் வ��ைறகள்
ஏ�எஃப்எல் �ல், வா�க்ைகயாளர ்களின் ��ப்�ேய எங் க�ைடய �தன் ைம ேநாக்கமாக இ�க்�ற�.
ஏ�எஃப்எல் �ல் �ைற �ர ்க்�ம் வ��ைறகைள �க�ம் அர ்த்த�ள் ளதாக்க மற்�ம் ஆற் றல் �க்கதாக்க,
ஒ� அைமப்�ர ீ�யான �ஸ்டம் உ�வாக்கப்பட்�ள் ள�. இந்த �ஸ்டம் �லமாக �ைற �ர ்த்தல் மற்�ம்
�கார ்கைள �சாரித்த�ல் ஒ� ஒ�ங் ��ைறைய ��ப்�ட்ட அைமப்�க்� மத்�ய் �ல் �ல ���ைறகள்
மற்�ம் நிபந்தைனகளின் அ�ப்பைட�ல் அைனத்�ம் �ர ்மானிக்கப் பட்� ெசயல் ப�த்தப் ப��ற�.
அ. வா�க்ைகயாளர்களின் �கார்கள் /�ைறகள் ஆ�யவற் ைற ைகயா�ம் �ைறகள்.
க�த்�கைள ெதரி�க்க ��ம் �ம் வா�க்ைகயாளர ்கள் அல் ல� �கார ்கைள அ�ப்ப ��ம் �ம்
வா�க்ைகயாளர ்கள் �ன் வ�ம் வ�கைள பயன் ப�த்� அ�ப்பலாம் காைல 9;30 �தல் மாைல 6:00
வைரக்�ம் , �ங் கட்�ழைம �தல் ெவள் ளிக்�ழைம வைரக்�ம் (ேத�ய ���ைறகள் நீ ங்கலாக).
•

எங் கள் வா�க்ைகயாளர ் ேசைவ உத� எண்ணில் ெதாடர ்� ெகாள் �ங் கள் 1800-270-7000

•

�ன் னஞ் சல் அ�ப்�ங் கள் care.finance@adityabirlacapital.com

•

�ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள் ள �கவரி�ல் எங் க�க்� க�தம் எ��ங் கள் :

ஆ�த்யா �ர்லா ஃைபனான்ஸ் ��ெடட்
10வ� மா�, ஆர ்- ெடக் பார ்க், நிர ்லான் காம் ப்ெலக்ஸ்,
ெவஸ்டர ்ன் எக்ஸ்�ரஸ் ெந�ஞ் சாைலைய ஒட்�னார ்ேபால், ேகாேரகான் �ழக்�,
�ம் ைப – 400 063
ஒ�ேவைள �கார ்கைள அ�ப்�ய ��ப்�ட்ட நாட்க�க்�ள் �ர ்�கைளச ் ெசால் லா�ட்டால் அல் ல�
அவன் /அவள் ஏ�எஃப்எல் வழங் �ய �ர ்�களால் ��ப்� அைடயா�ட்டால், வா�க்ைகயாளர ்கள் �கார ்கைள
நிவர ்த்� ெசய் �ம் அ�காரிைய சந்�த்�ப் ேபசலாம் . �கார ்கைள �சாரித்� �ர ்மானம் அளிக்�ம்
அ�காரி�ன் ெதாடர ்� எண் மற்�ம் �கவரி �ேழ ெகா�க்கப் பட்�ள் ள� :
�ஸ். ஸ்�தா நட்கர ்னி
ெதாைலப்ேப�: 08045860196
�ன் னஞ் சல் : grievance.finance@adityabirlacapital.com
ேமேல ��ப்�டப் பட்�ள் ள வ�கள் �லமாக ெகா�க்கப்பட்ட �ர ்�கள் மற்�ம் சமாதானங் கள்
��ப்�கரமாக இல் லாத பட்சத்�ல்,
வா�க்ைகயாளர ்கள் �கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ங் கள் �ரி�ன்
தைலைம அ�காரி�டம் ேநர�யாக �ைற�டலாம் : ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com
நாங் கள் க�தங் கள் /�ன் னஞ் சல் கள் �லமாக ெபறப்பட்ட அைனத்� �ஷயங் க�க்� 5 ேவைல நாட்களில்
�ர ்�கைள�ம் சமாதானங் கைள�ம் ெகா�க்�ேறாம் என் � உ�� அளிக்�ேறாம் .
ெகா�க்கப்பட்ட �கார ்/ �வாதம் ஒ� மாத காலத்�ற் �ள் கவனிக்கப்பட்� �ர ்�கள் ெசால் லப்படா�ட்டால்,
வா�க்ைகயாளர ்கள் ஏ�எஃப்எல் வரம் �க்� �ழ் அைமந்�ள் ள ஆர ்�ஐ�ன் ேமற் பார ்ைவ�ன் �ழ் இ�க்�ம்
வங் � – அல் லாத �ராந்�ய அ�காரி�ன் �ரி�க் �ைள அ�வலகத்�ல் தைலைமப் ெபா�ப்�ல் உள் ள
அ�காரி�டம் �ைற�டலாம் . �என் �எஸ் ��த்த �பரங் கள் �ேழ ெகா�க்கப் பட்�ள் ளன:
ெட�ட்� . ெஜனரல் ேமேனஜர், �ப் பார்டெ
் மண
் ட் ஆஃப் நான் -ேபங் க்�ங் �ப் பர்�ஷன்
அஹமதாபாத் ர ீஜனல் அ�வலகம்
1வ� மா�, காந்� �ரிட்ஜ் அ��ல்
அஹமதாபாத் - 380014
ெதாைலப்ேப�: 079 -27540093/27540943
�ன் னஞ் சல் : dnbsahmedabad@rbi.org.in
ஆ. �க அவ�யமான �ஸ்�ேள ேதைவகள்
ஏ�எஃப்எல் �ழ் கா�ம் �ஷயங் கைள எங் க�ைடய அைனத்�க் �ைளகளி�ம் உள் ளடக்��ள் ள�:
• �கார ்கள் மற்�ம் ஆேலாசைனகைளப் ெப�வதற் கான �ைறயான ஏற் பா�கள் ெசய் யப்பட்�ள் ளன.
• �கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ம் அ�காரி�ன் ெபயர,் �கவரி மற்�ம் ெதாடர ்� எண் ஆ�யன ெகா�க்கப்
பட்�ள் ள�.
�கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ம் �ரிவான� வா�க்ைகயாளர ்கள்
வா�க்ைகயாளர ்கள் ��ப்� ப�ம் வைக�ல் �ர ்த்� ைவக்�ற�.

�லம்

ெபறப்ப�ம்

�கார ்கைள

அவன் /அவள் ெகா�த்த �கார ்கள் �ர ்த்� ைவக்கப்படாத நிைல�ல் �கார ்கள் அதன் தன் ைம மற்�ம்
அ�ப்பைட�ன் ேநாக்கப்ப� ேமல் நிைல அ�காரிகளின் கவனத்�ற் �ம் �ரி� தைலைமகளிட�ம்
ெகாண்� ெசல் லப் ப��ற�. இதன் �லமாக �ர ்� ெசால் லப்படாத �கார ்கைள வா�க்ைகயாளர ்கள் �னியர ்
நிர ்வாக அ�காரி�டம் ெதரி�க்க ேவண்�ய அவ�யம் இ�க்கா�, இப்ப�யான �ரச ்சைனக�க்� �க
ேவகமாக �ர ்�கைளச ் ெசால் �ம் ப�யாக ஏற் பா�கள் ெசய் யப்பட்�ள் ளன, �கார ்களின் தன் ைம�ன் ப�
மற்�ம் அைவகைளப் �ரிந்� ெகாள் ளப்பட்ட நிைலப்ப� சரியானத் �ர ்�கைள �க �ைரவாக
உரியவர ்களால் ெகா�க்கப் ப��ற� மற்�ம் இதனால் காலத்தாமத�ன் � சரியானத் �ர ்� வழங் கப்பட்�
�ண்�ம் இப்ப�யான �ழ் நிைல உ�வாகாமல் த�க்கப் ப��ற�.
இ. கால வைரயைற
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�கார ்கைளப் ப�� ெசய் ய, வா�க்ைகயாளர ்கள் ேமேல ��ப்�டப்பட்�ள் ள வ�கள் �லமாக ெதாடர ்�
ெகாள் ளலாம் ( பா�ண்ட் எண் (அ)ைவ உள் ளார ்ந்த நிர ்வாகம் �லம் வா�க்ைகயாளர ் �கார ் �சாரைண
��த்தப் �ரிைவப் பா�ங் கள் ). �கார ்கள் எ�த்�ப்�ர ்வமாக ெபறப்பட்��ந்தால், ெபறப்பட்ட 5 ேவைல
நாட்க�க்�ள் ஏ�எஃப்எல் அவர ்க�க்� �காைரப் ெபற்�க் ெகாண்டதற் கான சான் � க�தத்ைத அ�ப்�
ைவக்�ற�. ��ப்�டப் பட்�ள் ள �ஷயம் �ரிந்� ெகாள் ளப்பட்ட நிைல�ல், ஏ�எஃப்எல் �ர ்மானமாக
�ர ்�கள் �ளக்கங் கைள வா�க்ைகயாளர ்க�க்� அ�ப்� ைவக்�ற� அல் ல� ேம�ம் �ரிவான
பார ்ைவைய �கார ்கள் �ைடத்த ஒ� மாத காலக்கட்டத்�ற் �ள் நிவர ்த்� ெசய் ய ஏற் பா�கைளச ் ெசய் �
���ற�.
எங் களிடம் �ைடக்கப்பட்ட �கார ்கள் அதன் இயல் � தன் ைமைய �ரிந்� ெகாள் ளப்ப��ற� மற்�ம் அைவ
பலக் ேகாணங் களில் ஆராயப் பட்� உரியத் �ர ்�க�க்� ஏற் பா� ெசய் யப் ப��ற�.
ஏ�எஃப்எல் �லமாக வா�க்ைகயாளர ்க�க்� அவர ்கள் அளித்தப் �கார ்களில் சரியான பார ்ைவ�ம் �ர ்�ம்
வழங் கப் ப��ற�. ெபறப் பட்ட �கார ்கள் �த�ல் ஆழமாக ஆய் �க்� உட்ப�த்தப் ப��ன் றன, மற்�ம் �க
ேவகமாக அைவக�க்கான ப�ல் கள் அ�ப்� ைவக்கப் ப��ன் றன என் ப� ��ப்�டத் தக்க�.
ேமேல ��ப்�டப் பட்�ள் ள பா��யான� ��ப்�ட்ட காலகட்டத்�ல் ம�பரி�ைல ெசய் யப் பட்�
��த்தங் கள் ெசய் யப் ப��ற�, ேம�ம் ஏ�எஃப்எல் �லமாக ��ய மாற் றங் கள் ��ப்�க்கப்பட்�
ேசர ்த்�க் ெகாள் ளப்ப��ன் றன, இதன் அ�ப்பைட�ல் �கார ்கள் / �ைறகள் ஆ�யன அைனத்�ம்
�கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ம் �ரி�க்� ெதரி�க்கப் பட்� கவனிக்கப் பட்� �ர ்மானங் கள் வழங் கப்
ப��ன் றன.
ெமா� மற்�ம் ெதாடர ்�க்கான
ேமற் ெகாள் ளப் ப��ன் றன

வ�

�லமாக

ஃெபய் ர ்

�ராக்�ஸ்

ேகாட்

��த்�

ெதாடர ்�கள்

ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ் ேகாட், ெப�ம் பா�ம் �ராந்�ய ெமா��ல் மட்�ேம �ளக்க�ம் �வரிக்க�ம்
ப��ன் றன அல் ல� கடன் ெப�பவ�க்� நன் றாக �ரி�ம் ெமா��ல் ெசய் � ெகாள் ளப்ப��ற� இ�
��த்த �பரங் கள்
கம் ெபனி�ன்
இைணயத்தளத்�ல்
��ப்�டப் பட்�ள் ள�. கம் ெபனியான�
இப்ப�யானச ் �ழ�ல் ேகாரிக்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் ஆஜரா� ெதாடர ்�கைள கவனித்�க் ெகாள் �ம் .

Language and mode of communicating Fair Practice Code
Fair Practices Code, preferably in the vernacular language or a language as understood by the borrower
should be put up on the web-site of the Company for the information of various stakeholders. Copies will be
made available on request.
அ�கப் ப�யான வட்� வ��க்கப் ப�வ� ��த்த �கார்கள்
ஏ�எஃப்எல் �க�ம் ெபா�த்தமான உட்�ற ெகாள் ைககைள மற்�ம் சட்டத்�ட்டங் கைள ��த்� அதன்
அ�ப்பைட�ல்
வட்�
��தங் கைள
�ர ்மானித்�
உள் ள�
மற்�ம்
ெசயல் ப�த்�வதற் கான
கட்டணங் கைள�ம் நிர ்ண�த்� உள் ள�. இதன் அ�ப்பைட�ல் ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ்
ேகாட்கக
் ான
���ைறகள் உ�வாக்கப்பட்� கைடப்��க்க�ம் பட்� வ��ன் றன, இைவ ���ைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனக�க்� உட்பட்� ெவளிப்பைடயாக ெசய் யப்பட்�ள் ள�, இ�ல் ேலான் கள் வழங் �தல் ��த்த
ெதளி�ம் ெவளிப்பைடயாக இ�க்�ம் என் ப� ��ப்�டத் தக்க�.

Regulation of Excessive Interest charged
•
•
•
•
•

ABFL has laid down appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and
processing and other charges.
ABFL has adopted an interest rate model taking into account cost of funds, margin and risk premium for
determining rate of interest to be charged for loans and advances.
The rate of interest to be charged depends much upon the gradation of the risk of borrower viz. the
financial strength, business, regulatory environment affecting the business, competition, past history of
the borrower etc.
The applicable interest rate for the exposure shall be disclosed to the borrower or customer in the
application form and communicated explicitly in the sanction letter.
The rate of interest will be annualised so that the borrower is aware of the exact rates that would be
charged to the account.

அ�கப�யான வட்� ��ப் ப� ��த்த ���ைறகள்
•

ஏ�எஃப்எல் தங் கள் நிர ்வாகத்�ற் �த் தக்கப�யாக உள் ளார ்ந்த ெகாள் ைளகைள உ�வாக்� உள் ள�
மற்�ம் வட்� ��தங் கைள �ர ்மானிக்�ற� மற்�ம் அதைன ெசயல் ப�த்�தல் மற்�ம் �ற
கட்டணங் கைள�ம் �ர ்மானிக்�ற�.

•

ஏ�எஃப்எல் வட்� ��த மாடைல ஏற்�க் ெகாண்�ள் ள�, ஃபண்�களின் �ைலகைள கவனத்�ல்
ெகாண்�, மார ்�ன் மற்�ம் ஆபத்�க் காரணிகள் மற்�ம் ேலான் கள் �தான வட்� ��தங் கைள
�ர ்மானித்தல் மற்�ம் அட்வான் கள் என அைனத்ைத�ம் �ர ்மானித்� நிைறேவற்��ற�.

•

வட்�
��தமான�
கடன்
ெப��ன் றவரின்
�ேரேடஷனின்
அ�ப்பைட�ல்
�ர ்மானித்�க்
ெகாள் ளப்ப��ற� ��ப்பாக. அவர ்களின் நி� நிலைம�ன் ஆற் றல், ெதா�ல், ெதா�ைல பா�க்�ம்
�ழ் நிைலகள், ேபாட்�கள், கடந்த காலத்�ல் கடன் ெபற் றவரின் அ���ைறகள் மற்�ம் பல கவனத்�ல்
ெகாள் ளப்ப��ன் றன.

•

��க்கப்பட இ�க்�ம் வட்� ��தம் ��த்த �பரங் கள்
ெசால் லப்ப��ற�
அல் ல�
வா�க்ைகயாளர ்
ப�வத்�ல்
வழங் கப்ப�ம் ஒப்�தல் க�தத்�ல் ��ப்�டப் ப��ற�.

•

வட்� ��தமான� வ�டாந்�ரத்�ற் காக கணக்�ட்�க் ெகாள் ளப் ப��ற� இதைன வா�க்ைகயாளர ்

கடன்
ெப�பவ�க்� ெதளிவாகச ்
மற்�ம்
வா�க்ைகயாளர ்க�க்�
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சரியான வட்� ��தத்ைத
ெகாள் ளப்ப��ற�.

ெதரிந்�

ெகாள் �றார ் மற்�ம்

அவர ் கணக்��ம்

பணம்

ெபற்�க்

Complaints about excessive interest charged
ABFL has laid out appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and processing
and other charges. In this regard the guidelines indicated in the Fair Practices Code about transparency in
respect of terms and conditions of the loans will be kept in view.
அ�கப் ப�யான வட்� வ��க்கப் ப�வ� ��த்த �கார்கள்
ஏ�எஃப்எல் �க�ம் ெபா�த்தமான உட்�ற ெகாள் ைககைள மற்�ம் சட்டத்�ட்டங் கைள ��த்� அதன்
அ�ப்பைட�ல்
வட்�
��தங் கைள
�ர ்மானித்�
உள் ள�
மற்�ம்
ெசயல் ப�த்�வதற் கான
கட்டணங் கைள�ம் நிர ்ண�த்� உள் ள�. இதன் அ�ப்பைட�ல் ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ்
ேகாட்கக
் ான
���ைறகள் உ�வாக்கப்பட்� கைடப்��க்க�ம் பட்� வ��ன் றன, இைவ ���ைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனக�க்� உட்பட்� ெவளிப்பைடயாக ெசய் யப்பட்�ள் ள�, இ�ல் ேலான் கள் வழங் �தல் ��த்த
ெதளி�ம் ெவளிப்பைடயாக இ�க்�ம் என் ப� ��ப்�டத் தக்க�.

Confidentiality
(a) Unless authorized by the customer ABFL will treat all personal information as private and confidential
(b) Unless authorized by the customer, ABFL will not reveal transaction details to any other entity other than
the following exceptional cases:
• To provide the information by statutory or regulatory laws
• If there is a duty to the public to reveal this information.
• the data can be shared with the group companies with the consent of borrower
• ABFL will not use this as a reason for giving information about customers to anyone else for marketing
purposes.
அ�கப் ப�யான வட்� வ��க்கப் ப�வ� ��த்த �கார்கள்
ஏ�எஃப்எல் �க�ம் ெபா�த்தமான உட்�ற ெகாள் ைககைள மற்�ம் சட்டத்�ட்டங் கைள ��த்� அதன்
அ�ப்பைட�ல்
வட்�
��தங் கைள
�ர ்மானித்�
உள் ள�
மற்�ம்
ெசயல் ப�த்�வதற் கான
கட்டணங் கைள�ம் நிர ்ண�த்� உள் ள�. இதன் அ�ப்பைட�ல் ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ்
ேகாட்கக
் ான
���ைறகள் உ�வாக்கப்பட்� கைடப்��க்க�ம் பட்� வ��ன் றன, இைவ ���ைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனக�க்� உட்பட்� ெவளிப்பைடயாக ெசய் யப்பட்�ள் ள�, இ�ல் ேலான் கள் வழங் �தல் ��த்த
ெதளி�ம் ெவளிப்பைடயாக இ�க்�ம் என் ப� ��ப்�டத் தக்க�.
ரக�யத்தன்ைம
(அ) வா�க்ைகயாளர ்கள் அ�காரப்�ர ்வமாக ஒப்�தல் அளிக்காதவைர, ஏ�எஃப்எல் வா�க்ைகயாளர ்களின்
�ய �பரங் கள் மற்�ம் தகவல் கள் ஆவணங் கள் அைனத்�ம் பா�காப்பாக ைவத்��க்க ேவண்�ய�
அவ�யமா�ம் மற்�ம் ெபா�ப்பா�ம் .
(ஆ) வா�க்ைகயாளர ்கள் அ�காரப்�ர ்வமாக ஒப்�தல் அளிக்காதவைர, ஏ�எஃப்எல் �ராஞ் ஜாக்ஷன் ��த்த
எந்த �பரங் கைள யா�ட�ம் ப�ர ்ந்� ெகாள் ளக் �டா� என் � அ��க்கப் பட்�ள் ள�, �ழ் கா�ம் �ல
�ழ் நிைலகைளத் த�ர ்த்�:

Miscellaneous
Currently ABFL does not envisage lending against collateral of gold jewellery or commercial vehicle finance.
In the event of addition of these product lines, the FPC policy will be updated suitably, in line with the
guidelines laid down by the RBI.
மற் றைவகள்
தற் ெபா�� ஏ�எஃப்எல் தங் க நைகக�க்� மாற் றாக கடன் வழங் �தைல ெசய் வ� இல் ைல அல் ல�
வணிகப்பயன் பாட்�ற் கான வாகனங் க�க்� நி� வழங் �வ�ம் இல் ைல. இந்தப் �ராடக் வரிைச�ல்
��தலான ெபா�ட்க�ம் அடங் கக் ��ம் , ேம�ம் எஃப்�� பா��யான� இதற் �த் தக்கப� �ைர�ல்
��ப்�த்� அ��க்கப் ப�ம் , இதைன ஆர ்�ஐ ெவளி��ம் சட்டத்�ட்டங் க�க்� உட்பட்ேட ெசய் �
ெகாள் ளப் ப�ம் என் ப� ��ப்�டத் தக்க�.

ABFL/FPC-Policy/Ver-6.2/Feb-2022
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