
 
 

કોટક મ હ ા ઇ વે ટમે સ લિમટડ 

યો ય આચરણ સબંિંધત સં હતા 



 

કોટક મિહ દ્રા ઇ વે ટમે સ િલ. 

યો ય આચરણ સબંિંધત સં હતા
 

 
 

 
 
 
Pages: Page 2 of 10 

 
 

 

 
 
 
 

પૉિલસીની પ્રિક્રયાનો નબંર  સી4.08 
મજૂંરી આપનારી સ ા  બૉડર્ 
આ તારીખના રોજ મજૂંર આપવામા ંઆવી  ઑક્ટોબર, 2020 
આ તારીખના રોજ જાહરે કરવામા ંઆવી       ઑક્ટોબર, 2020 

લાગ ુથયાનંી તારીખ       ઑક્ટોબર, 2020 

આ પૉિલસીના માિલક  અનપુાલન / સચંાલન 
કોને લાગ ુપડે છે  કેએમઆઇએલ 
સમીક્ષાનુ ંઆવતર્ન  વાિષર્ક 
આ તારીખના રોજ સમીક્ષા કરવામા ંઆવી  ઑક્ટોબર, 2020 
સમીક્ષાની આગામી તારીખ  ઑક્ટોબર, 2021 
અગાઉની આવિૃ નો નબંર અને તારીખ  સી4.02 તારીખ 6 નવે બર, 2014 
અગાઉની આવિૃ નો નબંર અને તારીખ  સી4.03 તારીખ 1 િડસે બર, 2015 
અગાઉની આવિૃ નો નબંર અને તારીખ  સી4.04 તારીખ 11 જા યઆુરી, 2017 
અગાઉની આવિૃ નો નબંર અને તારીખ  સી4.05 તારીખ 17 ઑક્ટોબર, 2017 
અગાઉની આવિૃ નો નબંર અને તારીખ  સી4.06 તારીખ 14 જુલાઈ, 2018 
અગાઉની આવિૃ નો નબંર અને તારીખ  સી4.07 તારીખ 27 ઑગ ટ, 2018 
અગાઉની આવિૃ નો નબંર અને તારીખ  સી4.08 તારીખ 12 નવે બર, 2019 
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પ રચય 
 

રીઝવર્ બેંક ઑફ ઇિ ડયાએ નોન બેંિકંગ ફાઇના સ કંપનીઓ માટે યોગ્ય આચરણ સબંિંધત સિંહતા પરની માગર્દિશર્કા ઘડી 
કાઢી છે,  યિક્તગત ગ્રાહકો સાથે કામ પાર પાડતી વખતે યોગ્ય આચરણના ધોરણોને થાિપત કરે છે અને ે ઠ 
કૉપ રેટ આચરણોના િહ સાની રચના કરે છે. 
 

વણર્, જ્ઞાિત, ધમર્, જાિત, વૈવાિહક િ થિત, વય અથવા િવકલાગંતાના આધારે ભેદભાવ કયાર્ વગર પાત્ર અરજીકતાર્ને 
િધરાણ સબંિંધત ઉ પાદનો ઉપલ ધ કરાવવાની અમારી નીિત છે અને રહશેે. 
 

અમારી નીિત તમામ ગ્રાહકોને િનરંતર અને િન પક્ષ રીતે સેવા પરૂી પાડવાની છે. અમારા કમર્ચારીઓ િન પક્ષ, યાયી 
અને િનરંતર રીતે સહાય, પ્રો સાહન અને સેવા પરૂી પાડશે. અમે અમારી યોગ્ય આચરણ સબંિંધત સિંહતાને કંપનીની 
વેબસાઇટ પર મકૂીને તેને અમારા ગ્રાહકોને પણ પરૂી પાડીશુ.ં 
 

સભંિવત ઋણ લેનારીઓના િહતને પ્રભાિવત કરનારા ચાિ સ/ફી અંગે ઋણ લેનારાઓને યોગ્ય રીતે જાણ કરવામા ં
આવશે. આ સિુવધા સબંિંધત િનયમો અને શરતો અંગે સભંિવત ઋણ લેનારાઓને જાણ કરવામા ંઆવશે. અમે કિટબ તા 
યક્ત કરીએ છીએ કે, િધરાણ આપવાના િનણર્યમાથંી ઉદભવતા િવવાદોનુ ં િનરાકરણ અમારા ારા થાિપત કરવામા ં
આવેલ ફિરયાદ િનવારણ તતં્ર ારા યોગ્ય રીતે લાવવામા ંઆવશે. 
 

અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે, યોગ્ય આચરણ સબંિંધત આ સિંહતાનુ ં અમલીકરણ એ અમારા સમગ્ર સગંઠનની 
જવાબદારી છે. કંપનીના ં િધરાણ સબંિંધત યોગ્ય આચરણો માકિટંગ, લૉન આપવા, પ્રોસેિસંગ, સિવર્િસંગ અને 
એકિત્રકરણની પ્રવિૃ ઓ સિહતના ંઅમારી કામગીરીના તમામ પાસાઓંને લાગ ુથાય છે. યોગ્ય આચરણ સબંિંધત અમારી 
સિંહતા પ્ર યેની અમારી કિટબ તાને કમર્ચારીના ઉ રદાિય વ, િનરીક્ષણ અને ઑિડિટંગના કાયર્ક્રમો, તાલીમ અને 
ટેકનોલોજીના સદંભર્મા ંદશાર્વવામા ંઆવશે. 
 

અમારી કામગીરીઓ યાયી રીતે િધરાણ પરંુૂ પાડવાની અમારી દ્રઢ કિટબ તાને પ્રિતિબંિબત કરે અને આ કિટબ તાથી 
અમારા સૌ કમર્ચારીઓ અવગત હોય તેની ખાતરી કરવા માટે રચવામા ંઆવેલ આચરણોને થાિપત કરવાની જવાબદારી 
કંપનીના બૉડર્ ઑફ િડરેક્ટસર્ અને મેનેજમે ટ ટીમના િશરે છે. 
 

કોટક મિહ દ્રા ઇ વે ટમે સ િલિમટેડ તેના ગ્રાહકોને સવ ચ ગણુવ ાની સેવા પરૂી પાડવા માટે કિટબ  છે. 
 

આ યોગ્ય આચરણ સબંિંધત સિંહતા અમારા ારા પરૂા ંપાડવામા ંઆવતા ંઉ પાદનો અને સેવાઓ (હાલમા ંપરૂા ંપાડવામા ં
આવતા ંઅથવા તો  ભિવ યમા ંપરૂા ંપાડવામા ંઆવી શકે છે)ની અહીં નીચે જણાવેલ કેટેગરીઓ પર લાગ ુથાય છે.  
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1. લૉન 
 

યોગ્ય આચરણ સબંિંધત સિંહતા ઉપરોક્ત બાબતોને લાગ ુથાય છે, ભલે પછી તે શાખા ખાતે, ફોન પર, ઇ ટરનેટ પર કે 
અમારા ારા હાલમા ં ઉપયોગમા ં લેવાતી કે ભિવ યમા ં રજૂ કરવામા ંઆવી શકે તેવી અ ય કોઈ પ િત ારા પરૂી 
પાડવામા ંઆવી હોય. 
 

(આ સિંહતામા ં યક્ત કરવામા ંઆવેલી કિટબ તાઓ સચંાલનની સામા ય િ થિત હઠેળ લાગ ુથાય છે). 
 
 
 

ુ ય ક ટબ તાઓ 

 

મખુ્ય કિટબ તાઓ કે નુ ંઅમે અમારા ગ્રાહકોની સાથે યવહાર કરતી વખતે પાલન કરવાનુ ંવચન આપીએ છીએઃ 
  

 

a. અહીં નીચે જણાવેલ બાબતોની ખાતરી કરીને અમે અમારા ગ્રાહકો સાથેના તમામ યવહારોમા ંિન પક્ષ અને વાજબી 
રીતે વતીર્શુ:ં 

 અમારા ઉ પાદનો, સેવાઓ, પ્રિક્રયાઓ અને યવહારો આ સિંહતામા ંઉ લેિખત કિટબ તાઓ અને ધોરણોને 
પરૂા ંકરશે. 

 અમારા ઉ પાદનો અને સેવાઓ સબંિંધત કાયદા અને િનયમોનુ ંપાલન કરશે 
 અમારા ગ્રાહકો સાથેના અમારા યવહારો પ્રામાિણકતા અને પારદશર્કતાના નૈિતક િસ ાતંો પર આધાિરત 

હશે. 
 

b. અમે અહીં નીચે જણા યા ંમજુબ અમારા નાણાકીય ઉ પાદનો અને સેવાઓ કેવી રીતે કામ કરે છે, તે સમજવામા ં
ગ્રાહકોને મદદ પ થઇશુ ં

 તેના િવશે સરળ િહંદી અને/અથવા અંગે્રજીમા ંઅને/અથવા થાિનક ભાષામા ંમાિહતી પરૂી પાડવી 
 તેમના નાણાકીય સિૂચતાથ ને સમજાવવા અને  
 ગ્રાહકોને તેમની જ િરયાતો પરૂી કરતા ંહોય તેવા ઉ પાદનો કે સેવાઓને પસદં કરવામા ંમદદ પ થવુ.ં 

 

c. અમારી સાથેના યવહારમા ંગ્રાહકોને હરેાનગિતથી મકુ્ત અનભુવ પ્રા ત થાય તેની ખાતરી કરવા માટે અમે દરેક 
સભંવ પ્રય ન કરીશુ ંપરંત ુજો કોઈ સમ યા પેદા થાય તો, અમે તેને વિરત અને સહાનભુિૂતપવૂર્ક ઉકેલીશુ.ં 

 ભલૂોને ઝડપથી સધુારી લેવામા ંઆવશે 
 ફિરયાદોને ઉકેલવા ઝડપથી કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે 
 ફિરયાદને  પ્રકારે ઉકેલવામા ંઆવી હોય, તેનાથી ગ્રાહક જો સતં ુ ટ ન હોય તો, ફિરયાદને આગળ કેવી 

રીતે લઈ જવી તે અંગે ગ્રાહકનુ ંમાગર્દશર્ન કરીશુ.ં 
 અમારા તરફથી થયેલી કોઈ ચકૂને કારણે ગ્રાહકના ખાતામાથંી વસલૂવામા ંઆવેલ કોઇપણ ચા ને અમે 

પરત કરી દઇશુ.ં 
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d. આ સિંહતાને અમારી વેબસાઇટ મારફતે પ્રચાિરત કરવામા ંઆવશે. 
 

મા હતી 
 

અમે અમારા ગ્રાહકોને તેમની જ િરયાતો પરૂી કરનારા ઉ પાદનો અને સેવાઓની પસદંગી કરવામા ંમદદ પ થઇશુ.ં 
 

a. ગ્રાહકો સાથે સબંધં થાિપત થાય તે પહલેા,ં અમેઃ 
 ગ્રાહકોએ  સેવાઓ અને ઉ પાદનોમા ંરસ દાખ યો હોય તેની મખુ્ય િવશેષતાઓને વણર્વીને ગ્રાહકોને તેના 

અંગે માિહતી આપીશુ.ં 
 ગ્રાહકોની જ િરયાતોને અનુ પ હોઈ શકે તેવા ખાતાઓ, ઉ પાદનો અને સેવાઓ પરની માિહતી પરૂી પાડીશુ.ં 
 અમારા કેવાયસીના િનયમો તથા કાનનૂી અને િનયામકીય જ િરયાતોનુ ંપાલન કરવા માટે ગ્રાહક પાસેથી 

મેળવવી આવ યક હોય તેવી માિહતી અંગે પ ટપણે જણાવીશુ.ં 

 ડેટાબેઝનુ ંસ ન કરવા માટે ગ્રાહક અને તેના/તેણીના પિરવાર અંગે વધારાની માિહતીની િવનતંી કરીશુ ંપરંત ુ
ગ્રાહક જો ઇ છે તો જ આ પ્રકારની માિહતી પરૂી પાડી શકે છે. 

 

b. અમે િવિવધ મા યમો અંગેની માિહતી પરૂી પાડીશુ,ં નો ઉપયોગ તેના ઉ પાદનો અને સેવાઓને ઍક્સેસ કરવા માટે 
થઈ શકે છે. આ ઉપરાતં, ગ્રાહકોને આ અંગેની વધારાની માિહતી ક્યાથંી પ્રા ત થઈ શકે તેમ છે, તેના અંગે પણ 
જણાવવામા ંઆવશે. 

 

c. ગ્રાહક એકવાર ઉ પાદન પસદં કરી લે તે પછી આ ઉ પાદન કેવી રીતે કામ કરે છે, તે ગ્રાહકને જણાવીશુ.ં 
 

d. ઉ પાદન ના હઠેળ લેવામા ંઆવેલ છે, તે ચોક્કસ કાયર્પ્રણાલી સબંિંધત અિધકારો અને જવાબદારીઓ અંગે અમે 
ગ્રાહકોનુ ંમાગર્દશર્ન કરીશુ.ં 

 

e. ઋણ ખાતાને ટ્રા સફર કરવા માટે અમને ઋણ લેનારી યિક્ત તરફથી િવનતંી પ્રા ત થવાના િક સામા ંઅમારી 
સમંિત કે પછી અમારો જો કોઈ વાધંો હોય તો, તેના અંગે અમે આ પ્રકારની િવનતંી પ્રા ત થયાનંા ં 21 િદવસની 
અંદર તેમને જાણ કરીશુ.ં આ પ્રકારના ંટ્રા સફર કાયદા સાથે સસુગંત રહી કરારની પારદશર્ક શરતો મજુબ કરવામા ં
આવશે. 

 

લૉનકરાર 
 

અમે લૉનકરાર અને ઉક્ત લૉન સબંિંધત અ ય તમામ દ તાવેજોની નકલને અંગે્રજીમા ંપરૂી પાડીશુ.ં જો ઋણ લેનાર 
અંગે્રજી સમજી શકતા ન હોય તો, તેઓ  થાિનક ભાષા સમજી શકતા ંહોય તેમા ંતેનુ ંિવષયવ ત ુઅમે સમજાવીશુ.ં ઋણ 
લેનાર સાથે તમામ સદેંશા યવહાર થાિનક ભાષામા ંઅથવા તો ઋણ લેનાર સમજી શકતા હોય તે ભાષામા ંકરવામા ં
આવશે. 
 
 



 

કોટક મિહ દ્રા ઇ વે ટમે સ િલ. 
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યાજદરો 
a. લૉન મેળવતી વખતે અમે ગ્રાહકોને તેમના ખાતામાથંી યાજ ક્યારે કપાશે તે અંગે માિહતી પરૂી પાડીશુ.ં 
 

b. લૉનકરારમા ં યાજ, ચાિ સ વગેરે અંગે પરૂતી માિહતી ઉપલ ધ હશે. 
 

c. અમે એ બાબતની ખાતરી કરીશુ ં કે, યાજદર અને ચાિ સમા ં ફેરફાર ફક્ત ભિવ યલક્ષી અસરથી લાગ ુથાય અને 
આ સબંધેં લૉનકરારમા ંયોગ્ય શરતનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે. 

 

d. આ ઉપરાતં અમે ગ્રાહકોને વેબસાઇટનુ ંએડે્રસ અને ક ટમર કો ટેક્ટ સે ટરનો નબંર વી માિહતી પણ પરૂી પાડીશુ.ં 
 

ચા સ 

 

a. ગ્રાહકો યારે ચોક્કસ ઉ પાદનો અને સેવાઓ મેળવે તે સમયે આવા ઉ પાદનો અને સેવાઓ પર લાગ ુહોય તેવા 
ચાિ સ અંગે તેમને જાણ કરીશુ.ં 

 

b. અમે જો કોઈ ચા મા ંવધારો કરીએ અથવા તો નવા ચા  લગાવીએ તો, અમે આ અંગે ગ્રાહકોને જાણ કરીશુ ંતથા 
આ પ્રકારના ચાિ સ ભિવ યલક્ષી અસરથી લાગ ુથશે. 

 

c. અમે કોઇપણ સેવા કે ઉ પાદન પરૂા ંપાડતા ંપહલેા ંતેના માટેના ચાિ સ અંગે (ગ્રાહકોને) જાણ કરીશુ.ં 
 

d. ગ્રાહક યારે પણ કોઈ સેવા કે ઉ પાદન પર લાગ ુથતા ંચાિ સની માગંણી કરે યારે અમે તેમને આ અંગેની 
માિહતી પરૂી પાડીશુ.ં 

 

e. મોડી ચકૂવણી માટે દંડ પેટે વસલૂવામા ંઆવતા ં યાજના ચા નો ઉ લેખ લૉનકરારમા ંબો ડ અક્ષરોમા ંકરવામા ં
આવશે. 

 

f. અમે સહ-ઋણકતાર્(ઓ)ની સાથે અથવા તેમના વગર િબઝનેસ લૉન લેનારા યિક્તગત ઋણકતાર્ િસવાય 
યિક્તગત ઋણકતાર્ઓને મજૂંર કરવામા ં આવેલ તમામ અ થાયી દરની મદુતી લૉન પર ફોરક્લોઝરના 
ચાિ સ/પવૂર્-ચકૂવણીના દંડ વસલૂીશુ ંનહીં. 
 

 

લૉનની વ લૂાત 

 

a. અમે લૉનની વસલૂાત કરવા માટે અયોગ્ય પજવણીનો સહારો લઇશુ ંનહીં. 
 

b. ગ્રાહકોની સાથે યોગ્ય રીતે યવહાર કરવા માટે અમારા ટાફને યોગ્ય તાલીમ આપવામા ંઆવશે. 
 

 
 



 

કોટક મિહ દ્રા ઇ વે ટમે સ િલ. 
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િનયમો અને શરતો 
a. ગ્રાહક યારે પહલેીવાર ઉ પાદન કે સેવા વીકારે છે યારે અમે તેમને આવા ઉ પાદન/સેવા સાથે સસુગંત હોય 

તેવા િનયમો અને શરતોની માિહતી પરૂી પાડીશુ.ં 
b. તમામ િનયમો અને શરતો િન પક્ષ હશે અને તેમા ંગ્રાહકોના અિધકારો અને જવાબદારીઓ અંગે પ ટ અને સાદી 

ભાષામા ંજણાવવામા ંઆ યુ ંહશે. અમે યા ંજ ર હશે યા ંજ કાનનૂી કે ટેકિનકલ ભાષાનો ઉપયોગ કરીશુ.ં 
c. કરાર હઠેળ ચકૂવણી કે કાયર્દેખાવને પરત લેવા / ઝડપી કરવાનો િનણર્ય ઋણકરાર અથવા તો મજૂંર કરવામા ં

આવેલ શરતોને અનુ પ હશે. 
d. કોઇપણ કાયદામા ય અિધકાર કે ઋણકતાર્ િવરુ  અમે ધરાવતા હોઇએ તેવા અ ય કોઈ દાવા માટેના ધારણાિધકારને 

આિધન રહીને તમામ બાકી નાણાનંી પરત ચકૂવણી થઈ જવા પર કે બાકી રકમની પરત મળી જવા પર તમામ 
જામીનગીરીને મકુ્ત કરી દીઇશુ.ં ક્ષિતપિૂતર્ કરવાના આ પ્રકારના કોઈ અિધકારનો ઉપયોગ કરવાની જ ર પડે તો 
ઋણકતાર્ને આ અંગે બાકી રહલેા દાવાઓની સપંણૂર્ િવગતો તથા યા ંસધુી સબંિંધત દાવાઓની પતાવટ / ચકૂવણી 
ન થઈ જાય યા ંસધુી એનબીએફસી  શરતો હઠેળ જામીનગીરીઓને પોતાની પાસે રાખવાનો અિધકાર ધરાવે છે, 
તે શરતોની સાથે જાણ કરવામા ંઆવશે. 

e. અમે લૉનકરારના િનયમો અને શરતોમા ં જણાવવામા ં આવેલ હતેઓુ િસવાય ઋણકતાર્ની બાબતોમા ં હ તકે્ષપ 
કરવાથી દૂર જ રહીશુ ં( યા ંસધુી ઋણકતાર્ ારા અગાઉ જાહરે કરવામા ંઆવેલી ન હોય તેવી કોઈ માિહતી યાન 
પર આવે). 

 

હરાત અને માક ટગ 

 

a. અમે એ બાબતની ખાતરી કરીશુ ંકે, જાહરેખબર અને પ્રચાર સબંિંધત તમામ સામગ્રી પ ટ, િન પક્ષ, વાજબી હોય 
અને ગેરમાગેર્ દોરનારી ન હોય. 

 

b. અમે ગ્રાહકોને તેઓ ના માટે પાત્ર છે, તેવા નાણાકીય ઉ પાદનોની સપંણૂર્ રે જ પરૂી પાડીશુ.ં આ ઉ પાદનો / 
સેવાઓમાથંી કેટલાક અમારા પોતાના હશે; કેટલાક ઉ પાદનો પૂના અથવા મની સાથે અમારી ગઠબધંનની 
યવ થા છે, તેવી કંપનીઓના હોઈ શકે છે. અમે મની સાથે યાવસાિયક યવ થામા ંદાખલ થયા ંછીએ તેવી પૂ 
કંપનીઓ / કંપનીઓ અંગે ગ્રાહકોને જાણ કરીશુ ંઅને જો ગ્રાહક ઇ છે તો, અમે કંપનીના ટાફ / એજ ટોને તેમના 
ઉ પાદનો / સેવાઓના માકિટંગ માટેનો િનદશ આપીશુ.ં 

 

સમી ા 
a. બૉડર્ના િડરેક્ટરો પ્ર યેક િત્રમાિસકગાળાના અંતેથી એક મિહનાની અંદર િત્રમાિસક ધોરણે યોગ્ય આચરણ સબંિંધત 

સિંહતાના પાલન અને ફિરયાદ િનવારણ તતં્રની કામગીરીની સમીક્ષા કરશે. 
b. નાણાકીય વષર્ના અંતેથી એક મિહનાની અંદર વાિષર્ક ધોરણે બૉડર્ને આ પ્રકારે કરવામા ંઆવેલી સમીક્ષાનો એકીકૃત 

રીપોટર્ સ પવામા ંઆવશે. 

ુ તતા 
a. યા ંસધુી ગ્રાહક ારા અિધકૃત કરવામા ંન આવે યા ંસધુી અમે તેમની તમામ અંગત માિહતીને ખાનગી અને ગુ ત 

રાખીશુ.ં 



 

કોટક મિહ દ્રા ઇ વે ટમે સ િલ. 
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b. અમે અહીં નીચે જણાવેલ અપવાદ પ િક સાઓ િસવાય ગ્રાહકોની ટ્રા ઝેક્શનની િવગતોને પૂની અંદર અિ ટટીઓ 
સિહત અ ય કોઇપણ એિ ટટીઓ સમક્ષ જાહરે કરીશુ ંનહીં. 

 જો અમારે વૈધાિનક કે િનયમનકારી કાયદા ારા માિહતી પરૂી પાડવી પડે 
 જો આ માિહતી જાહરે કરવી એ જનતા પ્ર યેની ફરજ હોય  
 જો અમારે અમારંુ િહત જાળવવા માટે આ માિહતી પરૂી પાડવી ( મ કે, છેતરિપડંી અટકાવવા). અમે 

આ કારણને આગળ ધરી ગ્રાહકોની આ પ્રકારની માિહતી માકિટંગના હતેઓુ માટે અ ય કોઈને ( પૂ 
કંપનીઓ સિહત) આપીશુ ંનહીં. 

 જો અમે અ ય ઉ પાદનો કે સેવાઓ પરૂા ંપાડવા માટે અમારા પૂ / સહયોગી / એિ ટટીઓ કે 
કંપનીઓને આ પ્રકારની માિહતી પરૂી પાડવા માટે ગ્રાહકની મજૂંરી (ઉદાહરણ તરીકે, લૉન મજૂંર 
કરતી વખતે) લીધી હોય. 

 યા ંગ્રાહકોએ અ ય સેવાઓ કે ઉ પાદનો પરૂા ંપાડવા માટે અમારા પૂ / સહયોગી / એિ ટટીઓ કે 
કંપનીઓને આ પ્રકારની માિહતી ઉજાગર કરવા જણા યુ ંહોય. 

 

લૉન અને િધરાણો 
a. નાણા ં કે અ ય કોઈ ઋણનુ ં િધરાણ કરતા ં પહલેા ંઅમે ગ્રાહક (ઋણકતાર્)ની પરત ચકૂવણી કરવાની ક્ષમતાનુ ં

મ ૂ યાકંન કરીશુ.ં 
b. લૉન મજૂંર કરતા ંપહલેા ંઅમે ગ્રાહકને જાણ કરીશુ ંકે, આ લૉન માગંણી કરવા પર કે અ ય કોઈ રીતે ચકૂવવાપાત્ર 

છે. 
c. અમે લૉનની તમામ અરજી પ્રા ત થયાનંી વીકૃિત આપીશુ.ં 
 

યાજદર ુ ંમૉડલ 

કંપની યાજદરનુ ંએક મૉડલ ધરાવે છે,  િધરાણના દરને નક્કી કરવા માટે અહીં નીચે જણાવેલા સબંિંધત પિરબળોને 
યાન પર લે છે. 
 

(a) ઋણની પ્રિક્રયા પાછળ થતો ખચર્ 
(b) સચંાલન સબંિંધત ખચર્ 
(c) ઉ પાદન અને ઋણકતાર્ માટે જોખમ સબંિંધત પ્રીિમયમ 
(d) આવ યક સપંિ  પર વળતર 
(e) ઇ ડ ટ્રીમા ંમાકટના ંપ્રવતર્માન િધરાણદરો વા અ ય કોઈ સબંિંધત પિરબળો, વગેરે, 
 

કંપની એસેટ એ ડ લાયેિબિલટી કિમટી (ALCO) ધરાવે છે,  ઉપરોક્ત તમામ પિરબળોને યાન પર લઇને યવસાયોને 
માિસક ધોરણે િધરાણના દરો પર સલાહ આપશે. આ ઉપરાતં, અહીં ઉપર જણાવેલ પિરબળોમા ંન ધપાત્ર ફેરફાર થાય તો 
ALCOને ચાલુ ંમિહનામા ંજ યાજદરમા ંફેરફાર કરવાની સ ા આપવામા ંઆવી છે.  
 

યવસાયો ગ્રાહકો અને ઉ પાદનોના જોખમના ગે્રડેશન પર આધાર રાખીને એક જ ઉ પાદન હઠેળ િવિવધ ગ્રાહકો માટે 
અલગ-અલગ યાજદર અથવા તો િવિવધ ઉ પાદનો હઠેળ એક જ ગ્રાહક માટે અલગ-અલગ યાજદર વસલૂી શકે છે. 
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ઉપરોક્ત માપદંડો પર આધાર રાખીને યાજદર સામા ય રીતે 5%થી માડંીને 30% સધુી રહશેે. યાજના તમામ દરો 
વાિષર્ક ધોરણે હશે અને તે મજૂંરીપત્રમા ં પ ટપણે ઉ લેિખત આવતર્ન પ્રમાણે ચકૂવવાપાત્ર ગણાશે. યાજના દંડના દરો 
ગ્રાહક સાથે થયેલા કરાર મજુબ વસલૂવામા ંઆવશે અને તે ગ્રાહકે-ગ્રાહકે અને/અથવા ઉ પાદને-ઉ પાદને અલગ-અલગ 
હશે. 
 

વ  ુસહાય 

 

ફ રયાદો / ફ રયાદો અને િત યા / ચૂનો - ત રક યાઓ 
 

a.  ગ્રાહકો ફિરયાદ ન ધાવા માગેં છે તેમને અમે માગર્દશર્ન આપીશુ ંઅને જો ગ્રાહક પિરણામથી નાખશુ હોય તો 
તેવા િક સામા ંતેમણે શુ ંકરવુ ંજોઇએ તે અંગે પણ અમે તેમને માગર્દશર્ન પરંુૂ પાડીશુ.ં અમારો ટાફ ગ્રાહકના 
કોઇપણ પ્ર  માટે સહાય પરૂી પાડશે. 

b. કોઇપણ બાબતની તપાસ કયાર્ બાદ અમે શક્ય એટલી વહલેી તકે પ્રિતભાવ મોકલાવીશુ;ં જો ગ્રાહક અસતં ુ ટ 
હોય તો ફિરયાદને આગળ કેવી રીતે વધારવી કે અંગે પણ અમે તેમને માગર્દશર્ન આપીશુ.ં 

c. અમે અમારી શાખાઓ ખાતે ફિરયાદ િનવારણ અિધકારીનુ ંનામ અને સપંકર્ની િવગતો દશાર્વીશુ.ં અમારી કંપની 
િવરુ ની ફિરયાદોના ઉકેલ માટે જનતા તેમનો સપંકર્ કરી શકશે. 

 

િતભાવો અને ચૂનો 
અમે અમારી સેવાઓને સધુારી શકીએ તે માટે અમે અમારા ગ્રાહકોને તેમના પ્રિતભાવો પરૂા ંપાડવાની િવનતંી કરીએ 
છીએ. 
 

િનર ણ 
સિંહતાનુ ં પાલન થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમારે યા ંઅિધકારીની િનમણકૂ કરવામા ંઆવેલ છે. અમારી 
ઑિડિટંગની આંતિરક પ્રિક્રયા અમે સિંહતાનુ ંપાલન કરીએ તેની ખાતરી કરે છે. યોગ્ય આચરણ સબંિંધત સિંહતાના 
અનપુાલન માટે અનપુાલન સબંધેં સીિનયર મેનેજમે ટને સમયાતંરે જાણ કરવામા ંઆવી છે. 
 

સં હતા ગેની વ  ુમા હતી 
આ સિંહતાને અમારી વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશે અને િવનતંી કરવા પર તેની નકલો પણ ઉપલ ધ 
કરાવવામા ંઆવશે. 
 

ફ રયાદ િનવારણ - સપંકની િવગતો 
કોઈપણ ફિરયાદ માટે, તમે નીચે દશાર્વેલા સરનામે ગ્રીવ સ રીડે્રસલ ઓિફસર (ફિરયાદ િનવારણ અિધકારી)/નોડલ 
ઓિફસરનો સપંકર્ કરી શકો છો: 
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કોટક મિહ દ્રા ઇ વે ટમે સ િલિમટેડ 
12બીકેસી, ત્રીજો માળ, લોટ સી-12, જી લૉક, 
બાદં્રા કુલાર્ કૉ પલેક્સ, 
બાદં્રા (પવૂર્), મુબંઈ-400 051 
ઈ-મેઇલઃ kmil.helpdesk@kotak.com 

 
આપ જો કંપનીના િનણર્ય / ઉકેલથી સતં ુ ટ ન હો અથવા તો આપને એક મિહનાના સમયગાળાની અંદર કોઈ પ્રિતિક્રયા 
પ્રા ત ન થાય તો, અહીં નીચે જણાવેલ સરનામે આરબીઆઈના િડપાટર્ મે ટ ઑફ નોન-બેંિકંગ સપુરિવઝનની પ્રાદેિશક 
કચેરીના ઇ ચા  અિધકારીનો સપંકર્ કરી શકો છોઃ 

ડપાટમે ટ ઑફ નોન-બ કગ પુરિવઝન 
મુબંઈ પ્રાદેિશક કચેરી, 
ત્રીજો માળ, રીઝવર્ બેંક ઑફ ઇિ ડયા, 
મુબંઈ સે ટ્રલ રેલવે ટેશનની સામે, 
ભાયખ લા, મુબંઈ 400 008 
ફોનઃ (022) 23084121 
ફેક્સઃ (022) 23022011 
ઈ-મેઇલઃ dnbs@rbi.org.in 

 

ર ઝવ બક ઇ ટ ેટડ ઑ બ સમેન ક મ - 2021 

િનયિમત એિ ટટીનુ ંપ્રિતિનિધ વ કરવા તથા કંપની િવરુ  દાખલ કરવામા ંઆવેલી ફિરયાદોના સદંભર્મા ં
િનયિમત એિ ટટી વતી માિહતી પરૂી પાડવા કંપનીએ ઇ ટીગે્રટેડ ઑ બ સમેન કીમ હઠેળ િપ્રિ સપલ નોડલ 
ઑિફસરની િનમણકૂ કરી છે. 

કંપનીએ તેની વેબસાઇટ Kmil.co.in પર લોકપાલ (ઑ બ સમેન) સમક્ષ ફિરયાદ દાખલ કરવાના પોટર્લની 
િવગતોની સાથે િપ્રિ સપલ નોડલ ઑિફસરનુ ંનામ અને તેમના સપંકર્ની િવગતો દશાર્વી છે. 


