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વાજબી પ્રથા સહંિતા 

જોન ડીયર ફાઇનાન્સિયલ ઇન્સડયા પ્રાઈવેટ લલમિટેડ (“અિે”, “અિે” અને “અિારા”) નીચે જાણવેલ મજુબાના વાજબી 
પ્રથા િહંિતા સ્વીકારીયે છીએ. 

આ વાજબી પ્રથા સહંિતા નીચે જાણવલે કાર્યોમા લાગ ુપડે છે: 

• લોન િાટેની અરજીઓ અને તનેી પ્રહિયા િાટે 

• લોન મલૂયાકંન અને શરતો / શરતો 
• લોન ચકૂ્વાની નયિો/શરતોિા ંકોઈ ફેરફાર િહિત 

• લોન ચકૂ્વાની પછીની/ પછીને દેખરેખ 

• િાિાસય જોગવાઈઓ. 

૧ લોન માટેની અરજીઓ અને તનેી પ્રહિર્યા  

• તિાિ પ્રકારના વ્યવિાર સ્થામનક ભાષાિા ંઅથવા ણ લનેારા િિજી શકે તે કરવાના રિશેે. 
• લોન અરજી ફોિમિા ંજરૂરી િાહિતી શાિલે િશે જે લેનારાના હિતને અિર કરે છે, જેથી અસય નોન બેંહકિંગ 

ફાઇનાસિ કપંનીઓ દ્વારા આપવાિા ંઆવતી શરતો અને શરતો િાથે અથમપણૂમ તલુના કરવાિા ંઆવે અને 
ણ લનેારા દ્વારા જાણકાર મનણમય લઈ શકાય. લોન અરજી ફોિમ, અરજી ફોિમ િાથે િબમિટ કરવા િાટે જરૂરી 
દસ્તાવજેો પણ સચૂવી શકે છે. 

• અિે પણૂમ થયલે અરજી ફોર્મિમની પ્રાપ્તતની સ્વીકૃમત આપીશુ ંઅને લોન અરજીનો ણ લનેારાને મનકાલ 
કરવાિા ંઆવશે તેવા અંદાજજત િિયિયામદા પ્રદાન કરીશુ.ં 

૨ લોન મલૂર્યાંકન અને નનર્યમઓ / શરતો 

• અિે letterણ લેનારને સ્થામનક ભાષાની ભાષાિા ંઅથવા letterણ લેનારા દ્વારા િજંરૂી પત્ર દ્વારા િિજાયેલી કોઈ 
ભાષાિા ં લલેખતિા ં અલભવ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશુ ં અથવા અસયથા, વ્યાજ અને પદ્ધમતના વામષિક દર 
િહિતના મનયિો અને શરતો િાથે િાસય કરાયેલી લોનની રકિ તનેી અરજી કરવાની, અને લનેારા દ્વારા આ 
મનયિો અને શરતોની સ્વીકૃમતન ેઅિારા રેકોર્ડ મિિા ંરાખવી. અિે લોન કરારિા ંબોલડિા ંિોડા ચકુવણી િાટે 
લેવાિા ંઆવલેા દંડકીય વ્યાજનો ઉલલેખ કરીશુ.ં 

• બધા લનેારાઓને લોન િજંરૂી આપતી વખત,ે બધા િબંમંધત બધંારોની નકલ િાથ,ે લનેારા દ્વારા પ્રાધાસય રૂપ,ે 
સ્થામનક ભાષાિા ંિિજાયલેી, લોન કરારની એક નકલ અિે પ્રદાન કરીશુ.ં 

૩ લોનનુ ંનવતરણ તમેા નનર્યમો અને શરતોમાં ફેરફાર સાથે  

• ખાતાના મવમશષ્ટ ફેરફારોના હકસ્િાિા,ં લનેારાને વ્યન્ક્તગત રૂપે મવતરણ િિયપત્રક, વ્યાજ દર, િમવિિ 
ચાર્જ, પવૂમ ચકુવણી ચાર્જ અને અસય ચાર્જ / વસલૂવા િહિતના મનયિો અને શરતોિા ંકોઈપણ ફરેફારની 
લેનારા દ્વારા િિજાયેલી રૂપ,ે અિે સ્થામનક ભાષાિા ંલનેારાને સલૂચત કરીશુ.ં અને િિયે િિયે જાિરે 
સચૂના દ્વારા / અિારી વબેિાઇટ દ્વારા અસયના હકસ્િાિા.ં 
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• અિે િભંમવત વ્યાજ દર અને ચાર્જ / વસલૂાતિા ંફેરફાર કરીશુ.ં 
• અિે લોન કરારની શરતો અને શરતો અનિુાર લોન કરાર િઠેળ ચકુવણી અથવા પ્રદશમનને યાદ / વેગ 

આપવાનુ ંનક્કી કરીશુ.ં 
• તિાિ લેણાનંી ચકુવણી અને loanણની બાકી રકિની વસલૂાત પર અિે મિક્યોહરટીઝ મકુ્ત કરીશુ,ં જે 

અસય દાવાઓને ધ્યાનિા ંરાખીને અિ ેલનેારા િાિે િોઈ શકે છે અને અિ ેઅસય કોઈપણ દાવાઓ અને 
જે શરતો િઠેળ આપણને િકદાર છે તનેી લેનારાને નોહટિ આપીશુ.ં િબંમંધત દાવાની ચકુવણી / િિાધાન 

થાય ત્યા ંસધુી મિક્યોહરટીઝ જાળવી રાખવી. 

રજજસ્ટડમ ઓહફિ: ટાવર XIV, િાયબર મિટી, િગરપટ્ટા મિટી, િડપિર, પણુે-૪૧૧૦૧૩. ભારત.                           

ફોન: + ૯૧ (૨૦) ૬૬૪૨૫૦૦૦, ફકે્િ: +૯૧ (૨૦) ૬૬૪૨૫૦૦૧ વબે િાઇટ: www.deere.co.in 

૪ સામાન્ર્ય જોગવાઈઓ 

• લોન કરારની શરતો અને શરતોિા ંપરૂા પાડવાિા ંઆવેલ ઉદે્દશો મિવાય લનેારાની બાબતિા ંઅિે દખલ 
કરીશુ ંનિીં (જયા ંસધુી નવી િાહિતી અગાઉ orણદાતા દ્વારા જાિરે કરવાિા ંન આવ,ે અિારા ધ્યાનિા ંન 
આવે ત્યા ં સધુી). જો કે, આનો અથમ એ નથી કે કાયદા િઠેળ િલાિતીની પનુપ્રાપ્તત અને તેના 
અિલીકરણના અમધકાર તિેજ નાિાહંકત હડરેક્ટરની મનિણકૂ, જયા ંજરૂરી િોય, આ પ્રમતબદ્ધતાથી પ્રભામવત 
થાય છે. 

• ણ ઉધાર લનેારાના સ્થાનાતંરણ િાટે theણ લનેારાની મવનતંીની પ્રાપ્તતના હકસ્િાિા,ં િિંમત અથવા 
અસયથા એટલે કે, આપણો વાધંો, જો કોઈ િોય તો, કોઈપણ મવનતંીની પ્રાપ્તતની તારીખથી ૨૧ હદવિની 
અંદર લનેારાને જાણ કરવાિા ંઆવશે. કાયદાની સિુગંતતાિા ંઆવા ટ્રાસિફર પારદશમક કરારની શરતો 
અનિુાર થશ.ે 

• અિારી િગં્રિ નીમત િૌજસય, સયાયી િારવાર અને િિજાવટ પર બનાવવાિા ંઆવશ.ે 
• લોનની પનુ પ્રાપ્તતની બાબતિા,ં અિે કોઈ પરેશાનીનો ઉપાય કરીશુ ંનિીં - જેિ કે મવલચત્ર કલાકોિા ં

orrowણ લેનારાઓને િતત ત્રાિ આપવો, લોનની પનુ પ્રાપ્તત િાટે સ્નાય ુશન્ક્તનો ઉપયોગ વગરેે. 
• ગ્રાિકો િાથે યોગ્ય રીતે વ્યવિાર કરવા અિે અિારા સ્ટાફને તાલીિ આપીશુ.ં 
• અિારા કાયમકતામઓના મનણમયોથી ઉદ્ભવતા મવવાદો ઓછાિા ંઓછા આગલા ઉચ્ચ સ્તર પર અને અિારી 

ફહરયાદ મનવારણ પદ્ધમત અનિુાર સનુાવણી અને મનકાલ કરવાિા ંઆવશે. 
• અિે િેનજેિેસટના મવમવધ સ્તરે આ ફેર પ્રેન્ક્ટિ કોડના પાલન અને ફહરયાદના મનવારણ મિકેમનઝિની 

કાિગીરીની િિયાતંરે િિીક્ષાઓ કરીશુ.ં 

૫ વધારે સિાર્યતા 

• આ વાજબી પ્રથા િહંિતા અને ફહરઆદ મનવારન પદધમત આંગે ના કોઈ પન જાતના પ્રશ્નો અને લચતાઓ 
નીચે મજુબ આપી શકાય છે 
પાલન અમધકારી 
જોન ડીયર ફાઇનાન્સિયલ ઇન્સડયા પ્રાઈવેટ લલમિટેડ  
ટાવર XV, સ્તર 2, િાયબર મિટી, િગરપટ્ટા શિરે, િડપિર, પણુે - ૪૧૧૦૧૩  
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