انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ
)سابق آئی وی ايل فائنانس لميٹيڈ(
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منصفانہ طرز عمل کا ضابطہ
) 14.01.19کو بورڈ کے ذريعے نظر ثانی شده اور منظور شده(

منصفانہ طرز عمل کے ضابطے کو مالپانی سيکورٹيز پرائيويٹ لميٹيڈ کے ذريعے  16اکتوبر  2006کو منعقد ہوئی
ان کی ميٹنگ ميں اپنايا گيا تھا۔ مالپانی سيکورٹيز پرائيويٹ لميٹيڈ کا نام بعد ميں تبديل کر کے شيو شکتی فائنانشئيل
سرويسيز پرائيويٹ لميٹيڈ رکھا گيا اور پھر آئی وی ايل فائنانس لميٹيڈ جسے بعد ميں انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ
کے نام ميں تبديل کيا گيا۔ موجوده منصفانہ طرز عمل کا ضابطہ )ايف پی سی( جيسا کہ انڈيا بلس کنزيومر فائنانس
لميٹيڈ )آئی بی سی ايف ايل يا يہاں پر کمپنی کے نام سے جانی جائے گی( کے ذريعے اپنايا جا رہا ہے وه آر بی آئی
ماسٹر ڈائريکشن ڈی اين بی آر )پی ڈی(  008/03.10.119/2016-17اور اس کے بعد کی تجديد کاری کے ساتھ کے
باب  VIکے مطابق سسٹميٹيکلی امپارٹينٹ نان ڈپازٹ ٹيکنگ اين بی ايف سی کے قابل اطالق رہنما اصولوں کے
مطابق ہے۔ منصفانہ طرز عمل کا ضابطہ ذيل کے مطابق ہے :

منصفانہ طرز عمل کا ضابطہ
نمبر شمار مضمون
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1

مقاصد اور اطالق

2

گاہکوں کی ذمے داری

3

انکشاف اور شفافيت

4

اشتہار بازی ،مارکيٹنگ اور فروخت

5

پرائيويسی اور رازداری

6

واجبات کی وصولی

7

شکايات اور تنازعات

8

اپنے گاہکوں کی ہدايات کو جانيں

9

ڈپازٹ اکاونٹ

10

قرض

11

ضامن

12

عام موضوع

 .1مقاصد اور اطالق:
 1.1ضابطے کے مقاصد
بين االقوامی سطح پر رائج عملدرآمد بہترين کارپوريٹ طريقوں اور کاروبار کے طريقوں ميں مکمل شفافيت کی
پيروی کرنے کو اور اس طرح کمپنی ميں گاہک کے اعتماد کو فروغ دينے کو انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ
نے اپنا مقصد بنايا ہے -اس کے مطابق ذيل کے لئے موجوده ضابطہ مقرر کيا گيا ہے:
 (iگاہکوں کے ساتھ معامالت کرنے ميں اقل ترين معيار قائم کرتے ہوئے اچھے اور منصفانہ طريقوں کو
فروغ دينا،
 (iiشفافيت کو يقينی بنانا تاکہ گاہک ہماری کمپنی کے ذريعہ فراہم کرده خدمات کی کيا معقول حد تک توقع
کرسکتے ہيں کو بہتر طريقے سے سمجھ سکيں،
 (iiiاعلی آپريٹنگ معياروں کو حاصل کرنے کے لئے مقابلے کے ذريعے مارکيٹنگ فورسيز کی حوصلہ افزائی
کرنا ،اور
 (ivگاہک اور کمپنی کے درميان مضبوط گاہک مواصالت اور شکايت ازالہ طريقہ کار کے ذريعے منصفانہ
اور خوش گوار تعلقات کو فروغ دينا اور اس طرح کمپنی ميں گاہک کے اعتماد کو فروغ دينا-
 1.2ضابطے کا اطالق
اس ضابطے کے تمام حصے تمام قرض کی مصنوعات اور سروس پر الگو ہوتے ہيں جو اس وقت فراہم کی جارہی
کاونٹر پر ،فون پر ،پوسٹ کے ذريعے،
ہيں يا جنھيں بعد ميں متعارف کرايا جاسکتا ہے آيا وه کمپنی کے ذريعے ٔ
انٹرايکٹو اليکٹرانک آالت کے ذريعے ،انٹرنيٹ پر يا کمپنی کے ايجنٹوں کے ذريعے يا کسی دوسرے طريقے سے
فراہم کی جاتی ہيں -منصفانہ طرز عمل ضابطےکی مقامی  /عالقائی زبان ميں نقل کے ساتھ ساتھ انگريزی زبان ميں
بھی کمپنی کی تمام آفسوں /برانچوں ميں نمائش کی جائے گی -ايف پی سی کی ايک نقل کمپنی کی ويب سائٹ پر بھی
عام عوام اور تمام اسٹيک ہولڈرز کو کمپنی کےذريعے اپنائے جارہے ضابطوں کے بارے ميں مطلع کيا جائے گا-

 .2گاہکوں کے تئيں ہماری ذمے دارياں:
 2.1ذيل کی باتوں کو يقينی بناتے ہوئے گاہکوں کے ساتھ تمام معامالت ميں منصفانہ اور معقول طريقے سے
عمل کرنا :
کمپنی اس کی پيش کرده مصنوعات اور سروس کے لئے اور طريقۂ کار اور طرز عمل جس کی اس کا عملہ پيروی
کرتا ہے ميں ضابطے ميں بيان کرده ذمے داريوں اور معيار کو پورا کرے گی -تحرير ،جذبے اور گاہکوں کے
ساتھ معامالت طے کرنے ميں تمام مصنوعات اور سروس متعلقہ قوانين اور قواعد و ضوابط ضابطے کی پابند ہوں
گی اورديانت داری اور شفافيت کے اخالقی اصولوں پر مبنی ہونگی-
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 2.1.1گاہکوں کے ساتھ معامالت کے دوران ،ماسوا قرض کے معاہدے کے قواعد و ضوابط ميں فراہم کرده مقاصد
کے کمپنی قرض دہنده کے معامالت ميں مداخلت سے باز رہے گی-
 2.1.2کمپنی قرض دہندگان سے زائد سود چارج نہيں کرے گی -کسی گاہک سے چارج کئے جا رہے سود کی
شرح کی تحسب کی وضاحت کی جائے گی -قرض کے درخواست فارم کے اور ساتھ ہی ساتھ منظوری کے خط
ميں تمام شرح اور چارجيز کا ذکر کيا جائے گا -کمپنی قرض دہندگان زائد سود چارج نہيں کرے گی-
 2.1.3سود کی شرح اور خطرات کی درجہ بندی کے لئے رسائی بھی کمپنی کی ويب سائٹ پر دستياب کی
جائے گی-
 2.2ذيل کی باتوں کو يقينی بناتے ہوئے ہماری فانانشئيل مصنوعات اور سروس کيسے کام کرتی ہيں کو سمجھنے
کے لئے گاہکوں کی مدد کرنا:
(i

اشتہارات اور پروموشنل ادب کے مواد ممکنہ حد تک صاف اور غير گمراه کن ہوں گے -قرض کے معاہدے
اور دوسرے دستاويزات جن پر عملدرآمد اور قرضہ حاصل کرنے کے لئے گاہک کے ذريعے دستخط کرنے
کی ضرورت ہوسکتی ہے وه کمپنی کی ويب سائٹ پر نمائش کے لئے دستياب کئے جائيں گے تاکہ ہمارے
ممکنہ گاہکوں کو پہلے سے قرض کے معاہدے کو بھر کر اپنے حقوق اور ذمہ داريوں کو جاننے اور
سمجھنے کے لئے سہولت فراہم ہو تاکہ ہم سے خدمات حاصل کرنے کے وقت ايک باخبر فيصلہ ليا جائے-

 (iiپہلی مثال ميں ،گاہکوں کو مصنوعات اور خدمات کے بارے ميں معلومات پر مشتمل ہندی ،انگريزی يا مناسب
مقامی زبانوں ميں سے ايک يا زياده ميں متعلقہ دستاويزات فراہم کی جائيں گی اور سمجھائی جائيں گی -مطلق
شفافيت کو يقينی بنانے کے لئے ،گاہکوں کو مصنوعات اور خدمات کی نوعيت ،ان کے قواعد و ضوابط ،فی
سال سود کی شرح /سروس چارجز ،قرض کی مصنوعات کی سروس کرنے کے لئے ادا کی جانے والی
ای ايم آئی ،مصنوعات کے لئے کمپنی ميں جمع کی جانے والی دستاويزات وغيره جيسے الگو ہوسکتے ہيں
کے بارے ميں واضح معلومات فراہم کی جائے گی-
 (iiiگاہکوں کو ان کو حاصل ہونے والے فوائد کے بارے ميں مکمل معلومات فراہم کرنا وه ان فوائد کو کيسے
حاصل کرسکتے ہيں ،ان کے مالياتی اثرات اور کسی بھی شک کی صورت ميں اپنے سواالت کو حل کرنے
کے لئے وه کس سے رابطہ کر سکتے ہيں-
 (ivمندرجہ باال کو يقينی بنانے ميں مدد کے لئے ،کمپنی ہيلپ الئن فراہم کرے گا اس طرح سے اس معاملے ميں
گاہکوں کو مناسب رہنمائی فراہم کرے گی -مندرجہ باال کے عالوه ،گاہکوں کو نامزد افسر  /افسران کا نام اس
کے/

ان کے رابطے کی تفصيالت کے ساتھ فراہم کيا جائے گا جو ان کی شکايتوں کے ازالے کے لئے

ذمہ دار ہو گا  /ہوں گے-
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 2.3مندرجہ ذيل فراہم کرتے ہوئے ہماری مصنوعات اور سروس استعمال کرنے ميں گاہکوں کی مدد کرنا :
 .iقرض دہنده کو دستخط شده قرض کے معاہدے کی ايک نقل فراہم کريں گے جس ميں منظور شده قرض کے قواعد
و ضوابط کی تفصيالت ہوں گی -کمپنی گاہک کو انٹرايکٹو اجالس کے ذريعے ،ويب سائٹ ميں نمائش کے ذريعے
يا ای ميل  /چھپے ہوئے خطوط کے ذريعے ،باقاعده ،مناسب اپ ڈيٹس کا انتظام کرنے اور فراہم کرنے کو يقينی
بنانے گی-
 .iiسود کی شرح ،چارجيز اور قواعد و ضوابط ميں تبديلی کے بارے ميں معلومات کی نشر و اشاعت کرے گی-
 .iiiسود ميں تبديلی کے بارے ميں اس کے اطالق سے پہلے پيشگی نوٹس کے ذريعے مطلع کيا جائے گا-ترميم شده
سود کی شرح يا سروس چارجز کو اس کے بعد ہی الگو کيا جائے گا-
 2.4چيزوں کے ساتھ جو کسی بھی مرحلے پر غلط ہوسکتی ہيں جلدی اور ہمدردی سے نمٹنا بذريعے:
غلطی کے اثرات اگر کسی بھی طرح کمپنی پر ہوتے ہيں کو کم کرنے کے لئے فوری اور مناسب اقدامات

.i

کرنا-
.ii

گاہک کی شکايات کو فوری طور پر نِپٹانا-

.iii

اگر کمپنی کے اہلکاروں کے ساتھ گاہک کی ابتدائی بات چيت کے ذريعے ان کی شکايتوں کا ازالہ مناسب
طريقے سے نہيں کيا گيا ہے تو کمپنی کے اندر موجوده نظام اور طريقہ کار کے بارے ميں مطلع کرنا جس
کی پيروی کرکے گاہک اعلی حکام سے رابطہ کرسکتے ہيں-
کسی بھی تکنيکی ناکامی کی وجہ سے پيدا ہونے والے کسی بھی مسئلے سے نپٹنے کے لئے موزوں

.iv

انتظامات کرنا-
برتاو کرنا
 2.5گاہکوں کی تمام ذاتی معلومات کے ساتھ نجی اور رازداری کا
ٔ
ہم پابند ہيں اور اپنے گاہکوں کی تمام ذاتی معلومات کو نجی اور انتہائی خفيہ موضوع کی طرح ليکن يہاں ذيل
ميں پيراگراف  5کی پابندی کرتے ہوئے رکھيں گے-
 2.6ضابطے کی اشاعت کے لئے ہماری کمپنی کرے گی:
.i

ضابطے کے بارے ميں اپنے موجوده اور نئے گاہکوں کو مطلع کرے گی-

.ii

کاونٹر پر يا اليکٹرانک مواصالت کے ذريعے دستياب کرے گی-
درخواست پر اس ضابطے کو ٔ

.iii

اس ضابطے کو کمپنی کی ہر برانچ پر اور کمپنی کی ويب سائٹ پر بھی دستياب کرے گی ،اور

.iv

اس بات کو يقينی بنائے گی کہ کمپنی کے عملے ضابطے کے بارے ميں متعلقہ معلومات فراہم کرنے اور
ضابطے کو عمل ميں النے ميں اچھی طرح تربيت يافتہ ہوں-

 2.7غير امتيازی پاليسی کو اپنانا اور عمل کرنا
ہماری کمپنی عمر ،نسل ،ذات ،جنس ،شادی شده حيثيت ،مذہب يا معذوری کی بنياد پر فرق نہيں رکھے گی-
 2.8بزرگ شہری اور جسمانی طور پر معذور افراد کا خيال کرنا
ہم اپنے گاہکوں جيسے بزرگ شہريوں ،جسمانی طور پر معذور افراد اور غير تعليم يافتہ افراد کے ہمارے ساتھ معامالت
کرنے کو آسان اور سہولت آميز بنانے کے لئے اپنی پوری کوششيں کريں گے-
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 .3انکشاف اور شفافيت:
 3.1ہماری کمپنی اپنے گاہکوں کے ساتھ معامالت کرنے ميں مکمل انکشاف اور شفافيت پر يقين رکھتی ہے .تمام
ممکنہ ذرائع کے ذريعے بشمول ذيل کے ہم تمام عوامل بشمول سود کی شرح ،عام فيس اور چارجيز ليکن ان تک
محدود نہيں ہيں کے بارے ميں مکمل معلومات فراہم کريں گے جو کمپنی اور گاہکوں کے درميان لين دين پر اثر
انداز ہوسکتے ہيں:
.i

برانچوں ميں نوٹس لگا کر،

.ii

ٹيليفون يا ہيلپ الئن کے ذريعے،

.iii

کمپنی کی ويب سائٹ کے ذريعے،

.iv

نامزد عملے يا ہيلپ ڈيسک کے ذريعے،

.v

سروس گائيڈ  /محصوالت کا جدول کرکے اور

.vi

جہاں تک ممکن ہوا تمام متعلقہ تفصيالت مصنوعات کے لئے مقرر کرده درخواست فارم ميں
شامل کی جائيں گی-

 3.2ممکنہ گاہکوں کے سلسلے ميں کمپنی ذيل کرے گی :
.i

سروس اور مصنوعات جس ميں گاہک کو دلچسپی ہوسکتی ہے کی اہم خصوصيات تمام ضروری معلومات کے
ساتھ جو قرض دہنده کے مفاد کو متاثر کرتی ہيں کو واضح کرنے کے لئے واضح معلومات قرض کے
درخواست فارم ميں فراہم کرے گی تاکہ ديگر اين بی ايف سی کے ذريعے پيش کرده قواعد و ضوابط کے ساتھ
بامعنی مقابلہ کيا جاسکے اور اس کی وجہ سے قرض دہنده کے ذريعے باخبر فيصلہ ليا جاسکے -قرض کا
درخواست فارم ان دستاويزت کی نشاندہی کرے گا جن کی درخواست فارم کے ساتھ پيش کرنے کی ضرورت ہو
سکتی ہے -درخواست دہندگان کو ايک تصديق نامہ فراہم کيا جائے گا-

.ii

مصنوعات اور خدمات جو گاہکوں کی ضروريات کو پورا کرسکيں کو منتخب کرنے ميں گاہکوں کی مدد
کريں گے،

.iii

گاہکوں کو مختلف ذرائع جن کے ذريعہ کمپنی کی مصنوعات اور خدمات کی پيشکش کی جاتی ہے ]مثال کے
طور پر ،انٹرنيٹ پر ،فون پر ،برانچوں ميں وغيره[ کے بارے ميں بتائيں گے اور انہيں ان مصنوعات اور
سروس کے بارے ميں مزيد معلومات حاصل کرنے کے ذرائع اور طريقوں کے بارے ميں مطلع کريں گے-

.iv

گاہکوں کو قانونی ،ريگوليٹری اور اندرونی پاليسی کی ضروريات کی تعميل کے لئے ان کی شناخت اور پتے
کو ثابت کرنے کے لئے ضروری معلومات اور دستاويزات جو ان کو دينا ضروری ہيں کے بارے ميں مطلع
کريں گے-

 3.3ان لوگوں کے لئے جو گاہک بن گئے ہيں ،کمپنی ذيل کرے گی:
.i

نئی تيار کرده معلومات فراہم کرے گی جو مصنوعات کی اہم خصوصيات بشمول قابل اطالق سود کی شرح /
فيس اور چارجيز کے تعلق سے کمپنی کے ذريعے تيار کئے ،پيدا کئے يا بنائے جا سکتے ہيں-

.ii

گاہکوں کے حقوق اور ذمہ دارياں پر اضافی اور تازه ترين معلومات فراہم کرے گی-

.iii

گاہک کا نام خود کار طريقے سے 'ڈو ناٹ کال' سروس کے تحت رجسٹر کرے گی اور ٹيلی فون کال /
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ايس ايم ايس  /ای ميل کے ذريعے کسی بھی نئی مصنوعات /سروس کے ذريعہ مطلع نہيں کرے گی جب تک
کہ گاہک کمپنی کو اس معلومات  /سروس کو حاصل کرنے کے لئے اپنی رضامندی کے بارے ميں تحريری
طور پر مطلع نہ کر دے-
 3.4شرح سود :
سود کی شرح اور پروسيسنگ اور ديگر چارجيزکے تعين کرنے ميں آئی بی سی ايف ايل مناسب اندرونی اصولوں
اور طريقہ کار مقرر کرے گی -کمپنی کے اے ايل سی او کمپنی کے بورڈ کے ذريعے مقرر اصول کے مطابق ميں
وقفے وقفے سے شرح سود اور چارجيز کا تعين کرے گی -کمپنی ذيل پر گاہکوں کو ضروری معلومات فراہم
کرے گی-
.i

ساالنہ شرح پر تحسب کئے جانے واال شرح سود جو ان کے قرض کے اکاؤنٹ پر الگو ہوتا ہے،

.ii

اس کے اکاؤنٹ پر کس طرح سود الگو کيا جاتا ہے اور سود کی تحسب کا طريقہ بشمول جرمانہ سود کے جو
گاہک کے ذريعے ڈيفالٹ  /دير سے ادائيگی اور ساتھ ہی ساتھ قابل ادائيگی ای ايم آئی کی صورت ميں قابل
اطالق ہوسکتا ہے-

 3.5شرح سود ميں تبديلی
کمپنی کے ذريعے پيش کرده مصنوعات پر سود کی شرح ميں تبديلياں کرنے کے اس فيصلے کے بارے ميں کمپنی
گاہکوں کو پيشگی مطلع کرے گی اورسود کی شرح ميں کی گئی اس طرح کی تبديليوں کو بعد ميں الگو کرے گی-
 3.6فيس اور چارجيز
 .iکمپنی اپنی تمام برانچوں ميں ،کمپنی کی ويب سائٹ ميں محصوالت جدول کے بارے ميں ايک نوٹس دکھائے گی
جسےگاہکوں کو مفت ديکھنے کی اجازت ہوگی -گاہکوں کو کمپنی کے ذريعے فراہم کرده خدمات کی ايک
فہرست بھی مفت فراہم کی جائے گی-
 .iiگاہکوں کو اس کی طرف سے منتخب کرده مصنوعات اور خدمات کے تعلق سے ديئے گے محصوالت کے
جدول ميں گاہکوں کی طرف سے منتخب کرده اور حاصل کی گئی مصنوعات اور سروس پرالگو ہونے والے
چارجيزاور ادائيگی کے بارے ميں تمام تفصيالت شامل ہوں گی-
 .iiiگاہکوں کو جرمانے کے بارے ميں معلومات فراہم کريں گے جو ان کے ذريعے منتخب کرده مصنوعات  /سروس
کی نگرانی کرنے والے کسی بھی قواعد اور شرائط کی پيروی نہ کرنے  /خالف ورزی کرنے کی صورت ميں
ان پر لگائے جائيں گے-
 3.7پيشگی ادائيگی کے چارجيز
کمپنی انفرادی قرض دہندگان سے جنہوں نے بينک کے سرکلر نمبر آر بی آئی 2014-15/121 -اور ڈی اين بی ايس
)پی ڈی( سی سی نمبر  399/13.10.42/2014-15بتاريخ  14جوالئی  2014ميں موجود آربی آئی ہدايات کے مطابق
فلوٹنگ شرح سود کے تحت ٹرم قرض ليا ہے پيشگی ادائيگی کا جرمانہ نہيں لے گی  -تاہم ،ريگوليٹری رہنمائی ميں
تبديلی کی وجہ سے قرض کے اکاؤنٹ کے پيشگی بند کرنے پر ہماری پاليسی ميں تبديلی کی صورت ميں ،پيشگی
ادائيگی پر جرمانہ قرض اکاؤنٹ کے پيشگی بند کرنے کی تاريخ پر موجوده پاليسی کے مطابق الگو ہوگا جسے
کمپنی کی ويب سائٹ ميں سبھی اسٹيک ہولڈرز کی معلومات کے لئے شائع کيا جائے گا-
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 3.8فيس اور چارجيز ميں تبديلی
اگر کمپنی ان چارجيز ميں سے کسی کو بﮍھانے يا نيا چارج متعارف کرانے کا فيصلہ کرتی ہے تو تجديد کرده
چارجيز /نئے چارجيز لگائے جانے /الگو کرنے سے پہلے ايک مہينے کی پيشگی نوٹس دی جائے گی-
 3.9قواعد و ضوابط
ايسے گاہک جنہوں نے پھلی بار مصنوعات  /سروس لی ہے ان کی طلب کی ہوئی کمپنی کی فراہم کرده

.i

مصنوعات اور سروس کے لئے متعلقہ قواعد و ضوابط کے بارے ميں کمپنی گاہکوں کو مناسب مشوره
دے گی-
ہماری کمپنی کی مصنوعات اور سروس کو نافذ کرنے والے قواعد و ضوابط منصفانہ ہوں گے اور متعلقہ

.ii

حقوق خاص طور پر گاہکوں کے نامزد کرنے کے حق کا تعين کرے گی -مذکوره قواعد اور ضوابط
ذمہ داريوں اور فرائض کو واضح طور پر بيان کريں گے -ان قواعد و ضوابط کو ساده اور سہل زبان ميں تيار
کرنے اور پيش کرنے کی کوشش کی جائے گی-
 3.10قواعد و ضوابط ميں تبديلياں
قواعد و ضوابط ميں کسی بھی تبديلی کو مندرجہ ذيل ذرائع ميں سے کسی ايک کے ذريعے گاہکوں کو مطلع کيا
جائے گا-
.i

ذاتی طور پر مطلع کر کے،

.ii

ہر برانچ ميں نوٹس بورڈ کے ذريعے،

.iii

انٹرنيٹ بشمول ای ميل اور ويب سائٹ،

.iv

جب کبھی بھی ضرورت ہوئی اخبار کے ذريعے،

.v

عام طور پر تبديلياں بعد ميں الگو کی جائيں گی اور اس طرح کی تبديليوں کی باضابطہ نوٹس گاہکوں کو
پيشگی دی جائے گی،

.vi

اگر قواعد و ضوابط ميں کسی بھی تبديلی کے بارے ميں گاہک کو پيشگی مطلع کرنا ممکن نہيں ہوا اور اگر
گاہک کو پيشگی اطالع ديئے بغير تبديلی کر لی گئی تو ،اس طرح کی گئی تبديلی کے بارے ميں  30دن کے
اندر باضابطہ مطلع کيا جائے گا -اگر ايسی تبديليوں يعنی گاہک کو پہلے مطلع کئے بغير کئے جانے والے
تبديليوں کے بعد قواعد و ضوابط کسی گاہک کے لئے غير فائدے مند ہو جاتے ہيں ،تو اس طرح کے گاہک
 60دنوں کے اندر اور کسی بھی نوٹس کے بغير يا تو اپنے اکاؤنٹ کو بند کر ديں يا اس کو بغير کسی اضافی
چارج يا سود ادا کئے تبديل کر ليں-

.vii

اگر قواعد و ضوابط ميں بہت اہم يہ بﮍی تبديلی يا معمولی تبديليوں متعدد بار ہوتی ہيں تو گاہک کی درخواست
پر ،اس کے بارے ميں گاہک کو باضابطہ مطلع کيا جائے گا اور گاہک کو نئے قواعد و ضوابط کی ايک نقل
يا تبديليوں کا خالصہ فراہم کيا جائے گا-
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 .4اشتہار بازی ،مارکيٹنگ اور فروخت
 4.1کمپنی:
.i

اس بات کو يقينی بنانے کی کوشش کرے گی کہ کمپنی کی جانب سے جاری کرده اشتہارات اور پروموشنل
مواد واضح اور غيرگمراه ہوں-

.ii

کمپنی کوشش کرے گی کہ ميڈيا اور  /يا پروموشنل ادب ميں جاری کرده کوئی بھی اشتہار جو ہماری کمپنی
کی کسی بھی سروس يا مصنوعات کی طرف توجہ مائل کرتا ہے اور سود کی شرح کے بارے ميں حوالہ ديتا
ہے ،وه ايسی مصنوعات اور سروس پر الگو ہونے والی ديگر فيس اور چارجيز اگر کوئی ہے کو بھی ظاہر
کرے اور متعلقه قواعد و ضوابط کی مکمل تفصيالت درخواست پر دستياب کی جائے گی-

.iii

جب بھی کسی تيسری پارٹی کی سروس کو سپورٹ سروس فراہم کرنے کے لئے استعمال کيا جائے گا تو ہم
اس بات کو يقينی بنائيں گے کہ ايسی تيسری پارٹی گاہک کی ذاتی معلومات )اگر کوئی اس طرح کی تيسری
جماعتوں کو دستياب ہے( کو رازداری اور سيکورٹی کے اسی درجے سے سنبھالے جيسے ہم سنبھالتے ہيں-

.iv

کمپنی وقت بہ وقت گاہکوں کو ان کے ذريعے لی گی اس کی مصنوعات کی مختلف خصوصيات ،کسی
دوسری مصنوعات کے بارے ميں معلوماتيا مصنوعات /سروس کے تعلق ميں پرموشنل پيشکش کے بارے
ميں مطلع کرے گی صرف اس وقت جب انھوں نے اس طرح کی معلومات /سروس کو يا تو ميل کے ذريعے
يا ويب سائٹ پر يا کسٹمر سروس نمبر پر اس کو حاصل کرنے کے لئے رجسٹريشن کيا ہے-

.v

ہم ڈائريکٹ سيلنگ ايجنسيوں )ڈی ايس اے( کے ضابطہ اخالق کا تعين کريں گے جن کی خدمات ہم
مصنوعات  /سروس کی مارکيٹ کرنے ميں مدد کے لئے لے سکتے ہيں ،جو ديگر معامالت کے عالوه اس
بات کو ضروری بناتا ہے کہ جب وه ذاتی طور پر يا فون کے ذريعے مصنوعات کی فروخت کے لئے گاہک
سے رابطہ کريں تو اپنی شناخت کرائيں-

.vi

گاہک کی کسی بھی شکايت کےموصول ہونے کی صورت ميں کہ کمپنی کے نمائندے /کورئير يا ڈی ايس اے
نے کوئی غير مناسب طرز عمل اختيار کيا ہے يا اس ضابطےکی خالف ورزی کی ہے ،شکايت کی تحقيقات
اور حل کرنے کے لئے مناسب اقدامات شروع کيے جائيں گے اور اگر مناسب پايا گيا تو گاہک کو معاوضہ
ديا جائے گا-

 .5پرائيويسی اور رازداری:
 5.1گاہکوں ]اگر وه اب گاہک نہيں ہيں تو بھی[ کی تمام ذاتی معلومات کو نجی اور رازداری ميں رکھا جائے گااور
وه مندرجہ ذيل اصولوں اور پاليسيوں کی پابند ہوں گی -کمپنی بشمول ہمارے گروپ کے ديگر اداروں سميت گاہک
کے اکاؤنٹ سے متعلق معلومات يا اعداد و شمار چاہے گاہکوں کی طرف سے فراہم کرده يا دوسری ذرائع سے
مندرجہ ذيل غير معمولی معامالت کے عالوه کسی کو بھی ظاہر نہيں کرے گی-
.i

اگر معلومات کو قانونی طور پر يا ريگوليٹر کی جانب سے دی گئی ہدايات کے ذريعے دی جانی ہو؛

.ii

اگر معلومات کو ظاہر کرنا عوام کی ذمے داری ہو؛
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.iii

اگر کمپنی کے مفادات ميں معلومات )مثال کے طور پر ،دھوکہ دہی کو روکنے کے لئے( کو دينا ضروری

.iv

ہوا تو ليکن اسے گاہک يا گاہک کے اکاؤنٹ ]بشمول گاہک کے نام اور پتے سميت[ کے بارے ميں معلومات
فراہم کرنے کی وجہ کے طور پر استعمال نہيں کيا جائے گا،
اگر گاہک کمپنی سے معلومات کو ظاہر کرنے کے لئے کہتا ہے ،يا گاہک کی اجازت سے،
گاہک کی تحريری اجازت سے اگر کمپنی سے اس کے بارے ميں حوالہ دينے کے لئے کہا جاتا ہے-
ان کے بارے ميں موجود ذاتی ريکارڈ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے گاہک کو موجوده قانونی فريم ورک

.v
.vi

کے تحت اس کے حقوق کی حدود کے بارے ميں مطلع کيا جائے گا-
کمپنی گاہک کی ذاتی معلومات کو مارکيٹنگ کے مقاصد کے لئے کسی بھی طرح سے استعمال نہيں کرے گی
جب تک کہ گاہک خاص طور پر ايسا کرنے کی اجازت نہ دے دے-

.vii

 5.2کريڈٹ ريفرنس ايجنسياں
.i

جب کوئی گاہک اکاؤنٹ کھولتا ہے ،تو کمپنی اس کو مطلع کرے گی کہ کب کمپنی کريڈٹ ريفرنس ايجنسيوں
ان کے اکاؤنٹ کی تفصيالت دے سکتی ہے اور جانچ جو ان کے ساتھ کر سکتے ہيں-

.ii

کمپنی کريڈٹ ريفرنس ايجنسيوں کو گاہک کے ذاتی قرضوں جو اس کے ذريعے کمپنی کو واجب االدا ہيں
کے بارے ميں معلومات فراہم کر سکتی ہے اگر :

• گاہک اس کی ادائيگی بقايا ہے تو؛
• واجب االدا رقم کا کوئی تنازعہ نہيں ہے تو اور
 .iiiاپنے قرض کی ادائيگی کے لئے گاہک نے کمپنی کے رسمی مطالبہ کے بعد اس نے ايسی پيشکش نہيں کی
جس سے کمپنی مطمئن ہے -کمپنی گاہک کو تحريری طور پر مطلع کرے گی کہ کمپنی گاہک کے ذريعے
اس کے واجب االدا قرض کے بارے ميں کريڈٹ ريفرنس ايجنسيوں کو معلومات فراہم کرنے کا اراده رکھتی
ہے -اسی وقت کمپنی گاہک کو کريڈٹ ريفرنس ايجنسيوں کے کردار اور اس کے ذريعے فراہم کرده معلومات
کے اثرات جو گاہک کی قرض لينے کی قابليت پر اثر ڈال سکتے ہيں کے بارے ميں وضاحت کرے گی-
 .ivاگر گاہک نے اجازت دی ہے تو کمپنی کريڈٹ ريفرنس ايجنسيوں کو گاہکوں کے اکاؤنٹ کے بارے ميں ديگر
معلومات فراہم کرسکتی ہے -اگر مطالبہ کيا جاتا ہے تو کريڈٹ ريفرنس ايجنسيوں کو دی گئی معلومات کی
ايک نقل کمپنی گاہک کو فراہم کرے گی-

 .6واجبات کی وصولی:
 6.1جب کبھی بھی قرض ديا جائے گا گاہک کو ادائيگی کی رقم ،ميعاد اور وقت کے ذريعے ادائيگی کے عمل کی
وضاحت کی جائے گی -اگر گاہک مقرره ادائيگی کی ترتيب پر عملدرآمد کرنے ميں ناکام ہوتا ہے تو واجبات کی
وصولی کے لئے ملک کے قوانين کے تحت مناسب کروائی کی جائے گی اور کسی طرح غير معمولی طور پر
ہراساں نہيں کيا جائے گا-
 6.2آئی بی سی ايف ايل نے خوش اخالقی ،منصفانہ سلوک اور ترغيب پر مبنی وصولی کی پاليسی تيار کی ہے-
کمپنی گاہک کے اعتماد اور طويل مدتی تعلقات کو فروغ دينے ميں يقين رکھتی ہے -عملہ يا کسی بھی شخص جسے
قرض کی وصولی يا  /اور سيکورٹی پر دوباره قبضہ کرنے کے لئے کمپنی کی نمائندگی کرنے کا اختيار ديا جاتا ہے
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وه خود کی شناخت کرائے گا اور کمپنی کی طرف سے جاری کرده اختيار نامہ ظاہر کرے گا -وه گاہک کی
درخواست پر کمپنی کی طرف سے يا کمپنی کے اختيار کے تحت جاری کرده شناختی کارڈ کو ظاہر کرے گا -کمپنی
گاہکوں کو واجبات کے متعلق تمام معلومات فراہم کرے گی اور واجبات کی ادائيگی کے لئے مناسب نوٹس دينے کی
کوشش کرے گی-
 6.3عملے کے تمام ارکان يا وه شخص جسے وصولی يا  /اور سيکورٹی پر دوباره قبضہ کرنے کے لئے کمپنی کی
نمائندگی کرنے اختيار ديا گيا ہے مندرجہ ذيل ميں مقرر کرده ضابطے پر سختی سے عمل کريں گے :
.i

گاہک سے عام طور سے اس کی جگہ پر /اس کی منتخب کرده جگہ پر اور کسی مخصوص جگہ کی
غير موجودگی ميں اس کی رہائشی جگہ پر رابطہ قائم کيا جائے گا اور اگر وه اپنی رہائشی جگہ پر دستياب
نہيں ہے تو اس کے بزنس  /پيشے کی جگہ پر اس سے رابطہ کيا جائے گا-

.ii

سب سے پہلے کمپنی کی نمائندگی کرنے کی شناخت اور اختيار کو گاہکوں کو بتايا جائے گا-
گاہک کی پرائيويسی کا احترام کيا جائے گا-

.iii
.iv

گاہک کے ساتھ بات چيت مہذب طريقے سے کی جائے گی -بات چيت کرتے وقت زبان کے استعمال ميں
انتہائی احتياط کی جائے گی تاکہ کسی بھی وقت گاہک کو تکليف محسوس نہ ہو  /کوئی غير اخالقی برتاو نہ
محسوس کرے -خواتين قرض داروں کے ساتھ بات چيت کرتے ہوئے ،بھارتی ثقافت اور روايت کے مطابق ان
کا احترام برقرار رکھا جائے گا-

.v

کمپنی کے نمائندے گاہکوں کے کاروبار يا پيشے کی خاص صورت حال کی ضرورت کے عالوه ان سے

.vi

 0700بجے سے  1900بجے کے درميان گاہکوں سے رابطہ کريں گے-
جہاں تک ممکن ہوگا کسی مخصوص وقت پر يا کسی خاص جگہ پر کال کرنے سے گريز کرنے کی گاہک کی
درخواست پر عمل کيا جائے گا-

.vii

کال کے وقت اور تعداد اور گفتگو کے مندرجات کی دستاويزات بنائيں جائيں گی-

.viii

واجبات کے متعلق تنازعات يا اختالفات کو باہمی قابل قبول اور منظم طريقے سے حل کرنے کے لئے تمام امداد

.ix

دی جائے گی-
واجبات کی وصولی کرنے کے لئے گاہک کی جگہ کے دورے کے دوران شائستگی اور سليقہ آداب کو برقرار

.x

رکھا جائے گا-
غير مناسب مواقع جيسے خاندان ميں کسی کی موت ہوجانا يا اس طرح کے ديگر آفت زده مواقع اگر کمپنی کے
علم ميں آتے ہيں تو واجبات کی وصولی کرنے کے لئے کال  /دوره کرنے سے پرہيز کيا جائے گا جب تک کہ
قانونی تعميل کو پورا کرنے کے لئے اس کی ضرورت نہ ہو-

 6.4رہن زده  /قانونی حق دعوے والے اثاثوں پر دوباره قبضہ
قرض کے معاہدے ميں قرض دہنده کے ساتھ معاہدے /قرض کے معاہدے ميں قانونی طور پر جبری دوباره قبضے
کی شق بنائی جائے گی -دوباره قبضے کا عمل معاہدے  /قرض کے معاہدے کے قواعد و ضوابط کے مطابق شفاف
طريقے سے کيا جائے گا اور ذيل کے مطابق کروائی پر عمل کيا جائے گا-
 .iدوباره قبضہ کرنے سے قبل نوٹس کی مدت؛
 .iiحاالت جن کے تحت نوٹس کی مدت ختم ہوسکتی ہے؛
 .iiiسيکوريٹی کا قبضہ لينے کے لئے طريقہ کار؛
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 .ivجائيداد کی فروخت  /نيالمی سے قبل قرض کی واپسی کے لئے قرض دہنده کو ديئے جانے والے حتمی موقع
کے بارے ميں ايک شرط-
 .vقرض دہنده کو دوباره قبضہ دينے کے لئے طريقہ کار ،اور
 .viجائيداد کی فروخت /نيالمی کا طريقہ کار۔ قرضوں کی منظوری /ادائيگی کے وقت تمام قرض دہندگان کوقرض
کے معاہدے کی ايک نقل اور قرض کے معاہدے ميں بيان کئے گے تمام ملفوف کاغذات کے ساتھ اس طرح کے
قواعد و ضوابط کی ايک نقل دستياب کی جائے گی -جو ايسے معاہدے  /قرض معاہدوں کا ايک اہم حصہ تشکيل
دے سکتے ہيں-

 .7شکايات اور تنازعات:
ريقہ کار:
 7.1اندرونی ط ٔ
•
•

کمپنی مناسب وقت کے اندر تمام شکايات اور تنازعات کو حل کرنے  /جواب دينے اور گاہکوں کو ان کی
شکايات کی حيثيت کے بارے ميں مطلع رکھنے کی کوشش کرے گی-
کمپنی گاہکوں کے لئے ان کی شکايات يا تنازعات اگر کوئی ہو تو کو درج کرنے اور /يہ جمع کرنے کے
لئے اپنی ہر برانچ اور دفتر ميں دستياب سہوليات فراہم کرے گی-

گاہک کو کمپنی کی ويب سائٹ پر دستياب خصوصی طور پر ای ميل کی شناخت کے ذريعے عزا کے لئے اپنی
شکايات درج کرنے کی سہولت فراہم کی جائے گی -آئی بی سی ايف ايل نے ايک ايسا نظام قائم کيا ہے جہاں شکايت
ہينڈلنگ کے عمل تک رسائی ہمارے گاہکوں کو مفت دستياب کی جاتی ہے-
اگر گاہک کوئی شکايت کرنا چاہتا ہے ،تو اسے ذيل کے لئے مناسب مشوره ديا جائے گا
• تمام دفاتر ،برانچ جہاں شکايت درج کی جاسکتی ہے اور نامزد عہدے دار جسے شکايت درج کی جاسکتی ہے
کے دفتر کا پتہ ،ای ميل آئی ڈی ،فيکس نمبر ،فون نمبر ،وغيره کی نمائش کی جائے گا -وه کس طرح شکايت
درج کرسکتے ہيں يعنی فون ،خط ،فيکس ،ای ميل وغيره-
کاروبار کے عام حاالت ميں گاہک آئی بی سی ايف ايل سے يا تو نزديکی برانچ ميں جا کر يا ہمارے ٹول فری ہيلپ
الئن  1860-419-3333کے ذريعے فون کر کے يا  service_dhani@indiabulls.comکے ذريعے يا
 grievance_dhani@indiabulls.comپر ای ميل کے ذريعے شکايت درج کر کے رابطہ کر سکتا ہے-
اگر شکايت کننده کسٹمر کئير ڈپارٹمنٹ کے ذريعہ فراہم کرده جواب سے مطمئن نہيں ہے ،تو وه اپنی شکايات کو ذيل
ميں درج طريقوں سے اعلی عہدےدار تک لے جاسکتا ہے :
پہال
مرحلہ

گاہکوں سے درخواست ہے کہ آئی بی سی ايف ايل کی قريبی برانچ ميں جائيں ،کال کريں يا لکھيں۔
برانچ ہيڈ کا نام :
رابطے کی تفصيالت  :فون ،ای ميل اور مکمل پتہ :

دوسرا
مرحلہ

اگر  7کاروباری دنوں کے اندر توجہ نہيں دی جاتی ہے تو ،گاہک ہيلپ الئن نمبر  1860-419-3333کے
ذريعے شکايت درج کريں۔
يا  grievance_dhani@indiabulls.comپر ايک ای ميل بھيجيں
يا آن الئن شکايت درج کرنے کے لئے ہماری ويب سائٹ پر جائيں،
يہ ذيل کو تحريری شکايت کريں ،ہيڈ آف کسٹمر کئير آيٹ انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ،
چوتھی منزل ،انڈيا بلس سينٹر ،ٹاور ،1-سينا پتی باپٹ مارگ،
ايلفنسٹن – مغرب ،ممبئی – 400013
فون  ،022-61891019 :ای ميل care_dhani@indiabulls.com :
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تيسرا
مرحلہ

اگر شکايت  15کاروباری دنوں کے اندر تسلی بخش طريقے سے حل نہيں کی جاتی ہے تو گاہک ہمارے پرنسپل
نوڈل آفسر سے ذيل کے پتے پر رابطہ قائم کرسکتا ہے :
مسٹر سنجيو کشيپ
انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ
اے ايس ايف ٹاورز ،ٹاور اے ،پالٹ نمبر  249ڈی اور ای،
اُ ّديوگ ويہار ،فيز ،IV
گروگرام – ) 122016ہريانہ(
فون  ،0124-6681012 :ای ميل nodal.ibcfl@indiabulls.com :

چوتھا
مرحلہ

اگر شکايت  30کاروباری دنوں کے اندر تسلی بخش طريقے سے حل نہيں کی جاتی ہے تو گاہک براه راست
اپنے متعلقہ عالقے کی محتسب کی آفس سے تحريری شکايت کر سکتا ہے -عالقائی لحاظ سے محتسب سے
رابطے کی تفصيالت ذيل ميں ہيں :
سينٹر

نمبر
شمار
.1

چينّئی

.2

ممبئی

.3

نئی دہلی

.4

کولکاتا

اين بی ايف سی محتسب کی
آفس کا پتہ
بمعرفت ريزرو بينک آف انڈيا،
فورٹ گالسسس،
چينّئی ــ 600 001

دائرۀ کار کے عالقے
تمل ناڈو ،جزائر انڈمان اور نکو بار،
کرناٹک ،آندھرا پرديش ،تلنگانہ،
کيرال ،يونين ٹيريٹری آف لکشا ديپ
اور يونين ٹيريٹری آف پانڈيچری

ايس ٹی ڈی کوڈ 044 :
ٹيليفون نمبر 25395488 :
فيکس نمبر 25395488 :
ای ميل :
nbfcochennai@rbi.org.in

بمعرفت ريزرو بينک آف انڈيا،
آر بی آئی بائيکلہ آفس بلڈنگ،
ممبئی سينٹرل ريلوے اشتيشن کے
سامنے،
بائيکلہ ،ممبئی ــ 400 008

گجرات ،مہاراشٹر ،گوا ،مدھيہ پرديش،
چھتس گﮍھ ،يونين ٹيريٹری آف دادرا
اور نگر حويلی ،دمن اور ديو

ايس ٹی ڈی کوڈ 022 :
ٹيليفون نمبر 23028140 :
فيکس نمبر 23022024 :
ای ميل :
nbfcomumbai@rbi.org.in

بمعرفت ريزرو بينک آف انڈيا،
سنسد مارگ،
نئی دہلی110001 -
ايس ٹی ڈی کوڈ 011 :
ٹليلفؤن نمبر 23724858 :
فيکس نمبر 23725218-19 :
ای ميل :
nbfconewdelhi@rbi.org.in
بمعرفت ريزرو بينک آف انڈيا،
 ،15نيتا جی شبھاش روڈ،
کولکاتا ــ 700 001
ايس ٹی ڈی کوڈ 033 :
ٹليلفؤن نمبر 22304982 :
فيکس نمبر 22305899 :
ای ميل :
nbfcokolkata@rbi.org.in
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دہلی ،اتر پرديش ،اتراکھنڈ ،ہريانہ،
پنجاب ،چندی گﮍھ ،ہماچل پرديش ،اور
راجستھان اور جموں و کشمير کی
رياست

مغربی بنگال ،سکم ،اڑيسہ،
آسام ،اروناچل پرديش ،منی پور،
ميگھاليہ ،ميزورم ،ناگالينڈ ،تريپوره،
بہار اور جھارکھنڈ

•

بورڈ آف ڈائريکٹر /بورڈ آف کميٹی وقفے وقفے سے شکايت ازالے کے عمل کا جائزه لے گی ساتھ ہی ساتھ
معاملے ميں ہدايات جاری کرے گا تاکہ گاہک کو اپنی شکايتوں کا حل تيز اور منصفانہ طريقے سے ملے-

 .8اپنے گاہک کو پہچانيں )کے وائے سی( کے رہنما اصول
 8.1چھ مخصوص قانونی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی کريڈٹ کی سہولت يا قرض دينے سے
پہلے اپنے گاہک کو پہچانيں )کے وائے سی( کے رہنما اصول کی ضرورت کے مطابق مناسب مشق کی جائے گی
جس ميں مندرجہ ذيل پہلوؤں کا احاطہ کيا جائے گا-
.i

گاہک کو اس کی شناخت کے لئے ضروری دستاويزات يا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی-

.ii

کے وائے سی ،اينٹی منی النڈرنگ يا کسی دوسری قانونی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے اس طرح کی
معلومات گاہک کے ذريعے کمپنی کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی .-اس کے عالوه بعض اضافی معلومات
مانگی جاسکتی ہيں جو گاہک رضاکارانہ طور پر فراہم کرسکتا ہے .يہ گاہک کی ذمہ داری ہوگی کہ وه اپنی
شناخت اور پتے کا تازه ترين ثبوت وقفے سے وقفے فراہم کرے -ان کے ريکارڈ شده پتے ميں کسی بھی
تبديلی کی صورت ميں کمپنی کو فوری طور پر مطلع کريں-

.iii

اکاؤنٹ کھولنے کے فارم اور ديگر مواد کمپنی کی طرف سے گاہک کو فراہم کئے جائيں گے -اسی ميں
کے وائے سی کی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے الزمی معلومات جن کو دينے کی ضرورت ہوگی
کی تفصيالت اور تصديق اور /يا ريکارڈ کے لئے پيش کئے جانے والی دستاويزات کی الزمی معلومات
شامل ہوں گی-

.iv

اکاؤنٹ کھولنے کے لئے گاہک کی طرز عمل کی رسمی کاروائيوں کے بارے ميں باضابطہ وضاحت کی
جائے گی -گاہک اس کے ذريعے مطلوب تمام ضروری وضاحتيں فراہم کی جائيں گی-

 .9ڈپازٹ اکاونٹ
جب تک کمپنی اپنی رجسٹريشن کی حيثيت کو 'نان ڈپازٹ اکسپٹنگ کمپنی' کے طور پر برقرار رکھتی ہے کمپنی کا
کوئی مالزم کسی بھی طريقے سے /شکل ميں عوام سے ڈپازٹ مانگ /قبول نہيں کرے گا-

 .10قرض
 10.1کسی بھی رقم کے قرض دينے سے پہلے کمپنی گاہک کی کريڈٹ اور دوباره ادائيگی کی اہليت کی مناسب
تشخيص کرے گی-
 (iقرض کی درخواست کے بارے ميں فيصلہ کرنے کے لئے متعين وقت
تمام الزمی دستاويزات کے ساتھ تجويز پيش کرنے کی تاريخ سے  30دن کے اندر قرض کے مکمل درخواست فارم
کے بارے ميں کمپنی فيصلہ کر دے گی -اگر کسی بھی وجہ سے کمپنی گاہک کو قرض نہيں فراہم کرنے کا فيصلہ
کرتی ہے تو ،قرض کی درخواست کے مسترد کرنے کی وجہ /وجوہات سے تحريری طور مطلع کرے گی-
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 (iiقرض دہنده کی طرف سے ضمانت کی منظوری
اگر گاہک چاہتا ہے کہ کمپنی اس کی ذمہ داريوں کے لۓ کسی دوسرے سے کوئی ضمانت يا ديگر سيکورٹی قبول
کرے تو ضمانت دينے والے شخص کے مالی معامالت يا ديگر سيکوريٹی کے بارے ميں خفيہ معامالت فراہم کرنے
کے لئے کمپنی گاہک سے يا اس کے قانونی مشير سے اجازت لے سکتی ہے -کمپنی ذيل کرے گی
• انفرادی قانونی مشوره لينے کے لئے گاہکوں کی حوصلہ افزائی اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کرے گی کہ وه
ان کی ذمے داريوں اور ان کے فيصلے کے ممکنہ نتائج کو سمجھيں )جہاں مناسب ہو ،دستاويزات جن پر ہم ان کی
دستخط ليں گے ،اس ميں يہ سفارش صاف اور واضح نوٹس کے طور پر شامل ہوں گی(؛
• گاہکوں کو بتائيں گے کہ ضمانت يا ديگر سيکورٹی فراہم کر وه ان کے بجائے ذمہ دار ہوسکتے ہيں يا ساتھ ہی
ساتھ وه بھی؛ اور
• انہيں بتائيں گے کہ ان کی ذمہ داری کيا ہوگی-
 10.2قرضوں کے لئے درخواستيں اور ان کی پروسيسنگ
 .iکسی قرض کی مصنوعات کو فراہم کرنے کے وقت ،کمپنی قبل اطالق ساالنہ سود کی شرح اور پروسيسنگ کے
لئے قابل ادائيگی فيس  /چارجز اگر کوئی ہے تو ،پيشگی ادائيگی کا حق انتخاب اور چارجيز اگر کوئی ہے تو اور
کسی دوسرے معاملے جس ميں قرض دہنده کی دلچسپی ہوسکتی ہے کے بارے ميں ضروری معلومات فراہم
کرے گی تاکہ گاہک دوسری کمپنيوں کے ساتھ ان کا بامعنی مقابلہ کرسکے اور ايک باخبر فيصلہ کر سکے-
 .iiکمپنی قرضوں کی تمام درخواستوں کی وصولی کے لئے تصديق نامہ فراہم کرے گی -درخواست کو قبول کرتے
کے وقت درخواست کننده کو متعين وقت کے بارے ميں مطلع کيا جائے گا جس کے اندر قرض کی درخواستوں
کو نپٹا ديا جائے گا-
 .iiiعام طور پر درخواست دينے کے وقت تمام چيزيں جو قرض کی درخواست کی پروسيسنگ کے لئے ضروری
ہيں کمپنی کے ذريعے جمع کر لی جائيں گی -اضافی معلومات کی ضرورت ہونے کی صورت ميں گاہک کو بتايا
جائے گا کہ ان سے فوری طور پر دوباره رابطہ کيا جائے گا-
 .ivکمپنی گاہک کو منظور شده قرضے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قواعد و ضوابط سے مطلع کرے گی -کمپنی
درخواست پر قرض دستاويز ميں درج ملفوف کاغذات کی ايک نقل کے ساتھ کمپنی کی الگت پر گاہک کے
ذريعے تکميل شده تمام قرضوں کی دستاويزات کی تصديق شده نقل فراہم کرے گی-
 .vقرض دينے کے معاملے ميں صنف ،ذات اور مذہب کی بنياد پر کسی گاہک سے تعصب نہيں کيا جائے گا -تاہم،
اس سے کمپنی کو معاشرے کے مختلف حصوں کے لئے تيار کئے گے منصوبوں کو شروع کرنے يا حصہ لينے
سے روکا نہيں کيا جاسکتا ہے-
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 10.3قرض کی درخواست کی عدم قبوليت:
اگر کسی بھی وجہ سے ،کمپنی کسی گاہک کو جس نے تحريری درخواست دی ہے قرض کی منظوری دينے کی
حالت ميں نہيں ہے ،تو گاہک کو اس کے بارے ميں وجہ کے ساتھ تحرير ميں آگاه کيا جائے گا-
 10.4قرض کی رقم کی ادائيگی کی ياد دہانی يا تيز رفتاری کا فيصلہ :
معاہدے کے تحت ادائيگی يا کارکردگی کی ياد دہانی  /تيز کرنے يا کسی بھی وجہ سے اضافی سيکيوريٹی کے طلب
کرنے کا فيصلہ لينے سے پہلے ،کمپنی قرض کے معاہدے کے مطابق قرض دہندگان کو نوٹس دے گی-
 10.5قرض اکاؤنٹ کا بند کرنا اور سيکورٹی  /دستاويزات کی واپسی:
ٰ
دعوی
کمپنی تمام واجبات کی ادائيگی کے بعد يا قرض دہنده کے خالف کمپنی کے کسی دوسرے قانونی حق يا حق
کے تحت قرض کی مشروع رقم کی وصولی پر فوری طور پر تمام سيکيورٹيز کو واپس کر دے گی -جہاں کمپنی
اپنے مقررکرده حق کا استعمال کرنے کا فيصلہ کرتی ہے ،قرض دہنده کو اس کے لئے باقی دعو ٰی اور اس شرط کے
بارے ميں جس کے تحت کمپنی متعلقہ دعوی حل  /ادا ہو جانے تک سيکيوريٹی اپنے قبضے ميں رکھنے کے لئے
حق دار ہے کی مکمل معلومات کے ساتھ نوٹس دے گی-
 10.6جعلی لين دين کی تحقيقات :
گاہک کے اکاؤنٹ پر کسی لين دين ميں کسی تحقيقات کی ضرورت کی صورت ميں ،کمپنی گاہک کو اگر کمپنی کو
انہيں شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کمپنی اور پوليس  /ديگر تحقيقاتی ايجنسيوں کے ساتھ تحقيقات ميں تعاون
کرنے کے لئے مشوره /درخواست کرے گی -کمپنی گاہک کو مشوره دے گی کہ اگر گاہک دھوکہ دہی سے کام کرتا
ہے تو وه اس کے اکاؤنٹ ميں ہونے والے تمام نقصانات کے ذمہ دار ہو گا اور اگر گاہک مناسب احتياط سے عمل
نہيں کرتا ہے اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے گاہک اس کے لئے ذمےدار ہو سکتا ہے-

 .11ضامن
.i

جب کسی شخص کو قرض کے لئے ضمانت دينے واال يا ضامن مانا جائے گا ،تو اسے مندرجہ ذيل کے بارے
ميں مطلع کيا جائے گا :
• ضامن کے طور پر ان کی ذمہ داری؛
• قرض کی رقم جس کے لئے وه کمپنی کو اپنی ضمانت دے گا؛
• صورتحال جس ميں کمپنی اسے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے فون کرے گی؛
• اگر وه ضامن کے طور پر ادائيگی نہ کر سکے تو کيا کمپنی کے پاس کمپنی ميں اس کے دوسرے پيسوں
پراختيار ہے؛
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• کيا ضامن کے طور ان کی ذمے دارياں مخصوص مقدار تک محدود ہيں يا وه المحدود ہيں ،اور
.ii

وقت اور حاالت جس ميں ضامن کے طور پر ان کی ذمہ دارياں ختم کر دی جائيں گی اور طريقہ جس ميں
کمپنی اس کو اس بارے ميں مطلع کرے گی -کمپنی اس کو قرض دھنده کی مالی حيثيت ميں کسی بھی منفی
مادی تبديلی /تبديليوں کے بارے ميں مطلع کرے گی جس کا وه ضامن ہے-

 .12عام موضوع :
کمپنی گاہکوں کو ضروری معلومات فراہم کرے گی :
.i
.ii

.iii

.iv

.v

اس کے قرض کی مصنوعات کی اہم خصوصيات کی وضاحت بشمول سب سے اہم دستاويز کے ذريعے
قابل اطالق فيس اور چارجيز-
گاہک کو درخواست دينے کے لئے کس معلومات  /دستاويزات کی ضرورت ہوگی کے بارے ميں گاہکوں کو
مشوره دينا -قانونی اور ريگوليٹری ضروريات کے مطابق عمل کرنے کے لئے گاہکوں کو ان کی شناخت،
پتے ،روزگار وغيره اور ديگر دستاويزات )مثال کے طور پر پين تفصيالت( جو قانونی عہدے دار کے ذريعے
مشروط ہوسکتی ہے کے بارے ميں بھی مشوره ديا جائے گا-
گاہک کو مطلع کرنا کہ اس کے قرض کی درخواست کے ميں /ساتھ ميں گاہک کے ذريعے فراہم کی گئی
معلومات کی توثيق يا تو فون پر يا گاہک کی طرف سے ديئے گئے ان کی رہائشی يا دفتر کی جگہ کے ديئے
گے پتے پر جا کر کی جاسکتی ہے-
اگر کمپنی کو گاہک کے اکاؤنٹ ميں کسی لين دين کی تحقيقات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پوليس /ديگر
تحقيقاتی ايجنسيوں کے ساتھ اگر کمپنی کو ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہوئی تو گاہک کو تعاون کرنے کا
مشوره دينا-
گاہک کو مشوره دينا کہ اگر گاہک دھوکہ دہی سے عمل کرتا ہے تو وه اس کے اکاؤنٹ ميں ہونے والے تمام
نقصانات کا ذمہ دار ہوگا اور اگر گاہک مناسب احتياط کے بغير عمل کرتا ہے اور کی وجہ سےنقصانات ہوتے
ہيں گاہک اس کے لئے ذمہ دار ہوسکتا ہے-

نظرثانی
منصفانہ طرز عمل کے ضابطے کی کميٹی ضابطے کے نفاذ کی نگرانی کرے گی اور اس کی کار گذاری کی وقفے
سے وقفے سے جائزه لے گی-
کمپنی کے تمام عملے کے اراکين اور مجاز نمائندے کمپنی کے بہترين مفاد ميں ہميشہ گاہکوں کے ساتھ خوشگوار
رشتہ برقرار رکھنے کے لئے عام کوشش کريں گے -گاہک کو مصنوعات کے بارے ميں تمام معلومات دی جائے
گی جب تک کہ وه وضاحت سے مطمئن نہيں ہوجاتا اور کمپنی کے ساتھ معاہده  /معاہدے ميں داخل ہونے سے پہلے
تمام قواعد و ضوابط کو قبول نہيں کر ليتا-
*****************
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