કોટક મિહ ા ાઇમ િલિમટે ડ

યાજબી યવહાર સંિહતા:-

પિરચય:-

િરઝવ બે ક ઓફ ઇિ ડયા એ, તેના

ારા તારીખ ૧-૯-૨૦૧૬ ના રોજ બહાર પાડે લા “મા ટર િદશા િનદશ -

નોન બેિ કં ગ ફાઇનાિ શયલ કં પની –િસ ટમેિટકલી ઈ પોટ ટ થાપણો ન વીકારતી કં પનીઑ અને થાપણો
વીકારતી કં પનીઑ” – ના કરણ-VI થી, નોન બેિ કં ગ ફાઇના સ કં પનીઑ માટે માગદિશકા
જેના ારા યિ

ગત ાહકો ને સેવા આપતી વખતે વાજબી યવહાર ધોરણો થાપેલ છે તેમજ

થા ના એક ભાગ

હાલ
િત,

માં

રી કરેલ છે, કે

તેમજ

ે કોપ રેટ

પે, તેને ે સેવા આપી શકાય.

ભિવ ય

ાિત, રં ગ, ધમ,

માં

પણ

િત, વૈવાિહક દર

અમારી નીિત રહેશે કે બધા જ લાયક અરજદારો ની
ો, ઉંમર અથવા િવકલાંગતા, વગેર ે ના કોઈ પણ ત ના ભેદભાવ

વગર, તેમને ે િડટ ઉ પાદનો ઉપલ ધ કરાવીશું.

અમારી નીિત છે કે

બધા

જ

ાહકો

ને

સતત

અને

સારી

સેવા

આપવી.

અમારા કમચારીઓ િન પ , યાયપૂણ અને સુસંગત રીતે તેમની સહાય, ો સાહન અને સિવસ આપશે.
કં પની ની વેબસાઇટ ઉપર “ યાજબી યવહવાર સંિહતા” કાિશત કરીને, અમો અમારા

ાહકો ને તેની

ણ

પણ કરીશું.

અમો તે સુિનિ ત કરીશું કે ખચ / ફી કે જે સંભિવત દે વાદારો ના િહતો ને અસર કરતી હોય, તેની

ણ યો ય

રીતે તેવા દે વાદારો ને કરવા માં આવે.સંભિવત દે વાદારો ને તેમને આપેલ ધીરાણો ને લગતા િનયમો અને શરતો

ની તેમને

ણ કરીશું. અમો િતબ

છીએ કે િધરાણ ના િનણયો ને લગતા કોઈ પણ િવવાદો નો યો ય ઉકે લ,

અમારા ારા થાિપત એક ફિરયાદ િનવારણ તં - સેટ અપ ારા લાવવામાં આવશે.

અમો ખાતરી આપીએ છીએ કે “ યાજબી

યવહાર સંિહતા” તે સમ સં થા ની જવાબદારી

છે.કં પનીની યાજબીિધરાણપ િતઓઅમારી કામગીરી ના બધાજ પાસાઓ, જેવા માકિટં ગ, લોન સંચાલન,
ોસેિસંગ, લોન ને લગતી સેવા અને વસૂલી વૃિ ઓ, વગેર ે ને લાગુ પડશે. “ યાજબી યવહાર સંિહતા” માટે ની
અમારી િતબ તા

નું

િનદશન અમે

જવાબદારી, મોનીટરીંગ અને ઓિડટીંગ કાય મો, તાલીમ અને ટે કનોલો

કમચારી ની

ારા કરીશું.

અમારી વાજબી િધરાણ ને લગતી કામગીરી માં અમારી મજબૂત િતબ તા ને િતિબંબીત કરવા માટે રચાયેલ
િસ ાંતો માટે ,કં પનીના બોડ ઓફ િડરે ટસ અને મેનજ
ે મે ટ ટીમ જવાબદાર છે તેમજ અમો ખાતરી કરીશું કે
અમારા તમામ કમચારીઓ તેનાથી વાકે ફ રહે.

કોટક મિહ ા ાઇમ િલિમટે ડ તેના ાહકોનેસૌથી વધુ ગુણવ ા સભર સેવા પૂરી પાડવા માટે િતબ

આ “ યાજબી યહવાર સંિહતા” અમારા

ારા ઓફર કરવામાં આવતી િનચે ની

સેવાઓ [હાલ માં ચાલુ અથવા ભિવ ય ની તારીખ થી શ

છે.

ેણી ના ઉ પાદનો અને

થતી] ને લાગુ પડશે.

1. લોન
2. અમારા નેટવક ારા ઓફર થતાં થડ પાટ ઉ પાદનો

આ “ યાજબી યહવાર સંિહતા” ઉપર મુજબ લાગુ પડશે, પછી ભલે તે સેવા શાખા માંથી આપવા માં આવેલ
હોય કે ફોન ઉપર આપવા માં આવેલ હોય કે ઇ ટરનેટ ઉપર આપવામાં આવેલ હોય કે પછી ગમે તે અ ય પ િત
ારા આપવા માં આવેલ હોય, કે જેનો અમો હાલ માં ઉપયોગ કરતાં હોય કે ભિવ ય માં લાગુ કરવા ના હોય.
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(સંિહતા માં કરવામાં આવેલ કિટબ તા, સામા ય ઓપરેિટં ગ વાતાવરણ માં લાગુ પડશે).

ચાવી પ િતબ તાઓ:-

અમારા ાહકો સાથે ના અમારા યવહાર માં ચાવી પ િતબ તાઓ, કે જે માટે અમો વચનબ
એ. અમારા

છીએ:-

ાહકો સાથે ના અમારા તમામ સોદાઓ માં અમો યાજબી રીતે વરતીશું જે માટે અમો ખાતરી

આપીએ છીએ કે :અમારા ઉ પાદનો, સેવાઓ, િ યાઓ અને થાઓ, આ કોડમાંની િતબ તાઓ અને ધોરણોને પૂણ કર
શે.
અમારા ઉ પાદનો અને સેવાઓ સંબંિધત કાયદા અને િનયમોને પૂણ કરશે
અમારા ાહકો સાથે ના અમારા િવિનમયનો, સંકિલતતા ના નૈિતક િસ ાંતો અને પારદશકતા ઉપર
આધાિરત હશે.

બી. અમે

ાહકો નેઅમારા નાણાકીય ઉ પાદનો અને સેવાઓકે વી રીતે કામ કરશે, તે સમજવા માટે

સહાય કરીશું: તેમને તે બાબત ની પૂરી માિહતીસરળ િહ દી અને / અથવા ઇં ગિલશ અને / અથવા થાિનકભાષા માં
સં વશુ.ં
 તેમને તેના નાણાકીય સૂિચતાથ િવષે પ તા કરીશું અને
 ાહક ને તેના / તેણીના જ રમુજબ ની પસંદગી કરવામાં સહાય કરીશું
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સી. ાહકો ને અમારી સાથે ના દરેક

યવહાર માં એક મુ કે લી-મુ

અનુભવ

થાય તે માટે

અમે દરેક યાસ કરવા ખાતરી આપીએ છીએ, છતાં પણ જો કોઈ મુ કે લી ઊભી થાય તો અમે તે
ઝડપથી અને સહાનુભૂિતપૂવક તે તમામ સુધારીશું:ભૂલો ઝડપથી સુધારવામાં આવશે
ફિરયાદો ઝડપથી િનયંિ ત કરવામાં આવશે
જો કોઈ કે સ માં કોઈ ાહક ને તેની ફિરયાદ કે વી રીતે હલ કરવામાં આવે છે તે બાબતે અસંતોષ હશે તો અમે
તેને તેની ફિરયાદ આગળ ઉપર લઈ જવા માં માગદશન આપીશુ.ં
અમારા તરફ થી થયેલ કોઈ પણ ભૂલ ને કારણે

ાહક ના ખાતાં ઉપર લાદવા માં આવેલ કોઈ પણ ચાજ ને

અમે ઉલટાવી આપશુ.

ડી. આસંિહતા ની િસિ

અમે અમારી વેબસાઇટ ારા કરીશું.

માિહતી:અમે અમારા ાહકો ને તેના / તેણીના જ િરયાત મુજબ ના ઉ પાદનો અને સેવાઓ પસંદ કરવા માં માગદશન
આપીશું.

એ. ાહક સાથે સંબંધ થાિપત થાય તે પહેલાં, અમે આ કરીશું: જે સેવાઓ અને ઉ પાદનોમાં

ાહકે તેનો રસ બતા યો હોય, તેના મુ ય લ ણો િવષે

ાહક ને માિહતી

સમ વવી
 ાહક ની જ રીયાતો ને અનુકૂળ હોય તેવા એકાઉ સ, ઉ પાદનો અને સેવાઓિવષે તેને માિહતી આપીશું.
 અમારા KYC િનયમોનુંતમ
ે જ કાનૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો નું પાલન કરવા માટે જ રી માિહતી કે
જે અમારે ાહક પાસેથી લેવાની થાય છે, તેની પ સૂચના તેને આપીશુ.ં
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 ડેટાબેઝ ઊભો કરવા માટે અમે

ાહક ને તેમજ તેની / તેણી ના કુ ટું બ ની વધારાના માિહતી આપવા માટે

ાહક ને િવનંતી કરીશું; પરં તુ આવી માિહતી જો ાહક પોતે ઈ છે તોજ આપી શકશે.

બી.અમે િવિવધ ચેનલો ઉપર માિહતી કાિશત કરીશું કે જેના વડે તેના િવિવધ ઉ પાદનો અને સેવાઓઍ સેસ
કરી શકાય. ાહક ને તે બાબતે વધુ માિહતી

ાંથી મળશે તેની

ણ પણ કરીશું.

સી. એકવાર એક ાહક ને કોઈ ઉ પાદન પસંદ આવેલ હોય, તો અમે ાહક ને તે ઉ પાદન કે વી રીતે કામ કરશે
તે પણ સં વીશું.

ડી.જેમોડ ઓફ ઓપરેશન હેઠળ ાહકે ઉ પાદન લીધેલ હોય, તેના ચો

સ અિધકારો અને જવાબદારીઓ િવષે

તેને માગદશન આપીશું.

ઇ. બધાજ િનયમો અને શરતો યાજબી હશે અને ાહક ના અિધકારો અને જવાબદારીઓ પ પણે અને સરળ
ભાષા માં સુયોિજત હશે. અમે ફ

લોન અને ોસેિસંગ માટે ની અર

i. લોન અર

જ રી હોય યાં જ કાનૂનીઅથવા તકનીકી ભાષાનો ઉપયોગ કરીશું .

ઓ:-

ફો સ માં સંભિવત ાહક ના િહતો ને અસર કરવાની શકયતા ધરાવતી બધીજ જ રી માિહતી

હશે (દા.ત. ઈએમઆઈ, ખચ, મુદત વગેર)ે
ii. લોન અર

ફોમ સાથે સબિમટ કરવાના તમામ દ તાવેજો ની માિહતી લોન અર

iii. અમે બધીજ લોન અર યો સામે અર
અર

ફોમમાં સૂચવેલ હશે.

વીકૃ િત ની રસીદો આપીશું.

વીકૃ િત ની રસીદ માં એક સૂચક સમય સીમા, કે જેની અંદર લોન અર

નો િનકાલ કરવામાં આવશે, તે

લખવામાં આવશે.
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લોન મૂ યાંકન અને િનયમો / શરતો:અમે મંજૂરી પ

ારા અથવા અ યથા, ાહક ને તેને પાસ કરેલ લોન ની રકમ તેમજ લોન ના િનયમો અને શરતો,

વાિષક યાજ ના દર સિહત ની, તમામ માિહતી આપીશું અને યારબાદ, ાહક ારા તેવા િનયમો અને શરતો
ની લેિખત વીકૃ િત કં પની ના રેકડ ઉપર રાખીશું.
લોન એ ીમે ટ:-

i. અમે લોન કરાર ની એક નકલઇં ગિલશ માં, તેના તમામ િબડાણો, જો કોઈ હોય તો, તેની સાથે
આપીશું. ાહક જો ઇં ગિલશ ભાષા ન સમજતા હોય તો અમે ાહક ને લોન કરાર ની િવષયવ તુ

ાહક ને

ાહક ને તેવી

થાિનક ભાષા માં સં વીશુ,ં કે જે તેવો ાહક સમજતો હોય.
ii. ચૂકવણી ની યાદી / જ દી ચૂકવણી અથવા કરાર હેઠળ ની કામગીરી બાબતો, સંબંિધત લોન કરાર મુજબ
રહેશે.

યાજ દરો:એ. ાહક ને લોન પાસ કરતી વખતે, અમે ાહક ને તે તારીખ ની

ણ કરીશું કે જે તારીખ થી તેની લોન પરનું

યાજ તેના ખાતાં માંથી ડે િબટ કરવામાં આવશે.

બી. લોન કરાર માં યાજ દર િવષે ની પૂરતી માિહતી રહેશે.

સી.અમે ાહક ને યાજ માં કોઈ ફે રફાર, જો કોઈ હશે તો, તેની નોિટસ આપીશું અને તેવા ફે રફાર, જો કોઈ હશે
તો, તેની અસર સંભિવત રહેશે. આ બાબતે લોન કરાર માં એક યો ય શરત મૂકવા માં આવશે.
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ડી. અમે ાહક ને બી

માિહતી જેવી કે વેબસાઇટ, સરનામું અને ાહક સંપક કે

નંબરો, વગેર ે પણ આપીશું.

ચાિજસ:એ. લોન કરાર માં ચાિજસ િવષે પૂરતી માિહતી રહેશે.
બી.ચાિજસ માં કોઈ ફે રફાર કે જૂ ના ચાજ મા કોઈ નવા ચાજ ના દાખલ થવા િવષે, અમે ાહક ને નોિટસ આપીશું
અને તેની અસર સંભિવત રહેશે. આ બાબતે લોન કરાર માં એક યો ય શરત મૂકવા માં આવશે.

સી. અમે [ ાહક ને] કોઈ પણ સિવસ અથવા ઉ પાદન આપતા પહેલા, તેના ચાિજસ િવષે તેને

ડી.

ારે પણ

ણ કરીશુ.ં

ાહક કોઈ પણ સિવસ અથવા ઉ પાદન આપવા માટે િવનંતી કરે, યારે અમે તેને તેના ચાિજસ

ની િવગતો આપીશું.

ઇ. મોડી ચુકવણી માટે ચાજ કરવામાં આવેલ િશ ા

ક યાજ નો ઉ લેખ લોન કરાર માં “બો ડ” અ રો

માં કરવામાં આવશે.

એફ. તમામ યિ

ગત દે વાદારોને ધીરેલ લોિટં ગરેટ ટમ લો સ ના કે સો માં,અમે કોઈ પણ

ત નો ગીરો ખચ

/ પૂવ ચૂકવણી દં ડ અમે ચાજ કરીશું નહીં.

િધરાણ ની વસૂલાત:એ. િધરાણ ની વસૂલાત માટે અમે કોઈ પણ

ત ની અનુિચત સતામણી કે ધાક ધમકી કે શારીિરક તાકાત નો

આશરો લઈશું નહીં.
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બી. ાહકો સાથે યો ય યવહાર કરવા ટાફ ને પયા

િશિ ત કરવા માં આવશે.

સી. િનયમો અને શરતો ની પારદિશતા માટે , લોન કરાર માં રી-પજેશન ની એક કલમ પ લખવા માં આવશે.

ટા સફર:ાહક ની ટા સફર ઓફ એકાઉ ટમાટે ની િવનંતી મ યા ના ૨૧ િદવસ ની અંદર, તે માટે ની સંમિત / વાંધો, જે
તે

ાહક ને પાઠવવાનો રહેશ.ે તેવી ટા સફર પારદિશત કો ટા ટ ના િનયમો અને શરતો તેમજ કાયદાનુસાર

રહેશે.

હે ર ાત અને માકિટં ગ:એ. અમે ખાતરી રાખીશું કે બધીજ
બી.અમે ાહક

ને

લાયક

હેરાતો પ , વાજબી હોય અને તે મા

નાણાકીય ઉ પાદનો

કે ટલાક ઉ પાદનો / સેવાઓ અમારા

/

અને કે ટલાક અ ય ઉ પાદનો / સેવાઓઅમારા
અપ યવ થા હોય. આવી

ની

અમારી

ામક ન હોય.

એકસંપણ
ૂ
ેણી ાહક
પોતાની

હોય

ને

આપીશુ.ં આવા
શકે

છે

ુપ કે જુ થ કં પિનસ ના હોય શકે છે, કે જેની સાથેઅમારે ટાઈ-

ુપ કં પિન / કં પિનસ કે જેની જોડે અમે ધંધાકીય સમજૂ તી કરી છે, તેની માિહતી

અમે ાહક ને આપીશું અને જો

ાહક ની ઈ છા હશે તો અમે તેવી કં પની ના ટાફ / એજ ટો ને સીધી તેમની

માકિટં ગ ઉ પાદનો / સેવાઓ ાહક ને આપવા માટે સૂચના આપીશું.

FPC ની સમી ાઅને ફિરયાદ િનવારણ:“ યાજબી યહવાર સંિહતા” ના પાલન ના યાજબી યાસોની સમી ા બોડ ઓફ િડરે ટસ કરશે તેમજ દરેક
િ માિસક ના અંત ના બે મિહના ની અંદર, બોડ ઓફ િડરે ટસ, કામગીરી ના ફિરયાદ ની િનવારણ પ િત પર
સમી ા કરશે.

8

નાણાકીય

વષ

ના

અંત

ના

બે

મિહના

ની

અંદર,

વાિષક ધોરણે,

આવી

સમી ાઓ

નો

કો સોિલડેટેડ અહેવાલ બોડ ને સબિમટ કરવાનો રહેશ.ે

ગોપનીયતા
એ.

ાં સુધી

ાહક અમને તે માટે અિધકૃ ત ન કરે યાં સુધી, અમે

ાહક ની બધી જ

યિ

ગત

માિહતી ખાનગી અને ગોપનીય રાખીશું.
બી. િનચેના અપવાદ

પ િક સાઓ િસવાય, અમે કોઈ પણ અ ય એિ ટટી, ુપ ની અંદર ની સિહત ની પણ, ને

કોઈ પણ યહવાર ની િવગતો આપીશું નહીં: જો વૈધાિનક અથવા િનયમનકારી કાયદાહેઠળ માિહતી આપવાની હોય
 જો તેવી માિહતી આપવી તે એક

હેર ફરજ ના ભાગ

પે હોય

 જો અમારા િહતો ને કારણે આવી માિહતી આપવી જ રી યોય(દા.ત. છે તરિપંડી િનવારણ
માટે ). અમે આ કારણે કોઈ પણ ને ( જૂ થ ની કં પનીઓસિહત)કોઈ પણ ાહક ની કોઈ પણ માિહતી
તેના માકિટં ગ માટે આપીશું નહીં.
 જો આવી માિહતી આપવા માટે અમે ાહક ની પરમીશન (દાખલા તરીકે લોન મંજૂરીવખતે) લીધેલ
હોય તો આવી

ણકારી અમારા જૂ થ / એસોિસયેટ / એકમોને અથવા કં પનીઓ ને, અ ય

ઉ પાદનો અથવા સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે આપી શકીએ.


ારે

ાહક

પોતે

આવી

માિહતી

અમારા જૂ થ / એસોિસયેટ / એકમોને અથવા કં પનીઓ ને,અ ય સેવાઓ અથવા ઉ પાદનોપૂરી
પાડવા માટે , આપવા માટે અમને

ણ કરે.
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લો સ અને એડવાિ સસ:એ. નાણાં ધીરતા પહેલા અથવા કોઈપણ અ ય ઋણ આપતા પહેલા, અમે તેવા ાહક (લેનારા) ની ધીરેલ નાણાં
અથવા આપેલ ઋણ પાછા આપવા ની

મતા ની આકારણી કરીશું.

બી. લોન આપતા પહેલા, અમે ાહક ને

ણ કિરશે કે તેની લોન તેના ારા અમને અમારી માંગ ઉપર ચૂકવવાની

છે કે બી

કોઈ રીતે.

ઇ ટર ે ટ ર ે સ મોડેલ:િધરાણ દર ન

ી કરવા માટે , કં પની એક યાજ દર મોડલ ધરાવે

છે કે

જે નીચે દશાવેલ

એકાઉ ટ સંબંિધત પિરબળો યાન માં લે છે:(એ) ઉધાર િકં મત
(બી) સંચાલન ખચ
(સી) ઉ પાદન અને લેનારા માટે નું િર ક ીિમયમ
(ડી) જ રી એસે સ પર વળતર
(ઈ) કોઈપણ અ ય સંબંિધત પિરબળ જેમ કે ઉ ોગ માં ચિલત બ ર િધરાણ દરવગેર,ે

કં પની એકAsset and Liability Committee (ALCO) ધરાવેછે, કે જે ઉપર ના બધાજ પિરબળો ની િવચારણા
કયા બાદ, માિસક ધોરણે મહ મ અને લઘુ મ િધરાણ દરો ઉપર સલાહ આપશે. જો ઉપર ના કોઈ પણ પિરબળો
માં કોઈ પણ નોંધપા

પિરવતન હોય તો, મિહના ની વ ચે પણ યાજ ના દર માં ફે રફાર કરવા માટે

ALCO ને અિધકાર છે.

10

અિભગમ માટે નો મ અથવા ાહક અને તેના ઉ પાદનો ના જોખમો ને યાન માં રાખીને, ધંધાઓ જુ દા જુ દા
ાહકો માટે જુ દા જુ દા યાજ દર સમાન ઉ પાદનો માટે રાખશે અથવા જુ દા જુ દા યાજ દર સમાન ાહકો માટે
જુ દા જુ દા ઉ પાદનો માટે રાખશે.તદનુસાર, યાજ દર ના ચાજ ની ેણી 6% થી 36% છે.

યાજ નો દર અને મ ના જોખમો,કં પની ની વેબસાઈટ ઉપર ા ય રહેશે.

ારે પણ યાજ દર માં કોઈ ફે રફાર

હશે તો કં પની ની વેબસાઇટ ઉપર ની માિહતી અપડે ટ કરવા માં આવશે.

બધા જ યાજ દરો વષ ક ધોરણે રહેશે અને તેની

ણ ાહકો ને કરવામાં આવશે. િશ ા

ારા ાહક સાથે કરેલ કરાર માણે ચાજ કરવામાં આવશે અને તે

ક યાજ દર, કં પની

યેક ાહક સાથે અથવા

યેક ઉ પાદનો

ઉપર અલગ અલગ હોય શકે છે.

આગળ સહાય:ફિરયાદો / વાંધા-વચકા અને િતસાદ / સૂચનો - આંતિરક કાયવાહી:-

એ. જે ાહકો ફિરયાદ કરવા માંગતા હોય તેમને અમે માગદશન આપીશું અને જો કોઈ કે સ માં

ાહક ને તેના

પિરણામ થી અસંતોષ હશે તો તેણે આગળ શું કરવું તેનું અમે માગદશન આપીશુ. ાહકો ના કોઈ પણ

ો માટે

અમારો ટાફ તેમને સહાય કરશે.
બી.

હેઠળ ની બાબત ની તપાસ પછી, શ

તેટલું જ દી અમે તેનો િતભાવ મોકલીશુ; છતાં પણ જો ાહક

ને અસંતોષ હશે તો તેણે તેની ફિરયાદ કે વી રીતે આગળ લઈ જવી તે બાબત નું માગદશન આપીશું.

સી. અમે અમારી શાખાઓ માં તકરાર િનવારણ અિધકારી નું નામ અને સંપક િવગતો દિશત કરીશુ,ં કે જેનો
સંપક

હેર જનતા અમારી કં પની સામે ની તેમની ફિરયાદ િનવારણ માટે કરી શકે .

11

િતસાદ અને સૂચનો:અમારી સેવાઓ માં ઉ રોઉ ર સુધારો કરવા માટે , અમે ાહકો ને િવનંતી કરીએ છીએ કે અમારી સેવાઓ સામે
તેઓ તેમનો િતસાદ [િફડબેક] આપે.

મોિનટિરં ગ:આ કોડ ના પાલન માટે અમારી પાસે એક અિધકારી છે. અમારી આંતિરક ઓિડટીંગ કાયવાહી ારા
અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે અમે કોડ નું પાલન કરીએ છીએ.
• નોડલ ઓિફસર: કુ . ડે લનાઝ બલસારા
• ઇમેઇલ આઈડી : delnaz.balsara@kotak.com
• ટે િલફોન નંબર : 022 66056355

કોડ િવશે વધુ માિહતી:કોડ અમારી વેબસાઇટ ઉપર ઉપલ ધ રહેશે અને તેની નકલો

ાહક

ારા િવનંતી કયા પછી, તેને ઉપલ ધ

કરવામાં આવશે.
કોટક મહે
ેરીઝ /
કોઈ પણ

ાઇમ િલિમટે ડ
ીવ સ િનવારણ - િમકે િનઝમ
ેરીઝના કે સ માં, કૃ પા કરીને નીચે જણાવેલ કોઈ પણ રીતે અમારો સંપક કરવો:-

 અમને ટોલ ી નંબર પર 1800 2095 732કૉલ કરો
 અમને service.carfinance@kotak.comઇમેઇલ કરો
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ફિરયાદ િનવારણ – ફિરયાદ ઉ રો ર આગળ કે વી રીતે લઈ જવી:તર-I
કોઈપણ અસંતોષ માટે , તમે તકરાર િનવારણ અિધકારીનો સંપક કરી શકો છો. વૈકિ પક રીતે, તમે
લેિખત સંચાર અમારી ઓિફસ પર નીચેના સરનામે મોકલી શકો છો:-

તકરાર િનવારણ અિધકારી:કોટક મિહ ા ાઇમ િલિમટે ડ
કોટક ઇં િફિનટી, ૬થો માળ, િબિ ડં ગ નં.21,
ઓફ વે ટન એ સ સ
ે હાઇવે,
મલાડ (પૂવ), મુંબઇ 400097
નામ : કુ . શીતલ પરબફોન : (022) 6605 6257
ઇ મેઇલ : grievancekmp@kotak.com
તર-II
જો તમને ઉપર ના િનણય સામે અસંતોષ હોય તો કે પછી તમને ૧૪ કામ કાજ ના િદવસો દરમયાંન કોઈ પણ
નો

ત

િતભાવ ન મ યો હોય, તો તમે તમારી ફિરયાદ આગળ ઉપર ના નોડલ ઓિફસર ને કરી શકો છો:-

નોડલ ઓિફસર : કુ . ડે લનાઝ બલસારા
ઇમેઇલ : delnaz.balsara@kotak.com
ફોન : 022 66056355
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તર-III
જો કં પની ના િનણય / ઠરાવ સામે તમને અસંતોષ હોય કે પછી એક મિહના ની અંદર તમને કોઈ પણ

ત નો

િતભાવ ન મિળયો હોય તો, તમે નીચે ના સરનામા ઉપર િ થત નોન બેિ કં ગ સુપરિવઝન િવભાગ
ઓફ આરબીઆઇ ના ાદે િશક કચેરી ના ઇ ચાજ અિધકારી નો સંપક કરી શકો છો.

િડપાટમે ટ ઓફ િબન-બેિ કં ગ સુપરિવઝન
મુંબઈ ાદે િશક કચેરી,
ીજો માળ, િરઝવ બે ક ઓફ ઇિ ડયા,
મુંબઇ સે ટલ રેલવે ટે શન ની સામે
બાયક લા, મુંબઇ 400 008
ફોન : (022) 23084121
ફે સ: (022) 23022011
ઇમેઇલ: dnbs@rbi.org.in
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