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યાજ દરોને લગતો અ ભગમ અને જોખમો ુ ં માણ 

ુ ત કામગીર ને લગતી સં હતા ગે રઝવ બે ક ઓફ ઈ ડયાની માગદિશકા ગે એનબીએફસીના 

બોડ ઓફ ડર ટસ ારા ાહકો સમ  મા હતી હર કરવામા ંઆવી શક છે અને આ ગેની િવગતો 

વેબસાઈટ પર િસ  કરવામા ંઆવ ેછે, એનબીએફસીનો યાજ દરની વ લુાત અને જોખમના માણ 

ગેના અ ભગમને આ ર તે ર ૂ કરવામા ંઆવે છે. 

 
ાહકોને િધરાણ ૂ ું પાડવા ગે કંપનીના િનણય, જોખમની થિત અને યાજ દરો અથવા લીઝ 

ભાડાપ ાને લગતી બાબત ાહકોને માટ કસ-બાઈ-કસ ધોરણે િનણય કરવામા ંઆવ ેછે,  ખાતાને લઈ 

એક અથવા વધાર પ રબળો સાથે આધાર રાખવામા ંઆવે છે, તેમા ંિમલકતનો કાર સાથે િધરાણ અને 

તેને લગતા ઈરાદા સાથે છેવટના વપરાશકાર, ાહકની ોફાઈલ અને પરત કુવણીની મતા, 

તૂકાળની પરત કુવણીનો ઈિતહાસ તથા ક રકોડ, રોકડ વાહ તથા અ ય નાણાક ય કટ બ તા, 

રુ ાની ઉપલ ધતા, ડટ ૃ , ૃ  ધરાવ ુ ં િધરાણ તથા ડફો ટ જોખમ, ભડંોળનો ખચ, કોઈ પણ 

નાણાક ય સવલતની ઉપલ ધતા, યાજ સબિસડ  અથવા ડ કાઉ ટ, સચંાલન/વ હવટ ય ખચ, માજ ન 

અને જોખમને લગતા િ િમયમ, િધરાણ/લોનની દુત અથવા અવધી, ાહકની ભૌગો લક થિત, 

કંપનીની પધા મકતાની થિત વગેરનો સમાવેશ થાય છે. 

 
દરક કસમા ં ાહકને ડટ એ ીમે ટ/સબંિંધત દ તાવે  સહ  કરલી નકલ મારફતે ાહકને વાિષક 

ધોરણે યાજ દર/લીઝ ર ટલ ચા  કરવામા ંઆવે છે. યેક કસ માણે યાજ દરો/લીઝ ર ટલ ગે 

િનણય કરવા તે મેનેજમે ટની નુસફ ને આિધન છે.એવી જ ર તે તે સમયાતંર અલગ-અલગ થિતમા ં

બે ાહકો ારા દુત/અવિધ તથા સમાન ઉ પાદન સાથે સભંિવત યાજ/લીઝ ર ટલની શ તા ધરાવે 

છે. 

 
કંપનીના પસદં કરવામા ંઆવેલા બ ર સેગમે ટમા ં પધા મક દબાણ નાણાક ય ઉ પાદનોની પસદંગી 

કરવા અને નાણાક ય સવેા રૂ  પાડવા માટ ઋણ લેનારને ુ લ સેફગાડ તર ક ર ૂ કરવામા ંઆવે 

છે,  કંપનીના ાહકોને લગતા યાજ/લીઝના અ યાિધક દરોને વ લુ કરવા સામે રુ ા આપે છે. 

 
નૂર અપડ સઃ કંપનીની વેબસાઈટ પર આ દ તાવેજના અપડટ આ િૃ ને િસ  કરવામા ંઆવશે,જો 

નીચે દશાવવામા ંઆવેલી િવગતોને લગતી તાર ખની સિમ ા કરવામા ંઆવે તો. 

 
તાર ખઃ 16મી સ ટ બર,2021 

બોડની મં ૂર ઃ 16મી સ ટ બર,2021  

હવે પછ ની સિમ ા તાર ખઃ 16મી સ ટ બર,2023 

દ તાવેજના માલીક: અ પુાલન 


