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Objective of the Code
The code has been developed with an objective of:  
•  Ensuring fair practices while dealing with all its customers  
• Greater transparency enabling customers in having a better understanding of the product and taking 

informed decisions  
• Building customer confidence in ABFL
േകാഡിെന്റ� ലക്ഷയ്ം   

ഇനി�റയു� ല��േ�ാെടയാണ് േകാഡ് വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത്: 

• എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ാ�ു�ു

• കൂടുതൽ സുതാര�ത, ഉപേഭാ�ാ�െള ഉൽ ��െ��ുറി�് ന�ായി മനസിലാ�ു�തിനും  മന�ിലാ�ിയു�  
തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനും �പാ��മാ�ു�ു

• എബി എഫ് എ�ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക 

Applications for Loans and their processing  
•  Applications for loans and their processing (a) All communications to the borrower shall be in the 

vernacular language or a language as understood by the borrower. (b) Loan application forms should 
include necessa� information which affects the interest of the borrower, so that a meaningful 
comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision 
can be taken by the borrower. The loan application form may indicate the documents required to be 
submitted with the application form. ABFL has a system of giving acknowledgement for receipt of all 
loan applications.

വായ�കൾ�ു�  അേപ�കളും അവയുെട േ്രപാസ�ിംഗും.

• വായ�കൾ�ായു� അേപ�കളും അവയുെട േ�പാസ�ിംഗും (എ) വായ��ാരനുമായു� എ�ാ 
ആശയവിനിമയ�ളും �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
ആയിരി�ും. (ബി) വായ� അേപ�ാ േഫാമുകളിൽ വായ്പക്കാര െന്റ� താൽ�ര�െ� ബാധി�ു� ആവശ�മായ 
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ണം, അതുവഴി  മ�് എൻ ബി എഫ് സികൾ വാ� �ാനം െച�ു� നിബ�നകളുമായി 
അർ�വ�ായ താരതമ�ം െച�ാനും  വിവര�ൾ മന�ിലാ�ിയു�  തീരുമാനെമടു�ാനും  വായ��ാരന് 
കഴിയും. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകെള  കുറി�് വായ� അേപ�ാ േഫാമിൽ സൂചി�ിേ��ാം. 
എ�ാ വായ�ാ അേപ�കളും സ�ീകരി�ു�തിന്  അറിയി�് നൽകു� ഒരു സംവിധാനമാണ് എബി എഫ്
 എ�ിനു�ത്.

Loan appraisal and terms/conditions
•  ABFL shall convey in writing to the Borrower by way of a sanction letter or otherwise, the amount of limit 

sanctioned along with all the terms and conditions including annualized rate of discount / interest and 
method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower 
on ABFL’s record. 

• ABFL will convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by 
means of sanction letter or otherwise, the amount of loan sanctioned along with the terms and 
conditions including annualised rate of interest and method of application thereof and keep the 
acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. ABFL will furnish a copy of the 
loan agreement as understood by the borrower along with a copy each of all enclosures quoted in the 
loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement/ post disbursement as part 
of welcome kit.  

• Any clause relating to penal interest charged for late repayment will be specified in bold in the Loan 
Agreement.

വായ�ാ വിലയിരു�ലും നിബ�നകളും /വ�വ�കളും

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് ഒരു അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, അനുവദി� പരിധിയുെട 
അളവ്, എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും, വാർഷിക കിഴിവ് / പലിശ നിര�്, അേപ�ാ രീതി 
എ�ിവയുൾെ�െട േരഖാമൂലം അറിയി�ു�താണ്. വായ�െയടു�ു�യാളുെട ഈ നിബ�നകേളാടും 
വ�വ�കേളാടും ഉ� സ�ീകാര�ത എബി എഫ് എ�ിെന്റ�  േരഖയിൽ  കാ�ു സൂ�ി�ു�തായിരി�ും.

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് 
മന�ിലാകു�  �പാേദശിക ഭാഷയിൽ  േരഖാമൂലം ഇനി�റയു� വിവര�ൾ, അതായത് അനുവദി� വായ�ാ തുക, 
വാർഷിക പലിശനിര�്, തുടർ�ു� അേപ�ാ രീതി ഉൾെ�െടയു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
അറിയി�ു�തും, ഈ വ�വ�കളുെടയും നിബ�നകളുെടയും അംഗീകാരം അതിെന്റ� േരഖകളിൽ 
സൂ�ി�ുകയും െച�ും.  സ�ാഗത കി�ിെന്റ� ഭാഗമായി എബി എഫ് എൽ, വായ�െയടൂ�ു�യാൾ അംഗീകരി� വായ� 
കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�്, വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകളുെടയും ഒരു പകർ�്, സഹിതം എ�ാ 
വായ��ാർ�ും വായ�ാ അനുമതി/ വിതരണം/ വിതരണം െചയ�തിനു േശഷം  അനുവദി�ു�താണ്.

• വായ� തിരി�ടവ് ൈവകു�തിൽ ഈടാ�ു� പിഴ പലിശയുമായി ബ�െ�� ഏത് ഉപാധിയും വായ� കരാറിൽ 
േബാൾഡായി വ��മാ�ും. 

Disbursement of loans including changes in terms and conditions
•  Through its published website or as appropriate if specific to a customer, ABFL will give Notice to its 

Borrower(s) in the vernacular language or a language as understood by the borrower, of any change in the 
terms and conditions of the sanction. ABFL will also ensure that changes in discount/ interest rates and 
charges are effected only prospectively.  

• Decision to recall/ accelerate payment or performance under the Agreement will be in consonance with 
the respective loan Agreement.  

• ABFL will release all securities on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of 
loan subject to any legitimate right or lien for any other claim ABFL may have against the borrower. If 
such right of set off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full 
particulars about the remaining claims and the conditions under which ABFL is entitled to retain the 
securities till the relevant claim is settled / paid.

നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലുമു� മാ��ൾ ഉൾെ�െട വായ�കളുെട വിതരണം

• അനുമതിയുെട നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ�ം വരു�ിയാൽ  എബി എഫ് എൽ  അതിെന്റ� 
�പസി�െ�ടു�ിയ െവബ് ൈസ�് വഴിേയാ അെ��ിൽ ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന് �പേത�കമാെണ�ിൽ ഉചിതമായ 
രീതിയിേലാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ  അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� 
ഭാഷയിേലാ, അറിയി�് നൽകും. കിഴിവ് / പലിശനിര�ുകൾ, ചാർജുകൾ എ�ിവയിെല മാ��ൾ വരും കാല 
�പാബല�േ�ാെട  മാ�തേമ നട�ാ�ൂ എ�ും എബി എഫ് എൽ ഉറ�ാ�ും.

• കരാറിന് കീഴിലു� േപയ് െമന്റ�് തിരി�ുവിളി�ാൻ / അെ��ിൽ �പകടനം ത�രിതെ�ടു�ാനു� തീരുമാനം 
അതാതു വായ�ാ കരാറുമായി േയാജി�ു� വിധ�ിലു�തായിരി�ും.

• എ�ാ കുടി�ികകളും തിരി�ടയ്�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾെ�തിെര എബി എഫ് എ�ിന് 
ഉ�ാേയ�ാവു� മേ�െത�ിലും െ�യിമിനായി  നിയമപരമായി  പിടി�ു വ�ിരി�ു� കുടി�ിക തുക അട�ു 
തീർ�ുേ�ാൾ എബി എഫ് എൽ എ�ാ പണയ വ��ു �ളും വി�ുെകാടു�ു�തായിരി�ും.  െസ�് ഓഫ് 
െച�ു�തിനു� അ�രം അവകാശം വിനിേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ, അവേശഷി�ു� െ�യിമുകെള�ുറി�ും 
�പസ�മായ െ�യിം തീർ�ാ�െ�ടു�തുവെര  / പണമടയ്�ു�തുവെര  പണയ വ��ു �ൾ നിലനിർ�ാൻ എബി
 എഫ് എ�ിന് അർഹതയു� വ�വ�കെള�ുറി�ും  അതിെന്റ� മുഴുവൻ വിവര�ളും വായ�െയടു�ു�യാെള  
േനാ�ീസ് മുേഖെന അറിയി�ും.

Loan Sourced from Digital Lending Platforms 
• Names of digital lending platforms engaged as sourcing agents (referred to as agents, hereina�er) shall 

be disclosed on the website of ABFL
• Digital lending platforms engaged as agents shall be directed to disclose upfront to the customer, ABFLs 

name and ABFL will disclose the agents name on whose behalf they are interacting with him. 
• Immediately a�er sanction but before execution of the loan agreement, the sanction letter shall be issued 

to the borrower on the letter head of ABFL. 
• A copy of the loan agreement along with a copy each of all enclosures quoted in the loan agreement shall 

be furnished to all borrowers at the time of sanction/ disbursement of loans. 
• Effective oversight and monitoring shall be ensured over the digital lending platforms engaged by ABFL. 
• Adequate efforts shall be made towards creation of awareness about the grievance redressal mechanism.

ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാമുകളിൽ നി�് എടു� വായ�  

• േസാഴ് സിംഗ് ഏജന്റ�ുകളായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�് േഫാമുകളുെട േപരുകൾ (ഇനി മുതൽ ഏജന്റ�ുമാർ 
എ�് വിളി�ു�ു) എബി എഫ് എ�ിെന്റ� െവബ് ൈസ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�താണ്.

• ഏജന്റ�ുമാരായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�്േഫാമുകൾ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് ആദ�ം തെ� എബി എഫ്
 എ�ിെന്റ� േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ും, എ ബി എഫ് എ�ും ഏജന്റ�ുമാരുെട േപരും അവർ ആർ�ു 

േവ�ിയാണ് അയാളുമായി സംസാരി�ു�ത് എ� കാര�വും  െവളിെ�ടു�ും.

• അനുമതി നൽകിയ ഉടെന, എ�ാൽ വായ�ാ കരാർ നട�ാ�ു�തിനുമു�്, എബി എഫ് എലല്ിെന്റ െല�ർ െഹഡിൽ 
വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് നൽകു�താണ്.

• വായ�ാ കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�ും വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകെടയും  പകർ�ും  എ�ാ വായ��ാർ�ും 
വായ� അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് നൽകു�താണ്.

• എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു� ഡിജി�ൽ വായ�ാ �ാ�് േഫാമുകളിൽ ഫല�പദമായ േമൽേനാ�വും 
നിരീ�ണവും ഉറ�ാ�ും.

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ു�തിന് മതിയായ �ശമ�ൾ നട�ും. 

General
• ABFL will refrain from interference in the affairs of its Borrower except for the purposes provided in the 

terms and conditions of the respective loan agreement (unless new information, not earlier disclosed by 
the Borrower, which may come to the notice of ABFL).  

• In case of receipt of request from the Borrower for transfer of Borrowal account, the consent or otherwise 
i.e. objection of ABFL, if any, is generally conveyed to such Borrower within 21 days from the date of 
receipt of the Borrower’s request. Such transfer will be as per transparent contractual terms in 
consonance with all the applicable laws.  

• In the matter of recove� of outstanding dues of its Borrower, ABFL does not resort to undue harassment 
viz. persistently bothering the borrowers at odd hours, use of muscle power for recove� of loans/dues, 
etc. Training is imparted to ABFL Staff and all agency employees to ensure that they are adequately 
trained to deal with customers in an appropriate manner.  

• As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment 
of various loans by borrowers of Banks and NBFCs, ABFL will not charge foreclosure charges / 
pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers.

െപാതുവായത്

• ബ�െ�� വായ�ാ കരാറിെല നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും നൽകിയി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക എബി എഫ്
 എൽ അതിെന്റ� വായ്പക്കാരെന്റ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�ത് ഒഴിവാ�ും (വായ�െയടു�ു�യാൾ േനരെ� 
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�ാ� പുതിയ വിവര�ൾ എബി എഫ് എ�ിെന്റ� �ശ�യിൽെ�ടാ�ിടേ�ാളം).

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട അ�ൗ�് �ടാൻ��ർ െച�ു�തിനായി വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് അഭ�ർ�ന 
ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ, സ�തേമാ  അെ��ിൽ  എബി എഫ് എ�ിെന്റ� എതിർ�് ഉെ��ിൽ, അേതാ 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട അഭ�ർ�ന സ�ീകരി� തീയതി മുതൽ 21 ദിവസ�ിനു�ിൽ  വായ��ാരെന 
അറിയി�ു�താണ്. ബാധകമായ എ�ാ നിയമ�ൾ�ും അനുസൃതമായി സുതാര�മായ കരാർ 
വ�വ�കൾ�നുസൃതമായിരി�ും അ�രം �ടാൻ��ർ നട�ാ�ു�ത്.

• വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് കുടി�ിക ഈടാ�ു� കാര��ിൽ, അനുചിതമായ സമയ�ളിൽ 
വായ�െയടു�ു�വെര ശല�െ�ടു�ുക, വായ� / കുടി�ിക വീെ�ടു�ു�തിന്  ബലം �പേയാഗി�ുക  മുതലായ 
അനുചിതമായ ഉപ�ദവ�ൾ�്  എബി എഫ് എൽ മുതിരി�.

• ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ�ിനായു� ഒരു നടപടിെയ� നിലയിലും ബാ�ുകളുെടയും എൻ ബി എഫ് സികളുെടയും 
വായ��ാർ വിവിധ വായ�കൾ മുൻകൂർ അടയ്�ു�തിൽ ഒരു ഏകമാനത െകാ�ു വരു�തിനുമായി, വ��ിഗത 
വായ��ാർ�് അനുവദി� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് േറ�് േടം വായ�കളിലും എബി എഫ് എൽ  േഫാർേ�ാഷർ  ചാർജുകൾ / 
്രപീ-േപയ് െമന്റ�് പിഴ ഈടാ�ു�ത�..

Responsibility of Board of Directors
• ABFL Board of Directors have approved a grievance redressal mechanism 
• There will be periodical review of the compliance of the Fair Practices Code and the functioning of the 

grievance’s redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such reviews 
will be submitted to the Board at regular intervals.

ഡയറക് ടർ േബാർഡിെന്റ� ഉത്തരവാദിത്തം
• എബി എഫ് എൽ ഡയറ��ർ േബാർഡ് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�്

• െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ് പാലി�ു�തിെന�ുറി�ും മാേനജ്െമന്റ�ിെന്റ� വിവിധ തല�ളിലു� പരാതികളുെട 
പരിഹാര സംവിധാനത്തിെന്റ� �പവർ�നെ��ുറി�ും ആനുകാലികമായ അവേലാകനം ഉ�ാകും. അ�രം 
അവേലാകന�ളുെട  സമ�ഗമായ റിേ�ാർ�് കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ േബാർഡിന് സമർ�ി�ും.

Grievance Redressal Mechanism
At ABFL, customer service and satisfaction are our prime focus.
In order to make ABFL’s redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been 

built. This system would ensure that the redressal sought is just and fair and is within the given frame- work 
of rules and regulation.

a. Mechanism to handle customer complaints/grievances
 Customers who wish to provide feedback or send in their complaint may use the following channels 

between 9:30 am and 6:00 pm, from Monday to Friday (except on national holidays).  
 •  Call our Customer Service Helpline on 1800-270-7000 
 •  Email us at care.finance@adityabirlacapital.com  
 •  Write to us at the below mentioned address:  
  Aditya Birla Finance Limited 
  10th Floor, R-Tech Park, Nirlon Complex, 
  Off Western Express Highway, Goregaon East, 
  Mumbai - 400 063.
  In case the complaint is not resolved within the given time or if he/she is not satisfied with the solution 

provided by ABFL, the customer can approach the Complaints Redressal Officer. The name and contact 
of the Complaint Redressal Officer is as follows:  

 Ms. Rachana Padval
 Email Id: grievance.finance@adityabirlacapital.com 
 Tel+080 4586 0196
 In case the response received through the above channels are not satisfacto�, they can write to the Head 

of our Complaint Redressal Cell at: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

 We assure response to letters / emails received through this channel within 5 working days. 

 If the complaint/dispute is not redressed within a period of one month, you may file a complaint with RBI 
Ombudsman through following modes:

 • Complaint lodging portal of the Ombudsman: https://cms.rbi.org.in

 • Address: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17,   
 Chandigarh – 160017.

 • Call on the Toll Free number : 14448, between 9:30 am and 5:15 pm

b.  Mandato� display requirements  
 ABFL is compliant with the following in all our branches:  
 •  Appropriate arrangement for receiving complaints and suggestions.  
 •  Display of the name, address and contact number of the Complaint Redressal Officer

 The process of the complaints redressal unit will ensure closure of all complaints to the customers’ 
satisfaction.

 They will ensure that the complaint is escalated to the appropriate levels in case it is not possible to 
resolve at his/her level. Whilst the ultimate endeavour is to ensure we reach a situation where our 
customers don’t have to complain to senior management to get an effective redressal, we have put in a 
robust mechanism to handle these complaints, review them from a point of view of understanding 
reasons for the complaint and for the escalation and working on prevention of recurrence thereof.

c.  Time frame  

 To register complaints, the customers may use any of the channels mentioned above (refer point (a) on 
Internal Machine� to handle the customer complaints). If the complaint has been received in writing, 
ABFL will endeavour to send an acknowledgement / response within 5 working days. Once the matter is 
examined, ABFL endeavours to either send a final response to the customer or an intimation seeking 
more time within one month upon receipt of complaint.  

 Complaints that are received at our end will be seen in the right perspective and would be analyzed from 
all possible angles.  

 The communication of ABFL’s stand on any issue will be provided to the customers. Complaints that 

require some time for examination of issues involved will be acknowledged promptly.  

 The aforesaid policy will be reviewed periodically / revised as and when there are any new changes 
incorporated by ABFL in handling complaints / grievances of the customer which includes introduction 
of new grievance channels, if any. 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

എ ബി എഫ് എ�ിൽ , ഉപേഭാ�ൃ േസവനവും സംതൃപ് തിയുമാണ് ഞ�ളുെട �പധാന �ശ�.

എബി എഫ് എ�ിെന്റ� പരിഹാര സംവിധാനം കൂടുതൽ അർ�വ�ായതും ഫല�പദവുമാ�ു�തിന്, ഒരു ഘടനാപരമായ 
സംവിധാനം ആവി��രി�ി�ു�്. ആവശ�െ�ടു� പരിഹാരം നീതിപൂർവകവും നിയമാനുസൃതവും ആെണ�ും 
ച��ളുെടയും നിയ��ണ�ളുെടയും ച��ൂടിനു�ിലു�താെണ�ും ഈ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ും.

എ. ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ / പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ്രപവർ�ന സംവിധാനം

�പതികരണേമാ പരാതി േയാ നൽകാനാ�ഗഹി�ു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തി�ളാ� � മുതൽ െവ�ി വെര (േദശീയ 
അവധി ദിവസ�ളിൽ ഒഴിെക) രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 6:00 നും ഇടയിൽ ഇനി�റയു� 
മാർ��ളിലൂെട അതു െച�ാവു�താണ്.

• 1800-270-7000 -ൽ ഞ�ളുെട ക�മർ സർവീസ് െഹൽ�്െെലനിൽ വിളി�ുക

• ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക: care.finance@adityabirlacapital.com 

• താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിലാസ�ിൽ ഞ�ൾ�് എഴുതുക:

 

ആദിത� ബിർള ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്

പ�ാം നില, ആർ-െടക് പാർ�്, നിർേലാൺ േകാം���്,

ഓഫ് െവേ�ൺ എക്സ്്രപസ് ൈഹേവ, േഗാേരഗാവ് ഈ�്,

മുംൈബ - 400 063

 

ഒരു നി�ിത സമയ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�െ��ി�ിെ��ിേലാ എബി എഫ് എൽ നൽകിയ പരിഹാര�ിൽ  
ഉപേഭാ�ാവ് തൃ��നെ��ിേലാ,  അവൻ / അവൾ �്  പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ സമീപി�ാം. പരാതി പരിഹാര 
ഓഫീസറുെട േപരും സ�ർ� വിവര�ളും  ഇ�പകാരമാണ്:

മിസ്. രചന പഡ�ൽ

േഫാൺ: 080 4586 0196

ഇെമയിൽ ഐഡി: grievance.finance@adityabirlacapital.com

മുകളിലു�  മാർ��ളിലൂെട ലഭി�ു� �പതികരണം തൃ��ികരമെ��ിൽ, അവർ�് ഞ�ളുെട പരാതി പരിഹാര 
െസ�ിെന്റ� േമധാവി�് എഴുതാം: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

ഈ ചാനലിലൂെട ലഭി�ു� ക�ുകൾ / ഇെമയിലുകൾ�് 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ �പതികരണം നൽകുെമ�്  
ഞ�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു.

ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരാതി/തർ�ം പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� രീതികളിലൂെട നി�ൾ�് ആർബിഐ 
ഓംബുഡ്��ാനിൽ പരാതി നൽകാം:

• ഓംബുഡ്��ാെൻറ പരാതി സമർ�ി�ൽ േപാർ�ൽ: https://cms.rbi.org.in

• വിലാസം: െസൻ�ടൈല��് െറസീപ് �് ആ��് േ�പാസ�ിംഗ് െസൻറർ, റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, നാലാം നില, 
െസ��ർ   17, ച�ീഗഡ് - 160017.

• േടാൾ �ഫീ ന�ർ  14448 ൽ രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 5:15 നും ഇടയിൽ വിളി�ുക

ബി. നിർബ�ിതമായി ്രപദർശി�ിേ�� ആവശ�കതകൾ

ഞ�ളുെട എ�ാ ശാഖകളിലും എബി എഫ് എൽ ഇനി�റയു�വ പാലി�ു�താണ് :

• പരാതികളും നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ഉചിതമായ �കമീകരണം.

• പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാനു� ന�ർ എ�ിവ �പദർശി�ി�ുക

പരാതികളുെട പരിഹാര യൂണി�ിെന്റ� നടപടികൾ എ�ാ പരാതികളും ഉപേഭാ�ാ�ളുെട സംതൃ��ി�നുസരി�്  
അവസാനി�ി�ു�ത് ഉറ�ാ�ും.

 അവരുെട തല�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ പരാതി ഉചിതമായ തല�ളിേല�് 
ഉയർ�ു�ുെവ�് അവൻ / അവൾ ഉറ�ാ�ും. ഫല�പദമായ പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ 
സീനിയർ മാേനജുെമന്റ�ിേനാട് പരാതിെ�േട�തി�ാ� ഒരു സാഹചര��ിേല�് എ�ിേ�രു�ുെവ�് 
ഉറ�ാ�ു�തിനാണ് ആത��ികമായി ഞ�ൾ �ശമി�ു�ത്. ഈ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും അവ 
മനസിലാ�ു� കാ� ��ാടിൽ നി�് അവേലാകനം െച�ു�തിനും ഞ�ൾ ശ�മായ ഒരു �പവർ�ന സംവിധാനം 

ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. പരാതിയുെട കാരണ�ൾ, എ��േലഷൻ,  ആവർ�നം  എ�ിവ തടയു�തിനു� 
�പവർ�ന�ളും ൈകെ�ാ�ു�താണ്.

സി. സമയ ്രകമം

പരാതികൾ രജി�ർ െച�ു�തിന്, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും ചാനലുകൾ ഉപേയാഗി�ാം 
(ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിന് ആഭ��ര �പവർ�ന നടപടികളിെല  േപായിന്റ�് (എ) കാണുക). 
പരാതി േരഖാമൂലം ലഭി�ി�ുെ��ിൽ, 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ ഒരു അറിയി�് �പതികരണം അയ് �ാൻ എബി
 എഫ് എൽ �ശമി�ും. വിഷയം പരിേശാധി�ുകഴി�ാൽ, എബി എഫ് എൽ ഒ�ുകിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് അ�ിമ 
�പതികരണം അയ് �ാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ പരാതി ലഭി�ുകഴി�ാൽ ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ കൂടുതൽ സമയം 
ആവശ�െ�ടു� ഒരു അറിയി�് ഉപേഭാ�ാവിന് അയ�ു�ു.

ഞ�ൾ�് ലഭി�ു� പരാതികൾ ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണുകയും സാധ�മായ എ�ാ േകാണുകളിൽ നി�ും 
വിശകലനം െച�ുകയും െച�ും.

ഏത് �പ���ിലും എബി എഫ് എ�ിെന്റ� നിലപാടിെനകുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ു�താണ്.  ഉൾെ��ിരി�ു� 
�പ���ൾ പരിേശാധി�ു�തിന് കുറ�് സമയം ആവശ�മായ പരാതികെള കുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള ഉചിതമായ 
രീതിയിൽ അറിയി�ും 

േമൽ�റ� നയം ആനുകാലികമായി അവേലാകനം െച�ുകയും ഉപേഭാ�ാവിെന്റ� പരാതികൾ / ആവലാതികൾ 
ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എെ��ിലും പുതിയ മാ��ൾ വരുേ�ാൾ  എബി എഫ് എൽ അവ പരി��രി�ുകയും 
അതിൽ പുതിയ പരാതി മാർ��ൾ എെ��ിലും ഉെ��ിൽ അവതരി�ി�ുകയും െച�ും

Language and mode of communicating Fair Practice Code
Fair Practices Code, preferably in the vernacular language or a language as understood by the borrower 
should be put up on the web-site of the Company for the information of various stakeholders. Copies will be 
made available on request.

െഫയർ ്രപാ��ീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം നട�ു� ഭാഷയും രീതിയും

െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
വിവിധ പ�ാളികളുെട വിവര�ൾ�ായി ക�നിയുെട െവബ് ൈസ�ിൽ െകാടു�ു�താണ്. അഭ�ർ�ന  അനുസരി�് 
പകർ�ുകൾ ലഭി�ു�താണ്.

Regulation of Excessive Interest charged  
• ABFL has laid down appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and 

processing and other charges.  
• ABFL has adopted an interest rate model taking into account cost of funds, margin and risk premium for 

determining rate of interest to be charged for loans and advances.  
• The rate of interest to be charged depends much upon the gradation of the risk of borrower viz. the 

financial strength, business, regulato� environment affecting the business, competition, past histo� of 
the borrower etc. 

• The applicable interest rate for the exposure shall be disclosed to the borrower or customer in the 
application form and communicated explicitly in the sanction letter.

• The rate of interest will be annualised so that the borrower is aware of the exact rates that would be 
charged to the account.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിനു� നിയ്ര�ണം

• പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് എബി എഫ് എൽ ഉചിതമായ ആ�രിക 
തത��ളും നടപടി�കമ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്.

• വായ�കൾ�ും അഡ�ാൻസുകൾ�ും ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ു�തിന് ഫ�ുകളുെട മൂല�ം, 
മാർജിൻ, റി��് �പീമിയം എ�ിവ കണ�ിെലടു�് എബിഎഫ്എൽ ഒരു  പലിശ നിര�് മാതൃക സ�ീകരി�ി�ു�്.

• പലിശനിര�് ഈടാ�ു�ത് വായ�െയടു�ു�യാെള സംബ�ി�ു� ന�സാധ�തെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. 
സാ��ിക ശ�ി, ബിസിന�്, ബിസിന�ിെന ബാധി�ു� നിയ��ണ പരി�ിതി, മ�രം, 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട മുൻകാല ചരി�തം മുതലായവ ഇതിൽെ�ടു�ു.

• വായ�യ്�് ബാധകമായ പലിശ നിര�് വായ��ാരേനാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് അേപ�ാ േഫാമിൽ 
െവളിെ�ടു�ുകയും അനുമതി ക�ിൽ വ��മായി േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച�ു�താണ്.

• പലിശ നിര�് വാർഷികാടി�ാന�ിലായിരി�ും, അതു കാരണം അ�ൗ�ിേല�് ഈടാ�ു� കൃത�മായ 
നിര�ുകെള�ുറി�് വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അറിയാനാകും.

Complaints about excessive interest charged
ABFL has laid out appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and processing 
and other charges. In this regard the guidelines indicated in the Fair Practices Code about transparency in 
respect of terms and conditions of the loans will be kept in view.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിെന�ുറി�ു� പരാതികൾ

പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് ഉചിതമായ ആ�രിക തത��ളും 
നടപടി�കമ�ളും എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ഇ�ാര��ിൽ, വായ�കളുെട നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
സംബ�ി� സുതാര�തെയ�ുറി�് െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കാ� �യിൽ 
സൂ�ി�ു�താണ്.

Confidentiality 
(a)  Unless authorized by the customer ABFL will treat all personal information as private and confidential
(b)  Unless authorized by the customer, ABFL will not reveal transaction details to any other entity other than 

the following exceptional cases:
• To provide the information by statuto� or regulato� laws
• If there is a duty to the public to reveal this information.
• the data can be shared with the group companies with the consent of borrower 
• ABFL will not use this as a reason for giving information about customers to anyone else for marketing 

purposes.
രഹസ�ാ�കത

(എ) ഉപേഭാക്താവിെന്റ� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�ം എ�ാ സ�കാര� വിവര�ളും സ�കാര�വും 
രഹസ�ാ�കവുമായി പരിഗണി�ും

(ബി) ഉപേഭാ�ാവ് അംഗീകരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� അസാധാരണമായ േകസുകൾ ഒഴിെക, ഇടപാട് 
വിശദാംശ�ൾ  മെ�ാരു �ാപനവുമായി എബി എഫ് എൽ െവളിെ�ടു�ി�:

• നിയമപരമായ അെ��ിൽ നിയ��ണ നിയമ�ൾ വഴി വിവര�ൾ നൽകു�തിന്

•  ഈ വിവര�ൾ െവളിെ�ടുേ��ത് െപാതുജന�േളാട് ഒരു കടമയാെണ�ിൽ.

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട സ�തേ�ാെട �ഗൂ�് ക�നികളുമായി  ഡാ� പ�ിടാം.

• മാർ��ിംഗ് ആവശ��ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�െള�ുറി�ു� വിവര�ൾ മ�ാർെ��ിലും നൽകു�തിനു� ഒരു 
കാരണമായി എബി എഫ് എൽ ഇത് ഉപേയാഗി�ി�.

Miscellaneous
Currently ABFL does not envisage lending against collateral of gold jewelle� or commercial vehicle finance. 
In the event of addition of these product lines, the FPC policy will be updated suitably, in line with the 
guidelines laid down by the RBI.
പലവക

നിലവിൽ എബി എഫ് എൽ സ�ർ�ാഭരണ�ളുെട ഈടിൻേമലു� വായ�േയാ വാണിജ� വാഹന ധനകാര��ൾ�ു� 
വായ� േയാ നൽകാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�. ഈ ഉൽ �� �ൾ  േചർ�െ�ടു� സാഹചര��ിൽ , ആർ ബി ഐ നിർേ�ശി� 
മാർ �നിർ േ�ശ�ൾ �നുസൃതമായി എഫ് പി സി നയം ഉചിതമായി പുതു�ു�തായി�ും. 



Objective of the Code
The code has been developed with an objective of:  
•  Ensuring fair practices while dealing with all its customers  
• Greater transparency enabling customers in having a better understanding of the product and taking 

informed decisions  
• Building customer confidence in ABFL
േകാഡിെന്റ� ലക്ഷയ്ം   

ഇനി�റയു� ല��േ�ാെടയാണ് േകാഡ് വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത്: 

• എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ാ�ു�ു

• കൂടുതൽ സുതാര�ത, ഉപേഭാ�ാ�െള ഉൽ ��െ��ുറി�് ന�ായി മനസിലാ�ു�തിനും  മന�ിലാ�ിയു�  
തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനും �പാ��മാ�ു�ു

• എബി എഫ് എ�ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക 

Applications for Loans and their processing  
•  Applications for loans and their processing (a) All communications to the borrower shall be in the 

vernacular language or a language as understood by the borrower. (b) Loan application forms should 
include necessa� information which affects the interest of the borrower, so that a meaningful 
comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision 
can be taken by the borrower. The loan application form may indicate the documents required to be 
submitted with the application form. ABFL has a system of giving acknowledgement for receipt of all 
loan applications.

വായ�കൾ�ു�  അേപ�കളും അവയുെട േ്രപാസ�ിംഗും.

• വായ�കൾ�ായു� അേപ�കളും അവയുെട േ�പാസ�ിംഗും (എ) വായ��ാരനുമായു� എ�ാ 
ആശയവിനിമയ�ളും �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
ആയിരി�ും. (ബി) വായ� അേപ�ാ േഫാമുകളിൽ വായ്പക്കാര െന്റ� താൽ�ര�െ� ബാധി�ു� ആവശ�മായ 
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ണം, അതുവഴി  മ�് എൻ ബി എഫ് സികൾ വാ� �ാനം െച�ു� നിബ�നകളുമായി 
അർ�വ�ായ താരതമ�ം െച�ാനും  വിവര�ൾ മന�ിലാ�ിയു�  തീരുമാനെമടു�ാനും  വായ��ാരന് 
കഴിയും. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകെള  കുറി�് വായ� അേപ�ാ േഫാമിൽ സൂചി�ിേ��ാം. 
എ�ാ വായ�ാ അേപ�കളും സ�ീകരി�ു�തിന്  അറിയി�് നൽകു� ഒരു സംവിധാനമാണ് എബി എഫ്
 എ�ിനു�ത്.

Loan appraisal and terms/conditions
•  ABFL shall convey in writing to the Borrower by way of a sanction letter or otherwise, the amount of limit 

sanctioned along with all the terms and conditions including annualized rate of discount / interest and 
method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower 
on ABFL’s record. 

• ABFL will convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by 
means of sanction letter or otherwise, the amount of loan sanctioned along with the terms and 
conditions including annualised rate of interest and method of application thereof and keep the 
acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. ABFL will furnish a copy of the 
loan agreement as understood by the borrower along with a copy each of all enclosures quoted in the 
loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement/ post disbursement as part 
of welcome kit.  

• Any clause relating to penal interest charged for late repayment will be specified in bold in the Loan 
Agreement.

വായ�ാ വിലയിരു�ലും നിബ�നകളും /വ�വ�കളും

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് ഒരു അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, അനുവദി� പരിധിയുെട 
അളവ്, എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും, വാർഷിക കിഴിവ് / പലിശ നിര�്, അേപ�ാ രീതി 
എ�ിവയുൾെ�െട േരഖാമൂലം അറിയി�ു�താണ്. വായ�െയടു�ു�യാളുെട ഈ നിബ�നകേളാടും 
വ�വ�കേളാടും ഉ� സ�ീകാര�ത എബി എഫ് എ�ിെന്റ�  േരഖയിൽ  കാ�ു സൂ�ി�ു�തായിരി�ും.

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് 
മന�ിലാകു�  �പാേദശിക ഭാഷയിൽ  േരഖാമൂലം ഇനി�റയു� വിവര�ൾ, അതായത് അനുവദി� വായ�ാ തുക, 
വാർഷിക പലിശനിര�്, തുടർ�ു� അേപ�ാ രീതി ഉൾെ�െടയു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
അറിയി�ു�തും, ഈ വ�വ�കളുെടയും നിബ�നകളുെടയും അംഗീകാരം അതിെന്റ� േരഖകളിൽ 
സൂ�ി�ുകയും െച�ും.  സ�ാഗത കി�ിെന്റ� ഭാഗമായി എബി എഫ് എൽ, വായ�െയടൂ�ു�യാൾ അംഗീകരി� വായ� 
കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�്, വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകളുെടയും ഒരു പകർ�്, സഹിതം എ�ാ 
വായ��ാർ�ും വായ�ാ അനുമതി/ വിതരണം/ വിതരണം െചയ�തിനു േശഷം  അനുവദി�ു�താണ്.

• വായ� തിരി�ടവ് ൈവകു�തിൽ ഈടാ�ു� പിഴ പലിശയുമായി ബ�െ�� ഏത് ഉപാധിയും വായ� കരാറിൽ 
േബാൾഡായി വ��മാ�ും. 

Disbursement of loans including changes in terms and conditions
•  Through its published website or as appropriate if specific to a customer, ABFL will give Notice to its 

Borrower(s) in the vernacular language or a language as understood by the borrower, of any change in the 
terms and conditions of the sanction. ABFL will also ensure that changes in discount/ interest rates and 
charges are effected only prospectively.  

• Decision to recall/ accelerate payment or performance under the Agreement will be in consonance with 
the respective loan Agreement.  

• ABFL will release all securities on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of 
loan subject to any legitimate right or lien for any other claim ABFL may have against the borrower. If 
such right of set off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full 
particulars about the remaining claims and the conditions under which ABFL is entitled to retain the 
securities till the relevant claim is settled / paid.

നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലുമു� മാ��ൾ ഉൾെ�െട വായ�കളുെട വിതരണം

• അനുമതിയുെട നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ�ം വരു�ിയാൽ  എബി എഫ് എൽ  അതിെന്റ� 
�പസി�െ�ടു�ിയ െവബ് ൈസ�് വഴിേയാ അെ��ിൽ ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന് �പേത�കമാെണ�ിൽ ഉചിതമായ 
രീതിയിേലാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ  അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� 
ഭാഷയിേലാ, അറിയി�് നൽകും. കിഴിവ് / പലിശനിര�ുകൾ, ചാർജുകൾ എ�ിവയിെല മാ��ൾ വരും കാല 
�പാബല�േ�ാെട  മാ�തേമ നട�ാ�ൂ എ�ും എബി എഫ് എൽ ഉറ�ാ�ും.

• കരാറിന് കീഴിലു� േപയ് െമന്റ�് തിരി�ുവിളി�ാൻ / അെ��ിൽ �പകടനം ത�രിതെ�ടു�ാനു� തീരുമാനം 
അതാതു വായ�ാ കരാറുമായി േയാജി�ു� വിധ�ിലു�തായിരി�ും.

• എ�ാ കുടി�ികകളും തിരി�ടയ്�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾെ�തിെര എബി എഫ് എ�ിന് 
ഉ�ാേയ�ാവു� മേ�െത�ിലും െ�യിമിനായി  നിയമപരമായി  പിടി�ു വ�ിരി�ു� കുടി�ിക തുക അട�ു 
തീർ�ുേ�ാൾ എബി എഫ് എൽ എ�ാ പണയ വ��ു �ളും വി�ുെകാടു�ു�തായിരി�ും.  െസ�് ഓഫ് 
െച�ു�തിനു� അ�രം അവകാശം വിനിേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ, അവേശഷി�ു� െ�യിമുകെള�ുറി�ും 
�പസ�മായ െ�യിം തീർ�ാ�െ�ടു�തുവെര  / പണമടയ്�ു�തുവെര  പണയ വ��ു �ൾ നിലനിർ�ാൻ എബി
 എഫ് എ�ിന് അർഹതയു� വ�വ�കെള�ുറി�ും  അതിെന്റ� മുഴുവൻ വിവര�ളും വായ�െയടു�ു�യാെള  
േനാ�ീസ് മുേഖെന അറിയി�ും.

Loan Sourced from Digital Lending Platforms 
• Names of digital lending platforms engaged as sourcing agents (referred to as agents, hereina�er) shall 

be disclosed on the website of ABFL
• Digital lending platforms engaged as agents shall be directed to disclose upfront to the customer, ABFLs 

name and ABFL will disclose the agents name on whose behalf they are interacting with him. 
• Immediately a�er sanction but before execution of the loan agreement, the sanction letter shall be issued 

to the borrower on the letter head of ABFL. 
• A copy of the loan agreement along with a copy each of all enclosures quoted in the loan agreement shall 

be furnished to all borrowers at the time of sanction/ disbursement of loans. 
• Effective oversight and monitoring shall be ensured over the digital lending platforms engaged by ABFL. 
• Adequate efforts shall be made towards creation of awareness about the grievance redressal mechanism.

ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാമുകളിൽ നി�് എടു� വായ�  

• േസാഴ് സിംഗ് ഏജന്റ�ുകളായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�് േഫാമുകളുെട േപരുകൾ (ഇനി മുതൽ ഏജന്റ�ുമാർ 
എ�് വിളി�ു�ു) എബി എഫ് എ�ിെന്റ� െവബ് ൈസ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�താണ്.

• ഏജന്റ�ുമാരായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�്േഫാമുകൾ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് ആദ�ം തെ� എബി എഫ്
 എ�ിെന്റ� േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ും, എ ബി എഫ് എ�ും ഏജന്റ�ുമാരുെട േപരും അവർ ആർ�ു 

േവ�ിയാണ് അയാളുമായി സംസാരി�ു�ത് എ� കാര�വും  െവളിെ�ടു�ും.

• അനുമതി നൽകിയ ഉടെന, എ�ാൽ വായ�ാ കരാർ നട�ാ�ു�തിനുമു�്, എബി എഫ് എലല്ിെന്റ െല�ർ െഹഡിൽ 
വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് നൽകു�താണ്.

• വായ�ാ കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�ും വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകെടയും  പകർ�ും  എ�ാ വായ��ാർ�ും 
വായ� അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് നൽകു�താണ്.

• എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു� ഡിജി�ൽ വായ�ാ �ാ�് േഫാമുകളിൽ ഫല�പദമായ േമൽേനാ�വും 
നിരീ�ണവും ഉറ�ാ�ും.

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ു�തിന് മതിയായ �ശമ�ൾ നട�ും. 

General
• ABFL will refrain from interference in the affairs of its Borrower except for the purposes provided in the 

terms and conditions of the respective loan agreement (unless new information, not earlier disclosed by 
the Borrower, which may come to the notice of ABFL).  

• In case of receipt of request from the Borrower for transfer of Borrowal account, the consent or otherwise 
i.e. objection of ABFL, if any, is generally conveyed to such Borrower within 21 days from the date of 
receipt of the Borrower’s request. Such transfer will be as per transparent contractual terms in 
consonance with all the applicable laws.  

• In the matter of recove� of outstanding dues of its Borrower, ABFL does not resort to undue harassment 
viz. persistently bothering the borrowers at odd hours, use of muscle power for recove� of loans/dues, 
etc. Training is imparted to ABFL Staff and all agency employees to ensure that they are adequately 
trained to deal with customers in an appropriate manner.  

• As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment 
of various loans by borrowers of Banks and NBFCs, ABFL will not charge foreclosure charges / 
pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers.

െപാതുവായത്

• ബ�െ�� വായ�ാ കരാറിെല നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും നൽകിയി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക എബി എഫ്
 എൽ അതിെന്റ� വായ്പക്കാരെന്റ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�ത് ഒഴിവാ�ും (വായ�െയടു�ു�യാൾ േനരെ� 
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�ാ� പുതിയ വിവര�ൾ എബി എഫ് എ�ിെന്റ� �ശ�യിൽെ�ടാ�ിടേ�ാളം).

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട അ�ൗ�് �ടാൻ��ർ െച�ു�തിനായി വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് അഭ�ർ�ന 
ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ, സ�തേമാ  അെ��ിൽ  എബി എഫ് എ�ിെന്റ� എതിർ�് ഉെ��ിൽ, അേതാ 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട അഭ�ർ�ന സ�ീകരി� തീയതി മുതൽ 21 ദിവസ�ിനു�ിൽ  വായ��ാരെന 
അറിയി�ു�താണ്. ബാധകമായ എ�ാ നിയമ�ൾ�ും അനുസൃതമായി സുതാര�മായ കരാർ 
വ�വ�കൾ�നുസൃതമായിരി�ും അ�രം �ടാൻ��ർ നട�ാ�ു�ത്.

• വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് കുടി�ിക ഈടാ�ു� കാര��ിൽ, അനുചിതമായ സമയ�ളിൽ 
വായ�െയടു�ു�വെര ശല�െ�ടു�ുക, വായ� / കുടി�ിക വീെ�ടു�ു�തിന്  ബലം �പേയാഗി�ുക  മുതലായ 
അനുചിതമായ ഉപ�ദവ�ൾ�്  എബി എഫ് എൽ മുതിരി�.

• ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ�ിനായു� ഒരു നടപടിെയ� നിലയിലും ബാ�ുകളുെടയും എൻ ബി എഫ് സികളുെടയും 
വായ��ാർ വിവിധ വായ�കൾ മുൻകൂർ അടയ്�ു�തിൽ ഒരു ഏകമാനത െകാ�ു വരു�തിനുമായി, വ��ിഗത 
വായ��ാർ�് അനുവദി� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് േറ�് േടം വായ�കളിലും എബി എഫ് എൽ  േഫാർേ�ാഷർ  ചാർജുകൾ / 
്രപീ-േപയ് െമന്റ�് പിഴ ഈടാ�ു�ത�..

Responsibility of Board of Directors
• ABFL Board of Directors have approved a grievance redressal mechanism 
• There will be periodical review of the compliance of the Fair Practices Code and the functioning of the 

grievance’s redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such reviews 
will be submitted to the Board at regular intervals.

ഡയറക് ടർ േബാർഡിെന്റ� ഉത്തരവാദിത്തം
• എബി എഫ് എൽ ഡയറ��ർ േബാർഡ് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�്

• െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ് പാലി�ു�തിെന�ുറി�ും മാേനജ്െമന്റ�ിെന്റ� വിവിധ തല�ളിലു� പരാതികളുെട 
പരിഹാര സംവിധാനത്തിെന്റ� �പവർ�നെ��ുറി�ും ആനുകാലികമായ അവേലാകനം ഉ�ാകും. അ�രം 
അവേലാകന�ളുെട  സമ�ഗമായ റിേ�ാർ�് കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ േബാർഡിന് സമർ�ി�ും.

Grievance Redressal Mechanism
At ABFL, customer service and satisfaction are our prime focus.
In order to make ABFL’s redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been 

built. This system would ensure that the redressal sought is just and fair and is within the given frame- work 
of rules and regulation.

a. Mechanism to handle customer complaints/grievances
 Customers who wish to provide feedback or send in their complaint may use the following channels 

between 9:30 am and 6:00 pm, from Monday to Friday (except on national holidays).  
 •  Call our Customer Service Helpline on 1800-270-7000 
 •  Email us at care.finance@adityabirlacapital.com  
 •  Write to us at the below mentioned address:  
  Aditya Birla Finance Limited 
  10th Floor, R-Tech Park, Nirlon Complex, 
  Off Western Express Highway, Goregaon East, 
  Mumbai - 400 063.
  In case the complaint is not resolved within the given time or if he/she is not satisfied with the solution 

provided by ABFL, the customer can approach the Complaints Redressal Officer. The name and contact 
of the Complaint Redressal Officer is as follows:  

 Ms. Rachana Padval
 Email Id: grievance.finance@adityabirlacapital.com 
 Tel+080 4586 0196
 In case the response received through the above channels are not satisfacto�, they can write to the Head 

of our Complaint Redressal Cell at: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

 We assure response to letters / emails received through this channel within 5 working days. 

 If the complaint/dispute is not redressed within a period of one month, you may file a complaint with RBI 
Ombudsman through following modes:

 • Complaint lodging portal of the Ombudsman: https://cms.rbi.org.in

 • Address: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17,   
 Chandigarh – 160017.

 • Call on the Toll Free number : 14448, between 9:30 am and 5:15 pm

b.  Mandato� display requirements  
 ABFL is compliant with the following in all our branches:  
 •  Appropriate arrangement for receiving complaints and suggestions.  
 •  Display of the name, address and contact number of the Complaint Redressal Officer

 The process of the complaints redressal unit will ensure closure of all complaints to the customers’ 
satisfaction.

 They will ensure that the complaint is escalated to the appropriate levels in case it is not possible to 
resolve at his/her level. Whilst the ultimate endeavour is to ensure we reach a situation where our 
customers don’t have to complain to senior management to get an effective redressal, we have put in a 
robust mechanism to handle these complaints, review them from a point of view of understanding 
reasons for the complaint and for the escalation and working on prevention of recurrence thereof.

c.  Time frame  

 To register complaints, the customers may use any of the channels mentioned above (refer point (a) on 
Internal Machine� to handle the customer complaints). If the complaint has been received in writing, 
ABFL will endeavour to send an acknowledgement / response within 5 working days. Once the matter is 
examined, ABFL endeavours to either send a final response to the customer or an intimation seeking 
more time within one month upon receipt of complaint.  

 Complaints that are received at our end will be seen in the right perspective and would be analyzed from 
all possible angles.  

 The communication of ABFL’s stand on any issue will be provided to the customers. Complaints that 

require some time for examination of issues involved will be acknowledged promptly.  

 The aforesaid policy will be reviewed periodically / revised as and when there are any new changes 
incorporated by ABFL in handling complaints / grievances of the customer which includes introduction 
of new grievance channels, if any. 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

എ ബി എഫ് എ�ിൽ , ഉപേഭാ�ൃ േസവനവും സംതൃപ് തിയുമാണ് ഞ�ളുെട �പധാന �ശ�.

എബി എഫ് എ�ിെന്റ� പരിഹാര സംവിധാനം കൂടുതൽ അർ�വ�ായതും ഫല�പദവുമാ�ു�തിന്, ഒരു ഘടനാപരമായ 
സംവിധാനം ആവി��രി�ി�ു�്. ആവശ�െ�ടു� പരിഹാരം നീതിപൂർവകവും നിയമാനുസൃതവും ആെണ�ും 
ച��ളുെടയും നിയ��ണ�ളുെടയും ച��ൂടിനു�ിലു�താെണ�ും ഈ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ും.

എ. ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ / പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ്രപവർ�ന സംവിധാനം

�പതികരണേമാ പരാതി േയാ നൽകാനാ�ഗഹി�ു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തി�ളാ� � മുതൽ െവ�ി വെര (േദശീയ 
അവധി ദിവസ�ളിൽ ഒഴിെക) രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 6:00 നും ഇടയിൽ ഇനി�റയു� 
മാർ��ളിലൂെട അതു െച�ാവു�താണ്.

• 1800-270-7000 -ൽ ഞ�ളുെട ക�മർ സർവീസ് െഹൽ�്െെലനിൽ വിളി�ുക

• ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക: care.finance@adityabirlacapital.com 

• താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിലാസ�ിൽ ഞ�ൾ�് എഴുതുക:

 

ആദിത� ബിർള ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്

പ�ാം നില, ആർ-െടക് പാർ�്, നിർേലാൺ േകാം���്,

ഓഫ് െവേ�ൺ എക്സ്്രപസ് ൈഹേവ, േഗാേരഗാവ് ഈ�്,

മുംൈബ - 400 063

 

ഒരു നി�ിത സമയ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�െ��ി�ിെ��ിേലാ എബി എഫ് എൽ നൽകിയ പരിഹാര�ിൽ  
ഉപേഭാ�ാവ് തൃ��നെ��ിേലാ,  അവൻ / അവൾ �്  പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ സമീപി�ാം. പരാതി പരിഹാര 
ഓഫീസറുെട േപരും സ�ർ� വിവര�ളും  ഇ�പകാരമാണ്:

മിസ്. രചന പഡ�ൽ

േഫാൺ: 080 4586 0196

ഇെമയിൽ ഐഡി: grievance.finance@adityabirlacapital.com

മുകളിലു�  മാർ��ളിലൂെട ലഭി�ു� �പതികരണം തൃ��ികരമെ��ിൽ, അവർ�് ഞ�ളുെട പരാതി പരിഹാര 
െസ�ിെന്റ� േമധാവി�് എഴുതാം: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

ഈ ചാനലിലൂെട ലഭി�ു� ക�ുകൾ / ഇെമയിലുകൾ�് 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ �പതികരണം നൽകുെമ�്  
ഞ�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു.

ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരാതി/തർ�ം പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� രീതികളിലൂെട നി�ൾ�് ആർബിഐ 
ഓംബുഡ്��ാനിൽ പരാതി നൽകാം:

• ഓംബുഡ്��ാെൻറ പരാതി സമർ�ി�ൽ േപാർ�ൽ: https://cms.rbi.org.in

• വിലാസം: െസൻ�ടൈല��് െറസീപ് �് ആ��് േ�പാസ�ിംഗ് െസൻറർ, റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, നാലാം നില, 
െസ��ർ   17, ച�ീഗഡ് - 160017.

• േടാൾ �ഫീ ന�ർ  14448 ൽ രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 5:15 നും ഇടയിൽ വിളി�ുക

ബി. നിർബ�ിതമായി ്രപദർശി�ിേ�� ആവശ�കതകൾ

ഞ�ളുെട എ�ാ ശാഖകളിലും എബി എഫ് എൽ ഇനി�റയു�വ പാലി�ു�താണ് :

• പരാതികളും നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ഉചിതമായ �കമീകരണം.

• പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാനു� ന�ർ എ�ിവ �പദർശി�ി�ുക

പരാതികളുെട പരിഹാര യൂണി�ിെന്റ� നടപടികൾ എ�ാ പരാതികളും ഉപേഭാ�ാ�ളുെട സംതൃ��ി�നുസരി�്  
അവസാനി�ി�ു�ത് ഉറ�ാ�ും.

 അവരുെട തല�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ പരാതി ഉചിതമായ തല�ളിേല�് 
ഉയർ�ു�ുെവ�് അവൻ / അവൾ ഉറ�ാ�ും. ഫല�പദമായ പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ 
സീനിയർ മാേനജുെമന്റ�ിേനാട് പരാതിെ�േട�തി�ാ� ഒരു സാഹചര��ിേല�് എ�ിേ�രു�ുെവ�് 
ഉറ�ാ�ു�തിനാണ് ആത��ികമായി ഞ�ൾ �ശമി�ു�ത്. ഈ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും അവ 
മനസിലാ�ു� കാ� ��ാടിൽ നി�് അവേലാകനം െച�ു�തിനും ഞ�ൾ ശ�മായ ഒരു �പവർ�ന സംവിധാനം 

ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. പരാതിയുെട കാരണ�ൾ, എ��േലഷൻ,  ആവർ�നം  എ�ിവ തടയു�തിനു� 
�പവർ�ന�ളും ൈകെ�ാ�ു�താണ്.

സി. സമയ ്രകമം

പരാതികൾ രജി�ർ െച�ു�തിന്, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും ചാനലുകൾ ഉപേയാഗി�ാം 
(ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിന് ആഭ��ര �പവർ�ന നടപടികളിെല  േപായിന്റ�് (എ) കാണുക). 
പരാതി േരഖാമൂലം ലഭി�ി�ുെ��ിൽ, 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ ഒരു അറിയി�് �പതികരണം അയ് �ാൻ എബി
 എഫ് എൽ �ശമി�ും. വിഷയം പരിേശാധി�ുകഴി�ാൽ, എബി എഫ് എൽ ഒ�ുകിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് അ�ിമ 
�പതികരണം അയ് �ാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ പരാതി ലഭി�ുകഴി�ാൽ ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ കൂടുതൽ സമയം 
ആവശ�െ�ടു� ഒരു അറിയി�് ഉപേഭാ�ാവിന് അയ�ു�ു.

ഞ�ൾ�് ലഭി�ു� പരാതികൾ ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണുകയും സാധ�മായ എ�ാ േകാണുകളിൽ നി�ും 
വിശകലനം െച�ുകയും െച�ും.

ഏത് �പ���ിലും എബി എഫ് എ�ിെന്റ� നിലപാടിെനകുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ു�താണ്.  ഉൾെ��ിരി�ു� 
�പ���ൾ പരിേശാധി�ു�തിന് കുറ�് സമയം ആവശ�മായ പരാതികെള കുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള ഉചിതമായ 
രീതിയിൽ അറിയി�ും 

േമൽ�റ� നയം ആനുകാലികമായി അവേലാകനം െച�ുകയും ഉപേഭാ�ാവിെന്റ� പരാതികൾ / ആവലാതികൾ 
ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എെ��ിലും പുതിയ മാ��ൾ വരുേ�ാൾ  എബി എഫ് എൽ അവ പരി��രി�ുകയും 
അതിൽ പുതിയ പരാതി മാർ��ൾ എെ��ിലും ഉെ��ിൽ അവതരി�ി�ുകയും െച�ും

Language and mode of communicating Fair Practice Code
Fair Practices Code, preferably in the vernacular language or a language as understood by the borrower 
should be put up on the web-site of the Company for the information of various stakeholders. Copies will be 
made available on request.

െഫയർ ്രപാ��ീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം നട�ു� ഭാഷയും രീതിയും

െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
വിവിധ പ�ാളികളുെട വിവര�ൾ�ായി ക�നിയുെട െവബ് ൈസ�ിൽ െകാടു�ു�താണ്. അഭ�ർ�ന  അനുസരി�് 
പകർ�ുകൾ ലഭി�ു�താണ്.

Regulation of Excessive Interest charged  
• ABFL has laid down appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and 

processing and other charges.  
• ABFL has adopted an interest rate model taking into account cost of funds, margin and risk premium for 

determining rate of interest to be charged for loans and advances.  
• The rate of interest to be charged depends much upon the gradation of the risk of borrower viz. the 

financial strength, business, regulato� environment affecting the business, competition, past histo� of 
the borrower etc. 

• The applicable interest rate for the exposure shall be disclosed to the borrower or customer in the 
application form and communicated explicitly in the sanction letter.

• The rate of interest will be annualised so that the borrower is aware of the exact rates that would be 
charged to the account.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിനു� നിയ്ര�ണം

• പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് എബി എഫ് എൽ ഉചിതമായ ആ�രിക 
തത��ളും നടപടി�കമ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്.

• വായ�കൾ�ും അഡ�ാൻസുകൾ�ും ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ു�തിന് ഫ�ുകളുെട മൂല�ം, 
മാർജിൻ, റി��് �പീമിയം എ�ിവ കണ�ിെലടു�് എബിഎഫ്എൽ ഒരു  പലിശ നിര�് മാതൃക സ�ീകരി�ി�ു�്.

• പലിശനിര�് ഈടാ�ു�ത് വായ�െയടു�ു�യാെള സംബ�ി�ു� ന�സാധ�തെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. 
സാ��ിക ശ�ി, ബിസിന�്, ബിസിന�ിെന ബാധി�ു� നിയ��ണ പരി�ിതി, മ�രം, 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട മുൻകാല ചരി�തം മുതലായവ ഇതിൽെ�ടു�ു.

• വായ�യ്�് ബാധകമായ പലിശ നിര�് വായ��ാരേനാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് അേപ�ാ േഫാമിൽ 
െവളിെ�ടു�ുകയും അനുമതി ക�ിൽ വ��മായി േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച�ു�താണ്.

• പലിശ നിര�് വാർഷികാടി�ാന�ിലായിരി�ും, അതു കാരണം അ�ൗ�ിേല�് ഈടാ�ു� കൃത�മായ 
നിര�ുകെള�ുറി�് വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അറിയാനാകും.

Complaints about excessive interest charged
ABFL has laid out appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and processing 
and other charges. In this regard the guidelines indicated in the Fair Practices Code about transparency in 
respect of terms and conditions of the loans will be kept in view.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിെന�ുറി�ു� പരാതികൾ

പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് ഉചിതമായ ആ�രിക തത��ളും 
നടപടി�കമ�ളും എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ഇ�ാര��ിൽ, വായ�കളുെട നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
സംബ�ി� സുതാര�തെയ�ുറി�് െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കാ� �യിൽ 
സൂ�ി�ു�താണ്.

Confidentiality 
(a)  Unless authorized by the customer ABFL will treat all personal information as private and confidential
(b)  Unless authorized by the customer, ABFL will not reveal transaction details to any other entity other than 

the following exceptional cases:
• To provide the information by statuto� or regulato� laws
• If there is a duty to the public to reveal this information.
• the data can be shared with the group companies with the consent of borrower 
• ABFL will not use this as a reason for giving information about customers to anyone else for marketing 

purposes.
രഹസ�ാ�കത

(എ) ഉപേഭാക്താവിെന്റ� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�ം എ�ാ സ�കാര� വിവര�ളും സ�കാര�വും 
രഹസ�ാ�കവുമായി പരിഗണി�ും

(ബി) ഉപേഭാ�ാവ് അംഗീകരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� അസാധാരണമായ േകസുകൾ ഒഴിെക, ഇടപാട് 
വിശദാംശ�ൾ  മെ�ാരു �ാപനവുമായി എബി എഫ് എൽ െവളിെ�ടു�ി�:

• നിയമപരമായ അെ��ിൽ നിയ��ണ നിയമ�ൾ വഴി വിവര�ൾ നൽകു�തിന്

•  ഈ വിവര�ൾ െവളിെ�ടുേ��ത് െപാതുജന�േളാട് ഒരു കടമയാെണ�ിൽ.

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട സ�തേ�ാെട �ഗൂ�് ക�നികളുമായി  ഡാ� പ�ിടാം.

• മാർ��ിംഗ് ആവശ��ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�െള�ുറി�ു� വിവര�ൾ മ�ാർെ��ിലും നൽകു�തിനു� ഒരു 
കാരണമായി എബി എഫ് എൽ ഇത് ഉപേയാഗി�ി�.

Miscellaneous
Currently ABFL does not envisage lending against collateral of gold jewelle� or commercial vehicle finance. 
In the event of addition of these product lines, the FPC policy will be updated suitably, in line with the 
guidelines laid down by the RBI.
പലവക

നിലവിൽ എബി എഫ് എൽ സ�ർ�ാഭരണ�ളുെട ഈടിൻേമലു� വായ�േയാ വാണിജ� വാഹന ധനകാര��ൾ�ു� 
വായ� േയാ നൽകാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�. ഈ ഉൽ �� �ൾ  േചർ�െ�ടു� സാഹചര��ിൽ , ആർ ബി ഐ നിർേ�ശി� 
മാർ �നിർ േ�ശ�ൾ �നുസൃതമായി എഫ് പി സി നയം ഉചിതമായി പുതു�ു�തായി�ും. 
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Objective of the Code
The code has been developed with an objective of:  
•  Ensuring fair practices while dealing with all its customers  
• Greater transparency enabling customers in having a better understanding of the product and taking 

informed decisions  
• Building customer confidence in ABFL
േകാഡിെന്റ� ലക്ഷയ്ം   

ഇനി�റയു� ല��േ�ാെടയാണ് േകാഡ് വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത്: 

• എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ാ�ു�ു

• കൂടുതൽ സുതാര�ത, ഉപേഭാ�ാ�െള ഉൽ ��െ��ുറി�് ന�ായി മനസിലാ�ു�തിനും  മന�ിലാ�ിയു�  
തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനും �പാ��മാ�ു�ു

• എബി എഫ് എ�ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക 

Applications for Loans and their processing  
•  Applications for loans and their processing (a) All communications to the borrower shall be in the 

vernacular language or a language as understood by the borrower. (b) Loan application forms should 
include necessa� information which affects the interest of the borrower, so that a meaningful 
comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision 
can be taken by the borrower. The loan application form may indicate the documents required to be 
submitted with the application form. ABFL has a system of giving acknowledgement for receipt of all 
loan applications.

വായ�കൾ�ു�  അേപ�കളും അവയുെട േ്രപാസ�ിംഗും.

• വായ�കൾ�ായു� അേപ�കളും അവയുെട േ�പാസ�ിംഗും (എ) വായ��ാരനുമായു� എ�ാ 
ആശയവിനിമയ�ളും �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
ആയിരി�ും. (ബി) വായ� അേപ�ാ േഫാമുകളിൽ വായ്പക്കാര െന്റ� താൽ�ര�െ� ബാധി�ു� ആവശ�മായ 
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ണം, അതുവഴി  മ�് എൻ ബി എഫ് സികൾ വാ� �ാനം െച�ു� നിബ�നകളുമായി 
അർ�വ�ായ താരതമ�ം െച�ാനും  വിവര�ൾ മന�ിലാ�ിയു�  തീരുമാനെമടു�ാനും  വായ��ാരന് 
കഴിയും. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകെള  കുറി�് വായ� അേപ�ാ േഫാമിൽ സൂചി�ിേ��ാം. 
എ�ാ വായ�ാ അേപ�കളും സ�ീകരി�ു�തിന്  അറിയി�് നൽകു� ഒരു സംവിധാനമാണ് എബി എഫ്
 എ�ിനു�ത്.

Loan appraisal and terms/conditions
•  ABFL shall convey in writing to the Borrower by way of a sanction letter or otherwise, the amount of limit 

sanctioned along with all the terms and conditions including annualized rate of discount / interest and 
method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower 
on ABFL’s record. 

• ABFL will convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by 
means of sanction letter or otherwise, the amount of loan sanctioned along with the terms and 
conditions including annualised rate of interest and method of application thereof and keep the 
acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. ABFL will furnish a copy of the 
loan agreement as understood by the borrower along with a copy each of all enclosures quoted in the 
loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement/ post disbursement as part 
of welcome kit.  

• Any clause relating to penal interest charged for late repayment will be specified in bold in the Loan 
Agreement.

വായ�ാ വിലയിരു�ലും നിബ�നകളും /വ�വ�കളും

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് ഒരു അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, അനുവദി� പരിധിയുെട 
അളവ്, എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും, വാർഷിക കിഴിവ് / പലിശ നിര�്, അേപ�ാ രീതി 
എ�ിവയുൾെ�െട േരഖാമൂലം അറിയി�ു�താണ്. വായ�െയടു�ു�യാളുെട ഈ നിബ�നകേളാടും 
വ�വ�കേളാടും ഉ� സ�ീകാര�ത എബി എഫ് എ�ിെന്റ�  േരഖയിൽ  കാ�ു സൂ�ി�ു�തായിരി�ും.

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് 
മന�ിലാകു�  �പാേദശിക ഭാഷയിൽ  േരഖാമൂലം ഇനി�റയു� വിവര�ൾ, അതായത് അനുവദി� വായ�ാ തുക, 
വാർഷിക പലിശനിര�്, തുടർ�ു� അേപ�ാ രീതി ഉൾെ�െടയു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
അറിയി�ു�തും, ഈ വ�വ�കളുെടയും നിബ�നകളുെടയും അംഗീകാരം അതിെന്റ� േരഖകളിൽ 
സൂ�ി�ുകയും െച�ും.  സ�ാഗത കി�ിെന്റ� ഭാഗമായി എബി എഫ് എൽ, വായ�െയടൂ�ു�യാൾ അംഗീകരി� വായ� 
കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�്, വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകളുെടയും ഒരു പകർ�്, സഹിതം എ�ാ 
വായ��ാർ�ും വായ�ാ അനുമതി/ വിതരണം/ വിതരണം െചയ�തിനു േശഷം  അനുവദി�ു�താണ്.

• വായ� തിരി�ടവ് ൈവകു�തിൽ ഈടാ�ു� പിഴ പലിശയുമായി ബ�െ�� ഏത് ഉപാധിയും വായ� കരാറിൽ 
േബാൾഡായി വ��മാ�ും. 

Disbursement of loans including changes in terms and conditions
•  Through its published website or as appropriate if specific to a customer, ABFL will give Notice to its 

Borrower(s) in the vernacular language or a language as understood by the borrower, of any change in the 
terms and conditions of the sanction. ABFL will also ensure that changes in discount/ interest rates and 
charges are effected only prospectively.  

• Decision to recall/ accelerate payment or performance under the Agreement will be in consonance with 
the respective loan Agreement.  

• ABFL will release all securities on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of 
loan subject to any legitimate right or lien for any other claim ABFL may have against the borrower. If 
such right of set off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full 
particulars about the remaining claims and the conditions under which ABFL is entitled to retain the 
securities till the relevant claim is settled / paid.

നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലുമു� മാ��ൾ ഉൾെ�െട വായ�കളുെട വിതരണം

• അനുമതിയുെട നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ�ം വരു�ിയാൽ  എബി എഫ് എൽ  അതിെന്റ� 
�പസി�െ�ടു�ിയ െവബ് ൈസ�് വഴിേയാ അെ��ിൽ ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന് �പേത�കമാെണ�ിൽ ഉചിതമായ 
രീതിയിേലാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ  അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� 
ഭാഷയിേലാ, അറിയി�് നൽകും. കിഴിവ് / പലിശനിര�ുകൾ, ചാർജുകൾ എ�ിവയിെല മാ��ൾ വരും കാല 
�പാബല�േ�ാെട  മാ�തേമ നട�ാ�ൂ എ�ും എബി എഫ് എൽ ഉറ�ാ�ും.

• കരാറിന് കീഴിലു� േപയ് െമന്റ�് തിരി�ുവിളി�ാൻ / അെ��ിൽ �പകടനം ത�രിതെ�ടു�ാനു� തീരുമാനം 
അതാതു വായ�ാ കരാറുമായി േയാജി�ു� വിധ�ിലു�തായിരി�ും.

• എ�ാ കുടി�ികകളും തിരി�ടയ്�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾെ�തിെര എബി എഫ് എ�ിന് 
ഉ�ാേയ�ാവു� മേ�െത�ിലും െ�യിമിനായി  നിയമപരമായി  പിടി�ു വ�ിരി�ു� കുടി�ിക തുക അട�ു 
തീർ�ുേ�ാൾ എബി എഫ് എൽ എ�ാ പണയ വ��ു �ളും വി�ുെകാടു�ു�തായിരി�ും.  െസ�് ഓഫ് 
െച�ു�തിനു� അ�രം അവകാശം വിനിേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ, അവേശഷി�ു� െ�യിമുകെള�ുറി�ും 
�പസ�മായ െ�യിം തീർ�ാ�െ�ടു�തുവെര  / പണമടയ്�ു�തുവെര  പണയ വ��ു �ൾ നിലനിർ�ാൻ എബി
 എഫ് എ�ിന് അർഹതയു� വ�വ�കെള�ുറി�ും  അതിെന്റ� മുഴുവൻ വിവര�ളും വായ�െയടു�ു�യാെള  
േനാ�ീസ് മുേഖെന അറിയി�ും.

Loan Sourced from Digital Lending Platforms 
• Names of digital lending platforms engaged as sourcing agents (referred to as agents, hereina�er) shall 

be disclosed on the website of ABFL
• Digital lending platforms engaged as agents shall be directed to disclose upfront to the customer, ABFLs 

name and ABFL will disclose the agents name on whose behalf they are interacting with him. 
• Immediately a�er sanction but before execution of the loan agreement, the sanction letter shall be issued 

to the borrower on the letter head of ABFL. 
• A copy of the loan agreement along with a copy each of all enclosures quoted in the loan agreement shall 

be furnished to all borrowers at the time of sanction/ disbursement of loans. 
• Effective oversight and monitoring shall be ensured over the digital lending platforms engaged by ABFL. 
• Adequate efforts shall be made towards creation of awareness about the grievance redressal mechanism.

ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാമുകളിൽ നി�് എടു� വായ�  

• േസാഴ് സിംഗ് ഏജന്റ�ുകളായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�് േഫാമുകളുെട േപരുകൾ (ഇനി മുതൽ ഏജന്റ�ുമാർ 
എ�് വിളി�ു�ു) എബി എഫ് എ�ിെന്റ� െവബ് ൈസ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�താണ്.

• ഏജന്റ�ുമാരായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�്േഫാമുകൾ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് ആദ�ം തെ� എബി എഫ്
 എ�ിെന്റ� േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ും, എ ബി എഫ് എ�ും ഏജന്റ�ുമാരുെട േപരും അവർ ആർ�ു 

േവ�ിയാണ് അയാളുമായി സംസാരി�ു�ത് എ� കാര�വും  െവളിെ�ടു�ും.

• അനുമതി നൽകിയ ഉടെന, എ�ാൽ വായ�ാ കരാർ നട�ാ�ു�തിനുമു�്, എബി എഫ് എലല്ിെന്റ െല�ർ െഹഡിൽ 
വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് നൽകു�താണ്.

• വായ�ാ കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�ും വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകെടയും  പകർ�ും  എ�ാ വായ��ാർ�ും 
വായ� അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് നൽകു�താണ്.

• എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു� ഡിജി�ൽ വായ�ാ �ാ�് േഫാമുകളിൽ ഫല�പദമായ േമൽേനാ�വും 
നിരീ�ണവും ഉറ�ാ�ും.

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ു�തിന് മതിയായ �ശമ�ൾ നട�ും. 

General
• ABFL will refrain from interference in the affairs of its Borrower except for the purposes provided in the 

terms and conditions of the respective loan agreement (unless new information, not earlier disclosed by 
the Borrower, which may come to the notice of ABFL).  

• In case of receipt of request from the Borrower for transfer of Borrowal account, the consent or otherwise 
i.e. objection of ABFL, if any, is generally conveyed to such Borrower within 21 days from the date of 
receipt of the Borrower’s request. Such transfer will be as per transparent contractual terms in 
consonance with all the applicable laws.  

• In the matter of recove� of outstanding dues of its Borrower, ABFL does not resort to undue harassment 
viz. persistently bothering the borrowers at odd hours, use of muscle power for recove� of loans/dues, 
etc. Training is imparted to ABFL Staff and all agency employees to ensure that they are adequately 
trained to deal with customers in an appropriate manner.  

• As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment 
of various loans by borrowers of Banks and NBFCs, ABFL will not charge foreclosure charges / 
pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers.

െപാതുവായത്

• ബ�െ�� വായ�ാ കരാറിെല നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും നൽകിയി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക എബി എഫ്
 എൽ അതിെന്റ� വായ്പക്കാരെന്റ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�ത് ഒഴിവാ�ും (വായ�െയടു�ു�യാൾ േനരെ� 
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�ാ� പുതിയ വിവര�ൾ എബി എഫ് എ�ിെന്റ� �ശ�യിൽെ�ടാ�ിടേ�ാളം).

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട അ�ൗ�് �ടാൻ��ർ െച�ു�തിനായി വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് അഭ�ർ�ന 
ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ, സ�തേമാ  അെ��ിൽ  എബി എഫ് എ�ിെന്റ� എതിർ�് ഉെ��ിൽ, അേതാ 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട അഭ�ർ�ന സ�ീകരി� തീയതി മുതൽ 21 ദിവസ�ിനു�ിൽ  വായ��ാരെന 
അറിയി�ു�താണ്. ബാധകമായ എ�ാ നിയമ�ൾ�ും അനുസൃതമായി സുതാര�മായ കരാർ 
വ�വ�കൾ�നുസൃതമായിരി�ും അ�രം �ടാൻ��ർ നട�ാ�ു�ത്.

• വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് കുടി�ിക ഈടാ�ു� കാര��ിൽ, അനുചിതമായ സമയ�ളിൽ 
വായ�െയടു�ു�വെര ശല�െ�ടു�ുക, വായ� / കുടി�ിക വീെ�ടു�ു�തിന്  ബലം �പേയാഗി�ുക  മുതലായ 
അനുചിതമായ ഉപ�ദവ�ൾ�്  എബി എഫ് എൽ മുതിരി�.

• ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ�ിനായു� ഒരു നടപടിെയ� നിലയിലും ബാ�ുകളുെടയും എൻ ബി എഫ് സികളുെടയും 
വായ��ാർ വിവിധ വായ�കൾ മുൻകൂർ അടയ്�ു�തിൽ ഒരു ഏകമാനത െകാ�ു വരു�തിനുമായി, വ��ിഗത 
വായ��ാർ�് അനുവദി� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് േറ�് േടം വായ�കളിലും എബി എഫ് എൽ  േഫാർേ�ാഷർ  ചാർജുകൾ / 
്രപീ-േപയ് െമന്റ�് പിഴ ഈടാ�ു�ത�..

Responsibility of Board of Directors
• ABFL Board of Directors have approved a grievance redressal mechanism 
• There will be periodical review of the compliance of the Fair Practices Code and the functioning of the 

grievance’s redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such reviews 
will be submitted to the Board at regular intervals.

ഡയറക് ടർ േബാർഡിെന്റ� ഉത്തരവാദിത്തം
• എബി എഫ് എൽ ഡയറ��ർ േബാർഡ് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�്

• െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ് പാലി�ു�തിെന�ുറി�ും മാേനജ്െമന്റ�ിെന്റ� വിവിധ തല�ളിലു� പരാതികളുെട 
പരിഹാര സംവിധാനത്തിെന്റ� �പവർ�നെ��ുറി�ും ആനുകാലികമായ അവേലാകനം ഉ�ാകും. അ�രം 
അവേലാകന�ളുെട  സമ�ഗമായ റിേ�ാർ�് കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ േബാർഡിന് സമർ�ി�ും.

Grievance Redressal Mechanism
At ABFL, customer service and satisfaction are our prime focus.
In order to make ABFL’s redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been 

built. This system would ensure that the redressal sought is just and fair and is within the given frame- work 
of rules and regulation.

a. Mechanism to handle customer complaints/grievances
 Customers who wish to provide feedback or send in their complaint may use the following channels 

between 9:30 am and 6:00 pm, from Monday to Friday (except on national holidays).  
 •  Call our Customer Service Helpline on 1800-270-7000 
 •  Email us at care.finance@adityabirlacapital.com  
 •  Write to us at the below mentioned address:  
  Aditya Birla Finance Limited 
  10th Floor, R-Tech Park, Nirlon Complex, 
  Off Western Express Highway, Goregaon East, 
  Mumbai - 400 063.
  In case the complaint is not resolved within the given time or if he/she is not satisfied with the solution 

provided by ABFL, the customer can approach the Complaints Redressal Officer. The name and contact 
of the Complaint Redressal Officer is as follows:  

 Ms. Rachana Padval
 Email Id: grievance.finance@adityabirlacapital.com 
 Tel+080 4586 0196
 In case the response received through the above channels are not satisfacto�, they can write to the Head 

of our Complaint Redressal Cell at: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

 We assure response to letters / emails received through this channel within 5 working days. 

 If the complaint/dispute is not redressed within a period of one month, you may file a complaint with RBI 
Ombudsman through following modes:

 • Complaint lodging portal of the Ombudsman: https://cms.rbi.org.in

 • Address: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17,   
 Chandigarh – 160017.

 • Call on the Toll Free number : 14448, between 9:30 am and 5:15 pm

b.  Mandato� display requirements  
 ABFL is compliant with the following in all our branches:  
 •  Appropriate arrangement for receiving complaints and suggestions.  
 •  Display of the name, address and contact number of the Complaint Redressal Officer

 The process of the complaints redressal unit will ensure closure of all complaints to the customers’ 
satisfaction.

 They will ensure that the complaint is escalated to the appropriate levels in case it is not possible to 
resolve at his/her level. Whilst the ultimate endeavour is to ensure we reach a situation where our 
customers don’t have to complain to senior management to get an effective redressal, we have put in a 
robust mechanism to handle these complaints, review them from a point of view of understanding 
reasons for the complaint and for the escalation and working on prevention of recurrence thereof.

c.  Time frame  

 To register complaints, the customers may use any of the channels mentioned above (refer point (a) on 
Internal Machine� to handle the customer complaints). If the complaint has been received in writing, 
ABFL will endeavour to send an acknowledgement / response within 5 working days. Once the matter is 
examined, ABFL endeavours to either send a final response to the customer or an intimation seeking 
more time within one month upon receipt of complaint.  

 Complaints that are received at our end will be seen in the right perspective and would be analyzed from 
all possible angles.  

 The communication of ABFL’s stand on any issue will be provided to the customers. Complaints that 

require some time for examination of issues involved will be acknowledged promptly.  

 The aforesaid policy will be reviewed periodically / revised as and when there are any new changes 
incorporated by ABFL in handling complaints / grievances of the customer which includes introduction 
of new grievance channels, if any. 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

എ ബി എഫ് എ�ിൽ , ഉപേഭാ�ൃ േസവനവും സംതൃപ് തിയുമാണ് ഞ�ളുെട �പധാന �ശ�.

എബി എഫ് എ�ിെന്റ� പരിഹാര സംവിധാനം കൂടുതൽ അർ�വ�ായതും ഫല�പദവുമാ�ു�തിന്, ഒരു ഘടനാപരമായ 
സംവിധാനം ആവി��രി�ി�ു�്. ആവശ�െ�ടു� പരിഹാരം നീതിപൂർവകവും നിയമാനുസൃതവും ആെണ�ും 
ച��ളുെടയും നിയ��ണ�ളുെടയും ച��ൂടിനു�ിലു�താെണ�ും ഈ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ും.

എ. ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ / പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ്രപവർ�ന സംവിധാനം

�പതികരണേമാ പരാതി േയാ നൽകാനാ�ഗഹി�ു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തി�ളാ� � മുതൽ െവ�ി വെര (േദശീയ 
അവധി ദിവസ�ളിൽ ഒഴിെക) രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 6:00 നും ഇടയിൽ ഇനി�റയു� 
മാർ��ളിലൂെട അതു െച�ാവു�താണ്.

• 1800-270-7000 -ൽ ഞ�ളുെട ക�മർ സർവീസ് െഹൽ�്െെലനിൽ വിളി�ുക

• ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക: care.finance@adityabirlacapital.com 

• താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിലാസ�ിൽ ഞ�ൾ�് എഴുതുക:

 

ആദിത� ബിർള ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്

പ�ാം നില, ആർ-െടക് പാർ�്, നിർേലാൺ േകാം���്,

ഓഫ് െവേ�ൺ എക്സ്്രപസ് ൈഹേവ, േഗാേരഗാവ് ഈ�്,

മുംൈബ - 400 063

 

ഒരു നി�ിത സമയ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�െ��ി�ിെ��ിേലാ എബി എഫ് എൽ നൽകിയ പരിഹാര�ിൽ  
ഉപേഭാ�ാവ് തൃ��നെ��ിേലാ,  അവൻ / അവൾ �്  പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ സമീപി�ാം. പരാതി പരിഹാര 
ഓഫീസറുെട േപരും സ�ർ� വിവര�ളും  ഇ�പകാരമാണ്:

മിസ്. രചന പഡ�ൽ

േഫാൺ: 080 4586 0196

ഇെമയിൽ ഐഡി: grievance.finance@adityabirlacapital.com

മുകളിലു�  മാർ��ളിലൂെട ലഭി�ു� �പതികരണം തൃ��ികരമെ��ിൽ, അവർ�് ഞ�ളുെട പരാതി പരിഹാര 
െസ�ിെന്റ� േമധാവി�് എഴുതാം: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

ഈ ചാനലിലൂെട ലഭി�ു� ക�ുകൾ / ഇെമയിലുകൾ�് 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ �പതികരണം നൽകുെമ�്  
ഞ�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു.

ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരാതി/തർ�ം പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� രീതികളിലൂെട നി�ൾ�് ആർബിഐ 
ഓംബുഡ്��ാനിൽ പരാതി നൽകാം:

• ഓംബുഡ്��ാെൻറ പരാതി സമർ�ി�ൽ േപാർ�ൽ: https://cms.rbi.org.in

• വിലാസം: െസൻ�ടൈല��് െറസീപ് �് ആ��് േ�പാസ�ിംഗ് െസൻറർ, റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, നാലാം നില, 
െസ��ർ   17, ച�ീഗഡ് - 160017.

• േടാൾ �ഫീ ന�ർ  14448 ൽ രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 5:15 നും ഇടയിൽ വിളി�ുക

ബി. നിർബ�ിതമായി ്രപദർശി�ിേ�� ആവശ�കതകൾ

ഞ�ളുെട എ�ാ ശാഖകളിലും എബി എഫ് എൽ ഇനി�റയു�വ പാലി�ു�താണ് :

• പരാതികളും നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ഉചിതമായ �കമീകരണം.

• പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാനു� ന�ർ എ�ിവ �പദർശി�ി�ുക

പരാതികളുെട പരിഹാര യൂണി�ിെന്റ� നടപടികൾ എ�ാ പരാതികളും ഉപേഭാ�ാ�ളുെട സംതൃ��ി�നുസരി�്  
അവസാനി�ി�ു�ത് ഉറ�ാ�ും.

 അവരുെട തല�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ പരാതി ഉചിതമായ തല�ളിേല�് 
ഉയർ�ു�ുെവ�് അവൻ / അവൾ ഉറ�ാ�ും. ഫല�പദമായ പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ 
സീനിയർ മാേനജുെമന്റ�ിേനാട് പരാതിെ�േട�തി�ാ� ഒരു സാഹചര��ിേല�് എ�ിേ�രു�ുെവ�് 
ഉറ�ാ�ു�തിനാണ് ആത��ികമായി ഞ�ൾ �ശമി�ു�ത്. ഈ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും അവ 
മനസിലാ�ു� കാ� ��ാടിൽ നി�് അവേലാകനം െച�ു�തിനും ഞ�ൾ ശ�മായ ഒരു �പവർ�ന സംവിധാനം 

ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. പരാതിയുെട കാരണ�ൾ, എ��േലഷൻ,  ആവർ�നം  എ�ിവ തടയു�തിനു� 
�പവർ�ന�ളും ൈകെ�ാ�ു�താണ്.

സി. സമയ ്രകമം

പരാതികൾ രജി�ർ െച�ു�തിന്, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും ചാനലുകൾ ഉപേയാഗി�ാം 
(ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിന് ആഭ��ര �പവർ�ന നടപടികളിെല  േപായിന്റ�് (എ) കാണുക). 
പരാതി േരഖാമൂലം ലഭി�ി�ുെ��ിൽ, 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ ഒരു അറിയി�് �പതികരണം അയ് �ാൻ എബി
 എഫ് എൽ �ശമി�ും. വിഷയം പരിേശാധി�ുകഴി�ാൽ, എബി എഫ് എൽ ഒ�ുകിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് അ�ിമ 
�പതികരണം അയ് �ാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ പരാതി ലഭി�ുകഴി�ാൽ ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ കൂടുതൽ സമയം 
ആവശ�െ�ടു� ഒരു അറിയി�് ഉപേഭാ�ാവിന് അയ�ു�ു.

ഞ�ൾ�് ലഭി�ു� പരാതികൾ ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണുകയും സാധ�മായ എ�ാ േകാണുകളിൽ നി�ും 
വിശകലനം െച�ുകയും െച�ും.

ഏത് �പ���ിലും എബി എഫ് എ�ിെന്റ� നിലപാടിെനകുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ു�താണ്.  ഉൾെ��ിരി�ു� 
�പ���ൾ പരിേശാധി�ു�തിന് കുറ�് സമയം ആവശ�മായ പരാതികെള കുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള ഉചിതമായ 
രീതിയിൽ അറിയി�ും 

േമൽ�റ� നയം ആനുകാലികമായി അവേലാകനം െച�ുകയും ഉപേഭാ�ാവിെന്റ� പരാതികൾ / ആവലാതികൾ 
ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എെ��ിലും പുതിയ മാ��ൾ വരുേ�ാൾ  എബി എഫ് എൽ അവ പരി��രി�ുകയും 
അതിൽ പുതിയ പരാതി മാർ��ൾ എെ��ിലും ഉെ��ിൽ അവതരി�ി�ുകയും െച�ും

Language and mode of communicating Fair Practice Code
Fair Practices Code, preferably in the vernacular language or a language as understood by the borrower 
should be put up on the web-site of the Company for the information of various stakeholders. Copies will be 
made available on request.

െഫയർ ്രപാ��ീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം നട�ു� ഭാഷയും രീതിയും

െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
വിവിധ പ�ാളികളുെട വിവര�ൾ�ായി ക�നിയുെട െവബ് ൈസ�ിൽ െകാടു�ു�താണ്. അഭ�ർ�ന  അനുസരി�് 
പകർ�ുകൾ ലഭി�ു�താണ്.

Regulation of Excessive Interest charged  
• ABFL has laid down appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and 

processing and other charges.  
• ABFL has adopted an interest rate model taking into account cost of funds, margin and risk premium for 

determining rate of interest to be charged for loans and advances.  
• The rate of interest to be charged depends much upon the gradation of the risk of borrower viz. the 

financial strength, business, regulato� environment affecting the business, competition, past histo� of 
the borrower etc. 

• The applicable interest rate for the exposure shall be disclosed to the borrower or customer in the 
application form and communicated explicitly in the sanction letter.

• The rate of interest will be annualised so that the borrower is aware of the exact rates that would be 
charged to the account.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിനു� നിയ്ര�ണം

• പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് എബി എഫ് എൽ ഉചിതമായ ആ�രിക 
തത��ളും നടപടി�കമ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്.

• വായ�കൾ�ും അഡ�ാൻസുകൾ�ും ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ു�തിന് ഫ�ുകളുെട മൂല�ം, 
മാർജിൻ, റി��് �പീമിയം എ�ിവ കണ�ിെലടു�് എബിഎഫ്എൽ ഒരു  പലിശ നിര�് മാതൃക സ�ീകരി�ി�ു�്.

• പലിശനിര�് ഈടാ�ു�ത് വായ�െയടു�ു�യാെള സംബ�ി�ു� ന�സാധ�തെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. 
സാ��ിക ശ�ി, ബിസിന�്, ബിസിന�ിെന ബാധി�ു� നിയ��ണ പരി�ിതി, മ�രം, 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട മുൻകാല ചരി�തം മുതലായവ ഇതിൽെ�ടു�ു.

• വായ�യ്�് ബാധകമായ പലിശ നിര�് വായ��ാരേനാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് അേപ�ാ േഫാമിൽ 
െവളിെ�ടു�ുകയും അനുമതി ക�ിൽ വ��മായി േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച�ു�താണ്.

• പലിശ നിര�് വാർഷികാടി�ാന�ിലായിരി�ും, അതു കാരണം അ�ൗ�ിേല�് ഈടാ�ു� കൃത�മായ 
നിര�ുകെള�ുറി�് വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അറിയാനാകും.

Complaints about excessive interest charged
ABFL has laid out appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and processing 
and other charges. In this regard the guidelines indicated in the Fair Practices Code about transparency in 
respect of terms and conditions of the loans will be kept in view.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിെന�ുറി�ു� പരാതികൾ

പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് ഉചിതമായ ആ�രിക തത��ളും 
നടപടി�കമ�ളും എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ഇ�ാര��ിൽ, വായ�കളുെട നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
സംബ�ി� സുതാര�തെയ�ുറി�് െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കാ� �യിൽ 
സൂ�ി�ു�താണ്.

Confidentiality 
(a)  Unless authorized by the customer ABFL will treat all personal information as private and confidential
(b)  Unless authorized by the customer, ABFL will not reveal transaction details to any other entity other than 

the following exceptional cases:
• To provide the information by statuto� or regulato� laws
• If there is a duty to the public to reveal this information.
• the data can be shared with the group companies with the consent of borrower 
• ABFL will not use this as a reason for giving information about customers to anyone else for marketing 

purposes.
രഹസ�ാ�കത

(എ) ഉപേഭാക്താവിെന്റ� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�ം എ�ാ സ�കാര� വിവര�ളും സ�കാര�വും 
രഹസ�ാ�കവുമായി പരിഗണി�ും

(ബി) ഉപേഭാ�ാവ് അംഗീകരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� അസാധാരണമായ േകസുകൾ ഒഴിെക, ഇടപാട് 
വിശദാംശ�ൾ  മെ�ാരു �ാപനവുമായി എബി എഫ് എൽ െവളിെ�ടു�ി�:

• നിയമപരമായ അെ��ിൽ നിയ��ണ നിയമ�ൾ വഴി വിവര�ൾ നൽകു�തിന്

•  ഈ വിവര�ൾ െവളിെ�ടുേ��ത് െപാതുജന�േളാട് ഒരു കടമയാെണ�ിൽ.

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട സ�തേ�ാെട �ഗൂ�് ക�നികളുമായി  ഡാ� പ�ിടാം.

• മാർ��ിംഗ് ആവശ��ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�െള�ുറി�ു� വിവര�ൾ മ�ാർെ��ിലും നൽകു�തിനു� ഒരു 
കാരണമായി എബി എഫ് എൽ ഇത് ഉപേയാഗി�ി�.

Miscellaneous
Currently ABFL does not envisage lending against collateral of gold jewelle� or commercial vehicle finance. 
In the event of addition of these product lines, the FPC policy will be updated suitably, in line with the 
guidelines laid down by the RBI.
പലവക

നിലവിൽ എബി എഫ് എൽ സ�ർ�ാഭരണ�ളുെട ഈടിൻേമലു� വായ�േയാ വാണിജ� വാഹന ധനകാര��ൾ�ു� 
വായ� േയാ നൽകാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�. ഈ ഉൽ �� �ൾ  േചർ�െ�ടു� സാഹചര��ിൽ , ആർ ബി ഐ നിർേ�ശി� 
മാർ �നിർ േ�ശ�ൾ �നുസൃതമായി എഫ് പി സി നയം ഉചിതമായി പുതു�ു�തായി�ും. 
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Objective of the Code
The code has been developed with an objective of:  
•  Ensuring fair practices while dealing with all its customers  
• Greater transparency enabling customers in having a better understanding of the product and taking 

informed decisions  
• Building customer confidence in ABFL
േകാഡിെന്റ� ലക്ഷയ്ം   

ഇനി�റയു� ല��േ�ാെടയാണ് േകാഡ് വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത്: 

• എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ാ�ു�ു

• കൂടുതൽ സുതാര�ത, ഉപേഭാ�ാ�െള ഉൽ ��െ��ുറി�് ന�ായി മനസിലാ�ു�തിനും  മന�ിലാ�ിയു�  
തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനും �പാ��മാ�ു�ു

• എബി എഫ് എ�ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക 

Applications for Loans and their processing  
•  Applications for loans and their processing (a) All communications to the borrower shall be in the 

vernacular language or a language as understood by the borrower. (b) Loan application forms should 
include necessa� information which affects the interest of the borrower, so that a meaningful 
comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision 
can be taken by the borrower. The loan application form may indicate the documents required to be 
submitted with the application form. ABFL has a system of giving acknowledgement for receipt of all 
loan applications.

വായ�കൾ�ു�  അേപ�കളും അവയുെട േ്രപാസ�ിംഗും.

• വായ�കൾ�ായു� അേപ�കളും അവയുെട േ�പാസ�ിംഗും (എ) വായ��ാരനുമായു� എ�ാ 
ആശയവിനിമയ�ളും �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
ആയിരി�ും. (ബി) വായ� അേപ�ാ േഫാമുകളിൽ വായ്പക്കാര െന്റ� താൽ�ര�െ� ബാധി�ു� ആവശ�മായ 
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ണം, അതുവഴി  മ�് എൻ ബി എഫ് സികൾ വാ� �ാനം െച�ു� നിബ�നകളുമായി 
അർ�വ�ായ താരതമ�ം െച�ാനും  വിവര�ൾ മന�ിലാ�ിയു�  തീരുമാനെമടു�ാനും  വായ��ാരന് 
കഴിയും. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകെള  കുറി�് വായ� അേപ�ാ േഫാമിൽ സൂചി�ിേ��ാം. 
എ�ാ വായ�ാ അേപ�കളും സ�ീകരി�ു�തിന്  അറിയി�് നൽകു� ഒരു സംവിധാനമാണ് എബി എഫ്
 എ�ിനു�ത്.

Loan appraisal and terms/conditions
•  ABFL shall convey in writing to the Borrower by way of a sanction letter or otherwise, the amount of limit 

sanctioned along with all the terms and conditions including annualized rate of discount / interest and 
method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower 
on ABFL’s record. 

• ABFL will convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by 
means of sanction letter or otherwise, the amount of loan sanctioned along with the terms and 
conditions including annualised rate of interest and method of application thereof and keep the 
acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. ABFL will furnish a copy of the 
loan agreement as understood by the borrower along with a copy each of all enclosures quoted in the 
loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement/ post disbursement as part 
of welcome kit.  

• Any clause relating to penal interest charged for late repayment will be specified in bold in the Loan 
Agreement.

വായ�ാ വിലയിരു�ലും നിബ�നകളും /വ�വ�കളും

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് ഒരു അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, അനുവദി� പരിധിയുെട 
അളവ്, എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും, വാർഷിക കിഴിവ് / പലിശ നിര�്, അേപ�ാ രീതി 
എ�ിവയുൾെ�െട േരഖാമൂലം അറിയി�ു�താണ്. വായ�െയടു�ു�യാളുെട ഈ നിബ�നകേളാടും 
വ�വ�കേളാടും ഉ� സ�ീകാര�ത എബി എഫ് എ�ിെന്റ�  േരഖയിൽ  കാ�ു സൂ�ി�ു�തായിരി�ും.

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് 
മന�ിലാകു�  �പാേദശിക ഭാഷയിൽ  േരഖാമൂലം ഇനി�റയു� വിവര�ൾ, അതായത് അനുവദി� വായ�ാ തുക, 
വാർഷിക പലിശനിര�്, തുടർ�ു� അേപ�ാ രീതി ഉൾെ�െടയു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
അറിയി�ു�തും, ഈ വ�വ�കളുെടയും നിബ�നകളുെടയും അംഗീകാരം അതിെന്റ� േരഖകളിൽ 
സൂ�ി�ുകയും െച�ും.  സ�ാഗത കി�ിെന്റ� ഭാഗമായി എബി എഫ് എൽ, വായ�െയടൂ�ു�യാൾ അംഗീകരി� വായ� 
കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�്, വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകളുെടയും ഒരു പകർ�്, സഹിതം എ�ാ 
വായ��ാർ�ും വായ�ാ അനുമതി/ വിതരണം/ വിതരണം െചയ�തിനു േശഷം  അനുവദി�ു�താണ്.

• വായ� തിരി�ടവ് ൈവകു�തിൽ ഈടാ�ു� പിഴ പലിശയുമായി ബ�െ�� ഏത് ഉപാധിയും വായ� കരാറിൽ 
േബാൾഡായി വ��മാ�ും. 

Disbursement of loans including changes in terms and conditions
•  Through its published website or as appropriate if specific to a customer, ABFL will give Notice to its 

Borrower(s) in the vernacular language or a language as understood by the borrower, of any change in the 
terms and conditions of the sanction. ABFL will also ensure that changes in discount/ interest rates and 
charges are effected only prospectively.  

• Decision to recall/ accelerate payment or performance under the Agreement will be in consonance with 
the respective loan Agreement.  

• ABFL will release all securities on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of 
loan subject to any legitimate right or lien for any other claim ABFL may have against the borrower. If 
such right of set off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full 
particulars about the remaining claims and the conditions under which ABFL is entitled to retain the 
securities till the relevant claim is settled / paid.

നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലുമു� മാ��ൾ ഉൾെ�െട വായ�കളുെട വിതരണം

• അനുമതിയുെട നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ�ം വരു�ിയാൽ  എബി എഫ് എൽ  അതിെന്റ� 
�പസി�െ�ടു�ിയ െവബ് ൈസ�് വഴിേയാ അെ��ിൽ ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന് �പേത�കമാെണ�ിൽ ഉചിതമായ 
രീതിയിേലാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ  അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� 
ഭാഷയിേലാ, അറിയി�് നൽകും. കിഴിവ് / പലിശനിര�ുകൾ, ചാർജുകൾ എ�ിവയിെല മാ��ൾ വരും കാല 
�പാബല�േ�ാെട  മാ�തേമ നട�ാ�ൂ എ�ും എബി എഫ് എൽ ഉറ�ാ�ും.

• കരാറിന് കീഴിലു� േപയ് െമന്റ�് തിരി�ുവിളി�ാൻ / അെ��ിൽ �പകടനം ത�രിതെ�ടു�ാനു� തീരുമാനം 
അതാതു വായ�ാ കരാറുമായി േയാജി�ു� വിധ�ിലു�തായിരി�ും.

• എ�ാ കുടി�ികകളും തിരി�ടയ്�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾെ�തിെര എബി എഫ് എ�ിന് 
ഉ�ാേയ�ാവു� മേ�െത�ിലും െ�യിമിനായി  നിയമപരമായി  പിടി�ു വ�ിരി�ു� കുടി�ിക തുക അട�ു 
തീർ�ുേ�ാൾ എബി എഫ് എൽ എ�ാ പണയ വ��ു �ളും വി�ുെകാടു�ു�തായിരി�ും.  െസ�് ഓഫ് 
െച�ു�തിനു� അ�രം അവകാശം വിനിേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ, അവേശഷി�ു� െ�യിമുകെള�ുറി�ും 
�പസ�മായ െ�യിം തീർ�ാ�െ�ടു�തുവെര  / പണമടയ്�ു�തുവെര  പണയ വ��ു �ൾ നിലനിർ�ാൻ എബി
 എഫ് എ�ിന് അർഹതയു� വ�വ�കെള�ുറി�ും  അതിെന്റ� മുഴുവൻ വിവര�ളും വായ�െയടു�ു�യാെള  
േനാ�ീസ് മുേഖെന അറിയി�ും.

Loan Sourced from Digital Lending Platforms 
• Names of digital lending platforms engaged as sourcing agents (referred to as agents, hereina�er) shall 

be disclosed on the website of ABFL
• Digital lending platforms engaged as agents shall be directed to disclose upfront to the customer, ABFLs 

name and ABFL will disclose the agents name on whose behalf they are interacting with him. 
• Immediately a�er sanction but before execution of the loan agreement, the sanction letter shall be issued 

to the borrower on the letter head of ABFL. 
• A copy of the loan agreement along with a copy each of all enclosures quoted in the loan agreement shall 

be furnished to all borrowers at the time of sanction/ disbursement of loans. 
• Effective oversight and monitoring shall be ensured over the digital lending platforms engaged by ABFL. 
• Adequate efforts shall be made towards creation of awareness about the grievance redressal mechanism.

ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാമുകളിൽ നി�് എടു� വായ�  

• േസാഴ് സിംഗ് ഏജന്റ�ുകളായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�് േഫാമുകളുെട േപരുകൾ (ഇനി മുതൽ ഏജന്റ�ുമാർ 
എ�് വിളി�ു�ു) എബി എഫ് എ�ിെന്റ� െവബ് ൈസ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�താണ്.

• ഏജന്റ�ുമാരായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�്േഫാമുകൾ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് ആദ�ം തെ� എബി എഫ്
 എ�ിെന്റ� േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ും, എ ബി എഫ് എ�ും ഏജന്റ�ുമാരുെട േപരും അവർ ആർ�ു 

േവ�ിയാണ് അയാളുമായി സംസാരി�ു�ത് എ� കാര�വും  െവളിെ�ടു�ും.

• അനുമതി നൽകിയ ഉടെന, എ�ാൽ വായ�ാ കരാർ നട�ാ�ു�തിനുമു�്, എബി എഫ് എലല്ിെന്റ െല�ർ െഹഡിൽ 
വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് നൽകു�താണ്.

• വായ�ാ കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�ും വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകെടയും  പകർ�ും  എ�ാ വായ��ാർ�ും 
വായ� അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് നൽകു�താണ്.

• എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു� ഡിജി�ൽ വായ�ാ �ാ�് േഫാമുകളിൽ ഫല�പദമായ േമൽേനാ�വും 
നിരീ�ണവും ഉറ�ാ�ും.

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ു�തിന് മതിയായ �ശമ�ൾ നട�ും. 

General
• ABFL will refrain from interference in the affairs of its Borrower except for the purposes provided in the 

terms and conditions of the respective loan agreement (unless new information, not earlier disclosed by 
the Borrower, which may come to the notice of ABFL).  

• In case of receipt of request from the Borrower for transfer of Borrowal account, the consent or otherwise 
i.e. objection of ABFL, if any, is generally conveyed to such Borrower within 21 days from the date of 
receipt of the Borrower’s request. Such transfer will be as per transparent contractual terms in 
consonance with all the applicable laws.  

• In the matter of recove� of outstanding dues of its Borrower, ABFL does not resort to undue harassment 
viz. persistently bothering the borrowers at odd hours, use of muscle power for recove� of loans/dues, 
etc. Training is imparted to ABFL Staff and all agency employees to ensure that they are adequately 
trained to deal with customers in an appropriate manner.  

• As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment 
of various loans by borrowers of Banks and NBFCs, ABFL will not charge foreclosure charges / 
pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers.

െപാതുവായത്

• ബ�െ�� വായ�ാ കരാറിെല നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും നൽകിയി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക എബി എഫ്
 എൽ അതിെന്റ� വായ്പക്കാരെന്റ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�ത് ഒഴിവാ�ും (വായ�െയടു�ു�യാൾ േനരെ� 
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�ാ� പുതിയ വിവര�ൾ എബി എഫ് എ�ിെന്റ� �ശ�യിൽെ�ടാ�ിടേ�ാളം).

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട അ�ൗ�് �ടാൻ��ർ െച�ു�തിനായി വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് അഭ�ർ�ന 
ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ, സ�തേമാ  അെ��ിൽ  എബി എഫ് എ�ിെന്റ� എതിർ�് ഉെ��ിൽ, അേതാ 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട അഭ�ർ�ന സ�ീകരി� തീയതി മുതൽ 21 ദിവസ�ിനു�ിൽ  വായ��ാരെന 
അറിയി�ു�താണ്. ബാധകമായ എ�ാ നിയമ�ൾ�ും അനുസൃതമായി സുതാര�മായ കരാർ 
വ�വ�കൾ�നുസൃതമായിരി�ും അ�രം �ടാൻ��ർ നട�ാ�ു�ത്.

• വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് കുടി�ിക ഈടാ�ു� കാര��ിൽ, അനുചിതമായ സമയ�ളിൽ 
വായ�െയടു�ു�വെര ശല�െ�ടു�ുക, വായ� / കുടി�ിക വീെ�ടു�ു�തിന്  ബലം �പേയാഗി�ുക  മുതലായ 
അനുചിതമായ ഉപ�ദവ�ൾ�്  എബി എഫ് എൽ മുതിരി�.

• ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ�ിനായു� ഒരു നടപടിെയ� നിലയിലും ബാ�ുകളുെടയും എൻ ബി എഫ് സികളുെടയും 
വായ��ാർ വിവിധ വായ�കൾ മുൻകൂർ അടയ്�ു�തിൽ ഒരു ഏകമാനത െകാ�ു വരു�തിനുമായി, വ��ിഗത 
വായ��ാർ�് അനുവദി� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് േറ�് േടം വായ�കളിലും എബി എഫ് എൽ  േഫാർേ�ാഷർ  ചാർജുകൾ / 
്രപീ-േപയ് െമന്റ�് പിഴ ഈടാ�ു�ത�..

Responsibility of Board of Directors
• ABFL Board of Directors have approved a grievance redressal mechanism 
• There will be periodical review of the compliance of the Fair Practices Code and the functioning of the 

grievance’s redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such reviews 
will be submitted to the Board at regular intervals.

ഡയറക് ടർ േബാർഡിെന്റ� ഉത്തരവാദിത്തം
• എബി എഫ് എൽ ഡയറ��ർ േബാർഡ് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�്

• െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ് പാലി�ു�തിെന�ുറി�ും മാേനജ്െമന്റ�ിെന്റ� വിവിധ തല�ളിലു� പരാതികളുെട 
പരിഹാര സംവിധാനത്തിെന്റ� �പവർ�നെ��ുറി�ും ആനുകാലികമായ അവേലാകനം ഉ�ാകും. അ�രം 
അവേലാകന�ളുെട  സമ�ഗമായ റിേ�ാർ�് കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ േബാർഡിന് സമർ�ി�ും.

Grievance Redressal Mechanism
At ABFL, customer service and satisfaction are our prime focus.
In order to make ABFL’s redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been 

built. This system would ensure that the redressal sought is just and fair and is within the given frame- work 
of rules and regulation.

a. Mechanism to handle customer complaints/grievances
 Customers who wish to provide feedback or send in their complaint may use the following channels 

between 9:30 am and 6:00 pm, from Monday to Friday (except on national holidays).  
 •  Call our Customer Service Helpline on 1800-270-7000 
 •  Email us at care.finance@adityabirlacapital.com  
 •  Write to us at the below mentioned address:  
  Aditya Birla Finance Limited 
  10th Floor, R-Tech Park, Nirlon Complex, 
  Off Western Express Highway, Goregaon East, 
  Mumbai - 400 063.
  In case the complaint is not resolved within the given time or if he/she is not satisfied with the solution 

provided by ABFL, the customer can approach the Complaints Redressal Officer. The name and contact 
of the Complaint Redressal Officer is as follows:  

 Ms. Rachana Padval
 Email Id: grievance.finance@adityabirlacapital.com 
 Tel+080 4586 0196
 In case the response received through the above channels are not satisfacto�, they can write to the Head 

of our Complaint Redressal Cell at: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

 We assure response to letters / emails received through this channel within 5 working days. 

 If the complaint/dispute is not redressed within a period of one month, you may file a complaint with RBI 
Ombudsman through following modes:

 • Complaint lodging portal of the Ombudsman: https://cms.rbi.org.in

 • Address: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17,   
 Chandigarh – 160017.

 • Call on the Toll Free number : 14448, between 9:30 am and 5:15 pm

b.  Mandato� display requirements  
 ABFL is compliant with the following in all our branches:  
 •  Appropriate arrangement for receiving complaints and suggestions.  
 •  Display of the name, address and contact number of the Complaint Redressal Officer

 The process of the complaints redressal unit will ensure closure of all complaints to the customers’ 
satisfaction.

 They will ensure that the complaint is escalated to the appropriate levels in case it is not possible to 
resolve at his/her level. Whilst the ultimate endeavour is to ensure we reach a situation where our 
customers don’t have to complain to senior management to get an effective redressal, we have put in a 
robust mechanism to handle these complaints, review them from a point of view of understanding 
reasons for the complaint and for the escalation and working on prevention of recurrence thereof.

c.  Time frame  

 To register complaints, the customers may use any of the channels mentioned above (refer point (a) on 
Internal Machine� to handle the customer complaints). If the complaint has been received in writing, 
ABFL will endeavour to send an acknowledgement / response within 5 working days. Once the matter is 
examined, ABFL endeavours to either send a final response to the customer or an intimation seeking 
more time within one month upon receipt of complaint.  

 Complaints that are received at our end will be seen in the right perspective and would be analyzed from 
all possible angles.  

 The communication of ABFL’s stand on any issue will be provided to the customers. Complaints that 

require some time for examination of issues involved will be acknowledged promptly.  

 The aforesaid policy will be reviewed periodically / revised as and when there are any new changes 
incorporated by ABFL in handling complaints / grievances of the customer which includes introduction 
of new grievance channels, if any. 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

എ ബി എഫ് എ�ിൽ , ഉപേഭാ�ൃ േസവനവും സംതൃപ് തിയുമാണ് ഞ�ളുെട �പധാന �ശ�.

എബി എഫ് എ�ിെന്റ� പരിഹാര സംവിധാനം കൂടുതൽ അർ�വ�ായതും ഫല�പദവുമാ�ു�തിന്, ഒരു ഘടനാപരമായ 
സംവിധാനം ആവി��രി�ി�ു�്. ആവശ�െ�ടു� പരിഹാരം നീതിപൂർവകവും നിയമാനുസൃതവും ആെണ�ും 
ച��ളുെടയും നിയ��ണ�ളുെടയും ച��ൂടിനു�ിലു�താെണ�ും ഈ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ും.

എ. ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ / പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ്രപവർ�ന സംവിധാനം

�പതികരണേമാ പരാതി േയാ നൽകാനാ�ഗഹി�ു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തി�ളാ� � മുതൽ െവ�ി വെര (േദശീയ 
അവധി ദിവസ�ളിൽ ഒഴിെക) രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 6:00 നും ഇടയിൽ ഇനി�റയു� 
മാർ��ളിലൂെട അതു െച�ാവു�താണ്.

• 1800-270-7000 -ൽ ഞ�ളുെട ക�മർ സർവീസ് െഹൽ�്െെലനിൽ വിളി�ുക

• ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക: care.finance@adityabirlacapital.com 

• താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിലാസ�ിൽ ഞ�ൾ�് എഴുതുക:

 

ആദിത� ബിർള ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്

പ�ാം നില, ആർ-െടക് പാർ�്, നിർേലാൺ േകാം���്,

ഓഫ് െവേ�ൺ എക്സ്്രപസ് ൈഹേവ, േഗാേരഗാവ് ഈ�്,

മുംൈബ - 400 063

 

ഒരു നി�ിത സമയ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�െ��ി�ിെ��ിേലാ എബി എഫ് എൽ നൽകിയ പരിഹാര�ിൽ  
ഉപേഭാ�ാവ് തൃ��നെ��ിേലാ,  അവൻ / അവൾ �്  പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ സമീപി�ാം. പരാതി പരിഹാര 
ഓഫീസറുെട േപരും സ�ർ� വിവര�ളും  ഇ�പകാരമാണ്:

മിസ്. രചന പഡ�ൽ

േഫാൺ: 080 4586 0196

ഇെമയിൽ ഐഡി: grievance.finance@adityabirlacapital.com

മുകളിലു�  മാർ��ളിലൂെട ലഭി�ു� �പതികരണം തൃ��ികരമെ��ിൽ, അവർ�് ഞ�ളുെട പരാതി പരിഹാര 
െസ�ിെന്റ� േമധാവി�് എഴുതാം: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

ഈ ചാനലിലൂെട ലഭി�ു� ക�ുകൾ / ഇെമയിലുകൾ�് 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ �പതികരണം നൽകുെമ�്  
ഞ�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു.

ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരാതി/തർ�ം പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� രീതികളിലൂെട നി�ൾ�് ആർബിഐ 
ഓംബുഡ്��ാനിൽ പരാതി നൽകാം:

• ഓംബുഡ്��ാെൻറ പരാതി സമർ�ി�ൽ േപാർ�ൽ: https://cms.rbi.org.in

• വിലാസം: െസൻ�ടൈല��് െറസീപ് �് ആ��് േ�പാസ�ിംഗ് െസൻറർ, റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, നാലാം നില, 
െസ��ർ   17, ച�ീഗഡ് - 160017.

• േടാൾ �ഫീ ന�ർ  14448 ൽ രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 5:15 നും ഇടയിൽ വിളി�ുക

ബി. നിർബ�ിതമായി ്രപദർശി�ിേ�� ആവശ�കതകൾ

ഞ�ളുെട എ�ാ ശാഖകളിലും എബി എഫ് എൽ ഇനി�റയു�വ പാലി�ു�താണ് :

• പരാതികളും നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ഉചിതമായ �കമീകരണം.

• പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാനു� ന�ർ എ�ിവ �പദർശി�ി�ുക

പരാതികളുെട പരിഹാര യൂണി�ിെന്റ� നടപടികൾ എ�ാ പരാതികളും ഉപേഭാ�ാ�ളുെട സംതൃ��ി�നുസരി�്  
അവസാനി�ി�ു�ത് ഉറ�ാ�ും.

 അവരുെട തല�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ പരാതി ഉചിതമായ തല�ളിേല�് 
ഉയർ�ു�ുെവ�് അവൻ / അവൾ ഉറ�ാ�ും. ഫല�പദമായ പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ 
സീനിയർ മാേനജുെമന്റ�ിേനാട് പരാതിെ�േട�തി�ാ� ഒരു സാഹചര��ിേല�് എ�ിേ�രു�ുെവ�് 
ഉറ�ാ�ു�തിനാണ് ആത��ികമായി ഞ�ൾ �ശമി�ു�ത്. ഈ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും അവ 
മനസിലാ�ു� കാ� ��ാടിൽ നി�് അവേലാകനം െച�ു�തിനും ഞ�ൾ ശ�മായ ഒരു �പവർ�ന സംവിധാനം 

ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. പരാതിയുെട കാരണ�ൾ, എ��േലഷൻ,  ആവർ�നം  എ�ിവ തടയു�തിനു� 
�പവർ�ന�ളും ൈകെ�ാ�ു�താണ്.

സി. സമയ ്രകമം

പരാതികൾ രജി�ർ െച�ു�തിന്, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും ചാനലുകൾ ഉപേയാഗി�ാം 
(ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിന് ആഭ��ര �പവർ�ന നടപടികളിെല  േപായിന്റ�് (എ) കാണുക). 
പരാതി േരഖാമൂലം ലഭി�ി�ുെ��ിൽ, 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ ഒരു അറിയി�് �പതികരണം അയ് �ാൻ എബി
 എഫ് എൽ �ശമി�ും. വിഷയം പരിേശാധി�ുകഴി�ാൽ, എബി എഫ് എൽ ഒ�ുകിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് അ�ിമ 
�പതികരണം അയ് �ാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ പരാതി ലഭി�ുകഴി�ാൽ ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ കൂടുതൽ സമയം 
ആവശ�െ�ടു� ഒരു അറിയി�് ഉപേഭാ�ാവിന് അയ�ു�ു.

ഞ�ൾ�് ലഭി�ു� പരാതികൾ ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണുകയും സാധ�മായ എ�ാ േകാണുകളിൽ നി�ും 
വിശകലനം െച�ുകയും െച�ും.

ഏത് �പ���ിലും എബി എഫ് എ�ിെന്റ� നിലപാടിെനകുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ു�താണ്.  ഉൾെ��ിരി�ു� 
�പ���ൾ പരിേശാധി�ു�തിന് കുറ�് സമയം ആവശ�മായ പരാതികെള കുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള ഉചിതമായ 
രീതിയിൽ അറിയി�ും 

േമൽ�റ� നയം ആനുകാലികമായി അവേലാകനം െച�ുകയും ഉപേഭാ�ാവിെന്റ� പരാതികൾ / ആവലാതികൾ 
ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എെ��ിലും പുതിയ മാ��ൾ വരുേ�ാൾ  എബി എഫ് എൽ അവ പരി��രി�ുകയും 
അതിൽ പുതിയ പരാതി മാർ��ൾ എെ��ിലും ഉെ��ിൽ അവതരി�ി�ുകയും െച�ും

Language and mode of communicating Fair Practice Code
Fair Practices Code, preferably in the vernacular language or a language as understood by the borrower 
should be put up on the web-site of the Company for the information of various stakeholders. Copies will be 
made available on request.

െഫയർ ്രപാ��ീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം നട�ു� ഭാഷയും രീതിയും

െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
വിവിധ പ�ാളികളുെട വിവര�ൾ�ായി ക�നിയുെട െവബ് ൈസ�ിൽ െകാടു�ു�താണ്. അഭ�ർ�ന  അനുസരി�് 
പകർ�ുകൾ ലഭി�ു�താണ്.

Regulation of Excessive Interest charged  
• ABFL has laid down appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and 

processing and other charges.  
• ABFL has adopted an interest rate model taking into account cost of funds, margin and risk premium for 

determining rate of interest to be charged for loans and advances.  
• The rate of interest to be charged depends much upon the gradation of the risk of borrower viz. the 

financial strength, business, regulato� environment affecting the business, competition, past histo� of 
the borrower etc. 

• The applicable interest rate for the exposure shall be disclosed to the borrower or customer in the 
application form and communicated explicitly in the sanction letter.

• The rate of interest will be annualised so that the borrower is aware of the exact rates that would be 
charged to the account.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിനു� നിയ്ര�ണം

• പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് എബി എഫ് എൽ ഉചിതമായ ആ�രിക 
തത��ളും നടപടി�കമ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്.

• വായ�കൾ�ും അഡ�ാൻസുകൾ�ും ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ു�തിന് ഫ�ുകളുെട മൂല�ം, 
മാർജിൻ, റി��് �പീമിയം എ�ിവ കണ�ിെലടു�് എബിഎഫ്എൽ ഒരു  പലിശ നിര�് മാതൃക സ�ീകരി�ി�ു�്.

• പലിശനിര�് ഈടാ�ു�ത് വായ�െയടു�ു�യാെള സംബ�ി�ു� ന�സാധ�തെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. 
സാ��ിക ശ�ി, ബിസിന�്, ബിസിന�ിെന ബാധി�ു� നിയ��ണ പരി�ിതി, മ�രം, 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട മുൻകാല ചരി�തം മുതലായവ ഇതിൽെ�ടു�ു.

• വായ�യ്�് ബാധകമായ പലിശ നിര�് വായ��ാരേനാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് അേപ�ാ േഫാമിൽ 
െവളിെ�ടു�ുകയും അനുമതി ക�ിൽ വ��മായി േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച�ു�താണ്.

• പലിശ നിര�് വാർഷികാടി�ാന�ിലായിരി�ും, അതു കാരണം അ�ൗ�ിേല�് ഈടാ�ു� കൃത�മായ 
നിര�ുകെള�ുറി�് വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അറിയാനാകും.

Complaints about excessive interest charged
ABFL has laid out appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and processing 
and other charges. In this regard the guidelines indicated in the Fair Practices Code about transparency in 
respect of terms and conditions of the loans will be kept in view.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിെന�ുറി�ു� പരാതികൾ

പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് ഉചിതമായ ആ�രിക തത��ളും 
നടപടി�കമ�ളും എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ഇ�ാര��ിൽ, വായ�കളുെട നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
സംബ�ി� സുതാര�തെയ�ുറി�് െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കാ� �യിൽ 
സൂ�ി�ു�താണ്.

Confidentiality 
(a)  Unless authorized by the customer ABFL will treat all personal information as private and confidential
(b)  Unless authorized by the customer, ABFL will not reveal transaction details to any other entity other than 

the following exceptional cases:
• To provide the information by statuto� or regulato� laws
• If there is a duty to the public to reveal this information.
• the data can be shared with the group companies with the consent of borrower 
• ABFL will not use this as a reason for giving information about customers to anyone else for marketing 

purposes.
രഹസ�ാ�കത

(എ) ഉപേഭാക്താവിെന്റ� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�ം എ�ാ സ�കാര� വിവര�ളും സ�കാര�വും 
രഹസ�ാ�കവുമായി പരിഗണി�ും

(ബി) ഉപേഭാ�ാവ് അംഗീകരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� അസാധാരണമായ േകസുകൾ ഒഴിെക, ഇടപാട് 
വിശദാംശ�ൾ  മെ�ാരു �ാപനവുമായി എബി എഫ് എൽ െവളിെ�ടു�ി�:

• നിയമപരമായ അെ��ിൽ നിയ��ണ നിയമ�ൾ വഴി വിവര�ൾ നൽകു�തിന്

•  ഈ വിവര�ൾ െവളിെ�ടുേ��ത് െപാതുജന�േളാട് ഒരു കടമയാെണ�ിൽ.

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട സ�തേ�ാെട �ഗൂ�് ക�നികളുമായി  ഡാ� പ�ിടാം.

• മാർ��ിംഗ് ആവശ��ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�െള�ുറി�ു� വിവര�ൾ മ�ാർെ��ിലും നൽകു�തിനു� ഒരു 
കാരണമായി എബി എഫ് എൽ ഇത് ഉപേയാഗി�ി�.

Miscellaneous
Currently ABFL does not envisage lending against collateral of gold jewelle� or commercial vehicle finance. 
In the event of addition of these product lines, the FPC policy will be updated suitably, in line with the 
guidelines laid down by the RBI.
പലവക

നിലവിൽ എബി എഫ് എൽ സ�ർ�ാഭരണ�ളുെട ഈടിൻേമലു� വായ�േയാ വാണിജ� വാഹന ധനകാര��ൾ�ു� 
വായ� േയാ നൽകാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�. ഈ ഉൽ �� �ൾ  േചർ�െ�ടു� സാഹചര��ിൽ , ആർ ബി ഐ നിർേ�ശി� 
മാർ �നിർ േ�ശ�ൾ �നുസൃതമായി എഫ് പി സി നയം ഉചിതമായി പുതു�ു�തായി�ും. 
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Objective of the Code
The code has been developed with an objective of:  
•  Ensuring fair practices while dealing with all its customers  
• Greater transparency enabling customers in having a better understanding of the product and taking 

informed decisions  
• Building customer confidence in ABFL
േകാഡിെന്റ� ലക്ഷയ്ം   

ഇനി�റയു� ല��േ�ാെടയാണ് േകാഡ് വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത്: 

• എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ാ�ു�ു

• കൂടുതൽ സുതാര�ത, ഉപേഭാ�ാ�െള ഉൽ ��െ��ുറി�് ന�ായി മനസിലാ�ു�തിനും  മന�ിലാ�ിയു�  
തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനും �പാ��മാ�ു�ു

• എബി എഫ് എ�ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക 

Applications for Loans and their processing  
•  Applications for loans and their processing (a) All communications to the borrower shall be in the 

vernacular language or a language as understood by the borrower. (b) Loan application forms should 
include necessa� information which affects the interest of the borrower, so that a meaningful 
comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision 
can be taken by the borrower. The loan application form may indicate the documents required to be 
submitted with the application form. ABFL has a system of giving acknowledgement for receipt of all 
loan applications.

വായ�കൾ�ു�  അേപ�കളും അവയുെട േ്രപാസ�ിംഗും.

• വായ�കൾ�ായു� അേപ�കളും അവയുെട േ�പാസ�ിംഗും (എ) വായ��ാരനുമായു� എ�ാ 
ആശയവിനിമയ�ളും �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
ആയിരി�ും. (ബി) വായ� അേപ�ാ േഫാമുകളിൽ വായ്പക്കാര െന്റ� താൽ�ര�െ� ബാധി�ു� ആവശ�മായ 
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ണം, അതുവഴി  മ�് എൻ ബി എഫ് സികൾ വാ� �ാനം െച�ു� നിബ�നകളുമായി 
അർ�വ�ായ താരതമ�ം െച�ാനും  വിവര�ൾ മന�ിലാ�ിയു�  തീരുമാനെമടു�ാനും  വായ��ാരന് 
കഴിയും. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകെള  കുറി�് വായ� അേപ�ാ േഫാമിൽ സൂചി�ിേ��ാം. 
എ�ാ വായ�ാ അേപ�കളും സ�ീകരി�ു�തിന്  അറിയി�് നൽകു� ഒരു സംവിധാനമാണ് എബി എഫ്
 എ�ിനു�ത്.

Loan appraisal and terms/conditions
•  ABFL shall convey in writing to the Borrower by way of a sanction letter or otherwise, the amount of limit 

sanctioned along with all the terms and conditions including annualized rate of discount / interest and 
method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower 
on ABFL’s record. 

• ABFL will convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by 
means of sanction letter or otherwise, the amount of loan sanctioned along with the terms and 
conditions including annualised rate of interest and method of application thereof and keep the 
acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. ABFL will furnish a copy of the 
loan agreement as understood by the borrower along with a copy each of all enclosures quoted in the 
loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement/ post disbursement as part 
of welcome kit.  

• Any clause relating to penal interest charged for late repayment will be specified in bold in the Loan 
Agreement.

വായ�ാ വിലയിരു�ലും നിബ�നകളും /വ�വ�കളും

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് ഒരു അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, അനുവദി� പരിധിയുെട 
അളവ്, എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും, വാർഷിക കിഴിവ് / പലിശ നിര�്, അേപ�ാ രീതി 
എ�ിവയുൾെ�െട േരഖാമൂലം അറിയി�ു�താണ്. വായ�െയടു�ു�യാളുെട ഈ നിബ�നകേളാടും 
വ�വ�കേളാടും ഉ� സ�ീകാര�ത എബി എഫ് എ�ിെന്റ�  േരഖയിൽ  കാ�ു സൂ�ി�ു�തായിരി�ും.

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് 
മന�ിലാകു�  �പാേദശിക ഭാഷയിൽ  േരഖാമൂലം ഇനി�റയു� വിവര�ൾ, അതായത് അനുവദി� വായ�ാ തുക, 
വാർഷിക പലിശനിര�്, തുടർ�ു� അേപ�ാ രീതി ഉൾെ�െടയു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
അറിയി�ു�തും, ഈ വ�വ�കളുെടയും നിബ�നകളുെടയും അംഗീകാരം അതിെന്റ� േരഖകളിൽ 
സൂ�ി�ുകയും െച�ും.  സ�ാഗത കി�ിെന്റ� ഭാഗമായി എബി എഫ് എൽ, വായ�െയടൂ�ു�യാൾ അംഗീകരി� വായ� 
കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�്, വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകളുെടയും ഒരു പകർ�്, സഹിതം എ�ാ 
വായ��ാർ�ും വായ�ാ അനുമതി/ വിതരണം/ വിതരണം െചയ�തിനു േശഷം  അനുവദി�ു�താണ്.

• വായ� തിരി�ടവ് ൈവകു�തിൽ ഈടാ�ു� പിഴ പലിശയുമായി ബ�െ�� ഏത് ഉപാധിയും വായ� കരാറിൽ 
േബാൾഡായി വ��മാ�ും. 

Disbursement of loans including changes in terms and conditions
•  Through its published website or as appropriate if specific to a customer, ABFL will give Notice to its 

Borrower(s) in the vernacular language or a language as understood by the borrower, of any change in the 
terms and conditions of the sanction. ABFL will also ensure that changes in discount/ interest rates and 
charges are effected only prospectively.  

• Decision to recall/ accelerate payment or performance under the Agreement will be in consonance with 
the respective loan Agreement.  

• ABFL will release all securities on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of 
loan subject to any legitimate right or lien for any other claim ABFL may have against the borrower. If 
such right of set off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full 
particulars about the remaining claims and the conditions under which ABFL is entitled to retain the 
securities till the relevant claim is settled / paid.

നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലുമു� മാ��ൾ ഉൾെ�െട വായ�കളുെട വിതരണം

• അനുമതിയുെട നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ�ം വരു�ിയാൽ  എബി എഫ് എൽ  അതിെന്റ� 
�പസി�െ�ടു�ിയ െവബ് ൈസ�് വഴിേയാ അെ��ിൽ ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന് �പേത�കമാെണ�ിൽ ഉചിതമായ 
രീതിയിേലാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ  അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� 
ഭാഷയിേലാ, അറിയി�് നൽകും. കിഴിവ് / പലിശനിര�ുകൾ, ചാർജുകൾ എ�ിവയിെല മാ��ൾ വരും കാല 
�പാബല�േ�ാെട  മാ�തേമ നട�ാ�ൂ എ�ും എബി എഫ് എൽ ഉറ�ാ�ും.

• കരാറിന് കീഴിലു� േപയ് െമന്റ�് തിരി�ുവിളി�ാൻ / അെ��ിൽ �പകടനം ത�രിതെ�ടു�ാനു� തീരുമാനം 
അതാതു വായ�ാ കരാറുമായി േയാജി�ു� വിധ�ിലു�തായിരി�ും.

• എ�ാ കുടി�ികകളും തിരി�ടയ്�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾെ�തിെര എബി എഫ് എ�ിന് 
ഉ�ാേയ�ാവു� മേ�െത�ിലും െ�യിമിനായി  നിയമപരമായി  പിടി�ു വ�ിരി�ു� കുടി�ിക തുക അട�ു 
തീർ�ുേ�ാൾ എബി എഫ് എൽ എ�ാ പണയ വ��ു �ളും വി�ുെകാടു�ു�തായിരി�ും.  െസ�് ഓഫ് 
െച�ു�തിനു� അ�രം അവകാശം വിനിേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ, അവേശഷി�ു� െ�യിമുകെള�ുറി�ും 
�പസ�മായ െ�യിം തീർ�ാ�െ�ടു�തുവെര  / പണമടയ്�ു�തുവെര  പണയ വ��ു �ൾ നിലനിർ�ാൻ എബി
 എഫ് എ�ിന് അർഹതയു� വ�വ�കെള�ുറി�ും  അതിെന്റ� മുഴുവൻ വിവര�ളും വായ�െയടു�ു�യാെള  
േനാ�ീസ് മുേഖെന അറിയി�ും.

Loan Sourced from Digital Lending Platforms 
• Names of digital lending platforms engaged as sourcing agents (referred to as agents, hereina�er) shall 

be disclosed on the website of ABFL
• Digital lending platforms engaged as agents shall be directed to disclose upfront to the customer, ABFLs 

name and ABFL will disclose the agents name on whose behalf they are interacting with him. 
• Immediately a�er sanction but before execution of the loan agreement, the sanction letter shall be issued 

to the borrower on the letter head of ABFL. 
• A copy of the loan agreement along with a copy each of all enclosures quoted in the loan agreement shall 

be furnished to all borrowers at the time of sanction/ disbursement of loans. 
• Effective oversight and monitoring shall be ensured over the digital lending platforms engaged by ABFL. 
• Adequate efforts shall be made towards creation of awareness about the grievance redressal mechanism.

ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാമുകളിൽ നി�് എടു� വായ�  

• േസാഴ് സിംഗ് ഏജന്റ�ുകളായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�് േഫാമുകളുെട േപരുകൾ (ഇനി മുതൽ ഏജന്റ�ുമാർ 
എ�് വിളി�ു�ു) എബി എഫ് എ�ിെന്റ� െവബ് ൈസ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�താണ്.

• ഏജന്റ�ുമാരായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�്േഫാമുകൾ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് ആദ�ം തെ� എബി എഫ്
 എ�ിെന്റ� േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ും, എ ബി എഫ് എ�ും ഏജന്റ�ുമാരുെട േപരും അവർ ആർ�ു 

േവ�ിയാണ് അയാളുമായി സംസാരി�ു�ത് എ� കാര�വും  െവളിെ�ടു�ും.

• അനുമതി നൽകിയ ഉടെന, എ�ാൽ വായ�ാ കരാർ നട�ാ�ു�തിനുമു�്, എബി എഫ് എലല്ിെന്റ െല�ർ െഹഡിൽ 
വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് നൽകു�താണ്.

• വായ�ാ കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�ും വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകെടയും  പകർ�ും  എ�ാ വായ��ാർ�ും 
വായ� അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് നൽകു�താണ്.

• എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു� ഡിജി�ൽ വായ�ാ �ാ�് േഫാമുകളിൽ ഫല�പദമായ േമൽേനാ�വും 
നിരീ�ണവും ഉറ�ാ�ും.

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ു�തിന് മതിയായ �ശമ�ൾ നട�ും. 

General
• ABFL will refrain from interference in the affairs of its Borrower except for the purposes provided in the 

terms and conditions of the respective loan agreement (unless new information, not earlier disclosed by 
the Borrower, which may come to the notice of ABFL).  

• In case of receipt of request from the Borrower for transfer of Borrowal account, the consent or otherwise 
i.e. objection of ABFL, if any, is generally conveyed to such Borrower within 21 days from the date of 
receipt of the Borrower’s request. Such transfer will be as per transparent contractual terms in 
consonance with all the applicable laws.  

• In the matter of recove� of outstanding dues of its Borrower, ABFL does not resort to undue harassment 
viz. persistently bothering the borrowers at odd hours, use of muscle power for recove� of loans/dues, 
etc. Training is imparted to ABFL Staff and all agency employees to ensure that they are adequately 
trained to deal with customers in an appropriate manner.  

• As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment 
of various loans by borrowers of Banks and NBFCs, ABFL will not charge foreclosure charges / 
pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers.

െപാതുവായത്

• ബ�െ�� വായ�ാ കരാറിെല നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും നൽകിയി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക എബി എഫ്
 എൽ അതിെന്റ� വായ്പക്കാരെന്റ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�ത് ഒഴിവാ�ും (വായ�െയടു�ു�യാൾ േനരെ� 
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�ാ� പുതിയ വിവര�ൾ എബി എഫ് എ�ിെന്റ� �ശ�യിൽെ�ടാ�ിടേ�ാളം).

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട അ�ൗ�് �ടാൻ��ർ െച�ു�തിനായി വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് അഭ�ർ�ന 
ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ, സ�തേമാ  അെ��ിൽ  എബി എഫ് എ�ിെന്റ� എതിർ�് ഉെ��ിൽ, അേതാ 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട അഭ�ർ�ന സ�ീകരി� തീയതി മുതൽ 21 ദിവസ�ിനു�ിൽ  വായ��ാരെന 
അറിയി�ു�താണ്. ബാധകമായ എ�ാ നിയമ�ൾ�ും അനുസൃതമായി സുതാര�മായ കരാർ 
വ�വ�കൾ�നുസൃതമായിരി�ും അ�രം �ടാൻ��ർ നട�ാ�ു�ത്.

• വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് കുടി�ിക ഈടാ�ു� കാര��ിൽ, അനുചിതമായ സമയ�ളിൽ 
വായ�െയടു�ു�വെര ശല�െ�ടു�ുക, വായ� / കുടി�ിക വീെ�ടു�ു�തിന്  ബലം �പേയാഗി�ുക  മുതലായ 
അനുചിതമായ ഉപ�ദവ�ൾ�്  എബി എഫ് എൽ മുതിരി�.

• ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ�ിനായു� ഒരു നടപടിെയ� നിലയിലും ബാ�ുകളുെടയും എൻ ബി എഫ് സികളുെടയും 
വായ��ാർ വിവിധ വായ�കൾ മുൻകൂർ അടയ്�ു�തിൽ ഒരു ഏകമാനത െകാ�ു വരു�തിനുമായി, വ��ിഗത 
വായ��ാർ�് അനുവദി� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് േറ�് േടം വായ�കളിലും എബി എഫ് എൽ  േഫാർേ�ാഷർ  ചാർജുകൾ / 
്രപീ-േപയ് െമന്റ�് പിഴ ഈടാ�ു�ത�..

Responsibility of Board of Directors
• ABFL Board of Directors have approved a grievance redressal mechanism 
• There will be periodical review of the compliance of the Fair Practices Code and the functioning of the 

grievance’s redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such reviews 
will be submitted to the Board at regular intervals.

ഡയറക് ടർ േബാർഡിെന്റ� ഉത്തരവാദിത്തം
• എബി എഫ് എൽ ഡയറ��ർ േബാർഡ് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�്

• െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ് പാലി�ു�തിെന�ുറി�ും മാേനജ്െമന്റ�ിെന്റ� വിവിധ തല�ളിലു� പരാതികളുെട 
പരിഹാര സംവിധാനത്തിെന്റ� �പവർ�നെ��ുറി�ും ആനുകാലികമായ അവേലാകനം ഉ�ാകും. അ�രം 
അവേലാകന�ളുെട  സമ�ഗമായ റിേ�ാർ�് കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ േബാർഡിന് സമർ�ി�ും.

Grievance Redressal Mechanism
At ABFL, customer service and satisfaction are our prime focus.
In order to make ABFL’s redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been 

built. This system would ensure that the redressal sought is just and fair and is within the given frame- work 
of rules and regulation.

a. Mechanism to handle customer complaints/grievances
 Customers who wish to provide feedback or send in their complaint may use the following channels 

between 9:30 am and 6:00 pm, from Monday to Friday (except on national holidays).  
 •  Call our Customer Service Helpline on 1800-270-7000 
 •  Email us at care.finance@adityabirlacapital.com  
 •  Write to us at the below mentioned address:  
  Aditya Birla Finance Limited 
  10th Floor, R-Tech Park, Nirlon Complex, 
  Off Western Express Highway, Goregaon East, 
  Mumbai - 400 063.
  In case the complaint is not resolved within the given time or if he/she is not satisfied with the solution 

provided by ABFL, the customer can approach the Complaints Redressal Officer. The name and contact 
of the Complaint Redressal Officer is as follows:  

 Ms. Rachana Padval
 Email Id: grievance.finance@adityabirlacapital.com 
 Tel+080 4586 0196
 In case the response received through the above channels are not satisfacto�, they can write to the Head 

of our Complaint Redressal Cell at: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

 We assure response to letters / emails received through this channel within 5 working days. 

 If the complaint/dispute is not redressed within a period of one month, you may file a complaint with RBI 
Ombudsman through following modes:

 • Complaint lodging portal of the Ombudsman: https://cms.rbi.org.in

 • Address: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17,   
 Chandigarh – 160017.

 • Call on the Toll Free number : 14448, between 9:30 am and 5:15 pm

b.  Mandato� display requirements  
 ABFL is compliant with the following in all our branches:  
 •  Appropriate arrangement for receiving complaints and suggestions.  
 •  Display of the name, address and contact number of the Complaint Redressal Officer

 The process of the complaints redressal unit will ensure closure of all complaints to the customers’ 
satisfaction.

 They will ensure that the complaint is escalated to the appropriate levels in case it is not possible to 
resolve at his/her level. Whilst the ultimate endeavour is to ensure we reach a situation where our 
customers don’t have to complain to senior management to get an effective redressal, we have put in a 
robust mechanism to handle these complaints, review them from a point of view of understanding 
reasons for the complaint and for the escalation and working on prevention of recurrence thereof.

c.  Time frame  

 To register complaints, the customers may use any of the channels mentioned above (refer point (a) on 
Internal Machine� to handle the customer complaints). If the complaint has been received in writing, 
ABFL will endeavour to send an acknowledgement / response within 5 working days. Once the matter is 
examined, ABFL endeavours to either send a final response to the customer or an intimation seeking 
more time within one month upon receipt of complaint.  

 Complaints that are received at our end will be seen in the right perspective and would be analyzed from 
all possible angles.  

 The communication of ABFL’s stand on any issue will be provided to the customers. Complaints that 

require some time for examination of issues involved will be acknowledged promptly.  

 The aforesaid policy will be reviewed periodically / revised as and when there are any new changes 
incorporated by ABFL in handling complaints / grievances of the customer which includes introduction 
of new grievance channels, if any. 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

എ ബി എഫ് എ�ിൽ , ഉപേഭാ�ൃ േസവനവും സംതൃപ് തിയുമാണ് ഞ�ളുെട �പധാന �ശ�.

എബി എഫ് എ�ിെന്റ� പരിഹാര സംവിധാനം കൂടുതൽ അർ�വ�ായതും ഫല�പദവുമാ�ു�തിന്, ഒരു ഘടനാപരമായ 
സംവിധാനം ആവി��രി�ി�ു�്. ആവശ�െ�ടു� പരിഹാരം നീതിപൂർവകവും നിയമാനുസൃതവും ആെണ�ും 
ച��ളുെടയും നിയ��ണ�ളുെടയും ച��ൂടിനു�ിലു�താെണ�ും ഈ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ും.

എ. ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ / പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ്രപവർ�ന സംവിധാനം

�പതികരണേമാ പരാതി േയാ നൽകാനാ�ഗഹി�ു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തി�ളാ� � മുതൽ െവ�ി വെര (േദശീയ 
അവധി ദിവസ�ളിൽ ഒഴിെക) രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 6:00 നും ഇടയിൽ ഇനി�റയു� 
മാർ��ളിലൂെട അതു െച�ാവു�താണ്.

• 1800-270-7000 -ൽ ഞ�ളുെട ക�മർ സർവീസ് െഹൽ�്െെലനിൽ വിളി�ുക

• ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക: care.finance@adityabirlacapital.com 

• താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിലാസ�ിൽ ഞ�ൾ�് എഴുതുക:

 

ആദിത� ബിർള ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്

പ�ാം നില, ആർ-െടക് പാർ�്, നിർേലാൺ േകാം���്,

ഓഫ് െവേ�ൺ എക്സ്്രപസ് ൈഹേവ, േഗാേരഗാവ് ഈ�്,

മുംൈബ - 400 063

 

ഒരു നി�ിത സമയ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�െ��ി�ിെ��ിേലാ എബി എഫ് എൽ നൽകിയ പരിഹാര�ിൽ  
ഉപേഭാ�ാവ് തൃ��നെ��ിേലാ,  അവൻ / അവൾ �്  പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ സമീപി�ാം. പരാതി പരിഹാര 
ഓഫീസറുെട േപരും സ�ർ� വിവര�ളും  ഇ�പകാരമാണ്:

മിസ്. രചന പഡ�ൽ

േഫാൺ: 080 4586 0196

ഇെമയിൽ ഐഡി: grievance.finance@adityabirlacapital.com

മുകളിലു�  മാർ��ളിലൂെട ലഭി�ു� �പതികരണം തൃ��ികരമെ��ിൽ, അവർ�് ഞ�ളുെട പരാതി പരിഹാര 
െസ�ിെന്റ� േമധാവി�് എഴുതാം: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

ഈ ചാനലിലൂെട ലഭി�ു� ക�ുകൾ / ഇെമയിലുകൾ�് 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ �പതികരണം നൽകുെമ�്  
ഞ�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു.

ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരാതി/തർ�ം പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� രീതികളിലൂെട നി�ൾ�് ആർബിഐ 
ഓംബുഡ്��ാനിൽ പരാതി നൽകാം:

• ഓംബുഡ്��ാെൻറ പരാതി സമർ�ി�ൽ േപാർ�ൽ: https://cms.rbi.org.in

• വിലാസം: െസൻ�ടൈല��് െറസീപ് �് ആ��് േ�പാസ�ിംഗ് െസൻറർ, റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, നാലാം നില, 
െസ��ർ   17, ച�ീഗഡ് - 160017.

• േടാൾ �ഫീ ന�ർ  14448 ൽ രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 5:15 നും ഇടയിൽ വിളി�ുക

ബി. നിർബ�ിതമായി ്രപദർശി�ിേ�� ആവശ�കതകൾ

ഞ�ളുെട എ�ാ ശാഖകളിലും എബി എഫ് എൽ ഇനി�റയു�വ പാലി�ു�താണ് :

• പരാതികളും നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ഉചിതമായ �കമീകരണം.

• പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാനു� ന�ർ എ�ിവ �പദർശി�ി�ുക

പരാതികളുെട പരിഹാര യൂണി�ിെന്റ� നടപടികൾ എ�ാ പരാതികളും ഉപേഭാ�ാ�ളുെട സംതൃ��ി�നുസരി�്  
അവസാനി�ി�ു�ത് ഉറ�ാ�ും.

 അവരുെട തല�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ പരാതി ഉചിതമായ തല�ളിേല�് 
ഉയർ�ു�ുെവ�് അവൻ / അവൾ ഉറ�ാ�ും. ഫല�പദമായ പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ 
സീനിയർ മാേനജുെമന്റ�ിേനാട് പരാതിെ�േട�തി�ാ� ഒരു സാഹചര��ിേല�് എ�ിേ�രു�ുെവ�് 
ഉറ�ാ�ു�തിനാണ് ആത��ികമായി ഞ�ൾ �ശമി�ു�ത്. ഈ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും അവ 
മനസിലാ�ു� കാ� ��ാടിൽ നി�് അവേലാകനം െച�ു�തിനും ഞ�ൾ ശ�മായ ഒരു �പവർ�ന സംവിധാനം 

ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. പരാതിയുെട കാരണ�ൾ, എ��േലഷൻ,  ആവർ�നം  എ�ിവ തടയു�തിനു� 
�പവർ�ന�ളും ൈകെ�ാ�ു�താണ്.

സി. സമയ ്രകമം

പരാതികൾ രജി�ർ െച�ു�തിന്, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും ചാനലുകൾ ഉപേയാഗി�ാം 
(ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിന് ആഭ��ര �പവർ�ന നടപടികളിെല  േപായിന്റ�് (എ) കാണുക). 
പരാതി േരഖാമൂലം ലഭി�ി�ുെ��ിൽ, 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ ഒരു അറിയി�് �പതികരണം അയ് �ാൻ എബി
 എഫ് എൽ �ശമി�ും. വിഷയം പരിേശാധി�ുകഴി�ാൽ, എബി എഫ് എൽ ഒ�ുകിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് അ�ിമ 
�പതികരണം അയ് �ാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ പരാതി ലഭി�ുകഴി�ാൽ ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ കൂടുതൽ സമയം 
ആവശ�െ�ടു� ഒരു അറിയി�് ഉപേഭാ�ാവിന് അയ�ു�ു.

ഞ�ൾ�് ലഭി�ു� പരാതികൾ ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണുകയും സാധ�മായ എ�ാ േകാണുകളിൽ നി�ും 
വിശകലനം െച�ുകയും െച�ും.

ഏത് �പ���ിലും എബി എഫ് എ�ിെന്റ� നിലപാടിെനകുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ു�താണ്.  ഉൾെ��ിരി�ു� 
�പ���ൾ പരിേശാധി�ു�തിന് കുറ�് സമയം ആവശ�മായ പരാതികെള കുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള ഉചിതമായ 
രീതിയിൽ അറിയി�ും 

േമൽ�റ� നയം ആനുകാലികമായി അവേലാകനം െച�ുകയും ഉപേഭാ�ാവിെന്റ� പരാതികൾ / ആവലാതികൾ 
ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എെ��ിലും പുതിയ മാ��ൾ വരുേ�ാൾ  എബി എഫ് എൽ അവ പരി��രി�ുകയും 
അതിൽ പുതിയ പരാതി മാർ��ൾ എെ��ിലും ഉെ��ിൽ അവതരി�ി�ുകയും െച�ും

Language and mode of communicating Fair Practice Code
Fair Practices Code, preferably in the vernacular language or a language as understood by the borrower 
should be put up on the web-site of the Company for the information of various stakeholders. Copies will be 
made available on request.

െഫയർ ്രപാ��ീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം നട�ു� ഭാഷയും രീതിയും

െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
വിവിധ പ�ാളികളുെട വിവര�ൾ�ായി ക�നിയുെട െവബ് ൈസ�ിൽ െകാടു�ു�താണ്. അഭ�ർ�ന  അനുസരി�് 
പകർ�ുകൾ ലഭി�ു�താണ്.

Regulation of Excessive Interest charged  
• ABFL has laid down appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and 

processing and other charges.  
• ABFL has adopted an interest rate model taking into account cost of funds, margin and risk premium for 

determining rate of interest to be charged for loans and advances.  
• The rate of interest to be charged depends much upon the gradation of the risk of borrower viz. the 

financial strength, business, regulato� environment affecting the business, competition, past histo� of 
the borrower etc. 

• The applicable interest rate for the exposure shall be disclosed to the borrower or customer in the 
application form and communicated explicitly in the sanction letter.

• The rate of interest will be annualised so that the borrower is aware of the exact rates that would be 
charged to the account.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിനു� നിയ്ര�ണം

• പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് എബി എഫ് എൽ ഉചിതമായ ആ�രിക 
തത��ളും നടപടി�കമ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്.

• വായ�കൾ�ും അഡ�ാൻസുകൾ�ും ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ു�തിന് ഫ�ുകളുെട മൂല�ം, 
മാർജിൻ, റി��് �പീമിയം എ�ിവ കണ�ിെലടു�് എബിഎഫ്എൽ ഒരു  പലിശ നിര�് മാതൃക സ�ീകരി�ി�ു�്.

• പലിശനിര�് ഈടാ�ു�ത് വായ�െയടു�ു�യാെള സംബ�ി�ു� ന�സാധ�തെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. 
സാ��ിക ശ�ി, ബിസിന�്, ബിസിന�ിെന ബാധി�ു� നിയ��ണ പരി�ിതി, മ�രം, 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട മുൻകാല ചരി�തം മുതലായവ ഇതിൽെ�ടു�ു.

• വായ�യ്�് ബാധകമായ പലിശ നിര�് വായ��ാരേനാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് അേപ�ാ േഫാമിൽ 
െവളിെ�ടു�ുകയും അനുമതി ക�ിൽ വ��മായി േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച�ു�താണ്.

• പലിശ നിര�് വാർഷികാടി�ാന�ിലായിരി�ും, അതു കാരണം അ�ൗ�ിേല�് ഈടാ�ു� കൃത�മായ 
നിര�ുകെള�ുറി�് വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അറിയാനാകും.

Complaints about excessive interest charged
ABFL has laid out appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and processing 
and other charges. In this regard the guidelines indicated in the Fair Practices Code about transparency in 
respect of terms and conditions of the loans will be kept in view.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിെന�ുറി�ു� പരാതികൾ

പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് ഉചിതമായ ആ�രിക തത��ളും 
നടപടി�കമ�ളും എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ഇ�ാര��ിൽ, വായ�കളുെട നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
സംബ�ി� സുതാര�തെയ�ുറി�് െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കാ� �യിൽ 
സൂ�ി�ു�താണ്.

Confidentiality 
(a)  Unless authorized by the customer ABFL will treat all personal information as private and confidential
(b)  Unless authorized by the customer, ABFL will not reveal transaction details to any other entity other than 

the following exceptional cases:
• To provide the information by statuto� or regulato� laws
• If there is a duty to the public to reveal this information.
• the data can be shared with the group companies with the consent of borrower 
• ABFL will not use this as a reason for giving information about customers to anyone else for marketing 

purposes.
രഹസ�ാ�കത

(എ) ഉപേഭാക്താവിെന്റ� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�ം എ�ാ സ�കാര� വിവര�ളും സ�കാര�വും 
രഹസ�ാ�കവുമായി പരിഗണി�ും

(ബി) ഉപേഭാ�ാവ് അംഗീകരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� അസാധാരണമായ േകസുകൾ ഒഴിെക, ഇടപാട് 
വിശദാംശ�ൾ  മെ�ാരു �ാപനവുമായി എബി എഫ് എൽ െവളിെ�ടു�ി�:

• നിയമപരമായ അെ��ിൽ നിയ��ണ നിയമ�ൾ വഴി വിവര�ൾ നൽകു�തിന്

•  ഈ വിവര�ൾ െവളിെ�ടുേ��ത് െപാതുജന�േളാട് ഒരു കടമയാെണ�ിൽ.

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട സ�തേ�ാെട �ഗൂ�് ക�നികളുമായി  ഡാ� പ�ിടാം.

• മാർ��ിംഗ് ആവശ��ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�െള�ുറി�ു� വിവര�ൾ മ�ാർെ��ിലും നൽകു�തിനു� ഒരു 
കാരണമായി എബി എഫ് എൽ ഇത് ഉപേയാഗി�ി�.

Miscellaneous
Currently ABFL does not envisage lending against collateral of gold jewelle� or commercial vehicle finance. 
In the event of addition of these product lines, the FPC policy will be updated suitably, in line with the 
guidelines laid down by the RBI.
പലവക

നിലവിൽ എബി എഫ് എൽ സ�ർ�ാഭരണ�ളുെട ഈടിൻേമലു� വായ�േയാ വാണിജ� വാഹന ധനകാര��ൾ�ു� 
വായ� േയാ നൽകാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�. ഈ ഉൽ �� �ൾ  േചർ�െ�ടു� സാഹചര��ിൽ , ആർ ബി ഐ നിർേ�ശി� 
മാർ �നിർ േ�ശ�ൾ �നുസൃതമായി എഫ് പി സി നയം ഉചിതമായി പുതു�ു�തായി�ും. 
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Objective of the Code
The code has been developed with an objective of:  
•  Ensuring fair practices while dealing with all its customers  
• Greater transparency enabling customers in having a better understanding of the product and taking 

informed decisions  
• Building customer confidence in ABFL
േകാഡിെന്റ� ലക്ഷയ്ം   

ഇനി�റയു� ല��േ�ാെടയാണ് േകാഡ് വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത്: 

• എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ാ�ു�ു

• കൂടുതൽ സുതാര�ത, ഉപേഭാ�ാ�െള ഉൽ ��െ��ുറി�് ന�ായി മനസിലാ�ു�തിനും  മന�ിലാ�ിയു�  
തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനും �പാ��മാ�ു�ു

• എബി എഫ് എ�ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക 

Applications for Loans and their processing  
•  Applications for loans and their processing (a) All communications to the borrower shall be in the 

vernacular language or a language as understood by the borrower. (b) Loan application forms should 
include necessa� information which affects the interest of the borrower, so that a meaningful 
comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision 
can be taken by the borrower. The loan application form may indicate the documents required to be 
submitted with the application form. ABFL has a system of giving acknowledgement for receipt of all 
loan applications.

വായ�കൾ�ു�  അേപ�കളും അവയുെട േ്രപാസ�ിംഗും.

• വായ�കൾ�ായു� അേപ�കളും അവയുെട േ�പാസ�ിംഗും (എ) വായ��ാരനുമായു� എ�ാ 
ആശയവിനിമയ�ളും �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
ആയിരി�ും. (ബി) വായ� അേപ�ാ േഫാമുകളിൽ വായ്പക്കാര െന്റ� താൽ�ര�െ� ബാധി�ു� ആവശ�മായ 
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ണം, അതുവഴി  മ�് എൻ ബി എഫ് സികൾ വാ� �ാനം െച�ു� നിബ�നകളുമായി 
അർ�വ�ായ താരതമ�ം െച�ാനും  വിവര�ൾ മന�ിലാ�ിയു�  തീരുമാനെമടു�ാനും  വായ��ാരന് 
കഴിയും. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകെള  കുറി�് വായ� അേപ�ാ േഫാമിൽ സൂചി�ിേ��ാം. 
എ�ാ വായ�ാ അേപ�കളും സ�ീകരി�ു�തിന്  അറിയി�് നൽകു� ഒരു സംവിധാനമാണ് എബി എഫ്
 എ�ിനു�ത്.

Loan appraisal and terms/conditions
•  ABFL shall convey in writing to the Borrower by way of a sanction letter or otherwise, the amount of limit 

sanctioned along with all the terms and conditions including annualized rate of discount / interest and 
method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower 
on ABFL’s record. 

• ABFL will convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by 
means of sanction letter or otherwise, the amount of loan sanctioned along with the terms and 
conditions including annualised rate of interest and method of application thereof and keep the 
acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. ABFL will furnish a copy of the 
loan agreement as understood by the borrower along with a copy each of all enclosures quoted in the 
loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement/ post disbursement as part 
of welcome kit.  

• Any clause relating to penal interest charged for late repayment will be specified in bold in the Loan 
Agreement.

വായ�ാ വിലയിരു�ലും നിബ�നകളും /വ�വ�കളും

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് ഒരു അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, അനുവദി� പരിധിയുെട 
അളവ്, എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും, വാർഷിക കിഴിവ് / പലിശ നിര�്, അേപ�ാ രീതി 
എ�ിവയുൾെ�െട േരഖാമൂലം അറിയി�ു�താണ്. വായ�െയടു�ു�യാളുെട ഈ നിബ�നകേളാടും 
വ�വ�കേളാടും ഉ� സ�ീകാര�ത എബി എഫ് എ�ിെന്റ�  േരഖയിൽ  കാ�ു സൂ�ി�ു�തായിരി�ും.

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് 
മന�ിലാകു�  �പാേദശിക ഭാഷയിൽ  േരഖാമൂലം ഇനി�റയു� വിവര�ൾ, അതായത് അനുവദി� വായ�ാ തുക, 
വാർഷിക പലിശനിര�്, തുടർ�ു� അേപ�ാ രീതി ഉൾെ�െടയു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
അറിയി�ു�തും, ഈ വ�വ�കളുെടയും നിബ�നകളുെടയും അംഗീകാരം അതിെന്റ� േരഖകളിൽ 
സൂ�ി�ുകയും െച�ും.  സ�ാഗത കി�ിെന്റ� ഭാഗമായി എബി എഫ് എൽ, വായ�െയടൂ�ു�യാൾ അംഗീകരി� വായ� 
കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�്, വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകളുെടയും ഒരു പകർ�്, സഹിതം എ�ാ 
വായ��ാർ�ും വായ�ാ അനുമതി/ വിതരണം/ വിതരണം െചയ�തിനു േശഷം  അനുവദി�ു�താണ്.

• വായ� തിരി�ടവ് ൈവകു�തിൽ ഈടാ�ു� പിഴ പലിശയുമായി ബ�െ�� ഏത് ഉപാധിയും വായ� കരാറിൽ 
േബാൾഡായി വ��മാ�ും. 

Disbursement of loans including changes in terms and conditions
•  Through its published website or as appropriate if specific to a customer, ABFL will give Notice to its 

Borrower(s) in the vernacular language or a language as understood by the borrower, of any change in the 
terms and conditions of the sanction. ABFL will also ensure that changes in discount/ interest rates and 
charges are effected only prospectively.  

• Decision to recall/ accelerate payment or performance under the Agreement will be in consonance with 
the respective loan Agreement.  

• ABFL will release all securities on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of 
loan subject to any legitimate right or lien for any other claim ABFL may have against the borrower. If 
such right of set off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full 
particulars about the remaining claims and the conditions under which ABFL is entitled to retain the 
securities till the relevant claim is settled / paid.

നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലുമു� മാ��ൾ ഉൾെ�െട വായ�കളുെട വിതരണം

• അനുമതിയുെട നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ�ം വരു�ിയാൽ  എബി എഫ് എൽ  അതിെന്റ� 
�പസി�െ�ടു�ിയ െവബ് ൈസ�് വഴിേയാ അെ��ിൽ ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന് �പേത�കമാെണ�ിൽ ഉചിതമായ 
രീതിയിേലാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ  അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� 
ഭാഷയിേലാ, അറിയി�് നൽകും. കിഴിവ് / പലിശനിര�ുകൾ, ചാർജുകൾ എ�ിവയിെല മാ��ൾ വരും കാല 
�പാബല�േ�ാെട  മാ�തേമ നട�ാ�ൂ എ�ും എബി എഫ് എൽ ഉറ�ാ�ും.

• കരാറിന് കീഴിലു� േപയ് െമന്റ�് തിരി�ുവിളി�ാൻ / അെ��ിൽ �പകടനം ത�രിതെ�ടു�ാനു� തീരുമാനം 
അതാതു വായ�ാ കരാറുമായി േയാജി�ു� വിധ�ിലു�തായിരി�ും.

• എ�ാ കുടി�ികകളും തിരി�ടയ്�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾെ�തിെര എബി എഫ് എ�ിന് 
ഉ�ാേയ�ാവു� മേ�െത�ിലും െ�യിമിനായി  നിയമപരമായി  പിടി�ു വ�ിരി�ു� കുടി�ിക തുക അട�ു 
തീർ�ുേ�ാൾ എബി എഫ് എൽ എ�ാ പണയ വ��ു �ളും വി�ുെകാടു�ു�തായിരി�ും.  െസ�് ഓഫ് 
െച�ു�തിനു� അ�രം അവകാശം വിനിേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ, അവേശഷി�ു� െ�യിമുകെള�ുറി�ും 
�പസ�മായ െ�യിം തീർ�ാ�െ�ടു�തുവെര  / പണമടയ്�ു�തുവെര  പണയ വ��ു �ൾ നിലനിർ�ാൻ എബി
 എഫ് എ�ിന് അർഹതയു� വ�വ�കെള�ുറി�ും  അതിെന്റ� മുഴുവൻ വിവര�ളും വായ�െയടു�ു�യാെള  
േനാ�ീസ് മുേഖെന അറിയി�ും.

Loan Sourced from Digital Lending Platforms 
• Names of digital lending platforms engaged as sourcing agents (referred to as agents, hereina�er) shall 

be disclosed on the website of ABFL
• Digital lending platforms engaged as agents shall be directed to disclose upfront to the customer, ABFLs 

name and ABFL will disclose the agents name on whose behalf they are interacting with him. 
• Immediately a�er sanction but before execution of the loan agreement, the sanction letter shall be issued 

to the borrower on the letter head of ABFL. 
• A copy of the loan agreement along with a copy each of all enclosures quoted in the loan agreement shall 

be furnished to all borrowers at the time of sanction/ disbursement of loans. 
• Effective oversight and monitoring shall be ensured over the digital lending platforms engaged by ABFL. 
• Adequate efforts shall be made towards creation of awareness about the grievance redressal mechanism.

ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാമുകളിൽ നി�് എടു� വായ�  

• േസാഴ് സിംഗ് ഏജന്റ�ുകളായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�് േഫാമുകളുെട േപരുകൾ (ഇനി മുതൽ ഏജന്റ�ുമാർ 
എ�് വിളി�ു�ു) എബി എഫ് എ�ിെന്റ� െവബ് ൈസ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�താണ്.

• ഏജന്റ�ുമാരായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�്േഫാമുകൾ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് ആദ�ം തെ� എബി എഫ്
 എ�ിെന്റ� േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ും, എ ബി എഫ് എ�ും ഏജന്റ�ുമാരുെട േപരും അവർ ആർ�ു 

േവ�ിയാണ് അയാളുമായി സംസാരി�ു�ത് എ� കാര�വും  െവളിെ�ടു�ും.

• അനുമതി നൽകിയ ഉടെന, എ�ാൽ വായ�ാ കരാർ നട�ാ�ു�തിനുമു�്, എബി എഫ് എലല്ിെന്റ െല�ർ െഹഡിൽ 
വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് നൽകു�താണ്.

• വായ�ാ കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�ും വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകെടയും  പകർ�ും  എ�ാ വായ��ാർ�ും 
വായ� അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് നൽകു�താണ്.

• എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു� ഡിജി�ൽ വായ�ാ �ാ�് േഫാമുകളിൽ ഫല�പദമായ േമൽേനാ�വും 
നിരീ�ണവും ഉറ�ാ�ും.

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ു�തിന് മതിയായ �ശമ�ൾ നട�ും. 

General
• ABFL will refrain from interference in the affairs of its Borrower except for the purposes provided in the 

terms and conditions of the respective loan agreement (unless new information, not earlier disclosed by 
the Borrower, which may come to the notice of ABFL).  

• In case of receipt of request from the Borrower for transfer of Borrowal account, the consent or otherwise 
i.e. objection of ABFL, if any, is generally conveyed to such Borrower within 21 days from the date of 
receipt of the Borrower’s request. Such transfer will be as per transparent contractual terms in 
consonance with all the applicable laws.  

• In the matter of recove� of outstanding dues of its Borrower, ABFL does not resort to undue harassment 
viz. persistently bothering the borrowers at odd hours, use of muscle power for recove� of loans/dues, 
etc. Training is imparted to ABFL Staff and all agency employees to ensure that they are adequately 
trained to deal with customers in an appropriate manner.  

• As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment 
of various loans by borrowers of Banks and NBFCs, ABFL will not charge foreclosure charges / 
pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers.

െപാതുവായത്

• ബ�െ�� വായ�ാ കരാറിെല നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും നൽകിയി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക എബി എഫ്
 എൽ അതിെന്റ� വായ്പക്കാരെന്റ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�ത് ഒഴിവാ�ും (വായ�െയടു�ു�യാൾ േനരെ� 
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�ാ� പുതിയ വിവര�ൾ എബി എഫ് എ�ിെന്റ� �ശ�യിൽെ�ടാ�ിടേ�ാളം).

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട അ�ൗ�് �ടാൻ��ർ െച�ു�തിനായി വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് അഭ�ർ�ന 
ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ, സ�തേമാ  അെ��ിൽ  എബി എഫ് എ�ിെന്റ� എതിർ�് ഉെ��ിൽ, അേതാ 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട അഭ�ർ�ന സ�ീകരി� തീയതി മുതൽ 21 ദിവസ�ിനു�ിൽ  വായ��ാരെന 
അറിയി�ു�താണ്. ബാധകമായ എ�ാ നിയമ�ൾ�ും അനുസൃതമായി സുതാര�മായ കരാർ 
വ�വ�കൾ�നുസൃതമായിരി�ും അ�രം �ടാൻ��ർ നട�ാ�ു�ത്.

• വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് കുടി�ിക ഈടാ�ു� കാര��ിൽ, അനുചിതമായ സമയ�ളിൽ 
വായ�െയടു�ു�വെര ശല�െ�ടു�ുക, വായ� / കുടി�ിക വീെ�ടു�ു�തിന്  ബലം �പേയാഗി�ുക  മുതലായ 
അനുചിതമായ ഉപ�ദവ�ൾ�്  എബി എഫ് എൽ മുതിരി�.

• ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ�ിനായു� ഒരു നടപടിെയ� നിലയിലും ബാ�ുകളുെടയും എൻ ബി എഫ് സികളുെടയും 
വായ��ാർ വിവിധ വായ�കൾ മുൻകൂർ അടയ്�ു�തിൽ ഒരു ഏകമാനത െകാ�ു വരു�തിനുമായി, വ��ിഗത 
വായ��ാർ�് അനുവദി� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് േറ�് േടം വായ�കളിലും എബി എഫ് എൽ  േഫാർേ�ാഷർ  ചാർജുകൾ / 
്രപീ-േപയ് െമന്റ�് പിഴ ഈടാ�ു�ത�..

Responsibility of Board of Directors
• ABFL Board of Directors have approved a grievance redressal mechanism 
• There will be periodical review of the compliance of the Fair Practices Code and the functioning of the 

grievance’s redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such reviews 
will be submitted to the Board at regular intervals.

ഡയറക് ടർ േബാർഡിെന്റ� ഉത്തരവാദിത്തം
• എബി എഫ് എൽ ഡയറ��ർ േബാർഡ് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�്

• െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ് പാലി�ു�തിെന�ുറി�ും മാേനജ്െമന്റ�ിെന്റ� വിവിധ തല�ളിലു� പരാതികളുെട 
പരിഹാര സംവിധാനത്തിെന്റ� �പവർ�നെ��ുറി�ും ആനുകാലികമായ അവേലാകനം ഉ�ാകും. അ�രം 
അവേലാകന�ളുെട  സമ�ഗമായ റിേ�ാർ�് കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ േബാർഡിന് സമർ�ി�ും.

Grievance Redressal Mechanism
At ABFL, customer service and satisfaction are our prime focus.
In order to make ABFL’s redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been 

built. This system would ensure that the redressal sought is just and fair and is within the given frame- work 
of rules and regulation.

a. Mechanism to handle customer complaints/grievances
 Customers who wish to provide feedback or send in their complaint may use the following channels 

between 9:30 am and 6:00 pm, from Monday to Friday (except on national holidays).  
 •  Call our Customer Service Helpline on 1800-270-7000 
 •  Email us at care.finance@adityabirlacapital.com  
 •  Write to us at the below mentioned address:  
  Aditya Birla Finance Limited 
  10th Floor, R-Tech Park, Nirlon Complex, 
  Off Western Express Highway, Goregaon East, 
  Mumbai - 400 063.
  In case the complaint is not resolved within the given time or if he/she is not satisfied with the solution 

provided by ABFL, the customer can approach the Complaints Redressal Officer. The name and contact 
of the Complaint Redressal Officer is as follows:  

 Ms. Rachana Padval
 Email Id: grievance.finance@adityabirlacapital.com 
 Tel+080 4586 0196
 In case the response received through the above channels are not satisfacto�, they can write to the Head 

of our Complaint Redressal Cell at: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

 We assure response to letters / emails received through this channel within 5 working days. 

 If the complaint/dispute is not redressed within a period of one month, you may file a complaint with RBI 
Ombudsman through following modes:

 • Complaint lodging portal of the Ombudsman: https://cms.rbi.org.in

 • Address: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17,   
 Chandigarh – 160017.

 • Call on the Toll Free number : 14448, between 9:30 am and 5:15 pm

b.  Mandato� display requirements  
 ABFL is compliant with the following in all our branches:  
 •  Appropriate arrangement for receiving complaints and suggestions.  
 •  Display of the name, address and contact number of the Complaint Redressal Officer

 The process of the complaints redressal unit will ensure closure of all complaints to the customers’ 
satisfaction.

 They will ensure that the complaint is escalated to the appropriate levels in case it is not possible to 
resolve at his/her level. Whilst the ultimate endeavour is to ensure we reach a situation where our 
customers don’t have to complain to senior management to get an effective redressal, we have put in a 
robust mechanism to handle these complaints, review them from a point of view of understanding 
reasons for the complaint and for the escalation and working on prevention of recurrence thereof.

c.  Time frame  

 To register complaints, the customers may use any of the channels mentioned above (refer point (a) on 
Internal Machine� to handle the customer complaints). If the complaint has been received in writing, 
ABFL will endeavour to send an acknowledgement / response within 5 working days. Once the matter is 
examined, ABFL endeavours to either send a final response to the customer or an intimation seeking 
more time within one month upon receipt of complaint.  

 Complaints that are received at our end will be seen in the right perspective and would be analyzed from 
all possible angles.  

 The communication of ABFL’s stand on any issue will be provided to the customers. Complaints that 

require some time for examination of issues involved will be acknowledged promptly.  

 The aforesaid policy will be reviewed periodically / revised as and when there are any new changes 
incorporated by ABFL in handling complaints / grievances of the customer which includes introduction 
of new grievance channels, if any. 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

എ ബി എഫ് എ�ിൽ , ഉപേഭാ�ൃ േസവനവും സംതൃപ് തിയുമാണ് ഞ�ളുെട �പധാന �ശ�.

എബി എഫ് എ�ിെന്റ� പരിഹാര സംവിധാനം കൂടുതൽ അർ�വ�ായതും ഫല�പദവുമാ�ു�തിന്, ഒരു ഘടനാപരമായ 
സംവിധാനം ആവി��രി�ി�ു�്. ആവശ�െ�ടു� പരിഹാരം നീതിപൂർവകവും നിയമാനുസൃതവും ആെണ�ും 
ച��ളുെടയും നിയ��ണ�ളുെടയും ച��ൂടിനു�ിലു�താെണ�ും ഈ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ും.

എ. ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ / പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ്രപവർ�ന സംവിധാനം

�പതികരണേമാ പരാതി േയാ നൽകാനാ�ഗഹി�ു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തി�ളാ� � മുതൽ െവ�ി വെര (േദശീയ 
അവധി ദിവസ�ളിൽ ഒഴിെക) രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 6:00 നും ഇടയിൽ ഇനി�റയു� 
മാർ��ളിലൂെട അതു െച�ാവു�താണ്.

• 1800-270-7000 -ൽ ഞ�ളുെട ക�മർ സർവീസ് െഹൽ�്െെലനിൽ വിളി�ുക

• ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക: care.finance@adityabirlacapital.com 

• താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിലാസ�ിൽ ഞ�ൾ�് എഴുതുക:

 

ആദിത� ബിർള ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്

പ�ാം നില, ആർ-െടക് പാർ�്, നിർേലാൺ േകാം���്,

ഓഫ് െവേ�ൺ എക്സ്്രപസ് ൈഹേവ, േഗാേരഗാവ് ഈ�്,

മുംൈബ - 400 063

 

ഒരു നി�ിത സമയ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�െ��ി�ിെ��ിേലാ എബി എഫ് എൽ നൽകിയ പരിഹാര�ിൽ  
ഉപേഭാ�ാവ് തൃ��നെ��ിേലാ,  അവൻ / അവൾ �്  പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ സമീപി�ാം. പരാതി പരിഹാര 
ഓഫീസറുെട േപരും സ�ർ� വിവര�ളും  ഇ�പകാരമാണ്:

മിസ്. രചന പഡ�ൽ

േഫാൺ: 080 4586 0196

ഇെമയിൽ ഐഡി: grievance.finance@adityabirlacapital.com

മുകളിലു�  മാർ��ളിലൂെട ലഭി�ു� �പതികരണം തൃ��ികരമെ��ിൽ, അവർ�് ഞ�ളുെട പരാതി പരിഹാര 
െസ�ിെന്റ� േമധാവി�് എഴുതാം: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

ഈ ചാനലിലൂെട ലഭി�ു� ക�ുകൾ / ഇെമയിലുകൾ�് 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ �പതികരണം നൽകുെമ�്  
ഞ�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു.

ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരാതി/തർ�ം പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� രീതികളിലൂെട നി�ൾ�് ആർബിഐ 
ഓംബുഡ്��ാനിൽ പരാതി നൽകാം:

• ഓംബുഡ്��ാെൻറ പരാതി സമർ�ി�ൽ േപാർ�ൽ: https://cms.rbi.org.in

• വിലാസം: െസൻ�ടൈല��് െറസീപ് �് ആ��് േ�പാസ�ിംഗ് െസൻറർ, റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, നാലാം നില, 
െസ��ർ   17, ച�ീഗഡ് - 160017.

• േടാൾ �ഫീ ന�ർ  14448 ൽ രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 5:15 നും ഇടയിൽ വിളി�ുക

ബി. നിർബ�ിതമായി ്രപദർശി�ിേ�� ആവശ�കതകൾ

ഞ�ളുെട എ�ാ ശാഖകളിലും എബി എഫ് എൽ ഇനി�റയു�വ പാലി�ു�താണ് :

• പരാതികളും നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ഉചിതമായ �കമീകരണം.

• പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാനു� ന�ർ എ�ിവ �പദർശി�ി�ുക

പരാതികളുെട പരിഹാര യൂണി�ിെന്റ� നടപടികൾ എ�ാ പരാതികളും ഉപേഭാ�ാ�ളുെട സംതൃ��ി�നുസരി�്  
അവസാനി�ി�ു�ത് ഉറ�ാ�ും.

 അവരുെട തല�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ പരാതി ഉചിതമായ തല�ളിേല�് 
ഉയർ�ു�ുെവ�് അവൻ / അവൾ ഉറ�ാ�ും. ഫല�പദമായ പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ 
സീനിയർ മാേനജുെമന്റ�ിേനാട് പരാതിെ�േട�തി�ാ� ഒരു സാഹചര��ിേല�് എ�ിേ�രു�ുെവ�് 
ഉറ�ാ�ു�തിനാണ് ആത��ികമായി ഞ�ൾ �ശമി�ു�ത്. ഈ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും അവ 
മനസിലാ�ു� കാ� ��ാടിൽ നി�് അവേലാകനം െച�ു�തിനും ഞ�ൾ ശ�മായ ഒരു �പവർ�ന സംവിധാനം 

ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. പരാതിയുെട കാരണ�ൾ, എ��േലഷൻ,  ആവർ�നം  എ�ിവ തടയു�തിനു� 
�പവർ�ന�ളും ൈകെ�ാ�ു�താണ്.

സി. സമയ ്രകമം

പരാതികൾ രജി�ർ െച�ു�തിന്, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും ചാനലുകൾ ഉപേയാഗി�ാം 
(ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിന് ആഭ��ര �പവർ�ന നടപടികളിെല  േപായിന്റ�് (എ) കാണുക). 
പരാതി േരഖാമൂലം ലഭി�ി�ുെ��ിൽ, 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ ഒരു അറിയി�് �പതികരണം അയ് �ാൻ എബി
 എഫ് എൽ �ശമി�ും. വിഷയം പരിേശാധി�ുകഴി�ാൽ, എബി എഫ് എൽ ഒ�ുകിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് അ�ിമ 
�പതികരണം അയ് �ാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ പരാതി ലഭി�ുകഴി�ാൽ ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ കൂടുതൽ സമയം 
ആവശ�െ�ടു� ഒരു അറിയി�് ഉപേഭാ�ാവിന് അയ�ു�ു.

ഞ�ൾ�് ലഭി�ു� പരാതികൾ ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണുകയും സാധ�മായ എ�ാ േകാണുകളിൽ നി�ും 
വിശകലനം െച�ുകയും െച�ും.

ഏത് �പ���ിലും എബി എഫ് എ�ിെന്റ� നിലപാടിെനകുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ു�താണ്.  ഉൾെ��ിരി�ു� 
�പ���ൾ പരിേശാധി�ു�തിന് കുറ�് സമയം ആവശ�മായ പരാതികെള കുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള ഉചിതമായ 
രീതിയിൽ അറിയി�ും 

േമൽ�റ� നയം ആനുകാലികമായി അവേലാകനം െച�ുകയും ഉപേഭാ�ാവിെന്റ� പരാതികൾ / ആവലാതികൾ 
ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എെ��ിലും പുതിയ മാ��ൾ വരുേ�ാൾ  എബി എഫ് എൽ അവ പരി��രി�ുകയും 
അതിൽ പുതിയ പരാതി മാർ��ൾ എെ��ിലും ഉെ��ിൽ അവതരി�ി�ുകയും െച�ും

Language and mode of communicating Fair Practice Code
Fair Practices Code, preferably in the vernacular language or a language as understood by the borrower 
should be put up on the web-site of the Company for the information of various stakeholders. Copies will be 
made available on request.

െഫയർ ്രപാ��ീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം നട�ു� ഭാഷയും രീതിയും

െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
വിവിധ പ�ാളികളുെട വിവര�ൾ�ായി ക�നിയുെട െവബ് ൈസ�ിൽ െകാടു�ു�താണ്. അഭ�ർ�ന  അനുസരി�് 
പകർ�ുകൾ ലഭി�ു�താണ്.

Regulation of Excessive Interest charged  
• ABFL has laid down appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and 

processing and other charges.  
• ABFL has adopted an interest rate model taking into account cost of funds, margin and risk premium for 

determining rate of interest to be charged for loans and advances.  
• The rate of interest to be charged depends much upon the gradation of the risk of borrower viz. the 

financial strength, business, regulato� environment affecting the business, competition, past histo� of 
the borrower etc. 

• The applicable interest rate for the exposure shall be disclosed to the borrower or customer in the 
application form and communicated explicitly in the sanction letter.

• The rate of interest will be annualised so that the borrower is aware of the exact rates that would be 
charged to the account.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിനു� നിയ്ര�ണം

• പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് എബി എഫ് എൽ ഉചിതമായ ആ�രിക 
തത��ളും നടപടി�കമ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്.

• വായ�കൾ�ും അഡ�ാൻസുകൾ�ും ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ു�തിന് ഫ�ുകളുെട മൂല�ം, 
മാർജിൻ, റി��് �പീമിയം എ�ിവ കണ�ിെലടു�് എബിഎഫ്എൽ ഒരു  പലിശ നിര�് മാതൃക സ�ീകരി�ി�ു�്.

• പലിശനിര�് ഈടാ�ു�ത് വായ�െയടു�ു�യാെള സംബ�ി�ു� ന�സാധ�തെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. 
സാ��ിക ശ�ി, ബിസിന�്, ബിസിന�ിെന ബാധി�ു� നിയ��ണ പരി�ിതി, മ�രം, 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട മുൻകാല ചരി�തം മുതലായവ ഇതിൽെ�ടു�ു.

• വായ�യ്�് ബാധകമായ പലിശ നിര�് വായ��ാരേനാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് അേപ�ാ േഫാമിൽ 
െവളിെ�ടു�ുകയും അനുമതി ക�ിൽ വ��മായി േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച�ു�താണ്.

• പലിശ നിര�് വാർഷികാടി�ാന�ിലായിരി�ും, അതു കാരണം അ�ൗ�ിേല�് ഈടാ�ു� കൃത�മായ 
നിര�ുകെള�ുറി�് വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അറിയാനാകും.

Complaints about excessive interest charged
ABFL has laid out appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and processing 
and other charges. In this regard the guidelines indicated in the Fair Practices Code about transparency in 
respect of terms and conditions of the loans will be kept in view.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിെന�ുറി�ു� പരാതികൾ

പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് ഉചിതമായ ആ�രിക തത��ളും 
നടപടി�കമ�ളും എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ഇ�ാര��ിൽ, വായ�കളുെട നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
സംബ�ി� സുതാര�തെയ�ുറി�് െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കാ� �യിൽ 
സൂ�ി�ു�താണ്.

Confidentiality 
(a)  Unless authorized by the customer ABFL will treat all personal information as private and confidential
(b)  Unless authorized by the customer, ABFL will not reveal transaction details to any other entity other than 

the following exceptional cases:
• To provide the information by statuto� or regulato� laws
• If there is a duty to the public to reveal this information.
• the data can be shared with the group companies with the consent of borrower 
• ABFL will not use this as a reason for giving information about customers to anyone else for marketing 

purposes.
രഹസ�ാ�കത

(എ) ഉപേഭാക്താവിെന്റ� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�ം എ�ാ സ�കാര� വിവര�ളും സ�കാര�വും 
രഹസ�ാ�കവുമായി പരിഗണി�ും

(ബി) ഉപേഭാ�ാവ് അംഗീകരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� അസാധാരണമായ േകസുകൾ ഒഴിെക, ഇടപാട് 
വിശദാംശ�ൾ  മെ�ാരു �ാപനവുമായി എബി എഫ് എൽ െവളിെ�ടു�ി�:

• നിയമപരമായ അെ��ിൽ നിയ��ണ നിയമ�ൾ വഴി വിവര�ൾ നൽകു�തിന്

•  ഈ വിവര�ൾ െവളിെ�ടുേ��ത് െപാതുജന�േളാട് ഒരു കടമയാെണ�ിൽ.

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട സ�തേ�ാെട �ഗൂ�് ക�നികളുമായി  ഡാ� പ�ിടാം.

• മാർ��ിംഗ് ആവശ��ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�െള�ുറി�ു� വിവര�ൾ മ�ാർെ��ിലും നൽകു�തിനു� ഒരു 
കാരണമായി എബി എഫ് എൽ ഇത് ഉപേയാഗി�ി�.

Miscellaneous
Currently ABFL does not envisage lending against collateral of gold jewelle� or commercial vehicle finance. 
In the event of addition of these product lines, the FPC policy will be updated suitably, in line with the 
guidelines laid down by the RBI.
പലവക

നിലവിൽ എബി എഫ് എൽ സ�ർ�ാഭരണ�ളുെട ഈടിൻേമലു� വായ�േയാ വാണിജ� വാഹന ധനകാര��ൾ�ു� 
വായ� േയാ നൽകാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�. ഈ ഉൽ �� �ൾ  േചർ�െ�ടു� സാഹചര��ിൽ , ആർ ബി ഐ നിർേ�ശി� 
മാർ �നിർ േ�ശ�ൾ �നുസൃതമായി എഫ് പി സി നയം ഉചിതമായി പുതു�ു�തായി�ും. 
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Objective of the Code
The code has been developed with an objective of:  
•  Ensuring fair practices while dealing with all its customers  
• Greater transparency enabling customers in having a better understanding of the product and taking 

informed decisions  
• Building customer confidence in ABFL
േകാഡിെന്റ� ലക്ഷയ്ം   

ഇനി�റയു� ല��േ�ാെടയാണ് േകാഡ് വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത്: 

• എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി ഇടെപടുേ�ാൾ ന�ായമായ രീതികൾ ഉറ�ാ�ു�ു

• കൂടുതൽ സുതാര�ത, ഉപേഭാ�ാ�െള ഉൽ ��െ��ുറി�് ന�ായി മനസിലാ�ു�തിനും  മന�ിലാ�ിയു�  
തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനും �പാ��മാ�ു�ു

• എബി എഫ് എ�ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളുെട ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക 

Applications for Loans and their processing  
•  Applications for loans and their processing (a) All communications to the borrower shall be in the 

vernacular language or a language as understood by the borrower. (b) Loan application forms should 
include necessa� information which affects the interest of the borrower, so that a meaningful 
comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision 
can be taken by the borrower. The loan application form may indicate the documents required to be 
submitted with the application form. ABFL has a system of giving acknowledgement for receipt of all 
loan applications.

വായ�കൾ�ു�  അേപ�കളും അവയുെട േ്രപാസ�ിംഗും.

• വായ�കൾ�ായു� അേപ�കളും അവയുെട േ�പാസ�ിംഗും (എ) വായ��ാരനുമായു� എ�ാ 
ആശയവിനിമയ�ളും �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
ആയിരി�ും. (ബി) വായ� അേപ�ാ േഫാമുകളിൽ വായ്പക്കാര െന്റ� താൽ�ര�െ� ബാധി�ു� ആവശ�മായ 
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ണം, അതുവഴി  മ�് എൻ ബി എഫ് സികൾ വാ� �ാനം െച�ു� നിബ�നകളുമായി 
അർ�വ�ായ താരതമ�ം െച�ാനും  വിവര�ൾ മന�ിലാ�ിയു�  തീരുമാനെമടു�ാനും  വായ��ാരന് 
കഴിയും. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകെള  കുറി�് വായ� അേപ�ാ േഫാമിൽ സൂചി�ിേ��ാം. 
എ�ാ വായ�ാ അേപ�കളും സ�ീകരി�ു�തിന്  അറിയി�് നൽകു� ഒരു സംവിധാനമാണ് എബി എഫ്
 എ�ിനു�ത്.

Loan appraisal and terms/conditions
•  ABFL shall convey in writing to the Borrower by way of a sanction letter or otherwise, the amount of limit 

sanctioned along with all the terms and conditions including annualized rate of discount / interest and 
method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower 
on ABFL’s record. 

• ABFL will convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by 
means of sanction letter or otherwise, the amount of loan sanctioned along with the terms and 
conditions including annualised rate of interest and method of application thereof and keep the 
acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. ABFL will furnish a copy of the 
loan agreement as understood by the borrower along with a copy each of all enclosures quoted in the 
loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement/ post disbursement as part 
of welcome kit.  

• Any clause relating to penal interest charged for late repayment will be specified in bold in the Loan 
Agreement.

വായ�ാ വിലയിരു�ലും നിബ�നകളും /വ�വ�കളും

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് ഒരു അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, അനുവദി� പരിധിയുെട 
അളവ്, എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും, വാർഷിക കിഴിവ് / പലിശ നിര�്, അേപ�ാ രീതി 
എ�ിവയുൾെ�െട േരഖാമൂലം അറിയി�ു�താണ്. വായ�െയടു�ു�യാളുെട ഈ നിബ�നകേളാടും 
വ�വ�കേളാടും ഉ� സ�ീകാര�ത എബി എഫ് എ�ിെന്റ�  േരഖയിൽ  കാ�ു സൂ�ി�ു�തായിരി�ും.

• എബി എഫ് എൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് വഴിേയാ അ�ാെതേയാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് 
മന�ിലാകു�  �പാേദശിക ഭാഷയിൽ  േരഖാമൂലം ഇനി�റയു� വിവര�ൾ, അതായത് അനുവദി� വായ�ാ തുക, 
വാർഷിക പലിശനിര�്, തുടർ�ു� അേപ�ാ രീതി ഉൾെ�െടയു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
അറിയി�ു�തും, ഈ വ�വ�കളുെടയും നിബ�നകളുെടയും അംഗീകാരം അതിെന്റ� േരഖകളിൽ 
സൂ�ി�ുകയും െച�ും.  സ�ാഗത കി�ിെന്റ� ഭാഗമായി എബി എഫ് എൽ, വായ�െയടൂ�ു�യാൾ അംഗീകരി� വായ� 
കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�്, വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകളുെടയും ഒരു പകർ�്, സഹിതം എ�ാ 
വായ��ാർ�ും വായ�ാ അനുമതി/ വിതരണം/ വിതരണം െചയ�തിനു േശഷം  അനുവദി�ു�താണ്.

• വായ� തിരി�ടവ് ൈവകു�തിൽ ഈടാ�ു� പിഴ പലിശയുമായി ബ�െ�� ഏത് ഉപാധിയും വായ� കരാറിൽ 
േബാൾഡായി വ��മാ�ും. 

Disbursement of loans including changes in terms and conditions
•  Through its published website or as appropriate if specific to a customer, ABFL will give Notice to its 

Borrower(s) in the vernacular language or a language as understood by the borrower, of any change in the 
terms and conditions of the sanction. ABFL will also ensure that changes in discount/ interest rates and 
charges are effected only prospectively.  

• Decision to recall/ accelerate payment or performance under the Agreement will be in consonance with 
the respective loan Agreement.  

• ABFL will release all securities on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of 
loan subject to any legitimate right or lien for any other claim ABFL may have against the borrower. If 
such right of set off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full 
particulars about the remaining claims and the conditions under which ABFL is entitled to retain the 
securities till the relevant claim is settled / paid.

നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലുമു� മാ��ൾ ഉൾെ�െട വായ�കളുെട വിതരണം

• അനുമതിയുെട നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ�ം വരു�ിയാൽ  എബി എഫ് എൽ  അതിെന്റ� 
�പസി�െ�ടു�ിയ െവബ് ൈസ�് വഴിേയാ അെ��ിൽ ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന് �പേത�കമാെണ�ിൽ ഉചിതമായ 
രീതിയിേലാ, വായ�െയടു�ു�യാൾ�് �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ  അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� 
ഭാഷയിേലാ, അറിയി�് നൽകും. കിഴിവ് / പലിശനിര�ുകൾ, ചാർജുകൾ എ�ിവയിെല മാ��ൾ വരും കാല 
�പാബല�േ�ാെട  മാ�തേമ നട�ാ�ൂ എ�ും എബി എഫ് എൽ ഉറ�ാ�ും.

• കരാറിന് കീഴിലു� േപയ് െമന്റ�് തിരി�ുവിളി�ാൻ / അെ��ിൽ �പകടനം ത�രിതെ�ടു�ാനു� തീരുമാനം 
അതാതു വായ�ാ കരാറുമായി േയാജി�ു� വിധ�ിലു�തായിരി�ും.

• എ�ാ കുടി�ികകളും തിരി�ടയ്�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾെ�തിെര എബി എഫ് എ�ിന് 
ഉ�ാേയ�ാവു� മേ�െത�ിലും െ�യിമിനായി  നിയമപരമായി  പിടി�ു വ�ിരി�ു� കുടി�ിക തുക അട�ു 
തീർ�ുേ�ാൾ എബി എഫ് എൽ എ�ാ പണയ വ��ു �ളും വി�ുെകാടു�ു�തായിരി�ും.  െസ�് ഓഫ് 
െച�ു�തിനു� അ�രം അവകാശം വിനിേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ, അവേശഷി�ു� െ�യിമുകെള�ുറി�ും 
�പസ�മായ െ�യിം തീർ�ാ�െ�ടു�തുവെര  / പണമടയ്�ു�തുവെര  പണയ വ��ു �ൾ നിലനിർ�ാൻ എബി
 എഫ് എ�ിന് അർഹതയു� വ�വ�കെള�ുറി�ും  അതിെന്റ� മുഴുവൻ വിവര�ളും വായ�െയടു�ു�യാെള  
േനാ�ീസ് മുേഖെന അറിയി�ും.

Loan Sourced from Digital Lending Platforms 
• Names of digital lending platforms engaged as sourcing agents (referred to as agents, hereina�er) shall 

be disclosed on the website of ABFL
• Digital lending platforms engaged as agents shall be directed to disclose upfront to the customer, ABFLs 

name and ABFL will disclose the agents name on whose behalf they are interacting with him. 
• Immediately a�er sanction but before execution of the loan agreement, the sanction letter shall be issued 

to the borrower on the letter head of ABFL. 
• A copy of the loan agreement along with a copy each of all enclosures quoted in the loan agreement shall 

be furnished to all borrowers at the time of sanction/ disbursement of loans. 
• Effective oversight and monitoring shall be ensured over the digital lending platforms engaged by ABFL. 
• Adequate efforts shall be made towards creation of awareness about the grievance redressal mechanism.

ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാമുകളിൽ നി�് എടു� വായ�  

• േസാഴ് സിംഗ് ഏജന്റ�ുകളായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�് േഫാമുകളുെട േപരുകൾ (ഇനി മുതൽ ഏജന്റ�ുമാർ 
എ�് വിളി�ു�ു) എബി എഫ് എ�ിെന്റ� െവബ് ൈസ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�താണ്.

• ഏജന്റ�ുമാരായി �പവർ�ി�ു� ഡിജി�ൽ വായ� �ാ�്േഫാമുകൾ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് ആദ�ം തെ� എബി എഫ്
 എ�ിെന്റ� േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ും, എ ബി എഫ് എ�ും ഏജന്റ�ുമാരുെട േപരും അവർ ആർ�ു 

േവ�ിയാണ് അയാളുമായി സംസാരി�ു�ത് എ� കാര�വും  െവളിെ�ടു�ും.

• അനുമതി നൽകിയ ഉടെന, എ�ാൽ വായ�ാ കരാർ നട�ാ�ു�തിനുമു�്, എബി എഫ് എലല്ിെന്റ െല�ർ െഹഡിൽ 
വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അനുമതി ക�് നൽകു�താണ്.

• വായ�ാ കരാറിെന്റ� ഒരു പകർ�ും വായ� കരാറിൽ ഉ�രി� എ�ാ എൻ േ�ാസറുകെടയും  പകർ�ും  എ�ാ വായ��ാർ�ും 
വായ� അനുവദി�ു� / വിതരണം െച�ു� സമയ�് നൽകു�താണ്.

• എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു� ഡിജി�ൽ വായ�ാ �ാ�് േഫാമുകളിൽ ഫല�പദമായ േമൽേനാ�വും 
നിരീ�ണവും ഉറ�ാ�ും.

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ു�തിന് മതിയായ �ശമ�ൾ നട�ും. 

General
• ABFL will refrain from interference in the affairs of its Borrower except for the purposes provided in the 

terms and conditions of the respective loan agreement (unless new information, not earlier disclosed by 
the Borrower, which may come to the notice of ABFL).  

• In case of receipt of request from the Borrower for transfer of Borrowal account, the consent or otherwise 
i.e. objection of ABFL, if any, is generally conveyed to such Borrower within 21 days from the date of 
receipt of the Borrower’s request. Such transfer will be as per transparent contractual terms in 
consonance with all the applicable laws.  

• In the matter of recove� of outstanding dues of its Borrower, ABFL does not resort to undue harassment 
viz. persistently bothering the borrowers at odd hours, use of muscle power for recove� of loans/dues, 
etc. Training is imparted to ABFL Staff and all agency employees to ensure that they are adequately 
trained to deal with customers in an appropriate manner.  

• As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment 
of various loans by borrowers of Banks and NBFCs, ABFL will not charge foreclosure charges / 
pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers.

െപാതുവായത്

• ബ�െ�� വായ�ാ കരാറിെല നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും നൽകിയി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക എബി എഫ്
 എൽ അതിെന്റ� വായ്പക്കാരെന്റ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�ത് ഒഴിവാ�ും (വായ�െയടു�ു�യാൾ േനരെ� 
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�ാ� പുതിയ വിവര�ൾ എബി എഫ് എ�ിെന്റ� �ശ�യിൽെ�ടാ�ിടേ�ാളം).

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട അ�ൗ�് �ടാൻ��ർ െച�ു�തിനായി വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് അഭ�ർ�ന 
ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ, സ�തേമാ  അെ��ിൽ  എബി എഫ് എ�ിെന്റ� എതിർ�് ഉെ��ിൽ, അേതാ 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട അഭ�ർ�ന സ�ീകരി� തീയതി മുതൽ 21 ദിവസ�ിനു�ിൽ  വായ��ാരെന 
അറിയി�ു�താണ്. ബാധകമായ എ�ാ നിയമ�ൾ�ും അനുസൃതമായി സുതാര�മായ കരാർ 
വ�വ�കൾ�നുസൃതമായിരി�ും അ�രം �ടാൻ��ർ നട�ാ�ു�ത്.

• വായ�െയടു�ു�യാളിൽ നി�് കുടി�ിക ഈടാ�ു� കാര��ിൽ, അനുചിതമായ സമയ�ളിൽ 
വായ�െയടു�ു�വെര ശല�െ�ടു�ുക, വായ� / കുടി�ിക വീെ�ടു�ു�തിന്  ബലം �പേയാഗി�ുക  മുതലായ 
അനുചിതമായ ഉപ�ദവ�ൾ�്  എബി എഫ് എൽ മുതിരി�.

• ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ�ിനായു� ഒരു നടപടിെയ� നിലയിലും ബാ�ുകളുെടയും എൻ ബി എഫ് സികളുെടയും 
വായ��ാർ വിവിധ വായ�കൾ മുൻകൂർ അടയ്�ു�തിൽ ഒരു ഏകമാനത െകാ�ു വരു�തിനുമായി, വ��ിഗത 
വായ��ാർ�് അനുവദി� എ�ാ േ�ാ�ിംഗ് േറ�് േടം വായ�കളിലും എബി എഫ് എൽ  േഫാർേ�ാഷർ  ചാർജുകൾ / 
്രപീ-േപയ് െമന്റ�് പിഴ ഈടാ�ു�ത�..

Responsibility of Board of Directors
• ABFL Board of Directors have approved a grievance redressal mechanism 
• There will be periodical review of the compliance of the Fair Practices Code and the functioning of the 

grievance’s redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such reviews 
will be submitted to the Board at regular intervals.

ഡയറക് ടർ േബാർഡിെന്റ� ഉത്തരവാദിത്തം
• എബി എഫ് എൽ ഡയറ��ർ േബാർഡ് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�്

• െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ് പാലി�ു�തിെന�ുറി�ും മാേനജ്െമന്റ�ിെന്റ� വിവിധ തല�ളിലു� പരാതികളുെട 
പരിഹാര സംവിധാനത്തിെന്റ� �പവർ�നെ��ുറി�ും ആനുകാലികമായ അവേലാകനം ഉ�ാകും. അ�രം 
അവേലാകന�ളുെട  സമ�ഗമായ റിേ�ാർ�് കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ േബാർഡിന് സമർ�ി�ും.

Grievance Redressal Mechanism
At ABFL, customer service and satisfaction are our prime focus.
In order to make ABFL’s redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been 

built. This system would ensure that the redressal sought is just and fair and is within the given frame- work 
of rules and regulation.

a. Mechanism to handle customer complaints/grievances
 Customers who wish to provide feedback or send in their complaint may use the following channels 

between 9:30 am and 6:00 pm, from Monday to Friday (except on national holidays).  
 •  Call our Customer Service Helpline on 1800-270-7000 
 •  Email us at care.finance@adityabirlacapital.com  
 •  Write to us at the below mentioned address:  
  Aditya Birla Finance Limited 
  10th Floor, R-Tech Park, Nirlon Complex, 
  Off Western Express Highway, Goregaon East, 
  Mumbai - 400 063.
  In case the complaint is not resolved within the given time or if he/she is not satisfied with the solution 

provided by ABFL, the customer can approach the Complaints Redressal Officer. The name and contact 
of the Complaint Redressal Officer is as follows:  

 Ms. Rachana Padval
 Email Id: grievance.finance@adityabirlacapital.com 
 Tel+080 4586 0196
 In case the response received through the above channels are not satisfacto�, they can write to the Head 

of our Complaint Redressal Cell at: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

 We assure response to letters / emails received through this channel within 5 working days. 

 If the complaint/dispute is not redressed within a period of one month, you may file a complaint with RBI 
Ombudsman through following modes:

 • Complaint lodging portal of the Ombudsman: https://cms.rbi.org.in

 • Address: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17,   
 Chandigarh – 160017.

 • Call on the Toll Free number : 14448, between 9:30 am and 5:15 pm

b.  Mandato� display requirements  
 ABFL is compliant with the following in all our branches:  
 •  Appropriate arrangement for receiving complaints and suggestions.  
 •  Display of the name, address and contact number of the Complaint Redressal Officer

 The process of the complaints redressal unit will ensure closure of all complaints to the customers’ 
satisfaction.

 They will ensure that the complaint is escalated to the appropriate levels in case it is not possible to 
resolve at his/her level. Whilst the ultimate endeavour is to ensure we reach a situation where our 
customers don’t have to complain to senior management to get an effective redressal, we have put in a 
robust mechanism to handle these complaints, review them from a point of view of understanding 
reasons for the complaint and for the escalation and working on prevention of recurrence thereof.

c.  Time frame  

 To register complaints, the customers may use any of the channels mentioned above (refer point (a) on 
Internal Machine� to handle the customer complaints). If the complaint has been received in writing, 
ABFL will endeavour to send an acknowledgement / response within 5 working days. Once the matter is 
examined, ABFL endeavours to either send a final response to the customer or an intimation seeking 
more time within one month upon receipt of complaint.  

 Complaints that are received at our end will be seen in the right perspective and would be analyzed from 
all possible angles.  

 The communication of ABFL’s stand on any issue will be provided to the customers. Complaints that 

require some time for examination of issues involved will be acknowledged promptly.  

 The aforesaid policy will be reviewed periodically / revised as and when there are any new changes 
incorporated by ABFL in handling complaints / grievances of the customer which includes introduction 
of new grievance channels, if any. 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

എ ബി എഫ് എ�ിൽ , ഉപേഭാ�ൃ േസവനവും സംതൃപ് തിയുമാണ് ഞ�ളുെട �പധാന �ശ�.

എബി എഫ് എ�ിെന്റ� പരിഹാര സംവിധാനം കൂടുതൽ അർ�വ�ായതും ഫല�പദവുമാ�ു�തിന്, ഒരു ഘടനാപരമായ 
സംവിധാനം ആവി��രി�ി�ു�്. ആവശ�െ�ടു� പരിഹാരം നീതിപൂർവകവും നിയമാനുസൃതവും ആെണ�ും 
ച��ളുെടയും നിയ��ണ�ളുെടയും ച��ൂടിനു�ിലു�താെണ�ും ഈ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ും.

എ. ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ / പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� ്രപവർ�ന സംവിധാനം

�പതികരണേമാ പരാതി േയാ നൽകാനാ�ഗഹി�ു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തി�ളാ� � മുതൽ െവ�ി വെര (േദശീയ 
അവധി ദിവസ�ളിൽ ഒഴിെക) രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 6:00 നും ഇടയിൽ ഇനി�റയു� 
മാർ��ളിലൂെട അതു െച�ാവു�താണ്.

• 1800-270-7000 -ൽ ഞ�ളുെട ക�മർ സർവീസ് െഹൽ�്െെലനിൽ വിളി�ുക

• ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക: care.finance@adityabirlacapital.com 

• താെഴ െകാടു�ിരി�ു� വിലാസ�ിൽ ഞ�ൾ�് എഴുതുക:

 

ആദിത� ബിർള ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്

പ�ാം നില, ആർ-െടക് പാർ�്, നിർേലാൺ േകാം���്,

ഓഫ് െവേ�ൺ എക്സ്്രപസ് ൈഹേവ, േഗാേരഗാവ് ഈ�്,

മുംൈബ - 400 063

 

ഒരു നി�ിത സമയ�ിനു�ിൽ പരാതി പരിഹരി�െ��ി�ിെ��ിേലാ എബി എഫ് എൽ നൽകിയ പരിഹാര�ിൽ  
ഉപേഭാ�ാവ് തൃ��നെ��ിേലാ,  അവൻ / അവൾ �്  പരാതി പരിഹാര ഓഫീസെറ സമീപി�ാം. പരാതി പരിഹാര 
ഓഫീസറുെട േപരും സ�ർ� വിവര�ളും  ഇ�പകാരമാണ്:

മിസ്. രചന പഡ�ൽ

േഫാൺ: 080 4586 0196

ഇെമയിൽ ഐഡി: grievance.finance@adityabirlacapital.com

മുകളിലു�  മാർ��ളിലൂെട ലഭി�ു� �പതികരണം തൃ��ികരമെ��ിൽ, അവർ�് ഞ�ളുെട പരാതി പരിഹാര 
െസ�ിെന്റ� േമധാവി�് എഴുതാം: ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com

ഈ ചാനലിലൂെട ലഭി�ു� ക�ുകൾ / ഇെമയിലുകൾ�് 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ �പതികരണം നൽകുെമ�്  
ഞ�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു.

ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ പരാതി/തർ�ം പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� രീതികളിലൂെട നി�ൾ�് ആർബിഐ 
ഓംബുഡ്��ാനിൽ പരാതി നൽകാം:

• ഓംബുഡ്��ാെൻറ പരാതി സമർ�ി�ൽ േപാർ�ൽ: https://cms.rbi.org.in

• വിലാസം: െസൻ�ടൈല��് െറസീപ് �് ആ��് േ�പാസ�ിംഗ് െസൻറർ, റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, നാലാം നില, 
െസ��ർ   17, ച�ീഗഡ് - 160017.

• േടാൾ �ഫീ ന�ർ  14448 ൽ രാവിെല 9:30 നും ൈവകുേ�രം 5:15 നും ഇടയിൽ വിളി�ുക

ബി. നിർബ�ിതമായി ്രപദർശി�ിേ�� ആവശ�കതകൾ

ഞ�ളുെട എ�ാ ശാഖകളിലും എബി എഫ് എൽ ഇനി�റയു�വ പാലി�ു�താണ് :

• പരാതികളും നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ഉചിതമായ �കമീകരണം.

• പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറുെട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാനു� ന�ർ എ�ിവ �പദർശി�ി�ുക

പരാതികളുെട പരിഹാര യൂണി�ിെന്റ� നടപടികൾ എ�ാ പരാതികളും ഉപേഭാ�ാ�ളുെട സംതൃ��ി�നുസരി�്  
അവസാനി�ി�ു�ത് ഉറ�ാ�ും.

 അവരുെട തല�ിൽ പരാതി പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ പരാതി ഉചിതമായ തല�ളിേല�് 
ഉയർ�ു�ുെവ�് അവൻ / അവൾ ഉറ�ാ�ും. ഫല�പദമായ പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് ഞ�ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ 
സീനിയർ മാേനജുെമന്റ�ിേനാട് പരാതിെ�േട�തി�ാ� ഒരു സാഹചര��ിേല�് എ�ിേ�രു�ുെവ�് 
ഉറ�ാ�ു�തിനാണ് ആത��ികമായി ഞ�ൾ �ശമി�ു�ത്. ഈ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും അവ 
മനസിലാ�ു� കാ� ��ാടിൽ നി�് അവേലാകനം െച�ു�തിനും ഞ�ൾ ശ�മായ ഒരു �പവർ�ന സംവിധാനം 

ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. പരാതിയുെട കാരണ�ൾ, എ��േലഷൻ,  ആവർ�നം  എ�ിവ തടയു�തിനു� 
�പവർ�ന�ളും ൈകെ�ാ�ു�താണ്.

സി. സമയ ്രകമം

പരാതികൾ രജി�ർ െച�ു�തിന്, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും ചാനലുകൾ ഉപേയാഗി�ാം 
(ഉപേഭാ�ൃ പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിന് ആഭ��ര �പവർ�ന നടപടികളിെല  േപായിന്റ�് (എ) കാണുക). 
പരാതി േരഖാമൂലം ലഭി�ി�ുെ��ിൽ, 5 �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ ഒരു അറിയി�് �പതികരണം അയ് �ാൻ എബി
 എഫ് എൽ �ശമി�ും. വിഷയം പരിേശാധി�ുകഴി�ാൽ, എബി എഫ് എൽ ഒ�ുകിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് അ�ിമ 
�പതികരണം അയ് �ാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ പരാതി ലഭി�ുകഴി�ാൽ ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ കൂടുതൽ സമയം 
ആവശ�െ�ടു� ഒരു അറിയി�് ഉപേഭാ�ാവിന് അയ�ു�ു.

ഞ�ൾ�് ലഭി�ു� പരാതികൾ ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണുകയും സാധ�മായ എ�ാ േകാണുകളിൽ നി�ും 
വിശകലനം െച�ുകയും െച�ും.

ഏത് �പ���ിലും എബി എഫ് എ�ിെന്റ� നിലപാടിെനകുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ു�താണ്.  ഉൾെ��ിരി�ു� 
�പ���ൾ പരിേശാധി�ു�തിന് കുറ�് സമയം ആവശ�മായ പരാതികെള കുറി�് ഉപേഭാ�ാ�െള ഉചിതമായ 
രീതിയിൽ അറിയി�ും 

േമൽ�റ� നയം ആനുകാലികമായി അവേലാകനം െച�ുകയും ഉപേഭാ�ാവിെന്റ� പരാതികൾ / ആവലാതികൾ 
ൈകകാര�ം െച�ു�തിൽ എെ��ിലും പുതിയ മാ��ൾ വരുേ�ാൾ  എബി എഫ് എൽ അവ പരി��രി�ുകയും 
അതിൽ പുതിയ പരാതി മാർ��ൾ എെ��ിലും ഉെ��ിൽ അവതരി�ി�ുകയും െച�ും

Language and mode of communicating Fair Practice Code
Fair Practices Code, preferably in the vernacular language or a language as understood by the borrower 
should be put up on the web-site of the Company for the information of various stakeholders. Copies will be 
made available on request.

െഫയർ ്രപാ��ീസ് േകാഡ് ആശയവിനിമയം നട�ു� ഭാഷയും രീതിയും

െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡ്, �പാേദശിക ഭാഷയിേലാ അെ��ിൽ വായ�െയടു�ു�യാൾ ആ�ഗഹി�ു� ഭാഷയിേലാ 
വിവിധ പ�ാളികളുെട വിവര�ൾ�ായി ക�നിയുെട െവബ് ൈസ�ിൽ െകാടു�ു�താണ്. അഭ�ർ�ന  അനുസരി�് 
പകർ�ുകൾ ലഭി�ു�താണ്.

Regulation of Excessive Interest charged  
• ABFL has laid down appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and 

processing and other charges.  
• ABFL has adopted an interest rate model taking into account cost of funds, margin and risk premium for 

determining rate of interest to be charged for loans and advances.  
• The rate of interest to be charged depends much upon the gradation of the risk of borrower viz. the 

financial strength, business, regulato� environment affecting the business, competition, past histo� of 
the borrower etc. 

• The applicable interest rate for the exposure shall be disclosed to the borrower or customer in the 
application form and communicated explicitly in the sanction letter.

• The rate of interest will be annualised so that the borrower is aware of the exact rates that would be 
charged to the account.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിനു� നിയ്ര�ണം

• പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് എബി എഫ് എൽ ഉചിതമായ ആ�രിക 
തത��ളും നടപടി�കമ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്.

• വായ�കൾ�ും അഡ�ാൻസുകൾ�ും ഈടാേ�� പലിശ നിര�് നിർ�യി�ു�തിന് ഫ�ുകളുെട മൂല�ം, 
മാർജിൻ, റി��് �പീമിയം എ�ിവ കണ�ിെലടു�് എബിഎഫ്എൽ ഒരു  പലിശ നിര�് മാതൃക സ�ീകരി�ി�ു�്.

• പലിശനിര�് ഈടാ�ു�ത് വായ�െയടു�ു�യാെള സംബ�ി�ു� ന�സാധ�തെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. 
സാ��ിക ശ�ി, ബിസിന�്, ബിസിന�ിെന ബാധി�ു� നിയ��ണ പരി�ിതി, മ�രം, 
വായ�െയടു�ു�യാളുെട മുൻകാല ചരി�തം മുതലായവ ഇതിൽെ�ടു�ു.

• വായ�യ്�് ബാധകമായ പലിശ നിര�് വായ��ാരേനാട് അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിേനാട് അേപ�ാ േഫാമിൽ 
െവളിെ�ടു�ുകയും അനുമതി ക�ിൽ വ��മായി േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച�ു�താണ്.

• പലിശ നിര�് വാർഷികാടി�ാന�ിലായിരി�ും, അതു കാരണം അ�ൗ�ിേല�് ഈടാ�ു� കൃത�മായ 
നിര�ുകെള�ുറി�് വായ�െയടു�ു�യാൾ�് അറിയാനാകും.

Complaints about excessive interest charged
ABFL has laid out appropriate internal principles and procedures in determining interest rates and processing 
and other charges. In this regard the guidelines indicated in the Fair Practices Code about transparency in 
respect of terms and conditions of the loans will be kept in view.

അമിത പലിശ ഈടാ�ു�തിെന�ുറി�ു� പരാതികൾ

പലിശനിര�ും േ�പാസ�ിംഗും മ�് നിര�ുകളും നിർ�യി�ു�തിന് ഉചിതമായ ആ�രിക തത��ളും 
നടപടി�കമ�ളും എബി എഫ് എൽ ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ഇ�ാര��ിൽ, വായ�കളുെട നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
സംബ�ി� സുതാര�തെയ�ുറി�് െഫയർ �പാ��ീസ് േകാഡിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കാ� �യിൽ 
സൂ�ി�ു�താണ്.

Confidentiality 
(a)  Unless authorized by the customer ABFL will treat all personal information as private and confidential
(b)  Unless authorized by the customer, ABFL will not reveal transaction details to any other entity other than 

the following exceptional cases:
• To provide the information by statuto� or regulato� laws
• If there is a duty to the public to reveal this information.
• the data can be shared with the group companies with the consent of borrower 
• ABFL will not use this as a reason for giving information about customers to anyone else for marketing 

purposes.
രഹസ�ാ�കത

(എ) ഉപേഭാക്താവിെന്റ� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�ം എ�ാ സ�കാര� വിവര�ളും സ�കാര�വും 
രഹസ�ാ�കവുമായി പരിഗണി�ും

(ബി) ഉപേഭാ�ാവ് അംഗീകരി�ിെ��ിൽ, ഇനി�റയു� അസാധാരണമായ േകസുകൾ ഒഴിെക, ഇടപാട് 
വിശദാംശ�ൾ  മെ�ാരു �ാപനവുമായി എബി എഫ് എൽ െവളിെ�ടു�ി�:

• നിയമപരമായ അെ��ിൽ നിയ��ണ നിയമ�ൾ വഴി വിവര�ൾ നൽകു�തിന്

•  ഈ വിവര�ൾ െവളിെ�ടുേ��ത് െപാതുജന�േളാട് ഒരു കടമയാെണ�ിൽ.

• വായ�െയടു�ു�യാളുെട സ�തേ�ാെട �ഗൂ�് ക�നികളുമായി  ഡാ� പ�ിടാം.

• മാർ��ിംഗ് ആവശ��ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�െള�ുറി�ു� വിവര�ൾ മ�ാർെ��ിലും നൽകു�തിനു� ഒരു 
കാരണമായി എബി എഫ് എൽ ഇത് ഉപേയാഗി�ി�.

Miscellaneous
Currently ABFL does not envisage lending against collateral of gold jewelle� or commercial vehicle finance. 
In the event of addition of these product lines, the FPC policy will be updated suitably, in line with the 
guidelines laid down by the RBI.
പലവക

നിലവിൽ എബി എഫ് എൽ സ�ർ�ാഭരണ�ളുെട ഈടിൻേമലു� വായ�േയാ വാണിജ� വാഹന ധനകാര��ൾ�ു� 
വായ� േയാ നൽകാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�. ഈ ഉൽ �� �ൾ  േചർ�െ�ടു� സാഹചര��ിൽ , ആർ ബി ഐ നിർേ�ശി� 
മാർ �നിർ േ�ശ�ൾ �നുസൃതമായി എഫ് പി സി നയം ഉചിതമായി പുതു�ു�തായി�ും. 

Aditya Birla Finance Ltd.
One World Center, Tower 1, 18th Floor, Jupiter Mill Compound,
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Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362 266
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