આરબીઆઈ 'ારા મં+ૂર કરવામાં આવેલ ર1234ચ6ર7ગ 2ક1મ 9ંુ છે ?
ર#$%&ચ(ર)ગ $ક#મ એ એક ર#ઝો01ુશન 56મવક8 છે . કોિવડ-19 રોગચાળાને પગલે આવેલી આિથHક મંદ#ને કારણે Lાહકો Nારા
સામનો કરવામાં આવતા તણાવનો ઉક6લ લાવવા આરબીઆઈએ િધરાણ U ૂWું પાડનાર# સં$થાઓને આ યોજના અમલમાં \ ૂકવા
માટ6 સલાહ આપી છે . આરબીઆઈ Nારા ^હ6ર કરવામાં આવેલી માગ8દિશHકાની _દર રહ# ABFLએ કોિવડ-19 રોગચાળાને કારણે
આિથHક અને નાણાક#ય ર#તે `ભાિવત થયેલી bયc&તઓની અને એdeટટ#ઓની લૉન(નો)ને ર#$%&ચર (Uુનગ8ઠન) કરવા માટ6 એક
નીિત ઘડ# કાઢ# છે .
ર1234ચ6ર7ગ માટ= કોણ પાA છે ?

•

એવી bયc&તઓ અને એdeટટ#ઓ ક6 l $ટાeડડ8 તર#ક6 વગmnૃત થયેલ હોય પરં p ુ 1 માચ8, 2020 tુધીમાં એબીએફએલ
સાથે 30 (દવસથી વwુ ડ#ફો0ટ ન રહ6લ હોય તથા અxયાર tુધીની તેની તમામ લૉનમાં $ટાeડડ8 તર#ક6 જળવાઈ રyાં

•
•
•

હોય, તેઓ ર#$%&ચ(ર)ગ માટ6 પાz ગણાય છે .
Lાહક આવક અથવા રોકડના `વાહમાં ઘટાડા અથવા {ુકસાન થવાના $વ|પે કોિવડ-19 રોગચાળાથી નાણાક#ય
ર#તે `ભાિવત થયેલા હોવા જોઈએ.
`ા}ત કર6 લી લૉન bયc&તગત ઉપયોગ માટ6 હોવી જોઈએ.
એબીએફએલ ર#$%&ચ(ર)ગને મં~ૂર કરતાં પહ6લાં ઘટ# ગયેલા રોકડના `વાહ અને ર#$%&ચર કર6 લા ઈએમઆઈની સેવા
U ૂર# પાડવાની bયવહાય8તા{ુ ં \ ૂ0યાંકન કરશે. Lાહક સાથેની ચચા8, દ$તાવેજોની આકારણી અને નાણાં પરત કરવાના
Lાહકના એકંદર %6ક lવી બાબતો ર#$%&ચ(ર)ગને મં~ૂર કરવાના એબીએફએલના િનણ8યને `ભાિવત કરશે.

કયા Cકારની લૉન ર1234ચ6ર7ગ માટ= પાA ગણાતી નથી?
અહ• નીચે જણાવેલ બાબતો માટ6 bયc&તઓ/ એdeટટ#ઓને આપવામાં આવેલ લૉન ર#$%&ચ(ર)ગ માટ6 પાz ગણાતી નથીઃ

•
•
•
•
•
•

nૃિષના હ6p ુ માટ6 અને બ‚ક Nારા nૃિષ લૉન તર#ક6 વગmnૃત થયેલી લૉન
એLીક0ચરલ ƒ6(ડટ સોસાયટ#ઝ
નાણાક#ય સેવા U ૂર# પાડનારાઓ
ક6e„, રા…ય સરકાર અને $થાિનક સરકાર# સં$થાઓ
એબીએફએલના કમ8ચાર#ઓ
હાઉિસ)ગ ફાઈનાeસ કંપનીઓ{ુ ં એ&સપોઝર, l પહ6લેથી જ ર#િશડ† ૂ0ડ (Uુનઃિનધા8(રત) થયેલ છે .

bયાવસાિયક હ6p ુ માટ6 આપવામાં આવેલ લૉન પોઈeટ (<25 કરોડના nુ લ એ&સપોઝર માટ6 એમએસએમઈ ર#$%&ચ(ર)ગ)માં
સમ^વવામાં આbયાં \ુજબ, એમએસએમઈ માગ8દિશHકા હ6ઠળ રાહત મેળવવાને પાz ગણાશે.
કૉપˆર6 ટ ઋણકતા8ઓ (>25 કરોડ) માટ6 ર#$%&ચર કર6 લ માગ8દિશHકા કોeસો(ટŠયમ $તર6 ^હ6ર કરવામાં આવી છે .

Hું માર1 લૉન પર ર1234ચ6ર7ગના લાભ ક=વી ર1તે મેળવી શLું ?
અહ• નીચે જણાવેલ આવ‹યક દ$તાવેજોની સાથે અમાર# ક$ટમર સિવHસ ટ#મને લખી શકો છોઃ
આપે જો ઑફલાઈન મૉડ મારફતે લૉનની અરŽ કર# હોય તો, આપ care.finance@adityabirlacapital.com પર અને
આપે જો ઑનલાઈન મૉડ પર લૉનની અરŽ કર# હોય તો, આપ care.digitalfinance@adityabirlacapital.com પર
માર1 પાસે ર1234ચ6ર7ગના કયા િવકOપો છે ?
માિસક ઈએમઆઈ ઘટાડવા માટ6 લૉનની બાક# બચેલી \ુદતને મહ•મ 24 મ(હનાના સમયગાળા tુધી લંબાવી શકાય છે .

ર1234ચ6ર7ગનો લાભ લેવા માટ= 9ું માર= કોઈ દ2તાવેજો જમા કરાવવાના રહ=શે?
આપે એબીએફએલમાં આપની રોજગાર# ક6 ‘બઝનેસની વત8માન c$થિત _ગેની િવગતો આપતા દ$તાવેજો જમા કરાવવાના
રહ6શ.ે પગારદાર/$વરોજગાર ધરાવતા ઋણકતા8ઓએ બ‚ક{ુ ં $ટ6ટમેeટ, આઈટ#આર, Žએસટ# ર#ટન8 જમા કરાવ’ું પડ# શક6 છે .
આ ઉપરાંત, એબીએફએલની ટ#મ રોકડના એકંદર `વાહ _ગે ચચા8 કરવા આપની સાથે \ુલાકાત યોŽ શક6 છે .

ર1234ચ6ર7ગSું પૅક=જ લેવાથી મારો U=6ડટ WXુરો ર1પોટY Cભાિવત થશે?
િનયમનકાર# માગ8દિશHકા \ુજબ, આપની લૉન/ƒ6(ડટ ફ6િસ‘લટ# ‘ર#$%&ચડ8 ’ થયેલ છે , તેમ ƒ6(ડટ “1ુરોને ^ણ કરવામાં આવશે.
nૃપા કર#ને એ વાત ન”ધો ક6, િનયમનકાર# માગ8દિશHકા \ુજબ, ર#$%&ચ(ર)ગ _ગે ઋણકતા8ના $તરથી માંડ#ને ƒ6(ડટ “1ુરો tુધી
^ણ કરવી જ|ર# છે અને આમ બ‚ક પાસેથી ઋણકતા8એ લીધેલી તમામ tુિવધાઓ/લૉનને ‘ર#$%&ચડ8 ’ તર#ક6 વગmnૃત કરવામાં
આવશે અને તેની ^ણ કરવામાં આવશે, ભલે પછ# ઋણકતા8એ કોઈ એક લૉન માટ6 જ ર#$%&ચ(ર)ગની tુિવધા મેળવી હોય.

જો Hું માર1 લૉનને ર1234ચ કરાZું તો માર= કોઈ Cોસેિસ7ગ ફ1 ક= ચા\]સ ^ ૂકવવા પડશે?
આપ જો લૉનને ર#$%&ચર કરવાનો િવક0પ પસંદ કરો છો તો એબીએફએલ આપની પાસેથી ફ# વt ૂલી શક6 છે .

મ_ એબીએફએલ પાસેથી એકથી વaુ લૉન લીધી છે . 9ું માર= આ બધી જ લૉન માટ= અલગથી અરd કરવાની રહ=શે?
આ tુિવધા ફ&ત એક જ વાર મેળવી શકાય છે અને આથી આપે એક જ અરŽમાં તમામ લૉનના ર#$%&ચ(ર)ગ માટ6 અરŽ
કરવાની રહ6શ.ે

ર1234ચ6ર7ગની eુિવધા મેળવવા માટ= ઓછામાં ઓછ1 ક=ટલી રકમ ^ ૂકવવાની બાક1 હોવી જgર1 છે ?
લૉનની બાક# રકમને કeવટ8 કરવા માટ6 તમામ tુિવધાઓમાં ઓછામાં ઓછા |. 25,000ની રકમ – ૂકવવાની બાક# હોવી જ|ર#
છે .

Hું 2વ-રોજગાર1/એમએસએમઈ Xુિનટ ધરાZું jં. તો 9ું Hું રાહત મેળવવા માટ= પાA jં?

ભારત સરકાર Nારા ^હ6ર કરવામાં આવેલી એમએસએમઈ વગmકરણ માટ6ની tુધાર6 લી માગ8દિશHકા \ુજબ એમએસએમઈ
ક6ટ6ગર# હ6ઠળ આવતા $વ-રોજગાર# ધરાવતા bયc&તઓ/એdeટટ#ઓ એમએસએમઈ ર#$%&ચ(ર)ગ $ક#મ હ6ઠળ રાહત મેળવવા
અરŽ કર# શક6 છે . આપ આપના ર#લેશનશીપ મેનેજર ક6 ક$ટમર સિવHસ ટ#મનો (િવગતો ઉપર દશા8વલ
ે ી છે ) વwુ િવગતો માટ6
સંપક8 કર# શકો છો.
ઉ—મ પોટ8 લની ‘લ)કઃ https://udyamregistration.gov.in/Government-of-India/Ministry-of-MSME/online-

registration.htm

જો મ_ મોર= ટો6રયમ (ઋણમોLફ
ૂ 1) મેળoXું હોય/ન મેળoXું હોય તો 9ું Hું ર1234ચ6ર7ગ માટ= અરd કર1 શLું ?
ર#$%&ચ(ર)ગ માટ6ની $ક#મ મોર6 ટો(રયમની c$થિતને ˜યાન પર લીધા િવના બ‚કના તમામ Lાહકો માટ6 ™ુ0લી છે , જોક6, ર#$%&ચર
_ગેનો િનણ8ય એબીએફએલની સંU ૂણ8 \ુનસફ#ને આિધન રહ6શ.ે

9ું ઋણકતાY/સહ-ઋણકતાY તમામે ર1234ચર માટ= અરd કરવાની રહ=શે ક= પછ1 ફ4ત ઋણકતાYએ જ અરd કરવાની રહ=શે?
િનયમનકાર# અને કાયદાક#ય આવ‹યકતાઓ \ુજબ, ઓ(રšજનલ લૉનના ઋણકતા8/સહ-ઋણકતા8 તમામે \ુ›ય લૉનના કરારના
પ(રિશœટની શરતોને $વીકારવા સ(હત લૉનના tુધાર6 લા િનયમો અને શરતોને $વીકારવા જ|ર# છે .

ર#$%&ચર•ગ માટ6 અરŽ કરવાની છે 0લી તાર#ખ કઈ છે ?
આપ છે 0લામાં છે 0લા 15મી (ડસે•બર 2020 tુધી અરŽ કર# શકો છો, lથી ર6 ž1ુલેટર માટ6 િનધા8ર#ત
31મી (ડસે•બર 2020ની ડ6ડલાઈન tુધીમાં ર#$%&ચર•ગનો િનણ8ય અને દ$તાવેŽ કાય8વાહ# U ૂર# થઈ
શક6.

