
कजा��या सव�साधारण अट� व �नयम
डीएमआय फायना�स �ाय�हेट �ल�मटेड, न�दणीकृत काया�लय: ए�स�ेस �बि�डगं, �तसरा मजला, 9-10, बहादरू शाह जफर माग�, नवी �द�ल� – 110002,
�वारे �द�या जाणा�या कजा��या सव�साधारण अट� व �नयम ("जीसी") (‘डीएमआय’ �हणजे �याचा अथ� आ�ण �यात समा�व�ट �याचे उ�रा�धकार� आ�ण
�नय�ुत �य�ती असतील).
1. प�रभाषा
1.1 या जीसी आ�ण कजा��या अजा�म�ये समा�व�ट केले�या अट� आ�ण अथ� खाल�ल �माणे आहेत:
“उपल�धता कालावधी” �हणजे असा कालावधी �याम�ये कज� घेणारा स�ुवधेतनू उचल कर�याची �वनतंी क� शकतो आ�ण जो कजा��या �ववरण प�कात
�द�या�माणे असेल;
“उपल�ध स�ुवधा र�कम” �हणजे पवू� उचल केले�या कोण�याह� रकमेचा सपंणू� �कंवा आ�ंशक मदुतपवू� भरणा �कंवा परतफेडी�या अनषुगंाने उपल�ध
असले�या रकमेसह, कोण�याह� वेळी कज� स�ुवधेतनू न काढलेल� र�कम;
“कज�दार” �हणजे कजा��या �ववरण प�कात वण�न के�या�माणे कज�दार;
“कज�दाराची थकबाक�” �हणजे, थकबाक� स�ुवधा, �याज, इतर सव� श�ुक, लागत आ�ण खचा�सह कज�दाराने डीएमआयला देय असलेल� एकूण सव� र�कम;
“उचल” �हणजे उपल�धता कालावधीतील आ�ण �व�परुवठा कागदप�ां�या अट�ंनसुार पवू� उचल केले�या रकमे�या मदुतपवू� भरणा / परतफेडी�या अनषुगंाने
उपल�ध असले�या कोण�याह� रकमेसह कज� स�ुवधेची ��येक उचल;
“देय तार�ख” �हणजे कोण�याह� देयकासदंभा�त कज�दाराकडून डीएमआयला कोणतीह� र�कम �या तारखेला देय असेल ती तार�ख.
“ईएमआय” �हणजे कज�दाराने �व�परुवठा कागदप�ांनसुार सव� थ�कत उचल�ची परतफेड आ�ण देय �याज (जर लागू असेल तर) भरावयाची समान मा�सक
र�कम;
“स�ुवधा” �हणजे डीएमआयने कजा��या �ववरण प�कानसुार कज�दारास �दलेल� जा�तीत जा�त पसेै काढ�याची मया�दा, जी कज�दाराला �फरती पत स�ुवधा
�हणनू उपल�ध अस ूशकत;े
“फायनाि�सगं डॉ�यमु��स” �हणजेच या सव�साधारण अट� व �नयम (जीसी), कजा�चा अज�, यासोबत जोडले�या प�र�श�टांसह कजा�चे �ववरण प�क, आ�ण
वेळोवेळी सधुा�रत के�या�माणे कज�दाराने �न�पा�दत केलेल� �कंवा डीएमआयला आव�यक असणार� कोणतीह� कागदप�;े
“कजा�चा अज�” �हणजे कज�दाराने वेळोवेळी डीएमआयकडे �व�परुवठा कर�यासाठ� सादर केले�या �व�हत नम�ुयातील अज�;
“कज� �ववरण प�क” �हणजे डीएमआय आ�ण कज�दारा�या दर�यान वेळोवेळी �न�पा�दत केलेले कजा�चे �ववरण प�क;
“मटे�रयल अ◌ॅड�हस� इफे�ट” �हणजे डीएमआय�या मतानसुार अशी कोणतीह� प�रि�थती िजचा (i) कज�दाराची थकबाक�ची भरपाई कर�याची �मता �कंवा

(ii) कज�दाराची वसलु��मता यावर �वपर�त प�रणाम होईल;
“ओ�हर�यू इंटरे�ट रेट” �हणजे कजा��या �ववरण प�कात ठर�व�यानसुार डीफॉ�ट �याज जे �यां�या सबं�ंधत ठरा�वक तारखांना न भरले�या सव� रकमांवर
देय असेल;
“उ�देश” �हणजे �व�े�याकडून एखादे उ�पादन खरेद� कर�यासकट कज� �ववरण प�कामधे नमदू के�या�माणे ��येक उचल केले�या रकमेचा वापर;
“उ�पादन” याचा अथ�, लाग ूअस�यास, कोण�याह� �व�े�याकडून आ�ण कज� �ववरण प�कात नमदू केले�या उ�द��टानसुार कज�दाराने खरेद� केलेल� व�त;ू
“�व�ेता” चा अथ� डीएमआयने वेळोवेळी मजंरू केले�या ई-कॉमस� वेबसाइटसह असे �व�ेते �यां�याकडून कुठ�याह� कुठ�याह� व�तू�ंया खरेद�साठ� डीएमआय
अथ�सहा�य परुवेल.
1.1A. या सव�साधारण अट� व �नयम ("जीसी") म�ये, (अ) एकवचनी अ�भ�य�तीम�ये बहुवचन समा�व�ट आहे (आ�ण उलटप�ी) आ�ण (ब) �लगंा�या

सदंभा�त ��ी, प�ुष आ�ण तट�थ �लगंांचा सदंभ� समा�व�ट असेल.
2. कज� �वतरण
2.1 कज�दार उपल�धता कालावधी दर�यान कोण�याह� वेळी उपल�ध स�ुवधा रकमे�या मया�देपय�त कोण�याह� रकमे�या �वतरणाची �वनतंी क�

शकतो. अशा �वनतंीव�न पशैांची उचल कर�यास परवानगी देणे �कंवा नाकारणे याकरता डीएमआयकडे एकमेव आ�ण सपंणू� अ�धकार असतील.
अशी स�ुवधा �फर�या पत �व�पात असू शकते आ�ण उपल�ध स�ुवधा र�कम उपल�धता कालावधीत मदुतपवू� भरणा / परतफेडी�या अनसुार बदलू
शकत.े या सव�साधारण अट� व �नयमांम�ये (जीसी) काह�ह� असले तर�, डीएमआयला, �यांना यो�य वाटेल �या�माणे, कज�दारा�या पत
म�ूयांकनात झाले�या बदलां�या प�रणामांसह, �दले�या कज� स�ुवधेतनू काढल� जाणार� पढु�ल कोणतीह� उचल र�द कर�याचा �कंवा नाकार�याचा
पणू� अ�धकार असेल.

2.2 कोण�याह� �व�ेता / आरो�य सेवा स�ंथा �कंवा �या�या अ�धकृत �य�तीस कोण�याह� हेतसूाठ� कोण�याह� रकमेचे केलेले थेट �वतरण कज�दाराला
�दले गेले आहे असे मानले जाईल.

2.3 कज�दाराने कज� �ववरण प�कात नमदू के�या�माणे ना-परतावा ���या श�ुक, �या�या करासकट भरावे जे प�ह�या उचल रकमेचे �वतरण �हणनू
समा�व�ट केले जाऊ शकत ेआ�ण कज�दार �यानसुार सपंणू� उचल�साठ� जबाबदार असेल.

3. �याज आ�ण परतफेड
3.1 कज� �ववरण प�कात �द�या�माणे कज�स�ुवधेमधनू कज�दाराने घेतले�या ��येक उचल�वर आ�ण इतर सव� देय रकमांवर कज�दार �याज भरेल

(लागू अस�यास) आ�ण �याज मा�सक आधारावर चढवले जाईल. कज�दार सपंणू� उचल रकमेसाठ� जबाबदार असेल आ�ण ��येक उचल�ची सपंणू�
र�कम भरेल. तथा�प, अशा प�रि�थतीत, ह��याची र�कम देय तारखेला न �द�यास, सव� थक�त रकमेवर �व�हत दराने ("ओ�हर�यू इंटरे�ट रेट")
�याज जमा होईल, जे सबं�ंधत देय तारखेपासनू मोजले जाईल, आ�ण �याज मा�सक आधारावर चढवले जाईल.

3.2 कज�दार हे मा�य कर�त आहे क� �ात कारणा�या बाबतीत उचल कर�यास श�ूय �याज आधारावर परवानगी �दल� जाऊ शकत,े आ�ण अशा
प�रि�थतीत, डीएमआय आ�ण �व�ेता / �याचा अ�धकृत ��त�नधी यां�यात पर�पर सहमत झा�या�माणे �व�ेते / आरो�य सेवांनी �नवडक
हेतकूरता �दले�या एकम�ुत ना-परतावा अ��म सवलती�वारे डीएमआयला परतावा दे�यात येईल.

3.3 ��येक उचल�चा कालावधी कज� �ववरण प�कात नमदू के�या�माणे असेल. मा�सक ह��याचे �नधा�रण डीएमआय�वारे सबं�ंधत कालावधी�या आत
उचल रकमेचे आ�ण �यावर�ल देय �याजाचे प�रशोधन कर�यासाठ� आव�यक असेल �यानसुार केले जाईल आ�ण ते कज� �ववरण प�कात नमदू
केले�या कमाल मा�सक ह��यांपे�ा जा�त नसेल. मा�सक ह�ते फ�त थ�कत म�ुदल आ�ण �यावर�ल �याज याकरता असतील आ�ण �यात
�व�परुवठा कागदप�ांनसुार कज�दाराने देय असलेले कोणतहे� �डफॉ�ट �याज �कंवा इतर कोणतहे� श�ुक समा�व�ट केले जाणार नाह�.

3.4 ��येक ईएमआय वेळेवर भरणे हे कराराचे सार आहे. कज�दार हे मा�य कर�त आहे क� �याला मा�सक ह��यांची गणना कर�याची प�धत समजल�
आहे आ�ण तो �यासबंधंी आ�ेप घेणार नाह�.

न�दणीकृत काया�लय - ए�स�ेस इमारत, 3 रा मजला, 9-10, बहादरू शाह जफर माग�, नवी �द�ल�-110002
वेबसाइट - www.dmifinance.in
�ाहक पोट�ल - https://portal.dmifinance.in/
�हा�सएप - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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3.5 �व�परुवठा कागदप�ांम�ये इतर� काह�ह� नमदू केले असले तर� मा�सक ह��यांसह कज�दाराकडे असलेल� सव� थकबाक� डीएमआयने
मा�गत�या�माणे, फ�त �यां�या सपंणू� �ववेका�धकारानसुार, आ�ण कोणतहे� कारण दे�या�या आव�यकत�ेशवाय, कज�दाराकडून डीएमआयला
देय असेल. कज�दार अशी र�कम, अशी मागणी के�या�या 15 (पधंरा) �दवसां�या आत, कोण�याह� �वलबं �कंवा आ�ेपा�शवाय भरेल.

3.6 डीएमआयला कोण�याह� लागू काय�यानसुार आव�यक अस�यास �याज दराम�ये सधुारणा कर�याचा ह�क असेल आ�ण डीएमआय थ�कत कज�
स�ुवधा व �याजाची परतफेड कर�यासाठ� मा�सक ह��याची र�कम / मा�सक ह��यांची स�ंया पनु�न�धा��रत क� शकत.े डीएमआयने कज�दारास
स�ूचत केलेला असा कोणताह� बदल अ�ंतम असेल आ�ण कज�दारास बधंनकारक असेल. अशी सधुारणा झा�यास, कज�दाराला अशा सधुारणेपासनू
30 (तीस) �दवसां�या आत, सपंणू� कज� स�ुवधा थकबाक�चा, जमा झाले�या �याजासह (लागू अस�यास) कुठ�याह� पवू� भरणा दंडा�शवाय, मदुतपवू�
भरणा कर�याचा अ�धकार असेल.

3.7 परतफेडीस �वलबं झा�या�या ि�थतीत, डीएमआय�या इतर सव� अ�धकारांब�दल पवू��ह न ठेवता, डीएमआयला �वलबं कालावधीसाठ�
कज�दाराकडून जादा �याज दर (“ओ�हर�य ूइंटरे�ट रेट”) (कज� �ववरण प�कात नमदू के�या�माणे) आकार�याचा ह�क राह�ल.

3.8 फ�त डीएमआय�या पवू� परवानगीनतंरच, आ�ण डीएमआयने ठरवले�या अट�ं�या आ�ण पवू�-भरणा श�ुका�या अधीन राहून, कज�दार उचल
केले�या कोण�याह� रकमेचा �या�या �नयोिजत कालावधी�या आधी पवू� भरणा क� शकतो.

3.9 कज�दार �व�परुवठा कागदप�ांतग�त डीएमआयने �दले�या कोण�याह� रकमे�या सदंभा�त कोण�याह� काय�यानसुार स�या �कंवा भ�व�यात लागू
होणारे सपंणू� �याज, कर, श�ुक, उपकर श�ुक आ�ण इतर �व�पा�या करांचा खच� वहन करेल. जर हा खच� डीएमआयने केला असेल तर तो
कज�दाराकडून वसलू केला जाईल आ�ण �यावर असा खच� के�या�या तारखेपासनू परतफेड होईपय�त जादा �याज दराने (ओ�हर�यू इंटरे�ट रेट)
�याज आकार�या जाईल.

3.10 �व�परुवठा कागदप�ांम�ये कोण�याह� �वपर�त अट� व शत� अस�या तर�ह�, कज�दाराने परतफेड केलेल� र�कम �थम लागत, श�ुक, खच� आ�ण
इतर रकमेकड;े दसुरे, जर अस�यास, जादा �याज दराकड;े �तसरे �याजाकड;े आ�ण शवेट� कज� स�ुवधेची मळू र�कम परतफेड कर�याकडे वळती
केल� जाईल.

3.11 �याज (लागू अस�यास), जादा �याज दर आ�ण इतर सव� श�ुक �दवसाग�णक जमा होतील आ�ण वषा�काठ� 365 �दवसां�या आ�ण गेले�या
�दवसां�या वा�त�वक स�ंये�या आधारे मोजले जाईल.

3.12 कोण�याह� देय रकमे�या देय तारखेला �यवसाय �दवस नस�यास, कज�दार लगेच नतंर�या �यवसाया�या �दवशी र�कम भरेल.
3.13 कज�दार डीएमआयला सव� देय रकमेचा भरणा कोण�याह� कपाती�शवाय करेल. जमा / देय रकमेपासनू म�ुतता केवळ थक�त रकमे�या �ा�तीनतंर

�दल� जाईल
4. देय दे�याची प�धत, परतफेड आ�ण पवू�-भरणा
4.1 डीएमआयने वेळोवेळी मागणी के�यानसुार, कज�दार �रझ�ह� बँक ऑफ इं�डयाने (“आरबीआय”) अ�धस�ूचत के�यानसुार थक�त देयकासाठ�

कज�दारा�या बँक खा�यासदंभा�त (i) ("EMANDATEs") �कंवा (ii) रा���य �वयचं�लत ि�लय�रगं हाऊस (ड�ेबट ि�लय�रगं) / इतर कोणतहे�
इले��ॉ�नक �कंवा इतर ि�लअ�रगं आदेश (�याला एक��तपणे "Nach" �हणनू सबंो�धत केले जात)े, सादर करेल. अशा EMANDATEs / Nach
अशा बँक व डीएमआयने मा�य केले�या �थानाव�न काढले जातील. कज�दार प�ह�या सादर�करण / देय तारखांना अयश�वी झा�यास सव�
देयकाचा स�मान करेल. डीएमआय�वारे कोण�याह� कज�दारा�या थक�त रकमेची पतू�ता कर�यासाठ� EMANDATEs / Nach उपयोग
डीएमआय�वारे केला जाऊ शकतो. कज�दाराने या�वारे �बनशत� आ�ण अप�रवत�नीयपणे डीएमआयला अशा अनभुतूीसाठ� आव�यक असले�या सव�
��या कर�यास अ�धकृत केले आहे. कज�दारा�या तातडीने (आ�ण सात (7) �दवसात काय��म) �त�या �ववेकब�ुधीने, �हणनू वेळोवेळी DMI
आव�यक जाऊ शकत ेकज�दारा�या देणी साठ� चालवला eMandates आ�ण / �कंवा nach आ�ण / �कंवा इतर द�तऐवज पनुि�थ�त होईल .

4.2 कज�दाराने, सबं�ंधत देय तारखांना कज�दारा�या थकबाक�चा देय भरणा कर�यासाठ� �या�या / �त�या बँक खा�यात नेहमीच परेुसा �नधी ठेवला
पा�हजे. कज�दाराने �या खा�यातनू eMandates / Nach ने जार� केले आहे ते खाते बदं �कंवा र�द करणार नाह� �कंवा EMANDATE / Nach
अतंग�त देय देणे थांब�व�यास �कंवा �वलबं कर�यासाठ� बँकेला �कंवा डीएमआयला सचूना जार� करणार नाह� आ�ण डीएमआय अशा कोण�याह�
�कार�या प��यवहाराची दाखल घे�यास बा�य नाह�.

4.3 कज� घेणारा सहमत आहे आ�ण कबलू करतो क� EMANDATE/ NACH कज�दाराची थकबाक� सोड�व�यासाठ� �वे�छेने जार� केले गेले आहे, आ�ण
कोण�याह� �कारची हमी �हणनू �दले गेलेले नाह�. कज�दाराने हे देखील कबलू केले आहे क� कोण�याह� EMANDATE/ NACH अनादर हा
पर�ा�य सलेंख कायदा 1881/ पेम�ट आ�ण सेटलम�ट अ◌ॅ�ट 2007 अतंग�त ग�ुहा आहे. कज�दार ��येक EMANDATE/ NACH अनादरासाठ�
(कज� �ववरण प�कात नमदू के�या�माणे) अनादर श�ुक भर�यास जबाबदार असेल.

4.4 कोण�याह� �व�पाचा वाद �कंवा भेद कज�दाराला कोण�याह� मा�सक ह��याची �कंवा इतर र�कम रोख�याचा �कंवा र�कम भर�यास उशीर
कर�याचा ह�क देणार नाह� आ�ण डीएमआय EMANDATE/ NACH सबं�ंधत देय तारखांवर सादर कर�यास पा� असतील.

4.5 EMANDATE/ NACH जार� केले असले तर�ह�, कज�दार वेळेवर थकबाक� भर�यासाठ� पणू�पणे जबाबदार असतील.
5. कज�दाराचा करारनामा, ��त�न�ध�व आ�ण हमी
5.1 कज�दार पढु�ल�माणे:
(i) �व�परुवठा कागदप�ां�या अतंग�त �या�या सव� जबाबदा�यांचे पालन आ�ण तशी वागणकू करेल.
(ii) डीएमआयला वेळोवेळी आव�यक असणार� बँक खा�या�या �ववरणांसह सव� कागदप�े �व�रत डीएमआयला सादर करेल. कज�दार डीएमआयला (i)

�या बँकेत खाते आहे �या कोण�याह� बँकेशी �वत�ंपणे सवंाद साध�यास आ�ण बँकेकडून अशा खा�या�या सदंभा�त तपशील आ�ण �ववरण
माग�यासाठ� आ�ण (ii) कोण�याह� कज�दारा�या �नयो��याशी, कज�दारा�या पतपा�तवेर देखरेख ठेव�या�या हेतसूह आव�यक वाटेल तसा
�वत�ंपणे सवंाद साध�यास अ�धकृत कर�त आहे.

(iii) कोण�याह� कज�दारा�व��ध कोण�याह� दावे �कंवा कायदेशीर कारवाईची मा�हती डीएमआय �व�रत कळवेल.
(iv) कोण�याह� मह�वा�या ��तकूल प�रणामांची �कंवा हलगज�पणा�या �सगंाची मा�हती डीएमआयला स�ूचत करेल.
(v) �ठकाण /काया�लय / �नवास �थान / �यवसाया�या जागे�या प�यातील सव� बदलांची �कंवा �यवसायातील /�यापारातील बदल/नोकर� सपं�ुटात

येणे/बदं होणे/राजीनामा देणे याब�दलची लेखी मा�हती डीएमआयला स�ूचत करेल.
(vi) �यावेळी थ�कत असले�या कज� स�ुवधेची �याज आ�ण इतर थकबाक� व श�ुकासह परतफेड के�या�शवाय परदेशात नोकर�साठ� �कंवा

�यवसायासाठ� �कंवा द�घ� मदुती�या म�ुकामासाठ� भारत सोडणार नाह�.
(vii) �व�परुवठा कागदप�ांम�ये �न�द��ट के�यानसुार �कंवा डीएमआय�या आव�यकतनेसुार कोण�याह� कज�दारा�या (डीएमआय�वारे �नि�चत

के�या�माणे) पतपा�तते बदल झा�यास आव�यक अस�यास हमी �दान करेल.
(viii) �या खा�यातनू डीएमआयला EMANDATEs / ECS जार� केले गेले आहेत �या खा�यात वेतन आ�ण / �कंवा �यवसायाचे उ�प�न जमा करणे

स�ुनि�चत करेल.
(ix) प�ह�या उचल��या वेळी �कंवा �यापवू� डीएमआय�या आव�यकतनेसुार पत जीवन �वमा पॉ�लसी घेईल �यात अपघात, म�ृय,ू कायम�व�पी

अपगं�व आ�ण बेरोजगार� पासनू कवच आ�ण डीएमआयला मा�य असेल अशा इतर अट�ंचा समावेश असेल.
(x) आ�थ�क गरै�यवहार ��तबधंक कायदा, 2002 यासह लागू असले�या काय�यांचे नेहमीच पालन करेल.
(xi) ��येक उचल�चा उपयोग फ�त यो�य उ�देशाकरताच करेल.
(xii) कज�दाराने या�वारे उ�पादनावर सावकारा�या �हता�या बाजनेू ह�क �नमा�ण केला आहे.
5.2 ��येक कज�दार डीएमआयकड ेखाल�ल�माणे समथ�न आ�ण हमी देतो:

न�दणीकृत काया�लय - ए�स�ेस इमारत, 3 रा मजला, 9-10, बहादरू शाह जफर माग�, नवी �द�ल�-110002
वेबसाइट - www.dmifinance.in
�ाहक पोट�ल - https://portal.dmifinance.in/
�हा�सएप - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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(i) कज� अजा�म�ये आ�ण इतर कोण�याह� द�तऐवजात कज�दाराने �दलेल� सव� मा�हती, कज� घेणा� याची पत यो�यता �नि�चत कर�याशी सबं�ंधत
असो वा नसो, खर� आ�ण यो�य आहे आ�ण कोण�याह� �कारे �दशाभलू करणार� नाह�;

(ii) कज�दार �व�परुवठा द�तऐवज व �या�वारे केलेले �यवहार �न�पा�दत कर�यास व अमंलात आण�यास सव� लागू काय�यांतग�त स�म व पा� आहे;
(iii) कज�दाराचे वय 18 वषा�पे�ा जा�त आहे आ�ण या सव�साधारण अट� व �नयम (जीसी) �या�या / �त�यावर एक कायदेशीर, वधै आ�ण बधंनकारक

जबाबदार� आहे, जी �यां�या अट�ंनसुार �या / �त�या �व��ध अमंलात आण�यायो�य आहे;
(iv) कज�दार असे जाह�र कर�त आहे क� या स�ुवधेचा लाभ घे�यासाठ� कोण�याह� काय�या�वारे �याला / �तला मनाई केलेल� नाह�;
(v) अशी कोणतीह� घटना घडलेल� नाह� जी पवू��हा�वारे डीएमआय�या �हतावर �कंवा कज� घेणाया��या आ�थ�क प�रि�थतीवर प�रणाम करेल �कंवा

�व�परुवठा कागदप�ांनसुार �यां�या/�त�या सव� �कंवा �कंवा कुठल�ह� जबाबदार� पार पाड�या�या उ�रदा�य�वावर �भाव पाडले;
(vi) कज�दाराने कोणताह� कर �कंवा शासनाचे देय भर�यात कसरू केलेला नाह�;
(vii) कज�दार या जीसी �या सव� अट� पणू� कर�यासाठ� डीएमआय�या आव�यकतनेसुार सव� कृ�ये, काय� आ�ण गो�ट� करेल;
(viii) कज�दारा�व��ध �दवाळखोर� �कंवा नादार�ची काय�वाह� स�ु नाह�.
5.3 कज�दार डीएमआयला या कज� स�ुवधे�या उ�देशाने �कंवा �या�या �यवसायासाठ� �या �कारे यो�य वाटेल �यानसुार कज�दाराने �दलेल� �कंवा

डीएमआयने इतर मागा�ने �मळवलेल� सव� मा�हती वापर�यास / स�ं�हत कर�यास समंती �दल� आहे आ�ण गहृ�त धर�त आहे आ�ण सहमत आहे
क� डीएमआय अशी मा�हती �या�या कं�ाटदार, एजटं आ�ण इतर कोण�याह� ततृीय प�ाजवळ उघड क� शकत.े

5.4 कज� स�ुवधा / उचल कोण�याह� उ�पादनां�या खरेद�साठ� अस�यास, कज�दार खाल�ल�माणे देखील खा�ी देत आहे आ�ण करार कर�त आहे:
(i) कोण�याह� उ�पादना�या खरेद� �कंमतीत वाढ झा�यामळेु कज�दारास कज� स�ुवधेची र�कम वाढवनू �मळ�याचा अ�धकार असणार नाह�. तथा�प,

खरेद� �कंमतीत कोणतीह� घट झा�यास, डीएमआय �यां�या �ववेकब�ुधीनसुार मजंरू कज� स�ुवधेची मळू र�कम कमी क� शकेल;
(ii) �व�ेता उ�पादनां�या �वतरणासाठ� पणू�पणे जबाबदार असेल आ�ण डीएमआय उ�पादना�या �वतरणास होणा�या �वलबंास �कंवा �वतरण न

हो�यास आ�ण / �कंवा उ�पादनाची गणुव�ा, अव�था, यो�यता, उपय�ुतता �कंवा इतर बाबतीत जबाबदार राहणार नाह�;
(iii) उ�पादन खरेद� र�द कर�या�या बाबतीत, �व�े�या�या परतावा धोरणाचे कज�दाराने पालन के�यावर जे�हा �व�ेता डीएमआयला र�कम परत

करेल त�ेहाच डीएमआय सबं�ंधत कज� स�ुवधेची परतफेड झाल� असे �ा�य धरेल. अशा परता�या�या बाबतीत, कज�दाराने जर एखादा मा�सक
ह�ता भरला असेल तर डीएमआय �या ह��याची र�कम, खरेद� आ�ण परतावा या दर�यान�या कालावधीतील �याज जर असेल तर ते कमी क�न,
कज�दाराला परत करेल आ�ण कज� स�ुवधा / उचल पणू� परतफेड झा�याचे �ा�य धरेल. ���या श�ुक परत केले जाणार नाह� आ�ण परतावा रकमेत,
जर अस�यास, समायोिजत केल� जाईल;

(iv) कज�दार उ�पादनाचा आ�ंशक ताबा �कंवा मालक� ह�कावर दावा करणार नाह� �कंवा डीएमआय�या समंती�शवाय �यावर कोणताह� ततृीय प�ाचे
ह�क �नमा�ण करणार नाह�;

(v) डीएमआयचा उ�पादनावर �थम आ�ण एकमेव अ�धकार असेल.
6. दा�य�वभगंाची कृ�ये
6.1 पढु�ल ��येक कृती / �सगं, ��येक कज� स�ुवधे�या बाबतीत कज�दाराने केलेल� “दा�य�वभगंाची कृ�ये” �हणनू �नि�चत केले जातील;
(i) कज�दाराने कज�दारा�या कोण�याह� देय रकमेचा भरणा देय तारखेला केला नस�यास;
(ii) �व�परुवठा कागदप�ांनसुार कोण�याह� अट�, करार, समथ�न, हमी, घोषणा �कंवा प�ुट�करणांचा भगं;
(iii) डीएमआयने कोणतीह� कज� स�ुवधा दे�या�या �नण�यावर प�रणाम होऊ शकला असता, अशी कज�दारांनी केलेल� कोणतीह� फसवणकू �कंवा चकु�चे

वण�न �कंवा मह�वाची मा�हती लपवणे;
(iv) कज�दाराचा म�ृय,ू मनो��ण�व �कंवा कोणतहे� इतर कायम अपगं�व;
(v) कज�दाराने उचल�चा उपयोग ठरा�वक हेत ू�य�त�र�त इतर कोण�याह� कामासाठ� के�यास;
(vi) घडलेल� कोणतीह� घटना, ि�थती �कंवा प�रि�थती (काय�यात कुठलाह� बदल हो�यासह) घटना �याम�ये कज�दाराची �दवाळखोर� / �नरवा�नरव /

नादार� �कंवा �या�या मालम�ेची ज�ती / ��तरोध यासबंधंी�या कोण�याह� कारवाईचा समावेश आहे, �याचा डीएमआय�या एकमेव आ�ण सपंणू�
मतानसुार मह�वाचा ��तकूल �भाव पडू शकतो;

6.2 दा�य�वभगं झाला क� नाह� याब�दल डीएमआयचा �नण�य कज�दारास बधंनकारक असेल.
7. दा�य�वभगंाचे प�रणाम
7.1 दा�य�वभगंाचे कोणतहे� कृ�य घड�यावर आ�ण �यानतंर कोण�याह� वेळी, डीएमआयवर कज� स�ुवधेसदंभा�त सव� थ�कत र�कम, देय असो व नसो,

�व�रत परतफेड कर�यास पा� थकबाक� �हणनू जाह�र करणे, बधंनकारक नसले तर� �यांचा ह�क असेल, आ�ण कज�दार 15 (पधंरा) �दवसां�या
आत ह� र�कम भर�यास अपयशी ठर�यास, �यां�या �ववेकब�ुधीनसुार डीएमआय कज�दारा�व��ध �कंवा �यां�या मालमत�ेव��ध कुठ�याह�
��तबधंा�मक कारवाई �कंवा ज�ती�या मागणीसह, लागू असणा� या कोण�याह� काय�यानसुार, उपल�ध असणा�या कोण�याह� उपायाचा �कंवा
अ�धकाराचा वापर क� शकेल;

7.2 धनकोला ताबडतोब उ�पादनाचा ताबा घे�याचा �बनशत� अ�धकार देखील असेल.
7.3 उपरो�त दा�य�वभगं �कंवा डीएमआय�या उपायां�या वापरामळेु उ�भवले�या सव� कायदेशीर आ�ण इतर �यय आ�ण खचा��या भरपाईसाठ� देखील

कज�दार जबाबदार असेल.
8. �कट�करण
8.1 कज�दार मा�य कर�त आहे आ�ण डीएमआयला कज�दाराशी, कज�स�ुवधेशी, उचल रकमेशी, कज�दाराने केलेला अस�यास, दा�य�वभगं, यां�याशी

सबं�ंधत मा�हती आ�ण डटेा, �यांना जाह�र करणे यो�य आ�ण आव�यक वाटेल अशा आ�ण/�कंवा �ा�सय�ुनयन सीआयबीआयएल �ल�मटेड
(“सीआयबीआयएल”) यां�यासह आरबीआयने अ�धकृत केले�या ततृीय प�/स�ंथांना, जाह�र कर�यास अ�धकृत कर�त आहे. कज�दार हे देखील
मा�य कर�त आहे आ�ण डीएमआय / ततृीय प� / सीआयबीआयएल / आरबीआयला, अशी मा�हती, �यांना यो�य वाटेल अशा र�तीने आ�ण लागू
काय�यांनसुार वापर�यास, ���या कर�यास अ�धकृत कर�त आहे. या�शवाय, दा�य�वभगंा�या �करणांत, डीएमआय आ�ण अशा स�ंथांना कज�दार
/ �कंवा �याचे सचंालक / भागीदार / सह-अज�दारांचे, लागू असेल त,े नाव '�डफॉ�टस�' �हणनू वत�मानप�,े मा�सके आ�ण समाज मा�यमांसह,
डीएमआय / सीआयबीआयएल / आरबीआय / इतर अ�धकृत स�ंथांना �ववेका�धकारानसुार यो�य वाटेल अशा प�धतीने आ�ण अशा मा�यमां�वारे
जा�हर कर�याचा �कंवा �का�शत कर�याचा अमया��दत अ�धकार असेल.

8.2 कज�दार आता �कंवा भ�व�यात मा�हती सामा�यक कर�यासाठ� आ�ण / �कंवा जाह�र कर�यासाठ� आ�ण कज�दाराला आ�ण / �कंवा इतर �य�तीला
या कारणामळेु भोगा�या लागले�या कोण�याह� प�रणामासाठ� देखील डीएमआयला जबाबदार धरणार नाह�.

9. सकं�ण�
9.1 डीएमआय�या न�द�ंम�ये न�द�वले�या ��व�ट� कज�दारा�या थकबाक��या अि�त�वाचा आ�ण रकमेचा �नणा�यक परुावा असेल आ�ण आ�ण

डीएमआयने सादर केले�या थकबाक�चे कोणतहे� �वधान कज�दारा�वारे �वीकारले जाईल आ�ण �यास बधंनकारक असेल.
9.2 कज�दारा�या थकबाक�ची परतफेड कर�याचे कज�दाराचे उ�रदा�य�व, जे�हा एकापे�ा अ�धक कज�दारांनी सयं�ुतपणे कोण�याह� कज� स�ुवधेसाठ�

अज� केला असेल अशा प�रि�थतीत, सयं�ुत व वयैि�तक�र�या असेल.
9.3 कज�दार सव� कागदप�े आ�ण द�ु��या काया�ि�वत करेल आ�ण डीएमआय�या आव�यकतांनसुार (i) आरबीआय�या कोण�याह� माग�दश�क सचूनांचे

/ �नद�शांचे पालन कर�यासाठ� �कंवा (ii) �व��य कागदप�ांनसुार डीएमआयला अ�धकारांचा पणू� लाभ दे�यासाठ�, डीएमआयला सहकाय� करेल.
उपरो�त बाबींब�दल पवू��हा�शवाय कज�दार अप�रवत�नीय प�धतीने अशी समंती देतो क� �याने असे न के�यास, असे बदल �व�परुवठा
कागदप�ांत समा�व�ट के�याचे मानले जातील आ�ण त ेकज�दारास बधंनकारक असतील.

न�दणीकृत काया�लय - ए�स�ेस इमारत, 3 रा मजला, 9-10, बहादरू शाह जफर माग�, नवी �द�ल�-110002
वेबसाइट - www.dmifinance.in
�ाहक पोट�ल - https://portal.dmifinance.in/
�हा�सएप - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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9.4 कोणतीह� कज� स�ुवधा �नल�ंबत �कंवा �नर�त क�नस�ुधा, �व�परुवठा द�तऐवजांनसुार डीएमआयचे सव� ह�क आ�ण उपाय, कज�दाराकडून सपंणू�
थकबाक� डीएमआयला �ा�त होईपय�त कायम राहतील.

9.5 कज�दार मा�य कर�त आहे क� �व�परुवठा द�तऐवजांनसुार कज�दाराने देय असलेले आ�ण /�कंवा दे�याचे मा�य केलेले �याज दर, दंड श�ुक, सेवा
श�ुक आ�ण इतर श�ुक वाजवी आहे आ�ण �याला/�तला �वीकाय� आहे.

9.6 कज�दार �नःस�ंद�धपणे �वीकृत आ�ण मा�य कर�त आहे क� डीएमआयला �वत: �कंवा �वत:�या काया�लयीन कम�चा� यां�वारे अशी कारवाई
कर�या�या �यां�या ह�कांब�दल पवू��ह न ठेवता डीएमआय �नवड करेल अशा एक �कंवा अ�धक ततृीय प�ांची (यानतंर “सेवा �दाता” �हणनू
सबंोधले जाणा�या) नेमणकू कर�याचे, आ�ण अशा प�ास �व�परुवठा कागदप�ांतग�त �ोताशी, कज�दाराशी सबं�ंधत मा�हतीची तपासणी आ�ण
पडताळणी, �शासन, कज�स�ुवधेवर देखरेख इ�याद�ंशी सबं�ंधत �याची सव� �कंवा काह� काय�, ह�क आ�ण अ�धकार, आ�ण नो�टसा पाठ�वणे, कज�
घेणा�याशी सपंक� साधणे, डीएमआय�या वतीने कज�दाराकडून रोख / ईमांड�ेस / �ा�ट / आदेश �ा�त करणे यासह सव� कायदेशीर कृ�ये, करारनामे,
�करणे आ�ण �या�याशी सबं�ंधत आ�ण अनषु�ंगक गो�ट� कर�यासाठ� अ�धकार �दान कर�याचे पणू� ह�क व अ�धकार असतील.

9.7 कज�दाराने कबलू केले आहे क� हा �व�परुवठा �यवहार यापढेु तो /ती आ�ण डीएमआय यां�या दर�यान धनको आ�ण ऋणको असे सबंधं �नमा�ण
करतो आ�ण डीएमआयने �दले�या / देऊ केले�या कोण�याह� सेवे�या सदंभा�त नाह�. �यानसुार, �ाहक सरं�ण कायदा 1986 �या तरतदु� यातील
�यवहारांवर लाग ूहोणार नाह�त.

9.8 कज�दार डीएमआयला कोणतीह� कज� स�ुवधा �ा�त कर�यासाठ� सादर केलेल�, आयकर परुावा कागदप�,े �नवास कागदप�,े प�या�या परुा�याची
कागदप�,े ओळख कागदप�े आ�ण वयैि�तक आ�ण आ�थ�क मा�हती असलेल� अशी इतर कागदप�े यासह सव� मा�हती आ�ण कागदप�ांची
पडताळणी कर�यास अ�धकृत कर�त आहे आ�ण �यानतंर डीएमआय�वारे स�ं�हत क�न ठेव�यास मा�यता देत आहे.

9.9 कज�दार डीएमआयला वेळोवेळी कज�दाराचा पॅन नबंर / पॅन काडा�ची �त, इतर ओळख परुावा आ�ण बँक खा�याचा तपशील �मळव�यास आ�ण जे�हा
डीएमआयला यो�य वाटेल �यावेळी सीआयबीआयएल, ए��पे�रयन, हंटर अहवाल आ�ण असे इतर अहवाल तयार / �ा�त कर�यासाठ� समंती देत
आहे व अ�धकृत कर�त आहे. कज�दार डीएमआयला आधार ई-केवायसी �वारे �कंवा इतर प�धतीने केवायसी पडताळणी कर�यास आ�ण अशा
स�यापनाची ���या यो�य�र�या पणू� कर�यासाठ� �यां�या �कंवा इतर कुणा�या वतीने आधार ई-केवायसी सह आव�यक �या सव� ��या हाती
घे�यास आ�ण अशी मा�हती कोण�याह� अ�धकार� �य�तीसह सामा�यक कर�यास आ�ण �यांना यो�य वाटेल अशा �कारे अशी मा�हती स�ं�हत
कर�यास देखील समंती देत आहे आ�ण अ�धकृत कर�त आहे.

9.10 कोणतीह� घटना घडणे, प�रि�थती, बदल, स�य मा�हती, द�तऐवज, अ�धकृतता, काय�वाह�, कृती, वगळणे, दावे, उ�लघंन, दा�य�वभगं �कंवा इतर
यासह कोण�याह� गो�ट��या ससुगंततबे�दल डीएमआय आ�ण कज�दाराचे मतभेद �कंवा वाद झा�यास, डीएमआयचे वर�लपकै� कोण�याह�
एका�या ससुगंततबे�दल मत �नणा�यक राह�ल आ�ण त ेकज�दारास बधंनकारक असेल.

9.11 कज�दार आ�ण डीएमआय जीसी�या (सव�साधारण अट� व �नयम) अट� व शत�नसुार आ�ण डीएमआयला आव�यक असेल असे प� / हमीप�ाची
अमंलबजावणी क�न नवीन कज� स�ुवधा मजंरू कर�याबाबत पर�पर सहमत होऊ शकतात.

10. पथृ�करणीयता
कज�दार मा�य कर�त आहे क� या �व�परुवठा द�तऐवजांमधील �याची/�तची ��येक जबाबदार� �वत�ं आ�ण इतरांपासनू पथृ�करणीय आहे.

11. शा�सत कायदा आ�ण काय��े�
11.1 सव� कज� स�ुवधा आ�ण �व�ीय द�तऐवजांचे �नय�ंण आ�ण अ�वयाथ� भारतीय काय�यानसुार केले जाईल
11.2 या कागदप�ांमधनू उ�भवणारे सव� �ववाद, मतभेद आ�ण / �कंवा दावे �कंवा अ�भ�ाय, अथ�, �कंवा �याचे प�रणाम �कंवा �व�ीय द�तऐवजांतग�त

प�ांचे ह�क आ�ण दा�य�वे यांचा लवाद व समेट अ�ध�नयम 1996 मधील तरतदु�नसुार �कंवा �यातील कोण�याह� वधैा�नक द�ु�तीनसुार �कंवा
�याऐवजी बदल�साठ� लागू केले�या कोण�याह� काय�यानसुार लवादा�वारे तोडगा काढला जाईल आ�ण डीएमआय ने �नय�ुत केले�या एकमेव
�य�ती�या लवादाकडे पाठ�वला जाईल. लवादाचे �थान �द�ल� असेल आ�ण काय�या�या कलम 29 (बी) म�ये नमदू के�यानसुार काय�वाह� जलद
गती ���ये�वारे असेल. लवादाचे अतं�रम �नण�यासह सव� �नण�य अ�ंतम आ�ण सबं�ंधत सव� प�ांना बधंनकारक असतील. लवाद �नण�याम�ये
कोणतहे� कारण न सांगता असा �नण�य पा�रत क� शकतो.

11.3 या�शवाय, स�याचे कलम �व�ीय कागदप�ांचा सपं�ुटात ये�यापासनू बचाव करेल. �व�ीय कागदप�ांमळेु उ�भवले�या कोण�याह� वा सव�
वादांब�दल �द�ल�, भारत येथील �यायालये �वशषे काय��े� असतील (लवाद काय�वाह��या अधीन, जी देखील �द�ल�, भारत येथेच आयोिजत
कर�यात येतील).

12. सचूना
12.1 �व�ीय कागदप�ां�या सदंभा�त कज�दारास �दलेल� कोणतीह� नोट�स कज�दाराला �दल� अस�यास �कंवा न�दणीकृत टपालाने पाठव�यास �कंवा

कज�दारा�या अि�त�वात असले�या �कंवा शवेट�या �ात �यवसाया�या �कंवा खाजगी प�यावर पोचवल� अस�यास ती यो�य�र�या �दल� गेल�
अस�याचे समजले जाईल. न�दणीकृत टपाला�वारे पाठ�व�या गेलेल� अशी कोणतीह� नोट�स पाठव�या�या वेळेपासनू 48 तासां�या आत
कज�दाराला �ा�त झा�याचे समजले जाईल. डीएमआयला �दलेल� कोणतीह� नोट�स डीएमआयने �या�या वर �दले�या प�यावर �ा�त झा�यासच
वधै अस�याचे मानले जाईल.

13. �नय�ुती
13.1 कज�दार डीएमआय�या लेखी पवू� समंती�शवाय �व�परुवठा द�तऐवजांतग�त कोण�याह� �य�तीस थेट �कंवा अ��य��र�या सयं�ुतपणे �कंवा

वयैि�तक�र�या �यांचे सव� �कंवा काह� ह�क �कंवा जबाबदार� �कंवा कत��ये ह�तांत�रत कर�यास �कंवा �नय�ुत कर�यास �कंवा कोण�याह�
�य�ती�या बाजनेू ततृीय प�ाचे �हतसबंधं �नमा�ण कर�यास पा� असणार नाह�.

13.2 डीएमआय �व�परुवठा द�तऐवजांमधील �याचे सव� �कंवा कोणतहे� फायदे, ह�क, बधंने, कत��ये आ�ण / �कंवा जबाबदा�यांपकै� कुणा�याह� (सपंणू�
�कंवा काह� �माणात आ�ण सहभागाचे ह�क मजंरू कर�यासह) डीएमआय ठरवेल अशा प�धतीने �कंवा अट�ंवर कज�दारा�या पवू� �ल�खत समंती
�कंवा मा�हती�शवाय �व��, ह�तांतरण, �नय�ुती �कंवा सरु�ाकरणास पा� असेल. असे ह�तांतरण, �नय�ुती �कंवा सरु�ाकरण झा�यास, कज�दार
अशा मखु�यार �कंवा ह�तांतरका��त �व�ीय द�तऐवजांनसुार �यांचे कत��य बजावेल आ�ण बजाव�यास तो/ते जबाबदार असतील. अशा घटनेत,
डीएमआयने तसे कर�यास सां�गत�यास, कज�दार उव��रत EMANDATEs/ECS ना ह�तांतरक / मखु�यार यां�या बाजनेू बदलनू देईल.

14. ��तपतू�
कज�दार या�वारे डीएमआय, �याचे कम�चार�, ��त�नधी आ�ण स�लागारांना वेळोवेळी आ�ण कोण�याह� वेळी कज�दारा�वारे �व�ीय कागदप�ांम�ये
नमदू केले�या कोण�याह� अट� �कंवा �नयम �कंवा जबाबदा�या न पाळ�यामळेु �कंवा दा�य�वभगंा�या कृ�यामळेु �कंवा डीएमआय�वारा �व�ीय
कागदप�ांतग�त असले�या, तारणा�या कोणतीह� अमंलबजावणी �कंवा कज�दारा�या थकबाक�ची वसलु� कर�यासह, कुठ�याह� अ�धकारां�या
वापरामळेु उ�भवले�या कुठ�याह� उ�रदा�य�वा�व��ध, ह�क, नकुसान, �नण�य, हानी, �कंमत �कंवा खचा��व��ध (कोण�याह� मया�दे�शवाय,
व�कलांची वाजवी फ� आ�ण खचा�सकट) ��तपतू�पासनू म�ुत करतो, समथ�न करतो आ�ण �नरपराध मानतो.

न�दणीकृत काया�लय - ए�स�ेस इमारत, 3 रा मजला, 9-10, बहादरू शाह जफर माग�, नवी �द�ल�-110002
वेबसाइट - www.dmifinance.in
�ाहक पोट�ल - https://portal.dmifinance.in/
�हा�सएप - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)

http://www.dmifinance.in
https://portal.dmifinance.in/
https://bit.ly/DMIFINWA


15. �वीकृती:
मी / आ�ह� जाणतो क� डीएमआय�या धोरणां�या अनषुगंाने जीसी आ�ण इतर �व�परुवठा द�तऐवजात मा�या / आम�या�वारे भरले�या सव�
अट� आ�ण तप�शलांब�दल �वत:चे समाधान के�यावरच डीएमआय या जीसी चा प� हो�यास सहमत होईल. मी / आ�ह� सहमत आहे/आहोत क�
डीसीआयचा अ�धकृत अ�धकार� जे�हा �द�ल� येथे यावर �वा�र� करेल �या तारखेला �कंवा प�ह�या �वतरणा�या तारखेला, जी आधी असेल �या
तारखेला हे जीसी सपंणू� होईल आ�ण कायदेशीर�र�या बधंनकारक असेल.
“मला मा�य आहे” ि�लक क�न, कज�दार इले��ॉ�नक�र�या या जीसीवर �वा�र� करतो आ�ण �या�या अट�ंना कायदेशीरपणे बांधले जा�यास
सहमत होतो. या जीसीला कज�दाराची �वीकृती पढु�ल बाबी �था�पत करेल: (i) या जीसी म�ये �नि�चत केले�या सव� अट� व शत� �बनशत� बा�य
अस�याब�दल आ�ण अप�रवत�नीय�र�या मा�य अस�याब�दल कज�दाराची �वीकृती; आ�ण (ii) कज�दाराची पावती आ�ण प�ुट�करण क� ह� जीसी
(�व�ीय द�तऐवजांसह) कज�दाराने यो�य�र�या वाचल� आ�ण पणू�पणे समजनू घेतल� आहे.
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