ಸಾಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 3ನೆ ಮಹಡಿ, 9-10, ಬಹದೂರ್ಶಾ ಝಫರ್ಮಾರ್ಗ, ನವ ದೆಹಲಿ-110002, ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಫೈನಾನ್ಸ್ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ (ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.
ಎಂದರೆ ಅದರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತರು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಒಳಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು) ಕೊಡುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು (“ಜಿ.ಸಿ.”)
1.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು
1.1
ಈ ಜಿ.ಸಿ. ಹಾಗು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ:
“ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಧಿ” ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರು ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಡ್ರಾಡೌನ್ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ಇರುವ ಅವಧಿ ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗು ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ;
“ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೊತ್ತ” ಎಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ
ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೊತ್ತ;
“ಸಾಲಗಾರ” ಎಂದರೆ ಸಾಲದ ವಿವಿರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಾರ;
“ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳು” ಎಂದರೆ,ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬಡ್ಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಒಟ್ಟೂ
ಮೊಬಲಗುಗಳು;
“ಡ್ರಾಡೌನ್”ಎಂದರೆ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹಾಗು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಡೌನ್, ಮೊದಲಿನ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಡೌನ್ನ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ / ಮರುಪಾವತಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತದ ಡ್ರಾಡೌನ್ಅನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕ” ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ.
“ಇ.ಎಮ್.ಐ.” ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಡ್ರಾಡೌನ್ಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಹಾಗು ಬಡ್ಡಿಯ (ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾದರೆ) ಪಾವತಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮನಾದ
ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತ.
“ಸೌಲಭ್ಯ” ಎಂದರೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯಿಂದ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗುವ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಆವರ್ತನೆಯ ಸಾಲವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಡ್ರಾಡೌನ್ಮಿತಿ;
“ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು” ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಜಿ.ಸಿ., ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ, ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟ ಹಾಗು ಸಾಲಗಾರನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಅಥವ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ
ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ;
“ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ” ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರನು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿ;
“ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟ” ಎಂದರೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನ ನಡುವೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾದ ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟ;
“ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ” ಎಂದರೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, (i) ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಲಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಥವ (ii) ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿಮಾಡುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ;
“ಹಳೇಬಾಕಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ” ಎಂದರೆ ಆಯಾಯ ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಪಾವತಿಸದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ, ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಸುಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ;
“ಉದ್ದೇಶ” ಎಂದರೆ ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಖರೀದಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಡೌನ್ನ ಬಳಕೆ;
“ಉತ್ಪನ್ನ” ಎಂದರೆ, ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಂದ ಹಾಗು ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನ;
“ಮಾರಾಟಗಾರ” ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗುವಂತಹ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು,
ಮಾರಾಟಗಾರರು
1.1A. ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ, (ಅ) ಏಕವಚನವು ಬಹುವಚನವನ್ನು (ಹಾಗೂ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿಯೂ) ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗು (ಆ) ಲಿಂಗದ ಕುರಿತ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳ
ಉಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು
2.
ಬಟವಾಡೆ
2.1
ಸಾಲಗಾರನು ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ
ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ಅಥವ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಏಕಮೇವ ಹಾಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವೇಚನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಸೌಲಭ್ಯವು ಆವರ್ತನೆಯ ಸಾಲದ
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹಾಗು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೊತ್ತವು, ಪೂರ್ವಪಾವತಿಗಳು/ಮರುಪಾವತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬಹುದು. ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗದೆ, ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡ್ರಾಡೌನ್ಗಳನ್ನು, ಸಾಲಗಾರನ ಸಾಲದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ
ಏಕಮೇವ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾದುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ರದ್ಧುಪಡಿಸುವ ಅಥವ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
2.2
ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಗಾರ / ಮಾರುವವ / ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಡೌನ್ನ ಬಟವಾಡೆಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ
ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2.3
ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು, ಅದಕ್ಕಿರುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೊದಲ
ಡ್ರಾಡೌನ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಟವಾಡೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಹಾಗು ಸಾಲಗಾರನು ಆಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರಾಡೌನ್ಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ.
3.
ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗು ಮರುಪಾವತಿ
3.1
ಸಾಲಗಾರನು ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಡೌನ್ಗೆ ಹಾಗು ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೂ ಸಾಲಗಾರನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು
(ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾದರೆ) ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರಾಡೌನ್ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಡೌನ್ಗೂ
ಪೂರ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹಳೇಬಾಕಿಯಾದ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೂ ಬಡ್ಡಿಯು
ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ (“ಹಳೇಬಾಕಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ”) ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಆಯಾಯ ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಸಂಯೋಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಮಾನ್ಯಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಮತ್ತು
3.2
ಮಾರಾಟಗಾರ / ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿತವಾದಂತೆ ಆಯ್ದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು/ ಆರೋಗ್ಯಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು-ಸಲದ, ಮರುಪಾವತಿಯಾಗದ,
ಮುಂಗಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಸಾಲಗಾರನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಡೌನ್ನ ಅನುಭೋಗದ ಅವಧಿಯು ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಯನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು, ಡ್ರಾಡೌನ್ಗಳ ಆಯಾಯ ಅನುಭೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
3.3
ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಯಾಗತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ
ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಯನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು. ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಕೇವಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಸಾಲಗಾರನು
ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಇ.ಎಮ್.ಐ.ನ ಪಾವತಿಯು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಇ.ಎಮ್.ಐ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆತ/ಆಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ/ಳೆ ಹಾಗು ಅದನ್ನು
3.4
ವಿವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನು/ಳು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ/ತ್ತಾಳೆ
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ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸದೆ, ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಸಾಲಗಾರನ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಗಳೂ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ತನ್ನ ಏಕಮೇವ
ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕೋರಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಸಾಲಗಾರನು ಅಂತಹ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು,
ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಅಥವ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ, ಅಂತಹ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಕೋರಿದ 15(ಹದಿನೈದು) ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಯನ್ನು/ ಬಾಕಿ ಇರುವ
ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯಿಂದ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯು
ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಕೂಡಿಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
(ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ), ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಅಂತಹ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ವಿಳಂಬಿತ ಪಾವತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಂತೆ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು, ವಿಳಂಬವಾದ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಹಳೇಬಾಕಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ
ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದಂತೆ) ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು
ಸಾಲಗಾರನು ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅನ್ನು ಅದರ ನಿಗದಿತ ಅನುಭೋಗದ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ-ಪಾವತಿಯನ್ನು, ಕೇವಲ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಬಹುದು.
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ, ತೆರಿಗೆ,
ಸುಂಕಗಳು, ಸೆಸ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಮೂನೆಗಳ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅದು ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅಥವ ಭವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾಲಗಾರನೇ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಯು ಭರಿಸಿದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಳೇಬಾಕಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
ಮರುಪಾವತಿಯವರೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸದೆ, ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಮರುಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು,
ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹಳೇಬಾಕಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ; ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ; ಹಾಗು ಕೊನೆಯದಾಗಿ
ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿ, (ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾದರೆ), ಹಳೇಬಾಕಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ದಿನಗಳ ಹಾಗು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಿಹೋದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾವತಿಯ ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕವು ವ್ಯವಹಾರದ ದಿನವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನು ಅದರ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಸಾಲಗಾರನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮೊಬಲಗುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಡಿತಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಾಲ/ ಪಾವತಿಯ ತೀರಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತಗಳು
ವಸೂಲಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಪಾವತಿ, ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ
ಸಾಲಗಾರನು, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದಂತೆ, ಬಾಕಿಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
(“ಆರ್.ಬಿ.ಐ.”)ಯು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ (i) (“ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳು”) ಅಥವ (ii) ನ್ಯಾಷನಲ್ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಹೌಸ್ (ಡೆಬಿಟ್ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್) / ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಅಥವ ಇತರ
ಸಾಲತೀರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಾದೇಶ (ಒಟ್ಟಾಗಿ “NACH” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ). ಅಂತಹ ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳು / NACH ಅನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಹ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಸಾಲಗಾರನು ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಗಳನ್ನೂ ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ/ ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಂದೇ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಸಾಲಗಾರನು ಒದಗಿಸಿದ
ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ / NACH ಅನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸಾಲಗಾರನ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ (ಹಾಗು ಯಾವುದೇ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಏಳು (7) ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ) ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು/ಅಥವ NACH ಅನ್ನು ಮತ್ತು/ಅಥವ ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಅದರ ಏಕೈಕ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದಂತೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಸಾಲಗಾರನು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಆಯಾಯ ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಆತನ/ಆಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ/ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳು / NACH ಅನ್ನು ಜಾರಿಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು/ಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವ ರದ್ದುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ
ಅಥವ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳು / NACHನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವ ವಿಳಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅಂತಹ
ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ / NACH ಅನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ / NACH ಅನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದು ನೆಗೊಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1881/ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್
ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ, 2007ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಾಲಗಾರನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ / NACHನ ಅಮಾನ್ಯತೆಗೂ ಸಾಲಗಾರನು
ಅಮಾನ್ಯತೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗತಕ್ಕದ್ದು (ಸಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ).
ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇ.ಎಮ್.ಐ.ಗಳ ಅಥವ ಇತರ ಮೊಬಲಗುಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವ ವಿಳಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಅಧಿಕಾರ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗು ಆಯಾಯ ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್/ NACHಅನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳು/ NACHಅನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಾಕಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರನೇ ಏಕಮೇವವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಸಾಲಗಾರನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಗಳು
ಸಾಲಗಾರನು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು:
ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ಹಾಗು ನಡೆಸುವುದು;
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದಂತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಾಲಗಾರನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ
ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ: (i) ಸಾಲಗಾರನು ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಗು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಅಂತಹ ಖಾತೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೋರಲು ಹಾಗು (ii) ಸಾಲಗಾರನ ಸಾಲಪಾವತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಾರನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು;
ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಾರನ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಅಥವ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು;
ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವ ಸುಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದ ಕುರಿತು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು;
ಕಛೇರಿ / ಮನೆ /ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳದ ನೆಲೆ/ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಅಥವ ಉದ್ಯೋಗ/ ವೃತ್ತಿ /ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ/ ರಾಜೀನಾಮೆ/ ಮುಕ್ತಾಯ/ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು
ಕುರಿತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು;
ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಬಳಿಕ ಬಾಕಿಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸದೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯದಿರುವುದು;
ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಾರನ ಸಾಲಪಾವತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ (ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಒದಗಿಸುವುದು;.
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳನ್ನು/ಇ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು/ ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯವು ಜಮಾಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ;
ಮೊದಲನೆಯ ಡ್ರಾಡೌನ್ನಂದು ಅಥವ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅಪಘಾತ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರು ಒಂದು ಸಾಲದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿದಂತೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು;
ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಆಫ್ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಕಾಯ್ದೆ, 2002ರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು;
ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಡೌನ್ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಕೆಮಾಡುವುದು;
ಸಾಲಗಾರನು ಈಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಲದಾತನ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಋಣಭಾಋವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರತಿ ಸಾಲಗಾರನೂ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ:
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ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯೂ, ಸಾಲಗಾರನ ಸಾಲಪಾವತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರಲಿ
ಅಥವ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಸಾಲಗಾರನು ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹನಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ
ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ;
ಸಾಲಗಾರನು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗು ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಯು ಆತನ/ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ, ಸಿಂಧುವಾದ ಮತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತನ/ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ.;
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಸಾಲಗಾರನು/ಳು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ/ಳೆ;
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವ ಸಾಲಗಾರನ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಅಥವ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಆತನ/ಆಕೆಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ;
ಸಾಲಗಾರನು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಥವ ಸರಕಾರಿ ಬಾಕಿಗಳ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ;
ಸಾಲಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದಿವಾಳಿತನ ಅಥವ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಲಗಾರನು ಒದಗಿಸಿದ ಅಥವ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅನ್ಯಥಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು/ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ತನ್ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ತನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಸೌಲಭ್ಯ/ಡ್ರಾಡೌನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಉತ್ಪನ್ನದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡುತ್ತಾನೆ:
ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರನು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರೀದಿ
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿತವಾದರೆ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಮಂಜೂರಾದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ;
ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಮಾರಾಟಗಾರನೇ ಏಕಮಾತ್ರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಥವ ವಿತರಣೆಯಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗು/ಅಥವ ಆ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಿತಿ, ಯೋಗ್ಯೆ, ಸೂಕ್ತತೆ, ಅಥವ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೇ ಆದರೂ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;
ಉತ್ಪನ್ನವು ರದ್ದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನು ಮಾರಾಟಗಾರನ ಮರುಪಾವತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸಾಲಗಾರನು ಪಾವತಿಸಿದ ಇ.ಎಮ್. ಐ.
ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಗೆ ಇರುವ ಬಡ್ಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದು, ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಸೌಲಭ್ಯ/ಡ್ರಾಡೌನ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಲಗಾರನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಥವ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;
ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕಮೇವ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಸುಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು
ಪ್ರತಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು/ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ, ಸಾಲಗಾರನಿಂದಾಗುವ “ಸುಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ” ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ:
ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ವಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರನು ವಿಫಲನಾಗುವುದು;
ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು, ಖಾತರಿ, ಘೋಷಣೆ ಅಥವ ದೃಢೀಕರಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ;
ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಅಥವ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವ ಮಹತ್ವದ
ಮಾಹಿತಿಯ ಮರೆಮಾಚಿಕೆ;
ಸಾಲಗಾರನ ಮರಣ, ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಅಥವ ಇನ್ನಿತರ ರೀತಿಯ ಖಾಯಂ ವಿಕಲತೆ;
ಸಾಲಗಾರನು ಡ್ರಾಡೌನ್ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು;
ಸಾಲಗಾರನ ದಿವಾಳಿತನ/ಫೈಸಲಾತಿ/ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗಳ ಜಪ್ತಿಗೆ / ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹರಣೆ ಅಥವ ಕ್ರಮದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಏಕೈಕ
ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವ ಸಂದರ್ಭಗಳು (ಕಾನೂನಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು)
ಉಂಟಾಗುವುದು;
ಸುಸ್ತಿಯಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಸುಸ್ತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ತಿಯಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹಾಗು ಆಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮೊಬಲಗುಗಳೂ, ಅವು ವಾಯಿದೆ ಹೊಂದಿರಲಿ ಅಥವ
ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಆದರೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗು ಸಾಲಗಾರನು ಸದರೀ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆಬಳಿಕ 15
(ಹದಿನೈದು) ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾದರೆ, ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನ ಅಥವ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪರಿಹಾರ ಅಥವ
ಜಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೋರುವುದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಕ್ಕು ಅಥವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ತನ್ನ ಏಕಮೇವ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾಲದಾತನು ಆಕೂಡಲೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಷರತ್ತು ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಮೇಲಿನ ಸುಸ್ತಿಗಳು ಅಥವ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಪರಿಹಾರಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು
ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ, ಡ್ರಾಡೌನ್ಗಳಿಗೆ, ಸಾಲಗಾರನು ಮಾಡಿದ ಸುಸ್ತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು
ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ/ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗು/ಅಥವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ CIBIL ಲಿಮಿಟೆಡ್(“CIBIL”) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯಿಂದ
ಅಧಿಕೃತರಾದವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಲಗಾರನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. / ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು / CIBIL /
ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಲಗಾರನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ
ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕಂತೆ, ಸಾಲಗಾರ / ಅಥವ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಪಾಲುದಾರರು/ ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ʼಸುಸ್ತಿದಾರರುʼ ಎಂದು,
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. / CIBIL / ಆರ್.ಬಿ.ಐ./ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು/ಅಥವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗು ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು/ಅಥವ ಇತರರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಲಗಾರನು
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಖಂಡ 8ರ ಉಪಬಂಧಗಳು ಜಿ.ಸಿ.ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಆದ
ಬಳಿಕವೂ ಉಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.
ಇತರೆ
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಒದಗಿಸಿದ ಬಾಕಿಗಳ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಅನ್ನು ಸಾಲಗಾರನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಒಬ್ಬನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಾರರು ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ
ಇರತಕ್ಕದ್ದು.
ಸಾಲಗಾರನು ಎಲ್ಲ ದಾಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯೊಂದಿಗೆ (i) ಯಾವುದೇ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು / ನಿರ್ದೇಶಕತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಪಾಲಿಸಲು
ಅಥವ (ii) ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ನೀಡಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದಂತೆ ಸಹಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ
ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರನು ವಿಫಲನಾದರೆ, ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಸಾಲಗಾರನ
ಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ
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ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಮಾನತು ಅಥವ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸದೆ, ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು, ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕದ್ದು.
ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕ ಮತ್ತು/ಅಥವ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು, ದಂಡನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹಾಗು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಆತನಿಗೆ/ಆಕೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ತಾನೇ ಅಥವ ತನ್ನ ಕಛೇರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅದರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಂತೆ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ
ಒಂದು ಅಥವ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ “ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ನಿಯಮಿಸಲು ಹಾಗು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ
ಮೂಲ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ, ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು,
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ವಹಿಸಿಕೊಡಲು
ಹಾಗು
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸುವುದು,
ಸಾಲಗಾರನನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು,
ಸಾಲಗಾರನಿಂದ
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ
ಪರವಾಗಿ
ನಗದು/ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳು/ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು/ಮ್ಯಾಮಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನೆರವೇರಿಸುವುದನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ
ಮಾನ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ
ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರವು ಆತನ/ ಆಕೆಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ನಡುವೆ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಒದಗಿಸಿದ ಅಥವ
ಒದಗಿಸಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಇದರ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 1986 ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಮೂಲಕ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ, ಆತನು ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ
ದಾಖಲೆಗಳು, ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು
ಆತನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಆಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಸಾಲಗಾರನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ /ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು, ಇತರ ಗುರುತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು, ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ CIBIL/ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್/ ಹಂಟರ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು / ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಲಗಾರನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಅಧಿಕಾರ
ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆ.ವೈ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಅಥವ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ. ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆ.ವೈ.ಸಿ.ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆಯ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವ ಇತರರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತೋರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ
ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನ ನಡುವೆ, ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯ ಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಂದರ್ಭ, ಬದಲಾವಣೆ, ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ, ದಾಖಲೆ, ಅಧಿಕಾರ, ವ್ಯವಹರಣೆ, ಕ್ರಿಯೆ, ಲೋಪ, ಹಕ್ಕುಕೋರಿಕೆಗಳು,
ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಸುಸ್ತಿ, ಅಥವ ಇತರ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕೃತತೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಸಮ್ಮತಿ ಅಥವ ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಪ್ರಕೃತತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯಾದರೂ
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಜಿ.ಸಿ.ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಸಾಲಗಾರನು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪತ್ರ./ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೂತನ
ಸೌಲಭ್ಯದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಕುರಿತು ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಿಕೆ
ಈ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಆತನ/ ಆಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ ಹಾಗು ಉಳಿದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನು/ಳು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ/ಳೆ
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಈ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಮೂಡುವ ಅಥವ ಇಲ್ಲಿರುವುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅರ್ಥ ಅಥವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳು, ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು/ ಅಥವ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜಿಪಂಚಾಯ್ತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ಕಾಯ್ದೆ, 1996ರ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವ
ಅದಕ್ಕೆ ತರಲಾದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಅಥವ ಅದರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು
ನೇಮಿಸುವಂತಹ ಏಕ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ನ ಸ್ಥಳವು ದೆಹಲಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ವ್ಯವಹರಣೆಯು ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 29(ಬಿ)ಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವಂತೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ವ್ಯವಹರಣೆ
ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಮಧ್ಯಂತರ ಐತೀರ್ಪನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ನ ಐತೀರ್ಪುಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ನು ಯಾವುದೇ
ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ಐತೀರ್ಪನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಖಂಡವು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಉಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಮೂಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಥವ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ದೆಹಲಿ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಏಕಮಾತ್ರವಾದ ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು (ದೆಹಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ವ್ಯವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು) ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಸೂಚನೆಗಳು
ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಜಾರಿಮಾಡಿದರೆ ಅಥವ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ ಈಗಿರುವ ಅಥವ
ಕಡೆಯದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವ ಖಾಸಗಿ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಥವ ಆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಂದರೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯ
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಸೂಚನೆಯು, ಅದನ್ನು ಅಂಚೆಗೆ ಹಾಕಿದ 48 ಘಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ
ಸೂಚನೆಯು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಅದರ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ಹಸ್ತಾಂತರಣ
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಥವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಥವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಥವ ಹಸ್ತಾಂತರಣ ಮಾಡಲು ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಲಗಾರನು ಅರ್ಹನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ
ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಹಕ್ಕು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಸಾಲಗಾರನ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ
ಅಥವ ಆತನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆಯೇ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರಾಟಮಾಡಲು, ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಹಸ್ತಾಂತರಣ ಮಾಡಲು ಅಥವ ಯಾವುದೇ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳಾಗಿಸಲು (ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಹಾಗು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅರ್ಹವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
ಅಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಣ ಅಥವ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳಾಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪಡೆದವ ಅಥವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಡಿಯ ತಮ್ಮ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಲಗಾರನು ಉಳಿದ
ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಗಳು/ಇ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪಡೆದವ ಅಥವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದವನ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ನಷ್ಟಭರ್ತಿ
ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪಾಲಿಸಲು ಅಥವ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಲಗಾರನ ಯಾವುದೇ
ವಿಫಲತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವ ಸುಸ್ತಿ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಮಾಡುವುದು ಅಥವ ಸಾಲಗಾರನ ಬಾಕಿಗಳ
ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆ, ಹಕ್ಕುಕೋರಿಕೆ, ನಷ್ಟ, ತೀರ್ಪು, ಹಾನಿ, ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ
(ಸಮಂಜಸವಾದ ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ) ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ., ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾಗಾರರನ್ನು
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ.
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15.

ಅಂಗೀಕಾರ
ನಾನು / ನಾವು ಜಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಖಾತ್ರಿಮಾಡಿಕೊಂಡ
ನಂತರವೇ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಕಾರನಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಾನು / ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ
ಹಾಕಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವ ಮೊದಲನೆಯ ಬಟವಾಡೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಯು ಅಂತಿಮವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು
ನಾನು / ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.
“ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಪಡಲು
ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಗೆ ಸಾಲಗಾರನ ಅಂಗೀಕಾರವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು: (i) ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸಾಲಗಾರನ ಒಪ್ಪಂದ; ಹಾಗು (ii) ಸಾಲಗಾರನು ಈ ಜಿ.ಸಿ.ಯನ್ನು (ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ) ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ ಅಂಗೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ.
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