कर्जाच्या सर्वसाधारण अटी व नियम
डीएमआय फायनान्स प्रायव्हे ट लिमिटे ड, नोंदणीकृत कार्यालय: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तिसरा मजला, 9-10, बहादरू शाह जफर मार्ग, नवी दिल्ली – 110002,
द्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या सर्वसाधारण अटी व नियम ("जीसी") (‘डीएमआय’ म्हणजे ज्याचा अर्थ आणि ज्यात समाविष्ट त्याचे उत्तराधिकारी आणि
नियक्
ु त व्यक्ती असतील).
1.
परिभाषा
1.1
या जीसी आणि कर्जाच्या अर्जामध्ये समाविष्ट केलेल्या अटी आणि अर्थ खालील प्रमाणे आहे त:
“उपलब्धता कालावधी” म्हणजे असा कालावधी ज्यामध्ये कर्ज घेणारा सवि
ु धेतन
ू उचल करण्याची विनंती करु शकतो आणि जो कर्जाच्या विवरण पत्रकात
दिल्याप्रमाणे असेल;
“उपलब्ध सवि
ं ाने उपलब्ध
ु धा रक्कम” म्हणजे पर्वी
ू उचल केलेल्या कोणत्याही रकमेचा संपर्ण
ू किं वा आंशिक मद
ु तपर्व
ू भरणा किं वा परतफेडीच्या अनष
ु ग
असलेल्या रकमेसह, कोणत्याही वेळी कर्ज सवि
ु धेतन
ू न काढलेली रक्कम;
“कर्जदार” म्हणजे कर्जाच्या विवरण पत्रकात वर्णन केल्याप्रमाणे कर्जदार;
“कर्जदाराची थकबाकी” म्हणजे, थकबाकी सवि
ु धा, व्याज, इतर सर्व शल्
ु क, लागत आणि खर्चासह कर्जदाराने डीएमआयला दे य असलेली एकूण सर्व रक्कम;
“उचल” म्हणजे उपलब्धता कालावधीतील आणि वित्तपरु वठा कागदपत्रांच्या अटींनस
ं ाने
ु ार पर्वी
ू उचल केलेल्या रकमेच्या मद
ु तपर्व
ू भरणा / परतफेडीच्या अनष
ु ग
उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही रकमेसह कर्ज सवि
ु धेची प्रत्येक उचल;
“दे य तारीख” म्हणजे कोणत्याही दे यकासंदर्भात कर्जदाराकडून डीएमआयला कोणतीही रक्कम ज्या तारखेला दे य असेल ती तारीख.
“ईएमआय” म्हणजे कर्जदाराने वित्तपरु वठा कागदपत्रांनस
ु ार सर्व थकित उचलीची परतफेड आणि दे य व्याज (जर लागू असेल तर) भरावयाची समान मासिक
रक्कम;
“सवि
ु धा” म्हणजे डीएमआयने कर्जाच्या विवरण पत्रकानस
ु ार कर्जदारास दिलेली जास्तीत जास्त पैसे काढण्याची मर्यादा, जी कर्जदाराला फिरती पत सवि
ु धा
म्हणन
ू उपलब्ध असू शकते;
“फायनान्सिंग डॉक्यम
ु ें ट्स” म्हणजेच या सर्वसाधारण अटी व नियम (जीसी), कर्जाचा अर्ज, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टांसह कर्जाचे विवरण पत्रक, आणि
वेळोवेळी सध
ु ारित केल्याप्रमाणे कर्जदाराने निष्पादित केलेली किं वा डीएमआयला आवश्यक असणारी कोणतीही कागदपत्रे;
“कर्जाचा अर्ज” म्हणजे कर्जदाराने वेळोवेळी डीएमआयकडे वित्तपरु वठा करण्यासाठी सादर केलेल्या विहित नमन्
ु यातील अर्ज;
“कर्ज विवरण पत्रक” म्हणजे डीएमआय आणि कर्जदाराच्या दरम्यान वेळोवेळी निष्पादित केलेले कर्जाचे विवरण पत्रक;
“मटे रियल अॅडव्हर्स इफेक्ट” म्हणजे डीएमआयच्या मतानस
ु ार अशी कोणतीही परिस्थिती जिचा (i) कर्जदाराची थकबाकीची भरपाई करण्याची क्षमता किं वा
(ii) कर्जदाराची वसल
ु ीक्षमता यावर विपरीत परिणाम होईल;
“ओव्हरड्यू इंटरे स्ट रे ट” म्हणजे कर्जाच्या विवरण पत्रकात ठरविल्यानस
ं त ठराविक तारखांना न भरलेल्या सर्व रकमांवर
ु ार डीफॉल्ट व्याज जे त्यांच्या संबधि
दे य असेल;
“उद्दे श” म्हणजे विक्रेत्याकडून एखादे उत्पादन खरे दी करण्यासकट कर्ज विवरण पत्रकामधे नमद
ू केल्याप्रमाणे प्रत्येक उचल केलेल्या रकमेचा वापर;
“उत्पादन” याचा अर्थ, लागू असल्यास, कोणत्याही विक्रेत्याकडून आणि कर्ज विवरण पत्रकात नमद
ू केलेल्या उद्दीष्टानस
ु ार कर्जदाराने खरे दी केलेली वस्त;ू
“विक्रेता” चा अर्थ डीएमआयने वेळोवेळी मंजरू केलेल्या ई-कॉमर्स वेबसाइटसह असे विक्रेते ज्यांच्याकडून कुठल्याही कुठल्याही वस्तच्
ंू या खरे दीसाठी डीएमआय
अर्थसहाय्य परु वेल.
1.1A.
या सर्वसाधारण अटी व नियम ("जीसी") मध्ये, (अ) एकवचनी अभिव्यक्तीमध्ये बहुवचन समाविष्ट आहे (आणि उलटपक्षी) आणि (ब) लिंगाच्या
संदर्भात स्त्री, परु
ु ष आणि तटस्थ लिंगांचा संदर्भ समाविष्ट असेल.
2.
कर्ज वितरण
2.1
कर्जदार उपलब्धता कालावधी दरम्यान कोणत्याही वेळी उपलब्ध सवि
ु धा रकमेच्या मर्यादे पर्यंत कोणत्याही रकमेच्या वितरणाची विनंती करू
शकतो. अशा विनंतीवरून पैशांची उचल करण्यास परवानगी दे णे किं वा नाकारणे याकरता डीएमआयकडे एकमेव आणि संपर्ण
ू अधिकार असतील.
अशी सवि
ु धा फिरत्या पत स्वरूपात असू शकते आणि उपलब्ध सवि
ु धा रक्कम उपलब्धता कालावधीत मद
ु तपर्व
ू भरणा / परतफेडीच्या अनस
ु ार बदलू
शकते. या सर्वसाधारण अटी व नियमांमध्ये (जीसी) काहीही असले तरी, डीएमआयला, त्यांना योग्य वाटे ल त्याप्रमाणे, कर्जदाराच्या पत
मल्
ू यांकनात झालेल्या बदलांच्या परिणामांसह, दिलेल्या कर्ज सवि
ु धेतन
ू काढली जाणारी पढ
ु ील कोणतीही उचल रद्द करण्याचा किं वा नाकारण्याचा
पर्ण
ू अधिकार असेल.
2.2
कोणत्याही विक्रेता / आरोग्य सेवा संस्था किं वा त्याच्या अधिकृत व्यक्तीस कोणत्याही हे तस
ू ाठी कोणत्याही रकमेचे केलेले थेट वितरण कर्जदाराला
दिले गेले आहे असे मानले जाईल.
2.3
कर्जदाराने कर्ज विवरण पत्रकात नमद
ू केल्याप्रमाणे ना-परतावा प्रक्रिया शल्
ु क, त्याच्या करासकट भरावे जे पहिल्या उचल रकमेचे वितरण म्हणन
ू
समाविष्ट केले जाऊ शकते आणि कर्जदार त्यानस
ु ार संपर्ण
ू उचलीसाठी जबाबदार असेल.
3.
व्याज आणि परतफेड
3.1
कर्ज विवरण पत्रकात दिल्याप्रमाणे कर्जसवि
ु धेमधन
ू कर्जदाराने घेतलेल्या प्रत्येक उचलीवर आणि इतर सर्व दे य रकमांवर कर्जदार व्याज भरे ल
(लागू असल्यास) आणि व्याज मासिक आधारावर चढवले जाईल. कर्जदार संपर्ण
ू उचल रकमेसाठी जबाबदार असेल आणि प्रत्येक उचलीची संपर्ण
ू
रक्कम भरे ल. तथापि, अशा परिस्थितीत, हप्त्याची रक्कम दे य तारखेला न दिल्यास, सर्व थकीत रकमेवर विहित दराने ("ओव्हरड्यू इंटरे स्ट रे ट")
व्याज जमा होईल, जे संबधि
ं त दे य तारखेपासन
ू मोजले जाईल, आणि व्याज मासिक आधारावर चढवले जाईल.
3.2
कर्जदार हे मान्य करीत आहे की ज्ञात कारणाच्या बाबतीत उचल करण्यास शन्
ू य व्याज आधारावर परवानगी दिली जाऊ शकते, आणि अशा
परिस्थितीत, डीएमआय आणि विक्रेता / त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी यांच्यात परस्पर सहमत झाल्याप्रमाणे विक्रेते / आरोग्य सेवांनी निवडक
हे तक
ू रता दिलेल्या एकमश्ु त ना-परतावा अग्रिम सवलतीद्वारे डीएमआयला परतावा दे ण्यात येईल.
3.3
प्रत्येक उचलीचा कालावधी कर्ज विवरण पत्रकात नमद
ं त कालावधीच्या आत
ू केल्याप्रमाणे असेल. मासिक हप्त्याचे निर्धारण डीएमआयद्वारे संबधि
उचल रकमेचे आणि त्यावरील दे य व्याजाचे परिशोधन करण्यासाठी आवश्यक असेल त्यानस
ु ार केले जाईल आणि ते कर्ज विवरण पत्रकात नमद
ू
केलेल्या कमाल मासिक हप्त्यांपेक्षा जास्त नसेल. मासिक हप्ते फक्त थकित मद्
ु दल आणि त्यावरील व्याज याकरता असतील आणि त्यात
वित्तपरु वठा कागदपत्रांनस
ु ार कर्जदाराने दे य असलेले कोणतेही डिफॉल्ट व्याज किं वा इतर कोणतेही शल्
ु क समाविष्ट केले जाणार नाही.
3.4
प्रत्येक ईएमआय वेळेवर भरणे हे कराराचे सार आहे . कर्जदार हे मान्य करीत आहे की त्याला मासिक हप्त्यांची गणना करण्याची पद्धत समजली
आहे आणि तो त्यासंबध
ं ी आक्षेप घेणार नाही.
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5.2

वित्तपरु वठा कागदपत्रांमध्ये इतरत्र काहीही नमद
ू केले असले तरी मासिक हप्त्यांसह कर्जदाराकडे असलेली सर्व थकबाकी डीएमआयने
मागितल्याप्रमाणे, फक्त त्यांच्या संपर्ण
ू विवेकाधिकारानस
ु ार, आणि कोणतेही कारण दे ण्याच्या आवश्यकतेशिवाय, कर्जदाराकडून डीएमआयला
दे य असेल. कर्जदार अशी रक्कम, अशी मागणी केल्याच्या 15 (पंधरा) दिवसांच्या आत, कोणत्याही विलंब किं वा आक्षेपाशिवाय भरे ल.
डीएमआयला कोणत्याही लागू कायद्यानस
ु ार आवश्यक असल्यास व्याज दरामध्ये सध
ु ारणा करण्याचा हक्क असेल आणि डीएमआय थकित कर्ज
सवि
ु धा व व्याजाची परतफेड करण्यासाठी मासिक हप्त्याची रक्कम / मासिक हप्त्यांची संख्या पन
ु र्निर्धारित करू शकते. डीएमआयने कर्जदारास
सचि
ू त केलेला असा कोणताही बदल अंतिम असेल आणि कर्जदारास बंधनकारक असेल. अशी सध
ु ारणा झाल्यास, कर्जदाराला अशा सध
ु ारणेपासन
ू
30 (तीस) दिवसांच्या आत, संपर्ण
ू कर्ज सवि
ु धा थकबाकीचा, जमा झालेल्या व्याजासह (लागू असल्यास) कुठल्याही पर्व
ू भरणा दं डाशिवाय, मद
ु तपर्व
ू
भरणा करण्याचा अधिकार असेल.
परतफेडीस विलंब झाल्याच्या स्थितीत, डीएमआयच्या इतर सर्व अधिकारांबद्दल पर्व
ू ग्रह न ठे वता, डीएमआयला विलंब कालावधीसाठी
कर्जदाराकडून जादा व्याज दर (“ओव्हरड्यू इंटरे स्ट रे ट”) (कर्ज विवरण पत्रकात नमद
ू केल्याप्रमाणे) आकारण्याचा हक्क राहील.
फक्त डीएमआयच्या पर्व
ू परवानगीनंतरच, आणि डीएमआयने ठरवलेल्या अटींच्या आणि पर्व
ू -भरणा शल्
ु काच्या अधीन राहून, कर्जदार उचल
केलेल्या कोणत्याही रकमेचा त्याच्या नियोजित कालावधीच्या आधी पर्व
ू भरणा करू शकतो.
कर्जदार वित्तपरु वठा कागदपत्रांतर्गत डीएमआयने दिलेल्या कोणत्याही रकमेच्या संदर्भात कोणत्याही कायद्यानस
ु ार सध्या किं वा भविष्यात लागू
होणारे संपर्ण
ू व्याज, कर, शल्
ु क, उपकर शल्
ु क आणि इतर स्वरूपाच्या करांचा खर्च वहन करे ल. जर हा खर्च डीएमआयने केला असेल तर तो
कर्जदाराकडून वसल
ू केला जाईल आणि त्यावर असा खर्च केल्याच्या तारखेपासन
ू परतफेड होईपर्यंत जादा व्याज दराने (ओव्हरड्यू इंटरे स्ट रे ट)
व्याज आकारल्या जाईल.
वित्तपरु वठा कागदपत्रांमध्ये कोणत्याही विपरीत अटी व शर्ती असल्या तरीही, कर्जदाराने परतफेड केलेली रक्कम प्रथम लागत, शल्
ु क, खर्च आणि
इतर रकमेकडे; दस
ु धेची मळ
ू रक्कम परतफेड करण्याकडे वळती
ु रे , जर असल्यास, जादा व्याज दराकडे; तिसरे व्याजाकडे; आणि शेवटी कर्ज सवि
केली जाईल.
व्याज (लागू असल्यास), जादा व्याज दर आणि इतर सर्व शल्
ु क दिवसागणिक जमा होतील आणि वर्षाकाठी 365 दिवसांच्या आणि गेलेल्या
दिवसांच्या वास्तविक संख्येच्या आधारे मोजले जाईल.
कोणत्याही दे य रकमेच्या दे य तारखेला व्यवसाय दिवस नसल्यास, कर्जदार लगेच नंतरच्या व्यवसायाच्या दिवशी रक्कम भरे ल.
कर्जदार डीएमआयला सर्व दे य रकमेचा भरणा कोणत्याही कपातीशिवाय करे ल. जमा / दे य रकमेपासन
ू मक्
ु तता केवळ थकीत रकमेच्या प्राप्तीनंतर
दिली जाईल
दे य दे ण्याची पद्धत, परतफेड आणि पर्व
ू -भरणा
डीएमआयने वेळोवेळी मागणी केल्यानस
ु ार, कर्जदार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (“आरबीआय”) अधिसचि
ू त केल्यानस
ु ार थकीत दे यकासाठी
कर्जदाराच्या बँक खात्यासंदर्भात (i) ("EMANDATEs") किं वा (ii) राष्ट्रीय स्वयंचलित क्लियरिंग हाऊस (डेबिट क्लियरिंग) / इतर कोणतेही
इलेक्ट्रॉनिक किं वा इतर क्लिअरिंग आदे श (ज्याला एकत्रितपणे "Nach" म्हणन
ू संबोधित केले जाते), सादर करे ल. अशा EMANDATEs / Nach
अशा बँक व डीएमआयने मान्य केलेल्या स्थानावरून काढले जातील. कर्जदार पहिल्या सादरीकरण / दे य तारखांना अयशस्वी झाल्यास सर्व
दे यकाचा सन्मान करे ल. डीएमआयद्वारे कोणत्याही कर्जदाराच्या थकीत रकमेची पर्त
ू ता करण्यासाठी EMANDATEs / Nach उपयोग
डीएमआयद्वारे केला जाऊ शकतो. कर्जदाराने याद्वारे बिनशर्त आणि अपरिवर्तनीयपणे डीएमआयला अशा अनभ
ु त
ू ीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व
क्रिया करण्यास अधिकृत केले आहे . कर्जदाराच्या तातडीने (आणि सात (7) दिवसात कार्यक्रम) तिच्या विवेकबद्
ु धीने, म्हणन
ू वेळोवेळी DMI
आवश्यक जाऊ शकते कर्जदाराच्या दे णी साठी चालवला eMandates आणि / किं वा nach आणि / किं वा इतर दस्तऐवज पन
ु र्स्थित होईल .
कर्जदाराने, संबधि
ं त दे य तारखांना कर्जदाराच्या थकबाकीचा दे य भरणा करण्यासाठी त्याच्या / तिच्या बँक खात्यात नेहमीच परु े सा निधी ठे वला
पाहिजे. कर्जदाराने ज्या खात्यातन
ू eMandates / Nach ने जारी केले आहे ते खाते बंद किं वा रद्द करणार नाही किं वा EMANDATE / Nach
अंतर्गत दे य दे णे थांबविण्यास किं वा विलंब करण्यासाठी बँकेला किं वा डीएमआयला सच
ू ना जारी करणार नाही आणि डीएमआय अशा कोणत्याही
प्रकारच्या पत्रव्यवहाराची दाखल घेण्यास बाध्य नाही.
कर्ज घेणारा सहमत आहे आणि कबल
ू करतो की EMANDATE/ NACH कर्जदाराची थकबाकी सोडविण्यासाठी स्वेच्छे ने जारी केले गेले आहे , आणि
कोणत्याही प्रकारची हमी म्हणन
ू दिले गेलेले नाही. कर्जदाराने हे दे खील कबल
ू केले आहे की कोणत्याही EMANDATE/ NACH अनादर हा
परक्राम्य संलेख कायदा 1881/ पेमेंट आणि सेटलमें ट अॅक्ट 2007 अंतर्गत गन्
ु हा आहे . कर्जदार प्रत्येक EMANDATE/ NACH अनादरासाठी
(कर्ज विवरण पत्रकात नमद
ू केल्याप्रमाणे) अनादर शल्
ु क भरण्यास जबाबदार असेल.
कोणत्याही स्वरुपाचा वाद किं वा भेद कर्जदाराला कोणत्याही मासिक हप्त्याची किं वा इतर रक्कम रोखण्याचा किं वा रक्कम भरण्यास उशीर
करण्याचा हक्क दे णार नाही आणि डीएमआय EMANDATE/ NACH संबधि
ं त दे य तारखांवर सादर करण्यास पात्र असतील.
EMANDATE/ NACH जारी केले असले तरीही, कर्जदार वेळेवर थकबाकी भरण्यासाठी पर्ण
ू पणे जबाबदार असतील.
कर्जदाराचा करारनामा, प्रतिनिधित्व आणि हमी
कर्जदार पढ
ु ीलप्रमाणे:
वित्तपरु वठा कागदपत्रांच्या अंतर्गत त्याच्या सर्व जबाबदाऱ्यांचे पालन आणि तशी वागणक
ू करे ल.
डीएमआयला वेळोवेळी आवश्यक असणारी बँक खात्याच्या विवरणांसह सर्व कागदपत्रे त्वरित डीएमआयला सादर करे ल. कर्जदार डीएमआयला (i)
ज्या बँकेत खाते आहे त्या कोणत्याही बँकेशी स्वतंत्रपणे संवाद साधण्यास आणि बँकेकडून अशा खात्याच्या संदर्भात तपशील आणि विवरण
मागण्यासाठी आणि (ii) कोणत्याही कर्जदाराच्या नियोक्त्याशी, कर्जदाराच्या पतपात्रतेवर दे खरे ख ठे वण्याच्या हे तस
ू ह आवश्यक वाटे ल तसा
स्वतंत्रपणे संवाद साधण्यास अधिकृत करीत आहे .
कोणत्याही कर्जदाराविरूद्ध कोणत्याही दावे किं वा कायदे शीर कारवाईची माहिती डीएमआय त्वरित कळवेल.
कोणत्याही महत्वाच्या प्रतिकूल परिणामांची किं वा हलगर्जीपणाच्या प्रसंगाची माहिती डीएमआयला सचि
ू त करे ल.
ठिकाण /कार्यालय / निवास स्थान / व्यवसायाच्या जागेच्या पत्त्यातील सर्व बदलांची किं वा व्यवसायातील /व्यापारातील बदल/नोकरी संपष्ु टात
येणे/बंद होणे/राजीनामा दे णे याबद्दलची लेखी माहिती डीएमआयला सचि
ू त करे ल.
त्यावेळी थकित असलेल्या कर्ज सवि
ु धेची व्याज आणि इतर थकबाकी व शल्
ु कासह परतफेड केल्याशिवाय परदे शात नोकरीसाठी किं वा
व्यवसायासाठी किं वा दीर्घ मद
ु तीच्या मक्
ु कामासाठी भारत सोडणार नाही.
वित्तपरु वठा कागदपत्रांमध्ये निर्दिष्ट केल्यानस
ु ार किं वा डीएमआयच्या आवश्यकतेनस
ु ार कोणत्याही कर्जदाराच्या (डीएमआयद्वारे निश्चित
केल्याप्रमाणे) पतपात्रतेत बदल झाल्यास आवश्यक असल्यास हमी प्रदान करे ल.
ज्या खात्यातन
ू डीएमआयला EMANDATEs / ECS जारी केले गेले आहे त त्या खात्यात वेतन आणि / किं वा व्यवसायाचे उत्पन्न जमा करणे
सनि
ु श्चित करे ल.
पहिल्या उचलीच्या वेळी किं वा त्यापर्वी
ू डीएमआयच्या आवश्यकतेनस
ु ार पत जीवन विमा पॉलिसी घेईल ज्यात अपघात, मत्ृ य,ू कायमस्वरूपी
अपंगत्व आणि बेरोजगारी पासन
ू कवच आणि डीएमआयला मान्य असेल अशा इतर अटींचा समावेश असेल.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, 2002 यासह लागू असलेल्या कायद्यांचे नेहमीच पालन करे ल.
प्रत्येक उचलीचा उपयोग फक्त योग्य उद्दे शाकरताच करे ल.
कर्जदाराने याद्वारे उत्पादनावर सावकाराच्या हिताच्या बाजन
ू े हक्क निर्माण केला आहे .
प्रत्येक कर्जदार डीएमआयकडे खालीलप्रमाणे समर्थन आणि हमी दे तो:

नोंदणीकृत कार्यालय - एक्सप्रेस इमारत, 3 रा मजला, 9-10, बहादरू शाह जफर मार्ग, नवी दिल्ली-110002
वेबसाइट - www.dmifinance.in
ग्राहक पोर्टल - https://portal.dmifinance.in/
व्हाट्सएप - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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कर्ज अर्जामध्ये आणि इतर कोणत्याही दस्तऐवजात कर्जदाराने दिलेली सर्व माहिती, कर्ज घेणार्याची पत योग्यता निश्चित करण्याशी संबधि
ं त
असो वा नसो, खरी आणि योग्य आहे आणि कोणत्याही प्रकारे दिशाभल
ू करणारी नाही;
कर्जदार वित्तपरु वठा दस्तऐवज व त्याद्वारे केलेले व्यवहार निष्पादित करण्यास व अंमलात आणण्यास सर्व लागू कायद्यांतर्गत सक्षम व पात्र आहे ;
कर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि या सर्वसाधारण अटी व नियम (जीसी) त्याच्या / तिच्यावर एक कायदे शीर, वैध आणि बंधनकारक
जबाबदारी आहे , जी त्यांच्या अटींनस
ु ार त्या / तिच्या विरूद्ध अंमलात आणण्यायोग्य आहे ;
कर्जदार असे जाहीर करीत आहे की या सवि
ु धेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही कायद्याद्वारे त्याला / तिला मनाई केलेली नाही;
अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही जी पर्व
ू ग्रहाद्वारे डीएमआयच्या हितावर किं वा कर्ज घेणार्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करे ल किं वा
वित्तपरु वठा कागदपत्रांनस
ु ार त्यांच्या/तिच्या सर्व किं वा किं वा कुठलीही जबाबदारी पार पाडण्याच्या उत्तरदायित्वावर प्रभाव पाडेल;
कर्जदाराने कोणताही कर किं वा शासनाचे दे य भरण्यात कसरू केलेला नाही;
कर्जदार या जीसी च्या सर्व अटी पर्ण
ू करण्यासाठी डीएमआयच्या आवश्यकतेनस
ु ार सर्व कृत्ये, कार्ये आणि गोष्टी करे ल;
कर्जदाराविरुद्ध दिवाळखोरी किं वा नादारीची कार्यवाही सरु
ु नाही.
कर्जदार डीएमआयला या कर्ज सवि
ु धेच्या उद्दे शाने किं वा त्याच्या व्यवसायासाठी ज्या प्रकारे योग्य वाटे ल त्यानस
ु ार कर्जदाराने दिलेली किं वा
डीएमआयने इतर मार्गाने मिळवलेली सर्व माहिती वापरण्यास / संग्रहित करण्यास संमती दिली आहे आणि गह
ृ ीत धरीत आहे आणि सहमत आहे
की डीएमआय अशी माहिती त्याच्या कंत्राटदार, एजंट आणि इतर कोणत्याही तत
ृ ीय पक्षाजवळ उघड करू शकते.
कर्ज सवि
ु धा / उचल कोणत्याही उत्पादनांच्या खरे दीसाठी असल्यास, कर्जदार खालीलप्रमाणे दे खील खात्री दे त आहे आणि करार करीत आहे :
कोणत्याही उत्पादनाच्या खरे दी किं मतीत वाढ झाल्यामळ
ु े कर्जदारास कर्ज सवि
ु धेची रक्कम वाढवन
ू मिळण्याचा अधिकार असणार नाही. तथापि,
खरे दी किं मतीत कोणतीही घट झाल्यास, डीएमआय त्यांच्या विवेकबद्
ु धीनस
ु ार मंजरू कर्ज सवि
ु धेची मळ
ू रक्कम कमी करू शकेल;
विक्रेता उत्पादनांच्या वितरणासाठी पर्ण
ू पणे जबाबदार असेल आणि डीएमआय उत्पादनाच्या वितरणास होणाऱ्या विलंबास किं वा वितरण न
होण्यास आणि / किं वा उत्पादनाची गण
ु वत्ता, अवस्था, योग्यता, उपयक्
ु तता किं वा इतर बाबतीत जबाबदार राहणार नाही;
उत्पादन खरे दी रद्द करण्याच्या बाबतीत, विक्रेत्याच्या परतावा धोरणाचे कर्जदाराने पालन केल्यावर जेव्हा विक्रेता डीएमआयला रक्कम परत
करे ल तेव्हाच डीएमआय संबधि
ं त कर्ज सवि
ु धेची परतफेड झाली असे ग्राह्य धरे ल. अशा परताव्याच्या बाबतीत, कर्जदाराने जर एखादा मासिक
हप्ता भरला असेल तर डीएमआय त्या हप्त्याची रक्कम, खरे दी आणि परतावा या दरम्यानच्या कालावधीतील व्याज जर असेल तर ते कमी करून,
कर्जदाराला परत करे ल आणि कर्ज सवि
ु धा / उचल पर्ण
ू परतफेड झाल्याचे ग्राह्य धरे ल. प्रक्रिया शल्
ु क परत केले जाणार नाही आणि परतावा रकमेत,
जर असल्यास, समायोजित केली जाईल;
कर्जदार उत्पादनाचा आंशिक ताबा किं वा मालकी हक्कावर दावा करणार नाही किं वा डीएमआयच्या संमतीशिवाय त्यावर कोणताही तत
ृ ीय पक्षाचे
हक्क निर्माण करणार नाही;
डीएमआयचा उत्पादनावर प्रथम आणि एकमेव अधिकार असेल.
दायित्वभंगाची कृत्ये
पढ
ु ील प्रत्येक कृती / प्रसंग, प्रत्येक कर्ज सवि
ु धेच्या बाबतीत कर्जदाराने केलेली “दायित्वभंगाची कृत्ये” म्हणन
ू निश्चित केले जातील;
कर्जदाराने कर्जदाराच्या कोणत्याही दे य रकमेचा भरणा दे य तारखेला केला नसल्यास;
वित्तपरु वठा कागदपत्रांनस
ु ार कोणत्याही अटी, करार, समर्थन, हमी, घोषणा किं वा पष्ु टीकरणांचा भंग;
डीएमआयने कोणतीही कर्ज सवि
ु धा दे ण्याच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकला असता, अशी कर्जदारांनी केलेली कोणतीही फसवणक
ू किं वा चक
ु ीचे
वर्णन किं वा महत्वाची माहिती लपवणे;
कर्जदाराचा मत्ृ य,ू मनोरुग्णत्व किं वा कोणतेही इतर कायम अपंगत्व;
कर्जदाराने उचलीचा उपयोग ठराविक हे तू व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी केल्यास;
घडलेली कोणतीही घटना, स्थिती किं वा परिस्थिती (कायद्यात कुठलाही बदल होण्यासह) घटना ज्यामध्ये कर्जदाराची दिवाळखोरी / निरवानिरव /
नादारी किं वा त्याच्या मालमत्तेची जप्ती / प्रतिरोध यासंबध
ं ीच्या कोणत्याही कारवाईचा समावेश आहे , ज्याचा डीएमआयच्या एकमेव आणि संपर्ण
ू
मतानस
ु ार महत्वाचा प्रतिकूल प्रभाव पडू शकतो;
दायित्वभंग झाला की नाही याबद्दल डीएमआयचा निर्णय कर्जदारास बंधनकारक असेल.
दायित्वभंगाचे परिणाम
दायित्वभंगाचे कोणतेही कृत्य घडल्यावर आणि त्यानंतर कोणत्याही वेळी, डीएमआयवर कर्ज सवि
ं र्भात सर्व थकित रक्कम, दे य असो व नसो,
ु धेसद
त्वरित परतफेड करण्यास पात्र थकबाकी म्हणन
ू जाहीर करणे, बंधनकारक नसले तरी त्यांचा हक्क असेल, आणि कर्जदार 15 (पंधरा) दिवसांच्या
आत ही रक्कम भरण्यास अपयशी ठरल्यास, त्यांच्या विवेकबद्
ु धीनस
ु ार डीएमआय कर्जदाराविरुद्ध किं वा त्यांच्या मालमतेविरुद्ध कुठल्याही
प्रतिबंधात्मक कारवाई किं वा जप्तीच्या मागणीसह, लागू असणार्या कोणत्याही कायद्यानस
ु ार, उपलब्ध असणाऱ्या कोणत्याही उपायाचा किं वा
अधिकाराचा वापर करू शकेल;
धनकोला ताबडतोब उत्पादनाचा ताबा घेण्याचा बिनशर्त अधिकार दे खील असेल.
उपरोक्त दायित्वभंग किं वा डीएमआयच्या उपायांच्या वापरामळ
ु े उद्भवलेल्या सर्व कायदे शीर आणि इतर व्यय आणि खर्चाच्या भरपाईसाठी दे खील
कर्जदार जबाबदार असेल.
प्रकटीकरण
कर्जदार मान्य करीत आहे आणि डीएमआयला कर्जदाराशी, कर्जसवि
ु धेशी, उचल रकमेशी, कर्जदाराने केलेला असल्यास, दायित्वभंग, यांच्याशी
संबधि
ं त माहिती आणि डेटा, त्यांना जाहीर करणे योग्य आणि आवश्यक वाटे ल अशा आणि/किं वा ट्रान्सयनि
ु यन सीआयबीआयएल लिमिटे ड
(“सीआयबीआयएल”) यांच्यासह आरबीआयने अधिकृत केलेल्या तत
ृ ीय पक्ष/संस्थांना, जाहीर करण्यास अधिकृत करीत आहे . कर्जदार हे दे खील
मान्य करीत आहे आणि डीएमआय / तत
ृ ीय पक्ष / सीआयबीआयएल / आरबीआयला, अशी माहिती, त्यांना योग्य वाटे ल अशा रीतीने आणि लागू
कायद्यांनस
ु ार वापरण्यास, प्रक्रिया करण्यास अधिकृत करीत आहे . याशिवाय, दायित्वभंगाच्या प्रकरणांत, डीएमआय आणि अशा संस्थांना कर्जदार
/ किं वा त्याचे संचालक / भागीदार / सह-अर्जदारांचे, लागू असेल ते, नाव 'डिफॉल्टर्स' म्हणन
ू वर्तमानपत्रे, मासिके आणि समाज माध्यमांसह,
डीएमआय / सीआयबीआयएल / आरबीआय / इतर अधिकृत संस्थांना विवेकाधिकारानस
ु ार योग्य वाटे ल अशा पद्धतीने आणि अशा माध्यमांद्वारे
जाहिर करण्याचा किं वा प्रकाशित करण्याचा अमर्यादित अधिकार असेल.
कर्जदार आता किं वा भविष्यात माहिती सामायिक करण्यासाठी आणि / किं वा जाहीर करण्यासाठी आणि कर्जदाराला आणि / किं वा इतर व्यक्तीला
या कारणामळ
ु े भोगाव्या लागलेल्या कोणत्याही परिणामासाठी दे खील डीएमआयला जबाबदार धरणार नाही.
संकीर्ण
डीएमआयच्या नोंदींमध्ये नोंदविलेल्या प्रविष्टी कर्जदाराच्या थकबाकीच्या अस्तित्वाचा आणि रकमेचा निर्णायक परु ावा असेल आणि आणि
डीएमआयने सादर केलेल्या थकबाकीचे कोणतेही विधान कर्जदाराद्वारे स्वीकारले जाईल आणि त्यास बंधनकारक असेल.
कर्जदाराच्या थकबाकीची परतफेड करण्याचे कर्जदाराचे उत्तरदायित्व, जेव्हा एकापेक्षा अधिक कर्जदारांनी संयक्
ु तपणे कोणत्याही कर्ज सवि
ु धेसाठी
अर्ज केला असेल अशा परिस्थितीत, संयक्
ु त व वैयक्तिकरित्या असेल.
कर्जदार सर्व कागदपत्रे आणि दरु
ु ार (i) आरबीआयच्या कोणत्याही मार्गदर्शक सच
ू नांचे
ु स्त्या कार्यान्वित करे ल आणि डीएमआयच्या आवश्यकतांनस
/ निर्देशांचे पालन करण्यासाठी किं वा (ii) वित्तिय कागदपत्रांनस
ु ार डीएमआयला अधिकारांचा पर्ण
ू लाभ दे ण्यासाठी, डीएमआयला सहकार्य करे ल.
उपरोक्त बाबींबद्दल पर्व
ू ग्रहाशिवाय कर्जदार अपरिवर्तनीय पद्धतीने अशी संमती दे तो की त्याने असे न केल्यास, असे बदल वित्तपरु वठा
कागदपत्रांत समाविष्ट केल्याचे मानले जातील आणि ते कर्जदारास बंधनकारक असतील.

नोंदणीकृत कार्यालय - एक्सप्रेस इमारत, 3 रा मजला, 9-10, बहादरू शाह जफर मार्ग, नवी दिल्ली-110002
वेबसाइट - www.dmifinance.in
ग्राहक पोर्टल - https://portal.dmifinance.in/
व्हाट्सएप - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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कोणतीही कर्ज सवि
ु धा निलंबित किं वा निरस्त करूनसद्
ु धा, वित्तपरु वठा दस्तऐवजांनस
ु ार डीएमआयचे सर्व हक्क आणि उपाय, कर्जदाराकडून संपर्ण
ू
थकबाकी डीएमआयला प्राप्त होईपर्यंत कायम राहतील.
कर्जदार मान्य करीत आहे की वित्तपरु वठा दस्तऐवजांनस
ु ार कर्जदाराने दे य असलेले आणि /किं वा दे ण्याचे मान्य केलेले व्याज दर, दं ड शल्
ु क, सेवा
शल्
ु क आणि इतर शल्
ु क वाजवी आहे आणि त्याला/तिला स्वीकार्य आहे .
कर्जदार निःसंदिग्धपणे स्वीकृत आणि मान्य करीत आहे की डीएमआयला स्वत: किं वा स्वत:च्या कार्यालयीन कर्मचार्यांद्वारे अशी कारवाई
करण्याच्या त्यांच्या हक्कांबद्दल पर्व
ू ग्रह न ठे वता डीएमआय निवड करे ल अशा एक किं वा अधिक तत
ू
ृ ीय पक्षांची (यानंतर “सेवा प्रदाता” म्हणन
संबोधले जाणाऱ्या) नेमणक
ं त माहितीची तपासणी आणि
ू करण्याचे, आणि अशा पक्षास वित्तपरु वठा कागदपत्रांतर्गत स्रोताशी, कर्जदाराशी संबधि
पडताळणी, प्रशासन, कर्जसवि
ं त त्याची सर्व किं वा काही कार्ये, हक्क आणि अधिकार, आणि नोटिसा पाठविणे, कर्ज
ु धेवर दे खरे ख इत्यादींशी संबधि
घेणाऱ्याशी संपर्क साधणे, डीएमआयच्या वतीने कर्जदाराकडून रोख / ईमांडट्
े स / ड्राफ्ट / आदे श प्राप्त करणे यासह सर्व कायदे शीर कृत्ये, करारनामे,
प्रकरणे आणि त्याच्याशी संबधि
ं त आणि अनष
ं क गोष्टी करण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्याचे पर्ण
ु गि
ू हक्क व अधिकार असतील.
कर्जदाराने कबल
ं निर्माण
ू केले आहे की हा वित्तपरु वठा व्यवहार यापढ
ु े तो /ती आणि डीएमआय यांच्या दरम्यान धनको आणि ऋणको असे संबध
करतो आणि डीएमआयने दिलेल्या / दे ऊ केलेल्या कोणत्याही सेवेच्या संदर्भात नाही. त्यानस
ु ार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या तरतद
ु ी यातील
व्यवहारांवर लागू होणार नाहीत.
कर्जदार डीएमआयला कोणतीही कर्ज सवि
ु धा प्राप्त करण्यासाठी सादर केलेली, आयकर परु ावा कागदपत्रे, निवास कागदपत्रे, पत्त्याच्या परु ाव्याची
कागदपत्रे, ओळख कागदपत्रे आणि वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती असलेली अशी इतर कागदपत्रे यासह सर्व माहिती आणि कागदपत्रांची
पडताळणी करण्यास अधिकृत करीत आहे आणि त्यानंतर डीएमआयद्वारे संग्रहित करून ठे वण्यास मान्यता दे त आहे .
कर्जदार डीएमआयला वेळोवेळी कर्जदाराचा पॅन नंबर / पॅन कार्डाची प्रत, इतर ओळख परु ावा आणि बँक खात्याचा तपशील मिळवण्यास आणि जेव्हा
डीएमआयला योग्य वाटे ल त्यावेळी सीआयबीआयएल, एक्स्पेरियन, हं टर अहवाल आणि असे इतर अहवाल तयार / प्राप्त करण्यासाठी संमती दे त
आहे व अधिकृत करीत आहे . कर्जदार डीएमआयला आधार ई-केवायसी द्वारे किं वा इतर पद्धतीने केवायसी पडताळणी करण्यास आणि अशा
सत्यापनाची प्रक्रिया योग्यरित्या पर्ण
ू करण्यासाठी त्यांच्या किं वा इतर कुणाच्या वतीने आधार ई-केवायसी सह आवश्यक त्या सर्व क्रिया हाती
घेण्यास आणि अशी माहिती कोणत्याही अधिकारी व्यक्तीसह सामायिक करण्यास आणि त्यांना योग्य वाटे ल अशा प्रकारे अशी माहिती संग्रहित
करण्यास दे खील संमती दे त आहे आणि अधिकृत करीत आहे .
कोणतीही घटना घडणे, परिस्थिती, बदल, सत्य माहिती, दस्तऐवज, अधिकृतता, कार्यवाही, कृती, वगळणे, दावे, उल्लंघन, दायित्वभंग किं वा इतर
यासह कोणत्याही गोष्टीच्या सस
ं ततेबद्दल डीएमआय आणि कर्जदाराचे मतभेद किं वा वाद झाल्यास, डीएमआयचे वरीलपैकी कोणत्याही
ु ग
एकाच्या सस
ं ततेबद्दल मत निर्णायक राहील आणि ते कर्जदारास बंधनकारक असेल.
ु ग
कर्जदार आणि डीएमआय जीसीच्या (सर्वसाधारण अटी व नियम) अटी व शर्तींनस
ु ार आणि डीएमआयला आवश्यक असेल असे पत्र / हमीपत्राची
अंमलबजावणी करून नवीन कर्ज सवि
ु धा मंजरू करण्याबाबत परस्पर सहमत होऊ शकतात.
पथ
ृ क्करणीयता
कर्जदार मान्य करीत आहे की या वित्तपरु वठा दस्तऐवजांमधील त्याची/तिची प्रत्येक जबाबदारी स्वतंत्र आणि इतरांपासन
ू पथ
ृ क्करणीय आहे .
शासित कायदा आणि कार्यक्षेत्र
सर्व कर्ज सवि
ु धा आणि वित्तीय दस्तऐवजांचे नियंत्रण आणि अन्वयार्थ भारतीय कायद्यानस
ु ार केले जाईल
या कागदपत्रांमधन
ू उद्भवणारे सर्व विवाद, मतभेद आणि / किं वा दावे किं वा अभिप्राय, अर्थ, किं वा त्याचे परिणाम किं वा वित्तीय दस्तऐवजांतर्गत
पक्षांचे हक्क आणि दायित्वे यांचा लवाद व समेट अधिनियम 1996 मधील तरतद
ु ीनस
ु ार किं वा त्यातील कोणत्याही वैधानिक दरु
ु ार किं वा
ु स्तीनस
त्याऐवजी बदलीसाठी लागू केलेल्या कोणत्याही कायद्यानस
ु ार लवादाद्वारे तोडगा काढला जाईल आणि डीएमआय ने नियक्
ु त केलेल्या एकमेव
व्यक्तीच्या लवादाकडे पाठविला जाईल. लवादाचे स्थान दिल्ली असेल आणि कायद्याच्या कलम 29 (बी) मध्ये नमद
ू केल्यानस
ु ार कार्यवाही जलद
गती प्रक्रियेद्वारे असेल. लवादाचे अंतरिम निर्णयासह सर्व निर्णय अंतिम आणि संबधि
ं त सर्व पक्षांना बंधनकारक असतील. लवाद निर्णयामध्ये
कोणतेही कारण न सांगता असा निर्णय पारित करू शकतो.
याशिवाय, सध्याचे कलम वित्तीय कागदपत्रांचा संपष्ु टात येण्यापासन
ू बचाव करे ल. वित्तीय कागदपत्रांमळ
ु े उद्भवलेल्या कोणत्याही वा सर्व
वादांबद्दल दिल्ली, भारत येथील न्यायालये विशेष कार्यक्षेत्र असतील (लवाद कार्यवाहीच्या अधीन, जी दे खील दिल्ली, भारत येथेच आयोजित
करण्यात येतील).
सच
ू ना
वित्तीय कागदपत्रांच्या संदर्भात कर्जदारास दिलेली कोणतीही नोटीस कर्जदाराला दिली असल्यास किं वा नोंदणीकृत टपालाने पाठवल्यास किं वा
कर्जदाराच्या अस्तित्त्वात असलेल्या किं वा शेवटच्या ज्ञात व्यवसायाच्या किं वा खाजगी पत्त्यावर पोचवली असल्यास ती योग्यरित्या दिली गेली
असल्याचे समजले जाईल. नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठविल्या गेलेली अशी कोणतीही नोटीस पाठवल्याच्या वेळेपासन
ू 48 तासांच्या आत
कर्जदाराला प्राप्त झाल्याचे समजले जाईल. डीएमआयला दिलेली कोणतीही नोटीस डीएमआयने त्याच्या वर दिलेल्या पत्त्यावर प्राप्त झाल्यासच
वैध असल्याचे मानले जाईल.
नियक्
ु ती
कर्जदार डीएमआयच्या लेखी पर्व
ू संमतीशिवाय वित्तपरु वठा दस्तऐवजांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीस थेट किं वा अप्रत्यक्षरित्या संयक्
ु तपणे किं वा
वैयक्तिकरित्या त्यांचे सर्व किं वा काही हक्क किं वा जबाबदारी किं वा कर्तव्ये हस्तांतरित करण्यास किं वा नियक्
ु त करण्यास किं वा कोणत्याही
व्यक्तीच्या बाजन
ं निर्माण करण्यास पात्र असणार नाही.
ू े तत
ृ ीय पक्षाचे हितसंबध
डीएमआय वित्तपरु वठा दस्तऐवजांमधील त्याचे सर्व किं वा कोणतेही फायदे , हक्क, बंधने, कर्तव्ये आणि / किं वा जबाबदाऱ्यांपक
ै ी कुणाच्याही (संपर्ण
ू
किं वा काही प्रमाणात आणि सहभागाचे हक्क मंजरू करण्यासह) डीएमआय ठरवेल अशा पद्धतीने किं वा अटींवर कर्जदाराच्या पर्व
ू लिखित संमती
किं वा माहितीशिवाय विक्री, हस्तांतरण, नियक्
ु ती किं वा सरु क्षाकरणास पात्र असेल. असे हस्तांतरण, नियक्
ु ती किं वा सरु क्षाकरण झाल्यास, कर्जदार
अशा मख
ु त्यार किं वा हस्तांतरकाप्रति वित्तीय दस्तऐवजांनस
ु ार त्यांचे कर्तव्य बजावेल आणि बजावण्यास तो/ते जबाबदार असतील. अशा घटनेत,
डीएमआयने तसे करण्यास सांगितल्यास, कर्जदार उर्वरित EMANDATEs/ECS ना हस्तांतरक / मख
ु त्यार यांच्या बाजन
ू े बदलन
ू दे ईल.
क्षतिपर्ती
ू
कर्जदार याद्वारे डीएमआय, त्याचे कर्मचारी, प्रतिनिधी आणि सल्लागारांना वेळोवेळी आणि कोणत्याही वेळी कर्जदाराद्वारे वित्तीय कागदपत्रांमध्ये
नमद
ू केलेल्या कोणत्याही अटी किं वा नियम किं वा जबाबदाऱ्या न पाळल्यामळ
ु े किं वा दायित्वभंगाच्या कृत्यामळ
ु े किं वा डीएमआयद्वारा वित्तीय
कागदपत्रांतर्गत असलेल्या, तारणाच्या कोणतीही अंमलबजावणी किं वा कर्जदाराच्या थकबाकीची वसल
ु ी करण्यासह, कुठल्याही अधिकारांच्या
वापरामळ
ु े उद्भवलेल्या कुठल्याही उत्तरदायित्वाविरूद्ध, हक्क, नक
ु सान, निर्णय, हानी, किं मत किं वा खर्चाविरूद्ध (कोणत्याही मर्यादे शिवाय,
वकिलांची वाजवी फी आणि खर्चासकट) क्षतिपर्ती
ू पासन
ू मक्
ु त करतो, समर्थन करतो आणि निरपराध मानतो.
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15.

स्वीकृती:
मी / आम्ही जाणतो की डीएमआयच्या धोरणांच्या अनष
ं ाने जीसी आणि इतर वित्तपरु वठा दस्तऐवजात माझ्या / आमच्याद्वारे भरलेल्या सर्व
ु ग
अटी आणि तपशिलांबद्दल स्वत:चे समाधान केल्यावरच डीएमआय या जीसी चा पक्ष होण्यास सहमत होईल. मी / आम्ही सहमत आहे /आहोत की
डीसीआयचा अधिकृत अधिकारी जेव्हा दिल्ली येथे यावर स्वाक्षरी करे ल त्या तारखेला किं वा पहिल्या वितरणाच्या तारखेला, जी आधी असेल त्या
तारखेला हे जीसी संपर्ण
ू होईल आणि कायदे शीररित्या बंधनकारक असेल.
“मला मान्य आहे ” क्लिक करून, कर्जदार इलेक्ट्रॉनिकरित्या या जीसीवर स्वाक्षरी करतो आणि त्याच्या अटींना कायदे शीरपणे बांधले जाण्यास
सहमत होतो. या जीसीला कर्जदाराची स्वीकृती पढ
ु ील बाबी स्थापित करे ल: (i) या जीसी मध्ये निश्चित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती बिनशर्त बाध्य
असल्याबद्दल आणि अपरिवर्तनीयरित्या मान्य असल्याबद्दल कर्जदाराची स्वीकृती; आणि (ii) कर्जदाराची पावती आणि पष्ु टीकरण की ही जीसी
(वित्तीय दस्तऐवजांसह) कर्जदाराने योग्यरित्या वाचली आणि पर्ण
ू पणे समजन
ू घेतली आहे .
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