రుణానికి సంబంధించి సాధారణ నియమ నిబంధనలు
డీఎంఐ ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నమోదిత కార్యాలయం ఎక్స్ప్రెస్ బిల్డింగ్, మూడవ అంతస్తు , 9-10, బహదూర్ షా జఫర్ మార్గ్, న్యూఢిల్లీ , - 110002( ‘డీఎంఐ’ దీని
పరిధిలోకి దానికి వారసులు, అసైనీలు కూడా వస్తా యి) అందించే రుణాలకు సంబంధించిన సాధారణ నియమ నిబంధనలు (“జీసీ”).
1.
నిర్వచననాలు
1.1
ఈ జీసీ, లోన్దరఖాస్తు లో ఉన్న నిబంధనలు, వ్యక్తీకరణలు దిగువ పేర్కొన్న రీతిలో నిర్వచించబడ్డా యి:
“అందుబాటు సమయం” అంటే లోన్వివరాల పత్రంలో పేర్కొన్న రీతిలో సదుపాయం నుంచి డ్రా డౌన్తీసుకునేందుకు రుణగ్రహీత విజ్ఞ ప్తి చేసుకునే సమయం అని అర్థం;
“అందుబాటు సదుపాయ మొత్త ం” అంటే సదుపాయంలో డ్రా చేయని మొత్త ం సహ ఏదేని రీపేమెంట్లేదా గతంలోని డ్రా డౌన్కు సంబంధించి పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా జరిపే
ముందస్తు చెల్లి ంపుల కారణంగా అందుబాటులోకి వచ్చే మొత్త ం అని అర్థం.
“రుణగ్రహీత” అంటే రుణ వివరణ పత్రంలో వివరించబడిన రుణగ్రహీత అని అర్థం;
“రుణగ్రహీత బకాయిలు” అంటే డీఎంఐకి రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సిన మొత్తా లు. సదుపాయంలో బకాయి, వడ్డీ, ఇతర ఛార్జీలు, ఖర్చులు, వ్యయాలు సహ అన్ని ఉంటాయి.;
‘డ్రా డౌన్” అంటే సదుపాయానికి సంబంధించి అందుబాటు సమయంలో ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల్లోని నిబంధనల ప్రకారం ఉండే ప్రతీ డ్రా డౌన్అని అర్థం. ఇందులో గతంలో
తీసుకున్న సదుపాయానికి సంబంధించి ఏదేని రీపేమెంట్ లేదా గతంలోని డ్రా డౌన్కు సంబంధించి పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా జరిపే ముందస్తు చెల్లి ంపుల కారణంగా
అందుబాటులోకి వచ్చే మొత్త ం కూడా ఉంటుంది;
“డ్యూ డేట్” అంటే డీఎంఐకి రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సిన మొత్తా లను చెల్లి ంపు జరపాల్సిన తేదీ అని అర్థం
“ఈఎంఐ” అంటే ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం రుణగ్రహీత చెల్లి ంచే బకాయిపడిన డ్రా డౌన్స్, వడ్డీ (వర్తించేటట్టు అయితే) నెలవారీ సమాన మొత్త ం అని అర్థం;
“సదుపాయం” అంటే లోన్ వివరాల పత్రం ప్రకారం రుణగ్రహీతకు డీఎంఐ మంజూరు చేసిన గరిష్ట డ్రా డౌన్పరిమితి, ఇది రివాల్వింగ్క్రెడిట్గా రుణగ్రహీతకు అందుబాటులో
ఉంటుంది;
“ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్లు ” అంటే ఈ జీసీ, లోన్అప్లికేషన్, లోన్వివరాల పత్రం సహ అనుబంధాలు, రుణగ్రహీత అందించిన పత్రా లు, సమయానుగత సవరణల ప్రకారం
డీఎంఐ కోరే పత్రా లు;
“లోన్దరఖాస్తు ” అంటే ఫైనాన్స్పొ ందేందుకు డీఎంఐకి నిర్దేశిత రూపంలో రుణగ్రహీత సమర్పించే పత్రం;
“లోన్వివరాల పత్రం” అంటే సమయానుగతంగా డీఎంఐ, రుణగ్రహీత మధ్య అమలుపరిచే లోన్వివరాల పత్రం;
“భౌతిక ప్రతికూల ప్రభావం” అంటే డీఎంఐ అభిప్రా యంలో ఏదైన ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ఘటన, అవి (i) రుణ బకాయిలు చెల్లి ంచేందుకు రుణగ్రహీత సామర్ధ్యం (ii)
రుణగ్రహీత నుంచి బకాయిల వసూలు;
“ఓవర్డ్యూ వడ్డీ రేటు” అంటే లోన్వివరాల పత్రంలో పొ ందుపరిచిన డీఫాల్ట్వడ్డీ, సంబంధిత తుది తేదీ నాటికి చెల్లి ంచని మొత్తా లపై దీన్ని విధించడం జరుగుతుంది;
“ఉద్దేశం” అంటే లోన్వివరాల పత్రంలో పేర్కొన్న రీతిలో ప్రతీ డ్రా డౌన్వినియోగించడం అని అర్థం. ఇందులో వెండార్ల ద్వారా వస్తు వుల కొనుగోలు కూడా ఉంటుంది;
“వస్తు వు” అంటే వర్తించేట్టు అయితే లోన్వివరాల పత్రంలో పేర్కొన్న ఉద్దేశానికి తగినట్టు ఏదైనా వెండర్నుంచి రుణగ్రహీత కొనుగోలు చేసే వస్తు వు;
“వెండార్” అంటే వెండార్లు అని అర్థం, ఇందులో ఉత్పత్తు లు కొనుగొలు చేసేందుకు డీఎంఐ ద్వారా ఫైనాన్స్చేసే డీఎంఐ ఆమోదించే ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లు కూడా ఉంటాయి.
1.1A.
ఈ జీసీ ప్రకారం (a) ఏకవచనంలో ఉన్నవి బహువచనంలో (దానికి విరుద్ధ ంగా) (b) ఏదైనా లింగాన్ని ఉద్దేశించినట్టు అయితే అది స్త్రీ, పురుష, న్యూట్రల్లింగాలకు
వర్తిస్తు ంది.
2.
పంపిణీ
2.1
అందుబాటు వ్యవధిలో అందుబాటు సదుపాయ మొత్త ం నుంచి ఎంత మొత్త మైన అందించమని రుణగ్రహీత కోరవచ్చు. అట్టి విజ్ఞ ప్తిపై డ్రా డౌన్అనుమతించేందుకు
లేదా తిరస్కరించేందుకు డీఎంఐకి సంపూర్ణ మైన విచక్షణ ఉంటుంది. ఈ సదుపాయం రివాల్వింగ్క్రెడిట్రూపంలోనూ ఉండవచ్చు, అందుబాటు వ్యవధిలో ముందస్తు
చెల్లి ంపులు/తిరిగి చెల్లి ంపుల కారణంగా అందుబాటు సదుపాయ మొత్త ంలో మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఈ జీసీలో పేర్కొన్న వాటితో సంబంధం లేకుండా
సదుపాయం నుంచి తదుపరి డ్రా డౌన్స్ను రద్దు చేయడం లేదా తిరస్కరించడం లేదా రుణగ్రహీతకు సంబంధించిన రుణమదింపులో మార్పుల వంటివాటికి
సంబంధించి సంపూర్ణ మైన హక్కు డీఎంఐకి ఉంటుంది.
2.2
ఏ అవసరాల కోసమైన డ్రా డౌన్ను నేరుగా వెండార్/విక్రేత/ ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థ లేదా దాని అధీకృత వ్యక్తికి అందిజేసినట్టు అయితే అట్టి దానిని రుణగ్రహీతకు
అందించినట్టు గా భావించడం జరుగుతుంది.
2.3
లోన్డిటెయిల్షీట్లో పేర్కొన్న తిరిగి చెల్లి ంచబడని ప్రా సెసింగ్ఫీజు, దానికి వర్తించే పన్నును రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సి ఉంటుంది, మొదటి డ్రా డౌన్కు అది మొదటి
పంపిణీగా భావించడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారం మొత్త ం డ్రా డౌన్కు రుణగ్రహీత బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.
3.
వడ్డీ, తిరిగి చెల్లి ంపు
3.1
ఈ సదుపాయం, ఇతర మొత్తా లకు సంబంధించిన రుణగ్రహీత తాను తీసుకున్న ప్రతీ డ్రా డౌన్కు వడ్డీ (వర్తించేటట్టు అయితే), లోన్డిటెయిల్షీట్లో పొ ందుపరిచిన
మొత్తా న్ని రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సి ఉంటుంది, వడ్డీ ప్రతీ నెలా లెక్కించడం జరుగుతుంది. పూర్తి డ్రా డౌన్మొత్తా నికి రుణగ్రహీత బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది, ప్రతీ
డ్రా డౌన్కు సంబంధించిన పూర్తి మొత్తా న్ని చెల్లి ంచాల్సి ఉంటుంది. ఒక వేళ ఇన్స్టా ల్మెంట్ను గడువు తేదీలోపు చెల్లి ంచనట్టు అయితే, పూర్తి బకాయి మొత్త ంపై
నిర్దేశిత రేటు (ఓవర్డ్యూ ఇంట్రెస్ట్ రేటు) ప్రకారం వడ్డీ లెక్కించడం జరుగుతుంది, అది చెల్లి ంపు జరపాల్సిన గడువు తేదీ నుంచి లెక్కించబడుతుంది, వడ్డీ ప్రతీ నెలా
లెక్కించ బడుతుంది.
3.2
గుర్తించబడిన అవసరాల కోసం డ్రా డౌన్ మొత్తా న్ని సున్నా వడ్డీ పై అనుమతించవచ్చని, అట్టి సందర్భాల్లో తిరిగి చెల్లి ంచబడని ఒక దఫా డిస్కౌంటును
వెండార్లు /ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థ లకు ఎంపిక చేసిన అవసరాలకు డీఎంఐ, వెండరార్/ దాని అధికృత ప్రతినిధుల ద్వారా పరస్పరం అంగీకరించిన విధంగా ఉంటుందని
రుణగ్రహీత అంగీకరిస్తు న్నారు.
3.3
ప్రతీ డ్రా డౌన్వ్యవధిని అందించే లోన్వివరాల షీట్లో పొ ందుపరచబడుతుంది. డ్రా డౌన్స్నుంచి రుణవిముక్తికి అవసరమైన వ్యవధి, వడ్డీ చెల్లి ంపులను బట్టి లోన్
డిటెయిల్ షీట్లో పొ ందుపరిచిన గరిష్ట ఈఎంఐలకు మించిన ఈఎంఐలను డీఎంఐ లెక్కిస్తు ంది. ఈఎంఐలో అసలు బకాయి, దానిపై చెల్లి ంచాల్సిన వడ్డీ మాత్రమే
ఉంటుంది తప్పని ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల లో రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సిన డీఫాల్ట్వడ్డీ లేదా ఇతర ఛార్జీల వంటివి ఉండవు.
3.4
సకాలంలో ప్రతీ ఈఎంఐ చెల్లి ంచడం ఈ కాంట్రా క్టు లోని ముఖ్యమైన సారం. ఈఎంఐ లెక్కించే విధానాన్ని అర్థం చేసుకున్నారని, ఆ విషయంలో ఎటువంటి వివాదాన్ని
తీసుకురామని రుణగ్రహీత అంగీకరిస్తు న్నారు.
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ఈ ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల లో ఎక్కడైనా పొ ందుపరిచిన దానితో సంబంధం లేకుండా డీఎంఐ స్వీయ విచక్షణలో ఎప్పుడు డిమాండ్చేస్తే అప్పుడు రుణగ్రహీత తన
బకాయిలు, ఈఎంఐని డీఎంఐకి రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సి ఉంటుంది. అట్టి దానికి డీఎంఐ కారణం చూపాల్సిన అవసరం లేదు. అట్టి మొత్తా న్ని ఎటువంటి జాప్యం లేదా
ఆలస్యం చేయకుండా అట్టి డిమాండ్చేసిన 15 (పదిహేను) రోజుల్లో రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సి ఉంటుంది.
వర్తించే చట్టా ల ప్రకారం వడ్డీ రేటును సమీక్షించే అధికారం డీఎంఐ కలిగి ఉంటుంది. బకాయిపడిన మొత్త ం, వడ్డీ తిరిగి చెల్లి ంపునకు సంబంధించిన ఈఎంఐ/ఈఎంఐల
సంఖ్యను తిరిగి లెక్కిస్తు ంది. రుణగ్రహీతకు డీఎంఐ తెలియజేసే అట్టి మార్పు తుది అవుతుంది దానికి రుణగ్రహీత కట్టు బడి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి మార్పు
జరిగిన సమయంలో అట్టి మార్పు జరిగిన 30 (ముప్పై) రోజుల్లో ఎటువంటి ముందస్తు చెల్లి ంపు జరిమానా లేకుండా బకాయిపడిన మొత్తా న్ని, జమైన వడ్డీని
(వర్తించేటట్టు అయితే) చెల్లి ంచేందుకు రుణగ్రహీతకు అర్హత ఉంటుంది.
చెల్లి ంపుల్లో జాప్యం జరిగితే తన ఇతర హక్కులకు భంగం కలుగకుండా జాప్యం జరిగిన వ్యవధికి రుణగ్రహీత నుంచి ఓవర్డ్యూ వడ్డీ రేటును (లోన్డిటెయిల్షీట్లో
పొ ందుపరిచినది) వసూలు చేసేందుకు డీఎంఐ అర్హత కలిగి ఉంటుంది.
డీఎంఐ ముందస్తు అనుమతితో నిర్థా రిత వ్యవధి కంటే ముందే డ్రా డౌన్ను రుణగ్రహీత ముందస్తు గా చెల్లి ంచవచ్చు, అయితే అట్టిది ప్రీపీమెంట్ఛార్జీలు, నిబంధనలకు
లోబడి ఉంటుంది.
ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం డీఎంఐకి జరపాల్సిన చెల్లి ంపులకు సంబంధించి ప్రస్తు తం లేదా భవిష్యత్లో చోటుచేసుకునే చట్ట ంలో మార్పుల కారణంగా వర్తించే
వడ్డీ రేట్లు , పన్ను, డ్యూటీలు, సెస్డ్యూటీలు, లేదా ఇతర రూపంలో పన్నులను రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సి ఉంటుంది. ఒక వేళ వాటిని డీఎంఐ భరించాల్సి వస్తే అట్టి
దానిని రుణగ్రహీత నుంచి డీఎంఐ రికవర్చేసుకుంటుంది, అట్టి దానిని తిరిగి చెల్లి ంచేంత వరకు ఒవర్డ్యూ వడ్డీ రేటు ప్రకారం వడ్డీ విధించబడుతుంది.
ఈ ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల లో పొ ందుపరిచిన నియమ నిబంధనలతో సంబంధం లేకుండా రుణగ్రహీత తిరిగి చెల్లి ంచిన మొత్తా లను ముందుగా ఖరీదు, ఛార్జీలు,
ఇతర ఖర్చుల కింద జమ కట్టు కోవడం జరుగుుతంది. ఆ తర్వాత ఓవర్డ్యూ వడ్డీ ఏమైనా ఉంటే దానికి, మూడో ది వడ్డీ కింద, చివరంగా సదుపాయంలోని అసలు
మొత్త ం కింద తిరిగి చెల్లి ంపుగా తీసుకోబడుతుంది.
రోజువారీగా వడ్డీ, ఇతర ఛార్జీలను లెక్కించడం జరుగుతుంది, వాటిని సంవత్సరానికి 365 రోజుల చొప్పున, గడిచిన రోజులను బట్టి వడ్డీ (వర్తించేటట్టు అయితే) ఓవర్
డ్యూ వడ్డీ రేటు లెక్కించడం జరుగుతుంది.
చెల్లి ంపు జరపాల్సిన తుది తేదీ వ్యాపార దినం కాని పక్షంలో ఆ తదుపరి వ్యాపార తేదీన వెంటనే ఆ మొత్తా న్ని రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాలి.
డీఎంఐకి చెల్లి ంచాల్సిన మొత్తా లను ఎటువంటి మినహాయింపులు లేకుండా రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాలి. బకాయిపడిన మొత్తా న్ని చెల్లి ంచిన తర్వాతే పేమెంట్
క్రెడిట్/డిశ్చార్జ్ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
పేమెంట్, రీపేమెంట్, ప్రీపేమెంట్విధానం
బకాయిల చెల్లి ంపు కోసం డీఎంఐ కోరినదానిని బట్టి రుణగ్రహీత తన బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) నోటిఫై చేసిన రీతిలో (i)
(ఈమ్యాన్డేట్) లేదా (ii) నేషనల్ఆటోమేటెడ్క్లియరింగ్ హౌస్(డెబిట్క్లియరింగ్) లేదా వేరే ఏదైనా ఎలక్ట్రా నిక్లేదా ఇతర క్లియరింగ్ఆదేశాన్ని (సంయుక్త ంగా
వీటిని ఎన్ఎసీహెచ్) అందించాల్సి ఉంటుంది. అట్టి ఈమ్యాన్డేట్/ఎన్ఎసీహెచ్డీఎంఐ అంగీకరించిన బ్యాంకు, ప్రదేశం నుంచి ఉండాలి. మొదటి ప్రవేశం/గడువు తేదీ
లోపు అన్ని చెల్లి ంపులను రుణగ్రహీత జరపాలి. రుణగ్రహీత అందించే ఈమ్యాన్డేట్/ఎన్ఎసీహెచ్ను రుణగ్రహీత బకాయిల వసూలు కోసం డీఎంఐ వినియోగిస్తు ంది.
అట్టి చెల్లి ంపుల కోసం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకునేందుకు రుణగ్రహీత డీఎంఐకి బేషరతు, మార్చడానికి వీల్లేని అధికారాన్ని కల్పిస్తు న్నారు. డీఎంఐ విచక్షణ
మేరకు సమయానుగతంగా డీఎంఐ కోరినప్పుడు అట్టి ఈమ్యాన్డేట్లు మరియు లేదా ఎన్ఎసీహెచ్మరియు/లేదా చెల్లి ంపు కోసం రుణగ్రహీత సమర్పించిన ఇతర
పత్రా లను వెంటనే (ఏ సందర్భంలోనూ 7 (ఏడు) రోజుల్లో పు) రుణగ్రహతీ మార్చాల్సి ఉంటుంది.
సంబంధిత గడువు తేదీలోపు రుణగ్రహీత తన బకాయిలు చెల్లి ంచేందుకు తన బ్యాంకు ఖాతాలో తగిన డబ్బు ఉండేలా రుణగ్రహీత చూసుకోవాలి.
ఈమ్యాన్డేట్స్/ఎన్ఎసీహెచ్జారీ చేసిన బ్యాంకు ఖాతా/లను రుణగ్రహీత మూసివేయడం లేదా వాటిని రద్దు చేయడం లేదా డీఎంఐకి చెల్లి ంపులు నిలుపుచేయాలని
లేదా జాప్యం చేయాలని బ్యాంకులకు సూచించడం వంటివి చేయరాదు, ఒకవేళ అలా చేసినట్టు అయితే అట్టి సమాచారానికి కట్టు బడి ఉండాల్సిన అవసరం డీఎంఐకి
ఉండదు.
రుణగ్రహీత తన బకాయిలు చెల్లి ంచేందుకు స్వచ్ఛందంగా ఈమ్యాన్డేట్/ఎన్ఎసీహెచ్ ఇచ్చారని, వాటిని సెక్యూరిటీగా కాదనే విషయాన్ని రుణగ్రహీత
అంగీకరిస్తు న్నారు. ఈమ్యాన్డేట్/ఎన్ఎసీహెచ్అమలు జరగకపో వడం అన్నది నెగోషియబుల్ఇన్స్ట్రూ మెంట్స్చట్ట ం 1881/ ది పేమెంట్స్అండ్సెటిల్మెంట్స్ చట్ట ం,
2007 ప్రకారం శిక్షార్హమైన నేరమని రుణగ్రహీత అంగీకరిస్తు న్నారు. అమలు జరగని ప్రతీ ఈమ్యాన్డేట్/ఎన్ఎసీహెచ్కు సంబంధించి (లోన్ డిటెయిల్ షీట్లో
పేర్కొన్నవి) డిజానర్ఛార్జీలను రుణగ్రహీత చెల్లి ంచాల్సి ఉంటుంది.
ఏ స్వభావంతో కూడిన వివాదం లేదా విభేధాలు చోటుచేసుకున్నా దానిని కారణంగా చూపి ఏదేని ఈఎంఐ చెల్లి ంపు లేదా ఏదేని మొత్తా న్ని చెల్లి ంచకుండా
నిలిపివేయడం లేదా జాప్యం చేయడం వంటివి చేసేందుకు రుణగ్రహీతకు అర్హత లేదు అంతే కాదు సంబంధిత గడువు తేదీల్లో ఈమ్యాన్డేట్/ఎన్ఎసీహెచ్ను
సమర్పించేందుకు డీఎంఐకి అర్హత ఉంటుంది.
ఈమ్యాన్డేట్లు /ఎన్ఎసీహెచ్జారీతో సరిపెట్టు కోకుండా సకాలంలో బకాయిలు చెల్లి ంచేలా చూడటం రుణగ్రహీత బాధ్యత
రుణగ్రహీత ఒప్పందాలు, ప్రా తినిద్యం, వారెంటీలు
రుణగ్రహీత అనుసరించాల్సినవి:
ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల పరిధిలోని అన్ని బాధ్యతలు పరిశీలించి నిర్వర్తించాలి.
సమయానుగతంగా డీఎంఐకి అవసరమైన బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లు సహ అన్ని పత్రా లను డీఎంఐకి వెంటనే అందించాలి. వీరిని డీఎంఐ స్వతంత్రంగా సంప్రదించేందుకు
రుణగ్రహీత అధికారమిస్తు న్నారు (i) రుణగ్రహీత ఖాతా కలిగిన బ్యాంకును, అట్టి బ్యాంకు నుంచి వివరాలు, స్టేట్మెంట్ తీసుకునేందుకు (ii) అవసరాన్ని బట్టి
రుణగ్రహీత రుణ విలువను పర్యవేక్షించేందుకు రుణగ్రహీతకు సంబంధించిన పనిచేసిన ప్రదేశాలను సంప్రదించడం.
రుణగ్రహీతలకు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా లిటిగేషన్లు లేదా న్యాయపరమైన చర్యలు ఉంటే వెంటనే డీఎంఐకి తెలియజేయాలి.
ఏదైనా ప్రతికూల ప్రబావం లేదా డీఫాల్ట్ఘటన చోటుచేసుకుంటే అట్టి విషయాన్ని డీఎంఐకి తెలియజేయాలి.
ప్రదేశం/ఆఫీసు చిరునామా/నివాసం/ వ్యాపార ప్రదేశ మార్పు లేదా ఏదేని మార్పు/రాజీనామా/తొలగింపు/ ఉద్యోగం/వృత్తి /వ్యాపారాన్ని మూసివేయడం వంటివి
వెంటనే లిఖితపూర్వకంగా డీఎంఐకి తెలియజేయాలి.
బకాయిపడిన మొత్త ం, వడ్డీ, ఇతర బకాయిలు, ఛార్జీలను చెల్లి ంచకుండా ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం లేదా విదేశాల్లో దీరక
్ఘ ాలం నివసించేందుకు భారత్ను
విడిచిపెట్టరాదు.
ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల లో పేర్కొన్న రీతిలో లేదా రుణగ్రహీత రుణవిలువ (డీఎంఐ దాన్ని నిర్థా రిస్తు ంది) క్షీణించినప్పుడు సెక్యూరిటీ అందజేయాలి.
డీఎంఐకి ఇచ్చిన ఈమ్యాన్డేట్స్/ఈసీఎస్ఖాతాల్లో జీతం మరియు/లేదా వ్యాపార మొత్త ం డిపాజిట్అయ్యేలా చూడటం.
డీఎంఐకి అవసరం కాబట్టి మొదటి డ్రా డౌన్సమయంలో లేదా అంతకు ముందే జీవిత బీమా పాలసీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అందులో ప్రమాద, మరణ, శాశ్వత
వైకల్యం, నిరుద్యోగం, ఇంకా డీఎంఐకి అంగీకారయోగ్యమైన ఇతర నిబంధనలు ఉండాలి.
వర్తించే చట్టా లు సహ మనీ లాండరింగ్నిరోధక చట్ట ం, 2002ను అన్ని సమయాల్లో పాటించాలి.
ప్రతీ డ్రా డౌన్ను ఏ అవసరానికైతే తీసుకుంటున్నారో దానికి మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
తీసుకున్న ఉత్పత్తి కి సంబందించి రుణదాతపై రుణగ్రహీత ఛార్జ్సృష్టించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రతీ రుణగ్రహీత, డీఎంఐకి దిగువ తెలిపిన విధంగా ఉండాలి:

రిజిస్ట ర్డ్ కార్యాలయం–ఎక్స్ప్రెస్బిల్డింగ్, 3వ అంతస్తు , 9-10,బహాదూర్షా జఫర్మార్గ్, న్యూ ఢిల్లీ -110002
వెబ్సైట్- www.dmifinance.in
కస్ట మర్పో ర్టల్- https://portal.dmifinance.in/
వాట్సప్- 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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రుణగ్రహీత రుణ విలువను అంచనా వేసేందుకు రుణ దరఖాస్తు , ఇంకా ఇతర పత్రా ల్లో రుణగ్రహీత సమర్పించిన సమాచారమంతా నిజమైనది, సరైనదిగా ఉండాలి,
అందులో ఏది కూడా తప్పుదో వ పట్టించేలా ఉండకూడదు;
వర్తించే చట్టా లకు లోబడి ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్లు అమలు చేసేందుకు, లావాదేవీలు నిర్వహించేందుకు రుణగ్రహీతకు తగిన సామర్ధ్యం, అర్హత ఉండాలి;
రుణగ్రహీత 18 సంవత్సరాలకు పైబడిన వయస్సు కలిగిన వారని, ఈ జీసీ వారిపై చట్ట పరంగా చెల్లు బాటయ్యే, కట్టు బడి ఉంటుందని, అందులోని నిబంధనల ప్రకారం
వాటిని వారిపై అమలు చేయవచ్చు;
ఈ సదుపాయాన్ని పొ ందేందుకు ఏ చట్ట ం ప్రకారం తనపై నిషేధం లేదని రుణగ్రహీత ప్రకటిస్తు న్నారు;
ఈ ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం డీఎంఐ ఆసక్తిని భంగపరించే లేదా రుణగ్రహీత ఆర్థిక పరిస్థితులను ప్రభావం చేసే, లేదా వీటి ప్రకారం అన్ని లేదా ఏదేని
బాధ్యతను అమలును ప్రబావితం చేసే ఘటన చోటుచేసుకొని ఉండకూడదు;
రుణగ్రహీత ఏదేని పన్నులు లేదా ప్రభుత్వ బకాయిలు చెల్లి ంచకుండా డీఫాల్ట్అయి ఉండకూడదు;
ఈ జీసీలోని నిబంధనలు అమలయ్యేలా డీఎంఐకి అవసరమైన రీతిలో రుణగ్రహీత అన్ని చర్యలు, ఒప్పందాలు, వ్యవహారాలు చేయాల్సి ఉంటుంది;
రుణగ్రహీతకు వ్యతిరేకంగా దివాలా లేదా దివాలా ప్రక్రియలు ఉండరాదు.
ఈ సదుపాయం లేదా తన వ్యాపారం కోసం రుణగ్రహీత ఇచ్చిన సమాచారాన్ని లేదా డీఎంఐ ఏ మార్గ ంలోనైనా సేకరించిన సమాచారాన్ని డీఎంఐ
ఉపయోగించేందుకు/పదిలపరిచేందుకు రుణగ్రహీత సమ్మతి తెలియజేస్తు న్నారు. అట్టి సమాచారాన్ని తన కాంట్రా క్టర్లు , ఏజెంట్లు , లేదా థర్డ్ పార్టీలకు డీఎంఐ
వెల్లడిస్తు ందనే విషయాన్ని తెలిసి అంగీకారం తెలియజేస్తు న్నారు.
ఏదైనా ఉత్పత్తి కొనుగోలు కోసం ఈ సదుపాయం/డ్రా డౌన్తీసుకున్నట్టు అయితే దిగువ పేర్కొన్న నియమాలు పాటించేందుకు రుణగ్రహీత అంగీకరిస్తు న్నారు:
కొనుగోలు చేసిన ఉత్పత్తి కి సంబంధించిన కొనుగోలు ధర పెరిగిందనే కారణంతో సదుపాయాన్ని మొత్తా న్ని పెంచుకునేందుకు రుణగ్రహీత అర్హు లు కాదు. కాని, ధర
తగ్గిన పక్షంలో డీఎంఐ తన విచక్షణ మేరకు మంజూరు చేసిన సదుపాయం నుంచి అసలు మొత్తా న్ని తగ్గించవచ్చు;
ఉత్పత్తి ని అందించడం పూర్తిగా వెండార్బాధ్యతే. డెలివరీలో జాప్యం లేదా ఉత్పత్తి డెలివరీ కాకపో వడం మరియు/లేదా ఉత్పత్తి కి సంబంధించిన నాణ్యత, పరిస్థితి,
ఫిట్నెస్, అనుకూలత వంటి విషయాలకు డీఎంఐ బాధ్యత వహించదు;
ఉత్పత్తి ని రద్దు చేసినట్టు అయితే అట్టి సదుపాయాన్ని వెండార్రీఫండ్విధానాన్ని అనుగుణంగా రుణగ్రహీత అనుసరించి అట్టి మొత్తా న్ని డీఎంఐకి వెండర్రీఫండ్
చేసినప్పుడు మాత్రమే అట్టి సదుపాయాన్ని తిరిగి చెల్లి ంచినట్టు గా డీఎంఐ భావిస్తు ంది. అట్టి సందర్భాల్లో రుణగ్రహీత ఏమైనా ఈఎంఐ చెల్లి ంచినట్టు అయితే అట్టి
మొత్త ం నుంచి కొనుగోలు, రీఫండ్మధ్య సమయానికి వడ్డీని మినహాయించుకొని డీఎంఐ తిరిగి చెల్లి స్తు ంది, అట్టి సదుపాయం/డ్రా డౌన్ముగిసినట్టు గా భావిస్తు ంది.
ప్రా సెసింగ్ఫీజు రీయింబర్స్చేయడం జరగుదు, ఏదైనా రీఫండ్చేయాల్సి వస్తే అందులో సర్దు బాటు చేస్తు ంది.
డీఎంఐ సమ్మతి లేకుండా ఉత్పత్తి కి సంబంధించి పాక్షిక స్వాధీనం లేదా యాజమాన్యాన్ని క్లెయిమ్ చేయడం, లేదా థర్డ్పార్టీని ఏర్పాటు చేసే చర్యలను రుణగ్రహీత
చేపట్ట రాదు.
ఉత్పత్తిై మొదటి, ప్రత్యేకమైన హక్కు డీఎంఐకి ఉంటుంది.
డీఫాల్ట్ ఘటనలు
ప్రతీ సదుపాయానికి సంబంధించి రుణగ్రహీత నుంచి చోటుచేసుకునే ఈ ప్రతీ చర్య/ఘటనను “డీఫాల్ట్ఘటన”గా చూడటం జరుగుతుంది:
చెల్లి ంపు తేదీ నాటికి చెల్లి ంపు జరపడంలో రుణగ్రహీత విఫలం కావడం;
ఫైనాన్సింగ్పత్రా ల్లో ని ఏదేని నిబంధనలు, సంప్రదాయాలు, విజ్ఞ ప్తు లు, వారెంటీ, ప్రకటన, నిర్థా రణలను ఉల్ల ంఘించడం;
రుణసదుపాయాన్ని అందించడంలో డీఎంఐ నిర్ణ యాన్ని ప్రభావితం చేసేలా ఏదైనా మోసం లేదా తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడం లేదా ఏదైనా వాస్త వ సమాచారాన్ని
దాచిపెట్టడం;
రుణగ్రహీత మరణం, మతిభ్రమణం లేదా ఏదైనా శాశ్వత అంగవైకల్యం;
పేర్కొన్న అవసరానికి కాకుండా ఇతర అవసరాలకు తీసుకున్న డబ్బును రుణగ్రహీత ఉపయోగించడం;
చోటుచేసుకునే ఏవైన ఘటనలు, షరతులు, పరిస్థితులు (చట్ట ంలో ఏవైనా మార్పులు సహ) అట్టి వాటి కారణంగా వాస్త వ ప్రతికూల ప్రభావానికి గురవచ్చని డీఎంఐ
సంపూర్ణ అభిప్రా యానికి వచ్చిన పక్షంలో, అట్టి వాటిలో దివాలా/లిక్విడేషన్/రుణగ్రహీత దివాలా తీయడం లేదా ఏదైనా జప్తు / దానికి సంబంధించిన ఆస్తు లపై
ఆంక్షల ప్రో సిడింగ్స్పై పరిమితంసహ ఇమిడి ఉంటాయి.;
డీఫాల్ట్అయిందా లేదా లేదా అనే విషయంలో డీఎంఐ తీసుకునే నిర్ణ యానికి రుణగ్రహీత కట్టు బడి ఉండాలి.
డీఫాల్ట్పరిణామాలు
డీఫాల్ట్ఘటన చోటుచేసుకోవడం, ఆ తదనంతర సమయం తర్వాత ఈ సదుపాయానికి సంబందించిన బకాయిపడిన మొత్తా న్ని అది చెల్లి ంచాల్సి ఉన్నా లేకపో యినా
తక్షణం చెల్లి ంచాలని కోరే హక్కు డీఎంఐకి ఉంది, అంతే కాని బకాయి ఎంత అని వెల్లడించాల్సిన బాధ్యత మాత్రం లేదు. అలా చెప్పిన 15 (పదిహేను) రోజుల్లో పు
రుణగ్రహీత అట్టి చెల్లి ంపులు జరపని పక్షంలో డీఎంఐ తన హక్కు లేదా అందుబాటులో ఉన్న ఉపశమనాన్ని వర్తించే చట్ట ం ప్రకారం ఉపయోగించి రుణగ్రహీతకు
వ్యతిరేకంగా మధ్యంతర ఉపశమనాన్ని పొ ందవచ్చు లేదా రుణగ్రహీతకు చెందిన ఆస్తు లను జప్తు చేయవచ్చు.
తీసుకున్న ఉత్పత్తి ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు రుణదాతకు బేషరతు హక్కు కూడా ఉంటుంది.
ఈ డీఫాల్ట్ కారణంగా లేదా డీఎంఐ ఉపయోగించిన ఉపశమనాలకు సంబంధించిన తలెత్తే న్యాయపరమైన ఖర్చులు, ఇతర ఖర్చుల చెల్లి ంపు బాధ్యత కూడా
రుణగ్రహీతపైనే ఉంటుంది.
బహిర్గతాలు
రుణగ్రహీతకు సంబందించిన పూర్తి సమాచారం అంటే తీసుకున్న సదుపాయం, తీసుకున్న మొత్త ం, డీఫాల్ట్లు ఏమైనా ఉంటే వాటిని సరైనవి, అవసరమని
భావించిన థర్డ్ పార్టీలు/ఏజెన్సీలకు మరియు/లేదా ఆర్బీఐ ధ్రు వీకరించినవి సహ ట్రా న్స్యూనియన్, సిబిల్ లిమిటెడ్(సిబిల్) వంటి వాటిని అందించేందుకు
రుణగ్రహీత ఇందులు మూలంగా డీఎంఐకి అధికారమిస్తు న్నారు. డీఎంఐ/థర్డ్ పార్టీలు/సిబిల్/ఆర్బీఐ అట్టి సమాచారాన్ని తగిన రీతిలో అవసరమైన మేరకు
చట్ట పక
్ర ారం ఉపయోగిస్తా రని, ప్రా సెస్ చేస్తా రని అర్థం చేసుకొని రుణగ్రహీత దానికి అధికారమిస్తు న్నారు. అంతే కాదు డీఫాల్ట్కు జరిగితే అట్టి ఏజెన్సీలకు
రుణగ్రహీత/లేదా దాని డైరెక్టర్లు /భాగస్వాములు/సహ దరఖాస్తు దారులు, ఏది వర్తిస్తే అది, వారు డీఫాల్ట ర్లు అని తగిన మాధ్యమాల ద్వారా వెల్లడించడం
భావ్యంగాఉంటుందని డీఎంఐ/సిబిల్/ఆర్బీఐ/ఇతర అధికృత ఏజెన్సీలు తమ విచక్షణలోభావించి న్యూస్పేపర్లు , మ్యాగజైన్లు , సో షల్మీడియాలో వెల్లడించేందుకు
లేదా ప్రచురించేందుకు షరతులులేని హక్కువాటిని ఉంటాయి.
ఇప్పుడు లేదా భవిష్యత్లో ఏదేని సమాచారాన్ని పంచుకున్నా మరియు/లేదా వెల్లడించినా అట్టి దాని కారణంగా మరియు/లేదా దానికి సంబంధించిన కారణాల
చేత ఏదైనా పరిణామాలను రుణగ్రహీత ఎదుర్కోవాల్సిన వస్తే అట్టి దానికి డీఎంఐ బాధ్యత వహించాలని రుణగ్రహీత చెప్పలేదు. రుణగ్రహీత బకాయిలన్నీ పూర్తిగా
చెల్లి ంచినా, జీసీ రద్దు అయినా ఇందులోని 8వ క్లా జ్సజీవంగా ఉంటుంది.
ఇతరములు
డీఎంఐ రికార్డు లో చేసిన ఎంట్రీలను బట్టి అందులో ఉండే రుణగ్రహీత బకాయిలను నిశ్చయమైన రుజువులుగా భావించి అట్టి బకాయిలకు సంబంధించి డీఎంఐ
అందించే స్టేట్మెంట్ల ను రుణగ్రహీత అంగీకరించి దానికి కట్టు బడి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
రుణ సదుపాయం కోసం ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది రుణగ్రహీతలు ఉమ్మడిగా దరఖాస్తు చేసుకొని ఉంటే అట్టి బకాయిల చెల్లి ంపునకు సంబంధించిన రుణగ్రహీత
బాధ్యత ఉమ్మడిగాను, విడిగాను ఉంటుంది.
అమలు చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్లు , సవరణలకు సంబంధించి డీఎంఐకి అవసరమైన మేరకు రుణగ్రహీత సహకరించాల్సి ఉంటుంది (i) ఆర్బీఐ జారీ చేసే
మార్గ దర్శకాలు/సూచనలను పాటించడం (ii) ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల పరిధిలో డీఎంఐకి పూర్తి హక్కుల ప్రయోజనం ఇవ్వడం. పైన పేర్కొన్నవాటితో సంబంధం
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లేకుండా, అలా చేయని పక్షంలో తగినవని భావించే అట్టి మార్పులను ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల లో చేర్చేందుకు, వాటికి రుణగ్రహీత కట్టు బడి ఉండేందుకు
ఇందుమూలంగా మార్చడానికి వీల్లేని సమ్మతిని రుణగ్రహీత తెలియజేస్తు న్నారు.
9.4
రుణ సదుపాయాన్ని రద్దు చేసినా లేదా సస్పెండ్చేసినప్పటికీ రుణగ్రహీత నుంచి బకాయిలు పూర్తిగా వసూలు చేసుకునేంత వరకు ఫైనాన్స్డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం
డీఎంఐకి అన్ని హక్కులు, ఉపశమనాలు కొనసాగుతాయి.
9.5
ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం వడ్డీ రేటు, పీనల్ ఛార్జీలు, సర్వీసు ఛార్జీలు, ఇతర ఛార్జీలు చెల్లి ంచేందుకు ఇందుమూలంగా రుణగ్రహీత అంగీకరిస్తు న్నారు, అవి
తగినవని, తనకు అంగీకారయోగ్యమని రుణగ్రహీత ఇందుమూలంగా అంగీకరిస్తు న్నారు.
9.6
ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం రుణగ్రహీతకు సంబందించిన సమాచార సో ర్సింగ్, గుర్తింపు, పరిశీలన, నిర్వహణ, సదుపాయ పర్యవేక్షణకు, అన్ని చట్ట పరమైన
చర్యల అమలు, ఒప్పందాలు, వ్యవహారాలు వాటికి సంబంధించిన విషయాలు, వాటి కారణంగా యాదృచ్ఛికంగా తలెత్తే నోటీసులు పంపించడం, రుణగ్రహీతను
సంప్రదించడం, రుణగ్రహీత నుంచి డీఎంఐ నగదు అందుకోవడం/ఈ ఆదేశాలు/డ్రా ఫ్టు లు/ఆదేశాలకు సంబంధించిన చర్యలను సొ ంతంగా లేదా తన కార్యాలయ
ఉద్యోగుల ద్వారా అమలు చేసేందుకు డీఎంఐకి సంపూర్ణ అధికారం ఉందని, అంతే కాదు వాటి కోసం ఒకరు లేదా అంతకు మించిన థర్డ్పార్టీలను (ఇకపై వారిని
సర్వీసు ప్రొ వైడర్లు అంటారు) నియమించుకునే అధికారం డీఎంఐకి ఉందని, అట్టి వాటికి తన విధులు, హక్కు, అధికారాన్ని ను పూర్తి లేదా ఏవైనా అప్పగించే
అధికారం డీఎంఐకి ఉందని రుణగ్రహీత స్పష్ట ంగా గుర్తిస్తూ దానికి అంగీకరిస్తు న్నారు.
9.7
ఈ ఆర్థిక లావాదేవీ కారణంగా మీకు, డీఎంఐ మధ్య రుణదాత, రుణగ్రహీత సంబంధం ఏర్పడుతుందనే విషయాన్ని రుణగ్రహీత అంగీకరిస్తు న్నారు. కాబట్టి ఈ
లావాదేవీకి వినియోగదారుల సంరక్షణ చట్ట ం, 1986 వర్తించదు.
9.8
రుణసదుపాయం పొ ందేందుకు సమర్పించిన ఆదాయ రుజువు పత్రా లు, నివాస ధ్రు వీకరణ పత్రా లు, చిరునామా రుజువు పత్రా లు, గుర్తింపు పత్రా లు, లేదా ఇతర
వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమాచారానికి సంబంధించిన పత్రా లన్నీ పరిశీలించేందుకు డీఎంఐకి రుణగ్రహీత అధికారమిస్తు న్నారు, అంతే కాదు అట్టి వాటిని డీఎంఐ తన దగ్గ ర
ఉంచుకునేందుకు సమ్మతి తెలియజేస్తు న్నారు.
9.9
రుణగ్రహీత ప్యాన్నెంబర్తీసుకునేందుకు/ప్యాన్కార్డు కాపీ తీసుకునేందుకు, ఎప్పటికప్పుడు ఇతర గుర్తింపు రుజువు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తీసుకునేందుకు,
సిబిల్, ఎక్స్పీరియన్, హంటర్ నివేదికలు జనరేట్/ పొ ందేందుకు, ఇంకా డీఎంఐ అవసరమని భావించిన నివేదికలు తీసుకునేందుకు డీఎంఐకి రుణగ్రహీత
అధికారమిస్తు న్నారు. ఆధార్ఈ-కేవైసీ ద్వారా కేవైసీ పరిశీలనకు, దాని కోసం చేపట్టా ల్సిన ఇతర చర్యలు చేపట్టేందుకు, లేదా అట్టి పరిశీలన ప్రక్రియ ఆధార్కీ-కేవైసీ
ద్వారా పూర్తి చేయడం, అట్టి సమాచారాన్ని ఏదైనా ప్రా ధికార సంస్థ కు అందించడం, అట్టి సమాచారాన్ని అవసరమైన మేరకు పదిలపరిచేందుకు డీఎంఐకి రుణగ్రహీత
అధికారమిస్తు న్నారు.
9.10
డీఎంఐ, రుణగ్రహీత మధ్య ఏదైనా విషయానికి సంబంధించిన ఘటన, పరిస్థితి, మార్పు, వాస్త వ సమాచారం, డాక్యుమెంట్, అధికారమివ్వడం, ప్రో సిడింగ్, చర్య,
ఉపేక్షించడం, క్లెయిములు, ఉల్ల ంఘన, డీఫాల్ట్పై అసమ్మతి లేదా వివాదం తలెత్తి నప్పుడు అట్టి వాటికి సంబంధించి డీఎంఐ అభిప్రా యమే తుది
అభిప్రా యమవుతుంది, దానికి రుణగ్రహీత కట్టు బడి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
9.11
జీసీలోని నియమనిబంధనలకు అనుగుణంగా కొత్త రుణం పొ ందేందుకు రుణగ్రహీత, డీఎంఐ పరస్పరం అంగీకరించవచ్చు, అట్టి దానికి డీఎంఐ కోరినట్టు గా
లేఖ/హామీని రుణగ్రహీత అందించాల్సి ఉంటుంది.
10.
వేరు చేయడం
ఈ ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల లో ఉండే ప్రతీ బాధ్యతను దేనికదే స్వతంత్రమని, మిగితా వాటి నుంచి వాటిని వేరు చేయవచ్చని రుణగ్రహీత అంగీకరిస్తు న్నారు.
11.
వర్తించే చట్టా లు, న్యాయపరిధి
11.1
అన్ని సదుపాయాలు, ఫైనాన్సింగ్పత్రా లన్నీ కూడా భారత చట్టా లకు లోబడి వాటికి అనుగుణంగా ఉంటాయి.
11.2
ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల ద్వారా లేదా వాటి స్వరూపం, అర్థం లేదా ప్రభావపరంగా పార్టీల మధ్య తలెత్తే అన్ని వివాదాలు, విభేదాలు మరియు/లేదా క్లెయిములు
లేదా హక్కులు, బాధ్యతలను ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కాన్సిలియేషన్ చట్ట ం, 1996లోని నిబంధనలు లేదా దానిలోని సవరణలకు అనుగుణంగా లేదా దాని స్థా నంలో
రూపొ ందించిన ఏదైనా చట్టా నికి అనుగుణంగా డీఎంఐ నియమించే వ్యక్తి ముందు మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియను ఉంచడం జరుగుతుంది. మధ్యవర్తిత్వం జరిగే ప్రదేశం ఢిల్లీ
అవుతుంది, చట్ట ంలోని సెక్షన్ 29(B)కి అనుగుణంగా ఫాస్ట్ట్రా క్లో ఆ ప్రక్రియ చేపట్ట డం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యవర్తి ఇచ్చే మధ్యంతర తీర్పులు సహ తీర్పులు
తుది అవుతాయి, దానికి సంబంధిత అన్ని పక్షాలు కట్టు బడి ఉండాలి. అట్టి తీర్పు అందించడానికి కారణాలను ఆ తీర్పులో పేర్కొనాల్సిన అవసరం లేకుండానే
మధ్యవర్తి తీర్పు ఇవ్వవచ్చు.
11.3
అంతే కాదు ప్రస్తు త క్లా జ్ ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల రద్దు ను కూడా తట్టు కోగలదు. ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల కు సంబంధించి ఏదేని లేదా తలెత్తే అన్ని వివాదాలకు
భారతదేశంలోని ఢిల్లీ ప్రా ంతానికి ప్రత్యేక న్యాయపరిధి (ఆర్బిట్రేషన్ప్రక్రియలు కూడా భారతదేశంలోని ఢిల్లీ లోనే జరుగుతాయి, దానికి లోబడి) ఉంటుంది.
12.
నోటీసులు
12.1 ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల కు సంబంధించి రుణగ్రహీత ప్రస్తు త లేదా చివరగా తెలిసిన వ్యాపార లేదా వ్యక్తిగత చిరునామాకుకు ఏదైనా నోటీసు రిజిస్ట ర్డ్ పో స్టు ద్వారా
పంపినా లేదా ఆ చిరునామాలో అందించినా అట్టి నోటీసును రుణగ్రహీతకు సక్రమంగా అందించనట్టు గా భావించడం జరుగుతుంది. రిజిస్ట ర్డ్ పో స్టు ద్వారా పంపిన ఏ
నోటీసు అయినా పంపిన 48 గంటల తర్వాత రుణగ్రహీత అందుకున్నట్టు గా భావించడం జరుగుతుంది. డీఎంఐకి పంపిన ఏదేని నోటీసును పైన పేర్కొన్న డీఎంఐ
చిరునామాలో అందుకుంటేనే దాన్ని డీఎంఐ అందుకున్నట్టు భావించబడుతుంది.
13.
అసైన్మెంట్
13.1
డీఎంఐ నుంచి లిఖితపూర్వక సమ్మతి తీసుకోకుండా ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల లోని హక్కులు, విధులు లేదా బాధ్యతలను ఇతర వ్యక్తు లకు ప్రత్యక్షంగా లేదా
పరోక్షంగా లేదా మరో వ్యక్తికి అనుకూలంగా థర్డ్ పార్టీ ప్రయోజనం సృష్టించేందుకు రుణగ్రహీతకు ఉమ్మడిగా లేదా కలిసికట్టు గా బదిలీ చేయడం లేదా అసైన్
చేసేందుకు అర్హత ఉండదు.
13.2
ఫైనాన్సింగ్ పత్రా లకు అనుగుణంగా లేదా ఏదైనా ప్రయోజనాలు, హక్కు, బాధ్యత, విధులు మరియు/లేదా బాధ్యతలను రుణగ్రహీత నుంచి ముందస్తు లిఖితపూర్వక
అనుమతి తీసుకోకుండా, లేదా రుణగ్రహీతకు సమాచారం ఇవ్వకుండా డీఎంఐ తన విధానం, తగిన నిబంధనల మేరకు వాటిని విక్రయించడం, బదిలీ చేయడం లేదా
అసైన్చేయడం లేదా సెక్యూరిటైజేషన్(పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా సహ పాల్గొ నే హక్కులు కేటాయించడం ద్వారా) ను ఏ విధానంలోనైనా చేయవచ్చు. అట్టి బదిలీ,
అసైన్మెంట్ లేదా సెక్యూరిటైజేషన్కు సంబంధించి రుణగ్రహీత ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం తన బాధ్యతను నిర్వర్తించవలసి ఉంటుంది. అట్టి సందర్భంలో
రుణగ్రహీత డీఎంఐ కోరిన పక్షంలో మిగిలిన ఈమ్యాన్డేట్/ఈసీఎస్ను బదిలీ/అసైనీ పేరున ఇవ్వాల్సి రావచ్చు.
14.
నష్ట పరిహార హామీ
ఇందలి నియమ నిబంధనలు, ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల లోని బాధ్యతలు పాటించడం లేదా ఆచరించడంలో రుణగ్రహీత విఫలమైనా లేదా పరిస్థితుల్లో లేదా డీఫాల్ట్గా
మారితే, దానికి సంబంధించి ఫైనాన్సింగ్డాక్యుమెంట్ల లో డీఎంఐకి దఖలు పడిన హక్కులు అమలు చేసేందుకు సెక్యూరిటీ జప్తు చేసుకోవడం సహ రుణగ్రహీత నుంచి
బకాయిల వసూలుకు సంబంధించి డీఎంఐ, దాని ఉద్యోగులు, కన్సల్టె ంట్ల ను బాధ్యత, క్లెయిమ్, నష్ట ం, తీర్పు, డ్యామేజ్లేదా ఖర్చు లేదా, వ్యయాల (న్యాయవాదికి
చెల్లి ంచే ఫీజులు, ఖర్చులు, వాటికే పరిమితం కాకుండా, మిగతావి సహ) నష్ట పరిహారం నుంచి రక్షిస్తా నని, వారికి హానీ కలుగుకుండా చూస్తా నని ఇందుమూలంగా
రుణగ్రహీత అంగీకరిస్తు న్నారు.
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15.

అంగీకారం:
డీఎంఐ విధానానికి అనుగుణంగా జీసీ, ఇతర పైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్ల లో అన్ని వివరాలు నేను/మేము నింపి అది డీఎంఐకి సంతృప్తికరంగానే ఉంటేనే అది ఈ
జీసీలో పార్టీగా ఉండేందుకు అంగీకరిస్తు ందనే విషయం నాకు/మాకు తెలుసు. ఈ జీసీపై ఢిల్లీ లోని డీఎంఐ అధీకృత అధికారి సంతకం చేసిన తేదీన లేదా పంపిణీ
చేసిన మొదటి తేదీ, ఏది ముందైతే అది ఆ రోజు నుంచి ఇది చట్ట బద్ధ ంగా కట్టు బడి ఉంటుంది.
“నేను అంగీకరిస్తు న్నాను” పై క్లిక్చేయడం ద్వారా రుణగ్రహీత ఈ జీసీపై ఎలక్టా నికల్గా సంతకం చేసినట్టు , చట్ట బదంధంగా ఈ నిబంధనలకు కట్టు బడి ఉంటానని
చెప్పినట్టు గా అంగీకరించడం జరుగుతుంది. ఈ జీసీకి రుణగ్రహీత ఆమోదించడంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి: (i) ఈ జీసీలో పొ ందుపరిచిన నియన నిబంధనలకు
మార్చడానికి వీల్లేనిదిగా, బేషరతుగా కట్టు బడి ఉండేందుకు రుణగ్రహతీ అంగీకరించిన ఒప్పందం (ii) ఈ జీసీని (ఫైనాన్సింగ్ డాక్యుమెంట్స్సహ) రుణగ్రహీత చదివి
అర్థం చేసుకున్నట్టు గా అంగీకరిస్తూ నిర్థా రించడం.
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