
લોનના સામા�ય િનયમો અને શરતો

ડ�એમઆઈ ફાઇના�સ �ાઇવટે �લિમટ�ડ �ારા એ�સ�સે �બ��ડ�ગ, થડ� �લોર, 9-10, બહા�ુર શાહ ઝફર માગ�, નવી �દ�હ� – 110002 ('ડ�એમઆઇ' ખાતે

તનેી ર�જ�ટડ� ઓ�ફસ ધરાવતી લોનના સામા�ય િનયમો અને શરતો ("�સી") �નો અથ� થશે અને તમેાં તનેા અ�ગુામીઓ અને સ�પણીઓનો

સમાવશે થશ)ે

1. �યા�યાઓ

1.1 આ �સી અન ેલોન એ��લક�શન ફોમ�મા ંસમાિવ�ટ િનયમો અને અ�ભ�ય��તઓ નીચ ે�જુબ �યા�યાિયત કરવામા ંઆવી છે:

"ઉપલ�ધતાનો સમયગાળો" નો અથ� એ થશે ક� � સમયગાળાની �દર ઋણ લનેાર �િુવધામાથંી �ોડાઉનની િવનતંી કર� શક� છે અને લોન સબંધંી

િવગતોની શીટમા ંિવગતવાર છે;
"ઉપલ�ધ �િુવધા રકમ" નો અથ� એ છે ક� કોઈપણ સમયે �િુવધાની અન�ોકર�લી રકમ, �માં �િુવધાની કોઈપણ રકમ નો સમાવશે થાય છે �

અગાઉના કોઈ પણ �ોડાઉનના તમામ અથવા ભાગની �કુવણી અથવા �વૂ��કુવણીન ેઅ�સુર�ન ેઉપલ�ધ થાય છે;
"લોન લનેાર" એટલ ેલોન સબંધંી િવગતોની શીટમા ંવણ��યા �જુબ ઋણ લનેાર;
"લોન લનેારાની બાક� રકમ" એટલે ડ�એમઆઈને લોન લનેાર �ારા �કૂવવાપા� તમામ રકમો, �માં બાક� �િુવધા, �યાજ, અ�ય તમામ ચા�, ખચ�

અન ેખચ� નો સમાવશે થાય છે;
"�ોડાઉન" નો અથ� ઉપલ�ધતાના સમયગાળાની �દર અને ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેોની શરતો અ�સુાર �િુવધા�ું દર�ક �ોડાઉન થશ,ે �માં �િુવધા

સામ ેઉપલ�ધ થતી કોઈપણ રકમ�ુ ં�ોડાઉન, અગાઉના કોઈ પણ �ોડાઉનની �વૂ��કુવણી/�કુવણીન ેઅ�સુર�ન ેથાય છે;
“કોઈપણ” �કુવણીના સદંભ�માં "યો�ય તાર�ખ" નો અથ� એ છે ક� � તાર�ખે કોઈ પણ રકમ લોન લનેાર પાસથેીથી ડ�એમઆઈ એ રકમ લવેાની

બાક� છે.

"ઇએમઆઈ" એટલે તમામ બાક� �ોડાઉનની �કુવણી અને ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો અ�સુાર �યાજની �કુવણી (જો લા�ુ પડ� તો) માટ� લોન લનેાર

�ારા �કૂવવામા ંઆવતી સમાન માિસક રકમ;
"�િુવધા" એટલે લોન સબંધંી િવગતોની શીટ �જુબ લોન લનેારને ડ�એમઆઈ �ારા આપવામાં આવલેી મહ�મ �ોડાઉન મયા�દા, � લોન લનેારને

�રવો��વ�ગ ���ડટ તર�ક� ઉપલ�ધ હોઈ શક� છે;
"ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો" નો અથ� થાય છે આ �સી, લોન એ��લક�શન, લોન સબંધંી િવગતોની શીટ, �માં અહ� પ�રિશ�ટો અને લોન લનેાર �ારા

અમલમા ં�કૂવામા ંઆવલેા કોઈપણ દ�તાવજેો અથવા ડ�એમઆઈ �ારા જ�ર� હોય ત ેસમાિવ�ટ છે, � સમયાતંર� �ધુારવામાં આવ ેછે;
"લોન એ��લક�શન" એટલ ેિધરાણ મળેવવા માટ� લોન લનેાર �ારા ડ�એમઆઈન ેસમયાતંર� સબિમટ કરવામા ંઆવલેા િનયત �વ�પમાં અર�;
"લોન સબંધંી િવગતોની શીટ" નો અથ� એ છે ક� ડ�એમઆઈ અને લોન લનેાર વ�ચ ેસમયાતંર� ચલાવવામા ંઆવતી લોન સબંધંી િવગતોની શીટ;
"મ�ટ�રયલ એડવસ� ઇફ��ટ" એટલે ડ�એમઆઈના મતે લોન લનેારની બાક� રકમ �કૂવવાની (i) લોન લનેારની �મતા અથવા (ii) લોન લનેારાના

બાક� લણે-દ�ણની �નુઃ�ા��ત પર �િત�ળૂ અસર પડ� તવેી કોઈ પણ ઘટના;
"ઓવરડ�ુ �યાજ દર" એટલે લોન સબંધંી િવગતોની શીટમાં �ચૂ�યા �જુબ�ું �ડફો�ટ �યાજ � તમેની સબંિંધત િનયત તાર�ખો પર �કૂવવામાં

આવતી ન હોય તવેી તમામ રકમ પર �કૂવવાપા� છે;
"હ��"ુ નો અથ� લોન િવગતો શીટમા ંઉ�લ�ેખત દર�ક �ોડાઉનનો ઉપયોગ છે;
1.1A. આ �સીમા,ં (a) એકમા�મા ં�લ�ગના બ�વુચન (અને તનેાથી િવપર�ત) અને (a) સદંભ�મા ં�ી, ��ુુષ અને તટ�થ �લ�ગના સદંભ� શામલે હશ.ે

1. િવતરણ

1.2 લોન લનેાર ઉપલ�ધતા સમયગાળા દરિમયાન કોઈપણ સમય,ે ઉપલ�ધ �િુવધારકમની હદ �ધુી કોઈપણ રકમ વહ�ચવાની િવનતંી કર� શક�

છે. ડ�એમઆઈ પાસે આવી િવનતંી સામે �ોડાઉનને મ�ૂંર� આપવા અથવા નકારવાની એકમા� અને સ�ંણૂ� િવવકે��ુ� હશ.ે �િુવધા �રવો��વ�ગ

���ડટની ��ૃિતમાં હોઈ શક� છે અને ઉપલ�ધ �િુવધાની રકમ �વૂ�-�કુવણી/�કુવણીને કારણે ઉપલ�ધતા સમયગાળા દરિમયાન બદલાઈ શક�

છે. આ �સીમાં સમાિવ�ટ કોઈ પણ બાબત હોવા છતા,ં ડ�એમઆઈને તનેી એકમા� િવવકે��ુ�થી �િુવધામાથંી વ�ુ �ોડાઉન રદ કરવાનો

અથવા ઇનકાર કરવાનો સ�ંણૂ� અિધકાર હશ,ે �મા ંલોન લનેારના િધરાણ ��ૂયાકંનમા ંકોઈ ફ�રફારનો પણ સમાવશે થાય છે.

1.3 લોન લનેાર લોન સબંધંી િવગતોની શીટમાં જણા�યા �જુબ નોન-�રફંડ�બલ �ોસિેસ�ગ ચા� �કૂવશ,ે તનેી સાથે ટ��સ પણ �કૂવશ,ે � �થમ

�ોડાઉનમા ં�ડ�ડ �ડ���રુમ�ેટ તર�ક� ઉમરે� શકાય છે અન ેત ે�જુબ લોન લનેાર સમ� �ોડાઉન માટ� જવાબદાર રહ�શ.ે

2. �યાજ અન ે�નુઃ�કુવણી

2.1 લોન લનેાર �િુવધાના ઋણ લનેાર �ારા કરવામાં આવલેા દર�ક �ોડાઉન પર �યાજ (જો લા�ુ પડ� તો) �કૂવશે અને લોન િવગતો શીટમાં �રૂ�

પાડવામાં આવલેી બાક� ની તમામ રકમ અને માિસક ધોરણે �યાજ માં વધારો કરવામાં આવશ.ે ઋણ લનેાર સ�ંણૂ� �ોડાઉન રકમ માટ�

જવાબદાર રહ�શે અને દર�ક �ોડાઉન માટ� સ�ંણૂ� રકમ �કૂવશ.ે જો ક�, આવા �ક�સાઓમા,ં જો હ�તા યો�ય તાર�ખે �કૂવવામાં ન આવે તો,
તમામ બાક� રકમ િનયત દર� �યાજ ("બાક� �યાજ દર") �ા�ત કરશે �ની �કુવણી માટ� સબંિંધત િનયત તાર�ખોમાથંી ગણતર� કરવામાં

આવશ ેઅન ેમાિસક ધોરણે �યાજમા ંવધારો કરવામા ંઆવશ.ે

2.2 દર�ક �ોડાઉનનો કાય�કાળ લોન સબંધંી િવગતોની શીટમાં �રૂા પાડવામાં આવશ.ે ઇએમઆઈની ગણતર� ડ�એમઆઈ �ારા તમેના સબંિંધત

કાય�કાળમાં �ોડાઉનઅને તનેા પર �કૂવવાપા� �યાજના િનકાલ માટ� જ�ર� �જુબ કરવામાં આવશે અને લોન સબંધંી િવગતોની શીટમાં

આપવામાં આવલેી મહ�મ ઇએમઆઈથી વ�ુ નહ�. ઇએમઆઈ ફ�ત ��ુય ઉ��ૃ�ટ અને �યાજ તરફ જ રહ�શે અને તમેાં ફાઇના��સ�ગ

દ�તાવજેોન ેઅ�સુર�ન ેલોન લનેાર �ારા �કૂવવામા ંઆવતી કોઈ �ડફો�ટ �યાજ અથવા અ�ય કોઈ ચા�નો સમાવશે થતો નથી.

2.3 દર�ક ઇએમઆઈની �કુવણી સમયસર કરારનો સાર છે. ઋણ લનેાર �વીકાર� છે ક� ઇએમઆઈની ગણતર�ની પ�િતને તે સમ� ગયો છે અને તે

�ગે િવવાદ કરશ ેનહ�.

2.4 ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેોમાં અ�ય� કહ�વામાં આવલેી કોઈ પણ બાબત હોવા છતા,ં ઇએમઆઈ સ�હત તમામ લોન લનેારાની બાક� રકમ

ડ�એમઆઈને ઋણ લનેાર �ારા તનેી સ�ંણૂ� િવવકે��ુ� થી અને કોઈ પણ કારણ સ�પવાની આવ�યકતા િવના ડ�એમઆઈને �કૂવવાપા� રહ�શ.ે

ઋણ લનેાર આવી માગંના 15 (પદંર) �દવસની �દર કોઈ િવલબં અથવા �ડમર િવના આવી રકમ �કૂવશ.ે

2.5 ડ�એમઆઈ �યાજના દરમાં �ધુારો કરવા માટ� હકદાર રહ�શ,ે જો કોઈ લા�ુ પડતા કાયદા હ�ઠળ જ�ર પડ� તો અને ડ�એમઆઈ બાક� �િુવધા

અને �યાજની �કુવણી માટ� ઇએમઆઈ /ઇએમઆઈની સ�ંયાની �નુઃગણતર� કર� શક� છે. ડ�એમઆઈ �ારા લોન લનેારને �ણ કરવામાં

આવલેા આવા કોઈપણ ફ�રફાર �િતમ અને ઋણ લનેાર માટ� બધંનકતા� હશ.ે આવા �ધુારાના �ક�સામાં ઋણ લનેાર ને આવા �ધુારાના 30
(�ીસ) �દવસની �દર, કોઈ પણ �વૂ��કુવણી દંડ િવના ઉપા��ત �યાજ (જો લા�ુ પડ� તો) સાથે સ�ંણૂ� બાક� �િુવધા �વૂ��કૂવણી નો હક દાર

રહ�શ.ે

2.6 િવલ�ંબત �કુવણીના �ક�સામા,ં ડ�એમઆઈના અ�ય તમામ અિધકારો ��યે �વૂ��હ િવના, ડ�એમઆઈ િવલબંના સમયગાળા માટ� લોન લનેાર

પાસથેી બાક� �યાજ દર (લોન િવગતો શીટમા ં�ચૂ�યા �જુબ) માટ� હકદાર રહ�શ.ે

2.7 ઋણ લનેાર તનેા િનધા��રત કાય�કાળ પહ�લાં મા� ડ�એમઆઈની �વૂ� મ�ૂંર� થી અને ડ�એમઆઈ �ારા િનધા��રત આવી શરતો અને �ીપમે�ેટ

ચા�ન ેઆિધન કોઈ પણ �ોડાઉન ન ે�ી-પ ેકર� શક� છે.

ર��ટડ� ઑ�ફસ -એ�સ�સે �બ��ડ�ગ, થડ� �લોર, 9-10, બહા�ુર શાહ ઝફર માગ�, નવી �દ�હ� – 110002
વબેસાઇટ - www.dmifinance.in
ક�ટમર પોટ�લ- https://portal.dmifinance.in/
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2.8 િધરાણકતા� એ તમામ �યાજ, કર, ડ�ટુ�, સસે ડ�ટુ� અને અ�ય �કારના કર વરેો સહન કરશ,ે પછ� તે હવે લા�ુ પડ� અથવા ભિવ�યમા,ં
ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ ડ�એમઆઈને કરવામાં આવલેી કોઈપણ �કુવણીના સદંભ�માં કોઈપણ સમયે કોઈપણ કાયદા હ�ઠળ �કૂવવાપા�

હોય. જો આ ડ�એમઆઈ �ારા કરવામાં આવે તો, આ લોન લનેાર પાસથેી �નુઃ�ા�ત કર� શકાય છે અને �કુવણીની તાર�ખથી વળતર �ધુી

બાક� �યાજ દરના દર� �યાજ વહન કરશ.ે

2.9 ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેોમાં સમાિવ�ટ કોઈ પણ િનયમો અને શરતો હોવા છતા,ં લોન લનેાર �ારા �કૂવવામાં આવલેી રકમનો ઉપયોગ �થમ

ખચ�, ચા�, ખચ� અને અ�ય નાણાં માટ� કરવામાં આવશ;ે બી�ુ,ં બાક� �યાજ દર તરફ, જો કોઈ હોય તો; �ી�ુ ં �યાજ તરફ; અને છે�લે �િુવધાની

��ુય રકમની �કુવણી તરફ.

2.10 �યાજ (જો લા�ુ પડ� તો), બાક� �યાજ દર અને અ�ય તમામ ચા� દરરોજ �ા�ત થશે અને વષ�માં 365 �દવસના આધાર� અને બાક� રહ�લા

�દવસોની વા�તિવક સ�ંયાના આધાર� ગણતર� કરવામા ંઆવશ.ે

2.11 જો કોઈ �કુવણી માટ�ની િનયત તાર�ખ �યવસાિયક �દવસ ન હોય તો તરત જ સફળ થતા �યવસાિયક �દવસે લોન લનેાર �ારા રકમ

�કૂવવામા ંઆવશ.ે

2.12 ડ�એમઆઈને લોન લનેાર �ારા �કૂવવામાં આવતી તમામ રકમ કોઈપણ કપાત િવના �કૂવવામાં આવશ.ે �કુવણી માટ� ���ડટ/ �ડ�ચા� ફ�ત

બાક� રકમના સા�ા�કાર પર જ આપવામા ંઆવશ.ે

3. �કુવણીની ર�ત, �નુઃ�કુવણી અન ે�વૂ��કુવણી

3.1 ઋણ લનેાર સમયાતંર� ડ�એમઆઈ �ારા જ�ર� હોય તે �જુબ, બાક� રકમની �કુવણી માટ� લોન લનેારના બ�ક ખાતા સામે �રઝવ� બ�ક ઓફ

ઇ��ડયા ("આરબીઆઈ" �ારા ��ૂચત) અથવા અ�ય કોઈ ઇલ�ે�ોિનક અથવા અ�ય ��લય�ર�ગ મ�ેડ�ટ (સા��ૂહક ર�તે "એનએસીએચ" તર�ક�

ઓળખવામાં આવે છે) (આઇ) નશેનલ ઓટોમટે�ડ ��લય�ર�ગ હાઉસ (ડ��બટ ��લય�ર�ગ)/ �દાન કરશ.ે આવી ઇએમએએનડ�ઇ/એનએસીએચ

આવી બ�કમાથંી અને ડ�એમઆઈ �ારા સમંત થયા �જુબ ના �થળેથી લવેામાં આવશ.ે ઋણ લનેાર �થમ ર�ૂઆત/િનયત તાર�ખો પર

િન�ફળ ગયા િવના તમામ �કુવણીઓ�ું સ�માન કરશ.ે લોન લનેાર �ારા �રૂા પાડવામાં આવલેા ઇમ�ેડ�ટ/ એનએસીએચનો ઉપયોગ

ડ�એમઆઈ �ારા કોઈ પણ ઋણ લનેારની બાક� �કૂવણીને સાકાર કરવા માટ� થઈ શક� છે. ઋણ લનેાર આ ર�તે �બનશરતી અને

અપ�રવત�નીય ર�તે ડ�એમઆઈને આવી અ��ુિૂત માટ� જ�ર� તમામ પગલાં લવેાની સ�ા આપે છે. ઋણ લનેાર તરત જ (અને સાત (7)
�દવસની �દર કોઈપણ ઘટનામા)ં ઇમ�ેડ��સ અન/ેઅથવા એનએસીએચ અન/ેઅથવા અ�ય દ�તાવજેો�ું �થાન લશેે � ડ�એમઆઈ �ારા

સમયાતંર�, તનેી સ�ંણૂ� િવવકે��ુ�થી જ�ર� હોઈ શક� છે.

3.2 ઋણ લનેાર દર�ક સમયે સબંિંધત યો�ય તાર�ખોએ લોન લનેારાના બાક� લ�ેું �કૂવવા માટ� તનેા બ�ક ખાતામા/ંએસમાં �રૂ� ું ભડંોળ �ળવશ.ે

લોન લનેાર બ�ક ખા� ુ/ંએસ બધં કરશે નહ� ક� �માથંી ઇમ�ેડ��સ/એનએસીએચ �ર� કરવામાં આ�યા છે અથવા રદ કરવામાં આ�યા છે

અથવા ઇમ�ેડ�ટ / એનએસીએચ અને ડ�એમઆઈ હ�ઠળ �કુવણી બધં કરવા અથવા િવલબં કરવા માટ� બ�ક અથવા ડ�એમઆઈને �ચૂનાઓ

�ર� કરશ ેનહ� ત ેઆવા કોઈ સદં�શા�યવહારની ન�ધ લવેા માટ� બધંાયલેા નથી.

3.3 ઋણ લનેાર સમંત થાય છે અને �વીકાર� છે ક� ઇમ�ેડ�ટ/એનએસીએચ કોઈ પણ હ�� ુ માટ� �રુ�ા �ારા નહ� પરં� ુ લોન લનેારાના બાક�

લણેદ�ણના �ડ�ચા�માં �વ�ેછાએ �ર� કરવામાં આવી છે. ઋણ લનેાર એ પણ �વીકાર� છે ક� કોઈપણ ઇમ�ેડ�ટ/એનએસીએચ�ું અપમાન એ

નગેોિશયબેલ ઇ���મ�ે�સ એ�ટ, 1881/ધ પમે�ેટ એ�ડ સટેલમ�ે�સ એ�ટ, 2007 હ�ઠળ ફોજદાર� �નુો છે. લોન લનેાર દર�ક ઇમ�ેડ�ટ/

એનએસીએચએસ અપમાન માટ� �ડસઓનર ચા� �કૂવવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે(લોન સબંધંી િવગતોની શીટમા ં�ચૂ�યા �જુબ).

3.4 કોઈપણ �કારનો િવવાદ અથવા તફાવત ઋણ લનેારને કોઈ પણ ઇએમઆઈ અથવા અ�ય રકમની �કુવણી અટકાવવા અથવા િવલબં કરવા

માટ� હકદાર નહ� આપ ેઅન ેડ�એમઆઈ સબંિંધત િનયત તાર�ખો પર ઇમ�ેડ�ટ/એનએસીએચ ર�ૂ કરવા માટ� હકદાર રહ�શ.ે

3.5 ઇમ�ેડ��સ /એનએસીએચ �ર� કરવા છતા,ં બાક� રકમની સમયસર �કુવણી �િુનિ�ત કરવા માટ� લોન લનેાર સ�ંણૂ�પણે જવાબદાર રહ�શ.ે

4. લોન લનેારાના કરારો, ર�ૂઆતો અન ેવોરંટ�

4.1 ઋણ લનેાર નીચ ે�જુબ કરશ:ે

(i) ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ તનેી તમામ જવાબદાર�ઓ�ું િનર��ણ અન ેકામગીર� કરો

(ii) ડ�એમઆઈને તા�કા�લક તમામ દ�તાવજેો પહ�ચાડો, �માં સમયાતંર� ડ�એમઆઈ �ારા જ�ર� બ�ક ખાતાના િનવદેનો નો સમાવશે થાય છે.

લોન લનેાર ડ�એમઆઈને એવી કોઈ પણ બ�ક સાથે �વત�ં ર�તે વાતચીત કરવાની સ�ા પણ આપે છે �યાં લોન લનેાર ખા� ું �ળવે છે

અને બ�ક પાસથેી આવા ખાતાના સદંભ�માં િવગતો અને િનવદેન મળેવવા અને ડ�એમઆઈ �વા કોઈપણ લોનધારકના કોઈ પણ એ��લોયર

સાથ ે(આઈઆઈ) જ�ર� લાગે છે, �મા ંલોન લનેારની ���ડટવથ�ને દ�ખર�ખ રાખવાનો પણ સમાવશે થાય છે.

(iii) ડ�એમઆઈન ેકોઈ પણ ઋણ લનેાર સામ ેના કોઈ પણ �કુ�મા અથવા કા�નૂી કાય�વાહ�ની તા�કા�લક �ણ કરો.

(iv) ડ�એમઆઈન ેકોઈ પણ ભૌિતક �િત�ળૂ અસર અથવા �ળૂ�તૂ ની ઘટના િવશ ે��ૂચત કરો.

(v) ઓ�ફસ/રહ�ઠાણ/�યવસાયના �થળના �થાન/સરનામામાં તમામ ફ�રફારો અથવા કોઈ પણ ફ�રફાર/રા�ના�ુ/ંસમા��ત/ રોજગાર/

�યવસાય/�યવસાય બધં કરવા �ગે ના લ�ેખતમા ંડ�એમઆઈને ��ૂચત કરો.

(vi) ભારત ને રોજગાર અથવા �યવસાય માટ� અથવા લાબંા ગાળામાટ� િવદ�શમાં રહ�વા માટ� છોડશો નહ�, પછ� �િુવધાને સ�ંણૂ� પણે �કૂવણી

કયા� િવના, પછ� બાક�, �યાજ અન ેઅ�ય બાક� રકમ અને ચા� સાથ.ે

(vii) કોઈ પણ ઋણ લનેારની િધરાણ યો�યતામાં કોઈ ફ�રફાર (ડ�એમઆઈ �ારા ન�� કરવામાં આ�યા �જુબ) ડ�એમઆઈ �ારા જ�ર� હોય તે

�જુબ, જો કોઈ હોય તો �રુ�ા �દાન કરો.

(viii) � ખાતામાથંી ઇમ�ેડ��સ/ઇસીએસ ડ�એમઆઈન ે�ર� કરવામાં આ�યા છે તમેા ંપગાર અન ે/અથવા �યવસાિયક આવકજમા �િુનિ�ત કરો.

(ix) �થમ �ોડાઉન પર અથવા તે પહ�લાં ડ�એમઆઈ �ારા જ�ર� ���ડટ લાઇફ ઇ��યોર�સ પો�લસી લો �માં અક�માતો, ��ૃ�,ુ કાયમી િવકલાગંતા

અન ેબરેોજગાર� અન ેઆવી અ�ય શરતો માટ� �ુ ંકવર શામલે હશ ે� ડ�એમઆઈન ે�વીકાય� રહ�શ.ે

(x) દર�ક સમય ેલા� ુપડતા કાયદાઓ�ુ ંપાલન કરો, �મા ંિ�વ�ેશન ઓફ મની લો�ડ�ર�ગ એ�ટ, 2002 નો સમાવશે થાય છે.

(xi) દર�ક �ોડાઉનનો ઉપયોગ ફ�ત હ�� ુમાટ� કરો.

4.2 દર�ક ઋણ લનેાર ડ�એમઆઈ�ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છે અન ેનીચે �જુબ વોરંટ આપ ેછે:

(i) લોન અર�માં લોન લનેાર અને અ�ય કોઈ દ�તાવજેમાં લોન લનેાર �ારા �રૂ� પાડવામાં આવલેી તમામ મા�હતી, પછ� તે લોન લનેારની

���ડટ યો�યતા ની ખાતર� કરવા માટ� �સુગંત હોય ક� ન હોય, ત ેસાચી અન ેસાચી છે અન ેકોઈ પણ ર�ત ેગેરમાગ� દોરનાર� નથી;
(ii) િધરાણલનેાર ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો અને તે હ�ઠળના �યવહારોને અમલમાં �કૂવા અને કરવા માટ� તમામ લા�ુ પડતા કાયદાઓ હ�ઠળ

સ�મ છે અન ેહકદાર છે;
(iii) ઋણ લનેારની �મર 18 વષ�થી વ�ુ છે અને આ �સી તનેા માટ� કા�નૂી, મા�ય અને બધંનકતા� જવાબદાર� છે, � તનેી શરતો અ�સુાર તનેી

સામ ેલા� ુકર� શકાય છે;
(iv) ઋણ લનેાર �હ�ર કર� છે ક� તને ેકોઈ પણ કાયદા �ારા આ �િુવધાનો લાભ લવેા પર �િતબધં નથી;
(v) એવી કોઈ ઘટના બની નથી ક� � ડ�એમઆઈના �હતને અયો�ય ર�તે અસર કર� અથવા લોન લનેારની નાણાક�ય પ�ર��થિતઓને અસર કર�

અથવા ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ તમેની તમામ અથવા કોઈ જવાબદાર�ઓ િનભાવવાની તનેી જવાબદાર�ન ેઅસર કર�;
(vi) ઋણ લનેાર કોઈ કર અથવા સરકાર� બાક� �કૂવણીમા ં�ળૂ�તૂ નથી;
(vii) ઋણ લનેાર આ �સીની શરતોન ેઅસર કરવા માટ� ડ�એમઆઈ �ારા જ�ર� તમામ �ૃ�યો, કાય� અન ેવ��ઓુ કરશ;ે
(viii) ક� ઋણ લનેાર સામ ેનાદાર� ક� દ�વાળાની કાય�વાહ� નથી.

ર��ટડ� ઑ�ફસ -એ�સ�સે �બ��ડ�ગ, થડ� �લોર, 9-10, બહા�ુર શાહ ઝફર માગ�, નવી �દ�હ� – 110002
વબેસાઇટ - www.dmifinance.in
ક�ટમર પોટ�લ- https://portal.dmifinance.in/
વો�સએપ - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)

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


4.3 ઋણ લનેાર ડ�એમઆઈને તનેી સમંિત આપે છે ક� તે લોન લનેાર �ારા �રૂ� પાડવામાં આવલેી તમામ મા�હતીનો ઉપયોગ/સ�ંહ કર� અથવા

અ�યથા ડ�એમઆઈ �ારા આ �િુવધાના હ��ઓુ માટ� અથવા તનેા �યવસાય માટ� સ�હત યો�ય લાગે તે ર�તે તનેો ઉપયોગ/સ�ંહ કર� અને

સમંત થાય ક� ડ�એમઆઈ તનેા કો��ા�ટરો, એજ�ટો અને અ�ય કોઈ �ી� પ�ોન ેઆવી મા�હતી �હ�ર કર� શક� છે.

5. �ળૂ�તૂ ઘટનાઓ

5.1 નીચનેા �ૃ�યો/ઘટનાઓ, દર�ક દર�ક �િુવધાના હ��ઓુ માટ� ઋણ લનેાર �ારા "�ળૂ�તૂની ઘટના" ની રચના કરશ:ે

(i) ઋણ લનેાર યો�ય તાર�ખ ેકોઈ પણ ઋણ લનેારની બાક� �કૂવણી કરવામા ંિન�ફળ �ય છે;
(ii) ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ કોઈ પણ શરતો, કરારો, �િતિનિધ�વ, વોરંટ�, ઘોષણા અથવા ��ુ�ટનો ભગં;
(iii) કોઈ પણ છેતરિપ�ડ� અથવા ખોટ� ર�ૂઆત અથવા ઋણ લનેાર �ારા ભૌિતક મા�હતી �પાવવાથી ડ�એમઆઈના કોઈપણ �િુવધા આપવાના

િનણ�યન ેઅસર થઈ શક� છે;
(iv) ઋણ લનેાર�ુ ં��ૃ�,ુ ��ુચાઈ અથવા અ�ય કોઈ કાયમી િવકલાગંતા;
(v) ઋણ લનેાર �ોડાઉનનો ઉપયોગ હ�� ુિસવાયના કોઈપણ હ�� ુ માટ� કર� છે;
(vi) ડ�એમઆઈના એકમા� અને સ�ંણૂ� અ�ભ�ાયમાં ભૌિતક �િત�ળૂ અસર ધરાવતી કોઈપણ ઘટનાઓ, પ�ર��થિતઓ અથવા સજંોગો (કાયદામાં

કોઈ પણ ફ�રફાર સ�હત) ની ઘટના, �માં ઋણ લનેારની નાદાર�/�લ��વડ�શન/ નાદાર� અથવા તનેી કોઈ પણ સપંિ�ના જોડાણ/સયંમ

માટ�ની કોઈ પણ કાય�વાહ� અથવા કાય�વાહ�ની મયા�દા નો સમાવશે થાય છે;
5.2 �ડફો�ટની ઘટના બની છે ક� નહ� ત ે�ગે ડ�એમઆઈનો િનણ�ય લોન લનેાર પર બધંનકતા� રહ�શ.ે

6. �ળૂ�તૂ પ�રણામો

6.1 �ડફો�ટની કોઈ પણ ઘટના બને અને તે પછ� ગમે �યાર� બન,ે ડ�એમઆઈને અિધકાર રહ�શ,ે પરં� ુ �િુવધાના સદંભ�માં તમામ રકમબાક� �હ�ર

કરવાની જવાબદાર� નહ�, પછ� તે બાક� હોય ક� ન હોય, તા�કા�લક �કૂવવાપા� હોય અને તનેા 15 (પદંર) �દવસની �દર ઉ�ત �કુવણી

કરવામાં િન�ફળ જતા ઋણ લનેાર પર, ડ�એમઆઈ તનેી એકમા� િવવકે��ુ� પર અ�ય કોઈ અિધકાર અથવા ઉપાય નો ઉપયોગ કર� શક� છે

� કોઈ પણ લા�ુ કાયદા હ�ઠળ ડ�એમઆઈને ઉપલ�ધ હોઈ શક� છે �માં ઋણ લનેાર અથવા તમેની સપંિ� સામે કોઈ પણ �કારની

અિનવાય� રાહત અથવા જોડાણની માગંનો સમાવશે થાય છે.

6.2 અગાઉના �ડફો��સ અથવા ડ�એમઆઈ ઉપાયોની કવાયતને પ�રણામે તમામ કા�નૂી અને અ�ય ખચ� અને ખચ�ની �કુવણી માટ� પણ ઋણ

લનેાર જવાબદાર રહ�શ.ે

7. અ�વીકરણો

7.1 લોન લનેાર ડ�એમઆઈને �વીકાર� છે અને તનેે અિધ�ૃત કર� છે ક� તે લોન લનેાર, �િુવધા, �ોડાઉન, �ડફો�ટ જો કોઈ હોય તો �ડફો�ટ, આવા

�તૃીય પ�ો/એજ�સીઓ ને લોન લનેાર �ારા કરવામાં આવે છે, �મ ક� ડ�એમઆઈ �ા�સ�િુનયન િસ�બલ �લિમટ�ડ ("સીઆઇબીએલ") સ�હત

આરબીઆઈ �ારા �હ�ર કરવા અન/ેઅથવા અિધ�ૃત કરવા માટ� યો�ય અને જ�ર� ગણી શક� છે. ઋણ લનેાર આવી મા�હતીનો ઉપયોગ કરવા

માટ� પણ �વીકાર� છે અને અિધ�ૃત કર� છે, ડ�એમઆઈ / �તૃીય પ�ો/ સીઆઈબીઆઈએલ/ આરબીઆઈ �ારા ���યા કરવામાં આવે છે

કારણ ક� તઓે યો�ય લાગે છે અને લા�ુ કાયદાઓ અ�સુાર. �ડફો�ટની ��થિતમા,ં ડ�એમઆઈ અને આવી એજ�સીઓને લોન લનેાર /અથવા

તનેા �ડર��ટસ�/ભાગીદારો/સહ-અરજદારો�ું નામ �હ�ર કરવાનો અથવા �કાિશત કરવાનો અયો�ય અિધકાર રહ�શ,ે � લા�ુ પડ� છે, તે ર�તે

'�ડફો�ટસ�' તર�ક� અને ડ�એમઆઈ / સીઆઈબીએલ/ આરબીઆઈ/ અ�ય અિધ�ૃત એજ�સી �વા મા�યમ �ારા તમેની સ�ંણૂ� િવવકે��ુ�માં

યો�ય લાગે છે, �મા ંઅખબારો, સામિયકો અન ેસોિશયલ મી�ડયાનો સમાવશે થાય છે.

7.2 ઋણ લનેાર ડ�એમઆઈને હવે અથવા ભિવ�યમાં મા�હતી શરે કરવા અન/ેઅથવા �હ�ર કરવા માટ� જવાબદાર ઠ�રવશે નહ� અને તનેા કારણે

લોન લનેાર અન/ેઅથવા અ�ય �ારા સહન કરવામાં આવલેા કોઈપણ પ�રણામો માટ� પણ જવાબદાર રહ�શે નહ�. આ કલમ ૮ ની

જોગવાઈઓ �સીની સમા��ત અન ેલોન લનેારાની બાક� રકમની �કુવણીથી બચી જશ.ે

8. પર�રૂણ

8.1 ડ�એમઆઈના ર�કોડ�માં કરવામાં આવલેી એ��� અ��ત�વઅ ને લોન લનેારની બાક� રકમનો િનણા�યક �રુાવો હશે અને ડ�એમઆઈ �ારા

આપવામા ંઆવલેા બાક� લણેદ�ણ�ુ ંકોઈ પણ િનવદેન ઋણ લનેાર �ારા �વીકારવામા ંઆવશ ેઅન ેબધંનકતા� રહ�શ.ે

8.2 લોન લનેારની બાક� રકમની �કુવણી માટ� લોન લનેારની જવાબદાર�, જો એકથી વ�ુ ઋણધારકોએ સ�ં�ુત પણે કોઈ પણ �િુવધા માટ�

અર� કર� હોય, તો ત ેસ�ં�ુત અન ેઅનકે હશ.ે

8.3 ઋણ લનેાર તમામ દ�તાવજેો અને �ધુારાઓને અમલમાં �કૂશે અને ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ ડ�એમઆઈને અિધકારોનો સ�ંણૂ� લાભ

આપવા માટ� આરબીઆઈની કોઈપણ માગ�દિશ�કા/િનદ�શો અથવા (2) �ું પાલન કરવા માટ� ડ�એમઆઈ (આઇ) �ારા જ�ર� ડ�એમઆઈ સાથે

સહકાર આપશ.ે ઉપરો�ત ઉપરો�ત ��યે �વૂ��હ િવના, ઋણ લનેાર આ ર�તે અપ�રવત�નીય સમંિત આપે છે ક� આમ કરવામાં િન�ફળતા પર,
આવા ફ�રફારોન ેફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેોમા ંસમાિવ�ટ માનવામાં આવશ ેઅન ેત ેઋણ લનેાર પર બધંનકતા� રહ�શ.ે

8.4 કોઈ પણ �િુવધાને �થ�ગત અથવા સમા�ત કરવા છતા,ં ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો અ�સુાર ડ�એમઆઈના તમામ યો�ય અને ઉપાયો �યાં

�ધુી લોન લનેારાના બાક� લણેાની ડ�એમઆઈ �ારા સ�ંણૂ� પણે �ા��ત ન થાય �યા ં�ધુી ટક� રહ�શ.ે

8.5 ઋણ લનેાર �વીકાર� છે ક� િધરાણકતા� દ�તાવજેો હ�ઠળ ઋણ લનેાર �ારા �કૂવવાપા� અને �કૂવવામાં આવતા �યાજ, દંડા�મક ચા�, સવેા

ચા� અન ેઅ�ય ચા�નો દર વાજબી અન ે�વીકાય� છે.

8.6 ઋણ લનેાર �પ�ટપણે �વીકાર� છે અને �વીકાર� છે ક� ડ�એમઆઈ આવી ��િૃ�ઓ કરવા અથવા તનેા ઓ�ફસ કમ�ચાર�ઓ મારફતે તનેા

અિધકારો ��યે �વૂ��હ િવના હકદાર રહ�શે અને તનેી પાસે સ�ંણૂ� સ�ા અને સ�ા છે �થી એક અથવા વ�ુ �તૃીય પ�ોની િનમ�કૂ કર�

શકાય (આ પછ� તનેે "સવેા �દાતાઓ" તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે) �મ ક� ડ�એમઆઈ પસદં કર� શક� છે અને આવા પ�ને તનેા તમામ

અથવા તનેા કોઈપણ કાય�સ�પશ,ે િધરાણ કતા�, વહ�વટ, �િુવધાની દ�ખર�ખ અને તનેી સાથે જોડાયલેા તમામ કાયદ�સર �ૃ�યો, કાય�, બાબતો

અને તનેી સાથે સકંળાયલેી તમામ બાબતો અને આક��મક બાબતો ને અમલમાં �કૂવા અને તનેી સાથે સકંળાયલેી તમામ કાયદ�સર �ૃ�યો,
કાય� અને બાબતો ને અમલમાં �કૂવા અને તનેી સાથે સકંળાયલેી બાબતોને લગતા િધરાણકતા� દ�તાવજેો, િધરાણકતા� પાસથેી

રોકડ/ઇમ�ેડ��સ/�ા��સ/ આદ�શમળેવવા સબંિંધત અિધકારો અન ેસ�ા.

8.7 ઋણ લનેાર �વીકાર� છે ક� આ �તગ�ત ફાઇના��સ�ગ �ા�ઝ�ેશન દ�વાદાર અને લણેદારના સબંધંને જ�મ આપે છે �મ ક� તનેી / તનેી અને

ડ�એમઆઈ વ�ચે છે અને ડ�એમઆઈ �ારા આપવામાં આવતી/આપવામાં આવતી કોઈ સવેાના સદંભ�માં નહ�. તે �જુબ �ાહક �રુ�ા

અિધિનયમ, 1986ની જોગવાઈઓ અહ� ની લવેડદ�વડન ેલા� ુપડશે નહ�.

8.8 લોન લનેાર ડ�એમઆઈને તમામ મા�હતી અને દ�તાવજેોની ચકાસણી કરવાની સ�ા આપે છે �માં આવક �રુાવા દ�તાવજેો, રહ�ઠાણના

દ�તાવજેો, સરનામા �રુાવા દ�તાવજેો, ઓળખ દ�તાવજેો અને �ય��તગત અને નાણાક�ય મા�હતી ધરાવતા આવા અ�ય દ�તાવજેો નો

સમાવશે થાય છે � તમેના �ારા કોઈ પણ �િુવધા મળેવવા માટ� ર�ૂ કરવામાં આવે છે અને તઓે ડ�એમઆઈ �ારા તનેે પછ�થી �ળવી

રાખવા માટ� પણ સમંિત આપ ેછે.

8.9 ઋણ લનેાર ડ�એમઆઈને સમયાતંર� પાન કાડ�, અ�ય ઓળખ �રુાવા અને બ�ક ખાતાની િવગતોની લોન લનેારની પાન નબંર/નકલ

ખર�દવા અને તનેે અિધ�ૃત કર� છે અને સીઆઈબીએલ, એ�સપી�રયન, હ�ટર અહ�વાલો અને આવા અ�ય અહ�વાલો પદેા કરવા માટ� અને

�ાર� ડ�એમઆઈ યો�ય લાગે છે તે પણ �ા�ત કરવા માટ� અિધ�ૃત કર� છે. ઋણ લનેાર પણ આ ર�તે સમંિત આપે છે અને ડ�એમઆઈને

આધાર ઇ-ક�વાયસી અથવા અ�ય થાઓ �ારા તનેી ક�વાયસી ચકાસણી હાથ ધરવા અને આવા ચકાસણીની ���યાને યો�ય ર�તે �ણૂ� કરવા

અથવા આધાર ઇ-ક�વાયસી સ�હત આવી ચકાસણીની ���યાને યો�ય ર�તે �ણૂ� કરવા અને આવી મા�હતી ને યો�ય લાગે તે ર�તે સ�ંહ

કરવા માટ� અિધ�ૃત કર� છે.
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8.10 કોઈ પણ ઘટના, સજંોગો, પ�રવત�ન, હક�કત મા�હતી, દ�તાવજે, અિધ�ૃતતા, કાય�વાહ�, �ૃ�ય, �લૂ, દાવાઓ, ભગં, �ડફો�ટ અથવા અ�ય કોઈ

પણ બાબતની ભૌિતકતા �ગે ડ�એમઆઈ અને લોન લનેાર વ�ચે કોઈ પણ મતભદે અથવા િવવાદની ��થિતમા,ં કોઈ પણ �વૂ�જોની

ભૌિતકતા �ગેનો ડ�એમઆઈનો અ�ભ�ાય �િતમ અન ેઋણ લનેાર પર બધંનકતા� રહ�શ.ે

8.11 લોન લનેાર અને ડ�એમઆઈ �સીની શરતો અને ડ�એમઆઈ �ારા જ�ર� હોય તે ર�તે લોન લનેાર �ારા આવા વ�ુ પ�/ઉપ�મને અમલમાં

�કૂ�ન ેપાર�પ�રક ર�ત ેનવી �િુવધા આપવા પર સમંત થઈ શક� છે.

9. ગભંીરતા

ઋણ લનેાર �વીકાર� છે ક� આ ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ તનેી દર�ક જવાબદાર� �વત�ં છે અન ેબાક�નાથી અલગ છે.

10. િનયમ અન ેઅિધકાર��ે�ુ ંસચંાલન

10.1 તમામ �િુવધા અન ેિધરાણ દ�તાવજેો ભારતના કાયદાઓ અ�સુાર સચંા�લત અન ેઅથ�ઘટન કરવામા ંઆવશ.ે

10.2 આ ભટેોમાથંી ઉ�વતા તમામ િવવાદો, મતભદેો અને /અથવા દાવાઓ અથવા અહ� અથવા ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ પ�ોના અિધકાર

અને જવાબદાર�ઓ �ગેના તમામ િવવાદો, મતભદેો અને / અથવા દાવાઓનો િનકાલ મ�ય�થતા અને સમાધાન અિધિનયમ, 1996ની

જોગવાઈ અથવા તનેા કોઈ વધૈાિનક �ધુારાઓ અથવા તનેા �થાને અમલમાં �કૂવામાં આવલેા કોઈપણ કાયદા અ�સુાર મ�ય�થતા �ારા

કરવામાં આવશે અને ડ�એમઆઈ �ારા િનમ�કૂ કરવામાં આવનાર �ય��તના એકમા� મ�ય�થતાને મોકલવામાં આવશ.ે મ�ય�થતા�ું �થળ

�દ�હ� હશે અને કાયદાની કલમ 29(બી)માં િનધા��રત ઝડપી ���યા હ�ઠળ કાય�વાહ� કરવામાં આવશ.ે મ�ય�થતાના વચગાળાના �રુ�કારો

સ�હતના �રુ�કારો સબંિંધત તમામ પ�ો માટ� �િતમ અને બધંનકતા� હશ.ે આવા એવોડ�માં કોઈ કારણ જણા�યા િવના લવાદ એવોડ� પાસ

કર� શક� છે.

10.3 વ�મુા,ં હાલની કલમ ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેોની સમા��તથી બચી જશ.ે �દ�હ�, ભારતની અદાલતો પાસે ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેોમાથંી ઉ�વતા

કોઈપણ અથવા તમામ િવવાદો �ગે િવિશ�ટ અિધકાર��ે (મ�ય�થતાની કાય�વાહ�ને આિધન) હશે � �દ�હ�, ભારતમાં પણ હાથ ધરવામાં

આવનાર છે.

11 ન�ધ

11.1 ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેોના સદંભ�માં લોન લનેારને આપવામાં આવતી કોઈપણ નો�ટસ જો લોન લનેાર પર પીરસવામાંઆવે અથવા ર�જ�ટડ� પો�ટ

�ારા હાલના અથવા છે�લા �ણીતા �યવસાય અથવા ખાનગી સરનામા પર મોકલવામાં આવે તો મા�ય ર�તે આપવામાંઆવી હોવા�ુંમાનવામાં

આવશ.ે ન�ધાયલે પો�ટ �ારા મોકલવામાં આવલેી આવી કોઈપણ નો�ટસ લોન લનેારને તનેી પો��ટ�ગ ના સમયથી ૪૮ કલાકની �દર મળ� હોવા�ું

માનવામાંઆવશ.ે ડ�એમઆઈને કોઈ પણ નો�ટસ તનેા ઉપરો�ત સરનામા પર ડ�એમઆઈ �ારા �ા�ત થાય તો જ મા�ય માનવામાંઆવશ.ે
12 સ�પણી

12.1 ઋણ લનેારને સ�ં�ુત ર�તે અથવા અનકે ર�તે �ા�સફર કરવા અથવા ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ ની તમામ અથવા તમેની કોઈ પણ

જવાબદાર� અથવા ફરજો ��ય� અથવા પરો� ર�તે સ�પવા અથવા ડ�એમઆઈની �વૂ� લ�ેખત સમંિત િવના કોઈ પણ �ય��તની તરફ�ણમાં

કોઈ �તૃીય પ�નો રસ બનાવવામાટ� હકદાર રહ�શ ેનહ�.

12.2 ડ�એમઆઈ ને કોઈ પણ ર�તે (સ�ંણૂ� અથવા �શતઃ અને ભાગીદાર�ના અિધકારો આપવા સ�હત) કોઈપણ ર�તે વચેવા, �ા�સફર, સ�પણી

અથવા િસ�ો�રટ�ઝ નો હક રહ�શ,ે તનેા તમામ અથવા તનેા કોઈપણ લાભો, અિધકાર, જવાબદાર�, ફરજો અને / અથવા નાણાક�ય દ�તાવજેો

હ�ઠળની જવાબદાર�ઓ, અગાઉલ�ેખત સમંિત િવના, અથવા ડ�એમઆઈ �વી શરતો અને આવી શરતોમાં લોન લનેારને �ણ કયા� િવના.

આવા �ા�સફર, એસાઇનમ�ેટ અથવા િસ�ો�રટાઇઝશેનની ��થિતમા,ં લોન લનેાર એસાઇની અથવા �ા�સફરર �વા ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો

હ�ઠળ તમેની જવાબદાર� બ�વશે અને જવાબદાર રહ�શ.ે આવી ��થિતમા,ં લોન લનેાર બાક�ના ઇમ�ેડ��સ/ઇસીએસને �ા�સફર�/સ�પણીની

તરફ�ણમા ંબદલી કરશ ેજો ડ�એમઆઈ �ારા આ�ુ ંકરવા માટ� બોલાવવામા ંઆવ ેતો.

13 બાહ�ધર�

ઋણ લનેાર આ ર�તે ડ�એમઆઈ, તનેા કમ�ચાર�ઓ, �િતિનિધઓ અને સલાહકારોને સમયાતંર� અને દર�ક સમયે કોઈ પણ જવાબદાર�, દાવા,
�કુસાન, �કુાદા, �કુસાન, ખચ� અથવા ખચ� (મયા�દા િવના, વાજબી એટન� ફ� અને ખચ� સ�હત) સામે વળતર આપે છે, બચાવ કર� છે અને

રાખે છે, અથવા ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો અથવા �ડફો�ટ અથવા કસરતની કોઈ પણ જવાબદાર�ઓ �ું પાલન કરવામાં અથવા કરવામાં

િન�ફળતાને પ�રણામે ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો હ�ઠળ ડ�એમઆઈ �ારા અિધકારો, �માં લોન લનેારાની બાક� લણેદ�ખીઓની �રુ�ા અથવા

�નુઃ�ા��તના કોઈપણ અમલીકરણ નો સમાવશે થાય છે.

14 �વી�ૃિત:

�ુ ં / અમને ખબર છે ક� ડ�એમઆઈ ડ�એમઆઈ નીિતના �સુગંત ર�તે �સી અને અ�ય ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેોમાં મારા / અમે �ારા

ભરવામાં આવલેી તમામ શરતો અને િવગતોના સદંભ�માં પોતાને સતંો�યા પછ� જ આ �સીમાં પ�પાતી બનવા સમંત થશ.ે �ુ ં / અમે

સમંત છ�એ ક� આ �સી સમા�ત થઈ જશે અને તે તાર�ખે કાયદાક�ય ર�તે બધંનકતા� બનશે �યાર� ડ�એમઆઈના અિધ�ૃત અિધકાર�

�દ�હ�મા ંઅથવા �થમ િવતરણની તાર�ખ,ે � પણ વહ�લો હોય.

"�ું �વીકા�ંુ �"ં પર ��લક કર�ન,ે ઋણ લનેાર ઇલ�ે�ોિનક ર�તે આ �સી પર હ�તા�ર કર� છે અને તનેી શરતો થી કાયદાક�ય ર�તે બધંાયલેા

રહ�વા સમંત થાય છે. આ �સીને ઋણ લનેારની �વી�ૃિતની રચના કરવામાં આવશ:ે (i) આ �સીમાં િનધા��રત તમામ િનયમો અને શરતોને

અપ�રવત�નીય ર�તે �વીકારવા અને �બનશરતી ર�તે બધંાયલેા રહ�વા માટ� લોન લનેારની સમ�ૂતી; અને (ii) લોન લનેારની �વી�ૃિત અને

��ુ�ટ ક� આ �સી (ફાઇના��સ�ગ દ�તાવજેો સાથ)ે લોન લનેાર �ારા યો�ય ર�ત ેવાચંવામા ંઆ��ુ ંછે અન ેસ�ંણૂ�પણે સમજવામા ંઆ��ુ ંછે.
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