
 डीएमआय प्रायव्हेट फिनान्स लिलमटेड 

शपथपत्र 

1. मी/आम्ही अर्ाात नमूद केल्याप्रमाणे अल्पमुदत वैयक्ततक कर्ा (सुववधा) घेण्यासाठी अर्ा करीत आहे. अर्ाामध्ये नमूद केिेिी माहहती ही संपूणापणे 
खरी आहे अशी मी/आम्ही ग्वाही देतो. तथावप, अर्ाामध्ये कर्ाासंदर्ाात र्रिेिी संपूणा माहीती ही मी/आम्ही समर्ून घेवूनच र्रिेिे असून डीएमआय 
फिनान्स लिलमटेड सदर अर्ा मरं्ूर प्रफिया दरम्यान केव्हाही स्वीकारणे तथा नाकारण्याच सवा अधधकार राखून ठेववत आहे. तसेच मंर्ूर प्रफियादरम्यान 
अर्ाामध्ये र्रिेिी माहहती ही खोटी/अपूणा/बनावट स्वरूपाची आढळून आल्यास कोणतीही पुवासूचना न देता ती नाकारण्याचे सवा अधधकार डीएमआयकडे 
असून त्याकररता डीएमआयचे कमाचारी/प्रतततनधी/एर्ंटस/सववास प्रोव्हायडर र्बाबदार असणार नाहीत.  

2. मिा/आम्हािा याची र्ाणीव आहे की डीएमआय इतर कोणतेही सोसेस/एर्ंटसद्वारे वैयक्ततक माहहती प्राप्त करू शकतात आणण मिा/आम्हािा 
याबाबत कोणतेही आके्षप नाहीत.  डीएमआयने माझ्या/आमच्या बकँ खात्यासंदर्ाातीि तथा आमच्यावर असिेल्या इतर कर्ाासंदर्ाातीि आवश्यक 
ती माहहती तपासण्याचे तथा पडताळणी पाहण्यासाठी माझी/आमची त्यास संपूणा सहमती आहे.  

3. मी/आम्ही डीएमआय पॉलिसीअंतर्ात केवायसी दस्तावेर्ासह सदर सुववधेचा िार् घेण्यासाठी आधार काडा/सववस्तर माहहती यासंदर्ाात उपयोर्ात 
आणण्याची स्व:खुशीन ेसमंती देत आहोत. मी/आम्ही डीएमआयिा संमती देतो की माझे/आमच ेआधारकाडा वववरण, पॅन न.ं/माझ्या/आमच्या पॅन 
काडाची प्रत, इतर ओळखपत्र आणण बँक खात े वववरण वेळोवेळी प्राप्त करणे तथा इतर बकँ/ववत्तीय संस्था/लसबबि इत्यादीसोबत सदर दस्तावेर् 
माझे/आमच ेकर्ाासंदर्ाातीि पाश्वार्ुमी, लसबबि अहवाि, एतसपेररयन, हंटर आणण यासंदर्ाातीि इतर अहवाि प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने उपयोर् 
करण्याची संपूणा सहमती देत आहोत. मी/आम्ही स्पष्टपण ेतथा ठामपणे डीएमआयिा अधधकार प्रदान करतो की सदर कर्ा मंर्री प्रफियेच्या 
मुल्यांकनादरम्यान त्यांनी कर्ाासंदर्ाातीि उद्देशोकररता माझे/आमच ेकेवायसी पडताळणी तथा संकिन, र्मा, इतरांना देव ूकरणे आणण माझी/आमची 
वैयक्ततक माहहती प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षपणे तपासण ेआणण यासंदर्ाातीि योग्य त्या कारणांसाठी उपयोर् करण्याच े सवा अधधकार मी/आम्ही 
डीएमआयिा देत आहोत. अधधक माहहतीसाठी https://www.dmifinance.in/privacy-policy.html या वेबसाइटिा कृपया र्ेट द्या.  

4. मी/आम्ही याद्वारे स्वेच्छेने सीईआरएसएआय (CERSAI) कडून सीकेवायसी (CKYC) लमळवण्याच्या उद्देशाने आणण डीएमआय (DMI) धोरणांनुसार 
पॅन (PAN) फकंवा आधार काडा/तपशीि वापरण्यास माझी/आमची संमती देतो. मी/आम्ही याद्वारे माझा/आमचा आधार तपशीि, पॅन (PAN) 
िमांक/माझ्या/आमच्या पॅन (PAN) काडाची प्रत, इतर ओळख पुरावे आणण बँक खात्याचे तपशीि वेळोवेळी पॉलिसीच्या अनुषंर्ाने वापरण्यासाठी 
डीएमआय (DMI) िा संमती देतो आणण या माहहतीच्या वापरासाठी मी / आम्ही डीएमआय (DMI) िा र्बाबदार धरणार नाही. मी/आम्ही याद्वारे 
स्पष्टपणे आणण अपररवतानीयपणे माझ्या/आमच्या वैयक्ततक माहहतीचे कोणतेही पैि ूसीईआरएसएआय (CERSAI) कडून सकंलित, संग्रहहत आणण 
सामातयक करण्यासाठी, प्राप्त करण्यासाठी आणण प्रमाणणत करण्यासाठी आणण अशी माहहती स्वतःच्या एर्ंट्स/कंत्राटदार/सेवा प्रदात्याकंडे ठेवण्यासाठी 
डीएमआय (DMI) िा अधधकृत करतो आणण अशी माहहती डीएमआय (DMI) फकंवा त्यांच्या व्यवसाया द्वारे केवायसी (KYC) प्रमाणीकरण, सुववधा 
आणण अंतर्ात मूल्यांकनासाठी देखीि वापरिी र्ाऊ शकत.े 

5. मिा/आम्हािा सदर अर्ाामध्ये नमूद केिेल्या मोबाइि िमाकंावर एसएमएस/व्हाटसअप फकंवा टेिीिोन कॉिद्वारे तसेच या शपथपत्रातीि फकंवा 
इतर कोणतेही संपका  माध्यमाद्वारे, व्यवहाया माहहती, डीएमआयद्वारे पुरववण्यात येणाºया कर्ाववषयक ववववध प्रस्ताव योर्ना फकंवा कर्ा ववषयक 
प्रोत्साहनपर योर्ना फकंवा इतर प्रोत्साहनपर योर्नासंदर्ाात माहहती प्राप्त करायिा आवडेि आणण त्यांच ेकमाचारी, एर्ंट आणण त्यासंदर्ाातीि 
कोणीही व्यतती यांना मी/आम्ही हे अधधकार सुपूदा करीत आहोत. मी पषृ्टी करतो की नॅशनि डू नॉट कॉि रक्र्स्री (हद एनडीएससी रक्र्स्री) मध्ये 
नमूद डीएमआय, त्याचे कमाचारी, एर्ंट आणण यांच्याकडून अवातंछत कॉिसंदर्ाातीि कायदे र्ारतीय दरूसंचार तनयामक प्राधधकरणाने नमूद 
केल्याप्रमाणे प्राप्त कॉि/एसएमएस/व्हाटसअप मसेर्से िारू् असणार नाहीत.  

6. मी/आम्ही हे मान्य करतो की सोलसिंर् पाटानर आणण डीएमआय हे स्वतंत्र आहेत आणण मी/आम्ही सोलसिंर् पाटानरद्वारे प्रदान केिेल्या सुववधा तथा 
डीएमआयद्वारे नामरं्ूर/वाटप न केिेल्या कर्ाावर कोणतेही अधधकार बर्ाववणार नाहीत. मी मान्य करतो की सोलसिंर् पाटानरद्वारे प्रदान करण्यात 
आिेल्या कोणत्याही प्रकारच्या सवेेकररता डीएमआय प्रातततनधधक, ग्वाही, ववधान फकंवा शेरा देण्यास डीएमआय उत्तरदायी नाही आणण यासंदर्ाात 
काही खाटे फकंवा िसवेधर्री झाल्यास र्बाबदार असणार नाही.    

7. मिा/आम्हािा याची र्ाणीव आहे की मिा/आम्हािा सदर अर्ाात मार्ववण्यात आिेिी माहहती सादर न करण्याचे संपूणा स्वातंत्र्य तथा पयााय आहेत 
आहे तसचे आवश्यक ती माहहती डीएमआय वेळोवेळी मार्व ूशकते परंत ुअस ेपयााय स्वीकारल्यानतंर र्ीसी तनयमानुसार डीएमआय कर्ा मंर्री 
फकंवा प्री-पीमेंट  कोणत्याही स्टेर्वर थांबव ूशकत.े 

8. मी/आम्ही घोवषत करतो की मी/आम्ही रोख, बेयरर चके फकंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात माझा/आमचा अर्ा सादर करतानंा पैस ेहदिेि ेनाहीत. सदर 
अर्ा स्वीकारणाºया व्यततीन ेअशा प्रकारचे पेमेंट करण्यात आल्यास मी/आम्ही डीएमआय/त्यांच ेकमाचारी/प्रतततनधी/एर्ंट/सववास प्रोव्हायडसा अशा 
प्रकारच्या खोट्या फकंवा िसव्या कृतीिा र्बाबदार असणार नाही.  

9. मी याद्वारे घोवषत करतो की माझे एकूण कौटंुबबक उत्पन्न दरमहा 25,000 पेक्षा र्ास्त आहे ** 

10. मी याद्वारे घोवषत करतो की मी कोणत्याही रार्कीय संघटनेत कोणतेही पद धारण करत नाही फकंवा त्याच्याशी अप्रत्यक्षपणे संबंधधत नाही  
11. मी/आम्ही खात्री देतो की मला/आम्हाला सदर अर्ाासंदर्ाातील सर्ा अटी आणि शर्ता समर्लेल्या आहेत.  

 

**कुटंुब म्हणर्े वैयक्ततक कौटंुबबक घटक, म्हणर्े पती, पत्नी आणण त्यांची अवववाहहत मुिे. 
 

https://www.dmifinance.in/privacy-policy.html

