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  ! " #$%"
આ લોન કમ ગીરોખત સમૂતી (“સમૂ
તી”)
”) લોન અહS લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં જણાવેલ તાર ખ, મહના અને વષ3ના રોજ થઈ છે .
(“
સમાિવWઠ
The * ( ), IમXું વણ3ન ખાસ કર ને આ સમૂતી સાથે સંલYન લોન સારાંશ યાદ માં આપેZ ું છે અને, [યાર( સંદભ3ની જBર પડ( \યાર( , Iમાં સહ-ઋણધારક(કો)ના નામ
સામેલ છે અને અહS સંQ*ુ તપણે (જો એકથી વધાર( * ( ) હોય, તો (I અ"ભ^ય_*ત ધરાવશે, [યાં !ુધી સંદભ3 ક( અથ3 &િતૂળ નહS થાય, \યાં !ુધી Iમાં સામેલ ગણાશે,
[યાં ઋણધારક(કો) ^ય_*તઓ, તેમના વારસદારો, અમલકતા3 ઓ અને વહ વટકતા3 ઓ છે ; [યાં ઋણધારક(કો) એકમા2 મા"લક ધરાવતી કંપની છે , ^ય_*ત IમXું નામ એકમા2
મા"લક તર ક( દ( ખાય છે અને Iમાં તેમના વારસદારો, વહ વટદારો અને કાયદ( સર &િતિનિધઓ સામેલ હશે; [યાં ઋણધારક(કો) ભાગીદાર કંપની, ભાગીદારો છે ક( કામચલાઉ
ગાળા માટ( કિથત ભાગીદાર કંપનીના ભાગીદારો, તેમના આિ`તો, વારસદારો, અમલકતા3 ઓ અને ભાગીદારોના વહ વટદારો છે ; [યાં ઋણધારક(કો) હOPુ સંQ*ુ ત પરવારના કતા3
છે , કામચલાઉ ગાળા માટ( કિથત હOPુ સંQ*ુ ત પરવારના સRયો અને તેમના સંબિં ધત વારસદારો, અમલકતા3 ઓ અને વહ વટદારો અને &િતિનિધઓ છે ; [યાં ઋણધારક(કો)
કંપની, તેના વારસદારો અને &િતિનિધઓ છે ; [યાં ઋણધારક(કો) અસંગઠત સંથા છે , આ &કારની સંથાના તમામ સRયો અને તેમના સંબિં ધત વારસાદારો છે ; [યાં
ઋણધારક(કો) મંડળ છે , સરકાર સંથા છે અને સરકાર સંથાના સRયોના સંબિં ધત વારસદારો છે અને aટં ૂ ાયેલ, િનમાયેલ ક( સહયોજત કોઈ પણ નવા સRયો છે , [યાં
ઋણધારક(કો) +ટ, +ટ ઓ અને +ટના વારસદારો છે અને [યાં ઋણધારક(કો) મયા3 દત જવાબદાર ધરાવતી ભાગીદાર , ભાગીદારો ક( કિથત મયા3 દત જવાબદાર ધરાવતી
ભાગીદાર પેઢ ના કામચલાઉ ભાગીદારો અને તેમના વારસદારો, અમલકતા3ઓ અને ભાગીદારોના વહ વટદારો છે તથા કંપનીના વારસાદારો અને િનQુ*ત સRયો છે )  
.!ના

કંપની ધારા, 1956 હ(ઠળ રજટડ3 /  0123 &43 5 

3 તેની રજટડ3 ઓફસ મેઘ ટાવસ3, 2ીજો માળ, ૂનો નંબર 307, નવો નંબર 165, k ૂનમાlલી હાઈ રોડ,

મPુ રાવોયલ, ચેmાઈ-600095 પર ધરાવે છે તથા સાથે સાથે શાખા ઓફસ 2 .!ના લોન સારાંશ ! ૂ"ચ (અહS હવે પછ "6780##6 " તર ક( ઉlલેખ કરવામાં આ^યો
છે )માં છે .
કોઈ પણ 5િતના સંદભ3માં તમામ 5િતઓ સામેલ હશે અને એક નંબરના સંદભ3માં એકથી વધાર( સંnયાઓ અને તેનાથી િવપર ત સંદભ3માં સામેલ હશે.
 :
i)

ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં નo કર( લા ઉpે શ માટ( ઋણધારક(કો)ને લોન આપવા િવનંતી કર( છે ;

ii)

ઋણધારક(કો)એ આપેલી માહતી અન રૂ આતના આધાર( એફઆઇસીસીએલ અહS શરતો અને િનયમો પર ઋણધારક(કો)ને લોન &દાન કરવા સંમિત આપી છે .

 8 #$%" #9 я5 5 8 :  "   #5" ; : "< = >я? @ 5 8 : :
 1
ABC
“#$%"” એટલે એટલે અહS સંલYન આ લોન કમ ગીરોખત સમૂતી, લોન સારાંશ ! ૂ"ચ, ચાજqસ શીટ અને કોઈ પણ k ૂરક ! ૂ"ચ, પરિશWટ ક( અહS આ સમૂતીનો ભાગ અને
સમયેસમયે આ સમૂતી સાથે સંલYન કોઈ પણ પરિશWટ, &દશ3ન ક( k ૂરક બાબતો.
“D”
” એટલે એફઆઇસીસીએલ પાસેથી લોન !ુિવધાનો લાભ લેવ ાના ઉpે શ માટ( ઋણધારક(કો) /ારા રૂ કરવામાં આવેલા સમિથrત દતાવેજો સાથે લોનની અર1.
“E5 Aя”
” એટલે હAતાની તાર ખ પછ aુકવણીમાં થયેલા િવલંબ બદલ લગાવવામાં આવેલ ચાજqસ.
“0 F G  F 4H! ###”
” અથવા “3 ? F 4H!” અથવા “0#6#”
” એટલે ડ("બટ *લીઅરOગ સિવrસીસ, Iને રઝવ3 બtક ઓફ ઇu%ડયાએ નોટફાઇ કર( લ છે , Iમાં
લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં ખાસ નo કયા3 vુજબ હAતાની aુકવણીની !ુિવધા માટ( ઋણધારક(કો) /ારા લે"ખતમાં મંૂર આપવામાં આવે છે .
“0IF 2((#)”
)”એટલે
આ સમૂતીમાં વાહન(નો), ઉપતકરણ(ણો), Aલા%ટ અને મશીનર ઓ, I પણ હોય, અને લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં ખાસ ઉlલેખ કયા3 vુજબ,
)”
એ_*વ"ઝશન/ખર દ , Iને એફઆઇસીસીએલ /ારા િધરાણ કરવામાં આવશે.
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“# # J" ” (“0680”)
”) એટલે એફઆઇસીસીએલને ઋણધારક(કો) /ારા દર મહને aુકવવાપા2 રકમ, Iમાં ^યાજ ક( vુwલ અને ^યાજ અને લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં
(“
નo કર( લ રકમ સામેલ છે .
“

”
” એટલે લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં ઉlલે"ખત લોનની vુpલ, I એફઆઇસીસીએલ િધરાણ કર શક( છે અને ઋણધારક(કો)ને લોન આપી શક( છે , Iમાં સંદભ3ની જBર છે , લોનની

બાક નીકળતી રકમમાં આ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક(કો) /ારા aુકવવાપા2 vુpલ, ^યાજ અને અ%ય રકમ સામેલ છે .
“

 #5 K % =”
” એટલે લોન સાથે સંબિં ધત આ સમૂતી સાથે સંલYન ! ૂ"ચ સામેલ છે , I આ સમૂતીનો સંક"લત ભાગ છે .

“AIF"”
”માં ^ય_*તગત, ભાગીદાર કંપની, મયા3 દત જવાબદાર કંપની, +ટ, મા"લક ની કંપની, સોસાયટ , હOPુ સંQ*ુ ત પરવાર ("
" 6=L67"
") અને ^ય_*તઓXું એસોિસએશન
સામેલ છે , પણ મયા3 દત નથી.
“M 0IF3 5<  02)

 2 02 )”
” (“068080”)
”) એટલે લોન ક( લોન સારાંશ ! ૂ"ચતમાં ! ૂચવેલ લોન &દાન કયા3 ની તાર ખથી ! ૂચવેલ ^યાજ દર(
(“

ઋણધારક(કો) /ારા aુકવવાપા2 રકમ.
“Aя ”
” અથવા “ Aя”
” એટલે એફઆઇસીસીએલ /ારા લોન પર aુકવવાપા2 ^યાજદર.
“NO  K % =”
” એટલે લોન સારાંશ ! ૂ"ચતમાં ઉlલેખ કયા3 vુજબ તાર ખે અને રકમમાં vુp લ અને ^યાજની aુકવણીનો સાર.
“)123P! 02)GF2#”
” (“6#80”)
”) એટલે ઋણધારક(કો) લે" ખત ! ૂચનાઓ છે , I ઋણધારક(કો) /ારા બtકને એફઆઇસીસીએલને aુકવણી માટ( સમાન માિસક હAતાની રકમ માટ(
(“
બtકમાં 5ળવવી પડ( તેવી રકમ, Iનો લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં ઉlલેખ કયx હોય છે .
આ જોગવાઈ હ(ડOYસ સંદભ3ની સરળતા માટ( છે અને આ સમૂતીની રચનાને અસર કરતા નથી. કાયેદસર જોગવાઈમાં આ સમૂતીમાં સંદભ3 કોઈ પણ કાયેદસર !ુધારાનો
સંદભ3માં સામેલ હશે. આ જોગવાઈના સંદભ3, [યાં !ુધી જણાવવામાં નહS આવે, \યાં !ુધી આ સમૂતી vુજ બ તેX ું અથ3ઘટન કરવામાં આવશે.
 2
   Aя
2.1

 ::
ઋણધારક(કો)ની િવનંતી પર એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને િધરાણ કરવા સંમત થઈ છે અને ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલ પાસેથી ઋણ લેવા સંમત છે , I અહS
નo કર( લી શરતો, િનયમો અને કરારોના િવષયને આિધન અને તેના આધાર( લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં નo કર( લી vુp લની મહyમ રકમથી વધાર( નથી. લોન સારાંશ ! ૂ"ચ
આ સમૂતીનો સંક"લત ભાગ બનાવશે, જો તેને અહS જોડાણ કરવામાં આ^Qું હz ું ક( અહS િવz ૃતપણે જોડવામાં આ^Qું હz.ું

2.2
(a)

Aя::
ઋણધારક(કો) લોન સારાંશ ! ૂ"ચ (લા{ુ ^યાજ વેરા િસવાય)માં નo કર( લા દર( સમયેસમયે લોન અને બાક નીકળતી vુpલની રકમ પર ^યાજની aુકવણી કરશે. ^યાજ
અને અ%ય ચાજqસની ગણતર વષ3માં 2ણસો પાંસઠ દવસ (365)ના આધાર( કરવામાં આવશે. લોન પર ^યાજની ગણતર બાક રહ(લા મહના સાથે વાતિવક રોજOદા
બાક રકમના આધાર( કરવામાં આવશે, અને ^યાજ આગામી Bિપયામાં રાઉ%ડ ઓફ કરવામાં આવશે. લોન પર ^યાજની શBઆત લોનના િવતરણની તાર ખથી/લોનના
ચેક ઇ|Q ૂ કરવાની તાર ખથી થશે, Iમાં ઋણધારક(કો) ક( તેમની બtક /ારા ચેકના +ા@%ઝટ, કલે*શન, આવક માટ( લાગેલા સમયને }યાનમાં લેવામાં નહS આવે.

(b)

અહS સામેલ િવગતથી કંઈ પણ િવપર ત હોવા છતાં એફઆઇસીસીએલ ^યાજના દરમાં વધઘટ કરવાનો અિધકાર ધરાવશે, I લા{ુ િનયમો, નાણાં બ5રની શરતો, લોન
ૂ ની જBર નથી.
મેળવી શકાય તેવા ફંડની ઉપલEધતાને આિધન છે , અને આ સંબધ
ં માં ઋણધારક(કો)ની વ~ુ સંમિત ક( મંર

(c)

^યાજ વેરો અને અ%ય વેરા સમયેસમયે લોન પર લા{ુ થવાને પા2 છે , IX ું વહન ઋણધારક(કો) કરશે. એફઆઇસીસીએલએ સરકારની કોઈ પણ ઓથોરટ ક( અ%ય કોઈ
પણ િનયમનકાર સંથાને, ભારત ક( િવદ( શમાં આ &કારની સરકાર ઓથોરટ ક( એજ%સી /ારા ^યાજ પર લા{ુ કરવેરા ક( એફઆઇસીસીએલને aુકવવાપા2 અ%ય કોઈ
પણ રકમ (અને અથવા અ%ય ચાજqસ Iમાં પીઇએમઆઇઆઇ સામેલ છે ) aુકવવી હોય અને તે માંગણી કરશે તો ઋણધારક(કો) રઇબસ3 કરશે અથવા aુકવશે.

(d)

એફઆઇસીસીએલના અ%ય અિધકારો સાથે k ૂવ3હ રાnયાં િવના ઋણધારક(કો) /ારા કિથત ^યાજ અને અ%ય રકમ બાક તાર ખો પર ઋણધારક(કો)ના લોન ખાતાને ચા
કરશે /તેમાંથી ડ("બટ કરશે તથા લોનની બાક રકમનો ભાગ ગણાશે

2.3
(a)

E5 " :
[યાં લોનની !િુ વધા ઇ_*વપમે%ટ(સ) ખર દવા માટ( ઋણધારક(કો)એ લીધી હોય, \યાં લોન સીધી ઉ\પાદક/ડલર ક( િવતરણ/ઇ_*વપમે%ટ(સ)ના મા"લકોને વહચવામાં
આવશે અને એટલે તમામ લોન(સ) એફઆઇસીસીએલ /ારા ઉ\પાદક/ડલરને aુકવવામાં આવશે અથવા િવતરણને લોન માટ( આપવામાં આવેલી અને ઋણધારક(કો)
/ારા મેળવવામાં આવેલી ગણાશે. [યાં લોન ઋણધારક(કો) /ારા ઇ_*વપમે%ટ(સ)ના મા"લકોની ગીરોખત સામે ઋણધારક(કો) /ારા મેળવવામાં આવી છે , \યાં લોનની
રકમXું િવતરણ ઋણધારક(કો) Kારા થશે. લોનની રકમXું િવતરણ એફઆઇસીસીએલ કરશે, I આ સમૂતીના શરતો અને િનયમો સાથે ઋણધારક(કો) /ારા k ૂત3તાને
આિધન છે . લોન સંk ૂણ3પણે ક( હAતામાં ક( અ%ય કોઈ ર તે અથવા એફઆઇસીસીએલ /ારા સમયેસમયે નo કયા3 vુજબ વહચવામાં આવશે અને આ સંબધ
ં માં
એફઆઇસીસીએલનો િનણ3ય િતમ ગણાશે અને ઋણધારક(કો)ને બા}ય રહ(શે. લોનની રકમXું િવતરણ ઋણધારક(કો)ને વહચવામાં આવશે, I &ી ઇ%ટોલમે%ટ ઇ%ટર( ટ,
એડવા%સ ઇ%ટોલમે%ટ, દતાવે1કરણ ચાજqસ, લોન &ોસેિસOગ ચાજqસ, વીમા માટ( &ીિમયમ (જો લા{ુ પડ( તો) વગેર( તરફ તમામ સંk ૂણ3 aુકવણીXું ચોnું રહ(શે. જો
એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર પડશે, તો ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર ફોમ3માં દર( ક િવતરણની 5ળવશે.
અહS સામેલ કંઈ પણ બાબત તેમ છતાં ઋણધારક(કો) આ સમૂત ીની તાર ખથી 30 દવસની દર લોનનો લાભ લેશે, Iમાં a ૂક થશે તો એફઆઇસીસીએલ
ઋણધારક(કો)ને લોન મંૂર/િવતરત કરવા જવાબદાર રહ(શે નહS.

(b)

[યાં લોન એકથી વધાર( ઇ_*વપમે%ટ(સ)ની ખર દ માટ( લેવામાં આવી હોય, \યાં તે ઋણધારક(કો) /ારા સમજવામાં અને સંમત હોવાXું માનવામાં આવે છે ક(
એફઆઇસીસીએલ હસાબી સગવડ અને હ(zઓ
ુ
માટ( હશે, I ખર દ( લા/એ*વાયર કર( લા ઇ_*વપમે%ટ(સ)ની સંnયાના સંબધ
ં માં અલગ પેટા ખાતાઓમાં લોન રકમ
&િત"બ"બOત થશે.

2.4

 #!; :
લોનની vુpત અહS લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં સંલYન કર( લી હશે.

2.5

"

 Q" " :

આ સમૂતીમાં કંઈ પણ હોય તેમ છતાં એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને નોટસ પાઠવીને લોન હ(ઠળ િવતરણ કરવા ઋણધારક(કો)ના અિધકારને રદ કર શક( છે , જો
આ &કારના િવતરણની િવનંતી આ સમૂ તી/મંૂર પ2ની તાર ખથી 30 દવસની દર કરવામાં આવી હશે ક( એફઆઇસીસીએલ /ારા લે"ખતમાં લંબાવવા સંમત થયા
હોય.
 3
NO / %RO  
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FICCL/Loan cum Hypothecation Agreement / Version- 4 / March 2015
3.1

NO 

(a)

લોનની vુwત k ૂર થતા સંk ૂણ3 રકમની kુનઃaુકવણી કરવાની જવાબદાર ઋણધારક(કો)ની છે . ઋણધારક(કો) લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં નo કર( લા kુનઃaુકવણીના આયોજન
vુજબ માિસક/િ2માિસક હAતામાં ^યાજ સાથે લોનની kુનઃaુકવણી કરશે. હAતાની kુનઃaુકવણી માટ( િનયત તાર ખ લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં નo કર( લી તાર ખ હશે.
kુનઃaુકવણીના આયોજનમાં ફ(રફાર કરવાનો એફઆઇસીસીએલ અિધકાર ધરાવે છે , I vુજબ ફ(રફાર થવાના ક(સ માં ^યાજની kુનઃગણતર થશે અને આ &કારની
ુ ઃaુકવણીના આયોજનને અXુBપ ઋણધારક(કો) /ારા aુકવણી થશે. આ સમૂતીમાં સામેલ જોગવાઈથી
kુનઃગણતર સાથે aુકવણી આ &કારના ફ(રફાર થયેલા kન
િવપર ત કોઈ પણ બાબત હોવા છતાં લોન માગ પર kુનઃaુકવવાને પા2 થશે અને એફઆઇસીસીએલને લોનના સંબધ
ં માં ^યાજ સહત અ%ય તમામ બાક નીકળતી રકમ
સાથે લોનની નીકળતી તમામ રકમ aુકવવી પડશે.

(b)

કલમ 3.1 (એ) ઉપરો*ત અને kુનઃaુકવણીના આયોજન છતાં એફઆઇસીસીએલ સમયેસમયે kુનઃaુકવણીના આયોજનમાં સમીા અને ફ(રફાર કરવાનો સમયેસમયે ક(

(c)

ઋણધારક(કો) સમૂતીના અમલીકરણ સમયે ક( પછ એફઆઇસીસીએલમાં નo કયા3 vુજબ કોઈ સમયે અગાઉથી લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં નo કયા3 vુજબ અગાઉથી

કોઈ પણ સમયે અિધકાર ધરાવશે, આ માટ( સંk ૂણ3 વતં2તા સાથે એફઆઇસીસીએલ kુનઃaુકવણીના આયોજનમાં !ુધારા vુજબ તે ના પર િનણ3ય લેશે.
ક(ટલાંક હAતાની aુકવણી કરશે. આગોતર aુકવણી કર( લા હAતા લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં નo કર( લી ર તે હAતાની સામે એડજટ કરવામાં આવશે. એફઆઇસીસીએલ
અગાઉથી હAતા પર ^યાજની aુકવણી પર કરવા જવાબદાર નથી. ઉપરો*ત ઉપરાંત ઋણધારક(કો) અગાઉથી હAતાની aુકવણી કર શક( છે . જોક( એફઆઇસીસીએલ
અગાઉથી aુકવવામાં આવેલા હAતા પર કોઈ ^યાજની aુકવણી કરવા જવાબદાર રહ(શે નહS.
(d)

ુ ી ઋણધારક(કો) &ી ઇ*વેટ(ડ માિસક હAતાના ^યાજ દર મહને aુકવશે અને પીઇએમઆઇના આ &કારના દર( ક kુનઃaુકવણી લોન
હAતાની શBઆત નહS થાય \યાં !ધ
સારાંશ ! ૂ"ચમાં જણાવેલા ^યાજદર vુજબ રહશે.

(e)

ઋણધારક(કો) અહS બાક કોઈ રકમની aુકવણીમાં ડફોlટ કર( , લોનની બાક નીકળતી રકમની kુનઃaુકવણી /ારા ક( ^યાજની aુકવણીમાં ક( ઋણધારક(કો) /ારા
aુકવવાપા2 બાક નીકળતી રકમમાં, અથવા ઋણધારક(કો ડઆ સમૂતીની કોઈ પણ શરતXું ઉlલંઘ ન કર( ક( લોનના સંબધ
ં માં અ%ય કોઈ ર તે ઉlલંઘન કર( , તો બાક ની
રકમ ક( ^યાજ ક( ડફોlટમાં અ%ય કોઈ રકમના સંબધ
ં માં ઋણધારક(કો) લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં ઉlલે"ખત દર પર વધારાXું ^યાજ aુકવશે, Iમાં ^યાજની ગણતર દર મહને
બાક નીકળતી રકમ પર થશે અથવા એફઆઇસીસીએલ ડફોlટની તાર ખથી aુકવણીની તાર ખ !ુધી 5ણકાર આપી શક( છે . ઋણધારક(કો) સંમત છે ક( આ &કારના
વધારાની ^યાજનો દર ઋણધારક(કો) વતી િવલંબ/ડફોlટના કારણસર એફઆઇસીસીએલને થતાં દાજત Xુકસાન પર રહ(શે. વધારાના ^યાજની aુકવણીથી
ઋણધારક(કોની) અ%ય જવાબદાર ઓ ઘટશે નહS, Iમાં સમયસર aુકવણી અને/અથવા એફઆઇસીસીએલના અ%ય કોઈ અિધકારને અસર નહS કર( . તે પWટBપે િનધા3 રત
કરવામાં આવે છે ક( ઉપરો*ત વધારો છે અને એફઆઇસીસીએલ અ%ય તમામ અિધકારો અનામત ધરાવે છે , I ઋણધારક(કો) /ારા કોઈ ડફોlટ પર સં"ચત થઈ શક( છે .
અહS ઉપર જણા^યામાં આવેલી િવગતોથી વ~ુ િવગતો સાથે અને કોઈ k ૂવ3હ િવના ઋણધારક(કો) તમામ ખચ3, ચાજqસ અને ખચ3 માટ( જવાબદાર પણ રહ(શે, I
એફઆઇસીસીએલ ડફોlટને પરણામે કોઈ પણ ર તે થઈ શક( છે .

(f)

ઋણધારક(કો) લોન સારાંશ ! ૂ"ચ, ચાજqસ પ2ક અને એફઆઇસીસીએલની વેબસાઇટ (http://www.fullertonindia.com/about-us/loan-charges.aspx) પર ઉlલે"ખત
( લ), ઇએમઆઇ-k ૂવCX ું ^યાજ (જો લા{ુ હોય તો) અને ચેક
એફઆઇસીસીએલને ફ અને ચાજqસ aુકવશે અને Iમાં દતાવે1કરણ અને &ોસેિસOગ ચાજqસ (નોન-રફંડબ
બાઉ%સ ચાજqસ, ચેક/ઇસીએસ વેપ ચાજqસ, વધારાXું ^યાજ, k ૂવ3aકુ વણીના ચાજqસ અને એફઆઇસીસીએલની તરક નીિત vુજબ ફ અને ચાજqસ, લોન સાથે
સંબિં ધત aુકવવાપા2 ચાજqસ Iવા અ%ય ચાજqસ સામેલ છે , પણ મયા3 દત નથી. એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને કોઈ નોટસ આAયા િવના ઉપરો*ત ફ /ચાજqસમાં
!ુધારો કરવાનો અિધકાર ધરાવશે. ઉપરો*ત ચાજqસ ઉપરાંત ઋણધારક(કો) સરકાર ક( અ%ય કોઈ ઓથોરટ /ારા સમયેસમયે લેવામાં આવતા ^યાજવેરા, સેવા વેપાર,
ૂ અને kુનઃaુકવણીના સંબધ
ડુટ (ટ(પ ડુટ સહત) અને કરવેરા સાથે સંબિં ધત તમામ ચાજqસ તથા લોનની મંર
ં માં અ%ય તમામ ખચ3 અને, (a) લોનની મંૂર અને
kુનઃaુકવણી માટ(; (b) ^યાજ સાથે લોનની વ! ૂલાત અને &ા@Aત; (c) જો કોઈ અમલ કાય3વાહ હોય તો.

(g)

ઇએમઆઇ અગાઉ ^યાજ, એડવા%સ હAતો, વીમાXું &ીિમયમ, દતાવે1કરણ ચાજqસ, +ા%ઝે*શન/&ોસેિસOગ ચાજqસ અને/થવા લોન સાથે ક( તે તગ3ત અ%ય કોઈ
ચાજqસ લોનમાંથી કપાઈ જશે અને આ &કારની ફ અને/અથવા ચાજqસ કપાયા પછ લોનની ચોnખી રકમ ઋણધારક(કો)ને ભરપાઈ કરવામાં આવશે.

(h)

ઋણધારક(કો) લોનના ગાળા દરિમયાન સરકાર ક( કોઈ સરકાર સંથા ક( લોન સાથે સંબિં ધત ઓથોરટ /ારા લા{ુ તમામ કરવેરા (^યાજ અને સેવા વેરા સહત)Xું ભારણ
ઉઠાવશે.

(i)

ઋણધારક(કો) /ારા એફઆઇસીસીએલને કરવામાં આવતી તમામ aુકવણી  અને પWટ છે અને કોઈ પણ વેરા અને કપાત િવના છે . જો ઋણધારક(કો)ને આ &કારની
કપાતની જBર હોય, તો આ &કારના ક(સમાં એફઆઇસીસીએલને aુકવવાપા2 રકમ આ &કારની કપાત પછ વધશે, તો એફઆઇસીસીએલ આ રકમ Iટલી રકમ મેળવશે
અને 5ળવશે (આ &કારના કાપ માટ( કોઈ જવાબદાર િવના), I તે આ &કારની કપાત સાથે &ાAત થતી નથી ક( કરવાની જBર નથી.

(j)

અહS ઋણધારક વીકાર( છે અને kુuWટ આપે છે ક( ઋણધારક /ારા િધરાણકારને અર1 સમયે aુકવવામાં આવતી તમામ ફ , ચાજqસ વગેર( અને/અથવા લોન સાથે
સંબિં ધત દતાવે1કરણ માટ( aુકવવામાં આવતા વન-ટાઇમ ખચ3 અને/અથવા ખચ3 ક( લોન સાથે સંબિં ધત સોિસગ, ખરાઈ અને કાયેદસર ખચ3થી તેઓ વાક( ફ છે અને
તેનો વીકાર કર( છે .

(k)

ઋણધારક(કો) સંમત છે , 5હ(ર કર( છે અને kuુ Wટ કર( છે ક( કરાર કાયદામાં કોઈ પણ જોગવાઈ ન હોવા છતાં ક( અ%ય કોઈ પણ કાયદા ક( સમૂતીમાં કોઈ પણ શરતો અને
િનયમો સામેલ ન હોવા છતાં અને કોઈ સીોરટ દતાવેજો, એફઆઇસીસીએલ /ારા સંમત નીચેની ર તે aુકવણી કરશેઃ
1.

&થમ એફઆઇસીસીએલને aુકવવાપા2 ખચ3, ચાજqસ, ખચા3 અને અ%ય નાણાં;

2.

બીુ ,ં એફઆઇસીસીએલને બાક અને aુકવવાપા2 બાક નીકળતી રકમ ^યાજ સાથે અને

3.

છે lલે એફઆઇસીસીએલને aુકવવાપા2 v ૂળ vુwલના હAતાની રકમ.

જોક( શરત એ છે ક( એફઆઇસીસીએલ પોતાના િવવેકાિધકાર vુજબ ઉ"ચત સમI એ ર તે કોઈ પણ ર તે &ાAત નાણાં ઉપQુ*3 ત કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .
3.2

 ) 33 =/0#6#/6#80N
[યાં ઋણધારક(કો) લોનની vુpલ અને ^યાજની kુનઃaુકવણી માટ( ઇસીએસ/એસઆઇ પોટ-ડ(ટ(ડ ચેક ઇ|Q ૂ કરવા સંમત હોય છે , \યાં આ &કારના ઇસીએસ/એસઆઇ ચેક
ઋણધારક(કો) /ારા &ાAત થયેલા પયા3Aત રકમ માટ(ની િવચારણા તર ક( અપાયેલ ા ગણાશે. જો ^યાજદરમાં ફ(રફારના પરણામે ઇએમઆઇની સંnયા ક( રકમમાં વધારો
થશે, તો ઋણધારક(કો)એ એફઆઇસીસીએલને નવા ઇસીએસ/એસઆઇ મે%ડ(ટ/વધારાના પોટ-ડ(ટ(ડ ચેક એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં ઇ|Q ૂ કરવા પડશે.
ઋણધારક(કો)એ પેમે%ટ માટ( ઇસીએસ/એસઆઇ/ચેક જમા કરાવવા પયા3 Aત બેલે%સ 5ળવું પડશે. તેમાં સંમિત છે ક( ઋણધારક(કો) I બtક ખાતાના કિથત
ઇસીએસ/એસઆઇ/ચેક ઇ|Q ૂ કરશે એ ખાz ું બંધ નહS કરાવે ક( કિથત ઇસીએસ/એસ ચેકના અટકાવવા બtકને 5ણ કરશે. ઋણધારક(કો) વીકાર( છે ક( ઇ|Q ૂ થયેલ
ઇસીએસ/એસ/ચેક બાઉ%સ થશે તો ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલની આ માટ( સમયેસમયે િનધા3રત તરક નીિતઓ vુજબ લા{ુ ચાજqસની aુકવણી કરવા
જવાબદાર છે . તે પWટ અને સંમિત છે ક( આ &કારના ચાજqસની ઉઘરાણી કરવાના તમામ અિધકારો કાયદા હ(ઠળ વાટાઘાટ મા}યમ ધારા, 1881 હ(ઠળ, ભારતીય
દં ડસંહતા 1860 ક( અ%ય કોઈ કાયદા હ(ઠળ એફઆઇસીસીએલ ધરાવે છે . તેમાં વ~ુ સંમિત છે અને સમજવામાં આવે છે ક( એફઆઇસીસીએલ તરફ ઇસીએસ/એસઆઇ/ચેક
ક( તેમાંથી કોઈ પણની "બનરૂઆત ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ને કોઈ પણ ર તે અસર નહS કર( . જો આ જોગવાઈ સાથે સંબિં ધત ઋણધારક(કો) /ારા
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એફઆઇસીસીએલને !ુપરત કર( લ ા ઇસીએસ/એસઆઇ એફઆઇસીસીએલની કટડ માં હોય \યાર( નાશ પામશે, ક( ગાયબ થશે, v ૃ\Qુ, નાદાર , ઓથોરટ રદ થવી ક(
હતાકતા3 /ક( એકથી વધાર( હતારકતા3 ક( અદાકતા3 ની "લ_*વટડ(શનના ક(સમાં ક( પછ કોઈ પણ કારણસર બદલવાની જBર પડશે તો ઋણધારક(કો)ને એફઆઇસીસીએલ
પાસેથી આ &કારની 5ણકાર મયાના 2ણ કાય3કાર દવસની દર સમાન રકમ aુકવવા માટ( નવેસરથી ઇસીએસ/એસઆઇ/ચેક ઇ|Q ૂ કરવા પડશે. ઋણધારક(કો)
એક બtકમાંથ ી બી1 બtકમાં ઇસીએસ/એસઆઇ/ચેક વેપ/ઇ%ટરચે%જ કરવા ઇછે છે , તો તેઓ એફઆઇસીસીએલની સમયેસમયે નo થયેલી તરક નીિતઓ vુજબ
લા{ુ એફઆઇસીસીએલના વેપ ચાજqસની aુકવણી કર શક( છે .
3.3

 %RO  ::
ઋણધારક એફઆઇસીસીએલને લે"ખતમાં એક મહન અગાઉ નોટસ આપીને કોઈ પણ સમયે બાક ની રકમની k ૂવ3aકુ વણી ^યાજ સાથે કર શક( છે . ઋણધારક(કો)
k ૂવ3aકુ વણી કરવાના તેમના અિધકારનો ઉપયોગ કરશે, તો એફઆઇસીસીએલને લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં નo કયા3 vુજબ ^યાજદર( &ીપેમે%ટ ચાજqસ લગાવવાનો અિધકાર
હશે. ઋણધારક(કો) /ારા k ૂવ3aકુ વણી કર( લી કોઈ રકમXું તેમને kુનઃિધરાણ નહS કરવામાં આવે.

3.4

O 5  ?
5 :
ઋણધારક(કો) કોઈ પણ &કારના ડફોlટ િવના લોનની સંk ૂણ3 રકમ અને અ%ય રકમો aુકવશે તથા સંબિં ધત તાર ખો પર કોઈ પણ &કારના સેટ ઓફ ક( કાઉ%ટર*લેઇમ
િવના કરશે. િનયત તાર ખોએ આ &કારની રકમની aુકવણી કરવાની જવાબદાર સાથે સંબિં ધત કોઈ નોટસ, 5ણકાર ક( રમા%ડર ઋણધારક(કો)ને આપવામાં નહS આવે.
એફઆઇસીસીએલના અ%ય અિધકારો િવના િનયત તાર ખની દર aુકવણીમાં િવલંબ થવાના ક(સમાં એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને વધારાનો ચા aુકવશે.

3.5

#5LF "   ! ! " я?N
[યાં લોન એકથી વધાર( ^ય_*ત/કં પની ઋણધારક(કો) અને/અથવા સહ-ઋણધારક(કો)ને &દાન કરવામાં આવી હોય, \યાર( અહS જણા^યા છતાં, ઋણધારક(કો) અને સહઋણધારક(કો)ની લોનની kુનઃaુકવણી કરવાની જવાબદાર ^યાજ સાથે તથા આ સમૂતી હ(ઠળ જવાબદાર ઓ સંQ*ુ તપણે અને અલગઅલગ ર તે તથા સહઅ_ત\વ
ધરાવશે.

3.6

કલમ નંબર 3 હ(ઠળ ક( આ સમૂતીની અ%ય કલમ હ(ઠળ aુકવવાપા2 કોઈ પણ ચાજqસ એફઆઇસીસીએલ તેના િવવેકાિધન પર માફ કર

શક( છે અને

એફઆઇસીસીએલનો િનણ3ય િતમ ગણાશે અને તેમાં ઋણધારક કોઈ ઉપાય નહS કરશે.
3.7

ઋણધારક લોન હ(ઠળ એફઆઇસીસીએલને બાક નીકળતી રકમ કરતાં વ~ુ રકમની aુકવણી કરશે/ર( િમટ કરશે, તો એફઆઇસીસીએલ &ોસેિસOગ ફ ચા કરવાનો અિધકાર
ધરાવે છે , Iમાં આ &કારની વધારાની રકમના રફંડ માટ( સમયેસમયે એફઆઇસીસીએલ િનણ3ય લઈ શક( છે .
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4.1

એફઆઇસીસીએલની લોનXું િવતરણ કરવાની જવાબદાર નીચેની શરતોને આિધન રહ(શ:ે

(a)

ૂ લાગે તેમ આ &કારની
ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલની િધરાણપા2તાની જBરયાતો k ૂણ3 કરશે. એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ની િધરાણપા2તા માટ( અXુળ
k ૂછપરછ કરવાનો ક( તપાસ કરવાનો અિધકાર ધરાવશે. એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ની િધરાણપા2તા kુરવાર કરવા તેમની પાસેથી આ &કારની સાખની માંગણી
કરશે.

(b)

કલમ 8માં ^યાnયાિયત ડફોlટની કોઈ ઘટના નહS બને અને સમય ક( નોટસની a ૂક સાથે અને કિથત કલમમાં પWટ સમયની aુક સાથે કોઈ ડફોlટની ઇવે%ટ નહS બને,

(c)

ઋણધારક(કો) િવતરણની જBરયાતના સમયે એફઆઇસીસીએલને ખાતર આપશે, Iની ઋણધારક(કો)ને ઇ_*વપમે%ટની ખર દ અને/અથવા kુનિધrરાણ માટ( જBર છે .

અને સમયસર aુકવણી જળવાઈ રહ(શે.
ઋણધારક(કો) લોનના &તાિવત વપરાશ માટ( એફઆઇસીસીએલને સંત ોષકારક kુરાવા &દાન કરશે.
(d)

ુ ે પાર પાડવા અને/અથવા આ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક(કો) તેમની જવાબદાર ઓ
કોઈ અસાધારણ _થિતસંજોગો પેદા નહS થાય, I લોન &દાન કરવામાં આવેલા હ(zન
k ૂણ3 કરવાXું અસંભવ બનાવશે.

(e)

ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં ^યાજ સાથે લોનની kુનઃaુકવણી માટ( !ુરા અને/અથવા ગેર(%ટ આપશે, Iની એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર પડ શક( છે .

(f)

ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં નીચેની !ુરાઓ (“
“<" K 9C”
”) &દાન કર એફઆઇસીસીએલને ઋણધારક(કો) /ારા ^યાજ, "લ_*વડ(ટ(ડ Xુકસાન,
ખચા3 , ચાજqસ અને ખચા3 અને અ%ય તમામ બાક અને aુકવવાપા2 રકમ સાથે લોનની vુpલની aુકવણી કરશેઃ
i) ઋણધારક(કો) ખર દ( લા ક( લોનમાંથી ખર દવામાં આવનાર ઉપકરણ પર ગીરોખત કર ને &થમ ચા aુકવણી, પછ તે કબ5માં હોય ક( ઋણધારક(કો)ના કબ5માં હશે
અને k ૂરક ! ૂ"ચમાં સાધારણ શરતો અહS વણ3વી છે ;

(g)

ઋણધારક(કો) કલમ 4.1(એફ)માં િવચાર કયા3 vુજ બ કિથત સીોરટ ઊભી કરશે, એફઆઇસીસીએલને ખાતર આપશે અને એફઆઇસીસીએલ /ારા વણ3^યા vુજબ
તમામ જBર દતાવેજોનો અમલ કરશે.
  5
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5.1

એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને લોન આપવા સંમત થવાના ક(સમાં અહS ઋણધારક(કો) અહS એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં &થમ અને િવિશWટ ચા વBપે
ઋણધારક(કો)ના કબ5માં હોય ક( કબ5માં આવનાર લોનમાંથી ખર દ( લા ક( ખર દવામાં આવનાર ઉપકરણો ગીરોખત કર( છે અને અહS લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં સામા%ય
( ર તર ક( ગીરોખત કર( છે ,
શરતોમાં ઉlલે"ખત ઉપકરણો (Iને હવે પછ "! " )" " કહ(વામાં આવી છે )ને બાક aુકવણી અને નાણાની kુનઃaુકવણીની બાંહધ
Iમાં લોનની રકમ, ^યાજ, વધારાXું ^યાજ, ડફોlટ થવાના ક(સમાં ^યાજ, કિમશન, ખચ3, ચા, ખચ3 અને અ%ય તમામ નાણાં સામેલ છે , I ઋણધારક(કો)ને
એફઆઇસીસીએલને મંૂર થયેલી લોન/એફઆઇસીસીએલને /ારા ઋણધારક(કો)ને મંૂર કરવામાં આવેલી લોનના સંબધ
ં માં છે . કિથત ગીરોખત અકયામતોમાં કોઈ પણ
&કારનો !ુધારો, વધારો ક( જોડાણો, I ઋણધારક(કો) /ારા કરવામાં આવેલ છે અને ઋણધારક(કો)ના ક( અ%ય કોઇ ર તે ખચ3 સાથે સંબિં ધત છે અને એફઆઇસીસીએલની
મંૂર સાથે ક( િવના સામેલ છે , તેમને ગીરોખત અકયામતનો ભાગ ગણવામાં આવશે તથા આ &કારનો કોઈ પણ ઉમેરો/વધારો ક( જોડાણને ગીરોખત અકયાતમનો
ભાગ ગણવામાં આવશે અને અગાઉની ગીરોખત અકયામતોની Iમ આ સમૂતીની શરતો અને િનયમોને આિધન રહ(શે.

5.2.

આ સમૂતી થયા પછ ક( ઉપકરણોની ડ"લવર થયા પછ તરત ગીરોખત ગણાશે. ઋણધારક(કો) લોનની રકમમાંથી ખર દવામાં આવેલા ઉપકરણોના kુરવઠાની
જવાબદાર લેશે અને તેમાં ઉપકરણની ડ"લવર ના તમામ 2ણ દવસની દર ઇનવોઇસની નકલ સામેલ છે . કિથત િવગતો આ સમૂતીનો ભાગ ગણાશે. ગીરોખત
ઉપકરણો મોટર વાહન ગણાશે ક( મોટર વાહન ધારા, 1988ની જોગવાઈ હ(ઠળ ગણાશે અને આ કસામાં ઋણધારક(કો કિથત ઉપકરણો રજટર કરાવશે અને ઉપકરણ
“લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ( ડ“ સાથે “લોન કમ ગીરોખત સમૂતી“ હ(ઠળ છે તે ું રજ+(શન &માણપ2 પર કરાર મેળવશે. ઋણધારક(કો) &ાદ( િશક પરવહન
સyામંડળ પાસેથી રજ+(શન નંબરની રસીદ મયાનાં 2ણ દવસની દર રજ+(શન &માણપ2 રૂ કરવાની જવાબદાર લે છે . કિથત િવગતો આ સમૂતીનો અ"ભm
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ભાગ ગણાશે. જો ઋણધારક(કો) કંપનીઝ ધારા, 1956 હ(ઠળ રજટડ3 કંપની હોય, તો ઋણધારક(કો) કંપનીઝ ધારા, 1956ની કલમ 125 હ(ઠળ કંપની રજ+ાર સાથે
રજટડ3 ચાની જવાબદાર લે છે .
5.3

ઋણધારક(કો) વ~ુમાં સંમિત આપે છે ક( ગીરોખત અકયામતો !ુરા તર ક( પણ આ માટ( જળવાઈ રહ(શે (a) વત3માન ક( ભિવWયમાં એફઆઇસીસીએલને aુકવવાપા2
તમામ રકમ માટ(, Iમાં 5મનગીર ક( સહ-જવાબદાર તર ક( ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર સામેલ છે .

5.4

ઋણધારક(કો) સંમત છે અને જવાબદાર લે છે ક( એફઆઇસીસીએલ ગીરોખત અકયામત પર િવિશWટ ચા ધરાવશે અને ઋણધારક(કો) ગીરોખત અકયામતોમાં કોઈ
ૂ િવના કોઈ પણ ^ય_*ત, સંથાના તરફ(ણમાં હત ઊું નહS કર( . આ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક(કો)
પણ ર તે હત પેદા નહS કર( ક( એફઆઇસીસીએલની k ૂવ3 લે"ખત મંર
/ારા ઊભી કરવામાં આવેલા સીોરટ /ચા આ સમૂતી હ(ઠળ તમામ બાક નીકળતી રકમની aુકવણી નહS થાય અને એફઆઇસીસીએલ પાસેથી ઋણધારક(કો)
મેળવેલ અ%ય તમામ લોન, !ુિવધા સંk ૂણ3પણે અદાન નહS થાય અને એફઆઇસીસીએલ ડચા &માણપ2 નહS આપે \યાં !ુધી જળવાયેલા રહ(શે. ઋણધારક(કો)ની
મેનેજમે%ટ આટોપી લેવામાં આવે, હતગત કરવામાં આવે, kુનિનrમા3 ણ કરવામાં આવે, િવખેર નાંખવામાં આવે ક( િવ"લન કરવામાં આવે ક( રાW+ યકરણ કરવામાં આવે (I
કોઈ _થિત હશે ) તેમાં આ સમૂતી હ(ઠળ ઊભી કરવામાં આવતી !ુરા અને ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ને અસર નહS થાય, ઘટાડો નહS થાય ક( જવાબદાર k ૂણ3 નહS
થાય. ઋણધારક(કો) કરાર કર( છે ક( તેમ ના /ારા &દાન કરવામાં આવેલી !ુરા એફઆઇસીસીએલને બાક નીકળતી રકમની aુકવણી નહS થાય \યાં !ુધી ક(
એફઆઇસીસીએલ પાસેથી ઋણધારક(કો) /ારા અ%ય કોઈ નાણાક ય લાભો અદા કરવામાં નહS આવે \યાં !ુધી મા%ય રહ(શે

5.5

આ સમૂતીના પાલનના કોઈ પણ ગાળા દરિમયાન એફઆઇસીસીએલને લાગે ક( ઋણધારક(કો)એ &દાન કર( લી !રુ ા એફઆઇસીસીએલને aુકવવા માટ( ની બાક
નીકળતી રકમ વ! ૂલવા અપયા3 Aત છે , I માટ( એફઆસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને આ &કારની અk ૂત3તા k ૂણ3 કરવા એફઆઇસીસીએલને વીકાય3 હોય તેવી વધારાની
!ુરા k ૂર પાડવા જણાવશે. ઋણધારક(કો) વ~ુમાં જવાબદાર લે છે ક( કિથત લોનના સંબધ
ં માં એફઆઇસીસીએલને જBર જણાશે \યાર( આ &કારના દતાવેજો k ૂરાં
પાડવામાં આવશે.

5.6

ઋણધારક(કો) અહS 5હ(ર કર( છે ક( વત3માન ગીરોખત અકયામતો સંk ૂણ3 મા"લક ની સંપિy છે અને ઋણધારક(કો)ની સંk ૂણ3 મા"લક ની છે અને કોઈ પણ &કારના ચા,
ગીરોખત, બો5થી vુ*ત છે . ઋણધારક(કો) કોઈ પણ સંુલ, કારખાના, ગોદામમાંથી આ &કારની ગીરોખત સંપિyઓ Pૂ ર નહS કર( , અને [યાર( ફ(રવવાની જBર પડશે \યાર(
આ માટ( કારણ રૂ કર ને એફઆઇસીસીએલની k ૂવ3મ
ં ૂર મેળવશે

5.7(a)
ં માં ભાડાં, ખચા3, કરવેરા અને અ%ય ચાજqસની aુકવણી કરશે. ઋણધારક(કો) એવી ખાતર
5.7 ઋણધારક(કો) ગીરોખત અકયામતો રાખેલ ગેર(જ અને અ%ય સંુલોના સંબધ
પણ આપશે ક( આ &કારના ગેર(જ અને અ%ય સંુલો આગ, ચોર , Zટં ૂ ફાટ, ભાંગફોટ, નાગરકોના હંગામા, તોફાન અને આ &કારના અ%ય જોખમો સામે સંk ૂણ3 બ5રv ૂlય
સાથે !ુર"ત છે . ઋણધારક(કો) આ &કારની પો"લસી પર તમામ &ીિમયમની િનયિમત aુકવણી કરશે અને [યાર( એફઆઇસીસીએલ માંગશે \યાર( ઓરજનલ રસીદો રૂ
કરશે અને એફઆઇસીસીએલના ર( કોડ3 માટ( નકલો પણ રૂ કરશે. ઋણધારક(કો) ખાતર આપે છે ક( આ &કારની પો"લસીઓ આ !ુરાના અ_ત\વ દરિમયાન ચાZુ રહ(શે
ૂ નહS આપે. ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને આ &કારના વીમાની દર( ક
અને ઋણધારક(કો) કોઈ પણ કારણસર આ &કારની પો"લસીઓ રદ નહS કર( ક( તેની મંર
પો"લસી !ુપરત કરશે અને ઋણધારક(કો) /ારા &ાAત કોઈ પણ &કારની પો"લસીના તમામ ઉપાનને એફઆઇસીસીએલને aુકવશે.
(b) ઋણધારક(કો) કિથત જવાબદાર ઓ અદા નહS કર( , તો એફઆઇસીસીએલ તેના િવવેક vુજબ ગેર(જ ક( સંુલના આ &કારની ભાડાં અને ખચા3 અને વીમાની aુકવણી કર
શક( છે અને અહS ઋણધારક(કો) જવાબદાર લે છે ક( એફઆઇસીસીએલ /ારા aુકવેલી તમામ રકમની ભરપાઈ કરશે. આ ભરપાઈ એફઆઇસીસીએલની માંગણી પર
aુકવવામાં આવશે અને આ &કારની aુકવણીના ડફોlટમાં એફઆઇસીસીએલને એફઆઇસીસીએલ સાથે ઋણધારક(કો)ના લોનની રકમની aુકવણીની રકમમાં કાપવાની
ટ રહ(શે અને આ &કારની રકમ લોનના લા{ુ ^યાજદર સાથે વહન કરશે.
5.8(a)
5.8 ઋણધારક(કો) ગીરોખત અકયામતોને સમયેસમયે તમામ &કારના જોખમો, Iમ ક( અકમાત, આગ, વીજળ , ધરતીકંપ, k ૂર, તોફાન, નાગરક હંગામો, Qુ , ચોર , થડ3
પાટની જવાબદાર , તડફંચી અને સમયેસમયે એફઆઇસીસીએલ /ારા આ &કારના અ%ય જોખમો સામે સમયસમયે તેની સંk ૂણ3 બ5રv ૂlય સાથે સંk ૂણ3 અને િવz ૃતપણે
વીમાૃત કરશે. વીમો ઋણધારક(કો)ના સંQ*ુ ત નામે હશે અને એફઆઇસીસીએલ અને વીમાની પો"લસીઓની નકલો અને &zુ નધ એફઆઇસીસીએલને જમા કરાવશે.
ઋણધારક(કો) આ &કારની પો"લસીઓ પર તમામ &ીિમયમની િનયિમત aુકવણી કરશે તથા [યાર( જBર પડશે \યાર( એફઆઇસીસીએલને તમામ v ૂળ રસીદો અને
&માણપ2ોની નકલો રૂ કરશે. ઋણધારક(કો) ખાતર આપશે ક( વીમાની આ &કારની પો"લસી આ સીોરટ ના અ_ત\વ !ુધી ચાZુ રહ(શે અને ઋણધારક(કો) કોઈ પણ
કારણસર વીમાને રદ નહS કર( ક( તેની મંૂર નહS આપે.
(b)

ઋણધરાક(કો) ડફોlટ થતા ગીરોખત અકયામતોને વીમાૃત રાખવા, એફઆઇસીસીએલ તેના િવવેકને આિધન, કોઈ પણ &કારની જવાબદાર િવના, ગીરોખત

અકયામતોની વીમો ચાZુ રાખશે અને/અથવા &ીિમયમની aુકવણી કરશે અને અહS ઋણધારક(કો) જવાબદાર લે છે ક( એફઆઇસીસીએલની માંગણી પર આ &કારની
aુકવણીની ભરપાઈ કરશે અને આ &કારની aુકવણી નહS કરવામાં આવે તો એફઆઇસીસીએલને ઋણધારક(કો)ના ખાતામાંથી આ &કારની રકમ કાપવાનો અિધકાર રહ(શે
તથા આ &કારની રકમ લોન પર લા{ુ ^યાજદર સાથે રહ(શે. .
(c)

જો વીમાની પો"લસી ક( કોઈ પો"લસી હ(ઠળ વીમાકંપ ની પાસેતી રકમ મળશે, તો એફઆઇસીસીએલના િવવેકને આિધન Xુકસાન પામેલ ગીરોખત અકયામતો

બદલવા તેનો ઉપયોગ થશે અથવા એફઆઇસીસીએલને ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ઓ "લ_*વડ(ટ કરવામાં આવશે.
5.9

ઋણધારક(કો) પોતાના ખચC અને જોખમો ગીરોખત અકયામતો સાર _થિતમાં રાખશે અને 5ળવશે તથા ઋણધારક(કો) ચોર , Xુકસાન ક( {ુણવyામાં ઘટાડા સહત કોઈ
પણ કારણસર ગીરોખત અકયામતોને કોઈ પણ Xુકસાન ક( નાશ બદલ જવાબદાર રહ(શે.

5.10 ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલની લે"ખત મંૂર િવના ગીરોખત અકયામતો પર બોજો નહS ઉતરાવે ક( હતાંતરણ નહS કર( . ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલના નામ
સાથે દર( ક ગીરોખત અકયામતXું રજ+(શન સટફક(Dસ મેળવવાની જવાબદાર લે છે , I એ હક કત ^ય*ત કર( છે ક( અકયામત એફઆઇસીસીએલને ગીરોખત કર( લી છે .
ગીરોખત અકયામતોXું &\ય ક( પરો કોઈ પણ ર તે હતાંતરણ િવાસનો અપરાિધક ભંગ ગણાશે અને છે તરિપOડ

ગણાશે, I તગ3ત એફઆઇસીસીએલ

ઋણધારક(કો) સામે અપરાિધક કાય3વાહ કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .
5.11દર
છ મહનાના છે lલાં દવસે ઋણધારક(કો)એ એફઆઇસીસીએલને ગીરોખત અકયામતો સાથે સંબિં ધત ટ(ટમે%ટ આપું પડશે, Iમ તેની સંk ૂણ3 િવગત, બ5ર v ૂlય, તેX ું
5.11
થાન ક( થળ, ક( તેને ફ(રવવામાં આવેલ થળ. આ &કારના ટ(ટમે%ટ એફઆઇસીસીએલને ટ(ટમે%ટ સાથે સંબિં ધત તાર ખથી 10 કાય3કાર દવસની રૂ કરવાXું રહ(શે
અને ઋણધારક(કો)ના અિધૃત અિધકાર /ારા મા%ય કરવાX ું રહ(શે. ટ( ટમે%ટમાં આ &કારના ફોમ3 સામેલ છે , I એફઆઇસીસીએલે સમયેસમયે ! ૂચ^યા હશે અને
એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર પડ શક( તેવા આ &કારના kુરાવા /ારા સમિથrત હશે. આ ઉપરાંત ઋણધારક(કો)એ એફઆઇસીસીએલને [યાર( જBર પડ( \યાર( ગીરોખત
અકયામતો સાથે સંબિં ધત આ &કારની માહતી અને ઋણધારક(કો)ના "બઝનેસની માહતી રૂ કરવી પડશે.
5.12 જો એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર પડશે, તો ઋણધારક(કો) ગીરોખત અકયામતો રાખવામાં આવેલ થળની માહતી આપશે, સાઇન બોડ3 રૂ કરશે , I એફઆઇસીસીએલને
ગીરોખત કર( લી ગીરોખત અકયામતોનો સંક(ત આપશે. સાઇન બોડ3 એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર પડ( એ ર તે &દિશrત કરવામાં આવશે.
5.13ઋણધારક(કો)
અહS 5હ(ર કર( છે ક( તમામ ગીરોખત અકયામતો કો◌ી પણ &કારના બો5થી vુ* ત છે અને અગાઉનો બોજો, જો કોઈ હોય તો, સંk ૂણ3પણે vુ*ત કરવામાં
5.13
આવેલ છે . ઋણધારક(કો) વ~ુમાં 5હ(ર કર( છે ક( આ &કારની ગીરોખત કર( લી અકયામતો અને સંબિં ધત તમામ દતાવેજો એફઆઇસીસીએલ માટ( 5મીનદાર તર ક(
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િવાસમાં 5ળવશે. ઋણધારક(કો) વ~ુમાં ખાતર આપે છે ક( ગીરોખત અકયામતો પર કોઈ ચા ક( બોજો નથી અને એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં ગીરોખત
અકયામતો પર અહS રૂ બાહધર ને Xુકસાનકારક અસર થઈ શક( તેવી કામગીર કરવામાં આવી નથી.
ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલ સાથે કરાર કર( છે ક( ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને ઋણધારક(કો)ની કિથત લોન ક( ^યાજ ક( કિથત લોનની !ુરા ક( કિથત

5.14 (a)

લોનના સંબધ
ં માં એફઆઇસીસીએલ &\યે ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ને અસર થઈ શક( તેવી કોઈ પણ ઘટનાની ક( તેવી શ ઘટનાઓની 5ણ કરશે.
k ૂવ3વતq જોગવાઈઓના સંબધ
ં માં કોઈ પણ &કારના k ૂવ3હ િવના અહS ઋણધારક(કો) સંમત છે અને જવાબદાર લે છે ક( નીચેનીમાંથી કોઈ પણ ક( તમામ &કારની

(b)

ઘટનાઓ ગે ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને 5ણ કરશેઃ
(i)

કોઈ પણ ^ય_*તઓ /ારા ઋણધારક(કો) સામે નાણાં માટ( કાયદ( સર &યા શB થવી;

(ii)

કોઈ પણ કારણસર ગીરોખત અકયામતોને કોઈ પણ &કારXું Xુકસાન;

(iii)

ગીરોખત અકયામતો સામે કોટ3 /ારા કરવામાં આવેલી કોઈ પણ કામગીર ;

(iv)

કોઈ પણ ઘટના ઘટવી, I ઋણધારક(કો)ના ^યવસાયને અસર કરવાની શતા ધરાવતી હોય, Iમાં નાણાક ય _થિત, ઔો"ગક કામગીર , કાયદ( સર બાક
નીકળતી રકમ માટ( ઓથોરટ ઝ /ારા લેવામાં આવેલા પગલાં હોય વગેર( .

(i)

જો ઋણધારક(કો)ની મા"લક ક( માળખામાં કોઈ ફ(રફાર થશે , I એફઆઇસીસીએલ માટ( &િતૂળ હશે .

5.15 ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલ માંગશે \યાર( ગીરોખત અકયામતો &zુત કર( શે , Iથી એફઆઇસીસીએલ કિથત ગીરોખત અકયામતની ચકાસણી કર

શક( .

ઋણધારક(કો) વ~ુમાં સંમિત આપે છે ક( એફઆઇસીસીએલ અને તેના અિધૃત &િતિનિધઓ, નોકરો અને એજ%Dસ હંમેશા ગીરોખત અકયામતની ચકાસણી કરવાનો
અિધકાર ધરાવશે અને કોઈ પણ &કારની નોટસ િવના હ(z ુ માટ( સંુલ, ગોડાઉન ક( ગેર(જમાં જવાનો અિધકાર ધરાવે છે , [યાં ગીરોખત અકયામતો રાખવામાં આવી છે
અને જો જBર પડશે તો સંહના કોઈ પણ થળને તોડ શકશે.
5.16[યાં
ગીરોખત અકયામત મોટર વાહન છે , \યાં ઋણધારક(કો) સમયેસમયે લા{ુ કર શકાય તેવા મોટર વાહનના કબ5, કામગીર અને ઉપયોગ સાથે સંબિં ધત તમામ
5.16
કાયદા, િનયમો અને િનયમનોXું પાલન કરશે તથા મોટર વાહનના કબ5, કામગીર ક( ઉપયોગ સાથે સંબિં ધત ક( તેની સાથે સંકળાયેલા તમામ જોખમો અને
જવાબદાર ઓXું વહન કરશે. અહS ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને વ~ુમાં કરાર કર( છે ક( મોટર વાહનનો ઉપયોગ જગલ,
ં
જકાત, વેચાણવેરો, &િતબંધ, અફ ણ, ર( લવે
સંપિyના ગેરકાયદ( સર કબ5, સોનાના િનયં2ણ વગેર( સાથે સંબિં ધત ક(%K અને રા[ય સરકારના કાયદાઓની કોઈ પણ જોગવાઈથી િવપર ત દાણચોર , ચીજવz ુઓ,
ુ , સામીઓ ક( ^ય_*તઓ
સામી, ^ય_*તઓના પરવહન માટ( તેમના પોતાના /ારા ક( તેમના નોકરો /ારા ક( એજ%Dસ /ારા નહS થાય તથા આ &કારની ચીજવzઓ
ુ ર મોટર વાહનનો ઉપયોગ, ફ(રફાર ક( ફટ નહS કરવામાં આવે. ઋણધારક(કો) કોઈ પણ ગેરકાયદ( સર & ૃિyમાં ગીરોખત અકયામતનો ઉપયોગ નહS કર(
પાવવાના હ(zસ
અને ઋણધારક(કો) ખોટા ક( ગેરકાયદ( સર ઉપયોગના પરણામે ગીરોખત અકયામતના સંબધ
ં માં &\ય ક( પરો ર તે એફઆઇસીસીએલ /ારા કો◌ી પણ Xુકસાન માટ(
જવાબદાર રહ(શે. અહS ઋણધારક(કો) મોટર વાહનના ઉપયોગ, કબ5, કામગીર ક( પરવહનમાંથી ઉદભવતી દવાની ક( ફોજદાર એમ કોઈ પણ &કારની કામગીર ને
પરણામે કોઈ પણ અને તમામ દાવા, ખચ3, Xુકસાન અને જવાબદાર ઓ સામે એફઆઇસીસીએલXું સંરણ કરવાની જવાબદાર લેવા અને િતk ૂિતr કરવા જવાબદાર છે
અને રહ(શે તથા મોટર વાહનના કોઈ પણ X કુ સાનને કારણે એફઆઇસીસીએલને થનાર Xુકસાન ક( નાશ સામે િતk ૂિતr કરવા જવાબદાર રહ(શે.
5.17એફઆઇસીસીએલ
િસવાયની કોઈ પણ ^ય_*ત /ારા કોઈ પણ કારણસર જAતી /ારા ક( એફઆઇસીસીએલ િસવાય અ%ય કોઈ પણ ^ય_*ત /ારા શB કરવામાં આવેલી કોઈ પણ
5.17
^ય_*ત /ારા શB કરવામં આવેલી કાયદ( સર &યાના કોઈ પણ વBપને પરણામે ગીરોખત અકયામતને Xુકસાન થશે તો એફઆઇસીસીએલને િતk ૂિતr કરવા
ઋણધારક(કો) જવાબદાર રહ(શે .
5.18

સમૂતીના સંબધ
ં માં અને ઉપરો*ત બાબતોનો િવચાર કર એ તો ઋણધારક(કો) મોટર વાહન િનયમો હ(ઠળ િવિવધ ફોમ3 પર સહ કરવા અને અમલ કરવા સંમત છે (અહS
હવે "7 R " કહ(વાય છે ), Iઓ આ તગ3ત કિથત લોન હ(ઠળ એફઆઇસીસીએલની બાક નીકળતી રકમની ઝડપથી વ! ૂલાત માટ( ગીરોખત અકયામતોXું વેચાણ અને
હતાંતરણને સંમિત આપે છે . ડફોlટ થવાના કસામાં અહS ઋણધારક(કો) કાયમ માટ( એફઆઇસીસીએલ અને/અથવા તેના અિધકાર ઓ ક( એજ%ટોને કિથત ફોમ3માં
તમામ િવગતો/બાબતો ભરવા અિધૃત કર( છે , Iમાં ઋણધારક(કો)ની Iમ ^ય_*તગત ર તે થડ3 પાટના નામે વાહનને +ા%સફર અને/અથવા વેચાણ કરવા &ાદ( િશક
પરવહન અિધકાર સામે +ા%સફર Xું નામ/એફઆઇસીસીએલની પસંદગીની થડ3 પાટ અને આ &કારના ફોમ3નો ઉપયોગ અને ઉપયોગ કરવાની કામગીર સામેલ છે .
ુ
ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને આ સાથે સંબિં ધત તમામ કામગીર , દતાવેજો, બાબતો અને ચીજવzઓ
પર કામ કરા એફઆઇસીસીએલને અિધૃત કર( છે .
ઋણધારક(કો) તમામને સંમિત અને kુuWટ આપે છે તથા એફઆઇસીસીએલ આ સાથે &zુત I કોઈ કામગીર કરશે તેને મા%ય રાખે છે . ઋણધારક(કો) વ~ુમાં સંમિત આપે
છે ક( કિથત સyાઓ બુv ૂlય િવચારણા માટ( મા%ય છે અને કિથત લોનના સંબધ
ં માં aુકવવાપા2 રકમ બાક રહ(શે \યાં !ુધી કાયમી રહ(શે.

5.19 ઋણધારક(કો) વાક(ફ છે અને સંમત છે ક( આ સમૂતીની કોઈ પણ શરતોXું ઉlલંઘન અપરાધ ગણાશે અને એફઆઇસીસીએલ આ &કારના તમામ ક( કોઈ પણ ઉlલંઘન
સામે કાયદ( સર અપરાિધક કાય3વાહ કરવાનો અિધકાર ધરાવશે.
 6
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6.1

અહS ઋણધારક(કો) 5હ(ર કર( છે , &િતિનિધ\વ કર( છે અને 5મીન આપે છે ક( :

(a)

ઋણધારક(કો) વાક( ફ છે ક( એફઆઇસીસીએલ ઉપકરણોની ખર દ માટ( લોનની અર1ના આધાર( અને ઋણધારક(કો) /ારા થયેલી રૂઆતના િવાસના આધાર( લોન મંૂર
કરવા સંમત છે તથા તને સાaું અને યોYય માને છે તથા એફઆઇસીસીએલને લોન &દાન કરવા &ેરત કરવા ઋણધારક(કો) કોઈ આવ|યક હક કત ક( માહતી પાવશે
નહS;

(b)

ૂ ઓ ક(
ઋણધારક(કો) લોન મેળવવા અને સીોરટ ઊભી કરવા માટ( જBર પડ( તો સરકાર ક( કોઈ કાયદ( સર સંથા, નાણાક ય સંથા, એજ%સી ક( ઓથોરટ ની મંર
ૂ ઓ, સંમિતઓ 5ળવશે અને
સંમિતઓ ધરાવે છે , તથા એફઆઇસીસીએલને બાક નીકળતી રકમ [યાં !ુધી સંk ૂણ3પણે ભરાઈ નહS \યાં !ુધી આ &કારની તમામ મંર
મા%ય રાખશે;

(c)

ઋણધારક(કો)ના અિધકાર આ સમૂતી અને તેની સાથે સંબિં ધત દતાવેજો અમલ કરશે, I ઓફસમાં યોYય છે અને તેનો અમલ કરવા સંk ૂણ3પણે અિધૃત છે ;

(d)

[યાર( આ સમૂતીનો અમલ થાય છે \યાર( તેના સંબધ
ં માં આ સમૂતી અને દતાવેજોનો અમલ થશે, I મા%ય ગણાશે અને ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર Xું પાલન કરવા

(e)

ઋણધારક(કો) કોઈ પગલાં નહS લે અથવા કાયદ( સ ર કાય3વાહ શB નહS કર( ક( ધમક નહS આપે, જો ઋણધારકો ^યવસાય આટોપી લે, મેનેજમે%ટ િવખેર નાંખી, વહ વટ

બા}ય રહ(શ;ે
બંધ કર( , kુનગ3ઠન કર( , નાદાર નધાવે ક( ઋણધારક(કો)ના કોટ3 અિધકાર ક( વહ વટદાર, ર િસવરની િનમ ૂક માટ( ક( તેની તમામ ક( કોઈ અકયામતો ક( જવાબદાર ઓ
સામે;
(f)

આ સમૂતીની તાર ખ !ુધી ઋણધારક(કો) સામે કાયદ( સર &યા, કાય3વાહ ક( િવવાદ ક( કામગીર િવલં"બત હોય ક( ધમક આપી હોય, Iનો &િતૂળ િનણ3ય
ઋણધારક(કો)ની લોનની kુનઃaુકવણીની મતાને નધપા2 ર તે અસર કર શક( છે અથવા ઋણધારક(કો)ની નાણાક ય _થિત પર હાિનકારક અસર ધરાવે છે ;
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(g)

આ સમૂતીના અમલ અને ડ"લવર તથા અહS નીચે vુજબ તેની જવાબદાર ઓની કામગીર (1) ઋણધારક સાથે સંબિં ધત હોય તેવા કોઈ પણ લા{ુ કાયદા, િનયમ ક(
ધારા ક( કોઈ aુકાદાથી &િતૂળ હોય, (2) કોઈ પણ શરતના ઉlલંઘનના ઘષ3ણ ક( પરણામ ક( કોઈ પણ કરાર, શરતો અને અ_ત\વ ધરાવતી કોઈ પણ સમૂતી હ(ઠળ
જણાવેલ શરતોના ઉlલંઘન સમાન થી, Iમાં ઋણધારક(કો) એક પ છે

અથવા (3) ઋણધારક(કો)ના અ%ય બંધારણીય દતાવેજોના કાયદા/+ટના

સોગંદનામા/એસોિસએશનના આટકlસ અને સમૂતીની કલમથી િવપર ત નથી;
(h)

ઋણધારક(કો)ની નાણાક ય _થિતમાં કોઈ હાિનકારક ફ(રફાર થયો નથી, ક( ઋણધારક(કો)ની નાણાક ય બાબતોના હસાબ થયાની તાર ખથી એફઆઇસીસીએલના હતથી
&િતૂળ હોઈ શક( છે , I આ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક(કો)ની તમામ ક( કોઈ પણ જવાબદાર ઓને હાિનકારક અસર કરવાની શતા ધરાવે છે ;

(i)

ૂ ર તે તૈયાર કરવામાં આવે છે અને પછ k ૂણ3 થયેલ નામાક ય વષ3 દરિમયાન
ઋણધારકોXું હસાબી વાિષrક ખાતા સામા%ય ર તે વીકાય3 હસાબી િસાંતો સાથે અXુળ

(j)

કોઈ પણ ઋણધારક(કો)ની અકયામતો ક( સંપિyઓ સામે કોઈ ગીરોખત, ચાજqસ ક( ધારણાિધકાર નથી , િસવાય ક( ઋણધારક(કો) /ારા એફઆઇસીસીએલને લે"ખતમાં

ઋણદારક(કો)ની _થિત અને નાણાક ય _થિત સાચી અને વાજબી હોય છે ;
ઉlલેખ કયx હોય અને 5હ(રાત કર , ખાસ કર ને આ સમૂતી અગાઉ;
(k)

કોઈ હક કતો, _થિતસંજોગો ક( ઇવે%ટ, ઋણધારકની ઋણ લેવા માટ( હાિનકારક નથી, અહS અને/અથવા લોનના સંબધ
ં માં, અને/અથવા ઋણધારક(કો)ની નાણાક ય
_થિતના સંબધ
ં માં તેની જવાબદાર ઓ k ૂણ3 કરવાની મતા, અને/અથવા એફઆઇસીસીએલની તેના અિધકારોનો ઉપયોગ કરવાની મતા અને/અથવા લોન હ(ઠળ
ઋણધારક(કો) /ારા બાક નીકળતી રકમની aુકવણી અને kુનઃaુકવણી મેળવવા અિધકારોનો ઉપયોગ કરવાની શતા છે ;

(l)

ઋણધારક(કો) હંમેશા તમામ લા{ુ કાયદા અને િનયમોXું પાલન કરશે, Iમાં `િમક કlયાણ સાથે સંબિં ધત અને પયા3 વરણના સંરણ સાથે સંબિં ધત જોગવાઈઓ સામેલ
છે , પણ મયા3 દત નથી;

(m)

ઋણધારક(કો)ની અકયામતોXું ઉ"ચત v ૂlય તેની સંk ૂણ3 જવાબદાર થી વધz ું નથી, પછ તે વાતિવક, આક_મક ક( 5મીન પર હોય ઋણધારક(કો) તેમની જવાબદાર ઓ
મેયોર થાય \યાર( તેને k ૂણ3 કરવા સમ છે અને ઋણધારક(કો) તેની કામગીર કરવા પયા3Aત v ૂડ ધરાવે છે ;

(n)

ઋણધારક(કો) વ~ુમાં વીકાર( છે અને kુuWટ કર( છે ક( લોનના સંબધ
ં માં એફઆઇસીસીએલને &દાન કર( લી માહતી કોઈ પણ આવ|યક હક કતX ું ખો¢ું િનવેદન ધરાવતી
નથી, ક( ટ( ટમે%ટ બનાવવા જBર હક કત છોડતી નથી, I આ &કારXું િનવેદન કરવામાં આ^Qું હz ું તે _થિતસંજોગો હ(ઠળ ગેરમાગC દોરતાં નથી;

(o)

ઋણધારક(કો) ઉ\પાદક ક( ડલર પાસેથી ઉપકરણની ડ"લવર મેળવવા માટ( િવિશWટપણે જવાબદાર રહ(શે. એફઆઇસીસીએલ ઉપકરણની ડ"લવર માં કોઈ પણ &કારના
િવલંબ માટ( ક( કોઈ િવલંબ £ુlક ક( {ુણવyા/શરત/અકયામતોની ફટનેસ માટ( સંk ૂણ3પણે જવાદાર રહ(શે. ઋણધારક(કો) ઉપરો*ત સંબધ
ં માં કોઈ પણ જવાબદાર થી
એફઆઇસીસીએલને vુ*ત કર( છે અને ઋણધારક(કો) ઉપકરણ ડ"લવર થQું નથી એ બહાના હ(ઠળ લોનના િનયત હAતાની aુકવણી અટકાવશે નહS;

(p)

ઋણધારક(કો) વીકાર( છે ક( ઉપકરણમાં કોઈ પણ ઉ\પાદક/ડલર ક( અ%ય ક ^ય_*ત /ારા ક( આ ^યવહાર શB થયો હોય, વાટાઘાટ થઈ હોય ક( હાથ ધરવામાં આવી તેવી
કોઈ ^ય_*ત એફઆઇસીસીએલની એજ%ટ નથી અને એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને એફઆઇસીસીએલ /ારા સીધા કોઈ પણ &િતિનિધ\વ ક( િનવેદનો માટ( જવાબદાર
નથી;

(q)

ઋણધારક(કો) &િતિનિધ\વ કર( છે અને ખાતર આપે છે ક( ઋણધારક(કો) પાસે એફઆઇસીસીએલ પાસે કોઈ પણ આધાર( અને/અથવા કોઈ પણ સંજોગોમાં
એફઆઇસીસીએલ પાસેથી કોઈ દાવો ક( વ! ૂલાતની માંગણી નહS કર( , કોઈ િશા\મક Xુકસાની ક( વળતરની માંગણી નહS કર( , &\ય, પરો ક( પરણામ વBપે,
!ુિવધાઓ ક( અહS થયેલા ^યવહારોના સંબધ
ં માં અથવા અહS એફઆઇસીસીએલની કોઈ પણ કાય3વાહ /ારા અને/અથવા !ુિવધાઓના સંધમાં, I અહS એફઆઇસીસીએલ
/ારા લેવામાં આવેલી હોય ક( છોડવામાં આવી અને/અથવા એફઆઇસીસીએલ અથવા જમાકતા3ના હતો અને અિધકારોXું સંરણ કરવા;
અહS ઋણધારક(કો) kુuWટ કર( છે અને 5હ(ર કર( છે તથા આ &કારના ફોમ3માં લે"ખતમાં kુuWટ કર( છે ક( આઇઆઇસીસીએલ /ારા જBર તમામ નાણાં અને/અથવા

6.2

આ &કારની ચીજવzુઓ છે : 1) અહS ઋણધારક(કો)એ કર( લી તમામ રૂઆતો, જવાબદાર ઓ અને વોર%ટ ઓ સાચી અને ખર છે ; 2) અહS જોગવાઈ 8માં ઉlલેખ
કર( લી, ડફોlટની કોઈ ઇવે%ટ થઈ નથી, નાણાં aુકવવા વધારાનો કોઈ સમય લીધો નથી ક( કોઈ નોટસ મળ નથી; અને 3) કોઈ પણ &કારના k ૂવ3 હ િવના (1)
ઉપરો*ત, ખાસ કર ને એ છે ક( અહS ઋણધારક(કો)ની મતા અને/અથવા લોનના સંબધ
ં માં, અને/અથવા ઋણદારક(કો)ના અિધકારોની કવાયત /ારા
ઋણદારકોની ઋણ લેવાની મતામાં ઘટાડો થયો નથી.
6.3

ઋણધારક(કો) જવાબદાર લે છે ક( જો સમૂતી પછ કોઈ રૂઆત અને વોર%ટ ને અસર થાય તેવા કોઈ _થિતસંજોગો ઊભા થશે ક( ઋણદારક(કો)ની નાણાક ય ક(
+(ડOગની થઇિતને ગેરમાગC દોર ક( ખોટ kુરવાર થયા તેવી ઘટના ઘટશે તો તો લે"ખતમાં 5ણકાર આપશે.
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7.1

ઋણધારક(કો) કરાર કર( છે અને જવાબદાર લે છે ક( [યાં !ુધી આ સમૂતી હ(ઠળ રકમની aુકવણી બાક રહ(શે અને [યાં !ુધી તમામ રકમની સંk ૂણ3 અને િતમ
aુકવણી ન થાય, \યાં !ુધી એફઆઇસીસીએલ લે"ખતમાં પાલન કર( છે :
(a)

ઉપકરણની ખર દ માટ( અને અ%ય કોઈ હ(z ુ ન હોય એ માટ( એવા ઉlલે"ખત હ(z ુ માટ( લોનનો ઉપયોગ કર( છે ;

(b)

પછ લોન અને ^યાજની aુકવણી કરવા તથા આ સમૂતી હ(ઠળ એફઆઇસીસીએલને બાક નીકળતા મતામ નાણાં aુકવે છે . kુનઃaુકવણીના આયોજનામં &દાન
કરવામાં/ચોoસ કરવામાં આવી ન હોય છતાં ઋણધારક(કો) સંમત છે ક( એફઆઇસીસીએલ આ સમૂતી હ(ઠળ બાક નીકળતી રકમ સાથે સંk ૂણ3 રકમની aુકવણી
કરવાનો અિધકાર ધરાવશે .

(c)

તેX ું કોપxર( ટ અ_ત\વ 5ળવી રાખે છે અને સંk ૂણ3પમે 5ળવવા મેળવે છે , શરતોXું પાલન કર( છે અને 5ળવવા તમામ કામગીર કર( છે તથા ^યવસાયને કાયદ( સર
ૂ ઓ, લાયસ%સ અને સંમિતને અસર કર( છે ;
ર તે હાથ ધરવા સમ બનાવવા જBર તમામ અિધૃ તતાઓ, મંર

(d)

ૂ ઓ, લાઇસ%સ અને સંમિતઓને
મેળવે છે , શરતોXું પાલન કર( છે અને સંk ૂણ3પણે લા{ુ કરવામાં 5ળવી જBર કામગીર કર( છે અને તમામ અિધૃતતાઓ, મંર
અસર કર( છે , I આ સમૂતી હ(ઠળ લા{ુ કરવા જBર છે અને આ સમૂતીની કાયદ( સરતા, મા%યતા, અમલીકરણમતા ક( વીકાય3તા !ુિનિ¤ત કર( છે ;

(e)

કોઈ પણ ક(સ, લવાદ ક( અ%ય કાય3વાહ ની એફઆઇસીસીએલને 5ણ કરશે, I ઋણધારક(કો)ને અસર કરશે, Iમાં આ &કારની કાય3વાહ ઋણધારક(કો) સામે નાણાં
સામે દાવો કરવા કોઈ ^ય_*તઓ /ારા ધમક આપવામાં આવે છે ક( શB કરવામાં આવે છે એ સામેલ છે ;

(f)

આ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક(કો) ક( તેમની જવાબદાર અદા કરવાની મતાને &િતૂળ અસર કર શક( તેવી કોઈ ઘટનાને એફઆઇસીસીએલ તા\કા"લક 5ણ કરશે ;

(g)

ડફોlટ થવાની કોઈ પણ ઘટનાની તા\કા"લક એફઆઇસીસીએલને 5ણ કરશે અને આ માટ( પગલાં લેશે અને જો એફઆઇસીસીએલ /ારા િવનંતી કરવામાં આવશે
તો લે"ખતમાં આ &કારની kુuWટ કરવામાં આવશે ક( કોઈ ડફોlટ થQું નથી અને ચાZુ છે ;

(h)

ઋણધારક(કો)ની કિથત લોન ક( ^યાજની kુનઃaુકવણી કરવાની મતાને અસર કર( એવી ઘટના ઘટ( ક( તેવ ી ઘટના ઘટવાની શતાની એફઆઇસીસીએલને 5ણ
કરશે, કિથત લોનના સંબધ
ં માં એફઆઇસીસીએલને ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ઓ ક( કિથત લોનની સીોરટ ને અસર કર શક( તેવી ઘટના ઘટ(;
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(i)

નીચેનામાંથી કોઈ ઘટના ગઠશે, I ઋણધારક(કો)ના ^યવસાયને અસર કરશે તો તરત એફઆઇસીસીએલને 5ણ કરશે, Iમાં ઔો"ગક કામગીર , ઓથોરટ ઝ /ારા
કાયદ( સર બાક નીકળતી રકમની વ! ૂલાત માટ( લેવામાં આવેલા ક પગલાં વગેર( સામેલ છે ;

(j)

જો ઋણધારક(કો)ના માળખા ક( મા"લક માં કોઈ ફ(રફાર થાય, I એફઆઇસીસીએલ માટ( &િતૂળ હોય;

(k)

કોઈ પણ સરકાર સંથા ક( ઓથોરટ ને aુકવવાપા2, સમયેસમયે લા{ુ િનયિમત તમામ કરવેરા, આકારણી વે રા, ડુટ ;

(l)

એફઆઇસીસીએલને !ુપરત કરવામાં આવેલ અને સંતોષકારક િવગત અને એફઆઇસીસીએલને િવનંતી કર શક( છે એવી નકલોની સંnયા
i)

ૂ હોઈ શક( તે ું નાણાક ય વષ3 k ૂણ3 થયાથી આ &કારના વાજબી સમયની દર હસાબી ખાતાઓ, આ &કારના અ%ય ટ(ટમે%ટ ક(
એફઆઇસીસીએલ /ારા મંર
ટ(ટમે%Dસ ક( કામગીર સાથે સંબિં ધત માહતી ક( એફઆઇસીસીએલને કિથત લોનના સંદભ3માં જBર પડ શક( ઋણધારક(કો)ના ^યવસાય; અને

ii)
(m)

ઋણધારક(કો)ને તેના િધરાણકારોએ ઇQ ૂ કર( લી તમામ નોટસ ક( અ%ય દતાવેજો.

ઉપરો*ત ^યાપકતા હોવા છતાં અહS ઋણધારક(કો) kુuWટ કર( છે ક( તે એફઆઇસીસીએલ, તેના અિધકાર ઓ, કમ3ચાર ઓ અને એજ%Dસને ઋણધારક(કો)ના સંુલમાં
&વેશવા ક( સંપિyની ચકાસણી કરવા તમામ વાજબી સમયે &વેશવાની kુuWટ કર( છે તથા તેના kુતકો/ર( કોડ3 , અકયામતો અને સંપિyઓની ચકાસણી કરવાનો
અિધકાર ધરાવે છે ;

(n)

એફઆઇસીસીએલને તમામ સરકાર ચાજqસ, કરવેરા ક( પેનlટ લા{ુ કરવા aુકવણી અને વળતર આપવા ક( આ સમૂતીના સંબધ
ં માં ક( અહS ઇ|Q ૂ કર( લ ી કોઈ પણ
! ૂચના;

(o)

આ સમૂતીનો ઇરાદો પાર પાડવા જBર હોઈ શક( તેવા કાય3 અને દતાવેજો એફઆઇસીસીએલની િવનંતી પર અમલ કરશે;

(p)

ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલની k ૂવ3 લે"ખત મંૂર િવના તેમના ^યવસાયના મેનેજમે%ટમાં ક( તેમની મા"લક ક( િનયં2ણમાં ક( કોઈ ગોઠવણ, િવ"લન,
kુનિનમા3 ણ ક( સંગઠનમાં કોઈ આવ|યક ફ(રફાર નહS કર(

7.2.

T  :
ઋણધારક(કો) કરારો કર( છે અને જવાબદાર (ઓ) લે છે ક( [યાં !ુધી આ સમૂતી હ(ઠળ બાક નીકળતી રકમ aુકવવાની બાક છે , [યાં !ુધી સંk ૂણ3 રકમની aુકવણી નહS
થાય, \યાં !ુધી તે એફઆઇસીસીએલને ઓછામાં ઓછા 15 કાય3કાર દવસની k ૂવ3 નોટસ િવના aુકવાશે નહS \યાં !ુધી આ સમૂતી જળવાઈ રહ(શે:
(a)

ડફોlટ થવાની ઘટના ઘટ( ક( જળવાઈ રહ( તો કોઈ પણ નાણાક ય વષ3ના સંબધ
ં માં ડિવડ%ડની 5હ(રાત ક( aુકવણી;

(b)

કોઈ િવ"લનકરણ, જોડાણ, kન
ુ િનrમા3 ણ ક( કો%સો"લડ(શનને અસર કર( ;

(c)

ઋણધારક(કો)ના શેરહસામાં કોઈ ફ(રફારને અસર કર( ;

(d)

તેની કોઈ પણ સંપિy ક( અકયામતો ક( જવાબદાર ઓXું વેચાણ, હતાંતરણ ક( અ%ય કોઈ ર તે િનકાલ;
 8
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8.1

નીચેનામાંથી કોઈ પણ ઘટના ક( તેના Iવી ઘટના ઘટશે, તો તેને ડફોlટની ઘટના ગણવામાં આવશે:
(a)

?O ::
જો ઋણધારક(કો) કોઈ પણ રકમ aુકવવામાં િનWફળ િનવડ(, vુwલ ક( ^યાજ ક( અ%ય કોઈ બાક રકમ, આ સમૂતી અને/અથવા લોન હ(ઠળ, િનિ¤ત સમયની
દર, અહS દશા3 વેલ દતાવેજના અમલ ક( લખાણના સંબધ
ં સાથે !ુસગ
ં ત ર તે aુકવવાની ર ત &માણે િનWફળ િનવડ(;

(b)

#

437 U::

આ સમૂતી હ(ઠળ અને/અથવા લોનના સંબ દ
ં માં ક( આ સમૂતીમાં કોઈ શરતો, િનયમો, જોગવાઈના સંબધ
ં માં ઋણધારક(કો) /ારા અવલોકન, જવાબદાર ઓ ક(
ઉlલંઘન, અથવા અવલોકનમાં a ૂક, ક( ડફોlટ, Iમાં કોઈ રૂઆ ત ક( વોર%ટ સામેલ હોય છે ; શરત એ છે ક( જો તેનો ઉપાય કરવામાં આવે, જો આ &કારXું
ઉlલંઘન કરવામાં આવે ક( ડફોlટ એફઆઇસીસીએલ /ારા ઋણધારક(કો)ને આપવામાં આવેલી લે"ખત નોટસ પછ સતત 7 (સાત) દવસ જળવાઈ રહ(શે તો આ
&કારના ડફોlટ અને આ &કારની જBર કામગીર માં ઋણધારક(કો)ને 5ણ કયા3ન ા 7 (સાત) દવસની દર એફઆઇસીસીએલ /ારા લઈ શકાશે;
(c)

  $%8"::
ઋણધારક(કો) વતી આ સમૂતીના સંબધ
ં માં કોઈ રૂઆત ક( વોર%ટ ક( બાહધર ક( કરાર કરવામાં આવે ક( કરવામાં આવશે ક( kુનરાવત3ન કર( લ હોય ક( કોઈ
નોટસ, &માણપ2 ક( ટ(ટમે%ટ ક( અહS સંદ"ભ¥ત લખાણ ક( અહS ડ"લવર કર( લ હોય એ ખો¢ું સા"બત થાય ક( ગેરમાગC દોર( ;

(d)

& # 437 U::
અ%ય કોઈ સમૂતી હ(ઠળ ક( ઋણધારક(કો) અને એફઆઇસીસીએલ વચે અ%ય લખાણ હ(ઠળ, ક( અ%ય કોઈ સમૂતી ક( ઋણધારક(કો)ના દ( વાના લખાણમાં, ક( કોઈ
કરાર, શરત ક( જવાબદાર અદા કરવામાં, ક( ઋણધારક(કો) તેમની જવાબદાર ઓXું વહન કરવામાં ડફોlટ કર( , ઋણધારક(કો)Xું કોઈ દ(  ું aુકવવામાં ન આવે
અથવા ઋણધારક(કો)નો કોઈ િધરાણકાર એ તાર ખ અગાઉ બાક અને aુકવવાપા2 રકમ 5હ(ર કરવાનો અિધકાર ધરાવે, I તાર ખે ઋણધારક(કો) /ારા બાક
નીકળતી રકમ ક( કોઈ ગેર(%ટ ક( િતk ૂિતr ક( 5મનગીર ક( અ%ય k ૂરક સમૂતીXું સ%માન કરવામાં ન આવે;

(e)

*

O 9"::

સામા%ય ર તે ઋણધારક(કો) તેમXું ઋણ aુકવવામાં અમ હોય છે , કારણ ક( તેઓ સામા%ય kુનગ3ઠન ક( રશીડુ"લOગ સાથે સંબધ
ં માં તેના એક ક( વધાર( િધરાણકારો
સાથે વાટાઘાટો શB કર( છે અને/અથવા પડ ભાંગે છે , નાણાક ય vુ|ક( લીઓ ક( કોઈ ડફોlટના સંજોગમાં, ડફોlટ થવાના કસામાં ક( આ સમૂતી હ(ઠળ ડફોlટની
સંભિવત ઘટનાના કસામાં, કોઈ પણ નાદાર, અને/અથવા લાભ માટ( સાધારણ કામગીર કર( અથવા તેના િધરાણકારો સાથે સંQ*ુ તપણે અને/અથવા વીકાર( ક(
કોઈ જવાબદાર aુકવવાનો આદ(શ ક( &કારની જવાબદાર અદા ન કર( [યાર( બાક હોય (શરત એ છે ક( શંકા ટાળવા કોઈ પણ દ( વાના બોજની પેટાજોગવાઈમાં
કોઈ સંદભ3ને કોઈ દ( વાના બોજને સામેલ કરવામાં નહS આવે, I હંમેશા િવવાદત છે અને Iના સંબધ
ં માં કોટ3 નો કોઈ આદ( શ આ &કારXું દ(  ું aુકવવા ઋણધારક(કો)
સામે આદ( શ આપે છે ;
(f)

 #  ?O ::
ઋણધારક(કો) તેમની સામે કોઈ કોટ3 ના આદ( શ ક( કાયદ( સર ક( %યાયિયક aુકાદા હ(ઠળની રકમની aુકવણી કરવામાં િનWફળ િનવડ(;

(g)



 ? я   :

કોઈ અમલી ક( "બનકાય3મ વેરો કોઈ બોજ પર લેવામાં આવે ક( અ%ય ઓફસર સંપિy, જવાબદાર ક( ઋણધારક(કો)ની અકયામતો અથવા ક બોજનો સંk ૂણ3 ક(
કોઈ ભાગ કબ5માં લે, Iથી ઋણધારક(કો)ની સંપિy, જવાબદાર ક( અકયામતો લા{ુ પડ(;
(h)

A# Q"::
ઋણધારક(કો) ^યવસાય બંધ કર( ક( બંધ કરવાની ધમક આપે;

- 10 -

FICCL/Loan cum Hypothecation Agreement / Version- 4 / March 2015
(i)

::
ઋણધારક(કો) કોઈ કામગીર કર( અથવા કોઈ કાયદ( સર કાય3વાહ શB કર( અથવા અ%ય કોઈ પગલાં આ માટ( લે (i) ઋણધારક(કો) %યાિયક aુકાદો આપે ક( નાદાર ક(
દ( વા"ળયા થાય, (ii) ઋણધારક(કો) ટાં પડ( અથવા (iii) ઋણધારક(કો) માટ( "લ_*વડ(ટર, વહ વટદાર, +ટ ક(

જ &કારના અિધકાર ક( સંથાની િનમ ક
ં ૂ કર( ક(

જવાબદાર , અકયામતો અને સંપિyઓની સંk ૂણ3 ક( િશક જવાબદાર લે;
(j)

7Vя" 6IF W::
તમામ ક( મહ\\વk ૂણ3 તમામ જવાબદાર ઓ, અકયામતો ક( ઋણધારક(કો)ની સંપ િyઓ ક( તેના હતો સરકાર ક( અ%ય કોઈ સંથા /ારા જAત કરવામાં આવે,
રાW+ યકરણ કરવામાં આવે, અપનાવવામાં આવે ક( ફરજયાત એ*વાયર કરવામાં આવે;

(k)

)::
ઋણધારક(કો) આ સમૂતીનો અવીકાર કર( અથવા કોઈ કાય3X ું કારણ બને અથવા આ સમૂતીના અવીકારના ઇરાદાXું kુરાવો બને;

(l)



/ я25 77::

ઋણધારક(કો)ની મા"લક ક( મેનેજમે%ટમાં કોઈ ફ(રફાર થાય, I એફઆઇસીસીએલના એકમા2 અ"ભ&ાયને એફઆઇસીસીએલના હતમાં અસર કરશે
(m)

#X5 M"Y%; 4"R:
આ કોઈ ઘટના ક( _થિતમાં થાય, Iવી ક( અને તેમાં સામેલ છે , પણ મયા3દત નથી સામીમાં કોઈ &િતૂળ પરવત3ન, I ^યવસાય ક( નાણાક ય ક( અ%ય શરતો ક(
કામગીર ક( ઋણધારક(કો)ની સંભિવતતામાં એફઆઇસીસીએલ /ારા નo થાય, I એફઆઇસીસીએલનો એકમા2 અ"ભ&ાય એફઆઇસીસીએલના હતમાં છે ક(
એફઆઇસીસીએલના એકમા2 અ"ભ&ાય ઋણધારક(કો)ની નાણાક ય _થિતને અસર કર( અને /અથવા તેની કામ કરવાની મતાને અસર કર( અથવા આ સમૂતી
હ(ઠળ તેની કોઈ જવાબદાર ને અસર કર( અને/અથવા લોનના સંબધ
ં માં અ%ય કોઈ ર તે અસર કર( અને આ સમૂતીની કોઈ શરત સાથે k ૂત3તા ધરાવે અને/અથવા
લોન માટ(;

(n) 437 U3 < #5:
(i)

The Borrower(s) misusing the Loan or any part thereof, or using the Loan or any part thereof for any purpose other than for which the Loan has been sanctioned by
FICCL;

(ii)

ૂ , અથવા સરકાર ક( 5હ(ર ક( કાયદ( સર ક( િનયમનકાર ઓથોરટ ને લાઇસ%સ ક( રજ+(શન ક( 5હ(રાત, સરકાર ક( 5હ(ર
કોઈ સંમિત, અિધૃતતા, મંર
સંથાઓને ઓથોરટ ને જBર રજ+(શન સાથે 5હ(રાત ઋણધારક(કો) અમલ, ડ"લવર , વે"લડટ , લા{ુ કરવાની મતા ક( આ સમૂતીના kુરાવામાં
વીકાય3તા ક( લોનના સંબધ
ં માં અહS/અથવા ઋણધારક(કો)ની કામગીર એવી ર તે !ુધારવામાં આવે, I એફઆઇસીસએલને વીકાય3 ન હોય અથવા મંૂર
કરવામાં ન આવે ક( પાછ ખtચવામાં ન આવે ક( રદ કરવામાં ન આવે અને સંk ૂણ3પણે ર%Q ૂ કરવામાં ન આવે ;

(iii)

એફઆઇસીસીએલના સંk ૂણ3 િવવેકમાં બાક નીકળતી રકમ aુકવવામાં આવી ન હોય;

(iv)

ઋણધારક(કો) ક ચા, બદલો, બોજો અને/અથવા ગીરોખત અકયામતોX ું હતાંતરણ, વેચાણ ક( ગીરોખત એફઆઇસીસીએલની લે"ખત મંૂર િવના કર( ;

(v)

કોઈ સીોરટ ટાંચમાં લેવામાં આવી, જAત કરવામાં આવે ક( અ%ય કોઈ ઓથોરટ /ારા કટડ માં લેવામાં આવે ક( કોઈ કાયદ( સર કાય3વાહ નો િવષય બને;

(vi)

ુ સ3 ક( એફઆઇસીસીએલ /ારા કિથત હ(z ુ
ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલ ક( તેના અિધકાર ઓ, ઓડટસ3, ટ( કિનકલ િનWણાતો, મેનેજમે%ટ ક%સlટ%ટ, વેlQઅ
માટ( અિધૃત અ%ય કોઈ ^ય_*ત /ારા ચકાસણી ક( ખરાઈ ક( વેlQુએશન માટ( અકયામત &zુત કરવામાં િનWફળ િનવડ(;

(ii)

ગેર(%ટર /ારા &દાન કરવામાં આવેલી ગેર(%ટ માં કોઈ ખામી/િવસંગતતા હોય, I ગેર(%ટ ને ([યાર( લા{ુ કરવાની હોય) "બનઅસરકારક/"બનકાય3રત બનાવે.

(iii)

જો ઋણધારક(કો) કોઈ દવાની ક(સ ક( ફોજદાર {ુનામાં સંકળાયેલા હોય તો;

(iv)

જો ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર કોઈ પણ માહતી/દતાવેજ રૂ કરવામાં િનWફળ િનવડ( તો
એફઆઇસીસીએલ માટ(

ઋણધારક

સહ-ઋણધારક

અિધૃત હતારકતા3
ARTIC
ARTICLE 9
6780##6  

9.1

કિથત ર તે ડફોlટ થયા પછ કોઈ પણ મસયે અહS સામેલ કોઈ પણ બાબતથી િવપર ત હોવા છતાં એફઆઇસીસીએલ એક ક( વધાર( કામગીર કરવાનો સંk ૂણ3
અિધકાર ધરાવશેઃ
(i)

5હ(ર કર( છે ક( એફઆઇસીસીએલ લોનની ઉપલEધતા 5ળવવા, રદ કરવામાં આવી છે ; અને/અથવા

(ii)

5હ(ર કર( છે ક( આ સમૂતી હ(ઠળ લોન અને તમામ સં"ચત ^યાજ અને તમામ ખચ3, ચાજqસ, ખચ3 અને અ%ય બાક રકમ તથા લોન તા\કા"લક ધોરણે બાક અને
એફઆઇસીસીએલને aુકવવાપા2 છે , Iમાં ઋણધારક(કોએ તા\કા"લક ધોરણે બાક અને રકમ aુકવવાપા2 બનશે અને ઋણધારકો લોન અને/અથવા સમૂતી હ(ઠળ
કોઈ પણ વધારાની નોટક ક( કોઈ પણ &કારની વધારાની નોટસ િવના બાક નીકળતી અને aુકવવાપા2 રકમની aુકવણી કરશે ; અને/અથવા

(iii)

ૂ કોઈ પણ અિધકાર, સyા ક( ઉપાયનો ઉપયોગ કરવો, Iમાં દાવા, ઇ_*વટ ક( કાયદાક ય કાય3વાહ , ક( બંને ર તે કરવા સહત, પછ તે આ
કાયદા હ(ઠળ મંર
સમૂતીમાં સામેલ શરતો ક( િનયમો, કોઈ પણ કરારની ચોoસ કામગીર હોય અથવા આ સમૂતીની કોઈ પણ શરતો અને િનયમોના ઉlલંઘન સામે આદ( શ માટ(
હોય, ક( આ સમૂતીમાં મંૂર કર( લા અિધકાર ક( કોઈ પણ સyાની કવાયતના મદદમાં હોય અને/અથવા

(iv)

જો ઋણધારક(કો) િનયત તાર ખે લોનની kુનઃaુકવણી ક( તેનો ભાગ aુકવે નહS અને આ &કારની ડફોlટ પંદર (15) દવસના ગાળા માટ( ડફોlટ રહ(, તો
એફઆઇસીસીએલ સંk ૂણ3 લોન પાછ ખtચવાનો અિધકાર ધરાવશે, Iમાં આ સમૂતી હ(ઠળ તમામ ^યાજ, ખચ3, ચાજqસ, ખચા3 અને અ%ય કોઈ બાક રકમ સામેલ છે
તથા ઋણધારક(કો)ને સાત (7)નો લે"ખત નોટસ આપીને ગીરોખત અકયામતોનો કબજો પણ ધરાવે છે . જો ઋણધારકો એફઆઇસીસીએલને બાક નીકળતી રકમ
kુનઃaુકવણી કરવામાં િનWફળ નીવડ(, તો એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો) પાસેથી ગીરોખત અકયામતોના કબજો લેવાનો અિધકાર ધરાવશે, પછ કોઈ પણ પાસે
હોઈ શક( છે . તે એફઆઇસીસીએલ માટ( કાયદ( સર હશે અથવા એફઆઇસીસીએલના અિધૃત &િતિનિધઓ, નોકરો, અિધકાર ઓ અને એજ%Dસ સંુલો ક( ગેર( જ ક(
ગોડાઉનમાં &વેશવાનો અિધકાર ધરાવે છે , [યાં ગીરોખત અકયામતો પડ હશે ક( 5ળવવામાં આવશે અને તેને કબ5માં ક( પરત લેવાનો અિધકાર ધરાવશે.
ગીરોખત અકયામતોને Pૂ ર કરવાના કારણે જમીન ક( "બulડ¦ગને કોઈ પણ &કારના Xુકસાનની એકમા2 જવાબદાર ઋણધારક(કો)ની રહ(શે. અહS ઋણધારક(કો)
એફઆઇસીસીએલ ક( તેમના અિધૃત &િતિનિધઓને ગીરોખત અકયામતો _થત હોય તેવા સંુલ ક( અિધકારે2માં &વેશવાનો અિધકાર આપે છે અને
ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલ ક( તેના &િતિનિધઓ, એજ%Dસને આ &કારની કાય3વાહ બદલ કોઈ પણ કાયદા હ(ઠળ એફઆઇસીસએલ ક( તેન ા એજ%ટો સામે
કામગીર ન કરવા સંમત છે . જોક( લોનને પરત ખtચવાનો અને ગીરોખત અકયામતોને પાછ ખtચવાની આ &કારની નોટસ ઇ|Q ૂ કરવાની જવાબદાર િવશેષ
_થિતસંજોગો હ(ઠળ મા%ય હોઈ શક( છે , Iમાં એફઆઇસીસએલXું માનું છે ક( ગીરોખત અકયામતોની ઉચાપતની §ચી શતા છે
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(v)

એફઆઇસીસીએલ કિથત ગીરોખત અકયામતોની કબજો લેવાના સંબધ
ં માં એફઆઇસીસીએલ ઋણધારકોને ગીરોખત અકયામતોનો િનકાલ કરવા અગાઉ સાત (7)
દવસ અગાઉ નોટસ આપશે અને ઋણધારક(કો)ને v ૂળ સમૂતીની શરતો vુજબ લોનની સંk ૂણ3 રકમની kુનઃaુકવણી કરવાની િતમ તક આપશે તથા ગીરોખત
અકયામતોનો કબજો પાછો ખtચશે. ઋણધારક(કો) િતમ નોટસXું પાલન કરવામાં િનWફળ નીવડશે, તો એફઆઇસીસીએલ કાયદાની ઉ"ચત &યા હ(ઠળ જBર
તમામ પગલાં લેવા કામગીર કર શક( છે , કારણ ક( ઋણધારક(કો) કિથત ગીરોખત અકયામતોનો િનકાલ 5હ(ર હરા1 ક( ખાનગી કો%+ા*ટ ક( અ%ય કોઈ ર તે કર
શક( છે , Iમાં તમામ &કારના જોખમ અને ખચ3X ું વહન ઋણધારક(કો) કરશે. એફઆઇસીસીએલ કોઈ પણ Xુકસાન ક( v ૂlયમાં ઘટાડા માટ( બા}યતા ક( જવાબદાર
િવના વેચાણ માટ( કોઈ પણ કરાર રદ કરવા ક( ફ(રફાર કરવાનો અિધકાર ધરાવશે તથા અહS !ુપરત કરાયેલા કોઈ પણ અિધકારોનો ઉપયોગ કરવાની બા}યા િવના
ક( આ &કારના અિધકારનો ઉપયોગ કયા3 િવના કોઈ પણ Xુકસાન માટ( જવાબદાર ઠયા3 િવના અને ખર દ ના નાણાં માટ( અસરકારક રસીદો અને ડચા આપવા
તથા વેચાણ k ૂણ3 કરવા આ &કારના તમામ કાયx અને બાબતો કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે , કારણ ક( એફઆઇસીસેલ ક( &ાAયકતા3 ઉ"ચત િવચારશે. ઋણધારક(કો)
એફઆઇસીસીએલ /ારા કોઈ પણ વેચાણ ક( અ%ય િનકાલની િનયિમતતા સામે કોઈ વાંધો નહS ઉઠાવે ક( એફઆઇસીસીએલ કોઈ કાય3થી કોઈ પણ &કારના Xુકસાન
માટ( જવાબદાર નહS રહ( ક( ગીરોખત અકયામતોના વેચાણ ક( િનકાલના હ(z ુસર એફઆઇસીસીએલ ક( &ાAયકતા3 /ારા રોકવામાં આવેલ કોઈ પણ ¨ોકર ક(
હરા1કતા3 ક( અ%ય કોઈ ^ય_*ત ક( સંથા ડફોlટ કર( એફઆઇસીસીએલ જવાબદાર નહS રહ(.

(vi)

એફઆઇસીસીએલને બાક નીકળતી રકમની સંk ૂણ3 aુકવણી થયા પછ એફઆઇસીસીએલ પાસે વધારાની રકમ હશે તેવા કસામાં એફઆઇસીસએલ કાયદ( સર ર તે
ઋણધારક(કો)ની કિથત વધારાની રકમ અ%ય કોઈ પણ રકમ સાથે 5ળવવા અને ઉપયોગ કરવાનો અિધકાર ધરાવશે ક( ઋણધારક(કો) પાસેથી
એફઆઇસીસીએલને બાક નીકળતી રકમમાં aુકવવા માટ( અિધકાર ધરાવશે, પછ એકલ ક( અ%ય કોઈ ^ય_*ત સાથે સંQ*ુ તપણે ક( ^ય_*તઓની કંપની ક( કંપની
લોન, ડકાઉ%ટ(ડ "બલો, િધરાણનો પ2, ગેર(%ટ , ચાજqસ ક( અ%ય ક ઋણ ક( જવાબદાર /ારા, Iમાં "બલ, નોટ, (ડટ અને અ%ય જવાબદાર બાક હોય ક(
aુકવવાપા2 હોય ક( તેના પર ^યાજ સાથે લા{ુ હોય, I એફઆઇસીસએલને ઋણધારક(કો) પાસેથી લેવાની બાક નીકળતી હોય ક( વીકારના કોઈ ક(સમાં ભરપાઈ
ક( પાર_પરક (ડટના કાયદો લા{ુ પડશે.
  10
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10.1

ઋણધારક(કો) અહS સંમત છે અને એફઆઇસીસીએલ અને તેના અિધકાર ઓ, કમ3ચાર ઓ અને એજ%Dસ તથા અિધૃત &િતિનિધઓને નીચેના કોઈ પણ ક( તમામ
હ(zઓ
ુ માટ( વક લ તર ક( િનQુ* ત કર( છે , I હ(zઓ
ુ નીચે vુજબ છે ઃ
(i)

કોઈ પણ ગીરોખત અકયામતો હોય તેવા થળે &વેશ કરવો, [યાં જઈને અકયામતોની ચકાસણી અને v ૂlયાંકન કર શક( ;

(ii)

તમામ ક( કોઈ પણ ગીરોખત અકયામતો અને/અથવા \યાં સંબિં ધત દતાવેજોનો કબજો લેવા તથા જો તેમ ને જોખમકારક અને નાશ કર શકાય તેવી લાગે

(iii)

ઋણધારક(કો) વતી અને માટ( ગીરોખત અકયામતોXું વેચાણ, િનકાલ કરવા અને ઋણધારક(કો)ના જોખમે અને વેચાણની આવકનો સંk ૂણ3 ક( કોઈ પણ

તો તા\કા"લક તેમનો િનકાલ કરવા.
ભાગ મેળવવા અને તમામ કરારો, 5હ(રાતો અને મા}યમોના અમલ માટ(, I જBર પડ શક( છે .
(iv)

વક લો ક( એફઆઇસીસીએલ /ારા અિધૃત અ%ય કોઈ ^ય_*ત મારફતે વાહનના હતાંતરણ મારફતે &ાદ( િશક પરવહન અિધકાર , વેચાણવેરા અિધકાર ,
પોલીસ અિધકાર ઓ ક( અ%ય અિધકાર ઓ સમ હાજર થુ.ં

(v)

કોઈ પણ ગીરોખત અકયામતો પરત મેળવવા આ &કારનાં જBર તમામ પગલાં લેવા, Iમાં કોઈ પણ દાવા, અર1 ક( અ%ય કોઈ કાયેદસર &યા અને
તમામ જBર વકાલતનામાના અમલ તથા કિથત હ(z ુ માટ( દતાવેજોના અમલ અને આ &કારના દાવા ક( કામગીર ની વ! ૂલાત સામેલ છે .

(vi)

તમામ કાગ"ળયા, પ2^યવહારો, વાઉચસ3, ફોમ3, અર1ઓ, રસીદો, દતાવેજો, સમૂતીઓ, ઇ%ડ(%ચસ3 અને લખાણો પર હતાર કરવા, I ઋણધારક(કો)
લોન માટ( રૂ કરવા બંધાયેલા છે અને ઋણધારક(કો) વતી &ાદ( િશક પરવહન અિધકાર , વેચાણવેરા અિધકાર , પોલીસ અિધકાર , એ|યોર%સના સબુ સyામંડળ સમ હાજર થુ.ં
રજ+ાર ક( અ%ય &zત

(vii)

સામા%ય કામગીર કરવા અને અમલ કરવા ક( ઋણધારક(કો) પોતે કર( ક( અમલ કર( તેવી તમામ બાબતો સાથે સંબિં ધત કામગીર કરવા ક( તેનો અમલ
કરવા.

(viii)

ક(ટલીક બાબતો વ~ુ અસરકારક ર તે કરવા અને સમયેસમયે િનQ ુ*ત કરવા કિથત બાબતો કરવા ક( એફઆઇસીસીએલને કિથત કાયx કરવા અને અમલ
કરવા ઉ"ચત લાગે તેવી અવ1 ક( અવ1ઓ તર ક( એજ%સીઓ ક( ^ય_*તઓની સંથા, કંપનીઓ િનમવાનો તથા પોતાને ક( તેમના થળે આવી સંથાઓની
િનમ ૂક કરવાનો ક( તેને રદ કરવાનો.

10.2

ઋણધારક(કો) સંમત છે ક( ઉપરો*ત અિધકારોનો ઉપયોગ ઋણધારક(કો)ને અગાઉથી કોઈ પણ નોટસ આAયા િવના થઈ શક( છે અને વ~ુમાં kુuWટ કર( છે ક(
એફઆઇસીસીએલ કાયદ( સર ર તે ક( કિથત અિધકાર Bએ કોઈ પણ અવ1 ક( અવ1ઓની િનમ ૂક કર શક( છે .

10.3

ઋણધારક(કો) વ~ુમાં એફઆઇસીસીએલ અને તેના અિધકાર ઓ અને અિધૃત &િતિનિધઓને ઉપર જણાવેલા કોઈ પણ અિધકાર નો ઉપયોગ કરવા તમામ &કારની
સહાય કરવા સંમિત આપે છે , Iમાં દતાવેજો વીકારવાનો, કાગ"ળયા પર સહ કરવાનો અને આ &કારની તમામ કામગીર સામેલ છે , I એફઆઇસીસીએલ અને
તેના અિધકાર ઓને અહS !ુપરત તમામ અિધકારોનો ઉપયોગ કરવા સમ બનાવે છે .

10.4

ઋણધારક(કો) વ~ુમાં સંમત છે ક( કિથત અિધકારો v ૂlયવાન િવચારણા માટ( મંૂર કયા3 છે અને [યાં !ુધી કિથત લોન અને/અથવા હાલની લોનના સંબધ
ં માં ક(
aુકવવાપા2 કોઈ પણ રકમ બાક રહ(શે \યાં !ુધી kુનઃ&ાAત નહS થાય.
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ઋણધારક(કો) વીકાર( છે ક( આ સમૂતી હ(ઠળ લોનની ઋણધારક(કો) /ારા kુનઃaુકવણી થાય, પણ એફઆઇસીસીએલ પાસેથી ઋણધારક(કો) /ારા લાભ લેવામાં આવેલી અ%ય
કોઈ પણ નાણાક ય !ુિવધા હ(ઠળ ઋણધારક(કો) /ારા કોઈ રકમ aુકવવાની બાક હશે, તો આ &કારના કસામાં એફઆઇસીસીએલ આ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક(કો)એ
ગીરોખત કર( લી સંપિy vુ*ત નહS કર( અને અહS ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને આ &કારની બાક નાણાક ય !ુિવધાને આવર લેવા ગીરોખત સંપિy આવર લેવા અિધૃ ત
કર( છે . તે જ ર તે આ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક(કો) /ારા કોઈ પણ બાક નીકળતી રકમના ક( સમાં એફઆઇસીસીએલ પાસેથી ઋણધારક(કો)એ લીધેલી અ%ય કોઈ પણ નાણાક ય
!ુિવધા માટ( ગીરોખત કર( લી સંપિy vુ*ત કરવા એફઆઇસીસીએલ જવાબદાર નથી અને ઋણધારક(કો) આ સમૂતી હ(ઠળ બાક નીકળતી રકમને આવર લેવા આ &કારની
!ુરા આપવાની જવાબદાર લે છે .
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FICCL/Loan cum Hypothecation Agreement / Version- 4 / March 2015
એફઆઇસીસીએલ ગીરોખત અકયામતોનો કબજો ધરાવે એવા કસામાં ઋણધારક(કો) સમૂતીને kુનઃસય કરવાની િવનંતી કર શક( છે અને ગીરોખત અકયામતોની
ૂ લાગે તેમ અને ઉ"ચત
kુનઃડ"લવર કરવા અર1 કર શક( છે , Iમાં એફઆઇસીસીએલ પોતાના િવવેકને આિધન શરતો અને િનયમોનો િવચાર કર ને, પોતાના અXુળ
_થિતસંજોગોમાં આવી અર1 પર િવચાર કર શક( છે અને વધારાના ^યાજ, કાયદ( સર અને અ%ય ખચ3, કબજો, ખચ3 વગેર(ના હAતાની સંk ૂણ3 aુકવણી થાય પછ આવી અર1
મંૂર કર શક( છે . સમૂતીને kુનઃસય ન કરવાનો એફઆઇસીસીએલ /ારા લેવામાં આવેલો િનણ3ય િતમ રહ(શે અને ઋણધારક(કો)ને બા}ય રહ(શે તથા કાયદાની કોઈ પણ
અદાલતમાં પડકાર નહS શકાય.
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ઋણધારક(કો) અહS સંમત છે , 5હ(ર કર( છે , kુuWટ કર( છે અને જવાબદાર લે છે ક( તેની © ૂપ કંપનીઓ/એસોિસએDસ/ડર( * ટસ3, પાટ3 નસ3, અને/અથવા તેમના િમ2ો અને
સગાસંબધ
ં ીઓ ક( તેમનામાંથી અ%ય કોઈ પણ ^ય_*ત /ારા લેવામાં આવેલ તમામ લોન, એડવા%સ અને અ%ય ના ું અહS મંૂર કરવામાં આવેલ લોનના સંબધ
ં માં ગૌણ ઋણ
ગણાશે. ઋણધારક(કો) અહS વ~ુમાં 5હ(ર કર( છે અને જવાબદાર લે છે ક( ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલની બાક નીકળતી લોન સંk ૂણ3પણે નહS aુકવે \યાં !ુધી આ &કારની
લોન kુનઃaુકવશે નહS અને તેના પરXું ^યાજની પણ aુકવણી નહS કર( .
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એફઆઇસીસીએલની એકાઉ%ટ ;ુ* સ/ર( કોડ3 માં કરવામાં આવતી એ%+ ઓ અને કાયદ( સર જBરયાતોX ું પાલન અને/અથવા એફઆઇસીસીએલના િનQુ* ત અિધકાર /ારા હતાર
કરવામાં આવzું િનવેદન િતમ ગણાશે અને ઋણધારક(કો) પર બા}ય રહ(શે. આ &કારની એ%+ ઓ અને/અથવા િનવેદન અ_ત\વનો &ાથિમક kુરાવો બનશે અને લોનના
સંબધ
ં માં ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ઓની રકમ ગણાશે.
  15
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15.1

એફઆઇસીસીએલના કોઈ પણ અિધકારો &\યે k ૂવ3હ રાnયા િવના એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ના કોઈ પણ ખાતા(ઓ)માં ઋણધારક(કો)ની જમામાંથી
ઋણધારક(કો)ના તમામ નાણાં સામે સરભર કરવાનો k ૂવા3 િધકાર ધરાવે છે અને ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને પોતાના ઋણધારક(કો)ના ખાતામાંથી કાપવાનો
ક( કોઈ પણ (ડટ બેલે%સ લા{ુ કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે , પછ તે vુp લ હોય ક( ^યાજ હોય ક( અ%ય કોઈ પણ બાક રકમ હોય અને આ સમૂતી હ(ઠળ ક( અ%ય
કોઈ પણ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક(કો)ને aુકવવાપા2 રકમ હોય.

15.2

અહS કોઈ પણ &કારનો k ૂવ3હ ક( Xુકસાનકારક અસર કોઈ સાધારણ ક( િવશેષ k ૂવા3 િધકાર ક( સરભર કરવાના અિધકારને અસર નહS કર( , I એફઆઇસીસીએલ
કાયદા /ારા ક( અ%ય કોઈ ર તે ધરાવે છે , Iમાં ઋણધારક(કો)ની કોઈ વત3માન ક( ભિવWયની !ુરા, ગેર(%ટ , જવાબદાર ઓ સામેલ છે .

15.3

ઋણધારક(કો) વ~ુમાં સંમત છે ક( એફઆઇસીસીએલ /ારા અ%ય કોઈ પણ અિધકાર ક( k ૂવા3 િધકાર &\યે k ૂવ3હ રાnયા િવના, એફઆઇસીસીએલ કોઈ પણ સમયે
અને ઋણધારક(કો)ને નોટસ આAયાં િવના એફઆઇસીસીએલ પાસે રહ(લા ઋણધારક(કો)ના ખાતાઓ (કોઈ પણ ફ*ડ ડપો"ઝDસ સહત) સંQ*ુ ત કરવાનો ક(
સંગઠત કરવાનો અિધકાર ધરાવશે તથા તેની સાથે સંબિં ધત તમામ (ડટ અને જવાબદાર ઓ તથા આ &કારના ખાતાઓમાં કોઈ એક ક( વધાર( ( ડટમાં કોઈ રકમ
સરભર ક( +ા%સફર કરવાનો અિધકાર ધરાવશે, પછ આ &કારની જવાબદાર વાતિવક ક( &ાસં"ગક, vુnય ક( 5મીનગીર પર હોય અને સંQ*ુ ત ક( ક(ટલાંક હોય.
 16
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ઋણધારક(કો) વીકાર( છે અને ઓળખે છે ક( એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને વ~ુ કોઈ સંદભ3 આAયા િવના ક( 5ણ કયા3 િવના ક( નોટસ આAયાં િવના તથા ઋણધારક(કો)ની
સંમિત લીધા િવના કોઈ પણ ક( બાક નીકળતી રકમ અને ઋણ વ! ૂલવાનો અિધકાર ધરાવશે અને આ માટ( પોટ3 ફો"લયો/સીોરટાઇઝેશનની ફાળવણી/હતાંતરણ 2ી5 પને
કરવાનો, તેX ું વેચાણ કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે (Iમાં જો એફઆઇસીસીએલ /ારા ઉ"ચત જણાય તો ખર દદાર, !ુપરતકતા3 ક( હતાંતરણકતા3 વતી ઋણધારક(કો) વતી
કામગીર કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે ). આ &કારની કોઈ પણ કામગીર અને આું કોઈ પણ વેચાણ, ફાળવણી, ક( હતાંતરણ ક( એસાઇ%મે%ટ (ડટર તર ક( ક( સંQ*ુ ત (ડટર
તર ક( ક( અ%ય કોઈ ^ય_*ત તર ક( , 2ી5 પ તર ક( વીકારવા ઋણધારક(કો) માટ( બા}ય રહ(શે. આ &કારના વેચાણ, ફાળવણી ક( હતાંતરણ ક( અિધકારોના અમલ માટ( અને
બાક નીકળતી રકમ અને ઋણની વ! ૂલાત માટ( આવો કોઈ પણ ખચ3 ઋણધારક(કો)એ વહન કરવો પડશે. ઋણધારક(કો) આ સમૂતી ક( અહS ઉlલે"ખત ઋણધારક(કો)ના કોઈ
પણ &કારના અિધકારો, ફરજો ક( જવાબદાર ઓ એફઆઇસીસીએલની k ૂવ3લે"ખત મંૂર િવના ફાળવશે નહS.
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ઋણધારક(કો) સંમત છે ક( એફઆઇસીસીએલ કોઈ પણ &કારના k ૂવ3હ િવના પોતાના અિધકારોનો ઉપયોગ કર ને લોન અને તેના ઉપયોગ પર નજર રાખવા અને/અથવા
ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ઓ અને/અથવા અહS ઉlલે"ખત ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ઓ અને/અથવા એફઆઇસીસીએલની બાક નીકળતી રકમ અથવા કોઈ પણ ભાગની
વ! ૂલાત કરવા તમામ કાયx/પગલાં લેશ,ે I માટ( એફઆઇસીસીએલ /ારા સમયેસમયે િનQુ* ત (કંપની ક( બોડ કોપxર( ટ સહત) આ &કારની અ%ય ^ય_*તઓ મારફતે કામગીર
હાથ ધરવામાં આવશે અને/અથવા હાથ ધર શકાશે અને એફઆઇસીસીએલ આ &કારની ^ય_*તને ઋણધારક(કો)ના ખાતાઓના તમામ દતાવેજો અને અ%ય માહતીઓ
આપવાનો અિધકાર ધરાવશે. ઉપરાંત ઋણધારક(કો) વીકાર( છે અને મા%ય કર( છે ક( એફઆઇસીસીએલ પોતાની ર તે ક( પોતાના અિધકાર ઓ ક( કમ3ચાર ઓ મારફતે આ &કારની
કામગીર કોઈ પણ &કારના k ૂવ3હ િવના હાથ ધરવાનો અિધકાર ધરાવશે તથા એફઆઇસીસીએલની પસંદગીની એક ક( વધાર( 2ી5 પોને િનQુ*ત કરવાનો સંk ૂણ3 અિધકાર
ધરાવશે તથા આ &કારના 2ી5 પોના &િતિનિધઓ અને ઓથોરટ એફઆઇસીસીએલને તમામ બાક નીકળતી રકમ એક2 કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે તથા તેઓ બાક ની
નીકળતી રકમ મેળવવા ઋણધારક(કો)ની ઓફસ, િનવાસથાન સહતની vુલાકાતો લેવાનો અિધકાર ધરાવે છે તથા આ &કારના હ(z ુઓ માટ( ઉ"ચત ગણી શાકય તેવી તમામ
કાયદ(સર & ૃિyઓ હાથ ધરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .
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આ સમૂતીમાં સામેલ કોઈ પણ બાબતથી િવપર ત હોય તેવી જોગવાઇને એફઆઇસીસીએલ કોઈ પણ સમયે રદબાતલ કરવા ક( લોન પરત ખtચવા ક( તેનો કોઈ ભાગ પરત
ખtચવા અિધકાર ધરાવે છે , I માટ( તે કોઈ પણ કારણ આપવા જવાબદાર નથી, Iમાં તમામ vુpલ નાણાં, ^યાજ અને અ%ય ખચ3, ચા અને અ%ય બાક રકમ
એફઆઇસીસીએલની માંગણી પર એફઆઇસીસીએલને aુકવવાપા2 રહ(શ.ે
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FICCL/Loan cum Hypothecation Agreement / Version- 4 / March 2015
4" @"
ઋણધારક(કો) સંમત છે અને વીકાર( છે ક( એફઆઇસીસીએલ રઝવ3 બtક ઓફ ઇu%ડયા (“આરબીઆઈ”) અને/અથવા (ડટ ઇ%ફોમCશન EQ ૂરો (ઇu%ડયા) "લિમટ(ડ

19.1 (i)

અને/અથવા આરબીઆઈ /ારા આ માટ( મા%યતા&ાAત અ%ય કોઈ પણ એજ%સી, એફઆઇસીસીએલના ^યાવસાિયક સલાહકારો અને ક%સlટ%ટ, એફઆઇસીસીએલના
મા%યતા ધરાવતા/પેટાકં પનીઓ અને તેના સિવrસ &ોવાઇડસ3, થડ3 પાટ ક( અ%યને, આ સમૂતી અને/અથવા આ લોનના સંબધ
ં માં ! ૂચ^યા vુજબ, અને/અથવા
કાયદા હ(ઠળ જBર પડ( \યાર( ક( લા{ુ િનયમ vુજબ, કાયદાની અદાલતના આદ( શ vુજબ, ક( કોઈ પણ કાયેદસર, િનયમનકાર ક( િનર ક ઓથોરટ ને ઋણધારક(કો),
લોન, ઋણધારક(કો)ના ખાતા અને આ સમૂતી, ડફોlટ સાથે સંબિં ધત માહતી મયા3 દત નથી પણ સામેલ, ઋણધારક(કો)ની જવાબદાર ઓXું વહન કરવા સાથે
સંબિં ધત માહતી 5હ(ર કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .
ુ કર( લ તથા &zુત કરવામાં આવનાર માહતી અને ડ(ટા સાચાં અને સચોટ છે તથા તેમાં &\ય ક( અ%ય
(ii) ઋણધારક(કો) 5હ(ર કર( છે ક( એફઆઇસીસીએલને &zત
કોઈ પણ ર તે ખોટ રૂઆત કરવામાં આવી નથી. એફઆઇસીસીએલને ઋણધારક(કો)ના તરફથી કોઈ પણ ખોટ રૂઆત મળવાના ક(સમાં ઉ"ચત જણાય તેવી
કામગીર કરવાનો અિધકાર રહ(શે. ઋણધારક(કો) એફઆઇસીસીએલને સમયેસમયે જBર પડ શક( તેવી અ%ય નાણાક ય માહતી સાથે એફઆઇસીસીએલ &દાન
કરશે.
(iii) ઋણધારક(કો):
(a)

વીકાર( છે ક( આરબીઆઈ ક( (ડટ ઇ%ફોમCશન EQ ૂરો (ઇu%ડયા) "લિમટ( ડ અને અ%ય કોઈ પણ િનયમનકાર , કાયદ( સર ક( !ુપરવાઇઝર સંથા ક( એજ%સી
કોઈ પણ ખાસ _થિતસંજોગોમાં ઉ"ચત જણાય તેમ એફઆઇસીસીએલ /ારા 5હ(ર કરવામાં આવેલી માહતી અને ડ(ટાનો ઉપયોગ કર શક( છે , &યા
કર શક( છે , વહચી શક( છે ; અને

(b)
(c)

આ સંબધ
ં માં એફઆઇસીસીએલ કોઈ પણ ર તે જવાબદાર નહS ગણાય;
ઉપરાંત એફઆઇસીસીએલને અિધૃત કર( છે , એફઆસીસીએલ /ારા અ%ય કોઈ અિધકારના ઉપયોગ કરવામાં, આ સમૂતી હ(ઠળ ઋણધારક ડફોlટ
થવાના ક(સમાં, એફઆઇસીસીએલ ઋણધારક(કો)ને 5ણ કયા3 િવના આરબીઆઈ ક( અ%ય સમ ઓથોરટ ને, અથવા કાયદાની અદાલતને,
ઋણધારક(કો)ના નામ 5હ(ર કરવાનો અને ઋણધારક(કો)ની ડફોlટની હક કતો 5હ(ર કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .
  20
#"" K 9

ઋણધારક(કો) સંમત છે ક( લોનના સંબધ
ં માં આ સમૂતી અને અહS ઊભી કરવામાં આવેલી કોઈ પણ !ુરા લોનના સંબધ
ં માં તમામ જવાબદાર ઓ માટ( સતત !રુ ા તર ક(
કાય3રત રહ(શ,ે ઋણધારક(કો)માં (ડટ બેલે%સ હોવા છતાં ક( કોઈ પણ િશક aુકવણીઓ થવા છતાં ક( ખાતાઓમાં ચડઉતર થવા છતાં.
 21
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21.1  4#::
આ સમૂતી હ(ઠળ દર( ક નોટસ, િવનંતી, માગ ક( અ%ય સંચાર સામેલ છે :
(a)

લે"ખતમાં, હાથોહાથ પહચz ું કરુ,ં ૂરયર ક( રજટડ3 પોટ વBપે હશે, બાક વીકાય3તા;

(b)

[યાર( હાથોહાથ પહચz ું કરવામાં આવશે તો &ાAત થયેZ ું ગણાશે, જો &ાAયકતા3 ને કામકાજના કલાકો દરિમયાન મળશે, અને જો રજટડ3 પોટ
/ારા મળશે તો પોટ થયાના 48 કલાક પછ &ાAત થયેZ ું ગણાશે; અને
અહS ઉlલે"ખત ઋણધારક(કો)ને તેમના સરનામા અને અહS ઉlલે"ખત એફઆઇસીસીએલની શાખા ઓફસ પર મોકલવામાં આવશે, અથવા અહS એક

(c)

પે લે"ખતમાં અ%ય પને આપેલા અ%ય કોઈ સરનામા પર મોકલવામાં આવશે.
21.2 7::
આ સમૂતીની શરતો અને જોગવાઈઓ તથા લાભ ઋણધારક(કો)ના વારસદારો અને મંૂર ફાળવણીકતા3 તથા એફઆઇસીસીએલના વારસદારો અને
!ુપરતકતા3 ઓને બા}ય રહ(શ.ે
ઋણધારક(કો) (જો ^ય_*તગત ક( ભાગીદાર ની કંપની હોય તો) ક( કોઈ પણ ઋણધારક(કો) (જો એકથી વધાર( ^ય_*ત હોય તો)ના vૃ\Qુ થવાના ક(સમાં [યાં !ુધી આ
&કારના v ૃત ઋણધારક(કો)ના કાયદ( સરક &િતિનિધ (1) મોટર વાહન ધારા vુજબ ગીરોખત કર( લી અકયામતોની જવાબદાર નહS, (2) આ &કારના કાયદ( સર
&િતિનિધઓ /ારા એફઆઇસીસીએલ પાસે રહ(લા ન વટાવેલા પોટ ડ(ટા ચે*સને બદલવામાં નહS આવે અને (3) એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર પડ શક( તેવા આ
&કારના દતાવેજોનો અમલ નહS કર( , \યાં !ુધી કાયદ( સર &િતિનિધઓ આ સમૂતીનો લાભ નહS લઈ શક(. જોક( કાયદ( સર &િતિનિધઓ આ જોગવાઈમાં ઉlલે"ખત
તમામ જBરયાતો અને જવાબદાર અદા કરવાની ઇછા ^ય*ત કર( તો એફઆઇસીસીએલ કાયદ( સર &િતિનિધઓને આ સમૂતીનો લાભ આપવાનો સંk ૂણ3 અિધકાર
ધરાવશે.
21.3

7::
આ સમૂતી અને અહS સંલYન અ%ય કોઈ પણ દતાવેજો, અહS ઉlલે"ખત તમામ શરતો અને િનયમો અને !ુધારાની કવાયતમાં કોઈ િવલંબ ક( બાકાત
એફઆઇસીસીએલના આ &કારના કોઈ અિધકાર, સyા ક( !ુધારાને ઘટાડશે નહS અથવા આ &કારના કોઈ પણ ઉlલંઘન ક( ડફોlટમાં માફ ગણાશે નહS ક( તેમાં
ગ"ભ¥ત સંમિત ગણાશે નહS ક( \યારબાદ આ &કારના ઉlલંઘન ક( ડફોlટ ગણાશે નહS. આ સમૂતી હ(ઠળ ક( આ સમૂતીની કોઈ પણ જોગવાઈઓ ક( શરતો હ(ઠળ
ૂ લે"ખતમાં રૂ કરવી પડશે અને આ &કારXું લખાણ મયાં પછ જ અસરકારક બનશે.
એફઆઇસીસીએલના ભાગે કોઈ પણ માફ , મંૂર , સંમિત ક( મંર

21.4

આ સમૂતી હ(ઠળ ક( એફઆઇસીસીએલને &દાન તમામ ઉપાયો સં"ચત ગણાશે, નહS ક( વૈક@lપક.

21.5

^ M "::
જો કોઈ પણ સમયે આ સમૂતીની કોઈ પણ જોગવાઈ ગેરકાયદ( સર, અ&માણ ક( "બનઅસરકારક બનશે, તો આ સમૂતીના સંબધ
ં માં જોગવાઈઓની કાયદ(સરતા,
મા%યતા ક( અસરકારકતાને અસર નહS થાય તથા અહS સંબિં ધત તમામ પો સંમ ત છે ક( તેઓ આ સમૂતીના v ૂળ vુસpામાં ગેરકાયદ( સર, અમા%ય ક(
"બનઅસરકારક, કાયદ( સર જોગવાઈના કોઈ પણ ભાગ/ભાગો માટ( પારપરક િવકlપBપ બનશે.

21.6

Y

#::

આ સમૂતી અને અહS સંદ"ભ¥ત ક( સંલYન અ%ય કોઈ પણ દતાવેજો, અહS ઉlલે"ખત ક( આXુષ"ં ગક તમામ સંક"લત શરતો અને િનયમો, અને તમામ મૌ"ખક
ૂ પ2ની જોગવાઈઓ આ સમૂતીની શરતો સાથે k ૂરક
વાટાઘાટ અને આ િવષયના સંબધ
ં માં k ૂવ3લખાણો રદ ગણાશે, િસવાય ક( આ સમૂતી k ૂવ3 ઇ|Q ૂ થયેલા મંર
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હશે અને તેનાથી િવપર ત નહS હોય. આ સમૂતી અને અહS સંલYન કોઈ પણ સમૂતી ક( દતાવેજો ક( અહS સંદ"ભ¥ત શરતો, િનયમો અને જોગવાઈઓ વચે ઘષ3ણ
થશે, તો આ &કારના સંજોગોમાં આ સમૂતીની શરતો, િનયમો અને જોગવાઈઓ અ_ત\વમાં રહ(શે
21.8 =R:
ઋણધારક(કો) આ સમૂતી અને અ%ય તમામ દતાવેજોના ટાઇટલ અને k ૂવ3તૈયાર , તેની રચના અને િતમ વBપ આપવાના સંબધ
ં માં અને એફઆઇસીસીએલના
તમામ ખચ3 (ટ(પ ડુટ ), ચાજqસ અને ખચા3 X ું વહન કરશે, aુકવશે અને ભરપાઈ કરશે. વળ ડફોlટ થવાના ક(સમાં એફઆઇસીસીએલ /ારા ઉઠાવવામાં ખચ3ની
ભરપાઈ પણ ઋણધારક(કો) કરશે, Iમાં એફઆઇસીસીએલને થયેલો તમામ ખચ3, ચા તથા કાયેદસર સલાહકારનો ખચ3 અને કાયદ( સર &યાનો ખચ3 સામેલ છે .
આ તમામ રકમ ઋણધારક(કો)ને એફઆઇસીસીએલ નોટસ આAયાની તાર ખથી 2ીસ (30) દવસની દર ભરપાઈ કરવાની રહ(શે તથા લોન ખાતામાંથી કપાઈ
જશે તથા [યાં !ુધી ભરાઈ નહS થાય \યાં !ુધી aુકવણીની તાર ખથી લોન પર aુકવવાપા2 સમાન દર( ^યાજ લા{ુ પડશે.
21.9 ?_5    = " ::
લોન k ૂણ3 થવાથી/લોનની વહ(લાસર aુકવણી થવાના કસામાં બtકના ન વટાવેલા/એફઆઇસીસીએલ પાસે ઉપયોગ કયા3 િવનાના ચેક લોન બંધ
થયાના/વહ(લાસર aુકવણી થયાની તાર ખથી ને ું (90) દવસમાં ઋણધારક(કો)ને પરત કરવામાં આવશે. જો િનિ¤ત સમયગાળામાં એફઆઇસીસીએલને આ
&કારની કોઈ િવનંતી નહS મળે તો આ &કારના ચેક ક( %સલ કરવામાં આવશે ક( ઋણધારક(કો)ને 5ણ કયા3 િવના તેનો નાશ કરવામાં આવશે.
21.10

 :
આ સમૂતી ભારતીય કાયદા /ારા અને vુજબ બનાવવામાં આવી છે અને તેને આિધન રહ(શ.ે

21.11 //9`:
આ સમૂતી સાથે સંબિં ધત તમામ િવવાદો, મતભેદો અને/અથવા દાવાઓ લવાદ અને સમાધાન ધારા, 1996 ક( \યારબાદ થયેલા કોઈ પણ કાયેદસર !ુધારણાની
જોગવાઈઓ સાથે લવાદ /ારા પતાવવામાં આવશે તથા એકમા2 લવાદ ક( એફઆઇસીસીએલ /ારા િનQુ*ત લવાદને !પ
ુ રત કરવામાં આવશે. લવાદ તર ક( િનQુ* ત
^ય_*તઓXું vૃ\Qુ થવાથી, તેમના /ારા ઇનકાર કરવાથી, તેઓ અમ થવાના ક(સમાં એફઆઇસીસીએલ લવાદ તર ક( કામ કરવા અ%ય ^ય_*તની િનમ ૂક કર શક( છે .
લવાદનો વચગાળાનો aુકાદો/aુકાદા સહત િનણ3ય તમામ પો માટ( િતમ અને બા}ય ગણાશે. લવાદ લવાદ &યા હાથ ધરવા તેમના /ારા સમયેસમયે કામગીર
હાથ ધર શક( છે અને તેમને ઉ"ચત જણાય એ ર તે લવાદ &યા હાથ ધર શક( છે . લવાદ &યા લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં ઉlલે"ખત થળે હાથ ધરવામાં આવશે. અહS
સામેલ લવાદ જોગવાઈનો લોન સારાંશ ! ૂ"ચમાં ઉlલે"ખત થળે સમ અદાલતો આ સમૂતી સાથે સંબિં ધત કોઈ પણ કાયદ( સર &યા ક( કોઈ પણ બાબત હાથ
ધરવાનો િવિશWટ અિધકાર ધરાવશે. જોક( આ કાયદાની કોઈ પણ અદાલત ક( સમ અિધકારે2ના પંચમાં ફાઇલ કરવાના/કાય3વાહ કરવાના િધરાણકારના
અિધકારોને મયા3 દત કરશે.
21.12

#$%" .! ?" K % =C:
અહS સંલYન ! ૂ"ચઓ સમૂતીનો ભાગ ગણાશે, I અહS િવz ૃત કયા3 vુજબ જોગવાઈઓ vુજબ છે .

21.135# a  <; a:
ૂ તા અને સંદભ3 માટ( જ છે .
અહS હાંિસયાની નધ અને મથાળાની નધ અXુળ
21.14 )R "::
ઋણધારક(કો) kુuWટ કર( છે ક( સંk ૂણ3 સમૂતી ઋણધારક(કો)ની હાજરમાં થઈ છે તથા ઋણધારક(કો) આ સંk ૂણ3 સમૂતીને સમ[યાં છે અને અહS સંલYન લોન સારાંશ
! ૂ"ચમાં જણાવેલી િવગતો સહત તમામ શરતોXું પાલન કરવા બા}ય રહ(શ.ે
કિથત સમૂતી અને અ%ય દતાવેજો ઋણધારક(કો)ને સમ5ય તેવી ભાષામાં સમ5વવામાં આ^યાં છે તથા ઋણધારક(કો) િવિવધ જોગવાઈનો સંk ૂણ3 અથ3 સમ[યાં છે
અને આ સમૂતીની સામીને સમ[યાં પછ તેમની સહ કર છે .
ઋણધારક(કો) સંમત છે ક( [યાર( એફઆઇસીસીએલના અિધૃત અિધકાર એ આ સમૂતી પર હતાર કયા3 \યાર( આ સમૂતી k ૂણ3 થયેલી ગણાશે તથા તાર ખ અને
થળે કાયદ( સર ર તે બા}ય બનશે.
8 #95 8 #$%"  #  9  F" " "   ) :  K % =5 U  " ", 4  bR U   : .
* ( )E5 
ઋણધારકXું નામ: ……………………………………………………………………………
હતાર કતા3X ું નામ: ………………………………………………………

………………………… X
(હતાર)

સહઋણધારક1Xું નામ: ……………………………………………………………………………
હતાર કતા3X ું નામ: ………………………………………………………

…………………....….. X
(હતાર)

સહઋણધારક2Xું નામ: ……………………………………………………………………………

………………………… X
(હતાર)

હતાર કતા3X ું નામ: ………………………………………………………

સહઋણધારક3Xું નામ: ……………………………………………………………………………
હતાર કતા3X ું નામ: ………………………………………………………

………………………… X
(હતાર)
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«લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ

…………………....….. X

……………………………………………………………………………

(હતાર)

હતાર કતા3X ું નામ: ………………………………………………………

લોન સારાંશ ! ૂ"ચ
આ લોન સારાંશ ! ૂ"ચ, લોન કમ ગીરોખત સમૂતીનો સંક"લત ભાગ છે , Iનો અમલ ઋણધારક(કો) અને લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની
"લિમટ(ડ વચે તાર ખ …………………….. થયો હતો. (“લોન સમૂતી”)
લોન !ુિવધાની િવગત
સમૂતીની તાર ખ

:

અમલXુ ં થળ

:
ખાતા

:

એફઆઇસીસીએલ શાખાની ઓફસXુ ં

:

અર1

સંદભ3

નંબર/લોન

નંબર
સરનાvું
ઋણધારક(કો)Xુ ં નામ અને સરનાvું

: નામ:_________________________________________________________________
:_________________________________________________________________
સરનાvુ:ં ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

કાયદ( સર દર¬જો

_______________________________________________________________________
^ય_*તગત//મા"લક ની કંપની// &ાઇવેટ "લિમટ(ડ કંપની//પEલક "લિમટ( ડ કંપની// ભાગીદાર ની
કંપની / મંડળ / હOPુ સંQ*ુ ત પરવાર / +ટ

સહ-ઋણધારકXુ ં નામ

નામ:: _________________________________________________________________
સરનાvુ:ં _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

કાયદ( સર દર¬જો

_______________________________________________________________________
^ય_*તગત//મા"લક ની કંપની// &ાઇવેટ "લિમટ(ડ કંપની//પEલક "લિમટ( ડ કંપની// ભાગીદાર ની
કંપની / મંડળ / હOPુ સંQ*ુ ત પરવાર / +ટ/એલએલપી
લોનનો ઉpે શ

:

નવા વાહન/ઉપકરણ/મશીનર ની ખર દ , Iની સાથે કોઈ એ*સેસર ઝ અને આક_મક
ખચા3.
ૂX ુ ં અને વપરાયેZ ું વાહન/ઉપકરણ/મશીનર ની ખર દ , Iની સાથે કોઈ એ*સેસર ઝ
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અને આક_મક ખચા3.
વાહન/ઉપકરણ/મશીનર ના

ગીરોખત

સામે

"બઝનેસ/^યવસાય

માટ(

રફાઇના%સ/લોન
:

લોનની રકમ

B. _________________/-(Bિપયા __________________________________________
________________________________________ફ*ત)

^યાજના દર

:

ગાળો/લોનની vુpત

:

હAતા k ૂવ3X ું ^યાજ

:

____________% દર વષC માિસક બાક નીકળતી રકમ પર ચ ૃ® ^યાજ સાથે
__________ મહના.
B. __________________________/- ઉપરાંત લા{ુ કરવેરા અને/અથવા અ%ય કાયદ( સર
વેરા.
:

વધારાXુ ં ^યાજ

રકમ I વાતિવક aુકવણી/ડફોlટના ર( u*ટફક(શનની તાર ખ ન આવે \યાં !ુધી &zુત
બાક તાર ખથી aુકવવાપા2 લોન હ(ઠળ બાક નીકળતી vુpલ પર દર વષC બે(2 ટકા)થી
વધાર( નથી.

દતાવે1કરણ ફ /ચાજqસ

:

લોન &ોસેિસOગ ફ /ચાજqસ

:

કરવેરા અને વેરા

:

રકમ I B. _______________થી વધાર( નથી
રકમ I B. _______________થી વધાર( નથી
ઉપર ક( લોન સમૂતીમાં કોઈ પણ જYયાએ ! ૂચવેલા તમામ ચાજqસ તમામ કરવેરા અને
કાયદ( સર વેરામાં િવિશWટ રહ(શે, I મયા3દત સેવા વેરા અને સેશ િવના લા{ુ કર શકાશે.
એફઆઇસીસીએલ માટ(

ઋણધારક

સહ-ઋણધારક

અિધૃત હતારકતા3

kુનaુકવણીની આયોજનપ2
aુકવવાપા2

સમાન

માિસક

&થમ હAતો શB થવાની તાર ખ

છે lલાં હAતાની તાર ખ

દર( ક હAતો aુકવવાની િનયત તાર ખ

હAતાની રકમ

હAતાની સંnયા

હAતાની સંnયા
&થમથી ______ હAતો

B._____________________/
_____________________/_____________________/-

_____ થી _____ હAતો

B._____________________/
_____________________/_____________________/-

_____થી
_____ હAતો
_____

B._____________________/
_____________________/_____________________/-

આગોતરા હAતાની સંnયા

:

આગોતરા હAતાની રકમ

:

આગોતરા હAતાXુ ં એડજટમે%ટ

:

B. ________________________________/હAતા નંબર

િનયત તાર ખ

લવાદ અને કાય3ે2Xુ ં થળ
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ગીરોખત અકયામતોની િવગત
મ

વાહન/ઉપકરણ/મશીનની

મોડલ/િનમા3ણ

રજ+( શન નંબર

એ@%જન

િવગતો

ચેિસસ નંબર

નંબર/સીરયલ
નંબર

ઋણધારક(કો) માટ(
ઋણધારકXુ ં નામ: …………………………………………
…………………………………………………………………
હતારકતા3X ુ ં નામ: …………………………………………….

]
]
]
]
]
]
]

…………………
(સહ )

…………………………………………………………………
સહ-ઋણધારકXુ ં નામ: …………………………………….
…………………………………………………………………
હતારકતા3X ુ ં નામ::……………………………………………

]
]
]
]
]
]
]

……………………
(સહ )

…………………………………………………………………
લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ માટ(
હતારકતા3X ુ ં નામ: …………………………………………

]
]
]
]

……………………
(સહ )

િવિવધ ચાXુ ં પ2ક
ચેક / ઇસીએસ / ડાઇર( *ટ ડ("બટ ડસઓનર

દર( ક &સંગે ચેક/ઇસીએસ/ડાઇર( *ટ ડ("બટ ન થવા બદલ B. મહyમ B. 30/-

ચાજqસ

aુકવવા પડશે.

વેપ ચાજqસ – ઇસીએસ સાથે પોટ-ડ(ટ(ડ

દર( ક &સંગે મહyમ B. 500/- aુકવવા પડશે

ચેકની અવે1 માટ(
ઇસીએસ માટ( બtકની અવ1 માટ( વેપ

દર( ક &સંગે મહyમ B. 500/- aુકવવા પડશે

ચાજqસ (દર( ક &સંગ)ે
લોન

ક(%સલેશન

ચાજqસ

(&થમ

ઇએમઆઇ અગાઉ રદ થયેલી લોન)

લોનXુ ં િવતરણ થયા પછ ઋણધારકની િવનંતી પર લોન રદ કરવામાં આવે,
તો લોન દતાવેજો પર ટ(પ ડુટ ઉપરાંત B. 1500/-થી વધાર( રકમ નહS,
પણ લોન િવતરણ ચેકને એ%ક(શમે%ટ અગાઉ. જો લોનની રકમ એ%ક( શમે%ટ થયા
પછ લોનXુ ં ક(%સલેશન થાય, તો અહS ઉlલે"ખત &ીપેમે%ટની શરતો લા{ુ
પડશે.

?ુ @Aલક(ટ એનઓસી / એનઓસી રવે"લડ(શન

દર( ક &સંગે મહyમ B. 250/- aુકવવા પડશે

ચાજqસ
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&ીપેમે%ટ ચાજqસ
(નધ: °લોટOગ ર( ટ ઇ%ટર( ટ, &ીપેમે%ટ

T M

CV

ચાજqસના ક(સમાં લા{ુ નહS પડ(, [યાં

0-12 એમઓબી

&ીપેઇડ લોન રકમનો 4%

vુnય ઋણધારક/અરજદાર ^ય_*ત છે )

>12 એમઓબી

&ીપેઇડ લોન રકમનો 3%

g 3:

ઋણધારક(કો) માટ(
]
]
]
]
]
]
]

ઋણધારકXુ ં નામ: …………………………………………
…………………………………………………………………
હતાર કતા3 X ુ ં નામ: …………………………………………….

…………………
(સહ )

…………………………………………………………………
]
]
]
]
]
]
]

સહ-ઋણધારકXુ ં નામ: …………………………………….
…………………………………………………………………
હતાર કતા3 X ુ ં નામ::……………………………………………

……………………
(સહ )

…………………………………………………………………
]
]
]
]

લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ માટ(
હતાર કતા3 X ુ ં નામ: …………………………………………

……………………
(સહ )

ઋણધારક અને સહ-ઋણધારકની સહ સાથે

&ોિમસર નોટની માગ
તાર ખ:
થળ:

માગ

પર,

ુ ં

/

અમે

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. સંQ*ુ તપણે અને

અલગ ર તે તથા

લરટોન ઇu%ડયા ( ડટ કંપની "લિમટ(ડ (“એફઆઇસીસીએલ”)ને aુકવણી કરવાની ખાતર આપીએ છ એ, I મેઘ
ટાવસ3, 2ીજો માળ, ૂનો નંબર 307, નવો નંબર 165, k ૂનામlલી હાઈ રડ, મPુ રાવોયલ, ચેmાઈ-600095,
તિમલના?ુમાં

તેની

ઓફસ

ધરાવે

છે

અથવા

B.

…………………………../-

(Bિપયા…………………………..ફ*ત)ની રકમ ........... ટકાના ^યાજદર( , Iની ગણતર &ાAત v ૂlય માટ( બાક
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નીકળતી રકમ સાથે થાય છે . aુકવણી માટ( રૂઆત અને નધ અને અહS નોટ માટ( અને ટAપણીનો િવરોધ અહS
"બનશરતી અને કાયમ માટ( માફ કર( લ છે .
[યાં એકથી વધાર( હતારકતા3 X ુ ં નામ હોય \યાં દર( ક હતારકતા3 સંQ*ુ તપણે અને અલગઅલગ ર તે
જવાબદાર છે .
ઋણધારકXુ ં નામ
________________________________________

અહS B. 1/-ની ર( વે%Q ૂ
ટ(પ લગાવો (x)
ઋણધારક
અહS B. 1/-ની ર( વે%Q ૂ

સહ-ઋણધારકXુ ં નામ
_______________________________________
(નધ-(x) ર( વે%Q ૂ ટ(પર સહ કરવી જોઈએ)

- 20 -
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લોનની રકમની વહચણી માટ( ! ૂચના
તાર ખ::
&િત
લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
િવષય::

િવતરણ માટ( અિધૃતતા

સાહ(બ,
…………………………………………….માટ( લોન !ુિવધાની મંૂર માટ( અર1ના સંદભ3માં ૃપા કર ને લોન િવતરણ ચેક નામે તૈયાર
કરો અને અહS આ ર તે રૂ કરોઃ
&ાAતકતા3X ુ ં નામ

રકમ (B.)
.)

ઉપરો*ત &ાAતકતા3 ના નામે લોનની રકમની aુકવણી લોનની !ુિવધા સાથે સંબધ
ં માં માર /અમાર જવાબદાર ને અસર નહS કર( . ઉપરો*ત &ાAતકતા3 ની
તરફ(ણમાં લોનની વહચણી મારા/અમારા /ારા લેવામાં આવેલ અને મંૂર કર( લ લોન ગણાશે.

તમારો આભાર
_____________
સહ
ઋણધારકXું નામ : ……………………………………
_________________
સહ
સહ-ઋણધારકXુ ં નામ

: ……………………………………

kુuWટ
ુ/
ં અમે મને/અમને લોનની રકમની વહચણી માટ( નીચેની િવગતોના ચેક મયાની kુuWટ કર એ છ એ
ચેક નંબર

રકમ

તાર ખ

બtકXુ ં નામ

તરફ(ણ

તમારો આભાર
ઋણધારક અને સહઋણધારકXુ ં નામ
નામ: …………………………………………………………..

સહ
………………………………………
(સહ )

નામ: …………………………………………………………..

………………………………………
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(સહ )

નેશનલ ઇલે*+ોિનક ફંડ +ા%સફર /ારા લોનની વહચણી માટ( અર1 પ2ક
તાર ખ: [

]

&િત
લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ
________________________________
________________________________
________________________________
િવષય: નેશનલ ઇલે*+ોિનક ફંડ +ા%સફર ક મ મારફતે ઇલે*+ોિનક ફંડ +ા%સફર /ારા લોનXુ ં િવતરણ
સંદભ3: લોન અર1 સંદભ3 નંબર.
લોન ખાતા નંબર

:[

:[

]
]

િ&ય સાહ(બ,
માર /અમાર લોન અર1ના સંદભ3માં ુ/
ં અમે અહS "બનશરતી ર તે લરટોન ઇu%ડયા ( ડટ કંપની "લિમટ(ડ

________________________________________ફ*ત)ની લોનની રકમ

(“એફઆઇસીસીએલ”)ને B. _______________/- ( Bિપયા

ૂ કરવા સીધી ર( િમટ કરવા "બનશરતી ! ૂચના આપીએ છ એ (નીચે આપેલી િવગત
મંર

vુજબ&ી ઇએમઆઇ ^યાજ, દતાવે1કરણ ચાજqસ અને &ોસેિસOગ ચાજqસ કપાયા પછ ):-

લાભાથqની િવગત
લાભાથqના બtકXું નામ

:

લાભાથqના બtક ખાતાXું નામ

:

લાભાથqXું બtક ખાz ું #

:

લાભાથqના બtક ખાતાનો &કાર

:
બચત

લાભાથqના બtકXું aુકવવાપા2 થળ

:

લાભાથqના બtકની શાખાનો આઇએફએસસી કોડ

:

એમઆઇસીઆર કોડ

:

ર( િમટ કરવાની રકમ

:

કર%ટ ક(શ (ડટ

ું / અમે અહS 5હ(ર કર એ છ એ ક(:
•
•

ઉપરો*ત િવગત માર 5ણ vુજબ સાચી, સચોટ અને k ૂણ3 છે . ુ/
ં અમે પેમે%ટ ! ૂચનામાં આપેલી િવગતની ખરાઈ માટ( જવાબદાર રહ £ુ.ં
ુ/
ં અમે એફઆઇસીસીએલ /ારા અમલ થનાર કોઈ પણ પેમે%ટ ! ૂચનાXું પાલન કર £ુ,ં જો એફઆઇસીસીએલ સારાં િવાસમાં પેમે%ટ ! ૂચનાનો અમલ કર( અને
ઇલે*+ોિનક ફંડ +ા%સફર માટ( ! ૂચનાઓXું પાલન કર( .

•

ૂ થયેલી અને મારા/અમારા /ારા લીધેલી ગણાશે. ઉપરો*ત લાભાથq &ાAયકતા3 ની તરફ(ણમાં લોનની
ઉપરો*ત કિથત લાભાથqની તરફ(ણમાં લોનની વહચણી લોન મંર
રકમની વહચણીથી લોનની !િુ વધાના સંબધ
ં માં માર /અમાર જવાબદાર ને કોઈ અસર નહS થાય.

•

લરટોન ઇu%ડયા અk ૂણ3 માહતી, +ા%સિમશનમાં િવOલબ, ઇલે*+ોિનક મેસેજના ડ"લવર ક( નોન ડ"લવર ક( કોઈ પણ  ૂલ, ટ ક( +ા%સિમશન ક( ડ"લવર માં  ૂલના
પરણઆમે કોઈ પણ &કારના Xુકસાન ક( હાિન માટ( જવાબદાર નહS રહ(. ઉપરો*ત િવગત હોવા છતાં એફઆઇસીસીએલ તરફ કોઈ બેદરકાર થવાના કારણે ફંડXું
હતાંતરણ થવામાં િવલંબ થવાથી ક( તેના અમલીકરણમાં િવલંબ થવાથી ખામી સ53 વાથી, પેમે%ટમાં િવOલબ થવાના ક(સમાં િવલંબના ગાળા માટ( બtકના દર પર ^યાજ
Iટલી એફઆઇસીસીએલની જવાબદાર રહ(શે.

•

એફઆઇસીસીએલ આ અર1 પ2કમાં મt/અમારા /ારા રૂ કરાયેલી ખોટ માહતીના કારણે ખોટા લાભાથqના ખાતામાં રકમ જમા થશે ક( નહS થાય તો જવાબદાર નહS
ગણાય.

•

લાભાથq બtક ઇનવોડ3 ર( િમટ%સ પર ચા લગાવી શક( છે અને ર( િમટ(ડ ખાતામાંથી કાપી શક( છે .

ું સમુ ં ં ક( તમામ નેશનલ ઇલે* +ોિનક ફંડ +ા%સફર (‘એનઇએફટ ’) ! ૂચનાઓ કાયમી છે અને એનઇએફટ મારફતે ર( િમટ%સના સંબધ
ં માં ટોપ પેમે%ટ ! ૂચના માટ( કોઈ
!ુિવધા નથી.

તમારો આભાર
તમારા િવા!ુ
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ઋણધારક(કો) અને સહઋણધારકોXુ ં નામ

સહ

નામ: …………………………………………………………..

………………………………………
(સહ )

નામ: …………………………………………………………..

………………………………………
(સહ )
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3 F 3 ? 7 R
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(3 F 3 ?)

?_ 

 
я
ુ/
ં અમે 5ણકાર આપી£ું ક( મt/અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ પાસેથી લોન લીધી છે . અહS ુ/
ં અમે નીચે આપેલી િવગત vુજબ ડાયર( *ટ ડ("બટ
*લીઅરOગ મારફતે /   0123 &43 5 

3ને aુકવણી કરવા મારા/અમારા ખાતામાંથી તમને ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ છ એઃ

[A] "E5 
[B] ?_ " 5?
[C] " M
[D]

 " 5?

[E] D #5.R 5?
)E5 

g <
"

#!;

 =R #<

J" #5B/K

  !;

(#/`#)

J"/ ?  

2 (NO 

4# "

3h5 77 #<
? i  : )

[F] # "
ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (એફઆઇસીસીએલ)ના ઋણધારક તર ક( માર /અમાર "બનશરતી સંમિત આપીએ છ એ અને બtકને રઝવ3 બtક ઓફ ઇu%ડયાના ઈસીએસ
(ડ("બટ *લીઅરOગ)માં સહભાગી થવા /ારા ઉપરો*ત રકમની ડ("બટ aુકવણી કરવા બtકને અિધૃત કર એ છ એ અને અહS એફઆઇસીસીએલને "બનશરતી ર તે [યાં !ુધી
એફઆઇસીસીએલને આ &કારની િનયિમત aુકવણી ન થાય \યાં !ુધી ઉપરો*ત સંદ"ભ¥ત મારા બtક ખાતામાંથી ડ("બટ કર ને આ યોજના મારફતે *લીઅર કરવા ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ
છ એ. ુ/
ં અમે વીકાર એ છ એ ક( ^યાજના દરમાં ચડઊતર થવાના કારણે કિથત હAતાની રકમમાં ફ(રફાર થઈ શક( છે . ઉપરાંત હAતાની kુનઃaુકવણીમાં િવલંબ થવાથી ુ/
ં અમે
િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજq વગેર( એફઆઇસીસીએલને aુકવવા જવાબદાર છ એ.
એટલે ુ/
ં અમે અહS માર /અમાર "બનશરતી સંમિત આપીએ છ એ અને એફઆઇસીસીએલને સમયેસમયે િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સલોન હ(ઠળ માર /અમાર
જવાબદાર Xું વહન કરવા િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજqસ સહત આ &કારની રકમ ડ("બટ મારફતે મેળવવા અિધૃત કર એ છ એ. જોક( આ &કારની રકમ
માટ( ડ("બટ  4 (.

______________________________થી

વધાર( નહS હોય.

ુ/
ં અમે વ~ું kુuWટ કર એ છ એ ક( મારા/અમારા કિથત ખાતામાં ફંડ અપયા3 Aત હોવાના કારણે ઇસીએસ ! ૂચના કોઈ પણ મહનામાં હાથ નહS ધરાય તો ુ/
ં અમે અહS એફઆઇસીસીએલને
મહનાની aુકવણી નહS થાય \યાં !ુધી ઉપરો*ત સંદ"ભ¥ત ખાતા પર વ~ુ માગ કરવા અિધૃત કર છ એ. મt આપેલ પોટ ડ(ટના ચેકની ગોઠવણ બંધ કરવા અને તેને પરત કરવાના
એફઆઇસીસીએલના સંk ૂણ3 અિધકારને હવે પછ &િતૂળ અસર નહS કર( .
ુ/
ં અહS 5હ(ર ક±ું ં ક( ઉપરો*ત િવગતો સાચી અને સંk ૂણ3 છે . જો ^યવહારમાં િવલંબ થાય ક( અk ૂણ3 ક( ખોટ માહતીના કારણે લા{ુ ન થાય, તો ુ/
ં અમે Qુઝર સંથાને જવાબદાર નહS
ઠ(રવીએ. માર /અમાર પાસે ઇ_%વટ(શન લેટર વાંચવાનો િવકlપ ઉપલEધ છે અને ક મ હ(ઠળ સહભાગી તર ક( માર જવાબદાર Xું વહન કરવા સંમત ં.
આ માહતી આપવામાં આવે છે ુ/
ં અમે ડર( * ટ ડ("બટ સિવrસ માટ( નધણી કર એ છ એ અને ક( લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કં પની "લિમટ(ડમાં મારા ખાતામાં માર aુકવણી તમારા બtકમાં
ઉપરો*ત ઉlલે"ખત મારા/આપણા બtક ખાતામાંથી કરવામાં આવશે. ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ અને તેમના અિધૃત &િતિનિધઓ, એજ%Dસ, સિવrસ &ોવાઇડસ3ને આ
ડર( * ટર ડ("બટ ! ૂચના હાથ ધરવા ખરાઈથી લઈને અમલ કરવા !ુધી અિધૃત કર એ છ એ. ુ/
ં અમે બtકને અપયા3 Aત ભંડોળને કારણે બાઉ%સ ^યવહારો અને આદ( શની ખરાઈ કરવા ચાજqસ
માટ( મારા ખાતામાં ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ છ એ.

":

X #

અહS અમે &મા"ણત કર એ છ એ ક( ઉપરો*ત િવગત અમારા ર( કોડ3 vુજબ સાચી છે . અમે kુuWટ કર એ છ એ ક( અમારા ર( કોડ3 vુજબ ઉપરો*ત સહ છે .

શાખા

?_ #j

?_  Yk"  #
" :
 l  C47#: /   ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ, છ²ો માળ, બી િવOગ, !ુ&ીમ આઇટ પાક3 , !ુ&ીમ િસટ , લેક ક(સલ પાછળ, પોવાઈ – vુબ
ં ઈ 400 076
Vя)3R C47#N મેઘ ટાવસ3, 2ીજો માળ, ૂનો નંબર 307, નવો નંબર 165, પી એચ રોડ, મPુ રાવોયલ, ચેmાઈ– 600095, તિમલના?ુ .
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6780##  

 
я
ુ/
ં અમે 5ણકાર આપી£ું ક( મt/અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ પાસેથી લોન લીધી છે . અહS ુ/
ં અમે નીચે આપેલી િવગત vુજબ ડાયર( *ટ ડ("બટ
*લીઅરOગ મારફતે /   0123 &43 5 

3ને aુકવણી કરવા મારા/અમારા ખાતામાંથી તમને ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ છ એ.
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[F] # "
ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (એફઆઇસીસીએલ)ના ઋણધારક તર ક( માર /અમાર "બનશરતી સંમિત આપીએ છ એ અને બtકને રઝવ3 બtક ઓફ ઇu%ડયાના ઈસીએસ
(ડ("બટ *લીઅરOગ)માં સહભાગી થવા /ારા ઉપરો*ત રકમની ડ("બટ aુકવણી કરવા બtકને અિધૃત કર એ છ એ અને અહS એફઆઇસીસીએલને "બનશરતી ર તે [યાં !ુધી
એફઆઇસીસીએલને આ &કારની િનયિમત aુકવણી ન થાય \યાં !ુધી ઉપરો*ત સંદ"ભ¥ત મારા બtક ખાતામાંથી ડ("બટ કર ને આ યોજના મારફતે *લીઅર કરવા ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ
છ એ. ુ/
ં અમે વીકાર એ છ એ ક( ^યાજના દરમાં ચડઊતર થવાના કારણે કિથત હAતાની રકમમાં ફ(રફાર થઈ શક( છે . ઉપરાંત હAતાની kુનઃaુકવણીમાં િવલંબ થવાથી ુ/
ં અમે
િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજq વગેર( એફઆઇસીસીએલને aુકવવા જવાબદાર છ એ.
એટલે ુ/
ં અમે અહS માર /અમાર "બનશરતી સંમિત આપીએ છ એ અને એફઆઇસીસીએલને સમયેસમયે િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સલોન હ(ઠળ માર /અમાર
જવાબદાર Xું વહન કરવા િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજqસ સહત આ &કારની રકમ ડ("બટ મારફતે મેળવવા અિધૃત કર એ છ એ. જોક( આ &કારની રકમ
માટ( ડ("બટ  4 (.

______________________________થી

વધાર( નહS હોય.

ુ/
ં અમે વ~ું kુuWટ કર એ છ એ ક( મારા/અમારા કિથત ખાતામાં ફંડ અપયા3 Aત હોવાના કારણે ઇસીએસ ! ૂચના કોઈ પણ મહનામાં હાથ નહS ધરાય તો ુ/
ં અમે અહS એફઆઇસીસીએલને
મહનાની aુકવણી નહS થાય \યાં !ુધી ઉપરો*ત સંદ"ભ¥ત ખાતા પર વ~ુ માગ કરવા અિધૃત કર છ એ. મt આપેલ પોટ ડ(ટના ચેકની ગોઠવણ બંધ કરવા અને તેને પરત કરવાના
એફઆઇસીસીએલના સંk ૂણ3 અિધકારને હવે પછ &િતૂળ અસર નહS કર( .
ુ/
ં અહS 5હ(ર ક±ું ં ક( ઉપરો*ત િવગતો સાચી અને સંk ૂણ3 છે . જો ^યવહારમાં િવલંબ થાય ક( અk ૂણ3 ક( ખોટ માહતીના કારણે લા{ુ ન થાય, તો ુ/
ં અમે Qુઝર સંથાને જવાબદાર નહS
ઠ(રવીએ. માર /અમાર પાસે ઇ_%વટ(શન લેટર વાંચવાનો િવકlપ ઉપલEધ છે અને ક મ હ(ઠળ સહભાગી તર ક( માર જવાબદાર Xું વહન કરવા સંમત ં.
આ માહતી આપવામાં આવે છે ુ/
ં અમે ડર( * ટ ડ("બટ સિવrસ માટ( નધણી કર એ છ એ અને ક( લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કં પની "લિમટ(ડમાં મારા ખાતામાં માર aુકવણી તમારા બtકમાં
ઉપરો*ત ઉlલે"ખત મારા/આપણા બtક ખાતામાંથી કરવામાં આવશે. ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ અને તેમના અિધૃત &િતિનિધઓ, એજ%Dસ, સિવrસ &ોવાઇડસ3ને આ
ડર( * ટર ડ("બટ ! ૂચના હાથ ધરવા ખરાઈથી લઈને અમલ કરવા !ુધી અિધૃત કર એ છ એ. ુ/
ં અમે બtકને અપયા3 Aત ભંડોળને કારણે બાઉ%સ ^યવહારો અને આદ( શની ખરાઈ કરવા ચાજqસ
માટ( મારા ખાતામાં ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ છ એ.

":

X #

અહS અમે &મા"ણત કર એ છ એ ક( ઉપરો*ત િવગત અમારા ર( કોડ3 vુજબ સાચી છે . અમે kુuWટ કર એ છ એ ક( અમારા ર( કોડ3 vુજબ ઉપરો*ત સહ છે .

શાખા

?_ #j

?_  Yk"  #
" :
 l  C47#: /   ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ, છ²ો માળ, બી િવOગ, !ુ&ીમ આઇટ પાક3 , !ુ&ીમ િસટ , લેક ક(સલ પાછળ, પોવાઈ – vુબ
ં ઈ 400 076
Vя)3R C47#N મેઘ ટાવસ3, 2ીજો માળ, ૂનો નંબર 307, નવો નંબર 165, પી એચ રોડ, મPુ રાવોયલ, ચેmાઈ– 600095, તિમલના?ુ .
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3 F 3 ? 23 7 R
336 5?

(3 F 3 ?)

X 

 
я

ુ/
ં અમે માહતી આપવા ઇછ એ છ એ ક( મt/અમે લરટોન ઇu%ડયા ( ડટ કંપની "લિમટ(ડ પાસેથી લોન લીધી છે . અહS ુ/
ં અમે નીચે આપેલી િવગત vુજબ ડાયર( * ટ ડ("બટ *લીઅરOગ
મારફતે /   0123 &43 5 

3ને aુકવણી કરવા મારા/અમારા ખાતામાંથી તમને ડ("બટ કરવા અિધૃ ત કર એ છ એ.

[A] "E5 
[B] ?_ " 5?
[C] " M
[D]

 " 5?

[E] D #5.R 5?
)E5 

g <
"

#!;

 =R #<

J" #5B/K

  !;

(#/`#)

J"/ ?  

2 (NO 

4# "

3h5 77 #<
? i  : )

[F] # "
ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (એફઆઇસીસીએલ)ના ઋણધારક તર ક( માર /અમાર "બનશરતી સંમિત આપીએ છ એ અને બtકને રઝવ3 બtક ઓફ ઇu%ડયાના ઈસીએસ
(ડ("બટ *લીઅરOગ)માં સહભાગી થવા /ારા ઉપરો*ત રકમની ડ("બટ aુકવણી કરવા બtકને અિધૃત કર એ છ એ અને અહS એફઆઇસીસીએલને "બનશરતી ર તે [યાં !ુધી
એફઆઇસીસીએલને આ &કારની િનયિમત aુકવણી ન થાય \યાં !ુધી ઉપરો*ત સંદ"ભ¥ત મારા બtક ખાતામાંથી ડ("બટ કર ને આ યોજના મારફતે *લીઅર કરવા ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ
છ એ. ુ/
ં અમે વીકાર એ છ એ ક( ^યાજના દરમાં ચડઊતર થવાના કારણે કિથત હAતાની રકમમાં ફ(રફાર થઈ શક( છે . ઉપરાંત હAતાની kુનઃaુકવણીમાં િવલંબ થવાથી ુ/
ં અમે
િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજq વગેર( એફઆઇસીસીએલને aુકવવા જવાબદાર છ એ.
એટલે ુ/
ં અમે અહS માર /અમાર "બનશરતી સંમિત આપીએ છ એ અને એફઆઇસીસીએલને સમયેસમયે િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સલોન હ(ઠળ માર /અમાર
જવાબદાર Xું વહન કરવા િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજqસ સહત આ &કારની રકમ ડ("બટ મારફતે મેળવવા અિધૃત કર એ છ એ. જોક( આ &કારની રકમ
માટ( ડ("બટ  4 (.

______________________________થી

વધાર( નહS હોય.

ુ/
ં અમે વ~ું kુuWટ કર એ છ એ ક( મારા/અમારા કિથત ખાતામાં ફંડ અપયા3 Aત હોવાના કારણે ઇસીએસ ! ૂચના કોઈ પણ મહનામાં હાથ નહS ધરાય તો ુ/
ં અમે અહS એફઆઇસીસીએલને
મહનાની aુકવણી નહS થાય \યાં !ુધી ઉપરો*ત સંદ"ભ¥ત ખાતા પર વ~ુ માગ કરવા અિધૃત કર છ એ. મt આપેલ પોટ ડ(ટના ચેકની ગોઠવણ બંધ કરવા અને તેને પરત કરવાના
એફઆઇસીસીએલના સંk ૂણ3 અિધકારને હવે પછ &િતૂળ અસર નહS કર( .
ુ/
ં અહS 5હ(ર ક±ું ં ક( ઉપરો*ત િવગતો સાચી અને સંk ૂણ3 છે . જો ^યવહારમાં િવલંબ થાય ક( અk ૂણ3 ક( ખોટ માહતીના કારણે લા{ુ ન થાય, તો ુ/
ં અમે Qુઝર સંથાને જવાબદાર નહS
ઠ(રવીએ. માર /અમાર પાસે ઇ_%વટ(શન લેટર વાંચવાનો િવકlપ ઉપલEધ છે અને ક મ હ(ઠળ સહભાગી તર ક( માર જવાબદાર Xું વહન કરવા સંમત ં.
આ માહતી આપવામાં આવે છે ુ/
ં અમે ડર( * ટ ડ("બટ સિવrસ માટ( નધણી કર એ છ એ અને ક( લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કં પની "લિમટ(ડમાં મારા ખાતામાં માર aુકવણી તમારા બtકમાં
ઉપરો*ત ઉlલે"ખત મારા/આપણા બtક ખાતામાંથી કરવામાં આવશે. ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા ( ડટ કંપની "લિમટ(ડ અને તેમના અિધૃત &િતિનિધઓ, એજ%Dસ, સિવrસ &ોવાઇડસ3ને આ
ડર( * ટર ડ("બટ ! ૂચના હાથ ધરવા ખરાઈથી લઈને અમલ કરવા !ુધી અિધૃત કર એ છ એ. ુ/
ં અમે બtકને અપયા3 Aત ભંડોળને કારણે બાઉ%સ ^યવહારો અને આદ( શની ખરાઈ કરવા ચાજqસ
માટ( મારા ખાતામાં ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ છ એ.

":

X #

અહS અમે &મા"ણત કર એ છ એ ક( ઉપરો*ત િવગત અમારા ર( કોડ3 vુજબ સાચી છે . અમે kુuWટ કર એ છ એ ક( અમારા ર( કોડ3 vુજબ ઉપરો*ત સહ છે .

શાખા

?_ #j

?_ Yk"  #
" :
 l  C47#: /   ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ, છ²ો માળ, બી િવOગ, !ુ&ીમ આઇટ પાક3 , !ુ&ીમ િસટ , લેક ક(સલ પાછળ, પોવાઈ – vુબ
ં ઈ 400 076
Vя)3R C47#N મેઘ ટાવસ3, 2ીજો માળ, ૂનો નંબર 307, નવો નંબર 165, પી એચ રોડ, મPુ રાવોયલ, ચેmાઈ– 600095, તિમલના?ુ .
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?_ 

નંબર.
0 FG   4H! ## (3 ? F 4H!)
LW 5  
નામ: લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ

 
я

સરનાvુ:ં

મેઘ ટાવસ3, 2ીજો માળ
ૂનો નંબર 397, નવો નંબર 165, પી. એચ. રોડ, મPુ રાવોયલ
ચેmાઈ

– 600095, તિમલના?ુ

ટ(લીફોન નંબર:
ુ/
ં અમે ................................................................. અહS તમને નીચે આપેલી િવગત vુજબ ઇસીએસ (ડ("બટ) *લીઅરOગ મારફતે લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (Qુઝર
કંપ નીXું નામ)ને aુકવણી કરવા મારા/આપણા ખાતામાંથી ડ("બટ કરવાનો અિધકાર આપીએ છ એ.

A.

ખાતાધારકXું નામ

B.

બtક અને શાખાનો 9-કડાનો કોડ નંબર:

(બtક( ઇ|Q ૂ કર( લ ચેક પર એમઆઇસીઆરનો ઉlલેખ છે ):
C.

ખાતાનો &કાર

(બચત ખાzું /ચાZુ ખાzું ક( રોકડ િધરાણ)
D.

લેજર નંબર/લેજર ફો"લયો નંબર

E.

ખાતા નંબર

F.

અર1 સંદભ3 નંબર

)E5 

# "

#!;

 =R #< J"

(#/m[#/`#

/ ?  

J" #5B /K 2

 ! )

G. # "::
થી
FROM
Rs

TO

ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (“એફઆઇસીસીએલ”)ના ઋણધારક તર ક( માર /અમાર "બનશરતી સંમિત આપીએ છ એ
અને બtકને રઝવ3 બtક ઓફ ઇu%ડયાના ઈસીએસ (ડ("બટ *લીઅરOગ)માં સહભાગી થવા /ારા ઉપરો*ત રકમની ડ("બટ aુકવણી કરવા બtકને
અિધૃત કર એ છ એ અને અહS એફઆઇસીસીએલને "બનશરતી ર તે [યાં !ુધી એફઆઇસીસીએલને આ &કારની િનયિમત aુકવણી ન
થાય \યાં !ુધી ઉપરો*ત સંદ"ભ¥ત મારા બtક ખાતામાંથી ડ("બટ કર ને આ યોજના મારફતે *લીઅર કરવા ડ("બટ કરવા અિધૃત કર એ
છ એ.
ુ/
ં અમે વીકાર એ છ એ ક( ^યાજના દરમાં ચડઊતર થવાના કારણે કિથત હAતાની રકમમાં ફ(રફાર થઈ શક( છે . ઉપરાંત હAતાની
kુનઃaુકવણીમાં િવલંબ થવાથી ુ/
ં અમે િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજq વગેર( એફઆઇસીસીએલને aુકવવા
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જવાબદાર છ એ. એટલે /
ુ ં અમે અહS માર /અમાર

"બનશરતી સંમિત આપીએ છ એ અને એફઆઇસીસીએલને સમયેસમયે

િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સલોન હ(ઠળ માર /અમાર જવાબદાર Xુ ં વહન કરવા િવલં"બત/પેનલ ^યાજ,
ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજqસ સહત આ &કારની રકમ ડ("બટ મારફતે મેળવવા અિધૃત કર એ છ એ. જોક( આ &કારની રકમ
માટ( ડ("બટ દર મહને B. ______________________________થી વધાર( નહS હોય.
/
ુ ં અમે વ~ું kુuWટ કર એ છ એ ક( મારા/અમારા કિથત ખાતામાં ફંડ અપયા3Aત હોવાના કારણે ઇસીએસ ! ૂચના કોઈ પણ મહનામાં હાથ
નહS ધરાય તો /
ુ ં અમે અહS એફઆઇસીસીએલને મહનાની aુકવણી નહS થાય \યાં !ુધી ઉપરો*ત સંદ"ભ¥ત ખાતા પર વ~ુ માગ કરવા
અિધૃત કર છ એ.
મt આપેલ પોટ ડ(ટના ચેકની ગોઠવણ બંધ કરવા અને તેને પરત કરવાના એફઆઇસીસીએલના સંk ૂણ3 અિધકારને હવે પછ &િતૂળ
અસર નહS કર( .
ુ/
ં અહS 5હ(ર ક±ું ં ક( ઉપરો*ત િવગતો સાચી અને સંk ૂણ3 છે . જો ^યવહારમાં િવલંબ થાય ક( અk ૂણ3 ક( ખોટ માહતીના કારણે લા{ુ ન
થાય, તો ુ/
ં અમે Qુઝર સંથાને જવાબદાર નહS ઠ(રવીએ.

"::
&મા"ણત કરવામાં આવે છે ક( ઉપરો*ત િવગતો અમારા ર( કોડ3 vુજબ
સાચી છે

ાહકની સહ

(બtકનો
િસoો)
બtકના અિધૃત અિધકાર ની સહ

(નધ: 3 નકલો, બtક માટ( ઓરજનલ, Qુઝર કંપની મટ( એક અને ાહક માટ( એક)
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C47# 

નંબર

0 FG  F 4H! ## (3 ? F 4H!)
LW 5  
я

નામઃ લરટન ઇu%ડયા (ડટ કં પની "લિમટ(ડ

સરનાvુ:ં

મેઘ ટાવસ3, 2ીજો માળ
ૂનો નંબર 397, નવો નંબર 165, પી. એચ. રોડ, મPુ રાવોયલ
ચેmાઈ

– 600095, તિમલના?ુ

ટ(લીફોન નંબર:
ુ/
ં અમે ................................................................. અહS તમને નીચે આપેલી િવગત vુજબ ઇસીએસ (ડ("બટ) *લીઅરOગ મારફતે લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (Qુઝર
કંપ નીXું નામ)ને aુકવણી કરવા મારા/આપણા ખાતામાંથી ડ("બટ કરવાનો અિધકાર આપીએ છ એ.

G.

ખાતાધારકXું નામ

H.

બtક અને શાખાનો 9-કડાનો કોડ નંબર:

(બtક( ઇ|Q ૂ કર( લ ચેક પર એમઆઇસીઆરનો ઉlલેખ છે ):
I.

ખાતાનો &કાર

(બચત ખાzું /ચાZુ ખાzું ક( રોકડ િધરાણ)
J.

લેજર નંબર/લેજર ફો"લયો નંબર

K.

ખાતા નંબર

L.

અર1 સંદભ3 નંબર

)E5 

# "

#!;

 =R  #<

(#/m[#/`#

J" / ? 

! )



J" #5B /K 2

G. # "::
/ારા
ુ/
ં અમે લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (“એફઆઇસીસીએલ”)ના ઋણધારક તર ક( અહS માર /અમાર "બનશરતી મંૂર આપીએ છ એ અને રઝવ3 બtક ઓફ ઇu%ડયાની
ઇસીએસ (ડ("બટ *લીઅરOગ)માં સહભાગીતા મારફતે ઉપરો*ત રકમની ડ("બટ aુકવણી કરવા બtકને અિધૃત કર એ છ એ તથા ઉપર ઉlલે"ખત તમામ બાક રકમની aુકવણી ન
થાય \યાં !ુધી ઉપર ઉlલે"ખત મારા બtક ખાતા સામે ડ("બટ /ારા આ ક મ મારફતે આ &કારની િનયિમત aુકવણી પર ડ("બટ કરવા એફઆઇસીસીએલને "બનશરતી ર તે
અિધૃત કર એ છ એ.
ુ ઃaુકવણીમાં િવલંબ થવાના કારણે ુ/
ુ/
ં અમે વીકાર એ છ એ ક( ^યાજના દરમાં ચડઉતરને કારણે કિથત હAતાની રકમમાં ફ(રફાર થઈ શક( છે . ઉપરાંત હAતાની kન
ં અમે
િવલં"બત/પેનલ ^યાજ aુકવવા, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજqસ વગેર( એફઆઇસીસીએલને aુકવવા જવાબદાર છ એ. એટલે ુ/
ં અમે એફઆઇસીસીએલને લોન હ(ઠળ
માર /અમાર જવાબદાર Xું વહન કરવા સમયેસમયે માર /અમાર િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજqસ વગેર( રકમ ડ("બટ કરવા એફઆઇસીસીએલને
"બનશરતી મંૂર આપીએ છ એ અને અિધૃત કર એ છ એ; જોક( શરત એ છે ક( આ &કારની રકમની ડ("બટ દર મહને B. ______________________________થી વધશે નહS.
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ુ/
ં અમે વ~ુમાં kુuWટ કર એ છ એ ક( મારાં/અમારા કિથત ઉlલે"ખત ખાતામાં અk ૂરzું ભંડોળ હોવાના કારણે કોઈ પણ મહનામાં ઇસીએસ ! ૂચના હાથ ધરવામાં નહS આવે તો
ુ/
ં અમે અહS એફઆઇસીસીએલને એ મહનાના ફંડની aુકવણી ન થાય \યાં !ુધી ઉપર ઉlલે"ખત ખાતા નંબર પર વ~ુ માંગણી કરવા અિધૃત કર એ છ એ.
આ આદ( શ હવે પછ કોઈ પણ સમયે આ ^યવથા બંધ કરવાના એફઆઇસીસીએલના સંk ૂણ3 અિધકાર &\યે k ૂવ3હ રાખતો નથી અને એફઆઇસીસીએલને મt આપેલા પોટ ડ(ટ
ચેક પર કોઈ આદ( શને પરત ખtચતો નથી.
ુ/
ં અમે અહS 5હ(ર કર એ છ એ ક( ઉપરો*ત િવગત સાચી અને સંk ૂણ3 છે . જો અk ૂણ3 ક( ખોટ માહતીના કારણોસર ^યવહારમાં િવલંબ થશે ક( નહS થાય, તો ુ/
ં અમે Qઝ
ુ ર
સંથાને જવાબદાર નહS ઠ(રુ.ં

"::
&મા"ણત ક±ું ં ક( ઉપર ઉlલે"ખત િવગત અમારા ર( કોડ3 vુજબ સાચી
છે

ાહકની સહ

(બtકનો િસoો)

(બtકનો િસoો)
બtકના અિધૃત અિધકાર ની સહ

(નધ : 3 નકલ, બtક માટ( ઓરજનલ, Qુઝર કંપની માટ( એક અને ાહક માટ( અ%ય એક માટ( મેળવવી)
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X 

નંબર
0 FG  F 4H! ## (3 ? F 4H!)
LW 5  
 
я

નામ: લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ

સરનાvું :

મેઘ ટાવસ3, 2ીજો માળ
ૂનો નંબર 397, નવો નંબર 165, પી. એચ. રોડ,
મPુ રાવોયલ
ચેmાઈ – 600095, તિમલના?ુ

ટ(લીફોન નંબર:
ુ/
ં અમે ................................................................. અહS તમને નીચે આપેલી િવગત vુજબ ઇસીએસ (ડ("બટ) *લીઅરOગ મારફતે લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (Qુઝ ર
કંપ નીXું નામ)ને aુકવણી કરવા મારા/આપણા ખાતામાંથી ડ("બટ કરવાનો અિધકાર આપીએ છ એ.

A.

ખાતાધારકXું નામ

B.

બtક અને શાખાનો 9-કડાનો કોડ નંબર:

(બtક /ારા ઇ|Q ૂ થયેલ એમઆઇસીઆર ચેક પર ઉlલે"ખત):
C.

ખાતાનો &કાર

(બચત ખાzું /ચાZુ ખાzું ક( રોકડ િધરાણ)
D.

લેજર નંબર / લેજર ફો"લયો નંબર

E.

ખાતા નંબર

F.

અર1નો સંદભ3 નંબર

 яE5 

# "

#!;

 = R  #<

(#/m[#/`#

J" / ? 

 ! )



J" #5B/n R 

G. # ":
Kારા
FROM

TO

ુ/
ં અમે લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (“એફઆઇસીસીએલ”)ના ઋણધારક તર ક( અહS માર /અમાર "બનશરતી મંૂર આપીએ છ એ અને રઝવ3 બtક ઓફ ઇu%ડયાની
ઇસીએસ (ડ("બટ *લીઅરOગ)માં સહભાગીતા મારફતે ઉપરો*ત રકમની ડ("બટ aુકવણી કરવા બtકને અિધૃત કર એ છ એ તથા ઉપર ઉlલે"ખત તમામ બાક રકમની aુકવણી ન
થાય \યાં !ુધી ઉપર ઉlલે"ખત મારા બtક ખાતા સામે ડ("બટ /ારા આ ક મ મારફતે આ &કારની િનયિમત aુકવણી પર ડ("બટ કરવા એફઆઇસીસીએલને "બનશરતી ર તે
અિધૃત કર એ છ એ.
ુ/
ં અમે વીકાર એ છ એ ક( ^યાજના દરમાં ચડઉતરને કારણે કિથત હAતાની રકમમાં ફ(રફાર થઈ શક( છે . ઉપરાંત હAતાની kુનઃaુકવણીમાં િવલંબ થવાના કારણે ુ/
ં અમે
િવલં"બત/પેનલ ^યાજ aુકવવા, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજqસ વગેર( એફઆઇસીસીએલને aુકવવા જવાબદાર છ એ. એટલે ુ/
ં અમે એફઆઇસીસીએલને લોન હ(ઠળ
માર /અમાર

જવાબદાર Xું વહન કરવા સમયેસમયે માર /અમાર

એફઆઇસીસીએલને

"બનશરતી

મંૂર

આપીએ

છએ

અને

િવલં"બત/પેનલ ^યાજ, ચેક/ઇસીએસ (ડ("બટ) બાઉ%સ ચાજqસ વગેર( રકમ ડ("બટ કરવા

અિધૃત

કર એ
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છ એ;

જોક(

શરત

એ

છે

ક(

આ

&કારની

રકમની

ડ("બટ

દર

મહને

B.

FICCL/Loan cum Hypothecation Agreement / Version- 4 / March 2015
______________________________થી વધશે નહS.

ુ/
ં અમે વ~ુમાં kુuWટ કર એ છ એ ક( મારાં/અમારા કિથત ઉlલે"ખત ખાતામાં અk ૂરz ું ભંડોળ હોવાના કારણે કોઈ પણ મહનામાં ઇસીએસ ! ૂચના હાથ ધરવામાં નહS આવે તો
ુ/
ં અમે અહS એફઆઇસીસીએલને એ મહનાના ફંડની aુકવણી ન થાય \યાં !ુધી ઉપર ઉlલે"ખત ખાતા નંબર પર વ~ુ માંગણી કરવા અિધૃત કર એ છ એ.

આ આદ( શ હવે પછ કોઈ પણ સમયે આ ^યવથા બંધ કરવાના એફઆઇસીસીએલના સંk ૂણ3 અિધકાર &\યે k ૂવ3હ રાખતો નથી અને એફઆઇસીસીએલને મt આપેલા પોટ
ડ(ટ ચેક પર કોઈ આદ( શને પરત ખtચતો નથી.
ુ/
ં અમે અહS 5હ(ર કર એ છ એ ક( ઉપરો*ત િવગત સાચી અને સંk ૂણ3 છે . જો અk ૂણ3 ક( ખોટ માહતીના કારણોસર ^યવહારમાં િવલંબ થશે ક( નહS થાય, તો ુ/
ં અમે Qુઝર
સંથાને જવાબદાર નહS ઠ(રુ.ં

"::
&મા"ણત ક±ું ં ક( ઉપર ઉlલે"ખત િવગત અમારા ર( કોડ3 vુજબ
સાચી છે

ાહકની સહ

(બtકનો િસoો)
બtકના અિધૃત અિધકાર ની સહ

(નધ : 3 નકલ, બtક માટ( ઓરજનલ, Qુઝર કંપની માટ( એક અને ાહક માટ( અ%ય એક માટ( મેળવવી)
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= #? 7 R
મહ\\વk ૂણ3 ! ૂચનાઓ:
•

ચેક એકાઉ%ટ પેયી તર ક( જ ોસ કરવા પડશે.

•

ચેક ‘લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ’ની તરફ(ણમાં જ તૈયાર કરવા પડશે.

•

ૃપા કર ને !ુિનિ¤ત કરો ક( તમામ !ુધારા પર સહ કર( લી છે અને શEદો અને કડામાં લખેલી રકમ એકસરખી છે .

•

ુ ઃaુકવણીના આયોજન vુજબ તાર ખ નાખેલી હોવી જોઈએ.
ઇએમઆઇ ચેકમાં તમાર kન

ાહકની િવગત

અર1 નંબર:

__________________________________________________

ઋણધારક (ઋણધારકો)Xું નામ:

__________________________________________________

એલએએન નંબર:

__________________________________________________

મ

ચેક નંબર

ચેકની સંnયા

ચેકની તાર ખ

બtક અને શાખા

ઉpે શ

દર( ક ચેકની રકમ

(ઇએમઆઇ/પીએફ/સીોરટ
પીડ સી/એએફ/પીઇએમઆઇ
વગેર(
પાસેથી
પાસેથી

તરફ

તરફ

1
2
3
4
5
6
7

ું 5હ(ર ક±ું ં ક( મt ઉપર ઉlલેખ કયા3 િસવાય અ%ય કોઈને ચેક આAયાં નથી અને તમામ ચેક “/  0123 &43 5 
તાર ખ:

___________________

અરજદારની સહ : _________________________

[ MJ"
એફઆઇસીસીએલના &િતિનિધXું નામ: ______________________________________
એ@*ઝ³ુટવની સહ : _________________________________________
તાર ખ:

__________________

3” ની તરફ(ણમાં તૈયાર કયા3 છે .
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.! 5  
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g

 3  M2 o5 я i6
 Yk" `

તાર ખ:
લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ
………………………………………
………………………………………
આદરણીય સાહ(બ,
આ

લરટન

ઇu%ડયા

(ડટ

કં પની

"લિમટ(ડ

(અહS

હવે

“6780##6 ”

તર ક(

ઉlલેખ

કરવામાં

આ^યો

છે )

/ારા

મેસ સ3

ૂ કર( લી/મંૂર કરવામાં આવનાર B. _______________ (Bિપયા _____________________ફ*ત) !ુધીની
………………………………………………………(“5 ”)ને મંર
િધરાણ !ુિવધાના સંબધ
ં માં છે .
અહS ું ખાતર k ૂવ3ક 5હ(ર ક±ું ં ક( અ\યાર( ું ^યવસાયોનો એકમા2 મા"લક ં અને /અથવા કંપનીના નામ અને શૈલી હ(ઠળ ^યવસાય ક±ું ં અને અહS ું 5ણકાર આkું ં ક(
[યાં !ુધ ી કિથત ^યવસાય મારા પોતાના નામ હ(ઠળ હાથ ધરવામાં આવશે અને તેX ું સચાલન થશે \યાં !ુધી ું મારા ક( મારા /ારા અિધૃ ત કોઈ પણ ^ય_*ત /ારા થયેલા
તમામ ^યવાસયો માટ( ^ય_*તગત ર તે અને સંk ૂણ3પણે જવાબદાર ં અને રહ શ.
જો કંપનીમાં કોઈ પણ ફ(રફારો થશે અને તેના પરણામે માર જવાબદાર માં ફ(રફાર થશે, મારા ^યવસાયમાં કોઈ ભાગીદાર લઈશ, તેX ું વેચાણ કર શે ક( િનકાલ કર શે ક(
કંપનીમાં મારા હતનો કોઈ પણ &કાર( િનકાલ થશે તો ું કંપનીને 5ણ કરવાની લે"ખતમાં જવાબદાર લ´ ં. [યાં !ુધી લોન/િધરાણ !િુ વધાઓની સંk ૂણ3પણે aુકવણી નહS
થાય, \યાં !ુધી લોન/િધરાણ !ુિવધાના સંબધ
ં માં તમારા &\યે તમામ જવાબદાર ઓ દા કરવાXું ું 5ળવી રાખીશ.

………………………………………
મા"લકની સહ
મા"લકXું નામ::
મા"લક ની કંપનીXું નામ:: ………………………………………
સરનાvું

:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
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&િત,
«લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ
………………………………………
………………………………………
………………………………………
આદરણીય સાહ(બ,
અહS, અહS નીચે સહ કરનાર 5હ(ર કર એ છ એ ક( અમે ભાગીદારો/સRયો છ એ અને મેસસ3……………………………………………………..ના નામે સંQ*ુ તપણે ^યવસાય
કર એ છ એ, I એક ભાગીદાર કંપની (“5 ”) છે . અમે વ~ુમાં 5હ(ર કર એ છ એ ક( :
ુ ીની લોન/િધરાણ !ુિવધા લેવા અિધૃત કર( છે .
1. કંપની અહS «લરટન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (“6780##6 ”) પાસેથી B. ……………………………………… !ધ
2. કંપની એફઆઇસીસીએલને આ &કારની !ુરા &દાન કર( છે , Iની એફઆઇસીસીએલને તેની પાસેથી લોન/િધરાણની !ુિવધાના કને*શનમાં જBર પડ શક( છે .
3. અહS એફઆઇસીસીએલ પાસેથી કંપની /ારા લેવામાં આવેલી લોન/િધરાણ !ુિવધામાં બાક

નીકળતી aુકવણીની રકમ ^યાજ, ખચ3, ચાજqસ અને ખતા3 તથા

એફઆઇસીસીએલને બાક નીકળતી અ%ય રકમ માટ( !ુરા વBપે કંપનીની &ોપટ પર ગીરોખત/5મીનગીર ની તરફ(ણમાં v ૂકવાનો અિધકાર છે
4. `ી/`ીમતી. ……………………………………… અને ……………………………, કંપનીના ભાગીદારો અહS સંQ*ુ તપણે અને/અથવા ^ય_*તગત ર તે અિધકાર ધરાવે છે ઃ
(a)

કંપની અને એફઆઇસીસીએલ વચે થયેલી લોન સમૂતીની શરતો અને કરારો તથા લોન સાથે સંબ િં ધત અ%ય તમામ દતાવેજોમાં વાટાઘાટ, િતમ વBપ,

(b)

&િતµા, ગીરોખત, 5મીનગીર અને k ૂવા3 િધકાર Iવી જBર પડ શક( તેવી !ુરા ઊભી કરવાનો;

ફ(રફાર/!ુધારો અને અમલ કરવાનો;

(c)

કંપની તરફથી કિથત લોનના સંબધ
ં માં એફઆઇસીસીએલ /ારા જBર લોન સમૂતીઓ, &ોિમસર નોટ, સાત\યતાનો પ2, િતk ૂિતr, ગેર%ટ અને અ%ય દતાવેજો
પર સહ અને અમલ કરવાનો;

(d)

ફંડ આધારત અને નોન-ફંડ આધારત !ુિવધાઓનો લાભ લેવા તથા એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં !ુરાને &ભાવી બનાવવા જBર પડ શક( તેવા તમામ કાયx,
ૃ\યો, બાબતો, વzુઓ અને દતાવેજો, લખાણો, 5હ(રાતો અને સાહસોનો અમલ કરવાનો. કિથત `ી/`ીમતી …………………………………… અને `ી/`ીમતી
…………………………………… /ારા થયેલી અને અમલી તમામ કાયx, ૃ\યો, બાબતો અને વzુઓ સંk ૂણ3પણે લા{ુ પાડ શકાશે તથા અમને અને કંપનીને
બંધનકતા3 રહ(શે.

અમે ભાગીદારો એફઆઇસીસીએલને કંપનીની તમામ જવાબદાર ઓ અદા કરવા સંQ*ુ તપણે અને ^ય_*તગત ર તે જવાબદાર રહ £ુ.ં એફઆઇસીસીએલ તેની બાક નીકળતી
રકમ કોઈ પણ સંપ િyમાંથી ક( કંપનીના તમામ ભાગીદારો પાસેથી વ! ૂલી શક( છે . કંપનીના અને/અથવા તેના અXુગ ામીઓ અને ટાં પડવા સાથે સંબિં ધત તેન ા બંધારણમાં કોઈ
પણ ફ(રફાર થવા છતાં અમાર કિથત જવાબદાર જળવાઈ રહ(શે.
[યાર( ભાગીદાર કંપનીમાં કોઈ ફ(રફાર થશે, \યાર( અમે તેની 5ણકાર લે"ખતમાં એફઆઇસીસીએલને આપવાની જવાબદાર લઈએ છ એ તથા કિથત લોન હ(ઠળ સંk ૂણ3 રકમની
aુકવણી ન થાય \યાં !ુધી એફઆઇસીસીએલ &\યે અમે ^ય_*તગત ર તે જવાબદાર રહ £ું તેમજ અમને એફઆસીસીએલ પાસેથી લોન ભરપાઈ થયાની રસીદ &ાAત થશે.
ધ%યવાદ.
.!E5 
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ચેરમેને બોડ3 ને 5ણકાર આપી હતી ક( કંપની લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ( ડ (“એફઆઇસીસીએલ”)ની િવનંતી પર B. ___________________/- (Bિપયા
ૂ કરવાનો િવચાર કયx છે અને
______________________________________ફ*ત)ની ુ લ િધરાણ !ુિવધા !રુ "ત ટમ3 લોન /ારા કં પનીને મંર
એફઆઇસીસીએલ /ારા િનદ¶ િશત શરતો અને િનયમોને આિધન છે . ચેરમેને બોડ3 ને કિથત િધરાણ !ુિવધાની શરતો અને િનયમો િવશે જણા^Qું હz.ું
આ બાબત પર ડ¶ િવચાર કયx હતો અને સવા3 Xમ
ુ તે નીચેનો ઠરાવ પસાર કયx હતો:
"f 5 8 :  કંપની લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કં પની "લિમટ( ડ પાસેથી એફઆઇસીસીએલ /ારા નo કર( લા શરતો અને િનયમો vુજબ સીોડ3 ટમ3 લોન
વBપે મહyમ B. ____________________ /- (Bિપયા ______________________________ ફ*ત) (“

KC”)ની િધરાણ !ુિવધા લેવા મંૂર આપે અને

આ માટ( નીચેની સીોરટ ઝ રૂ કર( છે :
1.

ડમા%ડ &ોિમસર નોટ

2.

_____________ ________________________ અને/અથવા કંપનીની મા"લક ની __________________________________ _થત અચલ સંપિyની
ગીરોખત એફઆઇસીસીએલને વીકાય3 વBપે કરવામાં આવે છે .
___________________________________________________________________ની પસ3નલ/કોપxર( ટ ગેર(%ટ .

3.

અને મંૂર /!ુિવધા પ2માં જણા^યા vુજબ અ%ય કોઈ પણ સીોરટ અને એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં ઊભી કર( લી/રૂ કર( લી, I લા{ુ કાયદા અને િનયમોને
આિધન છે .”
“q5

f

5

8

:

 કંપનીના

`ી/`ીમતી ____________________________, `ી/`ીમતી ________________________, `ી/`ીમતી

________________ને અહS ક(ટલીક બાબતોમાં અિધૃત કરવામાં આવે છે :

i)

કિથત લોન/િધરાણ !ુિવધાની શરતો અને િનયમો પર વાટાઘાટ કરવા, િતમ વBપ આપવા, ફ(રફાર/!ુધ ારા કરવા અને અમલ કરવા;

ii)

એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં આ &કારની !ુરા ઊભી કરવા, Iમાં કંપનીની ચલ-અચલ સંપિyXું ગીરોખત સામેલ છે , પણ મયા3 દત નથી;

iii)

એફઆઇસીસીએલના વBપ અને વીકાય3 હોય એ ર તે કંપની વતી કિથત લોન/િધરાણ !ુિવધાઓના સંબધ
ં માં લોન/!ુિવધા સમૂતી, !ુરા સમૂતીઓ,
ગીરોખત દતાવેજો, &ોિમસર નોટ, સાત\યતાનો પ2, િતk ૂિતr, ગેર(%ટ અને અ%ય દતાવેજો પર સહ કરવા અને અમલ કરવા;

iv)

કિથત લોન/િધરાણ !ુિવધાઓ માટ( જBર પડ શક( તેવા તમામ કાયx, બાબતો, ચીજવz ુઓ કરવા અને દતાવેજો, લખાણો, 5હ(રાતોનો અમલ કરવા
અને જવાબદાર ઓ લેવા અને એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં બાહધર નો અમલ કરવા. કિથત `ી/`ીમતી ___________________________,
ુ
`ી/`ીમતી ___________________________, `ી/`ીમતી ___________________________ /ારા તમામ કાયx, દતાવેજો, બાબતો અને ચીજવzઓ
અને અમલીકરણ કંપની માટ( બા}ય રહ(શે.

“q5 f 5 8 :  કંપની `ી/`ીમતી ___________________ અને `ી/`ીમતી ______________________ને
________________ખાતે _થત તેમની સંપિyઓને એફઆઇસીસીએલ પાસેથી કંપની /ારા &તાિવત િધરાણ !ુિવધાઓની
kુનઃaુકવણી કરવા બાહધર તર ક( ઊભી કરવાની િવનંતી કરવામાં આવે છે , Iમાં િધરાણ !ુિવધા હ(ઠળ ^યાજ, ખચ3 અને અ%ય
તમામ રકમ સામેલ છે .”
“q5 f 5 8 :  કંપની િવનંતી કર( છે :
(a) _______________________________
(b) _______________________________
એફઆઇસીસીએલ પાસેથી કંપની /ારા &તાિવત િધરાણ !ુિવધાની kુનઃaુકવણી !ુર"ત કરવા એફઆઇસીસીએલની તરફ(ણમાં તેમની ગેર(%ટ &દાન કરવા, Iમાં
િધરાણ !ુિવધા હ(ઠળ ^યાજ, ખચ3 અને અ%ય તમામ રકમ સામેલ છે , I બાક છે /હોઈ શક( છે .”

“q5 f 5 8 :  આ ઠરાવોની &મા"ણત નકલો એફઆઇસીસીએલને િવનંતી પર k ૂર પાડવામાં આવશે”
માટ(______________________
______________________
કંપની સે(ટર /ડર( *ટર
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b f :
"f 5 8 :  કંપનીઝ કાયદા 2013ની કલમ 180(1)(સી)ની જોગવાઈઓ અને અ%ય તમામ લા{ુ જોગવાઈઓ vુજબ, જો કોઈ
હોય, અથવા કામચલાઉ ધોરણે અ%ય કોઈ કાયદાની જોગવાઈ vુજબ (ક પણ કાયદ( સર !ુધારા ક( સંશોધન સહત ક( કામચલાઉ ધોરણે
kુનઃરચના માટ() અને કંપનીના એસોિસએશનની કલમોની KuWટએ, અહS કંપની તેના બોડ3 ઓફ ડર( *ટસ3ને (અહS હવે પછ “બોડ3 ” કહ(વામાં
આવQું છે , Iનો અથ3 કોઈ પણ સિમિત થશે, I બોડ3 આ હ(z ુ માટ( રચી શક( છે ), કંપનીના એક ક( વધાર( બt%કસ3 અને/અથવા, કોઈ એક ક( વધાર(
^ય_*તઓ, કંપનીઓ, કોપxર( ટ, નાણાક ય સંથાઓ, બtકો ક( અ%ય વીકાય3 ·ોત પાસેથી સમયેસમયે કોઈ પણ રકમ ક( રકમો િધરાણ પર લેવાની
સંમિત આપે છે , I માટ( એડવા%સ, ડપો"ઝટ લોન, નોન-ક%વટબલ ડબે%ચસ3, બો%ડ ક( અ%ય કોઈ માગC િધરાણ લઈ શક( છે અને !ુર"ત ક(
અ!ુર"ત કંપની /ારા િધરાણ પર લેવામાં આવેલા નાણાં સહત ુ લ નાણાં (સામા%ય "બઝનેસમાં કંપનીના બે%કસ3 પાસેથી &ાAત કામચલાઉ
લોન ઉપરાંત) કંપનીની ુ લ પેઇડ-અપ v ૂડ ક( તેનાથી વધાર( હશે અને અનામત કોઈ ચોoસ હ(z ુ માટ( અલગ કરવામાં નહS આવી હોય, પણ
જોક( બોડ3 ઓફ ડર( *ટસ3 /ારા િધરામ પર ુ લ Bિપયા લેવામાં આ^યા હોય તે ું બની શક( છે અને બાક ની રકમ કોઈ પણ સમયે B.__________

(Bિપયા __________________ ફ*ત) થી વધાર( નહS હોય."
" f 5 8 :  કંપનીઝ કાયદા 2013ની કલમ 180(1)(સી)ની જોગવાઈઓ અને અ%ય તમામ લા{ુ જોગવાઈઓ vુજબ, જો કોઈ
હોય, અથવા કામચલાઉ ધોરણે અ%ય કોઈ કાયદાની જોગવાઈ vુજબ (ક પણ કાયદ( સર !ુધારા ક( સંશોધન સહત ક( કામચલાઉ ધોરણે
kુનઃરચના માટ() અને કં પનીના એસોિસએશનની કલમોની KuWટએ, સRયોની સંમિત જBર હશે અને અહS કંપનીના બોડ3 ઓફ ડર( *ટસ3ને વત3માન
અને ભિવWય એમ બંને માટ( કંપનીની કોઈ પણ ક( તમામ ચલ અને અચલ સંપિyઓને ગીરોખત/ચાજ ¸ગ માટ( કં પનીના બોડ3 ઓફ ડર( *ટસ3ને
ૂ આપે છે અને આ &કારની શરતો અને િનયમો પર કં પનીની સંk ૂણ3 ક( નધપા2 જવાબદાર , I લોન મેળવવા બોડ3 અને િધરાણકાર(રો)
મંર
વચે સંમિત vુજબ હોઈ શક( છે , I સામા%ય ^યવસાયમાં પેઇડ-અપ v ૂડ અને  રઝ^સ3થી વધાર( હોઈ શક( છે , પણ કોઈ પણ સમયે
B..__________________ (Bિપયા ___________________________________ફ*ત)થી વધાર( હોઈ ન શક(. "

ુ ર બોડ3 આ &કારના તમામ કાયx, દતાવેજો અને ચીજવzુઓ
"f 5 8 :  ઉપરો*ત ઠરાવોની અસરના હ(zસ
કરવા અને કિથત ઋણધારક(કો)ના સંબધ
ં માં કોઈ પણ &`, vુ|ક(લી શંકાXું સમાધાન કરવા તથા આ ઠરાવનો જBર , યોYય,
ઇ@છત ક( ઝડપી અમલ કરવા તમામ દતાવેજો અને લખાણોનો અમલ કરવા આ &કારના તમામ કાયx, દતાવેજો અને
ચીજવzુઓ k ૂણ3 કરવા અિધૃત કર( છે ."

સાaું હોવાXુ ં &મા"ણત કરવામાં આવે છે .
(મેને જOગ ડર( *ટર/કંપની સે(ટર Xું નામ અને સહ )
તાર ખ: ________________
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// ઋણ લેનાર કંપનીના લેટરહ(ડ પર //
તાર ખ:
લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ
_______________________
_______________________

આદરણીય સાહ(બ,
ૂ કર(લ/&દાન કર( લી િધરાણ !ુિવધા.
અમને મંર
ૂ કર( લ છે , Iમાં કામચલાઉ
અમે અહS kુuWટ કર એ છ એ ક( તમામ બtકો/નાણાક ય સંથાઓએ અમને ુ લ િધરાણ !ુિવધા/ મંર
લોન (માગ પર kુનઃaુકવવાપા2 લોન ક( લોનની તાર ખથી 6 મહનાની દર), લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ /ારા
અમને આપવામાં આવેલ/મંૂર કર(લ િધરાણ !ુિવધા સાથે ુ લ િધરાણની મહyમ મયા3દાને કંપનીના શેરધારકોએ કંપનીઝ
ધારા, 2013ની કલમ 180 હ(ઠળ સાધારણ બેઠકમાં મંૂર કરવામાં આવી છે .
માટ( _______________________

ચાટ3 ડ3 એકાઉ%ટ%ટ / કંપની સે(ટર
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 K"  `
તાર ખ:
&િત,
લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ
_____________________
_____________________
_____________________

આદરણીય સાહ(બ,
િવષય: રજ+(શન નંબર. _______________ ધરાવતા વાહન/ઉપકરણને !ુપરત કરું
સંદભ3: લોન ખાતા નંબર _____________________________
ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ સાથે ___________________ તાર ખે લોન કમ ગીરોખત સમૂતી કર હતી
(“લોન સમૂતી”) અને ઉપર ઉlલે"ખત લોન સમૂતી હ(ઠળ એ@%જન નંબર ___________________ , ચેિસસ નંબર
___________________, રજ+( શન નંબર ___________________ ધરાવતા ___________________ (મોડલ)ના વાહનના
ગીરોખત સામે લોન લીધી છે .
/
ુ ં અમે લોન સમૂતી હ(ઠળ માર /અમાર જવાબદાર અને લોનના હAતા અને અ%ય બાક નીકળતી રકમ અદા કરવા સમ
નથી એટલે /
ુ ં અમે કિથત વાહન/ઉપકરણનો ફ"ઝકલ કબજો તમને મારા/અમારા સંk ૂણ3 જોખમ અને ખચC આપીએ છ એ.
/
ુ ં અમે અહS kુuWટ કર એ છ એ ક( મારા/અમારા /ારા આ &કારXુ ં સમપ3ણ લોનના બાક ના હAતા, લોનના િવલં"બત હAતા પર
aુકવવાપા2 ^યાજ/વળતર ક( લોનની સમૂતી હ(ઠળ ^યાજ સાતે સંQ*ુ તપણે બાક ના બેલે%સ ક( આ &કારના દાવાને લા{ુ
કરવાના તમારા અિધકાર માટ( તમારા દાવાને અસર કરશે નહS.
/
ુ ં અમે માર પોતાની ઇછાથી અને કોઈ પણ &કારના દબાણ િવના તમને કિથત વાહન/ઉપકરણને !ુપરત કર એ છ એ અને
/
ુ ં અમે તમાર સામે કોઈ દાવો ધરાવતા નથી. /
ુ ં અમે અહS લોનની સમૂતી હ(ઠળ બાક નીકળતી રકમ વ! ૂલ કરવા તમને
ઉ"ચત લાગે તેવી કોઈ પણ ર તે કિથત વાહન/ઉપકરણના વેચાણ/િનકાલ માટ( માર /અમાર સંમિત આપીએ છ એ. લોનની
સમૂતી હ(ઠળ કોઈ પણ રકમ aુકવવાની બાક રહ(, તો /
ુ ં અમે તમાર માંગણી પર તેની ભરપાઈ કરવાની જવાબદાર લઈએ
છ એ.
ુ/
ં અમે અહS સંમત છ એ અને સંબિં ધત આરટ ઓને મારા /ારા વ~ુ કોઈ 5ણકાર

િવના તા\કા"લક અસર સાથે

વાહન/ઉપકરણના રજટડ3 મા"લક તર ક( મા±ું નામ તેમના /ારા ઇ|Q ૂ કર(લા રજ+(શન સટફક( ટમાંથી રદ કરવાની સંમિત
આkું ં તથા ુ/
ં અમે અહS સિવrસ મેળવી£ું નહS. ુ/
ં અમે અહS સંમત છ એ અને kુuWટ કર એ છ એ ક( તમે વાહન/ઉપકરણXુ ં
વેચાણ કરવા વતં2 છો અને તમારા નામે ક( તમારા વારસદારના નામે કિથત વાહન/ઉપકરણXુ ં રજ+(શન સટફક(ટ +ા%સફર
કરવા વતં2 છો.
/
ુ ં અમે અહS વ~ુમાં kુuWટ કર એ છ એ ક( કિથત વાહન/ઉપકરણXુ ં મા±ું સમપ3ણ કર ને /
ુ ં અમે લોનની સમૂતી હ(ઠળ
માર /અમાર કોઈ જવાબદાર માં vુ*ત થયા નથી અને /
ુ ં અમે અહS તમને તમાર સામે થઈ શક( તેવા તમામ દાવાઓ,
કામગીર ઓ ક( ચાજqસ સામે Xુકસાનvુ*ત રાખવા, િતk ૂિતr કરવા સંમત છ એ.
તમારો આભાર,
તમારો િવા!ુ,

Borrower(s) Name and address
_____________________
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ઋણધારક/કોની સહ
 K"  `
તાર ખ:
&િત,
લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ
_____________________
_____________________
_____________________

આદરણીય સાહ(બ,
િવષય: રજ+(શન નંબર. _______________ ધરાવતા વાહન/ઉપકરણને !ુપરત કરું
સંદભ3: લોન ખાતા નંબર _____________________________

ુ/
ં અમે લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ સાથે ___________________ તાર ખે લોન કમ ગીરોખત સમૂતી કર હતી
(“લોન સમૂતી”) અને ઉપર ઉlલે"ખત લોન સમૂતી હ(ઠળ એ@%જન નંબર ___________________ , ચેિસસ નંબર
___________________, રજ+( શન નંબર ___________________ ધરાવતા ___________________ (મોડલ)ના વાહનના
ગીરોખત સામે લોન લીધી છે .
/
ુ ં અમે લોન સમૂતી હ(ઠળ માર /અમાર જવાબદાર અને લોનના હAતા અને અ%ય બાક નીકળતી રકમ અદા કરવા સમ
નથી એટલે /
ુ ં અમે કિથત વાહન/ઉપકરણનો ફ"ઝકલ કબજો તમને મારા/અમારા સંk ૂણ3 જોખમ અને ખચC આપીએ છ એ.
/
ુ ં અમે અહS kુuWટ કર એ છ એ ક( મારા/અમારા /ારા આ &કારXુ ં સમપ3ણ લોનના બાક ના હAતા, લોનના િવલં"બત હAતા પર
aુકવવાપા2 ^યાજ/વળતર ક( લોનની સમૂતી હ(ઠળ ^યાજ સાતે સંQ*ુ તપણે બાક ના બેલે%સ ક( આ &કારના દાવાને લા{ુ
કરવાના તમારા અિધકાર માટ( તમારા દાવાને અસર કરશે નહS.
/
ુ ં અમે માર પોતાની ઇછાથી અને કોઈ પણ &કારના દબાણ િવના તમને કિથત વાહન/ઉપકરણને !ુપરત કર એ છ એ અને
/
ુ ં અમે તમાર સામે કોઈ દાવો ધરાવતા નથી. /
ુ ં અમે અહS લોનની સમૂતી હ(ઠળ બાક નીકળતી રકમ વ! ૂલ કરવા તમને
ઉ"ચત લાગે તેવી કોઈ પણ ર તે કિથત વાહન/ઉપકરણના વેચાણ/િનકાલ માટ( માર /અમાર સંમિત આપીએ છ એ. લોનની
સમૂતી હ(ઠળ કોઈ પણ રકમ aુકવવાની બાક રહ(, તો /
ુ ં અમે તમાર માંગણી પર તેની ભરપાઈ કરવાની જવાબદાર લઈએ
છ એ.
/
ુ ં અમે અહS સંમત છ એ અને સંબિં ધત આરટ ઓને મારા /ારા વ~ુ કોઈ 5ણકાર

િવના તા\કા"લક અસર સાથે

વાહન/ઉપકરણના રજટડ3 મા"લક તર ક( મા±ું નામ તેમના /ારા ઇ|Q ૂ કર(લા રજ+(શન સટફક( ટમાંથી રદ કરવાની સંમિત
આkું ં તથા /
ું અમે અહS સિવrસ મેળવી£ું નહS. /
ુ ં અમે અહS સંમત છ એ અને kુuWટ કર એ છ એ ક( તમે વાહન/ઉપકરણXુ ં
વેચાણ કરવા વતં2 છો અને તમારા નામે ક( તમારા વારસદારના નામે કિથત વાહન/ઉપકરણXુ ં રજ+(શન સટફક(ટ +ા%સફર
કરવા વતં2 છો.
ુ/
ં અમે અહS વ~ુમાં kુuWટ કર એ છ એ ક( કિથત વાહન/ઉપકરણXુ ં મા±ું સમપ3ણ કર ને ુ/
ં અમે લોનની સમૂતી હ(ઠળ
માર /અમાર કોઈ જવાબદાર માં vુ*ત થયા નથી અને ુ/
ં અમે અહS તમને તમાર સામે થઈ શક( તેવા તમામ દાવાઓ,
કામગીર ઓ ક( ચાજqસ સામે Xુકસાનvુ*ત રાખવા, િતk ૂિતr કરવા સંમત છ એ.
તમારો આભાર,
તમારા િવા!ુ,
ઋણધારક(કો)Xું નામ અને સરનાvું
_____________________
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ઋણધારક/કોની સહ

ઉપકરણની િવગત 5હ(ર કરતો ઋણધારકનો પ2
ઋણધારકોના લેટર હ(ડ પર
તાર ખ:
મેનેજર
લરટોન ઇu%ડયા ( ડટ કંપની "લિમટ(ડ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

િવષય: લોન ખાતા નંબર. ______________
આદરણીય સાહ(બ,
ઉપર ઉlલે"ખત લોન ખાતાના સંબધ
ં માં /
ુ ં અમે અહS તમાર કંપ ની પાસેથી લીધેલી લોનમાંથ ી ખર દ કર( લ
ઉપકરણની િવગત રૂ કર એ છ એ.
રજ+( શન નંબર

……………………………

એ@%જન નંબર

…………………….……...

ચેિસસ નંબર

……………………………

સીરયલ નંબર

…………………………....

િનમા3ણ

……………………..……..

મોડલ

………………………..…..

/
ુ ં અમે અહS તમારા ર( કોડ3 માટ( ઉપરો*ત ઉપકરણ સાથે સંબિં ધત રજ+(શન &માણપ2, ઇનવોઇસ, વીમા પો"લસી
અને કરવેરાની રસીદોની નકલો જોડ એ છ એ. /
ં માં અ%ય
ુ ં અમે વ~ુમાં kુuWટ કર એ છ એ ક( ઉપકરણના સંબધ
તમામ ઔપચારકતાઓ થાિનક કાયદા &માણે k ૂણ3 કરવામાં આવી છે . /
ુ ં અમે વ~ુમાં kુuWટ કર એ છ એ ક(
ઉપરો*ત ઉપકરણની ખર દ માટ( અમારા /ારા મેળવવામાં આવેલ લોનની !ુરા માટ( તમાર તરફ(ણમાં ગીરોખત
કર( લ છે .
તમારા િવા!ુ

…………………………..
( ઋણધારક(કો)Xું નામ)
નામ: ………………….……..
સરનાvુ;ં ………………………
સંલYન દતાવેજ ો: 1.
2.
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* /#* /@ .

   M  .b5

 )"я  

     " #5

@>5
તાર ખ ________________
લરટોન ઇu%ડયા (ડટ કંપની "લિમટ(ડ (“એફઆઇસીસીએલ”)
____________________________
____________________________

આદરણીય સાહ(બ,
િવષય: _____________________B.______________/-ની લોન, વષC _______% ^યાજ, ગાળો ______મહના
/
ુ ં અમે તાર ખ ______________ થયેલ લોન સમૂતી જોઈએ છે , I માટ( મt/અમે કિથત લોન સમૂતીના િનયમો અને શરતો
ૂ આપી છે .
vુજબ એફઆઇસીસીએલ /ારા કિથત લોન/!ુિવધાની મંર
ુ/
ં અમે અહS 5હ(ર કર એ છ એ અને kુuWટ કર એ છ એ ક( ુ/
ં અમે ે1 ભાષા 5ણતા નથી/ધ છ એ એટલે કિથત લોન
સમૂતીની તમામ શરતો અને િનયમો, &ોિમસર નોટ, ગેર(%ટ ના પ2ો, 5મીનદાર ના દતાવેજો, 5હ(રાતો અને જવાદાર ઓ
તથા એફઆઇસીસીએલ /ારા િનદ¶ િશત vુજબ લોનના અ%ય તમામ દતાવેજો તથા આ પ2ની 5હ(રાતો અને kુuWટઓ
મને/અમને ભાષામાં ____________ ***`ી ____________એ સમ5વી છે , Iમણે આ જવાબદાર માટ( &િતસહ કર છે અને
મt/અમે અહS ઉlલે"ખત તમામ શરતો અને િનયમોની k ૂર સમજણ મેળ^યાં પછ કિથત દતાવેજોનો અમલ કયx છે .
/
ુ ં અમેવ~ુમાં 5હ(ર અને kુuWટ કર એ છ એ ક( કિથત લોન !ુિવધા અને લોન દતાવેજો, !ુરા દતાવેજો અને
એફઆઇસીસીએલ /ારા િનદ¶ િશત અ%ય તમામ દતાવેજોની તમામ શરતો અને િનયમો કિથત લોનની તમામ જવાબદાર ઓ
અદા નહS થાય \યાં !ુધી મને/અમને બા}ય રહ(શ.ે

**લા{ુ ન પડ( તેવા શEદો રદ કરો
***એફઆઇસીસીએલના કમ3ચાર /ચેનલ પાટ3 નર

ઋણધારકXુ ં નામ અને સહ ક( ડાબા/જમણા હાથનો { ૂઠો

સહઋણધારકXુ ં

નામ

અને

સહ

ક(

ડાબા/જમણા હાથનો { ૂઠો

નામ અને સહ
(લરટોનના કમ3ચાર /ચેનલ પાટ3 નર, Iમણે ઋણધારક/સહઋણધારક/5મીનને લોનના તમામ દતાવેજોની સંk ૂણ3 સમણ
આપી છે )

