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पांची चाचणीयाद
मांक

अनवाय असलेया कागदपांचे तपशल

1

अनब
ु !ध

2

कज सारांश वेळापक

3

&डमांड ॉमसेर नोट

4

कज दे *याची सूचना दे णे

5

एनईएफट (नैशनल इले23ॉनक फ!ड 3ा!सफर) 5वारे कज 6वतरणासाठ8 अज

6

शरण प

7

कज घेणार :यि2तकडून प <यात उपकरणाचे तपशल असेल

8

आरट ओ फॉम
i.

ट सीआर फॉम (बक
ु लेट म@ये ठे वावा)

ii.

फॉम 20 (दोन तम@ये ठे वावा)

iii.

फॉम 26 (दोन तम@ये)

iv.

फॉम 27 (तीन तम@ये)

v.

फॉम 28 (तीन तम@ये)

vi.

फॉम 29 (दोन तम@ये)

vii.

फॉम 30 (दोन तम@ये)

viii.

फॉम 34 (दोन तम@ये)

ix.

फॉम 35 (दोन तम@ये)
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आवAयक अतBर2त कागदपे
(फCट कै6पटल इ!टरनेट साईटवर यातील फॉरमेट/CवEप उपलFध आहे त)
$मांक
9

तप%शल
जर कज एका ोायटर

आव&यक कागदप'े

फम साठ8 Cता6वत

•

जर कज एका भागीदार फम साठ8 Cता6वत असेल

•

असेल

कृपया नवडा

HयांIया लैटर हे ड वर ोायटर संबंधी
प
सव भागीदारांची सह असलेले अKधकार
प जे भागीदार फमIया लैटर हेडवर

10

असले पाLहजे
जर कज एका मयाLदत उHतरदायHव असलेया
11

•

भागीदार फम (एलएलपी) साठ8 Cता6वत असेल

सव भागीदारांची सह असलेले अKधकार
प जे भागीदार फमIया लैटर हेडवर
असले पाLहजे

12
13

14

जर कर एका कंपनी साठ8 Cता6वत असेल

•

कंपनीIया लैटर हे डवर बोडाचे संकप

जर कज एका सोसायट /3Cट साठ8 Cता6वत असेल

•

सोसायट /3Cट कडून कजासाठ8चे संकप

जर

•

Lह!द ू अ6वभ2त कुटुंबाकडून सह केलेले

कज

एका

Lह!द ू

अ6वभ2त

कुटुंबासाठ8

Cता6वत असेल

अKधकार प जे HयांIया लैटर हे ड वर
असेल

कज सह तारण करार
हे कज सह तारण करार (करार) कज सारांश कायकार या म@ये Lदलेया तार ख, मLहना आOण वषाला तयार केलेले आहे,
खाल ल पQात
कज घेणारे या संबंधी माLहत कज सारांश कायकाराम@ये जाCत तपशलवार Lदलेल आहे जे या करारावर लागू आहे आOण <या
Lठकाणी संदभाRची गरज आहे <यात सह कज अजकता, यांना यापुढे संयु2त CवEपातच संबोधन Lदले जाणार (जर एकापेQा जाCत कज
अजकता असतील) यांना कजदार Tहटले जाणार”
”(ह अभ:यि2त यापुढे, संदभ 6वरोधी होणे Uकं वा अथह न होत नाह तोपय!त, सम6वWट
मान*यात येणार, येथे कजदार/ एक :यि2त, तचे/Hयाचे वारसदार, नवाहक आOण शासक; जेथे कजदार एकट CवामHवाची फम
ठे वणारा असतो, Hया मनुWयाचे नांव जे एकमेव Cवामी या Lहशोबाने येते, आOण Hयाचे वारसांचे, नवाहक, शासक, वैधानक तनKध
आOण परवानगी Lदलेले उHतराKधकार यांची नांवे असतील; येथे कजदार जर भागीदार फम असेल, Uकं वा काह काळासाठ8 भागीदार
असेल ते:हां भागीदारांचे उHतराKधकार , नवाहक आOण शासक असतील; Hयाच बरोबर कजदार जर Lह!द ु अ6वभ2त कुटुंबाचा कता
:यि2त असेल, ते:हां Hया वेळेस Hया Lह!द ू अ6वभ2त कुटुं ब असलेया कुटुंबाचे सदCय, Hयांचे वारसदार, नवाहक आOण शासक व खरे
वारसदार असतील; जे:हां कजदार एखाद कंपनी असेल, ते:हां Hयांचे पुढ़ ल काम करणारे कमचार , जर कजदार एखाद कंपनी असेल
ते:हां Hयांची सोसायट , सरकार तं आOण संबZ कायकार सदCयांचे वारसदार आOण नवडलेले कोणी नवीन सदCय असतील तर ते,
नयु2त केलेले Uकं वा संयु2त Eपाने ठे वलेले, जे:हां कजदार एखादे 3Cट असतात, ते:हां 3Cट आOण 3Cटचे वारसदार, Hयाच बरोबर कर
कजदार एक मयाLदत उHतरदायHव असलेया भागीदार फमचे तनKध असतील, ते:हां भागीदार Uकं वा या मयाLदत उHतरदायHव
असलेया भागीदार फमचे भागीदार आOण Hयांचे वारसदार, नवाहक आOण शासक Hयाच बरोबर फमचे पुढ ल कायकत[) एका पQात
आहे
आOण
फुलट[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड, कंपनी अKधनयम 1956 अंतगत पंजीबZ झालेल एक कंपनी, पंजीकृत कायालग मेघ टावस,

तसरा माला, जन
307 नवीन नंबर 165,
165 पुनTमाले हाय रोड, मधरु ावोयाल, चे!नई -600095, तमल नाडु, आOण संबध शाखा
ु ा नंबर 307,
कायालय जे कज सारांश कायपZत (यापुढे ’एफआईसीसीएल’ संबोधल जाणार) 56वतीय पQ आहे .
कोणHयाह लंगस!दभात केलेले त`य सवाRसाठ8 असतील आOण एक संaया अनेकाथb सुZा असेल आOण याचे उलट सZ
ु ा बरोबर असेल.
(या)कारे :

i)

कजदारांने एफआईसीसीएलकडे नवेदन केले आहे Uक Lदलेया कज सारांश कायपZत मधील कारणासाठ8 अKcम कज 5यावे
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ii)

कजदाराकडून दाखवलेया त`याHमक दशनावर 6वAवास ठे वता, एफआईसीसीएल कडून कजदाराला खाल ल नयम आOण
शतdIया आधारे कज Lदला जात आहे.

आता या करारांतगत आOण Hयामाणे मा!य कार खाल ल माणे आहे :
)लेख 1
प*रभाषा
“अनब
ु !ध” याचा अथ आहे हे कज सह तारण करार, कज सारांश कायपZत, येथे लागणारे श
ु क संबंधी पBरप Lदलेले आहे आOण
सहायक कायकार, परतफेडी संबंधी कायकार, अनुIछे द संलgनक मळून या अनब
ु !धाचा भाग होत आहे त आOण कोणतेह अनुIछे द,
:यि2तकरण Uकं वा काह दस
ु र पुरवणी या अनब
ु !धात वेळोवेळी जोडले जातील आOण याचा भाग होतील.
“नवेदन/अज” याचा अथ आहे कजासाठ8 केले जाणारे अज <यात सहायक पBरप कजदाराकडून पुरवले जातात <यामुळे Hयांना
एफआईसीसीएल कडून कज सोय ाhत होते.
“अतBर2त :याज”
” याचा अथ आहे ते श
ु क जे परतफेड UकCतीIया Lदलेया तारखेला न झायामुळे लावले जातात.
“इले/0ॉनक ि/लय*रंग सवस” 3कं वा “डे5बट ि/लय*रंग” Uकं वा“
“ईसीएस”
” याचा अथ आहे डेiबट ि2लयBरंग सेवा जी Bरजव बjक ऑफ
इि!डया कडून, सहभागाIया CवEपाने कजदाराकडून सहमतपूवक

लेखी घेतल

जाते आOण Hयांना कज सारांश कायपZतम@ये

Lदयानुसार UकCतीत भग
ु तान कर*याची सोय Lदल जाते.
“उपकरण”
”याचा अथ आहे वाहन, उपकरण, hला!ट आOण मशीनर , कोणHयाह

कारे असणारे आOण मa
ु य कारे कज सारांश

कायपZत, जी या अनब
ु !धाचा भाग आहे , Hयात दाखवयामाणे, Hयांचे अKधcहण/खरे द <यासाठ8 6वHत पुरवणी एफआईसीसीएल
कडून झाल आहे .
“इ/वेटेड म7थल इ79टॉलमे7:स”
” (“ईएमआई”)
”) याचा अथ आहे ती र2कम जी कजदाराला दरमहा एफआईसीसीएल कडे 5यायची आहे
(“
<यात मळ
ू कजाची र2कम आOण :याज, याचा समावेश कज सारांश कायपZतनस
ु ार केला जातो.
“कज” याचा अथ आहे कज सारांश कायपZत यात Lदलेल मळ
ू र2कम जी एफआईसीसीएल कडून कजदाराला आगाऊ Lदल जाते
आOण संबंKधत संदभानस
ु ार, उरलेल कजाची र2कम, यात मळ
ू र2कम, :याज आOण या अनब
ु !धानस
ु ार कजदाराला 5यावी लागणार
र2कम शामल आहे .
“लोन समर शे>यल
ं ंधी असन
ू ” याचा अथ आहे या अनब
ु !धा सोबत जोडलेला शेmयूल Uकं वा कायपZत, ह कजासब
ू या अनब
ु !धाचा
मख
ु भाग आहे .
“ यि/त”
” यात शामल आहे परं तु सीमत नाह , :यि2त, भागीदार फम, मयाLदत उHतरदयHव असलेल भाKगदार , कंपनी, 3Cट,
ोायटर शप फम, सोसायट , Lह!द ु अ6वभ2त कुटुंब (एचयए
ू फ) आOण संबZ :यि2त.
“)ी इ/वेटेड म7थल इ79टॉलमे7ट इ70े 9ट”
” (“पीईएमआईआई”)
”) याचा अथ आहे ती र2कम जी :याजाची असन
(“
ू कजदाराला 5यायची
असते आOण Hयासाठ8 कज सारांश कायपZत संबंधी नयमानस
ु ार :याज दर 5यायची असते आOण हे एक 6वशWट तारखेला वाटप
झालेया कजाIया रकमेसब
ं ंधी नयम आOण ईएमआई संबंधी सE
ु वातीची तार ख सुZा Lदलेल असते.
“ याजदर”
” 3कं वा “इ70े 9ट रेट” याचा अथ आहे एफआईसीसीएल कडून कजावर <या दराने :याज लावला जाणार.
“*रपेमे7ट शे>यल
ू ” 3कं वा ”परतफेड )कार” याचा अथ आहे परतफेडीका कार <यात मूळ र2कम आOण :याजाची र2कम Lदलेया
तारखेला कज सारांश कायपZतनस
ु ार Lदया जाणार.
“Cटै ि!डंग इ!C32श!स”
” (“एसआई”)
”) याचा अथ आहे लेखी नद[ श जे कज घेणारे पQ आया बjकेला दे त असन
(“
ू यात खाHयातन
ू
एफआईसीसीएल यांना कजाची परतफेड कर*यासाठ8 एक 6वशWट र2कम Cथानांतरण कर*यासाठ8 सांKगतले जाते आOण यासंदभात कज
सारांश कायपZतला अनुसEन ठरवले जाते.
या ख!डाचे शीषक फ2त संदभासाठ8 उपयोगास येणार असन
ू हे अनब
ु !धाIया नमतवर काह भाव टाकत नाह . या अनब
ु !धात
आलेले स!दभ वैधानक ावधानानुसार असन
ू कोणHयाह वैधानक बदल Uकं वा पु!हा काय5यात होणारे बदल यावर भावी ठE शकत
नाह . ख!डातील हे स!दभ, या अनब
ु !धातील ख!डांIया संदभ CवEपात आहे .
)लेख 2
कजाची र/कम आण याज
2.1 कजाची र/कम::
एफआईसीसीएल कडून, कजदाराIया नवेदनानुसार, कजदाराला कज Lदला जातो आOण कजदार एफआईसीसीएल कडून कज घे*यास
तयार असतो, ह र2कम जी मळ
ू रकमेपेQा जाCत नसू शकेल आOण याबnल कज सारांश कायपZतचे संदभ घेतले असन
ू या
आधारावर, सव नयम, कायदे लQात घेता मा!य केले जातात. कज सारांश कायपZत या अनब
ु !धाचा मख
ु भाग असन
ू या
संबंधी काह जाCतीचे नयम असयास Hयांना अनुIछे द CवEपात दाखवणे श2य आहे .
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2.2

याज::

(a) कजदाराकड़ून घेतलेया आगाऊ कजाIया उरलेया रकमेवर वेळोवेळी :याज Lदला जाईल आOण यासाठ8 कज सारांश कायपZत
(6वशWट कारे सेवा कर संबंधी) माणे :याजाची दर ठरव*यात येईल. :याज आOण इतर खचाRची गणना तीनशे पासWठ Lदवस
(365) वष या अवKधनE
ु प केल जाणार. कजाव र लागणारे :याज वाCत6वक दै नक उरलेया रकमेIया आधारावर मासक दराIया
Lहशोबाने केले जाणार आOण :याजाला Eपये संबंधी जवळIया अंकावर ’राउ!ड ऑफ’ केले जाणार. कजावरचा :याज कज वाटप
होणे/चेक Lदलाजाणे/ यावर सुE अवKधमाणे होणार आOण यात रCHयात लागणारा वेळ, कजदाराIया बjक खाHयात चेकIया
मा@यमाने र2कम ये*यात लागणारा वेळ, यासंबंधी अवKधचा 6वचार केला जाणार नाह .
(b) समा6वWट अट ंIया 6वरोधात काह ह असले तर ह , एफआईसीसीएल कडे :याजदर वाढ़वणे Uकं वा कमी करणे यासंबंधी अKधकार
असतील, लागू नयम, 6वHत बाजारातील पBरिCथत, कजाऊ रकमेची उपलFधता यासंदभात लQात घेतल

जाणार Uकं तु

कजदारासंबंधी सTमत Uकं वा एकमत होणे, हे गरजेचे नाह .
(c)

:याजावरचे कर आOण बाकp श
ु क वेळोवेळी कजावर लावले जाणार आOण याची जवाबदार
एफआईसीसीएल कडे माKगतयावर, सरकार
कोणतेह

अKधकार

Uकं वा अ!य नयामक अKधकार

:याजासंबंधी कर Uकं वा अ!य कर यथा सरकार

अKधकार

कजदाराची असेल. कजदार हे

यांना, भारतात Uकं वा बाहे र असलेले

Uकं वा एजे!सीकडून :याज Uकं वा बाकp र2कम (आOण

पीईएमआईआई समवेत बाकp श
ु क) एफआईसीसीएल कडे दे णे असेल.
(d) एफआईसीसीएल संबंधी कोणतेह अKधकार कमी न करता, वर ल सांKगतयामाणे :याज आOण बाकp र2कम जी कजदाराकडून
Lदल जाते, यातन
ू कजदाराIया कज खाHयात Hया तारखेला Lहशोब केला जातो आOण उरलेया कजातून Hयास कमी कर*यात येते.
2.3
2.3 कजाचा वाटप::
(a) जे:हां कजदाराकडून उपकरणे खरे द कर*यासाठ8 कजाची सोय घेतल जाते, कज सरळ नमाता/डीलर Uकं वा &डC3 Fयुटर/उपकरणाचे
मालक यांIयाकडे Lदला जातो आOण एफआईसीसीएल कडून नमाता/डीलर Uकं वा &डC3 Fयट
ु र/उपकरणाचे मालक यांना Lदलेल र2कम
कजदाराला Lदल आहे हे मानले जाते. <या वेळेस कज कजदाराकडून Cवत: कडे असलेया उपकरणांसाठ8 कज घेतला जातो, ते:हां
कजाची र2कम कजदाराला Lदल

जाते. एफआईसीसीएल कडून कजाची र2कम ते:हां Lदल

जाते जे:हां कजदाराकडून या

अनब
ु !धातील Lदलेया सव गरजा पूण केया जातात. एफआईसीसीएल कडून कज एकदाच, 6व6वध UकCतींम@ये Uकं वा अ!य कारे
Lदले जाणे श2य आहे आOण या संबंधी सव नणय एफआईसीसीएल यांचे असतील जे क2जदाराला ब!धनकारक असतील. कजाची
र2कम कजदाराला सव सE
ु वातीचे भग
ु तान कापन
ू Lदल पाLहजे यथा पूव UकCत :याज, आगाऊ UकCत, प श
ु क, कज U या
शुक, 6वमा ीमयल (जर लागू असेल) इHयाLद. जर एफआईसीसीएल यांना करज असेल, तर कजदार Hयेक वेळेस कज वाटप
संबंधी Cवीकृत दे णार आOण यासाठ8 एफआईसीसीएल कडूने Lदलेले कार कजदाराला मा!य असतील.
काह ह असले, तर ह यात समा6वWट आहे Uक, कजदार या अनब
ु !धानंतर 30 Lदवसात कज मळवेल आOण असे न झायास
एफआईसीसीएल यांना कजदाराला कसलेह कज दे *यासंबध
ं ी कत:य नसेल.
b)

जर कजदाराकडून कज 6व6वध उपकरणांसाठ8 घेतला गेला असेल, ते:हां हे कजदाराने समजन
ू घेतले आहे Uक एफआईसीसीएल
कडून आपले लेखांकन संबंधी योजन सरु ळीत कर*यासाठ8, कजाची र2कम काह उप खाHयांम@ये, उपकरण खरे द /ािhत संबंधी
संaयावर आधाqन ठे वल जाणार.

2.4
2.4 कजाची अवCध::
कजाची अवKध कज सारांश कायपZतनुसार असेल, जे संलgन आहे .
2.5
2.5 कज वाटप संबंधी शेवटIया तारखा::
या करारात काह ह अंतभत
ू असले तर ह , एफआईसीसीएल कडे हा अKधकार असेल Uक ते कजदाराला नोLटस दे ता कजाचा
अKधकार कमी कE शकते जर असया करार/वाटप प Uकं वा स5य काराIया 30 Lदवसांनंतर सZ
ु ा या वाटप संबंधी नवेदन
आलेले नसेल आOण या संबंधी तार ख एफआईसीसीएल कडून लेखी CवEपात वाढ़वल सुZा जाऊ शकेल.
अनD
ु छे द 3
परतफेड/आधी भरलेल र/कम
3.1 परतफेड
(a) ह कजदाराची जवाबदार आहे Uक मद
ु त संप*यापुवb संपूण र2कम पूण Lदल गेल पाLहजे. कजदार कजाची र2कम :याजासकट
मासक/तीन मLह!याIया UकCतींम@ये, परतफेड कायपZतनुसार दे णार <याबnल माLहत कज सारांश कायपZतम@ये Lदलेले आहे .
परतफेडीची कायपZती एफआईसीसीएल यांIया अKधकारात कसल ह कमतरता न करता :याजाची गणना करते आOण जर पु!हा
गणना कर*याची िCथत आल , तर ह कजदारालाया 6व6वध परतफेडीIया कायपZतनस
ु ार परतफेड करावी लागणार. या करारात
काह ह 6वसंगत असले, तर ह कज एफआईसीसीएल यांना 5यायचे असन
ू Hयांना संपूण र2कम आOण Hयातील :याज आOण कज
संबंधी सव श
ु क मळव*याचा ह2क आहे .
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(b) वर ल आOण कज परतफेड वेळापक, कलम 3.1(a) संबंधी अंतभत
ू असले तर ह , एफआईसीसीएल कडे हे अKधकार असतील Uक ते
कधीह आOण वेळोवेळी परतफेडीचे वेळापक यात बदल कE शकतील आOण हे करणे एफआईसीसीएल यांचे नणय असन
ू या
नणयापुढे परतफेड बदललेया वेळापकामाणे चालणार.
(c)

कजदाराकडून एफआईसीसीएल यांना आधीच परतफेडीIया आगाऊ UकCती Lदया गेया असणार आOण यासाठ8 कज सारांश
वेळापक संबंधी वेळोवेळी केलेले करार आOण संबZ एफआईसीसीएल नयम काम करतील. आगाऊ UकCत कज सारांश वेळापक
यात UकCत CवEपात घेतल

जाणार. एफआईसीसीएल कडून आगाऊ UकCतीवर :याज Lदला जाणार नाह . वर ल Lदलेया

माLहतशवाय, कजदाराला UकCत आगाऊ 5यावी लागणार, तर ह एफआईसीसीएल या आगाऊ Lदलेया UकCतीवर :याज दे *यासाठ8
बा@य नसेल.
(d) UकCत सE
ु होत नाह Hया अवKधपय!त, कजदाराकडून, लागू असलेया दरामाणे पूव समान मासक UकCत :याज Lदला जाणार
आOण असया Hयेक मासक परतफेडीवर पीईएमआईआई लागू असणार आOण यासंबंधी दर कज सारांश वेळापकात Lदलेले
आहे त.
(e) जर कजदाराकडून कोणHयाह रकमेची परतफेड नाह केल गेल , ती कजाची परतफेड असो Uकं वा :याजाची परतफेड असो Uकं वा
कजदाराकडून दे *याची कोणतीह

र2कम असो, Uकं वा कजदाराकडून या करारासंबंधी कोणते नयम भंग केले गेले Uकं वा या

कजासब
ं ंधी ावधानाचे उलंघन केले गेले असेल, तर कजदार बाकpIया रकमेसब
ं ंधी आOण Hयासंबंधी :याज Uकं वा अ!य रकमेसाठ8
जाCतीचे :याज दे णार आOण यासंबंधी दर कज सारांश वेळापकात Lदलेले आहे जे मासक दरावर Uकं वा फ2त Hया अवKधसाठ8
असेल <याबnल एफआईसीसीएल लेखी CवEपाने वेळोवेळी कळवेल, यासाLठ चक
परतफेडीची तार ख
ु व*याIया तारखेपासन
ू
अशाकारे अवKधची गणना केल जाणार. कजदार यासाठ8 पूणप
 णे आपल सTमत दे त आहे Uक <या दरावर जाCतीचे :याज
लागणार ते एफआईसीसीएल यांना झालेया हान6Hयथ असन
ू बरोबर आहे . जाCतीचे :याज अथातच कजदाराची जवाबदार कमी
करत नाह , <यात वेळोवार परतफेड करणे आOण असया चुकpमळ
ु े एफआईसीसीएलचे अKधकार कमी होणे इHयाLद शामल आहे .
हे जाLहरर Hया सांKगतले गेले आहे Uक वर लमाणे हे एफआईसीसीएल साठ8 Cवत:चे अKधकारCवEप आहे जे कोणHयाह कारIया
कजदाराIया चुकpवर काम कE शकतील. याशवाय, कसयाह अट शवाय जे वर Lदलेले आहे , कजदार सव कारचे श
ु क, खच
दे *यासाठ8 बा@य असणार जे असया चक
ु pमळ
ु े समोर येतील.
(f)

कजदार कडून एफआईसीसीएल यांना कज सारांश वेळापकानस
ु ार खच आOण श
ु क Lदले जातील, खच संबंधी माLहत आOण
एफआईसीसीएल यांची वेबसाईट (http://www.fullertonindia.com/about-us/loan-charges.aspx), आOण जे काह शामल होणे श2य आहे
तर ह दCतावेजीकरण आOण U या खच (परत न होणारे ), पूव ईएमआई :याज (जर लागू असेल) आOण बाकp खच यथा चेक
बाउ!स खच, चेक/ईसीएस Cवैप खच, जाCतीचा :याज, आगाऊ केलेले खच आOण काह श
ु क Uकं वा खच जे एफआईसीसीएल
यांIया आ!तBरक नीतनस
ु ार वेळोवेळी लागू असतील, वैधानक खच Uकं वा अ!य, हे कजासोबत Lदले जातील. फआईसीसीएल वर ल
खच/शुक संबंधी बदल कर*यास सQम आहे आOण यासाठ8 कजदाराला कसलेह नोLटस दे *याची गरज नसणार. वर ल खचाशवाय,
कजदाराला एफआईसीसीएल यांना बाकp खच सZ
ु ा 5यावयाचे असतील <यात :याज कर संबंधी खच, सेवा कर, mयट
ू (यात CटैTप
mयूट शामल आहे ), आOण कर (सरकार Uकं वा बाकp अKधकार यांIयाकडून वेळोवेळी लावले जाणारे ) आOण बाकp सव खच आOण
शुक जे (a) कजाचे अज आOण वाटप, कज परतफेड;(b) कज आOण :याज मळवणे आOण Hयांची ािhत आOण;(c) पुढ़ ल सहU या
लागू करणे, संबंधी जे काह शामल असेल.

(g) पूव ईएमआई :याज, आगाऊ UकCत, 6वमा ीमयम, दCतावेजीकरणाचे खच, U या/सहभाKगता खच आOण या कजासब
ं ंधी आOणक
कोणतेह खच कजाIया रकमेतन
ू कमी केले जातील आOण या सव खच/श
ु क कापून उरलेल र2कम कज CवEपात कजदाराला
वाटप कर*यात येईल.
(h) कजदाराला, ते कज <यात सव कर शामल आहे त (:याज आOण सेवा कर शामल) संबंधी सव श
ु क 5यायचे असतील जे सरकार
Uकं वा सरकार एजे!सी Uकं वा कज संबंधी अ!य अKधकार कडून लावले गेले असतील.
(i)

कजदाराकडून केलेले सव भग
ु तान जे एफआईसीसीएल कडे केले जातात, ते कोणHयाह कारIया खाHयातील कमी Uकं वा कर कापन
ू
केले जाणार नाह . जर कजदाराला असल कपात करावयाची गरज असेल, तर एफआईसीसीएल संबंधी Lदल जाणार र2कम Hयाच
अनप
ु ाताने वाढ़वावी <यामुळे आवAयक र2कम मळवणे सरळ जाणार (असया कपात संबंधी काह उHतरदायHव येणार नाह .
Hयांना कपात कEन सुZा तेवढ़ च र2कम मलायला हवी जी आवAयक आहे .

(j)

कजदार ह Cवीकृत दे तो आOण अनम
ु ोदन करतो Uक तो/ती/ते ह माLहत ठे वतात आOण Cवीकार करतात Uक सव कारचे शुक,
खच इHयाLद जे कजदाराकडून Lदले गेले आहे त आOण जे या कजासंबंधी असन
ू पीकरण आOण/Uकं वा बाकp खचाशी नग&डत आहे ,
हे ऋणदाHयाला Lदलेल एक वेळेची र2कम असन
ू हा खच फ2त या कजा संबंधी sोत मळवणे, सHयापन आOण वैधानक खचाIया
संदभात सZ
ु ा आहे .

(k) कजदार हे Cवीकार करतो, जाLहर करतो आOण अनम
ु ोदन करतो Uक करार काय5यात Lदलेया ावधानांशवाय सZ
ु ा आOण
कोणताह दस
ु रा कायदा आOण पBरिCथत व नयम जे करारात Uकं वा अ!य सरु Qा पात असतील, कोणतेह
एफआईसीसीएल कडून लेखी अनु!मोLदत नसतील Hयांना खाल लमाणे tयावे:
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1.

थम, Uकं मत, खच, श
ु क आOण अ!य 5यायचे पैसे जे एफआईसीसीएल कडे दे णे आहे ;

2.

दस
ु रे :याज जो एफआईसीसीएल कडे दे णे आहे Uकं वा/आOण दे णे जमा झालेले आहे आOण

3.

शेवटचे कोणHयाह UकCती दे णे, जे मुaय र2कम संबंधी आहे आOण <यांना एफआईसीसीएल कडे दे णे बाकp आहे

याशवाय एफआईसीसीएल कडे या खचासब
ं ंधी ािhत आOण कोणHया कारे मळवणे इHयाLद नणय Cवत:कडे ठे व*याची परवानगी
असेल.
3.2 उतर Fदनां3कत चेक/ईसीएस/एसआई:
जे:हां कजदार ईसीएस/एसआई Uकं वा उHतर LदनांUकत चे2स 5वारे कजाची र2कम आOण Hयावर असलेला :याज दे *यास तयार
आहे , यथा ईसीएस/एसआई चेक Hया सोयीसाठ8 Lदले जाता जी कजदाराने आधीच मळवल
असयामळ
ु े,

ईएमआई

संaया

Uकं वा

Hयांची

र2कम

वाढ़ल ,

तर

कजदार

एफआईसीसीएल

आहे . जर :याज दरात फरक
कडून

माKगतयावर

नवीन

ईसीएस/एसआई मे!डेट/जािCटचे उHतर LदनांUकत चे2स एफआईसीसीएल यांIया साठ8 दे णार. कजदार आपया खाHयात
ईसीएस/एसआई मे!डेट/चे2स साठ8 Lदलेया तारखेला बरोबर साठवण ठे वेल. हे कजदाराकडून मा!य केलेले आहे Uक HयांIयाकडून हे
खाते ब!द केले जाणार नाह <या खाHयाचे ईसीएस/एसआई/चेक Hयांनी Lदलेले आहे Uकं वा ते ईसीएस/एसआई चे2स सादर केयावर
Hयाचा भग
ु तान थांबव*यासंबंधी नद[ श आपया बjकेला दे णार

नाह . कजदार

ह

Cवीकृत दे तो

Uक

कोणHयाह

कारे

ईसीएस/एसआई/चेक जे HयांIयाकडून Lदलेले आहे , बाउ!स झायास Hयासंबंधी सव खच एफआईसीसीएल संबंधी आ!तBरक नीत
नयमानुसार कजदाराकडून Lदले जातील आOण &डसऑनर संबंधी नीत नयम वेळोवेळी जाLहर होतील. हे 6वशWट CवEपाने
सांKगतले आOण Cवीकृत केलेले आहे Uक असया कारचे खच ाhत करणे, वैधानक CवEपाने एफआईसीसीएल यांIया ह2कात
आहे आOण हे नगोशयेबल इ!Cuमे!ट ए2ट, 1881, भारतीय द!ड संLहता, 1860 Uकं वा अ!य Lठकानी सZ
ु ा Lदलेले आहे . हे सुZा मा!य
केलेले आहे Uक ईसीएस/एसआई/चेक सादर न करणे Uकं वा कोणHयाह

कारनाने एफआईसीसीएल कडून समोर न ठे वयाने

कजदाराचे उHतरदायHव कमी होत नाह . जर ईसीएस/एसआई Uकं वा कोणते उHतर LदनांUकत चे2स जे एफआईसीसीएल यांना
कजदाराकडून Lदलेले आहे त आOण ते हरवतात, खराब होतात Uकं वा कुठे ठे वले जातात आOण जर Hया वेळेस ते एफआईसीसीएल
यांIया कFजेदार त असतील, Uकं वा ते मHृ य,ु Lदवाळखोर , वेड लागणे, अKधकार गमावणे Uकं वा CवाQर करणार :यि2त संबंधी
काह ह अघLटत होणे असया िCथतीत हे :यि2त (जर एकापेQा जाCत असतील) Uकं वा कजदाराIया बjकेचे बंद हो*यासारखी
िCथत असयास, Uकं वा कोणHयाह अ!य कारणामुळे एफआईसीसीएल कडून यांना बदल कEन माKगतले गेले, तर कजदार असल
माLहत मळायावर तीन काय Lदवसात एफआईसीसीएल यांना दस
ु रे /बदललेले ईसीएस/एसआई/चे2स दे णार जे Hयाच रकमेचे
असतील आOण मागील पासन
ू यांचे Cथानांतरण कर*यात येणार. जर कजदाराला ईसीएस/एसआई/ उHतर LदनांUकत चे2स Hयाच
रकमेचे असता बjक बदलावयाची असेल, तर कजदार हे कर*यासाठ8 एफआईसीसीएल यांना लागू Cवैप खच आOण एफआईसीसीएल
यांIया आ!तBरक नीत नयमानस
ु ार श
ु क दे ऊन हे कE शकेल.
3.3 आगाऊ भरलेल र/कम
कजदार संपण
ू  कज :याजासकट कधीह पण
ू  कE शकतो आOण यासाठ8 Hयाला एफआईसीसीएल यांना एक मLह!याअगोदर लेखी
माLहत Lदल पाLहजे. या पBरिCथतीत कजदाराकडे आपल र2कम वेळेआधी भर*याचा ह2क असतो, एफआईसीसीएल कडे वेळेपुवb
र2कम भर*यासंबंधी खच लावणे आOण कज सारांश वेळापकात Lदलेया दरामाणे श
ु क आकार*याचा ह2क असतो. Lदलेल
र2कम कजदार पु!हा मागू शकत नाह .
3.4 र/कम फेडIयात उ%शर
कजदाराने संपूण कजाची र2कम आOण बाकp र2कम कसलाह नयम भंग न करता आOण कसलेह कारचे सेLटंगची मागणी न
करता Uकं वा Hया तारखेला जे:हां र2कम दे णे आहे , नवेदन न करता भरल पाLहजे. यासंबंधी कसलेह नोLटस, माLहत दे णे Uकं वा
लQात दे णे संबंधी काम केले जाणार नाह कारण Lदलेया तारखेला पैसे भरणे ह कजदाराची जवाबदार आहे . एफआईसीसीएलIया
बाकp अKधकारांशी नग&डत नसतांना, जर Lदलेया तारखेपासन
ू पैसे भर*यात उशर झाला, तर एफआईसीसीएल कडून कजदारावर
जाCतीचे :याज आकार*यात येईल.
3.5 संय/
ु त आण ववध संबंधी उतरदायव:
जे:हां कजाची र2कम एकापेQा जाCत :यि2त/संCथा यांना कजदार Tहणन
ू Lदल जाते आOण कजदार Uकं वा सह कजदार ह
पBरिCथत असेल, ते:हां कोणHयाह कारे सांKगतले नसेल तर ह , यासंबंधी उHतरदायHव कजदार आOण सहकजदाराचे आहे Uक
Hयांने कज :याजासकट आOण सव अपेQांना या कराराIया Lहशोबाने पूण करावा आOण ह Hयांची संय2
ु त जवाबदार आहे .
3.6 या 3 नयमानुसार कसलेह बदल झाले Uकं वा या करारानुसार कसलेह बदल झाले तर ह एफआईसीसीएल यांचे एकमेव नणय
असणार आOण यात कजदाराची सTमत घेतल जाणार नाह .
3.7 जर कजदार एफआईसीसीएल कडे जाCतीची र2कम दे तो Uकं वा घेतो जी कजासब
ं ंधी असेल, तर एफआईसीसीएल कडे हे अKधकार
असतील Uक यासंबंधी U या श
ं ंधी आकारले जातील.
ु क वेळोवेळी Lदलेया Uकं वा घेतलेया जाCत रकमेसब
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अनD
ु छे द 4
कज वाटप संबंधी नयम
4.1 एफआईसीसीएल कडे कजाचा वाटप कर*यासंबंधी जवाबदार खाल ल नयमांमाणे असेल:
(a) कजदार एफआईसीसीएल संबंधी सव पतपातेस बरोबर ठरतो. एफआईसीसीएल कडून कजदाराची पतपाता संबंधी माLहत
मळव*यासाठ8 यHन केले जाणार. एफआईसीसीएल यापुढे कजदारासंबंधी Lदलेया माLहतनुसार फोन कEन माLहत मळव*याचे
ह2क आहे <यामाणे कजदाराची पतपाता ठरवल जाते.
(b) कधीह अनुIछे द 8 म@ये Lदयानस
ु ार घडलेल गोWट <याअथb वेळ संपणे, नोLटस Uकं वा अनुIछे द माणे वेळ संपयामुळे कज न
भरणे, याचा अथ हे नरं तर होणार असे नाह .
(c)

कजदाराकडून एफआईसीसीएल यांना ह संतुिWट Lदल गेल पाLहजे जे:हां कजासाठ8 नवेदनाIया वेळेस ते अज करत असतील, हे
अज उपकरण खरे द साठ8 असू शकेल Uकं वा उपकरणांवर पन
ु 6वHत साठ8 असेल आOण कजदाराकडून एफआईसीसीएल यांना कजाचे
बरोबर वापर कर*यासंबंधी बरोबर साvय पुरवले पाLहजे.

(d) कधीह अHयंत असाधारण पBरिCथत नसल पाLहजे <यामुळे <या योजनासाठ8 कज घेतले गेले आहे Hयाची पूणता कजदाराकडून
या करारामाणे करणे अश2य ठरे ल.
(e) कजदाराकडून सुरQा आOण/Uकं वा गारं ट

Lदल

पाLहजे <यामाणे ते कजाची परतफेड एफआईसीसीएल यांना करतील Uकं वा

एफआईसीसीएल कडून यासंबंधी केलेल मागणी पुरवल गेल पाLहजे.
(f)

कजदार एफआइसीसीएल यांना मळालेले कज, :याज, तरलता Qत, खच, श
ु क आOण बाकp धनसंबंधी हमी दे त असला पाLहजे
आOण बाकp सव खच जे कजदाराकडून एफआईसीसीएल कडे या कजासब
ं ंधी Lदले जातात, Hया संबंधी सुरQा Lदल पाLहजे (“या
सुरQा”) आOण हे एफआईसीसीएलIया पQात असले पाLहजे.
i) कजदाराकडून सवात आधी घेतले जाणारे उपकरण संबंधी खरे द /ािhत Uकं वा मळवणे आOण Hया संबंधी घेतले जाणारे कज, ह
माLहत Lदल पाLहजे, यापुढे Hयांचे CवामHव Uकं वा ते कजदाराIया CवामHवात कशा कारे येणार ह माLहत सहायक वेळापकात
Lदल पाLहजे

(g) कजदाराकडून नयम 4.1 (f) माणे बरोबर सुरQा Lदल पाLहजे आOण यासंबंधी संतुिWट एफआईसीसीएल कडे असल पाLहजे आOण
Hयाबnलचे संपूण प एफआइसीसीएलकडे Lदले पाLहजे.
अनD
ु छे द 5
सरु Jा
5.1 एफआईसीसीएल जे:हां कजदाराला कज दे *यास हमी दे ते, ते:हा कजदाराकडून एफआईसीसीएल कडे यासंबंधी खच दे *याची
पBरिCथत असते आOण हे खच एफआईसीसीएल यांIया पQात आOण थम खच उपकरण खरे द Uकं वा ािhत संबंधी कज अज,
मग हे उपकरण तम
ु Iया CवामHवात असतील Uकं वा येणार असतील आOण यासंबंधी नयम जे कज सारांश वेळापकात Lदले
असतील (यास पुढे ’गहाण ठे वलेल संपिHत” Tहटले जाणार) हे कजाची र2कम, :याज, बाकp खच यांIया साठ8 गारं ट Tहणन
ू Lदले
जातात आOण जर कज Lदले नाह गेले, कमीशन, खच, श
ु क आOण बाकp खचाRची ािhत न झायास कजदाराकडून ाhत होत
असणार र2कम यासाठ8 ह सुरQा एफआईसीसीएल कडे असते. दाखवलेया गहाण ठे वलेया संपिHत म@ये काह जोडणे, वाढ़वणे
Uकं वा Hयाचा 6वCतार करणे, मग हे कजदाराकडून केले गेले असेल Uकं वा कजदाराने यासंबंधी Uकं मत Lदल असेल Uकं वा अ!य
कारे आOण यासंबंधी एफआईसीसीएल कडून अनम
ु ोदन असेल Uकं वा नसेल, एफआईसीसीएलचा ह2क या संबंधी गहाण ठे वलेया
संपिHतवर Hयाच कारे असेल जो या करारासंबंधी असेल, मग Hया संपिHतवर काह वाढ़ Uकं वा 6वCतार केला गेला असेल तर ह .
5.2. हा करार कायEपात आयावर Uकं वा यावर सह झायावर Hयाच Qणी Uकं वा Hया उपकरणांचे CवामHव मळायावर हे गहाण कार
अिCतHवात येणार. कजदार खरे द केलेया उपकरणा संबंधी माLहत पुरवणे आOण खरे द संबंधी iबल खरे द Iया तीन LदवसाIया
आत जमा कर*यासाठ8 तयार आहे . ह माLहत या करारात Lदलेया संबZ काराIया Lहशोबाची असल पाLहजे. जर गहाण ठे वलेले
उपकरण ’मोटर :ह कल’ या yेणीत येत असतील, तर मोटर :ह कल ावधान 6वधान 1988 माणे, कजदाराने या उपकरनाचे
पंजीयन करावे आOण पंजीयन माणपावर ’कज आOण गहाण करार’ ’फुल3[ न इि!डया
घेतला पाLहजे. कजदार Cथानक वाहतुक अKधकार कडून पंजीयन

े &डट कंपनी ल. सोबत’ हा श2का करवून

मांक ाhत कर*याIया तीन कायLदवसांम@ये पंजीयन माण

प जमा कर*याची हमी दे तो. ह माLहत या कराराचा मख
ु भाग आहे . जर कजदार कंपनी ावधान 1956 माणे कंपनी असेल,
तर कंपनी ावधान 1956 कारे कंपनी पंजीयन कलम 125 माणे Hयांचे पंजीयन असणे गरजेचे आहे .
5.3 कजदार पुढे हे मा!य करत आहे Uक गहाण ठे वलेल संपिHत ह सव कारचे भग
ु तान कर*यास उपयोगी येणार जे कजदार
एफआइसीसीएल यांना कोणHयाह खाHयासाठ8, वतमान Uकं वा भ6वWयकाळात, यात कजदाराचे उHतरदायHव आOण सहकजदाराची
हमी आहे आOण हे सह कजदातासाठ8 Uकं वा दस
ु या :यि2तसाठ8 असू शकेल.
5.4 कजदार यासाठ8 एफआईसीसीएल यांना हमी दे त आहे Uक एफआईसीसीएल कडे गहाण संपिHतचे अKधकार असेल आOण कजदार
कोणHयाह कारे गहाण संपिHत संबंधी EKच दाखवणार नाह आOण कशाह कारे अ!य :यि2तIया पQात ते करणार नाह
जोपय!त एफआईसीसीएल कडून लेखी सTमत नसेल. खच/सुरQा जी कजदाराकडून या करारामाणे Lदल आहे , ती या करार
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संबंधी सव खच[ पूण Lदले जात नाह

तोपय!त आOण एफआईसीसीएल कडून मळालेले कज/सोय Lदल

गेल

असन
ू े

एफआईसीसीएल कडून ह2क सोड*यासंबंधी माण प मळे पय!त एफआईसीसीएल यांIया ह2कात असेल. या करारासंबंधी तयार
केलेल सुरQा आOण कजद ाराचे उHतरदायHव या पBरिCथतीत बदलू शकत नाह जर कजदाराचे :यवसाय ब!द झाले (CवेIछे ने
Uकं वा अ!य) Uकं वा 6वल नीकरण/एकp, पुननमाण, ब!धन बदलणे, 6वसजन Uकं वा राW3 यकरण (पBरिCथतनस
ु ार) झाले तर Hयांने
एफआईसीसीएल यांना Lदलेल सुरQा संपिHत Uकं वा अ!य 6वHतीय ह2क एफआईसीसीएल यांIया अKधकार Qेातच राहातील.
5.5 या कराराIया अवKधत, जर एफआईसीसीएल यांIया मते, कजद ाराने Lदलेल सुरQा संपिHत जर एफआईसीसीएल कडून Lदलेया
कजासाठ8 पुरेशी नसेल, तर एफआईसीसीएलIया सलानुसार, कजदार, तो भाव आण*यासाठ8 एफआईसीसीएल यांना जाCतीIया
संपिHत Uकं वा सुरQा कार दे नार जे एफआईसीसीएल यांन ा कमतरता भEन काढ़*यासाठ8 पुरेशा वाटतील. कजदार या कजासब
ं ंधी
एफआईसीसीएल यांना लागत असलेले सव प वेळोवार दे *याची हमी दे तो.
5.6 कजदार हे जाLहर करतो Uक Uक सव Cतुर गहाण संपिHत आOण संपूण संपिHत Hयाची Cवत:Iया मालकpची आहे आOण कोणतेह
खच, गहाण, गहाणवट Uकं वा श
ु क संबंधी अडथला यात नाह आहे . कजदार कोणHयाह कारणामळ
ु े गहाण ठे वले या संपिHतला
पBरसरातन
ू , फै2टर , गोदाम Uकं वा कजदाराIया मालकpतन
ू जा*याचे कारण होणार नाह आOण गहाण असलेल संपिHत नामांतBरत
कर*यासंबंधी कारण होणे Uकं वा Hया संबंधी परवानगी दे ने सारखे काम करणार नाह .
5.7(a)
5.7

कजदार सव कारचे भाडे, कर, बाहे रचे खच आOण संबZ गहाण वाहनाचा खच अथात <या गैरेज Uकं वा पBरसरात ठे वले जात

असेल इHयाLद करे ल. कजदार हे सुZा सुनिAचत करे ल Uक असले Lठकाण Uकं वा Cथळ याचा 6वमा केलेला आहे आOण तो स5य
बाजार िCथतनुसार संपूण आहे Hयाच माणे कोणतेह नक
ु सान Uकं वा आग, जाळपोळ, नागर दं गे, दं गा आOण अशा इतर जोखीम
यांIयापासन
ू एफआईसीसीएल साठ8 काह धोका नाह ये. कजदाराकडून असया 6वTयाची पॉलसी असयास Hयातील ीमयम
वेळशीर भरल

गेल

पाLहजे आOण एफआईसीसीएल साठ8 यासंबंधी मौलक रसीद नर QणाIयावेळेस Lदया पाLहजे <या

एफआईसीसीएल यांIया रे कॉड म@ये असतील. कजदार हे सुनिAचत करे ल Uक असया पॉलसी या सुरQेIया संपिHतसाठ8 चालू
असया पाLहजे आOण काह ह कारण असले तर ह हा 6वमा रn नाह झाला पाLहजे. कजदार एफआईसीसीएल यांना पॉलसी संबंधी
सव माLहत दे णार आOण एफआईसीसीएल यांना यासंबंधी सव खच पुरवणार.
(b) जर कजदार वर ल माणे कर*यात यशCवी होत नसतील, तर एफआईसीसीएल आपया नणयानस
ु ार असले भाडे भEन हे
सुनिAचत करणार Uक ते Cथान सुर{Qत आहे आOण कजदार ह हमी दे तो Uक ह र2कम एफआईसीसीएलकडे परतफेड करणार. ह
परतफेड एफआईसीसीएल कडून मागणी केयानंतर होणार आOण असया परतफेडीत अयशCवी झायावर एफआईसीसीएल
यांIयाकडे हे ह2क असणार कp ह

र2कम कजाIया रकमेत जोडल

जाणार आOण ह

र2कम सुZा कजाIया रकमे माणे

:याजासाठ8 योgय ठरे ल.
5.8(a)
5.8

कजदाराकडून गहाण ठे वलेल संपिHत पूण आOण :यविCथत र Hया 6वमा सरु Qेत ठे वल गेल पाLहजे आOण वेळोवेळी Hयाची

सुरQा यथा अपघात, आग, वीज चमकणे, धरणीकंप, पूर, दं गल , नागर , ग|धळ, युZ, चोर , भुरट चोर , तत
ृ ीय पQाचे दायHव
सारखे उHतरदायHव आOण जोOखम यापासन
ू एफआईसीसीएल यांना दरू ठे वेल आOण यासंबंधी संपिHतची पूण बाजारातील Uकं मत
तयार असेल हे यHन करे ल. 6वमा कजदार आOण एफआईसीसीएल यांIया संयु2त नांवाने असले पाLहजे आOण या 6वमा पॉलसी
संबंधी कागदपे, Hयाच बरोबर नवीनीकरण संबंधी कागदपे एफआईसीसीएल यांIयकडे जमा केले पाLहजे. कजदाराने सव
पॉलसीजचे ीमयम भरले पाLहजे आOण Hयासंबंधी वाCत6वक रसीद एफआईसीसीएल यांIयाकडे जमा कEन माOणक त
एफआईसीसीएल यांIया रे कॉड म@ये ठे वले पाLहजे. कजदाराने हे सुनिAचत केले पाLहजे Uक असया 6वमा पॉलसी कायरत
राLहया पाLहजे आOण ह संपिHत जोपय!त गहाण आहे तोपय!त 6वमा रn हो*यासारखी िCथत नाह आल पाLहजे.
(b) जर कजदाराने गहाण संपिHत संबंधी 6वमा र2कम नाह भरल , तर एफआईसीसीएल आपयाकडून, तर ह काह कत:य
नसताना हे भEन गहाण संपिHत 6वमत अस*याची सोय केल पाLहजे आOण कजदार ह र2कम एफआईसीसीएल यांना पु!हा भE
शकेल आOण ह

परतफेड एफआईसीसीएल कडून मागणी केयानंतर होणार आOण असया परतफेडीत अयशCवी झायावर

एफआईसीसीएल यांIयाकडे हे ह2क असणार कp ह र2कम कजाIया रकमेत जोडल जाणार आOण ह र2कम सZ
ु ा कजाIया रकमे
माणे :याजासाठ8 योgय ठरे ल.
(c)

जर कोणतीह

र2कम 6वमा कंपनीकडून मळाल

असेल Uकं वा 6वमा पॉलसी संबंधी र2कम मळाल

असेल, ते:हां

एफआईसीसीएल यांIया नणयानस
ु ार ह र2कम गहाण ठे वलया संपिHतची दE
ु Cतीसाठ8 Uकं वा कजदाराचे एफआईसीसीएल सोबत
असलेया कजाला भर*यात उपयोगास येणार.
5.9 कजदार गहाण ठे वलेया संपिHतची काळजी घेता Hयास उHतम िCथतीत ठे वणार आOण यासंबंधी खच आOण जोOखम, यासाठ8 तो
जवाबदार असणार आOण जर संपिHतम@ये काह कमतरता, नक
ु सान झाले, तर काह ह कारण असयावर तो जवाबदार असेल यथा
चोर , गुणवHतेत कमी Uकं वा मोसमी मार असो.
5.10
5.10 कजदार कधीह गहाण ठे वलेल संपिHत कोणHयाह कारे एफआईसीसीएल यांIया लेखी सTमत शवाय CथानांतBरत Uकं वा बदल
करणे सारखे कृHय करणार नाह . कजदार हे अनम
ु ोदन करतो Uक Hयेक गहाण ठे वलेया संपिHतवर असलेया पंजीकरण माण
पावर एफआईसीसीएल हे नांव असन
ू यापुढे हे सZ
ु ा त`य लLह*यात येणार Uक ह संपिHत एफआईसीसीएल कडे गहाण आहे .
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गहाण ठे वलेया संपिHतचे HयQ Uकं वा अHयQ र Hया केलेले Cथानांतरण आपराKधक कार, 6वAवास तोडणे आOण लबाडी
कर*याIया पBरभाषेत येत असन
ू यामळ
ु े एफआईसीसीएल कजदारा6वEZ आपराKधक वैधानक कारवाई कर*याचा ह2क ठे वेल.
5.11 कजदाराकडून, Hयेक सहा मLह!याIया शेवटIया Lदवशी, एफआईसीसीएल यांना गहाण ठे वलेया संपिHत 6वषयी आवAयक
दCतावेज दे *यात यावे यथा संपण
ू  माLहत, बाजार Uकं मत, कोणHया Lठकाणी ठे वले/पाक केले आहे Uकं वा ते रCयात असतील तर
Hया बnल माLहत इHयाLद. असया कारची माLहत एफआईसीसीएल यांना दCतावेज तयार हो*याIया दहा काय LदवसांIया आत
कजदाराकडून Uकं वा HयांIया अKधकृत :यि2त कडूने दे *यात आया पाLहजे. ह माLहत असया कारची असल पाLहजे <याची
मागणी एफआईसीसीएल यांIयाकडून वेळोवेळी होत असेल आOण Hयासंबंधी गरजेचे साvय एफआईसीसीएल कडून माKगतले गेले
असतील. Hयाशवाय, कजदाराकडून एफआईसीसीएल यांना गरज असेल ते:हां गहाण असलेया संपिHत 6वषयी आOण कजदाराIया
:यवसाया6वषयी माLहत पुरवल गेल पाLहजे.
5.12 जर एफआईसीसीएल साठ8 गरज असेल, तर कजदाराला गहाण ठे वलेया संपिHतवर साईन बोड लावावे लागणार <यात CपWटपणे
ह संपिHत एफआईसीसीएल यांIयाकडे गहाण आहे , हे दाखवावे लागेल, एफआईसीसीएल कडून या साईब बोmस संबंधी &डChले
आOण अ!य काराचे मागदशन Lदले जातील.
5.13 कजदार हे जाLहर करतो Uक सव गहाण ठे वलेया संपिHत कोणHयाह स5य Uकं वा आधीIया ओ}यापासन
ू म2
ु त आहे त, जर काह
असतील, तर Hयांना पूण केले गेले आहे आOण Hयासंबंधी :यि2त, <याकडे हे गहाण Lदले असतील, Hयांना संतुWट केलेले आहे.
कजदार पुढ़े हे जाLहर करतो Uक ह गहाण ठे वलेल संपिHत आOण Hयासंबंधी सव प कजदाराने 6वAवासाने एफआईसीसीएल कडे
सुरQा माणाने Lदले आहे त. कजदार पुढ़े हे अनम
ु ोदन दे तो Uक गहाण ठे वलेया संपिHत संबंधी कसलेह ओझे Uकं वा उधार इHयाLद
कार नाह आहे <यामळ
ु े एफआईसीसीएल यांना ह संपिHत सुरQा काराने उपयोगात आण*यास कसलाह ास होणार.
कजदार यासंबंधी एफआईसीसीएल सोबत एकमत आहे Uक कजदार एफआईसीसीएल यांना कोणHयाह घटनेचे म
ू यमापन

5.14(a)
5.14

सांगेल <यात कजदाराची ह कज फेड*याची, :याज दे *याची Qमता कमी होत असेल आOण Hयामळ
ु े हे कज, संबZ सरु Qा आOण
कजदाराची एफआईसीसीएल संबंधी कज बाब कराराबाहे र जात असेल.
(b) या करारासंबंधी ावधान आOण उप ावधान यांIया शवाय, कजदार हे Cवीकार करतो आOण एफआईसीसीएल साठ8 हे मा!य
करतो Uक खाल ल पैकp काह ह घटना झाल , Uकं वा बदल, सध
ु ारणा झायास संवाद केला जाणार
(i)

कजदारा6वEZ संCथानक Uकं वा वैधानक कायकार जो कोणी :यि2त पैशा संबंधी दा:याकBरता करत असेल आOण हे
कजदाराIया 6वरोधात असेल;

(ii) कोणHयाह कारणाने गहाण ठे वलेया संपिHतला Qत होणे
(iii) गहाण ठे वलेया संपिHत संबंधी कसले वाद Uकं वा !यायालयीन कारवाई होणे
(iv) कोणतीह घटना <यामुळे कजदाराचा :यवसाय भा6वत होत असेल, यथा 6वHतीय पBरिCथत, औ5योKगक U या, वैधानक
काराने ािhत साठ8, परतफेडीसाठ8 अKधकार वगाकडूने केलेल कार वाई इHयाLद
(v)

जर कजदाराIया संवैधानक िCथत Uकं वा CवामHवात बदल असेल, जे एफआईसीसीएल यांIया Lहशोबाने नकाराHमक
असेल.

5.15 कजदाराने गहाण ठे वलेया संपिHत संबंधी सव िCथत एफआईसीसीएल समोर मागणीनस
ु ार ठे वल पाLहजे <यामुळे एफआईसीसीएल
यांना गहाण संपिHत संबंधी नर Qण करने सहज होणार. कजदार पुढे हे मा!य करतो Uक एफआईसीसीएल यांचे अKधकृत
तनKध, नोकर आOण एजे!ट या गहाण ठे वलेया संपिHतचे नर Qण वेळोवेळी कE शकतात आOण Hयासाठ8 Hयांना नोLटस
दे *याची गरज नसन
ू ते या पBरसरात, गोदाम Uकं वा गैरेज म@ये, <या Lठकाणी गहाण संपिHत असेल Uकं वा ठे वलेया जागेवर जाऊ
शकतील.
5.16 जर गहाण ठे वलेल संपिHत एखादे मोटार :ह कल या CवEपात असेल तर कजदार यासंबंधी सव नयम आOण काय5यांचे पालन
करे ल <यात CवामHव, Hयाचा वापर आOण काम घेणे सZ
ु ा शामल असेल, Hयाच बरोबर यासंबंधी सव जोOखम आOण उHतरदायHव
सुZा Hयावर असतील यथा CवामHव, उपयोग आOण वापर शामल आहे . कजदार हे सुZा मा!य करतो Uक हे वाहन HयाIयाकडून
Uकं वा HयाIया नोकराकडून सZ
ु ा कधीह तCकर , सामान पोचवणे, वCत,ु :यि2त यांची वाहतक
ु करणे <यामुळे कसयाह कारे
के! सरकार, रा<य सरकार यांचे कायदे भग
ं होत असेल, वन, सीमाश
ु क, 6व p कर, ब!द , अफू, रे वे मालमHता बेकायदे शीर ताबा,
गोड नयंण यासंबंधी बेकायदे शीर सामान ठे वणे सारखे काम करणार नाह आOण वाहनात कसयाह कारचे UफLटंग, बदल
कEन असले सामान Uकं वा :यि2तंIया उपयोगात घेतले जाणार नाह . कजदार गहाण ठे वलेया संपिHतला कोणHयाह

कारे

बेकायदे शीर Uकं वा आपराKधक कारIया गत6वKधसाठ8 वापरनार नाह आOण असया कारे काह Qत Uकं वा हरव*याचे कार
झाले <यामुळे एफआईसीसीएल HयQ Uकं वा अHयQर Hया भा6वत होत असेल, तर यासंबंधी दावे, खच, श
ु क, Qत आOण
उHतरदायHव मग ते नागBरक असो वा आपराKधक, कोणHयाह कारचे असयावर Hयाचा HयाIया वापरामुळे, CवामHवामळे ,
उपयोग Uकं वा वाहतुकpमळ
ु े काह Qत Uकं वा नक
ु सान झाले असतील (आKथक Uकं वा अ!य) <यामुळे एफआईसीसीएल यांचे ह2क
कमी होत असतील तर ते कजदाराचे उHतरदायHव ठरे ल.
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5.17 कजदार यापुढ़े मा!य करतो Uक एफआईसीसीएल यांना गहाण ठे वलेया संपिHत संबंधी नुकसान, कोणा :यि2तकडून झालेला कFजा
जो एफआईसीसीएल शवाय असेल आOण यामळ
ु े Hया संपिHतचे CवामHव वैधानक र तीने एफआईसीसीएल शवाय कोणाकडे
असेल, Uकं वा कोणHयाह कारनाने गहाण ठे वलेया संपिHतला नक
ु सान, Qत Uकं वा CवामHव हान असेल, तर Hयाची माLहत Lदल
जाणार.
5.18 करारामाणे आOण वर ल पBरिCथतींIया 6व5यमाने कजदार 6व6वध कारचे फॉTसवर CवाQर कर*याची हमी दे तो जे मोटर
:ह कल नयमांमाणे असतील (यापुढ़े फॉTस Tहटले जाणार) <यामुळे गहाण ठे वलेया संपिHत संबंधी 6व p आOण Cथानांतरण
कEन एफआईसीसीएल आपया कजाची वसल
ू

कE शकेल. जर कज भर*याची पBरिCथत नसल , तर कजदार iबना शत

एफआईसीसीएल आOण/Uकं वा Hयांचे अKधकार Uकं वा एजे!स यांना हे फॉम भर*यात मदत करे ल <यात Cथानांतरण/तत
ृ ीय पQ
Uकं वा एफआइसीसीएल यांIया माणे उपयोग कEन हे फॉTस Cथानक वाहतक
ु अKधकार यांIयाकडे एफआईसीसीएल यांना सव
U या, वचन, संबZ औपचाBरकता आOण कजद ाराIया वैयि2तक गरजा असलेया पBरिCथत पूण करता येतील. कजदार हे मा!य
करतो Uक एफआईसीसीएल यंIयाकडून यासंबंधी काह ह काम कर*यात आले, ते:हां तो यासाठ8 उपिCथत असेल. कजदार पुढ़े
मा!य करतो Uक वर ल अKधकार मूयमापना माणे Lदले गेले आहे आOण यात बदल श2य नाह असन
ू जर र2कम जाCत Lदवस
बाकp असयास Uकं वा करारभंग झायास हे अमलात आणले जाणार.
5.19 कजदार हे जाणन
ू आहे आOण हे मा!य करतो Uक कोणHयाह कारे या कराराचे नयम भंग केयास हे आपराKधक करणात
मोडेल आOण एफआईसीसीएल यासंबंधी वैधानक आOण आपराKधक कारवाई कजदारा6वEZ कर*यास समथ असेल आOण असले
नयमभंग केयावर Uकं वा कोणताह नकाराHमक कार असयावर हे केले जाणे श2य आहे .
अनD
ु छे द 6
कजदाराचे )तनCधव आण वारं ट
6.1 कजदार हे जाLहर करतो आOण वारं ट दे तो Uक:
(a) कजदाराला हे माLहत आहे Uक एफआईसीसीएल कडून Hयाला कज अजावर कज दे *यासाठ8 हमी मळाल आहे आOण हे कज अह
Hया उपकरणाIया खरे द साठ8 आहे आOण कजदाराIया 6वAवासाIया आधारे हे मा!य केले आहे Uक हे खरे असन
ू एफआईसीसीएल
कडून कज घे*यासाठ8 कजदाराने कोणतीह माLहत Uकं वा त`य खरे Uकं वा खोटे , लपवलेले नाह ये.
(b) कजदार कज घे*यासाठ8 जे गरजेचे प असतील Uकं वा परवानगी, मा!यता, मंजूर Uकं वा गरज पडयास सरकार Uकं वा अ!य
वैधानक संCथानाकडून, 6वHतीय संCथान, एजे!सी Uकं वा आKधकाBरक परवानगी मळवणे, कजासाठ8 सुरQा :यवCथा करणे यात
सहाय करे ल आOण जोपय!त एफआईसीसीएल यांना कजाची पूतत
 ा होत नाह तोपय!त असल परवानगी, मंजूर Uकं वा मा!यता
कायरत िCथतीत ठे वेल.
(c)

कजदाराचे अKधकार , हा करार करताना आOण संबंKधत प दे ताना, आOण संपिHत संबंधी कागदपे बरोबर आहे आOण ते हा
करार कर*यास अKधकृत आहे त ह हमी दे तात.

(d) करार आOण प नयमामाणे पूण झाले पाLहजे आOण तयार झायावर दे *याIया वेळेस, हे कजदार पQासाठ8 वैध आOण
ब!धनकार ठरतील.
(e) कजदाराने कोणHयाह कारे वैधानक U या सE
ु नाह केल असन
ू , कजदारा संबंधी घाबरवणे, काम ब!द करणे, संपवणे, शासन,
पुनवसन, Lदवाळखोर इHयाLद कार केलेले नाह आहे , कोणी ाhतकता, ब!धक Uकं वा कजदाराचा !यायालयून अKधकार या
संपिHतसाठ8 Uकं वा अKधकारासाठ8 येणार नाह .
(f)

या कराराIया तारखेला, कजदाराIया 6वEZ कसयाह कारचे करण, U या Uकं वा 6ववाद संबंधी कार बाकp नसन
ू घाबरवणे
Uकं वा धमकp दे णे हा कारह नाह , कोणतीह नकाराHमक बाब <यामुळे कजदाराची अज दे *याची शि2त कमी होते Uकं वा HयाIया
6वHतीय िCथतवर ऋणाHमक भाव होणार असे नाह .

(g) या कराराचे आकार घेणे आOण अिCतHवात येणे आOण यासंबंधी ब!धन असयामुळे या पBरिCथतंमुळे भा6वत होणार नाह (i)
कोणHयाह लागू 6वधानाIया 6वरोध, नयम Uकं वा कायदा Uकं वा कोणता नणय Uकं वा &ड p जी कजदारासंबंधी असेल. (ii) वाद Uकं वा
6वरोध संबंधी कोणतीह करार संबंधी नयमभंग Uकं वा संवैधानक 6वरोध, स5य करार आOण Hयातील पBरिCथतम@ये कजदाराला
पQ करणे Uकं वा (iii) वाद Uकं वा कोणHयाह ावधानाला 6वरोध करणे जे कंपनीIया मेमोरे !डम Uकं वा आLटकल ऑफ असोसयेशन
म@ये असेल/ भागीदार करार/ 3Cट करार/ सह ावधान कोणHयाह संवैधाHमक पाचे कजदाराकडून होणारा नयमभंग
(h) कजदाराIया 6वHतीय पBरिCथतीत कोणताह नकाराHमक भाव येणार नाह , कोणHयाह कारे काह घटना होणार नाह <यामुळे
एफआईसीसीएल संबंधी Eइ कमी होणार Uकं वा मागील 6वHतीय तपास झायानंतर कजदाराची 6वHतीय पBरिCथत Uकं वा या
करारासंबंधी पBरिCथत भा6वत झालेल आहे असी िCथत नसणार.
(i)

कजदाराचे तपास केलेले वा6षक खाते या माणे तयार केलेले आहे त Uक ते सामा!य कारे लेखांकन सZांताशी नग&डत असन
ू ,
Hया कारे लागू केले गेले असन
ू Hयासंबंधी Lटपण घेतलेले आहे त आOण ते कजदाराची पुढ़ ल वषाची पBरिCथत सुZा उHतम कारे
दाखवतात.
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(j)

कजदाराIया कोणHयाह

संपिHत Uकं वा संबZ कारावर कसलेह

गहाण, खच Uकं वा गहाणवट नसन
ू जो कार कजदाराकडून

एफआईसीसीएल समोर लेखी मांडला आहे , Hयात कसलाह कज या करारापव
ु b नाह .
(k) कोणHयाह त`य, पBरिCथत Uकं वा घटनांमुळे कज घे*याची पBरिCथत, कजदाराची कज दे *याची Qमता भा6वत होत नाह जर
आपण कज, कजदाराची 6वHतीय िCथत आOण एफआईसीसीएल संबंधी आपया ह2काचा वापर कर*याची Qमता बघतो, आOण हे
परतफेडीचे धन कजदाराकडून मळव*यात फरक येत नाह आOण असे काह झाले, तर ह कजदारावर कसलाह भाव होणार नाह
हा अनम
ु ान आहे .
(l)

कजदाराल Hयेक वेळी सव नयम आOण काय5यांचे कार ब!धनकार असतील आOण यात सव कमचार कयाण संबंधी नयम
आOण पयावरण सुरQा संबंधी नयम सुZा शामल आहे त आOण फ2त हेच असणे असे सीमत नाह .

(m) कजदाराIया संपिHतचे बरोबर म
ू यमापन HयाIया एकूण उHतरदायHव यापेQा जाCत असेल आOण वाCत6वक, सह कजदार Uकं वा
बरोबर असयास Hया पQाकडे हे कत:य असतील आOण ते कजदाराकड़े पBरप2वतेने आपला :यवसाय चालव*यासाठ8 पुरेशी
गंुतवणूक असल पाLहजे.
(n) कजदार पुढ़े हे मा!य करतो आOण अनम
ु ोदन करतो Uक एफआइसीसीएल कडे कज संबंधी जी माLहत Lदल गेल आहे Hयात
कसयाह कारचे असHय कार आOण भौतक त`य नसन
ू कोणतेह अHयंत महHवाचे कार लपवलेले नाह आOण यामाणे
यातील कोणतेह त`य भल
ू करणारे नसन
ू कोणHयाह पBरिCथतीत असHय ठरणार नाह .
(o) कजदार

डीलर

Uकं वा

नमाHया

कडून

उपकरण

मळव*यासाठ8

पूणप
 णे

जवाबदार

असेल. एफआईसीसीएल

उपकरणाIया

मळव*याIया U येत Uकं वा उशर झायामळ
ु े लागणारे खच, संपिHतची गुणवHता/िCथत/योgयता साठ8 जवाबदार असणार नाह .
कजदार असया पBरिCथतसाठ8 एफआईसीसीएल साठ8 वर ल पBरिCथत असयावर कोणतीह जवाबदार ठे वणार नाह आOण जर
उपकरण HयाIया ताFयात आले नसेल, तर ह कजाIया UकCती दे *यात कमी करणार नाह .
(p) कजदार हे जाणन
ू आहे Uक कोणतेह नमाता/डीलर या उपकरणाची 6व p अ तात आOण कोणाIया मा@यमाने तो हे काम कE
शकतो, पBरचय कE शकतो, वाटाघाट कEइ शकतो Uकं वा यासंबंधी कामाचा एफआईसीसीएल Uकं वा HयांIया एजे!स सोबत काह च
संबंध नाह , एफआईसीसीएल संबंधी काह च उHतरदायHव Hयांचे तनKध Uकं वा कसल ह वचनबZता येथे कजदारासाठ8 सरळ
एफआईसीसीएल कडून नसते.
(q) कजदार हे तनKधHव करतो आOण ह वारं ट दे तो Uक तो एफआईसीसीएल कडून कसलाह दावा घेणार नाह जो पBरिCथतवश
असेल <यात कोणताह द!डाHमक कार असेल, वसल
Uकं वा Qतपूत असेल, HयQ, अHयQ Uकं वा पBरिCथतवश कोणतीह
ू
सोय Uकं वा पैशाची दे वाण घेवाण हा कार असेल <यामुळे एफआईसीसीएल संबंधी Qतपूतचा कार होत असेल Uकं वा कोणतेह
असले काम करणार नाह <यामळ
ु े एफआईसीसीएल कडून मळालेया सोयीबnल भाव होत असेल आOण एफआईसीसीएल यांIया
Lहतांचे संरQण करे ल.
6.2 कजदार हे अनम
ु ोदन करतात आOण माOणत करतात Hयाच बरोबर लेखी हे Cवीकार करतात Uक असले फॉम Uकं वा
एफआईसीसीएल याना गरज असलेले फॉम Hयेक वेळा पैसे उधार घेतांना Uकं वा जे:हां एफआईसीसीएल साठ8 गरज पडेल ते:हां
दे णार आOण ते 1) सव तनKध, संबंधी कार आOण वारंट जी कजदाराकडून Lदल आहे , ती सHय आOण आजIया तारखेत वैध
आहे . 2) कोणHयाह कारे नयमभंग केयावर, नयम 8 माणे झायास, अवKध कमी असयास नोLटस दे *याचे कार करणार
आOण 3) कोणताह पूवाcह न ठे वता (1) वर ल, 6वशेष कारे कोणतेह त`य Uकं वा पBरिCथत Uकं वा कार, भौतक र Hया उधार
घे*याची कजदाराची शि2त कमी करत नाह आOण Hयाची या कजाIया परतफेडीची Qमता तशीच ठे वतात आOण यामाणे
एफआईसीसीएल या कजासब
ं ंधी कजदाराकडून आपल कजाची र2कम मळव*याचा ह2क ठे वते.
6.3 कजदाराला जर कोणHयाह गोWट ची माLहत करारानंतर होत असेल <यामुळे वारं ट संबंधी तनKधHवाची पBरिCथत बदलन
ू जात
असेल, कोणताह कार बरोबर नसेल Uकं वा कजदाराIया हे तन
ु े कसल माLहत चक
ु pची Uकं वा नाह Lदल असेल, तर हे लेखी Lदले
जाणार.
अनI
ु छे द 7
करार
7.

होकाराथb करार::

7.1 कजदार होकार दे तो आOण मा!य करतो Uक या करारामाणे जोपय!त परतफेडीची र2कम बाकp आहे आOण जोपय!त पूण  परतफेड
होत नाह , तो, एफआईसीसीएल कडून लेखी कार मळे पय!त:
(a) कजाची र2कम Cवत: आपया योजनासाठ8 वापE शकतो यथा जी माLहत एफआईसीसीएल साठ8 पुरवल गेल आहे अथात
उपकरण खरे द करणे आOण दस
ु रे कुठलेह कार नाह
(b) करारामाणे आOण एफआईसीसीएल कडून मागणी केयावर कजाची र2कम आOण :याजाची परतफेड करे ल. करारात
Lदयामाणे कजदार हे मा!य करतो Uक एफसीसीएल कडून मळाले या कजासब
ं ंधी वेळापक पाळे ल आOण एफआईसीसीएल
कडे संपण
ू  कज आOण Hयासंबंधी खच पण
ू  दे णार.
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(c)

कजदार आपले कॉपरे ट अिCतHव जागत
ृ ठे वेल, सव नयमांचे पालन करतांना सव कारे आपले अKधकार, मा!यता, लायसे!स
आOण गरज असलेले अनम
ु ोदन बरोबर ठे वेल <यामळ
ु े तो वैधानक काराने आपला :यवसाय कE शकेल.

(d) आपले अKधकार, मा!यता, लयसे!स आOण अनम
ु ोदन बरोबर आOण कायरत िCथतीत ठे वेल <यामळ
ु े Hयाला करारामाणे
दशन करता ये*याची पाता असेल आOण या कराराची वैधानकता, कायशीलता Uकं वा लागू हो*याIया िCथतीत कसलाह
फरक होणार नाह .
(e)

कोणHयाह

कारचा दावा, आiबटरे शन Uकं वा बाकp U या असयास एफआईसीसीएल कडे माLहत दे *यात येणार जर

Hहामुळे कजदाराची िCथत भा6वत होत असेल आOण यापुढ़े Hया संबंधी कोणी :यि2त असेल जो धमकp दे णे Uकं वा पैशा
संबंधी दावा करत असयास ह माLहत पुरवल जाणार.
(f)

जर कजदारावर असल पBरिCथत येत असेल <यामळ
ु े Hयावर नकाराHमक भाव होत असेल आOण करारामाणे आपले
कत:य पूण  कर*यास तो असमथ होत असेल, तर ह बाद Hवरे ने एफआईसीसीएल कडे गेल पाLहजे.

(g) जर कोणHया कारचे नयमभंग झाले असतील Uकं वा Hयासंबंधी काह सध
ु ारणा कर*यात येत असेल, वेळोवेळी ह माLहत
एफआईसीसीएल कडे पुरवल गेल पाLहजे, एफआईसीसीएल कडे लेखी ह माLहत Lदल गेल असन
ू कसलाह नयमभंग
नयमतपणे केलेला चालणार नाह .
(h) जर कजदाराची पBरिCथत असया कारात ये*याची श2यता असेल <यामुळे Lदले जाणारे कजाची परतफेड कर*याची Hयाची
Qमता भा6वत होत असेल Uकं वा :याज संबंधी ास असयास एफआईसीसीएल यांचा ह2क कमी होत असेल, तर ह माLहत
Hवरे ने Lदल गेल पाLहजे.
(i)

जर वैधानक अKधकार आपया अKधकारांचा वापर कEन वैधानक श
ु क, खच, घेत असतील Uकं वा यामाणे कजदाराIया
:यवसायावर Aन येत असेल <यात औ5योKगक पBरिCथत, आKधकाBरक कारे घेतलेले नणय इHयाLद बnल वेळोवेळी
एफआईसीसीएल यांना माLहत Lदल गेल पाLहजे. खाल ल पBरिCथतीत माLहत Lदल गेल पाLहजे

(j)

जर कजदाराIया मालकp ह2कात Uकं वा सं6वधानात बदल होत असेल जो एफआईसीसीएल यांIया ह2कावर नकाराHमक भाव
करत असेल.

(k)

सव कर, गणना श
ु क,

(l)

एफआईसीसीएल यांना हवे असलेले कागद आOण ह:या तेवया तीत पुरवले गेले पाLहजे.
i)

खच आOण द!ड असतील, तर ते वेळोवेळी सरकार संCथान Uकं वा अKधकार ला Lदले गेले पाLहजे.

या कालावधीत ऑ&डट केलेले खाते जे एफआईसीसीएल कडून Lदलेया परवानगी अनुसार वेळोवार ब!द केले जातील
आOण बाकp माLहत संबंधी प यथा कजदाराIया :यवसाय संबंधी कागदपे, Hयाच बरोबर एफआईसीसीएल यांना
कजासब
ं ंधी माLहतची गरज असयास आOण

ii)

सव नोLटस Uकं वा प जे कजदाराने आपया उधारकHयाRना Lदल आहेत

(m) वर ल पBरिCथतींचे सामा!य त`य लQात ठे वता, कजदार हे Cवीकार करतो Uक HयाIयाकडून एफआईसीसीएल, Hयांचे
अKधकार , कमचार आOण एजे!ट, कजदाराIया पBरसरात, Uकं वा संपिHत असलेया Lठकाणी बरोबर वेळेस येणे कE शकतात
आOण नर Qण, लेखांकन पC
ु तकांची चाचणी, रे कॉड इHयाLद संबंधी 6वचारपूस कE शकतात.
(n) एफआईसीसीएल साठ8 सव सरकार खच, कर आOण द!ड Uकं वा बाकp श
ु क भरावे आOण भरपाई मळवावी जे या कराराशी
Uकं वा पुढ़े येणारे पांवर अवलंबून असतील.
(o) या करारामाणे पुढ़े जा*यासाठ8, एफआईसीसीएल कडून नवेदन कर*यात आयावर संबZ कामKगर

आOण वचनबZता

दशवावी
(p) कजदाराIया :यवसायात काह ह फरक झायावर Uकं वा ब!धन बदल*यावर Uकं वा कजदार संबंधी CवामHव बदल*यावर
:यवCथापना, 6वल नीकरण, एकीकरण करणे, पुनर चना Uकं वा एकीकरण करणे, हा कार एफआईसीसीएल कडून लेखी
परवानगी शवाय कE नये
7.2. नकाराHमक करार::
कजदाराचा करार करतो आOण हे अनम
ु ोदन करतो Uक करारानुसार जी र2कम बाकp असेल ती पूण  परतफेड झाल पाLहजे, हे
एफआईसीसीएल यांना कमीत कमी 15 Lदवसांचे आगाऊ नोLटस Lदयावर केले पाLहजे:
(a) &ड6वडे!ड जाLहर करावा जो कोणHयाह 6वHतीय वषा संबंधी असो जे:हां परतफेड न कर*याची पBरिCथत झाल Uकं वा सE
ु आहे
(b) कोणतेह 6वल नीकरण, एकीकरण, पुनर चना Uकं वा :यवसायात फरक येणे
(c)

कजदाराIया Lहतcाह िCथतीत कसले फरक येणे

(d) संबZ संपिHत Uकं वा करारासंबंधी 6व य, Cथानांतरण Uकं वा बाकp कार होणे
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अनD
ु छे द 8
डीफॉKट घटना$म
8.1 खाल लपैकp कोणHयाह घटना Uकं वा तHसम पBरिCथत असयास हे डीफॉट घटना म मानले जाणार:
(a) परतफेड न करणे:
जर कजदार र2कम दे *यात यशCवी होत नाह , मग ती र2कम मळ
ू कारची असो, :याज असो Uकं वा या करारातील कार
असो Uकं वा/आOण Hया Lदलेया अवधीत आOण काराने Lदल नसेल आOण या करारात Lदलेया नयमानुसार नसेल.
(b) सामा!य &डफॉट::
कजदाराकडून आपया जवाबदार Iया कोणHयाह काराचे उलंघन, नयमभंग, नर Qणाची उपेQा Uकं वा &डफॉट आOण यात
करारासंबंधी आOण या कज संबंधी नयम, ावधान आOण वारं ट शामल आहे , करणे.
जर हे माह त पड़ले Uक यापैकp काह कार सध
ु ाBरत करणे श2य आहे , तर हे नयमभंग, नोLटस Lदयानंतर 7 :यावसायक
Lदवसांपय!तIया अवKधसाठ8 सE
ु असतील, ते:हां एफआईसीसीएल कडून कजदाराला असया कारIया U यांसाठ8 नोLटस Lदले
जाते आOण Hयात 7 कायLदवसात Hयास हे सांKगतले जाते Uक यासंबंधी कारवाई अपे{Qत आहे.
(c)

चुकpची बाब सांगणे:
कोणHयाह कारची माLहत, वारं ट Uकं वा करार Uकं वा शFद दे *याचा भाग कजदाराकडून केला जातो Uकं वा या कराराचा,
नोLटस, माण प Uकं वा लेखी कारे आपले मत मांड*याचा कार Uकं वा या पुढ़े येणार पBरिCथत चूक असणे.

(d)

ॉस &डफॉट::
कजदाराकडून कसयाह कारचा &डफॉट होणे <यात शामल आहे Hयाचे उHतरदायHव वहन न करणे, कोणHयाह करार
Uकं वा कजदार आOण एफआईसीसीएल मधील शFद न पाळला जाणे Uकं वा लेखी काराचे नवहन न करणे, एखा5या नकाराचे
पालन न करणे, काय5याIया काराने न वागणे, कराराचे पालन न करणे Uकं वा वेळोवार कायभार पण
ू  न करणे आOण
वेळेIया आधी घोषणा न करताना परतफेड करणे Uकं वा गारं ट , इ!डेिTनट Uकं वा कोलैटरल जे करारात Lदले असतील Hयांचे
बरोबर नसणे.

(e)

उधार परतफेड कर*यात अQम::
कजदार साधारणपणे आपला उधार पूणप
 णे Uकं वा काह अंश दे *यात Uकं वा वेळ आयावर एक Uकं वा जाCत कज असयास
वेळा चुकयामुळे दे *यात असमथ होतात, जर 6वHतीय पBरिCथतमुळे ास होत असयास परतफेड होत नसेल, &डफॉट
घटना होणे Uकं वा करारामाने &डफॉट होणे (<याकारे दाखवले गेले असेल) ते:हां कज असयास आOण/Uकं वा सामा!य कारे
यासंबंधी करार कजदाराकडून येत असेल Uक असले श
ु क Uकं वा खच भरले जातील आOण ते सZ
ु ा वेळोवार भरले गेले
नसतील, असया पBरिCथतीत कसल शंका असल Uकं वा एखा5या नयम उपनयमामाणे पBरिCथतम@ये वादाची शंका
असल आOण <यासंबंधी !यायालयीन नणय कजदारा6वEZ या कजासाठ8 असेल.

(f)

&ड p संबंधी रकमेचे भग
ु तान न करणे:
कजदार Cवत:Iया 6वरोधात कोणतीह र2कम कोटाIया आदे शानE
ु प Uकं वा नणयानE
ु प करत नसेल

(g) कारवाई Uकं वा अनWट कराची आकारणी::
कोणHयाह कारवाई Uकं वा अडथळा आयास आकारले जाणे, Uकं वा अ!य कायालयाकडून संपिHत Uकं वा Hयातील भाग या सवाRचे
ह2क Cवाधीन करणे, कजदाराची संपिHत ताFयात

हे णे Uकं वा संपिHतचा पूण Uकं वा आंशक भाग ओ}यात असणे, कजदाराची

संपिHत अमलात आण*याजोगती असेल.
(h) :यवसाय बंद करणे:
कजदार आपला :यवसाय ब!द करतो Uकं वा या तारखेला सE
ु असलेया :यवसायाला ब!द कर*यासाठ8 धमकावतो
(i)

Lदवाळखोर :
कजदार कोणHयाह कारचे काम Uकं वा वैधानक कारवाई करतो Uकं वा यासंबंधी पुढ़ ल कार समोर आणतो (i) कजदार
नणयाIया पBरिCथतीन नाह ये Uकं वा Lदवाळखोर जाLहर झाला आहे , (ii) कजदाराने :यवसाय ब!द Uकं वा संपव*याचे ठरवले आहे
Uकं वा (iii) लि2वडेटर, :यवCथापक, 3Cट Uकं वा ाhतकता Uकं वा तHसम कायालय Uकं वा कजदाराचे संCथान संपूण Uकं वा
आंशक Cवतप
ु ात HयाIया संपिHतचा ताबा घेतात.

(j)

अनवाय अKधcहण::
कजदाराची सव संबZ संपिHत आOण कार Uकं वा Hयासंबंधी उपयोगाची EKच जhत कर*यात येत,े Hयाचे राW3 यकरण होते,
जhती येते Uकं वा अनवाय CवEपात Hयाचे अKधकार सरकार Uकं वा अ!य संCथानाकडे जातात.

(k)

अCवीकार::
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कजदार या कराराचा अCवीकार करतो Uकं वा कोणHयाह कारणाने असे होते Uकं वा काह काराने Hयाचे 6वचार करारा6वEZ
अस*याचे कळते
(l)

CवामHव/ब!धनात बदल
CवामHव Uकं वा ब!धनाIया कारात जर कजदाराIया कडून बदल झाला असेल आOण यामळ
ु े एफआईसीसीएल संबंधी ह2क
भा6वत होत असतील.

(m) समcी 6वपर त बदल::
काह वेळा असल पBरिCथत येते <यात सव Uकं वा काह सामcी 6वपर त काराने बदलते आOण Hयामळ
ु े एफआईसीसीएल
यांIया :यवसायात, 6वHत िCथतीत Uकं वा अ!य पBरचालनात Uकं वा कजदारासंबंधी ह2क बदलतो आOण यामुळे एफआईसीसीएल
यांचे संपूण ह2क, Uकं वा काह अथात भौतक CवEपात 6वHतीय पBरिCथतमुळे कजदाराची Qमता करारानस
ु ार परतफेडीIया
Lहशोबाने बदलते आOण हे कज व करार या संदभात अथ संबंधी बदल येतो.
(n) पढ़
ु ल NडफॉKट प*रि9थत::
(i)

कजदार कजाचा गैरवापर करत असेल Uकं वा Hयातील काह भागाचा गैरवापर होत असेल, Uकं वा कजाचा Uकं वा HयाIया
काह भागाचा वापर कज योजनाIया शवाय होत असेल.

(ii) कोणतेह अनम
ु ोदन, अKधकार, मंजूर Uकं वा तHसम कार, लायसे!स Uकं वा पंजीयन <यात सरकार जाह रनामा असेल
Uकं वा सावजनक, वैधानक Uकं वा नयामक अKधकार <याची गरज कजदाराला या कजासब
ं ंधी काम करणे, दे णे, वैधता,
लागू होणे Uकं वा साvय CवEपात होत असेल, ते या करारासंबंधी असेल आOण यामुळे कजदाराची कज संबंधी Cवीकृत
Uकं वा एफआईसीसीएल समोर अज पूण कर*याची िCथत <यात कज दे णे Uकं वा नाह दे णे हे ठरत असेल Uकं वा रn होणे,
कमी Uकं वा जाCत र2कम दे णे हे ठरत असेल.
(iii) जे:हां सुZा एफआईसीसीएल यांचे संपूण  अKधकार Lदलेल र2कम फेडायची Uकं वा नाह यासंबंधी असतील
(iv) कजदाराकडून कसले श
ु क, खच, गहाणवट, ओझे Uकं वा Cथानांतरण, 6वकणे Uकं वा गहाण संपिHत नWट करणे असला
कार होत असेल आOण Hयासाठ8 एफआईसीसीएल कडून लेखी अनम
ु ोदन नसेल.
(v)

कोणHयाह कारची सुरQा संबंधी पBरिCथत अपूण असेल, Hयावर नकाराHमक भाव होत असेल, कFजा संबंधी Uकं वा
अKधकार संबंधी पBरिCथत आOण वैधानक कार अवरोKधत होत असेल

(vi) कजदार नर Qण Uकं वा सHयापन Uकं वा म
ू यमापनाIया Lहशोबाने एफआईसीसीएल यांIयासाठ8 संपिHत समोर ठे व*यास
यशCवी नाह

झाला Uकं वा एफआईसीसीएल, Hयांचे अKधकार , ऑ&डटस, तांiक माLहतगार, ब!धन सलागार,

मूयमापन अKधकार Uकं वा बाकp कोणीह :यि2त जो एफआईसीसीएल कडून या कामासाठ8 अKधकृत असेल.
(vi) कोणाह गारं टर कडून मळालेया गारंट संबंधी कसल Lु ट, अिCथरता इHयाLद असणे <यामळ
ु े गारं ट अभावी/अकायरत
(जर लागू असेल) होते.
(vii) जर कजदार कोणHया नागBरक नयमभंग Uकं वा आपराKधक करणात असेल
(viii) जर कजदार एफआईसीसीएल कडून माg*यात आलेल कसल माLहत Uकं वा प दे *यास यशCवी नाह झाला

एफआईसीसीएल साठ8
कजदार

सह कजदार

अKधकृत CवाQर कता
अनD
ु छे द 9
एफआईसीसीएल यांचे उपाय

9.1 जर वर ल माणे &डफॉट झायानंतर कधीह , ते:हां, कोणHयाह

अट शवाय काह ह

वोरोधात झाले असेल, तर ह

एफआईसीसीएल यासंबंधी संपूण  ह2क ठे वणार आOण खाल लपैकp एक Uकं वा जाCत उपाय करणार:
(i)

हे जाLहर करणार Uक एफआईसीसीएल यांची जवाबदार काय आहे Uकं वा कज उपलFधता नयमत करणार, Hयास बंद
करणार आOण/Uकं वा

(ii) हे जाLहर करणार Uक कज आOण संपून :याज, सव खच, श
ु क आOण उरलेया करार LहशोबाIया रकमेसकट एफआईसीसीएल
कडे भरले गेले पाLहजे, आOण यासाठ8 Hवरे ने हे परतफेडीसाठ8 आहे असे दाखवले जाणार आOण कजदाराला ह

र2कम

कजाIया खाHयात आOण/Uकं वा करारामाणे सव नयमांमाणे आOण पुढ़ ल नोLटस Uकं वा वैधानक कारIया औपचाBरकता,
जर असतील, Hयांचा आदर करावा लागेल
(iii) वैधानक काराने Hयांना जे अKधकार मलाले आहे त, Hयांचा वापर करणार, यात खटला करणे, बरोबर Aन करणे, वैधानक
कारवाई करणे Uकं वा दो!ह , Uकं वा आपया कारे , एखा5या 6वशWट कारIया पBरिCथतनुसार Uकं वा या करारामाणे
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मळालेया अKधकार Uकं वा नयम भंग असयावरIया पBरिCथतीत मळालेले ह2क आOण शि2त यांचा वापर करे ल
आOण/Uकं वा
(iv) जर कजदार पैसे भर*यात समथ नसेल आOण कज पूण भरणे Uकं वा Hयातील काह भाग Lदलेया अवधीत पुढ ल 15
Lदवसांपय!त भरला नसेल गेला, तर एफआईसीसीएल कडे हे ह2क आहे त Uक ते संपण
ू  कज, <यात :याज, खच, श
ु क आOण
काह ह करारामाणे र2कम उरलेल असेल, ती बाकp दाखवेल आOण गहाण ठे वलेल संपिHत सुZा लेखी सात Lदवसाचे नोLटस
कजदाराला दे ऊन ह2कात कE शकेल. जर कजदार उरलेल र2कम एफआईसीसीएल यांना परतफेड कर*यास असमथ ठरला,
तर एफआईसीसीएल यांIयाकडे कजदाराकडून गहाण ठे वलेल संपिHत मळव*याचा ह2क होतो मग ती कुठे ह िCथत असो.
एफआईसीसीएल साठ8 Uकं वा एफआईसीसीएल यांIयाकडून अKधकृत केलेया अKधकार साठ8 हा वैधानक कार आहे , यात
नोकर, अKधकार , एजे!ट शामल आहे जे गहाण ठे वलेया संप िHतIया पBरसरात येणे कE शकतात Uकं वा भ!डारात ठे वलेल
संपिHत बघू शकतात आOण Hयाचे ह2क मळवू शकतात Uकं वा Hयासंबंधी कजाची ािhत कE शकतात आOण यासंबंधी
कजदाराIया एजे!ट कडून एफआइसीसीएल Uकं वा HयांIया एजे!टवर कसलाह 6वरोध करता येणार नाह Uकं वा एफआईसीसीएल
6वEZ काह कारवाई करता येणार नाह . तर ह असया कारासाठ8 कज, ह2क आOण गहाण संपिHत संबंधी नोLटस दे णे
आOण 6वशWट पBरिCथतीत एफआईसीसीएल कडून हे अपे{Qत आहे Uक ते असया गहाण संप िHत 6वषयी 6वचार करतील
आOण Hयाबnल गैरवापर होऊ दे णार नाह असले यHन करतील.
(v)

एफआईसीसीएल यांIया अनष
ु ंगाने गहाण असलेया संपिHत संबंधी अKधकार घे*यापुवb कजदाराला सात Lदवसांचे नोLटस
पाठवणार आOण कजदाराला संपिHत हCतांतरन Uकं वा कज परतफेड संबंधी एक 6वचार अजन
ू दे ऊन गहाण संपिHतचे अKधकार
मळव*यासाठ8 यHनाचा 6वकप दे णार. जर कजदार या शेवटIया संKधचा उपयोग कर*यात यशCवी नाह झाला, ते:हां
एफआईसीसीएल कडून या संपिHत संबंधी अKधकार घेणे आOण कजदाराकडून गहाण संपिHत मळवणे, Hयासंबंधी सावजनक
नीलामी करणे Uकं वा कजदारासाठ8 धो2याची Uकं वा नक
ु सानाची असू नये, या पZतने Hयाचे हCतांतरण कर*याचे काम केले
जाणार. एफआईसीसीएल कडे हे ह2क असतात Uक ते कोणHयाह करार संबंधी 6व य Uकं वा मा!यता आOण ह2क असयावर
नुकसान Uकं वा म
ू य कमी होणे संबंधी अKधकार हातात घेतील, Hयाच माणे ते असले ह2क उपयोगात असताना कसले
नुकसान झायास जवाबदार असन
ू भावी ािhत आOण दे वाण घेवाण संबंधी U यादरTयान ाhतकता Uकं वा एफआईसीसीएल,
यांIयामते जे उपयु2त असेल ते कर*यास Cवतं असतील. कजदार यासंबंधी 6व pIया ावधानासंबंधी काह आQेप घेणार
नाह आOण एफआईसीसीएल कोणHयाह ोकर, म@यCथी Uकं वा नीलामीकHयाला होत असलेले नुकसान Uकं वा एफआईसीसीएल
कडून गहाण संपिHत नWट कर*यासंबंधी कार झायावर ते जवाबदार नसतील.

(vi)

जर एफआईसीसीएल यांIयाकडे HयांIयावर असलेया कजाची र2कम परतफेड कEन जाCतीची र2कम असेल,

हे

एफआईसीसीएल यांIयासाठ8 वैधानक र Hया बरोबर असेल आOण लागू हो*याचे त`य असेल Uक ते हा पैसा बरोबर ठे वतील
आOण कोणतीह र2कम Uकं वा कज जर कजदाराIया वतीने असेल, तर ते कजदाराचे कज पूण  कर*यासाठ8, कजदार एकटा
असो Uकं वा गटात असो, HयांIया कजासाठ8, Hयांना कज CवEपात, सट
ू Lदलेले iबल, उधारप, गारं ट , खच Uकं वा दस
ु रे दायHव
यथा iबल, नोट,

े &डट Uकं वा बाकp जवाबदार दे *यास वैधानक Uकं वा बरोबर Iया काराने, :याजासकट, जे एफआईसीसीएल

यांना बरोबर वाटे ल, Uकं वा वैधानक र Hया Hयेक पBरिCथतनुसार नणय घेतले जातील.
अनD
ु छे द 10
9थापन वकOल
10.1

कजदार हे मा!य करतो आOण एफआईसीसीएल आOण Hयांचे अKधकार , कमचार , एजे!ट आOण अKधकृत तनKध यांना सव
Uकं वा काह खाल ल योजनांसाठ8 वकpल नवड*यासाठ8 अKधकृत करतो, हे कार खाल ल असू शकतात:
(i)

कोणतेह Cथान <याLठकाणी गहाण संपिHत संबंधी नर Qण आOण म
ू यमापन होणार असेल

(ii)

कोणHयाह गहाण संपिHत संबंधी अKधकार घेणे आOण/Uकं वा Hयासंबंधी प घेणे आOण Uकं वा कोणीह Hया संपिHत
संबंधी ह2काचे नणय घेणे आOण जर Hया Lठकाणी काह खराब होणे Uकं वा जोOखमेचे असेल तर Hयास Hवरे ने नWट
करणे हा ह2क दे तो.

(iii)

कजदाराIय वतीने कोणHयाह गहाण ठे वलेया संपिHतला 6वकणे Uकं वा नWट करणे, हे कजदाराकडून जोOखम CवीकाEन
होणार आOण हा कार 6व य कEन Hयासंबंधी करार, जाLहरनामा आOण पानुसार नयमानुसार कजवसल
साठ8 केला
ू
जाणार.

(iv)

Cथानक वाहतुक अKधकार , 6व य कर अKधकार , पोलस अKधकार

Uकं वा अ!य अKधकार

समोर वUकलामाफत

उपिCथत असणे Uकं वा अKधकृत :यि2तIया माफत उपिCथत असणे जो एफआईसीसीएल कडून असेल आOण हे काम
वाहन Cथानांतरण संबंधी असेल.
(v)

कोणHयाह गहाण संपिHत संबंध गरज असलेला कार <यात दावे, खटला, 6पLटशन Uकं वा वैधानक U या शामल
असेल आOण सव वUकलप कायरत कर*यासाठ8 CवाQर करणे, Hयाच बरोबर स5य योजनासाठ8 तयार केलेल प
कायEपात आणणे आOण असया खटयांसाठ8 तडजोड Uकं वा सैटलमे!ट कार करणे.
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(vi)

सव प, पाचार, वाउचर, फॉम, नवेदन, 6पLटशन, रसीद, दCतावेज, करार, मंजूर

आOण लOखत CवEपात

कजदाराकडून Cतत
ु करणे आOण Cथानक वाहतक
ु अKधकार , 6व य कर अKधकार , पोलस अKधकार , उप पंजीयक
Uकं वा अ!य अKधकार समोर वUकलामाफत उपिCथत असणे आOण तHसम काम करणे.
(vii)

सामा!य CवEपाने ते सव कायकार करणे Uकं वा कर*याचे कारण होणे Uकं वा सव कामा संबंधी करार, Hयांचे प आOण
गरज पडयास कजदार या माणे उपिCथत असन
ू काम करणे.

(viii) आOण उHतम आOण भावी र Hया अनेक कार करणे जे वेळोवेळी Uकं वा सामा!यपणे अ!य :यि2त कडून केले जातात,
कंपनी, संC थान Uकं वा एजे!सी <यांIयासोबत एफआईसीसीएल

हे काम पूण करणार Uकं वा कर*यासाठ8 :यि2त नेमद
ू

करणार आOण तो यांIया वतीने काम करे ल.
10.2

कजदार हे मा!य करतो Uक वर ल अKधकार कोणHयाह नोLटस शवाय उपयोगात आणया जातील आOण कजदार पुढ़े हे सुZा
मा!य करतो Uक एफआईसीसीएल Uकं वा एफआईसीसीएल कडून नयु2त केलेले :यि2त वैधानक र Hया वर ल अKधकारांचा
वापर कE शकतील.

10.3

कजदार पुढ़े मा!य करतो Uक एफआईसीसीएल आOण संबंKधत अKधकार

आOण अKधकृत तनKध असले अKधकार

वापर*यासाठ8 काम कE शकतात <यात प Cवीकारणे, CवाQर करणे आOण असले कार, <यामळ
ु े एफआईसीसीएल आOण
Hयांचे अKधकार HयांIय Lदलेया ह2काचा वापर करतील.
10.4

कजदार मा!य करतो Uक वर ल अKधकार आKधकाBरक आOण मौयवान कारांसाठ8 Lदले असन
ू Hयांना मोडने अश2य आहे
आOण ते या कजासंबंधी आOण अ!य वैधानक पZतने ब!धनकार असतील.
अनD
ु छे द 11
$ॉस कोलैटरल

कजदार हे Cवीकार करतो Uक परतफेडीचा कार कजदाराकडून या कराराIया अनष
ु ंगाने होणार तर ह जर कजदाराने एफआईसीसीएल
कडून घेतलेया सोयी संबंधी कसले श
ु क Uकं वा खच बाकp असेल, तर असया पBरिCथतीत एफआईसीसीएल कजदाराकडून करारामाणे
ठे वलेल सरु Qा परत दे णार नाह कारण हा सरु Qेचा कार कजदाराकडून एफआईसीसीएल यांन ा असया पBरिCथतीसाठ8 Lदला असतो.
Hयाच माणे जर कजदाराकडून या कराराIया अनष
ु ंगाने काह र2कम बाकp असेल तर या सुरQा संबंधी ठे वणीची अवKध कराराIया
ावधानामाणे वाढ़वता येणार.
अनD
ु छे द 12
करार पुन:)वतन
जर एफआईसीसीएल गहाण ठे वलेया संपिHतचे अKधcहण करत असेल, तर कजदार एफआईसीसीएल कडे कराराचे पुन: वतन
कर*यासाठ8 नवेदन कE शकेल <यात एफआईसीसीएल कडे गहाण ठे वलेल वCतु HयांIया नयमामाणे बरोबर पBरिCथतीत आOण
उरलेया UकCती परत घेतयावर, जाCतीचे :याज, वैधानक आOण बाकp खच, कFजेदार चे खच आOण संबZ कार वसल
कEन
ू
अKधकार सोडेल. एफआईसीसीएल कडून घेतलेले कोणतेह नणय कराराला पन
ु : वतत करणार नाह आOण हे नणय कजदाराला मा!य
आOण ब!धनकार असन
ू तो यासंबंधी !यायालयीन कार वाई कE शकणार नाह .
अनुIछे द 13
गौण कज
कजदार हे मा!य करतो, जाLहर करतो आOण अनम
ु ोदन करतो Uक सव कज, आगाऊ र2कम आOण बाकp खच HयाIया कंपनी/संCथान
/नदे शक, भागीदार आOण/Uकं वा म आOण संबंKधत Uकं वा अ!य लोकांना Lदले असयास ते या कजासाठ8 उधारकता असतील. कजदाता
यापुढ़े हे जाLहर करतो आOण अनम
ु ोदन करतो Uक कजदार असले कोणतेह कज आगाऊ पूण कारे भरणार नाह Uकं वा Hयासंबंधी :याज
दे णार नसन
ू वेळोवेळी या करारानस
ु ार एफआईसीसीएल यांना कजाची र2कम भरे ल.
अनD
ु छे द 14
एफआईसीसीएल यांचे लेखांकन वधान कजदाराला मा7य असतील
एफआईसीसीएल कडून तयार केलेले ले2जांकन पुCतक/रे कॉड सामा!य कायपZतचा वापर कEन आOण वैधानक गरजा पूण कर*याIया
Lहशोबाने असतील आOण यावर एफआईसीसीएल अKधकार सह करतील आOण हे 6वधान कजदाराला मा!य आOण अंतम असतील.
असया ए!3 आOण/Uकं वा 6वधान कजदाराची िCथत आOण कजासब
ं ंधी साvय यासाठ8 ठळक कार असतील.
अनD
ु छे द 15
ब7द करणे आण तारण ठे वणे
15.1

एफआईसीसीएल यांचे कोणतेह ह2क हे रावून न घेता, एफआईसीसीएल यांIयाकडे सवyेWठ धारणाLदकार असतील जे सव
कजदारांIया धनसंबंधी असन
ू कजदारांचे खाते, एफआईसीसीएल सोबत असलेले धन संबंधी कार आOण Hया खाHयांम@ये
डेiबट करणे आOण

े &डट बैले!स लागू करणे आOण <या खाHयात एफआईसीसीएल यांना ह2क आहे , Hया Lठकाणी कोणHयाह

संतोषजनक रकमेसाठ8 समायोजन करता येणार <यात कज आOण :याजासकट Uकं वा बाकp काह दे णे बाकp असेल आOण हे
या करारानुसार असन
ू एफआईसीसीएल बरोबर असलेया अ!य करारासंबंधी सZ
ु ा असू शकेल.
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15.2

कसलेह कार यापुढ़े एफआईसीसीएल संबंधी अKधकार कमी करणार नाह आOण 6वशेष धारणाKधकार हे रावून घेणे श2य नाह
<यात 6वशेष अKधकार असन
ू एफआईसीसीएल वतमान सरु Qा, गारं ट , कजदाराची परतफेडी संबंधी जवाबदार

असयास

युि2तयु2त अKधकाराचा वापर श2य आहे .
15.3

कजदार पढ़
ु े हे मा!य करतो Uक यासंबंधी एफआईसीसीएल यांIया अKधकारात कसलाह फरक न करता एफआईसीसीएल पुढे
हा अKधकार ठे वणार Uक कजदाराला कसलेह नोLटस न दे ता Hयांचे खाते संयु2त Uकं वा एकाकर असयास (यात Uफ2Cड
&डपॉिजट सुZा शामल आहे त) जे एफआईसीसीएल बरोबर असेल HयांIया Lहशोबाने सव
आOण कोणतीह

उरलेल

े &डट आOण उHतरदायHव पूण करे ल

र2कम Cथानांतरण करे ल आOण असया खाHयांपासन
कजदारासंबंधी एफआईसीसीएल संबंधी
ू

कोणतीह जवाबदार वाCत6वक, जोOखमेसाठ8 ठे वलेले, मुख Uकं वा भागीदार संबंधी खाते असणे श2य आहे आOण वसूल
करणे वैध असेल.
अनD
ु छे द 16
असाई7मे7ट/ पोट फो%लयो 9थानांतरण/ )तभू तकरण
कजदार हे मा!य करतो आOण Cवीकार करतो Uक एफआईसीसीएल संपूणप
 णे हा अKधकार ठे वते, आOण Hयांना संपूण अKधकार आहे त Uक
ते 6व p कE शकतात, कोणाची नयिु 2त कE शकतात Uकं वा Cथानांतरण कE शकतात, यात संपण
ू , भाग Uकं वा असला कार शामल
आहे <याबnल नयम एफआईसीसीएल कडून ठरवले जाणार (यात शामल आहे एफआईसीसीएल कडे असलेले कजदारा6वEZ जा*याचे
ह2क जे खरे द कता, तनधी Uकं वा Cथानांतरनकता संबंधी असतील) यात काह Uकं वा सव उरलेले परतफेडीचे कज आOण बाकp जे
कजदारावर आहे त, हे एफआईसीसीएल संबंधी तत
ृ ीयपQ असयास कोणHयाह पुढ़ ल संदभाशवाय Uकं वा माLहत न दे ता, कजदाराला
नोLटस न दे ता Uकं वा काह ह Cवीकृत न घेता करणे श2य आहे . असया कोणHयाह U या <यात 6व p, स!दभ Uकं वा Cथानांतरण
कजदाराला मा!य असेल आOण असया तत
ृ ीय पQासंबंधी पQ

े &डटर या माणे Uकं वा संयु2त

े &डटर या CवEपाने एफआईसीसीएल

बरोबर Uकं वा कोणी अ!य :यि2त या CवEपात असू शकतील. या संबंधी कोणताह खच, जो 6व p, Cथानांतरण Uकं वा अKधकार
Cथानांतरण Uकं वा उरलेले परतफेडीIया रकमेची ािhत करणे, हे कजदाराIया खाHयातन
ू होणार. कजद ार या करारासंबंधी ह2क, अKधकार
Uकं वा कत:य एफआईसीसीएल कडून लेखी परवानगी शवाय कोणाला दे णार नाह .
अनD
ु छे द 17
सेवा )दाता
हे कजदाराकडून मा!य केले गेले आहे Uक, एफआईसीसीएल यांचे कोणतेह ह2क हे रावून न घेता, सव U या/चरण जे एफआईसीसीएल
साठ8 गरजेचे असतील आOण कज व Hयासंबंधी उपयोग आOण कजदाराचे कर:य आOण करारानुसार कजदाराचे कायकार यावर नीट
लQ ठे वावे आOण एफआईसीसीएल साठ8 असलेल परतफेडीची र2कम पु!हा मळवावी, ह पूण  Uकं वा काह र2कम असू शकेल आOण
यासंबंधी कोणी अ!य :यि2त (कंपनी Uकं वा कॉपरे ट बॉडी) असू शकेल <यांची नयिु 2त एफआईसीसीएल कडून केल असेल आOण ते
सव प, 6वधान आOण लेखांकन माLहत मळवू शकतील जी कजदाराIया कज खाHया संबंधी असेल. यापुढ़े कजदार हे मा!य करतो,
Cवीकार करतो Uक एफआइसीसीएल कडून, Hयांचे कोणतेह ह2क हे रावून न घेता असया गत6वKध केया जातील Uकं वा Hयांचे
अKधकार , नोकर सुZा संपूण अKधकार ठे वतील Uकं वा एफआईसीसीएल कडून नयु2त केलेले तत
ृ ीय पQ आOण Cथानांतरण Uकं वा
अKधकार एफआईसीसीएल यांIया तनKधक CवEपात र2कम वसूल कर*याचे काम कE शकतील आOण सव काय कार, 6वधान कE
शकतील आOण ते संबZ काराने कायालय, नवास Uकं वा कजदाराIया Lठकाणी जाऊन र2कम ाhत कE शकतील आOण तत
ृ ीय
पQासाठ8 उपयु2त असलेल वैधानक कारवाई कE शकतील.
अनD
ु छे द 18
खंडन
या करारासंबंधी काह ह बदल न करता, एफआईसीसीएल आपया नणयानुसार कोणHयाह वेळेस हे कज Uकं वा Hयातील एक भाग रn
कE शकते, आOण यासंबंधी कसलेह कारण दे णे, माLहत दे णे, CपिWटकरण दे णे गरजेचे असणार नाह <याचा संबंध मळ
ू र2कम,
:याजाची र2कम, बाकp खच, श
ु क र2कम आOण एफआईसीसीएल कडून माKगतलेल र2कम शामल असेल.
अनुIछे द 19
माLहत जाLहर करणे
19.1 (i) कजदार हे Cवीकार करतो आOण मा!य करतो Uक एफआईसीसीएल सोबत कजदाराने आपले कज, खाता आOण या कराराबnल
सव माLहत Lदल असन
ू ती जाLहर करणे श2य आहे आOण यासंबंधी कोणती कमेट ,

े &डट इ!फम[शन Fयूरो (भारत) आOण

अ!य एजे!सी जी आरबीआई कडून अKधकृत असेल, एफआईसीसीएल यांचे :यावसायक सलागार, एफआईसीसीएल संबंKधत,
उपकंपनी आOण Hयांचे सेवा दाता, तत
ृ ीय पQ आOण अ!य Uकं तु सीमत नाह , वैधानक नद[ श मळालेले नद[ शक, या
करारासंबंधी आOण कजासब
ं ंधी :यावसायक, काय5यानस
ु ार नवेLदत 6वधान आOण !यायालयीन नणयानस
ु ार Uकं वा वैधानक,
नयामक Uकं वा आKधकाBरक काराने माLहत माKगतयावर जाLहर करणे श2य आहे .
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(ii) कजदार हे जाLहर करतो Uक एफआईसीसीएल यांना जी माLहत Lदल आहे आOण पुढे जी दे णार आहे ती बरोबर असन
ू HयQ
Uकं वा अ!य कारे चक
ू माLहत Lदल गेल नाह आहे. एफआईसीसीएल कडे असल माLहत मळायास Uकं वा चक
ू झायास
Uकं वा माLहत लपवल आहे हे कळयावर संबZ कारवाई कर*याचा ह2क एफआईसीसीएल यांIयाकडे आहे . एफआईसीसीएल
कडे कजदाराने बाकp 6वHतीय माLहत सZ
ु ा वेळोवेळी अचक
ू कारे 5यावी.
(iii) कजदार:
(a)

हे Cवीकार करतो Uक आरबीआई Uकं वा

े &डट इ!फम[शन Fयूरो (भारत) लमटे ड आOण अ!य कोणतीह वैधानक,

कायदे शीर Uकं वा उIच आKधकाBरक एजे!सी एफआईसीसीएल कडे Lदलेया माLहतचा वापर करणे, U या करणे,
उपयोगात आण*यासाठ8 Cवतं आOण आOण काह पBरिCथतींम@ये एफआईसीसीएल कडून ह माLहत दे णे श2य
आOण बरोबर आहे आOण
(b)

यासंबंधी एफआईसीसीएल साठ8 काह जवाबदार Uकं वा उHतरदायHव मा!य नाह करणार

(c)

पढ़
ु े एफआईसीसीएल यांस अKधकृत करतो Uक HयांIयाकडे जाCतीचे अKधकार असतील, जर कजदार या करारानस
ु ार
काह नयम उलंघन कर त असेल, तर एफआईसीसीएल कडे हे अKधकार आहे Uक ते कजदारासंबंधी माLहत
आरबीआई कडे दे तील Uकं वा संबZ आKधकाBरक संCथान, !यायालय इHयाLद कडे कजदारIया नावाने आOण केलेले
नयमोलंघन संबंधी पूण कार दाखवतील.
अनुIछे द 20
सुरQा नरं तर ठे वणे

कजदार हे मा!य करतो Uक हे करार, कोणतीह सुरQा जी हे लागू कर*यासाठ8 तयार केलेल असेल आOण जे कज खाHयासाठ8 असेल,
Hयाचे पBरचालन सुरQा काराने आOण कजदाराIय कजाIया Lहशोबाने होणार आOण Hयाचा संबंध कजदाराचे खाते आOण यासंबंधी अपूण
भग
ु तान Uकं वा खाHयात वर खाल होणे, यासंबंधी नसेल.
अनD
ु छे द 21
%मCRत
21.1 नोLटस::
Hयेक नोLटस, नवेदन, मागणी Uकं वा बाकp संवाद जो या करारासंबंधी असेल, Hयास:
(a)

लेखी, Cवत: Lदलेले, कुBरयर केलेले Uकं वा रिजCटड पोCटाने धाडले गेले पाLहजे आOण Hयावर पावती मळवल
पाLहजे

(b)

जर Cवत: पोचते केले आहे , तर Hयावर ािhत संबंधी वेळ असला पाLहजे जर ते :यावसायक वेळेस Lदले गेले
आहे आOण जर रिजCटड पोCटाने Lदले आहे , तर Hयासंबंधी पावती पोCटात टाक*याIया 48 तासात मळाल
पाLहजे आOण

(c)

कजदाराकडे HयाIया येथील पHHयावर आOण एफआईसीसीएल यांना HयांIया शाखा कायालयात दाखवया पHHयावर
धाडले पाLहजे Uकं वा यापढ़
ु े यासंबंधी संवादासाठ8 Lदलेया पHHयावर धाडले पाLहजे

21.2 फायदे :
या करारात Lदलेया अट आOण ावधान ब!धनकार असतील आOण हे कजदारांचे वारस असयास HयांIयावर सुZा लागू
असतील आOण एफआईसीसीएल यांचे वारस व संबZ पQांसाठ8 मा!य होतील.
जर कजदाराची मHृ यु झाल

(:यि2त असणे Uकं वा ोायटरशप फम असेल) जोपय!त कजदाराचा कोणी वारस, Hयाचा

तनKध (i) गहाण ठे वलेया संपिHत संबंधी वैधानक तनKधHव मळाले असेल जे मोटर :ह कल ए2ट माणे मा!य असेल
(ii) उHतर LदनांUकत चे2स बदलले पाLहजे जे आधीIया उपयोग न केलेया चे2सIया बदयात Lदले जाणार आOण (iii) असले
प आOण संबZ कारांवर सह करणे <यांची गरज एफआईसीसीएल कडे असेल, असले वैधानक तनKधHव या कराराचा
उपयोग कEन घे*यासाठ8 कE नये, यापुढे एफआईसीसीएल कडे यासंबंधी कराराचा उपयोग कर*याचे संपूण नणयाचे अKधकार
असतील आOण वैधानक वारस या माणे कज पुढे ने*यास तयार असला तर ह एफआईसीसीएल यांचा नणय मा!य ठरे ल.
21.3

माफp::
कोणताह 6वलंब, कोणHया अKधकाराIया उपयोगाला मा!य न करणे, अKधकार Uकं वा उपाय <यामुळे एफआईसीसीएल संबंधी
बदल होणे Uकं वा कजदारा कडून &डफॉट होणे आOण या करारा!तगत असले अKधकार भा6वत करणे Hयावर एफआईसीसीएल
कडून माफp दे *यात येणार नाह आOण यासंबंधी नयम उलंघ न Uकं वा एफआईसीसीएल संबंधी काह अनम
ु ोदन, माफp आOण
करारावर उलंघन केयामळ
ु े माKगतलेला पQाचा कार मा!य होणार नाह . कोणतीह माफp, परवानगी, मंजूर Uकं वा मा!यता
फ2त लेख ी CवEपात Lदयावरच मा!य होणार.

21.4

सव उपाय, जे या करारात असतील Uकं वा वैधानक र Hया एफआईसीसीएल कडून मा!य असतील आOण Hयात काह बदल
होणार नाह .

21.5

आंशक 6वKधअcायता::
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जर कधीह या करारातील ावधान अवैधानक, बेकायदे शीर, लागू नाह असया िCथतीत असतील Uकं वा कशाह कारे मा!य
नसतील, जर वैधानक वैधता Uकं वा यासंबंधी काह च कार मा!य नसला, ते:हां सव संबZ पQ पढ
ु े मा!य करतात Uक ते
आपसात संपक आOण चचा कEन अवैधानक, अवैध Uकं वा मा!य नसणारा भाग वैध आOण कायदे शीर कEन हा करार सE
ु
ठे वतील.
21.6

खोडून पु7हा %लFहIयाचे )भाव::
हा करार आOण अ!य प जे यासोबत आहे , <यांचा संदभ Lदला जाणार, या करारासंबंधी नयम आOण पBरिCथत Uकं वा
मौOखक आOण लेखी काराने Lदलेले संदभ <यात या करारापुवb लागू केलेया अट असतील आOण ते या काराला जोडून
जाCतीचे असतील आOण या करारासंबंधी Hयात तफावत नसेल. जर कधी नयम Uकं व अावधानात वाद अस*याची पBरिCथत
असल , आOण Hयात हे करार, संबZ संलgन पBरप आOण बाकp दCतावेज शामल असतील, ते:हां या करारातील त`य मा!य
होतील.

21.8 3कं मत::
कजदार करार संबंधी सव खच यथा खच आOण श
ु क जे कराराची तयार , शFदांकन आOण शेवटचे CवEप दे *यासाठ8 लागतात
तो दे णार Uकं वा एफआईसीसीएल कडून झालेया खचाची परतफेड करणार, यासंबंधी सव माLहत एफआईसीसीएल कडून Lदल
जाणार आOण माणबZ केले जाणार आOण जर यासंबंधी खच, श
ु क Uकं वा बाकp पैसे न Lदयास Hयाचे पBरणाम आOण
पुढ़ ल पBरिCथतबnल एफआईसीसीएल कडून सांKगतले जाणार. ह

सव जोड कजदाराकडून एफआइसीसीएल कडे Hयांनी

मागणी केयाIया 30 (तीस) LदवसांIया आत Lदल गेल पाLहजे आOण हे नाह केयावर ती कज खाHयात जोडल जाणार
आOण Hयावर कजाIया रकमे माणे :याज 5यावा लागणार.
21.9 न वापरलेले चेक परत करणे:
बjकेत न भरलेले चेक/ उपयोग न केलेले चेक जे कजदाराचे असन
ू एफआईसीसीएल कडे असतील, कज संपयानंतर Uकं वा कज
वेळेआधी Lदयामळ
ु े असलेले चेक जे कजदाराने Lदले असतील, Hयांना परत घे*यासाठ8 कज पण
ू  झायावर 90 (न:वद)
LदवसांIया आत कजदाराने लेखी नवेदन केले पाLहजे. जर असले नवेदन नाह केले गेले, तर असले चेल रn केले जातील
आOण एफआईसीसीएल कडून नट केले जातील आOण याबnल काह ह नोLटस कजदाराला Lदले जाणार नाह .
21.10 कायदा::
हे करार भारतीय काय5यानुसार लागू आOण मा!य होणार.
21.11 लवाद/कायQ
े :
या करारासंबंधी असलेले सव वाद, मता!तर आOण/Uकं वा दावे यांचा नकाल लवादामाणे होणार आOण Hयासाठ8 आiबटरे शन ए!ड
कॉि!सलयेशन ए2ट, 1996 Uकं वा वैधानक सध
ु ारणा असलेले ावधान लागू असतील आOण लवाद एक आiब3ेटर 5वारे होणार
<याची नवड Uकं वा नयुि2त एफआईसीसीएल कडून केल जाणार. जर मHृ य,ु अCवीकार, उपेQा, असमथता Uकं वा अश2यतेचा
कार आiब3ेटर नय2
ु त केलेया :यि2त सोबत असेल, तर एफआईसीसीएल कडून अ!य :यि2तला आiब3ेटर नय2
ु त केले
जाणार. यात झालेला नणय आOण आ!तBरक नणय सZ
ु ा दो!ह पQांना ब!धनकार असेल. आiब3ेटर वेळोवेळी U यांसाठ8
उपयु2त काराने कारवाई करे ल. आiब3ेशन संबंधी कारवाई Lदलेया Lठकाणी कज सारांश वेळापकानुसार होणार. येथे Lदलेया
आiब3ेशन नयमानस
ु ार, कज सारांश वेळापकात Lदलेया काराIया Lहशोबाने 6वशWट Cथळ नवदले जाणार जे या करारानुसार
Uकं वा U यानुसार ठरवले जाणार. यामुळे कज दे णार संCथा यांचे अKधकार कमी होत नाह आOण ते अ!य !यायालयात संबZ
कायQ
े ात जा*यास Cवतं आहे त.
21.12 कराराचा वेळापक भाग:
येथे Lदलेले वेळापक या कराराचा भाग असन
ू संबZ ावधान येथन
ू पुढ़े लागू होणार.
21.13 3करकोळ नो:स आण )मख
ु टपा:
Uकरकोळ नोस आOण मख
ु ट पा फ2त सोय आOण स!दभ साठ8 आहे त.
21.14Cवीकायता::
कजदार हे अनम
ु ोदन करतो Uक संपूण करार HयाIया उपिCथतीत भरला गेला आOण आOण कजदाराने सव करार नीट वाचन
ू सव
पBरिCथत आOण ावधान 6वचारपूवक समजून घेतले आहे जे कज सारांश वेळापकात Lदलेले आहे आOण ते संलgन आहे .
वर ल करार आOण बाकp प कजदाराला HयाIया आपया भाषेत समजावून सांKगतले असन
ू 6व6वध नयम, उपनयम संबंधी
माLहत Hयांना कळल आहे आOण खाल Hयांची CवाQर या कराराला समजून घे*यासंबंधी आहे . कजदार हे मा!य करतो Uक हे
करार पण
ू  झाले असन
ू या तारखेला आOण या Lठकाणी एफआईसीसीएल यांचे अKधकृत अKधकार यांची CवाQर झायावर
वैधानक र Hया मा!य होणार.
या साTय )माणे, हे पJ या करारावर सह करत असन
ू यांना वरल सव नयम आण )ावधान व वेळाप'क मा7य आहे जे
आजDया Fदवशी, मFह7यात आण वषV या कायप'कात Fदलेले आहे.
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कजदारासाठX
कजदाराचे नांव:
……………………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:………………………………………………………

सह कजदार1 चे नांव:
……………………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:………………………………………………………

सह कजदार2 चे नांव::
……………………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:………………………………………………………

सह कजदार3 चे नांव 3:
……………………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:………………………………………………………

फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी ल. साठ8
……………………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:………………………………………………………
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(सह )
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(सह )
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कज सारांश वेळापक
कज सारांश वेळापक, हा फॉम कज आOण गहाण करार Lदनांक...... साठ8 एक महHवाचा भाग आहे जो करार कजदार आOण फुल3[ न
इि!डया

े &डट कंपनी ल. यांIया म@ये झाला आहे (कज करार”)
कज सोयीसंबंधी माLहत

कराराची तार ख

:

अंमलबजावणीचे Cथळ

:

नवेदन संदभ

:

मांक/ कज खाता

मांक
एफआईसीसीएल

शाखा

कायालय

:

पHता
कजदाराचे नांव आOण पHते

: नांव:_________________________________________________________________
पHता:: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

वैधानक िCथत

_______________________________________________________________________
:यि2त/ ोायटरशप फम/ ा.ल. कंपनी/ पिFलक ल. कंपनी/ भागीदार फम/
सोसायट / Lह!द ू अ6वभािजत कुटुंब/ 3Cट

सह-कजदाराचे नांव

नांव: _________________________________________________________________
पHता:: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

वैधानक िCथत

_______________________________________________________________________
:यि2त/ ोायटरशप फम/ ा.ल. कंपनी/ पिFलक ल. कंपनी/ भागीदार

फम/

सोसायट / Lह!द ू अ6वभािजत कुटुंब/ 3Cट/एलएलपी
कज घे*याचे योजन

:

नवीन वाहन/उपकरण/मशीनर खरे द आOण बरोबर चे सहायक सामान आOण संबंKधत
खच
जुने आOण वापरलेले वाहन/ उपकरण/ मशीनर खरेद आOण बरोबर चे सहायक सामान
आOण संबंKधत खच
पुन6वHत/ :यवसायासाठ8 कज/ गहाण वाहनावर कज/ उपकरण Uकं वा मशीनर वर कज

कजाची र2कम

:

:याजदर

:

कजाची अवKध

:

पूव UकCत :याज

:

जाCतीचा :याज

:

E. _________________/-(E. __________________________________________
________________________________________फ2त)
____________% दरवषb मासक बाकpवर च वाढ़
__________ months.
E. __________________________/- आOण लागू कर आOण/Uकं वा वैधानक शुक
ती र2कम जी मूळ उरलेल कजाची र2कम पेQा 2% पासन
ू जाCत कज बाकp रकमेIया
CवEपात नसल पाLहजे आOण हे परतफेडीIया तारखेपासन
ू वाCत6वक पैसे दे णे/ चुकp

- 22 -

FICCL/Loan cum Hypothecation Agreement / Version- 4 / March 2015

दE
ु Cत कर*याIया अवKधपय!त लागू असेल.
दCतावेजीकरण श
ु क/खच

:

कज U या श
ु क/खच

:

कर आOण आकारलेले खच

:

र2कम यापेQा जाCत नसेल E. _______________
र2कम यापेQा जाCत नसेल E. _______________
वर ल दाखवलेले सव खच आOण कज करारामधील बाकp खच सव कर आOण वैधानक
खच जे लागू असतील आOण Hयाच कारे सीमा लागू नसलेले सेवा कर आOण सेस
शामल आहे त.
एफआईसीसीएल साठ8

कजदार

सह-कजदार

अKधकृत CवाQर कता
परफेडीचे वेळाप

Lदले

जाणारे

समान

मासक

पLहल UकCत सE
ु हो*याची तार ख

शेवटIया UकCतीची तार ख

Hयेक UकCत भर*याची तार ख

UकCतीची र2कम

हhHयांची संaया

UकCतींची संaया
पLहल ते ______ UकCत

E._____________________/
_____________________/_____________________/-

_____ ते _____ UकCत

E._____________________/
_____________________/_____________________/-

_____ ते _____ UकCत

E._____________________/
_____________________/_____________________/-

आगऊ UकCतींची संaया

:

आगाऊ UकCतींची र2कम

:

आगाऊ UकCत संबंधी समायोजन

:

E. ________________________________/UकCत

मांक.

दे *याची तार ख

समायोजन केलेल र2कम

लवाद आOण कायQ
े ाचे Lठकाण
गहाण ठे वलेया संपिHतची माLहत
मांक

वाहन/उपकरण/मशीनची माLहत

मॉडल/मेक

पंजीयन

मांक

इि!जन
नं./सीBरयल नं.

कजदारासाठ8
कजदाराचे नांव: …………………………………………
…………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:…………………………………………….
…………………………………………………………………
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]
]
]
]
]
]
]

…………………
(सह )

चेसस नं.
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सह कजदाराचे नांव: …………………………………….
…………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:……………………………………………

]
]
]
]
]
]
]

……………………
(सह )

…………………………………………………………………
फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी ल. साठ8

CवाQर कHयाचे नांव: …………………………………………
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]
]
]
]

……………………
(सह )
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शुक याLद
चेक/ईसीएस/ डायरे ट डेiबट &डसऑनर चेक

Hयेक वेळा चेक &डसऑनर / ईसीएस/ डायरे 2ट डेiबट संबंधी अनादरण
झायावर E. 30/- यापेQा जाCत नाह

Cवैप खच – ईसीएस (स@यासाठ8) उHतर

Hयेक वेळा E. 500/- पेQा जाCत नाह

LदनांUकत चेक लाव*यासाठ8
ईसीएस (स@यासाठ8) बjक बदल*यासंबंधी

Hयेक वेळा E. 500/- पेQा जाCत नाह

Cवैप खच
कज

रn

कर*याचे

श
ु क

(पLहया

ईएमआईIया आधीच कज रn करणे)

जाCतीत जाCत E. 1500/- आOण CटैTप mयूट जी कज संबंधी पांसाठ8 Lदल
जाते जर कज रn कर*याचे नवेदन कजदाराकडून कज मळायानंतर परं तु
कजाचा चेक खाHयात ये*यापुवb केले जात असेल. जर कज रn कर*याचे
नवेदन कज खाHयात आयानंतर केले असेल, तर पूव परतफेड पBरिCथत
दाखवयामाणे राह ल.

एनओसीची

दस
ु र

त/एनओसी

E. 250/- पेQा जाCत र2कम नाह

पुनसHयापन खच
पूवश
ु क खच

Hयेक वेळा पूवश
 
ु क झायावर खाल ल Cता6वत पूवश
ु क खच मैL32स

(Lटपण: जर :याज दर लोLटंग असेल,

माणे खच येईल:

तर पव
 
ू श
ु क खच येथे नाह लागणार जर

उपाद )कार

सीवी

नवेदनकता ाथमक कजदार/:यि2त

0-12 MOB

पव
ू  भग
ु तान कज रकमेचा 4%

असेल)

>12 MOB

पव
ू  भग
ु तान कज रकमेचा 3%

कजदारासाठ8
कजदाराचे नांव: …………………………………………
…………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:…………………………………………….

]
]
]
]
]
]
]

…………………
(सह )

]
]
]
]
]
]
]

……………………
(सह )

…………………………………………………………………
सह कजदाराचे नांव: …………………………………….
…………………………………………………………………
CवाQर कHयाचे नांव:……………………………………………
…………………………………………………………………
फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी ल. साठ8

CवाQर कHयाचे नांव: …………………………………………
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]
]
]
]

……………………
(सह )
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कजदार आOण सहकजदाराने सह करावी
मागणी वचनKची
तार ख:
Cथान:
मागणी

केयावर,

मी/

आTह

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. संयु2त CवEपाने आOण गंभीरतेने व काह ह अट न ठे वता हे
वचन दे तो Uक आTह फुल3[ न इि!टया

े &डट कंपनी ल. (एफआईसीसीएल) <यांचे पंजीकृत कायालय मेघ टावस, तसरा मजला, जन
ु े नं

307, नवा

रोड,

नं165, पो!नमले

हाय

मदरु ावोयाल,

चे!नई -600095, तमल

नाडु

येथे

आहे ,

यांIया

आदे शानुसार,

E.

…………………………../- (Eपये………………………………............... फ2त) :याजासकट दे णार आOण Hयाच माणे :याजाची दर
............% वा6षक माणे मासक दराने उरलेया मूळ रकमेवर केल जाणार. परतफेड संबंधी वचनKची आOण यामाणे कोणHयाह
पBरिCथतीत यात सट
ू होणार नाह .
जर एकापेQा जाCत CवाQर कता असतील ते:हां Hयेक CवाQर कता संय2
ु त आOण अनेक िCथतीत असेल.
कजदाराचे नांव
________________________________________

येथे

E.

राजCव

1/-

चा

Cटै Tप

लावावा (x)

कजदार
सह कजदाराचे नांव
_______________________________________

येथे

E.

राजCव
लावावा (x)

सह कजदार
(Lटपण-(x) CवाQर रासCव Cटै TपIया Eं द Iया पार गेल पाLहजे)

1/-

चा

Cटै Tप
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कज रकमेIया वाटप संबंधी नद[ श
तार ख::
त
फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
6वषय::

वाटप संबंधी अKधकार

yीमान,,
कृपया कज सोय संबंधी नवेदन …………………………………………….. संदभात कज वाटप चेक खाल ल नवामाणे तयार करा
दाHयाचे नांव

र2कम (E.))

वर ल दाHयाIया नावाने कजाIया रकमेचे वाटप झायाने कोणHयाह कारे माझे/आमचे उHतरदायHव, कज सोयी संबंधी भाव घेत
नाह . कजाचे वाटप वर ल दाHयाIया नावाने झायाचा अथ कज मला/आTहाला मळाला आहे .
ध!यवाद
_____________
CवाQर
कजदाराचे नांव
: ……………………………………
_________________
CवाQर
सह कजदाराचे नांव : ……………………………………
अनम
ु ोदन
मी/आTह अनम
ु ोदन करतो Uक आTहाला खाल ल 6ववरणामाणे मा}या/आमIया साठ8 वाटप झालेला कजाचा चेक मळाला
चेक

मांक

र2कम

तार ख

बjकेचे नांव

कोणाIया नांवावर

ध!यवाद
कजदार आOण सह कजदाराचे नांव

सह

नांव: …………………………………………………………..

………………………………………
(सह )

नांव: …………………………………………………………..

………………………………………
(सह )
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नैशनल इले23ॉनक फ!ड 3ा!सफर 5वारे कज वाटप संबंधी अज फॉम
Lदनांक: [

]

त
फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड
________________________________
________________________________
________________________________
6वषय: कज वाटप नैशनल इले3ॉनक फ!ड 3ा!सफर योजनेमाणे कर*यासाठ8
स!दभ: कज नवेदन स!दभ
कज खाता

मांक

.

:[

]

:[

]

6य yीमान,
मा}या / आमIया कज नवदनाIया संदभात, मी/आTह काह ह अट न ठे वता फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड (एफआईसीसीएल)

यांना मळालेल कजाची र2कम E. _______________/- (Eपये ________________________________________फ2त) दे त आहोत (पूव
ईएमआई :याज, U याकरण आOण दCतावेजीकरण शक कापून, जे खाल लमाणे आहे :लाभाथbचे 6ववरण
लाभाथbचे बjकेचे नांव

:

लाभाथbIया बjकेIया खाHयाचे नांव

:

लाभाथbIया बjकेचे खाते #

:

लाभाथbIया बjकेचे खाHयाचे कार

:

लाभाथbIया बjकेची शाखेची जागा

:

लाभाथbIया बjकेचे आईएफएससी कोड

:

मायकर कोद

:

Lदलेल र2कम

:

से6वंgस

करं ट कैश

े &डट

मी/आTह जाLहर करतो Uक:
•

वर ल Lदलेल माLहती पूणप
 णे अचूक, बरोबर आOण पूण आहे जोपय!त मला/ आTहाला माLहत आहे .

जर परतफेड संबंधी

•

मला/आTहाला एफआईसीसीएल कडून परतफेड संबंधी Lदलेले नद[ श मा!य आहे त, जर एफआईसीसीएल कडून परतफेडीचे नद[ श

Lदलेल माLहत चूक असेल तर याची जवाबदार माझी/आमची असेल.
उHतम 6वAवास या माणे कEन एले23ॉनक फ!ड 3ा!सफर साठ8 असेल, Hयास आमची सTमत आहे .
•

वर ल लाभाथbसाठ8 केलेले कजाचे वाटप अथातच कज मला/आTहाला मळाला आहे . कजाचे वाटप वर ल लाभाथbला केयाने
कजाIया सोयीबnल माझे उHतरदायHव यात बदल होत नाह ..

•

जर येथे काह माLहत चक
ु pची, अपूण Lदल असेल Uकं वा 3ा!समशन म@ये उशर झाला, Uकं वा इले23ॉनक मैसेज चुकpचा झाला,
3ा!समशन

म@ये

चक
ू

Uकं वा

वेळ

झाला

आOण

यामुळे

आपया

हातात

नसलेया

कारणांमळ
ु े

झालेया

उशरासाठ8

एफआईसीसीएल जवाबदार नसेल. वर ल Lदलेया कारणाशवाय, जर पैAयाIया Cथानांतरनात उशर झाला आOण Hयामळ
ु े काह
नक
ु सान झाले असतील आOण एफआईसीसीएल कडून नद[ श दे *यात झालेल चक
ू असयावरह , एफआईसीसीएल संबंधी जवाबदार
ताHपुरती असन
ू बjकेIया दरावर उशरा झालेले भग
ु तान पय!त असेल.
•

जर मा}याकडून चक
ू माLहत Lदल गेयामळ
ु े पैशाचे Cथानांतरण नाह झाले Uकं वा इतर कोणाIया खाHयात झाले, तर यासाठ8
एफआईसीसीएल जवाबदार असणार नाह .

•

लाभाथb बjक असया पBरिCथतीत इनवड रे मटे !स श
ु क आकारणार आOण ते या Cथानांतरण रकमेतन
ू कापून घेणार.

मला हे माह त आहे Uक नैशनल इले23ॉनक फ!ड 3ा!सफर (एनईएफट ) संबंधी नद[ श, परत न घे*याIया कृतचे असतात आOण
एनईएफट एकदा Lदयावर Hयाचे भग
ु तान थांबतता येत नाह .
ध!यवाद
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आपला 6वन
कजदार आOण सह कजदाराचे नांव

सह

नांव: …………………………………………………………..

………………………………………
(सह )

नांव: …………………………………………………………..

………………………………………
(सह )
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डायरे /ट डे5बट मँडट
े फॉम
डीडीएम नं.

(डायरे /ट डे5बट)

बZकेची )त

)ब7धक

मी/आTह आपयाला ह माLहत दे त आहोत Uक आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड यांIयाकडून कज घेतले आहे . मी/आTह

आपयाला काह ह अट न घालता अKधकार दे तो Uक मला/मा}या खाHयामधन
ू भग
ु तान फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड यांना खाल ल

माLहत माणे डायरे 2ट डेiबट ि2लयBरंग या माणे करावा.
[A] खाताधारकाचे नांव
[B] बZकेचे खाता $मांक
[C] खायाचे )कार
[D] कज खाता $मांक
[E] एपीआर स7दभ $मांक
योजनेचे नांव

)भावी

अवCध (मा%सक/'ैमा%सक)

तारखेपासन
ू

वरल सीमेपय7त

3क9तींची वैध

)येक

3क9तीची र/कम

सं[या/कधीपय7त वैध

अवCधसाठX

आहे (परतफेडीDया

तारख

वेळाप'कानस
ु ार बदल घडू
शकतो)

[F] )भावी होIयाची तारख
मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड (एफआईसीसीएल) यांचे कजदार असन
ू , यापुढ़े माझी/आमची काह ह अट नसलेल परवानगी

दे तो आOण बjकेला Lदलेया रकमेस डायरे 2ट डेiबट या काराने एफआईसीसीएल साठ8 परतफेड कर*यास नमूद करतो आOण एफआईसीसीएलकडे
हे अKधकार असतील Uक जोपय!त एफआईसीसीएल यांचे वर ल माणे र2कम पण
ू  होत नाह , तोपय!त वर ल माणे मा}या /आमIया
खाHयातन
ू डायरे 2ट डेiबट माणे र2कम मळवू शकतील. मी/आTह हे मा!य करतो Uक जर :याज दरात फरक झाला, तर वर ल UकCतीत बदल
श2य आहे . यापुढ़े, UकCत भर*यात उशर झायास आTह उशरामळ
ु े , द!ड लागयास आOण चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स श
ु क एफआईसीसीएल
यांना लागयास आTह जवाबदार अस.ू
यामाणे मी/आTह आमचे काह अट नसलेल परवानगी दे तो आOण एफआईसीसीएल यांना ह र2कम डेiबट कर*यासाठ8 अनम
ु ोदन करतो <यात
उशर झायास, :याज संबंधी श
ु क लागणे, चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स शुक आOण वेळोवेळी काह श
ु क लागले, तर हे एफआईसीसीएल संबंधी
कज खाHयात माझी जवाबदार असेल; Hयासाठ8 ह र2कम दर मLह!याला E.___________________ पेQा जाCत नसल पाLहजे.
मी/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक जर कोणHया मLह!यात मा}या या खाHयात पुरेशी र2कम नसयास डायरे 2ट डेiबट संबंधी नद[ शाचे पालन
नाह झाले, तर मी/आTह एफआईसीसीएल यांना वर ल खाHयासाठ8 मागणी कर*यासाठ8 अKधकार दे तो जोपय!त या मLह!याची UकCत Lदल
जात नाह . ह पBरिCथत काह ह अ!य अट नसयावर एफआईसीसीएल कडे तोपय!त असेल आOण जर यात :यHयय आले, तर
एफआईसीसीएल मला उHतर LदनांUकत चेक दे *यासाठ8 मागणी कE शकेल.
मी/आTह हे जाLहर करतो Uक वर Lदलेल सव माLहत बरोबर आOण पण
ू  आहे . जर हे दे वाण घेवाण उशरा झाले Uकं वा माLहत चक
ू Uकं वा अपूण
असयावर भा6वत झाले नाह , तर मी/आTह कोणाह संCथानाला दोषी ठरवणार नाह . मी वर ल पयाय आमंन प वाचले असन
ू मला या
योजनेसाठ8 मळालेल जवाबदार Cवीकारतो.
मी ह माLहत दे तो Uक मी/आTह डायरे 2ट डेiबट सेवेसाठ8 पंजीकृत आहोत आOण माझे कजाचे परतफेडीचे भग
ु तान, जे फुल3[ न इि!डया
कंपनी लमटे ड यांना मा}या/आमIया वर ल दाखवलेया बjक खाHयातन
ू आपया बjकेतन
ू Lदले जाणार. मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट

े &डत कंपनी

लमटे ड यांना, यांचे तनधी, एजे!ट, सेवा दाता यांना हे डायरे 2ट डेiबट नद[ शन अमलात आण*यासाठ8 अKधकार दे तो. मी/आTह बjकेला हे
अKधकार दे तो Uक Hयांने मा}या खाHयाला ’पुरेशी र2कम नसणे’ या कारणामुळे जर दे वाण घेवाण झाल नह , तर Hयासंबंधी खच Uकं वा श
ु क
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मा}या खाHयातन
ू आकारावे.

Fदनांक:

]ाहकाची सह

आTह माOणत करतो Uक वर Lदलेल माLहत आमIया रे कॉड माणे बरोबर आहे. आTह अनम
ु ोदन करतो Uक ह सह , आमIया रे कॉड माणे
बरोबर आहे .
शाखा

बjकेचा Cटै Tप

बZकेDया आCधका*रक यि/तची 9वाJर
Fदनांक :
कॉप^रे ट कायालय: फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड,लोर 6, बी 6वंग, सुीम आईट पाक, स
ु ीम सट , लेक कैसलIया मागे, पोवई - मुंबई
400 076
पंजीकृत कायालय: मेघ टावस, तसरा माला, जुना नंबर 307,
307 नवीन नंबर 165,
165 पुनTमाले हाय रोड, मधरु ावोयाल, चे!नई -600095, तमल नाडु

डायरे /ट डे5बट मँडट
े फॉम
डीडीएम नं.

(डायरे /ट डे5बट)

एफआईसीसी कॉपी

)ब7धक

मी/आTह आपयाला ह माLहत दे त आहोत Uक आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड यांIयाकडून कज घेतले आहे . मी/आTह

आपयाला काह ह अट न घालता अKधकार दे तो Uक मला/मा}या खाHयामधन
ू भग
ु तान फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड यांना खाल ल

माLहत माणे डायरे 2ट डेiबट ि2लयBरंग या माणे करावा.
[A] खाताधारकाचे नांव
[B] बZकेचे खाता $मांक
[C] खायाचे )कार
[D] कज खाता $मांक
[E] एपीआर स7दभ $मांक
योजनेचे नांव

)भावी

अवCध (मा%सक/'ैमा%सक)

तारखेपासन
ू

वरल सीमेपय7त

3क9तींची वैध

)येक

3क9तीची र/कम

सं[या/कधीपय7त वैध

अवCधसाठX

आहे (परतफेडीDया

तारख

वेळाप'कानस
ु ार बदल घडू
शकतो)

[F] )भावी होIयाची तारख

- 31 -

FICCL/Loan cum Hypothecation Agreement / Version- 4 / March 2015

मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड (एफआईसीसीएल) यांचे कजदार असन
ू , यापुढ़े माझी/आमची काह ह अट नसलेल परवानगी

दे तो आOण बjकेला Lदलेया रकमेस डायरे 2ट डेiबट या काराने एफआईसीसीएल साठ8 परतफेड कर*यास नमद
ू करतो आOण एफआईसीसीएलकडे
हे अKधकार असतील Uक जोपय!त एफआईसीसीएल यांचे वर ल माणे र2कम पूण होत नाह , तोपय!त वर ल माणे मा}या /आमIया
खाHयातन
ू डायरे 2ट डेiबट माणे र2कम मळवू शकतील. मी/आTह हे मा!य करतो Uक जर :याज दरात फरक झाला, तर वर ल UकCतीत बदल
श2य आहे . यापुढ़े, UकCत भर*यात उशर झायास आTह उशरामळ
ु े , द!ड लागयास आOण चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स श
ु क एफआईसीसीएल
यांना लागयास आTह जवाबदार अस.ू
यामाणे मी/आTह आमचे काह अट नसलेल परवानगी दे तो आOण एफआईसीसीएल यांना ह र2कम डेiबट कर*यासाठ8 अनम
ु ोदन करतो <यात
उशर झायास, :याज संबंधी श
ु क लागणे, चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स शुक आOण वेळोवेळी काह श
ु क लागले, तर हे एफआईसीसीएल संबंधी
कज खाHयात माझी जवाबदार असेल; Hयासाठ8 ह र2कम दर मLह!याला E.___________________ पेQा जाCत नसल पाLहजे.
/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक जर कोणHया मLह!यात मा}या या खाHयात पुरेशी र2कम नसयास डायरे 2ट डेiबट संबंधी नद[ शाचे पालन नाह
झाले, तर मी/आTह एफआईसीसीएल यांना वर ल खाHयासाठ8 मागणी कर*यासाठ8 अKधकार दे तो जोपय!त या मLह!याची UकCत Lदल जात
नाह . ह पBरिCथत काह ह अ!य अट नसयावर एफआईसीसीएल कडे तोपय!त असेल आOण जर यात :यHयय आले, तर एफआईसीसीएल
मला उHतर LदनांUकत चेक दे *यासाठ8 मागणी कE शकेल.
मी/आTह हे जाLहर करतो Uक वर Lदलेल सव माLहत बरोबर आOण पूण आहे . जर हे दे वाण घेवाण उशरा झाले Uकं वा माLहत चूक Uकं वा अपूण
असयावर भा6वत झाले नाह , तर मी/आTह कोणाह संCथानाला दोषी ठरवणार नाह . मी वर ल पयाय आमंन प वाचले असन
ू मला या
योजनेसाठ8 मळालेल जवाबदार Cवीकारतो.
मी ह माLहत दे तो Uक मी/आTह डायरे 2ट डेiबट सेवेसाठ8 पंजीकृत आहोत आOण माझे कजाचे परतफेडीचे भग
ु तान, जे फुल3[ न इि!डया
कंपनी लमटे ड यांना मा}या/आमIया वर ल दाखवलेया बjक खाHयातन
ू आपया बjकेतन
ू Lदले जाणार. मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट

े &डत कंपनी

लमटे ड यांना, यांचे तनधी, एजे!ट, सेवा दाता यांना हे डायरे 2ट डेiबट नद[ शन अमलात आण*यासाठ8 अKधकार दे तो. मी/आTह बjकेला हे
अKधकार दे तो Uक Hयांने मा}या खाHयाला ’पुरेशी र2कम नसणे’ या कारणामुळे जर दे वाण घेवाण झाल नह , तर Hयासंबंधी खच Uकं वा श
ु क
मा}या खाHयातन
ू आकारावे.

Fदनांक:

]ाहकाची सह

आTह माOणत करतो Uक वर Lदलेल माLहत आमIया रे कॉड माणे बरोबर आहे. आTह अनम
ु ोदन करतो Uक ह सह , आमIया रे कॉड माणे
बरोबर आहे .
शाखा

बjकेचा Cटै Tप

बZकेDया आCधका*रक यि/तची 9वाJर
Fदनांक :
कॉप^रे ट कायालय: फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड,लोर 6, बी 6वंग, सुीम आईट पाक, स
ु ीम सट , लेक कैसलIया मागे, पोवई - मुंबई
400 076
पंजीकृत कायालय: मेघ टावस, तसरा माला, जुना नंबर 307,
307 नवीन नंबर 165,
165 पुनTमाले हाय रोड, मधरु ावोयाल, चे!नई -600095, तमल नाडु
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डायरे /ट डे5बट मँडट
े फॉम
डीडीएम नं.

(डायरे /ट डे5बट)

]ाहक कॉपी

)ब7धक

मी/आTह आपयाला ह माLहत दे त आहोत Uक आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड यांIयाकडून कज घेतले आहे . मी/आTह

आपयाला काह ह अट न घालता अKधकार दे तो Uक मला/मा}या खाHयामधन
ू भग
ु तान फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड यांना खाल ल

माLहत माणे डायरे 2ट डेiबट ि2लयBरंग या माणे करावा.
[A] खाताधारकाचे नांव
[B] बZकेचे खाता $मांक
[C] खायाचे )कार
[D] कज खाता $मांक
[E] एपीआर स7दभ $मांक
योजनेचे नांव

)भावी

अवCध (मा%सक/'ैमा%सक)

तारखेपासन
ू

वरल सीमेपय7त

3क9तींची वैध

)येक

3क9तीची र/कम

सं[या/कधीपय7त वैध

अवCधसाठX

आहे (परतफेडीDया

तारख

वेळाप'कानस
ु ार बदल घडू
शकतो)

[F] )भावी होIयाची तारख
मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड (एफआईसीसीएल) यांचे कजदार असन
ू , यापुढ़े माझी/आमची काह ह अट नसलेल परवानगी

दे तो आOण बjकेला Lदलेया रकमेस डायरे 2ट डेiबट या काराने एफआईसीसीएल साठ8 परतफेड कर*यास नमूद करतो आOण एफआईसीसीएलकडे
हे अKधकार असतील Uक जोपय!त एफआईसीसीएल यांचे वर ल माणे र2कम पण
ू  होत नाह , तोपय!त वर ल माणे मा}या /आमIया
खाHयातन
ू डायरे 2ट डेiबट माणे र2कम मळवू शकतील. मी/आTह हे मा!य करतो Uक जर :याज दरात फरक झाला, तर वर ल UकCतीत बदल
श2य आहे . यापुढ़े, UकCत भर*यात उशर झायास आTह उशरामळ
ु े , द!ड लागयास आOण चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स श
ु क एफआईसीसीएल
यांना लागयास आTह जवाबदार अस.ू
यामाणे मी/आTह आमचे काह अट नसलेल परवानगी दे तो आOण एफआईसीसीएल यांना ह र2कम डेiबट कर*यासाठ8 अनम
ु ोदन करतो <यात
उशर झायास, :याज संबंधी श
ु क लागणे, चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स शुक आOण वेळोवेळी काह श
ु क लागले, तर हे एफआईसीसीएल संबंधी
कज खाHयात माझी जवाबदार असेल; Hयासाठ8 ह र2कम दर मLह!याला E.___________________ पेQा जाCत नसल पाLहजे.
मी/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक जर कोणHया मLह!यात मा}या या खाHयात पुरेशी र2कम नसयास डायरे 2ट डेiबट संबंधी नद[ शाचे पालन
नाह झाले, तर मी/आTह एफआईसीसीएल यांना वर ल खाHयासाठ8 मागणी कर*यासाठ8 अKधकार दे तो जोपय!त या मLह!याची UकCत Lदल
जात नाह . ह पBरिCथत काह ह अ!य अट नसयावर एफआईसीसीएल कडे तोपय!त असेल आOण जर यात :यHयय आले, तर
एफआईसीसीएल मला उHतर LदनांUकत चेक दे *यासाठ8 मागणी कE शकेल.
मी/आTह हे जाLहर करतो Uक वर Lदलेल सव माLहत बरोबर आOण पूण आहे . जर हे दे वाण घेवाण उशरा झाले Uकं वा माLहत चूक Uकं वा अपूण
असयावर भा6वत झाले नाह , तर मी/आTह कोणाह संCथानाला दोषी ठरवणार नाह . मी वर ल पयाय आमंन प वाचले असन
ू मला या
योजनेसाठ8 मळालेल जवाबदार Cवीकारतो.
मी ह माLहत दे तो Uक मी/आTह डायरे 2ट डेiबट सेवेसाठ8 पंजीकृत आहोत आOण माझे कजाचे परतफेडीचे भग
ु तान, जे फुल3[ न इि!डया
कंपनी लमटे ड यांना मा}या/आमIया वर ल दाखवलेया बjक खाHयातन
ू आपया बjकेतन
ू Lदले जाणार. मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट

े &डत कंपनी

लमटे ड यांना, यांचे तनधी, एजे!ट, सेवा दाता यांना हे डायरे 2ट डेiबट नद[ शन अमलात आण*यासाठ8 अKधकार दे तो. मी/आTह बjकेला हे
अKधकार दे तो Uक Hयांने मा}या खाHयाला ’पुरेशी र2कम नसणे’ या कारणामुळे जर दे वाण घेवाण झाल नह , तर Hयासंबंधी खच Uकं वा श
ु क
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मा}या खाHयातन
ू आकारावे.

Fदनांक:

]ाहकाची सह

आTह माOणत करतो Uक वर Lदलेल माLहत आमIया रे कॉड माणे बरोबर आहे . आTह अनम
ु ोदन करतो Uक ह सह , आमIया रे कॉड माणे
बरोबर आहे .
शाखा

बjकेचा CटैTप

बZकेDया आCधका*रक यि/तची 9वाJर
Fदनांक :
कॉप^रे ट कायालय: फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड,लोर 6, बी 6वंग, सुीम आईट पाक, स
ु ीम सट , लेक कैसलIया मागे, पोवई - मुंबई
400 076
पंजीकृत कायालय: मेघ टावस, तसरा माला, जुना नंबर 307,
307 नवीन नंबर 165,
165 पुनTमाले हाय रोड, मधरु ावोयाल, चे!नई -600095, तमल नाडु

BANK COPY

मांक
इले/0ॉनक ि/लय*रंग सवस (डे5बट ि/लय*रंग)
उपयोगकता कंपनीला )त
नांव: फुल3[ न इि!डया

)ब7धक

पHता:

े &डट कंपनी लमटे ड

मेघ टावस, तसरा माला, जुना नंबर 307,
307 नवीन
नंबर 165,
165 पुनTमाले हाय रोड, मधरु ावोयाल, चे!नई
-600095, तमल नाडु

दरू @वन
मांक:
मी/आTह ................................................................. आपयाला अKधकृत करतो Uक आपण मा}या/आमIया खाHयातन
ू फुल3[ न इि!डया
े &डट कंपनी लमटे ड (उपयोगकता कंपनीचे नांव) यांना ईसीएस (डेiबट) 5वारे खाल ल माLहतमाणे डेiबट कE शकाल.

A.

खाताधारकाचे नांव

B.

9-अंकp बjकेचे आOण शाखेचे कोड नंबर:

(बjकेकडून Lदलेया चे2स म@ये मायकर CवEपात आहे त)
C.

खाता कार

(एस.बी. खाता/ चालू खाता Uकं वा कैश
D.

लेजर नं/लेजर फोलयो नं

E.

खाता नंबर

F.

नवेदन संदभ नं

े &डट)
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योजनेचे

)भावी

अवCध

3क9तीची र/कम/

नांव

होIयाची

(मा%सक/दोन

जा9तीत जा9त

तारख

मFहने/तीन मFहने

रकमेची सीमा

3क9तींची सं[या/वैधता पय7त

इ.)

G. )भावी होIयाची

तारख
5वारा
FROM
TO
Rs
मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड (एफआईसीसीएल) यांचे कजदार असन
ू , यापुढ़े माझी/आमची काह ह अट नसलेल

परवानगी दे तो आOण बjकेला Lदलेया रकमेस डायरे 2ट डेiबट या काराने एफआईसीसीएल साठ8 परतफेड कर*यास नमद
ू करतो आOण
एफआईसीसीएलकडे हे अKधकार असतील Uक जोपय!त एफआईसीसीएल यांचे वर ल माणे र2कम पूण  होत नाह , तोपय!त वर ल
माणे मा}या /आमIया खाHयातन
ू डायरे 2ट डेiबट माणे र2कम मळवू शकतील.
मी/आTह हे मा!य करतो Uक जर :याज दरात फरक झाला, तर वर ल UकCतीत बदल श2य आहे. यापुढ़े, UकCत भर*यात उशर
झायास आTह

उशरामुळे, द!ड लागयास आOण चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स शुक एफआईसीसीएल यांना लागयास आTह

जवाबदार अस.ू
यामाणे मी/आTह आमचे काह अट नसलेल परवानगी दे तो आOण एफआईसीसीएल यांना ह र2कम डेiबट कर*यासाठ8 अनम
ु ोदन
करतो <यात उशर झायास, :याज संबंधी श
ु क लागणे, चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स श
ु क आOण वेळोवेळी काह श
ु क लागले, तर हे
एफआईसीसीएल संबंधी कज खाHयात माझी जवाबदार असेल; Hयासाठ8 ह र2कम दर मLह!याला E.___________________ पेQा जाCत
नसल पाLहजे.

मी/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक जर कोणHया मLह!यात मा}या या खाHयात पुरेशी र2कम नसयास डायरे 2ट डेiबट संबंधी नद[ शाचे
पालन नाह झाले, तर मी/आTह एफआईसीसीएल यांन ा वर ल खाHयासाठ8 मागणी कर*यासाठ8 अKधकार दे तो जोपय!त या मLह!याची
UकCत Lदल जात नाह . ह पBरिCथत काह ह अ!य अट नसयावर एफआईसीसीएल कडे तोपय!त असेल आOण जर यात :यHयय
आले, तर एफआईसीसीएल मला उHतर LदनांUकत चेक दे *यासाठ8 मागणी कE शकेल.

मी/आTह हे जाLहर करतो Uक वर Lदलेल सव माLहत बरोबर आOण पूण आहे . जर हे दे वाण घेवाण उशरा झाले Uकं वा माLहत चूक
Uकं वा अपूण असयावर भा6वत झाले नाह , तर मी/आTह कोणाह संCथानाला दोषी ठरवणार नाह . मी वर ल पयाय आमंन प
वाचले असन
ू मला या योजनेसाठ8 मळालेल जवाबदार Cवीकारतो.

Fदनांक:
वर ल Lदलेल माLहत आमIया रेकॉड माणे बरोबर आहे हे
माOणत करतो

cाहकाची सह

(बjकेचा
Cटै Tप)
बZकेDया आCधका*रक यि/तची 9वाJर

(Lटपण: मे!डेट तीन तम@ये तयार करावयाचे आहे , मळ
ू बjकेसाठ8, एक उपयोगकतb कंपनी आOण एक cाहक)
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OFFICE COPY
मांक
इले/0ॉनक ि/लय*रंग सवस (डे5बट ि/लय*रंग)
उपयोगकता कंपनीला )त
नांव: फुल3[ न इि!डया

)ब7धक

पHता:

े &डट कंपनी लमटे ड

मेघ टावस, तसरा माला, जुना नंबर 307,
307 नवीन
नंबर 165,
165 पुनTमाले हाय रोड, मधरु ावोयाल, चे!नई
-600095, तमल नाडु

दरू @वन

दरू @वन

मांक:

मांक:

मी/आTह ................................................................. आपयाला अKधकृत करतो Uक आपण मा}या/आमIया खाHयातन
ू फुल3[ न इि!डया
े &डट कंपनी लमटे ड (उपयोगकता कंपनीचे नांव) यांना ईसीएस (डेiबट) 5वारे खाल ल माLहतमाणे डेiबट कE शकाल.

G.

खाताधारकाचे नांव

H.

9-अंकp बjकेचे आOण शाखेचे कोड नंबर:

(बjकेकडून Lदलेया चे2स म@ये मायकर CवEपात आहे त)
I.

खाता कार

(एस.बी. खाता/ चालू खाता Uकं वा कैश
J.

लेजर नं/लेजर फोलयो नं

K.

खाता नंबर

L.

नवेदन संदभ नं

े &डट)

योजनेचे

)भावी

अवCध (मा%सक/दोन

3क9तीची र/कम/

नांव

होIयाची

मFहने/तीन मFहने इ.)

जा9तीत जा9त

तारख

3क9तींची सं[या/वैधता पय7त

रकमेची सीमा

G. )भावी होIयाची
तारख
5वारा
F
R
O
M
T
O
FROM
Rs

TO
R
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मी/आTह फुल3[ न इि!डया

s
े &डट कंपनी लमटे ड (एफआईसीसीएल) यांचे कजदार असन
ू , यापुढ़े माझी/आमची काह ह अट नसलेल

परवानगी दे तो आOण बjकेला Lदलेया रकमेस डायरे 2ट डेiबट या काराने एफआईसीसीएल साठ8 परतफेड कर*यास नमद
ू करतो आOण
एफआईसीसीएलकडे हे अKधकार असतील Uक जोपय!त एफआईसीसीएल यांचे वर ल माणे र2कम पण
ू  होत नाह , तोपय!त वर ल
माणे मा}या /आमIया खाHयातन
ू डायरे 2ट डेiबट माणे र2कम मळवू शकतील.
मी/आTह हे मा!य करतो Uक जर :याज दरात फरक झाला, तर वर ल UकCतीत बदल श2य आहे. यापुढ़े, UकCत भर*यात उशर
झायास आTह

उशरामुळे, द!ड लागयास आOण चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स शुक एफआईसीसीएल यांना लागयास आTह

जवाबदार अस.ू
यामाणे मी/आTह आमचे काह अट नसलेल परवानगी दे तो आOण एफआईसीसीएल यांना ह र2कम डेiबट कर*यासाठ8 अनम
ु ोदन
करतो <यात उशर झायास, :याज संबंधी श
ु क लागणे, चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स श
ु क आOण वेळोवेळी काह श
ु क लागले, तर हे
एफआईसीसीएल संबंधी कज खाHयात माझी जवाबदार असेल; Hयासाठ8 ह र2कम दर मLह!याला E.___________________ पेQा जाCत
नसल पाLहजे.

मी/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक जर कोणHया मLह!यात मा}या या खाHयात पुरेशी र2कम नसयास डायरे 2ट डेiबट संबंधी नद[ शाचे
पालन नाह झाले, तर मी/आTह एफआईसीसीएल यांन ा वर ल खाHयासाठ8 मागणी कर*यासाठ8 अKधकार दे तो जोपय!त या मLह!याची
UकCत Lदल जात नाह . ह पBरिCथत काह ह अ!य अट नसयावर एफआईसीसीएल कडे तोपय!त असेल आOण जर यात :यHयय
आले, तर एफआईसीसीएल मला उHतर LदनांUकत चेक दे *यासाठ8 मागणी कE शकेल.

मी/आTह हे जाLहर करतो Uक वर Lदलेल सव माLहत बरोबर आOण पूण आहे . जर हे दे वाण घेवाण उशरा झाले Uकं वा माLहत चूक
Uकं वा अपूण असयावर भा6वत झाले नाह , तर मी/आTह कोणाह संCथानाला दोषी ठरवणार नाह . मी वर ल पयाय आमंन प
वाचले असन
ू मला या योजनेसाठ8 मळालेल जवाबदार Cवीकारतो.

Fदनांक:
वर ल Lदलेल माLहत आमIया रेकॉड माणे बरोबर आहे हे
माOणत करतो

cाहकाची सह

(बjकेचा
Cटै Tप)
बZकेDया आCधका*रक यि/तची 9वाJर

(Lटपण: मे!डेट तीन तम@ये तयार करावयाचे आहे , मळ
ू बjकेसाठ8, एक उपयोगकतb कंपनी आOण एक cाहक)
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CUSTOMER'S COPY
मांक
इले/0ॉनक ि/लय*रंग सवस (डे5बट ि/लय*रंग)
उपयोगकता कंपनीला )त
नांव: फुल3[ न इि!डया

)ब7धक

पHता:

े &डट कंपनी लमटे ड

मेघ टावस, तसरा माला, जुना नंबर 307,
307 नवीन
नंबर 165,
165 पुनTमाले हाय रोड, मधरु ावोयाल, चे!नई
-600095, तमल नाडु

दरू @वन

दरू @वन

मांक:

मांक:

मी/आTह ................................................................. आपयाला अKधकृत करतो Uक आपण मा}या/आमIया खाHयातन
ू फुल3[ न इि!डया
े &डट कंपनी लमटे ड (उपयोगकता कंपनीचे नांव) यांना ईसीएस (डेiबट) 5वारे खाल ल माLहतमाणे डेiबट कE शकाल.

M.

खाताधारकाचे नांव

N.

9-अंकp बjकेचे आOण शाखेचे कोड नंबर:

(बjकेकडून Lदलेया चे2स म@ये मायकर CवEपात आहे त)
O.

खाता कार

(एस.बी. खाता/ चालू खाता Uकं वा कैश
P.

लेजर नं/लेजर फोलयो नं

Q.

खाता नंबर

R.

नवेदन संदभ नं

े &डट)

योजनेचे

)भावी

अवCध

3क9तीची र/कम/

नांव

होIयाची

(मा%सक/दोन

जा9तीत जा9त

तारख

मFहने/तीन मFहने

रकमेची सीमा

3क9तींची सं[या/वैधता पय7त

इ.)

G. )भावी होIयाची
तारख
5वा
5वारा

FROM
Rs

रा
F
R
O
M

TO
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T
O

मी/आTह फुल3[ न इि!डया

R
s
े &डट कंपनी लमटे ड (एफआईसीसीएल) यांचे कजदार असन
ू , यापुढ़े माझी/आमची काह ह अट नसलेल

परवानगी दे तो आOण बjकेला Lदलेया रकमेस डायरे 2ट डेiबट या काराने एफआईसीसीएल साठ8 परतफेड कर*यास नमद
ू करतो आOण
एफआईसीसीएलकडे हे अKधकार असतील Uक जोपय!त एफआईसीसीएल यांचे वर ल माणे र2कम पूण होत नाह , तोपय!त वर ल
माणे मा}या /आमIया खाHयातन
ू डायरे 2ट डेiबट माणे र2कम मळवू शकतील.
मी/आTह हे मा!य करतो Uक जर :याज दरात फरक झाला, तर वर ल UकCतीत बदल श2य आहे . यापुढ़े, UकCत भर*यात उशर
झायास आTह

उशरामुळे, द!ड लागयास आOण चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स शुक एफआईसीसीएल यांना लागयास आTह

जवाबदार अस.ू
यामाणे मी/आTह आमचे काह अट नसलेल परवानगी दे तो आOण एफआईसीसीएल यांना ह र2कम डेiबट कर*यासाठ8 अनम
ु ोदन
करतो <यात उशर झायास, :याज संबंधी श
ु क लागणे, चेक/डायरे 2ट डेiबट बाउ!स शुक आOण वेळोवेळी काह श
ु क लागले, तर हे
एफआईसीसीएल संबंधी कज खाHयात माझी जवाबदार असेल; Hयासाठ8 ह र2कम दर मLह!याला E.___________________

पेQा

जाCत नसल पाLहजे.

मी/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक जर कोणHया मLह!यात मा}या या खाHयात पुरेशी र2कम नसयास डायरे 2ट डेiबट संबंधी नद[ शाचे
पालन नाह झाले, तर मी/आTह एफआईसीसीएल यांन ा वर ल खाHयासाठ8 मागणी कर*यासाठ8 अKधकार दे तो जोपय!त या मLह!याची
UकCत Lदल जात नाह . ह पBरिCथत काह ह अ!य अट नसयावर एफआईसीसीएल कडे तोपय!त असेल आOण जर यात :यHयय
आले, तर एफआईसीसीएल मला उHतर LदनांUकत चेक दे *यासाठ8 मागणी कE शकेल.

मी/आTह हे जाLहर करतो Uक वर Lदलेल सव माLहत बरोबर आOण पूण आहे . जर हे दे वाण घेवाण उशरा झाले Uकं वा माLहत चूक
Uकं वा अपूण असयावर भा6वत झाले नाह , तर मी/आTह कोणाह संCथानाला दोषी ठरवणार नाह . मी वर ल पयाय आमंन प
वाचले असन
ू मला या योजनेसाठ8 मळालेल जवाबदार Cवीकारतो.

Fदनांक:
वर ल Lदलेल माLहत आमIया रेकॉड माणे बरोबर आहे हे
माOणत करतो

cाहकाची सह

(बjकेचा
Cटै Tप)
बZकेDया आCधका*रक यि/तची 9वाJर

(Lटपण: मे!डेट तीन तम@ये तयार करावयाचे आहे , मळ
ू बjकेसाठ8, एक उपयोगकतb कंपनी आOण एक cाहक)
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चेक जमा कर*याचा फॉम
महHवपण
ू  नद[ श:
•

चेक

•

चेक फ2त “फुल3[ न इि!डया

ॉस केलेले आOण अकाउ!ट पेयी असले पाLहजे.

•

कृपया हे सुनिAचत करा Uक सव सध
ु ार CवाQर बरोबर असले पाLहजे आOण अंक व शFदात लLहलेया संaयेत साTय असले

े &डट कंपनी लमटे ड” या नांवाचे असले पाLहजे.

पाLहजे
•

ईएमआई चेक आपया परतफेड वेळापकानस
ु ार असले पाLहजे

cाहकाची माLहत

नवेदन

मांक:

कजदाराचे नांव:
एलएएन

__________________________________________________
__________________________________________________

मांक:

__________________________________________________

चेक नंबर

चे2सची

मां

चेक तार ख

संaया

बjक आOण

योजन

Hयेक चेक

शाखा

(ईएमआई/पीएफ/सुरQा

मधील

पीडीसी/ए एफ/ पीईएमई

र2कम

क

इHयाLद)
पासन
ू
पासन
ू

पय!त

पय!त

1
2
3
4
5
6
7

मी जाLहर करतो Uक मी वर ल दाखवलेले चेक या शवाय कोणतेह चेक Lदलेले नाह असन
ू हे ’फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड”

या नावाने आहे त.

Lदनांक:

___________________

नवेदकाचे हCताQर: _________________________

ाhत 5वारा
एफआईसीसीएल तनKधचे नांव:

______________________________________

Signature of the Executive: _________________________________________
Date:

__________________
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ोायटरशप फमसाठ8 नवेदन
ोायटरशप फमIया लैटर हे ड वर छापले गेले पाLहजे
ोायटरशप अKधकार प
Lदनांक:
फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड

………………………………………
………………………………………
6य yीमान,
आपयाला Lदलेल

े &डट सोय जी E. _______________ (Eपये _____________________फत) असन
ू फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी

लमटे ड (यापुढे एफआईसीसीएल Tहटले जाणार) कडून मेसस ............... (फम) यांना Lदल गेल आहे /Lदल जाणार आहे .
मी हे जाLहर करतो Uक हे माझे एकल CवामHवाचे :यवसाय असन
ू हे मीच संचालत करतो आOण/Uकं वा फमचे हे नांव Uकं वा Cटाईल
माणे संचालत केले जाते आOण मी हे Cवीकार करतो Uक मीच यापुढ़े या :यवसायासाठ8 जवाबदार असनार आOण कोणीह दस
ु रे
:यि2त याच कारे या :यवसायासाठ8 जवाबदार असू शकेल जर Hयास माझी अनम
ु त असेल आOण तो मा}या नावावरच हे :यवसाय
करणार.
मी हे अनु!मोदन करतो Uक जर मा}या Lठकाणी कोणी असले, तर फम संबंधी सं6वधानाIया Lहशोबाने लेखी माLहत दे णार <यामाणे
जर मी, कोणी भागीदार घेतला, Hयातील 6व p Uकं वा मा}या फम मधील वायास 6वकले इHयाLद. कोणHयाह पBरिCथतीत मला
मळालेले कज /कजाची सोय आOण तHसंबंधी तरलता श
ु क Uकं वा परतफेड, यासाठ8 मी जवाबदार असेन.

………………………………………
ोायटरची सह
ोायटरचे नांव
ोायटरशप फमचे नांव:
पHता

:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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भागीदार फम साठ8 नवेदन
भागीदार फमIया लैटर हे ड वर छापले गेले पाLहजे
भागीदार अKधकार प
Lदनांक:
त
फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड
………………………………………
………………………………………
………………………………………
6य yीमान,
आTह , खाल ल CवाQर कता येथे हे जाLहर करतो Uक आTह भागीदार/सदCय असन
ू बरोबर ने :यवसाय करताना Hयाचे नांव मेसस
……………………………………………………..भागीदार फम (फम) आहे . आTह पुढ़े हे जाLहर करतो Uक:
1. फम कज/कजाची सोय E.………………………………………फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड (फआईसीसीएल) कडून मळवत

आहे .
2. हे Uक फम कडून एफआईसीसीएल यांIया कडे सरु Qा Lदल जाईल <याची गरज एफआईसीसीएल यांना कज/कज सोय दे *यास असेल.
3. हे Uक फम एफआईसीसीएल यांIया पQात गहाण/ठे व/गहाणवट ठे व*यास अKधकृत असन
ू कंपनीची संपिHत सरु Qा कारणाने फम कडून
मळालेया कज/कजाची सोय ािhतसाठ8 ठे वल आहे आOण हे कज फम कडून एफआईसीसीएल यांना :याज, श
ु क, खच आOण
एफआईसीसीएल संबंधी संपूण  खच दे *यासाठ8 सरु Qा माणाने आहे .
4. yी/सy
ु ी ……………………………………… आOण ……………………………, फमचे भागीदार आहेत आOण याकारे संय2
ु त
CवEपाने आOण/Uकं वा अ!य कारे अKधकृत आहे त Uक ते:
(a)

कज संदभात असलेले सव प आOण एफआईसीसीएल व फम म@ये असलेया कज करारासाठ8 वाटाघाट करणे, अंतम

(b)

असया कारची सरु Qा तयार कE शकतील <यास गहाण, तारण आOण गहाणवटसाठ8 ठे वणे गरजेचे असेल.

(c)

कजाचे करार, सरु Qा करार, ॉमसर नोट, नरं तर कर*याचे प, नुकसानभरपई, गारं ट आOण बाकp प जे एफआईसीसीएल

CवEप दे णे, अट बदलणे/सध
ु ार करणे इHयाLद साठ8 अKधकृत आहे .

यांना या कजासाठ8 फम कडून लागतील, Hयावर CवाQर कEन कायरत CवEपात आण*याIया अKधकारासाठ8 सQम आहे .
(d)

सव काय, वचन, वCतु आOण कार कE शकतील जे प तयार करणे, लेखी, जाLहरनामा आOण सूचना दे णे संबंधी कार
कE शकतील जे या धन आधाBरत सोयींसाठ8, एफआईसीसीएल यांना सुरQा दे *या संबंधी कामांना पूण कर*यात सQम
असतील.

सव

काय

कार,

वचन,

वCतु

आOण

कार

जे

yी/सy
ु ी.……………………………………

आOण

yी/सy
 णे लागू होतील आOण फम साठ8 मा!य होणार.
ु ी.……………………………… करतील, ते पूणप
आTह भागीदार संय2
ु त CवEपाने आOण संपूण  काराने फम संबंधी जवाबदार एफआईसीसीएल यांIयासाठ8 घेतो. एफआईसीसीएल
आपले दावे या संपिHतवर Uकं वा भागीदारांकडून ाhत कE शकेल. वर ल माणे आमची जवाबदार नरं तर असेल आOण यात फम मधील
सं6वधान बदलणे Uकं वा पुचे आमचे वारस आयावरह फरक पड़णार नाह .
कधीह भागीदार फम म@ये कसलाह बदल झाला, ते:हां आTह एफआईसीसीएल यांना लेखी ह माLहत दे णार आOण ह आमची
:यि2तगत जवाबदार एफआइसीसीएल कडे असन
ू यापुढ़े सZ
ु ा वर ल कजाची र2कम आमची जवाबदार असन
ू जोपय!त आTहाला
एफआईसीसीएल कडून &डCचाज मळत नाह , हे आमचे उHतरदायHव असेल.
ध!यवाद
भागीदाराचे नांव

सह
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कंपनी मसद
ु ा ठराव
ठराव कजदाराIया लैटर हे डवर होईल आOण दE
ु Cती कर*याची सुरQा आOण सु6वधा Hयानुसार पाLहजे
__________________________________

(“क
”)
(“ ं पनी”)

कडून

________________________________________
_______________________

तारखेला________________ Lठकाणी झालेया बोड ऑफ डायरे 2टसIया बैठकpत जे ठराव केले गेले, Hयांची माOणत त
चेयरमैन कडून बोडाला हे माLहत Lदल गेल Uक कंपनी कडून Lदलेया नवेदनामाणे फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड

(एफआईसीसीएल) कंपनीला E. ........ (Eपये......) संबंधी कज दे *याचा 6वचार करत आहे आOण हा कार सुर{Qत सावKध
कजाचा असेल आOण असया नयमांमाणे कंपनी एफआईसीसीएल साठ8 बांधील असेल. चेयरमैन कडून बोडाला या कज
सोयी संबंधी मख
ु नयम सांग*यात आले.
बोडाकडून ह बाब 6वचार कर*यात आल आOण 6वचार केयानंतर खाल ल ठराव iबना अट चा समोर ठे व*यात आला:
"ठरवले गेले Uक कंपनी E............ (Eपये.......) (उधाराची सोय)ाhत कर*यासाठ8 तयार आहे जे पुढ़े उधार संबंधी सोय आOण
जाCतीत जाCत Lदलेल र2कम असेल, या रकमेचा कार अवKध कजाचा असेल आOण हे फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी

लमटे ड यांIयाकडून एफआईसीसीएल यांIया नयमानुसार खाल ल सुरQा दान कर*याIया मोबदयात घेत आहे :
1. मागणी वचनKची

2. अचल संपिHतचे गहाणवट जे _____________________________________________, Lठकाणी असन
ू याचे CवामHव
___________ ________________________ आOण/Uकं वा कंपनी कडे आहे आOण हा कार एफआईसीसीएल यांन ा मा!य
आहे .

3.

:यि2तगत/कॉपरे ट गारं ट ___________________________________________________________________

आOण असल सुरQा दान/सोय, पात Lदल असन
ू एफआईसीसीएल यांना Hयांचे नयम आOण ावधान यामाणे सुरQा
CवEपात घे*यासाठ8 माLहत Lदल गेल आहे .”
“पुढ़े

ठरवले

गेले

Uक

yी/सy
ु ी ____________________________, yी/सy
ु ी ________________________, yी/सy
ु ी

________________, जे या कंपनीचे आहे त, खाल ल माणे अKधकृत असतील:
i)

या कज/कजाची सोय संबंधी वाटाघाट , ठरवणे, नयम आOण ावधान यात बदल/सध
ु ारणा करणे.

ii)

याकारची सरु Qा एफआईसीसीएल यांIया पQात गरजेनस
ु ार तयार करणे, यात शामल आहे Uकं तु सीमत नाह ,
गहाण, गहाणवट, उधार ठे वणे जे कंपनीIया चल संपिHतIया कारात मोडत असन
ू एफआईसीसीएल यांना मा!य
असेल.

iii)

कज/कजाची सोय संबंधी कारावर सह करने, करार करणे, सुरQा करार करणे, गहाण प, ॉमसर नोट, नरं तर
ठे व*याचे प, नुकसानभरपाईची हमी, गारं ट आOण बाकp प <यांची गरज एफआइसीसीएल यांना कंपनीकडून हवे
असतील आOण जे एफआईसीसीएल यांना मा!य असेल.

iv)

सव काम, वचन, वCतु आOण पांसब
ं ंधी लेखी काम करणे, जाLहरनामा दे णे आOण वचन दे णे जे या कज/कजाची
सोय संबंधी गरजेचे असेल आOण एफआईसीसीएलIया पQात सरु Qा दे णे. सव काय, वचन, वCतु आOण कार जे
yी/सy
ु ी ___________________________, yी/सy
ु ी ________________________, yी/सy
ु ी ________________,
करतील, ते कंपनीला बा@य असेल.

“यापढ़
ु े हे ठरवले गेले Uक कंपनी yी/सy
ु ी ...... आOण yी/सy
ु ी यांना नवेदन कE शकेल Uक ते HयांIया संपिHत गहाण /
गहाणवट ठे वतील <यांचे Lठकाण........ आहे आOण याचा वापर कंपनी कडून एफआईसीसीएल कडून :याजावर कज घे*याIया
सोयीसाठ8 होणे श2य आहे Hयाच बरोबर कंपनी :याजाशवाय असलेल Uकं मत, खच सZ
ु ा या सोयी शामल असतील.
“पुढ़े हे ठरवले गेले आहे Uक कंपनी नवेदन कE शकेल:
(a) _______________________________
(b) _______________________________
गारं ट एफआईसीसीएल यांIया पQात Lदल गेल पाLहजे <यामळ
ु े उधार ची सोय एफआईसीसीएल कडून मळ*यास मदत
होणार आOण यासाठ8 :याज, खच आOण बाकp सोयी मळतील.”
“पढ़
ु े ठरवले गेले Uक या सव ठरवले iब!द ु माOणत त या माणे एफआईसीसी यांना मागणी केयावर Lदले जातील.”
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त______________________
______________________
कंपनी से े टर /डायरे 2टर
कंपनीDया पंजीकृत कायालयात ठरले गेलल
े े 5ब7द ु जे ...... तारखेला झालेKया साधारण सभेत ठरवले गेले

व%शbट ठराव:
"हे ठरवले गेले Uक पुवbचे से2शन संबंधी ावधान 180(1)(c) कंपनी ए2ट 2013 माणे आOण बाकp लागू ावधान असयास, Uकं वा
वेळोवेळी बदलले जाणरे कायदे (यात वैधानक बदल Uकं वा सध
ु ार शामल आहे त जे वेळोवेळी अमलात येतात) आOण कंपनीचे
आLट कस ऑफ असोसयेशन संबंधी नयम समोर ठे वयास, कंपनी यामाणे आपया बोड ऑफ डायरे 2टस (यापढ़
ु े ’बोड’
Tहटले जाणार याचा अथ आहे ती संपूण  कमेट <या आधारे हे ावधान तयार करत आहे ) यांना आपल सTमत दे त आहे
<यामाणे वेळोवेळी कंपनीIया एक Uकं वा जाCत बjकस कडून काह र2कम उधार घेणे असेल आOण यात बjकर शवाय
:यि2त, एक Uकं वा अKधक :य2त, फम, कॉपरे ट संCथा, 6वHतीय संCथा Uकं वा अ!य sोत <या आधारे आगाऊ, जमा, कज,
बदलू न शकणारे &डबे!चर, बॉ!ड Uकं वा अ!य कार <यात सुरQा दे ता Uकं वा न दे ता उधार करणे श2य आहे Uकं वा कंपनी
कडून आधीच उधार घेतलेले (अCथायी कज जे कंपनी आपया बjकस कडून सामा!य :यवसाय चालव*यासाठ8 घेत,े Hया
शवाय)

तो कार वाढ़वू शकतो आOण कंपनीची सरासर गुंतवणूक आOण म2
ु त Bरजव यांचा वापर करणे श2य होणार, Bरजव

कोणHयाह 6वशWट योजनासाठ8 ठे वलेले नसतात, तर ह , Hयांची एकूण र2कम ती असते जी बोड ऑफ डायरे 2टस E.......
पय!त (Eपये.....) एका वेळेस घेऊ शकतील.”
"यापुढ़े हे ठरवले गेले Uक से2शन180(1)(a) कंपनी ावधान 2013 आOण अ!य सव लागू ावधानांIया माणे, कोणते ह नयम
(जे सध
ु ाBरत होतात Uकं वा Hयात वाढ़ होते आOण ते लागू होतात) आOण कंपनीIया आLटकल ऑफ असोसयेशन माणे सदCय
या कार एकंपनीIया बोड ऑफ डायरे 2टस यांना ह Cवीकृत दे तात Uक कंपनी Hयांची अचल आOण चल संपिHत स@या Uकं वा
पुढ़े सZ
ु ा गहाण, गहाणवट, उधार या कारे वापE शकेल आOण यासंबंधी करार कंपनी आOण सरु Qा काराने कज दे णार
संCथा याम@ये होणार आOण हा करार कंपनीIया संपूण  गुंतवणूक आOण म2
ु त Bरजव यांIयापासन
ू करणे श2य आहे तर ह हा
:यवसायासाठ8 E....... पय!त (Eपये.....) असू शकेल.
"पुढ़े हे ठरवले गेले Uक वर ल दो!ह ठरावांना बरोबर भाव दे *यासाठ8, बोडाने असले कायकार, वचन आOण वCतु यांIया
नणयासाठ8 उपय2
ु त, अनवाय, बरोबर, गरजेचे Uकं वा कोणतेह

Aन, समCया, शंका आOण या उधार संबंधी काह ह

कायकार असयास सव प आOण लेखी कार जे गरजेचे, उपयु2त, हवे असणारे आOण बरोबर :यवCथा या ठरावाला
भावी कर*यासाठ8 केले जाणार.

सHय त माOणत

(मैनेिजंग डायरे 2टर/कंपनी से े टर यांचे नांव आOण सह )
Lदनांक: ________________
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// कजदार कंपनीIया लेटरहे ड वर //
Lदनांक:
फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड
_______________________
_______________________
6य yीमान
आTहाला मळालेल /मळणार उधार सोय
आTह हे अनम
ु ोदन करतो Uक उधार सोय जी आगाऊ कारे आOण/Uकं वा आTहाला मळू शकणार सोय सव बjक/6वHतीय
संCथान यांIयाकडून मळत असलेले कज, यात :यवसायाचे अCथायी कज शामल नाह (कज जे कजाIया तारखेपासन
ू सहा
मLह!याIया आत परतफेड करावयाचे असतात), यांIया सोबत उधार ची सोय, आगाऊ आOण फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी

लमटे ड कडून आTहाला अंशधारकांकडून Lदलेया जाCतीत जाCत सीमेपय!त कज Lदला आहे आOण यासंबंधी ठराव से2शन
180 माणे कंपनी ए2ट 2013 अनुषंगाने झालेया कंपनीIया साधारण सभेत ठरवला गेला.

5वारा _______________________

चाट ड अकाउ!टे !ट/कंपनी से े टर
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वाहन शरण प
Lदनांक:
त,
फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड
_____________________
_____________________
_____________________
6य yीमान,
6वषय: वाहन शरण/ उपकरण <याचे रिजC3े शन नं आहे
स!दभ: कज खाता

मांक._____________________________

मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड (’कज करार’) यांIयासोबत कज आOण गहाण करार Lदनांक ..... यात

शामल झालो असन
ू आTह गहाण कज वाहन ...... (मॉडल) <याचे इि!जन नंबर........ आहे , चेसस नंबर..... आहे आOण
याचे रिजC3े शन नंबर ...... आहे आOण यासाठ8 वर ल कज करार केला आहे .
मी/आTह या कज करारामाणे आपल जवाबदार पूण कर*यात असमथ आहोत आOण कजाची UकCत आOण अ!य खच दे णे
श2य होत नसयाने आTह हे वाहन/उपकरण आOण यासंबंधी भौतक मालकp ह2क मा}या जोOखम आOण खचावर शरण
करत आहे . मी/आTह हे अनम
ु ोदन करतो Uक हे शरण केयाने कजाची UकCत, जाCतीचा :याज, द!ड Uकं वा उशरा UकCत
भरयासंबंधीचे श
ु क मा}यावर लागू असतील आOण यासंबंधी दावे करणे Uकं वा कारवाई करणे श2य आहे .
मी/आTह हे वाहन/उपकरण आपया शरण केले आहे आOण यासाठ8 मा}याकडून करार पूण नाह झाला हे कारण आहे आOण
यावर आता आमचा काह ह2क नाह ये. मी/आTह आमचे/माझे Cवीकृतइ
ु प 6व य/शरण संबंधी दे त आहोत जे कोणHयाह
कारे या कज करारामाणे कज वसल
ू साठ8 योgय आहे त. जर या कारानंतर सुZा कज कराराम@ये काह बाकp राहात असेल,
तर मी आपयाकडून मागणी आयावर Hयाची पूतत
 ा करे न.
मी/आTह अनम
ु ोदन आOण Cवीकृत दे तो आOण काह अट न ठे वता हे मा!य करतो Uक संबZ आरट ओ कडून पंजीकरण
माण प जे मा}या नावावर आहे , ते HवBरत पBरणामाने रn करावे आOण यासंबंधी पुढ़ ल माLहत मला 5यावी. मी/आTह हे
मा!य करतो Uक आपण हे वाहन/उपकरण 6वक*यासाठ8 आOण पंजीयण मान प आपया नावावर Uकं वा आपया माणे
नवीन मालकाIया नावावर कE शकाल.
मी/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक मी/आTह हे वाहन/उपकरण शरण करतो आहोत याचा अथ या कज करारापासन
ू माझी पण
ू 
मुि2त झाल आहे असे नसन
ू मी अजन
ू सव दावे, श
ु क, खच इHयाLद पूण दे *यासाठ8 तयार आहे .
ध!यवाद,

आपला 6वन,

कजदाराचे नांव आOण पHता
_____________________
कजदाराची सह
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वाहन शरण प
Lदनांक:
त,
फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड
_____________________
_____________________
_____________________
6य yीमान,
6वषय: वाहन शरण/ उपकरण <याचे रिजC3े शन नं आहे
स!दभ: कज खाता

मांक._____________________________

मी/आTह फुल3[ न इि!डया

े &डट कंपनी लमटे ड (’कज करार’) यांIयासोबत कज आOण गहाण करार Lदनांक ..... यात

शामल झालो असन
ू आTह गहाण कज वाहन ...... (मॉडल) <याचे इि!जन नंबर........ आहे , चेसस नंबर..... आहे आOण
याचे रिजC3े शन नंबर ...... आहे आOण यासाठ8 वर ल कज करार केला आहे .
मी/आTह या कज करारामाणे आपल जवाबदार पूण कर*यात असमथ आहोत आOण कजाची UकCत आOण अ!य खच दे णे
श2य होत नसयाने आTह हे वाहन/उपकरण आOण यासंबंधी भौतक मालकp ह2क मा}या जोOखम आOण खचावर शरण
करत आहे . मी/आTह हे अनम
ु ोदन करतो Uक हे शरण केयाने कजाची UकCत, जाCतीचा :याज, द!ड Uकं वा उशरा UकCत
भरयासंबंधीचे श
ु क मा}यावर लागू असतील आOण यासंबंधी दावे करणे Uकं वा कारवाई करणे श2य आहे .
मी/आTह हे वाहन/उपकरण आपया शरण केले आहे आOण यासाठ8 मा}याकडून करार पूण नाह झाला हे कारण आहे आOण
यावर आता आमचा काह ह2क नाह ये. मी/आTह आमचे/माझे Cवीकृतइ
ु प 6व य/शरण संबंधी दे त आहोत जे कोणHयाह
कारे या कज करारामाणे कज वसल
ू साठ8 योgय आहे त. जर या कारानंतर सुZा कज कराराम@ये काह बाकp राहात असेल,
तर मी आपयाकडून मागणी आयावर Hयाची पूतत
 ा करे न.
मी/आTह अनम
ु ोदन आOण Cवीकृत दे तो आOण काह अट न ठे वता हे मा!य करतो Uक संबZ आरट ओ कडून पंजीकरण
माण प जे मा}या नावावर आहे , ते HवBरत पBरणामाने रn करावे आOण यासंबंधी पुढ़ ल माLहत मला 5यावी. मी/आTह हे
मा!य करतो Uक आपण हे वाहन/उपकरण 6वक*यासाठ8 आOण पंजीयण मान प आपया नावावर Uकं वा आपया माणे
नवीन मालकाIया नावावर कE शकाल.
मी/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक मी/आTह हे वाहन/उपकरण शरण करतो आहोत याचा अथ या कज करारापासन
ू माझी पण
ू 
मुि2त झाल आहे असे नसन
ू मी अजन
ू सव दावे, श
ु क, खच इHयाLद पूण दे *यासाठ8 तयार आहे .
ध!यवाद,

आपला 6वन,

कजदाराचे नांव आOण पHता
_____________________
कजदाराची सह
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कजदाराकडून उपकरणा6वषयी माLहतप
कजदाराIया लैटरहे डवर
Lदनांक:
ब!धक
फुल3[ न इि!डया कंपनी लमटे ड
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
6वषय: कज खाता

मांक: ______________

6य yीमान,
वर ल खाता

मांक संबंधी कज खाHयासाठ8, मी/आTह येथे आपया कंपनी कडून घेतलेया कजापासन
ू 6वकत घेतलेया

उपकरणासंबंधी माLहत दे त आहे .
पंजीयन

मांक

……………………………

इि!जन नं

…………………….……...

चेसस नं.

……………………………

yंख
ृ ला नं.

…………………………....

मेक

……………………..……..

मॉडल

………………………..…..

मी/आTह आपया रे कॉड साठ8 वर ल उपकरणा संबंधी पंजीयन माण प, इनवॉईस, 6वमा पॉलसी आOण कर रसीद दे त
आत. मी/आTह पुढ़े हे मा!य करतो Uक सव गरज असलेया औपचाBरकता या उपकरणा संबंधी पूण केलेया असन
ू
Cथानीय काय5यामाणे पूणत
 ा झालेल आहे . मी/आTह पुढ़े हे अनम
ु ोदन करतो Uक हे उपकरण आपया पQात गहाण ठे व ले
असन
ू यावर हे उपकरण खरे द कर*यासाठ8 कज घेतले आहे .
आपले 6वन

…………………………..
(कजदाराची सह )
नांव: ………………….……..
पHता;………………………
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संलgनक: 1.
जाLहरनामा – जर कजदार/सह कजदार/गारंटर अश{Qत असेल, अंध असेल Uकं वा कज प Cथानक भाषेत असेल

Lदनांक ________________

फुल3[ न इि!डया े &डट कंपनी लमटे ड (एफआईसीसीएल”)
____________________________
____________________________

6य yीमान,
6वषय: _____________________कज E.______________/-, :याजदर _______% तवष, अवKध ______मLहने
मी/आTह कज करार Lदनांक ______________ माणे संदभात <यासाठ8 मी/आTह वर ल कज करार संबंधी ावधानांमाणे
एफआईसीसीएल यांIयाकडून कज/सोय घेत आहोत/घेणार आहोत.
मी/आTह जाLहर करतो आOण अनम
ु ोदन करतो Uक मी/आTह अश{Qत आहोत/इंcजी येत नाह / अंध आहोत, आOण वर ल
कज करार, ॉमसर

नोट, गाTट प, सुरQा संबंधी प, जाLहरनामा आOण वचन आOण बाकp सव कज प जे

एफआईसीसीएल कडे Lदले आहे Hयातील ावधान आOण नयम, Hयाच बरोबर या पासंबंधी जाLहरनामा आOण अनम
ु ोदन सुZा
मला/आTहाला ....... भाषेत yी..... यांने वाचन
ू दाखवेले <यांची CवाQर खाल आहे आOण मी/आTह हे प ते:हांच भावात
आणत आहोत जे:हां यासंबंधी नयम आOण कायदे नीट समजन
ू घेतले आहे .
मी/आTह यापुढ़े जाLहर करतो Uक वर ल कज सोयी संबंधी सव नयम आOण कायदे आOण यासंबंधी प, सुरQा प आOण
सव कागदप जे एफआईसीसीएल यांना Lदले गेले आहेत, ते मा<यावर ब!धनकार असतील आOण तोपय!त मी/आTह या
कजाIया दायHवापासन
ू मु2त नाह आहोत.

**जे लागू नसेल ते कापून टाका
***एफआईसीसीएलचे कमचार /चैनल भागीदार

कजदाराचे नांव आOण सह Uकं वा

सह

कजदाराचे

Uकं वा
कजदाराचे डावे/उजवे अंगयाचे ठसे

नांव आOण सह
(फुल3[ न कमचार /चैनल भागीदार <यांने सव नयम आOण कायदे
कज पातन
ू कजदार/सह कजदार/गारं टर यांना समजावून सांKगतले)

कजदाराचे डावे/उजवे अंगयाचे ठसे

नांव

आOण

सह

