FICCL/ਕਰਜ਼-ਕਮ-ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015

ਨਵ/ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ/ਉਪਕਰਣ/ਮੀਨਰੀ ਅਤੇ
ਰੀਫਾਇਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼-ਕਮ-ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ

FICCL/ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ%ਚ ਸੂਚੀ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1

ਸਮਝੌਤਾ

2

ਲੋ ਨ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ

3

ਮੰ ਗ ਵਚਨ ਪੱ ਤਰ

4

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ.

5

ਨ/.ਨਲ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਫੰ ਡ ਟਰ%ਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ

6

ਸਮਰਪਣ ਪੱ ਤਰ

7

ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੱ ਤਰ ਫਾਰਮ

8

RTO ਫਾਰਮ
i.

ਫਾਰਮ TCR (ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ)

ii.

ਫਾਰਮ 20 (ਕਾਪੀ ਿਵੱ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ)

iii.

ਫਾਰਮ 26 (ਕਾਪੀ ਿਵੱ ਚ)

iv.

ਫਾਰਮ 27 (ਕਾਪੀ ਿਵੱ ਚ)

v.

ਫਾਰਮ 28 (ਕਾਪੀ ਿਵੱ ਚ)

vi.

ਫਾਰਮ 29 (ਕਾਪੀ ਿਵੱ ਚ)

vii.

ਫਾਰਮ 30 (ਕਾਪੀ ਿਵੱ ਚ)

viii.

ਫਾਰਮ 34 (ਕਾਪੀ ਿਵੱ ਚ)

ix.

ਫਾਰਮ 35 (ਕਾਪੀ ਿਵੱ ਚ)

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

ਵਾਧੂ ਲੋ ੜ,ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
(ਫਾਰਮੈਟ ਪਿਹਲੀ ਕੈਿਪਟਲ ਇੰ ਟਾਨ/ੱਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ)

ਲੜੀ ਨੰਬਰ
9
10

11

ਵੇਰਵਾ

ਲੋ ੜ,ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜੇਕਰ ਮਲਕੀਅਤ ਫਰਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

•

ਜੇਕਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

•

ਲਗਾਓ

ਆਪਣੇ ਲੈ ਟਰ ਹੈੱਡ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਪੱ ਤਰ
ਅਿਧਕਾਰ ਪੱ ਤਰ ਫਾਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਲੈ ਟਰ
ਹੈੱਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ% ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ

ਜੇਕਰ ਿਲਿਮਿਟਡ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ (ਐਲਐਲਪੀ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

•

ਅਿਧਕਾਰ ਪੱ ਤਰ ਫਾਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਲੈ ਟਰ
ਹੈੱਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ% ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ

ਪਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

12

ਜੇਕਰ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

•

ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਟਰ ਹੈੱਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤ

13

ਜੇਕਰ ਸੰ ਸਥਾ/ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

•

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੰ ਸਥਾ/ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਮਤ

ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਿਹੰ ਦੂ ਅਵੰ ਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

•

14

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਾਨ

HUF ਦੇ ਮ<ਬਰ% ਤ= ਅਿਧਕਾਰ ਪੱ ਤਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਟਰ ਹੈੱਡ
ਅਤੇ ਹਮਵਾਰਸ% ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤ

ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ("ਸਮਝੌਤਾ") ਿਦਨ, ਮਹੀਨ? ਅਤੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ@ ਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੱ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤ% ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਹ- ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਜੇਕਰ Bਥੇ ਇੱ ਕ ਤ= ਵੱ ਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਿਜਹਨ% ਨੂੰ "ਕਰਜ਼ਦਾਰ" ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ, ਜਦ= ਤੱ ਕ ਹਵਾਲਾ ਜ% ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਪਿਤਕੂਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ, ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰ ਧਕ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਇਕੱ ਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ
ਇਕੱ ਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ, ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਪਰਬੰ ਧਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਿਨਧ ਅਤੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਪਾਪਤ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਹੈ,
ਭਾਗੀਦਾਰ ਜ% ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ , ਉਹਨ% ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਰਸ, ਭਾਗੀਦਾਰ% ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰ ਧਕ; ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਿਹੰ ਦੂ ਅਵੰ ਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ
ਹੈ, ਉਸ ਿਹੰ ਦੂ ਅਵੰ ਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ<ਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਵਾਰਸ, ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰ ਧਕ ਅਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ; ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ;
ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਗੈਰ ਜੁਆਇੰ ਟ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ<ਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਵਾਰਸ; ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ, ਤ% ਪਬੰਧ ਸੰ ਸਥਾ ਅਤੇ ਪਬੰਧ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸਦੱ ਿਸਆਂ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵ@ ਮ<ਬਰ ਨੂੰ , ਿਨਯੁਕਤ ਜ% ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਿਲਿਮਿਟਡ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਤ% ਭਾਗੀਦਾਰ ਜ% ਿਲਿਮਿਟਡ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰਸ, ਭਾਗੀਦਾਰ% ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰ ਧਕ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ
ਿਵਅਕਤੀ) ਇੱ ਕ ਭਾਗ ਹਨ
ਅਤੇ
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ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕ2ੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ, ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਘ ਟਾਵਰਜ਼ ਤੀਸਰੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੰ ਬਰ 307, ਨਵ% ਨੰਬਰ 165,
ਪੂਨਮਅੱ ਲੀ, ਹਾਈ ਰੋਡ, ਮਦੁਰਾਵੋਯਾਲ, ਚੇਨਈ-600095, ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱ ਲ% ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ "FICCL" ਿਕਹਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ) ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ
ਗਾਏ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹਨ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਲੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਿਖਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਵਚਨ ਸੰ ਿਖਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੈ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦਿਕ:
i)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਪੂਰਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ii)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ, FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ4 ਸਿਹਮਤ ਅਤੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ:
ਧਾਰਾ 1
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
"ਸਮਝੌਤੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਲਗਨ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਕ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਹੁਣੇ ਸੰ ਲਗਨ
ਸਮਝੌਤੇ- ਜ% ਸੰ ਲਗਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਗਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣੇ ਜ% ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਮ@ ਸਮ@ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਪਮਾਣ ਜ% ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਹੁਣ ਜ% ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ
ਜੋੜੇ ਜ%ਦੇ ਹਨ।
"ਅਰਜੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ FICCL ਤ= ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
"ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀ ਤ= ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਖਰਚੇ।
"ਇਲੈ ਕਟ2ਾਿਨਕ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਸੇਵਾਵ" ਜ% "ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ" ਜ% "ਈਸੀਐਸ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ<ਕ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀਆਂ ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਸੇਵਾਵ%, ਿਕਸ਼ਤ% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ।
"ਉਪਕਰਣ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਹਨ, ਉਪਕਰਣ, ਜੰ ਤਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਰਗਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਗਿਹਣ/ਖਰੀਦ
ਿਜਸਦਾ FICCL ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ।
"ਬਰਾਬਰ ਮਾਿਸਕ ਿਕਸ਼ਤ" ("EMI") ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ FICCL ਨੂੰ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਮਹੀਨ? ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਜ% ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁ ਸੂਚੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
"ਕਰਜ਼ੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਲੋ ੜ
ਹੋਵ,ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਟੁੱ ਟ ਿਹੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
"ਿਵਅਕਤੀ" ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ, ਸੀਮਤ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਕੰ ਪਨੀ,ਸੰ ਗਠਨ, ਮਲਕੀਅਤ ਫਰਮ, ਸੰ ਸਥਾ, ਿਹੰ ਦੂ ਅਵੰ ਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ("HUF") ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਸੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹG ਹੈ।
"ਪੂਰਵ ਬਰਾਬਰ ਮਾਿਸਕ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵਆਜ਼" ("PEMII") ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਤੀ/ਪਾਪਤੀ ਿਮਤੀ ਤ= ਲੈ ਕੇ EMI ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਤੱ ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ।
"ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ" ਜ "ਿਵਆਜ਼ ਦਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ FICCL ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ।
"ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸੂਚੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ।
"ਸਟ8ਿਡੰ ਗ ਿਨਰਦੇਸ਼" ("ਐਸਆਈ") ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬ<ਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ<ਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਜਹਨ% ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ
ਲਈ FICCL ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ।
ਖੰ ਡ ਿਸਰਲੇ ਖ ਿਸਰਫ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH% ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਪਬੰਧ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਸ਼ੋਧ
ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਜ% ਦੋਬਾਰਾ ਤ= ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਕਾਰ ਨਾ ਿਜਕਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ% ਮੁਤਾਬਕ ।
ਧਾਰਾ 2
ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼
2.1

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ:
FICCL, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਤ= ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮ%, ਸ਼ਰਤ% ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ
ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤ= ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਟੁੱ ਟ ਿਹੱ ਸਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਜ% ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਸਿਤਤ ਹੋਵੇਗੀ।

2.2

ਿਵਆਜ਼:

(a)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਦਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਦੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਸੌ ਠ (365) ਿਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਵਾਸਤਿਵਕ ਦੈਿਨਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਾਿਸਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਅਗਲੇ ਰੁਪਏ ਿਵੱ ਚ ਰਾJਡ ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜ% ਉਸਦੇ ਬ<ਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ/ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ,◌੍ਰ%ਿਜ਼ਟ, ਇਕੱ ਠਾ, ਚੈੱਕ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ= ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

(b)

ਇੱ ਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, FICCL ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇ.ਨ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ Bਪਰ ਜ% ਹੇਠ% ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀਆਂ
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ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ਯੋਗ ਧਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਅੱ ਗੇ ਕੋਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ।
(c)

ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ਼, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇ ਵੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਭਾਵ@ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ
ਜ% ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਤੇ, FICCL ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਜ% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, FICCL ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਆਜ਼, ਟੈਕਸ ਜ% ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਜੋ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ%
ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜ% ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ (ਅਤੇ/ਜ% PEMII ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ)।

(d)

FICCL ਦੇ ਹੋਰ ਹੱ ਕ% Bਪਰ ਪਿਤਕੂਲ ਅਸਰ ਪਾਏ ਿਬਨH%, ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਕਤ ਅਤੇ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨੀਅਤ ਿਮਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤ=
ਿਲਆ/ਡੈਿਬਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2.3

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ:

(a)

ਜਦ= ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਕਰਣ% ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਿਲਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਕਰਜ਼ਾ ਿਸੱ ਧਾ ਿਨਰਮਾਤਾ/ਡੀਲਰ ਜ% ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਿਵਤਰਕ/ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH%
ਿਨਰਮਾਤਾ/ਡੀਲਰ ਜ% ਿਵਤਰਕ ਨੂੰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦ= ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਬੰ ਧਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱ ਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ
FICCL ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। FICCL ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਜ% ਿਕਸ਼ਤ% ਿਵੱ ਚ ਜ% ਇਸ ਤਰH% ਦੇ
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਤਮ ਿਨਰਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਬਨHਵ% ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਆਰੰ ਭਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਵ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵਆਜ਼, ਪੇਸ਼ਗੀ ਿਕਸ਼ਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖਰਚੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ, ਬੀਮਾ ਆਿਦ ਦੀ ਨ/ੱਟ ਪੀਮੀਅਮ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵ)ੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜGਦਾ ਹੋਵੇ, ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜGਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ, ਹਰ ਵੰ ਡ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਿਫਰ ਵੀ ਇੱ ਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱ ਝ ਵੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ= 30 ਿਦਨ% ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ।

(b)

ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਉਪਕਰਣ% ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਿਝਆ ਜ%ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ ਿਕ FICCL
ਖਰੀਦੇ/ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ% ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇ ਖਾ ਸੁਿਵਧਾ ਅਤੇ ਮੰ ਤਵ% ਲਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਉਪ-ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਪ-ਵੰ ਡ ਕਰੇਗਾ।

2.4

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਨਯਮ:
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰ ਖੇਪ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

2.5

ਵੰ ਡ ਲਈ ਟਰਿਮਨਲ ਿਮਤੀਆਂ:

ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, FICCL, ਨMਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਹੱ ਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤ/ੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ= 30 ਿਦਨ%
ਿਵੱ ਚ ਜ% ਵਧਾਈ ਗਈ ਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ= ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਾ 3
ਚੁਕੌਤੀ/ਪੂਰਵਭੁਗਤਾਨ
3.1

ਚੁਕੌਤੀ

(a)

ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਰਪੇਖ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਚੁਕੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ
ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਿਸਕ/ਿਤਮਾਹੀ ਿਕ.ਤ% ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਿਕ.ਤ% ਦੀ ਚੁਕੌਤੀ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਿਮਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਕੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਕਸੇ
ਪੱ ਖਪਾਤ ਿਬਨH% FICCL ਨੂੰ ਅੰ ਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ-ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਮੁੜ-ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਵੱ ਖ ਚੁਕੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਵੀ .ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰ ਗ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(b)

ਤ% ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 3.1 (a) ਅਤੇ ਚੁਕੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, FICCL ਨੂੰ ਚੁਕੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਜ% ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮ% ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ FICCL, ਆਪਣੀ ਇਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਕੌਤੀ, ਸੋਧੀ ਗਈ ਚੁਕੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

(c)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ.ਗੀ ਿਵੱ ਚ ਪੇ.ਗੀ ਿਕਸ਼ਤ% ਦਾ FICCL ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ% ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣ% ਸਮ@ ਜ% ਉਸ ਤ= ਬਾਅਦ FICCL
ਵੱ ਲ= ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@। ਪੇਸ਼ਗੀ ਿਕ.ਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੰ ਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕ.ਤ% ਦੇ ਉਲਟ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। FICCL ਪੇਸ਼ਗੀ ਿਕਸ਼ਤ% ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰH% ਦੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੇ.ਗੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕ.ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ FICCL ਪੇ.ਗੀ ਿਕ.ਤ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ।

(d)

ਿਕਸ਼ਤ% ਦੇ .ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨ? ਪੂਰਵ ਬਰਾਬਰ ਮਾਿਸਕ ਿਕ.ਤ ਿਵਆਜ ਦਾ ਮਹੀਨ?ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ PEMII ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨ? ਚੁਕੌਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ
ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

(e)

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਿਡਫਾਲਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ@ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਚੁਕੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ%
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜ% ਿਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਜ% ਿਡਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਅਧੀਨ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਜ% ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਜ% ਿਡਫਾਲਟ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਰਕਮ, ਮਹੀਨ?ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ% ਅਿਜਹੀ ਿਮਆਦ ਤੇ ਜੋ
FICCL ਸਮ@ ਸਮ@ ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਦੇਰੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਫਸਕਲ ਵੱ ਲ= ਸਾਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮ@ ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜ% ਅਿਜਹੇ ਿਡਫਾਲਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ ਤ= ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਨਹG ਕਰੇਗਾ ਜ% ਿਡਫਾਲਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ
ਿਵੱ ਚ FICCL ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ% ਿਵਚ= ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਿਰਭਾਿ.ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ FICCL ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH% ਦਾ ਿਡਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨH%, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਡਫਾਲਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਕੀਮਤ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ FICCL ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(f)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਖ਼ਰਚ .ੀਟ ਅਤੇ FICCL ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (http://www.fullertonindia.com/about-us/loan-charges.aspx) ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ FICCL
ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ (ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ), ਪੀ-EMI ਿਵਆਜ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵ)ੇ , ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਫੀਸ, ਿਜਵ@ ਿਕ ਚੈੱਕ ਬਾJਸ ਫੀਸ, ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ ਸਵੈਪ
ਫੀਸ, ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ, ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਅਤੇ FICCL ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ@ ਸਮ@ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚ ਜ% ਫੀਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਡਊਟੀ ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਬਕਾਇਆ .ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਸੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ। FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨMਿਟਸ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨH% ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ /ਖਰਚੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ, FICCL ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ, ਟੈਕਸ, ਸਰਿਵਸ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ (ਅ.ਟਾਮ ਿਡਊਟੀ ਵੀ .ਾਮਲ ਹੈ), ਅਤੇ ਟੈਕਸ (ਸਰਕਾਰ ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ= ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ@
ਸਮ@ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ (ਉ) ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਚੁਕੌਤੀ ਲਈ (ਅ) ਿਵਆਜ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਪਤੀ (ੲ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵ।ੇ
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(g)

ਪੀ-EMI ਿਵਆਜ, ਪੇ.ਗੀ ਿਕ.ਤ, ਬੀਮਾ ਪੀਮੀਅਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੀਸ, ਲੈ ਣ-ਦੇਣ/ਪੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਫੀਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ= ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਫੀਸ ਅਤੇ/ਜ% ਫੀਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤ= ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ .ੁੱ ਧ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(h)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਟੈਕ ਸ (ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ% ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ= ਜ% ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਬਾਡੀ ਜ% ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ= ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ

(i)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= FICCL ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ, ਟੈਕਸ ਤ= ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਿਜਹੀ ਕਟੌਤੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ , FICCL ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ

ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕਟੌਤੀ ਤ= ਬਾਅਦ, FICCL ਨੂੰ ਇੰ ਨੀ ਰਕਮ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ (ਅਿਜਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਿਬਨH% ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ=
ਿਬਨH%) ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਕਟੌਤੀ ਤ= ਿਬਨH% ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵ।ੇ
(j)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁ.ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਫੀਸ, ਖਰਚਾ ਆਿਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਿਰਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ/ਜ% ਖਰਚੇ ਆJਦੇ ਹਨ, ਜ% ਿਰਣਦਾਤਾ ਵੱ ਲ= ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਸੋਰਿਸੰ ਗ, ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਖਰਚੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹG ਹੈ।

(k)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਿਹਮਤ, ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੁ.ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਠ?ਕੇ ਐਕਟ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ% ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਦੇ ਪਬੰਧ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ, ਅਤੇ/ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ FICCL ਵੱ ਲ= ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਿਦੱ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ:
1.

ਸੱ ਭ ਤ= ਪਿਹਲ% ਕੀਮਤ, ਫੀਸ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ, ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੇ;;

2.

ਦੂਸਰਾ ਿਵਆਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਅਤੇ/ਜ% FICCL ਨੂੰ ਇੱ ਕਠਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ/ਜ% ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ

3.

ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕ.ਤ ਦੀ ਚੁਕੌਤੀ ਦੀ ਜ% ਬਕਾਇਆ ਜ% FICCL ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ

ਪਰ, ਬਸ਼ਰਤੇ FICCL ਹੋਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
3.2

ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ:
ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਚੁਕੌਤੀ ਲਈ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ, ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤ= ਅਿਜਹੇ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ ਚੈੱਕ ਪਾਪਤੀ
ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਵਆਜ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, EMI ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਜ% ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੀ ਮੰ ਗ ਤੇ FICCL ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਰੰਤ
ਨਵ@ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ ਮੈਨਡੇਇਟ/ਵਾਧੂ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਤੇ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ/ਚੈਕ% ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਨਹG ਕਰੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ/ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜ% ਬ<ਕ ਨੂੰ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ
ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹG ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ/ਚੈੱਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH% ਰੱ ਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰੱ ਦ ਹੋਈ ਚੈੱਕ ਫੀਸ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਜਹੇ ਖਰਚੇ
FICCL ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ% ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨH%, ਨ/ਗੋਿ.ਏਬਲ ਿਲਖਤੀ ਐਕਟ, 1881, ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860 ਜ% ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ FICCL ਵੱ ਲ= ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ/ਚੈੱਕ ਜ% ਉਹਨ% ਿਵੱ ਚ= ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ
ਨਹG ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਇਸ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ% ਅਨੁਸਾਰ FICCL ਨੂੰ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ ਜ% ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ FICCL ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤ= ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜ%ਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ%ਦੇ ਹਨ ਜ% ਲਾਪਤਾ
ਹੋ ਜ%ਦੇ ਹਨ; ਜ% ਮੌਤ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਪਾਗਲਪਣ, ਜ% ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜ% ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਜ% ਵੱ ਧ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ (ਜੇਕ ਰ ਇੱ ਕ ਤ= ਵੱ ਧ ਹੋਣ) ਦੀ ਮੌਤ ਜ% ਅਦਾ-ਕਰਤਾ ਬ<ਕ ਦੇ ਿਦਵਾਲੀਆ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਨਕਦ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵ;ੇ ਜ% FICCL ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਤ= ਅਿਜਹੇ ਨMਿਟਸ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ
ਅਿਜਹੇ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ/ਚੈਕ% ਨੂੰ ਨਵ@ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ/ਚੈੱਕ% ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲ% ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ/ਚੈਕ ਦੀ ਤਰH% ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਬ<ਕ ਤ=
ਦੂਸਰੇ ਬ<ਕ ਲਈ ਇੰ ਟਰਚ@ਜ ਈਸੀਐਸ/ਐਸਆਈ/ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ FICCL ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ FICCL ਸਵੈਪ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3.3

ਪੂਰਵ ਭੁਗ ਤਾਨ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਿਵੱ ਚ FICCL ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ? ਦਾ ਪੂਰਵ ਨMਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਬਕਾਇਆ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੂਰਵ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ% FICCL ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜੋ ਪੀਪੋਡ ਨਹG ਹੈ,
ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਫਰ ਤ= ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

3.4

ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਕਸੇ ਿਡਫਾਲਟ ਿਬਨH% ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਿਬਨH% ਜ% ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਮਤੀਆਂ ਵੱ ਲ ਦਾਅਵਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਿਬਨH% ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨMਿਟਸ, ਸੂਚਨਾ ਜ% ਯਾਦ ਨਹG ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। FICCL ਦੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ%
ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨH%, ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤ= ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।

3.5

ਜੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ:
ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ/ਜ% ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤ= ਵੱ ਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ/ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਿਫਰ ਵੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਰਜ% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੁਆਇੰ ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹ-ਿਵਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ।

3.6 ਇਸ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ FICCL ਵੱ ਲ= ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ FICCL ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਬਨH% ਹੋਵੇਗਾ।
3.7

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਤ= ਵੱ ਧ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼/ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ% FICCL ਅਿਜਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਫੰ ਡ ਲਈ FICCL ਵੱ ਲ= ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਪੋਸੇਿਸੰ ਗ ਫੀਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 4
ਕਰਜ਼ਾ ਵੰ ਡ ਤ< ਪਿਹਲ ਦੀ ਰਤ

4.1
(a)

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ FICCL ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ%ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤ=
ਅਿਜਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜGਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(b)

ਧਾਰਾ 8 ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਭਾਿ.ਤ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜੋ, ਸਮ@ ਜ% ਨMਿਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ@ ਦੀ ਲੈ ਪਸ ਿਡਫਾਲਟ
ਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

(c)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਮ@ FICCL ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਲੋ ੜGਦਾ ਅਤੇ/ਜ% ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੜਿਵੱ ਤੀ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਸਤਾਿਵਤ ਵਰਤ= ਲਈ FICCL ਨੂੰ ਤਸੱ ਲੀਬਖ. ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗਾ।

(d)

ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਹG ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਅਸੰ ਭਵ ਹੋਵ।ੇ
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(e)
(f)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ FICCL ਵੱ ਲ= ਲੋ ੜGਦੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਕੌਤੀ ਲਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਜ% ਗਾਰੰ ਟੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੀ ਸੰ ਤੁ.ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਿਵਆਜ਼, ਨਸ਼ਟ ਹਰਜਾਨਾ, ਲਾਗਤ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= FICCL ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ FICCL ਵੱ ਲ= ("ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ") ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ:
i) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤ= ਖਰੀਦੇ/ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ% ਖਰੀਦੇ/ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰ ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਗਰਵੀ ਲਈ ਪਿਹਲ% ਖਰਚਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਜ% ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜ% ਪੂਰਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ% ਿਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;

(g)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੀ ਸੰ ਤੁ.ਟੀ ਲਈ AUR ਭਾਗ 4.1 (f) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਤਭੂਤ ਬਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵ@ ਿਕ FICCL ਵੱ ਲ= ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਸੱ ਭ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 5
ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ

5.1

ਕਰਜ਼ਦਾਰ% ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ/ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਵਆਜ਼, ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼, ਿਡਫਾਲਟ ਸਿਥਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਜ਼,ਕਿਮਸ਼ਨ, ਲਾਗਤ, ਫੀਸ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮ%, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ FICCL ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ /ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ
ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ FICCL ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਫੀਸ ਲਈ ਬੰ ਧਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ/ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਗਏ ਉਪਕਰਣ/ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ
ਗਏ ਉਪਕਰਣ, ਿਜਹਨ% ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਜ% ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤ% ਅਨੁਸਾਰ (ਿਜਹਨ% ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸਾਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ "ਬੰ ਧਕ
ਜਾਇਦਾਦ" ਿਕਹਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ)। ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ% ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ% ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਅਤੇ FICCL ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਜ% ਨਾ ਹੋਏ
ਕੋਈ ਇਜਾਫ਼ੇ, ਸੁਧਾਰ ਜ% ਸੰ ਲਗਨ% ਨੂੰ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ Jਝ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ@ ਿਕ ਇਜਾਫ਼ੇ/ਸੁਧਾਰ ਜ%
ਸੰ ਲਗਨ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤ= ਪਿਹਲ% ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

5.2.

ਇਹ ਬੰ ਧਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜ% ਉਪਕਰਣ% ਦੇ ਿਵਤਰਣ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ% ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ% ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ% ਦੇ ਿਵਤਰਣ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ% ਿਵੱ ਚ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧਕ ਉਪਕਰਣ%
ਨੂੰ 'ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ' ਜ% ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਿਦਆਂ ਪਬੰਧ% ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਪਕਰਣ% ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਤੇ ਪਾਪਤ
ਕਰਣਗੇ

ਿਕ ਉਪਕਰਣ "ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ

ਕੇਿਡਟ

ਕੰ ਪਨੀ

ਿਲਿਮਿਟਡ" ਦੇ

ਤਿਹਤ "ਬੰ ਧਕ

ਸਮਝੌਤੇ

ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ" ਦੇ

ਅਧੀਨ

ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਖੇਤਰੀ

ਆਵਾਜਾਈ

ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਸੰ ਿਖਆ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ% ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰ ਪਮਾਣਪੱ ਤਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-। ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਟੁੱ ਟ ਿਹੱ ਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ
ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੰ ਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
5.3

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮ%, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਜ% ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜ% ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹ-ਬੰ ਧਕ
FICCL ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH% ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਣਯੋਗ, ਭਾਵ@ ਵਰਤਮਾਨ ਜ% ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

5.4

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਪਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ FICCL ਦਾ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੀ ਪੂਰਵ ਿਲਖਤੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਦੇ
ਿਬਨH% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ% ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜ% ਉਹਨ% ਿਵੱ ਚ= ਿਕਸੇ ਤੇ ਵੀ ਿਵਆਜ਼ ਨਹG ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ
ਲਾਗਤਸੁਰੱਿਖਆ/ FICCL ਤ= ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ/ਪਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ%/ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ
ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬਣਾਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਮਾਪਨ (ਸਵੈਇੱਛਤ ਜ% ਹੋਰ) ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਲੀਨ ਜ% ਏਕੀਕਰਨ, ਉਸਾਰੀ, ਪਬੰਧਨ ਦੀ
ਪਾਪਤੀ, ਭੰ ਗ

ਹੋਣ

ਜ%

ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ (ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ

ਤ%) ਦੁਆਰਾ

ਪਭਾਿਵਤ, ਿਭਸ਼ਟ, ਮੁਕ ਤ

ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਚਨ ਿਦੰ ਦਾ

ਹੈ

ਿਕ

ਉਸਦੇ

ਦੁਆਰਾ

ਉਪਲੱਬਧ

ਕਰਾਈ

ਗਈ

ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ FICCL ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜ% FICCL ਤ= ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
5.5

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@, FICCL ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ FICCL ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹG
ਹੈ, ਤ%, ਇਸ Bਪਰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੇ, ਅਿਜਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ FICCL ਦੁਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰ ਅਨੁਸਾਰ FICCL ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ
FICCL ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਿਦੱ ਤੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲ< ਦਾ ਹੈ।

5.6

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਿਨਰਪੇਖ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਇਕੱ ਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੀਸ, ਬੰ ਧਕ, ਹੱ ਕ ਜ%
ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸੰ ਕਟ ਤ= ਮੁਕ ਤ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਾੰਿਜ਼ਟ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਨੂੰ , ਭਾਵ@ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਵਨ, ਕਾਰਖਾਨ? , ਗੋਦਾਮ ਿਵੱ ਚ= ਬੰ ਧਕ
ਜਾਇਦਾਦ ਨਹG ਕੱ ਢੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱ ਢਣ ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ% ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਨਹG ਦੇਵੇਗਾ।

5.7(a) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਗੈਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਵਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਿਜੱ ਥੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱ ਖੀ ਜ% ਸੰ ਭਾਲੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ,ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏ, ਟੈਕਸ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕ% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹ
ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਿਕ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਗੈਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਵਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜ% ਅੱ ਗ, ਸਾੜਫੂਕ, ਲੋ ਕ% ਦੁਆਰਾ ਿਵਰੋਧ, ਦੰ ਿਗਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਜੋਖਮ ਜੋ FICCL ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱ ਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਲਈ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱ ਲ ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਤਰH% ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਵਧੀਵੱ ਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮ@ ਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਦ= ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗ ਾ ਤ% ਸਾਰੇ ਪੀਮੀਅਮ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ FICCL ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਉਸਦੀ ਿਵਧੀਵੱ ਧ ਪਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇਸ
ਤਰH% ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਿਚਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਿਜਹਾਕੁੱ ਝ ਨਹG ਕਰੇਗਾ ਜ% ਅਿਜਹਾ ਕੁੱ ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ
ਰੱ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰH% ਦੀ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
(b)

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਕਤ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, FICCL, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਭਵਨ ਜ% ਗੈਰੇਜ਼ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ FICCL ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।ਅਦਾਇਗੀ FICCLਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗ ਤੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਡਫਾਲਟ ਿਵੱ ਚ, FICCL ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, FICCL ਨੂੰ ਰਕਮ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ
ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
5.8(a) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਅੱ ਗ, ਿਬਜਲੀ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜH, ਦੰ ਿਗਆਂ, ਿਸਵਲ, ਹੰ ਗਾਮਾ, ਲੜਾਈ, ਚੋਰੀ, ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਤੀਸਰੇ ਪੱ ਖ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ FICCL ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ@ਸਮ@ ਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ% ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ% ਿਖਲਾਫ਼ ਬੰ ਧਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱ ਲ ਤੱ ਕ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਸ%ਝੇ ਨਾਮ
ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨM ਟ% ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ FICCL ਕੋਲ ਜਮ% ਕਰਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ= ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਣ ਤੇ ਿਵਧੀਵੱ ਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮ@ ਤੇ ਸਾਰੇ
ਪੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਮੂਲ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ FICCL ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਿਵਧੀਵੱ ਧ ਪਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ
ਿਕ ਇਸ ਤਰH% ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਿਚਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਿਜਹਾ ਕੁੱ ਝ ਨਹG ਕਰੇਗਾ ਜ% ਅਿਜਹਾ ਕੁੱ ਝਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਬੀਮਾ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(b)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਡਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਕਤ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, FICCL, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨH% ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੇ, ਬੰ ਧਕ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ-ਜ% ਉਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗ ਤੇ FICCL ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮ% ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ
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ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇਜ%/ FICCL ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਡਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੇ, FICCL ਨੂੰ FICCL ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜ% ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਪਾ ਪਤ ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ, ਤ% FICCL ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ

(c)

ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਜ% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱ ਚ ਜ% FICCL ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਚੁਕੌਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.9

ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪਬੰਧਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬੰ ਧਕ
ਜਾਇਦਾਦ% ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ% ਹਾਨੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਚੋਰੀ, ਮੌਸਮ ਤ= ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਗਰਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

5.10 ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੇ ਲੇ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਅਿਭਿਵਅਕਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨH% ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਗਸਤ ਜ% ਉਹਨ% ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹG ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਮਰੱ ਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਪਮਾਣਪੱ ਤਰ ਪਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੱ ਥ- ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀ FICCL ਲਈ ਬੰ ਧਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਸੱ ਧੇ ਜ% ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਬਦਲੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ= ਹੋਣੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ FICCLਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱ ਲ% ਨਾਲ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
5.11 ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨ? ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਿਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, FICCL ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱ ਲ, ਥ% ਜ% ਸਥਾਨ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਸਿਥਤ ਹਨ/ਪਾਰਕ ਹਨ ਜ% ਉਹ
ਟਾੰਿਜ਼ਟ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ% ਉਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਿਬਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਸਟੇਟਮ@ਟ ਸਬੰ ਧਤ ਿਮਤੀ ਤ= 10 ਿਦਨ% ਦੇ ਿਵੱ ਚ FICCL ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਇੱ ਕ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਮਾਿਣਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਟੇਟਮ@ਟ FICCL ਦੁਆਰਾ ਸਮ@ਸਮ@ ਤੇ- ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ FICCL ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ
ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱ ਥਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ,ਅਤੇ ਜਦ= ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ FICCL ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ% ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ FICCL ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜGਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5.12 ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ FICCL ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਹਨ% ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ% ਨੂੰ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱ ਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਪਮਖ
ੁੱ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਰਸਾJਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ FICCL ਲਈ ਬੰ ਧਕ ਹਨ; ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜGਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.13 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰH% ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤ= ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ% ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰH% ਦਾ
ਬੋਝ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੱ ਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱ ਕ ਅਮਾਨਤਦਾਰ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ FICCL ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੱ ਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜ% ਉਹਨ% ਿਵੱ ਚ= ਿਕਸੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ
ਬੋਝ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੇ ਪਿਤਕੂਲ ਅਸਰ ਨਹG ਪਵੇਗਾ।
FICCL ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜ% ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਘਟਨਾ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ

5.14(a)

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ% ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ FICCL ਦਾ ਮੁਲ%ਕਣ ਕਰੇਗਾ ਜ% ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ FICCL ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਮੁਲ%ਕਣ ਕਰੇਗਾ।
ਿਪਛਲੇ ਉਪਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਬੰਧ% ਦੀ ਿਵਆਪਕਤਾ- ਤੇ ਪਿਤਕੂਲ ਅਸਰ ਪਾਏ ਿਬਨH%, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ, ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਵਚਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾ

(b)

ਜ% ਹੋਰ ਗੱ ਲ% ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਤੇ FICCL ਨੂੰ ਹੇਠ ਘਟਨਾ ਿਵੱ ਚ= ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ,
(i)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ;

(ii)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ;

(iii)

ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ% ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸੰ ਕਟ ਜ% ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਪਿਕਿਰਆ ਹੋਣਾ;

(iv)

ਕੋਈ

ਵੀ

ਘਟਨਾ

ਜੋ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਦੇ

ਵਪਾਰ ਿਜਸ

ਿਵੱ ਚ

ਿਵੱ ਤੀ

ਹਾਲਤ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

ਦੀ

ਵਸੂਲੀ

ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ

ਦੁਆਰਾ

ਪੁੱ ਟੇ

ਗਏ

ਕਦਮ%, ਬਕਾਇਆ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
(v)

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨ ਜ% ਮਲਕੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆJਦੀ ਹੈ ਜੋ FICCL ਦੀ ਰਾਇ ਿਵੱ ਚ ਪਿਤਕੂਲ ਹੈ।

5.15 ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, FICCL ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ FICCL ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੱ ਗੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ FICCL ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਿਤਿਨਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ ਹਰ ਸਮ@ ਭਵਨ ਗੋਦਾਮ ਜ% ਗੈਰੇਜ਼ ਿਜੱ ਥੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ Bਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨMਿਟਸ ਦੇ ਿਬਨH% ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ% ਭੰ ਡਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਥ% ਤੋੜਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
5.16 ਿਜੱ ਥੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱ ਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹੋਵ,ੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮ@ਜ਼ੇ ਸਮ@ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਬ- , ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ= ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ%, ਕਾਨੂੰਨ% ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼% ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਕਬਜ਼ੇ, ਸੰ ਚਾਲਨ ਜ% ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ= ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤ= ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਜ% ਸਬੰ ਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅੱ ਗੇ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜ% ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ% ਜ% ਏਜੰ ਟ% ਦੁਆਰਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕ@ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵਧਾਨਮੰ ਡਲ- ਵਨ, ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਿਵਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਮਾ
ਫੀਸ, ਰੋਕ , ਅਫੀਮ, ਰੇਲਵੇ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ, ਗੋਲਡ ਕੰ ਟਰੋਲ ਆਿਦ ਐਕਟ% ਦੇ ਪਬੰਧ% ਿਵੱ ਚ= ਿਕਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱ ਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ, ਮਾਲ, ਲੇ ਖ,ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਨਹG ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ , ਅਿਜਹੇ ਮਾਲ, ਲੇ ਖ ਜ% ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਜ% ਿਫਟ, ਬਦਿਲਆ ਨਹG ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜ% ਅਵੈਧ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਲਗਨ- ਨਹG ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਿਸੱ ਧੇ ਜ% ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ%
ਅਵੈਧ ਵਰਤ= ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜ= ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ% ਹਾਨੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਤ= ਮੁਕਤ ਰੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਲਾਗਤ, ਖਰਚ,ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਭਾਵ@ ਿਸਵਲ ਜ% ਅਪਰਾਧਕ ਹੋਣ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH% ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ%
ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ% ਹਾਨੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਰਤ= ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬਜ਼ੇ, ਸੰ ਚਾਲਨ ਜ% ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ (ਭਾਵ@ ਿਵੱ ਤੀ ਜ% ਹੋਰ) ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਜ% ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ FICCL ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
5.17 ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ FICCL ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤ= ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ
ਲਈ ਵਚਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ% ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼FICCL ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਤ= ਪੈਦਾ ਜ% ਿਵਨਾਸ਼ ਜ% ਹਾਨੀ ਜ% ਬੰ ਧਕ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ FICCL ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
5.18 ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਉਕਤ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਿਨਯਮ (ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ "ਫਾਰਮ" ਿਕਹਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਰੂਪ% ਤੇ- ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ FICCL ਦੇ ਦੇਣਯੋਗ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਦੇ ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਿਵੱ ਚ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸਦੇ FICCL ਅਤੇ/ਜ% ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜ% ਏਜੰ ਟ% ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਵੇਰਵਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਤੀਸਰਾ ਪੱ ਖ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਨ ਬਦਲੇ ਗਾ ਅਤੇਜ% ਿਵਕਰੀ ਲਈ/ ਫਾਰਮ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨ? ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਕੰ ਮ, ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰH% ਤ= ਇਹਨ% ਪੇਸ਼ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਸਬੰ ਧਤ ਗੱ ਲ% ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜ% ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ FICCL ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ% ਇਹਨ% ਪੇਸ਼
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੱ ਗੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਮਲੇ
ੁੱ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇਜ%/ ਇਹਨ% ਪੇਸ਼ ਦੀ
ਪੈਰਵੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪਕਰਤੀ ਿਵੱ ਚ ਅਟੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ।
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5.19 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਗਰੁਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਰ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH%
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜ% ਉਲੰਘਣਾਵ% ਲਈਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 6
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪ2ਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰ ਟੀ
6.1

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਐਲਾਨ, ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਰੰ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ:

(a)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ FICCL ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱ ਚਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਿਵ.ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= FICCL ਤ= ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱ ਥ ਜ% ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ. ਕੀਤੀ ਹੈ;

(b)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨ? ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਿਸਿਕਉਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ% ਇੱ ਕ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾ, ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾ, ਏਜੰ ਸੀ ਜ% ਅਿਧਕਾਰੀ ਤ= ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਿਹਮਤੀ, ਪਵਾਨਗੀ ਜ% ਪਾਬੰ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ@ FICCL ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਿਹਆਂ ਸਾਰੀ ਮYਜ਼ੁਰੀਆਂ,ਪਵਾਨਗੀ, ਸਿਹਮਤੀ ਜ%
ਪਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ;

(c)

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਧੀਵੱ ਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰH% ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ

(d)

ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਦ= ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਿਡਿਲਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੰ ਧੇਜ ਕਰਣਗੇ;

(e)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹG ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜ% ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੰ ਗ,

(f)

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਜ% ਿਵਵਾਦ ਜ% ਲੰਿਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਧਮਕੀ ਨਹG ਹੈ, ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਜੋ ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਜ%

ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ;

ਪ.ਾਸਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਿਦਵਾਲਾ, ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਜ% ਸੁਨ?ਹੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਲਈ, ਪਬੰਧਕ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ% ਸਾਰੇ ਜ% ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ% ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਈ;
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਇੱ ਕ ਭੌਿਤਕ ਮਾੜਾ ਪਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;
(g)

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ (I) ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਜ% ਿਨਯਮ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜ% ਸਜ਼ਾ ਿਜਸਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ii) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਿਵੱ ਚ ਟਕਰਾਵ ਜ% ਨਤੀਜੇ ਜ% ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ%,ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਿਡਫਾਲਟ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜ% (iii) ਮੀਮੋ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏ.ਨ/ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ/ਟਰਸਟ ਡੀਡ/ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਬੰਧ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜ% ਉਲੰਘਣਾ;

(h)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਆਰਿਥਕ ਪਤੀਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹG ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਿਡਟ ਿਵੱ ਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਤ= FICCL ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ/ਜ% ਪਤੀਕੂਲ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਹੈ;

(i)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਡਟ ਖਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇ ਖੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਨMਟ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸੱ ਚਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ;

(j)

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤ= ਪਿਹਲ%, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਇੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ% ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗਿਹਣੇ, ਖਰਚ, ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹG ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ=
ਪਿਹਲ% ਤ= ਹੀ FICCL ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ% ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ;

(k)

ਤੱ ਥ, ਹਾਲਾਤ ਜ% ਘਟਨਾਵ%, ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਧਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ/ਜ% FICCL ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ/ਜ% ਬਕਾਇਆ ਚੁਕੌਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤ= ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ, ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;

(l)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ% ਅਤੇ ਿਨਯਮ% ਦਾ ਹਰ ਸਮ@ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਲੇ ਬਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

(m)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱ ਲ ਿਨਰਪੱ ਖ, ਦਲ ਜ% ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱ ਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ= ਵੱ ਧ ਹੈ ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨ% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ

ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਸੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹG ਹੈ;
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰ ਜੀ ਹੈ;
(n)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁ.ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ FICCL ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਤੱ ਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮ<ਟ .ਾਮਲ ਨਹG ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਟੇਟਮ<ਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਤੱ ਥ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਜ% ਉਹਨ% ਹਾਲਾਤ% ਿਵੱ ਚ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਨਹG ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਹਨ% ਿਵੱ ਚ ਸਟੇਟਮ<ਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ;

(o)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਨਰਮਾਤਾ ਜ% ਡੀਲਰ ਤ= ਜੰ ਤਰ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। FICCL ਜੰ ਤਰ ਜ% ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ% ਗੁਣਵੱ ਤਾ/ਸਥਾਨ/ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਿਫਟਨ/ਸ ਦੀ
ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਪਰੋਕ ਤ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ= FICCL ਨੂੰ ਮੁਕ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜੰ ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਨਹG ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨ? ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਿਕ.ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹG ਰੋਕੇਗਾ;

(p)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੰ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਰਮਾਤਾ/ਡੀਲਰ ਜ% ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜ%, ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ FICCL ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਨਹG ਹਨ ਅਤੇ FICCL
ਦੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹG ਹੈ ਜ% ਇਹ ਸਟੇਟਮ<ਟ FICCL ਵੱ ਲ= ਿਸੱ ਧਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹG ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ;

(q)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ/ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ% ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਿਸੱ ਧੇ, ਅਿਸੱ ਧੇ ਜ% ਨਤੀਜਤਨ ਹੋਣ ਤੇ
FICCL ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹG ਕਰੇਗਾ, ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਜ% ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਜ% ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ FICCL ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜ% ਕਾਰਵਾਹੀ ਅਤੇ/ਜ% ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ ਸਬੰ ਦ
ਿਵੱ ਚ, FICCL ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਲਏ ਗਏ ਜ% ਛੱ ਡੇ ਗਏ ਅਤੇ/ਜ% ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਤੇ/ਜ% FICCL ਜ% ਇੱ ਕ ਲੈ ਣਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ;

6.2

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਪੁ.ਟੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁ.ਟੀ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਿਵੱ ਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ FICCL ਵੱ ਲ= ਲੋ ੜGਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਅਤੇ/ਜ% ਇਸ
ਤਰH% ਦੇ ਹੋਰ ਸਮ@ ਲਈ FICCL ਵੱ ਲ= ਲੋ ੜGਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ,ਿਕ: 1) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਰੰ ਟੀ ਅਿਜਹੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱ ਚ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ; 2) ਭਾਗ 8
ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜ% ਸਮ% ਬੀਤਣ ਜ% ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਵਾਪਰਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 3) ਉਪਰੋਕਤ (1) ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨH%, ਖਾਸ ਤੱ ਥ ਜ% ਹਾਲਾਤ
ਜ% ਘਟਨਾਵ% ਿਵੱ ਚ, ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਧਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਇਸਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ
ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ, ਅਤੇ/ਜ% FICCL ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕੌਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆJਦਾ
ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

6.3

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਿਲਖਤੀ ਿਵੱ ਚ FICCL ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ= ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੇ.ਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਵਾਰੰ ਟੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਿਵੱ ਤੀ ਜ% ਵਪਾਰ ਸਿਥਤੀ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਝੂਠ, ਗਲਤ ਜ% ਗੁੰ ਮਰਾਹਕੁੰ ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 7
ਇਕਰਾਰ

7.

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਕਰਾਰ:

-8-

FICCL/ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015
7.1

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰ ਨ? ਲੰਬੇ ਸਮ@ ਤੱ ਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇਗ ੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਿਹਤ ਜਦ= ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ
ਅੰ ਿਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ% ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ= ਤੱ ਕ ਿਕ FICCL ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ:
(a)

ਜੰ ਤਰ% ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੇਵਲ FICCL ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਵਰਤ=;

(b)

FICCL ਦੀ ਮੰ ਗ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ FICCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੁਕੌਤੀ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਣ/ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਗੱ ਲ
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ FICCL ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱ ਥੇ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(c)

ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱ ਭ ਕਰੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ,
ਪਵਾਨਗੀ, ਲਾਇਸ@ਸ, ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਧੀਵੱ ਧ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ;

(d)

ਉਹ ਸੱ ਭ ਕਰੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਵਾਨਗੀ, ਲਾਇਸ@ਸ, ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰੋ ਜੋ ਪਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧਤਾ, ਮਾਨਤਾ, ਵਰਤ= ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ;

(e)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਲਸੀ ਜ% ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ FICCL ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ% ਵੱ ਲ= ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜ% ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ;

(f)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਰੰਤ FICCL ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲ ਸਕੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਸਦੇ ਫਰਜ਼% ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ;

(g)

ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਰੰਤ FICCL ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱ ਲ ਸਬੰ ਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ ਅਤੇ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ, ਜੇਕਰ FICCL ਵੱ ਲ= ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤ% FICCL

(h)

FICCL ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਕਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ% ਿਵਆਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ%

ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਿਕ ਕੋਈ ਿਡਫਾਲਟ ਨਹG ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ;
FICCL ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਫਰਜ% ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ;
(i)

FICCL ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਜ% ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ, ਹੋਰ ਗੱ ਲ% ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਿਜਸ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ,
ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ= , ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਦਮ ਵੀ .ਾਮਲ ਹਨ।

(j)

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜ% ਮਲਕੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ FICCL ਦੀ ਰਾਇ ਿਵੱ ਚ ਗਲਤ ਹੈ;

(k)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਜ% ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ, ਿਨਰਧਾਰਨ ਬਕਾਇਆ, ਕਰਤੱ ਵ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

(l)

FICCL ਨੂੰ ਤਸੱ ਲੀਬਖ਼. ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱ ਚ FICCL ਨੂੰ ਿਡਿਲਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ FICCL ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰ ਨHੀ ਹੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਵੋ
i)

ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਅਿਜਹੇ ਉਿਚਤ ਸਮ@ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਿਡਟ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ FICCL ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮ<ਟ ਜ% ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਜ% ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦੀ FICCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

ii)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੈ ਣਦਰ% ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵ% ਜ% ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

(m)

ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਆਪਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ FICCL, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ%, ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜ% ਸੰ ਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹਰ

(n)

FICCL ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਰਨ ਿਵੱ ਚ ਜ% ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ% ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ, ਟੈਕਸ ਜ% ਜੁਰਮਾਨ? ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ;

(o)

FICCL ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਡੀਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ;

ਉਿਚਤ ਸਮ@ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ%/ਿਰਕਾਰਡ%,ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ/ਆਡੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ;

(p)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ% ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ% FICCL ਦੀ ਪੂਰਵ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ= ਿਬਨH% ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਿਵਲੀਨਤਾ, ਏਕੀਕਰਨ,ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਜ% ਮੁਰੱਬਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰੋ।

7.2.

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਕਰਾਰ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜੰ ਨ? ਲੰਬੇ ਸਮ@ ਤੱ ਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ= ਤੱ ਕ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਅਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹG ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ FICCL ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤ= ਘੱ ਟ 15 ਿਦਨ% ਦਾ ਪੂਰਵ ਨM ਿਟਸ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨH% ਨਹG ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
(a)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਲਾਭ-ਅੰ ਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ;

(b)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਲੀਨਤਾ, ਏਕੀਕਰਨ, ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਜ% ਮੁਰੱਬਾਬੰ ਦੀ ਤੇ ਪਭਾਵ ਪ%ਦਾ ਹੈ;

(c)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH% ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਪਭਾਵ ਪ%ਦਾ ਹੈ;

(d)

ਉਸਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਜ% ਜਾਇਦਾਦ ਜ% ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਟ%ਸਫ਼ਰ ਜ% ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਧਾਰਾ 8
ਿਡਫਾਲਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ

8.1 ਹੇਠ ਘਟਨਾਵ%, ਜ% ਇਹਨ% ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵ%, ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ:
(a)

ਗੈਰ-ਭੁਗ ਤਾਨ:

ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ, ਮੂਲ ਰਕਮ ਜ% ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ, ਭਾਵ@ ਇਸਦੇ ਤਿਹਤ ਅਤੇ/ਜ% ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ% ਪੈਰਵੀ ਿਵੱ ਚ
ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ% ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ/ਜ% ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ@ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ;
(b) ਆਮ ਿਡਫਾਲਟ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਲੰਘਣਾ, ਜ% ਭੁੱ ਲ, ਜ% ਆਪਣੀਆਂ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜ% ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਡਫਾਲਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ
ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ, ਸਿਥਤੀ, ਪਬੰਧ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਤਿਨਧ ਜ% ਵਾਰੰ ਟੀ ਸਮੇਤ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ;
ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਜੇਕ ਰ ਇਹ ਹੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨMਿਟਸ ਦੇਣ ਤ= ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ% ਭੁੱ ਲ 7 (ਸੱ ਤ) ਵਪਾਰਕ ਿਦਨ% ਤ= ਬਾਅਦ
ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ FICCL ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰH% ਭੁੱ ਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜGਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 7
(ਸੱ ਤ) ਿਦਨ% ਿਵੱ ਚ ਨਹG ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;
(c)

ਗਲਤ ਿਬਆਨੀ:

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਕੋਈ ਪਸਤੁਤੀ ਜ% ਵਾਰੰ ਟੀ ਜ% ਭਰੋਸਾ ਜ% ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ% ਬਣਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨMਿਟਸ, ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਜ% ਸਟੇਟਮ@ਟ ਜ% ਹੋਰ
ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ;
(d) ਕ2ਾਸ ਿਡਫਾਲਟ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ FICCL ਿਵਚਕਾਰ ਲੇ ਖਣ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ%
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਡਫਾਲਟ ਦੇ ਲੇ ਖਣ ਿਵੱ ਚ, ਜ% ਿਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸ਼ਰਤ ਜ% ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ, ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ, ਜਦ=
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ਦੇਣਯੋਗ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈ ਣਦਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤ= ਦੇਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਤ= ਪਿਹਲ% ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜ%
ਕੋਈ ਗਰੰ ਟੀ ਜ% ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਜ% ਜਮਾਨਤ ਜ% ਹੋਰ ਮਦਦ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗਣ ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਨਹG ਜ%ਦਾ ਹੈ;
(e)

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥਤਾ:

ਿਕਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਮੁਸੀਬਤ% ਜ% ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜ% ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਵੀ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਨਹG ਹੁੰ ਦਾ ਜ% ਆਮ ਦੋਬਾਰਾ ਿਵਵਸਥਾ ਜ% ਦੋਬਾਰਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇੱ ਕ ਜ% ਵੱ ਧ ਕਰਜ਼ਦਾਿਤਆਂ
ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜ% ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਿਤਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ% ਬਣਤਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਮ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ% ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਜ% Bਸੇ ਿਕਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗ ਤਾਨ
ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹG ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਸ ਉਪ-ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਿਧਆਨੀ ਿਵੱ ਚ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਮਾਿਣਕ ਿਵਵਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤ= ਹੁਕਮ ਨਾ ਿਮਿਲਆ
ਹੋਵ;ੇ
(f)

ਫਰਮਾਨ ਰਕਮ ਦਾ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ:

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜ% ਫਰਮਾਨ ਜ% ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣਾ;
(g)

ਵਰਤ< ਜ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਲੇ ਵੀ:

ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤ= ਜ% ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਜ% ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਜ% ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜੋ ਸੰ ਪੱ ਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ% ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਜ% ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ
ਲ< ਦਾ ਹੈ, ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ% ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜ% ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜ%ਦਾ ਹੈ;
(h) ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੱ ਜ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ;
(i)

ਿਦਵਾਲੀਆ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ% ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ% ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ% ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ ਹੈ (i) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾJਦਾ ਜ% ਿਦਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜ%ਦਾ ਹੈ,

(ii) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜ% ਿਵਘਟਨ ਜ% (iii) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਸੰ ਸਥਾ ਜ% ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਲਿਕਉਡੇਟਰ, ਪਰਬੰ ਧਕ, ਿਨਆਸੀ ਜ%
ਪਾਪਤ ਕਰਤਾ ਜ% ਇਸਇੱ ਸੇ ਤਰH% ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(j)

ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ2ਿਹਣ:
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ% ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਜ% ਉਸਦੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ% ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਬਤ, ਰਾ.ਟਰੀਕਰਨ, ਮਲਕੀਅਤ ਜ%

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ;
(k) ਸਮਰਪਣ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ% ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਜ% ਸਬੂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ;
(l)

ਮਲਕੀਅਤ/ਪ2ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ:

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਜ% ਇਸਦੇ ਪਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਆਰਿਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ FICCL ਦੀ ਇਕੱ ਲੀ ਰਾਇ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੇ ਿਵਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਕੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ।
(m) ਆਰਿਥਕ ਪ2ਿਤਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀ:
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜ% ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਪਿਤਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹG ਹੈ, FICCL ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਵਪਾਰ, ਿਵੱ ਤੀ ਜ% ਹੋਰ
ਸ਼ਰਤ ਜ% ਸੰ ਚਾਲਨ ਜ% ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ FICCL ਦੀ ਇਕੱ ਲੀ ਰਾਇ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਕੂਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ% FICCL ਦੀ ਇਕੱ ਲੀ ਰਾਇ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪੂਰੀ ਜ% ਿਕਸੇ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ% ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;
(n) ਿਡਫਾਲਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵ:
(i)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ= ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ% FICCL ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਵਰਤ= ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ;

(ii) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਿਵਤਰਣ, ਿਨਯਮਤਤਾ, ਸੁਲੱਭਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਜ% ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਜ% ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ
ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਸਿਮਤੀ ਜ% ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰ ਜ% ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਹਮਤੀ, ਅਥਾਰਟੀ, ਪਵਾਨਗੀ ਜ% ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਦਰਸ਼ਨ FICCL ਲਈ ਨਾ ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਢੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਜ% ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਿਵੱ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ% ਰੱ ਦ ਜ% ਸਮਾਪਤ ਜ%
ਦਰੁਸਤ ਨਹG ਹੁੰ ਦਾ;
(iii) ਜਦ= ਵੀ FICCL ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;
(iv) ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਵ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨH% ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੀਸ, ਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ, ਬੋਝ ਅਤੇ/ਜ% ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਿਵਕਰੀ ਜ% ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(v) ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ, ਸੰ ਲਗਨ ਜ% ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ;
(vi) ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਜ% ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਲੇ ਖਾ ਪਰੀਿਖਅਕ%, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ%, ਪਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ%, ਮੁੱ ਲ ਿਨਰਧਾਰਕ% ਜ% FICCL ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰੀਖਣ ਜ% ਤਸਦੀਕ ਜ% ਮੁਲ%ਕਣ ਲਈ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ;
(i)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਰੰ ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼/ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਆJਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰ ਟੀ (ਿਜੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਿਵਅਰਥ/ਅਪਚਿਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(ii)

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਕਸੇ ਨਾਗਿਰਕ ਮੁਕੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜ% ਅਪਰਾਧਕ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;

(iii)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜGਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
FICCL ਲਈ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ
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ਧਾਰਾ 9
FICCL ਦਾ ਹੱ ਲ
9.1 ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਤੇ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾਵ% ਹੋਣ ਤੇ, ਉਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਿਫਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਪਰੀਤ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, FICCL ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਹੇਠ ਿਵੱ ਚ= ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:
(i)

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ FICCL ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜ%

(ii) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH% ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ%
ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ/ਜ% ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮ% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ/ਜ%
(iii) ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਪਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ% ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੂਟ, ਇਕਿਵਟੀ ਿਵੱ ਚ, ਜ% ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਜ% ਦੋਵ,@ ਜ%, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸਿਥਤੀ ਜ% ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਾਸ ਪਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ% ਅਤੇ ਿਨਯਮ% ਿਵੱ ਚ= ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼, ਜ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ% ਹੱ ਕ ਦੀ ਵਰਤ= ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ/ਜ%
(iv) ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜ% ਉਸਦੇ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਿਡਫਾਲਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹ ਿਡਫਾਲਟ ਪੰ ਦਰ% (15) ਿਦਨ% ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱ ਕ
ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ% FICCL ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਰੇ ਿਵਆਜ਼,ਲਾਗਤ, ਫੀਸ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੋਵੇਗ ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ
ਸੱ ਤ (7) ਿਦਨ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਨM ਿਟਸ ਤੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ
ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ% FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤ= ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣ। ਇਹ FICCL ਜ% FICCL ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਿਤਿਨਧੀਆਂ, ਨੌਕਰ%, ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ% ਲਈ ਭਵਨ, ਜ% ਗੈਰੇਜ਼ ਜ% ਗੋਦਾਮ ਿਜੱ ਥੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜ% ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ
ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣਾ ਜ% ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਜ% ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਇਕੱ ਲੇ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ
ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਜ% ਉਹਨ% ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਏਜੰ ਟ% ਨੂੰ ਭਵਨ ਜ% ਭਵਨ ਿਜੱ ਥੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਥਤ ਜ% ਸਿਥਤ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਜ% ਉਹਨ% ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਏਜੰ ਟ% ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭਵਨ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨH% ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ% ਉਕਤ ਕੰ ਮ% ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ FICCL ਜ% ਉਹਨ%
ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਏਜੰ ਟ% ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹG ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ। ਹਾਲ%ਿਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਨMਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਹਾਲਾਤ% ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ FICCL ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ% ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
(v) ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ FICCL ਬੰ ਧਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲ< ਦਾ ਹੈ, FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਧਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਤ (7) ਿਦਨ% ਦੀ
ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ% ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬੰ ਧਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਮ ਮੌਕ ਾ
ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੰ ਤਮ ਨMਿਟਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, FICCL ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰH% ਅਤੇ ਪਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜGਦੇ ਕਦਮ
ਚੁੱ ਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ@ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮਾਪਨ ਲਈ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ@ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਨਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ, ਜ% ਿਨੱਜੀ ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਜ% ਹੋਰ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਸਮਾਪਨ ਤ= ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। FICCL ਨੂੰ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜ% ਘਾਟੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰ ਨ? ਹੋਏ ਿਬਨH% ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਿਕਸੇ ਹਾਨੀ ਲਈ ਬ.ਰਤੇ ਜ% ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਕਮ ਲਈ ਵੈਧ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ FICCL ਜ% ਪਾਪਤ
ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਮੰ ਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼% ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰ ਨ? ਹੋਏ ਿਬਨH% ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਜ% ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ
ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਕਰੀ ਜ% ਹੋਰ ਪਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹG ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ FICCL ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਲਾਲ ਜ% ਿਨਲਾਮੀਕਰਤਾ ਜ% ਹੋਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਜ% FICCL ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ= ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਜ% ਿਡਫਾਲਟ ਜ% ਬੰ ਧਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਪਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਲਈ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
(vi)

FICCL ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ= ਬਾਅਦ FICCL ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, FICCL ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਕਮ

ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ FICCL ਦੁਆਰਾ ਜ% ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ= ਤੱ ਕ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਰਕਮ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਕਰਜ਼ਾ, ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਿਬੱ ਲ, ਕੇਿਡਟ ਦੇ ਪੱ ਤਰ, ਗਾਰੰ ਟੀ, ਫੀਸ ਜ% ਿਬੱ ਲ, ਨMਟਸ, ਕੇਿਡਟ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਜ% ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਨਹG ਹਨ ਪਰ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਲਈ FICCL ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ% ਿਕਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਖੁਦ ਲਈ ਜ% ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ%
ਕੰ ਪਨੀ FICCL ਦੇ ਪਤੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜ% ਬਨਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਾ 10
ਿਨਯੁਕਤ ਅਟਾਰਨੀ
10.1

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਾਰੇ ਜ% ਕੁੱ ਝ ਮਕਸਦ% ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਨਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਤੇ FICCL ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ% ਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਤੀਿਨਧੀਆਂ ਦੀ ਿਨਯੂਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:
(i)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ% ਤੱ ਕ ਜਾਣਾ ਿਜਥੇ ਿਗਰਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱ ਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(ii)

ਸਾਰੀ ਿਗਰਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ% ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ/ਜ% ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦਾ ਤੁਰੰਤ
ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱ ਚ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

(iii)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱ ਲ= ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਤੇ ਿਗਰਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤ= ਪਾਪਤ
ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ% ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਘੋਸ਼ਣਾਵ% ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਾਧਨ% ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜ% ਿਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ।

(iv)

ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਿਧਅਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟਰ%ਸਫਰ ਲਈ FICCL ਵੱ ਲ= ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਵਕਰੀ ਟੈਕਸ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਪੁਿਲਸ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ% ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ।

(v)

ਿਗਰਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ, ਸੂਟ, ਪਟੀ.ਨ ਜ% ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਕਆ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਸਿਹਤ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ,

(vi)

ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ, ਪੱ ਤਰ, ਵਾਉਚਰ, ਫਾਰਮ, ਅਰਜ਼ੀ, ਪਟੀ.ਨ, ਰਸੀਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਮਝੌਤਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਨH% ਪਸਤੁਤੀ ਦੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਸੂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ।
ਤਿਹਤ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸਰਣ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਵਕਰੀ ਟੈਕਸ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਭਰੋਸਾ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬ-ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
(vii)

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ% ਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ% ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਡੀਡ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆ ਤ= ਪੈਦਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਆਪ ਵੱ ਲ= ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜ% ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
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(viii)

ਅਤੇ ਉਪਰੋਕ ਕਹੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਮ@ ਸਮ@ ‘ਤੇ ਜ% ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਸੰ ਸਥਾਵ% ਜ%
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜ% FICCL ਬਦਲ ਦੇ ਵਜ= ਜ% ਬਦਲ ਵਜ= ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾJਦੇ ਅਤੇ ਿਨਭਾJਦੇ ਹਨ। ਜ% ਿਫਰ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜ% ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਿਜਨH% ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਅਨੂਰੂਪ ਬਦਿਲਆ ਜ% ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10.2

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨH% ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

10.3

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ= ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤ= ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ FICCL ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰH% ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਕ FICCL ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ FICCL ਜ% ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਜ% ਿਵਕਲਪ ਿਵਧੀਵਤ ਹੈ ਜ% ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ% ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਾਗਜ% ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ% ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੋ FICCL ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10.4

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਲ
ੁੱ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮ@ ਤੱ ਕ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਜਦ= ਤੱ ਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਅਤੇ/ਜ% ਪੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜ% ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ।
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ਧਾਰਾ 11
ਕਰਾਸ ਅਨੁਸੰਗੀ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕੌਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= FICCL ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ
ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ% ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ FICCL ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਬਝਵ% ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਿਜਹੀ
ਬਕਾਇਆ ਿਵੱ ਤੀ ਸੁਿਵਧਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ FICCL ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰH%, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਿਵੱ ਚ, FICCL ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਬਝਵ% ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨ? FICCL ਤ= ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 12
ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ FICCL ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੁਨਰਜੀਿਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰ ਡ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ
ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਜੋ ਹਾਲਾਤ% ਿਵੱ ਚ ਿਫਟ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ, ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖਰਚ ਸਮੇਤ
ਪੂਰੀ ਿਕਸ਼ਤ% ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤ= ਬਾਅਦ FICCL ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਪੁਨਰਜੀਿਵਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ FICCL ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਬਨH ਵ% ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹG ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 13
ਸਹਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ, ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ/ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ/ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ%, ਭਾਗੀਦਾਰ%, ਅਤੇ/ਜ% ਆਪਣੇ ਿਮੱ ਤਰ% ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ% ਜ%
ਉਹਨ% ਿਵੱ ਚ= ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪੇਸ਼ਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੱ ਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਚਨ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜ% ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹG ਕਰੇਗਾ ਜ% ਕੋਈ ਿਵਆਜ਼ ਨਹG ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ= ਤੱ ਕ ਿਕ FICCL ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ/ਜ%
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹG ਹੋ ਜ%ਦਾ।
ਧਾਰਾ 14
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ FICCL ਦੀ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
FICCL ਦੀ ਖਾਤਾ ਪੁਸਤਕ%/ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰ ਦਰਾਜ਼% ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਮ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਲੋ ੜ% ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ/ਜ% FICCL ਦੇ ਇੱ ਕ ਨਾਮੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮ@ਟ ਅੰ ਿਤਮ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਬਨH ਵG ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ/ਜ% ਸਟੇਟਮ@ਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਮਾਨ ਿਨਰਨਾਇਕ
ਅਸਿਤਤਵ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਰਸਾJਦੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 15
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
15.1

FICCL ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੱ ਕ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਏ ਿਬਨH%, FICCL ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਪਮਖ
ੁੱ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ FICCL ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ FICCL ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਜ% FICCL ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ% FICCL ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੂਲ ਜ% ਿਵਆਜ਼ ਜ% FICCL ਲਈ ਦੇਣਯੋਗ ਜ% ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੈਿਡਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

15.2

ਇੱ ਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹG ਪਹੁੰ ਚਾਵੇਗਾ ਜ% ਿਕਸੇ ਆਮ ਜ% ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਨਹG ਪਾਏਗਾ ਜ% ਉਸ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਲਈ FICCL ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ ਜ% ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ% ਹੋਰ ਜ% ਵਰਤਮਾਨ ਜ% ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਗਾਰੰ ਟੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ FICCL ਦੇ ਹੱ ਕ% ਅਤੇ ਉਪਾਅਵ% ਦਾ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

15.3

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹੱ ਕ ਜ% ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਏ ਿਬਨH%, FICCL ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਅਤੇ FICCL ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ% ਕੁੱ ਝ ਖਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਧਨ (ਿਫਕਸ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨH% ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਸੰ ਿਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ
ਤੇ FICCL ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜ% ਟ%ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ@ ਇਹ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ% ਅਸਲ ਜ% ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ, ਪਾਇਮਰੀ ਜ% ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਭਾਵ@ ਜੁਆਇੰ ਟ ਜ% ਵੱ ਖ ਹੋਣ।
ਧਾਰਾ 16
ਿਨਰਧਾਰਣ/ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ /ਿਸਿਕਉਿਰਟੀਕਰਨ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ FICCL ਇਸਦੇ ਵੱ ਲ= ਿਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤ% (FICCL ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਸਮਝਣ ਸਿਹਤ ਖਰੀਦਦਾਰ, [ਪੁਰਦਦਾਰ, ਟਰ%ਸਫਰੀ ਤੇ
FICCL ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਵਰੂਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਜ% ਕੁੱ ਝ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭ ਜ% ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ% ਸੂਚਨਾ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨH% ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਿਬਨH % FICCL ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ% ਕੁੱ ਝ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਵੇਚਣ,ਸੋਪਨ ਜ%
ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰੀ ਤਰH% ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ, ਕੰ ਮ ਜ% ਤਬਦੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਣਦਾਰ, FICCL ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਆਕਤੀ ਨਾਲ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਲੈ ਣਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਝਵ% ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ ਤਰH% ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਿਵਕਰੀ ਕੰ ਮ या ਤਬਦੀਲੀ ਜ%
ਅਿਧਕਾਰ% ਨੂੰ ਪਭਾਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਦੀ ਪੂਰਵ ਿਲਖਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ= ਿਬਨH% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜ% ਅਿਧਕਾਰ%,
ਕਰਤਵ% ਜ% ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਫਰਜ% ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹG ਦੇਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 17
ਸੇਵਾ ਪ2ਦਾਤਾ
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FICCL/ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ FICCL ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੱ ਕ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਏ ਿਬਨH%, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ= ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਰਤੱ ਵ ਅਤੇ/ਜ% ਸ਼ਰਤ% ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ/ਜ% FICCL ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜ% ਉਸਦੇ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ/ਕਦਮ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਇੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਜ% ਿਨਗਮਤ ਸੰ ਸਥਾ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਜ% ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ
ਜਾਣਗੇ/ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ FICCL ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FICCL ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ FICCL ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਤ= ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮ@ਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ%ਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦਾ
ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ FICCL, ਅਿਜਹੀ ਗਿਤਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਜ% ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜ% ਸੇਵਕ% ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਏ ਿਬਨH% FICCL ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਕ ਜ%
ਇੱ ਕ ਤ= ਵੱ ਧ ਤੀਸਰੇ ਪੱ ਖ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱ ਖ% ਨੂੰ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ FICCL ਵੱ ਲ= ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ% ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ%
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼% ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਪਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮੰ ਤਵ% ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਪੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਮੰ ਨ? ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 18
ਸਮਾਪਤੀ
ਇਸਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, FICCL ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਆਪਣੇ ਇਕੱ ਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਿਬਨH% ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਿਬਨH%
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨH% ਕਰਜ਼ੇ ਜ% ਇਸਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ, ਰੱ ਦ ਜ% ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ, ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ, ਫੀਸ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ
ਪੈਸਾ FICCL ਦੀ ਮੰ ਗ ਤੇ FICCL ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 19
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤ= ਮੁਕਤੀ’ ਵਰਗੇ FICCL ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ<ਕ (“ਆਰਬੀਆਈ”) ਕੈਿਡਟ ਜਾਣਕਰੀ ਿਬਉਰੋ (ਇੰ ਡੀਆ) ਿਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ/ਜ% ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ<ਕ

19.1 (i)

ਦੁਆਰਾ ਿਨਿਮੱ ਤ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀ, FICCL ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ% ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, FICCL ਦੀ ਸਿਹਯੋਗੀ/ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ,ਤੀਸਰੇ ਪੱ ਖ ਜ% ਹੋਰ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜ% ਸਟੈਚੁਟਰੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ% ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਸਤੂਰਪਾਲਣਾ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਪੂਰੀ ਜ% ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਗਟਾਅ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਿਡਫਾਲਟ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ/ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ/ਜ% ਕਾਨੂੰਨ ਜ% ਿਕਸੇ ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇ.ਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮਝੇ।
(ii) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ FICCL ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੱ ਚਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ% ਿਸੱ ਧੇ ਜ% ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਿਬਆਨੀ ਨਹG ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ। FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਲ= ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ% ਗਲਤ ਿਬਆਨੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਿਚਤ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ FICCL ਨੂੰ ਸਮ@ ਸਮ@ ਤੇ ਲੋ ੜ
ਪੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ FICCL ਨੂੰ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
(iii) ਕਰਜ਼ਦਾਰ:
(a)

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ<ਕ ਜ% ਕੇਿਡਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਿਬਉਰੋ (ਇੰ ਡੀਆ) ਿਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੈਚੁਟਰੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ%
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜ% ਏਜੰ ਸੀ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ, ਉਹਨ% ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ% ਿਵੱ ਚ ਿਫਟ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, FICCL ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ=,ਸੋਧ, ਸੰ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਅਤੇ

(b)

ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ FICCL ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਜ% ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹG ਬਣਾਵੇਗਾ;

(c)

FICCL ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ% FICCL ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੱ ਕ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
FICCL ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਿਬਨH% ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ<ਕ ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਜ% ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਡਫਾਲਟ ਹੋਣ
ਦੇ ਤੱ ਥ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 20
ਜਾਰੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੱ ਲ= ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰ, ਬਣਾਈ ਜ% ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੈਿਡਟ
ਬੈਲ<ਸ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜ% ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਇੱ ਕ ਜਾਰੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 21
ਿਵਿਵਧ
21.1 ਨAਿਟਸ:
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹਰ ਨMਿਟਸ, ਬੇਨਤੀ, ਮੰ ਗ ਜ% ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰ:
(a)

ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਹੱ ਥ ਦੁਆਰਾ, ਕੁਰੀਅਰ ਜ% ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕ, ਦੇਣਯੋਗ ਰਸੀਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ;

(b)

ਹੱ ਥ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁਂਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮ@ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਪਤ ਕਰਤਾ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਿਦਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦੇਣਯੋਗ ਪੋਸਟ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ, ਤ% ਇਸ ਤ= 48 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਗਾਏ ਪਤੇ ਤੇ ਜ% FICCL ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ਤੇ ਜ% ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ@ ਇੱ ਕ ਪੱ ਖ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ

(c)

ਦੇਵੇਗਾ।
21.2 ਫਾਇਦੇ:
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਪਬੰ ਧ ਬਨHਵ@ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ% ਅਤੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਪਾਪਤ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਵਾਰਸ% ਅਤੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਪਾਪਤ ਿਨਯੁਕਤ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗਾ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ% ਮਲਕੀਅਤ ਫਰਮ ਹੋਵ)ੇ ਜ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ (ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਤ= ਵੱ ਧ ਿਵਅਕਤੀ) ਿਵਅਕਤੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵ)ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜੇਕਰ ਜ% ਜਦ= ਤੱ ਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਮਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਿਨਧ (i) ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਰ%ਸਫਰ ਬੰ ਧਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ii) ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਿਨਧ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਡੇਿਟਡ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹG FICCL ਿਵੱ ਚ ਪਏ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾJਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (iii) FICCL ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਿਨਧ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ; ਹਾਲ%ਿਕ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ FICCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋ ੜ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਨੂੰ ਿਨਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਿਨਧ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ
ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
21.3

ਛੋਟ:
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ% ਿਡਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੇ FICCL ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ% ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਜ% ਭੁੱ ਲ FICCL ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ% ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਭੰ ਗ ਨਹG ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜ% ਿਡਫਾਲਟ ਜ% ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਵੇਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਉਲੰ ਘਣਾ ਜ%
ਿਡਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜ% ਿਡਫਾਲਟਰ ਜ% ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ% ਿਡਫਾਲਟਰ ਦਾ ਵੇਵਰ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ
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ਪਬੰਧ ਜ% ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ% ਭੁੱ ਲ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੇ +ਭਾਗ ਵੱ ਲ= ਛੋਟ, ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ,ਸਿਹਮਤੀ ਜ% ਪਵਾਨਗੀ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਲੇ ਖਣ
ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
21.4
21.5

FICCL ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ, ਜ% ਤ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ% ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ% ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਸਾਮੂਿਹਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਿਵਕਲਪਕ।
ਅੰ ਿਸ਼ਕ ਅਪ2ਮਾਿਣਕਤਾ:
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬੰਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਵੈਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜ% ਮੰ ਿਨਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤ% ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਬੰਧ% ਦੀ ਨਾ ਤ% ਵੈਧਤਾ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰH% ਨਾਲ ਪਭਾਿਵਤ ਜ% ਖਰਾਬ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱ ਗੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅਵੈਧ, ਨਾ ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਜ% ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਬੰਧ% ਨੂੰ ਇਸ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਮਨMਰਥ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।

21.6

ਅਿਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ:
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਲਗਨ ਜ% ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੇ ਜ% ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ
ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਲੇ ਖਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲ% ਜਾਰੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਉਹਨ% ਪਬੰਧ% ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ% ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ
ਿਵੱ ਚ ਨਹG ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਸ਼ਰਤ% ਅਤੇ ਪਬੰਧ% ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜ% ਇੱ ਥੇ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ% ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਇਸ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪਬੰਧ ਪਬਲ ਹੋਣਗੇ।

21.8 ਲਾਗਤ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ FICCL ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ, ਆਲੇ ਖਣ ਅਤੇ ਅੰ ਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ%ਚ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ (ਸਟ%ਪ ਫੀਸ ਸਮੇਤ), ਫੀਸ, ਅਤੇ
ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਦਾਇਗੀ FICCL ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤ%, ਫੀਸ ਜ% ਖਰਚ ਿਜਹਨ% ਨੂੰ FICCL ਲਗਾਤਾਰ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰੇਗਾ, ਜ% FICCL ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ% ਅਤੇ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ% ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤ%, ਸ਼ੁਲਕ% ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਿਡਫਾਲਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜ= ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਿਜਹੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜੋ FICCL ਦੀ ਮੰ ਗ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ= 30 (ਤੀਹ) ਿਦਨ% ਦੇ ਿਵੱ ਚ FICCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ= ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
21.9 ਿਬਨ4 ਬ8ਕ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ:
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਿਰਪੱ ਕਤਾ ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਤ= ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ FICCL ਦੇ ਨਾਲ ਬ<ਕ ਿਬਨH%/ਅਣਵਰਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ% Bਸੇ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰ ਦ/ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ= ਨੱਬੇ (90) ਿਦਨ% ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਿਵੱ ਚ FICCL ਨੂੰ ਬ<ਕ
ਿਬਨH%/ਅਣਵਰਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਨਹG ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਸੂਚ ਨਾ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨH% FICCL ਦੁਆਰਾ ਬ<ਕ ਿਬਨH%/ਅਣਵਰਤੇ ਚੈੱਕ
ਰੱ ਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
21.10

ਕਾਨੂੰਨ:
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰ ਿਤਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

21.11 ਿਵਚੋਲਪੁਣਾ/ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ:
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਵਵਾਦ, ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ/ਜ% ਦਾਅਵੇ ਿਵਚੋਲੇਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਪਬੰਧ% ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਚੋਲੇਿਵਚੋਲਗੀਿਵਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱ ਲ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ ਜ% ਿਕਸੇ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਸ਼ੋਧ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਵਚੋਲੇਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ FICCL ਦੁਆਰਾ ਮਨMਨੀਤ/ਿਨਯੁਕਤ ਇਕੱ ਲਾ ਿਵਚੋਲਾ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਅਯੋਗਤਾ ਜ% ਅਸਮਰੱ ਥਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ FICCL ਇੱ ਕ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚੋਲੇ ਦਾ ਅੰ ਤਿਰਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅੰ ਤਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ ਪੱ ਖ% ਤੇ ਬਨHਵ% ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਚੋਲਾ ਿਵਚੋਲਪੁਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਵੱ ਚ
ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚੋਲਪੁਣੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਉਿਚਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਵਚੋਲਪੁਣੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱ ਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਚੋਲਪੁਣੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਰੱ ਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜ% ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੱ ਖ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ%ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਜ% ਸਮਰੱ ਥ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਟਿਬਉਨਲ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਇਲ/ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵ% ਦੀਆਂ ਹੱ ਕ% ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹG ਕਰੇਗਾ।
21.12

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ:
ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਲਗਨ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ ਿਜਵ@ ਿਕ ਇੱ ਥੇ ਿਵਸਿਤਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਬੰਧ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

21.13 ਆਮ ਨAਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਨAਟ:
ਮਾਰਿਜਨਲ ਨMਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਨMਟ ਿਸਰਫ ਸੁਿਵਧਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਹਨ।
21.14 ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ:
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨ? ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ
ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ% ਲਈ ਬੰ ਨHਵ% ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਧਾਰਾਵ% ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤ= ਬਾਅਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰ ਤਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਨHਵ% ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ= FICCL ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨC ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦੱ ਸੇ ਿਦਨ, ਮਹੀਨC ਅਤੇ ਸਾਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ……………………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ………………………………………………………

- 15 -

………………………… X
(ਦਸਤਖਤ)

FICCL/ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015
ਕਰਜ਼ਦਾਰ 1 ਦਾ ਨਾਮ: ……………………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ………………………………………………………

ਕਰਜ਼ਦਾਰ 2 ਦਾ ਨਾਮ: ……………………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ………………………………………………………

ਕਰਜ਼ਦਾਰ 3 ਦਾ ਨਾਮ: ……………………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ………………………………………………………

…………………....….. X

(ਦਸਤਖਤ)

………………………… X
(ਦਸਤਖਤ)

………………………… X
(ਦਸਤਖਤ)

ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੇਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਲਈ
……………………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ………………………………………………………
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…………………....….. X

(ਦਸਤਖਤ)

FICCL/ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015

ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ
........................ਿਮਤੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਫਾਰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਹ-ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਟੁੱ ਟ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ("ਕਰਜ਼ਾ
ਸਮਝੌਤਾ") ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਮਤੀ

:

ਵਰਤ< ਦਾ ਸਥਾਨ

:

ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ/ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

:

FICCL ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ

:

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

:

ਨਾਮ:_________________________________________________________________
ਪਤਾ: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ

_______________________________________________________________________
ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਮਲਕੀਅਤ ਫਰਮ/ਪਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀ/ਜਨਤਕ ਿਲਿਮਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀ/ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/HUF/ਟਸਟ
ਨਾਮ: _________________________________________________________________

ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਤਾ: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ

_______________________________________________________________________
ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਮਲਕੀਅਤ

ਫਰਮ/ਪਾਈਵੇਟ

ਿਲਿਮਿਟਡ

ਕੰ ਪਨੀ/ਸਮਾਜਕ

ਿਲਿਮਿਟਡ

ਕੰ ਪਨੀ/ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/HUF/ਟਸਟ/ਐਲਐਲਪੀ
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੰ ਤਵ

:

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਨਵ@ ਵਾਹਨ/ਉਪਕਰਣ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਨਵ@ ਵਾਹਨ/ਉਪਕਰਣ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ।
ਵਾਹਨ/ਉਪਕਰਣ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵਪਾਰ/ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਮੁੜਿਵੱ ਤੀ/ਕਰਜ਼ਾ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ

:

ਿਵਆਜ਼ ਦਰ

:

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਫਤਰ/ਿਮਆਦ

:

ਪੂਰਵ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵਆਜ਼

:

ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼

:

ਰੁਪਏ. _________________/-(ਰੁਪਏ __________________________________________
________________________________________ਿਸਰਫ)
____________% ਪਤੀ ਸਾਲ ਮਾਿਸਕ ਬਕਾਇਆ ਨਾਲ ਿਮਿਸ਼ਤ।
__________ ਮਹੀਨ?
__________________________/-ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ/ਜ% ਹੋਰ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਲੇ ਵੀ
ਿਨਅਤ ਿਮਤੀ ਤ= ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ/ਿਡਫਾਲਟ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਦੇਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੇ ਦੋ (2%) ਪਤੀਸ਼ਤ ਪਤੀ
ਸ@ਟ ਪਤੀ ਸਾਲ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਰਕਮ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫੀਸ/ਖਰਚ

:

ਕਰਜ਼ਾ ਪ2ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ/ਖਰਚ

:

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇ ਵੀ

:

ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਜੋ _______________ ਰੁਪਏ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਣ

ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਜੋ _______________ ਰੁਪਏ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇ
ਉਕਤ ਜ% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੀਸ ਉਹਨ% Bਪਰ ਅਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੁੰ ਗੀ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ% ਅਤੇ
ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਲੇ ਵੀ ਤ= ਵੱ ਖ ਹੋਣਗੇ।
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FICCL/ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015
FICCL ਲਈ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ
ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸੂਚੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਰਾਬਰ

ਮਾਿਸਕ

ਿਕਸ਼ਤ% ਦੀ

ਪਿਹਲੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਅੰ ਤਮ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਿਨਅਤ ਿਮਤੀ

ਹਰ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਿਨਅਤ ਿਮਤੀ

ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ

ਸੰ ਿਖਆ

ਿਕਸ਼ਤ ਸੰ ਿਖਆ.
ਪਿਹਲੀ ਤ= ______ ਿਕਸ਼ਤ

ਰੁਪਏ_____________________/-

_____ ਤ= _____ ਿਕਸ਼ਤ

ਰੁਪਏ _____________________/-

_____ ਤ= _____ ਿਕਸ਼ਤ

ਰੁਪਏ _____________________/-

ਪੂਰਵ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

:

ਪੂਰਵ ਿਕਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

:

ਪੂਰਵ ਿਕਸ਼ਤ ਦਾ ਿਵਵਸਥਾ

:

ਰੁਪਏ. ________________________________/ਿਕਸ਼ਤ ਸੰ ਿਖਆ

ਿਨਅਤ ਿਮਤੀ

ਅਡਜੱ ਸਟ ਰਕਮ

ਿਵਚੋਲਪੁਣਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਬੰ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਲੜੀ

ਵਾਹਨ/ਉਪਕਰਣ/ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਰਿਜਸਟਰ ਸੰ ਿਖਆ

मॉडल/ਬਨਾਉਣਾ

ਨੰਬਰ

ਇੰ ਜਨ

ਸੰ ਿਖਆ/ਕਿਮਕ

ਚੇਿਸਸ ਸੰ ਿਖਆ

ਸੰ ਿਖਆ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ
]
]
]
]
]
]
]

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: …………………………………………
…………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: …………………………………………….

…………………
(ਦਸਤਖਤ)

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

ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: …………………………………….
…………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:……………………………………………

……………………

…………………………………………………………………
]
]
]
]

ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਲਈ
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: …………………………………………
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……………………
(ਦਸਤਖਤ)

(ਦਸਤਖਤ)

FICCL/ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015

ਖਰਚ ਸ਼ੀਟ
ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ/ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਅਸਵੀਕਾਰ ਖਰਚ

ਪਤੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਰਕਮ 30/-ਰੁਪਏ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ/ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਦੀ ਹਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਾ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਈਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਡੇਿਟਡ ਚੈੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ

ਹਰ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਰਕਮ 500/- ਰੁਪਏ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸਵੈਪ ਖਰਚ (ਪਤੀ ਬੇਨਤੀ)
ਈਸੀਐਸ ਲਈ ਬ<ਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਵੈਪ ਖਰਚ (ਪਤੀ

ਹਰ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਰਕਮ 500/- ਰੁਪਏ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਬੇਨਤੀ)
ਕਰਜ਼ਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਪਿਹਲੀ EMI ਤ= ਪਿਹਲ% ਰੱ ਦ
ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ)

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟ%ਪ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਰਕਮ 1500/- ਰੁਪਏ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ
ਦੀ ਵੰ ਡ ਤ= ਬਾਅਦ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੀ ਜ%ਚ ਦੇ ਨਕਦ ਕਰਾਉਣ ਤ= ਪਿਹਲ% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱ ਦ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰਾਉਣ ਤ= ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤ%
ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ% ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਕਲੀ ਐਨਓਸੀ/ ਐਨਓਸੀ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਖਰਚੇ
ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ
(ਨMਟ: ਜੇਕਰ ਫਲੋ ਿਟੰ ਗ ਰੇਟ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਵ

ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ 250/- ਰੁਪਏ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸਾਰੇ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਣਗੇ ਜੋ ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚ ਮੈਿਟਕਸ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰH% ਹੈ:

ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚ ਲਾਗੂ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਮੂਲ

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਿਬਨ/ਕਾਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵ)ੇ

0-12 MOB

ਸੀਵੀ
ਪੀਪੇਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 4%

>12 MOB

ਪੀਪੇਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 3%

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ
]
]
]
]
]
]
]

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: …………………………………………
…………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: …………………………………………….

…………………
(ਦਸਤਖਤ)

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

ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: …………………………………….
…………………………………………………………………
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:……………………………………………

……………………

…………………………………………………………………
]
]
]
]

ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਲਈ
ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: …………………………………………
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……………………
(ਦਸਤਖਤ)

(ਦਸਤਖਤ)

FICCL/ਕਰਜ਼-ਕਮ-ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੰ ਗ ਵਚਨਪੱ ਤਰ

ਿਮਤੀ:
ਸਥਾਨ:

ਮੰ ਗ ਤੇ, ਮ</ਅਸG ........... ਇਕੱ ਠ? ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਤੇ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ( "FICCL") ਿਜਸਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਘ ਟਾਵਰਜ਼ ਤੀਸਰੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਪੁਰਾਣੀ
ਸੰ ਿਖਆ 307, ਨਵG ਸੰ ਿਖਆ 165, ਪੁਨਮਅੱ ਲੀ ਹਾਈ ਰੋਡ, ਮਦੁਰਾਵੋਯਾਲ, ਚੇਨੱਈ-600095, ਤਿਮਲਨਾਡੂ, ਨੂੰ ........./- ਰੁਪਏ (........ ਰੁਪਏ ਿਸਰਫ) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹ%, ਜ%
10% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਤ= ਪਾਪਤ ਮੁੱ ਲ ਲਈ ਮਾਿਸਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀ-ਲੇ ਖਨ ਅਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਲਈ ਪਸਤੁਤੀਕਰਣ ਇਸ ਨਾਲ
ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰH% ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹ%।

ਿਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਤ= ਵੱ ਧ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਹਨ ਤ% ਹਰ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦਾ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਅਤੇ ਿਵਿਵਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਇੱ ਥੇ 1/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦੀ

________________________________________

ਿਟਕਟ ਲਗਾਉ(x)
ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
_______________________________________

(ਨMਟ-(x) ਦਸਤਖਤ ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਇੱ ਥੇ 1/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦੀ
ਿਟਕਟ ਲਗਾਉ(x)
ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ

FICCL/ਕਰਜ਼-ਕਮ-ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ - 4 ਮਾਰਚ, 2015
ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਿਮਤੀ:
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ
ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
ਿਵਸ਼ਾ:

ਵੰ ਡ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ

ਸ਼ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
............... ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਖ।ੋ ਿਕਰਪਾ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਢੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।
ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਰਕਮ (ਰੁਪਏ)

ਉਕਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਕਰੇਗਾ। ਉਕਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਣਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧੰ ਨਵਾਦ
_____________
ਦਸਤਖਤ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

: ……………………………………

_________________
ਦਸਤਖਤ
ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

: ……………………………………

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ
ਮ</ਅਸG ਮੇਰ/ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਿਵਤਰਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੈੱਕ ਸੰ ਿਖਆ

ਰਕਮ

ਿਮਤੀ

ਬ<ਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਵਾਨਗੀ

ਧੰ ਨਵਾਦ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਸਤਖਤ

ਨਾਮ: …………………………………………………………..

………………………………………
(ਦਸਤਖਤ)

ਨਾਮ: …………………………………………………………..

………………………………………
(ਦਸਤਖਤ)

FICCL/ ਲੋ ਨ-ਕਮ-ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ- 4/ਮਾਰਚ, 2015
ਰਾ.ਟਰੀ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਫੰ ਡ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ
ਿਮਤੀ: [

]

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ
ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ
________________________________
________________________________
________________________________
ਿਵਸ਼ਾ: ਰਾ.ਟਰੀ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਫੰ ਡ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਫੰ ਡ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਹਵਾਲਾ: ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ
ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

:[

:[

]
]

ਸ਼ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ

ਕਰਜ਼ਾ

ਅਰਜੀ

ਦੇ

ਹਵਾਲਾ

ਿਵੱ ਚ,

ਮ</ਅਸG

ਿਬਨH%

ਸ਼ਰਤ

ਫੁਲਰਟਨ

ਭਾਰਤ

ਕੈਿਡਟ

ਕੰ ਪਨੀ

ਿਲਿਮਿਟਡ

("FICCL")

ਨੂੰ

_______________/-

(ਰੁਪਏ

________________________________________ਿਸਰਫ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੀ ਿਸੱ ਧੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹ% (ਪੂਰਵ EMI ਿਵਆਜ਼, ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਦੇ ਫੀਸ ਅਤੇ
ਹੇਠ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤ= ਬਾਅਦ:ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬ<ਕ ਦਾ ਨਾਮ

:

ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ

:

ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾਬ<ਕ ਖਾਤਾ #

:

ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ

:

ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਬ<ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਥਾਨ

:

ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਬ<ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ

:

ਐਮਆਈਸੀਆਰ ਕੋਡ

:

ਪਸਾਿਰਤ ਰਕਮ

:

ਬਚਤ

ਚਾਲੂ

ਨਕਦ ਕੈਿਡਟ

ਮ</ਅਸG ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ:
•

Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸੱ ਭ ਨਾਲ= ਚੰ ਗੇ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱ ਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮ</ਅਸG ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵ%ਗੇ।

•

ਜੇਕਰ FICCL ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਫੰ ਡ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ%

•

ਮ</ਅਸG, FICCL ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤ= ਬੰ ਨHਵ@ ਹੋਵ%ਗੇ।

•

ਉਕਤ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸਮਿਝਆ। ਉਕਤ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਕਰੇਗਾ।

•

ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਸਾਰਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ, ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਤਰਣ ਜ% ਗੈਰ ਿਵਤਰਣ ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਪਸਾਰਣ ਿਵੱ ਚ ਭੁੱ ਲ ਜ% ਗਲਤੀ ਜ% ਿਵਤਰਣ ਜ% ਿਨਯੰ ਤਣ ਤ=
ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਜ% ਘਟਨਾ ਤ= ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ% ਹਾਨੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ। Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਫੰ ਡ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਜ% FICCL ਵੱ ਲ= ਿਕਸੇ ਵੀ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰ ਡ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੇਰੀ
ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱ ਕ ਬ<ਕ ਦਰ ਤ= ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।

•

FICCL ਇਸ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੈਿਡਟ ਜ% ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹG ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਬ<ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਖਰਚੇ ਲੇ ਵੀ ਅਤੇ Bਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਰਕਮ ਤ= ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

म ਸਮਝਦਾ ਹ% ਿਕ ਰਾ.ਟਰੀ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਫੰ ਡ ਟ%ਸਫ਼ਰ ('ਐਨਈਐਫਟੀ') ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਟੱ ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਫਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ
ਕੋਈ ਸੁਿਵਧਾ ਨਹG ਹੈ।
ਧੰ ਨਵਾਦ.
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਸਤਖਤ

ਨਾਮ: …………………………………………………………..

………………………………………
(ਦਸਤਖਤ)

ਨਾਮ: …………………………………………………………..

………………………………………
(ਦਸਤਖਤ)
ਡਾਇਰੈਕ ਟ ਡੈਿਬਟ ਆਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ

ਡੀਡੀਐਮ ਸੰ ਿਖਆ
ਪ2ਬੰਧਕ

(ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ)

ਬ8ਕ ਕਾਪੀ

FICCL/ਕਰਜ਼

ਕਮ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ /ਸੰ ਸਕਰਣ- 4/ਮਾਰਚ, 2015

ਮ</ਅਸG ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ% ਿਕ ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਤ= ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਮ</ਅਸG ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ
ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕ2ੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
[A] ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ
[B] ਬ8ਕ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ
[C] ਖਾਤਾ ਿਕਸਮ
[D] ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ
[E] ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ

ਿਮਆਦ (ਮਾਿਸਕ/ਿਤਮਾਹੀ/)

ਿਮਤੀ

Fਪਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬੱ ਲ ਦੀ

ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ/ ਤੱ ਕ

ਿਦਨ ਿਮਤੀ ਹਰ

ਰਕਮ/ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ

ਵੈਧ(ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ

ਿਮਆਦ

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ)

[F] ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਮ</ਅਸG, ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ (FICCL) ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਥੇ ਮ</ਅਸG ਬ<ਕ ਨੂੰ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਡੈਿਬਟ ਰਾਹG ਉਕਤ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਡੈਿਬਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ FICCL ਤੱ ਕ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱ ਕ FICCL ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੱ ਸੇ ਮੇਰੇ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਦੁਆਰਾ ਿਨਅਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%। ਮ</ਅਸG ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਕਤ ਿਕਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮ</ਅਸG FICCL ਦੇਰੀ/ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਚੈੱਕ/ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਬਾJਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਇਸਲਈ, ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੀਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਛੱ ਡਣ ਲਈ FICCL ਨੂੰ ਮ</ਅਸG ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਡੈਿਬਟ
ਰਕਮ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ/ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ਼, ਚੈੱਕ/ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਬਾJਸ ਖਰਚੇ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ; ਹਾਲ%ਿਕ ਪਰ, ਿਕ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ___________________ ਰੁਪਏ ਪ2ਤੀ ਮਹੀਨC ਤ=
ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮ</ਅਸG ਅੱ ਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨ? ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹG ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਮ</ਅਸG FICCL ਨੂੰ Bਪਰ
ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਮਹੀਨ? ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਮੰ ਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਮੀਰ ਪੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਡੇਿਟਡ ਚੈੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ
ਲਈ FICCL ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱ ਕ ਤੇ ਪਿਤਕੂਲ ਅਸਰ ਨਹG ਪ%ਦਾ ਹੈ।
ਮ</ਅਸG ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧੂਰੀ ਜ% ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ% ਲਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ% ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ%
ਮ</ਅਸG ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹG ਮੰ ਨ%ਗੇ। ਮ</ਅਸG ਿਵਕਲਪ ਸੱ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਪਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ</ਅਸG ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ/ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ<ਕ
ਿਵੱ ਚ Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਿਤਿਨਧ, ਏਜੰ ਟ, ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ
ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ</ਅਸG ਵੀ ਬ<ਕ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ " ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਧਨ" ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%।
ਿਮਤੀ:

ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਅਸG ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਕਤ ਿਦੱ ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸG ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਕਤ ਦਸਤਖਤ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ਾਖਾ

ਬ8ਕ ਦੀ ਮੁਹਰ

ਬ8ਕ ਤ< ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਿਮਤੀ :
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ: ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ, ਮੰ ਜ਼ਲ 6, ਬੀ ਿਵੰ ਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਿਸਟੀ, ਝੀਲ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ, ਨਵG ਮੁੰ ਬਈ 400 076
ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: ਮੇਘ ਟਾਵਰਜ਼, 3 ਮੰ ਜ਼ਲ, ਪੁਰਾਨੀ ਸੰ ਿਖਆ 307, ਨਵG ਸੰ ਿਖਆ 165, ਪੀ.ਐਚ. ਰੋਡ, ਮਦੁਰਾਵੋਯਾਲ, ਚੇਨੱਈ - 600095, ਤਿਮਲਨਾਡੂ।

ਡਾਇਰੈਕ ਟ ਡੈਿਬਟ ਆਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ
ਡੀਡੀਐਮ ਸੰ ਿਖਆ

(ਡਾਇਰੈਕ ਟ ਡੈਿਬਟ)
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ਮ</ਅਸG ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ% ਿਕ ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਤ= ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਮ</ਅਸG ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ
ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕ2ੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
[A] ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

[A] ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

[B] ਬ8ਕ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

[B] ਬ8ਕ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

[C] ਖਾਤਾ ਿਕਸਮ

[C] ਖਾਤਾ ਿਕਸਮ

[D] ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

[D] ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

[E] ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ

[E] ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

[F] ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

[F] ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਮ</ਅਸG, ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ (FICCL) ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਥੇ ਮ</ਅਸG ਬ<ਕ ਨੂੰ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਡੈਿਬਟ ਰਾਹG ਉਕਤ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਡੈਿਬਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ FICCL ਤੱ ਕ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱ ਕ FICCL ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੱ ਸੇ ਮੇਰੇ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਦੁਆਰਾ ਿਨਅਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%। ਮ</ਅਸG ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਕਤ ਿਕਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮ</ਅਸG FICCL ਦੇਰੀ/ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਚੈੱਕ/ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਬਾJਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਇਸਲਈ, ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੀਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਛੱ ਡਣ ਲਈ FICCL ਨੂੰ ਮ</ਅਸG ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਡੈਿਬਟ
ਰਕਮ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ/ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ਼, ਚੈੱਕ/ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਬਾJਸ ਖਰਚੇ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ; ਹਾਲ%ਿਕ ਪਰ, ਿਕ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ___________________ ਰੁਪਏ ਪ2ਤੀ ਮਹੀਨC ਤ=
ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮ</ਅਸG ਅੱ ਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨ? ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹG ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਮ</ਅਸG FICCL ਨੂੰ Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ
ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਮਹੀਨ? ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਮੰ ਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਮੀਰ ਪੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਡੇਿਟਡ ਚੈੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ
FICCL ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱ ਕ ਤੇ ਪਿਤਕੂਲ ਅਸਰ ਨਹG ਪ%ਦਾ ਹੈ।
ਮ</ਅਸG ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧੂਰੀ ਜ% ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ% ਲਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ% ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ% ਮ</ਅਸG
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹG ਮੰ ਨ%ਗੇ। ਮ</ਅਸG ਿਵਕਲਪ ਸੱ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਪਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ</ਅਸG ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ/ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ<ਕ ਿਵੱ ਚ
Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਿਤਿਨਧ, ਏਜੰ ਟ, ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ</ਅਸG ਵੀ ਬ<ਕ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ "ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਧਨ" ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%।
ਿਮਤੀ:

ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਅਸG ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਕਤ ਿਦੱ ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸG ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਕਤ ਦਸਤਖਤ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ਾਖਾ

ਬ8ਕ ਦੀ ਮੁਹਰ

ਬ8ਕ ਤ< ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਿਮਤੀ :
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ: ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ, ਮੰ ਜ਼ਲ 6, ਬੀ ਿਵੰ ਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਿਸਟੀ, ਝੀਲ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ, ਨਵG ਮੁੰ ਬਈ 400 076
ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: ਮੇਘ ਟਾਵਰਜ਼, 3 ਮੰ ਜ਼ਲ, ਪੁਰਾਨੀ ਸੰ ਿਖਆ 307, ਨਵG ਸੰ ਿਖਆ 165, ਪੀ.ਐਚ. ਰੋਡ, ਮਦੁਰਾਵੋਯਾਲ, ਚੇਨੱਈ - 600095, ਤਿਮਲਨਾਡੂ।

ਡਾਇਰੈਕ ਟ ਡੈਿਬਟ ਆਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ
ਡੀਡੀਐਮ ਸੰ ਿਖਆ

(ਡਾਇਰੈਕ ਟ ਡੈਿਬਟ)

ਗਾਹਕ ਕਾਪੀ

ਪ2ਬੰਧਕ

ਮ</ਅਸG ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ% ਿਕ ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਤ= ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਮ</ਅਸG ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ
ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕ2ੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
[A] ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

[A] ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

[B] ਬ8ਕ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

[B] ਬ8ਕ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ
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[C] ਖਾਤਾ ਿਕਸਮ

[C] ਖਾਤਾ ਿਕਸਮ

[D] ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

[D] ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

[E] ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ

[E] ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

[F] ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

[F] ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਮ</ਅਸG, ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ (FICCL) ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਥੇ ਮ</ਅਸG ਬ<ਕ ਨੂੰ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਡੈਿਬਟ ਰਾਹG ਉਕਤ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਡੈਿਬਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ FICCL ਤੱ ਕ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱ ਕ FICCL ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੱ ਸੇ ਮੇਰੇ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਦੁਆਰਾ ਿਨਅਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%। ਮ</ਅਸG ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਕਤ ਿਕਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮ</ਅਸG FICCL ਦੇਰੀ/ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਚੈੱਕ/ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਬਾJਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਇਸਲਈ, ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੀਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਛੱ ਡਣ ਲਈ FICCL ਨੂੰ ਮ</ਅਸG ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਡੈਿਬਟ
ਰਕਮ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ/ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ਼, ਚੈੱਕ/ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਬਾJਸ ਖਰਚੇ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ; ਹਾਲ%ਿਕ ਪਰ, ਿਕ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ___________________ ਰੁਪਏ ਪ2ਤੀ ਮਹੀਨC ਤ=
ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮ</ਅਸG ਅੱ ਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨ? ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹG ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਮ</ਅਸG FICCL ਨੂੰ Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ
ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਮਹੀਨ? ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਮੰ ਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਡੇਿਟਡ ਚੈੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ
FICCL ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱ ਕ ਤੇ ਪਿਤਕੂਲ ਅਸਰ ਨਹG ਪ%ਦਾ ਹੈ।
ਮ</ਅਸG ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧੂਰੀ ਜ% ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ% ਲਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ% ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ% ਮ</ਅਸG
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹG ਮੰ ਨ%ਗੇ। ਮ</ਅਸG ਿਵਕਲਪ ਸੱ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਪਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ</ਅਸG ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ/ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ<ਕ ਿਵੱ ਚ
Bਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਬ<ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਿਤਿਨਧ, ਏਜੰ ਟ, ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ सयापत ਅਤੇ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ</ਅਸG ਵੀ ਬ<ਕ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ "ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਧਨ" ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ%।
ਿਮਤੀ:

ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਅਸG ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਕਤ ਿਦੱ ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸG ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਕਤ ਦਸਤਖਤ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ਾਖਾ

ਬ8ਕ ਦੀ ਮੁਹਰ

ਬ8ਕ ਤ< ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਿਮਤੀ :
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ: ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ, ਮੰ ਜ਼ਲ 6, ਬੀ ਿਵੰ ਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਿਸਟੀ, ਝੀਲ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ, ਨਵG ਮੁੰ ਬਈ 400 076
ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: ਮੇਘ ਟਾਵਰਜ਼, 3 ਮੰ ਜ਼ਲ, ਪੁਰਾਨੀ ਸੰ ਿਖਆ 307, ਨਵG ਸੰ ਿਖਆ 165, ਪੀ.ਐਚ. ਰੋਡ, ਮਦੁਰਾਵੋਯਾਲ, ਚੇਨੱਈ - 600095, ਤਿਮਲਨਾਡੂ।
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ਬ8ਕ ਕਾਪੀ

ਸੰ ਿਖਆ
ਇਲੈ ਕਟ2ਾਿਨਕ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਸੇਵਾ (ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ)
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਕਾਪੀ
ਪ2ਬੰਧਕ

ਨਾਮ: ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ

ਪਤਾ:

ਮੇਘ ਟਾਵਰਜ਼, ਤੀਸਰੀ ਮੰ ਜ਼ਲ
ਪੁਰਾਨੀ ਸੰ ਿਖਆ 307, ਨਵG ਸੰ ਿਖਆ 165, ਪੀ.ਐਚ. ਰੋਡ, ਮਦੁਰਾਵੋਯਾਲ
ਚੇਨੱਈ - 600095, ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:
ਮ</ਅਸG ................................................................. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਰਾਹG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ (ਉਪਭੋਗਤਾ
ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

A.

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

B.

ਬ<ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ 9 ਅੰ ਕ% ਦੀ ਕੋਡ ਸੰ ਿਖਆ:

(ਬ<ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ MICRਚੈੱਕ ਤੇ ਪਦਰਿਸ਼ਤ):
C.

ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ

(ਐਸ.ਬੀ. ਖਾਤਾ/ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜ% ਨਕਦ ਕੈਿਡਟ
D.

ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ/ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੰ ਨ? ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

E.

ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

F.

ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਿਮਆਦ

ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ/Fਪਰੀ

(ਮਾਿਸਕ/ਦੁਮਾਹੀ/ਿਤਮਾਹੀ/

ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬੱ ਲ ਦੀ

ਆਿਦ)

ਰਕਮ

ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ/ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਵੈਧ

G. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ:
ਤ=
FROM TO Rs
ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ("FICCL") ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਬ<ਕ ਨੂੰ ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ) ਰਾਹG
ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ<ਕ ਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ FICCL ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ% ਤੇ ਤੱ ਦ ਤੱ ਕ ਡੈਿਬਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਦੇ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਕਰਕੇ, ਉਕਤ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸ਼ਤ% ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ,
ਮ</ਅਸG ਪਛੇਤ/ੇ ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ, ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਬਾJਸ ਫੀਸ ਆਿਦ ਲਈ FICCL ਦੇ ਪਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹ%। ਇਸਲਈ ਮ</ਅਸG ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਪਛੇਤ/ੇ ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ, ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਬਾJਸ ਫੀਸ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ% ਨੂੰ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਦੇ ਹ%; ਹਾਲ%ਿਕ ਬਸ਼ਰਤੇ, ਿਕ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ______________________________ ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ।
ਮ</ਅਸG ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਿਕਸੇ ਮਹੀਨ? ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਸੀਐਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਮ</ਅਸG FICCL ਨੂੰ
ਉਸ ਮਹੀਨ? ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਉਕਤ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ ਤੇ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟ ਡੇਿਟਡ ਚੈੱਕ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ FICCL ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱ ਕ ਤੇ ਪਿਤਕੂਲ ਅਸਰ ਨਹG ਪ%ਦਾ।
ਮ</ਅਸG ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ% ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ% ਅਧੂਰੀ ਜ% ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਹੁੰ ਦਾ, ਤ%
ਮ</ਅਸG ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹG ਮੰ ਨ%ਗਾ।

ਿਮਤੀ:

ਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ
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ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

FICCL/ਕਰਜ਼

ਕਮ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ /ਸੰ ਸਕਰਣ- 4/ਮਾਰਚ, 2015

(ਬ<ਕ ਦੀ ਮੁਹਰ)
ਬ<ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
(ਨMਟ: 3 ਕਾਪੀਆਂ, ਬ<ਕ ਲਈ ਅਸਲੀ, ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗ ਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)

ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਸੰ ਿਖਆ
ਇਲੈ ਕਟ2ਾਿਨਕ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਸੇਵਾ (ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ)
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਕਾਪੀ
ਪ2ਬੰਧਕ

ਨਾਮ: ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ

ਪਤਾ:

ਮੇਘ ਟਾਵਰਜ਼, ਤੀਸਰੀ ਮੰ ਜ਼ਲ
ਪੁਰਾਨੀ ਸੰ ਿਖਆ 307, ਨਵG ਸੰ ਿਖਆ 165, ਪੀ.ਐਚ. ਰੋਡ, ਮਦੁਰਾਵੋਯਾਲ
ਚੇਨੱਈ - 600095, ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ::
ਮ</ਅਸG ................................................................. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਰਾਹG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ (ਉਪਭੋਗਤਾ
ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

A.

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

B.

ਬ<ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ 9 ਅੰ ਕ% ਦੀ ਕੋਡ ਸੰ ਿਖਆ:

(ਬ<ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ MICR ਚੈੱਕ ਤੇ ਪਦਰਿਸ਼ਤ):
C.

ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ

(ਐਸ.ਬੀ. ਖਾਤਾ/ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜ% ਨਕਦ ਕੈਿਡਟ)
D.

ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ/ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੰ ਨ? ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

E.

ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

F.

ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਿਮਆਦ

ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ/Fਪਰੀ

(ਮਾਿਸਕ/ਦੁਮਾਸੀ/ਿਤਮਾਹੀ/ਆ

ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬੱ ਲ ਦੀ

ਿਦ)

ਰਕਮ

G. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ:
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ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ/ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਵੈਧ

FICCL/ਕਰਜ਼

ਕਮ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ /ਸੰ ਸਕਰਣ- 4/ਮਾਰਚ, 2015

ਤ=
FROM TO Rs
ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ("FICCL") ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਬ<ਕ ਨੂੰ ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ) ਰਾਹG
ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ<ਕ ਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ FICCL ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ% ਤੇ ਤੱ ਦ ਤੱ ਕ ਡੈਿਬਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਦੇ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਕਰਕੇ, ਉਕਤ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸ਼ਤ% ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ,
ਮ</ਅਸG ਪਛੇਤ/ੇ ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ, ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਬਾJਸ ਫੀਸ ਆਿਦ ਲਈ FICCL ਦੇ ਪਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹ%। ਇਸਲਈ ਮ</ਅਸG ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਪਛੇਤ/ੇ ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ, ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਬਾJਸ ਫੀਸ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ% ਨੂੰ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਦੇ ਹ%; ਹਾਲ%ਿਕ ਬਸ਼ਰਤੇ, ਿਕ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ______________________________ ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ।
ਮ</ਅਸG ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਿਕਸੇ ਮਹੀਨ? ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਸੀਐਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਮ</ਅਸG FICCL ਨੂੰ
ਉਸ ਮਹੀਨ? ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਉਕਤ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ ਤੇ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟ ਡੇਿਟਡ ਚੈੱਕ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ FICCL ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱ ਕ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਹG ਪਾJਦਾ।
ਮ</ਅਸG ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ% ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ% ਅਧੂਰੀ ਜ% ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਹੁੰ ਦਾ, ਤ%
ਮ</ਅਸG ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹG ਮੰ ਨ%ਗਾ।

ਿਮਤੀ:
ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ
(ਬ<ਕ ਦੀ ਮੁਹਰ)

ਬ<ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
(ਨMਟ: 3 ਕਾਪੀਆਂ, ਬ<ਕ ਲਈ ਅਸਲੀ, ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗ ਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)

ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਸੰ ਿਖਆ
ਇਲੈ ਕਟ2ਾਿਨਕ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਸੇਵਾ (ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ)
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਕਾਪੀ
ਪ2ਬੰਧਕ

ਨਾਮ: ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ

ਪਤਾ:

ਮੇਘ ਟਾਵਰਜ਼, ਤੀਸਰੀ ਮੰ ਜ਼ਲ
ਪੁਰਾਨੀ ਸੰ ਿਖਆ 307, ਨਵG ਸੰ ਿਖਆ 165, ਪੀ.ਐਚ. ਰੋਡ, ਮਦੁਰਾਵੋਯਾਲ
ਚੇਨੱਈ - 600095, ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:
ਮ</ਅਸG ................................................................. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਰਾਹG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ
(ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ= ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

A.

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

B.

ਬ<ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ 9 ਅੰ ਕ% ਦੀ ਕੋਡ ਸੰ ਿਖਆ:

(ਬ<ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ MICR ਚੈੱਕ ਤੇ ਪਦਰਿਸ਼ਤ):
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C.
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ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ

(ਐਸ.ਬੀ. ਖਾਤਾ/ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜ% ਨਕਦ ਕੈਿਡਟ)
D.

ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ/ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੰ ਨ? ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

E.

ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ

F.

ਅਰਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰ ਿਖਆ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਿਮਆਦ

ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ/Fਪਰੀ

(ਮਾਿਸਕ/ਦੁਮਾਸੀ/ਿਤਮਾਹੀ/

ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬੱ ਲ ਦੀ

ਆਿਦ)

ਰਕਮ

ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ/ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਵੈਧ

G. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ:
ਤ=
FROM TO Rs
ਮ</ਅਸG ਫੁਲਰਟਨ ਭਾਰਤ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ("FICCL") ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਬ<ਕ ਨੂੰ ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ) ਰਾਹG
ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ<ਕ ਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ FICCL ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ% ਤੇ ਤੱ ਦ ਤੱ ਕ ਡੈਿਬਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਦੇ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਕਰਕੇ, ਉਕਤ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸ਼ਤ% ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ,
ਮ</ਅਸG ਪਛੇਤ/ੇ ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ, ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਬਾJਸ ਫੀਸ ਆਿਦ ਲਈ FICCL ਦੇ ਪਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹ%। ਇਸਲਈ ਮ</ਅਸG ਿਬਨH% ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਪਛੇਤ/ੇ ਦੰ ਡ ਯੋਗ ਿਵਆਜ, ਚੈੱਕ/ਈਸੀਐਸ (ਡੈਿਬਟ) ਬਾJਸ ਫੀਸ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ% ਨੂੰ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਦੇ ਹ%; ਹਾਲ%ਿਕ ਬਸ਼ਰਤੇ, ਿਕ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ______________________________ ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ।

ਮ</ਅਸG ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਿਕਸੇ ਮਹੀਨ? ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਸੀਐਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਮ</ਅਸG FICCL ਨੂੰ
ਉਸ ਮਹੀਨ? ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਉਕਤ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ ਤੇ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟ ਡੇਿਟਡ ਚੈੱਕ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ FICCL ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱ ਕ ਤੇ ਪਿਤਕੂਲ ਅਸਰ ਨਹG ਪ%ਦਾ।
ਮ</ਅਸG ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ% ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ% ਅਧੂਰੀ ਜ% ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹG ਹੁੰ ਦਾ, ਤ%
ਮ</ਅਸG ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹG ਮੰ ਨ%ਗਾ।

ਿਮਤੀ:

ਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਕ Bਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ

ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

(ਬ<ਕ ਦੀ ਮੁਹਰ)
ਬ<ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

(ਨMਟ: 3 ਕਾਪੀਆਂ, ਬ<ਕ ਲਈ ਅਸਲੀ, ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗ ਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)
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ਚੈਕ ਪ2ਸਤੁਤੀ ਫਾਰਮ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਨਰਦੇਸ਼:
•

ਚੈਕ ਿਸਰਫ ਖਾਤਾ ਅਦਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਚੈਕ ਿਸਰਫ਼ 'ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ' ਦਰ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾJਟਰਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ% ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਆਂਕਿੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

•

EMI ਚੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਕੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵ।ੇ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ:

__________________________________________________

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:

__________________________________________________

ਲੋ ਨ ਨੰਬਰ:

__________________________________________________

ਲੜੀ

ਚੈਕ ਨੰਬਰ

ਚੈਕ% ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਚੈਕ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਨੰਬ

ਬ<ਕ ਅਤਰ ਸ਼ਾਖਾ

ਮਕਸਦ (EMI/ਪੀਐਫ/ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ

ਹਰ ਚੈਕ ਦੀ ਰਕਮ

ਪੀਡੀਸੀ/ਏਐਫ/पਪੀEMI ਆਿਦ

ਰ
ਤ=
ਤ=

ਤੱ ਕ

ਤੱ ਕ

1
2
3
4
5
6
7

ਮ< ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ% ਿਕ ਮ< ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਕ ਨਹG ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕ "ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ”

ਿਮਤੀ:

ਿਬਨ/ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _________________________

___________________

ਵੱ ਲ< ਪ2ਾਪਤ
FICCL ਦੇ ਪਿਤਿਨਧੀ ਦਾ ਨਾਮ:

______________________________________

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ : _________________________________________
ਿਮਤੀ:

__________________

FICCL/ ਲੋ ਨ-ਕਮ-ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੰ ਸਕਰਣ- 4/ਮਾਰਚ, 2015

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਦੇ ਲੇ ਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਿਪੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱ ਤਰ
ਿਮਤੀ:
ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ
………………………………………
………………………………………
ਸ਼ੀ ਮਾਨ,
ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ (ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ "FICCL" ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਐਮ/ਐਸ ............................................................... ("ਫਰਮ") ਨੂੰ _______________
ਰੁਪਏ(ਿਸਰਫ_____________________ਰੁਪਏ) ਤੱ ਕ ਪਵਾਨ ਹੋਈ/ਪਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜਾ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹੈ।
ਮ< ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ% ਿਕ ਮ< ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ ਤਿਹਤ ਹੁਣ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਏ ਅਤੇ/ ਜ% ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹ% ਅਤੇ ਮ< ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ% ਿਕ ਮ<,ਮੇਰੇ, ਜ%
ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ= ਿਵਿਧਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ= ਸਾਰੇ ਤਰH% ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰH% ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰ ਹੋਵ%ਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸੇ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਿਜਵ@ ਿਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤਿਹਤ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਅਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ।
ਮ< ਵਚਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹ% ਿਕ ਮ< ਫਰਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ= , ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੈ ਣ, ਉਸਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜ% ਿਨਪਟਾਰ ਜ% ਫਰਮ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮ< ਿਲਖਤ ਸਲਾਹ ਦੇਵ%ਗਾ। ਮ< ਕਰਜਾ/ਕੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼% ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵ%ਗਾ, ਜਦ= ਤੱ ਕ ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਜ਼ਾਮੁਕਤ ਜ% ਸਮਾਪਤ
ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

………………………………………
ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ:
ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪਤਾ

:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਦੇ ਲੇ ਟਰਹੈਡ ਤੇ ਿਪ2ੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱ ਤਰ
ਿਮਤੀ:
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਫ਼ੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ
………………………………………
………………………………………
………………………………………
ਸ਼ੀਮਾਨ,
ਅਸG,ਦਸਤਖਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਅਸG ਐਮ/ਐਸ ..............................................................ਇੱ ਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ("ਫਰਮ") ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ/ਮ<ਬਰ ਹ% ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੇ
ਸਟਾਇਲ ਨਾਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹ%। ਅਸG ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ:
1. ਫਰਮ ਫ਼ੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ ("FICCL") ਤ= ............................................. ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼/ਕਿੈ ਡਟ ਸੁਿਵਧਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹ%।
2. ਿਕ ਫਰਮ FICCL ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵੱ ਲ= ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼/ਕੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ FICCL ਵੱ ਲ= ਜਰੂਰੀ ਇਸ ਤਰ% ਦੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਪਦਾਨ ਨਹG ਕਰਦੀ ਹੈ।
3. ਿਕ ਫਰਮ FICCL ਵੱ ਲ= ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼/ਕੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਆਜ਼ ਫੀਸ, ਲਾਗਤ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ FICCL ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ ਰਕਮ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕੌਤੀ ਸੁੱ ਰਖੀਅਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧਕ/ਿਗਰਵੀ/ਅਿਧਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ
4. ਸ਼ੀਮਾਨ/ਸ਼ੀਮਤੀ .............................................ਅਤੇ................................., ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ/ਜ% ਵੱ ਖ- ਵੱ ਖ (ਕੋਈ ਵੀ) ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹ%:
(a)

ਫਰਮ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ, ਬਦਲਣ/ਸੋਧ ਕਰਨ;

(b)

ਅਿਜਹੀ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਿਗਰਵੀ, ਗਿਹਣੇ,ਬੰ ਧਕ, ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;

(c)

ਫਰਮ ਵੱ ਲ= ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, FICCL ਵੱ ਲ= ਲੋ ੜGਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਵਚਨਪੱ ਤਰ, ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਪੱ ਤਰ, ਨੁਕਸਾਨ,ਗਾਰੰ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਤੇ

(d)

ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ,ਡੀਡ, ਚੀਜ਼% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋ ੜGਦੇ

ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ;
ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲੇ ਖਣ,ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਨੀ। ਉਕਤ ਸ਼ੀਮਾਨ/ਸ਼ੀਮਤੀ........................................... और ਸ਼ੀਮਾਨ/ਸ਼ੀਮਤੀ.................................. ਵੱ ਲ= ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤ=
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ, ਡੀਡ ਅਤੇ ਚੀਜ਼% ਸਾਡੇ ਅਤੇ ]ਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰH% ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਬੰ ਦਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸG ਭਾਗੀਦਾਰ, FICCL ਦੇ ਪਤੀ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵ%ਗੇ। FICCL ਫਰਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜ% ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ% ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਤ=
ਆਪਨ? ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਫਰਮ ਦੇ ਗਠਨ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ/ਜ% ਜ% ਉਸਦੇ ਵਾਿਰਸ% ਦੇ ਿਵਘਟਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਦ= ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਅਸG FICCL ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹ% ਅਤੇ FICCL ਵੱ ਲ ਸਾਡਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫਰਜ਼ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ% ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸG FICCL ਤ= ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ%।
ਧੰ ਨਵਾਦ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਸਤਖਤ
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ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਪ2ਸਤਾਵ
ਪ2ਸਤਾਵ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਲੈ ਟਰਹੈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਿਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
....................... ਿਵੱ ਚ

..........................

ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ

ਪਸਤਾਵ

..........................

("ਕੰ ਪਨੀ")

ਦੇ ਿਨਦੇਸ਼ਕ ਮੰ ਦਲ ਵੱ ਲ= ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਸ ਅਸਲ ਸ਼ੀ ਕਾਪੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨ? ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ (“FICCL”) ਸੁੱ ਰਖੀਅਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ FICCL ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜGਦੇ ਿਨਯਮ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਰੂ ___________________ (_________________________________________ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਕੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇਣ ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਸੰ ਕਲਪ ਸਰਬਸੰ ਮਤੀ ਤ= ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ:
"ਹੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ ਤ= FICCL ਵੱ ਲ= ਿਨਰਧਾਰਤ ਨM^ਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱ ਰਖੀਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱ ਰਖੀਅਤ ਿਮਆਦ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ____________________ /-ਰੁਪਏ (ਿਸਰਫ ______________________________ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵੱ ਧ to ਵੱ ਧ ਮੁਲ ਰਕਮ ("ਕਰਜਾ ਸੁਿਵਧਾਵ"), ਕਰਜਾ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1.

ਮੰ ਗ ਵਚਨ ਪੱ ਤਰ

2.

FICCL ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ______________________________ ਅਤੇ/ਜ% ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ______________________________ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਅਚਲ
ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਗਰਵੀ ਰਖਣਾ।

3.

__________________ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰ ਟੀ

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰH% ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀਆਂ ਜੋ ਪਵਾਨ/ਸੁਿਵਧਾ, ਪੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵਰਣਤ ਹਨ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼/ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ% ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

"ਹੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਸ਼ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ____________________________, ਸ਼ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ__________________________, ਸ਼ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ ________________, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਈ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
i)

ਉਕਤ ਕਰਜ਼/ਕਰਜ਼ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅੰ ਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਿਭੰ ਨਤਾ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ;

ii)

ਲੋ ੜGਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ FICCL ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰH% ਦੀ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਬਣਾਉਣਾ ਲਈ, FICCL ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਢੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਚਲ-ਅਚਲ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੰ ਧਕ, ਿਗਰਵੀ, ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹG ਹੈ;

iii)

FICCL ਵੱ ਲ= ਲੋ ੜGਦਾ ਕਰਜ਼/ਸੁਿਵਧਾ ਇਕਰਾਰ, ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਿਗਰਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼%, ਵਚਨ ਪੱ ਤਰ, ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਪੱ ਤਰ, ਨੁਕਸਾਨ, ਗਾਰੰ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਨੂੰ FICCL ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ ਉਕਤ ਕਰਜ਼/ਕਰਜ਼ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ;

iv)

ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ, ਡੀਡ, ਮਾਮਲੇ , ਚੀਜ਼% ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼%, ਲੇ ਖਣ, ਐਲਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਅਿਜਹੀ ਕਰਜ਼/ਕਰਜ਼ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਅਤੇ FICCL ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ
ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੂੰ ਪਭਾਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜGਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ

ਕੰ ਮ, ਡੀਡ, ਮਾਮਲੇ

ਅਤੇ ਚੀਜ਼% ਜੋ

ਸ਼ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ

___________________________, ਸ਼ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ

________________________, ਸ਼ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ ________________, ਵੱ ਲ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰ ਪਨੀ ਤੇ ਬੰ ਦਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ% ਿਕਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ________________________ ਤੇ ਸਿਥਤ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰ ਧਕ ਬਣਾਉਣ/ਖਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ FICCL ਵੱ ਲ= ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਕੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ
ਨਾਲ ਿਵਆਜ਼, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ ਤਿਹਤ ਬਕਾਇਆ ਸਾਿਰਆ ਰਕਮ ਦੀ ਚੁਕ ੋਤੀ ਦੀ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ ___________________ਅਤੇ ਸ਼ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ
______________________ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
“ਹੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
(a) _______________________________
(b) _______________________________
ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ= FICCL ਤ= ਲਈ ਗਈ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਕਰਜ਼ ਦੀ ਚੌਕੋਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱ ਰਖੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ FICCL ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦੇਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਜ਼,ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮ%
ਜੋ ਕਰਜ਼ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ ਤਿਹਤ ਬਕਾਇਆ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਅੱ ਗੇ ਸੰ ਕਲਪ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰਵ ਪਸਤਾਵ% ਦੀ ਇੱ ਕ ਪਮਾਿਣਤ ਪਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ FICC ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।”
______________________ਦੇ
ਕੰ ਪਨੀ ਸਿਚਵ/ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਲਈ
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________ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਮਤਾ

ਖ਼ਾਸ ਮਤਾ:
" ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 180(1)(c) ਦੇ ਪਬੰਧ% ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਪਬੰਧ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮ@ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧਾਨ ਸੋਧ
ਜ% ਸੋਧ ਜ% ਮੁੜ-ਿਵਵਸਥਾ ਸਿਹਤ) ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਾਵ% ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਕੰ ਪਨੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਬ<ਕਰ% ਅਤੇ/ਜ% ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਜ% ਇੱ ਕ ਤ= ਵੱ ਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਫਰਮ%, ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਸੰ ਸਥਾਵ%, ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ%, ਬ<ਕ% ਜ% ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤ= ਸਮ@-ਸਮ@ ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਨਦੇਸ਼ਕ ਮੰ ਡਲ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ "ਬੋਰਡ" ਿਕਹਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਜਹੀ ਸਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗaਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਧਾਰ, ਜਮH%, ਕਰਜ਼, ਨਾ ਬਦਲਣ ਯੋਗ
ਿਰਣ-ਪੱ ਤਰ, ਬ=ਡ ਜ% ਹੋਰ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ= ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ (ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮ ਚਲਣ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਬ<ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ ਤ= ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਜ% ਅਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਪੂੰ ਜੀ ਤ= ਵੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜ% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਰਜ਼ਰਵ ਪੂੰ ਜੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ
ਲਈ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਹG ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ ਪਰ, ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ ਵੀ, ਕੁਲ ਰਕਮ ਤੱ ਕ ਜੋ ਿਨਦੇਸ਼ਕ ਮੰ ਡਲ ਵੱ ਲ= ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱ ਕ ਸਮ@ ਤੇ __________ ਰੁਪਏ
(__________________ਰੁਪਏ) ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 180(1)(c) ਦੇ ਪਬੰਧ% ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਪਬੰਧ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਜ% ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮ@ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧਾਨ ਸੋਧ
ਜ% ਸੋਧ ਜ% ਮੁੜ-ਿਵਵਸਥਾ ਸਿਹਤ) ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਾਵ% ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਮ<ਬਰ% ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਗਰਵੀ/ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਦੋਹ% ਦੀ ਸਿਥਰ ਜ% ਅਸਿਥਰ ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ
ਪੂਰੀ ਜ% ਕੁੱ ਝ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ% ਕੁੱ ਝ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ@ ਿਕ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ/ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਿਵੱ ਚ
ਤਿਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ

ਵਪਾਰ ਦੇ

ਆਮ ਚਲਣ

ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਪੂੰ ਜੀ

ਅਤੇ

ਿਰਜ਼ਰਵ ਪੂੰ ਜੀ

ਤ=

ਵੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਇੱ ਕ ਸਮ@ ਤੇ__________________ਰੁਪਏ

(___________________________________ਰੁਪਏ) ਤ= ਵੱ ਧ ਨਹG ਹੋ ਸਕਦੀ।"
"ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਾਜਬ, ਿਫੱ ਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ% ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ,
ਮੁ.ਕਲ, .ੱ ਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ, ਡੀਡ ਅਤੇ ਚੀਜ਼% ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਸਤਾਵ ਲਈ ਲੋ ੜGਦੀ, ਉਿਚਤ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜ% ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰ ਮ, ਡੀਡ ਅਤੇ ਚੀਜ਼% ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੇ ਖਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ।"

ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਮਾਿਣਤ.

(ਪਬੰਧਕੀ ਿਨਦੇਸ਼ਕ/ਕੰ ਪਨੀ ਸਿਚਵ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ)
ਿਮਤੀ: ________________
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// ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਲੈ ਟਰਹੈਡ ਤੇ//

ਿਮਤੀ:

ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ
_______________________
_______________________

ਸ਼ੀਮਾਨ,
ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ/ਪਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੈ ਡਟ ਸੁਿਵਧਾਵ%.

ਅਸG ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ (ਕਰਜ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੇ ਮੰ ਗ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਪਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ% 6 ਮਹੀਨ? ਿਵੱ ਚ) ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ ਸਾਰੇ ਬ<ਕ/ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵ% ਤ= ਉਧਾਰ ਅਤੇ/ਜ% ਪਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦਾ ਕੁਲ, ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ/ਜ% ਉਧਾਰ ਅਤੇ/ਜ% ਪਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾਵ% ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ
ਧਾਰਾ 180 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਆਮ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ% ਵੱ ਲ= ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਸੀਮ% ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ।

_______________________ ਦੇ ਲਈ

ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾJਟ<ਟ/ਕੰ ਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ
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ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਰੰ ਡਰ ਲਈ ਪੱ ਤਰ
ਿਮਤੀ:
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ.
_____________________
_____________________
_____________________

ਸ਼ੀਮਾਨ,
ਿਵਸ਼ਾ: ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ................ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦਾ ਸਰੰ ਡਰ
ਹਵਾਲਾ: ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ._____________________________

ਮ</ਐਸਨ ਫ਼ੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਤੀ ___________________ ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਹ ਿਗਰਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ("ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ") ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ___________________________ (ਮਾਡਲ) ਬੇਅਿਰੰ ਗ ਇੰ ਜਣ ਨੰਬਰ, ___________________ ਚੇਸੀਸ ਨੰਬਰ, _________________ (ਉਕਤ ਵਾਹਨ)
ਬੇਅਿਰੰ ਗ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿਲਆ ਹੈ।
ਿਜਵ@ ਿਕ ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹ%, ਮ</ਅਸG ਮੇਰ/ੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ
ਜੋਿਖਮ ਅਤੇ ਖਰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਤ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰੰ ਡਰ ਕਰਦੇ ਹ%। ਮ</ਅਸG ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਮੇਰ/ੇ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ= ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਸਰੰ ਡਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ,
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼/ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ% ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜ% ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜ% ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ
ਤਰH% ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਭਾਿਵਤ ਜ% ਲਾਗੂ ਨਹG ਕਰ%ਗੇ।
ਮ</ਅਸG ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਿਬਨH% ਉਕਤ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੰ ਡਰ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਮ</ਅਸG ਉਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁਧ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹG ਕਰਦੇ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ= ਸਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰ ਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰ/ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ/ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ%। ਹੁਣ
ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਬਾਕੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਮ</ਅਸG ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ= ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ% ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਤਰH% ਸਬੰ ਿਧਤ RTO ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੱ ਲ= ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੂੰ
ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਪਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਮ</ਅਸG ਸਰਿਵਸ ਛੱ ਡਦੇ ਹ%। ਮ</ਅਸG ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹ% ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ%
ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੂੰ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਕਤ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਰਪਣ ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਦੇਨਾਦਾਰੀਆਂ ਿਵਚHੋb ਿਕਸੇ ਤ= ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹG ਹੋ ਰਹੇ ਹ% ਅਤੇ
ਮ</ਅਸG ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਨੀਰਿਹਤ ਬਚਾਏ ਰਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ% ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁਧ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜ% ਖਰਿਚਆਂ ਤ= ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ%।
ਧੰ ਨਵਾਦ,
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
_____________________
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
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ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਰੰ ਡਰ ਪੱ ਤਰ

ਿਮਤੀ:
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ.
_____________________
_____________________
_____________________

ਸ਼ੀਮਾਨ,
ਿਵਸ਼ਾ: ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ................ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦਾ ਸਰੰ ਡਰ
ਹਵਾਲਾ: ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ._____________________________

ਮ</ਐਸਨ ਫ਼ੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਤੀ ___________________ ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਹ ਿਗਰਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ("ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ") ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ___________________________ (ਮਾਡਲ) ਬੇਅਿਰੰ ਗ ਇੰ ਜਣ ਨੰਬਰ, ___________________ ਚੇਸੀਸ ਨੰਬਰ, _________________ (ਉਕਤ ਵਾਹਨ)
ਬੇਅਿਰੰ ਗ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿਲਆ ਹੈ।
ਿਜਵ@ ਿਕ ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹ%, ਮ</ਅਸG ਮੇਰ/ੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ
ਜੋਿਖਮ ਅਤੇ ਖਰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਤ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰੰ ਡਰ ਕਰਦੇ ਹ%। ਮ</ਅਸG ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਮੇਰ/ੇ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ= ਇਸ ਤਰH% ਦੇ ਸਰੰ ਡਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ,
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼/ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ% ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜ% ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜ% ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ
ਤਰH% ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਭਾਿਵਤ ਜ% ਲਾਗੂ ਨਹG ਕਰ%ਗੇ।
ਮ</ਅਸG ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਿਬਨH% ਉਕਤ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੰ ਡਰ ਕਰਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਮ</ਅਸG ਉਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁਧ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹG ਕਰਦੇ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ= ਸਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰ ਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰ/ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ/ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ%। ਹੁਣ
ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਬਾਕੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਮ</ਅਸG ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ= ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ% ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਤਰH% ਸਬੰ ਿਧਤ RTO ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੱ ਲ= ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੂੰ
ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਪਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ% ਅਤੇ ਮ</ਅਸG ਸਰਿਵਸ ਛੱ ਡਦੇ ਹ%। ਮ</ਅਸG ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹ% ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ%
ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੂੰ ਟ%ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹ%।
ਮ</ਅਸG ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਉਕਤ ਵਾਹਨ/ਜੰ ਤਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਰਪਣ ਮ</ਅਸG ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਿਵਚ= ਿਕਸੇ ਤ= ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹG ਹੋ ਰਹੇ ਹ% ਅਤੇ
ਮ</ਅਸG ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਨੀਰਿਹਤ ਬਚਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ% ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁਧ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜ% ਖਰਿਚਆਂ ਤ= ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ%।
ਧੰ ਨਵਾਦ,
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
_____________________
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
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ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਲੈ ਟਰਹੈਡ ਤੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤ< ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱ ਤਰ

ਿਮਤੀ:
ਮੈਨ?ਜਰ
ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

ਿਵਸ਼ਾ: ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ. ______________
ਸ਼ੀਮਾਨ,
ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਮ</ਅਸG ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਤ= ਲੈ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤ= ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜੰ ਤਰ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਸਿਹਤ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ%।

ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

……………………………

ਇੰ ਜਣ ਨੰਬਰ

…………………….……...

ਚੇਸੀਸ ਨੰਬਰ.

……………………………

ਲੜੀ ਨੰਬਰ.

…………………………....

ਿਨਰਿਮਤ

……………………..……..

ਮਾਡਲ

………………………..…..

ਮ</ਅਸG ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਚਲਾਨ, ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ% ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹ%। ਮ</ਅਸG ਇਸ
ਗੱ ਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ% ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਣਾਯੋਗ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤਰH% ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ</ਅਸG ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ%
ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜੰ ਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ= ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਜੰ ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹ%।
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ

…………………………..
(ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)
ਨਾਮ: ………………….……..
ਪਤਾ;………………………
ਨੱਥੀ: 1.
2.
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ਕਮ ਹਾਈਪੋਥੌਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ / ਸੰ ਸਕਰਣ-4/ਮਾਰਚ 2015
ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਗਾਰਂਟਰ ਅਨਪੜ4 ਹੈ ਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ਅੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤ ਿਵੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਿਮਤੀ ________________

ਫੁਲਰਟਨ ਇੰ ਡੀਆ ਕੈਿਡਟ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਟਡ (“FICCL”)
____________________________
____________________________

ਸ਼ੀਮਾਨ,
ਿਵਸ਼ਾ: ______________ /- ਰੁਪਏ ਦਾ _____________________ਕਰਜ਼ਾ, ਿਵਆਜ਼ ਦਰ _______% ਪਤੀ ਸਾਲ, ਿਮਆਦ ______ਮਹੀਨ?
ਮ</ਅਸG .....................ਿਮਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰ ਦਰਿਭਤ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ FICCL ਵੱ ਲ= ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼/ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮ</ਅਸG ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਿਜਵੇ ਿਕ ਮ</ਅਸG ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ%, ਵਾਅਦਾ ਪੱ ਤਰ, ਗਾਰੰ ਟੀ ਪੱ ਤਰ, ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਘੋਸ਼ਣਾਵ% ਅਤੇ ਵਚਨ ਿਵੱ ਚ
ਅਤੇ FICCL ਵੱ ਲ= ਲੋ ੜGਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਲਈ **ਅਨਪੜH/ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨਪੜH ਹ%, ਅਤੇ ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵ% ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ *** ਸ਼ੀ
_________________________ ਵੱ ਲ= ____________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜH ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ</ਅਸG ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ%
ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰH% ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮ</ਅਸG ਇਸਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱ ਕ FICCL ਵੱ ਲ= ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਿਵਧਾ, ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼%
ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ% ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਝਿਵਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
**ਅਨੁਿਚਤ ਸ਼ਬਦ% ਨੂੰ ਹਟਾਓ
***FICCL ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ//ਚੈਨਲ ਸਾਥੀ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜ%
ਖੱ ਬੇ/ਸੱ ਜੇ ਅੰ ਗੂਠ? ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜ%
ਖੱ ਬੇ/ਸੱ ਜੇ ਅੰ ਗੂਠ? ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ
(ਫੁਲਰਟਨ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਚੈਨਲ ਸਾਥੀ ਿਜਨH% ਨ? ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਸਿਹ--ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਗਾਰਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼% ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ% ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੀਆ ਹੈ)

