
                                                                              લોન કરાર 

 

આ કરાર અનચુ્છેદમાાં દર્ાાવલે સ્થાન અન ેતારીખ ેકરવામાાં આવ્યો છે - મેં અહીં નીચ ેલખ્ુાં છે; 

 

આમાાંની વચ્ચે  
શ્રી Hinduja Leyland Finance Limited, કાંપની અધિધનયમ, 1956 હઠેળ સમાધવષ્ટ કાંપની અન ેતનેી કોપોરેટ ઓફિસ નાંબર 
27-એ ડેવલપ્ડ ઇન્ડસ્રીયલ એસ્ટેટ ગિન્ડી, ચને્નાઇ - 600032 ખાત ેછે, જેન ેપછીથી "ધિરાણકર્ાા" તરીકે ઓળખવામાાં આવ ેછે 
(જે અગિવ્યક્તત ધવરોિી ન હોય તયાાં સિુી સાંદિા અથવા અથામાાં તનેા અનિુામીઓ અને સોંપણીઓ વિેરેનો સમાવરે્ થાય 
છે.),) પ્રથમ િાિનો; 

 

અને 

અનચુ્છેદ - I માાં વણાવલે ઉિારકતાા, સહ- ઉિારકતાા અન ેિેરેંટી આપનાર, (જે અગિવ્યક્તત, જયાાં સિુી તેના સાંદિા અથવા તેના 
અથાન ેપ્રધતકૂળ ન હોય તયાાં સિુી તનેો અથા અન ેતનેા સાંબાંધિત વારસદારો, ફહતમાાં પ્રધતધનધિઓ, ધન્તુત કરેલી વ્યફકતઓ 
અન ેવહીવટકતાાઓ, અનિુામીઓ અન ેબીજા િાિની સોંપણી વિેરે.) 
"ઉિારકતાા" અગિવ્યક્તતઓમાાં એકલ/એકથી વધ ુ સહ- ઉિારકતાાઓ સામલે છે અન ે સા્ં તુત રીત ે "ઉિારકતાા" તરીકે 
ઓળખાય છે; અન ે "ઉિારકતાા" અન ે "િેરેંટી આપનાર" જયાાં સિુી સાંદિાના અથાથી ધવપરીત હોય અન ે તમેાાં બહુધવિ 
ઉિારકતાા/જામીનદારો (જો કોઈ હોય તો) અન ેતનેા/તણેીના/તમેના કાનનૂી વારસદારો, ફહતના પ્રધતધનધિઓ, ધન્તુત કરેલી 
વ્યફકતઓ, વહીવટકતાાઓ, અનિુામીઓ અન ેસોંપણીઓ વિેરેનો સમાવરે્ થાય. 
"ધિરાણકતાા", "ઉિારકતાા" અન ે "િેરેંટી આપનાર" અગિવ્યક્તતન ે વ્યક્તતિત રીત ે"પક્ષ" તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે અને 
સામફૂહક રીત ે"પક્ષો" તરીકે ઓળખવામાાં આવ ેછે. 
અમકુ હકીકર્નો ધવચાર કરર્ાાં: 
A. ઉિારકતાા(ઓ) એ આ હતે ુ માટે લોનની સધુવિા માટે ધવનાંતી કરી છે જે નીચેની પ્રથમ સગૂચમાાં વધ ુ ધવિતવાર 

વણાવલે છે. 
 

B. ઉિારકતાા(ઓ) દ્વારા કરવામાાં આવલેી રજૂઆતો પર આિાર રાખીન,ે ધિરાણકતાાએ પછીથી ઉલ્લગેખત ધનયમો અને 
ર્રતો પર ઉિારકતાાન ેલોનની સધુવિા ઉપલબ્િ કરાવવા માટે સાંમત થયા છે.  

 

ધનયમો અને શરર્ો  
અનચુ્છેદ 1 

વ્યાખ્યાઓ 

1.1  કરારમાાં ધિવાય કે િાંદર્ામાાં અન્યથા આવશ્યક ન હોય: 

“કરાર” આ કરારનો અથા એ થાય છે કે કોઈ પણ સિુારાઓ સાથ,ે પરૂક કરાર(ઓ) જેવા અન્ય 
આકક્સ્મક ડૉક્યમુને્ટ અન/ેઅથવા અહીં ધવચારણા કરવામાાં આવ ે છે, જે ઉિારકતાાએ 
ધિરાણકતાાને પરૂા પાડયા છે અને/અથવા જેના પર ધિરાણકતાાએ આ લોન સધુવિાને લાંબાવવા 
માટે આિાર રાખયો છે. ધિરાણકતાા, ઉિારકતાા, સહ- ઉિારકતાા અને િેરેંટી આપનાર કરાર સાથે 
જોડાયેલ કોઈ પણ અનચુ્છેદ, જોડાણ, ધનયમો અન ેર્રતો સફહત. 

“એપ્પ્લકેર્ન િોમા” અથા અન ે લોનની સધુવિા મળેવવા ધિરાણકતાાને ઉિારકતાા/સહ-ઉિારકતાા 
ઉિારકતાા/જામીનદાર દ્વારા ધનિાાફરત િોમા (ફડજજટલ િોમા સફહત)માાં સબધમટ કરવામાાં આવલેી 
કોઈ પણ અરજીનો સમાવરે્ કરો.  

“ધમલકત” વાહન અથવા મર્ીનરીનો અથા એ થાય છે કે (તનેા ઇપ્ચ્છત ઉપયોિ માટે જરૂરી બાાંિકામો 
સાથ ે અથવા તનેા વિર) ખરીદી માટે/જેના સાંદિામાાં ધિરાણકતાા દ્વારા ઉિારકતાાને લોન 
આપવામાાં આવી છે અન ેજે ઉિારકતાા દ્વારા તનેી તરિેણમાાં અનમુાધનત કરવામાાં આવી છે. 
સરુક્ષાના માધ્યમથી ર્ાહુકાર. 



“ઉિારકતાા” નો અથા એ થાય છે કે એક અથવા વધ,ુ વ્યક્તત(ઓ) એકમાત્ર માગલકીની પઢેી, ફહન્દુ 
અનફડવાઇડેડ િૅધમલી (HUF), રસ્ટ, વ્યક્તતઓનુાં સાંિઠન, સોસાયટી, તલબ, ગલધમટેડ (LLP) / 

અમયાાફદત િાિીદારી પઢેી, અથવા મયાાફદત (જાહરે અથવા ખાનિી) કાંપની અથવા એક 
વ્યક્તત કાંપની (OPC), જોઈન્ટ વેન્ચર કાંપનીઓ/િર્મસા, સ્પધેર્યલ પપાઝ વ્હીકલ (SPV) તરીકે 
રચાયલેી કાંપનીઓ ઉિારકતાા તરીકે કરારનો અમલ કરે છે. 
જો ઉિારકતાા એક કરતાાં વધ ુ વ્યક્તત હોય, તો બિાન ે વ્યક્તતિત રીતે કરાર કયો હોવાનુાં 
માનવામાાં આવ ેછે અન ેતે બિાએ આ હઠેળની જવાબદારીઓ સાથ ેસા્ં તુત રીત ેઅન ેઅલિ-
અલિ રીતે સાંમત થયા હોય છે અન ે"ઉિારકતાા" ર્બ્દમાાં તમામ અન ેતનેા/તણેીના/તમેના 
સાંબાંધિતનો સમાવેર્ થાય છે. વારસદારો, ધન્તુત કરેલી વ્યફકત, વહીવટકતાાઓ, કાનનૂી 
પ્રધતધનધિઓ અન ેપરવાનિી આપવામાાં આવેલ સોંપણીઓ વિેરે. 
જો ઉિારકતાા એકમાત્ર માગલકીની સમસ્યા હોય, તો ત ે વ્યક્તત કે જેનુાં નામ એકમાત્ર માગલક 
તરીકે દેખાય છે અન ે ઉિારકતાા ર્બ્દમાાં તેના/તેણીના/તમેના સાંબાંધિત વારસદારો, ધન્તુત 
કરેલી વ્યફકત, વહીવટકતાા, કાનનૂી પ્રધતધનધિઓ અન ેપરવાનિી આપવામાાં આવલેી સોંપણીઓ 
વિેરેનો સમાવરે્ થાય છે.   
 

જો ઉિારકતાા ગલધમટેડ/અમયાાફદત િાિીદારી પઢેી હોય, તો િાિીદારો જેઓ કરારમાાં દર્ાાવેલ 
નામ અન ેજે ર્લૈીમાાં િાિીદારી પઢેીમાાં તેમની પ્રવધૃિઓનુાં સાંચાલન કરે છે. આ પઢેી તનેા 
િાિીદારો સાથ ે તેમની વ્યક્તતિત ક્ષમતામાાં હવ ે પછી સામફૂહક રીત ે "ઉિારકતાા" તરીકે 
ઓળખવામાાં આવ ેછે અને તમેાાં તઓે અને તમેના વિલેા અથવા િાિીદારો અથવા ત ેસમય 
માટે િાિીદાર અન ે તમેના/તેણી/તમેના સાંબાંધિત વારસદારો, ધન્તુત કરેલી વ્યફકત, 

વહીવટકતાાઓ, કાનનૂી પ્રધતધનધિઓ અન ેપરવાનિી સોંપણીઓ વિેરે. 
જો ઉિારકતાા ગલધમટેડ કાંપની હોય, તો કાંપનીના ફડરેતટસા અથવા કાંપની દ્વારા અધિકૃત 
વ્યક્તતઓ, જેઓ કરારમાાં ઉલ્લગેખત નામ અને ર્લૈીમાાં કાંપનીની પ્રવધૃિઓનુાં સાંચાલન કરે છે. 
આ કાંપની તનેા ફડરેતટસા સાથ ેતમેની વ્યક્તતિત ક્ષમતામાાં સામફૂહક રીત ેપછીથી "ઉિારકતાા" 
તરીકે ઓળખવામાાં આવર્ે અન ે કાંપની એતટમાાં સમાધવષ્ટ જોિવાઈઓને આિીન તેના 
અનિુામીઓ અન ેવહીવટકતાાઓ અન ેપરવાનિી આપલેી સોંપણીઓનો સમાવેર્ કરર્.ે  
 

જો ઉિારકતાા રસ્ટ હોય, તો તનેા રસ્ટીઓ, HUFના ફકસ્સામાાં, કથાા અન ેતનેા કોપસનેેસા HUFની 
િઠન કરે છે, AOPના ફકસ્સામાાં, જે વ્યક્તતઓએ એસોધસએર્નની િઠન કરી છે, ત ેસોસાયટીના 
ફકસ્સામાાં, તનેી સાંચાલક માંડળ અન ેતનેા સભ્યો. , તલબના ફકસ્સામાાં, તનેા મેનજેર અન ેતેના 
સભ્યો તલબ ચલાવી રહ્યા છે, સા્ં તુત સાહસ/SPVના ફકસ્સામાાં એવી સાંસ્થાઓ કે જેમણ ેસા્ં તુત 
સાહસની રચના કરી છે અથવા "સ્પધેર્યલ પપાઝ વ્હીકલ" બનાવ્્ુાં છે અન ે તનેી સાંબાંધિત 
સાંસ્થાઓ, તમામ લાિકારી માગલકો અન ેફહસ્સો િારકો જેમાાં તેના અનિુામીઓ અન ેવહીવટકતાા 
અન ેપરવાનિી આપવામાાં આવેલ સોંપણીઓ વિેરેનો સમાવરે્ થાય છે. 
આ કરારના ઉદે્દશ્ય માટે બિા વ્યક્તત/વ્યક્તત/ઓ એન્ન્ટટી/ઓ છે/છીએ. 

“સહ-ઉિારકતાા” 'સહ-ઉિારકતાા' ર્બ્દનો અથા એ થાય છે કે જયાાં પણ સાંદિાની આવશ્યકતા હોય, તનેો અથા અને 
અથા એ વ્યક્તત (એક અથવા વધ)ુ તરીકે થાય છે જે લોન અથવા અન્ય ટોપ-અપ (વિારાની) 
લોનની ચકુવણીમાાં સા્ં તુત રીત ે અને િાંિીરતાથી રોકાયેલા હોય છે. તે નોંિપાત્ર રીતે 
જવાબદાર છે. . આ લાિ ત/ેતણેીએ ઉિારકતાા(ઓ) સાથ ે સા્ં તુત રીતે મળેવ્યો છે અને 
ઉિારકતાા(ઓ) સાથનેા આ કરારના તમામ ધનયમો અન ે ર્રતોના યોગ્ય પ્રદર્ાનની ખાતરી 
આપવામાાં આવ ે છે. સહ- ઉિારકતાાની જવાબદારી ઉિારકતાાની સાથ ે સહ-ધવસ્તતૃ થાય છે. 
"સહ-ઉિારકતાા" ર્બ્દમાાં એક અથવા વધ ુવ્યક્તતિત સહ-ઉિારકતાાઓ અન ેતમેના સાંબાંધિત 
અનિુામીઓ, વહીવટકતાાઓ, પ્રબાંિક, કાનનૂી પ્રધતધનધિઓ અન ેઅનમુધત પ્રાપ્ત સોંપણીઓનો 
સમાવેર્ થાય છે. 



"આગબિરેર્નનુાં ઇલતેરોધનક 
વહન" 

આનો અથા એ થાય છે કે આગબિરેટર દ્વારા પરુાવાઓનુાં રેકોફડિંિ, નોફટસો, દાવાની અરજીઓ, પત્રો 
અન ે ડૉક્યમુને્ટ પક્ષકારોના રજજસ્ટડા ઇ-મઇેલ આઈડી અથવા મોબાઇલ નાંબર પર મોકલવા 
(વોટ્સએપ અથવા અન્ય સમાન અરજી સાથ ે સક્ષમ) અને દાવાની અરજીઓ મોકલવી. 
લવાદન ેજવાબ, પ્રત્િુર, નોફટસ, ડૉક્યમુને્ટ વિેરે, ધવવાદના ધનણાય માટે મધ્યસ્થી દ્વારા તનેી 
અસગલયત અન ેસ્વીકૃધતન ેઆિીન છે. 

"લોન ડૉક્યમુને્ટોનુાં 
ઇલતેરોધનક અમલ", 

આનો અથા એ થાય છે કે ઇલતેરોધનક/ફડજીટલાઇઝ સ્વરૂપમાાં લોન ડૉક્યમુને્ટનો અમલ અને 
OTP (વન-ટાઇમ પાસવડા) અન/ેઅથવા તેના/તેણીના/તમેના જાહેર કરેલ/રજજસ્ટડા મોબાઇલ 
નાંબર(ઓ) અન/ેઅથવા ઇ-ગલિંક દ્વારા તનેી ચકાસણી અન ેપનુ્ષ્ટ કરવી. -મઇેલ ID(ઓ). 

“િેર પ્રતેટીસ કોડ” આનો અથા એ થાય છે કે ધિરાણકતાા દ્વારા તેના ગ્રાહકોન ેઅનસુરવામાાં આવતી િેર પ્રતેટીસ કોડ, 
જે ધિરાણકતાાની વેબસાઇટ પર હોસ્ટ કરવામાાં આવ ેછે. 

"પ્રથમ ર્ડેયલૂ" અને 
"બીજુ ાં ર્ડેયલૂ" 

એટલ ેકે આ કરારનુાં પ્રથમ અન ેબીજુ ાં ર્ડેયલૂ. 

“િેરેંટી આપનાર” આનો અથા એ થાય છે કે એક અથવા વધ ુવ્યક્તત(ઓ), એકમાત્ર માગલકી સાંસ્થા, HUF, રસ્ટી, 
એસોધસયરે્ન ઓિ પસાન્સ/તલબ/સોસાયટી, ગલધમટેડ (LLP)/અનગલધમટેડ પાટાનરધર્પ િમા, 
LLP અથવા ગલધમટેડ કાંપની અથવા વન પસાન કાંપની (OPC), સા્ં તુત સાહસ કાંપનીઓ/િર્મસા 
કે જેઓ કરારન ેબાાંયિરી આપનાર તરીકે અમલમાાં મકેૂ છે (પછી િલ ેઆ કરાર હઠેળ હોય કે 
અન્ય કોઈ કરાર હઠેળ), જે ઉિારકતાા દ્વારા દાખલ કરાયલેા કરારની કામિીરીની વ્યક્તતિત 
બાાંયિરી આપે છે અને ધિરાણકતાાન ેતમામ લોન લણેાાંની ચકુવણી સધુનધિત કરે છે, પછી િલે 
ત ેઉિારકતાા લોન ચકૂવ ેછે કે નહીં. 

“િીરો”  આનો અથા એ થાય છે કે સરુગક્ષત સાંપધિ પર બનાવલે ચોક્કસ ચાર્જ, અનચુ્છેદ- I માાં વધ ુ
સાંપણૂા રીત ેવણાવલે છે. 

“હપતો” અથવા “EMI 

(સમાન માધસક હપ્તો)” 
આનો અથા એ થાય છે કે બીજા અનચુ્છેદમાાં ઉલ્લગેખત માધસક ચકુવણીની રકમ, જે લોનના 
સમયિાળા દરધમયાન વ્યાજ સાથે લોનન ેઋણમકુ્તત કરવા માટે જરૂરી છે. 

"IRACP” આનો અથા એ થાય છે "આવકની ઓળખ, સાંપધિનુાં વિીકરણ અન ે એડવાક્ન્સસન ે લિતી 
જોિવાઈ". IRACPન ેસાંચાગલત કરતા ધવવકેપણૂા િોરણો રેગ્્લુટેરી ઓથોફરટી એટલ ે કે RBI 

દ્વારા સમયાાંતરે જારી કરવામાાં આવતી માિાદધર્િકા દ્વારા સાંચાગલત કરવામાાં આવર્.ે  
“ધિરાણકતાા” આનો અથા એ થાય છે Hinduja Leyland Finance Ltd., અન ે તમેાાં 

ઝોનલ/રાજય/પ્રાદેધર્ક/ર્ાખા ઓફિસનો સમાવરે્ થાય છે, જેમ કે કરારમાાં ઉલ્લખે કરવામાાં 
આવ્યો છે.  

“લોન” આનો અથા એ થાય છે  એટલ ેકલમ 2.1 કરાર અન ેપ્રથમ અનચુ્છેદમાાં ઉલ્લગેખત લોન. 

“NCLT અથવા નેર્નલ 
કાંપની કાયદો ન્યાયાલય” 

આનો અથા એ થાય છે કે િારતમાાં અિા-ન્યાધયક સાંસ્થાનો જે કાંપનીના ઉતપીડન અને 
િેરવહીવટના દાવાઓ, કાંપનીઓ, િાિીદારી, વ્યક્તતઓ જેમ કે કેસ હોય ર્કે અને કાંપની એતટ, 

2013 હઠેળ ધનિાાફરત અન્ય તમામ સિાઓ તેમજ નાદારીના દાવા સાંબાંધિત સમસ્યાઓ પર 
ધનણાય કરે છે. અન ે દેવાગળયાપણુાં અન ે નાદારી કોડ, 2016 હઠેળ કાંપનીઓ સામ ે નાદારીની 
કાયાવાહી.  

“પોસ્ટ ડેટેડ ચકૅ” અથવા 
“PDC’s” 

આનો અથા એ થાય છે કે પ્રતયકે હપ્તાની ધનયત તારીખ સાથ ેમેળ ખાતી તારીખો િરાવનાર 
હપ્તાની રકમ માટે ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં ઉિારકતાા દ્વારા ખેંચવામાાં આવલે હપ્તાની રકમનો 
ચકૅ. 

“પવૂા ચકુવણી” આનો અથા એ થાય છે કે ધિરાણકતાા દ્વારા ત ે વતી અન ેચકુવણી સમય ેઅમલમાાં મકૂવામાાં 
આવલેા ધનયમો અન ેર્રતો અનસુાર પવૂા ચકુવણી. 

“દરો અન ેવ્યાજ” આનો અથા એ થાય છે કે આ કરારની કલમ 2.2 માાં ઉલ્લગેખત વ્યાજ દર. 
“ધનયમનકારી અધિકાર” આનો અથા અને િારતીય ફરઝવા બેંક (RBI) અને અન્ય સરકાર, અિા સરકારી સિાધિકારીઓ, 

એક વિૈાધનક સાંસ્થા વિેરેનો સમાવરે્ થાય છે. 



“િરી ચકુવણી” આનો અથા એ થાય છે કે લોનની મખુય રકમની ચકુવણી, તનેા પર વ્યાજ, પ્રધતબદ્ધતા 
અન/ેઅથવા કોઈ પણ અન્ય શલુ્ક, પ્રીધમયમ, િી અથવા ધિરાણકતાાન ેઆ કરારની ર્રતોમાાં 
ચકૂવવાપાત્ર અન્ય લણેાાં; અન ેખાસ કરીન,ે આ કરારની કલમ 2.9 માાં પરૂી પાડવામાાં આવેલ 
ઋણમકુ્તત. 

“સ્વીકૃધત પત્ર” આનો અથા એ થાય છે કે ધિરાણકતાા દ્વારા જારી કરાયલે પત્ર જે લોન લનેારન ેલોનની સધુવિા 
માંજૂર કરે છે અને તે કરાર અને અહીં દર્ાાવેલ ધનયમો અને ર્રતોના સાંદિામાાં અને તનેી સાથે 
વાાંચવામાાં આવર્.ે  

“અનચુ્છેદ”  આનો અથા એ થાય છે કે એગ્રીમને્ટ સાથ ે જોડાયેલ કોઈ પણ અથવા તમામ ર્ડેયલુ, જેમાાં 
સાંપધિની ધવિતો, લોન માંજૂર, લાગ ુપડતા શલુ્ક, લોનની પનુઃચકુવણી માટેનો હપતો વિેરેનો 
િાિ છે, અથવા પરસ્પર સાંમધતથી અન/ેઅથવા કોઈ પણ વૈિાધનક િોરણે સમયાાંતરે િેરિાર 
કરવામાાં આવ્યો છે. / ધનયમનકારી ધવતરણ. 

“સરુગક્ષત સાંપધિ” આનો અથા એ થાય છે કે અન ેતેમાાં પ્રાથધમક સરુક્ષા (સાંપધિ કે જે ધિરાણકતાા દ્વારા એડવાન્સ 
મની સાથ ેખરીદવામાાં આવી હતી, પછી િલ ેત ેપવૂાાધિકાર ગચહ્નિત હોય કે ન હોય) અન ેલોન 
માટે આપવામાાં આવલેી કોલટેરલ ધસક્યોફરટી અન ેલોનની પતાવટ સિુીના તમામ અનિુામી 
ધવકાસ, ઉમરેાઓ અન ે સિુારાઓ સાથ.ે ધિરાણકતાા, ઉિારકતાાના ફહતની રક્ષા માટે લવેામાાં 
આવલેી વીમા પૉગલસી સાથ,ે પછી િલ ેત ેઆ કરાર હઠેળ હોય કે પછીના અન્ય કોઈ પણ કરાર 
હઠેળ.  

“જામીનિીરી લણેદાર” આનો અથા એ થાય છે કે ધિરાણકતાા જેની તરિેણમાાં કોઈ પણ નાણાકીય સહાયના લણેદાર 
દ્વારા યોગ્ય ચકુવણી માટે જામીનિીરી વ્યાજ બનાવવામાાં આવ્્ુાં છે 

“જામીનિીરી દેવુાં” આનો અથા એ થાય છે કે દેવુાં જે કોઈ પણ જામીનિીરી વ્યાજ દ્વારા સરુગક્ષત છે 

“જામીનિીરી વ્યાજ”  આનો અથા એ થાય છે કે, સરુગક્ષત લણેદારની તરિેણમાાં બનાવલે અન ે SARFAESI એતટ, 

2002 ની કલમ 31 માાં ઉલ્લગેખત ધસવાયના કોઈ પણ િીરો, ચાર્જ, હાઈપોથકેેર્ન, સોંપણીનો 
સમાવેર્ થાય છે.  

"સ્પધેર્યલ મને્ર્ન 
એકાઉન્ટ (SMA)" અન ે
"નોન-પિોધમિંિ એસટે 
(NPA)" 

આનો અથા એ થાય છે કે 'સ્રેસ્ડ એસટે્સના ફરઝોલ્્રુ્ન માટે પ્રડેુક્ન્ર્યલ ફે્રમવકા ' પરના સમયે 
લાગ ુપડતા RBIના પફરપત્ર અનસુાર ખાતાનુાં વિીકરણ ધવર્ષે ઉલ્લખે એકાઉન્ટ (SMA 1 અને 
2) અન ેનોન-પિોધમિંિ એસટે. 

“ટેતસ” આનો અથા એ થાય છે કે અન ેતેમાાં ઉિારકતાા દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર અથવા ધિરાણકતાા વતી કેન્ર 
અથવા રાજય સરકારન ેચકૂવવાપાત્ર તમામ કરનો સમાવરે્ થાય છે, જેમાાં ગડુ્સ એન્ડ સધવિસ 
ટેતસ (GST), રોડ ટેતસ, મોટર વ્હીકલ ટેતસ, ગ્રીન ટેતસ, ઇન્કમ ટેતસનો સમાવરે્ થાય છે પરાંત ુ
તનેા સિુી મયાાફદત નથી. વિેરે 

"વબેસાઈટ” એટલ ેકે ધિરાણકતાાની જાહરે વબેસાઇટ એટલ ેકે, ww.hindujaleylandfinance.com. 

 

1.2  અહીં વ્યાખયાધયત ન કરાયલેા ર્બ્દો અન ે અગિવ્યક્તતઓ જયાાં તમેન ે સામાન્ય કલમો એતટ, 1897ના સાંદિામાાં 
અથાઘટન અન ેઅથા સોંપવામાાં આવ્યા છે, તયાાં તે અથાઘટન અન ેઅથા હર્.ે 

1.3 એકવચનમાાં વપરાતા તમામ ર્બ્દો જયાાં સિુી સાંદિાન ેઅન્યથા જરૂરી ન હોય તયાાં સિુી બહુવચનનો સમાવેર્ કરવો 
જોઈએ અન ેએક ગલિંિના સાંદિામાાં તમામ જાધતઓનો સમાવરે્ કરવો જોઈએ 
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લોન, વ્યાજ, વગેરે. 

2.1  લોનની રકમ અને મદુર્ 

(a)  ધિરાણકતાા, પ્રથમ અનચુ્છેદમાાં જણાવ્યા અનસુાર, અસ્કયામતની ખરીદીના હતે ુમાટે/અહીં નક્કી કરાયલેા ધનયમો 
અન ેર્રતોના આિારે લોન લેનારન ેલોન આપવા સાંમત થયા છે. 



(b)  આ કરાર હઠેળ પરૂી પાડવામાાં આવલે લોન પ્રથમ અનચુ્છેદમાાં ઉલ્લગેખત સમયિાળા માટે હર્,ે જે બીજા 
અનચુ્છેદમાાં ઉલ્લગેખત તારીખથી ર્રૂ થર્.ે 

2.2  વ્યાજ 

વ્યાજનો દર પ્રથમ અનસુગૂચમાાં જણાવવામાાં આવ્યો છે, જે બાકીની રકમ પરના માધસક અંતરાલ સાથ ેસાંયોજજત છે, 

એટલ ેકે, લોન બલેને્સ અન ેઅવતેન વ્યાજ અન ેખચા, િી અન ેબાકી ખચા, મફહનાના અંત.ે 
2.3  વ્યાજની ગણર્રી 
(a)  પ્રથમ સગૂચમાાં ધનિાાફરત વ્યાજ દર ધિરાણ સધુવિાના સમયિાળા દરધમયાન ક્સ્થર રહરે્ ેધસવાય કે િારતીય ફરઝવા 

બેંક અથવા અન્ય ધનયમનકારી સિાવાળાઓ દ્વારા િરજજયાત કરવામાાં આવ ે અથવા મની માકેટની ક્સ્થધતમાાં 
અણિાયાા અથવા અસાિારણ િેરિાર થાય. આવી ઘટનામાાં, પ્રથમ ર્ડેયલૂની જોિવાઈઓ હોવા છતાાં, લનેારા આવા 
સિુારેલા દરે વ્યાજ ચકૂવવા માટે સાંમત થાય છે અન ેઆ કરારનો અથા એવો કરવામાાં આવર્ ે કે જેમ કે આવા 
સિુારેલા દર અહીં સ્પષ્ટપણ ેજણાવવામાાં આવ્યા હતા. 

(b)  ઉિારકતાા લોન પરના વ્યાજ (અન/ેઅથવા અન્ય શલુ્ક) પર કેન્ર અથવા રાજય સરકાર દ્વારા વસલૂવામાાં આવતા 
કોઈ પણ ટેતસને કારણ ેકેન્ર અથવા રાજય સરકારને ચકૂવવાપાત્ર અથવા ચકૂવવાપાત્ર હોય તેવી રકમ ધિરાણકતાાને 
િરપાઈ કરર્ ે અથવા ચકૂવર્.ે સરકાર િરપાઈ અથવા ચકુવણી ઉિારકતાા દ્વારા કરવામાાં આવર્ ે અન ે જયારે 
ધિરાણકતાા દ્વારા આમ કરવાનુાં કહવેામાાં આવર્.ે 

2.4        ધવર્રણની ધવગર્ો 
ઉિારકતાા, ધિરાણકતાા દ્વારા લોનના ધવતરણની રીતો દર્ાાવર્ે, જેમ કે તમેની ઈચ્છા મજુબ છે, જો કે, ધિરાણકતાાને 
ધવતરણની રીત નક્કી કરવાની સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધ હર્,ે જે આ હઠેળ ધવચાયાા મજુબ ઉિારકતાાન ે ધવતરણ માનવામાાં 
આવર્.ે કરાર નવી અસ્કયામતોની ખરીદીના ફકસ્સામાાં, લોનની રકમ, ધિરાણકતાાના ધવકલ્પ પર, ધિરાણકતાા દ્વારા 
સીિા જ ડીલર/ઉતપાદકને ધવતફરત કરી ર્કાય છે અન ેત ેઉિારકતાાને ધવતરણ કરવામાાં આવ્્ુાં હોવાનુાં માનવામાાં 
આવર્.ે વપરાયલેી અસ્કયામતોની ખરીદીના ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાાએ ધવતરણની રીત નક્કી કરવી જોઈએ; એટલ ેકે, 

સાંપધિના માગલક/વચેનારન ેઅથવા ડીલરન ેઅથવા ઉિારકતાાને અન ેઆવા ધવતરણને આ કરાર હઠેળ ધવચાયાા 
મજુબ ઉિારકતાા માટેનુાં ધવતરણ માનવામાાં આવર્.ે 

2.5        ધવર્રણની રીર્ 

આ કરારની ર્રતો હઠેળ અથવા ત ેહઠેળ ધિરાણકતાા દ્વારા ઉિારકતાાન ેકરવામાાં આવલે તમામ ધવતરણ ચકૅ દ્વારા 
યોગ્ય રીતે ક્રોસ કરવામાાં આવર્ ેઅન ે"એકાઉન્ટ પેયી" તરીકે ગચહ્નિત કરવામાાં આવર્.ે "માત્ર" અથવા ફડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ 
દ્વારા અથવા િારતીય બેંફકિંિ ધસસ્ટમ હઠેળ, ધિરાણકતાાના ધવવકેબહુ્નદ્ધથી, િાંડોળના રાન્સિરના અન્ય કોઈ પણ સ્વીકૃત 
મોડ દ્વારા. કલતેર્ન િી અથવા આવા અન્ય શલુ્ક, જો કોઈ હોય તો, આવા તમામ ચકૅ અથવા રાન્સિરના મોડના 
સાંદિામાાં ઉિારકતાા અથવા તનેી બેંક દ્વારા ચકૅના રેપ્ન્ઝટ /કલતેર્ન/રસીદ માટે જેટલો સમય લવેામાાં આવ્યો હોય 
તને ેધ્યાનમાાં લીિા ધવના ઉિારકતાાએ ખચા વહન કરવુાં પડર્.ે  

2.6        ધવર્રણની શરર્ો 
આથી ધવપફરત કાંઈ પણ હોવા છતાાં, ધિરાણકતાા, ઉિારકતાા(ઓ)ન ે નોફટસ દ્વારા, લોનના વધ ુ ધવતરણન ે સ્થગિત 
અથવા રદ કરી ર્કે છે જો માંજૂર કરવામાાં આવલેી લોન સાંપણૂાપણ ેપાછી ખેંચી લવેામાાં આવી ન હોય અથવા જો 
િાંડોળનો ઉપયોિ ઉલ્લગેખત હતેઓુ ધસવાયના હતેઓુ માટે કરવામાાં આવ.ે સગૂચમાાં. હુાં કરાર સાથે સાંમત છાં અને 
ધિરાણકતાા દ્વારા રદ કરવામાાં આવર્ ેનહીં. 
વધમુાાં, ધિરાણકતાા તનેી સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધથી માંજૂર કરેલ લોનના ધવતરણન ેરદ/સ્થગિત કરી ર્કે છે અથવા માંજૂર 
રકમમાાંથી ધવતફરત કરવાની રકમ ઘટાડી ર્કે છે અથવા અન્ય કોઈ પણ ર્રતો વસલૂ કરી ર્કે છે, જો ઉિારકતાા 
ધનયમો અન ેર્રતોનુાં પાલન કરવામાાં ધનષ્િળ જાય તો કોઈ પણ સમય ેઅથવા જો ધિરાણકતાાન ેકોઈ પણ સમયે 
ઉિારકતાાના ઓળખપત્ર/ધવશ્વસનીયતા પર કોઈ પ્રધતકૂળ માફહતી પ્રાપ્ત થાય છે. જો ધિરાણકતાાન ેખબર પડે કે 
ઉિારકતાા/જામીનદાર દ્વારા સબધમટ કરાયલેા ડૉક્યમુને્ટ બનાવટી છે અથવા ઉિારકતાા/જામીનદાર દ્વારા અમલમાાં 
મકુવામાાં આવેલા ડૉક્યમુને્ટ યોગ્ય નથી અથવા ધિરાણકતાાની જરૂફરયાતોન ેઅનરુૂપ નથી, તો ધિરાણકતાા સમગ્ર 
લોનને પાછી ખેંચી ર્કે છે.  

2.7        ફધનિધશિંગ સ્ટેટમેન્ટ 

ધિરાણકતાા, પ્રતયકે વષાની 31મી માચ,ે 31 માચાના રોજ કરેલા રાન્ઝકેર્નનુાં સ્ટેટમને્ટ, ઉિારકતાાન ે વસલૂવામાાં 
આવલે વ્યાજ વિેરે દર્ાાવત ુાં, મોકલ ેછે. જયાાં સિુી ઉિારકતાા આ સ્ટેટમને્ટની પ્રાપ્પ્તની જાણ ન કરે અથવા સ્ટેટમને્ટ 



પ્રાપ્ત થયાના 15 ફદવસની અંદર તમેાાં કોઈ ધવસાંિતતા દર્ાાવે નહીં, તો એવુાં માનવામાાં આવર્ ેકે ઉિારકતાા સાંમત 
થયા છે અન ેસ્વીકારે છે કે તમેાાં જણાવલે રકમ તનેી સામ ેદેય અન ેબાકી છે. 

2.8  પ્રક્રિયા શલુ્ક 

ઉિારકતાા લોન માટેની એપ્પ્લકેર્ન સમય ેઅને તેની સાથે અનચુ્છેદમાાં જણાવ્યા અનસુાર ધિરાણકતાા પ્રફક્રયા શલુ્ક 
ચકૂવવા માટે જવાબદાર રહરે્.ે પ્રફક્રયા શલુ્કની ઉતત રકમ ઉિારકતાાને માત્ર તયારે જ ફરિાંડપાત્ર થર્ે જયારે 
ઉિારકતાા લોનનો લાિ ન લવેાના તનેા ઇરાદાની જાણ કરે ત ેપહલેાાં ધિરાણકતાા લોનની માંજૂરી માટે ઉિારકતાાને 
તનેી માંજૂરીની જાણ કરે.  

2.9  લોનની ફરીચકુવણી  
(a) લોનની ચકુવણી અને તનેા પરનુાં વ્યાજ ઉિારકતાા દ્વારા હપ્તાઓમાાં કરવામાાં આવર્.ે હપ્તાઓના સાંબાંિ સાંખયા, 

ધનયત તારીખો અન ેરકમ જેવી ધવિતો બીજી અનચુ્છેદમાાં વણાવેલ છે. ચકુવણી ડૉક્યમુને્ટનુાં અનચુ્છેદ અન્ય લણેાાં, 
શલુ્ક વિેરે સાથ ેસમગ્ર લોનની રકમ પરત કરવા માટે ધિરાણકતાાના અધિકારના પવૂાગ્રહ ધવના છે. તનેી ધસવાય 
હપ્તાની િણતરી/નક્કી કરવુાં એ હપ્તાની રકમ, હપ્તાની સાંખયા અન ેવ્યાજની પનુઃિણના કરવા માટે ધિરાણકતાાના 
અધિકારન ેપવૂાગ્રહ ધવના રહરે્,ે જેમાાં કોઈ પણ તબકે્ક એવુાં જણા્ુાં છે કે હપ્તાની ખોટી રીત ેિણતરી કરવામાાં આવી 
છે. આ હપ્તાઓ બીજા ર્ડેયલૂ અનસુાર ચકૂવવાપાત્ર રહરે્.ે 

(b) િરીચકુવણી ઈલતેરોધનક પ્તલયરન્સ સધવિસ મને્ડેટ (ECS આદેર્) અથવા NACH આદેર્ (નરે્નલ ઑટોમટેેડ 
પ્તલયફરિંિ હાઉસ) અથવા ઑટો ડેગબટ મને્ડેટ (ADM) અથવા ઉિારકતાાની સ્થાયી સચૂનાઓ (SI) દ્વારા અથવા ચકૅ 
દ્વારા અથવા કોઈ પણ ફડજજટલ મોડ દ્વારા કરવામાાં આવર્.ે રાન્સિર જેમ કે ફરયલ ટાઈમ ગ્રોસ સટેલમને્ટ (RTGS) / 

નરે્નલ ઈલતેરોધનક િાંડ રાન્સિર (NEFT) / ઈન્સ્ટન્ટ પમેને્ટ સધવિસ (IMPS) / ્ધુનિાઈડ પમેને્ટ ઈન્ટરિેસ (UPI) 

અથવા સ્વાઈપ અને પઈેંિ જેમ કે ડેગબટ કાડા વિેરે અથવા નટે રાન્સિર દ્વારા અથવા ફડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા અથવા 
ઉિારકતાા દ્વારા રોકડ દ્વારા મોકલવામાાં આવ ે છે (આવક વરેા અધિધનયમ, 1961 સાથ ેસસુ ાંિત) અથવા િારતીય 
બેંફકિંિ ધસસ્ટમ હઠેળ અનચુ્છેદ- II માાં ઉલ્લગેખત તારીખો પર ધિરાણકતાાન ે િાંડોળના રાન્સિરની અન્ય કોઈ પણ 
સ્વીકૃતની રીતો. અનચુ્છેદ અનસુાર ર્રૂ કરો. ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર સ્વીકારે છે કે તનેા દ્વારા પનુ:ચકુવણીના 
સમયપત્રકનુાં ચસુ્તપણ ેપાલન કરવામાાં આવ્્ુાં છે જે આ/આ લોનની અનદુાન માટે આવશ્યક ર્રતો છે. ચકૅ અથવા 
ECS/NACH/SI/ADM આદેર્ો અહીં ઉલ્લગેખત છે અન ેતમેાાં કોઈ પણ ચકૅ અથવા ECS/NACH/SI/ADM મને્ડેટનો 
સમાવેર્ થાય છે જે લોન/ઓ અથવા મળેવલેી સવેા/ની ચકુવણી માટે સરુક્ષા તરીકે જારી કરવામાાં આવ ેછે. 

(c) જો ઉિારકતાા ધિરાણકતાાન ેમાત્ર થોડા જ ચતૅસ/ECS/NACH/SI/ADM આદેર્ો આપે છે, જેમાાં માત્ર અમકુ હપ્તાઓ 
કવર કરવામાાં આવ ેછે પરાંત ુકરારના અવધિના તમામ હપ્તાઓ નહીં, તો ઉિારકતાા ધિરાણકતાાન ે ફડગલવરી કરર્ે, 
પછી િલ ે ત ે માાંિવામાાં આવ ે અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા નહીં, બાકીના હપ્તાઓ માટે બલેને્સ 
ચકૅ/ECS/NACH/SI/ADM આદેર્ો જેથી અનચુ્છેદ– II અનસુાર સમગ્ર કોન્રાતટ અવધિન ેઆવરી ર્કાય છે. 

(d) ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર કોઈ પણ વિારાના/સિુારેલ/નવુાં ચકૅ/ECS/NACH/SI/ADM આદેર્ો ધિરાણકતાા દ્વારા 
સમયાાંતરે જરૂરી હોય ત ેધવતફરત કરર્.ે 

(e) ઉિારકતાા ધિરાણકતાાન ે તમામ હપ્તાઓ માટેના ચકૅ/ECS/NACH/SI/ADM આદેર્ો (ઈ-મને્ડેટ સફહત) ધવતફરત 
કયાા છે કે કેમ ત ેધ્યાનમાાં લીિા ધવના હપ્તાની તાતકાગલક અન ેધનયધમત ચકુવણી સધુનધિત કરવા માટે સાંપણૂાપણ ે
જવાબદાર રહરે્.ે કરારની સાંપણૂા અવધિ અથવા થોડા ચકૅ જે કરારના સમયિાળાના માત્ર એક િાિન ેકવર કરી લ ે
છે.  

(f) ઉિારકતાા સાંમત થાય છે કે સમય કરારનો સાર છે.  
(g) હપ્તાઓની ચકુવણી ર્રૂ થર્ ેઅને ચાલ ુરહરે્,ે િલ ેજ ડીલરો/ઉતપાદક દ્વારા ઉિારકતાાન ેધમલકત આપવામાાં આવી 

હોય અન ેઉિારકતાાન ેકોઈ મશુ્કેલી અથવા કોઈ પણ ધવવાદ, વાાંિો, ધવરોિ, િફરયાદો અથવા િફરયાદોનો સામનો 
કરવો પડી રહ્યો હોય કે કેમ તે ધ્યાનમાાં લીિા વિર અથવા ડીલરો/સર્જક/કોઈ વ્યક્તત ધવરુદ્ધ અથવા ધમલકતના 
ધવતરણના સાંબાંિમાાં અથવા ધમલકતના જ સાંબાંિમાાં. 

(h) ધનયત તારીખે હપ્તા ધનયધમતપણ ેચકૂવવાની તેની જવાબદારી અંિે ઉિારકતાાન ેકોઈ સચૂના, રીમાઇન્ડર અથવા 
સચૂના આપવામાાં આવર્ ે નહીં. હપ્તાની પ્રોર્મપ્ટ અન ે ધનયધમત ચકુવણીની ખાતરી કરવાની સાંપણૂા જવાબદારી 
ઉિારકતાાની રહરે્.ે 

(i) આ કરાર અન/ેઅથવા લાગ ુકાયદા હઠેળ ધિરાણકતાા પાસ ેહોઈ ર્કે તવેા અન્ય કોઈ પણ અધિકારો અન ેઉપાયોને 
પવૂાગ્રહ ધવના, આ કરાર હઠેળ ધિરાણકતાાને કોઈ પણ ચકુવણીમાાં કોઈ પણ ધવલાંબના ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાા આ માટે 
વિારાની િી વસલૂવા માટે હકદાર રહરે્.ે સમગ્ર બાકી રકમ પર અનસુગૂચમાાં ઉલ્લગેખત વ્યાજ, પછી િલ ેત ેલોન, 



વ્યાજ અથવા અહી ચકૂવવાપાત્ર અન્ય કોઈ પણ િી પર હોય. ધિરાણકતાા આવા ગબન-ચકુવણીને ધવવાદ તરીકે 
િણવા માટે પણ હકદાર છે જે આ કરારની કલમ 23 હઠેળ મધ્યસ્થીન ેસાંદગિિત કરી ર્કાય છે. ઉપરોતત વિારાની 
િી ચકુવણીના અનચુ્છેદનુાં ચસુ્તપણ ેપાલનની જવાબદારીન ેઅસર કરર્ ેનહીં, કારણ કે ત ેલોન આપવા માટેની 
આવશ્યક ર્રત છે. 

(j) બાકી રકમ અથવા વ્યાજની િણતરી અંિે કોઈ પણ ધવવાદ થાય તો ઉિારકતાા(ઓ) કોઈ પણ હપ્તાની ચકુવણી 
અટકાવી ર્કર્ ેનહીં. 

2.10  હપ્ર્ાની ચકુવણીની રીર્ 

(a) કાર/જીપના ફકસ્સામાાં, ચકુવણી ચકૅ/ઈલતેરોધનક આદેર્/રાન્સિર (જેમ કે કેસ હોઈ ર્કે) દ્વારા અહીં સગૂચત ધનયમો 
અન ેર્રતોન ેઆિીન થર્.ે અન્ય વાહનોના ફકસ્સામાાં, ચકુવણી ચકૅ દ્વારા અથવા ઈલતેરોધનક આદેર્/રાન્સિર દ્વારા 
(જેમ કે કેસ હોઈ ર્કે) અથવા ઉિારકતાા દ્વારા રોકડમાાં અથવા ધિરાણકતાાને બીજી સગૂચમાાં ઉલ્લગેખત તારીખ ેફડમાન્ડ 
ડ્રાફ્ટ દ્વારા કરવામાાં આવર્ે, ધમલકતની ફડગલવરીન ેધ્યાનમાાં લીિા ધવના. ઉિારકતાા(ઓ) સ્વીકારે છે કે તમેના દ્વારા 
પનુ:ચકુવણીના અનચુ્છેદનુાં ચસુ્તપણ ેપાલન એ લોનની અનદુાન માટેની આવશ્યક ર્રત છે. 

(b) કોઈ પણ ચકૅ અન ેઈન્સ્યોરન્સ પ્રીધમયમ ચકૅ/ઈલતેરોધનક મને્ડેટ રજૂ કરતા પહલેા ધિરાણકતાા દ્વારા કોઈ નોફટસ, 

રીમાઇન્ડર અથવા સચૂના આપવામાાં આવર્ ે નહીં. દેવાદાર અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનારની પયાાપ્ત જાળવણી 
કરવાની િરજ છે. હપ્તાઓ/ધપ્રધમયમની ચકૂવણીની ધનયત તારીખે અથવા તે પછી બેંક એકાઉન્ટમાાં બલેને્સ, જયાાં 
સિુી લોન એકાઉન્ટમાાં તમામ લેણાાં સાંપણૂા ચકૂવવામાાં ન આવે અન ેબાંિ ન થાય, જેથી ચકૅ/આદેર્ દ્વારા હપ્તાઓ 
ચકૂવી ર્કાય અથવા અન્ય િોમા પરત ન કરવા જોઈએ, અપમાધનત થવુાં જોઈએ નહીં. પરૂતા િાંડોળના અિાવન ે
કારણ.ે ચકૅ અથવા આદેર્ મદુતવીતી મલૂ્ય અથવા સાંપણૂા અથવા સરુક્ષા મલૂ્ય અથવા આવા મલૂ્ય માટે હોઈ ર્કે છે 
જે ધિરાણકતાાએ આ કરાર હઠેળ લનેારા દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર હોવાનુાં નક્કી ક્ુું છે અથવા ત ેજ સાંપધિ પર લેનારા 
દ્વારા લેવામાાં આવલેી કોઈ પણ વિારાની લોન હોઈ ર્કે છે. "િીરો" અને ઉિારકતાા અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનારને 
તનેી સામ ે વાાંિો નહીં આવ.ે જો ચકુવણીની ધનયત તારીખ રજાના ફદવસ ે આવ ે છે, તો આવા ફકસ્સાઓમાાં, 
ઉિારકતાા(ઓ) અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનાર (ઓ) કામકાજના આિલા ફદવસ ે તરત જ હપ્તો ચકૂવવા માટે 
બાંિાયલેા છે અન ે અિાઉના કામકાજના ફદવસ ે ત ે ચકૂવવામાાં ધનષ્િળતા આકધષિત થર્.ે વ્યાજ ધવલાંગબત 
સમયિાળાની િણતરી હપ્તાની ધનયત તારીખથી ચકુવણીની પ્રાપ્પ્તની વાસ્તધવક તારીખ સિુી કરવામાાં આવ ેછે. 
વધમુાાં, ધિરાણકતાા ચાજર્જસ માટે જવાબદાર નથી, જો કોઈ હોય તો, જે તમેના બેંકર દ્વારા આવી રજૂઆતો પર ડેગબટ 
કરવામાાં આવ ેછે. ધિરાણકતાા તેની માન્યતા સિુી ચકૅ અથવા ઇલતેરોધનક સાિનોન ેઘણી વખત રજૂ કરવા માટે વધ ુ
હકદાર છે અને જયારે અને જયારે હપ્તાઓ બાકી હોય, બાકી અથવા ચકૂ અથવા ખોટમાાં, ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર 
િધવષ્યમાાં આવા ઉતપાદન પર પ્રશ્ન ઉઠાવર્ ેનહીં. 

(c) જો ઉિારકતાા/સહ- ઉિારકતાા ધિરાણકતાાન ેમાત્ર થોડા પોસ્ટ-ડેટેડ ચતૅસ (PDCs)/ ઇલતેરોધનક આદેર્ો આપ ેછે જેમાાં 
માત્ર અમકુ હપ્તાઓન ે કવર કરવામાાં આવ ે છે, પરાંત ુ કરાર અવધિના તમામ હપ્તાઓ નહીં, તો ઉિારકતાા 
ધિરાણકતાાન ે ફડગલવરી કરર્ે, પછી િલ ેતનેી માાંિ કરવામાાં આવ.ે ધિરાણકતાા દ્વારા અથવા નહીં, બાકીના હપ્તાઓ 
માટે બલેને્સ તપાસ ેછે જેથી કરીને બીજા અનચુ્છેદ અનસુાર સમગ્ર કરાર અવધિન ેકવર કરી ર્કાય.  

(d) ઉિારકતાા દ્વારા ત ેસાંમત અન ેસમજમાાં આવ ેછે કે ધિરાણકતાા દ્વારા કોઈ પણ કારણસર ચકૅ/ઈલતેરોધનક આદેર્ની 
રજૂઆત ન કરવાથી લોનની ચકુવણી કરવાની ઉિારકતાાની જવાબદારી પ્રિાધવત થર્ ેનહીં. ધિરાણકતાા કોઈ પણ 
રીત ે ધવલાંબ માટે જવાબદાર રહરે્ ે નહીં, રોકડમાાં ચકૂ અથવા અવિણના, કોઈ પણ કારણસર કોઈ પણ 
ચકૅ/ઈલતેરોધનક આદેર્ો (પહલેેથી જ આપલે અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા લને્ડફરન ર્રતોન ેઆપવામાાં આવ ેછે) ક્ષધત 
અથવા નકુસાન.  

(e) ઉિારકતાાઓ અન ેસહ-ઉિાર ઉિારકતાાઓ સમજે છે કે: 
(f) કોઈ પણ કારણસર ધિરાણકતાા દ્વારા ચકૅ/ઈલતેરોધનક આદેર્ોની રજૂઆત ન કરવી, જે લોનની ચકુવણી કરવાની 

ઉિારકતાાની જવાબદારીન ેઅસર કરર્ ેનહીં;  
(g) ધિરાણકતાા કોઈ પણ કારણોસર કોઈ પણ ધવલાંબ, ચકૂ અથવા રોકડમાાં અવિણના, કોઈ પણ ચકૅ/ઈલતેરોધનક આદેર્ 

(પહલેથેી જ આપલે અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા આપવામાાં આવલે) ના તો ક્ષધત અથવા નકુસાન માટે જવાબદાર રહરે્ે 
નહીં. બીજા ર્બ્દોમાાં કહીએ તો, જયાાં સિુી હપ્તાના સાંબાંધિત રકમ ધિરાણકતાાના એકાઉન્ટમાાં જમા ન થાય તયાાં સિુી 
ઉિારકતાા હપ્તા ચકૂવવા માટે જવાબદાર છે. ધિરાણકતાા કોઈ પણ સમય ેઉિારકતાા દ્વારા પ્રિાધવત ચકુવણી માટે 
ધિરાણકતાાના એકાઉન્ટમાાં વસલૂાતના પરુાવાની માાંિ કરી ર્કે છે અને તે માાંિણીની તારીખથી 5 ફદવસની અંદર 
ઉિારકતાા ત ેપરૂી પડર્.ે 



(h) આ કરાર અન/ેઅથવા પ્રવતામાન કાયદા હઠેળ ધિરાણકતાાના અન્ય કોઈ પણ અધિકારો અથવા ઉપાયો પ્રતયે 
પવૂાગ્રહ રાખયા ધવના, ચકૅની અસ્વીકૃધત અથવા ECSના અસ્વીકૃધતના ફકસ્સામાાં ઉિારકતાા(ઓ) પ્રથમ અનચુ્છેદમાાં 
ઉલ્લગેખત ફ્લટે િી ચકૂવવા માટે જવાબદાર રહરે્.ે થર્.ે અથવા NACH આદેર્ અથવા સ્થાયી સચૂના અથવા બેંકો 
દ્વારા પ્રથમ રજૂઆત પર કોઈ પણ અન્ય માન્ય મોડ. બીજી રજૂઆત પર અસ્વીકૃધતના ફકસ્સામાાં, વધ ુ િી, પ્રથમ 
અનચુ્છેદમાાં જણાવ્યા અનસુાર, આવા અસ્વીકૃધત ચકૅના સાંદિામાાં વસલૂવામાાં આવર્.ે ચકૅની અસ્વીકૃધત અથવા 
ઈલતેરોધનક ઑડાર અથવા સ્ટેન્ન્ડિંિ ઈન્સ્રતર્ન અથવા અન્ય કોઈ પણ માન્ય મોડ (બાંન ેપ્રથમ અને બીજી રજૂઆત 
પર) ના અસ્વીકૃધત પર ચાર્જનુાં પ્રમાણ પણ પ્રથમ સગૂચમાાં ધનિાાફરત છે. અપમાન પર ચાર્જ વસલૂવો નિેોધર્યબેલ 
ઇન્સ્ુમને્ટ્સ એતટ, 1881, અન ેપમેને્ટ એન્ડ સટેલમને્ટ ધસસ્ટર્મસ એતટ, 2007 હઠેળ, અથવા સિુારેલા અન ેત ેસમય 
માટે અમલમાાં છે અન ે પવૂાગ્રહ ધવના સમાન કૃતયો હઠેળ ધિરાણકતાાના અધિકારો સાથે પવૂાગ્રહ ધવના છે. અન્ય 
અધિકારો માટે કે જે ધિરાણકતાા પાસ ેઆ કરાર હઠેળ અથવા કાયદા અથવા ઇક્તવટી હઠેળ છે. 

(i) જયારે ચકૅ/ઈલતેરોધનક આદેર્ દ્વારા ચકુવણી કરવામાાં આવતી નથી તયારે ઉિારકતાા પ્રથમ અનચુ્છેદમાાં જણાવ્યા 
અનસુાર સમયાાંતરે ધિરાણકતાાની ધવવકેબહુ્નદ્ધથી સિુારણાન ેઆિીન ફ્લટે ચાર્જ ચકૂવવા માટે જવાબદાર રહરે્.ે 

(j) જયાાં બહારના ચકૅ દ્વારા બહાર મોકલલેી નાણાાંની રકમ હોય, તયાાં ધિરાણકતાાએ સમયાાંતરે ધિરાણકતાાની ધવવકેબહુ્નદ્ધથી 
સિુારણાન ેઆિીન પ્રથમ સગૂચમાાં ર્રૂ કરેલા ચાજીસ ચકૂવવા માટે જવાબદાર રહરે્.ે  

(k) "ઉિારકતાા આ કરારની સગૂચ -1A માાં ઉલ્લગેખત મસુાિરી ખચા અન ેઅન્ય શલુ્ક ચકૂવવા માટે જવાબદાર રહરે્"ે  
(l) "પ્રથમ અનચુ્છેદ અન ેઅનચુ્છેદ-1A માાં ઉલ્લગેખત શલુ્ક ઉિારકતાાને સચૂના સાથ ેબદલવાને પાત્ર છે અન ેઉિારકતાા 

સચૂનાની તારીખથી આવા સિુારેલા શલુ્ક ચકૂવવા માટે સાંમત થાય છે" 

2.11  હપ્ર્ાઓમાાં ફેરફાર અને પનુઃ સધુનધિર્ 

જો ધિરાણકતાા સાંજોિોન ેધ્યાનમાાં લ ેતો, ધિરાણકતાાની ધવનાંતી પર અથવા તનેી સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધથી, ધિરાણકતાાને 
એવી રીત ેઅન ેહદ સિુી લોન (ધનયમનકારી હોય કે નહીં) બદલવા અથવા પનુઃધનિાાફરત કરવા અથવા પનુિાઠન 
કરવા માટે હકદાર રહરે્.ે (ઓ) યોગ્ય સચૂના સાથ ે ધનણાય લેવો અન ેઉતત િેરિાર અનસુાર હપ્તાઓની ચકુવણી 
અન/ેઅથવા પનુઃધનિાારણ અને/અથવા લોનનુાં પનુિાઠન પનુઃધનિાાફરત અથવા પનુઃરચના કરવાની તારીખથી 
કરવામાાં આવર્,ે િલ ેબીજી અનચુ્છેદમાાં જણાવલે કાંઈ પણ હોય. 

2.12  ઉિારકર્ાા, િહ- ઉિારકર્ાા અને ગેરેંટી આપનારની િાંયકુ્ર્ અને કેટલીક જવાબદારી 
ઉિારકતાાઓ અન ેિેરેંટી આપનારની જવાબદારી સા્ં તુત અન ેઅનકે છે અન ેઉિારકતાા સાથ ેસહ-અક્સ્તતવ િરાવ ે
છે. વ્યાજ, વિારાના વ્યાજ વિેરે સાથ ેલોનની ચકુવણી કરવાની અન ેઆ કરાર/અન ેઅન્ય કોઈ પણ કરાર(ઓ), 
ડૉક્યમુને્ટ કે જે અમલમાાં આવી ર્કે છે અથવા થઈ ર્કે છે તને ુાં પાલન કરવાની સહ- ઉિારકતાાઓ અન ે િેરેંટી 
આપનારની જવાબદારી(ઓ) આ લોન અથવા અન્ય કોઈ પણ લોન અથવા દેવાના સાંદિામાાં ધિરાણકતાા સાથે 
સા્ં તુત અને અનકે છે અન ેપફરણામે ધિરાણકતાાન ેલોન અને અન્ય શલુ્કની વસલૂાત માટે ધિરાણકતાા અને અન્ય 
બાંન ેસામ ેપિલાાં લેવાનો સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધ ર્ાહુકારની હર્.ે 

2.13 વ્યાજ દરમાાં ફેરફાર 

જો ધિરાણકતાા લોનની રકમનુાં સાંપણૂા અથવા આંધર્ક ધવતરણ કરતા પહલેા વ્યાજ દરમાાં સિુારો કરે તો, આટલો 
વિારો થયલે દરની જાણ ઉિારકતાાન ે િોન, SMS, પોસ્ટ અથવા આવા અન્ય માધ્યમો (ફડજીટલ સફહત) દ્વારા 
કરવામાાં આવર્.ે , જેમ કે ધિરાણકતાા દ્વારા સચૂવવામાાં આવી ર્કે છે. સાંર્ોધિત દર, એકવાર ઉિારકતાાન ે દ્વારા 
જણાવવામાાં આવ ેઅન ેસ્પષ્ટપણે સ્વીકારવામાાં આવે, ત ેવ્યાજ દરમાાં આવા સિુારાની તારીખથી તરત જ સમગ્ર 
લોનની રકમ પર લાગ ુથર્.ે  

2.14 વ્યાજ દર અને શલુ્કમાાં ફેરફારની સચૂના 
ધિરાણકતાા દ્વારા વસલૂવામાાં આવલેા વ્યાજ દર અન ેઅન્ય શલુ્કમાાં િેરિારની ક્સ્થધતમાાં, ત ેજ ધિરાણકતાા દ્વારા / 
અખબારોમાાં / ધિરાણકતાાની વેબસાઇટમાાં / એકાઉન્ટ્સ સ્ટેટમને્ટમાાં એન્રી દ્વારા પ્રદધર્િત / સગૂચત / પ્રકાધર્ત 
કરવામાાં આવર્.ે ચકુવણીનુાં સમયપત્રક ઉિારકતાા(ઓ) અન/ેઅથવા બાાંયિરી આપનારન ેમોકલવામાાં આવ ેછે અને 
આવા ફકસ્સાઓમાાં, ઉિારકતાા(ઓ) અન ેિેરેંટી આપનાર(ઓ) વ્યાજ દર અથવા િી ચકૂવવા માટે જવાબદાર છે જે ત ે
સમય ેલાગ ુથાય અથવા પક્ષકારો વચ્ચ ેસાંમત થયા મજુબ. ઉિારકતાા અન ેિેરેંટી આપનાર સમજે છે અન ેવ્યાજ 
દર અન/ેઅથવા શલુ્કમાાં આવા સિુારા અનસુાર ધિરાણકતાાન ેચકુવણી કરવા સાંમત થાય છે. ઉિારકતાા અને િેરેંટી 
આપનાર અને સમય-સમય પર લાગ ુપડતા તમામ વ્યાજ, િી અને કર ચકૂવવા સાંમત થયા છે. 

2.15 ધવલાંબબર્ ચકૂવણી પરનુાં વ્યાજ અથવા વિારાનુાં વ્યાજ અથવા દાંડાત્મક વ્યાજ 



કરાર હઠેળ ધિરાણકતાાન ેકોઈ પણ ચકુવણીમાાં ઉિારકતાા દ્વારા કોઈ પણ ધવલાંબ અથવા ચકૂના ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાા 
અનચુ્છેદ-I માાં દર્ાાવલે અથવા ધિરાણકતાાની વબેસાઇટ પર હોસ્ટ કરેલા દરે વ્યાજ વસલૂવા માટે હકદાર રહરે્.ે 
સમય-સમય પર, બાકીની તારીખથી ધિરાણકતાાને ચકૂવવામાાં આવલેી વાસ્તધવક રકમ સિુીની સાંપણૂા બાકી રકમ 
પર, પછી તે લોન અથવા વ્યાજ અથવા તનેા હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર કોઈ પણ અન્ય શલુ્ક હોય. ઉતત વ્યાજને 
મડૂીકૃત/ચક્રવહૃ્નદ્ધ કરવામાાં આવર્ે અન ેઉિારકતાાન ેઆપવામાાં આવલેી લોન તરીકે િણવામાાં આવર્ ેઅન ેઆવી 
અવતેન રકમ પર વ્યાજ વસલૂવામાાં આવર્.ે ધિરાણકતાા આવા ગબન-ચકુવણીન ે ધવવાદ તરીકે િણવા માટે પણ 
હકદાર છે જે કરારની ર્રતો અનસુાર આગબિરેટરન ેમોકલવામાાં આવી ર્કે છે. 

2.16 અન્ય શલુ્ક 

ઉિારકતાા અને િેરેંટી આપનાર અન્ય ચાજીસ ચકૂવર્ ેજે લાગ ુપડે પરાંત ુલોન પ્રોસધેસિંિ, દસ્તાવજેીકરણ, સ્ટેર્મપ 
ડયટુી અન ે કધમર્ન, વાહન નોંિણી સફહત આરટીઓ, સાંગ્રહ, ROCROC ROC િાઇગલિંિ અને િેરિાર, CERSAI 

નોંિણી, NESL IU નોંિણી માટે ચકૂવવાપાત્ર િી સિુી. મયાાફદત નથી. /નવીકરણ, CIBIL ફરપોટા જનરેર્ન, એસટે 
વલે્્એુર્ન, ચકૅ/પનુઃચકુવણી અસ્વીકૃધત, રોકડ હને્ડગલિંિ, પ્રી-તલોઝર, બલુટે પમેને્ટ, એકાઉન્ટનુાં ડુપ્પ્લકેટ સ્ટેટમને્ટ, 

ફરપોગઝર્ન અન ેયાડા રેન્ટ, ડુપ્પ્લકેટ/સ્પધેર્યલ NOC , લોન કેન્સલેર્ન/ફર-બફુકિંિ, લોન ફરસ્રતચફરિંિ, ધનયત તારીખ 
રાન્સિર, ફરપમેને્ટ મોડ સ્વપે, રાવલે અન ેકલતેર્ન િોલો-અપ, રેડ સફટિફિકેટ વિેરે અનચુ્છેદ - I માાં ઉલ્લગેખત દરો 
પર. 

2.17 ટેકિ 

ઉિારકતાા(ઓ) ધિરાણકતાાન ે એવી રકમની િરપાઈ કરર્ ે કે જે ધિરાણકતાા દ્વારા કેન્ર અથવા રાજય સરકારને 
ચકૂવવામાાં આવી હોય અથવા ચકૂવવાપાત્ર હોય ત ેવ્યાજ અન/ેઅથવા અન્ય શલુ્ક પર કે્રફડટ સધુવિા પર લાદવામાાં 
આવલેા કોઈ પણ કરન ેકારણ ે(જેમાાં ત ેમયાાફદત નથી પણ સામાન) અને સેવા કર (GST) અન/ેઅથવા કેન્ર/રાજય 
સરકાર દ્વારા કે્રફડટ સધુવિા પરના વ્યાજ પર અથવા હાલના કાયદામાાં િેરિાર અથવા કોઈપણ નવા કાયદાના 
અમલમાાં આવવાના કારણ ેવસલૂવામાાં આવલે સસે). િરપાઈ અથવા ચકુવણી ઉિાર લનેાર દ્વારા કરવામાાં આવર્ ે
અન ેજયારે ધિરાણકતાા દ્વારા આમ કરવાનુાં કહવેામાાં આવર્.ે 

 

                                                                        અનચુ્છેદ 3 

સરુક્ષા 
3.1  ઉિારકતાા આથી ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં અનમુાન/એજન્ટ કરે છે અન ે ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં િી વસલૂ કરે છે, 

ખાસ પ્રથમ િીના રીતો, ધિરાણકતાા ઉલ્લગેખત ધનયમો અન ેર્રતોન ેઆિીન ધિરાણકતાાન ે કે્રફડટ સધુવિા આપવા 
અથવા આપવા માટે સાંમત થાય છે. અહીં , તમામ માલસામાન સાથનેી ધમલકત, ઉતત ધમલકતમાાં અથવા વતામાન 
અથવા િધવષ્યમાાં અન ેસિુારણા, નવીનીકરણ અન ેબદલીના માિે પ્રથમ અનચુ્છેદ હઠેળ ઉલ્લગેખત ધમલકત પર, 

જેની સામ ે લોનની સધુવિા લવેામાાં આવી રહી છે. આ સાંદિામાાં, ઉિારકતાાઓએ પણ આ સાથ ેજોડાયલે િોમામાાં 
ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં અટલ પાવર ઓિ એટનીનો અમલ કયો છે. ઉિારકતાા પણ સાંમત થાય છે અન ેઆવા વધ ુ
ડૉક્યમુને્ટ અન ેિાઇગલિંિ કરવા માટે સાંમત થાય છે જે ધિરાણકતાા દ્વારા સાંપધિ પર ધિરાણકતાાનો ચાર્જ પણૂા કરવા 
માટે આવશ્યક હોઈ ર્કે છે. 

3.2  આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાા પછી અથવા સાંપધિ(ઓ) ની ફડગલવરી બેમાાંથી જે વહલેુાં હોય ત ે પછી તરત જ 
પવૂાિારણા માનવામાાં આવર્.ે 

3.3  અહીંની અનચુ્છેદ 3.1 માાં ઉિારકતાા દ્વારા બનાવવામાાં આવેલ ચાર્જ એ લોન લનેાર દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવલેી 
અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવલેી લોનની બાકી ચકુવણી અન ેચકુવણી માટે સરુક્ષા તરીકે રહરે્ ેઅને 
તમામ િી અને વ્યાજ, ખચા અન ે ખચા કરવામાાં આવર્.ે આ હઠેળ ધિરાણકતાા દ્વારા અને અન્ય તમામ નાણાાં 
ચકૂવવાપાત્ર છે અથવા જે ધિરાણકતાા દ્વારા આની ર્રતો અનસુાર ધિરાણકતાાન ેચકૂવવાપાત્ર બની ર્કે છે. 

3.4  ધિરાણકતાા અહીં બનાવલે ધસક્યોફરટીના ફડસ્ચાર્જનુાં સટીિીકેટ જારી ન કરે અન ેનાદારી, લણેદારો સાથનેી વ્યવસ્થા, 
માનધસક ધવકલાાંિતા સમાપ્પ્ત (સ્વપૈ્ચ્છક અથવા અન્યથા) અથવા ફડસ્ચાર્જ થર્ે નહીં. અથવા કોઈ પણ ધવલીનીકરણ 
અથવા જોડાણ દ્વારા, પનુઃધનમાાણ, સાંચાલનનુાં સાંપાદન, ધવસર્જન અથવા ઋણ લનેારનુાં રાષ્રીયકરણ (જેમ હોય તમે) 

3.5  જો વાહનના ફકસ્સામાાં કરારના અમલ સમય ેધમલકતની ફડગલવરી કરવામાાં આવી ન હોય અથવા ઉિારકતાાના નામે 
નોંિાયલે ન હોય, તો વાહનની ધવિતો જે ત ેસમય ેઉપલબ્િ ન હોય અન ેલગેખતમાાં જણાવવામાાં આવર્.ે આવા 
ધવતરણ અન/ેઅથવા નોંિણીના એક સપ્તાહની અંદર ઉિારકતાા(ઓ) દ્વારા ધિરાણકતાાન ેઅન ેઆવી ધવિતો અહીં 
સગૂચના એક િાિ તરીકે વાાંચવામાાં આવર્ ેજાણ ેકે તઓે આ કરારના અમલ સમય ેતેમાાં સમાધવષ્ટ હોય. ઉિારકતાા 



એવી દલીલ ન કરવા સાંમત થાય છે કે આ કરારના અમલની તારીખ ે ધમલકતની ધવિતો અથવા તનેા કોઈ પણ 
િાિની ધવિતો ઉપલબ્િ ન હતી, ચાર્જ ધનન્ષ્ક્રય, ખામી્તુત અથવા અમાન્ય છે અથવા કોઈપણ રીતે ગબનઅસરકારક 
છે. 

3.6  ઉિારકતાા યોગ્ય સિાધિકારી દ્વારા ધનિાાફરત સમયની અંદર વાહનની નોંિણી કરાવર્.ે 
3.7  ઉિારકતાા આથી પનુ્ષ્ટ કરે છે કે ઉિારકતાા સાંપધિ(ઓ)ની તમામ ધવિતોથી વાકેિ છે. 
3.8  ઉિારકતાાએ લોનની રકમ અન ેતનેા પરના વ્યાજ માટે ધસક્યોફરટીના માધ્યમથી પ્રોધમસરી નોટ પણ અમલમાાં મકૂી 

છે. 
3.9  ધિરાણકતાાએ આવી વિારાની ધસક્યોફરટીઝ પરૂી પાડવાની આવશ્યકતા પડી ર્કે છે, જેમાાં તતૃીય પક્ષો તરિથી 

િેરાંટી(ઓ)નો સમાવેર્ થાય છે, કારણ કે ધિરાણકતાા તેની સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધમાાં યોગ્ય માની ર્કે છે. આવી ઘટનામાાં 
ઉિારકતાા આવા કરાર, સમજૂતી, િેરેંટી, ડૉક્યમુને્ટ, પાવર ઓિ એટની ધિરાણકતાા દ્વારા જરૂરી હોય તે પરૂી પડર્.ે 
ઉિારકતાા આવા કોઈ પણ કરાર કરારો, ઉપક્રમો, ડૉક્યમુને્ટ વિેરેન ે રદ કરર્ ે નહીં અથવા સમાપ્ત કરર્ ે નહીં, 
ધસવાય કે આ કરાર હઠેળ ઉિારકતાા દ્વારા ધિરાણકતાાને ચકૂવવાપાત્ર તમામ રકમ સાંપણૂા ચકૂવવામાાં આવી હોય અને 
ર્ાહુકાર દ્વારા પ્રમાગણત કરવામાાં આવ.ે  

 

અનચુ્છેદ 4 

ચકુવણીની ફાળવણી 
4.1  ધિરાણકતાાને લોન કરાર હઠેળ બાકી ચકૂવવાપાત્ર અને ચકૂવવાપાત્ર કોઈ પણ ચકુવણીને યોગ્ય કરવાનો અધિકાર 
હર્ ેઅન ેધિરાણકતાાન ેનીચનેી બાબતોમાાં યોગ્ય લાિે ત ેક્રમમાાં લણેાાં માટે ચકુવણી કરવામાાં આવર્:ે 

(i) પ્રીપમેને્ટ પર પ્રીધમયમ; 

(ii) ખચા, શલુ્ક, ખચા અન ેઅન્ય નાણાાં; 
(iii) કાનનૂી કાયાવાહી જાળવવાના ખચા સફહત ખચા, શલુ્ક, ખચા અન ેઅન્ય નાણાાં પરનુાં વ્યાજ, જો કોઈ હોય તો; 
(iv) ખચા, ચકૅ બાઉન્સ ચાર્જ, સ્વપે ચાર્જ, ખચા અન ેઅન્ય બાકી નાણાાં વિેરે પરનુાં વ્યાજ. 
(v) સધવિસ ચાજીસ; 

(vi) વ્યાજ, વિારાના વ્યાજ સફહત, જો કોઈ હોય તો, લોન કરારની ર્રતોમાાં ચકૂવવાપાત્ર; 

(vii) લોન કરાર હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર ધસદ્ધાાંતના હપ્તાઓની િરીચકુવણી. 
(viii) અન્ય કોઈ પણ કરાર/ઓ હઠેળ લણેાાંની ચકુવણી જેમ કે. ટાઇર િાઇનાન્સ, ફ્લીટ કાડા સધુવિા, વીમા િાઇનાન્સ 

વિેરે, ઉિાર લનેાર અથવા બાાંયિરી આપનાર તરીકેની ક્ષમતાને ધ્યાનમાાં લીિા વિર 

(ix) કોઈ પણ લોન અથવા અન્ય એકાઉન્ટ(ટો) સામે કરવામાાં આવલેી ચકુવણીને સમાયોજજત કરો, જો ઉિારકતાા પાસ ે
ધિરાણકતાા પાસ ેપવૂાાધિકાર ગચહ્નિત કરીન ેઅથવા અન્યથા એક કરતાાં વધ ુલોન એકાઉન્ટ હોય. 
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િાંપધિની ક્રકિંમર્ ર્રફ ઉિારકર્ાાન ુાં યોગદાન 

5.1  ધિરાણકતાા દ્વારા લોનનુાં ધવતરણ કરતા પહલેા, ઉિારકતાાએ ધિરાણકતાા ડૉક્યમુને્ટન ેરજૂ કરવો જોઈએ જેમાાં તેણ ે
ડીલરો/ઉતપાદક/કોઈ પણ વ્યક્તતન ેઅસ્કયામતની ફકિંમતમાાં તેના પોતાના યોિદાન દ્વારા ચકૂવણી કરેલ છે અને 
પ્રોિોમાા ઇન્વૉઇસ પણ રજૂ કરવુાં જોઈએ. 

અનચુ્છેદ 6 

ક્રડસ્બસ્માન્ટ માટેની શરર્ો 
7.1  લોન કરાર હઠેળ કોઈ પણ ધવતરણ કરવા માટે ધિરાણકતાાની જવાબદારી એ ર્રતોન ેઆિીન રહરે્ ેકે:- 

(a)  ઉિારકતાાએ ધસક્યોફરટી બનાવી છે, િેરાંટી/ઓ આપી છે અન ેધિરાણકતાાની તરિેણમાાં ઉપરોતત અનચુ્છેદ 
3 માાં ધનિાાફરત કયાા અનસુાર ધિરાણકતાાના સાંતોષ માટે પ્રોધમસરી નોટ અન ે અન્ય તમામ જરૂરી 
ડોક્યમુને્ટસનો અમલ કયો છે: 

(b)  ઉિારકતાા દ્વારા ચકૂની કોઈ પણ ઘટનાનુાં અક્સ્તતવ નથી: 
(c)  કોઈ ‘અસાિારણ’ અથવા અન્ય સાંજોિો એવા નથી કે જેનાથી આ કરાર હઠેળ ઉિારકતાાન ે તનેી 

જવાબદારી પરૂી કરવી અસાંિધવત બન ેછે. 
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ઉિારકર્ાાન ુાં પ્રધર્ધનધિત્વ 

7.1  ઉિારકતાા પાસ ેઆ કરાર દાખલ કરવા અને અમલ કરવા માટે પરૂતી કાનનૂી ક્ષમતા છે. ઉિારકતાાન ેકોઈ પણ 
કાયદા, કાનનૂ, ચકુાદો, હુકમનામુાં, ચકુાદો, કરાર અથવા અન્યથા આ કરારમાાં પરૂી પાડવામાાં આવલે રીત ે
જવાબદારીઓ કરવા અન ેપફરપણૂા કરવાથી કોઈ પણ રીત ેપ્રધતબાંધિત અથવા અટકાવવામાાં આવતો નથી. કામિીરી 
પર, આ કરાર આ કરારની ર્રતોમાાં દેણદારની તનેી સામ ે લાગ ુ કરી ર્કાય તેવી કાયદેસર રીત ે બાંિનકતાા 
પ્રધતબદ્ધતા હર્.ે ઉિાર લનેાર (કાંપની હોવાના ફકસ્સામાાં) િારતના કાયદાઓ હઠેળ યોગ્ય રીત ેસમાધવષ્ટ છે અને 
તનેા મેમોરેન્ડમ અન ેઆફટિકલ્સ ઓિ એસોધસએર્ન હઠેળ આ કરારમાાં પ્રવરે્વાની સિા સાથ ેઅક્સ્તતવમાાં છે, જેમાાં તે 
પક્ષકાર છે અથવા થર્.ે 

7.2  અહીં અનમુાધનત અસ્કયામત પર કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ બોજો અથવા કોઈ પણ પવૂાાધિકાર અક્સ્તતવમાાં નથી. 
7.3  તઓેએ આ કરારના સાંબાંધિત આવશ્યક તમામ અધિકૃતતાઓ, માંજૂરીઓ, સાંમધતઓ, લાયસન્સ અન ેપરવાનિીઓને 

સાંપણૂા બળ અને અસર આપવા માટે આવશ્યક તમામ બાબતો મેળવી છે અન ેકયાા છે. કોલટેરલ ડૉક્યમુને્ટ અને 
મોટાિેજ અસ્કયામતો. ઉિારકતાાએ તનેા દ્વારા બાકી તમામ કર અન ેવિૈાધનક લણેાાં ચકૂવી દીિા છે અન ેતને ેકોઈ 
પણ વ્યક્તત તરિથી કોઈ માાંિ, દાવો અથવા સચૂના પ્રાપ્ત થઈ નથી. 

7.4  ઉિારકતાા કરારના ચલણ દરધમયાન દરેક સમયે ખાતરી કરર્ ેકે જે વ્યક્તત વાહન(ઓ) ચલાવર્ ેતનેી પાસે માન્ય 
ડ્રાઇધવિંિ લાઇસન્સ છે જે તેન ેવાહન ચલાવવા માટે હકદાર છે. 

7.5  કોઈ પણ પ્રકારના ઉિારકતાા સામ ેકોઈ દાવો, કાયાવાહી અથવા દાવા બાકી નથી અથવા દાખલ થવાની અથવા 
લવેામાાં આવ ેતવેી ર્ક્યતા છે (પછી િલ ેત ેદીવાની અથવા િોજદારી અથવા અન્યથા)  
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                                             ઉિારકર્ાાનો કરારો / ઉપિમો 
ઉિારકર્ાા નીચે અનિુાર કરશે 

8.1 કરારની પ્રથમ અનચુ્છેદમાાં તમેના દ્વારા દર્ાાવલે હતે ુમાટે સમગ્ર લોનનો ઉપયોિ કરો. 
8.2 આ કરારની પણૂાતામાાં ધવલાંબના કારણ તરીકે કાયા કરી ર્કે તેવી કોઈ પણ ઘટના અથવા સાંજોિોન ે તાતકાગલક 

સગૂચત કરો. 
8.3 તમામ કાયદાઓ અન ેધનયમો વિેરેનુાં યોગ્ય રીત ેઅન ેસમયસર પાલન કરો અન ેધમલકતના સાંબાંિમાાં વસલૂવામાાં 

આવતા અથવા વસલૂવાના તમામ ચાર્જ ચકૂવો. ત ે ધમલકતના ઉપયોિ, સાંચાલન અન ે જાળવણી અન ે તમેાાંથી 
ઉદ્ભવતી કોઈ પણ જવાબદારી માટે સાંપણૂાપણે જવાબદાર રહરે્.ે 

8.4 ખાતરી કરો કે આિ, હુલ્લડ, નાિફરક હાંિામો, પરૂ અન ે એવી વ્યાપક જવાબદારી સફહત તમામ જોખમો અને 
જોખમોન ેઆવરી લતેી કોઈપણ વીમાદાતા પાસ ેધમલકત હાંમરે્ા યોગ્ય અન ેયોગ્ય રીત ેવીમો લવેામાાં આવ ેછે, જેના 
માટે સાંપધિ સામાન્ય રીતે અમયાાફદત તતૃીય પક્ષની જવાબદારીના જોખમના સાંપકામાાં આવે છે, રક્ષણ કરવા માટે. 
લોનની સરુક્ષા અન ેખાતરી કરો કે વીમા પોગલસી પર ધિરાણકતાાનો પવૂાાધિકાર લાિાથી તરીકે ગચહ્નિત થયલે છે. 

8.5 િરતીકાંપ, પરૂ, વાવાઝોડુાં, ચોરી અથવા વાવાઝોડુાં, વિેરે અથવા અન્યથા િિવાનના કોઈ પણ બળની ઘટના 
અથવા કૃતયને લીિ ેતે સહન કરી ર્કે તેવી સાંપધિને કોઈપણ નકુસાન અથવા નકુસાનની ધિરાણકતાાન ેતાતકાગલક 
જાણ કરો. 

8.6 તમામ અધિકૃતતા, પરવાનિીઓ, સાંમધતઓ, લાઇસન્સ અન ેઆ કરાર, કોલટેરલ ડૉક્યમુને્ટ અન ેઅનમુાધનત સાંપધિ 
સાંબાંધિત આવશ્યક અથવા મળેવવામાાં આવલેી પરવાનિીઓ મળેવવા અન ેતને ેસાંપણૂા બળ અન ેઅસર આપવા 
માટે આવશ્યક તમામ પિલાાં લો. 

8.7 ધિરાણકતાાની લગેખત સાંમધત ધવના, કોઈ પણ પ્રકારનો વચેાણ, લીઝ, રાન્સિર, ચાર્જ, પવૂાિારણા અથવા બોજ 
બનાવો, અથવા ધમલકતના કબજા સાથ ેઅથવા અન્યથા કાંઈ પણ, ર્રણાિધત આપો. ધમલકતના કોઈ પણ પ્રતયક્ષ 
અથવા પરોક્ષ રાન્સિરન ેધવશ્વાસના ગનુાફહત િાંિ તરીકે િણવામાાં આવર્ ેઅન ેધિરાણકતાા છેતરધપિંડીનો કેસ દાખલ 
કરવા /FIR FIR નોંિવા / અથવા ઉિારકતાા સામ ે િોજદારી િફરયાદ કરવા માટે જવાબદાર રહરે્.ે કધથત િીરો 
મકેૂલી સાંપધિ ઉિારકતાાની જામીનદાર તરીકેની તનેી ક્ષમતામાાં કસ્ટડીમાાં છે. 

8.8 સાંપધિન ેસારી વ્યવક્સ્થત અન ે ક્સ્થધતમાાં જાળવર્ ેઅન ેલોનના બાકી રહલેા સમયિાળા દરધમયાન તમેાાં તમામ 
આવશ્યક ફરપરે, વિારા અન ેસિુારા કરર્.ે 



8.9 PDC/NACH અથવા તનેા દ્વારા જારી કરાયેલા અન્ય ઈલતેરોધનક ઓડારની ચકુવણી માટે ડ્રો કરનાર બેંકના 
એકાઉન્ટમાાં પરૂતા પ્રમાણમાાં બલેને્સ જાળવો જે ફદવસ ેકોઈ પણ હપ્તો બાકી હોય અને ત ેપછી કોઈ પણ પોસ્ટ-ડેટેડ 
ચકુવણી ચકૅને સ્વીકાર કરવા માટે. 

8.10 ગડૂ્ઝ એન્ડ સધવિસ ટેતસ (GST), રોડ ટેતસ, મોટર વ્હીકલ ટેતસ, ગ્રીન ટેતસ, લાયસન્સ/પરધમટ િી, આવકવરેો અને 
અન્ય તમામ ટેતસ અન ેહવે પછી અથવા પછીથી સરકાર, ર્મ્ધુનધસપલ દ્વારા લાદવામાાં આવલેી આવક જેવી તમામ 
જાહરે માાંિણીઓ ચકૂવવાનુાં ચાલ ુરાખો. કોપોરેર્ન, પ્રાદેધર્ક રાન્સપોટા ઓથોફરટી (વાહનના ફકસ્સામાાં) અથવા અન્ય 
સિાધિકારી, જે િારત સરકાર અથવા રાજય સરકાર અથવા સ્થાધનક સિાધિકારીન ેચકૂવવાપાત્ર છે અન ેધિરાણકતાા 
દ્વારા માાંિણી પર, િરજ, ટેતસ, આકારણીની બિી રસીદ રજૂ કરર્.ે અથવા અન્ય ખચા અન ેઆથી પનુ્ષ્ટ કરે છે કે, 

હાલમાાં, આવા ટેતસ અન ેઆવકના કોઈ દેય અન ેબાકી નથી. 
8.11 ધમલકત નવુાં વાહન હોવાના ફકસ્સામાાં, મોટર વાહન અધિધનયમ, 1988 (પછી િલ ેત ેડીલર / ધવકે્રતા દ્વારા કરવામાાં 

આવ ે કે ન હોય) હઠેળ યોગ્ય સિા સાથ ે ધમલકતની નોંિણી કરાવો અન ેવાહન(ઓ) પર હાઇપોથકેેર્નનો ચાર્જ 
મળેવો. ,બનાવલેુાં અથવા બનાવવુાં, ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં નોંિણીના સટીિીકેટમાાં યોગ્ય રીતે સમથાન અને 
નોંિાયલે. એસટે વપરાયલે વાહન હોવાના ફકસ્સામાાં, ઉિારકતાા ખાતરી કરર્ ે કે વાહન(ઓ)ની RC બકુ પર 
ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં આવી સાંપધિ(ઓ) ની પવૂાિારણા દર્ાાવે છે. 

8.12 અસ્કયામતની ફડગલવરી લવેાના અથવા આ કરારના અમલના 30 ફદવસની અંદર, જે પહલેાાં હોય ત ે રજજસ્રેર્ન 
સટીિીકેટની કૉધપ સબધમટ કરો, સાંપધિન ેસાંબાંધિત વાહન તરીકે પરધમટ (લાગ ુપડત ુાં હોય) કે આવા વાહન(વાહનો) 
જેના માટે ફડગલવરી લીિા પછી લોન લેવામાાં આવી છે.  

8.13 વાહન હોવાના કારણ ેએસટે માટે કોઈ પણ ડુપ્પ્લકેટ રજજસ્રેર્ન બકુ માટે અરજી કરર્ો નહીં, અન્યથા વાહન(ઓ) પર 
તનેા ચાર્જને સમથાન આપવા માટે તનેી અરજી ધિરાણકતાાન ેપહોંચાડવા ધસવાય. 

8.14 ધિરાણકતાાન ેધમલકતના કોઈ પણ નકુસાન અથવા ચોરીની લગેખતમાાં જાણ કરો, ધમલકતના સાંબાંધિત વીમા કાંપનીમાાં 
કોઈ પણ દાવો દાખલ કરો, અથવા ધમલકતની રજીસ્રેર્ન બકુમાાં નકુસાન, ધવનાર્ અથવા ક્ષધત અથવા સાંબાંધિત 
વીમા પૉગલસીની નકુર્ાન ધમલકત, આવા નકુસાન અથવા દાવો દાખલ કયાાના ત્રણ કાયાકારી ફદવસોમાાં. આવી 
ઘટનામાાં, ધિરાણકતાા, આ કરાર હઠેળના તનેા અન્ય અધિકારો પ્રતય ે પવૂાગ્રહ રાખયા ધવના, ધિરાણકતાાના ફહતોના 
રક્ષણ માટે જરૂરી હોય તવેા પિલાાં લવેાની કાયદામાાં અથવા ઇક્તવટીમાાં, ઉિારકતાા(ઓ)ની જરૂર પડી ર્કે છે. 

8.15 સરકાર, ર્મ્ધુનધસપલ કોપોરેર્ન, પ્રાદેધર્ક પફરવહન ઑથૉફરફટ અથવા અન્ય સિાધિકારી દ્વારા તમામ દરો, 
આકારણીઓ, ટેતસ અન ેઅન્ય આઉટિોઇંગ્સ ચકૂવવા પડર્ ે જે પછીથી વસલૂવામાાં આવી ર્કે છે, અથવા િીરો 
મકેૂલી ધમલકત માટે ચકૂવવાપાત્ર બની ર્કે છે અન,ે ધિરાણકતાા દ્વારા માાંિણી પર, પ્રતયકે ઉતપાદન પ્રાપ્ત થર્.ે 
ડ્ટુી, ટેતસ , આકારણી અથવા અન્ય ખચા. 

8.16 ધિરાણકતાાની સ્પષ્ટ લગેખત સાંમધત ધવના, અનમુાધનત સાંપધિ અથવા તનેા કોઈ પણ િાિો સાથ ેકોઈ પણ જોડાણ 
અથવા તકલીિ િોિવવા અથવા સહન કરવાની પરવાનિી આપવી નહીં અથવા પવૂાગ્રહ્તુત અથવા સરુક્ષાને 
જોખમમાાં મકેૂ તવેી કોઈ પણ વસ્તનુી પરવાનિી આપવી નહીં. સાંપધિના કોઈ પણ પ્રતયક્ષ કે આડકતરી રીતે 
રાન્સિરન ેધવશ્વાસનો િોજદારી િાંિ અન ેછેતરધપિંડીનો કેસ માનવામાાં આવર્,ે અન ેત ેધિરાણકતાાન ેયોગ્ય લાિે તેમ 
ધિરાણકતાા ધવરુદ્ધ FIR અથવા િોજદારી િફરયાદ દાખલ કરવા / અનસુરવા માટે હકદાર રહરે્.ે 

8.17 નાદારી અન ેદેવગળયા સાંફહતા, 2016 અથવા િારતમાાં અમલમાાં આવતા અન્ય સમાન કાયદા હઠેળ કોઈ પણ કાનનૂી 
કાયાવાહી/અરજી અથવા હુકમનામુાં લાગ ુકરવા માટે અરજી દાખલ કરવા ધવર્નેી માફહતી પ્રાપ્ત થયાના 7 ફદવસની 
અંદર ધિરાણકતાાન ેપત્ર લખવામાાં આવ ે છે. ઉિારકતાા અથવા િેરેંટી આપનાર સામ ેનાણાાં/ધમલકતની વસલૂાત. 
આમ કરવામાાં કોઈ પણ ધનષ્િળતાન ેચકૂની ઘટના તરીકે િણવામાાં આવર્ ેઅને ધિરાણકતાા દ્વારા લોનની બાકી 
રકમની વસલૂાત માટે ઉિારકતાા સામ ેઆવશ્યક કાયાવાહી ર્રૂ કરવામાાં આવર્.ે 

8.18 ધિરાણકતાા દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર તમામ ટેતસ અથવા શલુ્કો અથવા ધિરાણકતાા 
દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર શલુ્કો ચકૂવવા અથવા ગડુ્સ એન્ડ સધવિસ ટેતસ (GST) વિેરે સફહત પરાંત ુતનેા સિુી મયાાફદત 
નહીં હોવાના ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાાન ેસાંપધિના વચેાણમાાં િરપાઈ કરવાની જવાબદારી લો.  

8.19 વચન આપો અન ે પનુ્ષ્ટ કરે છે કે તણે ે લોન માંજૂર કરવા/ધવતફરત કરવા માટે ધિરાણકતાાના કોઈ પણ 
કમાચારી/એજન્ટ પાસથેી/કોઈ પણ પ્રકારની લાાંચ, કધમર્ન અથવા દલાલી લવેા/ચકુવવા કે લવેા/ચકુવવા માટે ન 
તો પ્રતયક્ષ કે આડકતરી રીત ેસાંમધત આપી છે. 



8.20 વચન આપો અન ેખાતરી કરો કે લોનના ચલણ દરધમયાન, ધિરાણકતાાના કોઈ પણ કમાચારી/એજન્ટન ેકોઈ પૈસા 
અથવા લોન લેણાાં ચકૂવવામાાં આવર્ ેનહીં, ક્યાાં તો રોકડમાાં અથવા તનેા વ્યક્તતિત અથવા ધિરાણકતાા ધસવાયના 
અન્ય બેંક એકાઉન્ટમાાં રાન્સિર/ફડપોગઝટ કરવામાાં આવર્.ે 

8.21 વચન આપો અન ેખાતરી કરો કે ત ેમાન્ય ધસસ્ટમ જનરેટ કરેલ ઇલતેરોધનક રોકડ રસીદ એકધત્રત કયાા ધવના કોઈ 
પણ લોનના બાકી/હપતા ચકૂવર્ે નહીં.  

8.22 ધિરાણકતાાની લગેખત સાંમધત ધવના, સાંપધિ પર કોઈપણ પ્રકારનો બોજો અથવા પવૂાાધિકાર બનાવર્ો નહીં. 
8.23 તનેા કાનનૂી પ્રધતધનધિઓની ધવિતો જાહરે કરે છે, જેઓ તનેી ધમલકત માટે હકદાર હર્.ે 
8.24 એવી વ્યક્તત કે જે કાંપનીના બોડામાાં પ્રમોટર અથવા ફડરેતટર હોય કે જે તનેા બોડા ઑિ ફડરેતટસામાાં ફડરેતટર તરીકે ન 

હોય અને ન હોય (ઉિારકતાા કાંપની હોવાના ફકસ્સામાાં), તેન ે"ધવલફુલ ફડિોલ્ટર" તરીકે ઓળખવામાાં આવ ેછે. RBI 

દ્વારા જારી કરાયલે માિાદધર્િકા અનસુાર ઉિારકતાા(ઓ) વધમુાાં િેરેંટી આપ ેછે કે જો આવી વ્યક્તત ઋણ લનેારા(ઓ) 
ના બોડામાાં જોવા મળે, તો તે ત ેવ્યક્તતન ેતનેા બોડામાાંથી દૂર કરવા માટે તાતકાગલક અન ેઅસરકારક પિલાાં લેર્.ે 

8.25 કાંપનીના રજજસ્રાર (ROC) (ઉિારકતાા કાંપની હોવાના ફકસ્સામાાં) અન/ેઅથવા CERSAI, કાનનૂી એન્ન્ટટી 
આઇડેન્ન્ટિાયર, જેમ બન ેતેમ, િાંડેડ એસટે પર ચાર્જ બનાવવા અને તનેી નોંિણી કરવાનુાં કામ કરે છે, જેની ફકિંમત 
ઉિારકતાા દ્વારા ખચા કરવામાાં આવર્.ે ધનિાાફરત સમયમયાાદામાાં ચાર્જ ન બનાવવાના ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાા 
ROC/CERSAI/કાનનૂી એન્ન્ટટી ઓળખકતાા પાસ ે સાંબાંધિત િોમા િાઇલ કરી ર્કે છે અને િાંડોળવાળી સાંપધિ પર 
ચાર્જ બનાવી ર્કે છે. ઉિારકતાા(ઓ) ધિરાણકતાાના લોન એકાઉન્ટમાાં ડેગબટ થઈ ર્કે તવેા ચાજીસ બનાવવા અને 
નોંિણી કરવા માટે ધિરાણકતાા દ્વારા કરવામાાં આવલે ખચા/િીની િરપાઈ કરવા સાંમત થાય છે. 

8.26 ખાતરી કરો કે તઓે ન તો પ્રતયક્ષ કે આડકતરી રીતે કોઈ કધમર્ન અથવા બ્રોકરેજ ચકૂવવા અથવા ચકૂવવા માટે 
સાંમત થયા નથી અથવા ધનયામક/ઓ અથવા કોઈપણ વ્યક્તત કે જેઓ િેરેંટી આપનાર છે, જેમ કે કેસ હોઈ ર્કે છે, 

અન ેત/ેતઓે આવી કોઈ ચકુવણી કરર્ ેનહીં. તનેા માટે/તેમન ેધ્યાનમાાં લેવ ુાં. 
8.27 આવા કૃતયો, કાયો, ખાતરી, બાબતો અન ેવસ્ત ુકરવા માટે ધિરાણકતાા દ્વારા અહીં બનાવલે સરુક્ષાની વધ ુખાતરી અને 

પનુ્ષ્ટ કરવા માટે અન ેઆ દ્વારા આપવામાાં આવલે અધિકારો અને ઉપાયોની ખાતરી કરવા અન ેઆવા ડૉક્યમુને્ટ 
(ઓ)ન ેતેના પોતાના ખચ ેઅમલમાાં મકૂવાની બાાંયિરી લેવી. આ સાંદિ ેજરૂરી છે. 

8.28 ધિરાણકતાાન ેક્ષધત અન ેનકુસાનની િરપાઈ કરો અન ેતમામ ખચા, ખચા, દાવા અન ેફક્રયાઓ (અકસ્માત, ક્ષધત અથવા 
અન્યથા ફકસ્સામાાં તતૃીય પક્ષની જવાબદારી સફહત) અન ેકાનનૂી ખચા, િી અને ખચા સફહત તમામ ચકૂવણી અને 
ખચાન ે પહોંચી વળવા માટે હાધનકારક રાખો. ધમલકતનો કબજો, વીમો અન ેવચેાણ. ત ેનિેોધર્યેબલ ઇન્સ્ુમને્ટ્સ 
એતટ, ફક્રધમનલ પ્રોધસજર કોડ અથવા અન્ય કોઈપણ િોરમ તમેજ તેના પરના વ્યાજ હઠેળ કોઈ પણ ઉપાયને 
અનસુરવા માટે ધિરાણકતાા દ્વારા કરવામાાં આવલેા ખચા માટે પણ ત ેજવાબદાર રહરે્.ે 

8.29 ખાતરી કરો કે ત ેધિરાણકતાાના ધનયમોથી સાંપણૂા રીત ેપફરગચત છે, જેમ કે સમય સમય પર જાણ કરવામાાં આવ ેછે. 
8.30 આથી પનુ્ષ્ટ કરે છે કે પ્રાપ્ત કરેલ લોનની રકમ પ્રાથધમક સોનુાં, િોલ્ડ બગુલયન, સોનાના આભષૂણો, સોનાના ધસક્કા, 

િોલ્ડ એતસચને્જ રેડેડ િાંડ્સ (ETF)ના એકમો અન ે િોલ્ડ ર્મ્ચુ્્અુલ િાંડના એકમો સફહત કોઈ પણ સ્વરૂપમાાં 
સોનાની ખરીદી માટે ઉપયોિમાાં લવેાર્ ેનહીં. 

8.31 ગેરાંટી: જો ધિરાણકતાાની જરૂર હોય, તો ઉિારકતાાએ ધિરાણકતાાન ે સ્વીકાયા તતૃીય પક્ષ દ્વારા જારી કરાયલે 
િેરાંટી(ઓ) ધિરાણકતાા દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવેલ િોમામાાં અન ેવિારાની સરુક્ષાની રીતો રજૂ કરવી જોઈએ. 
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ધમલકર્ની ક્રકિંમર્નુાં પનુરાવર્ાન  
9.1  જો આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાાની તારીખ પછી ધમલકતની ફકિંમત ઉપરની તરિ સાંર્ોધિત કરવામાાં આવ ે છે, તો 

ઉિારકતાા(ઓ) જવાબદાર રહરે્ ેઅન ેઆવા સિુારેલા મલૂ્ય પર ધમલકત (ધમલકતઓ) પ્રાપ્ત કરવા માટે આવશ્યક 
રકમ ચકૂવર્ ેઅન ે ધિરાણકતાા જવાબદાર રહરે્ ેનહીં. ધમલકતની ફકિંમતમાાં આવા િેરિાર માટે લોન દ્વારા અથવા 
અન્યથા કોઈ પણ રકમ ચકૂવવી. આવા ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાા આ લોન રાન્ઝતેર્નન ેરદ કરવાની સ્વતાંત્રતા પર 
રહરે્ ેઅન ેઆ કરારની અન્ય કોઈ પણ જોિવાઈઓ સાથ ે પવૂાગ્રહ રાખયા ધવના ડીલર/ઉતપાદકન ેબફુકિંિ ફકિંમત 
તરીકે અથવા અન્યથા ડીલર/ઉતપાદક પાસેથી ચકૂવેલ રકમ પરત કરર્.ે 

અનચુ્છેદ 10  

ધવર્રણ 



10.1  ઉતપાદક અથવા ડીલર અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તત પાસેથી ધમલકતની ધવતરણ મળેવવા અન ે તનેી યોગ્યતા, 
ગણુવિાની ક્સ્થધત વિેરેની ચકાસણી કરવા માટે ઉિારકતાા સાંપણૂાપણ ે જવાબદાર રહરે્.ે ઉિારકતાા ધમલકતની 
ફડગલવરી લીિા પછી તરત જ ધિરાણકતાાને જાણ કરર્.ે 

10.2  ઉિારકતાા સાંમત થાય છે અને સમજે છે કે ઉતપાદક અથવા ડીલર અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તત તરિથી ધવતરણમાાં 
કોઈ પણ ધવલાંબ, કોઈ પણ ધવલાંગબત િી અથવા ધમલકતની ગણુવિા/ર્રત/યોગ્યતા માટે ધિરાણકતાા જવાબદાર 
રહરે્ ેનહીં. ઉિારકતાા ધિરાણકતાાન ેઉપરોતત સાંબાંધિત કોઈ પણ જવાબદારીમાાંથી મતુત કરે છે અન ેઉિારકતાાએ 
આિાર પર ધનિાાફરત હપ્તાઓની ચકુવણી અટકાવર્ ેનહીં કે ધમલકતની ફડગલવરી કરવામાાં આવી નથી અથવા કોઈ 
પણ કારણસર. 

 

અનચુ્છેદ 11 

ઉપયોગ  
11.1  ઉિારકતાા(ઓ) વીમા પૉગલસીના ધનયમો અન ેર્રતો દ્વારા માંજૂર કોઈ પણ હતે ુમાટે ધમલકતનો ઉપયોિ પોતાની 

જાત ેઅથવા તનેા નોકર અથવા એજન્ટો દ્વારા ન કરવાની બાાંયિરી આપ ેછે અન ેન તો વીમાને અમાન્ય બનાવી 
ર્કે તવેા કોઈ પણ કાયા અથવા કામ કરવાની માંજૂરી આપ ેછે. ખાસ કરીન,ે માલ-સામાન, વસ્તઓુ વિેરેના પફરવહન 
માટે ધમલકત/વાહનનો ઉપયોિ ન કરવો, િોરેસ્ટ, આબકારી, કસ્ટર્મસ, GST, પ્રધતબાંિ, અિીણ, રેલ્વ ે સાંપધિ, 

િેરકાયદેસર કબજો, સોના પર ધનયાંત્રણ, વિેરે સાંબાંધિત કેન્રીય અન ેરાજય ધવિાનસિાઓની કોઈપણ જોિવાઈના 
ઉલ્લાંઘનમાાં, અન ેકોઈ પણ િેરકાયદેસર ઉિારકતાા ધિરાણકતાા માત્ર ધિરાણકતાા દ્વારા ઉલ્લગેખત ઉપયોિ માટે અને 
આ કરારમાાં દર્ાાવ્યા મજુબ, તેની પોતાની ફકિંમત અન ે ખચા પર જ ધમલકતનો ઉપયોિ અથવા િેરકાયદેસર 
પ્રવધૃિમાાં સામેલ ન થવા માટે અન ેલોન લનેારન ેઆવા ખોટા અથવા િેરકાનનૂી ઉપયોિના પફરણામ,ે ધમલકતના 
સાંબાંિમાાં ધિરાણકતાા દ્વારા થતા કોઈપણ ક્ષધત અથવા નકુસાન માટે જવાબદાર રહરે્.ે કરવાની બાાંયિરી આપ ેછે. 
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વીમો અને જાળવણી 

12.1  લોનની સિેિાડાની સરુક્ષા કરવા અન ે ધિરાણકતાાનો પવૂાાધિકાર વીમા પર કવર કરવામાાં આવ્યો છે તનેી ખાતરી 
કરવા માટે, ઉિારકતાાએ આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાા પછી તરત જ; હુમલા, હુલ્લડ, નાિફરક હાંિામો, પરૂ સામેના 
જોખમો અન ેએવી વ્યાપક જવાબદારી કે જેના માટે ધમલકત સામાન્ય રીતે ખલુ્લી હોય અને અમયાાફદત તતૃીય પક્ષ 
જવાબદારી જોખમ સફહત અકસ્માત અથવા આિ અથવા અન્ય જોખમોથી થતા ક્ષધત અથવા નકુસાન સામ ેવ્યાપક 
પૉગલસી હઠેળ ધમલકતનો વીમો લેવો. વીમા કાંપની અન ેઆ કરારની મદુત અન ેકોઈ પણ વીમા પૉગલસી, કવર નોટ 
અથવા ધિરાણકતાા ઉતપાદન અને ધવતરણ (જો ર્ાહુકાર દ્વારા જરૂરી હોય તો) દ્વારા માાંિણી પરની રસીદન ેઅમલમાાં 
રાખવા માટે આવશ્યક તમામ મદુ્દલ અન ેઅન્ય રકમની સમયસર ચકુવણી કરર્.ે તનેા ધનરીક્ષણ અન ેચકાસણી માટે 
પ્રતયકે વીમા પૉગલસી ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં જરૂરી સમથાન સાથ ે 'લોસ પયેી' તરીકે અને ધિરાણકતાાના બેંકસાની 
તરિેણમાાં વિારાના સમથાન સાથ,ે જો તમે હોય, તો ધિરાણકતાાના નામ ેહોવી જોઈએ. 

12.2  ઉિારકતાા વીમા પૉગલસીના ધનયમો અન ેર્રતો દ્વારા માંજૂર ન હોય તવેા કોઈ પણ હતે ુમાટે સાંપધિનો ઉપયોિ કરર્ે 
નહીં અને વીમાન ેઅમાન્ય િણાવી ર્કે તવેા કોઈ પણ કાયા અથવા કાયા કરવા અથવા કરવાની પરવાનિી આપર્ે 
નહીં. 

12.3  ઉિારકતાા સ્વીકાર કરે છે અન ેપનુ્ષ્ટ કરે છે કે વ્યાપક વીમા પૉગલસી સાથ ેસાંપધિનો પયાાપ્ત રીત ેવીમો લવેો ત ે
ઉિારકતાાની મખુય જવાબદારી છે. ઉિારકતાા તેની/તેણીની સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધથી, ધિરાણકતાા વતી, સધુવિા આપનાર 
બનીન ેઅન ેઉિારકતાા પોસ્ટ-ડેટેડ ચકૅ/પ-ે ઑડાર/કોઈ અન્ય મારિત ેમાંજૂર વીમા કાંપનીન ેપ્રીધમયમની ચકુવણી 
કરીન ે વીમો કરાવી ર્કે છે. ચકુવણી સચૂનાઓ. જો કે, કોઈપણ કારણસર ધિરાણકતાા તરિથી કોઈ પણ ગબન-
ચકુવણી વીમા કાંપનીન ેજરૂરી વીમા ધપ્રમીયમ ચકૂવવા અન ેસાંપધિન ેવીમો રાખવાની ઉિારકતાાની જવાબદારીન ે
અસર કરર્ ેનહીં. 

12.4  કોઈ પણ વીમા રકમ પર ધિરાણકતાાનો પ્રથમ દાવો હર્.ે ઉિારકતાા(ઓ) આથી ધિરાણકતાાન ેધિરાણકતાાના ફહતોનુાં 
રક્ષણ કરવા અન ે ધિરાણકતાાના લણેાાં માટે તનેી આવકનો વ્યાજબી ઉપયોિ કરવા માટે વીમાની આવકનો દાવો 
કરવા માટે અધિકૃત કરે છે. ઉિારકતાા વીમા પૉગલસી અને તેના નવીકરણ ધવષે સમયાાંતરે ધનિાાફરત કરવામાાં 
આવલે તમામ ધિરાણકતાાની સચૂનાઓનુાં પાલન કરર્.ે 



12.5  ઉિારકતાા, પોતાના ખચ ેઅન ેધવલાંબ કયાા ધવના, અકસ્માત અથવા અન્ય કોઈ કારણથી થયલેી ધમલકતની મરામત 
કરર્ ેઅન ેવીમા દાવાના સાંબાંિમાાં ગબલ વીમા કાંપનીના ધનકાલ માટે રજૂ કરર્.ે જો ઉિાર લનેાર સામે કોઈ વિારાનુાં 
બાકી ન હોય, તો ધિરાણકતાા તનેે એવા લાિો આપર્ે જેમ કે ધિરાણકતાાને દાવાના સાંબાંિમાાં વીમા કાંપની પાસેથી 
મળે છે.  

 

અનચુ્છેદ 13 

ચકૂની ઘટનાઓ  
13.1  ઉિારકતાા(ઓ) અહીં દર્ાાવલે રીત ેદેવુાં અથવા કોઈ પણ િી, શલુ્ક અથવા ખચાની ચકુવણી કરવામાાં ધનષ્િળ જાય છે 

અન ે કોઈ પણ હપ્તો અથવા અહીં ચકૂવવાપાત્ર અન્ય કોઈ પણ રકમ તે જે તારીખ ે બાકી છે ત ે તારીખ પછી 
ચકૂવવામાાં આવતી નથી; અથવા 

13.2  ઉિારકતાા (વ્યક્તતિત હોવાના ફકસ્સામાાં અન ેએક કરતાાં વધ ુફકસ્સામાાં, તમેાાંથી કોઈ એક) મતૃ્ ુપામ ેછે અથવા કોઈ 
પિલુાં લે છે અથવા કોઈ પણ અધિકારક્ષતે્રમાાં તનેે નાદાર બનાવવાના અગિિમતથી અથવા કોઈ પણ પિલાાં 
લવેામાાં આવ ેછે. તનેી કોઈ પણ ધમલકતના રીસીવર, રસ્ટી અથવા સમાન અધિકારીની ધનમણકૂ; અથવા  

13.3  જો ઉિારકતાા (કોપોરેટ બોડી અથવા િાિીદારી પઢેી હોવાને કારણ)ે કોઈ પિલાાં લ ેછે અથવા અન્ય પિલાાં લવેામાાં 
આવ ેછે અથવા કોઈ પણ તતૃીય પક્ષ દ્વારા ઉિારકતાા સામે કાનનૂી કાયાવાહી ર્રૂ કરવામાાં આવ ેછે, તો તેન ેસમાપ્ત 
કરવા, ધવચ્છેદ કરવા અથવા પનુિાઠન કરવા અથવા પ્રાપ્તકતાાની ધનમણકૂ માટે કાનનૂી કાયાવાહી ર્રૂ કરવામાાં આવે 
છે. , તનેી ધમલકત પર રસ્ટી અથવા સમાન અધિકારી, ખાસ કરીન ેિીરો મકેૂલી ધમલકત પર; અથવા 

13.4 જો ઉિારકતાા ધિરાણકતાાની લગેખતમાાં સ્પષ્ટ સાંમધત ધવના કોઈ પણ રીતે કબજે મકેુલી ધમલકતને વચેવા, રાન્સિર 
કરવા અથવા તનેા પર બોજો વચેવા અથવા રાન્સિર કરવા માાંિે છે; અથવા 

13.5  ઉિારકતાા કબજે મકેુલી ધમલકતને માટે કોઈ પણ વીમા ધપ્રમીયમ અથવા અસ્વીકૃત PDC/ECS માટેના બેંક શલુ્કની 
ચકુવણી કરવામાાં ધનષ્િળ જાય છે. અથવા 

13.6  કબજે મકેુલી ધમલકત જપ્ત કરવામાાં આવી રહી છે, જપ્ત છે, કોઈ પણ સિાધિકારી દ્વારા કસ્ટડીમાાં લવેામાાં આવી છે 
અથવા કોઈ પણ અમલની કાયાવાહીન ેઆધિન છે; અથવા 

13.7  સમય-સમય પર કાયદા હઠેળ કબજે મકેુલી ધમલકત સાંબાંધિત કોઈ પણ ટેતસ, વરેો, કર, શલુ્ક અથવા અન્ય 
ઉિારકતાા લાદવાની ચકૂવણી કરવા અથવા અન્ય કોઈ પણ ઔપચાફરકતાઓન ેપણૂા કરવા માટે પડી રહ્યો છે; 

13.8  કબજે મકેુલી ધમલકત ચોરાઈ રહી છે, ત ેકોઈ પણ કારણોસર ર્ોિી ર્કાતી નથી, અથવા 
13.9  ધમલકત કોઈ પણ રીતે અવરોધિત, જોખમમાાં મકૂાયેલી અથવા ક્ષધતગ્રસ્ત અથવા ઉપયોિ માટે અયોગ્ય છે અથવા 

ધમલકત સાથેના અકસ્માતથી તતૃીય પક્ષન ેર્ારીફરક ઈજા થઈ છે; અથવા  
13.10  કોઈ પણ PDC/ECS ધિરાણકતાા દ્વારા આ ર્રતો અન ે ધનયમોમાાં ધિરાણકતાાન ે ધવતફરત કરવામાાં આવ ેછે અથવા 

ધવતફરત કરવામાાં આવ ેછે તે પ્રસ્તધુત પર કોઈ પણ કારણોસર સન્માધનત કરવામાાં આવતી નથી; અથવા 
13.11  કોઈ પણ કારણોસર કલમ 2,10 અનસુાર આપલે કોઈ પણ PDC/ECS ની ચકુવણી રોકવા માટે ઉિારકતાા દ્વારા 

આપવામાાં આવતી કોઈ પણ સચૂના; અથવા 
13.12  ઉિારકતાા ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં હાઇપોથકેેર્ન સમથાન સાથને ુાં વાહન હોવાના ધમલકતના નોંિણી પ્રમાણપત્રની 

કૉધપ પ્રદાન કરવામાાં ધનષ્િળ જાય છે; 

13.13  કોઈ પણ સાંજોિો ઉદિવ ે જે, ધિરાણકતાાના મત,ે વાજબી આિાર આપે છે કે તે મોટાિેજ ધમલકત અથવા તમેાાં 
અથવા આ કરાર હઠેળ ધિરાણકતાાના ફહતન ેપવૂાગ્રહ અથવા જોખમમાાં મકેૂ તવેી ર્ક્યતા છે; અથવા  

13.14  આ કરારમાાં પરૂી પાડેલ અસ્કયામતો [જૂના અન ે નવા વાહન(બાંન)ે]ની ધવિતો િાઇલ કરવામાાં ધનષ્િળ રહનેાર 
ઉિારકતાા; અથવા 

13.15  ઉિારકતાાએ અહીં સમાધવષ્ટ કોઈ પણ ધનયમો, કરારો અને ર્રતોનુાં ઉલ્લાંઘન કયો છે અથવા આ કરાર હઠેળ 
ઉિારકતાા દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવલેી કોઈ પણ માફહતી અથવા ધિરાણકતાાન ેકરવામાાં આવલેી રજૂઆતો અથવા 
ઋણ લનેાર દ્વારા આપવામાાં આવેલ કોઈપણ અન્ય ડૉક્યમુને્ટ ખોટા અથવા િેરમાિે દોરનાર હોવાનુાં જાણવા મળ્ુાં 
છે; અથવા 

13.16  તયાાં અન્ય કોઈ સાંજોિો છે, જે ધિરાણકતાાના એકમાત્ર અગિપ્રાયમાાં, ધિરાણકતાાના ફહતન ેજોખમમાાં મકેૂ છે. 
 

13.17  ઉિારકતાા/જામીનદાર કોઈપણ કોટા/ફરબ્્નુલ (NCLT સફહત) દ્વારા દેવાગળયો/નાદાર બન ે છે અથવા દેવાગળયો 
જાહરે કરે છે અથવા િડચામાાં જાય છે અથવા ધવસર્જનમાાં જાય છે, પછી િલ ેત ેસ્વપૈ્ચ્છક હોય કે િરજજયાત હોય, 



અથવા તનેા દેવાની ચકૂવણી કરવામાાં અસમથા હોય કારણ કે ત ેબાકી છે અથવા પ્રસ્તાધવત છે અથવા ત ેલ ેછે. 
તનેા ઉિારકતાા સાથે સામાન્ય સોંપણી અથવા વ્યવસ્થા અથવા માળખુાં અથવા તમેના લાિ માટે અથવા કોઈ પણ 
ધમલકતનો કબજો લવેા માટે રીસીવરની ધનમણકૂ કરવામાાં આવ ે છે અથવા દેવાગળયો/નાદારી માટે અરજી કરે છે 
અથવા નાણા/ધમલકતની વસલૂાત માટે હુકમનામુાં લાગ ુ કરવા માટે ઉિારકતાા/જામીનદાર સામ ે દાખલ કરવામાાં 
આવ ે છે. અન ે આવી ધપફટર્ન િાઇલ કયાાના 90 (નવેુાં) ફદવસની અંદર બરતરિ કરવામાાં આવતી નથી અને 
ધિરાણકતાા દ્વારા કોઈ પણ કાયાવાહીન ેમલુતવી/સ્થગિત કરવી તનેા અધિકારોની મકુ્તત સમાન નથી; અથવા 

13.18 ધિરાણકતાા અન ે ઉિારકતાા વચ્ચ,ે કોઈ પણ ક્ષમતામાાં દાખલ થયલેા અન્ય કોઈ પણ કરાર હઠેળ તનેી 
જવાબદારીઓ ધનિાવવામાાં ઉિારકતાા દ્વારા કરવામાાં આવલે કોઈ પણ ચકૂ.  

13.19 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર મોટર વાહન એતટ અથવા સને્રલ મોટર વ્હીકલ રૂલ્સ અથવા જુવનેાઈલ જન્સ્ટસ એતટ, 

િોરેસ્ટ, કસ્ટર્મસ, નાકોફટતસ, ખાણ અન ે ખનીજ વિેરે સફહત અન્ય કોઈ પણ કાયદા/ધનયમ/વટહુકમ/GOની 
જોિવાઈઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીન ે ધમલકતનો ઉપયોિ કરી રહ્યો છે. ., અથવા પયાાવરણ, આરોગ્ય, સલામતી, શ્રમ 
અથવા જાહરે જાહરેાતન ેલિતા કોઈપણ કાયદાના ઉલ્લાંઘનમાાં. 
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ધિરાણકર્ાાના અધિકારો  
14.1  ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારને તનેી તમામ નાણાકીય જવાબદારીઓ જાહરે કરર્ ેજે કોઈપણ ક્ષમતામાાં આ કરારને 

અસર કરર્.ે ધિરાણકતાા કરાર સમાપ્ત કરવા માટે હકદાર છે, જો ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર પર કોઈ પણ પ્રધતકૂળ 
અહવેાલ પ્રાપ્ત થાય, જે કરારના અમલ પછી કોઈપણ સમય ેમળી આવે, જેમાાં તમામ લાિકારી માગલકો અથવા 
ફડરેતટરો અથવા િાિીદારો અથવા રસ્ટીઓ વિેરેનો સમાવેર્ થાય છે. અન ે કઈ ઘટનામાાં ઉિારકતાા/િેરેંટી 
આપનાર દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર સાંપણૂા નાણાાં કોઈ પણ માાંિ/સચૂના ધવના ધિરાણકતાાન ેતરત જ ચકૂવવાપાત્ર બન ેછે. 
ધિરાણકતાા પાસે કોઈપણ થાપણો, ર્સેા અને ધસક્યોફરટીઝ સફહત તમામ નાણાાંને સમાયોજજત કરવા / વસલૂ કરવા 
અન ેબાકીની રકમ, જો કોઈ હોય તો ફરિાંડ કરવા માટે હકદાર છે. 

14.2 ઉપરોતત કોઈ પણ/બિી ચકૂની ઘટનાઓની ઘટનામાાં, ધિરાણકતાાન ેઉિારકતાા(ઓ)ન ેજાણ કરવાનો અધિકાર હર્ ેકે 
ચકુવણીમાાં ચકૂન ેસાંપણૂા રકમ અન ેઅન્ય તમામ સફહત, પરાંત ુતનેા સિુી મયાાફદત નહીં, વ્યાજમાાં પફરણમર્.ે કોઈ 
પણ પ્રકારની રકમ અન ેશલુ્ક. પ્રીધમયમ (જો પ્રીધમયમ ધિરાણકતાા દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવતી સધુવિા સવેાઓ દ્વારા 
પ્રાપ્ત થ્ુાં હોય) અન/ેઅથવા અન્ય કર કે જે ઉિાર લનેાર દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર હોત, જો કરાર તનેી સાંપણૂા મદુત 
સિુી ચાલ્યો હોત, બાકી અને ચકૂવવાપાત્ર બની િયા છે. ધિરાણકતાા બાકી લોન પર અનસુગૂચ-I માાં ધનફદિષ્ટ દરે 
વિારાની ટકાવારી વસલૂવા માટે હકદાર છે અને માાંિણી કરે છે કે ઉપરની બિી રકમ ધિરાણકતાાન ે તાતકાગલક 
ચકૂવવામાાં આવ.ે ધિરાણકતાા તનેા ધવવકેબહુ્નદ્ધથી, લગેખત સચૂના દ્વારા, ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારન ેઆવી સચૂનામાાં 
ઉલ્લગેખત સમયિાળાની અંદર ચકૂની ઘટનાન ેસિુારવા માટે કહી ર્કે છે. 

14.3 ચકૂની ઉપરોતત કોઈ પણ/બિી ઘટનાઓ બનવા પર, ઉિારકતાા ધિરાણકતાા દ્વારા નોફટસ જારી કયાાની તારીખથી 7 

ફદવસની અંદર ધિરાણકતાાન ેનીચેની ચકુવણી કરવા માટે જવાબદાર રહરે્;ે 

(a)  હપ્તાની બાકી રકમ; 

(b)  બાકીના સમયિાળા માટેના હપ્તાઓ, જે ઉિારકતાા દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર હર્.ે જો કરાર તેની સાંપણૂા મદુત 
સિુી ચાલ્યો હોત; 

(c)  મળૂ બાકી રકમ પર પ્રથમ અનચુ્છેદમાાં ધનફદિષ્ટ દરે વિારાનુાં વ્યાજ અન ેઅન્ય બાકી રકમ પર; 

(d)  વીમા પ્રીધમયમ અન ેઅન્ય ટેતસની ચકુવણીમાાં ચકૂના કારણ ેવ્યાજ સફહત પણ અન્ય તમામ રકમો અન ે
ચાજર્જસ.   

જો કે, અસાિારણ સાંજોિોમાાં જયાાં ઉિારકતાા દ્વારા સાંપધિન ે સાંપણૂા રીત ે છપાવવામાાં આવી હોય અથવા તેન ે
ધિરાણકતાા અથવા ઉિારકતાાની પહોંચની બહાર રાખવાની હોય અથવા િેરકાનનૂી હતેઓુ માટે ધમલકતનો ઉપયોિ 
કરવામાાં આવતો હોય, તો ઉિારકતાા ધમલકતન ેઅસામાન્ય ઘસારોન ેઆધિન કરી ર્કે છે અન/ેઅથવા આવા અન્ય 
લોકો અલિ પડે તવેી ર્ક્યતા છે. ઉિારકતાાની ધમલકત જે કરાર હઠેળ બાકી રકમની વસલૂાત માટે ધિરાણકતાાને 
વિારાનુાં કવર પરૂી પાડે છે, ધિરાણકતાાને કોઈ પણ સચૂના ધવના ધમલકતની જપ્તી સફહત આવા પિલાાં લવેાનો 
અધિકાર છે. 

14.4 ઉિારકતાા ઉપરોતત નોફટસમાાંની માાંિનુાં પાલન કરવામાાં ધનષ્િળ જાય તો, ઉિારકતાા ધિરાણકતાા દ્વારા નોફટસ જારી 
કયાાની તારીખથી 7 ફદવસની અંદર આવા સ્થળે ધિરાણકતાાને ધમલકત સોંપવા માટે બાંિાયેલા રહેર્.ે ઉિારકતાાની 
ફકિંમત. જેમ કે ધિરાણકતાા સ્પષ્ટ કરી ર્કે છે, તે જ ર્રતમાાં કે જેમાાં ત ેમળૂ રૂપ ેઉિારકતાાન ેધવતફરત કરવામાાં આવી 



હતી, ધસવાય કે સામાન્ય ઘસારો ધસવાય, તમેાાં ધનષ્િળતા, ધિરાણકતાા, વધ ુસચૂના ધવના, જયાાં પણ હકદાર હર્ ેતયાાં 
ધમલકત જપ્ત કરર્.ે ઉિારકતાા ધિરાણકતાાન ે ધમલકતનો કબજો લેતા અટકાવર્ ેનહીં અથવા અવરોિર્ ેનહીં. આ 
હતે ુ માટે, ધિરાણકતાાના અધિકૃત પ્રધતધનધિઓ, કમાચારીઓ, અધિકારીઓ અન ે એજન્ટો પાસ ે પ્રવેર્નો અધનયાંધત્રત 
અધિકાર હર્ ેઅન ેતઓે પફરસરમાાં, અથવા િેરેજ અથવા િોડાઉનમાાં પ્રવરે્વા માટે હકદાર હર્,ે જયાાં સાંપધિ પડેલી 
હર્ ેઅથવા રાખવામાાં આવર્,ે અન ેસાંપધિ જપ્ત કરી ર્કર્.ે ઉિારકતાા દ્વારા અસહકારની ક્સ્થધતમાાં, જો જરૂરી હોય 
તો, ધિરાણકતાાન ેએવી કોઈ પણ જગ્યા ખોલવાનો અધિકાર છે જયાાં ધમલકત રાખવામાાં આવી હોવાનુાં માનવામાાં 
આવ ેછે અન ે ધમલકત જપ્ત કરી ર્કે છે. ધિરાણકતાા ધમલકતના પફરવહન માટે ટો-વાન અથવા કોઈપણ વાહકનો 
ઉપયોિ કરવાના તનેા અધિકારોમાાં રહરે્.ે ઉિારકતાા ધમલકતની જપ્તી અન ે તેના વચેાણ વિેરેના સાંબાંિમાાં 
ધિરાણકતાા દ્વારા કરાયલેા કોઈ પણ ટોઇંિ ચાર્જ અન ેઅન્ય આવા ખચો ચકૂવવા માટે જવાબદાર રહેર્.ે 

14.5 ધિરાણકતાાના અધિકૃત પ્રધતધનધિઓ દ્વારા ધમલકત જપ્ત કયાા પછી, કમાચારીઓ, અધિકારીઓ અન ે એજન્ટો 
ધમલકતની ઇન્વને્ટરી તૈયાર કરર્.ે ધિરાણકતાા દ્વારા ધમલકતની જપ્તી અથવા ર્રણાિધત બાદ, ર્ાહુકાર સગૂચની કૉધપ 
સાથે નોફટસ મોકલર્ ે જે ધિરાણકતાા દ્વારા નોફટસ જારી થયાની તારીખથી 7 ફદવસનો સમયિાળો આપર્ ે અને 
કરારનુાં સમાિાન કરવા અન ેવાહન પાછાં લઈ જર્.ે નોફટસ મોકલર્.ે ઉિારકતાા, ઉપર દર્ાાવલે સમય મયાાદામાાં 
કરાર સ્થાધપત કરવામાાં ધનષ્િળતાના ફકસ્સામાાં, વાહનની આરસી બકુ, ટેતસ ટોકન પરધમટ અન ે વીમા 
સટીિીકેટ/પોલીસી વિેરે સફહત ધમલકતન ેલિતા તમામ મળૂ ડૉક્યમુને્ટ વાહનમાાં ઉપલબ્િ ન હતા. ર્રણાિધત 
સમય ેઅન ેધિરાણકતાા અથવા તેના નોધમની અથવા તેના એજન્ટો અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા ખરીદનારની તરિેણમાાં 
ઓળખવામાાં આવલેી ધમલકતના સ્થાનાાંતરણ માટે જરૂરી ડૉક્યમુેન્ટના અમલ સફહત તમામ સહાય પ્રદાન કરર્.ે જો, 
તમે છતાાં, ઉિારકતાા સાંપધિના રાન્સિર માટે જરૂરી સહાય પરૂી પાડવામાાં ધનષ્િળ જાય, તો ધિરાણકતાાએ સાંપધિના 
ઝડપી વચેાણની સધુવિા માટે જરૂરી હોય તેવા તમામ પિલાાં એકપક્ષીય રીત ેલવેા જોઈએ. 

14.6 ધિરાણકતાા, કે તનેા એજન્ટો, અધિકારીઓ, નોધમની કોઈ પણ રીત ે જવાબદાર અને જવાબદાર રહરે્ ે નહીં અને 
ઉિારકતાા(ઓ) આથી ધિરાણકતાા અથવા તેના અધિકારીઓ, એજન્ટો અથવા નોધમનીઓન ે કોઈ પણ માલના 
નકુસાન, નકુસાન, મયાાદા અથવા અન્યથા માટે રોકે છે. જવાબદાર ઠેરવવા માટે સાંમત નથી અન ેઆવા લેખો કે જે 
ચાર્જ લતેી વખત ેઅથવા અનમુાધનત ધમલકતની જપ્તી સમય ેિીરો મકેુલી ધમલકતમાાં રાખી ર્કાય અથવા પડેલી 
હોય. 

14.7 ઉિારકતાા જયારે ધિરાણકતાાન ેસાંતષુ્ટ કરવા માટે ધિરાણકતાાન ેસાંપણૂાપણ ેબાકી રકમ ચકૂવ ે છે તયારે ધિરાણકતાાને 
ધમલકત પરત કરવા સાંમત થાય છે. ધિરાણકતાા, તનેી સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધથી, બાકી રકમની આંધર્ક ચકુવણી પર, 

ધિરાણકતાા દ્વારા ધનિાાફરત કરવામાાં આવલેા આવા બાાંયિરી/ઓ પર સાંપધિ છોડવા માટે સાંમત થઈ ર્કે છે. 
લનેારાએ િેરેજ િાડુાં વિેરે સફહત જપ્તી/સમપાણ પછી ર્ાહુકાર દ્વારા કરવામાાં આવલે ખચાની જપ્તી/રીિાંડની 
તમામ ફકિંમત ચકૂવવી પડર્.ે લેનારાએ ધિરાણકતાાન ેસાંબોધિત ફડગલવરી રસીદો સ્વીકારવી જોઈએ જે એક સ્વીકૃધત 
રસીદ છે કે ઉિાર લનેારાએ ત ેજ ક્સ્થધતમાાં ધમલકતની ફડગલવરી લીિી છે જેમાાં ત ે ર્ાહુકાર/લેનારા દ્વારા જપ્ત 
કરવામાાં આવી હતી/સમપાણ કરવામાાં આવી હતી ડૉક્યમુને્ટ અને વસ્તઓુ સાથ ે વાહન ઋણ લનેાર ધમલકતની 
જપ્તી/સમપાણ સમય ે ધમલકતની જપ્તી અથવા ધમલકતની ક્સ્થધત અથવા ધમલકતમાાં રાખલેા કોઈ પણ ડૉક્યમુને્ટ 
અન ેલખેોના સાંબાંિમાાં કોઈ ધવવાદ ઊિો કરર્ ેનહીં.  

14.8 ધિરાણકતાા ઉપરોતત કોઈ પણ/બિી ચકૂની ઘટનાઓ માટે હકદાર રહરે્ ેઅન ેઉિારકતાા આથી ધિરાણકતાાન ેજાહરે 
હરાજી અથવા ખાનિી સાંધિ દ્વારા ધમલકત વચેવા/તબદીલ કરવા/સોંપણી કરવા અથવા અન્યથા, જેમ બન ેતેમ, 

અન ેઆ કરાર અનસુાર અધિકૃત કરે છે. આ હઠેળ, ઉિારકતાા ધિરાણકતાાને તમામ બાકી ચકુવણી કરવા માટે યોગ્ય 
પ્રફક્રયાન ેઅનસુરે છે. ધિરાણકતાા ધમલકતના કબજા/સમપાણ પછી ધમલકતના વચેાણ/હરાજી માટે નીચનેી પ્રફક્રયાને 
અનસુરર્ ે 
a)  ધમલકતનો કબજો/સમપાણ પછી ઉપર દર્ાાવ્યા મજુબ, ધિરાણકતાા દ્વારા નોફટસ જારી કયાાની તારીખથી 7 

ફદવસની અંદર લણેાાંની પતાવટ કરવા માટે ઉિારકતાાન ેનોફટસ આપવામાાં આવર્.ે 
b)  જો ઉિારકતાા ધિરાણકતાાના સાંતનુ્ષ્ટ માટે અદ્યતન બાકી લણેાાંની પતાવટ કરે છે, તો સાંપધિ ઋણ 

ઉિારકતાાન ેમતુત કરવામાાં આવર્,ે જો કે િધવષ્યના લણેાાંન ેતાતકાગલક ફડસચાર્જ કરવા અને ધનયમો અને 
ર્રતોનુાં પાલન કરવા માટે ધિરાણકતાા દ્વારા લાદવામાાં આવલેા ધનયમો અન ેર્રતોન ેઆિીન. ઉિારકતાા 
લોન કરાર. 

c)  જો ઉિારકતાા ધિરાણકતાા દ્વારા નોફટસ જારી કયાાની તારીખથી 7 ફદવસની અંદર બાકી લેણાાંની પતાવટ 
કરવામાાં ધનષ્િળ જાય, તો ર્ાહુકાર સાંિધવત ખરીદદારો પાસથેી 3 સ્પિાાતમક અવતરણ મેળવર્,ે વકૈપ્લ્પક 



રીત ે ધિરાણકતાા ઓનલાઈન જાહરે હરાજી પદ્ધધત દ્વારા ધમલકતનુાં વચેાણ કરર્,ે િમે તે રીત.ે ધિરાણકતાા 
તનેા ધનણાયમાાં યોગ્ય અન ેયોગ્ય માન ેછે. 

d)  બાંન ેફકસ્સાઓમાાં ધિરાણકતાા ખાતરી કરર્ ેકે સાંપધિ સૌથી વધ ુસિળ ગબડરન ેવચેવામાાં આવ ેછે. 
14.9 જો વચેાણની આવક ધિરાણકતાાના તમામ બાકી લેણાાંન ે પહોંચી વળવા માટે પરૂતી ન હોય, તો ઉિારકતાા ઉતત 

ધવધનયોિ પછી કોઈ પણ અછત માટે ચકૂવણી કરવા માટે જવાબદાર રહરે્.ે જો ઉિારકતાા ધમલકતના વચેાણ પછી 
ઉણપન ેપહોંચી વળવામાાં ધનષ્િળ જાય, તો ધિરાણકતાાએ લોન ખાતામાાં આવી ખોટ/અછતને પનુઃપ્રાપ્ત કરવા માટે 
યોગ્ય કાનનૂી કાયાવાહી ર્રૂ કરવી જોઈએ. જો ધિરાણકતાાના લણેાાંને સમાયોજજત કયાા પછી કોઈ સરપ્લસ હર્ે, તો તે 
ઉિારકતાાન ેચકૂવવામાાં આવર્.ે આ લખેમાાં સમાધવષ્ટ કાંઈપણ ધિરાણકતાાન ે ધમલકત જપ્ત કરવા અથવા વચેવા 
માટે િરજ પાડર્ ેનહીં અન ે ધિરાણકતાા ઋણ લનેાર અથવા બાાંયિરી આપનાર, જો કોઈ હોય તો, આવી સરુક્ષાથી 
સ્વતાંત્ર, ખાસ કરીન ેધિરાણકતાા કોઈપણ કારણસર ધમલકતની જપ્તીથી વાંગચત રહ ેછે. 

14.10 ઉિારકતાા(ઓ) વચેાણની ધનયધમતતા અન/ેઅથવા ધિરાણકતાા દ્વારા લવેામાાં આવલેી ફક્રયાઓ અંિે કોઈ વાાંિો 
ઉઠાવવા માટે હકદાર રહરે્ ેનહીં, અથવા ધિરાણકતાા આવા કવાયતન ેકારણે થઈ ર્કે તવેા કોઈપણ નકુસાન માટે 
જવાબદાર/જવાબદેહી રહરે્ ેનહીં. ઉતત હતે ુમાટે ધિરાણકતાા દ્વારા ધન્તુત કરાયલે કોઈ પણ બ્રોકર અથવા હરાજી 
કરનાર અથવા અન્ય વ્યક્તત અથવા સાંસ્થા દ્વારા સિા અન/ેઅથવા કોઈ પણ કૃતય અથવા ચકૂ. 

14.11 ધિરાણકતાા, તનેી સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધથી અન ેઉિારકતાા/બાાંયિરી આપનારન ેનોફટસ આપ્યા ધવના, કરાર હઠેળ તનેા 
કોઈ પણ અધિકારો અને તનેા દ્વારા અમલમાાં મકૂાયલેા અન્ય ડૉક્મુને્ટ કોઈ પણ વ્યક્તત/બેંક/નાણાકીય સાંસ્થાને 
અથવા કોઈ પણ વ્યક્તતને માંજૂર/તબદીલ/સોંપણી/વેંચી ર્કે છે. . ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર અન ે તેની સાથ ે
જોડાયેલ ર્રતો, જેમાાં કે્રફડટ િેધસગલટી હઠેળ બલેને્સ મેળવવાના અધિકારનો સમાવરે્ થાય છે અન ેખાસ કરીન ેઆવા 
અધિકારો ચાર્જના માધ્યમથી અથવા ધસક્યોફરટી તરીકે માંજૂર/રાન્સિર/સોંપવામાાં આવી ર્કે છે અને એવી કોઈપણ 
વ્યક્તત કે જેમન ેઆવા અધિકારો હોઈ ર્કે છે. માંજૂર / રાન્સિર / સોંપલે આવા અધિકારોના સાંપણૂા લાિ માટે 
હકદાર રહરે્.ે કરાર ઉિારકતાા/બાાંયિરી આપનારન ે બાંિનકતાા રહરે્ ે અન ે તમેાાં ધિરાણકતાા અન ે તનેા/તણેીના 
વારસદારોના લાિ માટે ર્ીષાક અન ેસોંપણીનો સમાવરે્ થર્.ે 

14.12 ધિરાણકતાા/િેરેન્ટર પાસથેી બાકી લોનની વસલૂાત કરવા માટે કોઈ પણ સ્વતાંત્ર એજન્ટ/એજન્સી/એસટે 
ફરકન્સ્રતર્ન કાંપની (ARC)ની ધનમણકૂ કરી ર્કે છે અન ેઆવા એજન્ટ/એજન્સી/ARC ધિરાણકતાા અથવા ઉિારકતાા 
અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનારના કમાચારી હોઈ ર્કે છે. કોઈ પણ સમય ે લોન માટે તનેા સમયિાળા દરધમયાન 
અથવા તે પછી, તનેા ધનવાસસ્થાન અથવા વ્યવસાયના સ્થળે અથવા તનેી સેવા પ્રદાતા કાંપની સાથે અન્ય જગ્યાએ 
બાકી રકમ લોનની વસલૂાત કરી ર્કે છે. 

14.13 ધિરાણકતાા સમગ્ર લોનન ેપાછો બોલાવી ર્કે છે અથવા કરાર હઠેળ ચકુવણી અથવા કામિીરીન ેવેિ આપવા માટે 
માાંિ કરી ર્કે છે અથવા લોનના સમયિાળા દરધમયાન કોઈ પણ સમય ેવિારાની ધસક્યોફરટીઝ/િેરાંટી માાંિી ર્કે 
છે. ત ેઅસર માટે ધિરાણકતાા દ્વારા ઉિારકતાાન ેનોફટસ આપવામાાં આવર્.ે 

14.14 ઉિારકતાા અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનારના મતૃ્નુા ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાા મતૃ ઉિારકતાા અને/અથવા િેરેંટી 
આપનારના કોઈ પણ એક અથવા વધ ુકાયદેસરના વારસદારોની બદલી/પરૂક કરાર અથવા ચકુવણી અન ેબાંિ 
કરવાના માિે કેસ ચલાવવાનુાં/ફરપ્લસે કરવાનુાં પસાંદ કરી ર્કે છે. લોન એકાઉન્ટ / સાંપણૂા. ફરપ્લસેમને્ટના આવા 
ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાા ઉિારકતાા અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનારના કાનનૂી વારસદારો દ્વારા ફરપ્લસેમને્ટ/પરૂક કરારના 
અમલ અંિે આ સાંદિામાાં ત્રીજા પક્ષકારોન ેસચૂના મોકલી ર્કે છે. આમ કરવામાાં ધનષ્િળતાના ફકસ્સામાાં, ધિરાણકતાા 
ઉિારકતાા અન/ેઅથવા એક અથવા વધ ુિેરેંટી આપનારના કાનનૂી વારસદારો સાથ ે ફરપ્લસેમને્ટ એગ્રીમને્ટ પસાંદ 
કરી ર્કે છે અન ેઅમલમાાં મકૂી ર્કે છે. ઋણ લેનાર અન/ેઅથવા બાાંયિરી આપનાર આ બાબતે ધિરાણકતાાની 
ધવવકેબહુ્નદ્ધ પર પ્રશ્ન ઉઠાવર્ ેનહીં. આ ધવિાિ હઠેળ ઉપયોિમાાં લેવાતો ધવકલ્પ ધિરાણકતાાના લોન પાછી ખેંચવાના 
અધિકાર માટે પવૂાગ્રહ ધવનાનો છે. 

14.15 કરારમાાં સમાધવષ્ટ કાંઈ પણ હોવા છતાાં, ધિરાણકતાા આ વતી યોગ્ય સચૂના આપ્યા પછી ધમલકત પાછી લવેા માટે 
હકદાર રહરે્,ે પછી િલે લોનની સાંપણૂા રકમ પાછી ખેંચી લવેામાાં આવી હોય કે નહીં, જયારે પણ, ધિરાણકતાાની 
સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધથી, ઉિારકતાા/િેરેંટર ધિરાણકતાાના લણેાાંની ચકુવણી ન કરે તવેી ર્ક્યતા છે અન/ેઅથવા ધમલકત 
ઉિારકતાા દ્વારા સરુક્ષા પ્રદાન કરવા અન/ેઅથવા ધિરાણકતાાની બાકી રકમ ચકૂવવા માટે રાન્સિર કરવામાાં આવ ે
તવેી ર્ક્યતા છે. 

14.16 ધિરાણકતાા દ્વારા માાંિણી કરવા પર, અથવા જો કોઈ ચકૂની ઘટનાઓ થવા પર ધિરાણકતાા દ્વારા જરૂરી હોય તો, 
ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર: 



a) ધિરાણકતાા, તનેા નોધમનીઓ અથવા એજન્ટોને (જેમ કે કેસ હોઈ ર્કે) ન ેઅનમુાધનત ધમલકતનો તાતકાગલક 
અન ેવાસ્તધવક કબજો આપો; 

b) ધમલકત સાંબાંધિત તમામ નોંિણીઓ, પોગલસી, સટીિીકેટ અન ેડૉક્યમુને્ટ ધિરાણકતાા, તેના નોધમની અથવા 
એજન્ટોન ેરાન્સિર, પહોંચાડવા અન ેસમથાન આપે છે (જેમ કે કેસ હોઈ ર્કે છે). 

14.17 ધિરાણકતાા અથવા તેના અધિકારીઓ, એજન્ટો અથવા નોધમની કોઈ પણ રીત ે કોઈ પણ ક્ષધત, નકુસાન, મયાાદા 
અથવા અવમલૂ્યન માટે જવાબદાર રહરે્ ેનહીં જે કોઈપણ ખાતામાાં ધમલકતન ેકારણ ેઅથવા ટકાવી ર્કે છે જયારે ત ે
ધિરાણકતાા તનેા અધિકારીઓના કબજામાાં હોય, એજન્ટો અથવા નોધમનીઓ અથવા ધિરાણકતાા અથવા તેના 
અધિકારીઓ, એજન્ટો અથવા નોધમનીઓને ઉપલબ્િ અધિકારો, સિાઓ અથવા ઉપાયોનો ઉપયોિ ન કરવાને કારણ ે
અન ેઉિારકતાાના એકાઉન્ટમાાંથી નાણાાં જેમ કે તમામ ક્ષધત, નકુસાન અથવા અવમલૂ્યનન ેડેગબટ કરવામાાં આવર્.ે 
કારણ િમ ેત ેહોય. 

14.18 ધિરાણકતાા અથવા તનેા એજન્ટો, અધિકારીઓ અથવા નોધમની કોઈપણ રીત ેજવાબદાર અન ેજવાબદેહી રહરે્ ેનહીં 
અન ેઉિારકતાા(ઓ) આથી ધિરાણકતાા અથવા તેના અધિકારીઓ, એજન્ટો અથવા કોઈ પણ નોધમનીને કોઈ પણ 
ફકિંમતી ચીજવસ્તઓુ માટે કોઈપણ ક્ષધત, નકુસાન, મયાાદા અથવા જવાબદારી માટે નકુસાની િરપાઈ કરર્.ે અન્યથા 
માટે જવાબદાર ન હોવાનુાં સાંમત થાય છે. , માલ અન ેલખેો કે જે ધમલકતનો હવાલો લતેી વખત ેઅન/ેઅથવા 
કબજો, અથવા ધમલકતની જપ્તી વખત ેધમલકતમાાં રાખવામાાં આવી ર્કે છે. 

14.19 જો વચેાણની આવક ધિરાણકતાાના તમામ બાકી લેણાાંન ે પહોંચી વળવા માટે પરૂતી ન હોય, તો ઉિારકતાા ઉતત 
ધવધનયોિ પછી કોઈપણ અછત માટે ચકૂવણી કરવા માટે જવાબદાર રહરે્.ે જો ઉિાર લનેાર ધમલકતના વચેાણ પછી 
ઉણપન ેપહોંચી વળવામાાં ધનષ્િળ જાય, તો ધિરાણકતાાએ લોન એકાઉન્ટમાાં આવી ખોટ/અછતન ેપનુઃપ્રાપ્ત કરવા 
માટે યોગ્ય કાનનૂી કાયાવાહી ર્રૂ કરવી જોઈએ. જો ધિરાણકતાાના લણેાાંને સમાયોજજત કયાા પછી કોઈ સરપ્લસ હર્,ે 

તો તે ઉિારકતાાન ેચકૂવવામાાં આવર્.ે આ લખેમાાં સમાધવષ્ટ કાંઈપણ ધિરાણકતાાને ધમલકત જપ્ત કરવા અથવા 
વચેવા માટે િરજ પાડર્ ેનહીં અન ે ધિરાણકતાા ઋણ લનેાર અથવા બાાંયિરી આપનાર, જો કોઈ હોય તો, આવી 
સરુક્ષાથી સ્વતાંત્ર, ખાસ કરીન ેધિરાણકતાા કોઈ પણ કારણસર ધમલકતની જપ્તીથી વાંગચત રહ ેછે. 

14.20 િારતીય કરાર અધિધનયમની કલમ 151 માાં સમાધવષ્ટ કાંઈપણ હોવા છતાાં, ધિરાણકતાા અથવા તેના અધિકારીઓ, 

એજન્ટો અથવા નોધમની કોઈપણ રીત ે િીરો મકેૂલી ધમલકતન ે નકુસાન પહોંચાડવા માટે કોઈ પણ રીત ે ક્ષધત, 

નકુસાન, મયાાદા અથવા અવમલૂ્યન માટે જવાબદાર રહરે્ ેનહીં. જયારે ત ે ધિરાણકતાા અથવા તનેા અધિકારીઓ, 

એજન્ટો અથવા નોધમનીઓના કબજામાાં હોય અથવા ધિરાણકતાા અથવા તનેા અધિકારીઓ, એજન્ટો અથવા નામાાંફકત 
અન ેતમામ બાકી અને તમામને ઉપલબ્િ અધિકારો, સિાઓ અથવા ઉપાયોના ઉપયોિ અથવા ગબન-કસરત માટે 
જાળવવામાાં આવ.ે આવી ક્ષધત, નકુસાન અથવા અવમલૂ્યન કોઈ પણ કારણોસર થ્ુાં હોય, ઉિારકતાાના એકાઉન્ટમાાં 
ડેગબટ કરવામાાં આવર્.ે  

14.21 ધિરાણકતાા અથવા તનેા અધિકારીઓ, એજન્ટો અથવા નોધમનીઓએ હાંમરે્ા ગ્રાહકો પ્રતયનેી તેની પ્રધતબદ્ધતાના કોડનુાં 
પાલન કરવુાં જોઈએ જેમ કે, RBI માિાદધર્િકા, આંતફરક યોગ્ય પ્રને્તટસ કોડ વિેરે, અન ે KYC િોરણોની તમામ 
આવશ્યકતાઓનુાં પાલન કરવુાં.  

14.22 ધિરાણકતાા તનેા ધવવકેબહુ્નદ્ધથી મદુ્દલ અન/ેઅથવા વ્યાજ અન ેઅન્ય શલુ્ક અન ેવિારાના નાણાાંકીય શલુ્કના અવતેન 
હપ્તાઓની વસલૂાતના અસરકારક ધનયાંત્રણ અન ે દેખરેખના હતેથુી તનેા બકુમાાં એકાઉન્ટ સ્ટેટમને્ટ જાળવવા માટે 
હકદાર છે. ઉિારકતાા આથી સ્વીકારે છે કે ઉિારકતાા એકાઉન્ટના બાંન ેસ્ટેટમને્ટ્સ હઠેળ બાકી રહલે અન ેચકૂવવાપાત્ર 
રકમની ચકૂવણી કરવા માટે જવાબદાર રહરે્ ેઅન ેસધુવિાન ેસરુગક્ષત કરવા માટે બનાવવામાાં આવેલી સરુક્ષા દ્વારા 
સરુગક્ષત રહવેાનુાં ચાલ ુરહરે્.ે 

 

અનચુ્છેદ 15  
ધિરાણકર્ાા દ્વારા માક્રહર્ીની જાહરેાર્ 

15.1 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર આથી પનુ્ષ્ટ કરે છે અન ે પ્રમાગણત કરે છે કે તનેા/તેમના દ્વારા અહીં ધિરાણકતાાને 
આપવામાાં આવલે તમામ માફહતી અને ડેટા સાચા છે.ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર આથી ફરઝવા બેંક ઓિ ઈન્ન્ડયા 
અન/ેઅથવા કોઈ પણ અન્ય એજન્સી/ઓથોફરટી જેવા કે્રફડટ માટે એકાઉન્ટ(ઓ)ના હોન્લ્ડિંિ અન ેસાંચાલનન ેલિતી 
કોઈપણ/તમામ માફહતી/સચૂના કોઈ પણ સમય ેજાહરે કરવા માટે ધિરાણકતાાન ે સ્પષ્ટપણ ેસાંમધત આપ ે છે. હહ. 
Credit Information Bureau (India) Ltd., RBI /કોઈપણ વિૈાધનક સિા અથવા કાયદાની અદાલતો દ્વારા 
ધન્તુત/ધન્તુત થઈ ર્કે છે, આવી માફહતી લગેખતમાાં અથવા કોઈપણ આદેર્/ધનદેર્ દ્વારા અથવા કેસ ચાલ ેતમે 



જાહરે કરવા માટે કહવેામાાં આવર્.ે ધિરાણકતાા, ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારને કોઈ પણ વધ ુસચૂના અથવા સચૂના 
ધવના, RBI અન/ેઅથવા RBI અન/ેઅથવા િારતના સને્રલ રજજસ્રી ઑિ ધસક્યોફરટાઈઝરે્ન એસેટ ફરકન્સ્રતર્ન 
એન્ડ ધસક્યોફરટી ઈન્ટરેસ્ટ (CERSAI) દ્વારા ધન્તુત કોઈ પણ એજન્સી/ઓથોફરટીન ે કોઈપણ માફહતી જાહરે કરર્ે 
અન ેસપ્લાય કરર્.ે અન/ેઅથવા રજજસ્રાર ઑિ કાંપનીઝ (ROC), ઇન્િમરે્ન ્ફુટગલટી (IU) વિેરે. ઉિારકતાા/િેરેંટી 
આપનાર, વધમુાાં સાંમત થાય છે કે RBI અન/ેઅથવા કાનનૂી એન્ન્ટટી આઇડેન્ન્ટિાયર અન/ેઅથવા ધનમણકૂ કરાયેલ 
અન્ય કોઈ પણ સિા િારતમાાં બેંફકિંિ અન ેિાઇનાન્સ ઉદ્યોિમાાં કોઈ પણ કે્રફડટ ધર્સ્ત માટે આવા ડેટા અન/ેઅથવા 
માફહતી/ઓનુાં સાંકલન અને જાહરેાત કરી ર્કે છે. કોઈ પણ કારણોસર સરકાર/ઓ, RBI, અન્ય બેંકો અન/ેઅથવા 
નાણાકીય સાંસ્થાઓન ે ડેટા અને/અથવા માફહતી અન/ેઅથવા પફરણામો. ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર/તણેીના 
અધિકારન ેસ્પષ્ટપણ ેછોડી દે છે અન ેધિરાણકતાા અન/ેઅથવા આરબીઆઈ અન/ેઅથવા RBI દ્વારા ધન્તુત અન્ય 
કોઈપણ સિાન ેકોઈપણ િોપનીયતા કલમના િાંિન ેકારણ ેઆવી માફહતીના જાહરે અન/ેઅથવા ઉપયોિ માટેની 
કોઈ પણ જવાબદારીમાાંથી મકુ્તત આપ ે છે. વધમુાાં, ધિરાણકતાા પોત ે અથવા તનેા એજન્ટ(ઓ) દ્વારા ઉિાર 
ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર દ્વારા સબધમટ કરવામાાં આવલે અરજી/કરાર/કોઈ પણ અન્ય સાંબાંધિત ડૉક્યમુને્ટમાાં 
માફહતીનો સાંદિા, કપાત/ચકાસણી/તપાસ કરી ર્કે છે. 

15.2 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર આથી ધિરાણકતાા અન ે ર્ાહુકારના કોઈપણ અધિકારીન ે ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર 
સાંબાંિમાાં કોઈપણ ગ્રાહકની માફહતી અથવા ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર અન/ેઅથવા અધિકૃત અન ેપરવાનિી સાથે 
સાંબાંધિત કોઈપણ કરાર અથવા ડૉક્યમુને્ટને લિતી કોઈ પણ માફહતી જાહરે કરવી જરૂરી છે. , ઋણ લેનાર/બાાંયિરી 
આપનાર અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તત દ્વારા કોઈ પણ સધુવિાના સાંદિામાાં, જેમ કે ધિરાણકતાા યોગ્ય માની ર્કે તવેા 
કોઈપણ વ્યવસાધયક, બેંફકિંિ, વહીવટી, ધિરાણ અથવા વ્યવસાધયક હતેઓુ માટે યોગ્ય માની ર્કે છે:-  

 

a) ધિરાણકતાાના કોઈપણ સાંલગ્ન; અન ે

b) કોઈ પણ અન્ય વ્યક્તત:  
(i) જેમણ ે (અથવા મારિત)ે ધિરાણકતાા લોન સધુવિાઓ હઠેળ તનેા તમામ અથવા કોઈ પણ 

અધિકારો અન ેજવાબદારીઓ સોંપ ેછે અથવા રાન્સિર કરે છે અથવા વેચ ેછે (અથવા સાંિધવત 
રીત ેસોંપી અથવા રાન્સિર કરી ર્કે છે); 

(ii) જેમની સાથ ે(અથવા મારિત)ે ધિરાણકતાા કોઈ પણ િાિીદારી અથવા પટેા-િાિીદારીમાાં પ્રવરે્ 
કરે છે (અથવા સાંિધવતપણે દાખલ થઈ ર્કે છે), અથવા અન્ય કોઈ પણ રાન્ઝતેર્ન સાંબાંધિત, 

કે્રફડટ સધુવિાઓના સાંદિામાાં અથવા ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારન ેચકુવણી કરવાની હોય છે;  

(iii) જેમની સાથ ે (અથવા મારિત)ે ધિરાણકતાા કોઈપણ કે્રફડટ વીમાની ખરીદી અથવા વચેાણના 
સાંબાંિમાાં કોઈ પણ રાન્ઝતેર્નમાાં પ્રવરે્ કરે છે (અથવા સાંિવતઃ પ્રવરે્ કરે છે) અથવા કોઈપણ 
અન્ય કરારની સરુક્ષા અથવા સધુવિાઓ હઠેળ ઉિારકતાાની જવાબદારીઓના સાંબાંિમાાં હજેજિંિ 
કરી ર્કે છે; 

(iv) કોઈ પણ રેફટિંિ એજન્સી, વીમાદાતા અથવા વીમા બ્રોકર અથવા ધિરાણકતાા અથવા તેના 
આનષુાંગિકોન ેધિરાણ સરુક્ષાના પ્રતયક્ષ અથવા પરોક્ષ પ્રદાતા; 

(v) કોઈ પણ કોટા અથવા ફરબ્્નુલ અથવા ધનયમનકારી, સપુરવાઇઝરી, સરકારી અથવા અિા-
સરકારી સિાધિકાર ધિરાણકતાા અથવા તનેા આનષુાંગિકો પર અધિકારક્ષતે્ર સાથ;ે 

(vi) કોઈ પણ સધુવિા અથવા સગૂચત સધુવિા અથવા ઉિારકતાાન ે લિતા ડેટાની પ્રફક્રયા અથવા 
સાંચાલનન ેઅનસુરીન;ે  

(vii) જેમન ેધિરાણકતાા દ્વારા આવી જાહેરાતન ેધિરાણકતાાના ફહતમાાં િણવામાાં આવ ેછે. 
(viii) કોઈ પણ માફહતી જાહરે કરવા અન ેકોઈ પણ કાયદા, અધિધનયમ, ધનયમો અન/ેઅથવા ધનયમન 

હઠેળ અથવા િેરેંટી આપનાર અથવા ધસક્યોફરટી પ્રદાતા સાથ ેસાંબાંધિત અથવા સાંબાંધિત કોઈ 
પણ સિાધિકારન ે કોઈ પણ એકાઉન્ટ, સધુવિા અથવા િેરેંટી આપનાર દ્વારા મળેવવા અથવા 
મળેવવા સાંબાંધિત ડોક્યમુને્ટ પ્રદાન કરવા; 

15.3 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર આથી ધિરાણકતાા દ્વારા તમેન ેઆપવામાાં આવેલી કે્રફડટ સધુવિાઓની પવૂા-ર્રત તરીકે 
સાંમત થાય છે કે જો ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર કે્રફડટ સધુવિાઓ અથવા તેના પરના વ્યાજની ચકુવણીમાાં ચકૂ કરે 
છે અથવા તારીખ/ે લોન સધુવિાના હપ્તાના ફદવસો, ધિરાણકતાા અન/ેઅથવા ફરઝવા બેંક ઓિ ઈન્ન્ડયા પાસે 
ઉિારકતાા/ િેરેંટી અથવા તનેા િાિીદારો અથવા ધનદેર્કો અથવા િેરેન્ટરનુાં નામ ચકૂ તરીકે જાહરે અથવા 



પ્રકાધર્ત કરવાનો અધવિાજય અધિકાર હર્.ે જેમ કે ધિરાણકતાા અથવા RBI તેના સાંપણૂા ધવવકેબહુ્નદ્ધમાાં, તને ેયોગ્ય 
લાિે. 

15.4 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર આથી પનુ્ષ્ટ કરે છે અન ે સ્વીકારે છે કે પવૂા-ર્રત તરીકે, ઉતત ધિરાણ સધુવિાઓના 
અનદુાનના સાંબાંિમાાં, ધિરાણકતાાએ મળેવલે/લેવા માટેની કે્રફડટ સધુવિાઓ સાંબાંધિત માફહતી અન ે ડેટા જાહરે 
કરવાની આવશ્યકતા રહરે્.ે તમેન.ે તમેની સાંમધત હાથ િરવામાાં આવલેી જવાબદારીઓ, તેમના દ્વારા િારવામાાં 
આવલેી જવાબદારીઓ અન ેતેમના દ્વારા થયલેી ચકૂ, જો કોઈ હોય તો, માટે જરૂરી છે. તદનસુાર, ઉિારકતાા/િેરેંટી 
આપનાર આથી સહમત થાય છે અન ેધિરાણકતાા દ્વારા આવી કોઈપણ જાહરેાત માટે સાંમધત આપ ેછે.: 
a) ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારન ેલિતી માફહતી અન ેડેટા; 
b) ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર/લવેા માટેની કોઈ પણ કે્રફડટ સધુવિાન ેલિતી માફહતી અથવા ડેટા; અને 
c) ઉિારકતાા દ્વારા આવી જવાબદારીના ધનકાલમાાં ચકૂ, જો કોઈ હોય તો; 
d) Credit Information Bureau (India) Limited અન ેRBI દ્વારા આ વતી અધિકૃત કોઈ પણ અન્ય એજન્સીને 

જાહરે કરવા અન ેઆપવા માટે ધિરાણકતાા યોગ્ય અન ેજરૂરી માન.ે 
 

15.5 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર ત ેહાથ િરે છે: 

a) Credit Information Bureau (India) Limited અન ેતથેી અધિકૃત કોઈ પણ અન્ય એજન્સી ધિરાણકતાા 
દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવલેી માફહતી અ ન ેડેટાનો ઉપયોિ કરી ર્કે છે, પ્રફક્રયા કરી ર્કે છે જે તમેન ેયોગ્ય 
લાિ;ે અને 

b) Credit Information Bureau અન ેઆ રીત ેઅધિકૃત કોઈ પણ અન્ય એજન્સી, તમેના દ્વારા તયૈાર કરાયલે 
ઉતપાદનો, બેંકો/નાણાકીય સાંસ્થાઓ અન ેઅન્ય ધિરાણ અનદુાનકતાાઓ અથવા નોંિાયલેા વપરાર્કતાાઓ 
પર ઓિર કરવામાાં આવલેી માફહતી અને ડેટા, જે આ વતી RBI દ્વારા ધનફદિષ્ટ કરી ર્કાય છે, ધવચારણા 
માટે રજૂ કરી ર્કે છે. 

15.6 નાદારી અન ેદેવાળાં સાંફહતા, 2016 (ટૂાંકમાાં 'કોડ') ની કલમ 3(13) માાં વ્યાખયાધયત કરેલ "નાણાકીય માફહતી" જાહરે 
કરવા/સબધમટ કરવા માટે ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર આથી ધિરાણકતાાને ચોક્કસ સાંમધત આપ ે છે, જે અંતિાત 
સાંબાંધિત ધનયમો સાથ ેવાાંચો. તનેા હઠેળ બનલેા ધનયમો, સમય-સમય પર સિુારેલા અન ેલાગ ુપડે છે અન ેસમય-
સમય પર ધનફદિષ્ટ કયાા મજુબ, ધિરાણકતાા પાસથેી સમય સમય પર મેળવલે લોન/નાણાકીય સધુવિાઓના 
સાંદિામાાં, કોઈ પણ 'માફહતી ઉપયોગિતા' (માફહતી ઉપયોગિતા) વ્યાખયાધયત કરવામાાં આવ ેછે. કોડની કલમ 3(21), 
કોડ હઠેળ બનલેા સાંબાંધિત ધનયમો અનસુાર અન ે આરબીઆઈ દ્વારા બેંકો/નાણાકીય સાંસ્થાઓને સમયાાંતરે જારી 
કરવામાાં આવતી સચૂનાઓ અને ખાસ કરીને તેમના દ્વારા આપવામાાં આવેલી "નાણાકીય માફહતી"ને તાતકાગલક 
પ્રમાગણત કરવા માટે ખાસ સાંમત થાય છે. . ધિરાણકતાા, અન ેજયારે સાંબાંધિત 'IU' દ્વારા ધવનાંતી કરવામાાં આવ.ે 
 

15.7 ઉિારકતાા/જામીનદાર આથી સાંમત થાય છે અન ેસ્પષ્ટપણ ેકોઈ પણ/તમામ ડેટા/માફહતી ધિરાણકતાાન ેકોઈ પણ 
સમય ેજાહરે/ર્રે કરવા માટે સાંમત થાય છે, જેમ કે ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારની ધવિતો, લીિેલી લોન, લોન 
એકાઉન્ટમાાં મદુતવીતી અને કાનનૂી બાબતોની વસલૂાત માટે ર્રૂ કરાયલેી કાનનૂી બાબતો. ઓફરજજનલ ઇક્તવપમને્ટ 
મને્્િેુતચરસા (OEM) સપ્લાયસા વિેરે સફહત વાહન/ઇક્તવપમને્ટ ઉતપાદકોન ેઅને ઉિારકતાા અન/ેઅથવા બાાંયિરી 
આપનાર આનો વાાંિો ઉઠાવર્ ેનહીં અન ેકરારમાાંની કોઈ પણ િોપનીયતા કલમનુાં ઉલ્લાંઘન કરર્ ેનહીં. 

15.8 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર આથી સાંમત થાય છે અન ે સ્પષ્ટપણ ે ધિરાણકતાાન ેતનેી/તણેી/તેમની/તમેની/તમેની 
કોઈ પણ/તમામ માફહતી/માફહતી તનેી જૂથ કાંપનીઓ અથવા અન્ય સાંસ્થાઓ અન ે ધિરાણકતાા અથવા તેની જૂથ 
કાંપનીઓને કોઈ પણ સમયે જાહરે/ર્રે/વચેવા માટે સાંમધત આપે છે. તનેા ઉતપાદનને ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારને 
વચેી ર્કે છે. 

15.9 આ કલમ િારતમાાં અમલમાાં રહલેા કાયદા અથવા અન્ય વતામાન ધનયમો અન ે માિાદધર્િકાઓ કે જે સમયાાંતરે 
ધનિાાફરત છે તેના કરતાાં વધ ુ િોપનીયતા માટે ઉિારકતાા સાથ ે ધિરાણકતાા દ્વારા સ્પષ્ટ અથવા િગિિત કરારની 
રચના નથી અન ેમાનવામાાં આવર્ ેનહીં. સમય. આ કલમમાાં ધિરાણકતાાન ેઆપવામાાં આવલેા અધિકારો કોઈ પણ 
રીત ેપવૂાગ્રહ્તુત અથવા અન્ય કોઈ પણ કરાર દ્વારા પ્રિાધવત થર્ે નહીં, જે ઉિારકતાા અન ેધિરાણકતાા વચ્ચે કોઈ 
પણ ઉિારકતાાની માફહતી સાંબાંધિત વ્યતત અથવા િગિિત છે. કરાર કોઈ પણ રીત ેપવૂાગ્રહ્તુત અથવા આ કલમ 
દ્વારા પ્રિાધવત હોય. 
 

 



અનચુ્છેદ 16 

  સરુક્ષા ક્રહર્નુાં અમલીકરણ 

16.1 હપ્તાઓની ચકુવણીમાાં કોઈ ચકૂની ક્સ્થધતમાાં, કરારના ધનયમો અન ે ર્રતોના િાંિની ક્સ્થધતમાાં, ધિરાણકતાા અહીં 
અન/ેઅથવા તમામ િોરમ પહલેાાં ઉલ્લગેખત તમામ અથવા કોઈપણ કાનનૂી પિલાાં લઈ ર્કે છે અન ેઅહીં ઉપલબ્િ 
ઉપાયો લાગ ુકરીન ેપણ કરી ર્કે છે. ધસક્યોફરટી ઈન્ટરેસ્ટ એતટ, 2002 (સરિેસી એતટ) નુાં અમલીકરણ નાણાકીય 
અસ્કયામતોના ધસક્યોફરટાઈઝરે્ન અન ેપનુઃધનમાાણ અન ેગબન-કાયાકારી સાંપધિની પનુઃપ્રાપ્પ્તના સાંબાંિમાાં લાગ ુપડે 
છે. ધિરાણકતાા સરિેસી એતટ મજુબ સરુગક્ષત સાંપધિની વસલૂાત અન ે ધનકાલ માટે હકદાર છે. ધિરાણકતાા સરુગક્ષત 
સાંપધિના ધનકાલ પછી બાકી લણેાાં, જો કોઈ હોય તો, વસલૂ કરવા માટે હકદાર છે.  

16.2 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર સ્પષ્ટપણ ેઓળખ ેછે અન ેસ્વીકારે છે કે ધિરાણકતાા સાંપણૂા હકદાર છે અન ેતને ેકોઈ પણ 
રીત,ે સાંપણૂા અથવા આંધર્ક રીત,ે અન ેઆવા અન ે આવા ધનયમો અન ે ર્રતો પર, લગેખત સચૂના ધવના વેચાણ 
કરવાનો, સોંપવાનો અથવા રાન્સિર કરવાનો સાંપણૂા અધિકાર છે. ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારન ેઅથવા ધિરાણકતાાની 
પસાંદિીના કોઈ પણ ત્રીજા પક્ષના સાંદિા ધવના, ધિરાણકતાા નક્કી કરી ર્કે છે. આમાાં ધિરાણકતાા અન ેબાાંયિરી 
આપનારના કોઈપણ અથવા તમામ બાકી લણેાાં માટે ખરીદનાર, અસાઇની અથવા રાન્સિર વતી ઉિારકતાા/િેરેંટી 
આપનાર સામ ેકાયાવાહી કરવાની તનેી સિા જાળવી રાખવાનો આમાાં સમાવરે્ થાય છે. આવી કોઈ પણ કાયાવાહી 
અન ેએવી કોઈ પણ પ્રકારની વેચાણ, સોંપણી અથવા લણેદાર અન ેબાાંયિરી આપનારનુાં આવા તતૃીય પક્ષન ેખાસ 
કરીન ેલણેદાર તરીકે અથવા ધિરાણકતાા સાથ ેસા્ં તુત ઉિારકતાા તરીકે અથવા ખાસ કરીને ધિરાણકતાાના અધિકાર 
સાથ ેતમામ સિાઓનો ઉપયોિ કરવાનુાં ચાલ ુરાખવાનો અધિકાર. આવા તતૃીય પક્ષ વતી અન ેઆવા તતૃીય પક્ષ 
અન/ેઅથવા ધિરાણકતાાન ેધિરાણકતાા ધનદેધર્ત કરી ર્કે તવેા લણેાાં અન ેલણેાાં ચકૂવવા. ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર, 

પોટાિોગલયોન ે તતૃીય પક્ષન ે સ્થાનાાંતફરત કરવાના સાંજોિોમાાં, કુલ લોનની રકમ અન ે ધિરાણકતાાન ે મળેલી રકમ 
વચ્ચનેો તિાવત ત્રીજા પક્ષકારને ચકૂવવાનુાં સ્વીકારે છે અન ેિેરેંટી આપ ેછે. તતૃીય પક્ષ પાસ ેબાકી રકમ એકધત્રત 
કરવાનો ધિરાણકતાાનો અધિકાર રહરે્.ે 
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પવૂા ચકુવણી 
17.1  જો ઉિારકતાા બીજી અનચુ્છેદમાાં દર્ાાવલે કરતાાં વહલેા લોનની ચકુવણી કરવા ઈચ્છે છે, તો પ્રથમ અનચુ્છેદમાાં 

દર્ાાવ્યા અનસુાર િીરો ચાજર્જસ લોન ઉપરાાંત આવી િીરોની તારીખ ેબાકી રહલે બાકી રકમ પર ઉિારકતાા દ્વારા 
ચકૂવવાપાત્ર રહરે્.ે પ્રીપમેને્ટ તયારે જ અમલમાાં આવર્ ેજયારે રોકડમાાં ચકુવણી કરવામાાં આવી હોય અથવા ચકૅ 
પ્તલયર થઈ િયા હોય. 
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જામીનગીરી 
18.1  ઉિારકતાા સ્પષ્ટપણ ેમન ેછે અન ેસ્વીકારે છે કે ધિરાણકતાા પોત ેઅથવા તેના અધિકારીઓ અથવા કમાચારીઓ દ્વારા, 

આવી પ્રવધૃિઓ હાથ િરવાના તેના અધિકારના પવૂાગ્રહ ધવના, સાંપણૂા હકદાર હર્ ેઅને ધિરાણકતાાની પસાંદિીના 
એક અથવા વધ ુત્રીજા પક્ષકારોની ધનમણકૂ કરર્.ે તનેી પાસ ેસાંપણૂા અધિકાર અન ેસિા હર્.ે ધન્તુત  અન ેરાન્સિર 
કરવા માટે. આવી કોઈપણ ફક્રયા અન ેકોઈ પણ વચેાણ, સોંપણી અથવા રાન્સિર ઉિારકતાા(ઓ) દ્વારા આવા તતૃીય 
પક્ષન ે માત્ર ઉિારકતાા તરીકે અથવા ધિરાણકતાા સાથ ે સા્ં તુત ઉિારકતાા તરીકે અથવા માત્ર ઉિારકતાા તરીકે 
ધિરાણકતાાના અધિકાર સાથે કરવામાાં આવર્.ે તમામ સિાઓનો ઉપયોિ કરો અને આવા તતૃીય પક્ષ અન/ેઅથવા 
ધિરાણકતાાન ે ધિરાણકતાા ધનદેધર્ત કરી ર્કે તવેા લણેાાં અન ેલણેાાં ચકૂવવા. ઉિારકતાા બાકી લોનની રકમ અને 
પોટાિોગલયોન ે તતૃીય પક્ષને રાન્સિર કરવાની ક્સ્થધતમાાં ધિરાણકતાા દ્વારા પ્રાપ્ત થયલેી રકમ વચ્ચનેો તિાવત 
સ્વીકારે છે અન ેતતૃીય પક્ષને ચકૂવણી કરવાનુાં વચન આપે છે. તતૃીય પક્ષ પાસે બાકી રકમ એકધત્રત કરવાનો 
ઉિારકતાા(ઓ)નો અધિકાર હર્.ે 
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ધિરાણકર્ાાને એજન્િીની ધનમણકૂ કરવાનો અધિકાર 

19.1  ઉિારકતાા અન ે િેરેંટી આપનાર સાંમત છે, સમજે છે અન ે સ્વીકારે છે કે ધિરાણકતાા તનેા દ્વારા લીિલેી લોનના 
સાંબાંિમાાં તતૃીય પક્ષ/એજન્સીન ેકોઈ પણ અથવા બિી સવેાઓ આઉટસોસા કરી ર્કે છે. ઉિારકતાા સ્પષ્ટપણ ેમાને 
છે અન ે સ્વીકારે છે કે ધિરાણકતાા પોત ેઅથવા તનેા અધિકારીઓ અથવા કમાચારીઓ દ્વારા, આવી પ્રવધૃિઓ હાથ 



િરવાના તનેા અધિકારના પવૂાગ્રહ ધવના, સાંપણૂા હકદાર હર્ ેઅન ેધિરાણકતાાની પસાંદિીના એક અથવા વધ ુત્રીજા 
પક્ષકારોની ધનમણકૂ કરર્.ે તનેો સાંપણૂા અધિકાર હર્ ે અન ે આવા તતૃીય પક્ષન ે લોન એપ્પ્લકેર્ન રાન્સિર અન ે
રાન્સિર કરવાની સિા અન/ેઅથવા આ કરાર હઠેળ ધિરાણકતાા વતી હપ્તા/વ્યાજ/અન્ય શલુ્ક વસલૂવા અને 
તમામ કાયો કરવા, કાયો કરવા અન ેકરવા માટે અધિકાર અને સિા સોંપવી, બાબતો અન ેતનેી સાથ ેજોડાયલે 
અથવા તનેી સાથે જોડાયલે વસ્તઓુ, જેમાાં માાંિની નોફટસ મોકલવી, ઉિારકતાાના ધનવાસસ્થાન અથવા ઓફિસમાાં 
હાજરી આપવી અથવા અન્યથા બાકી રકમ મળેવવા અથવા ધમલકતનો કબજો મળેવવા માટે ઉિાર લનેારનો સાંપકા  
કરવો, કોઈ પણ બાબત હોય. 
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નોક્રટિ 

20.1 કોઈ પણ નોફટસ, પત્ર અન ેઅન્ય ડૉક્યમુને્ટ આ કરારમાાં ઉલ્લગેખત સરનામાાં પર અથવા ઉિારકતાા અન/ેઅથવા 
િેરેંટી આપનાર દ્વારા સગૂચત સરનામા પર, રૂબરૂ અથવા રજજસ્ટડા/સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા અથવા કુફરયર અથવા 
ઇલતેરોધનક રાન્સધમર્ન દ્વારા મોકલવામાાં આવર્ે નહીં. ડૉક્યમુને્ટ જેમ કે િેતસ મસેજે, રજજસ્ટડા ઇ-મઇેલ, અથવા 
મોબાઇલ નાંબર સક્ષમ Whatsapp અથવા અન્ય સમાન ઍપ વિેરે અન્ય કોઈ પણ માધ્યમથી મોકલવામાાં આવર્.ે 
ઉિારકતાા અન ેિેરેંટી આપનાર ખાસ સાંમત થાય છે, સ્વીકારે છે અન ેસાંમત થાય છે કે રજજસ્ટડા ઇ-મઇેલ આઈડી 
અથવા મોબાઇલ નાંબર (Whatsapp અથવા અન્ય સમાન ઍપ સાથ ેસક્ષમ) અથવા તનેી/તણેીની/તમેની અધિકૃત 
વ્યક્તત યોગ્ય સવેા હોવાનુાં માનવામાાં આવર્ ે અન ે ઉિારકતાા અન ે િેરેંટી આપનાર તનેી અધિકૃતતા પર પ્રશ્ન 
ઉઠાવર્ ેનહીં. નોફટસ, પત્ર અન/ેઅથવા રજજસ્ટડા/સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા સ્વીકૃધત અથવા કુફરયર દ્વારા મોકલવામાાં આવલે 
અન્ય ડૉક્યમુને્ટ ધિરાણકતાા અને કોઈ પણ ઈ-સવેા દ્વારા મોકલ્યાના 3 ફદવસ પછી, ઉિારકતાા અને/અથવા િેરેંટી 
આપનાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયા હોવાનુાં માનવામાાં આવર્.ે ધિરાણકતાા દ્વારા મોકલવામાાં આવ ેત ેપછી તરત જ ઇ-મઇેલ 
અથવા મોબાઈલ નાંબર દ્વારા અથવા સવેાના અન્ય ઈલતેરોધનક મોડ દ્વારા સવેા આપવામાાં આવી હોવાનુાં માનવામાાં 
આવર્.ે 

20.3  ધિરાણકતાાના અધિકારી દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયલે લગેખતમાાં સટીિીકેટ કોઈ પણ ચોક્કસ સમય ેબાકી રકમ જણાવ ેછે તે 
ઉિારકતાા અન ેિેરેંટી આપનાર બાંન ેસામ ેધનણાાયક પરુાવા હર્.ે 

20.4 ઉિારકતાા અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનારના સરનામા, ઇ-મઇેલ અથવા મોબાઇલ નાંબરમાાં કોઈ પણ િેરિાર, આવા 
િેરિારના એક સપ્તાહની અંદર ધિરાણકતાાન ેલગેખતમાાં જાણ કરવામાાં આવર્.ે 

20.5 તમામ પત્રવ્યવહારમાાં, કરાર નાંબરનો ઉલ્લખે કરવો જોઈએ. 
20.6 આ કરારની પ્રસ્તાવનામાાં દેખાતા પક્ષોના વણાનમાાં ઉલ્લગેખત ધિરાણકતાાના કોપોરેટ ઓફિસના સરનામા પર તમામ 

પત્રવ્યવહાર ધિરાણકતાાને સાંબોિવામાાં આવર્.ે જયાાં સિુી ધિરાણકતાા દ્વારા પ્રાપ્ત ન થાય તયાાં સિુી ધિરાણકતાાને 
કોઈ સચૂના અસરકારક રહરે્ ેનહીં. 

20.7 ઉિારકતાાન ે મોકલવામાાં આવેલી નોફટસ સહ-ઉિારકતાા અને િેરેંટી આપનારન ે પણ આપવામાાં આવલેી નોફટસ 
માનવામાાં આવર્.ે 

 

અનચુ્છેદ 21 

 આંધશક અમાન્યર્ા 
 

21.1 જો આ કરારની કોઈ પણ જોિવાઈ અથવા કો ઈપણ વ્યક્તત અથવા સાંજોિોમાાં તેની અરજી કોઈ પણ કાયદા અથવા 
ધનયમન અથવા સરકારી પોગલસીન ેકારણ ેકોઈ પણ હદ સિુી અમાન્ય અથવા ગબનઅસરકારક હર્,ે તો આ કરારનો 
બાકીનો િાિ અન ેઆવી જોિવાઈની અરજીન ેઅસર થર્ ેનહીં. વ્યક્તતઓ અથવા સાંજોિો કે જેમાાં તને ેઅમાન્ય 
અથવા ગબનઅસરકારક માનવામાાં આવ ે છે, અન ેઆ કરારની બિી જોિવાઈ કાયદા દ્વારા માન્ય સાંપણૂા હદ સિુી 
માન્ય અને લાગ ુકરવા યોગ્ય રહરે્.ે આ કરારની કોઈ પણ અમાન્ય અથવા અમલ ન કરી ર્કાય તવેી જોિવાઈને 
એવી જોિવાઈ સાથ ેબદલવામાાં આવર્ ેજે માન્ય અન ેઅમલપાત્ર છે અન ેપરસ્પર સાંમત રીત ે ગબનઅસરકારક 
જોિવાઈના મળૂ ઉદે્દશ્યન ેલિિિ પ્રધતગબિંગબત કરે છે. 

અનચુ્છેદ 22 

 ધવવાદનુાં ધનરાકરણ અને મધ્યસ્થા 
22.1 તમામ ધવવાદો (આ કરાર અનસુાર ઉિારકતાા/બાાંયિરી આપનાર દ્વારા કરવામાાં આવેલ ફડિોલ્ટનો સમાવેર્ થાય 

છે), મતિદેો અન/ેઅથવા આ કરારમાાંથી ઉદ્ભવતા અથવા તેન ેસ્પર્ાતા દાવા, પછી િલ ેત ેતનેા ધનવાાહ દરધમયાન 



અથવા ત ે પછી લવાદની જોિવાઈઓ અનસુાર આગબિરેર્ન દ્વારા પતાવટ કરવામાાં આવર્ ે અન ે સમાિાન 
અધિધનયમ, 1996, અથવા તેના કોઈ પણ વૈિાધનક સિુારાઓ અન ે ધિરાણકતાા દ્વારા નામાાંફકત એકમાત્ર લવાદને 
મોકલવામાાં આવર્.ે આગબિરેર્નની કાયાવાહીની સીટ, સ્થળ અન ે સ્થળ ચને્નાઈમાાં હર્ ે અન ે િાષા અંગે્રજીમાાં હર્.ે 
આવા આગબિરેટર દ્વારા આપવામાાં આવલે એવોડા અંધતમ અન ેકરારના તમામ પક્ષો માટે બાંિનકતાા રહરે્.ે આગબિરેટર 
દ્વારા આપવામાાં આવલે કોઈ પણ વચિાળાના ચકુાદો સફહતનો ચકુાદો અંધતમ અન ે સાંબાંધિત તમામ પક્ષોને 
બાંિનકતાા રહરે્.ે આગબિરેટરે વચિાળાના ચકુાદો/ઓ સફહત ચકુાદો માટેના કારણો આપર્.ે આગબિરેર્નનો ખચા 
પક્ષકારો દ્વારા સમાન રીત ે ઉઠાવવામાાં આવર્.ેઆગબિરેર્ન એન્ડ કોક્ન્સગલએર્ન એતટ, 1996 ની કલમ 12 હઠેળ 
ધિરાણકતાા દ્વારા એકમાત્ર લવાદની ધનમણકૂન ેપડકારવાના તમેના/તણેીના અધિકારને ઉિારકતાા/જામીનદાર ખાસ 
કરીન ેછોડી દે છે.  

22.2 આ કરારની ર્રત છે કે આવા મધ્યસ્થી કે જેમન ેઆ મામલો મળૂ રૂપ ેસાંદગિિત કરવામાાં આવ્યો હોય, ત ેરાજીનામુાં 
આપ ેઅથવા મતૃ્ ુ પામ ેઅથવા કોઈ કારણોસર કાયા કરવામાાં અસમથા હોય, ધિરાણકતાા, લવાદીના આવા મતૃ્ ુ
સમય ે અથવા તનેી અસમથાતા આગબિરેટર તરીકે કામ કરવા માટે, લવાદી તરીકે કામ કરવા માટે અન્ય કોઈ 
વ્યક્તતની ધનમણકૂ કરર્ ે અન ે આવી વ્યક્તત તેના પરુોિામી દ્વારા અવિણવામાાં આવલેા તબક્કાના સાંદિા સાથે 
આિળ વિવા માટે હકદાર રહરે્.ે 

22.3 પક્ષકારો વચ્ચ ે ત ે ખાસ કરીને સાંમત છે કે પક્ષકારો વચ્ચેના ધવવાદોનુાં ધનરાકરણ "ઓનલાઈન ફડસ્પ્્ટુ 
ફરઝોલ્્રુ્ન"(ODR) પદ્ધધત દ્વારા અન ેરજીસ્ટડા ઇ-મઇેલ આઈડી અથવા મોબાઇલ નાંબર પર મોકલવામાાં આવેલી 
કોઈપણ સચૂનાઓ, જવાબો, પ્રત્તુર, પત્રો અન ે ડૉક્યમુેન્ટ દ્વારા કરવામાાં આવર્.ે ઉકેલાયલે (આગબિરેટરના 
WhatsApp અથવા અન્ય સમાન ઍપ સાથ ેસક્ષમ) માન્ય રહરે્ ેઅન ેપક્ષકારો માટે બાંિનકતાા રહરે્ ેઅન ેમધ્યસ્થી, 
તનેી વાસ્તધવકતાન ેઆિીન, ધવવાદના ધનણાય માટે તેન ેધ્યાનમાાં લઈ ર્કે છે. વધમુાાં, પક્ષકારો વચ્ચે સાંમત થાય છે 
કે લવાદી તનેા/તણેીના નોંિાયલેા ઇ-મઇેલ આઈડી અથવા મોબાઇલ નાંબર પર નોફટસ, દાવાની ધવિતો, ડોક્યમુને્ટ, 

જવાબો, કાઉન્ટર, મલુતવી વિેરે મોકલી ર્કે છે. પક્ષકારોન ે વાજબી સેવા તરીકે િણવામાાં આવર્ે. જો પક્ષકારો 
સાંમત થાય, તો મધ્યસ્થી ધવફડઓ કૉગલિંિ સધુવિા દ્વારા મૌગખક પરુાવા પણ રેકોડા કરી ર્કે છે. 

અનચુ્છેદ 23 

કાયદો અને અધિકારકે્ષત્ર 

23.1 આ કરાર િારતના કાયદાઓ દ્વારા સાંચાગલત થર્ ે અન ે તેનુાં અથાઘટન કરવામાાં આવર્ ે અન ે ચને્નાઈ ર્હરેની 
અદાલતોના અધિકારક્ષતે્રન ેઆિીન રહરે્ ેઅન ેઅન્ય તમામ અદાલતોન ેબાકાત રાખવામાાં આવર્.ે 

 

અનચુ્છેદ 24 

િમગ્ર કરાર 

24.1  આ કરાર (પ્રથમ અન ેબીજી અનચુ્છેદ સફહત) આ કરારના અનસુાંિાનમાાં ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં ઉિારકતાા દ્વારા 
અમલમાાં મકુવામાાં આવલેા અથવા અમલમાાં મકૂવાના ડોક્યમુને્ટ સાથ,ે તનેી ધવષયવસ્તનુા સાંદિામાાં પક્ષકારો 
વચ્ચનેા સમગ્ર કરારની રચના કરર્.ે. 

 

અનચુ્છેદ 25 

શરર્ો અને િમાપ્પ્ર્ 

25.1  આ કરાર આ કરારની તારીખથી અમલમાાં આવર્ ેઅન ેઆ કરાર હઠેળ ધિરાણકતાાન ેલોન, તનેા પરના વ્યાજ અને 
ઉિારકતાા દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર તમામ ઓનચાર્જ અને બાકી લણેાાંની સાંપણૂા ચકુવણી કરવા પર જ ત ેસમાપ્ત થર્.ે 

અનચુ્છેદ 26 

ચકૂ પર એકાઉન્ટનુાં વગીકરણ 

 

26.1 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર સાંમત થાય છે અન ેસમજે છે કે RBI દ્વારા સમયાાંતરે અમલમાાં આવતા "તણાવગ્રસ્ત 
અસ્કયામતોનાાં ધનરાકરણ માટે પ્રડેુક્ન્ર્યલ ફે્રમવકા" પફરપત્ર અનસુાર, ધિરાણકતાાઓએ તેમન ે સ્પધેર્યલ મેન્ર્ન 
એકાઉન્ટ્સ (SMA 1 અન ે2) અને NPA તરીકે વિીકૃત કરર્.ે ચકૂ માટે ઉિારકતાા/ િેરેંટી આપનારના એકાઉન્ટમાાં 
પ્રારાંગિક તણાવન ેતરત જ ઓળખવાની જરૂર પડર્.ે 
 

26.2 ત ેવધ ુ સ્પષ્ટ કરવામાાં આવે છે કે ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારનુાં એકાઉન્ટ (ધિરાણકતાા પાસેથી લીિલેી નાણાાંકીય 
સવલતોનો સમાવરે્ થાય છે) ધિરાણકતાા દ્વારા તમેની ડે-એન્ડ પ્રફક્રયાઓના િાિ રૂપ ેતમેની ધનયત તારીખ માટે 



મદુતવીતી તરીકે ગચહ્નિત કરવામાાં આવર્,ે પછી િલ ેત ેચલાવવાનો સમય િમ ેત ેહોય. પ્રફક્રયાઓ તવેી જ રીતે, 
ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારના એકાઉન્ટનુાં SMA તેમજ NPA તરીકે વિીકરણ સાંબાંધિત તારીખ માટે ફદવસના અંતની 
પ્રફક્રયાના િાિ રૂપ ેકરવામાાં આવર્ ેઅન ેSMA અથવા NPA વિીકરણની તારીખ એ કૅલને્ડર તારીખ હર્ ેજેના માટે 
અંત- ફદવસની પ્રફક્રયા ચાલી રહી છે. બીજા ર્બ્દોમાાં કહીએ તો, SMA અથવા NPA ની તારીખ NBFC માટે લાગ ુ
RBI િોરણો અનસુાર ત ેકૅલને્ડર તારીખના ફદવસ ેએકાઉન્ટની સાંપધિ વિીકરણ ક્સ્થધતને પ્રધતગબિંગબત કરર્ે. 

ઉદાહરણ: જો લોન એકાઉન્ટની ધનયત તારીખ 31 માચા, 2021 છે, અન ે ત ે તારીખ માટેની ફદવસની 
પ્રફક્રયાના અંત પહલેા ધિરાણ સાંસ્થા દ્વારા સાંપણૂા બાકી રકમ પ્રાપ્ત થઈ નથી, તો મદુતવીતી તારીખ 31 

માચા, 2021 હર્.ે જો ત ેમદુતવીતી રહ ેછે, તો આ ખાતાન ે30મી એધપ્રલ, 2021ના રોજ SMA-1 તરીકે ટેિ 
કરવામાાં આવર્.ે તદનસુાર, ત ેખાતા માટે SMA-1 વિીકરણ તારીખ 30 એધપ્રલ, 2021 હર્.ે 
તવેી જ રીત,ે જો ખાત ુાં મદુત પડત ુાં રહ ે છે, તો 30 મ,ે 2021ના રોજ ડે-એન્ડ પ્રફક્રયા ચાલવા પર તને ે
SMA-2 તરીકે ટૅિ કરવામાાં આવર્ ેઅન ેજો વધ ુમદુત પડતી રહ ેછે, તો ડે-એન્ડ પ્રફક્રયા ચાલવા પર તનેે 
NPA તરીકે વિીકૃત કરવામાાં આવર્.ે 29 જૂન, 2021. 

26.3 ત ેવધ ુસ્પષ્ટ કરવામાાં આવ ેછે કે ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારના એકાઉન્ટના SMA અથવા NPA વિીકરણ પરની 
સચૂનાઓ એતસપોઝરના કદન ેધ્યાનમાાં લીિા ધવના છૂટક લોન સફહતની તમામ લોનન ેલાગ ુપડે છે. 

26.4 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર દ્વારા ત ેવધ ુસાંમત અન ેસમજા્ુાં છે કે NPA તરીકે વિીકૃત કરાયલેા લોન એકાઉન્ટ્સને 
'સ્ટાન્ડડા ' એસટે તરીકે અપગે્રડ કરી ર્કાય છે, જો ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનારના દ્વારા વ્યાજ અને મદુ્દલની સાંપણૂા 
બાકી રકમ ચકૂવવામાાં આવ ેતો જ. 
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ઇલતેરોધનક/ફડજજટલાઇઝ્ડ ડૉક્યમુેન્ટનો અમલ 

27.1 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર આથી સાંમત થાય છે, સમજે છે, સ્વીકારે છે અન ે પનુ્ષ્ટ કરે છે કે તઓે 
ઇલતેરોધનક/ફડજજટલ સ્વરૂપ ે(જયાાં લાગ ુહોય તયાાં) કરાર અન ેસાંબાંધિત ડૉક્યમુને્ટનો અમલ કરી રહ્યા છે અન ેOTP 

(વન-ટાઇમ પાસવડા) અન/ેઅથવા દ્વારા તનેા માટે સાંમત થયા છે. ઇ-ગલિંક દ્વારા તનેા/તણેીના જાહરે કરેલ/રજજસ્ટડા 
મોબાઈલ નાંબર(ઓ) અન/ેઅથવા તેના/તણેીના રજજસ્ટડા ઇ-મઇેલ આઈડી અથવા અન્ય કોઈપણ કે જેનો ઉપયોિ 
તઓે માન્યમાાં ચકાસણી માટે કરી ર્કે છે અન ેતઓેએ તેની ચકાસણી અન ેપનુ્ષ્ટ કરી છે. 

27.2 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર સાંમત થાય છે અન ેબાાંહિેરી આપ ેછે કે ત/ેતણેી/તઓે કરાર અન ેઅન્ય ડૉક્યમુને્ટની 
પ્રામાગણકતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવર્ ે નહીં અને સાંમધત આથી તનેા/તેણી/તમેના દ્વારા ઈ-િોમામાાં આપવામાાં આવે છે, 

િધવષ્યમાાં કોઈ  પણ િૌધતક હસ્તાક્ષરની અિાવે અન/ેઅથવા સ્વીકૃધત. 
27.3 ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર અહીં આપલેા ધનયમો અન ે ર્રતો અનસુાર સાંપણૂાપણ ે તેમના પોતાના જોખમ ે અને 

ઇન્િોમરે્ન ટેતનોલોજી એતટ અન ે ધનયમો અનસુાર ઓનલાઇન લોન સધુવિાનો લાિ લઈ રહ્યા છે. ઋણ 
ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર િેરેંટી આપે છે કે "હુાં સ ાંમત છાં" પર પ્તલક કરવા પર એવુાં માનવામાાં આવર્ે કે 
ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર કરાર અન ેસાંબાંધિત ડૉક્યમુને્ટનો યોગ્ય રીત ેઅમલ કયો છે અન ેતેમાાં સમાધવષ્ટ તમામ 
ધનયમો અન ે ર્રતો સ્વીકારી છે અન ે ત/ેતણેી િધવષ્યમાાં નહીં એક તનેી સામ ે વાાંિો ઉઠાવર્.ે ઉિારકતાા/િેરેંટી 
આપનારન ેજાણ છે કે ઉિારકતાા અન ેિેરેંટી આપનાર દ્વારા લોન માટેની અરજીમાાં િરવામાાં આવલેા તમામ ધનયમો 
અન ેર્રતોના સાંદિામાાં પોતાન ેસાંતષુ્ટ કયાા પછી જ ધિરાણકતાા કરારનો પક્ષકાર બનવા માટે સાંમત થર્ ેઅને કરાર 
તમેાાં હર્.ે ધિરાણકતાાની પોલીસી અનસુાર સસુ ાંિત છે. 

27.4 રાન્સધમર્ન સરુગક્ષત માધ્યમ નથી. ઉિારકતાા અન ે િેરેંટી આપનાર સ્વીકારે છે અન ે સાંમત થાય છે કે આવી 
રાન્સધમર્ન પદ્ધધતઓમાાં સાંિધવત વાઇરસ હુમલા, ડેટાના અનધિકૃત અવરોિ, ડેટામાાં િેરિાર, કોઈપણ હતે ુ માટે 
અનધિકૃત ઍતસસેનો સમાવરે્ થાય છે. ઉિારકતાા અન ેિેરેંટી આપનાર અને િેરેંટી આપનાર કોઈ પણ ભલૂ, ધવલાંબ 
અથવા રાન્સધમર્નમાાં સમસ્યાઓ અથવા અનધિકૃત/િેરકાયદેસર અવરોિ, િેરિારન ે કારણ ે ઉિાર લનેાર અન ે
િેરેંટી આપનારન ે થતા તમામ નકુસાન, ખચા, નકુસાની, ખચાથી મતુત અન ે હાધનરફહત રાખવા સાંમત થાય છે. 
મનેીપ્્લુરે્ન ઈલતેરોધનક ડેટાનુાં રાન્સધમર્ન, ઋણ લનેારનો વાયરસ એટેક/ધસસ્ટમ અન્યથા લોન મળેવવાના 
સાિન તરીકે ઈન્ટરનટેના ઉપયોિન ેકારણે થાય છે. જો કે, ઉિાર લનેાર અન ેિેરેંટી આપનાર લોન મળેવવા અને 
લોન અન ેતનેી કામિીરીના સાંબાંિમાાં કરાર હઠેળની ધવધવિ બાબતો માટે ઇ-મઇેલ અન/ેઅથવા ઓનલાઇન મોડ 
દ્વારા ધિરાણકતાાન ેસચૂનાઓ ("સચૂનો") પ્રદાન કરવા તયૈાર છે. 



27.5 ધિરાણકતાા તનેી કોઈ પણ જરૂફરયાતો માટે (અન ે તને ે અસલી િણવા) માટે ઇ-મઇેલ દ્વારા આપવામાાં આવલેી 
સચૂનાઓ પર આિાર રાખવા માટે (તમે કરવા માટે બાંિાયેલા ધવના) હકદાર હર્.ે સચૂનાઓ પરૂી પાડવામાાં આવી 
હતી કે પ્રાપ્ત થઈ હતી કે કેમ ત ે અંિેના કોઈ પણ પ્રશ્નના ફકસ્સામાાં, ઉિારકતાા અન ે િેરેંટી આપનાર તરિથી 
ધિરાણકતાા દ્વારા પ્રાપ્ત થયલેા ઇ-મઇેલ અંધતમ િણાર્.ે ઉિારકતાા અન ેિેરેંટી આપનાર એ સધુનધિત કરર્ ેકે ઇ-
મઇેલ દ્વારા ધિરાણકતાાને આપવામાાં આવલેી સચૂનાઓ આ સાંબાંિમાાં યોગ્ય રીત ે અધિકૃત વ્યક્તત ("અધિકૃત 
વ્યક્તત") દ્વારા અમલમાાં મકૂવામાાં આવ ેછે અન ેધિરાણકતાા આ સાંબાંિમાાં કોઈ પણ ચકાસણી કરવા માટે જવાબદાર 
રહરે્ ેનહીં, િમ ેત ેહોય. તનેો સ્વિાવ બનો.  
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પરચરુણ 

28.1 ર્ાષા 
લોન અરજી િોમા અનસુાર ઉિારકતાા દ્વારા ઉપયોિમાાં લવેાતા ધવકલ્પ પર પક્ષકારો વચ્ચનેા તમામ પત્રવ્યવહાર 
અન ેસાંચારમાાં અંગે્રજીનો ઉપયોિ કરવામાાં આવર્.ે 

28.2 સિુારાઓ 

આ કરારની ર્રતોમાાં કોઈ મોડીિીકેર્ન, િેરિારો અથવા સિુારાઓ નહીં અન ેઅહીંના કોઈ પણ ધનયમો અથવા 
ર્રતોની કોઈ પણ માિી માન્ય અથવા બાંિનકતાા રહરે્ ેનહીં ધસવાય કે ધિરાણકતાાની તરિેણમાાં ઉિારકતાા દ્વારા 
લગેખતમાાં અન ેયોગ્ય રીત ેઅમલ કરવામાાં આવ.ે આ કરારમાાં કરવામાાં આવલે કોઈ પણ િેરિારો સાંિધવત હર્.ે 

28.3 િાંબચર્ અધિકારો 
આ કરાર હઠેળ ધિરાણકતાાના તમામ ઉપાયો િલે અહીં પરૂી પાડવામાાં આવ્યા હોય અથવા કાનનૂ, નાિફરક કાયદો, 
સામાન્ય કાયદો, ફરવાજ, વેપાર અથવા ઉપયોિ દ્વારા આપવામાાં આવ્યા હોય ત ેસાંગચત છે અને વૈકપ્લ્પક નથી અને 
અનકુ્રમ ેઅથવા એકસાથ ેલાગ ુકરવામાાં આવર્.ે 

 

28.4 પછીની ખાર્રી: ઉિારકતાા(ઓ) અન ેિેરેંટી આપનાર(ઓ) કરારના સમયિાળા દરધમયાન અથવા નો ઓબ્જેતર્ન 
સફટિફિકેટ અથવા નો ડય ૂ લટેર જારી કરતા પહલેા ધિરાણકતાા સાથ ે પરૂક, ટોપ-અપ, અનચુ્છેદ અન ે વિારાના 
સમયપત્રક જેવા જરૂરી કરારો અમલમાાં મકૂર્.ે કેસ હોઈ ર્કે છે. જે પહલેા હોય. 

28.5 આ કરારનો લાર્: આ કરાર અને અન્ય સાંલગ્ન કરારો બાંિનકતાા રહરે્ ેઅન ેત ેદરેક પક્ષકારોના ર્ીષાક અથવા તનેા 
વારસદારો, એડધમધનસ્રેટર, જેમ કે કેસ હોય તેના લાિ માટે બાંિનકતાા રહરે્.ે 

28.6 માફી કલમ: કોઈ પણ અધિકાર, સિા અથવા ઉપાયનો ઉપયોિ કરવામાાં અથવા ચકૂવામાાં કોઈ પણ ધવલાંબ કે જે 
ધિરાણકતાા કરાર અથવા અન્ય કોઈપણ કરાર અથવા ડૉક્યમુને્ટ હેઠળ િોિવી ર્કે છે ત ેઆવા કોઈપણ અધિકાર, 

ર્ક્તત અથવા ઉપાય અન ે કોઈપણ અથવા ધિરાણકતાાની ફક્રયા અથવા ધનન્ષ્ક્રયતામાાં કોઈપણ ચકૂ અથવા 
અવિણનાન ેસાંગક્ષપ્ત કરર્ ેનહીં. કોઈપણ ફડિોલ્ટના સાંદિામાાં અન્ય કોઈ ચકૂના સાંદિામાાં ધિરાણકતાાના કોઈ પણ 
અધિકાર, ર્ક્તત અથવા ઉપાયન ેઅસર અથવા અસર કરર્ ેનહીં અન ેકોઈની માિી અથવા સ્વીકૃધત તરીકે અથાઘટન 
કરવામાાં આવર્ ેનહીં. 

28.7 િવાાઈવલ: આગબિરેર્નન ેલિતી જોિવાઈઓ અથવા બાકી લણેાાંની વસલૂાત અન/ેઅથવા ધસક્યોફરટી ફહતના અમલ 
માટે ધિરાણકતાાન ેઉપલબ્િ અન્ય કોઈ પણ આશ્રય કરારની સમાપ્પ્ત પછી પણ ટકી રહરે્.ે 

 

28.8 આ કરાર હઠેળ ઉિારકતાા જવાબદારી સા્ં તુત અન ેઘણી હર્.ે 
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સ્વીકૃધર્ 

ઉિારકર્ાા અને ગેરેંટી આપનાર નીચે અનિુાર જાહરે કરે છે: 

29.1 આ કરાર, માંજુરી પત્ર અને અન્ય ડૉક્યમેુન્ટ રે્મના/રે્ણી/રે્મના દ્વારા િમજાર્ી ર્ાષામાાં વાાંચવામાાં આવ્યા છે અને 
રે્મને િમજાવવામાાં આવ્યા છે અને રે્ઓ ર્મામ કલમોનો િાંપણૂા અથા િમજી ગયા છે.. 

29.2 તમેણ ેસાંપણૂા કરાર અને અન્ય ધનયમો અન ેર્રતો અને અનસુગૂચઓમાાં આપલેી સામગ્રીની ધવિતો વાાંચી છે, જે તનેી 
હાજરીમાાં િરવામાાં આવી છે અન ેત ેમાંજૂરીમાાં તને ેઆપવામાાં આવેલ તમામ કલમો, ધનયમો અન ેર્રતોથી બાંિાયેલ 
રહરે્.ે ધિરાણકતાા અન ે સ્વાિત પત્ર અન ે ત ે કરારના પાસાલના િાિ રૂપ ે વાાંચવામાાં આવર્ે અન ે "ર્મ્ટુીસ 
ર્મ્ટેુન્ન્ડસ" લાગ ુથર્.ે 



29.3 આ કરાર ઉિારકતાા અન ે િેરેંટી આપનાર દ્વારા તમામ ધનયમો અન ે ર્રતો જેમ કે વ્યાખયાઓ, લોનની રકમ, 

ધવતરણની રીત અન ે ચકુવણી/ર્રત પવૂાચકુવણી/પવૂાચકુવણી, વ્યાજ દર વસલૂવામાાં આવે છે (ROI), 

િી/શલુ્ક/ટેતસ (પવૂા ચકુવણી/બલુટે ચકુવણી વિેરે) ચકૂવવાપાત્ર, વ્યાજ દર અને શલુ્કમાાં િેરિારની સચૂના, 
ર્ાહુકાર દ્વારા ચકૂવણીની ધવધનયોિ, સરુક્ષા અન ે તનેો અમલ, જવાબદારીઓ/પ્રધતધનધિતવો/કરારો/ઉિારકતાાના 
વચનો અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનાર, દ્વારા માફહતીની જાહરેાત ધિરાણકતાા, ધમલકત અન ે તનેી 
ફડગલવરી/ઉપયોિ/વીમો/જાળવણી, ઉિારકતાા/િેરેંટી આપનાર કોલટેરલ, ચકૂની ઘટનાઓ, ધિરાણકતાાના 
અધિકારો, સોંપણી, એજન્સી, ઇલતેરોધનક/ફડજજટલ ડૉક્યમુને્ટની અમલવારી વિેરે, વધ ુધવિતવાર કરાર. 

29.4 તઓે આથી સ્વીકારે છે કે સમગ્ર કરારમાાં માત્ર પ્રમાણભતૂ કલમો છે જે આવા તમામ ઉિારકતાાઓ માટે સામાન્ય છે 
અન ે તથેી તઓે અહીં સમાધવષ્ટ ર્રતોથી બાંિાયલેા રહવેા માટે સાંમત છે, પછી િલને ે ધિરાણકતાા અધિકારીની 
હસ્તાક્ષર માત્ર પ્રથમ પેજ પર હોય અન/ેઅથવા છેલ્લા પસે્ટ કરવામાાં આવ્યા છે. પષૃ્ઠો અન/ેઅથવા સમયપત્રક. 
જો કે, ત ે સાંમત છે અન ે સમજા્ુાં છે કે ઉિારકતાા અન ે િેરેંટી આપનાર તમામ પજે પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે 
બાંિાયલેા રહરે્,ે અન ેજો ઉિારકતાા/ િેરેંટી આપનાર અજાણતા કરારમાાં કોઈ પણ પજે(ઓ) પર હસ્તાક્ષર કરવામાાં 
ચકૂ કરે, તો ત ેકરારન ેરદબાતલ કરર્.ે અમાન્ય કરર્ ેનહીં. કરારના િોમટેમાાં પ્રમાણભતૂ કલમોનો સમાવરે્ થાય છે 
અન ેત ે ધિરાણકતાાની વેબસાઇટ www.hindujaleylandfinance.com પર પણ હોસ્ટ કરવામાાં આવે છે. ઉિારકતાા 
અન ેિેરેંટી આપનાર તેન ેધિરાણકતાાની વબેસાઇટ પરથી સીિા જ ડાઉનલોડ કરી ર્કે છે. 

29.5 તઓે આથી સમજે છે, સ્પષ્ટપણે સાંમત થાય છે અન ે સાંમત થાય છે કે કરાર કાયદેસર છે અન ે તમેના માટે 
બાંિનકતાા છે, પક્ષકારો દ્વારા કરારના અમલમાાં સમયનો તિાવત, જો કોઈ હોય તો, અમલના ક્રમને ધ્યાનમાાં લીિા 
વિર. તઓેએ વધમુાાં નોંધ્્ુાં છે કે તઓેએ આિાર અન/ેઅથવા પાનકાડા ઓળખપત્રોનો ઉપયોિ કયો છે અને 
તમેના રજજસ્ટડા મોબાઈલ નાંબર (RMN) માાં પ્રાપ્ત URL ગલિંક દ્વારા, સ્વચે્છાએ અન ેકોઈપણ બળ અથવા બળજબરી 
અન/ેઅથવા ખોટી રજૂઆત કયાા ધવના અન ેસાંપણૂા રીત ેવાાંચ્યા, સમજયા અન ેસમજીન,ે તમ ેઆ કરારની કલમો 
સાથ ે સાંમત થાઓ છો. તનેા/તેણીના વફેરફિકેર્ન ઓળખપત્રો જેમ કે ઍડે્રસ/મોબાઈલ નાંબર વિેરેમાાં કરવામાાં 
આવલે કોઈપણ અનિુામી િેરિારો અન ેઅહીં કરવામાાં આવલે કરારના ફડજજટલ પ્રદર્ાનન ેપ્રધતકૂળ અસર કરર્ ે
નહીં. તઓે એ પણ નોંિ ેછે કે ્આુરએલ ગલિંક િોરવડા કરવામાાં આવી રહી છે તેના પર ધિરાણકતાાન ુાં કોઈ ધનયાંત્રણ 
નથી (એકવાર ઉલ્લગેખત/રજજસ્ટડા મોબાઇલ નાંબરમાાં પ્રાપ્ત થાય છે) અને આ રીતે ધિરાણકતાા આ કરારમાાં કોઈ 
પણ / અન્ય કોઈ પણ તતૃીય પક્ષ માટે હકદાર રહરે્ ેનહીં. અમલ દરધમયાન/માાંથી ઉદ્ભવતા તમામ જોખમો. 

29.6 તઓે ખાસ કરીન ેસાંમત થાય છે કે કરારની મદુત અથવા સમાપ્પ્ત પછી, જે પછીથી અન ેછ મફહના પછી, ધિરાણકતાા 
કરારન ેઅન્ય કોઈ પણ યોગ્ય ઇલતેરોધનક અથવા અન્ય સ્વરૂપમાાં રૂપાાંતફરત કરવા માટે સ્વતાંત્ર છે જે તેના પર 
પ્રવતાતા કાયદા દ્વારા સચૂવવામાાં આવ ેછે. યોગ્ય હોઈ ર્કે. સમય-સમય પર સાંદિા/ચકાસણી/ઉતપાદનના હતે ુમાટે 
ઇમજેન ેસાચવવા માટે અન ે ધિરાણકતાાના ધવકલ્પ પર કોઈપણ કોટા/ઓથોફરટી સમક્ષ તને ે ઇલતેરોધનક/ફડજજટલ 
ઇમજેમાાં રૂપાાંતફરત કયાા પછી મળૂ કરારનો નાર્ કરવા. ઉિારકતાા અન/ેઅથવા િેરેંટી આપનારન,ે જેમ બન ેતેમ, 

કોઈ વાાંિો નહીં હોય અન ેકરારની ઈલતેરોધનક ઈમજેની સામગ્રી પર ધવવાદ કરર્ ેનહીં. ઉિારકતાા અન/ેઅથવા 
િેરેંટી આપનાર અહીં ધનફદિષ્ટ સમયિાળા પછી કોઈપણ સમય ેતને ેમળૂ સ્વરૂપ ેસબધમટ કરવાની માાંિ કરર્ ેનહીં. 

29.7 તઓે સાંમત થાય છે અન ે સ્વીકારે છે કે "કૉલ કરર્ો નહીં" ધવનાંતીની નોંિણી માટે માત્ર સીિા ટેગલિોન નાંબરો 
(ઓફિસો/કોપોરેટ/બોડા ઓિ એર્મપ્લોયસા/સામાન્ય ટેગલિોન નાંબરો નહીં) સ્વીકારવામાાં આવર્.ે અન ે તઓે 
ધિરાણકતાા પાસથેી નોંિણી ધવનાંતીની સાચીતા ચકાસવા માટે કૉલ મળેવી ર્કે છે. તઓે વધમુાાં નોંિ ે છે કે, 

ધિરાણકતાા ઋણ લનેાર અન/ેઅથવા બાાંયિરી આપનારની સાંપકા  ધવિતોનો ઉપયોિ તમેનો સાંપકા  કરવા માટે કરી 
ર્કે છે અન ેસમય સમય પર, તમેના એજન્ટો (અથવા) કાળજીપવૂાક પસાંદ કરેલ ઉતપાદનો અન ેસવેાઓના અધિકૃત 
પ્રધતધનધિઓ દ્વારા સીિા (અથવા) ઓિર કરી ર્કે છે. તેઓ ધિરાણકતાા/તેના અધિકૃત એજન્ટો પાસથેી 
ટેગલિોન/મોબાઇલ/SMS/ઇમઇેલ (ધિરાણકતાા પાસ ે રેકોડા કરેલ) દ્વારા માકેફટિંિ હતેઓુ માટે ઉતપાદન/સવેાઓ 
વિેરે ધવર્નેી માફહતી મળેવવાની નોંિ લ ેછે અન ેસાંમધત આપ ેછે. 

29.8 કે તઓે સાંમત થાય છે કે જયારે છેલ્લો પક્ષ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે તયારે કરાર પણૂા કરવામાાં આવર્.ે 
29.9 ઉિારકતાા આિળ આ કરાર અન ે માંજૂરી પત્રની કૉધપની રસીદ સાથ ે સાંમત થાય છે અન ે સ્વીકારે છે અને 

ધિરાણકતાાએ વાજબી પ્રને્તટસ કોડના પાલનમાાં ત ેપ્રદાન ક્ુું છે. 
29.10 ઉિારકતાા આિળ સમજે છે કે તેમની ધવનાંતી પર, ધિરાણકતાા આ કરારની કૉધપ અન ેધવતરણ સ્વાિત ફકટના િાિ 

રૂપ ેઅન્ય ડૉક્યમુને્ટપ્રદાન કરર્.ે જો કે, ઋણ લનેાર દ્વારા વિારાની કૉધપ માટેની કોઈ પણ ધવનાંતીઓ સમયાાંતરે 
ધિરાણકતાા દ્વારા ધનિાાફરત કરેલા ચાર્જન ેઆકધષિત કરર્.ે 

http://www.hindujaleylandfinance.com/


તનેા સાક્ષીમાાં જયાાં પછીથી લખાયેલ ફદવસ અન ેવષા પર પક્ષકારો વચ્ચ ેકરાર કરવામાાં આવ્યો છે. 
નામ      હસ્ર્ાક્ષર  

ધિરાણકર્ાા  Hinduja Leyland Finance Ltd., 

 __________________________________ 

  અધિકૃત હસ્તાક્ષર  

ઉિારકર્ાા ____________________________  __________________________________ 

િહ- ઉિારકર્ાા ____________________________   __________________________________ 

ગેરેંટી આપનાર ____________________________  __________________________________ 

િાક્ષીઓ: 

1. 

 

2. 

                                                                            અનચુ્છેદ–I 

 

ઉિારકર્ાાની ધવગર્ો 
 પરુૂાં નામ   

S/D/W  

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
 

હસ્તાક્ષર કરનારનો 
હોદ્દો  

  

રહઠેાણનુાં સરનામુાં  ધપનકોડ       

રાજય  

ઓફિસ સરનામુાં  ધપનકોડ       

રાજય  ઇ-મઇેલ આઇડી  

િોન નાં.  ચુાંટણી કાડા  

પાનકાડા  
 

ડ્રાઇધવિંિ લાયસન્સ 
નાં.  

પાસપોટા નથી.  આિાર નાં. (UID) x x x x x x x x     

DIN  CKYC આઇડી  

વચ્્ુાઅલ આઈડી  GST No.  

CIN  ઉદ્યમ  

સાંઘટન 

❑ વ્યક્તતિત ❑ માગલકી ❑ OPC ❑ િાિીદારી ❑ LLP 

❑Pvt. Ltd., 
Co. 

❑ Public Ltd. 
Co. 

❑ રસ્ટ ❑ એસોધસએર્ન ❑ સોસાયટી 

❑ તલબ 
❑ વ્યક્તતઓનો 
સમહૂ 

❑ SPV ❑ અન્યો  

 

િહ-ઉિારકર્ાાની ધવગર્ો 
 પરુૂાં નામ   

S/D/W  

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
 

હસ્તાક્ષર કરનારનો 
હોદ્દો  

  

રહઠેાણનુાં સરનામુાં  ધપનકોડ       

રાજય  

ઓફિસ સરનામુાં  ધપનકોડ       

રાજય  ઇ-મઇેલ આઈડી  



િોન નાં.  ચુાંટણી કાડા   

પાનકાડા  
 

ડ્રાઇધવિંિ લાયસન્સ 
નાં.  

પાસપોટા નથી.  આિાર નાંબર (UID) x x x x x x x x     

DIN  CKYC ID  

વચ્્ુાઅલ આઈડી  GST નાંબર.  

ઉદ્યોિ આિાર નાં.  ઉદ્યમ  

સાંઘટન 

❑ વ્યક્તતિત ❑ માગલકી ❑ OPC ❑ િાિીદારી ❑ LLP 

❑Pvt. Ltd., 
Co. 

❑ Public Ltd. 
Co. 

❑ રસ્ટ ❑ એસોધસએર્ન ❑ સોસાયટી 

❑ તલબ 
❑ વ્યક્તતઓનો 
સમહૂ 

❑ SPV ❑ અન્યો  

 

 

ગેરેંટી આપનારની ધવગર્ો 
 પરુૂાં નામ   

S/D/W  

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
 

હસ્તાક્ષર કરનારનો 
હોદ્દો  

  

રહઠેાણનુાં સરનામુાં  ધપનકોડ       

રાજય  

ઓફિસ સરનામુાં  ધપનકોડ       

રાજય  ઇ-મઇેલ આઈડી  

િોન નાં.  ચુાંટણી કાડા   

પાનકાડા  
 

ડ્રાઇધવિંિ લાયસન્સ 
નાં.  

પાસપોટા નથી.  આિાર નાંબર (UID) x x x x x x x x     

DIN  CKYC ID  

વચ્્ુાઅલ આઈડી  GST નાંબર.  

ઉદ્યોિ આિાર નાં.  ઉદ્યમ  

સાંઘટન 

❑ વ્યક્તતિત ❑ માગલકી ❑ OPC ❑ િાિીદારી ❑ LLP 

❑Pvt. Ltd., 
Co. 

❑ Public Ltd. 
Co. 

❑ રસ્ટ ❑ એસોધસએર્ન ❑ સોસાયટી 

❑ તલબ 
❑ વ્યક્તતઓનો 
સમહૂ 

❑ SPV ❑ અન્યો  

 
 

(B) લોન કરારની ધવિતો 
લોન કરાર નાં.  

અમલ સ્થળ  

કરારની તારીખ         પ્રિાવી તારીખ       

અધિક. / જોડાયલે લોન 
કરાર નાંબર (જો કોઈ હોય 
તો) 

 

જે હતે ુમાટે લોનની 
રકમનો ઉપયોિ કરવામાાં 

 



આવર્ે 
ધિરાણકતાાની ર્ાખા  

સ્થાન અન ેરાજય  

 

નાં. આઈટમ ધવગર્ો 
(B) ધમલકર્ની ધવગર્ો  

1 એસસેરીઝ સફહત સાંપધિનુાં વણાન  

2 બનાવટ  

3 મોડલ  

4 એપ્ન્જન નાં.  

5 ચસેીસ નાં.  

6 નોંિણી નાં.  

(C) નાણાકીય ધવગર્ો  

1 ધમલકતની ફકિંમત  

2 લોનની રકમ  

3 માજર્જન મની (જો કોઈ હોય તો)  

4 વ્યાજ દર– IRR વાધષિકીકૃત_______% 

5 સમયિાળો  

6 વ્યાજ શલુ્ક  

7 હપ્તાઓની કુલ સાંખયા  

8 EMI નુાં મલૂ્ય  

9 એડવાન્સ ઈએમઆઈની સાંખયા (જો કોઈ હોય તો)  

10 ધસક્યોફરટી ફડપોગઝટ (જો કોઈ હોય તો)  

11 ધસક્યોફરટી ફડપોગઝટ પર વ્યાજનો દર(%)  

12 પ્રથમ વષાનો વીમો  

13 બીજા વષાનો વીમો  

14 ત્રીજા વષાનો વીમો  

15 આઉટ સ્ટેર્ન ચકૅ શલુ્ક (જો કોઈ હોય તો)  

16 વપરાયલે વાહનના ફકસ્સામાાં  

 (a) સિુી વીમો માન્ય છે  

 (b) બીજી રજૂઆત  

 (c) કલતેર્ન ચકૅ બાઉન્સ શલુ્ક  

(D) અન્ય શલુ્કો  

1 ચકૅ અસ્વીકૃત શલુ્કો  

(a) સિુી વીમો માન્ય છે રૂ. 500/- અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા સમયાાંતરે 
લાગ ુપડતા કર અન ેવૈિાધનક 
વસલૂાત માટે ધનિાાફરત કોઈ પણ 
અન્ય દર 

(b) બીજી રજૂઆત રૂ. 500/- 

(c) કલતેર્ન ચકૅ બાઉન્સ શલુ્ક રૂ. 500/- 

2 પ્રોસધેસિંિ ચાર્જ સફહત અન્ય શલુ્ક. ધિરાણકતાા દ્વારા સમય-સમય પર ધનિાાફરત કરાયલેા 
વિા લાગ ુકર અન ેવિૈાધનક વસલૂાત 

3 સમય પહલેા બાંિ થવા માટે ચકૂવવાપાત્ર પ્રીધમયમનો 
દર 

સધુવિાની તતકાલીન બાકી રકમના 5% અથવા 
ધિરાણકતાા દ્વારા સમયાાંતરે લાગ ુપડતા કર અન ે
વિૈાધનક વસલૂાત માટે ધનિાાફરત અન્ય કોઈ પણ દર 

4 કલમ 2.15 હઠેળ પ્રદાન કરેલ વિારાના વ્યાજનો દર 36% પ્રધર્ વષા વિા લાગ ુકર અને વૈિાધનક વસલૂાર્ 

 



નામ      હસ્ર્ાક્ષર  
ધિરાણકર્ાા  Hinduja Leyland Finance Ltd., 

 __________________________________ 

  અધિકૃત હસ્તાક્ષર  

ઉિારકર્ાા ____________________________  __________________________________ 

િહ- ઉિારકર્ાા ____________________________   __________________________________ 

ગેરેંટી આપનાર ____________________________  __________________________________ 

                                                                            

                                                                         અનચુ્છેદ - II 

ફરીચકુવણીની સબુચ  
હપ્ર્ાઓ

ની 
િાંખ્યા. 

બાકી 
ર્ારીખ 

હપ્ર્ાની રકમ મદુ્દલ વ્યાજ 

હપ્ર્ાઓ
ની 

િાંખ્યા. 

બાકી 
ર્ારીખ 

હપ્ર્ાની રકમ મદુ્દલ વ્યાજ 

1     43     

2     44     

3     45     

4     46     

5     47     

6     48     

7     49     

8     50     

9     51     

10     52     

11     53     

12     54     

13     55     

14     56     

15     57     

16     58     

17     59     

18     60     

19     61     

20     62     

21     63     

22     64     

23     65     

24     66     

25     67     

26     68     

27     69     

28     70     

29     71     

30     72     

31     73     

32     74     

33     75     

34     76     

35     77     

36     78     



37     79     

38     80     

39     81     

40     82     

41     83     

42     84     

નામ       હસ્ર્ાક્ષર 

 

ધિરાણકર્ાા  Hinduja Leyland Finance Ltd., 

 __________________________________ 

  અધિકૃત હસ્તાક્ષર  

ઉિારકર્ાા ____________________________  __________________________________ 

િહ- ઉિારકર્ાા ____________________________   __________________________________ 

ગેરેંટી આપનાર ____________________________  __________________________________ 

 

 ક્રડમાન્ડ પ્રોધમિરી નોટ 

 

પ્રધત 

Hinduja Leyland Finance Ltd., 

નાં.27-A, ધવકધસત ઔદ્યોગિક વસાહત, 

ગિન્ડી, ચને્નઈ - 600032. 

માાંિણી પર, હુાં/અમ,ે આથી શ્રી M/s. Hinduja Leyland Finance Ltd.,  ન ેસા્ં તુત રીતે અને અલિ-અલિ ચકૂવણી કરવાનુાં 
વચન આપીએ છીએ. (ધિરાણકતાા), નાં.27-A, ડેવલેપ્ડ ઇન્ડસ્રીવસાહત, ગિન્ડી, ચને્નાઈ - 600032 પર ક્સ્થત છે અથવા ઓડાર 
(તનેા અનિુામીઓ અન ેસોંપણીઓ વિેરે સફહત), અહીં વધ ુઉલ્લગેખત રકમ, જયાાં વ્યાજ સાથ ેમાાંિણી કરવામાાં આવી છે. 
આવા દરો અન ે આવા બાકીના દરો, િારતીય ફરઝવા બનૅ્ક ઑિ ઈન્ન્ડયાના ધનદેર્ોની અનસુાર અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા 
સમયાાંતરે ધનિાાફરત ધિરાણ દર અનસુાર, આ તારીખથી વસલૂાતની તારીખ સિુી, જયાાં પણ આવા દરો અન ેઆવા બાકીના 
દરો પર વ્યાજ સાથ ેમાાંિણી કરવામાાં આવી હોય તયાાં વધ ુઉલ્લગેખત રકમ. અથવા ધિરાણકતાા દ્વારા આવી તમામ રકમ વિા 
વ્યાજ દર, દાંડાતમક વ્યાજ, ગલક્તવડેટેડ નકુસાની, કધમર્ન, િાર, ચાર્જ અન ેખચા, જે પ્રવતામાન અથવા ધનધિત હોય અથવા 
સમયાાંતરે ધિરાણકતાા દ્વારા મન/ેઅમન ેસાંદિા, સચૂના અથવા સચૂના ધવના, ધિરાણકતાાની સામ ેટકી ન હોય તવેા દરે નક્કી 
કરવામાાં આવે છે. કોઈ પણ ડેગબટ એન્રી અનામત રાખવા અથવા વ્યાજ ડેગબટ ન કરવા અથવા ધિરાણકતાાના ચોપડામાાં 
અથવા ખાતાવહી એકાઉન્ટમાાં અથવા એકાઉન્ટ સ્ટેટમને્ટમાાં કોઈ પણ સમયિાળા માટે કોઈ પણ ડેગબટ ન કરવાનો 
ધનણાય/કાયા/પોગલસી. હુાં/અમ ે ગબનર્રતી અન ે અધનવાયાપણ ે ચકુવણી અન ે નોફટિંિ અન ે પ્રોધમસરી નોટના ધવરોિ માટે 
રજૂઆતન ેમાિ કરીએ છીએ. 
 

રકમ: રૂ. ______________/- (રૂધપયા __________________________________________ માત્ર). 

વ્યાજ દર: ___________% પ્રધત વષા., (વાધષિકીકૃત IRR) 

ઉિારકતાા: 

સહ- ઉિારકતાા: 

િેરેંટી આપનાર: 

સ્થળ: ____________________   

તારીખ: _____________________ *( રૂ.1/- ના રેવન્્ ુસ્ટેર્મપ પર બિા ઉિારકતાા દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવી)   

 

રેવન્્ ુસ્ટેર્મપ 


