
ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ 

 

1956 ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಪೊರ ೋಟ್ ಕಚ ೋರಿಯನ್ತು ನ್ಂ. 27-ಎ ಡೆವಲಪ್್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ ಟೋಟ್ ಗಂಡಿ, 
ಚ ನ ುೈ – 600032 ಇಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಚೆೇರಿಯನ್ುು ಹೆ ೊಂದಿರುವ M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, ಇನ್ನು ಮನುಂದೆ "ಸಾಲದಾತ್" ಎುಂದನ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ (ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತಯನ ಸುಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಅಥಭಕ್ೆೆ ವಿರನದಧವಾಗದ ಹೆೊರತ್ನ ಅದರ ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ನತ ನಿಯೇಜಿತ್ರನ 
ಇತ್ಾಯದಿಯನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ); 
 

ಮತ್ತು 
ಅನ್ನಸೊಚಿ Iರಲ್ಲಲ ವಿವ್ರಿಸಲಾದ ಸಾಲಗಾರ, ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರ ( ಎರಡನೆೇ ಭಾಗದ ಸುಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಅಥಭಕ್ೆೆ ವಿರನದಧವಾದ ಹೆೊರತ್ನ 
ಮತ್ನತ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ವಾರಸನದಾರರನ, ಆಸಕ್ತತಯನಳಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕ್ಾಯಭನಿವಾಭಹಕರನ ಮತ್ನತ ಆಡಳಿತ್ಗಾರನ, ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು 
ಮತ್ನತ ನಿಯೇಜಿತ್ರನ, ಇತ್ರರನ್ನು ಒಳಗೆೊಳುಳವ್ುಂತ್ೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಡದ ಹೆೊರತ್ನ, ಯಾವ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತಯನ ಅರೆಥಭಸತ್ಕೆದನು) ಇವರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಾಲದ 
ಒಪ್ಪೊಂದ. 
 

"ಸಾಲಗಾರ" ಎುಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತಗಳು ಏಕ/ಬಹನ-ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ(ರು)ನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತವೆ ಮತ್ನತ ಜುಂಟಿಯಾಗಿ "ಸಾಲಗಾರರನ" ಎುಂದನ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಡನತ್ಾಾರೆ; ಮತ್ನತ "ಸಾಲಗಾರ" ಮತ್ನತ "ಖಾತ್ರಿದಾರ" ಸುಂದರ್ಭದ ಅಥಭಕ್ೆೆ ವಿರನದಧವಾಗದ ಹೆೊರತ್ನ ಮತ್ನತ ಅನೆೇಕ ಸಾಲಗಾರರನ / 
ಖಾತ್ರಿದಾರರನ (ಯಾರಾದರೊ ಇದುರೆ) ಮತ್ನತ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ / ಅವ್ರ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬದಧ ವಾರಸನದಾರರನ, ಆಸಕ್ತತಯಲ್ಲಲರನವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, 
ಕ್ಾಯಭನಿವಾಭಹಕರನ, ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನ, ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ನತ ನಿಯೇಜಿತ್ರನ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಳಳತ್ಕೆದನು. 
 

"ಸಾಲದಾತ್", "ಸಾಲಗಾರರನ" ಮತ್ನತ "ಖಾತ್ರಿದಾರ" ಎುಂಬ ಪ್ದವ್ನ್ನು ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಾಗಿ "ಪ್ಕ್ಷ" ಎುಂದನ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಸಾಮೊಹಿಕವಾಗಿ 

"ಪ್ಕ್ಷಗಳು" ಎುಂದನ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 
 

ವಿಷಯವೆೇನೆೆಂದರೆ: 
A. ಸಾಲಗಾರ(ರು) ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವ್ರಿಸಿದ ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯಕ್ಾೆಗಿ ವಿನ್ುಂತಿಸಿದಾುರೆ. 
 

B. ಸಾಲಗಾರ(ರು) ಮಾಡಿದ ಮನ್ವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ಲುಂಬಿತ್ವಾಗಿ, ಇನ್ನು ಮನುಂದೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸಾಲಗಾರ(ರುಗಳಿಗೆ) ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯವ್ನ್ನು ಲರ್ಯವಾಗನವ್ುಂತ್ೆ ಮಾಡಲನ ಸಾಲದಾತ್ ಒಪ್ಪಪದಾುರೆ. 

 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು 
ಅನ್ತಚ ಛೋದ 1 

ವ್ಾಾಖ್ಾಾನ್ಗಳು 
1.1  ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ೊವು ಬ ೋರ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಾವ್ಾಗದ ಹ ೊರತ್ತ: 
"ಒಪ್ಪುಂದ" ಅಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪ ಂದದಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಗಳು, ಪೂರಕ ಒಪ್ಪ ಂದ(ಗಳು) 

ಅಂತಹ ಇತರ ದಸ್ತಾ ವೇಜುಗಳನ್ನು  ಪ್ರಾ ಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಾ /ಅಥವಾ ಈ ಮೂಲಕ 

ಆಲೋಚಿಸಲಾಗಿರುವ, ಇದನ್ನು  ಸ್ತಲಗಾರನ್ನ ಸ್ತಲದಾತನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮತ್ತಾ /ಅಥವಾ 

ಒಪ್ಪ ಂದಕೆ್ಕ  ಲಗತಿಾ ಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಗಳು, ಅನ್ನಬಂಧಗಳು, ನಿಯಮಗಳು 

ಮತ್ತಾ  ಷರತ್ತಾ ಗಳು (T&C) ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ತಲದಾತ, ಸ್ತಲಗಾರ, ಸಹ-ಸ್ತಲಗಾರ ಮತ್ತಾ  

ಖಾತರಿದಾರರ ನಡುವೆ ಕಾಯಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ತಲ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ವಿಸಾ ರಿಸಲು 

ಸ್ತಲದಾತನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ಾಾನೆ. 
"ಅಜಿಭ ನ್ಮೊನೆ" ಅುಂದರೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯವ್ನ್ನು ಬಯಸನವ್ ಸಾಲಗಾರ / ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ/ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ನಿಗದಿತ್ 

ನ್ಮೊನೆಯಲ್ಲಲ (ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಮೊನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ) ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಅಜಿಭಯನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 

“ಸ್ವತ್ುಾ” ಎಂದರೆ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಯಂತ್ಾ ೋಪ್ಕರಣಗಳು (ಅದರ ಅಪೇಕಿ್ಷತ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಬಾಡಿ / 

ಅಗತಯ ವಿರುವ ನಿರ್ಮಯಣಗಳಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಲ ದೆ) ಸ್ತಲದಾತನ್ನ ಸ್ತಲವನ್ನು  

ಮಂಜೂರು ರ್ಮಡುವಾಗ ಸ್ತಲಗಾರರಿಂದ ಭ್ದಾ ತೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪ್ಡೆದದ್ದು . 



“ಸಾಲಗಾರ” ಎೊಂದರೆ ಒಬಬ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆುಂತ್ ಹೆಚ್ನು, ವ್ಯಕ್ತತ(ಗಳು) ಏಕ ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವದ ವ್ಾಯಪಾರ ಸ್ೊಂಸೆೆ, ಹಿುಂದೊ ಅವಿರ್ಜಿತ್ 

ಕನಟನುಂಬ (HUF), ಟರಸ್ಟ್, ವಯ ಕ್ಷಾ ಗಳ ಸಂಘ, ಸೆೊಸೆಥಟಿ, ಕಲಬ್, ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (LLP) / ಅನಿಯಮಿತ್ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆ 
ಸುಂಸೆೆ, ಅಥವಾ ಸಿೇಮಿತ್ (ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ) ಕುಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ (ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ) ಏಕ 
ವಯಕ್ತಾ ಕುಂಪ್ನಿ (OPC), ಜುಂಟಿ ಉದಯಮ ಕುಂಪ್ನಿಗಳು / ಸುಂಸೆೆಗಳು, ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು 
ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ ವಿಶೆೇಷ ಉದೆುೇಶದ ವಾಹಕವಾಗಿ (OPC) ರಚಿಸಲಾದ ಕುಂಪ್ನಿಗಳು. 
ಸಾಲಗಾರರು ಒುಂದಕ್ತೆುಂತ್ ಹೆಚ್ನು ವ್ಯಕ್ತತಗಳಾಗಿದದಲಿ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡಿದಾುರೆುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಅವ್ರೆಲಲರೊ ಜುಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ನತ ಹಲವಾರನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲನ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡಿದಾುರೆ ಮತ್ನತ "ಸಾಲಗಾರ" ಎುಂಬ ಪ್ದವ್ು ಎಲಾಲ ಮತ್ನತ ಅವ್ನ್ 

/ ಅವ್ಳ / ಅವ್ರ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ವಾರಸನದಾರರನ, ಕ್ಾಯಭನಿವಾಭಹಕರನ, ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನ, ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 
ಮತ್ನತ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ನಿಯೇಜಿತ್ರನ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 
ಒುಂದನವೆೇಳ  ೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಏಕ ಮಾಲ್ಲಕತ್ವದ ವ್ಾಯಪಾರ ಸ್ೊಂಸೆೆಯಾಗಿದುಲ್ಲಲ, ಯಾರ ಹೆಸರನ ಏಕಮಾತ್ರ 
ಮಾಲ್ಲೇಕನಾಗಿ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರ ಎುಂಬ ಪ್ದವ್ು ಅವ್ನ್ /ಅವ್ಳ / ಅವ್ಳ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ 

ವಾರಸನದಾರರನ, ಕ್ಾಯಭನಿವಾಭಹಕರನ, ಆಡಳಿತ್ಗಾರ, ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ನತ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ 

ನಿಯೇಜಿತ್ರನ ಇತ್ಾಯದಿಯನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 
ಸಾಲಗಾರ ಸಿೇಮಿತ್ / ಅನಿಯಮಿತ್ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆ ಸುಂಸೆೆಯಾಗಿದುಲಿ್ಲ, ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಿದುಂತ್ೆ ಹೆಸರನ ಮತ್ನತ 
ಶೆಥಲ್ಲಯಲ್ಲಲ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆ ಸುಂಸೆೆಯಲ್ಲಲ ತ್ಮಮ ಚ್ಟನವ್ಟಿಕ್ೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸನತಿತರನವ್ ಪಾಲನದಾರರನ. ಸದರಿ ಸುಂಸೆೆಯನ 
ತ್ನ್ು ವೆಥಯಕ್ತತಕ ಸಾಮಥಯಭದಲ್ಲಲ ತ್ನ್ು ಪಾಲನದಾರರೆೊುಂದಿಗೆ ಸೆೇರಿ ಇನ್ನು ಮನುಂದೆ ಸಾಮೊಹಿಕವಾಗಿ "ಸಾಲಗಾರ" 

ಎುಂದನ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಡನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಅವ್ರನ್ನು ಮತ್ನತ ಅವ್ರ ಉತ್ಾರಜೇವಿಯನ್ುು ಅಥವಾ ಪಾಲನದಾರ ಅಥವಾ 

ಪಾಲನದಾರರನ್ನು ಸದಯಕ್ೆೆ ಮತ್ನತ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ / ಅವ್ಳ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ವಾರಸನದಾರರನ, ಕ್ಾಯಭನಿವಾಭಹಕರನ, 
ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನ, ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬದಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ನತ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ನಿಯೇಜಿತ್ರನ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 
 

ಒುಂದನವೆೇಳ  ೆಸಾಲಗಾರ ಒುಂದನ ನಿಯಮಿತ್ ಕುಂಪ್ನಿಯಾಗಿದುಲಿ್ಲ, ಕುಂಪ್ನಿಯ ನಿದೆೇಭಶಕರನ ಅಥವಾ ಕುಂಪ್ನಿಯುಂದ 

ಅಧಿಕ್ಾರ ಪ್ಡೆದ ವ್ಯಕ್ತತಗಳು, ಅವ್ರನ ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಿದುಂತ್ೆ ಕುಂಪ್ನಿಯ ಹೆಸರನ ಮತ್ನತ ಶೆಥಲ್ಲಯಲ್ಲಲ 
ಕುಂಪ್ನಿಯ ಚ್ಟನವ್ಟಿಕ್ೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸನತಿತರುವವರು. ಸದರಿ ಕುಂಪ್ನಿಯನ ತ್ನ್ು ನಿದೆೇಭಶಕರೆೊುಂದಿಗೆ ತ್ಮಮ ವೆಥಯಕ್ತತಕ 

ಸಾಮಥಯಭದಲ್ಲಲ ಇನ್ನುಮನುಂದೆ ಸಾಮೊಹಿಕವಾಗಿ "ಸಾಲಗಾರ" ಎುಂದನ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಡನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಅದರ 

ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ನತ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಕುಂಪ್ನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಲರನವ್ 

ಉಪ್ಬುಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟನ್ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ ನಿಯೇಜಿತ್ರನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 
 

ಸಾಲಗಾರ ಒುಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ಅದರ ಟರಸಿ್ಗಳಾಗಿದುಲ್ಲಲ, HUF, ಕತ್ತ ಮತ್ನತ ಅದರ ಹಕುುದಾರರು, AOP 

ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಒುಂದನ ಸೆೊಸೆಥಟಿ, ಅದರ ಆಡಳಿತ್ ಮುಂಡಳಿ ಮತ್ನತ ಅದರ ಸದಸಯರ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಒುಂದನ 
ಸೆೊಸೆಥಟಿ, ಅದರ ಆಡಳಿತ್ ಮುಂಡಳಿ, ಮತ್ನತ ಅದರ ಸದಸಯರನ, ಕಲಬ್ ನ್ಡೆಸನವ್ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಜುಂಟಿ ಉದಯಮವ್ನ್ನು 
ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ "ವಿಶೆೇಷ ಉದೆುೇಶದ ವಾಹಕ" ವ್ನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಘಟಕಗಳ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಒುಂದನ ಸೆೊಸೆಥಟಿ, ಅದರ 

ಆಡಳಿತ್ ಮುಂಡಳಿ, ಮತ್ನತ ಅದರ ಸದಸಯರನ ಕಲಬ್ ನ್ಡೆಸನತಿತದುರೆ, ಮತ್ನತ ಅದರ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ಘಟಕಗಳು, ಅದರ 

ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ನತ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನ ಮತ್ನತ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ನಿಯೇಜಿತ್ರನ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಎಲಾಲ 
ಲಾರ್ದಾಯಕ ಮಾಲ್ಲೇಕರನ ಮತ್ನತ ಪಾಲನದಾರರನ ಇತ್ಾಯದಿ.  

 

ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವ್ಯಕ್ತತ/ಗಳು ಘಟಕ/ಗಳಾಗಿರುತ್ಾಾರೆ. 
"ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ" 'ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ' ಎುಂಬ ಪ್ದವ್ು ಸುಂದರ್ಭಕ್ೆೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ಲ್ಲಲ, ಸಾಲಗಾರನೆೊುಂದಿಗೆ ಜುಂಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ನ್ನ/ಅವ್ರನ 

ಪ್ಡೆದ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಟಾಪ್-ಅಪ್ (ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ) ಸಾಲಗಳ ಮರನಪಾವ್ತಿಗೆ ಜುಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ನತ 
ಹಲವಾರನ ಬಾರಿ ಬಾಧಯಸೆರಾಗಿರನವ್/ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಲರನವ್ ವ್ಯಕ್ತತ/ಗಳು (ಒಬಬರನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ನು) ಎುಂದನ ಅರೆಥಭಸತ್ಕೆದನು 
ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನೆೊುಂದಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಎಲಾಲ ಷರತ್ನತಗಳ ಸೊಕತ ಕ್ಾಯಭನಿವ್ಭಹಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸನತ್ತದೆ. 
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯನ ಸಾಲಗಾರನ್(ಗಳ) ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯುಂದಿಗೆ ಸಹ-ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿರನತ್ತದೆ. 
"ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ" ಎುಂಬ ಪ್ದವ್ು ಒಬಬ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆುಂತ್ ಹೆಚ್ನು, ವೆಥಯಕ್ತತಕ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ 



/ ಅವ್ರ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ವಾರಸನದಾರರನ, ಕ್ಾಯಭನಿವಾಭಹಕರನ, ಆಡಳಿತ್ಗಾರ, ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ನತ 
ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ನಿಯೇಜಿತ್ರನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 

“ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ವಹನದ 

ಮೂಲಕ ಮಧ್ು ಸಿ್ಥ ಕೆ” 

ಅುಂದರೆ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನಿುಂದ ಸಾಕ್ಷಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನವ್ುದನ, ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರ ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ 
ಅಥವಾ ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯಗೆ (ವಾಟಾಾಪ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅಪ್ಪಲಕ್ೆೇಶನೆೊುುಂದಿಗೆ 
ಸಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ನೆೊೇಟಿಸಗಳು, ಕ್ೆಲೇಮ್ ಅಜಿಭಗಳು, ಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ನತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ  ಕ್ೆಲೇಮ್ 
ಅಜಿಭಗಳು, ಪ್ರತ್ನಯತ್ತರಗಳು, ನೆೊೇಟಿಸಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸನವ್ುದನ, 
ವಿವಾದವ್ನ್ನು ನಿರ್ಭಯಸಲನ ಅದರ ನೆಥಜತ್ೆ ಮತ್ನತ ಸಿವೇಕ್ಾರಕ್ೆೆ ಒಳಪ್ಟನ್ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸನವ್ುದನ್ೊು 
ಸೆೇರಿ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸನವ್ುದನ. 

“ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ 
ವಿದನಯನಾಮನ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್”, 

ಅುಂದರೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿದನಯನಾಮನ್ / ಡಿಜಿಟಲ್ಲೇಕೃತ್ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ುದನ ಮತ್ನತ 
ಒಟಿಪ್ಪ (ಒನ್-ಟೆಥಮ್ ಪಾಸವರ್ಡಭ) ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ / ಅವ್ರ ಘೊೇಷಿತ್ / ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ 
ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯ (ಗಳು) ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ (ಗಳು) ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಇ-ಲ್ಲುಂಕ್ ಮೊಲಕ ಅದನ್ನು 
ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ದೃಢೇಕರಿಸನವ್ುದನ. 

“ನಾಯಯೇಚಿತ್ ಅಭಾಯಸ 
ಕ್ೆೊೇರ್ಡ” 

ಅುಂದರೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು ಗಾರಹಕರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಸರಿಸನವ್ ನಾಯಯೇಚಿತ್ ಅಭಾಯಸದ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ, ಇದನ್ನು 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ ವೆಬೆಾಥಟುಲ್ಲಲ ಪ್ರಿಚ್ಯಸಲಾಗಿರನತ್ತದೆ. 

“ಖಾತ್ರಿದಾರ” ಅುಂದರೆ ಒಬಬ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆುಂತ್ ಹೆಚಿುನ್ ವ್ಯಕ್ತತಗಳು, ಏಕ್ೆಥಕ ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವ ಕ್ಾಳಜಿ, ಎಚ್ ಯನ ಎಫ್, ಟರಸಿ್, ವ್ಯಕ್ತತಗಳ 
ಮುಂಡಳಿ / ಕೊಟ / ಸಮನದಾಯ, ನಿಯಮಿತ್ (ಎಲ್ ಎಲ್ ಪ್ಪ)/ ಅನಿಯಮಿತ್ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆ ಸುಂಸೆೆ, ಎಲ್ ಎಲ್ 
ಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಿೇಮಿತ್ ಕುಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತತ ಕುಂಪ್ನಿ (ಒಪ್ಪಸಿ), ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಖಾತ್ರಿದಾರನಾಗಿ (ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ) ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ ಜುಂಟಿ ಉದಯಮ ಕುಂಪ್ನಿಗಳು/ 
ಸುಂಸೆೆಗಳು, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ನ್ಮೊದಿಸಿದ ಒಪ್ಪುಂದದ ಕ್ಾಯಭನಿವ್ಭಹಣೆಯನ್ನು ವೆಥಯಕ್ತತಕವಾಗಿ ಖಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸನವ್ 
ಮತ್ನತ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಗಳ ಮರನಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸನವ್ುದನ. ಸಾಲದಾತ್, 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಲದಿರಲ್ಲ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ ಮಾತ್ರ ಕಡಾಾಯ.  

“ಅಡಮಾನಿಕ್ೆ” ಅುಂದರೆ, ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸವತಿತನ್ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾದ ಒುಂದನ ನಿದಿಭಷ್ ಶನಲೆ, ಅನ್ನಸೊಚಿ - I ರಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ನು ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ 
ವಿವ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

“ಕುಂತ್ನ” or “EMI 

(ಸಮಿೇಕರಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ 

ಕುಂತ್ನ)” 

ಅುಂದರೆ ಸಾಲದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಲ, ಬಡಿಾಯುಂದಿಗೆ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಮನಾು ಮಾಡಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ ಎರಡನೆೇ 
ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಪಾವ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ. 

"IRACP” ಇದರಥಭ "ಆದಾಯ ಗನರನತಿಸನವಿಕ್ೆ, ಆಸಿತ ವ್ಗಿೇಭಕರರ್ ಮತ್ನತ ಮನುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ನಿಬುಂಧನೆಗಳು". 
IRACPಯನ್ನು ನಿಯುಂತಿರಸನವ್ ವಿವೆೇಚ್ನಾತ್ಮಕ ಮಾನ್ದುಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯುಂತ್ರಕ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವ್ು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ 
ಹೆೊರಡಿಸನವ್ ಮಾಗಭಸೊಚಿಗಳಿುಂದ ಅುಂದರೆ RBI ನಿಯುಂತಿರಸನತ್ತದೆ. 

“ಸಾಲದಾತ್” ಇದರಥಭ ಇದನ Hinduja Leyland Finance Ltd., ಮತ್ನತ ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಸುಂದಭಾಭನ್ನಸಾರ 
ವ್ಲಯ / ರಾಜಯ / ಪಾರದೆೇಶಕ / ಶಾಖಾ ಕಚೆೇರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 

“ಸಾಲ” ಎುಂದರೆ ಅನ್ನಚೆಛೇದ 2.1ರ ಒಪ್ಪುಂದ ಮತ್ನತ ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸಲಾದ ಸಾಲ. 

“NCLT ಅಥವಾ ರಾಷಿರೇಯ 
ಕುಂಪ್ನಿ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ 
ನಾಯಯಮುಂಡಳಿ” 

ಅುಂದರೆ, ಒುಂದನ ಕುಂಪ್ನಿಯ ದಬಾಬಳಿಕ್ೆ ಮತ್ನತ ದನರಾಡಳಿತ್ದ ಆರೆೊೇಪ್ಗಳನ್ನು, ಕುಂಪ್ನಿಗಳು, ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆಗಳು, 
ವ್ಯಕ್ತತಗಳು ಮತ್ನತ ಕುಂಪ್ನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ಎಲಲ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು ಹಾಗೊ 
ದಿವಾಳಿತ್ನ್ ಮತ್ನತ ನಿಗಭತಿ ಸುಂಹಿತ್ೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಕುಂಪ್ನಿಗಳ ವಿರನದಧ ದಿವಾಳಿತ್ನ್ ಮತ್ನತ ನಿಗಭತಿಯ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳ 
ಬಗೆಗ ತಿೇಪ್ುಭ ನಿೇಡನವ್ ಭಾರತ್ದ ಅರೆ-ನಾಯಯಾುಂಗ ಸುಂಸೆೆ,  2016. 

“ಮನುಂದಿನ್ ದಿನಾುಂಕದ 
ಚೆಕನೆಗಳು” or “PDC ಗಳು” 

ಅುಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕುಂತಿನ್ ಅುಂತಿಮ ದಿನಾುಂಕಕ್ೆೆ ಹೆೊುಂದಿಕ್ೆಯಾಗನವ್ ದಿನಾುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನವ್ ಕುಂತಿನ್ 
ಮೊತ್ತಕ್ಾೆಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಡಾರ ಮಾಡಿದ ಕುಂತಿನ್ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಗಳು. 



“ಪ್ೂವ್ಭ ಪಾವ್ತಿ” ಅುಂದರೆ ಆ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ್ನತ ಮರನಪಾವ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಲರನವ್ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ 
ಷರತ್ನತಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ಆಗನವ್ ಅಕ್ಾಲ್ಲಕ ಮರನಪಾವ್ತಿ ಎುಂದಥಭ. 

“ದರಗಳು ಮತ್ನತ ಬಡಿಾ” ಅುಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅನ್ನಚೆಛೇದ 2.2 ರಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಬಡಿಾದರ. 
“ನಿಯುಂತ್ರರ್ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ” ಅುಂದರೆ ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸರ್ವಭ ಬಾಯುಂಕ್ (RBI) ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸಕ್ಾಭರ, ಅರೆ ಸಕ್ಾಭರಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಗಳು, ಶಾಸನ್ಬದಧ 

ಸುಂಸೆೆ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿದೆ. 
“ಮರನಪಾವ್ತಿ” ಅುಂದರೆ ಸಾಲದ ಅಸಲನ ಮೊತ್ತ, ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾ, ಬದಧತ್ೆ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳು, 

ಲಾಭಾುಂಶ, ಶನಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಲ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಇತ್ರ 
ಬಾಕ್ತಗಳ ಮರನಪಾವ್ತಿ; ಮತ್ನತ ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅನ್ನಚೆಛೇದ 2.9 ರಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕುಂತ್ನ ಸಾಲ 
ತಿೇರಿಸನವಿಕ್ೆ. 

“ಮುಂಜೊರಾತಿ ಪ್ತ್ರ” ಅುಂದರೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯವ್ನ್ನು ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡನವ್ುದನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸನವ್ ಮೊಲಕ 
ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಪ್ತ್ರ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುಂದದ ನಿಯಮಗಳು, ಷರತ್ನತಗಳು, ಇಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸಲಾದ ನಿಬುಂಧನೆಗಳು ಮತ್ನತ 
ಷರತ್ನತಗಳ ೆುಂದಿಗೆ ಸುಂಯೇಜಿಸಿ ಓದತ್ಕೆದನು. 

“ಪ್ರಿಶಷ್ಗಳು”  ಅುಂದರೆ, ಸವತಿತನ್ ವಿವ್ರಗಳು, ಮುಂಜೊರಾದ ಸಾಲ, ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ ಶನಲೆಗಳು, ಸಾಲದ ಮರನಪಾವ್ತಿಗಾಗಿ 
ಕುಂತ್ನ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನವ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಪರ ಸಮಮತಿಯುಂದಿಗೆ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಶಾಸನ್ಬದಧ / ನಿಯುಂತ್ರಕ ವಿತ್ರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಮಾಪ್ಭಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪುಂದದ 
ಭಾಗವ್ನ್ನು ರೊಪ್ಪಸನವ್ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಲಗತಿತಸಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಗಳು.  

“ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಿತ” ಅುಂದರೆ ಪಾರಥಮಿಕ ರ್ದರತ್ೆ (ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮನುಂಗಡವಾಗಿ ನಿೇಡಿದ ಹರ್ದಿುಂದ ಖರಿೇದಿಸಿದ ಸವತ್ನತ, 
ಭೆೊೇಗಯಪ್ತ್ರವ್ನ್ನು ಗನರನತಿಸಿದುರೊ ಇಲಲದಿದುರೊ) ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಸನರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲಾದ ವಿಮಾ 
ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ುಂತ್ರದ ಒಪ್ಪುಂದ(ಗಳ) ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಿತ್ಾಸಕ್ತತಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲಾದ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಸಾಲದ 
ಇತ್ಯಥಭದವ್ರೆಗೆ ಸಾಲಕ್ಾೆಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೇಲಾಧಾರ ರ್ದರತ್ೆ, ಸೆೇಪ್ಭಡೆಗಳು ಮತ್ನತ ಸನಧಾರಣೆಗಳ ೆುಂದಿಗೆ 
ಸಾಲಕ್ಾೆಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೇಲಾಧಾರ ರ್ದರತ್ೆ ಎರಡನ್ೊು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 

“ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸಾಲಗಾರ” ಅುಂದರೆ ಯಾವ್ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹರ್ಕ್ಾಸಿನ್ ನೆರವಿನ್ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಸರಿಯಾದ 
ಮರನಪಾವ್ತಿಗಾಗಿ ರ್ದರತ್ಾ ಬಡಿಾಯನ್ನು ಸೃಷಿ್ಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ. 

“ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸಾಲ” ಎುಂದರೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಬಡಿಾಯುಂದ ಆಧರಿತ್ವಾದ ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸಾಲ ಎುಂದಥಭ 

“ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಬಡಿಾ”  ಅುಂದರೆ, 2002ರ SARFAESI ಕ್ಾಯೆುಯ 31ನೆೇ ಪ್ರಿಚೆಛೇದದಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದವ್ುಗಳನ್ನು ಹೆೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ, 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಡಮಾನ್, ಶನಲೆ, ಊಹೆ, ನಿಯೇಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್, ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ 
ರಚಿಸಲಾದ ಸವತಿತನ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಹಕನೆ, ಶೇಷಿಭಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಆಸಕ್ತತ ಎುಂದಥಭ. 

"ವಿಶೆೇಷ ಉಲೆಲೇಖ ಖಾತ್ೆ 
(SMA)" ಮತ್ನತ "ಅನ್ನತ್ಾಪದಕ 
ಆಸಿತ (NPA)" 

ಅುಂದರೆ ಒತ್ತಡದ ಸವತ್ನತಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಾೆಗಿ ದೊರದಶಭತ್ವ ರಚ್ನೆ ಎುಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ RBI  
ಸನತ್ೆೊತೇಲೆಯ ಪ್ರಕ್ಾರ ವಿಶೆೇಷ ಉಲೆಲೇಖ ಖಾತ್ೆ (SMA 1 ಮತ್ನತ 2) ಮತ್ನತ ಅನ್ನತ್ಾಪದಕ ಆಸಿತ ಎುಂದನ ಖಾತ್ೆಯನ್ನು 
ವ್ಗಿೇಭಕರಿಸನವ್ುದನ. 

“ತ್ೆರಿಗೆ” ಅುಂದರೆ, ಸರಕನ ಮತ್ನತ ಸೆೇವಾ ತ್ೆರಿಗೆ (GST), ರಸೆತ ತ್ೆರಿಗೆ, ಮೊೇಟಾರನ ವಾಹನ್ ತ್ೆರಿಗೆ, ಹಸಿರನ ತ್ೆರಿಗೆ, ಆದಾಯ 
ತ್ೆರಿಗೆ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡನ  ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರದೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
ಪಾವ್ತಿಸನವ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಕ್ೆೇುಂದರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಭರಕ್ೆೆ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ತ್ೆರಿಗೆಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 

"ಮಿನಾೆಣೆ ” ಎುಂದರೆ ಸಾಲದತ್ನ್ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಮಿನಾೆಣೆ ಹೆಸರಿಸಲನ., ww.hindujaleylandfinance.com. 

 

1.2  ಇಲ್ಲಲ ವಾಯಖಾಯನಿಸದ ಪ್ದಗಳು ಮತ್ನತ ಆವಿಷೆರರ್ಗಳು, 1897 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖುಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಲ ವಾಯಖಾಯನ್ ಮತ್ನತ 
ಅಥಭವ್ನ್ನು ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಲಾದಾಗ, ಆ ವಾಯಖಾಯನ್ ಮತ್ನತ ಅಥಭವ್ನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನತ್ತದೆ. 

 

1.3  ಏಕವ್ಚ್ನ್ದಲ್ಲಲ ಬಳಸಲಾಗನವ್ ಎಲಾಲ ಪ್ದಗಳು ಸುಂದರ್ಭಕ್ೆೆ ಸೊಕತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲಲದಿದುರೆ, ಬಹನವ್ಚ್ನ್ವ್ನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತವೆ ಮತ್ನತ 
ಒುಂದನ ಲ್ಲುಂಗದ ಅನ್ವಯ ಎಲಾಲ ಲ್ಲುಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 
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ಸಾಲ, ಬಡಿಿ, ಇತ್ಾಾದಿ. 

2.1  ಮೊತ್ು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೊತ್ು 
(a)  ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೇಳಿರನವ್ುಂತ್ೆ, ಇಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳ ಮೇಲೆ, ಒುಂದನ ಮೊತ್ತದ ಖರಿೇದಿಯ 

ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ / ಸವತಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡಲನ ಸಾಲದಾತ್ ಒಪ್ಪಪದಾುರೆ. 
(b)  ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಲ ಎರಡನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ ಪಾರರುಂರ್ವಾಗಿ  ಮೊದಲ 

ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವ್ಧಿಗೆ ಮಿೇಸಲಾಗಿರನತ್ತದೆ.  
 

2.2  ಬಡಿಿ 

ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೇಳಿರನವ್ುಂತ್ೆ, ಬಡಿಾಯ ದರವ್ು ತಿುಂಗಳ ಕ್ೆೊನೆಯಲ್ಲಲ ಉಳಿದಿರನವ್ ಬಾಕ್ತ ಮತ್ನತ ಪಾವ್ತಿಸದ ಬಡಿಾ ಮತ್ನತ ವೆಚ್ುಗಳು, 
ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಚ್ುಗಳು, ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ವೆಚ್ುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವಿಶಾರುಂತಿಯುಂದಿಗೆ ಸುಂಯೇಜಿಸಲಪಟಿ್ರನತ್ತದೆ. 

 

2.3  ಬಡಿಿಯ ಲ ಕಾಾಚಾರ 

(a)  ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸರ್ವಭ ಬಾಯುಂಕ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ನಿಯುಂತ್ರಕ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಗಳು ಅಥವಾ ಹರ್ದ ಮಾರನಕಟೆ್ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳಲ್ಲಲ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಅಥವಾ 
ಅಸಾಧಾರರ್ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಾಾಯಗೆೊಳಿಸದ ಹೆೊರತ್ನ ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಬಡಿಾಯ ದರ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯದ 
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಲ ಸಿೆರವಾಗಿರನತ್ತದೆ. ಅುಂತ್ಹ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯ ಉಪ್ಬುಂಧಗಳ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅುಂತ್ಹ 
ಪ್ರಿಷೃತ್ ದರದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಾಯನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಒಪ್ಪಪರನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ ಅುಂತ್ಹ ಪ್ರಿಷೃತ್ ದರವ್ನ್ನು ಸಪಷ್ವಾಗಿ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎುಂದನ ಅರೆಥಭಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

(b)  ಕ್ೆೇುಂದರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಭರವ್ು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಾಯ ಮೇಲೆ (ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳು) ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ತ್ೆರಿಗೆಯ 
ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಕ್ೆೇುಂದರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಭರಕ್ೆೆ ಪಾವ್ತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದುಂತ್ಹ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಮರನಪಾವ್ತಿಸತ್ಕೆದನು ಅಥವಾ ಪಾವ್ತಿಸತ್ಕೆದನು. ಮರನಪಾವ್ತಿ ಅಥವಾ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲನ 
ಸಾಲಗಾರನ್ಲ್ಲಲ ವಿನ್ುಂತಿಸಿದಾಗ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮಾಡತ್ಕೆದನು. 

 

2.4  ವಿತ್ರಣ ಯ ವಿವರಗಳು 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ನ್ು ಅಪೆೇಕ್ಷೆಯುಂತ್ೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲವ್ನ್ನು ವಿತ್ರಿಸನವ್ ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನು ಸೊಚಿಸತ್ಕೆದನು, ಆದಾಗೊಯ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಆಲೆೊೇಚಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ವಿತ್ರಣೆಯ ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನು ನಿಧಭರಿಸನವ್ ಏಕ್ೆಥಕ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು, ಇದನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನಿೇಡನವ್ ವಿತ್ರಣೆ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ.  ಹೆೊಸ ಸವತ್ನತಗಳ ಖರಿೇದಿಯ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಆಯೆೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನೆೇರವಾಗಿ ಡಿೇಲರ್ / ತ್ಯಾರಕರಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಆ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು 
ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನಿೇಡನವ್ ವಿತ್ರಣೆ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ಸವತ್ನತಗಳ ಖರಿೇದಿಯ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ವಿತ್ರಣೆಯ 
ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನು ನಿಧಭರಿಸತ್ಕೆದನು; ಅುಂದರೆ, ಸವತಿತನ್ ಮಾಲ್ಲೇಕನಿಗೆ/ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿೇಲರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮತ್ನತ 
ಅುಂತ್ಹ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಆಲೆೊೇಚಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನಿೇಡನವ್ ವಿತ್ರಣೆ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

 

2.5  ವಿತ್ರಣ ಯ ವಿಧಾನ್ 

ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಬುಂಧನೆಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಲಕ್ೆೊಡನವ್ವ್ನ್ನ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ಬಟವಾಡೆಗಳನ್ನು 
ಚೆಕ್ತೆನ್ ಮೊಲಕ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಲ "ಖಾತ್ೆ ಪಾವ್ತಿದಾರ ಮಾತ್ರ" ಎುಂದನ ಗನರನತಿಸತ್ಕೆದನು ಅಥವಾ ಡಿಮಾಯುಂರ್ಡ ಡಾರಫ್್ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ 
ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಯುಂಕ್ತುಂಗ್ ವ್ಯವ್ಸೆೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಿವೇಕೃತ್ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಮೊಲಕ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ 
ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡತ್ಕೆದನು. ಸುಂಗರಹ ಶನಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅುಂತ್ಹ ಎಲಾಲ ಚೆಕನೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಗಳ 
ವಿಧಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಗಳು ಇದುಲ್ಲಲ, ಬಾಯುಂಕ್ತನಿುಂದ ಸಾಗಣೆ / ಸುಂಗರಹಣೆ / ಚೆಕ್ ನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಾೆರಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊುಂಡ ಸಮಯವ್ನ್ನು ಲೆಕ್ತೆಸದೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ರ್ರಿಸಬೆೇಕ್ಾಗನತ್ತದೆ. 

 

2.6  ವಿತ್ರಣ ಯ ನಿಯಮಗಳು 
ಇದರಲ್ಲಲ ಅಡಕವಾಗಿರನವ್ ತ್ದಿವರನದಧವಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಷಯದ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಕ್ೆಥಫಿಯತಿತನ್ ಮೊಲಕ, ಮುಂಜೊರನ 
ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಡಾರ ಮಾಡದಿದುರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನಸೊಚಿ I ರಲ್ಲಲ ವಿವ್ರಿಸಿರನವ್ುದಕ್ತೆುಂತ್ ಬೆೇರೆ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಹರ್ವ್ನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತ ಕಳುಹಿಸನವ್ುದರ ಮೊಲಕ ಮನುಂದಿನ್ ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು 
ಅಮಾನ್ತ್ನಗೆೊಳಿಸಬಹನದನ ಅಥವಾ ರದನುಪ್ಡಿಸಬಹನದನ. 
 



ಇದಲಲದೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿಗೆ ಬದಧರಾಗಲನ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ 
ರನಜನವಾತ್ನಗಳು / ವಿಶಾವಸಾಹಭತ್ೆಯ ಬಗೆಗ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದರೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು 
ಸವುಂತ್ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ರದನುಗೆೊಳಿಸಬಹನದನ / ಮನುಂದೊಡಬಹನದನ ಅಥವಾ 
ಮುಂಜೊರಾದ ಮೊತ್ತದಿುಂದ ವಿತ್ರಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹನದನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಷರತ್ನತಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹನದನ.  

ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಸಲ್ಲಲಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ನ್ಕಲ್ಲ ಎುಂದನ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿುಂದ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಾದ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲಲ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಅವ್ಶಯಕತ್ೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿಲಲ ಎುಂದನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿದನ ಬುಂದರೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಇಡಿೇ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಹಿುಂಪ್ಡೆಯಬಹನದನ. 

 

2.7  ಹ ೋಳಿಕ ಗಳ ಸಲಿ್ಲಸತವಿಕ  
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ, ಪ್ರತಿ ವ್ಷಭ ಮಾಚ್ಭ 31 ರುಂದನ ಸಿದುಪ್ಡಿಸಿದ ವ್ಯವ್ಹಾರದ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನ್ನು, ವಿಧಿಸಲಾದ ಬಡಿಾ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ತ್ೆೊೇರಿಸನವ್ 
ಮೊಲಕ ಪ್ರತಿ ವ್ಷಭದ ಮಾಚ್ಭ 31ರುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹನದನ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸದಿರನವ್ ಬಗೆಗ 
ತಿಳಿಸದಿದುಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ 15 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಲನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯತ್ಾಯಸವ್ನ್ನು ಸೊಚಿಸದಿದುಲ್ಲಲ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
ಅದರಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವ್ು ಅವ್ನ್ ವಿರನದಧ ಬಾಕ್ತಯದೆ ಮತ್ನತ ಕಟ್ಬೆೇಕ್ಾಗಿದೆ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದಾುನೆ ಎುಂದನ 
ಭಾವಿಸತ್ಕೆದನು. 

 

2.8  ಸಂಸಾರಣಾ ಶತಲಾಗಳು 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದ ಅಜಿಭಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ ಅದರೆೊುಂದಿಗಿನ್ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿರನವ್ುಂತ್ೆ ಸಾಲದಾತ್ ಸುಂಸೆರಣಾ ಶನಲೆಗಳನ್ನು 
ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡಲನ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತ್ನ್ು ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸನವ್ 
ಮೊದಲನ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯದಿರನವ್ ತ್ನ್ು ಉದೆುೇಶವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸೊಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸದರಿ ಸುಂಸೆರಣಾ ಶನಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು 
ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

 

2.9  ಸಾಲದ ಮರತಪಾವತಿ 

(a) ಸಾಲದ ಮರನಪಾವ್ತಿ ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಕುಂತ್ನಗಳಲ್ಲಲ ಮಾಡತ್ಕೆದನು. ಕುಂತ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸುಂಖೆಯ, 
ಗಡನವ್ು ದಿನಾುಂಕಗಳು ಮತ್ನತ ಮೊತ್ತದುಂತ್ಹ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಎರಡನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ವಿವ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರನಪಾವ್ತಿ ವೆೇಳಾಪ್ಟಿ್ಯಲ್ಲಲ 
ಇತ್ರ ಬಾಕ್ತಗಳು, ಶನಲೆಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ೆುಂದಿಗೆ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಹಿುಂತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕ್ತೆಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲ. ಇದಲಲದೆ ಕುಂತಿನ್ ಲೆಕ್ಾೆಚಾರ / ಕುಂತಿನ್ ಮೊತ್ತದ ಸಿೆರಿೇಕರರ್, ಕುಂತ್ನಗಳ ಸುಂಖೆಯ ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾಯನ್ನು 
ಮರನ-ಲೆಕೆಹಾಕನವ್ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕ್ತೆಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ ಇರನತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ತ್ಪಾಪಗಿ ಲೆಕೆಹಾಕಲಾಗಿದೆ 
ಎುಂದನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹುಂತ್ದಲ್ಲಲ ಕುಂಡನಹಿಡಿಯಲಾದ ಸುಂದರ್ಭದಲೊಲ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ ಇರನತ್ತದೆ. ಈ ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ಎರಡನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿಯ 
ಪ್ರಕ್ಾರ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕನ. 

(b) Electronic Clearance Service Mandate (ECS Mandate) ಅಥವಾ NHCH Mandate (National Automated Clearing House) 
ಅಥವಾ Auto Debit Mandates (ADM) ಅಥವಾ Borrower’s Standing instructions (SI) ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಚೆಕಗಳ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ 
Real Time Gross Settlement (RTGS) / National Electronic Funds Transfer (NEFT) /  / Instant Payment Service (IMPS) 
/ Unified Payment Interface (UPI) ಅಥವಾ ಸೆವಥಪ್ಪುಂಗ್ ಮತ್ನತ ಪಾವ್ತಿಯುಂತ್ಹ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಯ ಯಾವ್ುದೆೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನ್ಗಳ 
ಮೊಲಕ ಮರನಪಾವ್ತಿ ಮಾಡಬಹನದನ.  ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಾರ್ಡಭ ಇತ್ಾಯದಿಗಳು, ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಗಳ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಡಿಮಾಯುಂರ್ಡ 
ಡಾರಫ್್ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ನ್ಗದನ ಮೊಲಕ (ಆದಾಯ ತ್ೆರಿಗೆ ಕ್ಾಯೆು, 1961 ಕ್ೆೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ) ಅಥವಾ ಅನ್ನಸೊಚಿ -2 ರಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ 
ದಿನಾುಂಕಗಳಲ್ಲಲ ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಯುಂಕ್ತುಂಗ್ ವ್ಯವ್ಸೆೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ ಹರ್ಗಳ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಯ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅುಂಗಿೇಕೃತ್ 
ವಿಧಾನ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಸಾಲಗಾರನ್ ರವಾನೆಯ ಮೊಲಕ ಮತ್ನತ ಅನ್ನಸೊಚಿಯ ಪ್ರಕ್ಾರ, ಪಾರರುಂರ್ವಾಗನತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮುಂಜೊರನ 
ಮಾಡಲನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಒುಂದನ ಷರತ್ಾತಗಿರನವ್ ಮರನಪಾವ್ತಿ ವೆೇಳಾಪ್ಟಿ್ಯುಂದಿಗೆ ತ್ನಿುುಂದ ಕಟನ್ನಿಟಾ್ದ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರ 
/ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡಿರನತ್ಾತನೆ. ಇಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಚೆಕ್ ಗಳು ಅಥವಾ ECS/NACH/SI/ADM ಮಾಯುಂಡೆೇಟ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ಡೆದ 
ಸಾಲ/ಗಳು ಅಥವಾ ಸೆೇವೆ/ಗಳ ಮರನಪಾವ್ತಿಗಾಗಿ ರ್ದರತ್ೆಯಾಗಿ ನಿೇಡಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಚೆಕ್ ಗಳು ಅಥವಾ ECS/NACH/SI/ADM 
ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ. 

(c) ಒುಂದನವೆೇಳ  ೆಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಕ್ೆಲವ್ು ಚೆಕನೆಗಳು / ಇಸಿಎಸ್ಟ / ಎನ್ ಎಸಿಎಚ್ / ಎಸ್ಟಐ / ಎಡಿಎುಂಗಳು ಗನತಿತಗೆ ಅವ್ಧಿಯ 
ಎಲಾಲ ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರದೆ  ಆದೆೇಶದ ಕ್ೆಲವ್ು ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆೊುಂಡಿದುರೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯರಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ಇಲಲದಿರಲ್ಲ, ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತ್ಲನಪ್ಪಸತ್ಕೆದನು. ಉಳಿದ ಕುಂತ್ನಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ತ ಚೆಕನೆಗಳು / ಇಸಿಎಸ್ಟ / 



ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ / ಎಸ್ಟಐ / ಎಡಿಎುಂ ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದ ಕುಂತ್ನಗಳಿಗೆ ತ್ಲನಪ್ಪಸಬೆೇಕನ, ಇದನ ಅನ್ನಸೊಚಿ - II ರ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ 
ಒಪ್ಪುಂದದ ಅವ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೆೊಳುಳತ್ತದೆ. 

(d) ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ / ತಿದನುಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ / ಹೆೊಸ ಚೆಕ್ ಗಳು / ಇಸಿಎಸ್ಟ / NACH / SI / ADM 
ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ುಂತ್ೆ ತ್ಲನಪ್ಪಸತ್ಕೆದನು. 

(e) ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅವ್ಧಿಯ ಎಲಾಲ ಕುಂತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅವ್ಧಿಯ ಒುಂದನ ಭಾಗವ್ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್ ಕ್ೆಲವ್ು 
ಚೆಕನೆಗಳಿಗೆ (ಇ-ಆದೆೇಶಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ) ಚೆಕನೆಗಳನ್ನು / ಇಸಿಎಸ್ಟ / ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ / ಎಸ್ಟಐ / ಎಡಿಎುಂ ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು (ಇ-ಆದೆೇಶಗಳು 
ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ) ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತ್ಲನಪ್ಪಸಿದಾುನೆಯೆೇ ಎುಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ತೆಸದೆ ಕುಂತ್ನಗಳ ತ್ವರಿತ್ ಮತ್ನತ ನಿಯಮಿತ್ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 

(f) ಸಮಯ ಒಪ್ಪುಂದದ ಸಾರವಾಗಿದೆ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ. 
(g) ಡಿೇಲರ್ ಗಳು / ತ್ಯಾರಕರನ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸನತಿತರನವ್ ಸವತ್ತನ್ನು ಲೆಕ್ತೆಸದೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಎದನರಿಸನತಿತರನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ 

ತ್ೆೊುಂದರೆಗಳ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ ಅಥವಾ ಡಿೇಲರ್ ಗಳು / ತ್ಯಾರಕರನ / ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಯುಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸವತಿತನ್ 
ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಅಥವಾ ಸವತಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಹೆೊುಂದಿರಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿವಾದಗಳು, ಆಕ್ಷೆೇಪ್ಣೆಗಳು, 
ಪ್ರತಿರ್ಟನೆಗಳು, ದೊರನಗಳು ಅಥವಾ ಕನುಂದನಕ್ೆೊರತ್ೆಗಳ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ ಕುಂತ್ನಗಳ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಪಾರರುಂಭಿಸಿ 
ಮನುಂದನವ್ರಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

(h) ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾುಂಕದುಂದನ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಕುಂತ್ನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸನವ್ ತ್ನ್ು ಬಾಧಯತ್ೆಯ ಬಗೆಗ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸೊಚ್ನೆ, ಜ್ಞಾಪ್ನೆ 
ಅಥವಾ ಸೊಚ್ನೆಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗನವ್ುದಿಲಲ. ಕುಂತಿನ್ ಸಕ್ಾಲ್ಲಕ ಮತ್ನತ ನಿಯಮಿತ್ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ 
ಸಾಲಗಾರನ್ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿದೆ. 

(i) ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಪ್ರಚ್ಲ್ಲತ್ ಕ್ಾನ್ೊನಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಹೆೊುಂದಿರಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಹಕನೆಗಳು 
ಮತ್ನತ ಪ್ರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾವ್ತಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ವಿಳುಂಬದ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ವಿವ್ರಿಸಿದುಂತ್ೆ ಅುಂತ್ಹ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ತದ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ 
ಬಡಿಾಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ ಅಹಭರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ. ಅದನ ಸಾಲ, ಬಡಿಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಲ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಶನಲೆಗಳಾಗಿರಬಹನದನ. ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅನ್ನಚೆಛೇದ 23 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನಿಗೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸಬಹನದಾದ ಅುಂತ್ಹ ಪಾವ್ತಿ 
ಮಾಡದಿರನವಿಕ್ೆಯನ್ನು ವಿವಾದವೆುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಹಭನಾಗಿದಾುನೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಶನಲೆ ಮರನಪಾವ್ತಿ 
ವೆೇಳಾಪ್ಟಿ್ಯನ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡಲನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಷರತ್ಾತಗಿರನವ್ುದರಿುಂದ ಕಟನ್ನಿಟಾ್ದ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಬಾಧಯತ್ೆಯ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನವ್ುದಿಲಲ. 

(j) ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಬಡಿಾ ಲೆಕ್ಾೆಚಾರದ ಬಗೆಗ ಎತ್ತಲಾಗನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿವಾದ ಸಾಲಗಾರನಿ(ರಿ)ಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕುಂತಿನ್ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು 
ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲನ ಅನ್ನವ್ು ಮಾಡಿಕ್ೆೊಡನವ್ುದಿಲಲ. 

 

2.10  ಕಂತಿನ್ ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ್ 

(a) ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟನ್, ಕ್ಾರನಗಳು / ಜಿೇಪ್ುಗಳ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಮರನಪಾವ್ತಿಯನ 
ಚೆಕನೆಗಳು / ವಿದನಯನಾಮನ್ ಆದೆೇಶಗಳು / ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಗಳ ಮೊಲಕ (ಸುಂದಭಾಭನ್ನಸಾರವಾಗಿ) ಇರತ್ಕೆದನು. ಇತ್ರ ವಾಹನ್ಗಳ 
ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಮರನಪಾವ್ತಿಯನ ಚೆಕ್ ಗಳ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ವಿದನಯನಾಮನ್ ಆದೆೇಶಗಳು / ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಗಳ ಮೊಲಕ 
(ಸುಂದಭಾಭನ್ನಸಾರವಾಗಿ) ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನ್ಗದನ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ ರವಾನೆಯ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಎರಡನೆೇ 
ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ದಿನಾುಂಕದುಂದನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲ ಡಿಮಾಯುಂರ್ಡ ಡಾರಫ್್ ಮೊಲಕ, ಸವತಿತನ್ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ತೆಸದೆ 
ಇರತ್ಕೆದನು. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮರನಪಾವ್ತಿ ವೆೇಳಾಪ್ಟಿ್ಯುಂದಿಗೆ ತ್ನ್ು ಕಟನ್ನಿಟಾ್ದ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ ಸಾಲದ 
ಮುಂಜೊರಾತಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಷರತ್ಾತಗಿದೆ. 

(b) ತ್ಾನ್ನ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಚೆಕ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ವಿಮಾ ಲಾಭಾುಂಶ ಚೆಕ್ ಗಳು / ವಿದನಯನಾಮನ್ ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸನತತ್ಪ್ಡಿಸನವ್ ಮೊದಲನ 
ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ತನ್ನು, ಜ್ಞಾಪ್ನೆ ಅಥವಾ ಸೊಚ್ನೆಯನ್ನು ನಿೇಡನವ್ುದಿಲಲ. ಕುಂತ್ನಗಳು/ಲಾಭಾುಂಶಗಳನ್ನು 
ಪಾವ್ತಿಸನವ್ ಅುಂತಿಮ ದಿನಾುಂಕದುಂದನ ಅಥವಾ ಅದರ ನ್ುಂತ್ರ, ಸಾಲದ ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲನ್ ಎಲಾಲ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಪಾವ್ತಿಸಿ 
ಮನಚ್ನುವ್ವ್ರೆಗೆ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ ಸಾಕಷನ್ ಬಾಯಲೆನ್ಾ ಅನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸನವ್ುದನ ಸಾಲಗಾರ 
ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗನವ್ ಕತ್ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿುಂದ ಕುಂತ್ನಗಳ ಪಾವ್ತಿಗಾಗಿ ಚೆಕ್/ಮಾನ್ದುಂಡ ಅಥವಾ ಇತ್ರ 
ನ್ಮೊನೆಗಳು ಹಿುಂದಿರನಗಿಸಲಪಡನವ್ುದಿಲಲ,  ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ದುಂಡ ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರಿದ ಮೌಲಯ ಅಥವಾ ಪ್ೂರ್ಭ ಅಥವಾ ರ್ದರತ್ಾ ಮೌಲಯವ್ನ್ನು 
ಅಥವಾ ಅುಂತ್ಹ ಮೌಲಯಕ್ಾೆಗಿ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾಗುಂಇರನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದುಂತ್ಹ 
ಮೌಲಯಕ್ಾೆಗಿ ಅಥವಾ "ರ್ದರತ್ೆ"ಯ ಅದೆೇ ಸವತಿತನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪ್ಡೆಯನವ್ ಇತ್ರ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಸಾಲ(ಗಳು) ದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಾರ 
ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಆಕ್ಷೆೇಪ್ಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತತ್ಕೆದುಲಲ. ಒುಂದನವೆೇಳ  ೆಪಾವ್ತಿಯ ಗಡನವ್ು ರಜೆಯ ದಿನ್ ಬಿದುರೆ, ಅುಂತ್ಹ 



ಸುಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಲ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಮನುಂಚಿನ್ ಕ್ೆಲಸದ ದಿನ್ದುಂದನ ಕುಂತ್ನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ 
ಬದಧನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಹಿುಂದಿನ್ ಕ್ೆಲಸದ ದಿನ್ದುಂದನ ಅದನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಯಾವ್ುದೆೇ ವೆಥಫಲಯವ್ು ಕುಂತಿನ್ ಅುಂತಿಮ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ 
ಪಾವ್ತಿಯ ವಾಸತವಿಕ ದಿನಾುಂಕದವ್ರೆಗೆ ಲೆಕೆಹಾಕ್ತದ ವಿಳುಂಬಿತ್ ಅವ್ಧಿಗೆ ಬಡಿಾಯನ್ನು ಆಕಷಿಭಸನತ್ತದೆ. ಇದಲಲದೆ, ಅುಂತ್ಹ ಪ್ರಸನತತಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ / ಅವ್ರ ಬಾಯುಂಕರ್ ನಿುಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದಾತ್ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ. 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಚೆಕನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿದನಯನಾಮನ್ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಸಿುಂಧನತ್ವ ಇರನವ್ವ್ರೆಗೆ ಎಷನ್ ಬಾರಿಯಾದರೊ ಪ್ರಸನತತ್ಪ್ಡಿಸಲನ 
ಮತ್ನತ ಕುಂತ್ನಗಳು ಬಾಕ್ತ ಇರನವಾಗ, ಬಾಕ್ತಗಳಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಷ್ದಲ್ಲಲದಾುಗ, ಸಾಲಗಾರ / ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ರ್ವಿಷಯದಲ್ಲಲ 
ಅುಂತ್ಹ ಪ್ರಸನತತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶುಸ ಬರನವ್ುದಿಲಲ. 

(c)  ಸಾಲಗಾರ/ಸಹ-ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಕ್ೆಲವ್ು ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್ ಕ್ೆಲವ್ು ಪೇಸ್ಟ್-ಡೆೇಟೆರ್ಡ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ನು 
(ಪ್ಪಡಿಸಿಗಳು) / ವಿದನಯನಾಮನ್ ಕಡಾಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತ್ಲನಪ್ಪಸಿದರೆ, ಆದರೆ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅವ್ಧಿಯ ಎಲಾಲ ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿಲಲ, 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಲದಿರಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಕುಂತ್ನಗಳ ಬಾಕ್ತ ಚೆಕನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತ್ಲನಪ್ಪಸತ್ಕೆದನು, 
ಇದರಿುಂದ ಎರಡನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅವ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೆೊಳುಳತ್ತದೆ. 

(d) ಯಾವ್ುದೆೊೇ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಚೆಕನೆಗಳು / ವಿದನಯನಾಮನ್ ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸನತತ್ಪ್ಡಿಸದಿರನವ್ುದನ ಸಾಲವ್ನ್ನು 
ಮರನಪಾವ್ತಿಸನವ್ ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ಪಪ ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡಿರನತ್ಾತನೆ. 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕೊೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ, ಚೆಕನೆಗಳು/ ವಿದನಯನಾಮನ್ ಆದೆೇಶಗಳ (ಈಗಾಗಲೆೇ ನಿೇಡಲಾದ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ 
ನಿೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನಿೇಡಿರನವ್) ನ್ಗದಿೇಕರರ್, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನ್ಷ್ದಲ್ಲಲ ವಿಳುಂಬ, ಲೆೊೇಪ್ ಅಥವಾ ನಿಲಭಕ್ಷಯಕ್ೆೆ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ. 

(e) ಸಾಲಗಾರರನ ಮತ್ನತ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರನ ಇದನ್ನು ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತರೆ: 
(f) ಯಾವ್ ಕ್ಾರರ್ಕೊೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಚೆಕನೆಗಳು / ವಿದನಯನಾಮನ್ ಕಡಾಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸನತತ್ಪ್ಡಿಸದಿರನವ್ ಕ್ಾಯಭ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ 

ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನವ್ುದಿಲಲ; 
(g)  ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕೊೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕ್ಾೆಗಿ ಚೆಕನೆಗಳು / ವಿದನಯನಾಮನ್ ಆದೆೇಶಗಳ (ಈಗಾಗಲೆೇ ನಿೇಡಲಾದ ಅಥವಾ 

ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ನಿೇಡಲಪಡನವ್) ನ್ಗದಿೇಕರರ್ದಲ್ಲಲ ವಿಳುಂಬ, 
ಲೆೊೇಪ್ ಅಥವಾ ನಿಲಭಕ್ಷಯಕ್ೆೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ. ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೇಳುವ್ುದಾದರೆ, ಕುಂತ್ನಗಳಿಗೆ 
ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಖಾತ್ೆಗೆ ಜಮ ಮಾಡನವ್ವ್ರೆಗೆ, ಕುಂತ್ನಗಳ ಪಾವ್ತಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅವ್ನಿುಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ್ವಾದ ಪಾವ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಖಾತ್ೆಗೆ ವಾಸೊಲ್ಲಯಾದ ಮೊತ್ತದ 
ಪ್ುರಾವೆಯನ್ನು ಕ್ೆೇಳಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ 5 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕೆದನು. 

(h) ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಪ್ರಚ್ಲ್ಲತ್ ಕ್ಾನ್ೊನಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಹೆೊುಂದಿರಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಹಕನೆಗಳು 
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಚೆಕನೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ ನ್ಷ್ವಾಗಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ECS ಅಥವಾ NACG 
ಆದೆೇಶವ್ನ್ನು ಮಾನ್ ನ್ಷ್ವಾಗಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಾೆಯ ಸೊಚ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಪ್ರಸನತತಿಯಲ್ಲಲ ಬಾಯುಂಕನಗಳು ಗನರನತಿಸಿರನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಇತ್ರ ಮಾನ್ಯತ್ೆ ಪ್ಡೆದ ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೇಳಿದುಂತ್ೆ ಸಮತ್ಟಾ್ದ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ 
ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಸನತತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ನ್ಷ್ ಉುಂಟಾದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೇಳಿರನವ್ುಂತ್ೆ, ಅುಂತ್ಹ 
ಮಾನ್ನ್ಷ್ದ ಚೆಕ್ತೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಮನುಂದಿನ್ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ಚೆಕೆನ್ನು ಮಾನ್ನ್ಷ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ುದನ ಅಥವಾ ವಿದನಯನಾಮನ್ 
ಆದೆೇಶ ಅಥವಾ ಸಾೆಯ ಸೊಚ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮಾನ್ಯತ್ೆ ಪ್ಡೆದ ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನು (ಮೊದಲ ಮತ್ನತ ಎರಡನೆೇ ಪ್ರಸನತತಿಯಲ್ಲಲ) 
ಮಾನ್ನ್ಷ್ ಶನಲೆದ ಪ್ರಮಾರ್ವ್ನ್ನು ಸಹ ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗೌರವ್ದ ಮೇಲೆ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ವಿಧಿಸನವ್ುದನ 
Negotiable Instruments Act, 1881, ಮತ್ನತ Payments and Settlement Systems Act, 2007 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ 
ಹಕನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ, ಅನ್ನಕರಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಿದನುಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ನತ ಸದಯಕ್ೆೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಲರನವ್ುಂತ್ಹ ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಕ್ಾಯೆುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಅಥವಾ ಈಕ್ತವಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಹೆೊುಂದಿರನವ್ ಇತ್ರ 
ಹಕನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ, ಅನ್ನಕರಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕ್ಾಯೆುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕನೆಗಳಿಗೆ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ ಇರನತ್ತದೆ. 

(i) ಚೆಕ್ / ವಿದನಯನಾಮನ್ ಆದೆೇಶದ ಮೊಲಕ ಪಾವ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದಾುಗ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ 
ಪ್ರಿಷೆರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟನ್ ಮೊದಲನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೇಳಿದುಂತ್ೆ ಸಮತ್ಟಾ್ದ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 

(j) ಹೆೊರದಾರ್ ಚೆಕನೆಗಳ ಮೊಲಕ ಹರ್ ರವಾನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ 
ಪ್ರಿಷೆರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟನ್ ಮೊದಲನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಪಾರರುಂಭಿಸಲಾದ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 

(k) "ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅನ್ನಸೊಚಿ -1ಎ ಯಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಯಾರ್ದ ವೆಚ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ 
ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ" 



(l) "ಮೊದಲನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿ ಮತ್ನತ ಅನ್ನಸೊಚಿ -1ಎ ರಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಶನಲೆಗಳು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಸೊಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ 
ಬದಲಾವ್ಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ್ರನತ್ತವೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅುಂತ್ಹ ಪ್ರಿಷೃತ್ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ ಪಾವ್ತಿಸಲನ 
ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ"  

 

2.11  ಕಂತ್ತಗಳ ಮಾಪಾೊಡತ ಮತ್ತು ವ್ ೋಳಾಪ್ಟ್ಟಟ ಬದಲಾವಣ  
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸುಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸೊಕತವೆುಂದನ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಸಲನ ಅಥವಾ ಮರನ-ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲನ ಅಥವಾ 
ಸಾಲವ್ನ್ನು ಪ್ುನ್ರರಚಿಸಲನ (ನಿಯುಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಅಲಲದಿದುರೊ) ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿನ್ುಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ತ್ನ್ು ಸವುಂತ್ 
ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸೊಕತ ಸೊಚ್ನೆಯುಂದಿಗೆ ನಿಧಭರಿಸಬಹನದಾದಷನ್ ಮಟಿ್ಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅಹಭನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ ಹಾಗೊ 
ಎರಡನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೇಳಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಷಯದ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಸಿದ ಅಥವಾ ಮರನ-
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಪ್ುನ್ರರಚಿಸಿದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ ಸಾಲದ ಪ್ುನಾರಚ್ನೆ ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಸದರಿ ಮಾಪಾಭಡನ ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ 
ಮರನಹುಂಚಿಕ್ೆ ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದೆ.  

 

2.12  ಸಾಲಗಾರ, ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಖ್ಾತ್ರಿದಾರನ್ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ಯತ ಜಂಟ್ಟಯಂದ ಹಲವ್ಾರಾಗರತತ್ುದ  
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರನ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರರ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಜುಂಟಿ ಮತ್ನತ ಹಲವಾರಾಗಿದನು ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯುಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ ವೆ 
ನ್ಡೆಸನತ್ತದೆ. ಬಡಿಾ, ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಬಡಿಾ ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ೆುಂದಿಗೆ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರನ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರರ 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದ/ಮತ್ನತ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂದ(ಗಳು)ದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸನವ್ುದನ, ಈ 
ಸಾಲಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನೆೊುಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಪಟಿ್ರಬಹನದಾದ ಅಥವಾ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಬಹನದಾದ ದಸಾತವೆೇಜನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸನವ್ುದನ.  ಇದನ 
ಜುಂಟಿ ಮತ್ನತ ಹಲವಾರಾಗಿದನು ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಸಾಲ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳನ್ನು 
ವ್ಸೊಲನ ಮಾಡಲನ ಅವ್ರೆಲಲರ ವಿರನದಧ ಅಥವಾ ಇಬಬರ ವಿರನದಧವ್ೂ ಮನುಂದನವ್ರಿಯನವ್ ಏಕ್ೆಥಕ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು.  
 
 

2.13 ಬಡಿಿ ದರದಲಿ್ಲ ಬದಲಾವಣ  
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ವಿತ್ರಿಸನವ್ ಮೊದಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಬಡಿಾಯ ದರವ್ನ್ನು ಪ್ರಿಷೆರಿಸಿದರೆ, ಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ, ಹಿೇಗೆ ಹೆಚಿುದ 
ದರವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ದೊರವಾಣಿ, ಸುಂದೆೇಶ, ಅುಂಚೆ, ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಿಧಭರಿಸಬಹನದಾದುಂತ್ಹ ಇತ್ರ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಮೊಲಕ 
(ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ) ತಿಳಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಮಮ ಸುಂದೆೇಶ ಪ್ಡೆದನ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಪ್ರಿಷೃತ್ ದರವ್ು, ಅುಂತ್ಹ 
ಬಡಿಾದರದ ಪ್ರಿಷೆರಣೆಯ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ೆೆ ಅನ್ವಯಸನತ್ತದೆ. 

 

2.14 ಬಡಿಿ ದರ ಮತ್ತು ಶತಲಾಗಳಲ್ಲಿನ್ ಬದಲಾವಣ ಯ ಅಧಿಸೊಚನ  
ಬಡಿಾಯ ದರ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ವಿಧಿಸನವ್ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಲನ್ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರದಶಭಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಅಥವಾ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ವ್ೃತ್ತಪ್ತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ವೆಬೆಾಥಟುಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ /ಅಥವಾ 
ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಖಾತ್ೆಗಳ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಮರನಪಾವ್ತಿ ವೆೇಳಾಪ್ಟಿ್ಯ ನ್ಮೊದಿನ್ ಮೊಲಕ ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದೆ 
ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಸುಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಲ,  ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ುಂತ್ೆ ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರ ನ್ಡನವೆ 
ಒಪ್ಪಪದುಂತ್ೆ ಪ್ರಿಷೃತ್ ಬಡಿಾ ದರ ಅಥವಾ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಬಾಧಯಸೆರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ .ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ 
ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡನ ಬಡಿಾ ದರ ಮತ್ನತ /ಅಥವಾ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಲನ್ ಅುಂತ್ಹ ಪ್ರಿಷೆರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ. 
ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಅನ್ವಯಸಬಹನದಾದ ಎಲಾಲ ಬಡಿಾಗಳು, ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ತ್ೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ 
ಸಮಮತಿಸಿ ಒಪ್ಪಪರನತ್ಾತರೆ. 

 

2.15 ವಿಳಂಬಿತ್ ಪಾವತಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ್ ಬಡಿಿ ಅಥವ್ಾ ಹ ಚತುವರಿ ಬಡಿಿ ಅಥವ್ಾ ದಂಡದ ಬಡಿಿ 

ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾವ್ತಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಳುಂಬ ಅಥವಾ ಡಿೇಫಾಲ್್ 
ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಅನ್ನಸೊಚಿ – 1 ರಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸಲಾದ ದರದಲ್ಲಲ ಬಡಿಾಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಹಭರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ ವೆಬೆಾಥಟುಲ್ಲಲ ತ್ೆೊೇರಿಸಿರನವ್ುಂತ್ೆ, ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸನವ್ / ಜಮ 

ಮಾಡನವ್ವ್ರೆಗಿನ್ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ,  ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬಡಿಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಲ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಶನಲೆಗಳಾಗಿರಬಹನದನ. ಸದರಿ ಬಡಿಾಯನ್ನು ಕ್ಾಯಪ್ಪಟಲೆಥಸ್ಟ/ಕ್ಾುಂಪೌುಂಡಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನಿೇಡಲಾದ ಸಾಲವೆುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ 



ಅುಂತ್ಹ ಪಾವ್ತಿಸದ ಮೊತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಾಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ಅುಂತ್ಹ ಪಾವ್ತಿ ಮಾಡದಿರನವಿಕ್ೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುಂದದ ನಿಯಮಗಳ 

ಪ್ರಕ್ಾರ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನಿಗೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸಬಹನದಾದ ವಿವಾದವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಹಭನಾಗಿದಾುನೆ. 
2.16  ಇತ್ರ ಶತಲಾಗಳು 

ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಂಸೆರಣೆ, ದಸಾತವೆೇಜಿೇಕರರ್, ಸಾ್ುಂಪ್ ಡೊಯಟಿ ಮತ್ನತ ಕಮಿಷನ್ ಗಳು, RTO ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ 
ವಾಹನ್ ನೆೊೇುಂದಣಿ, ಸುಂಗರಹಣೆ, ROC ಫೆಥಲ್ಲುಂಗ್ ಮತ್ನತ ತಿದನುಪ್ಡಿಗಳು, CERSAI ನೆೊೇುಂದಣಿ, NeSL IU ನೆೊೇುಂದಣಿ / ನ್ವಿೇಕರರ್, 

ಸಿಬಿಲ್ ವ್ರದಿ ಉತ್ಾಪದನೆ, ಆಸಿತ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್, ಚೆಕ್ / ಮರನಪಾವ್ತಿ ಅಗೌರವ್ಗಳು, ನ್ಗದನ ನಿವ್ಭಹಣೆ, ಪ್ೂವ್ಭ-ಮನಕ್ಾತಯ, ಬನಲೆಟ್ 

ಪಾವ್ತಿ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ ಆದರೆ ಸಿೇಮಿತ್ವ್ಲಲದ ಅುಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕನ,  
ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲಲ ಖಾತ್ೆಯ ನ್ಕಲನ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ, ಮರನಹುಂಚಿಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಯಾರ್ಡಭ ಬಾಡಿಗೆ, ನ್ಕಲನ / ವಿಶೆೇಷ ಎನ್ಒಸಿ, 

ಸಾಲ ರದುತಿ / ಮರನ-ಬನಕ್ತುಂಗ್, ಸಾಲ ಪ್ುನಾರಚ್ನೆ, ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾುಂಕ ಶಫಿ್ುಂಗ್, ಮರನಪಾವ್ತಿ ಮೊೇರ್ಡ ವಿನಿಮಯಗಳು, ಪ್ರಯಾರ್ ಮತ್ನತ 
ಸುಂಗರಹ ಅನ್ನಸರಣೆಗಳು, ವಾಯಪಾರ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ ಇತ್ಾಯದಿಯೊ ಸೆೇರಿರನತ್ತವೆ.  

2.17 ತ್ ರಿಗ ಗಳು 
ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ತ್ೆರಿಗೆಯ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ (ಕ್ೆೇುಂದರ / ರಾಜಯ 
ಸಕ್ಾಭರವ್ು ಕ್ೆೇುಂದರ / ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಭರವ್ು ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಸೌಲರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಾಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗನವ್ CESS ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಆದರೆ ಅವ್ುಗಳಿಗೆ 
ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರದೆ) ಮತ್ನತ /ಅಥವಾ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಲರನವ್ ಕ್ಾನ್ೊನಿನ್ಲ್ಲಲನ್ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳಿುಂದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ 
ಪಾವ್ತಿಸಬಹನದಾದ ಅಥವಾ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಮರನಪಾವ್ತಿಸತ್ಕೆದನು. ಯಾವ್ುದೆೇ ಹೆೊಸ 

ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಬರನವ್ುದರಿುಂದ ಮರನಪಾವ್ತಿ ಅಥವಾ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲನ ಕರೆದಾಗ 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮಾಡತ್ಕೆದನು.  
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ರ್ದರತ್  
3.1  ಇಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟನ್ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ 

ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡಿರನವ್ುದನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸನವಾಗ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ 
ಅಡಮಾನಿಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ರ್ರಿಸಲನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ, ಒುಂದನ ವಿಶೆೇಷವಾದ ಮೊದಲ ಶನಲೆದ ಮೊಲಕ, ಸವತ್ನತ ಎಲಾಲ ಹೆಚ್ುಳಿಕ್ೆಗಳ ೆುಂದಿಗೆ, 
ಪ್ರಸನತತ್ ಅಥವಾ ರ್ವಿಷಯದ ಸನಧಾರಣೆಗಳು, ಸದರಿ ಸವತಿತಗೆ ಸೆೇರಿಸಲಪಡನವ್ುದನ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಲನ್ ಸನಧಾರಣೆಗಳು, ನ್ವಿೇಕರರ್ಗಳು ಮತ್ನತ 
ಬದಲ್ಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ವಿವ್ರಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸವತಿತನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳ ವಿರನದಧ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯವ್ನ್ನು 
ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲಾಗನತಿತದೆ. ಈ ನಿಟಿ್ನ್ಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಲಗತಿತಸಲಾದ ನ್ಮೊನೆಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಸಲಾಗದ 
ಪ್ವ್ರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಿಭಯನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದಾುನೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅುಂತ್ಹ ಹೆಚಿುನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಒಪ್ಪಪ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಸವತಿತನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಭಗೆೊಳಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ುಂತ್ಹ ಫೆಥಲ್ಲುಂಗ್ ಗಳನ್ನು 
ಮಾಡನತ್ಾತನೆ. 

3.2  ಈ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ತ್ಕ್ಷರ್ ಅಥವಾ ಸವತ್ನತ (ಗಳ) ಇವ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದನ ಮೊದಲೆೊೇ ಅದನ್ನು ತ್ಲನಪ್ಪಸಿದ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಅಡಮಾನಿಕ್ೆ 
ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನತ್ತದೆುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

3.3  ಅನ್ನಚೆಛೇದ 3.1 ರಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸೃಷಿ್ಸಿದ ಶನಲೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ನಿೇಡಲಪಡನವ್ ಅಥವಾ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಬಡಿಾ, ವೆಚ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಅಥವಾ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಪಾವ್ತಿಸಲಪಡನವ್ ಇತ್ರ ಎಲಾಲ ಹರ್ಗಳಿಗೆ ರ್ದರತ್ೆಯಾಗಿ ನಿಲಲತ್ಕೆದನು ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಪಾವ್ತಿಸಲಪಡಬಹನದಾದ ಎಲಾಲ ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಬಡಿಾ, ಮತ್ನತ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯನವ್ುಂತ್ದನು.  

3.4  ಇಲ್ಲಲ ಸೃಷಿ್ಸಲಾದ ರ್ದರತ್ೆಯನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸನವ್ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರವ್ನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಿೇಡದ ಹೆೊರತ್ನ ಅಲ್ಲಲಯವ್ರೆಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ 
ರಚಿಸಿದ ಶನಲೆವ್ು ಮನುಂದನವ್ರಿಯನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ದಿವಾಳಿತ್ನ್, ಸಾಲಗಾರರೆೊುಂದಿಗಿನ್ ಏಪಾಭಡನ, ಮಾನ್ಸಿಕ ಅುಂಗವೆಥಕಲಯ ಮನಕ್ಾತಯ 
(ಸವಯುಂಪೆರೇರಿತ್ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ) ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಲ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಸುಂಯೇಜನೆ, ಪ್ುನ್ನಿಭಮಾಭರ್, ನಿವ್ಭಹಣೆಯ ಸಾವಧಿೇನ್ 
ದನಬಭಲ ಅಥವಾ ನಿವ್ಭಹಿಸನವಿಕ್ೆ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿಸಜಭನೆ ಅಥವಾ ರಾಷಿರೇಕರರ್ (ಸುಂದರ್ಭಕ್ೆೆ ತ್ಕೆುಂತ್ೆ) ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನವ್ುದಿಲಲ, 

3.5  ಒುಂದನವೆೇಳ  ೆಆ ಸವತ್ತನ್ನು ಒಡುಂಬಡಿಕ್ೆಯನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ ವೆೇಳೆ ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲ ನೆೊೇುಂದಾಯಸದೆೇ ಇದುಲ್ಲಲ, ಲರ್ಯವಿಲಲದ 
ವಾಹನ್ದ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ /ಅಥವಾ ನೆೊೇುಂದಣಿಯಾದ ಒುಂದನ ವಾರದೆೊಳಗೆ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ /ಅಥವಾ ನೆೊೇುಂದಣಿ ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಒುಂದನ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಓದತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ ಈ ಒಡುಂಬಡಿಕ್ೆಯನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅವ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಸೆೇರಿಸಲಪಟ್ುಂತ್ೆ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಅನ್ನಸೊಚಿಯ 



ಪಾಸೆಭಲನ್ೊು ತಿಳಿಸತ್ಕೆದನು. ಈ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ ದಿನಾುಂಕದುಂದನ ಸವತಿತನ್ ವಿವ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಭಾಗವ್ು ಲರ್ಯವಿಲಲದ ಕ್ಾರರ್ ಶನಲೆವ್ು ನಿಷಿೆಿಯ ದೆೊೇಷಪ್ೂರಿತ್ ಅಥವಾ ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲನ ಸಾಧಯವಿಲಲದ ಮನ್ವಿ 
ಅುಂಗಿೇಕ್ಾರದ ರದಿುಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ. 

3.6  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸೊಕತ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವ್ು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅುಂತ್ಹ ಸಮಯದೆೊಳಗೆ ವಾಹನ್ವ್ನ್ನು ನೆೊೇುಂದಾಯಸಬೆೇಕನ. 
3.7  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಆಸಿತ(ಗಳ) ಎಲಾಲ ವಿವ್ರಗಳ ಬಗೆಗ ತಿಳಿದಿದೆ ಎುಂದನ ದೃಢೇಕರಿಸನತ್ಾತನೆ. 
3.8  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾಯ ಮೊತ್ತಕ್ೆೆ ರ್ದರತ್ೆಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಕ್ೆಥಪ್ತ್ರವ್ನ್ನು ಸಹ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿರನತ್ಾತನೆ. 
3.9  ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಸವುಂತ್ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸೊಕತವೆುಂದನ ಭಾವಿಸಬಹನದಾದ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರ ಖಾತ್ರಿದಾರ (ರನ) 

ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಅುಂತ್ಹ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಬುಂದೆೊೇಬಸತನ್ನು ಒದಗಿಸನವ್ುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು ಕ್ೆೇಳಬಹನದನ. ಅುಂತ್ಹ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹನದನ ಅುಂತ್ಹ ಒಪ್ಪುಂದಗಳು, ವ್ಚ್ನ್ಗಳು, ದಸಾತವೆೇಜನಗಳು, ಪ್ವ್ರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಿಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕೆದನು. 
ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಮತ್ನತ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಪಾವ್ತಿಸಿ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ದೃಢೇಕರಿಸನವ್ವ್ರೆಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ಒಪ್ಪುಂದಗಳು, ವ್ಚ್ನ್ಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು, ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು 
ಹಿುಂತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳತ್ಕೆದುಲಲ ಅಥವಾ ಕ್ೆೊನೆಗೆೊಳಿಸತ್ಕೆದುಲಲ. 
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ಪಾವತಿಗಳ ವಿನಿಯೋಗ 

4.1  ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪುಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಬಾಕ್ತಯರನವ್ ಮತ್ನತ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾವ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ 
ಹಕೆನ್ನು ಹೆೊುಂದಿದನು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ವ್ುಗಳಿಗೆ ಸೊಕತವೆುಂದನ ಭಾವಿಸನವ್ ಕರಮದಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ ಬಾಕ್ತಗಳ ಬಗೆಗ ಹಕನೆಗಳನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಾತನೆ: 

(i) ಪ್ೂವ್ಭಪಾವ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಲಾಭಾುಂಶ; 

(ii) ಬೆಲೆಗಳು, ಶನಲೆಗಳು, ವೆಚ್ುಗಳು and ಇತ್ರೆ ಹರ್; 

(iii) ಖಚ್ನಭಗಳು, ಶನಲೆಗಳು, ವೆಚ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸನವ್ ವೆಚ್ು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಇತ್ರ ಹರ್ದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾ; 
(iv) ಖಚ್ನಭಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಾ ಶನಲೆಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಶನಲೆಗಳು, ವೆಚ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಇತ್ರ ಹರ್ ಇತ್ಾಯದಿ. 
(v) ಸೆೇವಾ ಶನಲೆಗಳು; 
(vi) ಬಡಿಾ, ಸಾಲ ಒಪ್ಪುಂದದ ಪ್ರಕ್ಾರ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಬಡಿಾ, ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುರೆ, ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ; 
(vii) ಸಾಲದ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತಯರನವ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕುಂತ್ನಗಳ ಮರನಪಾವ್ತಿ. 
(viii) Tyre Finance, Fleet Card facility, Insurance Finance  ಇತ್ಾಯದಿಗಳುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂದ/ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸದರಿ 

ಒಪ್ಪುಂದ/ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನಾಗಿ ಸಾಮಥಯಭವ್ನ್ನು ಲೆಕ್ತೆಸದೆ ಬಾಕ್ತಯ ಮರನಪಾವ್ತಿ.  
(ix) ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನೆೊುಂದಿಗೆ ಹಕನೆಪ್ತ್ರದ ಗನರನತ್ನ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಒುಂದಕ್ತೆುಂತ್ ಹೆಚ್ನು ಸಾಲ ಖಾತ್ೆಯನ್ನು 

ಹೆೊುಂದಿದುರೆ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಖಾತ್ೆ(ಗಳ) ವಿರನದಧ ಮಾಡಿದ ಪಾವ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೆೊುಂದಿಸಿ. 
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ಆಸ್ಟ್ರುಯ ವ್ ಚುಕ ಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಕ ೊಡತಗ  
5.1  ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲವ್ನ್ನು ವಿತ್ರಿಸನವ್ ಮೊದಲನ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತ್ಾನ್ನ ಡಿೇಲರ್ ಗಳಿಗೆ / ತ್ಯಾರಿಕ್ೆಗೆ / ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗೆ 

ಸವತಿತನ್ ವೆಚ್ುಕ್ಾೆಗಿ ತ್ನ್ು ಸವುಂತ್ ಕ್ೆೊಡನಗೆಯ ಮೊಲಕ ಮಾಡಿದ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ತ್ೆೊೇರಿಸನವ್ ದಸಾತವೆೇಜನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕೆದನು, ಮತ್ನತ 
ಪರಫಾಮಾಭ ಇನಾವಯ್ಸಾ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸತ್ಕೆದನು. 
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ವಿತ್ರಣ ಗ  ಷರತ್ತುಗಳು 
6.1  ಸಾಲದ ಒಪ್ಪುಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬಟವಾಡೆಗಳನ್ನು ಕ್ೆೊಡಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಬಾಧಯತ್ೆಯನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಷರತ್ನತಗಳಿಗೆ 

ಒಳಪ್ಟಿ್ರನತ್ತದೆ:-  
(ಎ) ಸಾಲಗಾರನ್ನ ರ್ದರತ್ೆಯನ್ನು ಸೃಷಿ್ಸಿದಾುನೆ, ಗಾಯರುಂಟಿ/ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾುನೆ ಮತ್ನತ ಪಾರಮಿಸರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಎಲಾಲ ಅಗತ್ಯ 

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅನ್ನಚೆಛೇದ 3 ರಲ್ಲಲನ್ ಉಪ್ಬುಂಧಿತ್ವಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ತ್ೃಪ್ಪತಗಾಗಿ 
ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದಾುನೆ: 

(ಬಿ) ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಆದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಘಟನೆಯ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಲರನವ್ೂದಿಲಲ: 
(ಸಿ) ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ನ್ು ಬಾಧಯತ್ೆಯನ್ನು ಪ್ೂರೆಥಸನವ್ುದನ ಅಸುಂರ್ವ್ವಾಗನವ್ುಂತ್ೆ ಮಾಡನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ 'ಸಾಮಾನ್ಯ-

ಸಾಮಾನ್ಯ' ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸುಂದರ್ಭಗಳು ಸುಂರ್ವಿಸಿರನವ್ುದಿಲಲ. 
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ಸಾಲಗಾರನ್ ಪಾರತಿನಿಧ್ಾ 
7.1  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಆರುಂಭಿಸಿ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಕಷನ್ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಸಾಮಥಯಭವ್ನ್ನು ಹೆೊುಂದಿದಾುನೆ. 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ, ಶಾಸನ್, ತಿೇಪ್ುಭ, ಡಿಕ್ತರ, ಆಡಳಿತ್, ಒಪ್ಪುಂದ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ 
ಒದಗಿಸಲಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಬಾಧಯತ್ೆಗಳನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ುದರಿುಂದ ಮತ್ನತ ಕ್ೆಥಗೆೊಳುಳವ್ುದರಿುಂದ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ 
ನಿಬಭುಂಧಿಸಲಾಗನವ್ುದಿಲಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ತ್ಡೆಯಲಾಗನವ್ುದಿಲಲ. ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದವ್ು ಸಾಲಗಾರನ್ 
ಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಾನ್ೊನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಧವಾದ ಬದಧತ್ೆಯಾಗಿರನತ್ತದೆ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಲ ಅವ್ನ್ ವಿರನದಧ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಬಹನದನ. 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಒುಂದನ ಕುಂಪ್ನಿಯಾಗಿದುಲ್ಲಲ) ಭಾರತ್ದ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಯನಕತವಾಗಿ ಸುಂಯೇಜಿಸಲಪಟನ್ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಲರನವ್ನ್ನ, ಅವ್ನೆೇ 
ಒುಂದನ ಪ್ಕ್ಷಗಾರನಾಗಿರನವ್  ಈ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಪ್ರವೆೇಶಸಲನ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ನತ ಅನ್ನಚೆಛೇದಗಳ ಮೊಲಕ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು 
ಹೆೊುಂದಿರನತ್ಾತನೆ. 

7.2  ಇಲ್ಲಲ ಕಪೇಲಕಲ್ಲಪತ್ ಸವತಿತನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸವರೊಪ್ದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹಕನೆಸಾವಮಯದ ಋರ್ಭಾರವ್ು ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಲರನವ್ುದಿಲಲ.  
7.3  ಈ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ ಎಲಾಲ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು, ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳು, ಸಮಮತಿಗಳು, ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳು ಮತ್ನತ 

ಅನ್ನಮತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಭ ಬಲ ಮತ್ನತ ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲಲವ್ನ್ೊು ಅವ್ರನ ಪ್ಡೆದನಕ್ೆೊುಂಡಿದಾುರೆ. ಮೇಲಾಧಾರ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಆಸಿತ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ಾನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ನತ ಶಾಸನ್ಬದಧ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಿ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಯುಂದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ, ಹಕನೆ ಅಥವಾ ಸೊಚ್ನೆಯನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿರನವ್ುದಿಲಲ.  

7.4  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ಪುಂದದ ಕರೆನಿಾಯ ಎಲಾಲ ಸಮಯದಲೊಲ ವಾಹನ್(ಗಳನ್ನು) ಚ್ಲಾಯಸನವ್ ವ್ಯಕ್ತತಯನ ವಾಹನ್(ಗಳನ್ನು) ಚ್ಲಾಯಸಲನ 
ಅಹಭವಾಗಿರನವ್ ಮಾನ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಯನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನವ್ುದನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ.  

7.5  ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ ಯಾವ್ುದೆೇ ದಾವೆಗಳು, ಕರಮಗಳು ಅಥವಾ ಹಕನೆಗಳು ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿಲಲ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ (ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ 
ಕ್ತರಮಿನ್ಲ್ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ) ದಾಖಲ್ಲಸಲಪಡನವ್ ಅಥವಾ ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಸಾಧಯತ್ೆಯರನವ್ುದಿಲಲ.  
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ಸಾಲಗಾರನ್ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳು / ವಚನ್ಗಳು ಸಾಲಗಾರನ್ತ 
8.1 ಒಪ್ಪುಂದದ ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸಿದ ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಬಳಸತ್ಕೆದನು.. 
8.2 ಈ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಪ್ೂರ್ಭಗೆೊಳಿಸನವ್ಲ್ಲಲ ವಿಳುಂಬಕ್ೆೆ ಕ್ಾರರ್ವಾಗಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸುಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ 

ತಿಳಿಸತ್ಕೆದನು. 
8.3 ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಎಲಾಲ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಗಳು ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಯರಾವ್ತ್ಾತಗಿ ಸಮಯಕ್ೆೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಆಸಿತಗೆ 

ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ವಿಧಿಸಲಾಗನವ್ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸಬಹನದಾದ ಎಲಾಲ ಶನಲೆಗಳ ಪಾವ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೆೇಕನ. ಸವತಿತನ್ ಬಳಕ್ೆ, 
ಕ್ಾಯಾಭಚ್ರಣೆಗಳು ಮತ್ನತ ನಿವ್ಭಹಣೆಗೆ ಮತ್ನತ ಅದರಿುಂದ ಉದಭವಿಸನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬಾಧಯತ್ೆಗೆ ಅವ್ನೆೇ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 

8.4 ಬೆುಂಕ್ತಯ ವಿರನದಧದ ಅಪಾಯಗಳು, ಗಲಭೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಕ್ೆೊೇಲಾಹಲಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ನತ ಸವತ್ನತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲಪಡನವ್ ಅುಂತ್ಹ ವಾಯಪ್ಕ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಅನಿಯಮಿತ್ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಅಪಾಯಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಎಲಾಲ 
ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ನತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಮಾದಾರನೆೊುಂದಿಗೆ ಸವತ್ನತ ಯಾವಾಗಲೊ ಸೊಕತವಾಗಿ ಮತ್ನತ ಸರಿಯಾಗಿ 
ವಿಮಯನ್ನು ಹೆೊುಂದಿದೆ ಎುಂದನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಳ, ಸಾಲದ ರ್ದರತ್ೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕನೆದಾರನ್ನ್ನು ವಿಮಾ 
ಪಾಲ್ಲಸಿಯಲ್ಲಲ ಗನರನತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎುಂದನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲನ,  ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯಾಗಿರನತ್ಾತರೆ. 

8.5 ರ್ೊಕುಂಪ್, ಪ್ರವಾಹ, ಬಿರನಗಾಳಿ, ಕಳವ್ು ಅಥವಾ ಚ್ುಂಡಮಾರನತ್, ಇತ್ಾಯದಿಗಳುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬಲಪ್ರಯೇಗ ಅಥವಾ ದೆೇವ್ರ 
ಕೃತ್ಯದಿುಂದಾಗಿ ತ್ಾನ್ನ ಅನ್ನರ್ವಿಸಬಹನದಾದ ಸವತಿತಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಷ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ಬಗೆಗ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ತಿಳಿಸನತ್ಾತರೆ.  

8.6 ಈ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ ಅಥವಾ ಪ್ಡೆದ ಎಲಲ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು, ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳು, ಸಮಮತಿಗಳು, ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳು 
ಮತ್ನತ ಅನ್ನಮತಿಗಳು, ಮೇಲಾಧಾರ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಸವತಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಪ್ೂರ್ಭ ಬಲ ಮತ್ನತ ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನು 
ಪ್ಡೆಯಲನ ಮತ್ನತ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ ಎಲಾಲ ಕರಮಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತರೆ. 

8.7 ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪ್ಪಪಗೆಯಲಲದೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ, ಆಸಿತಯನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳದೆ, ಭೆೊೇಗಯಕ್ೆೆ ನಿೇಡಬಾರದನ, 
ವ್ಗಾಭಯಸಬಾರದನ, ಶನಲೆವ್ನ್ನು ಸೃಷಿ್ಸಬಾರದನ, ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಬಾರದನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಋರ್ಭಾರವ್ನ್ನು 
ಸೃಷಿ್ಸಬಾರದನ, ಅಥವಾ ಸವತಿತನ್ ಸಾವಧಿೇನ್ದೆೊುಂದಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಭಾಗವಿರಲ್ಲ, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಬಾರದನ. ಸವತಿತನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ನೆೇರ ಅಥವಾ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಯನ್ನು ಕ್ತರಮಿನ್ಲ್ ವಿಶಾವಸದೆೊರೇಹ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ ಎಫ್ಐಆರ್ 
ದಾಖಲ್ಲಸಲನ / ಮನುಂದನವ್ರಿಸಲನ / ಅಥವಾ ಕ್ತರಮಿನ್ಲ್ ದೊರನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಧಿಕ್ಾರ ನಿೇಡನವ್ ವ್ುಂಚ್ನೆಯ 
ಪ್ರಕರರ್ವೆುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಸವತ್ನತಗಳು ಖಾತ್ರಿದಾರನಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ ವ್ಶದಲ್ಲಲರನತ್ತವೆ. 



8.8 ಸವತ್ತನ್ನು ಸನವ್ಯವ್ಸೆಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನತ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಲ ನಿವ್ಭಹಿಸತ್ಕೆದನು ಹಾಗೊ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಯರನವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅದಕ್ೆೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲಾಲ 
ರಿಪೆೇರಿಗಳು, ಸೆೇಪ್ಭಡೆಗಳು ಮತ್ನತ ಸನಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡನತ್ಕೆದನು. 

8.9 ಯಾವ್ುದೆೇ ಕುಂತ್ನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ದಿನ್ದುಂದನ ಮತ್ನತ ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪೇಸ್ಟ್-ಡೆೇಟೆರ್ಡ ಮರನಪಾವ್ತಿ ಚೆಕ್ ನ್ ಮನ್ುಣೆಗೆ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಡಾರ ಮಾಡಿದ ಬಾಯುಂಕ್ತನ್ ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ ಪ್ಪಡಿಸಿಗಳು / ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ವಿದನಯನಾಮನ್ ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ 
ಸಾಕಷನ್ ಬಾಯುಂಕ್ ಬಾಕ್ತಯನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸಬೆೇಕ್ಾಗನತ್ತದೆ.  

8.10 ಸರಕನ ಮತ್ನತ ಸೆೇವಾ ತ್ೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸಿ್), ರಸೆತ ತ್ೆರಿಗೆ, ಮೊೇಟಾರನ ವಾಹನ್ ತ್ೆರಿಗೆ, ಹಸಿರನ ತ್ೆರಿಗೆ, ಪ್ರವಾನ್ಗಿ / ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಶನಲೆಗಳು, 
ಆದಾಯ ತ್ೆರಿಗೆ ಮತ್ನತ ಸಕ್ಾಭರ, ಮನನಿಾಪ್ಲ್ ಕ್ಾಪಭರೆೇಷನ್, ಪಾರದೆೇಶಕ ಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ (ವಾಹನ್ದ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ) ಅಥವಾ ಇತ್ರ 
ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಿುಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ, ಈಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮನುಂದೆ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಲಾದ, ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಭರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಾಜಯದ 
ಸಕ್ಾಭರಕ್ೆೆ ಅಥವಾ ಸೆಳಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆೆ ಮತ್ನತ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ಇತ್ರ ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ನತ ಆದಾಯಗಳುಂತ್ಹ 
ಎಲಾಲ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸನವ್ುದನ್ನು ಮನುಂದನವ್ರಿಸತ್ಕೆದನು. ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ, ಶನಲೆಗಳು, ತ್ೆರಿಗೆಗಳು, 
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಹೆೊರಹೆೊೇಗನವಿಕ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರಸಿೇದಿಯನ್ನು ಹಾಜರನಪ್ಡಿಸತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ ಪ್ರಸನತತ್, ಅುಂತ್ಹ 
ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ನತ ಆದಾಯಗಳ ಬಾಕ್ತ ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತಯರನವ್ ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬಾಕ್ತಗಳಿಲಲ ಎುಂದನ ಈ ಮೊಲಕ 
ದೃಢೇಕರಿಸನತ್ತದೆ. 

8.11 ಸವತ್ನತ ಹೆೊಸ ವಾಹನ್ವಾಗಿದುರೆ, ಮೊೇಟಾರನ ವಾಹನ್ ಕ್ಾಯೆು, 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ (ಅದನ ಡಿೇಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರನಿುಂದ ಮಾಡಲಪಟಿ್ರಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಇಲಲದಿರಲ್ಲ) ಸೊಕತ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಲ್ಲಲ ಸವತ್ತನ್ನು ನೆೊೇುಂದಾಯಸಿ ಮತ್ನತ ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ರಚಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ವಾಹನ್(ಗಳ) ಮೇಲೆ 
ಹೆಥಪೇರೆಕ್ೆೇಷನ್ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯತ್ಕೆದನು, ಸೊಕತವಾಗಿ ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಲಪಟಿ್ರಬೆೇಕನ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ನೆೊೇುಂದಣಿ 
ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಲ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕೆದನು. ಸವತ್ನತ ಒುಂದನ ಬಳಸಿದ ವಾಹನ್ವಾಗಿದುರೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಅುಂತ್ಹ ಸವತ್ನತ(ಗಳ) 
ಹೆಥಪೇರೆಕ್ೆೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸೊಚಿಸನವ್ ವೆಹಿಕಲ್(ಗಳ) RC ಪ್ುಸತಕದ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎುಂದನ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಬೆೇಕನ. 

8.12 ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಸವತಿತನ್ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ 30 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ, ಈ ಮೊದಲನ ನೆೊೇುಂದಣಿ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರದ ಒುಂದನ 
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಲಸಿದರೆ, ಅುಂತ್ಹ ವಾಹನ್(ಗಳ) ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊುಂಡಿರನವ್ ಒುಂದನ ವಾಹನ್ವಾಗಿರನವ್ುದರಿುಂದ ಸವತಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ 
(ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ುಂತ್ೆ) ಅನ್ನಮತಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡನತ್ತದೆ. 

8.13 ವಾಹನ್(ಗಳ)ದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅದರ ಅಜಿಭಯನ್ನು ತ್ಲನಪ್ಪಸನವ್ ಮೊಲಕ ಹೆೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ, 
ಒುಂದನ ವಾಹನ್ವಾಗಿರನವ್ುದರಿುಂದ, ಸವತಿತಗಾಗಿ ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಕಲನ ನೆೊೇುಂದಣಿ ಪ್ುಸತಕಕ್ೆೆ ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಲಸಬಾರದನ. 

8.14 ಸವತಿತನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕಳಳತ್ನ್, ಸವತಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ವಿಮಾ ಕುಂಪ್ನಿಯುಂದಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ೆಲೇಮ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನವ್ುದನ, 
ಅಥವಾ ಸವತಿತನ್ ನೆೊೇುಂದಣಿ ಪ್ುಸತಕ ಅಥವಾ ಸವತಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ನ್ಷ್, ವಿನಾಶ ಅಥವಾ ತ್ಪ್ಪಪನ್ ಬಗೆಗ, ಅುಂತ್ಹ ಹಾನಿ 
ಅಥವಾಕ್ೆಲೇಮ್ ನ್ ಮೊರನ ಕ್ೆಲಸದ ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅುಂತ್ಹ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ, 
ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಅಥವಾ ಈಕ್ತವಟಿಯಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಿತ್ಾಸಕ್ತತಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ುಂತ್ಹ ಕರಮಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ುಂತ್ೆ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ತ್ನ್ು ಇತ್ರ ಹಕನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು ಒತ್ಾತಯಸಬಹನದನ. 

8.15 ಸಕ್ಾಭರ, ಮನನಿಾಪ್ಲ್ ಕ್ಾಪಭರೆೇಷನ್, ಪಾರದೆೇಶಕ ಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಿುಂದ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯ 
ಮೇರೆಗೆ, ಈಗ ವಿಧಿಸಲಾಗನವ್ ಎಲಾಲ ದರಗಳು, ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ಗಳು, ತ್ೆರಿಗೆಗಳು, ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಹೆೊರಹೆೊೇಗನವಿಕ್ೆಗಳನ್ನು 
ಪಾವ್ತಿಸತ್ಕೆದನು, ಅಥವಾ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಸವತಿತಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಬಹನದಾದ ಎಲಾಲ ದರಗಳು, ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ಗಳು, ತ್ೆರಿಗೆಗಳು, ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ನತ 
ಇತ್ರ ಹೆೊರಹೆೊೇಗನವಿಕ್ೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸತ್ಕೆದನು. 

8.16 ಕಪೇಲಕಲ್ಲಪತ್ ಸವತ್ನತ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಟಾಯಚೆಮುಂಟ್ ಅಥವಾ ಸುಂಕಟವ್ನ್ನು ಅನ್ನರ್ವಿಸಲನ ಅಥವಾ 
ಅನ್ನರ್ವಿಸಲನ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಸಪಷ್ ಸಮಮತಿಯಲಲದೆ ಇಲ್ಲಲಯ ರ್ದರತ್ೆಗೆ ಪ್ೂವಾಭಗರಹಪ್ಪೇಡಿತ್ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕ್ೆೆ 
ಸಿಲನಕನವ್ ಯಾವ್ುದನ್ೊು ಅನ್ನಮತಿಸಬಾರದನ. ಸವತಿತನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ನೆೇರ ಅಥವಾ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಯನ್ನು ಕ್ತರಮಿನ್ಲ್ ವಿಶಾವಸದೆೊರೇಹ 
ಮತ್ನತ ವ್ುಂಚ್ನೆಯ ಪ್ರಕರರ್ವೆುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ, ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸೊಕತವೆುಂದನ ಭಾವಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ FIR ಅಥವಾ 
ಕ್ತರಮಿನ್ಲ್ ದೊರನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ / ಮನುಂದನವ್ರಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಧಿಕ್ಾರವಿರನತ್ತದೆ. 

8.17 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಅುಂತ್ಹನದೆೇ ಅಧಿನಿಯಮದ  ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಕರಮವ್ನ್ನು ಪಾರರುಂಭಿಸನವ್ ಬಗ ಗೆ /  ಅಜಿಭಯನ್ನು ಸಲ್ಲಲಸನವ್ ಬಗ ಗೆ ಅಥವಾ ಹರ್ / ಸವತಿತನ್ ವ್ಸೊಲಾತಿಗಾಗಿ 
ಡಿಕ್ತರಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲನ ಅಜಿಭಯನ್ನು ಸಲ್ಲಲಸನವ್ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಲದಾತ್ರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ 
ನಿೇಡಿ.  ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲನ ಯಾವ್ುದೆೇ ವೆಥಫಲಯವ್ನ್ನು ಡಿೇಫಾಲ್್ ಘಟನೆ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ 
ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ವ್ಸೊಲ್ಲ ಮಾಡಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ ಅಗತ್ಯ ಕರಮವ್ನ್ನು ಪಾರರುಂಭಿಸಲಾಗನವ್ುದನ. 



8.18 ಸಾಲವ್ನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೆೇ ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಮಾಡಲಪಟಿ್ದುರೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ತ್ೆರಿಗೆಗಳು 
ಅಥವಾ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಎಲಾಲ 
ತ್ೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅಥವಾ ಆಸಿತಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲನ ಸರಕನ ಮತ್ನತ ಸೆೇವಾ ತ್ೆರಿಗೆ (GST) 
ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರದೆ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕನ. 

8.19 undertake and confirm that he has neither directly or indirectly agreed to take/pay nor taken/paid any bribe, 
commission or brokerage or any kind of consideration from/to any employees/agents of the Lender for 

sanctioning / disbursement of the loan. ಸಾಲವ್ನ್ನು ಮುಂಜೊರನ ಮಾಡಲನ/ವಿತ್ರಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಉದೆೊಯೇಗಿಗಳು/ಏಜೆುಂಟರಿುಂದ/ರಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರಿಗರ್ನೆಯನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲನ/ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಲುಂಚ್, 
ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೆೊರೇಕರೆೇಜ್ ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲನ/ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅವ್ನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡಿಲಲ ಅಥವಾ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಲುಂಚ್, ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೆೊರೇಕರೆೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರಿಗರ್ನೆಯನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊುಂಡಿಲಲ/ ಪಾವ್ತಿಸಿಲಲ ಎುಂದನ 
ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ ಮತ್ನತ ದೃಢೇಕರಿಸನವ್ುದನ. 

8.20 ಸಾಲದ ಕರೆನಿಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಉದೆೊಯೇಗಿ/ಏಜೆುಂಟರಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ನ್ಗದನ 
ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ ವೆಥಯಕ್ತತಕ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಖಾತ್ೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಖಾತ್ೆಯನ್ನು ಹೆೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಬಾಯುಂಕ್ 
ಖಾತ್ೆಗಳಿಗೆ ನ್ಗದನ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆ/ಠೆೇವ್ಣಿಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಪಾವ್ತಿಸಲಾಗನವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ ವ್ಹಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ ಮತ್ನತ ರ್ರವ್ಸೆ 
ನಿೇಡನವ್ುದನ. 

8.21 ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವ್ಸೆೆಯುಂದ ಉತ್ಾಪದಿಸಲಾದ ವಿದನಯನಾಮನ್ ನ್ಗದನ ರಸಿೇದಿಯನ್ನು ಸುಂಗರಹಿಸದೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತ/ಕುಂತ್ನಗಳನ್ನು 
ಪಾವ್ತಿಸನವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ ರ್ರವ್ಸೆ ನಿೇಡನವ್ುದನ. 

8.22 ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸಮಮತಿಯಲಲದೆ, ಸವತಿತನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸವರೊಪ್ದ ಅಥವಾ ಸಾವಮಯದ ಋರ್ಭಾರವ್ನ್ನು ಸೃಷಿ್ಸಬಾರದನ. 
8.23 ತ್ನ್ು ಆಸಿತಗೆ ಅಹಭರಾದ ತ್ನ್ು ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬದಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಘೊೇಷಿಸನತ್ಾತನೆ. 
8.24 ಆಬಿಭಐ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಮಾಗಭಸೊಚಿಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ "ಉದೆುೇಶಪ್ೂವ್ಭಕ ಸನಸಿತದಾರ" ಎುಂದನ ಗನರನತಿಸಲಪಟಿ್ರನವ್ ಕುಂಪ್ನಿಯ ಆಡಳಿತ್ 

ಮುಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರವ್ತ್ಭಕ ಅಥವಾ ನಿದೆೇಭಶಕರಾಗಿರನವ್ (ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಕುಂಪ್ನಿಯಾಗಿದುರೆ) ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಯನ್ನು ಅದರ ನಿದೆೇಭಶಕರ 
ಮುಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ನಿದೆೇಭಶಕರಾಗಿ ಸೆೇರಿಸಿಲಲ ಮತ್ನತ ಸೆೇರಿಸಬಾರದನ. ಅುಂತ್ಹ ವ್ಯಕ್ತತಯನ ಸಾಲಗಾರ ಕುಂಪ್ನಿಯ ಮುಂಡಳಿಯಲ್ಲಲರನವ್ುದನ 
ಕುಂಡನಬುಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತತಯನ್ನು ತ್ನ್ು ಮುಂಡಳಿಯುಂದ ತ್ೆಗೆದನಹಾಕಲನ ತ್ವರಿತ್ ಮತ್ನತ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ಕರಮಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ ಎುಂದನ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮನುಂದನವ್ರಿಸನತ್ಾತನೆ. 

8.25 Registrar of Companies (ROC) ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ CERSAI, Legal Entity Identifier ಗೆ ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸವತ್ನತ/ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಶನಲೆವ್ನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಮತ್ನತ ನೆೊೇುಂದಾಯಸಲನ ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ, ಅದರ ವೆಚ್ುವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ರ್ರಿಸತ್ಕೆದನು. ನಿಗದಿತ್ 
ಕ್ಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ಸೃಷಿ್ಸದೆೇ ಇದುಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ನ್ಮೊನೆಗಳನ್ನು ROC / CERSAI / Legal Entity 

Identifier ಗೆ ಸಲ್ಲಲಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಧನ್ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆಸಿತ / ಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ರಚಿಸಬಹನದನ. ಸಾಲಗಾರನ್ ಸಾಲ ಖಾತ್ೆಗೆ 
ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹನದಾದ ಶನಲೆವ್ನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಮತ್ನತ ನೆೊೇುಂದಾಯಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ು / ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ. 

8.26 ಅವ್ರನ ನೆೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೆೊರೇಕರೆೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ರಿಗರ್ನೆಯನ್ನು 
ನಿದೆೇಭಶಕರನ/ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗಳಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ನೆೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡಿಲಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಪ್ರಿಗರ್ನೆಯನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಿಲಲ ಎುಂದನ ದೃಢೇಕರಿಸಿ, ಅವ್ರನ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರಾಗಿ ನಿಲನಲತ್ಾತರೆ, ಮತ್ನತ ಅದಕ್ಾೆಗಿ ಅವ್ನ್ನ /ಅವ್ರನ ಅುಂತ್ಹ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ರಿಗರ್ನೆಯನ್ನು ಅವ್ನಿಗೆ /ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸನವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ ದೃಢೇಕರಿಸಿ. 

8.27 ಇುಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯಗಳು, ದಸಾತವೆೇಜನಗಳು, ಆಶಾವಸನೆಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ನತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಸೃಷಿ್ಸಲಾದ ರ್ದರತ್ೆಯನ್ನು 
ಮತ್ತಷನ್ ರ್ರವ್ಸೆ ನಿೇಡಲನ ಮತ್ನತ ದೃಢೇಕರಿಸಲನ ಮತ್ನತ ದೃಢೇಕರಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಈ ನಿಟಿ್ನ್ಲ್ಲಲ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ುಂತ್ೆ ಅುಂತ್ಹ 
ದಸಾತವೆೇಜನಗಳನ್ನು(ಗಳನ್ನು) ತ್ನ್ು ಸವುಂತ್ ಖಚಿಭನ್ಲ್ಲಲ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ುದನ್ನು ಕ್ೆಥಗೆೊಳುಳವ್ುದನ. 

8.28 ಎಲಾಲ ವೆಚ್ುಗಳು, ವೆಚ್ುಗಳು, ಕ್ೆಲೇಮನಗಳು ಮತ್ನತ ಕ್ತರಯೆಗಳಿುಂದ (ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳು, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಮೊರನೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಯ 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ) ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನ್ಷ್ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಮತ್ನತ ನಿರನಪ್ದರವಿಯಾಗಿಡಲನ ಮತ್ನತ ಸವತಿತನ್ 
ಸಾವಧಿೇನ್ವ್ನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲನ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ವೆಚ್ುಗಳು, ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಚ್ುಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಎಲಾಲ ಪಾವ್ತಿಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು 
ಉತ್ತಮಗೆೊಳಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲನ, ವಿಮ ಮತ್ನತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲನ ಒಪ್ಪಪ. Negotiable Instruments Act, 

Criminal Procedure Code ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ವೆೇದಿಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸನವಾಗ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮಾಡಿದ 
ವೆಚ್ುಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾಯುಂದಿಗೆ ಅವ್ನ್ನ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 

8.29 ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಿರನವ್ುಂತ್ೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎುಂದನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತರೆ.  



8.30 ಪ್ಡೆದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಪಾರಥಮಿಕ ಚಿನ್ು, ಚಿನ್ುದ ಬನಲ್ಲಯನ್, ಚಿನ್ುದ ಆರ್ರರ್ಗಳು, ಚಿನ್ುದ ನಾರ್ಯಗಳು, ಗೆೊೇಲ್ಾ ಎಕ್ೆಾ್ೇುಂಜ್ ಟೆರೇಡೆರ್ಡ 
ಫುಂಡಗಳ (ಇಟಿಎಫ್) ಘಟಕಗಳು ಮತ್ನತ ಚಿನ್ುದ ಮೊಯಚ್ನಯಲ್ ಫುಂಡಗಳ ಯನನಿಟಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಚಿನ್ುವ್ನ್ನು ಖರಿೇದಿಸಲನ 
ಬಳಸಲಾಗನವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ ಈ ಮೊಲಕ ದೃಢಪ್ಡಿಸನತ್ತದೆ. 

8.31 ಜಾಮೋನ್ತದಾರ: ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದುರೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ ನ್ಮೊನೆಯಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ರ್ದರತ್ೆಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸಿವೇಕ್ಾರಾಹಭವಾದ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷದಿುಂದ ನಿೇಡಲಾದ ಖಾತ್ರಿ(ಗಳನ್ನು) ಒದಗಿಸತ್ಕೆದನು. 
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ಸವತಿುನ್ ಬ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷಾರಣ  
9.1  ಈ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ದಿನಾುಂಕದ ನ್ುಂತ್ರ ಸವತಿತನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೇಲನಮಖವಾಗಿ ಪ್ರಿಷೆರಿಸಿದರೆ, ಆ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ ಅುಂತ್ಹ ಪ್ರಿಷೃತ್ 

ಬೆಲೆಯಲ್ಲಲ ಸವತ್ನತ(ಗಳನ್ನು) ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 
ಆಸಿತಯ(ಗಳ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಲ ಅುಂತ್ಹ ಪ್ರಿಷೆರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲದ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೊೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೊೇ 
ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ. ಅುಂತ್ಹ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಈ ಸಾಲದ ವ್ಹಿವಾಟನ್ನು ರದನುಗೆೊಳಿಸಿ ಡಿೇಲರ್ 
/ ತ್ಯಾರಕರಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮರನಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಬನಕ್ತುಂಗ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಡಿೇಲರ್ / ತ್ಯಾರಕರಿುಂದ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಇತ್ರ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ನಿಬುಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ ಸುಂಗರಹಿಸನವ್ ಸಾವತ್ುಂತ್ರಯವ್ನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು. 
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ವಿತ್ರಣ  
10.1 ತ್ಯಾರಕ ಅಥವಾ ಡಿೇಲರ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಯುಂದ ಸವತಿತನ್ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲನ ಮತ್ನತ ಅದರ ಫಿಟೆುಸ್ಟ, ಗನರ್ಮಟ್ದ ಸಿೆತಿ 

ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸವತಿತನ್ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು 
ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊುಂಡ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸತ್ಕೆದನು. 

10.2  ತ್ಯಾರಕ ಅಥವಾ ಡಿೇಲರ್ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಯುಂದ ಡೆಲ್ಲವ್ರಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಳುಂಬಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಡೆಮನರೆೇಜ್ 
ವೆಚ್ು ಅಥವಾ ಸವತಿತನ್ ಗನರ್ಮಟ್ / ಸಿೆತಿ / ಫಿಟ್ ನೆಸ್ಟ ಗೆ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ 
ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ. ಮೇಲ್ಲನ್ವ್ುಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೇ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯುಂದ 
ಮನಕತಗೆೊಳಿಸನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸವತ್ತನ್ನು ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿಲಲ ಎುಂಬ ನೆಪ್ವೊಡಿಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕೊೆ ನಿಗದಿತ್ ಕುಂತ್ನಗಳ 
ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಡೆಹಿಡಿಯತ್ಕೆದುಲಲ. 
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ಬಳಕ  
11.1  ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿುಂದ ಅನ್ನಮತಿಸದ ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ ಸವತ್ತನ್ನು ಸವತ್ಃ ಅಥವಾ ತ್ನ್ು ಸೆೇವ್ಕರನ ಅಥವಾ 

ಏಜೆುಂಟರ ಮೊಲಕ ಬಳಸನವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡನತ್ಾತನೆ ಅಥವಾ ವಿಮಯನ್ನು ಅಸಿುಂಧನಗೆೊಳಿಸಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಕ್ತರಯೆ ಅಥವಾ ವ್ಸನತವ್ನ್ನು ಮಾಡಲನ ಅನ್ನಮತಿಸನವ್ುದಿಲಲ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮತಿಸನವ್ುದಿಲಲ, ಮತ್ನತ ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ, ಸರಕನಗಳ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಸವತ್ನತ 
/ ವಾಹನ್ವ್ನ್ನು ಬಳಸನವ್ುದಿಲಲ,  ಅನ್ನಚೆಛೇದಗಳು, ಇತ್ಾಯದಿಗಳು, ಅರರ್ಯ, ಅಬಕ್ಾರಿ, ಕಸ್ಮ್ಾ, ಜಿಎಸಿ್, ನಿಷ್ೆೇಧ, ಅಫಿೇಮನ, ರೆಥಲೆವ ಆಸಿತ, 
ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬಾಹಿರ ಸಾವಧಿೇನ್, ಚಿನ್ುದ ನಿಯುಂತ್ರರ್, ಇತ್ಾಯದಿಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಕ್ೆೇುಂದರ ಮತ್ನತ ರಾಜಯ ಶಾಸಕ್ಾುಂಗಗಳ ಕ್ಾಯೆುಗಳ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ನಿಬುಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲಲುಂಘಿಸಿ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬಾಹಿರ ಚ್ಟನವ್ಟಿಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ತ್ೆೊಡಗಬಾರದನ ಮತ್ನತ ಆಸಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ 
ಉುಂಟಾಗನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನ್ಷ್ಕ್ೆೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ,  ಅುಂತ್ಹ ತ್ಪ್ುಪ ಅಥವಾ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬಾಹಿರ 
ಬಳಕ್ೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸೊಚಿಸಿದ ಬಳಕ್ೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ ಹೆೇಳಿರನವ್ುಂತ್ೆ, ತ್ನ್ು ಸವುಂತ್ 
ಖಚ್ನಭ ವೆಚ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಸವತ್ತನ್ನು ಬಳಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ. 
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ವಿಮ ಮತ್ತು ನಿವೊಹಣ  
12.1  ಸಾಲದ ರ್ದರತ್ೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತ್ನತ ವಿಮಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕನೆಪ್ತ್ರವ್ನ್ನು ಗನರನತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎುಂದನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲನ, 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ; ಮನಷೆರಗಳು, ಗಲಭೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಕ್ೆೊೇಲಾಹಲಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ನತ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಮಾ ಕುಂಪ್ನಿಯುಂದಿಗೆ ಆಸಿತಯನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲಪಡನವ್ ಮತ್ನತ ಅನಿಯಮಿತ್ ಮೊರನೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಯ 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯ ಅಪಾಯಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಒುಂದನ ಸಮಗರ ನಿೇತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅಪ್ಘಾತ್ ಅಥವಾ ಬೆುಂಕ್ತ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಪಾಯಗಳಿುಂದ 
ಉುಂಟಾಗನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಷ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ವಿರನದಧ ಆಸಿತಯನ್ನು ಸಮಗರ ನಿೇತಿಯಡಿ ವಿಮ ಮಾಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಬೆೇಕನ ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ 
ಅವ್ಧಿಯನದುಕೊೆ ಸದರಿ ವಿಮಯನ್ನು ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿರಿಸಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನವ್ ಎಲಾಲ ಪ್ಪರೇಮಿಯುಂ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು 
ಸಮಯೇಚಿತ್ವಾಗಿ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕನ, ಉತ್ಾಪದಿಸಬೆೇಕನ ಮತ್ನತ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು (ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಅಗತ್ಯವಿದುರೆ) ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿ, 



ಕವ್ರ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಥವಾ ರಸಿೇದಿಯನ್ನು ಅದರ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತ್ನತ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಗಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ರಿುಂದ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತ್ಲನಪ್ಪಸನವ್ುದನ. 
ಪ್ರತಿಯುಂದನ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲರತ್ಕೆದನು, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ 'ನ್ಷ್ ಪಾವ್ತಿದಾರ' ಎುಂದನ ಅಗತ್ಯ 
ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯುಂದಿಗೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ರ ಬಾಯುಂಕರ್ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯುಂದಿಗೆ, ಹಾಗಿದುಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ 
ಅಗತ್ಯವಿದುರೆ. 

12.2  ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿುಂದ ಅನ್ನಮತಿಸದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸವತ್ತನ್ನು ಬಳಸತ್ಕೆದುಲಲ 
ಮತ್ನತ ವಿಮಯನ್ನು ಅಸಿುಂಧನಗೆೊಳಿಸಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯವ್ನ್ನು ಮಾಡಲನ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮತಿಸಲನ 
ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆದುಲಲ. 

12.3  ಸಮಗರ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯುಂದಿಗೆ ಆಸಿತಯನ್ನು ಸಮಪ್ಭಕವಾಗಿ ವಿಮ ಮಾಡನವ್ುದನ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರಮನಖ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿದೆ ಎುಂದನ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ದೃಢೇಕರಿಸನತ್ಾತನೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ನ್ು ಸವುಂತ್ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ, 
ಆಯೇಜಕನಾಗನವ್ ಮೊಲಕ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪೇಸ್ಟ್-ಡೆೇಟೆರ್ಡ ಚೆಕ್ / ಪೆೇ ಆಡಭರ್ / ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾವ್ತಿ ಸೊಚ್ನೆಗಳ 
ಮೊಲಕ ಅನ್ನಮೊೇದಿತ್ ವಿಮಾ ಕುಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ಪರೇಮಿಯುಂ ಪಾವ್ತಿ ಮಾಡನವ್ ಮೊಲಕ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ವಿಮಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಬಹನದನ. 
ಆದಾಗೊಯ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಕಡೆಯುಂದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾವ್ತಿ ಮಾಡದಿರನವ್ುದನ ವಿಮಾ ಕುಂಪ್ನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ವಿಮಾ ಪ್ಪರೇಮಿಯುಂ ಅನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಆಸಿತಯನ್ನು ವಿಮಯಲ್ಲಲಡಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನವ್ುದಿಲಲ. 

12.4  ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಮಾ ಆದಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊದಲ ಕ್ೆಲೇಮ್ ಸಾಲದಾತ್ನ್ದಾುಗಿರನತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲದಾತ್ನ್ 
ಹಿತ್ಾಸಕ್ತತಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ವಿಮಾ ಆದಾಯವ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಧಿಕ್ಾರ ನಿೇಡನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಅದರಿುಂದ ಬರನವ್ ಆದಾಯವ್ನ್ನು 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಬಾಕ್ತಗಳ ವಿರನದಧ ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ. ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಮತ್ನತ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದುಂತ್ೆ ಅದರ ನ್ವಿೇಕರರ್ಕ್ೆೆ 
ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಎಲಾಲ ನಿದೆೇಭಶನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸನತ್ಾತನೆ. 

12.5  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ನ್ು ವೆಚ್ುದಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ ಅನ್ಗತ್ಯ ವಿಳುಂಬವಿಲಲದೆ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಪ್ಘಾತ್ದಿುಂದ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದ ಉುಂಟಾದ 
ಸವತಿತನ್ ರಿಪೆೇರಿಗಳನ್ನು ಕ್ೆಥಗೆೊಳಳತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ ಇತ್ಯಥಭಕ್ಾೆಗಿ ವಿಮಾ ಕುಂಪ್ನಿಗೆ ವಿಮಾ ಬಾಧಯತ್ೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಬಿಲನಲಗಳನ್ನು 
ಹಾಜರನಪ್ಡಿಸತ್ಕೆದನು. ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ ಹೆಚಿುನ್ ಬಾಕ್ತಗಳಿಲಲದಿದುರೆ, ಕ್ೆಲೇಮ್ ಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ವಿಮಾ ಕುಂಪ್ನಿಯುಂದ 
ಪ್ಡೆಯನವ್ುಂತ್ಹ ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ವ್ಗಾಭಯಸತ್ಕೆದನು. 
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ಉಪ ೋಕ್ಷ ಯ ಘಟ್ನ ಗಳು 
13.1  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಶನಲೆ, ಬೆಲೆಗಳು, ಅಥವಾ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಲ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ 

ವಿಫಲನಾದಲ್ಲಲ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಒುಂದನ ಕುಂತ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಮೊತ್ತವ್ು ಅದನ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ 
ದಿನಾುಂಕದ ನ್ುಂತ್ರವ್ೂ ಪಾವ್ತಿಸಲಪಡದೆ ಉಳಿಯನತ್ತದೆ; ಅಥವಾ 

13.2  ಸಾಲಗಾರ (ಒಬಬ ವ್ಯಕ್ತತಯಾಗಿದುರೆ ಮತ್ನತ ಹೆಚ್ನು ಮುಂದಿ ಇದಾುಗ ಅವ್ರಲ್ಲಲ ಯಾರಾದರೊ ಒಬಬರನ) ಮರರ್ ಹೆೊುಂದನತ್ಾತರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೊೇ 
ಹೆಜೆೆ(ಗಳನ್ನು) ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ನಾಯಯವಾಯಪ್ಪತಯಲ್ಲಲ ದಿವಾಳಿಯಾಗನವ್ ಉದೆುೇಶದಿುಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ ಆಸಿತಯ 
ಸಿವೇಕರಿಸನವ್ವ್ರನ, ಧಮಭದಶಭ ಅಥವಾ ಅುಂತ್ಹನದೆೇ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ನೆೇಮಕದ ದೃಷಿ್ಯುಂದ ಕರಮಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲಾಗನತ್ತದೆ; ಅಥವಾ 

13.3  ಸಾಲಗಾರ (ಕ್ಾಪಭರೆೇಟ್ ಸುಂಸೆೆ ಅಥವಾ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆ ಸುಂಸೆೆಯಾಗಿದುಲ್ಲಲ) ಯಾವ್ುದೆೇ ಕರಮವ್ನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊುಂಡರೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ 
ಕರಮಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊುಂಡರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷವ್ು ಮನಕ್ಾತಯಗೆೊಳಿಸಲನ, ವಿಸಜಿಭಸಲನ ಅಥವಾ 
ಮರನಸುಂಘಟನೆ ಮಾಡಲನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸವತ್ನತಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿವೇಕರಿಸನವ್ವ್ನ್ನ, ಟರಸಿ್ ಅಥವಾ ಅುಂತ್ಹನದೆೇ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ನೆೇಮಕಕ್ಾೆಗಿ, 
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಆಸಿತ(ಗಳ)ದ ಮೇಲೆ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಕರಮಗಳನ್ನು ಜರನಗಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ; ಅಥವಾ 

13.4 ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಋರ್ಭಾರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲನ, ವ್ಗಾಭಯಸಲನ ಬಯಸಿದರೆ, 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಸಪಷ್ ಸಮಮತಿಯಲಲದೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಸವತಿತನ್ ಮೇಲೆ ಋರ್ಭಾರವ್ನ್ನು ಸೃಷಿ್ಸಿರನತ್ಾತನೆ; ಅಥವಾ 

13.5  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಸವತಿತಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಮಾ ಲಾಭಾುಂಶ ಅಥವಾ ಮಾನ್ ನ್ಷ್ಕ್ೆೊೆಳಗಾದ PDCಗಳು / ECSಗಾಗಿ ಬಾಯುಂಕ್ 
ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಲಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ವಿಫಲನಾಗನತ್ಾತನೆ; ಅಥವಾ 

13.6  ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಸವತ್ತನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ, ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವ್ು ಕಸ್ಡಿಗೆ 
ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮರರ್ದುಂಡನೆ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸನವ್ುದನ; ಅಥವಾ 

13.7  ಸಾಲಗಾರ ಯಾವ್ುದೆೇ ತ್ೆರಿಗೆ, ಕರ, ಸನುಂಕ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಹೆೇರಿಕ್ೆಯನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅಥವಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಕ್ಾನ್ೊನಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 
ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಆಸಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಪ್ೂರ್ಭಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಔಪ್ಚಾರಿಕತ್ೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸದಿರನವ್ುದನ; ಅಥವಾ 

13.8  ಕಳೆದನಹೆೊೇಗಿರನವ್ ಕಪೇಲಕಲ್ಲಪತ್ ಸವತ್ತನ್ನು, ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕೊೆ ಅದನ್ನು ಪ್ತ್ೆತಹಚ್ುಲನ ಸಾಧಯವಿಲಲವಾದಾಗ, ಅಥವಾ 

13.9  ಸವತ್ನತ ಜಪ್ಪತಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಅಳಿವಿನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಲ ಉಳಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೊೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಹಾನಿಗೆೊಳಗಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಳಕ್ೆಗೆ ಅನ್ಹಭವಾಗಿದೆ 
ಅಥವಾ ಆಸಿತಯುಂದಿಗೆ ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಮೊರನೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗೆ ದೆಥಹಿಕ ಗಾಯವ್ು ಉುಂಟಾಗಿರನತ್ತದೆ; ಅಥವಾ 



13.10  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತ್ಲನಪ್ಪಸನವ್ ಅಥವಾ ತ್ಲನಪ್ಪಸಬೆೇಕ್ಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ PDCಗಳು / ECS 
ಅನ್ನು ಪ್ರಸನತತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ುದೆೊೇ ಕ್ಾರರ್ಕೊೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರನಗನವ್ುದಿಲಲ; ಅಥವಾ 

13.11  ಅನ್ನಚೆಛೇದ 2,10 ರ ಪ್ರಕ್ಾರ ಯಾವ್ುದೆೇ PDC ಗಳು / ECS ಗಳ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೊೇ ಕ್ಾರರ್ಕ್ಾೆಗಿ ನಿಲ್ಲಲಸಲನ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ 
ಪ್ಡೆಯಲಾಗನತಿತರನವ್ ಸೊಚ್ನೆ; ಅಥವಾ 

13.12  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನವ್ ವಾಹನ್ವಾನ್ದ ಸವತಿತನ್ ನೆೊೇುಂದಣಿ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರದ 
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ವಿಫಲನಾಗನತ್ಾತನೆ; ಅಥವಾ 

13.13  ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಕಪೇಲಕಲ್ಲಪತ್ ಸವತ್ನತ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಿತ್ಾಸಕ್ತತಯನ್ನು ಪ್ೂವಾಭಗರಹಪ್ಪೇಡಿತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕ್ೆೆ 
ಈಡಾಗನವ್ ಸಾಧಯತ್ೆಯದೆ ಎುಂಬ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ಲಲ ಸಮುಂಜಸವಾದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ್ ಯಾವ್ುದೆೊೇ ಸನಿುವೆೇಶವ್ು 
ಉದಭವಿಸನತ್ತದೆ; ಅಥವಾ 

13.14  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಿರನವ್ುಂತ್ೆ ಸವತ್ನತಗಳ [ಹಳೆಯ ಮತ್ನತ ಹೆೊಸ ವಾಹನ್(ಗಳು)] ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಲಸಲನ 
ವಿಫಲನಾಗನತ್ಾತನೆ; ಅಥವಾ 

13.15  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್ ನಿಯಮಗಳು, ಒಡುಂಬಡಿಕ್ೆಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪಾರತಿನಿಧಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಲ್ಲಲಸಿದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ದಸಾತವೆೇಜನ್ನು 
ನಿಖರವಾಗಿಲಲದ ಅಥವಾ ದಾರಿತ್ಪ್ಪಪಸನವ್ ಯಾವ್ುದೆೊೇ ದಸಾತವೆೇಜಿನ್ ಉಲಲುಂಘನೆ; ಅಥವಾ 

13.16  ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಏಕ್ೆಥಕ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಿತ್ಾಸಕ್ತತಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ೆೆ ಸಿಲನಕ್ತಸನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಸುಂದರ್ಭಗಳು 
ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಲರನತ್ತವೆ. 

13.17  ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ನಾಯಯಾಲಯ/ನಾಯಯಮುಂಡಳಿಯುಂದ (NCLT ಯನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ) ದಿವಾಳಿ/ನಿಗಭತಿಕ 
ಎುಂದನ ಕರೆಯಲಪಡನತ್ಾತನೆ ಅಥವಾ ಘೊೇಷಿಸಲಪಡನತ್ಾತನೆ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿ ಎುಂದನ  ನಿರ್ಭಯಸಲಪಡನತ್ಾತನೆ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿತ್ನ್ 

ಅಥವಾ ಅಳಿದನ ಹೆೊೇಗನತ್ಾತನೆ, ಸವಯುಂಪೆರೇರಿತ್ ಅಥವಾ ಕಡಾಾಯವಾಗಿದುರೊ  ಅದರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅಸಮಥಭನಾಗಿದಾುಗ 
ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಲಗಾರರೆೊುಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕೊಲಕ್ಾೆಗಿ ಒುಂದನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯೇಜನೆ ಅಥವಾ ಏಪಾಭಡನ ಅಥವಾ 
ಸುಂಯೇಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಲಗಾರರೆೊುಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನ್ನಕೊಲಕ್ಾೆಗಿ ಒುಂದನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯೇಜನೆ 
ಅಥವಾ ವ್ಯವ್ಸೆೆ ಅಥವಾ ಸುಂಯೇಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿವೇಕರಿಸನವ್ವ್ನ್ನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೇ ಆಸಿತಯನ್ನು ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿತ್ನ್ಕ್ಾೆಗಿ 
ಅಜಿಭಯನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲನ ನೆೇಮಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ/ ದಿವಾಳಿತ್ನ್ ಅಥವಾ ಹರ್ / ಸವತಿತನ್ ವ್ಸೊಲಾತಿಗಾಗಿ ಡಿಕ್ತರಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರ / 
ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ ವಿರನದಧ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಅಜಿಭಯನ್ನು ಸಲ್ಲಲಸಿದ 90 (ತ್ೆೊುಂಬತ್ನತ) ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ವ್ಜಾಗೆೊಳಿಸದೆ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಹನೆ / ಕರಮವ್ನ್ನು ಮನುಂದೊಡನವ್ುದನ ಅದರ ಹಕನೆಗಳನ್ನು ಮನಾು ಮಾಡಿದುಂತಿರನವ್ುದಿಲಲ;  ಅಥವಾ 

13.18 ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಾಮಥಯಭದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನ್ ನ್ಡನವೆ ಮಾಡಲಾದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
ತ್ನ್ು ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಗಳನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸನವ್ಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಯಾವ್ುದೆೊೇ ಉಪೆೇಕ್ಷೆ ಎದನರಾಗನವ್ುದನ. 

13.19 ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಮೊೇಟಾರನ ವಾಹನ್ ಕ್ಾಯೆು ಅಥವಾ ಕ್ೆೇುಂದರ ಮೊೇಟಾರನ ವಾಹನ್ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಲನಾಯಯ ಕ್ಾಯೆು, 
ಅರರ್ಯ, ಕಸ್ಮ್ಾ, ಮಾದಕವ್ಸನತಗಳು, ಗಣಿಗಳು ಮತ್ನತ ಖನಿಜಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಗಳು/ 
ನಿಯಮಗಳು/ ಸನಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಗಳು/ GOಗಳಿಗೆ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸರ, ಆರೆೊೇಗಯ, ಸನರಕ್ಷತ್ೆ, ಕ್ಾಮಿಭಕ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ 
ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ್ೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಗಳನ್ನು ಉಲಲುಂಘಿಸಿ ಆಸಿತಯನ್ನು ಬಳಸಿರನತ್ಾತನೆ. 

 

ಅನ್ತಚ ಛೋದ 14 

ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕತಾ 
14.1  ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಾಮಥಯಭದಲ್ಲಲ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನವ್ ತ್ನ್ು ಎಲಾಲ ಆರ್ಥಭಕ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯನ್ನು 

ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸತ್ಕೆದನು. ಎಲಾಲ ಲಾರ್ದಾಯಕ ಮಾಲ್ಲೇಕರನ ಅಥವಾ ನಿದೆೇಭಶಕರನ ಅಥವಾ ಪಾಲನದಾರ ಅಥವಾ ಟರಸಿ್ 
ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ, ಒಪ್ಪುಂದದ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದ ನ್ುಂತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಕುಂಡನಬುಂದ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ ಮೇಲೆ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯತಿರಿಕತ ವ್ರದಿ ಕುಂಡನಬುಂದರೆ, ಮತ್ನತ ಈ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ 
ಹರ್ವ್ನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೇ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ/ಸೊಚ್ನೆಯಲಲದೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಪಾವ್ತಿಸಿದರೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ರದನುಗೆೊಳಿಸಲನ 
ಅಹಭನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಹೆೊುಂದಿರನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಠೆೇವ್ಣಿಗಳು, ಷ್ೆೇರನಗಳು ಮತ್ನತ ಸೆಕನಯರಿಟಿಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಎಲಾಲ ಹರ್ವ್ನ್ನು 
ಸರಿಹೆೊುಂದಿಸಲನ / ಸಾಕ್ಾರಗೆೊಳಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತ ಇದುರೆ ಅದನ್ನು ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಹಭರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ.  

 

14.2 ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ/ಎಲಲ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಘಟನೆಗಳು ಸುಂರ್ವಿಸನವ್ುದರಿುಂದ, ವಿಮಾ ಲಾಭಾುಂಶ (ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ ಸೌಲರ್ಯ 
ಸೆೇವೆಗಳ ಮೊಲಕ ಲಾಭಾುಂಶ ಪ್ಡೆದಿದುರೆ) ಮತ್ನತ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಇತ್ರ ತ್ೆರಿಗೆಗಳ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ, ಬಡಿಾಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ ಆದರೆ ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸವರೊಪ್ದ ಹರ್ದ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಮೊತ್ತ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಎಲಾಲ ಮೊತ್ತಗಳು ಮತ್ನತ 



ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಧಿಕ್ಾರ ನಿೇಡನತ್ತದೆ. ಒುಂದನವೆೇಳ  ೆಆ ಒಪ್ಪುಂದವ್ು ತ್ನ್ು ಪ್ೂಣಾಭವ್ಧಿಗೆ ನ್ಡೆದಿದುರೆ, 
ಅವ್ು ಬಾಕ್ತಯದುವ್ುಗಳೆಲಲವ್ನ್ನ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಪಾವ್ತಿಸಲಪಡನತಿತದುವ್ು. ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅನ್ನಸೊಚಿ-1 ರಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ 
ಪ್ರತಿಶತ್ವ್ನ್ನು ವಿಧಿಸಲನ ಅಹಭರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ . ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ನತ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಎಲಾಲ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಮರನಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ೆುಂದನ ಒತ್ಾತಯಸನತ್ಾತನೆ. ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒುಂದನ ಕ್ೆಥಫಿಯತಿತನ್ ಮೊಲಕ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ಸೊಚ್ನೆಯ ಮೊಲಕ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಅುಂತ್ಹ ಕ್ೆಥಫಿಯತಿತನ್ಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಆದ 
ಘಟನೆಯನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲನ ಕರೆ ನಿೇಡಬಹನದನ. 

14.3 ಡಿೇಫಾಲ್್ ನ್ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ/ ಎಲಾಲ ಘಟನೆಗಳು ಸುಂರ್ವಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ವ್ುಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ 
ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತ ನಿೇಡಿದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ; 
(ಎ) ಕುಂತ್ನಗಳ ಬಾಕ್ತ; 
(ಬಿ) ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಉಳಿದ ಅವ್ಧಿಯ ಕುಂತ್ನಗಳು. ಒುಂದನ ವೆೇಳ  ೆಒಪ್ಪುಂದವ್ು ಅದರ ಪ್ೂಣಾಭವ್ಧಿಗೆ ಹೆೊೇಗಿದುರೆ; 
(ಸಿ) ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರನವ್ ಅಸಲನ ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರನವ್ ಇತ್ರ ಮೊತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಲ 

ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಬಡಿಾ; 
(ಡಿ) ವಿಮಾ ಪ್ಪರೇಮಿಯುಂ ಪಾವ್ತಿಯಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ತ್ೆರಿಗೆಗಳ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ ಬಡಿಾಯನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರದ 

ಯಾವ್ುದೆೇ ಸವರೊಪ್ದ ಇತ್ರ ಎಲಾಲ ಮೊತ್ತಗಳು ಮತ್ನತ ಶನಲೆಗಳು. 
 

ಆದಾಗೊಯ, ಅಸಾಧಾರರ್ ಸುಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಲ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಆಸಿತಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಕ್ೆಥಗೆಟನಕದಷನ್ ರಹಸಯವಾಗಿಡನವ್ುದನ 
ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಕ್ೆಥಗೆಟನಕದಷನ್ ಆಸಿತಯನ್ನು ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬಾಹಿರ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕ್ೆೊುಂಡನ ಸವತ್ನತಗಳನ್ನು ಅಸಹಜ ಸವೆತ್ಕ್ೆೆ 
ಒಳಪ್ಡಿಸನವ್ುದನ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಅುಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಸವತ್ತನ್ನು ಪ್ರಭಾರೆ ಮಾಡನವ್ ಸಾಧಯತ್ೆ ಇರನವ್ ಅಸಾಧಾರರ್ ಸುಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಲ, 
ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಮರನಪ್ಡೆಯಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸನವ್ ಸಾಲಗಾರನ್ ಅುಂತ್ಹ 
ಇತ್ರ ಸವತ್ತನ್ನು ಪ್ರಭಾರೆ ಮಾಡನವ್ ಸಾಧಯತ್ೆ ಇರನವಾಗ,  ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸೊಚ್ನೆ ನಿೇಡದೆ ಆಸಿತಯನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ 
ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಅುಂತ್ಹ ಕರಮಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಹಭನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 

14.4 ಸದರಿ ಕ್ೆಥಫಿಯತಿತನ್ಲ್ಲಲ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನ್ನು ಅನ್ನಸರಣೆ ಮಾಡನವ್ಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ವಿಫಲನಾದರೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಆ ಆಸಿತಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದ ಅುಂತ್ಹ ಸೆಳದಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ ವೆಚ್ುದಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನೆೊೇಟಿಸ್ಟ ನಿೇಡಿದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಒಪ್ಪಪಸಲನ ಬದಧನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ,  ಯಾವ್ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಲ ಅದನ್ನು ಮೊಲತ್ಃ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತ್ಲನಪ್ಪಸಲಾಗಿತ್ೆೊತೇ ಅದೆೇ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಲ, 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವೆತ್ ಮತ್ನತ ಹರಿದನಹೆೊೇಗನವಿಕ್ೆಯನ್ನು ಹೆೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೆೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ, ತ್ಪ್ಪಪದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಆಸಿತಯನ್ನು ಅದನ 
ಎಲೆಲೇ ಇದುರೊ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಹೆಚಿುನ್ ಸೊಚ್ನೆಯಲಲದೆ ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳಳಲನ ಹಕೆನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಸವತಿತನ್ ಸಾವಧಿೇನ್ವ್ನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ್ನು ತ್ಡೆಯನವ್ುಂತಿಲಲ ಅಥವಾ ಅಡಿಾಪ್ಡಿಸನವ್ುಂತಿಲಲ. ಈ ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಅಧಿಕೃತ್ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಉದೆೊಯೇಗಿಗಳು, ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ನತ ಏಜೆುಂಟರನಗಳು ಪ್ರವೆೇಶದ ಅನಿಬಭುಂಧಿತ್ ಹಕೆನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನತ್ಾತರೆ ಮತ್ನತ ಆಸಿತಯನ 
ಮಲಗಿರನವ್ ಅಥವಾ ಇಡಲಾಗನವ್ ಆವ್ರರ್, ಅಥವಾ ಗಾಯರೆೇಜ್, ಅಥವಾ ಗೆೊೇದಾಮಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೆೇಶಸಲನ ಮತ್ನತ ಸವತ್ತನ್ನು 
ವ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲನ ಅಹಭರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಹಕರಿಸದಿದುರೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ, ಅಗತ್ಯವಿದುರೆ, ಸವತ್ತನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎುಂದನ 
ನ್ುಂಬಲಾದ ಅುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸೆಳವ್ನ್ನು ತ್ೆರೆಯನವ್ ಮತ್ನತ ಸವತ್ತನ್ನು ವ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಹಕೆನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನತ್ಾತನೆ. ಸವತ್ತನ್ನು ಸಾಗಿಸಲನ 
ಟೆೊೇ-ವಾಯನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾಯರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸನವ್ ತ್ನ್ು ಹಕನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಚೆನಾುಗಿ ಒಳಪ್ಟಿ್ರನತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
ಆಸಿತಯನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳಳಲನ ಮತ್ನತ ಅದರ ಮಾರಾಟ ಇತ್ಾಯದಿಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಟೆೊೇಯುಂಗ್ ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಅುಂತ್ಹ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 

14.5  ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಸಿತಯನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊುಂಡ ನ್ುಂತ್ರ, ಉದೆೊಯೇಗಿಗಳು, ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ನತ ಏಜೆುಂಟರನ 
ಸವತಿತನ್ ದಾಸಾತನ್ನ ತ್ಯಾರಿಸನತ್ಾತರೆ. ಸಾಲವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊುಂಡ ನ್ುಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಸವತ್ತನ್ನು 
ಜಪ್ಪತ ಮಾಡಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಅಥವಾ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ ನ್ುಂತ್ರ, ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಇತ್ಯಥಭಗೆೊಳಿಸಲನ ಮತ್ನತ ವಾಹನ್ವ್ನ್ನು ಹಿುಂಪ್ಡೆಯಲನ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನೆೊೇಟಿಸ್ಟ ನಿೇಡಿದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ 7 ದಿನ್ಗಳ ಕ್ಾಲಾವ್ಕ್ಾಶವ್ನ್ನು ನಿೇಡನವ್ ಸರಕನ ಸಾಮಾನ್ನಗಳ 
ಪ್ರತಿಯುಂದಿಗೆ ಒುಂದನ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ತನ್ನು ಕಳುಹಿಸನತ್ಾತನೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಲ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕ್ಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು 
ಹೆೊುಂದಿಸಲನ, RC ಪ್ುಸತಕ, ತ್ೆರಿಗೆ ಟೆೊೇಕನ್ ಪ್ಮಿಭಟ್ ಮತ್ನತ ವಿಮಾ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ / ಪಾಲ್ಲಸಿ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ ಆಸಿತಗೆ 
ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲ ಮೊಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ಸವತ್ನತ ವಾಹನ್ವಾಗಿದುರೆ, ವ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಅಥವಾ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡನವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ 
ಸದರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ವಾಹನ್ದಲ್ಲಲ ಲರ್ಯವಿಲಲದಿದುರೆ ಮತ್ನತ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ುದನ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ 
ಎಲಾಲ ಸಹಾಯವ್ನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕೆದನು. ಸಾಲದಾತ್ ಅಥವಾ ಅದರ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ ಅಥವಾ ಅದರ ಏಜೆುಂಟರನ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಗನರನತಿಸಿದ ಸವತಿತನ್ ಖರಿೇದಿದಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸವತ್ನತ. ಆದಾಗೊಯ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸವತಿತನ್ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಾಯವ್ನ್ನು ನಿೇಡಲನ 



ವಿಫಲನಾದರೆ, ಸವತಿತನ್ ಆರುಂಭಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ೆೆ ಅನ್ನಕೊಲವಾಗನವ್ುಂತ್ೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹನದಾದುಂತ್ಹ ಎಲಾಲ ಕರಮಗಳನ್ನು ಏಕಪ್ಕ್ಷಿೇಯವಾಗಿ 
ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಹಭರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ.   

14.6  ಸಾಲದಾತ್, ಅಥವಾ ಅದರ ಏಜೆುಂಟರನ, ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಜವಾಬಾುರರನ ಮತ್ನತ 
ಹೆೊಣೆಗಾರರಾಗಿರತ್ಕೆದುಲಲ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ಏಜೆುಂಟರನ ಅಥವಾ 
ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಷ್, ಹಾನಿ, ಮಿತಿ, ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಷ್, ಹಾನಿ, ಮಿತಿ, ಅಥವಾ ಇತ್ರ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಸನತಗಳಿಗೆ ಹೆೊಣೆಗಾರನ್ನಾುಗಿ ಮಾಡದಿರಲನ ಮತ್ನತ ಕಪೇಲಕಲ್ಲಪತ್ ಸವತ್ತನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ 
ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಸವತಿತನ್ಲ್ಲಲ ಇರಿಸಬಹನದಾದ ಅಥವಾ ಇಡಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಸನತಗಳು ಮತ್ನತ 
ವ್ಸನತಗಳಿಗೆ ಹೆೊಣೆಗಾರರನಾುಗಿ ಮಾಡದಿರಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ.  

 

14.7  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಸುಂತ್ೃಪ್ಪತಗಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಮರನಪಾವ್ತಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಆಸಿತಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಹಿುಂದಿರನಗಿಸಲನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ. ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು ಸವುಂತ್ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಸೊಚಿಸಬಹನದಾದ ಅುಂತ್ಹ ಅುಂಡರ್ ಟೆೇಕ್ತುಂಗ್ / ಷರತ್ನತಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ತಗಳ ಭಾಗಶಃ ಪಾವ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸವತ್ತನ್ನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಲನ 
ಸಹ ಒಪ್ಪಬಹನದನ. ಗಾಯರೆೇಜ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ, ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ/ಶರಣಾಗತಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮಾಡಿದ 
ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ/ಶರಣಾಗತಿಯ ಎಲಾಲ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸತ್ಕೆದನು/ ಒಪ್ಪಪಸತ್ಕೆದನು. ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸುಂಬೆೊೇಧಿಸಲಾದ ವಿತ್ರಣಾ ರಸಿೇದಿಗಳನ್ನು ಅುಂಗಿೇಕರಿಸತ್ಕೆದನು, ಇದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ವಾಹನ್ದಲ್ಲಲ ಇರಿಸಲಾದ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಲೆೇಖನ್ಗಳ ೆುಂದಿಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ / ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ವ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲಪಟ್ / ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಲಾದ ಅದೆೇ 
ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸವತಿತನ್ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊುಂಡಿದಾುನೆ ಎುಂಬ ಸಿವೇಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಆಸಿತಯನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ 
ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳುಳವ್/ ಒಪ್ಪಪಸನವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಸವತಿತನ್ ಸವತ್ನತ ಅಥವಾ ಸಿೆತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸವತಿತನ್ಲ್ಲಲ ಇರಿಸಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ನತ 
ವ್ಸನತಗಳನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಬಗೆಗ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿವಾದವ್ನ್ನು ಎತ್ತತ್ಕೆದುಲಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ೆಲೇಮ್ ಮಾಡತ್ಕೆದುಲಲ. 

14.8  ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ/ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಲ, ಇದಕ್ೆೆ ಅಹಭನಾಗಿರತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ 
ಮೊಲಕ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಹರಾಜಿನ್ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಒಪ್ಪುಂದದ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಸವತ್ತನ್ನು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲನ / ವ್ಗಾಭಯಸಲನ / ನಿಯೇಜಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಈ ಮೊಲಕ ಅಧಿಕ್ಾರ ನಿೇಡನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 
ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಎಲಾಲ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅದರ ಆದಾಯವ್ನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ. 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸವತಿತನ್ ಮರನ ಸಾವಧಿೇನ್/ಶರಣಾಗತಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ಆಸಿತಯ ಮಾರಾಟ/ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಕ್ಾಯಭವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನು 
ಅನ್ನಸರಿಸತ್ಕೆದನು 
ಎ) ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸವತಿತನ್ ಮರನ ಸಾವಧಿೇನ್/ಶರಣಾಗತಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತ ನಿೇಡಿದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ 7 ದಿನ್ಗಳ 

ಒಳಗೆ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಥಭಪ್ಡಿಸನವ್ುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಒುಂದನ ನೆೊೇಟಿೇಸನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗನತ್ತದೆ.  
ಬಿ) ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ತ್ೃಪ್ಪತಗಾಗಿ ಇುಂದಿನ್ವ್ರೆಗಿನ್ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ತಿೇರಿಸಿದರೆ, ರ್ವಿಷಯದ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಪಾವ್ತಿಸಲನ 

ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಸಾಲ ಒಪ್ಪುಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿಗೆ ಬದಧವಾಗಿರಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ವಿಧಿಸಬಹನದಾದ ಅುಂತ್ಹ 
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟನ್ ಆಸಿತಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದೆ. 

c) ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ನೆೊೇಟಿಸ್ಟ ನಿೇಡಿದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಥಭಪ್ಡಿಸಲನ 
ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸುಂಭಾವ್ಯ ಖರಿೇದಿದಾರರಿುಂದ 3 ಸಪಧಾಭತ್ಮಕ ಕ್ೆೊೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯನತ್ಾತನೆ, ಪ್ಯಾಭಯವಾಗಿ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಆನ್ ಲೆಥನ್ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಹರಾಜನ ಕ್ಾಯಭವಿಧಾನ್ದ ಮೊಲಕ ಆಸಿತಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡನತ್ಾತನೆ, ಇದನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ತ್ನ್ು ತಿೇಪ್ಪಭನ್ಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದನ ಸೊಕತ ಮತ್ನತ ಸೊಕತವೆುಂದನ ಭಾವಿಸನತ್ತದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನತ್ಾತನೆ. 

d) ಎರಡೊ ಸುಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಆಸಿತಯನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸಿವ ಕರಯ ಕ್ೆೇಳುವ್ವ್ನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎುಂದನ 

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ. 

14.9  ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಎಲಾಲ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ೂರೆಥಸಲನ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವ್ು ಸಾಕ್ಾಗದಿದುರೆ, ಸದರಿ ವಿನಿಯೇಗದ ನ್ುಂತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ನ್ೊಯನ್ತ್ೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಆಸಿತಯ ಮಾರಾಟದ ನ್ುಂತ್ರ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಕ್ೆೊರತ್ೆಯನ್ನು 
ಪ್ೂರೆಥಸಲನ ವಿಫಲನಾದರೆ, ಸಾಲದ ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ ಅುಂತ್ಹ ನ್ಷ್ / ಕ್ೆೊರತ್ೆಯನ್ನು ವ್ಸೊಲನ ಮಾಡಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸೊಕತ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ 
ಕರಮವ್ನ್ನು ಪಾರರುಂಭಿಸನತ್ಾತನೆ. ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಸರಿಹೆೊುಂದಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಇದುಲ್ಲಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ 
ಪಾವ್ತಿಸತ್ಕೆದನು. ಈ ಅನ್ನಚೆಛೇದದಲ್ಲಲ ಅಡಕವಾಗಿರನವ್ ಯಾವ್ುದೊ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸವತ್ತನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳಳಲನ ಅಥವಾ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲನ ಒತ್ಾತಯಸನವ್ುದಿಲಲ ಮತ್ನತ  ಅುಂತ್ಹ ರ್ದರತ್ೆಯುಂದ ಸವತ್ುಂತ್ರವಾಗಿ, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಕ್ಾರರ್ಕ್ಾೆಗಿ ಸವತ್ತನ್ನು ವ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದರಿುಂದ ವ್ುಂಚಿತ್ನಾದರೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರ(ಗಳ)ರ ವಿರನದಧ ಕರಮ 
ಕ್ೆಥಗೆೊಳಳಲನ ಹಕೆನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು. 



14.10 ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ನತ /ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಕರಮಗಳ ಕರಮಬದಧತ್ೆಯ ಬಗೆಗ ಯಾವ್ುದೆೇ ಆಕ್ಷೆೇಪ್ಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲನ 
ಹಕನೆಳಳವ್ನಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ ಅಥವಾ ಅುಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಚ್ಲಾಯಸನವ್ುದರಿುಂದ ಉುಂಟಾಗಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಷ್ಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರತ್ಕೆದುಲಲ ಮತ್ನತ /ಅಥವಾ ಸದರಿ ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನೆೇಮಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ದಲಾಲಳಿ ಅಥವಾ ಹರಾಜನದಾರನ್ 
ಅಥವಾ ಇತ್ರ ವ್ಯಕ್ತತ ಅಥವಾ ಸುಂಸೆೆಯ ಕಡೆಯುಂದ ಉುಂಟಾಗನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಡಿೇಫಾಲ್್ ನಿುಂದ ಉದಭವಿಸಬಹನದಾದ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಷ್ಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರತ್ಕೆದುಲಲ.  

14.11 ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗೆ/ಬಾಯುಂಕ್/ಹರ್ಕ್ಾಸನ 
ಸುಂಸೆೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗೆ/ಬಾಯುಂಕ್/ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಸುಂಸೆೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆೇ ಆಗಲ್ಲ, 
ಸಾಲದಾತ್/ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನಿುಂದ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಪಟ್ ಇತ್ರ ದಸಾತವೆೇಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಬಾಕ್ತಯನ್ನು 
ಸಿವೇಕರಿಸನವ್ ಹಕೆನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ, ಮತ್ನತ ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ ಅುಂತ್ಹ ಹಕನೆಗಳನ್ನು ಶನಲೆದ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಶನಲೆದ ಮೊಲಕ ಮುಂಜೊರನ 
ಮಾಡಬಹನದನ/ ವ್ಗಾಭಯಸಬಹನದನ/ ನಿಯೇಜಿಸಬಹನದನ/ ನಿಯೇಜಿಸಬಹನದನ. ರ್ದರತ್ೆ ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಹಕನೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ 
ನಿೇಡಲಾಗಿತ್ೆೊತೇ/ ಯಾರನ್ನು ವ್ಗಾಭಯಸಲಾಗಿದೆಯೇ/ ಯಾರಿಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ೆೊತೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತತಯನ ಅುಂತ್ಹ ಹಕನೆಗಳ ಪ್ೂರ್ಭ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ಕ್ೆೆ ಅಹಭನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಈ ಒಪ್ಪುಂದವ್ು ಸಾಲಗಾರ/ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನಿಗೆ ಬದಧವಾಗಿರನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ ಮತ್ನತ ಅದರ 
ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಅನ್ನಕೊಲಕ್ಾೆಗಿ ಶೇಷಿಭಕ್ೆ ಮತ್ನತ ನಿಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಲ ವಿಮ ಮಾಡತ್ಕೆದನು. 

14.12 ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಸವತ್ುಂತ್ರ ಏಜೆುಂಟ್ / ಏಜೆನಿಾಗಳು / ಸವತ್ನತ ಪ್ುನ್ನಿಭಮಾಭರ್ ಕುಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು (ARC) ಸಾಲಗಾರ / 
ಖಾತ್ರಿದಾರನಿುಂದ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ವ್ಸೊಲ್ಲ ಮಾಡಲನ ನೆೇಮಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ 'ಸೆೇವಾ ಪ್ೂರೆಥಕ್ೆದಾರ 
ಕುಂಪ್ನಿಯ ಉದೆೊಯೇಗಿ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಅುಂತ್ಹ ಏಜೆುಂಟ್ / ಏಜೆನಿಾಗಳು / ARC ಸಾಲದ ಕರೆನಿಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಅದರ ನ್ುಂತ್ರ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರರಿುಂದ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳು / ಅವ್ರ ವಾಸಸೆಳ ಅಥವಾ ವ್ಯವ್ಹಾರದ 
ಸೆಳದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆಡೆ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ವ್ಸೊಲನ ಮಾಡಬಹನದನ.  

14.13 ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಒುಂದನ ನೆೊೇಟಿೇಸನ್ನು ನಿೇಡನವ್ ಮೊಲಕ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಹಿುಂಪ್ಡೆಯಬಹನದನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪುಂದದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಪಾವ್ತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಾಯಭನಿವ್ಭಹಣೆಯನ್ನು ವೆೇಗಗೆೊಳಿಸಲನ ಒತ್ಾತಯಸಬಹನದನ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅವ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ರ್ದರತ್ೆಗಳು / ಖಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ್ೆೊೇರಬಹನದನ. 

14.14 ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ ಮರರ್ದ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮೃತ್ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ 
ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬದಧ ವಾರಸನದಾರರಲ್ಲಲ ಯಾರಾದರೊ ಒಬಬರನ ಅಥವಾ ಹೆಚಿುನ್ವ್ರನ್ನು ಬದಲ್ಲಯಾಗಿ/ ಪ್ೂರಕ ಒಪ್ಪುಂದದ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ 
ಸಾಲದ ಖಾತ್ೆ/ಗಳನ್ನು ಪ್ೂತಿಭಯಾಗಿ ಪಾವ್ತಿಸಿ ಮನಚ್ುಬಹನದನ. ಅುಂತ್ಹ ಬದಲ್ಲ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ 
ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬದಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿ/ಗಳು ಈ ನಿಟಿ್ನ್ಲ್ಲಲ ಬದಲ್ಲ/ಪ್ೂರಕ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ ಬಗೆಗ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಇತ್ರ 
ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರಿಗೆ/ಸುಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಒುಂದನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ತ್ರವ್ನ್ನು ಕಳುಹಿಸನವ್ುದರ ಮೊಲಕ ತಿಳಿಸಬಹನದನ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲನ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಲ, ಸಾಲಗಾರ 
ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಒುಂದನ ಅಥವಾ ಹೆಚಿುನ್ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬದಧ ವಾರಸನದಾರರೆೊುಂದಿಗೆ ಬದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಬಹನದನ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ 
ವಿವೆೇಚ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶುಸನವ್ುಂತಿಲಲ. ಈ ಖುಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಚ್ಲಾಯಸಲಾದ ಆಯೆೆಯನ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಹಿುಂತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕ್ತೆಗೆ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ ಇರನತ್ತದೆ. 

14.15 ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಷಯದ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ಆ ಸುಂಬುಂಧದಲ್ಲಲ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು 
ಹಿುಂತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಲಾಗಿದೆಯೆೇ ಅಥವಾ ಇಲಲವೆೇ ಎುಂಬ ಬಗೆಗ ಸೊಕತ ಸೊಚ್ನೆಯ ನ್ುಂತ್ರ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ/ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನಿುಂದ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸದಿರನವ್ ಸಾಧಯತ್ೆ ಇದಾುಗ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ರ್ದರತ್ೆಯನ್ನು 
ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಸೆೊೇಲ್ಲಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸವತ್ತನ್ನು ವ್ಗಾಭಯಸನವ್ ಸಾಧಯತ್ೆಯದಾುಗ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ತಗಳ ಪೆಥಕ್ತ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸವತ್ತನ್ನು ಪ್ುನ್ಃ ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಹಕೆನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು, 

14.16 ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಮಾಡಲಾದ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಗಳ ಯಾವ್ುದೆೇ ಘಟನೆಗಳು ಸುಂರ್ವಿಸಿದಾಗ ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ 
ಅಗತ್ಯವಿದುರೆ, ಸಾಲಗಾರ/ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ವ್ುಗಳನ್ನು ಮಾಡತ್ಕೆದನು: 

1. ಕಪೇಲಕಲ್ಲಪತ್ ಸವತಿತನ್ ತ್ಕ್ಷರ್ದ ಮತ್ನತ ವಾಸತವಿಕ ಸಾವಧಿೇನ್ವ್ನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ, ಅದರ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ 

ಏಜೆುಂಟರಿಗೆ (ಸುಂದಭಾಭನ್ನಸಾರವಾಗಿ); 

2. ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ, ಅದರ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏಜೆುಂಟರಿಗೆ (ಸುಂದಭಾಭನ್ನಸಾರ) ಸವತಿತಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲ 
ನೆೊೇುಂದಣಿಗಳು, ನಿೇತಿಗಳು, ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ನತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಗಾಭಯಸನವ್ುದನ, ತ್ಲನಪ್ಪಸನವ್ುದನ ಮತ್ನತ 
ಅನ್ನಮೊೇದಿಸನವ್ುದನ.  

14.17 ಸಾಲದಾತ್ರನ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ಏಜೆುಂಟರನ ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ ಸಾಲದಾತ್ರನ, ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ಏಜೆುಂಟರನ 
ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಆಸಿತಯನ ಸಾಲದಾತ್, ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ಏಜೆುಂಟರನ ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರ 



ವ್ಶದಲ್ಲಲರನವಾಗ ಅಥವಾ ಹಕನೆಗಳನ್ನು ಚ್ಲಾಯಸನವ್ ಅಥವಾ ಚ್ಲಾಯಸದಿರನವ್ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ ಆಸಿತಯನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ 
ಅನ್ನರ್ವಿಸಬಹನದಾದ ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಷ್, ಹಾನಿ, ಮಿತಿ, ಅಥವಾ ಸವ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ 
ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರತ್ಕೆದುಲಲ.  ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ, ಏಜೆುಂಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರಿಗೆ ಲರ್ಯವಿರನವ್ 

ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ನತ ಹರ್ದ ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಲ ಅಳೆಯಲಾಗನವ್ ಅುಂತ್ಹ ಎಲಾಲ ನ್ಷ್, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸವ್ಕಳಿಯನ್ನು 
ಸಾಲಗಾರನ್ ಖಾತ್ೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡತ್ಕೆದನು, ಅದನ ಎಷ್ೆ್ೇ ಸುಂರ್ವಿಸಿದರೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ ಖಾತ್ೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡತ್ಕೆದನು.  

14.18 ಸಾಲದಾತ್ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ ಏಜೆುಂಟರನ, ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಜವಾಬಾುರರನ ಮತ್ನತ 
ಬಾಧಯಸೆರಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ಏಜೆುಂಟರನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೇ 
ನ್ಷ್, ಹಾನಿ, ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ಷ್, ಹಾನಿ, ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೊಣೆಗಾರನ್ನಾುಗಿ ಮಾಡದಿರಲನ ಈ ಮೊಲಕ 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ. ಚಾಜ್ಭ ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಸಾವಧಿೇನ್ವ್ನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಸವತಿತನ್ಲ್ಲಲ ಇರಿಸಬಹನದಾದ 

ಅಥವಾ ಇಡಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬೆಲೆಬಾಳುವ್ ವ್ಸನತಗಳು, ವ್ಸನತಗಳು ಮತ್ನತ ವ್ಸನತಗಳಿಗೆ,  ಅಥವಾ ಆಸಿತಯನ್ನು ಮನಟನ್ಗೆೊೇಲನ 
ಹಾಕ್ತಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ್ನು ಒಪ್ಪಪರನತ್ಾತನೆ.  

14.19 ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಆಸಿತಯ ಇರನವಿಕ್ೆಯನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲನ, ಸಾವಧಿೇನ್ವ್ನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ, 
ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ, ವಿಮ ಮಾಡನವ್ುದನ, ಸಾಗಿಸನವ್ುದನ ಮತ್ನತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನವ್ುದನ ಮತ್ನತ ನಿಬುಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲನ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಲಸಬಹನದಾದ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳಲ್ಲಲ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನವ್ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ 

ನಾಯಯೇಚಿತ್ ಅಭಾಯಸ ಸುಂಹಿತ್ೆಯ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು (ಪ್ೂರ್ಭ ನ್ಷ್ಪ್ರಿಹಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ವೆಚ್ುಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ) ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ವ್ಸೊಲನ ಮಾಡಲನ ಹಕನೆಳಳವ್ನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಬಗೆಗ ಈ ಮೇಲೆ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಿಹಾರೆೊೇಪಾಯಗಳು ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂದ / ವ್ಚ್ನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಅಥವಾ 

ಈಕ್ತವಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಲರ್ಯವಿರನವ್ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ರಿಹಾರಕ್ೆೆ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ನತ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ 
ಇರತ್ಕೆದನು ಎುಂದನ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಸಪಷ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

14.20 ಭಾರತಿೇಯ ಕರಾರನ ಅಧಿನಿಯಮದ 151ನೆೇ ಕಲಮಿನ್ಲ್ಲಲ ಅಡಕವಾಗಿರನವ್ ತ್ದಿವರನದಧವಾದನದೆೇನ್ನ್ೊು ಲೆಕ್ತೆಸದೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಥವಾ 

ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ಏಜೆುಂಟರನ ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ, ಕಪೇಲಕಲ್ಲಪತ್ ಸವತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ 

ವ್ಶದಲ್ಲಲರನವಾಗ ಯಾವ್ುದೆೇ ಖಾತ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲೊಲ ಅನ್ನರ್ವಿಸಬಹನದಾದ ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಬಹನದಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ನ್ಷ್, ಹಾನಿ, ಮಿತಿ, ಅಥವಾ ಸವ್ಕಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರತ್ಕೆದುಲಲ.  ಏಜೆುಂಟರನ ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ 
ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ, ಏಜೆುಂಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರಿಗೆ ಲರ್ಯವಿರನವ್ ಹಕನೆಗಳು, ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು, 
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚ್ಲಾಯಸನವ್ುದರಿುಂದ ಅಥವಾ ಚ್ಲಾಯಸದಿರನವ್ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಎಲಾಲ ನ್ಷ್, ಹಾನಿ ಅಥವಾ 

ಸವ್ಕಳಿಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ ಖಾತ್ೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದೆ. 
14.21 ಸಾಲದಾತ್ರನ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ಏಜೆುಂಟರನ ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇಭಶತ್ರನ ಎಲಾಲ ಸಮಯದಲೊಲ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಬದಧತ್ೆಯ 

ಕ್ೆೊೇಡನ್ನು ಅುಂದರೆ RBI ಮಾಗಭಸೊಚಿಗಳು, ಆುಂತ್ರಿಕ ನಾಯಯೇಚಿತ್ ಅಭಾಯಸ ಸುಂಹಿತ್ೆ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸಬೆೇಕನ ಮತ್ನತ KYC 

ನಿಯಮಗಳ ಎಲಾಲ ಅವ್ಶಯಕತ್ೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೇಕನ. 

14.22 ಅಸಲನ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಬಡಿಾ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಅದರ ವ್ಸೊಲಾತಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ನಿಯುಂತ್ರರ್ ಮತ್ನತ 
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆಯ ಉದೆುೇಶಕ್ಾೆಗಿ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಶನಲೆಗಳ ಪಾವ್ತಿಸದ ಕುಂತ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ತ್ನ್ು 
ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಲ ಖಾತ್ೆಯ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು ವಿವೆೇಚ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಕನೆಳಳವ್ನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ, ಖಾತ್ೆಯ ಎರಡೊ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಮತ್ನತ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಬಾಕ್ತ 
ಇರನವ್ುಂತ್ಹ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಮರನಪಾವ್ತಿಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಬಾಧಯಸೆನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಸೌಲರ್ಯವ್ನ್ನು ರ್ದರಪ್ಡಿಸಲನ 
ರಚಿಸಲಾದ ರ್ದರತ್ೆಯುಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡನವ್ುದನ್ನು ಮನುಂದನವ್ರಿಸಲನ ಒಪ್ಪಪರನತ್ಾತನೆ. 
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ಸಾಲದಾತ್ರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸತವಿಕ  
15.1 ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಿದ ಎಲಾಲ ವಿದಯಮಾನ್ ಮತ್ನತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಜವೆುಂದನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ದೃಢೇಕರಿಸಿ 

ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಿಸನತ್ಾತನೆ. ಅುಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಆದೆೇಶ / ನಿದೆೇಭಶನ್ ಅಥವಾ ಆದೆೇಶ / ನಿದೆೇಭಶನ್ ಅಥವಾ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳಿುಂದ ನೆೇಮಿಸಲಪಟ್ / ನಿಯೇಜಿಸಿದ Credit Information Bureau (India) Limited ನ್ುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಏಜೆನಿಾ / 
ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆೆ ಖಾತ್ೆಯ / ಗಳ ನ್ಡವ್ಳಿಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಕ್ಾಯಾಭಚ್ರಣೆಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ / ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತಿ 

/ ಗಳನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ / ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪಗೆ ನಿೇಡನತ್ಾತನೆ. ಪ್ರಕರರ್ ಇರಬಹನದನ. 



ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹೆಚಿುನ್ ಸೊಚ್ನೆ ಅಥವಾ ಸೊಚ್ನೆಯಲಲದೆ, ಆರ್ ಬಿಐ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ RBI ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ Central 

Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ 

Registrar of Companies (ROC), Information Utility (IU) ಇತ್ಾಯದಿಗಳಿುಂದ ನೆೇಮಕಗೆೊುಂಡ ಯಾವ್ುದೆೇ ಏಜೆನಿಾ/ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆೆ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಪ್ೂರೆಥಸಬಹನದನ. RBI ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬದಧ ಘಟಕ ಗನರನತಿಸನವಿಕ್ೆ 
ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಹಿೇಗೆ ನೆೇಮಕಗೆೊುಂಡ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವ್ು ಅುಂತ್ಹ ದತ್ಾತುಂಶ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಕ್ೆೊರೇಢೇಕರಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅದರ ಫಲ್ಲತ್ಾುಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕೊೆ ಸಕ್ಾಭರ/ಗಳು, RBI, ಇತ್ರ ಬಾಯುಂಕನಗಳು ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ 

ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಸುಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕೊೆ, ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಬಾಯುಂಕ್ತುಂಗ್ ಮತ್ನತ ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಉದಯಮದಲ್ಲಲ ಸಾಲದ ಶಸಿತಗಾಗಿ 

ರವಾನಿಸಬಹನದನ/ಪ್ೂರೆಥಸಬಹನದನ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರರನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ. ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ತ್ಮಮ ಹಕೆನ್ನು ಸಪಷ್ವಾಗಿ 

ಮನಾು ಮಾಡನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಯಾವ್ುದೆೇ ಗೌಪ್ಯತ್ಾ ಖುಂಡದ ಉಲಲುಂಘನೆಯ ಕ್ಾರರ್ದಿುಂದಾಗಿ ಅುಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ 
ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಬಳಸಲನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯುಂದ RBI ನೆೇಮಿಸಿದ ಸಾಲದಾತ್ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಿಐ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಇತ್ರ 

ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡನತ್ಾತನೆ. ಇದಲಲದೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ುಷ್ಕ್ೆೆ ತ್ಾನೆೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಏಜೆುಂಟ್(ಗಳ) ಮೊಲಕ 

ಉಲೆಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹನದನ, ಅಜಿಭ / ಒಪ್ಪುಂದಗಳು / ಸಾಲಗಾರ / ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಸಲ್ಲಲಸಿದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ 

ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಲನ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಡಿಡೊಪ್ಪುಂಗ್ / ಪ್ರಿಶೇಲನೆ / ಮಾನ್ಯತ್ೆ / ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಬಹನದನ. 
15.2 The ಸಾಲಗಾರ/ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಗಾರಹಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ 

ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ/ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನಿಗೆ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ 

ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ವ್ಯಕ್ತತಯನ ಅುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಾಣಿಜಯಕ್ೆೆ ಸೊಕತವೆುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸೌಲರ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಒಪ್ಪುಂದ ಅಥವಾ ದಸಾತವೆೇಜನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಅಧಿಕ್ಾರಿಗೆ ಅಧಿಕ್ಾರ ನಿೇಡಿ ಅನ್ನಮತಿಸನತ್ಾತನೆ.  ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸೊಕತವೆುಂದನ ಭಾವಿಸಿದುಂತ್ೆ ಆರ್ಥಭಕ, ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಮಕ, ಧನ್ಸಹಾಯ ಅಥವಾ 

ವ್ಯವ್ಹಾರದ ಉದೆುೇಶಗಳು:-  
a) ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅುಂಗಸುಂಸೆೆ; ಮತ್ನತ  
b) ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ವ್ಯಕ್ತತ: 

(i) ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲದ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ತ್ನ್ು ಎಲಾಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹಕನೆಗಳು ಮತ್ನತ ಬಾಧಯತ್ೆಗಳನ್ನು 
ನಿಯೇಜಿಸನವ್ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭಯಸನವ್ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನವ್ (ಅಥವಾ ಸುಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ನಿಯೇಜಿಸನವ್ 
ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭಯಸನವ್) ವ್ಯಕ್ತತಗೆ (ಅಥವಾ ಅದರ ಮೊಲಕ); 

(ii) ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾರೆೊುಂದಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶಸನತ್ಾತನೆ (ಅಥವಾ ಸುಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೆೇಶಸಬಹನದನ) ಸಾಲದ ಸೌಲರ್ಯಗಳು 
ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ್ನು ಉಲೆಲೇಖಿಸಿ ಪಾವ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಇತ್ರ ವ್ಹಿವಾಟಿಗೆ 
ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಭಾಗವ್ಹಿಸನವಿಕ್ೆ ಅಥವಾ ಉಪ್-ಪಾಲೆೊಗಳುಳವಿಕ್ೆಯುಂದಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶಸನತ್ಾತನೆ (ಅಥವಾ 
ಅದರ ಮೊಲಕ);  

(iii) ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ ಬಾಧಯತ್ೆಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ವಿಮ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂದದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಡಿೆುಂಗ್ ಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಹಿವಾಟನ್ನು 
ಪ್ರವೆೇಶಸನತ್ಾತನೆ (ಅಥವಾ ಸುಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೆೇಶಸಬಹನದನ); 

(iv) ಯಾವ್ುದೆೇ ರೆೇಟಿುಂಗ್ ಏಜೆನಿಾ, ವಿಮಾದಾರ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಬೆೊರೇಕರ್, ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ ಅಥವಾ ಅದರ 
ಅುಂಗಸುಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೆೇರ ಅಥವಾ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ ಪ್ೂರೆಥಕ್ೆದಾರರನ; 

(v) ಯಾವ್ುದೆೇ ನಾಯಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನಾಯಯಮುಂಡಳಿ ಅಥವಾ ನಿಯುಂತ್ರಕ, ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ, ಸಕ್ಾಭರಿ ಅಥವಾ ಅರೆ-
ಸಕ್ಾಭರಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವ್ು ಸಾಲದಾತ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅುಂಗಸುಂಸೆೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಯಯವಾಯಪ್ಪತಯನ್ನು ಹೆೊುಂದಿದೆ; 

(vi) ಯಾವ್ುದೆೇ ಸೌಲರ್ಯ ಅಥವಾ ಉದೆುೇಶತ್ ಸೌಲರ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದತ್ಾತುಂಶದ ಸುಂಸೆರಣೆ 
ಅಥವಾ ನಿವ್ಭಹಣೆಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ; 

(vii) ಯಾರಿಗೆ ಅುಂತ್ಹ ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ್ೆಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಿತ್ದೃಷಿ್ಯುಂದ ಎುಂದನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸನತ್ಾತನೆ. 

(viii) ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ, ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ನಿಯುಂತ್ರರ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನಿುಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರ್ದರತ್ಾ 
ಪ್ೂರೆಥಕ್ೆದಾರರಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಖಾತ್ೆ, ಸೌಲರ್ಯಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ 

ಯಾವ್ುದೆೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ಮತ್ನತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ಅಧಿಕ್ಾರ ಹೆೊುಂದಿರನವ್ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆೆ; 



15.3 ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಮರನಪಾವ್ತಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾಗಳ ಮರನಪಾವ್ತಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಸಾಲದ 
ಸೌಲರ್ಯದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಒಪ್ಪಪತ್ ಕುಂತಿನ್ಲ್ಲಲ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾುಂಕ/ಗಳುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆಸರನ/ಗಳನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲನ 
ಅಹಭವ್ಲಲದ ಹಕೆನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನತ್ಾತನೆ ಎುಂದನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲದಾತ್ ನಿೇಡಲಾದ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಪ್ೂವ್ಭ-ಷರತ್ಾತಗಿ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ / 
ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಪಾಲನದಾರ/ರನ ಅಥವಾ ನಿದೆೇಭಶಕರ ಹೆಸರನ/ಗಳು ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ ಹೆಸರನ/ಗಳು 
ಸನಸಿತದಾರ/ರಾಗಿ ಅುಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ ತ್ಮಮ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ವಿವೆೇಚ್ನೆಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ ಅಥವಾ RBI ನ್ುಂತ್ಹ ಮಾಧಯಮದ ಮೊಲಕ 
ಸೊಕತವೆುಂದನ ಭಾವಿಸಬಹನದನ. 

15.4 ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ದೃಢೇಕರಿಸನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ, ಸದರಿ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಜೊರನ 
ಮಾಡನವ್ುದಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ, ಪ್ೂವ್ಭ-ಷರತ್ಾತಗಿ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ಾನ್ನ ಪ್ಡೆದ/ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕ್ಾದ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತಿ 
ಮತ್ನತ ದತ್ಾತುಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ, ಅದಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಮತ್ನತ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ, ಅವ್ರನ ಊಹಿಸಿದ/ 
ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಬೆೇಕ್ಾದ ಬಾಧಯತ್ೆಗಳು, ಮತ್ನತ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ,  ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಬಿಡನಗಡೆ ಆಗಿದುರೆ, ಅದರುಂತ್ೆ, 
ಸಾಲಗಾರ/ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಎಲಾಲ ಅಥವಾ ಅುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಷಯವ್ನ್ನು 
ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ಸಮಮತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನತ್ಾತನೆ: 
a) ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ನತ ದತ್ಾತುಂಶ; 
b) ಸಾಲಗಾರನ್ನ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿುಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗನವ್/ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕ್ಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ 

ಅಥವಾ ದತ್ಾತುಂಶ; ಮತ್ನತ 
c) ಅುಂತ್ಹ ಬಾಧಯತ್ೆಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ನಿವ್ಭಹಿಸನವಾಗ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಡಿೇಫಾಲ್್, ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುರೆ; 
d) Credit Information Bureau (India) Limited ಮತ್ನತ RBI ನಿುಂದ ಈ ಸುಂಬುಂಧದಲ್ಲಲ ಅಧಿಕ್ಾರ ಪ್ಡೆದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ 

ಏಜೆನಿಾಯನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಿ ಒದಗಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ರನ ಸೊಕತ ಮತ್ನತ ಅಗತ್ಯವೆುಂದನ ಭಾವಿಸಬಹನದನ. 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ/ಖಾತ್ರಿದಾರರನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ನತ ದತ್ಾತುಂಶವ್ು ಸತ್ಯ ಮತ್ನತ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎುಂದನ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಘೊೇಷಿಸನತ್ಾತನೆ. 

15.5 ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ: 
a) Credit Information Bureau (India) Limited ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ಾರ ಪ್ಡೆದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಏಜೆನಿಾಯನ 

ಸಾಲದಾತ್ರನ ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಿದ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ನತ ದತ್ಾತುಂಶವ್ನ್ನು ಅವ್ರನ ಸೊಕತವೆುಂದನ ಭಾವಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ 
ಬಳಸಬಹನದನ, ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗೆೊಳಿಸಬಹನದನ; ಮತ್ನತ 

b) Credit Information Bureau (India) Limited ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ಾರ ಪ್ಡೆದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಏಜೆನಿಾಯನ RBI 
ನಿುಂದ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದುಂತ್ೆ, ಬಾಯುಂಕನಗಳು / ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಸುಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸಾಲ ನಿೇಡನವ್ವ್ರನ ಅಥವಾ 
ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ ಬಳಕ್ೆದಾರರಿಗೆ ಅವ್ರನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ಪ್ರಸಾತವಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ನತ ದತ್ಾತುಂಶವ್ನ್ನು ಪ್ರಿಗರ್ನೆಗೆ 
ಒದಗಿಸಬಹನದನ. 

15.6 ದಿವಾಳಿತ್ನ್ ಮತ್ನತ ನಿಗಭತಿಕ ಸುಂಹಿತ್ೆ, 2016ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 (13)ರಲ್ಲಲ ವಾಯಖಾಯನಿಸಲಾದ "ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು" ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ / 
ಸಲ್ಲಲಸಲನ ಸಾಲಗಾರ / ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನಿದಿಭಷ್ ಸಮಮತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನತ್ಾತನೆ ( ಸುಂಕ್ಷೆೇಪ್ಕ್ಾೆಗಿ 'ಕ್ೆೊೇರ್ಡ' ) 
ಸುಂಹಿತ್ೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ರೊಪ್ಪಸಲಾದ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ನಿಬುಂಧನೆಗಳು / ನಿಯಮಗಳ ೆುಂದಿಗೆ ಓದಲಾಗಿದೆ, ತಿದನುಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದುಂತ್ೆ ಮತ್ನತ 
ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಮತ್ನತ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಮತ್ನತ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನಿದಿಭಷ್ಪ್ಡಿಸಿದುಂತ್ೆ,  ಸುಂಹಿತ್ೆಯ 3 (21) ನೆೇ ಪ್ರಕರರ್ದಲ್ಲಲ ವಾಯಖಾಯನಿಸಲಾದ 
ಯಾವ್ುದೆೇ 'ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಯನಕತತ್ೆ' (ಸುಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 'IU') ಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಪ್ಡೆದ ಸಾಲ / ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಸೌಲರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ, 
ಸುಂಹಿತ್ೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ರೊಪ್ಪಸಲಾದ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ನಿಬುಂಧನೆಗಳು ಮತ್ನತ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಬಾಯುಂಕನಗಳು / ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಸುಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ ಬಿಐ 
ಹೆೊರಡಿಸಿದ ನಿದೆೇಭಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ, ಮತ್ನತ ಈ ಮೊಲಕ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಲ್ಲಲಸಿದ "ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು" 
ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸಲನ ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪ,  ಸುಂಬುಂಧಪ್ಟ್ 'ಐಯನ' ವಿನ್ುಂತಿಸಿದುಂತ್ೆ. 

15.7 ಸಾಲದಾತ್/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ/ಎಲಲ ದತ್ಾತುಂಶ/ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅುಂದರೆ, ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ 
ವಿವ್ರಗಳು, ಪ್ಡೆದ ಸಾಲ, ಸಾಲದ ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರಿದ ಸಾಲ ಮತ್ನತ ವ್ಸೊಲಾತಿಗಾಗಿ ಪಾರರುಂಭಿಸಲಾದ ಕ್ಾನ್ೊನಾತ್ಮಕ 
ಪ್ರಕರರ್ಗಳು, ಮೊಲ ಸಲಕರಣೆ ತ್ಯಾರಕರನ (OEM) ಪ್ೂರೆಥಕ್ೆದಾರರನ ಮತ್ನತ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ 
ವಾಹನ್/ಸಲಕರಣೆ ತ್ಯಾರಕರಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ/ಹುಂಚಿಕ್ೆೊಳಳಲನ ಮತ್ನತ ಸಮಮತಿಯನ್ನು ಸಪಷ್ವಾಗಿ 
ನಿೇಡನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಉಲಲುಂಘಿಸಲನ ಆಕ್ಷೆೇಪ್ಪಸತ್ಕೆದುಲಲ ಮತ್ನತ ಅದೆೇ ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಗೌಪ್ಯತ್ೆಯ ಖುಂಡವ್ನ್ನು 
ಉಲಲುಂಘಿಸತ್ಕೆದುಲಲ ಎುಂದನ ಈ ಮೊಲಕ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ.  

15.8 ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ತ್ನ್ು ಗನುಂಪ್ು ಕುಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ 
ಅವ್ನ್/ಅವ್ಳ/ಅವ್ಳ/ಅವ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ/ಎಲಲ ದತ್ಾತುಂಶ/ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಲನ/ಹುಂಚಿಕ್ೆೊಳಳಲನ/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲನ 



ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸಮಮತಿಸನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಸಮಮತಿಸನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮೊಹ ಕುಂಪ್ನಿಗಳು ತ್ನ್ು 
ಉತ್ಪನ್ುವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಅಡಾವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹನದನ. 

15.9 ಈ ಖುಂಡವ್ು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನವ್ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಸೊಚಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನವ್ ನಿಬುಂಧನೆಗಳು ಮತ್ನತ 
ಮಾಗಭಸೊಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸಲಾದನದಕ್ತೆುಂತ್ ಹೆಚಿುನ್ ಪ್ರಮಾರ್ದ ಗೌಪ್ಯತ್ೆಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನೆೊುಂದಿಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ವ್ಯಕತಪ್ಡಿಸನವ್ 
ಅಥವಾ ಸೊಚಿತ್ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ರೊಪ್ಪಸಿದೆ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವ್ುದಿಲಲ. ಈ ಖುಂಡದಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಹಕನೆಗಳು, 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಾಲಗಾರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ನ್ಡನವೆ ವ್ಯಕತವಾದ ಅಥವಾ ಸೊಚಿತ್ವಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂದದಿುಂದ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ೂವಾಭಗರಹಪ್ಪೇಡಿತ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿತ್ವಾಗತ್ಕೆದುಲಲ. 
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ರ್ದರತ್ಾ ಬಡಿಿಯ ಜಾರಿ 

16.1 ಕುಂತ್ನಗಳ ಪಾವ್ತಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ ಡಿೇಫಾಲ್್, ಒಪ್ಪುಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳ ಉಲಲುಂಘನೆಯ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ಇಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲಾಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಕರಮವ್ನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳಳಬಹನದನ ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಎಲಾಲ ವೆೇದಿಕ್ೆಗಳ ಮನುಂದೆ 
ಮತ್ನತ ಆರ್ಥಭಕ ಸವತ್ನತಗಳ ರ್ದರತ್ೆ, ಪ್ುನ್ನಿಭಮಾಭರ್ ಮತ್ನತ ರ್ದರತ್ಾ ಆಸಕ್ತತಯ ಜಾರಿ ಕ್ಾಯೆುಯಡಿ ಲರ್ಯವಿರನವ್ ಅದರ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ 

ಅನ್ವಯಸಬಹನದನ. ಅನ್ನತ್ಾಪದಕ ಆಸಿತಯ ವ್ಸೊಲಾತಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ 2002 (SARFAESI ಕ್ಾಯೆು) ಅನ್ವಯವಾಗನತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ 
SARFAESI ಕ್ಾಯೆುಯ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸವತ್ತನ್ನು ಮರನಪ್ಡೆಯಲನ ಮತ್ನತ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಲನ ಅಹಭನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಅನ್ಪಾಯ ಸವತಿತನ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ್ೆೊುಂಡಿರನವ್ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ವ್ಸೊಲನ ಮಾಡಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಮತ್ತಷನ್ ಅಹಭರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ. 
 

16.2 ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ, ಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ, ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ 

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಿಧಭರಿಸಬಹನದಾದುಂತ್ಹ ನಿಬುಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ 

ಸೊಚ್ನೆಯಲಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸೊಚ್ನೆಯಲಲದೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಆಯೆೆಯ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮೊರನೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲನ, 
ನಿಯೇಜಿಸಲನ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭಯಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಹಕನೆಳಳವ್ನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ ಪ್ೂರ್ಭ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು 
ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು ಎುಂದನ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದನ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತರೆ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ ಬಾಕ್ತ 

ಬಾಕ್ತಗಳಿಗಾಗಿ, ಖರಿೇದಿದಾರನ್, ನಿಯೇಜಿತ್ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆದಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ ವಿರನದಧ 
ಮನುಂದನವ್ರಿಯನವ್ ತ್ನ್ು ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಇಲ್ಲಲ ಉಳಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಹಕೆನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಕ್ಾಯುರಿಸನವ್ುದನ್ನು ಇದನ ಒಳಗೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಅುಂತ್ಹ 

ಯಾವ್ುದೆೇ ಕರಮ ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮಾರಾಟ, ನಿಯೇಜನೆ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಯನ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರರೆೊುಂದಿಗೆ 
ಅುಂತ್ಹ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷವ್ನ್ನು ಪ್ರತ್ೆಯೇಕ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನೆೊುಂದಿಗೆ ಜುಂಟಿ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅುಂತ್ಹ ಮೊರನೆೇ 
ಪ್ಕ್ಷದ ಪ್ರವಾಗಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಎಲಾಲ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳನ್ನು ಚ್ಲಾಯಸನವ್ುದನ್ನು ಮನುಂದನವ್ರಿಸನವ್ ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಮೊರನೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗೆ 
ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಅವ್ರ ನಿದೆೇಭಶನ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಲನ ಒಪ್ಪಪಸತ್ಕೆದನು. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ 
ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಖಾತ್ೆಯನ್ನು ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷಕ್ೆೆ ವ್ಗಾಭಯಸನವ್ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಒಟನ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ 

ಮೊತ್ತದ ನ್ಡನವಿನ್ ವ್ಯತ್ಾಯಸವ್ನ್ನು ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅುಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ. ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷವ್ು ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು 
ಸುಂಗರಹಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನತ್ತದೆ.  
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ಪ್ೂವೊಪಾವತಿ 

17.1  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಎರಡನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸಿರನವ್ುದಕ್ತೆುಂತ್ ಮನುಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಪ್ೂವ್ಭಪಾವ್ತಿ ಮಾಡಲನ ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲ 
ಅನ್ನಸೊಚಿಯಲ್ಲಲ ಸೊಚಿಸಿರನವ್ುಂತ್ೆ ಮನುಂಬಡಿತ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಅುಂತ್ಹ ಮನುಂಚಾಚಿಕ್ೆಯ ದಿನಾುಂಕದುಂದನ 
ಬಾಕ್ತಯರನವ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸತ್ಕೆದನು. ನ್ಗದನ ಪಾವ್ತಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚೆಕನೆಗಳನ್ನು ಕ್ತಲಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ 
ಪ್ೂವ್ಭಪಾವ್ತಿಯನ ಜಾರಿಗೆ ಬರನತ್ತದೆ. 
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ರ್ದರತ್  
18.1  ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ, ಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ, ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಿಧಭರಿಸಬಹನದಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ 

ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಿಧಭರಿಸಬಹನದಾದ ಅುಂತ್ಹ ಮಾರಾಟ ನಿಬುಂಧನೆಗಳ ನಿಯೇಜಿನೆ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಯ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಹಕನೆ ಮತ್ನತ 
ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದನ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ, ಇದರಲ್ಲಲ ಖರಿೇದಿದಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ 
ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ ಮನುಂದನವ್ರಿಯನವ್ ತ್ನ್ು ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಇಲ್ಲಲ ಉಳಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಕ್ಾಯುರಿಸನವ್ುದನ 
ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ,  ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಉಲೆಲೇಖವಿಲಲದೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ 



ಆಯೆೆಯ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷಕ್ೆೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ ಬಾಕ್ತ ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸನವ್ವ್ನ್ನ ಅಥವಾ 
ವ್ಗಾಭಯಸನವ್ವ್ನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ ಆಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಅುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕರಮ ಮತ್ನತ ಮಾರಾಟ, ನಿಯೇಜನೆ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಭವ್ಣೆಯನ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನೆೊುಂದಿಗೆ ಜುಂಟಿ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅುಂತ್ಹ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಪ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಲ 
ಎಲಾಲ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳನ್ನು ಚ್ಲಾಯಸನವ್ುದನ್ನು ಮನುಂದನವ್ರಿಸನವ್ ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಮೊರನೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗೆ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ 
ನಿದೆೇಭಶಸಬಹನದಾದ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸನವ್ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷವ್ನ್ನು ಅಥವಾ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ನಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು ಪೆರೇರೆೇಪ್ಪಸತ್ಕೆದನು. ಪೇಟ್ಭ ಖಾತ್ೆಯನ್ನು ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷಕ್ೆೆ 
ವ್ಗಾಭಯಸನವ್ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ನ್ಡನವಿನ್ 
ವ್ಯತ್ಾಯಸವ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮೊರನೆೇ ವ್ಯಕ್ತತಗಳಿಗೆ ಅುಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತನೆ. ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷವ್ು ಸಾಲಗಾರನ್ (ಗಳು) ಬಾಕ್ತ 
ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಸುಂಗರಹಿಸನವ್ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು. 
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ಏಜ ನಿಿಯನ್ತು ನ ೋಮಸತವ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕತಾ 
19.1  ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ತ್ಾನ್ನ  ಪ್ಡೆದ ಸಾಲಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ ಸೆೇವೆಗಳನ್ನು 

ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷ / ಏಜೆನಿಾಗೆ ಹೆೊರಗನತಿತಗೆ ನಿೇಡಬಹನದನ ಎುಂದನ ಒಪ್ಪಪ ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡಿರನತ್ಾತರೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅುಂತ್ಹ ಚ್ಟನವ್ಟಿಕ್ೆಗಳನ್ನು 
ಸವತ್ಃ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೆೇವ್ಕರ ಮೊಲಕ ನಿವ್ಭಹಿಸನವ್ ತ್ನ್ು ಹಕ್ತೆಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂವಾಭಗರಹವಿಲಲದೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ 
ಆಯೆೆಯ ಒುಂದನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ನು ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರನ್ನು ನೆೇಮಿಸಲನ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಅಹಭನಾಗಿ ಪ್ೂರ್ಭ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು 
ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸುಂಗರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡನವ್ ಹಕೆನ್ನು ಮತ್ನತ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಅುಂತ್ಹ ಮೊರನೆೇ 
ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವ್ಗಾಭಯಸನವ್ಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ ನಿಯೇಜಿಸನವ್ಲ್ಲಲ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರತ್ಕೆದನು ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಪಷ್ವಾಗಿ 
ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ/ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸುಂಗರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡನವ್ ಹಕೆನ್ನು ಮತ್ನತ ಅಧಿಕ್ಾರವ್ನ್ನು ಅುಂತ್ಹ ಮೊರನೆೇ 
ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವ್ಗಾಭಯಸಲನ ಮತ್ನತ ನಿಯೇಜಿಸಲನ/ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಬಡಿಾ/ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸನವ್ುದನ, ಸಾಲಗಾರನ್ ನಿವಾಸ ಅಥವಾ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗನವ್ುದನ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ತಯರನವ್ 
ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಲನ ಅಥವಾ ಆಸಿತಯ ಸಾವಧಿೇನ್ವ್ನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದನ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪಾರಸುಂಗಿಕವಾದ 
ಎಲಾಲ ಕ್ಾಯಭಗಳು, ದಸಾತವೆೇಜನಗಳು ಮತ್ನತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸನವ್ುದನ ಮತ್ನತ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ುದನ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ 
ತಿಳಿದಿರನತ್ತದೆ.  
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ಕ ೈಫಿಯತ್ತುಗಳು 
20.1  ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತ, ಪ್ತ್ರ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ದಸಾತವೆೇಜನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪುಂದದಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿರನವ್ುಂತ್ೆ ವಿಳಾಸಕ್ೆೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ 

ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಸೊಚಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕ್ೆೆ, ವೆಥಯಕ್ತತಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೆೊೇುಂದಾಯತ್/ಸಿಪೇರ್ಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಕ್ೆೊರಿಯರ್ ಮೊಲಕ 
ಅಥವಾ ಫಾಯಕ್ಾ ಸುಂದೆೇಶ,  ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ನ್ುಂತ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿದನಯನಾಮನ್ ಪ್ರಸರರ್ದ  ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ವಿಧಾನ್ಗಳ 
ಮೊಲಕ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆದನು,  ಅಥವಾ ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯಯನ್ನು ಸಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸಿದ ವಾಟಾಾಪ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅಪ್ಪಲಕ್ೆೇಶನ್ 
ಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಯ ಮೊಲಕ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆದನು. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರ ಮತಿತ/ಅಥವಾ ಅವ್ನ್/ಅವ್ಳ/ಅವ್ರ ಅಧಿಕೃತ್ 
ವ್ಯಕ್ತತಯ ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯ (WhatsApp ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅಪ್ಪಲಕ್ೆೇಶನೆೊುುಂದಿಗೆ 
ಸಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸಲಾದ) ಇತ್ಾಯದಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತ / ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೊಕತ ಸೆೇವೆ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 
ಅುಂತ್ೆಯೆೇ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರರನ ಅದರ ಸತ್ಾಯಸತ್ಯತ್ೆಯನ್ನು ಪ್ರಶುಸನವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪ ಸಮಮತಿಸನತ್ಾತರೆ. 

 ಸಿವೇಕೃತಿ ಬಾಕ್ತ ಅಥವಾ ಕ್ೆೊರಿಯರ್  ನೆೊುಂದಿಗೆ ನೆೊೇುಂದಾಯತ್/ತ್ವರಿತ್ ಅುಂಚೆಯ ಮೊಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತ, ಪ್ತ್ರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ 
ಇತ್ರ ದಸಾತವೆೇಜನ್ನು ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರ, ಸಾಲದಾತ್ ಕಳುಹಿಸಿದ 3 ದಿನ್ಗಳ ನ್ುಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ಅುಂತ್ೆಯೆೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ವಿದನಯನಾಮನ್ ಸೆೇವೆಯ ವಿಧಾನ್ದ ಮೊಲಕ 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಇ-ಸೆೇವೆಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ.  

20.3  ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಯಾವ್ುದೆೇ ನಿದಿಭಷ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಬಾಕ್ತಯರನವ್ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ತಿಳಿಸಲನ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರವ್ು 
ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ ವಿರನದಧ ನಿಣಾಭಯಕ ಪ್ುರಾವೆಯಾಗಿರನತ್ತದೆ. 

20.4  ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರರ ವಿಳಾಸ, ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯಯ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬದಲಾವ್ಣೆಯನ್ನು  ಅುಂತ್ಹ 
ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಒುಂದನ ವಾರದೆೊಳಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ಾಗನತ್ತದೆ.  

20.5 ಎಲಾಲ ಪ್ತ್ರವ್ಯವ್ಹಾರಗಳಲ್ಲಲ, ಒಪ್ಪುಂದದ ಸುಂಖೆಯಯನ್ನು ಉಲೆಲೇಖಿಸಬೆೇಕನ. 



20.6  ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಮನನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಲ ಕ್ಾಣಿಸನವ್ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರ ವಿವ್ರಣೆಯಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಸುಂಯೇಜಿತ್ ಕಛೆೇರಿ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಲ ಎಲಾಲ 
ಪ್ತ್ರವ್ಯವ್ಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸುಂಬೆೊೇಧಿಸತ್ಕೆದನು. 

 ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಿವೇಕರಿಸನವ್ವ್ರೆಗೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ನೆೊೇಟಿಸ್ಟ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ. 
20.7 ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ತನ್ನು ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೊ ನಿೇಡಲಾದ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕೆದನು. 
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ಭಾಗಶಃ ಅಮಾನ್ಾತ್  
 

21.1 ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಉಪ್ಬುಂಧ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತತ ಅಥವಾ ಸುಂದರ್ಭಕ್ೆೆ ಅನ್ವಯಸನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ನಿಬುಂಧನೆ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಾಯದೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಾಭರದ ನಿೇತಿಯ ಕ್ಾರರ್ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕ್ಾೆಗಿ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮಟಿ್ಗೆ 
ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದುರೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗದಿದುರೆ, ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಉಳಿದ ಭಾಗವ್ು ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ಉಪ್ಬುಂಧವ್ನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗದನ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದವ್ುಗಳನ್ನು ಹೆೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ಇತ್ರ ವ್ಯಕ್ತತಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸುಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಸನವ್ುದರಿುಂದ ಆ 
ಮೊಲಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನವ್ುದಿಲಲ, ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಪ್ರತಿಯುಂದನ ಉಪ್ಬುಂಧವ್ೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದನು ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ಪ್ೂರ್ಭ 
ಪ್ರಮಾರ್ದಲ್ಲಲ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರತ್ಕೆದನು. ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗದ ಉಪ್ಬುಂಧವ್ನ್ನು 
ಮಾನ್ಯವಾದ ಮತ್ನತ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಬಹನದಾದ ಒುಂದನ ಉಪ್ಬುಂಧದಿುಂದ ಅತ್ಯುಂತ್ ಹೆಚ್ನುಕಮಿಮ ಪ್ರಸಪರ ಒಪ್ಪಪತ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗದ ಉಪ್ಬುಂಧದ ಮೊಲ ಉದೆುೇಶವ್ನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿುಂಬಿಸನವ್ ಒುಂದನ ಉಪ್ಬುಂಧದೆೊುಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಸತ್ಕೆದನು. 
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 ವಿವ್ಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಸ್ಟ್ರಿಕ  

22.1 ಎಲಾಲ ವಿವಾದಗಳು (ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಡಿೇಫಾಲ್್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ), ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ 

ಇರನವಿಕ್ೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಅದರ ನ್ುಂತ್ರ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಮೇಲೆ ಉದಭವಿಸನವ್ ಅಥವಾ ಸಪಶಭಸನವ್ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳು 
ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಹಕನೆಗಳನ್ನು ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಸುಂಧಾನ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 ರ ನಿಬುಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆ ಮೊಲಕ 

ಇತ್ಯಥಭಪ್ಡಿಸತ್ಕೆದನು, ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಶಾಸನ್ಬದಧ ತಿದನುಪ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಾಮನಿದೆೇಭಶನ್ ಮಾಡಿದ ಏಕ್ೆಥಕ 

ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನಿಗೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸತ್ಕೆದನು. ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳ ಸಾೆನ್, ಅುಂತ್ಸನತ ಮತ್ನತ ಸೆಳ ಸೆೇರಿ ಎಲಾಲ ವಿವ್ರಗಳ  ಚೆನೆುಥನ್ಲ್ಲಲ ಆುಂಗಲ 
ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಲರಬೆೇಕನ. ಅುಂತ್ಹ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ನ ನಿೇಡನವ್ ತಿೇಪ್ುಭ ಅುಂತಿಮವಾಗಿದನು ಒಪ್ಪುಂದದ ಎಲಾಲ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರಿಗೆ ಬದಧವಾಗಿರನತ್ತದೆ. 
ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ನ ನಿೇಡನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮಧಯುಂತ್ರ ತಿೇಪ್ುಭ/ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ, ತಿೇಪ್ುಭ ಅುಂತಿಮವಾಗಿದನು ಸುಂಬುಂಧಪ್ಟ್ ಎಲಾಲ 
ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರಿಗೆ ಬದಧವಾಗಿರನತ್ತದೆ. ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ನ ಮಧಯುಂತ್ರ ತಿೇಪ್ುಭ/ಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ತಿೇಪ್ಪಭಗೆ ಕ್ಾರರ್ಗಳನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕೆದನು. ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆಯ 

ವೆಚ್ುವ್ನ್ನು ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರನ ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ರ್ರಿಸತ್ಕೆದನು. ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಸುಂಧಾನ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 ರ ಕ್ಾುಂಡ 12 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಲಾದ 
ಸಾಲದಾತ್ನಿುಂದ ಆದ ಏಕ್ೆಥಕ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ ನೆೇಮಕವ್ನ್ನು ಪ್ರಶುಸನವ್ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ / ಅವ್ಳ ಹಕೆನ್ನು ಸಾಲಗಾರ / ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ 
ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ ಮನಾು ಮಾಡನತ್ಾತನೆ.  

22.2 ಒಪ್ಪುಂದದ ಒುಂದನ ಅವ್ಧಿಯೆುಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯವ್ನ್ನು ಮೊಲತ್ಃ ಯಾರೆೊುಂದಿಗೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ, ಅುಂತ್ಹ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ನ 
ರಾಜಿೇನಾಮ ನಿೇಡಿದ ಅಥವಾ ಸಾಯನವ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕ್ಾರರ್ಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ಾಯಭನಿವ್ಭಹಿಸಲನ ಅಸಮಥಭನಾಗಿದುರೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ, 
ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ ಅುಂತ್ಹ ಮರರ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನಾಗಿ ಕ್ಾಯಭನಿವ್ಭಹಿಸಲನ ಅಸಮಥಭನಾಗಿದಾುಗ, 

ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನಾಗಿ ಕ್ಾಯಭನಿವ್ಭಹಿಸಲನ ಇನೆೊುಬಬ ವ್ಯಕ್ತತಯನ್ನು ನೆೇಮಿಸತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ವ್ಯಕ್ತತಯನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ವ್ುಗಳ 

ಉಲೆಲೇಖದೆೊುಂದಿಗೆ ಆ ಹುಂತ್ದಲ್ಲಲ ಅವ್ನ್ ಪ್ೂವಾಭಧಿಕ್ಾರಿಯನ ಬಿಟನ್ಹೆೊೇದದುನ್ನು ಮನುಂದನವ್ರಿಸಲನ ಅಹಭನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. 
22.3 "ಆನ್ ಲೆಥನ್ ವಾಯಜಯ ಪ್ರಿಹಾರ" (ODR) ಕ್ಾಯಭವಿಧಾನ್ದ ಮೊಲಕ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರ ನ್ಡನವಿನ್ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಬಹನದನ ಎುಂದನ 

ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ. ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ನ ಸಾಲಗಾರ/ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಮೊಬೆಥಲ್ 
ಸುಂಖೆಯಗೆ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆ ವ್ಯವ್ಹರಣೆಯ ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತಗಳು, ಹಕ್ತೆನ್ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಉತ್ತರಗಳು, ಪ್ರತಿಕೊಲಗಳು, ಮನುಂದೊಡಿಕ್ೆ ಪ್ತ್ರಗಳು 
ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಒದಗಿಸನವ್ ಸರಿಯಾದ ಸೆೇವೆ ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 
ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರನ ಒಪ್ಪಪದರೆ, ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ನ ವಿೇಡಿಯ ಕರೆ ಸೌಲರ್ಯದ ಮೊಲಕವ್ೂ ಮೌಖಿಕ ಪ್ುರಾವೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಬಹನದನ. ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಕ್ೆಥಫಿಯತ್ನತಗಳು, ಹಕನೆಗಳು, ಪ್ರತ್ನಯತ್ತರಗಳು, ಮರನನ್ನಡಿಗಳು, ಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ನತ ದಸಾತವೆೇಜನಗಳನ್ನು ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರನ್ನ ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆದಾರನ್ ಇ-
ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಬಹನದನ, ಅದರ ನೆಥಜತ್ೆಗೆ ಒಳಪ್ಟನ್ ವಿವಾದವ್ನ್ನು ಇತ್ಯಥಭಪ್ಡಿಸಲನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹನದನ.  

 

ಅನ್ತಚ ಛೋದ 23 

ಕಾನ್ೊನ್ತ ಮತ್ತು ನಾಾಯವ್ಾಾಪ್ತು 



23.1 ಈ ಒಪ್ಪುಂದ ಭಾರತ್ದ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಯುಂತಿರಸಲಪಟನ್ ವಾಯಖಾಯನಿಸಲಪಡನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಎಲಾಲ 
 ನಾಯಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೆೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ಚೆನೆುಥ ನ್ಗರದ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ ನಾಯಯವಾಯಪ್ಪತಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ್ರನತ್ತದೆ.  
 

ಅನ್ತಚ ಛೋದ 24 

ಸಂಪ್ೂರ್ೊ ಒಪ್ಪಂದ 

24.1  ಈ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕ್ಾದ 
ದಸಾತವೆೇಜನಗಳ ೆುಂದಿಗೆ ಅದರ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಇಲ್ಲಲಯ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರ ನ್ಡನವಿನ್ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪುಂದ (ಮೊದಲ 
ಮತ್ನತ ಎರಡನೆೇ ಅನ್ನಸೊಚಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ) ರೊಪ್ಪಸನತ್ತದೆ. 

 

ಅನ್ತಚ ಛೋದ 25 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮತಕಾುಯ 

25.1  ಈ ಒಪ್ಪುಂದ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ದಿನಾುಂಕದಿುಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಭ ಮರನಪಾವ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನ್ುಂತ್ರ, 
ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾ ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ 
ಎಲಾಲ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕ್ೆೊನೆಗೆೊಳುಳತ್ತದೆ. 

 

ಅನ್ತಚ ಛೋದ 26 

ಉಪ ೋಕ್ಷ ಯ ಮೋಲ  ಖ್ಾತ್ ಯ ವಗೋೊಕರರ್ 

26.1 "ಒತ್ತಡದ ಸವತ್ನತಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಾೆಗಿ ದೊರದಶಭತ್ ರಚ್ನೆ" ಕನರಿತ್ನ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ RBI ಹೆೊರಡಿಸನವ್ ಅನ್ವಯ ಸನತ್ೆೊತೇಲೆಯ ಪ್ರಕ್ಾರ, 

ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರರ ಖಾತ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಆರುಂಭಿಕ ಒತ್ತಡವ್ನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ, ವಿಶೆೇಷ ಉಲೆಲೇಖ ಖಾತ್ೆ (SMA 

1&2) ಮತ್ನತ NPA ಎುಂದನ ವ್ಗಿೇಭಕರಿಸನವ್ ಮೊಲಕ, ಪ್ೂವ್ಭನಿಯೇಜಿತ್ವಾಗಿಸಬೆೇಕ್ಾಗನತ್ತದೆ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರ / ಖಾತ್ರಿದಾರರನ ಒಪ್ಪಪ 
ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡಿರನತ್ಾತರೆ. 

26.2 ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರರ ಖಾತ್ೆಗಳನ್ನು (ಸಾಲದಾತ್ರಿುಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾದ ಹರ್ಕ್ಾಸನ ಸೌಲರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ) ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳನ್ನು 
ನ್ಡೆಸನವ್ ಸಮಯವ್ನ್ನು ಲೆಕ್ತೆಸದೆ, ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾುಂಕದ ತ್ಮಮ ದಿನ್ದ ಅುಂತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಲದಾತ್ರಿುಂದ ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರಿದವ್ು 
ಎುಂದನ ಹಾಸನಗಲನಲ ಮೊಡಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಎುಂದೊ ಸಪಷ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅುಂತ್ೆಯೆೇ, ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರರ ಖಾತ್ೆಗಳನ್ನು SMA ಮತ್ನತ 
NPA ಎುಂದನ ವ್ಗಿೇಭಕರಿಸನವ್ುದನ್ನು ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ದಿನಾುಂಕದ ದಿನ್ದ ಅುಂತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಆ SMA 

ಅಥವಾ NPA ವ್ಗಿೇಭಕರರ್ ದಿನಾುಂಕವ್ು ದಿನ್ದ ಅುಂತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸನವ್ ಕ್ಾಯಲೆುಂಡರ್ ದಿನಾುಂಕವಾಗಿರನತ್ತದೆ. ಇನೆೊುುಂದನ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೇಳುವ್ುದಾದರೆ, SMA ಅಥವಾ NPA ದಿನಾುಂಕವ್ು NBFC ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ RBI ಮಾನ್ದುಂಡಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ಆ ಕ್ಾಯಲೆುಂಡರ್ 

ದಿನಾುಂಕದ ದಿನ್ದ ಕ್ೆೊನೆಯಲ್ಲಲ ಖಾತ್ೆಯ ಆಸಿತ ವ್ಗಿೇಭಕರರ್ ಸಿೆತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿುಂಬಿಸನತ್ತದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸಾಲ ಖಾತ್ೆಯ ಅುಂತಿಮ ದಿನಾುಂಕ ಮಾಚ್ಭ 31, 2021 ಆಗಿದುರೆ, ಮತ್ನತ ಸಾಲ ನಿೇಡನವ್ ಸುಂಸೆೆ ಈ 

ದಿನಾುಂಕಕ್ಾೆಗಿ ದಿನಾುಂತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸನವ್ ಮೊದಲನ ಪ್ೂರ್ಭ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸದಿದುರೆ, ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ದಿನಾುಂಕವ್ು 
ಮಾಚ್ಭ 31, 2021 ಆಗಿರನತ್ತದೆ. ಒುಂದನ ವೆೇಳ  ೆಅದನ ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರಿ ಉಳಿಯನವ್ುದನ್ನು ಮನುಂದನವ್ರಿಸಿದರೆ, ಈ ಖಾತ್ೆಯನ್ನು 
ಏಪ್ಪರಲ್ 30, 2021 ರುಂದನ ದಿನ್ದ-ಅುಂತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಅುಂದರೆ, ನಿರುಂತ್ರವಾಗಿ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರನವ್ 30 

ದಿನ್ಗಳು ಪ್ೂರ್ಭಗೆೊುಂಡ ನ್ುಂತ್ರ ಈ ಖಾತ್ೆಯನ್ನು SMA -1 ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ಅದರುಂತ್ೆ, ಆ ಖಾತ್ೆಗೆ SMA -1 

ವ್ಗಿೇಭಕರರ್ದ ದಿನಾುಂಕವ್ು ಏಪ್ಪರಲ್ 30, 2021 ಆಗಿರನತ್ತದೆ. 
ಅುಂತ್ೆಯೆೇ, ಖಾತ್ೆಯನ ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರಿ ಉಳಿಯನವ್ುದನ್ನು ಮನುಂದನವ್ರಿಸಿದರೆ, ಮೇ 30, 2021 ರುಂದನ ದಿನ್ದ-ಅುಂತ್ಯದ 

ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಅದನ್ನು SMA -2 ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಇನ್ೊು ವಿಳುಂಬವಾಗನವ್ುದನ್ನು 
ಮನುಂದನವ್ರಿಸಿದರೆ, ಜೊನ್ 29, 2021 ರುಂದನ ದಿನ್-ಅುಂತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಅದನ್ನು NPA ಎುಂದನ 
ವ್ಗಿೇಭಕರಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

 

26.3 ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರರ ಖಾತ್ೆಗಳ SMA ಅಥವಾ NPA ವ್ಗಿೇಭಕರರ್ದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಸೊಚ್ನೆಗಳು, ಚಿಲಲರೆ ಸಾಲಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಎಲಾಲ 
ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಸನತ್ತವೆ ಎುಂದನ ಮತ್ತಷನ್ ಸಪಷ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.   

26.4 ಬಡಿಾ ಮತ್ನತ ಅಸಲ್ಲನ್ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರ / ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಪಾವ್ತಿಸಿದಾುಗ ಮಾತ್ರ NPA ಎುಂದನ ವ್ಗಿೇಭಕರಿಸಲಾದ 

ಸಾಲದ ಖಾತ್ೆಗಳನ್ನು 'ನಿದಿಭಷ್ಮಾನ್' ಆಸಿತ ಎುಂದನ ಮೇಲುಜೆಭಗೆೇರಿಸಬಹನದನ ಎುಂದೊ ಸಹ ಸಾಲಗಾರ / ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಒಪ್ಪಪ 
ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡಿರನತ್ಾತನೆ. 

ಅನ್ತಚ ಛೋದ 27 

ವಿದತಾನಾಾನ್ / ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಲೋಕೃತ್ ದಾಖಲ ಗಳ ಕಾಯೊನಿವೊಹಣ  



27.1 ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ, ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡನ ಸಮಮತಿಸನವ್ುದೆೇನೆುಂದರೆೇ ಅವ್ರನ ಒಪ್ಪುಂದ ಮತ್ನತ 
ಸುಂಪ್ಕ್ತಭತ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿದನಯನಾಮನ್ / ಡಿಜಿಟಲ್ಲೇಕೃತ್ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ (ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ಲ್ಲಲ) ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ / ಅವ್ರ 

ಘೊೇಷಿತ್ / ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯ (ಗಳು) ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ / ಅವ್ರ ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ (ಗಳು) 
ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಿವೇಕೃತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ (ಗಳು)ಲ್ಲಲ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಒಟಿಪ್ಪ (ಒನ್-ಟೆಥಮ್ ಪಾಸ್ಟ ವ್ರ್ಡಭ) ಮೊಲಕ ಅದನ್ನು 
ಕ್ಾಲಾನ್ನಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಒಪ್ಪಪ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ದೃಢೇಕರಿಸಿದಾುರೆ.  

27.2 ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರರಾದ ಅವ್ನ್ನ/ಅವ್ಳು/ಅವ್ರನ ಒಪ್ಪುಂದದ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ದಸಾತವೆೇಜನಗಳ ಸತ್ಾಯಸತ್ಯತ್ೆಯನ್ನು ಪ್ರಶುಸನವ್ುದಿಲಲ 
ಎುಂದನ ಒಪ್ಪಪ ಸಮಮತಿಯನ್ನು ಇ-ಫಾಮ್ಭ ನ್ಲ್ಲಲ ಈ ಮೊಲಕ ನಿೇಡನತ್ಾತರೆ. ರ್ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಅವ್ನ್ನ/ಅವ್ಳು/ಅವ್ರನ ಯಾವ್ುದೆೇ ಭೌತಿಕ ಸಹಿಗೆ 
ಬದುರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ.  

27.3 ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತ್ುಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕ್ಾಯೆು ಮತ್ನತ ನಿಬುಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ಗುಂಡಾುಂತ್ರದ ವೆೇಳ  ೆಅವ್ನ್ / ಅವ್ಳ / 

ಅವ್ರದೆುೇ ಜವಾಬಾುರಿಯಲ್ಲಲ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ ಆನ್ ಲೆಥನ್ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯವ್ನ್ನು 
ಪ್ಡೆದಿರನತ್ಾತರೆ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ "ನಾನ್ನ ಒಪ್ುಪತ್ೆತೇನೆ" ಎುಂಬನದರ ಮೇಲೆ ಕ್ತಲಕ್ ಮಾಡನವ್ುದರ ಮೊಲಕ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ 
ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಒಪ್ಪುಂದ ಮತ್ನತ ದಸಾತವೆೇಜನಗಳನ್ನು ಸೊಕತವಾಗಿ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಲ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್ ಎಲಾಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ 
ಷರತ್ನತಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿ ರ್ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಅದಕ್ೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ರತಿರೆೊೇಧವ್ನ್ನು ಅವ್ನ್ನ / ಅವ್ಳು / ಅವ್ರನ ಎತ್ನತವ್ುದಿಲಲ ಎುಂದನ 
ಅರೆಥಭಸಿಕ್ೆೊುಂಡಿರಲಾಗನತ್ತದೆ. ಸಾಲಕ್ಾೆಗಿ ಹಾಕ್ತದ ಅಜಿಭಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ರ್ತಿಭ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲ ಷರತ್ನತಗಳು ಮತ್ನತ 
ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ತ್ನ್ುನ್ನು ತ್ಾನ್ನ ತ್ೃಪ್ಪತಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊುಂಡ ನ್ುಂತ್ರವೆೇ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಒುಂದನ ಪ್ಕ್ಷಗಾರನಾಗಲನ 
ಒಪ್ಪತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದವ್ು ಸಾಲದಾತ್ನ್ ನಿೇತಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿರನತ್ತದೆ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 

27.4 ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಅುಂತ್ಜಾಭಲವ್ು ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸರರ್ಕ್ೆೆ ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸಾಧನ್ವ್ಲಲ ಎುಂದನ ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡನ  
ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡಿರನತ್ಾತರೆ. ಅುಂತ್ಹ ಪ್ರಸರರ್ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಸುಂಭಾವ್ಯ ವೆಥರಸ್ಟ ದಾಳಿಗಳು, ದತ್ಾತುಂಶದ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯನವಿಕ್ೆ, ದತ್ಾತುಂಶದ 

ಬದಲಾವ್ಣೆ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಬಳಕ್ೆಯನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡಿವೆ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರರನ 
ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡಿರನತ್ಾತರೆ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ದೆೊೇಷಗಳು, ವಿಳುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸರರ್ದಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ದೆೊೇಷಗಳು, ವಿಳುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸರರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ / ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬಾಹಿರ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯನವಿಕ್ೆ, ಮಾಪಾಭಡನ, ವಿದನಯನಾಮನ್ 

ದತ್ಾತುಂಶದ ಕನಶಲತ್ೆ, ವೆಥರಸ್ಟ ದಾಳಿಗಳು / ಸಾಲಗಾರನ್ ವ್ಯವ್ಸೆೆಯ ಪ್ರಸರರ್ದಿುಂದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಎದನರಿಸಬಹನದಾದ ಎಲಾಲ ನ್ಷ್ಗಳು, 
ವೆಚ್ುಗಳು, ಹಾನಿಗಳು, ವೆಚ್ುಗಳಿುಂದ ಮನಕತವಾಗಿ ಮತ್ನತ ನಿರನಪ್ದರವಿಯಾಗಿರಿಸಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಅನ್ನಮತಿಸಿರನತ್ಾತನೆ. ಆದಾಗೊಯ, ಸಾಲಗಾರ 

ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಸಾಲವ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲನ ಇಚಿಛಸನತ್ಾತನೆ ಹಾಗೊ ಸಾಲ ಮತ್ನತ ಅದರ ಕ್ಾಯಾಭಚ್ರಣೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಒಪ್ಪುಂದದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಲನ್ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೆಥನ್  ಮೊಲಕ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ನು ("ಸೊಚ್ನೆಗಳು") 
ಒದಗಿಸನತ್ಾತರೆ. 

27.5 ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು ಯಾವ್ುದೆೇ ಆವ್ಶಯಕತ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೊಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೊಚ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ (ಮತ್ನತ ಅದನ ನೆಥಜವೆುಂದನ ನ್ುಂಬಿ) 

ಅವ್ಲುಂಬಿಸಲನ (ಹಾಗೆ ಮಾಡಲನ ಬದಧನಾಗಿಲಲದೆ) ಹಕನೆಳಳವ್ನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ. ಯಾವ್ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎುಂಬ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ರಶೆುಯ ಸುಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರರಿುಂದ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಇ-ಮೇಲ್ ನ್ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಅುಂತಿಮವಾಗಿರನತ್ತವೆ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೊಲಕ ನಿೇಡಲಾದ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ 
ಸೊಕತವಾಗಿ ಅಧಿಕ್ಾರ ಪ್ಡೆದ ಒಬಬ ವ್ಯಕ್ತತಯನ ("ಅಧಿಕೃತ್ ವ್ಯಕ್ತತ") ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನತ್ಾತನೆ ಎುಂದನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಬೆೇಕನ ಮತ್ನತ ಈ 

ಸುಂಬುಂಧದಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಸವರೊಪ್ದ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಪ್ರಿಶೇಲನೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ. 
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ಇತ್ರ  

28.1  ಭಾಷ  
ಸಾಲದ ಅಜಿಭ ನ್ಮೊನೆಯ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಚ್ಲಾಯಸನವ್ ಆಯೆೆಯಲ್ಲಲ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರ ನ್ಡನವಿನ್ ಎಲಾಲ ಪ್ತ್ರವ್ಯವ್ಹಾರ ಮತ್ನತ 
ಸುಂವ್ಹನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಆುಂಗಲಭಾಷ್ೆಯನ್ನು ಬಳಸತ್ಕೆದನು. 

28.2  ತಿದತೆಪ್ಡಿಗಳು 
ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳು, ಮಾಪಾಭಡನಗಳು ಅಥವಾ ತಿದನುಪ್ಡಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ 
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನತ ಸೊಕತವಾಗಿ ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸದ ಹೆೊರತ್ನ ಯಾವ್ುದೆೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ನತಗಳ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ವಿನಾಯತಿಯನ ಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಬದಧವಾಗಿರನವ್ುದಿಲಲ. ಈ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿರನತ್ತವೆ. 

28.3  ಸಂಚಿತ್ ಹಕತಾಗಳು 



ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಎಲಾಲ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಲಪಟಿ್ರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಸನ್, ನಾಗರಿಕ ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ, ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಕ್ಾನ್ೊನ್ನ, ಪ್ದಧತಿ, ವಾಯಪಾರ ಅಥವಾ ಬಳಕ್ೆಯುಂದ ನಿೇಡಲಪಟಿ್ದುಲ್ಲಲ ಅವ್ು ಸುಂಚಿತ್ವಾಗಿರನತ್ತವೆ ಹೆೊರತ್ನ ಪ್ಯಾಭಯವ್ಲಲ ಮತ್ನತ 
ಅನ್ನಕರಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಕಕ್ಾಲದಲ್ಲಲ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗನತ್ತದೆ. 

28.5 ಇನ್ುಷನ್ ಆಶಾವಸನೆ: ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪುಂದಗಳನ್ನು ಅುಂದರೆ, ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಧಿಕ್ಾರಾವ್ಧಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ 

ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪ್ಣಾ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ತ್ಡೆಯಲಲದ ಪ್ತ್ರವ್ನ್ನು ವಿತ್ರಿಸನವ್ ಮೊದಲನ, ಇವ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದನ ಮೊದಲೆೊೇ ಅದನ 
ಮೊದಲ್ಲನ್ದಾಗಿರನವ್ಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನೆೊುಂದಿಗೆ ಪ್ೂರಕ, ಟಾಪ್-ಅಪ್, ಪ್ುರವ್ಣೆ ಮತ್ನತ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಅನ್ನಸೊಚಿಗಳನ್ನು 
ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸತ್ಕೆದನು. 

28.6 ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಯೋಜನ್: ಈ ಒಪ್ಪುಂದ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ಒಪ್ಪುಂದಗಳು ಅದರ ಪ್ರತಿಯುಂದನ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರನ್ ಮತ್ನತ ಅದರ 
ಹಕ್ತೆನ್ಲ್ಲಲರನವ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನ, ಸುಂದಭಾಭನ್ನಸಾರ ನಿಯೇಜಿತ್ರಾದವ್ರ 

ಪ್ರಯೇಜನ್ಕ್ೆೆ ಬದಧವಾಗಿ ವಿಮ ಮಾಡತ್ಕೆದನು.  
28.7 ಮನಾು ನಿಬಂಧ್ನ : ಒಪ್ಪುಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂದ ಅಥವಾ ದಸಾತವೆೇಜಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸುಂಚಿತ್ವಾಗನವ್ 

ಯಾವ್ುದೆೇ ಹಕನೆ, ಅಧಿಕ್ಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನು ಚ್ಲಾಯಸನವ್ಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಚ್ಲಾಯಸನವ್ಲ್ಲಲನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿಳುಂಬವ್ು ಅುಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಹಕನೆ, ಅಧಿಕ್ಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನು ದನಬಭಲಗೆೊಳಿಸನವ್ುದಿಲಲ. ಅುಂತ್ೆಯೆೇ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ುದೆೇ ಉಪೆೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ ಮನಾು ಅಥವಾ ಸಮಮತಿ 

ಎುಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವ್ುದಿಲಲ; ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಉಪೆೇಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಮಮತಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಕರಮ ಅಥವಾ 

ನಿಷಿೆಿಯತ್ೆಯನ, ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಉಪೆೇಕ್ಷೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಹಕನೆ, ಅಧಿಕ್ಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರತ್ಕೆದುಲಲ ಅಥವಾ ದನಬಭಲಗೆೊಳಿಸತ್ಕೆದುಲಲ. 

28.8 ಬದತಕತಳಿಯತವಿಕ : ಮಧಯಸಿೆಕ್ೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ನಿಬುಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕ್ತಗಳ ವ್ಸೊಲಾತಿ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ರ್ದರತ್ಾ ಬಡಿಾಯ ಜಾರಿಗಾಗಿ 

ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಲರ್ಯವಿರನವ್ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅವ್ಲುಂಬನೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ನಿಬುಂಧನೆಗಳು ಒಪ್ಪುಂದದ ಮನಕ್ಾತಯದ ನ್ುಂತ್ರವ್ೂ 

ಉಳಿಯನತ್ತವೆ. 
28.10 ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಜುಂಟಿ ಮತ್ನತ ಹಲವಾರನ ಆಗಿರನತ್ತದೆ. 
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ಸ್ಟ್ರವೋಕಾರ 

ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಖ್ಾತ್ರಿದಾರನ್ತ ಈ ಮೊಲಕ ಈ ಕ ಳಗನ್ಂತ್  ಘೊೋಷಿಸತತ್ಾುನ : 

29.1 ಒಪ್ಪುಂದ, ಮುಂಜೊರಾತಿ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ದಸಾತವೆೇಜನಗಳನ್ನು ಅವ್ನ್ನ/ಅವ್ಳು/ಆಕ್ೆ/ಅವ್ರನ ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಲ ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ 
ವಿವ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಅವ್ರನ ಎಲಾಲ ಖುಂಡಗಳ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಅಥಭವ್ನ್ನು ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡಿದಾುರೆ.  

29.2 ಅವ್ರನ ಅನ್ನಸೊಚಿಗಳಲ್ಲಲ ನಿೇಡಲಾದ ಸುಂಪ್ೂರ್ಭ ಒಪ್ಪುಂದ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳು ಮತ್ನತ ಭೌತಿಕ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು 
ಓದಿದನು, ಅವ್ುಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಉಪ್ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಲ ರ್ತಿಭ ಮಾಡಲಾಗಿರನತ್ತದೆ. ಅುಂತ್ೆಯೆೇ ಅವ್ರನ ಸಾಲದಾತ್ರನ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಮುಂಜೊರಾತಿ ಪ್ತ್ರ 
ಮತ್ನತ ಸಾವಗತ್ ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಲ ಅವ್ನಿಗೆ / ಅವ್ಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲಾಲ ಖುಂಡಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳಿಗೆ ಬದಧರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ. ಅದನ್ನು 
ಒಪ್ಪುಂದದ ಪಾಸಭಲ್ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಓದಲಾಗಿ ಅದಕ್ೆೆ "mutatis mutandis" ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಸತ್ಕೆದನು.  

29.3 ವಾಯಪ್ಕಖಾಯನ್ಗಳು, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಬಟವಾಡೆ ಮತ್ನತ ಮರನಪಾವ್ತಿಯ ವಿಧಾನ್ / ಷರತ್ನತ ಪ್ೂವ್ಭನಿದಶಭನ್ / ಪ್ೂವ್ಭಪಾವ್ತಿ, ಬಡಿಾ ದರ / 

ಪ್ೂವ್ಭಪಾವ್ತಿ ( ROI), ಶನಲೆಗಳು / ಬೆಲೆಗಳು / ತ್ೆರಿಗೆಗಳು (ಪ್ೂವ್ಭ-ಪಾವ್ತಿ / ಬನಲೆಟ್ ಪಾವ್ತಿ ಇತ್ಾಯದಿ), ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಬಡಿಾ ದರ 

ಮತ್ನತ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಲನ್ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಅಧಿಸೊಚ್ನೆಯುಂತ್ಹ  ಎಲಾಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷರತ್ನತಗಳನ್ನು ಓದಿದ ನ್ುಂತ್ರ, ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡನ 
ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡ ನ್ುಂತ್ರ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಈ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನತ್ಾತನೆ. ಸಾಲದಾತ್ರಿುಂದ ಪಾವ್ತಿಗಳ 

ವಿನಿಯೇಗ, ರ್ದರತ್ೆ ಮತ್ನತ ಅದರ ಜಾರಿ, ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಗಳು / ಪಾರತಿನಿಧಯ / ಒಡುಂಬಡಿಕ್ೆಗಳು / ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರರ 

ಸಮಮತಿ, ಸಾಲದಾತ್ರಿುಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ್ೆ, ಆಸಿತ ಮತ್ನತ ಅದರ ವಿತ್ರಣೆ / ಬಳಕ್ೆ / ವಿಮ / ನಿವ್ಭಹಣೆ, ಸಾಲಗಾರ / 

ಖಾತ್ರಿದಾರನಿುಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೇಲಾಧಾರ, ಡಿೇಫಾಲ್್ ಘಟನೆಗಳು, ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಹಕನೆಗಳು, ಜವಾಬಾುರಿಗಳು, ಏಜೆನಿಾ, ವಿದನಯನಾಮನ್ / 

ಡಿಜಿಟಲ್ಲೇಕೃತ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ ಇತ್ಾಯದಿಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪುಂದ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನತ್ತದೆ.  
29.4 ಇಡಿೇ ಒಪ್ಪುಂದವ್ು ಇುಂತ್ಹ ಎಲಾಲ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ್ವಾಗಿರನವ್ ಖುಂಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆೊುಂಡಿದೆ ಎುಂದನ ಅವ್ರನ 

ಈ ಮೊಲಕ ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತರೆ ಮತ್ನತ ಆದುರಿುಂದ ಸಾಲದಾತ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ಸಹಿಯನ್ನು ಕ್ೆೇವ್ಲ ಮೊದಲ ಪ್ುಟ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಕ್ೆೊನೆಯ 

ಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಅನ್ನಸೊಚಿಗಳಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಲಗತಿತಸಲಾಗಿದುರೊ ಸಹ, ಇಲ್ಲಲ ಒಳಗೆೊುಂಡಿರನವ್ ಎಲಾಲ ನಿಬುಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಬದಧರಾಗಿರಲನ 
ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ. ಆದಾಗೊಯ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಎಲಾಲ ಪ್ುಟಗಳಲ್ಲಲ ಸಹಿ ಮಾಡಲನ ಬದಧನಾಗಿರನತ್ಾತನೆ ಎುಂದನ ಒಪ್ಪಪ 
ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊಳಳಲಾಗಿದೆ, ಅುಂತ್ೆಯೆೇ ಒುಂದನ ವೆೇಳ  ೆ ಸಾಲಗಾರ/ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಒಪ್ಪುಂದದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ುಟ(ಗಳಿಗೆ) ಸಹಿ ಮಾಡಲನ 
ಅಜಾಗರೊಕತ್ೆಯುಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅದನ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸನವ್ುದಿಲಲ. ಒಪ್ಪುಂದದ ಸವರೊಪ್ವ್ು ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಖುಂಡಗಳನ್ನು 



ಒಳಗೆೊುಂಡಿದನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ ವೆಬೆಾಥಟುಲ್ಲಲ ಅುಂದರೆ, www.hindujaleylandfinance.com ಸಹ  ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ 
ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರ, ಅದನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ನ್ ವೆಬೆಾಥಟಿುುಂದ ನೆೇರವಾಗಿ ಡೌನೆೊಲೇರ್ಡ ಮಾಡಬಹನದನ.  

29.5 ಅವ್ರನ ಈ ಮೊಲಕ ಒಪ್ಪುಂದವ್ು ಕ್ಾನ್ೊನ್ನಬದಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರಿುಂದ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ಲ್ಲಲ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದ ಕರಮ, 

ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಾಯಸಗಳು, ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುರೆ, ಅವ್ುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ತೆಸದೆ ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ಬದಧವಾಗಿದೆ ಎುಂದನ ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತರೆ, 
ನಿಸಾುಂದಿಗಧವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪ ಸಮಮತಿಸನತ್ಾತರೆ. ಅವ್ರನ ಆಧಾರ್ ಮತ್ನತ / ಅಥವಾ ಪಾಯನ್ ರನಜನವಾತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತ್ಮಮ ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ 

ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯ (RMN) ಯಲ್ಲಲ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ URL ಕ್ೆೊುಂಡಿಯ ಮೊಲಕ, ಸವಯುಂಪೆರೇರಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನತ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬಲಪ್ರಯೇಗ ಮತ್ನತ / 
ಅಥವಾ ತ್ಪ್ುಪ ನಿರೊಪ್ಣೆಯಲಲದೆ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಎಲಾಲ ಷರತ್ನತಗಳನ್ನು ಕೊಲುಂಕಷವಾಗಿ ಓದಿದ ನ್ುಂತ್ರ, ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊುಂಡನ, ನ್ುಂತ್ರ 

ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಪಕ್ೆೊುಂಡಿದಾುರೆ. ಅವ್ನ್/ಅವ್ಳ/ಅವ್ರ ಮಾನ್ಯತ್ಾ ರನಜನವಾತ್ನಗಳಲ್ಲಲ ಅುಂದರೆ ವಿಳಾಸ/ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯ ಇತ್ಾಯದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ 

ಯಾವ್ುದೆೇ ನ್ುಂತ್ರದ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳು ಮತ್ನತ ಇಲ್ಲಲ ಮಾಡಲಾದ ಒಪ್ಪುಂದದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಾಯಭನಿವ್ಭಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬಿೇರನವ್ುದಿಲಲ. ಕಳುಹಿಸಲಾದ URL ಕ್ೆೊುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ನಿಯುಂತ್ರರ್ವಿರನವ್ುದಿಲಲ (ಒಮಮ ನಿಯೇಜಿತ್ / 

ನೆೊೇುಂದಾಯತ್ ಮೊಬೆಥಲ್ ಸುಂಖೆಯಗೆ ಸಿವೇಕರಿಸಿದರೆ) ಮತ್ನತ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಲ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮೊರನೆೇ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರನಿುಂದ 

ಉುಂಟಾಗನವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸವರೊಪ್ದ ಯಾವ್ುದೆೇ /ಎಲಾಲ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆಗ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ನ್ಷ್ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ 
ಎುಂಬನದನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರನ ಉಲೆಲೇಖಿಸನತ್ಾತರೆ.  

29.6 ಒಪ್ಪುಂದದ ಅವ್ಧಿ ಅಥವಾ ಮನಕ್ಾತಯದ ನ್ುಂತ್ರದಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದನ ತ್ಡವಾಗಿ ಬರನವ್ುದೆೊೇ ಆಗ ಮತ್ನತ ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಆರನ ತಿುಂಗಳ ನ್ುಂತ್ರವೊೇ, 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನವ್ ಕ್ಾನ್ೊನಿನ್ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸೊಕತವಾಗಬಹನದಾದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸೊಕತ ವಿದನಯನಾಮನ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ 

ರೊಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಪ್ರಿವ್ತಿಭಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸಾವತ್ುಂತ್ರಯವಿದೆ ಎುಂದನ ಅವ್ರನ ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ಮೊಲ 

ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ವಿದನಯನಾಮನ್ / ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ೆೆ ಪ್ರಿವ್ತಿಭಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಮೊಲ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ನಾಶಪ್ಡಿಸನವ್ ಮತ್ನತ ಚಿತ್ರವ್ನ್ನು ಸುಂರಕ್ಷಿಸನವ್ 

ಸಾಲದಾತ್ನ್ ಆಯೆೆಯೊ ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನವ್ ಕ್ಾನ್ೊನಿನ್ ಪ್ರಕ್ಾರ ಸೊಕತವಾಗಬಹನದಾದ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸೊಕತ 
ವಿದನಯನಾಮನ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ರೊಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಪ್ರಿವ್ತಿಭಸಲನ ಸಾಲದಾತ್ನಿಗೆ ಸಾವತ್ುಂತ್ರಯವಿದೆ ಎುಂದನ ಅವ್ರನ ನಿದಿಭಷ್ವಾಗಿ 

ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ. ಯಾವ್ುದೆೇ ನಾಯಯಾಲಯ / ಪಾರಧಿಕ್ಾರದ ಮನುಂದೆ ಅದರ ಉಲೆಲೇಖ / ಪ್ರಿಶೇಲನೆ / ಹಾಜರನಪ್ಡಿಸನವ್ ಉದೆುೇಶ. ಸಾಲಗಾರ 

ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಸುಂದಭಾಭನ್ನಸಾರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಆಕ್ಷೆೇಪ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆೊುಂದಿರನವ್ುಂತಿಲಲ ಮತ್ನತ ಒಪ್ಪುಂದದ ವಿದನಯನಾಮನ್ ಚಿತ್ರದ 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವಾದಿಸನವ್ುಂತಿಲಲ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅವ್ಧಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಭೌತಿಕ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಮೊಲವ್ನ್ನು ಉತ್ಾಪದಿಸಲನ ಒತ್ಾತಯಸನವ್ುಂತಿಲಲ.  

29.7 "ಕರೆ ಮಾಡಬೆೇಡಿ" ವಿನ್ುಂತಿಯ ನೆೊೇುಂದಣಿಗಾಗಿ ನೆೇರ ದೊರವಾಣಿ ಸುಂಖೆಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ (ಕಚೆೇರಿಗಳು / ಕ್ಾಪಭರೆೇಟ್ / ಉದೆೊಯೇಗದಾತ್ರ 

ಮುಂಡಳಿ / ಸಾಮಾನ್ಯ ದೊರವಾಣಿ ಸುಂಖೆಯಗಳಲಲ) ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಎುಂದನ ಅವ್ರನ ಒಪ್ಪಪ ತಿಳಿಸನತ್ಾತರೆ. ಮತ್ನತ ನೆೊೇುಂದಣಿ ವಿನ್ುಂತಿಯ 

ಸರಿಯಾದತ್ೆಯ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಗಾಗಿ ಅವ್ರನ ಸಾಲದಾತ್ರಿುಂದ ಕರೆ(ಗಳನ್ನು) ಸಿವೇಕರಿಸಬಹನದನ. ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ನತ/ಅಥವಾ 

ಖಾತ್ರಿದಾರರ ಸುಂಪ್ಕಭ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಸುಂಪ್ಕಭಕ್ೆೆ ಬಳಸಿ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಜಾಗರೊಕತ್ೆಯುಂದ ಆಯೆೆಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ುಗಳು ಮತ್ನತ 
ಸೆೇವೆಗಳನ್ನು ತ್ನ್ು ಏಜೆುಂಟರನ (ಅಥವಾ) ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೊಲಕ ನೆೇರವಾಗಿ (ಅಥವಾ) ಒದಗಿಸಬಹನದನ ಎುಂದನ ಅವ್ರನ 
ಭಾವಿಸನತ್ಾತರೆ. ಟೆಲ್ಲಫೇನ್ / ಮೊಬೆಥಲ್ / SMS / ಇಮೇಲ್ (ಸಾಲದಾತ್ನೆೊುಂದಿಗೆ ನೆೊುಂದಾಯಸಿದುಂತ್ೆ) ಮೊಲಕ ಮಾಕ್ೆಭಟಿುಂಗ್ 

ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ು / ಸೆೇವೆಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ / ಅದರ ಅಧಿಕೃತ್ ಏಜೆುಂಟರಿುಂದ ಸಿವೇಕರಿಸಲನ ಸಹ 

ಅವ್ರನ ಒಪ್ಪಪ ಸಮಮತಿಸನತ್ಾತರೆ. 
29.8 ಕ್ೆೊನೆಯ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರನ್ನ ಒಪ್ಪುಂದಕ್ೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದಾಗ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಮನಕ್ಾತಯಗೆೊಳುಳತ್ತದೆ ಎುಂದನ ಅವ್ರನ ಒಪ್ುಪತ್ಾತರೆ. 
29.9 ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಒಪ್ಪುಂದ ಮತ್ನತ ಮುಂಜೊರಾತಿ ಪ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯ ಸಿವೇಕೃತಿಯನ್ನು ಇನ್ೊು ಹೆಚಾುಗಿ ಒಪ್ಪಪ ಅುಂಗಿೇಕರಿಸನತ್ಾತನೆ ಮತ್ನತ 

ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಾಯಯೇಚಿತ್ ಅಭಾಯಸ ಸುಂಹಿತ್ೆಯ ಅನ್ನಸರಣೆಯಲ್ಲಲ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾುನೆ. 
29.10 ಅವ್ರ ವಿನ್ುಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ಈ ಒಪ್ಪುಂದದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿತ್ರಣೆ ಸಾವಗತ್ ಕ್ತಟ್ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಒದಗಿಸನತ್ಾತನೆ ಎುಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಹೆಚಿುನ್ ಪ್ರಮಾರ್ದಲ್ಲಲ ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ಾತನೆ. ಆದಾಗೊಯ, ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ 

ಯಾವ್ುದೆೇ ವಿನ್ುಂತಿಗಳು ಇದುಲ್ಲಲ ಅದನ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಆಕಷಿಭಸನತ್ತದೆ. 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಲ, ಇಲ್ಲಲ ಬರೆಯಲಾದ ದಿನ್ ಮತ್ನತ ವ್ಷಭದುಂದನ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಾರರ ನ್ಡನವೆ ಒಪ್ಪುಂದವ್ನ್ನು ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳಳಲಾಗಿದೆ. 

 

ಹ ಸರತ       ಸಹಿ 

 ಸಾಲದಾತ್ Hinduja Leyland Finance Ltd.,         __________________________________ 

  ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹಿದಾರ                    

 ಸಾಲಗಾರ   ____________________________            __________________________________ 

 ಸಹ- ಸಾಲಗಾರ  ____________________________        __________________________________ 

 ಖ್ಾತ್ರಿದಾರ  ____________________________          __________________________________ 
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ಸಾಕ್ಷಿ: 
1.  
 
2.  
 
  



ಅನಿಸೊಚಿ – I 

 
ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿವರಗಳು 

ಪ್ೂರ್ಭ ಹೆಸರನ  

ಇದರ S/D/W   

ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹಿದಾರ 

 
 ಸಹಿ ಮಾಡಿದವ್ರ ಪ್ದನಾಮ  

ನಿವಾಸದ ವಿಳಾಸ  

ರಾಜಯ  ಪ್ಪನ್ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ       

ಕಚೆೇರಿ ವಿಳಾಸ  

ರಾಜಯ  ಪ್ಪನ್ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ       

ದೊರವಾಣಿ ಸುಂಖೆಯ  ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ  

PAN  ಗನರನತಿನ್ ಚಿೇಟಿ ಸುಂಖೆಯ  

ಪಾಸ್ಟ ಪೇಟ್ಭ ಸುಂಖೆಯ.  ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಸುಂಖೆಯ  

DIN  ಆಧಾರ್ ಸುಂಖೆಯ. (UID) x x X x x x X x     

Virtual ID  CKYC ID  

CIN  GST ಸುಂಖೆಯ.   

ಉದೆೊಯೇಗ ಆಧಾರ ಸುಂಖೆಯ   ಉಧಯಮ  

ಸುಂಯೇಜನೆ 

❑ ಏಕವ್ಯಕ್ತತಪ್ರ ❑ ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವ ❑ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತತ ಕುಂಪ್ನಿ ❑ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆ ❑ LLP 

❑ ಖಾಸಗಿ ನಿಯಮಿತ್ 
ಕುಂಪ್ನಿ 

❑ ಸಕ್ಾಭರಿ ನಿಯಮಿತ್ ಕುಂಪ್ನಿ ❑ ಟರಸ್ಟ್  ❑ ಸುಂಘ ❑ ಸುಂಸೆೆ 

❑ ಕಲಬ್ ❑ ಏಕವ್ಯಕ್ತತಗಳ ಸುಂಸೆೆ ❑ SPV ❑ ಇತ್ರ  

 

 

ಪ್ೂರ್ಭ ಹೆಸರನ  

ಇದರ S/D/W  

ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹಿದಾರ 

 
 ಸಹಿ ಮಾಡಿದವ್ರ ಪ್ದನಾಮ  

ನಿವಾಸದ ವಿಳಾಸ  

ರಾಜಯ  ಪ್ಪನ್ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ       

ಕಚೆೇರಿ ವಿಳಾಸ  

ರಾಜಯ  ಪ್ಪನ್ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ       

ದೊರವಾಣಿ ಸುಂಖೆಯ  ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ  

PAN  ಗನರನತಿನ್ ಚಿೇಟಿ ಸುಂಖೆಯ  

ಪಾಸ್ಟ ಪೇಟ್ಭ ಸುಂಖೆಯ.  ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಸುಂಖೆಯ  

DIN  ಆಧಾರ್ ಸುಂಖೆಯ. (UID) x X X x x x X x     

Virtual ID  CKYC ID  

CIN  GST ಸುಂಖೆಯ.   

ಉದೆೊಯೇಗ ಆಧಾರ ಸುಂಖೆಯ   ಉಧಯಮ  

ಸುಂಯೇಜನೆ 

❑ ಏಕವ್ಯಕ್ತತಪ್ರ ❑ ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವ ❑ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತತ ಕುಂಪ್ನಿ ❑ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆ ❑ LLP 

❑ ಖಾಸಗಿ ನಿಯಮಿತ್ 
ಕುಂಪ್ನಿ 

❑ ಸಕ್ಾಭರಿ ನಿಯಮಿತ್ ಕುಂಪ್ನಿ ❑ ಟರಸ್ಟ್  ❑ ಸುಂಘ ❑ ಸುಂಸೆೆ 

❑ ಕಲಬ್ ❑ ಏಕವ್ಯಕ್ತತಗಳ ಸುಂಸೆೆ ❑ SPV ❑ ಇತ್ರ  

 

ಖ್ಾತ್ರಿದಾರರ ವಿವರ 

ಪ್ೂರ್ಭ ಹೆಸರನ  

ಇದರ S/D/W  

ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹಿದಾರ 

 
 ಸಹಿ ಮಾಡಿದವ್ರ ಪ್ದನಾಮ  

ನಿವಾಸದ ವಿಳಾಸ  

ರಾಜಯ  ಪ್ಪನ್ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ       

ಕಚೆೇರಿ ವಿಳಾಸ  

ರಾಜಯ  ಪ್ಪನ್ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ       

ದೊರವಾಣಿ ಸುಂಖೆಯ.  ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ  

PAN  ಗನರನತಿನ್ ಚಿೇಟಿ ಸುಂಖೆಯ  

ಪಾಸ್ಟ ಪೇಟ್ಭ ಸುಂಖೆಯ  ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಸುಂಖೆಯ.  

DIN  ಆಧಾರ್ ಸುಂಖೆಯ. (UID) x X X x x x X x     

Virtual ID  CKYC ID  

CIN  GST ಸುಂಖೆಯ  



ಉದೆೊಯೇಗ ಆಧಾರ್ ಸುಂಖೆಯ.  ಉದಯಮ  

ಸುಂಯೇಜನೆ 

❑ ಏಕವ್ಯಕ್ತತಪ್ರ ❑ ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವ ❑ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತತ ಕುಂಪ್ನಿ ❑ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ೆ ❑ LLP 

❑ ಖಾಸಗಿ ನಿಯಮಿತ್ 
ಕುಂಪ್ನಿ 

❑ ಸಕ್ಾಭರಿ ನಿಯಮಿತ್ ಕುಂಪ್ನಿ ❑ ಟರಸ್ಟ್ ❑ ಸುಂಘ ❑ ಸುಂಸೆೆ 

❑ ಕಲಬ್ ❑ ಏಕವ್ಯಕ್ತತಗಳ ಸುಂಸೆೆ ❑ SPV ❑ ಇತ್ರ  

 
 

(ಬಿ) ಸಾಲ ಒಪ್ಪುಂದ ವಿವ್ರಗಳು 

ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಖ್ ಾ  

ಕ್ಾಯಭಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವ್ ಸೆಳ  

ಒಪ್ಪುಂದದ ದಿನಾುಂಕ         ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ದಿನಾುಂಕ       

ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ/ ಸುಂಪ್ಕ್ತಭತ್ ಸಾಲ ಒಪ್ಪುಂದ 
ಸುಂಖೆಯಗಳು (ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುಲ್ಲಲ) 

 

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವ್ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗನವ್ 
ಉದ ುೆೇಶ 

 

ಸಾಲದಾತ್ರ ಶಾಖೆ   

ಸೆಳ ಮತ್ನತ ರಾಜಯ  

 

ಸಂಖ್ ಾ ಸಂಗತಿ ವಿವರಗಳು 
(B) ಸವತಿುನ್ ವಿವರಗಳು 

 

 

1 ಸಹಾಯಕ ಅನ್ನಷುಂಗಿಕಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಸವತಿತನ್ ವಿವ್ರಣೆ  

2 ರಚ್ನೆ  

3 ಮಾದರಿ  

4 ಎುಂಜಿನ್ ಸುಂಖೆಯ.  

5 ಅಡಿಗಟಿ್ನ್ ಸುಂಖೆಯ.  

6 ನೆೊೇುಂದಣಿ ಸುಂಖೆಯ.  

(C) ಹರ್ಕಾಸ್ಟ್ರನ್ ವಿವರಗಳು  

1 ಸವತಿತನ್ ಬೆಲೆ  

2 ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ  

3 ಮಾಜಿಭನ್ ಹರ್ (ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುಲ್ಲಲ)  

4 ಬಡಿಾ ದರ - IRR  ವಾಷಿಭಕ _______% 

5 ಅವ್ಧಿ  

6 ಬಡಿಾ ಶನಲೆಗಳು  

7 ಒಟನ್ ಕುಂತ್ನಗಳ ಸುಂಖೆಯ.  

8 ಮಾಸಿಕ ಕುಂತ್ನಗಳ ಬೆಲೆ  

9 ಮನುಂಗಡ ಮಾಸಿಕ ಕುಂತ್ನಗಳ ಸುಂಖೆಯ (if any)  

10 ರ್ದರತ್ೆ ಠೆೇವ್ಣಿ (ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುರೆ)  

11 ರ್ದರತ್ಾ ಠೆೇವ್ಣಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಾ ದರ (%)  

12 ಮೊದಲ ವ್ಷಭದ ವಿಮ  

13 ಎರಡನೆೇ ವ್ಷಭದ ವಿಮ  

14 ಮೊರನೆೇ ವ್ಷಭದ ವಿಮ  

15 ಹೆೊರದಾರ್ ಚೆಕ್ ಶನಲೆಗಳು (ಯಾವ್ುದಾದರೊ ಇದುಲ್ಲಲ)  

16 ಬಳಸಿದ ವಾಹನ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  

 (ಎ) ವಿಮ ಇಲ್ಲಲವ್ರೆಗೆ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನತ್ತದೆ  

 (ಬಿ) ಎರಡನೆೇ ಪ್ರಸನತತಿ  

 (ಸಿ) ಸುಂಗರಹವಾದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಾ ಶನಲೆಗಳು  

(D) ಇತ್ರ ಶತಲಾಗಳು  

1 ಚೆಕ್ ಮಾನ್ನ್ಷ್ ಶನಲೆಗಳು  

(ಎ) ಮೊದಲ ಪ್ರಸನತತಿ  ರೊ. 500/- ಅಥವಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ದರ ಕೊಡಿ (ಬಿ) ಎರಡನೆೇ ಪ್ರಸನತತಿ ರೊ. 500/- 

(ಸಿ) ಸುಂಗರಹವಾದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಾ ಶನಲೆಗಳು ರೊ. 500/- 



ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ನತ ಶಾಸನ್ಬದಧ 
ತ್ೆರಿಗೆಗಳು 

2 ಸುಂಸೆರಣಾ ಶನಲೆಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಇತ್ರ ಶನಲೆಗಳು.  ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ರನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿ ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ ತ್ೆರಿಗೆಗಳು 
ಮತ್ನತ ಶಾಸನ್ಬದಧ ತ್ೆರಿಗೆಗಳು 

3 ಅಕ್ಾಲ್ಲಕ ಮನಚ್ನುವಿಕ್ೆಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಪಾರಿತ್ೆೊೇಷಕ ದರ ಸೌಲರ್ಯದ ಆಗ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ್ ಮೊತ್ತದ 5% ಅಥವಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ 
ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೆೇ ಇತ್ರ ದರ ಮತ್ತ 
ಅನ್ವಯವಾಗನವ್ ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೊ ಶಾಸನ್ಬದಧ ತ್ೆರಿಗೆಗಳು 

4 ಖುಂಡ 2.15 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ನುವ್ರಿ ಬಡಿಾಯ ದರ 36% ವ್ಾಷಿೊಕ ಬಡಿಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವ ತ್ ರಿಗ ಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ್ಬದಧ ತ್ ರಿಗ ಗಳು 

 

ಹ ಸರತ      ಸಹಿ 

ಸಾಲದಾತ್  Hinduja Leyland Finance Ltd.,  __________________________________ 

  ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹಿದಾರ                    

ಸಾಲಗಾರ   ____________________________   __________________________________ 

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ  ____________________________   __________________________________ 

ಖ್ಾತ್ರಿದಾರ ____________________________   __________________________________ 

  



ಅನ್ತಸೊಚಿ - II 

ಮರತಪಾವತಿಯ ವ್ ೋಳಾಪ್ಟ್ಟಟ 

ಕುಂತಿನ್ 
ಸುಂಖೆಯ 

ಕ್ೆೊನೆಯ 
ದಿನಾುಂಕ 

ಕುಂತ್ನ ಮೊತ್ತ 
ಮೊಲ 
ಮೊತ್ತ 

ಬಡಿಾ 
ಕುಂತಿನ್ 
ಸುಂಖೆಯ 

ಕ್ೆೊನೆಯ 
ದಿನಾುಂಕ 

ಕುಂತ್ನ ಮೊತ್ತ 
ಮೊಲ 
ಮೊತ್ತ 

ಬಡಿಾ 

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     

ಹ ಸರತ      ಸಹಿ 

ಸಾಲದಾತ್  Hinduja Leyland Finance Ltd.,  __________________________________ 

  ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹಿದಾರ                    

ಸಾಲಗಾರ   ____________________________   __________________________________ 

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ ____________________________   __________________________________ 

ಖ್ಾತ್ರಿದಾರ ____________________________   __________________________________ 



ಬ ೋಡಿಕ ಯ ಕ ೈಪ್ತ್ರ 

ಇವ್ರಿಗೆ 
Hinduja Leyland Finance Ltd., 

ಸುಂಖೆಯ .27-ಎ, ಡೆವ್ಲಪ್ಾ ಇುಂಡಸಿರಯಲ್ ಎಸೆ್ೇಟ್,  

ಗಿುಂಡಿ, ಚೆನೆುಥ - 600032. 

 

ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ನಾನ್ನ/ನಾವ್ು, ಸುಂ.27-A, ಡೆವ್ಲಪ್ಾ ಇುಂಡಸಿರಯಲ್ ಎಸೆ್ೇಟ್, ಗಿುಂಡಿ, ಚೆನೆುಥ - 600032 ನ್ಲ್ಲಲರನವ್ M/s. Hinduja Leyland 

Finance Ltd., (ಸಾಲದಾತ್) ಗೆ ಜುಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ನತ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವ್ತಿಸಲನ ರ್ರವ್ಸೆ ನಿೇಡನತ್ೆತೇನೆ ಅಥವಾ ಆಡಭರ್ (ಅದನ್ನು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ, 

ಅದರ ಉತ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ನತ ನಿಯೇಜಿತ್ಗಳು ಇತ್ಾಯದಿ), ಭಾರತಿೇಯ  ರಿಸರ್ವಭ ಬಾಯುಂಕ್ ನಿದೆೇಭಶನ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ಅಥವಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ 

ಸಾಲದಾತ್ರನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಸಾಲದ ದರದ ಪ್ರಕ್ಾರ, ಅುಂತ್ಹ ದರಗಳು ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ದರಗಳಲ್ಲಲ ಬಡಿಾಯುಂದಿಗೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯರನವ್ಲೆಲಲಾಲ ಇಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ನು 

ಸುಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡಿಾದರ, ದುಂಡದ ಬಡಿಾ, ದಿವಾಳಿಯಾದ ಹಾನಿಗಳು, ಕಡಿತ್ಗಳು, ವೆಚ್ುಗಳು, ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ನತ ಅುಂತ್ಹ ದರಗಳಲ್ಲಲ 

ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲರನವ್ ಅಥವಾ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದ ಅಥವಾ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದುಂತ್ಹ ಎಲಾಲ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತ್ರಿುಂದ ಸಾಧಿಸನವ್ ಅಥವಾ 

ಸುಂಗರಹಿಸನವ್ ದಿನಾುಂಕದವ್ರೆಗೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಅವ್ಧಿಗೆ ಖಾತ್ೆ ಏನೆೇ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ ಸಾಲದಾತ್ನ್ನ ನ್ನ್ಗೆ/ನ್ಮಗೆ ಉಲೆಲೇಖ, ಸೊಚ್ನೆ ಅಥವಾ 

ಸೊಚ್ನೆಯಲಲದೆ, ಯಾವ್ುದೆೇ ಡೆಬಿಟ್ ನ್ಮೊದನ್ನು ಕ್ಾಯುರಿಸಲನ ಅಥವಾ ಬಡಿಾಯನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡದಿರನವ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತ್ರ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಲ ಅಥವಾ 

ಲೆಡೆರ್ ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದೆೇ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡದಿರನವ್ ಸಾಲದಾತ್ರ ನಿಧಾಭರ / ಕರಮ / ನಿೇತಿಯನ್ನು ತ್ಡೆದನಕ್ೆೊಳುಳವ್ುದಿಲಲ. 

ನಾನ್ನ/ನಾವ್ು ಬೆೇಷರತ್ಾತಗಿ ಮತ್ನತ ಬದಲಾಯಸಲಾಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಪಾವ್ತಿ ಮತ್ನತ ಕ್ೆಥಪ್ತ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸನವ್ ಮತ್ನತ 

ಪ್ರತಿರ್ಟಿಸನವ್ ಪ್ರಸನತತ್ತ್ೆಯನ್ನು ಕ್ೆಥಬಿಡನತ್ ತೆೇವೆ. 

 

ಮೊತ್ತ: ರೊ. ______________/- (ರೊಪಾಯ __________________________________________ ಮಾತ್ರ). 

ಬಡಿಾ ದರ: ___________% ಒುಂದನ ವ್ಷಭಕ್ೆೆ., (ವಾಷಿಭಕ IRR) 

ಸಾಲಗಾರ: 

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ: 

ಖಾತ್ರಿದಾರ: 

ಸೆಳ: ____________________ 

ದಿನಾುಂಕ: _____________________ *(ರೊ.1/-ರ ಕುಂದಾಯ ಮನದೆರಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸಾಲಗಾರನಿುಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬೆೇಕನ) 

ಕುಂದಾಯ 

ಮನದೆರ  


