
రుణ ఒప్ప ందం 

ఈ ఒప్ప ందం షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  ్థలంంలో మరియు తేదీలో కంద ఇవ్వ బడిన్ విధముగా చేయబడింది –  

మధూ  

 M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, కంపెనీం చట్టం 1956 కంద విలీన్ం చేయబడిన్ కంపెనీ మరియు దాని కార్కప రేట్ 

కార్యూ ంయానిన  నం. 27-A డెవ్ంప్డ్ ఇండస్ట్రటయల ఎస్టటట్, గండీ, చెన్నన  – 600032లో కలిగ ఉంది, ఇకపై "రుణదాత"గా 

సూచంచబడుతంది (ఏ వ్ూ క్తకీరణ తప్ప . థందరభ ం లేదా అర్యలనిక విరుదధమైన్ది దాని వారసులు మరియు కేటాయంపులు 

మొదలైన్వి) మొదటి భాగం నండి; 

మరియు 

షెడ్యూ ల - Iలో వివ్రించన్ రుణగ్గహీత, థహ-రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు (థందరభ ం లేదా దాని అర్యలనిక విరుదధమైన్ది 

మరియు అతని/ఆమె థంబంధిత వారసులు, ఆథక ీఉన్న  గ్ప్తినిధులు, వారసులు, హక్కొ దారులు కారూ నిర్యవ హక్కలు మరియు 

నిర్యవ హక్కలు  మొదలైన్ వారిని చేరిి న్ట్లయతే తప్ప , ఏ వ్ూ క్తకీరణన అరలం చేసుకోవాలి) రండవ్ భాగం నండి. 

“రుణగ్గహీత” అనే వ్ూ క్తకీరణలు ఒకే/బహుళ థహ-రుణగ్గహీత(లు)ని కలిగ ఉంటాయ మరియు థంయుకంీగా “రుణగ్గహీతలు”గా 

సూచసీ్తరు; మరియు “రుణగ్గహీత” మరియు “గాూ రంట్ర్” థందర్యభ నిక విరుదధంగా ఉండకపోతే మరియు బహుళ 

రుణగ్గహీతలు/గాూ రంట్రుల (ఏదైనా ఉంటే) మరియు అతని/ఆమె/వారి చట్టప్రమైన్ వారసులు, ఆథక ీఉన్న  గ్ప్తినిధులు, 

కారూ నిర్యవ హక్కలు, నిర్యవ హక్కలు మరియు అసైన్లు మొదలైన్వాటిని కలిగ ఉంటారు. 

“రుణదాత”, “రుణగ్గహీతలు” మరియు “గాూ రంట్ర్” అనే వ్ూ క్తకీరణంన వ్ూ కగీతంగా “పార్టట” అని సూచసీ్తరు మరియు థమిష్టటగా 

“పార్టటలు” అని సూచసీ్తరు. 

అయతే: 

ఎ. రుణగ్గహీత(లు) ఇకొ డ మొదటి షెడ్యూ ల్లో మరింత వివ్రంగా వివ్రించన్ గ్ప్యోజన్ం కోథం రుణ సౌకరూ ం కోథం 

అభ్ూ రి లంచారు. 

B. రుణగ్గహీత(లు) చేరన్ గ్పాతినిధ్యూ ంపై ఆధ్యరప్డి, రుణదాత ఇకొ డ పేరొ్క న్న  నిబంధన్లు మరియు షరతంపై 

రుణగ్గహీత(ం)క్క రుణ థదుపాయానిన  అందుబాటులోక తీసుక్కర్యవ్డానిక అంగీకరించారు. 

నిబంధనలు మరియు షరతులు 

ఆరికిల్ 1 

నిరవ చనాలు 

1.1 ఒప్ప ందంలో థందరభ ం లేక్కంటే తప్ప : 

“ఒప్ప ందం” “ఒప్ప ందం” అంటే, రుణగ్గహీత రుణదాతక్క అందించన్ మరియు/లేదా ఈ రుణ 

థదుపాయానిన  విథరీించడానిక రుణదాత ఆధ్యరప్డే ఏవైనా థవ్రణలు, అనబంధ 

ఒప్ప ందం(లు)తో పాటుగా ఈ ఒప్ప ందం అని అరలం. రుణదాత, రుణగ్గహీత, థహ-

రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు మధూ  అమలు చేయబడిన్ ఏవైనా షెడ్యూ ల్లు, 

అనబంధ్యలు, నిబంధన్లు మరియు షరతలు (T&C) ఒప్ప ందానిక జోడించబడాాయ.  
“దరఖాసు ీఫారమ్” “దరఖాసుీ ఫారమ్” అంటే మరియు రుణ థదుపాయానిన  కోరుతూ రుణదాతక్క 

రుణగ్గహీత/థహ-రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ దావ ర్య నిరేశేిత ఫారమ్్లో (డిజిట్ల 

ఫారమ్్ంతో థహా) థమరిప ంచన్ ఏదైనా దరఖాసు ీఅని అరలం. 

“ఆర”ీ “ఆర”ీ అంటే వాహన్ం లేదా యంగ్తం (దీనిని కోరుక్కనే వినియోగానిక అవ్థరమైన్ 

శర్టర/అవ్థరమైన్ నిరా్య ణాంతో లేదా లేక్కండా) భ్గ్దత దావ ర్య రుణదాతక్క 

అనకూంంగా.. 

“రుణగ్గహీత” “రుణగ్గహీత” అంటే ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కొ వ్ మంది, వ్ూ క(ీలు) ఏకైక 

యాజమాన్ూ  ఆందోళన్, హందూ అవిభ్క ీక్కటుంబం (HUF), గ్ట్స్టట, వ్ూ కీ్కం థంఘం, 

సొసైటీ, ్క ల్ , ప్రిమిత (LLP) / అప్రిమిత భాగస్తవ మూ  థంథల లేదా ప్రిమిత (ప్బ్లలక్ లేదా 

స్ట్పైవేట్ ) కంపెనీ లేదా ఒక వ్ూ క ీ కంపెనీ (OPC), జాయంట్ వంచర్ 

కంపెనీలు/థంథలలు, రుణగ్గహీతగా ఒప్ప ందానిన  అమలు చేస్ట స్పప షల ప్రప స్ట 

వహకల (SPV)గా ఏరప డిన్ కంపెనీలు. 

రుణగ్గహీత ఒకరి కంటే ఎక్కొ వ్ మంది వ్ూ కీ్కలు ఉన్న ట్లయతే, గ్ప్తి ఒకొ రూ 

వ్ూ కగీతంగా ఒప్ప ందం చేసుక్కన్న టుల భావించబడతారు మరియు వారందరూ 

థంయుకంీగా మరియు వివిధ రకాం బాధూ తంన అంగీకరించారు మరియు 

“రుణగ్గహీత” అనే ప్దం అందరినీ మరియు అతని/ఆమె/వారి థంబంధిత వ్ూ కీ్కంన 

కలిగ ఉంటుంది. వారసులు, కారూ నిర్యవ హక్కలు, నిర్యవ హక్కలు, చట్టప్రమైన్ 

గ్ప్తినిధులు మరియు అనమతించబడిన్ కేటాయంపులు మొదలైన్వి. 

 

రుణగ్గహీత ఏకైక యాజమానాూ నిక థంబంధించన్ థమథూ  అయతే, ఏకైక యజమానిగా 

కనిపంచే వ్ూ క ీ మరియు రుణగ్గహీత అనే ప్దంలో అతని/ఆమె/వారి థంబంధిత 

వారసులు, కారూ నిర్యవ హక్కలు, నిర్యవ హక్కడు, చట్టప్రమైన్ గ్ప్తినిధులు మరియు 



అనమతించబడిన్ అసైన్లు మొదలైన్వి ఉంటాయ. 

 

రుణగ్గహీత ప్రిమిత/అప్రిమిత భాగస్తవ మూ  థంథల అయతే, ఒప్ప ందంలో పేరొ్క న్న  

పేరు మరియు శైలిలో భాగస్తవ మూ  థంథలలో తమ కారూ కలాపాంన నిరవ హసుీన్న  

భాగస్తవ ములు. పేరొ్క న్న  థంథల దాని భాగస్తవ ముంతో కలిర వారి వ్ూ కగీత స్తమరలూ ంతో 

ఇకపై థమిష్టటగా “రుణగ్గహీత” అని పంవ్బడుతంది ఇంకా,  వారిని మరియు మిగలిన్ 

వారిని లేదా భాగస్తవ ములు లేదా తాతాొ లిక భాగస్తవ ములు మరియు అతని/ఆమె/వారి 

థంబంధిత వారసులు, కారూ నిర్యవ హక్కలు, నిర్యవ హక్కలు, చట్టప్రమైన్ గ్ప్తినిధులు 

మరియు అనమతించబడిన్ హక్కొ దారులు మొదలైన్ వారిని చేర్యి లి.. 

 

రుణగ్గహీత ప్రిమిత కంపెనీ అయతే, కంపెనీ డైరక టరుల లేదా కంపెనీ దావ ర్య అధికారం 

పందిన్ వ్ూ కీ్కలు, ఒప్ప ందంలో పేరొ్క న్న  పేరు మరియు శైలిలో కంపెనీ 

కారూ కలాపాంన నిరవ హసుీనాన రు. పేరొ్క న్న  కంపెనీ దాని డైరక టర లతో కలిర వారి వ్ూ కగీత 

స్తమరలూ ంతో ఇకపై థమిష్టటగా "రుణగ్గహీత"గా సూచంచబడుతంది మరియు కంపెనీం 

చట్టంలో ఉన్న  నిబంధన్ంక్క లోబడి దాని వారసులు మరియు నిర్యవ హక్కలు మరియు 

అనమతించబడిన్ అసైన్ంన కలిగ ఉంటుంది. 

 

రుణగ్గహీత ఒక గ్ట్సుట అయతే, దాని గ్ట్స్టటలు, HUF విషయంలో, కారీ్య మరియు దాని 

కోపారె న్రుల HUFని ఏర్యప టు చేస్ట,ీ AOP విషయంలో, థంఘానిన  ఏర్యప టు చేరన్ 

వ్ూ కీ్కలు, సొసైటీ విషయంలో, దాని పాంకమండలి మరియు దాని థభ్యూ లు , ్క ల్  

విషయంలో, దాని మేనేజర్ మరియు ్క ల్ ్న న్డుపుతన్న  దాని థభ్యూ లు, జాయంట్ 

వంచర్/SPV విషయంలో జాయంట్ వంచర్్న ఏర్యప టు చేరన్ లేదా “స్పప షల ప్రప స్ట 

వహకల” మరియు దాని థంబంధిత థంథలంన థృష్టటంచన్ థంథలలు, అనిన  

గ్ప్యోజన్కరమైన్ యజమానలు మరియు వాటాలు దాని వారసులు & నిర్యవ హక్కలు 

మరియు అనమతించబడిన్ అసైన్లు మొదలైన్ వాటితో థహా హోంరాుల. 

ఈ ఒప్ప ందం యొకొ  గ్ప్యోజన్ం కోథం గ్ప్తి వ్ూ క/ీలు థంథల/లు. 

"థహ-రుణగ్గహీత" "థహ-రుణగ్గహీత" అనే ప్దానిక అవ్థరమైన్ చోట్ 'థహ-రుణగ్గహీత' అని అరలం 

మరియు రుణాం చెలిలంపు లేదా ఇతర అగ్గస్తల న్ంలో ఉమా డిగా & అనేకంగా బాధూ త 

వ్హంచే వ్ూ క/ీలు (ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎకొ్క వ్ మంది) అని అరలం. అతన/వారు 

రుణగ్గహీతతో థంయుకంీగా పందే (అదన్పు) రుణాలు మరియు రుణగ్గహీతతో పాటు 

ఈ ఒప్ప ందం యొకొ  అనిన  షరతం యొకొ  థరైన్ ప్నితీరుక్క హామీ ఇసీ్తరు. థహ-

రుణగ్గహీత యొకొ  బాధూ త రుణగ్గహీత(ం)తో థహ-విథృీతంగా ఉంటుంది. "థహ-

రుణగ్గహీత" అనే ప్దంలో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎకొ్క వ్ మంది, వ్ూ కగీత థహ-

రుణగ్గహీత మరియు అతని/ఆమె/వారి థంబంధిత వారసులు, కారూ నిర్యవ హక్కలు, 

నిర్యవ హక్కలు, చట్టప్రమైన్ గ్ప్తినిధులు మరియు అనమతించబడిన్ హక్కొ దారులు 

ఉంటారు. 

 

“ఎంస్ట్కాటనిక్ కండక్షన 

ఆఫ్ ఆరిి గ్టేషన” 

“ఎంస్ట్కాటనిక్ కండక్షన ఆఫ్ ఆరిి గ్టేషన” అంటే ఆరిి గ్టేట్ర్ దావ ర్య పార్టటం స్తక్ష్యూ ంన 

రికార్ ా చేయడం, నోటీసులు ప్ంప్డం, ్ లయమ్ పటిషన్లు, లెట్ర్్లు మరియు 

డాక్కూ మెంట్్ంన రిజిథటర్ ాఇ-మెయల ID లేదా మొబైల న్ంబర్్క్క (WhatsApp లేదా 

ఇతర స్తరూప్ూ  అపలకేషన్ ఆమోదించబడింది) ప్ంప్డం వ్ంటి మధూ వ్రితీవ  చరూ ంన 

నిరవ హంచడం. మరియు ్ లయమ్ పటిషన్లు, గ్ప్తూ తరీ్యలు, రిజాయండర్్లు, 

నోటీసులు, ప్గ్తాలు మొదలైన్వాటిని ఆరిి గ్టేట్ర్్క్క ప్ంప్డం, వివాదానిన  

ప్రిషొ రించడం కోథం మధూ వ్రి ీదాని వాథవీికత మరియు అంగీకార్యనిక లోబడి. 

"ఎంస్ట్కాటనిక్ ఎగకిూూ షన 

ఆఫ్ లోన 

డాక్కూ మెంట్ె " 

"ఎంస్ట్కాటనిక్ ఎగకిూూ షన ఆఫ్ లోన డాక్కూ మెంట్ె ", అంటే ఎంస్ట్కాటనిక్ / డిజిట్లైజా్డ 

రూప్ంలో రుణ ప్గ్తాంన అమలు చేయడం మరియు అతని/ఆమె/వారి డికే లర్/ారిజిథటర్ ా

మొబైల్ న్ంబర్(లు) మరియు/లేదా ఇ-మెయల ID(లు)క ప్ంపన్ OTP (వ్న-టైమ్ 

పాస్ట్వ్ర్)ా మరియు/లేదా ఇ-లింక్ దావ ర్య ధృవీకరించడం మరియు ధృవీకరించడం.   
"ఫెయర్ గ్పాక్త టస్ట కోడ్" "ఫెయర్ గ్పాక్త టస్ట కోడ్" అంటే రుణదాత తన్ కథటమర్్ంక్క అనథరించే నాూ యమైన్ 

అభాూ థ కోడ్ అని అరలం, ఇది రుణదాత వ్్సైట్్లో హోస్టట చేయబడింది. 

"గాూ రంట్ర్" అంటే ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కొ వ్, వ్ూ క(ీలు), ఏకైక యాజమాన్ూ  ఆందోళన్, HUF, 

గ్ట్స్టట, అసోరయేషన ఆఫ్ ప్రె నె  / ్క ల్  / సొసైటీ, లిమిటెడ్ (LLP)/అప్రిమిత 

భాగస్తవ మూ  థంథల, LLP లేదా ప్రిమిత కంపెనీ లేదా ఒక వ్ూ క ీకంపెనీ (OPC), జాయంట్ 

వంచర్ కంపెనీలు/థంథలలు గాూ రంట్ర్్గా అగ్గమెంట్్న అమలు చేసుీనాన య (ఈ 



ఒప్ప ందం లేదా మరేదైనా ఒప్ప ందం గ్ప్కారం), వారు రుణగ్గహీత క్కదురుి క్కన్న  

ఒప్ప ందం యొకొ  ప్నితీరుక్క వ్ూ కగీతంగా హామీ ఇసీ్తరు మరియు రుణగ్గహీత రుణం 

చెలిలంచాడా లేదా అన్న ది కాక్కండా రుణదాతక్క చెలిలంచాలెి న్ అనిన  రుణ 

బకాయంన తిరిగ చెలిలంచేలా చూసీ్తరు,.  
"హైపోథికేషన" అంటే సురక్షిత ఆరపీై థృష్టటంచబడిన్ నిరిషేట ఛార్ట,ి షెడ్యూ ల - Iలో మరింత పూరిగీా 

వివ్రించబడింది. 

“ఇన ్స్తట ల మెంట్” లేదా 

“EMI (థమాన్మైన్ 

నంవార్ట వాయదా)” 

అంటే రండవ్ షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  నంవార్ట చెలిలంపు మొతంీ, రుణానిన  వ్డీతాో థహా 

రుణమాఫీ చేయడానిక అవ్థరమైన్ వ్ూ వ్ధిలో. 

"IRACP” అంటే "ఆదాయ గురింీపు, ఆసుీం వ్ర్టకీరణ మరియు అడావ నె ంక్క థంబంధించన్ 

గ్పవిజనింగ్". IRACPని నియంగ్తించే గ్పుడెనియిల నిబంధన్లు రగుూ లేట్ర్ట అథారిటీ 

అంటే RBI దావ ర్య ఎప్ప టికపుప డు జార్ట చేయబడిన్ మారదీరశ కాం దావ ర్య 

నిరవ హంచబడతాయ. 

"రుణదాత" M/s. Hinduja Leyland Finance Limited అని అరలం, మరియు ఒప్ప ందంలో పేరొ్క న్న  

థందర్యభ నస్తరంగా జోన్ల/్స్టటట్/గ్పాంతీయ/గ్బాంచ్ కార్యూ ంయాలు ఉంటాయ. 

"ఋణం" ఆరిటకల 2.1 ఒప్ప ందం మరియు మొదటి షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  రుణం అని అరలం. 

"NCLT లేదా నేషన్ల 

కంపెనీ లా గ్టిబ్యూ న్ల" 

అంటే భారతదేశంలోని పాక్షిక-నాూ య థంథల. ఇది కంపెనీం చట్టం, 2013 గ్ప్కారం 

అనిన  ఇతర అధికార్యంతో ఏదైనా కంపెనీ యొకొ  అణచవేత మరియు దురివ నియోగం, 

కంపెనీలు, భాగస్తవ మాూ లు, వ్ూ కీ్కంన థందర్యభ నస్తరంగా ముగంచడం మరియు ఇన 

స్తలేవ నీె  అండ్ బాంక్ రపటె  కోడ్, 2016 గ్ప్కారం కంద సూచంచన్ థంబంధించన్ 

థమథూ ంపై తీరుప నిసుీంది  

“పోస్టట డేటెడ్ చెకొ్క లు” 

లేదా “PDCలు” 

గ్ప్తి ఇన్్స్తట ల్మెంట్ గడువు తేదీతో థరిపోండానిక తేదీంన కలిగ ఉన్న  

ఇన్్స్తట ల్మెంట్ మొతీానిక రుణదాతక్క అనకూంంగా రుణగ్గహీత గ్డా చేరన్ 

ఇన్్స్తట ల్మెంట్ మొతీానిక థంబంధించన్ తనిఖీలు అని అరలం. 

“ముందసు ీచెలిలంపు” అంటే రుణదాత దాని తరపున్ నిరేశేించన్ నిబంధన్లు మరియు షరతం గ్ప్కారం 

మరియు తిరిగ చెలిలంచే థమయంలో అమలులో ఉన్న  ముందసు ీచెలిలంపు. 

"రేటుల మరియు వ్డీ"ా అంటే ఈ ఒప్ప ందంలోని ఆరిటకల 2.2లో సూచంచబడిన్ వ్డీ ారేటు. 

"రగుూ లేట్ర్ట అథారిటీ" అంటే భారతీయ రిజర్వ  బాూ ంక్ (RBI) మరియు ఇతర గ్ప్భ్యతవ ం, పాక్షిక గ్ప్భ్యతవ  

అధికారులు, చట్టబదధమైన్ థంథల మొదలైన్వి. 

"తిరిగ చెలిలంపు" రుణం యొకొ  గ్ప్ధ్యన్ మొతంీ తిరిగ చెలిలంచడం, దానిపై వ్డీ,ా నిబదధత మరియు / 

లేదా ఏదైనా ఇతర ఛార్టలిు, గ్ీమియం, ఫీజులు లేదా రుణదాతక్క ఈ ఒప్ప ందం 

గ్ప్కారం చెలిలంచాలెి న్ ఇతర బకాయలు; మరియు గ్ప్తేూ కంచ అంటే, ఈ 

ఒప్ప ందంలోని ఆరిటకల 2.9లో రుణ విమోచన్ అందించబడింది. 

"మంజూరు లేఖ" రుణగ్గహీతక్క రుణ థదుపాయానిన  మంజూరు చేసీూ రుణదాత జార్ట చేరన్ లేఖ అని 

అరలం మరియు ఇకొ డ పేరొ్క న్న  ఒప్ప ందం మరియు నిబంధన్లు మరియు షరతం 

గ్ప్కారం మరియు దానితో కలిప చదవ్బడుతంది. 

"షెడ్యూ లె " షెడ్యూ ల అంటే రుణం మంజూరు చేయబడిన్వి, వ్రింీచే ఛార్టలిు, రుణానిన  తిరిగ 

చెలిలంచడానిక వాయదాలు మొదలైన్వి లేదా ప్రథప ర అంగీకారంతో మరియు/లేదా 

ఏదైనా గ్పాతిప్దికన్ చట్టబదధమైన్ / రగుూ లేట్ర్ట ప్ంపణీ కాలానగుణంగా 

థవ్రించబడిన్ వివ్ర్యంతో కూడిన్ ఒప్ప ందంలో భాగంగా రూపందించబడిన్ ఏదైనా 

లేదా అనిన  ఆసుీలు. 



"సురక్షిత ఆర"ీ థగటు మరియు గ్పాథమిక భ్గ్దత (లియెన మార్ొ  చేయబడినా లేదా లేకపోయనా, 

రుణదాత అడావ నె  చేరన్ నిధుం నండి కొనగోలు చేయబడిన్ ఆర)ీ మరియు రుణం 

ప్రిషొ్క రం అయేూ  వ్రక్క అనిన  తదుప్రి ప్రిణామాలు, చేరుప లు మరియు 

మెరుగుదంంతో పాటు రుణం కోథం అందించే కొలేట్రల స్పకూూ రిటీ రండింటినీ కలిగ 

ఉంటుంది రుణదాత, రుణగ్గహీత యొకొ  గ్ప్యోజనాంన రక్షించడానిక తీసుక్కన్న  

బీమా పాంస్టంతో పాటు ఈ ఒప్ప ందం లేదా మరేదైనా తదుప్రి ఒప్ప ందం(లు) 

"స్పకూూ ర్ ాగ్ెడిట్ర్" ఏదైనా ఆరిలక థహాయం రుణగ్గహీత దావ ర్య తిరిగ చెలిలంచడం కోథం స్పకూూ రిటీ 

ఇంట్రస్టట ని థృష్టటంచన్ రుణదాత అని అరలం 

"స్పకూూ ర్ ాడెట్" అంటే ఏదైనా స్పకూూ రిటీ వ్డీ ాదావ ర్య భ్గ్దప్రచబడిన్ రుణం 

"స్పకూూ రిటీ ఇంట్రస్టట" సురక్షితమైన్ రుణదాతక్క అనకూంంగా థృష్టటంచబడిన్ ఆరపీై హక్కొ , టైటిల 

మరియు ఆథక ీఏ రకమైన్దైనా, SARFAESI చట్టం, 2002లోని స్పక్షన 31లో పేరొ్క న్న వి 

కాక్కండా ఏదైనా తన్ఖా, ఛార్,ి హైపోథెకేషన, అసైన్మెంట్్న కలిగ ఉంటుంది. 

“గ్ప్తేూ క గ్ప్సీ్తవ్న్ ఖాతా 

(SMA)” మరియు “నాన-

పెరా్య రిా ంగ్ అస్పట్ 
(NPA)” 

అంటే 'ఒతిడీితో కూడిన్ ఆసుంీ ప్రిషొ్క రం కోథం గ్పుడెనియిల గ్ేమ్్వ్ర్ొ 'పై వ్రింీచే 

RBI థరుొ ూ ంర్ గ్ప్కారం ఖాతాన గ్ప్తేూ క గ్ప్సీ్తవ్న్ ఖాతా (SMA 1&2) మరియు నాన-

పెరా్య రిా ంగ్ అస్పట్్గా వ్ర్టకీరించడం. 

"ప్నన " అంటే మరియు వ్సుీవులు మరియు స్టవ్ం ప్నన  (GST), రోడాు ప్నన , మోటారు 

వాహనాం ప్నన , గ్గీన టాకె్ , ఆదాయపు ప్నన  వ్ంటి వాటిక మాగ్తమే ప్రిమితం 

కాక్కండా రుణగ్గహీత చెలిలంచాలెి న్ లేదా రుణగ్గహీత తరపున్ కేంగ్ద లేదా ర్యస్ట్షట 

గ్ప్భ్యతావ నిక రుణదాత చెలిలంచాలెి న్ అనిన  ప్నన ంన కలిగ ఉంటుంది మొదలైన్వి 

"వ్్సైట్" అంటే రుణదాత యొకొ  ప్బ్లలక్ వ్్సైట్ అంటే, www.hindujaleylandfinance.com. 

 

1.2 ఇకొ డ నిరవ చంచబడని నిబంధన్లు మరియు వ్ూ క్తకీరణలు స్తధ్యరణ ్కాలజుం చట్టం, 1897 గ్ప్కారం వాటిక వివ్రణ మరియు 

అరలం కేటాయంచబడితే, ఆ వివ్రణ మరియు అరలం ఉంటుంది. 

1.3 థందరభ ం లేకపోతే ఏకవ్చన్ంలో ఉప్యోగంచే అనిన  ప్దాలు బహువ్చనానిన  కలిగ ఉంటాయ మరియు ఒక లింగానిక 

థంబంధించన్ సూచన్లో అనిన  లింగాలు ఉంటాయ. 

ఆరికిల్ 2 

రుణం, వడ్డీ, మొదలైనవి. 

2.1 లోన మొతంీ మరియు వ్ూ వ్ధి 

(ఎ) మొదటి షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  విధంగా, ఇకొ డ పేరొ్క న్న  నిబంధన్లు మరియు షరతంపై, ఆరకీ థంబంధించ / కొనగోలు 

గ్ప్యోజన్ం కోథం రుణగ్గహీతక్క రుణానిన  మంజూరు చేయడానిక రుణదాత అంగీకరించారు. 

(బ్ల) ఈ ఒప్ప ందం కంద అందించబడిన్ రుణం మొదటి షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  కాలానిక, రండవ్ షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  తేదీ నండి 

గ్పారంభ్మవుతంది.  

2.2 వ్డీ ా

మొదటి షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  విధంగా వ్డీ ారేటు, బకాయ ఉన్న  బాూ లెనె ్పై నంవార్ట విగ్రంతితో కలిప ఉంటుంది, అవి రుణం 

మరియు చెలిలంచని వ్డీ ామరియు ఖరిు లు, ఛార్టలిు మరియు నలాఖరులో బకాయ ఉన్న  ఖరిు లు. 

2.3 వ్డ+ా యొకొ  గణన్ 

(ఎ) రిజర్వ  బాూ ంక్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా ఇతర రగుూ లేట్ర్ట అథారిటీలు లేదా మనీ మారొ ట్ ప్రిరలతంలో ఊహంచని లేదా 

అస్తధ్యరణమైన్ మారుప లు చేయకపోతే, మొదటి షెడ్యూ ల్లో నిరేశేించన్ వ్డీ ారేటు రుణ థదుపాయం వ్ూ వ్ధిలో ్రలరంగా 

ఉంటుంది. అటువ్ంటి థందరభ ంలో, మొదటి షెడ్యూ ల్లోని నిబంధన్ంతో థంబంధం లేక్కండా, రుణగ్గహీత అటువ్ంటి 

థవ్రించన్ రేటుపై వ్డీనాి చెలిలంచడానిక అంగీకరిసీ్తడు మరియు అటువ్ంటి థవ్రించన్ రేటు ఇకొ డ థప షటంగా పేరొ్క న్న టులగా ఈ 

ఒప్ప ందం ప్రిగణంచబడుతంది. 

(బ్ల) రుణగ్గహీత రుణంపై వ్డీ ా(మరియు/లేదా ఇతర ఛార్టలిు)పై విధించన్ ఏదైనా ప్నన  కారణంగా కేంగ్ద లేదా ర్యస్ట్షట గ్ప్భ్యతావ నిక 

రుణదాత చెలిలంచన్ లేదా చెలిలంచాలెి న్ మొతీానిన  రుణదాతక్క తిరిగ చెలిలంచాలి లేదా చెలిలంచాలి. కేంగ్ద లేదా ర్యస్ట్షట గ్ప్భ్యతవ ం. 

ర్టయంబర్ె ్మెంట్ లేదా చెలిలంపు రుణగ్గహీత దావ ర్య చేయబడుతంది మరియు రుణదాత దావ ర్య అలా చేయవ్ంర ఉంటుంది. 

2.4 ప్ంపణీ వివ్ర్యలు 



రుణగ్గహీత అతన కోరుక్కన్న  విధంగా రుణదాత దావ ర్య రుణం ప్ంపణీ విధ్యనానిన  సూచంచాలి, అయతే, రుణగ్గహీత 

రుణగ్గహీతక్క ప్ంపణీ చేస్ట విధ్యనానిన  నిర ణయంచడానిక రుణదాతక్క పూరి ీవిచక్షణ ఉంటుంది. ఒప్ప ందం కొత ీఆసుీం కొనగోలు 

విషయంలో, రుణదాత యొకొ  ఎంపక గ్ప్కారం, రుణదాత నేరుగా డీంర్/తయార్టదారుక రుణం మొతంీ ప్ంపణీ చేయబడుతంది 

మరియు రుణగ్గహీతక్క ప్ంపణీగా ప్రిగణంచబడుతంది. ఉప్యోగంచన్ ఆసుీంన కొనగోలు చేరన్ థందరభ ంలో, రుణదాత 

ప్ంపణీ విధ్యనానిన  నిర ణయసీ్తరు; అంటే, ఆర ీయొకొ  యజమాని/విగ్కేతక లేదా డీంర్్క్క లేదా రుణగ్గహీతక్క మరియు అటువ్ంటి 

చెలిలంపు ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణగ్గహీతక్క థంబంధించన్ చెలిలంపుగా ప్రిగణంచబడుతంది. 

2.5 ప్ంపణీ విధ్యన్ం 

ఈ ఒప్ప ందం కంద లేదా దాని ప్రంగా రుణదాత రుణగ్గహీతక్క చేయాలిె న్ మొతంీ చెలిలంపులు చెక్కొ  దావ ర్య చేయాలి మరియు 

"A/c చె్లిలంపుదారుడు. మాగ్తమే” లేదా డిమాండ్ గ్డాఫ్ట దావ ర్య లేదా భారతీయ బాూ ంకంగ్ వ్ూ వ్థలలో రుణదాత యొకొ  థవ ంత 

అభీష్కటనస్తరం అనమతించబడిన్ నిధుం బదిలీక థంబంధించన్ మరేదైనా ఆమోదించబడిన్ మోడ్్ం దావ ర్య. వ్సూలు చేస్ట 

ఛార్టలిు లేదా అటువ్ంటి ఇతర ఛార్టలిు, అటువ్ంటి అనిన  చెక్కొ లు లేదా బదిలీం ర్టతంక్క థంబంధించ ఏవైనా ఉంటే, 

రుణగ్గహీత లేదా దాని బాూ ంక్ చెక్కొ న రవాణా చేయడానిక / స్టకరణక్క / గ్గహంచడానిక తీసుక్కన్న  థమయంతో థంబంధం 

లేక్కండా రుణగ్గహీత భ్రించవ్ంర ఉంటుంది. 

2.6 ప్ంపణీ నిబంధన్లు 

ఇందులో విరుదేంగా ఏదైనా ఉన్న ప్ప టిక్త, రుణదాత, రుణగ్గహీతక్క నోటీసు దావ ర్య మంజూరు చేయబడిన్ రుణం పూరిగీా గ్డా 

చేయబడకపోతే లేదా షెడ్యూ ల్లో వివ్రించన్ విధంగా కాక్కండా ఇతర గ్ప్యోజనాం కోథం ఉప్యోగంచబడిన్ట్లయతే, రుణం 

యొకొ  తదుప్రి ప్ంపణీని తాతాొ లికంగా నిలిపవేయవ్చి్చ  లేదా రదుే చేయవ్చి్చ  - నేన ఒప్ప ందానిక అంగీకరించాన మరియు 

రుణదాత దావ ర్య రదుే చేయబడదు. 

ఇంకా, రుణగ్గహీత నిబంధన్లు మరియు షరతంన పాటించడంలో విఫంమైతే, లేదా రుణదాత ఏ థమయంలోన్ననా రుణగ్గహీత 

యొకొ  ఆధ్యర్యలు/విశవ థనీయతపై ఏదైనా గ్ప్తికూం థమాచార్యనిన  స్టవ కరిస్ట ీ.. 

రుణదాత తన్ థవ ంత అభీష్కటనస్తరం మంజూరైన్ లోన ప్ంపణీని రదు ేచేయవ్చ్చి  / పోస్టట పోన చేయవ్చ్చి  లేదా మంజూరు 

చేయబడిన్ మొతంీ నండి ప్ంపణీ చేయవ్ంరన్ మొతీానిన  తగంీచవ్చ్చి  లేదా ఏదైనా ఇతర షరతంన విధించవ్చ్చి ,. 

రుణగ్గహీత/హామీదారు థమరిప ంచన్ ప్గ్తాలు న్కలీవ్ని లేదా రుణగ్గహీత/హామీదారుచే అమలు చేయబడిన్ ప్గ్తాలు థగ్కమంగా 

లేవ్ని లేదా రుణదాత యొకొ  అవ్థర్యంక్క అనగుణంగా లేవ్ని రుణదాత తెలుసుక్కన్న ట్లయతే, రుణదాత మొతంీ రుణానిన  

ర్టకాల చేయవ్చ్చి . 

2.7 ఫరిన ష్టంగ్ ్స్టటట్్మెంట్్లు 

రుణదాత, గ్ప్తి థంవ్తె రం మారిి  31 నాటిక, రుణగ్గహీతక్క, గ్ప్తి థంవ్తె రం మారిి  31 నాటిక గ్డా చేరన్ లావాదేవీక 

థంబంధించన్ ్స్టటట్్మెంట్, వ్సూలు చేరన్ వ్డీ ామొదలైన్వాటిని రుణగ్గహీతక్క ప్ంప్వ్చ్చి . రుణగ్గహీత ఈ ్స్టటట్్మెంట్ 

అందుకోలేదని తెలియజేరన్ట్లయతే లేదా ్స్టటట్్మెంట్ అందిన్ 15 రోజుంలోపు దానిలో ఏదైనా వ్ూ తాూ స్తనిన  ఎతిచీూపతే తప్ప , 

రుణగ్గహీత అంగీకరించ, అందులో పేరొ్క న్న  మొతంీ తన్క్క చెలిలంచాలెి  ఉందని మరియు బాక్త ఉందని అంగీకరించన్టుల 

భావించాలి. 

2.8 గ్పాస్పరంగ్ ఛార్టలిు 

రుణగ్గహీత రుణం కోథం దరఖాసుీ థమయంలో షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  విధంగా రుణదాత గ్పాస్పరంగ్ ఛార్టంిన చెలిలంచాలెి  

ఉంటుంది. రుణం మంజూరు చేయడం కోథం రుణదాత రుణగ్గహీతక్క తన్ ఆమోదానిన  తెలియజేస్ట ముందు రుణం పందలేదని 

దాని ఉదేేరనిన  రుణగ్గహీత తెలియజేరన్పుప డు మాగ్తమే గ్పాస్పరంగ్ ఛార్టంి మొతంీ రుణగ్గహీతక్క తిరిగ చెలిలంచబడుతంది. 

2.9 రుణం తిరిగ చెలిలంచడం 

(ఎ) రుణం తిరిగ చెలిలంచడం మరియు దానిపై వ్డీనాి రుణగ్గహీత వాయదాంలో చెలిలంచాలి. వాయదాంక్క థంబంధించ థంఖూ , 

గడువు తేదీలు మరియు మొతంీ వ్ంటి వివ్ర్యలు రండవ్ షెడ్యూ ల్లో వివ్రించబడాాయ. ఇతర బకాయలు, ఛార్టలిు 

మొదలైన్వాటితో పాటు మొతంీ లోన అమంట్్న ర్టకాల చేయడానిక రుణదాత హక్కొ క్క ప్క్షపాతం లేక్కండా ర్టపేమెంట్ 

షెడ్యూ ల ఉంటుంది. ఇంకా వాయదా మొతీానిన  తిరిగ గణంచడానిక రుణదాత హక్కొ క్క ప్క్షపాతం లేక్కండా వాయదాం గణన్ / 

్రలర్టకరణ జరుగుతంది. , వాయదాం థంఖూ  మరియు వ్డీ,ా వాయదాలు తపుప గా గణంచబడిన్టుల ఏ దశలోన్ననా కనగొన్బడిన్ 

థందరభ ంలో థహా. ఈ వాయదాలు రండవ్ షెడ్యూ ల గ్ప్కారం చెలిలంచబడతాయ. 

(బ్ల) ఎంస్ట్కాటనిక్ ్క లయరనె  థర్టవ స్ట మాండేట్ (ECS ఆదేశం) లేదా NACH మాండేట్ (నేషన్ల ఆటోమేటెడ్ ్క లయరింగ్ హౌస్ట) లేదా ఆటో 

డెబ్లట్ ఆదేరలు (ADM) లేదా రుణగ్గహీత ్స్తట ండింగ్ సూచన్ం (SI) దావ ర్య లేదా చెక్కొ ం దావ ర్య లేదా ఏదైనా దావ ర్య తిరిగ చెలిలంపు 

చేయబడుతంది. రియల టైమ్ గ్గాస్ట స్పటిల్మెంట్ (RTGS) / నేషన్ల ఎంస్ట్కాటనిక్ ఫండ్ె  గ్టానె ్ఫర్ (NEFT) / ఇన్్థటంట్ పేమెంట్ 

థర్టవ స్ట (IMPS) / యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంట్ర్్ స్ట (UPI) లేదా సైవ ప చేయడం మరియు చెలిలంచడం వ్ంటి డిజిట్ల మోడ్్లు, 

డెబ్లట్ కార్ ామొదలైన్వి, లేదా నికర బదిలీం దావ ర్య లేదా డిమాండ్ గ్డాఫ్ట దావ ర్య లేదా రుణగ్గహీత న్గదు దావ ర్య (ఆదాయపు 

ప్నన  చట్టం, 1961క అనగుణంగా) లేదా షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  తేదీంలో రుణదాతక్క భారతీయ బాూ ంకంగ్ వ్ూ వ్థలలో 

అనమతించబడిన్ నిధుం బదిలీక థంబంధించన్ ఏవైనా ఇతర ఆమోదించబడిన్ ర్టతలు దావ ర్య - II మరియు షెడ్యూ ల గ్ప్కారం 

గ్పారంభ్మవుతంది. రుణగ్గహీత / హామీదారు ఈ/ఈ లోన్ం మంజూరుక్క అవ్థరమైన్ ర్టపేమెంట్ షెడ్యూ ల్న ఖచి తంగా 

పాటించన్టుల అంగీకరిసీ్తరు. ఇకొ డ సూచంచబడిన్ చెకొ్క లు లేదా ECS/NACH/SI/ADM ఆదేరలు మరియు రుణం/లు లేదా 

స్టవ్/ం చెలిలంపు కోథం భ్గ్దతగా జార్ట చేయబడిన్ ఏవైనా చెక్కొ లు లేదా ECS/NACH/SI/ADM ఆదేరలు ఉంటాయ. 



(ర) రుణగ్గహీత రుణదాతక్క కొనిన  చెక్్లు / ECS / NACH / SI / ADM ఆదేరంన మాగ్తమే అందజేస్ట,ీ కాంగ్టాక్ ట వ్ూ వ్ధిలోని అనిన  

వాయదాంన మాగ్తమే కవ్ర్ చేస్ట,ీ రుణగ్గహీత రుణదాతక్క డిమాండ్ చేరనా లేదా రుణదాత దావ ర్య కాదు, షెడ్యూ ల - II గ్ప్కారం 

మొతంీ కాంగ్టాక్ ట వ్ూ వ్ధిని కవ్ర్ చేయడానిక మిగలిన్ వాయదాం కోథం బాూ లెనె  తనిఖీలు / ECS / NACH / SI / ADM తప్ప నిథరి. 

(డి) రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ ఎప్ప టికపుప డు రుణదాతక్క అవ్థరమైన్ ఏవైనా అదన్పు / థవ్రించన్ / తాజా చెక్కొ లు / ECS / NACH 

/ SI / ADM ఆదేరంన అందజేయాలి. 

(ఇ) రుణగ్గహీత అనిన  వాయదాం కోథం చెక్కొ లు / ECS / NACH / SI / ADM ఆదేరంన (ఇ-ఆదేరంతో థహా) రుణదాతక్క డెలివ్ర్ట 

చేరర్య అనే దానితో థంబంధం లేక్కండా వాయదాం థతవ ర మరియు గ్కమ చెలిలంపున నిర్యధరించడానిక రుణగ్గహీత పూరిగీా 

బాధూ త వ్హసీ్తరు. కాంగ్టాక్ ట వ్ూ వ్ధి మొతంీ లేదా కాంగ్టాక్ ట వ్ూ వ్ధిలో కొంత భాగానిన  మాగ్తమే కవ్ర్ చేస్ట కొనిన  చెక్కొ లు. 

(ఎఫ్) ఒప్ప ందం యొకొ  స్తర్యంశం థమయం అని రుణగ్గహీత అంగీకరిసీ్తడు. 

(g) రుణగ్గహీత ఎదురొ్క ంటున్న  ఏవైనా ఇబి ందులు లేదా రుణగ్గహీత ఎలాంటి వివాదాలు, అభ్ూ ంతర్యలు, నిరథన్లు, ఫిర్యూ దులు 

లేదా ఫిర్యూ దులు ఉన్న ప్ప టిక్త, డీంరుల/తయార్టదారు రుణగ్గహీతక ఆరనీి డెలివ్ర్ట చేరనా, చేయకపోయనా వాయదాం చెలిలంపు 

గ్పారంభ్మవుతంది మరియు కొన్స్తగుతంది. డీంర్్లు/తయార్టదారు/ఏదైనా వ్ూ కతీో లేదా వ్ూ తిరేకంగా ఉండవ్చ్చి  లేదా అస్పట్ 

డెలివ్ర్ట విషయంలో లేదా అస్పట్్క్క థంబంధించ ఉండవ్చి్చ . 

(h) గడువు తేదీలో గ్కమం తప్ప క్కండా ఇన్్స్తట ల్మెంట్ చెలిలంచాలెి న్ బాధూ త గురించ రుణగ్గహీతక్క నోటీసు, రిమైండర్ లేదా 

థమాచారం ఇవ్వ బడదు. ఇన్్స్తట ల్మెంట్్న థతవ రమే మరియు గ్కమం తప్ప క్కండా చెలిలంచడానిక ఇది పూరిగీా రుణగ్గహీత 

యొకొ  బాధూ త. 

(i) ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం మరియు/లేదా గ్ప్బంంగా ఉన్న  చట్టం గ్ప్కారం రుణదాత కలిగ ఉండగం ఇతర హక్కొ లు మరియు 

నివారణంక్క ఎటువ్ంటి ప్క్షపాతం లేక్కండా, ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణదాతక్క ఏదైనా చెలిలంపులో రుణగ్గహీత ఏదైనా ఆంథూ ం 

చేరన్ట్లయతే, రుణదాతక్క అరహత ఉంటుంది రుణం, వ్డీ ాలేదా ఇకొ డ చెలిలంచాలెి న్ ఏవైనా ఇతర ఛార్టలిు అయనా, అటువ్ంటి 

బకాయ మొతంీపై షెడ్యూ ల్లో వివ్రించన్ విధంగా అదన్పు వ్డీనాి వ్సూలు చేయండి. ఈ ఒప్ప ందంలోని ఆరిటకల 23 గ్ప్కారం 

ఆరిి గ్టేట్ర్్క్క సూచంచబడే వివాదంగా ప్రిగణంచబడేలా రుణదాతక్క కూడా అరహత ఉంది. పైన్ పేరొ్క న్న  అదన్పు ఛార్ట ిరుణం 

మంజూరుక్క అవ్థరమైన్ ర్టపేమెంట్ షెడ్యూ ల్న ఖచి తంగా పాటించే బాధూ తన గ్ప్భావితం చేయదు. 

(j) చెలిలంచాలెి న్ మొతంీ లేదా వ్డీ ాగణన్ గురించ ఏదైనా వివాదం తలెతితీే, రుణగ్గహీత(లు) ఏదైనా వాయదా చెలిలంపున 

నిలిపవేయలేరు. 

2.10 వాయదా చెలిలంపు విధ్యన్ం 

(ఎ) ఇకొ డ నిరేశేించబడిన్ నిబంధన్లు మరియు షరతంక్క లోబడి, కారుల / జీప్ం విషయంలో తిరిగ చెలిలంచడం చెక్కొ లు / 

ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేరలు / బదిలీం (థందరభ ంగా) దావ ర్యనే జరుగుతంది. ఇతర వాహనాం విషయంలో, రండో షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  

తేదీతో థంబంధం లేక్కండా, చెక్కొ ం దావ ర్య లేదా ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేరలు/బదిలీం దావ ర్య లేదా రుణగ్గహీత న్గదు రూప్ంలో లేదా 

డిమాండ్ గ్డాఫ్ట దావ ర్య రుణదాతక్క చెలిలంచాలి. ఆర ీయొకొ  డెలివ్ర్ట. రుణగ్గహీత రుణం మంజూరుక్క అవ్థరమైన్ ర్టపేమెంట్ 

షెడ్యూ ల్న ఖచి తంగా పాటించడం ఒక ముఖూ మైన్ షరత అని అంగీకరిసీ్తడు. 

(బ్ల) రుణదాత అతన జార్ట చేరన్ చెక్కొ లు మరియు బీమా గ్ీమియం చెక్కొ లు / ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేరంన థమరిప ంచడానిక 

ముందు రుణగ్గహీతక ఎటువ్ంటి నోటీసు, రిమైండర్ లేదా థమాచారం ఇవ్వ కూడదు. ఇది రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారుపై 

విధించన్ విధి. వాయదాలు/గ్ీమియంలు చెలిలంచే గడువు తేదీలో లేదా ఆ తర్యవ త, లోన ఖాతాలోని అనిన  బకాయలు పూరిగీా 

చెలిలంచ, మూరవేయబడే వ్రక్క బాూ ంక్ ఖాతాలో తగన్ంత బాూ లెనె ్న కొన్స్తగంచడం, తదావ ర్య వాయదాం చెలిలంపు కోథం 

చెక్కొ /ఆదేశం లేదా ఇతర ఫారమ్్లు వాప్సు పందలేదు, తగన్ంత నిధులు లేకపోవ్ట్ం వ్ంన్ అవ్మాన్ం పందారు. చెకొ్క  లేదా 

ఆదేశం మీరిన్ విలువ్ లేదా పూరి ీలేదా భ్గ్దతా విలువ్న కలిగ ఉండవ్చ్చి  లేదా ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణగ్గహీత దావ ర్య 

చెలిలంచాలెి న్ మరియు చెలిలంచవ్ంరన్దిగా రుణదాత నిర ణయంచన్ లేదా అదే ఆరపీై రుణగ్గహీత పందే ఏదైనా ఇతర అదన్పు 

రుణం(లు) కలిగ ఉండవ్చ్చి . "భ్గ్దత" మరియు రుణగ్గహీత మరియు/లేదా గాూ రంట్ర్ దానిపై ఎటువ్ంటి అభ్ూ ంతరం వ్ూ కంీ 

చేయకూడదు. చెలిలంపు గడువు తేదీ స్పంవుదిన్ం అయతే, అటువ్ంటి థందర్యభ ంలో, రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు 

వంట్నే ముందు ప్ని రోజున్ వాయదాన చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది మరియు ముందు ప్ని రోజున్ చెలిలంచడంలో వైఫంూ ం వ్డీనాి 

ఆకరిసిుీంది. వాయదా గడువు తేదీ నండి చెలిలంపు యొకొ  వాథవీ్ తేదీ వ్రక్క లెకొ ంచన్ ఆంథూ ం వ్ూ వ్ధి కోథం. ఇంకా, అటువ్ంటి 

గ్పెజంటేషన్ంపై అతని/ఆమె/వారి బాూ ంకర్ ఏదైనా డెబ్లట్ చేరన్ట్లయతే, ఛార్టంిక్క రుణదాత బాధూ త వ్హంచడు. రుణదాత 

చెక్కొ లు లేదా ఎంస్ట్కాటనిక్ ప్రికర్యంన దాని చెలులబాటు అయేూ  వ్రక్క ఎనిన స్తరుల అయనా థమరిప ంచడానిక అరుహలు మరియు 

వాయదాలు చెలిలంచాలెి  వ్చి న్పుప డు, బకాయలు లేదా డిఫాలట లేదా న్ష్కటలోల  ఉన్న పుప డు, రుణగ్గహీత / హామీదారు భ్విషూ తీలో 

అటువ్ంటి గ్ప్దరశ న్ంన గ్ప్శిన ంచకూడదు. 

(ర) రుణగ్గహీత/థహ-రుణగ్గహీత రుణదాతక్క కొనిన  పోస్టట-డేటెడ్ చెక్్లు (PDCలు)/ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేరంన మాగ్తమే బటావ డా 

చేరన్ట్లయతే, కొనిన  వాయదాంక్క మాగ్తమే వ్రిసీుీంది, కానీ కాంగ్టాక్ ట వ్ూ వ్ధిలోని అనిన  వాయదాంన రుణగ్గహీత రుణదాతక్క 

డెలివ్ర్ట చేయాలి , రుణదాత డిమాండ్ చేరనా చేయకపోయనా, రండవ్ షెడ్యూ ల గ్ప్కారం మొతంీ కాంగ్టాక్ ట వ్ూ వ్ధిని కవ్ర్ 

చేయడానిక మిగలిన్ వాయదాం కోథం బాూ లెనె  తనిఖీ చేసుంీది. 

(డి) రుణగ్గహీత ఏ కారణం చేతన్ననా చెకొ్క లు / ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేరంన థమరిప ంచకపోవ్డం రుణగ్గహీత రుణానిన  తిరిగ చెలిలంచే 

బాధూ తన గ్ప్భావితం చేయదని రుణగ్గహీత అంగీకరించారు మరియు అరలం చేసుక్కనాన రు. ఏ కారణం చేతన్ననా ఏదైనా 



చెక్్లు/ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేరలు (ఇప్ప టికే రుణగ్గహీత లెండరిన నిబంధన్ంక్క అందించబడాాయ లేదా ఇవ్వ బడాాయ) 

ఎన్కాూ ష్మెంట్, న్షటం లేదా న్ష్కటనిక బాధూ త వ్హంచాలి. 

(ఇ) రుణగ్గహీతలు మరియు థహ-రుణగ్గహీతలు దీనిని అరలం చేసుక్కంటారు: 

(ఎఫ్) ఏ కారణం చేతన్ననా రుణదాత చెక్కొ లు/ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేరంన థమరిప ంచకపోవ్డం రుణగ్గహీత రుణానిన  తిరిగ చెలిలంచే 

బాధూ తన గ్ప్భావితం చేయదు; 

(g) ఏ కారణం చేతన్ననా ఏదైనా చెక్కొ లు/ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేరలు (ఇప్ప టికే రుణగ్గహీత దావ ర్య ఇవ్వ బడిన్వి లేదా ఇవ్వ బడిన్వి) 

ఎన్కాూ ష్మెంట్్లో జాప్ూ ం, నిర లక్షూ ం లేదా నిర లక్షూ ం, న్షటం లేదా న్ష్కటనిక రుణదాత ఏ విధంగానూ బాధూ త వ్హంచడు. ఏమైనా. 

మరో మాట్లో చెపాప ంంటే, వాయదాంక్క థంబంధించ మొతీాలు రుణదాత ఖాతాలో జమ అయేూ  వ్రక్క వాయదాం చెలిలంపుక్క 

రుణగ్గహీత బాధూ త వ్హసీ్తడు. రుణదాత ఎపుప డైనా రుణగ్గహీత దావ ర్య అమలు చేయబడిన్ చెలిలంపు కోథం రుణదాత యొకొ  

ఖాతాక్క స్తక్ష్యతాొ ర రుజువున డిమాండ్ చేయవ్చ్చి  మరియు రుణగ్గహీత డిమాండ్ చేరన్ తేదీ నండి 5 రోజుంలోపు దానిని 

అందించాలి. 

(h) రుణదాత ఈ ఒప్ప ందం కంద మరియు/లేదా గ్ప్బంంగా ఉన్న  చట్టం గ్ప్కారం ఏవైనా ఇతర హక్కొ లు లేదా నివారణంక్క 

ప్క్షపాతం లేక్కండా, చెక్కొ లు లేదా చెలులబడి కాన్పుడు రుణగ్గహీత మొదటి షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  విధంగా ్ఫాల ట్ ఛార్టనిి 

చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది. ECS లేదా NACH ఆదేశం లేదా ్స్తట ండింగ్ ఇన్స్ట్థటక్షనె  లేదా మొదటి గ్పెజంటేషన్లో బాూ ంక్కంచే 

గురింీచబడిన్ ఏదైనా ఇతర మోడ్ ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేశం లేదా ్స్తట ండింగ్ ఇన్స్ట్థటక్షనె  లేదా మరేదైనా గురింీపు పందిన్ మోడ్ (మొదటి 

మరియు రండవ్ గ్పెజంటేషన రండింటిలోనూ) చెక్ లేదా అగౌరవ్ప్రచడంపై ఛార్ ియొకొ  ప్రిమాణం కూడా మొదటి షెడ్యూ ల్లో 

నిరేశేించబడింది. అగౌరవ్ంపై ఛార్ట ివిధించడం అనేది నగోష్టయబ్యల ఇన్స్ట్సుటమెంట్ె  యాక్ట, 1881, మరియు పేమెంట్ె  అండ్ 

స్పటిల్మెంట్ రథటమె్  యాక్ట, 2007 కంద రుణదాత హకొ్క ంక్క ప్క్షపాతం లేక్కండా లేదా థవ్రించన్ మరియు గ్ప్సుీతానిక 

అమలులో ఉన్న  స్తరూప్ూ  చటాట ం గ్ప్కారం మరియు ప్క్షపాతం లేక్కండా ఉంటుంది. ఈ ఒప్ప ందం కంద లేదా చట్టబదధత కంద 

రుణదాత కలిగ ఉన్న  ఇతర హక్కొ ంక్క. 

(i) చెక్/ఎంస్ట్కాటనిక్ ఆదేశం దావ ర్య చెలిలంపులు చేయన్పుప డు, రుణగ్గహీత ఎప్ప టికపుప డు రుణదాత యొకొ  అభీష్కటనస్తరం 

పున్రివ మరశ క్క లోబడి మొదటి షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  విధంగా ్ఫాల ట్ ఛార్టనిి చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది. 

(j) అవుట్్్స్టటషన చెకొ్క ం దావ ర్య చెలిలంపులు చేయబడిన్పుప డు, రుణగ్గహీత ఎప్ప టికపుప డు రుణదాత యొకొ  అభీష్కటనస్తరం 

థవ్రణక్క లోబడి మొదటి షెడ్యూ ల్లో గ్పారంభంచన్ ఛార్టంిన చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది. 

(k) “రుణగ్గహీత గ్ప్యాణంచే మాజీక చెలిలంచడానిక బాధూ త వ్హసీ్తడు 

(ఎల) "మొదటి షెడ్యూ ల మరియు షెడ్యూ ల -1Aలో పేరొ్క న్న  ఛార్టలిు రుణగ్గహీతక్క తెలియజేయడంతో మారుప క్క లోబడి 

ఉంటాయ మరియు రుణగ్గహీత తెలియజేయబడిన్ తేదీ నండి అటువ్ంటి థవ్రించన్ ఛార్టంిన చెలిలంచడానిక అంగీకరిసీ్తరు" 

2.11 వాయదాం మారుప  మరియు ర్ట-షెడ్యూ లింగ్ 

ప్రిరలతంలో థరిపోతందని రుణదాత భావించన్ట్లయతే, రండవ్ షెడ్యూ ల్లో చెప్ప బడిన్ దానితో థంబంధం లేక్కండా 

రుణదాత రుణగ్గహీత అభ్ూ ర లన్ మేరక్క లేదా థవ ంత అభీష్కటనస్తరం వాయదాంన మారి డం లేదా ర్ట-షెడ్యూ ల చేయడం లేదా 

రుణానిన  (రగుూ లేట్ర్ట లేదా కాకపోయనా) ర్టస్ట్థటకి ర్ చేయడం వ్ంటివి చేస్టందుక్క రుణదాతక్క హక్కొ  ఉంటుంది. రుణగ్గహీతక్క 

తగన్ నోటీసుతో నిర ణయం తీసుకోంవ్చ్చి  మరియు వాయదాలు మారి బడిన్ లేదా పున్రిన రిా ంచన్ తేదీ నండి రుణగ్గహీత 

చెపప న్ మారుప  మరియు / లేదా ర్టషెడ్యూ ల మరియు / లేదా పున్రిన రా్య ణం గ్ప్కారం రుణగ్గహీత దావ ర్య తిరిగ చెలిలంపు 

చేయబడుతంది.  

 

2.12 రుణగ్గహీత, థహ-రుణగ్గహీత మరియు గాూ రంట్ర్ ఉమా డిగా మరియు అనేకమందిక బాధూ త 

థహ-రుణగ్గహీతలు మరియు హామీదారు యొకొ  బాధూ త ఉమా డి మరియు అనేకమైన్ది మరియు రుణగ్గహీతతో కలిర ఉంటుంది. 

వ్డీ,ా అదన్పు వ్డీ ామొదలైన్వాటితో కలిప రుణానిన  తిరిగ చెలిలంచడానిక థహ-రుణగ్గహీతలు మరియు హామీదారు యొకొ  బాధూ త 

మరియు ఈ ఒప్ప ందం యొకొ  నిబంధన్లు మరియు షరతంన పాటించడం/మరియు ఏదైనా ఇతర ఒప్ప ందం(లు), ప్గ్తాలు 

కలిగ ఉండవ్చ్చి  లేదా అమలు చేయబడవ్చి్చ  ఈ లోన లేదా మరేదైనా ఇతర రుణం లేదా రుణాంక్క థంబంధించ రుణదాతతో 

రుణగ్గహీత ఉమా డిగా మరియు అనేకంగా ఉంటాడు మరియు తతా లితంగా, రుణగ్గహీత చెలిలంచవ్ంరన్ రుణానిన  మరియు 

ఇతర ఛార్టంిన రికవ్ర్ట చేయడానిక వారందరిపై లేదా వారందరిపై కొన్స్తగడానిక రుణదాతక్క పూరి ీవిచక్షణ ఉంటుంది. 

రుణదాతక్క. 

2.13 వ్డీ ారేటులో మారుప  

రుణదాత రుణ మొతీానిన  ప్ంపణీ చేయడానిక ముందు వ్డీ ారేటున పూరిగీా లేదా పాక్షికంగా థవ్రించన్ థందరభ ంలో, రుణదాత 

దావ ర్య నిర ణయంచన్ విధంగా పెంచబడిన్ రేటు ఫోన, SMS, పోస్టట లేదా ఇతర మారీ్యం దావ ర్య (డిజిట్ల్తో థహా) రుణగ్గహీతక్క 

తెలియజేయబడుతంది. ఒకస్తరి కమూూ నికేట్ చేర, రుణగ్గహీత థప షటంగా ఆమోదించన్ తర్యవ త థవ్రించన్ రేటు, అటువ్ంటి 

వ్డీ ారేటున థవ్రించన్ తేదీ నండి మొతంీ రుణ మొతీానిక వంట్నే వ్రిసీుీంది. 

2.14 వ్డీ ారేటు మరియు ఛార్టంిలో మారుప  యొకొ  నోటిఫికేషన 

వ్డీ ారేటు మరియు రుణదాత విధించన్ ఇతర ఛార్టంిలో మారుప ం థందరభ ంలో, అదే విధంగా గ్ప్దరిశ ంచబడుతంది / రుణదాత 

దావ ర్య / వారీ్యప్గ్తికంలో గ్ప్చ్చరించబడుతంది / రుణదాత వ్్సైట్్లో / ఖాతాం ్స్టటట్్మెంట్్లో న్మోదు దావ ర్య 

చేయబడుతంది. / తిరిగ చెలిలంపు షెడ్యూ ల రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారుక ప్ంప్బడుతంది మరియు అటువ్ంటి 



థందర్యభ ంలో, రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు థవ్రించన్ వ్డీ ారేటు లేదా ఆ థమయంలో వ్రింీచే విధంగా లేదా పార్టటం మధూ  

అంగీకరించన్ విధంగా ఛార్టంిన చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది. రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు అరలం చేసుక్కనాన రు మరియు వ్డీ ా

రేటు మరియు/లేదా ఛార్టంిలో అటువ్ంటి థవ్రణ గ్ప్కారం రుణదాతక్క చెలిలంచడానిక అంగీకరిసీ్తరు. రుణగ్గహీత మరియు 

హామీదారు థమా తించారు మరియు కాలానగుణంగా వ్రింీచే విధంగా అనిన  వ్డీలాు, ఛార్టలిు మరియు ప్నన ంన చెలిలంచడానిక 

అంగీకరించారు. 

2.15 ఆంథూ మైన్ చెలిలంపుంపై వ్డీ ాలేదా అదన్పు వ్డీ ాలేదా జరిమానా వ్డీ ా

ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణదాతక్క ఏదైనా చెలిలంపులో రుణగ్గహీత ఏదైనా ఆంథూ ం లేదా డిఫాలట చేరన్్ట్లయతే, రుణదాత షెడ్యూ ల - 

Iలో సూచంచన్ రేటు లేదా రుణదాత యొకొ  వ్్సైట్్లో హోస్టట చేరన్ విధంగా వ్డీనాి వ్సూలు చేయడానిక అరుహలు. 

కాలానగుణంగా, గడువు తేదీ నండి అథలు మొతంీ రుణదాతక్క చెలిలంచే/గ్ెడిట్ అయేూ  వ్రక్క మొతంీ బకాయ మొతంీపై, లోన 

లేదా వ్డీ ాలేదా ఇకొ డ చెలిలంచాలెి న్ ఏవైనా ఇతర ఛార్టలిు. పేరొ్క న్న  వ్డీనాి కాూ పట్ల / కాంపండ్ చేర రుణగ్గహీతక్క మంజూరు 

చేరన్ రుణంగా ప్రిగణంచబడుతంది మరియు అటువ్ంటి చెలిలంచని మొతీాంపై వ్డీ ావ్సూలు చేయబడుతంది. ఒప్ప ందం 

యొకొ  నిబంధన్ం గ్ప్కారం మధూ వ్రి ీవ్దేక్క సూచంచబడే వివాదంగా అటువ్ంటి చెలిలంపు చేయకపోవ్డానిన  రుణదాతక్క కూడా 

అరహత ఉంది. 

2.16 ఇతర ఛార్టలిు 

లోన గ్పాస్పరంగ్, డాక్కూ మెంటేషన, ్స్తట ంప డ్యూ టీ & కమీషనల, RTO, స్టకరణ, ROC ఫైలింగ్ మరియు థవ్రణంతో థహా వాహన్ 

రిజిస్ట్స్టటషన, CERSAI రిజిస్ట్స్టటషన, NeSL IU రిజిస్ట్స్టటషన/పున్రుదధరణ, CIBIL రిపోర్ట జన్రేషన, అస్పట్ వాలుూ యేషన, చెక్/ర్టపేమెంట్ 

అగౌరవ్ం, న్గదు నిరవ హణ, గ్ీ-్కోలజర్, బ్యలెలట్ పేమెంట్, డ్యపలకేట్ ్స్టటట్్మెంట్ ఆఫ్ అకంట్, ర్టపస్పషన మరియు యార్ ాఅదే్ద, 

డ్యపలకేట్/గ్ప్తేూ క NOC, రుణ రదుే /ర్ట-బ్యకంగ్, లోన ర్టస్ట్థటకి రింగ్, డ్యూ  డేట్ ష్టఫిటంగ్, ర్టపేమెంట్ మోడ్ మారిప డులు, గ్టావల అండ్ 

కలెక్షన ఫాలో-అప్లు, గ్టేడ్ థరి టఫికేట్ మొదలైన్ వాటిక చెలిలంచాలెి న్ ఛార్టంితో థహా వ్రింీచే ఇతర ఛార్టంిన షెడ్యూ ల – Iలో 

పేరొ్క న్న  రేట్ల గ్ప్కారం రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు చెలిలంచాలి.   

2.17 ప్నన లు 

గ్ెడిట్ సౌకరూ ంపై వ్డీ ామరియు/లేదా ఇతర ఛార్టంిపై విధించన్ ఏదైనా ప్నన  (థహా మంచక మాగ్తమే ప్రిమితం కాక్కండా) 

కేంగ్ద లేదా ర్యస్ట్షట గ్ప్భ్యతావ నిక రుణదాత చెలిలంచన్ లేదా చెలిలంచాలెి న్ మొతీానిన  రుణగ్గహీత రుణదాతక్క తిరిగ చెలిలసీ్తరు. & 

స్టవా ప్నన  (GST) మరియు/లేదా కేంగ్ద / ర్యస్ట్షట గ్ప్భ్యతవ ం గ్ెడిట్ థదుపాయంపై వ్డీపాై విధించన్ స్పస్ట లేదా ఇప్ప టికే ఉన్న  

చట్టంలో మారుప ం కారణంగా లేదా ఏదైనా కొత ీచట్టం అమలోల క వ్సుీంది). ర్టయంబర్ె ్మెంట్ లేదా చెలిలంపు రుణగ్గహీత దావ ర్య 

చేయబడుతంది మరియు రుణదాత అలా చేయమని కోరిన్పుప డు. 

ఆరికిల్ 3 

భద్దత 
 

3.1 ఇకొ డ పేరొ్క న్న  నిబంధన్లు మరియు షరతంక్క లోబడి రుణదాత రుణగ్గహీతక్క రుణ థదుపాయానిన  మంజూరు చేరన్ 

లేదా మంజూరు చేయడానిక అంగీకరించన్ విషయానిన  ప్రిగణన్లోక తీసుక్కంటే, రుణగ్గహీత దీని దావ ర్య హైపోథెకేట్ చేయడానిక 

/ అంగీకరించడానిక మరియు రుణదాతక్క అనకూంంగా ఛార్టలిు విధించడానిక, గ్ప్తేూ కంగా మొదటి ప్దధతిలో ఛార్,ి అనిన  

యాెె థర్టస్ట్తో పాటు, పేరొ్క న్న  ఆరకీ అదన్ంగా లేదా గ్ప్సుీత లేదా భ్విషూ తీలో మరియు మెరుగుదంలు, పున్రుదధరణలు 

మరియు భ్ర్ట ీచేయడం లేదా మొదటి షెడ్యూ ల్లో వివ్రించన్ విధంగా రుణ థదుపాయం తీసుకోబడిన్ ఆరపీై చేయవ్ంర 

ఉంటుంది. ఈ విషయంలో రుణగ్గహీతలు ఇకొ డ జోడించన్ ఫారమ్్లో రుణదాతక్క అనకూంంగా మారి లేని అధికార 

నాూ యవాదిని కూడా అమలు చేరరు. రుణగ్గహీత ఆరపీై రుణదాత యొకొ  ఛార్్ిన పూరి ీచేయడానిక రుణదాతక్క అవ్థరమైన్ 

తదుప్రి డాక్కూ మెంట్్లు మరియు ఫైలింగ్్ంన అమలు చేయడానిక కూడా అంగీకరిసీ్తడు మరియు చేప్టాటడు. 

3.2 ఈ ఒప్ప ందంపై థంతకం చేరన్ వంట్నే లేదా ఆర ీ(ం) డెలివ్ర్టలో ఏది ముందైతే అది వంట్నే జరిగన్టుల 

భావించబడుతంది. 

3.3 ఇందులోని ఆరిటకల 3.1లో రుణగ్గహీత థృష్టటంచన్ ఛార్ట,ి రుణగ్గహీత రుణగ్గహీత మంజూరు చేరన్ లేదా మంజూరు చేయాలిె న్ 

రుణం మరియు అనిన  రుసుములు మరియు వ్డీలాు, ఖరిు లు మరియు ఖరిు లు మరియు చెలిలంచాలెి న్ లేదా చేయబోయే 

రుణానిన  తిరిగ చెలిలంచడానిక మరియు చెలిలంచడానిక భ్గ్దతగా నిలుసుీంది. ఈ గ్కంద రుణదాత మరియు చెలిలంచవ్ంరన్ అనిన  

ఇతర సొముా లు లేదా దీని నిబంధన్ం గ్ప్కారం రుణగ్గహీత రుణదాతక్క చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది. 

3.4 ఇకొ డ రుణగ్గహీత థృష్టటంచన్ ఛార్ ికొన్స్తగుతంది మరియు రుణదాత ఇకొ డ థృష్టటంచబడిన్ భ్గ్దతన విడుదం చేసీూ 

ధృవీకరణ ప్గ్తానిన  జార్ట చేస్ట వ్రక్క మరియు రుణగ్గహీత యొకొ  దివాలా, రుణదాతంతో ఏర్యప టు, మాన్రక వైకంూ ం మూరవేత 

(థవ చఛ ందంగా లేదా ఇతరగ్తా) దావ ర్య రుణగ్గహీత యొకొ  బాధూ తన గ్ప్భావితం చేయదు, బంహీన్ప్రచదు లేదా విడుదం 

చేయదు. ) లేదా రుణగ్గహీత యొకొ  ఏదైనా విలీన్ం లేదా థమేా ళన్ం, పున్రిన రా్య ణం, నిరవ హణన స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డం, రదుే 

చేయడం లేదా జాతీయం చేయడం (థందరభ ంగా) దావ ర్య. 

3.5 ఒప్ప ందం అమలు థమయంలో రుణగ్గహీత పేరు మీద ఆరనీి బటావ డా చేయకపోతే లేదా వాహన్ం విషయంలో రిజిథటర్ 

చేయకపోతే, ఆ థమయంలో అందుబాటులో లేని వాహన్ం యొకొ  వివ్ర్యంన తెలియజేయాలి. రుణగ్గహీత అటువ్ంటి డెలివ్ర్ట 

మరియు / లేదా రిజిస్ట్స్టటషన నండి ఒక వారంలోపు రుణదాతక్క లేఖ ర్యయడం మరియు అటువ్ంటి వివ్ర్యలు ఈ ఒప్ప ందం 

అమలు థమయంలో చేరి బడిన్టులగా ఇకొ డ షెడ్యూ ల్లో భాగంగా మరియు పారిశ ల్గా చదవ్బడతాయ. రుణగ్గహీత ఈ 



ఒప్ప ందానిన  అమలు చేరన్ తేదీలో ఆర ీలేదా దానిలోని ఏదైనా భాగం యొకొ  వివ్ర్యలు అందుబాటులో లేన్ందున్ ఛార్ ి

ప్నికర్యనిది లేదా చెంలదు లేదా ఏ విధంగానూ అమలు చేయబడదు అనే అభ్ూ ర ధన్న తీసుకోకూడదని అంగీకరిసీ్తడు. 

3.6 రుణగ్గహీత తగన్ అధికారం దావ ర్య నిరేశేించన్ థమయంలో వాహనానిన  న్మోదు చేయాలి. 

3.7 రుణగ్గహీత ఆర(ీం) వివ్ర్యంనిన ంటి గురించ రుణగ్గహీతక్క తెలుథని దీని దావ ర్య ధృవీకరిసుీనాన రు. 

3.8 రుణగ్గహీత రుణం మొతంీ మరియు దానిపై వ్డీకా స్పకూూ రిటీ కోథం గ్పామిథర్ట నోట్్న కూడా దఖలు చేరడు. 

3.9 రుణదాత తన్ థవ ంత అభీష్కటనస్తరం, మూడవ్ ప్క్షం నండి గాూ రంటీ (ం)తో థహా అటువ్ంటి అదన్పు స్పకూూ రిటీంన 

రుణదాత అందించవ్ంర ఉంటుంది. అటువ్ంటి థందరభ ంలో రుణగ్గహీత రుణదాతక్క అవ్థరమైన్ ఒప్ప ందాలు, ఒప్ప ందాలు, 

అండర్్టేకంగ్్లు, డాక్కూ మెంట్్లు, ప్వ్ర్ ఆఫ్ అటార్టన ంన అందించాలి. ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణగ్గహీత రుణదాతక్క 

చెలిలంచాలెి న్ మరియు చెలిలంచాలెి న్ అనిన  మొతీాంన పూరిగీా చెలిలంచ, రుణదాత ధృవీకరించే వ్రక్క, రుణగ్గహీత అటువ్ంటి 

ఒప్ప ందాం ఒప్ప ందాలు, అండర్్టేకంగ్్లు, ప్గ్తాలు మొదలైన్వాటిని రదు ేచేయకూడదు లేదా రదుే చేయకూడదు. 

ఆరికిల్ 4 

చెల్లంపుల కేటాయంపు 

4.1 రుణదాత ఈ గ్కంది వాటిక థరిపోతందని భావించే గ్కమంలో రుణగ్గహీత బకాయంక్క చెలిలంచాలెి న్ మరియు రుణ 

ఒప్ప ందాం గ్ప్కారం చెలిలంచాలిె న్ మరియు చెలిలంచవ్ంరన్ ఏవైనా చెలిలంపుంన థముచతం చేస్ట హక్కొ న కలిగ ఉంటాడు: 

(i) ముందసు ీచెలిలంపుపై గ్ీమియం; 

(ii) ఖరిు లు, ఛార్టలిు, ఖరిు లు మరియు ఇతర డబ్యి ; 

(iii) ఖరిు లు, ఛార్టలిు, ఖరిు లు మరియు ఇతర డబ్యి ంపై వ్డీ,ా చట్టప్రమైన్ చరూ ం నిరవ హణ ఖరిు , ఏదైనా ఉంటే; 

(iv) ఖరిు ంపై వ్డీ,ా చెకొ్క  బౌనె  ఛార్టలిు, స్తవ ప ఛార్టలిు, ఖరిు లు మరియు ఇతర బకాయలు మొదలైన్వి. 

(v) థర్టవ స్ట ఛార్టలిు; 

(vi) వ్డీ,ా అదన్పు వ్డీతాో థహా, ఏదైనా ఉంటే, రుణ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం చెలిలంచాలి; 

(vii) రుణ ఒప్ప ందం కంద చెలిలంచాలెి న్ మరియు చెలిలంచాలెి న్ సూగ్తాం వాయదాం చెలిలంపు. 

(viii) ఏదైనా ఇతర ఒప్ప ందం/ం గ్కంద బకాయంన తిరిగ చెలిలంచడం. టైర్ ఫైనానె , ్ఫీలట్ కార్ ాథదుపాయం, ఇనూె రనె  ఫైనానె  

మొదలైన్వి, ఈ కాంగ్టాక్ ట/ం కంద రుణగ్గహీత లేదా హామీదారుగా స్తమరలూ ంతో థంబంధం లేక్కండా 

(ix) రుణగ్గహీత రుణదాతతో ఒకటి కంటే ఎక్కొ వ్ రుణ ఖాతాంన కలిగ ఉన్న ట్లయతే, తాతాొ లిక హక్కొ  మారిొ ంగ్ దావ ర్య లేదా 

మరేదైనా రుణం లేదా ఇతర ఖాతా(ం)క్క వ్ూ తిరేకంగా చేరన్ చెలిలంపుంన థరేుబాటు చేయండి. 

ఆరికిల్ 5 

ఆస్త ిధరకు రుణద్రహీత యొకక  సహకారం 

5.1 రుణదాత దావ ర్య లోన్న ప్ంపణీ చేయడానిక ముందు, రుణగ్గహీత అతన డీంర్్ంక్క / తయార్టక / ఏ వ్ూ కకీ అయనా ఆరకీ 

థంబంధించన్ ధరక్క తన్ థవ ంత థహకారం దావ ర్య చేరన్ చెలిలంపున మరియు గ్పఫారా్య  ఇన్వాయస్ట్న రుణదాత ప్గ్తానిక 

అందించాలి.  

ఆరికిల్ 6 

ప్ంపిణీకి షరతులు 

7.1 రుణ ఒప్ప ందాం గ్ప్కారం ఏదైనా చెలిలంపులు చేయడానిక రుణదాత యొకొ  బాధూ త షరతంక్క లోబడి ఉంటుంది:- 

(ఎ) రుణగ్గహీత భ్గ్దతన థృష్టటంచారు, హామీ/లు అందించారు మరియు రుణదాతక్క అనకూంంగా పై ఆరిటకల 3లో నిరేశేించన్ 

విధంగా రుణదాత థంతృప ీచెందేలా గ్పామిథర్ట నోట్ మరియు అనిన  ఇతర అవ్థరమైన్ ప్గ్తాంన అమలు చేరరు: 

(బ్ల) రుణగ్గహీత ఏదైనా డిఫాలట ఈవంట్ ఉనికలో లేకపోవ్డం: 

(ర) ఈ ఒప్ప ందం గ్కంద రుణగ్గహీత తన్ బాధూ తన నరవేరి డానిక అథంభ్వ్ం కలిగంచే 'అతూ ంత-స్తధ్యరణ' లేదా ఇతర 

ప్రిరలతలు థంభ్వించలేదు. 

 

ఆరికిల్ 7 

రుణద్రహీత యొకక  ద్ాతినిధయ ం 

7.1 ఈ ఒప్ప ందంలోక గ్ప్వేశించడానిక మరియు అమలు చేయడానిక రుణగ్గహీతక్క తగన్ చట్టప్రమైన్ స్తమరలూ ం ఉంది. 

రుణగ్గహీత ఏ విధమైన్ చట్టం, రథన్ం, తీరుప , డిగ్క్త, రూలింగ్, కాంగ్టాక్ ట లేదా ఈ ఒప్ప ందంలో అందించన్ ప్దధతిలో బాధూ తంన 

నిరవ రింీచక్కండా మరియు చేప్ట్టక్కండా ఏ ప్దధతిలోన్ననా నిరోధించబడడు లేదా నిరోధించబడడు. అమలు చేరన్ తర్యవ త, ఈ 

ఒప్ప ందం ప్రంగా రుణగ్గహీత అతనిపై అమలు చేయదగన్ చట్టబదధమైన్ నిబదధతగా ఈ ఒప్ప ందం ఉంటుంది. రుణగ్గహీత 

(కంపెనీ అయన్ట్లయతే) వారి మెమోర్యండం మరియు ఆరిటకలె  ఆఫ్ అసోరయేషన ఈ ఒప్ప ందంలో గ్ప్వేశించడానిక అధికారంతో 

భారతదేశ చటాట ం గ్కంద థగ్కమంగా విలీన్ం చేయబడి మరియు ఉనికలో ఉంటాడు. 

7.2 ఇకొ డ హైపోథెకేట్ చేయబడిన్ ఆరపీై ఎటువ్ంటి అధికారం లేదా ఏదైనా తాతాొ లిక హకొ్క  లేదు. 

7.3 ఈ ఒప్ప ందానిక థంబంధించ అవ్థరమైన్ అనిన  అధికార్యలు, ఆమోదాలు, థమా తలు, లైస్పనె ్లు మరియు అనమతంక్క 

పూరి ీశక ీమరియు గ్ప్భావానిన  అందించడానిక అవ్థరమైన్ అనిన ంటినీ అతన పందాడు మరియు పూరి ీచేరడు. అనషంగక 

ప్గ్తాలు మరియు హైపోథెకేటెడ్ ఆర.ీ రుణగ్గహీత అతన చెలిలంచాలెి న్ అనిన  ప్నన లు మరియు చట్టబదధమైన్ బకాయంన 

చెలిలంచాడు మరియు ఏ వ్ూ క ీనండి ఎటువ్ంటి డిమాండ్, ్ లయమ్ లేదా నోటీసున అందుకోలేదు. 



7.4 వాహన్ం(లు) స్ట్డైవింగ్ చేస్ట వ్ూ క ీవాహన్ం(ం)న న్డప్డానిక అతనిక హక్కొ  కలిప ంచే చెలులబాటు అయేూ  స్ట్డైవింగ్ లైస్పనె ్ని 

కలిగ ఉండేలా ఒప్ప ందం యొకొ  కరనీె  థమయంలో రుణగ్గహీత ఎంలవేళలా నిర్యధ రిసీ్తరు. 

7.5 ఎలాంటి దావాలు, చరూ లు లేదా ్ లయమ్్లు పెండింగ్్లో లేవు లేదా ఏదైనా థవ భావ్ం కలిగన్ రుణగ్గహీతపై (రవిల లేదా 

గ్కమిన్ల లేదా ఇతరగ్తా) ఫైల చేయబడే లేదా తీసుక్కనే అవ్కాశం ఉంది. 

ఆరికిల్ 8 

రుణద్రహీత యొకక  వోడంబడికలు / ఒప్ప ందాలు 

రుణగ్గహీత  

8.1 ఒప్ప ందం యొకొ  మొదటి షెడ్యూ ల్లో అతన సూచంచన్ గ్ప్యోజన్ం కోథం మొతంీ లోన్న ఉప్యోగంచ్చకోవాలి. 

8.2 ఈ ఒప్ప ందానిన  పూరి ీచేయడంలో జాపాూ నిక కారణమయేూ  ఏదైనా థంఘట్న్ లేదా ప్రిరలతంన వంట్నే తెలియజేయాలి. 

8.3 అనిన  చటాటలు మరియు నియమాలు మొదలైన్ వాటిక థగ్కమంగా మరియు థమయసూా ్రితీో కటుటబడి ఉండాలి మరియు ఆరకీ 

థంబంధించ విధించబడిన్ లేదా విధించదగన్ అనిన  ఛార్టంి చెలిలంపులు చేయాలి. ఆర ీయొకొ  ఉప్యోగం, కారూ కలాపాలు 

మరియు నిరవ హణ మరియు దాని నండి ఉతప న్న మయేూ  ఏదైనా బాధూ తక్క అతన పూరిగీా బాధూ త వ్హసీ్తడు. 

8.4 అగన , అంలరుల, పర కలోలలాలు, వ్రదలు మరియు ఆర ీస్తధ్యరణంగా బహరతీమయేూ  మరియు అప్రిమిత థర్ ాపార్టట బాధూ త 

గ్ప్మాదాంక్క థంబంధించన్ విసీ్తరమైన్ బాధూ తంతో థహా అనిన  న్ష్కటలు మరియు గ్ప్మాదాంన కవ్ర్ చేస్ట ఏదైనా బీమా 

థంథలతో ఆర ీఎంలపుప డ్య థగ్కమంగా మరియు థరిగీా బీమా చేయబడిందని నిర్యధ రించ్చకోండి. రుణ భ్గ్దతన కాపాడేందుక్క 

మరియు రుణదాత యొకొ  తాతాొ లిక హక్కొ  బీమా పాంస్టపై ంబ్లధదారుగా గురింీచబడిందని నిర్యధ రించడానిక. 

8.5 భూకంప్ం, వ్రదలు, తఫాన, దంగతన్ం లేదా తఫాన మొదలైన్ ఏదైనా బంవ్ంతం లేదా దేవుని చరూ  కారణంగా అతన 

న్షటపోయే ఆరకీ ఏదైనా న్షటం లేదా న్ష్కటనిన  రుణదాతక్క వంట్నే తెలియజేయండి. 

8.6 ఈ అగ్గమెంట్, అనషంగక ప్గ్తాలు మరియు ఊహాజనిత ఆరకీ థంబంధించ అవ్థరమైన్ లేదా పందిన్ అనిన  అధికార్యలు, 

ఆమోదాలు, థమా తలు, లైస్పనె ్లు మరియు అనమతలు పందేందుక్క మరియు పూరి ీశక ీమరియు గ్ప్భావానిన  అందించడానిక 

అవ్థరమైన్ అనిన  చరూ ంన తీసుకోండి. 

8.7 రుణదాత యొకొ  గ్వాతపూరవ క థమా తి లేక్కండా ఏ ప్దధతిలోన్ననా అమా డం, లీజుక్క ఇవ్వ డం, బదిలీ చేయడం, ఛార్ ి

థృష్టటంచడం, ఊహంచడం లేదా ఏదైనా థవ భావ్ం యొకొ  భార్యనిన  థృష్టటంచడం, లేదా అప్ప గంచడం లేదా ఆరనీి స్తవ ధీన్ం 

చేసుకోవ్డంలో భాగం చేయకూడదు. ఆర ీయొకొ  ఏదైనా గ్ప్తూ క్ష లేదా ప్రోక్ష బదిలీ నేర విరవ థ ఉంలంఘన్గా 

ప్రిగణంచబడుతంది మరియు రుణదాత టోఫైల / ఎఫ్్ఐఆర్్న కొన్స్తగంచడం / లేదా రుణగ్గహీతపై గ్కమిన్ల ఫిర్యూ దు అనే 

పేరుతో మోథం చేరన్ కేసుగా ప్రిగణంచబడుతంది. పేరొ్క న్న  ఊహాజనిత ఆసుీలు రుణగ్గహీత బెయలీ హోదాలో అతని 

అదుపులో ఉనాన య. 

8.8 ఆరనీి మంచ గ్కమంలో మరియు ్రలతిలో నిరవ హంచండి మరియు రుణం పెండింగ్్లో ఉన్న  థమయంలో అవ్థరమైన్ అనిన  

మరమా తలు, చేరుప లు మరియు మెరుగుదంంన చేసుీంది. 

8.9 ఏదైనా వాయదా చెలిలంచాలెి న్ రోజున్ అతన జార్ట చేరన్ PDCలు/NACH లేదా ఇతర ఎంస్ట్కాటనిక్ మాూ ండేట్్ం చెలిలంపు కోథం 

గ్డాయీ బాూ ంక్ ఖాతాలో తగన్ంత బాూ లెనె ్న నిరవ హంచండి మరియు ఆ తర్యవ త ఏదైనా పోస్టట-డేటెడ్ ర్టపేమెంట్ చెక్్న 

గౌరవించండి. 

8.10 వ్సుీవులు మరియు స్టవ్ం ప్నన  (GST), రోడాు ప్నన , మోటారు వాహనాం ప్నన , గ్గీన టాకె్ , లైస్పనె  / ప్రిా ట్ ఫీజులు, 

ఆదాయపు ప్నన  మరియు అనిన  ఇతర ప్నన లు మరియు ఆదాయాలు వ్ంటి అనిన  ప్బ్లలక్ డిమాండ్్ంన చెలిలంచడం 

కొన్స్తగుతంది, ఇవి ఇపుప డు లేదా ఇకపై అంచనా వేయబడతాయ, గ్ప్భ్యతవ ం, మునిరప్ల కార్కప రేషన, గ్పాంతీయ రవాణా 

అథారిటీ (వాహన్ం విషయంలో) లేదా ఇతర అథారిటీ విధించన్ది, భారత గ్ప్భ్యతావ నిక లేదా ఏదైనా ర్యస్ట్షట గ్ప్భ్యతావ నిక లేదా 

్స్తల నిక అధికార్యనిక మరియు రుణదాత డిమాండ్ మేరక్క చెలిలంచవ్ంరన్ గ్ప్తి రశీదున థమరిప ంచాలి ఛార్టలిు, ప్నన లు, 

అస్పస్ట్మెంట్్లు లేదా ఇతర అవుట్్గోయంగ్్లు మరియు గ్ప్సుతీం, అటువ్ంటి ప్నన లు మరియు ర్యబడుం బకాయలు మరియు 

బకాయలు లేవ్ని నిర్యధ రిసుీంది. 

8.11 అస్పట్ కొత ీవాహన్ం అయన్ట్లయతే, మోటారు వాహనాం చట్టం, 1988 (అది డీంర్/విగ్కేత చేరనా చేయకపోయనా) కంద తగన్ 

అధికారంతో ఆరనీి న్మోదు చేసుకోండి మరియు వాహన్ం(ం)పై హైపోథెకేషన ఛార్టనిి పందాలి. ),థృష్టటంచబడింది లేదా 

థృష్టటంచబడుతంది, థగ్కమంగా ఆమోదించబడింది మరియు రుణదాతక్క అనకూంంగా రిజిస్ట్స్టటషన థరి టఫికేట్్లో న్మోదు 

చేయబడుతంది. ఆర ీఉప్యోగంచన్ వాహన్ం అయన్ థందరభ ంలో, రుణగ్గహీత వాహన్ం(ం) యొకొ  RC బ్యక్్లో రుణదాతక్క 

అనకూంంగా అటువ్ంటి ఆర(ీం) యొకొ  హైపోథెకేషన్న సూచంచే ఆవ్శూ కతన నిర్యధ రించాలి. 

8.12 ఆరనీి డెలివ్ర్ట చేరన్ 30 రోజుంలోపు లేదా ఈ ఒప్ప ందానిన  అమలు చేయడం, ఏది ముందుగా రిజిస్ట్స్టటషన థరి టఫికేట్ కాీని 

థమరిప ంచనా, ఆరకీ థంబంధించన్ అనమతలు (వ్రింీచే విధంగా) అటువ్ంటి వాహన్ం(ం) డెలివ్ర్ట 

8.13 వాహన్ం (లు)పై దాని ఛార్టనిి ఆమోదించడం కోథం రుణదాతక్క దరఖాసుీన అందించడం దావ ర్య కాక్కండా, వాహన్ం 

అయన్ందున్ ఆర ీకోథం ఏదైనా న్కలీ రిజిస్ట్స్టటషన పుథకీానిక వ్రింీచదు. 

8.14 ఆరకీ ఏదైనా న్షటం లేదా దంగతన్ం, ఆరకీ థంబంధించ బీమా కంపెనీక ఏదైనా ్ లయమ్ చేయడం లేదా ఆర ీయొకొ  

రిజిస్ట్స్టటషన బ్యక్ లేదా బీమా పాంస్ట యొకొ  న్షటం, నాశన్ం లేదా తపుప గా ఉంచడం గురించ రుణదాతక్క గ్వాతపూరవ కంగా 

తెలియజేయండి. ఆరకీ, అటువ్ంటి న్షటం లేదా దావా వేరన్ మూడు ప్ని రోజుంలోపు. అటువ్ంటి థందరభ ంలో, చట్టం లేదా 



ఈకవ టీలో, ఈ ఒప్ప ందంలోని ఇతర హక్కొ ంక్క ప్క్షపాతం లేక్కండా రుణదాత, రుణదాత యొకొ  గ్ప్యోజనాంన రక్షించడానిక 

అవ్థరమైన్ చరూ లు తీసుకోవాంని రుణగ్గహీత కోరవ్చ్చి . 

8.15 గ్ప్భ్యతవ ం, మునిరప్ల కార్కప రేషన, గ్పాంతీయ రవాణా అథారిటీ లేదా ఇతర అథారిటీ మరియు రుణదాత యొకొ  డిమాండ్్పై 

ఇపుప డు విధించబడిన్ లేదా హైపోథెకేటెడ్ ఆరకీ చెలిలంచవ్ంరన్ అనిన  రేటుల, అస్పస్ట్మెంట్్లు, ప్నన లు మరియు ఇతర 

అవుట్్గోయంగ్్ంన చెలిలంచాలి. ఛార్టలిు, ప్నన లు, అస్పస్ట్మెంట్్లు లేదా ఇతర అవుట్్గోయంగ్్ం గ్ప్తి రశీదు. 

8.16 తాకటుట పెటిటన్ ఆరకీ లేదా దానిలోని ఏదైనా భాగాంక్క ఏదైనా అటాచ్్మెంట్ లేదా బాధన అనభ్వించకూడదు లేదా 

బాధించకూడదు లేదా రుణదాత యొకొ  థప షటమైన్ థమా తి గ్వాత లేక్కండా ప్క్షపాతం కలిగంచే లేదా భ్గ్దతక్క హాని కలిగంచే 

ఏదైనా అనమతించకూడదు. ఆర ీయొకొ  ఏదైనా గ్ప్తూ క్ష లేదా ప్రోక్ష బదిలీ నేర విరవ థ ఉంలంఘన్గా ప్రిగణంచబడుతంది 

మరియు మోథం చేరన్ కేసుగా ప్రిగణంచబడుతంది మరియు రుణదాత తగన్టులగా భావించే విధంగా రుణగ్గహీతపై FIR లేదా 

గ్కమిన్ల ఫిర్యూ దున ఫైల చేయడానిక / కొన్స్తగంచడానిక రుణదాతక్క అరహత ఉంటుంది. 

8.17 ఏదైనా చట్టప్రమైన్ చరూ  గ్పారంభంచడం / దివాలా మరియు దివాలా కోడ్, 2016 కంద పటిషన దాఖలు చేయడం లేదా 

భారతదేశంలో అమలులో ఉన్న  ఏదైనా ఇతర స్తరూప్ూ  చట్టం లేదా డిగ్క్త అమలు కోథం పటిషన దాఖలు చేయడం గురించ 

థమాచారం అందిన్ 7 రోజుంలోపు రుణదాతక్క గ్వాతపూరవ కంగా తెలియజేయండి రుణగ్గహీత లేదా హామీదారుపై డబ్యి  / ఆర ీ

రికవ్ర్ట కోథం. అలా చేయడంలో ఏదైనా వైఫంూ ం డిఫాలట థంఘట్న్గా ప్రిగణంచబడుతంది మరియు రుణదాత దావ ర్య రుణ 

బకాయంన రికవ్ర్ట చేయడానిక రుణగ్గహీతపై అవ్థరమైన్ చరూ  గ్పారంభంచబడుతంది. 

8.18 ఆరనీి విగ్కయంచడంలో చెలిలంచడానిక లేదా రుణదాత ఇప్ప టికే చేరన్ థందరభ ంలో, రుణగ్గహీత చెలిలంచాలెి న్ అనిన  

ప్నన లు లేదా ఛార్టంిన రుణదాతక్క ర్టయంబర్ె  చేయండి లేదా రుణగ్గహీత తరపున్ రుణదాత చెలిలంచాలెి న్ వ్సుీవులు 

మరియు స్టవ్ం ప్నన  (GST) మొదలైన్ వాటిక మాగ్తమే ప్రిమితం కాదు.  

8.19 రుణం మంజూరు / ప్ంపణీ కోథం అతన గ్ప్తూ క్షంగా లేదా ప్రోక్షంగా ఎటువ్ంటి ంంచం, కమీషన లేదా గ్బోకరేజీని లేదా 

రుణదాత యొకొ  ఏ ఉదోూ గులు/ఏజంట్్ం నండి ఎలాంటి ప్రిగణన్లు తీసుకోవ్డానిక/చెలిలంచడానిక లేదా 

తీసుకోవ్డానిక/చెలిలంచలేదని నిర్యధ రించండి మరియు నిర్యధ రించండి. 

8.20 రుణం యొకొ  కరనెీ  థమయంలో, రుణదాత యొకొ  ఏ ఉదోూ గులు/ఏజంట్్ంక్క డబ్యి  లేదా రుణ బకాయలు 

చెలిలంచబడవ్ని హామీ ఇవ్వ ండి, న్గదు రూప్ంలో లేదా అతని వ్ూ కగీత లేదా ఇతర బాూ ంక్ ఖాతాంక్క రుణదాత కాక్కండా ఇతర 

బాూ ంక్క ఖాతాంక్క బదిలీ చేయడం/జమ చేయడం. 

8.21 చెలులబాటు అయేూ  రథటమ్్తో రూపందించబడిన్ ఎంస్ట్కాటనిక్ న్గదు రస్టదుని స్టకరించక్కండా అతన ఎటువ్ంటి రుణ 

బకాయలు/ఇన్్స్తట ల్మెంట్్ంన చెలిలంచన్ని హామీ ఇవ్వ ండి. 

8.22 రుణదాత యొకొ  గ్వాతపూరవ క అనమతి లేక్కండా, ఆరపీై ఎలాంటి థవ భావానిన  లేదా తాతాొ లిక హక్కొ న థృష్టటంచవ్దు.ే 

8.23 అతని ఎస్టటట్్క్క అరుహలైన్ అతని చట్టప్రమైన్ గ్ప్తినిధుం వివ్ర్యంన గ్ప్కటించండి. 

8.24 థంథల యొకొ  బోరాులో గ్ప్మోట్ర్ లేదా డైరక టర్ అయన్ ఏ వ్ూ కనీి దాని డైరక టర ల బోరాులో డైరక టర్్గా చేరి లేదు మరియు 

చేరుి కోకూడదు (రుణగ్గహీత కంపెనీ అయన్ట్లయతే), ఇది "విలుా ల"గా గురింీచబడింది. ఆర్్బ్లఐ జార్ట చేరన్ మారదీరశ కాం 

గ్ప్కారం డిఫాంటర్. రుణగ్గహీత, అటువ్ంటి వ్ూ క ీరుణగ్గహీత కంపెనీ బోరాులో ఉన్న టుల గురింీచబడితే, ఆ వ్ూ కనీి తన్ బోరాు నండి 

తొంగంచడానిక వేగవ్ంతమైన్ మరియు గ్ప్భావ్వ్ంతమైన్ చరూ లు తీసుక్కంటారని రుణగ్గహీత మరింత బాధూ త వ్హసీ్తడు. 

8.25 రిజిస్ట్స్తట ర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ట (ROC) (రుణగ్గహీత కంపెనీ అయన్ట్లయతే) మరియు/లేదా CERSAI, లీగల ఎంటిటీ ఐడెంటిఫైయర్్తో 

నిధులు థమకూరిి న్ ఆర/ీం మీద ఛార్టనిి థృష్టటంచ, న్మోదు చేయడానిక పూనక్కంటారు, దీని ధర రుణగ్గహీత భ్రించాలి. నిర్ట ణత 

థమయ ప్రిమితలోల  ఛార్టనిి థృష్టటంచన్ట్లయతే, రుణదాత ROC / CERSAI / లీగల ఎంటిటీ ఐడెంటిఫైయర్్తో థంబంధిత 

ఫారమ్్ంన ఫైల చేయవ్చ్చి  మరియు నిధులు థమకూరిి న్ ఆర/ీం మీద ఛార్టనిి థృష్టటంచవ్చ్చి . రుణగ్గహీత రుణగ్గహీత రుణం 

ఖాతాక్క డెబ్లట్ చేయబడే ఛార్టనిి థృష్టటంచడం మరియు న్మోదు చేయడంలో రుణదాత చేరన్ ఖరిు  / ఛార్టంిన ర్టయంబరె్  

చేయడానిక అంగీకరిసీ్తడు. 

8.26 వారు గ్ప్తూ క్షంగా లేదా ప్రోక్షంగా ఎటువ్ంటి కమీషన లేదా గ్బోకరేజీని చెలిలంచడానిక లేదా చెలిలంచడానిక అంగీకరించలేదని 

లేదా డైరక టర్/లు లేదా గాూ రంట్ర్్గా ఉన్న  వ్ూ కీ్కంక్క ఏదైనా ప్రిగణన్లోక తీసుకోలేదని మరియు అతన/వారు ఏమీ చెలిలంచరని 

ధృవీకరిసీ్తరు. దాని కోథం అతనిక/వారిక అలాంటి ప్రిశీంన్. 

8.27 ఇకొ డ థృష్టటంచబడిన్ భ్గ్దత మరియు హక్కొ ం అధికార్యలు మరియు నివారణం గురించ మరింత భ్రోస్త మరియు 

ధృవీకరణ కోథం రుణదాతక్క అవ్థరమైన్ చరూ లు, ప్నలు, హామీలు, విషయాలు మరియు ప్నంన చేయడానిక పూనక్కంటాన 

మరియు అటువ్ంటి ప్గ్తం(ం)ని దాని థవ ంత ఖరిు తో అమలు చేయండి ఈ విషయంలో అవ్థరం. 

8.28 రుణదాతక్క న్షటప్రిహారం ఇవ్వ డానిక మరియు అనిన  ఖరిు లు, ఖరిు లు, ్ లయమ్్లు మరియు చరూ ం నండి (గ్ప్మాదాలు 

జరిగన్పుప డు మూడవ్ ప్క్షం బాధూ తతో థహా) హాని కలిగంచక్కండా ఉంచడానిక మరియు చట్టప్రమైన్ ఖరిు లు, రుసుములు 

మరియు ఖరిు ంతో థహా అనిన  చెలిలంపులు మరియు ఖరిు ంన చకొ గా చేయడానిక అంగీకరిసుీనాన రు. ఆరనీి స్తవ ధీన్ం 

చేసుకోవ్డం, బీమా చేయడం మరియు విగ్కయంచడం. నగోష్టయబ్యల ఇన్స్ట్సుటమెంట్ె  యాక్ట, గ్కమిన్ల గ్పస్టజర్ కోడ్ లేదా 

మరేదైనా ఫోరమ్్లో ఏదైనా ప్రిషొ్క ర్యనిన  అనథరించేట్పుప డు రుణదాత చేస్ట ఖరిు ంక్క వ్డీతాో పాటు అతన కూడా బాధూ త 

వ్హసీ్తడు. 

8.29 ఎప్ప టికపుప డు తెలియజేస్ట విధంగా, రుణదాత యొకొ  నియమాంతో అతనిక పూరిగీా ప్రిచయం ఉందని నిర్యధ రించ్చకోండి. 



గ్పాథమిక బంగారం, బంగారు కడీ,ా బంగారు ఆభ్రణాలు, బంగారు నాణేలు, గోల ాఎకెే ఛ ంజ్డ గ్టేడెడ్ ఫండ్్ం యూనిటుల (ETF) మరియు 

గోల ామూూ చ్చవ్ల ఫండ్్ం యూనిట్్ంతో థహా ఏ రూప్ంలోన్ననా బంగార్యనిన  కొనగోలు చేయడానిక రుణ మొతంీ 

ఉప్యోగంచబడదని 8.30 దీని దావ ర్య నిర్యధ రిసుీంది. 

8.31 హామీ: రుణదాతక్క అవ్థరమైతే, రుణగ్గహీత రుణదాతక్క ఆమోదయోగూ మైన్ మూడవ్ ప్క్షం జార్ట చేరన్ గాూ రంటీ(ం)ని, 

అదన్పు భ్గ్దత గ్ప్కారం, రుణదాత అందించన్ ఫారమ్్లో అందించాలి. 

ఆరికిల్ 9 

ఆస్త ిధరలో సవరణ 

9.1 ఈ ఒప్ప ందంపై థంతకం చేరన్ తేదీ తర్యవ త ఆర ీధరన పైక థవ్రించన్ట్లయతే, ఆ థందరభ ంలో రుణగ్గహీత అటువ్ంటి 

థవ్రించన్ ధర వ్దే ఆర(ీం)న పందేందుక్క అవ్థరమైన్ మొతీానిన  చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది మరియు రుణదాత బాధూ త 

వ్హంచడు రుణం దావ ర్య లేదా ఇతరగ్తా ఏదైనా మొతీానిన  చెలిలంచడానిక 

ఏదైనా బీమా ర్యబడిపై మొదటి ్ లయమ్ రుణదాతది. రుణగ్గహీత దీని దావ ర్య రుణదాత యొకొ  ఆథకనీి కాపాడటానిక మరియు 

రుణదాత యొకొ  బకాయంక్క వ్ూ తిరేకంగా దాని దావ ర్య వ్చేి  ఆదాయానిన  థముచతం చేయడానిక బీమా ఆదాయానిన  ్ లయమ్ 

చేయడానిక రుణదాతక్క తిరిగ మారి లేని అధికారం ఇసీ్తడు. రుణగ్గహీత ఎప్ప టికపుప డు నిరేశేించన్ బీమా పాంస్ట మరియు దాని 

పున్రుదధరణక్క థంబంధించ రుణదాత యొకొ  అనిన  ఆదేరంక్క లోబడి ఉంటారు. 

12.5 రుణగ్గహీత తన్ ఖరిు తో మరియు అన్వ్థరమైన్ జాప్ూ ం లేక్కండా, ఏదైనా గ్ప్మాదం లేదా మరే ఇతర కారణాం వ్ంల 

థంభ్వించన్ ఆరకీ మరమా తలు చేయాలి మరియు బీమా ్ లయమ్్క్క థంబంధించ బ్లలులంన స్పటిల్మెంట్ కోథం బీమా 

కంపెనీక థమరిప ంచాలి. రుణగ్గహీతక్క వ్ూ తిరేకంగా ఎటువ్ంటి బకాయలు లేన్ట్లయతే, రుణదాత ్ లయమ్్క్క థంబంధించ బీమా 

కంపెనీ నండి స్టవ కరించే గ్ప్యోజనాంన రుణదాత అతనిక అందజేసీ్తరు. 

ఆరికిల్ 13 

డిఫాల్ ిఈవంట్లు 

13.1 రుణగ్గహీత ఇకొ డ ఉన్న  ప్దధతిలో రుణానిన  లేదా ఏదైనా రుసుము, ఛార్టలిు లేదా ఖరిు ంన తిరిగ చెలిలంచడంలో విఫంమైతే 

మరియు ఇకొ డ చెలిలంచాలెి న్ వాయదాంలో ఏదైనా ఒకటి లేదా ఏదైనా ఇతర మొతీానిక అది చెలిలంచాలెి న్ తేదీ తర్యవ త 

చెలిలంచబడదు; లేదా 

13.2 రుణగ్గహీత (వ్ూ కగీతంగా ఉంటే మరియు ఒకటి కంటే ఎక్కొ వ్ థందర్యభ లోల , వారిలో ఎవ్రైనా) మరణస్ట ీలేదా ఏదైనా దశ(లు) 

తీసుక్కంటారు లేదా ఏదైనా అధికార ప్రిధిలో అతనిని దివాలా తీయాంనే ఉదేేశూ ంతో ఏదైనా చరూ లు తీసుక్కంటారు అతని 

ఆసుీంలో ఏదైనా రిస్టవ్ర్, గ్ట్స్టట లేదా స్తరూప్ూ  అధికారి నియామకం; లేదా 

13.3 రుణగ్గహీత (కార్కప రేట్ బాడీ లేదా భాగస్తవ మూ  థంథల అయన్ట్లయతే) ఏదైనా చరూ  తీసుక్కన్న ట్లయతే లేదా ఇతర చరూ లు 

తీసుక్కన్న ట్లయతే లేదా రుణగ్గహీతని ఫారైవ ండ్ చేయడం, రదుే చేయడం లేదా పున్రవ ూ వ్స్టలకరణ లేదా రిస్టవ్ర్ నియామకం కోథం 

ఏదైనా మూడవ్ ప్క్షం దావ ర్య చట్టప్రమైన్ చరూ లు గ్పారంభంచబడిన్ట్లయతే , దాని ఆసుంీపై గ్ట్స్టట లేదా స్తరూప్ూ  అధికారి, 

ముఖూ ంగా హైపోథెకేటెడ్ ఆర(ీం)పై; లేదా 

13.4 రుణగ్గహీత గ్వాతపూరవ కంగా గ్వాతపూరవ క థమా తి లేక్కండా ఏదైనా ప్దధతిలో హైపోథెకేటెడ్ ఆరపీై భారం లేదా బదిలీ లేదా 

అమా కం, బదిలీ, భార్యనిన  థృష్టటంచాంని కోరుక్కంటే; లేదా 

13.5 హైపోథెకేటెడ్ అస్పట్ కోథం ఏదైనా బీమా గ్ీమియం చెలిలంచడంలో రుణగ్గహీత విఫంమయాూ డు లేదా దీని యొకొ  

నిబంధన్లు మరియు షరతంక్క అనగుణంగా గౌరవించబడని PDCలు/ECS కోథం బాూ ంక్ ఛార్టలిు; లేదా 

13.6 ఊహాజనిత ఆరనీి జపీు చేయడం, జోడించడం, ఏదైనా అధికారం దావ ర్య అదుపులోక తీసుకోవ్డం లేదా ఏదైనా అమలు 

గ్ప్గ్కయక్క లోబడి ఉంటుంది; లేదా 

13.7 రుణగ్గహీత ఏదైనా ప్నన , ఇంపోస్టట, సుంకం లేదా ఇతర విధింపుంన చెలిలంచడానిక లేదా ఎప్ప టికపుప డు చట్టం గ్ప్కారం 

ఊహంప్బడిన్ ఆరకీ థంబంధించ పూరి ీచేయవ్ంరన్ ఇతర లాంఛనాంక్క అనగుణంగా ప్డిపోతాడు; లేదా 

13.8 ఊహాజనిత ఆర ీదంగలించబడిన్ది, ఏ కారణం చేతన్ననా గురింీచబడదు, లేదా 

13.9 ఆర ీనిరి ంధించబడింది, గ్ప్మాదంలో ఉంది లేదా ఏదైనా ప్దధతిలో ద్దబి తిన్న ది లేదా ఉప్యోగం కోథం అన్రహమైన్ది లేదా 

రర్టరక గాయం ఆరతీో గ్ప్మాదవ్రతీ మూడవ్ ప్క్ష్యనిక కారణం; లేదా 

13.10 దీని నిబంధన్లు మరియు షరతంలో రుణగ్గహీత రుణదాతక్క డెలివ్ర్ట చేయబడిన్ లేదా డెలివ్ర్ట చేయాలిె న్ PDCలు/ ECS 

ఏవైనా ఏ కారణం చేతన్ననా గ్పెజంటేషన్పై గౌరవించబడవు; లేదా 

13.11 ఏ కారణం చేతన్ననా ఆరిటకల 2,10 గ్ప్కారం ఇవ్వ బడిన్ ఏదైనా PDCలు/ECS చెలిలంపున నిలిపవేయడం కోథం రుణగ్గహీత 

ఇచి న్ ఏదైనా సూచన్; లేదా 

13.12 రుణగ్గహీత రుణదాతక్క అనకూంంగా హైపోథెకేషన ఎండార్ె ్మెంట్ ఉన్న  వాహన్ం అయన్ ఆర ీరిజిస్ట్స్టటషన థరి టఫికేట్ 

కాీని థరఫర్య చేయడంలో విఫంమవ్డం; లేదా 

13.13 రుణదాత యొకొ  అభగ్పాయంలో థహేతకమైన్ కారణాంన అందించే ఏదైనా థందరభ ం ఉతప న్న మవుతంది, ఇది 

ఊహంప్బడిన్ ఆర ీలేదా దానిలో లేదా ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణదాత యొకొ  ఆథకనీి ప్క్షపాతం లేదా అపాయం కలిగంచే 

అవ్కాశం ఉంది; లేదా 

13.14 ఈ ఒప్ప ందంలో అందించన్ విధంగా [పాత మరియు కొత ీవాహన్ం(లు)] ఆసుంీ వివ్ర్యంన ఫైల చేయడంలో రుణగ్గహీత 

విఫంమవ్డం; లేదా 



13.15 రుణగ్గహీత ఇందులో ఉన్న  ఏదైనా నిబంధన్లు, ఒడంబడికలు మరియు షరతంన ఉంలంఘంచడం లేదా ఈ ఒప్ప ందం 

గ్ప్కారం రుణగ్గహీత రుణదాతక్క అందించన్ ఏదైనా థమాచారం లేదా గ్పాతినిధ్యూ లు లేదా రుణగ్గహీత థమరిప ంచన్ ఏదైనా 

ఇతర ప్గ్తం థరికాని లేదా తపుప దోవ్ ప్టిటంచేదిగా గురింీచడం; లేదా 

13.16 రుణదాత యొకొ  ఏకైక అభగ్పాయం గ్ప్కారం, రుణదాత యొకొ  ఆథకకీ హాని కలిగంచే ఏవైనా ఇతర ప్రిరలతలు ఉనాన య. 

13.17 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ ఏదైనా నాూ యస్తల న్ం/గ్టిబ్యూ న్ల (NCLTతో థహా) దావ ర్య దివాలా తీరన్/ దివాళా తీరన్టుల లేదా 

గ్ప్కటించబడతాడు లేదా గ్ప్కటించబడాాడు లేదా నిర ణయంచబడతాడు లేదా థవ చఛ ందంగా లేదా తప్ప నిథరి అయనా లికవ డేషన 

లేదా రదుేక్క వళీాడు లేదా వారు చెలిలంచాలెి న్ లేదా గ్ప్తిపాదించన్ విధంగా తన్ రుణాంన చెలిలంచలేకపోతారు. లేదా దాని 

రుణదాతంతో లేదా వారి గ్ప్యోజన్ం కోథం ఒక స్తధ్యరణ కేటాయంపు లేదా ఏర్యప టు లేదా కూరుప  చేసుీంది లేదా ఏదైనా ఆరనీి 

స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డానిక లేదా స్టవ కరించే వ్ూ కనీి నియమించారు లేదా డబ్యి  / ఆర ీరికవ్ర్ట కోథం డిగ్క్తని అమలు చేయడం లేదా 

దివాలా / దివాలా కోథం పటిషన దాఖలు చేయబడుతంది రుణగ్గహీత / 

గాూ రంట్ర్ మరియు అటువ్ంటి పటిషన దాఖలు చేరన్ 90 (తొంభై) రోజుంలోపు తీరవేయబడదు మరియు రుణదాత యొకొ  

ఏదైనా థహన్ం/చరూ న వాయదా వేయడం దాని హక్కొ ంన మాఫీ చేయదు; లేదా 

13.18 రుణదాత మరియు రుణగ్గహీత మధూ  ఏ స్తమరలూ ంలోన్ననా క్కదురుి క్కన్న  ఇతర ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణగ్గహీత తన్ 

బాధూ తంన నిరవ రింీచడంలో ఏదైనా డిఫాలట. 

13.19 మోటారు వాహనాం చట్టం లేదా స్పంగ్ట్ల మోట్ర్ వహకల రూలె  లేదా జువన్నల జరటస్ట యాక్ట, ఫారస్టట, కథటమె్ , నారొో టికె్ , 

మైనె  మరియు మిన్రలె  మొదలైన్ వాటితో థహా ఏదైనా ఇతర చటాటలు/నియమాలు/ఆరినానె ్లు/GOం నిబంధన్ంక్క విరుదధంగా 

ఆరనీి ఉప్యోగసుీన్న  రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్. లేదా ప్ర్యూ వ్రణం, ఆరోగూ ం, భ్గ్దత, కారిా క్కలు లేదా బహరంగంగా బహరతీం 

చేయడానిక థంబంధించన్ ఏదైనా చటాట ంన ఉంలంఘంచడం. 

 

ఆరికిల్ 14 

రుణదాత హకుక  

14.1 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ ఈ ఒప్ప ందానిన  ఏ స్తమరలూ ంలోన్ననా గ్ప్భావితం చేస్ట తన్ ఆరిలక బాధూ త మొతీానిన  రుణదాతక్క 

బహరతీం చేయాలి. రుణదాత, రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్్పై ఏదైనా గ్ప్తికూం నివేదిక ఉన్న ట్లయతే, అనిన  గ్ప్యోజన్కరమైన్ 

యజమానలు లేదా డైరక టర్ లేదా భాగస్తవ మి లేదా గ్ట్స్టట మొదలైన్ వారితో థహా ఒప్ప ందం అమలు చేయబడిన్ తర్యవ త 

ఎపుప డైనా కనగొన్బడిన్ట్లయతే, మరియు ఏ థందరభ ంలోన్ననా ఒప్ప ందానిన  రదు ేచేయడానిక రుణదాతక్క అరహత ఉంటుంది. 

రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు చెలిలంచవ్ంరన్ మొతంీ డబ్యి న ఎటువ్ంటి డిమాండ్/నోటీసు లేక్కండా రుణదాతక్క వంట్నే 

చెలిలంచబడుతంది. రుణదాత కలిగ ఉన్న  ఏవైనా డిపాజిటుల, షేరుల మరియు స్పకూూ రిటీంతో థహా అనిన  డబ్యి ంన థరేుబాటు 

చేయడానిక / గ్గహంచడానిక రుణదాతక్క అరహత ఉంటుంది మరియు ఏదైనా ఉంటే బాూ లెనె  వాప్సు ఇవ్వ బడుతంది. 

14.2 పైన్ పేరొ్క న్న  ఏవైనా/అనిన  డిఫాలట థంఘట్న్లు థంభ్వించన్పుప డు, చెలిలంపులో డిఫాలట కారణంగా వ్డీంాతో థహా, కానీ 

వాటిక మాగ్తమే ప్రిమితం కాక్కండా, మొతంీ డబ్యి  మరియు అనిన  ఇతర మొతీాలు మరియు ఛార్టలిు రుణగ్గహీతక్క 

తెలియజేయడానిక రుణదాతక్క అరహత ఉంటుంది. బీమా గ్ీమియా (రుణదాత అందించన్ సుంభ్తర స్టవ్ం దావ ర్య గ్ీమియం 

పందిన్ట్లయతే) మరియు లేదా రుణగ్గహీత చెలిలంచాలెి న్ ఇతర ప్నన ం కారణంగా, ఒప్ప ందం దాని పూరి ీకాలానిక అమలు 

చేయబడి ఉంటే, చెలిలంచాలెి  ఉంటుంది మరియు వంట్నే చెలిలంచబడుతంది. షెడ్యూ లు - Iలో పేరొ్క న్న  బకాయ రుణాంపై 

అదన్పు రతానిన  వ్సూలు చేయడానిక రుణదాతక్క అరహత ఉంటుంది మరియు పైన్ పేరొ్క న్న  మొతంీ మొతీానిన  వంట్నే 

రుణదాతక్క తిరిగ చెలిలంచాంని డిమాండ్ చేసుీనాన న. అటువ్ంటి నోటీసులో పేరొ్క న్న  వ్ూ వ్ధిలో డిఫాలట థంఘట్న్న 

థరిదిదేడానిక రుణదాత తన్ అభీష్కటనస్తరం గ్వాతపూరవ క నోటీసు దావ ర్య రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్్క్క కాల చేయవ్చ్చి . 

14.3 పైన్ పేరొ్క న్న  డిఫాలట ఈవంట్్ంలో ఏదైనా/అనిన  థంభ్వించన్ తర్యవ త, రుణదాత నోటీసు జార్ట చేరన్ తేదీ నండి 7 

రోజుంలోపు రుణగ్గహీత ఈ గ్కంది వాటిని రుణదాతక్క చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది; 

(ఎ) వాయదాం బకాయలు; 

(బ్ల) రుణగ్గహీత చెలిలంచవ్ంరన్ మిగలిన్ కాలానిక వాయదాలు. ఒప్ప ందం దాని పూరి ీకాలానిక అమలులో ఉంటే; 

(ర) అథలు బకాయ మరియు ఇతర మొతీాంపై మొదటి షెడ్యూ ల్లో పేరొ్క న్న  రేటు వ్దే అదన్పు వ్డీ;ా 

(డి) ఇనూె రనె  గ్ీమియా చెలిలంపులో డిఫాలట్గా మరియు ఇతర ప్నన ం ఖాతాలో వ్డీకా మాగ్తమే ప్రిమితం కాక్కండా ఏవైనా 

ఇతర మొతీాలు మరియు ఛార్టలిు. 

 

ఏది ఏమైన్ప్ప టిక్త, అస్తధ్యరణ ప్రిరలతంలో, రుణగ్గహీత మొతంీ ఆరనీి రహథూ ంగా ఉంచడం లేదా రుణదాత లేదా రుణగ్గహీత 

ఆసుీంన చట్టవిరుదధమైన్ గ్ప్యోజనాం కోథం ఉప్యోగంచ్చక్కనే అవ్కాశం ఉన్న  ప్క్షంలో, ఆసుీలు అస్తధ్యరణంగా 

చరిగపోవ్డానిక మరియు/లేదా ఇతరుంక్క దూరమయేూ  అవ్కాశం ఉంది. ఒప్ప ందం గ్ప్కారం చెలిలంచాలెి న్ మొతీానిన  రికవ్ర్ట 

చేయడానిక రుణదాతక్క అదన్పు కవ్ర్్న అందించే రుణగ్గహీత యొకొ  ఆర,ీ రుణగ్గహీతక్క ఎటువ్ంటి నోటీసు లేక్కండా ఆరనీి 

స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డంతో థహా అటువ్ంటి చరూ ంన తీసుక్కనే హక్కొ  రుణదాతక్క ఉంటుంది. 

14.4 పేరొ్క న్న  నోటీసులోని డిమాండ్్క్క అనగుణంగా రుణగ్గహీత విఫంమైతే, రుణగ్గహీత రుణగ్గహీత నోటీసు జార్ట చేరన్ తేదీ 

నండి 7 రోజుంలోపు రుణదాతక్క ఆరనీి రుణగ్గహీత యొకొ  ఖరుి తో అప్ప గంచవ్ంర ఉంటుంది. లొకేషన, రుణదాత 

నిరేశేించన్టులగా, అది నిజానిక రుణగ్గహీతక్క డెలివ్ర్ట చేయబడిన్ అదే ప్రిరలతిలో స్తధ్యరణ దుసుీలు మరియు కనీన టిని 

మిన్హాయంచ, విఫంమైతే, రుణదాతక్క ఎటువ్ంటి నోటీసు లేక్కండా ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనే హక్కొ  ఉంటుంది. రుణగ్గహీత 



రుణదాత ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుకోక్కండా నిరోధించకూడదు లేదా అడాుకోకూడదు. ఈ గ్ప్యోజన్ం కోథం, రుణదాత యొకొ  

అధీకృత గ్ప్తినిధులు, ఉదోూ గులు, అధికారులు మరియు ఏజంటుల గ్ప్వేరనిక అనియంగ్తిత హక్కొ న కలిగ ఉంటారు మరియు 

ఆరల ప్డి ఉన్న  లేదా ఉంచబడిన్ గ్పాంగణం, ఆరరీేజ్డ లేదా గోడౌన్లోక గ్ప్వేశించడానిక మరియు ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డానిక 

అరుహలు. రుణగ్గహీత థహకరించని ప్క్షంలో, రుణదాతక్క, అవ్థరమైతే, ఆరనీి ఉంచన్టుల విశవ రంచే ఏదైనా ్థలలానిన  తెరిచ, 

ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనే హక్కొ  ఉంటుంది. ఆరనీి తీసుెళ్లందుక్క టో-వాన లేదా ఏదైనా కాూ రియర్్న ఉప్యోగంచేందుక్క 

రుణదాత తన్ హక్కొ ం ప్రిధిలో ఉంటాడు. రుణగ్గహీత ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డం మరియు దాని విగ్కయం మొదలైన్ వాటిక 

థంబంధించ రుణదాత చేస్ట ఏవైనా టోయంగ్ ఛార్టలిు మరియు ఇతర ఖరిు ంక్క బాధూ త వ్హంచాలి. 

రుణదాత యొకొ  అధీకృత గ్ప్తినిధులు ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుక్కన్న  తర్యవ త, ఉదోూ గులు, అధికారులు మరియు ఏజంటుల ఆర ీ

యొకొ  జాబ్లతాన రదధం చేసీ్తరు. రుణదాత రుణగ్గహీత ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుక్కన్న  తర్యవ త లేదా అప్ప గంచన్ తర్యవ త, 

ఒప్ప ందానిన  స్పటిల చేయడానిక మరియు వాహనానిన  తిరిగ తీసుకోవ్డానిక రుణదాత నోటీసు జార్ట చేరన్ తేదీ నండి 

రుణగ్గహీతక్క 7 రోజుం థమయానిన  మంజూరు చేసీూ జాబ్లతా కాీతో పాటు నోటీసున ప్ంపుతారు. రుణగ్గహీత, విఫంమైతే, పైన్ 

పేరొ్క న్న  కాంప్రిమితిలోపు ఒప్ప ందానిన  స్పట్ చేయడం, ఆర ీవిషయంలో RC పుథకీం, ప్నన  టోెన ప్రిా ట్ మరియు బీమా 

థరి టఫికేట్/పాంస్ట మొదలైన్ వాటితో థహా ఆరకీ థంబంధించన్ అనిన  ఒరిజిన్ల డాక్కూ మెంట్్ంన డెలివ్ర్ట చేయాలి. వాహన్ం, 

స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనే థమయంలో లేదా థరండర్ థమయంలో వాహన్ంలో పేరొ్క న్న  ప్గ్తాలు అందుబాటులో లేక్కంటే మరియు 

రుణదాత లేదా దాని నామినీలు లేదా దాని ఏజంటుల లేదా ఆర ీకొనగోలుదారుక్క అనకూంంగా ఆరనీి బదిలీ చేయడానిక 

అవ్థరమైన్ ప్గ్తాంన అమలు చేయడంతో థహా అనిన  థహాయానిన  అందించాలి రుణదాత దావ ర్య గురింీచబడింది. అయతే, 

రుణగ్గహీత ఆర ీబదిలీక అవ్థరమైన్ థహాయం అందించడంలో విఫంమైతే, ఆరనీి ముందసుీగా విగ్కయంచడానిక అవ్థరమైన్ 

అనిన  చరూ ంన ఏకప్క్షంగా తీసుక్కనేందుక్క రుణదాతక్క అరహత ఉంటుంది. 

14.6 రుణదాత, లేదా దాని ఏజంటుల, అధికారులు, నామినీలు ఏ విధంగానూ బాధూ త వ్హంచరు మరియు బాధూ త వ్హంచరు 

మరియు రుణగ్గహీత రుణదాత లేదా దాని అధికారులు, ఏజంటుల లేదా నామినీంన ఏదైనా న్షటం, న్షటం, ప్రిమితి లేదా ఏదైనా 

వ్సుీవుక్క బాధుూ ంన చేయకూడదని దీని దావ ర్య అంగీకరిసునీాన రు మరియు హైపోథెకేటెడ్ ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనే 

థమయంలో లేదా స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనే థమయంలో హైపోథెకేటెడ్ ఆరలీో ఉంచబడిన్ లేదా ప్డివున్న  కథనాలు. 

14.7 రుణగ్గహీత రుణదాత థంతృప ీచెందేలా పూరిగీా రుణదాతక్క చెలిలంచాలెి న్ మొతీానిన  తిరిగ చెలిలంచన్పుప డు, రుణదాత 

రుణగ్గహీతక్క ఆరనీి తిరిగ ఇవ్వ డానిక అంగీకరిసీ్తడు. రుణదాత తన్ థవ ంత అభీష్కటనస్తరం, రుణదాత సూచంచే అటువ్ంటి 

బాధూ త / షరతంపై బకాయం పాక్షిక చెలిలంపుపై ఆరనీి విడుదం చేయడానిక అంగీకరించవ్చ్చి . గాూ రేజ్డ అదే్ద మొదలైన్వాటితో 

థహా స్టజ్డ చేయడం / థరండర్ చేరన్ తర్యవ త రుణదాత చేస్ట ఖరిు ంన రుణగ్గహీత అనిన  జపీు ఖరిు ంన చెలిలంచాలి. దీనిలో 

వాహన్ంలో ఉంచన్ ప్గ్తాలు మరియు వ్సుీవుంతో పాటు రుణదాత / రుణగ్గహీత దానిని స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనాన రు/ అప్ప గంచారు. 

రుణగ్గహీత ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డం లేదా ఆర ీయొకొ  ్రలతి లేదా ఆర ీస్తవ ధీన్ం/థరండర్ థమయంలో ఆరలీో ఉంచబడిన్ 

ఏదైనా ప్గ్తాలు మరియు కథనాంన స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డం గురించ ఎటువ్ంటి వివాదానిన  లేవ్నతకీూడదు లేదా దావా 

వేయకూడదు. 

14.8 రుణదాత ఏదైనా / పైన్ పేరొ్క న్న  డిఫాలట ఈవంట్్ంక్క అరుహలు మరియు రుణగ్గహీత దీని దావ ర్య ఆరనీి ప్బ్లలక్ వేంం దావ ర్య 

లేదా స్ట్పైవేట్ ఒప్ప ందం దావ ర్య లేదా ఎలాగైనా విగ్కయంచడానిక / బదిలీ చేయడానిక / కేటాయంచడానిక రుణదాతక్క తిరిగ 

మారి లేని అధికారం ఇసీ్తడు మరియు దాని దావ ర్య వ్చిే  ఆదాయానిన  థముచతం చేసీ్తడు. ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణగ్గహీత 

నండి రుణదాతక్క అనిన  బాక్త ఉన్న  మొతీాంన తిరిగ చెలిలంచడం. ఆరనీి తిరిగ స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డం/థరండర్ చేరన్ తర్యవ త 

రుణదాత ఆర ీఅమా కం/వేంం కోథం గ్కంది విధ్యనానిన  అనథరిసీ్తడు. 

ఎ) ఆరనీి తిరిగ స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డం/థరండర్ చేరన్ తర్యవ త పైన్ పేరొ్క న్న  విధంగా రుణదాత నోటీసు జార్ట చేరన్ తేదీ నండి 

7 రోజుంలోపు బకాయంన స్పటిల చేయమని రుణగ్గహీతక్క నోటీసు జార్ట చేయబడుతంది. 

బ్ల) రుణగ్గహీత రుణదాత థంతృప ీచెందేంత వ్రక్క బకాయంన స్పటిల చేస్ట,ీ ఆర ీరుణగ్గహీతక్క విడుదం చేయబడుతంది, 

అయతే భ్విషూ త్ బకాయంన వంట్నే విడుదం చేయడానిక మరియు నిబంధన్ంక్క కటుటబడి ఉండటానిక రుణదాత విధించే 

అటువ్ంటి నిబంధన్లు మరియు షరతంక్క లోబడి ఉంటుంది. మరియు రుణగ్గహీత దావ ర్య రుణ ఒప్ప ందం యొకొ  షరతలు. 

ర) రుణదాత నోటీసు జార్ట చేరన్ తేదీ నండి 7 రోజుంలోపు బకాయంన స్పటిల చేయడంలో రుణగ్గహీత విఫంమైతే, రుణదాత 

కాబోయే కొనగోలుదారుం నండి 3 పోటీ కోట్్ంన పందుతాడు, గ్ప్తాూ మాన యంగా రుణదాత ఆన్లైన ప్బ్లలక్ వేంం మెకానిజం 

దావ ర్య ఆరనీి విగ్కయసీ్తడు. దాని తీరుప లో తగన్ది మరియు థరైన్ది. 

d) రండు థందర్యభ లోలనూ అస్పట్ అతూ ధిక విజయవ్ంతమైన్ బ్లడరా్్క్క విగ్కయంచబడుతందని రుణదాత నిర్యధ రిసీ్తరు. 

14.9 అమా కం దావ ర్య వ్చి న్ మొతంీ రుణదాత యొకొ  అనిన  బకాయంన తీరి డానిక థరిపోకపోతే, రుణగ్గహీత పేరొ్క న్న  

కేటాయంపు తర్యవ త ఏవైనా లోటుపాట్లక్క చెలిలంచవ్ంర ఉంటుంది. ఆరనీి విగ్కయంచన్ తర్యవ త రుణగ్గహీత లోపాంన 

చేయడంలో విఫంమైతే, రుణదాత రుణ ఖాతాలో అటువ్ంటి న్షటం/లోటున తిరిగ పందేందుక్క తగన్ చట్టప్రమైన్ చరూ న 

గ్పారంభంచాలి. రుణదాత యొకొ  బకాయంన థరేుబాటు చేరన్ తర్యవ త ఏదైనా మిగులు ఉంటే, అదే రుణగ్గహీతక్క 

చెలిలంచబడుతంది. ఈ కథన్ంలో ఉన్న  ఏదీ రుణదాత ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డానిక లేదా విగ్కయంచడానిక నిరి ంధించదు 

మరియు రుణదాత రుణగ్గహీత లేదా హామీదారు(ం)పై ఏదైనా థవ తంగ్తంగా ఉంటే, గ్ప్తేూ కంచ ఏదైనా కారణం చేత ఆరనీి 

స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనే అవ్కాశం కోలోప యన్ట్లయతే, రుణదాతక్క వ్ూ తిరేకంగా కొన్స్తగడానిక అరహత ఉంటుంది. . 



14.10 రుణగ్గహీత అమా కం యొకొ  గ్కమబదధత మరియు / లేదా రుణదాత తీసుక్కన్న  చరూ ంక్క థంబంధించ ఎటువ్ంటి 

అభ్ూ ంతర్యనిన  లేవ్నతడీానిక అరహత కలిగ ఉండడు లేదా అటువ్ంటి p యొకొ  వాూ యామం వ్ంన్ థంభ్వించే ఏదైనా న్ష్కటనిక 

రుణదాత బాధూ త వ్హంచడు / బాధూ త వ్హంచడు. 

పేరొ్క న్న  గ్ప్యోజన్ం కోథం రుణదాత నిమగన మైన్ ఏదైనా గ్బోకర్ లేదా వేంంపాట్దారు లేదా ఇతర వ్ూ క ీలేదా శర్టరం యొకొ  

డిఫాలట. 

14.11 రుణదాత తన్ థంపూరణ అభీష్కటనస్తరం మరియు రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్్క్క తదుప్రి నోటీసు లేక్కండా ఏదైనా 

వ్ూ క/ీబాూ ంక్క/ఆరిలక థంథలక్క లేదా ఎవ్రికైనా, ఒప్ప ందం మరియు ఇతర ప్గ్తాం గ్ప్కారం దాని హక్కొ ంలో ఏదైనా మంజూరు 

చేయవ్చ్చి /బదిలీ చేయడం/అమేా యవ్చ్చి . రుణ థదుపాయం కంద బాూ లెనె ్ని స్టవ కరించే హక్కొ తో థహా 

రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ మరియు దానిక జోడించన్ షరతలు మరియు గ్ప్తేూ కంచ అటువ్ంటి హక్కొ ంన ఛార్ ిదావ ర్య లేదా 

స్పకూూ రిటీగా మంజూరు చేయవ్చ్చి /బదిలీ చేయవ్చ్చి / కేటాయంచవ్చ్చి  మరియు అలాంటి హక్కొ లు మంజూరు చేయబడిన్ 

ఎవ్రికైనా/ బదిలీ చేయబడిన్/అసైన చేయబడిన్ వారు అటువ్ంటి హక్కొ ం యొకొ  పూరి ీగ్ప్యోజనానిక అరుహలు. అగ్గమెంట్ 

రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్్పై కటుటబడి ఉంటుంది మరియు టైటిల మరియు అసైన్ంలో రుణదాత మరియు దాని వారసుం 

గ్ప్యోజన్ం కోథం బీమా ఉంటుంది. 

14.12 రుణదాత రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ నండి రుణ బకాయం రికవ్ర్ట కోథం ఏదైనా థవ తంగ్త ఏజంట్ / ఏజనీె లు / అస్పట్ 

ర్టకన్స్ట్థటక్షన కంపెనీంన (ARC) నియమించవ్చ్చి  మరియు రుణదాత లేదా దాని థర్టవ స్ట గ్పవైడర్ కంపెనీ ఉదోూ గతో థహా 

అటువ్ంటి ఏజంట్/ఏజనీె లు/ARC రుణానిన  తిరిగ పందవ్చ్చి . రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు నండి రుణం యొకొ  

కరనీె  థమయంలో లేదా ఆ తర్యవ త అతని/ఆమె/వారి నివాథ ్థలంంలో లేదా వాూ పార ్థలంంలో లేదా మరకొ డైనా బకాయలు. 

14.13 రుణదాత మొతంీ రుణానిన  ర్టకాల చేయవ్చ్చి  లేదా ఒప్ప ందం గ్ప్కారం చెలిలంపు లేదా ప్నితీరున వేగవ్ంతం చేయాంని 

డిమాండ్ చేయవ్చ్చి  లేదా లోన ప్దవీకాంంలో ఏ థమయంలోన్ననా అదన్పు స్పకూూ రిటీలు / హామీంన పందవ్చ్చి . ఆ మేరక్క 

రుణదాత దావ ర్య రుణగ్గహీతక్క నోటీసు జార్ట చేయబడుతంది. 

14.14 రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు మరణంచన్ థందరభ ంలో, రుణదాత మరణంచన్ రుణగ్గహీత మరియు/లేదా 

హామీదారు యొకొ  ఎవ్రైనా లేదా అంతకంటే ఎక్కొ వ్ మంది చట్టప్రమైన్ వారసుంన గ్ప్తాూ మాన యం/థపలమెంట్ర్ట ఒప్ప ందం 

దావ ర్య లేదా చెలిలంచ మూరవేయవ్చ్చి . రుణ ఖాతా/లు పూరిగీా. అటువ్ంటి గ్ప్తాూ మాన య థందరభ ంలో, రుణగ్గహీత 

మరియు/లేదా హామీదారు యొకొ  చట్టప్రమైన్ వారసుం దావ ర్య ఈ విషయంలో గ్ప్తాూ మాన యం / అనబంధ ఒప్ప ందానిన  

అమలు చేయడం గురించ రుణదాత ఇతర ప్క్షం/ఐఎస్ట్ంక్క ఒక ఇనిటమేషన లేఖన ప్ంప్వ్చ్చి . అలా చేయడంలో విఫంమైతే, 

రుణదాత రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు యొకొ  చట్టప్రమైన్ వారసుంలో ఎవ్రైనా లేదా అంతకంటే ఎక్కొ వ్ మందితో 

గ్ప్తాూ మాన య ఒప్ప ందానిన  ఎంచ్చకోవ్చ్చి  మరియు అమలు చేయవ్చ్చి . రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు ఈ విషయంలో 

రుణదాత యొకొ  విచక్షణన గ్ప్శిన ంచకూడదు. ఈ నిబంధన్ కంద ఉప్యోగంచబడిన్ ఎంపక రుణానిన  ర్టకాల చేయడానిక 

రుణదాత హక్కొ క్క ప్క్షపాతం లేక్కండా ఉంటుంది. 

14.15 ఒప్ప ందంలో ఏదైనా ఉన్న ప్ప టిక్త, రుణదాత ఆరనీి తిరిగ స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనేందుక్క అరుహలు, రుణదాత యొకొ  థంపూరణ 

అభీష్కటనస్తరం, మొతంీ లోన మొతంీ ర్టకాల చేయబడిందా లేదా అనే దానిపై తగన్ నోటీసు తర్యవ త, రుణదాత యొకొ  బకాయలు 

రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ మరియు/లేదా రుణదాత యొకొ  భ్గ్దత మరియు/లేదా రుణదాత యొకొ  బకాయ మొతీాం చెలిలంపున 

ఓడించడానిక రుణగ్గహీత దావ ర్య బదిలీ చేయబడే అవ్కాశం ఉంది. 

14.16 రుణదాత చేరన్ డిమాండ్్పై లేదా ఏదైనా డిఫాలట థంఘట్న్లు జరిగన్పుప డు రుణదాతక్క అవ్థరమైతే, 

రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్: 

ఎ) రుణదాతక్క, దాని నామినీంక్క లేదా ఏజంట్లక్క (థందరభ ంగా) ఊహాజనిత ఆర ీయొకొ  తక్షణ మరియు వాథవీ్ స్తవ ధీనానిన  

ఇవ్వ ండి; 

బ్ల) ఆరకీ థంబంధించన్ అనిన  రిజిస్ట్స్టటషన్లు, పాంస్టలు, థరి టఫిెట్్లు మరియు ప్గ్తాంన రుణదాత, దాని నామినీలు లేదా 

ఏజంట్్ంక్క బదిలీ చేయడం, బటావ డా చేయడం మరియు ఆమోదించడం (థందరభ ంగా ఉండవ్చ్చి ). 

14.17 రుణదాత లేదా దాని అధికారులు, ఏజంటుల లేదా నామినీలు ఏదైనా న్షటం, న్షటం, ప్రిమితి లేదా తరుగుదంక ఏ విధంగానూ 

బాధూ త వ్హంచరు, ఆ ఆర ీరుణదాత ఆధీన్ంలో ఉన్న పుప డు ఏదైనా ఖాతాలో న్షటపోవ్చ్చి  లేదా కొన్స్తగంచవ్చ్చి , దాని 

అధికారులు, ఏజంటుల లేదా నామినీలు లేదా రుణదాత లేదా దాని అధికారులు, ఏజంటుల లేదా నామినీంక్క అందుబాటులో ఉన్న  

హక్కొ లు, అధికార్యలు లేదా నివారణంన వాూ యామం చేయడం లేదా ఉప్యోగంచకపోవ్డం మరియు డబ్యి  ప్రంగా 

లెకొ ంచబడిన్ అటువ్ంటి న్షటం, న్షటం లేదా తరుగుదం మొతంీ డెబ్లట్ చేయబడుతంది. రుణగ్గహీత యొకొ  ఖాతా ఎలా 

అయతే అదే కారణం కావ్చ్చి . 

14.18 రుణదాత లేదా దాని ఏజంటుల, అధికారులు లేదా నామినీలు ఏ విధంగానూ బాధూ త వ్హంచరు మరియు బాధూ త వ్హంచరు 

మరియు రుణగ్గహీత రుణదాత లేదా దాని అధికారులు, ఏజంటుల లేదా నామినీలు ఏదైనా న్షటం, న్షటం, ప్రిమితి లేదా ఏదైనా 

విలువైన్ వ్సుీవుంక్క బాధూ త వ్హంచకూడదని అంగీకరిసునీాన రు. , బాధూ తలు స్టవ కరించడం మరియు/లేదా స్తవ ధీన్ం 

చేసుక్కనే థమయంలో లేదా ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుక్కనే థమయంలో ఆరలీో ఉంచబడిన్ లేదా ప్డివున్న  వ్సుీవులు మరియు 

కథనాలు. 

14.19 ఆరనీి స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డం, స్తవ ధీన్ం చేసుకోవ్డంలో అమలులో ఉన్న  చట్టం లేదా రుణదాత యొకొ  ఫెయర్ గ్పాక్త టస్ట కోడ్ 

గ్ప్కారం రుణదాతం దావ ర్య లేదా వారి తరపున్ జరిగన్ అనిన  ఖరిు ంన (పూరి ీన్షటప్రిహార గ్పాతిప్దికన్ చట్టప్రమైన్ ఖరుి ంతో 



థహా) రుణగ్గహీత నండి తిరిగ పందేందుక్క రుణదాతక్క అరహత ఉంటుంది. , గాూ రేజింగ్, బీమా చేయడం, రవాణా చేయడం 

మరియు ఆరనీి విగ్కయంచడం మరియు ఈ ఒప్ప ందంలోని నిబంధన్ంన అమలు చేయడానిక రుణదాత దావ ర్య లేదా అతని 

తరపున్ దాఖలు చేయగం ఏదైనా చట్టప్రమైన్ చరూ ం. అది 

పైన్ పేరొ్క న్న  ప్రిషొ్క ర్యలు ఈ ఒప్ప ందం కంద, లేదా మరేదైనా ఒప్ప ందం / బాధూ త కంద లేదా చట్టం లేదా ఈకవ టీలో 

రుణదాతక్క అందుబాటులో ఉన్న  ఏదైనా ఇతర ప్రిషొ్క ర్యనిక అదన్ంగా మరియు ప్క్షపాతం లేక్కండా ఉండాంని థప షటంగా 

థప షటం చేరంది. 

14.20 ఇండియన కాంగ్టాక్ ట చట్టంలోని స్పక్షన 151లో ఏది విరుదధంగా ఉన్న ప్ప టిక్త, రుణదాత లేదా దాని అధికారులు, ఏజంటుల లేదా 

నామినీలు ఏదైనా న్షటం, న్షటం, ప్రిమితి లేదా తరుగుదంక బాధుూ లు కాకూడదు. రుణదాత లేదా దాని అధికారులు, ఏజంటుల లేదా 

నామినీం ఆధీన్ంలో ఉన్న  ఏదైనా ఖాతాలో లేదా రుణదాతక్క లేదా దాని అధికారులు, ఏజంటుల లేదా నామినీంక్క అందుబాటులో 

ఉన్న  హక్కొ లు, అధికార్యలు లేదా నివారణంన వాూ యామం చేయడం లేదా ఉప్యోగంచకపోవ్డం వ్ంల న్షటం, న్షటం లేదా 

తరుగుదం రుణగ్గహీత యొకొ  ఖాతాక్క చెలిలంచబడాలి. 

14.21 రుణదాత లేదా దాని అధికారులు, ఏజంటుల లేదా నామినీలు కథటమర్్ంక్క ఆర్్బ్లఐ మారదీరశ కాలు, అంతరతీ నాూ యమైన్ 

గ్పాక్త టస్ట కోడ్ మొదలైన్ వాటి నిబదధత యొకొ  కోడ్్న ఎంలవేళలా పాటిసీ్తరు మరియు KYC నిబంధన్ం యొకొ  అనిన  అవ్థర్యంక్క 

అనగుణంగా ఉండాలి. 

14.22 రుణదాత తన్ అభీష్కటనస్తరం దాని రికవ్ర్టని థమరలవ్ంతంగా నియంగ్తించడం మరియు ప్రూ వేక్షించడం కోథం గ్ప్ధ్యన్ 

మరియు/లేదా వ్డీ ామరియు ఇతర ఛార్టలిు మరియు అదన్పు ఫైనానె  ఛార్టంి యొకొ  చెలిలంచని వాయదాంక్క థంబంధించ తన్ 

పుథకీాంలో ఖాతా ్స్టటట్్మెంట్్ంన నిరవ హంచడానిక అరుహలు. అకంట్ ్స్టటట్్మెంట్్లు  రండింటి కంద చెలిలంచాలెి న్ మరియు 

చెలిలంచాలెి న్ బకాయ మొతీాంన తిరిగ చెలిలంచడానిక రుణగ్గహీత బాధూ త వ్హంచాలిె  ఉంటుందని రుణగ్గహీత దీని దావ ర్య 

అంగీకరిసుీనాన రు మరియు థదుపాయానిన  భ్గ్దప్రచడం కోథం థృష్టటంచబడిన్ భ్గ్దత దావ ర్య సురక్షితంగా కొన్స్తగాలి. 

 

ఆరికిల్ 15 

రుణదాత దావ రా సమాచారానిి  బహిరగతం చేయడం 

15.1 రుణగ్గహీత/హామీదారు ఇకొ డ అతన/వారు రుణదాతక్కఅందించన్ థమాచారం మరియు డాటా అంతా నిజమని దీని దావ ర్య 

ధృవీకరిసీ్తరు మరియు ధృవీకరిసీ్తరు. రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్, ఖాతా/ం యొకొ  గ్ప్వ్రనీ్ మరియు కారూ కలాపాంక్క థంబంధించన్ 

ఏదైనా/అనిన  థమాచారం/ం గురించ ఏ థమయంలోన్ననా, RBI మరియు / లేదా గ్ెడిట్ వ్ంటి ఏదైనా ఇతర ఏజనీె /అథారిటీక 

బహరతీం చేయడానిక రుణదాతక్క థప షటంగా థమా తి ఇసీ్తరు. ఇనా్ రేా షన బ్యూ రో (ఇండియా) లిమిటెడ్, RBI/ఏదైనా చట్టబదధమైన్ 

అథారిటీ లేదా నాూ యస్తలనాంచే నియమించబడిన్/నియమించబడిన్పుప డు, అటువ్ంటి థమాచార్యనిన  గ్వాతపూరవ కంగా లేదా 

ఏదైనా ఆరరా్/డైరక్షన దావ ర్య లేదా థందర్యభ నస్తరంగా బహరతీం చేయవ్ంర ఉంటుంది. రుణదాత రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్్క్క 

తదుప్రి నోటీసు లేదా థమాచారం లేక్కండా, RBI మరియు/లేదా RBI మరియు/లేదా స్పంగ్ట్ల రిజిస్ట్స్టట ఆఫ్ స్పకూూ రిటైజేషన అస్పట్ 

ర్టకన్స్ట్థటక్షన అండ్ స్పకూూ రిటీ ఇంగ్టెస్టట ఆఫ్ ఇండియా (CERSAI) మరియు/లేదా నియమించన్ ఏదైనా ఏజనీె /అథారిటీక ఏదైనా 

థమాచార్యనిన  బహరతీం చేయవ్చ్చి  మరియు థరఫర్య చేయవ్చ్చి . రిజిస్ట్స్తట ర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ట (ROC), ఇనా్ రేా షన యుటిలిటీ (IU) 

మొదలైన్వి. రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్, RBI మరియు/లేదా లీగల ఎంటిటీ ఐడెంటిఫైయర్ మరియు/లేదా అలా నియమించబడిన్ 

ఏదైనా ఇతర అథారిటీ అటువ్ంటి డేటా మరియు/లేదా థమాచార్యనిన  కంపైల చేయగందని మరియు 

తెలియజేయవ్చ్చి /థరఫర్య చేయగందని ఇంకా అంగీకరిసునీాన రు. భారతదేశంలో బాూ ంకంగ్ మరియు ఫైనానె  ప్రిగ్శమలో 

గ్ెడిట్ గ్కమశిక్షణ కోథం ఏదైనా కారణాం వ్ంల గ్ప్భ్యతవ ం/లు, RBI, ఇతర బాూ ంక్కలు మరియు/లేదా ఆరిలక థంథలంక్క అటువ్ంటి 

డేటా మరియు/లేదా థమాచారం మరియు/లేదా దాని ఫలితాలు. రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ వారి హక్కొ న థప షటంగా వ్దులుక్కంటారు 

మరియు ఏదైనా రహథూ  నిబంధన్ ఉంలంఘన్ కారణంగా అటువ్ంటి థమాచార్యనిన  బహరతీం చేయడం మరియు/లేదా 

ఉప్యోగంచడం కోథం ఏదైనా బాధూ త నండి RBI నియమించన్ రుణదాత మరియు/లేదా RBI మరియు/లేదా ఏదైనా ఇతర 

అథారిటీని విడుదం చేసీ్తరు. ఇంకా, రుణదాత తన్ంతట్ తానగా లేదా దాని ఏజంట్(ం) దావ ర్య సూచన్లు చేయవ్చ్చి , 

దరఖాసు/ీఒప్ప ందాలు/ రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ థమరిప ంచన్ ఏదైనా ఇతర థంబంధిత డాక్కూ మెంట్్ంలోని థమాచార్యనిక 

థంబంధించన్ డిడ్యూ పంగ్ / వరిఫికేషన / గ్ధువీకరణ / తనిఖీ విచారణలు చేయవ్చ్చి . 

15.2 రుణగ్గహీత/హామీదారు, రుణగ్గహీత/హామీదారుక థంబంధించ ఏదైనా కథటమర్ థమాచార్యనిన  లేదా రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ 

మరియు/లేదా ఏదైనా ఒప్ప ందం లేదా ప్గ్తం క్కదురుి క్కన్న  ఏదైనా ఇతర థమాచార్యనిక థంబంధించ ఏదైనా కథటమర్ 

థమాచార్యనిన  బహరతీం చేయడానిక రుణదాతక్క మరియు రుణదాత యొకొ  ఏ అధికారిక దీని దావ ర్య అధికారం మరియు 

అనమతినిసీ్తరు. రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ లేదా ఏదైనా ఇతర వ్ూ క ీదావ ర్య ఏదైనా సౌకర్యూ ంక్క థంబంధించ రుణదాత అటువ్ంటి 

వాణజూ , ఆరిధక, ప్రిపాంనా, నిధులు లేదా వాూ పార గ్ప్యోజనాం కోథం రుణదాత థరిపోతందని భావించన్టులగా ప్రిగణంచాలి:- 

a) రుణదాత యొకొ  ఏదైనా అనబంధ థంథల; మరియు 

బ్ల) ఏ ఇతర వ్ూ క:ీ 

(i) రుణదాత ఎవ్రిక (లేదా దావ ర్య) రుణ సౌకర్యూ ం గ్కంద తన్ హక్కొ లు మరియు బాధూ తంలో ఏదైనా లేదా ఏదైనా ఒకదానిని 

రుణదాత అప్ప గంచడం లేదా బదిలీ చేయడం లేదా విగ్కయంచడం (లేదా థంభావ్ూ ంగా కేటాయంచడం లేదా బదిలీ చేయడం); 



(ii) రుణదాత ఎవ్రితో (లేదా వారి దావ ర్య) ఏదైనా భాగస్తవ మాూ నిక లేదా ఉప్-భాగస్తవ మాూ నిక థంబంధించ లేదా ఏదైనా ఇతర 

లావాదేవీంలోక గ్ప్వేశిసీ్తడు (లేదా థంభావ్ూ ంగా గ్ప్వేశించవ్చి్చ ), దాని కంద రుణ సౌకర్యూ ంన సూచంచ చెలిలంపులు చేయాలి 

రుణగ్గహీత/హామీదారు; 

(iii) రుణదాత ఎవ్రితో (లేదా వారి దావ ర్య) ఏదైనా గ్ెడిట్ ఇనెూ రనె  కొనగోలు లేదా అమా కం లేదా ఏదైనా ఇతర కాంగ్టాక్కట  రక్షణ 

లేదా సౌకర్యూ ం గ్కంద రుణగ్గహీత బాధూ తంక్క థంబంధించ ఏదైనా లావాదేవీలో గ్ప్వేశించవ్చ్చి  (లేదా థంభావ్ూ ంగా 

గ్ప్వేశించవ్చ్చి ) ; 

(iv) ఏదైనా రేటింగ్ ఏజనీె , బీమా థంథల లేదా బీమా గ్బోకర్ లేదా రుణదాతక్క లేదా దాని అనబంధ థంథలంక్క గ్ెడిట్ రక్షణన 

గ్ప్తూ క్షంగా లేదా ప్రోక్షంగా అందించేవారు; 

(v) రుణదాత లేదా దాని అనబంధ థంథలంపై అధికార ప్రిధి కలిగన్ ఏదైనా కోరుట లేదా గ్టిబ్యూ న్ల లేదా నియంగ్తణ, ప్రూ వేక్షణ, 

గ్ప్భ్యతవ  లేదా పాక్షిక-గ్ప్భ్యతవ  అధికారం;  

(vi) ఏదైనా థదుపాయం లేదా గ్ప్తిపాదిత సౌకరూ ం లేదా రుణగ్గహీతక్క థంబంధించన్ డేటా గ్పాస్పరంగ్ లేదా నిరవ హణక్క 

అనగుణంగా; 

(vii) రుణదాత ఎవ్రిక అటువ్ంటి బహరతీం రుణదాత యొకొ  గ్ప్యోజనాంక్క థంబంధించన్దిగా ప్రిగణంచబడుతంది. 

(viii) రుణగ్గహీత లేదా హామీదారు లేదా రుణగ్గహీత లేదా హామీదారు లేదా స్పకూూ రిటీ గ్పవైడర్్క్క థంబంధించన్ ఏదైనా ఖాతా, 

థదుపాయం లేదా పందే థదుపాయం, ఏదైనా థమాచార్యనిన  బహరతీం చేయడానిక మరియు ఏదైనా చట్టం, చట్టం, నియమాలు 

మరియు/లేదా నియంగ్తణ కంద అధికారం పందిన్ ఏదైనా అథారిటీక ; 

15.3 రుణ గ్గహీత/గాూ రంట్ర్ రుణదాత వారిక ఇచి న్ రుణ సౌకర్యూ ం యొకొ  ముందసు ీషరతగా అంగీకరిసీ్తరు, ఒకవేళ 

రుణగ్గహీత/హామీదారు రుణ థదుపాయాంన తిరిగ చెలిలంచడంలో లేదా దానిపై వ్డీంాన తిరిగ చెలిలంచడంలో లేదా 

అంగీకరించన్ వాటిలో ఏదైనా డిఫాలట చేరన్ట్లయతే. గడువు తేదీ/ం నాడు రుణ సౌకరూ ం యొకొ  వాయదా, రుణదాత 

మరియు/లేదా RBIక రుణగ్గహీత/హామీదారు పేరు/లు లేదా దాని భాగస్తవ మి/లు లేదా డైరక టర ల పేరు/ం గురించ వంలడించడానిక 

లేదా గ్ప్చ్చరించడానిక అరహత లేని హక్కొ  ఉంటుంది. లేదా గాూ రంట్ర్ పేరు/లు డిఫాంటర్/లు అటువ్ంటి ప్దధతిలో మరియు 

రుణదాత లేదా RBI వ్ంటి మాధూ మం దావ ర్య వారి థంపూరణ విచక్షణతో థరిపోతందని భావించవ్చ్చి . 

15.4 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్, వారిక చెప్ప బడిన్ లోన సౌకర్యూ ం మంజూరుక్క థంబంధించ ముందసుీ షరతగా, రుణదాత వారిక 

అందుబాటులో ఉన్న  / పందబోయే లోన సౌకర్యూ ంక్క థంబంధించన్ థమాచారం మరియు డేటాన బహరతీం చేయడానిక వారి 

థమా తి అవ్థరమని దీని దావ ర్య ధృవీకరిసీ్తరు మరియు అంగీకరిసీ్తరు. వారిచే పందబడిన్, వారు నిరవ రింీచే బాధూ తలు, వాటిక 

థంబంధించ మరియు డిఫాలట్గా ఏదైనా ఉంటే, వారిచే నిరవ రింీచబడిన్వి. తదనగుణంగా, రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ 

ఇందుమూంంగా అంగీకరిసీ్తరు మరియు రుణదాత దావ ర్య బహరతీం చేయడానిక థమా తిని అందిసీ్తరు లేదా అలాంటి వాటిలో 

ఏదైనా: 

ఎ) రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్్క్క థంబంధించన్ థమాచారం మరియు డేటా; 

బ్ల) రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ దావ ర్య పందే / పందే ఏదైనా గ్ెడిట్ థదుపాయానిక థంబంధించన్ థమాచారం లేదా డేటా; మరియు 

ర) డిఫాలట, ఏదైనా ఉంటే, రుణగ్గహీత అటువ్ంటి బాధూ తన నరవేరి డంలో రుణగ్గహీత దావ ర్య కటుటబడి ఉంటే; 

d) గ్ెడిట్ ఇనా్ రేా షన బ్యూ రో (ఇండియా) లిమిటెడ్ మరియు RBI దావ ర్య దీని తరపున్ అధికారం పందిన్ ఏదైనా ఇతర ఏజనీె క 

బహరతీం చేయడానిక మరియు అందించడానిక రుణదాత థముచతమైన్ది మరియు అవ్థరమైన్దిగా భావించవ్చ్చి . 

15.5 రుణగ్గహీత/హామీదారు వీటిని తీసుక్కంటారు: 

ఎ) గ్ెడిట్ ఇనా్ రేా షన బ్యూ రో (ఇండియా) లిమిటెడ్ మరియు అలా అధీకృతం చేయబడిన్ ఏదైనా ఇతర ఏజనీె , రుణదాత 

వంలడించన్ థమాచారం మరియు డేటాన వారిక థరిపోతందని భావించన్ ప్దధతిలో ఉప్యోగంచవ్చ్చి , గ్పాస్పస్ట చేయవ్చ్చి ; 

మరియు 

బ్ల) గ్ెడిట్ ఇనా్ రేా షన బ్యూ రో (ఇండియా) లిమిటెడ్ మరియు అలా అధీకృతం చేయబడిన్ ఏదైనా ఇతర ఏజనీె , వారు తయారు 

చేరన్ ఉతప తీం యొకొ  గ్ప్తిపాదిత థమాచారం మరియు డేటాన, బాూ ంక్కలు / ఆరిలక థంథలలు మరియు ఇతర గ్ెడిట్ 

గ్గాంట్ర్్లు లేదా న్మోదిత వినియోగదారుంక్క, పేరొ్క న్వ్చి్చ  దీని తరపున్ RBI దావ ర్య. 

15.6 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ ఇనాె లెవ నీె  అండ్ దివాలా కోడ్, 2016లోని స్పక్షన 3 (13)లో నిరవ చంచన్ విధంగా “ఆరిలక 

థమాచార్యనిన ” బహరతీం చేయడానిక / థమరిప ంచడానిక రుణదాతక్క నిరిషేట థమా తిని ఇసీ్తరు ('కోడ్' థంక్షిప్ంీగా ) థంబంధిత 

నిబంధన్ంతో చదవ్ండి / కాలానగుణంగా, ఏదైనా 'థమాచార యుటిలిటీ'క రుణదాత నండి పందే గ్ెడిట్/ఆరిలక థదుపాయాంక్క 

థంబంధించ, కోడ్ కంద రూపందించబడిన్ నియమాలు, థవ్రించబడిన్ మరియు కాలానగుణంగా అమలులో ఉంటాయ 

మరియు కాలానగుణంగా దాని గ్కంద పేరొ్క న్న వి కోడ్్లోని స్పక్షన 3 (21)లో నిరవ చంచన్టులగా, కోడ్ కంద రూపందించబడిన్ 

థంబంధిత నిబంధన్లు మరియు బాూ ంక్కలు/ఆరిలక థంథలంక్క ఎప్ప టికపుప డు RBI జార్ట చేరన్ ఆదేరంక్క అనగుణంగా IU' 

థంక్షిప్ంీగా గ్పామాణీకరించడానిక గ్ప్తేూ కంగా అంగీకరిసుీంది. థంబంధిత 'IU' అభ్ూ రి లంచన్పుప డు, రుణదాత థమరిప ంచన్ "ఆరిలక 

థమాచారం". 

15.7 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ దీని దావ ర్య అంగీకరిసీ్తరు మరియు రుణదాతక్క థప షటంగా థమా తిని అందిసీ్తరు మరియు 

ఏదైనా/అనిన  డేటా/థమాచార్యనిన  ఏ థమయంలోన్ననా బహరతీం చేయడానిక/భాగస్తవ మూ ం చేసీ్తరు, అన్గా 

రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ వివ్ర్యలు, రుణం పందారు, లోన ఖాతాలో గడువు ముగరంది మరియు చట్టప్రమైన్ ఒరిజిన్ల 



ఎకవ ప్మెంట్ తయార్టదారులు (OEM) థరఫర్యదారులు మరియు రుణగ్గహీత మరియు/లేదా గాూ రంట్ర్్తో థహా వాహన్ం/ప్రికర్యం 

తయార్టదారుంక్క రికవ్ర్ట కోథం గ్పారంభంచబడిన్ కేసులు మొదలైన్వి. 

15.8 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ దీని దావ ర్య అంగీకరిసీ్తరు మరియు అతని/ఆమె/వారి యొకొ  ఏదైనా/అనిన  డేటా/థమాచార్యనిన  ఏ 

థమయంలోన్ననా దాని గ్ూప కంపెనీంక్క లేదా ఇతర థంథలంక్క మరియు రుణదాతక్క లేదా దాని థమూహానిక బహరతీం 

చేయడానిక/భాగస్తవ మూ ం చేయడానిక/విగ్కయంచడానిక రుణదాతక్క థప షటంగా థమా తిని ఇసీ్తరు. కంపెనీలు దాని ఉతప తినీి 

రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్్క్క విగ్కయంచవ్చ్చి . 

15.9 ఈ నిబంధన్ భారతదేశంలో అమలులో ఉన్న  చట్టం లేదా సూచంచన్ ఇతర గ్ప్సుీత నిబంధన్లు మరియు మారదీరశ కాం 

కంటే ఎక్కొ వ్ గోప్ూ త కోథం రుణదాత రుణగ్గహీతతో ఒక ఎకె్ ్గ్పెస్ట లేదా ప్రోక్ష ఒప్ప ందంగా ప్రిగణంచబడదు. ఎప్ప టికపుప డు. ఈ 

్కాలజ్డ్లో రుణదాతక్క ఇవ్వ బడిన్ హక్కొ లు రుణగ్గహీత మరియు రుణదాత మధూ  ఏదైనా రుణగ్గహీత థమాచార్యనిక థంబంధించ 

వ్ూ క్తకీరించబడిన్ లేదా సూచంచన్ మరేదైనా ఇతర ఒప్ప ందం దావ ర్య ఏ విధంగానూ ప్క్షపాతం లేదా గ్ప్భావితం కాకూడదు. ఈ 

నిబంధన్ దావ ర్య ఒప్ప ందం ఏ విధంగాన్ననా ప్క్షపాతం లేదా గ్ప్భావితం కావ్చ్చి . 

 

ఆరికిల్ 16 

భద్దతా ఆసకినిి అమలు చేయడం 

16.1 వాయదాం చెలిలంపులో ఏదైనా డిఫాలట, ఒప్ప ందం యొకొ  నిబంధన్లు మరియు షరతంన ఉంలంఘంచన్ థందరభ ంలో, 

రుణదాత ఇకొ డ సూచంచన్ మరియు/లేదా అనిన  ఫోరమ్్ం ముందు అనిన  లేదా ఏదైనా చట్టప్రమైన్ చరూ  తీసుకోవ్చ్చి  

మరియు దాని గ్కంద అందుబాటులో ఉన్న  ప్రిషొ్క ర్యంన కూడా కోరవ్చ్చి . ఆరిలక ఆసుీం భ్గ్దత మరియు పున్రిన రా్య ణం 

మరియు నిరర లక ఆసుీం రికవ్ర్టక థంబంధించ వ్రింీచే భ్గ్దతా వ్డీ ాచట్టం, 2002 (SARFAESI చట్టం) అమలు. రుణదాత SARFAESI 

చట్టం గ్ప్కారం సురక్షిత ఆరనీి రికవ్ర్ట చేయడానిక మరియు పారవేస్టందుక్క అరుహలు. స్పకూూ ర్ ాఅస్పట్్న పారవేరన్ తర్యవ త 

ఏదైనా ఉంటే బాూ లెనె  బకాయంన తిరిగ పందేందుక్క రుణదాతక్క మరింత అరహత ఉంటుంది. 

 

16.2 రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు థప షటంగా గురింీచ అంగీకరిసీ్తరు, రుణదాత పూరిగీా లేదా పాక్షికంగా విగ్కయంచడానిక, 

అప్ప గంచడానిక లేదా బదిలీ చేయడానిక రుణదాతక్క పూరి ీహక్కొ  మరియు పూరి ీఅధికారం మరియు అధికారం కలిగ ఉంటారు. 

రుణగ్గహీత మరియు హామీదారుని సూచంచక్కండా లేదా గ్వాతపూరవ క థమాచారం లేక్కండా రుణదాత యొకొ  ఎంపకలో ఏదైనా 

మూడవ్ ప్క్ష్యనిక నిర ణయంచండి. రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు యొకొ  ఏదైనా లేదా అనిన  బకాయం కోథం కొనగోలుదారు, 

అసైనీ లేదా బదిలీదారు తరపున్ రుణగ్గహీత మరియు హామీదారుపై కొన్స్తగడానిక రుణదాతక్క తన్ అధికార్యనిన  నిలుపుక్కనే 

హక్కొ న ఇది కలిగ ఉంటుంది. అటువ్ంటి చరూ  మరియు అటువ్ంటి ఏదైనా అమా కం, కేటాయంపు లేదా బదిలీ అటువ్ంటి 

మూడవ్ ప్క్ష్యనిన  రుణదాతగా లేదా రుణదాతతో జాయంట్ గ్ెడిటార్్గా లేదా అనిన  అధికార్యంన కొన్స్తగంచడానిక రుణదాతక్క 

హక్కొ తో గ్ప్తేూ కంగా రుణదాతగా అంగీకరించేలా రుణగ్గహీత మరియు హామీదారుని కటుటబడి ఉండాలి. అటువ్ంటి మూడవ్ ప్క్షం 

తరపున్ మరియు అటువ్ంటి మూడవ్ ప్క్ష్యనిక మరియు/లేదా రుణదాత నిరేశేించన్ విధంగా రుణదాతక్క అటువ్ంటి బకాయ 

మొతీాలు మరియు బకాయంన చెలిలంచడానిక. రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు పోర్ట్ఫోలియోన మూడవ్ ప్క్ష్యనిక బదిలీ చేరన్ 

థందరభ ంలో, మొతంీ లోన మొతీానిక మరియు రుణదాత అందుక్కన్న  మొతీానిక మధూ  వ్ూ తాూ స్తనిన  థర్ ాపార్టటంక్క చెలిలంచడానిక 

అంగీకరిసీ్తరు. బకాయ మొతీాంన వ్సూలు చేయడానిక మూడవ్ ప్క్ష్యనిక రుణదాత అధికారం ఉంటుంది. 

 

ఆరికిల్ 17 

మందసి్త చెల్లంపు 

17.1 రుణగ్గహీత రండవ్ షెడ్యూ ల్లో సూచంచన్ దానికంటే ముందుగా రుణానిన  చెలిలంచాంని కోరుక్కంటే, మొదటి షెడ్యూ ల్లో 

సూచంచన్ విధంగా ఫోర్్్కోలజర్ ఛార్టలిు రుణానిక అదన్ంగా అటువ్ంటి జపీు తేదీలో ఉన్న  బాూ లెనె ్పై రుణగ్గహీత చెలిలంచాలి. 

న్గదు చెలిలంచబడిన్పుప డు లేదా చెక్కొ లు ్క లయర్ చేయబడిన్పుప డు మాగ్తమే ముందసు ీచెలిలంపు అమలులోక వ్సుీంది. 

 

ఆరికిల్ 18 

సెక్యయ రిటైజేషన్ 

18.1 రుణగ్గహీత థప షటంగా గురింీచ, అంగీకరిసీ్తడు మరియు రుణదాతక్క పూరి ీహక్కొ  ఉందని మరియు పూరిగీా లేదా పాక్షికంగా 

విగ్కయంచడానిక, అప్ప గంచడానిక లేదా బదిలీ చేయడానిక పూరి ీఅధికారం మరియు అధికారం కలిగ ఉంటారని మరియు 

రుణదాత నిర ణయంచే విధంగా మరియు నిబంధన్ంపై కొనగోలుదారు, అసైనీ లేదా బదిలీదారు, రుణగ్గహీత యొకొ  ఏదైనా లేదా 

అనిన  బకాయలు మరియు బకాయలు, గ్వాతపూరవ కంగా లేదా గ్వాతపూరవ కంగా లేక్కండా రుణదాత ఎంపక చేసుక్కన్న  ఏదైనా 

మూడవ్ ప్క్ష్యనిక రుణగ్గహీతక్క వ్ూ తిరేకంగా కొన్స్తగడానిక రుణదాతక్క ఇకొ డ తన్ అధికార్యనిన  కలిగ ఉంది. రుణగ్గహీతక్క 

థమాచారం. అటువ్ంటి చరూ  మరియు అటువ్ంటి ఏదైనా అమా కం, కేటాయంపు లేదా బదిలీ అటువ్ంటి మూడవ్ ప్క్ష్యనిన  

రుణదాతగా గ్ప్తేూ కంగా లేదా రుణదాతతో జాయంట్ గ్ెడిటార్్గా లేదా రుణదాత యొకొ  హక్కొ తో గ్ప్తేూ కంగా రుణదాతగా 

అంగీకరించేలా రుణగ్గహీత కటుటబడి ఉంటుంది. అటువ్ంటి మూడవ్ ప్క్షం మరియు అటువ్ంటి బకాయలు మరియు బకాయంన 

అటువ్ంటి మూడవ్ ప్క్ష్యనిక మరియు లేదా రుణదాత నిరేశేించవ్చ్చి . రుణగ్గహీత పోర్ట్ఫోలియోన మూడవ్ ప్క్ష్యనిక బదిలీ చేరన్ 

థందరభ ంలో బకాయ ఉన్న  లోన మొతీానిక మరియు రుణదాత అందుక్కన్న  మొతీానిక మధూ  వ్ూ తాూ స్తనిన  థర్ ాపార్టటంక్క 



అంగీకరించ, చెలిలంచడానిక బాధూ త వ్హసీ్తడు. బకాయ మొతీాంన వ్సూలు చేయడానిక మూడవ్ ప్క్ష్యనిక రుణగ్గహీత (లు) 

అధికారం ఉంటుంది. 

 

ఆరికిల్ 19 

ఏజనీె ని నియమించడానిక రుణదాత యొకొ  హక్కొ  రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు అంగీకరిసీ్తరు, అరలం చేసుక్కంటారు 

మరియు రుణదాత వారు పందే రుణానిక థంబంధించ ఏదైనా లేదా అనిన  స్టవ్ంన థర్ ాపార్టట / ఏజనీె క అవుట్్సోరె్  

చేయవ్చి ని అంగీకరిసీ్తరు. రుణదాత దాని ప్ట్ల ఎటువ్ంటి ప్క్షపాతం లేక్కండా ఉంటాడని రుణగ్గహీత థప షటంగా గురింీచ 

మరియు అంగీకరిసీ్తడు. అటువ్ంటి కారూ కలాపాంన థవ యంగా లేదా దాని అధికారులు లేదా స్టవ్క్కం దావ ర్య నిరవ హంచే హక్కొ , 

రుణదాత యొకొ  ఎంపకలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కొ వ్ మూడవ్ ప్క్ష్యంన నియమించడానిక మరియు రుణ దరఖాసుీన 

గ్పాస్పస్ట చేస్ట హక్కొ  మరియు అధికార్యనిన  అటువ్ంటి మూడవ్ ప్క్ష్యంక్క బదిలీ చేయడానిక మరియు అప్ప గంచడానిక పూరి ీ

అధికార్యలు మరియు అధికారం కలిగ ఉండాలి. మరియు/లేదా ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణదాతక్క చెలిలంచాలెి న్ 

వాయదాలు/వ్డీ/ాఇతర ఛార్టంిన రుణదాత తరపున్ వ్సూలు చేయండి మరియు డిమాండ్ నోటీసులు ప్ంప్డం, నివాస్తనిక 

హాజరు కావ్డం లేదా దానిక థంబంధించన్ అనిన  చరూ లు, ప్నలు, విషయాలు మరియు వాటితో అనథంధ్యనించబడిన్ లేదా 

యాదృచఛ కమైన్ వాటిని నిరవ హంచడానిక మరియు అమలు చేయడానిక రుణగ్గహీత కార్యూ ంయం లేదా ఆరనీి స్తవ ధీన్ం 

చేసుక్కనేందుక్క చెలిలంచాలెి న్ మొతీానిన  స్టవ కరించడానిక రుణగ్గహీతన థంగ్ప్దించడం కేసు కావ్చ్చి . 

 

ఆరికిల్ 20 

నోటీస్తలు 

20.1 ఏదైనా నోటీసు, లేఖ మరియు ఇతర ప్గ్తం ఈ ఒప్ప ందంలో పేరొ్క న్న  చరునామాక్క రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు 

దావ ర్య తెలియజేయబడిన్ చరునామాక్క ప్ంప్బడుతంది, వ్ూ కగీతంగా లేదా రిజిథటర్/ాస్టప డ్ పోస్టట దావ ర్య రస్టదుతో లేదా కొరియర్ 

దావ ర్య లేదా మరేదైనా ఇతర మారీ్యం దావ ర్య ఫాూ కె్  థందేశం, రిజిథటర్ చేయబడిన్ ఇ-మెయల లేదా మొబైల న్ంబర్ 

గ్పారంభంచబడిన్ వాటెా ప లేదా ఇతర స్తరూప్ూ  అపలకేషన్ం వ్ంటి ప్గ్తాం ఎంస్ట్కాటనిక్ గ్టానె ్మిషన (WhatsApp లేదా ఇతర 

స్తరూప్ూ  అపలకేషన్తో గ్పారంభంచబడింది) మొదలైన్వి, రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు లేదా అతని/ఆమె/వారి యొకొ  

అధీకృత వ్ూ క ీయొకొ  థరైన్ స్టవ్గా ప్రిగణంచబడుతంది మరియు రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు దాని గ్పామాణకతన 

గ్ప్శిన ంచకూడదు. 

నోటీస్ట, లెట్ర్ మరియు/లేదా ఇతర డాక్కూ మెంట్ రిజిథటర్/ాస్టప డ్ పోస్టట దావ ర్య రస్టదు లేదా కొరియర్ దావ ర్య రుణదాతచే ప్ంప్బడిన్ 

3 రోజుం తర్యవ త రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారుక్క ఇ-మెయల లేదా మొబైల న్ంబర్ దావ ర్య ఏదైనా ఇ-స్టవ్ అందిన్టుల 

ప్రిగణంచబడుతంది. ఇతర ఎంస్ట్కాటనిక్ థర్టవ స్ట మోడ్ రుణదాత ప్ంపన్ వంట్నే అందించబడిన్టులగా ప్రిగణంచబడుతంది. 

20.3 రుణదాత అధికారి థంతకం చేరన్ గ్వాతపూరవ క ధృవీకరణ ప్గ్తం రుణగ్గహీత మరియు హామీదారుక వ్ూ తిరేకంగా ఏదైనా 

నిరిషేట థమయంలో చెలిలంచాలిె న్ మొతీానిన  తెలియజేసుీంది. 

20.4 రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు యొకొ  చరునామా, ఇ-మెయల లేదా మొబైల న్ంబర్్లో ఏదైనా మారుప , అటువ్ంటి 

మారుప  జరిగన్ ఒక వారంలోపు గ్వాతపూరవ కంగా రుణదాతక్క తెలియజేయబడుతంది. 

20.5 అనిన  కరస్తప ండెనె ్ంలో, అగ్గమెంట్ న్ంబర్్న కోట్ చేయాలి. 

20.6 ఈ ఒప్ప ందానిక ఉపోదాాతంలో కనిపంచే పార్టటం వివ్రణలో పేరొ్క న్న  రుణదాత కార్కప రేటు కార్యూ ంయం చరునామాలో అనిన  

కరస్తప ండెనె ్లు రుణదాతక్క అందించబడతాయ. రుణదాత స్టవ కరించే వ్రక్క రుణదాతక్క ఎటువ్ంటి నోటీసు గ్ప్భావ్వ్ంతంగా 

ఉండదు. 

20.7 రుణగ్గహీతక్క ప్ంప్బడిన్ నోటీసు థహ-రుణగ్గహీత మరియు హామీదారుక కూడా అందించబడిన్ నోటీసుగా 

ప్రిగణంచబడుతంది. 

 

ఆరికిల్ 21 

ాక్షిక చెలులబాటు కాదు 
 

21.1 ఏదైనా చట్టం లేదా రగుూ లేషన లేదా గ్ప్భ్యతవ  విధ్యన్ం, ఈ ఒప్ప ందం యొకొ  మిగలిన్ భాగం మరియు అటువ్ంటి నిబంధన్ 

యొకొ  దరఖాసుీతో థహా ఏ కారణం చేతన్ననా ఈ ఒప్ప ందంలోని ఏదైనా నియమం లేదా ఏదైనా వ్ూ క ీలేదా ప్రిరలతంక్క దరఖాసుీ 

చెంలదు లేదా అమలు చేయబడదు. చెంలని లేదా అమలు చేయలేని వ్ూ కీ్కలు లేదా ఇతర ప్రిరలతలు దీని దావ ర్య గ్ప్భావితం 

చేయబడవు మరియు ఈ ఒప్ప ందంలోని గ్ప్తి నిబంధన్ చట్టం దావ ర్య అనమతించబడిన్ పూరి ీ్స్తలయలో చెలులబాటు అవుతంది 

మరియు అమలు చేయబడుతంది. ఈ ఒప్ప ందంలోని ఏదైనా చెంలని లేదా అమలు చేయలేని నిబంధన్ ఏదైనా ఒక నిబంధన్తో 

భ్ర్ట ీచేయబడుతంది, ఇది చెలులబాటు అయేూ ది మరియు అమలు చేయదగన్ది మరియు దాదాపుగా అమలు చేయలేని నిబంధన్ 

యొకొ  అథలు ఉ్దేేరనిన  ప్రథప రం అంగీకరించే విధంగా గ్ప్తిబ్లంబ్లసుీంది. 

 

ఆరికిల్ 22 

వివాద ప్రిష్కక రం మరియు మధయ వరితివ ం 



22.1 అనిన  వివాదాలు (ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ చేరన్ డిఫాలట్తో థహా), వ్ూ తాూ స్తలు మరియు/లేదా ఈ 

ఒప్ప ందం నండి ఉతప న్న మయేూ  లేదా తాకన్ దావా దాని జీవ్నాధ్యర థమయంలో లేదా ఆ తర్యవ త మధూ వ్రితీవ  నిబంధన్ంక్క 

అనగుణంగా మధూ వ్రితీవ ం దావ ర్య ప్రిషొ రించబడుతంది. మరియు ర్యజీ చట్టం, 1996, లేదా దాని యొకొ  ఏదైనా చట్టబదధమైన్ 

థవ్రణలు మరియు రుణదాత నామినేట్ చేయబడిన్ ఏకైక మధూ వ్రిగీా సూచంచబడతాయ. మధూ వ్రితీవ  గ్ప్గ్కయ యొకొ  స్టటు, 

్థలంం మరియు వేదిక చెన్నన లో ఉండాలి మరియు భాష ఆంగ లంలో ఉండాలి. అటువ్ంటి మధూ వ్రి ీఇచేి  అవారాు అంతిమమైన్ది 

మరియు ఒప్ప ందానిక థంబంధించన్ అనిన  ప్క్ష్యంక్క కటుటబడి ఉంటుంది. అవారాు, ఆరిి గ్టేట్ర్ ఇచేి  ఏదైనా మధూ ంతర 

అవారాు/ంతోపాటు థంబంధిత పార్టటంందరిక్త అంతిమమైన్ది మరియు కటుటబడి ఉంటుంది. మధూ వ్రి ీతాతాొ లిక 

అవారాు/ంతోపాటు అవారాుక్క కారణాంన తెలియజేసీ్తరు. మధూ వ్రితీవ  ఖరిు న పార్టటలు థమాన్ంగా భ్రించాలి. మధూ వ్రితీవ ం 

మరియు ర్యజీ చట్టం, 1996లోని స్పక్షన 12 కంద అందించన్ రుణదాత ఏకైక మధూ వ్రి ీనియామకానిన  థవాలు చేస్ట హక్కొ న 

రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ గ్ప్తేూ కంగా వ్దులుక్కంటారు. 

22.2 ఇది ఒప్ప ందం యొకొ  ప్దం, అటువ్ంటి మధూ వ్రి ీవిషయంలో వాథవీానిక రిఫర్ చేయబడిన్పుప డు, ర్యజీనామా చేయడం 

లేదా మరణంచడం లేదా ఏ కారణం చేతన్ననా చరూ  తీసుకోలేకపోవ్డం, మధూ వ్రి ీమరణంచన్ థమయంలో రుణదాత లేదా 

మధూ వ్రిగీా వ్ూ వ్హరించడంలో అతని అథమరలత కారణంగా, మధూ వ్రిగీా వ్ూ వ్హరించడానిక మర్కక వ్ూ కనీి నియమించాలి 

మరియు అటువ్ంటి వ్ూ క ీతన్ పూర్టవ క్కడు వ్దిలిపెటిటన్ దశ నండి సూచన్న కొన్స్తగంచడానిక అరుహలు. 

22.3 పార్టటం మధూ  వివాదాలు "ఆన్లైన వివాద ప్రిషొ్క రం" (ODR) విధ్యన్ం దావ ర్య ప్రిషొ రించబడవ్చి ని గ్ప్తేూ కంగా 

అంగీకరించబడింది. మధూ వ్రి ీమధూ వ్రితీావ నిక థంబంధించన్ నోటీసులు, ్ లయమ్ ్స్టటట్్మెంట్, ప్గ్తాలు, గ్ప్తూ తరీ్యలు, 

కంట్రుల, వాయదా లేఖలు మొదలైన్వాటిని రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ యొకొ  అతని/ఆమె/వారి రిజిథటర్ ాఇ-మెయల ID లేదా మొబైల 

న్ంబర్్క్క ప్ంప్వ్చ్చి  మరియు అదే విధంగా ప్రిగణంచబడుతంది. రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్్పై థరైన్ స్టవ్. పార్టటలు అంగీకరిస్ట,ీ 

ఆరిి గ్టేట్ర్ వీడియో కాలింగ్ సౌకరూ ం దావ ర్య మఖిక స్తక్ష్యూ ంన కూడా రికార్ ాచేయవ్చి్చ . ఏదైనా నోటీసులు, ్ లయమ్్లు, 

గ్ప్తూ తరీ్యలు, రిజాయండర్్లు, లేఖలు మరియు ప్గ్తాంన ఒక పార్టట ఆరిి గ్టేట్ర్ మరియు ఆరిి గ్టేట్ర్ యొకొ  ఇ-మెయల IDక 

ప్ంప్వ్చ్చి , దాని యథారలతక్క లోబడి వివాదానిన  నిర్యధ రించడానిక వాటిని ప్రిగణంచవ్చ్చి . 

ఆరికిల్ 23 

చటి్ం మరియు అధికార ప్రిధి 

23.1 ఈ ఒప్ప ందం భారతదేశ చటాట ం గ్ప్కారం నిరవ హంచబడుతంది మరియు నిరవ చంచబడుతంది మరియు చెన్నన  న్గరంలోని 

నాూ యస్తలనాం అధికార ప్రిధిక లోబడి అనిన  ఇతర కోరుటంన మిన్హాయంచాలి. 

 

ఆరికిల్ 24 

మొతిం ఒప్ప ందం 

24.1 ఈ ఒప్ప ందం (మొదటి మరియు రండవ్ షెడ్యూ ల్ంతో థహా) ఈ ఒప్ప ందానిక అనగుణంగా రుణదాతక అనకూంంగా 

రుణగ్గహీత అమలు చేరన్ లేదా అమలు చేయాలిె న్ ప్గ్తాంతో పాటు దాని విషయానిక థంబంధించ పార్టటం మధూ  మొతంీ 

ఒప్ప ందానిన  ఏరప రుసుీంది. 

 

ఆరికిల్ 25 

నిబంధనలు మరియు మగంపు 

25.1 ఈ ఒప్ప ందం ఈ ఒప్ప ందం తేదీ నండి అమలోల క వ్సుీంది మరియు రుణగ్గహీత రుణదాతక్క పూరి ీతిరిగ చెలిలంచన్ తర్యవ త 

మాగ్తమే ముగుసుీంది, దానిపై వ్డీ ామరియు ఈ ఒప్ప ందం గ్ప్కారం రుణదాతక్క రుణగ్గహీత చెలిలంచాలెి న్ అనిన  ఆన్ఛార్్ిలు 

మరియు బకాయలు. 

 

ఆరికిల్ 26 

డిఫాల్ి్పై ఖాతా వర్గగకరణ 

26.1 రుణగ్గహీత / గాూ రంట్ర్ అంగీకరిసుీనాన రు మరియు అరలం చేసుక్కంటారు, "ఒతిడీిలో ఉన్న  ఆసుీం ప్రిషొ్క రం కోథం 

గ్పుడెనియిల గ్ేమ్్వ్ర్ొ "పై ఎప్ప టికపుప డు ఆర్్బ్లఐ జార్ట చేరన్ వ్రింీచే థరుొ ూ ంర్ గ్ప్కారం రుణదాత డిఫాలట్గా వంట్నే 

రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ ఖాతాంలో గ్పారంభ్ ఒతిడీిని గురింీచాలి. వాటిని గ్ప్తేూ క గ్ప్సీ్తవ్న్ ఖాతా (SMA 1&2) మరియు NPAగా 

వ్ర్టకీరిసీోంది. 

 

26.2 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ ఖాతాలు (రుణదాత నండి పందే ఆరిలక సౌకర్యూ ంన కలిగ ఉంటాయ) గడువు తేదీక వారి డే-ఎండ్ 

గ్పాస్పస్ట్ంలో భాగంగా, అటువ్ంటి గ్ప్గ్కయంన అమలు చేస్ట థమయంతో థంబంధం లేక్కండా, రుణదాత దావ ర్య గడువు 

ముగరన్టుల ్ఫాల గ్ చేయబడుతందని మరింత థప షటం చేయబడింది. అదేవిధంగా, రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ యొకొ  ఖాతాంన SMA 

అలాగే NPAగా వ్ర్టకీరించడం అనేది థంబంధిత తేదీక థంబంధించన్ డే-ఎండ్ గ్పాస్పస్ట్లో భాగంగా చేయబడుతంది మరియు 

SMA లేదా NPA వ్ర్టకీరణ తేదీ అనేది డే ఎండ్ గ్పాస్పస్ట్న అమలు చేస్ట కాూ లెండర్ తేదీ. మరో మాట్లో చెపాప ంంటే, NBFCక వ్రింీచే 

RBI నిబంధన్ం గ్ప్కారం SMA లేదా NPA తేదీ ఆ కాూ లెండర్ తేదీ చవ్రి రోజున్ ఖాతా యొకొ  ఆర ీవ్ర్టకీరణ ్రలతిని గ్ప్తిబ్లంబ్లసుీంది. 

ఉదాహరణ: రుణ ఖాతా యొకొ  గడువు తేదీ మారిి  31, 2021 అయతే, మరియు రుణం ఇచిే  థంథల ఈ తేదీక థంబంధించన్ డే-

ఎండ్ గ్పాస్పస్ట్న అమలు చేయడానిక ముందు పూరి ీబకాయలు అందకపోతే, గడువు తేదీ మారిి  31, 2021గా కొన్స్తగుతంది. గడువు 



ముగరన్ తర్యవ త, ఈ ఖాతా ఏగ్పల 30, 2021న్ డే-ఎండ్ గ్పాస్పస్ట్న అమలు చేరన్పుప డు అంటే, 30 రోజులు నిరంతరం గడువు 

ముగరన్ తర్యవ త SMA-1గా టాూ గ్ చేయబడుతంది. దీని గ్ప్కారం, ఆ ఖాతాక్క SMA-1 వ్ర్టకీరణ తేదీ ఏగ్పల 30, 2021. అదే విధంగా, 

ఖాతా గడువు తీరక్కండానే కొన్స్తగతే, మే 30, 2021న్ డే-ఎండ్ గ్పాస్పస్ట్న అమలు చేరన్పుప డు అది SMA-2గా టాూ గ్ 

చేయబడుతంది మరియు ఇంకా మీరిన్ గడువు కొన్స్తగతే, డే-ఎండ్ గ్పాస్పస్ట్న అమలు చేరన్ తర్యవ త అది NPAగా 

వ్ర్టకీరించబడుతంది. జూన 29, 2021. 

26.3 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ ఖాతాం యొకొ  SMA లేదా NPA వ్ర్టకీరణక్క థంబంధించన్ సూచన్లు రిటైల లోన్ంతో థహా, 

ఎకె్ ్పోజర్ ప్రిమాణంతో థంబంధం లేక్కండా అనిన  రుణాంక్క వ్రిసీీ్తయని మరింత థప షటం చేయబడింది. 

26.4 రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ మొతంీ బకాయలు మరియు అథలైన్ వ్డీనాి చెలిలంచన్ట్లయతే మాగ్తమే, NPAలుగా వ్ర్టకీరించబడిన్ 

రుణ ఖాతాంన 'గ్పామాణక' ఆరగీా అప్గ్గేడ్ చేయవ్చి ని రుణగ్గహీత / హామీదారు మరింత అంగీకరించారు మరియు అరలం 

చేసుక్కనాన రు. 

 

ఆరికిల్ 27 

ఎలక్ట్కిానిక్/డిజిట్లైజీ్డ డాకుయ మంట్ల అమలు 

27.1 రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు ఎంస్ట్కాటనిక్ / డిజిట్లైజా్డ రూప్ంలో (వ్రింీచే చోట్) అతన/ఆమె/వారు అగ్గమెంట్ మరియు 

కనక్ ట చేయబడిన్ ప్గ్తాంన అమలు చేసునీాన రని మరియు అతన/ఆమె/వారు అంగీకరించారు, ధృవీకరించారు మరియు 

ధృవీకరించారు. అదే OTP (వ్న-టైమ్ పాస్ట్వ్ర్)ా మరియు/లేదా ఇ-లింక్ దావ ర్య అతని/ఆమె/వారి డికే లర్/ారిజిథటర్ ామొబైల 

న్ంబర్(లు) మరియు/లేదా అతని/ఆమె/వారి రిజిథటర్ ాఇ-మెయల ID(లు) లేదా ఏదైనా ఇతర వాటిక ప్ంప్బడుతంది 

కాలానగుణంగా వాడుకలో ఉన్న  ధృవీకరణ యొకొ  ఆమోదించబడిన్ మోడ్. 

27.2 రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు అతన/ఆమె/వారు అగ్గమెంట్ మరియు ఇతర ప్గ్తాం గ్పామాణకతన గ్ప్శిన ంచరని 

అంగీకరిసీ్తరు మరియు బాధూ త వ్హసీ్తరు మరియు భ్విషూ తీలో ఏదైనా భౌతిక థంతకం కోథం అతన/ఆమె/వారు ఇ-ఫారమ్్లో 

థమా తిని ఇసీ్తరు. మరియు/లేదా అంగీకారం. 

27.3 ఇనా్ రేా షన టెకాన ంజీ చట్టం మరియు నిబంధన్ం గ్ప్కారం పూరిగీా అతని/ఆమె/వారి థవ ంత పూచీ మరియు ప్రూ వ్స్తనాంతో 

ఇకొ డ ఉన్న  నిబంధన్ంక్క అనగుణంగా రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు ఆన్లైన లోన సౌకర్యూ నిన  పందుతనాన రు. 

రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు "నేన అంగీకరిసుీనాన న"పై ్క లక్ చేయడం దావ ర్య, రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు ఒప్ప ందానిన  

మరియు కనక్ ట చేరన్ ప్గ్తాంన థగ్కమంగా అమలు చేస్తరని/అని మరియు ఇకొ డ ఉన్న  అనిన  నిబంధన్లు మరియు 

షరతంన అంగీకరించారని మరియు అతన/ఆమె/వారు చేయర్యదని భావించబడుతంది. భ్విషూ తీలో, దానిక థంబంధించ 

ఏదైనా నిర్యదరణ లేదా నిరథన్న లేవ్నతంీడి. రుణం కోథం దరఖాసుీలో రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు పూరించన్ అనిన  

షరతలు మరియు వివ్ర్యంక్క థంబంధించ తన్న తాన థంతృప ీప్రచ్చక్కన్న  తర్యవ త మాగ్తమే రుణదాత ఒప్ప ందానిక పార్టటగా 

మారడానిక అంగీకరిసీ్తరని రుణగ్గహీత మరియు హామీదారుక్క తెలుసు మరియు ఒప్ప ందం రుణదాతక అనగుణంగా ఉంటుంది. 

విధ్యన్ం. 

27.4 రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు డేటాన గ్ప్స్తరం చేయడానిక ఇంట్రన ట్ తప్ప నిథరిగా సురక్షితమైన్ స్తధన్ం కాదని అరలం 

చేసుక్కంటారు మరియు అంగీకరిసీ్తరు. రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు అటువ్ంటి గ్ప్స్తర ప్దధతంలో స్తధూ మయేూ  వైరస్ట 

దాడుం గ్ప్మాదం, డేటాన అన్ధికారికంగా అడాుకోవ్డం, డేటాన మారి డం, ఏదైనా గ్ప్యోజనాం కోథం అన్ధికారిక వినియోగం 

వ్ంటి వాటిని కలిగ ఉంటాయని గురింీచ మరియు అంగీకరిసీ్తరు. రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు రుణదాతని అనిన  న్ష్కటలు, 

ఖరిు లు, న్ష్కటలు, ఏదైనా లోపాలు, జాపాూ లు లేదా గ్టానె ్మిషన్లో లేదా అన్ధికారిక/చట్టవిరుదధమైన్ అంతర్యయాలు, మారుప , 

తారుమారు చేయడంలో ఏవైనా లోపాలు, జాపాూ లు లేదా థమథూ ం కారణంగా జరిగే ఖరిు లు, ఖరిు లు, న్ష్కటలు, ఖరిు ం నండి 

ఉచతంగా మరియు గ్ప్మాదకరం లేక్కండా ఉంచడానిక అంగీకరిసీ్తరు. ఎంస్ట్కాటనిక్ డేటా, వైరస్ట అటాక్్లు / రుణగ్గహీత రథటమ్్క్క 

గ్ప్స్తరం కాక్కండా రుణం పందేందుక్క ఇంట్రన ట్్ని ఉప్యోగంచడం వ్ంల కలుగుతంది. అయతే, రుణగ్గహీత మరియు 

హామీదారు రుణానిన  పందాంనక్కంటునాన రు మరియు రుణం మరియు దాని ఆప్రేషన్తో థహా ఒప్ప ందంలోని వివిధ విషయాం 

కోథం ఇ-మెయల మరియు/లేదా ఆన్లైన మోడ్ దావ ర్య రుణదాతక్క సూచన్ంన ("సూచన్లు") అందిసీ్తరు. . 

27.5 రుణదాత వారి ఏవైనా అవ్థర్యం కోథం ఇ-మెయల దావ ర్య అందించబడిన్ సూచన్ంపై ఆధ్యరప్డటానిక (అలా 

చేయవ్ంరన్ అవ్థరం లేక్కండా) అరుహలు (మరియు అదే నిజమైన్దని న్ముా తారు). అందించబడిన్ లేదా స్టవ కరించబడిన్ 

సూచన్లు ఏమిటి అనే గ్ప్శన క్క థంబంధించ, రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు నండి రుణదాత అందుక్కన్న  ఇమెయల యొకొ  

రికారాులు అంతిమంగా ఉంటాయ. రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు రుణదాతక్క ఇ-మెయల దావ ర్య అందించన్ సూచన్ంన ఈ 

తరపున్ థగ్కమంగా అధికారం పందిన్ వ్ూ క ీ("అధీకృత వ్ూ క"ీ) అమలు చేసీ్తరని నిర్యధ రిసీ్తరు మరియు రుణదాత దీనిక 

థంబంధించ ఏదైనా ధృవీకరణన నిరవ హంచడానిక బాధూ త వ్హంచరు. గ్ప్కృతి. 

 

ఆరికిల్ 28 

ఇతరాలు 

28.1 భాష 

లోన దరఖాసు ీఫారమ్ గ్ప్కారం రుణగ్గహీత ఎంచ్చక్కన్న  ఎంపకలో పార్టటం మధూ  అనిన  కరస్తప ండెనె  మరియు కమూూ నికేషన్లలో 

ఇంగీ లష ఉప్యోగంచబడుతంది. 



28.2 థవ్రణలు 

ఈ ఒప్ప ందం యొకొ  నిబంధన్ంలో ఎటువ్ంటి మారుప లు, థవ్రణలు లేదా థవ్రణలు మరియు గ్వాతపూరవ కంగా మరియు 

థగ్కమంగా చేయని ప్క్షంలో ఇందులోని ఏవైనా నిబంధన్లు లేదా షరతం యొకొ  మిన్హాయంపు చెలులబాటు కాదు లేదా కటుటబడి 

ఉండదు 

రుణదాతక్క అనకూంంగా రుణగ్గహీతచే అమలు చేయబడుతంది. ఈ ఒప్ప ందానిక చేరన్ ఏవైనా మారుప లు భావివి. 

28.3 థంచత హక్కొ లు 

ఈ ఒప్ప ందం కంద రుణదాత యొకొ  అనిన  ప్రిషొ్క ర్యలు ఇకొ డ అందించబడినా లేదా రథన్ం, పర చట్టం, స్తధ్యరణ చట్టం, 

ఆచారం, వాణజూ ం లేదా వినియోగం దావ ర్య అందించబడిన్వి థంచతమైన్వి మరియు గ్ప్తాూ మాన యం కావు మరియు 

విజయవ్ంతంగా లేదా ఏకకాంంలో అమలు చేయబడతాయ. 

28.5 మరింత హామీ: రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు అవ్థరమైన్ ఒప్ప ందాంన అమలు చేయాలి, అన్గా అనబంధం, టాప-అప, 

అనబంధం మరియు అదన్పు షెడ్యూ ల్లు రుణదాతతో థందర్యభ నస్తరంగా, ఒప్ప ందం యొకొ  ప్దవీకాంంలో లేదా నో అబెకి్షన 

థరి టఫికేట్ జార్ట చేయడానిక ముందు లేదా డ్యూ స్ట లెట్ర్ లేదు, ఏది ముందయతే అది. 

28.6 ఈ ఒప్ప ందం యొకొ  గ్ప్యోజన్ం: ఈ ఒప్ప ందం మరియు ఇతర అనథంధ్యనిత ఒప్ప ందాలు కటుటబడి ఉంటాయ మరియు 

గ్ప్తి ప్క్ష్యనిక మరియు టైటిల్లో దాని వారసులు లేదా వారసులు, నిర్యవ హక్కలు, థందర్యభ నస్తరంగా కేటాయంచన్ 

గ్ప్యోజనాంక్క కటుటబడి ఉంటాయ. 

28.7 మాఫీ నిబంధన్: ఒప్ప ందం లేదా మరేదైనా ఒప్ప ందం లేదా ప్గ్తం కంద రుణదాతక్క వ్చేి  హక్కొ , అధికారం లేదా 

ప్రిషొ్క ర్యనిన  అమలు చేయడంలో ఏదైనా ఆంథూ ం లేదా విథా రించడం అటువ్ంటి హక్కొ , అధికారం లేదా ప్రిషొ్క ర్యనిన  

ద్దబి తీయదు మరియు మిన్హాయంపుగా భావించబడదు. ఏదైనా డిఫాలట్లో దాని లేదా ఏదైనా అంగీకారం; లేదా ఏదైనా డిఫాలట్లో 

ఏదైనా డిఫాలట లేదా ఏదైనా అంగీకార్యనిక థంబంధించ రుణదాత యొకొ  చరూ  లేదా నిగ్ష్టొ యాతా కత, ఏదైనా ఇతర డిఫాలట్క్క 

థంబంధించ రుణదాత యొకొ  ఏదైనా హక్కొ , అధికారం లేదా ప్రిషొ్క ర్యనిన  గ్ప్భావితం చేయకూడదు లేదా 

బంహీన్ప్రచకూడదు. 

28.8 మనగడ: బకాయం రికవ్ర్ట మరియు/లేదా భ్గ్దతా ఆథక ీఅమలు కోథం రుణదాతక్క అందుబాటులో ఉన్న  ఆరిి గ్టేషన లేదా 

ఏదైనా ఇతర ఆగ్శయానిక థంబంధించన్ నిబంధన్లు ఒప్ప ందం ముగరన్ తర్యవ త కూడా మనగడలో ఉంటాయ. 

28.10 ఈ ఒప్ప ందం కంద రుణగ్గహీత యొకొ  బాధూ త ఉమా డిగా మరియు అనేకంగా ఉంటుంది. 

 

ఆరికిల్ 29 

అంగీకారం 

రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు ఈ గ్కంది విధంగా గ్ప్కటిసీ్తరు: 

29.1 ఒప్ప ందం, మంజూరు లేఖ మరియు ఇతర ప్గ్తాలు చదవ్బడాాయ మరియు అతనిక/ఆమె/వారిక అరలమయేూ  భాషలో వారిక 

వివ్రించబడాాయ మరియు వారు అనిన  నిబంధన్ం యొకొ  మొతంీ అర్యలనిన  అరలం చేసుక్కనాన రు. 

29.2 వారు వారి థమక్షంలో పూరించన్ మొతంీ ఒప్ప ందానిన  మరియు షెడ్యూ ల్ంలో ఇవ్వ బడిన్ ఇతర నిబంధన్లు మరియు 

షరతలు మరియు మెటీరియల వివ్ర్యంన చదివారు మరియు వారు మంజూరులో అతనిక/ఆమె/వారిక అందించన్ అనిన  

నిబంధన్లు, నిబంధన్లు మరియు షరతంక్క కటుటబడి ఉండాలి. రుణదాత జార్ట చేరన్ లేఖ మరియు స్తవ గత లేఖ మరియు 

అదే ఒప్ప ందం యొకొ  పారిశ ల్లో భాగంగా చదవ్బడుతంది మరియు “మూూ టాటిస్ట మూూ టాండిస్ట” వ్రిసీుీంది. 

29.3 నిరవ చనాలు, లోన మొతంీ, చెలిలంపు & తిరిగ చెలిలంపు విధ్యన్ం / షరత పూర్యవ ప్ర్యలు / ముందసుీ చెలిలంపు, వ్డీ ారేటు/లు 

ఛార్ ిచేయబడిన్ (ROI), ఛార్టలిు వ్ంటి అనిన  నిబంధన్లు మరియు షరతంన చదివి, అంగీకరించ, అరలం చేసుక్కన్న  తర్యవ త ఈ 

ఒప్ప ందానిన  రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు అమలు చేసీ్తరు. /ఫీజులు/ప్నన లు (ముందసు ీచె్లిలంపు/బ్యలెలట్ చెలిలంపు 

మొదలైన్వి,) చెలిలంచదగన్వి, వ్డీ ారేటు మరియు ఛార్టంి మారుప  నోటిఫికేషన, రుణదాత దావ ర్య చెలిలంపుం కేటాయంపు, భ్గ్దత & 

దాని అమలు, బాధూ తలు / గ్పాతినిధూ ం / ఒప్ప ందాలు / రుణగ్గహీత యొకొ  అండర్్టేకంగ్ మరియు/లేదా హామీదారు, రుణదాత 

దావ ర్య థమాచార్యనిన  బహరతీం చేయడం, ఆర ీ& దాని డెలివ్ర్ట / ఉప్యోగం / బీమా / నిరవ హణ, రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ 

అందించన్ కొలేట్రల, డిఫాలట ఈవంట్్లు, రుణదాత హక్కొ లు, అసైన్మెంట్్లు, ఏజనీె , ఎంస్ట్కాటనిక్ / డిజిట్ల డాక్కూ మెంట్్ం 

అమలు, మరినిన  వివ్ర్యలు. ఒప్ప ందం. 

29.4 మొతంీ ఒప్ప ందంలో అటువ్ంటి రుణగ్గహీతంందరిక్త స్తధ్యరణమైన్ గ్పామాణక నిబంధన్లు మాగ్తమే ఉనాన యని మరియు 

అందువ్ంల రుణదాత అధికారి థంతకం మొదటి పేజీలో మరియు/లేదా చవ్రి పేజీలో మాగ్తమే అతికంచబడిన్ప్ప టిక్త, ఇకొ డ 

ఉన్న  నిబంధన్ంక్క కటుటబడి ఉండటానిక అంగీకరిసునీాన రు. పేజీ మరియు/లేదా షెడ్యూ ల్ంలో. ఏదేమైనా, రుణగ్గహీత మరియు 

హామీదారు అనిన  పేజీంలో థంతకం చేయడానిక కటుటబడి ఉంటారని అంగీకరించబడింది మరియు అరలం చేసుకోబడింది మరియు 

ఒకవేళ రుణగ్గహీత/గాూ రంట్ర్ అనకోక్కండా ఒప్ప ందంలోని ఏదైనా పేజీ(ం)పై థంతకం చేయడానిన  విథా రిస్ట,ీ అది ఒప్ప ందానిన  

చెలులబాటు చేయదు. 

ఒప్ప ందం యొకొ  ఆకృతి గ్పామాణక నిబంధన్ంన కలిగ ఉంది మరియు రుణదాత వ్్సైట్్లో హోస్టట చేయబడింది, అవి 

www.hindujaleylandfinance.com. రుణగ్గహీత మరియు హామీదారు, రుణదాత వ్్సైట్ నండి నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవ్చ్చి . 

29.5 పార్టటం దావ ర్య ఒప్ప ందానిన  అమలు చేయడంలో అమలు చేస్ట గ్కమం, థమయ వ్ూ తాూ స్తలు ఏవైనా ఉంటే, ఒప్ప ందం 

చట్టబదధమైన్దని మరియు వారిపై కటుటబడి ఉందని వారు దీని దావ ర్య అరలం చేసుక్కనాన రు, నిథె ందేహంగా అంగీకరిసుీనాన రు 

మరియు అంగీకరిసునీాన రు. వారు ఆధ్యర్ మరియు/లేదా పాన ఆధ్యర్యంన ఉప్యోగంచారని మరియు వారి రిజిథటర్ ామొబైల 



న్ంబర్ (RMN)లో స్టవ కరించన్ URL లింక్్న థవ చఛ ందంగా మరియు ఎటువ్ంటి బంవ్ంతం లేదా బంవ్ంతం మరియు / లేదా 

తపుప గా సూచంచక్కండా మరియు క్షుణణంగా చదివి, అరలం చేసుక్కన్న  తర్యవ త మరియు అరలం చేసుక్కనాన రని వారు గమనించ 

అంగీకరిసుీనాన రు. ఈ ఒప్ప ందం యొకొ  నిబంధన్లు. అతని/ఆమె/వారి ధృవీకరణ ఆధ్యర్యలు, చరునామా/మొబైల న్ంబర్ 

మొదలైన్ వాటిక/లో చేరన్ ఏవైనా తదుప్రి మారుప లు మరియు ఇకొ డ చేరన్ విధంగా ఒప్ప ందం యొకొ  డిజిట్ల అమలుపై 

గ్ప్తికూం గ్ప్భావ్ం చూప్దు. ఫార్యవ ర్ ాచేయబడే URL లింక్్పై రుణదాతక్క ఎటువ్ంటి నియంగ్తణ ఉండదని కూడా వారు 

గమనించారు (ఒకస్తరి నియమించబడిన్ / రిజిథటర్ చేయబడిన్ మొబైల న్ంబర్్లో స్టవ కరించబడింది) మరియు అమలు 

థమయంలో ఉతప న్న మయేూ  ఏదైనా/అనిన  రకాం న్ష్కటం నండి రుణదాతక్క న్షటప్రిహారం ఇవ్వ డానిక అంగీకరిసుీనాన రు. ఏదైనా 

ఇతర మూడవ్ ప్క్షం దావ ర్య ఈ ఒప్ప ందం. 

29.6 ఒప్ప ందం యొకొ  ప్దవీకాంం లేదా ముగంపు తర్యవ త మరియు ఆరు నంం తర్యవ త, గ్ప్సుీత చట్టం గ్ప్కారం థముచతమైన్ 

ఇతర తగన్ ఎంస్ట్కాటనిక్ లేదా ఇతర రూపాంక్క ఒప్ప ందానిన  మారి డానిక రుణదాతక్క స్టవ చఛ  ఉందని వారు గ్ప్తేూ కంగా 

అంగీకరిసుీనాన రు. ఎంస్ట్కాటనిక్ / డిజిట్ల ఇమేజ్డ్గా మారిి న్ తర్యవ త ఒరిజిన్ల అగ్గమెంట్్న నాశన్ం చేయడానిక మరియు ఏదైనా 

కోరుట / అథారిటీ ముందు రిఫరనె  / వరిఫికేషన / గ్పడక్షన గ్ప్యోజన్ం కోథం ఇమేజ్డ్న భ్గ్దప్రచడానిక రుణదాత యొకొ  

ఎంపకతో థహా థమయం. రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారుక ఎటువ్ంటి అభ్ూ ంతరం ఉండదు మరియు ఒప్ప ందంలోని 

ఎంస్ట్కాటనిక్ ఇమేజ్డ్లోని విషయాంన వివాదం చేయకూడదు. రుణగ్గహీత మరియు/లేదా హామీదారు ఇకొ డ నిరేశేించన్ వ్ూ వ్ధి 

తర్యవ త ఏ థమయంలోన్ననా అథలు ఉతప తినీి భౌతిక రూప్ంలో డిమాండ్ చేయకూడదు. 

29.7 "కాల చేయవ్దుే" అభ్ూ ర లన్ న్మోదు కోథం వారు నేరుగా టెలిఫోన న్ంబరుల (బో్రాు / కార్యూ ంయాం స్తధ్యరణ టెలిఫోన న్ంబరుల 

/ కార్కప రేట్ / యజమాని కాదు) మాగ్తమే అంగీకరించబడతారని మరియు అంగీకరిసుీనాన రు. మరియు రిజిస్ట్స్టటషన కోథం చేరన్ 

అభ్ూ ర లన్ యొకొ  ఖచి తతావ నిన  ధృవీకరించడానిక వారు రుణదాత నండి కాల(ం)ని స్టవ కరించవ్చ్చి . రుణదాత వారిని 

థంగ్ప్దించడానిక రుణగ్గహీత మరియు/లేదా గాూ రంట్ర్ థంగ్ప్దింపు వివ్ర్యంన ఉప్యోగంచవ్చి ని మరియు ఎప్ప టికపుప డు 

నేరుగా (లేదా) దాని ఏజంట్ల (లేదా) అధీకృత గ్ప్తినిధుం దావ ర్య జాగ్గతగీా ఎంచ్చక్కన్న  ఉతప తీలు మరియు స్టవ్ంన 

అందించవ్చి ని వారు గమనించారు. రుణదాత / దాని అధీకృత ఏజంట్ల నండి టెలిఫోన / మొబైల / SMS / ఇమెయల 

(రుణదాతతో రికార్ ాచేరన్టుల) దావ ర్య మారొ టింగ్ గ్ప్యోజనాం కోథం ఉతప తి ీ/ స్టవ్లు మొదలైన్ వాటిపై థమాచార్యనిన  

స్టవ కరించడానిక వారు గమనించ మరియు థమా తిసీ్తరు. 

29.8 చవ్రి ప్క్షం ఒప్ప ందంపై థంతకం చేరన్పుప డు ఒప్ప ందం ముగయాంని వారు అంగీకరిసుీనాన రు. 

29.9 రుణగ్గహీత ఈ ఒప్ప ందం మరియు మంజూరు లేఖ యొకొ  న్కలున స్టవ కరించన్టుల అంగీకరిసీ్తరు మరియు అంగీకరిసీ్తరు 

మరియు రుణదాత ఫెయర్ గ్పాక్త టస్ట కోడ్్క్క అనగుణంగా దానిని అందించారు. 

29.10 రుణగ్గహీత వారి అభ్ూ ర లన్ మేరక్క, రుణదాత ప్ంపణీ స్తవ గత కట్్లో భాగంగా ఈ ఒప్ప ందం మరియు ఇతర ప్గ్తాం కాీంన 

అందిసీ్తరని మరింత అరలం చేసుక్కనాన రు. అయతే, అదన్పు కాీం కోథం రుణగ్గహీత దావ ర్య ఏవైనా అభ్ూ ర లన్లు అపుప డపుప డు 

రుణదాత దావ ర్య నిర ణయంచబడిన్ ఛార్టంిన ఆకరిసీి్తయ. 

సాక్షుల సమక్షంలో , పార్టటం మధూ  ఒప్ప ందం దిగువ్  గ్వారన్ విధంగా థదరు రోజు మరియు థంవ్తె రంలో న్మోదు 

చేయబడింది. 

పేరు థంతకం 

రుణదాత M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, _________________________________ 

అధీకృత థంతకం 

రుణగ్గహీత _______________________________________________________________ 

థహ-రుణగ్గహీత _______________________________________________________________ 

హామీదారు _______________________________________________________________ 

స్తక్షులు: 

1. 

 
2. 

షెడ్యూ ల-I 

 

రుణద్రహీత యొకక  వివరాలు 

పూరి ీపేరు  

యొకొ  S/D/W  

అధికారిక 

థంతకము  
 

థంతకందారు 

యొకొ  హోదా 
 

ఇంటి చరునామా  

ర్యస్ట్షటం  పన కోడ్       

కార్యూ ంయ 

చరునామా 
 

ర్యస్ట్షటం  పన కోడ్       



ఫోన న్ంబరు  ఇ-మెయల ID  

పాన న్ంబర్  ఓట్రు ID  

పాస్ట పోర్ట థంఖూ   
స్ట్డైవింగ్ లైస్పనె  

న్ం. 
 

డీఐఎన  
ఆధ్యర్ థంఖూ  
(UID) 

x x x x x x x x     

వ్రుి వ్ల ఐడి  CKYC ID  

రఐఎన  GST న్ం.  

ఉదోూ గ్ ఆధ్యర్ నం.  ఉదూ మం  

ర్యజాూ ంగం 

❑ వ్ూ కగీత౦ ❑ యాజమాన్ూ ం ❑ OPC ❑ భాగస్తవ మూ ం ❑ LLP 

❑స్ట్పైవేట్ 

లిమి. కం. 

❑ ప్బ్లలక్ లిమి. 

కం. 
❑ గ్ట్స్టట ❑ అసోరయేషన ❑ సొసైటీ 

❑ ్క ల్  
❑ వ్ూ కీ్కం 

థమూహము 
❑ SPV ❑ ఇతరులు  

 

సహ రుణద్రహీత యొకక  వివరాలు 

పూరి ీపేరు  

యొకొ  S/D/W  

అధికారిక థంతకం 

 
 

థంతకందారు 

యొకొ  హోదా 
 

ఇంటి చరునామా  

ర్యస్ట్షటం  పన కోడ్       

కార్యూ ంయం 

చరునామా 
 

ర్యస్ట్షటం  పన కోడ్       

ఫోన న్ంబరు  E-Mail ID  

PAN  వోట్ర్ ID  

పాస్ట పోర్ట న్ంబర్  
స్ట్డైవింగ్ లైథనె  

న్ంబర్ 
 

DIN  ఆదార్ నం (UID) x x x x x x x x     

వ్రుి ూ వ్ల  ID  CKYC ID  

CIN  GST No.  

ఉదోూ గ్ ఆదార్ నం  ఉదాూ ం  

ర్యజాూ ంగం 

❑ వ్ూ కగీత౦ ❑ యాజమాన్ూ ం ❑ OPC ❑ భాగస్తవ మూ ం ❑ LLP 

❑స్ట్పైవేట్ 

లిమి. కం. 

❑ ప్బ్లలక్ లిమి. 

కం. 
❑ గ్ట్స్టట ❑ అసోరయేషన ❑ సొసైటీ 

❑ ్క ల్  
❑ వ్ూ కీ్కం 

థమూహము 
❑ SPV ❑ ఇతరులు  

 

హామీదారు యొకక  వివరాలు 

పూర్ట ీపేరు  

యొకొ  S/D/W   

అధికారిక థంతకం 

 
 

థంతకందారు 

హోదా 
 

ఇంటి చరునామా  

ర్యస్ట్షటం  పన కోడ్       

కార్యూ ంయం 

చరునామా 
  

ర్యస్ట్షటం  పన కోడ్       

ఫోన న్ంబరు  E-Mail ID  

PAN  వోట్ర్ ID  

పాస్ట పోర్ట న్ంబర్  
స్ట్డైవింగ్ లైథనె  

న్ంబర్ 
 

DIN  ఆదార్ నం (UID) x x x x x x x x     



వ్రుి ూ వ్ల  ID  CKYC ID  

CIN  GST No.  

ఉదోూ గ్ ఆదార్ నం  ఉదాూ ం  

ర్యజాూ ంగం 

❑ వ్ూ కగీత౦ ❑ యాజమాన్ూ ం ❑ OPC ❑ భాగస్తవ మూ ం ❑ LLP 

❑స్ట్పైవేట్ 

లిమి. కం. 

❑ ప్బ్లలక్ లిమి. 

కం. 
❑ గ్ట్స్టట ❑ అసోరయేషన ❑ సొసైటీ 

❑ ్క ల్  
❑ వ్ూ కీ్కం 

థమూహము 
❑ SPV ❑ ఇతరులు  

 
 

(B) లోన అగ్గమెంట్ వివ్ర్యలు 

రుణ ఒప్ప ందం నం.  

అమలు ్థలంం  

ఒప్ప ందం తేదీ         అమలులో ఉన్న  తేదీ       

Addl. / కనక్ ట చేయబడిన్ 

రుణ ఒప్ప ందం 

థంఖూ లు ( ఏదైనా

ఉంటే(  

 

లోన మొతీానిన  ఏ 

గ్ప్యోజన్ం కోథం 

వినియోగసీ్తరు 

 

రుణదాత యొకొ  రఖ  

్స్తల న్ం & ర్యస్ట్షటం  

 

న్ం అంశం వివ్ర్యలు 

(B) ఆర ీవివ్ర్యలు  

1   

2 ఉప్కరణాంతో థహా ఆర ీవివ్రణ  

3 తయారు చేయండి  

4 మోడల  

5 ఇంజిన న్ం .  

6 చగ్ట్ం న్ం.  

(C) న్మోదు థంఖూ .  

1 ఆరిలక వివ్ర్యలు  

2 ఆర ీఖరిు   

3 అపుప  మొతంీ  

4 మారిని మనీ (ఏదైనా ఉంటే( వారికి _______% 

5 వ్డీ ారేటు - IRR  

6 కాంం  

7 వ్డీ ాఛార్టలిు  

8 వాయదాం మొతంీ థంఖూ   

9 EMIం విలువ్  

10 ముందసు ీEMIం థంఖూ  (ఉంటే ఏదైనా(   

11 స్పకూూ రిటీ డిపాజిట్ (ఉంటే ఏదైనా(   

12 స్పకూూ రిటీ డిపాజిట్్పై వ్డీ ారేటు(%(  

13 మొదటి థంవ్తె రం బీమా  

14 రండవ్ థంవ్తె రం బీమా  

15 మూడో థంవ్తె రం బీమా  

16 అవుట్ ్స్టటషన చెక్ ఛార్టలిు (ఉంటే ఏదైనా(   

 ఉప్యోగంచన్ వాహన్ం విషయంలో  

 (ఎ  (బీమా అయేూ చెలులబాటు వ్రక్క   

 (బ్ల  (గ్ప్దరశ న్ రండవ్   

(D) (ర  (ఛార్టలిు బౌనె చెక్ కలెక్షన   



1 ఇతర ఛార్టలిు  

అవ్మాన్కరమైన్ ఛార్టంిన తనిఖీ చేయండి Rs. 500/- లేదా వ్రింీచే ప్నన లు మరియు 

చట్టబదధమైన్ లెవీంతో పాటు 

రుణదాత ఎప్ప టికపుప డు 

నిరేశేించన్ ఏదైనా ఇతర రేటు 

(ఎ  (గ్ప్దరశ న్ మొదటి  Rs. 500/- 

(బ్ల  (గ్ప్దరశ న్ రండవ్  Rs. 500/- 

2 (ర  (ఛార్టలిు బౌనె చెక్ కలెక్షన  కాలానగుణంగా రుణదాత నిరేశేించన్ గ్ప్కారం 

వ్రింీచే ప్నన లు మరియు చట్టబదధమైన్ ప్నన లు 
3 గ్పాస్పరంగ్ ఛార్టంితో థహా ఇతర ఛార్టలిు. థదుపాయం యొకొ  అప్ప టి బకాయ మొతంీలో 

5% లేదా రుణదాత కాలానగుణంగా నిరేశేించన్ 

ఏదైనా ఇతర రేటుతో పాటు వ్రింీచే ప్నన లు 

మరియు చట్టబదధమైన్ ప్నన లు 
4 అకాం మూరవేత కోథం చెలిలంచాలెి న్ గ్ీమియం 

రేటు 

36% p.a. అదన్ంగా వ్రింీచే ప్నన లు మరియు 

చట్టబదధమైన్ లెవీలు 
 

పేరు       సంతకం 

రుణదాత Hinduja Leyland Finance Ltd.,               __________________________________ 

  Authorised Signatory                    

రుణ ద్రహీత ____________________________  __________________________________ 

సహ-రుణ ద్రహీత ____________________________   __________________________________ 

హమీదారు ____________________________               __________________________________ 



షెడ్యూ లు  II 

తిరిగ చెలిలంపుం షెడ్యూ లు 

ఇన 

్స్తట ల 

మెంట్ 

న్ం. 

గడువు 

తేది 

వాయదా 

మొతంీ 
అథలు వ్డీ ా

ఇన 

్స్తట ల 

మెంట్ 

న్ం. 

గడువు 

తేది 
వాయదా మొతంీ అథలు వ్డీ ా

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     

పేరు      Signature 



రుణదాత  Hinduja Leyland Finance Ltd.,  __________________________________ 

  అధీకృత థంతకం  

రుణద్రహీత _______________________________________________________________ 

సహ-రుణద్రహీత _______________________________________________________________ 

హామీదారు _____________ 

డిమాండ్ ద్ామిసర్గ నోట 

క్క 

హందూజా లేలాండ్ ఫైనానె  లిమిటెడ్ 

No.27-A, డెవ్ంప ాఇండస్ట్రటయల ఎస్టటట్, 

గండి, చెన్నన  - 600032. 

 

డిమాండ్్పై, నేన/మేము, M/sక థంయుకంీగా మరియు వేరేవ రుగా చెలిలసీ్తన్ని దీని దావ ర్య వాగేాన్ం చేసుీనాన న. M/s. Hinduja 

Leyland Finance Ltd.,  (రుణదాత) నం.27-A, డెవ్ంప్డ్ ఇండస్ట్రటయల ఎస్టటట్, గండీ, చెన్నన  - 600032 లేదా ఆరరా్  

(దాని వారసులు మరియు కేటాయంపులు మొదలైన్ వాటితో థహా)  ఇకొ డ మరింతగా పేరొ్క న్బడిన్ మొతంీ, వ్డీతాో 

డిమాండ్ చేరన్ చోట్ భారతీయ రిజర్వ  బాూ ంక్ ఆదేరం గ్ప్కారం లేదా రుణదాత కాలానగుణంగా నిర ణయంచన్ రుణ 

రేటు గ్ప్కారం రేటుల మరియు అటువ్ంటి మిగలిన్వి, ఈ తేదీ నండి రుణదాత గ్గహంచన్ తేదీ వ్రక్క లేదా అటువ్ంటి 

మొతీాంనిన ంటిని వ్డీరాేటుతో కలిప, జరిమానా వ్డీ,ా లికవ డేట్ చేరన్ న్ష్కటలు, కమీషనల, ఖరిు లు, ఛార్టలిు మరియు 

ఖరిు లు, రుణదాత యొకొ  నిర ణయానిన /చరూ న తటుటకోలేక, నాక్క/మాక్క సూచన్, నోటీసు లేదా థమాచారం లేక్కండా 

ఎప్ప టికపుప డు రుణదాత దావ ర్య అమలులో ఉన్న  లేదా ్రలరంగా నిర ణయంచబడేవి /ఏదైనా డెబ్లట్ ఎంగ్టీని రిజర్వ  

చేయడానిక లేదా వ్డీనాి డెబ్లట్ చేయకూడదని లేదా రుణదాత పుథకీాంలో లేదా లెడరి్ ఖాతాలో లేదా ఖాతా యొకొ  

ఇన్్స్టటట్్మెంట్్లో ఏదైనా డెబ్లట్ చేయకూడదనే విధ్యన్ం. గ్పామిథర్ట నోట్ యొకొ  yment మరియు గమనిక మరియు 

నిరథన్. 

 

మొతంీ: రూ. ______________/- (రూపాయలు _____________________________________________ మాగ్తమే). 

వ్డీ ారేటు: ___________% p.a., (వారికి IRR) 

రుణగ్గహీత: 

థహ-రుణగ్గహీత: 

హామీదారు: 

్థలంం: _____________________ 

తేదీ: _____________________ *(గ్ప్తి రుణగ్గహీత ర.1/- రవనూూ  ్స్తట ంపుపై థంతకం చేయాలి) 


