4.

कज करार

होईपय\त बीएफएल कडे गहाण असेल.

यां यादर यान :
कज(दार, सहआवेदक यां+ या,वषयी जोडलेया परशटात स,व$तर न/द कर0यात आल1 आहे . या दोघांनाह1, (यापुढे

5.

=त, वाहनाचा न/दणी ^मांक खरे द1+या तारखेपासून 15 दवसांचे आत बीएफएल+या न/दणीकृत काया(लयात

अथ(,भावना, संदभा( शी ,वसंगत नसेल Bकं वा %याचा वेगळा अथ( सूDचत होत नसेल, तर, येथे हमीधारक श>दामEये,

पाठ,व0यात यावी. बीएफएल+या न/दणीकृत काया(लयात आवgयक ती कागदप6े जमा केयानंतरच बीएफएल तफG

%याचे वारसदार,अंमलबजावणी करणारे , =शासक, नामFनदG शत HयIती, भागीदार, कायदे शीर =FतFनधी Bकं वा

फॉम( 35 आण इतर कागदप6े जर1 केल1 जातील आण ज~Hहा, या Bकं वा अKय करारनाoयानुसार कुठयाह1

हमीदारा+या Hयाजातील सव( वारस असे सगळे अथ( अभ=ेत असतील आण ते कज(दारा+या संदभा(त लागू होतील.

=कारची कज( थकबाकl उरणार नाह1.

आण

6.

वाहनाची न/दणी झाल1 आहे आण न/दणी+या कागदप6ांवर ते बीएफएलकडे गहाण असयाची न/द झाल1 आहे .

बजाज फायनाKस लमटे ड, कंपनी कायदा 1956 अंतग(त न/दणीकृत असलेल1 आण कंपनी कायदा 2013 +या

7.

कज(दार, घेतले या कजा(ची मुcदल आण कज( शुक/Hयाज, परशट डी मEये ,व$ताराने माहती दया=माणे
तसेच वेळोवेळी सुधारणा झायानुसार, मासक हU%यांमEये परतफेड करे ल.

अंतग(त वैधता=ाUत कंपनीचा न/दणीकृत काया(लय पVा- मुब
ं ई-पुणे रोड, आकुडX, पुणे-411035 हा असून %यांची
8.
9.

FनयुIत =FतFनधी असे सव( अथ( अभ=ेत असतील)
घे0यासाठ_ बीएफएलने कज(परु वठा करावा असा ,वनंती अज( कज(दाराने दला असून तो $वा`ांBकत/ इलेI bोFनक
कdन

दे 0यात

आला

आहे .

(उ%पादनाचे

नाव,डीलर,

,व^े %याची

माहती,

10.

न/दणी ^मांक पुर,वणे ह1 कज(दाराची जबाबदार1 आहे . जर कज(दाराने आपला ‘व$तू व सेवा कर’ न/दणी ^मांक

या ,वनंती अजा(नुसार, बीएफएलने Fनिgचत Hयाजावर, ठरा,वक कालावधीसाठ_ कज( मंजूर केले आहे .(या कजा(ची

पुर,वला नाह1, तर तो ‘व$तू व सेवा कर’ =णाल1त न/दणीकृत नसयाचे समजले जाईल. GSTIN +या स%यापनाची
जबाबदार1 बीएफएलची नसेल.
11.

“आवेदन अज(" याचा अथ( कज(दाराने बीएफएलला कजा(+ या $वdपात आDथ(क सहाeय दे 0याची ,वनंती केल1 आहे .

12.

इलेIbॉFनक पcधतीने दे 0यात आल1 आहे त.

तीन कामकाजी दवसां+ या आत, सुधारत दे यक आदे श बीएफएल+या न/दणीकृत काया(लयात, बीएफएलने ठरवून

"मुख%यारप6/प6े" याचा अथ(, हU%याची रIकम भर0यासाठ_ कज(दाराने Fनवडलेले साधन (एडीएम, एसीएच, धनादे श

दलेया पEदतीने जमा करे ल.

इ%याद1), जे दाखवून बीएफएल Bकं वा %यांचे बँकस( कज(दाराकडू न हU%याची रIकम मळवू शकतील.

आकारणी कर0याचा बीएफएलला अDधकार राह1ल आण ते शुक भरणे कज(दारावर बंधनकारक असेल.

"कज(दाराची थकबाकl" याचा अथ( या Bकं वा इतर कोण%याह1 कजा(+या अट1 आण शतXनुसार कज(दाराकडे एक

13.

"कज( थकवयाचे Hयाज" याचा अथ(, कुठयाह1 थकlत कजा(ची कज(दाराने मुदतीत परतफेड न केयास, %यावर

या आदे शांची अदलाबदल कर0यास, परशट डी मEये oहटया=माणे शुक

कज(दारा+या बँकेने परतफेड दे यक आदे श मानला नाह1 आण कजा(चा हUता भरला नाह1 तर परतफेड आदे श योxय
वाटे ल FततIया वेळा बीएफएल कज(दारा+या बँकेत सदर करे ल.

,वशट रIकम दे णे आहे . या रकमेत, सव( मुcदल, शुक, आकार, कर आण इतर सव( पैशांचा समावेश असेल.
14.

असे कज( परतफेड आदे श कज(दारा+या बँकेत सादर कर0यात बीएफएल Bकं वा %यां+ या =FतFनधीला अडचणी येत
असतील तर बीएफएल+या बँकेला आण/Bकं वा अDधकृत सं$थांना थेट परतफेड, आण/Bकं वा नवा परतफेड आदे श

बीएफएलने आकारलेलं Hयाज,जे पूण( परतफेड होईपय(त लागू असेल. याचे स,व$तर वण(न परशट मधया ‘भाग

जर1 करणे.

इ’ मEये कर0यात आले आहे .
“दे य तार1ख” याचा अथ( oहणजे कज(दाराने हUता आण इतर कुठल1ह1 दे य रIकम चुकती कर0याची मुदत, pया

15.

परतफेड आदे शानुसार दे य ह|ता दला गेला नाह1 तर, तीन दवसां+ या आत लागू असलेया शुकासह दे य रIकम
बीएफएल+या न/दणीकृत काया(लयात/Bकं वा %यां+या अDधकृत भरणा क~ात रोखीने, डमांड ा|ट Bकं वा डिजटल

तारखेपय(त पैसे भरणे अपेq`त आहेत, अशा सव( तारखा. यांची स,व$तर माहती करारारा+या परशटात ‘भाग डी’

पेम~ट पEदतीने जमा कर0याची कज(दार हमी दे तो.

मEये दे 0यात आल1 आहे .
“हमीदार/हमीधारक” oहणजे अशी HयIती pयाने कज(दाराचे कज( चुकवले जाईल, याची हमी घेतल1 आहे . हमीदार

16.

जर काह1 कारणा$तव बीएफएलने कज( परतफेड आदे श कज(दारा+या बँकेत सादर केला नाह1 तर %याचा, कज(दारा+या
कजा(चा हUता वेळेवर भर0या+या जबाबदार1वर काह1ह1 परणाम होणार नाह1.

कज(दाराचा कायदे शीर =FतFनधी, =शासक, FनयुIत =FतFनधी Bकं वा अDधकृ त $वा`र1कता( समजला जाईल.
7.

या आदे शानुसार होणाzया परतफेडीला थांब,व0याचा अज( केला जाणार नाह1 आण/Bकं वा pया खा%यातून कजा(ची
परतफेड सुd आहे ते खाते बंद केले जाणार नाह1. जर कज(दारास असे करणे भाग पडले तर, कज(दार ताबडतोब

%यासाठ_, कज(पुरवठा =B^या पूण( कर0यासाठ_ आवgयक ती सव( माहती/कागदप6े/पुरावे कज(दाराची सह1 अथवा

6.

कज(दाराचे कज( परतफेडीसंदभा(तील आदे श जर1 करणे/%यावर सह1 करणे, बीएफएलने/Bकं वा %यांचा बँकेने हे आदे श
बँकेत सदर केयावर, हUता दे य असलेया तारखेला बँ क खा%यात पुरेशी रIकम जमा असयाची खा6ी करणे.

1. याया आण यांचा अथ:

5.

%यां+या करन/दणी ,वषयी सव( माहती योxय =कारे बीएफएल+या न/दणीकृत काया( लयाला दे 0यात येई ल, आण

माहती,अथ(सहाeय, या सगfयाची स,व$तर माहती या करारासोबत जोडलेया परशटात दे 0यात आल1 आहे .)
स,व$तर माहती परशटात दलेल1 आहे)काह1 अट1/शतX घालून हे कज( दले जाणार असून %या अट1 आण शतX

4.

करारनाoयानुसारचे आकार यांत वाढ झायास कजा(दाराcवारे दे य

अशा कर भर0यावर कुठयाह1 =कारचा परताHयाचा दावा केला जाणार नाह1. कज(दार माKय करतो Bक अचूक

स,व$तर

खाल1ल=माणे आहे त:

3.

Hयाज दर, कर, आकार, सरकार1 शुके, आण
रIकम वाढे ल.

बजाज ऑटो लमटे ड कंपनी+या अDधकृत ,व^े%याकडू न Bकं वा सामाKय ,व^े%याकडू न एखादे उ%पादन ,वकत
पcधतीने/=B^या

कज( शुक/Hयाज कमी होत जाणाzया रकमेवर आकारले जाईल अन =%येक हU%यानंतर दे य मुcदलाची रIकम
बदलत जाईल.

असा केला जाईल (याचा अथ( परशटातील संदभा\+या ,वसंगत नसेल आण %यात %यांचे वारसदार, =शासक Bकं वा

2.

वाहनाची =ादे शक परवहन काया(लयाकडे न/दणी क}न आण याचा पुरावा oहणून %या संबंधी+या कागदप6ांची

एक6पणे “कज(दार” असेच संबोधले जाईल) आण परशटात ,वशटपणे नमूद केया=माणे,हमीधारक श>दाचा

शाखा काया(लये, भारतात ,व,वध ठकाणी आहे त(या कंपनीचा उलेख यापुढे बीएफएल Bकं वा सावकार/कज(पुर वठादार

1.

उ%पादन हे घेतलेया कजा(वर तारण राह1ल आण या करारांतग(त घेतलेया/घेणार असलेला कजा(ची सव( दे य
शुकांसकट Bकं वा कज(दाराने बीएफएल Bकं वा जर %यां+ या समूह कंपनीकडू न घेतलेया कजा(ची पूण( परतफेड

या करारासोबत जोडलेया परशटात नमूद केलेले ठकाण आण तारखेनुसार हा करार अि$त%वात येत आहे.

“हUता/हUते/इएमआय”याचा अथ( अशी रIकम pयात मूळ मुcदल आण Hयाज दोKह1चा समावेश असून Fनिgचत

17.

असमान पcधतीने ,वभािजत कर0यात आलेया हU%यांची स,व$तर माहती, परशटा+या ‘भाग डी’ मEये दे 0यात

बीएफएलला दे य असलेया कुठयाह1 रकमेचा, कज(दारा+या दे य रकमेसह पण %याशवाय असलेया कजा(+ या
रकमेचा, कुठल1ह1 कपात/सवलत न घेता भरणा करणे.

कालावधीत ठरा,वक तारखेला या रकमेची परतफेड कर0याचे दोKह1 बाजूनी माKय केले आहे . समान अथवा
18.

थकlत असलेया केवळ %याच पैशांवर बीएलफ पत/Bकं वा पैसे दे ईल जेHहा थकlत पैसे आण पत एकाच
खातेधारकाची आहे याची %यांना खा6ीलायक माहती मळे ल.

आल1 आहे .
8.

“Hयाज” याचा अथ(, Fनिgचत Bकं वा ता%पुरता Hयाजदर, जो या ठकाणी लागू असेल.

19.

यात नमूद कर0यात आले ल1 तार1ख( मासक हUताफेडीची तार1ख) या करारप6ाचा मुय भाग आहे

9.

“कज(” oहणजे, बीएफएल ने या करारातील अट1 आण शतr+या आधारावर कज(दाराला दलेल1 रIकम (परशटाचा

20.

या उ%पादनाचा (वाहनाचा) वापर कोण%याह1 असामािजक आण अवैध कामांसाठ_ केला जाऊ नये.

भाग डी)

21.

10.

“दंड शुक” याचा अथ( हUते न भरयास Bकं वा ,वशट तारखे+या मुदतीत दे य शुक, आकार

असमथ( ठरयास, %या+या रकमेवर लावलेला दं ड Bकं वा शुक.याचे $पट1करण परशटा+या ‘भाग ई’ मEये
11.

12.

22.

जबाबदार राहणार नाह1.अपघात Bकं वा वाहनांची चोर1 होऊन झालेला अपघात,अशा ि$थतीत बीएफएल

“उ%पादन” याचा अथ( बजाज ऑटो लमटे ड कंपनीने बनवलेले/,वकलेले कोणतेह1 वाहन, pयात दुचाकl/तीनचाकl

जबाबदार1 असणार नाह1.जर कज(दाराने बीएफएल +या माEयमातून समूह,वoयाची सु,वधा घेत %याचे =ीमयम

वाहनांचाह1 समावेश असेल.आण/Bकं वा या कज(कराराअंतग(त कज( दे 0यात आलेले इतर कोणतेह1 उ%पादन pयाचा

भरले, तर बीएफएल

स,व$तर उलेख या कज(करारा+या परशटात ‘भाग सी’ मEये कर0यात आला आहे .

अपघात झायास, नुकसान ,वoयाची मागणी करतेवळ
े ी Fतसzया प`ा+या कुठयाह1 दाHयासाठ_ अथवा काह1 चुका

आकाराला जाणारा दंड oहणजे ‘बाउKस शुक’

23.

कज(दाराची कुठल1ह1 थकlत रIकम वसूल कर0यासाठ_ ती आगावू हUता/ पेम~ट/ सुर`ा ठे व या कशातह1 समायोिजत

25.

कज(दारा+या वेतन खा%यातून हU%याची रIकम दरमहा थेट जा0याची Hयव$था केल1 असयास, अशी रIकम

कर0याचे पूण( अDधकार बीएफएल कंपनीला असतील.
कज(दारा+या खा%यातून काढल1 गेल1 मा6 Fनयोिजत तारखेला बीएफएल ला मळाल1 नसेल, तर अशा रकमेवर

“डीलर/ अDधकृत ,व^ेता” याचा अथ( बजाज ऑटो लमटे ड कंपनीतफG %यांची उ%पादने ,वक0यासाठ_ अDधकृतपणे

थकlत दं ड Bकं वा शुक आकार0याचे अDधकार बीएफएल ला असतील.
26.

“,व^ेता” याचा अथ( या कज(करारात समा,वट असलेया,pया+या खरे द1साठ_ कज( मळू शके ल, अशा

बीएफएल

कोण%याह1

16.

tुप कंपनी याचा अथ( बीएफएल कंपनी+या सव( शाखा, आण/Bकं वा %यां+ या उपकंपKया, सहकंपKया.

17.

अवयाथ : i) एका HयIती+या उलेखात अनेकवचन अEयाvत असेल आण पुdष/$6ी असा उलेख असयास %यात

27.

आलेल1 शीष(के केवळ ,वषयां+या सोयीसाठ_ असून करार तयार करताना, अथवा %याचा अथ( समजून घेताना

काया(लयात

जमा

करे ल,

याला

कज(दाराची

संमती

आहे. याची

अDधकृत

पावती

थकlत हUते फेड0यासाठ_ जमा आलेल1 रIकम हU%याची रIकम, दंड Hयाज, शुक, अशा कोण%याह1 $व}पात
रIकम, बीएफएल ला कोणतीह1 पूव(सच
ू ना न दे ता कोण%याह1 कजा(+ या $व}पात वळती करता येई ल.

28.

बीएफएल शी कर0यात आलेया करारानुसार सव( दे य रकमेची पूण( परतफेड केयाशवाय हा करार एकतफ रcद
कर0याचे कोणतेह1 अDधकार कज(दाराला नाह1त.

%यां+ याकडे दुल`
( करावे.
29.

कज(दाराकडे एखाद1 रIकम थकlत असयास, %याची पाच दवसा+या आत सHयाज परतफेड कर0यास सांग0याचे

2. कजदार/हमीदार माय करतात आण खाल"ल#माणे हमी दे तात:

पूण( अDधकार बीएफएल

बीएफएल आण/Bकं वा %याचे कम(चार1 आण/Bकं वा %यांचे पुरवठादार यांना 6य$थ HयIतीकडे योxय ती चौकशी

नसेल.

कर0याचे, माहती घे0याचे आण ह1 पूण( माहती Bकं वा %याचा काह1 भाग तसेच कज( परतफेडीबcदलची माहती

30.

ला असतील. %याचे कुठे लेह1 कारण अथवा $पट1करण दे 0याची बीएफएल ची जबाबदार1

उ%पादन मळ0यास ,वलंब झाला अथवा डीलर, उप,व^ेता, ,व^ेता यां+याकडू न वाहन खरे द1 करतांना

उ%पादनाचा

दजा(, ि$थती, %याची काय(`मता, रं ग, न/दणी ^मांक, परवाना, ,वमा अशा कोण%याह1 मुccयांव}न =gन Fनमा(ण

कुठयाह1 ,वVीय सं$थेला Bकं वा दुसzया HयIती/सं$थेला दे 0याचे अDधकार असतील.

झायास, बीएफएल %यासाठ_ जबाबदार असणार नाह1.

बीएफएल ने कजा(ची रIकम बजाज ऑटो लमटे ड+या अDधकृत ,व^े%याला/ Bकं वा %या+या उप,व^े%याला
आण/Bकं वा उ%पादन ,वकणाzयाला Bकं वा कज(दाराला Bकं वा कज(दाराने ,वनंती केयानुसार आण बीएफएलने माKयता

31.

कज(दाराचा पVा, दुरEवनी ^मांक बदलला असता, %याची माहती बीएफएल +या न/दणीकृत काया(लयात cयावी.

दलेया इतर कुणाला, एका Bकं वा अनेक हU%यात दल1 असयास कज( ,वतरण झाले असे समज0यात येईल.

32.

या करारा+या काळात बीएफएलने माDगतलेल1 कुठल1ह1 कागदप6े उपल>ध क}न दे णे.

अशा=कारचे सव( दे यके थकlत कज( oहणून समजले जातील आण कज(दाराने %याचे ह|ते, %यावर लागू असलेया

33.

उ%पादन (वाहन) उVम ि$थतीत ठे वणे आण कजा(+ या कालावधीत आण %यानंतरह1 ते वापर0यासाठ_ कायcयाने
आवgयक %या सगfया परवानxया, कर, ,वमा, घेतलेया असाHयात, बीएफएल+या लखत परवानगीशवाय

Hयाजासकट, परशट (भाग डी) मEये दलेया ,व$तत
ृ माहतीनुसार, ठरलेया तारखांना भरणे बंधनकारक राह1ल.

उ%पादनाची (वाहनाची) न/दणी रcद केल1 जाणार नाह1.

कज(दार हे दे खील माKय करतो कl कजा(ची तार1ख, oहणजे बीएफएल cवारे कज(वाटप झायाची तार1ख असेल.
3.

अDधकृत

घेतल1 जाऊ शकते. ह1 रIकम कोण%या कामासाठ_ यायची हे ठरव0याचा पूण( अDधकार बीएफएल ला असेल. ह1

सव( समा,वट असेल. ii) 'समा,वट', 'समावेश असलेले' याचा अथ( अमया(द असेल. iii) करारप6ात नमूद कर0यात

2.

+या

बीएफएलकडू नच मळू शकेल.

उ%पादनाची ,व^l करणार (परशट भाग बी)

1.

जर कज(दाराने हUते भर0यासाठ_ ईएमआय/ थेट रोख रकमे+या $व}पात हUते भरणे अशा पcधाती $वीकारया
असतील, तर कज(दार $वतः हे हUते Bकं वा थेट रIकम Fनयोिजत तारखेपूवX Bकं वा %या तारखेला काया(लयीन वेळेत

कजा(ची परतफेड कर0याचा Fनण(य घेतात.
15.

बीएफएलकडू न काह1 ,वशट परि$थतीत आकारया जाणाzया दं डा,वषयीची माहती परशटा+या भाग ई मEये

24.

नेमलेला ,व^ेता (परशट भाग बी) आण याच दुकानदाराला बीएफएल चा =FतFनधी oहणून रोख रIकम
$वीकार0याचा अDधकार दला जाईल. इथे कज(दार आण कज( दे णाराह1 एकs6तपणे थेट रोख रकमे+या मागा(ने

ती सु,वधा दे ई ल, मा6 %यासाठ_ कज(दाराने =ीमयम भरलेले असणे आवgयक आहे. वाहनाला

दे 0यात आल1 आहे . .

“परशट” चा अथ(, या करारात समा,वट असलेले एक आवेदनप6, pया कज(दाराला दलेले कज( आण कज(
परतफेडीसाठ_ दोKह1 प`ांनी माKय केलेल1 मुदत आण इतर सव( माहती समा,वट असते.

ची

Bकं वा 6ुट1ंसाठ_ बीएफएल ला जबाबदार धरता येणार नाह1.

“बाउKस oहणजेच परतफेड न केयाचे शुक” याचा अथ(, हUता %या+या Fनिgचत तारखेला न भरयास आकारले
परतफेडीसाठ_ दलेया मागा(ने हUता न भरयास,( याची माहती परशटात ‘भाग ई’ मEये दे 0यात आल1 आहे .)

14.

कुठयाह1 परि$थतीत, बीएफएल उ%पादना+या (वाहना+या),वoयासाठ_ अथवा Fतसzया प`ा+या दाHयासाठ_

दे0यात आले आहे .

जाणारे शुक, यात कज(दारा+या बँकरने बीएफल ने दलेला धनादे श अथवा मुख%यारप6 परत केयास, अथवा हUते

13.

बीएफएलचे =FतFनधी कधीह1 केHहाह1 उ%पादनाची Bकं वा कागदप6ांची तपासणी कर0यासाठ_ येऊ शकतात, %यांना
तशी मंजुर1 दल1 जावी.

भर0यास कज(दार

कज( घे0यापूवX परत न मळणारे शुक /एकरकमी cयाय+या परशट (भाग डी) नुसार Hयाजाची ठरलेल1 रIकम

34.

FनदG शानुसार बीएफएल आण/Bकं वा %यां+या अDधकृत =FतFनधी समोर सदर केले जाईल.

दे0यात येई ल. कज(दाराने बजाज ऑटो लमटे ड+या अDधकृत ,व^े%याला Bकं वा %या+या उप,व^े%याला Bकं वा बजाज
ऑटो लमटे डचे अKय उ%पादन ,वकणाzया अKय ,व^े%याला

दलेल1 अशा =कारची दे यके दल1 असतील तर ती

उ%पादन (वाहन) परवाKयानुसार तसेच कायcयाने/,वमा कंपनीने ठरवून दया =माणेच वापरले जाईल तसेच

35.

उ%पादन (वाहन) वापरताना झालेया कायदे शीर कारवाई/खटले/दावे झायास बीएफएल कडू न नुकसानभरपाई

36.

उ%पादन (वाहन) कुठयाह1 =कारे दुस zया कुणाकडे ह1 गहाण ठे वले जाणार नाह1/,वकले जाणार नाह1/मालकl

माDगतल1 जाणार नाह1.

बीएफएल cवारे कज(पुरवठा करताना समायोिजत केल1 जातील.

ह$तांतरत केल1 जाणार नाह1.

वसूल कर0यासाठ_ आण %यांनतर मंजरू कजा(ची उव(रत मूळ रIकम Bकं वा अKय ^माने आपया ,ववेकानुसार

37.

बीएफएलचा उ%पादन (वाहनावर1ल) हIक बाDधत होईल अशी कुठल1ह1 कृती केल1 जाणार नाह1.

38.

कजा(दाराकडील थकlत रकमेची परतफेड कर0यासाठ_ बीएफएलने सांDगतलेल1 पावले उचलणे .

39.

उ%पादन (वाहन) चोर1ला गेयास Bकं वा %याला काह1 नुकसान झायास बीएफएलला कळवले जाईल आण या

वापरावे.
माDगतले असे तर1ह1, बीएफएल+या मते कज(दार करारांतग(त दे य रIकम दे 0यास उ%सुक नसेल Bकं वा बीएफएलची

कळवले जाईल.

सुर`ा धोIयात असेल. बीएफएलला योxय वाटे ल %या=माणे सsबल Bकं वा अशा =कार+या अKय पतसं$थेला
कज(दारा+या दरं गाईबाबत माहती दे णे

कज( परतफेड हUते चुकयास उ%पादन (वाहन) ता>यात घे0यापासून बीएफएलला अटकाव केला जाणार नाह1.

41.

हमीदार कज(दारा+या कजा(+या परतफेडीची तसेच या कज( करारातील इतर सव( अट1ंचे पालन होईल याची हमी देतो

42.

या कजा(चे हUते चुकयास, हमीदार कज(दाराकाडील सव( थकlत रIकम %वरत ,वनात^ार भर0याची हमी दे तो.

45.

7.

नाव कज(बुडवे oहणून जाह1र करे ल.

हमीदाराची ह1 हमी ह1, सदरचे कज(, Bकं वा कज(दाराने बीएफएलकडू न घेतलेया अKय कजा(ची पूण( परतफेड होईपय\त
8.

हमीदाराचे दाFय%व, कज(दारासमवेत संयI
ु तपणे Bकं वा $वतं6पणे असेल आण या करारा+या उcदे शासाठ_, कजा(ची

उ%पादनाची ,व$तत
ृ माहती दल1 आहे ), तर बीएफएल कुठयाह1 Fतसzया HयIती/सं$थेला, %यांनी Hयाजाची मागणी
केल1 तर1ह1 कुठल1ह1 नुकसानभरपाई दे णार नाह1.

हमीदाराने, %या+या पयात कुठलाह1 बदल झायास, नवीन संपका(ची माहती बीएफएल+या न/दणीकृत काया(लयाला,
6. उपादन ता?यात घेऊन याची Bव0हे वाट लाव8याबाबत- :

कज(दार Bकं वा अKय कुठयाह1 HयIती,वdcध कुठल1ह1 कारवाई (कायदे शीर Bकं वा अKय) सुd कर0यापूवX Bकं वा सुd

1.
2.
3.
4.

ह$तांतरत क} शकते.

बीएफएल कज(दाराला पूण( कज(फेडीसाठ_ पाच दवसांची नोट1स देई ल.या रकमेमEये, उ%पादन पुKहा ता>यात घेताना
बीएफएलला आलेया खचा( चाह1 समावेश असेल.

कुठल1ह1 सूचना न दे ता, हमीदाराने दलेल1 हमी बीएफएल पूणप
( णे Bकं वा %याचा काह1 भाग कुठयाह1
HयIतीला/सं$थेला (पूणप
( णे Bकं वा तारण oहणून) कज(दारा+या मूळ बांDधलकlसह

उ%पादन पुKहा ता>यात घेतयावर बीएफएल / %याचे =ाDधकृत अDधकार1 / %याचे अभकतG %या उ%पादनाची पाहणी
क}न तपशीलवार सूची करतील.

कज(दार आण हमीदार हे, या करारनाoयात oहटलेया लवाद कायcया+या कलम 8 +या अधीन असतील आण
लवादाने दलेला =%येक आदे श %यां+यावर बंधनकारक असेल.

48.

कज(फेड कर0यात कसूर झायास, बीएफएलकडे कज(दारा+या संपका(,वषयी उपल>ध असलेया शेवट+या माहती+या
आधारे कज(दाराशी त/डी आण/Bकं वा लेखी संवाद साधून /नोट1स दे ऊन बीएफएल ते उ%पादन ता>यात घेईल.

असताना Bकं वा %यानंतर, बीएफएलला, या करारनाoयात सुर`ा दलेल1 असल1 तर1ह1, ह1 हमी वापर0याचा
अDधकार असेल.
47.

उ%पादन (वाहन) Bकं वा कुठल1ह1 व$तू Bकं वा मळकत वर सांDगतया=माणे ,वकल1 (परशटा+या भाग डी मEये

पूण( परतफेड होईपय\त संयुIतपणे आण $वतं6पणे मुय कज(दार असतील.
रिज$टर पो$टाcवारे कळवले जावे.
46.

कजा(ची परतफेड केल1 नाह1 तर/कज( बुड,वले तर, कज(दाता Bकं वा भारतीय रझव( बँकेला योxय वाटे ल %या =कारे
कज(दाराचे नाव Bकं वा %या+या कंपनीचे/आ$थापनेचे आण/Bकं वा संचालकांच/े भागधारकांच/े भागीदारांच/े मालकां चे

Fनरं तर सुd राह1ल.
44.

बीएफएलकडे उपल>ध अKय कोण%याह1 मागा(चा पूव(tह न ठे वता उ%पादनाचा ताबा घेणे जर1 बीएफएलने कज( परत

नुकसानभरपाईसाठ_ ,वमा कंपनीकडे दावा केला जाईल तसेच संबंDधत पोल1स $टे शनला व परवहन काया(लयाला
40.

43.

6.

कज(दाराला दाFय%व फेड0यात अपयश आयास, इ+छुक tाहकांचे अज( जमा क}न, %यापैकl सव+च Bकं मतीला
पारदश(क पcधतीने ते उ%पादन ,वक0याचा अDधकार बीएफएलकडे असेल.

5.

3. यापुढे, कजदार आण हमीधारक माय करतात आण खाल"ल#माणे हमी दे तात1.

Bकं मतीतील तफावत /,व^lतील तोटा भ}न काढ0याचा आण उDचत कायदे शीर काय(वाह1चा अDधकार बीएफएलकडे
कायम राह1ल.

या कराराअंतग(त, कज(दार Bकं वा हमीदार,कोण%याह1 परि$थतीत इतर कुठयाह1 Fतसzया प`ाला/ HयIतीला
%यां+ यावतीने $वा`र1 कर0याचे अDधकार दे ऊ शकत नाह1. (पूण( अDधकार Bकं वा सुर`ा oहणूनह1 नाह1)

2.

मा6 या करारानुसार, बीएफएल कुठल1ह1 पूव(सच
ू ना न दे ता आपयावतीने $वा`र1 कर0याचे अDधकार Fतसzया

7. संयD
ु त करारबEधता

प`ाला दे ऊ शकेल.

बीएफएल, कजदार आण हमीदार यांना असे माय आहे कG–
1.

या करारासंबंधी कज(दार आण हमीदारास दलेया सव( नोटसा, सदर करारप6ा+या अनुसच
ू ीतील पयावर Bकं वा

3.

या करारासंदभा(त काह1ह1 कायदे शीर कारवाई करायची झायास, ती पुणे, महाराb इथया Kयायालयातच होईल.

4.

कजा(चा कालावधी पूण ( हो0यापूवX %याची मुदतपूव( परतफेड केयास,परशट भाग डी मEये नमूद केया=माणे,

माहतीतील शेवट+या पयावर पोहोचयास %या वैधपणे दया असा अथ( होईल. बीएफएलकडे न/द,वलेया Bकं वा

शुक भरणे अFनवाय( असेल.

बीएफएलला कळ,वलेया अगर बीएफएलला समजलेया तपशीलां नुसार कज(दार/हमीदाराने संपका(साठ_ Fनवडलेया

या कराराअंतग(त माKय कर0यात आलेल1 =%येक तरतूद $वतं6 असून ती ,वभIतपणे पहल1 जाऊ शकते, जर

पया(यामाफ(त पाठ,व0यात आलेल1पूव(सच
ू ना Bकं वा नोट1स ह1 Fततकlच वैध सेवा असयाचे कज(दार/हमीदाराने माKय

5.

6.

एखाद1 तरतूद काह1 कारणाने, कायcयानुसार लागू करता येत नसेल,तर कज(दार आण हमीदार या करारात

केले आहे. बीएफएलला दे 0या+या नोटसा बीएफएल+या न/दणीकृत काया(लयालाच दया जाHयात आण %या

समा,वट असलेया सव( अट1 आण शतXना बांधील राहतील.

रिज$टर/$पीड पो$टानेच पाठ,व0यात याHयात. अशा सव( नोटसा कज(दार/हमीदाराला सामाKय /रिज$टर-$पीड

मालकlची कुठल1ह1 रIकम बजाज कंपनीची कुठल1ह1 सहयोगी कं पनी/उपकंपनी/ शेअर होडर कंपनी याना ह1
7.

पो$टाने 48 तासात आण इलेIbॉFनक पcधतीने

कज(दाराने घेतलेया कजा(+ या रकमेपक
ै l कोणतीह1 रIकम थकlत असयास, ती परत मळव0यासठ_ कज(दारा+या
2.

%वरत पाठ,वयाचे tाय धरले जाईल.

कजा(च े सव( हUते कोण%याह1 Fनयम व अट1ंचे उलंघन न करता, धनादे श अपा6 न ठरता वेळेत भरले गेले असतील

रIकम दे य रकमेत वळती क}न घेता येईल.

तरच, Hयाजात सवलत, शेवट+या हU%यातून सूट, रोख रकमेचा परतावा दे 0याचा Bकं वा कज(दाराला या रकमा

कजा(ची पूण( परतफेड झायानंतर, बीएफएल फॉम( 35 आण इतर सगfया कागदप6ांची पूत(ता करे ल आण जर

दे 0याची एखाद1 ,वशेष योजना लागू कर0याचा Fनण(य बीएफएल $व,ववेक ाने घेईल, हे कज(दार आण हमीदाराला
माKय असेल.

कज(दाराला ह1 कागदप6े तीन महKया+या आत मळाल1 नाह1त, तर %याने %यासाठ_ बीएफएल+या पुणे येथील
3.

न/दणीकृत काया(लयाला रिज$टर प6 पाठवावे %यात संदभा(साठ_ आपला कज(^मांक लहू न पाठवावा.

अनुसूची+या ’ड’ ,वभागात ,वFनद( ट केलेया दे य दनांकांनुसार कज(दाराने बीएफएलमEये सव( हUते भरयानंतर
आण सदर करारप6ानुसार Bकं वा अKय करार/ अनुसच
ू ींनुसार कज(दाराने बीएफएलला दे य असलेया सव( रकमा
भ}न झायावर, कजा(ची पूण( परतफेड झाल1 असे समजले जाईल.

4. प रतफेड क. न शक0यास (3डफ़ॉ0ट)
कज(दार/हमीदार यांनी करारात नमूद केलेया आपया जबाबदाzया आण कत(Hयाचे पालन केले नाह1 तर Bकं वा

1.

4.

या कराराअंतग(त कज(दाराकडू न दे य आण शलक असलेया रकमेबcदल बीएफएलने कोण%याह1 =कारे सादर

पुढ1लपैकl एक Bकं वा अDधक घटना घडयास ती फसवणूक (डफॉट) मानल1 जाईल याबाबत कज(दार आण

केलेले कोणतेह1 खाते,वधान (statement of account) काढयापासून तीन दवसां+या आत %यातील ,वसंगती

हमीदार यांनी सहमती दश(वल1 आहे .

बीएफएल+या न/दणीकृत काया(लयाला रिज$टर पो$टाने कळ,वया नसयास, कज(दार आण हमीदाराकडू न

मासक हUता भरताना Bकं वा %यातील काह1 रIकम भरताना Bकं वा अKय कोणतीह1 दे य रIकम भर0याबाबत आण

बंधनकारक oहणून $वीकारले जाईल.

या करारा+या संदभा(त बीएफएलला दे य आण/Bकं वा कज(दार आण बीएफएल दरoयान झालेया अKय कोण%याह1
करार/ द$तावेजासंदभा(त दे य रIकम भरताना जर ,वलंब झाला असेल Bकं वा परतफेड क} शकले नसतील.

8. लवाद:

2.

असे आढळू न आयास कl कज(दाराने बीएफएलला त/डी Bकं वा लेखी एखादे खोटे

Bकं वा चुकlचे सादर1करण Bकं वा

या करारातील प`ांमEये सव( तंटे/ मतभेद सलोयाने सोड,व0याचा =य%न केला जाईल. तसे शIय नसयास, असे

हमी दल1 आहे .

तंटे/ मतभेद सोड,व0यासाठ_ ’लवाद आण समेट कायदा-1996’ +या तरतुद1ं+या व %यातील दुd$%यां+ या अधीन

3.

एखाcया कारवाईदरoयान कोण%याह1 अDधकार1 Bकं वा अKय कोण%याह1 HयIतीने एखादे उ%पादन जUत केले, टाच
आणल1 Bकं वा ता>यात घेतले असेल Bकं वा $वीकारले नसेल, लुUत झाले असेल, चोर1 Bकं वा नुकसान पोहचले असेल

राहून एक-सद$यीय लवाद नेम0याचा Fनण(य बीएफएलच $व,ववेकाने घेईल. याचे कामकाज इंtजीमEये चाल,वले
जाईल, आण ते पुणे, महाराb येथे होईल. लवादाचा Fनवाडा दोKह1 प`ांवर बंधनकारक राह1ल. अशा एकसद$यीय

Bकं वा कुठया 6य$थ HयIतीला अपघातामुळे शार1रक इजा पोहोचल1 असेल

लवादाची इ+छा नसयास अगर `मता नसयास अगर %या HयIतीचा म%ृ यू झायास, कारण कोणतेह1 असले तर1,

4.

कज(दार मरण पावला, आपया सावकारासाठ_( कज( दे णाzयाला भासव0यासाठ_) दवाळखोर बनला असेल आण

कामकाज पुढे चाल,व0यासाठ_ बीएफएल $व,ववेकानुसार अKय एखाcया HयIतीची नेमणूक एक-सद$यीय लवाद

/

Bकं वा %या+या मालमVा Bकं वा संपVीवर टाच आण0याची Bकं वा कायदे शीर ताबा आण0याची परवानगी असेल. अशी

oहणून करे ल. अंFतम Fनवाडा =लंsबत असताना सदर करारातील सव( आबंधनांची पूतत
( ा कर0याचे दाFय%व

एखाद1 परि$थती pयात बीएफएल+या मते बीएफएलचे हत Bकं वा सुर`ा धोIयात येत असेल.

कज(दारावर असेल.

5.

कज(दार Bकं वा हमीदार या करारांत ग(त Bकं वा बीएफएल बरोबर+या अKय करारांतग(त परतफेड क} शकला नसेल

6.

कजा(चे हUते भर0यासाठ_ दलेला धनादे श वटवू नये यासाठ_ Bकं वा अKय सूचना कज(दाराने केल1 असेल

7.

कज(दार बीएफएलकडे लाभाथX oहणून उ%पादनाचा ,वमा काढ0यासाठ_ उ%पादनाचे न/दणी =माणप6 सादर कर0यात

9. संकGण
1.

शकला नसेल.

भारतीय रजव( बके+या अट1ंचे अनुपालन करणार1 एक ’उDचत काय(=णाल1 संहता’ बीएफएलने तयार केल1 असून ती
www.bajajautofinance.com या संकेत$थळावर उपल>ध आहे .

असफल ठरला असेल Bकं वा ,वoयाची =त सादर क} शकला नसेल Bकं वा उ%पादना+या ,वoयाचे नूतनीकरण क}
2.

सदर करारा+या अट1 व Fनयमांमधील बदलां,वषयी बीएफएल (इलेIbॉFनक माEयमातून अगर सामाKय पो$टाने)
कज(दार/हमीदारास नोटस पाठवेल. असे बदल भ,वयलयी =भावाने लागू होतील आण कज(दार व हमीदारावर ते
बंधनकारक असतील.

5. कज फेड8यात 9दरं गाई (3डफॉ0ट) झा0यास याचे प =रणाम:
परतफेड क} न शकयास आण %यानंतर अशा =कारची दरं गाई सु}च राहल1 तर

कायदा Bकं वा या करारांतग(त

उपल>ध अKय कोण%याह1 अDधकार आण उपाय याबाबत पूवt
( ह न ठे वता बीएफएल पुढ1ल पावले उचलू शकते1.

3.
i)
ii)

=थम$तर, बजाज फायनाKस लमटे ड, आकुडX, जुना मुब
ं ई-पुणे महामाग(, पुणे-411035, महाराb.

उ%पादन बीएफएलला आण/Bकं वा %या+या =FतFनधी+या हवाल1 करावे. ते उ%पादन Bकं वा अKय कोणतेह 1 उ%पादन

bflcustomercare@bflaf.com यावर इ-मेलह1 पाठवू शकता. c,वतीय $तरासाठ_, tाहक सेवा मुयाDधकाzयांशी

,वकून %यातून मळणाzया पैशातून कज(दाराची थकlत रIकम वसूल करायचा अDधकार बीएफएलला असेल. जर

संपक( साध0याकरता

%यात तोटा (,व^l करताना )झाला असेल तर तो कज(दार आण/Bकं वा हमीदाराने भ}न cयावा.

शीष( अDधकाzयांशी bflnodalofficer@bflaf.com यावर इ-मेल पाठवू शकता. बीएफएल कामा+या 7 दवसां+ या

कज(दाराने दलेला कोण%याह1 सूचना सादर करणे आण ते वठवणे

3.

एन.आय. कायcया+या कलम 138

Bकं वा

bflheadcustomercare@bflaf.com यावर तसेच, तत
ृ ीय $तरावर त^ार घेऊन जा0यासाठ_

आत त^ार1चे उVर दे ईल.

आण भुगतान आण वाटाघाट1 Hयव$था कायदा 2007 +या कलम 25 सह

4.

सदर करार, अनुसच
ू ी आण येथे अनुबcध केलेल1 अKय कागदप6े यामEये सव( Fनयम व अट1ंचा एकs6त समावेश

5.

कोणताह1 तंटा अगर कोण%याह1 $व}पाचा मतभेद उcभवला तर1ह1 कज(दारास/हमीदारास कोण%याह1 हU%याचा Bकं वा

आहे आण यापूवX+या सव( वाटाघाट1 आण लखतांना हे Fन=भा,वत कर1ल.

जमनी+या =चलत कायcयानुसार कायदे शीर कारवाई सुd करणे
दरं गाई झायास 3 दवसां+या आत उ%पादनाचा =%य` ताबा घेणे आण थकlत रIकम वसूल कर0यासाठ_ Fतची

रकमेचा भरणा अडवून ठे वता येणार नाह1 Bकं वा %याला ,वलंब करता येणार नाह1. परतफेडीबcदलची कागदप6े

,व^l करणे. बीएफएल आण /Bकं वा %याचे =FतFनधी उ%पदनाचा ताबा घे0यासाठ_ कोण%याह1 काया(लयात =वेश क}

संबंDधत दे य दनांकांना Bकं वा %यानंतर बीएफएलकडू न दल1 जातील.

शकतात आण ते बीएफएलला Bकं वा %यां+या =FतFनधींना असे कर0यापासून रोखू शकत नाह1 याबाबत
कज(दार/हमीदार यांनी सहमती दश(वल1 आहे .
5.

आम+या न/दणीकृत काया(लयातील ’tाहक त^ार Fनवारण ,वभागाशी’ संपक( साधा, अगर लहा-: tाहक सेवा-

पुरवलेले उ%पादन Bकं वा बीएफएलने माKयता दलेले आण दे य रकमे+या समान मूय असेलेले अKय कोणतेह1

2.

4.

09225811110 Bकं वा 1 या tाहक हे पलाईन ^मांकांवर तसेच बीएफएल+या संकेत$थळावर1ल ^मांकांवर दूरEवनी
करा.

कज(दाराची थकबाकlच नHहे तर संपूण( कज( परत मागणे आण कज(दाराला आणखी कोणतीह1 सूचना न दे ता
कज(दाराने बीएफएलला ते ता%काळ cयावे. हे पैसे दे 0यात अपयशी ठरयास, कज(दाराने बीएफएलने अथ(सहाeय

सेवा,वषयक कोण%याह1 =gनांसाठ_ tाहक पुढ1लपैक l कोण%याह1 मागा(ने बीएफएलशी संपक( साधू शकतात :-

6.

उ%पादना+या ,व^lतून मळालेले पैसे =थम सव( खच(, शुक, दंड आण कजा\बाबतीत दरं गाई शुक वगैरे वसूल
कर0यासाठ_ वापरावे, %यानंतर Hयाजाची उव(रत रIकम आण कज(दाराने बीएफएलला दे णे असलेल1 अKय रIकम

कज( उपल>ध क}न दे ताना, सदर कज(कराराचा संपूण( मसुदा (सव( Fनयम व अट1) कज(दार/हमीदारास %यांना ¥ात
असणाzया $थाFनक भाषेत बीएफएलकडू न पूणप
( णे समजाव0यात आयाची आण %याची एक =त सुपद
ू ( केयाची
(मळायाची) पुट1 कज(दार आण हमीदाराने दल1 आहे . %यानंतरच

सदर करारा+या शेवट+या पृ ठावर

कज(दार/हमीदार यांनी (इलेIbॉFनक माEयमातून/ हाताने) $वा`र1 केल1 आहे / अंग¦याचा ठसा उमट,वला आहे . सदर
करारा+या कोण%याह1 भागाची एकापे`ा अDधक Fनव(चने झायास, इं tजी भाषा सव(माKय ठरे ल.
सव प Iां या साIीदारांनी करारातील तरतुद" Jवतः वाचून Mया करारावर Nल9हले0या तारखेला आण याच वेळी उप िJथत राहून JवाIर" केल" आहे.
कज(दाराची $वा`र1

सह-अज(दाराची $वा`र1

हमीदाराची $वा`

बीएफएल

