લોન કરાર

અને/અથવા તેની કોઈ પણ uુપકંપની, કોઈ હોય તો તેની પાસેથ ી ઋણલેનાર dારા ;ાcત કરાયેલ ી ક+ કરાનાર
બધી લોનની રકમ.

આ કરારને અહ નીચેના કરારના પરિશટમાં િનધારત તારખ અને થળે અમલી બનાવાયો છે .
આમની વ ચે
ઋણલેનાર, સહઋણલેનાર ખાસકરને અહ ના પરિશટમાં િનધારત અને ઉ)લે*ખત (ક+ ,ને હવેથી અહ “ઋણલેનાર”
તરક+ સંબોિધત કરાશે) અને ગેર/ટર ક+ ,ને વ0ુ ચો2સપણે અહ ના પરિશટમાં િનધારત અને ઉ)લે*ખત, અ*ભ4ય5ત
કરાયા છે , િસવાય ક+ તેના સંદભ અથવા અથમાં થતા ફ+રફાર સાથે તે અ8*ચકર હોય, તેમના તમામ વારસદારો,
અમલકતા, નોિમની, ભાગીદારો, કા9 ૂની ;િતિનિધઓ અને હતમાં તેમના તમામ વારસદારો હોય, ક+ , ;થમ પ=કાર
તરક+ લા>ુકતા હોય
બ?જ ફાઈના/સ *લિમટ+ડ, ક+ ,ની થાપના કંપ ની ધારા, 1956 હ+ઠળ કંપની તરક+ કરાઈ હતી અને કંપની ધારા 2013
હ+ઠળ , મા/ય રતે અKતLLવમાં છે અને ,ની રMજટડ કચેર Nુબઈ
ં
O ૂણે રોડ, આPુ ડ Q, O ૂણે- 411035 ખાતે અને
ભારતમાં િવિવધ થળે શાખા કચેર ઓ આવેલ ી છે (,નેહવેથીિધરાણકતાઅથવા “બીએફએલ”તરક+સબ
ં ોિધતકરાશે) (,ને
કરાયા

ન|ધણી નંબર સાથે બીએફએલને તેની રMજટડ કચેરએ ખરદના *બલની ;ા}cતના 15 દવસમાં મોકલવી.
બીએફએલ dારા ?ર કરાનારા ફોમ 35 અને અ/ય ;માણપ^ો બીએફએલને તેની રMજટડ કચેરએ જ8ર
દતાવેજો _ુપ રત કરાયા પછ જ થશે અને એ પણ Lયાર+ sયાર+ આ કરાર ક+ અ/ય કોઈ કરાર હ+ઠળ કોઈ
બાકદાર રહ+તા નથી.
6. એ _ુિનિ~ત કરવા ક+ વાહનની ન|ધણી કરને બીએફએલની તરફ+ણમાં ગીરોખત કરાયેલ છે .

અ ને

અ*ભ4ય5ત

5. વાહનની ;ાદ+ િશક વાહન4યવહાર કચેર  ખાતે ન|ધણી કરાવવા આવી ન|ધણીના Oરૂ ાવાના દતાવેજોની નકલને

છે , િસવાયક+તેનાસંદભઅથવાઅથમ ાંથતાફ+રફારસાથેતેઅ8*ચકરહોય, તેમનાતમામ

વારસદારો,

અમલકતા, અને ફાળવણીકાર હોય) તે બી? પ=કાર
ઋણલેનાર+ યોVય હતા=ર કર+ લી/ઈલે5Wોિનક માXયમે ;Yુત/;ોસેસ કર+લ ી અરZ ર[ૂ કરને બીએફએલ સમ= બ?જ
ઓટો *લિમટ+ડ અને/ અથવા કોઈ અ/ય ;ોડ5ટના ડલર પાસેથી કોઈ ;ોડ5ટ ખરદવા નાણાકય સહાય માટ+ િવનંતી કર

7. ઋણલેનાર+ માિસક હcતામાં Nુદલ (િધરાણ કરાયેલ રકમ) અને િધરાણ ચાMeસ/4યાજની માિસક હcતામાં ` ૂકવણી
કરવાની રહ+શે ,નો આ પરિશટના ભાગ ડમાં સંO ૂણ ઉ)લેખ કરાયેલ છે ,માં સમયાંતર+ _ુધારા કરાશે.
8. િધરાણ ચાMeસ/4યાજની ગણતર દર+ ક હcતાના oતે બાક Nુદલ પર ઘટતી જતી બાકની રતે કરાશે ,માં દર+ ક
હcતામાં રકમ બદલાશે.
9. ઋણલેનાર dારા ` ૂકવવાપા^ બધી રકમમાં કોઈ પણ 4યાજદર, કરવેરા, ચાMeસ, ઈપોટ, લેવી, જકાત તથા આ
કરાર હ+ઠળ વ_ ૂલવાપા^ રકમમાં વધારો થવાને પરણામે ૃkt થશે.
10. બીએફએલને તેની રMજટડ કચેરએ તમામ તેમની કરવેર ા ન|ધણી િવગત જણાવવી અને આવા વેરાની શાખ ક+

છે . (;ોડ5ટ, ડલર, અ/ય ;ોડ5ટના વેચનાર, નાણાકય સહાય વગેર+ની િવગતો તથા અ/ય બાબતોની આ કરારના

કોઈ 9ુકસાનીના દાવા માટ+ કોઈ દાવો ન માંડવો. ઋણલેનાર સંમત થાય છે ક+ ખરો ન|ધણી નંબર O ૂરો પાડવાની

પરિશટમાં યોVય 4યા\યા કરાઈ છે.

જવાબદાર ઋણલેનારની છે. sયાં ઋણલેનાર >ુસ એ/ડ સિવhસ ટ+5સ (“Zએસટ”) ન|ધણી નંબર આપવામાં

બીએફએલ આ Nુજબ ચો2સ Nુદત (,ની િવગતો આ કરારના પરિશટમાં વ0ુ યોVય રતે અપાયેલ ી છે ) માટ+ અહ

િનફળ રહ+શે Lયાં ઋણલેનારની Zએસટ હ+ઠળ નહ ન|ધાયેલ તરક+ ગણતર કરાશે. બીએફએલ Zએસટનની

નીચે ઉ)લે*ખત િનયમો અને શરતોને આિધન 4યાજ]ુ5ત લોન મં[ૂર કરવા સંમત થઈ છે .

ખરાઈ માટ+ જવાબદાર નહ રહ+.

I. યાયાઓ અ ને અ થઘટનો:
1. “અરZપ^”નો મતલબ થાય લોનના માXયમે નાણાકય સહાય આપવા બીએફએલને ઋણલેનાર+ કર+ લી િવનંતી ક+
,ની સાથે તમામ જ8ર િવગતો/દતાવેજ/માહતી લોન િવનંતીને ;ોસેસ કરવા અપાયેલ ી છે ,ની પર ઋણલેનાર+
યોVય સહ કર િવગતો ભરને ;Lય= ક+ ઈલે5Wોિનક માXયમે _ુપરત કર છે .

11. ઋણલેનારના બાક દ+વાની ` ૂકવણી માટ+ મે/ડ+ટ ?ર કરને સહ કરવી અને લા>ુ પડતી તારખે તેમના બbક
ખાતામાં Oૂરતી રકમ રાખવી ,થી બીએફએલ અને/અથવા તેના બbકસ dારા ;Y ુત કરાયે આવા મે/ડ+ટ }5લયર
થાય.
12. આવા મે/ડ+ટ માટ+ ટોપ પેમે/ ટ ન કરાવું અને/અથવા એ બbક ખાY ું બંધ કરાવું ક+ ,માંથી આું મે/ડ+ટ ?ર

2. “મે/ડ+ટ” -”નો મતલબ થાય માXયમ અને ` ૂકવણી ઈ/aમે/ટ (,મક+ એડએમ, એસીએચ, ચેક) ક+ ,ને

કરા]ુ ં હોય. ઋણલેનારને આમ કરવાની ફરજ પડ+ તો તે 3 કામકાજના દવસમાં _ુધાર+ લો મે/ડ+ટ બીએફએલ dારા

ઋણલેનારની બbક પાસેથી નાણાંની શાખ ;ાcત કરવા બીએફએલ અને/અથવા તેના બbકસ dારા ;Y ુત કરાઈ શક+

િનધા રત રતે બીએફએલની રMજટડ કચેરએ મોકલી આપવા સંમત થાય છે . મે/ડ+ટ બદલવા પરિશટમાં (ભાગ

તેના માXયમે કોઈ પણ રકમની પરત ` ૂકવણી માટ+ ઋણલેનાર dારા ?ર કરાયા હોય.
3. “ઋણલેનારની બાક”નો મતલબ થાય અને તેમાં સામેલ છે એવી તમામ રકમ, ફ, ખચ, ચાMeસ, કરવેરા તથા
અ/ય તમામ ;કારના નાણાં ક+ , આ લોન અથવા અ/ય કોઈ પણ લોનની શરતો હ+ઠળ ઋણલેનાર dારા
` ૂકવવાપા^ છે .
4. “ડફો)ટ 4યાજ”નો મતલબ થાય બીએએફએલ dારા ડફો)ટ અને વ0ુ સંO ૂણ િનધા રણમાં ,નો પરિશટના ફકરા
ઈમાં ઉ)લેખ કરાયો છે તેની ` ૂકવણીની તારખ _ુધીમાં કોઈ પણ ` ૂકવણીની પાકતી તારખે બીએફએલ dારા
વ_ ૂલવાપા^ 4યાજ તથા અ/ય કોઈ પણ ` ૂકવણી.
5. “ડfુ ડ+ટ”નો મતલબ થાય એવી તમામ તારખો ક+ ,ના રોજ ઋણલેનાર dારા ` ૂકવણી સંબધ
ં ે કોઈ પણ રકમ
લા>ુ પડ+ છે ક+ ,નો વ0ુ પટ રતે આ કરારના પરિશટના ભાગ ડમાં વ0ુ ઉ)લેખ કરાયો છે .
6. “?મીનદાર”નો મતલબ થાય એવી 4યK5ત ક+ , ઋણલેનારના કા9 ૂની ;િતિનિધ, મં[ૂર અપાયેલા ફાળવણીદાર,
અમલકતા, વહવટકતામાં , પણ લા>ુ પડ+ તેની હ+િસયતથી દ+વાની ` ૂકવણીની ગેર/ટ આપે.
7. “હcતા/ઈએમઆઈ”નો મતલબ થાય પ=કારો વgચે સંમિત થાય તે રતે સમયાંતર+ ` ૂકવવાપા^ 4યાજ અને
Nુદલ રકમ મળને થતી રકમ. સમાન ક+ અસમાન માિસક હcતાની ગણતર પરિશટના િવભાગ ડમાં િનદિશhત
કરાયા છે .
8. “4યાજ”નો મતલબ થાય લા>ુ પડ+ તે રતે ફ5ડ ક+ iલોટjગ 4યાજદર.
9. “લોન”નો મતલબ થાય બીએફએલ dારા ઋણલેનારને િવતરત કરાયેલી રકમ અથવા ઋણલેનારના આદ+ શ
અથવા આ કરારમાં ઉ)લે*ખત િનયમો અને શરતો Nુજબ અપાયેલ ી રકમ.
10.“દંડનીય ચાMeસ”નો મતલબ થાય એવી કોઈ પણ ફ અથવા ચાMeસ ક+ પડતર ,ને હcતો ન ` ૂકવાય અથવા તો
પરિશટના ભાગ ઈમાં સંO ૂણપણે ઋણલેનાર dારા ઉ)લે*ખત સંલVન લા>ુ પડતી તારખના રોજ હોય.
11.“;ોડ5ટ”નો મતલબ થાય બ?જ ઓટો *લિમટ+ડ dારા ઉLપાદત/વેચવામાં આવેલ કોઈ પણ વાહન ક+ ,માં કોઈ
kd અથવા િ^-ચlનો સમાવેશ થતો હોય પરં Y ુ તLO ૂરY ુ મયાદત ન રહ+ અને વ0ુપટપણે આ કરારના
પરિશટમાં (પરિશટના ભાગ સી) તેનો વ0ુ પટ ઉ)લેખ કરાયો છે . (પરિશટનો ભાગ સી)
12.“બાઉ/સ ચાMeસ”નો મતલબ થાય હcતાની લા>ુ પડતી તારખે તેની *બન-` ૂકવણી માટ+ના ચાMeસ અને તેમાં
બીએફએલ અને/અથવા તેના બbક સ dારા ર[ૂ કરાયે ઋણલેનારના બbકસ dારા મે/ડ+ટ પરત કરવાનો સમાવેશ
અને/અથવા આ પરિશટના ભાગ ઈમાં સંO ૂણ સંતોષકારક રતે અ/ય પરત ` ૂકવણી માટ+ લા>ુ પડતી સંલVન
તારખના રોજ અથવા પહ+લાં હcતાની *બન ` ૂકવણી ક+ ,નો આ પરિશટના ભાગ ઈમાં સંO ૂણ ઉ)લેખ કરાયેલો
છે .
13.“પરિશટ”નો મતલબ થાય પરિશટ ક+ , આ કરાર9ું અ*ભn oગ છે ક+ ,માં ઋણલેનારને અપાયેલી લોનની
રકમની િવગતો સામેલ છે અને ,માં બ ન
ં ે પ=કારો સંમત થાય તે ભાિવ તારખે _ુધારા કરાતા રહ+શે.
14.“ડલર”નો મતલબ થાય એવી હતી ક+ ,ને બ?જ ઓટો *લિમટ+ડ dારા તેન ી ;ોડ5ટના વેચ ાણ dારા અિધPૃત
કરાયેલ ી હોય અથવા કોઈ “પેટા-ડલર” ક+ ,ને બ?જ ઓટો *લ. dારા અિધPૃત કરાયેલ છે ક+ ડલર (પરિશટના
ભાગ બીઃ અને ,ને બીએફએલના રોકડ એક^ીકરણ ક+/r તરક+ અિધPૃ તતા અપાયેલી હોય ક+ sયાં
ઋણલેનાર/ગેર/ટર ડાયર+5ટ ક+શ કલે5શન પtિત હ+ઠળ પરત ` ૂકવણી માટ+ પસંદગી કર+ છે .
15.“વેચનાર”નો મતલબ થાય ;ોડ5ટને વેચનાર ક+ ,ને આ લોન કરાર હ+ઠળ િધરાણની રકમ મળે છે . (પરિશટનો
ભાગ બી)
16.uુપ કંપનીઓનો મતલબ થાય બીએફએલની સહયોગી, પેટ ાકંપનીઓ અને/અથવા uુપ કંપનીઓ.
17.અ થઘટનો: સંદ*ભvત છે i) એકવચન ક+ ,માં બwુવચન અને કોઈ પણ ?િતના સંદભમાં ક+ ,માં અ/ય ?િતઓ
સામેલ હોય, ii) “સામેલ હોય” અથવા “સામેલ કરાયેલ” ક+ ,ને બેમયાદ ગણાઈ હોય, iii) સંદભની સરળતા માટ+
િશષક ઉમેરાયેલ ા હોય અને ,ને ગરારની રચના અને અથઘટનમાં નજરoદાજ કર શકાતા હોય.
2. ઋણલેનાર/મીનદાર નીચેન ાના પાલન માટ સંમત થાય છે :
1. બીએફએલ અને અથવા તેના કમચારઓ અને/અથવા તેના િવl+તાઓ પાસે અ/ય કોઈ પણ ^ાહત પ= પાસેથી
માહતી માગવાનો અને O ૂર પડાયેલી સઘળ માહતી અને પરત ` ૂકવણીનો W+ક ર+ ક ોડ કોઈ પણ l+ડટ y] ૂરો
અથવા અ/ય 4યK5ત/એકમોને _ુપરત કરવો.
2. લોનની રકમ9ું િવતરણ કર દ+ વાયેz ું ગણાશે sયાર+ લોનની રકમની બીએફએલ dારા બ?જ ઓટો *લિમટ+ડના
ડલર/ અથવા ડલરના સબ ડલર અને/અથવા ;ોડ5ટના િવl+તા અથવા ઋણલેનાર ક+ પછ ઋણલેનાર dારા
િવનંતી કરાયેલ પ=કારને એક અથવા વ0ુ હcતામાં ` કૂ વણી કરાયેલ હોય અને બીએફએલ dારા મં[ૂર કરાયેલ
હોય. બીએફએલ dારા આવી તમામ ` ૂકવણીની બાક દ+વા તરક+ ગણતર કરાશે અને ઋણલેનાર dારા , લા>ુ
પડતા 4યાજની તેની લા>ુ પડતી તારખે પરિશટ (ભાગ ડ)માં જણા4યા Nુજબ પરત ` ૂકવણી કરાશે.
ઋણલેનાર આ સાથે લોનની તારખને જ બીએફએલ dારા લોન િવતરણ તારખે ગણી લેવા સંમત થાય છે .
3. લોન ;ાcત કરતા પહ+લાં નોન-રફંડ+બ લ ચાMeસ/અ*{મ 4યાજની પરિશટમાં (ભાગ ડ) ઉ)લેખ Nુજબ ` ૂકવણી
કરવા. આવી ` ૂકવણી ક+ , ઋણલેનાર dારા બ?જ ઓટો *લિમટ+ડના ડલરને અથવા પેટ ા-ડલર અથવા અ/ય
;ોડ5ટના વેચનારને કરવા માટ+ તે9 ું બીએફએલ dારા તેમને િવતરણ કરાનાર રકમમાંથી સમાયોMજત કરાશે.
4. આ ;ોડ5ટ એ આ લોન 4યવહારની ?મીન છે અને ઋણલેનારના બધા દ+વાની ` ૂકવણી ન થાય Lયાં _ુધી તેને
બીએફએલની તરફ+ણમાં યોVય ગીરોખત કરાશે, ક+ ,માં આ કરાર હ+ઠળ ક+ અ/ય કરાર હ+ઠ ળ બીએફએલ

ડ) ઉ)લે*ખત રકમ ` ૂકવવા ઋણલેનાર બંધાયેલ છે અને બીએફએલને આવી રકમ ચાe કરવાનો અિધકાર છે .
13. જો ઋણલેનારના બbકસ dારા કોઈ મે/ડ+ટને નકારાય છે અને/અથવા વીકારાતો નથી તો બીએફએલને યોVય લાગે
તો તે નોટસ આcયા િવના બીએફએલને યોVય લાગે તેટલીવાર મે/ડ+ટને ;Y ુત/Oુનઃ;Y ુત કર શક+ છે .
14. આવા મે/ડ+ટ ની ;Y ુિત/Oુનઃ;Y ુિતમાં બીએફએલ અને/અથવા તેના બbકસને કોઈ ટ+કિનકલ સમયા થાય તો
બીએફએલ dારા િનિધhટ પરત ` ૂકવણીના અ/ય માXયમે તબદલ થવા અને/અથવા નવો મે/ડ+ટ આપવા
અને/અથવા અિધPૃત એજ/સીઓ અને/ અથવા બીએફએલ બbકસને સીધી ` ૂકવણી કરવા.
15. મે/ડ+ટ નકારાય તો ઋણલેનાર બીએફએલને તેની રMજટડ કચેર/અથવા િનધારત કલે5શન સે/ટર ખાતે
(રોકડથી, ડMજટલ પેમે/ટ અથવા ડડ dારા) બાક રકમની સાથે લા>ુ પડતા દંડ ની રકમની કામકાજના 3
દવસમાં ` ૂકવણી કરવા સંમત થાય છે .
16. બીએફએલ dારા મે/ડ+ટની કોઈ કારણથી *બન-;Yુિત કરાવાથી સમયસર હcતાની પરત ` ૂકવણીની
ઋણલેનારની જવાબદારને અસર થતી નથી.
17. ઋણલેનારના દ+વા સહત પરં Y ુ તLO ૂરY ું મયા દત ન રહ+ તે રતે બીએફએલને કોઈ પણ બાક રકમની કોઈ કપાત
િવના ` ૂકવણી કરવા.
18. બીએફએલ dારા લેણ ાંની વ_ ૂલાત પર જ બાક રકમ માટ+ શાખ/ડચાe અપાશે અને તેના બbક ખાતામાં તેને
જમા કરાશે.
19. સમય (માિસક લા>ુ તારખ) આ કરારમાં મહLLવO ૂણ છે .
20. ;ોડ5ટનો ગેરકાયદ+ ક+ અસામાMજક ;ૃિ માટ+ ઉપયોગ નક રવો.
21. ;ોડ5ટના િનર=ણ તથા દતાવેજોની ખરાઈ માટ+ બીએફએલના ;િતિનિધને વાજબી સમયે મં[ૂર  આપવી.
22. ;ોડ5ટના વીમા અથવા ^ાહત-પ=ના દાવા માટ+ બીએફએલ કોઈ પણ સંજોગોમાં જવાબદાર નહ રહ+ ,
અકમાતને લીધે

અથવા વાહનની અકમાતે ચોર થતા ઉદભવી શક+ છે . આ કરારની Nુદત માટ+ બીએફએલ

dારા uુપ વીમા કવર હ+ઠળ િ;િમયમ ` ૂકવવાની _ુિવધા ;ાcત કરવા ઋણલેનાર પસંદગી કર શક+ છે Lયાર+
બીએફએલે ફ5ત તેની _ુિવધા O ૂર પાડશે sયાર+ બીએફએલને ઋણલેનાર dારા િ;િમયમની ` ૂકવણી કરાશે.
બીએફએલને તેના ભાગે કોઈ  ૂલ/બાદબાક માટ+ તેમજ ;ોડ5ટના અકમાતથી ઉદભવનારા ^ાહત પ=ના દાવા
માટ+ જવાબદાર ક+ દોષી ઠ+રવી શકાશે નહ .
23. પરિશટના ભાગ ઈમાં વ0ુ સંO ૂણ વણિવત દં ડની વ_ ૂલાત બીએફએલ કર શકશે. –
24. બીએફએલ તેની સંO ૂણ Nુનસફને આિધન રહને ઋણલેનારની બાક રકમ પરLવે અ*{મ હcતો/` ૂકવણી/?મીન
જમા રકમ9ું સમાયોજન કર શકશે.
25. ઋણલેનારના વેતન ખાતામાંથી માિસક હcતાની સીધી બાદબાક હ+ઠળ િધરાણ માટ+ 4યવથાના સંજોગોમાં કપાત
રકમ પેમે/ટની લા>ુ તારખે બીએફએલને નહ મળે તો ડફો)ટ 4યાજ અથવા ચાMeસ લા>ુ પડશે.
26. ઋણલેનાર ઈએમઆઈ/હcતાની ` ૂકવણી ડાયર+ 5ટ ક+શ કલે5શન પtિતથી કરવા9ું પસંદ કર+ તો ઋણલેનાર હcતા
તથા અ/ય રકમની બીએફએલના અિધPૃત રોકડ કલે5શન સે/ટર પર કામકાજના સામા/ય કલાક+ સંલVન લા>ુ
તારખ પહ+લ ાં ` ૂકવણી કરવા સંમત થાય છે અને મા/ય ;ા}cત પર જ બીએફએલ તેની રકમ જમા આપશે.
27. કોઈ બાક હcતા, દંડનીય 4યાજ, ચાMeસ, દાવા શેષ વગેર+ન ી
કોઈ બાક રકમ હશે તો તેને તે

ણ
ે ીમાં કોઈ પણ ;ાcત રકમને જમા કરાશે અને

ૂ  Nુનસફને આિધન રહને
ણ
ે ીમાં જ જમા અપાશે. બીએફએલ પોતાની સંOણ

કોઈ આગોતર નોટસ આcયા િવના કોઈ પણ

ણ
ે ી બદલી શકશે.

28. કરારને રદ કરવાનો ઋણલેનારને કોઈ અિધકાર નહ રહ+ િસવાય ક+ સંO ૂણ નાણાંની ` ૂકવણી ક+ , બીએફએલ
સાથે કરાર હ+ઠ ળ ` ૂકવવાપા^ રકમની ઋણલેનાર dારા ` ૂકવણી કર દ+ વ ાય.
29. કોઈ પણ ` ૂકવવાપા^ રકમ બાક રહ+ તો બીએફએલ તેની સંO ૂણ Nુન સફને આિધન રહને કોઈ પણ કારણ
આcયા િવના ઋણલેનારને 5 દવસમાં બાક સઘળ રકમ પરત ` ૂકવવા જણાવી શક+ છે .
30. ડલર/સબ-ડલર/વેચનાર dારા ;ોડ5ટની ડ*લવર/વીPૃિતમાં િવલંબ/ડ*લવરને લગતા કોઈ કારણ અને/ અથવા
;ોડ5ટની >ુણવા, Kથિત, ફટનેસ, યોVયતા, કામગીર, રં ગ, આરસી, પરિમટ, વીમા વગેર+ માટ+ બીએફએલ
જવાબદાર નથી અને ઠ+રવી પણ નહ શકાય.
31. રMજટડ પોટ dારા સરનામા, સંપક િવગતોમાં કોઈ પણ ફ+રફારની બીએફએલને તેની રMજટડ કચેરએ ?ણ
કરવી.
32. 4યવથા દરિમયાન બીએફએલ dારા માગણી કરાયેલા દતાવેજો ર[ૂ કરવા.
33. લોનના સમયગાળા દરિમયાન અને Lયારબાદ ;ોડ5ટને સાર વેચ ી શકાય તેવી Kથિતમાં ?ળવવી અને તેના
સંચાલન માટ+ની તમામ મં[ૂ રઓ, કરવેર ા, વીમો, સંમિત, કાયદા હ+ઠળ જ8ર મા/ય અને ચાzુ }5લયર/સ
_ુિનિ~ત કરું અને બીએફએલની આગોતર લે*ખત સંમિત િવના ;ોડ5ટને તેની ન|ધણીની Kથિતમાંથી ૂ ર
કરવી.
34. ;ોડ5ટના પરિમટ ઉપયોગ અથવા ઉપયોગને કાયદા અને વીમા પો*લસી dારા મં[ૂર  Nુજબનો રાખવો તેમજ
;ોડ5ટની પરિમટ બીએફએલ અને/ અથવા તેના અિધPૃત ;િતિનિધ dારા િનદ શ કરાય તે Nુજબ રાખવી.
35. ;ોડ5ટના ઉપયોગથી ઉદભવનારા કોઈ પણ કા9 ૂની પગલાં/ દાવા/હક સામે બીએફએલને ર=ણ આપુ.ં
36. ;ોડ5ટને કોઈ પણ રતે વ0ુ ગીરોખત/દાવે/વેચાણ/બો? હ+ઠળ/તબદલીમાં ન રાખવી.
37. એું કોઈ કામ કરું ક+ ટાળું નહ ,નાથી ;ોડ5ટમાં બીએફએલ9ું _ુર=ા હત જોખમાય.
38. બીએફએલ ઋણલેનારની બાક રકમની પરત ` ૂકવણી _ુર*=ત કરવા િનદ શ આપે તે9 ું પાલન કરુ.ં

39.;ોડ5ટ ચોરાઈ ?ય અથવા તેને 9ુકસાન થાય તો બીએફએલને ?ણ કરવી અને તેના માટ+ સંલVન પોલીસ
5. ;ોડ5ટના વેચ ાણથી થનાર આવક9ું સૌથી પહ+લા લોન સંબધ
ં ે થયેલા તમામ ખચ, ચાMeસ, દંડ અને ડફો)ટ

ટ+શન, વીમાદાર, આરટઓ વગેર+ને લે*ખતમાં ?ણ કરવા સહત વીમાનો દાવો માંડવો.
40.ડફો)ટના સંજોગોમાં બીએફએલને ;ોડ5ટનો કબજો લેતા રોકવી નહ .

ચાMeસની વ_ ૂલાત માટ+ અને પછ બાક 4યાજ તથા ઋણલેનાર dારા બીએફએલને ` ૂકવવાપા^ અ/ય રકમની

41.ઋણલેનારના દ+વાની પરત ` ૂકવણી તેમજ આ લોન _ુિવધાના બધા જ િનયમો અને શરતોના પાલનની

` ૂકવણી માટ+ અને Lયારબાદ મં[ૂર કરાયેલી લોનની બાક Nુદલની રકમ અથવા અ/ય કોઈ

ણ
ે ીમાં તેની

Nુનસફ N ૂજબ ગણતર કરાશે.

?મીનદાર ગેર/ટ આપે છે .
42.?મીનદાર ગેર/ટ આપે છે ક+ આ કરાર હ+ઠળ ડફો)ટના કોઈ પણ સંજોગોમાં તે ઋણલેનારની તમામ બાક

6. બીએફએલ સમ= કોઈ પણ સમયે ઉપલyધ અ/ય કોઈ પણ રાહત પરLવે O ૂવ{હ રા\યા િવના ;ોડ5ટનો કબજો

રકમની ?તે ` ૂકવણી કર આપશે.

લઈ શક+ છે, પછ ભલેને બીએફએલના મતે ઋણલેનાર આ કરાર હ+ઠળ બાક કોઈ પણ નાણાંની ` ૂકવણી નહ કર+

43.આ ?મીનદાર ગેર/ટ એ સાતLયO ૂણ વભાવગત ગેર/ટ છે sયાં _ુધી આ કરાર અથવા બીએફએલ સાથેના

તેવી બીએફએલના મતે આશંક ા હોય અથવા બીએફએલની _ુર=ા જોખમમાં Nુક ાતી હોય. ઋણલેનાર dારા

અ/ય કોઈ કરાર હ+ઠળ ઋણલેનારની બધી જવાબદાર9ું પાલન નથી થઈ જY ું ક+ ,માં ?મીનદાર+ ગેર/ટ આપી

ડફો)ટની કોઈ પણ િવગત િસ*બલ અથવા અ/ય કોઈ l+ડટ એજ/સીને બીએફએલને યોVય લાગે તે રતે O ૂર

છે .

પાડવી

44.?મીનદારની જવાબદાર સં]5ુ ત/ભેગ ી અને ઋણલેનારની જવાબદાર સાથે સહયાર છે sયાં _ુધી આ કરારના

7. ઋણલેનારના નામ અથવા તેમની કંપની/]ુિનટ/પેઢ અથવા તેના ડાયર+5ટર/શેરધારકો/ભાગીદારો/મા*લકોને એ

હ+Y ુઓને ;ાથિમક દ+ વાદારો સં]5ુ ત રતે પરO ૂણ નથી કર દ+ ત ા sયાં _ુધી ઋણલેનારની બાક રકમની પરત

રતે ડફો)ટર તરક+ દશાવીને તેમના નામ ?હ+ર કરવા, ;કાિશત કરવા અથવા િવગતો ધીરધાર તરક+ પોતાને

` ૂકવણી ચાzુ રહ+ છે .

ઠક લાગે તે રતે અથવા આરબીઆઈને પોતાની Nુનસફ Nુજબ આપવી.

45.?મીનદાર+ પોતાના સરનામા, સંપક નંબર સહતના કોઈ પણ ફ+રફાર oગે બીએફએલને તેની રMજટડ કચેરએ

8. ઋણલેનાર+ ;ોડ5ટ અથવા કોઈ પણ ચીજ અથવા િમ)કત ક+ ,નો ઉપર Nુજબ િનકાલ કરાયો હોય (;ોડ5ટ9ું વ0ુ

રMજટડ ટપાલ dારા ?ણ કરવી.

વણન પરિશટના ભાગ ડમાં કરા]ુ ં છે ) ક+ ,માં ^ાહત પ=નો કોઈ હક ક+ દાવો હોય તો તેના દાવા સામે

46.લોન કરાર હ+ઠળ પોતાની ?મીનને લા>ુ કર+ છે ક+ નહ તેના સંદભ િવના બીએફએલને તેની ગેર/ટને લા>ુ

ઋણલેનાર+ બીએફએલને ર=ણ આપવા9ું રહ+શે.

કરવાનો અિધકાર છે અને તે ઋણલેનાર અથવા અ/ય કોઈ 4યK5ત ક+ સંથા સામે દાખલ કરાવાયેલ કોઈ
કાયવાહ (કા9 ૂની અથવા અ/ય^)ને પગલે અથવા સહયાર રતે ગેર/ટર સામે કોઈ પણ પગલાં ભર શક+ છે.
47.આ લોન કરાર હ+ઠળ તેઓને (ઋણલેનાર/ગેર/ટર) આ*બvW+શન કલમ 8 હ+ઠળ આવર લેવાયા છે અને

6. /ોડ0ટનો કબજો લઈ તે નો િનકાલ કરવો:
1. ડફો)ટ થવાના સંજોગોમાં બીએફએલે ઋણલેનારને બીએફએલ સમ= તેમની છે)લી ઉપલyધ સંપક િવગતે

આ*બvW+ટરના કોઈ પણ િનદ શ9 ું પાલન કરવા તેઓ સંO ૂણપણે બંધાયેલા છે.

શાyદક અને/અથવા લે*ખત સંદ+શા4યવહાર/નોટસ પાઠવીને ;ોડ5ટનો કબજો લેવો.

48.ઋણલેનારને નોટસ આcયા િવના ;ાથિમક ફરજની સાથે બીએફએલ dારા કોઈ પણ 4યK5ત/એકમોને (સંO ૂણ ક+

2. Oુનઃકબજો મેળવે બીએફએલ/તેના અિધPૃ ત અિધકારઓ/એજ/ટોએ ;ોડ5ટની િવગતો મેળવવી.

પછ ?મીન તરક+) સંO ૂણ ક+ િશક રતે બીએફએલ dારા ?ર કરાયેલ ી ગેર/ટને ફાળવી/તબદલ કર શકાય

3. બીએફએલે ઋણલેનારને તેની જવાબદાર અને Oુનઃકબજો મેળ4યે બીએફએલને થયેલ ા ખચને સંO ૂણપણે ` ૂ5તે

છે .

કરવા તેને પાંચ દવસનો સમય આપવો જોઈએ.

3. ઋણલેનાર અ ને મીનદાર નીચે "ુજબ&ું પાલન કરવા સંમત થઈને ખાતર) આપે છે –

4. ઋણલેનાર બીએફએલ પરLવેની જવાબદાર O ૂણ કરવામાં િનફળ ?ય તો બીએફએલ પાસે ;ોડ5ટ9ું પારદશ

1. ઋણલેનાર ક+ પછ ?મીનદારમાંથી કોઈ પણ આ કરાર હ+ઠ ળ તેમને મળે લા અિધકારોની કોઈ ^ાહત

;lયા dારા વેચ ાણ કરને રસ ધરાવનારા ખરદનારોને બોલાવીને ;ાcત થનારા સૌથી ચા દામે તે9 ું વેચાણ

પ=/એકમને ફાળવણી કર નહ શક+ (િશક ક+ પછ સંO ૂણ)

કરુ.ં
5. વેચાણમાં થનાર ઘટની વ_ ૂલાત કરવા અને યોVય કા9 ૂની પગલાં ભરવાનો અિધકાર ભોગવવા9ું બીએફએલ

2. બીએફએલ આ કરાર હ+ઠળ પોતાના અિધકારોની નોટસ આcયા િવના કોઈ પણ ^ાહત પ=ને તબદલી કર

ચાzુ રાખશે.

શકશે

7. સં20ુ ત વચનો

3. તમામ કા9 ૂની કાયવાહ O ૂણે, મહારાWની અદાલતના /યાય=ે^ હ+ઠળની રહ+શે.
4. પરિશટના ભાગ ડમાં ઉ)લેખ કરાયા Nુજબના ચાMeસ લોનની અવિધ પહ+લાં લોનને વહ+લ ી બંધ કરવા પર

બીએફએલ, ઋણલેનાર અ ને મીનદાર નીચે "ુજબ સંમત થાય છે ક1. ઋણલેનાર, ?મીનદાર પરની આ કરાર સંબિં ધત તમામ નોટસ મા/ય છે જો તે તેમના આ કરારના પરિશટમાં

` ૂકવવાપા^ રહ+શે.

ઉ)લે*ખત અથવા છે )લા ?ણીતા સરનામે મોકલાય છે . ઋણલેનાર/?મીનદાર પણ સંમત થાય છે ક+

5. આ કરાર હ+ઠળની દર+ ક ફરજો વતં^ અને બાકનાથી નોખી તારવવાપા^ રહ+શે. કોઈ ફરજ9ું કાયદાની

ઋણલેનાર/?મીનદારને તેમના dારા બીએફએલને અપાયેલા સરનામે યોVય માXયમે સંદ+શા4યવહાર કરાય તો તે

અદાલતમાં કોઈ કારણથી પાલન થવાને પા^ ન રહ+ તો ઋણલેનાર, ?મીનદાર+ અહ ઉ)લે*ખત અ/ય શરતો9ું

તેટલી જ મા/ય સેવા રહ+શે. બીએફએલને નોટસ તેની રMજટડ ઓફસે જ મોકલી શકાશે અને તે રMજટડ /પીડ

તો પાલન કરવા9ું જ રહ+શ.ે

પોટથી મોકલવાની રહ+શ.ે આવી તમામ નોટસ ઋણલેનાર/ગેર/ટરને 48 કલાકમાં મળ ગયેલ ી જણાશે જો તે

6. ઋણલેનારની કોઈ પણ બાક રકમ9ું તેમના dારા બ?જ uુપ કંપની અથવા કોઈ પણ હો)ડગ કંપની/હો)ડગ

સામા/ય ટપાલ/રMજટડ પીડ પોટથી મોકલાશે અને ઈલે5Wોિનક માXયમે મોકલાશે તો તાLકા*લક મળે લી

કંપનીની પેટ ાકંપની/એસોિસયેટ/સં]5ુ ત સાહસ/િપY ૃકંપની/પેટ ાકંપનીમાં તેમની મા*લકની રકમની સામે સમાધાન

ગણાશે.

કરાશે.

2. ઋણલેનાર અને ?મીનદાર સમ, છે ક+ બીએફએલ તેની સંO ૂણ Nુનસફ Nુજબ 4યાજમાં વળતર, છે )લા હcતાની

7. આ લોન તથા અ/ય કોઈ લોનને બીએફએલ dારા ;ોસેસ કરાઈ હોય તો તેન ી O ૂણાwિૂ ત થયે ફોમ 35 અને અ/ય

માફ, ક+શ બેક અથવા અ/ય િવશેષ કમ ઓફર કર શક+ છે sયાં ઋણલેનાર ફ5ત તમામ 4યાજના હcતાને

દતાવેજોને ;ોસેસ કરાશે અને ^ણ મહના બાદ પણ ઋણલેનારને તે ;ાcત ન થાય તો ઋણલેનાર+ આ oગે

સમયસર ભર+ અને કોઈ મે/ડ+ટ/ચેક અવીPૃત ન થાય તો જ તેને આ લાભો મળશે.

બીએફએલને તેની O ૂણે Kથત રMજટડ કચેરએ લે*ખતમાં ?ણ કરવી અને સંદભ માટ+ પોતાનો લોન નંબર

3. ઋણલેનાર dારા તમામ હcતા બીએફએલને પરિશટના ભાગ ડમાં કર+ લા ઉ)લેખ Nુજબ સમયસર ` ૂકવાય

ટાંકવો.

છેઅને બીએફએલને ઋણલેનાર dારા ` ૂકવવાપા^ આ કરાર હ+ઠળની બધી અ/ય રકમ ` ૂકવી આપે છે તો લોનને
બંધ કર દ+વાશે.

4. *ડફો-ટના સંજોગોમાં:
ઋણલેનાર અને ?મીનદાર સંમત થાય છે ક+ આ કરારમાં ઉ)લે*ખત પોતાની ફરજો અને શરતો9ું પાલન કરવામાં

4. બાક શેષ રકમ અને ઋણલેનાર dારા આ કરાર હ+ઠળ ` ૂકવવાપા^ શેષ રકમ િવશે બીએફએલ dારા કોઈ પણ

ઋણલેનાર/?મીનદાર િનફળ ?ય છે અથવા નીચેનામાંથી કોઈ એક અથવા એક કતા વ0ુ ઘટનાઓ બને છે તો તેને

ટ+ટમે/ટ અપાય તો તે ઋણલેનાર તથા ?મીનદારને વીકાય અને બંધનકતા રહ+શે િસવાય ક+ તેમાંની ુટઓ
િવશે બીએફએલને તેની રMજટડ કચેરએ આવા ટ+ટમે/ટ મયાના 3 દવસમાં રMજટડ પોટથી ?ણ કરાય છે .

ડફો)ટ તરક+ ધાર લેવાશે (તે દર+ ક “ડફો)ટની ઘટના”):
1. માિસક હcતા અથવા તેના કોઈ પણ હસા અને/અથવા આ કરારની શરતો હ+ઠળ બીએફએલને ` ૂકવવાપા^ અને
બાક અ/ય કોઈ રકમની ` ૂકવણીમાં કોઈ પણ િવલંબ ક+ ડફો)ટ અથવા અ/ય કોઈ કરાર/દતાવેજ/લોનની
` ૂકવણીમાં ડફો)ટ ક+ ,ને ઋણલેન ાર અથવા બીએફએલ dારા આ Nુજબ લા>ુ કરા]ું હોય.
2. એું જણા]ુ ં છે ક+ ઋણલેનાર+ કોઈ ખોટ અથવા અયોVય ર[ૂઆત કર છે અથવા મૌ*ખક ક+ લે*ખતમાં બીએફએલને
વોર/ટ આપી છે .
3. કોઈ પણ અિધકાર, સા ક+ અ/ય 4યK5ત dારા ;ોડ5ટને જcત, ટાંચમાં ક+ કટડમાં લઈને કોઈ કાયવાહ કરાય છે

8. આ6બ78શન:
આ કરારના પ=કારો વgચે તમામ તકરારો/િવવાદોને _ુમેળથી ઉક+લવાના ;યાસો કરાશે. આમ કરવા9ું શ નહ રહ+
તો બીએફએલ તેની સંO ૂણ Nુનસફને આિધન રહને આ તકરારો/મતભેદો ઉક+લવા એકમા^ આ*બvW+ટરની આ*બvW+શન
એ/ડ કK/સ*લયેશન એ5ટ 1996 અને તેમાં થયેલ ા _ુધારા હ+ઠળ િનમક
ં ૂ કરશે. તમામ કાયવાહ o{ેZમાં થશે અને
ફ5ત O ૂણે, મહારાW ખાતે થશે. આ આ*બvW+ટરનો `ુક ાદો બંને પ=કારોને બંધનકતા રહ+શ.ે આવા િનમાયેલા આ*બvW+ટર9ું
oિતમ `ુકાદો આવે તે પહ+લ ાં જ કોઈ કારણથી આગળ વધવાની અિનgછા હોય ક+ પછ તેમ9ું N ૃL]ુ થાય તો

અથવા દાવો પરત કરાય છે , જોખમમાં N ૂકાય છે , ચોર થાય છે ક+ 9ુક સાન થાય છે અથવા અકમાતમાં કોઈ

બીએફએલ પાસે અ/ય 4યK5તની એકમા^ આ*બvW+ટર તરક+ િનમકં ૂ કરવાની Nુનસફ રહ+શે. આ oિતમ `ુકાદો ન આવે

^ાહત 4યK5તથી તેને 9ુકસાન થાય છે અથવા

Lયાં _ુધી ઋણલેનાર+ આ કરાર હ+ઠળની તમામ ફરજો9ું પાલન કરું પડશે.

4. ઋણલેનાર9ું N ૃL]ુ થાય છે , નાદાર/પોતાના લે*ણયાતો સાથે મળે છે અને/ અથવા પોતાની અામતો ક+ િમ)કતો

9. પર: ૂરણ

સામે કોઈ કાયવાહ ક+ જcતીને મં[ૂર આપે છે . બીએફએલના મતે એવી કોઈ પણ ; ૃિત કર+ ક+ ,નાથી

1. બીએફએલ પાસે પોતાની ઘડ+લી આદશ આચારસંહતા www.bajajautofinance.com પર ઉપલyધ છે ,
આરબીઆઈની જ8રયાતો9ું પાલન કર+ છે .

બીએફએલની _ુર=ા ક+ હત જોખમાય છે.
5. ઋણલેનાર અથવા ?મીનદાર આ કરાર અથવા બીએફએલના અ/ય કોઈ કરાર હ+ઠળ કોઈ ડફો)ટ કર+ .
6. ઋણલેનાર dારા લોનના હcતાની પરત ` ૂકવણી માટ+ ?ર કરાયેલ ા મે/ડ+ટ/ચેક9ું ટોપ પેમે/ટ કરાવવા _ ૂચના
આપે છે.

2. બીએફએલે આ કરારના કોઈ પણ િનયમ અને શરતમાં ફ+રફારની (સામા/ય ટપાલ અથવા ઈલે5Wોિનક માXયમે)
?ણ કરવાની રહ+શે. આવા ફ+રફારોનો સંક*લત ઉપયોગ કરાશે અને ઋણલેનાર તથા ગેર/ટર બંને તેના માટ+
જવાબદાર રહ+શે.

7. ઋણલેનાર ;ોડ5ટના રMજW+શનસટફક+ટ ની નકલ મેળવીને Oૂર પાડવામાં અને/અથવા બીએફએલ સમ=
લાભાથ તરક+ ;ોડ5ટનો વીમો કરાવામાં િનફળ ?ય છે અને વીમાની નકલ ર[ૂ કર શકતો નથી અને/અથવા
;ોડ5ટનો વીમો ર/]ુ કરાવી શકતો નથી.

3. સેવાને લગતા કોઈ પણ Nુે {ાહક બીએફએલનો સંપક અહ કર શક+ છે .:
i. {ાહક હ+)પલાઈન નંબર 09225811110 પર અથવા બીએફએલની વેબસાઈટ પરના નંબર પર કોલ કરો.
ii. અમાર રMજટડ કચેર એ {ાહક તકરાર સેલનો સંપક કરો/લખોઃ ફટ લેવલ કટમર ક+ર, બ?જ ફાઈના/સ

5. *ડફો-ટના પ*રણામો
ડફો)ટ થાય અને તે ઘટનાઓ ?ર રહ+ તો તે સંજોગોમાં કોઈ પણ અ/ય અિધકારો અને કાયદા હ+ઠળ ;ાcત ઉપચારો
સાથે O ૂવ{હ રા\યા િવના બીએફએલ આમ કર શક+ છે ઃ
1. લોનની આખી રકમ, ઋણલેનારની બાક રકમ સહત પરં Y ુ તLO ૂરતી મયા દત ન રહ+ તેમ, તેને ઋણલેનારને વ0ુ
કોઈ નોટસ આcયા િવના પાછ ખbચી શક+ છે ક+ , બીએફએલને ઋણલેનાર dારા ` ૂકવવાપા^ છે . આવી
` ૂકવણીની િનફળતાના સંજોગોમાં ઋણલેનાર+ બીએફએલ અને/ અથવા તેના ;િતિનિધને બીએફએલ dારા ,
;ોડ5ટ માટ+ લોન અપાઈ છે તેને તથા બીએફએલ dારા મં[ૂર કરાયેલ અને ` ૂકવવાપા^ રકમના N ૂ)ય ,ટલી
;ોડ5ટને જમા કરાવવાની રહ+શે. બીએફએલ પાસે આ ;ોડ5ટનો અ/ય ;ોડ5ટની સાથે િનકાલ કરને ઋણલેનારની
બાક રકમ સામે તેન ી આવકને સમાયોMજત કરવાનો અિધકાર રહ+શ.ે કોઈ પણ ખાધના સંજોગોમાં ણલેનાર
અને/અથવા ગેર/ટર dારા તેને સં]5ુ ત રતે ` ૂકવવાપા^ બનાવાશે.

*લિમટ+ડ,

આડ,

[ૂનો

bflcustomercare@bflaf.com

Nુબ
ં ઈ-O ૂણે

હાઈવે,

પર

2?

bflheadcustomercare@bflaf.com

અને
પર

અને

O ૂણેલેવલના

3?

મહારાW

લેવલના

માટ+

સંદ+શા4યવહાર

અથવા
હ+ડ
માટ+

ઈમેઈલ
કટમર

નોડલ

કરો

સિવhસને
ઓફસરનો

bflnodalofficer@bflaf.com પર સંદ+શા4યવહાર dારા સંપક થાપી શકાશે. બીએફએલ 7 કામકાજના દવસમાં આ
ફરયાદોનો જવાબ આપશે.
4. આ સાથે અહ બીડ+લા કરાર, પરિશટ તથા અ/ય દતાવેજ ો તમામ િનયમો અને શરતો સાથે આLમસાત છે અને
તમામ વાટાઘાટો, આગોતરા લખાણોને _ુપરસીડ કર+ છે .
5. કોઈ પણ તકરાર હોય તો કાંઈ તેનાથી ઋણલેનાર/ગેર/ટરને હcતા તથા અ/ય કોઈ રકમની ` ૂકવણીને િવલં*બત
કરવાનો અિધકાર નથી મળ જતો અને બીએફએલ પાસે તેમના પરત ` ૂકવણીના ઈ/aમે/ટને તેની લા>ુ પડતી
તારખે ;Y ુત કરવાનો અિધકાર રહ+શે.

2. ઋણલેનાર+ ?ર કર+ લ ા મે/ડ+ટ ને ;Y ુત કર વટાવવો
3. નેગોિશયેબલ ઈ/aમે/ટ એ5ટની કલમ 138 અને પેમે/ટ એ/ડ સેટલમે/ટ િસટસ એ5ટ, 2007 સહતના જમીની
ુ ાર કા9 ૂની કાયવાહ આદરવી,
;વતમાન કાયદાઓ અ9 સ
4. ડફો)ટ થવાના સંજોગો બ/યાના 3 દવસમાં ;ોડ5ટનો ભૌિતક કબજો લેવો અને તેનો િનકાલ કરને ઋણલેનારના
દ+વાની વ_ ૂલાત કરવી. ઋણલેનાર/ગેર/ટર સંમત થાય છે ક+ બીએફએલ અને/અથવા તેના ;િતિનિધ ;ોડ5ટનો
કબજો લેવા કોઈ પણ સંPુલમાં ;વેશી શક+ છે અને તેઓ બીએફએલ અને/ અથવા તેના ;િતિનિધને આમ કરતા
રોકશે નહ .

6. ઋણલેનાર અને ?મીનદાર એ વાતની Oુટ કર+ છે ક+ આ લોન કરારની તમામ સામ{ી (તમામ િનયમો અને
શરતો) બીએફએલ dારા તેમને ખબર પડ+ તેવી ;ાદ+િશક ભાષામાં લોન ;ાcત કરવાના સમયે તેમને સમ?ઈ
?ય તે રતે વાંચ ીને સમ?વી દ+ વાઈ છે અને ફ5ત Lયારબાદ ઋણલેનાર/ગેર/ટર , તે ચો2સ ભાષામાં આ
કરારના છે )લા પાને પોતાના હતા=ર/હાથનો o>ઠૂ ો કર+

સહ-અરજદારના હતા=ર

છે

Lયારબાદ જ તે અમલમાં આવે છે

(ઈલે5Wોિનકલી/હાથે). આ કરારના કોઈ પણ ભાગ પર બwુધા અથઘટન કરા]ું હશે તો o{ેZ ભાષા જ મા/ય
રખાશે.

સા<ીઓ ક =યાં તમામ પ<કારોએ અ હ? ઉપર લખા2ું છે તે વષના તે મ*હનાની તે તાર)ખે તેમના હાથની છાપ આપી દ)ધી છે
ઋણલેનારના હતા=ર

411035,

સંદ+શા4યવહાર

ગેર/ટરના હતા=ર

બીએફએલ

