ଋଣ ଚୁ ି
ଏଠାେର ନିମେର ଏହି ଚୁ ିର ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀେର ନି ାରିତ ାନ ଓ ତାରିଖେର ଏହି ଚୁ ି କାଯ କାରୀ କରାଯାଇଛି ।
ମ େର
ଋଣକ!ା, ସହ-ଆେବଦନକାରୀ େଯଉଁମାେନ ଅ)କ ବି*ୃତ ଭାେବ ଏଠାେର ରହି-ବା ଅନୁ ସ ୂଚୀେର ବ./ତ ଓ ିରୀକୃ ତ େହାଇଛ0ି (ଏଠାେର
ସାମୁହକ
ି ଭାବେର “ଋଣକ!ା” ଭାେବ ସୂଚିତ େହାଇଛ0ି) ଏବଂ ଗ ାେର78 ଏଠାେର ରହି-ବା ଅନୁ ସୂଚୀେର ଅ)କ ବି*ୃତ ଭାେବ ବ./ତ ଓ ିରୀକୃ ତ
େହାଇଛ0ି ଯାହାର ଅଭିବ ି େହଉଛି େସମାେନ ତାହାର 9ସ: କିମ;ା ଅଥକୁ ବିେରାଧା>କ ନେହେଲ ଏହା 9ଥମ ପAର ଉ!ରା)କାରୀ,
କାଯ ନିବାହକାରୀ, ବ ବ ାପକ, େନାମିନ,ି ଭାଗୀଦାର, ଆଇନଗତ 9ତିନ)
ି , ଏବଂ Bାଥ ରହି-ବା େସମାନCର ସମ* ଉ!ରା)କାରୀ,
9ଯୁଜ ଅନୁ ସାେର ।
ଏବଂ
ବଜାଜ ଫାଇନାନF ଲି ମିେଟH, କIାନୀ ଆଇJ 1956 ଅଧୀନେର ପOି କୃତ ଏକ କIାନୀ ଏବଂ କIାନୀ ଆଇJ 2013 ଅଧୀନେର େବୖଧ ରୂେପ
ବିଦ ମାନ ଯାହାର ପOି କୃତ କାଯ ାଳୟ ମୁମ;ାଇ ପୁେନ େରାH, ଅକୃ ଡ ,ି ପୁେନ – 411035 ଠାେର ଅବ ିତ ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା
କାଯ ାଳୟଗୁଡ ିକ ସମZ ଭାରତେର ବିଭି[ ାନେର ରହିଛି (ଏହାପେର “ବିଏଫଏ\” କିମ;ା ଋଣ 9ଦାନକାରୀ କIାନୀ କୁ ହାଯାଇଛି) (ଯାହାର ଅଭିବ ି

5.

ଆ…ଳିକ ପରିବହନ କାଯ ାଳୟେର ଅେଟାେମାବାଇଲକୁ ପOି କରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ପOି କରଣ ନମ;ର ସହିତ ଏହିଭଳି ପOି କରଣକୁ 9ମାଣି ତ
କରୁ-ବା ଦଲି ଲଗୁଡ ିକର ନକଲ bୟ ଇନଭଏ†ର 15 ଦିନ ଭି ତେର ବିଏଫଏ\ର ପOି କୃତ କାଯ ାଳୟକୁ ପଠାଇବାକୁ । ଆବଶ କୀୟ
ଦଲିଲଗୁଡ ିକ ବିଏଫଏ\କୁ ଏହାର ପOି କୃତ କାଯ ାଳୟେର ଦାଖଲ କରାଯିବା ପେର ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଫମ 35 ଏବଂ ଅନ
9ମାଣପgଗୁଡ ିକ ଜାରି କରାଯି ବ ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହି ଚୁ ି କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ଚୁ ି/ପରିଶିd ଅଧୀନେର େକୗଣସି ଋଣକ!ାC ]ାରା
ଦିଆଯି ବାକୁ -ବା ଧାଯ ରାଶି ବେକୟା ନଥାଏ ।

6.

ଏହା ସୁନ‡
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ େଯ ଉaାଦଟି ଯଦି ଏକ ଅେଟାେମାବାଇ\ େହାଇଥାଏ ତାହା ବିଏଫଏ\ ସପAେର ପOି କୃ ତ େହାଇଛି ଏବଂ ବ„କ
ପଡିଛ ି କି ନାହˆ ।

7.

ଋଣକ!ା ମୂଳଧନ (ଫାଇନାନF କରାଯାଇ-ବା ରାଶି) ଏବଂ ଫାଇନାନF ଶୁm/ସୁଧ ମାସିକ କି*ି ଆକାରେର ପରିେଶାଧ କରିେବ ଯାହା
ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର ଭାଗ D େର ଅ)କ ବି*ୃତ ରୂେପ ବ./ତ େହାଇଛି ଏବଂ ସମୟାନୁ ସାେର ସଂେଶା)ତ େହାଇପାେର ।

8.

ଫାଇନାନF ଶୁm/ସୁଧ ‰ାସିତ ବାଲାନF ପ ତି ଏବଂ 9ତି କି*ି େଶଷେର ବେକୟା ମୂଳଧନ ଉପେର ହିସାବ କରାଯି ବ ।

9.

ଋଣକ!ାC ]ାରା 9ଦାନ କରାଯି ବାକୁ -ବା ସମ* ରାଶି 9େୟାଗ େହବା ଉପେର ବୃ ି େହବ ଏବଂ/କିମ;ା ହାର, କର, ଶୁm,
ଇମେIାd, େଲଭି, ଡୁ ଟିେର ଏବଂ ଚୁ ି ଅଧୀନେର ଲାଗୁ େହଉ-ବା ଟCାଗୁଡ କ
ି ବୃ ି େହବ ଏବଂ ଋଣକ!ାC ]ାରା
ଦିଆଯାଇ-ବା ରାଶିର ଅଂଶ ଗଠନ କରିବ ।

10.

େସମାନCର ସମ* କର ପOି କରଣ ବିବରଣୀକୁ ଏହାର ପOି କୃ ତ କାଯ ାଳୟେର ବିଏଫଏ\ କୁ ସଠିକ ଭାେବ ସୂଚ ିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି
କରଗୁଡ ିକର େକୗଣସି ଦାବି କିମ;ା େbଡ ିkର Aତି ପାଇଁ େକୗଣସି ଦାବି ନ କରିବାକୁ । ଋଣକ!ା ରାଜି େହାଇଛ0ି େଯ ସଠିକ ପOି କରଣ ନମ;ର
9ଦାନ କରିବା େହଉଛି ଋଣକ!ାCର ଦାୟି ^ । େଯଉଁ େAgେର ଋଣକ!ା Šବ ଓ େସବା କର (“ଜିଏ†ଟି”) 9ଦାନ କରିବାକୁ ବିଫଳ
ହୁ ଅ0ି, ଋଣକ!ା ଜିଏ†ଟି ଅଧୀନେର ଅଣପOି କୃତ ଭାେବ ବିେବଚନା କରାଯିବ । ବିଏଫଏ\ ଜିଏସଟିଆ ଇଏJ ଯା… ପାଇଁ ଦାୟୀ
ରହିେବ ନାହˆ ।

11.

ଋଣକ!ାC େଦୟର ପରିେଶାଧ ପାଇଁ ଅ)କାର ପg/ଗୁଡ ିକ ଜାରି ଏବଂ BାAର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ମ ାେvଟରର କି‹ୟରାନF ସAମ
କରିବାକୁ ସଂପୃ େଦୟ ତାରିଖେର େସମାନC ବ ାC ଏକାଉ7େର ଯେଥd ପାŒିର ଉପଲ•ତା ସୁନି‡ିତ କରିେବ େଯେତେବେଳ ବିଏଫଏ\
ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର ବ ାCରC ]ାରା ଉପ ାପିତ କରାଯାଇଥାଏ ।

12.

ଏହିଭଳି ମ ାେvkର େଦୟ 9ଦାନ ଗିତ ଜାରି ନ କରିବାକୁ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହିଭଳି ମ ାେvଟଗୁଡ ିକ େଯଉଁଠ ାରୁ ଜାରି େହାଇଛି େସଠାରୁ ବ ାC
ଏକାଉ7 ବ• ନ କରିବାକୁ । ଯଦି ଋଣକ!ା ଏହା କରିବା ପାଇଁ ବାf ଅଟ0ି, ଋଣକ!ା ତୁ ର0, 3 କାଯ ଦିବସ ମfେର, ଏକ
ସଂେଶା)ତ ମ ାେvk ବିଏଫଏ\କୁ ଏହାର ପOି କୃତ କାଯ ାଳୟେର ବିଏଫଏ\ ]ାରା ନି ାରିତ େହାଇ-ବା 9କାେର ପଠାଇବାକୁ ରାଜି
େହାଇଛ0ି । ବିଏଫଏ\ େଦୟ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ହjଦାର ଅଟ0ି ଏବଂ ଋଣକ!ା ମ ାେvk Bାପିଂ ପାଇଁ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀେର (ଭାଗ
D) େର ସବିେଶଷ ଭାେବ ବ./ତ େହାଇ-ବା 9କାେର ରାଶି 9ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାf େହେବ ।

13.

ଏହା େଯ ବିଏଫଏ\, ଏହାର ବିକŽେର ଓ େକୗଣସି ବି•lି ବିନା, ମ ାେvk ନାକଚ କରାଯି ବା ଏବଂ/କିମ;ା ଋଣକ!ାC ବ ାCରC
]ାରା ଅZାହ କରାଯି ବା େAgେର, ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଉପଯୁ େହଉ-ବା 9କାେର େଯେତ ଥର ମ ାେvk(ଗୁଡ ିକ) ଉପ ାପନ
କରିପାରିବ ।

14.

ବିଏଫଏ\ ବ ାC8 ଏବଂ/କିମ;ା 9ା)କୃ ତ ଏେଜନିFକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାେବ େଦୟ 9ଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ/କିମ;ା ନୂ ଆ ମ ାେvk ଜାରି କରିବାକୁ
ଏବଂ ବିଏଫଏ\ ]ାରା ନିେcଶ ଦିଆଯାଇ-ବା ପରି ପରିେଶାଧର ଅନ େକୗଣସି ପ ତିକୁ ପରିବ!ନ କରିବ ାକୁ, ଯଦି ବିଏଫଏ\
ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର ବ ାCର ଏହିଭଳି ମ ାେvkର ଉପ ାପନା/ପୁନଃଉପ ାପନା େAgେର େକୗଣସି େବୖଷୟିକ ଅସୁବିଧାର ସzୁଖୀନ
େହଉଛ0ି ।

15.

ମ ାେvk ଅZାହ େହବା େAgେର, ଋଣକ!ା ବିଏଫଏ\ ଏହାର ପOି କୃତ କାଯ ାଳୟ/କିମ;ା ଏହାର ନି ାରିତ ଆଦାୟ େକ}େର
(କ ା|, ଡ ିଜିଟାଲ େଦୟ କିମ;ା ଡ ଡି ି ମାfମେର) େଦୟ େଦବାକୁ -ବା ରାଶି ସହିତ ଏକg 9ଯୁଜ େଜାରିମାନା 3 କାଯ ଦିବସ
ମfେର େଦବା ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଛ0ି ।

16.

ଏହା େଯ େକୗଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବିଏଫଏ\ ]ାରା ମ ାେvkର ଅଣ-ଉପ ାପନା ପାଇଁ ଠିj ସମୟେର କି*ି ପରିେଶାଧ କରିବା ପାଇଁ
ଋଣକ!ାC ଉ!ରଦାୟି ^ 9ଭାବିତ େହବ ନାହˆ ।

17.

ବିଏଫଏ\କୁ େଦବାକୁ -ବା େକୗଣସି ରାଶି େଦବା ପାଇଁ, ଅ0ଭୁ
‰ାସ/େସk ଅ• ବିନା ।

18.

ଏହା େଯ ଧାଯ ରାଶିର ଆଦାୟକରଣ ଏବଂ ତାହା ଏହାର ବ ାC ଏକାଉ7କୁ େbଡ ିk େହବା ଉପେର ଧାଯ ରାଶି ପାଇଁ ବିଏଫଏ\
େbଡ ିk/ଡ ିସଚାଜ 9ଦାନ କରିବ ।

ତାହାର 9ସ: କିମ;ା ଅଥକୁ ବିେରାଧା>କ ନେହେଲ ]ିତୀୟ ଭାଗର ଏହାର ଉ!ରା)କାରୀ, ବ ବ ାପକ ଏବଂ ଦାୟି ^େର -ବା ବ ିCୁ
ଅ0ଭୁ କରିବ ।
ଋଣକ!ା ଜଣକ ବଜାଜ ଅେଟା ଲିମିେଟH ଏବଂ/କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ଉaାଦର ବିେbତାC ଠାରୁ ଏକ ଉaାଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଥ/କ ସହାୟତା ପାଇଁ
ବିଏଫଏ\କୁ ଅନୁ େରାଧ କରି ଯଥାଥ ଭାେବ BାAରିତ/େବୖଦୁ ତିକ ଭାେବ ଦାଖଲ େହାଇ-ବା/9bିୟାକୃତ ଏକ ଆେବଦନ ଦାଖଲ କରିଛ0ି
। (ଉaାଦ, ଡ ଲ
ି 8, ଅନ େକୗଣସି ଉaାଦର ବିେbତା, ଆଥ/କ ସହାୟତା ଇତ ାଦି ସIକେର ବିବରଣୀ ଏହି ଚୁ ି ର ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀେର ଅ)କ
ଉପଯୁ ଭାେବ ବ ାଖ ା କରାଯାଇଛି ।)
ତଦନୁ ସାେର ବିଏଫଏ\ ଏଠାେର ନିମେର ବ./ତ ନିcd
/ ସ! ଓ ନିୟମାବଳୀ ଉପେର ଏକ ନିcd
/ ଅବ) (ଏହି ଚୁ ି ର ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀେର ଅ)କ ଉପଯୁ ଭାେବ
ସବିେଶଷ ରୂେପ ବ.ନା କରାଯାଇଛି) ନିମେ0 ଏକ ସୁଧ-ଧାରଣ କରୁ-ବା ଋଣ ମOୁର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଛି ।
1. ସଂ ା ଏବଂ ବ ାଖ ାଗୁଡକ
ି :
1.

“ଆେବଦନ ଫମ” ଅଥ େହଉଛି, ଋଣ ମାfମେର ଆଥ/କ ସହାୟତା 9ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଋଣକ!ାC ]ାରା ବିଏଫଏ\କୁ
କରାଯାଇ-ବା ଏକ ଅନୁ େରାଧ ତାହା ସହିତ ଋଣକ!ାC ]ାରା ଯଥାଥ ଭାେବ ପୂରଣ ଏବଂ BାAରିତ େହାଇ-ବା କିମ;ା େବୖଦୁ ତିକ ଭାେବ
ଉପ ାପି ତ ଋଣ ଅନୁ େରାଧର 9bିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ କୀୟ ବିବରଣୀ/ଦଲି ଲ/ସୂଚନା ରହିଥାଏ ।

2.

“ଅ)କାରପg/ଗୁଡ ିକ” -” ଅଥ େହଉଛି େଯେକୗଣସି େଦୟ ସାଧନ (ତାହା େହଉଛି, ଏଡିଏh, ଏସିଏi, େଚj) ଯାହା େଯେକୗଣସି
ଅଥରାଶିର ପରିେଶାଧ ପାଇଁ ଋଣକ!ାC ]ାରା ]ାରା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଋଣକ!ାC ବ ାCରୁ ଅଥର େbଡ ିk 9ାl କରିବା ପାଇଁ
ବିଏଫଏ\ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର ବ ାCରC ]ାରା ଉପ ାପନ କରାଯାଇପାରିବ ।

3.

“ଋଣକ!ାC ]ାରା େଦବାକୁ -ବା ରାଶି” ଅଥ େହଉଛି ଏବଂ ଅ0ଭୁ କେର ସମ* ରାଶି, ଶୁm, ଖn, େଦୟ, କର ଏବଂ ଏହି ଋଣ
କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ଋଣ/ଗୁଡ ିକ ଅ0ଗତ ଋଣକ!ାC ]ାରା େଦୟେଯାଗ ସମ* ଓ ଅନ େକୗଣସି ଅଥ ।

4.

“ଡ ଫ
ି ଲo ସୁଧ” ଅଥ େହଉଛି େଯେକୗଣସି pଲାପ ଘଟଣା ଘଟିବା େAgେର େଦୟ େଦବା ପାଇଁ ଧାଯ ତାରିଖ ଠାରୁ 9କୃ ତେର
େଦୟ ଦିଆଯାଇ-ବା ତାରିଖ ପଯ 0 େକୗଣସି େଦୟରୁ ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଲାଗୁ େହାଇ-ବା ସୁଧ ଏବଂ ଏହା ଅ)କ ବି*ୃତ ଭାେବ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର
ଭାଗ E େର ବ.ନା କରାଯାଇଛି ।

5.

“େଦୟ େଦବା ପାଇଁ ଧାଯ ତାରିଖ” ଅଥ େହଉଛି ଋଣକ!ାC ଠାରୁ େଦୟ ପରିେ9Aୀେର େଯଉଁ ତାରିଖେର େକୗଣସି ରାଶି 9ଦାନ
କରିବା ପାଇଁ ଧାଯ େହାଇଥାଏ ଯାହାକି ଏହି ଚୁ ିର ଅନୁ ସୂଚୀେର ଭାଗ D େର ଅ)କ ବି*ୃତ ଭାବେର ବ./ତ େହାଇଛି ।

6.

“ଗ ାେର78” ଅଥ େହଉଛି ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ଋଣକ!ାCର ଆଇନଗତ 9ତିନ)
ି , ଅନୁ ମତି9ାl ସI!ି ହ*ଗତକାରୀ, କାଯ
ନିବାହକ, ବ ବ ାପକଗଣ ଭାେବ ଋଣକୁ ଗ ାେର7ି 9ଦାନ କରୁଛି, 9ଯୁଜ ଅନୁ ସାେର ।

7.

“କି*ି (ଗୁଡ ିକ)/ଇଏhଆଇ” ଅଥ େହଉଛି ମୂଳଧନ ଏବଂ ପAଗୁଡ ିକ ମfେର ରାଜି େହାଇ-ବା ପରି ମଝିେର ମଝିେର
େଦୟେଯାଗ ସୁଧକୁ େନଇ ଗଠିତ େହାଇ-ବା ଏକ ରାଶି । ସମାନୀକୃ ତ ଏବଂ ଅସମାନ କି*ିର କାଯ କାରିତା ସବିେଶଷ ରୂେପ
ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର ଭାଗ D େର ବ./ତ େହାଇଛି ।

8.

“ସୁଧ” ଅଥ େହଉଛି ଧାଯ କିମ;ା ଅନିcd
/ ସୁଧ ହାର େଯପରି ଲାଗୁ େହାଇପାେର ।

9.

“ଋଣ” ଅଥ େହଉଛି େସହି ରାଶି ଯାହା ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଋଣକ!ାCୁ କିମ;ା ଋଣକ!ାC ଆେଦଶେର ଏହି ଚୁ ିେର ଉେupତ
େହାଇ-ବା ସ! ଓ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁ ସାେର ବିଏଫଏ\ ]ାରା ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ । (ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର ଭାଗ D)

10.

“ଦvନୀୟ ଶୁmଗୁଡ ିକ” ଅଥ େହଉଛି ଏବଂ ଅ0ଭୁ କେର େଯେକୗଣସି ଶୁm କିମ;ା େଦୟକୁ ଯାହା େଦୟ େଦବାକୁ -ବା ଧାଯ
ତାରିଖେର ଋଣକ!ାC ]ାରା କି*ି କିମ;ା େଦୟ କିମ;ା ଖnର 9ଦାନ ନ କରାଯି ବା େAgେର ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ ଯାହାକି ଅନୁ ସୂଚୀର ଭାଗ E
େର ଅ)କ ବି*ୃତ ଭାେବ ବ.ନା କରାଯାଇଛି
“ଉaାଦ” ଅଥ େହଉଛି େଯେକୗଣସି ଅେଟାେମାବାଇ\ ଯାହକି ବଜାଟ ଅେଟା ଲିମିେଟH ]ାରା ଉaାଦିତ/ବିbି େହାଇଥାଏ; ଅ0ଭୁ
କରି କି0ୁ ସୀମିତ ନୁ େହଁ େଯେକୗଣସି ଦୁ ଇ କିମ;ା ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ/କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ଉaାଦ ଯାହା ଏହି ଋଣ ଚୁ ି ଅଧୀନେର ଫାଇନାନF
କରିବା ପାଇଁ ଅନୁ େରାଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ସIକେର ସବିେଶଷ ଭାେବ ଏହି ଋଣ ଚୁ ିର ଅନୁ ସୂଚୀେର ବ.ନା କରାଯାଇଛି । (ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର
ଭାଗ C)

11.

12.

“ବାଉନF ଶୁm” ଅଥ େହଉଛି ସଂପୃ େଦୟ େଦବାକୁ -ବା ଧାଯ ତାରିଖେର କି*ି(ଗୁଡ ିକ) 9ଦାନ ନ କରିବା େAgେର ଶୁm ଏବଂ
ବିଏଫଏ\ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର ବ ାCରC ]ାରା ଉପ ାପନ କରାଯି ବା େବେଳ ଋଣକ!ାC ବ ାCରC ]ାରା ଅ)କାରପgର େକୗଣସି େଫର*
କିମ;ା ଅନ ପରିେଶାଧ ପ ତି ପାଇଁ ସଂପୃ େଦୟ େଦବାକୁ -ବା ତାରିଖେର କିମ;ା ପୂବରୁ କି*ି 9ଦାନ କରିବାକୁ ମf ଅ0ଭୁ କରିବ । ଏ
ସIକେର ବି*ୃତ ଭାେବ ଅନୁ ସୂଚୀର ଭାଗ E େର ବ./ତ େହାଇଛି ।

କରି କି0ୁ ଋଣକ!ାC େଦୟକୁ ସୀମିତ ନୁ େହଁ, େକୗଣସି

19.

ଏହା େଯ ସମୟ (ମାସିକ େଦୟ େଦବା ତାରିଖ) ଏହି ଚୁ ି ର େମୗଳିକ 9କୃ ତି େହବ ।

20.

ଉaାଦକୁ େବଆଇJ କିମ;ା ଅସାମାଜିକ କାଯ କଳାପେର ବ ବହାର ନ କରିବାକୁ ।

21.

ସମ* ଯଥାଥ ସମୟେର ଉaାଦଟିକୁ ନିରୀAଣ କରିବା ଏବଂ ଡ କୁ େମ7ଗୁଡ ିକ ଯା… କରିବାକୁ ନିରୀAଣ କରିବାକୁ ବିଏଫଏ\ 9ତିନି)Cୁ
ଅନୁ ମତି େଦବାକୁ ।

22.

େକୗଣସି ପରି ିତେି ର ବି ବିଏଫଏ\ ଉaାଦର ବୀମା ପାଇଁ କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ତୃ ତୀୟ ପA ଦାବି ଯାହା ଦୁ ଘଟଣା ଏବଂ/କିମ;ା ଉaାଦଟି େଚାରି
େହବା େଯାଗଁ ୁ ସୃdି େହାଇପାେର େସ-କୁ ଦାୟୀ ରହିେବ । େଯଉଁଠାେର ଋଣକ!ା ଗ~• ଇନସୁରାନF କଭ8 ଅଧୀନେର ଏହି ଚୁ ିର ଅବ) ପାଇଁ
9ିମିୟh େଦୟ 9ଦାନ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଛ0ି, ବିଏଫଏ\ େକବଳ ତାହା ବ ବ ିତ କରିେବ ଏବଂ ବିଏଫଏ\କୁ
ଋଣକ!ାC ]ାରା 9ିମିୟhର େଦୟ 9ଦାନ ଉପେର େକବଳ ତାହା କରାଯିବ । ବିଏଫଏ\ ଏହା ପAରୁ େକୗଣସି ବହିଭୁ ି/ଭୁ\
ପାଇଁ ଅ:ୀକାର କରିେବ ନାହˆ କିମ;ା ଉ!ରଦାୟୀ କିମ;ା ଦାୟୀ କରାଯି ବ ନାହˆ ।

23.

ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର ଭାଗ E େର ସବିେଶଷ ଭାେବ ବ./ତ େହାଇ-ବା ପରି େଜାରିମନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ।
ବିଏଫଏ\ ଏହାର ନିଜB ଅ)କାର ବଳେର େଯେକୗଣସି ବେକୟା ଋଣକ!ା େଦୟ ଦିଗେର େଯେକୗଣସି ଅZୀମ କି*ି/େଦୟ/ସିକୁ ରିଟକ
ି ୁ
ଆଡ ଜd କରିବ ।

13.

“ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ” ଏହି ଚୁ ି ର ଅବିେyଦ ଅଂଶ ଗଠନ କରୁ-ବା ପରିଶିdକୁ ଦଶାଇଥାଏ ଯାହାକି ଋଣକ!ାCୁ 9ଦାନ କରାଯାଉ-ବା
ଋଣର ସବିେ ଶଷ ସୂଚନା ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ପAଗୁଡ ିକ ]ାରା ସzତି bମେର ଏକ ଭବିଷ ତର ତାରିଖେର କରାଯାଇ-ବା େଯେକୗଣସି

24.

ସଂେଶାଧନକୁ ଅ0ଭୁ କେର

25.

14.

“ଡ ଲ
ି 8” ଅଥ େହଉଛି ବଜାଜ ଅେଟା ଲି ମିେଟH ]ାରା ଏହାର ଉaାଦର ବିbି ପାଇଁ 9ା)କୃ ତ ଏକ ସ!ା ବା ଏ7ିଟି ଏବଂ “ଉପଡଲ
ି 8” େହଉଛି ଏକ ଏ7ିଟି ଯାହାକି ଡିଲରC ]ାରା 9ା)କୃ ତ କିମ;ା ବଜାଜ ଅେଟା ଲିମିେଟH ]ାରା 9ା)କୃତ ଏବଂ (ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର ଭାଗ B)
ବିଏଫଏ\ର 9ା)କୃତ କ ା| ଆଦାୟ େକ} ଅେଟ େଯଉଁଠାେର ଋଣକ!ା/ଗ ାେର78 9ତ A ନଗଦ ଅଥ ଆଦାୟ ପ ତି ଅ0ଗତ ଏକ
ପରିେଶାଧ ପାଇଁ ବାଛିଥା0ି ।

ଏହା େଯ ଋଣକ!ାC ସାଲରି ଏକାଉ7ରୁ ମାସିକ କି*ି ‰ାସ ଅଧୀନେର ଫାଇନାନିFଂ ପାଇଁ ବେ•ାବ* େAgେର, pଲାପ ସୁଧ
କିମ;ା ଚା‘ ଲାଗୁ େହବ ଯଦି ଡ ଡି କo େହାଇ-ବା ରାଶି ବିଏଫଏ\ ]ାରା େଦୟ ଧାଯ ତାରିଖେର Zହଣ କରାଯାଇନଥାଏ ।

26.

ଏହା େଯ ଋଣକ!ା ରାଜି େହାଇଥା0ି େଯ ଡ ାଇେରକo କ ାଶ କେଲଲସJ ପ ତି ଅଧୀନେର ଇଏମଆଇ / କି*ି େଦୟ କରିବା ପାଇଁ ଋଣକ!ା
ବାଛିବା େAgେର, ଋଣକ!ା କି*ିଗୁଡ ିକୁ ଓ ଅନ ଅଥରାଶିଗଡୁ ିକ ବିଏଫଏ\ର 9ା)କୃ ତ ଅଥ ଆଦାୟ େକ}ଗୁଡ କ
ି େର ସଂପୃ
େଦୟ େଦବାକୁ -ବା ତାରିଖେର 9ଦାନ କରିେବ ଏବଂ ତାହା ଏହିଭଳି େକ}ଗୁଡ ିକର ସାଧାରଣ କାଯ ନିଘ7େର େକବଳ ବିଏଫଏ\ର େବୖଧ
ରସିଦ 9ାl କରିବା ଉପେର କରିେବ ।

27.

9ାl କରାଯାଉ-ବା େଯେକୗଣସି ଅଥରାଶି େଯେକୗଣସି ବେକୟା କି*ି, େଜାରିମାନା ସୁଧ, ଚା‘, ଦାବି ଏବଂ ବାଲାନF ଦିଗେର
bମାନୁ ସାେର ଅନୁ ଭାଜନ କରାଯି ବ ଯଦି େକୗଣସି ଆଡଜd େହଉନ-ବାେର ରଖାଯାଏ ଏବଂ େସହି bମେର ବ7ନ କରାଯି ବ । ବିଏଫଏ\
ଏହାର ନିଜB ଅ)କାର ବଳେର େକୗଣସି ପୂବ ବି•lି ନେଦଇ ଏହିଭଳି bମକୁ ପରିବ!ନ କରିପାେର ।

28.

ଏହା େଯ ଋଣକ!ାCର ଚୁ ିକୁ ନାକଚ କରିବାର େକୗଣସି ଅ)କାର ନାହ,̂ ସIୂ. ରୂେପ, ସମ* ଅଥ 9ଦାନ କରିବା ବ ତୀତ,
ଅ0ଭୁ କରି କି0ୁ ବିଏଫଏ\କୁ ଚୁ ି ଅଧୀନେର 9ଦାନ କରାଯି ବାକୁ -ବା ଋଣକ!ା େଦୟକୁ ସୀମିତ ନୁ େହଁ ।

29.

ଏହା େଯ 9ଦାନ କରାଯି ବାକୁ -ବା େକୗଣସି ରାଶି ବେକୟା େହବା େAgେର, ବିଏଫଏ\ ଏହାର ନିଜB ଅ)କାର ବଳେର ଏବଂ
େକୗଣସି କାରଣ ନ ଦଶାଇ 5 ଦିନର ଏକ ଅବ) ଭିତେର ସIୂ. ବେକୟା ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ଋଣକ!ାCୁ ଆହ;ାନ କରିବା ପାଇଁ ହjଦାର
ଅଟ0ି ।

30.

ଏହା େଯ ବିଏଫ\ ଡ ଲ
ି 8/ସବଡ ିଲ8/ବିେ bତାC ଠାରୁ ଉaାଦର ବିତରଣ/ବିତରଣ/Zହଣ ପରିେ 9Aୀେର ଏବଂ/କିମ;ା ଗୁଣମାନ,
ଅବ ା, ଫି ଟେନ†, ଉପଯୁ ତା, 9ଦଶନ, ର:, ଆ8ସି, ପରମିk, ବୀମା ଇତ ାଦି ସମ;„େର ବିଏଫଏ\ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହˆ ଏବଂ
ବିଏଫଏ\କୁ ଦାୟୀ କରାଯି ବ ନାହˆ ।

15.

“ବିେbତା” େଯେକୗଣସି ଉaାଦର ବିେbତାCୁ ଦଶାଇଥାଏ ଯାହାକି ଋଣ ଚୁ ି ଅଧୀନେର ଫାଇନାନF କରାଯି ବାକୁ ଅନୁ େରାଧ
କରାଯାଇଛି । (ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର ଭାଗ B)

16.

ଗ~• କIାନୀ ଅଥ େହଉଛି ବିଏଫଏ\ର ସହଭାଗୀ, େଗୗଣ କIାନୀ ଏବଂ/କିମ;ା ଗ~• କIାନୀ ।

17.

ବ ାଖ ାଗୁଡିକ: ସ•ଭ i) ଏକବଚନ ମf ବହୁ ବଚନକୁ ଅ0ଭୁ କରିବ ଏବଂ େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଲି:କୁ 9ସ:ାୟିତ କରିବା ସମ*
ଲି:କୁ ଅ0ଭୁ
କରିବ; ii) “ଅ0ଭୁ
କେର” କିମ;ା “ଅ0ଭୁ
କରୁଛି ବା କରି” ସୀମିତତା ବିନା ବିେବଚନା କରାଯି ବ; iii)
ଶୀଷକଗୁଡ ିକ ସ•ଭେର ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ଭ!/ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୁ ିର ଗଠନ ଓ ବ ାଖ ା େAgେର ଉେପAା କରାଯି ବ ।

2. ଋଣକ ା/ଗ ାେର

ନିମ!ମେତ ରାଜି, ଅ&ୀକାର କରୁ ଛ)ି:

1.

ଉପଯୁ 9ଶଗୁଡ ିକ ପଚାରି ବା, େଯେକୗଣସି ତୃତୀୟ ପA ଠାରୁ ସୂଚନା ମାଗି ବା ଏବଂ 9ଦାନ କରାଯାଇ-ବା େକୗଣସି କିମ;ା ସମ*
ସୂଚନା ଏବଂ ଋଣର ପରିେଶାଧ ƒାj େରକଡ େଯେକୗଣସି େbଡିk ବୁ େରା କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ବ ି/ସ!ା ବା ଏ7ିଟକ
ି ୁ 9କାଶ କରିବ ା
ପାଇଁ ବିଏଫଏ\ କିମ;ା ଏହାର କମଚାରୀ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର େଭvରମାନCର ଅ)କାର ରହିଛ ି ।

2.

ଏହା େଯ ଋଣ ବିତରିତ େହାଇ-ବା ବିେବଚନା କରାଯି ବ େଯେତେବେଳ ବିଏଫଏ\ ]ାରା, ବଜାଜ ଅେଟା ଲି ମିେଟHର ଜେଣ
ଡଲ
ି ରCୁ /କିମ;ା ଡ ିଲରCର ଉପଡ ିଲରCୁ ଏବଂ/କିମ;ା ଉaାଦର ବିେbତାCୁ କିମ;ା ଋଣକ!ାCୁ କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ପA ଯାହା ଋଣକ!ାC ]ାରା
ଅନୁ େରାଧ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଅନୁ େମାଦିତ େହାଇଥାଏ, େଗାଟିଏ କିମ;ା ଏକା)କ କି*ିେର । ବିଏଫଏ\ ]ାରା
କରାଯାଇ-ବା ଏହିଭଳି ସମ* େଦୟ ଦିଆଯି ବାକୁ -ବା ଋଣ ଭାେବ ବିେବଚନା କରାଯି ବ ଏବଂ ଋଣକ!ାC ]ାରା ସୁଧ ସହିତ ନି ାରିତ େଦୟ
ତାରିଖେର ପରିେଶାଧ କରିେବ ଯାହାର ବିବରଣୀ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ (ଭାଗ D) େର ଉେuଖ କରାଯାଇଛି । ଋଣକ!ା ଆହୁ ରିମf ରାଜି
େହାଇଛ0ି େଯ ଋଣ ତାରିଖ ବିଏଫଏ\ ଠାରୁ ଋଣ ବିତରଣ ତାରିଖ େହବ ।

31.

ଠିକଣାେର େକୗଣସି ପରିବ!ନ େAgେର ଏହାର ପOି କୃତ କାଯ ାୟେର ବିଏଫଏ\କୁ ସୂଚତ
ି କରିବା ପାଇଁ, ପOି କୃ ତ ଡ ାକ
ମାfମେର ବିବରଣୀ ପଠା0ୁ ।

32.

ଚୁ ି ର ଅବ) ମfେର ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଆହ;ାନ କରାଯାଉ-ବା ଏହିଭଳି ଦଲି ଲଗୁଡ ିକ 9ଦାନ କରିବାକୁ ।

33.

ଉaାଦଟିକୁ ଭଲ ବିbେି ଯାଗ ଅବ ାେର ରpବାକୁ ଏବଂ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମ* ଅନୁ ମତି, କର, ବୀମା, ସzତି, ଆଇନ ]ାରା
ଆବଶ କ କି‹ୟରାନF ଋଣ ଓ ତାପେର େବୖଧ ଓ ସା’ତିକ ଅେଟ, ଆହିରି ମf ଉaାଦଟିକୁ ବିଏଫଏ\ ଠାରୁ ପୂବ ଲି pତ ଅନୁ ମତି
ବିନା ଏହାର ପOି କରଣ ିତର
ି ୁ ଉaାଦଟିକୁ ହଟାଇେବ ନାହˆ ।

3.

ଋଣ 9ାl କରିବା ପୂବରୁ େଦୟ 9ଦାନ କରିବାକୁ, ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ (ଭାଗ D) େର ନି ାରିତ େହାଇ-ବା ପରି ଅଣେଫର*େଯାଗ
ଶୁm/ଆଗତୁ ରା ସୁଧ । ବଜାଜ ଅେଟା ଲି ମିେଟHର ଡିଲ8 କିମ;ା ଉପଡ ିଲ8 କିମ;ା େକୗଣସି ଉaାଦର ବିେ bତାCୁ 9ଦାନ କରାଯାଇ-ବା ଏହିଭଳି
େଦୟ ବିଏଫଏ\ ]ାରା େସମାନCୁ 9ଦାନ କରାଯାଇ-ବା ବିତରଣ ରାଶିରୁ ଆଡ ଜd କରାଯି ବ ।

34.

ଆଇJ ]ାରା ଏବଂ/କିମ;ା ବୀମ ପଲି ସିେର ଅ)କାର ଦିଆଯାଇ-ବା 9କାେର ଏବଂ ଉaାଦକୁ ବ ବହାର କରିବାକୁ କିମ;ା ଏହାର ବ ବହାରକୁ
ଅନୁ ମତି େଦବାକୁ ଏବଂ ନିେcଶ ଦିଆଯାଇ-ବା 9କାେର ବିଏଫଏ\ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର 9ା)କୃ ତ 9ତିନି)C ଆଗେର ଉaାଦଟିକୁ ଉପ ାପନ
କରିବାକୁ ଏବଂ ପରମିk େଦବାକୁ ।

4.

ଏହା େଯ ଉaାଦଟି େହଉଛି ଏହି ଋଣ କାରବାରର ଏକ ସିକୁ ରିଟି ଏବଂ ସIୂ. ଋଣକ!ା େଦବାକୁ -ବା େଦୟ ଯଥାଥ ଭାେବ 9ଦାନ ନକରାଯି ବା
ପଯ 0 ବିଏଫଏ\ ସପAେର ବ„କ ରହିବ, ଯଥା ଏହି ଚୁ ି କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ଚୁ ି ଅଧୀନେର ଋଣକ!ାC ]ାରା ବିଏଫଏ\
ଠାରୁ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର େକୗଣସି ଗ~• କIାନୀ, ଯଦି ଥାଏ େସଠାରୁ 9ାl କରାଯାଇ-ବା/9ାl କରାଯି ବାକୁ -ବା ଅନ ସମ*
ଋଣଗୁଡ ିକ ।

35.

ଉaାଦର ବ ବହାର େଯାଗଁ ୁ ସୃdି େହଉ-ବା େକୗଣସି ଆଇନଗତ କାଯ ାନୁ “ାନ/ମକcମା/ଦାବି ବିପAେର ବିଏଫଏ\କୁ Aତିପ!
ୂ / କରିବାକୁ
।

36.

େକୗଣସି 9କାେର ଇaାଦ କିମ;ା ଦଖଲକୁ ଆହୁ ରି ବ„ା ପକଇବା/ ବ„କ ରpବା/ ବିକିବା/ଭାରାbା0 କରିବା/ ାନା0ର କରିବା/ଭାଗ ନ
କରିବାକୁ ।

37.

ଏପରି େକୗଣସି କାଯ ନ କରିବାକୁ କିମ;ା େକୗଣସି କାଯ କରିବାକୁ ବା” େଦେବ ନାହˆ ଯାହା ବିଏଫଏ\ର ଉaାଦ ଉପେର ବିଏଫଏ\ର
ସିକୁ ରିଟି Bାଥକୁ Aତି ପହ…ାଇବ ।

38.

ଋଣକ!ା େଦୟ ପରିେଶାଧକୁ ସୁରAିତ କରିବାକୁ ବିଏଫଏ\ ନିେcଶ େଦବା ପରି ଏହିଭଳି ଅନ କାଯ ାନୁ “ାନଗୁଡ ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ।

39.

ଉaାଦଟି େଚାରି େହବା କିମ;ା ନd େହାଇଯି ବା େAgେର ବିଏଫଏ\କୁ ସୂଚତ
ି କରିବାକୁ ଏବଂ େସ-ପାଇଁ ଏକ ବୀମା ଦାବି ଫାଇ\ କରିବାକୁ
ଯଥା ସଂପୃ େପାଲି ସ େdସନ, ବୀମାକାରୀ, ଆ8ଟିଓ ଇତ ାଦିେର ଲି pତ ରୂେପ ଜଣାଇବା ।

40.

େକୗଣସି pଲାପ ଘଟଣା ଘଟିବା େAgେର ବିଏଫଏ\କୁ ଉaାଦଟିର ଦଖଲ ବା ପେଜସJ େନବା ଠାରୁ 9ତିେ ରାଧ କିମ;ା ବାଧା ନ
େଦବାକୁ ।

41.

ଗ ାେର78 ଋଣକ!ାC େଦୟ ପରିେ ଶାଧ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଋଣ ଚୁ ି ର ସମ* ଚୁ ିପgଗୁଡ କ
ି ର ଯଥାଥ ସIାଦନ ଏବଂ ପାଳନ ପାଇଁ
ଗ ାେର7ି େଦଉଛ0ି ।

42.

ଗ ାେର78 ଗ ାେର7ି େଦଇଥା0ି େଯ ଏହି ଚୁ ି ଅଧୀନେର ବିଚାର କରାେଯୗ-ବା େକୗଣସି pଲାପ ଘଟଣା ଘଟିବ ା ଉପେର,
େକୗଣସି ଋଣକ!ା େଦୟକୁ 9ତିବାଦ ନକରି ତୁର0 େଦୟ 9ଦାନ କରିେବ ।

43.

ଏହି ଗ ାେର7ର ଗ ାେର7ି େହଉଛି ଏହି ଚୁ ି କିମ;ା ବିଏଫଏ\ ସହିତ ଅନ ଚୁ ି ଅଧୀନେର ଋଣକ!ାCର ସIୂ. େଦୟତା ପୂରଣ ନେହବା
ପଯ 0 9କୃ ତି ଦୃ dିରୁ ଏକ bମାଗତ ଗ ାେର7ି େହାଇଥାଏ େଯଉଁ-େର ଗ ାେର7ରC ]ାରା ଗ ାେର7ି କାଯ କାରୀ ରହିଥାଏ ।

44.

ଋଣକ!ାCର େଦୟତା ସହିତ ଗ ାେର7ରCର େଦୟତା ଯୁଗ• େହାଇଥାଏ/ଯୁଗ• ଏବଂ Bତ– େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଚୁ ି ଉେcଶ େର ଋଣକ!ା
େଦୟର ପରିେଶାଧ ପରିସର ପଯ 0 ଗ ାେର78 ଯୁଗ• ଭାେବ ଏବଂ ପୃଥj ଭାବେର ଋଣକ!ାC ସହିତ ମୂଳ ଋଣକ!ା
େହାଇଥା0ି ।

45.

ଠିକଣାେର େକୗଣସି ପରିବ!ନ େAgେର ଗ ାେର78 ବିଏଫଏ\କୁ ପOି କୃ ତ କାଯ ାଳୟେର ପOି କୃ ତ ଡାକ ବା େରଜିdରH େପାd ମାfମେର
େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀକୁ ସୂଚିତ କରିବା ଉଚିତ ।

46.

ଋଣ ଚୁ ି ଅଧୀନେର ଏହାର ସିକୁ ରିଟି ଲାଗୁ େହଉକି ନ େହଉ ବିଏଫଏ\ ଏହି ଗୟାେର7ି 9^ ାହାର କରିବାକୁ ହjଦାର େହେବ କିମ;ା
ଗ ାେର7ରC ବିପAେର ଋଣକ!ା କିମ;ା ଅନ େକହି ବ ି କିମ;ା ସ!ା ବା ଏ7ିଟ ି ବିପAେର ଫାଇ\ କରାଯାଇ-ବା ପୂବରୁ, ଏକାସା:େର
କିମ;ା ପରବ!ୀ େକୗଣସି କାଯ ାନୁ “ାନ (ଆଇନଗତ କିମ;ା ଅନ ଥା)କୁ େନବା ।

47.

େସମାେନ (ଋଣକ!ା/ଗ ାେର78) ଏହି ଋଣ ଚୁ ି ଅଧୀନେର 9ଦାନ କରାଯାଇ-ବା ମf ତା ଧାରା ସଂଖ ା 8 େର ଅ0ଭୁ
େହାଇଥା0ି ଏବଂ ମf ତାକାରୀC ]ାରା 9ଦାନ କରାଯାଉ-ବା େଯେକୗଣସି ରାୟ ମାନିବାକୁ ବାf େହେବ ।

48.

ଜାରି କରାଯାଉ-ବା ଗ ାେର7ି ବିଏଫଏ\ ]ାରା ସIୂ. ରୂେପ କିମ;ା ଆଂଶିକ ଭାବେର େଯେକହି ବ ି/ଏ7ିଟକ
ି ୁ ନ */ ାନା0ର
କରଯାଇପାେର (ସIୂ. ରୂେପ କିମ;ା ସିକୁ ରିଟି ଭାେବ ତାହା ଯାହା େହଉନା କାହˆକି) ତାହା ବିଏଫଏ\ ]ାରା ବିନା ବି•lିେର ଋଣକ!ାCର
ମୂଳ ଦାୟି ^ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ ।

3. ଋଣକ ା ଓ ଗ ାେର
1.

2.

5. ଉaାଦଟିର ବିbୟରୁ ମିଳି ବା ଅଥକୁ 9ଥେମ ଋଣ ପରିେ9Aୀେର ସୃdି େହାଇ-ବା ସମ* ଖn, ଚା‘, େଜାରିମାନା ଏବଂ pଲାପ
ଚା‘ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗେର, ]ିତୀୟତଃ ବଳକା ସୁଧ 9ଦାନ ଏବଂ ଋଣକ!ାC ]ାରା ବିଏଫଏ\କୁ ଦିଆଯି ବାକୁ -ବା ଅନ
ରାଶିଗଡୁ ିକ େଦବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପେର ମOୁର9ାl ଋଣର ବେକୟା ମୂଳ ଧନ ଦିଗେର କିମ;ା ଏହାର ନିଜB ଅ)କାର ବଳେର େଯେକୗଣସି
bମେର 9ଦାନ କରିବାକୁ ବିଭ କରିପାର0ି;
6. େଯେକୗଣସି ସମୟେର ବିଏଫଏ\ ସହିତ ଉପଲ• -ବା େଯେକୗଣସି 9ତିକାରର ପୂବ ଧାରଣାଗତ ମତକୁ ବିଚାରକୁ ନେନଇ ଉaାଦର ଦଖଲ
େନଇପାର0ି, ଋଣକୁ େଫରାଇ ନିଆଯାଇଛି କି ନାହˆ ତାହା ଯାହା େହଉନା କାହˆକି, ଯଦି ବିଏଫଏ\ ମତେର ଏହି ଚୁ ି ଅଧୀନେର
ଋଣକ!ା ବେକୟା ରାଶି 9ଦାନ ନ କରିବାର ଆଶCା ରହିଥାଏ କିମ;ା ବିଏଫଏ\ର ସିକୁ ରିଟି ହାନି େହବା ଆଶCା ରହିଥାଏ । ଋଣକ!ାC
]ାରା େକୗଣସି pଲାପ ଘଟଣାର ସୂଚନା ସିଆ ଇବିଆଇଏ\ କିମ;ା ଏହିଭଳି ଅନ େbଡ k
ି ସଂ ା, ଯାହା ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଉପଯୁ
େବାଲି ବିେବଚିତ େହାଇଥାଏ ତାକୁ 9କାଶ କରିପାର0ି
7. ଋଣକ!ାC ନାମ କିମ;ା ଏହାର କIାନୀ/ ୟୁ ନk
ି / ଫାମର ନାମ ଏବଂ /କିମ;ା ଏହାର ନିେcଶକ/ଅଂଶୀଦାର/ଭାଗୀଦାର / େ9ା9ାଇଟ8C
ନାମ ଏହିଭଳି 9କାେର pଲାପକାରୀ ଭାେବ 9କାଶ, 9କାଶନ କରିପାର0ି କିମ;ା େଦଇପାର0ି, ଋଣ 9ଦାନକାରୀ କିମ;ା
ଆ8ବିଆଇ େସମାନCର ସIୂ. ଅ)କାର ବଳେର ଉପଯୁ ମଣି ଥା0ି ।
8. ଋଣକ!ା ବିଏଫଏ\କୁ ଉaାଦ କିମ;ା େକୗଣସି ସାମZୀ କିମ;ା ସI!ି (ଉaାଦ ସIକେର ଅନୁ ସୂଚୀ ଭାଗ D େର ବି*ୃତ ଭାେବ
ବ.ନା କରାଯାଇଛି) ଯାହା ଉପେରା ପରି ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ େସ- ସହିତ େକୗଣସି ତୃ ତୀୟ ପA ଦାବି ବିପAେର Aତିପୂ! / କରିେବ
ଯାହା ଉପେର ଏହିଭଳି ତୃତୀୟ ପACର Bାଥ ରହିଥାଏ କିମ;ା େସମାେନ Bାଥ ଦାବି କରିଥା0ି ।
6. ଉ:ାଦର ଦଖଲ େନବା ଏବଂ ବାହାର କରି ବା:
1. ଏକ pଲାପ ଘଟଣା ଘଟିବା ଉପେର ବିଏଫଏ\ ଏହା ସହିତ ରହି-ବା େଶଷ ସIକ ବିବରଣୀେର ଋଣକ!ାCୁ ଏକ େମୗpକ ଏବଂ/କିମ;ା ଲି pତ
େଯାଗାେଯାଗ/ବି•lି/େନାଟି† ପେର ଉaାଦଟିର ଦଖଲ େନେବ ।
2. ଦଖଲ େନବା ପେର ବିଏଫଏ\/ଏହାର 9ା)କୃ ତ ଏେଜ7 ସବିେଶଷ ରୂେପ ଉaାଦଟିର ଏକ ଇନେଭେ7ାରି େନେବ ।
3. ବିଏଫଏ\ ଋଣକ!ାCୁ େସମାନCର େଦୟତା ସIୂ. ରୂେପ, ପୁନଦଖଲ କରାଯି ବା ଉପେର ବିଏଫଏ\ ବହନ କରୁ-ବା ଖnକୁ
ଅ0ଭୁ କରି ସମ* ରାଶି ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ପା… ଦିନର େନାଟି† େଦେବ ।
4. ଯଦି ବିଏଫଏ\ େଦୟତା 9ଦାନ କରିବ ାେର ବିଫଳ ହୁ ଅ0ି ବିଏଫଏ\ ଆZହୀ େbତାମାନC ଠାରୁ ଅନୁ େରାଧ ସଂZହ କରି 9ାl ସେବାn
ନିଲାମିକୁ ବିbି କରି ଉaାଦଟି ବିbି କରି ବା ପାଇଁ ହjଦାର େହେବ ।
5. ବିଏଫଏ\ ବିbିେର େହାଇ-ବା ନିଅ7/ହାନିକୁ ପୁନରୁ ାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅ)କାର 9େୟାଗ କରିବା ଜାରି ରpବ ଏବଂ ଉପଯୁ
ଆଇନଗତ କାଯ ପ˜ା Zହଣ କରିବ ।

ଆହୁ ରି ନିମ!ମେତ ରାଜି େହାଇଥା)ି ଓ ଅ&ୀକାର କରି ଥା)ି–

ଋଣକ!ା କିମ;ା ଗ ାେର78 େକହି ବି ଚୁ ି ଅଧୀନେର େକୗଣସି ତୃ ତୀୟ ପA/ଏ7ିଟକ
ି ୁ (ସIୂ. ରୂେପ କିମ;ା ସିକୁ ରିଟି ଭାେବ ତାହା ଯାହା
େହଉନା କାହˆକି) ଅ)କାରଗୁଡ ିକ ନ * କରିପାରିେବ ନାହˆ

7. ମିଳିତ ଚୁ ି ପ>ଗୁଡିକ
ବିଏଫଏ@, ଋଣକ ା ଓ ଗ ାେର

ବିଏଫଏ\ ବିନା ବି•lିେର େଯେକୗଣସି ତୃ ତୀୟ ପAକୁ ଏହି ଚୁ ି ଅଧୀନେର ଏହାର ଅ)କାରଗୁଡ ିକ ନ * କରିପାରିବ

3.

ସମ* ଆଇନଗତ କାଯ ପ˜ା ପୁେ ଣ, ମହାରା™େର -ବା ଅଦାଲତଗୁଡ ିକର ନ ାୟି କ ପରିସର ଅନୁ ସାେର େହବ ।

4.

ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀର ଭାଗ D େର ସବିେଶଷ ରୂେପ ବ./ତ େହାଇ-ବା ଚା‘ଗୁଡ ିକ ଋଣ ଅବ) ପୂବରୁ ଋଣର ସମୟପୂବ ପରିସମାlି
ଉପେର େଦୟେଯାଗ େହବ ।

5.

ଏହି ଚୁ ି ଅଧୀନେର ସମ* କ!ବ ଅବଶିd ଠାରୁ Bାଧୀନ ଓ ପୃଥj ଅେଟ । ଯଦି େକୗଣସି କ!ବ ଆଇJ ଅଦାଲତ ]ାରା 9ବ!ନେଯାଗ
େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯାଏ, େଯେକୗଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ଋଣକ!ା, ଗ ାେର78 ଏଠାେର ନି ାରିତ େହାଇ-ବା ଅନ
କ!ବ ଗୁଡ ିକ ମାନିବାକୁ ବାf େହେବ ।

6.

େକୗଣସି ମୁଖ /େଗୗଣ/େହାଲିšଂ କIାନୀର ସହ େଗୗଣ କIାନୀ/ ସହେଯାଗୀ/ମିଳିତ ଉେଦ ାଗ କିମ;ା େକୗଣସି ବଜାଜ ଗ~• କIାନୀ ]ାରା
େସମାନCୁ େଦବାକୁ -ବା େକୗଣସି ରାଶି ବିପAେର େକୗଣସି କିମ;ା ଋଣକ!ା େଦୟର ଅଂଶ ଆର› କରିବାକୁ ।

7.

ଏହି ଋଣ ଏବଂ ଅନ ଋଣ/ଗୁଡ ିକର ସIୂ. େହବା ଉପେର ଫମ 35 ଏବଂ ଅନ ଦଲି ଲଗୁଡ ିକ ଯଦି େକୗଣସି ବିଏଫଏ\ ]ାରା
9bିୟାକୃ ତ କରାଯି ବ ଏବଂ ଯଦି ଋଣକ!ା ତିନି ମାସ ଭି ତେର ତାହା 9ାl ନ କର0ି, ଋଣକ!ା ବିଏଫଏ\କୁ ଏହାର ପOି କୃତ
କାଯ ାଳୟ, ପୁେନେର ଋଣ ସଂଖ ାକୁ େରଫେରନF ଭାେବ ଉ ୃ ତ କରି େଲpେବ ।

ଯଦି ଏହାକୁ ଋଣକ!ା/ଗ ାେର7ରC ]ାରା ପସ•ର ମାfମ ଭାେବ େଯାଗାେଯାଗ କରାଯାଇଥାଏ, ବିଏଫଏ\ ସହିତ ପଞିକୃତ
ବିବରଣୀ କିମ;ା ବିଏଫଏ\କୁ େଯପରି ସୂଚତ
ି େହାଇଥାଏ/ବୁ ଝାପେଡ । ବିଏଫଏ\କୁ େନାଟି†ଗୁଡ ିକ ବିଏଫଏ\ର ପOି କୃ ତ କାଯ ାଳୟେର
ଉପ ାପନ କରାଯି ବ ଏବଂ େରଜିd ରH/ŸିH େପାd ମାfମେର ପଠାଯି ବ । ଏହିଭଳି ସମ* େନାଟି†ଗୁଡ ିକ ଋଣକ!ା/ଗ ାେର7ରCୁ 48 ଘ7ା
ଭିତେର ପରିେବଷଣ କରାଯି ବ ଯଦି ଏହା ସାଧାରଣ / େରଜିdରH-ŸିH େପାd ]ାରା ପଥାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁ ର0 ଯଦି େବୖଦୁ ତିକ
9ଣାଳୀେର ପଠାଯାଇଥାଏ ।
2. ଋଣକ!ା ଓ ଗ ାେର7ରC ]ାରା ବୁ ଝାପଡ ିଛ ି େଯ, ବିଏଫଏ\ ଏହାର ନିଜB ଅ)କାର ବଳେର ରିହାତି 9ଦାନ କରିପାେର, େଶଷ
କି*ି ଛାଡ କରିପାେର, କିମ;ା କ ା| ବ ାj କରିପାେର କିମ;ା େକୗଣସି Bତ– େଯାଜନା 9ଦାନ କରିପ ାେର େଯଉଁଠାେର ଋଣକ!ାCୁ
ସମ* ଋଣ ଠିକ ସମୟେର ଏବଂ ମ ାେvk/େଚj/ଗୁଡ କ
ି ଅZାହ କରିବା ବିନା କି*ି ପରିେ ଶାଧ ଉପେର ଏହି ରାଶି 9ଦାନ
କରାଯି ବ ।
3. ଋଣକ!ା ବିଏଫଏ\କୁ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀେର ନି ାରିତ େହାଇ-ବା ପରି ଧାଯ ତାରିଖେର ସମ* କି*ି 9ଦାନ କରିବା ଉପେର ଏବଂ ଆହୁ ରିମf
ଋଣକ!ାନ¡ ]ାରା ଏହି ଚୁ ି କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ଚୁ ି ଅନୁ ସୂଚୀ ଅଧୀନେର ବିଏଫଏ\କୁ ସମ* ରାଶି 9ଦାନ କରିବା ଉପେର, ଋଣ ବ•
କରାଯି ବ ।

4. 2ଲାପ ଘଟଣାଗୁଡିକ:

4. ଏହି ଚୁ ି ଅଧୀନେର େଦୟ େଦବାକୁ -ବା ବାଲାନF ରାଶି ଏବଂ ଋଣକ!ାC ]ାରା େଦୟେଯାଗ ରାଶି ସମ;„େର େକୗଣସି 9କାେର ବିଏଫଏ\
]ାରା 9ଦାନ କରାଯାଇ-ବା େକୗଣସି ଏକାଉ7 ବିବରଣୀ ଋଣକ!ା ଓ ଗ ାେର7ରC ]ାରା ବାfତାମୂଳ କ ଭାେବ Zହଣ କରାଯି ବ ଯଦି େସ
ସIକେର ଏହି ବିବରଣୀ ଜାରି େହବାର 3 ଦିନ ଭି ତେର ବିଏଫଏ\କୁ ଏହାର ପOି କୃ ତ କାଯ ାଳୟେର େକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ
ଅଣାନଯାଏ ।

ଋଣକ!ା ଓ ଗ ାେର78 ରାଜି େହାଇଛ0ି େଯ ଏକ pଲାପ କରାଯାଇ-ବା ବିେ ବଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଋଣକ!ା/ଗ ାେର78 ଏହି ଚୁ ି େର -ବା ଏହାର
ଆଇନଗତ କ!ବ ଗୁଡ ିକ ଏବଂ ଚୁ ିପgକୁ ଅନୁ ପାଳନ କରିନଥା0ି, କିମ;ା ନିମଲି pତ ଘଟଣାଗୁଡ ିକ ମfରୁ େଗାଟିଏ କିମ;ା ଅ)କ ଘଟିବା
ଉପେର (9େତ କଟି େହଉଛି ଏକ “pଲାପ ଘଟଣା”):
1.

ମାସିକ କି*ି କିମ;ା ତାହାର େକୗଣସି ଅଂଶର େଦୟ 9ଦାନ େAgେର ଏବଂ/କିମ;ା ଏହି ଚୁ ି ଏବଂ/କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି
ଚୁ ି (ଗୁଡ ିକ)/ଦଲିଲ(ଗୁଡ ିକ)/ଋଣଗୁଡ ିକ ଯାହାକି ଏହାପେର ଋଣକ!ା ଏବଂ ବିଏଫଏ\ ମfେର ଏହାପେର କାଯ କାରୀ େହାଇପାେର କିମ;ା
ଧାରଣ େହଉ-ବା େସହି ପରିେ 9Aୀେର ବିଏଫଏ\କୁ େଦୟେଯାଗ ଏବଂ 9ାପ ରାଶି 9ଦାନ େAgେର େକୗଣସି ବିଳ ମ; କିମ;ା pଲାପ ଘଟିଛ;ି

2.

ଏହା ଜଣାପଡ ିଛି େଯ ଋଣକ!ା ବିଏଫଏ\କୁ ମିଥ ା କିମ;ା ଭୁ\ ଉପ ାପନା କରିଛ0ି ତାହା େମୗpକ ଭାେବ କିମ;ା ଲି pତ ରୂେପ ଯାହା େହଉନା
କାହˆକି ।

3.

ଉaାଦଟି େଯେକୗଣସି କାଯ ାନୁ “ାନ ଅନୁ ସାେର େକହି ଅ)କାରୀ, କ!ୃ ପA କିମ;ା ଅନ ବ ିC ]ାରା ବାଜ ାl, ଜବତ
କରାଯାଇଛି, ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଇଛି, କିମ;ା ଦୁ ଘଟଣା ]ାରା ଦାବି ପରିତ ାଗ, ବିପଦେର ପଡ ିଛ,ି େଚାରି େହାଇଛି କିମ;ା ନd େହାଇଛି
କିମ;ା େକୗଣସି ତୃ ତୀୟ ପAକୁ ଶାରୀରିକ ଭାେବ ଆଘାତ େହାଇଛି କିମ;ା
ଋଣକ!ା ମୃତୁ ବରଣ କରିଛ0ି, ତାCର ଋଣ 9ଦାନକାରୀ କIାନୀ ସହିତ େଦବାଳିଆ େହାଇଛ0ି/କIାଉv େହାଇଛି ଏବଂ/କିମ;ା
ତାCର େକୗଣସି ସI!ି କିମ;ା ସI!ିଗଡୁ ିକ ବିପAେର େକୗଣସି ବାଜ ାlିକରଣ କିମ;ା ଦାବି ପରିତ ାଗ କିମ;ା ଅନ 9bିୟାକୁ ଅନୁ ମତି େଦଇଛ0ି
। େକୗଣସି ପରି ିତି ରହିଛ ି େଯଉଁଠାେର ବିଏଫଏ\ର ମତାମତ ବିଏଫଏ\ର Bାଥ କିମ;ା ସିକୁ ରିଟକ
ି ୁ ନd କରୁଛି ।

4.

5.

ଏହି ଚୁ ି କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ଚୁ ି ଅଧୀନେର ବିଏଫଏ\ ସହିତ ଋଣକ!ା କିମ;ା ଗ ାେର78 େକୗଣସି pଲାପ କିରିଛ0ି ।

6.

ଋଣ କି*ିର ପରିେଶାଧ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇ-ବା େକୗଣସି ମ ାେvk/େଚj ର େଦୟ 9ଦାନ ବ• ପାଇଁ ଋଣକ!ାC ]ାରା ଦିଆଯାଇ-ବା
େକୗଣସି ନିେcଶ ।

7.

ଋଣକ!ା ଉaାଦଟିର ପOି କରଣ 9ମାଣପgର ଏକ ନକଲ େଯାଗାଇବାକୁ ବିଫଳ େହବା ଉପେର ଏବଂ/କିମ;ା ହିତା)କାରୀ
ବିଏଫଏ\କୁ ବୀମା କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ େହବା ଉପେର, ବୀମା କପି 9ଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ବୀମାର ଏକ କପି ଦାଖଲ କରିବାକୁ
ବିଫଳ େହବା େAgେର ଏବଂ/କିମ;ା ଉaାଦର ବୀମା ନବୀକରଣ ବା ରିନୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ େହବା େAgେର ।

5. 2ଲାପର ପରିଣତି
pଲାପ ଘଟଣା ଘଟିବା େAgେର, ଏବଂ ତାହାପେର େଯେକୗଣସି ସମୟେର, ଯଦି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଜାରି ରହିବ, ଆଇJ ଅଧୀନେର କିମ;ା
ଇକୁ ଟିେର କିମ;ା ଏହି ଚୁ ି ଅଧୀନେର ଉପଲ• ଅନ େକୗଣସି ଅ)କାର ଏବଂ 9ତିକାରଗୁଡ ିକର ପୂବ ଧାରଣାଗତ ମତକୁ ବିଚାରକୁ ନ େନଇ,
ବିଏଫଏ\ ହୁ ଏତ:
1. ସIୂ. ଋଣ େଫରାଇ େନଇପାେର, ଅ0ଭୁ
କରି କି0ୁ ସୀମିତ ନୁ େହଁ ଋଣକ!ାC େଦୟ, ଏବଂ ତାହା ସେ:ସେ: ଋଣକ!ାC
]ାରା ବିଏଫଏ\କୁ େଦୟ 9ଦାନ କରାଯିବ, ଏ-ପାଇଁ ଋଣକ!ାCୁ ଆଉ ବି•lି ବା େନାଟି† 9ଦାନ କରାଯିବ ନାହˆ । ଏହିଭଳି
େଦୟ 9ଦାନ କରିବାେର ବିଫଳତା ଘଟଣାେର, ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଫାଇନାନF େହାଇ-ବା ଉaାଦ କିମ;ା େଦୟ 9ଦାନ କରିବାକୁ
-ବା ରାଶିର ସମାନ ମୂଲ ର ଏବଂ ବିଏଫଏ\ ]ାରା ଅନୁ େମାଦିତ େହାଇ-ବା ଅନ େକୗଣସି ଉaାଦ ବିଏଫଏ\ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର 9ତିନ)
ି C
ନିକଟେର ସମପଣ କରିେବ । ବିଏଫଏ\ ଉaାଦ ଏବଂ ଅନ ଉaାଦକୁ େଶଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ଲ• ଅଥକୁ ଋଣକ!ାC େଦୟ
ବିପAେର ଆଡ ଜd କରିବାକୁ ହjଦାର େହେବ । େକୗଣସି ନିଅ7 େAgେର (ବିbୟେର ହାନି), ତାହା ଋଣକ!ା ଏବଂ/କିମ;ା
ଗ ାେର7ରC ]ାରା ଭରଣା କରାଯି ବା ସହିତ େଦୟ 9ଦାନ କରାଯି ବ;
2. ଋଣକ!ାC ]ାରା ଜାରି କରାଯାଇ-ବା େଯେକୗଣସି ମ ାେvk ଉପ ାପନ କରିେବ ଏବଂ ଭ:ାଇେବ ବା ଏନକ ା| କରିପାର0ି;
3. େଦଶେର 9ଚଳିତ ଆଇJ ଯଥା ଏJ.ଆଇ. ଆଇJ ର ଧାରା 138 ଏବଂ େଦୟ ଓ ବେ•ାବ* ଆଇJ, 2007 ର ଧାରା 25 ଇତ ାଦି
ଅନୁ ସାେର ଆଇନଗତ କାଯ ାନୁ “ାନ ଆର› କରିପାର0ି;
4. pଲାପ ଘଟଣା ଘଟିବାର 3 ଦିନ ଭିତେର ଉaାଦର ପାଥ/ବ ଦଖଲ େନଇପାର0ି ଏବଂ ଋଣକ!ାC େଦୟ ପୁନରୁ ାର କରିବା ପାଇଁ ତାହା େଶଷ
କରିପାର0ି । ଋଣକ!ା/ଗ ାେର78 ରାଜି େହାଇଛ0ି ବିଏଫଏ\ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର 9ତିନି) ଉaାଦଟିର ଦଖଲ େନବା ପାଇଁ େଯେକୗଣସି
ପରିସରେର 9େବଶ କରିପାର0ି ଏବଂ ଏହା େଯ େସମାେନ ଏହା କରିବା ଠାରୁ ବିଏଫଏ\ ଏବଂ/କିମ;ା ଏହାର 9ତିନ)
ି ମାନCୁ
ବାଧା/9ତିେରାଧ କରିେବ ନାହˆ;

ନିମ!ମେତ ରାଜି େହାଇଛ)ି –

1. ଏହି ଚୁ ି ପରିେ 9Aୀେର ଋଣକ!ା, ଗୟାେର7ରCୁ ସମ* େନାଟି† େବୖଧ ଭାେବ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯଦି ଏହି ଚୁ ିର ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀେର
ଉେupତ େସମାନC ଠିକଣାେର କିମ;ା େସମାନCର େଶଷ •ାତ ଠିକଣା ଯଦି ଥାଏ େସଠାେର େସମାନCୁ ପରିେବଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଋଣକ!ା/ଗ ାେର78 ମf ରାଜି େହାଇଛ0ି େଯ, େକୗଣସି ସୂଚନା କିମ;ା େନାଟି† ସମାନ ଭାେବ ଏକ େବୖଧ େସବା େସବା ଅେଟ

8. ମ Bତା:
ସମ* ବିବାଦ/ବିେଭଦତା ଏହି ଚୁ ିର ପAମାନC ମfେର େସୗହାc ପୂ. ଭାେବ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ େଚdା କରାଯି ବ । ଯଦି ଏହା କରିବା ସ›ବ
ନୁ େହଁ, ବିଏଫଏ\ ଏହାର ନିଜB ଅ)କାର ବଳେର ମf ତା ଓ େତାଷଣ ଆଇJ 1996 ଏବଂ େସ-େର ରହି-ବା େକୗଣସି ସଂେଶାଧନର
ବ ବ ା ଅଧୀନେର ଉ ବିବାଦ/ମତପାଥକ ର ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ ନିରେପA ମୀମାଂସାକାରୀ ନିଯୁ କରିେବ । ଶୁଣାଣି 9bିୟା ଇଂରାଜୀେର
େହବ ଏବଂ ଶୁଣାଣିର ାନ ପୁେନ, ମହାରା™ େହବ । ମf ତାକାରୀ ବା ଆବ/େƒଟରC ରାୟ ଉଭୟ ପAC ପାଇଁ ବାf େହବ । ଏହିଭଳି
ନିଯୁ ନିରେପA ଆବ/େƒଟରC ଅନିyୁକତା, ଅସାମଥ ତା କିମ;ା ମୃତୁ ଘଟଣା ଯଥା ଅନ େଯେକୗଣସି କାରଣରୁ ଶୁଣାଣି 9bିୟା ଆଗକୁ
ଅZସର େହବାେର ବିଫଳତା େAgେର, ବିଏଫଏ\ ଏହାର ନିଜB ଅ)କାର ଅନ ଜେଣ ବ ିCୁ େସା\ ଆବ/େƒଟର ଭାେବ ନିଯୁ କରିେବ
। ଚୁଡା0 ରାୟ ଅମୀମାଂସିତ ରହିବା େAgେର, ଋଣକ!ା ଏହି ଚୁ ି ଅଧୀନେର ସମ* ଆଇନଗତ କ!ବ ସIାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉ!ରଦାୟୀ
େହେବ ।

9. ବିବିଧ
1.

ବିଏଫଏ\ ଏକ ଯଥାଥ କାଯ ପରିଚାଳନା ସଂହିତା ଗଠନ କରିଛ ି ଯାହା www.bajajautofinance.com େର ଉପଲ•
ରହିଛ ି ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ରିଜ ଭ ବ ାCର ଆବଶ କତାଗୁଡ ିକୁ ପରିପାଳନ ଉପେର େହାଇଥାଏ ।

2.

ବିଏଫଏ\ ଏହି ଚୁ ିର ସ! ଓ ନିୟମାବଳୀେର େକୗଣସି ପରିବ!ନ ସIକେର ଋଣକ!ା/ଗ ାେର7ରCୁ ବି•lି ବା େନାଟି† (େବୖଦୁ ତିକ
ମାfମେର କିମ;ା ସାଧାରଣ ଡାକ ଜରିଆେର) 9ଦାନ କରିେ ବ । ଏହିଭଳି ପରିବ !ନଗୁଡ ିକ ଭବିଷ ତେର ଲାଗୁ କରାଯି ବ ଏବଂ ଋଣକ!ା ଓ
ଗ ାେର78 ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାf େହେବ ।

3.

େଯେକୗଣସି େସବା ସମ;„ତ
ି ସମସ ା ପାଇଁ, Zାହକ ବିଏଫଏ\କୁ ନିମଲି pତ ଉପାୟେର ସIକ କରିପାରିେ ବ:

i.

Zାହକ ସହାୟତା ନମ;ର 09225811110 କୁ କିମ;ା ବିଏଫଏ\ େୱବସାଇk େର ଉେuଖ -ବା 1 ଟି େଯାଗାେଯାଗ ନମ;ରକୁ କ\
କରି ।

ii.

ଆମର ପOି କୃତ କାଯ ାଳୟେର -ବା Zାହକ ଅଭିେ ଯାଗ କAକୁ ସIକ କର0ୁ /େଲଖ0ୁ : 9ଥମ *ରୀୟ Zାହକ େସବା, ବଜାଜ
ଫାଇନାନF ଲି ମିେଟH, ଅକ~ଡ ,ି ପୁରୁଣା ମୁମ;ାଇ-ପୁେନ ରାଜପଥ, ପୁେନ– 411035, ମହାରା™ କିମ;ା ଏଠାେର ଇେମ\ କର0ୁ
bflcustomercare@bflaf.com ଏବଂ ]ିତୀୟ *ରୀୟ ଏସକାେଲସJ ପାଇଁ Zାହକ େସବା ମୁଖ Cୁ
bflheadcustomercare@bflaf.com େର ଇେମ\ କର0ୁ ଏବଂ 3ୟ *ରୀୟ ଏସକାେଲସJ ପାଇଁ େନାଡ ାଲ ଅଫି ସରCୁ
bflnodalofficer@bflaf.com େର ଇେମ\ କର0ୁ ଏବଂ ବିଏଫଏ\ ଅଭିେଯାଗଗୁଡ ିକୁ 7 ଦିନ ଭି ତେର 9ତୁ !ର କରିବ ।

4.

ଚୁ ି , ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ ଏବଂ ଏ-େର ସଂଲµ େହାଇ-ବା ଅନ ଦଲିଲଗୁଡ ିକ ସମ* ସ! ଓ ନିୟମାବଲୀ ସହିତ ଏକାଠି େହବ ଏବଂ
ସମ* ସମାଧାନମୂଳକ ଆେଲାଚନା, ପୂବ େଲଖାକୁ ନିଲମ;ନ କରିବ ।

5.

େଯେକୗଣସି ବିବାଦ କିମ;ା ମତପାଥକ େଯେକୗଣସି 9କୃ ତିର େହଉନା କାହˆକି ଋଣକ!ା େକୗନସି କି*ି କିମ;ା ଅନ େକୗଣସି ରାଶିର େଦୟ
9ଦାନ ବିଳମ; କିମ;ା ଗିତ ରpବାକୁ ଅ)କାର େଦବ ନାହˆ ଏବଂ ବିଏଫଏ\ ସଂପୃ ଧାଯ େଦୟ ତାରିଖ ଏବଂ କିମ;ା ତାହା ପେର େସମାନCର
ପରିେଶାଧ ସାଧନ ଉପ ାପନ କରିବା ପାଇଁ ହjଦାର େହବ ।

6.

ଋଣକ!ା ଏବଂ ଗ ାେର78 ସୁନି‡ିତ କରିଛ0ି େଯ ଏହି ଚୁ ି ର ବିଷୟବ*ୁ (ସମ* ସ! ଓ ନିୟମାବଳୀ) ବିଏଫଏ\ ]ାରା ାୟୀ ଭାଷାେର
ଋଣକ!ା/ଗ ାେର7ରCୁ ଋଣ 9ାl କରିବା ସମୟେର େସମାନCୁ ବୁ ଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଏକ ନକଲ ବା କପି ହ*ାର କରଯାଇଛି
(9ାl କରାଯାଇଛି ତାପେର ଯାଇ େକବଳ ଋଣକ!ା/ଗ ାେର78 ଚୁ ିର (େବୖଦୁ ତିକ ରୂେପ/ହାତେର) େଶଷ ପୃ“ାେର େସମାନCର
ଦ*ଖତ/ଟିପ ଚି¶ େଦଇଛ0ି । ଏହି ଚୁ ି ର େକୗଣସି ଅଂଶର ଏକା)କ ବ ାଖ ା େAgେର, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବଳବ!ର ରହିବ ।

ସାEୀ େଯଉଁଠାେର Iଥେମ ଏଠାେର ଉପେର ଲି 2ତ େହାଇJବା Iକାେର ସମK ପE େସମାନLର ସଂପୃ ହାତ ଦିନ, ମାସ ଓ ବଷେର େସO ଓ ସବPQାଇR କରି ଛ)ି
ଋଣକ!ାC ଦ*ଖତ

ସହ-ଆେବଦନକାରୀC ଦ*ଖତ

ଗ ାେର7ରC ଦ*ଖତ

ବିଏଫଏ\

