ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಶನ್ ಕತರಿತ್ತ ಒಪ್ಪಂದ
ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು (ಒಪ್ಪಂದ) ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಂದತ
ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಾಾಗನ್ ಫೈನಾನ್್ ಪರೈವೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ೋಂದಾಯಿತ್ವ್ಾದ ಮತ್ತು ಸಿಲವರ್ ಯತಟೆ ೋಪಿಯಾ, 3 ನೋ ಮಹಡಿ, ಎ ವಂಗ್,
ಕಾಡಿಷನ್ಲ್ ಗ್ರೋಸಿಯಸ್ ರಸ್ತು, ಚಕಲಾ, ಅಂಧೋರಿ ಈಸ್್, ಮತಂಬೈ 400 099 ನ್ಲ್ಲಿ ನ ೋಂದಾಯಿತ್ ಕಚೋರಿಯನ್ತು ಹ ಂದಿರತವ (ಇನ್ತು ಮತಂದೆ ಇದನ್ತು "ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್"
ಎಂದತ ಕರೆಯಲಾಗತತ್ುದೆ ಇದತ ಅದರ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ್ರನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡಿದೆ) ಮೊದಲ ಪ್ಕ್ಷ;
ಹಾಗ
ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ‘ ಸಾಲಗಾರ’

ಹಾಗ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರತ ಎಂದತ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರತವ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಕಚೋರಿ/ಮನಯನ್ತು

ಹ ಂದಿರತವ ವಾಕ್ತುಗಳತ[ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತಂದೆ ಸಾಲಗಾರ(ರತ) ಎನ್ುಲಾಗತತ್ುದೆ, ಈ ಪ್ದವು ಸಂದರ್ಷ ಹಾಗ

ಅರ್ಷಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವರತದಧವ್ಾಗಿಲಿದೆೋ ಇದೆಲ್ಲಿ (1) ಸಾಲಗಾರ(ರತ)

ಜಿೋವಂತ್ ವಾಕ್ತುಯಾಗಿದೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳತ, ನಿವ್ಾಷಹಕರತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳತ (2) ಸಾಲಗಾರ(ರತ) ಪ ರಪರೈಟರ್ ಶಿಪ್ ಸಂಸ್ತಥಯಾಗಿದೆಲ್ಲಿ, ಅದರ
ಪ ರಪರೈಟರ್ ಆಗಿರತವ ವಾಕ್ತು ಹಾಗ

ಅವರ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳತ, ನಿವ್ಾಷಹಕರತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳತ (3) ಸಾಲಗಾರ(ರತ) ಭಾರತೋಯ ಪಾಲತದಾರಿಕ ಸಂಸ್ತಥಗಳ

ಕಾಯಿದೆ 1932 ರ ಅನ್ವಯ ಪಾಲತದಾರಿಕ ಸಂಸ್ತಥಯಾಗಿದೆಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೆೋ ಮತ್ತು ಎಲಿ ಪಾಲತದಾರರತ ಅವರ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳತಅರ್ವ್ಾ ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಅವರ
ಪಾಲತದಾರರತ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳತ, ಕಾನ್ ನ್ತಬದಧ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳತ, ನಿವ್ಾಷಹಕರತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳತ (4) ಸಾಲಗಾರ(ರತ) ಹಂದತ ಅವರ್ಕು
ಕತಟತಂಬ ಆಗಿರತವಲ್ಲಿ ಕತಾಷ ಮತ್ತು ಅವರ್ಕು ಕತಟತಂಬದ ಯಾವುದೆೋ ಮತ್ತು ಎಲಿ ವಯಸೆ ಸದಸಾರತ ಹಾಗ

ಆತ್ನ್/ಆಕಯ/ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳತ,

ನಿವ್ಾಷಹಕರತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳತ (5) ಸಾಲಗಾರ(ರತ) ಕಂಪ್ನಿ ಅರ್ವ್ಾ ಸ್ತ ಸ್ತೈಟಿ ಅರ್ವ್ಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಾಟುಷರ್ ಶಿಪ್ (ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ), ಇದರ
ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳತ (6) ಸಾಲಗಾರ(ರತ) ಇನ್ ಕಾಪ ಷರೆೋಟ್ಆಗಿಲಿದ ಸಂಸ್ತಥಯಾಗಿದೆಲ್ಲಿ, ಅದರ ಎಲಿ ಸದಸಾರತ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳತ (7)
ಸಾಲಗಾರ(ರತ) ಟರಸ್್ ಆಗಿರತವಲ್ಲಿ ಟರಸಿ್(ಗಳತ) ಅಂತ್ಹ ಸಾಥನ್ದಲ್ಲಿರತವವರೆ ಮತ್ತು ಟರಸಿ್ನ್/ಟರಸಿ್ಗಳ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳತ] ಎರಡನೋ ಪ್ಕ್ಷವ್ಾಗಿ ಇವರ ರ ನ್ಡತವ
ಮಾಡಿಕ ಳಳಲಾಗಿರತತ್ುದೆ.
ಆದರೆ:

a

ಅನ್ತಬಂಧ- 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳತ, ಪ್ರಿಕರಗಳತ, ಸಂಗರಹಣೆಗಳತ, ಉಪ್ಕರಣಗಳತ, ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗ್ ಹಚತುವರಿ ಘಟಕಗಳತ, ಯಾವುದೆೋ
ಹಚತುವರಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಲಡಂಗ್/ಮಾಪಾಷಡತ ಕಲಸಗಳತ, ಎಂಜಿನ್ ನ್ವೋಕರಣಗಳತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಹ ಸ ಅರ್ವ್ಾ ಹಳೆಯ ವ್ಾಹನ್ಗಳನ್ತು ಖರಿೋದಿಸತವ ಉದೆೆೋಶದಿಂದ
ಸಾಲಗಾರ (ರತ) ಸಾಲಕಾೆಗಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತು ಕ ೋರಿದಾೆರೆ. [ಇನ್ತು ಮತಂದೆ ಒಟ್ಾ್ರೆಯಾಗಿ "ಪಾರಡಕ್ಸ್ (ಗಳತ)" ಎಂದತ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ]

b

ಸಾಲಗಾರ (ರ) ಕ ೋರಿಕಯ ಮೋರೆಗ್ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಿರತವ ಈ ಕಳಗಿನ್ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೋಲ್ಲನ್ ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ,
("ಉದೆೆೋಶ") ಸಾಲವನ್ತು ನಿೋಡಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಒಪಿಪಗ್ ನಿೋಡಿದೆ.

ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ ಪ್ಕ್ಷಗಳತ ಈ ಕಳಗಿನ್ಂತೆ ಒಪಿಪಕ ಂಡಿರತತ್ುವ:-

1.

ಸಾಲ ವತ್ರಣೆ

1.1

ಇಲ್ಲಿರತವ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳಿಗ್ ಒಳಪ್ಟತ್, ಸಾಲಗಾರ (ರತ) ಈ ಮ ಲಕ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯಲತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ತಬಂಧ 1 ("ಸಾಲ") ನ್ಲ್ಲಿ
ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಸಾಲ ನಿೋಡಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಒಪಿಪರತತ್ುದೆ. ಸಾಲಗಾರ (ರ) ವನ್ಂತಯ ಮೋರೆಗ್ ಸಾಲವನ್ತು
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ (ಎ) ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಅರ್ವ್ಾ (ಬಿ) ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ್ಹ ಉತಾಪದಕ / ವ್ಾಾಪಾರಿ / ವಾಕ್ತುಗ್ (ಗಳಿಗ್) ವತ್ರಿಸಬೋಕತ.
ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಪ್ ವಷ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತ, ಬಡಿಡ, ಮತಂಗಡ ಕಂತ್ತ, ದಾಖಲಾತ ಶತಲೆಗಳತ, ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಶತಲೆಗಳತ, ವಮಗಾಗಿ ಪಿರೋಮಿಯಂ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ),
ಮೋನ್ಟೆನ್ನ್್ ಪಾಾಕ್ಸ ಶತಲೆಗಳತ ಮತ್ತು ಫೋಗಳತ, ವಸುೃತ್ ಖಾತ್ರಿ ಶತಲೆಗಳತ ಮತ್ತು ಫೋಗಳನ್ತು ಕಳೆದತ ನಿವವಳವ್ಾದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ುವನ್ತು ನಿೋಡಬೋಕತ.
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ತ್ಯಾರಕರತ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾಲ್ಲೋಕರತ / ವಾಕ್ತು (ಗಳತ) ಗ್ ವತ್ರಿಸಲಾದ / ಪಾವತಸತವ ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ನಿೋಡಲಾದ
ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಪ್ಡೆಯತವ ಸಾಲವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅಗತ್ಾವದೆರೆ, ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲವನ್ತು ವತ್ರಿಸಿದೆಕಾೆಗಿ
ಸಿವೋಕೃತಯನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅಗತ್ಾವರತವ ಸವರ ಪ್ ಮತ್ತು ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಬೋಕತ.

1.2

ಸಾಲದ ವತ್ರಣೆಯನ್ತು ಚಕ್ಸ (ಗಳತ) / ಪೋ ಆಡಷರ್(ಗಳತ) / ಅಥ ೋರೆೈಸ್ತೋಶನ್(ಗಳತ) / ಡಿಮಾಾಂಡ್ಡ್ಾರಫ್್(ಗಳತ) / ರಿಯಲ್ ಟೆೈಮ್ ಗಾರಸ್
ಸ್ತಟಿಮಂಟ್(ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್) / ನಾಾಶನ್ಲ್ ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ಸ್ ಫಂಡ್್ ಟ್ಾರನ್್ಫರ್ ಸಿಸ್ಂ (ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿ) / ಯತನಿಫೈಡ್ ಪೋಮಂಟ್ ಇಂಟಫೋಷಸ್ (ಯತಪಿಐ)
ಸ ಚನಯನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ / ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿರತವ ದಿನಾಂಕದಂದೆೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆಯ್ದೋ ಹ ರತ್
ಅವುಗಳ ನಿಜವ್ಾದ ಸಿವೋಕೃತಯಂದತ ಮತ್ತು ಕರಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಕರಡಿಟ್ ಅನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದತ ಅಲಿ.

1.3

ಪಾರಡಕ್ತ್ನ್ (ಗಳ) ತ್ಯಾರಕ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗ್ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸಾಲವನ್ತು ಅನ್ತಮೊೋದಿಸಿದೆಕಾೆಗಿ ನಿೋಡತವ ಯಾವುದೆೋ ಡೆಲ್ಲವರಿ(ರವ್ಾನಯ)
ಆದೆೋಶ ಅರ್ವ್ಾ ಸ ಚನಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ದೃಢೋಕರಣ ಹಾಗ
ಮತಂಗಡವ್ಾಗಿ ನಿೋಡಿದೆರ

ಅಂತ್ಹ ಪಾರಡಕ್ತ್ನ್(ಗಳ) ರವ್ಾನಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ಹಣಕಾಸಿನ್ ವಾವಸ್ತಥಯನ್ತು ಹ ಂದಿದೆರ

ಅರ್ವ್ಾ ಅಂತ್ಹ ಉತಾಪದಕ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರರೆ ಂದಿಗ್ ಬೋರೆ ಯಾವುದಾದರ

ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಉತಾಪದಕ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಹಣವನ್ತು ನಿಜವ್ಾಗಿ ಪಾವತಸಲಾಗಿಲಿದಿದೆರ

1.4

ಸಹ, ಸಾಲವನ್ತು ವತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು

ಇದನ್ತು ಸಾಲ ವತ್ರಣೆಯ್ದಂದೆೋ ಇದನ್ತು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಹಾಗ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿಯ ಸಾಲಗಾರರ ಮೋಲ್ ಪ್ ತಷಯಾಗಿ ಮತ್ತು
ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ನಿಬಷಂಧಕವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ (ಮತ್ತು ಕಟತ್ನಿಟ್ಾ್ಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕತ) ಎಂದತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಿೋಕರಿಸತತಾುರೆ. ಸಾಲಗಾರರ ಮತ್ತು ಪ್ರವ್ಾಗಿ
ಯಾವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಗ್ (ಗಳ) ಮಾಡಿರತವ ವನ್ಂತ / ಸ ಚನಗಳ ಅನ್ತಸಾರ ಮಾಡಿರತವ ವತ್ರಣೆಗ (ಗಳಿಗ ) ಅವರತ ಬದಧವ್ಾಗಿರಬೋಕತ.
ಪಾರಡಕ್ಸ್(ಗಳ) ಬಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ವಮ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾರಡಕ್ಸ್(ಗಳ) ನ ೋಂದಣಿಯ ವಚುದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಹಚುಳವನ್ತು ರ್ರಿಸತವುದಕೆ ಸಾಲಗಾರರೆೋ
ಹ ಣೆಗಾರನಾಗಿರತತಾುರೆ.

ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
1

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಉತಾಪದಕ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರರೆ ಂದಿಗ್ ಉತ್ಪನ್ು (ಗಳ) ಕತರಿತ್ತ ಸಾಲಗಾರರತ ನಿೋಡಿರತವ ಆಡಷರ್/ಬತಕ್ತಂಗ್ ಅನ್ತು ರದತೆಗ್ ಳಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ
ಹಂತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲತ ಮತ್ತು ಬತಕ್ತಂಗ್ ಬಲ್ಯನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುದ ಮರತಪಾವತಯನ್ತು ಉತಾಪದಕ/ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ನೋರವ್ಾಗಿ
ಸಂಗರಹಸಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ (ತ್ಯಾರಕ / ಡಿೋಲರ್/ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾಡಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಕಡಿತ್ದ ನ್ಂತ್ರ) ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ

1.5

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಮತ್ತು ಪಾವತಸಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುಕಾೆಗಿ ಅದನ್ತು ಹ ಂದಿಸತವುದಕೆ ಹಕತೆಇರತತ್ುದೆ: (i) ಒಂದತ ವೋಳೆ
ಸಾಲದ ವತ್ರಣೆಯನ್ತು ಮಾಡಿದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ (ಎ) ಉತಾಪದಕ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರರತ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು(ಗಳನ್ತು) ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ತ್ಲತಪಿಸತವಲ್ಲಿ
ವಫಲವ್ಾದರೆ, ಅರ್ವ್ಾ (ಬಿ) ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ರವ್ಾನಯನ್ತು ತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ವಫಲರಾದರೆ, ಅರ್ವ್ಾ (ii) ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ಖರಿೋದಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಸವತ್ಃ
ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪಾವತಸಿರತವುದನ್ತು ಸಾಬಿೋತ್ತಪ್ಡಿಸತವ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಒದಗಿಸಲತ ವಫಲವ್ಾದರೆ, ಅರ್ವ್ಾ
(iii) ಸಾಲವನ್ತು ವತ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ 30 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ ಇದೆರೆ ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ುವು(ಗಳತ) ಅಲರ್ಾವ್ಾದರೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ಕ್ಷಣವೋ
ಪಾವತಸಬೋಕ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಾಧಾವ್ಾಗದೆೋ ಇರತವ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಾಲದ ಸತಸಿುಯ ಘಟನಯ್ದಂದೆೋ ಅಥೈಷಸಲಾಗತತ್ುದೆ.
ಸಾಲಗಾರರತ (ಎ) ಈ ಒಪ್ಪಂದ, (ಬಿ) 'ಮಂಜ ರಾತ ಪ್ತ್ರ', (ಸಿ) 'ಸಾಲ ಅಜಿಷ’

1.6

(ಡಿ) ರ್ದರತಾ ದಾಖಲ್ಗಳತ, ಮತ್ತು (ಇ) ಸಾಲಗಾರತ ಒಪಿಪರತವ ಸಾಲಕೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆೋ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು (ಒಟ್ಾ್ರೆಯಾಗಿ "ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳತ") ಈ ಕಳಗಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ಘಟನಗಳ ಸಂರ್ವಸತವಕಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ
ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕತ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ಅಂಗಿೋಕರಿಸತತಾುರೆ ಮತ್ತು ದೃಢೋಕರಿಸತತಾುರೆ:
i)

ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸತವ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ಅಜಿಷ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಲ(ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗ) ಕೆ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಮಂಜ ರಿ/ ಅನ್ತಮೊೋದನ/ ವತ್ರಣೆಯತ ಸಾಧಾವ್ಾದಲ್ಲಿ; ಅರ್ವ್ಾ

ii)

1.7

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಅಂತ್ಹ ಮಂಜ ರಿಯ/ವತ್ರಣೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಯಾವುದೆೋ ಹಚಿುನ್ ನಿದಿಷರ್್ ದೃಢೋಕರಣ ಅಗತ್ಾವಲಿದೆೋ
ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ತ್ಯಾರಕರತ / ಡಿೋಲರ್/ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗ್ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿೋಡಿದ ಸ ಚನಗಳತ / ದೃಢೋಕರಣಕೆ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್
ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು(ಗಳನ್ತು) ತ್ಲತಪಿಸಿದಲ್ಲಿ.
ಸಾಲದ ವತ್ರಣೆಯತ ಕಳಗ್ ಹೋಳಿದಂತೆ ಪ್ ವಷನಿದೆೋಷಶಿತ್ ರ್ರತ್ತುಗಳಿಗ್ ಒಳಪ್ಟಿ್ರತತ್ುದೆ:

ಎ) ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ು (ಗಳ) ಖರಿೋದಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ಭಾಗದ ಪಾವತಯನ್ತು
ಸಾಬಿೋತ್ತಪ್ಡಿಸತವ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಒದಗಿಸಬೋಕತ.
ಬಿ) ಸಾಲಗಾರರತ ಉತ್ಪನ್ುದ (ಗಳ) ಮೋಲ್ ಸಂಪ್ ಣಷ, ಸಪರ್್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹತದಾದ ಹಕತೆ / ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ವವನ್ತು ಹ ಂದಿರಬೋಕತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ು
(ಗಳತ) ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಅಡವಲಿದಾೆಗಿರಬೋಕತ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಪ್ ವಷ ಹ ಣೆಗಾರಿಕ ಮತ್ತು ಹ ರೆಯಿಂದ ಮತಕುವ್ಾಗಿರಬೋಕತ.
ಸಿ) ಅದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಜವ್ಾಬಾೆರಿಗಳನ್ತು ಪ್ ರೆೈಸತವುದತ ಅಸಾಧಾವ್ಾಗಿಸತವಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಅಸಾಧಾರಣ
ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಸನಿುವೋಶಗಳತ ಸಂರ್ವಸಿರಬಾರದತ.
ಡಿ) ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯತವ ಅಹಷತೆಯ ಅಗತ್ಾತೆಯನ್ತು ಪ್ ರೆೈಸತತಾುರೆ. ಈ ನಿಟಿ್ನ್ಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯತವ

ಅಹಷತೆಯನ್ತು ತಳಿಯಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸ ಕುವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹತದಾದಂತ್ಹ ವಚಾರಣೆಗಳನ್ತು ಮಾಡಲತ ಅರ್ವ್ಾ ವಚಾರಣೆಗ್ ಕಾರಣವ್ಾಗಲತ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಹಷತೆ ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ. ಸಾಲಗಾರರ ಕರಡಿಟ್ ಅಹಷತೆಯನ್ತು ಸಾಬಿೋತ್ತಪ್ಡಿಸಲತ ಅಗತ್ಾವರತವ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಸಂಪ್ಕಷಗಳ
ಕರಡಿಟ್ ಏಜೆನಿ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮ ರನೋ ವಾಕ್ತುಯಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಪ್ುರಾವಗಳನ್ತು ಪ್ಡೆಯಲತ ಕ ಡ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಹಷತೆ
ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ.
ಇ) ಪ್ರಿಚಛೋದ 7 ರಲ್ಲಿ ವ್ಾಾಖಾಾನಿಸಿರತವಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಕ್ತಯ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿರತವ ಸಂದರ್ಷಗಳತ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಿಚಛೋದದಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ
ಸತಸಿು ಎನಿುಸಿಕ ಳತಳವ ಸಮಯ ಅರ್ವ್ಾ ಸ ಚನಯ ಮತಕಾುಯದೆ ಂದಿಗ್ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವಳಂಬದೆ ಂದಿಗ್
ಸಂರ್ವಸಿಲಿ ಮತ್ತು
ಮತಂದತವರಿಯತತುಲಿ.
ಎಫ್) ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಬಾಕ್ತಯಿರತವ ಮತ್ತು ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಎಲಿವನ್ ು ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ಅಸಲತ ಮೊತ್ುದೆ ಂದಿಗ್ ಎಲಾಿ
ಬಡಿಡ, ಹಾನಿ, ವಚುಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ ಮತ್ತು ವಚುಗಳತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖರಿೋದಿಸಿದ / ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಂಡ ಪಾರಡಕ್ಸ್ (ಗಳತ) ಅರ್ವ್ಾ
ಸಾಲದಿಂದ ಖರಿೋದಿಸಲತ / ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಲ್ಲರತವ ಅರ್ವ್ಾ ಈಗ ಸಾಲಗಾರರ ಸಾವಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ ವಶದಲ್ಲಿರತವ ಪಾರಡಕ್ಸ್ (ಗಳ) ಮೋಲ್
ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಶನ್ ಮ ಲಕ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಶೋರ್ ಹಕೆನ್ತು ರ ಪಿಸತವ ಮ ಲಕ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ತ್ೃಪಿುಯಾಗತವಂತೆ ಸತರಕ್ಷಿತ್ಗ್ ಳಿಸಬೋಕತ.

2.
2.1

ಹಣಪಾವತ, ಪ್ ವಷಪಾವತ, ಬಡಿಡ ಹಾಗ ಇತ್ರ ಶತಲೆಗಳತ

2.2

ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲವನ್ತು ಅದರ ಬಡಿಡಯಂದಿಗ್ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅನ್ತಬಂಧ 1 (ಸಮಯವು ಒಪ್ಪಂದದ ಮ ಲತ್ತ್ವವ್ಾಗಿದೆ) ರಲ್ಲಿ

ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲದ ಮೋಲ್ಲನ್ ಬಡಿಡಯನ್ತು ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದಂದತ ಪಾವತಸಲತ
ಹ ಣೆಗಾರನಾಗಿರತತಾುರೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶತಲೆಗಳ ಮೋಲ್ಲನ್ ಬಡಿಡಯನ್ತು ದೆೈನ್ಂದಿನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಲತ ಬಾಕ್ತಯ ಮೋಲ್ ಮಾಸಿಕವ್ಾಗಿ
ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗತವುದತ. ಬಡಿಡಯನ್ತು ವರ್ಷದ 360 ದಿನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದಿರತವ ದಿನ್ಗಳ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ತು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗತತ್ುದೆ.
ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಬಾಾಂಕ್ಸನಿಂದ ಸಾಗಣೆ, ಕಲ್ಕ್ಷನ್, ಚಕ್ಸ ನ್ಗದಿೋಕರಣಕಾೆಗಿ ತೆಗ್ದತಕ ಂಡ ಸಮಯವನ್ತು ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆ ಸಾಲದ ಚಕ್ಸ
ವತ್ರಣೆ/ನ್ಗದತ ವತ್ರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲ್ೋ ಸಾಲದ ಮೋಲ್ಲನ್ ಬಡಿಡಯನ್ತು ಸ್ತೋರಿಸಲತ ಆರಂಭಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಬಡಿಡದರವು
ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಅರ್ವ್ಾ ರಿಸರ್ವಷ ಬಾಾಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ("ಆರ್ಬಿಐ") ನಿೋಡತವ ಮಾಗಷಸ ಚಿಗಳತ / ನಿದೆೋಷಶನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ಹಣದ
ಮಾರತಕಟೆ್ಯಲ್ಲಿನ್ ಸಿಥತಗಳನ್ತು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ನಿಧಿಯ ವಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸತುತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನಿೋಡಬಹತದಾದ ನಿಧಿಯ
ಲರ್ಾತೆಯನ್ತು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಿರ್ೆರಣೆಗ್ ಒಳಪ್ಟಿ್ರತತ್ುದೆ (ಯಾವುದಾದರ ಇದೆರೆ).

ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿರತವ ಸಂಖ್ಯಾಯ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿರತವ ಕಂತ್ತ (ಗಳತ) ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿರತವ ಮೊತ್ುದೆ ಂದಿಗ್ ಮತ್ತು ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ
'ವ್ಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಂದತ(ಗಳಂದತ) ಮರತಪಾವತಸಬೋಕತ; ಅಂತ್ಹ ಕಂತ್ತಗಳನ್ತು ಇನ್ತು ಮತಂದೆ ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಾಗಿ "ಕಂತ್ತ / ಇಎಂಐ" ಮತ್ತು ಒಟ್ಾ್ರೆಯಾಗಿ
"ಕಂತ್ತಗಳತ / ಇಎಂಐಗಳತ" ಎಂದತ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಮಾಸಿಕ ಕಂತನ್ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಮತಂದಿನ್ ಹಚಿುನ್ ರ ಪಾಯಿಯ ಪ್ ರಾಷಂಕಕೆ
ನಿಗದಿಗ್ ಳಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಪಾವತ ಮಾಡಬೋಕಾದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ವಾವಹಾರದ ದಿನ್ವಲಿದ ದಿನ್ದಂದತ ವ್ಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕ ಇದೆರೆ, ಸಾಲಗಾರರತ ಅಂತ್ಹ
ಮರತಪಾವತಗ್ ಅಂತಮ ದಿನಾಂಕದ ಹಂದಿನ್ ವಾವಹಾರ ದಿನ್ದಂದತ ಕಂತನ್ ಹಣ ಪಾವತಸಬೋಕತ. ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಮಾಡಬೋಕಾದ
ಎಲಾಿ ಪಾವತಗಳತ ಯಾವುದೆೋ ತೆರಿಗ್ಯ ಯಾವುದೆೋ ಕಳೆಯತವಕಗಳಿಲಿದೆ ಮತಕುವ್ಾಗಿರಬೋಕತ ಮತ್ತು ಸಪರ್್ಗ್ ಳಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ
ಕಳೆಯತವಕಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸತವ ಮೊತ್ುದಲ್ಲಿ ಮಾಡತವುದತ ಅಗತ್ಾವದೆರೆ, ಅಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್
ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಮೊತ್ುದ ಸಂಪ್ ಣಷ ಪಾವತ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಲತ ಅಗತ್ಾವರತವ ಮೊತ್ುಕೆ ಹಚಿುಸಲಾಗತವುದತ, ಅಂತ್ಹ ಕಳೆಯತವಕಯನ್ತು ಮಾಡಿದ
ನ್ಂತ್ರ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಂತ್ಹ ಕಳೆಯತವಕ ಮಾಡದಿದೆಲ್ಲಿ ಅದತ ಎರ್ತ್ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಿವೋಕರಿಸಬೋಕ್ತತೆ ುೋ ಆ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಿವೋಕರಿಸತತ್ುದೆ
ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕ ಳತಳತ್ುದೆ.
2.3

ಸಾಲಗಾರರತ ವತ್ರರಾ ಮೊತ್ು / ವತ್ರರಾ ದಿನಾಂಕ / ಬಡಿಡ ದರ / ಇಎಂಐ ಮೊತ್ುದಲ್ಲಿನ್ ಬದಲಾವಣೆ / ಇಎಂಐ ವೋಳಾಪ್ಟಿ್ / ಪ್ ವಷಪಾವತ ಶತಲೆಗಳತ
/ ಸ್ತೋವ್ಾ ಶತಲೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ತಳಿಸಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಏಳತ (7) ದಿನ್ಗಳ ಪ್ ವಷ ಲ್ಲಖಿತ್
ಸ ಚನಯನ್ತು ನಿೋಡತತ್ುದೆ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಸ ಚನಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಎರಡತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದತ
ಇಂಗಿಿಷ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ಷಮಾಡಿಕ ಳತಳವ ಇನ ುಂದತ ಸಥಳಿೋಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳತಹಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ
ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
2

ಮಾಹತಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ತಳಿಸಿದ ದಿನ್ದಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳತ ಜಾರಿಯಾಗತತ್ುವ.
2.4

ಸಾಲಗಾರರತ ಯಾವುದೆೋ ಕಂತ್ತ/ಗಳ ಪಾವತ / ಮರತಪಾವತ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಪ್ಡೆದಿರತವ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವ್ಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಂದತ ಮಾಡದೆೋ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಲ್ಲಿ,ಸಾಲಗಾರರತ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಬಾಕ್ತಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪಾವತ ಮಾಡತವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗ್ ಅಂತ್ಹ
ಎಲಾಿ ಬಾಕ್ತಗಳತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವವಧ ಶತಲೆಗಳ ಮೋಲ್ ಅನ್ತಬಂಧ I ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಹಚತುವರಿ ಬಡಿಡ / ಬಾಕ್ತಯ ಮೋಲ್ಲನ್
ಬಡಿಡಯನ್ತು ಪಾವತಸಲತ ಹ ಣೆಗಾರರಾಗಿರತತಾುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಹಚತುವರಿ ಬಡಿಡ / ಬಾಕ್ತಯ ಮೋಲ್ಲನ್ ಬಡಿಡ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಶತಲೆಗಳತ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ
ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಪಾವತಸಲತ ಹ ಣೆಗಾರರಾಗಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಶತಲೆಗಳಿಗ್ ಹಚತುವರಿಯಾಗಿರತತ್ುವ.

2.5

ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಕಳಗಿನ್ ಯಾವುದಾದರ ಒಂದತ ಮ ಲಕ ಕಂತ್ತಗಳತ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ುವನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಮರತಪಾವತ ಮಾಡಬೋಕತ/
ಪಾವತಸಬೋಕತ: (i) ಪ ೋಸ್್-ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳಿಂದ ("ಪಿಡಿಸಿ ವಧಾನ್"), (ii) ಆರ್ಬಿಐ ಸ ಚಿಸಿರತವಂತೆ ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ಸ ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಮ್ (ಡೆಬಿಟ್
ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್) ("ಇಸಿಎಸ್ ವಧಾನ್"), (iii) "ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಾಾಗನ್ ಫೈನಾನ್್ ಪರೈವೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್" ಹಸರಲ್ಲಿ ನ್ಗದತ ಅರ್ವ್ಾ ಚಕ್ಸ ಅರ್ವ್ಾ ಡ್ಾರಫ್್ಮ ಲಕ
ಪಾವತಸತವುದತ ("ನೋರ ಪಾವತ ವಧಾನ್") (iv) ಎನ್ಎಸಿಚ್, ಅರ್ವ್ಾ ( v) ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತಮೊೋದಿಸತವ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ವಧಾನ್ದಿಂದ.
ಪಾವತ ಮಾಡತವ ವಧಾನ್ವು ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರಬೋಕತ. ಅಂತ್ಹ ಆಯ್ದೆ / ಆದೆೋಶವನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್
ಪ್ ವಷ ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪಿಪಗ್ಯಿಲಿದೆ ಸಾಲಗಾರರತ ಬದಲಾಯಿಸಲತ / ರದತೆಗ್ ಳಿಸಲತ / ಹಂತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲತ ಸಾಧಾವರತವುದಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ಸಾಲ ಅರ್ವ್ಾ
ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ು ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರತವವರೆಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಪ ೋಸ್್ಡೆೋಟೆಡ್ಚಕ್ಸ / ಇಸಿಎಸ್ / ಎನ್ಎಸಿಚ್
ಮಾಾಂಡೆೋಟ್ಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತ ನಿಲ್ಲಿಸತವ ಸ ಚನಗಳನ್ತು ನಿೋಡಲತ ಅಹಷರಾಗಿರತವುದಿಲಿ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದಾದರ ಇದೆರ , ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತ ವಧಾನ್ವನ್ತು ಲ್ಕ್ತೆಸದೆ, ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್
ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ು ಬಾಕ್ತ ಆದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಯಾವುದೆೋ ಕಂತ್ತಗಳನ್ತು ವ್ಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಂದತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ಗ್ ಪಾವತಸದೆೋ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ನಿೋಡಿದ ಪ ೋಸ್್-ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸ ಅರ್ವ್ಾ ಇಸಿಎಸ್ ಅರ್ವ್ಾ ಎನ್ಎಸಿಚ್ ಅನ್ತು
ಪ್ರಸತುತ್ಪ್ಡಿಸಲತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಮರತ-ಪ್ರಸತುತ್ಪ್ಡಿಸಲತ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ.

2.6

ಸಾಲವನ್ತು ವತ್ರಿಸತವ ಮೊದಲತ (ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್
(ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ನಾಮನಿದೆೋಷಶಿತ್ರಿಗ್) ಪಾವತಸಿದ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವ ಮತಂಗಡ ಕಂತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ತು ಕ ನಯ ಕಂತ್ತಗಳ ಪಾವತಗ್
(ಸಮಾನ್ ಸಂಖ್ಯಾಯ) ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಧಷರಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಸರಿಹ ಂದಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ಮತಂಗಡ ಕಂತ್ತಗಳ
ಮೊತ್ುದ ಬಗ್ೆ ಸಾಲಗಾರರತ ಯಾವುದೆೋ ಬಡಿಡಯನ್ತು ಪ್ಡೆಯತವ ಹಕತೆ ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ.

2.7

ಸಾಲವನ್ತು ಮರತಪಾವತಸಿದ 30 ದಿನ್ಗಳೆ ಳಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಬಳಕಯಾಗದ ಚಕ್ಸ/ ಚಕ್ಸಗಳನ್ತು
ಹಂಪ್ಡೆಯಲತ ಕಿೋಮ್ ಮಾಡಬೋಕತ, ಹಾಗ್ ಮಾಡಲತ ವಫಲವ್ಾದರೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ಬಳಿ ಇರತವ ಯಾವುದೆೋ ಕಿೋಮ್ ಇಲಿದ /
ರವ್ಾನಯಾಗದ ಚಕ್ಸಗಳನ್ತು ನಾಶಮಾಡಲತ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ.

2.8

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ, ಅಥ ೋರೆೈಸ್ಡ ಏಜೆಂಟರತಗಳ ಮ ಲಕ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ರವ್ಾನಿಸಿರತವ ಚಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ನಿೋಡಬೋಕ್ತರತವ ಗರಿರ್ಠ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಮಿೋರದೆೋ ಇರತವ ಒಟತ್ ಮೊತ್ುಕಾೆಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು
ರ್ರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಈ ಕತರಿತ್ತ ನ ೋಟಿಸನ್ತು ನಿೋಡದೆೋ ಅಗತ್ಾ ವವರಗಳನ್ತು ರ್ತಷ ಮಾಡಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಬೋರ್ರತಾುಗಿ
ಮತ್ತು ಹಂತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ನಿೋಡಿರತತಾುರೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಸಾಲ ಸಂಸ್ತಥಯತ ಸಾಲದ ಮರತಪಾವತಯನ್ತು
ನಿಯಮಿತ್ಗ್ ಳಿಸಲತ/ಫೈಸಲಾತ ಮಾಡಲತ ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಹಚತು ಚಕ್ಸಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಇಸಿಎಸ್ ಅರ್ವ್ಾ ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಬಳಸತವುದನ್ತು
ನಿಣಷಯಿಸತವ ಸಂಪ್ ಣಷ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ದೃಢೋಕರಿಸತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ುಪತಾುರೆ. ಈ ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿೋಡಲಾದ ಚಕ್ಸ ಅರ್ವ್ಾ ಇಸಿಎಸ್ ಅರ್ವ್ಾ ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಖಾಲ್ಲಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಹ ಸ ಚಕ್ಸಗಳನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್
ನಿೋಡತವುದಕೆ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ.
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ಸಾಲಗಾರರತ ಎಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ ತ್ಮಮ ಬಾಾಂಕ್ಸ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿೋಡಿರತವ ಇಸಿಎಸ್, ಪ ೋಸ್್ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಎನ್ಎಸಿಎಚ್
ಯಾವುದಾದರ ಇದೆಲ್ಲಿ, ಅವು ಡಿಸ್ಹಾನ್ರ್ ಆಗದಂತೆ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ವಯಿಸತವ ವ್ಾಯಿದೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಮೊದಲ್ೋ
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂತ್ತಗಳನ್ತು ಸಿವೋಕರಿಸಲತ/ನ್ಗದಿೋಕರಿಸಲತ ಸಾಧಾವ್ಾಗತವಂತೆ ಸಾಕರ್ತ್ ಹಣವನ್ತು ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿರಬೋಕತ.
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ಮರತಪಾವತಯ/ಸಾಲಗಾರರತ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿರತವ ಪಾವತ ವಧಾನ್ದ ಪ್ರಿಗಣನ ಇಲಿದೆೋ, ಸಾಲಗಾರರತ ಎಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ ಎಲಿ ಕಂತ್ತಗಳತ
ಹಾಗ ಸಾಲಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಎಲಿ ಹಣದ ಪಾವತ/ಮರತಪಾವತಯನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಮಾಡತವುದಕೆ, ಪ್ರಸತುತ್ವ್ಾಗಿರತವ ವ್ಾಯಿದೆ
ದಿನಾಂಕದಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಮೊದಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ಹಚಿುನ್ ನ ೋಟಿಸತ/ಪ್ತ್ರವಲಿದೆೋ ಖಾತರಪ್ಡಿಸತವುದಕೆ
ಹ ಣೆಯಾಗಿರತತಾುರೆ ಹಾಗ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ಅಂತ್ಹ ಎಲಿ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಾಲ ಸಂಸ್ತಥಯತ
ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸತವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ, ಕರಮವ್ಾಗಿರತವ ವ್ಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಂದತ(ಗಳಂದತ) ಅರ್ವ್ಾ ಮೊದಲತ ಬಾಕ್ತಯಿರತವ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ
ನ್ಗದಿೋಕರಿಸಲತ ಸಾಧಾವ್ಾಗತವಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಕಳೆಯತವಕಗಳತ ಇಲಿದೆೋ ಪಾವತಸಬೋಕತ. ಯಾವುದೆೋ ವಧಾನ್ದಿಂದ ಪಾವತಗಾಗಿ ಕರಡಿಟ್ಗಳನ್ತು ಕೋವಲ
ಹಣಪಾವತಯ ನ್ಗದಿೋಕರಣದಂದತ ನಿೋಡಲಾಗತವುದತ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಮಾಡಲಾಗತವ ಸಂಪ್ ಣಷ ಕಂತ್ತ ಅಲಿದ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಬಾಕ್ತಯಿರತವ
ಮೊತ್ುಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಮೊತ್ುದ ಯಾವುದೆೋ ಹಣಪಾವತಯತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ ಸಂಪ್ ಣಷ ಹಣವನ್ತು ಅಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ
ನ್ಂತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯತವ ಹಕೆನ್ತು ಇಲಿದಂತೆ ಮಾಡತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿರತವ
ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ಹಕತೆಗಳನ್ತು ಇಲಿದಂತೆ ಮಾಡತವುದಿಲಿ.
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ಈ ಸಾಲವನ್ತು ನಿೋಡತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮರತಪಾವತ ಚಕ್ಸಗಳತ/ಇಸಿಎಸ್/ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿರತವ ಅಧಿಕೃತ್
ಸಹದಾರರಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾದ ಸಮಮತಯನ್ತು ಮೊದಲ್ೋ
ಪ್ಡೆದತಕ ಳಳಬೋಕತ. ಇಲ್ಲಿನ್ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ “ಚಕ್ಸ/ಇಸಿಎಸ್/ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಸಾವಪ್” ಶತಲೆಗಳ
ಪಾವತಗ್ ಒಳಪ್ಟತ್ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ನಿೋಡಿರತವ ಪ ೋಸ್್ಡೆೋಟೆಡ್ಚಕ್ಸ/ಇಸಿಎಸ್/ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಗಳನ್ತು ಮತೆ ುಂದತ ಬಾಾಂಕ್ತನ್
ಬದಲ್ಲ ಪ ೋಸ್್ ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸ/ಇಸಿಎಸ್/ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಗಳೆ ಂದಿಗ್ ಹಂಪ್ಡೆಯಬಹತದತ/ವನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ ಳತಳವುದಕೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ಅನ್ತಮತಸಬಹತದತ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಕಂತ್ತಗಳ ಪಾವತಗ್ಂದತ ಸ ಕುವ್ಾಗಿ ಪ ೋಸ್್ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳನ್ತು/ಇಸಿಎಸ್/ಎನ್ಎಸಿಎಚ್
ಮಾಾಂಡೆೋಟ್ಗಳತ, ಒಪ್ಪಂದಗಳತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ದಾಖಲ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಹ ಸ ಪ ೋಸ್್ ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳತ, ಇಸಿಎಸ್ಅರ್ವ್ಾ
ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಮಾಾಂಡೆೋಟ್ಗಳನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸ ಕುವನಿಸತವಂತೆ ನಿೋಡಬೋಕತ.
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ಯಾವುದೆೋ ದೆ ೋರ್, ರವ್ಾನಯಲ್ಲಿ ವಳಂಬ ಅರ್ವ್ಾ ರವ್ಾನಯಿಲಿದಿರತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ರವ್ಾನಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಮೊದಲತ ಪಾರಡಕ್ತ್ಗ್ ಆದ ನ್ರ್್,
ಕಳಳತ್ನ್, ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವಕ, ಮತಟತ್ಗ್ ೋಲತ, ಅಪ್ಘಾತ್ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ದೆ ೋರ್, ಹಾನಿ, ಅರ್ವ್ಾ ಪಾರಡಕ್ತ್ನ್(ಗಳ) ಗತಣಮಟ್ಕೆ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಜವ್ಾಬಾೆರವ್ಾಗಿರತವುದಿಲಿ ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ. ಯಾವುದೆೋ ರವ್ಾನಯಿಲಿದಿರತವಕ/ ವಳಂಬಗ್ ಂಡ ರವ್ಾನ,
ದೆ ೋರ್ವನ್ತು ಲ್ಕ್ತೆಸದೆ ಮತ್ತು ಪಾರಡಕ್ತ್ಗ್ (ಗಳಿಗ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನ್ಡತವ ಯಾವುದೆೋ ವವ್ಾದ / ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯದ ಹ ರತಾಗಿಯ
ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ವೋಳಾಪ್ಟಿ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂತ್ತಗಳ ಪಾವತಯತ ಆರಂರ್ವ್ಾಗಬೋಕತ ಮತ್ತು ಮತಂದತವರಿಯಬೋಕತ ಹಾಗ ಯಾವುದೆೋ
ಕಂತ್ತ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಮೊತ್ುದ ಪಾವತಯನ್ತು ತ್ಡೆಹಡಿಯಲತ ಅರ್ವ್ಾ ವಳಂಬಗ್ ಳಿಸಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಹಕತೆ ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ.
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
3

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
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ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನ್ತಮೊೋದನ ಹಾಗ ಕನಿರ್ಠ ಪ್ ವಷಪಾವತಯ ಮೊತ್ುದ ಪಾವತ, ಪ್ ವಷಪಾವತಯ ಪಿರೋಮಿಯಂ ಅರ್ವ್ಾ
ರಿಯಾಯಿುಯ ಬಡಿಡ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ಶತಲೆಗಳ ಪಾವತಯನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತವ ನಿಯಮಗಳತ
ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳಿಗ್ ಒಳಪ್ಟತ್ ಸಾಲ ಅರ್ವ್ಾ ಕಂತ್ತಗಳನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ುವನ್ತು(ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತಂದೆ ವವರಿಸಿರತವಂತೆ) ಪ್ ತಷಯಾಗಿ
ಅರ್ವ್ಾ ಭಾಗಶಃ ಆಗಿ ವ್ಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗಿಂತ್ ಮೊದಲ್ೋ ಸಾಲದ ಸಂಪ್ ಣಷ ಅರ್ವ್ಾ ಭಾಗಶಃ ಪ್ ವಷಪಾವತಯನ್ತು ಮಾಡಬಹತದತ; ಆದಾಗ ಾ,
ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲ ಅರ್ವ್ಾ ಕಂತ್ತಗಳನ್ತು ವರ್ಷಕೆ ಎರಡತ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ ವಷ ಪಾವತ ಮಾಡಲತ ಹಕತೆ
ಹ ಂದಿರತತಾುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗಶಃ ಪ್ ವಷಪಾವತಯನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತಮತಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅನ್ತಬಂಧ 1
ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮರತಪಾವತ ವೋಳಾಪ್ಟಿ್ / ಕಂತ್ತಗಳ ಮೊತ್ುವನ್ತು ತದತೆಪ್ಡಿ ಮಾಡತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ನ್ಂತ್ರ ಮತ್ತು
ಸಾಲಗಾರರತ ತದತೆಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಯ ವೋಳಾಪ್ಟಿ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಗಳನ್ತು ಮಾಡಬೋಕತ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ಗದತ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ
ಅರ್ವ್ಾ ಚಕ್ಸಗಳತ / ಡಿಮಾಾಂಡ್ ಡ್ಾರಫ್್/ ಪೋ ಆಡಷರತಗಳತ/ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ / ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿ/ ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ ಫಂಡ್ ಟ್ಾರನ್್ಫರ್ ನ್ಗದಿೋಕರಿಸಿದ
ನ್ಂತ್ರವೋ ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ ವಷಪಾವತ ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿಯಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಮರತಪಾವತ ವೋಳಾಪ್ಟಿ್ ಮತಂದಿನ್ ತಂಗಳ ಇಎಂಐ ವ್ಾಯಿದೆ
ದಿನಾಂಕದ ನ್ಂತ್ರವೋ ಜಾರಿಗ್ ಬರತತ್ುದೆ.
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ಭಾರತೋಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1872 ರ ಯಾವುದೆೋ ನಿಯಮಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಅನ್ವಯಿಸತವ ಕಾನ್ ನ್ತ ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ್
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಯಾವುದೆೋ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳಿಗ್ ವರತದಧವ್ಾಗಿರತವುದನ್ತು ಗಣನಗ್ ತೆಗ್ದತಕ ಳಳದೆೋ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಒಪಿಪಗ್ ನಿೋಡಿರತವ ಸಂದರ್ಷಗಳನ್ತು ಹ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸಿರತವ ಯಾವುದೆೋ
ಹಣವನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಬಧರತೆಯ ಸವತುನ್ ಮ ಲಕ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಿಂದ ನ್ಗದಿೋಕರಿಸಿರತವ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಇವುಗಳಿಗ್
ಸರಿಹ ಂದಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ: (i) ಮೊದಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಬಾಕ್ತಯಿರತವ ಮತ್ತು ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ವಚುಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ,ಖಚತಷಗಳತ ಹಾಗ
ಇತ್ರ ಹಣಗಳಿಗಾಗಿ (ii) ಬಾಕ್ತಯಿರತವ ಬಡಿಡ ಮತ್ತು ಒಟ್ಾ್ಗತತುರತವ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ಬಾಕ್ತ; ; (iii)
ಮ ರನಯದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಾಯಿದೆ ಮಿೋರಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ ವ್ಾಯಿದೆಯ ಹತುರವರತವ ಮತ್ತು ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ಯಾವುದೆೋ ಕಂತ್ತ(ಗಳ)
ಅಸಲತ ಮೊತ್ುವನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಮರತಪಾವತ ಮಾಡತವುದಕಾೆಗಿ (iv) ಕ ನಯದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ನ್ಡತವನ್ ಯಾವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇರತವ ಮೊತ್ುಗಳಿಗಾಗಿ.

2.15

ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಮೊದಲತ ಅನ್ವಯಿಸತವ ಜಿಎಎಸ್ಟಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಮೋಲ್ ವಧಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ ತೆರಿಗ್ಗಳ ಜೆ ತೆಗ್ ಅನ್ವಯಿಸತವ ಕಂತ್ತ /
ಇಎಂಐ ಪಾವತಸತವಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ವಫಲರಾದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಈ ಕಳಗಿನ್ ಶತಲೆಗಳನ್ತು ವಧಿಸತವ ಹಕೆನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿದೆ:ದಂಡದ ಬಡಿಡ - ವಳಂಬ ಪಾವತ ಶತಲೆಗಳತ – ಚಕ್ಸಬೌನ್್ ಶತಲೆಗಳತ – ದಂಡ, ಮೋಲ್ಲನ್ ಶತಲೆಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ಕ್ಷಣ ಪಾವತಸಬೋಕತ. ಒಂದತ
ವೋಳೆ ಹೋಲಲಾದ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪಾವತಸದೆೋ ಇದೆಲ್ಲಿ ಕಂತ್ತ / ಇಎಂಐ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಮೋಲ್ ತಳಿಸಿದ ಶತಲೆಗಳನ್ತು (ಅವುಗಳ ಮೋಲ್ ಅನ್ವಯಿಸತವ
ತೆರಿಗ್ಗಳಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ) ಪಾವತಸಲತ ವಳಂಬವ್ಾಗಿದೆಕಾೆಗಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವ ದಂಡ ಬಡಿಡ ದರವು ವ್ಾರ್ಷಷಕ @
………% ಇರತತ್ುದೆ.

3

ತೆರಿಗ್ಗಳತ /ಫೋಗಳತ /ಶತಲೆಗಳತ

3.1

ಸಾಲಗಾರರತ ಇವುಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ಬಡಿಡ ತೆರಿಗ್, ಸ್ತೋವ್ಾ ತೆರಿಗ್, ಸರಕತ ಮತ್ತು ಸ್ತೋವ್ಾ ತೆರಿಗ್ ("ಜಿಎಸ್ಟಿ"), ಶತಲೆಗಳತ (ಅನ್ತಬಂಧ I ರಲ್ಲಿ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಒಂದತ ಬಾರಿ ಮತಂಗಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದ ಶತಲೆಗಳತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ), ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಸಕಾಷರ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಧಿಸತವ ಶತಲೆಗಳತ, ಆಮದತ
ಸತಂಕಗಳತ (ಮತದಾರಂಕ ಶತಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ್ ನ ೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಸತವ ಯಾವುದೆೋ ವವರಣೆಯ ಶತಲೆಗಳತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗ್ಗಳತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ)
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಎಲಿ ವಚುಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ ಮತ್ತು ವಚುಗಳನ್ತು(ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಪಾವತಸಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ವಚುಗಳತ ಮತ್ತು ಖಚತಷಗಳನ್ತು
ಒಳಗ್ ಂಡಿದೆಯಾದರ

ಅವುಗಳಿಗ್ ಸಿೋಮಿತ್ವ್ಾಗಿಲಿ) ಪಾವತಸಬೋಕತ (ಎ) ಸಾಲ ಅಜಿಷ, ಸಾಲದ ಅನ್ತದಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರತಪಾವತ, ಪ್ ವಷ-

ಪಾವತ/ಚಕ್ಸ ಸಾವಪಿಂಗ್ ಶತಲೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾರಡಕ್ಸ್(ಗಳಿಗ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ರ ನಿಗದಿತ್ ಶತಲೆಗಳತ; (ಬಿ) ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ
ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳತ, (ಸಿ)ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ು ಹಂಪ್ಡೆಯತವಕ ಮತ್ತು ನ್ಗದಿೋಕರಣ, (ಡಿ) ರ್ದರತೆಯ ಸವತುನ್ ರಚನ, ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವಕ ಮತ್ತು
ನ್ಗದಿೋಕರಣ [ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದತ, ನಿವಷಹಸತವುದತ, ಸಂಗರಹಸತವುದತ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡತವುದತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ವಗಾಷವಣೆ /
ನ್ಗದತಗ್ ಳಿಸತವುದತ ಒಳಗ್ ಂಡತ], (ಇ)ಪಾರಡಕ್ಸ್(ಗಳ) ದತರಸಿು ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ತೆರಿಗ್ಗಳ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ಪಾವತಸತವುದತ ಮತ್ತು ಪಾರಡಕ್ಸ್ಗ್ (ಗಳಿಗ್)
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾಷರಕೆ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಯಾವುದೆೋ ಶತಲೆಗಳತ ಮತ್ತು ಸತಂಕಗಳತ, (ಎಫ್ ) ಪಾರಡಕ್ಸ್ (ಗಳ) ಪ್ರಿಶಿೋಲನ ಮತ್ತು ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್,
(ಜಿ) ಪಾರಡಕ್ಸ್(ಗಳ) ವಮ, ಪಾಕ್ತಷಂಗ್ ಶತಲೆಗಳತ, ಬಾಡಿಗ್ಗಳತ, ಪಾರಡಕ್ಸ್ (ಗಳ) ಗ್ ೋಡ್ೌನ್ ಅರ್ವ್ಾ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವ್ಾಗಿರಿಸಿಕ ಳತಳವ ಶತಲೆಗಳತ, ಮತ್ತು
(ಎಚ್) ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ವಕ್ತೋಲರ ಶತಲೆಗಳತ ಮತ್ತು ವಚುಗಳತ ಮೋಲ್ಲನ್ ಯಾವುದೆೋ ವಚಾರಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಚುಗಳತ. ಯಾವುದೆೋ ಮತದಾರಂಕ
ಶತಲೆ, ಇತ್ರ ಶತಲೆಗಳತ, ತೆರಿಗ್ಗಳತ ಹಾಗ ದಂಡಗಳತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಕಾನ್ ನಿನ್ಲ್ಲಿನ್ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಅರ್ಷವವರಣೆ ಅರ್ವ್ಾಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು
ಸಾಲಗಾರರತ ರಚಿಸಿದ ರ್ದರತೆಯ, ಯಾವುದಾದರ

ಇದೆರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ/ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ

ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಮೋಲ್ಲನ್ ಯಾವುದೆೋ ವರ್ಯಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ತತಾುಗಿರತವ, ಅನ್ತರ್ವಸಿದ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾವತಸಿರತವ
ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ವಚುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಹಚುಳ ಒಳಗ್ ಂಡತ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗ್
ಸಿೋಮಿತ್ವ್ಾಗಿರದ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯ ಅರ್ವ್ಾ ಸವರ ಪ್ದ ಯಾವುದೆೋ ನ್ರ್್ಗಳತ, ಹಾನಿಗಳತ, ವಚುಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ, ಕಿೋಮತಗಳತ, ಖಚತಷಗಳತ ಮತ್ತು
ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಹಣ ಪಾವತಸಬೋಕತ/ಮರತಪಾವತ ಮಾಡಬೋಕತ.
3.2

ಸಾಲಗಾರರತ ಮೋಲ್ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ ಹಣವನ್ತು ಪಾವತಸಲತ ವಫಲವ್ಾದರೆ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅದೆೋ ರಿೋತ ಪಾವತಸಬಹತದತ (ಆದರೆ ನಿಬಷಂಧವನ್ತು
ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ). ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಪಾವತಸಿದ ಅಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಬಾಕ್ತಯ ಮೋಲ್ಲನ್
ಬಡಿಡದರದೆ ಂದಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ (ಪ್ರತನಿಧಿಗಳತ / ಸಲಹಗಾರರತ / ಮೌಲಾಮಾಪ್ಕರಿಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಪ್ರವ್ಾಗಿ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ)
ಪಾವತಸಿದ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ು ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಖಚತಷಗಳನ್ತು ಸಾಲಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಡಿಮಾಾಂಡ್ ನ ೋಟಿಸ್ ಕಳತಹಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
7 ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರತಪಾವತ ಮಾಡಬೋಕತ. ಅಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ುವ ಪಾವತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಮೊತ್ುದ ಮರತಪಾವತಯವರೆಗ್ ಅನ್ತಬಂಧ 1
ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಹಚಿುನ್ ಬಡಿಡದರದಲ್ಲಿ ಬಡಿಡಯನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುವ.

3.3

ಸರಕತಗಳತ ಮತ್ತು ಸ್ತೋವಗಳ ತೆರಿಗ್(ಜಿಎಸ್ಟಿ)ಯ ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ತೆರಿಗ್ಗಳತ (ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಅರ್ವ್ಾ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಗ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ಗಳನ್ತು
ಅನ್ವಯಿಸತವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಧಿಸಲಾಗತವುದತ ಮತ್ತು ಶತಲೆಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತಂಗಡವ್ಾಗಿ ಪ್ಡೆದಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುದಿಂದ
ಹಂಪ್ಡೆಯಲಾಗತವುದತ,
ಸಾಲಗಾರ

ಇವು

ಪ್ರಕ್ತರಯಾ

ಶತಲೆಗಳತ,

ರದಧತಯ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
4

ಶತಲೆಗಳತ

ಇತಾಾದಿಗಳನ್ತು

ಒಳಗ್ ಂಡಿರತತ್ುವಯಾದರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಅವುಗಳಿಗ್

ಸಿೋಮಿತ್ವ್ಾಗಿರತವುದಿಲಿ. ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಾಲಗಾರರತ ಇವುಗಳನ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾವತಸಲತ ತರಸೆರಿಸಿದಲ್ಲಿ/ವಫಲರಾದಲ್ಲಿ,
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಅಂತ್ಹ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಅನ್ವಯಿಸತವ ಬಡಿಡ ದರಗಳ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಕೆ ಪ್ಡೆಯತವ ಹಕೆನ್ತು ಕಾಯಿೆರಿಸಿಕ ಳತಳತ್ುದೆ. ಒಂದತ
ವೋಳೆ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಶತಲೆಗಳತ, ರದಧತಯ ಶತಲೆಗಳತ ಇತಾಾದಿಗಳನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡತ ಶತಲೆಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತಂಗಡ ಪಾವತಸಿದೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಒಪ್ಪಂದವು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೆೋ ಇದೆಲ್ಲಿ ಹಾಗ

3.4

ಸಾಲಗಾರರತ ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣದಿಂದ ರ್ವರ್ಾದಲ್ಲಿ “ಸಾಲ” ಸೌಲರ್ಾ ಪ್ಡೆಯಲತ

ನಿರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಅಂತ್ಹ ಮತಂಗಡವನ್ತು ಪ್ಡೆಯತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ತೆರಿಗ್ ಮೊತ್ುವನ್ತು (ಅಂದರೆ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಅರ್ವ್ಾ
ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಗ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ರಿೋಫಂಡ್ ಮಾಡದೆೋ ಇರತವ ಹಕೆನ್ತು ಕಾಯಿೆರಿಸಿಕ ಳತಳತ್ುದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾಲನಯ ಪ್ರಿಚಛೋದ: ನ ೋಂದಾಯಿತ್ ವಾಕ್ತುಯಾಗಿರತವ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್/ಯತಐಡಿ ಯನ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನ್ ನಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಂದಿರತವ
ಸಾಲಗಾರರತ, ತ್ನ್ಗ್ ನಿೋಡಿರತವ ಪ್ ರೆೈಕಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದರೆ ಅದಕೆ ಸಿೋಮಿತ್ವಲಿದ ವರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಪ್ರಸಪರ ನಿಧಷರಿಸಿರತವ ತಾಕ್ತಷಕವ್ಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನ್ ನಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ಬದಧತೆಯನ್ತು ಪ್ ತಷಗ್ ಳಿಸತವುದಕಾೆಗಿ
ಅವರತ ಮಾಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆ/ಪ್ರಿವತ್ಷನಯನ್ತು ಕತರಿತ್ತ ಮಾಹತಯನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ನಿೋಡತವ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಯನ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಕಾನ್ ನಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಂದಿರತತಾುರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನ್ ನ್ನ್ತು ಪಾಲ್ಲಸದೆೋ ಇರತವುದರಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ರದತೆಗ್ ಳಿಸತವ/ಮತಕಾುಯಗ್ ಳಿಸತವ ಅರ್ವ್ಾ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ರ್ರಿಸತವುದತ ಅಗತ್ಾವ್ಾಗತವ ವಚುವನ್ತು ಹಂಪ್ಡೆಯತವ ಹಕೆನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿದೆ.

3.5

ತೆರಿಗ್ ಸಂಗರಹ ಪ್ರಿಚಛೋದ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನ್ ನಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಷರವು ಸ ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಮಾಡಿದ ಸರಬರಾಜಿನ್ ಮೌಲಾದ ಸಲದರ್ತ್
ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವ ಸಲಕೆ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿ ನಿದಿಷರ್್ ಶೋಕಡ್ಾವ್ಾರತ ಮೊತ್ುವನ್ತು ತೆರಿಗ್ಯಾಗಿ ಸಂಗರಹಸತವ ಹಕೆನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿದೆ.

4.

ರ್ದರತೆ

4.1

ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲಕೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮಂಜ ರತ/ಒಪಿಪಗ್ ನಿೋಡಿದೆನ್ತು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಸಾಲದಿಂದ ಖರಿೋದಿಸಿದ/ ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಂಡಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ
ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲರತವ/ ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಲ್ಲರತವ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸ್ತೋರಿದ ಈಗ ಸಾಲಗಾರರ ಸಾವಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅರ್ವ್ಾ ಮತಂದೆ
ಸಾವಧಿೋನ್ಕೆ ಬರಲ್ಲರತವ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು(ಗಳನ್ತು) ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಹೈಪ ೋಥಿೋಕೋಟ್(ಭ ೋಗಾ) ಮಾಡತತಾುರೆ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ಪ್ರವ್ಾಗಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅನ್ನ್ಾವ್ಾಗಿ ರ್ದರತೆಯಾಗಿ ಇರಿಸತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವವರಿಸಿದಂತೆ (ಇನ್ತು
ಮತಂದೆ "ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್(ಭ ೋಗಾದ ಸವತ್ತುಗಳತ" ಎಂದತ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಾಗಿ ರ್ದರತೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಸವತ್ತುಗಳತ ಎಂದತ
ಕರೆಯಲಾಗತತ್ುದೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯ್ದೋ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲಿವೋ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಖಚಿಷನಿಂದಲ್ೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯ್ದೋ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲಿವೋ ಮತ್ತು
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತಮೊೋದನಯಿದೆಯ್ದೋ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲಿವೋ ಎನ್ುವುದನ್ತು ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆೋ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಸ್ತೋಪ್ಷಡೆಗಳತ,
ಸತಧಾರಣೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ತು, ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳ ಭಾಗ ಎಂದೆೋ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದತ ಹಾಗ

4.2

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು

ರ್ರತ್ತುಗಳಿಗ್ ಅದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಸ್ತೋಪ್ಷಡೆ / ಸತಧಾರಣೆ ಅರ್ವ್ಾ ಲಗತುಸತವಕಗ್ ಮತಂಚಿತ್ವ್ಾಗಿ ಇರತವಂತೆಯ್ದೋ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್
ಸವತ್ತುಗಳ ಸಂಪ್ ಣಷ ಮತ್ತು ಒಟತ್ ವ್ಾಾಪಿುಗ್ ಒಳಪ್ಟಿ್ರತತ್ುದೆ.
ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಶನ್ನಿಂದ ರ ಪಿಸಲಾದ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ ಸಹ ಹಾಕ್ತದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅರ್ವ್ಾ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು (ಗಳನ್ತು) ಸಾಲಗಾರರಿಗ್
ತ್ಲತಪಿಸತವುದ ನ್ಂತ್ರ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದತ ಮೊದಲತ ಸಂರ್ವಸತತ್ುದೆಯೋ ಅದತ ಪ್ ಣಷಗ್ ಂಡ್ಾಗ ರ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ.
ಈಗಾಗಲ್ೋ ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ನ್ು ಒಡೆತ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ುಗಳನ್ತು ಹ ಂದಿದೆರೆ, ಅಂತ್ಹ ಉತ್ಪನ್ು (ಗಳ) ವವರಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು
ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವ ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿೋಡತತಾುರೆ. ಮೋಲ್ ಹೋಳಲಾದ ವವರಗಳನ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ.

4.3

ಉತ್ಪನ್ುದ (ಗಳ) ಮೋಲ್ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಶನ್ ಮ ಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ಹ ಣೆಯತ ಇವುಗಳಿಗ್ ರ್ದರತೆಯಾಗಿರತತ್ುದೆ: (ಎ) ಸಾಲ, ಕಂತ್ತಗಳತ, ಇಎಂಐಗಳತ,
ಎಲಾಿ ವಚುಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ (ಪ್ ವಷ-ಪಾವತ ಶತಲೆಗಳತ, ವವಧ ಒಪಿಪಗ್ಗಳತ/ ಎನ್ಒಸಿ / ಅನ್ತಮೊೋದನಗಳತ / ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಪ್ತ್ರ
ಮತಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿನ್ ಶತಲೆಗಳತ), ಖಚತಷಗಳತ ಮತ್ತು ಸಾಲಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಎಲಾಿ ಇತ್ರ ಹಣ; (ಬಿ) ಸಾಲಗಾರರ ಇಲ್ಲಿ
ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ ಎಲಾಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳತ ಮತ್ತು ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನ, ಕಾಯಷನಿವಷಹಣೆ ಮತ್ತು ವಲ್ೋವ್ಾರಿ; (ಸಿ) ವಚುಗಳತ (ವಕ್ತೋಲರತ
ಮತ್ತು ಗಾರಹಕರ ನ್ಡತವನ್ದತೆ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ), ಶತಲೆಗಳತ (ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವಂತ್ಹವುಗಳನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡಂತೆ), ಅರ್ವ್ಾ ಕಾಲಕಾಲಕೆ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ, ಚಕ್ಸ / ಇಸಿಎಸ್ / ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಸಾವಪಿಂಗ್ ಶತಲೆಗಳತ, ಚಕ್ಸ / ಇಸಿಎಸ್ / ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಬೌನಿ್ಂಗ್
ಶತಲೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಪಿಡಿಸಿ ವಧಾನ್ / ಇಸಿಎಸ್ / ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ ವಧಾನ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶತಲೆಗಳತ, ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಸ ಚನಗಳನ್ತು ಹಂತರತಗಿಸತವುದತ,
ಹಂತೆಗ್ದತಕ ಳತಳವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ರದತೆಗ್ ಳಿಸತವುದತ, ವಚುಗಳತ (ಸಲಹಗಾರರತ/ ಸಮಾಲ್ ೋಚಕರತ/ ಅಪರೋಸರ್ಗಳತ / ತ್ನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳತ /
ಮೌಲಾಮಾಪ್ಕರತ / ಲ್ಕೆಪ್ರಿಶ ೋಧಕರತ, ವಸ ಲಾತ ಸಂಸ್ತಥ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಸವತ್ಃ ನಿೋಡಿದ ಹಣ/ ಫೋಗಳತ
ಸ್ತೋರಿದಂತೆ) ವಮ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಬಾಡಿಗ್ಗಳತ, ಆಸಿು ತೆರಿಗ್ಗಳತ, ಗ್ ಡ್ೌನ್ ಶತಲೆಗಳತ / ಸತರಕ್ಷಿತ್ವ್ಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕ ಳತಳವುದಕೆ

ಶತಲೆಗಳತ,

ಮೋನ್ಟೆನ್ನ್್, ಸ್ತೋವ, ಹ ರಹ ೋಗತವಕ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ), ಪಾಲನ, ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವಕಗ್ ಅರ್ವ್ಾ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ನ್ಗದಿೋಕರಿಸಲತ ಮತ್ತು ಕರಮವ್ಾದ ಬಾಕ್ತ
ವಸ ಲ್ಲಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಪಾವತಸಿದ ಅರ್ವ್ಾ ಖಚತಷ ಮಾಡಿರತವ ಇತ್ರ ಹಣ; (ಡಿ) ಯಾವುದೆೋ ಉತ್ಪನ್ುಗಳತ / ಸ್ತೋವಗಳಿಗ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಬಾಕ್ತ, ತೆರಿಗ್ಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ / ಶತಲೆಗಳ ಮೋಲ್ಲನ್ ಹಚಿುನ್ ಬಡಿಡ; (ಇ) ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾರಮಿಸರಿ
ನ ೋಟ್ಗಳತ

ಅರ್ವ್ಾ

ಸಾಲಗಾರರತ

ಒಬಬರೆೋ

ಅರ್ವ್ಾ

ಜಂಟಿಯಾಗಿ

ಇತ್ರೆ ಂದಿಗ್

ಒಪಿಪಕ ಂಡಿರತವ

ಅರ್ವ್ಾ

ಅನ್ತಮೊೋದಿಸಿರತವ

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಡಿಸೌೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹತದಾದ ಇನ್ಸ ಾಮಂಟ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಬಡಿಡಗಳತ, ಡಿಸೌೆಂಟ್, ಕಮಿೋರ್ನ್ಗಳತ,
ಶತಲೆಗಳತ, ವಚುಗಳತ (ವಕ್ತೋಲರತ ಹಾಗ

ಗಾರಹಕರ ನ್ಡತವನ್ದನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡತ) ಗಳೆ ಂದಿಗ್ ಬಡಿಡ ವಧಿಸಬಹತದಾದ ಹಾಗ

ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಅರ್ವ್ಾ ಮಾಡಿದ ವಚುಗಳತ; ಮತ್ತು (ಎಫ್) ಸಾಲ ಪ್ಡೆದಿರತವ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ ಂಡಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ
ಸಂಗರಹಸಿದ (ನ್ಗದತ ಪಾವತಗಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲಿದೆೋ) ಹಣಕಾೆಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಹ ಂದಿರತವ ಸಾಲ, ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ
ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ವ್ಾ ಜೆ ತೆಗಿನ್ ವಾಕ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಸಂಸ್ತಥ ಯಾವುದೆೋ ವಧಾನ್ದಿಂದ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಜೆ ತೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕ ಳತಳವ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳತ (ಖಾತ್ರಿಗಳತ, ನ್ರ್್ ಪ್ರಿಹಾರಗಳತ, ಸಿವೋಕಾರ, ಕರಡಿಟ್ಗಳತ, ಕಂತನ್ಲ್ಲಿ ಕ ಳತಳವುದತ ಹಾಗ ಲ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ)
4.4
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(ಇನ್ತು ಮತಂದೆ ಇದನ್ತು ಒಟ್ಾ್ಗಿ “ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳತ” ಎನ್ುಲಾಗತತ್ುದೆ).
ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಅರ್ವ್ಾ ಹಚಿುನ್ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ತ್ೃಪಿುಕರವ್ಾದ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ರ ಪಿಸಲತ ಕೈಗ್ ಳತಳತಾುರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ು (ಗಳತ) ಎಂಬ ಪ್ದವು ಅಂತ್ಹ ಇತ್ರ / ಹಚಿುನ್ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡಿರತತ್ುದೆ
ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ುಕೆ (ಗಳತ) ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವ ಎಲಾಿ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳತ / ಒಪ್ಪಂದಗಳತ / ಜವ್ಾಬಾೆರಿಗಳತ / ಪಾರತನಿಧಾಗಳತ ಮತ್ತು ಖಾತ್ರಿಗಳತ ಅಂತ್ಹ
ಇತ್ರ / ಹಚಿುನ್ ರ್ದರತೆಗ್ ಅನ್ವಯವ್ಾಗತತ್ುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ುಗಳನ್ತು ಅದಕೆ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿಯ್ದೋ ಅಥೈಷಸಬೋಕತ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಪಾವತಸತವವರೆಗ್ ಅರ್ವ್ಾ
ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
5

ವಲ್ೋವ್ಾರಿ ಮಾಡತವವರೆಗ್ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ವರೆಗ್'ಆಕ್ಷೋಪ್ರಾ ರಾಹತ್ಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ' ನಿೋಡತವವರೆಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ನಿೋಡಿದ ರ್ದರತೆ/
ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಶನ್ ಪ್ ಣಷ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಂದತವರಿಯತತ್ುದೆ.. ಈ ಮ ಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ರ್ದರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಹ ಣೆಗಾರಿಕ/ ಬಾಧಾತೆಯತ
ಸಾಲಗಾರರ ವಾವಹಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಸವತ್ತುಗಳ ಮತಕಾುಯಗ್ ಳಿಸತವಕ ಅರ್ವ್ಾ ದಿವ್ಾಳಿತ್ನ್, ಅರ್ವ್ಾ ವಲ್ಲೋನ್, ಒಗ ೆಡತವಕ, ಪ್ುನ್ನಿಷಮಾಷಣ, ಅರ್ವ್ಾ
ಆಡಳಿತ್

ಮಂಡಳಿಯತ

ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದತ,

ವಸಜಿಷಸತವುದತ

ಅರ್ವ್ಾ

ಸರಿಹ ಂದಿಸತವಕಯಿಂದ

ಪ್ರಿರಾಮಕೆ

ಒಳಗಾಗತವುದಿಲಿ,

ದತಬಷಲಗ್ ಳತಳವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ವಲ್ೋವ್ಾರಿಯಾಗತವುದಿಲಿ.
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ಅಲಿದೆೋ ಕಳಳತ್ನ್, ಹವ್ಾಮಾನ್ದಿಂದ ಹಾನಿ, ಅರ್ವ್ಾ ಗತಣಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತುಗ್ ಉಂಟ್ಾಗತವ
ಯಾವುದೆೋ ನ್ರ್್ ಅರ್ವ್ಾ ಹಾನಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಹ ಣೆಗಾರನಾಗಿರತತಾುನ. ಸಾಲಗಾರರತ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಸವಂತ್ ಸಾವಧಿೋನ್
ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ರಿಪೋರಿ ಮತ್ತು ಚನಾುಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡತವ ಸಿಥತಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಪ್ರೆೋಟ್ ಮಾಡಬೋಕತ, ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಬೋಕತ,
ಮೋನ್ಟೆೋನ್ಮಾಡಬೋಕತ ಮತ್ತು ಇರಿಸಬೋಕತ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ ವ್ಾಷನ್ತಮತಯಿಲಿದೆ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳ ಬಳಕ,
ವಗಾಷವಣೆ ಅರ್ವ್ಾ ವಲ್ೋವ್ಾರಿಗಾಗಿ ವಾಕ್ತು, ಸಂಸ್ತಥ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದ/ವಾವಸ್ತಥಯನ್ತು ಮಾಡಿಕ ಳಳಬಾರದತ.
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅಗತ್ಾವರತವಲ್ಿಲಾಿ, ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ತ್ೃಪಿುಯಾಗತವಂತೆ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳ ತ್ಯಾರಕರತ /
ಪ್ ರೆೈಕದಾರರೆ ಂದಿಗ್ ವ್ಾರ್ಷಷಕ ಮೋನ್ಟೆನ್ನ್್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ತು ಮಾಡಿಕ ಳಳಲತ ಸಿದಧರಾಗಬೋಕತ/ವಾವಸ್ತಥ ಮಾಡಿಕ ಳಳಬೋಕತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ
ಮೋನ್ಟೆನ್ನ್್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪಾವತಸತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಬಾಕ್ತ ಇರತವವರೆಗ್ ನ್ವೋಕರಿಸತತುರಬೋಕತ
ಮತ್ತು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಬೋಕತ.

4.7
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ಒಪ್ಪಂದವು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರತ ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೆೋ ರ್ದರತೆಯತ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಯನ್ತು ಪಾವತಸಲತ ಸಾಕರ್ತ್
ಇರತವುದಿಲಿ ಎಂದತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಭಿಪಾರಯಪ್ಟ್ರೆ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಸಲಹಯ ಮೋರೆಗ್, ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ಮಮ ಇತ್ರ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು
ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಬೋಕತ ಮತ್ತು /ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಚರ ಅರ್ವ್ಾ ಸಿಥರ ಆಸಿುಗಳನ್ತು ಅಡಮಾನ್ ಅರ್ವ್ಾ ರ್ದರತೆಯ ಮ ಲಕ ಅಂತ್ಹ
ಕ ರತೆಯನ್ತು ಸರಿದ ಗಿಸಲತ ಸಾಧಾವ್ಾಗತವಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಸಿವೋಕಾರಾಹಷವ್ಾಗಿರತವಂತೆ ಒದಗಿಸಬೋಕತ.
ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಪ್ರವ್ಾಗಿ ರ ಪಿಸಿದ /ರ ಪಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅನ್ನ್ಾ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ಹ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್
ಮಾಡಿರತವ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಲ್ಲೋನ್ಗಳತ, ಅಡ ಇರಿಸತವಕಗಳತ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿಗಳಿಂದ ಮತಕುವ್ಾಗಿರಿಸಿಕ ಳಳಬೋಕತ, ಮತ್ತು,
ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್, ಅಡಮಾನ್, ಪ್ರತಜ್ಞೆ, ರ್ದರತೆ, ಅಡ, ಮಾರಾಟ,
ನಿಯೋಜನ, ವಗಾಷವಣೆ, ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ನಿೋಡತವುದತ, ಗತತುಗ್ ನಿೋಡತವುದತ,ಹ ರಹ ೋಗಲತ ಬಿಡತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲಿದಿದೆರೆ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳ ಸಾವಧಿೋನ್ವನ್ತು ಕೈಬಿಡತವುದನ್ತು ಮಾಡಬಾರದತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಕಾಯಷಗಳತ, ಸಂಗತಗಳತ, ವಾವಹಾರಗಳತ ಮತ್ತು ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು
ಇದರೆ ಂದಿಗ್ ಮತ್ತು ಹಚಿುನ್ದಾಗಿ ಖಾತ್ರಿ ನಿೋಡಲತ ಹಾಗ ಈ ಪ್ರಸತುತಗಳ ಹಕೆನ್ತು ನಿೋಡತವುದಕಾೆಗಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅಗತ್ಾವರತವಂತೆ
ಯಾವುದೆೋ ವಸತುಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗವನ್ತು ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಲತ ಅವುಗಳ ವಚುದಲ್ಲಿ ನಿವಷಹಸಬಾರದತ.
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ಸಾಲಗಾರರತ ಅಪ್ಘಾತ್, ಬಂಕ್ತ, ಮಿಂಚತ, ರ್ ಕಂಪ್, ಗಲಭಗಳತ, ದಂಗ್ಗಳತ, ಯತದಧ, ಕಳಳತ್ನ್, ದರೆ ೋಡೆಕ ೋರರತ, ಅನಿಯಮಿತ್ ಮ ರನೋಯವರ
ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರ ಅಪಾಯಗಳ ವರತದಧ ಕಾಲಕಾಲಕೆ, ಅದರ ಪ್ ಣಷ ಮಾರತಕಟೆ್ ಮೌಲಾದ

4.10

ಮಟಿ್ಗ್ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಗರವ್ಾಗಿ ವಮ ಮಾಡಿಸಿಕ ಳಳಬೋಕತ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದತಕ ಳಳಬೋಕಾದ ವಮಾ
ಪಾಲ್ಲಸಿಯತ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಜಂಟಿ ಹಸರತಗಳಲ್ಲಿರಬಹತದತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತು
ಅಂತ್ಹ ವಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ರ್್ ಪಾವತಸತವವರತ ಎಂದತ ವವರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ಅಂತ್ಹ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳ ಎಲಾಿ ಪಿರೋಮಿಯಂಗಳನ್ತು
ವ್ಾಯಿದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ್ವ್ಾಗಿ ಪಾವತಸಬೋಕತ ಮತ್ತು ಮ ಲ ಪಿರೋಮಿಯಂ ರಸಿೋದಿಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಗಾಗಿ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ನಿೋಡಬೋಕತ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ದಾಖಲ್ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣಿೋಕೃತ್ ಪ್ರತಗಳನ್ತು ಒದಗಿಸಬೋಕತ. ರ್ದರತೆಯನ್ತು
ನಿೋಡಿರತವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ವಮಯ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳತ ಮತಂದತವರಿಯತತುವ ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಬೋಕತ ಮತ್ತು
ಯಾವುದೆೋಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ್ಹ ವಮಯನ್ತು ರದತೆಗ್ ಳಿಸಬಹತದಾದ ಏನ್ನ್ ು ಸಾಲಗಾರರತ ಮಾಡತ್ಕೆದೆಲಿ.
ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಮೋಲ್ಲನ್ಂತೆ ವಮ ಮಾಡಿಸಲತ ಮತ್ತು ವಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ತು ಪ್ಡೆಯಲತ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕೆ ಪ್ುರಾವಗಳನ್ತು
ಒದಗಿಸಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ವಫಲರಾದಲ್ಲಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ವವೋಚನಯಿಂದ, ಆದರೆ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಧಾತೆಯಿಲಿದೆ, ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್
ಮಾಡಿರತವ ಆಸಿುಯ ವಮಯನ್ತು ಮಾಡಬಹತದತ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿರೋಮಿಯಂ ಅನ್ತು ಪಾವತಸಬಹತದತ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ್ಹ ಪಾವತಗ್ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅದಕಾೆಗಿ ಪಾವತಸಿದ/ಖಚತಷಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ುವನ್ತು
ಬೋಡಿಕಯ ಮೋರೆಗ್ ಮರತಪಾವತ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ನಿೋಡಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ, ಹಾಗ್ ಮಾಡಲತ ವಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಸಾಲಗಾರರ
ಖಾತೆಗಳನ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾವನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಮೊತ್ುಕೆ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರತವ
ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಡಯನ್ತು ವಧಿಸಬಹತದತ.
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ಯಾವುದೆೋ ಅಪ್ಘಾತ್ದಿಂದಾಗಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ನ್ರ್್ ಅರ್ವ್ಾ ಹಾನಿ ಸಂರ್ವಸಿದಲ್ಲಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಯಾವುದೆೋ ವಮಾ
ಕಿೋಮ್ ಹಣದ ಮೋಲ್ ಮೊದಲ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ವಮಯ ಹಣವನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಸಂಪ್ ಣಷ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ ಣಷ
ವವೋಚನಯಿಂದ ಹಾನಿಗ್ ಳಗಾದ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ುನ್ತು ದತರಸಿು ಮಾಡಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ುಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸ ಕುವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹತದತ. ಇದಲಿದೆ, ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ
ಸಂಪ್ ಣಷ ನ್ರ್್ / ಹಾನಿ ಸಂರ್ವಸಿದಲ್ಲಿ, ವಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯತ ಇತ್ಾರ್ಷಪ್ಡಿಸಿದ ಕಿೈಮ್ ಮೊತ್ುವು ಒಟತ್ ಬಾಕ್ತ ಸಾಲಗಾರ (ರತ) ಬಾಕ್ತಗಿಂತ್
ಕಡಿಮಯಿದೆರೆ, ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ಕ್ಷಣ ಬಾಕ್ತ ಇರತವ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪಾವತಸಬೋಕತ. ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ಮಮದೆೋ ರಿಸಿೆನ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಚುಗಳಲ್ಲಿ,
ಸಾಲಗಾರರ ಪ್ರವ್ಾಗಿ ಕಾಯಷನಿವಷಹಸಲತ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸ ಕುವಂದತ ತೋಮಾಷನಿಸತವ ತ್ನ್ು ಹತಾಸಕ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಿ
ಹಂತ್ಗಳತ, ಕರಮಗಳತ ಮತ್ತು ನ್ಡ್ಾವಳಿಗಳನ್ತು ತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡತತಾುರೆ: (i) ಯಾವುದೆೋ
ವಮಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಂಟ್ಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ವವ್ಾದವನ್ತು ಸರಿಹ ಂದಿಸಲತ, ಇತ್ಾರ್ಷಗ್ ಳಿಸಲತ, ರಾಜಿ ಮಾಡಲತ
ಅರ್ವ್ಾ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಹ ಂದಾಣಿಕ, ಇತ್ಾರ್ಷ, ರಾಜಿ, ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಮಧಾಸಿಥಕಯ ಮೋಲ್ ನಿೋಡಲಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ನಿಣಷಯ
ಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಅದನ್ತು ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕ್ತರತತ್ುದೆ, ಮತ್ತು (ii) ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ವಮಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕಾೆಗಿ ಮಾಡಿದ
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ಯಾವುದೆೋ ಕಿೋಮಿನ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಎಲಾಿ ಹಣವನ್ತು ಸಿವೋಕರಿಸಲತ ಮತ್ತು ಅದಕಾೆಗಿ ಮಾನ್ಾ ರಸಿೋದಿಯನ್ತು ನಿೋಡಲತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ
ಆದಾಯವನ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳಿಗ್ ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸ ಕುವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸತವ ಇತ್ರ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಬಳಸತವುದತ.
ವಮಾ ಕಿೋಮತಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ಡೆದ ಹಣಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಕರಮ ತೆಗ್ದತಕ ಳಳದಿರಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಧಷರಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ದೆ ಡಡ ಮೊತ್ು ಅರ್ವ್ಾ ಕಿೋಮತಗಳ ಮೊತ್ು/ಇತ್ಾರ್ಷವನ್ತು ಪ್ಡೆಯಬಹತದಿತ್ತು ಎನ್ತುವ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ ಸಾಲಗಾರರತ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ವರತದಧ ಯಾವುದೆೋ ಕಿೋಮತಗಳನ್ತು ಮಾಡತವುದಕೆ ಅಹಷತೆ ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅಂತ್ಹ ಹ ಂದಾಣಿಕಯ ನ್ಂತ್ರ ಬಾಕ್ತ
ಉಳಿದಿರತವ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ುಕೆ ಸಾಲಗಾರರ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಯ ಕತರಿತ್ತ ವವ್ಾದ ಉಂಟತಮಾಡಲತ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ.
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ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್, ಅದರ ಉದೆ ಾೋಗಿ, ಪ್ರತನಿಧಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಏಜೆಂಟರಿಗ್, ಈ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಸವತ್ತುಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನ
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
6

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ನ್ಡೆಸಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸಾಧಾವ್ಾಗತವಂತೆ ಮೊದಲತ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಹಾಗ್ ಮಾಡಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಕರೆ
ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲಾಿ ಹಾಜರತಪ್ಡಿಸಬೋಕತ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳತ, ಸ್ತೋವಕರತ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟರತ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ
ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಸ ಚನ ಇಲಿದೆ, ಆವರಣ, ಗ್ ೋದಾಮತಗಳತ, ಅರ್ವ್ಾ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳತ ಇರತವ ಸಥಳ ಅರ್ವ್ಾ ಇರಿಸಲಾಗಿರತವ
ಗಾಾರೆೋಜತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ ಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಸವತ್ತುಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನ ನ್ಡೆಸಲತ ಅಹಷರಾಗಿರತತಾುರೆ.
ಸಾಲಗಾರರತ ಯಾವುದೆೋ ಕಾನ್ ನ್ತಬಾಹರ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಬದಧವಲಿದ ಚಟತವಟಿಕಗಾಗಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಸವತ್ಃ ಅರ್ವ್ಾ ತ್ಮಮ
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ಸ್ತೋವಕರತ / ಏಜೆಂಟರ ಮ ಲಕ ಬಳಸಬಾರದತ ಅರ್ವ್ಾ ಅಂತ್ಹ ವಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ತು ಅಮಾನ್ಾಗ್ ಳಿಸಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಕಾಯಷ, ಕರಮ ಅರ್ವ್ಾ
ಸಂಗತಯನ್ತು ಮಾಡಬಾರದತ ಅರ್ವ್ಾ ಮಾಡಲತ ಅನ್ತಮತಸಬಾರದತ.
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಅಗತ್ಾವದೆರೆ ಮತ್ತು ಅದತ ಸ ಚಿಸಿದರೆ,
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ಸಾಲಗಾರರತ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಸವತ್ತುಗಳ ಮೋಲ್

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು(ಗಳನ್ತು) ರ್ದರತೆಯಾಗಿ ಹ ಂದಿರತವ ಅಂಶವನ್ತು ವವರಿಸತವಂತೆ ಪಿೋಟ್ / ಸಿ್ಕೆರ್ ಅನ್ತು ಅಂಟಿಸಬೋಕತ,
ಅಲಿದೆೋ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಯ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗವು ಪಾವತಸದೆ ಇರತವವರೆಗ್ ಉತ್ಪನ್ುದ ಮೋಲ್ ಅಂತ್ಹ ಪಿೋಟ್ / ಸಿ್ಕೆರ್ ಅನ್ತು ನಿರಂತ್ರವ್ಾಗಿ
ಅಂಟಿಸತವುದನ್ತು ಮತಂದತರಿಸಬೋಕತ.

5

ಸಾಲಗಾರರ ಪಾರತನಿಧಿತ್ವಗಳತ, ವ್ಾರೆಂಟಿಗಳತ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳತ :

5.1

ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಇವುಗಳನ್ತು ಪ್ರತನಿಧಿಸತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಖಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸತತಾುರೆ: (ಎ) ಅಜಿಷ ನ್ಮ ನಯಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾದ/ ರ್ತಷ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ
ವವರಗಳತ ಮತ್ತು ಅಜಿಷಯಂದಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲ್ಗಳತ ನಿಜವ್ಾಗಿವ ಸರಿಯಾಗಿವ, ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿವ ಮತ್ತು ಅಪ್ಟತ ಡೆೋಟ್ ಆಗಿರತತ್ುವ ಮತ್ತು
ಸಾಲದ ನಿೋಡಿಕಯ ನಿಧಾಷರದ ಮೋಲ್ ಪ್ರಿರಾಮ ಬಿೋರತವಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ವರ್ಯವನ್ತು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿಲಿ; (ಬಿ) ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು
ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸತವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸಬೋಕಾದ ಸಾಲಗಾರರ ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಳತ ಸ ಕುವ್ಾಗಿ ಮತ್ತು
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಹ ಂದಿರತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ತು ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸಲತ ಸಂಪ್ ಣಷ ಅಧಿಕಾರ ಹ ಂದಿರತತಾುರೆ. (ಸಿ) ಸಾಲಗಾರರತ ಈ
ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸಲತ, ಪ್ ಣಷಗ್ ಳಿಸಲತ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸಲತ ಸಂಪ್ ಣಷ ಹಕತೆ, ಸಾಮರ್ಾಷ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಹ ಂದಿದಾೆರೆ
ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಥ ೋರೆೈಸ್ತೋಶನ್, ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸತವಕ, ಪ್ ಣಷಗ್ ಳಿಸತವಕ ಮತ್ತು ಕಾಯಷಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಾಿ ಕರಮಗಳನ್ತು
(ಕಾಪ ಷರೆೋಟ್, ಶಾಸನ್ಬದಧ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ) ತೆಗ್ದತಕ ಂಡಿದಾೆರೆ. (ಡಿ)ಸಾಲವನ್ತು(ಗಳನ್ತು) ಪ್ಡೆಯಲತ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಾಿ
ಅನ್ತಮೊೋದನಗಳನ್ತು ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ ಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಬಾಕ್ತ ಇರತವ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ
ಪಾವತಸತವವರೆಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಮರತಪಾವತಸತವವರೆಗ್, ಅಂತ್ಹ ಎಲಿ ಅನ್ತಮತಗಳನ್ತು ಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ ಮತ್ತು
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕ ಳತಳವುದತ. (ಇ) ಸಾಲಗಾರರ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಎಲಾಿ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಸವತ್ತುಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಂಸ್ತಥಗಳ ವರತದಧ ಯಾವುದೆೋ
ಬರಖಾಸತು ಮಾಡತವಕ, ದಿವ್ಾಳಿ, ವಸಜಿಷಸತವುದತ, ಆಡಳಿತ್, ಪ್ುನ್ರ್ಸಂಘಟನ, ಅರ್ವ್ಾ ಸಿವೋಕರಿಸತವವರ ಅರ್ವ್ಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೋಮಕಾತಯನ್ತು
ಮಾಡತವುದಕೆ ಕಾಪ ಷರೆೋಟ್ ಕರಮಗಳನ್ತು ತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲಾಗಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಕರಮಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾನ್ ನ್ತ ವಚಾರಣೆಗಳನ್ತು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿಲಿ
ಅರ್ವ್ಾ ಹಾಗ್ ಬದರಿಕ ನಿೋಡಲಾಗಿಲಿ. (ಎಫ್) ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಂದತ ಇರತವಂತೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿೋಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ರ್ದರತೆ, ಸಾಲಗಾರರತ, ಈ
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾವಹಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಳ ಮೋಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಕತ್ಷವಾಗಳನ್ತು ಪ್ ರೆೈಸತವ ಸಾಮರ್ಾಷ , ಪ್ರತ ಪಾರಮಿಸರಿ
ನ ೋಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಕಾಲಕಾಲಕೆ ನಿೋಡಿರತವ ಇತ್ರ ರ್ದರತಾ ದಾಖಲ್ಗಳ ಮೋಲ್ ಗಣನಿೋಯವ್ಾಗಿ ವಾತರಿಕು ಪ್ರಿರಾಮ ಬಿೋರತವಂತೆ ಸಾಲಗಾರರ
ವರತದಧ ಯಾವುದೆೋ ದಾವ, ವಚಾರಣೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ವವ್ಾದಗಳತ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಬದರಿಕ ಇಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಿರಾಮ ಬಿೋರತವಂತಲಿ. (ಜಿ)
ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಯಾವುದೆೋ ನಿದೆೋಷಶಕ / ಪಾಲತದಾರ / ಸದಸಾರನ್ ು ಸತಸಿುದಾರ / ಉದೆೆೋಶಪ್ ವಷಕ ಸತಸಿುದಾರ ಎಂದತ ಘ ೋರ್ಷಸಲಾಗಿಲಿ.
ಸತಸಿುದಾರ / ಉದೆೆೋಶಪ್ ವಷಕ ಸತಸಿುದಾರ ಎಂದತ ಗತರತತಸಲಪಟ್ ವಾಕ್ತುಯನ್ತು ಸಂಸ್ತಥಯ ನಿದೆೋಷಶಕರತ / ಪಾಲತದಾರ / ಸದಸಾರಾಗಿರತವ ವಾಕ್ತುಯನ್ತು
ಸಾಲಗಾರರತ ಸ್ತೋರಿಸಿಕ ಳತಳವುದಿಲಿ. ಅಂತ್ಹ ವಾಕ್ತುಯತ ಸತಸಿುದಾರ / ಉದೆೆೋಶಪ್ ವಷಕ ಸತಸಿುದಾರ ಎಂದತ ಗತರತತಸಲಪಟ್ ಒಂದತ ಸಂಸ್ತಥಯ ನಿದೆೋಷಶಕ
/ ಪಾಲತದಾರ / ಸದಸಾರಾಗಿರತವುದತ ಕಂಡತಬಂದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರತ ಅಂತ್ಹ ವಾಕ್ತುಯನ್ತು ತೆಗ್ದತಹಾಕಲತ ತ್ವರಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿ ಕರಮಗಳನ್ತು
ತೆಗ್ದತಕ ಳತಳತಾುರೆ.
ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಕಳಗಿನ್ಂತೆ ತಳಿಸತತಾುರೆ, ಖಾತ್ರಿ ನಿೋಡತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ:

5.2
i)

ಉತ್ಪನ್ುದ (ಗಳ) ಗತಣಮಟ್, ಸಿಥತ, ಸ ಕುತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಷಕ್ಷಮತೆ ಖಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದಕೆ ಮತ್ತು ಉತಾಪದಕ / ಡಿೋಲರ್ /
ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ

ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ)

ವತ್ರಣೆಯನ್ತು

ಪ್ಡೆಯತವುದಕೆ

ಸಾಲಗಾರರತ

ಒಟ್ಾ್ಗಿ

ಮತ್ತು

ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಾಗಿ

ಜವ್ಾಬಾೆರರಾಗಿರತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ವತ್ರಣೆಯಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ವಳಂಬಕೆ (ಅರ್ವ್ಾ ವತ್ರಿಸದ), ಅರ್ವ್ಾ
ಯಾವುದೆೋ ಡೆಮತಾರೆೋಜ್ ವಚುಕೆ, ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ದೆ ೋರ್, ಅರ್ವ್ಾ ಗತಣಮಟ್, ಸಿಥತ ಅರ್ವ್ಾ ಸ ಕುತೆಯಲ್ಲಿನ್ ವಾತಾಾಸಕೆ
ಅರ್ವ್ಾ ಉತ್ಪನ್ು (ಗಳ) ಕಾಯಷಕ್ಷಮತೆ ಅರ್ವ್ಾ ತ್ಯಾರಕರತ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರರತ ನಿೋಡತವ ಯಾವುದೆೋ ಗಾಾರೆಂಟಿ ಅರ್ವ್ಾ
ವ್ಾರೆಂಟಿಗಳಿಗ್ ವಡಬತಿಾ ಎಫ್ ಪಿಎಲ್ ಜವ್ಾಬಾೆರನಾಗಿರತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಹ ಣೆಯಾಗಿರತವುದಿಲಿ. ಉತ್ಪನ್ುಕೆ(ಗಳಿಗ್)
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತಾಪದಕ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಅಂತ್ಹ ಉತಾಪದಕ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರರ ಯಾವುದೆೋ ದಳಾಳಲ್ಲ
ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೋ ಪಾರತನಿಧಾಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ವ್ಾರೆಂಟಿಗಳಿಗ್ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಜವ್ಾಬಾೆರನಾಗಿರತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಬದಧನಾಗಿರತವುದಿಲಿ.
ಉತ್ಪನ್ುಕೆ(ಗಳಿಗ್) ಯಾವುದಾದರ ಇದೆರೆ ರಿಪೋರಿ ಮಾಡಲತ ತ್ಯಾರಕರತ ಅರ್ವ್ಾ ಡಿೋಲರ್ / ಪ್ ರೆೈಕದಾರರ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಕಾಾನಿಕ್ಸ್ / ಸ್ತೋವ್ಾ
ಕೋಂದರ (ಗಳನ್ತು) ಹ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ ಳತಳವುದಿಲಿ. ಸಾಲಗಾರರತ ಒಳಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರತವ
ಅರ್ವ್ಾ ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ವತ್ರಣೆಯ (ಯಾವುದತ ನ್ಂತ್ರವ ಅದತ) ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮ ರತ (3) ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ ಇನ್ವೈಸ್ಪ್ರತಯನ್ತು
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ನಿೋಡಬೋಕತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಉತ್ಪನ್ು (ಗಳನ್ತು) ಮೊೋಟ್ಾರತ ವ್ಾಹನ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಕು ನ ೋಂದಣಿ
ಪಾರಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹಸರಲ್ಲಿ ಅನ್ತಮೊೋದನಯ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಹಸರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು
ರ್ದರತೆಯಾಗಿನಿೋಡಲಾಗಿದೆ/ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಸ ಚಿಸತವುದರ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ನ ೋಂದಾಯಿಸಬೋಕತ ಹಾಗ ಉತ್ಪನ್ು
ನ ೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮ ರತ (3) ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ವತ್ರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅರವತ್ತು
(60) ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ ೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣಿೋಕೃತ್ ನ್ಕಲನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕತ. ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ನ ೋಂದಣಿ
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರವನ್ತು "ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಾಾಗನ್ ಫೈನಾನ್್ ಪರೈವೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್" ಹಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಗಿನ್ ಪ್ದಗಳೆ ಂದಿಗ್ ಅನ್ತಮೊೋದಿಸಲಾಗತವುದತ
ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ "ಮೋಲ್ ವವರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ು(ಗಳತ) ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರಿೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಾಾಗನ್ ಫೈನಾನ್್ ಪರೈವೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಸಿಲವರ್ ಯತಟೆ ೋಪಿಯಾ, 3 ನೋ ಮಹಡಿ, ಎ ವಂಗ್, ಕಾಡಿಷನ್ಲ್ ಗ್ರೋಸಿಯಸ್ ರಸ್ತು, ಚಕಾಿ,
ಅಂಧೋರಿ ಪ್ ವಷ, ಮತಂಬೈ 400 099 ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ".
ಸಾಲಗಾರ
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ii ) ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ ವ್ಾಷನ್ತಮತಯಿಲಿದೆ ಉತ್ಪನ್ುದ (ಗಳ) ಬಳಕಯನ್ತು ವೈಯಕ್ತುಕದಿಂದ ವ್ಾಣಿಜಾಕೆ ಅರ್ವ್ಾ
ತ್ದಿವರತದಧವ್ಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದತ. ಅಂತ್ಹ ಉತ್ಪನ್ು (ಗಳತ) ನ ೋಂದಾಯಿಸಲಪಟಿ್ರತವ ರಾಜಾ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರದೆೋಶದಾದಾಂತ್/ಉದೆಕ ೆ
ಉತ್ಪನ್ುಗಳನ್ತು ಓಡಿಸಲತ/ ಬಳಸಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಿ ಅನ್ತಮತಗಳನ್ತು /
ಪ್ರವ್ಾನ್ಗಿಗಳನ್ತು ಸಹ ಪ್ಡೆದತಕ ಳಳಬೋಕತ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸತವ್ಾಗ ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) (ಎಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯಾ / ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಖ್ಯಾ
/ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ / ನ ೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ, ಇತಾಾದಿ) ಸಂಪ್ ಣಷ ವವರಗಳತ ಲರ್ಾವಲಿದಿದೆಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರತ ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ವತ್ರಣೆಯ 3
(ಮ ರತ) ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಸ ಕು ಪಾರಧಿಕಾರ / ವಾಕ್ತುಯಿಂದ ಅಂತ್ಹ ವವರಗಳನ್ತು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 3 (ಮ ರತ) ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಫಾಮಾಾಷಟ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ಎಲಿ ವವರಗಳನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಒದಗಿಸಬೋಕತ.
iii ) ಯಾವುದೆೋ ಉತ್ಪನ್ುದ (ಗಳ) ಕಾೆಗಿನ್ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತವ ಸಾಲವನ್ತು ಪ್ ವಷಪಾವತ ಮಾಡಲತ ಯಾವುದೆೋ ಸೌಲರ್ಾವನ್ತು
ಪ್ಡೆದತಕ ಂಡಿದೆರೆ, ಸಾಲವನ್ತು ವತ್ರಿಸಿದ 3 ದಿನ್ಗಳೆ ಳಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಹಂದಿನ್ ರ್ದರತೆ ನಿೋಡಿಕಯನ್ತು ನ ೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು
ನ ೋಂದಣಿ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ದಾಖಲ್ಗಳಿಂದ ತೆಗ್ದತಹಾಕಬೋಕತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ನ ೋಂದಣಿ ಪಾರಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು (ಗಳನ್ತು) ಮರತ
ನ ೋಂದಾಯಿಸಬೋಕತ.

ಸಾಲಗಾರ
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ಇದಲಿದೆ, ನ ೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರವು ಪ್ರಿಚಛೋದ 5.2 (i) ನ್ಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವಂತೆ ಅನ್ತಮೊೋದನಯನ್ತು ಹ ಂದಿರಬೋಕತ ಮತ್ತು ಅದರ
ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳತ ಅಗತ್ಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯಿಸತತ್ುವ.
iv ) ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲಗಾರರ ಉದೆ ಾೋಗ, ವಾವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಳಿಗ್ ಹಾಗ ಉತ್ಪನ್ುದ (ಗಳ) ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ
ಕಾನ್ ನ್ತಗಳತ, ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನಗಳನ್ತು (ಶಾಸನ್ಬದಧ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯ) ಅನ್ತಸರಿಸಬೋಕತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ುದ (ಗಳ)
ಸಂಗರಹಣೆ, ಬಳಕ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗ್ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಾಿ ವಮ, ಪ್ರವ್ಾನ್ಗಿಗಳತ, ನ ೋಂದಣಿಗಳತ, ಅನ್ತಮತಗಳತ, ಅನ್ತಮೊೋದನಗಳತ
ಮತ್ತು

ಸಮಮತಗಳನ್ತು

ಎಲಾಿ

ಸಮಯದಲ ಿ

ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಬೋಕತ.

ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು(ಗಳನ್ತು)

ಆಮದತ

ಮಾಡಿಕ ಳಳಬೋಕಾದ ಸಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರತ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಾಿ ಆಮದತ ಪ್ರವ್ಾನ್ಗಿಗಳನ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಮ ಬಲ್, ಅಹಷತೆ, ವ್ಾಾಪಿು
ಮತ್ತು ಓಪ್ನ್ ಜನ್ರಲ್ ಲ್ೈಸ್ತನ್್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ಆಮದಿನ್ ಸಿಂಧತತ್ವಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಾ ಮಾಹತಯನ್ತು
ಪ್ಡೆದತಕ ಳಳಬೋಕತ ಮತ್ತು ಆಮದತ ನಿೋತ, ಅಹಷತಾ ಮಾನ್ದಂಡಗಳತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ಆಮದಿನ್ ಮೋಲ್ ಪ್ರಿರಾಮ ಬಿೋರತವ ಆಮದತ
ವ್ಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿನ್ ಎಲಾಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ತಳಿಸತತುರಬೋಕತ.
ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಇವುಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಈ ಹಕೆನ್ತು ಕಾಯಿೆರಿಸಿದೆ ಎಂದತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ: (i)ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಸಾಲದ

5.3

ಮಾನ್ದಂಡಗಳತ, ನಿಶಿುತ್ ಸೌಲರ್ಾಗಳತ, ಸದಸಾತ್ವಗಳತ ಮತ್ತು ಸ್ತೋವಗಳಂತ್ಹವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಇದಕೆ ಸ ಕುವನಿಸತವ ಅಂತ್ಹ ಶತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವ್ಾಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ತು ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿದೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾುಪಿಸಲತ (ii) ಶತಲೆವನ್ತು ಮನಾು ಮಾಡತವುದತ
ಅರ್ವ್ಾ ಕಡಿಮ ಮಾಡತವುದತ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ ವಷ ಸ ಚನ ಇಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಹ ಣೆಗಾರಿಕ
ಇಲಿದೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ್ವನ್ತು ಹಂಪ್ಡೆಯತವುದತ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲಿಂಘನಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟ್ಾಗತವ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಾದ
ಯಾವುದೆೋ ನಿಲ್ಲಿಸತವಕಯತ ಅಂತ್ಹ ಸೌಲರ್ಾಗಳ ಸದಸಾತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ತೋವಗಳನ್ತು ಸವಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವ್ಾಗಿ ಮತಕಾುಯಗ್ ಳಿಸತತ್ುದೆ.
ದಕ್ತೆಂತ್ ಹಚತು ಸಾಲಗಾರರತ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಲಕಾೆಗಿ ಅಜಿಷ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮರತಪಾವತಗಾಗಿ ಹಾಗ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳ ವಲ್ೋವ್ಾರಿಗಾಗಿ

5.4

ಹ ಣೆಗಾರಿಕಯತ ಜಂಟಿಯಾಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಹ ಣೆಗಾರಿಕಯತ ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಾರರ ಹಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು
ನ ೋಂದಾಯಿಸಿಲಿದೆೋ ಇದೆರ

ಕ ಡ ಎಲಿರಿಗ

ಅನ್ವಯಿಸತತ್ುದೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ಒಬಬ ವಾಕ್ತುಯತ ಏಕ ವಾಕ್ತು ವ್ಾಾಪಾರಿಸಂಸ್ತಥಯಾಗಿರತವಲ್ಲಿ,

ಸಾಲಗಾರರತ ಮೋಲ್ಲನ್ ಸಂಸ್ತಥಯ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳಿಗ್ ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಜವ್ಾಬಾೆರರಾಗಿರತತಾುರೆ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಸಾಲದ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ುದ
ಮರತಪಾವತ / ಪಾವತಗಳನ್ತು ಮಾಡಲತ ವೈಯಕ್ತುಕವ್ಾಗಿ ಜವ್ಾಬಾೆರರಾಗಿರತತಾುರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಂದತ ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರತ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಯಂದತ ಪಾರತನಿಧಾ, ಘ ೋರ್ಣೆಗಳತ,

5.5

ವ್ಾರೆಂಟಿಗಳತ ಮತ್ತು ದೃಢೋಕರಣಗಳತ ನಿಜವ್ಾಗಿವ, ಸರಿಯಾಗಿವ, ಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಯಂದತ ವರ್ಯದಲ ಿ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿವ, ಮತ್ತು
ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ಯ್ದೋ ಮತಂದತವರಿಯತತ್ುವ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ತು ಕಾಯಷರ ಪ್ಕೆ ತ್ರತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಮರತಪಾವತ / ಪಾವತ / ಮತಕುಗ್ ಳಿಸತವವರೆಗ್ ಹಾಗ್ಯ್ದೋ ಉಳಿಯತತ್ುವ.
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ಧನಾತ್ಮಕ/ಋರಾತ್ಮಕ ಒಡಂಬಡಿಕಗಳತ :

6.1

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ ಂದಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಕಳಗಿನ್ಂತೆ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ:

6.1.1

ಸಂಪ್ ಣಷ ಸಾಲವನ್ತು ತಳಿಸಿದ ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ ಬಳಸಿಕ ಳತಳವುದತ ಮತ್ತು ಬೋರೆಯದಕೆ ಬಳಸದೆೋ ಇರತವುದತ;

6.1.2

ಮೌಲಾನಿಗದಿ ಮಾಡತವವರತ / ಲ್ಕೆಪ್ರಿಶ ೋಧಕರತ /ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಏಜೆಂಟರತ /ಪ್ರತನಿಧಿಗಳಿಗ್ ನಿೋಡತವ ವೋತ್ನ್, ವಚುಗಳತ, ಅರ್ವ್ಾ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ವಮ / ಪ್ರಿಶಿೋಲನ / ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ / ಇಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಸಾಲಗಾರರ ಬದಧತೆಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಗಾಗಿ ಪಾವತಸತವ
ಹಣ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಪಾವತಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮರತಪಾವತಯವರೆಗಿನ್ ದಿನಾಂಕದವರೆಗ್ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿರತವ
ಬಡಿಡಯಂದಿಗ್ ತೆರಿಗ್ಗಳನ್ತು ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಳತ, ಕಂತ್ತಗಳತ, ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ನಿಯಮಿತ್ವ್ಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ್ವ್ಾಗಿ
ಪಾವತಸಲತ/ ಮರತಪಾವತಸಲತ ಮತ್ತು ತೋರಿಸಲತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳವರತ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ಈ ಮೊತ್ುಕೆ ಸಾಲಗಾರರ ಸವತ್ುನ್ತು ರ್ದರತೆಯಾಗಿ
ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಲಾಗತವುದತ.
ಸದಾದ ಸಾಲಕಾೆಗಿ ಸಾಲಗಾರರತ :

6.1.3

ಸಾಲ ಅಜಿಷ ನ್ಮ ನಯಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ಖರಿೋದಿಯನ್ತು ಪ್ ಣಷಗ್ ಳಿಸಬೋಕತ ಮತ್ತು ಟ್ಾಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ

a)

ಖರಿೋದಿ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕತ;
b) ಉತ್ಪನ್ುದ (ಗಳ) ಖರಿೋದಿಯನ್ತು ವಳಂಬಗ್ ಳಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ ಘಟನ / ಸನಿುವೋಶಗಳನ್ತು ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ತಳಿಸಬೋಕತ;
c) ಈ ಒಪ್ಪಂದ / ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾಾವುದೆೋ ಇನ್ಸ ಾಮಂಟ್ಗ್ ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವ ಸಂಪ್ ಣಷ ಮತದಾರಂಕ ಶತಲೆವನ್ತು ರ್ರಿಸಬೋಕತ.

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಮೌಖಿಕವ್ಾಗಿ ಹಾಗ ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ಸ ಕುವ್ಾಗಿ ತಳಿಸಬೋಕತ:

6.1.4
i)

ಯಾವುದೆೋ ಕಳತವು ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಸನಿುವೋಶ, ಘಟನ ಅರ್ವ್ಾ ನೈಸಗಿಷಕ ಪ್ರಕ ೋಪ್ದಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿ;

ii) ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಸವತ್ತುಗಳ ವರತದಧ ಬರಖಾಸತು ಮಾಡತವಕ, ದಿವ್ಾಳಿ, ವಸಜಿಷಸತವುದತ, ಸಾಲ ತೋರಿಸಲಾಗದಿರತವಕ,
ಆಡಳಿತ್ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ುನ್ರ್ಸಂಘಟನ, ಅರ್ವ್ಾ ಸಿವೋಕರಿಸತವವರ ಅರ್ವ್ಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಅರ್ವ್ಾ ಅದೆೋ ರಿೋತಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೋಮಕಕಾೆಗಿ
ಯಾವುದೆೋ ನಾಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ವರತದಧ ತೆಗ್ದತಕ ಂಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಕರಮಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಹಂತ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ
ಕಾನ್ ನ್ತ ವಚಾರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹಕತೆಗಳ ಮೋಲ್ ಯಾವುದೆೋ ಗಣನಿೋಯ ವಾತರಿಕು
ಪ್ರಿರಾಮ;


ಸಾಲಗಾರರತ, ಅವರ ಆಸಿು, ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಉತ್ಪನ್ು(ಗಳತ) ವರತದಧ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅರ್ವ್ಾ ಬದರಿಕ ಹಾಕ್ತದ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು
ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
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ತೋರಿಸತವ ಸಾಮರ್ಾಷದ ಮೋಲ್ ಪ್ರಿರಾಮ ಬಿೋರತವ ಯಾವುದೆೋ ದಾವ, ಮಧಾಸಿಥಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಕರಮಗಳತ;


ಯಾವುದೆೋ ಸಾಲಗಾರರತ (ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಯಾವುದೆೋ ಪಾಲತದಾರರತ / ಟರಸಿ್ಗಳತ / ನಿದೆೋಷಶಕರತ) ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ
ಇತ್ರ ಸಾಲಗಾರರ ಮರಣ;



1.ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ವಾವಹಾರದ ಸಂರಚನಯಲ್ಲಿ, (2) ಸಾಲಗಾರರ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹದಾರರಲ್ಲಿ, (3) ಸಾಲಗಾರರ ಉದೆ ಾೋಗ,
ವಾವಹಾರ ಅರ್ವ್ಾ ವೃತುಯಲ್ಲಿ, (4) ಯಾವುದೆೋ ಸಾಲಗಾರರ (ಎ)ಸಥಳ, ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಕಚೋರಿಗಳತ, ಅರ್ವ್ಾ ನಿವ್ಾಸಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ವಾವಹಾರದ
ಸಥಳ, ಅರ್ವ್ಾ (ಬಿ) ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು (ಗಳನ್ತು) ಸಂಗರಹಸಿರತವ/ಪಾಕ್ಸಷ ಮಾಡಿರತವ ಸಥಳ / ವಳಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳತ;



ಹ ಸ ವಳಾಸವನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ನ್ವೋಕರಿಸಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ವಫಲವ್ಾದರೆ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿರತವ
ವಳಾಸವನ್ತು ಅಂತಮವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅದಕೆ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ತು ವಧಿಸತತ್ುದೆ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ದಯವಟತ್ ಗಮನಿಸಿ.



ಇಲ್ಲಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಘ ೋರ್ಣೆಗಳತ, ಪಾರತನಿಧಾ, ಖಾತ್ರಿ, ಒಡಂಬಡಿಕ, ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ರ್ರತ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ
ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಯಾವುದೆೋ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಳಾಳಗಿಸತವ ಅರ್ವ್ಾ ತ್ಪಾಪಗಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ ಘಟನಯತ ಸಂರ್ವಸತವುದತ/ಇರತವುದತ;

6.1.5

ಇವಲಿವನ್ ು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ತ್ವರಿತ್ವ್ಾಗಿ ತ್ಲತಪಿಸತವುದತ: (ಎ) ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ನ್ಗ್ ಸಾಲ ನಿೋಡಿದ ಎಲಿರಿಗ್ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ
ದಾಖಲ್ಗಳ ಪ್ರತಗಳತ (ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಯಾವುದೆೋ ಸಾಮಾನ್ಾ ವಗಷಕೆ) ಅವುಗಳನ್ತು ನಿೋಡಿದ ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿರತವಂತೆ; (ಬಿ) ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗಿನ್ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತ, ಸಾಲಗಾರರ ವಾವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಳತ, ಸವತ್ತುಗಳತ ಇತಾಾದಿಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕಾಲಕಾಲಕೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅಗತ್ಾವರತವಂತ್ಹ ತ್ಖ್ಯುಗಳತ/ ಮಾಹತ/ ಖಾತೆಗಳತ/ ದಾಖಲ್ಗಳತ/ ವರದಿಗಳತ/ ದಾಖಲ್ಗಳತ, ಹಣಕಾಸತ ಅರ್ವ್ಾ
ಬೋರೆ ರಿೋತಯವುಗಳತ;

6.1.6

ಉತ್ಪನ್ು(ಗಳತ) ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ವಾವಹಾರಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲ್ಕೆ ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ತು ಉಳಿಸಿಕ ಳತಳವುದತಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಸ ಚಿಸಿದಂತೆ
ಮ ಲ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಅವು ಉತ್ಪನ್ು(ಗಳತ) ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲ್ಲ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲಿದಿರಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ತು ಹಾಜರತಪ್ಡಿಸತವುದತ;

6.1.7

ಅದರ ಪ್ರಸತುತ್ ಅಸಿುತ್ವ/ ಸಂರಚನಯನ್ತು (ಕಾಪ ಷರೆೋಟ್ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯ) ಕಾಪಾಡಿಕ ಳತಳವುದತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವ ಎಲಾಿ
ಕಾನ್ ನ್ತಗಳಿಗ್ (ಶಾಸನ್, ತೆರಿಗ್, ಪಾರಿಸರಿಕ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ) ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ ತ್ನ್ು ವಾವಹಾರವನ್ತು ಮತಂದತವರಿಸತವುದತ;

6.1.8

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸಾಲಗಾರರದೆೋ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡತ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ
ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿಕ ಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಡೆದತಕ ಂಡಲ್ಲಿ ಜೆ ತೆಗಿನ್ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ (ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತಂದೆ ವವರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಯಾವುದೆೋ
ನಿಬಂಧನಗಳ ಅನ್ತಷ್ಾಠನ್ಕಾೆಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಇದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ ರನೋ ವಾಕ್ತುಯ ಏಜೆನಿ್ಗಳನ್ತು ನೋಮಿಸಬಹತದತ ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ
(ಎ) ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ಸಕಾಲ್ಲಕವ್ಾಗಿ ಪಾವತಸತವುದತ, (ಬಿ) ನ ೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ಗಳತ, ಆರ್ಸಿ ಬತಕ್ಸ, ಸ್ತೋಲ್್ ಇನ್ವೈಸ್, ವಮಾ
ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳತ, ರಸ್ತು ಸಾರಿಗ್ ಕಚೋರಿ (ಆರ್ಟಿಒ)ಯಿಂದ ನಿೋಡಲಾದ ರಸ್ತು ತೆರಿಗ್ ರಶಿೋದಿಗಳತ, ಇಸಿಎಸ್ / ಎನ್ಎಸಿಚ್ ಆಡಷರ್ಗಳತ, ಹ ಸ ಚಕ್ಸ, ಸಾಲಗಾರರತ,
ತ್ಯಾರಕರತ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರತ, ಯಾವುದೆೋ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ, ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮ ರನೋ ವಾಕ್ತುಗಳಿಂದ ವತ್ರರಾ
ನ್ಂತ್ರದ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು (ಸಮಯಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದೆರೆ) ಪ್ಡೆದತಕ ಳತಳವುದತ (ಸಿ) ಸಾಲಗಾರರತ ಒದಗಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ ಅರ್ವ್ಾ ಎಲಾಿ ರ್ದರತೆಯನ್ತು

6.1.9
6.2

ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವುದತ. ಸಾಲಗಾರರತ ಅಂತ್ಹ ಏಜೆನಿ್ಗಳೆ ಂದಿಗ್ ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಏಜೆನಿ್ಗಳತ ಸಾಲಗಾರರತ
ನಿವ್ಾಸಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಕಚೋರಿಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ಸಥಳವನ್ತು ಪ್ರಸಪರ ಒಪಿಪದ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಭೋಟಿ ಮಾಡಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಫ ೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ತು
ಮಾಡಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ತು ಸಂಪ್ಕ್ತಷಸಲತ ಅಹಷರಾಗಿರತತಾುರೆ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಮ ರನೋ ಏಜೆನಿ್ಗಳ ವಚುಗಳತ ಮತ್ತು
ಶತಲೆಗಳತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಪಟ್ ಮತಂದಿನ್ ಖಚತಷಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಮಾತ್ರ ರ್ರಿಸಬೋಕತ ಮತ್ತು ಪಾವತಸಬೋಕತ.
ಸಾಲಕಾೆಗಿ ಹಣ ಪಾವತಸತವುದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಏಜೆಂಟರತ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಇ-ರಿಸಿಟ್ ಅರ್ವ್ಾ ಇ-ಕಮತಾನಿಕೋಶನ್
ನಿೋಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ.
ಋರಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳತ
ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಬಾಕ್ತಯಿರತವ ಮತ್ತು ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಎಲಾಿ ಹಣವನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ತ್ೃಪಿುಯಾಗತವಂತೆ
ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಪಾವತಸತವವರೆಗ್, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತಮೊೋದನಯಿಲಿದೆ ಈ ಕಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ತು ಮಾಡತವುದಿಲಿ ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ
ಮ ಲಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ುಪತಾುರೆ:

6.2.1

ಯಾವುದೆೋ ವಲ್ಲೋನ್, ವಘಟನ, ಸಂಯೋಜನ, ಮರತಸಂಘಟನ, ವಾವಸ್ತಥಯ ಯೋಜನ ಅರ್ವ್ಾ ಇದರ ಸಾಲಗಾರರ ಜೆ ತೆ ಅರ್ವ್ಾ ಷೆೋರತದಾರರೆ ಂದಿಗ್
ಹ ಂದಾಣಿಕ, ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಒಗ ೆಡತವಕ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ುನ್ನಿಷಮಾಷಣದ ಯೋಜನಯನ್ತು ಕೈಗ್ ಳತಳವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಅನ್ತಮತಸತವುದತ;

6.2.2

ಯಾವುದೆೋ ಲಾಭಾಂಶವನ್ತು ಘ ೋರ್ಷಸತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾವತಸತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಷೆೋರತದಾರರಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ವತ್ರಣೆಯನ್ತು ಮಾಡತವುದತ (ಎ)
ಲಾಭಾಂಶವನ್ತು ಘ ೋರ್ಷಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾವತಸಲತ ಪ್ರಸಾುಪಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗ್ ಸಾಲಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ಪಾವತಸದೆೋ ಇರತವುದತ
ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕಾೆಗಿ ಮತನುೋಪಾಷಡತಗಳನ್ತು ಮಾಡದಿರತವುದತ, ಅರ್ವ್ಾ (ಬಿ) ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿರತವ ಘಟನ ಸಂರ್ವಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಗ್ಯ್ದೋ ಉಳಿದರೆ
ಅರ್ವ್ಾ ಅಂತ್ಹ ಘ ೋರ್ಣೆ ಅರ್ವ್ಾ ಲಾಭಾಂಶ ನಿೋಡಿಕ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾವತ ಅರ್ವ್ಾ ಅಥ ೋರೆೈಸ್ತೋಶನ್ಅರ್ವ್ಾ ವತ್ರಣೆಯ ಪ್ರಿರಾಮವ್ಾಗಿ ಸಂರ್ವಸತವ
ಸಾಧಾತೆಯಿರತವುದತ.

6.2.3

ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡತವುದತ, ವಗಾಷಯಿಸತವುದತ, ಲ್ಲೋಸಿಗ್ ನಿೋಡತವುದತ, ಅರ್ವ್ಾ ವಲ್ೋವ್ಾರಿ ಮಾಡತವುದತ, ಅರ್ವ್ಾ ಅದರಲ್ಲಿ
ವಾವಹಾರ ಮಾಡತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗವನ್ತು ಬದಲಾಯಿಸತವುದತ;

6.2.4

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಪ್ ವಷ ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪಿಪಗ್ಯಿಲಿದೆ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹದಾರರನ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದತ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸ ಕುವಂದತ
ಪ್ರಿಗಣಿಸತವಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳ ಮೋಲ್ ಅದತ ಸಮಮತಯನ್ತು ನಿೋಡಬಹತದತ;

6.2.5

ಯಾವುದೆೋ ಸವತುನ್ ಖರಿೋದಿಗಾಗಿ ಸಾಲ, ಓವರ್ಡ್ಾರಫ್್ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಆಸಿುಯ ಖರಿೋದಿ ಬಲ್ಯನ್ತು ಮರತಪಾವತಸಲತ ಯಾರಿಗ ಜಾಮಿೋನ್ತ ಅರ್ವ್ಾ
ಗಾಾರೆಂಟಿ ನಿೋಡಬಾರದತ.

7

ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಳತಳವಕಯ ಘಟನಗಳತ

7.1

ಈ ಕಳಗಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ಒಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಹಚಿುನ್ ಘಟನಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರತವುದಕೆ ಸಮಾನ್ವ್ಾಗಿರತವ ಘಟನಗಳತ ಸಂರ್ವಸಿದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರತಯಂದನ್ತು “ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿರತವ ಘಟನ” ಎನ್ುಲಾಗತತ್ುದೆ :ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
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ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

7.1.1

ಅಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಬಡಿಡ ಅರ್ವ್ಾ ಕಂತ್ತಗಳ ಪಾವತ / ಮರತಪಾವತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗವನ್ತು ವ್ಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕಗಳಂದತ (ನಿಗದಿತ್
ಮತಕಾುಯದ ವೋಳೆಗ್, ಅರ್ವ್ಾ ವೋಗವಧಷನಯಿಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ) ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ
ಹಣವನ್ತು ಪಾವತಸದೆೋ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಳತಳವುದತ.

7.1.2

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಅವರಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸ ಚನ ನಿೋಡಿದ ನ್ಂತ್ರ 7 (ಏಳತ) ದಿನ್ಗಳವರೆಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರತವಂತೆ
ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯತ ಅಂತ್ಹ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಳತಳವಕಯನ್ತು ಮತಂದತವರಿಸಿದಲ್ಲಿ (ಹಣಪಾವತಯ ಬಾಕ್ತ ಹ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ
ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ, ಜಾಮಿೋನ್ತದಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದ,
ರ್ರತ್ತು, ಬಧಧತೆಗಳ ಕಾಯಷನಿವಷಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತಸಿುಯತ ಸಂರ್ವಸತತ್ುದೆ (ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಂತ್ಹ ಸತಸಿುಯತ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಿಹಾರ ಹ ಂದಿಲಿ
ಅರ್ವ್ಾ ನಿೋಡಿರತವರ್ದರತೆಯ ಸವತ್ತು ತೋವರವ್ಾದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ ಅಭಿಪಾರಯಪ್ಟ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ನ ೋಟಿಸ್ ಅಗತ್ಾವಲಿ).

7.1.3

ಸಾಲಗಾರರ ವಫಲತೆ (i) ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಗರವ್ಾಗಿ ವಮ ಮಾಡಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ವಮಯ
ಪಿರೋಮಿಯಂ ಅನ್ತು ಸಮಯಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಸತವುದತ; ಮತ್ತು (ii) ರಸ್ತು ತೆರಿಗ್ಯನ್ತು ಹಣಪಾವತ ವ್ಾಯಿದೆಯಳಗ್ ತ್ತಂಬತವುದತ.

7.1.4

ಇವುಗಳನ್ತು ಒದಗಿಸತವಲ್ಲಿ ವಫಲತೆ (i) ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಿಚಛೋದ 4.10 ಮತ್ತು ಪ್ರಿಚಛೋದ 5.2 (i) ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಪ್ರಕಾರವ್ಾಗಿ
ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಶನ್ನ್ ಅನ್ತಮೊೋದನಯಂದಿಗ್ ಉತ್ಪನ್ು (ಗಳ) ವಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ತು ಒದಗಿಸಲತ; (ii) ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಿಚಛೋದ 5.2 ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಿರತವಂತೆ
ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದೆ ಳಗ್ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಇನ್ವೈಸ್ ಮತ್ತು ನ ೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ (ಆರ್ಸಿ) ಒದಗಿಸಲತ. (i)

7.1.5

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪಿಪಗ್ಯಿಲಿದೆ, ಸಾಲಗಾರರತ ಮಾರಾಟ, ವಗಾಷವಣೆ, ಸಾವಧಿೋನ್ತೆಯನ್ತು ಬಿಡತವುದತ, ಮತೆ ುಬಬರಿಗ್ ಬಾಡಿಗ್
ನಿೋಡತವುದತ, ರ್ದರತೆಗ್ ನಿೋಡತವುದತ, ಅಡವಡತವುದತ, ಯಾವುದೆೋ ಲ್ಲೋನ್ ಅನ್ತು ಸೃರ್ಷ್ಸತವುದತ, ಅಪಾಯಕೆ ತ್ಳತಳವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು
(ಗಳನ್ತು) ಬದಲಾಯಿಸತವುದತ.

7.1.6

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಾವರತವಂತೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಪಾರತನಿಧಾ, ಖಾತ್ರಿ, ಘ ೋರ್ಣೆ,
ರ್ರತ್ತುಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ದೃಢೋಕರಣ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಯ ಉಲಿಂಘನ ಸಂರ್ವಸಿದೆ / ಕೈಗ್ ಳಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ
ಯಾವುದೆೋ ವಂಚನ ಮಾಡಿರತವುದತ / ಯಾವುದೆೋ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹತಯನ್ತು ಸಲ್ಲಿಸದೆೋ ಇರತವುದತ / ಹೋಳದೆೋ ಮರೆಮಾಚಿರತವುದತ.

7.1.7

ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಜಾಮಿೋನ್ತದಾರರತ ಯಾರಾದರ

ಇದೆಲ್ಲಿ, ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ / ಜಾಮಿೋನ್ತದಾರರತ ಸವಯಂಪರೋರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಸವ

ಇಚಛಯಿಲಿದೆೋ ಯಾವುದೆೋ ದಿವ್ಾಳಿತ್ನ್ ಕಾನ್ ನಿನ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ವಚಾರಣೆಗ್ ಒಳಗಾಗತತುದಾೆರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಈಗಾಗಲ್ೋ ಆಗಿದಾೆರೆ, ಸವಯಂಪರೋರಣೆಯಿಂದ
ಅರ್ವ್ಾ ಸವ ಇಚಛ ಇಲಿದೆೋ ಬರಖಾಸತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ದಿವ್ಾಳಿತ್ನ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದಾೆರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ / ಜಾಮಿೋನ್ತದಾರರತ
ತ್ನ್ು ಮರತ ಸಂಘಟನ, ಮತಚತುವಕ ಅರ್ವ್ಾ ಬರಖಾಸತು ಅರ್ವ್ಾ ದಿವ್ಾಳಿತ್ನ್ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲ ತೋರಿಸಲಾಗದಿರತವಕಗಾಗಿ ಕರಮ ತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲಾಗಿದೆ ಅರ್ವ್ಾ

7.1.8

ಕರಮ ತೆಗ್ದತಕ ಳತಳವುದಕೆ ತ್ತತಾುಗಿದಾೆರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಎಲಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಸವತ್ತುಗಳತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ
ಸವತ್ತುಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗಕಾೆಗಿ ಬರಖಾಸತುದಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಸಿವೋಕರಿಸತವವರನ್ತು ನೋಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅರ್ವ್ಾ ನೋಮಕ ಮಾಡಲತ
ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಅರ್ವ್ಾ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಸವತ್ತುಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಸವತ್ತುಗಳ ಮೋಲ್ ಒಂದತ ಲಗತುಸತವಕ
ಅರ್ವ್ಾ ಜಫುಯನ್ತು ವಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಇತ್ರ ಸವತ್ತುಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ ವಚಾರಣೆಗಳನ್ತು
ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡತವುದಕಾೆಗಿ ಕೈಗ್ ಳಳಲಾಗಿದೆ ಅರ್ವ್ಾ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ವ್ಾ ಒಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಹಚತು
ನಾಾಯನಿಣಷಯಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಡಿಕ್ತರಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ವರತದಧ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ತುವುದಕೆ ತಾಕ್ತಷಕವ್ಾಗಿ ಅರಿಯತವಂತರತವುದತ
ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರೆ ಬಬರತ ಮರಣಹ ಂದಿದರೆ / ಯಾವುದೆೋ ವಾವಹಾರ ಮತಕಾುಯಗ್ ಳಿಸಿದರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ನ್ು
ಯಾವುದೆೋ ವಾವಹಾರಗಳನ್ತು ಮತಂದತವರಿಸತವುದನ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಹಾಗ್ ಮಾಡತವ ಬದರಿಕ ಹಾಕ್ತದರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಹಾಗ್ ಮಾಡತವ ಉದೆೆೋಶದ
ನ ೋಟಿಸನ್ತು ನಿೋಡಿದರೆ ಅರ್ವ್ಾ ವಾವಹಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಳಿಗ್ ಅಗತ್ಾವ್ಾದ ಸವತ್ತುಗಳ ಎಲಾಿ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಹಾನಿಗ್ ಳಗಾದರೆ
ಅರ್ವ್ಾ ನಾಶವ್ಾದರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವಾವಹಾರ, ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಳತ, ನಿವಷಹಣೆ ಅರ್ವ್ಾ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ವದ ಸಾಮಾನ್ಾ ಸವರ ಪ್
ಅರ್ವ್ಾ ವ್ಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಗಣನಿೋಯ ಪ್ರತಕ ಲ ಪ್ರಿರಾಮವನ್ತು ಬಿೋರಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡತಬಂದಿದೆಲ್ಲಿ. ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲ
ಮರತಪಾವತಸತವ ಕಳಪ ಸಾಮರ್ಾಷವನ್ತು ಸ ಚಿಸತವ ಮಾರತಕಟೆ್ ವರದಿಗಳತ.

7.1.9

ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪಾರಧಿಕಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯಿಂದ ಮತಟತ್ಗ್ ೋಲತ ಹಾಕ್ತಕ ಳತಳವುದತ,
ಲಗತುಸತವುದತ, ವಶಕೆ ತೆಗ್ದತಕ ಳತಳವುದತ, ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಕಾನ್ ನ್ತ ಅರ್ವ್ಾ ಜಾರಿ ವಚಾರಣೆಯ ವರ್ಯವನಾುಗಿ ಮಾಡತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ
ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳತ ನಾಶವ್ಾಗತವ ಸಿಥತಯಲ್ಲಿರತವುದತ, ಯಾವುದೆೋ ಅಪ್ಘಾತ್ಕೆ, ಕಳತವಗ್, ಹಾನಿಗ್ ಒಳಗಾಗತವುದತ, ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ
ನಾಶವ್ಾಗತವ ಸಿಥತಯಲ್ಲಿರತವುದತ, ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಗತರತತಸಲಾಗದಂತರತವುದತ, ಅರ್ವ್ಾ ನ್ರ್್ವ್ಾಗತವುದತ.

7.1.10

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಹಚಿುನ್ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ನಿೋಡಬೋಕತ ಎನ್ತುವ ಮಟಿ್ಗ್ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳ ಮೌಲಾವು ಅಪ್ಮೌಲಾಗ್ ಳತಳವುದತ
ಮತ್ತು ಲ್ಲಖಿತ್ ಬೋಡಿಕಯ ಮೋರೆಗ್ ಅಂತ್ಹ ಹಚಿುನ್ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ನಿೋಡದೆೋ ಇರತವುದತ.

7.1.11

ಸಾಲಕೆ ನಿೋಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ರ್ದರತೆಯತ, ಯಾವುದಾದರ

ಇದೆಲ್ಲಿ, ಕಾಯಷರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೆೋ ಇರತವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ

ಕಾಯಷರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿರತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾನ್ ನ್ತಬಾಹರವ್ಾಗಿರತವುದತ, ಅಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿರತವುದತ, ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸಲಾಗದಿರತವುದತ, ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ
7.1.12
7.1.13
7.1.14

ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಷರ ಪ್ದಲ್ಲಿರತವುದಕೆ ವಫಲವ್ಾಗತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾಯಷರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿರತವುದತ
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯತ (ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ಸ್ತೋರಿದಂತೆ) ತ್ಮಮ ಯಾವುದೆೋ ಜವ್ಾಬಾೆರಿಗಳನ್ತು ನಿವಷಹಸತವುದತ ಕಾನ್ ನ್ತಬಾಹರ ಆಗಿರತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾನ್ ನ್ತಬಾಹರ ಆಗತವುದತ.
ಸಾಲಗಾರರತ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಕ್ತ ಹಣವನ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಾಯಿದೆ ವೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿದೆೋಷಶಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಸತವುದಕೆ
ಅಸಮರ್ಷರಾಗತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ತ್ಮಮ ಅಸಮರ್ಷತೆಯನ್ತು ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ತಳಿಸಿರತವುದತ.
ವವರಿಸಿದ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡ ಘಟನ (ಅರ್ವ್ಾ ನ ೋಟಿಸತ ನಿೋಡತವುದರೆ ಂದಿಗ್ ಸಂರ್ವಸಿದ ಒಂದತ ಘಟನ, ಸಮಯದ ವಳಂಬ, ವಸತುನಿರ್ಠತೆಯ
ನಿಣಷಯ, ಅರ್ವ್ಾ ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ರ್ರತ್ತು ಪ್ ರೆೈಸತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಮೋಲ್ಲನ್ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಯೋಜನಯತ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡ
ಘಟನಯಾಗಿದೆ) ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದೆೋ ಋಣಭಾರಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ದಾಖಲ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಹಣಕಾಸಿನ್ ನರವುಗಾಗಿ
ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ತು ಮಾಡಿಕ ಂಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ಹಣಕಾಸತ ಸಂಸ್ತಥಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಬಾಾಂಕತಗಳತ ತ್ಮಮ ನರವು ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಯಾವುದೆೋ
ಭಾಗವನ್ತು ಹಂಪ್ಡೆದಲ್ಲಿ ಸಂರ್ವಸತತ್ುದೆ.

7.1.15

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಅಭಿಪಾರಯದಂತೆ, ಸಾಲಗಾರರ ಪಾವತಸತವ / ಮರತಪಾವತ ಮಾಡತವ ಸಾಮರ್ಾಷದ ಮೋಲ್ ಗಣನಿೋಯ ಪ್ರತಕ ಲ ಪ್ರಿರಾಮ
ಬಿೋರಬಹತದಾದ ಒಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಹಚಿುನ್ ಘಟನಗಳತ, ಸಿಥತಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಸನಿುವೋಶಗಳತ (ಕಾನ್ ನಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡಂತೆ)

7.1.16

ಸಂರ್ವಸತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಇರತವುದತ
ಸಾಲವನ್ತು ವತ್ರಿಸಿದ 7 ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸಾಲಗಾರರತ ಡಿೋಲರ್ ಅರ್ವ್ಾ ಉತಾಪದಕರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ವತ್ರಣೆಯನ್ತು ತೆಗ್ದತಕ ಳಳದೆೋ ಇರತವುದತ.

ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
11

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಯಾವುದೆೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಘಟನಯ ಬಗ್ೆ ಅರಿವ್ಾದ ನ್ಂತ್ರ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಸತಸಿುಯನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡಿರತವ ಘಟನ (ಅರ್ವ್ಾ
ನ ೋಟಿಸತ ನಿೋಡತವುದರೆ ಂದಿಗ್ ಸಂರ್ವಸಿದ ಒಂದತ ಘಟನ, ಸಮಯದ ವಳಂಬ, ವಸತುನಿರ್ಠತೆಯ ನಿಣಷಯ, ಅರ್ವ್ಾ ಅನ್ವಯವ್ಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ

7.2

ರ್ರತ್ತು ಪ್ ರೆೈಸತವುದತ) ಮತ್ತು ಅದನ್ತು ಪ್ರಿಹರಿಸಲತ ತೆಗ್ದತಕ ಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳತ ಯಾವುದಾದರ ಇದೆರೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ತಳಿಸಬೋಕತ. ಬಾಕ್ತ
ಉಳಿಸಿಕ ಂಡ ಘಟನ ಸಂರ್ವಸಿದೆಯೋ ಇಲಿವ ೋ ಎಂಬ ಬಗ್ೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ನಿಧಾಷರವು ಅಂತಮವ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಅದನ್ತು
ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕಾಗತತ್ುದೆ.

8

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹಕತೆಗಳತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಾರಗಳತ

8.1

ಮೋಲ್ ಹೋಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡ ಘಟನಗಳತ ಸಂರ್ವಸಿದ ನ್ಂತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಂಡಿರತವ ವಾತರಿಕುತೆಯ ಹ ರತಾಗಿಯ ,
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ, ಏಜೆಂಟರತ ಅರ್ವ್ಾ ನಾಮಿನಿಗಳ ಮ ಲಕ, ಅದರ ಏಕಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ ಣಷ ನಿಣಷಯದಂತೆ,
ಕಳಗಿನ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಒಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಹಚಿುನ್ವುಗಳನ್ತು ಚಲಾಯಿಸಲತ ಅಹಷರಾಗಿರತತ್ುದೆ:
a)
ಸಾಲವನ್ತು ಲರ್ಾವ್ಾಗತವಂತೆ ಮಾಡಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಮತಂದತವರಿಸಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಬಾಧಾತೆಯತ ಕ ನಗ್ ಂಡಿದೆ ಎಂದತ
ಘ ೋರ್ಷಸತವುದತ; ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ
b)

ಸಾಲ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಬಡಿಡ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇರತವ ಎಲಾಿ ವಚುಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ, ಖಚತಷಗಳತ ಮತ್ತು
ಇತ್ರ ಮೊತ್ುಗಳತ ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿವ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಪಾವತಸಬೋಕತ ಎಂದತ ಘ ೋರ್ಷಸತವುದತ, ಹೋಗ್ ಮಾಡಿದ
ನ್ಂತ್ರ ಅದನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಪಾವತಸಬೋಕಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲ ಮತ್ತು /ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ುವನ್ತು ನ ೋಟಿಸ್ನ್ ನಿಯಮಗಳಿಗ್ ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಹಚಿುನ್ ಸ ಚನ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯ
ಕಾನ್ ನ್ತಬದಧ ವಧಿವಧಾನ್ಗಳಿಲಿದೆ ಪಾವತಸಬೋಕತ; ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ

c)

ಜಾಮಿೋನ್ತ ನಿೋಡಿರತವುದತ ಯಾವುದಾದರ ಇದೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ತು ಬಳಸಿಕ ಳತಳವುದತ; ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ

d)

ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಒಡಂಬಡಿಕ, ರ್ರತ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ನಿಯಮದ ನಿದಿಷರ್್ ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಾಗಿ, ಕಾನ್ ನಿನ್ ಮ ಲಕ
ಅನ್ತಮತಸಲಾದ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆ, ಅಧಿಕಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ತು ನಾಾಯಯತಕುತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಕದೆಮಯ ಮ ಲಕ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾನ್ ನಿನ್
ಕ್ತರಯ್ದಯಿಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಎರಡನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡತ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ (ಸಿವೋಕರಿಸತವವರ ನೋಮಕ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ) ಚಲಾಯಿಸತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಈ
ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೆೋ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳ ಉಲಿಂಘನಯ ವರತದಧ ತ್ಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ
ಯಾವುದೆೋ ಅಧಿಕಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಹಕೆನ್ತು ಚಲಾಯಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತವುದತ; ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ

e )

ಸಾಲ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗವನ್ತು ಮರತಪಾವತಸತವಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿರತವುದತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡ ಘಟನಯತ,
ಹದಿನೈದತ (15) ದಿನ್ಗಳವರೆಗ್ ಮತಂದತವರಿದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ ಅರ್ವ್ಾ ಜಾರಿಗ್ ತ್ರಬೋಕಾದ ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿ
ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಏಳತ (7) ದಿನ್ಗಳ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸ ಚನಯನ್ತು ನಿೋಡತವ ಮ ಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ರ್ದರತೆಯನ್ತು
ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವ, ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಅದತ ಇರತವಲ್ಲಿಯ್ದೋ ನಾಾಯಾಲಯದ ಹಸುಕ್ಷೋಪ್ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ನಾಾಯಾಂಗ
ವಚಾರಣೆಯಿಲಿದೆ ಪ್ುನ್ಃ ಸಾವಧಿೋನ್ಕೆ ಪ್ಡೆದತಕ ಳತಳವ, ಹಕೆನ್ತು(ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ವಾತರಿಕುವ್ಾಗಿ ಏನಾದರ ಇದೆರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ ಣಷ ಸಾಲ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತ / ಹಂಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆಯ್ದ ಎಂದತ ಲ್ಕ್ತೆಸದೆ) ಮತ್ತು
ಮೋಲ್ಲನ್ ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಇವುಗಳನ್ತು ಮಾಡತವ ಹಕತೆ ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ:i)

ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಇರಿಸಬಹತದಾದ ಕಟ್ಡ, ಗಾಾರೆೋಜ್ ಅರ್ವ್ಾ ಗ್ ೋಡ್ೌನ್ ಒಳಗ್ ಪ್ರವೋಶಿಸಲತ ಮತ್ತು ಹೋಳಿದ ಆವರಣದ
ಗಾಾರೆೋಜ್ ಅರ್ವ್ಾ ಗ್ ೋಡ್ೌನ್ ನಿಂದ ಮತ್ತು ಅದನ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ರಿಸ್ೆ, ವಚು ಮತ್ತು ಸಂಕ್ತೋಣಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್
ಪ್ರತನಿಧಿಯಂದಿಗ್ ಇರಿಸಲತ / ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಲತ / ಪಾಕ್ಸಷ ಮಾಡತವುದಕಾೆಗಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳಿಗ್
ಯಾವುದೆೋ ಹ ಣೆಗಾರಿಕ ಉಂಟ್ಾಗದಂತೆ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಲತ ಮತ್ತು ಅದನ್ತು ವಗಾಷಯಿಸಲತ
ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಗಿಸಲತ. ಆದಾಗ ಾ, ಒಂದತ ವೋಳೆ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಎಲ್ ಭಾವಸಿದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಯಾವುದೆೋ ವಳಂಬವು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಹತಾಸಕ್ತುಗಳನ್ತು ಕತಂಠಿತ್ಗ್ ಳಿಸತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಕಂಡತಬಂದಲ್ಲಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್
ಸವತ್ತುಗಳ ಮರತಹಂಚಿಕಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ನ ೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಬದಧವ್ಾಗಿರತವುದಿಲಿ;

ii) ಮೋಲ್ಲನ್ಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಲತ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಏಳತ (7) ದಿನ್ಗಳ ಪ್ ವಷ ನ ೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಬೋಕತ ಮತ್ತು ಆ ಮ ಲಕ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ವಲ್ೋವ್ಾರಿ ಮಾಡತವ
ಉದೆೆೋಶವನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ತಳಿಸಬೋಕತ ಹಾಗ
ಸಾಲಗಾರರತ ಉಳಿದಿರತವ ಬಾಕ್ತ ಮರತಪಾವತಸಲತ ಮತ್ತು ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್
ಸವತ್ತುಗಳ ಸಾವಧಿೋನ್ವನ್ತು ಹಂಪ್ಡೆಯಲತ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಅಂತಮ ಅವಕಾಶವನ್ತು ನಿೋಡಬಹತದತ. ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಾಲಗಾರರತ ಅಂತಮ
ನ ೋಟಿಸ್ಅನ್ತಸರಿಸಲತ ವಫಲವ್ಾದರೆ, ಸಾವಷಜನಿಕ ಹರಾಜತ ಅರ್ವ್ಾ ಖಾಸಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತವ
ಮ ಲಕ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ವಲ್ೋವ್ಾರಿ ಮಾಡಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ತೆಗ್ದತಕ ಳಳಬಹತದಾದ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಾಿ
ಕರಮಗಳನ್ತು, ಎಲಿ ರಿೋತಯಲ್ಲಿಯ

ಸಾಲಗಾರರ ರಿಸ್ೆ ಮತ್ತು ವಚುದಲ್ಲಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ಂತ್ಹ ಸ ಕುವಂದತ ತಳಿಯತವ
ರ್ರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಮತ್ತು

ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಭಾವಸತವ ಅಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳತ ಹಾಗ

ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲತ ಮತಂದತವರಿಯಬಹತದತ, ಅಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು
ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳಿಂದ ಮತಕುವ್ಾಗಿ ಹಾಗ

ಅಂತ್ಹ ಕರಮ ಅರ್ವ್ಾ ಕರಮವಲಿದಿರತವಕಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಲ್ಕಾೆಚಾರ ನಿೋಡತವ

ಹ ಣೆಗಾರಿಕ ಇಲಿದೆೋ ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಬಹತದತ ಅರ್ವ್ಾ ಬಳಸಬಹತದತ, ನಿವಷಹಸಬಹತದತ, ಇತ್ರರಿಗ್ ಲ್ಲೋಸಿಗ್ ನಿೋಡಬಹತದತ ಅರ್ವ್ಾ
ಹಾಗ್ಯ್ದೋ ಉಳಿಸಬಹತದತ, ಬಾಡಿಗ್ ನಿೋಡಬಹತದತ. ಮೋಲ್ ಹೋಳಿರತವಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್
ಲರ್ಾವರತವ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಿಹಾರ ಕರಮಗಳನ್ತು ಚಲಾಯಿಸತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಚಲಾಯಿಸದೆೋ ಇರತವುದರಿಂದ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ವಶದಲ್ಲಿದಿರತವ್ಾಗ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳಿಗ್ ಆಗತವ ಯಾವುದೆೋ ನ್ರ್್, ಹದಗ್ಡಿಸತವಕ ಅರ್ವ್ಾ ಹಾನಿಗ್
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಜವ್ಾಬಾೆರನಾಗಿರತವುದಿಲಿ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮೌಲಾದಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ನ್ರ್್ ಅರ್ವ್ಾ ಇಳಿಕಗ್
ಬದಧರಾಗಿಲಿದೆೋ ಅರ್ವ್ಾ ಉತ್ುರದಾಯಿತ್ವವಲಿದೆೋ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಚಲಾಯಿಸಲತ ಬದಧರಾಗಿರದೆ
ಸಾಲಗಾರ
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8.2

ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಚಲಾಯಿಸತವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ನ್ರ್್ಕೆ ಹ ಣೆಗಾರರಾಗಿರದೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿ ಸಿವೋಕೃತಗಳತ ಹಾಗ ಖರಿೋದಿ ಹಣದ ಬಿಡತಗಡೆಗಾಗಿ ಹಾಗ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸ ಕುವನಿಸತವಂತೆ ಮಾರಾಟಕಾೆಗಿ
ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಿ ಕರಮಗಳತ ಹಾಗ ಸಂಗತಗಳನ್ತು ನಿವಷಹಸಲತ ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು ರದತೆಗ್ ಳಿಸತವ ಅರ್ವ್ಾ ಬದಲ್ಲಸತವ
ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ. ಯಾವುದೆೋ ದಲಾಿಳಿ ಅರ್ವ್ಾ ಹರಾಜತದಾರರ ಅರ್ವ್ಾ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಆಸಿುಯ ಮಾರಾಟ ಅರ್ವ್ಾ
ಇತ್ಾರ್ಷದ ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನೋಮಕಗ್ ಂಡ ವಾಕ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ಕರಮ ಅರ್ವ್ಾ
ಬಾಕ್ತಯಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ನ್ರ್್ಕೆ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೋ
ಮಾರಾಟ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಇತ್ಾರ್ಷದ ಕರಮಬದಧತೆಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಆಕ್ಷೋಪ್ಣೆಯನ್ತು ವಾಕುಪ್ಡಿಸತವಂತಲಿ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪಾವತಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಚತುವರಿ ಹಣ
ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಸ್ತೋರಿದ ಯಾವುದೆೋ ಹಣ ಅರ್ವ್ಾ ಮೊತ್ುಕೆ ಹಚತುವರಿ ಮೊತ್ುವನ್ತು

ಯಾವುದೆೋ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಬಾಕ್ತಯಿರತವ ಮೊತ್ುಕೆ ಸರಿಹ ಂದತವ ವ್ಾಾಪಿುಯವರೆಗ್ ಅದತ ಒಬಬರದೆೆೋ ಆಗಿದೆರ
ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ವಾಕ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ವಾಕ್ತುಗಳೆ ಂದಿಗ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ,ಕಂಪ್ನಿಯಂತೆ, ಸಂಸ್ತಥಗಳಂತೆ ಸಾಲ, ಡಿಸೌೆಂಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಬಿಲ್ಗಳತ, ಜಾಮಿೋನ್ತಗಳತ,
ರ್ದರತೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾಾವುದೆೋ ಋಣಭಾರಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಬಿಲ್ಗಳತ, ನ ೋಟ್್, ಕರಡಿಟ್್ ಹಾಗ
ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಹ ಂದಿದೆರ , ಬಾಕ್ತಯಿರತವುದತ ಮತ್ತು ತ್ಕ್ಷಣ ಪಾವತಸತ್ಕೆದತೆ ಅಲಿದಿದೆರ
ಮತಂಗಡಕಾೆಗಿನ್ ಕಾನ್ ನ್ತಗಳಂತೆ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆರ

ಇತ್ರ ಬದಧತೆಗಳನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡತ ಹ ಣೆಗಾರಿಕ
ಅರ್ವ್ಾ ಹಣ ವಜಾ ಮಾಡತವುದತ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಸಪರ

ಇತ್ರ ಬೋಡಿಕಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಕಾರಣವ್ಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ವಧಿಸಿರತವ ಬಡಿಡಯಂದಿಗ್

ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಲತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸತವುದಕೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಕಾನ್ ನ್ತಬದಧ ಹಕತೆ ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ.
ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳ
ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳಿಗ್ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿ ನ್ಗದಿೋಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ುವು ಒಟತ್ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಮರತಪಾವತಸಲತ ಸಾಕರ್ತ್ ಇಲಿದೆೋ ಇದೆರೆ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದ ಮೊತ್ುವನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ಸವಂತ್
ವವೋಚನಯಿಂದ ತೋಮಾಷನಿಸಬಹತದಾದ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಪಾವತಸಬೋಕತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಪಾವತಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಅದಕೆ
ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿ ಮಾಡಬೋಕಾಗತವುದತ.
8.3

ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳ ವಸ ಲಾತಗಾಗಿ ಒಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಹಚಿುನ್ ಏಜೆಂಟರತ / ವಾಕ್ತು (ಗಳನ್ತು) ತೆ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಮೋಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಚಛೋದ 6.1.8
ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾದ ಉದೆೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೋ ಜೆ ತೆಗಿನ್ ಉತ್ಪನ್ುಗಳಿಗ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿ (ಇನ್ತು ಮತಂದೆ ವ್ಾಾಖಾಾನಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ಒದಗಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ರಿಸಿೆನ್ಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ವಚುದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವ ಹಕೆನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ ಹಾಗ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸ ಕುವಂದತ ನಿಣಷಯಿಸತವಂತೆ
ಅಂತ್ಹ ವಾಕ್ತುಗ್ (ವಾಕ್ತುಗಳಿಗ್) ಸಾಲಗಾರರತ, ರ್ದರತೆಗ್ ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತ್ಹ ಮಾಹತ, ಸಂಗತಗಳತ ಮತ್ತು
ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನ್ತು ನಿೋಡಬಹತದತ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸ ಕುವಂದತ ಭಾವಸತವಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಂತ್ಹ ವಾಕ್ತುಗ್(ಗಳಿಗ್) ಇದಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗ ಅಗತ್ಾವರತವ ಕರಮಗಳತ,ವಾವಹಾರಗಳ,ವರ್ಯಗಳ ಹಾಗ ಸಂಗತಗಳನ್ತು ನಿವಷಹಸತವುದಕೆ ಎಲಾಿ ಹಕತೆಗಳತ, ಅಧಿಕಾರವನ್ತು

8.4

ನಿೋಡಬಬಹತದತ.
ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ವಸ ಲಾತ ಏಜೆಂಟರತ / ಪ್ರತನಿಧಿಗಳತ ತ್ಮಮ ನಿವ್ಾಸ ಅರ್ವ್ಾ ಕಚೋರಿ ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ಸಥಳಕೆ ಪ್ರಸಪರ
ಒಪಿಪದ ನಿಯಮಗಳಿಗ್ ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಲತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗ್ ಒಳಪ್ಟತ್ ಸಾಲಗಾರರ ಮರತ-ಪಾವತ ಬಾಧಾತೆಗಳಿಗ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗ್ ಕರೆ ಮಾಡಲತ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡತತಾುರೆ.

8.5

ಒಂದತ (ಅರ್ವ್ಾ ಹಚಿುನ್) ಬಾಕ್ತಯ ಘಟನ ಸಂರ್ವಸಿದೆರೆ, ಮೋಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಚಛೋದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾದ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ವವಧ ಹಕತೆಗಳತ
ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಜೆ ತೆಗ್, ವಡಬತಿಎಫ್ಪಿಎಲ್, ಸಾಲಗಾರರ ಉದೆ ಾೋಗದಾತ್ರನ್ತು ಸಂಪ್ಕ್ತಷಸಲತ ಮತ್ತು ಉದೆ ಾೋಗದಾತ್ನ್ತ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್
ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಸಂಬಳ / ವೋತ್ನ್ದಿಂದ ಕಡಿತ್ವನ್ತು ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಬಾಕ್ತ ಇರತವ ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತ
/ ಸಂಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಮರತಪಾವತಯಾಗತವವರೆಗ್ ಅದನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ರವ್ಾನಿಸತವಂತೆ ಮಾಡಲತ ಹಂತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲಾಗದಂತೆ ಹಕತೆ ಮತ್ತು
ಅಧಿಕಾರ ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ. ಸಂಬಳದಿಂದ ಮಾಡತವ ಅಂತ್ಹ ಕಡಿತ್ಗಳತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸಾಲಗಾರರ ಉದೆ ಾೋಗದಾತ್ರೆ ಂದಿಗ್ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸತವ
(ಮತ್ತು ಸ ಚಿಸಬಹತದಾ) ಅಂತ್ಹ ಮೊತ್ುದಾೆಗಿರತತ್ುದೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ಅಂತ್ಹ ಕಡಿತ್ಗಳಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಆಕ್ಷೋಪ್ಣೆಗಳನ್ತು ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ, ಅರ್ವ್ಾ
ಆಕ್ಷೋಪ್ಗಳನ್ತು ಎತ್ತುವಂತಲಿ/ ಸಲ್ಲಿಸತವಂತಲಿ. ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಉದೆ ಾೋಗದಾತ್ರನ್ತು ನಿಯಂತರಸತವ ಯಾವುದೆೋ
ಕಾನ್ ನ್ತ ಅರ್ವ್ಾ ಒಪ್ಪಂದವು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತ ಪಾವತಗಾಗಿ ಉದೆ ಾೋಗದಾತ್ರತ ನಿೋಡತವ ಮೊತ್ುದಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಕಡಿತ್ ಮತ್ತು
ಪಾವತ ಅಗತ್ಾವ್ಾಗಿಸತವ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಮೋಲ್ಲನ್ ಹಕೆನ್ತು ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ತ್ಡೆಯತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ನಿಬಷಂಧಿಸತವುದಿಲಿ, ಒಂದತ
ವೋಳೆ ಕಡಿತ್ಗ್ ಳಿಸಲಾದ ಮೊತ್ುವು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಬಾಕ್ತ ಇರತವ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪ್ ತಷಯಾಗಿ ಮರತಪಾವತಸಲತ
ಸಾಕರ್ಷ್ಲಿದಿದೆರೆ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರತವ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ಸವಂತ್ ವವೋಚನಯಿಂದ
ನಿಧಷರಿಸತವಂತೆ ಪಾವತಸಬೋಕತ ಮತ್ತು ಅದಕೆ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಪಾವತ ಪ್ಡೆಯಲಾಗತವುದತ.

8.6

ಮೋಲ್ಲನ್ ಹಂದಿನ್ ನಿಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ವವಧ ಹಕತೆಗಳ ಜೆ ತೆಗ್, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಇವರನ್ತು ನೋಮಕ
ಮಾಡಲತ ಸಹ ಹಕತೆ ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ: (i) ಸಾಲಗಾರರ ಕಲಸವನ್ತು ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಆವರಣ, ಕಾಖಾಷನಗಳತ, ಸಸಾಗಳತ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳತ
ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ತ್ನಿಖ್ಯ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲತ ತಾಂತರಕ, ನಿವಷಹಣೆ, ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ಸಲಹಾ ವಾವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿರತವ ಮತ್ತು
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೋ ವಾಕ್ತು.
(ii) ಯಾವುದೆೋ ನಿದಿಷರ್್ ಕಾಯಷಯೋಜನಗಳನ್ತು ಲ್ಕೆಪ್ರಿಶ ೋಧಕರಾಗಿ ನಿವಷಹಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ

ಅಳವಡಿಸಿಕ ಂಡ ಹಣಕಾಸತ ಅರ್ವ್ಾ

ಕಾಸ್್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾವಸ್ತಥ ಮತ್ತು ಕಾಯಷವಧಾನ್ಗಳನ್ತು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲತ ಇದರ ಕಲಸ ಮಾಡತತುರತವ ಅರ್ವ್ಾ ಆನ್ತರ್ಂಗಿಕ ಅರ್ವ್ಾ ಆಂತ್ರಿಕ
ಆಡಿಟರ್ಗಳಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ವಶೋರ್ ಆಡಿಟ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಚಾಟಷಡ್ಷ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್್ / ಕಾಸ್್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್್ ಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಬಹತದತ.
8.7

ಸಾಲದ ಯಾವುದೆೋ ಅಮಾನ್ತ್ತ ಅರ್ವ್ಾ ಮತಕಾುಯದ ಹ ರತಾಗಿಯ , ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಎಲಾಿ ಹಕತೆಗಳತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಾರಗಳತ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಸಾಲವನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು
ಪ್ ತಷಯಾಗಿ ಪಾವತ ಮಾಡತವವರೆಗ್ ಮತ್ತು ಸಿವೋಕರಿಸತವವರೆಗ್ ಹಾಗ್ಯ್ದೋ ಉಳಿಯತತ್ುವ.

8.8

ಮೋಲ್ ಹೋಳಿರತವುದಕೆ ಹಚತುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಪ್ ವ್ಾಷಗರಹವಲಿದೆ, ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಸವತ್ತುಗಳ ಸಾವಧಿೋನ್

8.9

ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಪಾವತಯಾಗಬೋಕಾದ ಮೊತ್ುದ ವಸ ಲಾತಗಾಗಿ ಇರತವ ಹಕತೆಗಳನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಚಲಾಯಿಸತವುದರಿಂದ
ಉಂಟ್ಾಗತವ ಎಲಾಿ ಕಾನ್ ನ್ತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಖಚತಷಗಳಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಹ ಣೆಯಾಗಿರತತಾುರೆ.
ಒಂದತ ವೋಳೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು(ಗಳನ್ತು) ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಂಡರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲದ ಸತಸಿು ಘಟನಯ ನ್ಂತ್ರ ಸಾಲವನ್ತು
ಹಂತೆಗ್ದತಕ ಂಡರೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಬಾಕ್ತಯ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಗಳನ್ತು ಸಿವೋಕರಿಸಲತ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಕಂತ್ತಗಳನ್ತು ರ್ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ಮರತಪಾವತ
ಮಾಡತವುದಕೆ ಅನ್ತಮತ ನಿೋಡತವಂತೆ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ (ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳತ) ನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ (ಗಳನ್ತು) ಮರತಹಂಚಿಕ
ನಿೋಡತವಂತೆ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ವನ್ಂತಸಿದಲ್ಲಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ವವೋಚನಯಂತೆ ವಧಿಸತವ ಹಚಿುನ್ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
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ರ್ರತ್ತುಗಳ ಮೋಲ್ ಅಂತ್ಹ ವನ್ಂತಗಳನ್ತು ಒಪಿಪಕ ಳಳಬಹತದತ/ಸಿವೋಕರಿಸಬಹತದತ. ಸಾಲಗಾರರ ಅಂತ್ಹ ವನ್ಂತಯನ್ತು/ಗಳನ್ತು ಅನ್ತಮತಸದಿರಲತ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತೆಗ್ದತಕ ಳತಳವ ಯಾವುದೆೋ ನಿಧಾಷರವು ಅಂತಮವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ ಹಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಅದನ್ತು ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕ್ತರತತ್ುದೆ.
8.10

ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಿಹಾರವು ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಾಗಿರಲತ ಉದೆೆೋಶಿಸಿಲಿ, ಆದರೆ ಕಾನ್ ನಿನ್ಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಲರ್ಾವರತವ
ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಿಹಾರದ ಜೆ ತೆಗ್ ಇದತ ಹಚತುವರಿ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಹಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ತು ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವ
ಉದೆೆೋಶದಿಂದ ಬಾಾಂಕರ್ ಅನ್ತು /ಗಳನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಹಣಕಾಸತ ಸಂಸ್ತಥಯನ್ತು /ಗಳನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ವಕ್ತೋಲರನ್ತು ತ್ಮಮ ವಕ್ತೋಲರಾಗಿ ನೋಮಕ ಮಾಡತವ
ಹಕತೆಗಳನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿದೆ.

8.11

ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು(ಗಳನ್ತು) ಮರತಸಾವಧಿೋನ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ, ಸಾಲಗಾರರತ ಆ ದಿನಾಂಕದಂದತ ಇರತವ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು
ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ/ ಪಾವತಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂತ್ತಗಳನ್ತು ವ್ಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಂದತ ನಿಯಮಿತ್ವ್ಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದತ ಪಾವತಸಲತ
ಒಪಿಪಕ ಂಡಲ್ಲಿ, ಆಗ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮರತಸಾವಧಿೋನ್ಗ್ ಳಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು (ಗಳನ್ತು) ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಹಂದಿರತಗಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ
ಉದೆೆೋಶಪ್ ವಷಕ / ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ಮಾಡತವ ಬಾಕ್ತಯ ಅಭಾಾಸ ಹ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಬೋರೆ ಸಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವು ಮತಂದತವರಿಯತತ್ುದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಶತಲೆಗಳನ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾದ ಅನ್ತಬಂಧಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿರತವುದನ್ತು
ಒಳಗ್ ಂಡಂತೆ ಪಾವತಸಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ಬಾಕ್ತ ಇರಿಸಿಕ ಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಮರತ

8.12

ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಮರತಪಾವತಯ ನ್ಂತ್ರ ಉಂಟ್ಾದ ಚಕ್ಸ ಬೌನ್್ ಶತಲೆಗಳತ, ಭೋಟಿ ಶತಲೆಗಳತ, ಮರತಪಾವತ
ಶತಲೆಗಳತ, ಕಾನ್ ನ್ತ ಶತಲೆಗಳತ, ಪಾಕ್ತಷಂಗ್ ಶತಲೆಗಳತ, ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳ ವಲ್ೋವ್ಾರಿಗಾಗಿ ನೋಮಕಗ್ ಂಡ ಏಜೆನಿ್ಗಳ ಶತಲೆಗಳತ,
ಗ್ ೋಡ್ೌನ್/ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಶತಲೆಗಳತ, ಹರಾಜತ ಶತಲೆಗಳತ, ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ (ವಮ,
ತೆರಿಗ್ಗಳತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ) ಮಾಡಿರತವ ಖಚತಷಗಳತ, ಅರ್ವ್ಾ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಖಚತಷಗಳತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವವಧ
ಶತಲೆಗಳತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಹಕತೆಗಳ ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವಕಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ವಚುಗಳತ / ಖಚತಷಗಳತ / ಶತಲೆಗಳತ / ಫೋಗಳನ್ತು
ಪಾವತಸಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ.
8.13

ಸಾಲಗಾರರ ವರತದಧ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಡಿಮಾಾಂಡ್ ನ ೋಟಿಸ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿದಾೆರೆ ಎನ್ತುವುದಕೆ ಅಂತಮ ಹಾಗ
ನಿರಾಷಯಕ ಪ್ುರಾವಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವ ಹಣವನ್ತು ಮತ್ತು ಮೊತ್ುವನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸಬೋಕಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ
ಸಾಲಗಾರರತ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಕ್ತಯನ್ತು ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಮ ದಿಸಲಾದ ಮೊತ್ುವು ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಕ್ತ ಇರತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ
ಪಾವತಸಬೋಕಾಗಿಲಿ ಎನ್ತುವ ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ನ ೋಟಿಸ್ಅನ್ತು ವರೆ ೋಧಿಸಲತ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ.

9

ಹಚತುವರಿ ಉತ್ಪನ್ುಗಳತ

9.1

ಸಾಲ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಸೌಲರ್ಾದ ಬಗ್ೆ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಹಚತುವರಿ ಉತ್ಪನ್ುಗಳಿಗಾಗಿ ವಮಾ ಪಿರೋಮಿಯಂ ವಸ ಲಾತ, ವಸುೃತ್ ವ್ಾರೆಂಟಿ ಮತ್ತು
ಮೋನ್ಟೆನ್ನ್್ಪಾಾಕ್ಸಕತರಿತ್ತ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ [ಒಟ್ಾ್ರೆಯಾಗಿ "ಬಂಡಲ್ಡ ಪಾರಡಕ್ಸ್್"]. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಂಡಲ್ಡ
ಪಾರಡಕ್ಸ್್ ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಾಗಿ ಲರ್ಾವವ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಸಾಲದ ಜೆ ತೆಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಬಂಡಲ್ಡ ಪಾರಡಕ್ಸ್್ ತೆಗ್ದತಕ ಳತಳವ ಬಾಧಾತೆ ಹ ಂದಿಲಿ
ಎನ್ತುವುದತ ತಳಿದಿದೆ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ದೃಢಪ್ಡಿಸತತಾುರೆ. ಬಂಡಲ್ಡ ಪಾರಡಕ್ಸ್್ ನ್ ಸವತ್ಂತ್ರ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಡಲ್ಡ
ಪಾರಡಕ್ಸ್್ ವಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕಯನ್ತು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ, ಸಾಲಗಾರರತ ಸವಯಂಪರೋರಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಳಗಿನ್ ಕಟತ್ಗಳ ಬಂಡಲ್ಡ
ಪಾರಡಕ್ಸ್್ ಅನ್ತಬಂಧ 2 ರಿಂದ 4ರಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಡೆಯಲತ ನಿಧಷರಿಸಿರತತಾುರೆ.

[ಸೂ ಚನಗಳತ: ಸಾಲಗಾರರತ ಆಯ್ದೆಮಾಡಿದ ಬಂಡಲ್ಡ ಪಾರಡಕ್ಸ್್ ಎದತರತ (
ಎದತರತ ಅಡಡಗತರತತ್ತ (

) ಟಿಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕತ ಮತ್ತು ತರಸೆರಿಸಿದ ಬಂಡಲ್ಡ ಪಾರಡಕ್ಸ್್

) ಹಾಕಬೋಕತ. ಯಾವುದೆೋ ಬಂಡಲ್ಡ ಪಾರಡಕ್ಸ್್ ತೆಗ್ದತಕ ಳಳದೆೋ ಇರಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಲಗಾರರಿಗ್

ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಈ ಪ್ರಿಚಛೋದ ಮತ್ತು ಅನ್ತಬಂಧಗಳತ 2, 3, ಮತ್ತು 4 ಅನ್ವಯಿಸತವುದಿಲಿ]

i)

ವಮಾ ಪಿರೋಮಿಯಂ ನ್ವೋಕರಣ: ಸಾಲಗಾರರತ ವಮಾ ಯೋಜನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ುಕಾೆಗಿ (ಗಳಿಗಾಗಿ) ವವಧ ವಮಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳತ ನಿೋಡತವ
ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳ ಬಗ್ೆ ಸವತ್ಂತ್ರ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಿದಾೆರೆ. ಅಂತ್ಹ ಸವತ್ಂತ್ರ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ದ ನ್ಂತ್ರ, ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ ಅನ್ತಬಂಧ
– 2 ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳ ಮೋಲ್ ಉತ್ಪನ್ುದ(ಗಳ) ವಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ತು ನ್ವೋಕರಿಸಲತ ವಮಾ ಪಿರೋಮಿಯಂ
ಪಾವತಸತವ ಯೋಜನಯನ್ತು ಪ್ಡೆಯಲತ ನಿಧಷರಿಸಿದಾೆರೆ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಸಾಲ ಇಎಂಐ
ಜೆ ತೆಗ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ವಮಾ ಕಂಪ್ನಿಗ್ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ವಮಾ ಪಿರೋಮಿಯಂ ರಿನ್ ಾವಲ್ ಹಣವನ್ತು ವಸ ಲಾತ
ಮಾಡಬೋಕತ;

ii )

ವಸುರಿತ್ ವ್ಾರೆಂಟಿ (ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ವ್ಾರೆಂಟಿ): ಅನ್ತಬಂಧ 3 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾದ ರ್ರತ್ತುಗಳ ಮೋಲ್ ಇಎಂಐ ಜೆ ತೆಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ
ಸ್ತೋವ್ಾ ಪ್ ರೆೈಕದಾರರಿಗ್ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ವ್ಾರೆಂಟಿ ಶತಲೆವನ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ವಸ ಲಾತ
ಮಾಡಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಈ ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಅನ್ತಬಂಧ 3ಕೆ ಲಗತುಸಿದ ಪ್ತ್ರ ನ್ಮ ನಯನ್ತು ಕಾಯಷರ ಪ್ಕೆ ತ್ರಬೋಕತ;

iii)

ಮೋನ್ಟೆನ್ನ್್ ಪಾಾಕ್ಸ: ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ನ್ು ಸವೋಷಸ್ಸ್ತಂಟರ್/ ಮೋನ್ಟೆನ್ನ್್ಸ್ತೋವಯ ಪ್ ರೆೈಕದಾರರಿಗ್ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಹಣವನ್ತು
ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮೋನ್ಟೆನ್ನ್್ ಪಾಾಕ್ಸ ಶತಲೆಗಳ ಮಟಿ್ಗ್ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತಬಂಧ 4 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವ ನಿಯಮಗಳ
ಮೋಲ್ ಇಎಂಐ ಜೆ ತೆಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡತತ್ುದೆ. ಇದಕಾೆಗಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಅನ್ತಬಂಧ 4 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರತವ ಅಧಿಕಾರ
ನಿೋಡಿಕಯ ಪ್ತ್ರವನ್ತು ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸಬೋಕತ.

9.2

ಯಾವುದೆೋ ಬಂಡಲ್ಡ (ಜೆ ತೆಗಿನ್) ಉತ್ಪನ್ುಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಆರಿಸಿಕ ಂಡರೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅವಧಿಯನ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲತ ಅವರಿಗ್
ಯಾವುದೆೋ ಆಯ್ದೆ ಇರತವುದಿಲಿ (ಸಾಲದ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ ವಷಪಾವತ ಅರ್ವ್ಾ ಮರತನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತವಕ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ) ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ.

9.3

ಅನ್ತಬಂಧ 2, 3 ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ 4 ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳ ಅನ್ತಸಾರ ಸಾಲಗಾರರತ ಹಣ ಪಾವತಸಬೋಕತ ಮತ್ತು
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
14

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಗರಹಸಿದ ಹಣವನ್ತು ಸಂದರ್ಷಕೆ ಸ ಕುವ್ಾಗಿರತವಂತೆ ವಮಾ ಪ್ ರೆೈಕದಾರ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಸ್ತೋವ್ಾ ಕೋಂದರಕೆ ರವ್ಾನಿಸಬೋಕತ.
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಬಂಡಲ್ಡ (ಜೆ ತೆಗಿನ್) ಉತ್ಪನ್ುಗಳತ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಂಡೆ ೋ ಕ್ತಿಯರೆನ್್ ವಾವಸ್ತಥಗ್ ಒದಗಿಸತವ
ಸವರ ಪ್ದಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ವಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸ್ತೋವ್ಾ ಕೋಂದರದ ಸ್ತೋವಯ ಗತಣಮಟ್ದ ಕತರಿತ್ತ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಖಾತ್ರಿ ಎಂದತ ಇದನ್ತು ಪ್ರಿಗಣಿಸತವಂತಲಿ.
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಜವ್ಾಬಾೆರಿಯತ ಸಾಲಗಾರರತ ಠೋವಣಿ ಇಟಿ್ರತವ ಹಣವನ್ತು ವಮಾ ಪ್ ರೆೈಕದಾರ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಸವೋಷಸ್ಸ್ತಂಟರಿಗ್

9.4

9.5

ಒಪಿಪರತವ ಸಮಯದೆ ಳಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ತಕರಮವ್ಾಗಿ ಅನ್ತಬಂಧ 2, 3 ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ 4 ರಂತೆ ರವ್ಾನಿಸತವ ಮಟಿ್ಗ್ ಸಿೋಮಿತ್ವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ; ಮತ್ತು ವಮ
ಒದಗಿಸತವವರತ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಸವೋಷಸ್ಸ್ತಂಟರ್ಗಳತ ಒದಗಿಸತವ ಸ್ತೋವಯ ಗತಣಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದೆೋ ದೆ ೋರ್ ಅರ್ವ್ಾ ಕ ರತೆಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ವರತದಧ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ತು ಪ್ಡೆಯಲತ ಹಕತೆ ಇರತವುದಿಲಿ.
9.6

ಯಾವುದೆೋ ಕಂತ್ತಗಳತ / ಇಎಂಐ ಪಾವತಸತವಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇದೆರೆ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ವವೋಚನಯಿಂದ ಬಂಡಲ್ಡ ಪಾರಡಕ್ಸ್್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ
ಸ್ತೋವಗಳನ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡಲತ ಅಗತ್ಾವ್ಾದ ಕಾನ್ ನ್ತ ಕರಮ ತೆಗ್ದತಕ ಳತಳವ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ.
ಇಂತ್ಹ ಬಾಕ್ತಯತ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ವ್ಾಾಖಾಾನಿಸಲಾಗಿರತವಂತೆ ಸಾಲಗಾರರತ ನಿೋಡಬೋಕ್ತರತವ ಮೊತ್ುದ ಒಂದತ ಭಾಗವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ.

9.7

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೋ ಮ ರನೋ ವಾಕ್ತುಯಿಂದ ನಿೋಡಲಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ಸೌಲರ್ಾಗಳತ, ಸದಸಾತ್ವಗಳತ, ಸ್ತೋವಗಳಲ್ಲಿ ದೆ ೋರ್
ಅರ್ವ್ಾ ಕಾಯಷನಿವಷಹಣೆಯ ಉಲಿಂಘನ ಅರ್ವ್ಾ ಅವುಗಳ ಕಾಯಷನಿವಷಹಣೆ ಮಾಡದೆೋ ಇರತವ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಜವ್ಾಬಾೆರವ್ಾಗಿರತವುದಿಲಿ.

10

ನ್ರ್್ರ್ತಷ:

10.1

ಸಾಮಾನ್ಾ: ಸಾಲಗಾರರತ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳಿಗ್ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ, ಕಳಗಿನ್ವುಗಳಿಂದ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್, ಅದರ
ನಿದೆೋಷಶಕರತ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ, ಉದೆ ಾೋಗಿಗಳತ, ಸಲಹಗಾರರತ, ಏಜೆನಿ್ಗಳತ, ನೋಮಕಾತದಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಉಂಟ್ಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ಎಲಾಿ
ವಚುಗಳತ (ವಕ್ತೋಲರ ಶತಲೆ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ), ಖಚತಷಗಳತ, ದಂಡಗಳತ, ನ್ರ್್ಗಳತ, ಪ್ರಿಹಾರ, ಹಾನಿ, ಹಾನಿ, ದಾವಗಳತ, ಕರಮಗಳತ, ವಚಾರಣೆಗಳತ,
ಕಿೋಮತಗಳತ, ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳತ, ಪ್ರಿರಾಮಗಳಿಗ್ ನ್ರ್್ರ್ತಷ ಮಾಡಲತ ಹಾಗ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಉಳಿಸತತಾುರೆ:
ಎ) ಬಾಕ್ತಯ ಘಟನಗಳತ, ಕತ್ಷವಾಲ್ ೋಪ್, ಅರ್ವ್ಾ ಕಾಯಷನಿವಷಹಸದೆೋ ಬಿಡತವ ಕರಮಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ
ದಾಖಲ್ಗಳ ಉಲಿಂಘನ ಅರ್ವ್ಾ ಸತಳತಳ, ದಾರಿತ್ಪಿಪಸತವುದತ, ಸತ್ಾವಲಿದತೆ ಅರ್ವ್ಾ ಈಗ ಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿಲಿದ ಯಾವುದೆೋ ಪಾರತನಿಧಾ, ವ್ಾರೆಂಟಿ,
ಒಡಂಬಡಿಕ ;
ಬಿ) ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಹಕತೆಗಳ ಜಾರಿ.

10.2

ಜಿಎಸ್ಟಿ ನ್ರ್್ರ್ತಷ:

10.2.1

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನ್ ನಿನಿಂದ ನಿಯಂತರಸಲಪಡತವ ತೆರಿಗ್ ದರದಲ್ಲಿನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಉದಭವಸಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೋ
ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತು ಬಂಬಲ್ಲಸಲತ, ನ್ರ್್ರ್ತಷ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗದ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ
ರಕ್ಷಿಸಲತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ. ಆದಾಗ ಾ, ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದಲ್ಲಿನ್ ಇಳಿಕಯ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶತಲೆದ ಕಡಿತ್ / ಅದರ ಒಂದತ ಭಾಗದ
ರಿೋಫಂಡ್ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ವವೋಚನಗ್ ಅನ್ತಗತಣವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ.
ಇದಲಿದೆ, ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಬಾಕ್ತ ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡತವ್ಾಗ

10.2.2

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ 'ಉತ್ಪನ್ು' ದ / ಅರ್ವ್ಾ 'ರ್ದರತೆಯ' ಮೋಲ್ ಪಾವತಸಿದ ಯಾವುದೆೋ ತೆರಿಗ್ಯನ್ತು(ಗಳನ್ತು) (ಅಂದರೆ, ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಅರ್ವ್ಾ
ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಬಂಬಲ್ಲಸಲತ, ನ್ರ್್ರ್ತಷ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗದ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲತ
ಒಪ್ುಪತಾುರೆ.
ಇದಲಿದೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ರದೆತ ಶತಲೆಗಳಿಗ್ ಸಿೋಮಿತ್ವ್ಾಗಿರದೆೋ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಪಾವತಸತವ ಯಾವುದೆೋ

10.2.3

ಮೊತ್ುಕಾೆಗಿ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತು ಬಂಬಲ್ಲಸಲತ, ನ್ರ್್ರ್ತಷ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗದ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ.
ಆದಾಗ ಾ, ಯಾವುದೆೋ ಕಾನ್ ನಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವುದನ್ತು ಪ್ರಿಗಣನಗ್ ತೆಗ್ದತಕ ಳಳದೆೋ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು ಪ್ರವೋಶಿಸತವ್ಾಗ ವಧಿಸತವ ತೆರಿಗ್ಗಳಿ(ಅಂದರೆ,
10.2.4

ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಅರ್ವ್ಾ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಮರತಪಾವತಸದಿರಲತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿದೆ
ಇಲ್ಲಿರತವ ನ್ರ್್ ಪ್ರಿಹಾರದ ಹಕತೆಗಳತ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಮತಕಾುಯದ ನ್ಂತ್ರವ ಹಾಗ್ಯ್ದೋ ಉಳಿಯತತ್ುವ.
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ನಿಯೋಜಿತ್ ಪ್ರತನಿಧಿ

11.1

ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ, ನೌಕರರತ, ಏಜೆಂಟರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳನ್ತು ಎಲಾಿ ಅರ್ವ್ಾ
ಯಾವುದೆೋ ಕಳಗಿನ್ ಉದೆೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕಾನ್ ನ್ತಬದಧ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸತತಾುರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
i)

ಯಾವುದೆೋ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳತ ಇರತವ ಯಾವುದೆೋ ಸಥಳವನ್ತು ಪ್ರವೋಶಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ತು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸತವುದತ ಮತ್ತು

ಮೌಲ್ಲಾೋಕರಿಸತವುದತ.
ii)

ಇಸಿಎಸ್ / ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ ಮಾಾಂಡೆೋಟ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಚಕ್ಸಗಳನ್ತು ನಿೋಡಿರತವ ಬಾಾಂಕ್ಸ ಅರ್ವ್ಾ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ವಮ ಮಾಡಿದ
ವಮಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮತಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲತ, ಪ್ತ್ರವಾವಹಾರ ನ್ಡೆಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ವಾವಹರಿಸಲತ. ಸಂಬಂಧಿತ್ ಫಾಮ್ಷಗಳತ, ಅಜಿಷಗಳತ, ಇಸಿಎಸ್ /
ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ಮಾಾಂಡೆೋಟ್ಗಳತ, ವಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳತ, ವಮಯ ಪಾವತ ರಸಿೋದಿಗಳತ, ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ದಾಖಲ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಮಾಹತಯ
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
15

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಸಂಗರಹಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಸ್ತಾಯನ್ತು ಪ್ರಿಹರಿಸಲತ ಅಂತ್ಹ ಬಾಾಂಕ್ಸ ಅರ್ವ್ಾ ವಮಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಎದತರತ ಸಾಲಗಾರರನ್ತು
ಪ್ರತನಿಧಿಸತವುದತ.
iii )

ಇವುಗಳನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡತ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾದ ಉದೆೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾರಕರತ / ಡಿೋಲರ್ / ಮಾರಾಟಗಾರ ಎದತರತ ಹಾಜರಾಗತವುದತ, (ಎ)
ಮೋಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಚಛೋದ 1.5 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಮೊತ್ುವನ್ತು ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡತವುದತ, (ಬಿ) ಮಾರಾಟದ ಇನ್ವೈಸ್ಪ್ಡೆದತಕ ಳತಳವುದತ
ಅರ್ವ್ಾ (ಸಿ) ಉತ್ಪನ್ು ಸಾವಧಿೋನ್/ ಮರತ-ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದತ. ಉತ್ಪನ್ುವನ್ತು ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದತ/ ಮರತ
ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದತ ಮತ್ತು /ಅರ್ವ್ಾ ತ್ಯಾರಕ /ಡಿೋಲರ್/ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾರಾಟ / ವಗಾಷವಣೆ / ವಲ್ೋವ್ಾರಿ
ಮಾಡತವುದತ.

iv )

ಎಲಾಿ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳತ ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರತವ ವಸತು/
ವರ್ಯಗಳನ್ತು ಒಳಗ್ ಂಡಂತೆ ಯಾರ ಬಳಿಯ್ದೋ ಇರಲ್ಲ ಸಾವಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದತ ಮತ್ತು ಅವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆರೆ ಮತ್ತು ಬೋಗನ
ಹಾಳಾಗತವಂತದೆರೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ತು ವಲ್ೋವ್ಾರಿ ಮಾಡತವುದತ.

v)

ಯಾವುದೆೋ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಪ್ರವ್ಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಅಪಾಯವನ್ತು ಎಲಾಿ
ರಿೋತಯಲ ಿ

ವಲ್ೋವ್ಾರಿ

ಮಾಡಲತ

ಮತ್ತು

ಮಾರಾಟದ

ಸಂಪ್ ಣಷ

ಅರ್ವ್ಾ

ಯಾವುದೆೋ

ಭಾಗ

ಅರ್ವ್ಾ

ಭಾಗಾಂಶವನ್ತು

ನ್ಗದಿೋಕರಿಸಿಕ ಳತಳವುದಕಾೆಗಿ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳತ, ಘ ೋರ್ಣೆಗಳತ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ ಾಮಂಟ್ಗಳನ್ತು ಅವುಗಳ ವತ್ರಣೆಯನ್ತು ನಿೋಡಲತ
ಅಗತ್ಾವ್ಾಗತವಂತೆ ಅರ್ವ್ಾ ಸ ಕುವ್ಾಗಿರತವಂತೆ ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸತವುದಕಾೆಗಿ.
vi )

ಪಾರದೆೋಶಿಕ ಸಾರಿಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ತೆರಿಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ ಲ್ಲೋಸ್ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಂದ
ಅಗತ್ಾವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೋ ಅಧಿಕೃತ್ ವಾಕ್ತುಗಳ ಮತಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲತ (ಎ) ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳತ/ ಉತ್ಪನ್ುಗಳತ
ವಗಾಷವಣೆಗಾಗಿ (ಬಿ) ಯಾವುದೆೋ ಮಾಹತ, ಅರ್ವ್ಾ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಪ್ಡೆದತಕ ಳತಳವುದಕಾೆಗಿ (ನ ೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರಗಳತ, ರಸ್ತು ತೆರಿಗ್
ಪಾವತ ರಸಿೋದಿಗಳತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ).

vii )

ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆ, ಮೊಕದೆಮ, ಅಜಿಷ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಕಾನ್ ನ್ತ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳ ಹಂಪ್ಡೆಯತವಕಗ್
ಮತ್ತು ಈ ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಾಿ ವಕಾಲತ್ನಾಮಾಗಳತ ಮತ್ತು ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಸಹ ಮಾಡತವುದತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಮೊಕದೆಮ
ಅರ್ವ್ಾ ಕರಮದ ಹ ಂದಾಣಿಕ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ಾರ್ಷಕಾೆಗಿ ಅಗತ್ಾವರತವ ಎಲಾಿ ಕರಮಗಳನ್ತು ತೆಗ್ದತಕ ಳತಳವುದತ.

viii
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ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿ ವಾವಹಾರಗಳತ, ಸಂಗತಗಳತ ಮತ್ತು ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಮಾಡಲತ ಎಲಾಿ ಕಾಯಷಗಳನ್ತು
ನಿವಷಹಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ನಿವಷಹಸತವಂತೆ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸತವಂತೆ ಮಾಡತವುದತ.

x)

ಹಾಗ

ಮೋಲ್ ಹೋಳಿರತವ ವರ್ಯಗಳತ ಹಾಗ
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ಕಾಯಷಗತ್ಗ್ ಳಿಸಲತ ಬದಲ್ಲಯಾಗಿ ಸ ಕುವಂದತ ಭಾವಸತವಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆ ನಿಯೋಜಿಸತವುದತ ಅಂತ್ಹ ಬದಲ್ಲ ಅರ್ವ್ಾ ಬದಲ್ಲಗಳತ ತ್ಮಮನ್ತು
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11.3

ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಮತನ್ ್ಚನಯಿಲಿದೆ ಮೋಲ್ಲನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಚಲಾಯಿಸಬಹತದತ ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ ಮತ್ತು
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನೋಮಕ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲ್ಲ ಅರ್ವ್ಾ ಬದಲ್ಲಗಳತ ಮೋಲ್ಲನ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ತು
ಚಲಾಯಿಸತವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ ನ್ತಬದಧವ್ಾಗಿ ಮಾಡತವ ಅರ್ವ್ಾ ಮಾಡಬಹತದಾದ ಎಲಿವನ್ತು ಅನ್ತಮೊೋದಿಸಲತ ಮತ್ತು ದೃಢೋಕರಿಸಲತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ.
ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಮೋಲ್ಲನ್ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಚಲಾಯಿಸತವ
ಉದೆೆೋಶಕಾೆಗಿ, ದಾಖಲ್ಗಳ ಅನ್ತಮೊೋದನ, ಕಾಗದಪ್ತ್ರಗಳಿಗ್ ಸಹ ಮಾಡತವುದತ ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಈ ಮ ಲಕ

11.4

ನಿೋಡಲಾದ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ತು ಚಲಾಯಿಸಲತ ಅನ್ತವು ಮಾಡಿಕ ಡತವುದತ ಅಗತ್ಾವ್ಾಗಿರತವ ಅಂತ್ಹ ಎಲಿ ಕಲಸಗಳನ್ತು ಮಾಡತವುದತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ
ಎಲಾಿ ಸಹಾಯವನ್ತು ನಿೋಡಲತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ.
ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮೋಲ್ಲನ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ತು ಮೋಲ್ ಹೋಳಲಾದ ಸಾಲ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಪ್ರಸತುತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುವು ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಪಾವತಸಬೋಕ್ತದೆಲ್ಲಿ ಹಂತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲಾಗದಂತೆ ಮೌಲಾಯತತ್
ಪ್ರಿಗಣನಯಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಎಲಿವನ್ತು ಮತ್ತು ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್, ಅದರ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ, ಉದೆ ಾೋಗಿಗಳತ, ಏಜೆಂಟರತ, ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳತ, ಅರ್ವ್ಾ ಬದಲ್ಲಗಳತ ಕಾನ್ ನ್ತಬದಧವ್ಾಗಿ ಮಾಡತವ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲ್ಲಿರತವ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ತು ಚಲಾಯಿಸತವುದಕಾೆಗಿ ಮಾಡಬಹತದಾದ ಎಲಿವನ್ ು ಅನ್ತಮೊೋದಿಸತತಾುರೆ.
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12.1

ಹಣ ವಜಾ ಮಾಡಿಕ ಳತಳವುದತ
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳಿಗ್ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ, ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಯಾವುದೆೋ ಖಾತೆ ಯಲ್ಲಿ(ಗಳಲ್ಲಿ)
ಹ ಂದಿರತವ ಎಲಿ ಮೊತ್ುದ ಮೋಲ್ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಂತಮವ್ಾದ ಭ ೋಗಾದ ಹಕತೆ ಮತ್ತು ಹ ಂದಿಸತವ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು
ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ ಂದಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಹ ಂದಿರತವ ಖಾತೆಯನ್ತು(ಗಳನ್ತು) ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಕರಡಿಟ್
ಬಾಾಲ್ನ್್ ಅನ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ (ರತ) ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ ಂದಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುದ
ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
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12.2

ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪಾವತಸತವ ಸಲತವ್ಾಗಿ, ಅಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಬಡಿಡಗಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ ಂದಿಗ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ ಳಳಲಾಗಿರತವಂತೆ
ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಪಾವತಸಬೋಕಾದ ಮೊತ್ುಕಾೆಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡತತಾುರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಂಡಿರತವ ಯಾವುದ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ಕಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಹ ಂದಿರಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಸಾಮಾನ್ಾ ಅರ್ವ್ಾ
ವಶೋರ್ ಭ ೋಗಾದ ಹಕ್ತೆನ್ ಮೋಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಕಾೆಗಿ ವಜಾ ಮಾಡತವ ಹಕ್ತೆಗ್ ಅರ್ವ್ಾ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಸತುತ್ ಅರ್ವ್ಾ ರ್ವರ್ಾದ ರ್ದರತೆ, ಜಾಮಿೋನ್ತ

12.3

ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಿಹಾರಗಳಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಹಾನಿ ಮಾಡತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರತಕ ಲ
ಪ್ರಿರಾಮ ಬಿೋರತವುದಿಲಿ.
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿರತವ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆ ಅರ್ವ್ಾ ಭ ೋಗಾದ ಹಕ್ತೆಗ್ ಹಚತುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ
ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ, ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಾಿದರ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ನ ೋಟಿಸನ್ತು ನಿೋಡದೆೋ ಸಾಲಗಾರರ ಎಲಿ
ಖಾತೆಗಳನ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಕ ರೋಢೋಕರಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ ಂದಿಗ್ ಹ ಂದಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಸಾಲಗಾರರ (ಖಾತೆಗಳ)
ಖಾತೆಗಳತ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಕರಡಿಟ್ಗಳತ ಮತ್ತು ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳತ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದೆೋ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳನ್ತು ಪ್ ರೆೈಸತವುದಕಾೆಗಿ ಯಾವುದೆೋ
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್, ಅಂತ್ಹ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳತ ನಿಜವ್ಾದ ಅರ್ವ್ಾ ಅನಿಶಿುತ್, ಪಾರರ್ಮಿಕ ಅರ್ವ್ಾ ಮೋಲಾಧಾರ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಅರ್ವ್ಾ
ಪ್ರತೆಾೋಕ ಆಗಿದೆರ ಯಾವುದೆೋ ಒಂದತ ಅರ್ವ್ಾ ಹಚಿುನ್ ಖಾತೆಗಳ ಕರಡಿಟ್ಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಹ ಂದಿಸತವುದಕೆ ಅರ್ವ್ಾ ವಗಾಷಯಿಸತವುದಕೆ
ಹಕತೆ ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ.
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ನಿಯೋಜನ
ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತಮೊೋದನ ಇಲಿದೆೋ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ು ಎಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳತ, ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳತ
ಅರ್ವ್ಾ ಕತ್ಷವಾಗಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಬಾರದತ ಅರ್ವ್ಾ ವಗಾಷಯಿಸಬಾರದತ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ು ಎಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಇದರ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳತ, ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಕತ್ಷವಾಗಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಬಹತದತ
ಅರ್ವ್ಾ ವಗಾಷಯಿಸಬಹತದತ. ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ನಿಯೋಜನ ಅರ್ವ್ಾ ವಗಾಷವಣೆಯನ್ತು ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆೋ ಸಾಲಗಾರರತ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಬೋರೆ
ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ತಳಿಸದೆೋ ಇದೆಲ್ಲಿ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ಎಲಿ ಹಣಪಾವತಗಳನ್ತು ಮಾಡತವುದನ್ತು ಮತಂದತವರಿಸಬೋಕತ
ಮತ್ತು ಹಾಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಪಾವತಸತವ ಎಲಿ ಮೊತ್ುಗಳತ ಸಾಲಗಾರರನ್ತು ಅಂತ್ಹ ಹಣಪಾವತಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದರ ಎಲಿ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳಿಂದ
ಸಂಪ್ ಣಷ ಬಿಡತಗಡೆಗ್ ಳಿಸತತ್ುವ.
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ರ್ದರತೆ ನಿೋಡತವುದತ

14.1

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಧಷರಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ (ಖರಿೋದಿದಾರ, ನಿಯೋಜಿತ್ರತ ಅರ್ವ್ಾ ವಗಾಷವಣೆ ಪ್ಡೆಯತವವರ ಪ್ರವ್ಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರ
ವರತದಧ ಮತಂದತವರಿಯಲತ ತ್ನ್ು ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಲತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹಕೆನ್ತು ಕಾಯಿೆರಿಸತವುದತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಹಚಿುನ್ ಉಲ್ಿೋಖ ಅರ್ವ್ಾ ಮಾಹತಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ನಿೋಡದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದೆೋ ಒಪಿಪಗ್ಯನ್ತು ಪ್ಡೆಯದೆ
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಆಯ್ದೆಯ ಯಾವುದೆೋ ಮ ರನೋ ವಾಕ್ತುಗ್ ಸಂಪ್ ಣಷ ಅರ್ವ್ಾ ಭಾಗಶಃ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲತ, ನಿಯೋಜಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ
ವಗಾಷಯಿಸಲತ ಸಂಪ್ ಣಷ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಸಪರ್್ವ್ಾಗಿ ಗತರತತಸತತಾುರೆ ಅರ್ವ್ಾ
ಅಂಗಿೋಕರಿಸತತಾುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಕರಮ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಮಾರಾಟ, ನಿಯೋಜನ ಅರ್ವ್ಾ ವಗಾಷವಣೆಯತ ಅಂತ್ಹ ಮ ರನೋ ವಾಕ್ತುಯನ್ತು
ಸಾಲದ ಮರತಪಾವತ ಪ್ಡೆಯತವ ವಾಕ್ತುಯಾಗಿ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ಇನಾುವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯಂದಿಗ್ ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ಒಪಿಪಕ ಳಳಲತ ಸಾಲಗಾರರರನ್ತು ನಿಬಷಂಧಿಸತತ್ುದೆ. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಯಾವುದೆೋ ವಚುಗಳತ, ಅಂತ್ಹ ಮಾರಾಟ, ನಿಯೋಜನ ಅರ್ವ್ಾ ವಗಾಷವಣೆ ಅರ್ವ್ಾ
ಹಕತೆಗಳ ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವಕ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ತಗಳನ್ತು ಮರತಪಾವತ, ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಯಿಂದಲ್ೋ ಲ್ಕೆಹಾಕಲಾಗತತ್ುದೆ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್
ಪ್ ವಷ ಒಪಿಪಗ್ಯಿಲಿದೆೋ, ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳತ, ಕತ್ಷವಾಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳನ್ತು
ನಿಯೋಜಿಸತವಂತಲಿ.

14.2

ಮೋಲ್ ಹೋಳಲಾಗಿರತವ ಪ್ರಿಚಛೋದ 14.1ರ ನಿಯಮಗಳಿಗ್ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್(ತ್ನ್ುದೆೋ ನಿಣಷಯದಂತೆ) ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ನ ೋಟಿಸನ್ತು
ನಿೋಡದೆೋ ಕರಡಿಟ್ (ಸಾಲದ) ರಿಸ್ೆ ಅನ್ತು ಪ್ ತಷಯಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯಂದಿಗ್ ಭಾಗವಹಸತವಕಯ ವಧಾನ್ದಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕ ಳಳಬಹತದತ. ಅಂತ್ಹ ಭಾಗವಹಸತವಕಯ ಹ ರತಾಗಿಯ
ವಶೋರ್ವ್ಾದ ಸ್ತ್ೋಟಸ್ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಾಗ

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಹ ಂದಿರತವ ಎಲಿ ಹಕತೆಗಳತ, ಶಿೋರ್ಷಷಕ, ಹತಾಸಕ್ತುಗಳತ,
ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಿರತವ ಇತ್ರ

ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳತ ಮತ್ತು ಸೌಲರ್ಾಗಳತ ಅದೆೋ ನಿಯಮಗಳತ ಹಾಗ

ರ್ರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿರತತ್ುವ, ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರತತ್ುವ ಮತ್ತು

ಅನ್ತಷ್ಾಠನ್ಕ ೆಳಪ್ಟಿ್ರತತ್ುವ ಹಾಗ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ಅವರತ
ಹ ಂದಿರತವ ಎಲಿ ಕತ್ಷವಾಗಳನ್ತು ವಲ್ೋವ್ಾರಿ ಮಾಡತವುದನ್ತು ಮತಂದತವರಿಸಬೋಕತ.
14.3

ಈ ಕತರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ವಚುವದೆಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ, ನಿಯೋಜನ, ವಗಾಷವಣೆ, ಅರ್ವ್ಾ ಹಕತೆಗಳ ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸತವಕ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ತ ವಸ ಲ್ಲಯದೆೆೋ
ಆಗಿರಬಹತದತ ಅದನ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಯಿಂದಲ್ೋ ಮಾಡಬೋಕತ.
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ಅಡಡ ಬಾಕ್ತ (ಕಾರಸ್ ಡಿೋಫಾಲ್್)
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಸಾಲವನ್ತು ಮರತಪಾವತಸಲಾಗಿದೆರ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಯಾವುದೆೋ ಬೋರೆ
ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸೌಲರ್ಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತಯ ಮರತಪಾವತಯತ ಹಾಗ್ ಉಳಿದಿದೆ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ನಿೋಡಿರತವ
ರ್ದರತೆಯನ್ತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಲ್ೋಬೋಕತ ಎನ್ತುವ ನಿಬಷಂಧವನ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸೌಲರ್ಾಕೆ
ಸ ಕುವ್ಾಗಿ ಈ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ವಸುರಿಸಲತ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡತತಾುರೆ. ಅಂತೆಯ್ದೋ, ಈ
ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿದೆರೆ, ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸಾಲಗಾರರತ ಪ್ಡೆದ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಹಣಕಾಸಿನ್
ಸೌಲರ್ಾಕಾೆಗಿ ಸಾಲಗಾರರತ ನಿೋಡಿರತವ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಲತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಬಷಂಧವನ್ತು ಹ ಂದಿರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು
ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇರತವ ಹಣಕಾೆಗಿಸರಿದ ಗಿಸಲತ ಅಂತ್ಹ ರ್ದರತೆಯನ್ತು ವಸುರಿಸಲತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ.

ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
17

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

16

ಅಡಡ ಹ ಣೆಗಾರಿಕ (ಕಾರಸ್ ಲಯಾಬಿಲ್ಲಟಿ)

16.1

ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ುದೆೋ ನಿಣಷಯದ ಅನ್ತಸಾರ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರತ
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅನ್ತಸಾರ ಮಾಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಹಣಪಾವತಯನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿಕ ಂಡಿರತವ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟಿಗಾಗಿ ಹಾಗ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಹ ಂದಿಸಲತ ನಿಧಷರಿಸಬಹತದತ ಮತ್ತು
ಅಂತ್ಹ ಸರಿಹ ಂದಿಸತವಕಯತ ಅಂತಮವ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರರ ಮೋಲ್ ನಿಬಷಂಧಕವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ ಹಾಗ ಅವರತ
ಅಂತ್ಹ ಹಣವನ್ತು ಪಾವತಸಿರತವ ಆದರೆ ಬೋರೆ ಂದತ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟಿಗಾಗಿ ಹಾಗ
ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ
ಸರಿಹ ಂದಿಸಿರತವುದರಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಪಾವತಸತವುದಕೆ ಹ ಣೆಯಾಗಿರತತಾುರೆ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ
ಮತ್ತು ದೃಢೋಕರಿಸತತಾುರೆ.

16.2

ಇದರೆ ಂದಿಗ್ ಸಾಲದ ಬಾಾಲನ್್ಮರತಪಾವತಯ ಹ ರತಾಗಿ, ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಸತವಾಕುವ್ಾಗಿ ಹಾಗ
ಹಂತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲತ ಆಗದಂತೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರರ ಹಾಗ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ ಯಾವುದೆೋ
ಸಹಯೋಗಿ ಸಂಸ್ತಥ/ಅಂಗಸಂಸ್ತಥ ಅರ್ವ್ಾ ಸಮ ಹದ ಸಂಸ್ತಥಯ ನ್ಡತವನ್ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಅವರ
ಹಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ರ ಪಿಸಿದ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ರ್ದರತೆಯ ದಾಖಲ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಠೋವಣಿ ಮಾಡಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಆಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಯಾವುದೆೋ ಮತ್ತು ಎಲಿ ರ್ದರತೆಯ ಸವತ್ುನ್ತು ಸಾವಧಿೋನ್ಕೆ
ತೆಗ್ದತಕ ಳಳಲತ/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲತ/ವಗಾಷಯಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ವಲ್ೋವ್ಾರಿ ಮಾಡಲತ ಹಾಗ ಅದನ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ನ ಂದಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರ ಬೋರೆ ಂದತ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟಿಗಾಗಿ ಹಾಗ ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ
ಸಾಲಗಾರರತ ಪ್ಡೆದ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಕ್ತಯಿರತವ ಮೊತ್ುಕೆ ಸರಿಹ ಂದಿಸಲತ ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ನಿೋಡತತಾುರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳತ
ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ರ್ದರತೆಯ ದಾಖಲ್ಗಳತ, ರ್ದರತೆಯ ವಲ್ೋವ್ಾರಿಗಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಿಚಛೋದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

16.3

ಸರಿಹ ಂದಿಸತವಕಗ್ ಅನ್ವಯಿಸತತ್ುವ.
ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬಬರ ಮೊತ್ುವನ್ತು ಇತ್ರರ ಬಾಕ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಹ ಂದಿಸಲತ ಮೊತ್ು ವಜಾ ಮಾಡತವಕ ಮತ್ತು ಅಡಡಹ ಣೆಗಾರಿಕಯ ಹಕೆನ್ತು ಬಳಸಬಹತದತ ಎಂದತ ಸಪರ್್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

17

ಆಧಿೋನ್ ಸಾಲ
ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಅದರ ಗತಂಪಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳತ / ಸಹವತಷಗಳತ / ನಿದೆೋಷಶಕರತ, ಪಾಲತದಾರರತ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಸ್ತುೋಹತ್ರತ ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿಕರತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರ

ಪ್ಡೆದಿರತವ ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಳತ, ಮತಂಗಡಗಳತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಹಣವನ್ತು ಈ ಮ ಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಸಾಲಕೆ

ಹ ೋಲ್ಲಸಿ ಅಧಿೋನ್ ಸಾಲವ್ಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸತವುದನ್ತು ದೃಢೋಕರಿಸತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ ಈ ಸಾಲವು
ಸಂಪ್ ಣಷ ಬಾಕ್ತ ಇರತವವರೆಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ ಣಷವ್ಾಗಿ ಮರತಪಾವತ ಮಾಡತವವರೆಗ್ ಈ ರಿೋತಯ
ಯಾವುದೆೋ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳನ್ತು ಸಂಪ್ ಣಷ ಅರ್ವ್ಾ ಭಾಗಶಃ ಮರತಪಾವತಸತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಅನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಬಡಿಡಯನ್ತು
ಪಾವತಸತವುದಿಲಿ ಎಂದತ ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಮತ್ುರ್ತ್ ಘ ೋರ್ಷಸತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ.

18

ಮಾಹತ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸತವಕ

18.1

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತಾನ್ತ ಸ ಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಾ ಎಂದತ ನಿಣಷಯಿಸತವಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ ು ಕರಡಿಟ್ ಇನ್ಫಾಮೋಷಶನ್
ಬ ಾರೆ ೋ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಐಬಿಐಎಲ್) ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಿರತವ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಏಜೆನಿ್ಗ್ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ
ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಪಾರಧಿಕಾರ ಅರ್ವ್ಾ ಸಂಸ್ತಥಗಳತ, ಸಮ ಹದ ಕಂಪ್ನಿಗಳತ, ಬಾಾಂಕತಗಳತ, ಹಣಕಾಸತ ಸಂಸ್ತಥಗಳತ,ಕರಡಿಟ್ ಬ ಾರೆ ೋಗಳತ, ಏಜೆನಿ್ಗಳತ,
ಡೆೋಟ್ಾ ಬಾಾಂಕತಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಂಭಾವಾ ನಿಯೋಜಿತ್ರ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಮ ರನೋಯವರಿಗ್ (ಒಟ್ಾ್ಗಿ “ಕರಡಿಟ್ ಬ ಾರೆ ೋ”) ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಲತ
ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ: (i) ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹತ ಮತ್ತು ಡೆೋಟ್ಾ; (ii)

ಸಾಲ, ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳತ, ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳತ

ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ನಿೋಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಇತ್ರ ರ್ದರತೆಯ ಸವತ್ತುಗಳತ, ಅವರ ಮರತಪಾವತ/ಕರಡಿಟ್ ಹನುಲ್ ಅರ್ವ್ಾ
ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರತ ಹ ಂದಿರತವ/ಹ ಂದಲ್ಲರತವ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಯ ಮಾಹತ ಅರ್ವ್ಾ ಡೆೋಟ್ಾ; (iii) ಯಾವುದಾದರ

ಇದೆರೆ, ಮೋಲ್ಲನ್

ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳನ್ತು ನಿವಷಹಸತವಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಮಾಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಕ್ತ. ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅವನ್ / ಅವಳ /
ಅವರ ಆಧಾರ್ ವವರಗಳನ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಬಯೋಮಟಿರಕ್ಸಗ್/ ದೆೈಹಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ ಒಳಗಾಗಲತ ಸಮಮತಸತವ ಮ ಲಕ ಅದನ್ತು
ದೃಢೋಕರಿಸತವುದತ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಗ್ ಸಂಪ್ ಣಷ ಸಹಕಾರವನ್ತು ನಿೋಡತವುದಕೆ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ. ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಮ ಲಕ ಇವುಗಳಿಗ್ ತ್ಮಮ
ಒಪಿಪಗ್ಯನ್ತು ನಿೋಡತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸತತಾುರೆ (ಎ) ಅಂತ್ಹ ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವವರಗಳತ / ದಾಖಲ್ಗಳತ / ಮಾಹತಯನ್ತು
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಗರಹಸತವುದಕೆ, ಮತ್ತು (ಬಿ) ಅವನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನಾುದರ

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಕರಡಿಟ್

ಬ ಾರೆ ೋ ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಮ ರನೋ ಪ್ಕ್ಷದೆ ಂದಿಗ್ ಹಂಚಿಕ ಳಳಲತ.
18.2

ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ (a) ಮೋಲ್ಲನ್ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸತವಕಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಮಾಹತಯನ್ತು ಅವರತ ಸ ಕುವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ
ಬಳಸಬಹತದತ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದಗ್ ಳಿಸಬಹತದತ, (b) ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ / ಹಣಕಾಸತ ಸಂಸ್ತಥಗಳತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಾಲ ನಿೋಡತವವರಿಗ್ ಅರ್ವ್ಾ
ನ ೋಂದಾಯಿತ್ ಈ ಕತರಿತಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಬಳಕದಾರರಿಗ್ ಹಣಕಾೆಗಿ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದಗ್ ಳಿಸಿದ ಮಾಹತ,ಡೆೋಟ್ಾ, ದಾಖಲ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರತ
ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ುಗಳನ್ತು ನಿೋಡಬಹತದತ, ಅರ್ವ್ಾ (c) ಸಾಲಗಾರರತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವರ ಕತಟತಂಬ ಸದಸಾರಿಂದ ಕರಡಿಟ್ಗಾಗಿ ಹಚಿುನ್ ಅಜಿಷಗಳನ್ತು
ನಿಣಷಯಿಸಲತ ಅದನುೋ ಆಧಾರವನಾುಗಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ವಂಚನ ತ್ಡೆಗಟತ್ವಕಗಾಗಿ ಅದನ್ತು ಬಳಸಬಹತದತ.

18.3

ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆ ನಿೋಡತವ ಎಲಿ ಮಾಹತ, ಡೆೋಟ್ಾ ಅರ್ವ್ಾ ಉತ್ಪನ್ುಗಳತ ಸತ್ಾವ್ಾಗಿರಬೋಕತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರಬೋಕತ.

18.4

ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಾಲಗಾರರತ ಮರತಪಾವತಯನ್ತು ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಂಡಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಯನ್ತು ಮರತಪಾವತ ಮಾಡದೆೋ ಇದೆಲ್ಲಿ,
ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಕರಡಿಟ್ ಬ ಾರೆ ೋ ಅಂತ್ಹ ಬಾಕ್ತಯ ವವರಗಳನ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಆರ್ಬಿಐ
ಸ ಕುವಂದತ ನಿಣಷಯಿಸತವ ಅಂತ್ಹ ಮಾಧಾಮಗಳ ಮ ಲಕ, ಸಾಲಗಾರರತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ನಿದೆೋಷಶಕರತ / ಪಾಲತದಾರರತ/ಸಹ-ಅಜಿಷದಾರರ
ಹಸರಿನ ಂದಿಗ್ ಮರತಯೋಚನಯಿಲಿದೆೋ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲತ ಹಕೆನ್ತು ಹ ಂದಿರತತ್ುದೆ.
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
18

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

18.5

ಈಗ ಅರ್ವ್ಾ ರ್ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹತ / ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಹಂಚಿಕ ಳತಳವುದರಿಂದ ಮತ್ತು / ಅರ್ವ್ಾ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸತವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರ
ಒಬಬರತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರರತ ಎದತರಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಿರಾಮಗಳಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ತು ಹ ಣೆಗಾರನ್ನಾುಗಿ
ಮಾಡತವಂತಲಿ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮತಕಾುಯದ ನ್ಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಬಾಕ್ತ ಮರತಪಾವತ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮತಕಾುಯದ ನ್ಂತ್ರವ ಈ ರ್ರತುನ್
ನಿಬಂಧನಗಳತ ಉಳಿಯತತ್ುವ.
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ಕಾನ್ ನ್ತ/ಮಧಾಸಿಥಕ/ನಾಾಯವ್ಾಾಪಿು

19.1

ಸಾಲ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗ

ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳತ ಭಾರತೋಯ ಕಾನ್ ನ್ತಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕೆ (ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ

ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರೆ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸದೆೋ ಇದೆಲ್ಲಿ) ಒಳಪ್ಟಿ್ರತತ್ುವ ಮತ್ತು ಇವನ್ತು ಭಾರತೋಯ ಕಾನ್ ನ್ತಗಳ
ಪ್ರಕಾರವ್ಾಗಿಯ್ದೋ ಅಥೈಷಸಬೋಕತ.
19.2

ಉಂಟ್ಾಗತವ ಯಾವುದೆೋ ವವ್ಾದಗಳತ, ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಪ್ರಸತುತಗಳಿಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ವಧಾನ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ತು ಸಪಶಿಷಸತವ
ಅರ್ವ್ಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ ರಚನಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಅರ್ಷ ಅರ್ವ್ಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರಿರಾಮ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾದ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಹಕತೆಗಳತ ಮತ್ತು
ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಿೋಮತಗಳನ್ತು 1996 ಮಧಾಸಿಥಕ ಮತ್ತು ರಾಜಿೋಸಂಧಾನ್ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಧಾಸಿಥಕಯ ಮ ಲಕ
ಅರ್ವ್ಾ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ತದತೆಪ್ಡಿಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಅವುಗಳ ಮರತಜಾರಿಗಳ ಮ ಲಕ ಫೈಸಲಾತ ಮಾಡಬೋಕತ ಮತ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್
ನಾಮನಿದೆೋಷಶನ್ಗ್ ಳಿಸತವ ಏಕೈಕ ಮಧಾಸಿಥಕದಾರರಿಗ್ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಪಡಬೋಕತ. ಒಂದತ ವೋಳೆ ಮಧಾಸಿಥಕದಾರೆಂದತ ಕಾಯಷನಿವಷಹಸಲತ ನೋಮಕಗ್ ಳಿಸಿದ

19.3

ವಾಕ್ತುಯ ಮರಣ ಹ ಂದಿದಲ್ಲಿ, ತರಸಾೆರ, ಅಲಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಅಸಾಮರ್ಾಷ ಅರ್ವ್ಾ ವೈಫಲಾ ಹ ಂದಿದಲ್ಲಿ, ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅವರ
ಸಾಥನ್ದಲ್ಲಿ ಮತೆ ುಬಬ ಮಧಾಸಿಥಕದಾರರನ್ತು ನೋಮಕ ಮಾಡತ್ಕೆದತೆ. ಮಧಾಸಿಥಕಯ ವಚಾರಣೆಗಳನ್ತು ಮತಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡತವ/ನಿದೆೋಷಶಿಸತವ ಅಂತ್ಹ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸಬೋಕತ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗ ಮಧಾಸಿಥಕದಾರರತ ನಿೋಡತವ
ನಿಣಷಯವು ಅಂತಮವ್ಾಗಿರಬೋಕತ. ವಚಾರಣೆಯನ್ತು ನ್ಡೆಸತವ ಭಾಷೆಯತ ಇಂಗಿಿೋಷ್ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.
ಮೋಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಚಛೋದ 19.2 ನ್ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಕೆ ಯಾವುದೆೋ ಹಾನಿಯಿಲಿದೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ, ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳತ ಮತ್ತು ಹೈಪ ೋಥಿಕೋಟೆಡ್ ಸವತ್ತುಗಳಿಗ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ / ಉಂಟ್ಾಗತವ ಎಲಾಿ ಕಾನ್ ನ್ತ ಕರಮಗಳತ ಮತ್ತು/ ಅರ್ವ್ಾ ವಚಾರಣೆಗಳನ್ತು ಮತಂಬೈ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಸ ಕು ನಾಾಯಾಲಯಗಳತ
ಅರ್ವ್ಾ ನಾಾಯಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗತವುದತ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಅನ್ನ್ಾವ್ಾಗಿ ಆ ನಾಾಯಾಲಯದ ನಾಾಯವ್ಾಾಪಿುಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತತಾುರೆ.
ಆದಾಗ ಾ, ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ಸಂಪ್ ಣಷ ವವೋಚನಯಿಂದ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ನಾಾಯಾಲಯ, ನಾಾಯಮಂಡಳಿ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಸ ಕು
ವೋದಿಕಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಉದಭವಸತವ ಯಾವುದೆೋ ಕಾನ್ ನ್ತ ಕರಮ ಅರ್ವ್ಾ ವಚಾರಣೆಯನ್ತು ಪಾರರಂಭಿಸಬಹತದತ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಅಂತ್ಹ
ನಾಾಯವ್ಾಾಪಿುಗ್ ಸಮಮತಸತತಾುರೆ.

20

ನ ೋಟಿಸತಗಳತ
20.1

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಎಲಾಿ ನ ೋಟಿಸತಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ಗ್ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ವಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ನಿೋಡಬೋಕತ. ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಂತ್ಹ ನ ೋಟಿಸನ್ತು
ವ್ಾಸುವವ್ಾಗಿ ಸಿವೋಕರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ತು ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ
ಅರ್ವ್ಾ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಸಂವಹನ್ಗಳನ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಖತದಾೆಗಿ
ವತ್ರಣೆ, ಕ ರಿಯರ್, ಫಾಾಸಿಮೈಲ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಅರ್ವ್ಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರತ ಅನ್ತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್್ಪ್ಡಿಸಿದ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಗಳತ ಅರ್ವ್ಾ ಐಡಿಗಳಿಗ್ ಇಮೋಲ್ ಮಾಡತವ ಮ ಲಕ ನಿೋಡಬಹತದತ.
ಹೋಗಿದೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ:

ಅಂತ್ಹ ನ ೋಟಿಸನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಸಂವಹನ್ವನ್ತು

(i) ಪ್ತ್ರವನ್ತು ಹಂಪ್ಡೆಯತವುದತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲಿದೆೋ ಇದೆಲ್ಲಿ ಪ್ತ್ರದ ಮ ಲಕ ಕಳತಹಸಿದಾಗ, ವೈಯಕ್ತುಕವ್ಾಗಿ
ತ್ಲತಪಿಸಿದಾಗ ಅರ್ವ್ಾ ಅಂಚ ಮ ಲಕ ರವ್ಾನಿಸಿದಾಗ;
(ii) ಫಾಾಸಿಮೈಲ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅರ್ವ್ಾ ಇಮೋಲ್ ಮ ಲಕ ಕಳತಹಸಿದಾಗ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಕಳತಹಸಲಾಗಿರತವ ವರದಿಯನ್ತು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ.
20.2

ಸಾಲಗಾರರತ ತ್ಮಮ ಸಂಪ್ಕಷ ವಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ವವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ತು ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ತಳಿಸಲತ
ವಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕ ನಯಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ ವಳಾಸಕೆ ಕಳತಹಸಿದ ನ ೋಟಿಸತ/ಪ್ತ್ರವಾವಹಾರವನ್ತು ಅಂತ್ಹ ನ ೋಟಿಸತ/ಪ್ತ್ರ ಒಂದತ
ವೋಳೆ ಅಂಗಿೋಕಾರವ್ಾಗದೆೋ ಸಾಲ ನಿೋಡಿದ ಸಂಸ್ತಥಗ್ “ಹಂತರತಗಿದರ ” ಕ ಡ ಸರಿಯಾದದತೆ ಮತ್ತು ಸಮಪ್ಷಕವ್ಾದ ಕಳತಹಸತವಕ ಎಂದತ
ಭಾವಸಲಾಗತವುದತ.
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21.1

ಇತ್ರ ವರ್ಯಗಳತ
ಯಾರ ಮ ಲಕ ಹಾಗ

ಯಾರಿಂದ ಈ ವಹವ್ಾಟನ್ತು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ, ಮಾತ್ತಕತೆ ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅರ್ವ್ಾ ನಿವಷಹಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ್ಹ

21.2

ಯಾವುದೆೋ ಉತಾಪದಕರತ/ ವತ್ರಕರತ/ ಪ್ ರೆೈಕದಾರರನ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ ಒಬಬ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದತ
ಭಾವಸಬಾರದತ ಮತ್ತು
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅಂತ್ಹ ತ್ಯಾರಕರತ/ವತ್ರಕರತ/ಪ್ ರೆೈಕದಾರರತ ಸಾಲಗಾರರೆ ಂದಿಗ್ ಮಾಡತವ ಯಾವುದೆೋ ಪಾರತನಿಧಿತ್ವ ಅರ್ವ್ಾ ಹೋಳಿಕಗಳಿಗ್
ಹ ಣೆಯಾಗಿರತವುದಿಲಿ ಎಂದತ ಸತವಾಕುವ್ಾಗಿ ಸಪರ್್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಘ ೋರ್ಷಸಲಾಗಿದೆ.
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಲ್ಕೆಪ್ುಸುಕಗಳಲ್ಲಿ/ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ/ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತವ ನ್ಮ ದತಗಳನ್ತು ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಾ ರ ಢಯ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು
ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಾತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯತೆಕ ಳಳಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ ನಿಯೋಜಿತ್
ಅಧಿಕಾರಿಯತ ಸಹ ಮಾಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ತ್ಖ್ಯುಯಲ್ಲಿರತವಂತೆ ಸಾಲಗಾರರ ಮೋಲ್ ಅಂತಮವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಅದರನ್ತಸಾರವ್ಾಗಿ
ನ್ಡೆದತಕ ಳಳಬೋಕ್ತರತತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ನ್ಮ ದತಗಳತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವ್ಾ ತ್ಖ್ಯುಗಳತ ಸಾಲಗಾರರ ಹ ಣೆಗಾರಿಕಗಳ ಅಸಿುತ್ವದ ಹಾಗ ಸಾಲದ ಹಾಗ
ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಕ್ತಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿರತವ ಪಾವತಸಬೋಕ್ತರತವ ಮೊತ್ುದ ನಿರಾಷಯಕ ಪ್ುರಾವಯಾಗಿರತತ್ುವ.

21.3

ಈ ಒಪ್ಪಂದಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಗತುಸಲಾಗಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾಗಿರತವ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೋ ದಾಖಲ್ಗಳತ, ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ ಮತ್ತು
ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಾಗಿರತವ ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳತ ಹಾಗ ರ್ರತ್ತುಗಳನ್ತು ಒಟತ್ಸ್ತೋರಿಸತತ್ುವ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ ಮೊದಲ್ಲನ್ ಆದರೆ ಇದಕೆ ಪ್ ರಕವ್ಾಗಿರತವ
ಮತ್ತು ಹಚತುವರಿಯಾಗಿರತವ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳೆ ಂದಿಗ್ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಘರ್ಷವನ್ತು ಹ ಂದಿಲಿದ ಮಂಜ ರಿಯ ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿರತವ
ನಿಯಮಗಳನ್ತು ಹ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಿ ಮೌಖಿಕ ಮಾತ್ತಕತೆಗಳತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ವರ್ಯಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಂದಿನ್ ಬರಹಗಳನ್ತು, ರದತೆಪ್ಡಿಸತತ್ುವ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಗತುಸಲಾಗಿರತವ ಅರ್ವ್ಾಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ದಾಖಲ್ಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿಯಮಗಳತ,
ರ್ರತ್ತುಗಳತ ಮತ್ತು ಮತನುೋಪಾಷಡತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ವಾತರಿಕುತೆ ಇದೆಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅಂತ್ಹ ಘಟನ, ನಿಯಮಗಳತ, ರ್ರತ್ತುಗಳತ ಹಾಗ
ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
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ಈ ಒಪ್ಪಂದದ

ಮತನುೋಪಾಷಡತಗಳನ್ತು ಪಾಲ್ಲಸತ್ಕೆದತೆ.
21.4

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹತಯನ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಿೋಕ್ಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾರಹಕ ವರದಿಗಳತ
ಸ್ತೋರಿದಂತೆ ಬಾಹಾ ಮ ಲಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದಿರತವ ಮಾಹತಯನ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್/ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ತಥಗಳತ/ ಸಮ ಹದ ಕಂಪ್ನಿಗಳತ ನ್ಡೆಸತವ
ಮಾರತಕಟೆ್ ಚಟತವಟಿಕಗಳಿಗ್ ಬಳಸತವ ಹಕೆನ್ತು ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಮಾಕಷಟಿಂಗ್ ಕ ಡತಗ್ಗಳನ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲತ
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಜೆ ತೆ ಕಲಸ ಮಾಡತವ ಕಂಪ್ನಿಗಳತ ಬಳಸಬಹತದಾದ ಮೋಲ್ಲಂಗ್ ಪ್ಟಿ್ಗಳನ್ತು ರ ಪಿಸಲತ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಈ
ಮಾಹತಯನ್ತು ಬಳಸಬಹತದತ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗತವ ನಿೋತಗಳತ, ವೈಶಿರ್್ಾಗಳತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳನ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಪ್ರಿರ್ೆರಿಸತವ ಹಕೆನ್ತು

21.5

ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹ ಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಿರ್ೆರಣೆ/ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಸ ಕುವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸತವ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ
ತಳಿಸಬಹತದತ. ಪ್ರಿರ್ೆರಣೆ/ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ತು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲತ ಸಾಲವನ್ತು ಮರತಪಾವತಸದ/ರದತೆಗ್ ಳಿಸದ ಹ ರತ್ತ ಸಾಲಗಾರರತ
ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಿರ್ೆರಣೆ/ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗ್ ಬದಧರಾಗಿರಲತ ಒಪ್ುಪತಾುರೆ.
ಯಾವುದೆೋ ನಾಾಯವ್ಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ನಿಷೆೋಧಿಸಲಾಗಿರತವ ಅರ್ವ್ಾ ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸಲತ ಸಾಧಾವಲಿದೆೋ ಇರತವ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ
ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಯ ಯಾವುದೆೋ ನಿಯಮವು ನಿಷೆೋಧದದ ಅರ್ವ್ಾ ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸಲತ ಸಾಧಾವಲಿದೆೋ ಇರತವಕಯ ಮಟಿ್ಗ್ ಪ್ರಿರಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರತವುದಿಲಿ
ಆದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಯ ಉಳಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಬೋರೆ ನಾಾಯವ್ಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹತದೆೋ
ನಿಯಮಗಳನ್ತು ಅಮಾನ್ಾಗ್ ಳಿಸತವುದಿಲಿ.

21.6

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಹಕೆನ್ತು, ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಿಹಾರೆ ೋಪಾಯವನ್ತು
ಚಲಾಯಿಸತವಲ್ಲಿನ್

ವಳಂಬ

ಅರ್ವ್ಾ

ಚಲಾಯಿಸದಿರತವಕಯತ

ಅಂತ್ಹ

ಹಕೆನ್ತು,

ಅಧಿಕಾರವನ್ತು

ಅರ್ವ್ಾ

ಪ್ರಿಹಾರೆ ೋಪಾಯವನ್ತು

ವಕಲಗ್ ಳಿಸತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದನ್ತು ಅಂತ್ಹವುಗಳ ಮನಾು ಎಂದಾಗಲ್ಲೋ ಅಂತ್ಹ ಸತಸಿುಯಲ್ಲಿನ್ ಒಪಿಪಗ್ಯ್ದಂದಾಗಲ್ಲೋ ಎಂದಾಗಲ್ಲೋ ಅಥೈಷಸಬಾರದತ
ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ಳತಳವಕಯ ವಚಾರದಲ್ಲಿ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಕರಮ ಅರ್ವ್ಾ ಕರಮ ಕೈಗ್ ಳಳದಿರತವಕ ಅರ್ವ್ಾ ಒಂದತ
ವಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತಯಿರಿಸಿಕ ಳತಳವಕಯ ಸಮಮತಯತ ಉಳಿದ ಬಾಕ್ತಯಿರಿಸಿಕ ಳತಳವಕಯ ಸಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಗ್ ಇರತವ ಹಕೆನ್ತು,
ಅಧಿಕಾರವನ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ಪ್ರಿಹಾರೆ ೋಪಾಯವನ್ತು ಪ್ರಭಾವಸತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ವಕಲಗ್ ಳಿಸತವುದಿಲಿ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಾಗ

ಇತ್ರ ವಹವ್ಾಟತ

ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಹಕತೆಗಳನ್ತು ಅಗತ್ಾವರತವರ್ತ್ ಸಲ ಚಲಾಯಿಸಬಹತದಾಗಿದತೆ, ಅವು ಸಂಚಿತ್ವ್ಾಗಿರತತ್ುವ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಾನ್ ನಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹಕತೆಗಳಿಗ್ ಅನ್ನ್ಾವ್ಾಗಿರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಕೋವಲ ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ಮಾತ್ರವೋ ಹಾಗ ನಿದಿಷರ್್ವ್ಾಗಿ
ವಡಬ ಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ನ್ದೆೆೋ ನಿಣಷಯದ ಪ್ರಕಾರವ್ಾಗಿ ಮನಾು ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದೆ.
21.7

ವಡಬತಿಾಎಫ್ಪಿಎಲ್ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ ಯಾವುದೆೋ ನಿದೆೋಷಶಕರತ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ, ನೌಕರರತ, ಸಲಹಗಾರರತ, ಅಪರೋಸರ್ಗಳತ, ಮೌಲಾಮಾಪ್ಕರತ, ಲ್ಕೆ
ಪ್ರಿಶ ೋಧಕರತ, ಏಜೆನಿ್ಗಳ ವರತದಧ ಅವರತ ವಶಾವಸಯತತ್ವ್ಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕೈಗ್ ಂಡಿರತವ ಯಾವುದೆೋ ಕರಮಕಾೆಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಮೊಕದೆಮ, ಕರಮ, ಕಾನ್ ನ್ತ ಕರಮ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಕಾನ್ ನ್ತ ಕರಮಗಳನ್ತು ಜರತಗಿಸತವಂತಲಿ.

21.9

ಸಾಲಗಾರರತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರತವ ಎಲಿ ವವರಗಳನ್ ು ಸಾಲಗಾರರ ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ತಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರತ ಸಾಲದ ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳತ
ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳನ್ತು ಓದಿದಾೆರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಷಮಾಡಿಕ ಂಡಿದಾೆರೆ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ಒಪಿಪಕ ಳತಳತಾುರೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಹಾಗ ಇತ್ರ ದಾಖಲ್ಗಳ ಮೋಲ್
ಹೋಳಿದ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳನ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಅರ್ಷವ್ಾಗತವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರತ ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳತ ಮತ್ತು
ರ್ರತ್ತುಗಳನ್ತು ಅರ್ಷಮಾಡಿಕ ಂಡಿದಾೆರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಳಾಂಶಗಳನ್ತು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ ಮತ್ತು ಅರ್ಷಮಾಡಿಕ ಂಡ ನ್ಂತ್ರ ತ್ನ್ು ಸಹಯನ್ತು
ನಿೋಡಿದಾೆರೆ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ಕ ಡ ಸಾಲಗಾರರತ ಅಂಗಿೋಕರಿಸತತಾುರೆ.
ಸಾಲಗಾರರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗ ವಹವ್ಾಟತ ದಾಖಲ್ಗಳ ಪ್ರತಯನ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಯಬಬರಿಗ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ತುವುದನ್ತು ದೃಢೋಕರಿಸತತಾುರೆ.

21.10

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ

21.8

ಪ್ಕ್ಷಗಳತ ಹ ಂದಿರತವ ಎಲಾಿ ಪ್ರಿಹಾರಗಳತ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಪಟಿ್ದೆಯ್ದ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೋ ಕಾನ್ ನ್ತ, ನಾಗರಿಕ

ಕಾನ್ ನ್ತ, ವ್ಾಡಿಕ, ಅರ್ವ್ಾ ವ್ಾಾಪಾರ ಬಳಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಪಟಿ್ವಯ್ದೋ ಎನ್ತುವುದರ ಗಣನ ಇಲಿದೆೋ ಸಂಯೋಜಿತ್ವ್ಾಗಿರತತ್ುವ ಮತ್ತು
ಪ್ಯಾಷಯವ್ಾಗಿರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ತು ಅನ್ತಕರಮವ್ಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸಬಹತದತ.
21.11

ಸಂದರ್ಷಕೆ ತ್ದಿವರತದಧವ್ಾದ ನಿರ ಪ್ಣೆಯತ ಅಗತ್ಾವಲಿದೆೋ ಇದೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ್ದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ ವರ್ಯಗಳತ, ಬಹತವಚನ್ವನ್ ು
(ಒಂದಕ್ತೆಂತ್ ಹಚತು ಜನ್ರನ್ತು), ಬಹತವಚನ್ದಲ್ಲಿರತವ ಶಬೆಗಳತ ಏಕವಚನ್ವನ್ ು ಹಾಗ

ಪ್ುಲ್ಲಿಂಗ, ಸಿರೋಲ್ಲಂಗ, ನ್ಪ್ುಂಸಕ ಲ್ಲಂಗವ್ಾಚಕ ಶಬೆಗಳತ

ಪ್ುಲ್ಲಿಂಗ, ಸಿರೋಲ್ಲಂಗ, ನ್ಪ್ುಂಸಕ ಲ್ಲಂಗ ಮ ರನ್ ು ಒಳಗ್ ಂಡಿರತತ್ುವ.

ಮೋಲ್ಲನ್ವುಗಳನ್ತು ದೃಢೋಕರಿಸತವ ದೃರ್ಷ್ಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರತವ ಪ್ಕ್ಷಗಳತ ಮೋಲ್ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಂದತ ಸಹ ಮಾಡಿದಾೆರೆ
ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸಿೋಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ ತಷಗ್ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇಲ್ಲಿ ಹಸರಿಸಿದ “ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ”
ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರ ಹಸರತ 1

** ಪ ರಪರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಸಂಸ್ತಥಯ ಸಿೋಲ್ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ ರಪರೈಟರ್ ಸಹ
**ಪಾಲತದಾರಿಕ ಸಂಸ್ತಥಯ ಸಿೋಲ್ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಯಬಬ ಪಾಲತದಾರರ ಸಹ:
**ಸಂಸ್ತಥಯ ಸಿೋಲ್ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಯತಎಫ್ಮತಖಾಸಥ ಹಾಗ ಪ್ರತ ವಯಸೆ ಸದಸಾನ್ ಸಹ:
** ಕಂಪ್ನಿ/ಸ್ತ ಸ್ತೈಟಿ/ಟರಸ್್ನ್ ಸಿೋಲ್ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹದಾರರ ಸಹ (ವಾಕ್ತುಯಲಿದೆೋ ಇರತವ್ಾಗ ಸಿೋಲ್ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ.)

_________________________________________________________________
ವ ೋಕ್ಸ್ ವ್ಾಾಗನ್ ಫೈನಾನ್್ ಪರೈವೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರವ್ಾಗಿ
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
20

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹದಾರ
ಸಾಕ್ಷಿ:

ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ
21

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ಫೈನಯನ್್ಪ್ರೈವೋಟ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ನರಿಟೆೋಲ್ಸಯಲಒಪ್ಪಂದದಪ್ರಮಯಣಿತಷರತತುಗಳತ
ಇಲಿಿ ನೋಡಲಯಗಿರತವ ಪ್ರಮಯಣಿತ ಷರತತುಗಳನತು ಇದನತು ಪಯಲಿಸಲತ ಒಪ್ಪಪರತವ ಹಯಗೂ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿರತವ ಸಯಲಗಯರರತ/ಸಹ ಸಯಲಗಯರರತ ಓದಿರತತ್ಯುರೆ,
ಅರ್ಥಮಯಡಿಕೂಂಡಿರತತ್ಯುರೆ, ಇಲಿವೋ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಯಗಿರತತುದೆ, ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ನೋಡಲಯಗಿರತತುದೆ ಮತತು ಇವು ಸಯಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲ ನೋಡತವವರತ
ನೋಡತವಸಯಲಸೌಲಭ್ಾಕೆಅನವಯಿಸತತುದೆ.
ಈಪ್ರಮಯಣಿತಷರತತುಗಳತಈಸಯಲಒಪ್ಪಂದದಅವಿಭಯಜ್ಾಅಂಗವ್ಯಗಿವಎಂದತಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದೆಮತತುಸಯಲಒಪ್ಪಂದದಶೆಡೂಾಲ್ನಲಿಿಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದವಿವರಗಳನತು
ಹೂಂದಿರತವಸಯಲಗಯರರತ/ಸಹ-ಸಯಲಗಯರರೊಂದಿಗೆಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯತಅನತಷ್ಯಾನಗೊಳಿಸಿರತವಸಯಲಒಪ್ಪಂದಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿಇದನತುಗಣನೆಗೆತೆಗೆದತಕೂಳಳಬೋಕತ.

I.

(g) “ ವ್ಯಯಿದೆ ದಿನಯಂಕ” ಎಂದರೆ ಸಯಲಗಯರರ ಬಯಕ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಯವುದೆೋ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಗಳತಮತತುರಚನೆ

ಮತುವನತು ಸೌಲಭ್ಾದ ಅಸಲತ ಮತು, ಬಡಿಿ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಯಯವುದೆೋ ಹಣ

1)

ಪಯವತಿಯನತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದ
ಹಯಗೂಇತರವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಯಲಿಿರತವಂತೆಮಯಡಬೋಕ್ಯದದಿನವ್ಯಗಿರತತುದೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ, ಅಲಿಿರತವ ವಿಷಯ ಹಯಗೂ ಸಂದಭ್ಥಕೆ ವಿರತದಧವ್ಯಗಿರತವ ಯಯವುದೆೋ
ಸಂಗತಿ ಇಲಿದೆೋ ಇದದಲಿಿ, ಕಳಗೆ ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಯಡಿರತವ ಶಬದಗಳತ, ಅನವಯಿಸತವುದಯದಲಿಿ ಕಳಗಿನ
ಅರ್ಥಗಳನತುಹೂಂದಿರತತುವ:

(a) “ ಅರ್ಜಥ ನಮೂನೆ”
ಅಗತಾವಿರತವಂತೆ,

ಎಂದರೆ,

ಸಂದಭ್ಥ ಅನತಮತಿಸತವಂತೆ ಅರ್ವ್ಯ ಅದಕೆ

(i) ಇಎಂಐ” ಎಂದರೆ ಸಯಲಗಯರ/ರತ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದತ ನೋಡಿದ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾದ

ಪ್ರೈವೋಟ್ಲಿಮಿಟೆಡ್(“ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆ”) ಗೆ ಹೂಸ/ಹಳೆಯ ವ್ಯಹನ
ಖರಿೋದಿಸತವುದಕ್ಯೆಗಿ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಯಲಗಯರ/ರತ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ

ಮರತಪಯವತಿಗಯಗಿ ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಸಮಯನ ಮಯಸಿಕ ಕಂತತಗಳತ ಮತತು ಇದತ ಸಯಲ
ಸೌಲಭ್ಾದಅಸಲತಮತುಹಯಗೂಅದರಮೋಲಿನಬಡಿಿಯನತುಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಯಯವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಗಳತ ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ಒದಗಿಸತವ ಎಲಿ ಮಯಹಿತಿ, ನದಿಥಷಿ ವಿವರಗಳತ,

(j) “ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾ” ಎಂದರೆ ಸಯಲದ/ಹಣಕ್ಯಸತ ಸಹಯಯದ ಅಂತಹ ಮತುವ್ಯಗಿದತದ,

ಪ್ತರಗಳತ

ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್

ಆಗಿರತತ್ಯುರೆ.

ಫೈನಯನ್್

ಸಪಷ್ಿೋಕರಣಗಳತರಣಗಳತ,

ಸಯಲಗಯರ/ರತ

(h) “ಡಿೋಲರ್”ಎಂದರೆಪಯರಡಕ್ಸಿತಯಯರಿಸತವ/ಜೂೋಡಿಸತವಕಂಪ್ನಯಅಥೂೋರೆೈಸ್ಡಿಡಿೋಲರ್

ಮತತು

ಅಂಗಿೋಕರಿಸತವಿಕಗಳತ

ಇದಕ್ಯೆಗಿ ಸಯಲಗಯರ/ರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ಅವರೆೋ ನದಿಥಷಿಪ್ಸಿರತವಂತೆ ಅರ್ಜಥ
ಸಲಿಿಸಿರತತ್ಯುರೆ.

ಹಯಗೂ

ಘೂೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯಯವುದಯದರೂ ಇದದಲಿಿ   ಸಯಲವನತು ಪ್ಡೆಯಲತ ಅರ್ಜಥ
ಸಲಿಿಸತವುದಕ್ಯೆಗಿಹಯಗೂಪ್ಡೆಯತವುದಕ್ಯೆಗಿಸಲಿಿಸತವಸಯಲಅರ್ಜಥನಮೂನೆ

(k) “ಸಯಲಪ್ಡೆದಿರತವುದತ” ಎಂದರೆತೆಗೆದತಕೂಂಡಿರತವ, ಒಪ್ಪಂದಮಯಡಿಕೂಂಡಿರತವ ಅರ್ವ್ಯ
ಒಟತಿಗೂಡಿಸಿರತವ ಹಣಕ್ಯೆಗಿ ಯಯವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಯಲಗಯರ/ರತ ಹೂಂದಿರತವ
ಯಯವುದೆೋ ಸಯಲ ಪ್ಡೆಯತವಿಕ (ಹಣದದಲಿಿದೆಯೋ ಅರ್ವ್ಯ ಇಲಿವೋ ಎನತುವುದನತು
ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆೋ) ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರ(ರತ) ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ವ್ಯ
ಜೂತೆಗಿನ ಒಬಬ ವಾಕ್ತು ಅರ್ವ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಯಯವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಒಪ್ಪಂದಕೆ

(b) “ ಸಹಯೋಗಿ” ಎಂದರೆ ಯಯವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಗೆ (ಸಂಸ್ಥೆಗೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ನೆೋರವ್ಯಗಿ ಅರ್ವ್ಯ
ಪ್ರೊೋಕ್ಷವ್ಯಗಿ ನಯಂತಿರಸತವ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ವಾಕ್ತುಯತ, ವಾಕ್ತುಯ ಅರ್ವ್ಯ ಸಮೂಹದ
ಕಂಪ್ನಯ ನಯಂತರಣದಲಿಿರತವವರತ ಅರ್ವ್ಯ ಜೂತೆಯಲಿಿ ಸಯಮಯನಾ ನಯಂತರಣದ
ಅಡಿಯಲಿಿರತವವರತಎಂದರ್ಥ.
ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಉದೆದೋಶಕ್ಯೆಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಂದರ “ನಯಂತರಣ”  (“ಇವರಿಂದ ನಯಂತರಣ”
ಮತತು“ಇವರಸಯಮಯನಾನಯಂತರಣ”ಶಬದಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಅರ್ಥವನತುಒಳಗೊಂಡತ)
ಎಂದರೆ ಎ) ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲಿಿ 50% ಕೂೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತದಯನದ ಹಕತೆ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ
ಮಯಲಿಕತವದ ಹಕತೆಗಳನತು ಹೂಂದಿರತವುದತ; ಅರ್ವ್ಯ ಬಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯಂದರ ಆಡಳಿತ

ಬರಲಯಗಿರತವ (ಜಯಮಿೋನತಗಳತ, ನಷಿಭ್ತಿಥಗಳತ, ಸಿವೋಕ್ಯರ, ಮತಂಗಡ, ಸಯಲದ ಮೋಲ್
ಖರಿೋದಿಹಯಗೂಭೂೋಗಾಕೆನೋಡಿರತವುದನತುಒಳಗೊಂಡತ)ಹೂಣೆಗಯರಿಕಆಗಿರತತುದೆ. 

(l)

“ ಮತಖಾವ್ಯದವಾತಿರಿಕುಪ್ರಿಣಯಮ”ಎಂದರೆಹಿೋಗಿರಬಹತದಯದಅರ್ವ್ಯಆಗಬಹತದಯದ
ಯಯವುದೆೋಸಂದಭ್ಥಅರ್ವ್ಯಸನುವೋಶದಪ್ರಿಣಯಮಅರ್ವ್ಯಸಂಕ್ತೋಣಥತೆಆಗಿರತತುದೆ:ಎ)
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿನ ತಮಮ ಯಯವುದೆೋ ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳನತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತವ
ನಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನವಥಹಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಯ ಬದಧವ್ಯಗಿರಲತ ಸಯಲಗಯರ/ರತ ಅರ್ವ್ಯ

ಮಂಡಳಿ ಅರ್ವ್ಯ ನದೆೋಥಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅರ್ವ್ಯ ಅಂತಹತದೆೋ ನಯಂತರಣ ಮಂಡಳಿಯ
ಅರ್ಥಕ್ತೆಂತಲೂ ಹಚತಿ ಜ್ನರನತು ನೆೋಮಕ ಮಯಡತವ ಅರ್ವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ
ವಾವಸ್ಥೆಗಳಮೂಲಕ ನೋತಿಗಳನತುನದೆೋಥಶಿಸತವಅಧಿಕ್ಯರಹೂಂದಿರತವುದತ.ಒಂದತವೋಳೆ
ಷೋರತದಯರ/ಅಂತಹ ವಾಕ್ತುಯತ ನೆೈಸಗಿಥಕ ವಾಕ್ತು ಆಗಿದದಲಿಿ ಸಹಯೋಗಿ ಎನತುವ ಪ್ದವು
ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಗಳನೂು ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಗಳ ಕ್ಯಯಿದೆ 1956 ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರತವಂತೆ
ಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ.
(c) “ಸಯಲಗಯರ/ರತ”ಎಂದರೆಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಗೆಅರ್ಜಥದಯರರತಮತತುಸಹಅರ್ಜಥದಯರರತಅಂತಹ
ಸೌಲಭ್ಾವನತು ಪ್ಡೆಯತವುದಕ್ಯೆಗಿ ಸಲಿಿಸಿರತವ ಅರ್ಜಥ ನಮೂನೆಯನತು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಮಂಜ್ೂರತ ಮಯಡಿರತವ/ಅನತಮೋದಿಸಿರತವ ಸೌಲಭ್ಾವನತು ಪ್ಡೆದಿರತವ
ಅರ್ಜಥದಯರರತ/ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು ಸಹ-ಅರ್ಜಥದಯರರತ/ಸಹ-ಸಯಲಗಯರರತ (ಯಯರಯದರೂ
ಇದದಲಿಿ) ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಯಗಿ ಹಯಗೂ ಜ್ಂಟ್ಟಯಯಗಿ ಆಗಿದತದ ಮತತು ಸಯಲಗಯರರ
ಸವರೂಪ್ವನತು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದರ ಉತುರಯಧಿಕ್ಯರಿಗಳತ ಹಯಗೂ ಅನತಮತಿಸಿದ
ನಯೋರ್ಜತರತಸ್ಥೋರಿರತತ್ಯುರೆ.

(m) “ತಿಂಗಳತ” ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಂಡರ್ ವಷಥದ ಪ್ರಕ್ಯರ ವಷಥದ ತಿಂಗಳತ ಆಗಿದೆ ಮತತು ಅಂತಹ

(d) “ಸಯಲಗಯರರಬಯಕ್ತಮತು”ಎಂದರೆನೋಡಿದಸಯಲಸೌಲಭ್ಾದಬಯಕ್ತಯಿರತವಅಸಲತಮತು,

ಇಲಯಖ್ಯ, ಪಯರಧಿಕ್ಯರ ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಉಪ್ವಿಭಯಗ, ಅಂತರಯಷ್ರೋಯ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಸಯಲದಮೋಲಿನಬಡಿಿ, ಇತರಎಲಿಬಡಿಿ, ಶತಲೆಗಳತ, ವಚಿಗಳತ, ಫೋಗಳತ, ಖಚತಥಗಳತ,

ಏಜನ್ ಅರ್ವ್ಯ ಪಯರಧಿಕ್ಯರ (ಪ್ರತಿಯಂದತ ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿಯೂ ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಯದ
ಕ್ಯನೂನಯತಮಕ ವಾಕ್ತುತವವನತು ಹೂಂದಿರತವುದತ ಅರ್ವ್ಯ ಹೂಂದಿಲಿದಿರತವುದತ)ವನತು
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಯಗೂ ಅವರ ಉತುರಯಧಿಕ್ಯರಿಗಳತ ಹಯಗೂ ನಯೋರ್ಜತರನತು ಮತತು

ಮತದಯರಂಕ ಶತಲೆ ಹಯಗೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕ್ಯರ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಮರತಪಯವತಿ ಮಯಡಬೋಕ್ತರತವ ಎಲಿ ಮತುವನತು ಅಂತೆಯೋ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅರ್ವ್ಯ
ಸಯಲಗಯರರತಈಒಪ್ಪಂದಮತತು ವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಗಳಅಡಿಯಲಿಿಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ
ಇತರಎಲಿಮತುವನತುಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ.

(e) “ಬಂಡಲ್ಿ ಪಯರಡಕ್ಸಿ” ಎಂದರೆ ಮತಂಗಡ ವಿಮಯ ಪ್ಪರೋಮಿಯಂ, ಮೋನ್ಟೆನನ್್
ಪಯಾಕ್ಸ/ವ್ಯಷ್ಥಕ ಮೋನ್ಟೆನನ್್ ಒಪ್ಪಂದ, ವಿಸುರಿತ ವ್ಯರೆಂಟ್ಟ ಹಯಗೂ ಸಯಲ ನೋಡತವ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅನೆೋಕ ವಾವಹಯರ ಪಯಲತದಯರರ ಸಹಕ್ಯರದೊಂದಿಗೆ ಸಯಲಗಯರನಗೆ/ರಿಗೆ ಮೋಲ್
ವಿವರಿಸಿದ ಆಾಡ್-ಆನ್ ಪಯರಡಕತಿಗಳಿಗೆ ಸಯಲದ ಮಯಸಿಕ ಕಂತತಗಳ ಜೂತೆಯಲಿಿ ಮಯಸಿಕ
ಕಂತತಗಳಲಿಿ ಹಣಪಯವತಿಸತವ/ವಚಿ ಭ್ರಿಸತವ ಏಕ ಗವ್ಯಕ್ಷಿಯ (ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೊೋ)
ಸೌಲಭ್ಾವನತು ಒದಗಿಸತವುದಕ್ಯೆಗಿನ ಪಯರಡಕತಿಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ.  ಅಂತಹ
ಮಯಸಿಕ ಪಯವತಿ/ವಚಿದ ಭಯಗವನತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾವಹಯರ ಪಯಲತದಯರರತ/ಸ್ಥೋವ್ಯ
ಪ್ ರೆೈಕದಯರರತ ಕಳಗೆ ನೋಡಲಯಗಿರತವ ಅನತಬಂರ್ II ,III, ಹಯಗೂ IV ರಲಿಿ ಈ ಕತರಿತತ
ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ನಯಮಗಳತ ಹಯಗೂ ಷರತತುಗಳತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಹೂಸ ಪಯರಡಕ್ಸಿ ಅನತು
ಬಿಡತಗಡೆ ಮಯಡಿದಯಗ ಸ್ಥೋರಿಸಲಯಗತವ   ಯಯವುದೆೋ ಹಚತಿವರಿ ಅನತಬಂರ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ಯರ
ನೋಡಬೋಕತ.
(f) “ವಾವಹಯರದ ದಿನ” ಎಂದರೆ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಯಮೂಲಿನ ವಹಿವ್ಯಟತಗಳನತು
ನಡೆಸತವುದಕೆಕಚೋರಿಯನತುತೆರೆದಿರತವದಿನಎಂದರ್ಥ.

ಯಯವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯ ಸಯಮರ್ಾಥದ ಮೋಲ್ ವಾತಿರಿಕುವ್ಯಗಿರತವುದತ;

ಅರ್ವ್ಯ ಬಿ)

ಸಯಲಗಯರ/ರತ ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಯಲಿಿ ಪ್ಕ್ಷವ್ಯಗಿರತವ ಯಯವುದೆೋ
ವಾಕ್ತುಯ ಯಯವುದೆೋ ವಾವಹಯರ, ಹಣಕ್ಯಸತ ಸಿೆತಿಯ ಕ್ಯಯಯಥಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಡತಕತಂಟತ
ಮಯಡತವಂತಿರತವುದತ.
ತಿಂಗಳಿನ ಮದಲ ದಿನಯಂಕದಂದತ ತಿಂಗಳತ ಆರಂಭ್ವ್ಯಗತತುದೆ. ಸಯಲ ನೋಡತವವರತ ತನು
ನಣಥಯದಂತೆಪ್ರತಿತಿಂಗಳತಆರಂಭ್ವ್ಯಗತವದಿನಯಂಕವನತುಬದಲಯಯಿಸಬಹತದತ.

(n) “ವಾಕ್ತು(ಗಳತ)” ಎನತುವುದತ ನೆೈಸಗಿಥಕ ವಾಕ್ತು, ನಗಮ, ಪಯಲತದಯರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜ್ಂಟ್ಟ
ಉದಿದಮ, ವಾಕ್ತುಗಳ ಸಂಘ, ಟರಸ್ಡಿ, ಕ್ಯಯಯಥಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿಲಿದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಯಥರ
(ಕೋಂದರ, ರಯಜ್ಾಅರ್ವ್ಯಬೋರೆರಿೋತಿಯ), ಸಯವಥಭೌಮರಯಜ್ಾಅರ್ವ್ಯಯಯವುದೆೋಏಜನ್,

ನೆೈಸಗಿಥಕ ವಾಕ್ತುಯ ವಿಚಯರದಲಿಿ ಅವರ ಕ್ಯನೂನತ ಬದಧ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳತ, ಆಡಳಿತಗಯರರತ,
ನವ್ಯಥಹಕರತಮತತುಉತುರಯಧಿಕ್ಯರಿಗಳತಸ್ಥೋರಿರತತ್ಯುರೆಮತತುಟರಸ್ಡಿವಿಚಯರದಲಿಿಇದತ
ಕ್ಯಲಯವಧಿಗೆಒಳಪ್ಟತಿಟರಸಿಿಅರ್ವ್ಯಟರಸಿಿೋಗಳನತುಒಳಗೊಳತಳತುದೆ.
(o) ಉತಪನು(ಗಳತ)ಎಂದರೆಈಒಪ್ಪಂದ/ಇತರವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಗಳಲಿಿನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿದ
ಮತತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ನೋಡಿರತವ/ನೋಡಲಿರತವ
ಸಯಲವನತು ಸರಿಯಯಗಿ ಮರತಪಯವತಿ ಮಯಡತವುದಕೆಂದತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ
ಭ್ದರತೆಯಯಗಿ ಒದಗಿಸಿರತವ/ಒದಗಿಸಲಿರತವ  ಚರ ಅರ್ವ್ಯ ಸಿೆರವ್ಯದ, ವಿವರಿಸಿರತವಂತೆ
ಸಯಲಗಯರ(ರತ) ಸಯಲ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲದ ಭಯಗಶಃ ಮತುವನತು ಬಳಸಿ ಖರಿೋದಿಸಬಹತದಯದ
ವ್ಯಹನ(ಗಳತ) ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ಉತಪನು (ಗಳತ) ಆಗಿರತತುವ.
ಉತಪನುವನತುಇದೆೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಅಥೈಥಸಿಕೂಳಳಬೋಕತ; ಸಯಲಗಯರ(ರತ)ವ್ಯಹನಅರ್ವ್ಯ
ಸವತುನತು ಖರಿೋದಿಸಲತ ಸಯಲ ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ ಭಯಗಶಃ ಮತುವನತು ಬಳಸತವುದರೊಂದಿಗೆ,
ವ್ಯಹನಅರ್ವ್ಯಇತರಸವತುನತುಖರಿೋದಿಸಲತಬೋರೆಹಣವನೂುಬಳಸಿದಯದರೆಎನತುವುದರ
ಪ್ರಿಗಣನೆ ಇಲಿದೆಯೋ ವ್ಯಹನ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಸವತತುಗಳತ “ಉತಪನು(ಪಯರಡಕ್ಸಿ)”
ಆಗಿರತತುವಎನತುವುದನತುಸಪಷಿಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ.
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(p) “ತೆರೈಮಯಸಿಕ” ಎಂದರೆ ವಷಥದ ಮೂರತ ಸತತವ್ಯದ ತಿಂಗಳತಗಳತ ಆಗಿರತತುವ ಮತತು
ಅಂತಹತೆರೈಮಯಸಿಕವುಆರಂಭ್ಗೊಳತಳವತಿಂಗಳಿನ ಮದಲದಿನಯಂಕದಂದತಪ್ರತಿಯಂದತ
ತಿಂಗಳೂ ಕೂಡ ಆರಂಭ್ಗೊಳತಳತುದೆ, ಸಯಲ ನೋಡತವವರತ ತನು ನಣಥಯದಂತೆ ಪ್ರತಿ
ತೆರೈಮಯಸಿಕಆರಂಭ್ವ್ಯಗತವದಿನಯಂಕವನತುಬದಲಯಯಿಸಬಹತದತ.

(q) “ಆರ್ಬಿಐ” ಎಂದರೆರಿಸರ್ವಥಬಯಾಂಕ್ಸಆಫ್ಇಂಡಿಯಯಆಗಿರತತುದೆ.
(r) “ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳತ” ಎನತುವುದತ ಸಯಲಗಯರ/ರತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿರತವಂತೆ
ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ವಾಕ್ತುಯತ ಸಯಲಸೌಲಭ್ಾಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಒಪ್ಪಪರತವ ಅರ್ವ್ಯ
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿರತವಅರ್ವ್ಯಒಪ್ಪಲಿರತವಅರ್ವ್ಯಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಿರತವಎಲಿಬರಹಗಳತಮತತು
ಇತರ ದಯಖಲ್ಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ ಹಯಗೂ ಪ್ರತಿಯಂದತ ಅಂತಹ ವಹಿವ್ಯಟತ
ದಯಖಲ್ಯನತುಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆತಿದತದಪ್ಡಿಮಯಡಲಯಗತವುದತ.
(s) “ಮಯರಯಟಗಯರ”ಎಂದರೆಸಯಲಗಯರರತಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಯತಸಯಲಗಯರರಿಗೆನೋಡತವಸಯಲವನತು
ಬಳಸಿ  ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ಯಯರಿಂದ ಖರಿೋದಿಸತತ್ಯುರೆಯೋ ಆ ವಾಕ್ತು ಆಗಿರತತ್ಯುರೆ.
ಮಯರಯಟಗಯರರವಿವರಗಳನತುಇಲಿಿನಅನತಬಂರ್– I ರಲಿಿನೋಡಲಯಗಿರತತುದೆ.

(t) “ವ್ಯಹನ(ಗಳತ)”ಎಂದರೆ ಅನತಬಂರ್– I ರಲಿಿವಿವರಿಸಲಯಗಿರತವವ್ಯಹನವ್ಯಗಿದೆಮತತು
ಇದತವ್ಯಹನಕೆ(ಗಳಿಗೆ)ಸಂಬಂಧಿಸಿಯಯವುದೆೋಉಪ್ಕರಣಗಳನತುಮತತುಅನತಬಂರ್– I
ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರತವ ವಿಧಯನದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಯಡಲಯಗಿರತವ  ಎಲಿ ಆಸ್ಥಸರಿಗಳತ,
ಸ್ಥೋಪ್ಥಡೆಗಳತಮತತುವ್ಯಹನ(ಗಳ)ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯಉಪ್ಕರಣದಲಿಿನಬದಲಯವಣೆಗಳನತು
ಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ ಹಯಗೂ ಯಯವುದೆೋ ಬಯಡಿ ಬಿಲಿಿಂಗ್ ಹಯಗೂ ಎಂರ್ಜನ್
ಅಪ್ಗೆರೋಡೆಶನ್ಇತ್ಯಾದಿಗಳನತುಕೂಡಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ.

2)

ಈಒಪ್ಪಂದದಲಿಿವಿರತದಧವ್ಯದಉದೆದೋಶವುಕಂಡತಬರದೆೋಇದದಲಿಿ,
ಇವುಗಳಿಗೆಒಂದತಉಲ್ಿೋಖವು:

A.
i.

ಒಂದತ “ತಿದತದಪ್ಡಿ”ಯತ ಪ್ ರಕ್ಯಂಶಗಳತ, ಬದಲಯವಣೆ, ನವಿೋಕರಣ, ಪ್ರಿವತಥನೆ
ಅರ್ವ್ಯಪ್ುನರ್ಜಯರಿಯನತುಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆಮತತು“ತಿದತದಪ್ಡಿ”ಯನತುಅದೆೋ
ರಿೋತಿಯಯಗಿಅಥೈಥಸಬೋಕತ;

ii.
“ ಸವತತುಗಳತ”

ಎಂದರೆ

ಅವು

ಪ್ರತಾಕ್ಷ

ಅರ್ವ್ಯ

ಕಣಿಿಗೆ

ಕ್ಯಣದಂತಿಲಿದವುಗಾಯಗಿದದರೂ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯಲಿಿದದರೂ (ಭೌದಿಧಕ
ಸವತತು ಹಯಗೂ ಭೌದಿಧಕ ಸವತತು ಹಕತೆಗಳತ), ಹೂಡಿಕಗಳತ, ನಗದತ ಹರಿವುಗಳತ,
ಆದಯಯಗಳತ, ಹಕತೆಗಳತ, ಪ್ರಯೋಜ್ನಗಳತ, ಹಿತ್ಯಸಕ್ತುಗಳತ ಮತತು ಪ್ರತಿಯಂದತ
ವಿವರಣೆಯ ಹಕತೆಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡತ ಪ್ರಸತುತ ಹಯಗೂ ಭ್ವಿಷಾದಲಿಿನ ಎಲಿ
ಆಸಿುಗಳತ/ವ್ಯಹನಗಳತ;

ಈ

ಒಪ್ಪಂದ/ಇತರ

ವಹಿವ್ಯಟತ

ದಯಖಲ್ಗಳಲಿಿ

ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿರತವಂತೆ ಮತತು ವಿವರಿಸಿರತವಂತೆ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ
ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ನೋಡಿರತವ/ನೋಡಲಿರತವ ಸಯಲವನತು ಸರಿಯಯಗಿ ಮರತಪಯವತಿ
ಮಯಡತವುದಕೆಂದತ
ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಹಸರಿನಲಿಿ
ಭ್ದರತೆಯಯಗಿ
ಒದಗಿಸಿರತವ/ಒದಗಿಸಲಿರತವಚರಅರ್ವ್ಯಸಿೆರಆಸಿುಗಾಯಗಿರತತುವ

iii. ಒಂದತ “ ಅಥೂೋರೆೈಸ್ಥೋಶನ್”

ಯತಅಧಿಕ್ಯರನೋಡಿಕ, ಸಮಮತಿ,

ಕ್ತಿಯರನ್್, ಅನತಮೋದನೆ, ಅನತಮತಿ, ನಣಥಯ.ಪ್ರವ್ಯನಗಿ, ವಿನಯಯತಿ,
ಸಲಿಿಸತವಿಕಹಯಗೂನೊೋಂದಣಿಯನತುಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ;

iv. “ ಎನ್ಕಂಬರೆನ್್” ಇದತಅಡವು, ವಿಧಿಸತವಿಕ, ಭೂೋಗಾ, ಅಡವು, ಆಧಯರ,
ಭ್ದರತೆಯಹಿತ್ಯಸಕ್ತುಅರ್ವ್ಯಯಯವುದೆೋರಿೋತಿಯವಿವರಣೆಯಭೂೋಗಾವನತು
ಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ.

v.

“ ಕ್ಯನೂನತ” ಎನತುವುದತಈಒಪ್ಪಂದಸಹಿಮಯಡತವ/ಸಲಿಿಸತವದಿನದಂದತ
ಜಯರಿಯಲಿಿದದರೂಅರ್ವ್ಯನಂತರದಯದದರೂಮತತುಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ
ತಿದತದಪ್ಡಿಗೊಳಗಯಗತತಿುದದರೂ ಯಯವುದೆೋಸಂವಿಧಯನ, ಶಯಸನ, ಕ್ಯನೂನತ,
ನಯಮ, ನಯಮಯವಳಿ, ವಿಶೆೋಷ್ಯಜ್ಞೆ, ನಣಥಯ, ಆದೆೋಶ, ಡಿಕ್ತರ, ಅಧಿಕ್ಯರನೋಡಿಕ
ಅರ್ವ್ಯಯಯವುದೆೋಪ್ರಕಟ್ಟತನದೆೋಥಶನ, ಮಯಗಥಸೂಚ್ಚ, ಅಗತಾತೆಅರ್ವ್ಯಕ್ಯನೂನನ
ಬಲವನತುಹೂಂದಿರತವಯಯವುದೆೋಸಕ್ಯಥರಿನಬಥಂರ್ ಅರ್ವ್ಯಯಯವುದೆೋನಯಾಯಿಕ
ಪಯರಧಿಕ್ಯರನಣಥಯದಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನತುಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ.

B.

ಏಕವಚನದಉಲ್ಿೋಖವುಬಹತವಚನವನತು(ಮತತುತದಿವರತದಧವ್ಯಗಿ)
ಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ;

C.

ಈಒಪ್ಪಂದಲಿಿನತಲ್ಬರಹಗಳನತುಉಲ್ಿೋಖದಅನತಕೂಲತೆಗಯಗಿಮಯತರವೋ
ಸ್ಥೋರಿಸಲಯಗಿರತತುದೆಮತತುಈಒಪ್ಪಂದವನತುಅಥೈಥಸತವ್ಯಗಅರ್ವ್ಯ
ಅರ್ಥವಿವರಣೆನೋಡತವ್ಯಗಅಲಕ್ಷಿಸಬೋಕತ;

D.

“ಒಳಗೊಂಡಿರತ”ಅರ್ವ್ಯ“ಒಳಗೊಳತಳತುದೆ”ಶಬದಗಳಉಲ್ಿೋಖವನತುಯಯವುದೆೋ
ಮಿತಿಗಳಲಿಿದೆೋಅಥೈಥಸಬೋಕತ;

E.

ಲಿಂಗಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿರತವಉಲ್ಿೋಖಗಳತಸಿರೋಯರತಹಯಗೂಪ್ುರತಷರಿಬಬರನೂು
ಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ;

F.

ಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಅಗತಾವಿರತವಎಲಿಅನತಮೋದನೆಗಳತ, ಅನತಮತಿಗಳತ,
ಸಮಮತಿಗಳತಅರ್ವ್ಯಸಿವೋಕರಿಸತವಿಕಗಳಿಗೆಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ“ಪ್ ವಥ”“ಲಿಖಿತ”
ಅನತಮೋದನೆ, ಅನತಮತಿ, ಒಪ್ಪಪಗೆಅರ್ವ್ಯಸಿವೋಕರಿಸತವಿಕಅಗತಾವಿರತತುದೆ;

G.

ಯಯವುದೆೋಸಂದಭ್ಥ, ಸಂಭ್ವಿಸತವಿಕ, ಸನುವೋಶ, ವಿಚಯರಣೆ, ಕರಮ, ಕರಮ
ಕೈಗೊಳಳದಿರತವಿಕ, ಕಿೋಮತಗಳತ, ಉಲಿಂಘನೆ, ಬಯಕ್ತಇರಿಸಿಕೂಳತಳವಿಕಮತತುಬೋರೆ
ರಿೋತಿಯಯಯವುದೆೋವಿಷಯಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿಸಯಲಗಯರರತಮತತುಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಯ
ನಡತವಯಯವುದೆೋಭಿನಯುಭಿಪಯರಯಅರ್ವ್ಯವಿವ್ಯದಇದದಲಿಿ, ಹಿಂದಿನಯಯವುದೆೋ
ವಿಷಯದಮಹತವದಕತರಿತತಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಯಅಭಿಪಯರಯವೋಅಂತಿಮವ್ಯಗಿರತತುದೆ

ಮತತುಸಯಲಗಯರರತಅದಕೆಬದಧವ್ಯಗಿರಬೋಕ್ಯಗತತುದೆ.

II.

ಹಣಪಯವತಿ, ಪ್ ವಥಪಯವತಿಮತತುಇತರಶತಲೆಗಳತ

(a) ಸಯಲಗಯರ/ರತಸಯಲವನತುಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಗೆಇಲಿಿನಅನತಬಂರ್1ರಲಿಿನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿದ

ಹೂಂದಿರತತುದೆಎನತುವುದನತುದೃಢೋಕರಿಸತತ್ಯುರೆಮತತುಒಪ್ುಪತ್ಯುರೆ.ಈಉದೆದೋಶಕ್ಯೆಗಿ
ಈಒಪ್ಪಂದಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆನೋಡಲಯದಚಕ್ಸಗಳತಖಯಲಿಯಯದಲಿಿಸಯಲಗಯರರತಹೂಸ
ಚಕ್ಸಗಳನತುಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಗೆನೋಡತವುದಕೆಒಪ್ಪಪಕೂಳತಳತ್ಯುರೆ.

ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾಯ ಕಂತತಗಳಲಿಿ ಮತತು ಅಂತಹ ಕಂತತಗಳಲಿಿ ಅಲಿಿ ನೋಡಿರತವ
ಮತುಗಳನತು, ವ್ಯಯಿದೆ ದಿನಯಂಕದಂದತ (ಗಳಂದತ) ತತಂಬತವ ಮೂಲಕ ಮರತಪಯವತಿ
ಮಯಡಬೋಕತ(ಒಪ್ಪಂದವುಜಯರಿಯಲಿಿರತವಸಮಯದಲಿಿ); ಇಲಿಿಂದಮತಂದೆಅಂತಹ
ಕಂತತಗಳನತು ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಯಗಿ “ಕಂತತ/ಇಎಂಐ” ಎಂದತ ಮತತು ಒಟ್ಯಿಗಿ
“ಕಂತತಗಳತ/ಇಎಂಐಗಳತ” ಎಂದತ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಯಗಿದೆ.  ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸಯಲ
ಸೌಲಭ್ಾದ ಬಡಿಿ ದರದಲಿಿ ವಾತ್ಯಾಸವಿದದ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿ ಕಂತತಗಳನತು
ಬದಲಯಯಿಸತವ/ವಾತ್ಯಾಸಮಯಡತವಹಕೆನತುಹೂಂದಿರತತ್ಯುರೆ(ಒಂದತಅರ್ವ್ಯಹಚತಿ
ಕಂತತ/ಗಳಲಿಿನಮತುದಲಿಿಹಚಿಳವನತುಒಳಗೊಂಡಿರತವಂತೆ).“ಕಂತತಗಳತ”ಎನತುವ
ವಾಕುಪ್ಡಿಸತವಿಕಯತಸಯಲಸೌಲಭ್ಾದಅಸಲತಮತುಹಯಗೂಅದಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಬಡಿಿ
ಎರಡನೂುಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ.

(b) ಸಯಲಗಯರರತಮರತಪಯವತಿಯನತು/ಕಂತತಗಳಹಯಗೂಇತರಹಣದಪಯವತಿಯನತುಸಯಲ
ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳಗಿನ ಯಯವುದೆೋ ಒಂದತ ವಿಧಯನದಲಿಿ ಮಯಡಬೋಕತ – ಪ್ ೋಸ್ಡಿ
ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳತ (“ಪ್ಪಡಿಸಿ ವಿಧಯನ”) / ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿರತವಂತೆ ಎಲ್ಕ್ಯರನಕ್ಸ
ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸಿಂ (ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್)/ವ್ಯಯಿದೆಯಂದತ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ
ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ್ಯಗ  ನಗದತ ಅರ್ವ್ಯ ಚಕ್ಸ/ಡ್ಯರಫ್ಿ ಮೂಲಕ ನೆೋರವ್ಯಗಿ ಮತು
ಪಯವತಿಸತವುದತ(ಡ್ಯರಫ್ಿಅನತು“ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ಫೈನಯನ್್ಪ್ರೈವೋಟ್ಲಿಮಿಟೆಡ್”
ಹಸರಿಗೆ ನೋಡಬೋಕತ)  (ನೆೋರ ಹಣಪಯವತಿಯ ವಿಧಯನ)/ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ವಿಧಯನದಲಿಿ
ಮತತು ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಆಯೆ ಮಯಡಿರತವಂತೆ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಯತಅಗತಾಪ್ಡಿಸಿರತವಂತೆಪಯವತಿಸಬೋಕತ.

(c) ಸಯಲಗಯರರತ  ಆಯೆ ಮಯಡಿರತವ ಹಣಪಯವತಿಯ ವಿಧಯನ ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ
ಹಣಪಯವತಿ ವಿಧಯನದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ನೋಡಿರತವ ಮಯಾಂಡೆೋಟ್ಗಳನತು
ರದತದಗೊಳಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರೆೋ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ ವಥ
ಅನತಮತಿಯಿಲಿದೆೋ ಹಿಂತೆಗೆದತಕೂಳತಳವುದಕೆ ಸಯರ್ಾವಿರತವುದಿಲಿ. ಒಂದತ ವೋಳೆ
ಸಯಲಗಯರರತ ಅಂತಹ ಮಯಾಂಡೆೋಟ್ಗಳನತು ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ ವಥ
ಅನತಮತಿಯಲಿದೆೋ ರದತದಗೊಳಿಸಿದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಹಿಂತೆಗೆದತಕೂಂಡಲಿಿ, ಸಯಲಗಯರರ
ಅಂತಹ ಕರಮವನತು ಆಪ್ರಯಧಿಕ ಉದೆದೋಶ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗತತುದೆ ಮತತು ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸೂಕುವ್ಯದ ಆಪ್ರಯಧಿಕ ಮತತು ನಯಗರಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನತು ಸಯಲಗಯರರ
ವಿರತದಧಹೂಡತವಹಕೆನತುಹೂಂದಿರತತುದೆ.

(d) ಇಲಿಿನ ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವಂತೆ ಈ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾವನತು
ನೋಡತವುದಕ್ತೆಂತ ಮದಲ್ೋ (ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿರತವಂತೆ ಬೋರೆ
ಯಯವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ) ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ ನಯಮನದೆೋಥಶಿತರಿಗೆ)
ಸಯಲಗಯರರತ ಪಯವತಿಸಿರತವ  ಮತಂಗಡ ಕಂತತಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಯನತು ಕೂನೆಯ ಕಂತತಗಳ
ಹಣಪಯವತಿಗಯಗಿ (ಸಮಯನ ಸಂಖ್ಯಾಯವು) ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರತ ನರ್ಥರಿಸಿರತವ ಬೋರೆ
ಯಯವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಸರಿಹೂಂದಿಸಬೋಕತ. ಅಂತಹ ಮತಂಗಡ ಕಂತತಗಳ ಮತುದ
ಮೋಲಿನ ಯಯವುದೆೋಬಡಿಿಯನತುಪ್ಡೆಯತವುದಕೆಸಯಲಗಯರರತಅಹಥರಯಗಿರತವುದಿಲಿ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳಲಿಿ ಒಳಗೊಂಡಿರತವ
ಯಯವುದನೂು ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆೋ ಮತತು ಸಯಲಗಯರರತ ಆಯೆ ಮಯಡಿರತವ ಹಣಪಯವತಿ
ವಿಧಯನದವನತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೂಳಳದೆೋ, ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವ್ಯಯಿದೆ
ದಿನಯಂಕದಂದತ ಒಂದತ ಅರ್ವ್ಯ ಹಚತಿ ಕಂತತಗಳ ಹಣಪಯವತಿಯನತು ಮಯಡತವಲಿಿ
ಸಯಲಗಯರರತ ವಿಫಲರಯದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವ್ಯಯಿದೆ ದಿನಯಂಕದಮದಯ
ಯಯವುದೆೋ ಕಂತತಗಳ ಪಯವತಿಯನತು ನಗದಿೋಕರಿಸಲತ ಸಯರ್ಾವ್ಯಗದೆೋ ಇದದಲಿಿ, ಸಯಲ
ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯನು ಇತರ ಹಕತೆಗಳ ಮೋಲ್
ಯಯವುದೆೋ ಪ್ ವ್ಯಥಗರಹವಿಲಿದೆೋ, ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ನಂತರದ ದಿನಯಂಕದ ಚಕ್ಸಗಳನತು
ಪ್ರಸತುತಪ್ಡಿಸಲತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ುನರ್ ಪ್ರಸತುತಪ್ಡಿಸಲತ ಹಕೆನತು ಹೂಂದಿರತತುದೆ.
ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿ ನೋಡಿರತವ ಹಣಪಯವತಿಯ/ಮರತಪಯವತಿಯ ವಿಧಯನದ
ಪ್ರಿಗಣನೆಯಿಲಿದೆೋ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ತ್ಯನತ ಸೂಕುವಂದತ ಹಯಗೂ ಅಗತಾವಂದತ
ಭಯವಿಸತವಂತೆ, ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯಕಂತತಗಳಹಯಗೂಸಯಲಗಯರರಬಯಕ್ತಯನತುಅನತಬಂರ್1
ರಲಿಿ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿರತವಂತೆ ಒಳಗೊಂಡಿರತವ ಎಲಿ ಇತರ ಮತುದ ವಸೂಲಯತಿಯನತು
ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರತ ನೋಡಿರತವ ಪ್ ೋಸ್ಡಿ ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳನತು (ಯಯವುದಯದರೂ
ಇದದಲಿಿ) ಆರ್ಬಿಐನ ಎಲ್ಕ್ಯರನಕ್ಸ ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸಿಂ (ಡೆಬಿಟ್) ಮೂಲಕ, ಸವತಃ
ಅರ್ವ್ಯ ಅದಕ್ಯೆಗಿ ಅನತಮತಿಯನತು ಹೂಂದಿರತವ ಅಂತಹ ಬೋರೆ ವಾಕ್ತುಯ ಮೂಲಕ,
ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಡಿರತವ ಅಂತಹ ಪ್ ೋಸ್ಡಿಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಅನತು
ಪ್ರಸತುತಪ್ಡಿಸತವುದತ/ಮರತಪ್ರಸತುತಪ್ಡಿಸತವುದರಬದಲಯಗಿಅರ್ವ್ಯಇತರಯಯವುದೆೋ
ಹಣಪಯವತಿ ವಿಧಯನವನತು ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರಿಂದ ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಕಂತತಗಳತ ಮತತು
ಎಲಿ ಇತರ ಮತುಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಕಂತತಗಳ ಮರತಪಯವತಿಯನತು ವಿಧಯನವನತು
ಬಳಸತವ ಮೂಲಕ  ಹಣಪಯವತಿಯನತು ಅಗತಾಗೊಳಿಸತವ ಹಕೆನತು ಹೂಂದಿರತತುದೆ,
ಅಲಿದೆೋ ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯರಣದಿಂದ  ಎಲ್ಕ್ಯರನಕ್ಸ ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸಿಂ ಮೂಲಕ
ಕಂತತಗಳನತು ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಮತುವನತು ಪ್ಡೆಯತವಲಿಿ ವಿಫಲತೆಯ
ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿ, ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಹ ಹಕತೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಉಳಿದಹಕತೆಗಳಿಗೆಹಯನಮಯಡತವಂತಿರಬಯರದತ(ಪ್ ೋಸ್ಡಿಡೆೋಟೆಡ್ಚಕ್ಸಗಳನತುಪ್ುನಃ
ಪ್ರಸತುತಪ್ಡಿಸತವಹಕತೆಒಳಗೊಂಡಂತೆ).

(e) ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ತನು ಅಧಿಕ್ಯರಿಗಳತ, ಅಥೂೋರೆೈಸ್ಡಿ ಏಜಂಟರತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರವ್ಯನಸಿರತವ ಚಕ್ಸಗಳಲಿಿ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಯಲಗಯರರತ ನೋಡಬೋಕ್ತರತವ ಗರಿಷಾ
ಮತುವನತುಮಿೋರದೆೋಇರತವಒಟತಿಮತುಕ್ಯೆಗಿಈಒಪ್ಪಂದದನಯಮಗಳತಮತತು
ಷರತತುಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಈ ಕತರಿತತ ನೊೋಟ್ಟಸನತು ನೋಡದೆೋ ಅಗತಾ
ವಿವರಗಳನತು ಭ್ತಿಥ ಮಯಡಲತ ಸಯಲಗಯರರತ ಈ ಮೂಲಕ ಬೋಷರತ್ಯುಗಿ ಮತತು
ಹಿಂತೆಗೆದತಕೂಳಳಲಯಗದಂತೆ ಅಧಿಕ್ಯರವನತು ನೋಡಿರತತ್ಯುರೆ. ಸಯಲಗಯರರತ ಈ ಮೂಲಕ
ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸಯಲದ ಮರತಪಯವತಿಯನತು ನಯಮಿತಗೊಳಿಸಲತ ಅಂತಹ ಒಂದತ
ಅರ್ವ್ಯ ಹಚತಿ ಚಕ್ಸಗಳನತು ಬಳಸತವುದನತು ನಣಥಯಿಸತವ ಸಂಪ್ ಣಥ ಹಕೆನತು
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(n) ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾದ ಪ್ ವಥಪಯವತಿಯನತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ



ಅನತಮೋದಿಸಿದ/ಅನತಮತಿಸಿದ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿ,

(f) ಸಯಲಗಯರರತ ಎಲಿ ಸಮಯದಲಿಿಯೂ ತಮಮ ಬಯಾಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯಲಿಿ ತ್ಯವು ನೋಡಿರತವ
ಚಕ್ಸಗಳತ ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ ೋಸ್ಡಿಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳತ, ಯಯವುದಯದರೂ ಇದದಲಿಿ, ಡಿಸ್ಡಹಯನರ್
ಆಗದಂತೆ ಮತತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅನವಯಿಸತವ ವ್ಯಯಿದೆಯ ಸಮಯದಂದತ ಅರ್ವ್ಯ
ಮದಲ್ೋ ಸರಿಯಯಗಿ ಕಂತತಗಳನತು ಸಿವೋಕರಿಸಲತ/ನಗದಿೋಕರಿಸಲತ ಸಯರ್ಾವ್ಯಗತವಂತೆ
ಸಯಕಷತಿಹಣವನತುಉಳಿಸಿಕೂಂಡಿರಬೋಕತ.

(g) ಮರತಪಯವತಿಯ/ಸಯಲಗಯರರತ ಆಯೆ ಮಯಡಿರತವ ಪಯವತಿ ವಿಧಯನದ ಪ್ರಿಗಣನೆ ಇಲಿದೆೋ,
ಸಯಲಗಯರರತ ಎಲಿ ಸಮಯದಲಿಿಯೂ ಎಲಿ ಕಂತತಗಳತ ಹಯಗೂ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಎಲಿ ಹಣದ ಪಯವತಿ/ಮರತಪಯವತಿಯನತು ಪ್ರಸತುತವ್ಯಗಿರತವ
ವ್ಯಯಿದೆ ದಿನಯಂಕದಂದತ ಅರ್ವ್ಯ ಅದಕ್ತೆಂತ ಮದಲತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ
ಯಯವುದೆೋ ಹಚ್ಚಿನ ನೊೋಟ್ಟಸತ/ಪ್ತರವಿಲಿದೆೋ ಖಯತಿರಪ್ಡಿಸತವುದಕೆ ಹೂಣೆಯಯಗಿರತತ್ಯುರೆ
ಹಯಗೂಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಗೆಸಯಲಗಯರರತಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವಅಂತಹಎಲಿಮತುವನತುಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ

ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸತವ

ಸೆಳದಲಿಿ,

ಕರಮವ್ಯಗಿರತವ

ವ್ಯಯಿದೆ

ದಿನಯಂಕದಂದತ(ಗಳಂದತ) ಅರ್ವ್ಯ ಮದಲತ ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಮತುವನತು ಸಂಪ್ ಣಥವ್ಯಗಿ

ಮರತಪಯವತಿ ಮಯಡತವಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ವಿಫಲರಯದ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿ, ಇಲಿಿ ನೋಡಲಯಗಿರತವ

ನಗದಿೋಕರಿಸಲತ ಸಯರ್ಾವ್ಯಗತವಂತೆ ಯಯವುದೆೋ ಕಳೆಯತವಿಕಗಳತ ಇಲಿದೆೋ ಪಯವತಿಸಬೋಕತ.
ಯಯವುದೆೋ ವಿಧಯನದಿಂದ ಪಯವತಿಗಯಗಿ ಕರಡಿಟ್ಗಳನತು ಕೋವಲ ನಗದಿೋಕರಣ ಅರ್ವ್ಯ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವ್ಯಯಿದೆದಿನಯಂಕಇವುಗಳಲಿಿಯಯವುದತನಂತರವ ೋಆಗನೋಡಲಯಗತವುದತ.
ಸಂಪ್ ಣಥಕಂತತಅರ್ವ್ಯಇತರಬಯಕ್ತಯಿರತವಮತುಗಳಿಗಿಂತಕಡಿಮಮತುದಯಯವುದೆೋ
ಹಣಪಯವತಿಯತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪ್ ಣಥ ಹಣವನತು ಅಂತಹ ಸಮಯದಲಿಿ
ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ನಂತರದ ಸಮಯದಲಿಿ ಪ್ಡೆಯತವ ಹಕೆನತು ಇಲಿದಂತೆ
ಮಯಡತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಹೂಂದಿರತವ
ಯಯವುದೆೋಇತರಹಕತೆಗಳನತುಇಲಿದಂತೆಮಯಡತವುದಿಲಿ.
(h) ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಮರತಪಯವತಿಯತ ಬಯಕ್ತ ಇರತವವರೆಗೆ (ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರ ಬಯಕ್ತಯ
ಯಯವುದೆೋ ಭಯಗವು) ಪ್ ೋಸ್ಡಿ ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳತ/ಇಸಿಎಸ್ಡ ಮಯಾಂಡೆೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ಸಯಲಗಯರರತ  ಅವುಗಳನತು ರದತದಗೊಳಿಸತವಂತಿಲಿ ಮತತು ಹಣಪಯವತಿ ನಲಿಿಸತವ
ಸೂಚನೆಗಳನತು ನೋಡತವಂತಿಲಿ ಮತತು ಸಯಲಗಯರರ ಅಂತಹ ಯಯವುದೆೋ ಕರಮವನತು ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ನೋಡದೆೋ ಮೋಸ ಮಯಡತವ ಹಯಗೂ ನೆಗೊೋಶಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸೂರಮಂಟ್್
ಕ್ಯಯಿದೆ1881ರನಯಮಗಳಲಿಿಮಕದದಮಯನತುತಪ್ಪಪಸಿಕೂಳತಳವನಡವಳಿಕಎಂದತ
ಭಯವಿಸಲಯಗತತುದೆ ಮತತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸೂಕುವ್ಯದ ಆಪ್ರಯಧಿಕ ಹಯಗೂ ನಯಗರಿಕ
ಮಕದದಮಗಳನತುಸಯಲಗಯರರವಿರತದಧಆರಂಭಿಸತವುದಕೆಹಕೆನತುಹೂಂದಿರತತುದೆ.

ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿರತವ ದರದಲಿಿ ಹಚ್ಚಿನ ಬಡಿಿಯನತು ಎಲಿ ಅಂತಹ
ಬಯಕ್ತಯಿರತವ/ಮರತಪಯವತಿಸಿದೆೋ ಇರತವ ಮತುಗಳ ಮೋಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಯಿದೆ
ದಿನಯಂಕದಿಂದ ಪಯವತಿಸತವ ದಿನಯಂಕದವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಎಲಿ ಮತುಗಳ ಮೋಲ್
ಪಯವತಿಸತವುದಕೆಹೂಣೆಯಯಗಿರತತ್ಯುರೆ(ಜೂತೆಗೆಅನವಯಿಸತವಬಡಿಿತೆರಿಗೆಅರ್ವ್ಯಇತರ
ಶಯಸನಯತಮಕ ಶತಲೆ). ಅಂತಹ ಬಡಿಿಯತ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಶತಲೆಗಳಿಗೆ
ಹಚತಿವರಿಯಯಗಿರತತುದೆ, ಇವುಗಳನತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪಯವತಿಸತವುದಕೆ
ಸಯಲಗಯರರತಹೂಣೆಯಯಗಿರತತ್ಯುರೆ.

(p) ಬಡಿಿ, ಬದಧತ್ಯ ಫೋ/ಶತಲೆಗಳತ, ಹಚತಿವರಿ ಬಡಿಿ ಮತತು ಎಲಿ ಇತರ ಶತಲೆಗಳನತು
ದೆೈನಂದಿನ ಆಧಯರದಲಿಿ ಸ್ಥೋರಿಸಲಯಗತತುದೆ ಮತತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ತನುದೆೋ
ನಣಥಯದಲಿಿನರ್ಥರಿಸತವಂತೆಎಣಿಕಮಯಡಲಯಗತತುದೆ, ಇದತಮಯಸಿಕವ್ಯಗಿಅನವಯಿಸತವ

1/12  ಕೆ ಅರ್ವ್ಯ ವಷಥಕೆ 360 ದಿನಗಳ ಆಧಯರದಲಿಿರಬಹತದತ ಅರ್ವ್ಯ ಕಳೆದಿರತವ
ನೆೈಜ್ದಿನಗಳನತುಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹತದತ.

(q) ಮಯಸಿಕಕಂತಿನಮತುವನತುಮತಂದಿನಹಚ್ಚಿನರೂಪಯಯಿಗೆಸರಿಪ್ಡಿಸಲಯಗತತುದೆ.
(r) ಈ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಯಯವುದೆೋ ಮತುದ ವ್ಯಯಿದೆ
ದಿನಯಂಕವು ಪಯವತಿಯನತು ಮಯಡಬೋಕ್ತರತವ ಸೆಳದಲಿಿ ವಾವಹಯರದ ದಿನ ಅಲಿದೆೋ

(i) ಈ ಸಯಲವನತು ನೋಡತವ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲಿಿಸಿದ ಮರತಪಯವತಿ ಚಕ್ಸಗಳತ,
ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ಸಹಿ ಮಯಡಿರತವ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಯರರಲಿಿನ ಯಯವುದೆೋ ಬದಲಯವಣೆಗಳ
ಕತರಿತತ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಿಖಿತವ್ಯದ ಸಮಮತಿಯನತು ಮದಲ್ೋ
ಪ್ಡೆದತಕೂಳಳಬೋಕತ. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಕಂತತಗಳ ಪಯವತಿಗೆಂದತ

ಇದದಲಿಿ, ಅಂತಹಹಣಪಯವತಿಗೆಅದಕ್ತೆಂತಮದಲಿನವಾವಹಯರದಿನಯಂಕವನತುವ್ಯಯಿದೆ
ದಿನಯಂಕಎಂದತಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗತವುದತ.

(s) ಸಯಲಗಯರರತ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಬಡಿಿಯ ತೆರಿಗೆ, ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ, ಇತರ ಎಲಿ
ಆಮದತ ತೆರಿಗೆಯನತು (ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ಸಕ್ಯಥರ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಪಯರಧಿಕ್ಯರವು ವಿಧಿಸತವ
ಮತದಯರಂಕ ಶತಲೆ ಮತತು ಪ್ರಸತುತವ್ಯಗಿರತವ ನೊೋಂದಣಿ ಹಯಗೂ ಫೈಲಿಂಗ್ ಶತಲೆಗಳತ
ಮತತುತೆರಿಗೆಗಳತ(ಯಯವುದೆೋರಿೋತಿಯವಿವರಣೆಯದತದ)ಹಯಗೂಎಲಿಇತರವಚಿಗಳತ
ಮತತು ಖಚತಥಗಳನತು ಯಯವುದೆೋ ಇದದರೂ ಕೂಡ ಸವತಃ ಭ್ರಿಸಬೋಕತ (ಇದತ ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಭ್ರಿಸಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಖಚತಥವಚಿಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯಯದರೂ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವ್ಯಗಿರತವುದಿಲಿ) (ಎ)ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕ್ಯೆಗಿ ಅರ್ಜಥ ಮತತು ಮಂಜ್ೂರಿ

ಸೂಕುವ್ಯಗಿ ಪ್ ೋಸ್ಡಿಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳನತು  ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಮಯಾಂಡೆೋಟ್ಗಳನತು,
ನವಥಹಿಸಿರತವಒಪ್ಪಂದಗಳನತುಮತತು/ಅರ್ವ್ಯದಯಖಲ್ಗಳನತುಬದಲಯಯಿಸಬೋಕತಮತತು
ಅಂತಹ ಚಕ್ಸಗಳನತು ಪ್ರಸತುತಪ್ಡಿಸತವಲಿಿ/ಡೆಬಿಟ್ ಸೂಚನೆಗಳನತು ನೋಡತವಲಿಿ
ಕಷಿಪ್ಡತತಿುದದಲಿಿ/ಅನಯನತಕೂಲತೆ

ಎದತರಿಸತತಿುದದಲಿಿ/ಅಡೆತಡೆಯನತು

ಯಯವುದೆೋ

ಕ್ಯರಣದಿಂದ ಎದತರಿಸತತಿುದದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಣಥಯದಂತೆ ಹಯಗೆ

ಹಯಗೂಮರತಪಯವತಿ, (ಬಿ)ಈಒಪ್ಪಂದಮತತು/ಅರ್ವ್ಯಯಯವುದೆೋವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್

ಮಯಡತವುದತ ಅಗತಾವಿದದಲಿಿ ಹೂಸ ಪ್ ೋಸ್ಡಿಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳತ, ಮಯಾಂಡೆೋಟ್ಗಳತ,

(ಸಿ)ಸಯಲಗಯರರಬಯಕ್ತಮತುಗಳಹಿಂಪ್ಡೆಯತವಿಕಮತತುನಗದಿೋಕರಿಸತವಿಕ(ಡಿ)ಭ್ದರತೆಯ

ಒಪ್ಪಂದಗಳತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ದಯಖಲ್ಗಳನತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕುವನಸತವಂತೆ

ರಚನೆ, ಜಯರಿ ಮತತು ನಗದಿೋಕರಣ (ಉತಪನುದ (ಗಳ) ಸಯವಧಿೋನಪ್ಡಿಸತವಿಕ, ನವಥಹಣೆ

ಮದಲಿನವುಗಳಬದಲಯಗಿನೋಡಬೋಕತ.

ಮತತು ಸಂಗರಹಣೆ ಹಯಗೂ ಮಯರಯಟ/ವಗಯಥವಣೆ/ನಗದತರೂಪ್ಕೆ ತರತವುದನತು
ಒಳಗೊಂಡತ) (ಇ) ಉತಪನು(ಗಳ)ದ ರಿಪ್ೋರಿ ಮತತು ಯಯವುದೆೋ ತೆರಿಗೆ ಬಯಕ್ತಗಳ ಅರ್ವ್ಯ
ಉತಪನುಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿಸಕ್ಯಥರಕೆಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವಯಯವುದೆೋಇತರಶತಲೆಗಳತಹಯಗೂ
ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಯಕ್ತಯ ತಿರತವಳಿ (ಎಫ್) ತಪಯಸಣೆ (ರ್ಜ)  ಉತಪನುದ (ಗಳ) ವಿಮ ಹಯಗೂ
(ಎಚ್)ಮೋಲಿನಯಯವುದೆೋವಿಷಯಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯವಕ್ತೋಲರ

(j) ಸಯಲಗಯರರತ, ಇಲಿಿನ ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿರತವ “ಚಕ್ಸ ಹಿಂಪ್ಡೆಯತವ”
ಶತಲೆಗಳಪಯವತಿಗೆಒಳಪ್ಟತಿಸಯಲನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಯಪ್ ವ್ಯಥನತಮೋದನೆಗೆಒಳಪ್ಟತಿ
ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಡಿರತವ ಪ್ ೋಸ್ಡಿಡೆೋಟೆಡ್ಚಕ್ಸಗಳನತು ಮತೊುಂದತ ಬಯಾಂಕ್ತನ ಬದಲಿ
ಪ್ ೋಸ್ಡಿ ಡೆೋಟೆಡ್ ಚಕ್ಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಪ್ಡೆಯಬಹತದತ/ವಿನಮಯ ಮಯಡಿಕೂಳಳಬಹತದತ
(ಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯಅನತಮೋದನೆಯಂತೆ).
(k) ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಯಯವುದೆೋ ನಯನ್ಡೆಲಿವರಿ/ವಿಳಂಬವ್ಯದ ಡೆಲಿವರಿಯ ಮತತು ಉತಪನುವು
(ಗಳತ) ದೊೋಷಪ್ ರಿತವ್ಯಗಿದೆಯೋ ಅರ್ವ್ಯ ಇಲಿವ ೋ ಅರ್ವ್ಯ ರಿಪ್ೋರಿಯಲಿಿದೆಯೋ
ಎನತುವುದರ ಪ್ರಿಗಣನೆ ಇಲಿದೆೋ  ಕಂತತಗಳ ಪಯವತಿಯತ ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿ ಇರತವಂತೆ
ಆರಂಭ್ವ್ಯಗಬೋಕತ ಮತತು ಮತಂದತವರಿಯಬೋಕತ ಮತತು ಉತಪನುಕೆ(ಗಳಿಗೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯಯವುದೆೋ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನಡತವಿನ ಯಯವುದೆೋ ವಿವ್ಯದ/ಭಿನಯುಭಿಪಯರಯವು ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ
ಯಯವುದೆೋ ಕಂತಿನ ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಮತುದ ಮರತಪಯವತಿಯನತು ತಡೆಹಿಡಿಯತವುದಕೆ
ಹಕೆನತುನೋಡತವುದಿಲಿ.
(l) ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಡೆಲಿವರಿಯ ವೋಳೆಯಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಮದಲತ

ಶತಲೆಗಳತ ಮತತು ವಚಿಗಳತ.  ಸಯಲಗಯರರತ ಮೋಲ್ ನೋಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಒಳಗಯಗಿರತವ ಎಲಿ ಮತತು ಯಯವುದೆೋ
ನಷಿಗಳತ, ಹಯನಗಳತ, ವಚಿಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ, ಕಿೋಮತಗಳತ, ಖಚತಥಗಳತ ಹಯಗೂ ಈ
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹಯಗೂ ಸಯಲಗಯರರತ ನೋಡತವ ಯಯವುದೆೋ ಭ್ದರತೆಯಿಂದಯಗಿ
ಉಂಟ್ಯಗಿರತವ ಹಯಗೂ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ಜಯರಿಯಲಿಿರತವ
ಕ್ಯನೂನತಗಳ ಪ್ರಕ್ಯರ ಪಯವತಿಸತವುದತ ಅಗತಾವ್ಯಗಿರತವುದರಿಂದ ಭ್ರಿಸಿರತವ ಅರ್ವ್ಯ
ಪಯವತಿಸಿರತವ ಮತದಯರಂಕ ಶತಲೆ, ಇತರ ಶತಲೆಗಳತ, ತೆರಿಗೆಗಳತ, ಶತಲೆಗಳತ ಹಯಗೂ

ಡೆಲಿವರಿಯಲಿಿನವಿಳಂಬಅರ್ವ್ಯಉತಪನುದನಯನ್ಡೆಲಿವರಿಅರ್ವ್ಯಕಳತವು, ಕಳೆದಿರತವಿಕ,
ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೂಂಡಿರತವುದತ, ಅಪ್ಘಯತ ಅರ್ವ್ಯ ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಗತಣಮಟಿದಲಿಿನ
ಯಯವುದೆೋ ದೊೋಷ, ಹಯನ ಅರ್ವ್ಯ ಗತಣಮಟಿಕೆ ಹೂಣೆಯಯಗಿರತವುದಿಲಿ ಎಂದತ
ಒಪ್ುಪತ್ಯುರೆ.
(m) ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ನಗದಿಪ್ಡಿಸತವಂತೆ ನಯಮಗಳತ ಮತತು
ಷರತತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟತಿ ಕನಷಾ ಪ್ ವಥಪಯವತಿಯ ಮತುದ ಪಯವತಿ, ಪ್ ವಥಪಯವತಿಯ
ಪ್ಪರೋಮಿಯಂ ಅರ್ವ್ಯ ರಿಯಯಯಿುಯ  ಬಡಿಿ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಶತಲೆಗಳ
ಪಯವತಿ ಜೂತೆಯಲಿಿ ಅನವಯಿಸತವ ಬಡಿಿ ದರ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾದ
ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಅಸಲತ ಮತುವನತು ಪ್ ವಥಪಯವತಿ ಮಯಡತವುದಕೆ ಇತರ ಶಯಸನಯತಮಕ
ಶತಲೆಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡತ  ಎಲಿ ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಬಡಿಿ ಮತತು ಇತರ ಶತಲೆಗಳತ ಮತತು
ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಹಣವನತು ಪ್ ತಿಥಯಯಗಿ ಅರ್ವ್ಯ ಭಯಗಶಃ ಆಗಿ ವ್ಯಯಿದೆ
ದಿನಯಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಮದಲ್ೋ ಸಯಲದ ಸಂಪ್ ಣಥ ಅರ್ವ್ಯ ಭಯಗಶಃ ಪ್ ವಥಪಯವತಿಯನತು
ಮಯಡಬಹತದತ.

ಮರತಪಯವತಿಯ ವೋಾಯಪ್ಟ್ಟಿ/ಕಂತತ(ಗಳ)

ಮತುವನತು ಇಲಿಿ ನೋಡಲಯಗಿರತವ ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿರತವಂತೆ ಸಯಲ
ನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯತತಿದತದಪ್ಡಿಮಯಡಬೋಕತಮತತುಸಯಲಗಯರರತಅದರನಂತರಕಂತತಗಳ
ಪಯವತಿಯನತು ಅಂತಹ ತಿದತದಪ್ಡಿ ಮಯಡಿರತವ ವೋಾಯಪ್ಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ಯರ ಮಯಡಬೋಕತ.
ಅಂತಹ ಯಯವುದೆೋ ಪ್ ವಥಪಯವತಿಯತ ನಗದನತು ಪ್ಡೆದ ನಂತರ ಅರ್ವ್ಯ
ಚಕ್ಸಗಳತ/ಡಿಮಯಾಮಡ್ ಡ್ಯರಫ್ಿಗಳತ/ಪ್ೋ ಆಡಥರ್ಗಳತ/ಆರ್ಟ್ಟರ್ಜಎಸ್ಡ/ಎನ್ಇಎಫ್ಟ್ಟ
ಫಂಡ್ಟ್ಯರನ್್ಫರ್ನಂತರಜಯರಿಗೆಬರತತುದೆಮತತುಮರತಪಯವತಿಯವೋಾಯಪ್ಟ್ಟಿಯನತು
ಕೋವಲ ಮತಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನ ಇಎಂಐ ವ್ಯಯಿದೆ ದಿನಯಂಕದ ನಂತರ ಮಯತರ ತಿದತದಪ್ಡಿ
ಮಯಡಲಯಗತವುದತ. ಅಂತಹ ಯಯವುದೆೋ ಪ್ ತಿಥ/ಭಯಗಶಃ ಪ್ ವಥಪಯವತಿಯನತು ಅನತಬಂರ್
1 ರಲಿಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವಂತೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಪ್ ವಥಪಯವತಿಯ ಶತಲೆವನತು ಪಯವತಿಸದ
ಹೂರತೂಅನತಮತಿಸಲಯಗತವುದಿಲಿ.
(o) ಒಂದತ ವೋಳೆ ಯಯವುದೆೋ ಕಂತನತು ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರ ಬಯಕ್ತಯನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತವ
ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಮತುವನತು ವ್ಯಯಿದೆ ದಿನಯಂಕದಂದತ(ಗಳಂದತ) ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ

(t)

ದಂಡಗಳತ ಮತತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಯನೂನನಲಿಿನ ಬದಲಯವಣೆ ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ
ಆಡಳಿತ್ಯತಮಕ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಲಿಿನ ಬದಲಯವಣೆಯ ಕ್ಯರಣದಿಂದ ವಚಿಗಳಲಿಿ
ಹಚಿಳವ್ಯಗಿರತವುದನತು ಒಳಗೊಂಡತ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವಲಿದೆೋ ಯಯವುದೆೋ
ರಿೋತಿಯಅರ್ವ್ಯಸವರೂಪ್ದಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಯಗಿಮರತಪಯವತಿಸಬೋಕತ/ಭ್ರಿಸಬೋಕತ.
ಆ ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಮೋಲ್ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ ಹಣವನತು ಪಯವತಿಸಲತ
ವಿಫಲರಯದಲಿಿ, ಸಯಲ  ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅವುಗಳನತು ಪಯವತಿಸತವ ಸಯವತಂತರ
ಹೂಂದಿರತತುದೆ (ಆದರೆ ಅದಕೆ ಬಯರ್ಾತೆಯಿರತವುದಿಲಿ). ಸಯಲಗಯರರತ ಹಯಗೆ ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಇಲಿಿ ಒಳಗೊಂಡಿರತವ ನಯಮಗಳ ಪ್ರಕ್ಯರ ಪಯವತಿಸಿದ ಎಲಿ ಮತುವನೂು
ಮರತಪಯವತಿ ಮಯಡಬೋಕತ. ಸಯಲಗಯರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ನೊೋಟ್ಟಸಿನಂದ7ದಿನಗಳೊಳಗಿನಂದಬೋಡಿಕನೊೋಟ್ಟಸಿನದಿನಯಂಕದವರೆಗೆಪಯವತಿಸಿದಎಲಿ
ಮತು ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ವಚಿಗಳನತು ಮರತಪಯವತಿ ಮಯಡಬೋಕತ (ಅವರ
ಪ್ರತಿನಧಿಗಳತ/ಸಮಯಲ್ೂೋಚಕರತ/ಮೌಲಾಮಯಪ್ಕರ ಮೂಲಕ ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ರವ್ಯಗಿ
ಪಯವತಿಸಿದದನತು ಒಳಗೊಂಡತ). ಅಂತಹ ಎಲಿ ಮತುಗಳೂ ಹಣಪಯವತಿ ಮಯಡಿದ
ದಿನಯಂಕದಿಂದ ಮರತಪಯವತಿಯ ದಿನಯಂಕದವರೆಗೆ ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿರತವಂತೆ ಹಚ್ಚಿನ
ಬಡಿಿಯದರವನತುಹೂಂದಿರತತುವ.
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(u) ಭಯರತಿೋಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕ್ಯಯಿದೆ 1872 ರ ಯಯವುದೆೋ ನಯಮಗಳತ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ

ಭೂೋಗಾದಲಿಿದೆ”ನಂತೆಅನತಮೋದನೆಯನತುಪ್ಡೆದತಕೂಳಳಬೋಕತಸಯಲಗಯರರತಉತಪನುವನತುಸಯಲ
ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ಹೈಪ್ ೋಥಿಕೋಟ್ (ಭೂೋಗಾಕೆ) ಮಯಡಿದಯದರೆ ಎನತುವುದನತು

ಯಯವುದೆೋಅನವಯಿಸತವಕ್ಯನೂನತಅರ್ವ್ಯಈಒಪ್ಪಂದದಲಿಿನಯಯವುದೆೋನಯಮಗಳತ
ಮತತು ಷರತತುಗಳಿಗೆ ಮತತು ಇತರ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳ ನಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿರತದಧವ್ಯಗಿರತವುದನತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೂಳಳದೆೋ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ತನುದೆೋ
ನಣಥಯದಲಿಿಈಒಪ್ಪಂದದಂತೆಮತತು/ಅರ್ವ್ಯವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಗಳಂತೆಸಯಲಗಯರರತ
ಪಯವತಿಸಿರತವಯಯವುದೆೋಹಣವನತುಮತತುಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಯತಬರ್ರತೆಯಸವತಿುನಮೂಲಕ
ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯಿಂದ ನಗದಿೋಕರಿಸಿರತವ ಮತುವನತು ಸಯಲಗಯರರಿಂದ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡತವಿನ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ
ರಿೋತಿಯಲಿಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಯಯವುದೆೋ
ಮತುಕೆ ಸರಿಹೂಂದಿಸಬಹತದಯಗಿದೆ. ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡತವಿನ
ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ
ಯಯವುದೆೋ ಬಯಕ್ತ ಮತುದ ಫೈಸಲಯತಿಗಯಗಿ ಅಂತಹ ಸರಿಹೂಂದಿಸತವಿಕಯ ಪ್ರಿಗಣನೆ

ದೃಢೋಕರಿಸಲತ ಹಯಗೂ ದಯಖಲಿಸಲತ, ಇದನತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ಉತಪನುದ ಭೂೋಗಾದ
ನಣಯಥಯಕವ್ಯದ ಪ್ುರಯವ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗತವುದತ, ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಉತಪನುಕೆ
ನೊೋಂದಣಿ ಪ್ತರವನತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ಅನತಮೋದಿಸಲತ ವಿಫಲರಯದಲಿಿ, ಸಯಲಗಯರರತ
ಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ಉತಪನುವನತು ಮೌಖಿಕವ್ಯಗಿ ಭ್ದರತೆಯಯಗಿರಿಸಲತ ಒಪ್ಪಪಲಿ ಎಂದತ
ಭಯವಿಸಲಯಗತವುದಿಲಿಅರ್ವ್ಯಅಥೈಥಸಲಯಗತವುದಿಲಿ.ಹೋಳಲಯಗಿರತವಪ್ರಸಯುವಿತಭೂೋಗಾವುಅದಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಯಕ್ತ ಹಣ ಮತತು ಶತಲೆಗಳಿಗಯಗಿ ಮದಲನೆಯದತ ಹಯಗೂ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಅನನಾವ್ಯಗಿರಬೋಕತ. ಉತಪನುದ ಡೆಲಿವರಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ನಂತರದ ಯಯವುದೆೋ
ಸಮಯದಲಿಿ  ಮೋಲಿನವುಗಳ ಕತರಿತತ ಯಯವುದೆೋ ಹಯನಯಯಗದಂತೆ, ಸಯಲಗಯರರತ ಪ್ವರ್ ಆಫ್

ಅನತಮತಿಯಂದಿಗೆ ಮಯತರವೋ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗಿ(ಗಳತ)/ಪ್ರತಿನಧಿ(ಗಳಿ)ಗೆ

ಅಟ್ಯನಥಯ ಅನತಸಯರ. ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಉತಪನುವನತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ಭೂೋಗಾ
ಮಯಡತವುದಕೆಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಗೆಅಧಿಕ್ಯರವನತುನೋಡತತ್ಯುರೆ.
ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾವನತು ಯಯವುದೆೋ ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಮೋಲಿರತವ ಸಯಲವನತು ಮದಲ್ೋ
ಮತಕ್ಯುಯಗೊಳಿಸಲತ ಪ್ಡೆದಿರತವಲಿಿ ಮತತು ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು) ಯಯವುದೆೋ
ಪಯರಧಿಕ್ಯರದೊಂದಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಲಯವಧಿಯಲಿಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯನೂನನ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಹಣಪಯವತಿಯನತು ಮಯಡಬಹತದತ; ಇದಕೆ ತಪ್ಪಪದಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ

ನೊೋಂದಯಯಿಸಬೋಕ್ತದದಲಿಿ, ಸಯಲಗಯರನತ/ರತ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾವನತು ನೋಡಿದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಯಗಿ

ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗಿ(ಗಳತ)/ಪ್ರತಿನಧಿ(ಗಳಿ)ಗೆ ಮಯಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ
ಹಣಪಯವತಿಯತ ದತರತಪ್ಯೋಗವ್ಯದಲಿಿ ಅದಕೆ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಹೂಣೆ
ಆಗಿರತವುದಿಲಿ. ಸಯಲಗಯರರತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ-ಸಯಲಗಯರರತ ಮಯಡತವ ಎಲಿ
ಹಣಪಯವತಿಯನತು ನೆೋರವ್ಯಗಿ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಯಡಬೋಕತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ
ಸಯಲಗಯರರತನೆೋಮಕಮಯಡಿರತವಏಜನ್ಗಳಿಗೆಮಯಡಬೋಕತ.
(w) ಸಯಲಗಯರರತಸಯಲನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಯತಅನತಬಂರ್-1ರಲಿಿವಿವರಿಸಿರತವಅನೆೋಕ

ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಮೋಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಯಲವನತು ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಪ್ರಮಯಣಪ್ತರದಿಂದ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ
ಸೂಕು ನೊೋಂದಣಿ ಪಯರಧಿಕ್ಯರದ ದಯಖಲ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯತವಂತೆ ಮಯಡಬೋಕತ ಮತತು ಉತಪನುದ(ಗಳ)
ಮರತನೊೋಂದಣಿಯನತು ಅಂತಹ ನೊೋಂದಣಿ ಪಯರಧಿಕ್ಯರದಲಿಿ ಮರತ ನೊೋಂದಣಿ ಮಯಡಬೋಕತ.

ಇಲಿದೆೋ, ಸಯಲಗಯರರತಬಯಕ್ತಉಳಿದಿರತವಎಲಿ/ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವಎಲಿಮತುವನೂು
ಸಯಲನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಗೆಪಯವತಿಸತವುದಕೆಹೂಣೆಯಯಗಿರತತ್ಯುರೆ.

d)

(v) ಸಯಲಗಯರರತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ-ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಿಖಿತ ಪ್ ವಥ

ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭ್ದರತೆಯಯಗಿ ನೋಡಲಯಗತತಿುದದಲಿಿ, ಉತಪನುದ(ಗಳ)
ನೊೋಂದಣಿಯನತು ಸಪಷಿವ್ಯಗಿ  ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ಅನನಾವ್ಯಗಿ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭ್ದರತೆಯಯಗಿ
ನೋಡಲಯಗಿದೆಎನತುವಮಯಹಿತಿಯಂದಿಗೆನೊೋಂದಣಿಯನತುಮಯಡಬೋಕತ.ಸಯಲಗಯರರತಇನತುಮತಂದೆ
ನೊೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಯಣಪ್ತರದ ದೃಢೋಕೃತ ಪ್ರತಿಯನತು ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರವ್ಯನಸಬೋಕತ (ಮೋಲಿನ
ವಿಧಿ2ರಲಿಿವಿವರಿಸಲಯಗಿರತವಅಗತಾಅನತಮೋದನೆಅರ್ವ್ಯಪ್ರಕರಣದಲಿಿರತವಂತೆ).

ಸ್ಥೋವಗಳತ/ಸೌಲಭ್ಾಗಳತ/ಅನತಮತಿಗಳನತು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸ್ಥೋವಗಳತ/ಸೌಲಭ್ಾಗಳತ/ಅನತಮತಿಗಳಿಗಯಗಿಅನತಬಂರ್-1ರಲಿಿಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವ
ಶತಲೆಗಳನತುಪಯವತಿಸತವಮೂಲಕಪ್ಡೆದತಕೂಳಳಬಹತದತ.

e)

ಉತಪನುದ ಸಂಪ್ ಣಥ ವಿವರಗಳತ (ಎಂರ್ಜನ್ ಸಂಖ್ಯಾ, ಚಸಿಸ್ಡ ಸಂಖ್ಯಾ/ಸಿೋರಿಯಲ್ ನಂಬರ್,
ನೊೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳತ ಇಲಿಿನ ಅನತಬಂರ್ 1 ರಲಿಿ ಇರತವಂತೆ ಅಗತಾವಿರತವಲಿಿ) ಈ

III. ಉತಪನು(ಗಳತ)
a)
ಸಯಲಗಯರರತ ಉತಪನುದ (ಗಳ) ಗತಣಮಟಿ, ಸಿೆತಿ, ಸೂಕುತೆ ಹಯಗೂ ಕ್ಯಯಥನವಥಹಣೆಗೆ

ವಿವರಗಳನತು ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸತವ

ಹಯಗೂ ಉತಪನುದ (ಗಳ) ಡೆಲಿವರಿಯನತು ತಯಯರಕರಿಂದ/ಡಿೋಲರ್ರಿಂದ/ಮಯರಯಟಗಯರರಿಂದ

ಫಯಮಯಾಥಟ್ನಲಿಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನತು ಮಯಡಿಕೂಳತಳವ ಸಮಯದಲಿಿ,

ಪ್ಡೆಯತವುದಕೆ/ಖಯತಿರಪ್ಡಿಸಿಕೂಳತಳವುದಕೆ ಸವತಃ ಹಯಗೂ ಅನನಾವ್ಯಗಿ ಹೂಣೆಯಯಗಿರತತ್ಯುರೆ,

ಡೆಲಿವರಿಯನತು ಪ್ಡೆದ ಅರ್ವ್ಯ ಸೂಕು ಪಯರಧಿಕ್ಯರಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ವಿವರಗಳನತು ಪ್ಡೆದ (ಅಂದರೆ
ವ್ಯಹನದನೊೋಂದಣಿಸಂಖ್ಯಾಯಂರ್ದತದ)3(ಮೂರತ)ದಿನಗಳಒಳಗಯಗಿಸಲಿಿಸತಕೆದತದ.

ಸಂದಭ್ಥಕೆತಕೆಂತೆಮತತುಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯತಉತಪನುದ(ಗಳ)ಡೆಲಿವರಿಯಲಿಿನವಿಳಂಬ
(ಅರ್ವ್ಯ ನಯನ್ಡೆಲಿವರಿ)ಕೆ ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಅಸುವಾಸುತೆಯ ವಚಿ ಅರ್ವ್ಯ ಉತಪನು(ದ)
ಯಯವುದೆೋ ದೊೋಷ ಅರ್ವ್ಯ ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಗತಣಮಟಿದಲಿಿ,

b)

ಒಪ್ಪಂದದ ಜಯರಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಲಭ್ಾವಿಲಿದೆೋ ಇದದಲಿಿ, ಉತಪನುದ ಎಲಿ ಅಂತಹ

ಸಿೆತಿಯಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ

ಸೂಕುತೆಯಲಿಿ
ಅರ್ವ್ಯ
ಕ್ಯಯಥನವಥಹಣೆಯಲಿಿ
ವಾತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ
ಅರ್ವ್ಯ
ತಯಯರಕರತ/ಡಿೋಲರ್/ಮಯರಯಟಗಯರರತ
ನೋಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ವ್ಯರೆಂಟ್ಟ/ಗಯಾರೆಂಟ್ಟಗಳಿಗೆ
ಹೂಣೆಯಯಗಿರತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಯ ಜ್ವ್ಯಬಯದರವ್ಯಗಿವುದಿಲಿ. ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ
ತಯಯರಕರತ/ಡಿೋಲರ್/ಮಯರಯಟಗಯರರತ ಅರ್ವ್ಯ ಅಂತಹ ತಯಯರಕರತ/ಡಿೋಲರ್/ಮಯರಯಟಗಯರರ
ಏಜಂಟರತಗಳತ ಮಯಡಿರತವ ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಕತರಿತತ ಮಯಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ನರೂಪ್ಣೆಗಳತ
ಅರ್ವ್ಯ ವ್ಯರೆಂಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಯಯವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೂ ಹೂಣೆಯಯಗಿರತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಯ
ನಬಥಂಧಿಸಲಪಡತವುದಿಲಿ. ಸಯಲಗಯರರತ ತಯಯರಕರತ/ಡಿೋಲರ್ ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ ರೆೈಕದಯರರ
ಅಥೂೋರೆೈಸ್ಡಿ ಮಕ್ಯಾನಕ್ಸ್/ಸವಿೋಥಸ್ಡಸ್ಥಂಟರ್ (ಗಳನತು) ಹೂರತತಪ್ಡಿಸಿ ಬೋರೆ ಯಯರಿಂದಲೂ
ರಿಪ್ೋರಿಗಳನತುಅಂತಹಉತಪನುಕೆ(ಗಳಿಗೆ)ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಮಯಡತಕೆದದಲಿ.
ಉತಪನುವು(ಗಳತ) ಕ್ಯಲಯವಧಿಗೆ ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯನೂನನ ಅಡಿಯಲಿಿ ನೊೋಂದಣಿಯತ
ಅಗತಾವ್ಯಗತವ  ಮೋಟ್ಯರತ ವ್ಯಹನ(ಗಳತ) ಆಗಿರತವಲಿಿ (ಮೋಟ್ಯರತ ವ್ಯಹನ ಕ್ಯಯಿದೆಯ

f)

ಮಯಡತವುದತಬಯಕ್ತಉಳಿಯತವವರೆಗೂಸತತವ್ಯಗಿಅಂಟ್ಟಸತತಿುರಬೋಕತ.

g)

ಅನತು ರಚ್ಚಸತವುದಕೆ/ರಚ್ಚಸಲಿರತವುದಕೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರತತುದೆ; ಸಯಲಗಯರರ ಸಯವಧಿೋನದಲಿಿ ಹಯಗೂ
ನಯಂತರಣದಲಿಿರತವ ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು) ಸಯಲಗಯರರತ ಸೂಕುವ್ಯಗಿ ಬಳಸಬೋಕತ, ಆಪ್ರೆೋಟ್
ಮಯಡಬೋಕತ

“ಮೋಲ್ವಿವರಿಸಲಯದಉತಪನುವನತುವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ಫೈನಯನ್್ಪ್ರೈವೋಟ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿಲವರ್
ಯತಟೊಪ್ಪಯಯ, 3ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಎ ವಿಂಗ್, ಕ್ಯಡಿಥನಲ್ ಗೆರೋಶಿಯಸ್ಡ ರೊೋಡ್, ಚಕ್ಯಿ, ಅಂಧೋರಿ
ಈಸ್ಡಿ, ಮತಂಬೈ400099ನೊಂದಿಗಿನಸಯಲಒಪ್ಪಂದದಅಡಿಯಲಿಿಉಳಿಸಿಕೂಳಳಲಯಗಿದೆಮತತು

ಮತತು

ಉತುಮ

ಕ್ಯಯಥನವಥಹಣೆಯ

ಹಯಗೂ

ರಿಪ್ೋರಿಯ

ಸಿೆತಿಯಲಿಿ

ಉಳಿಸಿಕೂಳಳಬೋಕತ ಮತತು ಉತಪನುದ (ಗಳ) ಬಳಕ, ವಗಯಥವಣೆ ಅರ್ವ್ಯ ವಿಲ್ೋವ್ಯರಿಗಯಗಿ ಯಯವುದೆೋ
ವಾಕ್ತು,

h)

ಸಂಸ್ಥೆ

ಅರ್ವ್ಯ

ಪಯರಧಿಕ್ಯರದೊಂದಿಗೆ

ಯಯವುದೆೋ

ಒಪ್ಪಂದ/ವಾವಸ್ಥೆಯನತು

ಮಯಡಿಕೂಳಳಬಯರದತ. ಅಗತಾವಿರತವ ಎಲಿ ಸೆಳಗಳಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ತೃಪ್ಪುಯಯಗತವಂತೆ ಉತಪನುಗಳ ತಯಯರಕರತ/ಪ್ ರೆೈಕದಯರರ ಜೂತೆಯಲಿಿ ವ್ಯಷ್ಥಕ ಮೋನ್ಟೆನನ್್
ವಾವಸ್ಥೆ ಮಯಡಿಕೂಳಳಬೋಕತ/ ಒಪ್ಪಂದಗಳನತು ಮಯಡಿಕೂಳಳಬೋಕತ ಮತತು ಅಂತಹ ಮೋನ್ಟೆನನ್್
ಒಪ್ಪಂದಗಳನತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಯವುದೆೋ ಮತುವನತು ಪಯವತಿಸತವುದತ ಬಯಕ್ತಯಿರತವವರೆಗೆ
ನವಿೋಕರಿಸತತಿುರಬೋಕತಮತತುಅಸಿುತವದಲಿಿಉಳಿಸಿಕೂಳಳಬೋಕತ.
ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ ವಥ ಸಮಮತಿ ಇಲಿದೆೋ ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಅರ್ವ್ಯ ಇದರ
ಯಯವುದೆೋ ಭಯಗಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಯವಧಿೋನವನತು ಬಿಡಲತ, ಬಯಡಿಗೆಗೆ ನೋಡಲತ, ಲಿೋಸ್ಡ ಮಯಡಲತ,

i)

ಕೈಬಿಡಲತ ಮತತು ಪ್ರವ್ಯನಗಿ ನೋಡಲತ ಹಯಗೂ ಯಯವುದೆೋ ವಾವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ
ವಾವಹರಿಸಲತಸಯರ್ಾವಿರತವುದಿಲಿ.
ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿನ ಮದಲ ಹಯಗೂ ಅನನಾವ್ಯಗಿ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಹಸರಿನಲಿಿಯೋ ಭ್ದರತೆಯ ಹೂರತ್ಯಗಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಉತಪನುವನತು ಯಯವುದೆೋ ಮತತು ಎಲಿ
ಅಡಮಯನಗಳತ, ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳತ ಮತತು ಇತರರ ಹಕತೆಗಳಿಂದ ಮತಕುವ್ಯಗಿ ಉಳಿಸಿಕೂಳಳಬೋಕತ
ಹಯಗೂ ರಚ್ಚಸಬೋಕತ  ಹಯಗೂ ಸಯಲಗಯರರತ ಉತಪನುದ(ಗಳ)ನತು ಯಯವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಈಡತ,
ಆಧಯರ, ಭೂೋಗಾ, ಅಡ, ಮಯರಯಟ, ನಯೋಜ್ನೆ, ವಗಯಥವಣೆ, ಬಯಡಿಗೆ, ಲಿೋಸ್ಡ, ಕೈಬಿಡತವುದತಅರ್ವ್ಯ

ಒಪ್ಪಪಗೆಯಂದಿಗೆ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಉತಪನುವನತು ರವ್ಯನಸತವ ಸಮಯದಲಿಿ, ಒಂದತ ಮೌಖಿಕ

c)

ಉತಪನುವು (ಗಳತ) ಸೌಲಭ್ಾ ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ ಯಯವುದೆೋ ಭಯಗವನತು ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಮರತಪಯವತಿ ಮಯಡತವುದತ ಬಯಕ್ತ ಇರತವವರೆಗೂ, ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿರತವ ಭ್ದರತೆ/ಚಯರ್ಜಥ

ಸಯಲಗಯರರತ, ಈಒಪ್ಪಂದದಅಡಿಯಲಿಿಅರ್ವ್ಯಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು)ರವ್ಯನಸಿದ3ದಿನಗಳ

ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಹಣ ಹಯಗೂ ಶತಲೆಗಳಿಗೆ ಭ್ದರತೆಯಯಗಿ
ಉತಪನುವನತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಯಮಗಳತ ಹಯಗೂ ಷರತತುಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಭೂೋಗಾಕೆ
ಇಟ್ಟಿರತವುದಯಗಿಒಪ್ಪಪಕೂಳಳಬೋಕತಮತತುಅಂತಹಮೌಖಿಕಒಪ್ಪಂದತವುಸಯಲನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಯ
ಹಸರಿನಲಿಿಭೂೋಗಾಕೆಒಳಪ್ಟ್ಟಿರತತುದೆ.
ಸಯಲಗಯರನತ ಉತಪನುವನತು ಡೆಲಿವರಿ ಮಯಡಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಯಗಿ ಉತಪನುದ
ನೊೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಯಣಪ್ತರವನತು ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪ್ೈನಯನ್್ ಪ್ರೈವೋಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಸರನಲಿಿ

ಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯತನದೆೋಥಶಿಸದಲಿಿಸಯಲಗಯರರತಉತಪನುದ(ಗಳ)ಮೋಲ್ಪ್ಿೋಟ್/ಸಿಿಕೆರ್
ಅನತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಮೋಲ್ ಹೂಂದಿರತವ ಹಕೆನತು ಸೂಚ್ಚಸತವಂತೆ
ಅಂಟ್ಟಸಬೋಕತ, ಅಂತಹ ಸಿಿಕೆರ್/ಪ್ಿೋಟ್ ಅನತು ಸಯಲಗಯರರ ಸಯಲವು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮರತಪಯವತಿ

ಅಡಿಯಲಿಿವಿವರಿಸಿರತವಂತೆ)ಅರ್ವ್ಯಬೋರಯವುದೆೋಮಶಿನರಿ,ಉಪ್ಕರಣಅರ್ವ್ಯಐಟಂಆಗಿರತವಲಿಿ
ಒಳಗಯಗಿ (ಯಯವುದತ ನಂತರವ ೋ ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ) ಅಂತಹ ಉತಪನುವನತು ಸೂಕುವ್ಯದ
ನೊೋಂದಣಿ ಪಯರಧಿಕ್ಯರದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನೊೋಂದಣಿ ಮಯಡಿಸಬೋಕತ ಮತತು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೊೋಂದಣಿ
ಪಯರಧಿಕ್ಯರವು ನೊೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಯಣಪ್ತರವನತು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮತತು ಯಯವುದೆೋ
ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿಯೂಅಂತಹ ನೊೋಂದಣಿಯ 60ದಿನಗಳಒಳಗಯಗಿದೃಢೋಕೃತಪ್ರಮಯಣಪ್ತರವನತು
ಸಲಿಿಸಬೋಕತ. ಒಂದತ ವೋಳೆ ಅಂತಹ ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು)  ಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭ್ದರತೆಯಯಗಿ
ನೋಡಿದದಲಿಿಉತಪನುದ(ಗಳ) ನೊೋಂದಣಿಯನತುಸಪಷಿವ್ಯಗಿಅಂತಹಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು)
ಅನನಾವ್ಯಗಿ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ಭ್ದರತೆಯಯಗಿ ಇರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎನತುವುದನತು ಸೂಚ್ಚಸಿಯೋ
ನೊೋಂದಣಿ ಮಯಡಿಸಬೋಕತ. ಅಗತಾವಿರತವಲಿಿ/ಅನವಯಿಸತವಲಿಿ (ವ್ಯಣಿರ್ಜಾಕ ವ್ಯಹನಗಳತ/ಬಯಡಿಗೆ
ವ್ಯಹನಗಳ ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿ) ಸಯಲಗಯರರತ ಅಂತಹ ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು) ನೊೋಂದಯಯಿಸಿದ
ರಯಜ್ಾದ ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ರದೆೋಶದ ಉದದಕೂೆ ಓಡ್ಯಡಿಸತವುದಕೆ/ಬಳಸತವುದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಿ
ಅಗತಾ ಅನತಮತಿಗಳನತು /ಪ್ರವ್ಯನಗಿಗಳನತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಯರಧಿಕ್ಯರಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದತಕೂಳಳಬೋಕತ.
ಈ ಉತಪನುವು ನೊೋಂದಣಿಯಯಗಲಿರತವ ಹಸರಿನ ಸಯಲಗಯರನತ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರ ಸತವಾಕುವ್ಯದ

ಉತಪನುದ(ಗಳ)

ಬೋರೆಯಯವುದೆೋರಿೋತಿಯಲಿಿಸಯವಧಿೋನತೆಯಿಂದಹೂರಬರತವುದನತುಮಯಡತವಂತಿಲಿ.

j)

ಅಂತಹಯಯವುದೆೋನೆೋರಅರ್ವ್ಯಪ್ರೊೋಕ್ಷಒಪ್ಪಂದ/ವಾವಸ್ಥೆ ಈಡತ, ಆಧಯರ, ಭೂೋಗಾ, ಬಯಡಿಗೆ,
ಲಿೋಸ್ಡ, ವಗಯಥವಣೆಅರ್ವ್ಯಉತಪನುದ(ಗಳ)ಸಯವಧಿೋನತೆಯಿಂದಹೂರಬರತವುದತ, ಮೋಲಿನ7ಹಯಗೂ
8 ನೆೋ ವಿಧಿಗಳಲಿಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವಂತೆ ಸಯಲಗಯರರತ ನಂಬಿಕಯನತು ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಮೋಸ ಮಯಡತವ
ಉದೆದೋಶ ಎಂದತ ಭಯವಿಸಲಯಗತವುದತ ಮತತು ಸಯಲ ನೋಡಿರತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅಂತಹ ಯಯವುದೆೋ
ಸನುವೋಶಗಳಲಿಿ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಕ್ಯನೂನತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಹೂಂದಿರತವಯಯವುದೆೋಇತರಹಕತೆಗಳಿಗೆಹಯನಯಯಗದೆೋ, ಸೂಕುವ್ಯದಅಪ್ರಯಧಿಕವಿಚಯರಣೆಗಳನತು
ಸಯಲಗಯರರವಿರತದಧಆರಂಭಿಸತವುದಕೆಹಕತೆಹೂಂದಿರತತುದೆ.
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k)

ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು) ನೊೋಂದಯಯಿಸಿದ ರಯಜ್ಾದಿಂದ ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು)
ತೆಗೆಯತವುದಕೆ/ನೊೋಂದಯಯಿಸಿರತವ ರಯಜ್ಾದ ಪಯರದೆೋಶಿಕ ಗಡಿಗಳ ಹೂರಗೆ ಒಯತಾವುದಕೆ
ಪ್ರಸಯುವಿಸಿದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ತೆಗೆಯತವುದಯದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ನಮೂದಿಸಿರತವ
ವಿೋಾಯಸದಿಂದ /ಖಯಯಂ ಆಗಿ ಅರ್ವ್ಯ 60 ದಿನಕ್ತೆಂತ ಹಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಉತಪನುವನತು
ಉಳಿಸಿಕೂಳತಳವ, ಇರತವ ಅರ್ವ್ಯ ಸಂಗರಹಿಸತವ ಸೆಳದಿಂದ ಹೂರಗೆ ಒಯತಾವುದಯದಲಿಿ ಸಯಲ
ನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಯಪ್ ವಥಲಿಖಿತಒಪ್ಪಪಗೆಯನತುಸಯಲಗಯರರತಪ್ಡೆಯತಕೆದತದ.

l)

ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಮತತು ಅವರ ಯಯವುದೆೋ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳತ
/ಏಜಂಟರತಗಳಿಗೆ) ಎಲಿ ಸಮಯದಲಿಿಯೂ ಉತಪನುದ (ಗಳ) ಸಿೆತಿಯನತು ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ
ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಯಖಲ್ಗಳನತು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲತ, ತನಖ್ಯ ಮಯಡಲತ ಮತತು ಪ್ರಿಶಿೋಲಿಸಿಲತ ಅವಕ್ಯಶ
ನೋಡಬೋಕತ ಮತತು ಈ ಈ ಅನತಮತಿಗಯಗಿ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಮತತು ಅವರ ಯಯವುದೆೋ
ಪ್ರತಿನಧಿಗಳತ/ಏಜಂಟರತಗಳತ ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು) ನಲಿಿಸಿರತವ/ಇರತವ ಯಯವುದೆೋ
ಕಟಿಡವನತು

ಪ್ರವೋಶಿಸಬಹತದತ

ಸಂಸ್ಥೆಗೆ

ಇದದಲಿಿ, ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸಯಲಗಯರರ ವಚಿದಲಿಿಯೋ ವಿಮಯನತು

ಅಗತಾವಂದೆನಸಿದಲಿಿ ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು) ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ದಯಖಲ್ಗಳನತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಅವರ ಯಯವುದೆೋ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳತ/
ಏಜಂಟರತಗಳಿಗೆ) ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗಯಗಿ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ
(ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಅವರ ಯಯವುದೆೋ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳತ/ಏಜಂಟರತಗಳತ)  ನಯೋರ್ಜಸಿದ ಸೆಳಕೆ
ಸಯಲಗಯರರದೆದೋ ವಚಿದಲಿಿ ಒಯಾತಕೆದತದ. ಅಗತಾವಿರತವಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರ

ಮಯಡಬಹತದತ (ಹಯಗೆ ಮಯಡಲ್ೋಬೋಕತ ಎನತುವ ನಬಥಂರ್ವಿಲಿ). ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಯಲ

ಅಭಿಪಯರಯದಂತೆ,

ಅಲಿದೆೋ,

ಉತಪನುವನತು

ಸಯಲಗಯರರತ

(ಗಳನತು)

ತನಖ್ಯ

ಸಯಲ

ನೋಡತವ

ಡಿೋಫಯಲ್ಿ ಆಗಿ ವಿಡಬತಿಾಎಫ್ಪ್ಪಎಲ್ಅಂತಹ ಹಣಪಯವತಿಗಳನತು ಮಯಡತವುದಕೆ ಹಕತೆ
ಹೂಂದಿರತತುದೆ(ಆದರೆ ಹಯಗೆ ಮಯಡಲ್ೋಬೋಕನತುವ ನಬಥಂರ್ ಇರತವುದಿಲಿ).
ವಿಡಬತಿಾಎಫ್ಪ್ಪಎಲ್ಮಯಡತವ
ಯಯವುದೆೋ
ಹಣಪಯವತಿಯನತು
ವಿಡಬತಿಾಎಫ್ಪ್ಪಎಲ್ನಂದ ಬೋಡಿಕಯ ನೊೋಟ್ಟಸನತು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಯಲಗಯರರತ
ವಿಡಬತಿಾಎಫ್ಪ್ಪಎಲ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿನ ಬಡಿಿಯ ದರದಲಿಿ ಸಯಲ ನಯಮಗಳಲಿಿ
ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿರತವಂತೆ
ಪಯವತಿಯ
ದಿನಯಂಕದಿಂದ
ಮರತಪಯವತಿ
ಮಯಡಿದ
ದಿನಯಂಕದವರೆಗಯಗಿ ಬಡಿಿಯಂದಿಗೆ ವಿಡಬತಿಾಎಫ್ಪ್ಪಎಲ್ಪಯವತಿಸಬೋಕತ ಮತತು
ಮರತಪಯವತಿಯನತು ಮಯಡತವರೆಗೆ ಈ ಮತುವನತು ಸವತತುಗಳ ಮೋಲ್ಯೋ
ವಿಧಿಸಲಯಗತತುದೆ.
(c) ಅಂತಹ ವಿಮಯ ಪಯಲಿಸಿಗಳನತು ಪ್ಡೆಯತವಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ವಿಫಲರಯದಲಿಿ
ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದರ ಪ್ುರಯವಯನತು ಸಲಿಿಸಲತ ಸಯರ್ಾವ್ಯಗದೆೋ

ಮಯಡಲತ

ಅವನತು

ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ವಿಮಯ ಪ್ಪರೋಮಿಯಂ ಪಯವತಿಸಿದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಇತರೆ ವಚಿ,
ಹಣವನತು ಉತಪನುದ(ಗಳ) ವಿಮಗಯಗಿ ಪಯವತಿಸಿದಲಿಿ ಅಂತಹ ಎಲಿ ಮತುವನೂು
ಸಯಲಗಯರರತಸಯಕನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಗೆಮರತಪಯವತಿಮಯಡತಕೆದತದ.

(d) ಉತಪನುಕೆ(ಗಳಿಗೆ)ಯಯವುದೆೋಅಪ್ಘಯತದಿಂದಹಯನಯಯದಪ್ಕ್ಷದಲಿಿ, ಯಯವುದೆೋವಿಮಯ
ಹಣವು ಮದಲತ ಸಂದಯಯವ್ಯಗಬೋಕ್ತರತವುದತ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಿರತತುದೆ, ಅದತ

ಸಂಗರಹಿಸಿರತವ/ಅಳವಡಿಸಿರತವ/ಇಟ್ಟಿರತವ
ಸೆಳ/ಕಟಿಡಕೆ
ಸಯಲ
ನೋಡತವ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ(ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಅವರ ಯಯವುದೆೋ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳತ/ಏಜಂಟರತಗಳತ) ಪ್ರವೋಶಿಸತವುದಕ್ಯೆಗಿ
ಸಯಲಗಯರರತ ಎಲಿ ಅಗತಾವಿರತವ ಅನತಮತಿಗಳನತು ಮತತು ಸಮಮತಿಗಳನತು ಸೆಳ/ಕಟಿಡದ
ಮಯಲಿಕರಿಂದ  ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ(ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಅವರ ಯಯವುದೆೋ
ಪ್ರತಿನಧಿಗಳತ/ಏಜಂಟರತಗಳತ)ಅಗತಾಪ್ಡಿಸತವಂತೆತೆಗೆದತಕೂಳಳತಕೆದತದ.

m)

ಅಂತಹ ವಿಮಯ ಹಣವನತು ಸಯಲಗಯರರತ ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಬಯಕ್ತ ಮತುಗಳಿಗೆ ಇಲಿಿನ
ನಯಮಗಳಅನತಸಯರಅರ್ವ್ಯಸಯಲ ನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯತಸವತಃಸೂಕುವಂದತಭಯವಿಸತವ
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಅನವಯಿಸತವುದತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತಪನುಕೆ (ಗಳಿಗೆ) ಸಂಪ್ ಣಥ
ಹಯನಯಯಗಿದದಲಿಿ ವಿಮಯ ಕಂಪ್ನಯತ ನೋಡತವ ವಿಮಯ ಕಿೋಮ್ ಮತುವು ಸಯಲಗಯರರ
ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಮತುಕ್ತೆಂತ ಕಡಿಮ ಇದದಲಿಿ ಮತತು ಸಯಲಗಯರರತ ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತದದಲಿಿ,

ಸಯಲಗಯರರತ ಉತಪನು(ಗಳತ) ಹಯಗೂ ಅದರ ಬಳಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಿ

ಬಯಕ್ತ ಉಳಿದಿರತವ ಎಲಿ ಮತುವನತು ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೋ
ಪಯವತಿಸತಕೆದತದ. ಸಯಲಗಯರರತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಯಲಗಯರರ

ಕ್ಯನೂನತಗಳತ, ನಯಮಗಳತ ಮತತು ನಯಮಯವಳಿಗಳಿಗೆ (ಶಯಸನಯತಮಕ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯ)
ಬದಧವ್ಯಗಿರಬೋಕತ ಮತತು ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಸಂಗರಹ, ಬಳಕ ಮತತು ಕ್ಯಯಯಥಚರಣೆಗಯಗಿ ಎಲಿ

ಪ್ರವ್ಯಗಿ, ಸಯಲಗಯರರದೆದೋರಿಸ್ಡೆಮತತುವಚಿದಲಿಿತನುದೆೋನಣಥಯದಅನತಸಯರತನು

ಸಮಯದಲಿಿಯೂ ಎಲಿ ಅಗತಾ ವಿಮ, ಲ್ೈಸನ್್ಗಳತ, ನೊೋಂದಣಿಗಳತ, ಅನತಮತಿಗಳತ,

ಹಿತ್ಯಸಕ್ತುಗಳನತು ರಕ್ಷಿಸಿಕೂಳತಳವುದಕೆ ಅಗತಾ ಕರಮಗಳತ,

ಅನತಮೋದನೆಗಳತ ಹಯಗೂ ಒಪ್ಪಪಗೆಗಳನತು ಪ್ಡೆದತಕೂಳಳಬೋಕತ ಹಯಗೂ ಪ್ರಿಣಯಮಕ್ಯರಿಯಯಗಿ
ಉಳಿಸಿಕೂಳಳಬೋಕತ. ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ಆಮದತ ಮಯಡಿಕೂಳಳಬೋಕ್ತರತವಲಿಿ, ಸಯಲಗಯರರತ

ಒದಗಸಿರತತ್ಯುರೆ: (i) ಯಯವುದೆೋ ವಿಮಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಎಲಿ ಅಗತಾ ಆಮದತ ಲ್ೈಸನತ್ಗಳನತು ಹಯಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಲ್, ಅಹಥತೆ, ವ್ಯಾಪ್ಪು ಹಯಗೂ

ಸರಿಹೂಂದಿಸಲತ, ಫೈಸಲಯತಿ ಮಯಡಲತ ಅರ್ವ್ಯ ಮರ್ಾಸಿೆಕಗೆ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲತ ಮತತು

ಉತಪನುದ(ಗಳ)ಆಮದಿನಮಯನಾತೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಎಲಿಅಗತಾಮಯಹಿತಿಯನತುಓಪ್ನ್ಜ್ನರಲ್
ಲ್ೈಸನ್್ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪ್ಡೆದತಕೂಳಳಬೋಕತ ಮತತು ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಆಮದಿನ ಮೋಲ್ ಪ್ರಿಣಯಮ

ಅಂತಹ ಮರ್ಾಸಿೆಕಯಲಿಿ ಮಯಡಲಯಗಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಸರಿಹೂಂದಿಸತವಿಕ, ಫೈಸಲಯತಿ,
ಹೂಂದಯನಕ ಮತತು ಯಯವುದೆೋ ನಣಥಯವು ಮಯನಾವ್ಯಗಿರತತುದೆ ಹಯಗೂ ಸಯಲಗಯರರತ

ಬಿೋರತವ ಆಮದತ ನೋತಿ, ಅಹಥತೆಯ ಮಯನದಂಡ, ಆಮದಿನ ವ್ಯಾಪ್ಪುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ

ಅದನತುಪಯಲಿಸತಕೆದತದ, ಹಯಗೂ (ii) ಯಯವುದೆೋಅಂತಹವಿಮಯಅಡಿಯಲಿಿಅರ್ವ್ಯ

ಬದಲಯವಣೆಗಳನತುಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಗೆಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆತಿಳಿಸಬೋಕತ.

n)

ಹಿಂತಿರತಗಿಪಯವತಿಸಬೋಕತ.

o)

ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಮಯಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಕಿೋಮಿನಂತೆ ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಎಲಿ ಹಣವನತು
ಸಿವೋಕರಿಸಲತ ಮತತುಅದಕ್ಯೆಗಿಮಯನಾವ್ಯಗಿರತವರಸಿೋದಿಯನತು ನೋಡಲತಹಯಗೂಅಂತಹ
ಹಣವನತು ಇಲಿಿ ನೋಡಿರತವ ನಯಮಗಳ ಪ್ರಕ್ಯರ ತ್ಯನತ ಸೂಕುವಂದತ ಭಯವಿಸತವಂತೆ

ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಅರ್ವ್ಯ ಉತಪನುದ(ಗಳ) ಇರತವ
ಸೆಳದ ಕತರಿತತ ಮಯಹಿತಿ ಸಂಗರಹಣೆ ಅರ್ವ್ಯ ಆ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಯವಧಿೋನತೆಯನತು ಹೂಂದಿರತವ
ಯಯರಿಂದಲ್ೂೋ ಸಯವಧಿೋನಕೆ ತೆಗೆದತಕೂಳತಳವುದತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯವಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕೂಳಳಲತ
ಪ್ರಯತಿುಸತವುದಕೆ ತಗತಲಿರತವ ಎಲಿ ಖಚತಥ, ವಚಿ ಅರ್ವ್ಯ ಶತಲೆಗಳನತು ಬೋಡಿಕಯ ಮೋರೆ

ಬಳಸಬಹತದತ.

(e) ವಿಮಯಕಿೋಮತಗಳತಅರ್ವ್ಯವಿಚಯರಣೆಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿಮತತು/ಅರ್ವ್ಯಇನುಷತಿದೊಡಿ

ಸಯಲಗಯರರತ ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ವಸತುಗಳ ಕಳಳಸಯಗಯಣಿಕಗಯಗಿ ಅರ್ವ್ಯ
ಕಳಳಸಯಗಯಣಿಕ/ನಷೋಧಿತ ವಸತುಗಳ ಸಯಗಯಟಕ್ಯೆಗಿ ಬಳಸಬಯರದತ ಮತತು ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು)
ಅಂತಹ ವಸತುಗಳನತು ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯನೂನತಬಯಹಿೋರ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಕ್ಯನೂನತ
ಉಲಿಂಘಿಸತವ ಚಟತವಟ್ಟಕಗಯಗಿ ಮರೆಮಯಚಲತ  ಅಳವಡಿಸಬಯರದತ, ಬದಲಯಯಿಸಬಯರದತ,
ಹೂಂದಿಸಬಯರದತ.

IV. ವಿಮ
(a) ಸಯಲಗಯರರತ ತಮಮ ಬಯಕ್ತಯನತು ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮರತಪಯವತಿಸತವುದತ
ಉಳಿದಿರತವವರೆಗೆ ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ಸಂಪ್ ಣಥವ್ಯಗಿ ವಿಮ ಮಯಡಬೋಕತ ಮತತು
ತನುದೆೋ ವಚಿದಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜ್ಂಟ್ಟ ಹಸರಿನಲಿಿ,
ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರನತು ಅಂತಹ ಪಯಲಿಸಿಗಳಲಿಿ “ನಷಿವ್ಯದಲಿಿ
ಹಣಪ್ಡೆಯತವವರತ” ಎಂದತ ಉಲ್ಿೋಖಿಸತವುದರೊಂದಿಗೆ  ವಿಮ ಮಯಡತವುದನತು
ಮತಂದತವರಿಸಬೋಕತ. ಉತಪನುಕ್ಯೆಗಿ(ಗಳಿಗಯಗಿ) ಸಯಲಗಯರರತ ತೆಗೆದತಕೂಳತಳವ ಅಂತಹ
ವಿಮಯತ ಪ್ರಮಯಣಿತ ಸಮಗರ ಪಯಾಕೋರ್ಜ ಪಯಲಿಸಿಯಯಗಿದತದ (a) ಗಲಭಗಳತ, ನಯಗರಿಕ
ದೊಂಬಿ, ನೆರೆಹಯವಳಿಯನತುಒಳಗೊಂಡತ ಆದರೆಅವುಗಳಿಗೆಸಿೋಮಿತವ್ಯಗಿಲಿದಸಮಗರ
ಅಪಯಯದ ಅಂಶಗಳತ ಮತತು ಉತಪನುವು ಒಡಿಿಕೂಳಳಬಹತದಯದ ಅಂತಹ ಹಚತಿವರಿ
ಅಪಯಯಗಳತ/ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳತ

ಮತತು

(b)

ಅನಯಮಿತ

ಮೂರನೆೋ

ಪ್ಕ್ಷದ

ಹೂಣೆಗಯರಿಕಯ ಅಪಯಯಗಳತ. ಸಯಲಗಯರರತ ಅಂತಹ ಯಯವುದೆೋ ವಿಮಯ ಪಯಲಿಸಿಯನತು
ತೆಗೆದತಕೂಳತಳವ್ಯಗ/ನವಿೋಕರಿಸತವ್ಯಗ ಅಂತಹ ವಿಮಯ ಪಯಲಿಸಿಗಳ ನೆೈಜ್ ಪ್ರತಿಗಳನತು ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಂತಹ ವಿಮಯ ಪಯಲಿಸಿಯತ ಅಗತಾ ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳಿಗೆ ಬದಧವ್ಯಗಿದೆ
ಎನತುವುದನತುದೃಢೋಕರಿಸತವುದಕ್ಯೆಗಿತಕ್ಷಣವೋಸಲಿಿಸಬೋಕತ.
(b) ಸಯಲಗಯರರತ ಉತಪನುವನತು (ಗಳನತು) ಇರಿಸಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಸಿೆರಯಸಿೆಯ ಎಲಿ
ಬಯಡಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತತು ಹೂರಹೂೋಗತವಿಕಗಳನತು ಅದತ ಅಲಿಿರತವ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ
ಸಂಗರಹಿಸಿರತವ ಸಮಯಕ್ಯೆಗಿ ಪಯವತಿಸಬೋಕತ ಹಯಗೂ ಬಂಕ್ತ ಮತತು ಉಳಿದ
ಅಪಯಯಗಳಿಂದಯಗತವ ಹಯನಯಿಂದಯಗತವ ನಷಿ ಅರ್ವ್ಯ ತೊಂದರೆಯ ವಿರತದಧ
ವಿಡಬತಿಾಎಫ್ಪ್ಪಎಲ್ಅಗತಾಪ್ಡಿಸತವಂತೆ
ವಿಮಯನತು
ಪ್ಡೆದಿರಬೋಕತ
ಮತತು
ವಿಡಬತಿಾಎಫ್ಪ್ಪಎಲ್ಅಗತಾವಂದತ ನರ್ಥರಿಸಿದಲಿಿ ಅಂತಹ ವಿಮಯ ಪಯಲಿಸಿಗಳನತು
ವಿಡಬತಿಾಎಫ್ಪ್ಪಎಲ್ಗೆಹಯಜ್ರಿಪ್ಡಿಸಬೋಕತ.

ಕ್ತರಯಗಳತ ಹಯಗೂ

ವಿಚಯರಣೆಗಳನತು ಕೈಗೊಳತಳವುದಕೆ ಅಧಿಕ್ಯರವನತು ನೋಡಿರತತ್ಯುರೆ ಮತತು ಅವಕ್ಯಶ

(f)

ಮತುದ ಕಿೋಮ್ ಹಣ/ಫೈಸಲಯತಿಯನತು ಪ್ಡೆಯಬಹತದಯಗಿತತು ಅರ್ವ್ಯ
ಕೋಳಬಹತದಯಗಿತತು ಎನತುವ ನೆಲ್ಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ ಕರಮವನತು ತೆಗೆದತಕೂಳಳದೆೋ
ಇರತವುದನತು ಆಯೆಮಯಡಿಕೂಂಡಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರತದಧ
ಯಯವುದೆೋಕಿೋಮ್ಅನತುಸಲಿಿಸತವುದಕೆಅರ್ವ್ಯ ಅಂತಹಸರಿಹೂಂದಿಸತವಿಕಯ ನಂತರ
ಸಯಲಗಯರರಿಂದಉಳಿದಿರತವಬಯಕ್ತಗಯಗಿಹೂಣೆಗಯರರ ಜ್ವ್ಯಬಯದರಿಯಕತರಿತತಮಕದದಮ
ಹೂಡತವುದಕೆಸಯಲಗಯರರತಹಕತೆಹೂಂದಿರತವುದಿಲಿ.
ಸಯಲಗಯರರತ ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ಸವತಃ ಅವರೆೋ/ತ್ಯವೋ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ತಮಮ
ಸ್ಥೋವಕರತ/ಪ್ರತಿನಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಮಯ ಪಯಲಿಸಿಯ ನಯಮಗಳತ ಮತತು ಷರತತುಗಳ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಕಠಿಣವ್ಯಗಿ ಬಳಸಬೋಕತ ಮತತು ಅಂತಹ ವಿಮಯನತು ಅಮಯನಾಗೊಳಿಸತವ
ಯಯವುದೆೋ ಕಲಸವನೂು ಅರ್ವ್ಯ ಸಂಗತಿಯನತು ಮಯಡಬಯರದತ ಅರ್ವ್ಯ ಮಯಡತವುದಕೆ
ಅನತಮತಿಸಬಯರದತ ಹಯಗೂ ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ಕ್ಯನೂನನ ಪ್ರಕ್ಯರ ಬಳಕ
ಮಯಡಬೋಕತಹಯಗೂಉತಪನುದಮಯಲಿಕತವಅರ್ವ್ಯಸಯವಧಿೋನವುಯಯವುದೆೋರಿೋತಿಯಲಿಿ
ಅಡಿಿಯಯಗದಂತೆ ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯನೂನತಬಯಹಿೋರ ಅರ್ವ್ಯ ಕ್ಯನೂನತ ಉಲಿಂಘಿಸತವ
ಕ್ಯಯಥಚಟತವಟ್ಟಕಗಳಿಗಯಗಿಬಳಕಮಯಡಬಯರದತ.

V. ಪಯರತಿನಧಿತವಗಳತಮತತುವ್ಯರೆಂಟ್ಟಗಳತ
(a) ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಹಯಗೂ ಇತರ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರತವಂತೆ ಸಯಲಗಯರರ
ವಹಿವ್ಯಟತಗಳ ರವ್ಯನೆ ಮತತು ಕ್ಯಯಯಥಚರಣೆಯತ (a) ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯನೂನತ; (b)
ಸಯಲಗಯರರ

ಕ್ಯನೂನಯತಮಕ ದಯಖಲ್ಗಳತ,

ಯಯವುದಯದರೂ ಇದದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ

ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ/ಆತನ/ಆಕಯ/ಅವರ ಸವತತುಗಳ ಮೋಲ್ ನಬಥಂರ್ಕವ್ಯಗಿರತವ
ಯಯವುದೆೋದಯಖಲ್ಯವಿರತದಧವ್ಯಗಿಇರತವಂತಿಲಿ.
(b) ಸಯಲಗಯರರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಯಯಥಚರಣೆ ನಲಿಿಸತವುದರಿಂದ/ದಿವ್ಯಳಿಯಯಗತವುದರಿಂದ/ಮರಣ
ಹೂಂದತವುದರಿಂದ/ವಿಸಜ್ಥನೆಗೊಳತಳವುದರಿಂದ/ವಿಲಿೋನವ್ಯಗತವುದರಿಂದ
ಅರ್ವ್ಯ
ಕೂಡಿಕೂಳತಳವುದರಿಂದ/ಪ್ುನಯರಚನೆಯಿಂದಅರ್ವ್ಯಬೋರೆರಿೋತಿಯಲಿಿಸಯಲಗಯರಸಂಸ್ಥೆಯ
ಆಡಳಿತವನತು ಕೈಗೆತಿುಕೂಳತಳವುದರಿಂದ ಅರ್ವ್ಯ ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿ ಇರತವಂತೆ
ರಯಷ್ರೋಕರಣದಿಂದ ಸಯಲಗಯರರತ ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಬಯಕ್ತ ಮತುವು ಪ್ರಭಯವಕೆ
ಒಳಗಯಗತವುದಿಲಿ, ವಾತ್ಯಾಸವ್ಯಗತವುದಿಲಿಅರ್ವ್ಯವಿಲ್ೋವ್ಯರಿಗೊಳತಳವುದಿಲಿ
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(c) ಲಿಖಿತವ್ಯಗಿ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಿರತವುದನತು ಹೂರತತಪ್ಡಿಸಿ ಅರ್ವ್ಯ
ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅನತಮತಿಸದೆೋ ಇದದಲಿಿ, ಯಯವುದೆೋ

(b) ಅಂತಹಯಯವುದೆೋಕರಮಅರ್ವ್ಯಅಂತಹಮಯರಯಟ, ನಯೋಜ್ನೆಅರ್ವ್ಯವಗಯಥವಣೆಯತ

ಉತಪನುದ(ಗಳ)
ಮೋಲ್
ಯಯವುದೆೋ
ಅಡವು
ಇರತವುದಿಲಿ
ಅರ್ವ್ಯ
ಅಸಿುತವದಲಿಿರತವುದಿಲಿ.
(d) ಸಯಲಗಯರರಯಗಲಿೋ ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರಯಗಲಿೋ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರ್ವ್ಯ

ಅಂತಹ ಮೂರನೆೋ ಪ್ಕ್ಷವನತು ಅನನಾವ್ಯಗಿ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಂದಿಗೆ
ಜ್ಂಟ್ಟಯಯಗಿ ಸಯಲ ನೋಡಿರತವವರೆಂದತ ಒಪ್ಪಪಕೂಳಳಲತ ಅರ್ವ್ಯ ಅಂತಹ ಮೂರನೆೋ ಪ್ಕ್ಷದ
ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಇಲಿಿ ನೋಡಿರತವ ಎಲಿ ಅಧಿಕ್ಯರವನತು ಅನತಮೋದಿಸತವ ಹಕತೆ ಸಯಲ
ನೋಡಿದವರಯಗಿಸಯಲನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಗೆಅನನಾವ್ಯಗಿಮತಂದತವರಿಯತವುದಕೆಮತತುಅಂತಹ
ಬಯಕ್ತಹಣವನತುಅಂತಮೂರನೆೋಪ್ಕ್ಷಕೆಮತತು/ಅರ್ವ್ಯಸಯಲನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಗೆನೆೋರವ್ಯಗಿ
ಪಯವತಿಸಲತಸಯಲಗಯರರನತುನಬಥಂಧಿಸತತುದೆ.

ಸಹ ಸಯಲಗಯರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಯವುದೆೋ ನದೆೋಥಶಕರತ, ಪಯಲತದಯರರತ/ಸದಸಾರತ ಆಗಲಿೋ
ಸತಸಿುದಯರ ಅರ್ವ್ಯ ಉದೆದೋಶಪ್ ವಥಕ ಸತಸಿುದಯರ ಎಂದತ ಘೂೋಷ್ತವ್ಯಗಿರಬಯರದತ.
ಸಯಲಗಯರರಯಗಲಿೋ ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರಯಗಲಿೋ ಸತಸಿುದಯರ ಅರ್ವ್ಯ ಉದೆದೋಶಪ್ ವಥಕ
ಸತಸಿುದಯರ ಎಂದತ ಗತರತತಿಸಲಯದ ವಾಕ್ತುಯನತು ನದೆೋಥಶಕರತ, ಪಯಲತದಯರರತ/ಸದಸಾರಯಗಿ
ಸ್ಥೋರಿಸಿಕೂಳಳಬಯರದತ. ಒಂದತ ವೋಳೆ ಅಂತಹ ಸತಸಿುದಯರ ಅರ್ವ್ಯ ಉದೆದೋಶಪ್ ವಥಕ
ಸತಸಿುದಯರ ಎಂದತ ಗತರತತಿಸಲಯದ ವಾಕ್ತುಯತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನದೆೋಥಶಕರತ/ ಪಯಲತದಯರರತ/
ಸದಸಾರತ ಆಗಿರತವುದತ ಪ್ತೆುಯಯದಲಿಿ,

ಅಂತಹ ವಾಕ್ತುಯನತು ಹೂರಹಯಕಲತ

ಸಯಲಗಯರರತ/ಸಹ ಸಯಲಗಯರರತ ತಕ್ಷಣದ ಮತತು ಪ್ರಿಣಯಮಕ್ಯರಿ ಕರಮಗಳನತು
ತೆಗೆದತಕೂಳಳಬೋಕತ.
(e) ಸಯಲಗಯರರತ ಬೋಷರತ್ಯುಗಿ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾವನತು
ನೋಡಿರತವ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ತೆಗೆಯದೆೋ ಇರತವ
ಬದಧತೆಗಳನತು ರದತದಗೊಳಿಸಲತ ಬೋಷರತ್ಯುದ ಹಕೆನತು ಹೂಂದಿರತತ್ಯುರೆ ಮತತು ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಈ ಕತರಿತತ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಮದಲ್ೋ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸಲತ
ಯತಿುಸಬೋಕತಎಂದತಒಪ್ಪಪಕೂಳತಳತ್ಯುರೆ ಮತತುಅಂಗಿೋಕರಿಸತತ್ಯುರೆ.
VI. ಹಣವಜಯಮಯಡಿಕೂಳತಳವುದತ
(a) ವತಥಮಯನದಲಿಿಮತತುಭ್ವಿಷಾದಲಿಿಯೂಕೂಡಯಯವುದೆೋರಿೋತಿಯಮತತುಸವರೂಪ್ದ
ಠೋವಣಿಗಳತ/ಸಯಲಗಯರರ ಖಯತೆಯಲಿಿರತವ ಬಯಾಲನ್್ಮೋಲ್ ಅವು ಒಬಬರ ಅರ್ವ್ಯ ಜ್ಂಟ್ಟ
ಖಯತೆಗಾಯಗಿದದರೂಕೂಡಹೂಂದಿರತತುವಮತತುಸಯಲನೋಡಿರತವಸಂಸ್ಥೆಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ
ಅದರಸಮೂಹಸಂಸ್ಥೆಗಳತಹೂಂದಿರತವ/ನಯಂತರಣದಅಡಿಯಲಿಿರತವಯಯವುದೆೋಹಣ,
ಸ್ಥಕತಾರಿಟ್ಟಗಳತ, ಬಯಂಡ್ಗಳತ ಮತತು ಇತರ ಎಲಿ ಸವತತುಗಳತ, ದಯಖಲ್ಗಳತ ಹಯಗೂ
ಆಸಿುಗಳನತು (ಭ್ದರತೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರತ ಯಯವುದೆೋ ಸಯಮರ್ಾಥದಲಿಿ
ಬೋರೆರಿೋತಿಯಲಿಿಅಂಗಿೋಕರಿಸಿರತವಅರ್ವ್ಯಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಿರತವಯಯವುದೆೋಒಪ್ಪಂದ), ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತತು ಇದರ ಸಮೂಹದ ಕಂಪ್ನಗಳತ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ನೋಡಿರತವ ಸ್ಥೋವಗಳತ
ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತತು ಇದರ ಸಮೂಹದ ಕಂಪ್ನಗಳತ ನೋಡಿರತವ
ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಾಗಳ ಫಲಿತ್ಯಂಶವ್ಯಗಿ ಉಂಟ್ಯಗಿರತವ ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಎಲಿ
ಮತುಗಳವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ಪುಯವರೆಗೆ, ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತತು ಇದರ ಸಹಯೋಗಿ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳತ/ಸಮೂಹದ ಕಂಪ್ನಗಳತ ಹಣ ವಜಯ ಮಯಡಿಕೂಳತಳವುದತ ಮತತು
ಸಯವಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕೂಳತಳವ ಸಂಪ್ ಣಥ ಹಕೆನತು ಹೂಂದಿರತತ್ಯುರೆ. ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮತತು ಇದರ ಸಮೂಹದ ಕಂಪ್ನಗಳತ ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಯಯವುದೆೋ ನೊೋಟ್ಟಸನತು ನೋಡದೆೋ
ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಇದರ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಇದರಡಿಯಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ದಯಖಲ್/ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಯಯವುದೆೋ ಸಯಲವನತು (ನೆೈಜ್ ಅರ್ವ್ಯ  ಆನತಷಂಗಿಕ, ಅರ್ವ್ಯ
ಪಯರರ್ಮಿಕ ಅರ್ವ್ಯ ಭ್ದರತೆಯದತದ, ಇಲಿವೋ ಜ್ಂಟ್ಟ ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಯಗಿರತವುದತ
ಆಗಿದದರೂ) ಸರಿಹೂಂದಿಸತವುದತ, ಯಯವುದೆೋ ಠೋವಣಿ ಹಣ ವಜಯ ಮಯಡಿಕೂಳತಳವುದತ
ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲಿಿ/ಅದರ ಸಮೂಹದಲಿಿ
ಹೂಂದಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಖಯತೆಯಲಿಿ(ಗಳಲಿಿ)ರತವ ಬಯಾಲನ್್ ಹಣವನತು ಸಯಲವಿರತವ
ಕರೆನ್ಯಲಿಿಯೋ ಅಂತಹ ಬಯಾಲನ್್ ಇದೆಯೋ ಅರ್ವ್ಯ ಇಲಿವೋ ಎನತುವುದರ ಪ್ರಿಗಣನೆ
ಇಲಿದೆೋ ವಗಯಥಯಿಸಬಹತದತ. ಸಯಲ ನೋಡಿರತವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತತು ಇದರ ಸಮೂಹದ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳತ ಸಯಲಗಯರರತ ದಿವ್ಯಳಿಯಯಗತವುದರಿಂದ, ಮರಣ ಹೂಂದತವುದರಿಂದ ಅರ್ವ್ಯ
ಕ್ಯಯಯಥಚರಣೆನಲಿಿಸತವುದರಿಂದಪ್ರಭಯವಕೆಒಳಗಯಗದೆೋಇರತವಹಕತೆಹೂಂದಿರತತುವ.
ಯಯವುದೆೋಅಂತಹಜ್ಂಟ್ಟಖಯತೆಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆವ್ಯದವಿವ್ಯದಗಳನತು/ಆಕ್ಷೋಪ್ಗಳನತು
ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕೂಳತಳವುದತ
ಸಯಲಗಯರರದೆದೋ
ಹೂಣೆಗಯರಿಕಯಯಗಿರತತುದೆ
ಮತತು
ಜ್ವ್ಯಬಯದರಿಯಯಗಿರತತುದೆ.

(c) ಈಕತರಿತ್ಯಗಿಅಂತಹಮಯರಯಟ, ನಯೋಜ್ನೆಅರ್ವ್ಯವಗಯಥವಣೆಅರ್ವ್ಯಹಕತೆಗಳಜಯರಿ
ಮತತು ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಹಣವನತು ಹಿಂಪ್ಡೆಯತವುದರ ಯಯವುದೆೋ ವಚಿವನತು
ಸಯಲಗಯರರಿಂದಲ್ೋಪ್ಡೆಯಲಯಗತತುದೆ.
(d) ಸಯಲಗಯರರತ ತನು ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾ/ಸಯಲ ಖಯತೆಯ ಪ್ ೋಟ್ಥಪ್ ಲಿಯೋವನತು ಒಂದತ
ಮೂರನೆೋಪ್ಕ್ಷಕೆವಹಿಸಿಕೂಟಿಲಿಿಮೂರನೆೋಪ್ಕ್ಷಕೆಬಯಕ್ತಯಿರತವಮತುಹಯಗೂಸಯಲ
ನೋಡಿದಸಂಸ್ಥೆಯತಸಿವೋಕರಿಸಿರತವಮತುದನಡತವಿನವಾತ್ಯಾಸದಹಣವನತುಪಯವತಿಸಲತ
ಒಪ್ುಪತ್ಯುರೆಮತತುಹೂಣೆಗಯರಿಕಯನತುವಹಿಸಿಕೂಳತಳತ್ಯುರೆ.
(e) ಅಂತಹ ವಗಯಥವಣೆ/ಸಯಲ ಖಯತೆಯ ನಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ಅಂತಹ ಮೂರನೆೋ ಪ್ಕ್ಷವು
ಬಯಕ್ತಯಿರತವಮತುವನತುಸಂಗರಹಿಸತವುದಕೆಸಯಲಗಯರರಅಧಿಕ್ಯರವನತುಹೂಂದಿರಬೋಕತ.

VIII. ಅಡಿಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳತ
(a) ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ತನುದೆೋ
ನಣಥಯದ ಅನತಸಯರ ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಅನತಸಯರ ಮಯಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಹಣಪಯವತಿಯನತು ಸಯಲಗಯರರತ
ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರ ಜೂತೆಯಲಿಿ ಮಯಡಿಕೂಂಡಿರತವ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ
ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ವ್ಯ ವಹಿವ್ಯಟ್ಟಗಯಗಿ ಹಯಗೂ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಸಯಲಗಳಿಗಯಗಿ
ಸರಿಹೂಂದಿಸಲತನರ್ಥರಿಸಬಹತದತ ಮತತುಅಂತಹಸರಿಹೂಂದಿಸತವಿಕಯತಅಂತಿಮವ್ಯಗಿದೆ
ಮತತು ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರರ ಮೋಲ್ ನಬಥಂರ್ಕವ್ಯಗಿರತತುದೆ
ಹಯಗೂ ಅವರತ ಅಂತಹ ಹಣವನತು ಪಯವತಿಸಿರತವ ಆದರೆ ಬೋರೊಂದತ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಯ
ವಹಿವ್ಯಟ್ಟಗಯಗಿ ಹಯಗೂ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಸಯಲಗಳಿಗಯಗಿ ಸರಿಹೂಂದಿಸಿರತವುದರಿಂದ ಈ
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಇರತವ ಬಯಕ್ತ ಮತುವನತು ಪಯವತಿಸತವುದಕೆ
ಹೂಣೆಯಯಗಿರತತ್ಯುರೆಎಂದತಒಪ್ಪಪಕೂಳತಳತ್ಯುರೆಮತತುದೃಢೋಕರಿಸತತ್ಯುರೆ.
(b) ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಯಲದ ಬಯಾಲನ್್ಮರತಪಯವತಿಯ ಹೂರತ್ಯಗಿ, ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು/
ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರತ ಈ ಮೂಲಕ ಸತವಾಕುವ್ಯಗಿ ಹಯಗೂ ಹಿಂತೆಗೆದತಕೂಳಳಲತ
ಆಗದಂತೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರರ ಹಯಗೂ
ಸಯಲಸಂಸ್ಥೆಯಯಯವುದೆೋಸಹಯೋಗಿಸಂಸ್ಥೆ/ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಅರ್ವ್ಯಸಮೂಹದಸಂಸ್ಥೆಯ
ನಡತವಿನ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರ
ಹಸರಿನಲಿಿ ರೂಪ್ಪಸಿದ ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಭ್ದರತೆಯ ದಯಖಲ್ಗಳತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ
ಸಂಸ್ಥೆಯಲಿಿನ ಠೋವಣಿ ಮಯಡಿರತವ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಯಂತರಣದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ
ಆಧಿೋನದಲಿಿ ಇರತವ ಯಯವುದೆೋ ಮತತು ಎಲಿ ಭ್ದರತೆಯ ಸವತುನತು ಸಯವಧಿೋನಕೆ
ತೆಗೆದತಕೂಳಳಲತ/ಮಯರಯಟಮಯಡಲತ/ವಗಯಥಯಿಸಲತಅರ್ವ್ಯಬೋರೆರಿೋತಿಯಲಿಿವಿಲ್ೋವ್ಯರಿ
ಮಯಡಲತ ಹಯಗೂ ಅದನತು ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಂದಿಗೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು/ ಅರ್ವ್ಯ
ಸಹ ಸಯಲಗಯರರ ಬೋರೊಂದತ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಯ ವಹಿವ್ಯಟ್ಟಗಯಗಿ ಹಯಗೂ ಸಯಲಗಯರರತ
ಮತತು/ ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರತ ಪ್ಡೆದ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಸಯಲಗಳಿಗಯಗಿ ಬಯಕ್ತಯಿರತವ
ಮತುಕೆ  ಅಧಿಕ್ಯರವನತು ನೋಡತತ್ಯುರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಯಮಗಳತ ಮತತು ಈ
ಒಪ್ಪಂದಕೆ ಅನತಸಯರವ್ಯಗಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಭ್ದರತೆಯ ದಯಖಲ್ಗಳತ ಅಗತಾ
ಬದಲಯವಣೆಗಳಿಗೆ ಭ್ದರತೆಯ ವಿಲ್ೋವ್ಯರಿಗಳಿಗೆ ಮತತು ಈ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಸರಿಹೂಂದಿಸತವಿಕಗೆಅನವಯಿಸತತುವ.

IX. ಮಯಹಿತಿಯನತುಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸತವುದತ

(b) ಮೋಲ್ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತವ ಹಕತೆ ಅರ್ವ್ಯ ಕ್ಯನೂನನ ಕರಮ, ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತತು ಇದರ ಗತಂಪ್ಪನ
ಕಂಪ್ನಗಳತ ಹೂಂದಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ಹಕತೆಗಳ ಜೂತೆಯಲಿಿ, ಸಯಲಗಯರರತ
ಇವುಗಳಿಗಯಗಿ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕ್ಯರವನತು ನೋಡತತ್ಯುರೆ: (ಎ)ಯಯವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ
ಸಯಲಗಯರರ ಎಲಿ ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಖಯತೆಗಳತ ಮತತು ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳನತು ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತತು ಇದರ ಸಮೂಹದ ಕಂಪ್ನಯ ಯಯವುದೆೋ ಶಯಖ್ಯಯಂದಿಗೆ
ಅರ್ವ್ಯ ಶಯಖ್ಯಗೆ ಸಂಯೋರ್ಜಸತವುದಕೆ; (ಬಿ) ಸಯವಥಜ್ನಕ ಅರ್ವ್ಯ ಖಯಸಗಿ ಮಯರಯಟದ
ವಿಧಯನದ ಮೂಲಕ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಹೂಂದಿರತವ ಸಯಲಗಯರರ ಯಯವುದೆೋ
ಸ್ಥಕತಾರಿಟಗಳತ ಅರ್ವ್ಯ ಸವತತುಗಳನತು ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯನೂನಯತಮಕ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಇಲಿದೆೋ
ಮಯರಯಟ ಮಯಡಲತ ಹಯಗೂ ಹಯಗೆ ಮಯಡತವ ಮಯರಯಟದಿಂದ ಸಿಗತವ ಹಣವನತು
ಸಯಲಗಯರರಿಂದ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತತು ಇದರ ಸಮೂಹದ ಕಂಪ್ನಗೆ ಅಂತಹ
ಮಯರಯಟಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಖಚತಥಮತತುವಚಿಗಳನತುಒಳಗೊಂಡತಬಯಕ್ತಯಿರತವಒಟತಿ
ಮತುಕ್ಯೆಗಿಉಳಿಸಿಕೂಳಳಲತಮತತುಸರಿಹೂಂದಿಸಲತ; ಮತತು(ಸಿ)ಯಯವುದೆೋಹೂರಗಿನ
ಕರೆನ್ಯಂದಿಗೆ ಸಯಲಕ್ಯೆಗಿ ಹಣ ವಜಯ ಮಯಡತವುದನತು ಮಯಡತತಿುದದರೆ, ಒಂದತ
ಕರೆನ್ಯಲಿಿರತವ ಹೂಣೆಗಯರಿಕಯನತು ಇನೊುಂದತ ಕರೆನ್ಗೆ ಬದಲಯಯಿಸತವ ದರವನತು
ಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಮತತುಇದರಸಮೂಹದಕಂಪ್ನಗಳೆೋನರ್ಥರಿಸತತುವ.
VII. ಭ್ದರತೆನೋಡತವುದತ
(a) ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಪ್ ತಿಥಯಯಗಿ ಅರ್ವ್ಯ ಭಯಗಶಃ ಅರ್ವ್ಯ ತ್ಯನತ ನರ್ಥರಿಸತವ
ಅಂತಹ ನಯಮಗಳ ಅನವಯ ಮಯರಯಟ ಮಯಡಲತ, ನಯೋರ್ಜಸಲತ ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ವಗಯಥಯಿಸಲತ ಖರಿೋದಿದಯರರತ, ನಯೋರ್ಜತರತ ಅರ್ವ್ಯ ವಗಯಥವಣೆಯನತು
ಪ್ಡೆದಿರತವವರ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಸಯಲಗಯರರ ವಿರತದಧ ಸಯಲಗಯರರ ಯಯವುದೆೋ ಮತತು ಎಲಿ
ಬಯಕ್ತಯಿರತವ ಮತುಕ್ಯೆಗಿ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯೆಯ ಯಯವುದೆೋ ಮೂರನೆೋ
ಪ್ಕ್ಷವು ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಯವುದೆೋ ಉಲ್ಿೋಖ ಅರ್ವ್ಯ
ಯಯವುದೆೋ ಲಿಖಿತ ಮಯಹಿತಿ ಇಲಿದೆೋ ಮಕದದಮ ಹೂಡತವ ಕತರಿತತ
ಕ್ಯಯಿದರಿಸಿಕೂಂಡಿರತವ ಹಕೆನತು ಒಳಗೊಂಡತ ಸಂಪ್ ಣಥವ್ಯಗಿ ಹಕೆನತು ಹೂಂದಿರತತುದೆ
ಮತತು ಎಲಿ ಅಧಿಕ್ಯರವನತು ಹೂಂದಿರತತುದೆ  ಎಂದತ ಸಯಲಗಯರರತ ಸತವಾಕುವ್ಯಗಿ
ಗತರತತಿಸತತ್ಯುರೆಮತತುಒಪ್ಪಪಕೂಳತಳತ್ಯುರೆ.

a)

ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ತ್ಯನತ ಸೂಕು ಮತತು ಅಗತಾ ಎಂದತ ನಣಥಯಿಸತವಂತೆ
ಇವುಗಳಲಿಿ ಎಲಿ ಮತತು ಯಯವುದನೂು ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಲತ ಹಕೆನತು ಹೂಂದಿರತತುದೆ:
(i) ಸಯಲಗಯರರತ/ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ-ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿ ಮತತು
ಡೆೋಟ್ಯ; (ii)

ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾ, ಸಯಲದ ನಯಮಗಳತ, ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳತ

ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ನೋಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ
ಇತರ ಭ್ದರತೆಯ ಸವತತುಗಳ ಮಯಹಿತಿ ಅರ್ವ್ಯ ಡೆೋಟ್ಯ; (iii) ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯತ
ನೋಡಿರತವಯಯವುದೆೋಸಯಲಸೌಲಭ್ಾಕ್ಯೆಗಿಈಒಪ್ಪಂದ, ವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಗಳತಅರ್ವ್ಯ
ಸಯಲಗಯರತ ನೋಡಿರತವ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ಭ್ದರತೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರತ
ತೆಗೆದತಕೂಂಡಿರತವ/ತೆಗೆದತಕೂಳಳಲಿರತವ ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳತ; (iv) ಸಯಲಗಯರರತ ಮೋಲಿನ
ಬಯರ್ಾತೆಗಳನತುವಿಲ್ೋವ್ಯರಿಮಯಡತವುದರಲಿಿವಿಫಲರಯದಲಿಿ, ಕರಡಿಟ್ಇನ್ಫಯಮೋಥಶನ್
ಬೂಾರೊೋ ಇಂಡಿಯಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಐಬಿಐಎಲ್)  ಮತತು ಆರ್ಬಿಐ ಈ ಕತರಿತತ ಅಧಿಕ್ಯರ
ನೋಡಿರತವ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ಏಜನ್ಗೆ ಈ ಕತರಿತತ ಮಯಹಿತಿ. ಸಿಐಬಿಐಎಲ್ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ
ಅಂತಹ ಅಧಿಕ್ಯರವಿರತವ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ಏಜನ್ಯತ ಮೋಲ್ ಹೋಳಲಯದ ಮಯಹಿತಿಯನತು
ಹಯಗೂ ಡೆೋಟ್ಯವನತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕುವನಸತವ ಯಯವುದೆೋ ವಿಧಯನದಲಿಿ ಬಳಸಬಹತದತ.
ಸಿಐಬಿಐಎಲ್ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಅಂತಹ ಅಧಿಕ್ಯರವಿರತವ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ಏಜನ್ಯತ
ಪ್ರಕ್ತರಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿ ಮತತು ಡೆೋಟ್ಯವನತು ಅರ್ವ್ಯ ಅವುಗಳಿಂದ ರೂಪ್ಪಸಲಯದ
ಪಯರಡಕ್ಸಿಗಳನತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ/ಹಣಕ್ಯಸತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳತ ಹಯಗೂ ಇತರ ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವ್ಯ ನೊೋಂದಯಯಿತ ಬಳಕದಯರರತಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಈ ಕತರಿತತ
ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿರತವಂತೆನೋಡಬಹತದತ.ಸಯಲಗಯರರತಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಗೆನೋಡತವಎಲಿ
ಮಯಹಿತಿಮತತುಡೆೋಟ್ಯವುಸತಾವ್ಯಗಿರಬೋಕತಮತತುಸರಿಯಯಗಿರಬೋಕತ.

6

b)

ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾದ ಅರ್ವ್ಯ ಬಡಿಿಯ/ ಆ ಕತರಿತತ ಶತಲೆಗಳ
ಯಯವುದೆೋ ಹಣಪಯವತಿಯನತು ಅರ್ವ್ಯ ಅಸಲತ ಮತುದ ಮರತಪಯವತಿಯನತು ಬಯಕ್ತ
ಉಳಿಸಿಕೂಂಡಲಿಿ;

ಸಯಲ ನೋಡಿರತವ ಸಂಸ್ಥೆ/ರಿಸರ್ವಥಬಯಾಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಯವು

(“ಆರ್ಬಿಐ”) ಅಂತಹ ಸತಸಿುಯ ವಿವರಗಳನತು ಸಯಲಗಯರರ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಅದರ
ನದೆೋಥಶಕರತ/ಪಯಲತದಯರರತ/ಸಹ ಅರ್ಜಥದಯರರ ಹಸರಿನ ಜೂತೆಯಲಿಿ ಅನವಯಿಸತವಂತೆ
ಅನವಯಿಸತವಂತೆ ಸಯಲ ನೋಡಿರತವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಆರ್ಬಿಐ ತಮಮ ನಣಥಯದ
ಅನತಸಯರರಸೂಕುವಂದತಭಯವಿಸತವವಿಧಯನದಲಿಿಮತತುಅಂತಹಮಯರ್ಾಮದಮೂಲಕ
ಸತಸಿುದಯರರೆಂದತ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಲತ ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲತ ಸಂಪ್ ಣಥ ಹಕತೆ
ಹೂಂದಿರತತುವ. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಥದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಭ್ವಿಷಾದಲಿಿ ಮಯಹಿತಿಯನತು
ಹಂಚ್ಚಕೂಂಡಿದದಕೆ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸತವುದಕೆ ಮತತು ಸಯಲಗಯರರತ
ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ ಸಯಲಗಯರರತ ಅದರಿಂದ ಎದತರಿಸಬಹತದಯದ ಯಯವುದೆೋ
ಪ್ರಿಣಯಮಕೆಆಗಿ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯನತು ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಸಹ
ಸಯಲಗಯರರತ
ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ
ಇತರರತ
ಸಯಲ
ನೋಡತವ
ಸಂಸ್ಥೆಯನತು
ಹೂಣೆಯಯಗಿಸತವಂತಿಲಿ. ಈ ವಿಧಿಯಲಿಿನ ನಯಮಗಳತ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮತಕ್ಯುಯ
ಹಯಗೂಸಯಲಗಯರರಬಯಕ್ತಪಯವತಿಯನಂತರವ ಎಂದಿಗೂಹಯಗೆಯೋಉಳಿಯತತುವ.

X. ಮರ್ಾಸಿೆಕ
ಉಂಟ್ಯಗತವ ಯಯವುದೆೋ ವಿವ್ಯದಗಳತ, ಭಿನಯುಭಿಪಯರಯಗಳತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಈ ಪ್ರಸತುತಿಗಳಿಂದ
ರ್ವ್ಯಯಯವುದೆೋವಿಧಯನದಲಿಿಅದನತುಸಪಶಿಥಸತವಅರ್ವ್ಯಸಂಬಂಧಿಸಿರತವಅರ್ವ್ಯರಚನೆಗಳತ
ಅರ್ವ್ಯಅರ್ಥಅರ್ವ್ಯಅವುಗಳಪ್ರಿಣಯಮಅರ್ವ್ಯಇಲಿಿನೋಡಲಯದಪ್ಕ್ಷಗಳಹಕತೆಗಳತಮತತು
ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಿೋಮತಗಳನತು 1996 ಮರ್ಾಸಿೆಕ ಮತತು  ರಯರ್ಜೋಸಂಧಯನ
ಕ್ಯಯಿದೆಯ ನಯಮಗಳ ಪ್ರಕ್ಯರ ಮರ್ಾಸಿೆಕಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ವ್ಯ ಶಯಸನಯತಮಕ ತಿದತದಪ್ಡಿಗಳತ
ಅರ್ವ್ಯ ಅವುಗಳ ಮರತಜಯರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಫೈಸಲಯತಿ ಮಯಡಬೋಕತ ಮತತು ಸಯಲ ನೋಡತವ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ ನಯಮನದೆೋಥಶನಗೊಳಿಸತವ ಏಕೈಕ ಮರ್ಾಸಿೆಕದಯರರಿಗೆ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲಪಡಬೋಕತ.
ಒಂದತ ವೋಳೆ ಮರ್ಾಸಿೆಕದಯರೆಂದತ ಕ್ಯಯಥನವಥಹಿಸಲತ ನೆೋಮಕಗೊಳಿಸಿದ ವಾಕ್ತುಯ ಮರಣ
ಹೂಂದಿದಲಿಿ, ತಿರಸಯೆರ, ಅಲಕ್ಷಾ ಮಯಡಿದಲಿಿ, ಅಸಯಮರ್ಾಥ ಅರ್ವ್ಯ ವೈಫಲಾ ಹೂಂದಿದಲಿಿ,
ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅವರ ಸಯೆನದಲಿಿ ಮತೊುಬಬ ಮರ್ಾಸಿೆಕದಯರರನತು ನೆೋಮಕ
ಮಯಡತಕೆದತದ.   ಮರ್ಾಸಿೆಕಯ ವಿಚಯರಣೆಗಳನತು ಮತಂಬೈಯಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ನೋಡತವ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಆಯೆ ಮಯಡತವ/ನದೆೋಥಶಿಸತವ ಅಂತಹ ಸೆಳದಲಿಿ ನಡೆಸಲಪಡಬೋಕತ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಎಲಿಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೂಮರ್ಾಸಿೆಕದಯರರತನೋಡತವನಣಥಯವುಅಂತಿಮವ್ಯಗಿರಬೋಕತಮತತುಅವನತು
ಪಯಲಿಸತಕೆದತದ ಹಯಗೂ ಅವನತು ವಿಚಯರಣೆಗಳ ಜಯರಿಯ ವೋಳೆಯಲಿಿ ಉತಪನು(ಗಳನತು)
ಇರಿಸಿರತವ/ಸಂಗರಹಿಸಿರತವ/ಪಯಕ್ಸಥಮಯಡಿರತವಸೆಳ/ಜಯಗದಲಿಿಜಯರಿಗೊಳಿಸಲಯಗತವುದತ.

XI. ನಯಾಯವ್ಯಾಪ್ಪು
ಈಒಪ್ಪಂದಕೆ, ವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಗಳಿಗೆಮತತುಉತಪನುಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಎಲಿಕ್ಯನೂನತ
ಕರಮಗಳತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ವಿಚಯರಣೆಗಳನತು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಯಾಯವ್ಯಾಪ್ಪುಯನತು ಹೂಂದಿರತವ
ನಯಾಯಯಲಯ ಅರ್ವ್ಯ ನಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಆಯೆ
ಮಯಡತವ ಅಂತಹ ಸೆಳದಲಿಿ ಸಲಿಿಸಬೋಕತ ಮತತು ಸಯಲಗಯರರತ ಹಿಂತೆಗೆದತಕೂಳಳಲಯಗದಂತೆ
ಸವತಃ ಅಂತಹ ನಯಾಯಯಲಯದ ನಯಾಯವ್ಯಾಪ್ಪುಯನತು ಒಪ್ಪಪಕೂಂಡಿರತತ್ಯುರೆ.  ಆದರೆ ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಮೋಲಿನ ಯಯವುದೆೋ ವಿಷಯಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯನೂನತ ಕರಮ
ಅರ್ವ್ಯ ವಿಚಯರಣೆಗಳನತು ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ನಯಾಯಯಲಯ, ನಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ
ಸೂಕುವ್ಯದ ವೋದಿಕಯಲಿಿ ಆರಂಭಿಸತವ/ಕೈಗೊಳತಳವ (ಇದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಸಂಪ್ ಣಥವ್ಯದ
ಹಕೆನತುಹೂಂದಿರತತುದೆಹಯಗೂಸಯಲಗಯರರತಅಂತಹನಯಾಯವ್ಯಾಪ್ಪುಗೆಆಕ್ಷೋಪ್ಪಸತವಂತಿಲಿ.

XII. ನೊೋಟ್ಟಸತಗಳತ(ಸೂಚನಯಪ್ತರಗಳತ)
ಸಯಲಗಯರರ ಬಯಕ್ತ ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿನ ಮತತು ಇದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯಯವುದೆೋನೊೋಟ್ಟಸತಗಳತಅರ್ವ್ಯಇತರಸಂವಹನಗಳನತುಲಿಖಿತವ್ಯಗಿಮತತುಬೋರೆರಿೋತಿಯಲಿಿ
ಹೋಳದೆೋಇದದಲಿಿಪ್ತರಅರ್ವ್ಯಫಯಾಸಿಮೈಲ್ಮೂಲಕಮಯಡಲಯಗತವುದತ.ಅಂತಹಯಯವುದೆೋ
ನೊೋಟ್ಟಸತಅರ್ವ್ಯಇತರಸಂವಹನವುಹಿೋಗಿರತವ್ಯಗಪ್ರಿಣಯಮಕ್ಯರಿಎಂದತಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗತವುದತ:

(i) ಒಂದತ ವೋಳೆ ಪ್ತರದ ಮೂಲಕ ಕಳತಹಿಸಿದಲಿಿ, ಪ್ತರವನತು ಹಿಂತಿರತಗಿ ಪ್ಡೆಯತವುದತ
ಕಳತಹಿಸತವವರ ನಯಂತರಣದಲಿಿ ಇಲಿದಿರತವ್ಯಗ ವೈಯಕ್ತುಕವ್ಯಗಿ ರವ್ಯನಸಿದಯಗ ಅರ್ವ್ಯ
ಅಂಚಯಮೂಲಕವಿಲ್ೋವ್ಯರಿ ಮಯಡಿರತವ್ಯಗ; ಮತತು(ii) ಒಂದತವೋಳೆಫಯಾಸಿಮೈಲ್ಮೂಲಕ

(b) ಸಯಲಗಯರರ ಬಯಕ್ತ ಅರ್ವ್ಯ ಭ್ದರತೆ, ಯಯವುದಯದರೂ ಇದದಲಿಿ, ಸಯಲಗಯರರ ಹಸರಿನಲಿಿ
ರೂಪ್ಪಸಲಯಗಿದತದ

ಅದನತು

ಹಿಂತೆಗೆದತಕೂಳಳಲತ

ಅರ್ವ್ಯ

ರದತದಗೊಳಿಸಲತ

ಸಯರ್ಾವಿರತವುದಿಲಿಅರ್ವ್ಯಸಯಲಗಯರರತಅರ್ವ್ಯಯಯವುದೆೋಮೂರನೆೋವಾಕ್ತುಯಮರಣ,
/ಸಂಸ್ಥೆಯನತು ವಿಸರ್ಜಥಸತವುದತ,

ದಿವ್ಯಳಿತನ ಅರ್ವ್ಯ ಮತಕ್ಯುಯಗೊಳಿಸತವುದರಿಂದ

ಪ್ರಭಯವಕೆ ಒಳಗಯಗತವುದಿಲಿ ಮತತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅದಕೆ
ಬಯಕ್ತಯಿರತವ/ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವ ಮತುವು ಸಂಪ್ ಣಥವ್ಯಗಿ (ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಭಯಗ)
ಪಯವತಿಯಯಗತವವರೆಗೂ ಸಯಲ ಒಪ್ಪಂದದ ನಯಮಗಳತ ಮತತು ಸಯಲಗಯರರತ
ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಇತರ ವಾಕ್ತುಗಳತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಪರತವ
ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳ ಅನವಯ ಉತಪನುವನತು(ಗಳನತು) ಸಯವಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕೂಳಳಲತ
ಮತತು ಮಯರಯಟ ಮಯಡಲತ, ಭೂೋಗಾಕೆ ನೋಡಲತ, ಬಯಡಿಗೆ ನೋಡಲತ, ವಗಯಥಯಿಸಲತ
ಮತತು/ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕರಮ ಕೈಗೊಳಳಲತ/ವಾವಹರಿಸಲತ ಹಕೆನತು
ಹೂಂದಿರತತುದೆ.
ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲ್ಕೆಪ್ುಸುಕಗಳಲಿಿ/ ಖಯತೆಗಳಲಿಿ/ದಯಖಲ್ಗಳಲಿಿ ಮಯಡಿರತವ
ನಮೂದತಗಳನತು ಇದರ ಸಯಮಯನಾ ರೂಢಯ ಅನವಯ ಮತತು ಇದರ ಸಯಮಯನಾ
ರೂಢಯಂತೆ ಹಯಗೂ ಶಯಸನಯತಮಕ ಅಗತಾತೆಗಳ ಪ್ರಕ್ಯರ ಕ್ಯಯತದಕೂಳಳಲಯಗತತುದೆ
ಮತತು/ಅರ್ವ ಸಯಲಗಯರರ ಬಯಕ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಯೋರ್ಜತ
ಅಧಿಕ್ಯರಿಯತ ಸಹಿ ಮಯಡಿರತವ ಯಯವುದೆೋ ತಖ್ಯುಯಲಿಿರತವಂತೆ ಸಯಲಗಯರರ ಮೋಲ್
ಅಂತಿಮವ್ಯಗಿರತತುದೆ ಮತತು ಅದರನತಸಯರವ್ಯಗಿ ನಡೆದತಕೂಳಳಬೋಕ್ತರತತುದೆ. ಅಂತಹ
ನಮೂದತಗಳತಮತತು/ಅರ್ವ್ಯತಖ್ಯುಗಳತಸಯಲಗಯರರಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳಅಸಿುತವದಹಯಗೂ
ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ ಹಯಗೂ ಸಯಲಗಯರರ ಬಯಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಯಖಲಿಸಿರತವ
ಪಯವತಿಸಬೋಕ್ತರತವಮತುದನಣಯಥಯಕಪ್ುರಯವಯಯಗಿರತತುವ.
(c) ಸಯಲಗಯರರತಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯಅನತಮೋದನೆಇಲಿದೆೋಈಒಪ್ಪಂದದಅಡಿಯಲಿಿ
ಎಲಿ ಅರ್ವ್ಯ ಇದರ ಯಯವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳತ, ಪ್ರಯೋಜ್ನಗಳತ ಅರ್ವ್ಯ ಕತಥವಾಗಳನತು
ನಯೋರ್ಜಸಬಯರದತಅರ್ವ್ಯವಗಯಥಯಿಸಬಯರದತ.ಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯತಈಒಪ್ಪಂದ
ಮತತು ಇತರ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ತನು ಎಲಿ
ಅರ್ವ್ಯ ಇದರ ಯಯವುದೆೋ ಹಕತೆಗಳತ, ಪ್ರಯೋಜ್ನಗಳತ ಅರ್ವ್ಯ ಕತಥವಾಗಳನತು
ನಯೋರ್ಜಸಬಹತದತಅರ್ವ್ಯವಗಯಥಯಿಸಬಹತದತ.ಅಂತಹಯಯವುದೆೋನಯೋಜ್ನೆಅರ್ವ್ಯ
ವಗಯಥವಣೆಯನತುಪ್ರಿಗಣಿಸದೆೋಸಯಲಗಯರರತಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯಬೋರೆರಿೋತಿಯಲಿಿ
ತಿಳಿಸದೆೋಇದದಲಿಿ, ಈಒಪ್ಪಂದದಅಡಿಯಲಿಿನಎಲಿಹಣಪಯವತಿಗಳನತುಸಯಲನೋಡತವ
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಯಡತವುದನತು ಮತಂದತವರಿಸಬೋಕತ ಮತತು ಹಯಗೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಪಯವತಿಸತವ
ಎಲಿ ಮತುಗಳತ ಸಯಲಗಯರರನತು ಅಂತಹ ಹಣಪಯವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದರ ಎಲಿ
ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳಿಂದಸಂಪ್ ಣಥಬಿಡತಗಡೆಗೊಳಿಸತತುವ.
(d) ಮೋಲ್ ಹೋಳಲಯಗಿರತವ ಉಪ್-ವಿಧಿ 6ರ ನಯಮಗಳಿಗೆ ಹಯನಯಯಗದಂತೆ ಸಯಲ ನೋಡಿರತವ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ (ತನುದೆೋ ನಣಥಯದಂತೆ) ಸಯಲಗಯರರಿಗೆ ನೊೋಟ್ಟಸನತು ನೋಡದೆೋ ಕರಡಿಟ್
(ಸಯಲದ) ರಿಸ್ಡೆ ಅನತು ಪ್ ತಿಥಯಯಗಿ ಅರ್ವ್ಯ ಭಯಗಶಃ ಪ್ರಮಯಣದಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ
ವಾಕ್ತುಯಂದಿಗೆ ಭಯಗವಹಿಸತವಿಕಯ ವಿಧಯನದಲಿಿ ಹಂಚ್ಚಕೂಳಳಬಹತದತ. ಅಂತಹ
ಭಯಗವಹಿಸತವಿಕಯ ಹೂರತ್ಯಗಿಯೂ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಹೂಂದಿರತವ ಎಲಿ ಹಕತೆಗಳತ,
ಶಿೋಷ್ಥಕ, ಹಿತ್ಯಸಕ್ತುಗಳತ, ವಿಶೆೋಷವ್ಯದ ಸ್ಥಿೋಟಸ್ಡಮತತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಯಗೂ ಇತರ
ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಉಳಿಸಿಕೂಂಡಿರತವ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜ್ನಗಳತ ಮತತು
ಸೌಲಭ್ಾಗಳತ ಅದೆೋ ನಯಮಗಳತ ಹಯಗೂ ಷರತತುಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಯನಾವ್ಯಗಿರತತುವ,
ಪ್ರಿಣಯಮಕ್ಯರಿಯಯಗಿರತತುವಮತತುಅನತಷ್ಯಾನಕೂೆಳಪ್ಟ್ಟಿರತತುವಹಯಗೂಸಯಲಗಯರರತ
ಈಒಪ್ಪಂದದಅಡಿಯಲಿಿಇತರವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಗಳಲಿಿಇದರಎಲಿಕತಥವಾಗಳನತು
ವಿಲ್ೋವ್ಯರಿ ಮಯಡತವುದನತು ಮತಂದತವರಿಸಬೋಕತ. ಸಯಲಗಯರರತ ಅಂತಹ ವಾಕ್ತುಯಂದಿಗೆ
ಒಪ್ಪಂದದ ಯಯವುದೆೋ ನಯಾಯಸಮಮತ ಸಂಬಂರ್ವನತು ಹೂಂದಿರಬಯರದತ ಮತತು
ಯಯವುದೆೋಕ್ಯರಣದಿಂದಕಿೋಮ್ಮಯಡಬಯರದತ.
(e) ಯಯವುದೆೋ ನಯಾಯವ್ಯಾಪ್ಪುಯಲಿಿ ನಷೋಧಿಸಲಯಗಿರತವ ಅರ್ವ್ಯ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಲತ
ಸಯರ್ಾವಿಲಿದೆೋ ಇರತವ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಯ
ಯಯವುದೆೋ ನಯಮವು ನಷೋರ್ದದ ಅರ್ವ್ಯ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಲತ ಸಯರ್ಾವಿಲಿದೆೋ ಇರತವಿಕಯ
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಣಯಮಕ್ಯರಿ ಆಗಿರತವುದಿಲಿ ಆದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ
ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಯ ಉಳಿದ ನಯಮಗಳನತು ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ನಯಾಯವ್ಯಾಪ್ಪುಯಲಿಿ
ಅಂತಹತದೆೋನಯಮಗಳನತುಅಮಯನಾಗೊಳಿಸತವುದಿಲಿ.
(f) ಈಒಪ್ಪಂದದಅಡಿಯಲಿಿಅರ್ವ್ಯಇತರವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಗಳಅಡಿಯಲಿಿಯಯವುದೆೋ
ಹಕೆನತು, ಅಧಿಕ್ಯರವನತು ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ರಿಹಯರೊೋಪಯಯವನತು ಚಲಯಯಿಸತವಲಿಿನ ವಿಳಂಬ

ಕಳತಹಿಸಿದಲಿಿ, ಕಳತಹಿಸಿದಯಗ (ಸರಿಯಯದ ಫಯಾಸಿಮೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಗೆ ದೃಢೋಕರಣದ ಸಿವೋಕೃತಿ).

ಅರ್ವ್ಯ

ಆದರೆ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ನೆೈಜ್ವ್ಯಗಿ ಸಿವೋಕರಿಸದೆೋ ಮತತು ಅಂಗಿೋಕರಿದೆೋ ಇದದಲಿಿ ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳತಹಿಸತವ ಯಯವುದೆೋ ನೊೋಟ್ಟಸತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಂವಹನ ಪ್ರಿಣಯಮಕ್ಯರಿ
ಆಗತವುದಿಲಿ. ನೊೋಟ್ಟಸತಗಳತ ಅರ್ವ್ಯ ಸಂವಹನಗಳನತು ಇವರಿಗೆ ಕಳತಹಿಸಬಹತದತ: (i)
ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು ಸಹ-ಸಯಲಗಯರರ ವಿಾಯಸಕೆ ಅರ್ವ್ಯ ನೊೋಟ್ಟಸ್ಡ ಅನತು ಕಳತಹಿಸಬೋಕ್ತರತವ

ಪ್ರಿಹಯರೊೋಪಯಯವನತು ವಿಕಲಗೊಳಿಸತವುದಿಲಿ ಅರ್ವ್ಯ ಅದನತು ಅಂತಹವುಗಳ ಮನಯು
ಎಂದಯಗಲಿೋ ಅಂತಹ ಸತಸಿುಯಲಿಿನ ಒಪ್ಪಪಗೆಯಂದಯಗಲಿೋ ಎಂದಯಗಲಿೋ ಅಥೈಥಸಬಯರದತ
ಅರ್ವ್ಯ ಯಯವುದೆೋ ಬಯಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕೂಳತಳವಿಕಯ ವಿಚಯರದಲಿಿ  ಕರಮ ಅರ್ವ್ಯ ಕರಮ
ಕೈಗೊಳಳದಿರತವಿಕ ಅರ್ವ್ಯ ಒಂದತ ವಿಚಯರದಲಿಿ ಬಯಕ್ತಯಿರಿಸಿಕೂಳತಳವಿಕಯ ಸಮಮತಿಯತ

ಫಯಾಸಿಮೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಗಳಿಗೆ (ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸಿರತವಂತೆ), ಹಯಗೂ (ii) ಸಯಲ

ಉಳಿದ ಬಯಕ್ತಯಿರಿಸಿಕೂಳತಳವಿಕಯ ಸಂದಭ್ಥಗಳಲಿಿ ಇರತವ ಹಕೆನತು, ಅಧಿಕ್ಯರವನತು

ನೋಡಿರತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದರ ನೊೋಂದಯಯಿತ ವಿಾಯಸ ವ ೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಫೈನಯನ್್ ಪ್ರೈವೋಟ್

ಅರ್ವ್ಯಪ್ರಿಹಯರೊೋಪಯಯವನತುಪ್ರಭಯವಿಸತವುದಿಲಿಅರ್ವ್ಯವಿಕಲಗೊಳಿಸತವುದಿಲಿ. ಈ

ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿಲವರ್ ಯತಟೊೋಪ್ಪಯಯ, 3ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಎ ವಿಂಗ್, ಕ್ಯಡಿಥನಲ್ ಗೆರೋಶಿಯಸ್ಡ ರಸ್ಥು,
ಅಂಧೋರಿ ಪ್ ವಥ, ಮತಂಬೈ 400099 ಮೂಲಕ. ಸಯಲಗಯರರತ ತಮಮ ಸಂಪ್ಕಥ ವಿಾಯಸದಲಿಿ
ಅರ್ವ್ಯ ವಿವರಗಳಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ ಬದಲಯವಣೆಯನತು ಲಿಖಿತವ್ಯಗಿ ಸಯಲ ನೋಡಿರತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ತಿಳಿಸಲತ ವಿಫಲರಯದಲಿಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ಕೂನೆಯಲಿಿ ನೋಡಲಯಗಿರತವ ವಿಾಯಸಕೆ ಅರ್ವ್ಯ
ಕೂನೆಯದಯಗಿ ನೋಡಿರತವ ವಿಾಯಸಕೆ ಕಳತಹಿಸಿದ ನೊೋಟ್ಟಸತ/ ಪ್ತರವಾವಹಯರವನತು ಅಂತಹ
ನೊೋಟ್ಟಸತ/ಪ್ತರ ಒಂದತ ವೋಳೆ ಅಂಗಿೋಕ್ಯರವ್ಯಗದೆೋ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂತಿರತಗಿದರೂ ಕೂಡ
ಸರಿಯಯದದತದಮತತುಸಮಪ್ಥಕವ್ಯದಕಳತಹಿಸತವಿಕಎಂದತಭಯವಿಸಲಯಗತವುದತ.

XIII. ಇತರವಿಷಯಗಳತ
(a) ಯಯರ ಮೂಲಕ ಹಯಗೂ ಯಯರಿಂದ ಈ ವಹಿವ್ಯಟನತು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಯಗಿದೆಯೋ,
ಮಯತತಕತೆ ನಡೆಸಲಯಗಿದೆಯೋ ಅರ್ವ್ಯ ನವಥಹಿಸಲಯಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಯಯವುದೆೋ
ಉತ್ಯಪದಕರತ/ವಿತರಕರತ/ಪ್ ರೆೈಕದಯರರನತುಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯಒಬಬಏಜಂಟ್
ಎಂದತ  ಭಯವಿಸಬಯರದತ ಮತತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅಂತಹ
ತಯಯರಕರತ/ವಿತರಕರತ/ಪ್ ರೆೈಕದಯರರತ ಸಯಲಗಯರರೊಂದಿಗೆ ಮಯಡತವ ಯಯವುದೆೋ
ಪಯರತಿನಧಿತವಅರ್ವ್ಯಹೋಳಿಕಗಳಿಗೆಹೂಣೆಯಯಗಿರತವುದಿಲಿ.

ಚಲಯಯಿಸದಿರತವಿಕಯತ

ಅಂತಹ

ಹಕೆನತು,

ಅಧಿಕ್ಯರವನತು

ಅರ್ವ್ಯ

ಒಪ್ಪಂದದ ಹಯಗೂ ಇತರ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯಲಗಯರರ ಹಕತೆಗಳನತು
ಅಗತಾವಿರತವಷತಿ ಸಲ ಚಲಯಯಿಸಬಹತದಯಗಿದತದ, ಅವು ಸಂಚ್ಚತವ್ಯಗಿರತತುವ ಮತತು
ಸಯಮಯನಾ ಕ್ಯನೂನನ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅವುಗಳ ಹಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನನಾವ್ಯಗಿರತವುದಿಲಿ ಮತತು
ಕೋವಲ ಲಿಖಿತವ್ಯಗಿ ಮಯತರವೋ ಹಯಗೂ ನದಿಥಷಿವ್ಯಗಿ ಸಯಲಗಯರರದೆದೋ ನಣಥಯದ
ಪ್ರಕ್ಯರವ್ಯಗಿಮನಯುಮಯಡಬಹತದಯಗಿದೆ.
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(g) ಸೌಲಭ್ಾ, ಸಯಲಒಪ್ಪಂದಹಯಗೂಇತರವಹಿವ್ಯಟತದಯಖಲ್ಗಳತಭಯರತಿೋಯಕ್ಯನೂನತಗಳ
ನಯಂತರಣಕೆ (ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ಯಯವುದೆೋ ವಹಿವ್ಯಟತ ದಯಖಲ್ಗಳಲಿಿ
ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನದಿಥಷಿಪ್ಡಿಸದೆೋ ಇದದಲಿಿ) ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರತತುವ ಮತತು ಇವನತು
ಭಯರತಿೋಯಕ್ಯನೂನತಗಳಪ್ರಕ್ಯರವ್ಯಗಿಯೋಅಥೈಥಸಬೋಕತ.
(h) ಸೌಲಭ್ಾಕ್ಯೆಗಿ ಒಂದಕ್ತೆಂತ ಹಚತಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಜ್ಂಟ್ಟಯಯಗಿ ಅರ್ಜಥ ಸಲಿಿಸಿರತವಲಿಿ
ಸಯಲಗಯರರ ಬಯಕ್ತಗಳನತು ಮರತಪಯವತಿ ಮಯಡತವ ಹೂಣೆಗಯರಿಕಯತ ಉತಪನುವನತು
(ಗಳನತು) ಜ್ಂಟ್ಟಯಯಗಿ ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಯಗಿ ಎಲಿ ಸಯಲಗಯರರ ಹಸರತಗಳಲಿಿ
ನೊೋಂದಯಯಿಸಲಯಗಿದೆಯೋ ಎನತುವುದರ ಗಣನೆ ಇಲಿದೆೋ ಜ್ಂಟ್ಟಯಯಗಿ ಹಯಗೂ
ಪ್ರತೆಾೋಕವ್ಯಗಿ ಹೂಣೆಗಯರಿಕಯಿರತತುದೆ. ವ್ಯಾಪಯರ ಸಂಸ್ಥೆಯನತು ಒಬಬರೆೋ ನಡೆಸತತಿುರತವ
ವಾವಹಯರಸೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಇದದಲಿಿ ಅವರತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗಳಿಗೆ
ಸವತಃ ಹೂಣೆಯಯಗಿರತತ್ಯುರೆ ಮತತು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ನೋಡಿದ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಲಿ ಮತುದ ಹಣಪಯವತಿ/ಮರತಪಯವತಿಗಳನತು ಮಯಡತವುದಕೆ
ವೈಯಕ್ತುಕವ್ಯಗಿಹೂಣೆಯಯಗಿರತತ್ಯುರೆ.

(i) ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಣಥಯದ ಅನತಸಯರ, ಆರ್ಬಿಐ ಹಯಗೂ

(n) ನೊೋಂದಯಯಿತ ವಾಕ್ತುಯಯಗಿರತವ ಮತತು ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟಎನ್/ಯತಐಡಿ ಯನತು ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ
ಕ್ಯನೂನನ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹೂಂದಿರತವ ಸಯಲಗಯರರತ, ತನಗೆ ನೋಡಿರತವ ಸಯಲ ಸೌಲಭ್ಾಕೆ

ಪ್ರಿಹಯರೊೋಪಯಯಗಳತ ಸಂಚ್ಚತವ್ಯಗಿರತತುವಯೋ ಹೂರತೂ ಪ್ಯಯಥಯ ಆಗಿರತವುದಿಲಿ
ಮತತುಒಂದರನಂತರಒಂದರಂತೆಅರ್ವ್ಯಆನತಷಂಗಿಕವ್ಯಗಿಜಯರಿಗೊಳಿಸಲಯಗತವುದಿಲಿ.
ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟಯ ಜಯರಿಯಿಂದಯಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳತ (ಐರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಅರ್ವ್ಯ ಎಸ್ಡರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಹಯಗೂ
ಸಿರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ) ಗಳನತು ಅನವಯಿಸತವ ದರಗಳಲಿಿ ವಿಧಿಸಲಯಗತವುದತ ಮತತು ಶತಲೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದರೆ ಅದಕೆ ಸಿೋಮಿತವಲಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗಯಗಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಮತತು ಸಯಲ
ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಪ್ರಸಪರ ನರ್ಥರಿಸಿರತವ ತ್ಯಕ್ತಥಕವ್ಯದ ಕ್ಯಲಯವಧಿಯಲಿಿ ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ
ಕ್ಯನೂನಡಿಯಲಿಿಒದಗಸಿದಬದಧತೆಯನತುಪ್ ತಿಥಗೊಳಿಸತವುದಕ್ಯೆಗಿಅವರತಮಯಡಿರತವ
ಯಯವುದೆೋ ಬದಲಯವಣೆ/ಪ್ರಿವತಥನೆಯನತು ಕತರಿತತ ಮಯಹಿತಿಯನತು ನೋಡತವ
ಹೂಣೆಗಯರಿಕಯನತು ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಕ್ಯನೂನನ ಅಡಿಯಲಿಿನ ಬದಧತೆಗಳನತು ಸಯಲ ನೋಡತವ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಪ್ ರೆೈಸತವುದನತು ಸಯರ್ಾವ್ಯಗಿಸತವುದಕ್ಯೆಗಿ ಹೂಂದಿರತತ್ಯುರೆ. ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ
ಕ್ಯನೂನಗೆ ಬದಧವ್ಯಗಿಲಿದೆೋ ಇದದಲಿಿ ಸಯಲ ಒಪ್ಪಂದವನತು ರದತದಗೊಳಿಸತವ/
ಮತಕ್ಯುಯಗೊಳಿಸತವಮತತುಬಯಕ್ತಯಿರತವಮತುವನತುಹಿಂಪ್ಡೆಯತವುದಕೆಸೂಕುವ್ಯದ
ವಿಚಯರಣೆಗಳನತುಹಯಗೂಅದಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಇತರವಚಿಗಳಿಗಯಗಿಕೈಗೊಳತಳವಹಕೆನತು
ಸಯಲನೋಡತವಸಂಸ್ಥೆಯತಕ್ಯಯಿದರಿಸಿಕೂಂಡಿರತತುದೆ.
(o) ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ತೆರಿಗೆಯನತು ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಕ್ಯನೂನನ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಅನವಯಿಸತವದರದಲಿಿಸಂಗರಹಿಸತವಹಕೆನತುಕ್ಯಯಿದರಿಸಿಕೂಂಡಿರತತುದೆ.
(p) ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಒದಗಸಿರತವ ವಿಾಯಸವನತು ಬದಲಯಯಿಸಿದಲಿಿ ಮತತು ಸಯಲ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಯಯವುದೆೋಮತುದಿಂದಹಿಂಪ್ಡೆಯಲಯಗತವುದತ, ಇವುಪ್ರಕ್ತರಯಯಶತಲೆಗಳತ,

ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಯಖಲ್ಗಳಲಿಿ ಅಪ್ಡೆೋಟ್ ಮಯಡಲತ ಬಯಸಿದಲಿಿ, ಅಂತಹ

ಸಯಲ ರದಧತಿಯ ಶತಲೆಗಳತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತುವಯಯದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಸಿೋಮಿತವ್ಯಗಿರತವುದಿಲಿ. ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಇವುಗಳನತು ಪಯವತಿಸಲತ

ಬದಲಯವಣೆಯ ಕತರಿತತ ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ತರ ಅರ್ವ್ಯ ಮೋಲ್ ಸಂವಹನದ
ಮತಖಯಂತರತಕ್ಷಣವೋಲಿಖಿತವ್ಯಗಿಮಯಹಿತಿಯನತುನೋಡತವುದತಸಯಲಗಯರರಹೂಣೆಗಯರಿಕ

ತಿರಸೆರಿಸಿದಲಿಿ/ವಿಫಲರಯದಲಿಿ, ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅಂತಹ ಮತುವನತು

ಆಗಿರತತುದೆ, ಇದನತು ಸದಾದ ಒಪ್ಪಂದಕೆ ಅನತಬಂರ್ ಎನತುವಂತೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗತವುದತ.

ಅನವಯಿಸತವ ಬಡಿಿ ದರಗಳ ಜೂತೆಯಲಿಿ ಹಿಂದಕೆ ಪ್ಡೆಯತವ ಹಕೆನತು
ಕ್ಯಯಿದರಿಸಿಕೂಳತಳತುದೆ. ಒಂದತ ವೋಳೆ ಶತಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಮತಂಗಡ
ಪಯವತಿಸಿದದಲಿಿ ಮತತು ಒಪ್ಪಂದವು ಅಸಿುತವದಲಿಿ ಉಳಿಯದೆೋ ಇದದಲಿಿ ಹಯಗೂ
ಸಯಲಗಯರರತ ಯಯವುದೆೋ ಕ್ಯರಣದಿಂದ ಭ್ವಿಷಾದಲಿಿ “ಸಯಲ” ಸೌಲಭ್ಾ ಪ್ಡೆಯಲತ

ಅಂತಹ ಸಂವಹನವನತು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಒಪ್ಪಂದ ಮತತು

ನರಯಕರಿಸಿದಲಿಿ, ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಅಂತಹ ಮತಂಗಡವನತು ಪ್ಡೆಯತವ

ಅಪ್ಡೆೋಟ್ ಮಯಡತವುದಕೆ ವಿಫಲರಯದಲಿಿ,

ಯಯವುದೆೋ ಶಯಸನಯತಮಕ ಪಯರಧಿಕ್ಯರವು ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ನೋಡತವ ಮಯಗಥಸೂಚ್ಚಗಳತ ಹಯಗೂ
ನದೆೋಥಶನಗಳನತುಅವಲಂಬಿಸಿಬದಲಯವಣೆಗಳಿಗೆಒಳಪ್ಟ್ಟಿರತತುದೆ.
(j) ಉಪ್ ವಿಧಿ 12 ರಲಿಿ ನೋಡಿರತವುದರ ಹೂರತ್ಯಗಿ ಲಿಖಿತವ್ಯಗಿ ಮಯಡದೆೋ ಇದದಲಿಿ ಮತತು
ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳೂ ಸೂಕುವ್ಯಗಿ ಅದನತು ಅನತಮೋದಿಸದೆೋ ಇದದಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ
ಬದಲಯವಣೆ ಅರ್ವ್ಯ ತಿದತದಪ್ಡಿ ಅರ್ವ್ಯ ನಯಮಗಳತ ಹಯಗೂ ಷರತತುಗಳ ಯಯವುದೆೋ
ಮನಯುವ ಸಹಮಯನಾವ್ಯಗಿರತವುದಿಲಿಅರ್ವ್ಯನಬಥಂರ್ಕವ್ಯಗಿರತವುದಿಲಿ.
(k) ಈಒಪ್ಪಂದದಅಡಿಯಲಿಿನಎರಡರಲಿಿಯಯವುದೆೋಪ್ಕ್ಷಕ್ತೆರತವಇಲಿಿನೋಡಲಯದಅರ್ವ್ಯ
ಶಯಸನ, ನಯಗರಿಕ ಕ್ಯನೂನತ, ರೂಢ ಅರ್ವ್ಯ ವ್ಯಾಪಯರ ಬಳಕಯ ಅಡಿಯಲಿಿನ

(l)

ಹಚ್ಚಿನದಯಗಿ ಸಯಲಗಯರರತ ಸತಸಿುದಯರರಯದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯಿಂದ ಬಯಕ್ತ
ಉಳಿಸಿಕೂಂಡಲಿಿ ಅಂತಹ ಬಯಕ್ತಗಳನತು ಹಿಂಪ್ಡೆದತಕೂಳಳಲತ ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯತ
ಪಯವತಿಸತವ ಶತಲೆಗಳಿಗಯಗಿ ವಿಧಿಸತವ ಯಯವುದೆೋ ತೆರಿಗೆಗಯಗಿ  (ಐರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಅರ್ವ್ಯ
ಎಸ್ಡರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಹಯಗೂ ಸಿರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ) ಸಯಲಗಯರರತ ನಷಿಭ್ತಿಥಯನತು ಮಯಡಲತ ಹಯಗೂ
ಹಯನಯಯಗದಂತೆ ನೊೋಡಿಕೂಳಳಲತ ಒಪ್ಪಪಕೂಳಳಬೋಕತ.. ಅಲಿದೆೋ ಸಯಲ ನೋಡತವ
ಸಂಸ್ಥೆಯತ ಪಯವತಿಸತವ ರದಧತಿಯ ಶತಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವ್ಯಗಿಲಿದ ಶತಲೆಗಳ ಮೋಲ್
ವಿಧಿಸಿದ ಯಯವುದೆೋ ತೆರಿಗೆಗಯಗಿ  (ಐರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಅರ್ವ್ಯ ಎಸ್ಡರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಹಯಗೂ ಸಿರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ)
ಸಯಲ ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಯಲಗಯರರತ  ನಷಿಭ್ತಿಥಯನತು ಮಯಡಲತ ಹಯಗೂ
ಹಯನಯಯಗದಂತೆನೊೋಡಿಕೂಳಳಲತಕೂಡಒಪ್ಪಪಕೂಳಳಬೋಕತ.

ಸಮಯದಲಿಿಸಿವೋಕರಿಸಿದತೆರಿಗೆಮತುವನತು(ಅಂದರೆಐರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟಅರ್ವ್ಯಎಸ್ಡರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ
ಹಯಗೂಸಿರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ)ರಿೋಫಂಡ್ಮಯಡದೆೋಇರತವಹಕೆನತುಕ್ಯಯಿದರಿಸಿಕೂಳತಳತುದೆ.
(m) ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ ಕ್ಯನೂನನ ಅಡಿಯಲಿಿ ತೆರಿಗೆಯ ದರದಲಿಿನ ಬದಲಯವಣೆಯಿಂದಯಗಿ ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೋಲ್ ಉಂಟ್ಯಗತವ ಯಯವುದೆೋ ಹೂಣೆಗಯರಿಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ  ಸಯಲ
ನೋಡತವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷಿ ಭ್ತಿಥ ಮಯಡಲತ ಹಯಗೂ ಹಯನಯಯಗದಂತೆ ಕ್ಯಯತದಕೂಳಳಲತ
ಒಪ್ಪಪಕೂಳಳಬೋಕತ. ತೆರಿಗೆಯನತು ವಿಧಿಸತವುದತ ಅರ್ವ್ಯ ತೆರಿಗೆಯ ರಿೋಫಂಡ್ನಂದ
ಉಂಟ್ಯಗತವ ಎಲಿ ವಿಚಯರಣೆಗಳತ ಅರ್ವ್ಯ ವಿವ್ಯದಗಳನತು ಅನವಯಿಸತವ ರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟ
ಕ್ಯನೂನನಅಡಿಯಲಿಿನಯಂತಿರಸಲಯಗತವುದತ.

ಸಿಸಿಂನಲಿಿ ಅಪ್ಡೆೋಟ್ ಅನತು ಮಯಡತತುದೆ. ಬದಲಯವಣೆಯತ ಅಂತಹ ಸಂವಹನವನತು
ಪ್ಡೆದ 25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅರ್ವ್ಯ ನಂತರದ ತಿಂಗಳಿನ 1 ನೆೋ ದಿನಯಂಕದಂದತ ಜಯರಿಗೆ
ಬರತತುದೆ.  ಒಂದತ ವೋಳೆ ಸಯಲಗಯರರತ ಸಯಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೂಸ ವಿಾಯಸದ ಕತರಿತತ ಮಯಹಿತಿ
ಸಯಲ ನೋಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯತ ತನು

ದಯಖಲ್ಗಳಲಿಿರತವ ವಿಾಯಸವನತು ಅಪ್ಡೆೋಟ್ ಆಗಿರತವ ಅಂತಿಮವ್ಯದ ದಯಖಲ್ ಎಂದತ
ಪ್ರಿಗಣಿಸತವುದತಹಯಗೂಅದೆೋರಿೋತಿಯಲಿಿರ್ಜಎಸ್ಡಟ್ಟಯನತುವಿಧಿಸತವುದತ.

ಸಯಲಒಪ್ಪಂದದಎಲಿನಯಮಗಳತಮತತುಷರತತುಗಳನತುನಯನತ/ನಯವುಓದಿದೆದೋವಮತತುಅದನತುನನಗೆ/ನಮಗೆನಯವುತಿಳಿದಿರತವಭಯಷಯಲಿಿಯೋಓದಿಹೋಳಲಯಗಿದೆ, ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ
ಮತತುಅಥೈಥಸಲಯಗಿದೆಹಯಗೂನಯನತ/ನಯವುಅದನತುಅರ್ಥಮಯಡಿಕೂಂಡಿದೆದೋನೆ/ವಎಂದತನಯನತ/ನಯವುಈಮೂಲಕಒಪ್ಪಪಕೂಳತಳತೆುೋನೆ/ವಮತತುದೃಢೋಕರಿಸತತೆುೋನೆ/ವ.
ನಯನತ/ನಯವುಈಮೂಲಕನನಗೆ/ನಮಗೆಪ್ರಮಯಣಿತಷರತತುಗಳಪ್ರತಿಯನತುನೋಡಲಯಗಿದೆಮತತುನಯನತ/ನಯವುVolkswagen-finance-india.co.in ನಲಿಿಯೂಕೂಡಹೋಳಲಯಗಿರತವ
ಪ್ರಮಯಣಿತಷರತತುಗಳತಲಭ್ಾವಿರತತುವಎನತುವುದನತುತಿಳಿದಿರತತೆುೋನೆ/ವಎಂದತದೃಢೋಕರಿಸತತೆುೋನೆ.
ಹಸರಿಸಲಯಗಿರತವಸಯಲಗಯರರರಿಟೆೋಲ್ಸಯಲಒಪ್ಪಂದವನತುಕ್ಯಯಯಥಚರಣೆಗೊಳಿಸಿದದಿನಯಂಕದಂದತಸಹಿಮಯಡಿ, ಸಿೋಲ್
ಮಯಡಲಯಗಿದೆಮತತುರವ್ಯನಸಲಯಗಿದೆ:

ಹಸರತ:
ಹಸರಿಸಲಯದಸಹ-ಸಯಲಗಯರರಲಿಿ:

ಹಸರತ:
ಹಸರಿಸಲಯದಸಹ-ಸಯಲಗಯರರಲಿಿ:

ಹಸರತ:
** ಪ್ ರಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಸಂಸ್ಥೆಯಸಿೋಲ್ಜೂತೆಯಲಿಿಪ್ ರಪ್ರೈಟರ್ಸಹಿ
**ಸಂಸ್ಥೆಯಸಿೋಲ್ಜೂತೆಯಲಿಿಅಧಿಕೃತಪಯಲತದಯರರತ/ಸಂಸ್ಥೆಯ/ಎಚ್ಯತಎಫ್/ಸದಸಾರಸಹಿ:
** ಕಂಪ್ನ/ಸ್ಥೂಸ್ಥೈಟ್ಟ/ಟರಸ್ಡಿನಸಿೋಲ್ಜೂತೆಯಲಿಿಕಂಪ್ನಯಸಹಿದಯರಸಹಿ
(ವಾಕ್ತುಯಲಿದೆೋಇರತವ್ಯಗಸಿೋಲ್ಜೂತೆಯಲಿಿ.)

(ಕಂಪ್ನಯಯಗಿದದಲಿಿಸಯಮಯನಾಸಿೋಲ್ಅನತುದಯವಿಟತಿಸ್ಥೋರಿಸಿ)
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