तारणासह कर्ाजचा करार

हा करार (“करार”) र्ोडपत्र I मध्ये उल्लेखित तारिेस

फोक्सवॅगन फायनान्स प्रायव्हेट खलखमटेड, (यापुढे VWFPL असे संबोधले असून या संज्ञेत त्याचे उत्तराखधकारी आखण खनयुक्तांचा समावेश आहे), खसल्व्हर
युटोखपया, 3रा मर्ला, ए ववंग, कार्डजनल ग्रेखशयस रोड, चकाला, अंधरे ी पूव,ज मुंबई – 400 099, या ठिकाणी नोंदणीकृ त कायाजलय असलेली आखण कं पनी
अखधखनयम, 1956 अन्वये संस्थाखपत कं पनी, पखहला भाग म्हणून

आखण

(ii) र्ोडपत्र I मध्ये ‘ कर्जदार’

आखण ‘ सह-कर्जदार’

म्हणून उल्लेखित, (यापुढे सामूखहकपणे “कर्जदार” म्हणून संबोधले असून या संज्ञेत संदभाजस

आखण अथाजस प्रखतकू ल असल्याखशवाय i) ज्या ठिकाणी कर्जदार ही व्यक्ती आहे, त्यांचे वारस, मृत्युपत्राचे व्यवस्थापक, आखण प्रशासक; ii) ज्या ठिकाणी
कर्जदार हा/ही/हे एकमेव मालकी हक्क असणारे म्हणून ज्यांचे नाव एकमेव मालक म्हणून समोर येते त्यांचा आखण त्यांचे वारस, मृत्युपत्राचे व्यवस्थापक,
आखण प्रशासक; iii) ज्या ठिकाणी कर्जदार ही/ह्या भारतीय भागीदारी अखधखनयम, 1932 अन्वये संस्थाखपत भागीदारी संस्था आहे, त्यांचा कोणताही
आखण प्रत्येक भागीदार, त्यांचे वारस ककं वा भागीदार आखण वेळोवेळी त्या त्या भागीदारांचे वारस, कायदेशीर प्रखतखनधी, मृत्युपत्राचे व्यवस्थापक, आखण
प्रशासक; iv) ज्या ठिकाणी कर्जदार हे एक वहंद ू अखवभक्त कु टुंब आहे, त्या वहंद ू अखवभक्त कु टुंबातील कताज आखण कोणताही ककं वा प्रत्येक सज्ञान सदस्य
आखण त्यांचे वारस आखण त्याचे/खतचे ते ते वारस, मृत्युपत्राचे व्यवस्थापक, आखण प्रशासक; v) ज्या ठिकाणी कर्जदार ही कं पनी ककं वा सहखनवास ककं वा
मयाजदी दाखयत्व भागीदारी (LLP) आहे, त्यांचे उत्तराखधकारी; vi) ज्या ठिकाणी कर्जदार हे असंघठटत मंडळ आहे, त्यांचे सवज सदस्य आखण त्यांचे
उत्तराखधकारी; vii) ज्या ठिकाणी कर्जदार हा न्यास आहे, त्याचे तत्कालीन खवश्वस्त आखण त्या खवश्वस्तांचे उत्तराखधकारी यांचा समावेश होईल असे मानले
र्ाईल), र्ोडपत्र I मध्ये उल्लेखित ठिकाणी त्याचे/त्यांचे कायाजलय/राहण्याचे ठिकाण असलेल,े दुसरा भाग म्हणून यांच्यामध्ये झालेला आहे.

ज्याअथी:
a

कर्जदारने/नी VWFPLकडे र्ोडपत्र I मध्ये उल्लेि के ल्याप्रमाणे यंत्राचे भाग, उपसाधने, अखभवृखि, उपकरणे, उपकरणांचे अखतठरक्त घटक,
कोणतेही गाडीच्या बांधणीचे अखतठरक्त/रूपांतराचे घटक, इं खर्नाची श्रेणीवाढ [यापुढे सामूखहकपणे “ उत्पादन/ने”

म्हणून संबोधले आहे]

यांसह नव्या ककं वा र्ुन्या गाडीच्या िरेदीसािी कर्ाजची खवनंती के ली आहे;
b

ऋणकोंच्या खवनंतीप्रमाणे VWFPLने र्ोडपत्र Iमध्ये

उल्लेि के लेल्या उपरोक्त उद्देशासािी (“उद्देश”) पुढे नमूद के लेल्या अटी आखण

शतींप्रमाणे कर्ज देण्यास मान्यता ददलेली आहे.

आता, येथील पक्ांमध्ये पुढील बाबी मान्य झाल्या आहेत:-

1.

कर्ज, खवतरण

1.1

येथे नमूद के लेल्या अटी आखण शतींप्रमाणे कर्जदार कर्ज घेण्याचे मान्य करतो/करते/करतात आखण VWFLP र्ोडपत्र I मध्ये उल्लेखित रक्कम
(“कर्ज”) कर्जदाराला/ना कर्ाजऊ देण्याचे मान्य करते. हे कर्ज कर्जदाराच्या खवनंतीप्रमाणे a) कर्जदारास, ककं वा b) र्ोडपत्र I मध्ये उल्लेखित
अशा कारिानदार/व्यापारी/व्यक्ती यास/यांस VWFPLकडू न खवतठरत के ले र्ाईल. कर्ाजची खनव्वळ रक्कम कर्जदाराला(ना) मखहन्यापूवी
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हप्त्यावरील व्यार्, आगाऊ हप्ता, कागदपत्र शुल्क, कर्ज प्रदिया शुल्क, खवम्याचा हप्ता (लागू असल्यास), प्रखतपालन शुल्क आखण फी,
खवस्ताठरत वॉरं टी शुल्क यांची प्रारं खभक रक्कम कापून खवतठरत के ली र्ाईल. अशा प्रकारे , VWFPL ने कारिानदार/व्यापारी/व्यक्ती
यास/यांस खवतठरत के लेली/ददलेली सवज कर्े त्यांना ददलेली आखण त्यांना खमळालेली असल्याचे समर्ले र्ाईल. VWFPLला तशी
आवश्यकता भासल्यास, VWFPLच्या आवश्यकतेप्रमाणे कर्जदाराने (नी) कर्ाजच्या खवतरणाची पोच पावती द्यावी.
कर्ाजचे खवतरण ज्या तारिेस ते प्रत्यक् र्मा झाले त्या तारिेस झाले नसून, ज्या तारिेस VWFPL ने धनादेश/पे ऑडजर/मुित्यारी/ खडमांड

1.2

ड्राफ्ट(स)/ रीअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)/ नॅशनल इलेक्रॉखनक्स फं ड्स रान्सफर खसस्टम (NEFT)/ यूखनफाईड पेमटें इंटरफे स (UPI)
सूचना ददल्या आहेत त्या ददवशी झाल्याचे समर्ले र्ाईल. र्र िे खडट असेल तर, ज्या तारिेस VWFPLकडू न िे खडट ददले गेले आहे त्या
तारिेस िे खडटमाफज त कर्ाजचे खवतरण झाल्याचे समर्ले र्ाईल.
कर्ज घेणारा(रे ) त्यापुढे हे देिील मान्य करतात की, VWFPL नी उत्पादक/ खवतरक/ उत्पादना(नां)चे खविे ते यांना कर्ज मंर्रू के ले असून

1.3

उत्पादन(ने) ही कर्ज घेतलेल्यांना पोचती करण्याची िात्री ददली असल्यास कोणत्याही प्रकारची प्रेषण मागणी ककं वा सूचना अथवा खनखिती
ददली असल्यास, ज्यामध्ये VWFPL नी कर्ज ददले असल्यास ककं वा अशा उत्पादक/ खवतरक/ खविे ते यांना दुसरया एिाद्या प्रकारची आर्थजक
मदत ददली असल्यास अशा पठरखस्थतीमध्ये कु िल्याही उत्पादक/ खवतरक/ खविे त्याशी कु िल्याच प्रकारचा आर्थजक व्यवहार झाल्याचे समोर
न आल्यास ते कर्ज ददले गेले असून हा करार कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीवर पूणजत: बंधनकारक असेल (आखण त्याचे काटेकोरपणे पालन गेले
असल्याचे). कर्ज घेणारया व्यक्तीच्या खवनंतीनुसार/ सूचनेनुसार/एिाद्या व्यक्तीच्या नावावर ददली गेलल
े ी सूचना आखण कर्ाजची मंर्ुरी ही
त्यांच्यासािी बंधनकारक राहील.
1.4

उत्पादना(नां) च्या ककं मतीमध्ये आखण/ककं वा खवम्याच्या ककं मतीमध्ये अथवा उत्पादना(नां)च्या नोंदणीच्या िचाजत वाढ झाल्यास त्यामुळे
होणारा िचज हा संपूणजपणे कर्ज घेणारया (रे ) व्यक्तीची र्बाबदारी असेल.
कर्ज घेणारया व्यक्ती(क्तीं)नी उत्पादक/खवतरक/खविे ता यांच्याकडे के लेली उत्पादना(नां)ची बुककं ग रद्द ककं वा िंखडत करून आखण बुककं ग रक्कम

1.5

ककं वा थेट उत्पादक/खवतरक/खविे ते यांर्कडू न परत घ्यायची असलेली (उत्पादक/खवतरक/खविे ते यांनी के लेल्या संभाव्य वर्ावटीनंतर) रक्कम
वसूल करून ती रक्कम कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने VWFPL ला देणे असलेल्या व्यवहारामध्ये समायोखर्त करण्यास VWFPL पात्र राहील: (i)
कर्ज संखवतठरत झाल्यापासून 7 ददवसांत असल्यास (अ) उत्पादक/ खवतरक/ खविे ता हे कर्ज घेतलेल्या व््क्तीस उत्पादन पोचते करण्यात
अयशस्वी िरल्यास ककं वा (ब) कर्ज घे तलेली(ल्या) व्यक्ती हे उत्पादनाची खडलीव्हरी घे ऊ शकले नाहीत, ककं वा (ii) कर्ज घेतलेली (ल्या)
व्यक्तीने/नी उत्पादन िरे दीसािी आवश्यक असलेला त्याचा/त्यांचा खहस्सा भरला असल्याची पावती दािवण्यात अ्शस्वी िरले ककं वा (iii)
कु िल्याही कारणामु ळे कर्ाज च्या सं खवतरणापासू न 30 ददवसां च्या आत र्र उत्पादन (ने ) उपलब्ध न झाल्यास. कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने
कु िलीही कमतरता पूणज न के ल्यास ती एक सदोष घटना िरे ल.
(अ) हे संमखतपत्र, (ब) ‘ मंर्ुरीपत्र’ , (क) ‘ कर्ाजचे आवेदनपत्र’ , (ड) प्रखतभू दस्तऐवर् आखण (इ) कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने कर्ज घेताना

1.6

सादर के लेले इतर दस्तऐवर् (एकखत्रतपणे “व्यवहाराचे दस्तऐवर्”) हे िाली ददलेल्या पठरखस्थतींमध्ये कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीसािी बंधनकारक
िरतील:
i)

VWFPL नी हे संमखतपत्र डािला करताना आखण/ककं वा कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने आ वे द न के ले ले क र्ज (ककं वा त्यातील
कु ि ल्याही भाग ) VWFPL नी मंर्ूर के ला/देऊ के ला/मंर्रू करून टाकल्यास; ककं वा

ii )

उ त्पा द न (ने ) ही क र्ज घे त ले ल्या व्य क्तीच्या सू च नां नु रू प त्यां ना पोहोच ती क रण्यात आली / VWFPL नी कर्ज
घे णार या व्यक्तीस अशा प्रकारच्या कु िल्याही मं र्ु री/ सं खवतरण याची कु िलीही खवखशष्ट खनखिती न दे ता उत्पादक/खवतरक/
खविे ता यां ना खनखिती ददल्यास.

कर्ाजचे संखवतरण हे िाली ददलेल्या पूवव
ज ती अटींच्या अधीन असतील:

1.7
a)

कर्ज घेतलेली (ल्या) व्यक्तीहे र्ोडपत्र I मध्ये खवखनर्दजष्ट के ल्यानुसार कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीचे त्यांनी िरे दी के लेल्या उत्पादनाच्या
ककं मतीमधील अंशदान के ल्याचा पुरावा िरणारे दस्तऐवर् VWFPL कडे सादर करे ल (तील).

b)

कर्ज घेतलेली (ल्या) व्यक्तीकडे उत्पादनाचे र्ाहीर करता येणारे नेमके , स्पष्ट हक्क/मालकी असेल आखण उत्पादन हे अखनखित व
कु िल्याही दाखयत्व आखण पूवव
ज ती शुल्क असेल त्यापासून मुक्त के लेले असेल.
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c)

का र र्ा घे त ले ल्या व्य क्ती ला या सं म खत प त्र का म ध्ये उ ल्ले ि के ले ल्या अ बं ध नां ची पू तज ता क र णे अ श क्य हो ई ल अ से
कु ि ले ही अ सा धा र ण ककं वा इ त र प ठर खस्थ ती उ द्भ व ले ल्या अ सू न ये त .

d)

कर्ज घेणारी(रया) व्यक्ती VWFPL च्या पतयोग्यतांची पूतजता करत असायला हवी. या प्रदियेचा भाग म्हणून VWFPL हे
याबद्दलची चौकशी करण्यासािी ककं वा करून घेण्यास पात्र असेल, कारण कर्ज घेतलेल्या व्यक्ती(क्तीं) च्या पतयोग्यतेसािी VWFPL
योग्य िरू शके ल. त्याहून पुढे र्ाऊन VWFPL हे कर्ज घेणारया व्यक्तीची पतयोग्यता तपासून पाहण्यासािी त्यांच्या संपकाजतील
व्यक्ती ककं वा कर्ज देणारया संस्था ककं वा संबखं धत तृतीय पक्ांशी संपकज साधेल.

e)

अनुच्छेद 7 मध्ये ददल्यानुसार कोणताही कसूर नसावा आखण काल व्यखपगत के ल्याची ककं वा नोठटस खमळाल्याची कोणतीही घटना
नसावी आखण अनुच्छेदामध्ये खनर्दजष्ट के ल्यानुसार भूतकाळात काल व्यखपगत करणे हा कसूर िरेल आखण तो भखवष्यातही ग्राह्य
धरण्यात येईल.

f)

कर्ज घे त ले ली(ल्या) व्यक्ती ही कर्ाज ची मु द्द ल रक्कम व्यार्ासखहत, खनधाज ठरत नु क सान, िचज , शु ल्क आखण र्ी काही रक्कम
VWFPL कडे खशल्लक आहे आखण त्याचा भरणा करायचा असे ल ती भरून तारण िे वले ल्या/ िरे दी के ले ल्यावर मालकी
बर्ावणे / कर्ाज तू न मालकी िरवली असले ली मग ती आत्ता कर्ज घे त ले ल्या व्यक्तीच्या ताब्यात असे ल ककं वा ताब्यात
ये णार असे ल ती घे ऊ न VWFPL चे समाधान करेल.

2.

अखधदान, पूव-ज अखधदान, व्यार् आखण इतर शुल्क

2.1

कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने(नी) कर्ाजचे हफ्ते हे पठरपत्र I मध्ये खनर्दजष्ट के लेल्या व्यार्दरानुसार आखण तारिेला भरणे बंधनकारक आहे.
कर्ाजवरील व्यार् आखण इतर शुल्क हे रोर्च्या खशल्लक असलेल्या रक्कमेनुसार दर मखहन्याला मुद्दलीमधील खशल्लक रकमेनस
ु ार गणले
र्ाईल. व्यार् हे वषाजच्या 360 ददवसांनुसार आखण खनघून गेलल्े या ददवसांनुसार गणले र्ाईल. कर्ाजवरील व्यार् हे कर्ज संखवतठरत/चेक देऊ
के ल्याच्या तारिेपासून लागू होईल व त्यामध्ये तो पोहोचण्याचा,त्याची पोहोच घेण्याचा, त्याचे कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीच्या बॅंकेने विवणे या
सगळ्याचा कालावधी त्यामध्ये ग्राह्य असणार नाही. कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने भरायचे असलेले व्यार् हे वेळोवेळी भारतीय ठरझवज बॅंकेच्या
(“RBI”) मागजदशजक तत्तवांच्या/खनदेशांच्या आधारावर ककं वा बार्ारातील आर्थजक पठरखस्थतींनुसार, संबंखधत वेळी VWFPL च्या
अथजसाहा्याच्या उपलब्धी शुल्कातील आखण कर्ाजऊ रकमेच्या उपलब्धीनुसार बदलू शकते.

2.2

कर्ज घेतलेली(ल्या) व्यक्ती हे त्यापुढे VWFPL कर्ाजची रक्कम व्यार्ासकट परत करे ल र्ी पठरपत्र I मध्ये (कराराच्या सारांशामध्ये)
‘ ददलेल्या तारिांना’

व ददलेल्या हफ्त्यांच्या प्रमाणात देईल; या हफ्त्यांना यापुढे व्यखक्तगतरीत्या “हफ्ता/EMI” म्हणून संबोखधत के ले

र्ाईल आखण एकखत्रतरीत्या त्यांना “हफ्ते/EMI” म्हणून संबोधले र्ाईल. माखसक हफ्त्याची रक्कम ही पुढचा पूणाांक सख्या ग्राह्य धरली र्ाईल.
हफ्त्याची तारीि सुट्टीच्या ददवशी येत असल्यास कर्ज घेणारी व्यक्ती या हफ्त्याचा भरणा त्यांनंतर लगेच येणारया कायाजलयीन ददवशी
करे ल. VWFPL ला कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने द्यायची असलेली देय रक्कम ही कु िल्याही प्रकारच्या करापासून मुक्त आखण सरळ असेल. कर्ज
घेतलेल्या व्यक्तीला अशा काही वर्ावटी करायच्या असल्यास VWFPL ला द्यायची रक्कम ही त्यांना वर्ावटीनंतरसुिा (कु िलीही खशल्लक
नसलेल्या) प्राप्त होण्याच्या नेमक्या रकमेइतकी वाढेल.
2.3

संखवतठरत रक्कम/संखवतरण तारीि/व्यार्दरातील बदल/ हफ्त्याच्या रकमेतील बदल/ हफ्त्याच्या कालावधीतील बदल/आगाऊ भरणा/सेवा
शुल्कातील बदल हे VWFPL कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला सात ददवसाच्या लेिी स्वरूपातील सूचनेद्वारे कळवू शकते, र्ी दोन भाषांमध्ये
खलहीलेली असेल. म्हणर्ेच एक इं ग्रर्ी आखण दुसरी ती भाषा र्ी कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला कळते. हा बदल कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीस
कळवण्यात आल्याच्या ददवसापासून लागू होईल.

2.4

कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने VWFPL ला द्यायचे असलेल्या कोणत्याही हफ्त्याच्या भरणा करण्याच्या/पुनभजरणा करण्याच्या खनदेखशत तारिा
चुकवल्यास त्यांना पठरपत्र I मध्ये ददल्यानुसार संबंखधत तारिांपासून पुढील भरणा करण्याच्या तारिेपयांतचे अखतठरक्त व्यार्/कसूर व्यार्
आखण इतर वेगवेगळे शुल्क भरणे बंधनकारक राहील. हे शुल्क कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने VWFPL ला या संमखतपत्रामध्ये खनर्दजष्ट के ल्यानुसार
द्यायच्या असलेल्या मूळ मुद्दलाव्यखतठरक्त द्यायचे राहील.

2.5

कर्ज घेतलेली व्यक्ती ही िालीलपैकी कु िल्याही एका पितीने घेतलेल्या रकमेचा/माखसक हफ्त्यांचा आखण इतर रकमांचा VWFPL कडे
पुनभजरणा करू शकते: (i) पोस्ट डे टे ड चे क (“ PDF पित” ), (ii) आरबीआयने खनदे खशत के ल्यानु सार (“ ECS पित”)
इले क्रॉखनक खक्लअरींग खसस्टम (डे खबट खक्लअररं ग) माफज त, (iii) वोल्क्सवागन फायनान्स प्रायव्हेट खलखमटे ड ” च्या नावे थेट
कर्जदार

सह-कर्जदार
3

सह-कर्जदार

चेक/ड्राफ्ट माफज त भरणे (“ थेट भरणा पित” ), ककं वा (iv) NA CH , अथ वा (v) इ त र खन दे खश त प ि त र्ी VWFPL ने मंर्ूर
के ली असेल. भरणा पित ही कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने पठरपत्र I मध्ये खनर्दजष्ट के ल्यानुसार राहील. कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला ही
खनवड/अखधदेश VWFPL च्या खलखित संमतीखशवाय बदलता/रद्द करता/काढू न टाकता येणार नाही. त्याचबरोबर, कर्ाजची रक्कम ककं वा
कु िलेही शुल्क खशल्लक असेपयांत कर्ज घेतलेली व्यक्ती पोस्ट डेटेड चेक्स/ ECS/NACH अखधदेशांना रद्द ककं वा भरणा थांबवण्याच्या सूचना
देऊ शकत नाहीत. या सं म तीपत्रामध्ये ककं वा व्यवहार दस्तऐवर्ां म ध्ये समावे श असले ल्या कशाचाही आधाराखशवाय. या
करारात ककं वा व्यवहार दस्तऐवर्ामध्ये काहीही असले तरीही, कर्ज दाराने खनवडले ल्या दे य पितीचा खवचार न करता, दे य
झाले ल्या कर्ज दाराद्वारे कोणत्याही खडफॉल्टवर ककं वा दे यां व र कोणत्याही हप्ता (हप्ते ) न घे ता ववफपल ची तारीि, VWFPL
च्या बार्ू ने कर्ज दाराद्वारे र्ारी के ले ल्या पोस्ट-डे टे ड चे क ककं वा ECS ककं वा NACH सादर व / ककं वा पु न्हा सादर करण्याचा
हक्क असे ल .
2.6

कर्ाजच्या खवतरणापूवी (ककं वा VWFPL द्वारे खवखनर्दजष्ट के ल्यानुसार कोणत्याही वेळी) VWFPL (ककं वा त्याच्या नामखनदेखशत व्यक्तींना)
कर्जदारास (कर्जदारांना) र्ोडलेल्या र्ोडपत्र 1 मध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे आगाऊ हप्त्यांची संख्या समायोखर्त के ली र्ाईल. VWFPL ने
िरवलेल्या शेवटच्या हप्त्यांच्या (समान संख्येतील) ककं वा अन्य कोणत्याही पितीने देय असेल. कर्जदाराला अशा आगाऊ हप्त्यांच्या रकमेवर
कोणतेही व्यार् खमळणार नाही.

2.7

VWFPL च्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही न वापरलेल्या चेक / चेक्ससािी कर्जदार कर्ज बंद होण्याच्या 30 ददवसांच्या आत दावा करेल,
ज्यामध्ये VWFPLला त्यांच्या ताब्यात असलेल्या कोणतेही दावा न के लेले / खवतठरत न के लेले चेक नष्ट करण्याचा हक्क असेल.

2.8

कर्जदार यद्वारे VWFPLला खबनशतज आखण अपठरवतजनीयपणे त्याच्या अखधकाऱयांद्वारे , अखधकृ त एर्ंट्सद्वारे ददलेल्या चेक / चेक्समध्ये
आवश्यक त्या तपशीलांची पूतजता करण्यासािी अखधकृ त करतात, र्े VWFPL ला खवतठरत करण्यात आले होते, या कराराच्या अटी व
शतींनुसार, VWFPLला कर्जदाराकडू न देय असलेल्या कमाल रकमेपेक्ा र्ास्त नसलेल्या रकमेसािी कर्जदारांना त्याच्या वतीने नोटीस न
देता कर्जदार याद्वारे पुष्टी करतात आखण सहमत होतात की VWFPL त्याच्या एकट्या खववेकबुिीनुसार असे एक ककं वा अखधक चेक्स ककं वा
ECS ककं वा NACH चा कर्ज परतफे ड करण्याच्या खनयखमततेसािी/ वापर करण्यासािी पात्र आहे. या कारणास्तव, या करारानुसार
कर्जदारांनी र्ारी के लेले चेक ककं वा ECS ककं वा NACH अपात्र िरले तर कर्जदाराने VWFPL ला नवीन धनादेश र्ारी के ले पाखहर्ेत.

2.9

कर्जसदारांनी नेहमी त्याच्या / खतच्या बँक िात्यात नेहमी पुरेसा खनधी रािून िे वायला पाखहर्े, कर्जदाराकडू न र्ारी के लेल्या ECS, पोस्टडेटेड चेक ककं वा NACH, अपात्र िरणार नाहीत याची आखण VWFPL ला लागू झालेल्या तारिेला / तारिेपव
ू ी हप्ते प्राप्त झाले आहेत याची
िात्री करण्यासािी.

2.10

कर्जदाराने खनवडलेली परतफे डीची / देण्याची पित कोणतीही असली तरी कर्जदाराने सवज हप्त्यांची परतफे ड / देय रक्कम देण्यासािी आखण
कर्ाजच्या संदभाजत इतर सवज पैसे VWFPLपरत करण्यास कर्जदार सवजथा र्बाबदार राहतील. VWFPL द्वारे कोणत्याही सूचना / माखहती
ददल्याखशवाय ककं वा त्यापूवी VWFPL ला कर्जदार देय असलेल्या सवज प्रकारच्या रकमा त्यापूवी, अशा ठिकाणी / VWFPL ने खनर्दजष्ट
के ल्याखशवाय, VWFPL ला संबंखधत देय तारीिांपूवी कोणतीही कपात न करता संपूणज देय रक्कम देण्यास कर्जदार बांधील आहे. कोणत्याही
पितीद्वारे के लेल्या अखधदानवर िे खडट अखधदानची पूतजता झाल्यावरच ददले र्ाईल. VWFPL द्वारा पूणज भरणा ककं वा देय रकमेपक्
े ा कमी
रक्कम आखण कोणत्याही वेळी देय झालेल्या कोणत्याही रकमेची स्वीकृ खत VWFPL कोणत्याही वेळी ककं वा त्यानंतरच्या वेळी ककं वा इतर
कोणत्याही वेळी माफी देण्याचा ककं वा भरपाई करण्याचा VWFPLला या कराराअंतगजत अखधकार नाही.

2.11

कर्जदारास अखधकृ त स्वाक्रीकत्याांमध्ये बदल करण्यासािी VWFPL ची पूवज खलखित परवानगी खमळे ल, ज्यांनी या कर्ाजच्या खवतरणाच्या
वेळी VWFPL कडे चेक / ECS / NACH हस्ताक्ठरत के लेले आहेत व र्े VWFPL ला ददले र्ाणारे भुगतान (VWFPL द्वारे मंर्ूर
के ल्यानुसार) VWFPL ला र्ारी के लेले पोस्ट-डेटेड चेक / ECS / NACHद्वारे र्ारी के लेल्या पोस्ट-डेटेड चेक / ECS / NACHचे दुसऱया
बँकेवर काढलेले (VWFPL द्वारे मंर्रू के लेले) बदलून / खवखनमय करण्याची परवानगी देऊ शकते. र्ोडपत्र १ मध्ये खनर्दजष्ट के ल्याप्रमाणे
“चेक / ECS / NACH स्वॅप” शुल्क आकारून. अशा घटनेत, कर्जदार पोस्ट-डेटेड चेक आखण / ककं वा ECS / NACH, करार आखण / ककं वा
अंमलात आणलेले इतर कागदपत्रे ताबडतोब बदलतील. हप्त्यांच्या भुगतानासािी आखण त्याऐवर्ी नवीन पोस्ट-डेटेड चेक, ECS / NACH
आदेश VWFPL च्या समाधानासािी र्ारी करेल.

2.12

कर्जदार सहमत आहे की कोणताही दोष, खडलीव्हरीला खवलंब ककं वा खडलीव्हरी न करणे ककं वा हानी, चोरी, र्प्ती, खडलीव्हरीच्या वेळी
ककं वा त्यापूवी उत्पादनाची दुघटज ना, उत्पादन, नुकसान, ककं वा उत्पादनांची गुणवत्ता इत्यादीसािी VWFPL र्बाबदार नाही. हप्ते भरणे सुरु
राहील आखण र्ोडपत्र १ खनर्दजष्ट के लेल्या शेड्यूलनुसार चालू राहील आखण कोणत्याही नॉन-खडलीव्हरी / खवलंब-खवतरण, उत्पादनातील दोष
यासािी आखण उत्पादनांमध्ये वा उत्पादनांशी संबंखधत कोणत्याही पक्ांमधील कोणतेही खववाद / फरक याबद्दल हप्त्याची भरपाई न
करण्याचा ककं वा खवलंब करण्याचा कर्जदाराला हक्क नाही.

2.13

कर्जदार VWFPL च्या खलखित मंर्ूरी आखण खनधाजठरत अटी आखण खनयमांनुसार देय तारिेपूवी (यापुढे पठरभाखषत के ल्यानुसार) कर्ाजची
ककं वा हप्त्यांच्या ककं वा कर्ाजच्या (परतफे ड के लेल्या) देयकाची संपूणज परतफे ड करू शकतात. VWFPL द्वारे कमीतकमी पूव-ज अखधदान रक्कम,
पूव-ज अखधदान प्रीखमयम, ककं वा सवलतीच्या दरात व्यार्, आखण / ककं वा इतर कोणत्याही शुल्कासह देयक; तथाखप, कर्जदारास वषाजतन
ू फक्त
दोनदा कर्ज ककं वा हप्ते भाग ककं वा पूव-ज अखधदान खमळण्याचा हक्क असेल. VWFPL ला असे कोणतेही पूवज अखधदान अनुमत आखण मंर्ूर
कर्जदार

सह-कर्जदार
4

सह-कर्जदार

असेल तर, र्ोडपत्र १ मध्ये खनर्दजष्ट के ल्यानुसार VWFPL परतफे ड अनुसूची / हप्त्याची रक्कम / कर्ाजची रक्कम सुधाठरत करे ल आखण त्यानंतर
कर्जदार अशा अखधदानाच्या सुधाठरत वेळापत्रकानुसार अखधदान करेल. असे कोणतेही पूवज अखधदान चेक / खडमांड ड्राफ्ट / पे ऑडजर /
RTGS / NEFT/ NACH फं ड रान्सफर ने VWFPL द्वारे प्राप्त होईल ककं वा प्राप्त झाल्यानंतरच प्रभावी होईल आखण परतफे ड वेळापत्रक
पुढील मखहन्यात EMI देय झाल्यानंतर लागू होईल.
2.14

कर्जदार सहमत, घोखषत आखण पुष्टी करतो की करार कायदा, 1872 ककं वा इतर कोणताही कायदा ककं वा करारात ककं वा कोणत्याही व्यवहार
दस्तऐवर्ांमध्ये असलेल्या कोणत्याही अटी व शतींशी संबंखधत असले तरी, कर्जदाराकडू न प्राप्त झालेल्या कोणत्याही रकमेची ककं वा सुरक्ा
लागू करून VWFPL द्वारे प्राप्त झालेल्या रकमेची ककं वा अन्यथा, खलखित स्वरूपात VWFPL ने मान्य के ल्यास, (i) प्रथम िचज, शुल्क, िचज
आखण इतर पैस,े VWFPL ला देय आहेत आखण देय के ले र्ावे; (ii) दुसरीकडे व्यार् देय आखण देययोग्य आखण / ककं वा र्मा झालेले देय
VWFPL द्यावयाचे आहे; (iii) खतसरे , मूळ रकमेच्या हप्त्यांच्या कोणत्याही हप्त्याची रक्कम परत करण्यासािी देय आखण देययोग्य ककं वा या
कराराच्या अंतगजत VWFPL ला देय आखण देणे आहे; आखण (iv) शेवटी कर्जदार आखण VWFPL यांच्यातील इतर करारांनुसार देय रक्कम
द्यावयाची आहे.

2.15

ज्या वेळी कर्जदार खनधाजठरत खनयमानुसार हप्ते / ईएमआय िरवलेल्या वेळेवर ककं वा त्यापूवी देय देण्यास डीफॉल्ट िरतो, तेव्हा VWFPL
चा लागू र्ीएसटी ककं वा त्यावर आकारलेल्या इतर करांसह िाली नमूद के लेल्या शुल्काचा आकार घेण्याचा अखधकार सुरखक्त आहे.
कर्जदाराला: - दंडात्मक व्यार् - उशीरा भरणा शुल्क - चेक बाउं स शुल्क - दंड यावरील शुल्क तत्काळ देय असेल. लागू दंडात्मक व्यार् @
.........% देणे कर्जदाराला देय असेल, हप्त्याची रक्कम / EMI आखण / ककं वा उपरोक्त उल्लेखित शुल्कासह (लागू होणाऱया करांसह) लागू
होईल र्ोपयांत रक्कम ददली र्ात नाही.

3

कर / फी / शुल्क

3.1

कर्जदार सवज व्यार् कर, सेवा कर, वस्तू आखण सेवा कर (“र्ीएसटी”), शुल्क (र्ोडपत्र १ मध्ये सेट के ल्याप्रमाणे एक वेळ आगाऊ प्रदिया
शुल्क समाखवष्ट), शुल्क, आयात कर (मुद्ांक शुल्क आखण संबंखधत नोंदणी आखण भरणा शुल्क व कोणत्याही प्रकारच्या करांच्या वणजनासह
भरून देईल) सरकार ककं वा इतर प्राखधकरणाकडू न वेळोवेळी लागू के ले र्ाऊ शकते आखण इतर सवज िचज, शुल्क आखण िचज, र्े काही
(VWFPL द्वारे िचज के लेल्या कोणत्याही िचाजसह आखण खततके च मयाजददत नाही) ), (ए) कर्ज अर्ज, कर्ज खमळणे आखण त्याची परतफे ड, पूव-ज
अखधदान / चेक स्वॅवपंग शुल्क ककं वा उत्पादनांशी संबंखधत इतर खनधाजठरत शुल्क; (ब) हा करार आखण / ककं वा कोणतेही व्यवहार
दस्तऐवर्, (क) कर्ज दाराच्या रकमे ची पु न प्राज प्ती आखण पू तजता, (ड) सुर क्े ची खनर्मजती, अं मलबर्ावणी आखण पू तज ता [ताब्यात घे णे,
रािणे , सािवणे आखण खविी करणे यासह / हस्तांतरण / उत्पादनां चे मूल्य खमळवणे ], (ई) उत्पादनां ची दुरु स्ती करणे आखण सवज
करां च्या बाकी रकमे चे खक्लअरन्स आखण उत्पादनां संबं खधत सरकारला देय इतर कोणत्याही शुल्काची आखण करांची परतफे ड (फ)
उत्पादनाचे खनरीक्ण आखण मूल्यमापन, (ग) उत्पादनां चा (उत्पादने ) खवमा, पार्कां ग शुल्क, भाडे, गोदाम ककं वा उत्पादनांची सुरखक्त
देिभाल शुल्क आखण (ह) VWFPL च्या वदकलांची फी आखण िचज. कर्जदाराला सवज प्रकारच्या आखण कोणत्याही नुकसानासािी, नुकसान,
िचज, शुल्कासािी, दाव्यांचा िचज आखण कोणत्याही प्रकारच्या ककं वा स्वरूपाच्या कोणत्याही दाखयत्तवासािी परं तु खततके च मयाजददत नसलेल,े
परं तु मुद्ांक शुल्क, अन्य कर, शुल्क, कायद्यातील बदलांमधील ककं वा त्याच्या व्याख्या ककं वा प्रशासनात या कराराच्या अंतगजत आखण
त्यातील करारानुसार, र्र असेल तर, कोणतेही नुकसान झाले असेल तर, VWFPL च्या िचाजत होणारी वाढ आखण / ककं वा िचज ककं वा
VWFPL द्वारे उपरोक्त कोणत्याही बाबींशी संबंखधत असल्यास आखण लागू होत असलेल्या कायद्यानुसार ते भरणे आवश्यक आहे.

3.2

र्र कर्जदार वर उल्लेि के लेला मोबदला चुकवण्यास अयशस्वी िरला तर VWFPL ला ते देण्याचे स्वातंत्र्य असेल (परं तु बंधनकारक
असणार नाही). कर्जदार VWFPL ला सवज प्रकारच्या रकमेची परतफे ड करेल, VWFPL ने र्ोडलेल्या डीफॉल्ट व्यार्सह र्ोडपत्र १ मध्ये
ददलेली आहे. (कर्जदार त्यांच्या द्वारे व त्यांच्या वतीने के लेल्या सवज रकमेची आखण / ककं वा िचाजची परतफे ड करेल. ज्यात प्रखतखनधी /
सल्लागार / मूल्यांकक यांचा समावेश आहे) VWFPL कडू न मागणीच्या नोठटसच्या तारिेपासून 7 ददवसांच्या आत कर्ाजच्या संबध
ं ात.
अशा सवज रकमेत अखधदानाच्या तारिेपासून र्ोडपत्र १ मध्ये खनर्दजष्ट व्यार् दराने व्यार् घेतले र्ाईल.

3.3

वस्तू आखण सेवा कर (र्ीएसटी) च्या अंमलबर्ावणीमुळे (म्हणर्ेच, IGST or SGST & CGST) लागू दरावर शुल्क आकारले र्ाईल
परं तु प्रदियेसखहत आगाऊ म्हणून प्राप्त झालेल्या कोणत्याही रकमेवर वसूल के ले र्ाईल परं तु के वळ प्रदिया शुल्क, रद्दीकरण शुल्क वगैरे
पुरतेच मयाजददत असणार नाही. र्र कर्जदार कोणत्याही कारणामुळे कर्ाजची परतफे ड करण्यात अयशस्वी िरले / कर्ज देणे नाकारले तर
VWFPL चे लागू व्यार् दराने ते वसूल करण्याचे अखधकार सुरखक्त आहेत. अशा पठरखस्थतीत र्ेथे कर्जदाराने शुल्कासंबंखधत आगाऊ पैसे
ददले आहेत ज्यात प्रदिया शुल्क, रद्दीकरण शुल्क यांचा समावेश आहे, परं तु खततके च मयाजददत नाही आखण करार संपष्ट
ु ात आला ककं वा
कर्जदाराने भखवष्यात कोणत्याही कारणाने 'सुखवधा' घेण्यास नकार ददला तर, VWFPL आगाऊ खमळालेल्या कराची (म्हणर्ेच IGST or
SGST & CGST) रक्कम परत न करण्याचे अखधकार रािून िे वत आहे.

3.4

र्ीएसटी खनयमपालन कलमः र्ीएसटी कायद्यािाली कर्जदार नोंदणीकृ त व्यक्ती असून वैध GSTIN/UID िाली VWFPL ला संबंखधत
र्ीएसटी कायद्याच्या अंतगजत पुरवल्या र्ाणाऱया अनुपालनासंदभाजत के लेल्या कोणत्याही बदलाबद्दल माखहती देणे त्याच्यावर बंधनकारक
आहे. VWFPL आखण कर्जदार (VWFPL) यांच्यातील परस्पर खनणजयानुसार र्ीएसटी कायद्याच्या अनुपालनाचे पालन करण्यासािी
कर्जदार
सह-कर्जदार
सह-कर्जदार
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VWFPL ला सक्म करण्यासािी वार्वी वेळेत के लेल्या पुरवठ्यापयांत परं तु खततक्यापुरतेच मयाजददत नाही. VWFPL र्ीएसटी कायद्याचे
पालन न के ल्यामुळे करार रद्द करण्याचे अखधकार ककं वा त्यामुळे आलेल्या िचाजची परतफे ड करण्याचे अखधकार रािून िे वीत आहे.
3.5

कर संकलन खवभाग: र्ीएसटी कायद्यामध्ये सरकारने िरखवल्यानुसार कर्जदाराला पुरविा के लेल्या रकमेवर वेळोवेळी लागू होणारी
टक्केवारी र्मा करण्याचा अखधकार VWFPL रािून िे वीत आहे.

4.

सुरक्ा

4.1

VWFPL ने कर्जदाराला कर्ज देण्यास मंर्रु ी ददली / कर्ज मंर्रू के ले तर, त्यानुसार, कर्जदार अशा प्रकारे प्रथम आखण खवशेष शुल्काद्वारे
VWFPL च्या बार्ूने तारणासह कर्ज देते आखण शुल्क आकारते, िरे दी के लेली उत्पादने / कर्ज ककं वा उत्पादनांमधून खवकत घेतलेले ककं वा
खवकत घेणार असलेले / ताब्यात घेतले गेले आहे ककं वा आता ते ताब्यात घेणार आहे ककं वा ते कर्जदाराच्या ताब्यात असेल आखण र्ोडपत्र १
मधील सामान्य अटींमध्ये वणजन के ल्याप्रमाणे (यानंतर “तारण संपत्ती “ म्हणून संदर्भजत) रक्कम कर्जदाराच्या सुरक्ासेसािी (यापुढे पठरभाखषत
के ल्यानुसार) म्हणून असेल. तारण मालमत्तेमध्ये कोणतेही र्ोड, सुधारणा ककं वा संलग्नक, र्री कर्जदार यांनी के ले असले ककं वा के ले ककं वा
कर्जदाराच्या ककं वा त्यांच्या िचाजने के ले ककं वा VWFPL ने मंर्ूर के ले असले ककं वा नसले तरी ते खवचारात घेतले र्ाईल. तारण मालमत्तेचा
एक भाग तयार करणे आखण या कराराच्या अटी व शतींशी त्याच प्रकारे आखण पूणज आखण संपूणज प्रमाणात र्ोडणी / सुधारणा ककं वा
संलग्नकापूवी तारण मालमत्ता म्हणून अधीन असेल.

4.2

तारणाद्वारे तयार के लेली सुरखक्तता या करारनाम्यावर स्वाक्री के ल्यावर ककं वा कर्जदार यांना उत्पादनांच्या खवतरणावर त्वठरत तयार
के ली र्ाईल, र्े आधी असेल त्याप्रमाणे. उत्पादनांची तपशीलवार, उत्पादनांची मालकी आधीपासूनच मालकाने ददलेली असेल तर
त्याबरोबरच कर्जदाराकडू न देिील ददले र्ाईल. अशी तपशीलवार माखहती या कराराचा भाग आहे असे मानले र्ाईल.

4.3

याप्रमाणे तारणाद्वारे उत्पादनांवर तयार के लेले शुल्क ही सुरखक्तता असेल: (a) कर्ाजची रक्कम भरणे, हप्ते, ईएमआय, सवज िचाजची, कर्ाजची
परतफे ड / अखधदान / देय शुल्क, VWFPL द्वारे मंर्रू के लेल्या खवखवध मंर्रु ी / NOC / मंर्ूरी / सूचनांचे शुल्क, कर्ाजच्या संदभाजत देय
असलेले िचज आखण इतर सवज मोबदला; (ब) सवज करार आखण दाखयत्वाचे कर्जदाराकडू न योग्य पालन, कामखगरी आखण अंमलबर्ावणी; (क)
िचज (वकील आखण पक्कार यांच्या समावेशासह), शुल्क (लागू असलेल्या र्ोडपत्र १ मध्ये उल्लेखित असलेल्यासहीत), ककं वा वेळोवेळी
VWFPL द्वारे खनर्दजष्ट के ले गेलल
े ,े चेक / ECS/NACH स्वॅवपंग शुल्क, चेक / ECS/NACH बाउं वसंग / PDC पित / ECS/NACH
पितीशी संबंखधत शुल्क, शुल्क परत करणे, रद्द करणे, िचज (सल्लागार / मूल्यांकक / खनरीक्क / मूल्यवान / लेिापरीक्क, संकलन एर्न्सी
ककं वा VWFPL चे कोणतेही प्रखतखनधी यासह) खवम्याचा िचज, ककं वा खवमा संरक्णासह (भाड्याने देणे, मालमत्ता कर, गोदाम शुल्क / सुरखक्त
देिभाल शुल्क, देिभाल, सेवा देण,े आउटगोइं ग), पालन करणे, अंमलबर्ावणी या संबध
ं ात VWFPL ने ददलेला ककं वा िचज के लेला इतर
पैसा, ककं वा खसक्युठरटीची वसुली आखण त्याच्याशी संबंखधत रकमेची परतफे ड; (ड) इतर कोणत्याही उत्पादनांच्या / सेवांच्या बाबतीत देय
असलेली बकाया रक्कम, कर, शुल्के / शुल्कावरील व्यार्; (ई) सवज कर्जदारपणाचे अखधदान आखण खडस्चार्ज कोणत्याही वेळी ककं वा प्रोखमसरी
नोट्स ककं वा उपकरणे यावर कोणत्याही वेळी काढलेल्या ककं वा कर्जदारांनी स्वीकृ त के लेल्या, इतरांबरोबर पूणजपणे ककं वा एकखत्रतपणे ज्यावर
VWFPL सवज व्यार्, सवलत, कखमशन, शुल्क, िचज (वकील आखण क्लायंट यांच्यातील) यांच्यासह आखण VWFPL द्वारे देय ककं वा िचज
के लेल्या िचाजसह एकखत्रतपणे त्यात सवलत देऊ शकतात ककं वा स्वारस्य दािवू शकतात; आखण (फ) कर्जदाराचा कोणताही कर्जबार्ारीपणा,
करार के लेल्या ककं वा वाढवलेल्या (संबंखधत रोि खवचारात घेतल्या ककं वा नसल्या तरीही), ककं वा कोणत्याही अथाजने (गॅरंटीर्, क्खतपूती,
स्वीकृ तीसह) करार के लेल्या देणग्यांबाबत कोणत्याही वेळी कर्जदार यांचे कोणतेही ऋण , िे खडट्स, भाडे - िरेदी आखण पट्टे देणे) ककं वा
VWFPL कडू न कर्जदाराशी संबंखधत ककं वा त्याच्याशी संबंखधत असलेल्या व्यक्ती ककं वा घटकाद्वारे (यानंतर एकखत्रतपणे “कर्जदाराचे देण”े
म्हणून संदर्भजत के ले र्ाईल).

4.4

VWFPL द्वारे खनधाजठरत के ल्यानुसार कर्ज घेणारी व्यक्ती अशा इतर ककं वा पुढील सुरखक्ततेची खनर्मजती करते, र्ी VWFPL ला संतोषकारक
असणाऱया स्वरूपात आखण पितीने. उत्पादनामध्ये अशा इतर / पुढील सुरखक्ततेचा समावेश असेल आखण उत्पादनांवर लागू असलेली सवज
दाखयत्वे / करार / उपिम / प्रखतखनखधत्व आखण वारंटी अशा इतर / पुढील सुरखक्ततेवर लागू होतील आखण उत्पादन त्यानुसार समर्ले
र्ाईल.

4.5

अशा प्रकारे कर्जदाराद्वारे तयार के लेले शुल्क / तारण या कराराच्या अटींनुसार ककं वा कर्जदाराच्या देय रकमेच्या संपूणज रकमेपयांत पूणजतया
पुढे चालू राहील आखण कर्जदारांनी VWFPL पयांत आखण VWFPL च्या समस्यांपयांत पूणजपणे पैसे ददले असतील ककं वा खडस्चार्ज के ले
असतील. 'ना हरकत प्रमाणपत्र'. याद्वारे सुरक्ा तयार के ली गेली आहे आखण कर्जदाराचे दाखयत्व / दाखयत्व, व्यवसाय बंद करणे , ककं वा
ददवाळिोरी, ककं वा खवलीनीकरण, एकखत्रकरण, पुनर्नजमाजण, ककं वा व्यवस्थापन, खवघटन ककं वा खवखनयमन घेण्याद्वारे कर्जदाराचा व्यवसाय
ककं वा मालमत्ता प्रभाखवत, कमी ककं वा खनधाजरीत होणार नाही. .

4.6

कर्जदार तारण मालमत्तेला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान ककं वा हानी पोहोचखवण्यासािी र्बाबदार असेल, कोणत्याही प्रकारची चोरी,
हवामानामुळे होणारे नुकसान ककं वा गुणवत्ता िराब होणे यासह. कर्जदार तारण मालमत्ता स्वत:च्या ताब्यात आखण खनयंत्रणािाली िे वल
े
व चांगली दुरुस्ती करून कायजरत खस्थतीमध्ये िे वल
े तारण मालमत्तेचे योग्यठरत्या वापर, संचालन, देिभाल करणे आखण कोणत्याही
गोष्टीसह कोणत्याही करारात / व्यवस्था यामध्ये भाग घेणार नाहीत. VWFPL च्या पूवज खलखित मंर्ूरीखशवाय व्यक्ती, संस्था ककं वा
प्राखधकरण यांना तारण मालमत्तेचा वापर, हस्तांतरण ककं वा खवल्हेवाट करणार नाही. VWFPLला आवश्यक असल्यास, VWFPL च्या
कर्जदार

सह-कर्जदार
6

सह-कर्जदार

समाधानासािी तारण मालमत्तेच्या खनमाजत्यां बरोबर / पुरविादारांसोबत कर्जदार वार्षजक देिभाल कराराची व्यवस्था करेल आखण अशा
रकमेच्या िे वींचे नुतनीकरण आखण कोणत्याही रकमेपयांत ती देय राहील. आखण VWFPL ला देय असेल.
4.7

कराराच्या व्यवस्थापना दरम्यान कोणत्याही वेळी, VWFPL चा असा खवचार आहे की कर्जदाराद्वारे प्रदान के लेली कोणतीही सुरक्ा
कर्ाजची बाकी रक्कम अपयाजप्त झाल्यास ती उवजठरत असेल, त्यानंतर VWFPL च्या सल्ल्यानुसार, कर्जदार प्रदान करेल आखण अशा अखतठरक्त
सुरक्ा / खसक्युठरटीर् ज्यात कर्जदाराची इतर मालमत्ता आखण / ककं वा अशा कर्जदाराच्या र्ंगम ककं वा स्थावर मालमत्तेचा मोबदला ककं वा
शुल्क आकारले र्ाणे यासारख्या अत्यावश्यक संरक्णासखहत VWFPL ला स्वीकारायला हवी अशा अखतठरक्त सुरक्ा / खसक्युरीटीर् सादर
कराव्या लागतील.

4.8

कर्जदार तारण मालमत्ता कोणत्याही आखण सवज दाखयत्वे, शुल्कापासून व इतर कोणत्याही गोष्टीपासून मुक्त िे वल
े आखण VWFPL च्या वतीने
तयार के लेल्या पखहल्या आखण खवशेष शुल्काखशवाय आखण कर्जदारांना तारण, गहाणित, चार्ज, बोर्ा, खविी, असाइन करणे, हस्तांतरण,
भाड्याने देण,े भाडे देणे, बाहेर देणे ककं वा अन्यथा तारण मालमत्ता ताब्यात घेणे ककं वा त्यांच्या ककं मतींवर अंमलबर्ावणी करणे या सवज
गोष्टी, कारणे आखण दस्तऐवर् या भेटवस्तूंना अखधक चांगले शीषजक देण्यासािी VWFPL कडू न माल ककं वा त्याच्या कोणत्याही भागास
अखधक आखण अखधक पूणप
ज णे आश्वासन देणे आखण तारण करणे आवश्यक आहे.

4.9

कर्जदार तारण मालमत्ता अपघात, आग, वीर्, भूकंप, दंगली, नागठरक प्रलोभन, युि, चोरी, असीखमत तृतीय पक् उत्तरदाखयत्व या आखण
अशा इतर र्ोिीमांपासून आखण / ककं वा वेळोवेळी VWFPL द्वारे पूणज बार्ार मूल्याच्या मयाजदेपयांत खनधाजठरत के लेल्या र्ोिीमांपासून
सुरखक्त िे वेल. येथे काढण्यात येणारी खवमा पॉखलसी एकतर कर्जदार आखण VWFPL च्या संयुक्त नावाने असेल ककं वा कर्जदार आखण
VWFPL च्या नावाने अशा इन्शुरन्स पॉखलसी चे अंतगजत नुकसान भरपाई म्हणून वणजन के ले र्ाईल. कर्जदार अशा पॉखलसीचे हप्ते वेळेवर
भरून देईल आखण मूळ प्रीखमयम प्राप्तीच्या तपासणीसािी VWFPL समोर सादर करेल आखण VWFPL च्या रेकॉडजसािी योग्य प्रमाखणत
प्रती सादर करेल. कर्जदार अशा प्रकारच्या पॉखलसीर्ची सुरक्ा सुखनखित करतेवळ
े ी चालू िे वली र्ाते याची िात्री करे ल आखण कर्जदार
अशा प्रकारचा खवमा कोणत्याही कारणामुळे रद्द करू शकणार नाहीत ककं वा रद्द करायला परवानगी देणार नाहीत.

4.10

उपरोक्तप्रमाणे तारण मालमत्तेला खवम्याचे संरक्ण देण्यासािी आखण खवमा पॉखलसी प्राप्त करण्यासािी ककं वा त्याचे पुरावे देण्यासािी
कर्जदाराच्या डीफॉल्टवर, VWFPL, त्याच्या खववेकबुिीनुसार, परं तु तसे करण्याचे कोणतेही दाखयत्व न घेता, तारण मालमत्तेचा खवमा
आखण / ककं वा त्याच्या संदभाजत प्रीखमयम भरे ल आखण कर्जदार VWFPL ला मागणीनुसार परतफे ड करे ल व VWFPL द्वारा करण्यात
आलेल्या सवज रकमेची मागणी करुन आखण कर्जदाराद्वारे अशा प्रकारच्या रकमेच्या खडफॉल्टवर, VWFPL सह कर्जदाराच्या िात्यातून पैसे
काढण्याचे स्वातंत्र्य असेल आखण अशा रकमेवर येथे र्ोडपत्र १ मध्ये ददलेल्या दराप्रमाणे व्यार् असेल.

4.11

कोणत्याही दुघटज नेमुळे तारण मालमत्तेस कोणतीही हानी ककं वा नुकसान झाल्यास, VWFPL कडे कोणत्याही खवम्याच्या प्राप्तीचा पखहला
दावा असेल आखण म्हणून प्राप्त झालेली खवमा रक्कम, VWFPL च्या एकमात्र आखण संपण
ू ज खववेकाने, बदली ककं वा दुरुस्तीसािी वापरली र्ाऊ
शकते. क्खतग्रस्त तारण मालमत्तेवर ककं वा VWFPL द्वारे योग्य मानल्या र्ाणाऱया इतर पितीने कर्जदाराच्या देयांवर लागू होऊ शकते.
पुढे, तारण मालमत्तेस एकू ण नुकसान / क्ती पोहोचल्यास, र्र खवमा कं पनीने िरवलेल्या दाव्याची रक्कम उवजठरत कर्ाजच्या रकमेपक्
े ा कमी
असेल तर कर्जदार सवज खशल्लक रकमेची त्वठरत परतफे ड करील. कर्जदाराच्यावतीने आखण स्वतःच्या र्ोिमीवर आखण िचाजवर आवश्यक
सवज ती पावले उचलण्यासािी, कारवाई आखण कायजवाही करण्यासािी, VWFPL ला त्याच्या फायद्याचे रक्ण करण्यासािी काम करण्यास
मान्यता देत आहे. :(i) लवादास समायोखर्त करणे, तडर्ोड करणे ककं वा मध्यस्थीचा संदभज घेण्यासािी कोणत्याही खवम्याच्या अंतगजत ककं वा
त्यासंबंखधत उद्भवणारे कोणतेही खववाद आखण समायोर्न, समझोता, तडर्ोड आखण अशा लवादावरील कोणताही पुरस्कार, बक्ीस वैध आखण
बंधनकारक असेल., आखण (ii) अशा कोणत्याही खवम्यािाली ककं वा कोणत्याही दाव्यािाली देय असलेले सवज पैसे प्राप्त करण्यासािी आखण त्यास वैध
पावती देण्यासािी आखण अशा रकमेवर VWFPL द्वारे योग्य मानल्या र्ाणाऱया अटींनुसार ककं वा अशा प्रकारच्या पितीनुसार लागू करणे.

4.12

कर्जदाराला खवमा दाव्यांशी ककं वा कायजवाहीशी संबंखधत कोणतीही कारवाई न करण्याचा आखण / ककं वा मोठ्या प्रमाणात रक्कम ककं वा
दाव्यांची / सेटलमेंटची रक्कम ककं वा तोडगे या कारणास्तव VWFPLखवरुि कोणतीही कारवाई करण्याचे VWFPL खवरुि कोणताही दावा
करण्याचे अखधकार ददलेले नाही. अशा समायोर्नानंतर उवजठरत देय रक्कम व कर्जदाराच्या बाकी रकमेसािी कर्जदाराच्या दाखयत्वावर
खववाद करणे ककं वा प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

4.13

कर्जदार, VWFPL समोर, आखण त्याचे कमजचारी, प्रखतखनधी ककं वा एर्ंट्स र्ेव्हा र्ेव्हा VWFPL ने तसे करण्यास सांखगतले तेव्हा तारण
मालमत्ता समोर िे वेल, VWFPL ला

तारण मालमत्तेचे खनरीक्ण करता यावे यासािी. कर्जदार पुढे सहमत आहे की VWFPL आखण

त्याचे अखधकृ त प्रखतखनधी, कमजचारी आखण एर्ंट तारण मालमत्तेची तपासणी करण्यासािी पात्र असतील आखण त्या उद्देशाने कोणत्याही
पठरचचे खशवाय, पठरसर, गोदाम, ककं वा गॅरेर् र्ेथे तारण मालमत्ता आहे ककं वा िे वली र्ाते तेथे तपासणी करता येईल.
4.14

कर्जदार कोणत्याही बेकायदेशीर आखण बेकायदेशीर दियाकलापांसािी स्वत: ककं वा त्याचे सेवक / एर्ंट्सद्वारे तारण मालमत्तांचा वापर
करणार नाही आखण करू शकणार नाही ककं वा करू देणार नाही, असे कोणतेही कायज ककं वा अशा प्रकारची खवमा पॉखलसी प्रदान करणाऱया
गोष्टी अवैध असतील.

4.15

र्र आवश्यक असेल आखण VWFPL द्वारे खनदेखशत असेल तर, कर्जदार VWFPL च्या बार्ूने उत्पादनावर चार्जचे तथ्य दशजखवणारी प्लेट /
खस्टकर तारण मालमत्तेवर लावेल, अशी प्लेट / खस्टकर उत्पादनांवर दीघज काळ खचकटवून िे वता येईल र्ोपयांत कर्जदार देय असलेली रक्कम
देत नाही.
कर्जदार
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कर्जदारा(रां)चे प्रखतखनखधत्व, वॉरं टीर् आखण करार:

5
5.1

कर्जदार याद्वारे प्रखतखनखधत्व करतो/ते, हमी देतो/ते की: (a) अर्ाजच्या नमुन्यात भरलेली सवज माखहती आखण तपशील आखण अर्ाजसह सादर
के लेली सवज कागदपत्रे सवज प्रकारे िरी, पूणज आखण अद्ययावत असून कर्ाजच्या मान्यतेवर पठरणाम करणारी कोणताही महत्तवाचा तपशील
लपवलेला नाही; (b) हा करार करणारे कर्जदारा(रां)चे अखधकारी आखण याचा पािपुरावा करण्यासािी आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर आखण
योग्य प्रकारे कायाजलयात असून त्यांना त्यासािी अखधकार ददलेले आहेत; (c) कर्जदारा(रां)कडे ह्या कराराची कायजवाही करण्यासािी, त्याची
कायजपूती करण्यासािी आखण त्याची अंमलबर्ावणी करण्यासािी ताकद, क्मता आखण अखधकार असून त्यांनी या कराराच्या अखधकृ तता,
कायजवाही, कायजपूती आखण अंमलबर्ावणीसािी आवश्यक ती कायजवाही के लेली आहे. (d) कर्ज खमळण्यासािी आवश्यक त्या सवज मान्यता
खमळवल्या गेल्या असून VWFPL ला देण्याची संपूणज रक्कम ददली र्ाईपयांत आखण कर्जदारा(रां)कडू न देण्यांची संपूणज परतफे ड होईपयांत, त्या
सवज मान्यता संपूणज वेळ ग्राह्य आखण अखस्तत्वात राहतील; (e) कर्जदारा(रां)खवरुि त्यांच्या समापन, नादारी, खवघटन, व्यवस्थापन,
पुनरज चना ककं वा कर्जदारा(रां)च्या प्रापक, प्रशासकाच्या खनयुक्ती ककं वा त्यांच्या सवज ककं वा काही मालमत्ता ककं वा उपिमांसंदभाजत कोणतीही
संस्थात्मक कारवाई के ली गेलल
े ी नाही ककं वा त्यांच्याखवरुि कोणतीही कायदेशीर कारवाई प्रारं खभत नाही ककं वा तशी कोणतीही धमकी
त्यांना खमळालेली नाही; (f) या कराराच्या तारिेपयांत कर्जदारा(रां)च्या खवरुि कोणताही िटला, कारवाई ककं वा खववाद प्रलंखबत नाही
ज्याचा मोठ्या प्रमाणावर आनुषंखगक गोष्टींवर, कर्जदारा(रां)च्या व्यवसाय ककं वा कायजसंखहतेवर ककं वा या कराराअंतगजत त्यांच्यावर
असलेल्या बांधीलकीस अनुसरून कायज करण्याच्या त्यांच्या क्मतेवर, कर्जदारा(रां)नी वेळोवेळी ददलेल्या वचनखचठ्ठी तसेच के लेल्या सुरक्ा
कागदपत्रांवर प्रखतकू ल पठरणाम होईल; (g) कर्जदार(रांना) तसेच यथाखस्थती, त्यांच्या कोणत्याही संचालक/भागीदार/सदस्य यांना सकारण
ककं वा र्ाणूनबुर्ून थकबाकीदार म्हणून र्ाहीर के लेले नाही. कर्जदारा(रां)नी सकारण ककं वा र्ाणूनबुर्ून थकबाकीदार म्हणून र्ाहीर
के लेल्या अखस्तत्वाशी संचालक/भागीदार/सदस्य म्हणून खनगखडत असलेल्या व्यक्तीस त्यांच्यात समाखवष्ट करून घेऊ नये. र्र अशी व्यक्ती
सकारण ककं वा र्ाणूनबुर्ून थकबाकीदार म्हणून र्ाहीर के लेल्या अखस्तत्वाशी संचालक/भागीदार/सदस्य म्हणून खनगखडत असल्याचे
खनदशजनास आल्यास अशा व्यक्तीस काढू न टाकण्यासािी कर्जदारा(रां)नी सत्वर आखण प्रभावी पावले उचलावीत.
कर्जदार याद्वारे िालीलप्रमाणे प्रखतखनखधत्व करतो/ते, हमी देतो/ते आखण करार करतो/ते:

5.2
i)

कर्जदार उत्पादनाच्या गुणवत्ता, अवस्था, स्वास्थ्य आखण कामखगरीसािी आखण यथाखस्थती कारिानदार/व्यापारी/खविे ता यांच्याकडू न
करून घेण्याच्या खवतरणासािी/ त्यासािी करण्याच्या तर्वीर्ीसािी संपूणप
ज णे आखण के वळ र्बाबदार असेल आखण उत्पादनांच्या
खवतरणातील खवलंबासािी ( त्यांचे खवतरण न होण्यासािी) ककं वा कोणत्याही खवलंबशुल्कासािी, ककं वा उत्पादनातील कोणत्याही
दोषासािी ककं वा उत्पादनातील गुणवत्ता, अवस्था, स्वास्थ्य आखण कामखगरीसंदभाजतील कोणत्याही तफावतीसािी ककं वा
त्यासंदभाजतील कारिानदार/व्यापारी/खविे ता यांनी ददलेल्या कोणत्याही हमी ककं वा वॉरंटीसािी VWFPL कायद्याने
बांधील/र्बाबदार असणार नाही. कारिानदार/व्यापारी/खविे ता यांनी ककं वा कारिानदार/व्यापारी/खविे ता यांच्या अडत्याने
उत्पादनांसंदभाजत ददलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रखतखनखधत्व ककं वा वॉरंटीसािी

VWFPL कायद्याने ककं वा अन्यथा बांधील

असणार नाही. आवश्यकता असल्यास कर्जदारा(रां)नी उत्पादना(नां)च्या दुरुस्तीसािी कारिानदार ककं वा व्यापारी/पुरविादार
यांच्या अखधकृ त यंत्रज्ञ/ सेवा कें द्ांव्यखतठरक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस कामास लावू नये. कर्जदारा(रां)नी येथील तारिेपासून ककं वा
उत्पादना(नां)च्या खवतरणाच्या तारिेपासून (र्ी नंतरची असेल ती) तीन (3) ददवसांच्या आत VWFPLला यादीची प्रत पुरवावी
आखण VWFPLच्या सािी के लेल्या पृष्ांकनासह ज्यामुळे ही वस्तुखस्थती दशजवली र्ाईल की असे उत्पादन(ने) ज्यांचे शुल्क के वळ
VWFPLसािी आकारले गेले/ र्ी VWFPLसािी गहाण टाकली गेली त्या उत्पादना(नां)ची योग्य त्या नोंदणी प्राखधकरणात मोटार
वाहन अखधखनयम, 1988 अन्वये नोंदणी करून घ्यावी आखण नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रमाखणत प्रत उत्पादना(नां)ची नोंदणी
के ल्यापासून तीन (3) ददवसांच्या आत आखण यथाखस्थत उत्पादना(नां)च्या खवतरणाच्या तारिेपासून साि (60) ददवसांच्या आत
VWFPLकडे सादर करावी. कर्जदार याचा स्वीकारा करतो की उत्पादना(नां)चे नोंदणी प्रमाणपत्र “फोक्सवॅगन फायनान्स प्रायव्हेट
खलखमटेड” च्या नावे पुढील शब्दयोर्नेत होईल, “वर वणजन के लेले(ली) उत्पादन(ने) फोक्सवॅगन फायनान्स प्रायव्हेट खलखमटेड,
खसल्व्हर युटोखपया, 3रा मर्ला, ए ववंग, कार्डजनल ग्रेखशयस मागज, चकाला, अंधेरी पूव,ज मुंबई 400 099 यांच्याबरोबर झालेल्या कर्ज
कराराप्रमाणे ताब्यात घेतलेले(ली)/ गहाण िे वलेले(ली) आहे(त)”.
ii )

कर्जदार VWFPLच्या खलहीत संमतीखशवाय उत्पादना (नां) चा उपयोग िासगीवरून व्यावसाखयक आखण उलट बदलू शकणार
नाही. कर्जदारा(रां)नी ज्या राज्या/भागामध्ये उत्पादना(नां)ची नोंदणी के ली आहे त्या राज्यात/भागात त्या उत्पादना(नां)ची येर्ा/वापर करण्यापूवी आवश्यक त्या सवज परवानग्या/परवानेदि
े ील संबंखधत प्राखधकरणांकडू न खमळवले पाखहर्ेत. ज्या ठिकाणी
उत्पादना(नां)चा संपूणज तपशील (र्ोडपत्र I मध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे इं खर्न िमांक/ चॅखसस िमांक/ अनुिमांक / नोंदणी िमांक
यासारिा) हा करार करताना उपलब्ध नसल्यास कर्जदारा(रां)नी उत्पादना(नां)चा तसा सवज तपशील VWFPLने सांखगतलेल्या
स्वरूपात उत्पादना(नां)च्या खवतरणाच्या तारिेपासून 3 (तीन) ददवसांच्या आत ककं वा योग्य प्राखधकरण/व्यक्तीकडू न तसा तपशील
उपलब्ध होताच VWFPLला पुरवावा.

iii )

ज्या ठिकाणी कोणत्याही सुखवधेचा कोणत्याही उत्पादनाला (नांना) सध्याच्या कर्ाजतून सोडवण्यासािी वापर के ला गेला असल्यास
कर्जदारा(रां)नी कर्ज खवतरणाच्या 3 ददवसांच्या आत पूवीचे शुल्क नोंदणी प्रमाणपत्रावरून आखण नोंदणी प्राखधकरणाच्या
अखभलेिांमधून काढू न घ्यावेत आखण त्या उत्पादना(नां)ची त्या नोंदणी प्राखधकरणाकडे पुननोंदणी करावी. त्यािेरीर्, नोंदणी
कर्जदार
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प्रमाणपत्रामध्ये िंड 5.2मध्ये उल्लेि के ल्याप्रमाणे मान्यता ददलेली असावी आखण इतर अटींमध्ये आवश्यक ते बदल लागू व्हावेत.
iv )

कर्जदारा(रां)नी कर्जदारा(रां)च्या धंद्यास, व्यवसायास, कायाजस तसेच उत्पादना(नां)स आखण त्या(त्यां)च्या वापरास लागू होणारया
सवज कायदे, खनयम, खनयमन (वैधाखनक ककं वा इतर) यांचे अनुपालन करावे आखण आवश्यक ते खवमा, परवाने, नोंदणी, परवानग्या,
मान्यता आखण उत्पादन(ने) वापरण्याची, कायाजखन्वत करण्याची आखण सािवण्याची अनुज्ञा खमळवून कायम र्ारी िे वावी. ज्या
ठिकाणी उत्पादना(नां)ची आयात करवायची असेल त्या ठिकाणी कर्जदारा(रां)नी िुल्या सवजसाधारण अनुज्ञप्तीिाली आवश्यक ते
आयात परवाने आखण उत्पादना(नां)चीअंखतम ककं मत, अहजता, व्याप्ती, आयतीसािी असलेली वैधता अशी आवश्यक ती सवज माखहती
खमळवावी आखण VWFPLला आयात धोरण,अहजतेचे खनकष, आयतीची उत्पादना(नां)च्या आयतीवर पठरणाम करणारी व्याप्ती
यांमध्ये होणारे सवज बदल वेळोवेळी त्वठरत कळवावे.

5.3

कर्जदार हे मान्य करतो/ते/तात की VWFPL पुढील गोष्टींचे हक्क रािून िे वते: (i) VVFPLच्या िे खडट

प्रमाणकांप्रमाणे र्मािचज उत्तम

प्रकारे रािले गेल्यास कर्जदारा(रां)स काही सुखवधा, सदस्यत्व आखण सेवा VWFPLला योग्य वाटतील त्या शुल्कात आखण योग्य वाटतील
त्या अटी आखण शतींवर देऊ करणे; (ii) शूलकात कपात करणे ककं वा शुल्क माफ करणे आखण कर्जदारा(रां)ला कोणतीही आगाऊ सूचना न
देता आखण VWFPLवर त्याची कोणतीही र्बाबदारी न येता असे फायदे काढू न टाकणे. या कराराच्या उल्लंघनामुळे संपुष्टात आलेल्या
कर्ाजमुळे अशा कोणत्याही सुखवधा, सदस्यत्व आखण सेवा आपोआप संपुष्टात येतील.
5.4

कर्जदारा(रां)ची देणी देण्याची कर्जदारा(रां)ची र्बाबदारी ही, ज्या ठिकाणी एकापेक्ा अखधक ऋणकोंनी संयुक्तपणे कर्ाजसािी अर्ज के ला
असल्यास, संयुक्त आखण पृथक असेल आखण उत्पादन(ने) ऋणकोंच्या नावावर संयुक्तपणे नोंदणीकृ त के लेली असल्यास ककं वा नसल्यास देिील
ही र्बाबदारी समाव्यापक असेल. ज्या ठिकाणी कर्जदार ही एकमात्र मालक म्हणून संबंखधत असणारी म्हणून व्यवसाय करणारी व्यक्ती
असेल, त्या ठिकाणी कर्जदार उपरोक्त बाबीतील र्बाबदारयांसािी संपूणजपणे र्बाबदार असेल आखण VWFPLला कर्ाजशी संबंखधत सवज
परतफे डीसािी/ देणे देण्यासािी व्यखक्तशः र्बाबदार राहील.

5.5

येथे नमूद ककं वा अन्यथा त्यांनी के लेली प्रखतखनखधत्वे, घोषणा, वॉरंटीर् आखण दुर्ोरे , या कराराच्या तारिेपयांत हरतरहेने िरे, योग्य, वैध
आखण खवद्यमान असून कराराच्या कालावधीमध्ये तसेच राहावे आखण या कराराच्या कायजवाही, खवतरण तसेच कर्जदारा(रां)च्या देण्याची
पूणज परतफे ड होईपयांत/ देऊन होईपयांत/ देण्यातून मुक्तता होईपयांत ठटकू न राहावे.

6

सकारात्मक/नकारात्मक करार:

6.1

कर्जदारा(रां)चे VWFPLबरोबर करार पुढीलप्रमाणे:

6.1.1

संपूणज कर्ज उद्देशािेरीर् इतर कोणत्याही गोष्टीसािी न वापरणे;

6.1.2

मूल्यखनधाजरक/ खहशोब तपासनीस/ VWFPLचे दलाल/ प्रखतखनधी यांचा मोबदला, कर्जदारा(रां)नी के लेल्या खवमा/परीक्ण/
मूल्यांकन/पडताळणी याच्या अनुपालनासािी आखण त्या अनुषग
ं ाने VWFPLने के लेला िचज, VWFPLकडू न कर्ज ददल्यापासून त्याची
VWFPLल पूणज परतफे ड होईपयांत, र्ोपयांत कर्जदारा(रां)ची मालमत्ता ताब्यात असेल तोपयांत, र्ोडपत्र I मध्ये उल्लेखित व्यार्दराने
द्यावयाच्या व्यार्ासह कर, यासह खनयखमतपणे आखण वक्तशीरपणे कर्ज, हफ्ते, कर्जदारा(रां)चे देणे देण/े परतफे ड करणे आखण मुक्तता करणे;

6.1.3

खवद्यमान कर्ाजसािी कर्जदारा(रां)नी:
a)

त्यांनी कर्ाजच्या अर्ाजत सूखचत के ल्याप्रमाणे उत्पादना(नां)ची िरे दी पूणज करावी आखण कर चलन व इतर िरेदीची कागदपत्रे
VWFPLकडे सादर करावी;

b ) उत्पादना(नां)च्या िरेदीस होणारया खवलंबास कारणीभूत िरणारया कोणत्याही प्रसंग/पठरखस्थतीबद्दल VWFPLला लेिी कळवावे;
c ) या करारास /व्यवहार दस्तऐवर्ास ककं वा इतर कोणत्याही साधनास लागू असलेले मुद्ांक शुल्क भरणे.
कर्जदार
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6.1.4

पुढील बाबतीत VWFPLला तोंडी तसेच लेिी ताबडतोब कळवणे :
i)

कोणत्याही प्रसंगामुळे/पठरखस्थतीमुळे/ईश्वरी प्रकोपामुळे कोणत्याही उत्पादना(नां)ची झालेली चोरी ककं वा नुकसान ककं वा अपाय;

ii) या कराराअंतगजत येणारया VWFPLच्या हक्कांवर होणारा मूतज प्रखतकू ल पठरणाम;
iii)

कर्जदारा(रां)कडू न ककं वा कर्जदारा(रां)खवरुि कोणत्याही कोटाजत समापन, नादारी, ददवाळिोरी, खवघटन, व्यवस्थापन, पुनरज चना
ककं वा कर्जदारा(रां)च्या प्रापक, प्रशासकाच्या ककं वा तत्सम अखधकारयाच्या खनयुक्ती ककं वा त्यांच्या मालमत्ता या संदभाजत के लेली
कारवाई ककं वा उचलेली पावले ककं वा सुरू के लेला/झालेला कायदेशीर िटला;

iv) कर्जदार ककं वा त्या(त्यां)च्या मालमत्त्तेखवरुि ककं वा कोणत्याही उत्पादना(नां)खवरुि चालू असलेला ककं वा ज्याची धमकी खमळाली
आहे असा कोणताही िटला, मध्यस्थी, प्रशासकीय ककं वा इतर कायजवाही, ज्याचा कर्जदारा(रां)चे देणे देऊन मुक्त करण्याच्या
त्या(त्यां)च्या क्मतेवर पठरणाम होऊ शकतो;
v) कर्जदारा(रां)चा (ककं वा त्याच्या भागीदार/खवश्वस्त/संचालाकाचा) आखण /ककं वा सह-कर्जदार ककं वा इतर कर्जदारा(रां)चा मृत्यू;
vi) (i) कर्जदारा(रां)च्या रचनेमध्ये ककं वा त्या(त्यां)च्या व्यवसायामध्ये, (iii) कर्जदारा(रां)च्या अखधकृ त स्वाक्रीकत्याांमध्ये, (iii)
कर्जदारा(रां)च्या नोकरी, व्यवसाय ककं वा पेशामध्ये, (iv) (a)कोणत्याही कर्जदारा(रां)च्या कायाजलयाच्या, घराच्या ककं वा
व्यवसायाच्या ठिकाणाच्या, ककं वा (b) ज्या ठिकाणी उत्पादन(ने) सािवली/उभी के ली र्ातात त्या ठिकाण/पत्तयामध्ये झालेला
कोणताही बदल;
vii)

कृ पया हे लक्ात घ्यावे की कोणत्याही प्रकारे कर्जदारा(रां)कडू न नवीन पत्तयाबद्दल VWFPLला कळवले न गेल्यास VWFPL
उपलब्ध पत्ता अद्ययावत असल्याचे समर्ून त्यानुसार GST आकरेल.

viii)

असा कोणताही प्रसंग/अखस्तत्व ज्यामुळे येथे ककं वा इतर कोणत्याही व्यवहार दस्तऐवर्ामध्ये नमूद कोणतीही घोषणा,
प्रखतखनखधत्व, वॉरं टी, करार ककं वा अट कोणत्याही प्रकारे िोटी ककं वा चुकीची िरू शकते;

6.1.5

पुढील गोष्टी त्वठरत VWFPL कडे सुपूदज कराव्या: (a) कर्जदारा(रां)नी त्या(त्यां)च्या सवज ऋणदात्यांना (ककं वा तशा कोणत्याही सामान्य
वगाजतील व्यक्तींना) एकाच वेळी ददलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती; (b) VWFPLने उल्लेि के लेल्या कालावधीमध्ये कर्जदारा(रां)च्या देण्यांच्या,
कर्जदारा(रां)च्या व्यवसायाच्या आखण कायाजच्या, मालमत्तेच्या इत्यादीच्या संदभाजतील वेळोवेळी VWFPLच्या आवश्यकतेनुसार असणारी
खववरण पत्रे/माखहती/र्मािचज/अखभलेि/अहवाल/ आर्थजक आखण इतर कागदपत्रे;

6.1.6

उत्पादन(ने) आखण कर्जदारा(रां)च्या व्यवसायाची लेिापुस्तके खलखहणे आखण सांभाळणे आखण उत्पादन(ने) आखण कर्जदारा(रां)च्या
व्यवसायासंदभाजतील ककं वा अन्यथा VWFPLने मागणी के लेल्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती सादर करणे;

6.1.7

त्याचे खवद्यमान अखस्तत्व/रचना (संस्थात्मक ककं वा अन्यथा) अबाखधत रािणे आखण लागू कायद्यांसह( खवखधखवधान, कर व्यवस्था,
पयाजवरणखवषयक यांसह) त्याचा व्यवसाय चालू िे वणे;

6.1.8

कर्जदार हे मान्य करतो/ते/तात की, VWFPL के वळ कर्जदारा(रां)च्या र्ोिमीवर आखण िचाजवर, कर्जदारा(रां)नी तशी खनवड करून फायदा
करून घेतल्यास या करारातील ककं वा व्यवहार दस्तऐवर्ातील ककं वा तरतुदींची पुढील गोष्टींच्या समावेशासह अंमलबर्ावणी करण्यासािी
त्रयस्थ पक्ाची नेमणूक करू शकते: (a) कर्जदारा(रां)चे देणे वेळेवर देण;े (b) नोंदणी प्रमाणपत्र/त्रे, आर.सी. पुस्तके , िरे दी चलन, खवमापत्रे,
प्रादेखशक पठरवहन कायाजलयाने र्ारी के लेल्या पठरवहन कारच्या पावत्या, ECS/NACH र्नादेश, नवे धनादेश, कर्जदार(कों),
कारिानदार/व्यापारी/खविे ता, कोणत्याही संबंखधत प्राखधकरणाकडू न ककं वा कोणत्याही त्रयस्थ पक्ाकडू न येणे खशल्लक असलेली
खवतरणानंतरची (वेळेवर सादर के ली नसल्यास) कागदपत्रे, यासह कोणत्याही कागदपत्रे/अखभलेिांचे संकलन; (c) कर्जदारा(रां)नी ददलेल्या
सवज ककं वा काही तारणांची अंमलबर्ावणी. कर्जदार हे मान्य करतो/ते/तात की ते अशा कोणत्याही संस्थेशी सहकायज करतील आखण याचा
स्वीकार करतात की अशा संस्थेस कर्जदारा(रां)च्या घरी ककं वा कायाजलयात ककं वा परस्पर संमत के लेल्या ठिकाणी भेट देण्याचा ककं वा
कर्जदाराला(रांना) फोन करण्याचा ककं वा अन्यथा त्या(त्यां)च्याशी संपकज साधण्याचा अखधकार आहे. अशा त्रयस्थ संस्थेच्या िचाजची आखण
शुल्काची तसेच त्या अनुषंगाने येणारया िचाजची संपूणज र्बाबदारी के वळ कर्जदारा(रां)ची असेल आखण त्यांचाकडू न त्या संस्थेस िचज ददला
र्ाईल.

6.1.9

कर्जदार हे मान्य करतो/ते/तात की कर्ाजच्या भरपाईच्या संदभाजत VWFPL ककं वा खतचे दलाल कर्जदारा(रां)स ई-पावती ककं वा ई-संप्रेषण
र्ारी करू शकतात.

6.2

नकारात्मक करार
कर्जदार या द्वारे असा करार करतो/ते/तात आखण मान्य करतो/ते/तात की या कराराअंतगजत कर्जदाराने(रांनी) द्यावयाचे देणे VWFPLचे
समाधान होईपयांत देऊन होईपयांत कर्जदार VWFPLच्या मान्यतेखशवाय पुढील गोष्टी करणार नाहीत:

6.2.1

कोणत्याही खवखलनीकरणस, खवघटनास, एकत्रीकरणास, पुनरज चनेस, व्यवस्था योर्नेस परवानगी देणे ककं वा अंगीकारणे ककं वा त्यांच्या
कोणत्याही ऋणादात्याबरोबर ककं वा भागधारकाबरोबर तडर्ोड करणे ककं वा सम्मीलनाच्या ककं वा पुनरज चनेच्या कोणत्याही योर्नेवर
पठरणाम करणे;
कर्जदार
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6.2.2

(a) लाभांश र्ाहीर के ल्याच्या ककं वा ददल्याच्या ददवसापयांत संपूणज कर्ज फे डणे ककं वा त्यासािी पुरेशी सोय करणे ककं वा (b) थकबाकी
खशल्लक असताना ककं वा अशा घोषणेने ककं वा भरण्याने ककं वा अखधकृ ततेने ककं वा अशा खवतरणाने थकबाकी खशल्लक राहत असताना लाभांश
र्ाहीर करणे, देणे, अखधकृ त करणे ककं वा भागधारकांना खवतठरत करणे.

6.2.3

गहाण िे वलेली मालमत्ता खवकणे, हस्तांतठरत करणे, भाडेपट्ट्याने देणे ककं वा अन्यथा त्याचा सोक्मोक् लावणे ककं वा गहाण िे वलेली
मालमत्ता ककं वा खतचे भाग पठरवर्तजत करणे;

6.2.4

त्या(त्यां)चे अखधकृ त स्वाक्रीकत्याांमध्ये VWFPLच्या खलखित संमतीखशवाय – र्ी VWFPLल योग्य वाटणारया अटींवर ददली र्ाईल – न
बदलणे;

6.2.5

कु णासही तारण देणारी व्यक्ती ककं वा कु णाच्याही कर्ाजच्या, अखधकषाजच्या ककं वा कोणत्याही मालमत्तेच्या िरे दीच्या ककं मतीच्या परतफे डीची
िात्री देणारी व्यक्ती न होणे.

7

कसूरीच्या घटना

7.1

िालीलपैकी कोणतीही एक ककं वा अखधक घटना ककं वा त्यासारख्या घटना घडल्यास त्या “कसूरीच्या घटना” असतील:-

7.1.1

मुद्दल ककं वा व्यार् ककं वा हप्ता ककं वा त्याचा कोणताही भाग ककं वा या करारांतगजत कोणतेही पैसे देय तारिांना भरण्यास/ परतफे ड करण्यात
कसूर होणे (नमूद के लेल्या पठरपक्वतेला, प्रवेगाने ककं वा अन्यथा). :-

7.1.2

हा करार ककं वा व्यवहार कागदपत्रांतील कोणत्याही िराव, शतज, दाखयत्वे ककं वा हमीच्या कामखगरीत (प्रदानाच्या कसूरीखशवाय) कर्जदार,
हमीदार ककं वा इतर कोणत्याही व्यक्तीकडू न कसूर घडली आहे कर्जदाराला(रांना) ककं वा र्से प्रकरण असेल त्यानुसार इतर कोणत्याही
व्यखक्तला VWFPL द्वारा लेिी सूचना ददल्यानंतर 7(सात) ददवसांच्या कालावधीपयांत अशी कसूर चालू राखहली (याला अपवाद म्हणर्े
खर्थे VWFPL चे मत असेल की अशी कसूर उपाय अक्म करणारी आहे ककं वा सुरक्ा स्पष्टपणे धोक्यात आहे, अशा प्रकरणात, सूचना
आवश्यक नसेल).

7.1.3

कर्जदार पुढील बाबतीत अपयशी होणे (i) र्ंगमगहाण मालमत्ता वेळोवेळी पूणज आखण सवजसमावेशकतेने खवमाबि रािणे आखण अशा
पॉखलसींचा हप्ता र्ेव्हाही देय असेल तेव्हा तो तत्परतेने भरणे; आखण (ii) र्ेव्हा देय असेल तेव्हा रस्ता कर भरणे.

7.1.4

पुढील बाबतीत अपयशी होणे (i) कराराच्या कलम 4.10 आखण कलम 5.2(i) नुसार VWFPL च्या नावे तारणगहाणच्या पृष्ांकनासह
उत्पादना(नां)ची खवमा पॉखलसी असणे; (ii) कराराच्या कलम कलम 5.2(i) मध्ये नमूद के ल्यानुसार खनधाजठरत वेळामध्ये बीर्क आखण
नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) VWFPL कडे सादर करणे.

7.1.5

VWFPL च्या लेिी संमतीखवना कर्जदार उत्पादन(ने) खवकणे, हस्तांतरण करणे, आंखशक ताबा देणे, पोट भाड्याने देण,े शुल्क आकारणे,
बोर्ा, धारणाखधकार लावणे, ती धोक्यात आणणे ककं वा त्यात फे रबदल करणे यापैकी काही करतो(तात).

7.1.6

हा करार ककं वा इतर कोणत्याही व्यवहार कागदपत्रांतगजत कोणत्याही सादरीकरण, हमी, घोषणा, कलमे ककं वा पुष्टीकरणाचे उल्लंघन घडले
आहे/ करण्यात आले आहे आखण/ककं वा कर्जदाराने(रांनी) कोणतीही फसवणूक के ली आहे / हा करार ककं वा इतर कोणत्याही व्यवहार
कागदपत्रांतगजत आवश्यक असल्याप्रमाणे कोणतीही भौखतक माखहती सादर करण्यात अपयशी झाला(ले) आहेत/ लपवली आहे.

7.1.7

कर्जदार ककं वा कोणी हमीदार असल्यास, तो/ते, स्वेच्छेने ककं वा अखनच्छेने कोणत्याही ददवाळिोरी ककं वा नादारी कायद्यांतगजत कायजवाहीचा
खवषय बनला आहे/बनले आहेत ककं वा बनला असल्याची ककं वा बनण्याची शक्यता असल्याची वार्वी शंका आहे ककं वा कर्जदार/हमीदार
स्वेच्छेने ककं वा अखनच्छेने कोणत्याही ददवाळिोर ककं वा नादार झाला आहे(त) ककं वा त्याच्या/ खतच्या/ त्यांच्या पुनवजसन, पठरसमापन ककं वा
खवसर्जन ककं वा ददवाळिोरी ककं वा नादारीमुळे त्याच्या/खतच्या/त्यांच्यावर कारवाई के ली गेली आहे/के ली र्ाणार आहे ककं वा र्र र्ंगमगहाण
मालमत्ता आखण/ककं वा कर्जदाराच्या इतर कोणत्या मालमत्तांच्या सवज ककं वा कोणत्याही भागासािी प्राप्तकताज ककं वा पठरसमापक खनयुक्त के ला
गेला आहे ककं वा करण्यास परवानगी ददली गेली आहे ककं वा कर्जदारा(रां) कडू न थकबाकी वसूल करण्यासािी र्ंगमगहाण मालमत्ता
आखण/ककं वा कर्जदाराच्या इतर कोणत्या मालमत्तांच्या सवज ककं वा कोणत्याही भागावर र्प्ती ककं वा टाच आणण्यात आली आहे ककं वा
प्रमाणपत्र कायजवाही करण्यात आली आहे ककं वा एक ककं वा अखधक खनकाल ककं वा खनवाडा कर्जदारा(रां)च्या खवरुि लागला आहे ककं वा ददला
आहे.

7.1.8

कर्जदारा(रां)चा ककं वा त्यांपैकी कोणा एकाचा मृत्यू ककं वा खवसर्जन ककं वा कर्जदाराने(रांनी) आपला कोणताही व्यवसाय बंद के ला ककं वा बंद
करण्याची धमकी ददली ककं वा असे करण्याच्या आपल्या हेतब
ू ाबत सूचना ददली ककं वा व्यवसाय वा चालनासािी आवश्यक असलेली
कर्जदारा(रां) ची सवज ककं वा आंखशक मालमत्ता नष्ट झाली ककं वा खतचे नुकसान झाले ककं वा या कराराच्या तारिेपासून त्यामध्ये सवजसाधारण
कर्जदार

सह-कर्जदार
11

सह-कर्जदार

स्वरूपाचे ककं वा व्यवसाय, चालन, व्यवस्थापन ककं वा कर्जदारा(रां)च्या मालकीच्या व्याप्तीमध्ये काही बदल घडले, ज्याचा भौखतकदृष्टीने
खवपरीत प्रभाव पडू शकतो. कर्जदारा(रां)ची पतपात्रता चांगली नसल्याचे सूखचत करणारे बार्ारपेिेतील अहवाल.
र्ंगमगहाण मालमत्ता कोणत्याही अखधकारी, अखधकृ त व्यक्ती ककं वा इतर व्यक्तीद्वारा र्प्त करण्यात आली, ताब्यात घेण्यात आली ककं वा

7.1.9

त्यावर टाच आली आहे/आहेत (ककं वा घेतली/ल्या र्ाणार आहे/त) ककं वा कोणत्याही कायदेशीर ककं वा अंमलबर्ावणी कायजवाहीच्या अखधन
आहे ककं वा र्ंगमगहाण मालमत्ता धोक्यात आहे/त, चोरीला गेली आहे, अपघाताने िराब झाली आहे, कोणत्याही कारणास्तव नष्ट झाली
आहे, कोणत्याही कारणास्तव सापडत नाही ककं वा खतचे नुकसान झाले आहे.
र्ंगमगहाण मालमत्तेचे मूल्य इतके कमी झाले आहे की VWFPL चे मत आहे की अखधक सुरक्ा ददली र्ावी आखण अशी अखधक सुरक्ा लेिी

7.1.10

मागणी करूनही देण्यात आलेली नाही.
र्र कर्ाजसािी काही सुरक्ा ददली असेल आखण ती धोक्यात असेल ककं वा प्रभावी होत नसेल ककं वा बेकायदेशीर, अवैध, अंमलात आणता न

7.1.11

येणारी बनली असेल ककं वा अन्यथा खतचा योग्य प्रभाव होत नसेल.
कर्जदार ककं वा कोणत्याही व्यक्तीला (VWFPL सह) या करारांतगजत आखण/ककं वा इतर कोणत्याही व्यवहार दस्तऐवर्ांतगजत त्यांची संबंखधत

7.1.12

दाखयत्वे पार पाडणे बेकायदेशीर होत आहे ककं वा झाले आहे.
कर्जदारा(रां)ची देय रक्कम पठरपक्वतेला ककं वा र्ेव्हा देय असेल तेव्हा आखण/ककं वा VWFPL द्वारा मागणी के ली गेली असता, कर्जदार अदा

7.1.13

करू शकत नाही(त) ककं वा त्यांनी लेिी मान्य के ले आहे की ते अदा करू शकत नाहीत.
कर्जदारा(रां)च्या कर्जबार्ारीपणाशी संबंखधत कोणत्याही करार ककं वा दस्तऐवर्ामध्ये घडलेल्या कसूरच्या घटनेचे कसेही वणजन के ले असले

7.1.14

तरी (ककं वा सूचना देण,े वेळ समाप्त होणे, भौखतकत्व खनखित करणे ककं वा कोणत्याही अन्य लागू होणाऱया शतीची पूतजता ककं वा पूवजगामीचे
कोणतेही खमश्रण असले तरी ती घटना कसूरची असेल) ककं वा र्र इतर कोणत्या खवत्तीय संस्था ककं वा बँका ज्यांच्याशी कर्जदाराने खवत्तीय
सहा्यासािी करार के ला आहे/करत आहे त्यांनी त्यांचे सहा्य ककं वा त्याचा कोणताही भाग मागे घेतला असेल.
एक ककं वा अखधक घटना, खस्थती ककं वा पठरखस्थती (कायद्यातील कोणत्याही बदलासह) घडली/ल्या ककं वा अखस्तत्वात असली(ल्या), ज्या

7.1.15

VWFPL च्या एकमेव मतानुसार कर्ाजची परतफे ड करण्याच्या कर्जदारा(रां)च्या क्मतेवर खवपरीत प्रभाव करत असेल/असतील.
7.1.16

कर्ाजचे खवतरण झाल्यापासून 7 ददवसांमध्ये कर्जदाराने(रांनी) खवतरक ककं वा उत्पादकाकडू न उत्पादना(नां)ची खडखलव्हरी घेतली नाही.

7.2

कोणत्याही कसूरबाबत आखण कसूरची घटना असल्याचे मानले र्ाईल (ककं वा सूचना ददल्याने, वेळ संपल्याने, भौखतकत्व िरवल्याने ककं वा
इतर शतींची पूतजता के ल्याने कसूर िरू शकतो) अशा कोणत्याही घटनेबाबत र्ाणीव होताच आखण त्यावर उपाय म्हणून र्र काही पावले
उचलली असतील तर त्याबाबत कर्जदाराने(रांनी) तत्परतेने लेिी स्वरूपात VWFPL ला कळवावे. कसूरची घटना घडली आहे ककं वा नाही
याबाबतचा VWFPL खनणजय अंतीम असेल आखण कर्जदारा(रां)वर बांधील असेल.

8

VWFPL चे अखधकार व उपाय

8.1

वर नमूद के ल्यानुसार, कोणत्याही कसूरच्या घटना घडल्यास, येथे असलेले काहीही त्याच्या खवरुि असले तरीही, VWFPL आपल्या
अखधकारी, एर्ंट्स ककं वा नामखनदेखशतांद्वारे, आपल्या एकमेव व खनणजयावर खववेकबुिीने िालीलपैकी काहीही एक ककं वा अखधक अंमलात
आणू शकते:
a)

कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे ककं वा देत राहण्याचे VWFPL चे दाखयत्व रद्द मानले र्ाते; आखण/ककं वा

b)

घोषणा करू शकते की कर्ज आखण लागू झालेले व्यार् आखण या करार व कर्ाांतगजत झालेले सवज िचज, शुल्क आखण थकबाकी त्वठरत
VWFPL ला देय आहेत, ज्यानंतर ते कर्जदारा(रां) द्वारे त्वठरत देय असेल आखण पुढील कोणत्याही सूचना ककं वा इतर कायदेशीर
औपचाठरकतांखवना, कर्ज आखण /ककं वा या करारांतगजत देय असलेली सवज रक्कम कर्जदार सूचनेच्या अटींनुसार अदा करे ल; आखण /
ककं वा

c)

काही असल्यास, हमीची खवनंती करू शकते; आखण/ककं वा

d)

र्प्ती, समन्याय ककं वा कायद्याची कारवाई यासह, कायद्याने परवानगी असलेला कोणताही अखधकार, हक्क ककं वा उपाय ककं वा या
करारातील कोणत्याही खवखशष्ट िराव, शतज ककं वा अटीच्या खवखशष्ट कामखगरीसािी ककं वा या कराराच्या कोणत्याही अटी आखण
शतींच्या उल्लंघनाबाबत ककं वा या करारात मंर्ूर झालेल्या कोणत्याही हक्क ककं वा अखधकारांची अंमलबर्ावणी करण्यास मदत
करण्यासािी दोन्ही ककं वा अन्यथा अंमलात आणू शकते (प्राप्तकत्याजच्या खनयुक्तीसह); आखण/ककं वा

e)

कर्ज ककं वा त्याच्या कोणत्याही भागाची परतफे ड करण्यासह, कसूरची घटना पंधरा (15) ददवसांच्या कालावधीसािी चालू
राखहल्यास,कर्जदाराला(रांना) सात (7) ददवसांची सूचना देऊन, हा करार आखण/ककं वा व्यवहार कागदपत्रांच्या अटींनुसार /
कर्जदार
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अनुशंगाने खनमाजण के लेली सुरक्ा अंमलात आणण्याची घोषणा करण्याचा, र्ी काही र्ंगमगहाण मालमत्ता असेल ती न्यायालयाच्या
हस्तक्ेपाखवना ककं वा कोणत्याही न्यायालयीन कायजवाहीखवना ताब्यात घेण्याचा VWFPL ला अखधकार असेल (हा करार
आखण/ककं वा इतर व्यवहार कागदपत्रांत काहीही नमूद असले आखण संपूणज कर्ज ककं वा कर्जदारा(रां)ची थकबाकी मागे घेण्यात आली
असो ककं वा नसो), आखण उपरोक्त उद्देशासािी VWFPL कडे पुढील अखधकार असतील :i)

र्ंगमगहाण मालमत्ता िे वली असू शके ल ककं वा असेल अशा आवारात, गॅरेर् ककं वा गोदामात प्रवेश करणे आखण उपरोक्त आवार,
गॅरेर् ककं वा गोदामाबाबत VWFPL आखण/ ककं वा त्यांच्या प्रखतखनधींवर कोणत्याही दाखयत्वाखवना त्या र्ंगमगहाण मालमत्तेचा
ताबा घेणे आखण ती हस्तांतठरत करणे ककं वा हलवणे आखण कर्जदारा(रां)च्या र्ोिमीवर, िचाजने आखण पठरणामांच्या
र्बाबदारीवर VWFPL च्या प्रखतखनधीकडे िे वणे / सािवणे / पाकज करणे. तथाखप, VWFL ला वाटले की र्ंगमगहाण
मालमत्तेला धोका आहे आखण अखधक खवलंब के ल्यास VWFPL चे खहत धोक्यात येईल तर र्ंगमगहाण मालमत्ता ताब्यात
घेण्याबाबत कर्जदाराला(रांना) कोणतीही सूचना देण्यास VWFPL बांधील नसेल;

ii) वर नमूद के ल्यानुसार, VWFPL द्वारा र्ंगमगहाण मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत आखण त्याद्वारे र्ंगमगहाण मालमत्तेची
खवल्हेवाट लावण्याच्या आपल्या हेतब
ू ाबत VWFPL कर्जदाराला(रांना) सात (7) ददवसांची सूचना देईल आखण संपूणज
थकबाकी भरून र्ंगमगहाण मालमत्तेचा ताबा घेण्याची कर्जदाराला(रांना) अंतीम संधी ददली र्ाईल. कर्जदार अंतीम सूचनेचे
पालन करू न शकल्यास, सवज प्रकारे कर्जदारा(रां)च्या र्ोिमीवर व िचाजन,े अशा अटी व शतींनुसार आखण VWFPL ला योग्य
वाटेल अशा पितीने र्ंगमगहाण मालमत्ता, सावजर्खनक खललावाने ककं वा िार्गी कं त्राटाने ककं वा अन्यथा खवकण्यासािी
आवश्यक असलेली सवज पावले VWFPL पूणजपणे व प्रभावीपणे उचलेल आखण /ककं वा अशा अटींवर ती र्ंगमगहाण मालमत्ता
ताब्यात िे वेल ककं वा वापरेल, चालन करेल, इतरांना भाडेपट्टीवर देईल ककं वा खनखष्िय िे वल
े , भाड्याने देईल, अशी र्ंगमगहाण
मालमत्ता कर्जदारा(रां) च्या सवज अखधकारांपासून मुक्त असेल आखण अशी कारवाई करणे वा न करणेबाबत कर्जदाराला(रांना)
कळवण्याचे कोणतेही कतजव्य नसेल. र्ंगमगहाण मालमत्ता VWFPL च्या ताब्यात असताना ककं वा वर नमूद के ल्यानुसार
VWFPL कडे असलेले कोणतेही अखधकार ककं वा उपाय वापरल्यामुळे ककं वा न वापरल्यामुळे झालेल्या कोणत्याही नुकसान,
ऱहास ककं वा हानीसािी VWFPL र्बाबदार नसेल. कोणत्याही नुकसान ककं वा मूल्यातील ऱहासासािी बांधील ककं वा उत्तरदायी
न राहता आखण याद्वारे प्रदान के लेल्या कोणत्याही अखधकारांचा वापर करण्यास ककं वा अशा अखधकारांच्या वापरामुळे
उद्भवणाऱया कोणत्याही नुकसानास उत्तरदायी न राहता आखण िरे दीच्या पैशांच्या प्रभावी पावत्या आखण खनवजहन करण्यास
बांधील न राहता आखण VWFPL ला योग्य वाटेल त्याप्रकारे खविी पूणज करण्यासािी अशा सवज कृ ती व गोष्टी पूणज करण्यास
खविीचा करार िंडीत करण्याचा ककं वा बदलण्याचा VWFPL कडे अखधकार असेल. VWFPL ने के लेल्या कोणत्याही खविी
ककं वा इतर व्यवस्थेबाबत कर्जदार कोणतीही हरकत घेणार नाही(त), तसेच र्ंगमगाहण मालमत्तेच्या खविी ककं वा व्यवस्थेच्या
उद्देशाने VWFPL ने खनयुक्त के लेल्या कोणत्याही ब्रोकर ककं वा खललावकत्याजच्या कोणत्याही कृ ती ककं वा कसूरमुळे होणाऱया
कोणत्याही नुकसानासािी VWFPL र्बाबदार नसेल.
8.2

या करारांतगजत VWFPL ला देय असलेली पूणज रक्कम प्रदान के ल्यानंतर र्र VWFPL कडे काही रक्कम अखतठरक्त राखहली तर, अशी
अखतठरक्त रक्कम रािून िे वणे आखण एकखत्रतपणे कर्जदारा(रां)च्या VWFPL कडील ककं वा कोणत्याही िात्यांतगजत कोणत्याही पैशांसह एकत्र
करणे VWFPLसािी कायदेशीर असेल, र्ोपयांत कर्जदारा(रां)कडू न स्वतंत्रपणे ककं वा इतर कोणत्याही व्यक्ती ककं वा व्यक्तींसह, फमज,
कं पनीसह कर्ज, सवलतप्राप्त खबले, हमी, शुल्क ककं वा इतर कोणत्याही कर्ज ककं वा खबले, ठटपा, पत आखण इतर प्रकारच्या दाखयत्वांसह,
दाखयत्वांच्या स्वरूपात संयुक्तपणे, तेव्हा देय असलेले परं तु चालू नसले तरीही, VWFPL ला पैसे येणे असेल ककं वा इतर कायदेशीर मागण्या
ककं वा व्यार्ासह समन्यायासािी ककं वा पठरसमापनासािी र्े VWFPL ला कर्जदारा(रां) कडू न देय असू शकते ककं वा र्े उलट मागणीच्या
कायद्याने ककं वा परस्पर िे खडटनुसार देय असेल. हा करार आखण इतर व्यवहार कागदपत्रांनुसार र्ंगमगहाण मालमत्तेच्या खविीतून ककं वा
अन्यथा र्मा झालेली रक्कम कर्जदाराने(रांनी) VWFPL ला देण्याची पूणज रक्कम फे डण्यासािी पुरेशी नसेल तर, VWFPL ला देय असलेली
अदा न के लेली रक्कम VWFPL च्या एकमेव खववेकबुिीने िरवेल त्यानुसार कर्जदारा(रां)कडू न त्वठरत देय असेल आखण त्यानुसार कर्जदार ती
रक्कम अदा करेल(करतील).

8.3

कर्जदारा(रां)ची देय रक्कम गोळा करण्यासािी पूणजपणे कर्जदारा(रां)च्या र्ोिमीवर आखण िचाजन,े एक ककं वा अखधक एर्ंट्स/व्यक्ती खनयुक्त
करण्याचा ककं वा कर्जदाराने(रांनी) प्रदान के लेल्या सवज सुरक्ा अंमलात आणण्याचा ककं वा वरील कलम 6.1.8 मध्ये नमूद के लेल्या
उद्देशांसािी ककं वा कर्जदाराने(रांनी) घेतलेल्या कोणत्याही एकखत्रत उत्पादनांबाबत (येथे नंतर पठरभाखषत) VWFPL ला अखधकार असेल
आखण VWFPL ला योग्य वाटेल त्यानुसार, VWFPL (अशा उद्देशांसािी) अशा व्यक्तीला(क्तींना) कर्जदार, सुरक्ा आखण/ककं वा र्ंगमगहाण
मालमत्तेबाबत माखहती, वस्तुखस्थती व आकडेवारी देऊ शकते. VWFPL ला योग्य वाटेल त्यानुसार, याच्याशी संबंखधत ककं वा या अनुषंगाने
VWFPL सवज कृ ती, कृ त्ये, खवषय व गोष्टी करण्यास आखण अंमलात आणण्यास अशा व्यक्तीला(क्तींना) अखधकार व हक्क खनयुक्त करू शकते.
कर्जदार
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8.4

VWFPL चे संकलन एर्ंट्स/ प्रखतखनधींना येथील अटींच्या संदभाजत ककं वा कर्जदारा(रां)च्या दाखयत्वांची परतफे ड करण्यासािी
कर्जदारा(रां)च्या घरी ककं वा कायाजलयात ककं वा परस्पर संमत ठिकाणी भेट देण्यास कर्जदार परवानगी देत आहे.

8.5

र्र कसूरची एक (ककं वा अखधक) घटना घडली तर, वरील कलमांत VWFPL ने संदभज ददलेल्या खवखवध अखधकार व उपायांखशवाय,
VWFPL ला कर्जदारा(रां)च्या खनयोक्त्याशी संपकज करून र्ोपयांत कर्जदार VWFPL ला देय असलेली रक्कम पूणप
ज णे फे डत नाही आखण
VWFPL च्या कर्ाजतून पूणप
ज णे कर्जमुक्त होत नाही(त) तोपयांत कर्जदारा(रां)च्या वेतन / मर्ूरीतून वर्ावट(टी) करण्यास व ती रक्कम
VWFPL ला रे खमट करण्यास सांगण्याचा खबनशतज अखधकार आहे व ते त्यासािी अखधकृ त आहेत. कर्जदारांच्या खनयोक्त्यांशी पत्रव्यवहार
करे पयांत (आखण सूचना देईपयांत) या वर्ावटी अशा रकमांच्या आखण अशा मयाजदेपयांत असतील. असा वर्ावटींवर कर्जदार कोणतीही हरकत
घेणार नाही. कर्जदार आखण/ककं वा कर्जदारा(रां)च्या खनयोक्त्याला लागू असलेला कोणताही कायदा ककं वा करार कोणत्याही पितीने
कर्जदारा(रां)च्या खनयोक्त्याने अशी वर्ावट करून ती VWFPL ला अदा करण्याच्या VWFPL चा अखधकार प्रखतबंखधत ककं वा खनबांखधत
करत नाही, तथाखप अशाप्रकारे वर्ा के लेली रक्कम र्र कर्जदारा(रां)ची VWFPL ला देय असलेली पूणज रक्कम फे डण्यासािी अपुरी असेल तर,
अदा न के लेली उवजठरत रक्कम VWFPL आपल्या एकमेव खववेकबुिीने िरवेल त्या पितीने कर्जदार अदा करे ल.

8.6

वरील आधीच्या तरतुदींत खनर्दजष्ट के ल्यानुसार VWFPLच्या खवखवध अखधकारांखशवाय, VWFPL ला पुढील खनयुक्ती करण्याचाही हक्क
असेल: (i) कर्जदार आखण/ककं वा त्याच्या मालमत्ता, आवार, कारिाने, प्रकल्प आखण युखनट्सच्या कामांची तपासणी करून त्याबाबत
VWFPL ला अहवाल देण्यासािी तांखत्रक, व्यवस्थापन ककं वा इतर कोणत्याही सल्ला व्यवसायात सहभागी असलेली व्यक्ती; (ii) कोणत्याही
खवखशष्ट कामांसािी ककं वा कर्जदाराने(रांनी) आपल्या कामासािी अंखगकारलेल्या खवत्तीय ककं वा िचज लेिांकन प्रणाली आखण प्रदिया
तपासण्यासािी लेिापाल म्हणून चाटजडज अकाउं टंट्स / कॉस्ट अकाउं टंट्स ककं वा कर्जदारा(रां)चे खवशेष लेिापरीक्ण करण्यासािी समवती
ककं वा अंतगजत लेिा परीक्क.

8.7

कर्ज खनलंखबत ककं वा रद्द झाले तरी VWFPL ला कर्ाजची पूणज परतफे ड होईपयांत ककं वा कर्जदाराने(रांनी) सवज देय रक्कम पूणज परत करून सवज
देयांतून ते मुक्त होईपयांत हा करार आखण इतर व्यवहाराच्या कागदपत्रांनुसार VWFPL चे सवज अखधकार व उपाय चालू राहतील.

8.8

याखशवाय आखण वर नमूद के लेल्या कशाचाही पूवग्र
ज हाखवना, र्ंगमगहाण मालमत्ता ताब्यात घेणे आखण/ककं वा कर्जदाराने(रांनी) देय असलेली
रक्कम वसूल करणे यासािी कसूरबाबत VWFPL च्या अखधकारांची अंमलबर्ावणी करण्यामुळे होणाऱया सवज कायदेशीर आखण इतर
िचाांसािी कर्जदार उत्तरदायी असेल.

8.9

र्र कसूरच्या घटनेनंतर VWFPL ने उत्पादना(नां)चा ताबा घेतला ककं वा कर्ज परत घेतले आखण कर्जदाराने(रांनी) देय रकमेचा आंखशक
भाग स्वीकारण्याची आखण भखवष्यातील हप्त्यांची परतफे ड करणे चालू िे वण्याची आखण VWFPL (ककं वा त्यांच्या प्रखतखनधीं)कडू न
उत्पादना(नां)ची पुन्हा खडखलव्हरी घेण्याची कर्जदाराला(रांना) परवानगी देण्याची VWFPL ला खवनंती के ली तर, VWFPL च्या एकमेव
खववेकबुिीने ज्या अटी व शती पुढे योग्य वाटतील त्यानुसार VWFPL अशा खवनंत्या मान्य करू शकते. कर्जदारा(रां)च्या अशा खवनंत्यांना
परवानगी न देण्याबाबत VWFPL चा कोणताही खनणजय अंतीम आखण कर्जदारांवर बंधनकारक असेल.

8.10

येथे संदभज ददलेला कोणातही उपाय अनन्य असण्याच्या उद्देशाने नाही, परं तु कायद्याने VWFPL कडे उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही
उपायाखशवाय असेल. या करारांतगजत आपले अखधकार आखण उपाय अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने त्यांना योग्य वाटेल त्या बँकर/सज ककं वा
खवत्तीय संस्था ककं वा इतर कोणत्याही व्यक्तीला आपला मुित्यार म्हणून खनयुक्त करण्याचा आपला अखधकार VWFPL रािून िे वते.

8.11

वर काहीही नमूद के ले असले तरी, कर्जदारा(रां)च्या कसूरीमुळे उत्पादन(ने) ताब्यात घेतल्यानंतर, र्र कर्जदाराने(रांनी) त्या तारिेला
थकबाकी अदा के ली आखण त्यानंतर देय तारिेला खनयमीतपणे हप्ते भरण्याचे कबूल के ले तर, VWFPL ताब्यात घेतलेली उत्पादने
कर्जदाराला(रांना) परत करेल आखण र्र कर्जदार नेहमी/हेतूपूवक
ज कसूर करत नसेल तर कर्ज चालू राहील.

8.12

पठरखशष्टे ककं वा इतर कोणत्याही व्यवहाराच्या कागदपत्रांसह, या करारात नमूद के लेले सवज शुल्क अदा करण्याचे कर्जदार मान्य करतो(तात).
VWFPL च्या अखधकारांची अंमलबर्ावणी करताना येणारे सवज िचज/दकमती/शुल्क/ आकार अदा करण्याचेही कर्जदार मान्य करतो, यामध्ये
धनादेश परत येण्याचे शुल्क, भेट शुल्क, पुनप्राजप्ती शुल्क, कायदेशीर शुल्क, पार्कां गचे शुल्क, र्ंगमगहाण मालमत्तांची खवल्हेवाट लावण्यासािी
नेमलेल्या एर्न्सींचे शुल्क,, गोदाम/संग्रहण शुल्क, खललाव शुल्क, र्ंगमगहाण मालमत्ता खवपणनयोग्य बनखवण्याचा िचाज ककं वा खतची
देिभाल करण्याचा िचज (यामध्ये खवमा, कर इ. चा समावेश होतो), र्र काही आल्यास तो ककं वा अन्यथा र्ंगमगहाण मालमत्तेच्या संदभाजत
येणारा इतर कोणताही िचज आखण इतर दकरकोळ िचज र्े एकतर कर्जदारा(रां)च्या कसूरमुळे होऊ शकतात ककं वा र्ंगमगहाण मालमत्ता
ताब्यात घेताना ककं वा घेतल्यानंतर येऊ शकतात त्यांचा समावेश होतो.

8.13

VWFPL ने कर्जदाराला(रांना) पािवलेली मागणीची सूचना ही अंतीम व खनणाजयक पुरावा असेल की कर्जदाराने(रांनी) कसूर के ला आहे
आखण पैसा व त्यामध्ये दावा के लेली रक्कम कर्जदाराने VWFPL ला देय आहे आखण कसूर करण्यात आलेला नाही ककं वा त्यात नमूद के लेली
देय रक्कम ही देय नाही ककं वा इतर कोणत्याही कारणास्तव इतर कर्जदाराला(रांना) सूचनेला आव्हान करण्याचा हक्क नसेल.
कर्जदार
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9

अखतठरक्त उत्पादने

9.1

VWFPL ने कर्जदाराला(रांना) कर्ाजच्या उपलब्धतेबाबत आखण/ककं वा खवम्याचा हप्ता संकखलत करण्याची सुखवधा, खवस्तारीत हमी आखण
अखतठरक्त उत्पादना(नां)सािी देिभाल पॅक याबाबत सूखचत के ले आहे [एकखत्रतपणे “एकखत्रत उत्पादन(ने)"]. कर्जदार पुष्टी करतो(तात) की
त्याला(त्यांना) कर्ज आखण एकखत्रत उत्पादन(ने) स्वतंत्रपणे उपलब्ध असल्याचे माहीत आहे आखण कर्ाजसह एकखत्रत उत्पादने घेणे
कर्जदाराला(रांना) बंधनकारक नाही. एकखत्रत उत्पादनांचे स्वतंत्र मूल्यमापन के ल्यानंतर आखण एकखत्रत उत्पादना(नां)च्या िचज व लाभांतील
घट खवचारात घेऊन, कर्जदाराने पठरखशष्ट II ते IV मध्ये खनखित के लेल्या अटी आखण शतींनुसार स्वेच्छेने िालील एकखत्रत उत्पादन(ने)
घेण्याची खनवड के ली आहे.

[ सूचना: कर्जदाराने(रांनी) खनवडलेल्या एकखत्रत उत्पादनांसमोर (

) िूण करावी आखण नाकारलेल्या उत्पादनासमोर (

) फु ली

मारावी. र्र कोणतीही एकखत्रत उत्पादने न घेण्याची कर्जदाराने खनवड के ल्यास, हे कलम आखण पठरखशष्ट II ,III, आखण IV कर्जदारांना आखण
VWFPL ला लागू होणार नाही]

नूतनीकरणाचा खवम्याचा हप्ता : उत्पादना(नां)सािी खवखवध खवमा कं पन्यांद्वारे देऊ के ल्या र्ात असलेल्या खवमा योर्ना व

i)

पॉखलसींचे कर्जदाराने(रांनी) स्वतंत्र मूल्यमापन के ले आहे. अशा स्वतंत्र मूल्यमापनानंतर, या करारातील पठरखशष्ट – II मध्ये खनखित
के लेल्या खवमा पॉखलसीच्या नूतनीकरणाच्या हप्त्याचे पैसे भरण्यासािी कर्जदाराने(रांनी) ही योर्ना घेण्याची खनवड के ली आहे. या
करारांतगजत देय असलेल्या कर्ाजच्या माखसक हप्त्यांसह कर्जदाराने(रांनी) खवमा कं पनीला देय असलेला खवमा नूतनीकरण हप्ता
संकखलत करण्याची सुखवधा VWFPL उपलब्ध करून देईल.
खवस्ताठरत हमी : पठरखशष्ट III मध्ये नमूद के लेल्या अटींनुसार कर्जदाराने(रांनी) सेवा प्रदाताला देय असलेल्या खवस्ताठरत हमी

ii )

शुल्काची रक्कम माखसक हप्त्यांमध्ये संकखलत करण्याची सुखवधा VWFPL उपलब्ध करून देईल आखण यासािी कर्जदार पठरखशष्ट III
मध्ये संलग्न के लेल्या पत्राची अंमलबर्ावणी करे ल(तील) ;
iii )

देिभाल पॅक: पठरखशष्ट IV मध्ये नमूद के लेल्या अटींनुसार कर्जदाराने(रांनी) सेवा कें द्/ देिभाल सेवा प्रदाताला देय असलेल्या
देिभाल पॅक शुल्काची रक्कम माखसक हप्त्यांमध्ये संकखलत करण्याची सुखवधा VWFPL उपलब्ध करून देईल आखण यासािी कर्जदार
पठरखशष्ट IV मध्ये संलग्न के लेल्या पत्राची अंमलबर्ावणी करे ल(तील).

9.2

कर्जदार स्वीकारतो(तात) आखण मान्य करतो(तात) की र्र त्यांनी कोणतीही एकखत्रत उत्पादने घेण्याची खनवड के ली तर त्यांच्याकडे कर्ाजचा
अवधी ककं वा कालावधी बदलण्याचा पयाजय नसेल (यामध्ये पूवजप्रदान ककं वा कर्ाजची अनुसूची बदलण्याचाही समावेश होतो).

9.3

अनुिमे पठरखशष्ट II, III आखण / ककं वा IV मधील अटी आखण शतींनुसार कर्जदार पैसे भरतील आखण VWFPL ते संकखलत के लेले पैसे
प्रकरणानुसार खवमा प्रदाताकडे आखण / ककं वा सेवा कें द्ाकडे अग्रेखषत करतील.

9.4

VWFPL द्वारा प्रदान के लेली एकखत्रत उत्पादने ही कर्जदाराला(रांना) वसंगल ववंडो खक्लअरन्स खसखस्टम प्रदान करण्याच्या स्वरुपाची
असतील आखण यामध्ये VWFPL द्वारा सेवेच्या गुणवत्तेची ककं वा अन्यथा प्रकरणानुसार खवमा कं पनी आखण/ ककं वा सेवा कें द्ाची. हमी
ददलेली नसेल.

9.5

कर्जदाराने र्मा के लेले पैसे मान्य के लेल्या वेळेत आखण अनुिमे पठरखशष्ट II, III आखण/ ककं वा IV मध्ये खनखित के ल्यानुसार खवमा कं पनी
आखण/ ककं वा सेवा कें द्ाकडे अग्रेखषत करण्यापुरती VWFPL ची मयाजददत र्बाबदारी असेल; आखण खवमा कं पनी आखण/ ककं वा सेवा कें द्ाद्वारे
ददल्या र्ात असलेल्या सेवेच्या गुणवत्तेतील कोणत्याही दोष ककं वा कमतरतेबाबत VWFPL कडे दाद मागण्याचा कर्जदारांना कोणताही हक्क
नसेल.

9.6

कोणताही हप्ता/ EMI भरण्यात कसूर झाल्यास, VWFPL आपल्या खववेकबुिीने एकखत्रत उत्पादनांतील अशा सेवा िंडीत करे ल आखण अशी
देय रक्कम वसूल करण्यासािी आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचा त्यांना अखधकार असेल. यातील थकबाकी ही कर्जदाराने(रांनी)
करण्याच्या परतफे डीचा भाग असेल.

9.7

VWFPL ककं वा इतर कोणत्या तृतीय पक्ाद्वारे ददल्या र्ाणाऱया कोणत्याही सुखवधा, सदस्यत्वे, सेवांतील दोष ककं वा उल्लंघनासािी ककं वा
त्यांनी कामखगरी न के ल्यास त्यासािी VWFPL कोणत्याही प्रकारे उत्तरदायी नसेल.
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क्खतपूती:

10.1

सवजसाधारण: कर्जदार, VWFPLच्या अखधकारांबाबत पूवग्र
ज हाखवना, VWFPL चे संचालक, अखधकारी, कमजचारी, सल्लागार, एर्न्सी,
कर्जदार
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खनयुक्त ककं वा प्रखतखनधींना सवज िचज (वदकलाच्या शुल्कासह), दंड, तोटा, भरपाई, नुकसान, वाद, कारवाई, कायजवाही, दावे, दाखयत्वे, पुढील
गोष्टींतून खनमाजण होणारे कोणत्याही स्वरुपाच्या पठरणामांबाबत क्तीपूती करे ल आखण खनरुपद्वी धरेल:
अ) कसूर, ददरं गाईच्या घटना ककं वा अकृ ती आखण कखमशनची कृ त्ये ककं वा या कराराचे उल्लंघन ककं वा व्यवहाराची कागदपत्रे ककं वा
कोणतेही सादरीकरण, हमी, िराव िोटा िरणे, ददशाभूल, असत्य ककं वा यापुढे वस्तू धारण न करणे;
ब) र्ंगमगहाण मालमत्तांच्या संदभाजत आपल्या अखधकारांची अंमलबर्ावणी करणे.
10.2

र्ीएसटी क्तीपूती :

10.2.1

र्ीएसटी कायद्यानुसार कराच्या दरातील बदलामुळे VWFPL वर येणाऱया कोणत्याही दाखयत्वाच्या संदभाजत कर्जदार बचाव करण्याचे,
क्तीपूती देण्याचे आखण VWFPL ला खनरुपद्वी धरण्याचे मान्य करतो/तात. तथाखप, कोणत्याही वेळी र्ीएसटीचे दर कमी झाल्यामुळे
शुल्कात झालेली घट/आंखशक परतावा VWFPL च्या खववेकबुिीने असेल.
पुढे, कसूरच्या प्रकरणात ककं वा अन्यथा कर्जदारा(रां)कडू न थकबाकी वसूल करताना ‘ उत्पादन’

10.2.2

ककं वा ‘ सुरक्े’

सािी/त्यावर VWFPL

ने अदा के लेल्या कोणत्याही करा(रां)सािी (अथाजत आयर्ीएसटी ककं वा एसर्ीएसटी ककं वा सीर्ीएसटी) बचाव करण्याचे, क्तीपूती करण्याचे
आखण VWFPL ला खनरुपद्वी धरण्याचेही कर्जदार मान्य करतो/तात.
पुढे, आकारलेल्या कोणत्याही रकमेवर VWFPL द्वारा अदा के ल्या र्ाणाऱया करा(रां)सािी (अथाजत आयर्ीएसटी ककं वा एसर्ीएसटी ककं वा

10.2.3

सीर्ीएसटी) बचाव करण्याचे, क्तीपूती करण्याचे आखण VWFPL ला खनरुपद्वी धरण्याचेही कर्जदार मान्य करतो/तात, यामध्ये हा करार
रद्द करण्याच्या शुल्कांचा समावेश होतो परंतु ते तेवढ्यासच मयाजददत नाही. तथाखप, कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही नमूद असले तरी, या
करारात प्रवेश करताना आकारलेला(ले) कर (अथाजत आयर्ीएसटी ककं वा एसर्ीएसटी ककं वा सीर्ीएसटी) परत न करण्याचा अखधकार
VWFPL रािून िे वतो.
10.2.4

हा करार ककं वा व्यवहाराची कागदपत्रे रद्द झाली तरी यातील क्तीपूवी ठटकू न राहतील.
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प्रस्थाखपत मुित्यार

11.1

VWFPL आखण त्यांचे अखधकारी, कमजचारी, एर्ंट्स आखण अखधकृ त प्रखतखनधींना िालील सवज ककं वा कोणत्याही उद्देशांसािी आपले
प्रस्थाखपत मुित्यार म्हणून कर्जदार मान्य करतो(तात) आखण खनयुक्त करतो(तात):
i)

खर्थे कोणत्याही र्ंगमगहाण मालमत्ता असू शकतात अशा कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करणे आखण त्यांची तपासणी करणे व मूल्य
िरवणे.

ii )

ज्या बँकांची ईसीएस/एनएसीएच अखधदेश ककं वा धनादेश काढले आहेत ककं वा ज्या खवमा कं पन्यांकडे र्ंगमगहाण मालमत्तांचा खवमा
काढलेला आहे त्यांच्यासमोर उपखस्थत राहणे, त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करणे ककं वा अन्यथा व्यवहार करणे. संबंखधत प्रपत्रे, अर्ज,
ईसीएस/एनएसीएच अखधदेश, खवमा पॉखलसी, खवमा प्रदान पावत्या ककं वा इतर कोणतीही कागदपत्रे ककं वा माखहती संकखलत
करण्यासािी ककं वा समस्या सोडखवण्यासािी अशा बँक/का ककं वा खवमा कं पन्यांसमोर उपखस्थत होणे.

iii )

येथे नमूद के लेल्या उद्देशांसािी उत्पादक/ खवतरक/ खविे त्यासमोर उपखस्थत होणे, पत्रव्यवहार करणे ककं वा अन्यथा व्यवहार करणे,
यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो (अ) वरील कलम 1.5 नुसार ककं मत आखण अन्य रकमांचे संकलन, (ब) खविी खबर्क संकलन
ककं वा (क) उत्पादन(ने) ताब्यात घेणे / पुन्हा ताब्यात घेणे. उत्पादना(नां)चा ताब्यात घेणे / पुन्हा ताब्यात घेणे आखण/ककं वा उत्पादक/
खवतरक/ खविे ता यांच्या मदतीने ते खवकणे/ हस्तांतठरत करणे/ त्याची खवल्हेवाट लावणे.

iv )

सवज ककं वा कोणत्याही गहाणर्ंगम आखण/ककं वा त्यांच्याशी खनगडीत कागदपत्रांचा ती ज्या कोणाच्या ताब्यात असतील त्यांच्याकडू न
मालमत्तांचा ताबा घेण,े यामध्ये त्यातील सामग्रीचा आखण ती धोकादायक आखण नाशवंत स्वरूपाची असल्यास खतची त्वठरत
खवल्हेवाट लावण्याचा समावेश होतो.

v)

कर्जदारा(रां)सािी आखण त्यांच्यावतीने आखण सवज प्रकारे कर्जदारा(रां)च्या र्ोिमीवर कोणतीही र्ंगमगहाण मालमत्ता खवकणे,
खतची खवल्हेवाट लावणे आखण त्या खविी प्रदियेतील पूणज ककं वा कोणत्याही भागाची खविी पूणज करणे आखण ती स्वाधीन करण्यासािी
आवश्यक ककं वा इष्ट असू शकतात असे सवज करार, घोषणा आखण साधने अंमलात आणणे.

vi )

VWFPL ला आवश्यक वाटेल अशा प्रादेखशक पठरवहन अखधकारी, कर अखधकारी, पोखलस अखधकारी ककं वा इतर कोणत्याही
अखधकाऱयांसमोर ककं वा अखधकृ त व्यक्तीसमोर िालील गोष्टींसािी हर्र राहणे (अ) र्ंगमगहाण मालमत्ता/उत्पादन(ने) हस्तांतठरत
करणे, (ब) कोणतीही माखहती ककं वा कागदपत्रे संकखलत करणे (नोंदणी प्रमाणपत्रे, रस्ता कर प्रदान पावत्यांसह).

vii )

कोणताही दावा, वाद, याखचका ककं वा अन्य कायदेशीर प्रदियांसह कोणत्याही र्ंगमगहाण मालमत्तांची वसूली करण्यासािी
आवश्यक असतील अशी सवज पावले उचलणे आखण उपरोक्त उद्देशासािी आखण असा दावा ककं वा कारवाईबाबत तडर्ोड ककं वा
कर्जदार
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समझोता करण्यासािी सवज आवश्यक वकीलपत्रे आखण कागदपत्रांवर स्वाक्री करणे व ती अंमलात आणणे.
viii )

या वतजमान आखण / ककं वा कर्ाजसािी आखण कर्जदारा(रां)च्या वतीने प्रादेखशक पठरवहन अखधकारी, खविी कर अखधकारी, पोलीस
अखधकारी, हस्तातरणपत्रांचे उप-रखर्स्रार ककं वा इतर संबंखधत प्राखधकरणांसमोर कर्जदारा(रां)सािी आखण त्यांच्या वतीने, सवज
कागदपत्रे, पत्रव्यवहार, व्हाउचर, फॉमज, अर्ज, याखचका, पावती, दस्तऐवर् स्वाक्री करणे आखण त्यांची अंमलबर्ावणी मान्य करणे
आखण त्याची नोंदणी करणे.

ix)

कर्जदार स्वतः करू शकत असलेल्या ककं वा अंमलात आणू शकत असलेल्या या वतजमान सवज गोष्टी आखण कागदपत्रे सहसा पार
पाडण्यासािी आखण अंमलात आणण्यासािी ककं वा कारण पार पाडण्यास ककं वा अंमलात आणण्यास कारणीभूत िरणे.

x)

आखण उपरोक्त सांखगतलेले अनेक खवषय र्ास्त चांगले आखण र्ास्त प्रभावीपणे पार पाडण्यासािी वेळोवेळी ककं वा सवजसाधारणपणे
अशा व्यक्ती, मंडळे , कं पन्या, संघटना ककं वा एर्न्सी ज्या VWFPL ला आपला पयाजय म्हणून ककं वा उपरोक्त सांखगतलेली अशी सवज
कृ त्ये ककं वा गोष्टी करण्यासािी खनयुक्त करण्यास योग्य वाटेल ते आखण असा ककं वा असे पयाजय आपल्या मनाने त्याच्या ककं वा त्यांच्या
र्ागी खनयुक्त करणे ककं वा काढणे.

11.2

कर्जदार मान्य करतो(तात) की कर्जदाराला(रांना) कोणत्याही पूवज सूचनेखशवाय वरील अखधकार वापरले र्ाऊ शकतात आखण पुढे सवाांना
मंर्ूर करण्याचे व पुष्टी करण्याचे मान्य करतो(तात) की VWFPL ककं वा कोणताही पयाजय ककं वा VWFPL द्वारा खनयुक्त के लेले पयाजय वरील
अखधकार कायदेशीरठरत्या वापरू शकतात ककं वा अंमलात आणण्यास कारण िरू शकतात.

11.3

पुढे, कागदपत्रे स्वीकारणे, कागदांवर स्वाक्री करणे आखण VWFPL आखण त्यांच्या अखधकाऱयांना याद्वारे सवज अखधकारांचा वापर
करण्यासािी आवश्यक असतील अशा सवज गोष्टी करण्यासह, येथे खनखित के लेले कोणतेही अखधकार अंमलात आणण्याच्या उद्देशासािी
VWFPL आखण त्यांचे अखधकारी आखण अखधकृ त प्रखतखनधींना सवज सहा्य करण्याचे कर्जदार मान्य करतो(तात).

11.4

पुढे कर्जदार मान्य करतो(तात) की उपरोक्त अखधकार मौल्यवान प्रखतफलासािी मंर्रू करण्यात आले आहेत आखण उपरोक्त कर्ाांतगजत ककं वा
त्या संदभाजत ककं वा त्या अनुरोधाने देय राहील तोपयांत ते अपठरवतजनीय स्वरूपाचे आहेत आखण/ककं वा कर्जदार याद्वारे यातील अखधकारांचा
वापर करण्यास ककं वा त्यास कारणीभूत होण्यास सवज आखण र्े असतील ते VWFPL, त्यांचे अखधकारी, कमजचारी, एर्ंट, अखधकृ त प्रखतखनधी
ककं वा पयाजयांना संमती देतो(तात).
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उलट मागणी

12.1

VWFPL कोणत्याही अखधकारांबाबत पूवग्र
ज हांखवना, कर्जदारा(रां)च्या VWFPL कडील कोणत्याही िात्या(त्यां)मधील कर्जदारा(रां)च्या
सवज पैशासािी VWFPL कडे सवजश्रेष् धारणाखधकार आखण उलट मागणीचा अखधकार असेल आखण या करारांतगजत ककं वा VWFPL सह
के लेल्या इतर कोणत्याही करारांतगजत कर्जदार VWFPL ला देय असलेल्या मुद्दल ककं वा व्यार्ासािी ककं वा अन्यथा देयाची पूतजता
करण्यासािी कर्जदारा(रां)च्या VWFPL कडील िात्या(त्यां)मधील पैसे काढण्यास ककं वा कर्जदारा(रां)चा हक्क असलेली कोणतीही र्मा
खशल्लक लागू करण्याचे कर्जदार VWFPL ला अखधकार देतो(तात).

12.2

कर्जदारा(रां)च्या कोणत्याही वतजमान ककं वा भखवष्यातील सुरक्ा, हमी, दाखयत्वांसह, VWFPL ला असलेला ककं वा कायद्याने ककं वा अन्यथा
खमळणारा कोणताही उलट मागणीचा अखधकार ककं वा VWFPL च्या कोणत्याही अखधकार ककं वा उपायांबाबत येथे असलेल्या कशानेही
कोणत्याही सवजसाधारण ककं वा खवशेष धारणाखधकारांबाबत पूवग्र
ज ह खनमाजण होणार नाही ककं वा खवपरीत पठरणाम होणार नाही.

12.3

कर्जदार पुढे मान्य करतो(तात) की VWFPL ला असलेल्या कोणत्याही अखधकार ककं वा धारणाखधकारांखशवाय आखण त्यांच्या पूवजग्रहाखवना,
कोणत्याही वेळी आखण कर्जदाराला(रांना) सूचना न देता VWFPL ला VWFPL कडील कर्जदारा(रां)ची सवज ककं वा कोणतीही िाती (मुदत
िे वींसह) एकत्र ककं वा एकखत्रत करण्याचा आखण त्यातील सवज र्मा रकमा आखण दाखयत्वे आखण अशी कोणतीही एक ककं वा अखधक िाती बंद
करून आलेली िात्यातील रक्कम कर्जदारा(रां)च्या VWFPL कडील दाखयत्वांची पूतत
ज ा करण्यासािी VWFPL कडे असलेल्या कोणत्याही
िात्यामध्ये हस्तांतठरत करण्याचा अखधकार असेल, मग ती दाखयत्वे प्रत्यक् ककं वा आकखस्मक, प्राथखमक ककं वा तारणाची आखण संयुक्त ककं वा
अनेक असतील तरीही.

13

अखभहस्तांकन
या करारांतगजत सवज ककं वा कोणतेही अखधकार, लाभ ककं वा दाखयत्वे VWFPL च्या लेिी मंर्ूरीखवना कर्जदार अखभहस्तांदकत ककं वा
स्थानांतठरत करणार नाही.
कर्जदार
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या करारांतगजत आखण इतर व्यवहार कागदपत्रांतगजत असलेले सवज ककं वा कोणतेही अखधकार, लाभ आखण दाखयत्वे VWFPL, कोणत्याही
वेळी अखभहस्तांदकत करू शकते ककं वा हस्तांतठरत करू शकते. असे अखभहस्तांकन ककं वा हस्तांतरण काहीही असले तरी, VWFPL ने अन्यथा
सूखचत के ल्याखशवाय, कर्जदार या करारांतगजत सवज प्रदाने VWFPL ला करत राहील आखण अशी सवज प्रदाने र्ेव्हा VWFPL ला के ली
र्ातील तेव्हा अशा प्रदानांबाबत कर्जदारा(रां)ची सवज दाखयत्वे पूणप
ज णे समाप्त होतील.

14

सुरक्ा

14.1

कर्जदार व्यक्तपणे ओळितो(तात) आखण स्वीकारतो(तात) की कोणत्याही पितीने आखण VWFPL िरवेल त्या अटींनुसार (VWFPL ला
योग्य वाटल्यास िरेदीदार, अखभहस्तांदकती ककं वा हस्तांतठरतीच्या वतीने कर्जदारा(रां)च्या खवरुि कारवाई करण्याचा VWFPL चा
अखधकार रािून िे वण्यासह) अशा पितीने आखण अटींवर, कर्जदारा(रां)ची कोणतीही ककं वा सवज थकबाकी आखण देय रक्कम, कर्जदारा(रां)ना
कोणताही अखधक संदभज ककं वा पूवजसूचना ककं वा सूचना न देता आखण कर्जदारा(रां)ची कोणतीही संमती न घेता, VWFPL च्या खनवडीच्या
कोणत्याही तृतीय पक्ाला संपूणज ककं वा आंखशकठरत्या खवकण्याचा, अखभहस्तांदकत करण्याचा ककं वा अन्यथा हस्तांतठरत करण्याचा VWFPL
ला पूणजपणे अखधकार असेल आखण हक्क असेल. अशा कोणत्याही कारवाई आखण अशा कोणत्याही खविी, अखभहस्तांकन ककं वा हस्तांतरणामुळे
अशा तृतीय पक्ाला धनको ककं वा VWFPL सह संयुक्त धनको म्हणून ककं वा र्से प्रकरण असेल त्यानुसार, इतर कोणत्याही व्यक्तीला
स्वीकारण्यास कर्जदार बांधील असेल. अशा खविी, अखभहस्तांकन ककं वा हस्तांतरणामुळे ककं वा अखधकारांची अंमलबर्ावणी करण्यामुळे
आखण थकबाकी व देय रक्कम वसूल करण्यामुळे होणारा कोणताही िचज कर्जदारा(रा)च्या िात्यातून असेल. VWFPL च्या लेिी पूवज
संमतीखवना कर्जदार हा करार ककं वा यातील आपले कोणतेही अखधकार, कतजव्ये ककं वा दाखयत्वे अखभहस्तांदकत करणार नाही.

14.2

उपरोक्त कलम 14.1 मधील तरतुदींबाबत पूवजग्रहाखवना, कर्जदाराला(रांना) सूचना न देता, VWFPL (आपल्या एकमेव खववेकबुिीने),
कर्ाजची संपूणज ककं वा आंखशक पत र्ोिीम सहभागाच्या मागाजने इतर कोणत्याही व्यक्तीसह सामाखयक करू शकते. असा सहभाग काहीही
असला तरी, या करार आखण इतर व्यवहार कागदपत्रांतगजत VWFPL कडे असलेले सवज अखधकार, शीषजक, स्वारस्ये, खवशेष खस्थती आखण
खमळत असलेले ककं वा ददलेले ककं वा त्यांच्याकडे असेलेले इतर लाभ व खवशेषाखधकार त्याच अटी आखण शतींनुसार वैध, प्रभावी आखण
अंमलात आणण्यायोग्य असतील आखण कर्जदार या करार आखण इतर व्यवहार कागदपत्रांतगजत आपली संपूणज दाखयत्वे VWFPL कडे
खवसर्र्जत करत राहील.

14.3

अशा हक्कांची खविी, अखभहस्तांकन, हस्तांतरण ककं वा हक्कांची अंमलबर्ावणी आखण थकबाकीची वसुली करणे यासािी येणारा कोणताही
िचज कर्जदारा(रां)च्या िात्यातून असेल.

15

प्रखत कसूर
कर्जदार स्वीकारतो(तात) की या करारांतगजत कर्जदाराने(रांनी) कर्ाजची परतफे ड के ली परं तु कर्जदाराने(रांनी) VWFPL कडू न घेतलेल्या
इतर कोणत्या खवत्तीय सुखवधेमध्ये कर्जदारा(रां)कडू न थकबाकी येणे असेल तर, अशा घटनेमध्ये या करारांतगजत कर्जदाराने(रांनी) ददलेली
सुरक्ा मुक्त करण्यास VWFPL बांधील नसेल आखण अशी खशल्लक खवत्तीय सुखवधा सामावून घेण्यासािी कर्जदार याद्वारे VWFPL ला ती
सुरक्ा खवस्तारीत करण्यास अखधकृ त करत आहे. त्याचप्रमाणे, या करारांतगजत कर्जदारा(रां)कडू न काही थकबाकी असल्यास,
कर्जदाराने(रांनी) VWFPL कडू न घेतलेल्या इतर कोणत्या खवत्तीय सुखवधेसािी खनमाजण के लेली सुरक्ा मुक्त करण्यास VWFPL बांधील
नसेल आखण या करारांतगजत थकबाकी सामावून घेण्यासािी अशी सुरक्ा खवस्तारीत करण्याची कर्जदार र्बाबदारी घेतो.

16

प्रखत दाखयत्व

16.1

कर्जदार आखण/ककं वा सह-कर्जदार मान्य करतात आखण पुष्टी करतात की या करारांतगजत ककं वा त्या संबध
ं ात कर्जदार आखण/ककं वा सहकर्जदाराने प्रवेश के लेल्या इतर कोणत्याही करार ककं वा व्यवहारामध्ये आखण/ककं वा इतर कोणत्या कर्जबार्ारीपणासािी कर्जदार आखण/ककं वा
सह-कर्जदाराने के लेली कोणतीही प्रदाने VWFPL आपल्या खनव्वळ खववेकबुिीने खवखनयोखर्त करू शकते आखण असे खवखनयोर्न अंतीम
असेल आखण ते कर्जदार आखण/ककं वा सह-कर्जदारास बंधनकारक असेल व ज्यासािी अशी रक्कम अदा के ली गेली असेल परं तु र्ी कर्जदार
आखण/ककं वा सह-कर्जदाराने प्रवेश के लेल्या दुसऱया करार ककं वा व्यवहारामध्ये ककं वा दुसऱया कर्जबार्ारीपणासािी खवखनयोर्ीत के ली गेली
आहे खतची थकबाकी या करारांतगजत VWFPL ला अदा करण्यास र्बाबदार राहतील

16.2

याखशवाय, कर्ाजची परतफे ड कशीही के ली असली तरी, या करारांतगजत आखण कर्जदार आखण/ककं वा सह-कर्जदार VWFPL दरम्यान के लेल्या
इतर कोणत्याही करारांतगजत VWFPL च्या नावे के लेली कोणतीही आखण सवज सुरक्ा ककं वा इतर कोणतीही सुरक्ा कागदपत्रे ककं वा
कर्जदार

सह-कर्जदार
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सह-कर्जदार

VWFPL कडे ककं वा VWFPL च्या ताब्यात ककं वा खनयंत्रणात असलेली िे व ताब्यात घेण्यास / खवकण्यास / हस्तांतठरत करण्यास ककं वा
अन्यथा खतची खवल्हेवाट लावण्यास आखण कर्जदार आखण/ककं वा सह-कर्जदारासह के लेल्या दुसऱया करार ककं वा व्यवहारामध्ये ककं वा कर्जदार
आखण/ककं वा सह-कर्जदाराचा कर्जबार्ारीपणासािी खवखनयोर्ीत करण्यास कर्जदार आखण/ककं वा सह-कर्जदार याद्वारे VWFPL ला व्यक्तपणे
आखण खबनशतज अखधकृ त करतात. या करारातील आखण या कराराच्या अनुशंगाने अंमलात आणलेल्या इतर कोणत्याही सुरक्ा दस्तऐवर्ातील
तरतुदी या अनुच्छेदांतगजत सुरक्ेची खवल्हेवाट लावण्याच्या पितीस आखण खवखनयोर्नास आवश्यक त्या बदलानुसार योग्य ते फे रबदल करून
लागू होतील.
16.3

हे स्पष्ट के ले र्ाते की उलट मागणी आखण प्रखत दाखयत्वाचा अखधकार एका कर्जदार ककं वा सह-कर्जदाराची रक्कम समायोखर्त करण्यासािी
वापरला र्ाऊ शकतो.

17

दु्यम कर्ज
कर्जदार याद्वारे मान्य करतो(तात), घोषणा करतो(तात), पुष्टी करतो(तात) आखण वचन देतो(तात) की त्यांच्या समूह कं पन्या/ सहकारी/
संचालक, भागीदार आखण/ककं वा त्यांच्या खमत्र आखण नातेवाईक ककं वा त्यांपक
ै ी कोणीही घेतलेली सवज कर्ज, आगाऊ रकमा आखण इतर
आगाऊ पैसे हे याद्वारे मंर्रू के लेल्या कर्ाजच्या तुलनेत दु्यम कर्ज असेल आखण मानले र्ाईल. कर्जदार याद्वारे र्ाहीर करतो(तात) आखण
र्बाबदारी घेतो(तात) की VWFPL ची संपूणज थकबाकी आखण कर्ाजच्या आखण/ककं वा या कराराच्या अनुरोधाने संपूणज रकमेची परतफे ड
के ली र्ाईपयांत कर्जदार अशा कोणत्याही कर्ाांची आखण आगाऊ रकमांची संपूणज ककं वा आंखशक परतफे ड करणार नाही ककं वा त्यावरील
कोणतेही कर्ज अदा करणार नाही.

18

माखहती उघड करणे

18.1

VWFPL ला योग्य व आवश्यक वाटेल त्यानुसार, िे खडट इन्फमेशन ब्युरो (इं खडया) खलखमटेड (CIBIL) ककं वा इतर कोणत्याही एर्न्सीकडे
ककं वा यामध्ये RBI च्या वतीने अखधकृ त के लेल्या इतर कोणत्याही एर्न्सीकडे ककं वा कोणत्याही वैधाखनक प्राखधकरण ककं वा मंडळ, समूह
कं पन्या, बँका, खवत्तीय संस्था ककं वा संभाव्य अखभहस्तांदकत ककं वा इतर कोणत्याही तृतीय पक्ाकडे (एकखत्रतपणे “िे खडट ब्युरो”) िालीलपैकी
सवज ककं वा काहीही उघड करण्याचा अखधकार आहे: (i) कर्जदारा(रां)शी संबंखधत माखहती आखण डेटा; (ii) कर्ज, त्याच्या अटींशी संबंखधत
माखहती/ डेटा/ कागदपत्रे, व्यवहाराची कागदपत्रे आखण/ककं वा कर्जदाराने(रांनी) VWFPL च्या नावे र्मा के लेल्या इतर सुरक्ा, त्यांचा
परतफे ड/ पत इखतहास ककं वा त्या संदभाजत त्यांच्यापैकी कोणी गृहीत धरलेले दाखयत्व/ गृहीत धरण्याचे दाखयत्व; (iii) उपरोक्त दाखयत्वांची
पूतजता करण्यामध्ये कर्जदाराने(रांनी) काही कसूर के ला असल्यास. VWFPL कडे त्याचे/ खतचे/ त्यांचे आधार तपशील सादर करण्यास आखण
स्वतःला कोणत्याही बायोमेठरक/ भौखतक तपासणीसािी सादर करून ते प्रमाखणत करण्यासािी VWFP ला पूणज सहकायज देण्याचे कर्जदार
याद्वारे मान्य करतो(तात) आखण त्याची/खतची/त्यांची संमती देतात. कर्जदार याद्वारे मान्य करतो(तात) आखण पुढील गोष्टींसािी
त्याची/खतची/त्यांची संमती देतात (अ) असे आधार संबंखधत तपशील/ कागदपत्रे/ माखहती VWFPL ने सािवणे आखण (ब) ते ककं वा त्यांपैकी
काहीही VWFPL ने िे खडट ब्युरोसह कोणत्याही तृतीय पक्ासह सामाखयक करणे.

18.2

VWFPL (अ) त्यांना योग्य वाटेल त्याप्रकारे उपरोक्त प्रगटने ककं वा माखहती वापरू शकतात ककं वा त्यावर प्रदिया करू शकतात, (ब) प्रदिया
के लेली माखहती, डेटा, कागदपत्रे ककं वा त्यातील त्यांनी तयार के लेली उत्पादने VWFPL / खवत्तीय संस्था आखण RBI ने खवखनर्दजष्ट
के ल्यानुसार इतर पत अनुदानकते ककं वा नोंदणीकृ त वापरकते यांच्याकडे खवचारासािी सादर करू शकते ककं वा (क) कर्जदार ककं वा त्यांच्या
कु टुंखबयांच्या पत अर्ाजचे अखधक मूल्यांकन करण्यासािी आधार म्हणून वापरू शकते ककं वा फसवणूक प्रखतबंधासािीही वापरू शकते.

18.3

कर्जदाराने(रांनी) VWFPL कडे वेळोवेळी सादर के लेली सवज माखहती, डेटा ककं वा उत्पादने िरी व अचूक असावी.

18.4

कर्जदाराच्या(रांच्या) कोणत्याही प्रदान ककं वा परतफे डीमध्ये कर्जदाराने(रांनी) काही कसूर के ल्यास, VWFPL आखण/ककं वा RBI च्या
खनव्वळ खववेकबुिीने योग्य वाटेल अशा पितीने आखण अशा माध्यमातून, अशा कसूरचे तपशील, (लागू होत असेल त्यानुसार) कर्जदार
आखण/ककं वा त्यांचे संचालक / भागीदार/ सह-अर्जदार, यांच्या नावासह, कसूरदार म्हणून उघड ककं वा प्रकाखशत करण्याचा VWFPL
आखण/ककं वा िे खडट ब्युरोकडे खबनशतज अखधकार असेल.

18.5

माखहती/ कागदपत्रे आता ककं वा भखवष्यात सामाखयक करण्यासािी आखण/ककं वा उघड करण्यासािी तसेच त्या कारणास्तव त्यांच्यापैकी
कोणाला आखण/ककं वा इतरांना सोसाव्या लागणाऱया पठरणामांसािी कर्जदार VWFPL ला र्बाबदार धरणार नाही(त). हा करार आखण
परतफे ड आखण कर्जदारा(रां) ची देय रक्कम पूणज झाल्यानंतरही या कलमातील तरतुदी ठटकू न राहतील.
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कायदा/ लवाद/ न्यायाखधकारक्ेत्र
कर्जदार

सह-कर्जदार
19

सह-कर्जदार

19.1

कर्ज, हा करार आखण इतर व्यवहाराच्या कागदपत्रांना (या करारात ककं वा अशा कोणत्याही व्यवहाराच्या कागदपत्रांत नमूद के ले
असल्याखशवाय) भारतातील कायदे लागू होतील आखण त्यांनस
ु ार त्यांचा अथज लावला र्ाईल.

19.2

या वतजमान ककं वा यास स्पशज करणाऱया ककं वा संबंखधत असलेल्या ककं वा याची बांधणी, अथज ककं वा पठरणाम ककं वा यातील पक्ांचा अखधकार
आखण दाखयत्वांबाबत सवज वाद, खववाद आखण / ककं वा दावे लवाद आखण सलोिा, 1996 मधील तरतुदी ककं वा त्यातील कोणत्याही वैधाखनक
सुधारणा ककं वा पुनःअखभखनयखमतींनुसार लोकपालाद्वारे सोडखवले र्ातील आखण VWFPL ने खनयुक्त के लेल्या एकमेव लोकपालाकडे पािवले
र्ातील. लोकपाल म्हणून काम पाहण्यास खनयुक्त के लेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, त्याने नकार ददला, दुलजक् के ले, तो अक्म ककं वा असमथज
असेल तर, VWFPL त्याच्या र्ागी दुसऱया व्यक्तीची लोकपाल म्हणून खनयुक्ती करेल. लवाद प्रदिया मुब
ं ई ककं वा VWFPL ने खनवडलेल्या/
िरवलेल्या ठिकाणी पार पाडल्या र्ातील. लोकपालाचा खनवाडा अंतीम आखण संबंखधत सवज पक्ांना बंधनकारक असेल. कायजवाहीची भाषा
इं ग्रर्ी असेल.

19.3

वरील कलम 19.2 च्या पूवग्र
ज हाखवना, या करारांतगजत / संदभाजत उद्भवणारी/ऱया सवज कायदेशीर कारवाई आखण/ककं वा कायजवाही, व्यवहार
कागदपत्रे आखण र्ंगमगहाण मालमत्ता, मुब
ं ईच्या सक्म न्यायालय ककं वा न्यायाखधकरणांमध्ये / समोर आणल्या र्ातील आखण कर्जदार त्या
न्यायालयाच्या खवशेष न्यायाखधकारक्ेत्राच्या अधीन असेल(तील). तथाखप, करारांतगजत खनमाजण होणारी कोणतीही कायदेशीर कारवाई ककं वा
कायजवाही VWFPL आपल्या संपूणज खववेकबुिीने कोणत्याही इतर न्यायालयात, न्यायाखधकरणांत ककं वा इतर योग्य न्यायसभेकडे आरंभ
करू शकते आखण कर्जदार अशा न्यायाखधकारक्ेत्राला संमती देतो(तात).
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सूचना

20.1

या करारांतगजत सवज सूचना ककं वा इतर पत्रव्यवहार ककं वा व्यवहार कागदपत्रे कर्जदार पठरखशष्ट I मध्ये खनर्दजष्ट के लेल्या पत्तयांवर VWFPL
ला लेिी स्वरूपात देई(ती)ल. VWFPL ला ददलेली अशी सूचना र्ेव्हा प्रत्यक्ात प्राप्त होईल आखण VWFPL द्वारा त्याची पोच ददली
र्ाईल तेव्हाच ती प्रभावी धरली र्ाईल. या करारांतगजत कर्जदाराला(रांना) VWFPL कडू न ददल्या र्ाणाऱया सवज सूचना ककं वा इतर
पत्रव्यवहार ककं वा व्यवहार कागदपत्रे कर्जदाराने(रांनी) पठरखशष्ट I मध्ये खनर्दजष्ट के लेल्या मोबाईल िमांक ककं वा पत्तयांवर हाताने बटवडा
करून, कु ठरयर, फॅ खसखमले, SMS ककं वा ईमेलने ददले र्ाऊ शकतात. अशी सूचना ककं वा इतर पत्रव्यवहार पुढील पठरखस्थतींत प्रभावी
समर्ला र्ाईल:
(i) र्र पत्राने पािवला तर, वैयखक्तकपणे पोहोचखवल्यास ककं वा र्र टपालाने पािवला गेल्यास, पत्र परत मागवणे हे VWFPLच्या
खनयंत्रणाबाहेर असेल.
(ii) र्र फॅ खसखमले, SMS ककं वा ईमेलद्वारे पािवला तर, VWFPL ला पािवल्याचा अहवाल खमळाल्यावर.

20.2

कर्जदारा(रां)च्या संपकज पत्तयातील ककं वा तपशीलांतील बदलांबाबत VWFPLला लेिी स्वरूपात सूखचत न के ल्यास, या करारात खनर्दजष्ट
के लेल्या कर्जदाराने(रांनी) शेवटच्या ददलेल्या, पत्तयावर ददली र्ाणारी सूचना/पत्रव्यवहार पािखवण्याची सेवा, अशी नोठटस VWFPLकडे
“खवतरण न झालेली” म्हणून परत आली तरी योग्य आखण पुरेशी मानण्यात येईल.
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संकीणज

21.1

हे व्यक्तपणे स्पष्ट आखण घोखषत के ले र्ाते की या उत्पादना(नां)चा ज्या कोणा उत्पादक/ खवतरक / पुरविादाराकडू न ककं वा द्वारे या
व्यवहाराचा पठरचय ददला र्ातो, वाटाघाटी के ल्या र्ातात ककं वा संयोखर्त के ला र्ातो तो VWFPL चा एर्ंट मानला र्ाणार नाही आखण
अशा उत्पादक/ खवतरक / पुरविादाराने कर्जदारा(रां) कडे के लेल्या कोणत्याही सादरीकरण ककं वा खवधानांसािी VWFPL र्बाबदार नसेल.

21.2

VWFPL च्या नेहमीच्या पितीनुसार आखण वैधाखनक आवश्यकतांची पूतजता करून रािलेल्या िाते / नोंद पुस्तकांत के लेल्या नोंदी आखण /
ककं वा VWFPL च्या खनयुक्त अखधकाऱयाद्वारे स्वाक्री के लेले खवधान अंतीम आखण कर्जदारा(रां)वर बंधनकारक असेल. अशा नोंदी आखण /
ककं वा खवधान हा कर्ाजच्या अखस्तत्वाचा आखण कर्जदारा(रां)वर असलेल्या रकमेच्या दाखयत्वांचा सकृ त दशजनी खनणाजयक पुरावा असेल.

21.3

हा करार आखण आखण त्यासह संलग्न असलेली ककं वा त्यामध्ये संदर्भजत के लेली इतर कोणतीही कागदपत्रे, येथे नमूद के लेल्या ककं वा आनुषंखगक
असलेल्या सवज अटी व शती एकखत्रत करतात आखण सवज तोंडी वाटाघाटी आखण या खवषयाबाबत यापूवी झालेल्या सवज लेिी माखहतीची र्ागा
घेतात, याला अपवाद या करारापूवी र्ारी के लेल्या मंर्रू ी पत्रातील तरतुदींचा आहे; ज्या याखशवाय आहेत व यास पूरक आहेत तसेच या
कराराच्या अटींच्या खवरोधात र्ात नाहीत. या करारातील आखण यास संलग्न के लेल्या ककं वा येथे संदभज ददलेल्या कोणत्याही करार ककं वा
दस्तऐवर्ांतील अटी, शती आखण तरतुदींमध्ये संघषज खनमाजण होण्याच्या खस्थतीत, या करारातील अटी, शती आखण तरतुदी लागू होतील.

21.4

हा करार आखण व्यवहाराची कागदपत्रे आखण VWFPL/ त्यांच्या संलग्न संस्था/ समूह कं पन्यांद्वारे के ल्या गेलल्े या खवपणनाच्या उपिमांसािी
कर्जदार
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उपभोक्ता अहवालांसह, सवेक्णांतून, बाहेरील स्रोतांतील माखहतीतून कर्जदाराने(रांनी) ददलेली माखहती वापरण्याचा अखधकार VWFPL
रािून िे वत आहे. कर्जदारा(रां)सािी खवपणनाच्या ऑफसज खवकसीत करण्यासािी VWFPL ज्या खवपणन कं पन्यांसह काम करे ल त्यांनी
वापरण्याच्या टपाली सूचींमध्ये VWFPL ही माखहती वापरू शकते. वेळोवेळी ददल्या र्ाणाऱया कर्ाांची धोरणे, वैखशष्ट्ये आखण लाभ
बदलण्याचा अखधकार VWFPL रािून िे वते आखण योग्य वाटेल त्यानुसार अशा कोणत्याही सुधारणा / बदलांबाबत कर्जदाराला(रांना)
सूखचत करू शकते. असा सुधारणा/ बदल ज्या तारिेला के ले र्ातील तत्पूवी कर्ाजची परतफे ड के ली गेली नसेल / ते रद्द के ले नसेल तर अशा
सुधारणा / बदलांने बांधील राहण्याचे कर्जदार मान्य करतो(तात).
21.5

हा करार आखण इतर कोणत्याही व्यवहार कागदपत्रातील कोणतीही तरतूद, र्ी कोणत्याही न्यायाखधकारक्ेत्रात प्रखतबंखधत आहे ककं वा
अंमलात आणता न येणारी आहे ती, अशा न्यायाखधकारक्ेत्रात त्या प्रखतबंध ककं वा अंमलात आणता न येण्याच्या मयाजदेपयांत अप्रभावी असेल,
परं तु त्यामुळे या करारातील ककं वा अशा इतर व्यवहार कागदपत्रातील उवजठरत तरतुदी अवैध होत नाहीत ककं वा अशी तरतूद इतर कोणत्या
न्यायाखधकारक्ेत्रात प्रभावी होत नाही.

21.6

कोणत्याही कसूरसािी ककं वा अन्यथा हा करार ककं वा इतर व्यवहार कागदपत्रातील VWFPL चा कोणताही अखधकार अंमलात आणण्यात
ककं वा कोणताही अखधकार, सत्ता ककं वा उपाय अंमलात आणण्यात ककं वा वगळण्यात कोणताही खवलंब झाला तरी असा कोणताही अखधकार,
सत्ता ककं वा उपाय खवसर्र्जत झाला ककं वा अशा कसूरला मूकसंमती आहे असे मानले र्ाणार नाही ककं वा कोणत्याही कसूर ककं वा कोणत्याही
कसूरसािी मूकसंमतीच्या संदभाजत VWFPL ने कोणतीही कारवाई के ल्यामुळे ककं वा न के ल्यामुळे इतर कोणत्याही कसूरबाबत VWFPL चा
कोणताही अखधकार, सत्ता ककं वा उपाय प्रभाखवत ककं वा अक्म होत नाही. हा करार आखण इतर व्यवहार कागदपत्रांतगजत VWFPL चे
अखधकार आवश्यकतेनुसार वरचेवर वापरले र्ाऊ शकतात, ते संचयी आहेत आखण सवजसाधारण कायद्यांतगजत त्यांचे अखधकार वगळले र्ात
नाहीत आखण के वळ VWFPL च्या एकमेव खववेकबुिीने लेिी सोडू न ददले र्ाऊ शकतात.

21.7

चांगल्या भावनेने ककं वा हा करार ककं वा इतर व्यवहाराच्या कागदपत्रांच्या हेतूने के लेल्या कोणत्याही कृ तीसािी VWFPL ककं वा त्यांच्या
कोणत्याही संचालक, अखधकारी, कमजचारी, सल्लागार, मूल्यांकनकताज, परीक्क, लेिा परीक्क, एर्न्सींखवरुि कोणताही िटला, कारवाई,
अखभयोग ककं वा इतर कायदेशीर कारवाई के ली र्ाऊ शकत नाही.

21.8

कर्जदार स्वीकारतो(तात) की करारातील सवज तपशील कर्जदारा(रां)च्या उपखस्थतीमध्ये भरले असून त्याने कर्ाजच्या सवज अटी व शती
वाचल्या व समर्ावून घेतल्या आहेत. कर्जदार हे देिील स्वीकारतो(तात) की करार आखण इतर कागदपत्रांतील उपरोक्त अटी व शती
कर्जदाराला(रांना) समर्णाऱया भाषेमध्ये स्पष्ट करून सांखगतल्या आहेत आखण कर्जदाराला(रांना) अटी व शतींचा संपूणज अथज समर्ला आहे
आखण त्याने/खतने या करारातील सामग्री पडताळू न पाखहल्यावर व समर्ावून घेतल्यानंतर स्वाक्री के ली आहे.

21.9

कर्जदार पुष्टी करतो(तात) की हा करार आखण व्यवहार कागदपत्राची एक प्रत त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला सुपद
ू ज करण्यात आली आहे.

21.10

या करारांतगजत येथे प्रदान के लेले ककं वा कोणत्याही कायदे, नागरी कायदा, र्कात ककं वा व्यापारी वापराद्वारे असलेले कोणत्याही पक्ाचे सवज
उपाय हे एकखत्रत आहेत आखण पयाजयी नाहीत आखण िमशः ककं वा एकाचवेळी अंमलात आणले र्ाऊ शकतात.

21.11

सामग्रीची खवपरीत बांधणी आवश्यक असल्याखशवाय, एकवचनात अनेकवचनाचा आखण अनेकवचनात एकवचनाचा आखण पुवलंग, खिवलंग
ककं वा नपुसकवलंगात पुवलंग, खिवलंग ककं वा नपुसकवलंगाचा समावेश असेल.

च्या साक्ीने उपरोक्त पक्ांनी वर खलखहलेल्या ददवशी आखण वषी आपले हात खमळवले आहेत आखण सदस्यता घेतली आहे
स्वाक्री करून, खशक्का मारून, खवतरीत के ले
“कर्जदार” मध्ये नाव असलेल्या(ल्यां)द्वारे
सह-कर्जदाराचे नाव 1

** मालकीहक्काच्या संस्थेच्या खशक्क्यासह मालकाची स्वाक्री
**भागीदारी संस्था असल्यास प्रत्येक भागीदाराची स्वाक्री
**HUF चा कताज आखण प्रत्येक प्रौढ सदस्याची स्वाक्री
** कं पनी / सोसायटी / रस्टच्या अखधकृ त स्वाक्रीकताजची स्वाक्री (अ-वैयखक्तक असल्यास खशक्क्यांसह स्वाक्री)

फोक्सवॅगन फायनान्स प्रायव्हेट
खलखमटेडसािी अखधकृ त स्वाक्रीकताज
साक्ीदार:
कर्जदार
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फोक्सवॅगन फायनान्स प्रा.लि. रिटेि कर्ज किािाच्या मानक अटी
येथे ठिलवण्यात आिेल्या मानक अटी कर्जदाि/सहकर्जदाि याांनी वाचल्या आहेत व तयाांना तया समर्ावून, स्पष्ट करून साांगण्यात आल्या असून तयाांना तया
समर्ल्या आहेत व तयाांना तया मान्य असून तयाांनी तयाांचे पािन किण्याचे स्वीकाििे आहे आलि कर्ज किािाांतगजत कर्जदातयाद्वािे पुिलविेल्या कर्ज सुलवधेिा तया
िागू असतीि.
ददिेल्या मानक अटी या कर्ाजच्या किािाचा अलवभाज्य भाग असिाि आहेत असे मानिे र्ाईि आलि कर्ज किािाच्या अनुसच
ू ीमध्ये नमूद किण्यात आिेल्या
कर्जदाि/सहकर्जदाि याांच्या तपलििासह कर्जदातयाने अांमिात आििेल्या कर्ज किािासह सांयक्त
ु रूपाने तया वाचल्या र्ाव्यात.

I. व्याख्या आलि िचना
1)

या किािामध्ये, हा लवषय ककां वा तयाच्या सांदभाजत र्ोपयंत काही लवसांगत नाही
तोपयंत खािी सूचीबद्ध के िेिे वाक्प्रचाि, र्ि िागू असतीि ति तयाांचा अथज
खािीिप्रमािे असेि:
(a) "अर्ज" म्हिर्े, आवश्यक ककां वा मान्य सांदभाजनुसाि, कर्जदािाने
फोक्सवॅगन
फायनान्स
प्रा.लि.
("कर्जदाता")
याांच्याकडे
नवीन/वापििेल्या वाहनाच्या खिेदीची सुलवधा प्राप्त किण्यासाठी र्मा
के िेिा कर्ाजचा अर्ज होय व तयाचसोबत इति सवज मालहतीबिोबिच,
इति कोिताही तपिीि, स्पष्टीकििे, पत्रे, हमी आलि घोषिा असल्यास
तया कर्जदाि ककां वा इति कोितयाही व्यक्तीद्वािे वेळोवेळी सुलवधेकडे
सादि के ल्या र्ातीि.
(b) कोितयाही व्यक्तीच्या सांदभाजने, "सांिग्न" म्हिर्े अिी कोितीही इति
व्यक्ती र्ी थेट ककां वा अप्रतयक्षपिे लनयांत्रि किते, लनयांत्रि के िे र्ाते ककां वा
व्यक्ती वा समूह कां पनीच्या सांयक्त
ु लनयांत्रिाखािी असते.
या व्याख्येच्या हेतूांसाठी, ए खा द्या व्य क्ती चे “लनयांत्रि” (“द्वािे लनयांलत्रत”
आलि “सह सांयुक्त लनयांत्रिाांतगजत” या पदाांच्या पिस्पिसांबांलधत अथाजसह)
म्हिर्े (a) मतदानाच्या 50% हून अलधक हक्ाांची मािकी ककां वा अिा
व्यक्तीच्या इति स्वािस्याांची मािकी; ककां वा (b) व्यक्तीच्या व्यवस्थापन
ककां वा धोििाांची ददिा ठिवण्याचा अलधकाि, र्ो अिा व्यक्तीच्या मतदान
अलधकािाच्या 50% हून अलधक मािकी घेऊन, अिा व्यक्तीच्या सांचािक
मांडळ ककां वा ततसम प्रिासकीय सांस्थेमध्ये लनम्म्याहून अलधक सदस्य
नेमण्याच्या अलधकािाद्वािे , ककां वा कां त्राटी वा इति व्यवस्थाांच्या
माध्यमातून प्राप्त होतो. र्ि भागधािक / अिी व्यक्ती एक खिीखुिी व्यक्ती
असेि ति कां पनी कायदा, 1956 मधीि व्याख्येनुसाि सांिग्न या पदामध्ये
तयाच्या नातेवाईकाांचादेखीि समावेि होईि.
(c) "कर्जदाि" याचा अथज आलि सांदभज सांयक्त
ु पिे व अर्जदाि/कर्जदािाांना
अनुक्रमे आलि सह-अर्जदाि/सह-कर्जदाि (र्ि असल्यास) ज्यािा/ज्याांना
कर्जदातयाने अिा अर्जदाि व सह-अर्जदािाांनी कर्जदातयाकडे सादि
के िेल्या अर्ाजच्या आधािे सुलवधा मांर्िू के िी आहे आलि यामध्ये
कर्जदािाच्या प्रकािानुसाि तयाचे/तयाांचे उत्तिालधकािी आलि अनुज्ञात
अलभहस्ताांदकती याांचा यामध्ये समावेि होतो.
(d) "कर्जदािा(िाां)ची देिी" याचा अथज आलि यामध्ये सुलवधेची अद्याप न
भििेिी मुद्दि िक्म, सुलवधेविीि व्यार्, इति सवज व्यार्, सवज िुल्क,
खचज, मुद्ाांक िुल्क आलि या किािाच्या व व्यवहािाच्या कागदपत्राांच्या
अनुषांगाने कर्जदािाने कर्जदातयािा देय असिेल्या कोितयाही इति सवज
िकमा तयाचबिोबि या किािाांतगजत कर्जदािाद्वािे लनधाजरित ककां वा देय
असिेिा इति सवज सांबांलधत पैिाांचा समावेि होतो.
(e) "एकलत्रत उतपादन" याचा अथज आलि यामध्ये आगाऊ लवम्याचा हप्ता,
व्यवस्थापन पॅक/वार्षजक व्यवस्थापन किाि, लवस्तारित वॉिां टी
आलि/ककां वा इति कोितेही अलतरिक्त-सहाय्यक उतपादन अिा
उतपादनाांचा समावेि होतो र्ी कर्जदातयाने लवलवध व्यवसाय
भागीदािाांच्या साहाय्याने आििी आहेत ज्यामुळे कर्जदािािा मालसक
कर्ज हप्तयाांसोबतच वि विजन के िेल्या अलतरिक्त-सहाय्यक उतपादनाांचे
देयक/खचज मालसक हप्तयाांमध्ये भिण्यासाठी एकि लखडकी सुलवधा प्राप्त
होते.
मालसक देय / खचाजच्या अिा घटकािा सोबतच्या अनुक्रमे परिलिष्ट II, III
आलि IV मध्ये आलि नवीन उतपादन आिल्यावि तयानुसाि इति
कोितयाही अलतरिक्त परिलिष्टाांमध्ये ददिेल्या अटी व ितींनुसाि सांबांलधत
व्यावसालयक भागीदाि / सेवा पुिवठादािाांना पाठविे र्ाईि.

(f) "कामकार् ददवस" म्हिर्े एक असा ददवस र्ेव्हा कर्जदातयाचे कायाजिय
सामान्य व्यावसालयक व्यवहािाांसाठी सुरू आहे.
(g) "देय तािीख" म्हिर्े अिी तािीख र्ेव्हा सुलवधेच्या मूळ िक्म, व्यार्
आलि/इति कोिताही पैसा याांसह कर्जदािाच्या देय िकमेच्या सांदभाजने
कोितीही िक्म या किाि आलि/ककां वा हा किाि व इति व्यवहाि
कागदपत्राांत लनर्दजष्ट के ल्याप्रमािे देय असते.
(h) "व्यापािी" म्हिर्े उतपादन लनर्मजती/र्ोडिी कां पनीचा अलधकृ त व्यापािी
होय.
(i) “EMI” (ईएमआय) म्हिर्े कर्जदािाने कर्जदातयािा सुलवधेच्या सांदभाजने देय
असिेल्या िकमेचे समान मालसक हप्ते होय आलि तयामध्ये सुलवधेची मूळ
िक्म व तयावि िागू किाांचा समावेि होतो.

(j) "सुलवधा" म्हिर्े कर्जदािाने या किािामध्ये लनर्दजष्ट के ल्याप्रमािे
कर्ज/आर्थजक साहाय्याची अिी िक्म र्ी कर्जदािािा (िाांना) िागू होते
ककां वा तयाांद्वािे प्राप्त के िी र्ाते.
(k) "कर्जबार्ािीपिा" म्हिर्े कर्जदािाचा कोितयाही वेळी असिेिा
कोितयाही प्रकािचा कोिताही कर्जबार्ािीपिा ककां वा कर्ाजऊ/कां त्राट
याांद्वािे कर्जदािाने घेतिेल्या/उभ्या के िेल्या (िोखीच्या लवचािाने असो
ककां वा नाही) पैिाच्या सांदभाजने ककां वा कर्जदाि वा कर्ाजदािािी सांबांलधत
कोिताही व्यक्ती ककां वा सांस्था याांच्याद्वािे कोितयाही प्रकािे किाि के िेिी
दालयतवे (हमी, नुकसानभिपाई, स्वीकृ ती, पतपत्रे, भाड्याने खिे दी ककां वा
भाडेपट्टीने घेिे) होय.
(l) "भौलतक प्रलतकू ि परििाम" म्हिर्े कोितयाही घटना ककां वा
परिलस्थतीचा परििाम ककां वा प्रभाव र्ो असू िकतो: : a) या किािाांतगजत
तयातीि सांबांलधत अटींनुसाि तयाांच्यापैकी कोितयाही गोष्टीचे पािन ककां वा
अनुसिि किण्याच्या कर्जदािाच्या क्षमतेस प्रलतकू ि असेि; ककां वा (b)
कर्जदािाच्या वा कोितयाही व्यवहाि कागदपत्राच्या पक्षातीि
कोितयाही व्यक्तीच्या कोितयाही व्यवसायातीि आर्थजक लस्थतीच्या
कायाजस बाधक असेि.
(m) "मलहना" म्हिर्े कॅ िेंडि वषाजनुसाि वषाजतीि एक मलहना होय आलि
प्रतयेक मलहना तया मलहन्याच्या पलहल्या ददवसापासून सुरू होईि.
कर्जदाता तयाच्या लववेकबुद्धीनुसाि मलहना सुरू होण्याची तािीख पुढेमागे बदिून ठिवू िकतो.
(n) "व्यक्ती" यामध्ये एखादी व्यक्ती, कॉपोिे िन, भागीदािी, सांयुक्त उपक्रम,
व्यक्तींचे सांघटन, ट्रस्ट, अलनबंध सांस्था, सिकाि (कें द्, िाज्य ककां वा
अन्यथा), स्वतांत्र िाज्य, ककां वा तयासांबांलधत कोितयाही सांस्था, लवभाग,
प्रालधकिि ककां वा िार्कीय उपलवभाग, आांतििाष्ट्रीय सांस्था, एर्न्सी
ककां वा प्रालधकिि (प्रतयेक बाबतीत, स्वतांत्र कायदेिीि व्यलक्तमतव असोत
की नाही) आलि तयाांच्या सांबांलधत उत्तिालधकािी आलि िाभकते याांचा
समावेि असेि आलि एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत तयाचे कायदेिीि
प्रलतलनधी, प्रिासक, लनष्पादक आलि वािस याांचा समावेि असेि आलि
ट्रस्टच्या बाबतीत तया कािावधीतीि ट्रस्टी ककां वा लवश्वस्त याांचा
समावेि असेि.
(o) "उतपादन(ने)" याचा अथज आलि यामध्ये वाहन(ने) आलि/ककां वा असे
कोितेही उतपादन(ने) र्ी कर्जदािाने या किाि / अन्य व्यवहाि
दस्तऐवर्ाांमध्ये लनर्दजष्ट आलि विजन के ल्याप्रमािे कर्ाजचा ककां वा तयातीि
काही भागाचा वापि करून लवकत घेतिी असतीि, स्थावि ककां वा र्ांगम
असोत र्ी कर्जदातयाने ददिेल्या/देिाि असिेल्या सुलवधेच्या देय
पितफे डीसाठी कर्जदातयाच्या लहतामध्ये सुिक्षा म्हिून/सुिलक्षत के िी/देऊ
के िी असिे. तदनुसाि उतपादनाचा अथाजन्वय के िा र्ाईि; हे स्पष्ट के िे
र्ात आहे की र्िी कर्जदाि असिा तिीही एखाद्या वाहन ककां वा इति
मािमत्तेिा "उतपादन" मानिे र्ाऊ िकते, र्ि तयाने कर्ाजचा ककां वा
तयातीि काही भागाचा वापि वाहन ककां वा मािमत्तेच्या खिे दीसाठी
वापिण्याव्यलतरिक्त वाहन मािमत्तेच्या खिेदीसाठी इति लनधीचा
वापिही के िा असेि.
(p) “लतमाही” म्हिर्े एका वषाजतीि तीन मलहने होय आलि प्रतयेक मलहना
तया मलहन्याच्या पलहल्या ददविी सुरू होईि, र्ेव्हा ही लतमाही सुरू होत
असेि तेव्हा कर्जदाता तयाच्या लववेकबुद्धीनुसाि लतमाही कधी सुरू
व्हावी याची तािीख बदिू िकतो.
(q) “RBI” म्हिर्े भाितीय रिझव्हज बँक होय.
(r) "व्यवहािाची कागदपत्रे" यामध्ये कर्जदाि ककां वा तया-तया प्रकििानुसाि
सुलवधेिी सांबांलधत इति कोितीही व्यक्ती याांच्याद्वािे कायाजलन्वत
किावयाच्या ककां वा के िेल्या ककां वा प्रलवष्ट कििाि असिेल्या ककां वा
के िेल्या सवज िेख आलि अन्य दस्तऐवर्ाांचा आलि वे ळोवे ळी सु धारित
के िे ल्या अिा व्यवहाि कागदपत्राचा समावेि होतो.
(s) "लवक्रेता" म्हिर्े असा/असे व्यक्ती ज्या(ज्याां ) च्याकडू न कर्ज दाि हा
कर्ज दातयाने कर्ज दािािा ददिे ल्या कर्ाज चा वापि करून उतपादने
घे िाि आहे . लवक्रे तयाचा तपिीि सोबत र्ोडिे ल्या परिलिष्ट-1
मध्ये ददिा आहे .
(t) "वाहन(ने)" म्हिर्े परिलिष्ट-1 मध्ये विजन के िेिे/िी वाहन/ने होय
आलि वाहनािी सांबांलधत कोितेही उपकिि आलि तयाचे सवज सुटे भाग,
तयािा र्ोडल्या र्ािाऱ्या/तयातून बदिल्या र्ािाऱ्या सवज गोष्टी
आलि/ककां वा उपकििे र्ेव्हा कधीही बनलविी असतीि, परिलिष्ट-1 मध्ये

विजन के ल्याप्रमािे तयाची िचना असेि याांचा समावेि होईि आलि
कोितीही िचना उभाििी व इां लर्न सुधाििा, ई. याांचा समावेि होईि.
1

2)

या किािामध्ये, र्ोपयंत लवपिीत हेतू प्रकट होत नाही तोपयंत,

(b)

याचा सांदभज पुढीिप्रमािे आहे:

A.
i.

"सुधाििा" यामध्ये पू ि क, सांिोधन, नावीन्य, पु नस्थाजप ना ककां वा
पु नरुतपादन याांचा समावेि होतो आलि तदनुसाि "सुधारित" चे
अथाजन्वयन के िे र्ाईि;
ii. "मािमत्ता" यामध्ये सवज मािमत्ता/वाहने अलस्ततवातीि व
भलवष्यातीि र्ी काही असतीि ती (मूत,ज अमूतज असोत ककां वा
अन्यथा) (बौलद्धक मािमत्ता आलि बौलद्धक मािमत्ता अलधकाि
याांसह), गुांतविूक, िोखीचा प्रवाह, महसूि, अलधकाि, फायदे,
स्वािस्य आलि प्रतयेक विजनाचे िीषजक याांचा समावेि होतो र्ी या
किाि / अन्य व्यवहाि दस्तऐवर्ाांमध्ये लनर्दजष्ट आलि विजन
के ल्याप्रमािे स्थावि ककां वा र्ांगम असोत र्ी कर्जदातयाने
ददिेल्या/देिाि असिेल्या सुलवधेच्या देय पितफे डीसाठी
कर्जदातयाच्या लहतामध्ये सुिक्षा म्हिून/सुिलक्षत के िी/देऊ के िी
असिे.
iii. "मुखतयािी" म्हिर्े अलधकृ त पिवानगी, सांमती, मांर्ुिी, मान्यता,
पिवानगी, ठिाव, पिवाना, सवित, दाखि कििे आलि नोंदिी
याांचा समावेि होतो;
iv. "भाि" यामध्ये गहाि, िुल्क, गहािवट, प्रलतज्ञा, तािि, सुिक्षा
व्यार् ककां वा कोितयाही लववििाची कोितयाही प्रकािची गहािवट
याांचा समावेि होतो.
v.

B.

"कायदा" यामध्ये कोितेही सांलवधान, कायदा, लनयम, लनयमन,
अलधलनयम, अध्यादेि, लनिजय, ऑडजि, लडक्री, अलधकृ तता ककां वा
कोितेही प्रकालित लनदेि, ददिालनदेि, आवश्यकता ककां वा
कायद्याच्या अांमिातीि सिकािी लनबंध ककां वा कोितयाही न्यालयक
प्रालधकििाद्वािे पूवजलनधाजरित के िेल्या कोितयाही गोष्टीचे लनधाजिि
ककां वा व्याख्या या किािाच्या स्वाक्षिी/सादिीकििावेळी आलि
तयानांतिदेखीि िागू असो ककां वा नसो आलि याांपैकी प्रतयेकात
वेळोवेळी सुधाििा होतीि तसे याांचा समावेि होतो.

(c)

(d)

एकवचनी सांदभाजमध्ये अनेकवचनीही समालवष्ट आहे (आलि
याउिटही);

C.

D.

E.
F.

G.

II.

या किािातीि िीषजके के वळ सांदभाजच्या सुलवधेसाठी घातिी आहेत
आलि या किािाची िचना आलि व्याख्या किताना तयाकडे दुिजक्ष
के िे र्ावे;
"समावेि" ककां वा "याांसह समालवष्ट" या िबदाांचा सांदभज मयाजदा न
िावता घेतिा र्ाईि;
लिांगाच्या सांदभाजत तयामध्ये पुरूष आलि स्त्री लिांग याांच्या सांदभांचा
समावेि होईि;
कोितयाही प्रकििाच्या बाबतीत कर्जदातयाकडू न आवश्यक सवज
मांर्ूिी, पिवानग्या, सांमती ककां वा स्वीकृ तीसाठी कर्जदातयाकडू न
मांर्ूिी, पिवानगी, सांमती ककां वा स्वीकृ ती "पूवज","लिलखत" स्वरूपात
घेिे आवश्यक असेि;
र्ि कोितयाही प्रकििाच्या भौलतकतवािी सांबांलधत कोितयाही
मतभेद ककां वा लववादाच्या प्रसांगात ज्यामध्ये कोितीही घटना,
आढळ, परिलस्थती, बदि, तथ्य, मालहती, दस्तऐवर्, अलधकृ तता,
कायजवाही, कृ ती, कतजव्यच्युती, दावे, उल्िांघन, हिगर्ीपिा ककां वा
इति काही घडल्यास कोितयाही पुवजगामी भौलतकतवाच्या बाबतीत
कर्जदातयाचे मत अांलतम असेि व कर्जदािाांना ते बांधनकािक असेि.
देयक, आगाऊ देयक आलि इति िुल्क

(a) येथे सोबत र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये लनर्दजष्ट के ल्यानुसाि कर्जदािाने
कर्जदातयािा लवलिष्ट िकमेच्या लवलिष्ट हप्तयाांमध्ये तया-तया देय
तािखेिा/तािखाांना सुलवधेच्या िकमेची पितफे ड के िी पालहर्े; अिा
हप्तयाांना यापुढे व्यलक्तगतरितया "हप्ता/ईएमआय" आलि एकलत्रतिीतया
"हप्ते/ईएमआईर्" असे सांदर्भजत के िे र्ाईि. सुलवधेविीि व्यार्ाचा दि
बदिल्यास अिा वेळी कर्जदातयािा हप्तया(प्तयाां)मध्ये (एक ककां वा
अलधक हप्तयाच्या/हप्तयाांच्या िकमेमध्ये वाढ कििे याांसह) बदि /
फे िबदि किण्याचा अलधकाि असेि. "हप्ते" या पदाचा अथज असा होतो

(e)

की यामध्ये सुलवधेची मुद्दि आलि तयाविीि व्यार् या दोन्हींचा समावेि
होतो.
पुढीि तािखाांचे आगाऊ धनादेि ("PDC पद्धत") / RBI ने अलधसूलचत
के ल्याप्रमािे इिेक्ट्रॉलनक लक्िअरिां ग लसस्टम (डेलबट लक्िअरिांग) ("ECS
पद्धत") / थेट िोख िक्म ककां वा कर्जदातयाकडे िक्म भििे देय असताना
धनादेि / ड्राफ्ट ("फोक्सवॅगन फायनान्स प्रायव्हेट लिलमटेड" याांच्या नावे
र्ािी के िेिे) याांच्याद्वािे िकमेचा भििा करून ("थेट भििा पद्धती") ककां वा
येथे र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये कर्जदािाने लनवडिेल्या ककां वा इति
कोितयाही पद्धतीने कर्जदातयािा आवश्यक असेि तयानुसाि इथे उल्िेख
के िेल्या कोितयाही एका पद्धतीने कर्जदािाने हप्ते आलि इति सांबांलधत
िकमेची पितफे ड के िी पालहर्े/देयकाचा भििा के िा पालहर्े. कर्जदिाने
लनवडिेिी भििा किण्याची पद्धत ककां वा कर्जदािाने कोितयाही देयक
भििा पद्धतींतगजत ददिेिे हुकू म हे कर्जदातयाच्या पूवज पिवानगीलिवाय
कर्जदािाद्वािे िद्द ककां वा िलहत के िे र्ाऊ िकत नाही. कर्जदातयाच्या पूवज
पिवानगीलिवाय कर्जदािाद्वािे र्ि अिा हुकु माांना िद्द ककां वा िलहत
के ल्यास (ककां वा िद्द/िलहत किण्याचा प्रयत्न के ल्यास), कर्जदािाच्या अिा
कृ तीिा गुन्हेगािी हेतूने के िे गेिे असल्याचे मानिे र्ाईि आलि तयामुळे
कर्जदािालविोधात योग्य गुन्हेगािी तसेच नागिी कािवाई सुरू किण्याचा
अलधकाि असेि.
येथे सोबत र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये उल्िेख के ल्याप्रमािे,
कर्जदातयाद्वािे ठिविेल्या कोितयाही पद्धतीने सुलवधेच्या लवतििापूवी
(ककां वा इति कोितयाही वेळी, कर्जदातयाने लनर्दजष्ट के ल्यानुसाि)
कर्जदािाने कर्जदातयाकडे (ककां वा तयाांच्याद्वािे नामलनदेलित व्यक्ती)
आगाऊ भििा के िेल्या हप्तयाांची सांख्या ही अांलतम हप्तयाांच्या भििा
किावयाच्या िकमेसोबत र्ुळलविी पालहर्े (समान सांख्येने) ककां वा इति
कोितयाही प्रकािे र्ुळलविी पालहर्े. अिा आगाऊ हप्तयाांच्या िकमेवि
कर्जदाि कोितयाही प्रकािच्या व्यार्ाकिता पात्र असिाि नाही.
या किाि आलि/ककां वा व्यवहाि कागदपत्राांमध्ये काहीही असिे तिी आलि
कर्जदािाने लनवडिेिी देयकाचा भििा किण्याची पद्धत िक्षात न घेता,
कर्जदािाने सुलवधेिी सांबांलधत देय तािखेिा एक ककां वा अलधक हप्तयाांच्या
देयक भििा किण्यामध्ये कोितीही कु चिाई के ल्यास ककां वा कर्जदातयाद्वािे
देय तािखेिा हप्तयाांची कोितीही पूतजता न झाल्यास, या किािाअांतगजत
तयाच्या इति अलधकािाांचा कोिताही पूवजग्रह न ठे वता कर्जदातयािा
सुलवधेिी सांबांलधत कर्जदािाने कर्जदातयाच्या नावे र्ािी के िेल्या पुढीि
तािखेचे धनादेि र्ि उपिबध असल्यास ते सादि कििे आलि / ककां वा पुन्हा
सादि किण्याचा अलधकाि असेि. येथे र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये
कर्जदािाने लनवडिेल्या देयकाचा भििा / पितफे डीची पद्धत कोितीही
असिी तिीही, येथे र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये नमूद के ल्याप्रमािे योग्य व
आवश्यक वाटल्यानुसाि कर्जदातयािा कर्जदािाकडू न देयक गोळा कििे
आलि/ककां वा येिे बाकी असिेिे हप्ते आलि सवज इति िक्म लमळिे आवश्यक
आहे, ककां वा कर्जदािाने काही आगाऊ पुढीि तािखेचे धनादेि ददिे
असल्यास तयाद्वािे , RBI च्या इिेक्ट्रॉलनक लक्िअरिां ग लसस्टीम (डेलबट)
द्वािे , स्वतःहून ककां वा पिवानगी ददिेल्या सांबांलधत इति व्यक्तीद्वािे आलि
तयाऐवर्ी कर्जदािाने कर्जदातयाच्या नावे र्ािी के िेिे असे आगाऊ पुढीि
तािखेचे धनादेि ददिे/सादि के िे नसल्यास ककां वा कर्जदािाकडू न देयक
गोळा कििे आलि/ककां वा येिे बाकी असिेिे हप्ते आलि सवज इति िक्म
याांचा भििा किण्यासाठी इति कोितयाही पद्धत ककां वा प्रकािचा वापि
के िा असल्यास, र्ि हप्ते ककां वा इति कोितेही येिे असिेिी िक्म
कोितयाही काििास्तव इिेक्ट्रॉलनक लक्िअरिां ग लसस्टीम (डेलबट) द्वािे येिे
अयिस्वी झाल्यास हे स्पष्ट के िे र्ात आहे की कर्जदातयाचा असा अलधकाि
या किािाांतगजत इति अलधकािाांिी पूवजग्रलहत नसेि (आगाऊ पुढीि तािखेचे
धनादेि पुन्हा सादि किण्याच्या अलधकािासह).
या किािाच्या अटी व ितींनुसाि अिा प्रकािे कर्जदाि लबनितज आलि
अपरिहायजपिे कर्जदातयािा अलधकृ त कितो की कर्जदािािा कोितीही
पूवजसूचना न देता कर्जदाता व तयाच्या वतीने काम कििािे अलधकािी,
अलधकृ त एर्ांट याांना कर्जदातयािा ददिेल्या धनादेिावि आवश्यक तपिीि
भिता येऊ िकतो, ज्याची िक्म कर्जदातयािा कर्जदािाकडू न येिे बाकी
असिेल्या कमाि िकमेपेक्षा ही एकू ि िक्म र्ास्त असू िकत नाही.
कर्जदाि याद्वािे अिी पुष्टी कितो आलि सहमती दिजलवतो की कर्ाजची
पितफे ड लनयलमत किण्यासाठी कर्जदाता तयाच्या स्वतःच्या
लववेकबुद्धीनुसाि अिा एक ककां वा तयाहून अलधक धनादेिाांचा वापि करू
िकतो. या काििास्तव या किािाच्या आधािे कर्जदािाद्वािे र्ािी के िेिे
धनादेि थकीत झाल्यास कर्जदािाद्वािे कर्जदातयािा नवे धनादेि र्ािी
के िे र्ातीि.

2

(f) कर्जदािाने नेहमीच तयाच्या/लतच्या/तयाांच्या बँक खातया(तयाां)मध्ये पुिेसा
लनधी िाखून ठे विा पालहर्े र्ेिक
े रून कर्जदािाने र्ि कोितेही धनादेि
ककां वा आगाऊ पुढीि तािखेचे धनादेि र्ािी के िे असल्यास तयाांची
अस्वीकृ ती घडिाि नाही आलि िागू देय तािखेिा ककां वा तया आधी
कर्जदातयाद्वािे हप्ते प्राप्त झाल्याची/लमळाल्याची खात्री होऊ िके ि.
(g) कर्जदािाद्वािे लनवडिेल्या देयक भििा / पितफे डीची पद्धत कोितीही
असिी तिीही कर्जदािाने कर्जदातयाकडू न कोितयाही प्रकािची
सूचना/पूवजसूचना प्राप्त किण्याची अपेक्षा न ठे वता सांबांलधत देय तािखेिा
ककां वा तयापूवी उपिबध के िेल्या सुलवधेच्या सांदभाजने सवज हप्ते आलि इति
सवज पैिाांचे देिे याांचा भििा / पितफे ड होईि याची खात्री के िी पालहर्े
आलि कर्जदािाने कर्जदातयािा द्यावयाची ही सवज िक्म कर्जदाता ज्याज्या रठकािी साांगेि लतथे कोितीही िक्म कापून न घेता देऊ के िी
पालहर्े र्ेिेकरून कर्जदाता सांबांलधत देय तािखेिा ककां वा तयापूवी या
िकमेची प्राप्ती झाल्याची पूिजपिे पुष्टी करू िके ि. देयकाांची र्मा
कोितयाही पद्धतीने के िी असल्यास तयाची पुष्टी के वळ सांबांलधत देय
तािखेिा ककां वा तयापूवी प्राप्तीची खातिर्मा करूनच यापैकी र्े नांति
घडेि तयानुसाि मग ददिी र्ाईि. र्ि कर्जदातयाने सांपूिज हप्तयाच्या
िकमेपेक्षा कमी पैसे ककां वा इति देय व अद्याप फे डावयास बाकी असिेिी
िक्म स्वीकाििी असल्यास अिा वेळी ककां वा तयानांतिच्या कोितयाही
वेळी सांपूिज देयक िक्म प्राप्त किण्याच्या कर्जदातयाच्या या अलधकािािा
ककां वा या किािाांतगजत इति कोितयाही अलधकािाांना सोडलचठ्ठी लमळे ि
असा याचा अथज होत नाही.
(h) कर्जदािािा र्ोवि सुलवधेची िक्म (ककां वा कर्जदािाच्या देिे बाकी
असिेिा कोिताही भाग) पितफे ड कििे बाकी आहे तोपयंत आगाऊ
पुढीि तािखेचे धनादेि / ECS घोषपत्रे िद्द कििे ककां वा देय सूचना
र्ािी कििे िोखण्याचा अलधकाि नसेि आलि कर्जदािाच्या अिा
कोितयाही कृ तयाांना कर्जदातयािा फसवण्याच्या उदद्दष्टाने आलि
लनगोलिएबि इन्स्ुमेंटि कायदा, 1881 अांतगजत खटिा टाळण्यासाठी के िे
असल्याचे गृहीत धििे र्ाईि आलि कर्जदातयािा कर्जदािालविोधात
योग्य कायदेिीि आलि फौर्दािी कािवाई सुरू किण्याचा अलधकाि प्राप्त
होईि.
(i) कर्जदातयािा र्ि तयाांचा अलधकृ त स्वाक्षिीकताज ज्याने हे कर्ज लवतिि
कितेवेळी कर्जदातयाकडे सादि के िेिा किाि आलि पितफे डीचे धनादेि
याांवि स्वाक्षिी के िी असेि तयािा बदिायचे असल्यास कर्जदािाने
कर्जदातयाकडू न तसे किण्यापूवी तयासाठीची लिलखत मांर्िु ी प्राप्त कििे
आवश्यक आहे. अिा प्रसांगी कर्जदािाने हप्तयाांचे देयक भिण्यासाठी सादि
के िेल्या आगाऊ पुढीि तािखेचे धनादेि आलि/ककां वा घोषपत्रे, किाि
आलि/ककां वा इति कागदपत्रे तवरित बदिून ददिी पालहर्ेत आलि र्ि
कर्जदातयािा असे धनादेि / डेलबट सूचना र्ािी किण्यामध्ये कोितयाही
काििास्तव कोितयाही अडचिीचा / गैिसोयीचा / अडथळ्याचा त्रास
सहन किावा िागत असेि ककां वा कर्जदातयाच्या लववेकबुद्धीनुसाि
कोितयाही वेळी असे किण्याची गिर् असेि ति कर्जदातयाच्या
समाधानाच्या हेतूने नवीन आगाऊ पुढीि तािखेचे धनादेि, घोषपत्रे,
किाि आलि/ककां वा इति कागदपत्रे र्ािी के िी पालहर्ेत.
(j) येथे सोबत र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये लनर्दजष्ट के ल्याप्रमािे "धनादेि
अदिाबदि" किता कर्जदातयाकडे देयकाचा भििा किण्याच्या हेतन
ू े
कर्जदातयािा र्ािी के िेल्या आगाऊ पुढीि तािखेच्या धनादेिाांना पयाजयी
बँकेच्या (कर्जदातयाने अलधकृ त के ल्यानुसाि) पयाजयी आगाऊ पुढीि
तािखेच्या धनादेिाांद्वािे अदिाबदि/बदिण्यासाठीची मांर्ुिी घेण्यासाठी
कर्जदािािा कर्जदातयाकडू न तसे किण्यापूवी सांमती घेिे आवश्यक असू
िकते.
(k) कोितयाही लवतिि न होऊ िकिे / उतपादनाांच्या लवतििास लविांब होिे
अिा गोष्टी िक्षात न घेता आलि उतपादने र्िी सदोष ककां वा कायज करू
िकत वा दुरुस्तीमध्ये असोत ककां वा नसोत आलि उतपादनाच्या सांबांधाने
कोितयाही पक्षाांमधीि कोितेही लववाद / मतभेद असल्यास तयामुळे
कर्जदािािा कोितयाही हप्ता ककां वा इति िकमेच्या देयकाचा भििा
किण्यास लविांब कििे ककां वा ते थाांबवण्याचा अलधकाि प्राप्त होत नाही
तसेच या गोष्टी िक्षात न घेता येथे सोबत र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये
लनर्दजष्ट के ल्याप्रमािे हप्तयाांच्या देयकाचा भििा किण्यास सुरूवात होऊन
तयात वेळापत्रकानुसाि साततय असिे पालहर्े.
(l) कर्जदाि यास सहमती दिजलवतो की उतपादनाच्या लवतििामध्ये लविांब
होिे ककां वा लवतिि होऊ न िकिे ककां वा तयाच्या लवतििावेळी ककां वा
तयापूवी ते हिविे, तयाची चोिी, र्प्ती अथवा अपघात होिे ककां वा
उतपादनाच्या कोितयाही नुकसान, हानी वा दर्ाजची सािांकता
यासांदभाजत कर्जदाता र्बाबदाि असिाि नाही.
(m) कर्जदातयाने किािात नमूद के िे असेि तयानुसाि अिा अटी व ितींच्या
अधीन िाहून कर्जदाि कर्ाजची अांितः ककां वा सांपूिजपिे आगाऊ पितफे ड
करू िकतो ज्यामध्ये दकमान आगाऊ पितफे ड िकमेचा भििा, आगाऊ
पितफे डीचा हप्ता ककां वा व्यार्ातीि सवित आलि/ककां वा इति कोितेही
िुल्क तयाचसोबत व्यार्ावि िागू होिािा कि ककां वा सुलवधेची अद्याप
पितफे ड किावयास बाकी असिेल्या इति िकमेसोबतच देय तािखेच्या
पूवीच सवज थकबाकी आलि इति िुल्के आलि तयावि देय असिेिे पैसे
याांची आगाऊ पितफे ड किण्यासाठी इति वैधालनक आकाििी समालवष्ट
असते. र्ि कर्जदातयाने सुलवधेच्या अांितः आगाऊ पितफे डीिा
मान्यता/मांर्ुिी ददिी असल्यास अिा प्रसांगी यासोबत र्ोडिेल्या
परिलिष्ट-1 मध्ये लनर्दजष्ट के ल्यानुसाि पितफे डीचे वेळापत्रक /
हप्तया(प्तयाां)ची िक्म कर्जदातयाद्वािे योग्य बदिाद्वािे सुधारित के िी
र्ाईि आलि तयानांति पुढे कर्जदाि सुधारित वेळापत्रकानुसाि हप्तयाांच्या
देयाकाचा भििा किेि/कितीि. असा कोिताही आगाऊ भििा के वळ
िोख िक्म प्राप्त झाल्याविच ककां वा चेक / लडमाांड ड्राफ्ट / पे ऑडजि /

RTGS / NEFT फां ड ट्रान्स्फि लमळाल्याची कर्जदातयाद्वािे पुष्टी के िी
गेल्याविच ग्राह्य धििा र्ाईि आलि पुढीि मलहन्याच्या EMI देय
तािखेच्या नांतिच पितफे डीच्या वेळापत्रकात सुधाििा के िी र्ाईि.
कर्ाजच्या अिा अांितः/सांपूिज आगाऊ पितफे डीिा र्ोवि कर्जदाि परिलिष्ट1 मध्ये लनर्दजष्ट के िेल्या आगाऊ पितफे डीच्या िुल्काचा भििा कित नाही
तोवि मांर्िु ी देण्यात येऊ नये.

(o) र्ि सांबांलधत देय तािखाांना कर्जदािा(िाां)कडू न कोितयाही हप्तयाची ककां वा
कर्जदािाच्या येिे बाकी असिेल्या िकमेतीि कोितयाही इति िकमेचा
भििा न के िा गेल्यास, अिा सवज थकीत/न भििेल्या िकमेवि देय
तािखेपासून ते अिा सांपूिज िकमेचा भििा के िा र्ाण्याच्या तािखेपयंत
येथे सोबत र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये लनर्दजष्ट के िेल्या दिानुसाि
(व्यार्ाविीि िागू कि ककां वा इति वैधालनक आकाििीसह) कर्जदाि पुढे
िागू होिाऱ्या व्यार्ाचा भििा किण्यास र्बाबदाि असेि. असे पुढे
िागू होिािे व्यार् हे या किािाच्या अटींनुसाि इति कोितेही िुल्क र्े
कर्जदातयािा कर्जदाि देिे बाकी आहे तयाव्यलतरिक्त असेि आलि तयाचा
भििा किण्यास कर्जदाि र्बाबदाि असेि.
(p) व्यार्, बाांलधिकी िुल्क / आकाििी, पुढीि व्यार् आलि इति सवज िुल्क
ददवसाच्या आधािे वाढत र्ाईि आलि कर्जदाता तयाच्या
लववेकबुद्धीनुसाि ते ठिवेि ज्याची गिना दिमहा 1/12 च्या आधािे
ककां वा वषाजतीि 360 ददवस आलि प्रतयक्ष दकती ददवस लनघू न गेिे
याांच्या आधािे के िेिी असू िकते.
(q) मालसक हप्तयाची िक्म ही पुढीि र्ास्त मूल्याच्या रुपयामध्ये पुिांदकत
के िी र्ाईि.
(r) र्ि या किािाांतगजत सुलवधेच्या सांदभाजने देिे बाकी असिेल्या कोितयाही
िकमेच्या सांबांधात र्ि देय तािीख ही र्ेथे देयकाचा भििा किावयाचा
आहे तया रठकािी व्यावसालयक ददवस नसिेल्या ददविी येत असल्यास
अिा देयकासाठी िगेचच पुढे येिािा व्यावसालयक ददवस हा देय तािीख
असेि.
(s) सिकाि ककां वा इति प्रालधकििाद्वािे वेळोवेळी आकाििी के िे र्ात
असिेिे इति सवज आयात कि (मुद्ाांक िुल्कासह) तसेच सांबांलधत नोंदिी
आलि दाखि किण्याचे िुल्क व कि (कोितयाही लववििाचे असिे
तिीही), GST, सवज व्यार्ाविीि कि व तयाचबिोबि (a) सुलवधेसाठी
के िेिा अर्ज, मांर्िु ी व पितफे ड, (b) हा किाि आलि/ ककां वा कोितेही
व्यवहाि कागदपत्र, (c) कर्जदातयाच्या देय असिेल्या िकमेची पुनप्राजप्ती
आलि पूतजतेची खात्री, (d) ताििाची लनर्मजती, अांमिबर्ाविी आलि
पूतजता (उतपादने ताबयात घेिे, िाखिे, साठविे आलि लवक्री / हस्ताांतिि
/ वटविी कििे यासह), (e) उतपादनाांची दुरुस्ती आलि या उतपादनाांच्या
सांदभाजने सिकाििा देय असिेल्या सवज कि व इति िुल्क आलि आकाििी
याांच्या थकीत िकमेचा लनपटािा, (f) तपासिी, (g) उतपादन(ने) याांचा
लवमा उतिलविे, आलि (h) कर्जदातयाच्या वदकिाांचे िुल्क व विीिपैकी
कोितयाही गोष्टींसाठी झािेिा खचज याांच्या सांबांधाने / या िकमेिी
सांबांलधत कोितेही खचज असल्यास (कर्जदातयािा भिावे िागिेिे िुल्क
ककां वा झािेिा खचज याांसह पि यापुितेच मयाजददत न िाहता) ते व इति
सवज आकाििी या सवांचा बोर्ा कर्जदािाकडू न सहन के िा र्ाईि.
कर्जदाि कर्जदातयािा सवज गोष्टींसाठी तसेच होिािे कोितेही नुकसान,
हानी, िुल्क, आकाििी, दावे, खचज आलि कोितयाही प्रकािचे ककां वा
स्वरूपाचे कोितेही दालयतव (मुद्ाांक िुल्क, इति िुल्क, कि, आकाििी
आलि दांड याांसह पि यापुितेच मयाजददत नाही) आलि/ककां वा या
किािाच्या सांबांधातीि कायदा, तयाची व्याख्या ककां वा प्रिासन याांतीि
कोिताही बदि झाल्यास कर्जदातयािा होिाऱ्या खचाजत वाढ झाल्यास
आलि सुिक्षा र्ि काही असल्यास ती कर्जदािाने तयाि किावयाची
असल्यास तयाचा बोर्ा, आधाि ककां वा खचज कर्जदातयाकडू न के िा गेल्यास
यासांदभाजत विीि कोितयाही प्रकििाांत र्ेव्हा र्ेव्हा गिर् पडेि तेव्हा
पैसे देईि / पितफे ड किेि आलि तया तया वेळी िागू कायद्यानुसाि तसे
कििे आवश्यक असेि.
(t) र्ि वि नमूद के िेल्या बाबींिी सांबांलधत देय िकमेचा भििा कर्जदाि करू
न िकल्यास कर्जदािाने तयाचा भििा किावा की नाही याचा लनिजय
घेण्यास तो स्वतांत्र आहे (पि तयास ते बांधनकािक नाही). येथे समालवष्ट
के िेल्या तितुदींनुसाि कर्जदाि कर्जदातयाने भििा के िेल्या सवज िकमेची
पितफे ड किे ि. सुलवधेच्या सांदभाजने कर्जदातयाने भििेल्या ककां वा खचज
किाव्या िागिेल्या सवज िकमेची पितफे ड (तयाांच्या प्रलतलनधी/सल्िागाि
/ मूल्याांकनकतयाजद्वािे ककां वा तयाांच्या वतीने) कर्जदातयाने मागिीची सूचना
के ल्याच्या तािखेपासून 7 ददवसाांच्या आत कर्जदािािा किावी िागेि.
येथे सोबत र्ोडिेल्या परिलिष्ट-1 मध्ये स्पष्ट के ल्यानुसाि पुढीि
व्यार्दिानुसाि अिी पितफे ड पूिज होईपयंत सांबांलधत सवज िकमेवि
व्यार्ाची आकाििी होईि.
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(u) भाितीय कां त्राट कायदा, 1872 ककां वा इति कोितयाही िागू कायद्याच्या
तितुदी काहीही असल्या तिी ककां वा तयातीि लनयम व अटी या किाि
आलि/ककां वा इति व्यवहाि कागदपत्राांमध्ये असिेल्या लनयमाांिी लवरुद्ध
आियाच्या असल्यास, कर्जदाता स्वतःच्या लववेकबुद्धीने या किाि
आलि/ककां वा इति व्यवहाि कागदपत्राांच्या अनुषांगाने सुिक्षा
अांमिबर्ाविी ककां वा अन्यथा के िी गेल्यास कर्जदातयािा प्राप्त झािेल्या
कोितयाही िकमाांना कर्जदिाने या किाि आलि/ककां वा कोितयाही
स्वरूपातीि कर्जदाि व कर्जदाता याांच्यातीि इति कोितयाही प्रकािच्या
किािाांतगजत कर्जदातयािा देय असिेल्या िकमेच्या ददिेने कर्जदािाने
के िेल्या कोितयाही देयक पितफे डीिा योग्य स्वरूप देऊ िकतो. कर्जदाि
आलि कर्जदाता याांच्यादिम्यान असिेल्या इति कोितयाही किािाांतगजत
कर्जदािाने कर्जदािािा देय असिेल्या कोितयाही थकीत िकमेवि तोडगा
काढण्याच्या ददिेने कर्जदातयाद्वािे के िेिे लवलनयोर्न काहीही असिे
तिीही, कर्जदािाकडीि बाकी येिे म्हिून असिेिी सवज देय बाकी िक्म
यासाठी कर्जदाि नेहमीच र्बाबदाि िाहीि.
(v) के वळ कर्जदातयाची िेखी पूवजपिवानगी घेतल्याविच कर्जदाि ककां वा सहकर्जदाि हे कर्जदातयाच्या सहयोगी/प्रलतलनधी याांच्याकडे देयकाचा भििा
करू िकतात; असे न के ल्यास कर्जदातयाच्या नावे चुकीच्या
सहयोगी/प्रलतलनधींकडे कोितयाही देयकाांचा भििा के ल्यास तयासाठी
कर्जदाता र्बाबदाि असिाि नाही. कर्जदाि ककां वा सह-कर्जदाि
याांर्कडू न कर्जदातयाकडे भििी र्ािािी सवज देयके ही थेट कर्जदातयािा
आलि/ककां वा कर्जदातयाने लनयुक्त के िेल्या एर्न्सीर्कडे ददिी पालहर्ेत.
(w) या किािाच्या परिलिष्ट-1 मध्ये उल्िेख के िेल्या सांबांलधत
सेवा/सुलवधा/पिवानग्या याांसाठी नमूद के िेल्या िुल्काचा भििा करून
कर्जदाि कर्जदातयाकडू न लवलवध सेवा/सुलवधा/पिवानग्या प्राप्त करू
िकतो.
III. उतपाद(न)ने
(a) परिलस्थतीनुसाि कर्जदाि हा उतपादनाची गुिवत्ता, अवस्था, योग्यता
आलि कायजक्षमता बाबत आलि लनमाजता, लवतिक, लवक्रेता याांकडू न
उतपादन लमळलविे/ उतपादन लवतििाची खात्री कििे यासाठी पूिजपिे
आलि के वळ र्बाबदाि असेि आलि उतपादन लवतििाच्या ददिांगाई
(लवतिि न होिे),कोितयाही क्षीितेची ककां मत ककां वा गुिवत्तेतीि
कोिताही दोष ककां वा लभन्नता दोष,उतपादनाची लस्थती ककां वा योग्यता
ककां वा उतपादनाांचे कायजप्रदिजन ककां वा लनमाजता /लवतिक/लवक्रेतयाने
उतपादनाबाबत ददिेिी कोितीही हमी ककां वा गॅिांटी बाबत कर्जदाता
र्बाबदाि नसेि. लनमाजता/लवतिक/ लवक्रेता याांकडू न ककां वा
लनमाजता/लवतिक/ लवक्रेता याांच्या प्रलतलनधींकडू न उतपादन सांबांलधत
कोितेही प्रलतलनलधतव ककां वा हमीबाबत कर्जदाता र्बाबदाि िाहिाि
नाही. उतपादनासाठी आवश्यक असिेल्या कोितयाही दुरुस्तीसाठी
लनमाजता/लवतिक/ लवक्रेता याांकडू न अलधकृ त मेकॅलनक/सर्व्हजस सेंटि
व्यलतरिक्त इति कोितयाही व्यक्तीिा कर्जदािाने समालवष्ट करू नये.
(b) र्ि उतपादन हे कोितेही वाहन, मलिनिी, सालहतय ककां वा अिी वस्तू
असेि दक ज्याची तयावेळेस अांमिात असिेल्या कायद्या अांतगजत (मोटि
वाहन कायद्या अांतगजत परिभालषत के ल्याप्रमािे) नोंदिी कििे आवश्यक
असेि, ति कर्जदािाने या किािाच्या ककां वा उतपादनाच्या लवतिि (र्ी
कोिती नांतिची असेि तया) तािखेपासून 3 ददवसाांच्या कािावधीमध्ये
योग्य नोंदिी प्रालधकििाकडे नोंदिी किावी आलि र्ेव्हा नोंदिी
प्रालधकििाकडे नोंदिी के िी र्ाईि तयाच्या ककां वा इति कोितयाही
लस्थतीमध्ये अिाप्रकािच्या नोंदिी नांति 60 ददवसाांच्या कािावधीमध्ये
नोंदिी प्रमािपत्राची अलधकृ त प्रत कर्जदातयाांकडे र्मा किावी. र्ि अिी
उतपादने कर्जदातयाांकडे गहाि म्हिून ठे विे गेिे असेि ति, या
उतपादनाची सांबांलधत प्रालधकििाकडे नोंदिी किताना असे स्पष्टपिे
दिजवावे क या उतपादनाचा हक् पूिजपिे आलि के वळ कर्जदातयाांकडे आहे
ककां वा हे उतपादन पूिजपिे आलि के वळ कर्जदातयाांकडे गहाि ठे विे आहे.
र्ेथे आवश्यक/िागू असेि तेथे (व्यावसालयक वाहने/ भाड्यासाठीची
वाहने याांच्या बाबतीत), र्ेथे उतपादन नोंदिी के िे आहे तया रठकािी
ककां वा तया िाज्यामध्ये वापिण्यासाठी सवज आवश्यक पिवाने/पिवानग्या
सांबांलधत प्रालधिकििाकडू न काढाव्यात. ज्या कर्जदािाच्या नावाने
उतपादन नोंदिी के िे र्ात आहे तयाने उतपादनाांच्या लवतििाच्या वेळी
सह-कर्जदािासह तोंडी सहमतीसह कबूि किावे दक, या किािामध्ये नमूद
के िेल्या अटी आलि लनयमाांप्रमािे कर्जदातयाांच्या दालयतव आलि िुल्क
याांच्या सुिक्षेसाठी हे उतपादन कर्जदातयाांकडे गहाि ठे विे र्ात आहे
आलि अिा तोंडी सहमतीनांति ते उतपादन कर्जदातयाांकडे गहाि िाहते.
कर्जदाि असे मान्य कितो दक"विीि नमूद के िेिे उतपादन फोक्सवॅगन
फायनान्स प्रायव्हेट लिलमटेड, लसल्वि युटोलपया, लतसिा मर्िा, ए लवांग,
कार्डजनि ग्रेलियस िोड, चकािा, अांधेिी पूव,ज मुांबई 400099" याांसोबत
असिेल्या किािा अांतगजत मान्यताप्राप्त नोंदिी प्रमािपत्र फोक्सवॅगन
फायनान्स प्रायव्हेट लिलमटेडच्या नावाने आहे आलि हे उतपादन
तयाांच्याकडे गहाि आहे. उतपादन हे कर्जदािाच्या अधीन आहे आलि हे
उतपादन कर्जदातयाांकडे गहाि आहे या सतयतेची नोंद आलि याची पुष्टी
उतपादन लवतििाच्या तािखेपासून 3 ददवसाच्या कािावधीमध्ये किावी,
ज्याचा वापि, "उतपादन कर्जदातयाांकडे गहाि आहे" याचा लनिाजयक

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

पुिावा म्हिून के िा र्ाईि. कर्जदाि दोषी असेि, ति कर्जदातयाांच्या
नावाने मान्यताप्राप्त उतपादनाचे नोंदिी प्रमािपत्र प्राप्त होिाि नाही
ककां वा असे समर्िे र्ाईि दक कर्जदातयाांच्या नावाने कर्जदािाने तोंडी
गहािखत के िेिे नाही. किािा अांतगजत पलहल्या आलि लविेष
िुल्काद्वािे कर्जदातयाांची थकीत िक्म आलि िुल्क, तयाांनी प्रस्तालवत
के िेल्या गहािखताद्वािे के िे र्ाईि. विीि पूवग्र
ज ह न मानता,
कर्जदािाकडे तया उतपादनाचे अलधकािपत्र असेि, आलि उतपादन
लवतििाच्या वेळेस ककां वा तया नांति कर्जदाि उतपादन कर्जदातयाांकडे
गहाि आहे असे अलधकृ त कितो.
कोितयाही उतपादनाच्या अधीन असिेिे सध्याचे कर्ज बांद किण्याची
सुलवधा र्ेथे असेि आलि कोितयाही उतपादनाची तया काळात
अमिात असिेल्या कायद्या अांतगजत कोितयाही प्रालधकििाकडे
नोंदिी किावयाची आवश्यकता असेि ति, कर्जदािाने सुलवधेच्या
लवतििानांति 7 ददवसाच्या कािावधीमध्ये मागीि उतपादनाचे
उतपादन प्रमािपत्राविीििुल्क भरून, योग्य प्रालधकििाकडू न ककां वा
तया उतपादनाचे पुनः नोंदिी प्रमािपत्राची नोंद प्राप्त किावी. र्ि असे
उतपादन कर्जदातयाांकडे गहाि ठे वेि असेि ति, उतपादनाची नोंदिी
सांबांलधत प्रालधकििाकडे किावी आलि तयात स्पष्टपिे दिजवावे दक
उतपादन हे पूिजपिे आलि के वळ कर्जदातयाांच्या अधीन आहे.
कर्जदािाने तिी नोंदिी प्रमािपत्राची प्रत (विीि किम 2 मध्ये
ददल्याप्रमािे ककां वा तया वेळेनुसाि आवश्यक तया) मान्यता प्राप्त करून
कर्जदातयािा लवतरित किावी.
र्ेथे उतपादनाची सांपूिज मालहती (र्से इां लर्न क्रमाांक, चासीस क्रमाांक/
अनुक्रमाांक, नोंदिी क्रमाांक इ. येथे परिच्छेद-I मध्ये लनर्दजष्ट कििे
आवश्यक आहे) या किािावेळी उपिबध नसेि, तेव्हा उतपादन
लवतििाच्या ककां वा योग्य प्रालधकििाकडू न मालहती उपिबध
झाल्यावि (र्से वाहनाचा नोंदिी क्रमाांक) 3 ददवसाांच्या
कािावधीमध्ये कर्जदािाने उतपादनासांबांधीत सवज मालहती कर्जदातयाने
ददिेल्या नमुन्यामध्ये कर्जदातयािा सादि किावी.
र्ि कर्जदातयाने आवश्यकता दिजलविी ककां वा असा लनदेि ददिा दक, हे
उतपादन कर्जदातयाांच्या अधीन आहे असे दिजलविािी पाटी/लस्टकि
उतपादनावि कर्जदािाने िावावी ति, र्ोपयंत कर्जदातयाांचे िुल्क
कर्जदािाकडे थकीत आहे तोपयंत कर्जदातयाने साततयाने अिी
पाटी/लस्टकि िावून ठे वावी.
र्ोपयंत सुलवधेचे ककां वा कर्जदातयाांचे इति िुल्क थकीत आहे तोपयंत,
ठे विेिे िुल्क/गहाि उतपादन हे कर्जदातयाांच्या नावाने असेि,
कर्जदातयाने उतपादनाचा योग्यप्रकािे वापि किावा आलि दुरुस्ती
स्वतःच्या ताबयात आलि लनयांत्रिात किावी, कर्जदािाने कोितयाही
किािामध्ये/व्यवस्थेमध्ये इति कोितयाही व्यक्तीचा, अलधकािी
मांडळाचा समावेि करू नये, ककां वा तयाांना उतपादनाचा वापि
किण्यास, हस्ताांति ककां वा तयाची लवल्हेवाट किावयास पिवानगी देऊ
नये. र्ेव्हा कर्जदातयािा आवश्यकता असेि तेव्हा, कर्जदातयाांच्या
समाधानासाठी उतपादनाच्या लनमाजता ककां वा लवतिकासोबत
कर्जदािाने वार्षजक देखभाि किाि किावा आलि र्ोपयंत िुल्क ककां वा
देयक कर्जदािाकडे थकीत असेि तोपयंत अिा देखभाि किािाचे
नूतनीकिि कर्जदािाने कित िाहावे.
कर्जदातयाांच्या पूवज सांमतीलिवाय कर्जदाि उतपादनाचा ताबा हस्ताांति
करू िकत नाही, उतपादन भाड्याने देऊ िकत नाही, उतपादन सोडू
िकत नाही आलि तयासांबांलधत पिवाना हस्ताांतरित करू िकत नाही
ककां वा उतपादनाची कोितीही माांडिी बदिू िकत नाही, उतपादनाचा
इति कोिताही व्यवहाि करू िकत नाही.

(h) कर्जदािाने उतपादनािा(नाांना) कोितयाही स्वरूपातीि कोितयाही
प्रकािच्या सवज गहािवटी, िुल्क आलि आर्थजक भािापासून मुक्त
िाखिे पालहर्े, वाचलविे पालहर्े आलि कर्जदातयाच्या नावे तयाि
किावयाचे पलहिे व लवलिष्ट िुल्कच फक्त तयातून वगळावे आलि
कर्जदाि कोितयाही प्रकािे वा स्वरूपामध्ये उतपादनाच्या(नाच्या)
मािकीिा ताििगहाि, गहाि, तािि, ताबा, बोर्ाग्रस्त, लवक्री,
लनयुक्ती, हस्ताांतिि, भाड्याने घेिे, भाडेपट्टी, भाड्याने देिे, ताबा
देिे अिी कोितीही कृ ती कििाि नाही.
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(i) वि किम 7 आलि 8 मध्ये सांदर्भजत के िेल्या अिा कोितयाही प्रतयक्ष
ककां वा अप्रतयक्ष किाि / व्यवस्था, गहािवट, ताबा, बोर्ा,भाड्याने घेि,े
भाड्याने देिे, हस्ताांतरित कििे ककां वा उतपादनाच्या मािकीचा ताबा
घेिे अिा कृ तींना लवश्वासघाताचा आलि कर्जदािाने फसविूक के ल्याचा
गुन्हा मानिा र्ाईि आलि अिा परिलस्थतीत कायदा आलि/ककां वा या
किािाांतगजत
कर्जदातयाच्या
इति
अलधकािाांच्या
कोितयाही
पूवजग्रहाांलिवाय कर्जदातयािा कर्जदािाच्या लविोधात योग्य फौर्दािी
कािवाईिा प्रािां भ किण्याचा अलधकाि प्राप्त होतो.
(j) र्ि उतपादन(ने) ज्या िाज्याच्या प्रादेलिक सीमाांमध्ये नोंदिीकृ त आहेत
तयातून काढू न टाकायचे/बाहेि न्यावयाचे असल्यास ककां वा या किािामध्ये
लनर्दजष्ट के िेल्या स्थान/पत्त्यावरून लर्थे ते कायमस्वरूपी ककां वा 60
ददवसाांहून अलधकच्या कािावधीसाठी सतयातयाने ठे विे, बसविे वा
साठविे असल्यास लतथून ते काढू न टाकायचे वा बाहेि न्यावयाचे
असल्यास कर्जदािािा कर्जदातयाकडू न िेखी सांमती घेिे आवश्यक आहे.
(k) कर्जदाि, कर्जदाता (आलि तयाचे कोितेही प्रलतलनधी / एर्ांट) याांना
उतपादक/काांचे आलि / ककां वा सांबांलधत कागदपत्राांच्या लस्थती आलि अटींचे
लनिीक्षि आलि तयाांचे पिीक्षि किण्यासाठी, सवज काळी पिवानगी देईि
आलि तया उद्देिाने कर्जदाता आलि तयाच्या प्रलतलनधी / एर्ांटना र्ेथे
उतपादन/ने ठे विेिे/िेिी आहे/आहेत वा लस्थत आहेत अिा कोितयाही
परिसिात प्रवेि किण्यास पिवानगी देत आहे कर्जदातयाकडू न आवश्यक
असल्यास,कर्जदाि उतपादन /ने आलि / ककां वा दस्तऐवर् तपासिीसाठी
कर्जदाता (आलि / ककां वा तयाचे प्रलतलनधी) याांच्यासमोि ना कर्जदाता
(आलि / ककां वा लतचे प्रलतलनधी) द्वािा लनयुक्त के िेल्या रठकािी
कर्जदािच्या / कोंच्या खचाजवि सादि किे ि. कोठे ही आवश्यक असल्यास
ककां वा कर्जदातयािा आवश्यक असल्यास, लर्थे उतपादने सांग्रलहत /
लनलित / ठे विेिी/ आहेत ककां वा तया उतपादनाांचे लनिीक्षि किण्यासाठी
तया स्थान / आवािात कर्जदाता(ककां वा तयाच्या कोितयाही प्रलतलनधींनी)
प्रवेि किण्यासाठी कर्जदाि(ककां वा तयाच्या कोितयाही प्रलतलनधीं)
आवश्यक असिेल्या स्थान / परिसिच्या मािकाच्या सवज आवश्यक
पिवानग्या आलि सांमती लमळवतीि.
(l) कर्जदाि उतपादनाच्या/नाांच्या सांबांलधत सवज कायदे, लनयम आलि लनयमाांचे
(कायदेिीि ककां वा अन्यथा) पािन किेि आलि तयाच्या/तयाांच्या सांग्रह,
वापि आलि सांचािनासाठी सवज आवश्यक लवमा, पिवाने, नोंदिी,
पिवानग्या,मांर्ूिी घेऊन तया सवज वेळी, प्रभावी िाखेि. उतपादनाांमध्ये
लर्थे आयात कििे आवश्यक आहे अिा बाबतीत, कर्जदाि, सवज आवश्यक
आयात पिवाना आलि अांलतम कोट, पात्रता, सांधी आलि खुिा सामान्य
पिवाना आलि वेळोवेळीच्या आयात धोििाअांतगजत उतपादनाच्या/नाांच्या
आयातीच्या वैधतेसब
ां ांधी सवज आवश्यक मालहती प्राप्त कितीि, आलि
आयात धोिि, पात्रता लनकष आलि उतपादनाांची आयात प्रभालवत
कििाऱ्या आयातींची व्याप्ती ह्यातिे बदि कर्जदातयािा तवरित कळवेि.
(m) कर्जदाि, कर्जदातयािा, तयाने मागिी के ल्यावि कर्जदािािा
िोधण्यासाठी ककां वा उपिोक्त उतपादनाांच्या र्ागा िोधण्यासाठी ककां वा
तो पित लमळलवण्यासाठी ककां वा वेळोवेळी ते ज्याच्या ताबयात असतीि
लतथून ते पित लमळवण्याचे प्रयत्न किण्यासाठी के िेल्या खचाजची ककां वा
िुल्काची पिफे ड किे ि.
(n) कर्जदाि कोितयाही उतपादनाांना तस्किीमध्ये वाहतूकीचे साधन म्हिून
ककां वा कोितयाही तस्किी के िेल्या ककां वा प्रलतबांलधत वस्तूांच्या वाहनामध्ये
वापििाि नाहीत आलि अिा वस्तू िपवण्यासाठी ककां वा इति
कोितयाही बेकायदेिीि आलि / ककां वा बेकायदेिीि हेतूसाठी,
उतपादनािा/नाांना सानुकूि करून बदििे ककां वा दफट के िे र्ािाि
नाहीत.
IV. लवमा
(a) कर्जदािाने पुढीि गोष्टी किाव्यात देय कर्ाजची काही िक्म दीघज
काळासाठी कर्जदातयािा देय ककां वा द्यावयाची असल्यास, कर्जदाि आलि
कर्जदाता या दोघाांच्या/दोघींच्या, सांयुक्त नावाने, स्व खचाजन,े सांपूिज खात्री
कििे आलि उतपादनाची खातिर्मा कििे. अिा लवमा पॉलिसी अांतगजत
कर्जदातयाांच्या नावाचा ' िॉस पेयी' (नुकसान देयदाि) असा उच्चाि
किावा. लवमा कर्जदािाने अिा प्रकािे के िा पालहर्े दक, ज्यामध्ये
उतपादनाच्या मानक व्यापक पॅकेर् धोििामध्ये दांगिी, नागिी प्रिोभन,
पूि याांसलहत पिां तु याांपयंत मयाजददत नसिेल्या सवज व्यापक धोके याांना
कव्हि असावा आलि असे अलतरिक्त धोके /दालयतव आलि अमयाजददत
तृतीय पक्ष दालयतव धोके र्े सामान्यतः उतपादनािा उद्भवतात. अिा
कोितयाही लवमा पॉलिसी घेतल्यानांति / नूतनीकिि के ल्यावि िगेच
कर्जदािाने बांधनाचे पािन किावे अिा प्रकािच्या लवमा पॉलिसीची/च्या
सतय प्रलतलिपी कर्जदातयािा सादि किाव्यात.

(b) कर्जदािाने कोितयाही अचि मािमत्ता र्ी ककां वा लर्च्यावि काही काळ
उतपादन आधारित असेि आलि/ककां वा साठविेिे असेि ति तयाची प्राप्ती
पावती, भाडे, कि याांचा भििा किावा आलि अिा मािमत्तेचा गहाळ होिे
ककां वा आग या घटनाांमुळे होिाऱ्या नुकसानीचा लवमा के िेिा असावा आलि
अिा इति धोक्याांचा लवमा उतिविे VWFPL कडू न आवश्यक असेि
आलि र्ेव्हा VWFPL िा आवश्यकता असेि, तेव्हा VWFPL िा अिा
लवमा पॉलिसी सादि किाव्यात. पैसे न भिल्याच्या प्रसांगामध्ये, असे
व्यवहाि किण्यास VWFPL (हे किण्यास बाांधीि नसिा तिी) पात्र
असेि. VWFPL कडू न मागिीची नोटीस लमळाल्यानांति VWFPL कडू न
के िेल्या कोितयाही व्यवहािाची पितफे ड कर्जदािाने VWFPL िा,
कर्ाजच्या अटींमध्ये ददल्याप्रमािे, व्यवहािाच्या तािखेपासून तयानांतिच्या
पितफे डीपयंतचे अलधक व्यार्दिाने तयानांति िागिाऱ्या व्यार्ासलहत
पितफे ड किावी, याप्रमािे मािमत्तेविही िुल्क आकाििे र्ाईि.
(c) अिा प्रकािच्या लवमा पॉलिसी लमळलवण्यासाठी आलि/ककां वा तयाचा पुिावा
कर्जदातयािा सादि किण्यास अपयि येण्याच्या कोितयाही लस्थतीमध्ये,
कर्जदाता कर्जदािाच्या खचाजने उतपादनाची लवमा पॉलिसी लमळवू िकतो(
पिां तु यासाठी कर्जदाता बाांधीि नसेि). र्ि कर्जदाता लवम्याचा हफ्ता
भित असेि, ककां वा उतपादनाचा कोिताही खचज कित असेि, पैसे देत असेि
ति, कर्दातयाने के िेल्या सवज खचाजची पितफे ड कर्जदािाने किावी.
(d) र्ि कोितयाही अपघातामुळे उतपादनािा(नाांना) कोिताही नुकसान वा
हानी झाल्यास तयासांबांलधत लवमा उतपन्नाचा पलहिा दावा कर्जदातयाचा
असेि, ज्याद्वािे कर्जदातयािा योग्य वाटेि तया पद्धतीने कर्जदािाच्या देय
िकमेची पितफे ड किण्याच्या उदद्दष्टाने तो िागू के िा र्ाईि. तयापुढे र्ि
कोितयाही अपघातामुळे उतपादनािा(नाांना) सांपूिज नुकसान वा हानी
झाल्यास लवमा कां पनीने ठिलविेिी के िेिी िक्म, कर्जदािाच्या देयकापेक्षा
कमी असिे ति, कर्जदािाने ताबडतोब कर्जदातयाांची सवज थकबाकी र्मा
किावी. कर्जदाि याद्वािे अपरिहायजपिे कर्जदातयािा अलधकृ त कितो आलि
स्वतःच्या लववेकबुद्धीने कर्जदातयाांच्या वतीने, कर्जदाता कर्जदािाच्या
र्ोखमीवि आलि कर्जदािाच्या खचाजने सवज आवश्यक के िेिी कायजवाही
तयाच्या लहताचे िक्षि किण्यासाठी के िी आहे असे योग्य मानिी र्ाते: (i)
कोितयाही लवम्याच्या सांबांलधत उद्भविाऱ्या लववादािी सांदभाजत
समायोलर्त कििे, तोडगा काढिे, तडर्ोड कििे ककां वा तांटा सोडलविे
(िवाद) ककां वा अिा समायोर्न, तडर्ोड कििे, तोडगा काढिे आलि अिा
प्रकािच्या िवाद मध्ये झािेिा लनवाडा वैध असेि आलि (ii) अिा
प्रकािच्या लवमा अांतगजत ककां वा तयाअांतगजत के िेल्या दाव्याचे देय असिेिे
सवज पैसे स्वीकािण्यासाठी कर्जदाि बाांधीि असेि, आलि तयामुळे तयाची
वैध पोचपावती देण्यासाठी कर्जदाि बाांधीि असेि, आलि कर्जदातयाांद्वािे
योग्य मानल्या र्ािाऱ्या इति पद्धतीने, ददिेल्या अटींप्रमािे कायजवाही
किण्याची मागिी करू िकतो.
(e) र्ि लवम्याचा दावा ककां वा कायाजिी सांबांलधत कोितीही कायजवाही न
किण्याचा लनिजय कर्जदातयाने घेतिा असेि आलि/ककां वा तो असा दावा
कित असेि दक दाव्याची/तडर्ोडीची मोठी िक्म तयाने प्राप्त के िी आहे,
ककां वा अिा तडर्ोडीनांति कर्जदािाच्या थकीत िक्मेच्या दालयतव सांबांलधत
पात्रतेचा लववाद असेि ति,कर्जदाि कर्जदातयाांच्या अधीन कोिताही दावा
करू िकत नाही.
(f) कर्जदािाने उतपादन तयाने/तयाांनी स्वतः आलि ककां वा तयाच्या
कमजचािी/प्रलतलनधीने लवमा पॉलिसीच्या अांतगजत असिेल्या अटी आलि
लनयमाांचे तांतोतांत पािन करून वापिावे आलि तसे कोिािा किावयाची
पिवानगीही देऊ नये, कोितेही कृ तय र्े या लवमा अांतगजत अवैध असेि असे
कृ तय किावयाचीही पिवानगी देऊ नये आलि उतपादन कायदेिीिपिे
वापिावे ककां वा अिी कोितीही गोष्ट करू नये दक ज्यामुळे उतपादनाचा
मािकी हक् ककां वा तयाचा ताबा कोितयाही प्रकािे धोक्यात येईि.
V. प्रलतलनलधतव आलि वॉिांटी (हमी)
(a) कर्जदािाच्या व्यवहािािी सांबांलधत प्रवेि, लवतिि आलि कामलगिी याांचा
या किािाद्वािे लवचाि के िा र्ाईि आलि इति व्यवहाि कागदपत्राांद्वािे
लवचाि के िा र्ािाि नाही आलि र्ि कर्जदािाच्या ककां वा कोितीही
कागदपत्रे र्ी कर्जदािाची ककां वा तयाची/तयाांची/लतची मािमत्ता याांची
बाांलधिकी सादि कििािा कोिताही कायदा आलि सांलवधालनक
कागदपत्राांचा लववाद होिाि नाही.
(b) परिसमापन / ददवाळखोिी / मृतयू / लवघटन / लविीनीकिि ककां वा
एकत्रीकिि / पुनर्नजमाजि ककां वा कर्जदािाच्या वचनाच्या अांतगजत
व्यवस्थापनाने उतपादन ताबयात घेिे ककां वा िाष्ट्रीयीकिि कििे, यामुळे
कर्जदातयाांची थकीत िक्म प्रभालवत, व्यलथत ककां वा लनवाजलसत होिाि
नाही.
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(c) कर्जदातयािा लिलखत स्वरूपात सादि के िेल्या व्यलतरिक्त ककां वा
कर्जदातयाांच्या पिवानगीलिवाय उतपादनािा सहाय्यता म्हिून ककां वा
कोितयाही उतपदनाच्या अलस्ततवात असताना एकत्रीकिि होिाि नाही.
(d) कर्जदाि आलि ककां वा उपकर्जदाि, कोिताही सांचािक, भागीदाि, सदस्य
याांपैकी, ककां वा कर्जदाि आलि ककां वा उपकर्जदाि याांद्वािे
लडफॉल्टि/हेतुपिु स्पि लडफॉल्टि घोलषत के िा र्ाऊ िकत नाही.कर्जदाि
ककां वा उपकर्जदािाने कोितीही व्यक्ती र्ी सांचािक, भागीदाि, सदस्य
आहे तया व्यक्तीस लडफॉल्टि/हेतुपिु स्पि लडफॉल्टि लसद्ध करू िकत नाही.
र्ि अिा घटनेमध्ये अिी व्यक्ती लडफॉल्टि ककां वा हेतुपिु स्पि लडफॉल्टि
उतपादनाची सांचािक, भागीदाि, सदस्य आढळू न आिी ति, कर्जदािाने
ककां वा उपकर्जदािाने अिा व्यक्तीिा काढू न टाकण्यासाठी वेगवान आलि
प्रभावी पाऊि उचिावे.
(e) कर्जदाि लबनितज सहमती कितो, मान्य कितो आलि स्वीकाि कितो दक,
तयािा कोितयाही वेळेस उतपादनाच्या चिनाच्या व्यवहाि कागदपत्र
अांतगजत अलनर्िजत वचनबद्धता लवषयक थकबाकी िद्द किण्याचा लबनितज
अलधकाि आहे आलि कर्जदातयाने कर्जदािािा याची पूवजसूचना प्रदान
किावी.
VI. सेट-ऑफ
(a) कर्जदाता आलि तयाच्या सांिग्न / समूह कां पन्याांना सेट-ऑफ आलि
लियनचा सवोच्च अलधकाि असेि, कोितयाही इति प्राधन्य ककां वा
िुल्कालिवाय, वतजमानात तसेच भलवष्यातीि कोितयाही प्रकािच्या
आलि स्वरुपाच्या असिेल्या ठे वींवि (मुदत ठे वीसह) कर्जदािच्या
कोितयाही खातयात पडिेिी लिल्िक, एकाच्या नावावि ककां वा सांयक्त
ु
नावावि,आलि कर्जदाताच्या लनयांत्रिाखािी आलि/ ककां वा/ तयाच्या समूह
कां पन्याद्वािे ( मग तया कर्जदािा/िाांनी कोितयाही अलधकािाने के िेल्या
/कििाि असिेल्या किािामुळे उदभविाऱ्या लसक्युरिटीर् असोत ककां वा
अन्य काही) धािकाांच्या नावे, कोितेही पैस,े लसक्युरिटीर्, बॉण््स आलि
इति सवज मािमत्ता, दस्तऐवर् आलि मािमत्ता यापैकी कोितयाही
कर्जदाता ककां वा तयाच्या समूह कां पन्याांनी ददिेल्या सेवाांमुळेआलि /ककां वा
कर्जदािाने वापििेल्या सेवाांमुळे आलि/ककां वा कर्जदाता आलि तयाच्या
समूह कां पन्याांनी कर्जदािािा स्वीकृ त के ल्या र्ाऊ िकिाऱ्या सुलवधाांच्या
परििामी उद्भविािी सवज थकीत िकम असो. कर्जदाता आलि तयाच्या
समूह कां पन्या कर्जदािािा/िाांना कसिी सूचना न देता कर्जदाता आलि
तयाच्या समूह कां पन्याांच्या प्रलत कर्जदािा/िाांची असिेिी कसिीही
थकबाकी( मग ती वास्तलवक असो ककां वा वेळोवेळी होिािी ककां वा
प्राथलमक असो वा सांपार्श्वजक,ककां वा सांयुक्त असो आलि/ककां वा अनेक)या
अांतगजत ककां वा अन्य कोितया दस्ताऐवर्ाच्या/किािाच्या अांतगजत,
कोितयाही ठे व/ठे वी एडर्स्ट करून ककां वा सेट ऑफ करून, कर्जदाता
आलि/ककां वा तयाच्या समूह कां पन्याां कडे कर्जदािा/िाांच्या असिेल्या
खातया/खातयाांमधे असिेल्या लिल्िकी हस्ताांतरित करून वसूिण्यास पात्र
आहेत, असे असिे तिी, असल्या खातयाांमधे असिेल्या ठे वी/लिल्िक
असल्या कर्ाजच्या समान किां सीत नसू िकतात. कर्जदाता आलि/ककां वा
तयाच्या समूह कां पन्याांचे ह्यातिे हक् कर्जदािाची/िाांची ददवाळखोिी, मृतयु
ककां वा व्यापाि बांद के ल्याने बालधत होिाि नाहीत.कोितयाही अिा सहखाते धािकाांच्या बिोबिचे सवज वाद, लविोध लमटवण्याची कर्जदािा/िाांची
एकमेव र्बाबदािी आलि उत्तिदालयतव आहे.
(b) उपिोक्त उल्िेलखत अलधकाि ककां वा कोितयाही अन्य अलधकािाव्यलतरिक्त
र्े कर्जदाता आलि तयाच्या समूह कां पन्या कोितयाही वेळी कायद्याच्या,
किािाच्या ककां वा अन्य कोितयाही कािवाईद्वािे हकदाि असू िकतात,
कर्जदाि कर्जदातयािा अलधकृ त कितो: (a) कर्जदाता आलि / ककां वा
लतच्या गट कां पन्याांच्या कोितयाही िाखेसह कें व्हाही कर्जदािचे सवज ककां वा
कोितेही खाते व तयाचे उत्तिदालयतव एकलत्रत ककां वा एकगठ्ठा
किण्यासाठी; (b) कोितयाही प्रकािच्या न्यालयक कायजवाहीस न
र्ुमानता कर्जदातयाद्वािे धारित के िेल्या कर्जदािच्या कोितयाही ठे वींची
ककां वा मािमत्ताांची सावजर्लनक ककां वा खार्गी लवक्रीद्वािे लवक्री कििे
आलि लमळािेिी िकम ठे विे/कर्जदातयासाठीच्या आलि ककां वा
तयाच्यासमूह कां पन्याांप्रलत बकाया एकू ि िकमेमधून ज्यात ह्या
लवक्रीसांबांलधत झािेिा खचज पि सालमि आहे, तो वर्ा कििे, आलि क्रॉस
चिन सेट-ऑफच्या बाबतीत, एका चिनामधे असिेिे दालयतव दुसऱ्या
चिनात बदििे, चिन बदिण्याचा दि कर्जदाता आलि ककां वा तयाच्या
समूह कां पन्याांच्या लववेकानुसाि ठिविा र्ाईि.
VII. प्रलतभूलतकिि
(a) कर्जदाि हे उघडपिे मान्य कितात की ते देिे असिेल्या िकमाांच्या
वसुिीबाबतचे सवज अलधकाि पूिजपिे कर्जदातयाच्या अलधकािक्षेत्रात
िहावेत. कर्जदातयािा, कर्जदािाच्या सांपत्तीची अांितः ककां वा पूिज लवक्री
किण्याचे ककां वा दुसऱ्या अन्य व्यक्तीकडे हस्ताांतरित किण्याचे पूिज
अलधकाि असावेत. अिा व्यवहािातीि सवज अटी कर्जदातयािा आपल्या
मर्ीनुसाि ठिवून घेता याव्यात. यामध्ये कर्जदािाकडू न सवज येिे बाकीची
वसुिी कििे ककां वा कर्जदािावि गुन्हा दाखि किण्याचे अलधकाि
कर्जदातयाच्या मर्ीनुसाि खिेदीदाि, मुखतयाि याांचाही समावेि असेि.
ही बाब कर्जदािािा िेखी ककां वा तोंडी कळलविे कर्जदातावि बांधनकािक
असिाि नाही.

(b) अिा तऱ्हेची कोितीही कृ ती आलि तयानुसाि के िेिी लवक्री ककां वा
सोपलविेिे काम ककां वा वगीकिि ही व्यवस्था कर्जदािवि बांधनकािक
िाहीि व अिा कामासाठी नेमिेल्या त्रयस्थ व्यक्तीचा कर्जदािाने सांयुक्त
कर्जदातयाचा दर्ाज मान्य के िा पालहर्े आलि कर्जदातयािा देय असिेल्या
िकमेपोटी तो लनदेि किेि तयाप्रमािे िक्म देिे बांधनकािक िाहीि.
(c) या कामाच्या सांदभाजत, लवक्रीतून, नेमिुकीतून ककां वा हस्ताांतििातून ककां वा
अलधकािाच्या अांमिबर्ाविीतून ककां वा थकबाकी िकमेच्या वसुिीतून खचज
झािेिी कोितीही िक्म कर्जदािाच्या नावे खची टाकिी र्ाईि.
(d) कर्जदातयाकडू न लमळािेल्या कर्ाजची मूळिक्म मान्य करून तया िकमेतून
आर्पयंत कर्जदातयािा पितफे ड के िेल्या िकमेचा स्पष्ट उल्िेख करून व
तयाांची मूळ कर्ाजतून वर्ावट करून, उििेल्या देय िकमेच्या पितफे डीचे
"सुलवधा कर्ज खाते" दफ्ति तयाि करून ते अन्य दातयाच्या नावे दफिवून
घेतिे र्ाईि.
(e) कर्जदातयाकडू न कर्ज खाते ज्याच्या नावे वगज झािे आहे तया पक्षािा अिा
प्रसांगी कर्जदािाकडू न कर्ज वसुिीचे अलधकाि प्राप्त होतीि.
VIII. एकमेकाांप्रत दालयतव
(a) कर्जदाि आलि / ककां वा सह-कर्जदाि सहमत आहे/त आलि याची पुष्टी
कितो/तात की कर्जदाता, कर्जदाि आलि / ककां वा सह-कर्जदािा/िाांच्या
कोितयाही अन्य किािाच्या ककां वा किािाद्वािे ककां वा व्यवहािाच्या ककां वा
कोितयाही अन्य कर्ाजच्या अधीन के िेल्या कोितयाही देयकाांचा
लवलनयोग तयाच्या पूिज लववेकबुद्धीनुसाि करू िके ि आलि हा लवलनयोग
अांलतम आलि कर्जदाि आलि / ककां वा सह-कर्जदािा(िाां)वि बांधनकािक
असेि र्े ह्या किािाच्या सवज देय िकमेसाठी ऋिी िाहतीि ज्याांचा
तयाांनी भििा के िा होता पि तयाांचा लवलनयोग कर्जदाि आलि / ककां वा
सह-कर्जदाि याने /याांनी अन्य किाि ककां वा व्यवहाि ककां वा अन्य ऋि
फे डण्यासाठी के िेिा होता.
(b) याव्यलतरिक्त, लिल्िक कर्ाजची पितफे ड असूनही, कर्जदाि आलि / ककां वा
सह-कर्जदाि याद्वािे स्पष्टपिे आलि अयोग्यरितया स्पष्टपिे आलि
अपरिवतजनीयपिे कोितयाही लवक्रीची / लवक्री / हस्ताांतिि र्े या
किािात ककां वा कर्जदाि आलि / ककां वा सह-कर्जदाि आलि कर्जदाता ची
सहयोगी / सांिग्न ककां वा ग्रुप कां पनी दिम्यानच्या अन्य किािात उतपन्न
झािेिे आहेत ककां वा कर्जदाता च्या कबर्ात ककां वा लनयांत्रिात आहेत
आलि तयाचा लवलनयोग कर्जदाता चे ते ऋि फे डण्यासाठी किावा र्े
कर्जदाि आलि/ककां वा सह-कर्जदाि याांनी के िेल्या अन्य किाि ककां वा
व्यवहािामुळे झािेिे आहे ककां वा कर्जदाि आलि/ककां वा सह-कर्जदाि ऋिी
आहेत. या किािनाम्याच्या आलि या किािाच्या तितूदी आलि के ल्या
गेिल्े या कोितयाही लसक्युरिटी डॉक्युमेंटची अांमिबर्ाविी या आर्टजकि
च्या लसक्युरिटीर् ची लवल्हेवाट आलि लवलनयोग र्सा आहे तसा पि
गिर्ेप्रमािे बदिता येिािा प्रकािे िागू िाहीि(म्युरटस मुांलडस).
IX. मालहतीचे प्रकटीकिि
a)

कर्जदाता, र्े उलचत आलि आवश्यक समर्ू िके ि, तयािा, सवज ककां वा
कोितयाही गोष्टी र्ाहीि किण्याचा हक् असेि: (i) कर्जदाि आलि / ककां वा
सह-कर्जदाि सांबांलधत मालहती आलि डेटा; (ii) सुलवधा, कर्ज अटी,
व्यवहािाचा दस्तऐवर् आलि / ककां वा कर्जदािकडू न कर्जदाता च्या नावे
के िेल्या कोितयाही अन्य लसक्युरिटीर्िी सांबांलधत मालहती ककां वा डेटा;
(iii) या किािाअांतगजत सुलवधाांच्या सांदभाजत कर्जदाि ची गृहीत धििे
गेिि
े े कतजव्य,े व्यवहािाांचा दस्तऐवर् ककां वा कर्जदाता ने मांर्ूि
के िेल्या/मांर्िू होिाि ऋिाबाबत कर्जदािाने ददिेल्या अन्य कोितयाही
अन्य
लसक्युरिटीर्,(iv)
क्रेलडट इनफॉमेिन
बयुिो
इां लडया
लिलमटेड,(CIBIL) आलि RBI,CIBIL द्वािे अलधकृ त के िेिी व
तयाांच्यासाठी काम कििािी अन्य एर्ांसी अन्य उपिोक्त कतजव्याांचे पािन
किताना काही झािेिे लडफॉल्ट(र्ि असतीि ति). CIBIL आलि / ककां वा
अिा प्रकािे अलधकृ त कोितीही अन्य एर्न्सी कर्जदातयाने र्ाहीि के िेिी
उपिोक्त मालहती आलि डेटाचा वापि करून तयास योग्य वाटेि अिा
कोितयाही प्रकािचा वापि आलि / ककां वा प्रदक्रया करू िकते. RBI ने या
बाबतीत लनर्दजष्ट के ल्यानुसाि, सीआयबीआयएि आलि / ककां वा या प्रकािे
अलधकृ त के िेिी अिी कोितीही अन्य एर्न्सी, तयाांच्याद्वािे तयाि के िेिी
सांसालधत मालहती आलि डेटा ककां वा उतपादनाांना, कर्जदाता / आर्थजक
सांस्था आलि इति क्रेलडट अनुदानकते ककां वा नोंदिीकृ त वापिकतयांकडे
लवचािासाठी देऊ िकते. कर्जदािाने कर्जदातयािा वेळोवेळी ददिेिी सवज
मालहती आलि डेटा सतय आलि बिोबि असेि.
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b)

र्ि कर्जदािाने कर्ज ककां वा सुलवधेच्या मूळ िकमेची पितफे ड ककां वा
तयाविीि व्यार् / िुल्काची पितफे ड किताना लडफॉल्ट के िा; ति,
कर्जदाता आलि / ककां वा रिझव्हज बँक ऑफ इां लडया ("RBI") कडे
कर्जदािचे आलि / ककां वा लतचे सांचािक / भागीदाि / सह-अर्जदाि, र्से
िागू असेि तसे, याांची नावे ज्यात कर्जदाता आलि / ककां वा RBI
ह्याांच्या सांपूिज लववेकबुद्धीनुसाि, योग्य वाटू िके ि तसे कर्जदािचे आलि
/ ककां वा सह-कर्जदािचे आलि/ककां वा तयाांचे डायिे क्टि/पाटजनि/ सहअर्जदाि, र्से असेि तसे, याांची नावे लडफॉल्टि म्हिून असतीि,
तयाांचासह या लडफॉल्टचा तपिीि उघड किण्याचे ककां वा प्रकालित
किण्याचे सांपूिज हक् िाहतीि. कर्जदाि आलि/ककां वा सह-कर्जदाि आता
ककां वा भलवष्यात मालहतीची देवाि-घेवाि किण्यासाठी आलि / ककां वा
र्ाहीि किण्यासाठी आलि कर्जदाि आलि/ककां वा सह-कर्जदािािा
झािेल्या कोितयाही नुकसानाबाबत आलि/ककां वा अन्य काििाबाबत
कर्जदातयािा र्बाबदाि धििाि नाहीत. या किािाची तितूद या
किािाची समाप्ती झाल्यानांति आलि कर्जदािच्या देय पितफे डीनांति
कधीही रटकू न िाहीि.

X. िवादा
यामध्ये उद्भविािे सवज लववाद, मतभेद आलि / ककां वा दावे ककां वा तयास स्पिज
कििे ककां वा तया ककां वा तया स्वरूपाच्या सांदभाजत, ज्याचा अथज येथे ककां वा
तयाखािीि पक्षाांच्या अलधकाि आलि दालयतवाांच्या अथाजने ककां वा प्रभावाखािी
असेि, िवाद आलि समाकिन कायदा, 1996 च्या तितुदींनुसाि ककां वा
कोितयाही कायदेिीि दुरुस्ती ककां वा पुननजवीकििाच्या कायद्याांनुसाि िवाद
घेण्यात येईि. तयास कर्जदाता द्वािे नालमत के िे र्ािािे एकमात्र मध्यस्थ
म्हिून सांदर्भजत के िे र्ाईि. िवाद म्हिून कायज किण्यासाठी लनयुक्त के िेल्या
व्यक्तीचा मृतयू, नकाि, दुिजक्ष, अक्षमता ककां वा अक्षमता झाल्यास िवादा अन्य
व्यक्तीस तयाच्या र्ागी मध्यस्थ म्हिून लनयुक्ती किीि. मध्यस्थी कायजवाही
मुांबईमध्ये ककां वा कर्जदातयाद्वािे लनयुक्त / लनदेलित अिा इति रठकािी घेण्यात
येईि. मध्यस्थाचा लनिजय सांबांलधत सवज पक्षाांवि अांलतम आलि बांधनकािक
असेि आलि तया रठकािी / स्थानाांवि, साांलगतिे गेिि
े े उतपादन / सांचलयत /
सांग्रलहत के िे र्ाईि तेथे अांमिात आिण्यात येईि.
XI. अलधकािक्षेत्र
या किािनाम्यािी उद्भविाऱ्या सवज कायदेिीि कािवाई आलि / ककां वा
सांबांलधत कािवाई, व्यवहािाचे दस्तऐवर् आलि उतपादनाांना न्यायाियीन
ककां वा न्यायालधकििाांकडे सांबांलधत अलधकाि क्षेत्रामध्ये ककां वा कर्जदातयाद्वािे
लनवडिेल्या इति रठकािी आििे र्ाईि. आलि कर्जदाि अिी न्यायािये
आलि न्यायालधकििाांच्या अलधकाि क्षेत्रामध्ये स्वतः हर्ि होतीि. तथालप,
कर्जदाता, तयाच्या सांपूिज लववेकबुद्धीनुसाि, कोितयाही अन्य न्यायाियात,
न्यायालधकििात ककां वा इति योग्य फोिममध्ये आलि विीिपैकी
कोितयाहीसह कायदेिीि कािवाई ककां वा (ककां वा सांबांधात) उद्भविाऱ्या
कोितयाही कायदेिीि कािवाई सुरु किण्यास / चािू ठे वण्यास कर्जदाि अिा
अलधकािक्षेत्रािा कसिाही लविोध कििाि नाही.
XII. सूचना
कर्ाजची िक्म आलि / ककां वा या किािाच्या अांतगजत ककां वा तयाच्या सांबांधातीि
सवज सूचना ककां वा इति सांप्रष
े िे लिलखत स्वरूपात आलि अन्यथा पत्र ककां वा
प्रलतदक्रयेद्वािे ददिेिी नसल्यास, लिलखत स्वरुपात ददिी र्ातीि. अिी
कोितीही सूचना ककां वा इति सांप्रेषि प्रभावी असल्याचे मानिे र्ाईि: (i)
पत्राने पाठलवल्यास, वैयलक्तकरितया लवतिीत के िे असल्यास ककां वा पोस्टद्वािे
पाठलवल्यास, पत्र पित मागविे प्रेषकाच्या लनयांत्रिाबाहेि असेि; आलि (ii)
फॅ क्सद्वािे पाठलवल्यास, पाठलवल्यावि (सही प्रलतदक्रये क्रमाांकावि पुष्टी
लमळाल्यावि). तथालप, कर्जदातयािा प्रतयक्षात प्राप्त होईपयंत आलि तयाने ती
स्वीकािे पयंत कर्जदातयािा कोितीही सूचना ककां वा सांप्रेषि प्रभावी होिाि
नाही. सूचना ककां वा सांप्रेषि पाठविे र्ावे : (i) कर्जदाि आलि /ककां वा सहकर्जदािचे पत्ते ककां वा फॅ क्स नांबि ज्यावि सूचना पाठवल्या र्ातात (या
किािात नमूद के ल्याप्रमािे) आलि (ii) कर्जदातयािा तयाच्या नोंदिीकृ त
कायाजियावि, फोक्सवॅगन फायनान्स प्रायव्हेट लिलमटेड कायाजिय, लसल्वि
यूटोलपया, लतसिा मर्िा, ए लवांग, कार्डजनि ग्रेलियस िोड, चकािा, अांधेिी
पूव,े मुांबई 400099. कर्जदािाने तयाच्या / लतच्या सांपकाजचा पत्ता ककां वा
तपिीिातीि कोितयाही बदिािा लिलखत स्वरुपात कर्जदातयािा कळविा
नसल्याच्या बाबतीत, या किािात नमूद के िेल्या पत्त्यावि सूचना /
पत्रव्यवहािाची सेवा ककां वा कर्जदािाने ददिेिा अांलतम पत्ता,कर्जदािाांना अिा
प्रकािची नोटीस "अनुलचत" म्हिून पित आिेिी असेि ककां वा नाही याची पवाज
न किता, योग्य आलि पुिेिी सेवा मानिी र्ाईि.

XIII. अन्य काही
(a) हे स्पष्टपिे स्पष्ट के िे गेिे आहे की या उतपादनासाठीचे, ककां वा ज्याांच्या
माफज त हा व्यवहाि सुरु के िा गेिा, हाताळिा गेिा ककां वा पूिज के िा गेिा
असे कोितेही उतपादक / लवक्रेता / पुिवठादाि, कर्जदाताचे एर्ांट मानिे
र्ािाि नाहीत आलि अिा उतपादक / लवक्रेता / पुिवठादािाने
कर्जदािािी के िेल्या कोितयाही प्रलतलनलधतव ककां वा लवधानासाठी
कर्जदाता र्बाबदाि िहािाि नाही.
(b) कर्जदाताच्या प्रलत असिेिे कर्जदािचे ऋि ककां वा तयाच्या नावे असिेल्या
लसक्युरिटीर्, र्ि काही असल्यास, कर्जदािाचा मृतयु, लवघटन,
ददवाळखोिी ककां वा कर्जदाि ककां वा कोितयाही तृतीय पक्षाने व्यापाि बांद
के ल्यास, कोितयाही बाबतीत, िद्द के िी र्ाऊ िकत नाही, र्ोपयंत
कर्ाजऊ कर्ाजची सांपूिज िक्म (ककां वा तयातिा कोिताही भाग) कर्जदाता
प्रलत बकाया / देय िाहीि तोपयंत, कर्जदातयािा उतपादनाांच्या सांबध
ां ात,
ते ताबयात घेि,े लवक्री कििे, भाडेपट्टीवि देिे, भाड्याने घेि,े हस्ताांतिि
कििे आलि / ककां वा अन्यथा कायज किण्यासाठी आलि तयानुसाि
कर्जदािाने आलि / ककां वा इति कोितयाही व्यक्तीने कर्जदातयाच्या नावे
के िेल्या व्यवहािाच्या दस्ताऐवर्ानुसाि तयाचे सवज अलधकाि
बर्ावण्यासाठी आलि तयानुसाि कायज किण्यासाठी पात्र असेि.
(c) कर्जदातयाचे खाते / खातयाची पुस्तके / नोंदींमधीि सवज नोंदी ज्या
नेहमीच्या सिावानुसाि आलि कायदेिीि आवश्यकताांचे पािन कित
के िेल्या आहेत आलि / ककां वा कर्जदािाच्या सांबांधात कर्जदातयाच्या
नालमत अलधकाऱ्याने स्वाक्षिी के िेल्या कोितयाही लवधानाच्या
अनुपािनामध्ये के िेिी नोंदी. कर्ज, कर्जदािवि अांलतम आलि बांधनकािक
असतीि. अिा नोंदी आलि / ककां वा लववििपत्रे अलस्ततवाचा आलि
कर्जदािच्या देयकाच्या िकमेच्या बाबतीत ज्या सुलवधेत आलि
कर्जदािाच्या/िाांच्या देयकाांमध्ये नोंदविेल्या आहेत, लनिाजयक पुिावा
असेि.
(d) या किािानुसाि कर्जदाि तयाचे/तयाांचे सवज अलधकाि, फायदे ककां वा
दालयतवे कर्जदातयाच्या सांमतीलिवाय नेमून देिाि ककां वा हस्ताांतरित
कििाि नाहीत. कर्जदाता, या किािात आलि इति व्यवहािाच्या
दस्ताऐवर्ाांच्या अांतगजत, कोितयाही वेळी, तयाचे सवज ककां वा कोिताही
अलधकाि, फायदे आलि दालयतवे लनयुक्त ककां वा हस्ताांतरित करू िकतात.
असे कोितेही असाइनमेंट ककां वा हस्ताांतिि के िेिे असिे तिी, कर्जदाि,
अन्यथा कर्जदातयाने सूलचत के ल्यालिवाय, या किािाअांतगजत सवज
किािाची िक्म कर्जदाता देत िाहीि आलि अिी सवज देयके र्ेव्हा
कर्जदातयािा के िी र्ातीि, तेव्हा कर्जदािाने अिा देयकाांच्या प्रलत
आपिी र्बाबदािी पाळिी असे मानिे र्ाईि.
(e) उप-किम 6 च्या उपिोक्त तितुदींचा पूवजग्रह न किता, कर्जदाता
(स्वतःच्या लववेकबुद्धीनुसाि), कर्जदािास कोितयाही सूचनेलिवाय, सांपूिज
क्रेलडटचा धोका ककां वा सुलवधाांचा भाग इति कोितयाही व्यक्तीसह
भागीदािी म्हिून सामालयक करू िकतो. अिी भागीदािी असिी तिी,
या किािात आलि इति व्यवहािाच्या कागदपत्राांतगजत सवज अलधकाि,
िीषजक, स्वािस्ये, लविेष दर्ाज आलि इति िाभ आलि लविेषालधकाि
उपभोगिे ककां वा ददिे गेिे ककां वा कर्जदातयाने िाखिे तिी ते समान अटी
व ितींवि कर्जदातयाद्वािे वैध, प्रभावी आलि अांमिबर्ाविी योग्य
िाहतीि आलि कर्जदाि या किािात आलि इति व्यवहािाच्या
कागदपत्राांतगजत
कर्जदातयाप्रलत
पूिजतः
र्बाबदाि
िाहतीि.
कर्जदािाचा/िाांचा कोितयाही काििास्तव अिा व्यक्तीसह किािाच्या
कोितयाही खार्गीपिाचा दावा िाहिाि नाही ककां वा तो/ते कििाि
नाही.
(f) या किािाच्या कोितयाही तितुदी ककां वा कोितयाही अन्य अलधकाि
क्षेत्रातीि कागदपत्रे, ज्याांना या अलधकािक्षेत्रात मनाई आहे ककां वा िागू
कििे िक्य नसेि, ती मनाईच्या ककां वाअक्षमतेच्या मयाजदेपयंत असुिलक्षत
असतीि पिां तु ह्यामुळे किािातीि ककां वा अिा इति व्यवहािाांच्या
दस्तऐवर् मधीि उवजरित तितूदी अवैध होिाि नाहीत ककां वा इति
कोितयाही अलधकाि क्षेत्रात अिा तितुदींवि प्रभाव पडिाि नाही.
(g) या किािात ककां वा अन्य व्यवहािाच्या दस्ताऐवर्ाांच्या अांतगजत
कोितयाही भििा ने के िा र्ाण्यावि ककां वा अन्यथा कोितयाही
प्रकािच्या अलधकाि, िक्ती ककां वा उपायाांचा वापि किण्यासाठी ककां वा
वगळण्यात कोिताही लविांब अिा कोितयाही अलधकाि, ताकदीचा
ककां वा उपायाांचा तोटा होईि ककां वा ते माफ के िे र्ाईि यातीि
कोितयाही पैसे न भिण्याच्या प्रसांगामध्ये कोिताही अलधग्रहि ककां वा
कोितयाही पैसे न भिण्याच्या प्रसांगाच्या सांदभाजत ककां वा कोितयाही
लडफॉल्टच्या सांदभाजत कोितयाही लनवाडाच्या कािवाई ककां वा
लनलष्क्रयतेमुळे कोितयाही इति पैसे न भिण्याच्या प्रसांगाच्या सांदभाजत
कोिताही अलधकाि, िक्ती ककां वा कोितयाही प्रकािच्या हानीवि
परििाम होिाि नाही. या किािात आलि इति व्यवहािाच्या
दस्तऐवर्ाांच्या अांतगजत कर्जदातयाचे अलधकाि वािां वाि वापििे र्ाऊ
िकतात, र्े सामान्य कायद्याांतगजत एकलत्रत असतात आलि ते
हक्ाबाहेिचे नसतात आलि के वळ ते लिलखत स्वरुपात आलि लविेषतः
कर्जदातयाच्या लववेकबुद्धीनुसाि माफ के िे र्ाऊ िकतात.
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(h) सुलवधा, कर्ज किाि आलि इति व्यवहािाांचे दस्तऐवर् (र्ि या
किािामध्ये ककां वा अिा प्रकािच्या कोितयाही व्यवहािाच्या
दस्तऐवर्ामध्ये लनर्दजष्ट के िेिे नसेि ति) भािताच्या कायद्याांनुसाि
लनयांलत्रत आलि लनयांलत्रत के िे र्ातीि.
(i) कर्जदािच्या ऋिाच्या पितफे डसाठीचे दालयतव,ज्या बाबतीत एकापेक्षा
र्ास्त कर्जदािाांनी सांयक्त
ु पिे या योर्नेसाठी सांयुक्तपिे अर्ज के िा असेि,
तया बाबतीत सांयुक्त आलि अनेक असेि, उतपादनाांमध्ये सवज कर्जदािाांची
नावे सांयुक्तपिे नोंदिीकृ त आहेत ककां वा नाहीत. र्ेथे कर्जदाि एकमात्र
मािकीचा व्यवसाय म्हिून व्यवसायासाठी काम किीत आहेत, कर्जदाि
विीि उपिोक्त समस्येच्या दालयतवाांसाठी पूिजपिे र्बाबदाि असेि आलि
कर्जदाता प्रलत सुलवधाच्या सांदभाजत सवज िकमेची पितफे ड / देयक भििा
किण्यासाठी वैयलक्तकरितया र्बाबदाि असेि.
(j) RBI ने ददिेिे ददिालनदेि / ददिालनदेि आलि वेळोवेळी कोितयाही
अन्य वैधालनक प्रालधकििाच्या आधािावि हा किाि कर्जदातयाच्या
लववेकबुद्धीच्या अधीन असेि.
(k) उप-किम 12 असिे तिी पि, या किािामध्ये कोिताही बदि ककां वा
सुधाििा होिाि नाही आलि या अटी आलि ितींची कोितीही माफी
वैध आलि बाध्यकािी नसेि र्ोपयंत ही लिलखत स्वरूपात आलि या
किािातीि सवज पक्षाांनी योग्यरितया अांमिात आििी र्ात नाही.
(l) या किािाअांतगजत कोितयाही पक्षाचे सवज उपाय कायद्याद्वािे , लसलवि
कायद्यानुसाि, कायदेिीि ककां वा व्यापािाच्या वापिाद्वािे प्रदान के िेिे
आहेत ककां वा प्रदान के िेिे आहेत ते एकलत्रत आहेत आलि पयाजयी नाहीत
आलि कदालचत अनुक्रमे ककां वा एकाचवेळी िागू के िे र्ाऊ िकतात.
(m) GST अांमिबर्ाविीमुळे कि (म्हिर्े, IGST ककां वा SGST आलि
CGST) िागू दिाने िुल्क आकाििे र्ाईि आलि िुल्क आकाििे
र्ािाऱ्या कोितयाही िकमेवि वसूि के िे र्ाईि पिां तु प्रदक्रया िुल्क, कर्ज
िद्द किण्याचे िुल्क वगैिे इतके च मयाजददत नाही. र्ि कर्जदािाने
कोितयाही काििामुळे पैसे देिे नाकाििे / पैसे ददिे नाहीत, ति
कर्जदाता नांति ती िक्म िागू व्यार् दिासह वसूि किण्याचे अलधकाि
आिलक्षत कितो. र्ि कर्जदािाने िुल्कािी सांबांलधत आगाऊ पैसे ददिेिे
असिे आलि किाि सांपुष्टात आिा आलि भलवष्यामध्ये कोितयाही
काििामुळे कर्जदािाने 'सुलवधा' नाकाििी असेि ति किाची/िाांची
(IGST ककां वा SGST व CGST) आगाऊ भििेल्या िकमेची पितफे ड न
किण्याचा अलधकाि कर्जदातयाने िाखिा आहे.

(n) कर्जदाि GST कायद्याद्वािे िालसत किाच्या दिामध्ये बदि झाल्यामुळे
कर्जदातयावि उद्भविाऱ्या कोितयाही दालयत्त्वाच्या सांदभाजत कर्जदातयािा
नुकसान भिपाई किण्यास आलि धोका न होऊ देण्यास सहमत असेि. कि
िागू किण्यामुळे ककां वा कि पित किण्यामुळे उद्भविाऱ्या सवज प्रश्ाांचे
समाधान, लववादाांना िागू असिेल्या GST कायद्याद्वािे िालसत के िे र्ाईि.
तयालिवाय, लडफॉल्टच्या बाबतीत ककां वा अन्यथा, कर्जदाि कडू न वसूिण्यात
आिेल्या देय िक्मेवि कर्जदातयाने भििेिा/िेिे कि (उदा., IGST ककां वा
SGST) च्या बाबतीत कर्जदाि कर्जदाताचा बचाव, क्षलतपूती आलि हानी
किण्यास देखीि सहमत असेि. पुढ,े कर्जदातयाने िद्द किण्याच्या चार्ेस
पयंत मयाजददत न ठे वता, चार्ज के िेल्या कोितयाही िक्मेवि कर्जदातयािा
भिाव्या िागिाऱ्या किापासून (IGST ककां वा SGST आलि CGST)
कां पनीची िक्षा किेि, लतिा हानी पोहोचू देिाि नाही,आलि क्षलतपूती
किण्यास सांमती देईि.
(o) कर्जदाि GST कायद्याखािी नोंदिीकृ त व्यक्ती असून तयाचा वैध GSTIN /
UID आहे पिां तु GST कायद्यान्वये देण्यात आिेल्या अनुपािनाची पूतजता
किण्याच्या बाबतीत तयाच्याकडू न के िेल्या कोितयाही बदिाचे / बदिाबद्दि
पि र्े कर्जदाता आलि कर्जदाि याांच्यातीि पिस्पि लनिजयानुसाि ठिालवक
वेळेत तयािा / लतिा वार्वी वेळेस प्रदान के िेल्या सुलवधापयंतच मयाजददत
नसतीि, तयाांबाबत कर्जदातयािा सूलचत कििे बांधनकािक आहे;
कर्जदातयािा GST कायद्याच्या अनुपािनाचे पािन किण्यासाठी सक्षम
किण्यासाठी कर्जदाता, GST कायद्याचे पािन न के ल्याने कर्ज किाि िद्द /
बांद किण्याचा अलधकाि आलि कर्जदािवि उवजरित कर्ाजची िक्म व तयातीि
इति खचाजची पितफे ड किण्यासाठी योग्य कायजवाही किण्याचा अलधकाि
सुिलक्षत ठे वत आहे.
(p) कर्जदातयािा GST कायद्यानुसाि वेळोवेळी िागू असिेल्या दिाने कि गोळा
किण्याचा अलधकाि आहे.
(q) र्ि कर्जदािाने कर्जदातयाच्या नोंदींमध्ये ददिेिी आलि अद्ययावत के िेिी
मालहती बदििी ति कर्जदािाने के िेिे बदि कर्जदातयािा पत्र ककां वा मेि
सांप्रेषिाद्वािे तवरित साांलगतिे र्ावेत, ज्यािा लवद्यमान किािामध्ये के िेिी
दुरुस्ती मानिी र्ाईि. अिा सांप्रेषिावि आधारित, कर्जदाता किाि आलि
प्रिािी अद्ययावत किे ि. असे सांभाषि प्राप्त झाल्यापासून 25 ददवसानांति
ककां वा तयानांतिच्या मलहन्याच्या पलहल्या ददविी हा बदि प्रभावी होईि.
कृ पया िक्षात घ्या की कर्जदािाने कर्जदातयािा नवीन पत्ता अद्यतलनत
किण्याच्या बाबतीत न कळवल्यास, कर्जदाता तयाच्या नोंदीत के िेिा पत्ता
अांलतम मानून पत्ता अद्ययावत झािा असे मानून तयानुसाि GST ची
आकाििी किेि.

मी/आम्ही याद्वािे याची पुष्टी कितो आलि हे स्वीकाि कितो की मी/आम्ही कर्ज किाि आलि मानक अटींच्या सवज अटी आलि लनयम वाचिे आहेत
आलि तेच मिा/आम्हािा मालहती असिेल्या भाषेमध्ये वाचून दाखविे/समर्ावून साांगण्यात आिे/परिभालषत किण्यात आिे आहेत आलि ते
मिा/आम्हािा समर्िे असून स्वीकाििे आहे/त.
मी/आम्ही येथे अिी पुष्टी कितो की मानक अटींची प्रत मिा/आम्हािा देण्यात आिी आहे आलि मी/आम्ही हेदख
े ीि र्ाितो की या मानक अटी

Volkswagen-finance-india.co.in याविदेखीि उपिबध आहेत.

दकिकोळ कर्ज किािाच्या अांमिबर्ाविीच्या ददविी स्वाक्षिीकृ त, मोहि उमटलविेिे व पोहोचलविेि.े

कर्जदािा(िाां)च्या नावे:

नाव:
सह-कर्जदािाच्या नावे:

नाव:
सह-कर्जदािाच्या नावे:

नाव:
**प्रोप्रायटिलिप फमजच्या लिक्क्यासह मािकाची स्वाक्षिी
** अलधकृ त भागीदाि / फमज / HUF / असोलसएिनचे सदस्य याांची लिक्क्यासह स्वाक्षिी:
** कां पनी / सोसायटी / ट्रस्ट याांच्या अलधकृ त स्वाक्षिीकतयाजची लिक्क्यासह स्वाक्षिी :
(वैयलक्तक नसल्याच्या बाबतीत लिक्क्यासह स्वाक्षिी किा)

(कां पनी असल्यास कृ पया नेहमीचा लिक्ा मािावा)
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