कर्ज व तारणगहाण करार

1.

व्याख्या आणि अर्थ

2.

कर्ज दे ण्याची “BAF” ची मान्यता आणि कर्ज घेण्याची कर्जदाराची मान्यता
2.1
2.2

कर्जदार आणि हमीदार, प्रतिनिधी, आश्वासक, करारनामा आणि वचनांनुसार इथे आणि कर्ज सुविधेच्या अर्जामध्ये आणि कर्ज सुविधेच्या संदर्भात अंमलात आणलेल्या किं वा कर्जदाराने निविदा दिलेल्या इतर कागदपत्रांनुसार
कर्जदाराला कर्ज दे ण्याचे “BAF” मान्य करते आणि कर्जदार या करार व अनुसच
ू ीमध्ये असलेल्या अटी आणि शर्तींनस
ु ार वाहनाच्या खरे दीसाठी “BAF” कडू न कर्ज सुविधा घेण्याचे मान्य करतो.
“BAF” आणि कर्जदारामधील संबंध या कराराच्या तारखेपासून ऋणको आणि धनकोचे असतील आणि BAF ठरवेपर्यंत किं वा कर्जदाराने केलेल्या कोणत्याही कसूरमुळे रद्द करे पर्यंत अस्तित्वात असेल आणि या करारांतर्गत
आणि त्या अनुशंगाने इतर सर्व कागदपत्रांनुसार कर्जदाराने “BAF” ला दे णे आणि दे य असलेले सर्व पैसे पूर्णपणे अदा केली जाईपर्यंत आणि “BAF” ला प्राप्त होईपर्यंत कर्जदाराची दायित्वे ठरवत राहील.

3.

कर्ज/वित्तपुरवठा सुविधेची मंजुरी-

4.

व्याज आणि कर्जाचे खाते

कर्जदार आणि “BAF” मध्ये अन्यथा मज
ं रू झालेले असल्याशिवाय, “BAF” पुरवठादार/वितरकाला किं वा कर्जदाराच्या वतीने परस्पर सम
ं त समायोजन/व्यवस्थेनुसार पुरवठादार/वितरकाला कर्जदाराला कर्ज सुविधा मज
ं रू करे ल आणि कर्जाची
रक्कम एकरकमी किं वा योग्य त्या हप्त्यांमध्ये वितरीत करे ल/मुक्त करे ल, हे “BAF” द्वारे ठरवले जाईल आणि पावती घेईल आणि वाहनाच्या डिलिव्हरीबरोबरच कर्ज व तारणगहाण करार कर्जदारासह अम
ं लात आणता जाईल.
3.1 कर्ज सुविधा मंजूर करण्याचा अधिकार “BAF” आपल्या एकमेव विवेकबुध्दीने राखून ठे वते आणि सामान्यपणे, पुढील परिस्थिती असल्याशिवाय कर्जाची कोणतीही रक्कम मुक्त करणार नाही :क. कर्ज व तारणगहाण करार योग्य प्रकारे अंमलात आणला आहे आणि कर्जदाराने “BAF” कडे पोहोचवलेला आहे :
ख. हप्त्यांच्या परतफेडीसाठी कर्जदार पुढील तारखेचे धनादे श “BAF” कडे सादर करतो:
ग. “BAF” आपल्या एकमेव विवेकबुध्दीने आवश्यक असलेली इतर कोणतीही कागदपत्रे किं वा लेखी माहिती.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

या कराराच्या अनुसूचीनुसार कर्जावरील व्याज अदा करण्याचे कर्जदार मान्य करतो.
वाहनाच्या डिलिव्हरीबरोबरच करार सुरू झाल्याच्या तारखेपासून कर्ज/वित्तपुरवठा सुविधेवरील व्याज सुरू होईल
कर्जाच्या रकमेवरील व्याज परताव्याचा अंतर्गत दरानुसार मासिक मोजले जाईल.
सेवा करासह कोणत्याही नावाने असेल ते, सेवा शुल्क, प्रक्रिया शुल्क आणि इतर कोणतीही फी, कर, शुल्क किं वा उपकर, काही असल्यास, ते कर्जदाराने एकट्याने भरावे आणि जर ते BAF ने भरले तर कर्जदार त्याची
स्वतंत्रपणे “BAF”ला प्रतिपूर्ती करण्याचे मान्य करतो
या करारांतर्गत दे य असलेल्या सर्व रकमा कर्जदाराच्या खात्याला आकारण्याचा/डेबिट करण्याचा “BAF”ला हक्क असेल (प्रदान केलेल्या कर्जाच्या सुविधेच्या सब
ं ंधात, व्याज कर, फी, शुल्क, मुद्रांक शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, लॉगिन फी,
खर्च, सेवा/आणि इतर शुल्क/खर्च यासह "BAF" ला करावा लागलेल्या खर्चाची जर कर्जदाराने आधीच स्वतंत्रपणे प्रतिपूर्ती केली नसेल/"BAF" ने तो सक
ं लित केला नसेल तर. अशी रक्कम कर्जाचा भाग असेल.
EMI ची थकबाकी, कर्जाला आकारला जाणारी किं मत, शुल्क, फी, खर्च इत्यादींसह, दे य असलेल्या सर्व रकमांना, (अर्थात "BAF" ला दे य असताना कर्जदाराने अदा न केलेल्या) कोणतेही कारण द्यावे न लागता, डिफॉल्ट
व्याज दर आणि दं डात्मक शुल्क आकारले जाईल.

परतफेड
5.1
क.

कर्जाची परतफेड कर्जदार पुढीलप्रमाणे करे ल (मुद्दल, त्यावरील व्याज, हप्ता, फी, कर शुल्क किं वा या कराराच्या अटींनुसार कर्जदाराने “BAF”ला दे य असलेली इतर रक्कम) :मुद्दल व व्याजाच्या परतफेडीच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार समान मासिक हप्ते (EMI) म्हणजे पुढील तारखेचे धनादे श/ECS; आणि कर्जाच्या परतफेडीसाठी पुढील तारखेचे धनादे श/ECS आदे श दे ण्याचे मान्य
करतो/ते आणि धनादे श/ECS आदे श नाकारला गेल्यास कायद्यानुसार तो फौजदारी गुन्हा आहे याची त्याला पूर्ण जाणीव आहे . त्याच्या/तिच्या बँक खात्याची दे खभाल करण्याची कर्जदार जबाबदारी घेतो/ते आणि हा कर्ज व
तारणगहाण करार चालू असताना बँक खाते बंद करणार नाही;
ख.
नाकारलेले धनादे श किं वा मान्य न झालेल्या ECS आदे शाच्या बदल्यात किं वा अन्यथा दे य असलेली रक्कम शाखेमध्ये (किं वा “BAF” द्वारे सूचित केलेल्या इतर कोणत्याही ठिकाणी) रोख भरे ल
5.2 जोपर्यंत कर्जाची सर्व दे य रक्कम “BAF” ला पूर्णपणे अदा केली जात नाही तोपर्यंत, EMI आणि कर्जाच्या खात्याला आकारलेली किं मत, शुल्क, फी, खर्च इत्यादी अदा करणे चालू ठे वण्याचे कर्जदार मान्य करतो.
5.3 कर्जदाराला वाहन दिले गेल्यावर, परतफेडीच्या अनुसूचीनुसार त्वरीत परतफेडीला सुरुवात होईल. ही कर्ज सुविधा मंजूर करण्यासाठी परतफेड योजना/अनुसूचीचे काटे कोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे .
5.4	प्रत्येक दे य तारखेला नियमीतपणे EMI अदा करण्याबाबत, कर्जदाराला कोणतीही सूचना, स्मरण किं वा पूर्वसूचना दिली जाणार नाही. “BAF” ला वेळेत पैसे अदा करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे त्याची/तिची/त्यांची असेल.
कोणताही EMI अदा करण्यात कोणताही विलंब किं वा कसूर झाल्यास, कसूरची घटना सक्तीची करण्यासह, या करारांतर्गत सर्व दे य रक्कम “BAF” ला त्वरीत दे य करून त्याद्वारे कराराचे निर्धारण/समापन करण्याचा
“BAF” ला अधिकार दे ऊन, अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार, कर्जदार “BAF”ला डिफॉल्ट व्याज दराने (असा कसूर झालेल्या कालावधीसाठी) व्याज अदा करण्यास जबाबदार असेल.
5.5 परतफेडीच्या अटींपूर्वी परतफेड केल्यास अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार पूर्वप्रदान शुल्क आकारले जाईल.
5.6 उपरोक्त वाहन चालू स्थितीत असेल किं वा नसेल किं वा त्याची दुरुस्ती करणे आवश्यक असेल किं वा अन्यथा चालू नसेल तरीही कर्जदार अनुसच
ू ीमध्ये नमूद केल्यानुसार “BAF”ला EMI अदा करत राहील, ती रक्कम
“BAF”ला दे य आणि शिल्लक असेल आणि उपरोक्त वाहन काम करत नसल्यास कोणत्याही प्रकारच्या दुरुस्तीचे दायित्व किं वा जबाबदारी “BAF”वर नसेल.
5.7 कोणत्याही घटनेत, वाहनाचे नुकसान, चोरी, नाश किं वा खराब होण्यामुळे, अनुसूचीनुसार EMI अदा करणे टाळण्याचे किं वा राखून ठे वण्याचे कोणतेही कारण किं वा पाया नसेल, तसेच इथे नमूद केलेल्या अटी आणि
शर्तींनुसार कर्जाची परतफेड करण्याच्या दायित्वापासून कर्जदार मोकळा होत नाही तसेच हा करार चालू ठे वण्यावरही त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. असे असले तरी, कोणत्याही अशा घटनेमध्ये कर्जदार वेळेवर आणि
नियमितपणे EMI अदा करणे चालू ठे वण्याचे मान्य करतो.
5.8 वरील कलमांनुसार कर्जदाराने BAFला दिलेले कोणतेही किं वा सर्व PDC/ECS आदे श:
क) BAFच्या ताब्यात असताना हरवला/ले, नष्ट झाला/ले किं वा गहाळ झाला/ले,
ख) स्वाक्षरीकर्ता किं वा कोणत्याही किं वा अधिक स्वाक्षरीकर्त्यांच्या (जर एकाहून अधिक असतील किं वा) मतृ ्यू, दिवाळखोरी, वेड, अधिकार रद्द करणे किं वा आदे शक बँकेच्या परिसमापन किं वा अधिस्थगनामुळे किं वा अन्य
कारणामुळे वटवता न येण्यायोग्य बनले.
	तर अशा घटनेमध्ये, कर्जदार (किं वा उत्तराधिकारी), कर्जदाराचा कायदे शीर प्रतिनिधी, परिच्छे दामध्ये नमूद केल्यानुसार लागू होणाऱ्या ठराविक संभाव्यतांमध्ये रोख रक्कम किं वा अशा नुकसान, नाश किं वा गहाळ
(जशी रोकड असेल त्यानुसार) होण्याबाबत BAF कडू न सूचना मिळाल्यावर किं वा उपरोक्त धनादे श वटवता न येणारे म्हणून BAF कडे प्रस्तुत झाल्यावर नुकसान, नाश किं वा गहाळ झालेल्या किं वा वटवता न येणाऱ्या
धनादे शांची जागा घेण्यासाठी पुरेसे असतील असे धनादे श अदा करे ल किं वा BAF ला स्वीकार्य व मंजूर असेल त्यानुसार कर्जाच्या परतफेडीची अशी योग्य ती तरतूद करे ल.
ग) कर्जदाराला मान्य आहे आणि समजले आहे की कोणत्याही कारणास्तव BAF ने धनादे श सादर केले नाहीत किं वा ECS आदे शाची अंमलबजावणी केली नाही तरीही कर्जदाराने BAF ला कर्जाची परतफेड करण्यावर
कोणताही परिणाम होणार नाही. वटवण्यातील कोणत्याही विलंब, दुर्लक्ष किं वा निष्काळजीपणासाठी BAF जबाबदार राहणार नाही. कोणत्याही वेळी दे य आणि प्रदे य होणारे सर्व धनादे श वटावे यासाठी कर्जदार त्याच्या/
तिच्या/त्यांच्या खात्यामध्ये नेहमी पुरेसा निधी राखेल/राखतील.
घ) पुढे असे मान्य केले गेले आहे की जर कर्जदारा(रां)नी दिलेला धनादे श नाकारला गेला आणि पुन्हा सादर केला गेला आणि मग स्वीकारला गेला परंतु मधल्या काळात नाकारल्या गेलेल्या धनादे शाची रक्कम रोखीत
जमा केली गेली तर अशा दुहेरी प्रदानामुळे होणाऱ्या कोणत्याही परिणामांसाठी BAF जबाबदार नसेल. तथापि, अतिरिक्त प्रदान पक्षांतील परस्पर समझोत्याने परत केले जाईल किं वा समायोजित केले जाईल.

कर्जदार __________________________________

5.

X सह-कर्जदार _____________________________________

1.1 या करारात, खालील अर्थ लागू होत आहे त:
“करार” म्हणजे अनुसच
ू ीमध्ये अधिक तपशीलवार नमूद केलेल्या वाहनासाठी कर्ज सुविधा मंजरू करण्याचा हा कर्जाचा करार आणि या कराराशी संबंधित अंमलात आणलेल्या सर्व कागदपत्रांचा समावेश होतो.
“BAF” म्हणजे बुसान ऑटो फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटे ड (Bussan Auto Finance India Private Limited), कंपनी अधिनियम, 1956 अंतर्गत प्रस्थापित झालेली आणि बँकेतर वित्तपुरवठा कंपनी म्हणून व्यवसाय
करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाद्वारे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेली आणि नवी दिल्ली येथे आपले नोंदणीकृत कार्यालय असणारी व अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या आपल्या शाखा कार्यालयाद्वारे उपस्थित असलेली कंपनी.
“कर्जदार” म्हणजे एक किं वा अधिक व्यक्ती/अस्तित्वे ज्यांचे(ची) नाव(वे) आणि पत्ता(त्ते) या कराराच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केले आहे (त), कर्ज सुविधा मिळवत आहे त, कर्जदार म्हणून हा करार अंमलात आणत आहे (त) आणि
प्रत्येकाने हा करार वैयक्तिकरित्या केला असल्याचे मानले जाते आणि एकाहून अधिक असल्यास, त्या सर्वांनी संयुक्तपणे आणि तीव्रपणे येथील दायित्वे मंजूर केलेली आहे त.
“हमीदार” म्हणजे एक किं वा अधिक व्यक्ती/अस्तित्वे ज्यांचे(ची) नाव(वे) आणि पत्ता(त्ते) या कराराच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केले आहे (त), या करारांतर्गत कर्ज सुविधेची परतफेड करण्याची आणि कर्जदार आणि ते स्वतः हमी दे त
आहे त, हमीदार म्हणून हा करार अंमलात आणत आहे त आणि प्रत्येकाने हा करार वैयक्तिकरित्या केला असल्याचे मानले जाते आणि एकाहून अधिक असल्यास, त्या सर्वांनी संयुक्तपणे आणि तीव्रपणे स्वतः आणि कर्जदारा(रां)
सह येथील दायित्वे मंजूर केलेली आहे त.
“कर्ज दे णारी शाखा” म्हणजे अनुसच
ू ीमध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणी असलेले “BAF”चे शाखा कार्यालय.
“EMI” किं वा “इक्वेटे ड मंथली इनस्टॉलमें ट (सममूल्य मासिक हप्ता)” म्हणजे कर्जदाराने दर महिन्याला “BAF” ला अदा करण्याची अशी रक्कम ज्यामध्ये व्याज घटक आणि मुद्दल घटकाचा समावेश असून जी अनुसूचीमध्ये
नमूद केल्यानुसार आणि पुढच्या रुपयामध्ये पूर्ण रक्कम होईल अशी मोजलेली आहे , ही एकूण दे य रक्कम, एकूण हप्त्यांच्या संख्येने समान प्रमाणात विभागून येते (मान्य केलेल्या दरांना, मुद्दल आणि कर्जाच्या सुविधेसाठी,
दै नंदिन मोजले जाणारे आणि मासिकरित्या लागू केले जाणारे जमा होणारे व्याज).
“कर्ज सुविधा” म्हणजे “ अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषतः विषद केलेल्या आणि निश्चित केलेल्या वाहन खरे दीसाठी “BAF” द्वारे , मंजूर/लागू झालेली कर्ज/वित्तपुरवठा सुविधा: आणि जर या संदर्भात आवश्यक असेल आणि या
कराराची कलमे लागू झाल्यानंतर जमा झालेली सर्व दे य रक्कम आणि त्याअंतर्गत शिल्लक असलेली कर्ज सुविधेच्या मुद्दलाची रक्कम असा “कर्ज” या अभिव्यक्तीचा अर्थ होईल,
“मूलभूत व्याज दर” मूलभूत EMI वर जमा झालेले व्याज मोजण्यासाठी मान्य केलेला व्याज दर आणि अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार जेव्हा कर्जदार दे य आणि अदा करण्याची रक्कम “BAF”ला भरण्यात अपयशी झाल्यानंतर
कर्ज खात्याला आकारले जाणारे इतर शुल्क, किं मत, फी, खर्च इत्यादी.
“पक्ष” म्हणजे “BAF” आणि कर्जदार असा एकत्रितपणे संदर्भ दिला जातो.
“वाहन” म्हणजे या कराराच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषतः विषद केलेले वाहन, ज्याच्या खरे दीसाठी, “BAF”द्वारे कर्ज सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे .
“अनुसूची” म्हणजे या कराराची अनुसूची.
1.2 या करारात, एकवचनामध्ये अनेकवचनाचा समावेश असेल आणि पुलिंगामध्ये संदर्भानुसार स्त्रीलिंग किं वा नपुसकलिंगाचा समावेश असेल.
1.3 येथे व्यक्त न केलेली कोणतीही अभिव्यक्ती जर, सर्वसाधारण परिभाषा अधिनियम, 1897 अंतर्गत विषद केलेली असेल तर, तिचा उपरोक्त अधिनियमांतर्गत नमूद केलेलाच अर्थ असेल.
1.4 या करारातील कलमांच्या मांडणीमुळे त्यांच्या अर्थावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कलमाची शीर्षके केवळ त्यांच्या सोयीसाठी समाविष्ट केलेली आहे त आणि त्याचा त्यातील तरतुदींवर कोणताही परिणाम होणार नाही.



हमीदार __________________________________

हा करार ________________________ येथे ____________रोजी व्यक्तींदरम्यान केला गेला, ज्यांचे नाव(वे) आणि पत्ता(त्ते) अनुसूचीच्या भाग एक मध्ये विनिर्दि ष्ट केलेली आहे त (इथून पुढे “कर्जदार” म्हणले आहे ), हमीदारा(रां)चे
तपशील अनुसूचीमध्ये विनिर्दि ष्ट केलेले आहे त, इथून पुढे भाग दोनचे हमीदार म्हणले आहे आणि तिसरा भाग, मे. बुसान ऑटो फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटे ड (Bussan Auto Finance India Private Limited), कंपनी, कंपनी
अधिनियम 1956 अंतर्गत प्रस्थापित झालेली आणि नॉन-बँकिं ग फायनान्शिअल कंपनी (बँकेतर वित्तपुरवठा कंपनी) म्हणून RBI अधिनियम, 1934 अंतर्गत नोंदणी झालेली, जिचे नोंदणीकृत कार्यालय आणि मुख्यालय, अनुक्रमे
4था मजला व्हिडिओकॉन टॉवर, E-1, झंडव
े ाला एक्सटे न्शन, नवी दिल्ली-110055 भारत येथे आणि शाखा कार्यालयांपक
ै ी एक अनुसूचीमध्ये विनिर्दि ष्ट केलेल्या ठिकाणी आहे (इथून पुढे “BAF” म्हणले जाते).
जोपर्यंत संदर्भाशी विसंवादी नसतील तोपर्यंत, “कर्जदार”, “हमीदार” आणि “BAF” या अभिव्यक्तींमध्ये त्यांचे संबंधित कायदे शीर वारस, प्रतिनिधी, उत्तराधिकारी, कार्यकारी, प्रशासक आणि अभिहस्तांकिती इत्यादींचा समावेश होतो.
ज्याअर्थी कर्जदार,“हमीदार”, “BAF” कडे आला/ले आहे /त आणि अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषतः विषद केलेल्या आणि निश्चित केलेल्या वाहन खरे दीसाठी, तिथे निर्दि ष्ट केलेल्या उद्देशासाठी वित्तपुरवठा/कर्ज सुविधेकरिता विनंती केली आहे
(इथून पुढे “कर्ज सुविधा” म्हणले आहे ) आणि “BAF” ने अनुसूचीमध्ये विनिर्दि ष्ट केल्यानुसार, येथे कर्ज व तारणगहाण करारामध्ये दिसणाऱ्या अटी आणि शर्तींनुसार कर्ज दे ण्याचे मान्य केले आहे .
आता खालीलप्रमाणे पक्षांद्वारे आणि त्यांमध्ये मान्य केले गेले आहे :

बस
ु ान ऑटो फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटे ड (Bussan Auto Finance India Private Limited) साठी

अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता

कर्जदार

X सह-कर्जदार

1



हमीदार

6.

च) कोणत्याही धनादे शांचे (कर्जदाराने येथील अटींनुसार BAF ला दिलेल्या) कोणतेही नुकसान किं वा कोणत्याही कारणाने विलंब इत्यादीमुळे BAFच्या कोणत्याही अधिकारांचे अधित्यजन होणार नाही.

सुरक्षा आणि तारणगहाण
6.1

“BAF”द्वारे आगाऊ दिलेल्या कर्ज सुविधेच्या बदल्यात, “BAF” ला दे य आणि प्रदे य असलेल्या कर्ज, व्याज आणि इतर पैशांच्या परतफेडीच्या बदल्यात या कराराच्या अनुसूचीमध्ये अधिक बारकाईने विषद केलेले वाहन कर्जदार
याद्वारे “BAF” कडे तारणगहाण ठे वतो आणि शुल्क दे तो
नोंदणी प्रमाणपत्र पुस्तकामध्ये केलेल्या तारणगहाणाची मान्यता संबंधित रस्ता परिवहन कार्यालयातून “BAF” च्या नावे मिळवण्याची जबाबदारी कर्जदार घेतो(तात).
वाहनाचे तारणगहाण हे BAF च्या दे य रकमेचे प्रथम आणि विशेष शुल्क असेल. नोंदणी प्रमाणपत्रावर तारणगहाणाची मान्यता कोणत्याही तारखेला झाली तरी, जसे प्रकरण असेल त्यानुसार, या करारावर स्वाक्षरी करणे किं वा
वाहनाची डिलिव्हरी मिळणे यापैकी जे आधी घडेल त्याप्रमाणे त्वरीत तारणगहाण घडले असल्याचे मानले जाईल.
6.4 योग्य प्रकारे मान्यता दिलेले R.C. पुस्तक (तारणगहाणाच्या मालकीसह) पोहोचवण्यास BAF जबाबदार नाही आणि R.C. पुस्तक पोहोचवलेले नाही या सबबीवर ठरलेल्या EMIचे प्रदान कर्जदार रोखून धरणार नाही आणि ते
मिळवण्याची पूर्ण जबाबदारी ही कर्जदारावर असेल.
	तथापि कर्जदार याद्वारे मान्य करतो(तात) की तो/ती/ते तारणगहाणाची मान्यता मिळवू शकले नाहीत तर, नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये तारणगहाणाची मान्यता मिळवण्यासाठी BAF ला आवश्यक वाटे ल अशा अधिकृत व्यक्ती किं वा
प्रतिनिधीद्वारे नोंदणी अधिकारी, प्रादे शिक परिवहन अधिकारी, विक्री/VAT कर अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचा “BAF”ला अधिकार असेल.
6.5 वाहनाच्या वापरामुळे/गैरवापरामुळे आणि/किं वा इतर कोणत्याही कारणांमुळे, जे काही दावे व शुल्क दे य किं वा प्रदे य होतील त्यासाठी BAFला भरपाई दे ण्याची कर्जदार जबाबदारी घेतो(तात).
6.6 मंजूर झालेल्या कर्ज सुविधेची परतफेड सुरक्षित करण्यासाठी, हे कर्ज प्रलंबित असताना कर्ज सुविधेसाठी “BAF” ला आवश्यक असलेले कोणतेही बंधपत्र(त्रे), मागणी वचनपत्र(त्रे) आणि अशी सर्व कागदपत्रे, कुलमुखत्यार पत्र(त्रे)/हमी
आणि करारांची कर्जदार अंमलबजावणी करे ल.
6.2
6.3

7.

कर्जदाराचे प्रतिनिधी, आश्वासन, करारनामा आणि वचने

8.

“BAFचे” अधिकार:

9.

क) कसूरच्या घटना.

7.1
(क)
(ख)

कर्जदाराला कर्ज सुविधा मंजूर करण्यासाठी “BAF” ला प्रवतृ ्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून, तो/ती “BAF” कडे सादर करतो/ते/आश्वासन दे तो/करार करतो कीस्वतःबद्दल पूर्ण आणि अचूक माहिती व तपशील “BAF” कडे सादर केले आहे त आणि कोणतीही महत्वाची माहिती वगळली/लपवली गेलेली नाही;
वाहनाच्या डिलिव्हरीशी संबंधित कोणत्याही दायित्वातून, वाहनातील कोणत्याही दो षातून कर्जदार BAFला मुक्त करतो(ते/तात) आणि डिलिव्हरी घेण्यापूर्वी वाहनाची स्थिती तपासण्याची जबाबदारी कर्जदाराची असेल आणि वाहनाची
डिलिव्हरी झाली नाही किं वा वाहन योग्य स्थितीमध्ये डिलिव्हर झाले नाही म्हणून ठरलेले EMI आणि इतर किं मत, शुल्क, फी, खर्च इत्यादी कर्जदार रोखून धरणार नाही;
(ग)	तथापि, वाहनाच्या डिलिव्हरीबाबत किं वा डिलिव्हरी न होण्याबाबत जर कर्जदार/हमीदाराने कोणती फसवणूक केली तर, वाहन प्रत्यक्षात कर्जदाराला डिलिव्हर झाले असल्याप्रमाणे कर्जदार आणि हमीदार जबाबदार असतील.
(घ)
अंतीम बीजक धारणाधिकार “BAF” च्या नावे चिन्हांकित केले जाईल आणि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 अंतर्गत योग्य त्या नोंदणी प्राधीकरणाकडे वाहनाची नोंदणी केली जाईल आणि नोंदणीच्या कागदपत्रांवर “BAF” च्या
धारणाधिकारांची मान्यता होत असल्याची खात्री करतील आणि त्यानंतर योग्य प्रकारे प्रमाणित केलेली नोंदणी प्रमाणपत्रे लगेच “BAF” कडे सादर करतील. कोणती ताजी नोंदणी आवश्यक असल्यास, कर्जदार जबाबदारी घेतो की
“BAF”सह तारणगहाण प्रस्थापित करण्यासाठी त्याचप्रकारे मान्यता दिली जाईल;
(च)
“BAF” ला सूचना न दे ता आणि त्यांच्याकडू न NOC (ना हरकत प्रमाणपत्र) न मिळवता वाहनासाठी कोणत्याही नकली नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार नाही आणि नकली नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये धारणाधिकार चिन्हांकित
केल्याची खात्री करे ल;
(छ) कराराच्या अवधीमध्ये, “BAF” च्या पूर्व लेखी संमतीविना वाहनाच्या सुरक्षेवर अधिक कर्ज किं वा सुविधेचा लाभ घेणार नाही किं वा प्राप्त करणार नाही तसेच वाहन कोणत्याही पद्धतीने भारग्रस्त करणार नाही;
(ज)	तारणगहाण वाहन आणि या कराराच्या संदर्भात प्रत्येक संपार्श्विक कागदपत्रे आणि या कराराच्या संबंधात, तसेच या करारांतर्गत आवश्यक असेल त्यानुसार दायित्वांची कामगिरी या संदर्भात, मोटर वाहन अधिनियम 1988 सह
भारतातील कायद्यांनुसार आवश्यक असलेले सर्व प्रमाणिकरण, मान्यता, संमती, विमा, परवाने, परवानग्या आणि नूतनीकरणे पूर्णपणे राखण्यासाठी आणि प्रभावी होण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व काही मिळवेल आणि करे ल;
(झ) या कराराच्या संपूर्ण अवधीमध्ये, अपघात, आग, दं गे, भूकंप, नागरी क्षोभ, चोरी आणि विम्यामध्ये समाविष्ट केल्या जातात अशा इतर सर्व जोखमींसह, सर्व नुकसान आणि तोट्यांपासूनच्या त्रयस्थ पक्ष विम्यासह आणि “BAF”
ने मंजूर केलेल्या विमा कंपनीकडू न, निर्बंधांपासून मुक्त किं वा वर्जन किं वा अतिरिक्त म्हणून कोणतीही जोखीम न वगळता, सर्वसमावेशक विमा पॉलिसीअंतर्गत अशा इतर जोखमी ज्यासाठी “BAF” ला उपरोक्त वाहनाच्या संदर्भात
(ते पूर्ण बदलण्याच्या मूल्यासह) वाहनाचा सर्वसमावेशक विमा काढण्याची गरज असेल असा विमा काढे ल आणि वाहन विमाबध्द ठे वेल आणि “BAF” ला एकमेव लाभार्थी मानले जाईल व राखले जाईल. उपरोक्त विमा पॉलिसी
कर्जदाराच्या नावे काढली जाईल आणि “BAF” चा दावा नोंदविणारी मान्यता त्यावर असेल आणि मागील अवधीसाठी विमा पॉलिसीची मुदत समाप्ती झाल्यापासून 7 दिवसांत कर्जदार “BAF” ला सूचित करे ल, तथापि याचा या
करारातील “BAF” च्या हक्क व अधिकारांवर परिणाम होणार नाही तसेच वाहनाचा विमा उतरवला नसल्यास त्याचे दायित्व “BAF” वर येणार नाही/“BAF” ला अक्षमता येणार नाही, कारण ते कर्जदाराचेच दायित्व असेल;
(ट)
विमा पॉलिसीची/कर्जाच्या कालावधीसाठीच्या पुढील वर्षांकरिता नूतनीकरण केलेल्या पॉलिसीची एक प्रत जेव्हा त्याला मिळे ल तेव्हा “BAF”कडे जमा करे ल आणि पॉलिसीचे सर्व हप्ते आणि इतर रक्कम दे य होईल तेव्हा तत्परतेने
भरे ल आणि विमा पॉलिसी पूर्ण अंमलात राहण्यासाठी आणि प्रभावी होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व पायऱ्या करे ल आणि सदर पॉलिसी बेकायदे शीर होईल किं वा होण्याची शक्यता असेल अशी कोणतीही कृत्ये करणार नाही;
(ठ)
असे करण्यात जिथे कर्जदार कसूर करे ल तिथे,“BAF” आपल्या विवेकबुध्दीने (असे करण्यास बांधील नसले तरी) उपरोक्त वाहनाचा विमा काढे ल आणि ते करू शकेल अशा इतर कारवाईंबाबत कोणत्याही पूर्वग्रहाविना कर्जदाराकडू न
त्याचा खर्च वसूल करे ल;
(ड)
कोणत्याही घटनेत, विम्याचा कोणताही दावा प्राप्त झाल्यास, प्रथम कर्जदाराच्या “BAF” मधील खात्याची पूर्तता करे ल आणि जर काही शिल्लक राहिली तरच ती कर्जदाराला परत केली जाईल आणि जर रोख रकमेतील विम्याची
रक्कम ही “BAF” ला दे य रकमेहून कमी असेल तर तूट असलेली रक्कम कर्जदार “BAF” ला अदा करे ल;
(ढ)
सदर वाहन कर्जदाराकडे असल्याने त्याच्या वापर किं वा मालकीच्या कारणास्तव, कोणत्याही अपघात इत्यादीमुळे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही त्रयस्थ-पक्ष दाव्यामधून BAFची सुटका करे ल आणि सदर वाहनाशी BAFचा संबंध हा
सदर वाहनाची दे य रक्कम वसूल करण्यासाठी तारणगहाणच्या मर्यादे पर्यंत मानली जाईल.
(ण) दै वी आपत्ती किं वा दै वी कृत्यामुळे वाहनाला कोणत्याही प्रकारचा तोटा किं वा नुकसान झाल्यास त्याबाबत “BAF”ला तत्परतेने सूचित करे ल;
(त)
कर्जाच्या सुविधेची, व्याज आणि इतर सर्व दे य व या करारांतर्गत दे य रकमेची परतफेड करण्यासाठी व त्याच्या अटी व शर्तींचे पालन करण्यासाठी (एकाहून अधिक कर्जदार असल्यास) संयुक्तपणे आणि तीव्रपणे जबाबदार असेल;
(थ)
या कराराच्या संपर्ण
ू कालावधीमध्ये वाहन चांगल्या स्थितीत आणि सेवा दे ण्यायोग्य/वास्तव्य करण्यायोग्य स्थितीमध्ये ठे वेल आणि त्याच्या सुरळीत चालनासाठी आवश्यक असू शकतील अशा सर्व दुरुस्त्या तत्परतेने पार पाडेल
आणि ते बिघडू दे णार नाही किं वा कोणतेही विध्वंसक कार्य करणार नाही किं वा वाहन वापरण्यासाठी अयोग्य बनवणार नाही किं वा असे काहीही करणार नाही ज्यामुळे “BAF”च्या नावे असलेली सुरक्षितता अपूरी बनेल;
(द)
वाहनाशी संबंधित सर्व दर, कर, उपकर, फी, खर्च आणि शुल्क अदा करे ल;
(ध)
या कराराच्या अवधीमध्ये, वाहनाच्या किं वा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या ताब्याचा भाग म्हणून किं वा त्रयस्थ पक्ष अधिकार आणि/किं वा स्वारस्य निर्माण करणार नाही (विक्री, विनिमय, भाडेपट्टी, गहाणखत, करार किं वा विकल्प
मार्गे किं वा अन्यथा);
(न)
त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या निवासी पत्त्यामध्ये किं वा रोजगारात किं वा वाहन ज्या आवारात ठे वले जाते (जेव्हा स्थिर असते) त्यामध्ये काही बदल झाल्यास अशा बदल घडल्यापासून 10 दिवसाम
ं ध्ये रजिस्टर्ड AD पोस्टाने “BAF” ला कळवेल;
(प)
रोजगार, कॉलिंग/व्यवसाय किं वा दीर्घ निवासासाठी प्रथम कर्ज, थकबाकी/कसूर झालेले EMI, पूर्वप्रदान शुल्क, काही असल्यास, त्यासह किं मत, शुल्क, फी, खर्च इत्यादी अदा करे ल;
(फ) कोणत्याही प्रकारचे कोणतेही दावे, कारवाई किं वा खटले प्रलंबित नाहीत किं वा दाखल केले जाण्याची किं वा घेतले जाण्याची शक्यता नाही (दिवाणी किं वा फौजदारी किं वा अन्यथा)
(ब)
कराराच्या आणि कर्जाशी निगडीत कागदपत्रांच्या सर्व अटींचे पालन करे ल आणि या कर्जाशी संबंधित आणि वेळोवेळी अंमलात असलेल्या सर्व अटी व शर्ती, करारनाम्यांबाबत स्वतःला जागरूक ठे वेल,
(भ) मान्य करतो आणि जबाबदारी घेतो की तो असे कोणतेही कृत्य करणार नाही किं वा करण्यास परवानगी दे णार नाही ज्याद्वारे सदर वाहनाची नोंदणी निलंबित किं वा रद्द होईल.
(म) कायद्यानुसार कोणत्याही प्राधिकरणाकडू न वाहन जप्त किं वा अधिहरण केले जाईल असे कोणतेही कृत्य करणार नाही किं वा करण्यास कारणीभूत होणार नाही.
(य)
चोरी किं वा अन्यथा कशामुळे वाहनाला अपघात, तोटा किं वा नुकसान झाल्यास, वाहनाचे पूर्ण विमायोग्य मूल्य सुरक्षित करण्यासाठी, त्वरीत विमा कंपनीला सूचित करे ल आणि वाहनाची दुरुस्ती व पुनर्प्राप्तीसाठी सर्व पावले उचलेल आणि
असा अपघात घडल्याबद्दल “BAF”ला सूचित करे ल आणि दाव्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कृती आणि औपचारिकता पार पाडेल आणि वाहनाची सुरक्षा कोणत्याही प्रकारे धोक्यात येणार नाही याची खात्री करे ल.
7.2 कर्जदार आश्वासन दे तो(ते/तात) की “BAF”ला दिलेल्या पुढील तारखेच्या धनादे शांसाठी किं वा BAF च्या नावे दिलेल्या “ECS”सूचनांचा मान राखण्यासाठी तो/ती/ते आदे शक बँकेमध्ये पुरेसी शिल्लक राखेल. रक्कम किं वा व्याज
गणनेबाबत उद्भवलेल्या कोणत्याही विवादांमुळे कर्जदाराला कोणत्याही EMIची प्रदाने रोखता येणार नाहीत.
7.3 जर कोणताही धनादे श किं वा ECS आदे श नाकारला गेला तर, अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार नाकारल्याचे शुल्क हे कर्जदाराच्या खात्यामध्ये आकारले/डेबिट केले जाईल आणि ते वेळोवेळी अद्ययावत केलेल्या परक्राम्य लेख
अधिनियम 1881च्या कलम 138-142 अंतर्गत तसेच प्रदान आणि तडजोड प्रणाली अधिनियम 2007 च्या तरतुदींनुसार प्रक्रिया करण्याच्या BAF च्या अधिकारांशिवाय आणि कोणताही पूर्वग्रह न ठे वता असेल.
कर्जाच्या सुविधेच्या संदर्भात “BAF”:

कर्जाच्या सुविधेच्या संदर्भात “BAF”:
क.
या करारांतर्गत कर्जदाराद्वारे वाहनाच्या बाबतीत दे य आणि/किं वा प्रदे य असलेली रक्कम प्राप्त करण्यासाठी अभिहस्तांकिती म्हणून मिळणारे कोणतेही प्रदान/मिळणारी कोणतीही प्रदाने प्राप्त करण्याचा व समायोजित करण्याचा
अधिकार आहे ;
ख.
वाहनाची स्थिती व अवस्था तपासण्याचा, परीक्षण करण्याचा अधिकार आहे आणि “BAF” अधिकारी आणि प्रतिनिधींना वाजवी वेळा वाहनाची स्थिती व अवस्था आणि विमा पॉलिसीसह त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे तपासण्याची,
परीक्षण करण्याची परवानगी दे ईल आणि/किं वा कर्जदाराच्या खर्चाने BAF ला तपासण्यासाठी सादर करे ल आणि या उद्देशासाठी वाहन ज्या आवारामध्ये तपासणी, परीक्षण व पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी (या करारातील अटी व शर्तींचे
उल्लंघन झाल्यास) अनिर्बंध प्रवेश दे ईल;
ग.
“BAFच्या” इतर अधिकारांबाबत कोणत्याही पूर्वग्रहाविना, प्रदान करण्यातील कसूर किं वा “BAF’च्या” सुरक्षेबाबत धास्तीसह अर्थात “BAF” च्या नावे तारणगहाण ठे वलेले वाहन धोक्यात येणे यांसह कर्जाच्या करारातील अटी
आणि शर्तींचे उल्लंघन झाल्यास, स्वतः किं वा आपल्या एजंट्स किं वा प्रतिनिधींद्वारे वाहनाचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्याचे आणि कर्जाची शिल्लक रक्कम किं वा थकबाकी वसूल करण्यासाठी वाहन विकण्याचे किं वा अन्यथा त्याबाबत
व्यवहार करण्याचे “BAF” ला सर्वाधिकार असतील. कोणतीही तूट “BAF”ला अदा करण्यासाठी कर्जदार बांधील असेल. या कलमातील काहीही BAFला वाहन विकण्यास भाग पाडणार नाही आणि अशा सुरक्षेबाबत कर्जदार आणि
हमीदारांविरुद्ध स्वतंत्रपणे कारवाई करण्याचा BAFला अधिकार असेल;
घ.
कोणताही नोंदणीकृत प्राधिकारी, विमाकर्ता, सदर वाहनाचा उत्पादक किं वा त्याचे वितरक/विक्रेते यांच्याकडू न कोणतेही फॉर्म, प्रमाणपत्र नोंदणी पुस्तके, विमा पॉलिसी किं वा अन्य कागदपत्रे मिळवण्याचा, प्राप्त करण्याचा किं वा
मागणी करण्याचा किं वा संकलित करण्याचा अधिकार आहे ;
च.
कर्जदार, त्याचे खाते,“BAF” सह त्याचे संबंध आणि/किं वा त्याने केलेला कोणताही कसूर (अशी माहिती कर्जदाराने प्रदान केलेली असेल किं वा “BAF”ने स्वतः मिळवलेली असेल आणि परतफेड वर्तन, रे टिंग किं वा कसूरबाबत असेल)
त्याच्या मुख्यालयाला, इतर शाखा कार्यालयांना, संलग्न अस्तित्वांना, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला, कोणत्याही पुनर्वित्तपुरवठा संस्थांना तसेच न्यायालयाच्या किं वा वैधानिक मंडळांच्या आदे शांनस
ु ार आणि “BAF” आपल्या एकमेव
आणि विशेष विवेकबुध्दीने योग्य व अनुरूप मानेल त्यांना उघड करण्याचा अधिकार असेल. योग्य वाटे ल अशी कोणतीही माहिती, कर्जाची सुविधा आणि/किं वा कर्जदार यांसंदर्भात कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाकडू न मिळवण्याचा व प्राप्त
करण्याचाही“BAF”ला अधिकार असेल; आणि
छ.	प्रगटीकरण कलम : कर्जदार मान्य करतो(तात), जबाबदारी घेतो(तात) आणि पुष्टी करतो(तात) की पत पात्रता आणि इतर माहिती मिळवण्यासाठी, कर्जदाराच्या पूर्वीच्या आणि विद्यमान कर्जा(जां) बद्दल आणि परतफेडीच्या
रचनांबाबत कोणतीही माहिती मिळवण्यासाठी, इतर बँका/क्रे डिट ब्युरोच्या सेवांमध्ये सहभागी असलेल्या वित्तीय संस्थांशी BAF संपर्क साधू शकते; आणि इतर वित्तीय संस्था किं वा इतर कोणत्याही संस्थेसह कोणतीही व सर्व
वित्तीय माहिती सामायिक करण्यास BAF मुक्त असेल. बँका/वित्तीय संस्था/क्रे डिट ब्युरो/इतर संस्थांद्वारे अशा माहितीच्या वापरासाठी कर्जदार BAF ला जबाबदार आणि उत्तरदायी धरणार नाही(त).
मंजरू मुदत समाप्ती काहीही असली तरी कर्जदाराला लेखी सूचना दे ऊन “BAF”, कर्जाची सर्व थकबाकी रक्कम (मुद्दल, व्याज, शुल्क, खर्चासह) दे य आणि त्वरीत प्रदान करण्यासाठी जाहीर करू शकते आणि खालीलपैकी एक किं वा अधिक
गोष्टी घडल्यास (“BAF” च्या एकमेव निर्णयाने) कर्जाच्या समझोत्यासाठी “BAF” च्या नावे केलेल्या सुरक्षेची अंमलबजावणी करू शकते ;
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हमीदार

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(च)

येथील कोणत्याही पद्धतीने कर्जदार कर्ज किं वा इतर कोणतीही फी, शुल्क, खर्च आणि कोणताही एक EMI किं वा त्याचा काही भाग किं वा येथील कोणतीही रक्कम दे य झाल्यानंतर अदा करण्यात अपयशी झाल्यास.
विहित स्वरूपात कर्जदाराला वाहनाचे तपशील दाखल करता आले नाहीत; किं वा
कर्जदाराला नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत BAF ला प्रदान करता आली नाही;
करारापासून 30 दिवसांच्या वाजवी कालावधीमध्ये (BAFच्या नावे) वाहनाच्या RC पुस्तकात तारणगहाणाची मान्यता करण्यात कर्जदार अपयशी ठरणे;
येथील अटी आणि शर्तींनुसार BAF कडे डिलिव्हर झालेला किं वा होणारा कोणताही PDC बँकेकडू न कोणत्याही कारणास्तव परत येणे, यामध्ये कर्जदाराने प्रदान थांबवण्यासाठी दिलेल्या सूचना किं वा ECS आदे श मान्य न होणे
यांचाही समावेश होतो ;
(छ) वाहन चोरीला जाणे किं वा कोणत्याही कारणास्तव त्याचा माग न लागणे किं वा BAFच्या मते त्याचे पूर्ण नुकसान झालेले असणे;
(ज)	तारणगहाण वाहनाची विमा पॉलिसी येथील अटी आणि शर्तींनुसार, वेळेत मिळवण्यात, नूतनीकरण केलेल्या पॉलिसीची प्रत BAF कडे जमा करण्यात कर्जदार अपयशी होणे;
(झ) नाकारल्या गेलेल्या PDCचे बँकेचे शुल्क येथील अटी आणि शर्तींनस
ु ार अदा करण्यात कर्जदार अपयशी होणे;
(ट)
अशा कोणत्याही परिस्थिती उद्भवणे ज्या BAFच्या मते असे वाजवी कारण दे तात ज्यामुळे तारणगहाण वाहन किं वा त्यातील BAF चे स्वारस्य बाधित होण्याची किं वा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे
(ठ)
या करारांतर्गत कर्जदार त्याची/तिची/त्यांची दायित्वे पार पाडण्यात कसूर करतो/ते/तात किं वा “BAF” च्या नावे अंमलात आणलेल्या या कराराच्या किं वा इतर कोणत्याही सुरक्षा कागदपत्रांच्या, वचनांच्या इत्यादी कोणत्याही अटी
किं वा शर्तींचे उल्लंघन करतात;
(ड)
“BAF” च्या लेखी पूर्व संमतीविना जर कर्जदाराने कर्जदाराच्या वाहनावर कोणताही ताबा, तारणगहाण, धारणाधिकार किं वा इतर भार टाकण्याचा प्रयत्न किं वा विनंती करतो, जे कर्जदाराच्या “BAF” च्या इतर कोणत्याही दायित्वांची
परतफेड वगळता, उपरोक्त थकबाकीच्या परतफेडीसाठीची सुरक्षा असेल;
(ढ)
“BAF” च्या पूर्व लेखी मंजूरी व्यतिरिक्त, व्यवसायातील अपयश, दिवाळखोरी/विघटन, एकत्रीकरण किं वा पुनर्र चनेमध्ये जाणे, जर कर्जदाराने कोणत्याही धनकोरचे प्रदान निलंबित केले किं वा असे करण्याची धमकी दिली, कर्जदारा
विरुद्ध कोणतीही याचिका दाखल केली तर धनकोच्या लाभासाठी सर्वसाधारण अभिहस्तांकन
(ण) कर्जदाराच्या/रांच्या कोणत्याही सादरीकरणे, त्यातील हमींबाबत त्याने/तिने/त्यांनी प्रदान केलेली कोणतीही माहिती चुकीची किं वा असत्य किं वा भौतिक गोष्टी लपविण्यासाठी दिल्याचे आढळल्यास;
(त)
कर्जदाराची पूर्ण किं वा आंशिक मालमत्ता/मिळकत प्राप्त करण्यासाठी जर एखाद्या प्राप्तकर्त्याची नियुक्ती करण्यात आली किं वा कर्जदाराविरुद्ध किं वा कोणत्याही सुरक्षांबाबत कोणतीही जप्ती, टाच, अंमलबजावणी किं वा इतर
प्रक्रिया असल्यास;
(थ)
जर कर्जदाराविरुद्ध किं वा कोणत्याही सुरक्षांविरुद्ध कोणतीही जप्ती, अंमलबजावणी किं वा इतर प्रक्रिया अंमलात आणल्या गेल्या किं वा आकारल्या गेल्या;
(द)
कर्जदाराला दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी “BAF” व्यतिरिक्त कोणतीही इतर व्यक्ती प्रक्रिया करत असेल किं वा जर कर्जदार कर्जबाजारी किं वा दिवाळखोर बनला किं वा त्याने दिवाळखोरीचे कृत्य केले तर;
(ध)
जर वाहन कोणत्याही पद्धतीने नष्ट केले, विकले, विल्हेवाट लावली, बहिष्कृत केले, जप्त केले किं वा प्रतिबंधित केले तर;
(न)
येथे प्रदान केल्यानुसार सुरक्षा निर्माण करण्यात कर्जदार अपयशी झाल्यास
(प)
“BAF” च्या पूर्व लेखी संमतीविना किं वा व्यवस्थापनाला “BAF” चा विश्वास वाटल्यास BAF ला धोकादायक किं वा हानीकारक असलेल्या कर्जदाराच्या घटना किं वा व्यवस्थापनात कोणतेही ठळक बदल घडल्यास;
(फ) “BAF” कडू न विनंती प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांत “BAF” ला जेव्हा आणि जसे हवे असेल तसे कर्जाचे तपशीलवार अंतीम वापर विवरणपत्र “BAF”ला प्रदान करण्यात कर्जदार अपयशी ठरला;
(ब)
जर कर्जदाराने व्यावसायिक किं वा बेकायदे शीर उद्देशांसाठी वाहन नेमले;
(भ) कोणत्याही नियामक किं वा इतर कारणांमुळे “BAF” कर्ज चालू ठे वू शकत नाही किं वा त्यांची तशी इच्छा नाही;
(म) BAF आणि कर्जदारामध्ये झालेल्या इतर कोणत्याही करारानुसार दायित्वे सोडण्यामध्ये कर्जदाराने कोणताही कसूर केल्यास.

ख)

कसरू ची घटना घडल्याबाबत सच
ू ना

ग)
I.

कसूरचे परिणाम
मान्य केलेली परिपक्वता काहीही असली तर, वर नमूद केल्यानुसार कसूरची कोणतीही घटना घडल्यास, “BAF” ला पुढील अधिकार असतील:

जर कोणत्याही कसूरच्या घटनेनंतर किं वा कोणत्याही अशा घटनेनंतर जी, सूचना किं वा वेळ निघून गेल्यावर किं वा दोन्हीनंतर, कसूरची घटना बनत असेल ती घडली तर त्यानंतर कर्जदाराने “BAF” ला अशी कसूरची घटना किं वा अशी
घटना घडल्याबाबत 15 दिवसांत लेखी सूचना द्यावी.
क)
ख)
ग)
घ)

कर्ज ठरवणे आणि कर्जाची संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी कर्ज परत घेण्याची सूचना पाठवणे;
स्वतः किं वा कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार “BAF” ने नियुक्त केलेल्या मुखत्यार किं वा अधिकृत प्रतिनिधी, एजन्सी इत्यादींद्वारे वाहनाचा ताबा घेणे;
लवाद आणि सलोखा अधिनियम, 1996 नुसार लवादाची प्रक्रिया सुरू करणे.
आपली दे य रक्कम वसूल करण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य वाटे ल ती कारवाई करणे.

क.
ख.
ग.

लेखी आणि/किं वा दूरध्वनीवरून आणि/किं वा वैयक्तिक मौखिक संवादाद्वारे स्वतः आणि/किं वा आपल्या अधिकृत प्रतिनिधी किं वा एजंट्सद्वारे BAF कर्जदाराशी संवाद साधेल,
BAF आणि/किं वा त्यांचे एजंट्स आणि/किं वा अधिकृत प्रतिनिधी कर्जदाराच्या निवास स्थानी किं वा अलीकडील निवास स्थानी किं वा कर्जदाराने विनंती केलेल्या इतर कोणत्याही ठिकाणी भेट दे ऊ शकतात,
कर्जाच्या करारानुसार असलेल्या निवास स्थानी किं वा योग्य सहयोगी कागदपत्रांसह कर्जदाराने BAF ला कळवलेल्या अलीकडील पत्त्यावर योग्य ती लेखी सूचना दिल्याशिवाय BAF वाहनाचा ताबा परत घेण्यासह, कोणत्याही
कायदे शीर किं वा वसूलीच्या इतर उपाययोजना करणार नाही,
वाहनाचा ताबा परत घेण्याच्या प्रक्रियेला किं वा BAF आवश्यक वाटे ल अशा कोणत्याही कायदे शीर कारवाईला सुरुवात करण्यापूर्वी 7 दिवस आधी कर्जदाराला दे य रक्कम अदा करण्याबाबत सूचना दिली जाईल.

II.

कर्जदाराला सूचना दे णे:

III.

ज्या परिस्थितीमध्ये नोटीस कालावधी माफ केला जाऊ शकतो:

IV.

वाहनाचा ताबा परत घेणे:

घ.

खालील परिस्थितींमध्ये कर्जदाराची सूचना माफ केली जाऊ शकते
क)
अशा कोणत्याही परिस्थिती उद्भवणे ज्या BAFच्या मते असे वाजवी कारण दे तात ज्यामुळे तारणगहाण वाहन किं वा त्यातील BAF चे स्वारस्य बाधित होण्याची किं वा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे ;
ख)
“BAF” च्या लेखी पूर्व संमतीविना जर कर्जदाराने कर्जदाराच्या वाहनावर कोणताही ताबा, तारणगहाण, धारणाधिकार किं वा इतर भार टाकण्याचा प्रयत्न किं वा विनंती करतो, जे कर्जदाराच्या “BAF” च्या इतर कोणत्याही दायित्वांची
परतफेड वगळता, उपरोक्त थकबाकीच्या परतफेडीसाठीची सुरक्षा असेल;
ग)
कर्जदाराच्या/रांच्या कोणत्याही सादरीकरणे, त्यातील हमींबाबत त्याने/तिने/त्यांनी प्रदान केलेली कोणतीही माहिती चुकीची किं वा असत्य किं वा भौतिक गोष्टी लपविण्यासाठी दिल्याचे आढळल्यास;
घ)
जर कर्जदाराने व्यावसायिक किं वा बेकायदे शीर उद्देशांसाठी वाहन नेमले.

	ताबा परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी कर्जदाराला लेखी सूचना पाठवली जाईल.
लवाद आणि सलोखा अधिनियम 1996 अंतर्गत कोणत्याही तरतुदींनुसार न्यायालयाकडू न किं वा जसे प्रकरण असेल त्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्यांकडू न प्रापक आदे श प्राप्त केल्यानंतर वाहनाचा ताबा परत घेतला जाईल.
न्यायालय किं वा इतर कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यांच्या आदे शानुसार वाहनाचा ताबा परत घेतला जात असताना त्यामध्ये अडथळा न आणणे, त्यावर हरकत न घेणे किं वा त्याला विरोध न करणे हे कर्जदाराचे कर्तव्य आहे . BAF द्वारे
कर्जदाराला वाहनाचा एक वस्तूसूची तक्ता प्रदान केला जाईल.
वाहन ताब्यात घेतल्यानंतर वाहनाच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी BAF सर्व वाजवी काळजी घेईल. वाहनाचा ताबा परत घेणे आणि त्याच्या रक्षणाशी संबंधित सर्व आधीचे आणि नंतरचे खर्च कर्जदार करे ल.
आवश्यक असल्यास BAF संबंधित पोलिस स्टेशनला आधी व नंतर सूचना दे ईल.

V.

वाहनाचे मूल्यांकन आणि विक्री:

VI.

वाहन स्वेच्छिकपणे स्वाधीन करणे:

VII.

सर्वसाधारण

वाहनाचा ताबा परत घेतल्यानंतर, कर्जदाराला एक विक्री-पूर्व सूचना जारी केली जावी ज्यामध्ये त्याला सर्व थकबाकीचे 7 दिवसांमध्ये प्रदान करण्याची शेवटची संधी द्यावी.
जर कर्जदाराने समझोत्याच्या मान्य अटींनुसार पूर्ण पैसे भरले तर, प्रदानाच्या पूर्ततच
े ्या अधिन राहून वाहन परत कर्जदाराला दिले जाईल.
जर सूचना मिळाल्यापासून 07 दिवसांत किं वा अशा परिस्थितींमध्ये दोन्ही पक्षांनी मान्य केलेल्या अटींनुसार जर कर्जदार सर्व शिल्लक थकबाकी अदा करण्यात अपयशी झाला तर, ताबा परत घेतलेल्या वाहनाची “BAF” आपल्या एजंट्स
किं वा प्रतिनिधींद्वारे किं वा ऑनलाईन लिलाव किं वा विक्री, हस्तांतरण किं वा BAF ला आपल्या एकमेव विवेकबुध्दीने योग्य वाटे ल त्या पद्धतीने लिलावाची प्रक्रिया करे ल.
	ताब्यात घेतलेल्या सर्व वाहनांचे मूल्यांकन निःपक्षपाती आणि पारदर्शक पद्धतीने कंपनीच्या मूल्यांकन प्रक्रियेनुसार पार पाडले जाईल.
कंपनीच्या धोरणांनुसार सर्व शिल्लक थकबाकी/शुल्कांची पूर्तता करण्यासाठी BAF ताब्यात घेतलेल्या वाहनाला विक्रीची प्रक्रिया लागू करे ल. वाहनाच्या विक्री प्रक्रियेनंतर सर्व शिल्लक थकबाकी आणि/किं वा शुल्क समायोजित केल्यानंतर
जर काही रक्कम शिल्लक राहिली तर त्याच्या/तिच्या विनंतीनुसार ती रक्कम धनादे श आणि/किं वा दर्शनी धनाकर्षाद्वारे वाजवी कालावधीमध्ये कर्जदाराला परत केली जाईल.
	तथापि, जर विक्री प्रक्रिया सर्व शिल्लक थकबाकी आणि/किं वा शुल्काची पूर्तता करण्यास पुरेशी नसेल तर, इतर कोणत्याही अधिकारांच्या पूर्वग्रहाविना, BAF शिल्लक रक्कम कर्जदाराकडू न वसूल करे ल.

10.

कर्जदार “BAF” ठरवेल त्याप्रकारे आणि त्या स्वरूपात योग्य प्रकारे स्वाक्षरी केलेले स्वाधीन पत्र प्रदान करे ल.
स्वाधीन केलेल्या सर्व वाहनांचे मूल्यांकन निःपक्षपाती आणि पारदर्शक पद्धतीने कंपनीच्या मूल्यांकन प्रक्रियेनस
ु ार पार पाडले जाईल.
स्वाधीन केलेल्या वाहनाची “BAF” आपल्या एजंट्स किं वा प्रतिनिधींद्वारे किं वा ऑनलाईन लिलाव किं वा विक्री, हस्तांतरण किं वा BAF ला आपल्या एकमेव विवेकबुध्दीने योग्य वाटे ल त्या पद्धतीने लिलावाची प्रक्रिया करे ल.
कंपनीच्या धोरणांनुसार सर्व शिल्लक थकबाकी/शुल्कांची पूर्तता करण्यासाठी BAF स्वाधीन केलेल्या वाहनाला विक्रीची प्रक्रिया लागू करे ल. वाहनाच्या विक्री प्रक्रियेनंतर सर्व शिल्लक थकबाकी आणि/किं वा शुल्क समायोजित केल्यानंतर
जर काही रक्कम शिल्लक राहिली तर त्याच्या/तिच्या विनंतीनुसार ती रक्कम धनादे श आणि/किं वा दर्शनी धनाकर्षाद्वारे वाजवी कालावधीमध्ये कर्जदाराला परत केली जाईल. तथापि, जर विक्री प्रक्रिया सर्व शिल्लक थकबाकी आणि/किं वा
शुल्काची पूर्तता करण्यास पुरेशी नसेल तर, इतर कोणत्याही अधिकारांच्या पूर्वग्रहाविना, BAF शिल्लक रक्कम कर्जदाराकडू न वसूल करे ल.
क)

कर्जदाराला ज्या मूळ स्थितीमध्ये वाहन दिले गेले होते त्याच स्थितीमध्ये, कर्जदाराने समाविष्ट केलेल्या सर्व संलग्न/अतिरिक्त घटक इत्यादींसह, “BAF” ने ठरवलेल्या ठिकाणी, कर्जदाराने वाहन/मालमत्ता “BAF” ला परत करणे
बांधील आहे , तथापि, परिणामी झालेली सामान्य मोडतोड स्वीकार्य आहे .
ख)
“BAF” किं वा न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रापकाला वरील प्रमाणे ताबा घेण्यापासून प्रतिबंध न करण्याचे किं वा अडथळा न आणण्याचे कर्जदार पुढे मान्य करतो आणि स्वीकारतो.
ग)
वाहनाच्या ताब्यासाठीचे विविध शुल्क अदा करण्यासाठी कर्जदार बांधील असेल जसे की वाहन वाहून नेण्याचे शुल्क, गोदामाचे शुल्क, भाडे आणि वाहनाचा ताबा घेण्यासाठी आणि ते सुरक्षित वगैरे ठे वण्यासाठी “BAF” ला येणारा
इतर खर्च. कोणत्याही कमतरतांचे पैसे ताबडतोब “BAF” ला दे ण्यासाठी कर्जदार बांधील आहे .
घ)
“BAF’ द्वारे कर्जदाराला(रांना) मंजूर झालेल्या उपरोक्त कर्ज सुविधेची पूर्व-अट म्हणूनते याद्वारे मान्य करतात की दे य तारखेला कर्जाच्या सुविधेची किं वा त्यावरील व्याजाची किं वा कर्ज सुविधेच्या कोणत्याही मान्य झालेल्या
हप्त्याची दे य तारखेला परतफेड करण्यात कर्जदाराद्वारे कसूर झाल्यास, “BAF” त्या कर्जदारा(रां)चे, मग ती व्यक्ती असो/कंपनी/फॉर्म युनिट आणि त्याचे संचालक/भागीदार/मालक असले तरीही, कसूरदार म्हणून नाव “BAF” ला
आपल्या संपूर्ण विवेकबुध्दीने योग्य वाटे ल त्या पद्धतीन व त्या माध्यमाद्वारे उघड किं वा प्रकाशित करण्यास मुक्त आहे .
च)
यामध्ये असलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यामुळे, उपरोक्त वसुली/ताबा परत घेण्यामुळे आणि वरीलप्रमाणे विक्री केल्यामुळे कर्जदाराला होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानासाठी “BAF’ बांधील किं वा जबाबदार नसेल.
छ)	तारणगहाण वाहनाचा कार्यभार आणि/किं वा ताबा किं वा जप्तीच्या वेळी अन्यथा तारणगहाण वाहनामध्ये असलेल्या कोणत्याही वस्तू व घटकांसाठी आणि कोणत्याही नुकसान, तोटा, मर्यादांसाठी “BAF” किं वा त्यांचे एजंट्स,
अधिकारी किं वा नामनिर्देशित व्यक्ती, कोणत्याही प्रकारे जबाबदार आणि/किं वा उत्तरदायी नसतील आणि “BAF” किं वा त्यांचे एजंट्स, अधिकारी किं वा नामनिर्देशित व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारे जबाबदार न धरण्याचे कर्जदार
याद्वारे मान्य करतो.

नेमणूक आणि हस्तांतरित करणे.

10.1 संपूर्ण किं वा आंशिक कर्ज आणि कर्जातील शिल्लक रक्कम किं वा या करारांतर्गत किं वा येथील इतर कोणत्याही कागपत्रानुसार “BAF” चे इतर कोणतेही अधिकार आणि दायित्वे (अभिहस्तांकन, सुरक्षेच्या मार्गाने किं वा अन्यथा)
कर्जदाराला कोणताही संदर्भ किं वा पूर्वसूचना न दे ता, “BAF” आपल्या एकमेव विवेकबुध्दीने ठरवेल त्यानुसार कोणत्याही व्यक्ती/अस्तित्वाला विकण्याचा किं वा हस्तांतरित करण्याचा “BAF” ला अधिकार असेल. अशा विक्री,
अभिहस्तांकन, सुरक्षा किं वा हस्तांतरणास कर्जदार बांधील असेल.
10.2 वर नमूद केल्यानुसार विक्री किं वा हस्तांतरण होण्याच्या घटनेमध्ये, ज्या व्यक्तीला कर्ज विकले किं वा हस्तांतरित केले आहे त्याला/तिला/त्यांना आपला धनको मानण्याचे आणि “BAF”ने निर्देशित केल्यानुसार अशा व्यक्तीला
कर्जाची परतफेड करण्याचे कर्जदार व्यक्तपणे मान्य करतो
10.3 या करारांतर्गत असलेले आपले अधिकार किं वा दायित्वे आंशिक किं वा पूर्णपणे कोणालाही अभिहस्तांकित करण्याचा कर्जदाराला अधिकार नसेल.

बस
ु ान ऑटो फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटे ड (Bussan Auto Finance India Private Limited) साठी
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3.
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13.

14.

15.

16.

पर्वप्र
ू दान

परतफेडीच्या अवधीप
ं र्वी
ं करण्याचे ठरवले किं वा तसा त्याचा हेतू असेल अर्थात, अनुसच
ू जर कर्जदाराने खाते बद
ू ीमध्ये नमूद केलेला कर्जाचा अवधी पूर्ण होण्यापूर्वी कर्जाच्या रकमेचे पूर्वप्रदान करण्याचे ठरवले, तर, अनुसच
ू ीमध्ये नमूद केलेल्या दराने कर्जावरील
पूर्वप्रदान शुल्क कर्जदाराकडू न वसूल करण्याचा “BAF” ला अधिकार असेल.

हमी

“BAF” ने दिलेल्या पूर्ण कर्ज सुविधेवरील व्याज व इतर सर्व शुल्कांसह एकत्रितपणे दे य रक्कम, “BAF” ने मागणी केल्यापासून 15 दिवसांमध्ये यात नमूद तारखेला किं वा त्यापूर्वी प्रदान करण्याची आणि फेडण्याची याद्वारे हमीदार बदलता न येणारी आणि
विनाअट हमी दे तो(तात), दायित्वांची पूर्णपणे पूर्तता होईपर्यंत निरंतर राहणारी हमी आहे.
हमीदाराचे दायित्व हे कर्जदारासह सय
ं क
ु ्त आणि कर्जदारा(रा)ं च्या दायित्वासह आहे.
याद्वारे हमीदार मान्य करतो(तात) की त्यांचे दायित्व हे कर्जदारासह आणि BAF आणि त्यांच्यामध्ये सह-व्यापक आहे, सर्व दे य रकमेसाठी त्यांना BAF चे प्रमुख ऋणको मानावे.
हमीदार व्यक्तपणे मान्य करतो(तात) की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये BAFबाबत त्यांच्या दायित्वातून ते निर्दोष मुक्त होणार नाहीत, यामध्ये पुढील परिस्थितींचा समावेश होतो परंतु हे तेवढ्यासच मर्यादित नाही :
क.
त्यांच्या सम
ं तीविना या करारामध्ये किं वा BAF आणि कर्जदारा(रा)ं तील व्यवहारामध्ये कोणताही बदल झाल्यास
ख.
कर्जदार मुक्त होईल(तील) अशा BAF आणि कर्जदारा(रा)ं मध्ये केलेल्या कोणत्याही कराराद्वारे किं वा
ग.
ज्याच्या परिणामी हमीदार मुक्त होतो(तात) अशी BAF ची कोणतीही कृती किं वा दुर्लक्ष किं वा
घ.
BAFने कर्जदारा(रा)ं सह तडजोड केल्याने किं वा त्यांना वेळ दे ण्याचे किं वा त्यांच्यावर खटला दाखल न करण्याचे वचन दिल्यामुळे किं वा
च.
BAF द्वारे सुरक्षा गमावली जाणे आणि त्याद्वारे हमीदारा(रा)ं नी त्याला/त्यांना उपलब्ध असलेले सर्व निश्चिती अधिकार सोडू न दे ण्यामुळे.
कर्जदाराला(रान
ं ा) कॉल केला असो किं वा त्यांच्याविरुध्द प्रक्रिया केली गेली असो अथवा नसो, तरीही प्रदानाबाबत हमीदाराच्या दायित्वाची BAF कडू न लेखी सूचना मिळाल्यानंतर 15 दिवसांनी किं वा रजिस्टर पोस्ट AD द्वारे पाठवल्यानंतर 18 दिवसान
ं ी
उद्भवते, जे आधी असेल ते.
हमीदार मान्य करतो की या करारामध्ये विषद केलेले लवादाचे कलम हमीदारालाही बांधील आहे आणि लवादाकडू न जो निवाडा केला जाईल त्याला हमीदारही बांधील असेल/असतील.
कर्जदाराच्या प्रमुख दायित्वासह BAF ही (सप
ं र्ण
ं र्ण
ू किं वा सुरक्षेची) हमी कोणालाही सप
ू किं वा आंशिक स्वरूपात अभिहस्तांकित करू शकते.

संकीर्ण

13.1

वाहन खरे दीसाठी मज
ं रू /वितरीत केलेल्या कर्ज सुविधेच्या सद
ं र्भात, सर्व किं वा कोणतीही कृत्ये, कृती आणि गोष्टी करण्यासाठी/पार पाडण्यासाठी खरे व कायदे शीर मुखत्यार म्हणून आपल्या कोणत्याही अधिकारी किं वा एजंट किं वा अधिकृत प्रतिनिधीद
ं ्वारे
कार्य करणाऱ्या “BAF” ला या करारातील अधिकाराच
ं ी प्रभावीपणे अम
ं लबजावणी करता यावी आणि मंजरू झालेली कर्जाची सुविधा, व्याज आणि कर्जदारा(रां) द्वारे दे य इतर पैसे वसूल करता यावे यासाठी, कर्जदार याद्वारे , बदलता न येणाऱ्या स्वरूपात
“BAF” ला नामनिर्देशित, प्रस्थापित, नियुक्त करते, म्हणजे.: .
क)
उपरोक्त वाहन हस्तांतरित करणे, विकणे किं वा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी किं वा डिलिव्हरी दे ण्यासाठी आवश्यक किं वा उपयोगी असलेल्या सर्व करार, घोषणा आणि साधनांवर स्वाक्षरी करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे यासाठी.
ख)
वाहनाचा ताबा घेण्यासाठी आणि जसे प्रकरण असेल त्यानुसार अशा कोणत्याही हस्तांतरण विक्री किं वा व्यवस्था किं वा वसुलीवर परिणाम करणाऱ्या एजंट आणि/किं वा दलालास नियुक्त करण्यासाठी.
ग)
उपरोक्त वाहनाची विक्री झाल्यानंतर नोंदणीसाठी योग्य त्या प्राधिकाऱ्याला सूचना दे ण्यासाठी.
घ)
उपरोक्त वाहनाच्या विक्री, हस्तांतरण, व्यवस्थेद्वारे मोबदला मिळवण्यासाठी आणि योग्य पावती दे ण्यासाठी आणि त्याची वैध व प्रभावी परतफेड करण्यासाठी.
च)
आणि सर्वसाधारणपणे, कर्जदारा(रा)ं नी वैयक्तिकरित्या या अधिलेखाश
ं ी सब
ं धं ित किं वा त्यांना स्पर्श करणाऱ्या सर्व कृती, कृत्ये, विषय व गोष्टी पार पाडल्या असत्या किं वा अंमलात आणल्या असत्या त्याप्रमाणे, पूर्णपणे व प्रभावीपणे करण्यासाठी, पार
पाडण्यासाठी आणि अम
ं लात आणण्यासाठी.
13.2 कायद्याने आणि या अधिलेखांतर्गत “BAF” ला उपलब्ध असलेले कायदे , सत्ता आणि उपायांची आपल्या कोणत्याही कर्मचारी किं वा एजंटद्वारे “BAF” अंमलबजावणी करे ल आणि “BAF” अशा कर्मचाऱ्याला किं वा एजंटला वरीलपैकी कोणतीही किं वा
सर्व सत्ता दे ऊ शकते.
13.3 पुढील सद
ं र्भात किं वा त्यातून प्रत्यक्ष किं वा अप्रत्यक्षपणे “BAF” ला उद्भवणाऱ्या, कर्जदारा(रा)ं विरुद्धच्या कोणत्याही कारवाई, दावे, किं मत, नुकसान भरपाई, मागण्या, खर्च, नुकसान आणि जबाबदाऱ्यांची तरतूद करेल आणि “BAF” ला त्याची भरपाई देईल :
(क)
कोणत्याही प्रकारे या कराराच्या तरतुदीच
ं े पालन करण्यात कर्जदार अपयशी झाल्यास आणि/किं वा
(ख) कर्जदार किं वा त्याचे कर्मचारी किं वा त्याचे एजट
ं ्स किं वा उपरोक्त वाहन वापरण्यासाठी आणि त्या उद्देशाच्या अनुषग
ं ाने कर्जदारा(रां)नी अधिकृत केले असलेल्या किं वा नसलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तींच्या ताब्यात, वापरात आणि चालनात असलेल्या
वाहनामुळे उद्भवणाऱ्या त्रयस्थ पक्ष दायित्वांसह असलेले कोणतेही दायित्व आणि/किं वा
(ग)
कर्जदारा(रा)ं नी केलेले सादरीकरण व हमी खोटी किं वा असत्य असल्याच्या कारणामुळे “BAF” ला करावे लागलेले कोणतेही दावे, नुकसान, मागण्या, कारवाई, खर्च, किं मत आणि दायित्वे आणि/किं वा तारणगहाण वाहन कोणत्याही भार किं वा शुल्कापासू
मुक्त नसल्यामुळे “BAF” ला सोसावे लागणारे किं वा द्यावे लागणारे कोणतेही स्पष्टीकरण, नुकसान, मागणी, कारवाई, खर्च, किमती आणि दायित्वे
13.3 या कराराच्या इतर कोणत्याही अटीच्या पूर्वग्रहाविना, पक्ष व्यक्तपणे मान्य करतात की या करारांतर्गत, कर्जदाराने “BAF”ला दिलेले कोणतेही प्रदान खालील क्रमाने किं वा योग्य वाटे ल त्याप्रमाणे “BAF”द्वारे योग्य केले जाईलक.
सेवा, सुरक्षेची अम
ं लबजावणी करण्यासाठी आणि दे खभाल करण्यासाठी “BAF” करत असलेला खर्च, शुल्क व किं मत आणि त्यामुळे कर्जदाराने या करारांतर्गत “BAF” ला दे य असलेले कर्ज, व्याज आणि सर्व रक्कम वसूल करणे.
ख.
करारांतर्गत जमा झालेले व्याज, शुल्क
ग.
कर्जाच्या मुद्दलाची रक्कम
घ.
कसूर झालेल्या रकमाव
ं रील व्याज आणि कसूर झालेल्या रकमे(मा)ं वरील नफ्याचे नुकसान
च.
पूर्वप्रदान शुल्क, बँकेचे शुल्क (धनादे श नाकारला जाण्याचे शुल्क) आणि इतर दे य व बाकी असलेले शुल्क,
13.4 पक्ष मान्य करतात की या करारांतर्गत आणि त्याच्या अनुशग
ं ाने असलेल्या इतर कागदपत्रांनस
ु ार कर्जाचा धनको म्हणून “BAF” द्वारे कोणत्याही अधिकार, सत्ता किं वा उपायांची अंमलबजवाणी करण्यात विलंब किं वा दुर्लक्ष झाल्याने अधिकार, सत्ता
किं वा उपाय कमजोर होणार नाहीत किं वा ते “BAF ने माफ केले किं वा मूकसम
ं ती दिली असे मानले जाणार नाही
13.5 पक्ष पुष्टी करतात की हा करार आणि त्याची अनुसच
ं ाने असलेली इतर कागदपत्रे ही पक्षांतील एकेरी कराराचे प्रतिनिधित्व करतात.
ू ी आणि त्या अनुशग
13.6 हा करार पक्षांमधील आधीच्या सर्व चर्चा आणि सादरीकरणाच
ं ी जागा घेतो आणि त्यातील सामग्रीशी असातत्यपूर्ण आहे, यामध्ये “BAF” माहिती पुस्तिकेचा समावेश होतो, कर्जदाराची सर्व दायित्वे आणि “BAF” ला केलेल्या कोणत्याही पत्रव्यवहारांत,
आवेदन अर्जांत किं वा अन्यथा केलेल्या किं वा मान्य केलेल्या कोणत्याही सादरीकरणाच
ं ्या सद
ं र्भात जतन करा.
13.7 वेळोवेळी दुरुस्ती करून अद्यतन केलेल्या परक्राम्य लेख अधिनियम,1881, फौजदारी प्रक्रिया कोड, दिवाणी व्यापारसंहिता किं वा कोणत्याही मंचाकडे कोणत्याही उपाययोजनाचा करताना येणाऱ्या खर्चासाठी व्याजासह कर्जदार जबाबदार आहे.
13.8 पक्षांचे पत्ते हे अनुसच
ू ीमध्ये नमूद केल्यानुसार असतील. कर्जदार आणि हमीदाराच्या पत्त्यात कोणताही बदल झाल्यास त्याबाबत ते “BAF” ला त्वरीत कळवतील.
13.9 या करारांतर्गत एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला दे णे आवश्यक असलेली किं वा परवानगी असलेली कोणतीही सूचना किं वा विनंती केवळ लेखी स्वरूपात असावी आणि अनुसच
ू ीमध्ये नमूद केलेल्या किं वा करार चालू ठे वताना सादर केलेल्या इतर कोणत्याही
पत्त्यावर दुसऱ्या पक्षाला (किं वा कर्जदार व हमीदाराच्या बाबतीत) “BAF” ला कर्जदार/हमीदाराचा जो शेवटचा पत्ता माहीत असेल त्यावर पाठवली जावी:
(क)
जर “BAF” ने दिली तर, वैयक्तिक बटवडा, फॅक्स किं वा टपालाने पाठवली जावी आणि जर वैयक्तिक बटवडा केला तर आणि जर टपालाने पाठवली तर रजिस्टर्ड पोस्टने त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या शेवटच्या ज्ञात/सुधारित पत्त्यावर पाठवली गेल्यानंतर 3
दिवसांत कर्जदार/हमीदाराला पुढे प्ष
रे ण करण्यासाठी, कर्जदार/हमीदाराला मिळाली किं वा बजावली गेली असे समजले जाईल आणि
(ख) सर्व पत्रव्यवहाराम
ं ध्ये कर्जदारा(रा)ं नी आणि हमीदारा(रा)ं नी खाते क्रमाक
ं तसेच सप
ं र्ण
ू नोंदणी क्रमांक नमूद करावा.
13.10 कर्जदाराच
ं े दायित्व, जर एकाहून अधिक असतील तर, सय
ं क
ु ्त आणि वेगवेगळी
या कर्जाच्या बाबतीत कर्जदारा(रा)ं चे दायित्व सय
ं क
ु ्त आणि वेगवेगळे असेल.

विभिन्न दायित्वाचे कलम

या करारातील किं वा त्यातील अर्जातील कोणतीही तरतूद/कलम/उप-कलम कोणत्याही कायदा किं वा नियमन किं वा शासकीय धोरणाच्या कारणासह, कोणत्याही कारणास्तव, कोणत्याही मर्यादे पर्यंत अवैध किं वा अंमलात आणण्यायोग्य नसल्याचे आढळल्यास, या
कराराच्या आणि त्यातील अर्जाच्या उर्वरित भागावर आणि अशा तरतुदीचा ती ज्या व्यक्ती किं वा परिस्थितींसाठी अवैध किं वा अंमलात आणण्यायोग्य मानली जात नाही त्यांच्या शिवाय, इतरांवर वापर करण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि त्याद्वारे
या करारातील प्रत्येक तरतूद ही कायद्याने परवानगी दिलेल्या पूर्ण मर्यादे पर्यंत वैध आणि अम
ं लात आणण्यायोग्य मानली जाईल.

लवाद

या कराराच्या, सुरक्षा आणि त्याच्याशी सब
ं धं ित इतर कागदपत्रांचा अर्थ लावणे आणि अम
ं लबजावणी करण्याबाबतच्या सर्व घटकांसह, कराराच्या संदर्भात किं वा त्यातून किं वा त्यातील अटी आणि शर्तींच्या वैधतब
े ाबत किं वा उल्लंघनाबाबत पक्षांमध्ये कोणताही
वाद, खटला किं वा मतभेद निर्माण झाल्यास त्याबाबत पक्षांमध्ये सौहार्दपूर्णतन
े े समझोता केला जाईल. असा समझोता होऊ न शकल्यास, लवाद आणि सलोखा अधिनियम 1996 च्या तरतुदींनस
ं ळाच्या लवादाच्या
ु ार आणि भारतीय लवाद नियामक मड
नियमान
ं स
ु ार, लवादासाठी BAF ने नियुक्त केलेल्या एकमेव लवादाद्वारे जारी केलेल्या निवाड्यानुसार अंतीम आणि पक्षांवर बांधील असेल.
या कराराची अशी अट आहे की हा विषय मूलतः ज्या लवादाकडे सद
ं र्भित केला होता त्याचा मतृ ्यू झाला किं वा कोणत्याही कारणास्तव तो कारवाई करू शकत नसेल तर, लवाद म्हणून कार्य करण्यासाठी BAF दुसऱ्या व्यक्तीला नियुक्त करे ल. अशा व्यक्तीला
त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या पूर्ववर्तीने ज्या स्थितीला सोडले तिथून पुढे जाण्याचा हक्क असेल.
लवादाच्या प्रक्रियाच
ं े स्थान नवी दिल्ली किं वा नियुक्त केलेल्या लवादाला जे सोयीस्कर/योग्य वाटे ल त्या BAF च्या शाखा कार्यालयात असेल.

न्यायाधिकारक्षेत्र

आणि वर नमूद न केलेल्या इतर सर्व विषयास
ं ाठी नवी दिल्लीतील न्यायालये किं वा शाखा कार्यालये किं वा केवळ BAF हे न्यायाधिकारक्षेत्र असेल.
भारताचे कायदे या करारावर, सुरक्षा आणि सब
ं धं ित इतर कागदपत्रांवर शासन करतील.
स्वीकृतीमी/आम्ही, वर नमूद केलेला(ले) कर्जदार आणि हमीदार याद्वारे जाहीर करतो कीi. मी/आम्ही सप
ं र्ण
ू करार वाचला आणि समजावून घेतला आहे/तो मला/आम्हाला माझ्या/आमच्या मातभ
ू ीमध्ये प्रदान केलेल्या साहित्याच्या तपशीलांचा समावेश होतो जे माझ्या/
ृ ाषेत वाचून दाखवला आणि स्पष्ट करून सांगितला गेला आहे, यामध्ये अनुसच
आमच्या उपस्थितीमध्ये भरले गेले आहेत.
ii. या करारातील सामग्री पडताळू न पाहिल्यावर व समजावून घेतल्यानंतर मी/आम्ही त्यावर माझी/आमची स्वाक्षरी केली आहे.
iii. मी/आम्ही मान्य करतो आणि BAF ला केवळ इग्र
ं जी भाषेत माझ्या/आमच्याशी लेखी किं वा अन्यथा पत्रव्यवहार करण्यास परवानगी दे तो.
येथन
ू पुढे दिसणाऱ्या अनुसच
ू ीमध्ये लिहिलेल्या दिवस आणि वर्षी उपस्थित असलेल्या येथील पक्षांनी साक्षीदारांच्या साक्षीने हे अंमलात आणले आहे/अंमलात आणण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.

*कर्जदारासाठी

कर्जदार
साक्षीदार:

X सह-कर्जदार

स्वाक्षरी: ___________________________________________________________
नाव: 		 ___________________________________________________________
पत्ता:		 ___________________________________________________________
___________________________________________________________

बुसान ऑटो फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटे ड (Bussan Auto Finance India Private Limited) साठी
द्वारे स्वाक्षरी करून पोहोचवले गेले
बुसान ऑटो फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटे ड (Bussan Auto Finance India Private Limited) त्यांच्या अधिकृत
स्वाक्षरीकर्त्यांच्या हाताने : श्री./श्रीमती. __________________________________

अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता
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हमीदार

स्वाक्षरी: ___________________________________________________________
नाव: 		 ___________________________________________________________
पत्ता:		 ___________________________________________________________
___________________________________________________________
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