પ્રતિ,
શ્રી/શ્રીમતી/કુ : ..........................................................................................

તારીખ: ........../........./...............

મેઇલિંગ સરનામુ:ં .........................................................................................................................................................................................................
પ્રિય સર/મેડમ,,
અમે તમારા દ્વારા સબમિટ કરાયેલ લોન અરજીના સંદર્ભમાં, નીચે આપેલ વિગત અનુસાર લોન સુવિધા મંજૂર કરીએ છીએ :
લોનનો પ્રકાર

ટુ વ્હીલર લોન
Yamaha..........................................

મંજૂર લોનની રકમ

રૂ. ...................................................

વ્યાજનો દર (ફ્લેટ ROI)

............................%(ફ્લેટ)

સંસાધન ફીસ

રૂ. ..................................................

સ્ટેમ્પ ડ્યુટી

રૂ. ..................................................

આઉટસ્ટેશન/અપકન્ટ્રી ક્લિયરિંગ શુલ્કો (O/s/UCC શુલ્કો - જો લાગુ થતા હોય)

રૂ. ....................../- હપતા દીઠ

X સહ-લેનાર _______________________________

વાહન નિર્માતા



યોજનાનુ ં નામ

માસિક હપ્તાઓની કુ લ સંખ્યા
અગ્રિમ હપ્તાની સંખ્યા
ઇક્વેટેડ માસિક હપ્તાની રકમ (EMI)

રૂ. ..................................................

સહ-અરજદારનુ ં નામ (જો લાગુ પડત ું હોય)

સહ-અરજદારનુ ં સરનામું

ગેરેંટરનુ ં નામ (જો લાગુ પડત ું હોય)

ગેરેંટરનુ ં સરનામું

મંજૂરી પત્રની માન્યતા (દિવસ)
અન્ય (જો કોઈ હોય તો)

I)
ii)

સ્વીકૃતિ
નીચે વધારાના નિયમો અને શરતો છે જે તમારા દ્વારા અનુસરવા માટે છે :
લેનાર બાંયધરી આપે છે કે અરજી ફોર્મમાં સબમિટ કરે લ માહિતી/વિગતો અને BAF ભારતને સબમિટ કરે લા દસ્તાવેજો
તમામ સંદર્ભમાં સત્ય, પ ૂર્ણ અને નિષ્ઠાવાન છે . અહીં સંમત છે અને પુષ્ટિ કરે છે કે:
i)
લેનાર EMI ની ચ ૂકવણી, પોસ્ટ ડેટેડ ચેક્સ (PDC) મારફતે અથવા ECS આદે શ દ્વારા કરશે, તે તેના બેંક એકાઉન્ટમાં પર્યાપ્ત ન્ યૂનતમ બેલેન્સની વ્યવસ્થા કરશે અને PDC અને ECS બેંક મારફતે
ક્લિયર થવાની ખાતરી આપશે. જો કોઈપણ તકનીકી કારણસર PDC/ECS આદે શ ક્લિયર ન થાય તો - લેનાર એક નવો PDC/ECS આદે શ સબમિટ કરશે અને તેના બેંકર સાથે સહયોગ કરશે
અને તાત્કાલિક ઉકેલશે.
ii)	ચેક બાઉંસિંગ/પરત અને ચ ૂકવણીના વિલંબ/મોડેથી અથવા અન્યથા માટે ના કોઈપણ અન્ય પેનલ શુલ્કો સહિત પરં ત ુ ત્યાં સુધી મર્યાદિત નહીં માટે યોગ્ય લાઈ શકે તેવા શુલ્કો લેવા માટે નો BAF
ભારત પાસે સંપ ૂર્ણ અધિકાર છે . લેનાર સંમત છે કે આવી કોઈ લેવીની ઘટનામાં, લેનાર કથિત રકમ આનાકાની અથવા વિરોધ વગર તરત જ ચ ૂકવશે અને તે કે તે આવી કોઈ લેવી પર વાંધો
ઉઠાવશે નહીં અને ન તો તેની માફીનો દાવો કરશે અથવા તેની તેના/તેણીના/તેમના ધ્યાનમાં લવાયું નહોત ું તેવો બચાવ કે દાવો કરશે નહીં.
iii) લેનાર બાંયધરી આપે છે કે આ લોન સુવિધા ટુ વ્હીલર માટે મંજૂર થઈ છે અને તે ફક્ત વ્યક્તિગત ઉપયોગનાં હેત ુ માટે છે અને તેનો ઉપયોગ વ્યાવસાયિક હેત ુ માટે ક્યારે ય થશે નહીં, લેનાર
વાહનની સેફ કસ્ટડી, યોગ્ય વીમો અને વાહનની નોંધણીની ખાતરી આપશે અને વીમો અને નોંધણી પ્રમાણપત્રને એક ફોટોકૉપિ BAF ભારતને કોઈપણ ફૉલો અપ/વિલંબ વિના સબમિટ કરશે.
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ચાલુ....

લેનાર _______________________________________

મંજૂરી પત્ર

બાયંધરી આપનાર ____________________________________

ુ ન ઑટો ફાઇનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટે ડ
બસ
(Bussan Auto Finance India Private Limited)

પત્રવ્યવહાર, કાર્યસ્થાન/જોબના સરનામામાં કોઈપણ ફેરફારની ઘટનામાં લેનાર/કો-લેનાર/ગેરેંટર તેની તાત્કાલિક રીતે BAF ને જાણ કરશે.
લેનાર દ્વારા ડિફૉલ્ટ હોવાની ઘટનામાં, લોન કરારની કલમ મુજબ, લોનના હપ્તા, વ્યાજ, કિંમત વગેરેની ચ ૂકવણીમાં, માંગ નોટિસ પર લોન ફરીથી આપવામાં આવશે અને લેનાર વ્યાજ, કિંમર
અને શુલ્ક વગેરે સહિત આખી રકમ એકસાથે ચ ૂકવશે, જેમાં નિષ્ફળ જતાં, BAF ભારત લેનાર, સહ-લેનાર અને ગેરેંટર પાસેથી તેની બાકી રકમને વસુલ કરવા માટે કાન ૂની ઉપાયો કરવાનો હક
અનામત રાખે છે , લોન કરાર હેઠળ ડિફૉલ્ટની ઘટના પેનલ વ્યાજ વાર્ષિક @24% એ અથવા આવા કોઈ દરે - કે જે BAF દ્વારા સમય સમય પર નિર્ધારીત કરવામાં આવશે- તેના પર લેવામાં
આવશે.
vi) લેનાર લોન એકાઉન્ટની પ ૂર્ણ પતાવટ ન થાય ત્યાં સુધી ઇનકેસ્ડ વાહન અથવા તેના કોઈ ભાગને વેચવા, ગિરવી મ ૂકવા, સરે ન્ડર કરવા, ઉતારવા અથવા વિમુખ કરવા હકદાર હશે નહીં.
vii) સબમિટ કરે લ સંસાધન ફીસ, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, અગ્રિમ EMI નોન-રીફંડેબલ છે .
viii) લોન સુવિધાને મંજૂર કરવી એ BAF ભારતની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતાએ છે - જે લેનાર દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ અથવા સબમિટ કરવામાં આવેલ માહિતી/વિગત/દસ્તાવેજો સાચા, સંપ ૂર્ણ અને અસલ છે
તેવો વિશ્વાસ કરીને આપવામાં આવે છે , જો પાછળથી જાણ થાય કે સબમિટ કરે લ માહિતી/દસ્તાવેજો ચેડાં કરે લ/બનાવટી/ખોટા છે તો BAF ભારત કાયદા અનુસાર ઉચિત પગલું લઈ શકે છે .
ix) લેનાર(લેનારાઓ) અને ગેરેંટર(ગેરેંટર્સ) BAF ભારતને, તેમના દ્વારા અપાયેલ ડેટા અને માહિતીને ક્રેડિટ એજન્સીઓ અથવા CIBLને જાહેર કરવા અને અગાઉનો ઇતિહાસ/પુનઃચ ૂકવણી ટ્રૅક તપાસવા
અથવા તેને અન્ય સંકળાયેલ બેંક્સ/કંપનીઓ સાથે શેર કરવા માટે અધિકૃત કરે છે અને તેઓની સંમતિ અભિવ્યક્ત કરે છે .
x)
વિગતવાર નિયમો અને શરતો માટે - કૃપા કરીને લોન કરારનો સંદર્ભ લો.
લેનાર ઉપરની ઘોષણા પ ૂર્ણ સત્યનિષ્ઠા અને ગંભીરતાપ ૂર્વક સાચી હોવાનો વિશ્વાસ કરે છે અને એ જાણીને કે વિશ્વાસ અને સત્તા પર BAF ભારતની શુદ્ધતાને લીધે લોન સુવિધા પ્રદાન કરવા સંમત થઈ છે .
લેનાર પણ સંમત છે કે સુવિધાની ગ્રાંટની તે શરત છે કે જો ઉપરના સંદર્ભમાં કરવામાં આવેલ કોઈપણ કથન ખોટુ ં હોવાની કોઈપણ સમયે જાણ થાય તો પછી BAF સુવિધાઓને રદબાતલ કરવા હકદાર
અને સ્વતંત્ર હશે.
અરજદાર(રો) સહ-અરજદાર(રો) કૃપા કરીને આ મંજૂરી પત્રનાં તમામ પાના પર સહી કરે અને આની એક નકલ ડિલિવર કરે
iv)
v)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ઉપર ઉલ્લેખિત નિયમો અને શરતોના યોગ્ય સ્વીકારનો પત્ર.
અમે પારસ્પરિક લાભકારી અને લાંબા ગાળાનાં સંબધ
ં ની આશા રાખીએ છીએ.
સ્વીકૃતિ:
હુ/
ં અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે અમે યોજના અને નિયમો અને શરતોને વિગતમાં સમજ્યાં છે અને ઑફર/મંજૂરી પત્ર સ્વીકારીએ છીએ.
સહી: .....................................................................................     ........................................................................................     .................................................................................
નામ: ....................................................................................     .........................................................................................     .................................................................................
		
(અરજદાર)
X (સહ-અરજદાર)
 (બાયંધરી આપનાર)
આપનો આભાર
બુસન ઑટો ફાઇનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટે ડ (Bussan Auto Finance India Private Limited) વતી

(અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા)
ફરિયાદ નિવારણ
: અરજદાર/લેનાર BAF ભારતનો સંપર્ક કોઈપણ ક્વેરી/પ ૂછપરછ અને/અથવા ચિંતાની બાબતની ફરિયાદ માટે નીચેના કમ્યુનિકેશન ચેનલોમાંથી કોઈપણ મારફતે કરી શકે છે a) ઈ-મેલ ID પર લખો : customerservice@bafindia.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
કૉર્પોરે ટ ઑફિસ: 4થો માળ, વિડિયોકોન ટાવર, ચ-1, ઝંડેવાલા એક્સ્ટેંશન, નવી દિલ્હી-110055 ભારત
ટોલ ફ્રી નં:- 1800-10-223-48 (BSNL/MTNL લેન્ડલાઇન અને Airtel મોબાઇલ)
(સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 9:30 થી સાંજે 6:00 સુધી: શનિવાર - સવારે 9:30 થી બપોરે 2:30 સુધી)
CIN: U67190DL2007FTC162475
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