അനുമതിക്കത്ത്
ടു,
ശ്രീ. / കുമാരി./ ശ്രീമതി.: .
.................................................................................

തീയതി: .......... /......... /...............

തപാൽ വിലാസം: .
..................................................................................................................................................................................................................................
പ്രിയ സർ / മാഡം,
ചുവടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വായ്പാ അപേക്ഷ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്
തു :
വായ്പാ തരം

ടു-വീലർ വായ്പ

Yamaha..........................................

അനുവദിച്ച വായ്പാ തുക

രൂപ. ...................................................

പലിശ നിരക്ക് (ഫ്ലാറ്റ് ROI)

............................%(ഫ്ലാറ്റ്)

പ്രോസസിംഗ് ഫീസ്

യമഹ ..................................................

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

യമഹ ..................................................

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ/ അപ്പ്
കൺട്രി ക്ലിയറിംഗ് ചാർജുകൾ (O/s/ UCC
ചാർജുകൾ - ബാധകമായതുപ്രകാരം)

____________________________
സഹ-വായ്പക്കാരൻ _

വാഹന കമ്പനി



പദ്ധതിയുടെ പേര്

രൂപ. ....................../ - പ്രതി തവണയ്
ക്ക്

മ�ൊത്തം പ്രതിമാസ തവണകളുടെ എണ്ണം
അഡ്വാൻസ് തവണകളുടെ എണ്ണം
തുല്യമാക്കിയ പ്രതിമാസ തവണ (EMI) തുക

രൂപ. ..................................................

സഹ-അപേക്ഷകന്റെ പേര് (ബാധകമാണെങ്കിൽ)

സഹ-അപേക്ഷകന്റെ വിലാസം

ജാമ്യക്കാരന്റെ പേര് (ബാധകമാണെങ്കിൽ)

ജാമ്യക്കാരന്റെ വിലാസം

X

അനുമതി രേഖയുടെ കാലാവധി (ദിവസം)
മറ്റുള്ളവ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ)

ജാമ്യക്കാരൻ __________________________________

കമ്പനിയായ ബുസാൻ ഓട്ടോ ഫിനാൻസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെയാണ്
(Bussan Auto Finance India Private Limited)

I)

അംഗീകാരങ്ങൾ
നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട മറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇനിപ്പറയുന്നു:
അപേക്ഷാ ഫ�ോമിൽ BAF ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ/ വിശദാംശങ്ങളും രേഖകളും
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശരിയാണെന്നും പൂർണ്ണമാണെന്നും സത്യമാണെന്നും വായ്പക്കാരൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഒപ്പം ഇനിപ്പറയുന്നവ അംഗീകരിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു:
i)
വായ്പക്കാരൻ പിൻ തീയതി കുറിച്ച ചെക്ക് (PDC) അല്ലെങ്കിൽ ECS മാൻഡേറ്റ് വഴി EMI-കൾ അടയ്ക്കും, അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ
അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് സ
 ൂക്ഷിക്കും, PDC-കളും ECS-ഉം ബാങ്ക് മുഖേന ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ PDC
/ ECS മാൻഡേറ്റുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്നാൽ - വായ്പക്കാരൻ പുതിയ PDC / ECS മാൻഡേറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് ഉടൻ
പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ii)	ചെക്ക് ബൗൺസാകൽ / മടങ്ങൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എന്നാൽ ഇവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈടാക്കപ്പെടുന്ന ചാർജുകൾ, കാലതാമസം
വന്ന / വൈകിയ പേയ്മെന്റിനുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിഴ ചാർജുകൾ വസൂലാക്കാൻ BAF ഇന്ത്യയ്
ക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം
ഈടാക്കലുകൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞ തുക യാത�ൊരു വൈമനസ്യവും എതിർപ്പും കൂടാതെ നൽകുമെന്നും അവന്റെ/ അവളുടെ/ അവരുടെ
ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ന്യായീകരിക്കില്ലെന്നും വായ്പക്കാരൻ(ക്കാർ) സമ്മതിക്കുന്നു.
iii)
ഈ വായ്പ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു വീലറിനാണെന്നും അത് വ്യക്തിപരമായ ഉപയ�ോഗങ്ങൾക്കാണെന്നും അത�ൊരിക്കലും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
ഉപയ�ോഗിക്കില്ലെന്നും വായ്പക്കാരൻ അഗീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ വാഹനം സുരക്ഷിതമായി കൈവശം വെയ്ക്കുമെന്നും ഇൻഷുറൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
എന്നിവ യാത�ൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും /കാലതാമസവും കൂടാതെ BAF-ന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും സമ്മതിക്കുന്നു.
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തുടർച്ച....

__________
വായ്പക്കാരൻ _

ii)

iv)

ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വിലാസം/ ജ�ോലിസ്ഥലം / ജ�ോലി എന്നിവയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടൻ അത് BAF ഇന്ത്യയെ വായ്പക്കാരൻ/സഹ-വായ്പക്കാരൻ/
ജാമ്യക്കാരൻ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
വായ്പക്കാരൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വായ്പാ 
കരാറിലെ ഉടമ്പടികൾ പ്രകാരം വായ്പാ തവണകൾ, പലിശ, മുതൽമുടക്ക് എന്നിവ
സംബന്ധിച്ച് ഡിമാൻഡ് ന�ോട്ടീസ് നൽകുകയും വായ്പക്കാരൻ പലിശ, മുതൽമുടക്ക്, ചാർജുകൾ മുതലായവ സഹിതം വായ്പ ഒന്നിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്,
അടയ്
ക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ്പക്കാരൻ, സഹവായ്പക്കാരൻ, ജാമ്യക്കാരൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാനാവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ
സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം 
BAF ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷിപ്
തമാണ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിവർഷം 24% എന്ന നിരക്കില�ോ കാലാകാലങ്ങളിൽ 
BAF
തീരുമാനിക്കുന്ന മറ്റ് നിരക്കുകളില�ോ പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്.
vi)
വായ്പ കഴിയുന്നത് വരെ വാഹനമ�ോ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങള�ോ 
വിൽക്കാന�ോ പണയം നൽകാന�ോ സറണ്ടർ ചെയ്യാന�ോ പ�ൊളിക്കാന�ോ അന്യാധീനപ്പെടുത്താന�ോ ഉള്ള
അധികാരം വായ്പക്കാരനില്ല.
vii)
നൽകുന്ന പ്രോസസിംഗ് ഫീസ്, സ്റ്റാമ്പ് 
ഡ്യൂട്ടി, അഡ്വാൻസ് EMI എന്നിവ മടക്കിനൽകുകയില്ല.
viii) വായ്പ അനുവദിക്കൽ പൂർണ്ണമായും BAF ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് - അത് വായ്പക്കാരൻ സമർപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്ന വിവരം /
വിശദാംശം / രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർണ്ണയിക്കുക, സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ/ പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്രിമം / വ്യാജം / തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് BAF ഇന്ത്യ
കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അനുയ�ോജ്യമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
ix)
വായ്പക്കാരൻ (വായ്പക്കാർ) ജാമ്യക്കാരൻ (ജാമ്യക്കാർ) നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ഏജൻസികൾക്കോ CIBL-ന�ോ നൽകാനും മുമ്പത്തെ ചരിത്രം/
തിരിച്ചടയ്ക്കൽ ട്രാക്ക് പരിശ�ോധിക്കുവാനും ഈ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾക്ക്/കമ്പനികൾക്ക് നൽകാനും BAF ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവർ സമ്മതം നൽകുന്നു.
x)
വിശദമായ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി വായ്പാ 
കരാർ ന�ോക്കുക.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്
താവന സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വായ്പക്കാരൻ സ്വയവും ആത്മാർത്ഥമായും നൽകിയതാണ്, അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് BAF ഇന്ത്യ
വായ്പ നൽകാൻ സമ്മതിച്ചെന്ന് നന്നായി അറിയുകയും ചെയ്യാം.
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വായ്പ അനുവദിക്കാൻ പരിഗണിച്ച പ്രസ്താവനകളിലെ ഏതെങ്കിലുമ�ൊന്ന് ഏതു സമയത്തും തെറ്റാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ, സൗകര്യങ്ങൾ
പിൻവലിക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും BAF-നുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വായ്പക്കാരൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
അപേക്ഷകനും (അപേക്ഷകരും) സഹ അപേക്ഷകനും (സഹ അപേക്ഷകരും) ഈ അനുബന്ധത്തിന്റെ എല്ലാ പേജുകളിലും ഒപ്പിട്ട് ഇതിന്റെ പകർപ്പ് അയച്ചുതരിക
v)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
കത്ത് മുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെയും നിബന്ധനകളുടെയും അംഗീകരണമായി കണക്കാക്കും.
ഇരുകൂട്ടർക്കും പ്രയ�ോജനപ്രദമായ ഒരു ദീർഘകാല ബന്ധം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അംഗീകരണം:
ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്
ത് ഓഫർ/അനുമതി ലെറ്റർ സ്വീകരിക്കുന്നു.
ഒപ്പുകൾ ..........................................................................................     ...................................................................................................     ............................................................................................
പേര്: ...............................................................................................     ....................................................................................................     .
...........................................................................................
		
(വായ്പക്കാരൻ)
X (സഹ-വായ്പക്കാരൻ)
 (ജാമ്യക്കാരൻ)
നന്ദി
കമ്പനിയായ ബുസാൻ ഓട്ടോ ഫിനാൻസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെയാണ് (Bussan Auto Finance India Private Limited)-ന് വേണ്ടി

(അംഗീകൃത ഒപ്പ്)
പരാതി പരിഹാരം
ഇന്ത്യയെ ബന്ധപ്പെടാംഅ) ഇമെയിൽ ID-യിലേക്ക് അയയ്ക്കുക

:- അപേക്ഷകന്/വായ്പക്കാരന് എന്തെങ്കിലും ച�ോദ്യം/അന്വേഷണം/പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ BAF
:- customerservice@bafindia.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ക�ോർപ്പറേറ്റ് വിലാസം: 4 ഫ്ലോർ, വീഡിയ�ോക�ോൻ ടവർ, E-1, ജലന്ദേവാലൻ, ന്യൂഡൽഹി-110055
ട�ോൾ ഫ്രീ നമ്പർ:- 1800-10-223-48 (BSNL/MTNL ലാൻഡ്ലൈനിൽ നിന്നും Airtel മ�ൊബൈലിൽ നിന്നും)
(തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ 9:30 AM to 6:00 PM വരെ: ശനി - 9:30 AM - 2:30 PM)
CIN: U67190DL2007FTC162475
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