मंजूरी पत्र

प्रति,
श्री./श्रीमती./मे.: ......................................................................................

तारीख ........../........./...............

टपाली पत्ता: .....................................................................................................................................................................................................

कर्जाचे स्वरूप

दच
ु ाकी कर्ज

वाहन निर्मिती

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

व्याज दर (सरसकट ROI)

............................%(सरसकट)

प्रक्रिया शुल्क

रु. ..................................................

बाहे रगावचे/दे शांतर्गत निष्कासन शल
ु ्क (O/s/UCC शल
ु ्क - लागू होत
असल्यास)

रु. ....................../- प्रत्त्येक हप्ता

योजनेचे नाव

रु. ...................................................

मद
ु ्रांक शल
ु ्क

X सह-कर्जदार _____________________________________

मंजूर कर्जाची रक्कम



प्रिय महोदय/महोदया,
तुम्ही सादर केलेल्या कर्जाच्या अर्जानुसार खाली तपशील दिल्याप्रमाणे तुम्हाला कर्जाची सुविधा मंजूर करण्यात आम्हाला आनंद होत आहे :

रु. ..................................................

एकूण मासिक हप्त्यांची संख्या
आगाऊ हप्त्यांची संख्या

समीकृत मासिक हप्त्याची रक्कम (EMI)

हमीदार __________________________________

बुसान ऑटो फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटे ड
(Bussan Auto Finance India Private Limited)

रु. ..................................................

सह-अर्जदाराचे नाव (लागू होत असल्यास)
सह-अर्जदाराचा पत्ता

हमीदाराचे नाव (लागू होत असल्यास)

मंजूरी पत्राची वैधता (दिवस)
इतर (काही असल्यास)

I)
ii)

पोचपावत्या
खालील अतिरिक्त अटी आणि शर्तींचे तुम्ही पालन करायचे आहे :

कर्जदार स्वीकारतो की BAF इंडियाकडे सादर केलेल्या अर्ज व कागदपत्रांमध्ये दिलेली माहिती/तपशील
सर्वप्रकारे सत्य, पूर्ण आणि अस्सल आहे त. याद्वारे असे मान्य केले जाते व पुष्टी केली जाते की:
i)
कर्जदार पुढील तारखेच्या धनादे शांद्वारे (PDC) किं वा ECS आदे शाद्वारे EMI अदा करे ल, त्याच्या बँक खात्यामध्ये पुरेशी किमान शिल्लक राखेल आणि बँकेद्वारे PDC आणि ECS द्वारे
निष्कासित होत असल्याची खात्री करे ल. जर कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव-PDC/ECS आदे श निष्कासित होत नसती तर - कर्जदार नवीन PDC/ECS आदे श सादर करे ल आणि त्याच्या बँकेसह
समन्वय साधून ताबडतोब याचे निराकरण करे ल.
ii)
विलंबित/उशीरा झालेल्या प्रदानासाठी किं वा अन्यथा BAF इंडियाला योग्य वाटे ल त्यानस
ु ार धनादेश नाकारला जाणे/परत येणे आणि इतर कोणत्याही दंडात्मक शल
ु ्कासह परंतु तेवढ्यासच मर्यादित नसलेल,े
असे शल
ु ्क आकारण्याचे पर्ण
ू अधिकार असतील. कर्जदार मान्य करतो(तात) की अशा शल
ु ्काच्या घटनेत, कर्जदार कोणत्याही हरकत किं वा विरोधाविना उपरोक्त रक्कम अदा करे ल आणि अशा शल
ु ्कावर
तो/ते हरकत घेणार नाहीत किं वा त्यामध्ये सवलतीचा दावा करणार नाहीत किं वा दावा अथवा विरोध करणार नाही(त) की हे त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या निदर्शनास आणन
ू दिले गेले नव्हते.
iii) कर्जदार जबाबदारी घेतो की ही कर्जाची सुविधा दच
ु ाकीसाठी मंजूर झाली आहे आणि ती केवळ वैयक्तिक वापराच्या उद्देशाने आहे आणि ती व्यावसायिक उद्देशासाठी कधीही वापरली जाणार नाही,
वाहनाचा सुरक्षित ताबा, योग्य विमा आणि वाहनाची नोंदणी केल्याची खात्री करे ल आणि विमा आणि नोंदणी प्रमाणपत्राची छायाप्रत कोणत्याही पाठपुरावा/विलंबाविना आपसूकपणे BAF इंडियाकडे
सादर करे ल.

55

पुढे चालू....

कर्जदार __________________________________

हमीदाराचा पत्ता

iv)
v)

कर्जदार/सह-कर्जदार/हमीदार-पत्रव्यवहाराचा, कामाच्या स्थानाच्या/नोकरीच्या पत्त्यामध्ये काहीही बदल झाल्यास त्याबाब त्वरीत BAF इंडियाला कळवेल.
कर्जाच्या करारानुसार कर्जाचे हप्ते, व्याज, खर्च इत्यादीचे प्रदान करण्यात कर्जदाराकडून कसूर झाल्यास, मागणी सूचना मिळाल्यावर कर्ज पुन्हा दिले जाईल आणि कर्जदार संपूर्ण रक्कम व्याज,
खर्च आणि शुल्क इत्यादींची परतफेड करे ल, असे न केल्यास, BAF इंडिया आपली दे य रक्कम कर्जदार, सहकर्जदार आणि हमीदारांकडून वसूल करण्यासाठी कायदे शीर उपाय करण्याचे अधिकार
राखून ठे वते. कर्जाच्या करारातील कसूरच्या कोणत्याही घटनेमध्ये वार्षिक @24%दराने किं वा BAFने वेळोवेळी ठरवलेल्या दराने दं डात्मक व्याज लागू होईल.
vi) कर्जाच्या खात्याचा पूर्ण समझोता होईपर्यंत सदर वाहन किं वा त्याच्या कोणत्याही भागाची विक्री करण्याचा, गहाण ठे वण्याचा, प्रत्त्यर्पण करण्याचा, उघडण्याचा किं वा बहिष्कृत करण्याचा
कर्जदाराला हक्क नसेल.
vii)	प्रक्रिया शुल्क, मुद्रांक शुल्क, आगाऊ दिलेले EMI हे परत न होणारे आहे त.
viii) कर्जाची सुविधा मंजूर करणे हे पूर्णपणे BAF इंडियाच्या एकमेव विवेकबुध्दीने आहे - जी या विश्वासाने दिलेली आहे की कर्जदाराने दिलेली माहिती/तपशील/सादर किं वा प्रदान केलेली कागदपत्रे
अचूक, पूर्ण आणि खरी आहे त. जर नंतर असे आढळले की सादर केलेली माहिती/कागदपत्रे ही फेरफार केलेली/बनावट/अयोग्य आहे त तर कायद्याच्या न्यायालयानुसार BAF इंडिया योग्य कारवाई
करू शकते.
ix) कर्जदार आणि हमीदारा(रां)नी सादर केलेली माहिती आणि डेटा, क्रे डिट एजन्सी किं वा CIBL कडे उघड करण्यास आणि इतर सहकारी बँका/कंपन्यांकडे मागील इतिहास/परतेफेडीचा क्रम उघड
करण्यास किं वा सामायिक करण्यास BAF इंडियाला अधिकृत केले आहे आणि व्यक्तपणे त्यांची संमती दिली आहे .
x)	तपशीलवार अटी व शर्तींसाठी - कृपया कर्ज कराराचा संदर्भ घ्या.
वरील घोषणा खरी असल्याचे मानून आणि त्यातील अचूकपणाच्या विश्वासावर व बळावर BAF इंडियाने कर्जाची सुविधा मंजूर करण्याचे मान्य केले आहे हे जाणून कर्जदाराने गंभीरपणे व
प्रामाणिकपणे वरील घोषणा केली आहे .
कर्जदार हे ही मान्य करतो/ते की सुविधा मंजूर करण्याची ही अट आहे की वरील संदर्भात केलेले कोणतेही विधान कोणत्याही वेळी खोटे असल्याचे आढळल्यास सुविधा परत घेण्याचे BAF ला स्वातंत्र्य
असेल.
अर्जदार, सह-अर्जदार या मंजूरी पत्राच्या सर्व पषृ ्ठांवर स्वाक्षरी करू शकतात आणि या
________________________________________________________________________________________________________________________________________
पत्राची नक्कल प्रत, वर नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचा योग्य स्वीकार करून पोहोचवू शकतात.
परस्परांसाठी लाभदायक आणि दीर्घकाळ संबंधांसाठी आम्ही उत्सुक आहोत.
पोचपावती:
मी/आम्ही पुष्टी करतो/ते की आम्हाला योजना आणि अटी व शर्ती तपशीलवार समजल्या आहे त आणि ऑफर/मंजूरी पत्र स्वीकारतो.
स्वाक्षऱ्या ..........................................................................     ...................................................................................     ...............................................................................
नाव: ...............................................................................     ...................................................................................     ................................................................................
		
(अर्जदार)
X (सह-अर्जदार)
 (हमीदार)
धन्यवाद
बस
ु ान ऑटो फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटे ड (Bussan Auto Finance India Private Limited) साठी

(अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता)
तक्रार निवारण
:- कोणत्याही शंका/चौकशी आणि/किं वा चिंता निवारणासाठी अर्जदार/कर्जदार खालीलपैकी कोणत्याही मार्गाने BAF इंडियाशी संपर्क साधू शकतातक) ई मेल आयडीवर लिहा :- customerservice@bafindia.com
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
कॉर्पोरे ट कार्यालय: 4था मजला, व्हिडिओकॉन टॉवर, E-1, झंडव
े ाला एक्सटे न्शन, नवी दिल्ली-110055 भारत
टोल मुक्त क्र:- 1800-10-223-48 (BSNL/MTNL लँ डलाईन आणिAirtel मोबाईलवरून)

(सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 6:00: शनिवार - सकाळी 9:30 - दप
ु ारी 2:30)
CIN: U67190DL2007FTC162475
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