ਇਸ ਨੂੰ,
ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ/ਕੁ:
ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ:

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱ ਤਰ

ਮਿਤੀ: ........../........./...............

..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨੀ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ:
ਲੋ ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਦੋਪਹਿਆ ਲੋ ਨ

ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ

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

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਲੋ ਨ ਰਕਮ

ਰੁ. ...................................................

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ (ਫਲੈ ਟ ROI)

............................%(ਫਲੈ ਟ)

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ

ਰੁ. ..................................................

ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਰੁ. ..................................................

ਆਉਟਸਟੇਸ਼ਨ/ਉਪਮਾਰਗ ਕਲੀਅਰਿੰ ਗ ਚਾਰਜ (O/s/UCC ਖਰਚੇ - ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹਨ)

ਰੁ. ....................../- ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ਼ਤ

X ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ _ _______________________________________



ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ

ਗਾਰੰ ਟਰ ____________________________________

ਬੂਸਾਨ ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
(Bussan Auto Finance India Private Limited)

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਖਿਆ
ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (EMI)

ਰੁ. ..................................................

ਸਹਿ-ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ)
ਸਹਿ-ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ
ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ)

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ (ਦਿਨ)
ਹੋਰ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ)

I)
ii)

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ BAF ਇੰ ਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਵਿਵਰਣ
ਸੱ ਚ, ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ:
i)
ਉਧਾਰਕਰਤਾ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੋਸਟ ਡੇਟ ਚੈਕ (PDC) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ECS ਮੈਂਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਨਿਊਂਤਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ PDC ਅਤੇ ECS ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ- PDC/ECS ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ- ਤਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤਾਜ਼ਾ PDC/
ECS ਸਪੁਰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱ ਲ ਕਰੇ।
ii) BAF ਇੰ ਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਏ/ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣ/ਵਾਪਸ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇ ਵੀ ਵਿੱ ਚ ਵੀ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
iii) ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਪਹੀਏ ਲਈ ਇਹ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਰਾਸਤ, ਉਚਿਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਅਤੇ BAF ਇੰ ਡੀਆ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱ ਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ
ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
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ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ....

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ___________________________________

ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ

iv)
v)

ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ - ਕੰ ਮ ਸਥਾਨ/ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਤੇ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, BAF ਇੰ ਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫੌਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ, ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਫਲ ਹੋਣ
'ਤੇ, BAF ਇੰ ਡੀਆ, ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ , ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਡਿਫੌਲਟ ਨੂੰ @24% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ- ਜੋ BAF ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
vi) ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਰੱ ਖਣ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਵਿਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
vii) ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਅਗੇਤੀ EMI ਗੈਰ-ਵਾਪਿਸ ਹੋਣਯੋਗ ਹੈ।
viii) ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨਾ BAF ਇੰ ਡੀਆ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੈ - ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਵਿਵਰਣ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਇਹ
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਨਕਲੀ/ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ BAF ਇੰ ਡੀਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਰਾਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ix) ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਨੇ ਅਧੀਕਰਿਤ ਅਤੇ BAF ਇੰ ਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਜਾਂ CIBL ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ/ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।
x)	ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਲਈ - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਉਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪੱ ਕੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BAF ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ
ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ BAF ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
	ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਹਿ- ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਵੀਕ੍ਰਤੀ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਤਰ।
ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ:
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼/ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਸਤਾਖਰ ..............................................................     ................................................................................     ...................................................................
ਨਾਮ: ....................................................................     ................................................................................     ...................................................................
		
(ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ)
X (ਸਹਿ-ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ)
 (ਗਾਰੰ ਟਰ)
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਬੂਸਾਨ ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ਲਈ

(ਅਧੀਕਿਰਤ ਹਸਤਾਖਰ)
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ
ੳ) ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ‘ਤੇ ਲਿਖੋ

:- ਬਿਨੈਕਾਰ/ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ BAF ਇੰ ਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:- customerservice@bafindia.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ: 4ਥੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ, ਵੀਡਿਓਕੋਨ ਟਾਵਰ, E-1, ਝੰ ਡੇਵਾਲਾ ਐਕਸ., ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ-110055 ਭਾਰਤ
ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ:- 1800-10-223-48 (BSNL/MTNL ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ਅਤੇ Airtel ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ)
(ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 9:30 AM ਤੋਂ 6:00 PM ਤੱ ਕ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ- 9:30 AM - 2:30 PM ਤੱ ਕ)
CIN: U67190DL2007FTC162475
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