ஒப்பாணைக் கடிதம்

பெறுநர், 	தேதி:........../........../...............
திரு/திருமதி/செல்வி: .
.............................................................................................
அஞ்சல் முகவரி: ...................................................................................................................................................................................................................................................
அன்புள்ள ஐயா/அம்மா,
நீங்கள் சமர்ப்பித்துள்ள கடன் விண்ணப்பத்தைப் படித்து, கீ ழுள்ள விவரங்களின் அதற்கு ஒப்புதலளிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்:
கடனின் தன்மை

இருசக்கர வாகனக் கடன்

வாகன வகை

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

ஒப்பாணையளிக்கப்பட்ட கடன் த�ொகை

ரூ. ...................................................

வட்டி வதம்
ீ
(ஒரே ROI)

............................%(ஒரேவதம்)
ீ

செயலாக்கக் கட்டணங்கள்

ரூ. ..................................................

முத்திரைக் கட்டணம்

ரூ. ..................................................

வெளியிட/மேல்நாட்டு அனுமதிக் கட்டணங்கள் (O/s/ UCC
கட்டணங்கள் - ப�ொருந்தினால்)

ரூ. ....................../ - தவணை ஒன்றுக்கு

X சக கடன்பெறுபவர் ________________________________________

திட்டத்தின் பெயர்

மாதாந்திரத் தவணைகளின் ம�ொத்த எண்ணிக்கை
முன்பணத் தவணையின் எண்ணிக்கை
சமப்படுத்தப்பட்ட மாதாந்திரத் தவணையின் த�ொகை (EMI)

 உத்தரவாதமளிப்பவர் _________________________________________________

புஸான் ஆட்டோ பைனான்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்
(Bussan Auto Finance India Private Limited)

ரூ. ..................................................

சக-விண்ணப்பதாரரின் பெயர் (ப�ொருத்தமானது என்றால்)

சக-விண்ணப்பதாரரின் முகவரி

உத்தரவாதமளிப்பவரின் பெயர் (ப�ொருத்தமானது என்றால்)

உத்தரவாதமளிப்பவரின் முகவரி

ஏனையவை (ஏதும் இருந்தால்)

I)
ii)

ஏற்புகள்
பின்வருபவை நீ ங்கள் இணங்கவேண்டிய கூடுதல் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:
BAF இந்தியா’விடம் விண்ணப்பப் படிவத்திலும் ஆவணங்களிலும் கடன்பெறுபவர் சமர்ப்பித்த தகவல்/ விவரங்கள்
எல்லா வகையிலும் உண்மையானவை, முழுமையானவை மற்றும் நேர்மையானவை என்று கடன்பெறுபவர் ப�ொறுப்பேற்கிறார். இதன்மூலம் இது ஏற்கப்பட்டு, உறுதிசெய்யப்படுகிறது:
i)

கடன்பெறுபவர், EMIகளை பின்தேதியிட்ட காச�ோலைகள் (PDஇ) அல்லது ECS பற்றுரிமை மூலம் செலுத்துவார், அவரது வங்கிக் கணக்கில் ப�ோதியளவு குறைந்தளவு இருப்பை
வைத்திருப்பார் மற்றும் வங்கி மூலம் PDCகள் மற்றும் ECS தீர்க்கப்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்தும். ஏதேனும் த�ொழில்நுட்பக் காரணத்தால், PDC / ECS பற்றுரிமைகளுக்கான பணம்
க�ொடுக்கப்படாவிட்டால், கடன்பெறுபவர் புதிய PDC / ECS பற்றுரிமையைச் சமர்ப்பிப்பார் மற்றும் தமது வங்கியுடன் ஒருங்கிணைந்து, உடனடியாக அதைத் தீர்த்துவைப்பார்.

ii)

காச�ோலை செல்லுபடியாகாமை/ திரும்பிவருதல் மற்றும் தாமத / பிந்தைய கட்டணம் அல்லது வேறுவகைக்கான வேறு ஏதும் அபராதங்கள் உட்பட, பிறவற்றுக்குமான கட்டணத்தை
வசூலிக்க BAF இந்தியா’வுக்கு முழு உரிமை இருக்கும். அத்தகைய தீர்வை இருக்கும் ப�ோதும், கடன்பெறுபவர் அந்தத் த�ொகையைத் தாமதிக்காமல் தணிப்பின்றி அல்லது மறுப்பின்றிச்
செலுத்துவார் என்றும், அத்தகைய தீர்வை அல்லது உரிமைக�ோரல் விட்டுக்கொடுப்புக்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கமாட்டார் அல்லது உரிமைக�ோரல் அல்லது பாதுகாப்பை உருவாக்க
மாட்டார் என்றும் அல்லது அது அவரது/அவர்களது அறிவிப்புக்குக் க�ொண்டுவரப்படாது என்றும் கடன்பெறுபவர்(கள்) ஏற்கிறார்(கள்).

iii)

இந்தக் கடன் வசதியானது இருசக்கர வண்டிக்காக ஒப்பாணையளிக்கப்படுகிறது, இது தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே, இதை வணிக ந�ோக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது,
வாகனத்தின் பாதுகாப்பு, உரிய காப்பீடு மற்றும் பதிவை உறுதிப்படுத்துவார், காப்பீடு மற்றும் பதிவுச் சான்றிதழின் நகலை எந்தவ�ொரு பின்தொடர்வு/ தாமதமும் இன்றி தானாகவே BAF
இந்தியா’விடம் சமர்ப்பிப்பார் ப�ோன்றவற்றை கடன்பெறுபவர் ப�ொறுப்பெடுக்கிறார்.
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த�ொடரும்...

கடன்பெறுபவர் _______________________________

ஒப்பாணைக் கடிதத்தின் செல்லுபடிக்காலம் (நாட்கள்)

iv)

கடன்பெறுபவர்/சக கடன்பெறுபவர்/உத்தரவாதமளிப்பவர்- தகவல்தொடர்புக்கான முகவரியில் மாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில், அதை பணிபுரியும் இடம்/ வேலை உடனடியாக BAF
இந்தியா’விடம் தெரிவிக்கும்.

v)

கடன்பெற்றவர் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தாத பட்சத்தில், கடன் ஒப்பந்தத்தின் சரத்துகளின்படி, கடன் தவணைகள், வட்டி, செலவு ஆகியவற்றின் கட்டணத்தில், கடனானது கேள்வி
அறிவிப்பில் க�ொண்டுவரப்படும், கடன்பெற்றவர் வட்டி, செலவு மற்றும் கட்டணங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து தவறாமல் திருப்பிச் செலுத்துவார், BAF இந்தியா தனது
நிலுவைகளை கடன்பெற்றவர், சககடன்பெற்றவர் மற்றும் உத்தரவாதமளிப்பவரிடமிருந்து மீ ட்பதற்கான சட்டத் தீர்வுகளை நாடுவதற்கு உரிமையைத் தக்கவைத்திருக்கும், கடன்
ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தாத ஏதேனும் நிகழ்வானது அபராத வட்டியாக வருடத்திற்கு @24% அல்லது அத்தகைய வேறு வதத்தை
ீ
விதிக்கும், இது BAF மூலம்
அவ்வப்போது முடிவுசெய்யப்படும்.

vi)

கடன் கணக்கைத் தீர்த்து முடிக்கும் வரை, உறையிலிட்ட வாகனத்தை அல்லது அதன் பாகம் எதையும் விற்க, அடைமானம் வைக்க, கையளிக்க, பிரிக்க அல்லது உரிமைமாற்ற,
கடன்பெற்றவருக்குத் தகுதியில்லை.

vii)	செயலாக்கக் கட்டணம், முத்திரைக் கட்டணம், செலுத்திய முன்கூட்டிய EMI ஆகியவற்றைத் திரும்பப்பெற முடியாது.
viii)

கடன் வசதியை அனுமதிப்பது - இதற்கு கடன்பெறுபவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்பட்ட விவரம்/ஆவணங்கள் சரியானவை, முழுமையானவை மற்றும் நேர்மையானவை
என்று நம்பிக்கை க�ொள்ளப்படும் BAF இந்தியா’வின் தனி விருப்பமாகும், ஆனால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இத்தகவல்/ ஆவணங்கள் ப�ோலியானவை/ ப�ொய்யானவை/ சரியற்றவை என்று
பின்னர் கண்டறியப்பட்டால், BAF இந்தியா’வால் சட்ட நீதிமன்றின்படி ப�ொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட முடியும்.

ix)

கடன்பெறுபவர்(கள்) மற்றும் உத்தரவாதமளிப்பவர்(கள்) வழங்கிய தகவலையும் தரவையும் கடன் நிறுவனங்கள் அல்லது CIBL இடம் வெளிப்படுத்துவதற்கும், முந்தைய வரலாறு/
திருப்பிச்செலுத்தல் தடத்தைச் சரிபார்க்கவும் அல்லது அவற்றை பிற கூட்டு வங்கிகள் /நிறுவனங்களுடன் பகிரவும் BAF இந்தியா’வுக்கு தமது ஒப்புதலை அங்கீகரித்துள்ளனர் மற்றும்
தெரிவித்துள்ளனர்.

x)

விரிவான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு - கடன் ஒப்பந்தத்தைப் படிக்கவும்.

அவை உண்மையானவை என்று முறைப்படியும் அக்கறையாகவும் நம்பிக்கொண்டும், அவை சரியாக உள்ளதென்ற நம்பிக்கையிலும் வலிமையிலும் BAF இந்தியா’ஆனது கடன் வசதியை
வழங்க இணங்கியது என்று தெரிந்துக�ொண்டும், கடன்பெறுபவர் மேலுள்ள பிரகடனத்தைச் செய்கிறார்.
மேலே காணப்பட்ட குறிப்புடன் மேற்கொள்ளப்படும் ஏதேனும் அறிக்கை எந்த நேரத்திலும் தவறானது எனக் கண்டறியப்படும் ப�ோது, வசதிகளைத் திரும்பப்பெற்றுக்கொள்வதற்கு BAF-க்குச்
சுதந்திரமிருக்கும் மற்றும் தகுதியளிக்கப்படும் என்பதும் வசதியை அளிப்பதன் நிபந்தனையாகும் என்பதையும் கடன்பெறுபவர் ஒப்புக்கொள்கிறார்.
விண்ணப்பதாரர்(கள்), சக-விண்ணப்பதாரர்(கள்) இந்த ஒப்பாணைக் கடிதத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களிலும் கைய�ொப்பமிடுவார்கள், மேலும்
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
மேலே குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளையும் நிபந்தனையையும் முறையாக ஏற்கும் இந்தக் கடிதத்தின் நகலைச் சமர்ப்பிப்பார்கள்.
நாங்கள் பரஸ்பரம் பலனடையவும் நீண்டகால உறவைப் பேணவும் எதிர்பார்க்கிற�ோம்.
ஏற்பு:
நான்/நாங்கள், திட்டத்தையும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனையையும் விரிவாகப் புரிந்துக�ொண்டேன்/புரிந்துக�ொண்டோம் மற்றும் சலுகை/ஒப்பாணைக் கடிதத்தை ஏற்கிற�ோம் என்று
உறுதிப்படுத்துகிறேன்/உறுதிப்படுத்துகிற�ோம்.

	கைய�ொப்பங்கள் .............................................................................................................     ..........................................................................................................................     ...................................................................................................................
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X சகவிண்ணப்பதாரர்(கள்)

விண்ணப்பதாரர்(கள்)



(உத்தரவாதமளிப்பவர்)

நன்றி
புஸான் ஆட்டோ பைனான்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் (Bussan Auto Finance India Private Limited) நிறுவனத்தின் சார்பில்

(அங்கீகரிக்கப்பட்ட கைய�ொப்பமிடுபவர்)
குறை தீர்க்கப்பட்டது

:- விண்ணப்பதாரர்/கடன்பெறுபவர், ஏதேனும் கேள்வி/விசாரணை மற்றும்/அல்லது குறைகள் தீர்ப்புக்காக பின்வரும் தகவல்தொடர்பு

முறைகளில் எதன் மூலமும் BAF இந்தியா’வைத் த�ொடர்புக�ொள்ளலாம்அ) இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதலாம்

:- customerservice@bafindia.com

_ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: 4வது மாடி, வடிய�ோகான்
ீ
டவர், E-1, ஜாந்தேவாலன் எக்ஸ்டென்ஷன், புதுடில்லி-110055, இந்தியா.
இலவச எண்:- 1800-10-223-48 (BSNL/MTNL லேண்ட்லைன் &Airtel ம�ொபைலிலிருந்து)
(திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9:30 முதல் மாலை 6:00 வரை: சனிக்கிழமை - காலை 9:30 - பிற்பகல் 2:30)
CIN: U67190DL2007FTC162475
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