మంజూరు పత్రం

గ్రహీత,
శ్రీ/శ్రీమతి/కుమారి: ......................................................................................

తేదీ: ........../........./...............

మెయిలింగ్ చిరునామా: ....................................................................................................................................................................................................
ప్రియమ�ైన,
ఋణం కోసం మీరు సమర్పించిన దరఖాస్తు ను మేము పరిశీలించాము మరియు దిగువ వివరించబడిన విధంగా ఋణాన్ని మంజూరు చేయడానికి అంగీకరించాము :
ద్విచక్రవాహనం ఋణం

పథకం పేరు

వాహనం మోడల్

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

వడ్డీ రేటు (ఫ్లా ట్ ROI)

............................%(ఫ్లా ట్)

రూ. ...................................................

ప్రా సెసింగ్ రుసుము

X సహ-ఋణగ్రహీత _ _____________________________________

మంజూరు చేసిన ఋణం మొత్తం



ఋణం యొక్క స్వభావం

పూచీదారు ____________________________________

బుస్సాన్ ఆటో ఫ�ైనాన్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
(Bussan Auto Finance India Private Limited)

రూ. ..................................................

స్టాంప్ ఖర్చులు

బయట ప్రాంతాలు/విదేశాలకు వెళలే ్ సమయంలో క్లియరెన్స్ ఛార్జీలు (O/UCC
ఛార్జీలు - వర్తించే విధంగా)

రూ. ..................................................
రూ. ....................../- ఒక్కో కంతుకు

మొత్తం నెలవారీ కంతుల సంఖ్య

ముందస్తు చెల్లింపుల కంతుల సంఖ్య
ఏకీకృత నెలవారీ కంతు (EMI)

సహ-దరఖాస్తు దారు పేరు (వర్తించినట్లయితే)

రూ. ..................................................

సహ-దరఖాస్తు దారు చిరునామా
పూచీదారు పేరు (వర్తించినట్లయితే)

మంజూరు పత్రం చెలలు ్బాటు అయ్యే వ్యవధి (రోజులు)
ఇతరం (అవసరం అయితే)

I)
ii)

రసీదులు

మీరు కింది అదనపు నిబంధనలు మరియు షరతులకు కూడా కట్టుబడి ఉండాలి:
BAF ఇండియాకి సమర్పించిన దరఖాస్తు ఫారమ్లు మరియు పత్రా లలో పేర్కొన్న సమాచారం/వివరాలు అన్ని రకాలగానూ నిజం
సంపూర్ణం మరియు వాస్త వం అని ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి. ఇందుమూలంగా కింది విషయాలకు అంగీకరించి, నిర్ధా రించాలి:
i)
భవిష్యత్తు తేదీలు కలిగిన చెక్కులు (PDC) లేదా ECS ద్వారా EMIలను చెల్లించడానికి, తమ బ్యాంక్ ఖాతాలో ఎల్ల ప్పుడూ తగినంత నగదును కలిగి ఉండటానికి మరియు PDCలు మరియు ECS పద్ధ తుల్లో
చెల్లింపులను బ్యాంక్ పూర్తి చేసే విధంగా చూడటానికి ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి. ఏద�ైనా సాంకేతిక కారణం వల్ల PDC/ECS పద్ధ తుల్లో చెల్లింపులను పూర్తి చేయలేకుంటే, ఋణగ్రహీత తక్షణమే తమ బ్యాంక్కు తాజా
PDC/ECS పద్ధ తిని అందించడం ద్వారా తక్షణమే చెల్లింపులను పూర్తి చేయాలి.
ii)
చెక్కు నిరుపయోగంగా మారడం/వాపసు రావడం మరియు చెల్లింపుల్లో జాప్యం/ఆలస్యం కారణంగా ఏర్పడే ఏవ�ైనా ఇతర జరిమానా ఛార్జీలతో సహా అన్ని సముచిత ఛార్జీలను విధించగల హక్కు BAF ఇండియాకు
ఉంది. ఋణగ్రహీత(ల)కు అటువంటి ఏద�ైనా పన్ను విధించబడినప్పుడు, ఎటువంటి తిరస్కరణ లేదా ధిక్కరణ లేకుండా పేర్కొన్న పన్నును చెల్లించడానికి మరియు ఆ పన్నును తొలగించాల్సిందిగా పేర్కొంటూ లేదా
చెల్లించకుండా ఉండటానికి కారణాలు తెలియజేసతూ ్ లేదా ఆ పన్ను అతనికి/ఆమెకు/వారికి తెలియదని చెబుతూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఋణగ్రహీత(లు) సృష్టించకూడదు.
iii) ఈ ఋణాన్ని కేవలం ద్విచక్రవాహన కొనుగోలు కోసం మాత్రమే మంజూరు చేస్తు న్నట్
లు మరియు ఆ వాహనాన్ని కేవలం వ్యక్తిగత అవసరాలకే తప్ప వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించనట్
లు ఋణగ్రహీత నిర్ధా రించాలి
మరియు వాహనాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచడం, వాహనం యొక్క భీమా మరియు రిజిస్ట్ష
రే న్ ప్రక్రియలు పూర్తి చేయడం మరియు ఎటువంటి జాప్యం/ఆలస్యం చేయకుండా భీమా మరియు రిజిస్ట్ష
రే న్ పత్రా ల కాపీని BAF
ఇండియాకు సమర్పించడం ఋణగ్రహీత బాధ్యత.
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కొనసాగించారు....

ఋణగ్రహీత _________________________________

పూచీదారు చిరునామా

iv)
v)

ఋణగ్రహీత/సహ-ఋణగ్రహీత/పూచీదారు యొక్క నివాసం లేదా సంప్రదింపు చిరునామా, కార్యాలయం/ఉద్యో గం ఏవ�ైనా మార్పులు జరిగినట్లయితే దాని గురించి తక్షణమే BAF ఇండియాకి తెలియజేయాలి.
ఋణ ఒప్పందంలోని క్లా జుల ప్రకారం, ఋణగ్రహీత కనుక ఋణం కంతులు, వడ్డీ , ఖర్చులు మొదల�ైన చెల్లింపులలో బకాయిలు పడినట్లయితే, ఋణాన్ని ఉపసంహరించుకుని, తక్షణమే పూర్తి బాకీలు, వడ్డీ లు, ఖర్చులు
మరియు ఛార్జీలు మొదల�ైనవి తిరిగి చెల్లించాల్సిందిగా ఋణగ్రహీతను కోరడానికి BAF ఇండియాకి హక్కు ఉంది, ఆప�ై ఋణగ్రహీత కనుక సకాలంలో వాటిని చెల్లించకుంటే, ఋణగ్రహీత, సహ-ఋణగ్రహీత మరియు
పూచీదారుకు వ్యతిరేకంగా చట్ట పరమ�ైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు, అలాగే, బకాయిలు పడినప్పుడు, ఆ మిగిలిన మొత్తా నికి ఏడాదికి @24% లేదా BAF కాలానుగుణంగా నిర్ణ యించే ధర ప్రకారం వడ్డీ జరిమానా వడ్డీ
చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
vi) ఋణంగా పొ ందిన మొత్తాన్ని పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించే వరకు వాహనాన్ని విక్రయించడం, తాకట్టు పెట్టడం, ఇతరులకు స్వాధీనం చేయడం, విడిభాగాలుగా చేయడం లేదా మార్పులు చేయడం వంటివి చేయడానికి
ఋణగ్రహీతకు అనుమతి లేదు.
vii) ప్రా సెసింగ్ రుసుములు, స్టాంప్ ఖర్చులు, ముందస్తు గా చెల్లించిన EMIల యొక్క డబ్బు తిరిగి చెల్లించబడదు.
viii) ఋణాన్ని మంజూరు చేయడం లేదా చేయకపో వడం అన్నది పూర్తిగా BAF ఇండియా ఇష్ టం - ఋణగ్రహీత సమర్పించిన లేదా అందించిన సమాచారం/వివరాలు/పత్రా లు సరిగ్గా , సంపూర్ణంగా మరియు వాస్త వంగా
ఉన్నాయా లేదా అన్న ప్రమాణాల ఆధారంగా నిర్ణ యం తీసుకోబడుతుంది, ఒకవేళ సమర్పించిన సమాచారం/పత్రా లు కనుక తప్పు/మోసపూరితం/నకిలీ/అవాస్త వం అని తర్వాత ఎప్పుడ�ైనా నిరూపితమ�ైతే
న్యాయస్థా న ఉత్త ర్వల ప్రకారం తగు చర్యలు తీసుకోగల హక్కు BAF ఇండియాకు ఉంది.
ix) ఋణగ్రహీత(లు) మరియు పూచీదారు(లు) BAF ఇండియాకు అందించిన సమాచారం మరియు డేటాని క్రెడిట్ ఏజెన్సీలు లేదా CIBLకు అందించడానికి మరియు ఇతర అనుబంధ బ్యాంక్లు/కంపెనీలలో వారి
మునుపటి చరిత/
్ర పునఃచెల్లింపు ప్రక్రియలను తనిఖీ చేయడానికి వారు అంగీకరించి, అనుమతిస్తు న్నారు.
x)
సంపూర్ణ నిబంధనలు మరియు షరతులు కావాలంటే, దయచేసి ఋణ ఒప్పందాన్ని చదవండి.
ఎగువ పేర్కొన్న సమాచారం వాస్త వమేనని అంగీకరిసతూ ్ ఋణగ్రహీత తన స్వీయ నిర్ణ యానుసారం నిర్ధా రణను అందించాలి మరియు ఈ సమాచారం యొక్క వాస్త వికత ఆధారంగానే BAF ఇండియా నుండి ఋణం మంజూరు
చేయబడుతుందని ఋణగ్రహీత గ్రహించాలి.
ఏ సమయంలో అయినా కూడా ఋణం మంజూరు చేయడం కోసం ఎగువ పేర్కొన్న ఏద�ైనా సమాచారం తప్పు అని నిరూపిత అయితే, ఋణ సదుపాయాలను ఉపసంహరించుకోగల హక్కు BAFకు ఉందని కూడా ఋణగ్రహీత
అంగీకరించాలి.
దరఖాస్తు దారు(లు) మరియు సహ-దరఖాస్తు దారు(లు) ఈ మంజూరు పత్రంలోని అన్ని కాగితాలలో సంతకం చేసి, దీని నకలును అందజేయాలి
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ఎగువ నిబంధనలు మరియు షరతులకు ఆమోదిస్తు న్నట్
లు పేర్కొంటున్న పత్రం.
పరస్పర సహకారంతో, అందరం లాభపడేలా ఒక సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని ఆశిస్తు న్నాము.

రసీదు:
నేను/మేము పథకం మరియు నిబంధనలు & షరతులను పూర్తి అర్థం చేసుకున్నామని, విడుదల/మంజూరు పత్రాన్ని ఆమోదిస్తు న్నామని నిర్ధా రిస్తు న్నాము.
సంతకాలు ..............................................................................     ......................................................................................     ....................................................................................
పేరు ......................................................................................     ......................................................................................     ....................................................................................
		
(దరఖాస్తు దారు)
X      (సహ-దరఖాస్తు దారు)
(పూచీదారు)
  
ధన్యవాదాలు
బుస్సాన్ ఆటో ఫ�ైనాన్స్ ఇండియా ప్రవ
ై ేట్ లిమిటెడ్ (Bussan Auto Finance India Private Limited) కోసం

(అధికారి సంతకం)
ఫిర్యాదు పరిష్కారం
a) సంప్రదింపు ఇమెయిల్ ID

:- దరఖాస్తుదారు/ఋణగ్రహీతకు ఏద�ైనా సందేశం/ప్రశ్న/విచారణ మరియు/లేదా సమస్య ఉన్నట్ల యితే దిగువ ఉన్న ఏద�ైనా ఒక పద్ధ తిలో BAF ఇండియాని సంప్రదించవచ్చు:- customerservice@bafindia.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________
కార్పొరేట్ కార్యాలయం: 4th Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055 India

టోల్ ఫ్రీ నెం:- 1800-10-223-48 (BSNL/MTNL ల్యాండ్ల�ైన్ &Airtel మొబ�ైల్) సో మవారం నుండి శుక్రవారం వరకు ఉదయం
(9:30 నుండి సాయంత్రం 6:00 వరకు: శనివారం - ఉదయం 9:30 నుండి మధ్యాహ్నం 2:30 వరకు)
CIN: U67190DL2007FTC162475
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