લોન સહિત સાનગીરો કરાર

કંપની અધિનિયમ, 1956 હેઠળ સંસ્થાપિત છે અને RBI નિયમ, 1934 હેઠળ નોન બેંકિંગ નાણાંકીય કંપની તરીકે નોંધાયેલ છે , જેની નોંધાયેલ અને મુખ્ય શાખા 4થો માળ વિડિયોકૉન ટાવર, ચ-1, ઝંડેવાલાં એક્સ્ટ, નવી દિલ્હી-110055 ભારત ખાતે સ્થિત
છે , ક્રમશ: અને એક શાખા કાર્યાલય ત્રીજા ભાગના શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખીત કરે લા સ્થાને છે (નીચે આ દસ્તાવેજમાં "BAF" કહેવાશે).

"લેનારા)", "બાયંધરી આપનારાઓ)" અને "BAF" શબ્દપ્રયોગોમાં, સંદર્ભ સાથે વિસંગત હોય ત્યાં સુધી, તેમના ક્રમશઃ કાન ૂની વારસદારો, પ્રતિનિધિઓ, ઉત્તરાધિકારીઓ, કાર્યકારી, વહીવટકર્તા અને સોંપાયેલ વ્યક્તિઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .

જ્યારે લેનાર(રાઓ), "બાયંધરી આપનાર(રાઓ)" શેડ્ યૂલમાં દર્શાવેલ હેત ુ માટે વધુ ચોક્કસાઇથી વર્ણવેલ અને સેટ કરે લ વાહનની ખરીદી માટે નાણાં/લોન સુવિધા (નીચે આ દસ્તાવેજમાં "લોન સુવિધા" કહેવાશે) ની મંજૂરી માટે "BAF" પાસે આવ્યા અને વિનંતી
કરી છે , અને "BAF" આ લોન સહિત સાનગીરો કરારમાં આવતા નિયમો અને શરતો અનુસાર શેડ્ યૂલમાં દર્શાવેલ મર્યાદા(દાઓ) સુધી લોન પ્રદાન કરવા માટે સંમત થયેલ છે .

હવે પક્ષો દ્વારા અને તેમનાં વચ્ચે નીચે આપેલ મુજબ સંમત થયેલ છે :

વ્યાખ્યાઓ અને અર્થઘટન

આ કરારમાં, નીચેના અર્થો લાગુ પડે છે :

“કરાર” એટલે શેડ્ યૂલમાં વધુ ચોક્કસાઇથી વિગતવાર આપેલ વાહનની સામે લોન સુવિધાની મંજૂરી માટે આ લોન કરાર અને જેમાં આ કરારના સંબધિ
ં ત બધા અમલ કરે લ દસ્તાવેજો સામેલ છે .

“BAF” એટલે બુસન ઑટો ફાઇનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટે ડ (Bussan Auto Finance India Private Limited), એક કંપની, જે કંપની અધિનિયમ, 1956 હેઠળ સંસ્થાપિત છે અને નોનબેંકિંગ નાણાંકીય સંસ્થાનો વ્યવસાય કરવા માટે તેને ભારતીય રિઝર્વ
બેંક દ્વારા નોંધણીનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરાયેલ છે અને શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખીત કરે લ સ્થાને તેની શાખા કાર્યાલય મારફતે આ હાજરીમાં નવી દિલ્હીમાં નોંધાયેલ ઑફિસ કાર્યકારી છે .

“લેનાર” એટલે એક અથવા વધુ વ્યક્તિ(ઓ)/એન્ટિટીઝ જેમના નામ(મો) અને સરનામુ(ં માં) આ કરાર શેડ્ યૂલમાં દર્શાવેલ છે , લોન સુવિધા લેતા, આ કરારને લેનારા તરીકે અમલ કરે છે અને દરે ક વ્યક્તિએ આ કરારને વ્યક્તિગત રીતે બનાવ્યા હોવાનુ ં
ુ પણે અને વ્યક્તિગત રીતે સંમત થયા છે .
માનવામાં આવે છે અને એક કરતા વધુના કિસ્સામાં, તે તમામ નીચે આપેલ જવાબદારીઓ સાથે સંયક્ત

“બાયંધરી આપનાર” એટલે એક અથવા વધુ વ્યક્તિ(ઓ)/એન્ટિટીઝ જેમના નામ(મો) અને સરનામુ(ં મા) આ કરાર શેડ્ યૂલમાં દર્શાવેલ છે , લોન સુવિધાની પરત ચુકવણીની અને લેનાર દ્વારા આ કરાર હેઠળ બાયંધરી આપનાર તરીકે લેનાર અને ફરજ
બજાવવી અને તેનાં/તેણીનાં સ્વયં દ્વારા ફરજ બજાવવાની બાયંધરી આપે છે ) અને દરે ક વ્યક્તિએ આ કરારને વ્યક્તિગત રીતે બનાવ્યા હોવાનુ ં માનવામાં આવે છે અને એકથી વધુના કિસ્સામાં, તમામે તેમણે પોતાની સાથે અને લેનાર(રાઓ) સાથે
ુ પણે અને વ્યક્તિગત રીતે જવાબદારીઓને સંમત થયા છે .
સંયક્ત

“ધીરધાર શાખા” એટલે શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખીત કરે લ સ્થાને "BAF" ની શાખા કાર્યાલય.

“EMI” અથવા “સમાન માસિક હપતો” નો મતલબ થશે લેનાર દ્વારા "BAF" ને દર મહિને ચ ૂકવવાની રકમ જેમા વ્યાજ ઘટક અને મુખ્ય ઘટકનો સમાવેશ કરત ું જે કુ લ કુ લ ચુકવવાની રકમને (મુખ્ય અને વ્યાજ લોન સુવિધાની અવધિ માટે ઉમેરાતી, દૈ નિક આધારે
ગણાતી અને માસિક બાકીના પર, સંમત થયેલ દર પર લાગુ થતી) બરાબર કુ લ હપતાની સંખ્યાથી ભાગાકાર કરીને આવેલ છે , જે શેડ્ યૂલમાં દર્શાવેલ પ્રમાણે છે અને પછીના રૂપિયા પર રાઉન્ડ ઓફ કરે લ છે .

“લોન સુવિધા” મતલબ આ કરારના અર્થમાં વાહન શેડ્ યૂલમાં વધુ ચોક્કસાઇથી વિગતવાર આપેલ ખરીદવા માટે “BAF” દ્વારા લોન(ન્સ)/નાણાંકીય સુવિધા મંજૂર/માન્ય કરે લ: અને શબ્દપ્રયોગ "લોન" જો સંદર્ભમાં આવશ્યક હશે તો તેનો મતલબ પણ
થશે અને આ કરારના બધી કલમો લાગુ કર્યા પછી બધી માગણીઓ ઉમેર્યા પછી અને તે હેઠળ બાકી રહેલ લોન સુવિધાની મુખ્ય રકમને સામેલ કરશે,

“મ ૂળભ ૂત વ્યાજ દર” લેણી થયા પછી અને લેનાર દ્વારા "BAF" ને ચ ૂકવવાની ઠરાવેલ EMI અને અન્ય શુલ્કો, કિંમતો, ફી, ખર્ચ, વગેરે લોન ખાતાને શુલ્ક કરે લ પર જે ઉમેરાયેલ વ્યાજને ગણવા માટે સંમત થયેલ વ્યાજ દર, શેડ્ યૂલમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે.
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“પક્ષો” એટલે "BAF" અને લેનાર એકંદરે સંદર્ભ કરાય છે .

“વાહન” એટલે આ કરારના શેડ્ યૂલમાં વધુ ચોક્કસાઇથી વિગતવાર આપેલ વાહન, જેની ખરીદી માટે, "BAF" દ્વારા લોન સુવિધા મંજૂર કરે લ છે .
1.2

આ કરારમાં, એકવચન બહુવચનનો અને પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગને અથવા તટસ્થ લિંગ સંદર્ભની આવશ્યકતા પ્રમાણે સમાવેશ કરશે.

1.4

ૂ તા માટે દાખલ કરે લ છે અને જોગવાઈઓના અર્થઘટનને અસર નહીં કરે .
આ કરારમાં કલમોની ગોઠવણી તેમના અર્થઘટન પર મતલબ રહેશે નહીં. કલમના શીર્ષક માત્ર અનુકળ

BE

"BAF" નો કરાર આપવા અને લેનારનો કરાર લેવા માટે
2.1

"BAF", લેનારા અને બાયંધરી આપનારની સંયુક્ત વિનંતીના આધારે , પ્રતિનિધિઓ, ખાતરીઓ, કરારો અને અંડરટેકિંગ્સ જેમ અહીં સામેલ અને લોન સુવિધા માટેની અરજીમાં અને લોન સુવિધાના સંબંધિત લેનાર દ્વારા અમલ કરે લ અથવા આપેલ અન્ય

2.2

"BAF" અને લેનાર વચ્ચે ધીરનાર અને લેનારનો સંબધ
ં આ કરારની તારીખથી શરૂ થશે અને અસ્તિત્વમાં રહેશે જ્યાં સુધી તે નિર્ધારીત થાય અથવા લેનારના ભાગે કોઈપણ ડિફૉલ્ટના દ્વારા BAF દ્વારા સ્થગિત કરાશે અને જ્યાં સુધી તમામ બાકી

TO

દસ્તાવેજો, લેનારને આપવા માટે અને લેનાર વાહનની ખરીદી માટે "BAF" પાસેથી લેવા માટે સંમત છે , આ કરાર અને શેડ્ યૂલમાં સંપ ૂર્ણ સમાવેશ કરતા બધા નિયમો અને શરતોના આધારે લોન સુવિધા સંમત છે .

C

નાણાં અને આ કરાર હેઠળ લેનાર દ્વારા "BAF" ને ચ ૂકવવાની રકમ અને બાકી બધા દસ્તાવેજો પ્રમાણે આને પ ૂર્ણ રીતે ચુકવણી કર્યા અને "BAF" દ્વારા પ્રાપ્ત કરવા ત્યાં સુધી લેનારની જવાબદારીઓ નિર્ધારીત કરવાનુ ં ચાલુ રહેશ.ે

લોન/નાણાં સુવિધાની મંજૂરી-

"BAF", લેનાર અને "BAF" વચ્ચે અન્યથા સંમતિ સિવાય, લેનારને લોન સુવિધા મંજૂર કરશે અને લોન રકમને એક સામટી રકમ અથવા યોગ્ય હપતામાં ચ ૂકવશે/રીલીઝ, તે "BAF" દ્વારા નક્કી કરાશે, સપ્લાઇઅર/વિક્રેતાના નામે અથવા સપ્લાઇઅર/

O

3.

કોઈપણ શબ્દપ્રયોગ જે અહીં વ્યાખ્યાયિત કરે લ નથી, જો સામાન્ય કલમો નિયમ, 1897 હેઠળ વ્યાખ્યાયિત કરે લ હશે તો કીધેલ નિયમ હેઠળ સોંપેલ સમાન અર્થ રહેશે.

R

1.3

2.
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“શેડ્ યૂલ” એટલે આ કરારનુ ં સમયપત્રક.

"BAF" લોન સુવિધાને મંજૂર કરવા માટે તેની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતાનો અધિકાર અનામત કરે છે અને, સામાન્ય રીતે, કોઈપણ રકમ લોન હેઠળ નહીં રીલીઝ કરે જ્યાં સુધી :ક. લોન સહિત સાનગીરો કરાર લેનાર દ્વારા યથાર્થ રીતે અમલ કરી અને "BAF" વિતરીત કરે લ છે :

1S

3.1

T

વિક્રેતા સાથે પરસ્પર ગોઠવણ/વ્યવસ્થા પ્રમાણે અને લેનારના વતી અને રસીદ પ્રાપ્ત કરશે અને લોન સહિત સાનગીરો કરાર લેનારને વાહનના વિતરણ સાથે એક સાથે અમલ કરશે.

ગ. કોઈપણ દસ્તાવેજ અથવા લખાણ જે "BAF" તેની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતા માટે આવશ્યક હોય.

વ્યાજ અને લોન ખાત ંુ

લેનાર આ કરારનાં શેડ્ યૂલ પ્રમાણે લોન પર વ્યાજ ચુકવવા માટે સંમત છે .

4.3

લોન રકમ પર વ્યાજ આંતરિક વળતર દરના આધારે માસિક બાકી પર ગણવામાં આવશે.

4.6

FR

T

"BAF" આ કરાર હેઠળ લેનારના લોન ખાતાને તમામ બાકી રકમો અને લેનાર દ્વારા ચુકવણીને શુલ્ક કરવા/ડેબિટ કરવા માટે અધિકૃત છે (વ્યાજ કર, ફી, શુલ્કો, કરલાગો, પ્રક્રિયા ફી, લોગઇન ફી, કિંમતો, સેવા/અને પ્રદાન કરાયેલ લોન સુવિધાના
સંબધ
ં માં "BAF" દ્વારા કરાયેલ અન્ય શુલ્કો/ખર્ચ, સિવાય કે "BAF" દ્વારા લેનાર પાસેથી અલગથી ભરપાઈ/એકત્રિત કરે લ હોય તેન સહિત પણ મર્યાદિત નહીં. આવી રકમ લોનનો ભાગ બનશે.

ચુકવણી માટે ડિફૉલ્ટમાં તમામ રકમ (એટલે કે જ્યારે "BAF" ને બાકી લેનાર દ્વારા ચુકવાયેલ નથી) બાકી EMI, કિંમત, શુલ્કો, ફી, ખર્ચ, વગેરે લોન ખાતા શુલ્ક લગાવ્યા સહિત, આવા વ્યાજ અને પેનલ શુલ્કોને વસ ૂલાત કરવા માટે કોઈપણ
કારણ આપવાની જરૂર સિવાય ડિફૉલ્ટ વ્યાજ દર/શુલ્કોને આકર્ષી શકે છે .

પરત ચુકવણી
ક.

ખ.

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

લોનની પરત ચુકવણી (મુખ્ય, વ્યાજ ત્યાર પછી અને કોઈપણ અન્ય શુલ્કો, પ્રિમિયમ, ફી, કર વસ ૂલાતો અથવા અન્ય બાકી રકમો આ કરારના અર્થમાં "BAF" ને લેનાર દ્વારા ચુકવવા સહિત) લેનાર દ્વારા કરવામાં આવશે :-

સમાન માસિક હપતો (EMI) ની રીતે જેમ કે પોસ્ટ ડેટેડ ચેક્સ/ECS, મુખ્ય અને વ્યાજની પરત ચુકવણી તરફ શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખીત કરે લ પ્રમાણે; અને લેનાર(રાઓ) લોનની પરત ચુકવણી માટે પોસ્ટ ડેટેડ ચેક્સ/ECS આદે શ આપવા માટે સંમત

IN

5.1

ુ ં ણીનુ/તે
અને હકીકતથી પ ૂર્ણ રીતે વાકેફ છે કે ચેક્સનુ/ECS
ં
નુ ં અપમાન કાયદા હેઠળ ફોજદારી ગુનો છે . લેનારા) કબ ૂલ કરે છે કે તે તેન/તે
ં મનુ ં બેંક ખાતું જાળવશે અને આ લોન સહિત સાનગીરો કરારના અવધિગાળા દરમ્યાન બેન્ક ખાતું બંધ
કરશે;

O
T

5.

સંમત છે .

C

4.5

લેનાર સંપ ૂર્ણ રીતે સેવા શુલ્કો, પ્રક્રિયા ફી અને અન્ય કોઈપણ ફી, સેસ, શુલ્કો અથવા કર, કોઈપણ નામ દ્વારા કહેવાતા સેવા કર સહિત, જો કોઈપણ, અને જો તે સમાન BAF દ્વારા કરવાના કિસ્સામાં, લેનાર "BAF" ને અલગથી તે ભરપાઈ કરવા

FE

4.4

લેનારને વાહનના વિતરણની સાથે - સાથે કરારની તારીખથી લોન/નાણાં સુવિધા પર વ્યાજ લાગવાનુ ં શરૂ થશે

EF

4.2

O

4.1

અપમાનિત ચેકના બદલે રોકડ નાણાં દ્વારા અથવા ECS આદે શને માન નહીં આપતા અથવા અન્યથા બાકી અથવા શાખા પર ચુકવવા પર (અથવા "BAF" દ્વારા સ ૂચિત કરે લ અન્ય કોઈ સ્થાન પર)

લેનાર EMI ચુકવવાનુ ં અને અન્ય કોઈ લોન ખાતા પર લગાવેલ શુલ્કો, કિંમતો, ફી, ખર્ચ વગેરે, જ્યાં સુધી લોન હેઠળ તમામ રકમ પ ૂર્ણતામાં "BAF" પરત ચુકવ્યા સુધી ચાલુ રાખવા માટે સંમત થાય છે .

લેનારને વાહનની ડિલીવરીના તત્કાળ પછી પરત ચુકવણી શેડ્ યૂલ પ્રમાણે પરત ચુકવણી શરૂ થશે. આ લોન સુવિધાની મંજૂરી માટે પરત ચુકવણી યોજના/શેડ્ યૂલનુ ં સખત પાલન એક અનિવાર્ય શરત છે .

N

4.

M

ખ. લેનાર, હપ્તાની પરત ચુકવણી તરફ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક "BAF" ને સબમિટ કરે છે .

X સહ-લેનાર _______________________________

1.1

લેનારને તેના/તેણીના/તેમના નિયમિત રીતે પ્રત્યેક નિયત તારીખ પર EMI ચુકવવાની જવાબદારીને સંબધિ
ં ત કોઈ સ ૂચના, રીમાઇન્ડર અથવા જણાવવામાં આવશે નહીં. તે, "BAF" ને સમયસર ચુકવણીની ખાતરી સંપ ૂર્ણ રીતે તેની/તેણીની/
તેમની જવાબદારી રહેશ.ે કોઈપણ વિલંબ અથવા કોઈપણ EMI ની ચુકવણીમાં ડિફૉલ્ટ લેનારા) ને "BAF" ને ચુકવવા પાત્ર છે , શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખીત કરે લ પ્રમાણે ડિફૉલ્ટ વ્યાજ દર (આવા ડિફૉલ્ટના સમય માટે ) પર વ્યાજ, વધુમાં ડિફૉલ્ટની
ઘટના બનાવાથી BAF ને કરારને નિર્ધારિત/સ્થગિત કરવા માટે અધિકૃત કરે છે , આ કરાર હેઠળ "BAF" ને બધી બાકી રકમો અને ચુકવણીઓ તાત્કાલિક ચુકવવા માટે .
પરત ચુકવણી નિયમોની આગળ પરત ચુકવણીઓ શેડ્ યૂલમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ ૂર્વચુકવણી શુલ્કો આકર્ષે છે .

શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ ઋણ લેનાર "BAF" ને ચુકવવાના બાકી રહેેતાંં EMI "BAF" ને પરત ચુકવવાનુ ં ચાલુ રાખશે, પછી તે કથિત વાહન કાર્યરત સ્થિતિમાં હોય અથવા કોઇપણ મરામતની જરૂર હોય અથવા અન્યથા કાર્ય કરત ું ન હોય
અને "BAF" કથિત વાહન માટે કોઇપણ રીતે મરામત માટે અથવા બિનકાર્યદે ખાવ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.

વાહનનુ ં ગુમ થવુ,ં ચોરી, વિનાશ અથવા નુકસાન કોઈપણ ઘટનામાં EMI ની ચુકવણીની રોકી રાખવાનુ ં કારણ બનાવું ટાળવુ,ં શેડ્ યૂલ પ્રમાણે, અથવા અહીં સામેલ નિયમો અને શરતો પ્રમાણે લોનની પરત ચુકવણી કરવાની લેનારની
જવાબદારીથી ઘટાડો કરવો નહીં અથવા તે આ કરારના અવધિગાળાને અસર કરશે નહીં. તેમ છતાં કોઈપણ ઘટનામાં લેનાર EMI વખતસર અને નિયમિત રીતે ચુકવવાનુ ં ચાલુ રાખશે.
જો લેનાર દ્વારા BAF ને આપેલ કોઈપણ અથવા બધા ડિલીવર કરે લ PDCs/ECS આદે શ ઉપરની કલમો પ્રમાણે હોય તો:
ક) BAF ના હવાલામાં ગુમ, નાશ અથવા ખોટા સ્થાને મુકાયેલ ું હોય,

ખ) મ ૃત્યુ, નાદારી, ગાંડપણ, અધિકારની સમાપ્તિ અથવા અન્યથા સહી કરનાર અથવા કોઈપણ અથવા વધુ સિગ્નટરીઝના (જો એક કરતા વધુ અથવા) કારણે ડ્રોઅર બેંકના લિક્વિડેશન અથવા મોરે ટોરિયમના કારણે નોન- એન્કેશેબલ થઈ જાય છે .

પછી આવી ઘટનામાં, લેનાર (અથવા ઉત્તરાધિકારીઓ), અમુક લાગુ પડતી ઘટનામાં ફકરામાં દર્શાવેલ પ્રમાણેના કિસ્સામાં લેનારના કાન ૂની પ્રતિનિધિ, BAF પાસેથી આવી ગુમ, નાશ અથવા ખોટા સ્થાને મુકાયેલાની સ ૂચનાની પ્રાપ્તિ પર (જેવું

રોક્ડ હોય તે પ્રમાણે) અથવા કીધેલ ચેક્સ નોન-એન્કેશેબલના બદલામાં, BAF ને આવા ચેકની સંખ્યા જે ગુમ, નાશ, ખોટી જગ્યાએ મુકેલ અથવા નોન-એન્કેશેબલ થયેલને બદલવા માટે પર્યાપ્ત ચેક ડિલીવર કરો અથવા લોનની પરત ચુકવણી
માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા જે BAF દ્વારા સ્વીકાર્ય અને માન્ય હોય તેવી કરો.

ગ) તે લેનાર દ્વારા સંમત થયેલ અને સમજાયેલ છે કે ચેક્સની બિન-પ્રસ્તુતિ અથવા BAF દ્વારા બિન-વપરાયેલ ECS આદે શ કોઈપણ કારણોસર લેનારની BAF ની લોન પરત ચુકવવાની જવાબદારીને બિલકુ લ અસર કરશે નહીં, BAF, કોઈપણ
રીતે રોકડ રકમ લેવામાં, વિલંબ, છોડવું અથવા અવગણના માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. લેનારે બાકી થતા બધા ચેક્સને માન આપવા અને કોઈપણ સમયે ચુકવણી કરવા માટે હંમેશા તેના/તેણીના/તેમના ખાતામાં પર્યાપ્ત ભંડોળ જાળવવુ.ં

લેનાર _______________________________________

1.



ભાગનાં બાંયધારી આપનાર(રો) કહેવાશે, તેનાં શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખ કર્યા પ્રમાણે છે (નીચે આ દસ્તાવેજમાં "લેનારા" કહેવાશે) અને M/s બુસન ઑટો ફાઇનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (Bussan Auto Finance India Private Limited), એક કંપની, જે

બાયંધરી આપનાર _____________________________________

આ કરાર ___________________________ જગ્યાએ _______________ તારીખે વ્યક્તિઓ વચ્ચે કરાયો છે , જેમના નામ(મો) અને સરનામુ(ં મા) એક ભાગ, બાંયધારી આપનાર(રાઓ), જેની વિગતો શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખીત છે , નીચે આ દસ્તાવેજમાં જેને જા

ઘ) વધુ આગળ સંમતિ છે કે જો લેનારા) દ્વારા રજૂ કરે લ ચેક અપમાનિત થયેલ છે અને ફરી સમાન ચેક રજૂ કરવામાં આવે અને માનિત થાય પણ જો તે સમયમાં અપમાનિત થયેલ ચેકના બદલામાં રોકડ રકમ જમા કરવામાં આવીહોય, તો BAF
તો કીધેલ બે વખતની ચુકવણીના કારણે કોઈપણ પરિણામો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. જો કે, વધારાની ચ ૂકવણીઓ બંને પક્ષો વચ્ચેની પારસ્પરિક પતાવણી અનુસાર સમાયોજિત કરવામાં અથવા રીફંડ કરવામાં આવશે.

બુસન ઑટો ફાઇનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (Bussan Auto Finance India Private Limited) વતી

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા

લેનાર

X સહ-લેનાર

1



બાયંધરી આપનાર

	ચ) કોઈપણ ચેક્સનુ ં નુકસાન અથવા ગુમ થવું (અહીં લેનાર દ્વારા BAF ને પહેલેથી અપેલના અર્થમાં) કોઈપણ કારણો માટે કંઈ પણ અથવા વિલંબ વગેરે કોઈપણ રીતમાં BAF ના કોઈપણ રીતે કોઈપણ અધિકારો બિલકુ લ પરિત્યાગ થશે નહીં.

સુરક્ષા અને સાનગીરો
6.1

"BAF" દ્વારા લોન સુવિધાને આગળ કરે લ ધ્યાનમાં લઈને, લેનાર અહીં "BAF" ની તરફેણમાં વાહન સાનમાં મ ૂકશે અને શુલ્ક લગાવશે નહીં, વધુ ચોક્કસાઇથી આ કરારને શેડ્ યૂલમાં લોનની પરત ચુકવણી માટે અને અન્ય નાણાં જે બાકી હોય અને "BAF"

6.2

લેનાર "BAF" ના તરફેણમાં સંબધિ
ં ત માર્ગ પરિવહન ઑફિસ પાસેથી નોંધણી પ્રમાણપત્ર પુસ્તકમાં સાનગીરાની મંજૂરી લેવા માટે જવાબદારી લે છે .

6.3
6.4

6.5
6.6

વાહનનો સાનગીરો BAF બાકી રકમ સામે પ્રથમ અને વિશિષ્ટ શુલ્ક રહેશ.ે સાનગીરો આ કરારને સાઇન કરવા પર તાત્કાલિક લેવાનુ ં માનવામાં આવશે અથવા વાહનની ડિલીવરી પર જેમ કિસ્સો હોય તેમ, નોંધણી પ્રમાણપત્ર પર સાનગીરાના મંજૂરીની
તારીખથી અસંબદ્ધિત જે પણ જલ્દી હોય.

BAF યથાર્થ રીતે R.C. પુસ્તક (સાનગીરાઈ મંજૂરી સાથે) ની ડિલીવરી માટે જવાબદાર નથી, અને લેનારા) R.C. પુસ્તક ડિલીવર નહીં થવાના કારણે નિયત EMI ની ચુકવણી અટકાવશે નહીં અને તેને અનુસરવું સંપ ૂર્ણ લેનારાની જવાબદારી રહેશ)ે .

તેમ છતાં લેનાર(રાઓ) અહીં સંમત થાય છે કે સાનગીરો મંજૂર કરવાની નિષ્ફળતાના કિસ્સામાં, BAF પાસે નોંધણી અધિકારી, પ્રાદે શિક પરિવહન અધિકારી, વેચાણ/VAT કર અધિકારી અને અન્ય અધિકારીઓ સામે અધિકૃત વ્યક્તિઓ અથવા પ્રતિનિધિ
મારફતે આવવાના અધિકાર અને સત્તા (જવાબદારીથી અલગ) રહેશ,ે "BAF" દ્વારા જે જરૂરી માનવા પ્રમાણે, નોંધણી પ્રમાણપત્રમાં સાનગીરોની મંજૂરીને પ્રભાવિત કરવા અને જ્યારે જરૂરી ત્યારે વાહન સ્થાંનાતર કરવા.
લેનારા) જવાબદારી લે છે કે BAF બધા દાવાઓ અને શુલ્કો જે વાહન ઉપયોગ/દુ રુ પયોગના કારણે થતા અને/અથવા અન્ય કોઈપણ કારણો માટે, જે પણ હોય તે બાકી રકમ રહેશે અથવા ચુકવણી કરવી પડશે.

લેનાર લોન સુવિધા માટે કોઈપણ બંધન(નો), વચનચિઠ્ઠી(ઠ્ઠીઓ) અને એવા તમામ દસ્તાવેજો, મુખત્યારનામુ(ં મા)/બાયંધરીઓ અને કરારો "BAF" દ્વારા આવશ્યક હોય તે પ્રમાણે કોઈપણ સમયે આ લોનની અચોક્કસતા દરમ્યાન મંજૂર કરે લ લોન
સુવિધાની પરત ચુકવણી માટે અમલ કરશે.

લેનારાના પ્રતિનિધિઓ, બાયંધરીઓ, કરારો અને અંડરટેકિંગ્સ
7.1

તેના/તેણીને લોન સુવિધા મંજૂર કરાવવા માટે "BAF" લાદવાની દૃ ષ્ટિ સાથે, લેનાર, અહીં "BAF" સાથે પ્રતિનિધિત્વ/બાયંધરી લેવી/કરારો/અંડરટેક્સ કે તે-

(ખ)

લેનારા) BAF ને વાહનની ડિલીવરીના સંબધ
ં માં કોઈપણ જવાબદારીથી મુક્ત કરે છે ; ડિલીવરી લેતા પહેલા વાહનમાં કોઈપણ ખામી અને વાહનની સ્થિતિ તપાસવાની જવાબદારી તે લેનારની રહેશે અને લેનાર નિયત EMI અને અન્ય કિંમતો, શુલ્કો, ફી,

(ક)

(ગ)
(ઘ)

(ચ)
(છ)
(જ)
(ઝ)

"BAF" ને તેના વિશેની સંપ ૂર્ણ અને ચોક્કસ માહિતી અને વિગતો વિગત આપી છે અને કોઈ મહત્વપ ૂર્ણ માહિતી છોડેલ/ગુપ્ત રાખેલ નથી;

ખર્ચ વગેરે, જો કોઈપણ હોય, તેને વાહનની ડિલીવરી ન થવાને કારણે અથવા તે યોગ્ય સ્થિતિમાં ડિલીવર ન થઈ હોવાને કારણે ચુકવણીને અટકાવશે નહીં;

જો કે, જો લેનાર/બાંયધરી આપનારે વાહનની ડિલિવરી કે નોન-ડિલિવરીથી સંબધિ
ં ત કોઈ છે તરપીંડી કરે લ જોવા મળે , તો લેનાર અને બાંયધરી આપનાર તે રીતે જ જવાબદાર રહેશે કે વાહન વાસ્તવિક રૂપે લેનારને જ ડિલિવર કરવામાં આવ્યું હત.ું

"BAF " ની તરફેણમાં પુર્વાધિકારવાળું ફાઇનલ ઇન્વૉઇસ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ અને મોટર વાહન અધિનિયમ 1988 હેઠળ, યોગ્ય નોંધણી અધિકારી વડે વાહનની નોંધણી કરાવવી અને નોંધાયેલા દસ્તાવેજો પર "BAF" ના પુર્વાધિકારનાં સમર્થનની ખાતરી
કરવી અને ત્યાર પછી તરત જ "BAF" ને નોંધણીનાં પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણીત કૉપિ સબમિટ કરો, જો કોઈ કિસ્સામાં નવી નોંધણીની જરૂર હોય, તો લેનાર જવાબદારી લે છે કે “BAF” માટે ગીરો સ્થાપિત કરવા માટે તેને સમાન રૂપે સમર્થન આપવામાં
આવશે;

"BAF" પાસેથી NOC મેળવ્યા અથવા જણાવ્યા સિવાય વાહન માટે કોઈપણ નકલી નોંધણી પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરશે નહીં અને નકલી નોંધણી પ્રમાણપત્રમાં પુર્વાધિકાર ચિહ્નિત કરાવ્યાની ખાતરી કરવી;
કરારની અવધિ દરમ્યાન, "BAF" ની અગાઉ લેખિત અનુમતિ સિવાય વાહનની સુરક્ષા પર આગળ કોઈપણ લોન અથવા સુવિધા ઉપયોગ કરવી અથવા મેળવશે નહીં;

20

7.

ને ચુકવવાના હોય.

આ ગીરો કરે લ વાહન અને આ કરાર સંબધિ
ં ત ભારતના કાયદાઓ દ્વારા અથવા કાયદાઓમાં આવશ્યક, મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 સહિત બધાને અસર કરતી તમામ અધિકૃતિ, મંજૂરી, અનુમતિઓ, વીમા, પરવાના, પરવાનગીઓ અને નવીનીકરણ,
પ્રત્યેક કોલેટરલ દસ્તાવેજો અને બધું જરૂરી છે તે પ ૂર્ણ પ્રભાવમાં જાળવવા અને મેળવવા, અને આ કરાર હેઠળ આવશ્યકતા પ્રમાણે બધી જવાબદારીઓની બજવણી કરવી;

20

6.

વ્યાપકપણાથી વીમાકૃત કરવું અને આ કરારની પ ૂર્ણ અવધિ દરમ્યાન વાહનને ત ૃતીય પક્ષ વીમો સહિત બધી હાનિ અથવા નુકસાનો, અકસ્માત, આગ, દં ગા, ભ ૂકંપ, નાગરિક ઉત્પાત, ચોરી સહિત અને અન્ય બધા જોખમો જે સામાન્ય રીતે વીમા દ્વારા આવ ૃત
અને અન્ય આવા જોખમો વિરુ દ્ધ વાહનને વીમાકૃત રાખો કારણ કે "BAF" ને આવશ્યક હોય શકે કે પ્રતિબંધોથી મુક્ત વીમો અથવા કોઈપણ જોખમ બાકાત અથવા અધિકને બાદ વ્યાપકપણા નીતિની હેઠળ "BAF" દ્વારા માન્ય કહેલ વાહનને વીમા કંપનીથી

R

વીમાકૃત કરાવવાનુ ં રહે છે (તેના સંપ ૂર્ણ બદલી મ ૂલ્ય માટે) અને "BAF" ને એકમાત્ર લાભાર્થી તરીકે માનવામાં અને જાળવવામાં આવશે. જણાવેલ વીમા પૉલિસી "BAF" ના દાવાને સમર્થન કરતી લેનારના નામે લેવી અને વીમા પૉલિસીની અગાઉની

(ધ)
(ન)
(પ)
(ફ)

(બ)
(ભ)
(મ)
(ય)
7.2
7.3

TO

C

O

T

1S

વાહનને કોઈપણ અનિવાર્ય જબરદસ્તી અથવા ઈશ્વરના કૃત્યના કારણે થતી હાનિ અથવા નુકસાનને તરત જ "BAF" ને જણાવશે;

ુ પણે અને વ્યક્તિગત રીતે લોન સુવિધા પરત ચુકવવા માટે અને તેના નિયમોને અને શરતોને પાળવા માટે જવાબદાર રહેશ;ે
આ કરાર હેઠળ વ્યાજ અને અન્ય બધી બાકી રકમ અને ચુકવણીઓ (એક કરતા વધુ લેનારના કિસ્સામાં) સંયક્ત

આ કરારના સમયગાળામાં વાહનને સારી સ્થિતિમાં અને સર્વિસ યોગ્ય/વસવાટ માટે યોગ્ય જાળવવું અને તેના સરળ કામગીરી માટે જરૂરી રીપએર્સ તરત જ કરાવવા અને તેને બગડવા દે વ ું અથવા એવું કોઈ કૃત્ય જે વિનાશક હોય અથવા જે વાહનને

M

ઉપયોગ માટે અયોગ્ય બનાવે અથવા કંઈ પણ એવું જે "BAF" ના તરફેણમાં અપર્યાપ્ત સુરક્ષા પ્રદાન કરે એવું કરવું નહીં;
વાહનને સંબધિ
ં ત બધા દર, કરો, સેસ, ફી, ખર્ચ અને શુલ્કો ચુકવી અને પ ૂર્ણ કરો;

આ કરારની અવધિ દરમ્યાન, વાહન અથવા તેના કોઈપણ અંગના માલિકી ત્યજવી નહીં અથવા ત ૃતીય પક્ષ અધિકારો અને/અથવા તેમાં રુ ચિ બનાવવી નહીં (વેચાણ, વિનિમય, ગીરો, કરાર અથવા વિકલ્પ અથવા અન્યથા રીતથી);

તેના/તેણીના/તેમના રહેઠાણ સરનામા અથવા નોકરી અથવા જ્યાં વાહન સામાન્ય રીતે રાખવામાં આવે છે (જ્યારે સ્થાવર હોય ત્યારે ) તેમાં કોઈપણ બદલાવમાં "BAF" ને આવા બદલાવના 10 દિવસોની અંદર રજિસ્ટર્ડ AD પોસ્ટ દ્વારા જણાવવાની
જવાબદારી લેવી;

પ ૂર્વ ચુકવણી શુલ્કો સહિત, વ્યવસાય, કૉલિંગ/વેપાર અથવા લાંબા ગાળા માટે ભારત છોડવા પહેલાં, જો કોઈ હોય તો સૌપ્રથમ લોનની, બાકી/છુટે લ EMI, શુલ્કો, ફીસ, લાગતો, ખર્ચા વગેરેની ચુકવણી કરશે;
કોઈપણ સુટ્સ, ક્રિયાઓ અથવા દાવાઓ, કોઈપણ પ્રકારનાં, ભલે બાકી અથવા સંભવિત રીતે દાખલ કરાયા કે લેવાયા (ભલે નાગરિક અથવા ગુનાહિત અથવા અન્યથા) હોવા જોઈએ નહીં

કરાર અને અન્ય લોન સંબધિ
ં ત દસ્તાવેજોની તમામ શરતોનુ ં પાલન કરશે અને સ્વયંને તમામ નિયમો અને શરતો, આ લોનથી સંબધિ
ં ત અને સમયાંતરે લાગુ થયેલા હોય તે કરારોથી વાકેફ રાખશે,
સંમત છે અને સમજે છે કે તે એવી કોઈપણ ક્રિયા કરશે નહીં કે કરવાની પરવાનગી આપશે નહીં કે જેથી તે વાહનની નોંધણી નિલંબિત કે રદ થઈ શકે.
એવી કોઈપણ ક્રિયા કરશે નહીં કે કરાવશે નહીં કે જે કાન ૂન હેઠળ કોઈપણ અધિકાર દ્વારા જપ્ત કે જમા કરાવવાનુ ં કારણ બની શકે.

વાહન સાથે કોઈપણ અકસ્માત, નુકશાન અથવા ચોરી કે અન્ય કારણે નુકસાન થવાના કિસ્સામાં, તરત જ, વીમા કંપનીને સ ૂચિત કરો અને વાહનનાં પ ૂર્ણ વીમા યોગ્ય મ ૂલ્યને સુરક્ષીત કરવા માટે વાહનનાં રિપેઅર અને રિકવરી માટે તમામ પગલા લો અને
આવા અકસ્માતની ઘટના વિશે “BAF” ને સ ૂચિત કરો અને વીમા કંપની સામે દાવો કરવા માટે આવશ્યક હોય તે તમામ ક્રિયાઓ અને ઔપચારિકતાઓને પ ૂર્ણ કરો અને ખાતરી કરો કે વાહનની સુરક્ષા કોઈપણ રીતે સંકટમાં ન મ ૂકાય.

લેનારાઓ) બાયંધરી આપે છે કે તે/તેણી/તેઓ “BAF” ને આપેલા પોસ્ટ-ડેટેડ ચેક્સની ચુકવણી/ક્લિઅરં સ માટે અથવા “BAF” ની તરફેણમાં આપેલ ECS સ ૂચનાને માન આપવા હંમેશા ડ્રાઅર બેંકનાં ખાતામાં પરયાપ્ત બેલેન્સ રાખશે. રકમ કે બ્યાજની
ગણતરીથી સંબધિ
ં ત વિશે કોઈપણ વિરોધાભાસ થવાથી લેનાર EMI ની કોઈપણ ચુકવણી અટકાવી શકશે નહીં.

જો ચેક અથવા ECS આદે શ ડિસઑનર થઈ જાય, તો અનુસ ૂચિમાં ઉલ્લેખીત મુજબ ડિસઑનર શુલ્કો, લેનારનાં ખાતામાંથી લેવામાં/ડેબેટ કરવામાં આવશે અને તે અત્યાર સુધિ ફેરફાર કર્યા મુજબ, વાટાઘાટ સાધન અધિનિયમ, 1881 નાં એસ. 138-142
હેઠળ અથવા ચુકવણી અને પતાવટ સિસ્ટમ અધિનિયમ 2007 હેઠળ BAF નાં અધિકારથી અતિરિક્ત અને તેનાં પ ૂર્વગ્રહ વિના રહેશ.ે
"BAF" એ લોન સુવિધાના સંબધ
ં માં આ કરવું જોઈએ:

“BAF” નાં અધિકારો:

N

8.

વાહન સાથે BAF નો સંબધ
ં જણાવેલ વાહનની સામે બાકી રકમ પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગીરોની મર્યાદા સુધી મર્યાદિત માનવામાં આવશે અને તેથી કંઈ પણ નહીં.

O

(દ)

જણાવેલ વાહનના ઉપયોગના કારણોથી સંબધિ
ં ત અથવા જણાવેલ વાહનની માલિકી લેનાર પાસે હોવાથી કોઈપણ અકસ્માત વગેરેના કારણે કોઈપણ ત ૃતીય-પક્ષ દાવા હેઠળ ઉદભવતી કોઈપણ જવાબદારીથી BAF ફ્રિલને મુક્ત રાખશો અને જણાવેલ

FR

(થ)

તો લેનારે વિના વિલંબે કહેલ ખ ૂટતી રકમ "BAF" ને ચ ૂકવવી;

T

(ત)

કોઈ ઘટનામાં પ્રાપ્ત કરે લ કોઈપણ વીમા દાવા, પહેલા "BAF" પાસેના લેનારના લોન ખાતામાં પતાવટ કરવા જાય અને માત્ર બેલેન્સ, અગર કોઈપણ, લેનારને રીફંડ કરવામાં આવશે અને રોકડ વીમા પતાવટ "BAF" ને બાકીની રકમ કરતા ઓછી હોય

C

(ણ)

જ્યારે લેનાર આવું કરવામાં ડિફૉલ્ટ કરે , "BAF", તેની સમજદારીથી (જો કે બંધનમાં નથી) જણાવેલ વાહનને વીમાકૃત કરશે અને લેનાર પાસેથી વિના વિલંબે તે લેતા અન્ય કાર્યોને પ ૂર્વગ્રહ વિના પુન:પ્રાપ્ત કરશે;

FE

(ઢ)

અને વીમા પૉલિસીને પ ૂર્ણ પ્રભાવમાં અને અસરકારક જાળવવા માટે બધા જરૂરી પગલાં લેવા અને કોઈપણ એવા કૃત્ય કરવાથી દૂ ર રહેવ ું જેના કારણે જણાવેલ પૉલિસીને નિરર્થક થઈ અથવા થવાની શક્યતા હોય શકે;

EF

(ડ)

જ્યારે તે વીમા પૉલિસી/નવીનીકરણ પૉલિસીની પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તેને તેની એક નકલ "BAF" પાસે લોન સુવિધાના અનુગામી વર્ષો માટે જમા રાખવી અને જણાવેલ પૉલિસી હેઠળ જ્યારે બાકી હોય ત્યારે બધા પ્રિમીયમ અને અન્ય રકમ વખતસર ચુકવવા

IN

(ઠ)

નહીં, અગર વાહન સમાન રીતે વીમાકૃત નહીં હશે તો તે લેનારની જવાબદારી રહેશ;ે

O
T

(ટ)

BE

અવધિની સમાપ્તિના 7 દિવસની અંદર વીમાના નવીનીકરણ અંગે લેનારે "BAF" ને જણાવવું જોઈએ, જો કે, આ કરાર હેઠળ "BAF" ના અધિકારો અને હકને પ્રભાવિત એવો અર્થ નથી અથવા "BAF" ને કોઈ જવાબદારીમાં/"BAF" પર અક્ષમતા મ ૂકવું

"BAF" એ લોન સુવિધાના સંબધ
ં માં આ કરવું જોઈએ:
ક.

ખ.

ગ.

ઘ.
ચ.

તે કોઈપણ ચુકવણી/ણીઓને પ્રાપ્ત કે સમાયોજીત કરવાનાં અધિકાર છે કે જે આ કરાર હેઠળ લેનાર દ્વારા વાહન માટે બાકી રકમ અને/અથવા ચુકવવા યોગ્ય હોય તેના સંબધ
ં માં વીમાનાં પ્રતિનિધિ તરીકે પ્રાપ્ત કરી હોય;

વાહનની સ્થિતિ અને પરિસ્થિતિને ચકાસવાનાં, તપાસવાનાં અધિકાર ધરાવે છે અને લેનાર(રાઓ) એ "BAF" અધિકારીઓ અને પ્રતિનિધિઓને તમામ વાજબી સમયે વાહનની સ્થિતિ અને પરિસ્થિતિને ચકાસવાની, તપાસવાની અને વીમા નીતિ સહિત,

તેનાંથી સંબધિ
ં ત દસ્તાવેજો અને/અથવા લેનારનાં ખર્ચે તેને BAF ને ચકાસવા માટે પ્રદાન કરવાની મંજૂરી/અનુમતિ આપવી જોઈએ અને આ હેત ુ માટે વાહન મ ૂકેલ ું હોય તે જગ્યાએ તેને તપાસવા, ચકાસવા કે ફરી કબ્જો કરવા (આ કરારના નિયમો અને
શરતોનાં ઉલ્લાંઘનનાં કિસ્સામાં) તે જગ્યા પર દાખલ થવા માટે અનિયંત્રિત અધિકાર ધારાવે છે ;

“BAF” નાં અન્ય અધિકારોની પોર્વ આગાહી વિના, ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ થવા અથવા “BAF” ની સુરક્ષાને ઉલ્લંઘન કરવા સહિત દા.ત. “BAF” ને ગીરો તરીકે આપેલ વાહન જપ્ત થવા સહિત, લોન કરારનાં નિયમો અને શરતો ભંગ થવાનાં કિસ્સામાં,
“BAF” પોતે અથવા તેના એજન્ટ્સ અથવા પ્રતિનિધિ દ્વારા વાહનને વાસ્તવિક રીપે જપ્ત કરવાનાં અથવા બાકી લોન રકમ અથવા ચુકવણીઓને પ્રાપ્ત કે પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે વાહનને વેચવા અથવા તેનો સૌદો કરવાનાં અધિકાર ધરાવે છે . “BAF” ને
કોઈપણ બાકી રકમની ચુકવણી કરવા માટે લેનાર જવાબદાર રહેશ.ે આ કલમમાં કંઇપણ BAF ને વાહનને વેચવાથી અટકાવશે નહીં અને તે ગીરો માટે BAF લેનાર અને બાંયધરી આપનાર સામે વ્યક્તિગત રૂપે પ્રક્રિયા કરી શકશે;

કોઈપણ નોંધણી અધિકારી, વીમાદાતા, વાહન નિર્માતા અથવા તેના ડિલર્સ/વિક્રેતાઓ પાસેથી કોઈપણ ફૉર્મ, પ્રમાણપત્ર નોંધણી પુસ્તકો, વીમા પૉલિસીઝ અથવા અન્ય દસ્તાવેજો મેળવવા, પ્રાપ્ત કરવા, તેની માંગ કરવા અથવા એકત્રિત કરવાનો અધિકાર
છે ;

તેના મુખ્ય કાર્યાલયે, અન્ય બ્રાંચ શાખાએ, સંબધિ
ં ત કંપનીઓ, ભરતીય રિઝર્વ બેંક ઑફ ઈન્ડિયા, કોઈપણ નાણાંકીય એજન્સીને અથવા અદાલત કે વૈધાનિક સંસ્થાઓ અને “BAF” નાં સ્વનિર્ણયે, તેને યોગ્ય લાગતા હોય તેવા ત ૃતીય પક્ષોની સ ૂચના હેઠળ

લેનાર, તેના ખાતા, “BAF” સાથે સંબધ
ં અને/અથવા તેના દ્વારા કરાયેલ કોઈપણ ભ ૂલ (ભલે તે માહિતી લેનાર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં કે "BAF" દ્વારા મેળવવામાં આવી હોય અને તે ભલે ફરીચુકવણી પ્રયાસ, રે ટિંગ કે ભ ૂલનાં રૂપમાં હોય) વિશે માહિતી જાહેર
કરી શકશે. “BAF” કોઈપણ ત ૃતીય પક્ષ પાસેથી લોન સુવિધા અને/અથવા લેનારાથી સંબધિ
ં ત તેવી કોઈપણ માહિતી મેળવી કે પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે જે તેને યોગ્ય લાગતી હોય; અને

છ.	ડિસ્ક્લોઝર કલમ : લેનાર(રાઓ) સંમત થાય છે , સમજે અને પુષ્ટી કરે છે કે BAF લેનારની ક્રેડિટ યોગ્યતા નક્કી કરવા અને અન્ય માહિતી મેળવવા લેનાર(રાઓ)ની પુર્વ કે વર્તમાન લોન અને પુનઃચુકવણીની રીતથી સંબધિ
ં ત કોઈપણ માહિતી માટે ક્રેડિટ
બ્યુરોની સેવાવાળી અન્ય બેંક/નાણાકીય સંસ્થાનો સંપર્ક કરી શકે; અને તે કે BAF અન્ય નાણા કીય એજસીઓ
ં
અથવા અન્ય એજસીઓ
ં
સાથે કોઈપણ અને તમામ નાણાકીય માહિતી શેર કરવા માટે સ્વતંત્ર છે . બેંક/નાણાકીય સંસ્થાઓ/ક્રેડિટ બ્ યૂરો/અન્ય

9.

એજન્સીઓથી મેળવેલ હોય તેવી માહિતી માટે , લેનાર(રાઓ) BAF ને જવાબદાર અથવા ઉત્તરદાયી ઠરાવશે નહીં

ક) ચ ૂકી જવાની ઘટના.

“BAF” કદાચ લેનારને લેખિત સ ૂચના મોકલીને, લોન (મુદ્દલ, વ્યાજ, શુલ્ક, ખર્ચા સહિત) હેઠળ દે ય બનવા માટે ની બાકી તમામ કુ લ રકમ અને કોઈપણ સંમત દે ય તારીખને ધ્યાનમાં લીધા વગર તરત ચ ૂકવવાપાત્રની ઘોષણા કરી શકે છે અને નીચે આપેલમાંથી
કોઈ એક વધુ આવવા પર (માત્ર “BAF”ના સ્વનિર્ણયે) લોનની પતાવટ માટે “BAF”ની તરફેણમાં બનાવેલ સિક્યુરિટી લાગુ થાય છે ;

બુસન ઑટો ફાઇનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (Bussan Auto Finance India Private Limited) વતી

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા

લેનાર

X સહ-લેનાર

2



બાયંધરી આપનાર

(ક)
(ખ)
(ગ)
(ઘ)
(ચ)
(છ)
(જ)
(ઝ)
(ટ)
(ઠ)
(ડ)
(ઢ)
(ણ)
(ત)
(થ)
(દ)
(ધ)
(ન)
(પ)
(ફ)
(બ)
(ભ)
(મ)

લેનાર(રાઓ) આમાં શામેલ કોઈપણ લોન અથવા કોઈપણ ફી, શુલ્ક, તેનાથી સંબધિ
ં ત ખર્ચા અને કોઈપણ એક EMI ચ ૂકવવામાં નિષ્ફળ થાય આમાં બાકી જણાવેલ કોઈપણ અન્ય રકમ અથવા તેનો કોઈ ભાગ દે ય પાત્ર થાય પછી ચ ૂકવવાની બાકી રહે છે .
લેનાર(રાઓ) નિયત ફોર્મમાં વાહનનુ ં વિગતવાર વર્ણન નોંધાવવામાં નિષ્ફળ થાય; અથવા
લેનાર BAF ને નોંધણી પ્રમાણપત્રની એક નકલ પ ૂરી પાડવામાં નિષ્ફળ થાય;
લેનાર(લેનારાઓ)નુ ં આ કરારના 30 દિવસના વાજબી સમયગાળાની અંદર વાહનની RC બુકમાં પ્રભાવિત હાઇપોથિકેશનની સાનગીરોને (BAF ની તરફેણમાં) મંજૂર કરાવવામાં નિષ્ફળ થવું
આમાં જણાવેલ નિયમો અને શરતોમાં લેનાર દ્વારા BAF ને વિતરિત કરવામાં આવેલ અથવા વિતરિત કરવામાં આવનાર કોઈપણ PDC, લેનાર દ્વારા ચુકવણી સ ૂચનાઓ રોકવા સહિતના કોઈપણ કારણસર તેના બેંકર દ્વારા ચ ૂકવવા વગર પરત કરવામાં
આવેલ હોય અથવા ECS આદે શનુ ં પાલન કરવામાં આવેલ ન હોય ;
વાહન ચોરાઈ જાય અથવા કોઈપણ કારણસર ટ્રેસ કરી શકાય તેવ ું ન હોય અથવા BAF ના મતે સંપ ૂર્ણ નુકસાન હોય;
આમાં જણાવેલ નિયમો અને શરઓત અનુસાર, લેનાર સરયસર વીમા પોલિસી રીન્ યૂ કરાવવામાં, કબજે લીધેલ વાહન માટે BAF સાથે રીન્ યૂ કરાવેલ પોલીસીની કૉપિ જમા કરાવવામાં નિષ્ફળ થાય છે ;
લેનાર આમાં જણાવેલ નિયમો અને શરતો અનુસાર અસ્વીકૃત PDC માટે બેંકને શુલ્ક ચુકવવામાં નિષ્ફળ થાય;
એવી કોઈપણ પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન થાય કે જે BAF ના મતે જવાબદાર આધાર આપે છે , જે સંભવિત રૂપે ગીરો મ ૂકેલ વાહન અથવા તેમા જણાવેલ અથવા આ દસ્તાવેજ હેઠળના BAF હિતને નુકસાન પહોંચાડવા અથવા જોખમમાં મ ૂકવા માટે હોય;
Tલેનાર આ કરાર હેઠળ તેની/તેણીની/તેમની જવાબદારીઓ પ ૂરી કરવામાં ચ ૂકી જાય અથવા આ કરારના, અન્ય સિક્યુરિટી દસ્તાવેજોના કોઈપણ નિયમ અથવા શરતનો, “BAF”ના હિતમાં લાગુ કરે લ ઉત્તરદાયિત્વ વગેરેનો ભંગ કરે ;
જો લેનાર, “BAF” ની પ ૂર્વ લેખિત મંજૂરી વિના, કોઈપણ શુલ્ક લગાવવાનો પ્રયાસ કરે અથવા ઇરાદો ધરાવે, તો ગીરો, હેન અથવા લેનારના વાહન પર અન્ય દે વાનો બોજા, કે જે “BAF” પ્રતિ લેનારની કોઈપણ અન્ય જવાબદારીઓને સુરક્ષિત કરવા સિવાય
જણાવેલ શેષ રકમની ચુકવણી માટે ની સિક્યુરીટી છે અથવા હશે;
વ્યવસાયમાં નિષ્ફળતા, ફડચાણી/વિસર્જન, એકીકરણ અથવા પુનઃનિર્માણ ચાલુ કરવુ,ં “BAF” ની પ ૂર્વ લેખિત મંજૂરી સિવાય, લેણદારના લાભ માટે ની સામાન્ય સોંપણી, જો લેનાર કોઈપણ લેણદારોની ચુકવણીને સ્થગિત કરે છે અથવા એવું કરવાની ધમકી
આપે છે , લેનાર વિરુ દ્ધ સમાપ્ત કરવાની કોઈપણ અરજી નોંધાવવી
તેની/તેણી/તેમના પ્રતિનિધિઓમાંથી કોઈપણની લોન સુવિધા મેળવવા માટે લેનાર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ કોઈપણ માહિતી, આમાં આપેલ બાંયધરી ખોટી અથવા અસત્ય, ભૌતિક તથ્યોની ગોપનીયતા જણાય અથવા થતી હોય;
જો પ્રાપ્તકર્તા લેનારની સમગ્ર મિલકત/સંપત્તિ અથવા તેના કોઈપણ ભાગના સંબધ
ં માં અથવા લેનારની વિરુ દ્ધ કોઈપણ જોડાણ, જપ્તી, અમલબજવણી અથવા અન્ય પ્રક્રિયાઓ, અથવા કોઈપણ સિક્યુરિટીઝ લાગુ થાય છે અથવા તેના પર લાદવામાં
આવે છે ;
લેનારની વિરુ દ્ધ, કોઈપણ જોડાણ જપ્તી, અમલબજવણી અથવા અન્ય પ્રક્રિયાઓ અથવા તેના પર કોઈપણ સિક્યુરિટીઝ લાગુ કરવામાં અથવા લાદવામાં આવેલ છે ;
લેનારને નાદાર ઘોષિત કરવા માટે ની પ્રક્રિયાઓને શરૂ કરનાર “BAF” સિવાયની કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા જો લેનાર શાફ્ટ નાદાર અથવા દે વાળિયો બની જાય અથવા દે વાળિયાપણુન
ં ા કૃત્યનો હવાલો આપે;
જો વાહનનો નાશ થાય, વેચાય, નિકાલ કરે લ હોય, વિયુક્ત હોય, સંલગ્ન અથવા કોઈપણ રીતે નિયંત્રિત કરે લ હોય તો;
લેનાર અહીં પ ૂરી પાડેલ સુરક્ષા બનાવવામાં નિષ્ફળ થાય;
લેનારના સંવિધાન અથવા વ્યવસ્થામાં કોઈપણ ફેરફાર થવા પર, BAF માટે નુકસાનકારક હોય અથવા તેના હિતમાં ન હોય, “BAF” ની પ ૂર્વ લેખિત સંમતિ, વિના અથવા “BAF” નો વિશ્વાસ માણવાનુ ં અટકાવતી વ્યવસ્થાના પર;
અગર લેનાર "BAF" પાસેથી વિનંતી પ્રાપ્ત કરવાના 10 (દસ) દિવસોની અંદર"BAF" ને લોનને વિગતવાર અંતિમ ઉપયોગ નિવેદન "BAF" દ્વારા જ્યારે અને તેથી જ્યારે જરૂરી રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ થાય;
જો લેનાર વાહનનો વાણિજ્યક અથવા ગેરકાયદે હેત ુ માટે ઉપયોગ કરે છે ;
"BAF", કોઈપણ નિયમનકારી અથવા અન્ય કારણો માટે, લોન ચાલુ રાખવામાં અસમર્થ અથવા અનિચ્છુક છે ;
BAF અને લેનાર વચ્ચે દાખલ થયેલ કોઈપણ અન્ય કરાર હેઠળ લેનાર દ્વારા તેની જવાબદારીઓ નિભાવવામાં કરાયેલ કોઈપણ ડિફૉલ્ટ.

ખ)	ડિફોલ્ટની ઘટના થવા પર સ ૂચના

20

જો કોઈપણ ડિફૉલ્ટની ઘટના અથવા કોઈપણ ઘટના કે જે, સ ૂચના અથવા સમય વ્યતીત થઈ જવા અથવા બંને પર ડિફૉલ્ટની ઘટનાની રચના કરશે, તે જો થશે, તો લેનાર 15 દિવસની અંદર આવી ડિફૉલ્ટની ઘટના અથવા આવી ઘટનાની તરત લેખિતમાં
"BAF" નોટિસ આપશે.
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ગ)	ડિફૉલ્ટના પરિણામો
I.
ઉપર જણાવ્યા મુજબ, કોઈપણ ડિફૉલ્ટની ઘટનામાં, કોઈપણ સંમત પરિપક્વતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, “BAF” પાસે આ અધિકારો હશે:

લોન નિર્ધારિત કરવા અને લોનનાં સમગ્ર બાકીની પુનર્પ્રાપ્તિ માટે લોન રીકૉલ નોટિસ મોકલવાનો;
કાયદા હેઠળ સ ૂચવેલ પદ્ધતિ અનુસાર “BAF” દ્વારા નિયુક્ત કરે લ હોઈ શકે તેવી એજન્સી, એટર્ની અથવા અધિકૃત પ્રતિનિધિ મારફતે અથવા પોતે વાહનનો કબજો લેવાનો;
આર્બિટ્રેશન અને કેન્સલેશન કાયદો, 1996 મુજબ આર્બિટ્રેશનની કાર્યવાહીઓ આરં ભ કરવાનો.
ડી) અન્ય કોઈપણ પગલું લો જે કે તેની બાકીની પુનર્પ્રાપ્તિ અને જામીનગીરીઓના અમલીકરણ માટે ફિટ લાગી શકે.

ક.
ખ.
ગ.

BAF પોતે અને/અથવા તેના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ અથવા એજન્ટ્સ મારફતે લેનાર સાથે લેખિત અને/અથવા ટે લિફોનિક અને/અથવા વ્યક્તિગત રીતે મૌખિક સંચાર કરશે.
BAF અને/અથવા તેના એજન્ટ્સ અને/અથવા અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ લેનારના નિવાસ સ્થાન અથવા નિવાસના નવીનતમ જાણીતા સ્થાન અથવા લેનાર દ્વારા વિનંતી કરે લ હોઈ શકે તે અન્ય કોઈપણ સ્થાને મુલાકાત લઈ શકે છે .
લોન કરાર મુજબના નિવાસ સ્થાને અથવા લેનાર દ્વારા યોગ્ય સહાયક દસ્તાવેજો સહિત BAF ને લિખિતમાં આપેલ નવીનતમ સરનામાં પર બાકી રકમની નોટિસ આપ્યા વિના વાહનનો ફરીથી કબજો લેવા સહિત કોઈપણ કાન ૂની અથવા અન્ય પુનર્પ્રાપ્તિ
પગલાઓ BAF આરં ભ કરશે નહીં
BAF દ્વારા જરૂરી હોઈ શકે તેવ ું અન્ય કોઈપણ કાન ૂની પગલું અથવા વાહનનો ફરીથી કબજો લેવાની પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરતા પહેલા લેનારને બાકી રકમની ચ ૂકવણી કરવા માટે 7 દિવસની એક નોટિસ આપવામાં આવશે
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ક)
ખ)
ગ)
ઘ)

લેનારને નોટિસ આપવી:

III.

પરિસ્થિતિઓ કે જેની હેઠળ નોટિસ મુદતને માફ કરી શકાય છે :

IV.

વાહનનો ફરી કબજો:

V.

વાહનનું મ ૂલ્યાંકન અને વેચાણ:

VI.

વાહનનું સ્વૈચ્છિક સમર્પણ:

VII.

સામાન્ય

10.

સોંપણી અને સ્થાનાંતરણ.
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ઘ.
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લેનારને આપવામાં આવતી નોટિસને નીચેના સંજોગો હેઠળ માફ કરી શકાય છે
ક)
કોઈપણ સંજોગો ઉદ્ભવે જે BAF ના મતે વાજબી આધાર આપે છે જેની હાઇપોકેટેડ વાહનને જોખમમાં નાખવા અથવા જોખમ ઉભુ કરવાની સંભાવના છે અથવા આ કરાર હેઠળ BAF નુ ં તેમાં હિત હોય;
ખ)
જો લેનાર, "BAF" ની પ ૂર્વ લિખિત સંમતિ વિના, લેનારનાં વાહન પર કોઈપણ શુલ્ક બનાવવા માટે નો પ્રયાસ અથવા તાત્પર્ય, હાઇપોથિકેશન, પ ૂર્વાધિકર અથવા અન્ય બોજ, “BAF” પ્રત્યેની લેનારની અન્ય કોઈપણ જવાબદારીઓને સુરક્ષિત કરવા માટે
સિવાયની સ ૂચવેલ બાકી રકમની પુનઃચ ૂકવણી માટે ની જામીનગીરી છે અથવા હશે;
ગ)
લેનાર દ્વારા તેની/તેણીની/તેમની કોઈપણ પ્રસ્તુતિઓ માટે લોન સુવિધા મેળવવા માટે પ્રદાન કરાયેલ કોઈપણ માહિતી, વૉરં ટીઝ અહીં ખોટી અથવા અસત્ય બની રહી હોવાનુ ં મળે અથવા ભૌતિક તથ્યોને છુપાવવામાં આવ્યા હોવાનુ ં મળે ;
ઘ)
જો લેનાર વાહનનો વાણિજ્યક અથવા ગેરકાયદે હેત ુ માટે ઉપયોગ કરે છે .
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ફરી કબજાની પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા લેનારને લિખિત નોટિસ મોકલવામાં આવશે
વાહનનો ફરી કબજો આર્બિટ્રેશન અને કન્સિલિએશન કાયદો, 1996 હેઠળ આવેલ કોઈપણ જોગવાઇઓ હેઠળ અદાલત તરફથી અથવા કોઈપણ સક્ષમ અધિકારી તરફથી રીસીવર ઑર્ડર મેળવ્યા પછી લેવામાં આવશે.
ન્યાયાલય અથવા કોઈપણ સશક્ત અધિકારીના આદે શને અનુસરી રહેલ વાહનના ફરી કબજાનો વિરોધ કરવો, અવરોધ અથવા વાંધો ઉઠાવવો નહીં તે લેનારની ફરજ હશે. BAF લેનારને વાહનની એક ઇન્વેન્ટરી શીટ પ્રદાન કરશે.
BAF વાહનનો ફરી કબજો લીધા પછી વાહનની સલામતી અને સુરક્ષાની ખાતરી આપવા માટે તમામ વાજબી સંભાળ લેશ.ે વાહનનો ફરીથી કબજો મેળવવા સંબધિ
ં ત તમામ પહેલાનાં અને પછીના ખર્ચાઓ અને તેનો કબજો લેનાર દ્વારા વહન કરવામાં આવશે.
જો જરૂર પડે, તો BAF સંબધિ
ં ત સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશને અગાઉ અને પછી જાણ કરી શકે છે .
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વાહનનો ફરી કબજો લીધા પછી, લેનારને 7 દિવસની અંદર તમામ બાકી રકમની ચ ૂકવણી કરવા માટે એક છે લ્લી તક આપવા માટે વેચાણ-પ ૂર્વેની નોટિસ ઇશ્ યૂ કરવામાં આવશે.
જો લેનાર પતાવટના સંમત નિયમો અનુસાર પ ૂર્ણ ચ ૂકવણી કરે છે , તો પછી વાહનને ચ ૂકવણીની વસુલાત થયા પછી લેનારને પાછું આપવામાં આવશે.
જો લેનાર નોટિસની તારીખથી, અથવા આવી ઘટનામાં બંને પક્ષો સંમત થયા હોય તે તારીખથી 07 દિવસની અંદર તમામ બાકી રકમ ચ ૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય છે , તો “BAF” તેના એજન્ટો અથવા પ્રતિનિધિઓ મારફતે ફરી કબજો મેળવેલ વાહનની હરાજીની
પ્રક્રિયાને હરાજી અથવા વેચાણ, સ્થાનાંતરણ દ્વારા અથવા BAF તેની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતાએ તેને યોગ્ય લાગે તે રીતે આગળ વધારશે.
ફરી કબજો મેળવેલ તમામ વાહનોનુ ં મ ૂલ્યાંકન કંપનીની મ ૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા અનુસાર નિષ્પક્ષ અને પારદર્શી રીતે કરવામાં આવશે.
BAF કંપનીની નીતિ અનુસાર, તમામ બાકી રકમો/શુલ્કોને પ ૂરા કરવા માટે ફરી કબજો મેળવેલ વાહનની વેચાણ પ્રક્રિયા લાગુ કરશે. જો, વાહનની વેચાણ પ્રક્રિયામાંથી તમામ બાકી રકમ અને/અથવા શુલ્કોને સમાયોજિત કર્યા પછી જો કોઈ રકમ વધે તો, લેનારને
એક વાજબી સમયમાં તેની/તેણીની વિનંતી પર ચેક અને/અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા રીફંડ કરવામાં આવશે.
તેમછતાં, જો વેચાણ પ્રક્રિયા તમામ બાકી રકમ અને/અથવા શુલ્કને પ ૂરા કરવા માટે પર્યાપ્ત ન હોય, તો પછી, અન્ય કોઈપણ અધિકારના પ ૂર્વાગ્રહ વિના, BAF લેનાર પાસેથી શેષ રકમ વસ ૂલ કરશે.
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લેનાર “BAF” નિર્ધારિત કરી શકે છે તે પદ્ધતિએ અને ફોર્મેટમાં યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષરિત કરે સરે ન્ડર પત્ર પ્રદાન કરશે.
સરે ન્ડર કરે લ તમામ વાહનોનુ ં મ ૂલ્યાંકન કંપનીની મ ૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા અનુસાર નિષ્પક્ષ અને પારદર્શી રીતે કરવામાં આવશે.
BAF તેના એજન્ટો અથવા પ્રતિનિધિઓ મારફતે સરે ન્ડર કરે લ વાહનની હરાજીની પ્રક્રિયાને હરાજી અથવા વેચાણ, સ્થાનાંતરણ દ્વારા અથવા BAF તેની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતાએ તેને યોગ્ય લાગે તે રીતે આગળ વધારશે.
BAF કંપનીની નીતિ અનુસાર, તમામ બાકી રકમો/શુલ્કોને પ ૂરા કરવા માટે સરે ન્ડર કરે લ વાહનની વેચાણ પ્રક્રિયા લાગુ કરશે. જો, વાહનની વેચાણ પ્રક્રિયામાંથી તમામ બાકી રકમ અને/અથવા શુલ્કોને સમાયોજિત કર્યા પછી જો કોઈ રકમ વધે તો, લેનારને એક
વાજબી સમયમાં તેની/તેણીની વિનંતી પર ચેક અને/અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા રીફંડ કરવામાં આવશે. તેમ છતાં, જો વેચાણ પ્રક્રિયા તમામ બાકી રકમ અને/અથવા શુલ્કને પ ૂરા કરવા માટે પર્યાપ્ત ન હોય, તો પછી, અન્ય કોઈપણ અધિકારના પ ૂર્વાગ્રહ વિના,
BAF લેનાર પાસેથી શેષ રકમ વસ ૂલ કરશે.
ક)	બ્રોરોઅર “BAF” નિયુક્ત કરી શકે તે મુજબ, આવા સ્થાનોમાં લેનારે “BAF” ને વાહન/અસ્કયામતને, તે અસલમાં લેનારને વિતરીત થયુ ં હત ું તે જ સ્થિતિમાં, તમામ જોડાણો/વધારાઓ વગેરે સહિત પરત કરવા માટે બંધાયેલ હશે, જો કે સામાન્ય ત ૂટ-ફૂટ
સ્વીકાર્ય છે .
ે રી લે છે .
ખ)
વધુમાં, લેનાર “BAF” અથવા અદાલતે નિયુક્ત કરે લ રીસિવરને ઉપર મુજબ વાહનનો કબજો લેવાથી અટકાવવા અથવા અવરોધિત ન કરવા સંમત થાય છે અને બાંહધ
ગ)
લેનાર, વાહનના કબજા માટે નાં વિભિન્ન શુલ્કો જેમકે લઈ જવાનુ ં શુલ્ક, ગોડાઉન શુલ્ક, ભાડુ ં અને અન્ય ખર્ચાઓ કે જે “BAF” વાહનનો કબજો મેળવવા અને તેને સુરક્ષિત રાખવા વગેરે માટે વહન કરવામાં આવે તેને ચ ૂકવવા માટે જવાબદાર હશે. કોઈપણ
તફાવત “BAF” ને તત્કાલ ચ ૂકવવા માટે લેનાર જવાબદાર રહેશ.ે
ઘ)
લેનાર્સ) અહીં “BAF' દ્વારા તેને આપવામાં આવેલ કથિત લોન સુવિધાની પ ૂર્વ-શરત અનુસાર સંમત થાય છે કે જો લેનાર લોન સુવિધાની પુનઃચ ૂકવણીમાં અથવા તેના પરનાં વ્યાજની પુનઃચ ૂકવણીમાં અથવા નિયત તારીખ/તારીખોએ લોન સુવિધાની મંજૂર
હપતાની કોઈપણ ચ ૂકવણીમાં ડિફૉલ્ટ બને છે તો તે કિસ્સામાં, “BAF” લેનારનુ ં નામ પછી તે કોઈ વ્યક્તિ હોય, કંપની/એકમ અને તેના સંચાલકો/ભાગીદારો/માલિકોનુ ં નામ, “BAF” ને તેની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતાએ યોગ્ય લાગે તે માધ્યમ મારફતે અને યોગ્ય
લાગે તે રીતે જાહેર કરવા અથવા પ્રકાશિત કરવા માટે મુક્ત હશે.
ચ)
અહીં જે સત્તાઓનો ઉપયોગ કરાયો છે તેમાં, ઉપર પ્રમાણે કથિત વસુલાત/પુનઃકબજાના પરિણામે લેનાર જે વહન કરી શકે છે તે કોઈપણ નુકસાનો માટે “BAF' જવાબદાર અથવા બંધાયેલ હશે નહીં.
છ)
ન તો “BAF" અને ન તો તેના એજન્ટો, અધિકારીઓ અથવા નૉમિનીઝ, કોઈપણ રીતે, જવાબદાર અને/અથવા ઉત્તરદાયી રહેશે અને લેનાર અહીં હાઇપોથિકેટેડ વાહનની જબ્તી અથવા કબજા અને/અથવા તેનો ચાર્જ લેતી વખતે હાઇપોથિકેટેડ વાહનમાં
રહેલ અથવા મ ૂકેલ હોઈ શકે તેવા કોઈપણ સામાન અને આર્ટિકલના કોઈપણ નુકસાન, ક્ષતિ, મર્યાદાઓ અથવા અન્યથા માટે “BAF" અથવા તેના અધિકારીઓ, એજન્ટો અથવા નૉમિનીઝને જવાબદાર ન ઠરાવવા સંમત થાય છે .
10.1

10.2
10.3

“BAF” પાસે સંપ ૂર્ણ લોન અથવા લોનનો ભાગ અને લોન હેઠળની બાકી રકમ અથવા આ કરાર કે કોઈપણ વ્યક્તિ/એકમને આ રીતે અનુસરતા અન્ય કોઈપણ દસ્તાવેજો હેઠળનાં “BAF” ના અન્ય કોઈપણ અધિકારો અને જવાબદારીઓને અથવા આવા
નિયમો અને શરતો હેઠળ જેવી કે “BAF” લેનારને સ ૂચના અથવા સંદર્ભ આપ્યા વિના તેની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતાએ નિધારિત કરી શકે છે તે હેઠળ તેને વેચવા અથવા સ્થાનાંતરિત કરવા (સોંપણી, જામીનગીરી ખત કરીને અથવા અન્ય રીતો દ્વારા) માટે નો
અધિકાર હશે. લેનાર(લેનાર્સ) આવા વેચાણ, સોંપણી, જામીનગીરી ખત અથવા સ્થાનાંતર માટે બંધાયેલા રહેશ.ે
લેનાર સ્પષ્ટપણે સંમત છે , ઉપર જણાવેલ વેચાણ અથવા સ્થાનાંતરણની ઘટનામાં, એવી વ્યક્તિને સ્વીકારવા માટે કે જેને લોન વેચવામાં આવેલ હોય અથવા તેના/તેણીના/તેમના લેન્ડર તરીકે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવેલ હોય અને “BAF” દ્વારા
નિર્દે શિત કર્યા મુજબ આવી વ્યક્તિને લોનની પુનઃચ ૂકવણી કરવા માટે
લેનાર આ કરાર હેઠળ તેના અધિકારો અને જવાબદારીઓને પ ૂર્ણપણે અથવા આંશિક રૂપે કોઈપણ વ્યક્તિને પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રૂપે સોંપણી કરવા માટે હકદાર હશે નહીં.
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અગ્રિમ ચ ૂકવણી

12.

ગે રંટી

1.

2.
3.

4.
5.
6.

જો લેનાર શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખિત કર્યા મુજબ, લોનની મુદતની પ ૂર્ણતા પહેલા, પુનઃચ ૂકવણીના સમયગાળાથી અગાઉ એકાઉન્ટને ફોરક્લોઝ કરવાનુ,ં એટલે કે લોનની રકમની પ ૂર્વ-ચ ૂકવણી કરવાનુ ં નક્કી કરે છે અથવા તેવો ઇરાદો કરે છે , તો લોનની રકમ પર
શેડ્ યૂલમં ઉલ્લેખિત દરે લેનાર પાસેથી પ ૂર્વચ ૂકવણી શુલ્ક વસ ૂલ કરવા માટે “BAF” હકદાર હશે.
આ કથન દ્વારા ગેરેંટર વિના શરત અને અંતિમ રૂપે લેનાર(લેનાર્સ) દ્વારા "BAF" દ્વારા પ્રદાન કરે લ લોન સુવિધાની સંપ ૂર્ણ સીમા સુધી, વ્યાજ અને બધા સંબધિ
ં ત શુલ્કોની ચ ૂકવણી અને નીચે આપેલ "BAF" પ્રત્યેની તેમની જવાબદારીની કરે લ માંગના 15 દિવસની
અંદર નિર્વહનની ગેરેંટી આપે છે , જે તે સમય સુધી સતત ચાલુ રહેનારી ગેરેંટી છે જ્યાં સુધી જવાબદારીઓ પ ૂર્ણ થઈ જતી નથી.
ુ
ગેરેન્ટરની જવાબદારી, લેનારની જવાબદારી સાથે સંયક્ત
અને ઘણી હોય છે .
ગેરેંટર(ગેરેંટર્સ) અહીં સંમત છે કે તેઓની જવાબદારી, લેનારની જેટલી વ્યાપક અને જેવી કે BAF અને તેઓની વચ્ચે છે તેવી જ રહેશ,ે તમામ બાકી રકમો માટે તેઓને BAF ના મુખ્ય દે ણદાર તરીકે ગણવામાં આવશે.
ગેરેંટર(ગેરેંટર્સ) અહીં સ્પષ્ટપણે સંમત છે કે તેઓ તેમની BAF પ્રત્યેની તેમની જવાબદારીથી બહિષ્કૃત થશે નહીં, કોઈપણ સંજોગોમાં કે જેમાં નીચે આપેલ સામેલ છે પરં ત ુ અહીં સુધી મર્યાદિત નથી :
ક.
BAF અને લેનાર (લેનાર્સ) વચ્ચેના વ્યવહાર અથવા આ કરારની મુદતમાં તેમની સંમતિ વિના કરવામાં આવેલ કોઈપણ ફેરફાર દ્વારા
ખ.
BAF અને લેનાર (લેનાર્સ) વચ્ચે થયેલ કોઈપણ કરાર દ્વારા કે જેના દ્વારા લેનાર(લેનાર્સ)ને મુક્ત કરાયા હોય, અથવા
ગ.
BAF ના કોઈપણ કાર્ય અથવા ચ ૂકના કાન ૂની પરિણામ દ્વારા કે જેના લીધે ગેરેંટર(ગેરેંટર્સ) ડિસ્ચાર્જ થઈ શકે છે અથવા
ઘ.
BAF દ્વારા લેનાર(લેનાર્સ) સાથે સમાધાન કરવા અથવા સમય આપવાનો વચન આપવા અથવા ખાતરી ન આપવા દ્વારા અથવા
ચ.
BAF ના જામીનગીરી ગુમાવવા દ્વારા અને ગેરેંટર(ગેરેંટર્સ) અહીં તમામ નિશ્ચિતતાના અધિકારોને જતા કરવા કે જે અન્યથા તેઓને ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે .
BAF તરફથી લિખિત નોટિસની પ્રાપ્તિ પછીનાં 15 દિવસમાં અથવા રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ AD દ્વારા તેની રવાનગી પછીના 18 દિવસમાં, જે પણ પહેલા આવે, પછી ભલે લેનારને કૉલ કરવામાં આવ્યા હોય અથવા તેમની વિરુ દ્ધ કાર્યવાહી કરે લ હોય તેને ધ્યાનમાં લીધા
વિના ઉદ્ભવેલ રકમને ચ ૂકવવાની ગેરેંટરની જવાબદારી છે .
ગેરેંટર સંમત છે કે આ કરારમાં નિર્ધારિત આર્બિટ્રેશન કલમ ગેરેંટરને પણ બંધનકર્તા છે અને તે કે ગેરેંટર પણ આર્બિટ્રેટર દ્વારા પસાર થઈ શકે તે અવાર્ડ દ્વારા બંધાયેલ છે .
BAF આ ગેરેંટીને પ ૂર્ણ રીતે અથવા આંશિક રીતે કોઈપણ વ્યક્તિને (પછી ભલે તે સંપ ૂર્ણપણે અથવા જામીનગીરી તરીકે), લેનારની મુખ્ય જવાબદારી સહિત સોંપણી કરી શકે છે .

13.	વિવિધ

લેનાર(લેનાર્સ) દ્વારા ચ ૂકવવાપાત્ર લોન સુવિધા, વ્યાજ અને અન્ય પૈસાની વસુલાત કરવા માટે અને આ કરાર હેઠળ અધિકારોને અસરકારક રીતે લાગુ કરવા “BAF” ને સક્ષમ કરવા માટે, લેનાર(લેનાર્સ) અહીં “BAF” ની તેના કોઈપણ અધિકારીઓ અથવા
એજન્ટો અથવા અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કાર્ય કરવા માટે , એક સાચા અને કાયદે સરનાં એટર્ની તરીકે વાહનની ખરીદી માટે આપેલ/ડિસ્બર્સ કરે લ લોન સુવિધાના સંબધ
ં માં કોઈપણ કાર્યો, કૃત્યો અને વસ્તુઓને કરવા/ચલાવવા અથવા અમલ કરવા માટે
અવિરતપણે નોમિનેટ કરે છે , રચના કરે છે , નિમણુકં કરે છે , જેમ કે.: .
ૂ હોઈ શકે તેવા તમામ કરારો, ઘોષણાઓ અને સાધનોને સાઇન કરવા અને અમલમાં મ ૂકવા.
ક)
કથિત વાહનને સ્થાનાંતરિત કરવા, વેચવા અથવા નાશ કરવા અને વિતરણ કરવા માટે જરૂરી અથવા અનુકળ
ખ)
વાહનના કબજા માટે અને આવા કોઈપણ સ્થાનાંતરણ વેચાણ અથવા નાશ અથવા વસુલાત જે પણ કિસ્સો હોઈ શકે તે માટે કોઈપણ એજન્ટ અને/અથવા દલાલની નિમણુક કરવા અથવા જોડવા.
ગ)
જણાવેલ વાહનનાં વેચાણની નોંધણી માટે યોગ્ય અધિકારીને નોટિસ આપવા.
ઘ)
જણાવેલ વાહનના વેચાણ, સ્થાનાંતરણ, નાશ દ્વારા અવેજ મેળવવા અને તે માટે ની યોગ્ય રસીદ અને માન્ય તથા અસરકારક ડિસ્ચાર્જ આપવા માટે.
ચ)
અને સામાન્ય રીતે આ પ્રસ્તુતિથી સંબધિ
ં ત અથવા તે અંગેના અથવા તેને સ્પર્શતા તમામ કાર્યો, કૃત્યો, બાબતો અને વસ્તુઓને પ ૂર્ણપણે અને અસરકારક રીતે જાણે કે તે વ્યક્તિગત રીતે લેનાર(લેનાર્સ) દ્વારા કરવામાં અથવા અમલ કરવામાં આવેલ હોય તે
રીતે કરવા, પ્રદર્શિત કરવા અને અમલ કરવા.
13.2 કાયદા હેઠળ અને વર્તમાન હેઠળ “BAF” ને ઉપલબ્ધ અધિકારો, સત્તાઓ અને ઉપાયો, “BAF” દ્વારા તેના કોઈપણ કર્મચારીઓ અથવા એજન્ટ મારફતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે અને “BAF” કથિત સત્તાઓ અને અધિકારોમાંથી કોઈપણ અથવા તમામ આવા
કર્મચારી અથવા એજન્ટને આપી શકે છે .
13.3 લેનાર (લેનાર્સ) પીડિત સામે અથવા આની સાથે જોડાણમાં પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રૂપે ઉભા થતા જે “BAF” દ્વારા કરાયેલ કોઈપણ ક્રિયાઓ, દાવાઓ, કિંમતો, ક્ષતિઓ, માંગ, ખર્ચા, નુકસાન અને જવાબદારીઓના સંબધ
ં માં “BAF” ને બચાવવા અને
ક્ષતિરહિત રાખવા માટે પ્રદાન કરશે અને વળતર આપશે :
(ક)
આ કરારની જોગવાઈઓના અનુપાલનમાં લેનાર(લેનાર્સ) દ્વારા કોઈપણ નિષ્ફળતા અને/અથવા
(ખ)
ત ૃતીય પક્ષની જવાબદારી સહિતની કોઈપણ જવાબદારી કે જે લેનાર દ્વારા વાહનનાં કબજા, ઓપરે શન અને ઉપયોગ અથવા લેનારના કર્મચારીઓ દ્વારા અથવા તેના એજન્ટો દ્વારા અથવા અન્ય વ્યક્તિઓ કે લેનાર દ્વારા અધિકૃત હોય અથવા ન હોય તેમના
દ્વારા કથિત વાહન અને તે હેત ુ માટે ના આકસ્મિક ઉપયોગથી ઉદ્ભવી શકે અને/અથવા
(ગ)
કોઈપણ દાવા, હાનિઓ, માંગ, ક્રિયાઓ, કિંમતો, ખર્ચાઓ અને જવાબદારીઓ કે જે “BAF” દ્વારા લેનાર દ્વારા અપાયેલ પ્રસ્તુતિઓ અને વૉરં ટીઝ ખોટી અથવા અસત્ય ઠરવાને લીધે વહોરવામાં અથવા સહન કરવામાં આવી હોય અને/અથવા દાવા, હાનિઓ,
માંગ, ક્રિયાઓ, કિંમતો, ખર્ચાઓ અને જવાબદારીઓ કે જે “BAF” દ્વારા, હાઇપોથિકેટેડ વાહન કોઈપણ ભાર અથવા શુલ્કથી મુક્ત ન થયું હોવાને કારણે વહોરવામાં અથવા સહન કરવામાં આવી હોય
13.3 આ કરાર અથવા અન્ય કોઈપણ શરતનાં પ ૂર્વાગ્રહ વિના, પક્ષો સ્પષ્ટપણે સંમત છે કે લેનાર દ્વારા આ કરાર હેઠળ “BAF” ને કરવામાં આવેલ કોઈપણ ચ ૂકવણી “BAF” દ્વારા નીચેના ક્રમમાં ઉચિત ગણવામાં અથવા ફિટ માનવામાં આવશેક.
કિંમતો, શુલ્કો અને ખર્ચાઓ કે જે “BAF” સેવા પર, સુરક્ષાનો અમલ અને જાળવણી પર ખર્ચ કરી શકે છે અને તેથી લેનાર દ્વારા લોન, વ્યાજ અને તમામ રકમ અને ચુકવવાપાત્ર “BAF” આ કરાર હેઠળ વસુલ કરે છે .
ખ.
કરાર હેઠળ આવેલ વ્યાજ, શુલ્ક
ગ.
લોનની મુખ્ય રકમ
ઘ.	ડિફૉલ્ટમાંની રકમ પર વ્યાજ અને ડિફૉલ્ટેડ રકમ પર નફાનુ ં નુકસાન
ચ.
પ ૂર્વચ ૂકવણી શુલ્ક, બેંક શુલ્ક (ચેક ડિસઓનર શુલ્ક) અને અન્ય શુલ્ક બાકી અને ચ ૂકવવાપાત્ર,
13.4 પક્ષો સંમત છે કે આ કરાર હેઠળ લોનનાં ધીરનાર તરીકે તેમના કોઈપણ અધિકારો, સત્તાઓ અથવા ઉપચારોનો ઉપયોગ કરવામાં “BAF” દ્વારા કોઈ વિલંબ અથવા ચ ૂક થાય અને અન્ય દસ્તાવેજો અધિકાર, સત્તા અથવા ઉપચારને નબળા પાડશે નહીં અને
ન તો “BAF” દ્વારા માફી અથવા સ્વીકૃતિ તરીકે ગણવામાં આવશે
13.5 પક્ષો પુષ્ટિ કરે છે કે આ કરાર અને તેન ુ ં શેડ્ યૂલ અને તે મુજબનાં કોઈપણ અન્ય દસ્તાવેજો તે પક્ષો વચ્ચે એક એકલ કરારનુ ં પ્રતિનિધિત્વ કરે છે .
13.6 આ કરાર, “BAF” બ્રોશર લેનાર દ્વારા “BAF” પરની કરે લ પ્રસ્તુતિઓ અને તેની જવાબદારીઓનાં સંદર્ભમાં સાચવેલ, કોઈપણ પત્રવ્યવહાર, એપ્લિકેશન ફોર્મમાં સ્થાપિત અથવા અન્યથા કરે લ અથવા જે પણ રીતે કરવા માટે સંમત થયા હોય તે સહિત, પક્ષો
વચ્ચેની તમામ પ ૂર્વ ચર્ચાઓ અને પ્રસ્તુતિઓને અને તેમાંની સામગ્રીની અસંગતતાને, રદબાતલ કરે છે .
13.7 લેનાર(લેનારાઓ) નેગોશિએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ, 1881 જેવું અપ-ટુ -ડેટ, આપરાધિક પ્રક્રિયા કોડ, નાગરિક પ્રક્રિયા કોડ અથવા અન્ય કોઈપણ ફોરમ પર કરે લ સંશોધન હેઠળ કોઈપણ ઉપચાર કરતી વખતે વ્યાજ સહિત વહન કરે લ ખર્ચાઓ માટે પણ
જવાબદાર હશે.
13.8 પક્ષોના સરનામાં શેડ્ યૂલ હેઠળ ઉલ્લેખ કર્યા પ્રમાણે હશે. લેનાર અને ગેરેંટર તેના/તેણીના/તેમના સરનામામાં કોઈપણ ફેરફારની “BAF” ને તાત્કાલિક જાણ કરશે.
13.9 આ કરાર હેઠળ આવશ્યક અથવા મંજૂર કોઈપણ નોટિસ અથવા વિનંતી, કોઈપણ એક પક્ષ દ્વારા અન્યને, ફક્ત લિખિતમાં અને અન્ય પક્ષનાં શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખિત સરનામાં પર અથવા કરારની નિરં તરતા દરમિયાન આપવામાં અન્ય કોઈ સરનામા પર
(અથવા લેનાર અને ગેરેંટર્સને), “BAF” ને છે લ્લે જણાવેલ લેનાર/ગેરેંટરના સરનામાં પર મોકલવામાં આવશે :
(ક)
જો “BAF” દ્વારા અપાયેલ, વ્યક્તિગત વિતરણ, ફૅક્સ અથવા પોસ્ટ દ્વારા આપેલ હોઈ શકે અને લેનાર/ગેરેંટર દ્વારા પ્રાપ્ત કરે લ અથવા મેળવેલ માનવામાં આવશે, જો વ્યક્તિગત વિતરણ દ્વારા અપાયુ ં હોય, તો જ્યારે વિતરીત થયું અને જો તેને/તેણીને/
તેમને રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા તે રવાના કરવામાં આવેલ હોય તો તે પછીનાં 3 દિવસની સમાપ્તિ પર તેઓના છે લ્લા જાણીતા/સંશોધિત સરનામાં પર લેનાર/ગેરેંટરને આગળ ટ્રાંસમિશન માટે મોકલવામાં આવશે અને
(ખ)
તમામ પત્રવ્યવહારોમાં, એકાઉન્ટ નંબર ઉપરાંત પ ૂર્ણ નોંધણી નંબર લેનાર(લેનારાઓ) અને ગેરેંટર(ગેરેંટર્સ) દ્વારા નોંધેલ હોવો જોઈએ.
ુ
13.10 જો લેનારાઓની જવાબદારી, એક કરતા વધુ હોય, સંયક્ત
અને ઘણી હોય
ુ
જો લેનારાઓની જવાબદારી, એક કરતા વધુ હોય, સંયક્ત
અને ઘણી હોય

14.

ગંભીરતાની કલમ

15.

આર્બિટ્રેશન

16.

અધિકારક્ષેત્ર
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EF

જો આ કરાર અથવા અરજીની કોઈપણ જોગવાઇ/કલમ/પેટા-કલમ કોઈપણ વ્યક્તિ માટે અથવા સંજોગોમાં અમાન્ય છે અથવા કોઈપણ કાયદા અથવા અધિનિયમ અથવા સરકારી નીતિ સહિત કોઈ કારણસર કોઈ હદ સુધી લાગુ કરવા યોગ્ય નથી, તો આવી જોગવાઇની
ૂ હોય ત્યાં સુધી માન્ય અને લાગુયોગ્ય ગણાશે.
અરજી અને કરારમાંથી બાકી તે વ્યક્તિ અથવા સંજોગો પર, જે અમાન્ય અથવા બિનલાગુયોગ્ય મનાયુ ં છે તે પ્રભાવિત થશે નહીં તે સિવાયની, અને આ કરારની દરે ક જોગવાઇઓ કાયદાની પ ૂર્ણ હદ સુધી મંજર
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આ કરાર, જામીનગીરી અને અન્ય દસ્તાવેજોના અર્થઘટન અને અમલીકરણને સંચાલિત કરતા તમામ પાસાઓ સહિત, આ કરાર અથવા તેની માન્યતા અથવા ઉલ્લંઘન અથવા નિયમો અને શરતોથી સંબધિ
ં ત પર પક્ષો વચ્ચે ઊભા થતા કોઈપણ વિવાદ,
દાવા અથવા તફાવતના કિસ્સામાં, તે તમામનુ ં નિરાકરણ પક્ષો દ્વારા શાંતિપ ૂર્ણ રીતે કરવામાં આવશે. આવી પતાવટમાં નિષ્ફળ જતાં, BAF દ્વારા આર્બિટ્રેશન અને કન્સિલિએશન એક્ટ, 1996 ની જોગવાઈઓ અનુસાર અને ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ આર્બિટ્રેશનના
આર્બિટ્રેશનના નિયમોના અનુસધ
ં ાનમાં નિયુક્ત કરાયેલ, એકમાત્ર આર્બિટ્રેટરને સંદર્ભિત કરવામાં આવશે અને આવા એકમાત્ર આર્બિટ્રેટર દ્વારા પસાર કરાયેલ અવાર્ડ પક્ષોને માટે અંતિમ અને બંધનકર્તા હશે.
તે આ કરારનો નિયમ છે કે આવી ઘટનામાં આર્બિટ્રેટર કે જેને મુદ્દો મ ૂળ રૂપે સંદર્ભિત કરવામાં આવ્યો હોય અથવા કોઈપણ કારણસર કરવા માટે અસમર્થ હોય, તો BAF આર્બિટ્રેટર તરીકે કાર્ય કરવા માટે બીજી વ્યક્તિની નિમણુકં કરશે. આવી વ્યક્તિ તેના/તેણીના/
તેમના પ ૂર્વાધિકારીએ છોડ્યું હોય તે તબક્કાના સંદર્ભથી આગળ વધવા માટે હકદાર હશે.
ૂ /યોગ્ય લાગતું હોય તે નિયુક્ત થાય છે .
આર્બિટ્રેશન કાર્યવાહીઓનુ ં સ્થાન નવી દિલ્હી અથવા BAF નુ ં શાખા કાર્યાલય હશે, જે પણ આર્બિટ્રેટરને અનુકળ
અને અન્ય તમામ મામલાઓ જે અહીં ઉપર પ્રદાન કરાયેલા નથી તે નવી દિલ્હીના ન્યાયાલય અથવા શાખા કાર્યાલય અથવા ફક્ત BAF પાસે અધિકારક્ષેત્ર હશે.
ભારતનો કાયદો આ કરાર, જામીનગીરી અને અન્ય દસ્તાવેજીકરણનુ ં સંચાલન કરશે.
સ્વીકૃતિમેં/અમારી પાસે ઉપર નામાંકિત લેનાર(લેનારાઓ) અને ગેરેંટર(ગેરેંટર્સ) એ જાહેર કર્યું છે કેi. મેં/અમે આ સમગ્ર કરાર વાંચ્યો અને સમજ્યો છે /શેડ્ યૂલમાં પ્રદાન કરાયેલ સામગ્રીની વિગતો સહિત તે મને/અમને મારી/અમારી માત ૃભાષામાં વાંચી સંભળાવવામાં અને સમજાવવામાં આવેલ છે , જે મારી/અમારી હાજરીમાં ભરવામાં આવેલ છે .
ii. મેં/અમે આ કરારની સામગ્રીઓ ચકાસ્યા અને સમજ્યા પછી મારી/અમારી સહી કરી છે .
iii. હુ/
ં અમે સંમત છું/છીએ અને BAF ને મારી/અમારી સાથે કોઈપણ પત્રવ્યવહાર કરવા, લિખિતમાં અથવા અન્યથા, ફક્ત અંગ્રેજી ભાષામાં કરવાની પરવાનગી આપુ છું/આપીએ છીએ.
સાક્ષીમાં શેડ્ યૂલમાં અહીં દે ખાય છે તે લખેલ દિવસ અને વર્ષના રોજ આ પ્રસ્તુતિને લાગુ કરવા માટે અહીંના પક્ષોએ અમલમાં લાવવાનુ ં હોય છે .

*લેનાર માટે

લેનાર
સાક્ષી:

X સહ-લેનાર

બાયંધરી આપનાર

સહી:		

____________________________________________________________________

સહી:		

____________________________________________________________________

નામ:

		

____________________________________________________________________

નામ:

		

____________________________________________________________________

સરનામુ:ં

____________________________________________________________________

સરનામુ:ં

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

બુસન ઑટો ફાઇનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (Bussan Auto Finance India Private Limited) વતી
હસ્તાક્ષરિત અને વિતરિત:

બુસન ઑટો ફાઇનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટે ડ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ના અધિકૃત
હસ્તાક્ષરના હસ્તે  શ્રી/શ્રીમતી __________________________________

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા
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____________________________________________________________________

