ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು_______________________ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ__________ರಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಭಾಗ ಒಂದರ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ (ಈ ಮುಂದೆ “ಸಾಲಗಾರರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನುಗಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು
ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು RBI ಕಾಯಿದೆ, 1934 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಹಿತ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 4 ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ವೀಡಿಯೋಕಾನ್
ಟವರ್, E-1, ಜಾಂಡೆವಾಲನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್, ನವದೆಹಲಿ -110055, ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರನ�ೇ ಭಾಗದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಕಚ�ೇರಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಚ�ೇರಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಮೆಸಸ್ ಬುಸ್ಸಾನ್ ಆಟ�ೋ� ಫ�ೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ಕಂಪನಿಯನ್ನು (ಈ ಮುಂದೆ “BAF” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹ�ೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಹ�ೊರತು “ಸಾಲಗಾರರು”, “ಜಾಮೀನುಗಾರರು” ಮತ್ತು “BAF” ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಅವುಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸುವವರು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತರು,
ಇತ್ಯಾದಿಯವರನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ/ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು (ಈ ಮುಂದೆ "ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ನೀಡುವಂತೆ "ಸಾಲಗಾರರು",
"ಜಾಮೀನುಗಾರರು" “BAF” ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರದ ಮಿತಿ(ಗಳವರೆಗೆ)ಯವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು “BAF” ಒಪ್ಪಿದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿವೆ:

1.

ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

2.

ಸಾಲ ನೀಡಲು “BAF ನ” ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಲಗಾರರ ಒಪ್ಪಂದ

ಜಾಮೀನುಗಾರ _________________________________________________

ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನದ ಒಪ್ಪಂದ

ಸಾಲ/ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯದ ನೀಡುವಿಕೆ-

4.

ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಖಾತೆ
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ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು (ಮೂಲ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ದರಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಶುಲ್ಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆವಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಗೆ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಇತರ ಬಾಕಿಗಳು) ಸಾಲಗಾರರು
ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ :ಈಕ್ವೆಟೆಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳು (EMI) ಅಂದರೆ, ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್ಗಳು/ECS ಮೂಲಕ; ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್ಗಳು/
ECS ಆದ�ೇಶ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚೆಕ್ಗಳು/ECS ಆದ�ೇಶದ ಗೌರವಿಸದ�ೇ ಇರುವಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಲ
ಮತ್ತು ಅಡಮಾನದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳಿಸದ�ೇ ಇರಲು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ;
ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ECS ಗೌರವಿಸದ�ೇ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆ (ಅಥವಾ “BAF” ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ)
ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು “BAF” ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ತನಕ EMI ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದರಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು, ಖರ್ಚುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣದ ನಂತರವ�ೇ ಮರುಪಾವತಿ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮರುಪಾವತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗ�ೊಳ್ಳುತದ್ತ ೆ. ಈ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ/ಷೆಡ್ಯೂಲ್ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ EMI ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ/ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ನ�ೋ�ಟೀಸ್, ಜ್ಞಾಪನೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, “BAF” ಗೆ ಸೂಕ್ತ
ಸಮಯದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದ�ೇ EMI ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಬಾಕಿಯು ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಗೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಬಾಕಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ (ಅಂತಹ ಬಾಕಿಯ ಅವಧಿಗೆ)
ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಬಾಕಿಯ ಘಟನೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು BAF ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ/ಮುಕ್ತಾಯಗ�ೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ
ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು “BAF” ಗೆ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮುಂಚಿತ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ�ೇ ಇರಲಿ ಸಾಲಗಾರರರು ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ “BAF” ಗೆ ನೀಡಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು “BAF” ಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ EMI ಗಳನ್ನು
ಮರುಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನದ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ�ೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ “BAF” ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾಹನ ಕಳೆದುಹ�ೋ�ಗುವಿಕೆ, ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯೂ ಸಹ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ EMI ಪಾವತಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗ�ೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಘಟನೆ ಯಾವುದ�ೇ ಇರಲಿ ಸಾಲಗಾರರು EMI ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಲ�ೇ
ಇರಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಲಗಾರರು BAF ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ PDC ಗಳು/ECS ಆದ�ೇಶವು ಮೇಲಿನ ಕಲಂಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ:
ಅ) BAF ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಳೆದು ಹ�ೋ�ಗಿದೆ, ನಾಶವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ,
ಆ) ಸಹಿದಾರರು ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಿದಾರರ (ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ) ಸಾವು, ದಿವಾಳಿತನ, ಬುದ್ಧಿವಿಕಲ್ಪ, ಅಧಿಕಾರದ ಮುಕ್ತಾಯಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಹಣ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲಿಕ್ವಿಡ�ೇಶನ್ ಅಥವಾ ತಡೆಹಿಡಿತ.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರ (ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು), ಸಾಲಗಾರರ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ನಷ್ಟ, ನಾಶ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು BAF ನಿಂದ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ (ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ) ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಗದುಗ�ೊಳಿಸದೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸದಾಗ, ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಹ�ೋ�ದ, ನಾಶವಾದ, ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಗದುಗ�ೊಳಿಸಲಾಗದವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು BAF ಗೆ
ನೀಡಬ�ೇಕು ಅಥವಾ BAF ಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಇ) ಚೆಕ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ BAF ನಿಂದ ECS ಆದ�ೇಶದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡದ�ೇ ಇರುವುದು BAF ಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, BAF ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಗದೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ,
ಲ�ೋ�ಪ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲಗಾರರು ವಾಯಿದೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ಗಳ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಈ) ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾಲಗಾರರು ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ತಿರಸ್ಕೃತಗ�ೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದು ನಗದೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಿರಸ್ಕೃತಗ�ೊಂಡ ಚೆಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾದ
ದ್ವಿಗುಣ ಪಾವತಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ BAF ಬಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಹ�ೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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4.5

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಲ/ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಾಹನದ ವಿತರಣೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲಾಭದ ಆಂತರಿಕ ದರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲಗಾರರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸ�ೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸೆಲ್, ದರಗಳು ಅಥವಾ ಲೆವಿ, ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಯಾವುದ�ೇ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನು BAF
ಭರಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ “BAF” ಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ (ಸಾಲಗಾರರಿಂದ “BAF” ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾದ/ಅಥವಾ ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರದ ಹ�ೊರತು, ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
“BAF” ಗೆ ಉಂಟಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ತೆರಿಗೆ, ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ, ಲಾಗಿನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸ�ೇವೆ/ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು/ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು) ಸಾಲಗಾರರ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು/ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು “BAF”
ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮೊತ್ತವು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
EMI ಬಾಕಿಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ದರಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ “BAF” ಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಸದ�ೇ ಇರುವುದು) ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್
ಬಡ್ಡಿ ದರ/ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡದ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
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ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು “BAF” ನಡುವೆ ಒಪ್ಪದ ಹ�ೊರತು, ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು “BAF” ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪೂರ�ೈಕೆದಾರ/ಡೀಲರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರ/
ಡೀಲರ್ ಜ�ೊತೆಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ/ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಪರವಾಗಿ “BAF” ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಾಹನದ ವಿತರಣೆ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3.1
ಏಕ�ೈಕ ವಿವ�ೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು “BAF” ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಹ�ೊರತು ಯಾವುದ�ೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ :ಅ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು “BAF” ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ:
ಆ. ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಯ ಕಂತುಗಳಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇ. “BAF” ತನ್ನ ಏಕ�ೈಕ ವಿವ�ೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ.
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ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಾರರ ಜಂಟಿ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಅಹವಾಲುಗಳು, ವಾರಂಟಿಗಳು, ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಗ್ಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರು
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತರ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, “BAF” ಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ವಾಹನದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ “BAF” ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
“BAF” ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ಪಾವತಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ BAF ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಥವಾ
ಮುಕ್ತಾಯಗ�ೊಳಿಸುವ ತನಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “BAF” ಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ತನಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು “BAF”
ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತನಕ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
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1.1
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ:
“ಒಪ್ಪಂದ” ಎಂದರೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಈ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
“BAF” ಎಂದರೆ ಬುಸ್ಸಾನ್ ಆಟ�ೋ� ಫ�ೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1956 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಹಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ�ೋ�ಂದಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಕಚ�ೇರಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಾಖೆ ಕಚ�ೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
“ಸಾಲಗಾರ” ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ/ಅವರ ಹೆಸರು(ಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ(ಗಳನ್ನು)ವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾ
ರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆಯಾಗಿ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
“ಜಾಮೀನುಗಾರ” ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ/ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು(ಗಳನ್ನು) ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಅವರ�ೇ ಸ್ವತಃ ಜಾಮೀನುಗಾರರಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವರಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದರೆ,
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.
“ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಖೆ” ಅಂದರೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ “BAF”ನ ಶಾಖಾ ಕಚ�ೇರಿಯಾಗಿದೆ.
“EMI” ಅಥವಾ "ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮೆಂ ಟ್” ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಲಗಾರರು “BAF”ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಡ್ಡಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಮೂಲ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು (ಮೂಲ
ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ದ�ೈನಂದಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು ಕಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
“ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ” ಎಂದರೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ “BAF” ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ/ನೀಡಿರುವ ಸಾಲ(ಗಳ)/ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ: ಮತ್ತು “ಸಾಲ” ಎಂಬ ಪದವು
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಲಂಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕ�್ರೋಢೀಕೃತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು “ಸಾಲ” ಎಂಬ ಪದವು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಲಂಗಳನ್ನು
ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕ�್ರೋಢೀಕೃತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ,
“ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ” ಎನ್ನುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ EMI ಮತ್ತು ಇತರೆ ದರಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಒಪ್ಪಿದ ಬಡ್ಡಿದರವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ
ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರು “BAF”ಗೆ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
“ಪಕ್ಷಗಳು” ಎಂಬುದನ್ನು “BAF” ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
“ವಾಹನ” ಎಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಖರೀದಿಗಾಗಿ, ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು “BAF” ನೀಡಿದೆ.
“ಷೆಡ್ಯೂಲ್” ಎಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ.
1.2
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ಏಕವಚನವು ಬಹುವಚನ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1.3
ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗದ�ೇ ಇರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಂಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1897 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾದರೆ, ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
1.4
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕಲಂಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹ�ೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಂನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
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ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “BAF”:
ಅ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಮೊತಗ
್ತ ಳಿಗಾಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂದತೆ ವಿಮೆಯ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಪಾವತಿ/ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ;
ಆ.
ವಾಹನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ವಾಹನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ
ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ “BAF” ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ/ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ BAF ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನದ ತಪಾಸಣೆ, ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ
(ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ಗ
ತು ಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ) ವಾಹನವನ್ನು ಇರಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ;
ಇ.
“BAF ನ” ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಹ�ೊಂದಿರದಂತೆ, ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಲ�ೋ�ಪ ಅಥವಾ “BAF ನ” ಜಾಮೀನಿನ ಅಪಾಯದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ಗ
ತು ಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ, “BAF” ಪರವಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು
ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಲ್,ಲಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಾಹನದ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಅದರ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಬಾಕಿಯ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು“BAF” ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತದ್ತ ೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವುದ�ೇ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು “BAF” ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೂ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು BAF ಅನ್ನು
ನಿರ್ಬಂಧಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು BAF ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುತದ್ತ ೆ;
ಈ.
ಯಾವುದ�ೇ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪುಸಕ
್ತ ಗಳು, ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವಿಮೆಗಾರರು, ತಿಳಿಸಿದ ವಾಹನದ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಅದರ ಡೀಲರ್ಗಳು/ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಪಡೆಯಲು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಬ�ೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ;
ಉ.
ಸಾಲಗಾರರು, ಅವರ ಖಾತೆ, “BAF” ಜ�ೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಲ�ೋ�ಪದ ಕುರಿತಾದ (ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ “BAF” ಸ್ವತಃ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ನಡವಳಿಕೆ, ರ�ೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ಲ�ೋ�ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಚ�ೇರಿಗೆ, ಇತರ ಶಾಖೆ ಕಚ�ೇರಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ಯಾವುದ�ೇ ರೀಫ�ೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ
ಮೂರನ�ೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು “BAF” ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವ�ೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸರಿಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತದ್ತ ೆ. ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನ�ೇ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ “BAF” ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು
ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹ ಅದು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತದ್ತ ೆ; ಮತ್ತು
ಊ. ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ : ಸಾಲಗಾರರ ಸಾಲದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರ ಸಾಲದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತ
ತು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆ(ಗಳು) ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ನಮೂನೆಗಳ ಕುರಿತು
ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಸ�ೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು BAF ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು; ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಲು BAF ಮುಕವ್ತ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರ�ೋ�ಗಳು/ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು BAF ಅನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಉತರ
್ತ ದಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ.್ಲ
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ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ “BAF” ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಲಗಾರರು, ಈ ಮೂಲಕ “BAF” ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ/ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ/ಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ/ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು “BAF” ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಲ/್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ;್ಲ
ವಾಹನದ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ BAF ಅನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಮುಕಗ್ತ �ೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ; ವಾಹನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೋ�ಷವಿದಲ್
್ದ ಲಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಾಲಗಾರರ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ವಾಹನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಲಗಾರರು ನಿಗದಿತ EMI ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು, ದರಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಾರದು;
ಆದರೆ, ವಾಹನದ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯಾಗದಿರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರು/ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಯಾವುದ�ೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವಾಹನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಾರರು
ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು “BAF” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1988 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ�ೊಂದಿಗೆ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ�ೋ�ಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ “BAF” ಒಡೆತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು
ದೃಢೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನಂತರದ ತಕ್ಷಣವ�ೇ “BAF” ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊಸ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ, “BAF” ಗೆ ಅಡಮಾನ ಇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು
ಸಹ ಸಾಲಗಾರರು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ;
“BAF” ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ NOC ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳದೆಯೇ ವಾಹನದ ನಕಲಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಕಲು ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡೆತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ;
ಒಪ್ಪಂದದ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, “BAF” ನಿಂದ ಮುಂಚಿತ ಲಿಖಿತ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳದೆಯೇ ವಾಹನದ ಭದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನಾಗಲೀ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲವ್ಲ �ೇ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಋಣಭಾರ
ಹಾಕುವುದಿಲ;್ಲ
ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ, 1988 ಒಳಗ�ೊಂಡು ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೃಢೀಕರಣ, ಅನುಮೋದನೆ, ಸಮ್ಮತಿಗಳು, ವಿಮೆಗಳು, ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲವ
್ಲ ನ್ನೂ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾಲದ ಪಾವತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ;
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ, ಬೆಂಕಿ, ದ�ೊಂಬಿಗಳು, ಭೂಕಂಪ, ನಾಗರಿಕ ಗಲಭೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನ�ೇ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಒಳಗ�ೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿಮೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “BAF” ಅನುಮೋದಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ವಿಮಾ
ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನವು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದು “BAF” ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತವ್ತ ೆ, ಇದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕವ್ತ ಾಗಿರುತದ್ತ ೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು “BAF” ಅನ್ನು ಏಕ�ೈಕ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ. ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿಮೆಯನ್ನು “BAF” ಕ್ಲೇಮ್ನ ದೃಢೀಕರಣ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ
ವಾಯಿದೆ ಮೀರುವ 7 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅದರ ನವೀಕರಣದ ಕುರಿತು “BAF” ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬ�ೇಕು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “BAF” ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತದ್ತ ೆ ಎಂಬುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ“BAF” ನಲ್ಲಿ “BAF” ಅನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಧ್ಯತೆ/ಅನರ್ಹತೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುತದ್ತ ೆ ಎಂಬುದಾಗಲೀ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು, ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಮ ಮಾಡಿಸದ�ೇ ಇದರ್ದ ೆ ಇದು ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತದ್ತ ೆ;
ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ/ನವೀಕರಿಸಿದ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಕಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು “BAF” ಗೆ ನೀಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಲಾದ ಪಾಲಿಸಿಯು ವಾಯಿದೆ ಮೀರಿದಾಗ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
ಮತ್ತು ಇತರ ಮೊತಗ
್ತ ಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಲಾದ ಪಾಲಿಸಿಯು ಅನೂರ್ಜಿತಗ�ೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅನೂರ್ಜಿತಗ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ
ದೂರವುಳಿಯಬ�ೇಕು;
ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಲಗಾರರು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ, “BAF” ತನ್ನ ವಿವ�ೇಚನೆಯಲ್ಲಿ (ನಿರ್ಬಂಧಕ�ೊಳ್ಳಗಾಗದ�ೇ ಇದರ
್ದ ೂ) ತಿಳಿಸಿದ ವಾಹನದ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೆಡಕುಂಟು ಮಾಡದಂತೆ ವಿಮೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು;
ಯಾವುದ�ೇ ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು “BAF” ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಾರರ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ವಿಮೆ ಇತ್ಯರ್ಥದ
ನಗದು ಹಣವು “BAF” ಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದರ್ದ ೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಕ�ೊರತೆಯ ಮೊತವ
್ತ ನ್ನು “BAF” ಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ;
ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಸಾಲಗಾರರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವುದ�ೇ ಅಪಘಾತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದ�ೇ ಮೂರನ�ೇ-ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ BAF ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ BAF ನ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪುನಃಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಬ�ೇರೆ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದ�ೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಥವಾ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದ�ೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ “BAF” ಗೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು;
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರೆ ಮೊತಗ
್ತ ಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿ (ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಾರರು ಇದರ್ದ ೆ) ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ಗ
ತು ಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ;
ವಾಹನವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಉತಮ
್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವಂತೆ/ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಾಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಾದ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಲು
ಅನುಮತಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲದ
್ಲ ಂತೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲವ್ಲ �ೇ “BAF” ಪರವಾಗಿನ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟಿಲದ
್ಲ ಂತೆ ಮಾಡುವ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ;್ಲ
ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು, ವ್ಯಯಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ;
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದ ಭಾಗ ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದ�ೇ ಭಾಗದ ಮೂರನ�ೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್/ತು ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಲೀ (ಮಾರಾಟ, ವಿನಿಮಯ, ಲೀಸ್, ಅಡಮಾನ, ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ�ೇರೆಯದು)
ಮಾಡುವುದಿಲ;್ಲ
ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳದ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಉದ�್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದಲ್
್ದ ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಚಲಿಸದ�ೇ ಇದ್ದಾಗ) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದಲ್
್ದ ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ AD ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯ 10 ದಿನಗಳ�ೊ ಳಗೆ “BAF”
ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ;
ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಕರೆಗಾಗಿ/ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ತಂಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ತ�ೊರೆಯುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಸಾಲ, ಬಾಕಿ/ನೀಡಬ�ೇಕಾದ EMI ಗಳು, ದರಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಖರ್ಚುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ;
ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾವುದ�ೇ ದಾಖೆಗಳು, ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಾರದು (ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಬ�ೇರೆಯದು)
ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ಗ
ತು ಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ,
ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನದ ನ�ೋ�ಂದಣಿಯು ಅಮಾನುತುಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುಗ�ೋ�ಲು ಹಾಕಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ.್ಲ
ವಾಹನವು ಯಾವುದ�ೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾದ, ಕಳೆದು ಹ�ೋ�ದ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವಿಮಾ ಮೊತವ
್ತ ನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು
ಪುನಃಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು “BAF” ಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಜಾಮೀನು ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
“BAF” ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮುಂದಿನ-ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್ಗಳ ಪಾವತಿಗೆ/ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ “BAF” ಪರವಾಗಿನ ECS ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ಸಾಲಗಾರರು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊತ್ತ
ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವಿವಾದವು ಸಾಲಾಗರರು ಯಾವುದ�ೇ EMI ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ.್ಲ
ಯಾವುದ�ೇ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ECS ಆದ�ೇಶ ಮಾನ್ಯವಾಗದ�ೇ ಇದರ್ದ ೆ, ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಮಾನ್ಯವಾಗದಿರುವಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ/ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2007 ಜ�ೊತೆಗೆ ಮತ್ತು
ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “BAF”:
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“BAF” ನೀಡಿರುವ ಮುಂಚಿತ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ, BAF ಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಸಾಲದ, ಬಡ್ಡಿಯ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಹಣದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾದಂತೆ ವಾಹನವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ
“BAF” ಪರವಾಗಿ ಅಡಮಾನ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹ�ೊಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪುಸಕ
್ತ ದಲ್ಲಿ “BAF” ಪರವಾಗಿ ಅಡಮಾನದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಗಾರರು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಾಹನದ ಅಡಮಾನವು BAF ಗೆ ಇರುವ ಬಾಕಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹ�ೊಣೆಯಾಗಿರುತದ್ತ ೆ. ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನದ ಸಮ್ಮತಿಯ ದಿನಾಂಕವು ಯಾವುದ�ೇ ಆಗಿದರ
್ದ ೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ನ�ೋ�ಂದಣಿಯಾಗುವ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ಮೊದಲ�ೋ� ಆಗುತದ್ತ �ೋ� ಆ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಅಡಮಾನವು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತದ್ತ ೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
ದೃಢಪಡಿಸಲಾದ R.C. ಪುಸಕ
್ತ ದ ವಿತರಣೆಗೆ (ಅಡಮಾನದ ದೃಢೀಕರಣದ ಜ�ೊತೆಗೆ) BAF ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು R.C. ಪುಸಕ
್ತ ವಿತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ EMI ಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು (ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಏಕ�ೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಲಗಾರರದ್ದಾಗಿರುತದ್ತ ೆ)
ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ಅಡಮಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ವ�ೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನದ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಾಹನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲ ನ�ೋ�ಂದಣಿ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಾರಾಟ/VAT ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಎದುರು "BAF" ಸೂಕವ್ತ ೆಂದು ಕಂಡುಕ�ೊಂಡ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ಗ
ತಿ ಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು BAF ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು (ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾದಂತೆ)
ಹ�ೊಂದಿರುತದ್ತ ೆ.
ವಾಹನದ ಬಳಕೆ/ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ದರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ BAF ಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಲಗಾರರು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಂಡ್(ಗಳು), ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನ�ೋ�ಟ್(ಗಳು), ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ(ಗಳು)/ವಾಗ್ಧಾನ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು, ನೀಡಿದ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ
ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “BAF” ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು.
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ಅ) ಲ�ೋ�ಪದ ಘಟನೆಗಳು.

ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು “BAF” ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಒಪ್ಪಿದ ವಾಯಿದೆ ಇದರ
್ದ ೂ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ (ಮೂಲ ಹಣ, ಬಡ್ಡಿ, ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು) ಘ�ೋಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಘಟಿಸಿದಾಗ ಸಾಲದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ("BAF" ನ ಏಕ�ೈಕ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ) “BAF” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜಾಮೀನನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು ;

ಬುಸ್ಸಾನ್ ಆಟ�ೋ� ಫ�ೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ಪರವಾಗಿ

ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರ
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ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಶುಲ್ಕ, ದರಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಒಂದು EMI ಅಥವಾ ಭಾಗವು ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಬಾಕಿ ಮೊತವ
್ತ ನ್ನು ವಾಯಿದೆ ನಂತರವೂ ಪಾವತಿಸದ�ೇ ಇರುವಾಗ.
ಸಾಲಗಾರರು ಸೂಚಿತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುವುದು; ಅಥವಾ
ಸಾಲಗಾರರು ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು BAF ಗೆ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗುವುದು;
ಈ ಒಪ್ಪಂದವಾದ 30 ದಿನಗಳ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ವಾಹನದ RC ಪುಸಕ
್ತ ದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು (BAF ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ) ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರು ವಿಫಲರಾಗುವುದು;
ಇಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ಗ
ತು ಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು BAF ಗೆ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ನೀಡಬ�ೇಕಾದ ಯಾವುದ�ೇ PDC ಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗದ�ೇ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ಮರಳಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಪಾವತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ECS ಆದ�ೇಶದ
ಅಮಾನ್ಯತೆಯ ಕಾರಣವು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತದ್ತ ೆ ;
ವಾಹನವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ BAF ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ;
ಸಾಲಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ಗ
ತು ಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಡಮಾನಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ವಾಹನದ ನವೀಕರಿಸಿದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು BAF ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ;
ಇಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ಗ
ತು ಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯಗ�ೊಂಡಿರುವ PDC ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ;
BAF ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ವಾಹನದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ BAF ನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.
ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲ�ೋ�ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದ�ೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ಗ
ತು ಳನ್ನುಅಥವಾ “BAF” ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಜಾಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳು, ವಾಗ್ಧಾನಗಳು
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ;
“BAF” ಮುಂಚಿತ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಗೆ ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹ�ೊರತು ತಿಳಿಸಿದ ಬಾಕಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಆಗಿರುವ, ವಾಹನದ ಕುರಿತಾಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು, ಅಡಮಾನವನ್ನು, ಹೆನ್ ಅಥವಾ
ಇತರ ಋಣಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ;
“BAF” ನಿಂದ ಮುಂಚಿತ ಲಿಖಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲದ್ಲ ೆಯೇ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ�ೈಫಲ್ಯ, ಲಿಕ್ವಿಡ�ೇಶನ್/ವಿಸರ್ಜನೆ, ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಲಗಾರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ, ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳಿಸಿದರೆ
ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಪಾಯವೊಡ್ಡಿದರೆ, ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದ�ೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಮುಕ್ತಾಯಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಗಳು, ವಾರಂಟಿಗಳು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ವಸ್ತ
ತು ಃ ಅಂಶಗಳ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ;
ಸಾಲಗಾರರ ಆಸ್ತಿ/ಸ್ವತ್ಗ
ತು ಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತದಾರರನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದ�ೇ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನತೆ, ಜಪ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಜಾಮೀನುಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿದರ್ದ ೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದರ್ದ ೆ;
ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದ�ೇ ಜಫ್ತಿಯ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಜಾಮೀನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರೆ;
“BAF” ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ ಬ�ೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಲಗಾರರು ದಿವಾಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘ�ೋಷಿಸುವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ ಮಾರ್ಗವು ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದ�ೇ ಇದರ್ದ ೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದ�ೇ ಇರುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ;
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ವಾಹನವು ನಾಶಗ�ೊಂಡರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾದರೆ, ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ;
ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಜಾಮೀನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ
“BAF” ನ ಹಿಂದಿನ ಲಿಖಿತ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲದ್ಲ ೆಯೇ ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ, BAF ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅಹಿತವುಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು “BAF” ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಪಡೆಯುವುದು ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಾಗ;
“BAF”ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಸಾಲದ ವಿವರವಾದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು “BAF” ನಿಂದ ಅಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 10 (ಹತ್)ತು ದಿನಗಳ�ೊ ಳಗೆ ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರೆ;
ಸಾಲಗಾರರು ವಾಹನವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ;
ಯಾವುದ�ೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು “BAF” ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ�ೇ ಇದರ್ದ ೆ ಅಥವಾ ಅದು ಬಯಸದ�ೇ ಇದರ್ದ ೆ;
BAF ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ಲ�ೋ�ಪ.

ಆ)

ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೂಚನೆ

ಇ)

I.

ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸಿದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಿದ ವಾಯಿದೆ ಯಾವುದ�ೇ ಇದ್ದರೂ, “BAF” ಇವುಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತದ್ತ ೆ:

II.

ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು:

III.

ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಹುದು:

IV.

ವಾಹನದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆ:

V.

ವಾಹನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ:

VI.

ವಾಹನದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಾಪಸಾತಿ:

VII.

ಸಾಮಾನ್ಯ

20

20

ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಯ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ನಂತರದ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆಯಾಗುತದ್ತ ೆ ಮತ್ತು ಇದು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರು ಅಂತಹ ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 15 ದಿನಗಳ�ೊ ಳಗೆ
ತಕ್ಷಣವ�ೇ “BAF” ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕು.
ಸಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಹಿಂತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು;
ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಅಟಾರ್ನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ “BAF” ನ�ೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಏಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನದ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು;
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಕಾಯಿದೆ, 1996 ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು.
ತನ್ನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಸೂಕವ್ತ ೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು.

ಅ.
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ಸ್ವತಃ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ BAF ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತದ್ತ ೆ,
BAF ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಬಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ವಿನಂತಿಸಿರಬಹುದಾದ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು,
ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲಿತ ದಾಖಲಾತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ BAF ಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಳಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ವಾಹನದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಯಾವುದ�ೇ ಕಾನೂನು
ಅಥವಾ ಇತರ ಮರಳಿಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು BAF ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ,್ಲ
ಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ BAF ನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ
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ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಹುದು
ಅ)
ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭಾವನೆ ಹ�ೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ BAF ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ BAF ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ;
ಆ)
“BAF” ಮುಂಚಿತ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಗೆ ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೊರತು ತಿಳಿಸಿದ ಬಾಕಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಆಗಿರುವ, ವಾಹನದ ಕುರಿತಾಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು, ಅಡಮಾನವನ್ನು, ಹೆನ್
ಅಥವಾ ಇತರ ಋಣಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರ್ದ ೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಹ�ೊಂದಿದರ್ದ ೆ;
ಇ)
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಗಳು, ವಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಗಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿದರ್ದ ೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಲ್ಲದಿದರ್ದ ೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತ
ತು ಃ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ
ಆಗಿದರ್ದ ೆ;
D)
ಸಾಲಗಾರರು ವಾಹನವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ.
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ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
ವಾಹನದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಕಾಯಿದೆ, 1996 ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆದ�ೇಶ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡ ನಂತರ ವಾಹನದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದ�ೇಶದ ಪ್ರಕಾರಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ವ
ಡು ುದಾಗಲೀ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುವುದನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸಾಲಗಾರರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತದ್ತ ೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಾಹನದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ
ಹಾಳೆಯನ್ನು BAF ಒದಗಿಸುತದ್ತ ೆ.
ವಾಹನದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು BAF ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತದ್ತ ೆ. ವಾಹನದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಚಿತ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಭರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯವಾದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುಂಚಿತ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು BAF ನೀಡಬಹುದು.
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ವಾಹನದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ನಂತರ, ಮಾರಾಟ-ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ�ೊ ಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಮೊತದ
್ತ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ�ೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾಲಗಾರರು ಇತ್ಯರ್ಥದ ಒಪ್ಪಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಪಾವತಿಯು ನಗದೀಕರಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಾಹನವನ್ನು ಮರಳಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾಲಗಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಮೊತಗ
್ತ ಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಟೀಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 07 ದಿನಗಳ�ೊ ಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರೆ, “BAF” ತನ್ನ ಏಜೆಂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು ಅಥವಾ
ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ BAF ತನ್ನ ಏಕ�ೈಕ ವಿವ�ೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕವ್ತ ೆಂದು ಕಂಡುಕ�ೊಂಡ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ವಾಹನದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತದ್ತ ೆ.
ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ/್ತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ ವಾಹನದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ BAF ಚಾಲನೆ ನೀಡಬಹುದು. ವಾಹನದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ವ�ೇಳೆ, ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಕಿ ಮೊತಗ
್ತ ಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವುದ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತವ
್ತ ು ಉಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅವನ/ಅವಳ ವಿನಂತಿಯಂತೆ ಚೆಕ್ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದ�ೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
ಆದರೆ, ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತಗ
್ತ ಳು ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದರ್ದ ೆ, ಆಗ, ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ, ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಬಾಕಿ ಮೊತವ
್ತ ನ್ನು BAF ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.

N

ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ವಾಪಸಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಾ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಿದ ವಾಹನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
BAF ತನ್ನ ಏಜೆಂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ BAF ತನ್ನ ಏಕ�ೈಕ ವಿವ�ೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕವ್ತ ೆಂದು ಕಂಡುಕ�ೊಂಡ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಿದ ವಾಹನದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತದ್ತ ೆ.
ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತಗ
್ತ ಳು/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಿದ ವಾಹನದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ BAF ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತದ್ತ ೆ. ವಾಹನದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ವ�ೇಳೆ, ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಕಿ ಮೊತಗ
್ತ ಳು ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವುದ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತವ
್ತ ು ಉಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅವನ/ಅವಳ ವಿನಂತಿಯಂತೆ ಚೆಕ್ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದ�ೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ. ಆದರೆ, ಆದರೆ, ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತಗಳು
ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದರ್ದ ೆ, ಆಗ, ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ, ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಬಾಕಿ ಮೊತವ
್ತ ನ್ನು BAF ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅ)
ಆ)
ಇ)
ಈ)
ಉ)
ಊ)

ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ/ಸ್ವತನ
್ತ ್ನು “BAF” ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮೂಲತಃ ವಿತರಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಸಾಲಗಾರರು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜ�ೋ�ಡಣೆಗಳು/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸ�ೇರಿರುತ್ತವೆ,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುತದ್ತ ೆ.
“BAF” ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮೇಲಿನಂತೆ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತಡೆ ಒಡ್ವ
ಡು ುದಾಗಲೀ ಮಾಡದಿರಲು ಸಾಲಗಾರರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಾಹನವನ್ನು ಎಳೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಗ�ೋ�ಡೌನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಬಾಡಿಗೆಯಂತಹ ವಾಹನದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿನ ವಿವಿಧ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ವಾಧೀನತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಾಗಿ “BAF” ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಇತರೆ
ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವುದ�ೇ ಕ�ೊರತೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವ�ೇ “BAF” ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
“BAF” ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪೂರ್ವ-ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಅವರು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಒಪ್ಪಲಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು
ವಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಂದು/ಗಳಂದು ತಪ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರು ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ಾಗಿರಲಿ, ಕಂಪನಿ/ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಪಾಲುದಾರರು/ಮಾಲೀಕರಾಗಿರಲೀ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು “BAF ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವ�ೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮುಕರ್ತ ಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ರಿಯಲ�ೈಸ�ೇಶನ್/ಮರುಸ್ವಾಧೀನತೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ “BAF’ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುವುದಿಲ.್ಲ
“BAF” ಆಗಲೀ ಅಥವಾ ಅದರ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ “BAF’ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ನಾಮಿನಿಗಳು
ಯಾವುದ�ೇ ನಷ್ಟ, ಹಾನಿ, ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸ�ೇರಿದ ವಸ್ಗ
ತು ಳಿಗೆ ಮತ್.ತು

10.	ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ.
10.1

10.2
10.3

ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ “BAF” ನ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವ�ೇಚನೆಯಲ್ಲಿ “BAF” ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್/ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತಗ
್ತ ಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು (ನಿಯೋಜನೆ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟ�ೈಸ�ೇಸನ್ ಅಥವಾ ಬ�ೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ)
“BAF” ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತದ್ತ ೆ. ಅಂತಹ ಮಾರಾಟ, ನಿಯೋಜನೆ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟ�ೈಸ�ೇಶನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಾಲಗಾರರು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲ�ೇ ಹ�ೇಳಿದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ನ್ನು ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ಸಾಲದಾತರಾಗಿ ಒಪ್ಪಲು ಮತ್ತು “BAF” ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ಗತಿ ೆ ಮಾಡಲು
ಸಾಲಗಾರರು ಸುವ್ಯಕವ್ತ ಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ
ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ಗತಿ ೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ
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ಪ್ರತ್ಯೇಕಗ�ೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದ

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದ�ೇ ನಿಬಂಧನೆ/ಪರಿಚ್ಛೇದ/ಉಪ-ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿನ ಅರ್ಜಿಯು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸದ�ೇ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಜ್ಞಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸದ�ೇ ಇರುವಂತಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿನ ಅಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಯ ಅರ್ಜಿಯು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ ನಿಬಂಧನೆಯು
ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದರವೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತದ
್ತ ೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತದ
್ತ ೆ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ

ಈ ಒಪ್ಪಂದ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದ�ೇ
ವಿವಾದ, ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಅಂತಹ ಇತ್ಯರ್ಥ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾಗಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಕಾಯಿದೆ, 1996 ಪ್ರಕಾರ ಏಕ�ೈಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರನ್ನು BAF ನ�ೇಮಕ
ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಏಕ�ೈಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿಷಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ವಹಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಮರಣ ಹ�ೊಂದುತ್ತಿದರ್ದ ೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದ�ೇ ಇದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು BAF ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಅದನ್ನು ಅವನು/ಅವಳು/ಅವರ ಪೂರ್ವದವರು ಬಿಟ್ಟಿದ ಹಂತದ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವು ನವದೆಹಲಿ ಅಥವಾ BAF ಶಾಖಾ ಕಚ�ೇರಿ, ಯಾವುದು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಲಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆಯೋ/ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥವೆಂದು ಅನ್ನಿಸಿದೆಯೋ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
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ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಇತರ ಹಣಗಳನ್ನು ಮರಳಿಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ “BAF” ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿರಲು ನೀಡಲಾಗಿರುವ/
ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕರಾರು ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾಡಲು/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಅಟಾರ್ನಿಯಾಗಿ ಅದರ ಯುದ�ೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು
ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “BAF” ಅನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಿಗೆ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.: .
ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಘ�ೋಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದರ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ
ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು.
ವಾಹನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದ�ೇ ಅಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಗ�ೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬ�್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು.
ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನವನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು.
ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಹನದ ಮಾರಾಟ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಇತ್ಯರ್ಥಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡಲು.
ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕರಾರು ಪತ್ರಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ�ೋ� ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರ�ೋ�
ಎಂಬಂತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತ
ತು ಪಡಿಸುವುದು.
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಈ ನೀಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ “BAF” ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು “BAF” ತನ್ನ ಯಾವುದ�ೇ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು “BAF” ತನ್ನ ಯಾವುದ�ೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಅಂತಹ ಉದ�್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “BAF” ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹಾನಿಗಳು, ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಅನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರವಿಲದ
್ಲ ಂತೆ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ :
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರ ಯಾವುದ�ೇ ವ�ೈಫಲ್ಯ ಮತ್/ತು ಅಥವಾ
ಸಾಲಗಾರರು ಅಥವಾ ಅದರ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ವಾಹನದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ನೀಡದ�ೇ ಇರುವ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡಿರುವ ತಿಳಿಸಿದ ವಾಹನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆ
ಉದ್ದೇಶದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮೂರನ�ೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ
ಸಾಲಗಾರರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಲದ್ಲ �ೇ ಇರುವುದು ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ “BAF” ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು, ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳು, ಕ್ರಮಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಮತ್/ತು ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಾಹನವು ಯಾವುದ�ೇ ಋಣಭಾರ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಮುಕವ್ತ ಾಗಿರದ�ೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ “BAF” ಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು, ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳು, ಕ್ರಮಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಂತೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು “BAF”ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು “BAF” ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದಂತೆ ಸೂಕವ್ತ ಾಗಿಸುತದ್ತ ೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸುವ್ಯಕವ್ತ ಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಸ�ೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು, ಜಾಮೀನನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು “BAF” ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಗೆ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಸಾಲ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು.
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ�್ರೋಢಿಕೃತವಾಗಿರುವಂತೆ ಬಡ್ಡಿ, ಶುಲ್ಕಗಳು
ಸಾಲದ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ
ಕಂತಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಂತನಿ ಬಾಕಿ ಮೊತದ
್ತ ಮೇಲಿನ ಲಾಭದ ನಷ್ಟ
ಮುಂಚಿತ ಪಾವತಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯತೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳು) ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು,
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇದರ ಜ�ೊತೆಗಿನ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾತರಾಗಿ ಅದರ ಯಾವುದ�ೇ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ “BAF” ಮಾಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಲ�ೋ�ಪವು ಅದರ ಹಕ್ಕು, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ದುರ್ಬಲಗ�ೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು “BAF” ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ದಾಖಲಾತಿಯು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಏಕ�ೈಕ ಒಪ್ಪಂದವೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು “BAF” ಕ�ೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಚಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದ�ೇ ಸಂವಹನ, ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ
ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು “BAF” ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಇಲವ
್ಲ �ೇ ಯಾವುದ�ೇ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ.
ನೆಗ�ೋ�ಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 1881, ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದಂತೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾಯಿದೆ, ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದ�ೇ ಫೋರಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಡ್ಡಿಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಉಂಟಾದ
ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪಾರ್ಟಿಗಳ ವಿಳಾಸಗಳು ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದಂತೆ ಇರುತದ
್ತ ೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡಲ�ೇ “BAF” ಗೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಪಾರ್ಟಿಯು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಬ�ೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ�ೇವಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕು (ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, “BAF” ಗೆ ಕ�ೊನೆಯದಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು/ಜಾಮೀನುಗಾರರ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ):
ಬಹುಶಃ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ�ೇಳೆ “BAF” ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿತರಿಸಿದಾಗ ಸಾಲಗಾರರು/ಜಾಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಅಂಚೆಯ
ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನ/ಅವಳ/ಅವಳ ಕ�ೊನೆಯದಾಗಿ ತಿಳಿದ/ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರರು/ಜಾಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮುಂದಣ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬ�ೇಕು.
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾಲಗಾರರು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದರ್ದ ೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿರುತದ
್ತ ೆ ಮತ್ತು ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿರುತದ
್ತ ೆ ಮತ್ತು ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
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ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ “BAF” ಗೆ ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬ�ೇಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 15 ದಿನಗಳ�ೊ ಳಗೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಋಣಭಾರ ಇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಅದು “BAF” ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗಿನ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ
ಉಂಟಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಷರತ್ತುರಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಖಾತ್ರಿಯು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸುವ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಜಾಮೀನುಗಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿರುತದ
್ತ ೆ ಮತ್ತು ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆ ಆಗಿರುತದ
್ತ ೆ.
ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಸಾಲಗಾರರು ಹ�ೊಂದಿರುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಹ-ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು BAF ಜ�ೊತೆಗೆ ಇರುವಂತೆ, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳಿಗಾಗಿ BAF ಗೆ ಮೂಲ ಸಾಲಗಾರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದಂತೆ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BAF ಗೆ ಅವರು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ದ�ೋ�ಷಮುಕ್ತಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ:
ಅ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ BAF ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ನಡುವಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಭ�ೇದದಿಂದ
ಆ.
ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವಂತೆ BAF ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ
ಇ.
BAF ನ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಲ�ೋ�ಪದ ಕಾರಣದ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮವು ಜಾಮೀನುಗಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಈ.
ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಹಾಕದ�ೇ ಇರುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ BAF ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ
ಉ.
ಜಾಮೀನನ್ನು BAF ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಇಲವ
್ಲ �ೇ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಮೀನಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಡುವ ಮೂಲಕ
ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯು BAF ನಿಂದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ AD ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ 18 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲ�ೋ� ಅಂದಿನಿಂದ, ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರೂ
ಅಥವಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಸಿದರ
್ದ ೂ ಉದ್ಭವಿಸುತದ
್ತ ೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಲಂ ಜಾಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಹ ಬಾಧ್ಯವಾಗುತದ
್ತ ೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾರರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ತೀರ್ಪಿಗೂ ಸಹ ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಸಹ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾಮೀನುಗಾರರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
BAF ಈ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಾಮೀನಾಗಿ) ಸಾಲಗಾರರು ಮುಖ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.
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ಪೂರ್ವಪಾವತಿ

ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾಲಗಾರರು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲ�ೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು, ಅಂದರೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ�ೇ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮುಂಚಿತ-ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ
ಮೇಲೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು “BAF” ಅಧಿಕಾರ ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

IN

11.

ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸದ�ೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಖಾ ಕಚ�ೇರಿ ಅಥವಾ BAF ಮಾತ್ರವ�ೇ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲಾತಿಯು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಪ್ಪಿಗೆ
	ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುಗಾರರಾದ ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಘ�ೋಷಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆi. ನಾನು/ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ/ಅದನ್ನು ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿಷಯವಸ್ತುವಿನ ವಿವರಣೆಗಳು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ii. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು/ನಾವು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ.
iii. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ/ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ�ೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂವಹನವನ್ನು BAF ಮಾಡಲು ನಾನು/ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದು/ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಬರೆದ ದಿನ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಂದು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

*ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ

ಸಾಲಗಾರ
ಸಾಕ್ಷಿ:

X ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಜಾಮೀನುಗಾರ

ಸಹಿ:		 _____________________________________________________________________________________
ಹೆಸರು: _____________________________________________________________________________________

ಸಹಿ:		 _____________________________________________________________________________________

ವಿಳಾಸ:		 _____________________________________________________________________________________

ವಿಳಾಸ:		 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ಬುಸ್ಸಾನ್ ಆಟ�ೋ� ಫ�ೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ಪರವಾಗಿ
ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿದವರು
ಬುಸ್ಸಾನ್ ಆಟ�ೋ� ಫ�ೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ಅದರ
ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಕ�ೈಯಿಂದ : ಶ್ರೀ./ಶ್ರೀಮತಿ. __________________________________

ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರ
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ಹೆಸರು: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

