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ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ

2.

ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ “BAF ਦਾ” ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
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“BAF”, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ “BAF” ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈਅਰ/ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਪਲਾਇਅਰ/ਡੀਲਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮਾਯੋਜਨ/ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱ ਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ, “BAF” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰ ਡੇਗਾ/ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਕਮ-ਗਿਰਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ
ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3.1
“BAF” ਆਪਣੀ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਇੱ ਛਾ 'ਤੇ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ :ਓ. ਲੋ ਨ ਕਮ-ਗਿਰਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ “BAF” ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਅ. ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੱ ਲ ਮਗਰਲੀ ਮਿਤੀ ਪਏ (ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ) ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ੲ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਲਿਖਾਈ, ਜਿਸਦੀ “BAF” ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਅਦਾਇਗੀ



ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਮੂਲ-ਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ “BAF” ਨੂੰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਫੀਸਾਂ, ਟੈਕਸ ਕਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI), ਯਾਨੀ ਮਗਰਲੀ ਮਿਤੀ ਪਾਏ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ/ECS ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ-ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱ ਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਗਰਲੀ ਮਿਤੀ ਪਾਏ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ/ECS
ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਸ/ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱ ਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕਾਂ/ECS ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋ ਨ-ਕਮ-ਗਿਰਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ;
ਅ.	ਡਿਸਓਨਰ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ECS ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)
5.2
ਕਰਜ਼ਦਾਰ EMI ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕਾਂ, ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਲੋ ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ “BAF” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ।
5.3 ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ/ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਂ ਰ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “BAF” ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ
5.4 ਹਰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਮਿਤੀ ਨੂੰ EMI ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ, ਰੀਮਾਈਡ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ “BAF” ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫੌਲਟ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਅਜਿਹੇ ਡਿਫੌਲਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ
ਅਲਾਵਾ ਡਿਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BAF ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ/ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ “BAF” ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
5.5 ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
5.6 ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਮੁਤਾਬਕ EMI ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ “BAF” ਨੂੰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾਹਨ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ “BAF” ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
5.7	ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱ ਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ, ਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ EMI ਦੇ ਰੁਕੇ ਹਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ EMI ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
5.8 ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ BAF ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ PDC ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ/ECS ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
ੳ) BAF ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗੁੰ ਮ, ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ਰੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਅ) ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ (ਜੇ ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹਨ) ਹਸਤਾਖਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ, ਪਾਗਲਪਣ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ, ਡ੍ਰਾਅਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਨਕਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱ ਚ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ), ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ (ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਵਿੱ ਚ) BAF ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮ ਜਾਣ (ਜਿੰ ਨਾ ਵੀ ਨਕਦ ਹੋਵ ) ਜਾਂ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ
ਨਕਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ, BAF ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰ ਮੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਗ਼ਸਮਾਨ ਸੰ ਖਿਆ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ BAF ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ-ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਚਿਤ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗਾ।
ੲ) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ BAF ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ, ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ECS ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ BAF ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। BAF, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਨਕਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰੀ, ਚੂਕ, ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ
ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱ ਖੇਗਾ।
ਸ) ਅੱ ਗੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੰ ਨੇ ਵਿੱ ਚ, ਡਿਸਓਨਰ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ BAF ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਦੁਗਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਨਿਪਟਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋ ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ਨ/ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਚੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਸ, ਸੈਸ, ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੱ ਲੇ ਗਾ, ਭਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ BAF ਦੁਆਰਾ ਝੱ ਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
“BAF” ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ-ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ/ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ (ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ, ਸ਼ੁਲਕ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਪ੍ਰੈਸਸਿ
ੈ ੰ ਗ ਫੀਸ, ਲੌ ਗਿਨ ਫੀਸਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ, ਸੇਵਾ/ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕ/ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਲੋਂ “BAF” ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ/“BAF”
ਦੁਆਰਾ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਲੋ ਨ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਬਣੇਗੀ।
ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਪਾਏ ਗਏ EMI ਦੇ ਬਕਾਏ, ਸ਼ੁਲਕ, ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਫੌਲਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (ਯਾਨੀ, “BAF” ਨੂੰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਡਿਫੌਲਟ ਦਰ/ਸ਼ੁਲਕ
ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਣ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
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ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟਰ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ “BAF”
ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
“BAF” ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱ ਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ BAF ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਡਿਫੌਲਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱ ਕ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ “BAF” ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ “BAF” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

C

2.1

R

20

20

1.1
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱ ਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਰਥ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
“ਸਮਝੌਤੇ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਹ ਲੋ ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“BAF” ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੂਸਾਨ ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ਹੈ, ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜੋ ਕੰ ਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਨੋਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱ ਤੀ
ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਕਰਜਦਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋ ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ)/ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ(ਪਤੇ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਇੰ ਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲੇ -ਇੱ ਕਲੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
“ਗਾਰੰ ਟਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ)/ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ(ਪਤੇ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ
ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਇੰ ਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਤੇ ਇਕੱ ਲੇ -ਇਕੱ ਲੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
“ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ “BAF” ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹੈਂ।
“EMI” ਜਾਂ “ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ “BAF” ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ (ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੇਣਯੋਗ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਅੰ ਸ਼ ਅਤੇ ਮੂਲ-ਧਨ ਦਾ ਅੰ ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਔਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ/ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਲੋ ਨ(ਨਾਂ)/ਵਿੱ ਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਹੈ: ਅਤੇ “ਲੋ ਨ” ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ ਲੋ ੜ ਪਏ, ਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮੂਲ-ਧਨ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ,
“ਡਿਫੌਲਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ” ਡਿਫੌਲਟ ਵਾਲੀ EMI ਉੱਤੇ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚੇ ਆਦਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਦੁਆਰਾ “BAF” ਨੂੰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
“ਪਾਰਟੀਆਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ “BAF” ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ।
“ਵਾਹਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, “BAF” ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਸ਼ੈਡਿਊਲ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੋਂ ਹੈ।
1.2
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਵਚਨ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਉਟ੍ਰਲ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰ ਦਰਭ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
1.3
ਇੱ ਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇ ਗਾ।
1.4
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱ ਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇ ਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੱ ਖੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
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ਗਾਰੰ ਟਰ _____________________________________

ਲੋ ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ_______________________ ਨੂੰ __________ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ(ਪਤੇ) ਇੱ ਕ ਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਕਰਜ਼ਦਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਰੰ ਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ
ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਹਿੱ ਸੇ ਦਾ(ਦੇ) ਗਾਰੰ ਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਬੂਸਾਨ ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (Bussan Auto Finance India Private Limited), ਇੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਜੋ ਕੰ ਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ
ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱ ਕ ਨੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਔਫਿਸ ਤਰਤੀਬਵਾਰ - 4ਥੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ, ਵੀਡਿਓਕੋਨ ਟਾਵਰ, E-1, ਝੰ ਡੇਵਾਲਾ ਐਕਸ., ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ-110055
ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਤੀਜੇ ਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “BAF” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
"ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਰਾਂ)", "ਗਾਰੰ ਟਰ(ਰਾਂ)" ਅਤੇ “BAF” ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸੰ ਦਰਭ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ, ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਰਾਂ),“ ਗਾਰੰ ਟਰ(ਰਾਂ)” ਨੇ ਵਿੱ ਤੀ/ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ “BAF” ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “BAF” ਨੇ ਇਸ ਲੋ ਨ ਕਮ ਗਿਰਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਵਜੋਂ ਸੀਮਾ(ਵਾਂ) ਤੱ ਕ ਲੋ ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਇਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ:

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

ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਤਾਖਰੀ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ

X ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ
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ਗਾਰੰ ਟਰ

6.

ਹ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ (ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ BAF ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ), ਨਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ BAF ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਭਾਵੇਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣਾ
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

“BAF” ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੋ ਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ “BAF” ਨੂੰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ “BAF” ਦੇ ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਦਾ ਅਤੇ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਦੇ ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਸਬੰ ਧਤ ਰੋਡ ਟਾਂ੍ਰ ਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰ ਮਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ(ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ)।
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣਾ BAF ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ
ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
BAF ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ R.C. ਬੁੱ ਕ (ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ EMI ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿ R.C. ਬੁੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ)।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ (ਹੁੰ ਦੇ) ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, BAF ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱ ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰ ਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ, ਸੇਲਸ/VAT ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ (ਬੰ ਦਸ਼ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋਣ
ਵਜੋਂ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਰਾਂ) BAF ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰ ਮਾ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਹਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੋ ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਡ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਾਵਰ ਔਫ
ਅਟਾਰਨੀ/ਵਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

7.

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀਆਂ, ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ, ਨੇਮ ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ

8.

“BAF” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ:

9.

ੳ) ਡਿਫੌਲਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ।

“BAF” ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪਵ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ “BAF” ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ/ਵਾਰੰ ਟੀ ਦਿੰ ਦਾ/ਵਚਨ ਦਿੰ ਦਾ/ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ“BAF” ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰ ਦਿੱ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱ ਡੀ/ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ;
ਕਰਜ਼ਦਾਰ BAF ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ; ਵਾਹਨ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ EMI
ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ, ਸ਼ੁਲਕਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਗ
ੇ ਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
(ੲ)
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਗਾਰੰ ਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਸ) ਅੰ ਤਿਮ ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ “BAF” ਦੇ ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰਿੰ ਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ “BAF” ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ “BAF” ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਮ
੍ਰ ਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜ਼ਿੰ ਮਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ “BAF” ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
(ਹ) ਸੂਚਨਾ ਦਿੱ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ “BAF” ਤੋਂ NOC ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡੂਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱ ਚ ਚਿੰ ਨ੍ਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ;
(ਕ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ “BAF” ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋ ਨ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਕਰੇਗਾ;
(ਕ) ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਗੌਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬੰ ਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ,
ਸਹਿਮਤੀਆਂ, ਬੀਮੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਗਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;
(ਖ) ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਅੱ ਗ, ਦੰ ਗੇ, ਭੂਚਾਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੰ ਗਾਮਾ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ “BAF” ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ(ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਦਲੀ ਮੁੱ ਲ ਲਈ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਕੇ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “BAF” ਨੂੰ ਇਕਮਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ “BAF” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਤਸਦੀਕੀ
ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ “BAF” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਹੱ ਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ “BAF” ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ/ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ;
(ਗ) “BAF” ਦੇ ਕੋਲ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ/ਨਵਿਆਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਭ
੍ਰ ਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਗ
ੇ ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;
(ਘ)	ਜਿੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਡਿਫੌਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, “BAF”, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ (ਭਾਵੇਂ ਬੰ ਦਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ) ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ;
(ਙ) ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ, ਪਹਿਲੇ “BAF” ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ “BAF” ਨੂੰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਘੱ ਟਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ “BAF” ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ;
(ਚ) BAF ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ BAF ਦੇ ਦੱ ਸੇ
ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
(ਛ) “BAF” ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਅਪੇਖਿਅਤ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਏਗਾ;
(ਜ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ-ਵੱ ਖਰੇ (ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ) ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਮਵ
ੇ ਾਰ
ਹੋਵਗ
ੇ ਾ;
(ਝ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ-ਯੋਗ/ਚਲਾਉਣ-ਲਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿਘਣ-ਰਹਿਤ ਸੰ ਚਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ
ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੋ “BAF”, ਦੇ ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਬਣਾ ਦਏ;
(ਞ) ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਸੈਸ, ਫੀਸਾਂ, ਦੇਣ-ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਲਾਸੀ ਕਰੇਗਾ;
(ਟ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ (ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਰੀ, ਵਟਾਂਦਰੇ, ਲੀਸ, ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ, ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ);
(ਠ) “BAF” ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰ ਮਾ ਲਏਗਾ ਜਿੱ ਥੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ AD ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ
ਲਿਜਾਉਣ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ);
(ਡ) ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਲਿੰਗ/ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ਨ, ਬਕਾਇਆ/ਡਿਫੌਲਟ ਕੀਤੀਆਂ EMI, ਸ਼ੁਲਕਾ, ਫੀਸਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ;
(ਢ) ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਲੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ)
(ਣ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚੇਤ ਰੱ ਖੇਗਾ,
(ਤ) ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਥ) ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀ ਦਏਗਾ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਦ) ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ, ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਬਰ ਦਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੀਮਾ-ਯੋਗ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
“BAF” ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਏਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
7.2
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਾਰੰ ਟੀ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ “BAF” ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਨਕਦੀ ਲਈ ਜਾਂ “BAF” ਦੇ ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ECS ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰਾਅਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਥੇਰਾ ਬੈਲੇਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇਗਾ/ਰੱ ਖਣਗੇ। ਰਕਮ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ
ਗਿਣਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ EMI ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।
7.3
ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ECS ਮੈਨਡੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਵਜੋਂ ਡਿਸਓਨਰ ਖਰਚੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ/ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰ ਸਟਰੂਮਟ
ੈਂ ਐਕਟ 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138-142 ਦੇ ਤਹਿਤ BAF ਦੇ ਅੱ ਗੇ
ਂ ਸੇਟਲਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਤੀ-ਮਿਤੀ ਸਿਰ ਜਾਂ ਪੇਮਟ
ੇਂ ਐਡ
“BAF” ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਰੇਗਾ:
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7.1
(ੳ)
(ਅ)

N

“BAF” ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਰੇਗਾ:
ੳ.
ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਵੱ ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ-ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;
ਅ.
ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ BAF ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ/ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਏਗਾ(ਦੇਣਗੇ) ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦੀ-ਰਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਵਾਹਣ ਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਣ (ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੰ ਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
ੲ.
“BAF” ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਡਿਫੌਲਟ ਜਾਂ “BAF” ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਸਮੇਤ, ਯਾਨੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ “BAF” ਦੇ ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋ ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੰ ਗ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ, “BAF” ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰ ਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਨਿਪਟਣ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ BAF ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ BAF ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ;
ਸ.
ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਬੀਮਾਕਾਰ, ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਡੀਲਰਾਂ/ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮੰ ਗਣ ਜਾਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;
ਹ.
ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ, “BAF” ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕਿਸੇ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਡਿਫੌਲਟ (ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰ ਚਾਲਣ, ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ
ਡਿਫੌਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ “BAF” ਆਪਣੀ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਇੱ ਛਾ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱ ਚ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੰ ਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। “BAF” ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੱ ਕਦਾਰ
ਹੋਵਗ
ੇ ਾ; ਅਤੇ
ਕ.
ਖੁਲਾਸਾ ਖੰ ਡ : ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ(ਦੇ), ਜ਼ਿੰ ਮਾ ਲੈਂ ਦਾ(ਦੇ) ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ(ਦੇ) ਹਨ ਕਿ BAF ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਿ BAF ਹੋਰ ਵਿੱ ਤੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ/ਕਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋਸ/
ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ BAF ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏਗਾ(ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ)।
“BAF” ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਲੋ ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ (ਮੂਲ-ਧਨ, ਵਿਆਜ਼, ਸ਼ੁਲਕਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਮਚਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਰੱ ਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “BAF” ਦੇ
ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਉੱਤੇ ਲੋ ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (“BAF” ਦੇ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱ ਚ);

ਬੂਸਾਨ ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ਲਈ
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ਕੋਈ ਡਿਫੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਨੋ ਟਿਸ

ਜੇਕਰ ਡਿਫੌਲਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੋ ਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਡਿਫੌਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫੌਲਟ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ "BAF" ਨੋ ਟਿਸ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।
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ਅ)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਲੋ ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ, ਸ਼ੁਲਕਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ EMI ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ-ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਵਿੱ ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਣ ਲਈ ਅਸਫਲਤਾ; ਜਾਂ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ BAF ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਫਲਤਾ;
ਕਰਜ਼ਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਹਨ ਦੀ RC ਬੁੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ (BAF ਦੇ ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ) ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫਲਤਾ;
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ BAF ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ PDC ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਰਹਿਤ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ECS
ਮੈਨਡੇਟ ਓਨਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
(ਕ)
ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਲੱ ਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BAF ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ;
(ਖ)
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ, ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖੇ ਵਾਹਨ ਲਈ BAF ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਿਆਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;
(ਗ)
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਥੇ ਦਿੱ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋਏ PDC ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;
(ਘ)
ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ BAF ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱ ਚ ਉੱਚਿਤ ਆਧਾਰ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ BAF ਦੇ ਹੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ;
(ਦ)
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰ ਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਚੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ “BAF” ਦੇ ਪੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰ ਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(ਚ)
ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਦੀ ਪੂਰਵਲੀ ਲਿਖਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਲਕ, ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰ ਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ “BAF” ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਦੇਣ-ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ;
(ਛ)
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰ ਦ/ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇਕਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, “BAF” ਦੀ ਪੂਰਵਲੀ ਲਿਖਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ,
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ,
(ਜ)
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ/ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ;
(ਝ)
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ/ਐਸੇਟਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕਿਓਰੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
(ਞ)
ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕਿਓਰੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
(ਟ)
“BAF” ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(ਠ)
ਜੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਵੇਚਿਆ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
(ਡ)
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱ ਥੇ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
(ਢ)
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਉੱਤੇ, ਜੋ BAF ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ “BAF” ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਿਖਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ “BAF” ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(ਣ)
ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ “BAF” ਵਲੋਂ ਲੋ ਨ ਦੀ ਵਿਸਤਰਤ ਅੰ ਤਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 10 (ਦੱ ਸ) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ “BAF” ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
(ਤ)
ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ;
(ਥ)	ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਾਮਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ “BAF” ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਣਇਛੁੱ ਕ ਹੈ;
(ਦ)
BAF ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਫੌਲਟ।
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ੲ)	ਡਿਫੌਲਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
I.
ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫੌਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਪਰਿਪੱ ਕਤਾ ਦੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, “BAF” ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ:

TO

C

ਸ.

BAF ਆਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰ ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੌਖਿਕ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
BAF ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਏਜੰ ਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਧੀਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਗਿਆਤ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜੋ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BAF ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱ ਚ BAF ਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰ ਚਾਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋ ਟਿਸ ਦਿੱ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਕਬਜਾ ਲੈ ਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰਕਤਾ ਨੂੰ BAF ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੋ ਟਿਸ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋ ਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦਾ ਨੋ ਟਿਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:ੳ)
ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ BAF ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱ ਚ ਉੱਚਿਤ ਆਧਾਰ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ BAF ਦੇ ਹੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ;
ਅ)
ਜੇਕਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ, "BAF" ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਹਾਈਪੋਥਸ
ੇ ੀਅਨ, ਧਾਰਣਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ "BAF" ਲਈ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ;
ੲ)
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਥੇ ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੱ ਥਾਂ ਦੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਣ ‘ਤੇ;
ਸ)
ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ।

O

ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ:

ਮੁੜ-ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋ ਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਂ ਕੋਨਸਿਲੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰ ਮਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਬੀਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਐਡ
ਇਹ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰ ਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਧਿਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ। BAF ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਮੁੱ ਹਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱ ਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ BAF ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਸਭ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱ ਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ BAF, ਸਬੰ ਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

C

ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ:

ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱ ਕ ਪੂਰਵ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਸਵੀਕਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੋ ਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 07 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਭ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ, “BAF” ਆਪਣੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ BAF ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੰ ਪਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
BAF, ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ/ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, BAF ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।

O
T

ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਵੈ-ਇਛੱ ਤ ਸਮਰਪਣ:

ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵਿਧੀਵਤ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਮਰਪਣ ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੰ ਪਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
BAF ਆਪਣੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ BAF ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BAF ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ/ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, BAF ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ
ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।
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III.

ਉਧਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਨੋ ਟਿਸ ਦੇਣਾ:

ੳ.
ਅ.
ੲ.

O

II.

BE

R

ੳ)
ਲੋ ਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋ ਨ ਯਾਦ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜਣਾ;
ਅ)
ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਂ ਐਟੋਰਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
ਂ ਕੋਂਸਿਲੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ।
ੲ)
ਆਰਬੀਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਐਡ
ਸ)	ਡੀ) ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VII.

ਆਮ

ੳ)

ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ “BAF” ਨੂੰ ਵਾਹਨ/ਸੰ ਪਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “BAF” ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ/ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ,
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ, ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਧਾਰਕਰਤਾ “BAF” ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੁਰੰਤ “BAF” ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇੱ ਥੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ/ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ
ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, “BAF” ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰ ਪਨੀ/ਫਰਮ, ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਰੇਸ਼/ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ/ਸਵਾਮੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ “BAF” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਲਵੇਗਾ।
ਹ)
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱ ਚ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵੱ ਲੋਂ ਉਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਨ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ/ਮੁੜ-ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ "BAF" ਪਾਬੰ ਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਕ)	ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਾ “BAF” ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰ ਟਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ “BAF" ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਜੰ ਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਉਤਰਦਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇ ਖ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਥਿਕੇਟਿਡ ਵਿੱ ਚ ਖਰਚਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਬਜਾ ਜਾਂ ਜਬਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ)
ੲ)
ਸ)

10.

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟਾਂ੍ਰ ਸਫਰ।

10.1

10.2
10.3

“BAF” ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ “BAF” ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/
ਸੰ ਸਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ “BAF” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰ ਦਰਭ ਜਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਾਰਕਰਤਾ(ਵਾਂ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਤੀਭੁਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ “BAF” ਦੁਆਰਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪਤ
੍ਰ ੱ ਖ ਜਾਂ ਅਪਤ
੍ਰ ੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
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ਗਾਰੰ ਟਰ

11.

ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ

“BAF” ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋ ਨ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ "ਲੋ ਨ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

12.	ਗਾਰੰ ਟੀ

1.	ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰ ਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ “BAF” ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ, “BAF” ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਭ
ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਖ ਹੈ।
2.	ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ BAF ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ BAF ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੱਖ ਦੇਣਦਾਰ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3.
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ BAF ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ੳ.
ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ BAF ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਣਦੇਣ ਕਰਨਾ
ਅ.
BAF ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਮਾ ਜੋ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ੲ.
BAF ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਸ.
BAF ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
ਹ.
BAF ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱ ਡ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4.
BAF ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱ ਕ ਜਾਂ AD ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱ ਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
5.	ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰ ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਪਾਬੰ ਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6.
BAF ਇਸ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ) ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

13.

ਫੁਟਕਲ

14.

ਸਟੈਬਲਿਟੀ ਕਲਾਜ਼

15.

ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

“BAF” ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “BAF” ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰ ਟ ਜਾਂ ਅਧੀਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ/ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅਧੀਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ੳ)
ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਤਰਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ)
ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰ ਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ੲ)
ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ।
ਸ)	ਵਿਕਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ।
ਹ)
ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਕੰ ਮਾਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13.2 “BAF” ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, “BAF” ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ “BAF” ਅਜਿਹੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
13.3 ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਲਾਗਤ, ਨੁਕਸਾਨ, ਮੰ ਗ, ਖਰਚਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮੰ ਗਾਂ 'ਤੇ “BAF” ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ(ੳ) ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ
(ਅ) ਤੀਜੇ ਪੱ ਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਕਬਜੇ, ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਲਈ ਅਧੀਕਿਰਤ
ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਧੀਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ
(ੲ) ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਮੰ ਗ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਲਾਗਤ, ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ, ਮੰ ਗ, ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗਤ,
ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਨਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
13.3	ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਧਿਰਾਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ “BAF” ਵਿੱ ਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮ
ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਵਿਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾੳ.
ਲਾਗਤ, ਪ੍ਰਭਾਰ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜੋ “BAF” ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋ ਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ “BAF” ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਅਗੇ ਬਕਾਇਆ
ਰਕਮ ਸਭ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ.
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ।
ੲ.	ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਿੱ ਚ ਵਿਆਜ
ਸ.	ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਰਕਮ ਪ੍ਰੀਪੇਮੇਂਟ ਖਰਚਾ, ਬੈਂਕ ਖਰਚੇ
ਹ.
(ਚੈੱਕ ਅਵੈਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ,
13.4 ਇਹ ਕਿ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋ ਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ
13.5 ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13.6 ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, “BAF” ਬਰੋਸ਼ਰ ਸਹਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਪੂਰਵ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱ ਤਰਾਚਾਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ “BAF” ਲਈ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਵ ਵਿੱ ਚ
ਬਚਦਾ ਹੈ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
13.7 ਨੈਗੋਟੀਏਬਲ ਇੰ ਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1881, ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ, ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13.8	ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ “BAF” ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
13.9 ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਧਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਜਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ) ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ “BAF” ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ):
(ੳ) ਜੇਕਰ “BAF” ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ/ਪੋਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ/ਸੰ ਸ਼ੋਧਿਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
(ਅ) ਸਾਰੇ ਪੱ ਤਰਾਚਾਰ ਵਿੱ ਚ, ਖਾਤਾ ਸੰ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਪੰ ਜੀਕਿਰਨ ਸੰ ਖਿਆ ਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
13.10 ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਲੋ ਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
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ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਧਾਰਾ/ਉਪ-ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਣ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱ ਸਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱ ਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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	ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਂ ਕੋਨਸਿਲੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਪਟਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, BAF ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਤੀਜਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ, BAF ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ/ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱ ਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰ ਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ ਜਾਂ BAF ਦਾ ਸ਼ਾਖਾ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

16.

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਇਕੱ ਲੇ BAF ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਹਿਮਤੀਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿi. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ/ਇਹ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਿਵਰਣ, ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱ ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ii. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
iii. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ BAF ਮੇਰੇ ਨਾਲ/ਸਾਡੇ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।
	ਗਵਾਹ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ/ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਲਈ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਗਵਾਹ:

X ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਹਸਤਾਖਰ: _____________________________________________________________
ਨਾਮ: 		 _____________________________________________________________
ਪਤਾ:		 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ਬੂਸਾਨ ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ਲਈ
ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਕੀਤਾ
ਬੂਸਾਨ ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (Bussan Auto Finance India Private Limited) ਆਪਣੇ ਅਧੀਕਿਰਤ
ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ : ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ __________________________________
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