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ఋణం తీసుకున్న మొత్తాన్ని (ఈ ఒప్పందంలోని నిబంధనల ప్రకారం “BAF”కు ఋణగ్రహీత చెల్లించాల్సిన అసలు, వడ్డీ మరియు ఏవ�ైనా ఇతర ఛార్జీలు, ప్రీమియం, రుసుములు, పన్నులు లేదా ఇతర బకాయిలు) ఋణగ్రహీత తిరిగి చెల్లించాలి :అసలు మరియు వడ్డీ యొక్క పునఃచెల్లింపునకు సంబంధించిన షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న విధంగా భవిష్యత్ తేదీలను కలిగిన చెక్కులు/ECS పద్ధ తి ద్వారా ఏకీకృత నెలవారీ కంతు (EMI) రూపంలో; మరియు భవిష్యత్ తేదీలను కలిగిన చెక్కులను/
ECS పద్ధ తిని అందించడానికి మరియు అందించిన చెక్కులు/ECS పద్ధ తి చెలలు ్బాటు కాని సమయంలో చట్ట పక
్ర ారం అది శిక్షార్హమ�ైన నేరం వలె పరిగణించబడుతుందన్న పూర్తి అవగాహనను కలిగి ఉండటానికి ఋణగ్రహీత(లు) అంగీకరించాలి.
ఋణం మరియు తాకట్టు ఒప్పందం చెలలు ్బాటు అయినంత కాలం అతని/ఆమె/వారి బ్యాంక్ ఖాతాను కొనసాగించడానికి మరియు ఆ వ్యవధిలో బ్యాంక్ ఖాతాను మూసివేయకుండా ఉండటానికి ఋణగ్రహీతలు అంగీకరించాలి;
చెక్కు లేదా ECS పద్ధ తి చెలలు ్బాటు కాని సమయంలో లేదా శాఖలో (లేదా “BAF” నిర్దేశించిన ఏద�ైనా ఇతర స్థ లంలో) చెల్లించే సమయంలో నగదు రూపంలో చెల్లించాలి
తీసుకున్న ఋణంలో భాగంగా “BAF”కు చెల్లించాల్సిన అన్ని మొత్తా లను పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించే వరకు EMIలు మరియు ఇతర ఛార్జీలు, ఖర్చులు, రుసుములు, ఖర్చులు మొదల�ైనవి చెల్లించడానికి ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి.
ఋణగ్రహీతకు వాహనాన్ని అందించిన వెంటనే పునఃచెల్లింపు షెడ్యూల్ ప్రకారం పునఃచెల్లింపును ప్రా రంభించాలి. ఈ ఋణ సదుపాయాన్ని పొ ందాలంటే, పునఃచెల్లింపు పథకం/షెడ్యూల్ను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
ప్రతిసారీ, EMIని సకాలంలో చెల్లించాల్సిందిగా పేర్కొంటూ ఋణగ్రహత
ీ యొక్క బాధ్యతను గుర్తు చేయడం కోసం అతనికి/ఆమక
ె ు/వారికి ఎటువంటి గమనిక, రిమం�ై డర్ లేదా సూచన అందించబడదు. “BAF”కు ఋణాన్ని తిరిగి చెల్లించాల్సిన బాధ్యత
పూర్తిగా అతని/ఆమె/వారిప�ై ఉంటుంది. ఎప్పుడన
�ై ా EMIని చెల్లించడంలో జాప్యం చేయడం లేదా బాకీ ఉండటం వంటివి జరిగత
ి ,ే షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నట్
లు (ఆ బాకీ ఉన్న వ్యవధికి సంబంధించి) డిఫాల్ట్ వడ్డీ రేటు ప్రకారం “BAF”కు వడ్డీ చెల్లించాల్సిన బాధ్యత
ఋణగ్రహత
ీ లప�ై ఉంటుంది, అలాగే ఈ ఒప్పందం ప్రకారం బాకీ ఉన్న మరియు చెల్లించాల్సిన అన్ని మొత్తా లను “BAF”కు తక్షణమే చెల్లించాల్సిందిగా పేర్కొంటూ ఒప్పందం యొక్క ఉపసంహరణ/శాశ్వత రద్దు వంటి నిర్ణయాలను BAF తీసుకోవచ్చు.
పునఃచెల్లింపు వ్యవధుల కంటే ముందుగా పునఃచెల్లింపులను చేసినట్లయితే, షెడ్యూల్లో పేర్కొనబడినట్
లు ముందస్తు చెల్లింపు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి రావచ్చు.
తీసుకున్న వాహనం సరిగ్గా పని చేస్తోందా లేదా ఏవ�ైనా మరమ్మతులు చేయాలా లేదా అది పూర్తిగా నిరుపయోగంగా మారిందా అన్న వాటితో సంబంధం లేకుండా, షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నట్
లు “BAF”కు బాకీ ఉన్న మరియు చెల్లించాల్సిన EMIలను
“BAF”కు ఋణగ్రహీత చెల్లి స్
తూ నే ఉండాలి మరియు ఆ వాహనానికి సంబంధించిన అటువంటి ఏవ�ైనా మరమ్మతులు లేదా వాహనం పూర్తిగా నిరుపయోగంగా మారడం వంటి వాటికి “BAF” ఏ రకమ�ైన బాధ్యత వహించదు.
షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న విధంగా, వాహనం పో వడం, దొ ంగిలించబడటం, నాశనం కావడం లేదా దెబ్బతినడం వంటి వాటిని కారణంగా చూపుతూ EMI చెల్లింపును ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నూ ఆపకూడదు మరియు నిబంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారం
ఋణం పునఃచెల్లింపు బాధ్యత నుండి ఋణగ్రహీత తప్పించుకోకూడదు మరియు ఈ ఒప్పందం యొక్క కొనసాగింపుప�ై ఇలాంటివి ఏవీ ప్రభావం చూపవు. అలాంటి ఏ కారణంతోనూ సంబంధం లేకుండా, EMIలను ఠంచనుగా మరియు సకాలంలో
చెల్లించడానికి ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి.
ఎగువ క్లా జులకు అనుగుణంగా, BAFకు ఋణగ్రహీత అందించిన ఏద�ైనా లేదా అన్ని PDCలు/ECS పద్ధ తి కనుక:
ఎ) BAF ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు పాడవటం, దెబ్బతినడం లేదా కనిపించకపో వడం వంటివి జరిగితే,
బి) నగదు తీసుకుంటున్న బ్యాంక్కు చెందిన అధికారి మరణించడం, దివాలా తీయడం, వారికి పిచ్చి పట్ట డం, వారిని తీసివేయడం లేదా సంతకం చేసిన వ్యక్తి లేదా సంతకం చేసిన వ్యక్తు లలో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది (ఒకరి కంటే
ఎక్కువ మంది ఉంటే) ఉద్యో గం మానేయడం లేదా తాత్కాలికంగా నిషేధించబడటం వంటి వాటి కారణంగా నగదు పొ ందలేకవడం.
ఆప�ై, అటువంటి సందర్భంలో, అవి దెబ్బతిన్నట్
లు , పాడ�ైనట్
లు లేదా పో యినట్
లు (నగదు అయితే) లేదా పేర్కొన్న చెక్కుల ద్వారా నగదు పొ ందలేకపో యినట్
లు BAF తెలియజేసినట్లయితే, ఋణం పునఃచెల్లింపు కోసం వాటి స్థా నంలో BAF అంగీకారం
మరియు ఆమోదం ఉన్న విధంగా ఋణగ్రహీత (లేదా వారి వారసులు), పేరాలో పేర్కొన్న విధంగా కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో సంబంధిత ఋణగ్రహీత యొక్క చట్ట పరమ�ైన ప్రతినిధి సరిపడినన్ని తాజా చెక్కులతో దెబ్బతిన్న, పాడ�ైన లేదా పో యిన
వాటిని భర్తీ చేసి లేదా సముచిత ఏర్పాట్
లు చేసి నగదు పొ ందడంలో BAFకు సహాయం చేయాలి.
సి) ఏ కారణం వల్ల అయినా కూడా చెక్కులను అందించలేకపో వడం లేదా ECSని BAF ఉపయోగించలేకపో వడం వంటివి జరిగినంత మాత్రా న BAFకి ఋణాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో ఋణగ్రహీత యొక్క బాధ్యతల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని
మరియు నగదును పొ ందడంలో అటువంటి జాప్యం, విస్మరణ లేదా నిర్లక్ష్యం వంటి వాటికి BAF బాధ్యత వహించదని ఋణగ్రహీత అర్థం చేసుకుని, అంగీకరించాలి. బాకీ ఉన్న మరియు చెల్లించాల్సిన మొత్తా లను ఏ సమయంలో అయినా చెక్కుల
ద్వారా పొ ందడానికి వీలుగా ఉండటం కోసం ఋణగ్రహీత తమ ఖాతాలో ఎల్ల ప్పుడూ తగినంత డబ్బు కలిగి ఉండాలి.
డి) ఋణగ్రహీతలు సమర్పించిన ఏద�ైనా చెక్కు తిరస్కరించబడిన తర్వాత, వారు అదే చెక్కును తిరిగి అందించినప్పుడు అది ఆమోదించబడితే, ఈ మధ్య కాలంలో ఋణగ్రహీతలు నగదు రూపంలో డబ్బును డిపాజిట్ చేసినట్లయితే, రెండుసార్లు
చెల్లింపు జరిగినందుకు ఏర్పడే ఏ తదనంతర పరిణామాలకు BAF బాధ్యత వహించదు. అయితే, అన్ని పక్షాలు ఆమోదించిన పరస్పర ఒప్పందం ప్రకారం, అదనంగా చెల్లించిన డబ్బు తిరిగి అందించబడుతుంది లేదా సర్దు బాటు చేయబడుతుంది.
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ఈ ఒప్పందంలోని షెడ్యూల్ ప్రకారం ఋణం యొక్క వడ్డీ ని చెల్లించడానికి ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి.
ఋణగ్రహీతకు వాహనాన్ని అందించడంతో పాటు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రోజు నుండే ఋణం/ఆర్థిక సాయం సదుపాయానికి సంబంధించిన వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది
పునఃచెల్లింపు వడ్డీ రేటు ఆధారంగా ఋణం మొత్తా నికి సంబంధించిన వడ్డీ నెలవారీ కంతులలో లెక్కించబడుతుంది.
సేవా ఛార్జీలు, ప్రా సెసింగ్ ఫీజు మరియు సేవా పన్ను వంటి ఏవ�ైనా ఇతర రుసుములు, శిస్తు లు, ఛార్జీలు లేదా పన్నులను స్వయంగా చెల్లించడానికి ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి మరియు ఒకవేళ వాటిని BAF చెల్లించి ఉంటే, ఆ మొత్తాన్ని “BAF”కు
విడిగా చెల్లించడానికి కూడా ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఋణ సదుపాయాన్ని అందించడం కోసం “BAF”కు బాకీ ఉన్న మరియు చెల్లించాల్సిన అన్ని మొత్తా లను (వడ్డీ పన్ను, రుసుములు, ఛార్జీలు, స్టాంప్ ఖర్చులు, ప్రా సెసంి గ్ ఫీజు, లాగిన్ ఫీజు, ఖర్చులు, సేవ మరియు ఇతర
ఛార్జీలు/ఖర్చులు వంటివి కూడా) “BAF”కు ఋణగ్రహీత విడిగా తిరిగి చెల్లించడం/ముందుగానే చెల్లించడం వంటివి చేయని సందర్భంలో ఋణగ్రహీత ఖాతాలో ఛార్జీ విధించడానికి/డెబిట్ చేయడానికి “BAF”కు హక్కు ఉంది. ఋణంలో అటువంటి
మొత్తం ఒక భాగం.
EMI బకాయిలు, ఖర్చులు, ఛార్జీలు, రుసుములు, ఛార్జీలు మొదల�ైన వాటితో సహా ఋణం ఖాతాకు ఛార్జీ విధించబడిన అన్ని మొత్తా లకు (అంటే “BAF”కు ఋణగ్రహీత చెల్లించనవి) డిఫాల్ట్ వడ్డీ రేటు/ఛార్జీలు వరిస్తాయి, ఆ వడ్డీ మరియు పీనల్
ఛార్జీల కోసం ప్రత్యేకంగా కారణాన్ని వివరించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
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ఋణగ్రహీత మరియు “BAF”కు మధ్య ఒప్పందంలో అంగీకరించినప్పుడు మినహా, ఋణగ్రహీత కోసం మరియు వారి తరపున సరఫరాదారు/డీలర్ పేరు మీద లేదా సరఫరాదారు/డీలర్తో పరస్పర సవరింపు/సర్దు బాటుతో ఋణగ్రహీతకు ఋణాన్ని
అందించడం మరియు “BAF” నిర్ణ యానుసారం ఋణ మొత్తాన్ని ఒకేసారిగా లేదా సముచిత కంతులలో చెల్లించడం కోసం “BAF” అంగీకరించాలి మరియు ఋణగ్రహీతకు వాహనాన్ని అందించే సమయంలో రసీదును పొ ందడం మరియు ఋణం మరియు
తాకట్టు ఒప్పందాన్ని అమలులోకి తీసుకురావాలి.
3.1
తన స్వంత నిర్ణ యానుసారం ఋణాన్ని అందించగల హక్కు “BAF”కు ఉంది మరియు సాధారణంగా, కింది నియమాలు పాటిస్తే తప్ప ఋణంలో భాగంగా ఏ మొత్తాన్ని విడుదల చేయకపో వచ్చు :ఎ. ఋణగ్రహీత ఋణం మరియు తాకట్టు ఒప్పందాన్ని సరిగ్గా వినియోగించి, “BAF”కు అందించాలి:
బి. కంతుల పునఃచెల్లింపులలో భాగంగా భవిష్యత్ తేదీలను కలిగిన చెక్కులను “BAF”కు ఋణగ్రహీత సమర్పించాలి
సి. “BAF” తన స్వీయ నిర్ణ యానుసారం నిర్దేశించిన ఏవ�ైనా ఇతర పత్రా లు లేదా వ్రా తపూర్వక ఒప్పందాలను సమర్పించాలి.
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ఋణగ్రహీత మరియు పూచీదారు యొక్క సంయుక్త అభ్యర్థనకు అనుగుణంగా, ఋణ సదుపాయానికి సంబంధించి ఇక్కడ పేర్కొనబడిన మరియు వర్తించే ప్రా తినిధ్యాలు, వారెంటీలు, నియమాలు మరియు ఒడంబడికలకు మరియు ఋణగ్రహీతకు
డబ్బు అందించడం కోసం ఋణ సదుపాయానికి సంబంధించి ఋణగ్రహీత అందించిన లేదా సమర్పించిన ఇతర పత్రా లకు “BAF” అంగీకరిస్తుంది మరియు వాహనం కొనుగోలు చేయడం, ఈ ఒప్పందం మరియు షెడ్యూల్లో ఉన్న అన్ని నిబంధనలు
మరియు షరతులకు అనుగుణంగా “BAF” నుండి డబ్బు తీసుకోవడం, ఋణ సదుపాయం పొ ందడం కోసం ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి.
ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తేదీ నుండి ఋణగ్రహీత ఏవ�ైనా బాకీలను చెల్లించని కారణంగా ఒప్పందాన్ని BAF ఉపసంహరించుకోవడం లేదా శాశ్వతంగా రద్దు చేయడం వంటివి జరిగే వరకు “BAF” మరియు ఋణగ్రహీతకు మధ్య ఋణం ఇచ్చిన
వారు మరియు ఋణం పొ ందిన వారు అనే సంబంధం ఉంటుంది మరియు ఈ ఒప్పందం ప్రకారం “BAF”కు ఋణగ్రహీత చెల్లించాల్సిన అన్ని రకాల బాకీలు మరియు డబ్బుతో సహా “BAF”కు అందించిన అన్ని ఇతర పత్రా ల ప్రకారం పూర్తిగా
చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని ఋణగ్రహీత చెల్లించే వరకు అన్ని బాధ్యతలను ఋణగ్రహీత వహించాలి.
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1.1
ఈ ఒప్పందంలో, కింది అర్థా లు వర్తిస్తాయి:
“ఒప్పందం” అంటే, షెడ్యూల్లో మరింత ఖచ్చితంగా వివరించినట్
లు వాహనం కోసం ఋణ సదుపాయం మంజూరు చేయడానికి సంబంధించిన ఒప్పందం మరియు ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రా లు ఉంటాయి.
“BAF” అంటే, బుస్సాన్ ఆటో ఫ�ైనాన్స్ ఇండియా ప్రవ
ై ేట్ లిమిటెడ్ (Bussan Auto Finance India Private Limited), కంపెనీల చట్ టం, 1956 ప్రకారం కంపెనీ వ్యవస్థా పించబడింది మరియు బ్యాంకింగ్-యేతర ఫ�ైనాన్స్ సంస్థ ద్వారా వ్యాపారం నిర్వహించడం
కోసం భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుండి నమోదు ధృవపత్రం లభించింది మరియు దీని నమోదిత కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది, ఆప�ై షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నట్
లు వివిధ శాఖల ద్వారా కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడతాయి.
“ఋణగ్రహీత” అంటే, ఈ ఒప్పందం షెడ్యూల్లో పేర్కొనబడిన, ఋణ సదుపాయాన్ని పొ ందుతున్న, ఋణగ్రహీతల వలె ఈ ఒప్పందాన్ని వినియోగిస్తు న్న వారి వలె పేర్కొన్న పేరు(లు) మరియు చిరునామా(ల)కు చెందిన ఒకరు లేదా అంతకంటే
ఎక్కువ మంది వ్యక్తి(వ్యక్తు లు)/సంస్థ లు మరియు ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగతంగా బాధ్యత వహించాలి మరియు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నట్లయితే, సంయుక్తంగా మరియు ఖచ్చితంగా బాధ్యతలు వహించడానికి అందరూ
అంగీకరించాలి.
“పూచీదారు” అంటే, ఋణాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి మరియు ఈ ఒప్పందంలోని బాధ్యతలను ఋణగ్రహీతలు పూర్తి చేయకుంటే మరియు అతను/ఆమె/వారు స్వయంగా పూచీదారుల వలె ఈ ఒప్పందంలోని బాధ్యతలను నిర్వర్తించడానికి అంగీకరించినట్
లు
ఈ ఒప్పందం షెడ్యూల్లో పేర్కొనబడినట్
లు పేర్కొన్న పేరు(లు) మరియు చిరునామా(ల)కు చెందిన ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తి(వ్యక్తు లు)/సంస్థ లు మరియు ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగతంగా బాధ్యత వహించాలి
మరియు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నట్లయితే, తాము స్వయంగా మరియు ఋణగ్రహీత(ల)తో కలిసి సంయుక్తంగా మరియు ఖచ్చితంగా బాధ్యతలు వహించడానికి అందరూ అంగీకరించాలి.
“ఋణం మంజూరు చేసిన శాఖ” అంటే, షెడ్యూల్లో స్థ లం వద్ద పేర్కొనబడిన “BAF” యొక్క శాఖ కార్యాలయం.
“EMI” లేదా “ఏకీకృత నెలవారీ కంతు” అంటే, షెడ్యూల్లో పేర్కొనబడినట్
లు “B AF”కు ఋణగ్రహీత ప్రతి నెల చెల్లించాల్సిన మొత్తం, వడ్డీ మరియు అసలును కలిపి చెల్లించాల్సిన మొత్తంతో భాగించిన తర్వాత (ఋణం వ్యవధికి సంబంధించిన అసలు మరియు
వడ్డీ , అంగీకరించిన వడ్డీ రేటుకి తగ్గ టలు ్, రోజువారీగా లెక్కించి, నెలవారీ కంతులలో పేర్కొనబడుతుంది) మొత్తం కంతుల సంఖ్యకు సమానంగా విభజించబడుతుంది మరియు ప�ైసలు ఉన్నట్లయితే తదుపరి రూపాయికి సమానం చేయబడుతుంది.
“ఋణ సదుపాయం” అంటే, షెడ్యూల్లో మరింత వివరంగా పేర్కొనబడినట్
లు వాహనం కొనుగోలు చేయడం కోసం ఈ ఒప్పందంలోని నిబంధనల ప్రకారం “BAF” అందించిన/మంజూరు చేసిన ఋణము(లు)/ఆర్థిక సాయం: ఇంకా, అవసరమ�ైతే ఈ
ఒప్పందంలోని క్లా జ్లు అన్నింటినీ వర్తింపజేసిన తర్వాత చెల్లించాల్సిన బాకీ మొత్తం మరియు ఋణ సదుపాయం యొక్క అసలు మొత్తాన్ని కలిపి “ఋణం” అని పేర్కొనవచ్చు,
“డిఫాల్ట్ వడ్డీ రేటు” అంటే, డిఫాల్ట్ EMIని లెక్కించడం కోసం అంగీకరించిన వడ్డీ రేటు & ఋణ మొత్తా నికి ఛార్జీ చేయబడిన ఇతర ఛార్జీలు, ఖర్చులు, రుసుములు, వ్యయాలు మొదల�ైనవి, షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నట్
లు “BAF”కు ఋణగ్రహీతలు చెల్లించాల్సిన
డబ్బు.
“పక్షాలు” అంటే, “BAF” మరియు ఋణగ్రహీతను సంయుక్తంగా సంబో ధిస్తు న్నట్
లు అర్థం.
“వాహనం” అంటే, షెడ్యూల్లో మరింత వివరంగా పేర్కొనబడినట్
లు , “BAF” నుండి పొ ందిన ఋణ సదుపాయంతో కొనుగోలు చేయబో యే వాహనం.
“షెడ్యూల్” అంటే, ఈ ఒప్పందంలోని షెడ్యూల్.
1.2
ఈ ఒప్పందంలో, సందర్భానుసారం, అవసరానికి తగ్గ టలు ్ ఏక వచనంలో బహువచనం మరియు పుంలింగంలో స్త్రీ లింగం లేదా మూడవ లింగం ఉండవచ్చు.
1.3
ఏద�ైనా భావం యొక్క అర్థం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా వివరించకుంటే, సాధారణ క్లా జుల చట్ టం, 1897లో ఏద�ైనా అర్థం పేర్కొనబడి ఉంటే, ఆ చట్ టంలో ఉన్న అర్థమే వర్తిస్తుంది.
1.4
ఈ ఒప్పందంలో ఉన్న క్లా జుల క్రమం కారణంగా వాటి వివరణప�ై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు. కేవలం సౌకర్యంగా ఉండటం కోసం మాత్రమే క్లా జు శీర్షికలు చేర్చబడ్డాయి మరియు పేర్కొనబడిన నియమాలప�ై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు.



ఈ ఒప్పందం _______________________ కు _____________ న జరిగంి ది, ఒకటవ భాగంలోని షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న విధంగా ఒప్పందం చేసుకున్న వారి పేరు(పేరలు ్) మరియు చిరునామా(లు) (ఇప్పటి నుండి “ఋణగ్రహత
ీ లు” అని సంబో ధించబడతారు),
షెడ్యూల్లోని వివరాల్లో పేర్కొన్న విధంగా పూచీదారు(లు), ఇప్పటి నుండి రెండవ భాగంలో పూచీదారు(లు) అని సంబో ధించడం జరుగుతుంది మరియు శ్.రీ బుస్సాన్ ఆటో ఫన
�ై ాన్స్ ఇండియా పవ
్రై ట్
ే లిమిటెడ్ (Bussan Auto Finance India Private Limited),
కంపెనీల చట్ టం, 1956 ప్రకారం నమోదు చేయబడింది మరియు RBI చట్ టం, 1934 ప్రకారం బ్యాంకింగ్-యేతర ఆర్థిక కంపెనీ వలె నమోదు చేయబడింది, దీని ప్రధాన కార్యాలయం - 4th Floor Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extn., New
Delhi-110055 Indiaలో ఉంది, అలాగే, శాఖ కార్యాలయాల్లో ఒకటి మూడవ భాగంలోని షెడ్యూల్లో (ఇక్కడి నుండి “BAF” అని సంబో ధించడం జరుగుతుంది) పేర్కొనడం జరిగింది.
అసందర్భం కాకుంటే, “ఋణగ్రహీతలు”, “పూచీదారులు” మరియు “BAF” తప్పనిసరిగా తమ చట్ట పరమ�ైన వారసులు, ప్రతినిధులు, ఉత్త రాధికారులు, కార్యనిర్వాహకులు, పరిపాలన అధికారులు మరియు హక్కుదారులు మొదల�ైన వారిని పేర్కొనాలి.
షెడ్యూల్లో మరింత ఖచ్చితంగా వివరించబడిన మరియు పేర్కొనబడిన అవసరానికి తగ్గ టలు ్ వాహనం కొనుగోలు చేయడం కోసం “BAF”ని ఋణగ్రహీత(లు), “పూచీదారు(లు)” సంప్రదంి చారు మరియు ఆర్థిక సాయం/ఋణ సదుపాయం (ఇప్పటి నుండి “ఋణ
సదుపాయం” అని పేర్కొనబడుతుంది) కోరారు మరియు ఈ ఋణం మరియు తాకట్టు ఒప్పందంలో పేర్కొనబడిన నిబంధనలు మరియు షరతులకు తగ్గ టలు ్ షెడ్యూల్లో పేర్కనబడిన పరిమితి(పరిమితుల)లోపు ఋణం మంజూరు చేయడానికి “BAF”
అంగీకరించింది.
ఇప్పుడు, దిగువ వివరించిన విధంగా అన్ని పక్షాల వారు మరియు అందరు దీనికి అంగీకరించారు:

పూచీదారు _ ____________________________________

ఋణం మరియు తాకట్టు ఒప్పందం

6.

ఇ) ఏ కారణం వల్ల అయినా కూడా, (ఇప్పటికే BAFకు ఋణగ్రహీతలు అందించినవి) చెక్కులు పాడ�ైనా లేదా దెబ్బతిన్నా లేదా జాప్యం మొదల�ైనవి జరిగినా కూడా BAF యొక్క హక్కులప�ై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు.

పూచీ & తాకట్టు
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

ఋణగ్రహీత యొక్క ప్రాతినిధ్యాలు, వారెంటీలు, నియమాలు మరియు ఒడంబడికలు
7.1
(ఎ)
(బి)

“BAF” నుండి అతనికి/ఆమెకు ఋణ సదుపాయాన్ని పొ ందడంలో సానుకూలంగా ఉండటం కోసం, ఋణగ్రహీత “BAF” కోసం కింది ప్రా తినిధ్యాలు/వారెంటీలు/నియమాలు/ఒడంబడికలకు అంగీకరించాలి“BAF”కు సంపూర్ణ మరియు ఖచ్చితమ�ైన సమాచారాన్ని అందించడం మరియు ఏద�ైనా కీలక సమాచారాన్ని విస్మరించకపో వడం/దాచకుండా ఉండటం;
వాహనాన్ని అందించే సమయంలో ఉండే ఏ బాధ్యతలను అయినా BAF తరపున ఋణగ్రహీతలే తీసుకోవాలి; వాహనాన్ని తీసుకోవడం కంటే ముందు వాహనంలో ఏద�ైనా మరమ్మతు & ఇతర సమస్యలను ఋణగ్రహీతే పరిశీలించుకోవాలి మరియు
వాహనాన్ని అందించకపో యినా లేదా వాహనం సర�ైన స్థితిలో లేకపో యినా కూడా, EMIలు మరియు ఇతర ఖర్చులు, ఛార్జీలు, రుసుములు, వ్యయాలు మొదల�ైన చెల్లింపులను ఋణగ్రహీతలు ఆపకూడదు;
(సి) అయితే, వాహనాన్ని అందించడం లేదా అందించకపో వడం వంటి వాటికి సంబంధించి ఋణగ్రహీత/పూచీదారు ఏద�ైనా మోసానికి పాల్పడినట్
లు వచ్చిన ఆరోపణ నిజం అని తేలితే, వాహనాన్ని వాస్త వంగా ఋణగ్రహీతకు అందించినట్లే ఋణగ్రహీత మరియు
పూచీదారు బాధ్యత వహించాలి.
(డి) తాత్కాలికంగా హక్కు కల్పిస్తు న్నట్
లు “BAF”కు అనుకూలంగా అంతిమ ఇన్వాయిస్ని అందించాలి మరియు మోటారు వాహనాల చట్ టం, 1988 ప్రకారం సముచిత�ైన రిజిస్ట్ష
రే న్ అధికారి ద్వారా వాహనాన్ని నమోదు చేయాలి మరియు రిజిస్ట్ష
రే న్ పత్రా లలో
“BAF” యొక్క తాత్కాలిక హక్కును తప్పక ధృవీకరించాలి మరియు తక్షణమే “BAF”కు సమర్పించాలి, రిజిస్ట్ష
రే న్ సర్టిఫికేట్ల కాపీలకు తప్పక ధృవీకరణ పొ ందాలి, ఏద�ైనా తాజా రిజిస్ట్ష
రే న్ అవసరమ�ైతే, ఆ విషయాన్ని తప్పక ఇలాంటి పద్ధ తిలోనే ఋణగ్రహీత
ధృవీకరించడం ద్వారా “BAF”కు తాకట్టును నిర్ధా రించాలి;
(డి) “BAF”కు తెలియజేకుండా మరియు NOCని పొ ందకుండా వాహనం యొక్క ఏ నకిలీ రిజిస్ట్ష
రే న్ సర్టిఫికేట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోకూడదు మరియు నకిలీ రిజిస్ట్ష
రే న్ సర్టిఫికేట్లో కూడా తాత్కాలిక హక్కు గురించి పేర్కొనాలి;
(ఇ) ఒప్పందం అమలులో ఉన్న సమయంలో “BAF” నుండి ముందస్తు గా వ్రా తపూర్వక సమ్మతి పొ ందకుండా వాహనంప�ై మరో ఇతర ఋణం లేదా ఆర్థిక సాయం పొ ందకూడదు లేదా తీసుకోకూడదు మరియు వాహనానికి ఏ రకమ�ైన ఆటంకం కలిగించకూడదు;
(ఎఫ్) వాహనం తాకట్టు మరియు ఈ ఒప్పందం, అన్ని అనుషంగిక పత్రా లు మరియు ఈ ఒప్పందం ప్రకారం పేర్కొన్న బాధ్యతలకు సంబంధించి మోటారు వాహనాల చట్ టం, 1988తో సహా భారతదేశ చట్టా ల ప్రకారం అవసరమ�ైన లేదా పేర్కొనబడిన అన్ని
ధృవీకరణలు, ఆమోదాలు, సమ్మతులు, భీమాలు, ల�ైసెన్స్లు, అనుమతులు మరియు రెన్యువల్లను కలిగి ఉండాలి మరియు వీటి ద్వారా మీ బాధ్యతలను పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహించాలి;
(జి) అన్ని నష్టా లు లేదా హానులు, ప్రమాదం, అగ్ని ప్రమాదం, అల్ల ర్లు, భూకంపం, ఆందో ళనలు, చోరీ మరియు సాధారణంగా భీమా వర్తించే అన్ని ఇతర ప్రమాదాలు మరియు “BAF” పేర్కొన్న విధంగా వాహనానికి ఇతర రకాల భీమాతో పాటు సంపూర్ణ భీమాని
పొ ందాలి మరియు ఈ ఒప్పందం అమలులో ఉన్నంత కాలం మూడవ పక్ష భీమాతో సహా వాహనం యొక్క భీమాని కొనసాగించాలి మరియు ఏ రకమ�ైన ప్రమాదాలకు కూడా మినహాయింపులు లేకుండా లేదా అదనం అన్ని పేర్కొనకుండా పరిమితులు లేదా
మినహాయింపులు విధించకుండా సమగ్ర భీమా పాలసీ ప్రకారం “BAF” ఆమోదం ఉన్న భీమా కంపెనీ నుండి మాత్రమే భీమాని పొ ందాలి మరియు “BAF”నే పూర్తి లబ్ధి దారుగా పేర్కొనాలి మరియు కొనసాగించాలి. పేర్కొనబడిన భీమా పాలసీని ఋణగ్రహీత
పేరు మీద తీసుకోవాలి, “BAF” యొక్క క్లెయిమ్ని అందులో ధృవీకరించాలి మరియు భీమా పాలసీ యొక్క మునుపటి కాలవ్యవధి ముగిసిన సందర్భంలో 7 రోజులలోపు దాని రెన్యువల్ గురించి “BAF”కు ఋణగ్రహీత తెలియజేయాలి, అయితే, దాని
కారణంగా ఈ ఒప్పందంలో పేర్కొన్న “BAF” యొక్క హక్కులు మరియు అధికారంప�ై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు మరియు “BAF”కు ఎటువంటి బాధ్యతలు వర్తించవు/“BAF”కు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏర్పడవు, వాహనానికి భీమా పొ ందకుంటే, ఆ బాధ్యత
ఋణగ్రహీతప�ైనే ఉంటుంది;
(హెచ్) ఇంకా, ఋణ సదుపాయం కొనసాగినన్ని సంవత్సరాల పాటు ఋణగ్రహీత తప్పక భీమా పాలసీ/రెన్యు చేసిన పాలసీకి సంబంధించిన కాపీని “BAF”కు అందించాలి మరియు పేర్కొన్న పాలసీకి సంబంధించిన మొత్తం ప్రీమియర్ మరియు ఇతర మొత్తా లను
ఠంచనుగా చెల్లించాలి మరియు బాకీ పడిన సందర్భాల్లో తక్షణమే భీమా పాలసీ కొనసాగింపునకు సంబంధించిన చర్యలు తీసుకోవాలి మరియు పాలసీని రద్దు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి;
(ఐ) ఋణగ్రహీత కనుక సకాలంలో చెల్లించకుండా బకాయి పడినట్లయితే, “BAF” స్వీయ నిర్ణ యానుసారం (ఎటువంటి ఒప్పందాలు అవసరం లేకుండా) వాహనానికి భీమాను పొ ందవచ్చు మరియు తను తీసుకునే ఇతర చర్యలకు సంబంధించి ముందుస్తు
పరిమితులు లేకుండా మొత్తం ఖర్చులకు సంబంధించిన మొత్తాన్ని ఋణగ్రహీత నుండి వసూలు చేయవచ్చు;
(జె) ఏద�ైనా సందర్భంలో భీమా సొ మ్మును పొ ందేలా అయితే, ముందుగా తీసుకున్న ఋణంలో భాగంగా “BAF”కి చెల్లించాల్సిన డబ్బును చెల్లించిన తర్వాత మాత్రమే మిగిలిన డబ్బును ఋణగ్రహీత తీసుకోవాలి, ఒకవేళ “BAF”కు చెల్లించాల్సిన డబ్బు కంటే భీమా
ద్వారా లభించిన మొత్తం తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, మిగిలిన డబ్బును ఋణగ్రహీతలే “BAF”కు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది;
(కె)
పేర్కొనబడిన వాహనాన్ని ఋణగ్రహీత ఉపయోగించడం లేదా కలిగి ఉండటం కారణంగా ప్రమాదాలు మొదల�ైన కారణాలతో ఎవర�ైనా మూడవ పక్షానికి చెందిన వారు ఏద�ైనా క్లెయిమ్ చేసినట్లయితే, అందుకు సంబంధించిన పూర్తి బాధ్యతలు ఋణగ్రహీతే
తీసుకోవాలి మరియు BAFకి వాటితో ఏ సంబంధం ఉండదు మరియు పేర్కొనబడిన వాహనానికి సంబంధించి కేవలం తాకట్టు మొత్తాన్ని తిరిగి వసూలు చేసుకోవడం మాత్రమే BAF పని, అంతకుమించి ఏ సంబంధమూ ఉండదు.
(ఎల్) ఏద�ైనా అనూహ్య పరిసథి ్తి లేదా ఆకస్మిక విపత్తు కారణంగా వాహనం పాడవడం లేదా దెబ్బతినడం వంటివి జరిగితే “BAF”కి వెంటనే తెలియజేయాలి;
(ఎం) ఈ ఒప్పందం మరియు దీని నిబంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారం ఋణం తీసుకున్న మొత్తం, వడ్డీ మరియు అన్ని ఇతర బాకీలు మరియు మొత్తా లను (ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఋణగ్రహీతలు ఉన్నట్లయితే) సంయుక్తంగా మరియు ఖచ్చితంగా
చెల్లించాలి;
(ఎన్) ఈ ఒప్పందం అమలులో ఉన్నంత కాలం వాహనాన్ని మంచి స్థితిలో మరియు సర్వీస్ చేయగల/ఉపయోగించగల స్థితిలో ఉంచాలి మరియు వాహనం సరిగ్గా పని చేయడం కోసం అనసరమ�ైన అన్ని మరమ్మతులను సకాలంలో చేయించాలి మరియు
వాహనం నిరుపయోగంగా లేదా ఉపయోగించలేని స్థితిలోకి మారే విధంగా ఎలాంటి మార్పులు లేదా ఇతర సవరణలు చేయకూడదు లేదా “BAF” తన భద్రతను కాపాడుకోవలసిన పరిసథి ్తిని కలిగించకూడదు;
(ఒ) వాహనానికి సంబంధించిన అన్ని ధరలు, పన్నులు, శిస్తు లు, రుసుములు, వ్యయాలు మరియు ఛార్జీలను కూడా చెల్లించాలి మరియు బాకీ ఉండకూడదు;
(పి) ఈ ఒప్పందం అమలులో ఉన్నంత కాలం (విక్రయం, మార్పిడి, లీజు, కుదువ, ఒప్పందం లేదా ఆప్ష న్ లేదా మరో రకంగా) వాహనాన్ని పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా మూడవ పక్షానికి స్వాధీనం చేయడం లేదా హక్కులు కల్పించడం మరియు/లేదా వడ్డీ కి డబ్బు
తీసుకోవడం వంటివి చేయకూడదు;
(క్యు) సాధారణంగా వాహనాన్ని తీసుకున్న సమయంలో ఉన్న నివాస చిరునామా లేదా ఉద్యో గం లేదా స్థా నికతలో (స్థా వరంలో) ఏవ�ైనా మార్పులు ఉన్నట్లయితే అతను/ఆమె/వారు ఆ మార్పు జరిగిన 10 రోజులలోపు రిజిస్ట ర్డ్ AD పో స్ట్ ద్వారా “BAF”కు
తెలియజేయాలి;
(ఆర్) ఉద్యో గం, కాలింగ్/వ్యాపారం లేదా సుదీర్ఘ విడిది కోసం ఋణగ్రహీతలు కనుక భారతదేశాన్ని విడిచి వెళలాల్సిన
్
అవసరం వస్తే, ముందు చెల్లి స్తు న్న ఛార్జీలతో సహా ఋణం, మిగిలి ఉన్న/బాకీ EMIలు, ఛార్జీలు, రుసుములు, ఖర్చులు, వ్యయాలు మొదల�ైనవి
ముందుగా పూర్తిగా చెల్లించాలి;
(ఎస్) ఏ రకమ�ైన (పౌర సంబంధ లేదా నేరపూరిత లేదా మరో రకమ�ైన) వ్యాజ్యాలు, చర్యలు లేదా క్లెయిమ్లను పెండింగ్లో ఉంచడం లేదా ఫ�ైల్ చేయగల అవకాశం ఉండటం లేదా ఇప్పటికే పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వంటివి జరగకూడదు
(టి) ఒప్పందం యొక్క అన్ని నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలి మరియు ఋణానికి సంబంధించిన ఇతర సంబంధిత పత్రా లను కూడా చదవాలి మరియు ఈ ఋణానికి సంబంధించిన అన్ని నిబంధనలు మరియు షరతులు, ఒడంబడికల గురించి స్వయంగా
తెలుసుకోవాలి మరియు కాలానుగుణంగా తనిఖీ చేసతూ ్ ఉండాలి,
(యు) పేర్కొనబడిన వాహనం యొక్క రిజిస్ట్ష
రే న్ తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వతంగా రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యే ఏ పనిని చేయకూడదు లేదా ఇతరులు చేయడానికి అనుమతించకూడదు, ఇందుకు ఋణగ్రహీత అంగీకరించి, జాగ్రత్త వహించాలి.
(వి) చట్ట పరమ�ైన ఏద�ైనా సంస్థ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం లేదా జప్తు చేయడానికి దారితీసే ఏ రకమ�ైన చర్యను చేయకూడదు లేదా అందుకు కారణం కాకూడదు.
(డబ్ల్ యూ)వాహనానికి ఏద�ైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు, వాహనం పాడవటం, దెబ్బ తినడం లేదా దొ ంగతనానికి గురికావడం వంటివి జరిగినప్పుడు తక్షణమే భీమా కంపెనీకి తెలియజేయాలి మరియు మరమ్మతులు లేదా వాహనాన్ని తిరిగి పొ ందడం కోసం అవసరమ�ైన
అన్ని చర్యలు తీసుకుని, వాహనాన్ని తిరిగి పూర్తి భీమా విలువను పొ ందగల స్థితికి తీసుకురావాలి మరియు ఆ సంఘటన గురించి “BAF”కు తెలియజేయాలి మరియు భీమా కంపెనీకి సంబంధించిన అన్ని చట్ట పరమ�ైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేయాలి మరియు
వాహనం యొక్క భద్రత ఏ రకంగానూ దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
7.2 “BAF”కు అందించిన భవిష్యత్ తేదీలను కలిగి చెక్కులు లేదా “BAF” డబ్బు పొ ందడం కోసం సూచించిన ECS పద్ధ తి ద్వారా డబ్బు పొ ందడం కోసం ఎల్ల ప్పుడూ ఋణగ్రహీత డ్రా యర్ బ్యాంక్లోని తమ ఖాతాలో తగినంత నగదును కలిగి ఉండాలి. అసలు లేదా
వడ్డీ చెల్లింపులో ఏద�ైనా వివాదం తలెత్తి నా కూడా ఋణగ్రహీత ఏ EMI చెల్లింపులను ఆపకూడదు.
7.3 ఏద�ైనా చెక్కు లేదా ECS కనుక తిరస్కరించబడినట్లయితే, తిరస్కరణ ఛార్జీలు షెడ్యూల్లో పేర్కొనబడ్డాయి, ఛార్జీలను ఋణగ్రహీత ఖాతా నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరియు ఎటువంటి పరిమితులు మరియు ముందస్తు నియంత్రణలు లేకుండా ఇలా
చేయడం కోసం బదలాయింపు పరికరాల చట్ టం, 1881 యొక్క S. 138-142 ప్రకారం BAFకు ఈ హక్కు ఉంది మరియు చెల్లింపులు మరియు సర్దు బాట్ల వ్యవస్థ ల చట్ టం, 2007 ప్రకారం ఈ నియమాలు కాలానుగుణంగా మార్చబడుతుంటాయి.
ఋణ సదుపాయానికి సంబంధించి “BAF”:

9.

“BAF” హక్కులు:

ఋణ సదుపాయానికి సంబంధించి “BAF”:
ఎ.
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఋణగ్రహీత చెల్లించాల్సిన మరియు/లేదా బాకీ ఉన్న నగదు కోసం వాహనం యొక్క భీమా ద్వారా లభించిన ఏ చెల్లింపు(ల)ను అయినా స్వీకరించగల మరియు సర్దు బాటు చేయగల హక్కు ఉంది;
బి.
వాహనం యొక్క స్థి తిని, పరిసథి ్తిని పరిశీలించగల మరియు తనిఖీ చేయగల హక్కు ఉంది మరియు అన్ని సముచిత సమయాలలో వాహనం యొక్క స్థి తిని, పరిసథి ్తిని మరియు భీమా పాలసీకి సంబంధించిన పత్రా లను పరిశీలించడం మరియు తనిఖీ
చేయడం కోసం “BAF” అధికారులు మరియు ప్రతినిధులను అనుమతించాలి/పని చేయనివ్వాలి మరియు/లేదా BAF పరిశీలించడం కోసం ఋణగ్రహీత వాటిని అందించాలి మరియు (ఈ ఒప్పందంలోని నిబంధనలు మరియు షరతులను ఉల్లంఘించిన
సమయంలో) ఏ పరిమితులు లేకుండా వాహనం ఉన్న చోటుకి వెళ్లి పరిశీలించగల, తనిఖీ చేయగల మరియు తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోగల హక్కు ఉంది;
సి.
ఋణ ఒప్పందంలోని నిబంధనలు మరియు షరతులను ఉల్లంఘిసతూ ్ చెల్లింపులను సకాలంలో పూర్తి చేయకపో వడం లేదా “BAF”కి పూచీగా “BAF” వద్ద తాకట్టు పెట్టిన వాహనాన్ని ప్రమాదానికి గురి చేయడం వంటివి జరిగినప్పుడు, “BAF” యొక్క
ఇతర హక్కులకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా, “BAF” స్వయంగా లేదా తన ఏజెంట్లు లేదా ప్రతినిధుల ద్వారా వాహనాన్ని భౌతికంగా స్వాధీనపరచుకోవడం లేదా ఋణంగా తీసుకున్న మొత్తం లేదా బాకీలను వసూలు చేసుకోవడం కోసం వాహనాన్ని
విక్రయించడం లేదా ఏద�ైనా డీల్ కుదుర్చుకోవడం వంటివి చేయగల హక్కు ఉంది. “BAF”కు బాకీని చెల్లించాల్సిన బాధ్యత ఋణగ్రహీతప�ై ఉంటుంది. ఈ క్లా జులో ఏదీ కూడా వాహనాన్ని విక్రయించగల మరియు ఋణగ్రహీతకు మరియు పూచీదారుకు
వ్యతిరేకంగా BAF ఏద�ైనా నిర్ణ యం తీసుకోగల BAF హక్కుకు ఆటంకం కలిగించదు;
డి.
ఏద�ైనా అధికారిక సంస్థ , భీమా సంస్థ , వాహన తయారీదారు లేదా దాని డీలర్లు/విక్రేతల నుండి ఏ రకమ�ైన ఫారమ్లు, సర్టిఫికేట్ రిజిస్ట్ష
రే న్ పుస్త కాలు, భీమా పాలసీలు లేదా ఇతర పత్రా లను అయినా పొ ందగల, స్వీకరించగల, డిమాండ్ చేయగల లేదా
సేకరించగల హక్కు ఉంది;
ఇ.
ఋణగ్రహీత, వారి ఖాతా, “BAF”తో అనుబంధం మరియు/లేదా బాకీ ఉన్నట్
లు అంగీకరించిన ఏద�ైనా మొత్తం వంటి ఏద�ైనా సమాచారాన్ని (ఆ సమాచారాన్ని ఋణగ్రహీత నుండి పొ ంది ఉండవచ్చు లేదా “BAF” స్వయంగా మరియు పునఃచెల్లింపు
నియమావళి ఫారమ్, రేటంి గ్ లేదా డిఫాల్ట్ రూపంలో సేకరించి ఉండవచ్చు) తన ప్రధాన కార్యాలయం, ఇతర శాఖలు, అనుబంధ సంస్థ లు, భారతదేశ రిజర్వ్ బ్యాంక్, ఏద�ైనా పునఃఫ�ైనాన్సింగ్ ఏజెన్సీకి అందించడంతో పాటు న్యాయస్థా నాలు లేదా శాసనం ద్వారా
నియమించబడిన సంస్థ ల ఆదేశానుసారం మరియు “BAF” తన స్వీయ నిర్ణ యానుసారం సముచితం మరియు ఖచ్చితం అని భావించిన సందర్భాల్లో మూడవ పక్షాలకు అందించగల హక్కు ఉంది. ఇంకా, “BAF” స్వీయ నిర్ణ యానుసారం ఋణ సదుపాయం
మరియు/లేదా ఋణగ్రహీతకు సంబంధించి అవసరమ�ైన ఏ సమాచారం కోసం అయినా ఏద�ైనా మూడవ పక్షాన్ని కోరవచ్చు మరియు వారి నుండి పొ ందవచ్చు; మరియు
ఎఫ్. బాధ్యతల నిరాకరణ క్లా జు : ఋణగ్రహీతల యొక్క విశ్వసనీయతను మరియు ఇతర సమాచారాన్ని బేరీజు వేసుకోవడం కోసం ఋణగ్రహీత(ల) గతం మరియు ప్రస్తు తం ఉన్న ఋణము(లు) మరియు పునఃచెల్లింపు క్రమాలకు సంబంధించి ఏద�ైనా
సమాచారాన్ని పొ ందడం కోసం క్రెడిట్ బ్యూరో సేవలలో భాగస్వామ్యం ఉన్న ఏవ�ైనా ఇతర బ్యాంక్లు/ఆర్థిక సంస్థ లను BAF సంప్రదంి చడం కోసం ఋణగ్రహీత(లు) అంగీకరించాలి, ఒప్పుకోవాలి మరియు నిర్ధా రించాలి; ఏద�ైనా మరియు మొత్తం ఆర్థిక
సమాచారాన్ని ఏవ�ైనా ఇతర ఆర్థిక సంస్థ లు లేదా ఏద�ైనా ఇతర ఏజెన్సీకి అందించడానికి BAFకి పూర్తి స్వతంత్రం ఉంటుంది. అటువంటి సమాచారాన్ని బ్యాంక్లు/ఆర్థిక సంస్థ లు/క్రెడిట్ బ్యూరోలు/ఇతర ఏజెన్సీలు ఉపయోగించినప్పుడు ఋణగ్రహీతలు
BAFని బాధ్యులుగా చేయకూడదు మరియు ప్రశ్నించకూడదు.
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7.

“BAF” ఆమోదించిన ఋణ సదుపాయం కోసం, “BAF”కు బాకీ ఉన్న మరియు చెల్లించాల్సిన ఋణం, వడ్డీ మరియు ఇతర బకాయిల కోసం షెడ్యూల్లో మరింత వివరంగా పేర్కొన్న విధంగా “BAF”కి వాహనం తాకట్టు పెట్టడానికి మరియు ఛార్జీలను
చెల్లించడానికి ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి
సంబంధిత రహదారి రవాణా అధికారి నుండి పొ ందిన రిజిస్ట్ష
రే న్ సర్టిఫికేట్ పుస్త కంలో “BAF”కు తాకట్టు పెట్టినట్
లు ధృవీకరణను అందించడానికి ఋణగ్రహీత అంగీకరించాలి.
వాహనాన్ని తాకట్టు పెట్టడాన్ని BAF బాకీలకు సంబంధించిన ప్రథమ మరియు ప్రత్యేక ఛార్జీగా పరిగణించాలి. రిజిస్ట్ష
రే న్ సర్టిఫికేట్లో తాకట్టుకు ధృవీకరణను ప్రకటించిన తేదీ ఆధారంగా, ఈ ఒప్పందంలో సంతకం పెట్టడం లేదా వాహనాన్ని అందించడం,
రెండింటిలో ఏది ముందు జరిగినా కూడా తక్షణమే తాకట్టు పెట్టడం జరుగుతుంది.
(తాకట్టుకు ధృవీకరణకు) ఆర్.సి. పుస్త కాన్ని అందించడం BAF బాధ్యత కాదు మరియు ఆర్.సి. పుస్త కం ఇవ్వలేదన్న కారణంగా నిర్దేశించిన EMIల చెల్లింపును ఋణగ్రహీతలు నిలుపుదల చేయకూడదు మరియు చెల్లింపులను సకాలంలో పూర్తి చేసతూ ్
ఉండటం ఋణగ్రహీతల బాధ్యత.
ఋణగ్రహీతలు కనుక తాకట్టు ధృవీకరణను పొ ందడంలో విఫలమ�ైతే, “BAF” స్వీయ నిర్ణ యానుసారం తన అధికారులు లేదా ప్రతినిధుల ద్వారా రిజిస్ట్ష
రే న్ అధికారి, ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి, విక్రయాలు/VAT పన్నుల అధికారి మరియు ఇతర సంస్థ ల
వద్ద కు వెళ్లి, తాకట్టుకు ధృవీకరణను పొ ంది, అవసరమ�ైనప్పుడు వాహనాన్ని బదలాయించుకోగల హక్కు మరియు అధికారం (ఇది బాధ్యత కాదు) BAFకు ఉంది.
వావన వినియోగం/దుర్వినియోగం మరియు/లేదా ఏవ�ైనా ఇతర కారణాల వల్ల బాకీ పడ్డ లేదా చెల్లించాల్సిన అన్ని క్లెయిమ్లు & ఛార్జీలకు సంబంధించిన నగదును BAFకు అందించడానికి ఋణగ్రహీతలు అంగీకరించాలి.
ఋణ సదుపాయాన్ని పొ ందడం కోసం మరియు ఋణం పునఃచెల్లింపునకు సంబంధించిన హామీ కోసం ఈ ఋణం వ్యవధిలో ఏ సమయంలో అయినా కూడా “BAF” నిర్దేశించిన ఏవ�ైనా బాండ్(లు), ప్రా మిసరీ నోట్(లు) మరియు అటువంటి అన్ని పత్రా లను
న్యాయవాది(న్యాయవాదుల) ధృవీకరణతో ఋణగ్రహీత అందించాలి.

ఎ) బకాయిలు ఉండటం.

కింది వాటిలో ఏద�ైనా ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జరిగినప్పుడు, తీసుకున్న ఋణంలో మిగిలి ఉన్న మొత్తా లను (అసలు, వడ్డీ , ఛార్జీలు, ఖర్చులతో సహా) ముందుగా అంగీకరించిన మెచ్యూరిటీతో సంబంధం లేకుండా బాకీలుగా పరిగణిస్తే ఋణగ్రహీతకు “BAF”
వ్రా తపూర్వకంగా తెలియజేయవచ్చు మరియు “BAF” నుండి ఋణం తీసుకునే సమయంలో పూచీగా చూపిన ఆస్తిని విక్రయించవచచ్చు (“BAF స్వీయ నిర్ణ యానుసారం) ;

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

అధికారి సంతకం

ఋణగ్రహీత

X సహ-ఋణగ్రహీత

2



పూచీదారు

(ఎ)
(బి)
(సి)
(డి)
(ఇ)
(ఎఫ్)
(జి)
(హెచ్)
(ఐ)
(జె)
(కె)
(ఎల్)
(ఎం)
(ఎన్)
(ఒ)
(పి)
(క్యు)
(ఆర్)
(ఎస్)

20

బకాయిలు పడిన తర్వాత తదనంతర పరిణామాలు
ఒప్పందంలో అంగీకరించిన ఏ మెచ్యూరిటీతోనూ సంబంధం లేకుండా, ఎగువ పేర్కొనబడినట్
లు బకాయిలు పడినట్ల యితే, “BAF” దిగువ పేర్కొన్న హక్కులు ఉంటాయి:

20

ఎప్పుడ�ైనా బకాయిలు పడటం లేదా ఏద�ైనా కారణం చేత డబ్బు చెల్లించలేకపో వడం, నోటీసును అందుకోవడం లేదా సమయం మించిపో వడం జరిగినప్పుడు లేదా రెండూ జరగడం కారణంగా బకాయిలు పడినట్
లు పరిగణించబడినప్పుడు, ఆ సంఘటనను వివరిసతూ ్
లేదా కారణాలను తెలియజేసతూ ్ ఋణగ్రహీత 15 రోజులలోపు “BAF”కు వ్రా తపూర్వకంగా వివరణను అందించాలి.
ఋణాన్ని ముగించడం మరియు ఋణంలో మిగిలిన బాకీలన్నింటినీ తిరిగి చెల్లించాల్సిందిగా ఋణం వాపసు నోటీసును పంపడం;
చట్ టంలో పేర్కొనబడిన విధంగా, “BAF” స్వయంగా లేదా తాను నియమించిన న్యాయవాదులు, అధికారిక ప్రతినిధులు, ఏజెన్సీలు మొదల�ైన వారి ద్వారా వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు;
మధ్యవర్తిత్వం మరియు రాజీ చట్ టం, 1996 ప్రకారం మధ్యవర్తిత్వాన్ని కోరవచ్చు.
తనకు బాకీ ఉన్న మొత్తా లను వసూలు చేసుకోవడం కోసం సముచితం అనింపిచిన ఏద�ైనా ఇతర చర్య తీసుకోవచ్చు మరియు పూచీ పెట్టిన ఆస్తు లను విక్రయించవచ్చు.

ఎ.
బి.
సి.

BAF వ్రా తపూర్వకంగా మరియు/లేదా టెలిఫో న్ మరియు/లేదా వ్యక్తిగత మౌఖిక సంభాషణల ద్వారా స్వయంగా మరియు/లేదా తన అధికారిక ప్రతినిధులు లేదా ఏజెంట్ల ద్వారా ఋణగ్రహీతను సంప్రదంి చవచ్చు,
BAF మరియు/లేదా దాని ఏజెంట్లు మరియు/లేదా అధికారిక ప్రతినిధులు ఋణగ్రహీత యొక్క నివాసాన్ని లేదా తాజాగా పేర్కొన్న నివాస స్థ లాన్ని లేదా ఋణగ్రహీత అభ్యర్థన మేరకు ఏద�ైనా ఇతర స్థ లాన్ని పరిశీలించవచ్చు,
BAF ఋణగ్రహీత యొక్క నివాసం వద్ద లేదా తాజాగా BAFకు ఋణగ్రహీత అందించిన చిరునామా వద్ద తగినంత ముందస్తు నోటీసుతో పాటు మద్ద తుగా సర�ైన పత్రా లను అందించకుండా ఎటువంటి చట్ట పరమ�ైన లేదా ఇతర వసూల చర్యలతో పాటు
వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం వంటివి జరగవు,
BAF అవసరానికి తగ్గ టలు ్, వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం లేదా ఏవ�ైనా ఇతర చట్ట పరమ�ైన చర్యలను తీసుకోవడం కంటే ముందు ఋణగ్రహీత బాకీలను చెల్లించడానికి 7 రోజుల సమయం ఇవ్వబడుతుంది.
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ఎ)
బి)
సి)
డి)

ఋణగ్రహీతకు నోటీసును అందించడం:

III.

నోటీసు వ్యవధిని ఉపసంహరించుకోవడానికి దారితీసే పరిణామాలు:

IV.

వాహనాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడం:

TO

డి.

BE

II.

C

సి)
I.

బకాయి పడటానికి సంబంధించిన నోటీసు

కింది పరిణామాలు ఏర్పడినప్పుడు ఋణగ్రహీతకు నోటీసు అందించబడదు:ఎ)
తాకట్టు పెట్టిన వాహనం లేదా ఈ ఒప్పందంలో లేదా దీని ప్రకారం BAF ప్రయోజనాలకు ఇబ్బంది ఏర్పడగల అవకాశం ఉన్నట్
లు BAF భావించడానికి దారితీసే ఏ కారణాలు అయినా కూడా ఏర్పడటం;
బి)
ఋణగ్రహీత “BAF” నుండి ముందుగా వ్రా తపూర్వక అనుమతిని పొ ందకుండా, “BAF”కు సంబంధించిన ఋణగ్రహీత నిర్వర్తించాల్సిన ఏవ�ైనా ఇతర బాధ్యతల కోసం తప్ప చెల్లించాల్సిన బాకీలకు పూచీగా ఉంచిన వాహనానికి ఏవ�ైనా మార్పులు చేయడం,
తాకట్టు పెట్టడం, కుదువ ఉంచడం లేదా ఇతర మార్పులు చేయడం వంటి వాటిని ప్రయత్నించడం లేదా చేయడం;
సి)
ఋణాన్ని పొ ందడం కోసం ఋణగ్రహీత అతని/ఆమె/వారి ప్రా తినిధ్యాలు, వారంటీలలో అందించిన ఏద�ైనా సమాచారం తప్పు లేదా అవాస్తంగా ఉండటం లేదా నిరూపితం కావడం లేదా వాస్త వాలను దాచడం;
డి)
ఋణగ్రహీత కనుక వాణిజ్యపరమ�ైన లేదా చట్ట వ్యతిరేకమ�ైన అవసరం కోసం వాహనాన్ని ఉయోగిస్తే.
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T

O

బి)

(టి)
(యు)
(వి)
(డబ్ల్ యూ)

ఋణగ్రహీత(లు) ఋణం లేదా ఏద�ైనా రుసుము, ఛార్జీలు, ఖర్చులు మరియు ఏద�ైనా ఒక EMIని పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా చెల్లించకపో వడం లేదా బాకీ ఉండటం కారణంగా అవి బకాయిలుగా పరిగణించబడిన తర్వాత అవి చెల్లించనట్
లు పరిగణించబడతాయి.
పేర్కొన్న పద్ధ తిలో వాహనాలకు సంబంధించిన పత్రా లను ఋణగ్రహీత(లు) అందించడంలో విఫలమవడం; లేదా
ఋణగ్రహీత రిజిస్ట్ష
రే న్ సర్టిఫికేట్ యొక్క కాపీని BAFకి అందించడంలో విఫలమవడం;
ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న 30 రోజులలోపు ఆర్.సి. పుస్త కంలో వాహనం (BAF వద్ద ) తాకట్టు పెడుతున్నట్
లు ధృవీకరించడంలో ఋణగ్రహీతలు విఫలం కావడం
ఇక్కడ పేర్కొన్న నిబంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారం, బ్యాంక్ సిబ్బంది ఏద�ైనా కారణం వల్ల చెల్లింపును నిలిపివేయడం వంటి ఏద�ైనా కారణం వల్ల BAFకు ఋణగ్రహీత అందించిన లేదా అందించబో యే ఏవ�ైనా PDCలు లేదా ECS తిరస్కరించబడటం ;
ఏ కారణం వల్ల అయినా కూడా BAF దృష్టిలో వాహనం దొ ంగిలించబడటం లేదా గుర్తించకపో వడం లేదా పూర్తిగా కోల్పోవడం;
ఇక్కడ పేర్కొన్న నిబంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారం, ఋణగ్రహీత సకాలంలో భీమా పాలసీని రెన్యు చేయకలేకపో డం, రెన్యు చేసిన పాలసీ యొక్క కాపీని BAFకి సమర్పించకపో వడం;
ఇక్కడ పేర్కొన్న నిబంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారం, PDCల తిరస్కరణకు సంబంధించిన బ్యాంక్ ఛార్జీలను చెల్లించడంలో ఋణగ్రహీత విఫలమవడం;
తాకట్టు పెట్టిన వాహనం లేదా ఈ ఒప్పందంలో లేదా దీని ప్రకారం BAF ప్రయోజనాలకు ఇబ్బంది ఏర్పడగల అవకాశం ఉన్నట్
లు BAF భావించడానికి దారితీసే ఏ కారణాలు అయినా కూడా ఏర్పడటం.
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఋణగ్రహీతకు వర్తించే బాధ్యతలను అతను/ఆమె/వారు సరిగ్గా నిర్వహించకపో వడం లేదా ఈ ఒప్పందంలోని ఏవ�ైనా నిబంధనలు లేదా షరతులు లేదా “BAF”కు సమర్పించిన ఏవ�ైనా ఇతర భద్రతా పత్రా లను ఉల్లంఘించడం;
ఋణగ్రహీత “BAF” నుండి ముందుగా వ్రా తపూర్వక అనుమతిని పొ ందకుండా, “BAF”కు సంబంధించిన ఋణగ్రహీత నిర్వర్తించాల్సిన ఏవ�ైనా ఇతర బాధ్యతల కోసం తప్ప చెల్లించాల్సిన బాకీలకు పూచీగా ఉంచిన వాహనానికి ఏవ�ైనా మార్పులు చేయడం,
తాకట్టు పెట్టడం, కుదువ ఉంచడం లేదా ఇతర మార్పులు చేయడం వంటి వాటిని ప్రయత్నించడం లేదా చేయడం;
వ్యాపారంలో నష్టా లు రావడం, దివాలా తీయడం/అప్పుల పాలుకావడం, విలీనం లేదా పునర్నిమాణం సమయంలో “BAF” నుండి ముందుగా వ్రా తపూర్వక ఆమోదాన్ని పొ ందకపో వడం, సాధారణంగా ఋణదాతలకు ప్రయోజనాలు కల్పించడం, ఋణదాతలకు
చెల్లింపులను ఆపివేయడం లేదా అలా చేయడం కోసం బెదిరించడం, ఋణగ్రహీతతో ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకుంటూ ఏద�ైనా ఫిర్యాదును నమోదు చేయండి
ఋణాన్ని పొ ందడం కోసం ఋణగ్రహీత అతని/ఆమె/వారి ప్రా తినిధ్యాలు, వారంటీలలో అందించిన ఏద�ైనా సమాచారం తప్పు లేదా అవాస్తంగా ఉండటం లేదా నిరూపితం కావడం లేదా వాస్త వాలను దాచడం;
ఋణగ్రహీత యొక్క ఆస్తి/ఆస్తు లు మొత్తం లేదా ఏద�ైనా భాగం కోసం ఒక గ్రహీతను నియమించినట్లయితే లేదా ఋణగ్రహీతకు వ్యతిరేకంగా ఏద�ైనా జప్తు , నిర్వహణ, విక్రయం లేదా ఇతర ప్రక్రియలు జరిగినట్లయితే, పూచీగా ఉంచిన ఏవ�ైనా ఆస్తు లను
విక్రయించడం లేదా తాకట్టు పెట్టడం జరిగితే;
ఋణగ్రహీతకు వ్యతిరేకంగా ఏద�ైనా జప్తు , నిర్వహణ, విక్రయం లేదా ఇతర ప్రక్రియలు జరిగినట్లయితే, పూచీగా ఉంచిన ఏవ�ైనా ఆస్తు లను విక్రయించడం లేదా తాకట్టు పెట్టడం జరిగితే;
“BAF” కాకుండా విచారణలను నిర్వహిస్తు న్న ఎవర�ైనా వ్యక్తి ఋణగ్రహీత దివాలా తీసినట్
లు ప్రకటించడం లేదా ఋణగ్రహీత దివాలా తీయడం, అప్పుల పాలుకావడం లేదా అప్పుల్లో కూరుకుపో వడం;
వాహనాన్ని పాడు చేయడం, విక్రయించడం, విడిభాగాలు చేయడం, ఏ రకంగా అయినా మార్పులు, చేర్పులు చేయడం లేదా నియంత్రించడం జరిగితే;
పేర్కొనబడిన భద్రతను కల్పించడంలో ఋణగ్రహీత విఫలం కావడం
“BAF” నుండి ముందుగా వ్రా తపూర్వక సమ్మతిని పొ ందకుండా, “BAF” ప్రయోజనాలకు ఇబ్బందులు లేదా ఆటంకాలు ఏర్పడే విధంగా ఋణగ్రహీత యొక్క నియమాలు లేదా నిర్వహణలో ఏవ�ైనా తదుపరి మార్పులు జరగడం లేదా “BAF” యొక్క
హక్కులను భంగం కలిగేలా యాజమాన్యం షరతులు విధించడం;
“BAF” పేర్కొన్న ఋణం యొక్క అంతిమ ఉపయోగ ప్రకటనను అందించకపో డం మరియు “BAF”కు అవసరమ�ైనప్పుడు “BAF” నుండి ఆ అభ్యర్థన ఫారమ్ అందిన 10 (పది) రోజులలో దానిని తిరిగి సమర్పించడంలో ఋణగ్రహీతలో విఫలమవడం;
ఋణగ్రహీత కనుక వాణిజ్యపరమ�ైన లేదా చట్ట వ్యతిరేకమ�ైన అవసరం కోసం వాహనాన్ని ఉయోగిస్తే;
ఏద�ైనా నియమం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఋణాన్ని కొనసాగించడంలో “BAF”కు ఇబ్బంది ఉండటం లేదా విముఖత వ్యక్తం చేయడం;
ఋణగ్రహీత అంగీకరించిన ఏద�ైనా బాకీ కారణంగా BAF మరియు ఋణగ్రహీతకు మధ్య ఏర్పాటు చేసుకున్న ఏద�ైనా ఇతర ఒప్పందంలో ఉన్న తమ బాధ్యతలను కోల్పోవడం.
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వాహనాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియను ప్రా రంభించడం కంటే ముందు ఋణగ్రహీతకు వ్రా తపూర్వక నోటీసు పంపబడుతుంది.
మధ్యవర్తిత్వం మరియు రాజీ చట్ టం, 1996 లేదా సందర్భానుసారం ఏద�ైనా ఇతర అధికారిక సంస్థ ద్వారా పేర్కొనబడిన నియమాలకు అనుగుణంగా న్యాయస్థా నం నుండి వచ్చిన రిసీవర్ ఆర్డ ర్న
 ు అందుకున్న తర్వాత వాహనం తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోబడుతుంది.
న్యాయస్థా నం లేదా ఏద�ైనా ఇతర అధికారిక సంస్థ జారీ చేసిన ఉత్త ర్వులకు అనుగుణంగా వాహనాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే సమయంలో ఋణగ్రహీత అడ్డు పడకూడదు, ఆటంకం కలిగించకూడదు లేదా వ్యతిరేకరించకూడదు. వాహనానికి సంబంధించిన ఒక
ఇన్వెంటరీ షీట్ను ఋణగ్రహీతకు BAF అందించాలి.
వాహనాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత దాని రక్షణ మరియు భద్రతకు సంబధించి సాధ్యమయ్యే అన్ని చర్యలను BAF తీసుకుంటుంది. వాహనాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ముందు మరియు తర్వాత మరియు అది ఆధీనంలో ఉన్న సమయంలో
అవసరమ�ైన అన్ని ఖర్చులను ఋణగ్రహీత భరించాలి.
వాహనాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ముందు మరియు తర్వాత BAF అవసరమ�ైతే స్థా నిక పో లీస్ స్టేషన్లో తెలియజేస్తుంది.
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వాహన విలువ మదింపు మరియు విక్రయం:
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వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, దానిని విక్రయించడం కంటే ముందు, బాకీ ఉన్న అన్ని మొత్తా లను చెల్లించడం కోసం ఋణగ్రహీతకు చివరిసారిగా 7 రోజుల గడువు అందించబడుతుంది.
ఒప్పందంలోని నిబంధనల ప్రకారం ఋణగ్రహీత కనుక అన్ని బాకీలను పూర్తిగా చెల్లించినట్లయితే, చెల్లింపు అందినట్
లు నిర్ధా రించిన తర్వాత వాహనం తిరిగి అందించబడుతుంది.
నోటీసును అందుకున్న తేదీ నుండి లేదా ఇటువంటి సంఘటన కోసం రెండు పక్షాలు అంగీకరించిన తేదీ నుండి 07 రోజులలోపు అన్ని బాకీలను మరియు ఛార్జీలను చెల్లించడంలో ఋణగ్రహీత విఫలమ�ైతే, “BAF” తన ఏజెంట్లు లేదా ప్రతినిధుల ద్వారా వేలం లేదా
ఆన్ల�ైన్ వేలం లేదా విక్రయం, బదలాయింపు లేదా BAF స్వీయ నిర్ణ యానుసారం సముచితంగా భావించిన పద్ధ తిలో తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనం విక్రయించబడుతుంది.
కంపెనీ యొక్క మదింపు ప్రక్రియకు అనుగుణంగా న్యాయమ�ైన మరియు పారదర్శకమ�ైన పద్ధ తిలో తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనం యొక్క విలువ మదింపు చేయబడుతుంది.
కంపెనీ విధానానికి అనుగుణంగా, అన్ని బాకీలు/ఛార్జీలకు సంబంధించిన మొత్తా నికి సరిపో యే విధంగా BAF తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనాన్ని విక్రయించాలి. వాహనాన్ని విక్రయించిన తర్వాత, అన్ని బాకీలు మరియు/లేదా ఛార్జీలకు సంబంధించిన మొత్తం
కంటే ఎక్కువ నగదు లభించినట్లయితే, ఆ మిగులు మొత్తం వీల�ైనంత త్వరగా చెక్కు మరియు/లేదా డిమాండ్ డ్రా ఫ్ట్ రూపంలో ఋణగ్రహీతకు తిరిగి చెల్లించబడుతుంది.
అయితే, వాహనాన్ని విక్రయించిన తర్వాత, అన్ని బాకీలు మరియు/లేదా ఛార్జీలకు సంబంధించిన మొత్తం కంటే తక్కువ నగదు లభించినట్లయితే, ఆ మిగులు మొత్తాన్ని ఋణగ్రహీత చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, మిగిలిన డబ్బును వసూలు చేసుకోగల పూర్తి హక్కు
BAFకు ఉంటుంది.

వాహనాన్ని స్వచ్ఛందంగా సమర్పించడం:

O
T

“BAF” నిర్ణ యించిన పద్ధ తిలో మరియు ఫార్మాట్లో తగిన విధంగా సంతకం చేసిన హక్కు విడుదల (సరెండర్) పత్రాన్ని ఋణగ్రహీత అందించాలి.
కంపెనీ యొక్క మదింపు ప్రక్రియకు అనుగుణంగా న్యాయమ�ైన మరియు పారదర్శకమ�ైన పద్ధ తిలో సమర్పించిన వాహనం యొక్క విలువ మదింపు చేయబడుతుంది.
BAF తన ఏజెంట్లు లేదా ప్రతినిధుల ద్వారా వేలం లేదా ఆన్ల�ైన్ వేలం లేదా విక్రయం, బదలాయింపు లేదా BAF స్వీయ నిర్ణ యానుసారం సముచితంగా భావించిన పద్ధ తిలో సమర్పించిన వాహనం విక్రయించబడుతుంది.
కంపెనీ విధానానికి అనుగుణంగా, అన్ని బాకీలు/ఛార్జీలకు సంబంధించిన మొత్తా నికి సరిపో యే విధంగా BAF స్వాధీనం చేసిన వాహనాన్ని విక్రయించాలి. వాహనాన్ని విక్రయించిన తర్వాత, అన్ని బాకీలు మరియు/లేదా ఛార్జీలకు సంబంధించిన మొత్తం కంటే
ఎక్కువ నగదు లభించినట్లయితే, ఆ మిగులు మొత్తం వీల�ైనంత త్వరగా చెక్కు మరియు/లేదా డిమాండ్ డ్రా ఫ్ట్ రూపంలో ఋణగ్రహీతకు తిరిగి చెల్లించబడుతుంది. అయితే, వాహనాన్ని విక్రయించిన తర్వాత, అన్ని బాకీలు మరియు/లేదా ఛార్జీలకు సంబంధించిన
మొత్తం కంటే తక్కువ నగదు లభించినట్లయితే, ఆ మిగులు మొత్తాన్ని ఋణగ్రహీత చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, మిగిలిన డబ్బును వసూలు చేసుకోగల పూర్తి హక్కు BAFకు ఉంటుంది.
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10.

ఋణగ్రహీతకు అందించిన వాహనాన్ని అది ఇచ్చే సమయంలో ఎలా ఉందో అదే స్థి తిలో “BAF” పేర్కొన్న స్థా నం వద్ద “BAF”కు అందజేయాలి, దానితో పాటు ఋణగ్రహీత చేసిన అన్ని మార్పులు/చేర్పులు మొదల�ైనవి అలాగే ఉంచాలి, చిన్నపాటి గీతలు
వంటివి ఆమోదించబడతాయి.
ఎగున్న పేర్కొన్న వాహనాన్ని “BAF" లేదా న్యాయస్థా నం నియమించిన ప్రతిగ్రా హకులు స్వాధీనం చేసుకునే సమయంలో అడ్డు పడటం లేదా ఆటంకం కలిగించడం వంటి వాటిని ఋణగ్రహీత చేయకూడదు.
స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనం కోసం “BAF” చెల్లించిన రవాణా ఛార్జీలు, గోదాము ఛార్జీలు, అద్దె మరియు ఇతర ఖర్చులు మరియు ఆ వాహనాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడం కోసం చేసిన ఖర్చులను ఋణగ్రహీత చెల్లించాలి. ఎక్కడ�ైనా లోపం జరిగినా కూడా,
“BAF”కు ఋణగ్రహీత చెల్లించాలి
ఋణగ్రహీత ఋణాన్ని తిరిగి చెల్లించకపో వడం లేదా వడ్డీ ని తిరిగి చెల్లించకపో వడం లేదా ఋణానికి సంబంధించి అంగీకరించిన కంతులను గడువు తేదీ(ల)లోపు చెల్లించకపో వడం కారణంగా బకాయిలు పడినట్లయితే, ఋణగ్రహీతకు “BAF” మంజూరు చేసిన
ఋణ సదుపాయం గురించి ఋణగ్రహీత పేరుతో సహా వ్యక్తు లకు, కంపెనీకి/శాఖకు మరియు తమ డ�ైరెక్టర్ల
 ు/భాగస్వాములు/ప్రొ ప్రయిటర్లకు బకాయిదారుగా తెలియజేయడం లేదా ఋణగ్రహీతను బకాయిదారుగా పేర్కొంటూ నోటీసులు ప్రచురించడం
మరియు “BAF” స్వీయ నిర్ణ యానుసారం సముచిత పద్ధ తిలో బహిరంగంగా పేర్కొనడం వంటివి చేయడానికి ఋణగ్రహీత ముందుగా అంగీకరించాలి.
ఇక్కడ పేర్కొన్న అధికారాలను వినియోగించే సమయంలో, ఎగువ పేర్కొన్నట్
లు జప్తు చేయడం/స్వాధీనం చేసుకోవడం మరియు విక్రయించడం వంటివి చేసే సమయంలో ఋణగ్రహీతకు ఏర్పడే ఇబ్బందుల గురించి “BAF’ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు
లేదా ఎటువంటి పరిమితులకు లోబడి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు.
తాకట్టు పెట్టిన వాహనాన్ని తీసుకోవడం మరియు/లేదా స్వాధీనం చేసుకోవడం లేదా తాకట్టు పెట్టిన వాహనాన్ని సీజ్ చేసే సమయంలో అందులో ఉంచిన లేదా ఉన్న ఏవ�ైనా వస్తు వులు మరియు పదార్థా లకు జరిగే ఏద�ైనా నష్ టం, హాని లేదా మరేద�ైనా
ఇబ్బందికి “BAF” లేదా దాని ఏజెంట్లు, అధికారులు లేదా నామినీలు ఏ రకంగానూ బాధ్యత వహించరు మరియు ఋణగ్రహీత కూడా “BAF” లేదా దాని ఏజెంట్లు, అధికారులు లేదా నామినీలను ఏ రకంగానూ బాధ్యులుగా పేర్కొనకూడదు.

కేటాయింపు మరియు బదిలీ.
10.1

10.2
10.3

ఈ ఒప్పందం లేదా ఏవ�ైనా ఇతర పత్రా లకు సంబంధించి ఋణం లేదా “BAF” యొక్క ఏవ�ైనా హక్కులు మరియు అధికారాలకు సంబంధించిన ఋణం మరియు బాకీ ఉన్న మొత్తా లను పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా ఎవర�ైనా వ్యక్తి/ఏద�ైనా సంస్థ కు విక్రయించడం
లేదా బదలాయించడం (కేటాయించడం, సెక్యూరిట�ైజేషన్ లేదా మరో పద్ధ తిలో) లేదా ఆ నిబంధనలు మరియు షరతులకు అనుగుణంగా “BAF” పూర్తి నిర్ణ యాధికారాన్ని మరొకరికి అందించడం వంటివి ఋణగ్రహీతకు తెలియజేయకుండా లేదా ఏ పరిమితులు
లేకుండానే చేయగల హక్కు “BAF”కు ఉంది. అటువంటి విక్రయం, కేటాయింపు, సెక్యురిట�ైజేషన్ లేదా బదలాయింపునకు ఋణగ్రహీత(లు) కట్టుబడి ఉండాలి.
అటువంటి ఏద�ైనా విక్రయం లేదా బదలాయింపు జరిగినప్పుడు, ఎగువ పేర్కొన్నట్
లు ఋణాన్ని కొనుగోలు చేసిన లేదా బదిలీ ద్వారా పొ ందిన వ్యక్తిని తమ ఋణదాతగా పరిగణించడం మరియు “BAF” సూచించిన విధంగా ఋణాన్ని ఆ వ్యక్తికి తిరిగి చెల్లించడం
ఋణగ్రహీత బాధ్యత
ఈ ఒప్పందం ద్వారా ఋణగ్రహీతప�ై ఉండే బాధ్యతలను పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా మరో వ్యక్తికి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా కేటాయించగల హక్కు ఋణగ్రహీతకు ఉండదు.
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పూచీదారు

11.
12.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

హామీ

ఋణగ్రహీత కనుక బాకీలను చెల్లించకుంటే మరియు తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించకుంటే, నిర్దేశించిన తేదీ కంటే ముందు లేదా తర్వాత “BAF” తెలియజేసినా కూడా 15 రోజులలోపు “BAF” పేర్కొన్న విధంగా ఋణ సదుపాయానికి సంబంధించిన ఆ బాకీలను తాము
చెల్లించడానికి మరియు బాధ్యతలను నిర్వర్తించడానికి పూచీదారు(లు) అంగీకరిస్తు న్నట్
లు హామీ ఇవ్వాలి, అన్ని బాధ్యతలు పూర్తిగా నెరవేరే వరకు హామీ కొనసాగుతుంది.
పూచీదారు(ల) బాధ్యత అనేది ఋణగ్రహీత(ల) బాధ్యతతో పాటు సంయుక్తంగా ఉంటుంది మరియు అంతే స్థాయిలో ఉంటుంది.
పూచీదారు(లు) తమ బాధ్యతలు కూడా ఋణగ్రహీత బాధ్యతలతో పాటు సమాంతరంగా-కొనసాగుతాయని మరియు BAF మరియు వారికి మధ్య ఉన్న ఒప్పందాలు కూడా అలాగే కొనసాగుతాయని మరియు BAFకు సంబంధించిన అన్ని బాకీలలోనూ వారే ప్రధాన
ఋణగ్రహీతలుగా పరిగణించబడతారని అర్థం చేసుకుని, అంగీకరించాలి.
దిగువ పేర్కొనబడినవి మాత్రమే కాకుండా ఏ సందర్భాలలోనూ BAF పేర్కొన్న బాధ్యతల నుండి తప్పుకోకుండా ఉండటానికి పూచీదారు(లు) అంగీకరించాలి :
ఎ.
BAF మరియు ఋణగ్రహీత(ల)కు మధ్య ఉన్న ఈ ఒప్పందం లేదా లావాదేవీలో వారి సమ్మతి లేకుండా ఏద�ైనా మార్పు చేయడం
బి.
BAF మరియు ఋణగ్రహీత(ల)కు మధ్య చేసుకున్న ఏద�ైనా ఒప్పందం కారణంగా ఋణగ్రహీత(ల)కు ఉపశమనం లభించడం లేదా
సి.
BAF తీసుకున్న ఏద�ైనా చర్య లేదా నిర్లక్ష్యం యొక్క కారణంగా చట్ట పరంగా పూచీదారు(ల)కు ఉపశమనం లభించడం లేదా
డి.
ఋణగ్రహీత(ల)కు వ్యతిరేకంగా దావా వేయకుండా BAF రాజీ పడటం లేదా సమయం ఇవ్వడం లేదా నిరాకరించడం లేదా
ఇ.
పూచీగా పెట్టిన ఆస్తిని BAF కోల్పోవడం కారణంగా సాధారణంగా తమప�ై ఉండే బాధ్యతలను పూచీదారు(లు) విస్మరించడం.
BAF వ్రా తపూర్వక నోటీసును అందించిన 15 రోజుల తర్వాత లేదా రిజిస్ట ర్డ్ పో స్ట్ AD ద్వారా పంపిన 18 రోజుల తర్వాత (ఋణగ్రహీతలకు మునుపు అందించిన వాటితో సంబంధం లేకుండా) పూచీదారుల బాధ్యతలు అమలులోకి వస్తాయి.
ఈ ఒప్పందంలోని మధ్యవర్తిత్వం క్లా జులో పేర్కొన్న విషయాలకు తాము కూడా కట్టుబడి ఉండాలని మరియు మధ్యవర్తి నిర్ణ యించిన వాటిని పాటించడానికి కూడా పూచీదారు అంగీకరించాలి.
ఋణగ్రహీత యొక్క ప్రధాన బాధ్యతలతో ఈ హామిని BAF పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా (సంపూర్ణంగా లేదా పూచీ వలె) ఎవర�ైనా వ్యక్తికి బదలాయించవచ్చు.

ఇతరాలు
13.1

“BAF” ఈ ఒప్పందంలో పేర్కొన్న తన అధికారాలను పూర్తిగా వినియోగించుకోవడం మరియు మంజూరు చేసిన ఋణం, వడ్డీ మరియు ఋణగ్రహీత చెల్లించాల్సిన ఇతర డబ్బును వసూలు చేసుకోవడంలో భాగంగా వాహనం కొనుగోలు చేయడం కోసం మంజూరు
చేసిన/విడుదల చేసిన ఋణానికి సంబంధించి అన్ని రకాల చర్యలు, ప్రక్రియలు మరియు పద్ధ తులను పాటించడానికి “BAF” ద్వారా నియమించబడిన అధికారులు, ఏజెంట్
లు లేదా అధికారిక ప్రతినిధులను నిజమ�ైన మరియు చట్ట పరమ�ైన అధికారులుగా
ఋణగ్రహీత అంగీకరించి, వారిని అనుమతించాలి.: .
ఎ)
పేర్కొన్న వాహనాన్ని బదిలీ చేయడం, విక్రయించడం లేదా డిస్పో జ్ చేయడం కోసం మరియు వాహనాన్ని బట్వాడా చేయడం కోసం అవసరమ�ైన లేదా సమర్థవంతమ�ైన అన్ని ఒప్పందాలు మరియు ప్రకటనలలో సంతకం తీసుకోవడం మరియు వాటిని
అమలు చేయడం కోసం.
బి)
వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం మరియు అవసరమ�ైతే బదిలీ చేయడం, విక్రయించడం లేదా డిస్పొ జిషన్ లేదా జప్తు చేయడం కోసం ఎవర�ైనా ఏజెంట్ మరియు/లేదా బ్రో కర్ని నియమించడం లేదా పంపడం కోసం.
సి)
ఆప�ై, పేర్కొన్న వాహనాన్ని విక్రయించడానికి రిజిస్ట్ష
రే న్ కోసం సంబంధిత అధికారులకు నోటీసులు అందించడం కోసం.
డి)
పేర్కొన్న వాహనం యొక్క విక్రయం, బదిలీ, డిస్ప
 ొ జిషన్ సమయంలో పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మరియు సర�ైన మరియు చెలలు ్బాటు అయ్యే రసీదును తీసుకోవడం మరియు దానిని సమర్థ వంతంగా సమర్పించడం కోసం.
ఇ)
సాధారణంగా, ఈ ఆస్తు లకు సంబంధించిన అన్ని చర్యలు, ప్రక్రియలు, పద్ధ తలు మరియు కార్యాచరణలను ఋణగ్రహీతలు స్వయంగా, వ్యక్తిగతంగా చేసినట్
లు పూర్తిగా మరియు సమర్థవంతంగా చేయడం కోసం.
13.2 చట్ టం మరియు ఈ ఒప్పందం ప్రకారం “BAF”కు అందుబాటులో ఉండే హక్కులు, అధికారాలు మరియు నివారణ చర్యలను “BAF” తమ ఉద్యో గులు లేదా ఏజెంట్ ద్వారా వినియోగించుకుంటుంది మరియు “BAF” ఆ అధికారాల్లో కొన్నింటిని లేదా అన్నింటిని
ఆ ఉద్యో గి లేదా ఏజెంట్కు అందించవచ్చు.
13.3 వీటికి సంబంధించి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా “BAF” చెల్లించిన లేదా ఎదుర్కొన్న ఏవ�ైనా చర్యలు, దావాలు, ఖర్చులు, నష్టా లు, డిమాండ్లు, వ్యయాలు మరియు బాధ్యతల నుండి “BAF”ని రక్షించడం మరియు పరిహారం అందించడం ఋణగ్రహీత బాధ్యత :
(ఎ) ఈ ఒప్పందంలోని నియమాలను పాటించడంలో ఋణగ్రహీత(లు) విఫలం కావడం మరియు/లేదా
(బి) పేర్కొన్న వాహనాన్ని ఋణగ్రహీత(లు) లేదా వారి ఉద్యో గులు లేదా ఏజెంట్లు లేదా ఇతర వ్యక్తు లు, వారికి ఋణగ్రహీత అనుమతి ఉన్నా లేకున్నా, వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం, ఉపయోగించడం మరియు సంబంధిత కారణాల వల్ల ఏర్పడే ఏవ�ైనా
మూడవ పక్ష బాధ్యతలు
(సి) ఋణగ్రహీత పేర్కొన్న ప్రా తినిధ్యాలు మరియు వారంటీలు తప్పు లేదా అవాస్త వం అయిన కారణంగా “BAF” చెల్లించిన లేదా ఎదుర్కొన్న ఏవ�ైనా దావాలు, నష్టా లు, డిమాండ్లు, చర్యలు, ఖర్చులు, వ్యయాలు మరియ బాధ్యతలు మరియు/లేదా తాకట్టు
పెట్టిన వాహనానికి ఇబ్బందులు లేదా సమస్యలు ఉన్న కారణంగా “BAF” ఎదుర్కొన్న లేదా చెల్లించిన నష్టా లు, డిమాండ్లు, చర్యలు, ఖర్చులు, వ్యయాలు మరియు బాధ్యతలు
13.3 ఏ ఇతర నిబంధన లేదా ఈ ఒప్పందానికి పరిమితం కాకుండా, ఈ ఒప్పందం ప్రకారం “BAF”కు ఋణగ్రహీత చెల్లించే అన్ని మొత్తా లు కింది క్రమంలో లేదా సముచిత పద్ధ తిలో “BAF”కు అందించబడతాయిఎ.
పూచీగా పెట్టిన ఆస్తిని సర్వీస్ చేయడం, వినియోగించడం మరియు జాగ్రత్త ఉంచడం కోసం మరియు ఈ ఒప్పందం ప్రకారం “BAF”కు ఋణగ్రహీత చెల్లించాల్సిన ఋణం, వడ్డీ మరియు మొత్తం బాకీలు మరియు చెల్లించాల్సిన మొత్తా లను వసూలు చేయడం
కోసం “BAF” చేసిన ఖర్చులు, ఛార్జీలు మరియు వ్యయాలు.
బి.
ఒప్పందం ప్రకారం ఏర్పడే వడ్డీ , ఛార్జీలు
సి.
ఋణంగా తీసుకున్న అసలు
డి.
సాధారణంగా చెల్లించాల్సిన మొత్తం మరియు బకాయి పడ్డ మొత్త ము(ల) కారణంగా కోల్పోయిన లాభం యొక్క వడ్డీ
ఇ.
ముందస్తు చెల్లింపు ఛార్జీలు, బ్యాంక్ ఛార్జీలు (చెక్కు తిరస్కరణ ఛార్జీలు) & చెల్లించాల్సిన మరియు బాకీ ఉన్న ఇతర ఛార్జీలు,
13.4 ఈ ఒప్పందం మరియు ఇతర పత్రా ల ప్రకారం ఋణదాతగా ఉన్న “BAF” తన హక్కులు, అధికారాలు లేదా నివారణ చర్యలను వినియోగించుకోవడంలో ఏద�ైనా జాప్యం లేదా నిర్లక్ష్యం చేసినా కూడా “BAF” హక్కులు, అధికారాలు లేదా నివారణ చర్యల్లో ఏ
మార్పు ఉండదు లేదా వాటిని వదులుకున్నట్
లు పరిగణించకూడదు
13.5 అన్ని పక్షాల మధ్య ఈ ఒప్పందం మరియు దీని షెడ్యూల్ మరియు దీనికి సంబంధించిన ఇతర పత్రా లు అన్నింటినీ కలిపి ఒక ఒప్పందం వలె పరిగణించడానికి అన్ని పక్షాలు అంగీకరించాలి.
13.6 అన్ని పక్షాల మధ్య మునుపు జరిగిన చర్చలు మరియు హామీలు మరియు నియమాలలో వ�ైరుధ్యాలు, “BAF” బ్రో చర్, దరఖాస్తు ఫారమ్లు లేదా భవిష్యత్లో ఏర్పరచుకునే ఇతర పత్రా ల ద్వారా “BAF”కు ఋణగ్రహీత ఇచ్చే హామీలు మరియు గ్యారంటీలు
అన్నింటి కంటే ఈ ఒప్పందానికే ప్రా ధాన్యత ఉంటుంది.
13.7 కాలానుగుణంగా మార్చగల బదలాయింపు పరికరాల చట్ టం, 1881, నేరపూరిత ప్రక్రియల నియమావళి, పౌర సంబంధాల నియమావళి లేదా ఏద�ైనా ఇతర ఫారమ్ ప్రకారం తీసుకునే నివారణ చర్యల కోసం చేసిన ఖర్చులను భరించడానికి కూడా
ఋణగ్రహీత(లు) అంగీకరించాలి.
13.8 షెడ్యూల్ ప్రకారం అన్ని పక్షాల చిరునామాలను పేర్కొనాలి. ఋణగ్రహీత మరియు పూచీదారు యొక్క చిరునామాలో ఏవ�ైనా మార్పులు జరిగినట్లయితే, అతను/ఆమె/వారు తప్పనిసరిగా “BAF”కు తెలియజేయాలి.
13.9 ఈ ఒప్పందం ప్రకారం అవసరమ�ైన లేదా అనుమతించిన ఏద�ైనా నోటీసు లేదా గమనికను ఇరు పక్షాలలో ఎవర�ైనా కూడా మరొకరికి పంపాల్సి వస్తే, తప్పనిసరిగా దానిని షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నట్
లు రెండవ పక్షం యొక్క చిరునామా వద్ద లేదా ఒప్పందం
కొనసాగింపు సమయంలో పేర్కొన్న ఏద�ైనా ఇతర చిరునామా వద్ద (లేదా ఋణగ్రహీత మరియు పూచీదారులు అయితే), ఋణగ్రహీత/పూచీదారు తాజాగా “BAF”కు తెలియజేసిన చిరునామా వద్ద వ్రా తపూర్వకంగా మాత్రమే అందించాలి:
(ఎ) “BAF” ద్వారా వ్యక్తిగతంగా, ఫ్యాక్స్ ద్వారా లేదా పో స్ట్ ద్వారా అందించబడినా లేదా పంపబడినా, ఋణగ్రహీతకు/పూచీదారుకు వ్యక్తిగతంగా అందించినట్లే పరిగణించబడుతుంది మరియు పో స్ట్ ద్వారా వారి తాజా చిరునామాకు పంపినట్లయితే, రిజిస్ట ర్డ్ పో స్ట్
ద్వారా డిస్పాచ్ అయినా 3 రోజుల తర్వాత ఋణగ్రహీత/పూచీదారుకు అందించినట్
లు పరిగణించబడుతుంది మరియు
(బి) అన్ని సందర్భాలలో, ఋణగ్రహీతలు మరియు పూచీదారు(లు) తప్పనిసరిగా ఖాతా సంఖ్యను పూర్తి రిజిస్ట్ష
రే న్ సంఖ్య వలె పేర్కొనాలి.
13.10 ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఋణగ్రహీతలు ఉన్నట్లయితే, అందరూ సంయుక్తంగా మరియు ఉమ్మడిగా బాధ్యతలను నిర్వహించాలి
ఈ ఋణానికి సంబంధించి ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఋణగ్రహీతలు ఉన్నట్లయితే, అందరూ సంయుక్తంగా మరియు ఉమ్మడిగా బాధ్యతలను నిర్వహించాలి.
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13.

ముందస్తు చెల్లింపు

పునఃచెల్లింపు వ్యవధుల కంటే ముందే ఖాతాను మూసివేయాలని ఋణగ్రహీత భావిస్తే లేదా ఆలోచిస్తే, షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న విధంగా ఋణం పొ ందిన మొత్తా నికి సంబంధించిన నిర్దేశించిన ధర ఆధారంగా ముందస్తు చెల్లింపు ఛార్జీలను ఋణగ్రహీత నుండి వసూలు
చేయగల హక్కు “BAF”కు ఉంది, అంటే, షెడ్యూల్లో పేర్కొనబడినట్
లు , ఋణం కాలవ్యవధి పూర్తి కావడం కంటే ముందే ఋణాన్ని పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించడం.

IN

EF

ఎవర�ైనా ఒక వ్యక్తి లేదా ఏద�ైనా ఒక సందర్భానికి సంబంధించి ఏద�ైనా చట్ టం లేదా ప్రభుత్వ విధానంతో సహా ఏద�ైనా ఇతర కారణం వల్ల ఈ ఒప్పందం లేదా దరఖాస్తు లోని ఏద�ైనా నియమం/క్లా జు/ఉప-క్లా జు కనుక చెలలు ్బాటు కాకుంటే లేదా అమలు చేయడం
సాధ్యం కాకుంటే, ఈ ఒప్పందం మరియు దరఖాస్తు లో చెలలు ్బాటు కానట్
లు లేదా అమలు చేయడం సాధ్యం కానట్
లు పరిగణించబడిన ఆ నియమం మినహా మిగిలిన భాగం మొత్తం ఆ వ్యక్తి లేదా సందర్భానికి వర్తిస్తుంది మరియు చెలలు ్బాటు అయినట్
లు మరియు
ఉపయోగించడం సాధ్యం అయినట్
లు పేర్కొనబడిన ప్రతి నియమం కూడా చట్ టం అనుమతించిన వరకు పూర్తి స్థాయిలో అమలవుతుంది.

16.

N

O
T

ఈ ఒప్పందాన్ని పర్యవేక్షిస్తు న్న మరియు అమలు చేస్తు న్న అన్ని అంశాలతో పాటు, ఒప్పందం లేదా నిబంధనలు మరియు షరతులకు సంబంధించిన చెలలు ్బాటు లేదా ఉల్లంఘనతో సహా భద్రత మరియు ఇతర పత్రా లకు సంబంధించి లేదా వాటి గురించి ఇరు పక్షాల
మధ్య ఏద�ైనా వివాదం, దావాలు లేదా వ�ైరుధ్యాలు ఏర్పడినట్లయితే, సమస్యలను స్నేహపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవడానికి అన్ని పక్షాల వారు అంగీకరించాలి. ఆ రకంగా సర్దు బాటు చేసుకోవడంలో విఫలమ�ైతే, మధ్యవర్తిత్వం మరియు రాజీ చట్ టం, 1996 యొక్క
నియమాలు మరియు భారతీయ మధ్యవర్తిత్వ మండలి యొక్క మధ్యవర్తిత్వ నియమాల ప్రకారం మధ్యవర్తిత్వం కోసం BAF నియమించిన మధ్యవర్తి ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి మరియు మధ్యవర్తి ఇచ్చిన తీర్పును అన్ని పక్షాల వారు అంతిమంగా
భావించాలి & దానికి కట్టుబడి ఉండాలి.
ఈ ఒప్పందంలోని నిబంధనల ప్రకారం నియమించబడిన మధ్యవర్తి మరణించడం లేదా పని చేయలేకపో వడం వంటివి ఏర్పడితే BAF మరొక మధ్యవర్తిని నియమించవచ్చు. ముందు ఉన్న వ్యక్తి నిష్క్రమించిన తర్వాత నుండి ఆ వ్యక్తి దీనిని కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది.
న్యూఢిల్లీ లేదా BAF శాఖ కార్యాలయం రెండింటిలో నియమించబడిన మధ్యవర్తికి ఏది సౌకర్యవంతంగా/అనువుగా అనిపిస్తే అక్కడ మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియలు జరుగుతాయి.

న్యాయస్థా న పరిధి

ఇక్కడ పేర్కొనని ఏవ�ైనా ఇతర సమస్యలు ఏర్పడినట్లయితే, న్యూఢిల్లీ లేదా శాఖ కార్యాలయం లేదా BAF నిర్దేశించిన ప్రాంతంలో ఉన్న న్యాయస్థా న ఉత్త ర్వుల ఆధారంగా నిర్ణ యం తీసుకోవాలి.
ఈ ఒప్పందం, భద్రత మరియు ఇతర పత్రా లను భారతదేశ చట్టా లకు అనుగుణంగా పర్యవేక్షించాలి.
ఆమోదంఎగువ ఋణగ్రహీత(లు) మరియు పూచీదారు(ల) వలె పేర్కొనబడిన నేను/మేము ఇందుకు అంగీకరిస్తు న్నాము i. నేను/మేము మొత్తం ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నట్
లు /దీనితో సహా షెడ్యూల్లో ఉన్న అన్ని వివరాలను నాకు/మాకు నా/మా మాతృభాషలో చదివి వినిపించి, అర్థం అయ్యేలా వివరించినట్
లు , ఒప్పంద పత్రా లను నా/మా సమక్షంలోనే పూరించినట్
లు
నేను/మేము అంగీకరిస్తు న్నాము.
ii. ఈ ఒప్పందంలోని అన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకుని, ధృవీకరించిన తర్వాత మాత్రమే నా/మా సంతకాన్ని జత చేస్తు న్నట్
లు నేను/మేము అంగీకరిస్తు న్నాము.
iii. ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే వ్రా తపూర్వకంగా కానీ లేదా మరో రకంగా కానీ నాతో/మాతో ఎటువంటి సంప్రదింపులు అయినా BAF జరపడానికి మేము అంగీకరించి, నేను/మేము అనుమతిస్తు న్నాను/అనుమతిస్తు న్నాము.
షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ ప్రక్రియలు జరిగే సమయంలో ఇందులో పేర్కొన్న తేదీ మరియు సంవత్సరం సరిగ్గా ఉన్నట్
లు మరియు అన్ని పక్షాల సమక్షంలోనే ఇది జరిగినట్
లు నిర్ధా రిస్తు న్నాము.

*ఋణగ్రహీత కోసం

ఋణగ్రహీత
సాక్షి:

సంతకం:
పేరు:
చిరునామా:

X సహ-ఋణగ్రహీత

_ _________________________________________________________
_ _________________________________________________________
_ _________________________________________________________
_ _________________________________________________________

బుస్సాన్ ఆటో ఫ�ైనాన్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (Bussan Auto Finance India Private Limited) కోసం
సంతకం చేసి, సమర్పిస్తు న్నవారు
బుస్సాన్ ఆటో ఫ�ైనాన్స్ ఇండియా ప్రవ
ై ేట్ లిమిటెడ్ (Bussan Auto Finance India Private Limited)
యొక్క అధికారి సంతకం : శ్రీ __________________________________

అధికారి సంతకం
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సంతకం:
పేరు:
చిరునామా:



పూచీదారు

_ _________________________________________________________
_ _________________________________________________________
_ _________________________________________________________
_ _________________________________________________________

