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ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ
ಈ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ (“ಒಪ್ಪಂದ”) ನ್ನು ________ ನ್ಲ್ಲಿ 20_______ ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತನ

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ತರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರನವ ಸಾಲದ ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರನವಂತೆ ಮತನಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ
ಅಗತಯವಿರನವಂತೆ, ಸಾಲಗಾರನ್(ರ) ವಿವರಗಳನ ಓವಭ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು(ರನ್ನು) ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿರನವಂತೆ ಮತನಿ ಇನ್ನು
ಮನಂದೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಗರವಾಗಿ (“ಸಾಲಗಾರ(ರನ) ಎಂದನ ಉಲ್ಿೇಖಿಸನವಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ನು ಮಂದಿ ಸಾಲಗಾರರಿದದರೆ
(ಆ ಅಭಿವಯಕ್ತಿಯನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಥಭಕ್ಕೆ ವಯತ್ತರಿಕ್ಿವಾಗದಿದದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಓವಭ
ವಯಕ್ತಿಯಾಗಿದದರೆ ಆತನ್/ಆಕ್ಕಯ ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ, ಕಾಯಭನಿವಾಭಹಕ್ರನ ಮತನಿ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು, ಮತನಿ
ಕಾನ್ೂನ್ನಬ್ದಧ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮತನಿ ಅನ್ನಮತ್ತಸಲಾಗಿರನವ ನಿಯೇಜಿತರನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರನತಿದೆ; ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ)
ಒಂದನ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದದರೆ, ಪಾಲನದಾರರನ ಅಥವಾ ತತ್ಾೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಲನದಾರರಾರಿಗನವವರನ , ಅವರ ಪೈಕ್ತ
ಉಳಿದಿರನವವರನ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಹಂದೂ ಅವಿರ್ಕ್ಿ ಕ್ನಟನಂಬ್ದ ಕ್ತಭನಾಗಿದದರೆ, ಸದಯಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಹಂದನ ಅವಿರ್ಕ್ಿ
ಕ್ನಟನಂಬ್ದ ಸದಸಯರಾಗಿರನವವರನ ಮತನಿ ಅವರ ಅನ್ನಕ್ರಮ ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ, ಕಾಯಭನಿವಾಭಹಕ್ರನ ಮತನಿ
ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು, ಮತನಿ ನಿಯೇಜಿತರನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರನತಿದೆ; ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಕ್ಂಪ್ನಿಯಾಗಿದದರೆ, ಅದರ
ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ ಮತನಿ ನಿಯೇಜಿತರನ್ನು; ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಅನಿಗಮಿತ (ಅನ್-ಇನಾೆಪಪಭರೆೇಟೆಡ್) ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದದರೆ
ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತನಿ ಅವರ ಅನ್ನಕ್ರಮ ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ; ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಸ್ಥೂಸ್ಥೈಟಿಯಾಗಿದದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ಮತನಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯರ ಅನ್ನಕ್ರಮ ಉತಿರಾದಿಕಾರಿಗಳನ ಮತನಿು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ, ನೇಮಿಸಲಾದ ಅಥವಾ
ಕ್ಕೂೇ-ಆಪಾಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಸದಸಯರನ್ನು; ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ವಿಶವಸೆ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದದರೆ, ವಿಶವಸೆ ಮಂಡಳಿಯ
ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ; ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಸಿೇಮಿತದಾಯಿತವದ ಪಾಲನದಾರ ಕ್ಂಪ್ನಿಯಾಗಿದದರೆ ಪಾಲನದಾರರನ
ಅಥವಾ ಸದಯಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಸಿೇಮಿತ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ಕ ಪಾಲನದಾರರನ ಮತನಿ ಅವರ ಉತಿರಾಧಿಗಳ, ಕಾಯಭನಿವಾಭಹಕ್ರನ ಮತನಿ
ಪಾಲನದಾರರ ಆಡಳಿತಗಾರರನ ಮತನಿ ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ ಮತನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯೇಜಿತರನ) ಒಂದನಭಾಗದಲ್ಲಿ
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ಫುಲಿಟಭನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಕರಡಿಟೆಂಪ್ನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಎನ್ನುವ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಕಾಯ್ಕದ 1956 ರ ಪ್ರಕಾರ ನೂೇಂದಣಿಯಾಗಿರನವ ಮತನಿ
ತನ್ು ನೂೇಂದಾಯಿತ ಕ್ಛೇರಿಯನ್ನು ಮೇಘ್ಮವರ್ಸಭ, ಮೂರನಯ ಮಹಡಿ, ಹಳೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ. 307 ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯಯ 165,
ಪ್ಪನ್ಮಲ್ಲ ಹೆೈರೊೇಡ್, ಮಧನರವಾಯಲ್, ಚೆನುೈ - 600095, ತಮಿಳನನಾಡನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರನವ ಮತನಿ ಇತರ
ವಿಷಯಗಳ ಜೂತೆಗ (ಇಂಟಆಭಲ್ಲಯಾ) ಸಾಲದ ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲಾಗಿರನವ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ತನ್ು ಶಾಖ್ಯಯನ್ನು
ಹೊಂದಿರನವ ಮತನಿ ಇನ್ನು ಮನಂದೆ “ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲ್” (ಈ ಅಭಿವಯಕ್ತಿಯನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ವಯತ್ತರಿಕ್ಿವಾಗಿರದ ಹೊರತನ, ಅದರ
ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತನಿ ನಿಯೇಜಿತರನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರನತಿದೆ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತಿದೆ) ಮತೊಿಂದನ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ.

WHEREAS:
i) ಸಾಲಗಾರ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಖರಿೇದಿ /ನಿಮಾಭಣ/ಸನಧಾರಣೆ ಮಾಡಲನ FICCL ಗ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗ ನಿೇಡಲನ ವಿನ್ಂತ್ತ
ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಿದಾದರೆ ಮತನಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಪಷಮಪ್ಡಿಸಿದಾದರೆ;
ii) ಸಾಲಗಾರ ನಿೇಡಿದ ಪಾರತ್ತನಿಧಯ ಮತನಿ ಮಾಹತ್ತಯ ರ್ರವಸ್ಥಯ ಮೇಲ್ FICCL ಈ ಕ್ಕಳಗ ಹೆೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳನ ಮತನಿ
ಷರತನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲವನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡಿದೆ.
FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಅಧಿಕ್ೃತ ಸಹಗಾರ

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಹೆೇಳನವುದೆೇನಂದರೆ:
ಖಂಡ 1
ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಗಳನ
“ಒಪ್ಪಂದ” ಎಂದರೆ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ, ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಗಗತ್ತಿಸಲಾದ ಮತನಿ ಪ್ಪರಕ್ ಅಧಿಸೂಚಿಗಳನ,
ಮರನಪಾವತ್ತ ಅಧಿಸೂಚಿಗಳನ, ಇಲ್ಲಿ ಲಗಗತ್ತಿಸಲಾದ ಅನ್ನಬ್ಂಧನ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದನ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪ್ಪಸನತಿದೆ ಮತನಿ
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ಇದಾದ ನ್ಂತರ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಲಗಗತ್ತಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೇ ಅನ್ನಬ್ಂಧನ್, ದಾಖಲ್ಗಳನ ಮತನಿ
ಇತರೆ ಅಡಂಡಾಗಳನ.
“ಅಜಿಭ” ಎಂದರೆ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ /ನಿಮಾಭಣ ಮಾಡಲನ ಸಾಲಗಾರ FICCL ನಿಂದ ಸಾಲದ ಸೌಲರ್ಯ ಪ್ಡಯನವ
ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ ಪಪೇಷಕ್ ದಾಖಲ್ಗಳ ಜೂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿಭ.
“ನಿಮಾಭಣ ಅಥವಾ ಸನಧಾರಣೆ” ಆಸಿಿಯ ದನರಸಿಿ, ನಿವಭಹಣೆ ಮತನಿ ಉಪ್ಯನಕ್ಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪ್ಡಲನ ಮಾಡನವ ಯಾವುದೆೇ
ನಿಮಾಭಣ, ಮಪಾಭಡನ, ನ್ವಿೇಕ್ರಣ ಮತನಿ ನಿವಭಹಣೆ.
“ತಡವಾದ ಬ್ಡಿಿ ಪಾವತ್ತ” ಎಂದರೆ ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ್ ಕ್ಂತನ (ಇಎಂಐ) ಅಥವಾ ಪ್ಪಇಎಂಐಐ ವಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕ್ದಂದನ ಮಿೇರಿ
ವಿಳಂಬ್ವಾದಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ತ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಶನಲೆಗಳನ
“ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಥೇವೆಗಳನ” (“ಡಬಿಟ್ ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್”) ಇನ್ನು ಮನಂದೆ ಇದನ್ನು ಇಸಿಎರ್ಸ ಎಂದನ
ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಭಾರತ್ತೇಯ ರಿಸರ್ವಭ ಬಾಯಂಕ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಡಬಿಟ್ ಕ್ತಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಥೇವೆಗಳನ, ಇಎಂಐ ಗಳ
ಅನ್ನಕ್ೂಲ ಪಾವತ್ತಗ ಸಾಲಗಾರ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಟಿಮರನವ ಒಪ್ಪಪಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
“ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ್ ಕ್ಂತನಗಳನ” (“ಇಎಂಐ”) ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರ ಪ್ರತ್ತ ಮಾಸಿಕ್ ಬ್ಡಿಿ ಸಮೇತ FICCL ಪಾವತ್ತ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ಅಸಲನ ಮತನಿ ಬ್ಡಿಿಯ ಉಪ್ಕ್ರಮ.
“ಸೌಲರ್ಯ” ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗ ಕ್ಕೂಟಿಮರನವ ಸಾಲ ಅದನ ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿರನವ ಒಂದನ ಸಾಲದ ವಧಭನ ಅಥವಾ
ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿರನವ ಸಾಲವನ್ನು ವಧಭನಯ ಮೇಲ್ ಖರಿೇದಿ ಅಥವಾ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ್ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ ವಾಯಪಾರ/
ವೃತ್ತಿಯ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ ಸಾಲ.
“ವಯತಯಯವಾಗನವ ಬ್ಡಿಿ ದರ” (“ಎಫ್.ಐ.ಆರ್”) ಎಂದರೆ FICCL ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಘೂೇಷಿಸಲಾದ ಬ್ಡಿಿ ದರ
ಅದನ ಅವರ ರಿೇಟೆೈಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ, ಮತನಿ ಅದನ FICCL ನಿಂದ ಸ್ಥೆಡ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ವಯಸಿಲಪಟಿಮದೆ,
ಯಾವುದೆೇ ಇದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗ ಅದನ್ನು FICCL ನಿಂದ ನಿಧಭರಿಸಲಾಗನತಿದೆ.
“ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಅನ್ವಯಿಸನವ ದಿನಾಂಕ್” ಎಂದರೆ FICCL ನಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗ ಅನ್ವಯವಾಗನವ
ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಿನಾಂಕ್
“ಬ್ಡಿಿ” ಎಂದರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ೆಂತೆ ಸಿೆರ ಬ್ಡಿಿ ದರ ಅಥವಾ ಫಪಿೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಡಿಿ ದರ (“ಎಫ್.ಐ.ಆರ್”)
“ಸಾಲ” ಎಂದರೆ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲಾದ ಪ್ರಧಾನ್ ಮೊತಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗ FICCL
ನಿೇಡಬ್ಹನದಾಗಿದೆ ಅದನ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ೆಂತೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಮೊತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮೊತಿವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ
ಬ್ಡನಿ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿೇಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೆೇ ಮೊತಿವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರನತಿದೆ.
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“ಪ್ಪವಭ ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ್ ಕ್ಂತನ ಬ್ಡಿಿ” (“ಪ್ಪಇಎಂಐಐ”) ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರನ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಬ್ಡಿಿದರವನ್ನು ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪ್ಡದ ದಿನಾಂದಿಂದ ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ್
ಕ್ಂತನ ಪಾರರಂರ್ವಾಗನವವರೆಗೂ ಕ್ಟಮಬೇಕಾದ ಮೊತಿ.
“ಆಸಿಿ” ಎಂದರೆ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಸಿೆರ ಆಸಿಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಖರಿೇದಿ
/ನಿಮಾಭಣ/ಸನಧಾರಣೆ ಮಾಡಲನ FICCL ಆರ್ಥಭಕ್ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡಿದೆ.
“ಮರನಪಾವತ್ತ” ಎಂದರೆ ಸಾಲದ ಪ್ರಧಾನ್ ಮೊತಿವನ್ನು ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವುದನ ಮತನಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರನವ
ಹಾಗ, ಬ್ಡಿಿ ಮತನಿ ಸಾಲದ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿರನವ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಮೊತಿವನ್ನು ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವುದನ.
“ರಿೇಟೆೈಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ” ಎಂದರೆ FICCL ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಘೂೇಷಿಸಲಾದ ತನ್ು ರಿೇಟೆೈಲ್ ಪ್ರಧಾನ್
ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಡಿಿದರ
“ಅನ್ನಮೊೇದನ ಪ್ತರ” ಎಂದರೆ FICCL ಸಾಲಗಾರರಿಗ ಸಾಲ ಮಂಜೂರನ ಮಾಡನವ ದಿನಾಂಕ್ ಅದರ ಅಧಿಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ತ್ತಳಿಸನವ ಪ್ತರ.
ಅನ್ನಸೂಚಿ ಎಂದರೆ ಮತನಿ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ಇದದಕ್ಕೆ ಲಗಗತ್ತಿಸಿದ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನಸೂಚಿ ಮರನಪಾವತ್ತ
ಅನ್ನಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅನ್ನಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವಾಗಿರನತಿದೆ.
“ಸಾೆಯಿೇ ಸೂಚ್ನಗಳನ” (“ಎರ್ಸ.ಐ”) ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರ ಬಾಯಂಕ್ತನ್ಲ್ಲಿ ನಿವಭಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಖ್ಾತೆಯಿಂದ FICCLಗ
ನಿಡಬೇಕಾದ ಸಾಲ ಮರನಪಾವತ್ತ ಇಎಂಐ ನ್ ಸಮನಾದ ಮೊತಿವನ್ನು ಡಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳಿಿ ಎಂದನ ಬಾಯಂಕ್ತಗ ಬ್ರೆದ ಲ್ಲಖಿತ
ವಿವರವಾಗಿ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನಸೂಚಿ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಖಂಡದ ಶೇಷಿಭಕ್ಕಗಳನ ಸನಲರ್ ಉಲ್ಿೇಖಕಾೆಇ ಇದೆ ಮತನಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಿಮಾಭಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ
ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗನವುದಿಲಿ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏಕ್ವಚ್ನ್, ಬ್ಹನವಚ್ನ್ ಮತನಿ ಪ್ರತ್ತಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿದೆ, ಒಂದನ
ಲ್ಲಂಗ ಆಮದನ ಪ್ದರ ಇತರೆ ಲ್ಲಂಗಗಳನ ಸ್ಥೇರಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರನವ ಯಾವುದೆೇ ಶಾಸನ್ಬ್ದಧ ನಿಬ್ಂಧನಗ ಇರನವ
ಉಲ್ಿೇಖ ಯಾವುದೆೇ ಶಾಸನ್ಬ್ದಧ ಮಾಪಾಭಡನ ಅಥವಾ ಪ್ುನ್ರಾವತಭನಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಉಲ್ಿೇಖವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರನತಿದೆ.

ಖಂಡ 2
ಸಾಲದ ಮೊತಿ ಬ್ಡಿಿ
2.1

ಸಾಲದ ಮೊತಿ:
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ಸಾಲಗಾರರ ವಿನ್ಂತ್ತಗ FICCL ಸಾಲವನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಒಪ್ಪಪದೆ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರರನ FICCL ನಿಂದ ಸಾಲ
ಪ್ಡಯಲನ ಒಪ್ಪಪದಾರೆ, ಮತನಿ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ಮೊತಿ ಮಿೇರದಂತೆ , ಮತನಿ ಅದರ
ಅಧಾರದ ಮೇಲ್ ನಿಯಮಗಳನ, ಷರತನಿಗಳನ ಮತನಿ ಕ್ರಾರನಗಳಿಗ ಒಳಗಾಗನತಿದೆ.
2.2

ಬ್ಡಿಿ:
a) ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲದ ಅಸಲನ ಮೊತಿದ ಮೇಲ್ ಮತನಿ ಬಾಕ್ತಯನ್ನು ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಭಷಮ
ಪ್ಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಕ್ಟಮಬೇಕ್ನ. (ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಬ್ಡಿಿ ತೆರಿಗಯನ್ನು ಹೊರತನಪ್ಡಿಸಿ). ಬ್ಡಿಿ
ಮತನಿ ಇತರೆ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಮನನ್ೂುರ ಅರವತೆಿೈದನ ದಿನ್ಗಳ (365) ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಲ್ಕ್ೆಚಾರ
ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ. ಸಾಲದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ದಿನ್ದ ವಾಸಿವ ಬಾಕ್ತ ಜೂತೆ ತ್ತಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿರನವ ಬಾಲ್ಲ ಅಸಲನ
ಮೊತಿದ ಮೇಲ್ ಲ್ಕ್ೆಚಾರ ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ. ಸಾಲದ ಮೇಲ್ ಬ್ಡಿಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಾದ /ಸಾಲದ ಚೆಕ್ ನಿೇಡಿದ
ದಿನಾಂಕ್ದಿಂದ/ ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಅವನ್ ಬಾಯಂಕ್ತನಿಂದ ಆ ಚೆಕ್ ನ್ ಸಾಗಣೆ, ಸಂಗರಹ, ರಿಯಲ್ೈಷೇಶನ್ನ್ನು ಎಲಾಿ
ಒಳಪ್ಡಿಸಿ ಪಾರರಂರ್ವಾಗನತಿದೆ.
b) ಸಿೆರ ಬ್ಡಿಿ ದರ: ಸಾಲಗಾರ ಸಿೆರ ಬ್ಡಿಿ ದರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ
ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲ್ ಬ್ಡಿಿ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗನತಿದೆ. ಬ್ಡಿಿ ದರವನ್ನು ಸಾಲ
ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದದರೂ ಸಹ ಹಣದ ಮಾರನಕ್ಟೆಮಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತ ಮತನಿ
ಅಸಮಾನ್ಯ ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ FICCL ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬ್ದಲಾವಣೆ/ಮಾಪಾಭಡನ
ಮಾಡನವುದಕ್ಕೆ ಏಕ್ಕೈಕ್ ಹಕ್ನೆ ಇದೆ.
c) ವಯತಯಯವಾಗನವ ಬ್ಡಿಿ ದರ (“ಎಫ್.ಐ.ಆರ್”) ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು FICCL ನ್ ರಿೇಟೆೈಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ (ಅರ್.ಪ್ಪ.ಎಲ್.ಆರ್)ಗ ಲ್ಲಂಕ್
ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ. ಆ ಬ್ಡಿಿ ದರ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಯತಯಯವಾಗನತ್ತರನತಿದೆ ಮತನಿ FICCL ನ್
ಅರ್.ಪ್ಪ.ಎಲ್.ಆರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬ್ದಲಾವಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಿದರ ಕ್ೂಡ ಬ್ದಲಾಗನತಿದೆ. ಸಾಲದ
ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಿದರವನ್ನು ಅರ್.ಪ್ಪ.ಎಲ್.ಆರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬ್ದಲಾವಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನಿೇಡಿದ ದಿನಾಂಕ್ದಿಂದ ೩
ತ್ತಂಗಳಿಗೂಮಾ ಪ್ರಿಷೆರಣೆ ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ FICCL ನಿಂದ
ಬ್ದಲಾಗಿಸಲಪಡನತಿದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ನ್ನ್ನು ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ
ತ್ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮನಗಿಯನವ ತನ್ಕ್ ವಾಯಪ್ಪಿ ನಿರಂತರ/ಬ್ದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯನತಿದೆ.
d) FICCL ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ನ್ನ್ನು ಬ್ದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ FICCL ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ನ್ನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗ
ತ್ತಳಿಸನತಿದೆ ಮತನಿ FICCL ಆ ರಿೇತ್ತ ತ್ತಳಿಸಿದದ ಬ್ಡಿಿದರ ಸಾಲಗಾರನ್ ಮೇಲ್ ಬ್ಂಧಕ್ವಾಗಿರನತಿದೆ.
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e) ಸಾಲಗಾರ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಮೇಲ್ ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಬ್ಡಿಿ ತೆರಿಗ ಮತನಿ ಇತರೆ ತೆರಿಗಗಳನ್ನು
ಅವನೇ ರ್ರಿಸತಕ್ೆದನದ. FICCL ಆ ಮೊತಿವನ್ನು ನಿೇಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಆ ಮೊತಿವನ್ನು ಸಕಾಭರದ ಪಾರಧಿಕಾರ
ಅಥವಾ ಬ್ಡಿಿ ಮೇಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಮೊತಿ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ (ಮತನಿ ಅಥವಾ ಪ್ಪಇಎಂಐಐ
ಒಳಗೂಂಡಂತೆ ಇತರ ಶನಲೆಗಳನ) ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬೇಕ್ನ ಅಥವಾ
ಹಂತ್ತರನಗಿಸಬೇಕ್ನ.
f) FICCL ನ್ ಇತರೆ ಹಕ್ನೆಗಳನ, ಮೇಲ್ ಹೆೇಳಿದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇತರೆ ಮೊತಿಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಪವಾಭಗರಹ ಇಲಿದೆೇ ಸಾಲಗಾರನ್ ಸಾಲ ಖ್ಾತೆಯಿಂದ ಅನ್ನಕ್ರಮವಾದ ದಿನಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಿಟ್
ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ ಮತನಿ ಅದನ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಸಾಲದ ಮೊತಿಗ ಸ್ಥೇರಿಕ್ಕೂಳನಿತಿದೆ.

2.3

ಸಾಲದ ವಿತರಣೆ:

(a)

ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲ್ ಸಾಲಗಾರನ್ ನಿವಭಹಣೆಯ ಮೇಲ್ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಒಂದನ
ಮೊತಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಿ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ FICCL ನಿಧಾಭರ
ಮಾಡಿದ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿಮಾಭಣದ ಅಗತಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತ್ತಗ ನಿೇಡಲಾಗನತಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ ಮೇಲ್
FICCL ನ್ ನಿಧಾಭರ ಅಂತ್ತಮ, ನಿರ್ಾಭಯಕ್ ಮತನಿ ಬ್ಂಧಕ್ವಾಗಿರನತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಿಯಮಗಳನ ಮತನಿ
ಷರತನಿಗಳನ ಪ್ರತ್ತಯಂದನ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಭಾಗಗಳನ ವಿತರಣೆ ಆಗನವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗನತಿದೆ. FICCL
ಅಗತಯವಿದದಲ್ಲಿ ಅದನ ಹೆೇಳಿದ ನ್ಮೂನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲಗಾರನಿಗ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರತ್ತಯಂದನ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಗ ಅವನಿಂದ
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಡದನಕ್ಕೂಳಿಬ್ಹನದನ.

(b)

ಆಸಿಿ ನಿಮಾಭಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದದರೆ, ಸಾಲದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಸಿಿಯ ಬಿಲಿರ್/ಅಭಿವೃದಿಧದಾರನಿಗ
ಮತನಿ ಆಸಿಿ ನಿಮಿಭಸಿ ಸಿದಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲಿ, ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗ FICCL ಸೂಕ್ಿ
ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ. ಆಸಿಿಯನ ಸವಯಂನಿಮಾಭಣ ಆಗನತ್ತಿದದಲ್ಲಿ, ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಲಗರನಿಗ ನಿೇಡಲಾಗನತಿದೆ. ಆ ರಿೇತ್ತ ವಿತರಣೆಗಳನ
FICCL ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತಿದೆ. ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಪಾವತ್ತ
ಅಡವೈರ್ಸ ನ್ಲ್ಲಿರನವ ದಿನಾಂಕ್ ಆಗಿರನತಿದೆ ಅದನ ಸಾಲಗಾರ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ್ವನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದಿಲಿ.
ಸಾಲಗಾರನಿಗ ವಿತರಣೆ ಮಾಡನವ ಸಾಲ ಪ್ಪವಭ ಮಾಸಿಕ್ ಕ್ಂತನಗಳ ಬ್ಡನಿ, ಮನಂಗಡ ಕ್ಂತನ, ದಸಾಿವೆೇಜನ ಶನಲೆ,
ಸಾಲ ಸಂಸೆರಣೆ ಶನಲೆ, ವಿಮಯ ಪ್ಪರೇಮಿಯಂ ಎಲಿವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರನತಿದೆ (ಇತರೆ ಅನ್ವಯವಾದಲ್ಲಿ).
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FICCL ಗ ಅಗತಯಬಿದದಲ್ಲಿ, ಅದನ ಹೆೇಳಿದ ನ್ಮೂನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲಗಾರನಿಗ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರತ್ತಯಂದನ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಗ
ಅವನಿಂದ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಡದನಕ್ಕೂಳಿಬ್ಹನದನ.
ಇಲ್ಲಿರನವುದನ್ನು ಎಲಾಿವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವಾದ 30 ದಿನ್ದೊಳಗ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ
ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಭಷಮ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪ್ಡದನಕ್ಕೂಳಿಬೇಕ್ನ, ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ FICCL
ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರನ/ವಿತರಣೆ ಮಾಡನವ ಯಾವುದೆೇ ಬಾದಯತೆ ಇರನವುದಿಲಿ.
(c)

ಸಾಲಗಾರ FICCL ನ್ ಬಾಕ್ತ ವಗಾಭವಣೆ ಸೌಲರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನ್ಂತ್ತ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸನಿತ ಸಾಲವನ್ನು ತ್ತೇರಿಸನವ
ಸಲನವಾಗಿ, ಸಾಲ ಮೊತಿವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರಸನಿತ ಸಾಲದಾತ ನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ.
ಸಾಲವನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ಆಸಿಿಯ ಸಾವಧಿೇನ್/ನಿಮಾಭಣದ ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡಿದಲ್ಲಿ, ಸಾಲವನ್ನು
ಸಾಲಗಾರ ಆ ರಿೇತ್ತಯ ಸಾವಧಿೇನ್/ನಿಮಾಭಣಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಪ್ಪಣಭ ಕ್ಕೂಡನಗಯನ್ನು ಬಿಲಿರ್ / ಡವೆಲಪ್ರ್ / ವೆಂಡರ್
ಮಾಡಿದ ನ್ಂತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ, ಮತನಿ ಆ ರಿೇತ್ತ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತಕ್ೆ ಪ್ುರಾವೆಯನ್ನು FICCL ಗ
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕ್ನ.

2.4

ಸಾಲದ ಅವಧಿ :
ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಲಗಗತ್ತಿಸಿರನವ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

2.5

ವಿತರಣೆಗ ಅಂತ್ತಮ ದಿನಾಂಕ್:
ಇದರಲ್ಲಿ ಇರನವುದನ ಎಲಿವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ, ಸಾಲಗಾರರಿಗ ನೂಟಿೇರ್ಸ ಮೂಲಕ್ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾಲಗಾರರ ಹಕ್ೆನ್ನು ಅಂತಯಗೂಳಿಸಬ್ಹನದನ, ಆ ರಿೇತ್ತಯ ವಿತರಣೆಗ ವಿನ್ಂತ್ತ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರನವ
ದಿನಾಂಕ್ದೊಳಗ ಮಾಡಿರಬೇಕ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು FICCL ಜೂತೆ ಲ್ಲಖಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ್ ದಿನಾಂಕ್ವನ್ನು
ಮನಂದೂಡಬ್ಹನದನ.
ಖಂಡ 3
ಮರನಪಾವತ್ತ/ಪ್ಪವಭಪಾವತ್ತ
3.1

ಮರನಪಾವತ್ತ:

(a)

ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮನಗಿದ ನ್ಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವುದನ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪ್ರಿಪ್ಪಣಭ ಬಾಧಯತೆ. ಸಾಲ
ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ಮರನಪಾವತ್ತ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಭಷಮ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲವನ್ನು
ಬ್ಡಿಿ ಸಮೇತ ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲನ ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡಿರನತ್ಾಿನ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಮರನಪಾವತ್ತ ಅಧಿಸೂಚ್ನ ಇಲ್ಲಿ
ಲಗಗತ್ತಿಸಿರಬ್ಹನದನ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಒಂದನ ಭಾಗ ಮಾಡಬ್ಹನದನ, ಆದರೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಯಾವುದೆೇ
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ಹಣಕಾಸಿನ್ ಭಾಗ ವಿತರಣೆ ಮಾಡನವುದನ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ್ ಅಥವಾ ಮನಂಚಿತವಾದರೆ ಎಲಾಿ
ಹಣಕಾಸಿನ್ ಭಾಗ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತರ ಇಎಂಐ ಮನಂದಿನ್ ತ್ತಂಗಳ ನಾಲೆನೇ ದಿನ್ಂದಿಂದ ಪಾರರಂರ್ವಾಗನವುತಿದೆ.
ಇಎಂಐನ್ ಗಣನ ಮಾಡನವುದನ FICCL ಮರನಗಣನ ಮಾಡನವುದನ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ತೆಗ ಪ್ಪವಾಭಗರಹವಿರನವುದಿಲಿ
(ಬ್ಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಬ್ಂದಲ್ಲಿ) ಮತನಿ ಆ ರಿೇತ್ತಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಎಂಐನ್ ಮರನಗಣನ
ಮತನಿ ಹೆಚಿುನ್ ಬ್ಡಿಿದರವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಸಾಲದ ಮೇಲ್ ವಿಧಿಸಲಾಗನತಿದೆ. ಇಎಂಐ
ಪಾರರಂರ್ವಾಗನವ ತನ್ಕ್, ಸಾಲಗಾರ ಪ್ಪಇಎಂಐಐ ನ್ನ್ನು ಪ್ರತ್ತೇ ತ್ತಂಗಳನ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ನ ಪ್ಪಇಎಂಐಐನ್ ಬ್ಡಿಿ
ದರವನ್ನು ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ, ಕಾಯಲ್ಂಡರ್ ತ್ತಂಗಳ 10 ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದನದ ಮತನಿ ಮನಂದಿನ್ ಇಎಂಐ ಮನಂಬ್ರನವ
ತ್ತಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಬ್ರನತಿದೊ, ಪ್ಪಇಎಂಐಐ (ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದಂತೆ) ನ್ನ್ನು ಆಗ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ
ಸಾಲ ಮೊತಿದ ಅಸಲ್ಲಗ ಸಂಚ್ಯಗೂಳಿಸಲಾಗನತಿದೆ ಮತನಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥೇರಿಸಲಾಗನತಿದೆ ಮತನಿ ಅದನ ಪ್ರಧಾನ್
ಸಾಲದ ಅಸಲ್ಲನ್ ಭಾಗವಾಗನತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗ, ಸಾಲದ ಮೊತಿ ರೂ. 100 ನ್ನು 20ನೇ ಜನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ
ಮಂಜೂರನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮತನಿ ನಿಯಮಿತ ಇಎಂಐ ೪ನೇ ಮಾಚಿಭಯಿಂದ ಪಾರರಂರ್ವಾಗನತಿದೆ, 20ನೇ ಜನ್ವರಿ
ಮತನಿ 3ನೇ ಫಬ್ರವರಿ ನ್ಡನವಿನ್ ಬ್ಡಿಿ (ರೂ. 2 ಎಂದನಕ್ಕೂಂಡಲ್ಲಿ) ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ್ ಅಸಲ್ಲ ಮೊತಿಕ್ಕೆ
ಸ್ಥೇರಿಸಲಾಗನತಿದೆ ಮತನಿ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ್ ಅಸಲ್ಲ ಮೊತಿ ರೂ. 102ಕ್ಕೆ ಲ್ಕ್ೆಚಾರ ಹಾಕ್ಲಾಗನತಿದೆ.
ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿನ್ಂತ್ತ ಮೇರೆಗ, ಸಾಲವನ್ನು ಕ್ಂತನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಅದನ್ನು FICCL
ಒಪ್ಪಪದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರ ಇಎಂಐನ್ನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಮೊತಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲ್ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮನಗಿಯನವವರೆಗೂ FICCL ಗ ಪಾವತ್ತಮಾಡಬೇಕ್ನ. ನ್ಂತರದ ಪ್ರತ್ತಯಂದನ ಸಾಲದ
ವಿತರಣೆ, ಮರನಪಾವತ್ತಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇರನವ ಇಡಿೇ ಮೊತಿವನ್ನು ಸಾಲವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವರ್
ಮಾಡನವುದಕ್ಕೆ ಇಎಂಐನ್ನ್ನು ಹೆಚ್ನು/ಮಾಪಾಭಡನ ಮಾಡಬ್ಹನದನ.
ಅದರೂ, ಈ ಮೇಲ್ ಹೆೇಳಿದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿನ್ಂತ್ತ ಮೇರೆಗ ವಿಸಿೃತ ಮಾಡಬ್ಹನದನ, ಎಷನಮ ಅವಧಿಗ
ಎನ್ನುವುದನ್ನು FICCL ನ್ ಏಕ್ಕೈಕ್ ವಿವೆೇಚ್ನಗ ಬಿಟಮದನದ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರಮತನಿ FICCL ಇಬ್ಬರೂ
ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡ ನಿಯಮಗಳನ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳಿಗ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ವಿಸಿೃತಗೂಳಿಸಬ್ಹನದನ ಮತನಿ ಇದರ
ಪ್ರಿರ್ಾಮವಾಗಿ ಮೊತಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಟನಮ ಇಎಂಐಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷೆರಣೆ ಆಗಬ್ಹನದನ. ಸಾಲಗಾರ
ಪ್ಪಇಎಂಐಐನ್ನ್ನು ಸಾಲದ ಮೊತಿದ ಅಸಲ್ಲಗ ಸಂಚ್ಯಗೂಳಿಸನವುದಕ್ಕೆ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಮೊತಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಒಟನಮ ಇಎಂಐಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷೆರಣೆ ಮಾಡನವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರನ್ ಯಾವುದೆೇ ಅಕ್ಷೇಪ್ಣೆ ಇರನವುದಿಲಿ.
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(b)

ಖಂಡ 3.1(a) ರಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಮರನಪಾವತ್ತ ಅಧಿಸೂಚ್ನ ಹೆೇಳಿರನವುದನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ, ಸಮಯದಿಂದ

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲನ FICCL ಗ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಮತನಿ ಮರನಪಾವತ್ತಯ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯನ್ನು FICCL ಗ ತಕ್ೆ
ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬ್ದಲ್ಲಸನವುದನ ಮತನಿ ನಿಧಭರಿಸನವುದನ ಅದರ ವಿವೆೇಚ್ನಗ ಬಿಟಿಮದನ ಮತನಿ ಬ್ದಲಾಯಿಸಿದ EMI ಪ್ರಕಾರ
ಮರನಪಾವತ್ತಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ೆದನದ.
(c)

ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನ ಪ್ರಕಾರ FICCL ಹೆೇಳಿದ ಸಂಖ್ಯಯಯ ಕ್ಂತನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹ

ಹಾಕ್ನವಾಗ ಅಥವಾ FICCL ನಿದಿಭಷಮ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಬೇಕ್ನ (“ಮನಂಗಡ ಕ್ಂತನ”). ಮನಂಗಡ ಕ್ಂತನ್ನು ಸಾಲ
ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಂತನಗಳಿಗ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗನತಿದೆ. FICCL ಮನಂಗಡ
ಕ್ಂತನಗಳಿಗ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಜವಬಾದರನಾಗಿರನವುದಿಲಿ.

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಸಾಲಗಾರ

(d)

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಅಧಿಕ್ೃತ ಸಹಗಾರ

ಸಾಲಗಾರ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡ (ಎಫ್) ನ್ಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬ್ಂಧಗೂಳಿಸಿರನವಂತೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್

ನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ವಯತ್ಾಯಸವನ್ನು ಲ್ಕ್ತೆಸದೆ ಇಎಂಐ ಮೊತಿವನ್ನು ಆಡಳಿತ್ಾತಾಕ್ ಉಪ್ಯೇಗಕಾೆಗಿ ಅದನ್ನು
ನಿರಂತರವಾಗಿರನತಿದೆ, ಮತನಿ ಇದರ ಪ್ರಿರ್ಾಮವಾಗಿ ಇಎಂಐ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಬ್ದಲಾಗನತಿದೆ. ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಪ್ರತ್ತ
ಪ್ರಿಷೆರಣೆಯಾದ ನ್ಂತರ ಎಷನಮ ಹೆಚಿುನ್ ಇಎಂಐ ಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರ ಕ್ಟಮಬೇಕ್ನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು FICCL ಯಾವುದೆೇ
ರಿೇತ್ತಯ ಸೂಚ್ನಯನ್ನು ನಿೇಡನವುದಿಲಿ.
ಆದರೆ, ಕ್ಕೂನಯ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಪ್ರಿಷೆರಣೆಯಾದ ನ್ಂತರ ಎಷನಮ ಇಎಂಐ ಗಳನ್ನು ಕ್ಟಮಬೇಕ್ನ ಮತನಿ FICCL
ಕ್ಕೂನಯ ಆರ್ಥಭಕ್ ವಷಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿರನವ /ಅನ್ವಯಿಸನವ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಬ್ಗಗ ಮಾಹತ್ತಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗ
ವಾಷಿಭಕ್ವಾಗಿ FICCL ನಿೇಡನತಿದೆ. ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಸಾಲ ಮತನಿ ಅದರ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ಮರನಪಾವತ್ತ
ಮಾಡನವವರಿಗೂ ಇಎಂಐ ಗಳನ್ನು ಕ್ಟಮಬೇಕ್ನ.
(e)

ಏನೇ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಂಡಿರನವಂತೆ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ,

ಇಎಂಐ ಮೊತಿವನ್ನು ಸೂಕ್ಿವಾಗಿ FICCL ಹೆಚಿುಸಲನ ಅಧಿಕಾರವಿರನತಿದೆ ಒಂದನ ವೆೇಳೆ:
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(i)

ಈ ಹೆೇಳಿದ ಇಎಂಐ ಋರ್ಾತಾಕ್ ಮರನಪಾವತ್ತ ಕಾರಣವಾಗಬ್ಹನದನ (ಅಂದರೆ, ಇಎಂಐ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು

ಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ಸಮಪ್ಭಕ್ವಾಗಿಲಿ) ಮತನಿ/ಅಥವಾ
(ii)

FICCL ನಿದಿಭಷಮ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಧಾನ್ ಮೊತಿವನ್ನು ಇಎಂಐ ನ್ಲ್ಲಿ ಮರನಪಾವತ್ತ

ಮಾಡನವುದನ ಅಸಮಪ್ಭಕ್ವಾದಲ್ಲಿ
FICCL ನಿಧಭರಿಸಿದ ಹೆಚಿುನ್ ಇಎಂಐ ನ್ ಮೊತಿ ಮತನಿ ಸಂಖ್ಯಯಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬೇಕ್ನ ಮತನಿ
ಅದನ್ನು FICCL ಸಾಲಗಾರನಿಗ ತ್ತಳಿಸನತಿದೆ
(f)

ತನ್ು ಏಕ್ಕೈಕ್ ವಿವೆೇಚ್ನಯಿಂದ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ FICCL ತನ್ು ರಿೇಟೆೈಲ್

ಪ್ರಧಾನ್ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬ್ದಲಾಯಿಸಬ್ಹನದನ/ಮಪಾಭಡನ ಮಾಡಬ್ಹನದನ.
(g)

ಸಾnಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವುದೆೇ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು ಪಾವತ್ತಸನವುದನ್ನು ತಪ್ಪಪಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ

ಇರನವ ಶಲ್ಲೆನ್ ಮರನಪಾವತ್ತಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಡಿಿ ಪಾವತ್ತಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಬಾಕ್ತ
ಇರನವ ಯಾವುದೆೇ ಪಾವತ್ತ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಪಾವತ್ತಸ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೆೇ ಮೊಬ್ಲಗಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಸಂಬ್ಂಧದಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿರನವ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ರಾರನ್ನು
ಉಲಿಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಪಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಮೊಬ್ಲಗಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಬೇಬಾಕ್ತ
ಇರನವ ಬ್ಡಿಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಸಂಬ್ಂಧಿತ ಮೊಬ್ಲಗಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ
ನಿದಿಭಷಮಗೂಳಿಸಿರನವ

ವಿಳಂಬಿತ

ಪಾವತ್ತ

ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು,

ತನ್ೂಾಲಕ್

ಮಾಸಿಕ್

ಅಥವಾ

ಇತರ

ಯಾವುದೆೇ

ಅವಧಿಯದರಗಳೊಡನ, ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲಾೆಲಾನ್ನಕಾಲಕ್ಕೆ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚ್ನ ನಿೇಡಬ್ಹನದಾದ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಯ
ದಿನಾಂಕ್ದವರೆಗ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ನ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಅಭಿವಯಕ್ಿವಾಗಿ ಒಪ್ುಪವುದೆೇನಂದರೆ ಅಂತಹ ವಿಳಂಬಿತ ಪಾವತ್ತಯ
ಬ್ಡಿಿಯನ ಅಂತಹ ವಿಳಂಬ್/ತಪ್ಪಪಸನವಿಕ್ಕಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಮಾಡಿದನದರಿಂದ ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲಸಂ ಭಾವಯವಾಗಿ
ಒಳಗಾಗ ಬ್ಹನದಾದನ್ಷಮದ ನಾಯಯೇಚಿತ ಅಂದಾಜನ ಆಗಿರನತಿದೆ. ವಿಳಂಬಿತ ಪಾವತ್ತಯ ಬ್ಡಿಿಯನ ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು(ರನ್ನು)
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತ್ತಸನವ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ದಧತೆಗಳಿಂದ ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡನವುದಿಲಿ ಅಥವಾ
ತಪ್ಪಪಸಿರನವುದನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲ್ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆಗಳ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿೇರನವುದಿಲಿ.
ಅಭಿವಯಕ್ಿವಾಗಿ

ನಿದಿಭಷಮಗೂಳಿಸನವುದೆೇನಂದರೆ

ಮೇಲ್ಲನ್ದಕ್ಕೆ

ಹೆಚ್ನುವರಿಯಾಗಿರನತಿದೆ

ಮತನಿ

ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲ್

ಅಭಿವಯಕ್ಿವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್(ರ) ತಪ್ಪಪಸನವಿಕ್ಕಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯನವ ಇತರ ಎಲಾಿ ಹಕ್ನೆಗಳನ್ನು
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ಕಾಯಿದದಿರಿಸಿಕ್ಕೂಂಡಿದೆ. ಮೇಲ್ ಹೆೇಳಲಾಗಿರನವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ನುವರಿಯಾಗಿ ಮತನಿ ಅದರ ಬ್ಗಗ ಪ್ಪವಾಭಗರಹವಿಲಿದೆೇ,
ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಎಫ್ಐಸಿಸಿಎಲ್ ಅವರ ತಪ್ಪಪಸನವಿಕ್ಕಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಯಯಿಸಬ್ಹನದಾದ ಎಲಾಿ ವೆಚ್ುಗಳನ,
ಶನಲೆಗಳನ ಮತನಿ ಖಚ್ನಭಗಳಿಗ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರನತ್ಾಿರೆ.
(h)

ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪ್ಪಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲಾಗದ ವಾಷಿಭಕ್

ಸ್ಥೇವಾ ಶನಲೆಗಳನ/ಸಂಸೆರಣ ಶನಲೆ/ಬ್ದಧತೆ ಶನಲೆಗಳನ್ನು FICCL ಗ ಸಾಲ ವಿತರಿಸನವ ಮನನ್ು ಅಥವಾ ಸಾಲ ವಿತರಿಸನವ
ದಿನಾಂಕ್ದಂದನ ನಿೇಡತಕ್ೆದನದ.
(i)

ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಭಷಮ ಪ್ಡಿಸಿದ ದಸಾಿವೆೇಜನ ಮತನಿ ಸಂಸೆರಣ ಶನಲೆಗಳನ (ಮರನಪಾವತ್ತ

ಮಾಡಲಾಗದ), ಪ್ಪವಭ ಕ್ಂತನ ಬ್ಡಿಿ (ಅನ್ವಯವಾದಲ್ಲಿ), ಮತನಿ ಇತರೆ ಶನಲೆಗಳಾದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ ಶನಲೆಗಳನ,
ಚೆಕ್/ಇಸಿಎರ್ಸ ವಿನಿಮಯ ಶನಲೆಗಳನ, ಬ್ಡಿಿಯ ವಿಳಂಬ್ ಪಾವತ್ತ, ಪ್ಪವಪಾವತ್ತ/ ಅವಧಿಪ್ಪವಭ ಮನಚ್ನುವ ಶನಲೆಗಳನ
ಮತನಿ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ FICCL ಆಂತರಿಕ್ ನಿೇತ್ತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಇತರೆ ಶನಲೆಗಳನ, ಶಾಸನ್ಬ್ದಧ
ಶನಲೆಗಳನ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಬೇಕಾದ ಎಲಾಿವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ ಶನಲೆಗಳನ. ಈ ಮೇಲ್ ಹೆೇಳಿದ
ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಮಾಹತ್ತ ನಿೇಡಿ ಪ್ರಿಷೆರಣೆ ಮಾಡಬ್ಹನದನ. ಈ ಮೇಲ್ ಹೆೇಳಿದ ಶನಲೆಗಳಿಗ ಹೆಚ್ನುವರಿಯಾಗಿ
ಬ್ಡಿಿ ತೆರಿಗ, ಸ್ಥೇವಾ ತೆರಿಗ, ಸನಂಕ್ (ಮನಂದಾರಂಕ್ ಸನಂಕ್ಗಳನ) ಮತನಿ ತೆರಿಗ (ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾಭರ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪಾರಧಿಕಾರ
ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆೇರಲಾಗನವ) FICCL ಪ್ರಿಷೆರಣೆ ಮಾಡಬ್ಹನದಾಗಿದೆ ಮತನಿ ಇತರೆ ಎಲಾಿ ವೆಚ್ುಗಳಿಗ
ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ (ಎ) ಸಾಲ ಮಂಜೂರನ ಮತನಿ ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವುದಕ್ಕೆ ಅಜಿಭ; (ಬಿ) ಬ್ಡಿಿಯ ಜೂತೆ ಸಾಲ
ಪ್ುನ್ಃಪ್ಡಯನವಿಕ್ಕ ಮತನಿ ಸಫಲತೆ; (ಸಿ) ಯಾವುದೆೇ ವಿಚಾರಣೆ ಇದದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೂಳಿಸನವುದನ.
(j)

ಸಾಲಗಾರ

FICCL

ಗ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವ

ಎಲಾಿ

ಪಾವತ್ತಗಳನ ಯಾವುದೆೇ ತೆರಿಗ ಕ್ಳೆಯನವಿಕ್ಕಗ

ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಿಮರಬಾರದನ ಮತನಿ ಮನಕ್ಿವಾಗಿರನವಾಗಿರಬೇಕ್ನ. ಸಾಲಗಾರ ಆ ರಿೇತ್ತ ಕ್ಡಿತಗೂಳಿಸ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ,
FICCL ಗ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವ ಮೊತಿದಲ್ಲಿ ಅಷನಮ ಹೆಚ್ನುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕ್ನ, ಯಾಕ್ಕಂದರೆ ಆ ರಿೇತ್ತ ಕ್ಡಿತಗೂಳಿಸಿದ
ನ್ಂತರವು FICCL ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಕ್ಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತಿವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಬೇಕಾದ ಸಮಾನ್
ಮೊತಿವನ್ನು ಪ್ಡಯನತಿದೆ ಮತನಿ ಉಳಿಸಿಕ್ಕೂಳನಿತಿದೆ.
(k)

ಸಾಲಗಾರ ಘೂೇಷಿಸಿ ಮತನಿ ಖಚಿತ ಪ್ಡಿಸನವುದೆೇನಂದರೆ ಭಾರತ ಕ್ರಾರನ ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೆೇ

ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರನವ ಯಾವುದೆೇ ಷರತನಿಗಳನ ಮತನಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ
ರ್ದರತ್ಾ ದಾಖಲ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗ ಒಳಪ್ಟಮಂತೆ ಎಲಾಿ ಪಾವತ್ತಗಳನ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಕಳಗ
ಹೆೇಳಿದ ಸೂಕ್ಿವಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ FICCL ಗ ನಿೇಡತಕ್ೆದನದ:
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1.

ಮೊದಲನಯದಾಗಿ FICCL ಗ ನಿೇಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೆೇ ವೆಚ್ುಗಳನ, ಶನಲೆಗಳನ, ಖಚ್ನಭಗಳನ ಮತನಿ
ಇತರೆ ಹಣಗಳ ಕ್ಡಗ;

2.

ಎರಡನಯದಾಗಿ FICCL ಗ ವಿಳಂಬ್ ಬ್ಡಿಿ ಪಾವತ್ತ, ಪಾವತ್ತಸ ಬೇಕಾದ ಮತನಿ ಬಾಕ್ತ ಬ್ಡಿಿ ಮತನಿ/
ಅಥವಾ ಬಾಕ್ತ ಅಥವಾ ಪಾವತ್ತಸಲನ ಸ್ಥೇರಿಕ್ಕೂಳನಿವ ಕ್ಡಗ ಮತನಿ

3.

ಕ್ಕೂನಯದಾಗಿ FICCL ಗ ಪಾವತ್ತಸ ಬೇಕಾದ ಅಸಲ್ಲ ಮೊತಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ಇಎಂಐ/ಕ್ಂತನಗಳ ಮೊತಿದ
ಮರನಪಾವತ್ತ ಕ್ಡಗ.

(l)

ಸಾಲಗಾರ ಇಲ್ಲಿರನವ ಯಾವುದೆೇ ಜವಬಾದರಿಗಳನ್ನು ಉಲಿಂಘ್ನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಖಂಡ ೮ ರ

ಷರತನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಕ್ತಭವಯಲ್ೂೇಪ್ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತಿದೆ.
3.2

ಸಾಲಗಾರ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬ್ಹನದನ ಮತನಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಭಷಮವಾಗಿ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ:

3.3

(a)

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ ಕಾರರ್ಸ ಮಾಡಿದ ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಗಳನ (“ಪ್ಪಡಿಸಿ”);

(b)

ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ ಕ್ತಿಯರೆನ್ಸ ಸ್ಥೇವೆಗಳನ (ಇಸಿಎರ್ಸ) ಮತನಿ (ಪ್ಪಡಿಸಿ);

(c)

ನೇರ ಡಬಿಟ್/ಸಾೆಯಿ ಸೂಚ್ನಗಳನ.

ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಗಳನ/ ಇಸಿಎರ್ಸ:
(a)

ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲ ಮತನಿ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಮರನ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲನ ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಗಳನ/ ಇಸಿಎರ್ಸ

ಒಪ್ಪಪದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರ ಆ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ನು ಸಮಪ್ಭಕ್ವಾದ ಮೊತಿಕ್ಕೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತಿದೆ.
ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ನ್ಲನಿ ಯಾವುದೆೇ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಬ್ಂದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಇಎಂಐಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಅಥವಾ
ಮೊತಿವನ್ನು ಹೆಚಿುಸಲಾಗನವುದನ, ಈ ರಿೇತ್ತ ಆದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಹೆಚ್ನುವರಿ ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಗಳನ/ ಹೊಸ
ಇಸಿಎರ್ಸ ಆದೆೇಶವನ್ನು FICCL ಪ್ರವಾಗಿ ನಿೇಡಬೇಕ್ನ. ಪಾವತ್ತಯ ದಿನಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ
ಚೆಕ್ ಗಳನ ಸಫಲತೆ ಆಗನವುದಕ್ಕೆ ಸಮಪ್ಭಕ್ವಾಗಿ ಹಣ ಇಟಿಮರಬೇಕ್ನ. ಸಾಲಗಾರ ತ್ಾನ್ನ ಯಾವ ಬಾಯಂಕ್ತನಿಂದ ಚೆಕ್
ಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿರನತ್ಾಿನ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಂಕ್ ಖ್ಾತೆಯನ್ನು ಮನಚ್ನುವುದಿಲಿ ಅಥವಾ ಈ
ಚೆಕ್ ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಥಂಟ್ ಮಂಟ್ ಹಾಕ್ತದಾಗ ನಿೇಡಬೇಡಿ ಎಂದನ ಯಾವುದೆೇ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡನವುದಿಲಿ ಎಂದನ
ಸಪಷಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡಿರನತ್ಾಿನ. ಸಾಲಗಾರ ನಿೇಡಿರನವ ಇಸಿಎರ್ಸ/ಚೆಕ್ ನಿರಾಕ್ರಣೆ ಆದಲ್ಲಿ FICCL ನ್ಲ್ಲಿ
ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗನವ ಆಂತರಿಕ್ ನಿೇತ್ತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಾಕ್ರಣೆಗ ತಗಲನವ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು ರ್ರಿಸಿಕ್ಕೂಡಲನ
ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡಿರನತ್ಾಿನ. ಇದನ ವಗಾಭವಣೆ ಲ್ಲಖಿತ ಕಾಯಿದೆ 1881, ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹತೆ, 1860 ಅಥವಾ
ಯಾವುದೆೇ ಇತರ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರಿೇತ್ತ ಹಾಕ್ನವ ಶನಲೆಗಳನ FICCL ಹಕ್ನೆಗಳಿಗ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ುವಭಗರಹ ಇಲಿ
ಎಂದನ ನಿದಿಭಷಮ ಪ್ಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಳಿಲಾಗಿದೆ. FICCL ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ಡಯಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
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ಚೆಕ್/ಇಸಿಎರ್ಸ ನ್ನ್ನು ಪರಸ್ಥಂಟ್ ಮಾಡದೆೇ ಇದದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ
ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿೇರನವುದಿಲಿ ಎಂದನ

ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡನ ಅರ್ೈಭಸಿಕ್ಕೂಂಡಿದಾದರೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ FICCL ಗ ನಿೇಡಿದ

ಯಾವುದೆೇ ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ದ ಚೆಕ್ ಗಳನ/ಎಸಿಎರ್ಸ FICCL ಪಾಲನ (ಕ್ಸಮಡಿ) ಯಲ್ಲಿದಾದಗ ಅದನ ಕ್ಳೆದನ, ನಾಶ
ಅಥವಾ ತಪ್ುಪ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಇಟಿಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹಾಕ್ತದವರನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ನು ಸಹಗಾರರ
ಸಾವು, ದಿವಾಳಿ, ಬ್ನದಿಧ ರ್ರಮಣೆ ಅಥವಾ ಆಗಿ ನ್ಗದಾಗಿಸಲನ ಆಗನವುದಿಲಿ ಡಾರಯಿೇ ಬಾಯಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ಆದಲ್ಲಿ;
ಅಥವಾ FICCL ವಿವೆೇಚ್ನಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ದಲ್ಲ ವಯವಸ್ಥೆ ಅವಶಯಕ್ತೆ ಇದದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರ ಈ ಘ್ಟನ ನ್ಡದ ೩
ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡನವ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು FICCL ಗ ತ್ತಳಿಸಬೇಕ್ನ ಮತನಿ FICCL ಗ ಯಾವುದೆೇ ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ದ
ಚೆಕ್ ಗಳನ/ಎಸಿಎರ್ಸ ಗಳನ್ನು ಬ್ದಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬ್ದಲ್ಲಸಿದ ಹೊಸ ಇಸಿಎರ್ಸ/ ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ದ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ನು
ನಿೇಡಬೇಕ್ನ. ಸಾಲಗಾರ ಇಸಿಎರ್ಸ/ ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ದ ಚೆಕ್ ಗಿನ್ನು ಒಂದನ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಂದ ಇನೂುಂದನ ಬಾಯಂಕ್ತಗ
ಅದಲನ ಬ್ದಲನ ಮಾಡಲನ ಇಚಿುಸಿದಲ್ಲಿ FICCL ಗ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗನವ ಆಂತರಿಕ್ ನಿೇತ್ತಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಆ ರಿೇತ್ತ ಅದಲ್ಲ ಬ್ದಲ್ಲ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ನಿೇಡಬೇಕ್ನ.

3.4

ಪ್ಪವಭಪಾವತ್ತ
ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದ ಮೊತಿ ಮತನಿ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಶಃವನ್ನು ಯಾವುದೆೇ

ಪ್ಪವಭಪಾವತ್ತ ದಂಡವಿಲಿದೆೇ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಹಭನಾಗಿರನತ್ಾಿನ. ಪ್ಪವಭಪಾವತ್ತಗ ಯಾವುದೆೇ ವಿನ್ಂತ್ತಯನ್ನು FICCL
ಒಂದನ ತ್ತಂಗಳ ಮನಂಚೆ FICCL ಗ ಲ್ಲಖಿತ ಸೂಚ್ನ ಮೂಲಕ್ ತ್ತಳಿಸತಕ್ೆದನದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಸಾರಿ
ಪ್ಪವಭ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತರ ಆ ಮೊತಿವನ್ನು ಸಾಲಗಾರ ಮರನ-ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹಂಪ್ಡಯನವುದಕ್ಕೆ ಆಗನವುದಿಲಿ.

3.5

ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವುದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ್:
ಮೊತಿ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವ ದಿನಾಂಕ್ದಂದನ ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಪ್ುಣಭ ಇಎಂಐ ಮತನಿ ಇತರೆ ಮೊತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆೇ

ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಥಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಕಿೇಮ್ ನ್ನ್ನು ಮಾಡನವ ಹಾಗಿಲಿ. ಇಎಂಐ ಕ್ಟನಮವ
ದಿನಾಂಕ್ದ ಬ್ಗಗ ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಯಾವುದೆೇ ನೂೇಟಿರ್ಸ, ಸೂಚ್ನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾಪ್ನಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗನವುದಿಲಿ.

FICCL

ನ್ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆಗಳಿಗ ಪ್ಪವಾಭಗರಹವಿಲಿದೆೇ, ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಾರಾಂಶ
ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ FICCL ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ್ ಬ್ಡಿಿ ಪಾವತ್ತಯನ್ನು ಪ್ರಿಷೆರಿಸಬ್ಹನದನ.
3.6

ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಜಂಟಿ ಮತನಿ ಅನೇಕ್ವಾಗಿರನತಿದೆ:
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ಸಾಲವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರ ಮತನಿ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗ ಹೆಚಿುನ್ವರಿಗ ಕ್ಕೂಟಿಮದಲ್ಲಿ ಆನ್ಂತರ, ಇಲ್ಲಿ
ಹೆೇಳಿರನವುದನ್ನು ಎಲಿವನ್ೂು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ, ಸಾಲ ತ್ತೇರಿಸನವ ಮತನಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಬಾದರಿಗಳನ್ನು
ಪ್ಪರೆೈಸನವುದನ ಸಾಲಗಾರ ಮತನಿ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಜಂಟಿ ಮತನಿ ಅನೇಕ್ವಾಗಿರನತಿದೆ.

3.7

ಕಾಿರ್ಸ 3 ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೆೇ ಕಾಿರ್ಸ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೆೇ

ಶನಲೆವನ್ನು FICCL ತನ್ು ಏಕ್ಕೈಕ್ ವಿವೆೇಚ್ನ ಯಿಂದ ಮನಾು ಮಾಡಬ್ಹನದನ ಮತನಿ FICCL ನ್ ಈ ನಿಧಾಭರ
ಕ್ಕೂನಯದಾಗಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಆಶರಯ ಇರನವುದಿಲಿ.

ಖಂಡ 4
ಸಾಲ ವಿತರಣೆಗ ಪ್ಪವಭ ನಿದಶಭನ್ಗಳನ
4.1

ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡನವುದಕ್ಕೆ FICCL ಬಾದಯತೆ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಷರತನಿಗಳಿಗ ಒಳಪ್ಟಿಮರನತಿದೆ:

(a)

ಸಾಲಗಾರ

FICCL

ನ್

ಅವಶಯಕ್ತೆಯಾದ

ಸಾಲಯೇಗಯತೆಯನ್ನು

ಪ್ಪರೆೈಸಬೇಕ್ನ.

ಸಾಲಗಾರನ್

ಸಾಲಯೇಗಯತೆಯನ್ನು FICCL ಅದನ ಭಾವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಗಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡನವ ಅಧಿಕಾರವಿರನತಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನ್
ಸಾಲಯೇಗಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬಿೇತನ ಪ್ಡಿಸಲನ ಅವಶಯವಿರನವ ಇನ್ುಷನಮ ರನಜನವಾತನಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲನ FICCL ಸಾಲಗಾರನಿಗ
ಹೆೇಳನವ ಅಧಿಕಾರ ಇರನತಿದೆ;
(b)

ಖಂಡ 8 ರಲ್ಲಿ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾದ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಘ್ಟನಗಳನ, ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ಘ್ಟನ ಸಮಯ ಅವನ್ತ್ತ ಅಥವಾ

ಸೂಚ್ನ ಮತನಿ ಈ ಹೆೇಳಿದ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ಸಮಯ ಅವನ್ತ್ತ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಘ್ಟನ ಆಗನತಿದೆ ಮತನಿ ಅದನ ಸಂರ್ವಿಸನತಿದೆ
ಮತನಿ ಮನಂದನವರೆಯನತಿದೆ;
(c)

ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ವಿನ್ಂತ್ತ ಮಾಡನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಆಸಿಿಯ ಖರಿೇದಿ /ನಿಮಾಭಣ/ಸನಧಾರಣೆ ಮಾಡಲನ ಬೇಕ್ಕಂದನ

FICCL ಗ ಸಂತೃಪ್ಪಿ ಪ್ಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತನಿ ವಿತರಣೆಯಾದ ಸಾಲವನ್ನು ಪ್ರಸಾಿಪ್ಪಸಿದ ಉದೆದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ಳಸಿಕ್ಕೂಂಡಿದೆದೇನ
ಎಂಬ್ನದರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳನ್ನು FICCL ಗ ಸಂತೃಪ್ಪಿ ಆಗನವಂತೆ ನಿೇಡಬೇಕ್ನ;
(d)

ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ನಿೇಡಿರನವ ಸಾಲ ಇಲ್ಲಿ

ಹೆೇಳಿರನವ ಉದೆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲನ ಅಸಂರ್ವನಿೇಯವಾಗಿದೆ ಮತನಿ ತನ್ು ಜವಬಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಪರೆೈಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ;
(e)

ಸಾಲಗಾರ ನಿೇಡಿದ ರ್ದರತೆಯ ಮೌಲಯ ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮಯಾದಲ್ಲಿ FICCL ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಹೆಚಿುನ್

ರ್ದರತೆಯನ್ನು FICCL ಒದಗಿಸನವಂತೆ ಸಾಲಗರನಿಗ ಹೆೇಳನವ ಹಕ್ನೆ FICCL ಇದೆ;
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ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪ್ುಣಭವಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕ್ಕೂಂಡಿದಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ ಸಾಲಕ್ತೆಂತ ಕ್ಡಿಮಯ ಆಸಿಿಯ

(f)

ಮೌಲಯ) FICCL ನಿದಿಭಷಮ ಅನ್ನಮತ್ತ ಪ್ಡಯದಹೊರತನ ಆಸಿಿಯ ಸಾವಧಿೇನ್ಕ್ಕೆ/ನಿಮಾಭಣಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಹಣಕಾಸನ ನಿೇಡನವ
ಹಾಗಿಲಿ;
(g)

FICCL ಸಪಷಮ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರ ಈ ಕ್ಕಳಗ ಹೆೇಳಿದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ಪಿದಾಯಕ್ವಾಗಿ ವಿತರಣೆ

ಮಾಡಬೇಕ್ನ:
i)

ಸಾಲವನ್ನು ಪ್ಡಯಲನ ಸಾಲಗಾರನ್ ಶಕ್ತಿ ಮತನಿ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಮತನಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪ್ಡಯಲನ

ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಅವಶಯವಿರನವ ಎಲಾಿ ಒಪ್ಪಪಗ ಅನ್ನಮೊೇದನಗಳನ ಮತನಿ ಅನ್ನಮತ್ತ
ಪ್ಡದಿರನತ್ಾಿನ;
ii)

ರ್ದರತ್ಾ ದಾಖಲ್ಗಳನ ಮತನಿ/ಅಥಾವಾ ಖ್ಾತರಿ;

iii)

ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಸಪಷಮ ಮತನಿ ಮಾರನಕ್ಟೆಮ ಶೇಷಿಭಕ್ಕ ಹೊಂದಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಎಲಾಿ
ಋಣಭಾರದಿಂದ ಮನಕ್ಿವಾಗಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಆ ಆಸಿಿಯನ್ನು FICCL ಪ್ರವಾಗಿ ಅಡಮಾನ್ ಇಡನವುದಕ್ಕೆ
ಸಾಮಥಯಭವಿದೆ ಎಂದನ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಿಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಆ ಆಸಿಿ ನಿಮಾಭಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ
ಆಸಿಿಯ ಬಿಲಿರ್/ಅಭಿವೃದಿಧದಾರ ಮ ಜೂತೆ ಆಗಿರನವ ಮಾನ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಕ್ಕೆ
ಹಾಜರನಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ನ.

iv)
v)

FICCL ಗ ಸಂತೃಪ್ಪಯಾಗನವಂತೆ ವಿಮ ಪಾಲ್ಲಸಿ;
ಯಾವ ಆಸಿಿ ಅಥವಾ ರ್ೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ನಿಮಾಭಣ ಮಾಡಬೇಕ್ನ ಅದರ ಮಾರಾಟದ ಕ್ರಾರನ ಇದೆ
ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ುರಾವೆ;

vi)

ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ ೬ ತ್ತಂಗಳ ನ್ಂತರ ಆಗಿದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಮಾಹತ್ತ ಮತನಿ ದಾಖಲ್ಗಳನ
ಮತನಿ ಒದಗಿಸಿರನವ ಎಲಾಿ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಪಿೇಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕ್ನ.

ಖಂಡ 5
ರ್ದರತೆ
5.1

ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲದ ಮರನಪಾವತ್ತ, ಬ್ಡಿಿ, ಶನಲೆಗಳನ, ಬ್ದಧತೆ ಶನಲೆಗಳನ, ದಂಡನ

ಶನಲೆಗಳನ ಮತನಿ ಇತರೆ ಎಲಾಿ ಮೊತಿಗಳನ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕಾಗಿರನವುದನ್ನು FICCL ಗ ಪಾವತ್ತಸನವುದಾಗಿ ಮತನಿ FICCL
ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಸಿಿ ಮತ್ತಿ ಇತರೆ ಆಸಿಿಗಳನ್ನು FICCL ಪ್ರವಾಗಿ ಅಡಮಾನ್ವಾಗಿ ಇಡಲನ ಬೇಷರತ್ಾಿಗಿ
ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡಿರನತ್ಾಿನ
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5.2

ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗದನಕ್ಕೂಳಿಲನ ಸಾಲಗಾರ ರ್ದರತೆಯ/ಹೆಚಿುನ್ ರ್ದರತೆ ಯಾವ ರಿೇತ್ತ ಅಡಮಾನ್ ಇಡಬೇಕ್ಕಂದನ

ನಿಧಭರಿಸನವ ಏಕ್ಕೈಕ್ ಹಕ್ನೆ FICCL ಇದೆ ಮತನಿ FICCL ಗ ಅವಶಯವಿರನವ ಎಲಾಿ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರ
ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಮೇಲ್ ಹೆೇಳಿದ ಮೊತಿಕ್ಕೆ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕ್ನ.
5.3

ಸಾಲಕಾೆಗಿ FICCL ಗ ಅವಶಯವಿರನವ ಎಲಾಿ ಬಾಂಡ್ಸ ಅಥವಾ ಪಾರಮಿಸರಿ ನೂೇಟಗಳನ್ನು ಮತನಿ ಎಲಾಿ

ಇತರೆ ದಾಖಲ್ಗಳನ, ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಿಭ ಮತನಿ ಕ್ರಾರನಗಳನ್ನು ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಬೇಕ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ಎಲಿದರ
ಮೂಲ ಪ್ರತ್ತಗಳನ್ನು FICCL ನ್ ಸನರಕ್ಷಿತ ಪಾಲನಯಲ್ಲಿ ಇರನತಿದೆ.
5.4

ಇಲ್ಲಿ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರನವುದನ ಸಾಲಗಾರ ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡಿರನವ ಸಾಲಗಳಿಗ ಅದನ ಮನಂದನವರೆಯನತಿದೆ.

ರ್ದರತೆಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ಎಲಾಿ ಬಾಕ್ತಗಳನ FICCL ಗ ತೃಪ್ಪಿಯಾಗನವಂತೆ ಪಾವತ್ತಸನವವೆರೆಗೂ ಅದನ್ನು

ಬಿಡನಗಡ

ಮಾಡನವುದಿಲಿ ಮತನಿ FICCL ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡನವುದಕ್ಕೆ
ಒಪ್ಪಪಗ ನಿೇಡಿದದರೆ ಮಾತರ ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ.
5.5

FICCL ನಿಂದ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಾದ 7 ದಿನ್ದೊಳಗ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕ್ನ. ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಯಾವುದೆೇ

ರಿೇತ್ತಯ ವಿಳಂಬ್ವಾದಲ್ಲಿ FICCL ಶೇಕ್ಡ 4 ರಷನಮ ಹೆಚಿುಗ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಹೆೇರಲನ ಅಧಿಕಾರವಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಅದನ ಬಾಕ್ತ
ಇರನವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥೇರನತಿದೆ. ಹೆಚಿುಗ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸನವ ಜವಬಾದರಿ FICCL ನ್ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆಗಳಿಗ
ಪ್ಪವಾಭಗರಹ ಇರನವುದಿಲಿ.
5.6

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅಸಿತವದಲ್ಲಿರನವ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, FICCL ಸಾಲಗಾರ ನಿೇಡಿರನವ ರ್ದರತೆಗಳನ FICCL

ಗ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಕ್ಕೆ ಸಮಪ್ಭಕ್ವಾಗಿಲಿ ಎಂದನ ಅಭಿಪಾರಯಪ್ಟಮಲ್ಲಿ, FICCL ಸಾಲಗಾರರಿಗ ಸಲಹೆ
ನಿೇಡನತಿದೆ ಆ ರಿೇತ್ತಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಅ ಪ್ರಿರ್ಾಮಕ್ಕೆ ತಕ್ೆಂತೆ FICCL ಗ ತೃಪ್ಪಿಯಾಗನವಂತೆ ಹೆಚಿುನ್ ರ್ದರತೆಯನ್ನು
ನಿೇಡಬೇಕ್ನ, ಆ ರಿೇತ್ತ ರ್ದರತೆಗಳನ FICCL ತನ್ುಗಿರನವ ಕ್ಕೂರತೆಯನ್ನು ನಿೇಗಿಸಲನ ಸಿವೇಕಾರಾಹಭವಾಗಿರಬೇಕ್ನ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ
ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ FICCL ಗ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಶಯವಾಗಿರನವಂತೆ ಸಾಲಗಾರ ಬೇರೆ ಎಲಾಿ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಮನಂದಾಗಿರನತ್ಾಿನ.
ಖಂಡ 6
ಸಾಲಗಾರನ್ ಪಾರತ್ತನಿಧಯಗಳನ ಮತನಿ ವಾರೆಂಟಿಗಳನ
6.1

ಸಾಲಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರತ್ತನಿಧಯ ಮತನಿ ವಾರೆಂಟಿ ಮಾಡಿ ಘೂೇಷಿಸನವುದೆೇನಂದರೆ:

a)

FICCL ಸಾಲದ ಅಜಿಭ ಅಧಾರದ ಮೇಲ್ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರನ ಮಾಡಲನ ಒಪ್ಪಪದೆ ಮತನಿ ಇದರ ಬ್ಗಗ

ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಅರಿವಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ ಮಾಡಿದ ಪಾರತ್ತನಿಧಯಗಳ ಮೇಲ್ ನ್ಂಬಿಕ್ಕ ಇಟನಮ ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮತನಿ ಸರಿ
ಎಂದನ ನ್ಂಬಿದೆ;
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b)

ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಸಾಲದ ಅಜಿಭಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರನವ ಮಾಹತ್ತ ಮತನಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ FICCL ಗ ನಿೇಡಿದ

ನ್ಂತರದ ಮಾಹತ್ತಗಳನ ಎಲಾಿ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ ಸತಯ, ಸಂಪ್ಪಣಭ ಮತನಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ವಾಸಿವ
ಅಥವಾ ಅಗತಯ ಮಾಹತ್ತ ಸಾಲಗಾರ FICCL ನ್ನು ಸಾಲ ನಿೇಡನವುದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲಸಲನ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟಿಮಲಿ;
(c)

ಸಾಲಗಾರನ್ ಆರ್ಥಭಕ್ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲ ವಸನಿವಿನ್ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಅಜಿಭ ನ್ಂತರ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

ಅಜಿಭದಾರನ್ನ ವಿನ್ಂತ್ತ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂದಿರನವ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರನ ಮಾಡಲನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಘ್ಟನ ಅಥವಾ FICCL
ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲ್ ಪ್ಪರವಾಗರಗವಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲಿ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ
ಕ್ಕಲವು ಬಾದಯತೆಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸನವ ಸಾಮಥಯಭದ ಮೇಲ್ ಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿೇರನತಿದೆ;
(d)

ಆಸಿಿಯ ಒಟಾಮರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗದ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಅಡಮಾನ್, ಪ್ರಭಾರ, ದಾವೆ ಇತಯಥಭ ಆಗದೆೇ

ಉಳಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಡತನ್ದ ಹಕ್ನೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಋಣಭಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಹಕ್ನೆ, ಬಳಕ್ನ ಅಥವಾ ಇತರೆ
ಅನ್ನಭೂೇಗದ ಹಕ್ನೆ ಅಥವಾ ಬಂಬ್ಲ ಬ್ಲ ಇರಬಾರದನ;
(e)

ಆಸಿಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ಸಾವಧಿೇನ್ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಕೂೇರಿಕ್ಕಯ ನೂೇಟಿೇರ್ಸ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಟಣೆ ಆಗಿಲಿ

ಅಥವಾ ಬ್ಂದಿಲಿ, ಮತನಿ ಆಸಿಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗದ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲ ಕ್ಕಿೇಮನ ಬ್ಂದಿಲಿ ಅಥವಾ
ಆಸಿಿಯನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ಉದೆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಿೇದಲ್ಲ ಇಟಿಮಲಿ;
(f)

ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಆಸಿಿಯನ್ನು ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ತನ್ು ಸಾವಧಿನ್ದಲ್ಲಿ ಇಟನಮಕ್ಕೂಂಡಿರನತ್ಾಿನ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ ಆ

ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಸಪಷಮ ಮತನಿ ಮಾರನಕ್ಟೆಮ ಶೇಷಿಭಕ್ಕ ಇರನತಿದೆ ಮತನಿ ಅದನ್ನು FICCL ಪ್ರವಾಗಿ ಅಡಮಾನ್ ಮಾಡಲನ
ಸಮಥಭಕ್ನಾಗಿರನತ್ಾಿನ;
(g)

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ್ದಿಂದನ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ದಾವೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದ

ಅಥವಾ ಇತಯಥಭವಾಗದ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಬದರಿಕ್ಕ ಇರನವುದಿಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲವಾಗಿ ನಿಣಭಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್
ಸಾಲ ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವ ಸಾಮಥಯಭದ ಮೇಲ್ ಗಣನಿೇಯ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿರನತಿದೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಆರ್ಥಭಕ್
ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಯ ಮೇಲ್ ಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿೇರನತಿದೆ;
(h)

FICCL ಗ ನಿೇಡಿರನವ ಆಸಿಿಗಳ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ದಾಖಲ್ಗಳನ, ತ್ತೇಪ್ುಭ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕಗಳನ

ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆರೊೇಪ್ಗಳನ ಅಥವಾ ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಸನಪ್ಿ ಅಥವಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ದೊೇಷಗಳನ ಶೇಷಿಭಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿರ್ಾಮ
ಬಿರನತಿದೆ ಅಥವಾ ಆಸಿಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಶೇಷಿಭಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ದೊೇಷ ಬ್ಹರಂಗ ಪ್ಡಿಸದೆೇ ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ
ಸಾಲಗರನಿಗ ಅರಿವು ಇರನವುದಿಲಿ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ FICCL ಗ ಅವಶಯಕ್ವಾದ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರನತ್ಾಿನ;
(i)

ಸಾಲಗಾರನ್ ಆಸಿಿ ಕ್ಕೇಂದರ/ರಾಜಯ ಸಕಾಭರ ಯೇಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟರರ್ಸಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಸಾವಭಜನಿಕ್ ಅಥವಾ

ಸೆಳಿೇಯ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಸನಧಾರಣೆಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಕೇಂದರ/ರಾಜಯ ಸಕಾಭರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಪಾಲ್ಲಕ್ಕ, ಪ್ುರಸಭ
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ಸಮಿತ್ತ, ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯಿಿ ಇತರೆ ರಸ್ಥಿಯ ನಿಮಾಭಣ, ಜೂೇಡಣೆ ಅಥವಾ ಅಗಲ್ಲೇಕ್ರಣದ ಯೇಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೇರಿಸಿಲಿ
ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಆಗಿಲಿ;
(j)

ಆಸಿಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ನಾಯಯಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ದಾವೆ ತ್ತೇಮಾಭನ್ವಾಗದೆೇ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿಲಿ

ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಪ್ುರಸಭ ಕಾಯಿದೆಗಳ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲಿಂಘ್ನ ಮಾಡಿರನವುದಕ್ಕೆ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ
ಅಥವಾ ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯತ್ತ ಅಥವಾ ಸೆಳಿೇಯ ಪಾರಧಿಕಾರ ದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿದೆಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧ ಪ್ಟಮಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ನೂೇಟಿರ್ಸ
ಬ್ಂದಿಲಿ;
(k)

ಸಾಲಗಾರ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪ್ಡಯಲನ ಸಕಾಭರದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಾಸನ್ವಿಹತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಹಣಕಾಸನ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಏಜನಿಸ ಅಥವಾ ಪಾರಧಿಕಾರ ದಿಂದ ಅವಶಯವಿರನವ ಎಲಾಿ ರಿೇತ್ತಯ ಅನ್ನಮತ್ತ, ಅನ್ನಮೊೇದನ, ಒಪ್ಪಪಗಗಳನ ಅಥವಾ
ನಿಬ್ಭಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ಡದಿರನತ್ಾಿನ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲೂಿ FICCL ಗ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಮೊತಿವನ್ನು ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ
ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡನತೆಿೇನ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ಅನ್ನಮತ್ತ, ಅನ್ನಮೊೇದನ, ಒಪ್ಪಪಗಗಳನ ಅಥವಾ ನಿಬ್ಭಂಧಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಇಟನಮಕ್ಕೂಂಡಿರನತೆಿೇನ;
(l)

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ವಸನಿ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲಿ ಅದನ ಆಸಿಿಯ ನಿಮಾಭಣದ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ

ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿೇರನವುದಿಲಿ;
(m)

ಸಾಲಗಾರನ್ ಆಡಳಿತ, ಮರನಸಂಘ್ಟನ, ದಿವಾಳಿತನ್ದ ಅಥವಾ ನಾಯಯಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಿೇಸಿವರ್ ಅಥವಾ ನಿವಾಭಹನ್

ನೇಮಕಾತ್ತ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲಾಿ ಆಸಿಿಗಳನ ಅಥವಾ ಉದಯಮಗಳ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಲಿ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕ್ಕ ನಿೇಡಿಲಿ;
(n)

ಆಸಿಿಯ ನಿಮಾಭಣದ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿರನವ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ವಸನಿ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲಿ;

(o)

ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಿ ಮತನಿ ನಿೇಡಿದ ಮೇಲ್ ಮತನಿ ಅದರ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಬಾದಯತೆಗಳ ನಿವಭಹಣೆ

(i) ಯಾವುದೆೇ ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಯಾವುದೆೇ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ತ್ತೇಪ್ು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ್ೃತ
ಆಜ್ಞೆಗ ಸಾಲಗಾರ ಒಳಪ್ಡನತ್ಾಿನ (ii) ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತರನವ ನಿಯಮಗಳ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳ ಇದರ ಪ್ರಿರ್ಾಮ
ಉಲಿಂಘ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಘ್ಷಭ ಆಗಬ್ಹನದನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರ ಒಬ್ಬ ಪಾಟಿಭಯಾಗಿರನತ್ಾಿನ ಅಥವಾ (iii) ಸಾಲಗಾರನ್
ಮಮೊರಾಂಡಂ ಮತನಿ ಆಟಿಭಕ್ಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಥೂೇಷಿಯನ್/ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ಕ ಡಿೇಡ್/ಟರರ್ಸಮ ಡಿೇಡ್/ಸ್ಥೂಸ್ಥೈಟಿಯ ಬೈಲಾ
ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂವಿಧಾನ್ಕ್ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಘ್ಷಭ ಅಥವಾ ಉಲಿಂಘ್ನ ಆಗನವುದಿಲಿ.
(p)

ಕ್ಕೂನಯದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರ ಖ್ಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ನ್ಂತರ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಆರ್ಥಭಕ್

ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಅಥವಾ FICCL ನ್ ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಗ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಪ್ಪವಭಗರಹ ಇರನವುದಿಲಿ
ಯಾಕ್ಕಂದರೆ ಅದನ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಎಲಾಿ ಬಾದಯತೆಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸನವ ಸಾಮಥಯಭದ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿರ್ಾಮ
ಬಿೇರನತಿದೆ;
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(q)

ಯಾವುದೆೇ ವಾಸಿವ, ಸಂದರ್ಭಗಳನ ಅಥವಾ ಘ್ಟನಗಳನ ಸಾಲ ಪ್ಡಯನವುದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕ್ರವಾಗಬಾರದನ; ಸಾಲಕ್ಕೆ

ಸಂಬ್ಂದಪ್ಟಮಂತೆ ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಎಲಾಿ ಬಾಧಯತೆಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸಲನ ಸಾಮಥಯಭವಿರನತಿದೆ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್
ಆರ್ಥಭಕ್ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತ, ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ FICCL ತನ್ು ಹಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಚ್ಲಾಯಿಸನವ ಸಾಮಥಯಭ ಮತನಿ ಅಥವಾ ಈ
ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಮೊತಿವನ್ನು ಪ್ಡಯನವುದನ ಮತನಿ ಮರನಪಾವತ್ತ ಪ್ಡಯನವುದನ ಆಗಿದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಅಂದಾಜಿನ್ಲ್ಲಿ ಅದನ ಸಂರ್ವಿಸಬ್ಹನದನ;
(r)

ಸಾಲಗಾರ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಿಲನ/ನಿಮಾಭಣ ಮಾಡಲನ ಏಕ್ಕೈಕ್ನಾಗಿ ಜವಬಾದರನಾಗಿರನತ್ಾಿನ

ಮತನಿ ನಿಮಾಭಣ/ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ್ವಾದಲ್ಲಿ FICCL ಜವಬಾದರನಾಗನವುದಿಲಿ. ಸಾಲಗಾರ ಮೇಲ್ ಹೆಳಿರನವುದಕ್ಕೆ
ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ FICCL ನ್ನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಜವಬಾದರಿಯಿಂದ ಮನಕ್ಿಗೂಳಿಸಿದಾದನ

ಮತನಿ ಸವತನಿಗಳನ

ಬಿಡನಗಡಯಾಗಿಲಿ ಎನ್ನುವ ನಿಮಿತಿ ನಿಗದಿತ ಸಾಲ ಕ್ಂತನಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲನ ತಡಹಡಿಯಬಾರದನ.
(s)

ಸಾಲಗಾರ ಪಾರತ್ತನಿಧಯ ಮತನಿ ವಾರೆಂಟಿ ಮಾಡನವುದೆೇನಂದರೆ, ಈ ಸೌಲರ್ಯ ಅಥವಾ ವಯವಹಾರ ನ್ಡಸಿದಲ್ಲಿ ನೇರ,

ಪ್ರೊೇಕ್ಷ್ ಅಥವಾ ಸಾಂದಭಿಭಕ್ವಾದ ದಂಡನಾತಾಕ್ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು FICCL ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ರಮದ
ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ FICCL ನಿಂದ ಕ್ಕೇಳನವುದಿಲಿ ಮತನಿ/ಅಥವಾ FICCL ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತನ್
ಹಕ್ೆನ್ನು ಮತನಿ ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾದಲನ ಬ್ದಧನಾಗಿರನತೆಿೇನ.
(t)

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲನ ಸಾಲದ ಕ್ಂತನಗಳನ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಮೊತಿವನ್ನು

ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಳಂಬ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ FICCL ಆಸಿಿಯನ್ನು ಮಾರಲನ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾರೆ ಅಥವಾ ಋಣಭಾರ ಮಾಡನವ
ಎಲಾಿ ಸಂಪ್ಪಣಭ ಸಾವತಂತರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಸಿಬ್ಧ, ಖ್ಾಲ್ಲ ಮತನಿ ಶಾಂತ್ತಯನತ
ಸಾವಧಿೇನ್ವನ್ನು ಅಡಿಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ತರ್ಟನ ಇಲಿದೆೇ ನಿೇಡಬೇಕ್ನ ಮತನಿ FICCL ಆಸಿಿಯ ಸಾವಧಿೇನ್ವನ್ನು ತೆಗದನಕ್ಕೂಳಿಲನ
ಸಂಪ್ಪಣಭ ಸಾವತಂತರಯ ಹೊಂದಿದೆ.
6.2

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ್ ನ್ಂತರ ಸಾಲಗಾರ ತ್ಾನ್ನ ಕ್ಕೂಟಿಮರನವ ಪಾರತ್ತನಿಧಯ ಮತನಿ ವಾರೆಂಟಿಗಳನ ಸನಳನಿ, ತಪ್ುಪ

ಅಥವಾ ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್ಕಯನ್ನು ನಿೇಡಬ್ಹನದನ ಮತನಿ ಅದನ ಸಾಲಗಾರನ್ ಆರ್ಥಭಕ್ ಅಥವಾ ವಯವಹಾರಿಕ್ ಸಾೆನ್ ಅಥವಾ ರ್ವಿಷಯದ
ಮೇಲ್ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿೇರಬ್ಹನದನ ಎಂದನ ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಯಾವುದೆೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಆದಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡಲ್ೇ ಅದನ್ನು
FICCL ಗ ತ್ತಳಿಸನತೆಿೇನ ಎಂದನ ಸಾಲಗಾರ ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡಿರನತ್ಾಿನ.

ಖಂಡ 7
ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಕ
7.1 ಸಕಾರಾತಾಕ್ ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಕ:
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ಸಾಲಗಾರ ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ವಹಸಿಕ್ಕೂಳನಿವುದೆೇನಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತಿವು ಪ್ಪಣಭ ಮತನಿ
ಅಂತ್ತಮ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವವರೆಗೂ ಎಲಾಿ ಮೊತಿಗಳನ ಅದನ FICCL ನಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮನಾು ಮಾಡನವವೆರೆಗೂ
ಬಾಕ್ತ ಇರನತಿದೆ:
(a)

FICCL ಹೆೇಳಿದ ಸೌಲರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಸಿಿಯ ಖರಿೇದಿ/ನಿಮಾಭಣ/ಸನಧಾರಣೆ/ವಿಸಿರಣೆಯ ಉದೆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತರ

ಸಾಲವನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕ್ಕೂಳಿತಕ್ೆದನದ ಮತನಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ ಅಲಿ;
(b)

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ FICCL ನಿೇಡಬೇಕಾರ ಎಲಾಿ ಸಾಲ ಮತನಿ ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಮತನಿ ಇತರೆ ಮೊತಿವನ್ನು

FICCL ನಿಂದ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಬ್ಂದಾಗ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಿ. ಮರನಪಾವತ್ತ ಅನ್ನಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿದಿಭಷಮಪ್ದಿಸದೆ/ಒದಗಿಸದೆ FICCL
ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಈ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಪ್ಪಣಭ ಸಾಲ ಮತನಿ ಇತರೆ ಬಾಕ್ತಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಲನ FICCL
ಗ ಹಕ್ತೆರನತಿದೆ;
(c)

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮತನಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಲನ ಮತನಿ ಬಾದಯತೆಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸಲನ ಅಗತಯವಿರನವ

ಎಲಾಿ ಅಧಿಕ್ೃತತೆ, ಅಂಗಿೇಕಾರ, ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳನ ಮತನಿ ಒಪ್ಪಪಗಗಳನ್ನು ತೆಗದನಕ್ಕೂಳಿಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲನ ಕಾನ್ೂನ್ತೆ, ಸಿಂಧನತವ ಅಥವಾ ಸಿವೇಕ್ಹಭತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಿಿ;
(d)

ಸಾಲಗಾರ ಅವನ್ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿರನವ ಯಾವುದೆೇ ದಾವೆ, ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು, ಆ

ರಿೇತ್ತ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತಿ ಹಣಕಾೆಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ ವಿರನದಧ ಹಾಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಸಾಲಗಾರನ್ ಖ್ಾತರಿ ಅಥಾವಾ ರ್ದರತೆಯ ಮೇಲ್ ಒತ್ಾಿಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು FICCLಗ ತ್ತಳಿಸಬೇಕ್ನ;
(e)

ಯಾವುದೆೇ ಘ್ಟನ ಸಂರ್ವಿಸಿ ಮತನಿ ಅದನ ಸಾಲಗಾರನ್ ಮೇಲ್ ಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿರನತಿದೆ ಅಥವಾ ಈ

ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರನವ ಬಾದಯತೆಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸನವುದರ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿೇರಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ೂಡಲ್ೇ FICCLಗ
ತ್ತಳಿಸಬೇಕ್ನ;
f)

ಯಾವುದೆೇ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಘ್ಟನ ಸಂರ್ವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು FICCL ಕ್ೂಡಲ್ೇ ತ್ತಳಿಸಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಅದನ್ನು

ಸರಿಪ್ಡಿಸನವುದಕ್ಕೆ ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡ ಕ್ರಮದ ಬ್ಗಗ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ FICCL ವಿನ್ಂತ್ತ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಬೇಕ್ನ,
FICCL ಗ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಆ ರಿೇತ್ತಯ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಆಗಿರನವುದಿಲಿ ಮತನಿ ಅದನ ಮನಂದನವರೆಯನತಿದೆ
ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತ್ತಳಿಸಬೇಕ್ನ;
(g)

ಆಸಿಿಯ ಖರಿೇದಿ/ನಿಮಾಭಣವನ್ನು ತಕ್ೆಂತೆ ಪ್ಪಣಭಗೂಳಿಸಿ ಮತನಿ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ಪ್ುರಸಭ ಮತನಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ

ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿೇಡಿದ ಪ್ಪಣಭಗೂಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನ್ಕ್ಲನ್ನು FICCL ಗ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ೆದನದ. ಸಾಲಗಾರ
ಮತನಿ ಬಿಲಿರ್/ಅಭಿವೃದಿಧದಾರ/ಮಾರಾಟಗಾರನೂಂದಿಗಿನ್ ಮಾರಾಟದ ಕ್ರಾರನ ಮಾನ್ಯ ಮತನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರನತಿದೆ.
(h)

ಸಾಲಗಾರನ್ ಉದೊಯೇಗ ವಾಯಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ದಲಾವಣೆಯಾದ

೭ ದಿನ್ದೊಳಗ ಅದನ್ನು FICCLಗ ತ್ತಳಿಸಬೇಕ್ನ;
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(i)

ಆಸಿಿಯನ್ನು ಹಡನವಳಿಗ ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಎಲಾಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ್, ಅಸ್ಥೂೇಸಿಯ್ಕೇಷನ್, ಕ್ಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ

ಇತರೆ ಪಾರಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ, ನಿಬ್ಂಧನಗಳನ ಮತನಿ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ತಕ್ೆಂತೆ ಮತನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸನತ್ತಿರಬೇಕ್ನ ಮತನಿ
ಆಸಿಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ನಿವಭಹಣೆ ಮತನಿ ಇತರೆ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬೇಕ್ನ;
(j)

FICCL ನ್ ಅಗತಯತೆ ಮೌಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ೆಂತೆ FICCL ಒಪ್ುಪವ ವಿಮ ಕ್ಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಬಂಕ್ತ ಮತನಿ ಇತರೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಅಪಾಯ ಮತನಿ ಹಾನಿಯ ವಿರನದಧ ವಿಮ ಮಾಡಿಸಬೇಕ್ನ ಮತನಿ FICCL ನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಏಕ್ಕೈಕ್
ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಅದರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳನ್ನು FICCL ಗ ನಿೇಡಬೇಕ್ನ;
(k)

ಎಲಾಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಿಯ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ ಉದೆದೇಶಕ್ಕೆ FICCL ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ,ನೌಕ್ರರನ,

ಏಜಂಟ್ಸ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ FICCL ನ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ವಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸಿಿಯ ಪ್ರವೆೇಶಮಾಡಲನ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಬೇಕ್ನ;
(l)

ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಕಾಭರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾರಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲಾಿ ತೆರಿಗ,

ನಿಧಭರಿಸನವಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ನ;
(m)

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಕೂಡಲಾದ ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸನವಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಾದ ಎಲಾಿ ಸಕಾಭರಿ

ಶನಲೆಗಳನ, ತೆರಿಗ ಮತನಿ ದಂಡಗಳನ್ನು FICCL ಹಂತ್ತರನಗಿಸತಕ್ೆದನದ;
(n)

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಉದೆದೇಶವನ್ನು ನಿವಭಹಸಲನ FICCL ನ್ ವಿನ್ಂತ್ತ ಮೇರೆಗ ಅಗತಯವಿರನವ ಎಲಾಿ ಕ್ೃತಯಗಳನ, ಡಿೇಡ್

ಗಳನ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ, ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸಿ ಮತನಿ ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಿ ;
(o)

FICCL ಗ ಅಗತಯವಿರನವ ರೂಪ್ ಮತನಿ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತನಿ ರ್ದರತೆ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು

ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಬೇಕ್ನ.
(p)

ಆಸಿಿಯ ನಿಮಾಭಣದ ಪ್ರಗತ್ತಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ FICCL ಗ ತ್ತಳಿಸತಕ್ೆದನದ ಮತನಿ ಅಸಿಿ ಖ್ಾಲ್ಲ

ಜಾಗವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿದಲ್ಲಿ ಆಸಿಿಯ ನಿಮಾಭಣವನ್ನು ಒಂದನ ವಷಭದೊಳಗ ಪಾರರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕ್ನ.
7.2 ನ್ಕಾರಾತಾಕ್ ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಕಗಳನ:
ಸಾಲಗಾರ ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ವಹಸಿಕ್ಕೂಳನಿವುದೆೇನಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತಿವು ಪ್ಪಣಭ ಮತನಿ
ಅಂತ್ತಮ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವವರೆಗೂ ಎಲಾಿ ಮೊತಿಗಳನ ಅದನ FICCL ನಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮನಾು ಮಾಡನವವೆರೆಗೂ
ಬಾಕ್ತ ಇರನತಿದೆ:
(a)

ಹೆೇಳಿದ ಸೌಲರ್ಯದ ಉದೆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತರ ಸಾಲವನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕ್ಕೂಳಿಿ ಮತನಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ

ಅಲಿ;
(b)
ನಿೇಡಿ;

ಆಸಿಿಯ ಪ್ಪಣಭ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸಾವಧಿೇನ್ವನ್ನು ಬಾಡಿಗ ಅಥವಾ ಗನತ್ತಿಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಅಥವಾ ಇತರೆಗಳಿಗ
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(c)

ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಮಾರಾಟ, ಅಡಮಾನ್,ಗನತ್ತಿಗ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಾಟಿಭಯ

ಹತ್ಾಸಕ್ತಿ ರಚ್ನ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಅಡಚ್ಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬ್ಹನದನ;
(d)

ಆಸಿಿಯ ಬ್ಳಕ್ಕಯನ್ನು ಬ್ದಲಾಯಿಸನವುದನ;

(e)

ಸಾಲಗಾರನ್ ಇತರೆ ಆಸಿಿಗಳೊಂದಿಗ ಈ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ೆದ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಮಿಶರಸನವುದನ ಅಥವಾ

ವಿಲ್ಲೇನ್ಗೂಳಿಸನವುದನ ಅಥವಾ ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಅನ್ನಭೂೇಗದ ಹಕ್ನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆ ರಚಿಸನವುದನ;
(f)

ಈ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಯವಹಾರ ಮಾಡನವುದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಪಾಟಿಭ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ವರ್ ಆಫ್

ಅಟಾನಿಭ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಡಿೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡನವುದನ;
(g)

ಆಸಿಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಕ್ನಟನಂಬ್ದ ವಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ ಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ

ಹಂದನ ಅವಿರ್ಕ್ಿ ಕ್ನಟನಂಬ್ದ ಆಸಿಿಯಾಗಿ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಪ್ರಿವತ್ತಭಸನವುದನ;
(h)

FICCL ನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಪಣಭ ಸಾಲದ ಜೂತೆ ಬ್ಡಿಿ ಮತನಿ ಇತರೆ ಮೊತಿವನ್ನು ತ್ತೇರಿಸದೆೇ ಉದೊಯೇಗ

ಅಥವಾ ವಾಯಪ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟನಮ ಹೊೇಗನವುದನ ಅಥವಾ ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ದಿೇರ್ಾಭವದಿ ಉಳಿದನಕ್ಕೂಳನಿವುದನ;
(i)

ಸಾಲಗಾರ ಇತರೆ ವಯಕ್ತಿ/ಬಾಯಂಕ್/ಹಣಕಾಸನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತಿಷನಮ ಸಾಲ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ್

ಸೌಲರ್ಯವನ್ನು ಇದೆದೇ ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ FICCL ನ್ ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ಪವಾಭನ್ನಮತ್ತ ಇಲಿದೆೇ ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡಿದಾದನ
ಖಂಡ 8
ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಘ್ಟನಗಳನ
8.1

ಈ ಕ್ಕಳಗ ಹೆೇಳಿದ ಘ್ಟನಗಳನ ಅಥವಾ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಘ್ಟನಗಳನ ಆದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರತ್ತಯಂದನ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ

ಘ್ಟನಗಳಾಗನತಿವೆ:
(a)

ಪಾವತ್ತ ಮಾಡದಿರನವುದನ:
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬ್ಡಿಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೆೇ ಬಾಕ್ತಯನ್ನು ಮತನಿ /ಅಥವಾ

ಈ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದಿಭಷಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಿದ ಯಾವುದೆೇ
ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ ಷರತನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲಗಾರ ಪಾವತ್ತ ಮಡನವುದಕ್ಕೆ ವಿಫಲನಾಗನವುದನ.

(b)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ:
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ನಿಯಮ, ಷರತನಿ, ನಿಯಮಾವಳಿ ಪಾರತ್ತನಿಧಯ

ಮತನಿ ವಾರೆಂಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ ಸಾಲಗಾರ ಉಲಿಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲನ ಲ್ೂೇಪ್ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೆೇ ಬಾಧಯತೆಗಳನ್ನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲನ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಆಗನತಿದೆ;
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(c)

ಮಿಥಾಯ ನಿರೂಪ್ಣೆ:
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೇ ಪಾರತ್ತನಿಧಯ ಅಥವಾ ವಾರೆಂಟಿ ಅಥವಾ ರ್ರವಸ್ಥ ಅಥವಾ

ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾದನ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ುನ್ರಾವತಭನ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದ ಯಾವುದೆೇ
ನೂೇಟಿರ್ಸ, ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ ಅಥವಾ ಹೆೇಳಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಲ್ಲಖಿತಗಳನ ಅಥವಾ ತಲನಪ್ಪಸಿದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಲಿ ಎಂದನ
ಸಾಬಿೇತನಪ್ಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ವಸನಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ುಪ ದಾರಿಗ ಎಳೆಯನತಿದೆ;

(d)

ಕಾರರ್ಸ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ:
ಸಾಲಗಾರ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ು ಜವಬಾದರಿಯನ್ನು ಕ್ಳೆದನಕ್ಕೂಳನಿವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರ ಮತನಿ

FICCL ಮಧ್ಯಯ ಇತರೆ ಬ್ರವಣಿಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ಇತರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಋಣವನ್ನು
ಮನಾು ಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಕ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಣೆ ಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್
ಯಾವುದೆೇ ಋಣವನ್ನು ಬಾಕ್ತ ಇರನವಾಗ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡದೆೇ ಇರನವುದನ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಲದಾತ ಅವನಿಗ
ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಋಣಕ್ಕೆ ಪ್ಡಯಲನ ಅಹಭ ಎಂದನ ಘೂೇಷಣೆ ಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ ನಿೇಡಿದ ಯಾವುದೆೇ ಖ್ಾತರಿ
ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಾಗ ಅವನ್ ನ್ಷಮ ರ್ತ್ತಭ ಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ ಮೇಲಾಧಾರ ನಿೇಡಿರನವುದನ್ನು
ಅಥವಾ ಬಂಬ್ಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವನ್ನ ಕ್ಕೇಳಿದಾರ ಅದನ್ನು ಸನಾಾನಿಸದೆೇ ಇರನವುದನ;

(e)

ಸಾಲವನ್ನು ತ್ತೇರಿಸಲನ ಅಸಮಥಭತೆ:

ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) / ಅವರನ ಕಾರಣ ಬಿೇಳನತಿವೆ ಮತನಿ / ಅಥವಾ ಆರ್ಥಭಕ್ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಧಾಯನ್ದಲ್ಲಿ
ಬಳಕ್ತನ್ಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ುನ್ವಯಭವಸ್ಥೆ ದೃಷಿಮಯಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಒಂದನ ಅಥವಾ ತನ್ು ಸಾಲಗಾರರಿಗ ಹೆಚ್ನು ಸಂಧಾನ್ಗಳ
ಪಾರರಂರ್ವಾಗನತಿದೆ ತನ್ು ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಲನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧಯವಾಗನವುದಿಲಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೆೇ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ,
ಯಾವುದೆೇ ಋಣ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಅಥವಾ ಅದೆೇ (ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ
ಸಂಭಾವಯ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳನ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳನ, ಮತನಿ / ಅಥವಾ ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾೆಗಿ ಅಥವಾ ತನ್ು ಸಾಲಗಾರರಿಗ ಮತನಿ / ಅಥವಾ
ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಳನಿತ್ಾಿನ ಅಥವಾ ಒಂದನ ಸಂಯೇಜನ ಒಂದನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯೇಜಿಸನವುದನ್ನು ಅನ್ನಮಾನ್ ತಪ್ಪಪಸಿಕ್ಕೂಳನಿವುದನ
ಯಾವುದೆೇ ಋಣ ಈ ಉಪ್ ಷರತನಿ ಯಾವುದೆೇ ಉಲ್ಿೇಖ ಇದೆ ಯಾವುದೆೇ ಋಣ ಒಳಗೂಂಡಿಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗನತಿದೆ ಕಾರಣ
(ಯಾವಾಗ ಪಾವತ್ತ ಯಾವುದೆೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಮತನಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಇದೆ ವಿಶಾವಸಾಹಭ ವಿವಾದಿತ ಮತನಿ
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ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ನಾಯಯಾಲಯದ ಸಲನವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ನ್) ಉದಾಹರಣೆಗ ಋಣ ಪಾವತ್ತಸಲನ ವಿರನದಧ
ಕ್ಟಮಲಾಗಿದೆ;
(f)

ತ್ತೇಪ್ುಭ ಮಾಡಿದ ಮೊತಿವನ್ನು ಪಾವತ್ತ ಮಾಡದೆೇ ಇರನವುದನ :
ಸಾಲಗಾರ ಅವನ್ ವಿರನದಧ ಯಾವುದೆೇ ನಾಯಯಲಯ ಆದೆೇಶ ಅಥವಾ ತ್ತೇಪ್ುಭ ಅಥವಾ ನಿಣಭಯ ಮಾಡಿದ

ಮೊತಿವನ್ನು ಪಾವತ್ತ ಮಾಡದೆೇ ಇರನವುದನ;
(g)

ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಟದ ಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ನವಿಕ್ಕ:
ಯಾವುದೆೇ ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಟದ ಸಿೆತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಪಣಭ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ತದಾಗ ಅಥವಾ

ಋಣಭಾರ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ ಪ್ಪಣಭ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಸಾವಧಿೇನ್ಕ್ಕೆ ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡಾಗ, ಸಾಲಗರನ್
ಪ್ಪಣಭ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಆಸಿಿಯ ಸವತನಿ ಅಥವಾ ಋಣಭಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲಾಗನತಿದೆ;
(h)

ಉದಯಮದ ಸಮಾಪ್ಪಿ:
ಸಾಲಗಾರ ತನ್ು ಉದಯಮವನ್ನು ಸಮಾಪ್ಪಿ ಅಥವಾ ಮನಂದಿನ್ ದಿನಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಉದಯಮವನ್ನು ಸಮಾಪ್ಪಿ ಮಾಡಲನ

ಹೆದರಿಸನವಿಕ್ಕ;
(i)

ದಿವಾಳಿತನ್ :
ಸಾಲಗಾರ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ರಮ ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡಿದಾದನ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾರರಂರ್ವಾಗಿದೆ

ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡಿದಾದನ (i) ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ರ್ ಎಂದನ ತ್ತೇಮಾಭನ್
ಮಾಡನವುದನ, (ii) ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ನು ಮನಕಾಿಯಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ ವಿಘ್ಟನ ಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ (iii) ಸಾಲಗಾರನ್
ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಪಣಭ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸವತನಿ, ಆಸಿಿ ಅಥವಾ ಉದಯಮಗಳಿಗ ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ಕ್, ನಿವಾಭಹಕ್, ಟರಸಿಮೇ ಅಥವಾ
ರಿಸಿವರ್ ಅಥವಾ ಇದೆೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳನಿವುದನ ;
(j)

ಕ್ಡಾಿಯ ಸಾವಧಿೇನ್:
ಸಾಲಗಾರನ್ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಪಣಭ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸವತನಿ, ಆಸಿಿ ಅಥವಾ ಉದಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ

ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಡಾಿಯವಾಗಿ ಸಕಾಭರದ ಪಾರಧಿಕ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನಿವುದನ,
ರಾಷಿಾೇಕ್ೃತ, ಕ್ಸಿದನಕ್ಕೂಳನಿವುದನ;
(k)

ನಿರಾಕ್ರಣೆ :
ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿರಾಕ್ರಣೆ ಮಾಡನವು ಉದೆದೇಶದಿಂದ ಸಾಲಗರ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ೃತಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಕ್ಕೆ ನಿರಕಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ;
(l)

ಮಾಲ್ಲೇಕ್ತವ ಅಥವಾ ನಿವಭಹರ್ಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ದಲಾವಣೆ:
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FICCL ನ್ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್ ಮಾಲ್ಲೇಕ್ತವ ಅಥವಾ ನಿವಭಹರ್ಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ದಲಾವಣೆ
ಆಗಿರನವುದನ FICCL ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಗ ಪ್ಪವಾಭಗರಹವಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿರನತಿದೆ;
(m).

ವಸನಿಶಃ ಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲ ಬ್ದಲಾವಣೆ:
FICCL ನಿಂದ ಏಕ್ಕೈಕ್ ನಿಧಭರಣೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೇ ಘ್ಟನ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭ ಮತನಿ ವಸನಿಶಃ ಪ್ರತ್ತಕ್ೂಲ

ಬ್ದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಂತೆ FICCL ನ್ ಏಕ್ಕೈಕ್ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ಲಿ FICCL ನ್ ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಗ ಪ್ಪವಾಭಗರಹವಾಗಿ
ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿರನತಿದೆ ಅಥವಾ FICCL ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್ ಆರ್ಥಭಕ್ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತ
ಮೇಲ್ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಬಾದಯತೆಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸಲನ ಮತನಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ
ಷರತನಿಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸಲನ ತೊಂದರೆಯಾಗನತಿದೆ.

(n).

ರ್ದರತೆಯ ಸವಕ್ಳಿ:
ಸಾಲಕಾೆಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಆಸಿಿಯ ಮೌಲಯ ಸವಕ್ಳಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ

ಮೌಲಯಕ್ಕೆ FICCL ನ್ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ಲಿ ಮತಿಷನಮ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕ್ನ.

(o)

ಆಸಿಿಯ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿಲ್ೇವಾರಿ:
ಆಸಿಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗಗ, ಗನತ್ತಿಗಗ, ವಿಲ್ೇವಾರಿ, ಅಥವಾ ಋಣಭಾರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೆೇ

ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಮಾಡಿದಲ್ಲಿ.

(p)

ಮತಿಷನಮ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಘ್ಟನಗಳನ:
(i)

FICCL ಮಂಜೂರನ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಶಃವನ್ನು ಸಾಲಗಾರ ಬೇರೆ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ
ಉಪ್ಯೇಗ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳನಿತ್ತಿದದರೆ;

(ii)

ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾಭರ ಅಥವಾ ಸಾವಭಜನಿಕ್ ಅಥವಾ ಶಾಸನ್ಬ್ದಧ ಪಾರಧಿಕ್ರದ ಯಾವುದೆೇ ಒಪ್ಪಪಗ,
ಅನ್ನಮತ್ತ, ಅಂಗಿೇಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಅಥವಾ ನೂೇಂದಣಿ ಅಥವಾ ಘೂೇಷಣೆ, ಸಕಾಭರ ಅಥವಾ
ಸಾವಭಜನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗ ಅಥವಾ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳಿಗ ಮಾಡಬೇಕಾರ ನೂೇಂದಣಿ ಅಥವಾ ಘೂೇಷಣೆಯನ್ನು
ಸಾಲಗಾರ ಬಾಧಯತೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರವಾಗಿ ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸನವಿಕ್ಕ, ಸಿಂಧನತವ,
ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕ್ನ ಮತನಿ/ ಅಥವಾ FICCL ಸಿವೇಕಾರಾಹಭವಲಿ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಪಾಭಡನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರನ ಮಾಡದೆೇ ಇದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
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ಮನಕಾಿಯಗೂಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮನಕಾಿಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನ್ವಿೇಕ್ರಣ ಮಾಡದೆೇ ಇದದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಅದನ ಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಲಿದೆೇ ಇದಲ್ಲಿ ಅದನ ಅಂತಯಗೂಳನತಿದೆ;
(iii)

ಎಲ್ಲಿ FICCL ನ್ ಸಂಪ್ಪಣಭ ವಿವೆೇಚ್ನ ಇರನತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವುದಿಲಿ ಎಂಬ್

ನಿಣಭಯದ ಸಾಧಯತೆ ಇರನತಿದೆ.
(iv)

FICCL ನಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ಪವಾಭನ್ನಮತ್ತ ಇಲಿದೆೇ ಸಾಲಗರ ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೆೇ

ಚಾರ್ಜಭ, ಋಣಭಾರ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ವಗಾಭವಣೆ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿಲ್ೇವಾರಿ ಮಾಡಿದಾದರೆ;
(v)

ಯಾವುದೆೇ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ಪಾರಧಿಕ್ರ ಜಫ್ತಿ, ಆದೆೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪ್ಡಿಸನವುದನ ಅಥವಾ ಬ್ಂಧನ್ಕ್ಕೆ
ತೆಗದನಕ್ಕೂಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಷಯವಾದಲ್ಲಿ;

(vi)
ಮೌಲಯಮಾಪ್ಕ್ರನ

FICCL ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ, ಲ್ಕ್ೆ ಪ್ರಿಶೂೇಧಕ್ರನ, ತ್ಾಂತ್ತರಕ್ ತಜ್ಞರನ, ನಿವಭಹಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ,
ಅಥವಾ

ಇತರೆ

ಯಾವುದೆೇ

ವಯಕ್ತಿ

FICCL

ನಿಂದ

ಈ

ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ

ಅಧಿಕ್ೃತವಾಇ

ನೇಮಕ್ವಾಗಿರನವವರನ್ನು ಆಸಿಿಯ ಒಳಗ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಶೇಲನಗ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಲನ ವಿಫಲನಾಗಿದಲ್ಲಿ;
(vii)

FICCL ನಿಂದ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಬ್ಂದಿದನದ ಮತನಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ರ್ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ್ದ ಚೆಕ್ನಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಸಾಲಗಾರ ವಿಫಲನಾಗಿದಲ್ಲಿ;
(viii)

ಹೊಣೆಗಾರನಿಂದ ನಿೇಡಿದ ಯಾವುದೆೇ ಖ್ಾತರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ದೊೇಷ/ದೌಬ್ಭಲಯ ಇದದಲ್ಲಿ
(ಅನ್ವಯವಾಗನವಲ್ಲಿ) ಆ ಖ್ಾತರಿ ಪ್ರಿರ್ಾಮಕಾರಿ ಅಲಿ/ನಿಷಿೆಿಯ ಎಂದನ ನಿರೂಪ್ಪಸನತಿದೆ;

(ix)

ಸಾಲವನ್ನು ನಿೇಡಿದ ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ತೆಂತ ಹೆಚ್ನು ಸಾಲಗಾರರನ ಇದನದ ಸತನಿ ಹೊೇದದಲ್ಲಿ;

(x)

ಸಾಲಗಾರ ಯಾವುದೆೇ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ತರಮಿನ್ಲ್ ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಂಡಿದದರೆ;

(xi)

FICCL ಗ ಅಗತಯವಿರನವ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಹತ್ತ/ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ಸಾಲಗಾರ ವಿಫಲನಾಗಿದಲ್ಲಿ.
ಖಂಡ 9
FICCLಗ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ

9.1ಮೇಲ್ ಹೆೇಳಿದಂತೆಪ್ರಂತನ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ನ ಒಳಗೂಂಡಿರನವ ಡಿೇಫಾಲ್ಮ ಆಗನವ ನ್ಂತರ ಯಾವುದೆೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, FICCL ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವುದೆೇ ಒಂದನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ನು ಕಾಯಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಲನ ತನ್ು ಸಂಪ್ಪಣಭ
ವಿವೆೇಚ್ನಯಿಂದ ಹಕ್ೆನ್ನು ಹೊಂದಿರನತಿದೆ:
i.

ಸಾಲ ಲರ್ಯವಾಗನವಂತೆ ಮಾಡನವುದನ್ನು ಮನಂದನವರಿಸಲನ FICCLಬ್ದಧತೆಯನ ಮತನಿ / ಅಥವಾ
ಮನಕಾಿಯಗೂಳನಿತಿದೆ ಎಂದನ ಘೂೇಷಿಸಿ.
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ii.

ಸಾಲ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ಸಂಚಿತ ಬ್ಡಿಿ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ವೆಚ್ುಗಳನ, ಶನಲೆಗಳನ, ಖಚ್ನಭಗಳನ ಮತನಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ
ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಇತರ ಮೊಬ್ಲಗನಗಳನ ತಕ್ಷ್ಣ ಬಾಕ್ತ ಇರನತಿವೆ ಮತನಿ ಅದನ್ನು FICCLಗ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ)
ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಅದರ ನ್ಂತರ ಸಾಲಗಾರ (ರನ) ಯಾವುದೆೇ ಸೂಚ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಇತರ ಕಾನ್ೂನ್ನ
ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳನ ಇಲಿದೆ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯ ಕ್ರಾರನಗಳ ಪ್ರಕಾರ 7 (ಏಳನ) ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ

ಅಧಿಸೂಚ್ನಗ

ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಡಬೇಕಾದ ಎಲಾಿ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ನ
iii.

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ ಸಂರಚಿಸಲಾಗಿರನವ ರ್ದರತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆ, ಅಧಿಕಾರ,
ಅಥವಾ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಅನ್ನಮತ್ತಸಿರನವ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ದಾವೆ, ಈಕ್ತವಟಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಪ್ರಕಾರದ ಚ್ಯ್ಕಭಗಳನ
ಅಥವಾ ಇತರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಕ್ರಮ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಕಯನ್ನು
ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಂಡಿರನವಂತೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳ ಯಾವುದೆೇ
ಉಲಿಂಘ್ನಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ವಿರನದಧ ತಡಯಾಜ್ಞೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಹಕ್ೆನ್ನು
ಅನ್ನಮತ್ತಸಲಾಗಿರನವ ಕ್ರಮಗಳಿಗ ಸಹಾಯಕ್ರವಾಗಿ ಮತನಿ / ಅಥವಾ

iv.

ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) ಸಾಲದ ಮರನಪಾವತ್ತ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ್ದಂದನ ಅದರ ಒಂದನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತನಿ ಪಾವತ್ತ
ಮಾಡಲನ ತಪ್ುಪವುದನ ಹದಿನೈದನ (15) ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ ಮನಂದನವರಿದರೆ, FICCL ಎಲಾಿ ಬ್ಡಿಿ, ವೆಚ್ು ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ
ಇಡಿೇ ಸಾಲದ ಮರನಪಾವತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಡದನಕ್ಕೂಳನಿವ ಹಕ್ೆನ್ನು ಹೊಂದಿರನತ್ಾಿರೆ. ಅಲಿದೆೇ ಶನಲೆಗಳನ, ವೆಚ್ು
ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗ(ರಿಗ) ಏಳನ (7) ದಿನ್ಗಳ ಲ್ಲಖಿತ ಮನನ್ೂಸಚ್ನ ನಿೇಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರನವ ಇತರ
ಬಾಕ್ತಗಳ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) FICCLಗ ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲನ ವಿಫಲರಾದರೆ, FICCL
(ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ಮತನಿ ಪ್ರಿರ್ಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ್(ರ) ವಿರನದಧ ಎಲಾಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗದನಕ್ಕೂಳನಿವ
ರ್ದರತೆ ನಿೇಡಿರನವ ಆಸಿಿ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ವೆಚ್ುವನ್ನು ಪ್ಡದನಕ್ಕೂಳಿಲನ ಹಕ್ೆನ್ನು ಹೊಂದಿರನತ್ಾಿರೆ ಮತನಿ
ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಅಗತಯಬಿದದಲ್ಲಿ ಅದರ ನ್ಂತರ ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಮತನಿ ಅದೆೇ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲನ
ಆಸಿಿಯನ್ನು ಪ್ರವೆೇಶಸಲನ ಸೂಚ್ನ ಇಲಿದೆ FICCL ನಾಯಯೇಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹಕ್ೆನ್ನು ಹೊಂದಿರನತಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ ಬಿೇಗ ಅಥವಾ ಬಿೇಗದ ಮೊಹರನ್ನು ಮನರಿಯಲನ ಅಥವಾ ಸಾವಧಿೇನ್ಕ್ಕೆ
ತೆಗದನಕ್ಕೂಳನಿವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ತಬ್ಂಧಿಸನವುದನ ಮತನಿ FICCLಯ ಯಾವುದೆೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ FICCL
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ ಅಥವಾಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ಮತನಿ ಪ್ರಿರ್ಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಲಾಿ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು
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ಮಾಡನವ ಹಕ್ೆನ್ನು ಹೊಂದಿರನತ್ಾಿರೆ. ಆಸಿಿಯ ಸಿವೇಕ್ೃತಕ್ತಭರನ ಅದರ ಪ್ರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತಿ
ಮಾಡಬ್ಹನದಾದ ನೇಮಕಾತ್ತಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ಡದಿರನತಿದೆ ಮತನಿ FICCLತನ್ು ಸಂಪ್ಪಣಭ ತ್ತೇಮಾಭನ್ವನ್ನು
ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸನತಿವೆ/ಅಥವಾ ಅನ್ನಮತ್ತ ನಿೇಡಲನ ಮತನಿ/ಅಥವಾ ಗನತ್ತಿಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಇತರ
ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಪ್ಡದನಕ್ಕೂಳಿಬ್ಹನದನ ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ಸಾವಭಜನಿಕ್ ಹರಾಜನ ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ
ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ತ್ತಳನವಳಿಕ್ಕ ನಿೇಡಿ ಆಸಿಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಮಗ ಬ್ರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು
ಪ್ಡದನಕ್ಕೂಳಿಬ್ಹನದನ ಮತನಿ ಅದನ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನು (ರನ್ನು) ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಬ್ಹನದನ
ಅಥವಾ ಅದರೆ ಮನಖಯವಾದ ಅಥವಾ ನ್ಷಮವನ್ನು ಉಂಟನಮಾಡನವ ವಿಷಯದಿಂದ ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರನವುದಿಲಿ
ಎಂದನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ಆಚ್ರಣೆಯಿಂದ ಆಗನವ ಪ್ರಿಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ಮೌಲಯದಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ
ನ್ಷಮ ಅಥವಾ ಕ್ಡಿಮಯಾಗನವಿಕ್ಕಯನ್ನು ಸರಿಗಟಮಬೇಕಾಗಿಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೆೇ ಒಪ್ಪಂದದ ವಯತ್ಾಯಸ ಮತನಿ
ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೇ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಚ್ರಣೆಗಾಗಿ ಯನಕ್ಿವಾದ ರಸಿೇದಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿ FICCL ಅಥವಾ ಅವರ
ರಿಸಿೇವರ್ ಮಾರಾಟ ಮನಗಿದನ್ಂತರ ಎಲಾಿ ಇತರ ಚ್ಟನವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗ ಮತನಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಸರಿಯಾಗಿ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ್ಹನದನ. ಅಲಿದೆೇ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) FICCL ಯಾವುದೆೇ ದಲಾಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹರಾಜನಗಾರ ಅಥವಾ
ಇತರ ವಯಕ್ತಿಗಳನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ತರಯ್ಕ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಪಸನವಿಕ್ಕಯನ (ಡಿಫಾಲ್ಮ) ಉಂಟಾಗಬ್ಹನದನಮತನಿ
FICCL ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷಮಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗನವುದಿಲಿ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಇತಯಥಭಗಳ
ಕ್ರಮಬ್ದಧತೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ರಮಗಳ ಬ್ಗಗ ಆಕ್ಷೇಪ್ಣೆ ಎತನಿವುದಿಲಿ. ಅಲಿದೆೇ, FICCL ಮಾರಾಟ
ಅಥವಾ ಇತಯಥಭದ ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ ರಿಸಿೇವರ್ ನೇಮಕ್ಮಾಡಬ್ಹನದನ. ಆದರೆ ಆ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ್ ನಿವವಳ
ಮೊತಿ ಪ್ಡದನಕ್ಕೂಂಡರೂ ಆ ಮೊಬ್ಲಗನ ಸಾಕಾಗದೆೇ ಹೊೇಗಬ್ಹನದನ. ಅಲಿದೆೇ, FICCL ಅಥವಾ ಬಾಕ್ತ ಬಾಕ್ತ
ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು ಪಾವತ್ತಗ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳಿಬ್ಹನದನ ಮತನಿ ಇನ್ೂು ಸಹಾ ಕ್ಕೂರತೆ ಇದದರೆಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ)
ಕ್ೂಡಲ್ೇ ಅಂತಹ ಕ್ಕೂರತೆಯ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ನ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ
ಪ್ಪವಾಭಗರಹಕ್ಕೆ ಒಡಿಲಪಡನವುದಿಲಿ ಅಥವಾ FICCL ಹೊಂದಿರನವಪ್ರಿರ್ಾಮಕ್ರ ಹಕ್ನೆಗಳ ವಿರನದಧ
ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) ಯಾವುದೆೇ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರನವುದಿಲಿ.
v.

FICCL ಗ ಪ್ಪಣಭಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬಾಕ್ತಯನ್ನು ಪಾವತ್ತ ಮಾಡಿ FICCL ನ್ ಬ್ಳಿ ಹೆಚ್ನುವರಿ ಲರ್ಯವಿರನವ ಘ್ಟನ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, FICCL ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ್ಕೂಂಡನ ಆ ಹೆಚ್ನುವರಿ ಮೊತಿದ ಜೂತೆಗ ಸಾಲಗಾರನಿಗ ಸ್ಥೇರಿದ ಇತರೆ
ಮೊತಿಗಳನ್ನು FICCL ಗ ಸ್ಥೇರಿದ ಯಾವುದೆೇ ಖ್ಾತೆಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಲಾಿ ಮೊತಿಗಳ ಸಮಾಪ್ಪಿಗ ಅಥವಾ
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ಅದನ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ FICCL ಗ ಬಾಕ್ತ ಬ್ರನವ ಹಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕೂಳಿಬ್ಹನದನ ಅದನ ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತ ಅಥವಾ
ವಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕ್ಕೇವಲ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕ್ಂಪ್ನಿಗ ಸಾಲಗಳನ, ರಿಯಾಯಿತ್ತ ಮಾಡಿದ
ಬಿಲ್ಲಿಗಳನ, ಖ್ಾತರಿಗಳನ, ಶನಲೆಗಳನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಲಗಳನ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಗಳನ ರಿಯಾಯಿತ್ತ
ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೂಂಡಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಇತರೆ ಬಾದಯತೆಗಳನ ಮತನಿ ಕಾನ್ೂನ್ನ ರಿೇತಯ ಬೇಡಿಕ್ಕ FICCL
ಗ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಬಾಕ್ತ ಬ್ರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ಸೂಕ್ಿ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತಭಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಪರ
ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಬ್ಹನದನ.

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ-ಸಾಲಗಾರ

ಅಧಿಕ್ೃತ ಸಹಗಾರ

ಪ್ುನ್ರನಜಿಜೇವನ್ದ ಒಪ್ಪಂದಖಂಡ 10
ಪ್ರಸಪರ ಸಹವತ್ತಭ ರ್ದರತೆಗಳನ
ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಂಡಿದಾದರೆ ಎಂದನ ಮರನಪಾವತ್ತಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) ಸಾಲದ
ಮೂಲಕ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರಮನಖ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) FICCL ರಿಂದ ಪ್ಡದರೂ ಸಹಾ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ
ಹಣಕಾಸನ ಸೌಲರ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿFICCL ನಿೇಡಬಾರದನ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) ಮತನಿ
ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) ದಾಖಲ್ಲಸಿರನವ ರ್ದರತೆಯನ ರ್ದರತೆಯ ದಾಖಲಾತ್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಲಾದ ಹಣಕಾಸನ ಸೌಲರ್ಯದ
ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮತನಿ ಸೂಕ್ಿ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಲನ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ವಿಸಿರಿಸಲನ FICCL ಅಧಿಕಾರ
ಹೊಂದಿರನತಿದೆ. ಹಾಗಯ್ಕೇ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಮನಖಯವಾದ ಸಾಲದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, FICCLಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಹಣಕಾಸನ ಸೌಲರ್ಯದಲ್ಲಿಸಾಲಗಾರನ್ನ(ರನ) ರ್ದರತೆಯ ಬಿಡನಗಡಯನ್ನು
ಬಿಡನಗಡ ಪ್ಡಯಲನ ಸಾಧಯವಿರನವುದಿಲಿ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ರನ) FICCL ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಖಯವಾದ ವಾಯಪ್ಪಿಗ
ರ್ದರತೆಯನ್ನು ವಿಸಿರಿಸಲನ ಅಗತಯವಿರನವ ಕ್ರಮ ಕ್ಕೈಗೂಳನಿತ್ಾಿರೆ.

ಪ್ುನ್ಶುೇತನ್ ಒಪ್ಪಂದ
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ಖಂಡ 11
FICCL ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸಿಿ ತೆಗದನಕ್ಕೂಳನಿವ ರಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ುನ್ಶುೇತನ್ಗೂಳಿಸಲನ
ಮತನಿ ಇದರಂತೆ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತ ಮತನಿ ಇಂತಹ ವಿನ್ಂತ್ತಯನ್ನು ತ್ತೇಮಾಭನ್ ಮತನಿ ಮೇಲ್ FICCL ನಿೇಡಬ್ಹನದನ ಆಸಿಿಗಳ
ವಾಪ್ಸಾತ್ತಯನ ಅಜಿಭ FICCL ಕ್ಕೂೇರಬ್ಹನದನ ನಿಯಮಗಳನ ಮತನಿ ಫ್ತಟ್ ಮತನಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮತನಿ
ಕ್ಕೇವಲ ರಲ್ಲಿ EMI / ಕ್ಂತನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಸಿ ನ್ಂತರ ಭಾವಿಸಬ್ಹನದನ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಗಳನ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತ್ತ ಬ್ಡಿಿ, ಕಾನ್ೂನ್ನ
ಮತನಿ ಇತರ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು, ಪ್ುನ್ವಭಶ ವೆಚ್ು ಮತನಿ ಹಾಗ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ಪ್ಪಣಭ. ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ುನ್ಶುೇತನ್ಕ್ಕೆ ಅಲಿ FICCL
ತೆಗದ ಯಾವುದೆೇ ನಿಧಾಭರ ಅಂತ್ತಮ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳ) ಬ್ದಧವಾಗಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಯಾವುದೆೇ
ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶುಸಲನ ಅಲಿ.
ಖಂಡ 12
ಅಧಿೇನ್ ಸಾಲ
ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) ಇದರ ಒಪ್ುಪತ್ತಿೇರಿ, ಘೂೇಷಿಸಲನ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸನವುದೆೇನಂದರೆ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ಸಾಲ, ಬಳವಣಿಗಗಳನ
ಮತನಿ ಇತರ ಅವರ ಸ್ಥುೇಹತರನ ಮತನಿ ಸಂಬ್ಂಧಿಗಳನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ ಮೊಬ್ಲಗನಗಳನ ನಿಂತನ ಸಾಲ
ಇಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗನತಿದೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಅಧಿೇನ್ ಸಾಲ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಿಲಿ ಎಂದನ ಕ್ಕೈಗೂಳಿಲನ ಮಾಡನವುದಿಲಿ.
ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) ಇದರ ಮತಿಷನಮ ಘೂೇಷಿಸಲನ ಮತನಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) ಇಡಿೇ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಇಂತಹ
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮತನಿ ಪ್ರಗತ್ತಯನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ಹಣ ಹಾಕ್ನವುದನ ಕ್ಕೈಗೂಳಿಲನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ರಲ್ಲಿ
FICCL ಸಂಪ್ಪಣಭ ಮಹೊೇನ್ುತ ಮನಂತ್ಾದ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಯಾವುದೆೇ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ಡಿಸನವುದಕ್ಕೆ ನಿೇಡನವುದಿಲಿ ಸಾಲ
ಮತನಿ / ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ಪಣಭ ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲಾಗನತಿದೆ.

ಖಂಡ 13
FICCL ಖ್ಾತೆಗಳ ಹೆೇಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಬೇಕ್ನ
ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) ಇದರ ಸಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) ನಿಂದ ಕಾರಣ ಎಂದನ FICCL ಹಕ್ನೆ ಯಾವುದೆೇ
ಮೊತಿದ ತ್ತದನದಪ್ಡಿಯಾದ ಮಾಹತ್ತ ನಿರ್ಾಭಯಕ್ ಪ್ುರಾವೆ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲನ ಒಪ್ುಪತ್ಾಿರೆ, ಖ್ಾತೆಯ ಹೆೇಳಿಕ್ಕ FICCL
ಪ್ುಸಿಕ್ದಿಂದ, ಉತ್ಾಪದನ ಬ್ರೆಯದೆ ಯಾವುದೆೇ ಚಿೇಟಿ, ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ರಹಗಳನ ಬಂಬ್ಲವಾಗಿ ಎಂಬ್ನದನ್ನು
ಅಥವಾ ಅದರ ಇಲಿದಿದದರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ) ಕ್ಕೂಡಬೇಕಾದ ಬ್ಡಿಿ ಲ್ಕ್ೆ ಯಾವುದೆೇ
ಪಾದಿರವಗಭದ ಅಥವಾ ಅಂಕ್ಗಣಿತದ ದೊೇಷ ವೆೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದನ್ನು FICCL ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಕ್ನೆಗಳ
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ಪ್ಪವಭಗರಹ ಆಗಿಲಿ. ಆಸಕ್ತಿ FICCL ಕಾರಣವಿರಬ್ಹನದನ ಎಂದನ ಇಎಂಐ ತಡಹಡಿಯನವ ಸಾಲಗಾರನ್ನ (ಗಳನ)
ನಿೇಡಲಾಗದನ ಹಾಗಿಲಿ ಬ್ಗಗ ಯಾವುದೆೇ ವಿವಾದ ಇರನವುದಿಲಿ.
ಖಂಡ -14
ಧಾರಣೆ ಮತನಿ ವಯವಸ್ಥೆ
14.1 FICCLನ್ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ಪವಭಗರಹತದಲ್ಲಿರನವ, ಪ್ರಮನಖ ಧಾರಣೆ ಮತನಿ ಹಕ್ನೆಗಳನ
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಎಲಾಿ ಹಣದ ವಯವಸಿೆಗ ವಿರನದಧವಾಗಿ, ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ನ್ಂಬಿಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ ನಿಂತ್ತದೆ ಮತನಿ FICCLನ್
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಖ್ಾತೆಗ ತನಂಬಿಸಲನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು FICCLಗ ಸಾಲಗಾರ(ರನ) ನಿೇಡಿರನತ್ಾಿನ, ಅದನ್ನು FICCLನ್
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಯಾವುದೆೇ ಖ್ಾತೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ಬಾಕ್ತಯ ಸಮತೊೇಲನ ಮಡಲನ ಅಹಭತೆಯನ್ನು, FICCLನಿಂದ ತೃಪ್ಪಿ
ಹೊಂದಿದ ಯಾವುದೆೇ ಮತನಿ ಏನಾದರೂ ಅಸಲನ ಅಥವಾ ಬ್ಡಿಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ ಉಳಿದ ಬಾಕ್ತಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಲನ,
FICCLನ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, FICCLನ್ ಯಾವುದೆೇ ಇತರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಲಿ ನೂಂದಣಿ ಇರಬೇಕ್ನ,

14.2 ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಯಾವುದೆೇ ಆಹಭತೆ ಹೊಂದಿಲಿದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ಬಿೇರದ,
ವಿಷೇಶ ಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ನೆಗಳ ವಯವಸ್ಥೆಯೂ ಯಾವ FICCLನ್ ಕಾನ್ೂನ್ನ ರಿೇತಯ ಅಭಾವಗಳನ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಹಭತೆಗ,
ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆಗಳಿಗ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ರ್ವಿಷಯ ಅಥವಾ ರ್ದರತ್ಾ, ರ್ರವಸ್ಥ, ಕ್ಟನಮಪಾಡನಗಳಿಗ FICCLನ್ನು
ಹೊಂದಿರನವುದರಲಿ.

14.3 FICCLನ್ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಮತಿಷನಮ

ಹಕ್ನೆ ಮತನಿ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನರ್ವಿಸಲನ ಅಹಭತೆಯನ್ನು

ಹೊಂದಿರನತ್ಾಿನ, FICCLನ್ ಯಾವುದೆೇ ನಿದಿಭಷಮವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತಿಷನಮ ಆಹಭತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತನಿ
ಸಾಲಗಾರ(ರನ) ಗಮನ್ಕ್ಕೆ ತರದೆ ಒಗೂಗಡಿಸನವ ಅಥವಾ ಎಲಿವನ್ೂು ಕ್ಕೂರೇಡಿಕ್ರಿಸನವ, ಅಥವಾ FICCLನ್ ಸಾಲಗಾರನ್
ಯಾವ (ಸಿೆರ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೂಂಡನ) ಜೂೇತೆಗ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ಅಲ್ಲಿರನವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮತನಿ ಭಾದಯತೆಗಳನ ಮತನಿ
ವಯವಸಿೆಸನವ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದರ ಬಾಕ್ತ ಇರನವ ಮೊತಿಕ್ಕೆ ವಗಾಭಯಿಸನವ ಅಥವಾ ಇಂತಹದೆದೇ ಹೆಚ್ನು
ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಲಗಾರ(ರನ) ತೃಪ್ಪಿಯಿಂದ ಬಾದಯತೆ ಇರನವ ಯಾವುದೆೇ FICCLನ್ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್
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ಖ್ಾತೆಗ ಮಾಡಬ್ಹನದನ. ಅವನ್ನ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂತಹ ಬಾದಯತೆಗಳಿಗ ವಾಸಿವಿಕ್ ಅಥವಾ ಅನಿಶುತ, ಪಾರಥಮಿಕ್ ಅಥವ
ಮೇಲಾಧಾರ, ಜಂಟಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರನ ಎಂಬ್ನದನ್ನು ಸಾಲಗಾರ(ರನ) ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಳಿಬೇಕ್ನ.
ಖಂಡ - 15
ನ್ಷಮ ಪ್ರಿಹಾರ
FICCLನ್ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆಗಲ ಅಹಭತೆಗಾಗಿ, ನ್ಷಮ ಪ್ರಿಹಾರಕಾೆಗಿ ಮತನ ನ್ಷಮ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು
ಇರಿಸಿಕ್ಕೂಳಿಲನ ಒಪ್ುಪವುದನ ಮತನಿ FICCLನ್ ವಿರನದಧ ನಿರನಪ್ದನರವ ಹಡಿದಿಡಲನ, ಮತನಿ FICCLಗ ಪಾವತ್ತಸಲನ ಮತನಿ
ಹಣ ಹಂತ್ತರನಗಿಸಲನ, ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷಮ , ಬಲ್ , ಶನಲೆ ಅಥವಾ ವೆಚ್ುಗಳನ ಅಥವಾ FICCLನಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಹತ್ತಯನ
ನಿಗಭಮಿಸಿದರೂ ನಿರಂತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ರಿಸನತೆಿೇನ ಅಥವಾ ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದ ಅಥವಾ FICCLಯಿಂದ ಸಂರ್ವಿಸನವ ಕ್ತರಯ್ಕಯ
ಪ್ರಿರ್ಾಮದ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಕ್ತಭವಯದ ಲ್ೂೇಪ್ ಕ್ೃತಯಗಳನ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಲದ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ಆಸಿಿ
ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ ಇಲಿ.
ಖಂಡ - 16
ಹಂಚಿಕ್ಕ/ ಬ್ಂಡವಾಳ ವಗಾಭವಣೆ/ ರ್ದರತೆಗಳನ

ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗನರನತ್ತಸಲನ ಮತನಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲನ ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ಆಹಭತೆಯನ್ನು ಪ್ಡದಿರನತ್ಾಿನ ಮತನಿ
ಪ್ಪಣಭ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರನತ್ಾಿನ ಮತನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರನತ್ಾಿನ, ಇಲಿದಿದದರೆ
ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಗಾಭಯಿಸಲನ, ನಿಯೇಜಿಸನವಲ್ಲಿನ್, ಪ್ಪವಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ, ಮತನಿ ಇಂತಹ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ,
ಮತನಿ FICCLನ್ ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಧಭರಿಸನವಲ್ಲಿ, FICCLನ್ ಹಕ್ೆನ್ನು ಕಾಯಿದರಿಸನವ ಮೂಲಕ್, FICCLಯನ
ತನ್ು ತನ್ು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ್ಕೂಳಿಲನ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ವಿರನದಧ ದಾವೆ ಹೂಡಲನ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್
ಯಾವುದೆೇ ಒಪ್ಪಪಗಯನ್ನು ಬ್ಯಸದೆ, ಖರಿೇದಿದಾರ, ವಗಾಭಯಿಸನವವನ್ನ, ವಗಾಭಯಿಸನವವನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಿವಾಗಿ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದನ. ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಯಾವುದೆೇ ಅಥವಾ ಎಲಾಿ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರನವ ಪಾವತ್ತಗಳನ FICCLಯನ ತನ್ು
ಯಾವುದೆೇ ಮೂರನೇ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರನ್ ಮತಿಷನಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಉಲ್ಿೇಖನ್ ಇಲಿದೆ ಸೂಚಿಸನವುದನ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್
ಗಮನ್ಕ್ಕೆ ತರದೆ, ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಯಾವುದೆೇ ಒಪ್ಪಪಗ ಬ್ಯಸದೆಯ್ಕೇ ಮತನಿ FICCLನ್ ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ
ಅಹಭತೆಯನ್ನು ಪ್ಡದಿರನತ್ಾಿನ.
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ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ ಸಾಲಗಾರ

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ

ಖಂಡ -17
Sಸ್ಥೇವೆ ನಿೇಡನವಿಕ್ಕ
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ FICCLಗ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆಗಳ ಪ್ಪವಭನ್ನಗರಹವಿಲಿದೆ, ಎಲಾಿ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳನ, FICCLನ್ ಸಾಲ
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಸಲನವಾಗಿ ಅವಶಯಕ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗದನಕ್ಕೂಳಿಲನ ಮತನಿ ಇದರ ಬ್ಳಕ್ಕಯ ಮತನಿ/ ಅಥವಾ
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಬಾಧಯತೆ ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ FICCLನ್ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ಮತನಿ/
ಅಥವಾ FICCLನ್ಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪ್ಡಯಲನ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತನಿ/
ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮನಂದನವರೆಸಲನ ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಯಕ್ತಿಯ ಮನಂಖ್ಾತರ (ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಮನ್ಕ್ಕೆ ಒಳಗೂಂಡನ ಅಥವಾ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮನಖಯಭಾಗ) FICCLನಿಂದ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕ್ಗೂಂಡ ಮತನಿ FICCLನ್ ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅಂತಹ ವಯಕ್ತಿ ಎಂದನ ನೇಮಕ್ಗೂಂಡ, ಎಲಾಿ ದಸಾಿವೆೇಜಿನ್ ಖ್ಾತೆಯ ಪ್ರಕ್ಟನಯನ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಮಾಹತ್ತಯ
ಸವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ಸಾಲದ, ಮತಿಷನಮ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಯಥವತ್ಾಿಗಿ ಗನರನತ್ತಸಲನ ಮತನಿ
FICCLನ್ನು ಒಪ್ಪಪಸಲನ, ಹಕ್ತೆನ್ ಪ್ಪವಭನ್ನಗರಹವಿಲಿದೆ, ಪ್ರತ್ತಯಂದನ ಇಂತಹ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳನ್ನು ಸವತಃ ನಿವಭಹಸಲನ ಅಥವಾ
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತ್ತ ಮೂಲಕ್ ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ಮತನಿ ಪ್ಪಣಭ ಅಧಿಕಾರ ಮತನಿ FICCLನ್ ಒಬ್ಬರನ ಅಥವಾ
ಅನೇಕ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯ ಮನಖ್ಾಂತರ ನೇಮಕ್ ಮಾಡನವ ಆಧಿಕಾರವಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ವಗಾಭವಣೆ ಅಥವಾ
ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸನವ ಇಂತಹ ಮೂರನೇ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರನ್ ಹಕ್ತೆಗ ಮತನಿ FICCLನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಮೊತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿವಭಹಸಲನ
ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಎಲಾಿ ಚ್ಟನವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಲನ, ಕ್ೃತಯ, ಕಾಯಭಗಳನ, ವಿಷಯಗಳನ ಮತನಿ
ವಿಚಾರಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ಅಥವಾ ಕ್ಛೇರಿಯ ಅಥವಾ ಮನಯಲ್ಲಿ ನ್ಡಯನವ ಪಾರಸಂಗಿಕ್ವು, ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದ ಮೊತಿವನ್ನು
ಪ್ಡಯಲನ, ಕಾನ್ೂನ್ನ ಬ್ದಧವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿವಭಹಸಲನ ಇಂತಹ ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ ಮೂರನೇ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರನ್ನ್ನು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದನ.
ಖಂಡ - 18
ಮನಕಾಿಯ
FICCLನ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಳಗೂಂಡಿರನವುದರ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ತರ್ಟಿಸನವಂತ್ತಲಿ, ಯಾವುದೆೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕ್ಕೈಕ್ವಾಗಿ ಮತನಿ ಪ್ಪಣಭವಾದ ವಿವೆೇಚ್ನಯಿಂದ, ಮನಕಾಿಯಗೂಳಿಸನವ, ರದನದ ಮಾಡನವ ಅಥವಾ
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ಸಾಲವನ್ನು ಹಂಪ್ಡಯನವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಅದರ ಭಾಗಶಃದ ಭಾದಯತೆ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ನಿಬ್ಭಂಧವಿಲಿದೆ ನಿೇಡನವ
ಕಾರಣಗಳನ ಇರನವುದಿಲಿ, ಮರನಕ್ಷ್ಣವೆೇ ಎಲಾಿ ಅಸಲ್ಲನ್ ಹಣಕ್ಕೆ, FICCLನ್ ಬ್ಡಿಿಯ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ಬೇರೆ ವೆಚ್ುಗಳನ,
ಖಚ್ನಭನ್ ಶನಲೆವನ್ನು ಒಳಗೂಂಡ ನ್ಷಮ ಮತನಿ ಲಾರ್ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪಾವತ್ತಗಳನ
ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರನವ ಕಾರಣದಿಮದ ಮತನಿ FICCLಯ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಕ್ೂಡಲ್ ಪಾವತ್ತಸನವ ಹಾಗಿಲಿ.
ಖಂಡ - 19
ಮಾಹತ್ತಯನ್ನು ಬ್ಹರಂಗ ಪ್ಡಿಸನವಿಕ್ಕ
19.1. (1) ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಒಪ್ಪಪಗ ಮತನಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ ಮತನಿ ಮಾಹತ್ತಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ಟಗೂಳಿಸನವಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಸಮಾತ್ತ ಮತನಿ
FICCLನ್ ಎಲಾಿ ಹಂಚಿಕ್ಕಯ ಅಥವಾ ಎಲಾಿ ಮಾಹತ್ತ ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರನ್ ಅಂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮಾಹತ್ತಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ,
ಸಾಲದ, ಸಾಲಗಾರನ್ ಖ್ಾತೆಯ ಮತನಿ ಅದರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಗೂಂಡ ಮಾಹತ್ತಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಿ
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಯಾವುದೆೇ ವೆೇಳೆ ಜವಾಬಾದರಿಯ ಹೊರೆ ಇಳಿಸನವಿಕ್ಕಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮತನಿ ಅಗತಯವಿರನವ
ಮಾಹತ್ತಯನ್ನು ರಿಸರ್ವಭ ಬಾಯಂಕ್ ಅಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (“RBI”) ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ಕ್ಕರಡಿಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ ಮೇಶನ್ ಬ್ೂಯರೊೇ
(ಇಂಡಿಯಾ) ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಮತನಿ/ ಅಥವಾ RBIನಿಂದ ಪ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಇತರ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರನವ ಸಂಸ್ಥೆಗ,
FICCLನ್ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ/ ಉಪ್ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ ಮತನಿ ಟೊಯಿಟ್ ಸ್ಥೇವೆ ಒದಗಿಸನವವರನ ಮೂರನೇ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರ ಅಥವಾ
ಇಲಿದಿದದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮಂತೆ ಸೂಚಿಸನವುದನ ಮತನಿ ಸಾಲದ, ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ನಾಯಯಾಲಯದ ಕ್ಕಳಗ
ಬೇಕಾಗನವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಕಾಯಿದೆಗ ಅನ್ವಯಿಸನವ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೂನಿನ್ ನಾಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶ, ಮನ್ವಿಯ, ಅಥವಾ
ಅದೆೇಶ,

ಯಾವುದೆೇ

ಶಾಸನ್ಬ್ದಧ

ಕ್ರಮವನ್ನು,

ನಿಯಂತರಕ್

ಅಥವ

ಇದನ

ವಾಡಿಕ್ಕಯಂತೆ

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರೊಂದಿಗ ಬ್ದಧವಾಗಿರನತಿದೆ
(2) ಸಾಲಗಾರನ್ನ ನಿೇಡಿರನವ ಮಾಹತ್ತ ಮತನಿ ಒದಗಿಸಲಪಟಮ ಅಂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮಾಹತ್ತಯನ ಮತನಿ FICCLಗ ಒದಗಿಸಲಪಟಮ
ಎಲಿ ಮಾಹತ್ತಗಳನ ಸತಯ ಮತನಿ ಸರಿಯಾದದನದ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ತಪ್ಪನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿರದ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿದದರೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

FICCLಗ ಇಂತಹ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ರಾರನವಾಕಾೆದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕ್ಕೂಂಡನ ಬೇಡನವ ಮಾಹತ್ತ

ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗದನಕ್ಕೂಳಿಲನ ಹಕ್ನೆಳಿವಾರಾಗಿರತಕ್ೆದನದ ಅಥವಾ ಸಾರಗಾರ(ರನ)ನ್ ಭಾಗದ ತಪಾಪಗಿರನತಿದೆ.
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ FICCLಗ ಇತರೆ ಇಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಮಾಹತ್ತಯನ್ನು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸತಕ್ೆದನ.
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(3) ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ
ಅ. RBI ಅಥವಾ ಕ್ಕರಡಿಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ ಮೇಶನ್ ಬ್ೂಯರೊೇ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ಇತರ ಕಾನ್ೂನ್ನ
ಸಮಾತ, ನಿಯಂತರಣ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಂದಿರನವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ ಬ್ಳಸಬ್ಹನದಾಗಿದೆ,
ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕ, ಮಾಹತ್ತ ನಿೇಡಿರನವ ಪ್ರಸಾರ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ನಿದಿಭಷಮ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕ್ಕೂಂಡನ ಅಂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ
ಮಾಹತ್ತಯನ್ನು FICCLಯ ಮೂಲಕ್ ಯಾವುದೆೇ ಇಂತಹ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬ್ಹರಂಗಪ್ಡಿಸನವುದನ,
ಆ. FICCLಯನ ಎಲಾಿ ಜವಾಬಾದರಿ ಮತನಿ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇದರ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರನವುದಿಲಿ.
ಇ. FICCLಯನ ಮತಿಷನಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, FICCLಯನ ಇತರೆ ಯಾವುದೆೇ ಹಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ನುವರಿಯಾಗಿ
ಅನ್ನರ್ವಿಸಲನ, ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಒಂಪ್ಪಂದದ ಕ್ಕಳಗ ಅಭಾವ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ, RBI ಗ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನಿಗ
ಮಾಹತ್ತ ನಿೇಡದೆ ಬ್ಹರಂಗಪ್ಡಿಸಲನ FICCLಗ ಆಹಭತೆ ಇರನತಿದೆ ಅಥವಾ FICCLಗ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಥಭ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ,
ಅಥವಾ ನಾಯಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮತನಿ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ವಾಸಿವದ ಅಭಾವವನ್ನು ಅಪಪೇರ್ಸಭ ಡ್ ಗ
ತ್ತಳಿಸನವ ಬ್ದಧತೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರನತಿದೆ.
ಖಂಡ -20
ನಿರಂತರ ರ್ದರತೆ
ಯಾವುದೆೇ ರ್ದರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದವರನ ಅಥವಾ ತರನವಾಯ ದಾಖಲ್ಲಸಿದವರನ, ಮತನಿ ಸಾಲದ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ,
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ರ ಸಾಲದ ಎಲಾಿ ರ್ದರತ್ಾ ಕಾಯಭದ ಜವಾಬಾದರಿಗಳನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಂತನ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಬಾಕ್ತ
ಸಾಲದ ಖ್ಾತೆಯ ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತ್ತ ಅಥವಾ ಖ್ಾತೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕ್ನ.

21.1 ಸೂಚ್ನಗಳನ:

ಖಂಡ - 21
ಇತರೆಗಳನ

ಪ್ರತ್ತಯಂದನ ಸೂಚ್ನ, ಮನ್ವಿ, ತಗಾದೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಂಪ್ಕ್ಭಗಳನ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕ್ಕಳಗ ಅನ್ವಯಿಸನತಿದೆ.
ಅ. ಕ್ಕೈ ಬ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಕ್ಕೈ ಯಿಂದ ವಿತರಿಸನವುದನ, ಕ್ಕೂರಿಯರ್ ಅಥವಾ ನೂಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ, ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ ಬಾಕ್ತಯ ಮೂಲಕ್
ಆ. ಕ್ಕೈಯಿಂದ ವಿತರಿಸಿದಾಗ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದನ, ವಾಯಪಾರದ ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ವಾಯಪಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತದಾರರಿಗ ವಿತರಿಸಲಾಗನವುದನ, ಮತನಿ ಅದನ್ನು ನೂಂದಾಯಿಯ ಅಂಚೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ ಬಾಕ್ತಯ ಮೂಲಕ್
ವಿತರಿಸಲಾಗನವುದನ, ೩ ದಿನ್ಗಳಿಂದ ಅಂಚೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಯಿತನ. ಮತನಿ
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ಇ. ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನಿಗ ಸೂಚ್ನಗಳನ್ನು ಅವರ ಕ್ಛೇರಿ/ ಮನಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಸಾರಾಂಶ ವಿವರ ಪ್ಟಿಮಯಲೂಿ ನಿೇಡಿರನವ
ಮತನಿ FICCLನ್ ಕ್ಛೇರಿ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರನವ ಸಾಲದ ಸಾರಾಂಶ ವಿವರ ಪ್ಟಿಮಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಇತರೆ
ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರನ್ನು ಬ್ರಹದ ಮೂಲಕ್ ಸೂಚಿಸನವಂತೆ ಕ್ಳನಹಸಲಾಗಿದೆ.
21.2. ಲಾಭಾಂಶ
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ ತ್ತಳಿಸಿರನವ ನಿಯಮಗಳಿಗ ಮತನಿ ನಿಬ್ಂಧನಗಳಿಗ ಬ್ಂಧನಾಗಿರನತ್ಾಿನ. ಮತನಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನು ಸಂಬ್ಂಧ ಪ್ಟಿಮ ಲಾಭಾಂಶ ಆಡಳಿತ್ಾಗಾರರಿಗ ಮತನಿ ಕಾಯಭ ನಿವಭಹಕ್ರನ, ಮತನಿ ಅನ್ನಮತ್ತ
ಪ್ಡದ ನಿಯೇಜಿತರನ ಹೊಂದಿಸನವ ಹಾಗಿಲಿ. ಒಂದನ ವೆೇಳೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸತಿರೆ (ಸವತಃ ಅಥವಾ ಪಾಲನಗಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ)
ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಲಗಾರನ್ (ಒಂದನ ವೆೇಳೆ ಒಂದಕ್ತೆಂತ ಹೆಚ್ನು ವಯಕ್ತಿಗಳನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಯನ
ಇಂತಹ ಮೃತ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಮಾಲ್ಲಕ್ತವವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಸಿಿಯ ವಗಾಭವಣೆ ಆಗನವಾಗ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು
ಹೊರತನ ಪ್ಡಿಸಬ್ಹನದನ.

ಸಾಲಗಾರ

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ

ಸಹ ಸಾಲಗಾರ

11
ಅನ್ವಯಿಸನವ ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ (೨) ಮರನ ಪಾವತ್ತಯ ಜೂತೆ ಚೆಕ್ನೆ ಬ್ಂದಿಗಳನ್ನು ಮನಂದಿನ್ ದಿನಾಂಕ್ಕ್ಕೆ ಬ್ದಲಾವಣೆ
ಮಾಡಬೇಕ್ನ., FICCLನ್ ಜೂತೆ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಇಟಮಂತಹ ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯಯಯ ಚೆಕ್ನೆ ಬ್ಂದಿಗಳನ, ಇಂತಹ ಕಾನ್ೂನ್ನ
ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಗಳನ ಮತನಿ (೩) ಚಿಹೆುಗಳನ ಮತನಿ ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಿದ ಇಂತಹ ದಾಸಾಿವೆೇಜಿನ್ ಚಿಹೆುಗಳನ ಮತನಿ
ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಿದ ಇಂತಹ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಗಳನ ಒಪ್ಪಂದದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪ್ಡಯಬ್ಹನದಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ
FICCLಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಲಾರ್ದ ಒಂದನ ವೆೇಳೆ

ಕಾನ್ೂನ್ನ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಯ ಅವಶಯಕ್ತೆ ಮತನಿ ಕ್ರಾಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ವಿವೆೇಚ್ನಗ ಈ ಷರತನಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸನವ ಹಾಗಿಲಿ.
21.3 ಮನಾು ಮಾಡನವವರನ
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ ಈ ಒಂಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸನವಾಗಿಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಹಕ್ನೆ ಬಾಧಯತೆಗಳನ್ನು
ಲ್ೂೇಪ್ಗೂಳಿಸನವಾಗಿಲಿ, FICCLನ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಾರವು ಯಾವುದೆೇ ಇಂತಹ ಒಂದನ ವಿನಾಯಿತ್ತ ನಿಧಿ ಎಂದನ ಈ
ಒಫಪಂದವನ್ನು ಕ್ನಗಿಗಸನವ ಹಾಗಿಲಿ ಇಂತಹ ಹಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಲಿಂಘ್ನ ಅಥವಾ ಅಸಡಿ ಮಾಡನವ ಹಾಗಿಲಿ, ಬಿಟನಮ
ಕ್ಕೂಡನವ ಹಾಗಿಲಿ, ಮನಾು ಮಾಡನವುದನ, ನಿಬ್ಭಂಧಿಸನವುದನ, ಅದರೊಡನ ಒಂದನ ಒಪ್ಪಪಗ, ಒತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಅಥವಾ
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ಅಂತಹದೆದ ಉಲಿಂಘ್ನ ಅಥವಾ ಅಸಡಿ ಯನ್ನು ಮನಾು ಮಾಡನವ ಕ್ತಭವಯವನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದನ. ಒಂದನ ಮನಾುದ
ಯಾವುದಾದರೂ ಉಲಿಂಘ್ನ ಅಥವಾ ಅಸಡಿಗಳನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ನ್ಂತರ ಸಂರ್ವಿಸಬ್ಹನದಾಗಿದೆ. FICCLಗ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ಮನಾು, ಅನ್ನಮತ್ತ, ಒಪ್ಪಪಗ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮೊೇದನಯ ಭಾಗವು ಇಂತಹ ಉಲಿಂಘ್ನ ಮತನಿ
ಅಸಡಿಗ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿೇಯಲ್ಲಿ ಸಮಾತ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ನಿಬ್ಂಧನಗಳನ ಅಥವಾ ಷರತನಿಗಳನ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು
ಬ್ರವಣಿಯಂದಿಗ ಇರನವ ಮತನಿ ಇಂತಹ ಬ್ರವಣಿಗಯಲ್ಲಿ ಮಾತರ ನಿದಿಭಷಮವಾದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಕ್ಂಗೂಳಿಸನತಿದೆ.
21.4 ಎಲಾಿ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೂನ್ನರಿತಯ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿದದರೆ FICCLಯನ
ನಿೇಡನವ ಸಂಚಿತ ಮತನಿ ಪ್ಯಾಭಯವಲಿದಾಗಿರನತಿದೆ.
21.5 ತ್ತದನದಪ್ಡಿ
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ ವಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬ್ರೆಸಿದ ಮತನಿ ಸಹ ಮಾಡಿಸದಿದದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ನಿಯಮದ ಮತನಿ ನಿಂಬ್ಂಧನಗಳಿಗ
ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ತ್ತದನದಪ್ಡಿಯನ ಪ್ರಿರ್ಾಮಕಾರಿ ಯಾಗಿರನವುದಿಲಿ.
21.6 ಭಾಗಶಃ ಅಮಾನ್ಯತೆ
ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತನಿಗಳನ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ, ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ
ನಿಬ್ಂಧನಗಳಿಗೂ ಸಂಬ್ಂಧಿಸದ, ಯಾವುದನ ನಾಯಯ ಪ್ರತೆ ಅಲಿದ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನಿಬ್ಂಧನಗಳ ಸತವ ಅಥವಾ
ಸಾಮಾಥಭವನ್ನು ಜಾರಿಗೂಳಿಸನವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಾಮವಾಗಿರನತಿದೆ ಮತನಿ ತನ್ೂಾಲಕ್ ದನಬ್ಭಲಗೂಂಡ ಮತನಿ ಅ
ವಯಕ್ತಿಗಳನ ಮತಿಷನಮ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಳಿದ ಭಾಗ/ ಗಳನ, ಅಮಾನ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಮತನಿ ನಿಬ್ಭಂಧಿಸಲಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗ ಶಾಸನ್
ಬ್ದಧವಾಗಿ, ಪ್ರಸಪರ ಒಪ್ಪಪರನತ್ಾಿರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲ ಉದೆದೇಶವನ್ನು ನಿೇಡಿರನವುದನ ಪ್ರಿರ್ಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
21.7. ಸಂಯೇಜನಗಳನ್ನು ಮಿೇರಿಸನವ ಪ್ರಿರ್ಾಮಗಳನ:
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ಇತರೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರನವ ದಾಸಾಿವೆೇಜನಗಳನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾದ, ಇಲ್ಲಿಯ
ನಿಯಮ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೇಜಿಸಲನ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗ ಮನಖಯವಲಿದ, ಮತನಿ ಮೌಖಿಕ್ವಾದ
ಸಮಾಲ್ೂೇಚ್ನಯನ್ನು ರದನದ ಗೂಳಿಸಲನ ಮತನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಸನಿ ವಿಷಯಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ರಹಗಳಿಗ, ಈ
ಒಪ್ಪಂದದ ಬಿಡನಗಡ ಮೊದಲ ಮಂಜೂರನ ಪ್ತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊರತನಪ್ಡಿಸಿ ಇದರ ಪ್ಪರಕ್ವಾಗಿ ಮತನಿ ಅದೆೇ
ಅಲಿದ, ಅಥವಾ

ಸಮಸ್ಥಯಗಳನ ಎದನರಾದಲ್ಲಿ,

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ನಿಯಮಗಳ ಮಧ್ಯಯ

ಸಮಸ್ಥಯಗಳನ ಎದನರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತನಿಗಳನ ಮತನಿ ನಿಬ್ಂಧನಗಳನ ಮತನಿ ಯಾವುದೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರನವ ದಾಸಾಿವೆೇಜನ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರನವ ಮತನಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ತರ,
ಸಂದರ್ಭಗಳನ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿರನತಿದೆ.

ಅಂತಹ
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21.8 ವೆಚ್ುಗಳನ:
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ FICCLಯ ಎಲಾಿ ವೆಚ್ುಗಳನ್ನು (ಸಾಮಂಪ್ ಡೂಯಟಿ ಮತನಿ ಹೆೇರಲಾದ ದಂಡಗಳನ ಒಳಗೂಂಡನ)
ವಹಸಿಕ್ಕೂಳನಿವುದನ, ಪಾವತ್ತಸನವುದನ ಮತನಿ ವೆಚ್ುವನ್ನು ತನಂಬಿಕ್ಕೂಡಲನ, ತನಿಖ್ಯಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಶರೊೇನಾಮ ಮತನಿ
ತಯಾರಿಕ್ಕಯ ಶನಲೆ ಮತನಿ ವೆಚ್ುವನ್ನು ರ್ರಿಸನವ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕ್ರಡನ ಪ್ರತ್ತಯ ಮತನಿ ಅಂತ್ತಮಗೂಳಿಸನವ ಮತನಿ
ಎಲಾಿ ದಾಸಾಿವೆೇಜನ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ವೆಚ್ು, FICCLಯನ ಪಾರಮಾಣಿಸಿ ಮನಂದನವರೆಯನಲನ ತಗಲನವ ಶನಲೆ ಅಥವ
ವೆಚ್ುಗಳನ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಸಂರ್ವಿಸನವ ಪ್ರಿರ್ಾಮಗಳ ಎಲಾಿ ವೆಚ್ುಗಳ ಅಭಾವಗಳನ, FICCLನ್ ಕಾನ್ೂನ್ನ
ಸಲಹೆಗಾರರ ಶನಲೆ ಮತನಿ ವೆಚ್ುಗಳನ, ಮತನಿ ಯಾವುದೆೇ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಅವಲಂಬ್ನಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸ ಬ್ಹನದಾದಲ್ಲಿ,
FICCLಗ ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್ನ ಮರನಪಾವತ್ತಸನವ ಇಂತಹ ಎಲಾಿ ಮೊತಿವನ್ನು FICCLಯಿಂದ ಜಾರಿಗೂಂಡ ತಗಾದೆ
ನೂೇಟಿಸಿನ್ ದಿನ್ದಿಂದ ೩೦ ದಿನ್ದೊಳಗ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಹಂತ್ತರನಗಿಸಬೇಕ್ನ ಮತನಿ ಸಾಲ ಖ್ಾತೆಗ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕ್ನ ಮತನಿ
ಪಾವತ್ತಸಿದ ದಿನ್ದಿಂದ ಮರನಪಾವತ್ತಸನವ ದಿನ್ದವರೆಗೂ ಅದೆೇ ಬ್ಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಬೇಕ್ನ.
21.9 ಬಾಯಂಕ್ತಗ ಹಾಕ್ತದ ಚಿಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂತ್ತರನಗಿಸನವುದನ:
ಸಾಲಗಾರ(ರನ)ನ್

ವಿನ್ಂತ್ತಯಂತೆ,

FICCLಯಲ್ಲಿ

ಇರಿಸಿಕ್ಕೂಂಡಿರನವ

ಚೆಕ್ನೆಗಳನ್ನು

ಬಾಯಂಕ್ತಗ

ರವಾನಿಸದ/

ಬ್ಳಕ್ಕಯಾಗದದನ್ನು ಹಂತ್ತರನಗಿಸನವುದನ, ಸಾಲವು ಮನಕಾಿಯವಾದ ನ್ಂತರ ಪ್ರಸಾಂಗಿಕ್ವಾಗಿ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮನಕಾಿಯವಾದ
ನ್ಂತರ ಅಥವಾ ಮರನಪಾವತ್ತಯಾದ ನ್ಂತರ, ಸಾಲವು ಮನಕಾಿಯವಾದ ನ್ಂತರ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಬ್ರವಣಿಗಯ ಮೂಲಕ್ ೯೦
ದಿನ್ದೊಳಗ FICCLಗ ನಿೇಡನವುದನ. ಒಂದನ ವೆೇಳೆ ಸಾಲಗಾರನ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಂತ್ತಸದಿದದರೆ FICCLಯಲ್ಲಿ
ಇರಿಸಿಕ್ಕೂಂಡಿರನವ ಚೆಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಾಯಂಕ್ತಗ ರವಾನಿಸದ/ ಬ್ಳಕ್ಕಯಾಗದದನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗ ತ್ತಳಿಸದೆ ರದನದಗೂಳಿಸಲನ ಮತನಿ
ನಾಶ ಮಾಡಬ್ಹನದನ.
21.10 ನಾಯಯ ಶಾಸನ್:
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಷಯದ ರಿತ್ಾಯ, ಆಡಳಿತ, ಭಾರತ್ತೇಯ ಕಾನ್ೂನಿಗ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಬ್ಭಂಧಿಸಿತನ.
21.11 ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕ/ ವಾಯಪ್ಪಿ :
ಎಲಾಿ ವಾದಗಳನ, ವಯತ್ಾಯಸ ಮತನಿ/ ಅಥವಾ ಹಕ್ನೆ ಉದಭವಿಸಿದ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಗ
ಮತನಿ ಸಂದಾನ್ದ ಕಾಯಿದೆ ೧೯೯೬ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಯನ ಮೂಲಕ್ ವಯವಸ್ಥೆಗಳನ ಬ್ಗಹರಿಸನವುದನ, ಯಾವುದೆೇ ಅದರ
ಶಾಸನ್ಬ್ದಧವಾದ ತ್ತದನದಪ್ಡಿಗಳನ ಮತನಿ ಅದೆೇ ಮಾದರಿಯ ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಯನ್ನು

FICCLನಿಂದ ನೂಂದಾಯಿಸಿದ

ಮದಯಸಿೆಕ್ಕಗಾರನಿಂದ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾಗನತಿದೆ. ಸಾವು ಸಂರ್ವಿಸಿದಾಗ, ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದಾಗ, ನಿಲಭಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅಸಾಮಥಯಭ ಅಥವಾ

FICCL\Loan Against Immovable Property Agreement\Version-II\07012013

ಅಸಾಮಥಯಭದ ವಯಕ್ತಿಯನ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಗಾಗಿ ನೇಮಕ್ಗೂಂಡರೆ, FICCLನಿಂದ ನೇಮಕ್ಗೂಂಡ ಮತೊಿಬ್ಬ
ವಯಕ್ತಿಯನ ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಯ ಕಾಯಿದೆಗ ಒಳಪ್ಡನತ್ಾಿನ. ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಯ ತ್ತಪ್ುಭ ಮಧಯಂತರಕ್ಕೆ

ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ತ್ತಪ್ುಭ/ಗಳನ

ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ಮತನಿ ಬ್ಂಧಿತವಾಗಿರನವ ವಯಕ್ತಿಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಮ ಮಧಯಸಿಿಕ್ಕಯನ ಸಯಮದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾಗನತಿದೆ. ಅವನ್ ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಭಹಸನವು ಮತನಿ ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಯ ಇಂತಹ ರಿೇತ್ತಯ
ವಿಚಾರಣೆಗಳನ ಸೂಕ್ಿ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದನ. ಸಾಲದ ಸಾರಾಂಶ ವಿವರ ಪ್ಟಿಮಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲಾದ ಸೆಳದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ
ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಟನಮಕ್ಕೂಳಿಬೇಕ್ನ.

ಇಲ್ಲಿ ಮಧಯಸಿೆಕ್ಕಯ ಷರತನಿಗಳಿಗ ಒಳಪ್ಟಿಮರನತಿದೆ. ಸಾಲದ

ಸಾರಾಂಶ ವಿವರ ಪ್ಟಿಮಯಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿರನವ ಸಮಥಭ ನಾಯಯಾಲಯದ ವಾಯಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುವೆೇ ನಾಯಯದ ವಿಚಾರಣೆ
ಉದಭವಗಳನ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕ್ಟಮಳೆಗಳ ವಿಷಯ ಕ್ನರಿತ್ಾಗಿ ಚ್ಚಿಭಸಬ್ಹನದನ.
21.12 ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪ್ಪಸನವ ವಿವರಪ್ಟಿಮ:
ಸಾಲದ ಸಾರಾಂಶ ವಿವರ ಪ್ಟಿಮ ಮತನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿವರ ಪ್ಟಿಮಯನ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ
ಅನ್ನಗನಣವಾಗನವಂತೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದನ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿರನವ ನಿಂಬ್ಂಧನಗಳನ್ನು
ಸನದಿೇಘ್ಭವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸನವುದನ.
21.13 ಕ್ನಿಷಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ ಮತನಿ ಮನಖಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ.
ಇಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿರನವ ಈ ಕ್ನಿಷಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ ಮತನಿ ಮನಖಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ ಅನ್ನಕ್ೂಲಕಾೆಗಿ ಮತನಿ ಉಲ್ಿೇಖಕಾೆಗಿ ಮಾತರ.
21.14 ಸಿವೇಕಾರ
ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಓದಿದ ನ್ಂತರ ನ್ನ್ು ಇರನವಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ರ್ತ್ತಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ನಿೇಡಿರನವ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೂಂಡತೆ ವಿವರ ಪ್ಟಿಮಯಲ್ಲಿದದಂತೆ ಬ್ದಧನಾಗಿರನತೆಿೇನ.

ಮೊದಲನ ಹೆೇಳಿದ

ಒಪ್ಪಂದ ಮತನಿ ಇತರೆ ದಾಸಾಿವೆೇಜನಗಳನಿು ನ್ನ್ಗ/ ನ್ಮಗ ತ್ತಳಿದಿರನವ ಭಾಷಯಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ತ್ತಳಿಸಿರನತ್ಾಿರೆ. ಮತನಿ ನಾನ್ನ/
ನಾವು ಎಲಾಿ ವಿವಿಧ ಷರತನಿಗಳನ್ೂು ಅರ್ೈಭಸಿ ಕ್ಕೂಂಡಿದೆದೇನ. ಮತನಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದನ್ನು ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಎಲಾಿ
ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿದ ಮತನಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ೈಭಸಿ ಕ್ಕೂಂಸಹ ಮಾಡಿದೆದೇವೆ.

ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ ಸಾಲಗಾರ

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ

FICCLಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಹ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ್ದಿಂದ ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಈ
ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತ್ತಮಾಭನಿಸಿದ ನ್ಂತರ ಮತನಿ ಶಾಸನ್ಬ್ದಧವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೂಳನಿತೆಿೇವೆ.
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ಮೊದಲನ ಮೇಲ್ ಬ್ರೆದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರನವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕ್ _ _ _ _ _ _ _ _ ತ್ತಂಗಳನ ಮತನ ವಷಭದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಗೂಳಿಸನವುದನ.

ಸಾಲಗಾರರಿಗ
ರನಜನವಾತನದಾರರ ಹೆಸರನ:

]

ಶರೇ ನಿಲಯ ಸಿಂಗ್

]
]

ರನಜನವಾತನದಾರರ ಹೆಸರನ:

]

. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . .. .

]

. ..

]

(ಸಹ)

]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
..
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

ಸಹ ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರನ:

]

ಶರೇಮತ್ತ ನಿಲ್ಲಮ ಸಿಂಗ್

]
]
]

. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . .. .

]

(ಸಹ)

]
ರನಜನವಾತನದಾರರ ಹೆಸರನ:

]
]
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ]
..
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
ಗ ಪ್ುಲ್ ಟರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್

]
]

ರನಜನವಾತನದಾರರ ಹೆಸರನ:

]

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . .. .
(ಸಹ)

..

ಸಾಲದ ಸಾರಾಂಶ ವಿವರಣೆ ಪ್ಟಿಮ
ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ತರಕ್ಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರನವ ವಿವರಣೆ ಪ್ಟಿಮಯನ್ನು ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ತರದ್ ಆಂತರಿಕ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದನ. ಇದನ
ದಿನಾಂಕ್ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ರಂದನ ನ್ಡನವೆ
ಸಾಲಗಾರ(ರನ) ಮತನಿ ಪ್ುಲಿಟಭನ್ ಇಂಡಿಯ ಕ್ಕರಡಿಟ್ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ರ ನ್ಡನವೆ ಜಾರಿಯಾಗನತಿದೆ ಮತನಿ ಇದನ್ನು
ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ತರದ ಸಂಯೇಗದೊಂದಿಗ ಓದ ತಕ್ೆದನದ.
ಕ್ರ. ಸಂ.
1

ನಿದೆೇಭಶತ
ಸಾಲದ ಉಲ್ಿೇಖ/ ಖ್ಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ
ಸಾಲಗಾರ (ರ) ಹೆಸರನ
ಸಾಲಗಾರ (ರ) ವಿಳಾಸ

ಸಿೆತ್ತ

ವಿವರಗಳನ
:
:

ಶರೇ ನಿಲಯ ಸಿಂಗ್
ಗನಗಿಯಹ, ಪರಕಾನಿ ಪಾಳಯಂ, ವೆಲ ಕ್ಕೂೇವಿಲ್, ತ್ತರನಪ್ುರ್, ತಮಿಳನನಾಡನ ೬೩೭೧೦೫

FICCL\Loan Against Immovable Property Agreement\Version-II\07012013

2

ಸಹ ಸಾಲಗಾರ (ರ) ಹೆಸರನ
ಸಹ ಸಾಲಗಾರ (ರ) ವಿಳಾಸ

:

ಸಿೆತ್ತ
3
4

ಫ್ ಐ ಸಿ ಸಿ ಲ್ ಕ್ಛೇರಿ ಶಾಖ್ಯ
ಸಾಲ ಪ್ಡಯನವ ಉದೆದೇಶ

:
:

5

ಸಾಲದ ಮೊತಿ ಮಂಜೂರನ

:

6

ಬ್ಡಿಿ ದರದ ಆಯ್ಕೆ

:

7

ಬ್ಡಿಿ ದರ

ವೆೈಯನಕ್ತಿಕ್/ ಒಡತನ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಿೇಮಿತ ಕ್ಂ./ ಸಾವಭಜನಿಕ್ ಸಿೇಮಿತ
ಕ್ಂ/ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಲ್ ಲ್ ಪ್ಪ/ಸಮಾಜ/ಹೆಚ್ ಯನ ಫ್/ ಟರರ್ಸಮ
ಶರೇಮತ್ತ ನಿಲ್ಲಮ ಹನ ಸಿಂಗ್

ವೆೈಯನಕ್ತಿಕ್/ ಒಡತನ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಿೇಮಿತ ಕ್ಂ./ ಸಾವಭಜನಿಕ್ ಸಿೇಮಿತ
ಕ್ಂ/ ಪಾಲನದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಲ್ ಲ್ ಪ್ಪ/ಸಮಾಜ/ಹೆಚ್ ಯನ ಫ್/ ಟರರ್ಸಮ
ಗಾರಮಿೇಣಿ – ಟಿ ನ್_ ತ್ತರ್- ವೆಲಿಕ್ಕೂವಿಲ್
 ವೆೈಯನಕ್ತಿಕ್ ಸಾಲವು ಶಕ್ಷ್ಣ/ ಮದನವೆ/ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯದ
ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ
 ಕ್ಕಲಸ ವಾಯಪಾರ ಬ್ಂಡವಾಳಕಾೆಗಿ ಸಾಲ
 ಸಲಕ್ರಣೆ/ ಯಂತರದ ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ
 ಮನಯ/ ಅಂಗಡಿ/ ಕ್ಛೇರಿ/ ಇದರ ನಿಮಾಭಣ/ ಸನಧಾರಣೆ/
ವಿಸಿರಣೆ ಗಾಗಿ
 ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿರನವ ಸಾಲದ ಮರನಪಾವತ್ತ
 ಅಂಗಡಿ/ ಕ್ಛೇರಿ/ ಮನ/ ರ್ೂಮಿಯ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ
 ಇತರೆ
ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗ ಮಿೇರದಂತೆ
 ನಿಶುತ ಬ್ಡಿಿ ದರ
 ಚ್ರ ಬ್ಡಿಿ ದರ
ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಸಿೆರ ಬ್ಡಿಿ ದರ
__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ % ರಂತೆ ವಷಭಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ್ ಉಳಿದ
ಲ್ಕಾೆಚಾರ
ಅನ್ವಯವಾಗನವ ಚ್ರ ಬ್ಡಿಿ ದರ
ಪ್ರಧಾನ್ ಚಿಲಿರೆ ಉಳಿದ ಸಾಲ [ _ _ _ _ _ _ %] ಕ್ೂಡನವ / ಕ್ಳೆಯನವ
ಹರಡನವಿಕ್ಕಯ [ _ _ _ _ _ _ _ _ %] ಮಾಸಿಕ್ ಲ್ಕ್ೆಚಾರವು ನಿಂತ್ತದೆ.
ವಷಭಕ್ಕೆ ೨೧% ಬ್ಡಿಿ ದರವು ಅನ್ವಯಿಸನವುದನ. ಬ್ಡಿದ ದರದ ಪ್ರಿಷೆರಣ
ಅವತಭ: ೩ ತ್ತಂಗಳನಗಳಿಗ.
(ಬ್ಡಿಿ
ದರವು
ಒಂಪ್ಪದದ
ಬ್ದಲಾವಣೆಯಾಗನತಿದೆ.)

8
9

ಸಾಲದ ಟೆನ್ರ್
ಮರನಪಾವತ್ತಯ ವಿವರ ಪ್ಟಿಮ
ಪಾವತ್ತ ಮಾಡನವ ಕ್ಂತನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ

:

ನಿಬ್ಂಧನಗಳಿಗ

ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ
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ಮರನಪಾವತ್ತಯ ಅವತಭನ್

10

ತ್ತಂಗಳನ ರೂ.

ಕ್ಂತನಗಳ ಮೊತಿ (EMI)
ಮೊದಲ ಕ್ಂತನ ಶನರನವಾದ ದಿನಾಂಕ್
ಕ್ಕೂನಯ ಕ್ಂತನ ಕ್ಕೂನಗೂಳನಿವ ದಿನಾಂಕ್
ಪ್ರತ್ತ ಕ್ಂತನಗಳ ವಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕ್
ಮಾಸಿಕ್ ಕ್ಂತನಗಳ ಪ್ಪವಭಕ್ ಸಮನಾದ ಬ್ಡಿಿ
ಪ್ರತ್ತ (PEMII) ಸಂಖ್ಯಯ

11

ಪ್ರತ್ತ (PEMII) ಮೊತಿ
ಮನಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಟನಮವ ಮೊತಿದ ವಿವರಣೆ
ಮನಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಟನಮವ ಕ್ಂತ್ತನ್ ಸಂಖ್ಯಯ
ಮನಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಟನಮವ ಕ್ಂತ್ತನ್ ವಯವಸಾೆಪ್ನ

ಕ್ಂತ್ತನ್ ಸಂಖ್ಯಯ.

ಮರನಪಾವತ್ತಯ ಕ್ರಮ
13
14
15

ಆರಂಭಿಕ್ ಶನಲೆ
ದಸಾಿವೆೇಜಿನ್ ಶನಲೆ/ ಬಲ್
ಸಾಲದ ಸಂಸೆರಣೆ ಶನಲೆ

16

ಬ್ಡಿಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರಿವತ್ತಭಸಿವ ಶನಲೆ

17

ಸಾಲವನ್ನು ರದನದಗೂಳಿಸನವ ಶನಲೆ

18

ತಡವಾಗಿ ಪಾವತ್ತಸಿದಕ್ಕೆ ಬ್ಡಿಿ

19

ಪ್ಪವಭ ಪಾವತ್ತಯ ಶನಲೆ

20

ತೆರಿಗ ಮತನಿ ವಸೂಲ್ಲ

:

21

ಪ್ಂಚಾಯಿಿಯ ಸೆಳ

:

ವಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕ್

ಹೊಂದಾಣಿಕ್ಕಯ
ಮೊತಿ

[ ] PDC [ ] ECS [ ] SI [ ] ECS & PDC [ ] Others
ಮೊತಿವು ರೂ. _ _ _ _ _ _ _ _ ಗಳಿಗ ಮಿೇರಬಾರದನ
ಮೊತಿವು ರೂ. _ _ _ _ _ _ _ _ ಗಳಿಗ ಮಿೇರಬಾರದನ
ಮಂಜೂರನ ಮಾಡಿರನವ ಸಾಲ ಮೊತಿದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮೂರನ (3) ಪ್ರತ್ತ
ಶತ ಮಿೇರಬಾರದನ.
ಮಂಜೂರನ ಮಾಡಿರನವ ಸಾಲ ಮೊತಿದ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದನ(1) ಪ್ರತ್ತ ಶತ
ಮಿೇರಬಾರದನ.
ಸಾಲದ ಮೊತಿವನ್ನು ಸಾಲ ಹೊರೆ ಇಳಿಸನವಿಕ್ಕಯ ಚೆಕ್ ನ್ ಮನಖ್ಾಂತರ
ನ್ಗದಾಗಿಸನವ ಮೊದಲನ ಆಂದರೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ ಮನ್ವಿ ಮೇರೆಗ ಸಾಲವನ್ನು
ರದನದಗೂಳಿಸಿದರೆ, ರದನದ ಗೂಳಿಸನವ ಸಾಲದ ಶನಲೆವು ರೂ. 1500/ರನ್ನು ಮಿೇರಬಾರದನ. ಒಂದನ ವೆೇಳೆ ಸಾಲದ ಮೊತಿವನ್ನು ನ್ಗದಾಗಿಸಿದ
ನ್ಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ರದನದಗೂಳಿಸನವಂತೆ ವಿನ್ಂತ್ತಸಿದರೆ ಪ್ಪವಭ ಪಾವತ್ತ
ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಗಳನ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಭಷಮಗೂೇಳಿಸನವುದನ ಅನ್ವಯಿಸನತಿದೆ.
ಬ್ಡಿಿ ದರದ ಮೊತಿವು ಮೇಲ್ ಮತನಿ ಮೇಲ್ಲನ್ಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸನವುದಿಲಿ
ಮತನಿ ಪ್ರಮಾಣವು ನಾಲನೆ (4) ಪ್ರತ್ತ ಶತ ಮಿೇರಬಾರದನ.
ಬ್ಡಿಿಯ ಜೂತೆ ಸಾಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಶಃವನ್ನು ಪ್ಪವಭಪಾವತ್ತ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಪ್ಪವಭಪಾವತ್ತ ಶನಲೆಗಳನ್ನು
ಪಾವತ್ತಸನವ ಅಗತಯವಿಲಿ
ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತನಿ ಬೇರೆಡ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ
ತೆರಿಗಗಳನ ಮತನಿ ಶಾಸನ್ಬ್ದಧ ತೆರಿಗಗಳನ ಒಳಗೂಂಡನ ಮಿತ್ತ ಇಲಿದೆ
ಸ್ಥೇವಾ ತೆರಿಗಗಳನ ಮತನಿ ಇತರೆ ತೆರಿಗಗಳನಿ ಅನ್ವಯಿತಿದೆ
ಮನಂಬೈ
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ನಾಯಯಾಲಯದ ವಾಯಪ್ಪಿ
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ಅಸಿಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ವಿವರಣೆ

ಸಾಲಗಾರ

:

ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದನ ಮನಖಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ
ಕಾನ್ೂನಿನ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ ಉದಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ ಮಧಯಸಿಿಕ್ಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ
ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ
ಅಥವಾ
ಸಮಥಭ
ನಾಯಯಾಲಯವಾದ
___________________ ಸಂಪ್ಪಣಭ ವಾಯಪ್ಪಿಗ ಒಳಪ್ಡತಕ್ೆದನದ.
ಆದರೂ, ಇದನ ಸಾರಗಾರನ್ ಹಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ
ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ/
ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಡಸಲನ ಮಿತ್ತಯನ್ನು ಏರನವುದಿಲಿ.

ಸಹ ಸಾಲಗಾರ

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ

ಸಾಲಗಾರ (ರನ)ಗ
ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆಸರನ
ಶರೇ ನಿಲಯ ಸಿಂಗ್

..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............
(ಸಹ)
ಸಹ ಮಾಡಿರನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ: ...... ..... .... ..... ..... ...... ...... ...... .............

ಸಹ ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರನ:
ಶರೇಮತ್ತ ನಿಲ್ಲಮ ಹನ ಸಿಂಗ್

..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............
(ಸಹ)
ಸಹ ಮಾಡಿರನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ:
...... ..... .... ..... ..... ...... ...... ...... .............
..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............
(ಸಹ)

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
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ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ ಸಾಲಗಾರ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ

ಡಿಮಾಯಂಡ್ ಪಾರಮಿಸರಿ ನೂೇಟ್
ಬೇಡಿಕ್ಕ ಮೇಲ್ ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಶರೇ ನಿಲಯ ಸಿಂಗ್ ____ ____
ಶರೇ
ನಿಲಯ
ಸಿಂಗ್
______________________________________________________________________________
________
____________________
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತನಿ ಹಲವು ಮತನಿ ಬೇಷರತ್ಾಿಗಿ ಪ್ುಲ್ ಟರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ತನ್ು ನೂೇಂದಾಯಿತ ಕ್ಛೇರಿಯನ್ನು ಮೇಘ್ ಟವರ್ ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಹಳೆಯ ನ್ಂ. 307, ಹೊಸ ನ್ಂ. 165,
ಪ್ುನ್ಮಲ್ಲೇ ರಾಜ ಮಾಗಭ, ಮಥನರ ವೆಪಯಿಲ್, ಚೆನೈ-60095, ತಮಿೇಳನನಾಡನ ಅಥವಾ 50,000/- (ಐವತನಿ ಸಾವಿರ)
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದೆೇಶದ ಮೊತಿದ ಮೌಲಯದ ಜೂತೆಗ ವಷಭಕ್ಕೆ 21% ಬ್ಡಿಿಯನ್ನು ಲ್ಕಾೆಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿವಕ್ರಿಸಿದ ಮೇಲ್
ನಿಲನಿತಿದೆ. ಪ್ರಸನಿತ ಪಾವತ್ತಯ ಹಣದ ಪ್ತರವನ್ನು ಬೇಷರಾತ್ಾಿಗಿ ಮತನಿ ಮಾಪಾಭಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲೂಿ
ಮನ್ು ಮಾಡನವ ಮತನಿ ವಿರೊೇದಿಸನವ ಹಾಗಿಲಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ತೆಂತ ಹೆಚ್ನು ಸಹಯನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತನಿ ಹಲವಾರನ ಹೊಣೆಗರಿಕ್ಕಯ ವಿಷಯವು ಪ್ರತ್ತ ಸಹಗಿಂತ ಇರಬಾರದನ.

ಸಾಲಗಾರನ್ ಹೆಸರನ

ಶರೇ ನಿಲಯ ಸಿಂಗ್

ಸಹ ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರನ

ಶರೇಮತ್ತ ನಿಲ್ಲಮಾ ಹನ ಸಿಂಗ್

ಸಾಲಗಾರನ್ನ
ರೂ. 1/-ರ ರೆವಿನ್ೂಯ
ಸಾಮಂಪ್ ನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸ
ಬೇಕ್ನ
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ಸೂಚ್ನ: ರೆವೆನ್ೂಯ ಸಾಮಂಪ್ನ್ ಮೇಲ್ ಸಹಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಮತನಿ ಅಡಿಲಾಗಿ
ಮಾಡಬೇಕಾದನದನ.

ಸಾಲಗಾರ

ಸಾಲಗಾರನ್ನ
ರೂ. 1/-ರ ರೆವಿನ್ೂಯ
ಸಾಮಂಪ್
ನ್ನು
ಲಗತ್ತಿಸ ಬೇಕ್ನ

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ

ಸಹ ಸಾಲಗಾರ

ರಾಷಿಾೇಯ ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ ಹಣ ವಗಾಭವಣೆಯ ಮೂಲಕ್ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯ ಅಜಿಭ ನ್ಮೂನ
ದಿನಾಂಕ್: [

]

ಗ
ಪ್ುಲ್ ಟರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್
8141
8141
ಗಾರಮಿೇಣ್ – ತಮಿೇಳನನಾಡನ-ತ್ತರನಪ್ುರ್- ವೆಲಕ್ಕೂವಿಲ್
ವಿಷಯ: ರಾಷಿಾೇಯ ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ ಹಣ ವಗಾಭವಣೆಯ ಮೂಲಕ್ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯ ಅಜಿಭ ನ್ಮೂನ ಯೇಜನ
ಉಲ್ಿೇಖ: ಸಾಲ ಅಜಿಭಯ ಉಲ್ಿೇಖ ಸಂಖ್ಯಯ:
ಸಾಲ ಖ್ಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ :
ಮಾನ್ಯರೆೇ,
ಮೇಲೆಂಡ ಉಲ್ಿೇಖದಂತೆ ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಸಾಲದ ಅಜಿಭ ನಾವು / ನ್ಮಾ ಪ್ುಲ್ ಟರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್
(FICCL)

ಗ

ನೇವಾಭಗಿ

ಮಂಜೂರಾದ

ಸಾಲದ

ಮೊತಿ

ರೂ.

________________/-

__________________________________( ಪ್ಪವಭ EMI ಗಳ ಬ್ಡಿಿ, ದಾಸಾಿವೆೇಜಿನ್ ಶನಲೆ ಮತನಿ ಸಂಸೆರಣೆ
ಶನಲೆವು ಈ ಕ್ಕಳಕ್ಂಡಂತೆ ವಿವರಗಳನ ಇದೆ.
ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ವಿವರಗಳನ
ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಬಾಯಂಕ್ತನ್ ಹೆಸರನ

:

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಬಾಯಂಕ್ತನ್ ಖ್ಾತೆಯ ಹೆಸರನ

:
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ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಬಾಯಂಕ್ತನ್ ಖ್ಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ

:

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಬಾಯಂಕ್ತನ್ ಖ್ಾತೆ
ವಿಧ

:
:

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ಕೂಡಬೇಕಾದ ಸೆಳ

:

ಉಳಿತ್ಾಯ

ಚಾಲ್ಲಿ

ನ್ಗದನ ಕ್ಕರಡಿಟ್

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಬಾಯಂಕ್ ಶಾಖ್ಯಯ IFSC :
ಕ್ಕೂೇಡ್
MICR ಕ್ಕೂೇಡ್
ರವಾನಿಸನವ ಮೊತಿ

:
:

ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಘೂೇಷಿಸನವುದೆೇನಂದರೆ,
 ಇಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರನವ ವಿವರಗಳನ ಸತಯ, ಸರಿಯಿದನದ, ಮತನಿ ನ್ನ್ು/ ನ್ಮಾ ಪ್ಪಣಭವಾದ ತ್ತಳನವಳಿಕ್ಕಯಿಂದ ನಿೇಡಿದೆದೇವೆ.
ನಾನ್ನ/ ನಾವು ನಿೇಡಿರನವ ವಿವರಗಳನ ಪಾವತ್ತಯ ಸೂಚ್ನಗಳನ ನಿಖರತೆಗ, ಹೊಣೆಯಾಗಿರನವುದಿಲಿ.


ನಾನ್ನ/ ನಾವು FICCL ದಿಂದ ಕಾಯಭಗತಗೂಂಡ ಪಾವತ್ತಯ ಸೂಚ್ನಗಳಿಗ ಎಲ್ಿಯನ್ನು ಮಿೇರನವ ಹಾಗಿಲಿ.



ಒಂದನ ವೆೇಳೆ FICCL ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಿರನವ ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ ಹಣ ವಗಾಭವಣೆಯನ ಪಾವತ್ತ ಸೂಚ್ನಯನ
ವಿಶಾವಸಾಹಭ ಮತನಿ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕ್ನ.
ಮೇಲ್ ಹೆೇಳಿದ ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ನಿೇಡಲಾದ, ನ್ನಿುಂದ/ ನ್ಮಿಾಂದ ಪ್ಡದ ಎಂದನ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತಿದೆ. ಮೇಲ್ ತ್ತಳಿಸದ ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯನ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೊತಿವನ್ನು ವಿತರಿಸನವ
ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ನ್ು/ ನ್ಮಾ ಭಾದಯತೆಗ ಪ್ರಿರ್ಾಮ ವಿಧಿಸಬಾರದನ.







FICCLಗ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷಮ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಉದಭವಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಣಭ ಮಾಹತ್ತ ನಿೇಡಿದಕ್ಕೆ ಜವಾಬಾದರರನ
ನಾವಾಗಿರನವುದಿಲಿ. ತಡಮಾಡಿದ ಪ್ರಸರಣ, ವಿದನಯನಾಾನ್ ಸಂದೆೇಶದ ವಿತರರ್ಾ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ್ ವಿತರರ್ಾ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೆೇ ತಪ್ುಪಗಳನ, ಅದರ ಲ್ೂೇಪ್ ಅಥವಾ ದೊೇಷ, ಪ್ರಸರರ್ಾ ಅಥವಾ ವಿತರರ್ಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ತರಯ್ಕ
ಅಥವಾ ಘ್ಟನಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಮಿೇರನವ ಹಾಗಿಲಿ.
ಹಣ ವಗಾಭವಣೆ ಪ್ಪಣಭಗೂಂಡ ಯಾವುದೆೇ ವಿಳಂಬ್ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ ನಿಂತ್ತರನವ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಡಸನವಲ್ಲಿ
ದೊೇಷದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷಮಕ್ಕೆ ಹಣ ವಗಾಭವಣೆ ಪಾವತ್ತ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಉದಾಸಿನ್ತೆಯ ಕಾರಣದ
ಭಾಗದ ಮೇಲ್ FICCL ನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರನತಿದೆ.
ಬಾಯಂಕ್ತನ್ಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ತಯ ಬ್ಡಿಿಯ ದರವು ಒಂದನ ವೆೇಳೆ ಪಾವತ್ತಯ ವಾಯಿದೆಗಿಂತ ತಡ ಮಾಡನವ ಹಾಗಿಲಿ.
ಅಜಿಭ ನ್ಮೂನಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ನ/ ನಾವು ನಿೇಡಿರನವ ವಿವರಗಳನ ಸರಿಯಿಲಿದೆ ಇದಾದಗ ಯಾವುದೆೇ ಜಮಾವಾಗದ
ಅಥವಾ ಜಮಾಕಾೆಗಿ ರವಾನಿಸಿದ ಮೊತಿವು ತಪ್ುಪ ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಖ್ಾತೆಗ ಹೊದಲ್ಲಿ ಪ್ುಲ್ ಟರನ್ ಇಂಡಿಯವು
ಮನಂದೆ ಉದಭವಿಸಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲಿ.
ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಬಾಯಂಕ್ತನ್ ಠೇವಣಿಯ ಶನಲೆವು ಒಳಗ ರವಾನಿಸಿದ ಮೊತಿದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸನವಾಗ ಕ್ಳೆದನ
ಕ್ಕೂಳಿಬ್ಹನದನ,

ರಾಷಿಾೇಯ ಎಲ್ಕಾರಮನಿಕ್ ಹಣ ವಗಾಭವಣೆಯನ (NEFT) ಇಂದ ರವಾನಿಸಲಪಟಮ ಮೊತಿವು ಸೂಚ್ನಗಳ ಮೂಲಕ್
ಮಾಪಾಭಡಿಸಲಾಗದ ಮತನಿ ಅದರ ಪಾವತ್ತಯನ್ನು ತಡ ಹಡಿಯಲನ ಸೂಚಿಸಲನ ಅನ್ನಸಾರವಾಗನವುದಿಲಿ ಎಂದನ ನಾನ್ನ
ಅಥಭ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಿದೆದೇನ.
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ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗ
ತಮಾ ವಿಶಾವಸಿ

ಸಾಲಗಾರ ಮತನಿ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರನ
ಹೆಸರನ:

ಸಹ

ಶರೇ ನಿಲಯ ಸಿಂಗ್

__________________________________________________

ಹೆಸರನ:

..................
......
(ಸಹ)

ಶರೇಮತ್ತ ನಿಲ್ಲಮ ಹನ ಸಿಂಗ್

__________________________________________________

ಸಾಲಗಾರ

ಸಹ ಸಾಲಗಾರ

..................
......
(ಸಹ)

FICCL ಪ್ರವಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ

ಸಾಲಗಾರ/ ಸಹ ಸಾಲಗಾರ/ ಹೊಣೆಗಾರನ್ನು ಒಂದನ ವೆೇಳೆ ಅನ್ಕ್ಷ್ರಸೆ ಅಥವಾ ಕ್ನರನಡನ ಅಥವಾ ಕಾಯಭಗತಗೂಳಿಸಲನ ದಾಸಾಿವೆೇಜನ
ದೆೇಶಯ ಭಾಷಯಲ್ಲಿರನವ ಘೂೇಷಣೆ
ದಿನಾಂಕ್ _____________________
ಗ
ಪ್ುಲ್ ಟರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್
ಗಾರಮಿೇಣ್ – ತಮಿೇಳನನಾಡನ-ತ್ತರನಪ್ುರ್- ವೆಲಕ್ಕೂವಿಲ್
ಮಾನ್ಯರೆೇ,
ಸಾಲದ ಮೊತಿ ರೂ ಮಂಜೂರಾಗಿರನವ (1) ಶರೇ ನಿಲಯ ಸಿಂಗ್ ಮತನಿ (2) ಶರೇಮತ್ತ ನಿಲ್ಲಮ ಹನ ಸಿಂಗ್
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
________________________________________
ಪ್ುಲ್ ಟರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (FICCL) ಮೂಲಕ್ ಅನ್ನಮೊೇದನ ಪ್ತರದ ದಿನಾಂಕ್ ______ ಮತನಿ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ
ದಿನಾಂಕ್ ನಾನ್ನ/ ನ್ಮಾ ಮಂಜೂರನ ಒಂದನ ಅವಲ್ೂೇಕ್ತಸಿದ M415 ಸಾಲದ ಸೌಲರ್ಯವು ರೂ. 50000/-ಗಳ (ಐವತನಿ ಸಾವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ) ಮಾತರ FICCL ನ್ ನಿಯಮ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳನ ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ತರ / ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ತರ ತ್ತಳಿಸಿದಂತೆ ಇರನತಿದೆ.
ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಿಸನವುದನ ಮತನಿ ಖಚಿತ ಪ್ಡಿಸನವುದೆೇನಂದರೆ. ನಾನ್ನ/ ನಾವು , ನಾನ್ನ / ಇವೆ ** ಆಂಗಿ ಭಾಷಯಲ್ಲಿ
ಅನ್ಕ್ಷ್ರಸೆ/ ಅನ್ಕ್ಷ್ರಸೆನ್ಲಿದ/ ಕ್ನರನಡನ ಮಂಜೂರಾದ ಅಪಪೇಸ್ಥಭಡ್ ದಸಾಿವೆೇಜಿನ್ ನಿಯಮ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳ ಪ್ತರದ ದಿನಾಂಕ್
____________ರೂ.50000/- ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ್ _________ ಪಾರಮಿಸರಿ ನೂೇಟ್ , ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಹೊತಿ ಪ್ತರ,
ರ್ದರತ್ಾ ದಾಖಲ್ಗಳ ಘೂೇಷಣೆಗಳನ ಮತನಿ ಜವಾಬಾದರಿ ಮತನಿ FICCL ನಿಗದಿತ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ಸಾಲ ದಾಸಾಿವೆೇಜನಗಳನ ಮತನಿ
ಘೂೇಷಣೆ
ಮತನಿ
ಈ
ಪ್ತರದ
ದೃಢಿಕ್ರಣಗಳನ್ನು
ಬ್ದಲನ
ಮತನಿ
ನ್ಮಗ/
ನ್ನ್ಗ
ವಿವರಸಲಾಗಿದೆ.
_________________________________________________
*** ಯಾರನ ಜವಾಬಾದರಿಯ ಕೌಂಟರ್ ಸಹ
ಮಾಡಿರನವರೊೇ ಮತನಿ ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಅಪಪೇಸ್ಥಭಡ್ ನ್ ದಾಸಾಿವೆೇಜಿನ್ ನಿಯಮ ಮತನಿ ಷರತನಿಗಳನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಪ್ಪಣಭವಾಗಿ ಅಥಭ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಿದೆದೇನ,
ನಾನ್ನ/ ನಾವು ಈ ಸಾಲದ ಮತಿಷನಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮತನಿ ದೃಢಿೇಕ್ರಿಸಲನ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ ಮೊತಿವು ರೂ. 50000/-ಗಳ (ಐವತನಿ
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ) ಮಾತರ ಮತನಿ ಸಾಲದ ದಸಾಿವೆೇಜನ, ರ್ದರತ್ಾ ದಸಾಿವೆೇಜನ ಮತನಿ ಎಲಾಿ ಇತರೆ ದಸಾಿವೆೇಜನ FICCLಗ
ಒಳಪ್ಟನಮ ನ್ನ್ು/ ನ್ಮಾ ಸಾಲದ ಮೇಲ್ ಬ್ದಧವಾಗಿರನವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ತೆರೆವು ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದಾದರೆ.
** ಅನ್ವಯಿಸದ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲನ
*** FICCL ಉದೊಯೇಗಿ
ಹೆಸರನ ಮತನಿ ಸಹ ಅಥವಾ
ಸಾಲಗಾರ/ ಸಹ ಸಾಲಗಾರ/ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು ಹೊತಿವರ ಬ್ಲ / ಎಡ ಹೆಬಬರಳಿನ್ ಗನರನತನ ಮತನಿ ಸಹ.

ಹೆಸರನ ಮತನಿ ಸಹ
(ಸಾಲಗಾರ/ ಸಹ ಸಾಲಗಾರ/ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು ಹೊತಿವರಿಗ ನಿಯಮ ಮತನ ಷರತನಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ುಲ್ ಟರನ್ ನ್
ಉದೊಯೇಗಿಯ ಹೆಸರನ ಮತನಿ ಸಹ)

