ડિમાન્િ પ્રોમમસરી નોટ (લોન એકાઉન્ટ નંબર …… )
રૂમિયા ………./માાંગણી

થવા

તારીખ: …………
પર, હ ાં ……............... યનિમિી,

કાંપિીઝ

એક્ટ

1956િી

જોગવાઈ

હેઠળ

િોંધાયેલી

એક

કાંપિી, અથવા

તેિી

ઓફિસ/શાખા........એ ઓર્ડરથી માનસક/નિમાનસક/વાનષિક દરોએ વાનષિક -----%દરે , મ ૂલ્ય પ્રાપ્ત થવામાાં કસ ૂર થવાિા સાંજોગમાાં ચક્રવ ૃદ્ધિ દરે ,
આિે લગતી તારીખથી વ્યાજિી સાથે .................. રૂનપયાિી રકમ ચકવવાન ાં વચિ આપ ાં છાં.

નામ અને સહી: …….

શરતો અિે નિયમો
1. આ અંગે લોિધારક દ્વારા અમલમાાં આવેલી ઉપર દશાડવેલી ફર્માન્ર્ પ્રોનમસરી િોટમાાં લોિિો વ્યાજ દર ફિક્્ર્ રહેશે. આ હેત
માટે 360 ફદવસોન ાં એક વષડ છે .
2. આ લોિ મેળવવાિો હેત બિિ કૃ નષ છે . કાંપિી 22 કેરેટ શિતાિા આધારે ઘરે ણાાંન ાં મ ૂલ્ય િક્કી કરશે. જયાાં ઘરે ણાાંિી શિતા 22
કેરેટ્સ કરતાાં ઓછી હશે તયાાં પ્રનત ગ્રામ દીઠ દરિી ગણતરી કરવા માટે 22 કેરેટ્સમાાં રૂપાાંતફરત કરવામાાં આવશે અિે કોઈ પણ
સાંજોગોમાાં લોિિી રકમ (એલટીવી) ગીરવે મ ૂકાયેલા સોિાિા મ ૂલ્યિા 75% કરતા વધ િ હોવી જોઈએ. લોિિી રકમ, સોિાન ાં
વજિ અિે ગ્રામ દીઠ દરિી િાિતમાાં કાંપિીિો નિણડય આરિીઆઈિી માગડદનશિકા અનસાર છે અિે તે આખરી રહેશે. લોિધારક
દ્વારા પસાંદ કરવામાાં આવેલી યોજિાિા આધારે , લોિિો સમયગાળો નવતરણિી તારીખથી 3 થી 36 મફહિાિો રહેશે. યોજિાિી
નવનશષ્ટ શરતો ઉપરાાંત, સામાન્ય શરતો પણ લોિધારકિે િાંધિકતાડ રહેશે.

3. કાંપિીિે લોિધારકિી એવી કોઈ માફહતી મળે છે કે જેિા દ્વારા કાંપિીિે શાંકા છે કે લોિધારક દ્વારા વ્યાજ અથવા લોિિી િાકી
રકમ ચ ૂકવવામાાં િ આવે એવી શક્યતા છે , તો

કાંપિી લોિિી અવનધ દરમ્યાિ કોઈ પણ સમયે વાજિી સ ૂચિા આપીિે

માાંગવાિી થતી તમામ રકમ સાથેિી લોિ પાછી ખેંચી લેવાિો અથવા પિ:ચકવણીિે ઝર્પી િિાવવાિો અનધકાર ધરાવે છે . જો
લોિધારક આપવામાાં આવેલા ફદવસોમાાં િાકી રહેલી ચ ૂકવણી કરવામાાં નિષ્િળ જશે, તો ઘરે ણાાંિે હરાજી દ્વારા વેચી દે વામાાં
આવશે.
4. ગીરવે/નવતરણ વખતે આપવામાાં આવેલી ગોલ્ર્ લોિિી મ ૂળ રસીદિે લોિ િાંધ કરતી વખતે શાખાિે િરજજયાત રીતે સોંપવાિી
રહેશે, તેિા નવિા ઘરે ણાાં મક્ત કરવામાાં િફહ આવે. જો આ મ ૂળ રસીદ ખોવાઈ જાય, તો લોિધારકે તરત જ કાંપિીિે લેબખતમાાં
જાણ કરવી જોઈએ. િક્ત લોિધારક અથવા તેિો અનધકૃ ત પ્રનતનિનધ જ ઘરે ણાાં છોર્ાવી શકે છે , જયારે તેઓ શાખાિે લોિિી મ ૂળ
રસીદ સોંપશે અિે લેવાિી િીકળતી િધી રકમ સાંપ ૂણડ ભરપાઇ કરી દે શે.
5. કાંપિી તમામ ચકવણીઓ અિે રસીદો માટે િક્ત નસ્ટમ જિરે ટેર્ રસીદો જ જારી કરે છે અિે કોઈ પણ પ્રકારિી ચકવણીઓ
અથવા રસીદ માટે મેન્યઅલ રસીદ જારી કરવામાાં આવતી િથી. શાખાિી િહારિી ચ ૂકવણીિા ફક્સામાાં, ચકવણીિી પષ્ષ્ટ કરતો
એસએમએસ લોિધારકિા િોંધાયેલા મોિાઇલ િાંિર પર તરત જ મોકલવામાાં આવશે.
6. કાંપિીએ ખચાડઓ અથવા વ્યાજ દર સફહતિા હાલિા કોઇપણ નિયમો અિે શરતોમાાં સધારો કરવાિો અિે/અથવા કોઈપણ િવા
ખચાડઓ/િીસ (સાંભનવત રૂપે લાગ પર્તા) લોિધારકિા ખાતામાાં દાખલ કરવાિો અનધકાર અિામત રાખે છે . આ અંગે ની જાણ
લોનધારકને (તેના દ્વારા સમજાતી ભાષામાં) એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ મારફત તે મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઇિી િર
કરવામાં આવશે, જેમને લોનધારક દ્વારા લોન પ્રાપ્ત કરતી વખતે કં િનીને પ ૂરા િાિવામાં આવ્યા છે . આવી માડહતીને મોકલ્યાના 7
ડિવસની અંિર કોઇ મવવાિ ન થાય તો, મવતડરત, કબ ૂલ કરે લી અને સ્વીકૃત માનવામાં આવશે. પ ૂરા પાર્વામાાં આવેલા િોિ િાંિર/
ઇમેઇલ આઈર્ી/સરિામાિા કોઈપણ િેરિારિી કાંપિીિે લેબખતમાાં જાણ કરવી જોઈએ, જો એવ ાં કરવામાાં િફહ આવે તો, આવી કોઈ
જાણકારી િફહ મળવા માટે કાંપિી જવાિદાર રહેશે િફહ.
7. વ્યાજિો દર યનિમિીિા વ્યાજ દર મોર્લ મારિત િક્કી કરવામાાં આવે છે , જેમાાં ભાંર્ોળિો ખચડ, સોદાકીય ખચડ, ફર્ક પ્રીનમયમ
અિે સાંભનવત લઘતમ રીટિડ ઓિ ઇક્ક્વટી જેવા નવનવધ પફરિળોિે ગણતરીમાાં લેવાય છે . અમે જોખમિા ગ્રેર્ેશિ માટે એક વ્યાપક

અબભગમ અપિાવીએ છીએ જે લોિધારકોિા વગો વચ્ચે કોઇ ભેદભાવ રાખતો િથી, પરાં ત વ્યાજ દરિે દરે ક લોિિે અનરૂપ
િિાવે છે .
8. જો લોિધારક લોિિા નિયત સમયગાળામાાં વ્યાજ અિે અન્ય ખચાડ સાથે લોિ ભરપાઇ કરવામાાં નિષ્િળ જાય, તો તે/તેણી
કાંપિીિે ઘરે ણાાં સામે કાયડવાહી કરવા માટે અનધકૃત કરે છે . કાંપિી હરાજી કરતાાં પહેલાાં લોિધારકિે િાકી િીકળતી રકમિી પતાવટ
કરવાિી

નવિાંતી

કરતી

એક

રજજ્ટર્ડ

િોફટસ

મોકલશે,

તે

પછી

સમાચારપિમાાં

પ્રકાનશત

કરવામાાં

આવશે. કાંપિીિા અનધકૃ ત કમડચારીઓ દ્વારા કાયડવાહી કરવામાાં આવશે. હરાજી પછી ખ ૂટતી કોઈ પણ રકમિા ફક્સામાાં, લોિધારક
ખ ૂટતી રકમ કાંપિીિે ચ ૂકવવા સાંમત થાય છે , એવ ાં િફહ થાય તો, કાંપિીિે આવી ખ ૂટતી રકમ વસ ૂલવા માટે લોિધારક સામે
કાન ૂિી કાયડવાહી કરવાિો અનધકાર રહેશે. લોિધારક રજજ્ટર્ડ િોફટસ દીઠ રૂ. 50 પ્રમાણે િોફટસિો ખચડ ચ ૂકવશે.
9. લોિધારકિે માજિિ પ ૂરાં કરવા 7 ફદવસિો સમય આપીિે, જેિે ઉબચત સમય તરીકે લોિધારક સાંમત કરે છે , કાંપિી હરાજી
કરવાન ાં શરૂ કરશે. ઓછામાાં ઓછા િે સમાચારપિોમાાં જાહેરાત આપીિે લોકોિે હરાજીિી જાહેરાત કરવામાાં આવશે, જેમાાં ઓછામાાં
ઓછાં એક અખિાર ્થાનિક ભાષાન ાં હશે અિે િીજ ાં રાષ્રીય દૈ નિક અખિાર હશે.
10. જયાાં સધી લોિધારક પાસેથી કાંપિીિે લેવાિી િીકળતી િાકી લોિ છે તયાાં સધી, કાંપિી લોિધારકિે કાંપિીમાાં લોિિી રકમન ાં
25% માજિિ િધા સમયે જાળવવાન ાં આવશ્યક િિાવે છે અથવા જાળવી રાખવા પ્રેરે છે . કૉલૅટરલિા મ ૂલ્યિી ગણતરી સાંિનાં ધત
કૉલૅટરલિી િજાર ફકિંમત પર આધાફરત હશે. લોિધારક સાંમત થાય છે કે કાંપિી માજિિ/કોલેટરલ ઉપલબ્ધ કરાવવાિી તારીખ
અિે સમય સ ૂચવશે અિે માજિિ/કૉલૅટરલિી સમયમયાડદા પ ૂરી થયા પછી કાંપિી કોઈ પણ ્વરૂપમાાં કોઈ પણ ચકવણી
્વીકારવાિો ઇન્કાર કરી શકે છે .
11. િકરા ક્રમાાંક 8માાં જે કઇં છે તેમ છતાાં, જો માજીિ 20%થી િીચે જશે તો, કાંપિી સમયમયાડદા પ ૂરી િફહ થઇ હોય તો પણ,
િજીકિા ભનવષ્યમાાં કોઈપણ સમયે જાહેર કાયડવાહી કરવાિો અથવા ખાિગી વ્યવ્થા દ્વારા ઘરે ણાાંિે વેચવાિો અનધકાર અિામત
રાખે છે . લોિધારકિે માજિિ પ ૂરાં કરવા 7 ફદવસિો સમય આપીિે, જેિે ઉબચત સમય તરીકે લોિધારક સાંમત કરે છે , કાંપિી હરાજી
કરવાન ાં શરૂ કરશે.
12. ગીરવે મ ૂકેલ ાં ઝવેરાત એ લોિધારકિી સાંપ ૂણડ નમલકત છે , અન્ય કોઇ વ્યક્ક્તિો તેિા પર કોઈ હક, રસ અથવા દાવો િથી અિે
લોિધારક તેમિે ગીરવે મ ૂકવાિો સાંપ ૂણડ અનધકાર ધરાવે છે . ઝવેરાતિા કાયદે સરિા હકમાાં કોઈ ખામી હોય તેવા પ્રસાંગે લોિધારક
કાંપિીિે તમામ નકસાિ, ખચડ અિે પફરણામોિી ભરપાઇ કરવાિી ખાિી આપશે.
13. કાંપિી સોિાિા ઘરે ણાાં (ગીરવે મ ૂકેલી જામીિગીરી) સાથે તમારી લોિ પરિા તેિા સાંપ ૂણડ અનધકારિે કોઇપણ
એર્વાન્સીસ/લોન્સિે પ્રાપ્ત કરવાિા હેત માટે કોઇ પણ વ્યક્ક્ત/કાંપિી/િેન્કો/િાણાકીય સાં્થાિે તિફદલ કરવા, ગીરવે મ ૂકવા,
વેચવા કે સોંપવાિો હક અિામત રાખે છે અિે લોિધારક તેિાથી વાકેિ છે અિે આ સાથે નવિા નવરોધ તે સાંમનત આપે છે .
14. આ સાથે લોિધારક કાંપિીિે આ લોિ માટે જામીિ તરીકે આપવામાાં આવેલા સોિાિા ઘરે ણાાં અંતગડત ઓપ્શિ કોન્રાક્ટ્સ
લઇિે ફકિંમતિા જોખમિે ગીરવે મ ૂકવાિી સત્તા આપે છે અિે ઓપ્શિ કોન્રાક્ટિા સાંદભડમાાં સાંિનાં ધત પ્રમાણસર પ્રીનમયમ ચ ૂકવવા
સાંમત થાય છે .
15. ગીરવે મ ૂકાયેલા િધા ઘરે ણાાંિો કાંપિી દ્વારા વીમો લેવામાાં આવે છે . જો કે, ઘરે ણાાંિી ચોક્કસ ગણવત્તા અથવા ઘર્ામણિા લીધે,
કોઈ નકસાિ થાય તો કાંપિી જવાિદાર રહેશે િફહ. જો કે, કાંપિી અથવા તેિા કમડચારીઓિી િેદરકારીિે લીધે આવ ાં થાય તો
કાંપિી તમામ જવાિદારી લે છે .
16. કાંપિી પાસે લોિ જે સમયગાળા માટે માંજૂર કરવામાાં આવી છે તેિી સમાપ્પ્ત પહેલાાં કોઈપણ સમયે લોિ પાછી ખેંચવાિો
અનધકાર હશે, જેમાાં તથ્યોિી ખોટી રજૂઆત દ્વારા લોિ લેવામાાં આવી છે એવા કાંપિીિા અબભપ્રાયિો સમાવેશ થાય છે . તેથી તેિી
માાંગ છે કે લોિધારકે વ્યાજ સાથે આખી લોિિી પતાવટ કરવાિી રહેશે અિે ગીરવે મ ૂકેલ ાં સોન ાં છોર્ાવવાન ાં રહેશે.
17. લોિધારક વધમાાં સાંમત થાય છે કે તેિે લોિિી નવગતો સફહતિી તમામ શરતો િાંધિકતાડ રહેશે અિે ચકવણીમાાં કસ ૂર થશે
અિે/અથવા નિયમો અિે શરતોિો ભાંગ થશે તો તેવા પ્રસાંગે યનિમિીિે કાયદાિી અદાલત અથવા અન્ય કોઇ યોગ્ય માંચ પાસેથી
નિવારણ કરવાિો અનધકાર રહેશે.

18. લોિધારક વહીવટી ખચાડઓ, વ્યાજ કર, સનવિસ ટે ક્સ ર્યટીઝ (્ટે મ્પ ર્યટી સફહત), જીએસટી અિે વેરાઓ (સરકાર દ્વારા અથવા
અન્ય કોઇ સત્તાનધકાર દ્વારા સમયાાંતરે લેવામાાં આવી શકે છે એવા વણિ
ડ માાંથી કોઇપણ) અિે (એ) લોિિી

માંજૂરી અિે

પિ:ચકવણી માટે િી અરજી, (િી) વ્યાજ સાથે લોિિી વસ ૂલાત અિે પિઃપ્રાપ્પ્ત, (સી) જામીિગીરીિા અમલીકરણ, (ર્ી) તમામ
િાકી વેરાઓ અિે જામીિિી િાિતમાાં અિે જામીિ પરિા વીમાિા સાંદભડમાાં સરકારિી વસ ૂલાતો અિે અન્ય ખચાડઓિી સાથે
જોર્ાયેલા જે પણ હોય તે અન્ય તમામ ખચાડઓ ભાગવશે, ચકવશે અિે િધા ખચાડ ભરપાઇ કરશે.
19. મદત વીતી ગઇ હોય એવા િધા ખાતાઓ પર િાકી રહેલી મ ૂર્ી પર ચક્રવ ૃદ્ધિ વ્યાજ લેવામાાં આવશે. કાંપિી તેિી પોતાિી
મરજીથી ગમે તયારે દાં ર્િીય વ્યાજ દરમાાં િેરિાર અથવા સધારો કરવાિો હક અિામત રાખે છે .
20. લોિધારક લેવામાાં આવેલી અિે/અથવા લેવામાાં આવિારી કોઇપણ નધરાણ સનવધા/લોન્સિે લગતી તમામ/કોઈ પણ માફહતી
અિે/અથવા ર્ેટા કાંપિીિા સહયોગીઓ, ક્રેફર્ટ બ્યરો, ક્રેફર્ટ રે ફટિંગ એજન્સીઓ, િેન્કો, િાણાકીય સાં્થાઓ, િોિ-િેષ્ન્કિંગ િાણાકીય
સાં્થાઓ, ર્ેટા િેન્ક કે કોઇ પણ સરકારી અથવા નિયમિકારી સત્તાઓ/સાં્થાઓ/નવભાગોિે કાન ૂિી અિે/અથવા નિયમિકારી
આવશ્યતાઓિા હેત માટે જાહેર કરવા અિે પ ૂરા પાર્વાિી કાંપિીિે સત્તા આપે છે .
21. અરજી િોમડમાાં પ ૂરાં પાર્વામાાં આવેલ ાં સરિામ ાં િધા સાંદેશાવ્યવહારો માટે ન ાં સરિામ ાં રહેશે. સરિામામાાં થતા કોઈપણ િેરિારિી
લેબખતમાાં જાણ કરવી અિે તે કાંપિીિી પહોંચ હેઠળ હોય તે જરૂરી છે .
22. કાંપિી લોિધારકો સાથે િીચેિી સફહતિી પણ મયાડફદત િફહ એવી કોઈ પણ એક અથવા વધ રીતોથી ટપાલ/કફરયર/રજજ્ટર્ડ
એ.ર્ી./ઇમેઇલ/ટે બલકમ્યનિકેશિ/એસએમએસ દ્વારા સાંદેશાવ્યવહાર કરી શકે છે . લોિધારક કબ ૂલ કરે છે અિે સાંમત થાય છે કે
એકવાર કાંપિીએ આ પ્રકારિો સાંદેશાવ્યવહાર કયો છે , પછી તેિે લોિધારક દ્વારા ્વીકારવામાાં આવ્યો છે તેમ સાંપ ૂણડ હોવાન ાં
માિવામાાં આવશે અિે લોિધારક રસીદ મળવામાાં નવલાંિ, સરિામા/િાંિરમાાં િેરિાર અથવા રસીદ િ મળવા સફહતિા કોઈ પણ
કારણોસર ક્યારે ય તેિે પર્કારશે િફહ.
23. લોિધારક પષ્ષ્ટ આપે છે કે આ લોિ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા ભાંર્ોળિો ઉપયોગ પ્રાથનમક સોન ાં, ગોલ્ર્ બબલયિ, સોિાિાાં ઘરે ણાાં,
સોિાિા નસક્કા, ગોલ્ર્ એક્્ચેન્જ રે ર્ેર્ િાંડ્સ (ઇટીએિ)િા યનિટ્સ અિે ગોલ્ર્ મ્યચ્યઅલિા યનિટ્સ સફહતિા કોઈ પણ ્વરૂપમાાં
સોિાિી ખરીદી માટે થશે િફહ.
24. લોિધારકિે વ્યાજિી ચકવણી યાદ કરાવવા માટે અિે/અથવા કાંપિીિી અન્ય કોઈ પણ અન્ય પ્રોર્ક્ટ્સ નવશેિા
એસએમએસ/કૉલ મેળવવામાાં વાાંધો િથી.
25. લોિધારક વાકેિ છે કે કાંપિીએ નધરાણ કરવા માટે િેન્કો/િાણાકીય સાં્થાઓ પાસેથી સહાય મેળવી છે . કાંપિી દ્વારા ્પષ્ટપણે
અનધકૃ ત કરવામાાં આવી શકે છે તેમ, લોિધારક આથી આવી િેન્ક/િાણાકીય સાં્થાઓિે િાકી રકમો આ િેન્ક/િાણાકીય સાં્થાઓ
તરિથી આ અંગેિી કોઈ િોફટસ મળ્યા િાદ સીધી જ ચકવી દે વા સાંમત થાય છે અિે આ ચકવણી લોિધારકિા કાંપિીિે ચકવણી
કરવાિા િાંધિમાાંથી છૂટકારાિો ભાગ હશે.
26. લોિિે માંજૂર કરીિે કાંપિી એવી કોઇ પષ્ષ્ટ આપતી િથી કે એવ ાં ્વીકારતી િથી કે ગીરવે મ ૂકેલાાં ઘરે ણાાં શિ 22 કેરેટ છે . કાંપિી
યોગ્ય પિનતઓ દ્વારા ્વતાંિ રીતે ઘરે ણાાંિી શિતાન ાં મ ૂલ્યાાંકિ કરવા મક્ત હશે અિે જો કોઈ પણ સમયે કાંપિીિે લાગે છે કે ગીરવે
મ ૂકાયેલા ઘરે ણાાંિી શિતા ઓછી છે અથવા ગાંભીર પ્રકારિાાં છે , તો કાંપિીિા આવા તારણો લોિધારકિે િાંધિકતાડ છે અિે લોિ
અિે વ્યાજ તરત ચકવી દે વા અિે કાંપિીિે નકસાિમાાંથી િચાવવા માટે જવાિદાર છે , જો એમ કરવામાાં નિષ્િળ રહેશે તો
કાંપિીિે આવી ખોટ વસ ૂલવા માટે યોગ્ય કાન ૂિી કાયડવાહી શરૂ કરવાિો અનધકાર છે .
27. લોિધારક રજૂઆત કરે છે અિે પષ્ષ્ટ આપે છે કે લોિિા દ્તાવેજિી માફહતીસામગ્રી અિે લોિ લેવાિા સાંિનાં ધત અન્ય તમામ
દ્તાવેજોિી માફહતી સામગ્રીિે તેિે/તેણીિે સમજાતી ભાષામાાં તેિે/તેણીિે વાાંચવામાાં અિે સમજાવવામાાં આવી છે .
28 .લોિધારક પષ્ષ્ટ આપે છે કે જણાવેલી લોિિા નિયમો અિે શરતોિી િકલ તેિે પ્રાપ્ત થઇ છે .
29 .આથી, હ ાં સાંમત થાઉ છાં કે યનિમિી આ લોિ દ્તાવેજોિા નિયમો અિે શરતોમાાં તેિે યોગ્ય લાગે તયારે સધારો કરવા માટે
અનધકૃ ત છે અિે તદનસાર યનિમિી દ્વારા મિે તેિી જાણ કરવામાાં આવશે.
30. લોિધારક જો તેિી લોિ વહેલી િાંધ કરે છે તો િાકી રહેલી મ ૂર્ીિા 0.25% જેટલો િોરક્લોઝ ચાિ વસ ૂલ કરવામાાં આવશે.

31. આ સાથે, લોિધારક તેિા દ્વારા મેળવવામાાં આવેલી લોિ સનવધાિે લગતી કોઇ પણ માફહતી કે ર્ેટા ક્રેફર્ટ ઇન્િોમેશિ બ્યરો
(ઈષ્ન્ર્યા) બલનમટે ર્ અિે/અથવા આરિીઆઈ અથવા અન્ય કાન ૂિી સાં્થાઓ દ્વારા આ વતી અનધકૃ ત અન્ય કોઈ એજન્સીિે જાહેર
કરવા માટે કાંપિીિી માંજૂરી આપે છે . લોિધારક વાકેિ છે કે આવી એજન્સીઓ આવી માફહતી તેમિા દ્વારા યોગ્ય લાગે તે રીતે
વહેંચી શકે છે અથવા ઉપયોગ કરી શકે છે .
3૨ . આ લોિિે કારણે ઉદ્ભવતા કોઈ પણ નવવાદિે ધી આબિિરેશિ એન્ર્ કક્ન્સબલએશિ ઍક્ટ, 1996િી જોગવાઈઓ અનસાર, કાંપિી
દ્વારા નિયક્ત એકમાિ આબિિરેટરિે મોકલવામાાં આવશે. આબિિરેશિન ાં ્થળ એિાડકલમ રહેશે . આ કામકાજ એિાડકલમિી અદાલતોિા
નવનશષ્ટ અનધકારક્ષેિિે આનધિ રહેશે .
33. મુિત પ ૂરી થયેલા કેસોમાં મુદ્દલ િર 11.88% િં િનીય વ્યાજ લોન બંધ થવાની તારીખ સુધી વસ ૂલ કરવામાં આવશે.
34. બધા ડિફોલ્ટ ગ્રાહકો માટે મનયત તારીખ િછી િૈ મનક ધોરણે વામષિક 3.6% િં િનીય વ્યાજ લાગુ િિશે.
35. મેં લોિિા નિયમો અિે શરતોિે સાંપ ૂણડ રીતે વાાંચ્યા અિે સમજયા છે અિે તેમિો ્વીકાર કયો છે , જેિી િકલ મિે પ ૂરી
પાર્વામાાં આવી છે . હ ાં જાહેર કરાં છાં કે ઉપરોક્ત ઘરે ણાાં મારાાં પોતાિાાં છે . ઘરે ણાાંમાાં જો કોઇ પથ્થરો જર્ેલા છે તો તેમન ાં કોઈ િજાર
મ ૂલ્ય િથી. હ ાં તેિી શરતોિી અંદર વ્યાજ સાથે લોિ ભરપાઇ કરવા સાંમત થાઉં છાં. ઉપરોક્ત તમામ નિયમો અિે શરતો મિે
સમજાવવામાાં આવ્યા છે અિે મારા દ્વારા ્વીકારવામાાં આવ્યા છે .
36. લોિ માટે લાગ પર્તો ન્યાયી વ્યવહારિો કાયદો કાંપિીિી વેિસાઇટ: www.unimoni.in પર ઉપલબ્ધ છે .
સ્થળ:
તારીખ:

ગ્રાહકની સહી: ………

