मागणी वचन प (लोन अकाऊंट मांक……)
पये………./-

दनांक:…………

मागणीनु प, मी …….. युिनमोनीला पैसे दे याचे वचन देतो/देते. युिनमोनी, कं पनी अिधिनयम 1956 अंतगत न दणीकृ त असून ितचे
कायालय/ शाखा ……. येथे आहे. नमूद तारखेपासून ….. % ती वष या दराने
मािसक/ितमाही/वा षक, िवलंब झा यास, या शु का या आकारासह ा झाले.

पये……………………….

ाजासह,

नाव आिण सही : …….
िनयम आिण अटी
1. उपरो नमूद कजदाराकडू न मागणी वचन प काढ यात आले असून कं पनीने िनि त के ले या दरानुसार कजावरील ाज
तसेच आकि मक आकारावर कज दे यात येईल, तसेच कजदारासोबत वेळोवेळी संपक साधला जाईल. या कारणा तव 360
दवसांचे वष ा धर यात आले आहे.
2. सदर कज अ-कृ षक कारणाक रता उपल ध क न दे यात आले आहे. दािग यां या मू याक रता कं पनी 22 कॅ रेट शु तेची
कसोटी ा धरे ल. या दािग यांची शु ता कसोटी 22 कॅ रेट न कमी असेल, ितथे ती ाम गणना कर यासाठी 22 कॅ रेटनुसार
दर परावत त कर यात येईल. कजाची र म (एलटी ही) कोण याही तारण सो या या कं मती या 75% पे ा जा त नसेल.
कजाची र म, सो याचे वजन आिण ित ॅम दराबाबत कं पनीचा िनणय आरबीआय या मागदशक सूचनांनुसार आिण अंितम
असेल. कजदाराने िनवडले या योजनेनुसार कजाची र म वाटपा या तारखेपासून 3 ते 36 मिह यांचा राहील. योजने या
िविश अटी ित र , सामा य अटी देखील कजदारास बंधनकारक असतील.
3. कजदार ाज भरणा चुकवणारा आहे कं वा िनि त तारखेला कजाची र म भर यास टाळाटाळ करतो अशा व पा या
संशया पद मािहती कं पनीला झा यास मािहती कं पनीला कजदारािवषयी काही संशया पद मािहती िमळा यास कं पनी ारे
वाजवी नोटीस बजावून जारी कर यात आले या कजाची रकमेसह बाक वरीत वसूल कर याचे कं वा कज कालावधी दर यान
कोण याही णी र-पेमट/ पुनभरणा कर याची सूचना दे याचे अिधकार कं पनीला आहेत. जर उपल ध क न दे यात आले या
कालावधीत कजदार बाक /थक त र म परत कर यास चुकला तर दािग यांची िव िललावात कर यात येईल.
4. कज घेतेवेळी/ वाटपादर यान जारी कर यात आलेली मूळ सुवण कज पावती कजाचा वहार पूण झा यानंतर, तो बंद
करतेवेळी कजदाराने शाखेत जमा करणे अिनवाय राहील. यािशवाय दािग यांचा ताबा िमळणार नाही. जर मूळ पावती गहाळ
झाली अस यास, कजदाराने कं पनीला व रत यािवषयीची मािहती िलिखत व पात कळवावी. के वळ कजदार वत: कं वा
याने/ितने अिधकृ त के ले या ितिनधीने मूळ कज पावती शाखेत सादर के यावर यांना दािग यांचा ताबा िमळू शके ल.
याक रता बाक /थक त रकमेचा भरणा पूण करणे अिनवाय राहील.
5. कं पनीकडू न सव कार या भरणा आिण ा रकमेसाठी के वळ िस टीम ारे जारी के ले या पाव या उपल ध क न दे यात
येतात. कोण याही कार या भरणा कं वा ा रकमेक रता हाती तयार कर यात आले या पाव या कं पनीकडू न जारी के या
जात नाहीत. शाखेबाहेर भरणा वीकार यात आ यास, कजदारा या न दणीकृ त मोबाईल मांकावर भरणा झा यासंबंधी
पु ीचा एसएमएस पाठिवला जाईल.
6. कजदारा या लोन खा यासंबंधी (संभा त:) स या या कोण याही िनयम आिण तरतुदी, शु क कं वा ाज दर अथवा नवीन
शु क/आकारात बदल कर याचे अिधकार कं पनीकडे आरि त आहेत. यािवषयीची मािहती कजदाराला (समजेल अशा भाषेत)
आगाऊ व पात कजदाराने कं पनीकडू न कज घेतव
े ळ
े ी नमूद के ले या मोबाईलवर कं वा ई-मेल आयडीवर एसएमएस अथवा
ई-मेल पाठवून सूिचत कर यात येईल. ही मािहती कजदाराला कळिव यात आ यानंतर 7 दवसांत यािवषयीचे उ र कं वा
िवचारणा न झा यास ते कजदारापयत पोहोच याचे, याला ा झा याचे तसेच याने वीकारले असे समज यात येईल.
कजदाराचा फोन मांक/ ई-मेल/प ा यािवषयी बदल अस यास याने/ ितने तो बदल कं पनीला लेखी व पात सूिचत करावा.
याब ल कजदाराकडू न कोणतीही हयगय झा यास, कं पनीकडू न कर यात आलेला संपक/ प
वहार कजदारापयत न
पोहोच यास कं पनी जबाबदार राहणार नाही.
7. युिनमोनी ारे िनि त के ले या ाज दरानुसार ाज आकार यात येईल. हे दर िनि त करतेवेळी िनधीची र म, वहार
र म जोखीम आिण कमान परता ाची र म हे घटक ल ात घेतलेले आहेत. हे दर ठरिवताना कजदारासंबंधी कोण याही

कारचा भेदभाव कर यात आलेला नाही. उलट येक कजा या व पानुसार
जोखमीची तवारी करताना ापक दृि कोन राखलेला आहे.

ाज दर ठरिव यात आला आहे. तसेच

8. कजदार हा परता ा या िनि त कर यात कालावधीत कजासोबत ाजाची र म परत कर यास असमथ ठर यास
याने/ितने (कजदाराने) कं पनीला दािग यांिवषयी पुढील कारवाई कर यास संमती दली असे समजले जाईल. िललावापूव
कं पनीकडू न कजदाराला थक त रकमेचा परतावा कर यासंबंधीची रिज टड नोटीस बजाव यात येईल. तसेच नंतर ही नोटीस
वृ प ात कािशत कर यात येईल. या संबंधीची सव
या कं पनी या अिधकृ त अिधका या ारे पूण के ली जाईल. िललाव
पूण झा यानंतर जमा झालेली र म आिण थक त रकमेत फरक अस यास, उवरीत बाक र म भर यासाठी कजदार संमत
असेल असे इथे मान यात येते आहे. याबाबत कजदाराकडू न कसलीही हयगय झा यास या या/ित याकडू न उवरीत र म
वसूल कर यासाठी कं पनीला कायदेशीर कारवाई कर याचा अिधकार राहील. तसेच कजदार रिज टड नोटीसीचा @ .50/ती नोटीस खच उचल यासाठी जबाबदार राहील.
9. कं पनीने कजदाराकडू न बाक /थक त र मेची वसुली कर याक रता याला/ितला िललावानंतर 7 दवसांचा वेळ ावा.
कं पनीने िललावाची घोषणा सावजिनक र या कमान दोन वृ प ांत जािहरात जारी क न ावी, यातील कमान एक वृ प
हे थािनक ादेिशक भाषेतील तर दुसरे रा ीय दैिनक असावे.
10. कज घेत यानंतर कजदार कं पनीला बाक /थक त रकमेचा भरणा करत नाही तोवर दरवेळी कजा या 25% र म
राख याक रता कजदार बांधील राहील. संपा क (को-लेटरल) मू या या मोजणीची कं मत संबंिधत बाजार मू यावर
आधा रत असेल. मा जन/ संपा क मू य हे कं पनीकडू न िनि त कर यात आले या तारीख आिण वेळेला उपल ध क न दे याचे
कजदाराने मा य के ले आहे. तसेच मा जन/ संपा क मू याक रता कं पनीकडू न दे यात आलेला कालावधी संप यानंतर कं पनी
कोणताही भरणा वीकार यास नकार देऊ शकते.
11. प र छेद 8 म ये काही असले तरी, मा जन 20% पे ा खाली गे यास, अगदी मु तीपूव देखील नजीक या भिव यात
कोण याही ट यावर सावजिनक िललावा ारे कं वा खासगी व थे ारे दािगने िवक याचा अिधकार कं पनी राखून ठे वते.
िललाव
येला सु वात कर याआधी कं पनी कजदाराला हे मा जन पूण कर यासाठी 7 दवसांचा अवधी देते आिण कजदार
याला वाजवी मुदत समजून सहमती देतो.
12. तारण ठे वलेले दािगने ही िन:संशय कजदाराचीच मालम ा असते, इतर कोण याही
चा यावर अिधकार, ची कं वा
दावा असू शकत नाही आिण कजदाराला ती तारण ठे व याचा संपूण अिधकार असतो. दािग यां या मालक त कोणतीही ुटी
आढळ यास कजदाराला कं पनीला संपूण हानी, कं मत आिण प रणामांची नुकसान भरपाई ावी लागते.
13. कोणतीही उधारी/ कज सुिवधा घे यासाठी कोण याही
ला/ कं प यांना/ बँकांना/ आ थक सं थेला तुम या सो या या
दािग यांसकट (तारण ठे वलेली से यु रटी) तुम या कजाचे ह तांतरण, तारण, िव
कं वा याचे सव ह ठरिव याचा अिधकार
कं पनी वत:कडे राखून ठे वते आिण कजदाराला याची मािहती अस याने कोण याही आ ेपािशवाय याची संमती असते.
14. या ारे, कजदार या कजाची सुर ा हणून तारण ठे व यात आलेले मूळ सो या या दािग यांवरील पयाय करारात वेश
क न कं पनीला कं मत जोखीम तारण ठे व यासाठी अिधकृ त करतो आिण पर पर करारा या संदभात संबंिधत माणातील
ह याची भरपाई कर यास सहमती दशवतो.
15. तारण ठे वले या सव दािग यांचा कं पनीतफ िवमा उतरवला जातो. असे असले तरी, काही गुणव ेमुळे कं वा दािग यां या
घडणावळीमुळे जर काही नुकसान झाले तर यासाठी कं पनी जबाबदार असणार नाही. तरीही, कं पनी या कं वा यां या
कमचा यां या हलगज पणामुळे असे काही झाले तर मा कं पनी याची जबाबदारी वीकारते.
16. वा तिवकतेचा चुक चा अथ लावून कज मा य क न घेतले गेले होते असे कं पनीचे मत झा यास, या अवधीसाठी कजाला
सहमती दशिव यात आली होती ती मुदत संप यापूव च कं पनी कजा या परतफे डीची मागणी कर याचा अिधकार राखून ठे वते.
अशी मागणी झा यास, कजदाराला संपूण कज आिण यावरील ाज एकि तपणे परत क न आपले तारण ठे वलेले सोने
सोडवून यावे लागते.
17. कजदाराला हे मा य करावे लागते क , कजा या तपिशलासह आिण थकबाक आिण/ कं वा अट चा भंग झा यास सव
अट साठी ते बंधनकारक असेल; यायालयातफ कं वा इतर कोण याही उिचत मंचातफ याचे िनराकरण कर याचा अिधकार
युिनमनीने राखून ठे वला आहे.
18. कजदार पुढील बाब शी संबंिधत असलेला शासन शु क,

ाज कर, सेवा कर, शु क, जीएसटी, कर आिण सव कार या

कं मती आिण खच यावरील खच, भरपाई आिण परतफे ड करेल. (अ) कजा या अनुदानासाठी आिण परतफे डीसाठीचा अज
(ब) ाजासकट कजाची वसुली आिण ा ी (क) सुर ेची अमलबजावणी (ड) सव करां या थकबाक ची मंजुरी आिण तारण

(से यु रटी) संदभातील तसेच या से यु रटीचा िवमा उतरिव यासाठी सरकार तफ लाव यात येणारे इतर कोणतेही शु क कं वा
सरकारी आकारणी
19. सव थक त खा यांवरील मूळ थकबाक वर च वाढ ाज आकार यात येईल. कोण याही वेळी दंडा मक
बदल कं वा सुधारणा कर याचा अिधकार कं पनी के वळ वत: याच अख यारीत राखून ठे वते.

ाज दरात

20. कायदेशीर आिण/ कं वा िनयामक गरजांचे पालन कर या या उ ेशाने कजदार कोण याही े डीट सुिवधेबाबतचा/
घेतले या /घेणा या कजाचा, े डीट युरो, े डीट रे टंग एज सीज, बँका, आ थक सं था, बँकएतर िव ीय सं था, डेटा बँक कं वा
कोणतेही सरकारी कं वा िनयामक ािधकरण/ सं था/िवभाग इ. संबंिधत सव डेटा आिण/ कं वा सव/ कोणतीही मािहती उघड
कर याचा कं वा दे याचा अिधकार कं पनीला दान करतो.
21.सव कार या संपकाक रता आवेदन प ात नमूद कर यात आलेला प ा ा धरावा, प यात एखादा बदल झा यास तो
िलिखत व पात सूिचत कर याची आिण कं पनीकडू न यासंबंधीची पोचपावती दे याची आव यकता आहे.
22. कं पनी कजदारांशी टपाल/कु रीयर/रिज टर ए.डी/ ई-मेल/दूरसंचार/एसएमएस/ यापैक एक कं वा अिधक मा यमां ारे
संपक साधू शकते. या मा यमांिवषयी कोणतीही मयादा नाही. कं पनीकडू न अशा कारे संपक साध यात आला असता याला
कजदाराने आ हान देऊ नये. पावती िवलंबाने ा झाली, प यातील बदलामुळे कं वा मांक बदल याने पावती िमळाली
नाही अथवा या व पाची कारणे आपण देणार नाही हे कजदाराने मा य करावे.
23. कज हणून ा झाले या िनधीतून कोण याही व पातील सोने खरे दी जसे शु

व पातील सोने, सो याची लगड,

सो याचे दािगने, सो याची नाणी, गो ड ए सचज ेडड
े फं स (ईटीएफ), गो ड फं डांचे समभाग यांची खरेदी करणार नस याची
पु ी कजदाराने करावी.
24. ाजा या रकमेचा भरणा कर यािवषयी मरण/आठवण क न दे यासाठी, कं पनी या उ पादनािवषयी कर यात आलेले
एसएमएस कं वा फोन यािवषयी िवचारणा/ संपक साध यास कजदाराने आ ेप घेऊ नये.
25. कं पनी कजा या रकमेसाठी बँका/ एफएलएसकडू न आ थक मदतीचा लाभ घेऊ शकते याची कजदाराला जाणीव असावी.
कं पनीने प पणे अिधकृ त के या माणे, कजदार हा अशा बँक / एफएलएसकडू न नोटीस िमळा यावर अशा बँकांना
/एफएलएसना थेट देय र म दे यास सहमत आहे आिण अशा कार या देयकामुळे कजदाराला यो य आकार ावा लागेल.
26. कज मंजूर करतेवेळी तारण ठे व यात आलेले दािगने हे 22 कॅ रे ट शु तेचे आहेत, याची िनि ती कं पनी करत नाही अथवा
वीकारत नाही. कं पनी दािग यां या शु तेची खा ी यो य प तीने वतं पणे क शकते. तारण हणून ठे वलेले दािगने कमी
शु तेचे वा बनावट अस याचे कोण याही णी कं पनी या नजरे स आ यास कजदाराला स यि थती मा य करणे बंधनकारक
राहील. तसेच ाजा या रकमेची परतफे ड कर यास तो जबाबदार राहील. कं पनीचे कोण याही कारचे नुकसान झा यास
यो य ती कायदेशीर कारवाई कर याचे अिधकार कं पनीला आहेत.
27. कज द तावेज/ करारातील सव मजकू र कजदाराला समजणा या भाषेत असून आपण तो पूण वाचून काढला आहे, याची
खातरजमा कजदाराने कजाचा लाभ घेतेवेळी के लेली असावी.
28. कजाबाबत िनयम आिण अटी नमूद के लेली त आप याला ा झाली आहे, याची खा ी कजदाराने पटवावी.
29. या कजसंबंधी द तावेजातील िनयम आिण अट म ये सुधारणा कर यासाठी युिनमोनीला अिधकार आहेत, हे मी इथे मा य
करतो/करते. मला हा वहार यो य वाटतो आिण यािवषयीची सव मािहती मला युिनमोनीकडू न सूिचत कर यात आली आहे.
30. नमूद कर यात आले या कालावधीपूव कजदार हा कज रकमेचा भरणा क
रािहले या मु ला या 0.25% एवढे मुदतपूव शु क आकारले जाईल.

इि छत अस यास या याकडू न बाक

31. े डीट इ फॉमशन युरो (इंिडया) िलिमटेड आिण/ कं वा आरबीआय कं वा इतर कायदेशीर सं थांतफ मा यता ा इतर
कोण याही एज सीकडे कजदाराने घेतले या कजािवषयीची मािहती कं वा डेटा उघड कर याचे अिधकार कं पनीला तो देतो.
या एज सीज यांना हवी असेल या कारे ही मािहती उपयोगात आणू शकतात कं वा सामाईक क शकतात, याची जाणीव
कजदाराला आहे.
32. या कजामुळे कोणताही वाद िनमाण झा यास तो लवाद व समेट अिधिनयम, 1996 या तरतुदीनुसार कं पनीने िनयु
के ले या लवादाकडे सोपिव यात येईल. लवाद कायवाही एनाकु लम येथे होईल. हा वहार एनाकु लम यायालया या िवशेष
े ा या अधीन असेल.
33. मु य कालावधी पूण झाले या करणांत कज पूण फे डले जाईपयत दर साल 11.8% इतके दंडा मक
येईल.

ाज आकार यात

34. मुदतीची तारीख उलट यावर दररोज सव कज चुकवेिगरी करणा या (िडफॉ टर) ाहकांना दरसाल 3.6% दंडा मक
ाज लागू होईल.
35. कजा या अटी आिण शत मी नीट वाचून समजून घेत या आहेत आिण याची त मला दे यात आली आहे. हे दािगने
माझे अस याचे मी इथे जाहीर करतो. दािग यांवर खडे जडलेले आहेत. जर यांचे काही बाजार मू य नसेल. मा य के ले या
अट नुसार मी ाजासकट कजाची परतफे ड कर याचे मा य करतो. वरील सव अटी आिण शत मला प के या गे या आहेत
आिण मी या वीकार या आहेत.
36.कजासंबंधी सुयो य प त ( ॅ टीस कोड) कं पनी या संकेत थळावर उपल ध आहे: www.unimoni.in.

ठकाण :
दनांक :

ाहकाची वा री : ………

