ਡਿਮਾਂਿ ਪ੍ਰੋਡਮਸਰੀ ਨੋਟ (ਲੋ ਨ ਖਾਤਾ ਨੰ .....)
ਰੁ.………./-

ਡਮਤੀ:…………

ਮੰ ਗ ਤੇ, ਮੈਂ …… .. ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕ ਕੰ ਪਨੀ, ਯੂਜਨਮੋਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜਿਤੀ

ਜਿਚ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰ/ਸਾਖਾ……. ਜਿਖੇ ਰੁਪਏ ……………………… ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਿਆਿ ਸਮੇਤ… ..% ਸਾਲਾਨਾ,
ਮਾਜਸਕ/ਜਤਮਾਹੀ/ਸਲਾਨਾ ਬਕਾਏ, ਜਮਸਜਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ : …….

ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ
1.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਜਿਚ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਡਮਾਂਡ ਪਰੋਜਮਸਰੀ ਨੋਟ ਜਿਚ ਜਿਆਿ ਉਪਰ ਦਰਸ਼ਾਏ ਮੁਤਾਜਬਕ ਇਸ ਲੋ ਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਜਨਸਚਤ

ਦਰ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਫਾਕੀਂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ ਲਈ, ਸਾਲ
ਜਿਚ 360 ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
2.

ਇਸ ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦਾ ਉਦੇਸ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਕੰ ਪਨੀ 22 ਕੈਰਟ ਸੁੱ ਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਜਹਜਣਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਏਗੀ। ਜਿਿੇ ਿੀ ਗਜਹਜਣਆਂ ਦੀ ਸੁੱ ਧਤਾ 22

ਕੈਰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਗਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਜਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 22 ਕੈਰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ (ਐਲ.ਟੀ.ਿੀ.) ਜਕਸੇ ਿੀ
ਸੂਰਤ ਜਿਚ ਗਜਹਣੇ ਰੱ ਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਗਰਾਮ ਕੀਮਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਦਸਾ ਜਨਰਦੇਸਾਂ

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਤਮ ਹੋਿੇਗੀ। ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲੋ ਨ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਦੱ ਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਜਬਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, ਆਮ ਸਰਤਾਂ ਿੀ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੁ ਹੋਣਗੀਆਂ।
3.

ਿੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਆਿ ਿਾਂ ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਿਾਪਸ

ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਨ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਉਜਚਤ ਨੋਜਟਸ ਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਨ ਿਾਪਸ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਿਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। ਿੇ ਲੋਂ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਦਨਾਂ ਜਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਜਿਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਜਹਜਣਆਂ ਨੂੰ
ਜਨਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਿੇਚ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਿੇਗਾ।
4.

ਿਾਅਦਾ ਕਰਨ/ਲੋ ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਖਾ ਜਿਖੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਿਰੂਰੀ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਬਨਾਂ ਗਜਹਣੇ ਸੁਪਰ
ੁ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਿੇ ਇਹ ਅਸਲ ਰਸੀਦ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲਖਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਿਲ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਹੀ ਗਜਹਜਣਆਂ ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸਰਤੇ ਜਕ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਲੋ ਨ
ਦੀ ਅਸਲ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚੁਕਾ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
5.

ਕੰ ਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਿਲ ਜਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਿਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ

ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੱ ਿੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਚ,
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਤੁਰੰਤ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਿਾਏਗਾ।
6.

ਕੰ ਪਨੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਮੌਿੂਦਾ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤ ਜਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਚ ਚਾਰਿ ਿਾਂ ਜਿਆਿ ਦੀ ਦਰ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ

ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਜਿਚ ਕੋਈ ਨਿਾਂ ਚਾਰਿ/ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਸੰ ਭਾਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ)। ਇਸ ਨੰ ਪ੍ਡਿਲਾਂ ਿੀ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰ (ਉਸ ਦੁਆਰਾ
ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸਾ ਡਵਚ) ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਿੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਡਕ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਨੰ ਡਦਿੱ ਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਅਡਜਿੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਭੇਡਜਆ ਡਗਆ, ਸਵੀਕਾਡਰਆ ਡਗਆ ਅਤੇ ਮੰ ਡਨਆ ਡਗਆ ਸਮਡਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ 7 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਡਵਵਾਦ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ/ਈ.ਮੇਲ. ਆਈਡੀ/ਪਤੇ ਜਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ

ਜਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਿਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ
ਜਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।
7.

ਜਿਆਿ ਦੀ ਦਰ ਯੂਜਨਮੋਨੀ ਦੇ ਜਿਆਿ ਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿੋ ਸੰ ਬੰ ਜਧਤ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ,

ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ ਇਕਜਿਟੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਲਾਭ। ਅਸੀਂ ਿੋਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਿੋ
ਜਕ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਜਲਆਂ ਦੇ ਿਰਗਾਂ ਜਿਚ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਜਕ ਹਰੇਕ ਲੋ ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਿ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8.

ਿੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਜਨਰਧਾਰਤ ਜਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਿਆਿ ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਚਾਰਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ

ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਗਜਹਜਣਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਿਧਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਪਨੀ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੋਜਟਸ ਭੇਿਕੇ ਜਨਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬਕਾਇਆ

ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਜਿਚ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਪਰਕਾਸਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਕਾਰਿਾਈ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਿਾਏਗੀ। ਜਨਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਿੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਜਿਚ, ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਪੈ ਰਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ
ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਘੱ ਟ ਪੈ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਿਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ
ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ @ 50/- ਪਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੋਜਟਸ ਦੇ ਨੋਜਟਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰੇਗਾ।

9.

ਕੰ ਪਨੀ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟ ਪੈ ਰਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ

ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਉਜਚਤ ਸਮੇਂ ਿੱ ਿੋਂ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਲਾਮੀ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਚ ਇਸ ਮਸਹੂਰੀ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ,
ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਿੱ ਚੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਅਖਬਾਰ ਇੱ ਕ ਸਿਾਨਕ ਭਾਸਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਇੱ ਕ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।
10.

ਜਿੰ ਨਾ ਜਚਰ ਕੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਲੋ ਨ ਬਕਾਇਆ ਰਜਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਲਾਜਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਕ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਹਰ ਿੇਲੇ

ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਮਾਰਜਿਨ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣਾ ਿਾਂ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਿੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਭਾਿੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੰ ਪਨੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਕ ਮਾਰਜਿਨ/ਭਾਿੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ
ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਮਾਰਜਿਨ/ਭਾਿੀ ਦੀ ਜਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਸੇ ਿੀ ਰੂਪ ਜਿਚ ਜਕਸੇ ਿੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
11.

ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਜਿਚ ਜਕਸੇ ਿੀ ਗੱ ਲ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ, ਿੇ ਮਾਰਜਿਨ 20% ਤੋਂ ਘਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰ ਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਲਾਮੀ ਿਾਂ ਜਨਿੱਿੀ ਪਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਭਜਿੱ ਖ ਜਿਚ

ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਜਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਗਜਹਜਣਆਂ ਨੂੰ ਿੇਚਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਕੰ ਪਨੀ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ 7 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਲਾਮੀ ਦੀ ਸੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਉਜਚਤ ਸਮਾਂ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੈ।
12.

ਜਗਰਿੀ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਗਜਹਣੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱ ਕ, ਜਹਤ ਿਾਂ ਦਾਅਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ

ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂਨੂੰ ਜਗਰਿੀ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਗਜਹਜਣਆਂ ਦੇ ਜਸਰਲੇ ਖ ਜਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਚ, ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ,
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
13.

ਕੰ ਪਨੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਪੇਸਗੀ/ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ/ਕੰ ਪਨੀ/ਬੈਂਕ/ਜਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਿਾਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਜਹਜਣਆਂ (ਜਗਰਿੀ ਰੱ ਖੀ ਚੀਜ਼) ਦੇ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਜਧਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਿਚਨ ਦੇਣ, ਿੇਚਣ ਿਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ
ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
14.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਇੱ ਿੇ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਜਹਜਣਆਂ 'ਤੇ ਜਿਕਲਪ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਜਮਆਂ' ਜਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਿੋਖਮ ਦਾ ਿਚਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ

ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਲੋ ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਜਖਆ ਿਿੋਂ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਕਲਪ ਇਕਰਾਰਨਾਜਮਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਿਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
15.

ਜਗਰਿੀ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਜਹਜਣਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਿੇ ਗਜਹਜਣਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਿਾਂ ਬਣਾਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਕੰ ਪਨੀ ਪੂਰੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਕੰ ਪਨੀ ਿਾਂ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਜਹਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
16.

ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੋਿੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਿੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ

ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱ ਿਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਨ ਜਲਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਿੇ ਇਸਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੋ ਨ ਜਿਆਿ ਸਮੇਤ
ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜਗਰਿੀ ਰੱ ਖੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
17.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਿੀ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਲੋ ਨ ਦੇ ਿੇਰਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਜਿਤੀ

ਜਿੱ ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ; ਯੂਜਨਮੋਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਿੇਂ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਜਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।
18.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ, ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ, ਜਿਆਿ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਸੇਿਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜਡਉਟੀਆਂ (ਸਟੈਂਪ ਜਡਉਟੀ ਸਮੇਤ), ਿੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਟੈਕਸ (ਜਕਸੇ ਿੀ

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਅਜਧਕਾਰਤ ਸੰ ਸਿਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਸਾਜਰਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਿੋ ਜਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਇੰ ਨਾ ਗੱ ਲਾਂ

ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੋਣੇਗੇ (a) ਲੋ ਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਬਨੈ ਪੱ ਤਰ (b) ਜਿਆਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋ ਨ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਅਤੇ ਿਸੂਲੀ (c) ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

(d) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਿਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਦੂਿੇ ਖਰਜਚਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਜਲਆਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਚੁਕਾਏਗਾ।
19.

ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਖਾਜਤਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ' ਤੇ ਜਮਸਜਰਤ ਜਿਆਿ ਿਸੂਜਲਆ ਿਾਿੇਗਾ। ਕੰ ਪਨੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਕਮਾਤਰ ਜਿਿੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ

ਦੀ ਜਿਆਿ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਿਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।
20.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ, ਕਰੈਜਡਟ ਜਬਉਰੋ, ਕਰੈਜਡਟ ਰੇਜਟੰ ਗ ਏਿੰ ਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਿਾਿਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਜਕੰ ਗ ਜਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਿਾਿਾਂ, ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਿਾਂ ਜਕਸੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਂ ਜਨਯੰ ਤਰਕ ਸੰ ਸਿਾ/ਸੰ ਸਿਾ/ਜਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਜਨਯਜਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਜਕਸੇ ਕਰੈਜਡਟ ਸਹੂਲਤ/ਲਏ ਹੋਏ/ਿਾਂ ਲਏ ਿਾਣ
ਿਾਲੇ ਲੋ ਨ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਸਾਰੀ/ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅੰ ਕੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ।
21.

ਸਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਜਬਨੈ-ਪੱ ਤਰ ਜਿਚ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਿੇਗਾ। ਪਤੇ ਜਿਚ ਹੋਣਿਾਲੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਲਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ

ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਿੇਗੀ।
22.

ਕੰ ਪਨੀ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇੱ ਕ ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਜਿਚ ਇਹ

ਡਾਕ/ਕੋਰੀਅਰ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਏ.ਡੀ./ਈ.ਮੇਲ/ਦੂਰਸੰ ਚਾਰ/ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਭੇਿ ਕੇ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਨ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ
ਿਦੋਂ ਕੰ ਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੱ ਿੋਂ ਪੂਰਾ ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਸਜਹਮਤ
ਹੁਦ
ਂ ਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ, ਪਤਾ/ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਿੇਗਾ।
23.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਲੋ ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਰੂਪ ਜਿੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਸੋਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰਾਜਫਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ

ਗਜਹਜਣਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਸੱ ਜਕਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਿ ਟਰੇਡਡ ਫੰ ਡਾਂ (ਈ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ ਯੂਜਨਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਮਉਚਲ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਜਨਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜਕਸੇ ਿੀ ਰੂਪ ਜਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।

24.

ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮੈਸਿਾਂ ਲਈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ./ਕਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
25.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ ਲੋ ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ/ਜਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱ ਸਟ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਜਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਨੋਜਟਸ ਜਮਲਣ' ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਜਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਿਾਿਾਂ ਿੱ ਲ ਜਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਿੇਗਾ।
26.

ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਕੰ ਪਨੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਇਹ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਕ ਜਗਰਿੀ ਰੱ ਖੇ ਗਜਹਣੇ 22 ਕੈਰਟ ਸੁੱ ਧਤਾ ਿਾਲੇ ਹਨ। ਕੰ ਪਨੀ

ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਜਹਜਣਆਂ ਦੀ ਸੁੱ ਧਤਾ ਦਾ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਗਰਿੀ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਗਜਹਣੇ ਘੱ ਟ

ਸੁੱ ਧਤਾ ਿਾਲੇ ਹਨ ਿਾਂ ਨਕਲੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਅਤੇ ਜਿਆਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗਾ, ਿੇਕਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਜਰਹਾ ਤਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਿਸੂਲੀ ਲਈ ਉਜਚਤ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।
27.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਲੋ ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲੋ ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ ਜਿਚ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਆਜਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
28.
29.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਲੋ ਨ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇੱ ਿੇ ਇਹ ਸਜਹਮਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਯੂਜਨਮੋਨੀ ਇਸ ਲੋ ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਿੇਂ ਢੁਕਿਾਂ ਸਮਝੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ

ਯੂਨੀਮੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਨੰ ੂ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ।
30.

ਿੇਕਰ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 0.25% ਦਾ ਇੱ ਕ

ਪਜਹਲਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਿ ਜਲਆ ਿਾਿੇਗਾ।
31.

ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਸਜਹਮਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕਰੈਜਡਟ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਜਬਉਰੋ (ਇੰ ਡੀਆ) ਜਲਮਜਟਡ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਿਾਂ ਦੂਿੀ

ਜਿਜਧਕ ਸੰ ਸਿਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਏਿੰ ਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਲੋ ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ

ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਿੇਂ ਸਮਝੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਢੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਂ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
32.

ਇਸ ਲੋ ਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਿਿਾਦ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1996 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਯੁਕਤ ਇਕੋ ਹੀ

ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਸਿਾਨ ਏਰਨਾਕੂਲਮ ਜਿਖੇ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜਿਖੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸੇਸ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਿੇਗਾ।
33.

ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਲੋ ਨ ਦੇ ਬੰ ਦ ਿੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਿੱ ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਿੋਏ ਮਾਮਡਲਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਵਆਜ 11.88% ਸਾਲਾਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।

34.

ਡਨਰਧਾਰਤ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਿਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਵਆਜ 3.6% ਸਾਲਾਨਾ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗ ਿੋਵੇਗਾ।

35.

ਮੈਂ ਲੋ ਨ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਨੰ ੂ ਸਿੀਕਾਰ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਉਪਰੋਕਤ ਗਜਹਣੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਗਜਹਜਣਆਂ ਜਿਚ ਿੜੇ ਹੋਏ ਪੱ ਿਰ, ਿੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਕਤ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਨ ਨੂੰ
ਜਿਆਿ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਮੈਂਨੰ ੂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
36.

ਸਥਾਨ :
ਡਮਤੀ :

ਇਸ ਲੋ ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਜਨਰਪੱ ਖ ਅਜਭਆਸ ਕੋਡ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ: www.unimoni.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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