డిమ ాండ్ ప్రామిసరీ నోట్ (లోన్ అక ాంట్ నాం…..)
రూ.………./-

తేదీ:…………

డిమ ాండ్ చేసినప్పుడు నేను ……..
ర్ూపాయలు

కాంపెనీ చట్ట ాం, 1956 కాంద నమోదైన కాంపెనీ యూనిమనీ లేదా ఆర్డర్ చేసినప్పుడు దాని ఆఫీస్/బ్రాంచ్లో …….

………………………. ను ఇకకడ ప ాందుప్రిచిన తేదీ నుాంచి వడడడ ని ….. % ఏడాదిక చొప్పున నెల/తమ
ై సికాం/వారిిక లెకకన, ఒకవేళ

తీసుకునన మొతాానిక డడఫాల్టట అయిన ప్క్షాంలో అది కూడా కలిపి చలిి స్ా ానని నేను హామీ ఇసుానానను.

పేరు, సాంతకాం : …….

నియమ నిబాంధనలు
1.

ర్ుణగ్రహీత ఇసుానన డిమ ాండ్ పారమిసరీ నోట్లో పేరొకనన రీతిలో ఈ ర్ుణానిక పెన
ై కనిపిసా ునన ఫిక్స్డ్ వడడడ రేట్ు ఉాంట్ుాంది.

అాంతే కాదు కాంపెనీ ఇనిిడాంట్ర్ ఛారీీలు కూడా ఉాంట్్యి, దానిని ఎప్ుట్ికప్పుడు ర్ుణగ్రహత
ీ కు కాంపెనీ తలియజేసా ుాంది. దీని
కోసాం సాంవతిరానిన 360 రోజులుగా ప్రిగ్ణాంచడాం జర్ుగ్ుత ాంది.

2.

వయవస్ాయిేతర్ అవసరాల కోసాం ఈ ర్ుణాం జారీ చేయడమైనది. ఆభర్ణాలను కాంపెనీ 22 కాయరెట్ సవచఛతతో లెకకసుాాంది.

ఎప్పుడత
ై ే ఆభర్ణాల సవచఛత 22 కాయరెట్ి కాంట్ె తకుకవపాంట్ుాందో , అట్ిట దానిని లెకకాంచేాందుకు 22 కాయరెట్ి ుగా మ ర్చడాం

జర్ుగ్ుత ాంది. కాని ర్ుణమొతా ాం ఎట్ిట ప్రిసి త లోినూ తాకట్ుట పెడుత నన బాంగార్ాం విలువలో 75% క మిాంచి ఇవవడాం జర్గ్దు.

ర్ుణ మొతా ాం, బాంగార్ాం బర్ువప, ప్రతీ గారముకు నిర్ణయిాంచే రేట్ు అనిన కూడా ఆర్బీఐ మ ర్గ దర్శకాలకు అనుగ్ుణాంగా కాంపెనీ
నిర్ణ యాం తీసుకుాంట్ుాంది, అవే త దిగా ప్రిగ్ణాంచడబడతాయి. ర్ుణగ్రహత
ీ ఎాంచుకునే సీకమును బట్ిట చలిి ాంప్ప జరిగన
ి తేదీ నుాంచి
ర్ుణవయవధి 3 నుాంచి 36 నెలలుగా ఉాంట్ుాంది. ఆ సీకముకు సాంబాంధిాంచిన నిరిిష్ట నిబాంధనలతో పాట్ు స్ాధార్ణ నిబాంధనలకు
కూడా ర్ుణగ్రహత
ీ కట్ుటబడి ఉాండాలిి ఉాంట్ుాంది.
3.

ర్ుణగ్రహత
ీ వడడడ చలిి ాంచే సిితిలో లేర్ని లేదా తీసుకునన ర్ుణాం మొతా ాం తిరిగి చలిి ాంచే ప్రిసి తిలో లేర్నే అనుమ నాం లేదా

సమ చార్ాం కాంపెనీక అాందిన ప్క్షాంలో సహేత కమన
ై నోట్స
ీ ు జారీ చేసి ఇచిచన ర్ుణానిన బకాయి మొతాాలతో తిరిగి వెనకక

తీసుకోవడాం లేదా ర్ుణ వయవధిని వేగ్వాంతాం చేసి తిరిగి చలిి ాంప్పలు జర్పాలని అడిగే అధికార్ాం ఎప్పుడైనా కాంపెనీ కలిగి ఉాంట్ుాంది.

ఆ నోట్స
ీ ులో పేరొకనన వయవధిలోప్ప బకాయిలు చలిి ాంచడాంలో ర్ుణగ్రహీత విఫలమన
ై ప్క్షాంలో ఆభర్ణాలను వేలాం దావరా
వికరయిాంచడాం జర్ుగ్ుత ాంది.
4.

ఆభర్ణాల తాకట్ుట/చలిి ాంప్పల సమయాంలో ఒరిజినల్ట గోల్టడ ర్సీదును లోన్ కోిజ్ చేసట్
ే ప్పుడు తప్ునిసరిగా బ్రాంచ్లో

అాందజేయ లిి ఉాంట్ుాంది. లేని ప్క్షాంలో ఆభర్ణాలు విడుదల చేయడాం జర్గ్దు. ఒకవేళ ఆ ఒరిజినల్ట ర్సీదు ప గొట్ుటకుననట్ుట
అయితే ర్ుణగ్రహత
ీ వెాంట్నే ఆ విష్య నిన కాంపెనీక లిఖితప్ూర్వకాంగా తలియజేయ లిి ఉాంట్ుాంది.

మొతా ాం బకాయిలునీన

కి యర్ చేసి ఒరిజినల్ట లోన్ ర్సీదును బ్రాంచ్లో అాందజేసిన తరావతే ర్ుణగ్రహత
ీ లేదా వారి అధీకృత ప్రతినిధి మ తరమే
ఆభర్ణాలను విడిపిాంచుకోగ్లుగ్ుతార్ు.
5.

అనిన ర్కాల చలిి ాంప్పలకు కాంప్ూయట్ర్ దావరా జారీ చేసే ర్సీదులను మ తరమే కాంపెనీ జారీ చేసా ుాంది. ఏ ర్కాం చలిి ాంప్పలకు

కూడా మ యనువల్ట ర్సీదులు జారీ చేయడాం జర్గ్దు. ఒకవేళ చలిి ాంప్పలను బ్రాంచ్ వెలుప్ల సీవకరిాంచినట్ుట అయితే ర్ుగ్రహత
ీ
రిజసట ర్ చేసుకునన మొబల్ట
ై నెాంబర్ుకు వెాంట్నే చలిి ాంప్ప అాందుకుననట్ుట ఎస్ఎాంఎస్ ప్ాంపిాంచడాం జర్ుగ్ుత ాంది.

6. ర్ుణగ్రహీత తీసుకునన ర్ుణానిక సాంబాంధిాంచి అమలోి ఉనన నియమనిబాంధనలు సవరిాంచడాం సహ వడడడ రేట్ు మరియు/లేదా
కొతా ఛారీీలు/ఫీజులు (ముాందు తేదీ నుాంచి వరిాాంచేల ) విధిాంచే అధికార్ాం కాంపెనీ కలిగి ఉాంట్ుాంది.

ఈ విషయ నిి రుణాం

తీసుకునేటప్పుడు రుణగ్రహీత కాంపెనీకి ఇచ్చిన మొబైల్ నాంబర్ లేదా ఈమెయిల్కు ఎస్ఎాంఎస్ లేదా ఈమెయిల్ దాారర (వరరికి
అరథ మయియే భాషలో) తెలియజేయడాం జరుగ్ుత ాంది. అటటి

సూచనలను అాందుకుని 7 రోజులోోప్ప వివరదాం తెలియజేయకప్ో తే

అటటి వరటటని అాందజేసినటటిగర, అాందుకునిటటి, అాంగీకరిాంచ్చనటటిగర భావిాంచడాం జరుగ్ుత ాంది. ఫో న్ నెాంబర్/ఈమయిల్ట ఐడడ/అడరస్

లో మ ర్ుు చోట్ుచేసుకుాంట్ే వాట్ిని ర్ుణగ్రహత
ీ వెాంట్నే లిఖితప్ూర్వకాంగా కాంపెనీక తలియజేయ లిి ఉాంట్ుాంది. అల చేయని
ప్క్షాంలో అట్ిట సమ చారానిన అాందుకోలేదని చపేా దానిక కాంపెనీ బ్ధయత వహాంచదు.

7.

నిధుల ఖర్ుచ, ల వాదేవీల ఖర్ుచ, రిస్క పీరమియాం, ఈకవట్ీపెై అాంచనా వేసే కనీస రాబడిని వాంట్ి ఖ తా సాంబాంధిత

అాంశాలను లెకకాంచి UNIMONI వడడడ రేట్ు నమూనా ఆధార్ాంగా వడడడ రేట్ును నిర్ణయిాంచడాం జరిగిాంది. రిస్కకు సాంబాంధిాంచి మేము
సమగ్ర విధానాంలో లెకకస్ాాాం. ర్ుణగ్రహత
ీ ల శరరణలో ఎట్ువాంట్ి వివక్ష చూప్డాం జర్గ్దు, కాని ప్రతీ ర్ుణానిక దానిక తగినట్ుటగా వడడడ
రేట్ు నిర్ణ యిాంచడాం జర్ుగ్ుత ాంది.
8.

నిరేిశిత ర్ుణవయవధిలోప్ప వడడడ , ఇతర్ ఛారీీలతో కలిపి ర్ుణానిన తిరిగి చలిి ాంచడాంలో ర్ుణగ్రహీత విఫలమన
ై ప్క్షాంలో,

అతను/ఆమ కాంపెనీ దగ్గ ర్ వార్ు తాకట్ుటపెట్ట న
ి ఆభర్ణాలపెై ముాందుకు వెళ్ి ాందుకు కాంపెనీక అధికార్మిచిచనట్ుటగా భ్విాంచడాం
జర్ుగ్ుత ాంది. వేల నిక ముాందే బకాయిలు చలిి ాంచాలని ర్ుణగ్రహత
ీ కు కాంపెనీ రిజిసట ర్డ నోట్ీసు ప్ాంపిసా ుాంది. ఆ తరావత

దినప్తిరకలో దానిన ప్రచురిసా ుాంది. ఆ ప్రకరయను కాంపెనీక చాందిన అధీకృత అధికార్ులు నిర్వహస్ాార్ు. వేలాం వేసన
ి తరావత కూడా
ర్ుణగ్రహీత కాంపెనీక ఇవావలిిన మొతా ాం ఏమైనా ఉాంట్ే చలిి ాంచేాందుకు ర్ుణగ్రహీత ఇాందుమూలాంగా అాంగీకరిసా ుననట్ుట.

లేనిప్క్షాంలో అట్ిట మిగ్ులు మొతాానిన తిరిగి ప ాందేాందుకు నాయయప్ర్మన
ై ప్రకరయ చేప్ట్ేటాందుకు కాంపెనీక అధికార్ాం ఉాంది. అాంతే
కాదు అట్ిట దానిక ఒకోక నోట్స
ీ ుకు ర్ూ.50/- చొప్పున భ్రానిన ర్ుణగ్రహీత భరిాంచాలిి ఉాంట్ుాంది.

9.

ర్ుణగ్రహీత సహేత క సమయమని అాంగీకరిాంచే 7 రోజుల గ్డువప ర్ుణగ్రహీతకు ఇచిచ ఆ తరావత వేల నిక కాంపెనీ

సమ చార్మిసుాాంది. ఇట్ిట వేల నిన రెాండు దినప్తిరకలోి ఇాందులో ఒకట్ి అకకడి పారాంతీయ భ్ష్ మరొకట్ి జాతీయ దినప్తిరకలో
ప్రకట్న జారీ చేయడాం దావరా స్ాధార్ణ ప్రజానీకానిక వేలాం గ్ురిాంచి కాంపెనీ తలియజేసా ుాంది.
10.

కాంపెనీక ర్ుణగ్రహత
ీ ర్ుణబకాయి ఉనననానళల
ి , ర్ుణమొతా ాంలో 25% కాంపెనీ దగ్గ ర్ మ రిీన్ ఉాండేల ర్ుణగ్రహీత

వయవహరిాంచాలిి ఉాంట్ుాంది. కొలెట్ర్ల్టగా చూపే ఆసిా విలువ అట్ిట కొలెట్ర్ల్ట మ రెకట్ విలువ ప్రకార్ాం ఉాండాలి. మ రిీన్/కొలెట్ర్ల్ట
ఏ సమయాంలో ఇవావలనేది కాంపెనీ తలియజేసా ుాంది, అట్ిటదానిక ర్ుణగ్రహత
ీ అాంగీకరిసా ునానర్ు. అట్ిట మ రిీన్/కొలెట్ర్ల్ట ముగిసన
ి
తరావత ఏ ర్ూప్ాంలో జరిపే చలిి ాంప్పలెైనా తిర్సకరిాంచే హకుక కాంపెనీ కలిగి ఉాంట్ుాంది.

11.

పెైన పేరా నెాంబర్ 8లో పేరొకననదానిక సాంబాంధాం లేకుాండా, ఒకవేళ మ రిీన్ గ్నక 20% దిగ్ువకు ప్డిపో తే, ఆభర్ణాలను

బహర్ాంగ్ వేలాం లేదా పెవ
ై ట్
ే ఏరాుట్ు దావరా సమీప్ భవిష్యత్లో ఏ దశలోనెైనా, వయవధి గ్డువప తీర్క ముాందు కూడా అమేే

హకుక కాంపెనీ కలిగి ఉాంట్ుాంది. మ రిీన్ కట్ేటాందుకు ర్ుణగ్రహీతకు 7 రోజుల సమయ నిన ర్ుణగ్రహత
ీ కు ఇచిచ, ఇట్ిట వయవధి
సహేత కమని ర్ుణగ్రహీత కూడా అాంగీకరిసా ునానర్ు, అట్ిట గ్డువప ముగిసన
ి తరావత వేలాం ప్రకరయను కాంపెనీ చేప్డుత ాంది.

12.

తాకట్ుట పెట్ట ే ఆభర్ణాలపెై సర్వహకుకలు ర్ుణగ్రహీతకే చాంది ఉాండాలి, ఇతర్ులెవరిక దానిపెై హకుక, ఆసకా లేదా కెియిమ్

ఉాండరాదు. అట్ిట వాట్ిని తాకట్ుట పెట్ట ాంే దుకు సాంప్ూర్ణ అధికార్ాం ర్ుణగ్రహీతకు ఉాండాలి. ఆభర్ణాల య జమ నయహకుకకు

సాంబాంధిాంచిన ఏదన
ై ా హాని చోట్ుచేసుకుాంట్ే అట్ిటదానివలన తలెతేా హాని, ఖర్ుచ, ప్రిణామ లను కాంపెనీక ర్ుణగ్రహత
ీ చలిి ాంచాలిి
ఉాంట్ుాంది.
13.

మీ ర్ుణానిన, మీ బాంగార్ు ఆభర్ణాలను (సెకూయరిట్గ
ీ ా తాకట్ుట పెట్ట న
ి వి) ఏదన
ై ా అడావనుి/ర్ుణాల కోసాం ఏదేని

వయకా /కాంపెనీ/బ్యాంకులు/ఆరిిక సాంసి లకు బదిలీ చేయడాం, అమేడాం లేదా మీ ర్ుణాంపెై తనకునన అనిన హకుకలను అసెైన్ చేసే
అధికార్ాం కాంపెనీ కలిగి ఉాంది. ఇట్ిట విష్యాం ర్ుణగ్రహత
ీ కు కూడా తలుసు, దానిక దీని దావరా సమేతి తలియజేసా ునానర్ు.
14.

ఈ ర్ుణాం కోసాం తాకట్ుట పెట్ట న
ి బాంగార్ు ఆభర్ణాల ధర్ రిస్క కోసాం ఆప్ి న్ి కాాంట్్రక్స్టలోక ప్రవేశిాంచేాందుకు కాంపెనీక

ర్ుణగ్రహీత అధికార్మిసుానానర్ు, అట్ిట ఆప్ి న్ కాాంట్్రకుటకు సాంబాంధిాంచిన దామ షా పీరమియాం చలిి ాంచేాందుకు అాంగీకరిసా ునానర్ు.
15.

తాకట్ుట పెట్ట న
ి ఆభర్ణాలనినాంట్ిక కాంపెనీ బీమ చేయిసుాాంది. కాని, ఆభర్ణాలకు సాంబాంధిాంచి ఏదన
ై ా నాణయత లేదా

తయ రీ కార్ణాంగా ఏదైనా నష్ట ాం సాంభవిసేా అట్ిట దానిక కాంపెనీ బ్ధయత వహాంచదు. కాని, అట్ిటది కాంపెనీ లేదా దాని ఉదో యగ్ుల
నిర్ి క్షయాం కార్ణాంగా చోట్ుచేసుకుాంట్ే దానిక కాంపెనీ బ్ధయత వహసుాాంది.
16.

తప్పుడు ఆధారాలతో ర్ుణాం ప ాందార్ని కాంపెనీ భ్విాంచినప్పుడు ర్ుణ వయవధిక ముాందు ఏ సమయాంలోనెన
ై ా ర్ుణానిన

వెనకక తీసుకునే హకుక కాంపెనీ కలిగి ఉాంట్ుాంది. అల డిమ ాండ్ చేసన
ి వెాంట్నే ర్ుణబకాయి మొతాానిన వడడడ తో సహ చలిి ాంచి
తాకట్ుట పెట్ట న
ి బాంగారానిన ర్ుణగ్రహీత విడిపిాంచుకోవాలి.
17.

డడఫాల్టట అయిన సాందర్భాంలో మరియు/లేదా లోన్ వివరాలు సహ అనిన నియమనిబాంధనలకు కట్ుటబడి ఉాండేాందుకు

ర్ుణగ్రహీత ఇాందుమూలాంగా అాంగీకరిసా ునానర్ు. అట్ిటదానిక సాంబాంధిాంచి కోర్ుట లేదా తగిన వేదక
ి దావరా ప్రిషాకర్ాం ప ాందే హకుక
UNIMONI కలిగి ఉాంట్ుాంది.
18.

ర్ుణానిక సాంబాంధిాంచి (a) ర్ుణాం కోసాం మరియు తిరిగి చలిి ాంప్పలకు సాంబాంధిాంచిన దర్ఖ సుా (b) వడడడ తో సహ ర్ుణ

రికవరీ, తిరిగి ప ాందేాందుకు (c) సెకూయరిట్ీ అమలు చేసేాందుకు (d) ప్నున బకాయిల వసూలు, సెకుయరిట్క
ీ సాంబాంధిాంచి,

సెకూయరిట్ీని బీమ చేయిాంచేాందుకు ప్రభుతవాం విధిాంచే లెవీలు తిరిగి రాబట్ుటకునేాందుకు అయిేయ ఖర్ుచలను ర్ుణగ్రహత
ీ భరిాంచాలిి

ఉాంట్ుాంది. అల గే పాలనా ఛారీీలు, వడడడ ప్నున, సరీవసు ట్్యక్స్ి డూయట్ీలు (స్ాటాంప్ డూయట్ీ సహ), జీఎస్ట్ీ, (ప్రభుతవాం లేదా
ఏదైనా పారధికార్ సాంసి ఎప్ుట్ికప్పుడు విధిాంచేవి అవి ఏ ర్ూప్ాంలో ఉనాన) అనిన కూడా ర్ుణగ్రహీత చలిి ాంచాలిి ఉాంట్ుాంది.
19.

బకాయిప్డిన మిగ్ులు మొతా ాంపెన
ై చకరవడడడ విధిాంచడాం జర్ుగ్ుత ాంది. సీవయ విచక్షణపెై అప్రాధ వడడడ రేట్ును ఏ

సమయాంలోనెైనా మ రేచ, సవరిాంచే అధికార్ాం కాంపెనీ కలిగి ఉాంట్ుాంది.
20.

చట్ట ప్ర్మన
ై
నిబాంధనల అమలు మరియు/లేదా నియాంతరణా అవసరాల నిమితా ాం తాను తీసుకునన లేదా

తీసుకోబో త నన ర్ుణ సదుపాయాం/లోని కు సాంబాంధిాంచి ఏదేని/మొతా ాం సమ చార్ాం మరియు/లేదా డేట్్ను కాంపెనీ అనుబాంధ

సాంసి లు, కెరడట్
ి బూయరో, కెరడట్
ి రేట్ిాంగ్ ఏజెనీిలు, బ్యాంకులు, ఆరిిక సాంసి లు, బ్యాంకాంగేతర్ ఆరిిక సాంసి లు, డేట్్ బ్యాంక్స్ లేదా
ఏదేని ప్రభుతవ లేదా నియాంతరణ పారధికార్ సాంసి లు/సాంసి లు/శాఖలకు వెలిడిాంచేాందుకు, అాందిాంచేాందుకు కాంపెనీక ర్ుణగ్రహీత
అధికార్మిసుానానర్ు.
21.

సమ చార్ాం ప్ాంపిాంచేాందుకు దర్ఖ సుాపెై ఒకే అడరస్ ఉాండాలి. అడరస్లో మ ర్ుు ఉాంట్ే దానిన కాంపెనీక లిఖితప్ూర్వకాంగా

అాందజేసి దానిక ర్సీదు ప ాందాలి.

22. పో సుట/కొరియర్/రిజిసట ర్డ పో సుట విత్ అకానలెడ్ీమాంట్ డూయ/ఈమయిల్ట/ట్ెలికమూయనికేష్న్/ఎస్ఎాంఎస్ సహ ఈ పేరొకనన

వాట్ికే ప్రిమితాం కాకుాండా ఒకట్ి లేదా అనేక మ రాగల దావరా ర్ుణగ్రహత
ీ లతో కాంపెనీ కమూయనికేట్ చేసా ుాంది. కాంపెనీ ఏదైనా

కమూయనికేష్న్ ప్ాంపిాంచినట్ుట అయితే అది ప్ూరిా అయినట్ుట, అట్ిట దానిన ర్ుణగ్రహత
ీ అాందుకుననట్ుట, దానిక ర్ుణగ్రహత
ీ

అాంగీకరిసా ుననట్ుట, అట్ిట దానిని అడరస్/నెాంబర్ మ ర్ుు కార్ణాంగా అాందుకోవడాంలో ఆలసయమైనదని సహ ఏ కార్ణాలతోనూ ఎట్ిట
ప్రిసి త లోినూ సవాల్ట చేయనని అాంగీకరిసా ూ ర్ుణగ్రహీత హామీ ఇసుానానర్ు.
23.

. ఈ లోన్ దావరా అాందుకునన ర్ుణానిన బాంగార్ాం కొనడానిక, గోల్టడ బులియన్, బాంగార్ు ఆభర్ణాలు, బాంగార్ు కాయిను
ి ,

గోల్టడ ఎక్స్ిఛేాంజ్ ట్ేడ
ర డ్ ఫాండ్ి (ఈట్ీఎఫ్) యూనిట్ు
ి , గోల్టడ మూయచువల్ట ఫాండ్ యూనిట్ు
ి సహ ఏ ర్ూప్ాంలోనూ బాంగార్ాం కొనడానిక
ఉప్యోగిాంచనని ర్ుణగ్రహీత నిరాిరిసా ునానర్ు.
24.

వడడడ చలిి ాంప్ప గ్ుర్ుా చేయడాం, మరియు/లేదా కాంపెనీక సాంబాంధిాంచిన ఇతర్ ఉతుతా ల గ్ురిాంచి తలియజేసేాందుకు ఎస్

ఎాంఎస్/కాల్ట అాందుకునేాందుకు ర్ుణగ్రహీతకు ఎట్ువాంట్ి అభయాంతర్ాం లేదు.

25. ర్ుణాం ఇచేచాందుకు బ్యాంకులు/ఆరిిక సాంసి ల నుాంచి కాంపెనీ ర్ుణాం సీవకరిాంచిాందనే విష్యాం ర్ుణగ్రహీతకు తలుసు. కాబట్ిట,

అట్ిట బ్యాంకులు/ఆరిిక సాంసి ల నుాంచి బకాయి చలిి ాంప్ప కోసాం నేర్ుగా అట్ిట బ్యాంకులు/ఆరిిక సాంసి ల నుాంచి నోట్ీసులు
అాందుకుననట్ుట అయితే, అట్ిట చలిి ాంప్ప జరిపన
ి ప్క్షాంలో కాంపెనీక ర్ుణగ్రహీత చలిి ాంప్ప బ్ధయతల నుాంచి విముకుాలవపతార్ు.

26.

ర్ుణ మాంజూర్ు చేయడాం దావరా తాకట్ుట పెట్ట న
ి బాంగార్ాం 22 కాయరెట్ి సుచఛత కలిగినదని కాంపెనీ నిరాిరిాంచడాం లేదు

అాంగీకరిాంచడాం లేదు. తాకట్ుట పెట్ట న
ి ఆభర్ణాల సవచఛతపెై అనుమ నాం కలిగినా లేదా అవి నకలీవని తలిసినా వాట్ి సవచఛతను
సరెన
ై మ రాగల దావరా సవతాంతరాంగా ప్రీక్ిాంచేాందుకు కాంపెనీక అధికార్ాం ఉాంది. ఆ వచేచ ఫలితాలకు ర్ుణగ్రహత
ీ కట్ుటబడి ఉాండాలిి
ఉాంట్ుాంది. కాంపెనీక నష్ట ాం కలుగ్కుాండా వెాంట్నే ర్ుణానిన, వడడడ తో సహ వెాంట్నే చలిి ాంచాలిి ఉాంట్ుాంది. అల చలిి ాంప్ప జర్ప్డాంలో
విఫలమన
ై ప్క్షాంలో నషాటనిన భరీా చేసుకునేాందుకు చట్ట ప్ర్ాంగా తగిన చర్యలు చేప్ట్ేటాందుకు కాంపెనీక అధికార్ాం ఉాంది.

27. ఈ ర్ుణాం ప ాందేాందుకు సాంబాంధిాంచిన అనిన ప్తారలు, ఇతర్ ప్తారలను తమకు అర్ి మయిేయ భ్ష్లో వినిపిాంచి వాట్ిక
వివరిాంచడాం జరిగిాంది ర్ుణగ్రహత
ీ ఇాందుమూలాంగా అాంగీకరిసా ునానర్ు.

28. నిరేిశిాంచిన నియమనిబాంధన ప్తారల కాపీనీ అాందుకుననట్ుట ర్ుణగ్రహీత నిరాిరిసా ునానర్ు.
29. అవసరానిన బట్ిట ఈ ర్ుణప్తారలోిని నియమనిబాంధనలను మ రేచాందుకు UNIMONIక అధికార్ాం ఉాందని అట్ిట దానిని నాకు
UNIMONI తలియజేసా ుాందని నేను ఇాందుమూలాంగా అాంగీకరిసా ునానను.

30. ర్ుణగ్రహత
ీ ఒకవేళ ముాందసుాగానే ర్ుణబకాయి మొతాానిన ప్ూరిాగా తిరిగి చలిి ాంచాలని భ్విసేా అట్ిటదానిక మిగిలిన అసలుపెై
0.25% ముాందసుా ముగిాంప్ప ఛారీీని ర్ుణగ్రహత
ీ చలిి ాంచాలిి ఉాంట్ుాంది.

31. ర్ుణగ్రహీత తాను తీసుకునన ర్ుణ సదుపాయ నిక సాంబాంధిాంచిన సమ చారానిన లేదా డేట్్ను కెరడట్
ి ఇనాారేేష్న్ బూయరో
(ఇాండియ ) లిమిట్ెడ్ మరియు/లేదా ఆర్బీఐ లేదా ఇతర్ చట్ట బదధ సాంసి లు ధురవీకరిాంచిన ఏజెనీిలకు వెలిడిాంచేాందుకు కాంపెనీక
ఇాందుమూలాంగా ర్ుణగ్రహత
ీ తమ సమేతిని తలియజేసా ునానర్ు.

32. ఈ ర్ుణానిక సాంబాంధిాంచి ఏదైనా వివాదాం తలెతిానట్ుట అయితే అట్ిట దానిని ది ఆరిిట్ేష్
ర న్ అాండ్ కనిిలీయిేష్న్ చట్ట ాం, 1996
ప్రకార్ాం కాంపెనీ నియమిాంచే ఏకెైక మధయవరిాని మ తరమే సాంప్రదిాంచాలి. ఈ మధయవరిా ఉాండే ప్రదశ
ే ాం ఎరానకుళాం. ఈ ల వాదేవీలు
ఎరానకుళాం కోర్ుటల ప్రతేయక నాయయప్రిధల
ి ోనే ఉాంట్్యి.

33.

వ్ేవ్ధి ముగిసి మూసేయని కేసులపెై అసలు మొతత ాంపెై 11.88% వరరిిక రేటటతో అప్రరధ వ్డడీ వ్సూలు చేయడాం

జరుగ్ుత ాంది.
34.

డడఫరల్ి ఖ తాదారులకు డూే తేదీ ముగిసన
ి నాటట నుాంచ్చ రోజువరరీగర 3.6% వరరిిక రేటట లెకకన అప్రరధ వ్డడీ విధిాంచడాం

జరుగ్ుత ాంది.
35.

ఈ ర్ుణానిక సాంబాంధిాంచిన నియమ నిబాంధనలను నేను ప్ూరిాగా చదివి అర్ి ాం చేసుకొని అాంగీకరిసా ునానను. అట్ిట కాపీ

నాకు అాందజేయబడిాంది. పెైన పేరొకనన ఆభర్ణాలు నా స్ ాంతమని నేను ఇాందుమూలాంగా తలియజేసా ునానను. ఆభర్ణాలోి రాళల
ి

ఫిక్స్ి చేసి ఉనానయి. వాట్ిలో వేట్క
ి న
ే ా మ రెకట్ విలువ ఉాండకపో వచుచ. పెైన పేరొకనన నిబాంధనల ప్రకార్ాం ర్ుణానిన వడడడ తో కలిపి
తిరిగి చలిి స్ా ానని నేను అాంగీకరిసా ునానను. పెైన పేరొకనన నియమనిబాంధనలనీన నాకు వివరిాంచడాం జరిగిాంది, వాట్ిక నేను
అాంగీకరిసా ునానను.
36.

ర్ుణాలకు వరిాాంచే సరెన
ై పారకటటస్ కోడ్ కాంపెనీ వెబ్సెైట్: www.unimoni.in లోనూ అాందుబ్ట్ులో ఉాంది.

ప్ాదశ
ే ాం :
తేదీ :

ఖ తాదారు సాంతకాం : ………

