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कर्ज करार 

हे कर्ज करार (करार) ................ तयार केले.......... च्या.............ला 20.... 
याांच्या मध्ये 

कर्जदाराची माहहतत र्ास्त वर्जनात्मक प्रकाराने कर्ज साराांश वेळापत्रकात हदली गेली आहे रे् या कराराचा भाग असून, ज्या हिकार्ी गरर् 
असेल त्याप्रमारे् सह कर्जदार ज्याांचे नाांव यापढ़ेु एकत्रपरे् (र्र एकापेक्षा र्ास्त कर्जदार असतील) ’कर्जदार’ या प्रमारे् केले र्ार्ार (या 
प्रकाराचा उपयोग ववरोधी नसल्यास तोपयजन्त ककां वा अर्ाजप्रमारे् शाममल असनू कर्जदार वयैक्ततक आणर् तो ककां वा त्याचे वारस आणर् प्रबन्धक 
आहे, यात कर्जदार एक प्रोप्रायटरी फमज आहे, तो व्यक्तत ज्याच्या नावावर ही प्रोप्रायटरशीप सांबांधी र्वाबदारी आहे त्याचे वारसदार, कायजकतते, 
प्रबन्धक आणर् वधैातनक प्रतततनधध आणर् अधधकारकताज, ज्या हिकार्ी कर्जदार एक भागीदारी फमज असेल, तेव्हाां भागीदार ककां वा या भागीदारी 
फमज मधील काही काळासािी असलेले भागीदार, त्याांचे वारस, कायजकतते आणर् भागीदाराांचे प्रबन्धक, र्र कर्जदार  हहन्द ूअववभतत कुटुांबाचा 
कताज व्यक्तत असेल, तेव्हाां त्या हहन्द ूअववभतत कुटुांबातील सदस्य, वारस, कायजकतते आणर् प्रबन्धक व प्रतततनधध, र्र कर्जदार कां पनी असेल, 
तर त्याचे तनयतुत केलेल व्यक्तत आणर् वारसदार, र्र कर्जदार एक अन इनकॉपोरेटेड प्रकार असेल, तेव्हाां असल्या सांस्र्ातनक प्रकाराचे सवज 
सदस्य रे् तनयामक स्वरुपात आहे आणर् काही तनवडक सदस्य/ आणर् त्याांचे वारसदार, र्र कर्जदार एक सोसायटी असेल तर तेर्ील 
तनर्जयकारी सममतत आणर् सांबद्ध वारसदार रे् तनर्जय सममततच्या आधारे असतील आणर् नवीन तनवडलेले सदस्य रे् तनयतुत केलेले ककां वा 
तनवडलेले अस ू शकतात, र्र कर्जदार ट्रस्ट असेल, तेव्हाां तेर्ील ट्रस्टी आणर् त्याांचे वारस आणर् र्र कर्जदार एक क्षेत्रातील मयाजहदत 
उत्तरदातयत्व कां पनी असेल, तर भागीदार ककां वा तात्परुते भागीदार आणर् या मयाजहदत उत्तरदातयत्व कां पनीतील भागीदाराांचे वरस, कायजकतते 
आणर् प्रबन्धक रे् भागीदार आणर् वारस, त्याच बरोबर हदलेल्या फमजशी सांबद्ध) हा एक पक्ष असेल 

आणर् 

फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड, कां पनीर् एतट 1956 प्रमारे् पांर्ीकृत कां पनी आहे आणर् याांचे पांर्ीकृत कायाजलय आहे मेघ टॉवसज, 
तुसरा मर्ला, र्नेु नां. 307, नवा नां.165, पोन्नामल्ले हाय रोड, मदरुावोयल, चेन्नई -60095, तममल नाडु आणर् त्याच प्रमारे् शाखा कायाजलय हे 
कर्ज साराांश वेळापत्रकात हदलेले आहे, आणर् पढ़ेु हे ’एफआईसीसीएल’ या नावाने ओळखले र्ार्ार (याचा अर्ज, ववरोधी नसल्यास या अर्ाजने, 
यातील वारस आणर् सांबद्ध प्रतततनधध शाममल आहेत) हा दसुरा पक्ष असेल 

 

ज्याअर्ी: 
i)  कर्जदार कडून एफआईसीसीएल याांच्याकडे आगाऊ कर्ाजसािी तनवेदन केले आहे आणर् यासािी कर्जदाराला सांपक्त्त खरेदी/तनमाजर्/ 

सुधार सांबांधी कारर् आहे आणर् याबद्दल र्ास्ती माहहतत कर्ज साराांश वेळापत्रकात हदलेली आहे. 
ii) कर्जदाराने हदलेली माहहतत यावर ववश्वास िेवता, एफआईसीसीएल कडून कर्जदाराला कर्ज देण्यास स्वीकृतत देण्यात येत आहे आणर् 

त्यासांबांधी काही अटी खाली देत आहोत 

 
 

  
 

एफआईसीसीएल सािी 
 

कर्जदार    सह कर्जदार       अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
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आता हा करार साक्ष्यप्रमारे् झाला असून खालील घोषर्ाांबद्दल स्वीकृतत हदली र्ात आहे: 
अनचु्छेद 1 

 

“अनुबन्ध” याचा अर्ज आहे हे कर्ज सह तारर् करार, कर्ज साराांश कायजपद्धतत, येरे् लागर्ारे शुल्क सांबांधी पररपत्र हदलेले आहे आणर् सहायक 
कायजप्रकार, परतफेडी सांबांधी कायजप्रकार, अनचु्छेद सांलग्नक ममळून या अनबुन्धाचा भाग होत आहेत आणर् कोर्तेही अनचु्छेद, व्यक्ततकरर् 
ककां वा काही दसुरी परुवर्ी या अनबुन्धात वेळोवेळी र्ोडले र्ातील आणर् याचा भाग होतील. 
“तनवेदन” अर्ाजत कर्ाजचे अर्ज आणर् त्यासोबत कर्जदाराकडून र्मा केले र्ार्ारे पत्रक ज्याांचा वापर एफआईसीसीएल कडून कर्ाजची सोय 
देण्यासािी होर्ार आणर् हे सांपक्त्त तनमाजर् ककां वा खरेदीसािी कामास येर्ार. 
“तनमाजर् ककां वा सुधारर्ा” तनमाजर्, बदल, नवीन तनमाजर्, अनरुक्षर् ककां वा कोर्त्याही प्रकारे सुधार कररे् ककां वा सांपक्त्तची उपयोधगता 
वाढ़वण्या सांबांधी बाांधकाम कररे्. 
“ववलांब भुगतान व्यार्” याचा अर्ज आहे ते शुल्क रे् परतफेड ईएमआई ककां वा पीईएमआईआई ककस्तीच्या हदलेल्या तारखेला न झाल्यामुळे 
लावले र्ातात. 
“इलेक्ट्रॉनिक क्क्ट्लयर िंग सर्विस” ककिं वा “डेबिट क्क्ट्लयर िंग” ककां वा“ईसीएस” याचा अर्ज आहे डेबबट क्तलयररांग सेवा र्ी ररर्वज बैंक ऑफ इक्न्डया 
कडून, सहभागाच्या स्वरुपाने कर्जदाराकडून सहमततपवूजक लेखी घेतली र्ाते आणर् त्याांना कर्ज साराांश कायजपद्धततमध्ये हदल्यानसुार ककस्तीत 
भुगतान करण्याची सोय हदली र्ाते. 
“इक्ट्वेटेड मन्थली इन््टॉलमेन््स” (“ईएमआई”) याचा अर्ज आहे ती रतकम र्ी कर्जदाराला दरमहा एफआईसीसीएल कडे द्यायची आहे ज्यात 
मूळ कर्ाजची रतकम आणर् व्यार्, याचा समावेश कर्ज साराांश कायजपद्धततनसुार केला र्ातो.  
 

“सोय ककां वा फैमसमलटी” याचा अर्ज आहे कर्ाजमुळे कर्जदाराला र्ी सोय ममळते ककां वा सद्य कर्ाजला वाढ़वनू ककां वा वयैक्ततक कर्ज ककां वा 
व्यवसाय/ व्यापारासािी कर्जदाराने घेतलेले कर्ज.  

“फ्लोहटांग व्यार् दर” (“एफआईआर”) अर्ाजत व्यार्दर र्ो एफआईसीसीएल कडून वेळोवेळी र्ाहहर केला र्ातो आर्ो तो ररटेल प्राईम लकै्न्डांग 
दर प्रमारे् असून एफआईसीसीएल कडून लाग ू केला र्ातो, र्र पररक्स्र्ततनसुार गरर् पडली, तर कर्जदारासोबत या करारात त्याचा उल्लेख 
केला र्ातो. 
“एफआईआर लागू होण्याची तारीख” याचा अर्ज आहे ती तारीख रे्व्हाां एफआईआर लाग ूकरण्यासािी एफआईसीसीएल कर्जदाराला कर्ाजवर, 
या कराराप्रमारे् लागू केला र्ातो 
“व्याज” याचा अर्ज आहे िराववक व्यार्दर ककां वा फ्लोहटांग व्यार् दर (एफआईआर) र्ो पररक्स्र्ततनसुार लावला र्ातो. 
“कजि” याचा अर्ज आहे कर्ज साराांश कायजपद्धतत यात हदलेली मूळ रतकम र्ी एफआईसीसीएल कडून कर्जदाराला आगाऊ हदली र्ाते आणर् 
सांबांधधत सांदभाजनसुार, उरलेली कर्ाजची रतकम, यात मूळ रतकम, व्यार् आणर् या अनबुन्धानसुार कर्जदाराला द्यावी लागर्ारी रतकम शाममल 
आहे. 
 “प्री इतवेटेड मांर्ली इन्स्टॉलमेन्ट इन्टे्रस्ट (पीईएमआईआई) याचा अर्ज आहे ती रतकम र्ी कर्जदाराला व्यार् दराच्या हहशोबाने व्यार् 
म्हर्ून द्यावयाची असते आणर् यासांबांधी माहहतत कर्ज साराांश वेळपत्रकात हदलेले असते कक ते कोर्त्या तारखपासून/कर्ज वाटप होण्याच्या 
तारखेपासून ईएमआई स्वरुपात लागू होर्ार. 
 

“सांपक्त्त" अर्ाजत अचल सांपक्त्त ज्यासांबांधी माहहतत कर्ज साराांश वेळापत्रकात हदली आहे, यासांबांधी तनमाां/अधधग्रहर्/सुधार करण्यासािी 
एफआईसीसीएल कडून या कराराप्रमारे् ववत्तपोषर् करण्यात येर्ार. 
 

“पुनभुजगतान” याचा अर्ज आहे मूळ कर्ाजची रतकम आणर् त्यावर असलेले व्यार् रे् भररे् बाकी आहे, ते कराराप्रमारे् भररे् 

“ररटेल प्राईम लैक्न्डांग रेट” ककां वा “आरपीएलआर” याचा अर्ज आहे व्यार् दर ज्यासांबांधी र्ाहहरनामा एफआईसीसीएल कडून वेळोवेळी प्राईम 
लैक्न्डांग दर प्रमारे् केला र्ातो. 
“मांर्ूरी पत्र” याचा अर्ज आहे एफआईसीसीएल कडून कर्जदाराला कर्ज मांर्रू करण्याचे पत्र, यासांबांधी तारीख वेळापत्रकात हदलेली असते. 
 “वेळापत्रक” अर्ाजत ’कर्ज साराांश वेळापत्रक’ यात शाममल आहे, यात परतफेडीचे वेळापत्रक ककां वा अन्य वेळापत्रक असतात रे् या कराराप्रमारे् 
असून या कराराचा भाग असतात  

“स्टैक्न्डांग इन्स्ट्रतशन्स ककां वा तनदतेश” याचा अर्ज आहे कर्जदाराकडून बैंक कडे हदलेले तनदतेश ज्याप्रमारे् बैंक एफआईसीसीएल कडे त्या 
कर्ाजच्या परतफेडी सांबांधी व्यवस्र्ापना करते आणर् यासांबांधी र्ास्त माहहतत कर्ज साराांश वेळापत्रकात हदलेली आहे. 
 

या खन्डाचे शीषजक फतत सांदभाजसािी उपयोगास येर्ार असून हे अनबुन्धाच्या तनममजततवर काही प्रभाव टाकत नाही. या अनबुन्धात आलेले 
सन्दभज वधैातनक प्रावधानानसुार असून कोर्त्याही वधैातनक बदल ककां वा पनु्हा कायद्यात होर्ारे बदल यावर प्रभावी िरु शकत नाही. खन्डातील 
हे सन्दभज, या अनबुन्धातील खन्डाांच्या सांदभज स्वरुपात आहे. 



FICCL\Loan for Purchase of Property Agreement \ Version-II \ 07012013 

   
 

 

प्रलेख 2 

कजािची  क्ट्कम आणि व्याज 

2.1 कजािची  क्ट्कम: 

एफआईसीसीएल कडून, कर्जदाराच्या तनवेदनानसुार, कर्जदाराला कर्ज हदला र्ातो आणर् कर्जदार एफआईसीसीएल कडून कर्ज घेण्यास तयार 
असतो, ही रतकम र्ी मूळ रकमेपेक्षा र्ास्त नस ूशकेल आणर् याबद्दल कर्ज साराांश कायजपद्धततचे सांदभज घेतले असून या आधारावर, सवज 
तनयम, कायदे लक्षात घेता मान्य केले र्ातात.  

 

2.2  व्यार्: 

(a)  कर्जदार कडून मूळ कर्ज रकमेवर व्यार् हदला र्ार्ार आणर् मूळ रतकम आगाऊ आणर् उरलेली रतकम याबद्दल दर कर्ज साराांश 
वेळापत्रकात   हदले असर्ार (मुख्यत्वाने व्यार्ावर लागर्ारे कर, यासांबांधी), व्यार् आणर् बाकी शुल्क तीनशे पासष्ि (365) हदवसाचा 
वषज, याप्रमारे् मोर्ले र्ार्ार. कर्ाजवर व्यार्ाची गर्ना वास्तववक दैतनक उरलेले बलेैन्स रे् दरमहा दरावर आणर् उरलेले मूळ रकमेचे 
बलेैन्स. कर्ाजवरील व्यार् कर्ाजच्या वाटपाच्या हदवशी पासून मोर्ले र्ार्ार ककां वा कर्ज वाटप सांबांधी चेक हदले र्ारे् सुद्धा शतय आहे, 
यात कर्ज घेण्यासािी रस्त्यात लागर्ारा वेळ, चेक कर्जदाराच्या बैंक खात्यात र्मा होण्यासािी लागर्ारा वेळ इत्याहद र्वाबदार नाही 
होर्ार. 

 

(b)      िराववक व्यार् दर: र्र कर्जदार िराववक व्यार् दर तनवडत असेल, तर व्यार्ाची दर या कर्ज कराराच्या सुरु होण्याच्या तारखेला िरवली 
र्ार्ार आणर् यासांबांधी माहहतत कर्ज साराांश वेळापत्रकात हदलेली आहे. कर्ाजच्या सुरुवातीला हा व्यार् दर िराववक असतो, पढ़ेु गेल्यावर 
यात बदल/सुधारर्ा अर्ाजतच वाढ़ ककां वा कमी होण्याची शतयता असते आणर् यासांबांधी सांपरू्ज तनर्जय एफआईसीसीएल आणर् बार्ार 
सांबांधी तत्व आणर् धन सांबांधी बदल र्वाबदार असतील. 

(c) फ्लोहटांग व्यार् दर (एफआईआर): र्र कर्जदार एफआईआर तनवडत असेल, तर व्यार्ाची दर कर्ज आणर् एफआईसीसीएल ररटेल प्राईम 
लैक्न्डांग रेट (आरपीएलआर) दोघात सांबद्ध असेल. व्यार् दर वेळोवेळी कमी र्ास्त होर्ार आणर् हे एफआईसीसीएल आरपीएलआर प्रमारे् 
कर्ाजवर याचे दर बदलर्ार. कर्ाजवर व्यार्ाची दर तीन महहन्याने बदलर्ार र्र आरपीएलआर मध्ये काही बदल होत असेल. 
एफआईसीसीएल कडून या करारासांबांधी तनयमाांच्या प्रमाझ े एफआईआर लागू केलेली आहे, आणर् यासांबांधी माहहतत कर्ज साराांश 
वेळापत्रकात हदलेली आहे. हा प्रसार क्स्र्र/न बदलता कर्ाजच्या परू्ज अवधधपयजन्त राहील. 

 
 

  एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार      सह कर्जदार    अधधकृत स्वाक्षरीकताज 

 
 
 

(d)  एफआईआर सांबांधी माहहतत कर्जदाराला एफआईसीसीएल कडून तेव्हाांच हदली र्ार्ार र्र एफआईआर मध्ये एफआईसीसीएल कडून 
बदल केला असून त्यासांबांधी व्यार्ाची दर कर्जदारावर बन्धनकारी असेल.  

(e)  व्यार् कर आणर् बाकी शुल्क वेळोवेळी कर्ाजवर लावले र्ातील आणर् हे कर्जदाराला फेडायचे असतील. कर्जदार हे फेडर्ार ककां वा 
एफआईसीसीएल कडून मागर्ी केल्यावर देर्ार ककां वा कोर्त्याही सरकारी अधधकारी ककां वा तनयामक एरे्न्सीद्वारे ककां वा बाहेरचे खाते 
असल्यास कोर्त्याही प्रकारचा व्यार् कर लागल्यास ककां वा सरकारी अधधकारी, एरे्न्सी ककां वा तत्सम खचज लागल्यास र्र तो 
एफआईसीसीएल कडून हदला गेला आहे (आणर् बाकी खचज रे् पीईएमआईआई सोबत असतील) कर्जदार एफआईसीसीएल कड ेदेर्ार. 

2.3   कजािचा वाटप:: 

(a)    कर्जदाराच्या प्रदशजनावर आधाररत सवज पररक्स्र्तत ज्या यापढ़ेु हदल्या र्ातील, त्याप्रमारे् कर्ज एका वेळेस ककां वा गरर् असल्यानसुार आणर् 
एफआईसीसीएल कडूने वेळोवेळी िरवल्यानसुार तनमाजर् करण्यासािी लागर्ारी पररक्स्र्तत बघता ककस्तीत सुद्धा हदला र्ारे् शतय आहे. या 
सांबांधी एफआईसीसीएल कडून येर्ारा तनर्जय शेवटचा असेल आणर् हा कर्जदाराला बन्धनकारी असेल. या करारासांबांधी तनयम आणर् अटी 
प्रत्येक वेळेच्या कर्ज वाटपाच्या ककस्तीवर लागू होतील. र्र गरर् पडली, तर एफआईसीसीएल सािी कर्जदार प्रत्येक वेळा प्राप्त झालेल्या 
रकमेची स्वीकृतत देर्ार. 

b)    र्र सांपक्त्त तनमाजनाधीन असेल, तर कर्ाजचा वाटप सरळ बबल्डर ककांवा सांपक्त्तचे डेव्हलप्र कड े हदला र्ार्ार आणर् र्र सांपक्त्त तयार 
असेल, तर कर्ाजचा वाटप सरळ के्रत्याला केला र्ार्ार, या अटी आणर् प्रावधान असल्यावर एफआईसीसीएल कदनू पररक्स्र्ततनसुार तनर्जय 
घेतला र्ार्ार. र्र सांपक्त्त स्वत: तनममजत केली र्ात असेल, तर कर्ाजचा वाटप सरळ कर्जदाराला होर्ार. असला वाटप एफआईसीसीएल 
कडून कर्जदाराला केला र्ार्ार. वाटप कर्जदाराला चेक सांबांधी तारीख ककां वा बैंकेला केलेली पेमेन्ट एडवाइसची तारीख याप्रमारे् मानला 
र्ार्ार आणर् चेक विवण्यास ककां वा खात्यात बलेैन्स येण्यात ककती वेळ लागर्ार आहे, त्या पररक्स्र्ततचा काही सांबांध असर्ार नाही. 
कर्ाजची रतकम कर्जदाराला सवज प्रारांमभक खचज, पवूज मामसक ककस्तीचे व्यार्, आगाऊ ककस्त, प्रपत्र सांबांधी खचज, कर्ज प्रकक्रया खचज, ववमा 
प्रीममयम (र्र लाग ूअसेल) र्र एफआईसीसीएल कडून गररे्चे असेल, तर कर्जदार प्रत्येक वेळा हदलेल्या वाटप सांबांधी प्राक्प्त सूचना 
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देर्ार. आपले काहीही अधधका कज मी न करता, कर्जदार या कराराच्या 30 हदवसाांच्या आत कर्ज ममळव ूशकतो र्र ही माहहतत कर्ज साराांश 
वेळापत्रकात हदलेली नसे,अ र्र हे करण्यास यशस्वी झाला नाही, तर एफआईसीसीएल कर्जदाराला कर्ज देण्यासािी कोर्त्याही र्वाबदारीत 
नसर्ार.  

(c)   र्र कर्जदार एफआईसीसीएल याांना उरलेल्या रकमेचे स्र्ानाांतरर् करण्याच्या सोयीसािी म्हर्त असेल, तर कर्ाजची रतकम सद्य 
कर्जदाराच्या कर्जदात्याला केली र्ार्ार आर्ो याप्रमारे् सद्य कर्ज परू्ज होर्ार. र्र कर्ज काही सांपक्त्त तनमाजर्/सुधारर्ा या कारर्ाने 
घेतला असेल, तर कर्ज फतत कर्जदाराच्या खात्यातच र्मा होर्ार आणर् त्यासािी कर्जदाराला आपल्या वाटेचा भाग द्यावा लागेल र्ो 
बबल्डर/डेवलपर/ववके्रता याांच्या कडे हदला र्ार्ार आणर् त्यासांबांधी साक्ष्य एफआईसीसीएल याांच्याकड ेहदले र्ार्ार. 

 

2.4 कजािची अवधि: 

   कर्ाजची अवधध कर्ज साराांश कायजपद्धततनसुार असेल, रे् सांलग्न आहे.  
2.5   वाटप सांबांधी महत्वाच्या तारखायेर्ील पढ़ेु कसलेही बदल न करता, एफआईसीसीएल कडून कर्जदाराला कर्जदाराचे कर्ज वाटप रद्द करण्या  

सांबांधी नोटीस देऊ शकेल, ककां वा कर्जदार सुद्धा हे करु शकेल, र्र असले तनवेदन करताना कर्ाजचा वाटप झाला नाहीये आणर् कर्ज साराांश 
वेळापत्रक ककां वा सांबद्ध तारखे सांबांधी चचाज एफआईसीसीएल सोबत लेखी झाली असेल. 

.     

अिचु्छेद 3 

प तफेड/आिी भ लेली  क्ट्कम 

3.1 प तफेड: 

(a)  ही कर्जदाराची र्वाबदारी आहे कक मुदत सांपण्यापवुी सांपरू्ज रतकम परू्ज हदली गेली पाहहरे्. कर्जदार कर्ाजची रतकम हदलेल्या 
वेळापत्रकानसुार रे् या कराराला सोबत आहे ककां वा हदले र्ार्ार, तरीही कर्ज वाटप वेळेनांतर ककां वा आधी झाले तरीही ईएमआई दर 
महहन्याच्या चौथ्या तारखेला सुरु होर्ार ज्या महहन्यापासून कर्ज सुरु झालेले असेल. ईएमआई सांबांधी गर्ना करताना एफआईसीसीएल 
सांबम्धी कोर्त्याही अधधकारात कमी येर्ार नाही आणर् व्यार्ावर ते पनु्हा नवीन दराने गर्ना करु शकतात (र्र व्यार्दरात फरक आला 
असेल) आणर् असल्या पररक्स्र्तीत ईएमआई पनु्हा गर्ना करुन र्ास्तीचे व्यार् कर्जदाराच्या बाकी कर्ाजत र्ोडली र्ार्ार. 
र्ोपयजन्त ईएमआई सुरु होत नाही, तोपयजन्त कर्जदार महहन्यात पीईएमआईआई देऊ शकतो आणर् यावर व्यार्ाची दर कर्ज साराांश 
वेळापत्रकात हदली असर्ार. 
 

र्र कर्ाजचे वटप महहन्याच्या दहाव्य अहदवसानांतर झाले असेल, तर पढ़ुील ईएमआई पढ़ुच्या महहन्यात सुरु होर्ार. पेमी 
(पीईएमआईआई) (कर्ज साराांश वेळापत्रकात हदल्यानसुार) याचा समावेश प्रमखु कर्ज रकमेत होर्ार. उदाहरर्ार्ज, र्र कर्ज रु 100 च असेल, 
तर हे 20 र्ानेवारीला हदले र्ार्ार आणर् तनयममत ईएमआई फेब्रआुरी 4 पासून सुरु होर्ार आणर् 20 र्ानेवारी पासून 3 फेब्रआुरी पयजन्तचा 
व्यार् (मानयूा रु. २) प्रमुख कर्ाजच्या रकमेत र्ोडला र्ार्ार आणर् पढ़ुील व्यार् रु. 102 वर लागर्ार, 100 वर नाही. 
 

र्र कर्ज ककस्तीांमध्ये हदले गेले आहे, आणर् यासांबांधी र्र कर्जदाराने तनवेदन केले आणर् ते एफआईसीसीएल कडून मान्य करण्यात आले, 
तर कर्जदार एफआईसीसीएल याांना हदलेल्या कर्ाजच्या प्रमारे् ईएमआई देर्ार आणर् हे सांपरू्ज आवधधक कर्ाजच्या कराराप्रमारे् होर्ार. 
प्रत्येक कर्ज वाटपाबरोबर ईएमआई वाढ़र्ार/बदलर्ार ज्यामुळे सांपरू्ज उरलेल्या कर्ाजच्या रकमेची परतफेड करण्यास मदत होर्ार. 
 

र्र वरील अवधध वाढ़वण्यात आली आणर् त्यासािी कर्जदाराने तनवेदन केले असेल तर ही अवधध एफआईसीसीएल कडून वाढ़वण्यात येरे् 
शतय आहे परांत ुहे त्याांचे स्वत:चे तनर्जयावर अवलांबनू असेल आणर् र्र कर्जदार आणर् एफआईसीसीएल याांच्यात सांबांध उत्तम असतील 
आणर् कर्जदाराचा रेकॉडज चाांगला असेल, तर हे शतय आहे. कर्जदार हे स्वीकायज करतो कक त्यास पेमी सांबांधी मूळ रकमेचा कचाजच्या प्रमुख 
रकमेत काही कालावधी सािी र्ोडण्यात काही हरकत नाही आणर् त्याप्रमारे् ईएमआई मध्ये वाढ़/सुधारर्ा शतय आहे. 
 

(b)  वरील आणर् कर्ज परतफेड वेळापत्रक, कलम 3.1(a) सांबांधी अांतभूजत असले तरीही, एफआईसीसीएल कड ेहे अधधकार असतील कक ते कधीही 
आणर् वेळोवेळी परतफेडीचे वेळापत्रक यात बदल करु शकतील आणर् हे कररे् एफआईसीसीएल याांचे तनर्जय असनू या तनर्जयापढेु परतफेड 
बदललेल्या वेळापत्रकाप्रमारे् चालर्ार आणर् पनु्हा सुधाररत ईएमआई प्रमारे् कर्ाजची परतफेड होर्ार. 

(c)  कर्जदाराकडून एफआईसीसीएल याांना आधीच परतफेडीच्या आगाऊ ककस्ती हदल्या गेल्या असर्ार आणर् यासािी कर्ज साराांश वेळापत्रक 
सांबांधी वेळोवेळी केलेले करार आणर् सांबद्ध एफआईसीसीएल तनयम काम करतील. आगाऊ ककस्त कर्ज साराांश वेळापत्रक यात ककस्त 
स्वरुपात घेतली र्ार्ार. एफआईसीसीएल कडून आगाऊ ककस्तीवर व्यार् हदला र्ार्ार नाही. वरील हदलेल्या माहहततमशवाय, कर्जदाराला 
ककस्त आगाऊ द्यावी लागर्ार, तरीही एफआईसीसीएल या आगाऊ हदलेल्या ककस्तीवर व्यार् देण्यासािी बाध्य नसेल. 

 
एफआईसीसीएल सािी 

कर्जदार      सह कर्जदार             अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
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(d) र्र कर्जदाराने एफआईआरचे ववकल्प तनवडले असेल, तर अनचु्छेद (f) खालीलप्रमारे्, व्यवस्र्ापनेच्या सोयीसािी, ईमजआई रतकम  
एफआईआर मध्ये आलेले बदल असून सुद्धा क्स्र्र असर्ार आणर् यामुळे ककती ईएमआई द्यावयाच्या आहेत, यात फरक येर्ार.  
एफआईसीसीआई कडून कर्जदाराला आगाऊ माहहतत हदली र्ार्ार नाही कक त्याांना पत्येक वेळा एफआईआर सुधारर्ा नांतर ककती ईएमआई 
र्ास्तीच्या द्यावयाच्या आहेत.  

तरीही एक माहहतत एफआईआर सांबांधी असल्यावर ती र्र लाग ूहोत असेल, तर त्या ववत्त वषाजत एफआईसीसीएल कडून उरलेल्या 
एफआईआर बद्दल माहहतत परुवली र्ार्ार. कर्जदार तोपयजन्त ईएमआई भरर्ार र्ोपयजन्त कर्ज आणर् व्यार् परू्ज भरले र्ात नाही. 

 

(e)   वरील प्रकारे या करारात काहीही बदल न करता, एफआईआर सांबांधी एफआईसीसीएल याांचे अधधकार या प्रमारे् आहेत 

    ईएमआई रतकम वाढ़व ूशकतात र्र: 
(i)  या ईएमआई मुळे तनगेहटव ररपेमेन्ट होत असेल (ईएमआई लाग ूव्यार्दर परू्ज करत नसेल ) आणर्/ककां वा 
(ii) ईएमआई मध्ये असलेली मूळ कर्ाजची रतकम हदलेल्या अवधीत एफआईसीसीएल कड ेकर्ज परू्ज करण्यात सक्षम नसेल. 

कर्जदाराला वाढ़ीव ईएमआई रतकम भरावी लागर्ार आणर् त्याप्रमारे् ककती ईएमआई द्यावयाच्या आहेत, ही  
माहहतत एफआईसीसीएल कडून त्यास हदली र्ार्ार. 
 

(f)    एफआईसीसीएल वेळोवेळी त्याांचे ररटेल प्राईम लैक्न्डांग दर बदल ूशकतील आणर् त्याप्रमारे् घेतलेला हा त्याांचा स्वत:चा तनर्जय असेल. 
(g) र्र कर्जदाराकडून कोर्त्याही रकमेची परतफेड नाही केली गेली, ती कर्ाजची परतफेड असो ककां वा व्यार्ाची परतफेड असो ककां वा 

कर्जदाराकडून देण्याची कोर्तीही रतकम असो, ककां वा कर्जदाराकडून या करारासांबांधी कोर्ते तनयम भांग केले गेले ककां वा या कर्ाजसांबांधी 
प्रावधानाचे उल्लांघन केले गेले असेल, तर कर्जदार बाकीच्या रकमेसांबांधी आणर् त्यासांबांधी व्यार् ककां वा अन्य रकमेसािी र्ास्तीचे व्यार् 
देर्ार आणर् यासांबांधी दर कर्ज साराांश वेळापत्रकात हदलेले आहे रे् मामसक दरावर ककां वा फतत त्या अवधधसािी असेल ज्याबद्दल 
एफआईसीसीएल लेखी स्वरुपाने वेळोवेळी कळवेल, यासाहि चकुवण्याच्या तारखेपासून परतफेडीची तारीख अशाप्रकारे अवधधची गर्ना केली 
र्ार्ार. कर्जदार यासािी परू्जपरे् आपली सम्मतत देत आहे कक ज्या दरावर र्ास्तीचे व्यार् लागर्ार ते एफआईसीसीएल याांना झालेल्या 
हातनवप्रत्यर्ज असून बरोबर आहे. र्ास्तीचे व्यार् अर्ाजतच कर्जदाराची र्वाबदारी कमी करत नाही, ज्यात वेळोवारी परतफेड कररे् आणर् 
असल्या चकुीमुळे एफआईसीसीएलचे अधधकार कमी होरे् इत्याहद शाममल आहे. हे र्ाहहररीत्या साांधगतले गेले आहे कक वरीलप्रमारे् हे 
एफआईसीसीएल सािी स्वत:चे अधधकारस्वरुप आहे रे् कोर्त्याही प्रकारच्या कर्जदाराच्या चकुीवर काम करु शकतील. यामशवाय, कसल्याही 
अटीमशवाय रे् वर हदलेले आहे, कर्जदार सवज प्रकारचे शुल्क, खचज देण्यासािी बाध्य असर्ार रे् असल्या चकुीमुळे समोर येतील. 

 

(h)   कर्जदाराकडून, कर्ज वाटप झाल्यावर ककां वा त्या आधी, एफआईसीसीएल याांना सेवा शुल्क, पकक्रया शुल्क, तनयोर्न शुल्क आणर् बाकी  
शुल्क कर्ज साराांश वेळापत्रकातील दराांप्रमारे् हदले र्ातील. 

 

(i) कर्जदार कडून एफआईसीसीएल याांना कर्ज साराांश वेळापत्रकानसुार खचज आणर् शुल्क हदले र्ातील, ज्यात शाममल आहेत ककांत ुसीममत नाही 
आणर् रे् काही शाममल होरे् शतय आहे तरीही दस्तावेर्ीकरर् आणर् प्रकक्रया खचज (परत न होर्ारे), पवूज ईएमआई व्यार् (र्र लाग ूअसेल) 
आणर् बाकी खचज यर्ा चेक बाउन्स खचज, चेक/ईसीएस स्वपै खचज, र्ास्तीचा व्यार्, आगाऊ केलेले खचज आणर् काही शुल्क ककां वा खचज रे् 
एफआईसीसीएल याांच्या आन्तररक नीततनसुार वेळोवेळी लागू असतील, वधैातनक खचज ककां वा अन्य, हे कर्ाजसोबत हदले र्ातील. 
एफआईसीसीएल वरील खचज/शुल्क सांबांधी बदल करण्यास सक्षम आहे आणर् यासािी कर्जदाराला नोहटस देण्याची गरर् असर्ार. वरील 
खचाजमशवाय, कर्जदाराला एफआईसीसीएल याांना बाकी खचज सुद्धा द्यावयाचे असतील ज्यात व्यार् कर सांबांधी खचज, सेवा कर, ड्यटूी (यात 
स्टैम्प  ड्यटूी शाममल आहे), आणर् कर (सरकार ककां वा बाकी अधधकारी याांच्याकडून वेळोवेळी लावले र्ार्ारे) आणर् बाकी सवज खचज आणर् 
शुल्क रे् (a) कर्ाजचे अर्ज आणर् वाटप, कर्ज परतफेड;(b) कर्ज आणर् व्यार् ममळवरे् आणर् त्याांची प्राक्प्त आणर्;(c) पढ़ुील सहकक्रया लाग ू
कररे्, सांबांधी रे् काही शाममल असेल. 

(j) कर्जदाराकडून केलेले सवज भुगतान रे् एफआईसीसीएल कड ेकेले र्ातात, ते कोर्त्याही प्रकारच्या खात्यातील कमी ककां वा कर कापनू केले 
र्ार्ार नाही. र्र कर्जदाराला असली कपात करावयाची गरर् असेल, तर एफआईसीसीएल सांबांधी हदली र्ार्ारी रतकम त्याच अनपुाताने 
वाढ़वावी ज्यामुळे आवश्यक रतकम ममळवरे् सरळ र्ार्ार (असल्या कपात सांबांधी काही उत्तरदातयत्व येर्ार नाही. त्याांना कपात करुन 
सुद्धा तेवढ़ीच रतकम ममलायला हवी र्ी आवश्यक आहे.  

(k)   कर्जदार हे मान्य करतो, अनमुोदन करतो आणर् कसलेही अधधकार कमी न करता या करार प्रावधान सांबांधी अधधमान्य तनयम ककां वा  
अन्य कोर्त्याही प्रावधान अांतगजत हे करार आणर् कोर्तेही सुरक्षा प्रपते, कोर्तेही भुगतान र्ोपयजन्त एफआईसीसीएल कडून लेखी 
अनमुोहदत असतील, खालील प्रकार मान्य करतो: 

a. आधी ककांमत, खचज, शुल्क आणर् बाकी लागलेले पसेै रे् एफआईसीसीएल कडे द्यावयाचे आहे. 
b दसुरे ववलांब भुगतान व्यार्, रे् एफआईसीसीएल कडे द्यावयाचे आहे. 
c.    शेवटी ईएमआई/ककस्त रे् प्रमुख कर्ज रतकम असेल आणर् एफआईसीसीएल कड ेद्यावयाची असेल. 
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(l)     र्र कर्जदार या करारातून काही उल्लांघन करत असेल तर त्यासांबांधी कृत्याला अनचु्छेद 8,या कराराप्रमारे् घेतले र्ार्ार 

 

3.2   कर्ाजची परतफेड कर्जदाराकडून खालीलपकैी कोर्त्याही प्रकारे कर्ज साराांश वेळापत्रकाच्या माध्यमाने केली र्ार्ार: 

(a)  क्रॉस उत्तर हदनाांककत चेतस रे् एफआईसीसीएल याांच्या नावावर असतील (पीडीसी) 
(b)  इलेतट्रॉतनक क्तलयरेन्स सववजसेस (ईसीएस) आणर् पीडीसी 
(c)  डायरेतट डेबबट/ सांबद्ध तनदतेश 

3.3   उत्त  ददिािंककत चेक/ईसीएस: 
(रे्व्हाां कर्जदार ईसीएस/एसआई ककां वा उत्तर हदनाांककत चेतस द्वारे कर्ाजची रतकम आणर् त्यावर असलेला व्यार् देण्यास तयार आहे, यर्ा 
ईसीएस/एसआई चेक त्या सोयीसािी हदले र्ाता र्ी कर्जदाराने आधीच ममळवली आहे. र्र एफआईआर मध्ये फरक असल्यामुळे, ईएमआई 
सांख्या ककां वा त्याांची रतकम वाढ़ली, तर कर्जदार एफआईसीसीएल कडून माधगतल्यावर नवीन ईसीएस/एसआई मेन्डेट/र्ास्तीचे उत्तर 
हदनाांककत चेतस एफआईसीसीएल याांच्या सािी देर्ार. कर्जदार आपल्या खात्यात ईसीएस/एसआई मेन्डेट/चेतस सािी हदलेल्या तारखेला 
बरोबर सािवर् िेवेल. हे कर्जदाराकडून मान्य केलेले आहे कक त्याांच्याकडून हे खाते बन्द केले र्ार्ार नाही ज्या खात्याचे 
ईसीएस/एसआई/चेक त्याांनी हदलेले आहे ककां वा ते ईसीएस/एसआई चेतस सादर केल्यावर त्याचा भुगतान र्ाांबवण्यासांबांधी तनदतेश आपल्या 
बैंकेला देर्ार नाही. कर्जदार ही स्वीकृतत देतो कक कोर्त्याही प्रकारे ईसीएस/एसआई/चेक रे् त्याांच्याकडून हदलेले आहे, बाउन्स झाल्यास 
त्यासांबांधी सवज खचज एफआईसीसीएल सांबांधी आन्तररक नीतत तनयमानसुार कर्जदाराकडून हदले र्ातील आणर् डडसऑनर सांबांधी नीतत तनयम 
वेळोवेळी र्ाहहर होतील. हे ववमशष्ट स्वरुपाने साांधगतले आणर् स्वीकृत केलेले आहे कक असल्या प्रकारचे खचज प्राप्त कररे्, वधैातनक 
स्वरुपाने एफआईसीसीएल याांच्या हतकात आहे आणर् हे तनगोमशयेबल इन्स्ुमेन्ट एतट, 1881, भारतीय दन्ड सांहहता, 1860 ककां वा अन्य 
हिकार्ी सुद्धा हदलेले आहे. हे सुद्धा मान्य केलेले आहे कक ईसीएस/एसआई/चेक सादर न कररे् ककां वा कोर्त्याही कारनाने एफआईसीसीएल 
कडून समोर न िेवल्याने कर्जदाराचे उत्तरदातयत्व कमी होत नाही. र्र ईसीएस/एसआई ककां वा कोर्ते उत्तर हदनाांककत चेतस रे् 
एफआईसीसीएल याांना कर्जदाराकडून हदलेले आहेत आणर् ते हरवतात, खराब होतात ककां वा कुिे िेवले र्ातात आणर् र्र त्या वेळेस ते 
एफआईसीसीएल याांच्या कब्रे्दारीत असतील, ककां वा ते मतृ्य,ु हदवाळखोरी, वेड लागरे्, अधधकार गमावरे् ककां वा स्वाक्षरी करर्ारी व्यक्तत 
सांबांधी काहीही अघहटत होरे् असल्या क्स्र्तीत हे व्यक्तत (र्र एकापेक्षा र्ास्त असतील) ककां वा कर्जदाराच्या बैंकेचे बांद होण्यासारखी क्स्र्तत 
असल्यास, ककां वा कोर्त्याही अन्य कारर्ामुळे एफआईसीसीएल कडून याांना बदली करुन माधगतले गेले, तर कर्जदार असली माहहतत 
ममळाल्यावर तीन कायज हदवसात एफआईसीसीएल याांना दसुरे/बदललेले ईसीएस/चेतस देर्ार रे् त्याच रकमेचे असतील आणर् मागील पासून 
याांचे स्र्ानाांतरर् करण्यात येर्ार. र्र कर्जदाराला ईसीएस/एसआई/ उत्तर हदनाांककत चेतस त्याच रकमेचे असता बैंक बदलावयाची असेल, 
तर कर्जदार हे करण्यासािी एफआईसीसीएल याांना लाग ू स्वपै खचज आणर् एफआईसीसीएल याांच्या आन्तररक नीतत तनयमानसुार शुल्क 
देऊन हे करु शकेल. 

       
     

  एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार       सह कर्जदार     अधधकृत 
स्वाक्षरीकताज 
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3.4 पूवजभुगतान 

       कर्जदार कर्ाजची रतकम वेळेआधी देण्यास पात्र असेल आणर् यासािी उरलेली रतकम आणर् व्यार् देरे् असेल ककां वा कर्ाजचा एक भाग सुद्धा 
कोर्त्याही दन्डामशवाय भरु शकेल. असल्या प्रकारचे कोर्तेही तनवेदन एफआईसीसीएल कड ेएक महहना आधी लेखी करावे. हदलेली रतकम 
या करारानसुार पनु्हा घेरे् शतय नाहीये. 

3.  क्ट्कम फेडण्यात उशि  

कर्जदाराने सांपरू्ज कर्ाजची रतकम आणर् बाकी रतकम कसलाही तनयम भांग न करता आणर् कसलेही प्रकारचे सेहटांगची मागर्ी न करता 
ककां वा त्या तारखेला रे्व्हाां रतकम देरे् आहे, तनवेदन न करता भरली पाहहरे्. यासांबांधी कसलेही नोहटस, माहहतत देरे् ककां वा लक्षात देरे् 
सांबांधी काम केले र्ार्ार नाही कारर् हदलेल्या तारखेला पसेै भररे् ही कर्जदाराची र्वाबदारी आहे. एफआईसीसीएलच्या बाकी अधधकाराांशी 
तनगडडत नसताांना, र्र हदलेल्या तारखेपासून पसेै भरण्यात उमशर झाला, तर एफआईसीसीएल कडून कर्जदारावर र्ास्तीचे व्यार् 
आकारण्यात येईल. 

3.6 सिंयकु्ट्त आणि र्वर्वि सिंििंिी उत्त दानयत्व: 

रे्व्हाां कर्ाजची रतकम एकापेक्षा र्ास्त व्यक्तत/सांस्र्ा याांना कर्जदार म्हर्नू हदली र्ाते आणर् कर्जदार ककां वा सह कर्जदार ही पररक्स्र्तत 
असेल, तेव्हाां कोर्त्याही प्रकारे साांधगतले नसेल तरीही, यासांबांधी उत्तरदातयत्व कर्जदार आणर् सहकर्जदाराचे आहे कक त्याांने कर्ज 
व्यार्ासकट आणर् सवज अपेक्षाांना या कराराच्या हहशोबाने परू्ज करावा आणर् ही त्याांची सांयतुत र्वाबदारी आहे. 

3.7  या 3 तनयमानसुार कसलेही बदल झाले ककां वा या करारानसुार कसलेही बदल झाले तर ही एफआईसीसीएल याांचे एकमेव तनर्जय असर्ार 
आणर् यात कर्जदाराची सम्मतत घेतली र्ार्ार नाही. 

 

अनुच्छेद 4 

कर्ज वाटप सांबांधी तनयम 

4.1  एफआईसीसीएल कडे कर्ाजचा वाटप करण्यासांबांधी र्वाबदारी खालील तनयमाांप्रमारे् असेल: 
(a)  कर्जदार एफआईसीसीएल सांबांधी सवज पतपात्रतेस बरोबर िरतो. एफआईसीसीएल कडून कर्जदाराची पतपात्रता सांबांधी माहहतत ममळवण्यासािी 

प्रयत्न केले र्ार्ार. एफआईसीसीएल यापढेु कर्जदारासांबांधी हदलेल्या माहहततनसुार फोन करुन माहहतत ममळवण्याचे हतक आहे ज्याप्रमारे् 
कर्जदाराची पतपात्रता िरवली र्ाते. 

(b)    कधीही अनचु्छेद 8 मध्ये हदल्यानसुार घडलेली गोष्ट ज्याअर्ी वेळ सांपरे्, नोहटस ककां वा अनचु्छेद प्रमारे् वेळ सांपल्यामुळे कर्ज न भररे्,   
याचा अर्ज हे तनरांतर होर्ार असे नाही. 

(c)    कर्जदाराने एफआईसीसीएल कड ेसांतुक्ष्टकारक माहहतत हदली पाहहरे् ज्याप्रमारे् कर्ाजचे वाटप सांपक्त्त अधधग्रहर्/तनमाजर्/सुधार सांबांधी  
आहे आणर् या कर्ाजच्या रकमेचा वापर योग्यरीत्या होर्ार यासांबांधी साक्ष्य एफआईसीसीएल कडे हदले गेले पाहहरे्. 

 

(d)  कधीही अत्यांत असाधारर् पररक्स्र्तत नसली पाहहरे् ज्यामुळे ज्या प्रयोर्नासािी कर्ज घेतले गेले आहे त्याची परू्जता कर्जदाराकडून या  
कराराप्रमारे् कररे् अशतय िरेल. 

(e)  कर्जदाराकडून सुरक्षा आणर्/ककां वा गारांटी हदली पाहहरे् ज्याप्रमारे् ते कर्ाजची परतफेड एफआईसीसीएल याांना करतील ककां वा एफआईसीसीएल 
कडून यासांबांधी केलेली मागर्ी परुवली गेली पाहहरे्. 

 (f) कर्जदाराकडून आपला कर्ाजचा भाग परू्ज हदला गेला पाहहरे् (अर्ाजत सांपक्त्तचे मूल्य वर्ा कर्ज) आणर् हा भाग सांपक्त्तचा 
तनमाजर्/सुधार/ववस्तार इत्याहदसािी वापरला र्ार्ार आणर् यासािी सूट एफआईसीसीएल कडून लेखी रीत्या ममळरे् शतय आहे. 

(g)   कर्जदार खालील वस्त ुदेर्ार आणर् यासांबांधी सांतुक्ष्ट एफआईसीसीएल कडून ममळेल: 
i)  कर्जदाराची कर्ज घेण्याची पात्रता आणर् सुरक्षा देण्याची ख्षमता आणर् कर्ज घेरे्/सुरक्षा देरे् यासांबांधी सवज साक्ष्य, परवानगी, मांर्रूी  

ककां वा सुरक्षा तयार करण्या सांबांधी कागदपते्र. 
ii)  सुरक्षा सांबांधी कागदपते्र आणर्/ककां वा गारांटी 
iii)  र्र सांपक्त्त तयार असेल ककां वा तनमाजर् केला र्र्ार असेल, या पररक्स्र्तीत कर्जदाराला स्पष्टपरे् आणर् बार्ारात चलन असर्ारे 
शीषजक सांपक्त्त सांबांधी असण्याचे साक्ष्य देरे् गररे्चे असेल यर्ा ज्या र्ममतनवर तनमाजर् केले र्ार्ार आहे, त्यासांबांधी मालकी हतक 
एफआईसीसीएल याांच्या पक्षात कररे् आणर् र्र सांपक्त्त तनमाजर्ाधीन असेल, तर वधै ववक्रय करार एफआईसीसीएल सािी असून 
असल्या ववक्रय कराराची एक प्रत बबल्डर ककां वा सांपक्त्तच्या डवे्हलपर सांबांधी असली पाहहरे्. 

 

         iv)       ववमा कवर एफआईसीसीएल कडून मान्य केल्याप्रमारे् असेल 

 v)  ज्या सांपक्त्तवर तनमाजर् ककां वा तत्सम ववक्रय सांबांधी करार होर्ार असेल, त्या सांपक्त्त सांबांधी साक्ष्य 

vi)  सवज सांबद्ध माहहतत आणर् प्रपत्र ज्यात आधी आधी हदलेल्या प्रपत्राांचे ववस्ताररत स्वरुप असतील, र्र कर्ाजचा वाटप  
या कराराच्य तारखे पासून सहा महहने नांतर झाला असेल. 
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अिुच्छेद 5 

सुरक्षा 
 5.1 कर्जदार काहीही अट न िेवता हे मान्य करत आहे कक तो कर्ज, व्यार्, फी, मशल्क आणर् खचज, पेनल खचज आणर् बाकी सवज खचज रे् या 

कराराप्रमारे् होत असतील, त्याांना एफआईसीसीएल सािी भरर्ार आणर् एफआईसीसीएल याांच्या नावावर सांपक्त्त गहार् िेवर्ार त्याच 
बरोबर वेळोवेळी लागर्ारी माहहतत आणर् सांपक्त्त िेवर्ार. 

5.2  एफआईसीसीएल याांच्या कड ेहा अधधकार असर्ार कक ते स्वत:च्या तनर्जयावर गहार् िेवलेली सांपक्त्त ककां वा र्ास्तीची सुरक्षा माधगतल्यास     
हदलेली सांपक्त्त सांबांधी ववचार करर्ार आणर् त्याबद्दल कर्ाजची रतकम िरवर्ार आणर् यासांबांधी माहहतत आणर् कागदपते्र कर्जदाराकडून 
मागर्ार. 

5.3  कर्जदार बॉन्ड ककां वा प्रॉममसरी नोट तयार करर्ार रे् या कर्ाजसािी असनू त्यावर हे कागदपत्र, पावर ऑफ अटॉनी आणर् करारासांबांधी 
माहहतत एफआईसीसीएल सािी देर्ार. हे मूळ कागदपत्र एफआईसीसीएल कडे सुरक्षक्षत िेवले र्ार्ार. 

 
 

एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार       सह-कर्जदार    अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
 
 

5.4  येरे् हदलेली सुरक्षा सांबांधी सांपक्त्त कर्जदाराकडून घेतलेल्या कर्ाजसांबांधी राहील. ही सुरक्षा तोपयजन्त परत हदली र्ार्ार नाही र्ोपयजन्त सवज 
कर्ज आणर् तत्सम खचज एफआईसीसीएल याांच्या सांतुक्ष्टप्रमारे् भरण्यात आले नसतील आणर् एफआईसीसीएल कडून लेखी परवानगी 
कर्जदाराला हदली गेली नसेल. 

5.5  कर्ाजचा वाटप होण्याच्या सात हदवसाांच्या आत सुरक्षा सांबांधी प्रकक्रया परू्ज केली गेली पाहहरे्. र्र कर्जदाराकडून एफआईसीसीएल कड े
यासांबांधी प्रकक्रयेसािी उमशर केला र्ात असेल, तर एफआईसीसीएल कड ेहे अधधकार असतील कक ते र्ास्तीचा 4% दराने व्यार् उरलेल्या 
कर्ाजवर लावतील. हा र्ास्तीच अव्यार्दर भरण्यात एफआईसीसीएल सांबांधी कोर्तेही अधधकार कमी होत नाही. 

5.6  कधीही र्र हे करार अक्स्तत्वात असेल, एफआईसीसीएल कड ेहा ववचार असला कक हदलेली सुरक्षा ही घेतलेल्या कर्ाजला परेुशी नाही आहे 
आणर् एफआईसीसीएल कडून कर्जदाराला यासांबांधी र्ास्तीचे सुरक्षा साधन देण्यास साांधगतले गेले, तर कर्जदाराकडून एफआईसीसीएल याांच्या 
सांतुक्ष्टपयजन्त ही माहहतत आणर् व्यवस्र्ा परुवली पाहहरे्. कर्जदार पढ़ेु हे मान्य करतो कक एफआईसीसीएल कडून या कर्ाजसांबांधी काहीही 
कागदपते्र माधगतल्यास र्मा केले र्ातील. 

 
 

अिचु्छेद 6 

कजिदा ाचे प्रनतनिधित्व आणि वा िंटी 
6.1 कर्जदार हे र्ाहहर करतो आणर् वारांटी देतो कक:  
(a) कर्जदाराला हे माहहत आहे कक एफआईसीसीएल कडून त्याला कर्ज अर्ाजवर कर्ज देण्यासािी हमी ममळाली आहे आणर् हे कर्ज अहज त्या 

सांपक्त्तच्या खरेदीसािी आहे आणर् कर्जदाराच्या ववश्वासाच्या आधारे हे मान्य केले आहे कक हे खरे असून एफआईसीसीएल कडून कर्ज 
घेण्यासािी कर्जदाराने कोर्तीही माहहतत ककां वा तथ्य खरे ककां वा खोटे, लपवलेले नाहीये.  

b)   कर्जदाराने आपल्या तनवेदनात ककां वा आधीच्या माहहतीत कसलीही माहहतत ककां वा सूचना ज्या एफआईसीसीएल कड ेया कर्ाजसांबांधी हदलेल्या 
आहेत, त्या सत्य असून सांपरू्ज आणर् काहीही तथ्य यात लपवलेले नाहीये आणर् कर्ाजसािी एफआईसीसीएल याांना बळ ममलावे याप्रकारची 
वागर्ून नाहीये. 

(c) कर्जदाराच्या ववत्तीय पररक्स्र्तीत कोर्ताही नकारात्मक प्रभाव येर्ार नाही, कोर्त्याही प्रकारे काही घटना होर्ार नाही ज्यामुळे 
एफआईसीसीएल सांबांधी रुधच कमी होर्ार ककां वा मागील ववत्तीय तपास झाल्यानांतर कर्जदाराची ववत्तीय पररक्स्र्तत ककां वा या करारासांबांधी 
पररक्स्र्तत प्रभाववत झालेली आहे असी क्स्र्तत नसर्ार. 

(d) कर्जदाराच्या कोर्त्याही सांपक्त्त ककां वा सांबद्ध प्रकारावर कसलेही गहार्, खचज ककां वा गहार्वट नसून र्ो प्रकार कर्जदाराकडून एफआईसीसीएल 
समोर लेखी माांडला आहे, त्यात कसलाही कर्ज या करारापवुी नाही. 

(e) सांपक्त्त सांबांधी कोर्तेही नोहटस, तनवेदन ककां वा तपास, तक्रार ममळाली नसून यावर कसलाही नकारात्मक दावा नाहीये आणर् ही सांपक्त्त 
कोर्त्याही अन्य प्रयोर्नासािी िेवलेली नाहीये. 

(f)  कर्जदार या सांपक्त्तसािी परू्जपरे् मान्य आणर् योग्य असून त्याांच्याकडे या सांपक्त्तववषयी बार्ारात मांर्रू असेल हा शीषजक आहे आणर् 
याप्रकारे ही सांपक्त्त एफआईसीसीएल कडे गहार् िेवली र्ाऊ शकेल. 

 

(g)  या कराराच्या तारखेला, कर्जदाराच्या ववरुद्ध कसल्याही प्रकारचे प्रकरर्, प्रकक्रया ककां वा वववाद सांबांधी प्रकार बाकी नसून घाबरवरे् ककां वा 
धमकी देरे् हा प्रकारही नाही, कोर्तीही नकारात्मक बाब ज्यामुळे कर्जदाराची अ्र् देण्याची शक्तत कमी होते ककां वा त्याच्या ववत्तीय 
क्स्र्ततवर ऋर्ात्मक प्रभाव होर्ार असे नाही. 
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(h) कर्जदाराला कोर्त्याही प्रपत्र, तनर्जय ककां वा वधैातनक प्रकक्रया ककां वा बाकी खचाजबद्दल माहहत नाही आहे रे् या सांपक्त्तवर असतील ककां वा काही 
दावे, त्रहुट सांबांधी पररक्स्र्तत ज्यामुळे सांपक्त्तची क्स्र्तत िराववक पेक्षा वेगळी होर्ार आणर् कोर्त्याही प्रकारे एफआईसीसीएल कडील हतक 
कमी करर्ार नाही आणर् एफआईसीसीएल याांना गरर् असलेले सवज कागदपते्र उपलब्ध करुन हदलेले आहेत. 

(i)  कर्जदाराची सांपक्त्त कोर्त्याही प्रकारे केन्रीय/राज्य सरकार सांबांधी योर्नाांमध्ये नसून कोर्तेही सुधारर्ा ट्रस्ट ककां वा सावजर्तनक सांस्र्ान, 
त्याांचे अधधकार, तनमाजर्, सुधारर्ा ककां वा योर्नेचा प्रभाव ककां वा केन्र/राज्य सरकार, कॉपोरेशन, नगर तनगम, ग्राम पांचायत इत्याहद सांबांधी 
नाही. 

(j)  सांपक्त्त सांबांधी कसलाही वाद नसून याबद्दल नगर तनगम प्रावधान, स्र्ानीय सांस्र्ान ककां वा ग्राम पांचायत ककां वा स्र्ातनक अधधकारी सांबांधी 
पररक्स्र्तत वादग्रस्त नसून कोर्त्याही प्रावधान ककां वा प्रकक्रयेत ही सांपक्त्त शाममल नाही. 

 

कर्जदार कर्ज घेण्यासािी रे् गररे्चे पत्र असतील ककां वा परवानगी, मान्यता, मांर्रूी ककां वा गरर् पडल्यास सरकारी ककां वा अन्य वधैातनक 
सांस्र्ानाकडून, ववत्तीय सांस्र्ान, एरे्न्सी ककां वा आधधकाररक परवानगी ममळवरे्, कर्ाजसािी सुरक्षा व्यवस्र्ा कररे् यात सहाय्य करेल आणर् 
र्ोपयजन्त एफआईसीसीएल याांना कर्ाजची पतूजता होत नाही तोपयजन्त असली परवानगी, मांर्रूी ककां वा मान्यता कायजरत क्स्र्तीत िेवेल. 
(l)      सांपक्त्त तनमाजर् सांबांधी कोर्तेही बदल भौततक बदल प्रमारे् नसर्ार 

(k) कर्जदाराने कोर्त्याही प्रकारे वधैातनक प्रकक्रया सुरु नाही केली असून, कर्जदारा सांबांधी घाबरवरे्, काम बन्द कररे्, सांपवरे्, प्रशासन, 
पनुवजसन, हदवाळखोरी इत्याहद प्रकार केलेले नाही आहे, कोर्ी प्राप्तकताज, प्रबन्धक ककां वा कर्जदाराचा न्यायालयनू अधधकारी या 
सांपक्त्तसािी ककां वा अधधकारासािी येर्ार नाही. 

 

(n)      कोर्तेही भौततक बदल केलेले नाहीये ज्यामुळे सांपक्त्तचे तनमाजर् बदलनू र्ार्ार 

(o)      या कराराचे अक्स्तत्वात येरे् आणर् परू्ज होरे् आणर् त्यासांबांधी प्रदशजन आणर् उत्तरदातयत्व बघता हे होर्ार नाही कक (i) कोर्ताही लागू 
प्रावधान, तनयम ककां वा तननजय ज्यासांबांधी प्रमुख व्यक्तत कर्जदार असेल 

(ii)        वाद होरे् ककां वा कोर्त्या तनयमाांचे उल्लांघन होरे् ककां वा काही पररक्स्र्ततमुळे असमर्जता येरे् आणर् सद्य कराराप्रमारे् कर्जदार एक  
पक्ष होरे् ककां वा 

(iii)  वाद ककां व अकोर्त्या प्रावधानासांबांधी अस्पष्ट क्स्र्तत र्र भागीदारी र्ी मेमोरेन्डम ऑफ असोमसयेशन आणर् आहटजकल्स ऑफ 
असोमसयेशन मध्ये/ भागीदारी प्रलेखात/ ट्रस्ट डीड मध्ये/ सोसायटी सांबांधी तनयम ककां वा सांवधैातनक प्रपत्र रे् कर्जदाराने हदले 
आहेत, या सांबांधी नसावे. 

 

(l) कर्जदाराच्या ववत्तीय पररक्स्र्तीत कोर्ताही नकारात्मक प्रभाव येर्ार नाही, कोर्त्याही प्रकारे काही घटना होर्ार नाही ज्यामुळे 
एफआईसीसीएल सांबांधी रुधच कमी होर्ार ककां वा मागील ववत्तीय तपास झाल्यानांतर कर्जदाराची ववत्तीय पररक्स्र्तत ककां वा या करारासांबांधी 
पररक्स्र्तत प्रभाववत झालेली आहे असी क्स्र्तत नसर्ार. 

(m) कोर्त्याही तथ्य, पररक्स्र्तत ककां वा घटनाांमुळे कर्ज घेण्याची पररक्स्र्तत, कर्जदाराची कर्ज देण्याची क्षमता प्रभाववत होत नाही र्र आपर् 
कर्ज, कर्जदाराची ववत्तीय क्स्र्तत आणर् एफआईसीसीएल सांबांधी आपल्या हतकाचा वापर करण्याची क्षमता बघतो, आणर् हे परतफेडीचे 
धन कर्जदाराकडून ममळवण्यात फरक येत नाही आणर् असे काही झाले, तरीही कर्जदारावर कसलाही प्रभाव होर्ार नाही हा अनमुान आहे.  

कर्जदाराकडे या सांपक्त्तचे सांपनूज अधधकार आणर् कब्र्ा आहे आणर् तो हे मान्य करतो कक एफआईसीसीएल कडून लेखी परवानगी   
ममळाल्यामशवाय (यासािी एफआईसीसीएल नाही म्हर्ण्याचे हतक िेवर्ार) ही सांपक्त्त लीर् वर देरे्/सोडरे् आणर् कोर्ा अन्य पक्षाला 
कब्र्ा म्हर्ून देर्ार नाही 

(r)     कर्जदार प्रामुख्याने सांपक्त्त सांबांधी अधधग्रहर् /तनमाजर् सांबांधी र्वाबदार असेल आणर् एफआईसीसीएल यासांबांधी कब्र्ा प्राप्त करण्यात 
होर्ारा उमशर/ सांपक्त्त तनमाजर् सांबांधी काही र्वाबदारी िेवर्ार नाही. कर्जदार एफआईसीसीएल याांना असल्या दातयत्वापासून मुतत करतो 
आणर् र्र कर्जदाराला सांपक्त्त वेळेवर ममळाली नाही, तर तो एफआईसीसीएल सांबांधी कोर्तीही ककस्त र्ाांबवनू िेवर्ार नाही. 

(s)    कर्जदार हे प्रतततनधधत्व करतो आणर् वारांटी देतो कक तो एफआईसीसीएल सांबांधी कसलेच दावे करर्ार नाही ककां वा कोर्त्याही प्रकारे ककां वा 
काही पररक्स्र्तत झाली तरीही दांडात्मक नकुसान ककां वा भरपाई, र्ेट, अप्रत्यक्ष ककां वा आकक्स्मक, ववमशष्ट पररर्ामस्वरुप  वागर्ार नाही, 
एफआईसीसीएल कडून ममळत असलेली सोय, काढ़ून टाकलेली सोय ककां वा अन्य प्रकारे त्याांना र्वाबदार धरर्ार नाही, 

 
 
 

         एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार      सह कर्जदार    अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
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(t)   कर्जदार र्र कर्ाजच्या ककस्ती ककां वा कर्ाजची रतकम परतफेड करण्यास या कराराप्रमारे् यशस्वी नाही झाला, तर एफआईसीसीएल कड ेपरू्ज 
अधधकार असतील कक ते सांपक्त्त ववकरे्, स्र्ानाांतरर् कररे् ककां वा देण्यासारखे कतजव्य करेल आणर् हा हतक एफआईसीसीएल कड ेअसेल, 
कर्जदाराकडून एफआईसीसीएल सािी शाांत, ररकामे आणर् सामान्य प्रकारे सांपक्त्तचा कब्र्ा हदला र्ार्ार व यासांबांधी कसलेही तक्रार, वववाद 
केले र्ार्ार नाही आणर् एफआईसीसीएल कड ेसांपक्त्तचा ताबा ममळवण्याचे अधधकार असतील. 

 
6.2  कर्जदार एफआईसीसीएल कडे ही माहहतत लेखी आणर् त्वरेने देण्याची हमी देतो र्र कराराच्या तारखेप्रमारे् काही पत्रक बरोबर नसतील, 

अर्ज वेगळा असेल ककां वा कर्जदाराची क्स्र्तत, पतपात्रता ककां वा ववत्तीय व्यावसातयक क्स्र्तत प्रभाववत करत असतील. 
 
 

(a) अनुच्छेद 7 

           करार 

7.होकारार्ी करार: 

(b) कर्जदार होकार देतो आणर् मान्य करतो कक या कराराप्रमारे् र्ोपयजन्त परतफेडीची रतकम बाकी आहे आणर् र्ोपयजन्त परू्ज परतफेड 
होत नाही, तो, एफआईसीसीएल कडून लेखी प्रकार ममळेपयजन्त: 

(c) कर्ाजचा वापर फतत त्या कारर्ासािी केला र्ार्ार रे् कर्ज घेताना एफआईसीसीएल कड ेहदले होते यर्ा सांपक्त्त 
खरेदी/तनमाजर्/सुधार/ववस्तार आणर् दसुरे कोर्तेच प्रयोर्न मान्य होर्ार नाही. 

(d) b)कराराप्रमारे् आणर् एफआईसीसीएल कडून मागर्ी केल्यावर कर्ाजची रतकम आणर् व्यार्ाची परतफेड करेल. करारात हदल्याप्रमारे् 
कर्जदार हे मान्य करतो कक एफसीसीएल कडून ममळालेल्या कर्ाजसांबांधी वेळापत्रक पाळेल आणर् एफआईसीसीएल कडे सांपरू्ज कर्ज आणर् 
त्यासांबांधी खचज परू्ज देर्ार. 

(c)   कर्जदार आपले कॉपोरेट अक्स्तत्व र्ागतृ िेवेल, सवज तनयमाांचे पालन करताांना सवज प्रकारे आपले अधधकार, मान्यता, लायसेन्स आणर् 
गरर् असलेले अनमुोदन बरोबर िेवेल ज्यामुळे तो वधैातनक प्रकाराने आपला व्यवसाय करु शकेल.  

       (d)    कोर्त्याही प्रकारचा दावा, आबबजटरेशन ककां वा बाकी प्रकक्रया असल्यास एफआईसीसीएल कडे माहहतत देण्यात येर्ार र्र त्य्हामुळे 
कर्जदाराची क्स्र्तत प्रभाववत होत असेल आणर् यापढ़ेु त्या सांबांधी कोर्ी व्यक्तत असेल र्ो धमकी देरे् ककां वा पशैा सांबांधी दावा करत 
असल्यास ही माहहतत परुवली र्ार्ार. 

(e)  र्र कर्जदारावर असली पररक्स्र्तत येत असेल ज्यामुळे त्यावर नकारात्मक प्रभाव होत असेल आणर् कराराप्रमारे् आपले कतजव्य परू्ज 
करण्यास तो असमर्ज होत असेल, तर ही बाद त्वरेने एफआईसीसीएल कड ेगेली पाहहरे्. 

          f) र्र कोर्त्या प्रकारचे तनयमभांग झाले असतील ककां वा त्यासांबांधी काही सुधारर्ा करण्यात येत असेल, वेळोवेळी ही माहहतत 
एफआईसीसीएल कडे परुवली गेली पाहहरे्, एफआईसीसीएल कड ेलेखी ही माहहतत हदली गेली असून कसलाही तनयमभांग तनयममतपरे् 
केलेला चालर्ार नाही.  

(g)    खरेदी/तनमाजर् सांबांधी सांपक्त्त सांबांधी सवज प्रपत्र एफआईसीसीएल कड ेप्रमाणर्त सत्य प्रतत प्रमारे् र्मा करावे आणर् सांबद्ध नगर तनगम 
ककां वा अधधकारी कडून परू्ज होरे् ककां वा कब्र्ा ममळवण्या सांबांधी प्रमार् पत्र दाखल करावे. कर्जदार आणर् बबल्डर/डवे्हलपर याांच्या 
मधील असलेले करार वधै आणर् मान्य असतील. 

(h) कर्जदाराच्या कामात/ व्यवसायात ककां वा व्यापारात कसलेही बदल झाल्यास एफआईसीसीएल कडे 7 (सात) हदवसाांच्या आत माहहतत 
गेली पाहहरे्. 

       (i)   सद्य सांपक्त्त सांबांधी सवज पररक्स्र्तत उत्तमपरे् बघरे् आणर् सवज तनयम आणर् प्रावधान पाळरे्, त्याच प्रकारे सांबद्ध सहकारी सममतत, 
सांस्र्ान, कां पनी ककां वा अधधकारी असल्यास यासांबांधी साांभाळ करण्याचे खचज, सांपक्त्त सांबांधी बाकी खचज द्यावे. 

      (j)      सांपक्त्तचा ववमा करा आणर् सांपक्त्तला अक्ग्न आणर् बाकी र्ोणखमाांपासून वाचवण्याची व्यवस्र्ा करा कारर् एफआईसीसीएल सांबांधी  
       ववमा कां पनीचा होकार गररे्चा असेल आणर् एफआईसीसीएल यासांबांधी साक्ष्य प्रमारे् आपला हतक ममळवण्याचा प्रयत्न करेल 

     (k)       एफआईसीसीएल सांबांधी अधधकारी, कमजचारी, एरे्न्ट ककां वा सांबद्ध व्यक्तत अधधकृत वेळेस सांपक्त्तवर र्ाऊन तनरीक्षर् करु शकतील. 
     (l)        सवज कर, मूल्याांकन खचज, शलु्क आणर् बाकी खचज वेळोवेळी देरे् आणर् सरकारी सांस्र्ान ककां वा अधधकारी याांच्याकडे र्मा कररे्. 
   (m)       सरकारी खचज, कर ककां वा दन्ड रे् या करारासांबांधी असतील आणर् एफआईसीसीएल कडून हदले गेले असतील, ते एफआईसीसीएल  
       कड ेपरत देरे् 

   (n)        एफआईसीसीएल कडून तनवेदन केल्यावर करार, प्रपत्र, अन्डरटेककां ग देरे्, रे् या करारासािी गररे्चे असतील. 
   (o)        एफआईसीसीएल सांबांधी गररे्चे प्रपत्र तयार कररे् रे् सुरक्षा प्रकाराने त्याांना गररे्चे असतील 

   (p)        एफआईसीसीएल याांना सांपक्त्त तनमाजर् सांबांधी प्रगततची सूचना वेळोवेळी देर्ार आणर् र्र ररकामी र्मीन असेल, तर एक वषाजत  
       माहहतत देर्ार. 
    (q)      एफआईसीसीएल कडे सुरक्षा सांबांधी प्रपत्र त्याांच्या गररे्नसुार देर्ार 
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.2 नकारात्मक करार: 

कर्जदार पढ़ेु हे मान्य करतो आणर् अनमुोदन करतो कक र्ोपयजन्त या कराराची रतकम बाकी आहे आणर् परतफेड होत नाही तोपयजन्त 
एफआईसीसीएल याांच्या लेखी परवानगी मशवाय हे करर्ार नाही: 
 (a)      कर्ाजची रतकम कोर्त्याही र्गुार ककां वा अवधै प्रयोर्नासािी ककां वा कर्ज घेण्याच्या कारर्ामशवाय वापरर्ार नाही 
 (b)     सुरक्षा स्वरुप हदलेल्या सांपक्त्तला कोनाला लीर्वर ककां वा त्याचा लायसेन्स कोर्ाच्या नावावर देर्ार नाही, सांपक्त्त परू्ज ककां वा आांमशकरीत्या  

सुद्धा याप्रकारे वापरर्ार नाही. 
(c)  सांपक्त्तला ववकरे्, गहार् िेवरे्, कोर्ाला समपजर् कररे् ककां वा स्र्ानाांतरर् कररे् ककां वा दसुरे पक्षा त्यासांबांधी रुधच घेतील आणर् कब्र्ा, 

प्रवेश इत्याहद प्रकार होरे् ज्यामुळे सांपक्त्तला नकुसान होर्ार. 
(d)       सांपक्त्तचा उपयोग प्रकार बदलरे् 

(e)       सांपक्त्तला सांयोर्न कररे्, अन्य सांपक्त्त सोबत ममसळरे् ककां वा तत्सम सांपक्त्त सांबांधी र्ोडरे् आणर् यासांबांधी सोय आणर् त्याचा  
     वापर करण्याचे अधधकार देरे् 

(f)  पावर ऑफ अटॉनी, इन्डेक्म्नटी ककां वा अन्य डीड कर्ते रे् ततृीय पक्षासािी असून तो मनषु्य सांपक्त्त सािी डील करु शकेल.; 
(g) सांपक्त्त एखाद्या कुटुांबाची असेल ककां वा भागीदारी सांबांधी ककां वा त्यास हहन्द ूअववभतत कुटुांब याप्रकारे बदलरे् 

(h)  काम ककां वा व्यवसायातनममत्त भारताबाहेर र्ारे्, आणर् कर्ज व व्यार् एफआईसीसीएल कडे परू्ज न भररे् 

(i)  कोर्ी व्यक्तत/बैंक/ववत्तीय सांस्र्ा कडून याच कारर्ासािी एफआईसीसीएल कडूने लेखी परवानगी ममळवल्या मशवाय कर्ज घेरे् 

एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार      सह कर्जदार    अधधकृत स्वाक्षरीकताज 

7 

अिचु्छेद 8 

डीफॉल्ट घटिाक्रम 

8.1  खालीलपकैी कोर्त्याही घटना ककां वा तत्सम पररक्स्र्तत असल्यास हे डीफॉल्ट घटनाक्रम मानले र्ार्ार: 

 (a)  परतफेड न कररे्:  

र्र कर्जदार रतकम देण्यात यशस्वी होत नाही, मग ती रतकम मूळ प्रकारची असो, व्यार् असो ककां वा या करारातील प्रकार असो 
ककां वा/आणर् त्या हदलेल्या अवधीत आणर् प्रकाराने हदली नसेल आणर् या करारात हदलेल्या तनयमानसुार नसेल. 

(b)  सामान्य डडफॉल्ट:   

कर्जदाराकडून आपल्या र्वाबदारीच्या कोर्त्याही प्रकाराचे उल्लांघन, तनयमभांग, तनरीक्षर्ाची उपेक्षा ककां वा डडफॉल्ट आणर् यात 
करारासांबांधी आणर् या कर्ज सांबांधी तनयम, प्रावधान आणर् वारांटी शाममल आहे, कररे्. 

(c)  चकुीची बाब साांगरे्:   

कोर्त्याही प्रकारची माहहतत, वारांटी ककां वा करार ककां वा शब्द देण्याचा भाग कर्जदाराकडून केला र्ातो ककां वा या कराराचा, नोहटस, 
प्रमार् पत्र ककां वा लेखी प्रकारे आपले मत माांडण्याचा प्रकार ककां वा या पढ़ेु येर्ारी पररक्स्र्तत चकू असरे्. 

(d) क्रॉस डडफॉल्ट: 

 कर्जदाराकडून कसल्याही प्रकारचा डडफॉल्ट होरे् ज्यात शाममल आहे त्याचे उत्तरदातयत्व वहन न कररे्, कोर्त्याही करार ककां वा 
कर्जदार आणर् एफआईसीसीएल मधील शब्द न पाळला र्ारे् ककां वा लेखी प्रकाराचे तनवजहन न कररे्, एखाद्या नकाराचे पालन न 
कररे्, कायद्याच्या प्रकाराने न वागरे्, कराराचे पालन न कररे् ककां वा वेळोवारी कायजभार परू्ज न कररे् आणर् वेळेच्या आधी घोषर्ा 
न करताना परतफेड कररे् ककां वा गारांटी, इन्डेक्म्नटी ककां वा कोलैटरल रे् करारात हदले असतील त्याांचे बरोबर नसरे्.  

(e)  उधार परतफेड करण्यात अक्षम: 

कर्जदार साधारर्परे् आपला उधार परू्जपरे् ककां वा काही अांश देण्यात ककां वा वेळ आल्यावर एक ककां वा र्ास्त कर्ज असल्यास वेळा 
चकुल्यामुळे देण्यात असमर्ज होतात, र्र ववत्तीय पररक्स्र्ततमुळे त्रास होत असल्यास परतफेड होत नसेल, डडफॉल्ट घटना होरे् 
ककां वा कराराप्रमाने डडफॉल्ट होरे् (ज्याप्रकारे दाखवले गेले असेल) तेव्हाां कर्ज असल्यास आणर्/ककां वा सामान्य प्रकारे यासांबांधी करार 
कर्जदाराकडून येत असेल कक असले शुल्क ककां वा खचज भरले र्ातील आणर् ते सुद्धा वेळोवारी भरले गेले नसतील, असल्या 
पररक्स्र्तीत कसली शांका असली ककांवा एखाद्या तनयम उपतनयमाप्रमारे् पररक्स्र्ततमध्ये वादाची शांका असली आणर् ज्यासांबांधी 
न्यायालयीन तनर्जय कर्जदाराववरुद्ध या कर्ाजसािी असेल.  

(f)  डडक्री सांबांधी रकमेचे भगुतान न कररे्: 
कर्जदार स्वत:च्या ववरोधात कोर्तीही रतकम कोटाजच्या आदेशानरुुप ककां वा तनर्जयानरुुप करत नसेल 

(g) कारजवाई ककां वा अतनष्ट कराची आकारर्ी:   
कोर्त्याही कारजवाई ककां वा अडर्ळा आल्यास आकारले र्ारे्, ककां वा अन्य कायाजलयाकडून सांपक्त्त ककां वा त्यातील भाग या सवाांचे 
हतक स्वाधीन कररे्, कर्जदाराची सांपक्त्त ताब्यात फ़्हेरे् ककां वा सांपक्त्तचा परू्ज ककां वा आांमशक भाग ओझ्यात असरे्, कर्जदाराची 
सांपक्त्त अमलात आर्ण्यार्ोगती असेल. 
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 (h)  व्यवसाय बांद कररे्: 

कर्जदार आपला व्यवसाय बन्द करतो ककां वा या तारखेला सुरु असलेल्या व्यवसायाला बन्द करण्यासािी धमकावतो 
(i) हदवाळखोरी:  

 कर्जदार कोर्त्याही प्रकारचे काम ककां वा वधैातनक कारजवाई करतो ककां वा यासांबांधी पढ़ुील प्रकार समोर आर्तो (i) कर्जदार तनर्जयाच्या 
पररक्स्र्तीन नाहीये ककां वा हदवाळखोर र्ाहहर झाला आहे, (ii) कर्जदाराने व्यवसाय बन्द ककां वा सांपवण्याचे िरवले आहे ककां वा (iii) 

मलक्तवडेटर, व्यवस्र्ापक, ट्रस्टी ककां वा प्राप्तकताज ककां वा तत्सम कायाजलय ककां वा कर्जदाराचे सांस्र्ान सांपरू्ज ककां वा आांमशक स्वरुपात 
त्याच्या सांपक्त्तचा ताबा घेतात. 

(j)  अतनवायज अधधग्रहर्:    

 कर्जदाराची सवज सांबद्ध सांपक्त्त आणर् प्रकार ककां वा त्यासांबांधी उपयोगाची रुधच र्प्त करण्यात येते, त्याचे राष्ट्रीयकरर् होते, र्प्ती 
येते ककां वा अतनवायज स्वरुपात त्याचे अधधकार सरकार ककां वा अन्य सांस्र्ानाकडे र्ातात. 

 (k) अस्वीकार: 

 कर्जदार या कराराचा अस्वीकार करतो ककां वा कोर्त्याही कारर्ाने असे होते ककां वा काही प्रकाराने त्याचे ववचार कराराववरुद्ध असण्याचे 
कळते 

(l) स्वाममत्व/प्रबन्धनात बदल 

स्वाममत्व ककां वा प्रबन्धनाच्या प्रकारात र्र कर्जदाराच्या कडून बदल झाला असेल आणर् यामुळे एफआईसीसीएल सांबांधी हतक 
प्रभाववत होत असतील. 

(m) समग्री ववपरीत बदल:  

 काही वेळा असली पररक्स्र्तत येते ज्यात सवज ककां वा काही सामग्री ववपरीत प्रकाराने बदलते आणर् त्यामुळे एफआईसीसीएल याांच्या 
व्यवसायात, ववत्त क्स्र्तीत ककां वा अन्य पररचालनात ककां वा कर्जदारासांबांधी हतक बदलतो आणर् यामुळे एफआईसीसीएल याांचे सांपरू्ज 
हतक, ककां वा काही अर्ाजत भौततक स्वरुपात ववत्तीय पररक्स्र्ततमुळे कर्जदाराची क्षमता करारानसुार परतफेडीच्या हहशोबाने बदलते 
आणर् हे कर्ज व करार या सांदभाजत अर्ज सांबांधी बदल येतो.  

(n). सुरक्षेवर ह्रास: 

एखादी सांपक्त्त र्ी सुरक्षा स्वरुपात कर्ाजसािी िेवली र्ाती, त्यास ह्रास होरे् आणर् त्याप्रमारे् ततच्या ककमतीत कमी येरे् शतय 
आने आणर् यापढ़ेु सांबद्ध कर्ाजसािी र्ास्तीची सुरक्षा हदली पाहहरे्. 

(o)  सांपक्त्तच ेववक्रय/नष्ट करर्: 

र्र सांपक्त्त ककां वा त्यातील भाग हदला गेला, लीर् केला, ववकला, नष्ट केला, त्यावर शुल्क आकारला ककां वा कराराबाहेर वतजन केले. 
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(p)  पढ़ुील डडफॉल्ट पर क््थनत: 

(i)  कर्जदार कर्ाजचा गैरवापर करत असेल ककां वा त्यातील काही भागाचा गैरवापर होत असेल, ककां वा कर्ाजचा ककां वा त्याच्या काही 
भागाचा वापर कर्ज प्रयोर्नाच्या मशवाय होत असेल. 

(ii) कोर्तेही अनमुोदन, अधधकार, मांर्रूी ककां वा तत्सम प्रकार, लायसेन्स ककां वा पांर्ीयन ज्यात सरकारी र्ाहीरनामा असेल ककां वा 
सावजर्तनक, वधैातनक ककां वा तनयामक अधधकारी ज्याची गरर् कर्जदाराला या कर्ाजसांबांधी काम कररे्, देरे्, वधैता, लाग ूहोरे् 
ककां वा साक्ष्य स्वरुपात होत असेल, ते या करारासांबांधी असेल आणर् यामुळे कर्जदाराची कर्ज सांबांधी स्वीकृतत ककां वा 
एफआईसीसीएल समोर अर्ज परू्ज करण्याची क्स्र्तत ज्यात कर्ज देरे् ककां वा नाही देरे् हे िरत असेल ककां वा रद्द होरे्, कमी 
ककां वा र्ास्त रतकम देरे् हे िरत असेल.  

(ii)  कधीही रे्व्हाां एफआईसीसीएल सांबांधी सांपरू्ज तनरनय असेल ककां वा त्याांच्या मते कर्ज फेडला र्ार्ार नाही हा प्रकार  
 हदसत असेल. 

                   (iv)  कर्जदाराकडून कसले शुल्क, खचज, गहार्वट, ओझ ेककां वा स्र्ानाांतरर्, ववकरे् ककां वा गहार् सांपक्त्त नष्ट कररे् असला प्रकार 
होत असेल आणर् त्यासािी एफआईसीसीएल कडून लेखी अनमुोदन नसेल. 

(v)  कोर्तीही सुरक्षा सांबांधी समस्या, कर्ाजसांबांधी र्ोदलेली सांपक्त्त अधधग्रहर् कररे् ककां वा त्यावर वधैातनक कारजवाई होरे् 

(vi)  कर्जदार तनरीक्षर् ककां वा सत्यापन ककां वा मूल्यमापनाच्या हहशोबाने एफआईसीसीएल याांच्यासािी सांपक्त्त समोर िेवण्यास 
यशस्वी नाही झाला ककां वा एफआईसीसीएल, त्याांचे अधधकारी, ऑडडटसज, ताांबत्रक माहहततगार, प्रबन्धन सल्लागार, मूल्यमापन 
अधधकारी ककां वा बाकी कोर्ीही व्यक्तत र्ो एफआईसीसीएल कडून या कामासािी अधधकृत असेल  
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(vii) र्र कर्जदार कराराच्या तनयमाप्रमारे् कर्ज परतफेड करण्यासािी आणर् एफआईसीसीएल कडून माधगतल्यावर उत्तर हदनाांककत 
चेक देण्यास असमर्ज असेल 

(viii) कोर्ाही गारांटर कडून ममळालेल्या गारांटी सांबांधी कसली त्रहुट, अक्स्र्रता इत्याहद असरे् ज्यामुळे गारांटी अप्रभावी/अकायजरत 
(र्र लागू असेल) होते. 

 (ix) र्र कर्ज हदलेला कर्जदार ककां वा सह कर्जदार मरर् पावतो 
(x) र्र कर्जदार कोर्त्या नागररक तनयमभांग ककां वा आपराधधक प्रकरर्ात असेल 

 (xi) र्र कर्जदार एफआईसीसीएल कडून माग्ण्यात आलेली कसली माहहतत ककां वा प्रपत्र देण्यास यशस्वी नाही झाला 
अिचु्छेद 9 

एफआईसीसीएल यािंचे उपाय 

9.1 र्र वरील प्रमारे् डडफॉल्ट झाल्यानांतर कधीही, तेव्हाां, कोर्त्याही अटीमशवाय काहीही ववरोधात झाले असेल, तरीही एफआईसीसीएल 
यासांबांधी सांपरू्ज हतक िेवर्ार आणर् खालीलपकैी एक ककां वा र्ास्त उपाय करर्ार: 

(i) हे र्ाहहर करर्ार कक एफआईसीसीएल याांची र्वाबदारी काय आहे ककां वा कर्ज उपलब्धता तनयममत करर्ार, त्यास बांद करर्ार 
आणर्/ककां वा  

(ii)  हे र्ाहहर करर्ार कक कर्ज आणर् सांपरू्ज व्यार्, सवज खचज, शुल्क आणर् उरलेल्या करार हहशोबाच्या रकमेसकट एफआईसीसीएल कडे 
भरले गेले पाहहरे्, आणर् यासािी त्वरेने हे परतफेडीसािी आहे असे दाखवले र्ार्ार आणर् कर्जदाराला ही रतकम कर्ाजच्या खात्यात 
आणर्/ककां वा कराराप्रमारे् सवज तनयमाांप्रमारे् आणर् पढ़ुील 7 (सात) हदवसाांच्या नोहटस ककां वा वधैातनक प्रकारच्या औपचाररकता, र्र 
असतील, त्याांचा आदर करावा लागेल, आणर्/ककां वा 

(iii)  वधैातनक प्रकाराने त्याांना रे् अधधकार ममलाले आहेत, त्याांचा वापर करर्ार, यात खटला कररे्, बरोबर प्रश्न कररे्, वधैातनक 
कारजवाई कररे् ककां वा दोन्ही, ककां वा आपल्या प्रकारे, एखाद्या ववमशष्ट प्रकारच्या पररक्स्र्ततनसुार ककां वा या कराराप्रमारे् ममळालेल्या 
अधधकार ककां वा तनयम भांग असल्यावरच्या पररक्स्र्तीत ममळालेले हतक आणर् शक्तत याांचा वापर करेल आणर्/ककां वा 

(iv) र्र कर्जदार पसेै भरण्यात समर्ज नसेल आणर् कर्ज परू्ज भररे् ककां वा त्यातील काही भाग हदलेल्या अवधीत पढुील 15 हदवसाांपयजन्त 
भरला नसेल गेला, तर एफआईसीसीएल कडे हे हतक आहेत कक ते सांपरू्ज कर्ज, ज्यात व्यार्, खचज, शलु्क आणर् काहीही 
कराराप्रमारे् रतकम उरलेली असेल, ती बाकी दाखवेल आणर् गहार् िेवलेली सांपक्त्त सुद्धा लेखी सात हदवसाचे नोहटस कर्जदाराला 
देऊन हतकात करु शकेल. र्र कर्जदार उरलेली रतकम एफआईसीसीएल याांना परतफेड करण्यास असमर्ज िरला, तर 
एफआईसीसीएल याांच्याकडे कर्जदाराकडून गहार् िेवलेली सांपक्त्त ममळवण्याचा हतक होतो मग ती कुिेही क्स्र्त असो आणर् यासािी 
कर्जदाराला नोहटस पािवण्याची गरर् नसून यात कब्र्ा कररे्, ताळा तोडरे् ककां वा एखादे उपकरर् वापरण्याचा हतक 
एफआईसीसीएल कड ेआहे ककां वा एफआईसीसीएल आपल्या अधधकारीला या सांपक्त्तसािी स्वत: कडून प्रतततनधी म््र्ून तनयतुत करु 
शकेल आणर् कर्जदाराकदील सवज अधधकार या व्यक्ततकड ेअसतील आणर् र्र सांपक्त्त लायसेन्स वर ककां वा लीर् वर असेल, तेव्हाां हे 
एफआईसीसीएल याांचे स्वत:चे तनर्जय असतील कक ही सांपक्त्त सावजर्तनक तनववदा प्रकारात ववकावी ककां वा वयैक्ततक करार ककां वा 
कर्जदारासािी रतकम ममळवण्याच्या कारर्ाने ववकून टाकावी आणर् यासांबांधी कसलाही ककांमत कमी असरे् ककांवा नकुसान होण्याची 
र्वाबदारी नसर्ार आणर् आपले सवज अधधकार उपयोगात आर्ण्याची परवानगी असलेले ककां वा असल्या अधधकाराच्या उपयोगामुळे 
नकुसान झाल्यामुळे सांबद्ध प्राक्प्त आणर् हदलेली सांपक्त्त ववक्रय सांबांधी र्वाबदाई एफआईसीसीएल सोबत असून यात कसलेही 
नकुसान ककां वा ब्रोकर कडून झालेले तनयमभांग ककां वा एफआईसीसीएल कडून तनयतुत केलेले कमजचारी ककां वा ववक्रय सांबांधी दसुरे पक्ष 
र्वाबदार असर्ार नाही. असल्या ववक्रयानांतर ममळालेली रतकम सुरक्षा रतकम फेडण्यासािी परेुशी नसली, तर एफआईसीसीएल कड े
हे अधधकार असतील कक ते काही शुल्क आणर् खचज रे् एफाईसीसीएल  याांच्या अधधकार क्षेत्रात असतात, ककां वा कर्जदारासोबत सांबद्ध 
नसतात ककां वा उरलेली रतकम देण्यासािी घेतले र्ातात, र्र यानांतर सदु्धा कर्ज आणर् ममळालेली रतकम, यात मोिी तफावत 
असली, तर कर्जदार हा अांतर रतकम भरेल आणर् या प्रमारे् सुद्धा एफआईसीसीएल सांबांधी कर्जदारावरील अधधकार कमी होर्ार 
नाही.  

         (v)  र्र एफआईसीसीएल याांच्याकडे त्याांच्यावर असलेल्या कर्ाजची रतकम परतफेड करुन र्ास्तीची रतकम असेल, हे एफआईसीसीएल  
याांच्यासािी वधैातनक रीत्या बरोबर असेल आणर् लाग ूहोण्याचे तथ्य असेल कक ते हा पसैा बरोबर िेवतील आणर् कोर्तीही रतकम 
ककां वा कर्ज र्र कर्जदाराच्या वतीने असेल, तर ते कर्जदाराचे कर्ज परू्ज करण्यासािी, कर्जदार एकटा असो ककां वा गटात असो, त्याांच्या 
कर्ाजसािी, त्याांना कर्ज स्वरुपात, सूट हदलेले बबल, उधारपत्र, गारांटी, खचज ककां वा दसुरे दातयत्व यर्ा बबल, नोट, के्रडडट ककां वा बाकी 
र्वाबदारी देण्यास वधैातनक ककां वा बरोबरीच्या प्रकाराने, व्यार्ासकट, रे् एफआईसीसीएल याांना बरोबर वाटेल, ककां वा वधैातनक रीत्या 
प्रत्येक पररक्स्र्ततनसुार तनर्जय घेतले र्ातील.  

 

एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार      सह कर्जदार     अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
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अिचु्छेद 10  

क्रॉस कोलैट ल 

कर्जदार हे स्वीकार करतो कक परतफेडीचा प्रकार कर्जदाराकडून या कराराच्या अनषुांगाने होर्ार तरीही र्र कर्जदाराने एफआईसीसीएल कडून 
घेतलेल्या सोयी सांबांधी कसले शुल्क ककां वा खचज बाकी असेल, तर असल्या पररक्स्र्तीत एफआईसीसीएल कर्जदाराकडून कराराप्रमारे् िेवलेली 
सुरक्षा परत देर्ार नाही कारर् हा सुरक्षेचा प्रकार कर्जदाराकडून एफआईसीसीएल याांना असल्या पररक्स्र्तीसािी हदला असतो. त्याच प्रमारे् र्र 
कर्जदाराकडून या कराराच्या अनषुांगाने काही रतकम बाकी असेल तर या सरुक्षा सांबांधी िेवर्ीची अवधध कराराच्या प्रावधानाप्रमारे् वाढ़वता 
येर्ार. त्याच प्रकारे र्र कर्जदाराकडे या कराराप्रमारे् बाकी असेल, तर एफआईसीसीएल कर्जदाराकडून िेवलेली सरुक्षा पनु्हा त्यास देण्यास 
बाध्य नसून ही सुरक्षा अन्य कर्ाजसािी कर्जदार वापरु शकत नाही आणर् हे या कराराप्रमारे् नसेल. 

अिचु्छेद 11 

क ा  पिु:प्रवतिि 

र्र एफआईसीसीएल गहार् िेवलेल्या सांपक्त्तचे अधधग्रहर् करत असेल, तर कर्जदार एफआईसीसीएल कडे कराराचे पनु: प्रवतजन करण्यासािी 
तनवेदन करु शकेल ज्यात एफआईसीसीएल कड ेगहार् िेवलेली वस्त ुत्याांच्या तनयमाप्रमारे् बरोबर पररक्स्र्तीत आणर् उरलेल्या ककस्ती परत 
घेतल्यावर, र्ास्तीचे व्यार्, वधैातनक आणर् बाकी खचज, कब्रे्दारीचे खचज आणर् सांबद्ध प्रकार वसलूी करुन अधधकार सोडेल. एफआईसीसीएल 
कडून घेतलेले कोर्तेही तनर्जय कराराला पनु: प्रवततजत करर्ार नाही आणर् हे तनर्जय कर्जदाराला मान्य आणर् बन्धनकारी असून तो यासांबांधी 
न्यायालयीन कारजवाई करु शकर्ार नाही. 

अनुच्छेद 12 

गौर् कर्ज 
कर्जदार हे मान्य करतो, र्ाहहर करतो आणर् अनमुोदन करतो कक सवज कर्ज, आगाऊ रतकम आणर् बाकी खचज त्याच्या कां पनी/सांस्र्ान /तनदेशक, 

भागीदार आणर्/ककां वा ममत्र आणर् सांबांधधत ककां वा अन्य लोकाांना हदले असल्यास ते या कर्ाजसािी उधारकताज असतील. कर्जदाता यापढ़ेु हे र्ाहहर करतो 
आणर् अनमुोदन करतो कक कर्जदार असले कोर्तेही कर्ज आगाऊ परू्ज प्रकारे भरर्ार नाही ककां वा त्यासांबांधी व्यार् देर्ार नसून वेळोवेळी या करारानसुार 
एफआईसीसीएल याांना कर्ाजची रतकम भरेल. 

अनुच्छेद 13 

एफआईसीसीएल यािंचे लेखािंकि र्विाि कजिदा ाला मान्य असतील 

कर्जदार एफआईसीसीएल सांबांधी तनष्कषज आणर् लेखाांकन मान्य करुन एफआईसीसीएल कडून केलेल दावे बरोबर आहे हे मान्य करता 
एफआईसीसीएल याांचे खाते स्वीकार करेल आणर् कोनतेही वाउचर न तयार करता, कोर्तेही प्रपत्र ककां वा बाकी कागद यासांबांधी साक्ष्य स्वरुपात 
लागर्ार नाही. याप्रकारे एफआईसीसीएल सांबांधी अधधकार कधीही कमी होत नाही र्र काही गर्ना सांबांधी ककां वा गणर्तासांबांधी चकू झाली 
असेल आणर् व्यार् गर्ना सांबांधी वास्तववक रतकम ही कर्जदाराला द्यावी लागर्ार. व्यार्ासांबांधी असलेले कोर्तेही वाद असले तरीही कर्जदार 
एफआईसीसीएल सांबांधी ईएमआई र्ाांबवर्ार नाही. 

अनचु्छेद 14 

िन्द क िे आणि ता ि ठेविे 

14.1 एफआईसीसीएल याांचे कोर्तेही हतक हेरावनू न घेता, एफआईसीसीएल याांच्याकडे सवजशे्रष्ि धारर्ाहदकार असतील रे् सवज कर्जदाराांच्या धनसांबांधी 
असून कर्जदाराांचे खाते, एफआईसीसीएल सोबत असलेले धन सांबांधी प्रकार आणर् त्या खात्याांमध्ये डेबबट कररे् आणर् के्रडडट बलेैन्स लाग ूकररे् 
आणर् ज्या खात्यात एफआईसीसीएल याांना हतक आहे, त्या हिकार्ी कोर्त्याही सांतोषर्नक रकमेसािी समायोर्न करता येर्ार ज्यात कर्ज 
आणर् व्यार्ासकट ककां वा बाकी काही देरे् बाकी असेल आणर् हे या करारानसुार असून एफआईसीसीएल बरोबर असलेल्या अन्य करारासांबांधी 
सुद्धा असू शकेल.  

14.2 कसलेही प्रकार यापढ़ेु एफआईसीसीएल सांबांधी अधधकार कमी करर्ार नाही आणर् ववशेष धारर्ाधधकार हेरावनू घेरे् शतय नाही ज्यात ववशेष 
अधधकार असून एफआईसीसीएल वतजमान सुरक्षा, गारांटी, कर्जदाराची परतफेडी सांबांधी र्वाबदारी असल्यास यकु्ततयतुत अधधकाराचा वापर शतय 
आहे.  

14.3 कर्जदार पढ़ेु हे मान्य करतो कक यासांबांधी एफआईसीसीएल याांच्या अधधकारात कसलाही फरक न करता एफआईसीसीएल पढेु हा अधधकार 
िेवर्ार कक कर्जदाराला कसलेही नोहटस न देता त्याांचे खाते सांयतुत ककां वा एकाकर असल्यास (यात कफतस्ड डडपॉक्र्ट सुद्धा शाममल आहेत) रे् 
एफआईसीसीएल बरोबर असेल त्याांच्या हहशोबाने सवज के्रडडट आणर् उत्तरदातयत्व परू्ज करेल आणर् कोर्तीही उरलेली रतकम स्र्ानाांतरर् करेल 
आणर् असल्या खात्याांपासून कर्जदारासांबांधी एफआईसीसीएल सांबांधी कोर्तीही र्वाबदारी वास्तववक, र्ोणखमेसािी िेवलेले, प्रमखु ककां वा भागीदारी 
सांबांधी खाते असरे् शतय आहे आणर् वसूली कररे् वधै असेल.  
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अनुच्छेद 15 
नुकसान भरपाई 

कर्जदार, एफआईसीसीएल सांबांधी कोर्तेही अधधकार कमी न करता हे मान्य करतो कक तो नकुसान भरपाई करेल आणर् एफआईसीसीएल या 
पक्षाला र्ोणखम शून्य मान्यता देता एफआईसीसीएल सािी काहीही नकुसान, खचज, शुल्क ककां वा भरपाई देर्ार रे् एफआईसीसीएल कडून हदलेले 
असेल ककां वा ज्यासांबांधी नकुसान झालेले असेल ककां वा कर्ज आणर्/ककां वा सांपक्त्त आणर्/ककां वा तत्सम पररक्स्र्तत असल्यास भरपाई केली र्ार्ार. 
 

अनुच्छेद 16 

असाईन्मेन्ट/पोटजफोमलयो स्र्ानाांतरर्/सुरक्षा प्रकार 

कर्जदार परू्जपरे् समर्नू आहे आणर् हे स्वीकार करतो कक एफआईसीसीएल कड ेकाही अधधकार आहेत आणर् परू्जपरे् हे हतक आहेत कक ते 
कोर्त्याही प्रकारे ववक्रय, अधधग्रहर् ककां वा स्र्ानाांतरर् करु शकतात, हे सांपरू्ज ककां वा आांमशक अस ू शकेल, हे िरवण्याचा अधधकार 
एफआईसीसीएल कडे असेल (यात र्र एफआईसीसीएल कडून उपयतुत िरले तर खरेदीकताज/ स्र्ानाांतरर्कताज/अधधग्रहर्कताज कडून कर्जदारासािी 
आपले हतक वापरु शकेल) हे कर्जदाराच्या र्ोड्या ककां वा परू्ज उरलेल्या रकमेसािी असू शकेल, याचा वापर एफआईसीसीएल आपल्या हहशोबाच्या 
ततृीय पक्षासािी कसलेही पढुील सांदभज नसताना ककां वा कर्जदाराला कसलीही माहहतत ककां वा नोहटस न देता आणर् त्याची स्वीकृतत न घेता करु 
शकेल.  

असली कोर्तीही कृतत, कोर्त्याही स्तरावर यर्ा ववक्रय, अधधग्रहर् ककां वा स्र्ानाांतरर्, कर्जदाराला स्वीकायज असेल यर्ा ततृीय पक्ष स्वीकाररे् 
आणर् ते एक ककां वा एफआईसीसीएल सोबत सांयतुत के्रता ककां वा अन्य व्यक्तत अस ू शकेल. असल्या प्रकारचे ववक्रय, अधधग्रहर् ककां वा 
स्र्ानाांतरर् झाल्यावर यासांबांधी खचज, शुल्क कर्जदाराच्या खात्यात असेल. कर्जदार या कराराचे ककां वा अन्य कसल्याही प्रकारचे अधधकार आणर् 
उरलेल्या कर्ाजचे प्राक्प्त अधधकार एफआईसीसीएल कडून लेखी परवानगी ममळाल्यामशवाय करर्ार नाही. 
 

       अनुच्छेद 17 

सेवा प्रदाता 
हे कर्जदाराकडून मान्य केले गेले आहे कक,  एफआईसीसीएल याांचे कोर्तेही हतक हेरावनू न घेता, सवज कक्रया/चरर् रे् एफआईसीसीएल सािी 
गररे्चे असतील आणर् कर्ज व त्यासांबांधी उपयोग आणर् कर्जदाराचे करव्य आणर् करारानसुार कर्जदाराचे कायजप्रकार यावर नीट लक्ष िेवावे 
आणर् एफआईसीसीएल सािी असलेली परतफेडीची रतकम पनु्हा ममळवावी, ही परू्ज ककां वा काही रतकम अस ूशकेल आणर् यासांबांधी कोर्ी अन्य 
व्यक्तत (कां पनी ककां वा कॉपोरेट बॉडी) असू शकेल ज्याांची तनयकु्तत एफआईसीसीएल कडून केली असेल आणर् ते सवज प्रपत्र, ववधान आणर् 
लेखाांकन माहहतत ममळव ू शकतील र्ी कर्जदाराच्या कर्ज खात्या सांबांधी असेल. यापढ़ेु कर्जदार हे मान्य करतो, स्वीकार करतो कक 
एफआइसीसीएल कडून, त्याांचे कोर्तेही हतक हेरावनू न घेता असल्या गततववधध केल्या र्ातील ककां वा त्याांचे अधधकारी, नोकर सुद्धा सांपरू्ज 
अधधकार िेवतील ककां वा एफआईसीसीएल कडून तनयतुत केलेले ततृीय पक्ष आणर् स्र्ानाांतरर् ककां वा अधधकारी एफआईसीसीएल याांच्या 
प्रतततनधधक स्वरुपात रतकम वसूली करण्याचे काम करु शकतील आणर् सवज कायज प्रकार, ववधान करु शकतील आणर् ते सांबद्ध प्रकाराने 
कायाजलय, तनवास ककां वा कर्जदाराच्या हिकार्ी र्ाऊन रतकम प्राप्त करु शकतील आणर् ततृीय पक्षासािी उपयतुत असलेली वधैातनक कारजवाई 
करु शकतील. 
 

अनुच्छेद 18 

रद्द कररे् 

या करारासांबांधी काहीही बदल न करता, एफआईसीसीएल आपल्या तनर्जयानसुार कोर्त्याही वेळेस हे कर्ज ककां वा त्यातील एक भाग रद्द करु 
शकते, आणर् यासांबांधी कसलेही कारर् देरे्, माहहतत देरे्, स्पक्ष्टकरर् देरे् गररे्चे असर्ार नाही ज्याचा सांबांध मळू रतकम, व्यार्ाची रतकम, 
बाकी खचज, शुल्क रतकम आणर् एफआईसीसीएल कडून माधगतलेली रतकम शाममल असेल.  

 
अनुच्छेद 19 

माहहतत र्ाहहर कररे् 

19.1  कर्जदार हे स्वीकार करतो आणर् मान्य करतो कक एफआईसीसीएल सोबत कर्जदाराने आपले कर्ज, खाता आणर् या कराराबद्दल सवज 
माहहतत हदली असून ती र्ाहहर कररे् शतय आहे आणर् यासांबांधी कोर्ती कमेटी, के्रडडट इन्फमतेशन ब्यरूो (भारत) आणर् अन्य 
एरे्न्सी र्ी आरबीआई कडून अधधकृत असेल, एफआईसीसीएल याांचे व्यावसातयक सल्लागार, एफआईसीसीएल सांबांधधत, उपकां पनी 
आणर् त्याांचे सेवा प्रदाता, ततृीय पक्ष आणर् अन्य ककांतु सीममत नाही, वधैातनक तनदतेश ममळालेले तनदतेशक, या करारासांबांधी आणर् 
कर्ाजसांबांधी व्यावसातयक, कायद्यानुसार तनवेहदत ववधान आणर् न्यायालयीन तनर्जयानसुार ककां वा वधैातनक, तनयामक ककां वा 
आधधकाररक प्रकाराने माहहतत माधगतल्यावर र्ाहहर कररे् शतय आहे.  
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(ii) कर्जदार हे र्ाहहर करतो कक एफआईसीसीएल याांना र्ी माहहतत हदली आहे आणर् पढेु र्ी देर्ार आहे ती बरोबर असून प्रत्यक्ष ककां वा 
अन्य प्रकारे चकू माहहतत हदली गेली नाही आहे. एफआईसीसीएल कडे असली माहहतत ममळाल्यास ककां वा चकू झाल्यास ककां वा माहहतत 
लपवली आहे हे कळल्यावर सांबद्ध कारजवाई करण्याचा हतक एफआईसीसीएल याांच्याकडे आहे. एफआईसीसीएल कड ेकर्जदाराने बाकी 
ववत्तीय माहहतत सुद्धा वेळोवेळी अचकू प्रकारे द्यावी. 

    (iii) कर्जदार: 

(a) हे स्वीकार करतो कक आरबीआई ककां वा के्रडडट इन्फमतेशन ब्यरूो (भारत) मलममटेड आणर् अन्य कोर्तीही वधैातनक, कायदेशीर 
ककां वा उच्च आधधकाररक एरे्न्सी एफआईसीसीएल कड े हदलेल्या माहहततचा वापर कररे्, प्रकक्रया कररे्, उपयोगात आर्ण्यासािी 
स्वतांत्र आणर् आणर् काही पररक्स्र्तीांमध्ये एफआईसीसीएल कडून ही माहहतत देरे् शतय आणर् बरोबर आहे आणर् 

(b)  यासांबांधी एफआईसीसीएल सािी काही र्वाबदारी ककां वा उत्तरदातयत्व मान्य नाही करर्ार  

(c)  पढ़ेु एफआईसीसीएल याांस अधधकृत करतो कक त्याांच्याकडे र्ास्तीचे अधधकार असतील, र्र कर्जदार या करारानसुार काहीतनयम 
उल्लांघन करीत असेल, तर एफआईसीसीएल कड ेहे अधधकार आहे कक ते कर्जदारासांबांधी माहहतत आरबीआई कड ेदेतील ककां वा 
सांबद्ध आधधकाररक सांस्र्ान, न्यायालय इत्याहद कडे कर्जदारच्या नावाने आणर् केलेले तनयमोल्लांघन सांबांधी परू्ज प्रकार 
दाखवतील. 

अनुच्छेद 20 

 सुरक्षा तनरांतर िेवरे् 

कर्जदार हे मान्य करतो कक हे करार, कोर्तीही सुरक्षा र्ी हे लाग ूकरण्यासािी तयार केलेली असेल आणर् रे् कर्ज खात्यासािी असेल, त्याचे 
पररचालन सुरक्षा प्रकाराने आणर् कर्जदाराच्य कर्ाजच्या हहशोबाने होर्ार आणर् त्याचा सांबांध कर्जदाराचे खाते आणर् यासांबांधी अपरू्ज भुगतान 
ककां वा खात्यात वर खाली होरे्, यासांबांधी नसेल. 

अनुच्छेद 21 

शमधित 

21.1       नोहटस: 

प्रत्येक नोहटस, तनवेदन, मागर्ी ककां वा बाकी सांवाद र्ो या करारासांबांधी असेल, त्यास: 

(a) लेखी, स्वत: हदलेले, कुररयर केलेले ककां वा रक्र्स्टडज पोस्टाने धाडले गेले पाहहरे् आणर् त्यावर पावती ममळवली पाहहरे् 

(b) र्र स्वत: पोचते केले आहे, तर त्यावर प्राक्प्त सांबांधी वेळ असला पाहहरे् र्र ते व्यावसातयक वेळेस हदले गेले आहे आणर् 
र्र रक्र्स्टडज पोस्टाने हदले आहे, तर त्यासांबांधी पावती पोस्टात टाकण्याच्या 48 तासात ममळाली पाहहरे् आणर्  

            (c)   कर्जदाराकडे त्याच्या येर्ील पत्त्यावर आणर् एफआईसीसीएल याांना त्याांच्या शाखा कायाजलयात दाखवल्या पत्त्यावर धाडले 
पाहहरे् ककां वा यापढ़ेु यासांबांधी सांवादासािी हदलेल्या पत्त्यावर धाडले पाहहरे्. कर्जदाराने आपला पत्ता बदलला असेल तर एक 
आिवड्याच्या आत ही माहहतत लेखी स्वरुपात एफआईसीसीएल कड ेगेली पाहहरे्.  

21.2    फायदे: 

या करारात हदलेल्या अटी आणर् प्रावधान बन्धनकारी असतील आणर् हे कर्जदाराांचे वारस असल्यास त्याांच्यावर सुद्धा लागू असतील 
आणर् एफआईसीसीएल याांचे वारस व सांबद्ध पक्षाांसािी मान्य होतील.  

 र्र कर्जदाराची मतृ्य ुझाली (व्यक्तत असरे् ककां वा प्रोप्रायटरमशप फमज असेल) र्ोपयजन्त कर्जदाराचा कोर्ी वारस, त्याचा प्रतततनधध (i) 

गहार् िेवलेल्या सांपक्त्त सांबांधी वधैातनक प्रतततनधधत्व ममळाले असेल (ii) उत्तर हदनाांककत चेतस बदलले पाहहरे् रे् आधीच्या उपयोग 
न केलेल्या चतेसच्या बदल्यात हदले र्ार्ार आणर् (iii) असले प्रपत्र आणर् सांबद्ध प्रकाराांवर सही कररे् ज्याांची गरर् एफआईसीसीएल 
कडे असेल, असले वधैातनक प्रतततनधधत्व या कराराचा उपयोग करुन घेण्यासािी करु नये, यापढेु एफआईसीसीएल कड े यासांबांधी 
कराराचा उपयोग करण्याचे सांपरू्ज तनर्जयाचे अधधकार असतील आणर् वधैातनक वारस या प्रमारे् कर्ज पढेु नेण्यास तयार असला 
तरीही एफआईसीसीएल याांचा तनर्जय मान्य िरेल. 

21.3  माफी: 
        कोर्ताही ववलांब, कोर्त्या अधधकाराच्या उपयोगाला मान्य न कररे्, अधधकार ककां वा उपाय ज्यामुळे एफआईसीसीएल सांबांधी बदल 

होरे् ककां वा कर्जदारा कडून डडफॉल्ट होरे् आणर् या करारान्तगजत असले अधधकार प्रभाववत कररे् त्यावर एफआईसीसीएल कडून माफी 
देण्यात येर्ार नाही आणर् यासांबांधी तनयम उल्लांघन ककां वा एफआईसीसीएल सांबांधी काही अनमुोदन, माफी आणर् करारावर उल्लांघन 
केल्यामुळे माधगतलेला पक्षाचा प्रकार मान्य होर्ार नाही. कोर्तीही माफी, परवानगी, मांर्रूी ककां वा मान्यता फतत लेखी स्वरुपात 
हदल्यावरच मान्य होर्ार.  

21.4     सवज उपाय, रे् या करारात असतील ककां वा वधैातनक रीत्या एफआईसीसीएल कडून मान्य असतील आणर् त्यात काही बदल होर्ार 
नाही. 

21.5       सुधार: 

              कोर्तेही प्रावधान ककां वा ववधान तोपयजन्त मान्य होर्ार नाही र्ोपयजन्त ते लेखी आणर् दोन्ही पक्षाांकडून सही केलेले नसतील.  
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21.6  आांमशक ववधधअग्रा्यता: 
               र्र कधीही या करारातील प्रावधान अवधैातनक, बेकायदेशीर, लागू नाही असल्या क्स्र्तीत असतील ककां वा कशाही प्रकारे मान्य 

नसतील,र्र वधैातनक वधैता ककां वा यासांबांधी काहीच प्रकार मान्य नसला, तेव्हाां सवज सांबद्ध पक्ष पढेु मान्य करतात कक ते आपसात 
सांपकज  आणर् चचाज करुन अवधैातनक, अवधै ककां वा मान्य नसर्ारा भाग वधै आणर् कायदेशीर करुन हा करार सुरु िेवतील.  

21.7  खोडूि पनु्हा शलदहण्याचे प्रभाव: 

हा करार आणर् अन्य प्रपत्र रे् यासोबत आहे, ज्याांचा सांदभज हदला र्ार्ार, या करारासांबांधी तनयम आणर् पररक्स्र्तत ककां वा मौणखक आणर् 
लेखी प्रकाराने हदलेले सांदभज ज्यात या करारापवुी लागू केलेल्या अटी असतील आणर् ते या प्रकाराला र्ोडून र्ास्तीचे असतील आणर् या 
करारासांबांधी त्यात तफावत नसेल. र्र कधी तनयम ककां वा प्रावधानात वाद असण्याची पररक्स्र्तत असली, आणर् त्यात हे करार, सांबद्ध 
सांलग्न पररपत्र आणर् बाकी दस्तावेर् शाममल असतील, तेव्हाां या करारातील तथ्य मान्य होतील. 

 

21.8  ककिंमत: 

कर्जदार करार सांबांधी सवज खचज यर्ा खचज आणर् शुल्क रे् कराराची तयारी, शब्दाांकन आणर् शेवटचे स्वरुप देण्यासािी लागतात तो देर्ार 
ककां वा एफआईसीसीएल कडून झालेल्या खचाजची परतफेड करर्ार, यासांबांधी सवज माहहतत एफआईसीसीएल कडून हदली र्ार्ार आणर् 
प्रमार्बद्ध केले र्ार्ार आणर् र्र यासांबांधी खचज, शुल्क ककां वा बाकी पसेै न हदल्यास त्याचे पररर्ाम आणर् पढ़ुील पररक्स्र्ततबद्दल 
एफआईसीसीएल कडून साांधगतले र्ार्ार. ही सवज र्ोड कर्जदाराकडून एफआइसीसीएल कड े त्याांनी मागर्ी केल्याच्या 30 (तीस) 
हदवसाांच्या आत हदली गेली पाहहरे् आणर् हे नाही केल्यावर ती कर्ज खात्यात र्ोडली र्ार्ार आणर् त्यावर कर्ाजच्या रकमे प्रमारे् व्यार् 
द्यावा लागर्ार. 

21.9  ि वाप लेले चेक प त क िे: 

बैंकेत न भरलेले चेक/ उपयोग न केलेले चेक रे् कर्जदाराचे असून एफआईसीसीएल कड े असतील, कर्ज सांपल्यानांतर ककां वा कर्ज    
वेळेआधी हदल्यामुळे असलेले चेक रे् कर्जदाराने हदले असतील, त्याांना परत घेण्यासािी कर्ज परू्ज झाल्यावर 90 (नव्वद) हदवसाांच्या आत 
कर्जदाराने लेखी तनवेदन केले पाहहरे्. र्र असले तनवेदन नाही केले गेले, तर असले चेल रद्द केले र्ातील आणर् एफआईसीसीएल कडून 
नढ्ट केले र्ातील आणर् याबद्दल काहीही नोहटस कर्जदाराला हदले र्ार्ार नाही. 

21.10 कायदा: 
     हे करार भारतीय कायद्यानसुार लाग ूआणर् मान्य होर्ार. 
21.11 लवाद/कायजके्षत्र: 

या करारासांबांधी असलेले सवज वाद, मतान्तर आणर्/ककां वा दावे याांचा तनकाल लवादाप्रमारे् होर्ार आणर् त्यासािी आबबजटरेशन एन्ड 
कॉक्न्समलयेशन एतट, 1996 ककां वा वधैातनक सुधारर्ा असलेले प्रावधान लाग ूअसतील आणर् लवाद एक आबबजटे्रटर द्वारे होर्ार ज्याची 
तनवड ककां वा तनयकु्तत एफआईसीसीएल कडून केली र्ार्ार. र्र मतृ्य,ु अस्वीकार, उपेक्षा, असमर्जता ककां वा अशतयतेचा प्रकार आबबजटे्रटर 
तनयतुत केलेल्या व्यक्तत सोबत असेल, तर एफआईसीसीएल कडून अन्य व्यक्ततला आबबजटे्रटर तनयतुत केले र्ार्ार. यात झालेला तनर्जय 
आणर् आन्तररक तनर्जय सुद्धा दोन्ही पक्षाांना बन्धनकारी असेल. आबबजटे्रटर वेळोवेळी प्रकक्रयाांसािी उपयतुत प्रकाराने कारजवाई करेल. 
आबबजटे्रशन सांबांधी कारजवाई हदलेल्या हिकार्ी कर्ज साराांश वेळापत्रकानसुार होर्ार. येरे् हदलेल्या आबबजटे्रशन तनयमानसुार, कर्ज साराांश 
वेळापत्रकात हदलेल्या प्रकाराच्या हहशोबाने ववमशष्ट स्र्ळ तनवडले र्ार्ार रे् या करारानसुार ककां वा प्रकक्रयानसुार िरवले र्ार्ार. यामळेु 
कर्ज देर्ारी सांस्र्ा याांचे अधधकार कमी होत नाही आणर् ते अन्य न्यायालयात सांबद्ध कायजक्षेत्रात र्ाण्यास स्वतांत्र आहेत. 

21.12   कराराचा वेळापत्रक भाग: 

कर्ज साराांश वेळापत्रक आणर् अन्य वेळापत्रक रे् येरे् सांलग्न असून या कराराचा भाग आहे आणर् आधी व पढ़ेु ववस्ताररत स्वरुपात ते 
प्रावधानात शाममल असतील. 

21.13 कक कोळ िो्स आणि प्रमुख टीपा:  

          ककरकोळ नोट्स आणर् प्रमुख टीपा फतत सोय आणर् सन्दभज सािी आहेत.  

21.14 स्वीकायजता:  

मी/आम्ही हे सांपरू्ज करार वाचले आहे आणर् हे माझ्या उपक्स्र्तीत भरले गेले आहे. मी/आही सवज प्रावधान आणर् अटी मान्य करतो ज्या 
या वेळापत्रक आणर् अनचु्छेद यात हदलेल्या आहेत. 
हा करार आणर् अन्य पररपत्र आम्हाला समर्ावनू साांगण्यात आल्या आणर् त्यासािी आम्हाला येत असलेल्या भाषेचा वापर केला गेला, 
सवज तनयम, उपतनयम याांचे अर्ज आम्हाला समर्ले असून मी/आम्ही या करारावर सही करीत आहोत. 

 
एफआईसीसीएल सािी 

कर्जदार      सह कर्जदार    अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
       



FICCL\Loan for Purchase of Property Agreement \ Version-II \ 07012013 

   
 

मी/आम्ही हे मान्य करतो कक हा करार सांपन्न होर्ार आणर् या तारखेला रे्व्हाां एफआईसीसीएल अधधकारी यावर सही करर्ार, हा वधैातनक 
रीत्या बन्धनकारी होर्ार. 
 

साक्ष्य प्रमारे्, पक्ष आर्च्या हदवशी, महहन्यात आणर् वषाजच्या प्रमारे् येर्े उपक्स्र्त आहे. 
 
कर्जदारासािी  

सही करर्ारी व्यक्ततच ेनाांव: 

 

 

सही करर्ारी व्यक्ततच ेनाांव : 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

] 
] 
] 
] 
]       ………………………………. 

]         (सही) 
 

सह कर्जदाराचे नाांव: 

 
 
 

 

 

 

सही करर्ारी व्यक्ततच ेनाांव : 

 
………………………………………………………………. 

 

] 
] 
] 
]       ……………………………….. 

]         (सही) 
] 
 

फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड सािी 
 

सही करर्ारी व्यक्ततच ेनाांव: ……………………………………………… 

] 
]       ……………………………….. 

]         (सही) 
 

एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार        सह-कर्जदार    अधधकृत 
स्वाक्षरीकताज 

12 

`कर्ज साराांश वेळापत्रक 

कर्ज करारासािी 
 

हे वेळापत्रक फॉम्सज सोबत र्ोडले र्ार्ार आणर् हे कर्ज कराराचा प्रमुख भाग असर्ार रे् आर्च्या कर्ज करार हदनाांक ....... ला मान्य होत 
असून 

कर्जदार आणर् फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड (“एफआईसीसीएल”) मध्ये आहे आणर् कर्ज करारासांबांधी असर्ार 

 
क्रमाांक वववरर्  माहहतत 

 कर्ज सन्दभज/खाता क्रमाांक   

1. कर्जदाराचे नाांव 

कर्जदाराचा पत्ता 
क्स्र्तत 

: 
 
 
: 

 

व्यक्तत/ प्रोप्रायटरमशप फमज/ प्रा.मल. कां पनी/ पक्ब्लक मल. कां पनी/ भागीदारी 
फमज/ सोसायटी/ हहन्द ूअववभाक्र्त कुटुांब/ ट्रस्ट 

2. सह कर्जदाराचे नाांव 

सह-कर्जदाराचा पत्ता 
 
 
 

क्स्र्तत 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

 
 
 
 

व्यक्तत/ प्रोप्रायटरमशप फमज/ प्रा.मल. कां पनी/ पक्ब्लक मल. कां पनी/ भागीदारी 
फमज/ सोसायटी/ हहन्द ूअववभाक्र्त कुटुांब/ ट्रस्ट 

 

3. एफआईसीसीएल शाखा कायाजलय :  
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4. कर्ज घेण्याचे प्रयोर्न : मशक्षर्/लग्न/धचककत्सा सािी वयैक्ततक कर्ज 
चालू गुांतवर्ुकीसािी व्यावसातयक कर्ज 
मशीनरी/उपकरर् खरेदी 
घर/दकुान/कायाजलयात तनमाजर्/सुधार/ववस्तार  

सद्य उधारी देण्यासािी 
दकुान/घर/कायाजलय/र्मीन ववकत घेण्यासािी 
अन्य 

5. मांर्रू केलेली कर्ाजची रतकम  : Not exceeding Rs  
 

6. कर्ाजची दर : 
: 

िराववक व्यार् दरान 

फ्लोहटांग व्यार् दराने 

7. व्यार् दर  िराववक व्यार् दर तनवडल्यावर लाग:ू 

 

__________________% प्रततवषज, दरमहा उरलेल्यावर गर्ना. 
 

फ्लोहटांग व्यार् दर तनवडल्यावर लागू: 
 

ररटेल प्राईम लैक्न्डांग रेट [ ______ %] वर्ा/बाकी ववस्ताररत [ _____ % ] 

मामसक उरलल्या रामशवर गर्ना. व्यार्ाची लागू दर 21.00 टक्ट्के प्रनतवर्ि 
आहे. व्याजद  सुिा िा चक्र: 3 महहने.  

(व्यार्दर कराराच्या प्रावधानाप्रमारे् बदलतील.) 

 
 

8. कर्ाजची अवधध :  

9. परतफेडीचे वेळापत्रक   

ककती ककस्ती द्यावयाच्या आहेत:   

परतफेडीची आवकृ्त्त  दरमहा 
ककस्तीची रतकम (ईएमआई)  रु.. 
पहहल्या ककस्तीच्या सुरु होण्याची तारीख   

शेवटची ककस्त हदनाांक:   

प्रत्येक ककस्तीची भरण्याची तारीख    

10 प्री इतवेटेड मन्र्ली इन्स्टॉलमेन्ट इन्टे्रस्ट (पीईएमआईआई) :  

 पीईएमआईआई सांख्या :  

प्रत्येक पीईएमआईआई ची रतकम :  

11 आगाऊ ककस्तीचे वववरर् :  

 आगाऊ ककस्तीांची सांख्या   

 आगाऊ ककस्तीची रतकम   

 आगाऊ ककस्तीचे समायोर्न  ककस्त क्रमाांक देण्याचे हदनाांक समायोक्र्त रतकम 

   

   

 परतफेडीचा प्रकार  [ ] पीडीसी [ ] ईसीएस [ ] एसआई [ ] ईसीएस आणर् पीडीसी [ ] अन्य 

13. सुरुवातीचे शुल्क : रु..... पेक्षा र्ास्त रतकम नाही 
14. प्रपत्रीकरर् शुल्क/खचज : रु..... पेक्षा र्ास्त रतकम नाही 
15. कर्ज प्रकक्रयाकरर् शुल्क/ खचज : हदलेल्या कर्ज रतकम पेक्षा 3 टतके पेक्षा र्ास्त रतकम नाही  
16. व्यार् दर बदलण्याचे शुल्क : हदलेल्या कर्ज रतकम पेक्षा 1 टतके पेक्षा र्ास्त रतकम नाही 
17. कर्ज रद्द करण्याचे शुल्क : र्ास्तीत र्ास्त रु. 1500/- आणर् स्टैम्प ड्यटूी र्ी कर्ज सांबांधी प्रपत्राांसािी 

हदली र्ाते र्र कर्ज रद्द करण्याचे तनवेदन कर्जदाराकडून कर्ज 
ममळाल्यानांतर परांतु कर्ाजचा चेक खात्यात येण्यापवुी केले र्ात असेल. 
र्र कर्ज रद्द करण्याचे तनवेदन कर्ज खात्यात आल्यानांतर केले असेल, 
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तर पवूज परतफेड पररक्स्र्तत दाखवल्याप्रमारे् राहील. 
18. उमशरा भुगतान व्यार् : लागू व्यार्दरापेक्षा 4 टतकेपेक्षा र्ास्त नाही 
19. पवूज भगुतान शुल्क : कर्ाजची पवूज परतफेड र्र व्यार्ासोबत ककां वा काही भाग परत केल्यास 

पवूज परतफेड शुल्क लागर्ार नाही. 
20 कर आणर् उगाही : वरील दाखवलेले सवज खचज कर्ज करारात दाखवले असून या रकमाांवर कर 

आणर् वधैातनक शुल्क तनयमाप्रमारे् लागतील आणर् सेवा कर व बाकी 
खचज लागतील. 

21 लवाद क्षेत्र : मुांबई 

22 न्यायालयीन कायजक्षेत्र : कर्ज करारात लवाद सांबांधी तनयमाप्रमारे्, सांबद्ध न्यायालय  

_______________________________ असून ववमशष्ट कायजक्षेत्र या 
पररक्स्र्ततसािी ककां वा वधैातनक प्रकारे या कराराप्रमारे् काम करण्यासािी. 
यामुळे अपील करर्ारी व्यक्तत दसुरे न्यायालय ककां वा हट्रब्यनूल मध्ये 
सक्षम प्रकारच्या क्षेत्रात खटला नेण्याच्या अधधकारात फरक पडत नाही. 

23. सांपक्त्त सांबांधी सांक्षक्षप्त माहहतत :  

 

कर्जदार(s) 

कर्जदाराचे नाांव:. 

 
 
          ………………………… X 

(सही)  
सही करर्ारी व्यक्ततच ेनाांव:…………………………………………………………………………. 

 

सह कर्जदाराचे नाांव: 

 
          ………………………… X 

(सही) 
 
         
 

सही करर्ारी व्यक्ततच ेनाांव: ……………………………………………………………………………… 

 

फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड सािी 
 

सही करर्ारी व्यक्ततच ेनाांव::          

          ………………………… X 

(सही) 
 
 
 
 
 

एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार      सह-कर्जदार     अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
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मागर्ी वचनधचट्ठी 
 

हदनाांक :   

स्र्ान:   

 
   

 

 मागर्ी केल्यावर मी/आम्ही          

 
            
            
            
  

सांयतुत रीत्या आणर् गाांभीयाजने, काहीही अट नसताना फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड (“एफआईसीसीएल”), याांना भुगतान करण्याची हमी 
देतो ज्याांचे पांर्ीकृत कायाजलय आहे, मेघ टावसज, तीसरा माला, र्नेु नांबर 307, नवे नांबर 165, पोन्नामल्ले हाय रोड, मदरुावोयाल, चेन्नई-60095, 

तममल नाडु, ककां वा आदेश द्यावा या रकमेचा 
  

           
 

त्याचे व्यार् ज्याचा दर आहे 21.00 % प्रततवषज आणर् यावर गर्ना होर्ार मामसक प्रमारे् उरलेल्या रकमेवर. भुगतान सांबांधी प्रकार, काही 
झाले तरी यासांबांधी वाद करर्ार नसून काहीही अट नसताना कायजपद्धतत सुरु असर्ार. 
र्र एकापेक्षा र्ास्त स्वाक्षरीकताज असतील, तर सही करण्याचे उत्तरदातयत्व सांयतुत स्वरुपाचे असतील 

 
 
 
 

कर्जदाराचे नाांव:          

 

सह-कर्जदाराचे नाांव:  

 

         
         
           

 

(हटपर्-(x) सही रार्स्व स्टैम्पच्या आत आणर् बाहेर दोन्हीकडे असली पाहहरे्) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एफआईसीसीएल सािी 
 

कर्जदार                       सह-कर्जदार     अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
 

येर्े रु. 1/- 

रार्स्व स्टैम्प 
लावा 
 (x) 

कर्जदार 
 
 
 
 
 
 
 
 

येर्े रु. 1/- 

रार्स्व स्टैम्प 
लावा 
 (x) 

कर्जदार 
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     15 

कर्ाजचा वाटप नशैनल इलेतट्रॉतनक फन्ड ट्रान्सफर द्वारे करण्यासािी तनवेदन 

        हदनाांक: [                             ] 

 

प्रतत, 
फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड 

8141 
8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil 
 
 

ववषय: कर्ाजचा वाटप नशैनल इलेतट्रॉतनक फन्ड ट्रान्सफर द्वारे कररे् 

सन्दभज: कर्ज तनवेदन सन्दभज क्रमाांक :[                               ] 

कर्ज खाता क्रमाांक:[                               ] 

:[                       ] 

वप्रय श्रीमान, 
माझ्या / आमच्या कर्ज तनवेदनाच्या सांदभाजत, मी/आम्ही काहीही अट न िेवता फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड (एफआईसीसीएल) याांना 
ममळालेली कर्ाजची रतकम रु. _______________/- (रुपये ________________________________________फतत) देत आहोत (पवूज ईएमआई व्यार्, 
प्रकक्रयाकरर् आणर् दस्तावेर्ीकरर् मशल्क कापनू, रे् खालीलप्रमारे् आहे:- 

लाभार्ीचे वववरर् 

लाभार्ीचे बैंकेचे नाांव :  

लाभार्ीच्या बैंकेच्या खात्याचे नाांव :  

लाभार्ीच्या बैंकेचे खाते # :  

लाभार्ीच्या बैंकेचे खात्याचे प्रकार : सेवव ांग्स  करांट कैश के्रडडट  

 

लाभार्ीच्या बैंकेची शाखेची र्ागा :  

लाभार्ीच्या बैंकेचे आईएफएससी कोड 

 

:  

मायकर कोड :  

हदलेली रतकम :  

 

मी/आम्ही र्ाहहर करतो कक: 

 वरील हदलेली माहहती परू्जपरे् अचकू, बरोबर आणर् परू्ज आहे र्ोपयजन्त मला/ आम्हाला माहहतत आहे.  र्र परतफेड सांबांधी हदलेली 
माहहतत चकू असेल तर याची र्वाबदारी माझी/आमची असेल.  

 मला/आम्हाला एफआईसीसीएल कडून परतफेड सांबांधी हदलेले तनदतेश मान्य आहेत, र्र एफआईसीसीएल कडून परतफेडीचे तनदतेश 
उत्तम ववश्वास या प्रमारे् करुन एलेतट्रॉतनक फन्ड ट्रान्सफर सािी असेल, त्यास आमची सम्मतत आहे. 

 वरील लाभार्ीसािी केलेले कर्ाजचे वाटप अर्ाजतच कर्ज मला/आम्हाला ममळाला आहे. कर्ाजच े वाटप वरील लाभार्ीला केल्याने 
कर्ाजच्या सोयीबद्दल माझे उत्तरदातयत्व यात बदल होत नाही.. 

 र्र येर्े काही माहहतत चकुीची, अपरू्ज हदली असेल ककां वा ट्रान्सममशन मध्ये उमशर झाला, ककां वा इलेतट्रॉतनक मसेैर् चकुीचा झाला, 
ट्रान्सममशन मध्ये चकू ककां वा वेळ झाला आणर् यामुळे आपल्या हातात नसलेल्या कारर्ाांमुळे झालेल्या उमशरासािी एफआईसीसीएल 
र्वाबदार नसेल. वरील हदलेल्या कारर्ामशवाय, र्र पशै्याच्या स्र्ानाांतरनात उमशर झाला आणर् त्यामुळे काही नकुसान झाले 
असतील आणर् एफआईसीसीएल कडून तनदतेश देण्यात झालेली चकू असल्यावरही, एफआईसीसीएल सांबांधी र्वाबदारी तात्परुती असून 
बैंकेच्या दरावर उमशरा झालेले भगुतान पयजन्त असेल. 

 र्र माझ्याकडून चकू माहहतत हदली गेल्यामुळे पशैाचे स्र्ानाांतरर् नाही झाले ककां वा इतर कोर्ाच्या खात्यात झाले, तर यासािी 
एफआईसीसीएल र्वाबदार असर्ार नाही. 

 लाभार्ी बैंक असल्या पररक्स्र्तीत इनवडज रेममटेन्स शुल्क आकारर्ार आणर् ते या स्र्ानाांतरर् रकमेतून कापनू घेर्ार.  
 

मला हे माहीत आहे कक नशैनल इलेतट्रॉतनक फन्ड ट्रान्सफर (एनईएफटी) सांबांधी तनदतेश, परत न घेण्याच्या प्रकृततचे असतात आणर् एनईएफटी 
एकदा हदल्यावर त्याचे भुगतान र्ाांबतता येत नाही. 
धन्यवाद 

आपला ववनम्र 
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कजिदा ाचे िािंव आणि सह कजिदा   सही 
िािंव 

 

 …………………………….. 

(सही) 

िािंव      

 
 
 

 …………………………….. 

(सही) 

 
 
 
 
 

          एफआईसीसीएल सािी 
कर्जदार       सह-कर्जदार    अधधकृत स्वाक्षरीकताज 
 
      

र्ाहहरनामा – र्र कर्जदार/सह कर्जदार/गारांटर अमशक्षक्षत असेल, अांध असेल ककां वा कर्ज प्रपत्र स्र्ातनक भाषेत असेल 

 
 

हदनाांक    

फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड 

8141 
8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil 
 

वप्रय महोदय, 
 कर्ज रतकम.  मांर्रू केली गेली आहे (i)       

आणर् (ii) 

            
            
           

फुलट्रतेन इक्न्डया के्रडडट कां पनी मलममटेड (एफआईसीसीएल) कडून. 

मी/आम्ही या मांर्रूी पत्राच्या सांदभाजत ज्याचे हदनाांक आहे हदनाांक आणर् कर्ज करार हदनाांक  ज्यासांबांधी मी/आम्ही मांर्रू 
केला आहे एक 

 कर्ज/सोय र्ी आहे रु.  (Rupees One Lakh only)         

द्वारे एफआईसीसीएल, वरील मांर्रूी पत्र/ कर्ज करारातील अटीांप्रमारे्. 
मी/आम्ही हे र्ाहहर करतो आणर् अनमुोदन करतो कक मी/आम्ही तनरक्षर आहोत/इांग्रर्ी येत नाही/ अांध आहोत आणर् वरील मांर्रूी पत्र 
हदनाांक....... 
 

आणर् कर्ज करार हदनाांक.................................प्रॉममसरी नोट, गारांटी पत्र, सुरक्षा प्रपत्र, र्ाहहरनामा आणर् अन्डरटेककां ग रे् बाकी कर्ज 
प्रपत्राांप्रमारे् असेल आणर् एफआईसीसीएल प्रमारे् असे,अ सवज र्ाहहरनामा आणर् अनमुोदन रे् या पत्रासांबांधी आहे, ते सुद्धा आम्हाला वाचनू 
दाखवण्यात आले आणर् यासािी..... वाचनू दाखवले आणर् समर्ावनू साांधगतले आणर् त्याांनीच हे अन्डरटेककां ग खाली सही केलेली आहे, आणर् 
मी/आम्ही वरील प्रपत्र सवज प्रकारे समर्नू आणर् अटीांववषयी माहहतत करुन सही केली आहे.  

 

मी/आम्ही हे र्ाहीर करतो आणर् अनमुोदन करतो कक रु.     

असलेले हे कर्ज सांबांधी सवज प्रपत्र आणर् तनयम आणर् अटी समर्नू घेतलेले आहे आणर् अ्र्ाचे प्रपत्र, सुरक्षा प्रपत्र आणर् बाकी सवज सांबद्ध 
प्रपत्र रे् एफआईसीसीएल कडून माधगतले र्ार्ार आणर् त्याांचे तनयम माझ्यावर बन्धनकारी असतील. 
 

**लाग ूनसर्ारे शब्द काढ़ून टाका 
*** एफआईसीसीएलचे कमजचारी 
 

       नाांव आणर् सही ककां वा       नाांव आणर् सही 
(फुलट्रतेन सवज कर्ज प्रपत्राांवर रे्  कर्जदार/सह कर्जदार/ गारांटर सांबांधी आहेत)   डाव्या/उर्व्या हाताच्या अांगठ्याचे िसे कर्जदार/सह कर्जदार/ गारांटर 

नाांव आणर् सही 
(फुलट्रतेन सवज कर्ज प्रपत्राांवर रे्  कर्जदार/सह कर्जदार/ गारांटर सांबांधी आहेत) 
 


