ઓનલાઇન લોન સવુ િધા માટે ના વનયમો અને શરતો
હુ સમજુ ું છું કે:
ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટ(ઓ) સામે ઓનલાઈન લોનની સુવિધા િક્સત એિા વ્યક્ક્સતઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે જેમના
પોતાના નામ પર જ થાપણો હોય અને સુંપ ૂણણપણે કેિાયસી અનુરૂપ હોય પરું ત ુ સુંયક્સુ ત નામો/સગીર
નામો/ ત ૃતીય પક્ષોની થાપણો, ઝિન-વ્યક્ક્સતઓ અને કુંપનીના થાપણો હોય તેમની સામે ઉપલબ્ધ નથી.
ઈન્ટરનેટ િેનન્કિંગ અને મોિાઈલ િેનન્કિંગ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરીને જ ઓડી ખાતામાુંથી ભુંડોળનો
ઉપાડ/ટ્રાન્સિર કરી શકાય છે .
લોન ખાતામાું કોઈપણ શાખામાુંથી રોકડ ફડપોઝિટ દ્વારા અથિા કોઈપણ ફડપોઝિટ શાખામાુંથી ટ્રાન્સિર
અથિા ઈન્ટરનેટ િેંફકિંગ દ્વારા ક્રેફડટ/ ફડપોઝિટ ટ્રાન્સિર કરી શકાય છે .
સમયાુંતરે લાગુ િેંકના ધોરણો મ ૂજિ િેંક પોતાની વિિેકબુદ્ધિથી ઉત્પાદનના ધોરણો અનુસાર ઓિરડ્રાફ્ટ
મયાણદા/ડીપીને યોગ્ય રીતે િરીથી ફિક્સસ કરી શકે છે .
િેંક સામવયક વ્યાજ અને પ્રોસેવસિંગ િી અને અન્ય ચાર્જ ઓિરડ્રાફ્ટ સુવિધા ખાતા માુંથી અથિા મારા
નામના અન્ય કોઈપણ ખાતા માુંથી ડેઝિટ કરી શકે છે .
ફિક્સસ ફડપોઝિટની પાકતી મુદત પર લોનનુ ું એકાઉન્ટ િુંધ કરિામાું અથિા લોનની મુદતની સમાપ્તત
પર િધુ નોફટસ/સ ૂચના વિના ફિક્સસ ફડપોઝિટની પાકતી મુદતને સમાયોજજત કરીને એકાઉન્ટ િુંધ
કરિામાું આિશે. લોન ખાત ુું િુંધ કયાણ પછી જો કોઈ િધારાની રકમ હોય તો, ફિનકેર ્મોલ િાઇનાન્સ
િેંકમાું આિેલા ગ્રાહકના ઓપરે ફટિ ખાતામાું જમા કરિામાું આિશે.
ફડપોઝિટ સામે સેટ ઓિ કરીને લોન િુંધ કરિાનો વિકલ્પ િક્સત શાખાઓમાું લેઝખત વિનુંતીઓ દ્વારા કરી
શકાય છે . ફડપોઝિટ સામે સેટ ઓિનો ઉપયોગ િક્સત શાખાઓમાું જ થઈ શકે છે .
ુ માટે અથિા વ્યિસાવયક પ્રવ ૃવિઓ માટે કરિામાું આિશે
લોનની આિકનો ઉપયોગ વ્યક્ક્સતગત હેતઓ
ુ િેંકની િાકાત સ ૂઝચ હેઠળ છૂટ તરીકે સ ૂઝચિિ છે , જેનો િેંકની સિાિાર િેિસાઇટ
વસિાય કે જે હેતઓ
પર સુંદભણ કરી શકાય છે .
લોન િેંક દ્વારા સમયાુંતરે વનધાણફરત કરિામાું આિતા અન્ય વનયમો અને શરતોને પણ આધીન છે .
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હુ ું સુંમત છું કે િેંક પાસે હાલના ઉધાર માટે તેમજ મારી સામેની અન્ય કોઈપણ િતણમાન અથિા
ભવિષ્યની જિાિદારી માટે ઉપરોક્સત ઉલ્લેઝખત વસક્યોફરટી પર સામાન્ય પ ૂિાણવધકાર હશે.
ઉપરોક્સત ફડપોઝિટ/ખાતાના મુદ્દલ/વ્યાજ/લાભના વનકાલ અંગે, હુ ું િેંકને ઉપરોક્સત ફડપોઝિટ ખાતા પર
મારા િાકી રહેલ તમામ વ્યાજ/લાભ લોન ખાતામાું જમા કરિા માટે અવધકૃત કરુું છું.
જો લોન ખાત ુ વનયત તારીખે િુંધ ન થાય, તો હુ ું િેંકને ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટ િુંધ કરિા અને સમય પહેલા
પણ લાગુ પડતા વનયમો અને શરતો સાથે િુંધ કરી દે િા માટે અને લોન લેણાુંની પતાિટ કરિા અવધકૃત
કરુું છું. જો કોઈ િેલેન્સ હોય તો, લોન સેટલ કયાણ પછી મારા ઓપરે ફટિ ખાતામાું જમા થઈ શકે છે . અહીં
ચચાણ કયાણ મુજિ ફડપોઝિટ િુંધ કરીને િેંક લેણાુંની પતાિટ કરિા પર, હુ ું સમજુ ું છું કે સુંિવું ધત ફિક્સસ
ફડપોઝિટની રસીદ હિે માન્ય રહેશે નહીં, અને તે િેંકને પરત કરિામાું આિશે. જો કોઇ િેલેન્સ રકમ
હોય તો તેને મારા દ્વારા િેંકને ચ ૂકિિાપાત્ર કોઈપણ અન્ય જિાિદારી/લેણીઓ માટે સમાયોજજત કરો.
મારા સુંદભણ વિના ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટ ખાતા િુંધ કરો/સમપણણ કરો અને િેંક તરિની મારી તમામ
હાલની/ભવિષ્યની જિાિદારીઓ માટે આિકને સેટ કરો.
હ,ુ ું િધુમાું જાહેર કરુું છું અને સુંમત છું કે િેંકને મારી કોઈપણ જિાિદારી, િતણમાન અને/અથિા ભાવિ,
પછી ભલે તે ઉધાર લેનાર અથિા સહ-આિિ અથિા િાુંયધરી આપનાર તરીકે હોય તેની સામે
વ્યાજ/ચાર્જ િગેરે સફહત િાકી િેલેન્સની પુન:ચુકિણી માટે વ્યાજ સાથે ઉલ્લેઝખત ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટ(ઓ)
શેડય ૂલને સેટ કરિાની સુંપ ૂણણ સિા અને અવધકાર છે .
આ ઉપરોક્સત ખાતાઓમાું મુદ્દલ/વ્યાજ/લાભોના વનકાલ/પ્રડીકરણના સુંદભણમાું મેં આપેલી િધી અથિા
કોઈપણ અગાઉની સ ૂચનાઓ/આદે શોને રદ કરે છે .
હુ ું સુંમત છું કે િેંક તેની આંતફરક નીવત અનુસાર તેની વિિેકબુદ્ધિથી, મને અહી દશાણિેલ સુંદેશાવ્યિહાર
દ્વારા વ્યાજ દર િધારી શકે છે અને હુ ું તે ચ ૂકિિા માટે િુંધાયેલો હોઈશ.
હ,ુ ું જાહેર કરુું છું કે અમે ઉપરોક્સત તમામ વનયમો અને શરતો િાુંચી અને સમજી છે .
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