ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳು
ನಾನು ಇದನುು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ:
ನಿಶ್ಚಿತ್ ಠೇವಣಿ(ಗಳ) ಮೇಲಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವು ತ್ಮಮ ಹೆಸರಿನಲಲಷ್ಟೇ ಠೇವಣಿಗಳನುು ಹೆ ೊಂದಿರುವ ಮತ್ುು
ಕವೈಸಿಯನುು ಸೊಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ುದ್. ಆದರೆ ಜೊಂಟಿ ಹೆಸರುಗಳು/ಅಪ್ಾರಪುರ
ಹೆಸರುಗಳು/ಮ ರನೆೇ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿಲರುವ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ವಯಕ್ತುಗಳಲಲದವರು ಮತ್ುು ಕೊಂಪನಿಗಳ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲ
ಲಭ್ಯವಿಲಲ.
ಇೊಂಟನೆಥಟ್ ಬಾಯೊಂಕ್ತೊಂಗ್ ಮತ್ುು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯೊಂಕ್ತೊಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ಬಳಸಿಕ ೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಓಡಿ ಖಾತೆಗಳಿೊಂದ ಹರ್ವನುು
ಹೊಂಪಡೆಯಬಹುದು/ವರ್ಾಥವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವುದ್ೇ ಶಾಖೆಯೊಂದ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಅರ್ವಾ ಠೇವಣಿ ಶಾಖೆಯೊಂದ ವರ್ಾಥವಣೆ ಅರ್ವಾ ಇೊಂಟನೆಥಟ್ ಬಾಯೊಂಕ್ತೊಂಗ್ನಿೊಂದ ಹರ್
ವರ್ಾಥವಣೆಯ ಮ ಲಕ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಹರ್ವನುು ಜಮ/ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಅನವಯವಾಗುವ ಬಾಯೊಂಕ್ತನ ರ ಢಿಗಳ ಪರಕಾರ ತ್ನು ಸವೊಂತ್ ವಿವೇಚನೆಯೊಂದ ಉತ್ಪನುದ ರ ಢಿಗಳ ಪರಕಾರ
ಓವರ್ಡ್ಾರಫ್ಟಟ ಮಿತಿ/ಡಿಪಿಯನುು ಬಾಯೊಂಕ್ ಸ ಕುವಾಗಿ ಮರು-ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಓವರ್ಡ್ಾರಫ್ಟಟ ಸೌಲಭ್ಯ ಖಾತೆಗೆ ಅರ್ವಾ ನನು ಹೆಸರಿನಲಿಲರುವ ಯಾವುದ್ೇ ಇತ್ರ ಖಾತೆಗೆ ನಿಯತ್ಕಾಲಿಕ ಬಡಿಿ ಮತ್ುು
ಸೊಂಸೆರಣಾ ಶುಲೆ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಶುಲೆಗಳನುು ಬಾಯೊಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಶ್ಚಿತ್ ಠೇವಣಿಯ ಮುಕಾುಯದ ಸಮಯದಲಿಲ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ಮುಚುಿವುದು ಅರ್ವಾ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ಕ ನೆಯಲಿಲ
ಖಾತೆಯ ಮುಕಾುಯವನುು ನಿಶ್ಚಿತ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮಚ ಯರಿಟಿ ಮೊತ್ುವನುು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ ಚನೆ/ಮಾಹತಿ ಇಲಲದ್ ಹೆ ೊಂದಿಸುವ
ಮ ಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದ್. ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲ ಉಳಿಯುವ ಮೊತ್ುವನುು ಫಿನ್ಕೇರ್ ಸಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್್
ಬಾಯೊಂಕ್ನಲಿಲ ನಿವಥಹಸುವ ರ್ಾರಹಕರ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದ್.
ಸಿಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮುಕಾುಯದ ಮೊದಲು ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ನಿಮಮ ಕ ೇರಿಕಯ ಮೇರೆಗೆ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಖಾತೆಯೊಂದ
ಹರ್ವನುು ವರ್ಾಥಯಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಚಿಲಾಗುತ್ುದ್.
ಠೇವಣಿಯ ಹರ್ದಿೊಂದ ಸಾಲವನುು ಮುಕಾುಯಗೆ ಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಶಾಖೆಗಳ ಮ ಲಕ ಲಿಖಿತ್ ವಿನೊಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ
ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ುದ್. ಶಾಖೆಗಳಲಿಲ ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿಯನುು ಬಳಸಿಕ ಳುುವ ಮ ಲಕ ಸಾಲ ತಿೇರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಲದ ಆದಾಯವನುು ವೈಯಕ್ತುಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರ್ಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಬಾಯೊಂಕ್ತನ ಹೆ ರಗಿಡುವ ಪಟಿಟಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ವಿನಾಯತಿ ಎೊಂದು
ಪಟಿಟ ಮಾಡಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನುು ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ ವಾಯಪ್ಾರ ಚಟುವಟಿಕಗಳನುು ನಡೆಸಲು ಬಳಸಿಕ ಳುಲಾಗುತ್ುದ್, ಅದನುು
ಬಾಯೊಂಕ್ತನ ಅಧಿಕೃತ್ ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಲ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸಾಲವು ಬಾಯೊಂಕ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಸ ಚ್ಚಸಬಹುದಾದ ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿಟರುತ್ುದ್.
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ಪರಸುುತ್ ಸಾಲಕಾೆಗಿ ಮತ್ುು ನನು ವಿರುದಧ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರುವ ಅರ್ವಾ ಭ್ವಿಷಯದ ಯಾವುದ್ೇ ಹೆ ಣೆರ್ಾರಿಕರ್ಾಗಿ ಮೇಲ
ತಿಳಿಸಲಾದ ಭ್ದರತೆಯ ಮೇಲ ಬಾಯೊಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಒಡೆತ್ನದ ಹಕೆನುು ಹೆ ೊಂದಿರುತ್ುದ್ ಎೊಂದು ನಾನು ಒಪುಪತೆುೇನೆ.
ಮೇಲಿನ ಠೇವಣಿ/ಖಾತೆಯ ಅಸಲು/ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ದ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ, ಮೇಲಿನ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯಲಿಲ ನನಗೆ
ಬರಬೇಕಾದ ಎಲಲ ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ವನುು ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಾಯೊಂಕ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡುತೆುೇನೆ.
ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾೊಂಕದೊಂದು ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ಮುಚಿದಿದದರೆ, ಅನವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳ ೊಂದಿಗೆ ಸಿಿರ
ಠೇವಣಿಗಳನುು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚಿಲು ಮತ್ುು ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಗಳನುು ಪ್ಾವತಿಸಿಕ ಳುಲು ಬಾಯೊಂಕ್ಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ
ನಿೇಡುತೆುೇನೆ. ಬಾಕ್ತ ಹರ್ ಇದದರೆ, ಸಾಲವನುು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ ನನು ಆಪರೆೇಟಿವ್ ಖಾತೆಗೆ ಅದನುು ಜಮಾ
ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲಿಲ ಚಚ್ಚಥಸಿದೊಂತೆ ಠೇವಣಿಯನುು ಮುಚುಿವ ಮ ಲಕ ಬಾಯೊಂಕ್ ತ್ನು ಬಾಕ್ತಯನುು ಭ್ರಿಸಿಕ ೊಂಡ್ಾಗ,
ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್

ಸಿಿರ

ಠೇವಣಿ

ರಸಿೇದಿಯು

ಇನುು

ಮುೊಂದ್

ಮಾನಯವಾಗಿರುವುದಿಲಲ

ಮತ್ುು

ಅದನುು

ಬಾಯೊಂಕ್ಗೆ

ಹೊಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ುದ್ ಎೊಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿಕ ಮೊತ್ುವನುು ಬಾಯೊಂಕ್ತಗೆ ನಾನು ಪ್ಾವತಿಸಬೇಕಾದ
ಯಾವುದ್ೇ ಇತ್ರ ಹೆ ಣೆರ್ಾರಿಕ/ಬಾಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೆ ೊಂದಿಸಬಹುದು.
ನನುನುು ಉಲಲೇಖಿಸದ್ಯ್ಕೇ ಸಿಿರ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನುು ಮುಚ್ಚಿ/ಸರೆೊಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಬಾಯೊಂಕ್ಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿ ನನು ಎಲಲ
ಪರಸುುತ್/ಭ್ವಿಷಯದ ಹೆ ಣೆರ್ಾರಿಕಗೆ ಹರ್ವನುು ಹೆ ೊಂದಿಸಿಕ ಳುುವ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನುು ಆರೊಂಭಿಸಬಹುದು.
ಅಲಲದ್, ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರುವ ಮತ್ುು/ಅರ್ವಾ ಭ್ವಿಷಯದ ಸಾಲರ್ಾರ ಅರ್ವಾ ಸಹ ಬಾಧ್ಯಸಿ ಅರ್ವಾ ಖಾತ್ರಿದಾರನಾಗಿ ನನು
ವಿರುದಧ ಯಾವುದ್ೇ ಹೆ ಣೆರ್ಾರಿಕ, ಬಡಿಿ/ಶುಲೆ ಇತ್ಾಯದಿ ಸೇರಿದೊಂತೆ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ುದ ಮರುಪ್ಾವತಿರ್ಾಗಿ
ಬಡಿಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ್ ನಿರಖು ಠೇವಣಿ(ಗಳ) ಹೆ ೊಂದಾಣಿಕಯನುು ಆರೊಂಭಿಸಲು ಬಾಯೊಂಕ್ ಸೊಂಪೂರ್ಥ ಶಕ್ತು ಮತ್ುು
ಅಧಿಕಾರವನುು ಪಡೆದುಕ ೊಂಡಿದ್ ಎೊಂದು ನಾನು ಘ ೇಷಿಸುತೆುೇನೆ ಮತ್ುು ಒಪಿಪಕ ಳುುತೆುೇನೆ.
ಮೇಲಿನ ಖಾತೆಗಳಲಿಲನ ಅಸಲು/ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ/ದಿವಾಳಿಕರರ್ಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ನಾನು ನಿೇಡಿದ ಎಲಲ ಅರ್ವಾ
ಯಾವುದ್ೇ ಪೂವಥ ಸ ಚನೆಗಳು/ಆದ್ೇಶಗಳನುು ಇದು ರದುದಗೆ ಳಿಸುತ್ುದ್.
ಬಾಯೊಂಕ್ ತ್ನು ವಿವೇಚನೆಯೊಂದ ತ್ನು ಆೊಂತ್ರಿಕ ನಿೇತಿಯ ಪರಕಾರ, ನನಗೆ ಇಲಿಲ ಉಲಲೇಖಿಸಿರುವ ಸೊಂವಹನದ್ ೊಂದಿಗೆ ಮಾಹತಿ
ನಿೇಡಿ ಬಡಿಿದರವನುು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎೊಂದು ನಾನು ಒಪುಪತೆುೇನೆ ಮತ್ುು ನಾನು ಅದನುು ಪ್ಾವತಿಸಲು ಬದಧನಾಗಿರುತೆುೇನೆ.
ಮೇಲಿನ ಎಲಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳನುು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವ ಮತ್ುು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ ೊಂಡಿದ್ದೇವ ಎೊಂದು ನಾನು
ಘ ೇಷಿಸುತೆುೇನೆ.
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