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ಆನ್ಲೈನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು 

 

ನಾನು ಇದನುು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ್ ೊಂಡಿದ್ದೇನ್:  
 

ನಿಶ್ಚಿತ ಠ್ೇವಣಿ(ಗಳ) ಮೇಲಿನ ಆನ್ಲ್ೈನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವು ತಮ್ಮ ಹ್ಸರಿನಲಲಷ್ಟೇ ಠ್ೇವಣಿಗಳನುು 
ಹ್ ೊಂದಿರುವ ಮ್ತುು ಕ್ವ್ೈಸಿಯನುು ಸೊಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ್ ಮಾತರ 

ಲಭ್ಯವಿರುತುದ್. ಆದರ್ ಜೊಂಟಿ ಹ್ಸರುಗಳು/ಅಪ್ಾರಪುರ ಹ್ಸರುಗಳು/ಮ್ ರನ್ೇ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಹ್ಸರಿನಲಿಲರುವ ಠ್ೇವಣಿಗಳು ಮ್ತುು ವಯಕ್ತುಗಳಲಲದವರು ಮ್ತುು ಕೊಂಪನಿಗಳ ಠ್ೇವಣಿಗಳ ಮೇಲ್ 

ಲಭ್ಯವಿಲಲ.  
 

ಇೊಂಟನ್ಥಟ್ ಬಾಯೊಂಕ್ತೊಂಗ್ ಮ್ತುು ಮೊಬ್ೈಲ್ ಬಾಯೊಂಕ್ತೊಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ಬಳಸಿಕ್ ೊಂಡು ಮಾತರ 

ಓಡಿ ಖಾತ್ಗಳಿೊಂದ ಹರ್ವನುು ಹೊಂಪಡ್ಯಬಹುದು/ವಗಾಥವಣ್ ಮಾಡಬಹುದು.  
 

ಯಾವುದ್ೇ ಶಾಖ್ಯೊಂದ ನಗದು ಠ್ೇವಣಿ ಅರ್ವಾ ಠ್ೇವಣಿ ಶಾಖ್ಯೊಂದ ವಗಾಥವಣ್ ಅರ್ವಾ 

ಇೊಂಟನ್ಥಟ್ ಬಾಯೊಂಕ್ತೊಂಗ್್ನಿೊಂದ ಹರ್ ವಗಾಥವಣ್ಯ ಮ್ ಲಕ ಸಾಲದ ಖಾತ್ಗ್ ಹರ್ವನುು 

ಜಮ/ಠ್ೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.  
 

ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ ಅನವಯವಾಗುವ ಬಾಯೊಂಕ್ತನ ರ ಢಿಗಳ ಪರಕಾರ ತನು ಸವೊಂತ ವಿವ್ೇಚನ್ಯೊಂದ 

ಉತಪನುದ ರ ಢಿಗಳ ಪರಕಾರ ಓವರ್ಡಾರಫ್ಟಟ ಮಿತಿ/ಡಿಪಿಯನುು ಬಾಯೊಂಕ್ ಸ ಕುವಾಗಿ ಮ್ರು-ನಿಗದಿ 

ಮಾಡಬಹುದು.  
 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಡಿ್ಡ  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಶುಲ್ಕ  ಮತ್ತು  ಇತರ ಶುಲ್ಕ ಗಳನ್ನು  

ಓವರ್ಡ್ರರ ಫ್್ಟ  ಸೌಲ್ಭ್ಯ  ಖಾತೆಗೆ ಅಥವಾ ನನು  ಹೆಸರಿನಲಿಿ  ನಿಾಂತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ 

ಮಾಡಬಹುದು. 

 

ನಿಶ್ಚಿತ ಠ್ೇವಣಿಯ ಮ್ುಕಾುಯದ ಸಮ್ಯದಲಿಲ ಸಾಲದ ಖಾತ್ಯನುು ಮ್ುಚುಿವುದು ಅರ್ವಾ 

ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ಕ್ ನ್ಯಲಿಲ ಖಾತ್ಯ ಮ್ುಕಾುಯವನುು ನಿಶ್ಚಿತ ಠ್ೇವಣಿಗಳ ಮಚ ಯರಿಟಿ 

ಮೊತುವನುು ಹ್ಚ್ಚಿನ ಸ ಚನ್/ಮಾಹತಿ ಇಲಲದ್ ಹ್ ೊಂದಿಸುವ ಮ್ ಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತುದ್. 
ಸಾಲದ ಖಾತ್ಯನುು ಮ್ುಚ್ಚಿದ ಮೇಲ್ ಉಳಿಯುವ ಮೊತುವನುು ಫಿನ್ಕ್ೇರ ಸಾಮಲ್ ಫ್ೈನಾನ್ 

ಬಾಯೊಂಕ್್ನಲಿಲ ನಿವಥಹಸುವ ಗಾರಹಕರ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಖಾತ್ಗ್ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತುದ್.    

ಸಿಿರ ಠ್ೇವಣಿಗಳ ಮ್ುಕಾುಯದ ಮೊದಲು ಸಾಲದ ಖಾತ್ಯನುು ನಿಮ್ಮ ಕ್ ೇರಿಕ್ಯ ಮೇರ್ಗ್ 

ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಖಾತ್ಯೊಂದ ಹರ್ವನುು ವಗಾಥಯಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗ್ ಮ್ುಚಿಲಾಗುತುದ್.  
ಠ್ೇವಣಿಯ ಹರ್ದಿೊಂದ ಸಾಲವನುು ಮ್ುಕಾುಯಗ್ ಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಶಾಖ್ಗಳ ಮ್ ಲಕ ಲಿಖಿತ 

ವಿನೊಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಮಾತರ ಇರುತುದ್. ಶಾಖ್ಗಳಲಿಲ ಮಾತರ ಠ್ೇವಣಿಯನುು 

ಬಳಸಿಕ್ ಳುುವ ಮ್ ಲಕ ಸಾಲ ತಿೇರಿಸಬಹುದು. 
 

ಸಾಲದ ಆದಾಯವನುು ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಬಾಯೊಂಕ್ತನ ಹ್ ರಗಿಡುವ ಪಟಿಟಯ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ವಿನಾಯತಿ ಎೊಂದು ಪಟಿಟ ಮಾಡಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನುು ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ ವಾಯಪ್ಾರ 
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ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುು ನಡ್ಸಲು ಬಳಸಿಕ್ ಳುಲಾಗುತುದ್, ಅದನುು ಬಾಯೊಂಕ್ತನ ಅಧಿಕೃತ 

ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್್ನಲಿಲ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 
 

ಸಾಲವು ಬಾಯೊಂಕ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ ಸ ಚ್ಚಸಬಹುದಾದ ಇತರ ನಿಯಮ್ಗಳು ಮ್ತುು ಷರತುುಗಳಿಗ್ 

ಒಳಪಟಿಟರುತುದ್. 
 

ಪರಸುುತ ಸಾಲಕಾೆಗಿ ಮ್ತುು ನನು ವಿರುದಧ ಅಸಿುತವದಲಿಲರುವ ಅರ್ವಾ ಭ್ವಿಷಯದ ಯಾವುದ್ೇ 

ಹ್ ಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಾಗಿ ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಲಾದ ಭ್ದರತ್ಯ ಮೇಲ್ ಬಾಯೊಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಒಡ್ತನದ ಹಕೆನುು 

ಹ್ ೊಂದಿರುತುದ್ ಎೊಂದು ನಾನು ಒಪುಪತ್ುೇನ್.  
 

ಮೇಲಿನ ಠ್ೇವಣಿ/ಖಾತ್ಯ ಅಸಲು/ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ದ ವಿಲ್ೇವಾರಿಗ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್, ಮೇಲಿನ 

ಠ್ೇವಣಿ ಖಾತ್ಯಲಿಲ ನನಗ್ ಬರಬ್ೇಕಾದ ಎಲಲ ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ವನುು ಸಾಲದ ಖಾತ್ಗ್ ಜಮಾ 

ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಾಯೊಂಕ್್ಗ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡುತ್ುೇನ್.  
 

ನಿಗದಿತ ದಿನಾೊಂಕದೊಂದು ಸಾಲದ ಖಾತ್ಯನುು ಮ್ುಚಿದಿದದರ್, ಅನವಯವಾಗುವ ನಿಯಮ್ಗಳು 
ಮ್ತುು ಷರತುುಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ಸಿಿರ ಠ್ೇವಣಿಗಳನುು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮ್ುಚಿಲು ಮ್ತುು ಸಾಲದ 

ಬಾಕ್ತಗಳನುು ಪ್ಾವತಿಸಿಕ್ ಳುಲು ಬಾಯೊಂಕ್್ಗ್ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡುತ್ುೇನ್. ಬಾಕ್ತ ಹರ್ ಇದದರ್, 

ಸಾಲವನುು ಇತಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ್ ನನು ಆಪರ್ೇಟಿವ್ ಖಾತ್ಗ್ ಅದನುು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. 
ಇಲಿಲ ಚಚ್ಚಥಸಿದೊಂತ್ ಠ್ೇವಣಿಯನುು ಮ್ುಚುಿವ ಮ್ ಲಕ ಬಾಯೊಂಕ್ ತನು ಬಾಕ್ತಯನುು 

ಭ್ರಿಸಿಕ್ ೊಂಡಾಗ, ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ಸಿಿರ ಠ್ೇವಣಿ ರಸಿೇದಿಯು ಇನುು ಮ್ುೊಂದ್ ಮಾನಯವಾಗಿರುವುದಿಲಲ 

ಮ್ತುು ಅದನುು ಬಾಯೊಂಕ್್ಗ್ ಹೊಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತುದ್ ಎೊಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ್ ೊಂಡಿದ್ದೇನ್. 
ಉಳಿಕ್ ಮೊತುವನುು ಬಾಯೊಂಕ್ತಗ್ ನಾನು ಪ್ಾವತಿಸಬ್ೇಕಾದ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ 

ಹ್ ಣ್ಗಾರಿಕ್/ಬಾಕ್ತಗಳಿಗ್ ಸರಿಹ್ ೊಂದಿಸಬಹುದು.   

ನನುನುು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ್ಯ್ಕೇ ಸಿಿರ ಠ್ೇವಣಿ ಖಾತ್ಗಳನುು ಮ್ುಚ್ಚಿ/ಸರ್ೊಂಡರ ಮಾಡಿ ಮ್ತುು 

ಬಾಯೊಂಕ್್ಗ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿ ನನು ಎಲಲ ಪರಸುುತ/ಭ್ವಿಷಯದ ಹ್ ಣ್ಗಾರಿಕ್ಗ್ ಹರ್ವನುು 

ಹ್ ೊಂದಿಸಿಕ್ ಳುುವ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನುು ಆರೊಂಭಿಸಬಹುದು.  
 

ಅಲಲದ್, ಅಸಿುತವದಲಿಲರುವ ಮ್ತುು/ಅರ್ವಾ ಭ್ವಿಷಯದ ಸಾಲಗಾರ ಅರ್ವಾ ಸಹ ಬಾಧ್ಯಸಿ ಅರ್ವಾ 

ಖಾತರಿದಾರನಾಗಿ ನನು ವಿರುದಧ ಯಾವುದ್ೇ ಹ್ ಣ್ಗಾರಿಕ್, ಬಡಿಿ/ಶುಲೆ ಇತಾಯದಿ ಸ್ೇರಿದೊಂತ್ ಬಾಕ್ತ 

ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತುದ ಮ್ರುಪ್ಾವತಿಗಾಗಿ ಬಡಿಯಿೊಂದಿಗ್ ನಿಗದಿತ ನಿರಖು ಠ್ೇವಣಿ(ಗಳ) 

ಹ್ ೊಂದಾಣಿಕ್ಯನುು ಆರೊಂಭಿಸಲು ಬಾಯೊಂಕ್ ಸೊಂಪೂರ್ಥ ಶಕ್ತು ಮ್ತುು ಅಧಿಕಾರವನುು 

ಪಡ್ದುಕ್ ೊಂಡಿದ್ ಎೊಂದು ನಾನು ಘ ೇಷಿಸುತ್ುೇನ್ ಮ್ತುು ಒಪಿಪಕ್ ಳುುತ್ುೇನ್.  
 

ಮೇಲಿನ ಖಾತ್ಗಳಲಿಲನ ಅಸಲು/ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ಗಳ ವಿಲ್ೇವಾರಿ/ದಿವಾಳಿಕರರ್ಕ್ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್ 

ನಾನು ನಿೇಡಿದ ಎಲಲ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ್ೇ ಪೂವಥ ಸ ಚನ್ಗಳು/ಆದ್ೇಶಗಳನುು ಇದು 

ರದುದಗ್ ಳಿಸುತುದ್.  
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ಬಾಯೊಂಕ್ ತನು ವಿವ್ೇಚನ್ಯೊಂದ ತನು ಆೊಂತರಿಕ ನಿೇತಿಯ ಪರಕಾರ, ನನಗ್ ಇಲಿಲ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ 

ಸೊಂವಹನದ್ ೊಂದಿಗ್ ಮಾಹತಿ ನಿೇಡಿ ಬಡಿದಿರವನುು ಹ್ಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎೊಂದು ನಾನು ಒಪುಪತ್ುೇನ್ 

ಮ್ತುು ನಾನು ಅದನುು ಪ್ಾವತಿಸಲು ಬದಧನಾಗಿರುತ್ುೇನ್.  
 

ಮೇಲಿನ ಎಲಲ ನಿಯಮ್ಗಳು ಮ್ತುು ಷರತುುಗಳನುು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವ್ ಮ್ತುು 

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ್ ೊಂಡಿದ್ದೇವ್ ಎೊಂದು ನಾನು ಘ ೇಷಿಸುತ್ುೇನ್.  
 

 

 

 


