ઓનલાઈન લોન સવુ િધા માટે ના વનયમો અને શરતો
(બાાંધી મુદતની થાપણ સામે ઓવરડ્રાફ્ટ)
હુ ાં સમજુ છાં કે :
બાાંધી મુદતની થાપણ(ણો) સામે ઓનલાઈન લોનની સુવવધા

ફક્ત એકલા વ્યક્તક્તના નામે થાપણો

ધરાવતા અને સાંપ ૂણણ રીતે કેવાયસીનાાં વનયમોનુ ાં પાલન કરતા વ્યક્તક્તઓ માટે જ ફક્ત ઉપલબ્ધ છે
પરાં ત ુ સાંયક્ુ ત નામો/સગીરના નામો/ત્રીજા પક્ષકારો, બબન-વૈયક્તક્તક અને કાંપનીના નામે થાપણો સામે
ઉપલબ્ધ નથી.
ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતામાાંથી ઉપાડ/રૂવપયાનુ ાં સ્થાનાાંતરણ ફક્ત ઈન્ટરનેટ બેનન્કિંગ અને મોબાઈલ બેનન્કિંગ
સુવવધાઓનો ઉપયોગ કરીને જ કરી શકાય છે .
ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતામાાં જમા/થાપણ કોઈપણ શાખામાાંથી રોકડ જમા દ્વારા કરી શકાય છે અથવા કોઇપણ
થાપણવાળી શાખામાાંથી રૂવપયાનુ ાં સ્થાનાાંતરણ અથવા ઈન્ટરનેટ બેનન્કિંગ દ્વારા સ્થાનાાંતરણ કરી શકાય
છે .
જુદા જુદા સમયે લાગુ પડતા બેંકનાાં વનયમો મુજબ બેંક તેની પોતાની વવવેકબુદ્ધિ મુજબ પ્રોડક્ટનાાં
ૂ રીતે ઓવરડ્રાફ્ટની સીમા પુન: વનયત કરી શકે છે .
વનયમો મુજબ અનુકળ
જો કોઈ રકમ વધારે ઉપાડવામાાં આવેલ હોય તો તેના ઉપરનાાં દાં ડ સહીત, ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતામાાંથી કે
મારા નામે ચાલુ કોઇપણ અન્ય ખાતામાાંથી બેંક સામવયક વ્યાજ અને પ્રોસેવસિંગ ફી અને બીજા ચાજીસ
ઉધાર કરી શકે છે .
બાાંધી મુદતની થાપણની પરરપક્વતા ઉપર ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતાની સમાપ્તત કે

લોનના સમયગાળાનાાં

અંતે, ખાતાની સમાપ્તત વવશેષ નોટીસ/જાણ કયાણ વવના બાાંધી મુદતની થાપણોની પરરપક્વતા ઉપરની
આવકોને સરભર કરીને કરવામાાં આવશે. ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતાને બાંધ કયાણ બાદ, જો કોઇપણ વધારાની
રકમ હોય તો, તે ફીનકેર સ્મોલ ફાયનાાંસ બેંક પાસે જાળવવામાાં આવેલા ગ્રાહકના પરરચાલક ખાતામાાં
જમા કરવામાાં આવશે.
બાાંધી મુદતની થાપણની પરરપક્વતા પહેલા ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતાની સમાપ્તત પરરચાલક ખાતામાાંથી
રૂવપયાના સ્થાનાાંતરણનાાં વવકલ્પ સાથે તમારી વવનાંતી ઉપર કરવામાાં આવશે. થાપણ સામે સરભર દ્વારા
લોનને બાંધ કરવાનો વવકલ્પ

ફક્ત

શાખાઓ દ્વારા લેબખત વવનાંતીઓ ઉપર જ આધારરત હોય છે .

થાપણ સામે સરભરને માત્ર શાખાઓ ઉપર જ કરી શકાય છે .
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બેંકની સત્તાવાર વેબસાઈટ ઉપર જે જોઈ શકાય છે તે બેંકની વનષેધ યાદી હેઠળ છૂટ તરીકે જે નોંધાયેલ
ુ માટે વસવાય, વ્યક્તક્તગત હેતઓ
ુ માટે કે ધાંધાકીય પ્રવ ૃવત્તઓ કરવા માટે લોનની ઉપજોનો
છે તેવા હેતઓ
ઉપયોગ કરવામાાં આવશે.
લોન બેંક દ્વારા જુદા જુદા સમયે નક્કી કરવામાાં આવે તેવા અન્ય વનયમો અને શરતોને પણ આધીન
હોય છે .
હુ ાં સહમત થાઉં છાં કે બેંક

હાલના વધરાણ

તેમજ મારી સામેની કોઇપણ હાલની કે ભવવષ્યની

જવાબદારી માટે ઉપર જણાવેલ જામીનગીરી ઉપર એક સવણસામાન્ય માબલકી અવધકાર ધરાવશે.
ઉપરની થાપણ/ખાતાની મુદલ રકમ/વ્યાજ/લાભના વનકાલ બાબતે, ઉપરના થાપણ ખાતામાાં મને
દે વા પાત્ર તમામ વ્યાજ/લાભ લોન ખાતામાાં જમા કરવા માટે હુ ાં બેંકને અવધકૃત કરુાં છાં.
જો ઉબચત તારીખ ઉપર ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતુ ાં બાંધ કરવામાાં આવે નહીં તો, લાગુ પડતા વનયમો અને શરતો
સાથે સમય પહેલા પણ, બાાંધી મુદતની થાપણો સમાતત કરવા અને લોનની બાકી રકમો ચુકવવા માટે
હુ ાં બેંકને અવધકૃત કરુાં છાં. જો લોનની ચુકવણી કયાણ બાદ કોઇપણ બાકી રકમો હોય તો, મારા પરરચાલક
ખાતામાાં જમા કરવામાાં આવી શકે છે . આ દસ્તાવેજમાાં જણાવ્યા મુજબ થાપણોને બાંધ કરીને બાકી
રકમોની બેંક દ્વારા ચુકવણી કરવા ઉપર, હુ ાં સમજુ છાં કે સાંબવાં ધત બાાંધી મુદતની થાપણોની રસીદ હવે
માન્ય રહેશે નહીં, અને તે બેંકને પરત કરવામાાં આવશે. મને દે વા પાત્ર બાકી રકમ, જો કોઈ હોય તો,
તેને કોઇપણ અન્ય જવાબદારી/દે ય રકમો જે મારે બેંકને દે વાની છે તે સાંબધ
ાં માાં સરભર કરો.
મને સ ૂચના આતયા વવના બાાંધી મુદતની થાપણનાાં ખાતાઓ બાંધ કરો/સોંપણી કરો અને બેંક પ્રત્યેની
મારી તમામ હાલની/ભવવષ્યની જવાબદારી અંગે આવકોને સરભર કરો
હુ ાં વવશેષમાાં જાહેર કરુાં છાં અને સહમત થાઉં છાં કે મારી કોઇપણ જવાબદારી, હાલની અને/અથવા
ભવવષ્યની લોન લેનાર, સહ-જવાબદાર તરીકે કે જામીનદાર તરીકેની મારી કોઇપણ જવાબદારી સામે
વ્યાજ/ચાજીસ વગેરે સહીત, બાકી રકમની ચુકવણી માટે , તેના ઉપર ચડતા વ્યાજ સહીત બાાંધી
મુદતની થાપણ(ણો)ને સરભર કરવા માટે બેંકને સાંપ ૂણણ સત્તા અને અવધકાર મળે લ છે .
આ બાબત ઉપરના ખાતાઓમાાં મુદલ રકમ/વ્યાજ/લાભોનો વનકાલ/પતાવટનાાં સાંબધ
ાં માાં મેં આપેલ
તમામ કે કોઇપણ અગાઉની સ ૂચનાઓ/વનદે શોને રદ કરે છે .
હુ ાં સહમત થાઉં છાં કે બેંક તેની આંતરરક નીવત અનુસાર તેની વવવેક બુદ્ધિ મુજબ, આ દસ્તાવેજમાાં
જણાવેલ વ્યાજના દરને મને જાણ કરીને વધારી શકે છે અને તેને ચુકવવા માટે હુ ાં બાંધાયેલ રહીશ.
હ/
ુ ાં અમે જાહેર કરીએ છીએ કે હ/
ુ ાં અમે કોઇપણ બેંકમાાંથી રૂ. 5 કરોડથી ઉપરની કોઇપણ વધરાણ સુવવધા
મેળવીશુ ાં નહીં. જ્યારે મેળવેલ વધરાણ સુવવધા 5 કરોડ કે તેનાથી વધુ રકમની હોય ત્યારે ફીનકેર સ્મોલ
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ફાયનાાંસ બેંક બલવમટે ડ સમક્ષ તેની વવગત રજૂ કરવા અને તેની જાણ કરવા માટે પણ હ/
ુ ાં અમે સહમત
થઈએ છીએ.
હુ ાં જાહેર કરુાં છાં કે મેં/અમે ઉપરના તમામ વનયમો અને શરતો વાાંચેલ અને સમજેલ છે .
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