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ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

(ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಓವರ್ಡ್ಾಾಫ್ಟ ) 

 

ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ ಂಡಿದುು ಏನೆಂದರೆ:  

 

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ(ಗಳ) ಮೇಲಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವು ತ್ಮಮ ಹೆಸರಿನಲಲೇ ಠೇವಣಿಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಮತ್ುು 

KYC ಯನುು ಸಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಜಂಟಿ 

ಹೆಸರುಗಳು/ಅಪ್ಾಾಪುರ ಹೆಸರುಗಳು/ಮ ರನೆೇ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿಲರುವ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ವಯಕ್ತುಗಳಲಲದವರು 

ಮತ್ುು ಕಂಪನಿಗಳ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲಲ.  

 

ಅಂತ್ರ್ಾಥಲ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್ ಮತ್ುು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ಬಳಸ್ಥಕ ಂಡು ಮಾತ್ಾ OD ಖಾತೆಗಳಿಂದ 

ಹರ್ವನುು ಹಂಪಡೆಯಬಹುದು/ವರ್ಾಥವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

 

ಯಾವುದೆೇ ಶಾಖೆಯಂದ ನಗದು ಜಮ ಅರ್ವಾ ಠೇವಣಿಯರುವ ಶಾಖೆಯಂದ ಅರ್ವಾ ಅಂತ್ರ್ಾಥಲ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್ನಿಂದ 

ಹರ್ ವರ್ಾಥವಣೆಯ ಮ ಲಕ ಓವರ್ಡ್ಾಾಫ್ಟ  ಖಾತೆಗೆ ಹರ್ವನುು ಜಮ/ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.  

 

ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಅನವಯವಾಗುವ ಬಾಯಂಕ್ತನ ಮತ್ುು ಉತ್ಪನುದ ರ ಢಿಗಳ ಪಾಕಾರ ತ್ನು ಸವಂತ್ ವಿವೇಚನೆಯಂದ ಓವರ್

ಡ್ಾಾಫ್ಟ  ಮಿತಿಯನುು ಬಾಯಂಕ್ ಸ ಕುವಾಗಿ ಮರು-ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು.  

 

ನಿಯತ್ಕಾಲಿಕ ಬಡಿಿ ಮತ್ುು ಪಾಕ್ತಾಯೆ ಶುಲೆ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಶುಲೆಗಳನುು ಹಾಗ  ಓವರ್ಡ್ಾಾ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ುದ 

ಮೇಲಿನ ದಂಡ ಶುಲೆ, ಯಾವುದಾದರ  ಇದುರೆ ಅದನ ು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ, ಓವರ್ಡ್ಾಾಫ್ಟ  ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ನನು 

ಹೆಸರಿನಲಿಲರುವ ಯಾವುದೆೇ ಖಾತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.  

 

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯ ಪಕವತೆಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಓವರ್ ಡ್ಾಾಫ್ಟ  ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ಮುಚುುವುದು ಅರ್ವಾ ಸಾಲದ 

ಅವಧಿಯ ಕ ನೆಯಲಿಲ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಪಕವತೆ ಮೊತ್ುವನುು ಹೆಚ್ಚುನ ಸ ಚನೆ/ಮಾಹತಿ ಇಲಲದೆ ಹೆ ಂದಿಸುವ 

ಮ ಲಕ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ಮುಕಾುಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ಮುಚ್ಚುದ ಮೇಲ ಉಳಿಯುವ 

ಮೊತ್ುವನುು ಫಿನ್ಕೇರ್ ಸಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್  ಬಾಯಂಕ್ (Fincare Small Finance Bank)ನಲಿಲ ನಿವಥಹಸುವ 

ರ್ಾಾಹಕರ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ.  
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ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಪಕವತೆಯ ಮೊದಲು ನಿಮಮ ಕ ೇರಿಕಯ ಮೇರೆಗೆ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಖಾತೆಯಂದ ಹರ್ವನುು 

ವರ್ಾಥಯಸುವ ಆಯೆೆಯಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಡ್ಾಾಫ್ಟ  ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ಮುಚುಲಾಗುತ್ುದೆ. ಠೇವಣಿಯ ಹರ್ದಿಂದ 

ಸಾಲವನುು ಮುಕಾುಯಗೆ ಳಿಸುವ ಆಯೆೆಯು ಶಾಖೆಗಳ ಮ ಲಕ ಮಾಡಿರುವ ಲಿಖಿತ್ ವಿನಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ 

ಮಾತ್ಾ ಇರುತ್ುದೆ. ಠೇವಣಿಯನುು ಬಳಸ್ಥಕ ಳುುವ ಮ ಲಕ ಸಾಲವನುು ತಿೇರಿಸುವುದು ಶಾಖೆಗಳಲಿಲ ಮಾತ್ಾ 

ಸಾಧಯವಿದೆ.  

 

ಸಾಲದ ಆದಾಯವನುು ವೈಯಕ್ತುಕ ಉದೆುೇಶಗಳಿರ್ಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಬಾಯಂಕ್ತನ ಅಧಿಕೃತ್ ವಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಲ 

ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಬಾಯಂಕ್ತನ ಬಹಷ್ೆರರ್ ಪಟಿ್ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ವಿನಾಯತಿಗಳಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದೆುೇಶಗಳನುು 

ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸ್ಥ ವಾಯಪ್ಾರ ಚಟುವಟಿಕಗಳನುು ನಡೆಸಲು ಬಳಸ್ಥಕ ಳುಲಾಗುತ್ುದೆ.  

 

ಸಾಲವು ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಸ ಚ್ಚಸಬಹುದಾದ ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿ್ರುತ್ುದೆ.  

ಪಾಸುುತ್ ಸಾಲಕಾೆಗಿ ಮತ್ುು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥ ಅಸ್ಥುತ್ವದಲಿಲರುವ ಅರ್ವಾ ಭ್ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಅಸ್ಥುತ್ವಕೆ ಬರಬಹುದಾದ 

ಯಾವುದೆೇ ಹೆ ಣೆರ್ಾರಿಕರ್ಾಗಿ ಇಲಿಲ ತಿಳಿಸಲಾದ ಭ್ದಾತೆಯ ಮೇಲ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಒಡೆತ್ನದ ಹಕೆನುು 

ಹೆ ಂದಿರುತ್ುದೆ ಎಂದು ನಾನು ಒಪುಪತೆುೇನೆ.  

 

ಮೇಲಿನ ಠೇವಣಿ/ಖಾತೆಯ ಅಸಲು/ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ದ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ, ಮೇಲಿನ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯಲಿಲ ನನಗೆ 

ಬರಬೇಕಾದ ಎಲಲ ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ವನುು ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡುತೆುೇನೆ.  

 

ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನುು ಮುಚುದಿದುರೆ, ಅನವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು 

ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನುು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚುಲು ಮತ್ುು ಸಾಲದ ಬಾಕ್ತಗಳನುು 

ಪ್ಾವತಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡುತೆುೇನೆ. ಸಾಲವನುು ತಿೇರಿಸ್ಥದ ಮೇಲ ಹರ್ ಉಳಿದಿದುರೆ, ನನು 

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಅದನುು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲಿಲ ಚಚ್ಚಥಸ್ಥದಂತೆ ಠೇವಣಿಯನುು ಮುಚುುವ ಮ ಲಕ 

ಬಾಯಂಕ್ ತ್ನು ಬಾಕ್ತಯನುು ಭ್ರಿಸ್ಥಕ ಂಡ್ಾಗ, ಆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ರಸ್ಥೇದಿಯು ಭ್ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಮಾನಯವಾಗಿರುವುದಿಲಲ 

ಮತ್ುು ಅದನುು ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಹಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ ಂಡಿದೆುೇನೆ. ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದ 

ಮೊತ್ುವನುು ಬಾಯಂಕ್ತಗೆ ನಾನು ಪ್ಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಹೆ ಣೆರ್ಾರಿಕ/ಬಾಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೆ ಂದಿಸಬಹುದು.  

 

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನುು ಮುಚ್ಚು/ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ, ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥ ನನು ಎಲಲ ಪಾಸುುತ್/ಭ್ವಿಷ್ಯದ 

ಹೆ ಣೆರ್ಾರಿಕಗೆ ಹರ್ವನುು ಹೆ ಂದಿಸ್ಥಕ ಳುುವ ಪಾಕ್ತಾಯೆಯನುು ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೆಯೆೇ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.  
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ಅಲಲದೆ, ಅಸ್ಥುತ್ವದಲಿಲರುವ ಮತ್ುು/ಅರ್ವಾ ಭ್ವಿಷ್ಯದ ಸಾಲರ್ಾರನಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಸಹ ಬಾಧಯಸಿನಾಗಿ ಅರ್ವಾ 

ರ್ಾಮಿೇನುದಾರನಾಗಿ ನನು ವಿರುದಧ ಯಾವುದೆೇ ಹೆ ಣೆರ್ಾರಿಕ, ಬಡಿಿ/ಶುಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೆೇ 

ಮೊತ್ುದ ಮರುಪ್ಾವತಿರ್ಾಗಿ ನಿಗದಿತ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ(ಗಳ)ನುು ಅವುಗಳ ಬಡಿಿಯಂದಿಗೆ ಹೆ ಂದಾಣಿಕಯನುು 

ಆರಂಭಿಸಲು ಬಾಯಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಥ ಶಕ್ತು ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರವನುು ಪಡೆದುಕ ಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಘ ೇಷಿಸುತೆುೇನೆ 

ಮತ್ುು ಒಪ್ಪಪಕ ಳುುತೆುೇನೆ.  

ಮೇಲಿನ ಖಾತೆಗಳಲಿಲನ ಅಸಲು/ಬಡಿಿ/ಲಾಭ್ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ/ಸಮಾಪ್ಪುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ನಾನು ನಿೇಡಿದ ಯಾವುದೆೇ 

ಅರ್ವಾ ಎಲಲ ಪೂವಥ ಸ ಚನೆಗಳು/ಆದೆೇಶಗಳನುು ಇದು ರದುುಗೆ ಳಿಸುತ್ುದೆ.  

 

ಬಾಯಂಕ್ ತ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಂತೆ, ತ್ನು ಆಂತ್ರಿಕ ಪ್ಾಲಿಸ್ಥಗಳ ಪಾಕಾರ, ನನಗೆ ಇಲಿಲ ಉಲಲೇಖಿಸ್ಥರುವ ಸಂವಹನದೆ ಂದಿಗೆ 

ಮಾಹತಿ ನಿೇಡಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ ದರವನುು ಹೆಚ್ಚುಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಒಪುಪತೆುೇನೆ ಮತ್ುು ನಾನು ಅದನುು 

ಪ್ಾವತಿಸಲು ಬದಧನಾಗಿರುತೆುೇನೆ.  

 

ಯಾವುದೆೇ ಬಾಯಂಕ್ನಿಂದ ನಾನು/ನಾವು ₹5 ಕ ೇಟಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನುು 

ಅನುಭ್ವಿಸುವುದಿಲಲ/ಬಳಸ್ಥಲಲ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಘ ೇಷಿಸುತೆುೇವ. 5 ಕ ೇಟಿ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ ಸಾಲ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ಪಡೆದಿರುವಾಗ ಫಿನ್ಕೇರ್ ಸಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್  ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಅದರ ಮಾಹತಿಯನುು 

ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ುು ತಿಳಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಸಮಮತಿಸುತೆುೇವ.  

 

ಮೇಲಿನ ಎಲಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ನಾವು ಓದಿದೆುೇವ ಮತ್ುು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕ ಂಡಿದೆುೇವ ಎಂದು 

ನಾನು ಘ ೇಷಿಸುತೆುೇನೆ.  

 

 

 


