
�ಾಲದ �ಾ�ಾನ� �ಬಂಧ�ಗಳು ಮತು� ಷರತು�ಗಳು

ಎ�� ��� ���ಂ�, 3� ಮಹ�, 9-10, ಬಹದೂ� �ಾ ಝಫ� �ಾಗ�, ನವ �ಹ�-110002, ಇ�� �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕ�ೕ� �ೂಂ�ರುವ �.ಎ�. ಐ. �ೖ�ಾ�� ��ೖ�ೕ� ���� �ಂದ (�.ಎ�. ಐ.
ಎಂದ� ಅದರ ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ��ೕ�ತರು ಎಂದು ಅ�ೖ���ೂಳ�ತಕ�ದು� �ಾಗು ಒಳ�ೂಳ�ತಕ�ದು�) �ೂಡುವ �ಾಲ�� ಇರುವ �ಾಲದ �ಾ�ಾನ� �ಬಂಧ�ಗಳು ಮತು� ಷರತು�ಗಳು (“�.�.”)

1. �ಾ��ಾ�ನಗಳು

1.1 ಈ �.�. �ಾಗು �ಾಲದ ಅ�� ನಮೂ�ಯ��ರುವ ಪದಗಳು ಮತು� ಪದಪ��ೕಗಗಳನು� ಈ �ಳ�ನಂ� �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��:
“ಲಭ��ಯ ಅವ�” ಎಂದ� �ಾಲ�ಾರರು �ೌಲಭ��ಂದ �ಾ��ೌ� ಅನು� �ನಂ�ಸಲು ಇರುವ ಅವ� ಎಂದಥ� �ಾಗು �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� �ವ��ದಂ� ಇ�;
“ಲಭ��ರುವ �ೌಲಭ�ದ �ತ�” ಎಂದ�, �ಾವ��ೕ ಒಂದು �ದ�ನ �ಾ��ೌ� ಅನು� ಪ����ಾ� ಅಥವ �ಾಗಶಃ�ಾ� ಮರು�ಾವ� ಅಥವ ಪ�ವ��ಾವ� �ಾ�ದ �ೌಲಭ��ಂದ ಲಭ��ಾಗುವ �ಾವ��ೕ

�ತ�ವನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು, �ಾವ��ೕ ಒಂದು ಸಮಯದ�� �ಂಪ�ಯದ �ೌಲಭ�ದ �ತ�;
“�ಾಲ�ಾರ” ಎಂದ� �ಾಲದ ��ರಗಳ ಪ�ಟದ�� �ವ��ದ �ೕ�ಯ �ಾಲ�ಾರ;
“�ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳು” ಎಂದ�,�ಾ��ರುವ �ೌಲಭ�, ಬ��, ಎಲ� ಇತರ ಶುಲ�ಗಳು, ಖಚು�ಗಳು ಮತು� �ಚ�ಗಳನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು, �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �.ಎ�. ಐ.� �ಾವ��ಾಗ�ೕ�ಾದ ಎಲ�ಒಟೂ�

�ಬಲಗುಗಳು;
“�ಾ��ೌ�” ಎಂದ� ಲಭ��ಯ ಅವ��ಳ� �ಾಗು ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ �ಬಂಧ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಡುವ �ೌಲಭ�ದ ಪ�� ಒಂದು �ಾ��ೌ�, �ದ�ನ �ಾವ��ೕ �ಾ��ೌ� ನ ಪ�ವ��ಾವ� / ಮರು�ಾವ��

ಅನುಗುಣ�ಾ�, �ೌಲಭ��ಂದ ಲಭ��ಾಗಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೕ �ತ�ದ �ಾ��ೌ�  ಅನೂ� ಒಳ�ೂಂ��.
�ಾವ��ೕ �ಾವ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� “�ಾ��ಯ ��ಾಂಕ” ಎಂದ� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �.ಎ� .ಐ.� �ಾವ��ೕ �ತ�ವನು� ಸಂ�ಾಯ �ಾಡ�ೕ�ಾದ ��ಾಂಕ.
“ಇ.ಎ�.ಐ.” ಎಂದ� ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಎಲ� �ಾ� ಇರುವ �ಾ��ೌ� ಗಳ ಮರು�ಾವ�� �ಾಗು ಬ��ಯ (ಅನ��ಸುವ��ಾದ�) �ಾವ�� �ಾಲ�ಾರನು ಸಂ�ಾಯ �ಾಡ�ೕ�ಾದ ಸಮ�ಾದ

�ಾ�ಕ �ತ�.
“�ೌಲಭ�” ಎಂದ� �.ಎ�. ಐ.�ಂದ �ಾಲ�ಾರ�� �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಮಂಜೂ�ಾಗುವ, �ಾಲ�ಾರ�� ಆವತ��ಯ �ಾಲ�ಾ� ಲಭ��ಾಗಬಹು�ಾದ ಗ�ಷ� �ಾ��ೌ�  ��;
“ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳು” ಎಂದ� ಅವ�ಗಳ ಅನುಬಂಧಗಳನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು ಈ �.�., �ಾಲ�ಾ�� ಅ��, �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟ �ಾಗು �ಾಲ�ಾರನು ಬ�ದು�ೂಟ� ಅಥವ �.ಎ�.ಐ.� ಅಗತ��ಾಗುವ

�ಾವ��ೕ �ಾಖ�ಗಳು, �ಾಲ�ಾಲ�� �ದು�ಪ��ಾದಂ�;
“�ಾಲದ ಅ��” ಎಂದ� �ಾಲ�ಾರನು ಹಣ�ಾಸನು� �ೂೕರುವ�ದ�ಾ�� �.ಎ�.ಐ.� �ಾಲ�ಾಲ�� ಸ���ದ �ಗ�ತ ನಮೂ�ಯ��ರುವ ಅ��;
“�ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟ” ಎಂದ� �.ಎ�.ಐ. ಮತು� �ಾಲ�ಾರನ ನಡು� �ಾಲ�ಾಲ�� �ಾ��ಾದ �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟ;
“ಗಂ�ೕರ ಪ��ಕೂಲ ಪ��ಾಮ” ಎಂದ� �.ಎ�.ಐ.ಯ ಅ��ಾ�ಯದ��, (i) �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳನು� �ಾವ�ಸುವ �ಾಲ�ಾರನ �ಾಮಥ��ದ �ೕ� ಅಥವ (ii) �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳನು� ವಸೂ��ಾಡುವ

�ಾಮಥ��ದ �ೕ� ಪ��ಕೂಲ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ಾವ��ೕ ಘಟ�;
“ಹ�ೕ�ಾ�ಯ ಬ�� ದರ” ಎಂದ� ಆ�ಾಯ �ಾ��ಯ ��ಾಂಕಗಳಂದು �ಾವ�ಸ�ರುವ ಎಲ� �ತ�ಗಳ �ೕ� �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ, �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� �ಗ� ಪ��ದ ಸು�� ಬ��;
“ಉ��ೕಶ” ಎಂದ� �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� ನಮೂ��ದ �ಾ�, �ಾ�ಾಟ�ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಉತ�ನ�ದ ಖ�ೕ�ಗೂ �ೕ�ದಂ�, ಪ���ಂದು �ಾ��ೌ� ನ ಬಳ�;
“ಉತ�ನ�” ಎಂದ�, ಅನ��ಸಬಹು�ಾದ�, �ಾವ��ೕ �ಾ�ಾಟ�ಾರ�ಂದ �ಾಗು �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� ಒದ��ದ ಉ��ೕಶ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಲ�ಾರನು ಖ�ೕ��ದ ಉತ�ನ�;
“�ಾ�ಾಟ�ಾರ” ಎಂದ� �ಾವ��ೕ ಉತ�ನ�ಗಳ ಖ�ೕ�� �.ಎ�.ಐ.�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಒದ�ಸ�ಾಗುವಂತಹ, �.ಎ�.ಐ.ಯು �ಾಲ�ಾಲ�� ಅನು�ೕ��ದ ಇ-�ಾಮ� � �ಾಲ�ಾಣವನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು,

�ಾ�ಾಟ�ಾರರು

1.1A. ಈ �.�.ಯ��, (ಅ) ಏಕವಚನವ� ಬಹುವಚನವನು� (�ಾಗೂ ತ��ರುದ��ಾ�ಯೂ) ಒಳ�ೂಳು�ತ�� �ಾಗು (ಆ) �ಂಗದ ಕು�ತ ಉ��ೕಖವ� ��ೕ, ಪ�ರುಷ ಮತು� ತೃ�ೕಯ�ಂ�ಗಳ

ಉ��ೕಖನವನು� ಒಳ�ೂಳ�ತಕ�ದು�

2. ಬಟ�ಾ�

2.1 �ಾಲ�ಾರನು ಲಭ��ಯ ಅವ�ಯ�� �ಾವ ಸಮಯದ�ಾ�ದರೂ, ಲಭ��ರುವ �ೌಲಭ�ದ �ತ�ದ ��ಯವ��ನ �ಾವ��ೕ �ತ�ವನು� ಬಟ�ಾ� �ಾಡುವ�ದ�� �ನಂ�ಸಬಹುದು. ಅಂತಹ

�ನಂ�ಗ�� �ಾ��ೌ� ಅನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ�ದು ಅಥವ �ರಸ��ಸುವ�ದ�� �.ಎ�.ಐ.ಯು ಏಕ�ೕವ �ಾಗು ಸಂಪ�ಣ� ��ೕಚ� �ೂಂ�ರತಕ�ದು�. �ೌಲಭ�ವ� ಆವತ��ಯ �ಾಲದ

ಸ�ರೂಪದ�� ಇರಬಹುದು �ಾಗು ಲಭ��ರುವ �ೌಲಭ�ದ �ತ�ವ�, ಪ�ವ��ಾವ�ಗಳು/ಮರು�ಾವ�ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ�, ಲಭ��ಯ ಅವ�ಯ�� �ಾ�ಾ��ಾಗಬಹುದು. ಈ �.�.ಯ�� ಇರುವ

�ಾವ�ದಕೂ� ��ೂೕಧ�ಾಗ�, �ೌಲಭ��ಂದ �ಾವ�� ಮತ�ಷು� �ಾ��ೌ� ಗಳನು�, �ಾಲ�ಾರನ �ಾಲದ �ೌಲ��ಾಪನದ�� �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಯ �ಾರಣ�ಾ��ಯೂ �ೕ�ದಂ� ಅದರ

ಏಕ�ೕವ ��ೕಚ�ಯ�� ಅದು ಸೂಕ��ಾದುದು ಎಂದು �ಾ���ಾಗ ರದು�ಪ�ಸುವ ಅಥವ ��ಾಕ�ಸುವ ಸಂಪ�ಣ� ಹಕ�ನು� �.ಎ�.ಐ.ಯು �ೂಂ�ರತಕ�ದು�.
2.2 �ಾವ��ೕ ಉ��ೕಶ�ಾ�� �ಾವ��ೕ �ಾ�ಾಟ�ಾರ / �ಾರುವವ / ಆ�ೂೕಗ� �ೕ�ಾಸಂ�� ಅಥವ ಅದರ ಅ�ಕೃತ ವ���� �ೕರ�ಾ� �ಾ�ದ �ಾವ��ೕ �ಾ��ೌ� ನ ಬಟ�ಾ�ಯನು� �ಾಲ�ಾರ��

ಬಟ�ಾ� �ಾ�ರುವ��ಾ� ಪ�ಗ�ಸತಕ�ದು�.
2.3 �ಾಲ�ಾರನು �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� �ೂ��ರುವಂ� ಮರು�ಾವ��ಾಗದ ಪ�����ೂಳಪ�ಸುವ ಶುಲ�ಗಳನು�, ಅದ��ರುವ ���ಗಳ �ೂ�ಯ�� �ಾವ�ಸತಕ�ದು�, ಇದನು� �ದಲ

�ಾ��ೌ� � ಪ�ಗ�ಸಲ�ಟ� ಬಟ�ಾ��ಾ� �ೕ�ಸಬಹುದು �ಾಗು �ಾಲ�ಾರನು ಆಪ��ಾರ�ಾ� ಪ��� �ಾ��ೌ� � �ಾಧ�ಸ��ಾಗು�ಾ��.
3. ಬ�� �ಾಗು ಮರು�ಾವ�

3.1 �ಾಲ�ಾರನು �ೌಲಭ��ಂದ �ಾ�ದ ಪ�� ಒಂದು �ಾ��ೌ� � �ಾಗು �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� ಒದ��ದಂ� �ಾ� ಇರುವ ಎಲ� ಇತರ �ತ�ಗ�ಗೂ �ಾಲ�ಾರನು ಬ��ಯನು�

(ಅನ��ಸುವ��ಾದ�) �ಾವ�ಸು�ಾ�� �ಾಗು ಬ��ಯನು� �ಾ�ಕದ ಆ�ಾರದ�� ಸಂ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��. �ಾಲ�ಾರನು ಪ��� �ಾ��ೌ� �ತ��� �ಾಧ�ಸ��ಾಗು�ಾ�� �ಾಗು ಪ�� �ಾ��ೌ� ಗೂ

ಪ��� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸತಕ�ದು�. ಆ�ಾಗೂ�, �ಲ��ಂದು ಪ�ಕರಣಗಳ��, �ಾ��ಯ ��ಾಂಕದಂದು ಕಂತನು� �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, ಎಲ� ಹ�ೕ�ಾ��ಾದ �ತ�ಗ�ಗೂ ಬ��ಯು

�ಗ�ತ ದರದ�� (“ಹ�ೕ�ಾ�ಯ ಬ�� ದರ”) ಕೂ�ಬರುತ��, ಇದನು� �ಾವ�ಗ�� ಇರುವ ಆ�ಾಯ �ಾ��ಯ ��ಾಂಕಗ�ಂದ �ಕ� �ಾಕತಕ�ದು� �ಾಗು ಬ��ಯನು� �ಾ�ಕದ ಆ�ಾರದ��

ಸಂ�ೕ�ಸತಕ�ದು�.
3.2 �ಾನ��ಾ�ದ ಉ��ೕಶಗಳ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾ��ೌ� ಅನು� ಶೂನ� ಬ�� ಆ�ಾರದ�� ಅನುಮ�ಸಬಹು�ಾ�� �ಾಗು ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ಂ�ರು�ಸುವ�ದನು� �.ಎ�.ಐ. ಮತು�

�ಾ�ಾಟ�ಾರ / ಅದರ ಅ�ಕೃತ ಪ����ಯ ನಡು� ಪರಸ�ರ ಒ��ತ�ಾದಂ� ಆಯ� ಉ��ೕಶಗ�� �ಾ�ಾಟ�ಾರರು/ ಆ�ೂೕಗ��ೕ�ಾ ಸಂ��ಗಳು ಒದ�ಸುವ ಒಂದು-ಸಲದ, ಮರು�ಾವ��ಾಗದ,
ಮುಂಗಡದ ರೂಪದ�� �.ಎ�.ಐ.� ಲಭ��ಾಗುವಂ� �ಾಡತಕ���ಂದು �ಾಲ�ಾರನು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��.

3.3 ಪ�� �ಾ��ೌ� ನ ಅನು�ೂೕಗದ ಅವ�ಯು �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� ಒದ��ದಂ� ಇರತಕ�ದು�. ಇ.ಎ�. ಐ.ಯನು� �.ಎ�.ಐ.ಯು, �ಾ��ೌ� ಗಳ ಆ�ಾಯ ಅನು�ೂೕಗದ ಅವ�ಯ��

ಕಂ�ನ�� ಅವ�ಗಳನು� ಮತು� ಅವ�ಗಳ �ೕ� �ಾವ��ಾಗತಕ� ಬ��ಯನು� �ೕ�ಸುವ�ದ�� ಅಗತ��ಾದ �ೕ�ಯ�� �ಾಗು �ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� ಒದ��ದ ಗ�ಷ�

ಇ.ಎ�.ಐ.ಇ.ಎ�.ಐ.ಯನು� �ೕರದಂ� �ಕ� �ಾಕತಕ�ದು�. ಇ.ಎ�.ಐ.ಇ.ಎ�.ಐ.ಯು �ೕವಲ �ಾ� ಇರುವ ಅಸಲು ಮತು� ಅದರ �ೕ�ನ ಬ��� �ಾತ��ೕ ಇರತಕ�ದು� �ಾಗು �ಾಲ�ಾರನು

ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ �ಾವ��ೕ ಸು�� ಬ�� ಅಥವ �ಾವ��ೕ ಇತರ ಶುಲ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಳು�ವ��ಲ�.
3.4 ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� ಪ�� ಇ.ಎ�.ಐ.ನ �ಾವ�ಯು ಒಪ�ಂದದ ಮೂಲತತ��ಾ��. ಇ.ಎ�. ಐ. �ಕ� �ಾಕುವ ��ಾನವನು� ಆತ/ಆ� ಅಥ� �ಾ��ೂಂ��ಾ��/� �ಾಗು ಅದನು�

��ಾ�ಸುವ��ಲ� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರನು/ಳು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��/�ಾ��

�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕ�ೕ� - ಎ�� ���  ���ಂ�, 3� ಮಹ�, 9-10, ಬಹದೂ�  �ಾ ಝಫ�  �ಾಗ� ನವ �ಹ�-110002 
�ಾಲ�ಾಣ - www.dmifinance.in
�ಾ�ಹಕ �ಾಲಪ�ಟ - https://portal.dmifinance.in/
�ಾಟ�� - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)

http://www.dmifinance.in
https://portal.dmifinance.in/
https://bit.ly/DMIFINWA


3.5 ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ�� �ೕ��ಯ�� �ೕ�ರುವ �ಾವ�ದನೂ� ��ೂೕ�ಸ�, ಇ.ಎ�.ಐ.ಇ.ಎ�.ಐ.ಯನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು �ಾಲ�ಾರನ ಎಲ� �ಾ�ಗಳೂ �.ಎ�.ಐ.ಯು ತನ� ಏಕ�ೕವ

��ೕಚ�ಯ�� �ಾಗು �ಾವ��ೕ �ಾರಣವನು� ��ೕ�ಸುವ ಅಗತ��ಲ���ೕ �ೂೕ�ದ ಕೂಡ�ೕ �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �.ಎ�.ಐ.� �ಾವ��ಾಗತಕ�ದು�. �ಾಲ�ಾರನು ಅಂತಹ �ತ�ಗಳನು�,
�ಾವ��ೕ �ಳಂಬ ಅಥವ ಅ�� ಇಲ���ೕ, ಅಂತಹ ವಸೂ�ಾ�� �ೂೕ�ದ 15(ಹ��ೖದು) �ನಗಳ ಒಳ� �ಾವ�ಸತಕ�ದು�.

3.6 ಅನ��ಸುವ �ಾವ��ೕ �ಾನೂ�ನ �ಳ� ಅಗತ��ಾದ� ಬ��ದರವನು� ಪ�ಷ��ಸಲು �.ಎ�.ಐ.� ಅ��ಾರ ಇರತಕ�ದು� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಇ.ಎ�.ಐ.ಇ.ಎ�.ಐ.ಯನು�/ �ಾ� ಇರುವ

�ೌಲಭ� ಮತು� ಬ��ಯ ಮರು�ಾವ�� ಇ.ಎ�.ಐ.ಇ.ಎ�.ಐ.ಗಳ ಸಂ��ಯನು� ಮರು�ಕ� �ಾಕಬಹುದು. �.ಎ�.ಐ.�ಂದ �ಾಲ�ಾರ�� ��ಸ�ಾದಂತಹ �ಾವ��ೕ ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ಯು

ಅಂ�ಮ�ಾ�ರುತ�� �ಾಗು �ಾಲ�ಾರನ �ೕ� ಬದ��ಾಗುತ��. ಅಂತಹ ಪ�ಷ�ರ�ಯ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಲ�ಾರನು �ಾ��ರುವ �ೌಲಭ�ವನು� ಪ����ಾ�, ಕೂ�ಬರುವ ಬ��ಯ �ೂ�ಯ��

(ಅನ��ಸುವಂ�ದ��), �ಾವ��ೕ ಪ�ವ��ಾವ�ಯ ಜು�ಾ�� ಇಲ���ೕ ಅಂತಹ ಪ�ಷ�ರ�ಯ 30 (ಮೂವತು�) �ನಗಳ ಒಳ�ಾ� ಪ�ವ��ಾವ� �ಾಡಲು ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರತಕ�ದು�.
3.7 �ಳಂ�ತ �ಾವ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ��, �.ಎ�.ಐ.ಯ ಇತರ ಎಲ� ಹಕು�ಗ�� ಪ��ಾ�ಗ�ಹ�ಲ�ದಂ�, �.ಎ�.ಐ.ಯು, �ಳಂಬ�ಾದ ಅವ�� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ಹ�ೕ�ಾ� ಬ�� ದರ (�ಾಲದ �ವರಗಳ

ಪ�ಟದ�� �ಗ� ಪ��ದಂ�) ಪ�ಯಲು ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರತಕ�ದು�

3.8 �ಾಲ�ಾರನು �ಾವ��ೕ �ಾ��ೌ� ಅನು� ಅದರ �ಗ�ತ ಅನು�ೂೕಗದ ಅವ�� �ದ�ೕ ಪ�ವ�-�ಾವ�ಯನು�, �ೕವಲ �.ಎ�.ಐ.ಯ ಪ��ಾ�ನುಮ��ಂ�� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.ಯು

�ಗ�ಪ�ಸುವಂತಹ ಷರತು�ಗಳು ಮತು� ಪ�ವ��ಾವ�ಯ ಶುಲ�ಗ�� ಒಳಪಟು� �ಾತ��ೕ �ಾಡಬಹುದು.
3.9 �.ಎ�.ಐ.� ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ�� �ಾಡುವ �ಾವ��ೕ �ಾವ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�� �ಾವ��ೕ �ಾನೂ�ನ �ಳ� �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ ಎಲ� ಬ��, ���,

ಸುಂಕಗಳು, �� ಸುಂಕಗಳು ಮತು� ಇತರ ನಮೂ�ಗಳ ���ಗಳನು� ಅದು ಈಗ ಅನ��ಸುವಂತ��ೕ ಇರ� ಅಥವ ಭ�ಷಯದ�� ಅನ��ಸುವಂತ��ೕ ಆ�ರ�, �ಾಲ�ಾರ�ೕ ಭ�ಸತಕ�ದು�.
ಇವ�ಗಳನು� �.ಎ�.ಐ. ಯು ಭ��ದ�, ಇವ�ಗಳನು� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ವಸೂ� �ಾ��ೂಳ��ಾಗುವ�ದು �ಾಗು ಬ��ಯನು� ಹ�ೕ�ಾ�ಯ ಬ�� ದರದ�� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕ�ಂದ

ಮರು�ಾವ�ಯವ�� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.
3.10 ಹಣ�ಾ�ನ �ಾಖ�ಗಳ�� ಇರುವ�ದ�� �ರುದ��ಾದ �ಾವ��ೕ �ಬಂಧ�ಗಳು ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� ��ೂೕ�ಸ�, �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ಮರು�ಾವ��ಾದ �ತ�ಗಳನು� �ದ�� ಖಚು�ಗಳು,

ಶುಲ�ಗಳು, �ಚ�ಗಳು ಮತು� ಇತರ ಹಣಗ�� ಸ�ದೂ���ೂಳ�ತಕ�ದು�; ಎರಡ�ಯ�ಾ� ಹ�ೕ�ಾ�ಯ ಬ�� ದರ, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��, ಅದ��; ಮೂರ�ಯ�ಾ� ಬ���; �ಾಗು �ೂ�ಯ�ಾ�

�ೌಲಭ�ದ ಅಸಲು �ತ�ದ ಮರು�ಾವ�� ಸ�ದೂ���ೂಳ�ತಕ��ಾ���.
3.11 ಬ��, (ಅನ��ಸುವ��ಾದ�), ಹ�ೕ�ಾ�ಯ ಬ�� ದರ ಮತು� ಎಲ� ಇತರ ಶುಲ�ಗಳು �ನ�ಂದ �ನ�� ಕೂ�ಬರುತ�� �ಾಗು ವಷ��� 365 �ನಗಳ �ಾಗು �ಜ�ಾ� ಆ��ೂೕದ �ನಗಳ ಸಂ��ಯ

ಆ�ಾರದ�� �ಕ� �ಾಕತಕ��ಾ���.
3.12 �ಾವ��ಾದರೂ �ಾವ�ಯ �ಾ��ಯ ��ಾಂಕವ� ವ�ವ�ಾರದ �ನ�ಾ�ರ�ದ��, ಆ �ತ�ವನು� �ಾಲ�ಾರನು ಅದರ ತ�ಣದ ಮುಂ�ನ ವ�ವ�ಾರ �ನದ�� �ಾವ�ಸ�ೕಕು.
3.13 �ಾಲ�ಾರನು �.ಎ�.ಐ.� �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ ಎಲ� �ಬಲಗುಗಳನು� �ಾವ��ೕ ಕ�ತಗ�ಲ���ೕ �ಾವ�ಸತಕ��ಾ���. �ಾಲ/ �ಾವ�ಯ �ೕ��ಯನು� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ಗಳು

ವಸೂ��ಾ�ಾಗ �ಾತ��ೕ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.
4. �ಾವ�, ಮರು�ಾವ� ಮತು� ಪ�ವ��ಾವ�ಯ ��ಾನ

4.1 �ಾಲ�ಾರನು, �.ಎ�.ಐ.� �ಾಲ�ಾಲ�� ಅಗತ��ಾಗಬಹು�ಾದಂ�, �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ಾ� �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಂ� �ಾ�ಯ �ರುದ� ಇವ�ಗಳನು� ಒದ�ಸತಕ�ದು�: �ಾರ�ೕಯ �ಸ� � �ಾ�ಂ� 

(“ಆ�.�.ಐ.”)ಯು ಸೂ��ದಂ� (i) (“ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು”) ಅಥವ (ii) �ಾ�ಷನ� ಆ�ೂೕ�ೕ�� ��ಯ�ಂ� �ೌ� (��� ��ಯ�ಂ�) / ಇತರ �ಾವ��ೕ �ದು��ಾ�ನದ ಅಥವ ಇತರ

�ಾಲ�ೕ��ಯ ಅ�ಾ��ೕಶ (ಒ�ಾ�� “NACH” ಎಂದು ಉ��ೕ�ತ�ಾ��). ಅಂತಹ ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು / NACH ಅನು� �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅಂ�ೕಕ��ದಂತಹ �ಾ�ಂ� ಗ�ಂದ ಮತು� ಅಂತಹ

ಪ��ೕಶ�ಂದ ನಗ�ೕಕ���ೂಳ�ತಕ�ದು�. �ಾಲ�ಾರನು ತಪ�� ಎಲ� �ಾವ�ಗಳನೂ� �ದಲ ಪ�ಸು��ಯ��/ �ಾ��ಯ ��ಾಂಕಗಳಂ�ೕ �ಾನ� �ಾಡತಕ�ದು�. �ಾಲ�ಾರನು ಒದ��ದ

ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� / NACH ಅನು� �.ಎ�.ಐ.ಯು �ಾಲ�ಾರನ �ಾವ��ೕ �ಾ�ಗಳನು� ವಸೂಲು�ಾ��ೂಳ�ಲು ಬಳಸಬಹು�ಾ��. �ಾಲ�ಾರನು �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� (�ಾಗು �ಾವ��ೕ

ಸಂದಭ�ದ��ಯೂ ಏಳು (7) �ನಗಳ ಒಳ�ಾ�) ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳನು� ಮತು�/ಅಥವ NACH ಅನು� ಮತು�/ಅಥವ �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳನು� �ಾವ�ಸುವ�ದ�� ಬ�ದು�ೂಟ� ಇತರ �ಾಖ�ಗಳನು�

�.ಎ�.ಐ.� ಅದರ ಏ�ೖಕ ��ೕಚ�ಯ�� �ಾಲ�ಾಲ�� ಅಗತ��ಾಗಬಹು�ಾದಂ�, ಪ���ಾ��ಸತಕ�ದು�.
4.2 �ಾಲ�ಾರನು, ಎಲ� ಸಮಯದ��ಯೂ, ಆ�ಾಯ �ಾ��ಯ ��ಾಂಕಗಳಂದು �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳ ಸೂಕ� �ಾವ��ಾ� ಆತನ/ಆ�ಯ �ಾ�ಂ� �ಾ�ಯ��/ಗಳ�� �ಾಕಷು� ಹಣವನು�

ಉ���ೂಳ�ತಕ�ದು�. ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು / NACH ಅನು� �ಾ��ಾ�ರುವಂತಹ �ಾ�ಂ� �ಾ�ಯನು�/ಗಳನು� �ಾಲ�ಾರನು ಮುಚ�ತಕ�ದ�ಲ� ಅಥವ ರದು�ಪ�ಸತಕ�ದ�ಲ� ಅಥವ �ಾ�ಂ� �

ಅಥವ �.ಎ�.ಐ.� ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು / NACHನ ಅ�ಯ�� �ಾವ�ಯನು� ���ಸುವ�ದ�� ಅಥವ �ಳಂ�ಸುವ�ದ�� ಸೂಚ�ಗಳನು� �ೕಡತಕ�ದ�ಲ� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅಂತಹ

�ಾವ��ೕ ಸಂವಹನವನು� ಗಣ�� ��ದು�ೂಳ�ಲು ಬದ��ಾ�ರುವ��ಲ�.
4.3 ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� / NACH ಅನು� �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳನು� �ೕ�ಸುವ�ದ�� ಸ�ಯಂ ಆ� �ೕಡ�ಾ�� �ಾಗು �ಾವ��ೕ ಉ��ೕಶ�ಾ�� ಭದ��ಯ ರೂಪದ�� ಅಲ� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರನು

ಒ���ೂಳು��ಾ�� ಮತು� ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��. �ಾವ��ೕ ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� / NACH ಅನು� ಅ�ಾನ� �ಾಡುವ�ದು ��ೂ��ೕಬ� ಇ�� ಟು��ಂ�� �ಾ��, 1881/ �ೕ�ಂ� ಅಂ� 

�ಟ��ಂ�� �ಾ��, 2007ರ ಅ�ಯ�� ದಂ�ಾಹ� ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಕೂಡ �ಾಲ�ಾರನು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��. ಪ�� ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� / NACHನ ಅ�ಾನ��ಗೂ �ಾಲ�ಾರನು

ಅ�ಾನ��ಯ ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾವ�ಸಲು �ಾಧ�ಸ��ಾಗತಕ�ದು� (�ಾಲದ �ವರಗಳ ಪ�ಟದ�� �ಗ�ಪ��ದಂ�).
4.4 �ಾವ��ೕ ��ಾದ ಅಥವ �ಾವ��ೕ ಸ�ರೂಪದ �ನ��ಗಳು �ಾಲ�ಾರ�� �ಾವ��ೕ ಇ.ಎ�. ಐ.ಗಳ ಅಥವ ಇತರ �ಬಲಗುಗಳ �ಾವ�ಯನು� ತ���ಯುವ�ದ�� ಅಥವ �ಳಂ�ಸುವ�ದ��

ಅ��ಾರ �ೕಡತಕ�ದ�ಲ� �ಾಗು ಆ�ಾಯ �ಾ��ಯ ��ಾಂಕಗಳನು� ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ�/ NACH  ಅನು� �ಾಜರುಪ�ಸಲು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರತಕ�ದು�.
4.5 ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು/ NACH  ಅನು� �ೕ�ದ �ೂರ�ಾ�ಯೂ, �ಾ�ಗಳು ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� �ಾವ��ಾಗುವ�ದನು� ಖ�ತಪ�ಸುವ�ದ�� �ಾಲ�ಾರ�ೕ ಏಕ�ೕವ�ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��.
5. �ಾಲ�ಾರನ ಒಡಂಬ��ಗಳು, ಭರವ�ಗಳು ಮತು� �ಾತ�ಗಳು

5.1 �ಾಲ�ಾರನು ಇವ�ಗಳನು� �ಾಡತಕ�ದು�:
(i) ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ��ನ ಎಲ� �ಾಧ��ಗಳನು� ಪ��ಾ�ಸುವ�ದು �ಾಗು ನ�ಸುವ�ದು;
(ii) �.ಎ�.ಐ.� �ಾಲ�ಾಲ�� ಅಗತ��ಾಗಬಹು�ಾದಂ�, �ಾ�ಂ� �ಾ�ಯ ��ೕ��ಂ� ಗಳನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು ಎಲ� �ಾಖ�ಗಳನು� �.ಎ�.ಐ.� ತ�ಣ�ೕ ಒದ�ಸುವ�ದು. �ಾಲ�ಾರನು �.ಎ�.ಐ.�

ಇವ�ಗ�ೂಂ�� ಸ�ತಂತ��ಾ� ಸಂವಹನ ನ�ಸಲು ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾ��: (i) �ಾಲ�ಾರನು �ಾ�ಯನು� �ವ��ಸುವ �ಾವ��ೕ �ಾ�ಂ� �ೂ�� ಸಂವಹ� ನ�ಸಲು �ಾಗು �ಾ�ಂ� �ಂದ ಅಂತಹ �ಾ��

ಸಂಬಂ�� �ವರಗಳನು� ಮತು� ��ೕ��ಂ� ಅನು� �ೂೕರಲು �ಾಗು (ii) �ಾಲ�ಾರನ �ಾಲ�ಾವ�ಯ ��ಾ��ಾಹ��ಯ �ೕ���ಾರ��ಾ�ಯೂ ಒಳ�ೂಂಡಂ� �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅಗತ� ಎಂದು

ಪ�ಗ��ದ �ಾವ��ೕ �ಾಲ�ಾರನ �ಾವ��ೕ ಉ�ೂ�ೕಗ�ಾತ�ೂಂ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸಲು;
(iii) �ಾವ��ೕ �ಾಲ�ಾರನ �ರುದ�ದ �ಾವ��ೕ �ಕದ��ಗಳು ಅಥವ �ಾನೂನು ವ�ವಹರ�ಗಳನು� ತ�ಣ�ೕ �.ಎ�.ಐ.� ಸೂಚ� �ೕಡುವ�ದು;
(iv) �ಾವ��ೕ ಗಂ�ೕರ ಪ��ಕೂಲ ಪ��ಾಮ ಅಥವ ಸು���ಾಗುವ ಸಂದಭ�ದ ಕು�ತು �.ಎ�.ಐ.� ಸೂಚ� �ೕಡುವ�ದು;
(v) ಕ�ೕ� / ಮ� /ವ�ವ�ಾರದ ಸ�ಳದ ��/ ��ಾಸದ�� ಎಲ� ಬದ�ಾವ�ಗಳನೂ� ಅಥವ ಉ�ೂ�ೕಗ/ ವೃ�� /ವ�ವ�ಾರದ�� �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�/ �ಾ�ೕ�ಾ�/ ಮು�ಾ�ಯ/ ಮುಚು���ಯನು�

ಕು�ತು ಬರವ��ಯ�� �.ಎ�.ಐ.� ಸೂಚ� �ೕಡುವ�ದು;
(vi) �ೌಲಭ�, ಆಬ�ಕ �ಾ�ಉ��ಗಳನು�, ಬ�� ಮತು� ಇತರ �ಾ�ಗಳು ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ �ೂ�� ಪ����ಾ� ಮರು�ಾವ�ಸ��ೕ ಉ�ೂ�ೕಗ ಅಥವ ವ�ವ�ಾರ ಅಥವ �ೕ�ಾ�ವ�� �ೂರ�ೕಶಗಳ��

ಉ�ದು�ೂಳ�ಲು �ಾರತವನು� �ೂ�ಯ�ರುವ�ದು;
(vii) ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ�� �ಗ�ಪ��ದಂ� ಅಥವ �ಾವ��ೕ �ಾಲ�ಾರನ �ಾಲ�ಾವ�ಯ ��ಾ��ಾಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ��ಾದ (�.ಎ�.ಐ.ಯು �ಧ���ದಂ�) ಸಂದಭ�ದ��

�.ಎ�.ಐ.� ಅಗತ���ಸಬಹು�ಾದಂ� ಭದ��ಯನು�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��, ಒದ�ಸುವ�ದು;.
(viii) �.ಎ�.ಐ.� ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳನು�/ಇ.�.ಗಳನು� �ೕ�ರುವಂತಹ �ಾ�ಯ�� �ೕತನ ಮತು�/ ಅಥವ ವ�ವ�ಾರದ ಆ�ಾಯವ� ಜ�ಾ�ೂಳು�ವ�ದನು� ಖ�ತಪ��;
(ix) �ದಲ�ಯ �ಾ��ೌ� ನಂದು ಅಥವ ಅದ�� �ದಲು, ಅಪ�ಾತ ರ�ಯನು� ಒಳ�ೂಂ�ರು ಒಂದು �ಾಲದ �ೕವ ��ಾ �ಾ��ಯನು�, �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅಗತ�ಪ��ದಂ�, ��ದು�ೂಳು�ವ�ದು;
(x) ಎಲ� ಸಮಯದ��ಯೂ, ���ನ��  ಆ�  ಮ� �ಾಂಡ�ಂ� �ಾ��, 2002ರನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು, ಅನ��ಸುವ �ಾನೂನುಗಳನು� ಪ��ಾ�ಸುವ�ದು;
(xi) ಪ�� �ಾ��ೌ�  ಅನು� �ೕವಲ ಉ��ೕಶ�ಾ�� �ಾತ��ೕ ಬಳ��ಾಡುವ�ದು;
(xii) �ಾಲ�ಾರನು ಈಮೂಲಕ�ಾ� �ಾಲ�ಾತನ ಪರ�ಾ� ಉತ�ನ�ದ �ೕ� ಋಣ�ಾಋವನು� ಸೃ��ಸು�ಾ��.
5.2 ಪ�� �ಾಲ�ಾರನೂ �.ಎ�.ಐ.� ಈ �ಳ�ನಂ� ಭರವ� ಮತು� �ಾತ� �ೕಡು�ಾ��:

�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕ�ೕ� - ಎ�� ���  ���ಂ�, 3� ಮಹ�, 9-10, ಬಹದೂ�  �ಾ ಝಫ�  �ಾಗ� ನವ �ಹ�-110002 
�ಾಲ�ಾಣ - www.dmifinance.in
�ಾ�ಹಕ �ಾಲಪ�ಟ - https://portal.dmifinance.in/
�ಾಟ�� - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)

http://www.dmifinance.in
https://portal.dmifinance.in/
https://bit.ly/DMIFINWA


(i) �ಾಲ�ಾರನು �ಾಲದ ಅ��ಯ�� ಮತು� �ಾವ��ೕ ಇತರ �ಾಖ�ಯ�� ಒದ��ರುವ ಎಲ� �ಾ��ಯೂ, �ಾಲ�ಾರನ �ಾಲ�ಾವ�ಯ ��ಾ��ಾಹ��ಯನು� ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು ಅಗತ��ರ�

ಅಥವ ಇಲ��ರ�, ಸತ� ಮತು� ಸ��ಾ�� �ಾಗು �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�� ತಪ���ಾ���ಯುವ��ಲ�;
(ii) �ಾಲ�ಾರನು ಎಲ� ಅನ��ಸುವ �ಾನೂನುಗಳ ಅ�ಯ�� ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳನು� ಮತು� ಅದರ �ಳ�ನ ವ�ವ�ಾರಗಳನು� ಬ�ದು�ೂಡಲು ಮತು� �ೖ�ೂಳ�ಲು ಅಹ���ಾ�� ಮತು� ಅ��ಾರ

�ೂಂ��ಾ��;
(iii) �ಾಲ�ಾರನು 18 ವಷ� ವಯ��� �ೕಲ����ಾ�� �ಾಗು ಈ �.�.ಯು ಆತನ/ಆ�ಯ �ೕ� �ಾನೂನುಬದ��ಾದ, �ಂಧು�ಾದ ಮತು� ಬದ��ಾಗುವ �ೂ��ಾ���ಾ�ದು�, ಅದರ �ಬಂಧ�ಗ��

ಅನುಗುಣ�ಾ� ಆತನ/ ಆ�ಯ �ರುದ� �ಾ��ೂ�ಸುವಂ��.;
(iv) ಈ �ೌಲಭ�ವನು� ಪ�ಯದಂ� �ಾಲ�ಾರನು/ಳು �ಾವ��ೕ �ಾನೂ��ಂದ ��ೕಧ�� ಒಳ�ಾ�ಲ� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರನು �ೂೕ�ಸು�ಾ��/�;
(v) �.ಎ�.ಐ.ಯ ��ಾಸ��ಯ �ೕ� �ಾ��ಾರಕ�ಾದ ಪ��ಾಮ ಉಂಟು�ಾಡಬಹು�ಾದ ಅಥವ �ಾಲ�ಾರನ ಹಣ�ಾಸು ಪ����ಗಳನು� �ಾ�ಸುವಂತಹ ಅಥವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ��

ಅವರ ಎಲ� ಅಥವ �ಾವ��ೕ �ೂ��ಾ��ಗಳನು� �ೖ�ೂಳು�ವ ಆತನ/ಆ�ಯ �ಾಧ��ಯನು� �ಾ�ಸುವಂತಹ �ಾವ��ೕ ಘಟ�ಗಳೂ ಸಂಭ��ಲ�;
(vi) �ಾಲ�ಾರನು �ಾವ��ೕ ���ಗಳು ಅಥವ ಸರ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ�ಯ�� ಸು���ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ�;
(vii) �ಾಲ�ಾರನು ಈ �.�.ಯ �ಬಂಧ�ಗಳನು� �ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸಲು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅಗತ��ಾ�ಸಬಹು�ಾದ ಎಲ� �ಾಯ�ಗಳನು�, �ಲಸಗಳನು� ಮತು� �ಷಯಗಳನು� �ಾಡು�ಾ��;
(viii) �ಾಲ�ಾರನ �ರುದ� �ಾವ��ೕ ��ಾ�ತನ ಅಥವ ಆ��ಕ ದು���ಯ ವ�ವಹರ�ಗಳು ಇರುವ��ಲ�.
5.3 �ಾಲ�ಾರನು ಒದ��ದ ಅಥವ �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅನ��ಾ ಪ�ದು�ೂಂಡ ಎಲ� �ಾ��ಯನು� ಈ �ೌಲಭ�ದ ಉ��ೕಶಗ��ಾ� ಅಥವ ಅದರ ವ�ವ�ಾರ�� �ೕ�ದಂ� ಅದು ಸೂಕ� ಎಂದು ಪ�ಗ��ದ

�ೕ�ಯ�� ಉಪ�ೕ�ಸಲು/ಸಂಗ��ಸಲು �.ಎ�.ಐ.� ತನ� ಅನುಮ�ಯನು� �ೕಡು�ಾ�� �ಾಗು ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� �.ಎ�.ಐ.ಯು ತನ� ಗು����ಾರ��, ಮಧ�ವ��ಗ�� ಮತು�

�ಾವ��ೕ ಇತರ ಮೂರ�ಯ ವ���ಗ�� ಬ�ರಂಗಪ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಒ���ೂಳು��ಾ��.
5.4 �ೌಲಭ�/�ಾ��ೌ� �ಾವ��ಾದರೂ ಉತ�ನ�ದ ಖ�ೕ��ಾ� ಇರುವಂತಹ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಲ�ಾರನು ಈ �ಳ�ನಂ� ಕೂಡ �ಾ�ಾ�ನ �ೕಡು�ಾ�� ಮತು� ಒಡಂಬಡು�ಾ��:
(i) �ಾವ��ೕ ಉತ�ನ�ದ ಖ�ೕ� ��ಯ�� �ಾವ��ೕ �ಚ�ಳದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೌಲಭ�ದ �ತ�ದ�� �ಾವ��ೕ �ಚ�ಳ�� �ಾಲ�ಾರನು ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರತಕ�ದ�ಲ�. ಆ�ಾಗೂ�, ಖ�ೕ�

��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಇ�ತ�ಾದ�, �.ಎ�.ಐ.ಯು ತನ� ��ೕಚ�ಯ ಪ��ಾರ�ಾ�, ಮಂಜೂ�ಾದ �ೌಲಭ�ದ ಅಸ�ನ �ತ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಬಹು�ಾ��;
(ii) ಉತ�ನ�ವನು� �ತ�ಸಲು �ಾ�ಾಟ�ಾರ�ೕ ಏಕ�ಾತ��ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ��ಾ�� �ಾಗು ಉತ�ನ�ದ �ತರ�ಯ�� �ಾವ��ೕ �ಳಂಬ�� ಅಥವ �ತರ��ಾಗ�ರುವ�ದ�� �ಾಗು/ಅಥವ ಆ

ಉತ�ನ�ದ ಗುಣಮಟ�, ���, �ೕ��, ಸೂಕ��, ಅಥವ �ೕ� �ಾವ�ದ��ೕ ಆದರೂ �.ಎ�.ಐ.ಯು �ಾಧ�ಸ��ಾಗತಕ�ದ�ಲ�;
(iii) ಉತ�ನ�ವ� ರ�ಾ�ದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಲ�ಾರನು �ಾ�ಾಟ�ಾರನ ಮರು�ಾವ� �ೕ�ಯನು� ಪ��ಾ���ಾಗ �ಾ�ಾಟ�ಾರನು ಆ �ತ�ವನು� �.ಎ�.ಐ.� ಮರು�ಾವ� �ಾ�ದ� �ಾತ��ೕ

�.ಎ�.ಐ.ಯು ಸಂಬಂ�ತ �ೌಲಭ�ವ� ಮರು�ಾವ��ಾ�� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸುತ��. ಅಂತಹ ಮರು�ಾವ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �.ಎ�.ಐ.ಯು �ಾಲ�ಾರನು �ಾವ��ದ ಇ.ಎ�. ಐ.
�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ�� ಅದನು�, ಖ�ೕ� ಮತು� ಮರು�ಾವ�ಯ ನಡು�ನ ಅವ�� ಇರುವ ಬ��, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ�� ಅದನು� ಕ�ದು, �ಾವ�ಸುತ�� �ಾಗು �ೌಲಭ�/�ಾ��ೌ� ಪ����ಾ�

ಸ����ಾ�� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸುತ��. ಪ�ಷ�ರ�ಾ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ� �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� �ಾಗು ಅದನು� ಮರು�ಾವ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��, ಅದರ�� ಸ��ೂಂ�ಸ�ಾಗುತ��;
(iv) �.ಎ�.ಐ.ಯ ಒ��� ಇಲ���ೕ �ಾಲ�ಾರನು ಉತ�ನ�ದ �ೕ� �ಾಗಶಃ �ಾ��ೕನ ಅಥವ �ಾ�ಕತ�ವನು� �ೂೕರತಕ�ದ�ಲ� ಅಥವ ಅದರ �ೕ� �ಾವ��ೕ ಮೂರ�ಯ ವ���ಯ ಹಕು�ಗಳನು�

ಸೃ��ಸತಕ�ದ�ಲ�;
(v) ಉತ�ನ�ದ �ೕ� �.ಎ�.ಐ.ಯು �ದಲ ಮತು� ಏಕ�ೕವ ಪ��ಾರವನು� �ೂಂ�ರತಕ�ದು�.
6. ಸು���ಾಗುವ ಸಂದಭ�ಗಳು

6.1 ಪ�� �ೌಲಭ�ದ ಉ��ೕಶಗ�� ಈ �ಳ�ನ �ಾಯ�ಗಳು/ಘಟ�ಗಳು ಪ���ಂದೂ, �ಾಲ�ಾರ�ಂ�ಾಗುವ “ಸು���ಾಗುವ ಸಂದಭ�” ಎ���ೂಳು�ತ��:
(i) �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳನು� �ಾ��ಯ ��ಾಂಕದಂದು �ಾವ� �ಾಡುವ�ದ�� �ಾಲ�ಾರನು �ಫಲ�ಾಗುವ�ದು;
(ii) ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ��ನ �ಾವ��ೕ �ಬಂಧ�ಗಳು, ಒಡಂಬ��ಗಳು, ಭರವ�ಗಳು, �ಾತ�, �ೂೕಷ� ಅಥವ ದೃ�ೕಕರಣದ ಉಲ�ಂಘ�;
(iii) �ಾವ��ೕ �ೌಲಭ�ವನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ �.ಎ�.ಐ.ಯ ��ಾ�ರದ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರಬಹು�ಾದ �ೕ�ಯ�� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೕ ವಂಚ� ಅಥವ ತಪ�� �ರೂಪ� ಅಥವ ಮಹತ�ದ

�ಾ��ಯ ಮ��ಾ��;
(iv) �ಾಲ�ಾರನ ಮರಣ, ಬು��ಭ�ಮ� ಅಥವ ಇ��ತರ �ೕ�ಯ �ಾಯಂ �ಕಲ�;
(v) �ಾಲ�ಾರನು �ಾ��ೌ�  ಅನು� ಉ��ೕಶ�� �ೂರ�ಾದ �ಾವ��ೕ ಉ��ೕಶ�� ಬಳ��ೂಳು�ವ�ದು;
(vi) �ಾಲ�ಾರನ ��ಾ�ತನ/�ೖಸ�ಾ�/ಆ��ಕ ದು���� ಅಥವ ಅದರ �ಾವ��ೕ ಆ��ಗಳ ಜ��� / �ಬ�ಂಧ�� �ಾವ��ೕ ವ�ವಹರ� ಅಥವ ಕ�ಮದ ��ಯನು� ಒಳ�ೂಂಡು, �.ಎ�.ಐ.ಯ ಏ�ೖಕ

ಮತು� ಖ�ತ ಅ��ಾ�ಯದ�� ಗಂ�ೕರ ಪ��ಕೂಲ ಪ��ಾಮ �ೕರಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೕ ಘಟ�ಗಳು, ಪ����ಗಳು ಅಥವ ಸಂದಭ�ಗಳು (�ಾನೂ�ನ ಬದ�ಾವ�ಯನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು)
ಉಂ�ಾಗುವ�ದು;

6.2 ಸು���ಾಗುವ ಘಟ�ಗಳು ಸಂಭ����ೕ ಇಲ��ೕ ಎಂಬ ಕು�ತು �.ಎ�.ಐ.ಯ ��ಾ�ರವ� �ಾಲ�ಾರನ �ೕ� ಬದ��ಾ�ರತಕ�ದು�.
7. ಸು��ಯ ಫ��ಾಂಶಗಳು

7.1 �ಾವ��ೕ ಸು���ಾಗುವ ಘಟ�ಗಳು ಸಂಭ���ಾಗ �ಾಗು ಆಬ�ಕ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ��, �ೌಲಭ��� ಸಂಬಂ�� �ಾ� ಇರುವ ಎಲ� �ಬಲಗುಗಳೂ, ಅವ� �ಾ�� �ೂಂ�ರ� ಅಥವ

ಇಲ��ರ�, ತ�ಣ�ೕ �ಾವ��ಾಗತಕ���ಂದು �ೂೕ�ಸಲು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಹಕು� �ೂಂ�ರತಕ�ದು�, ಆದ� �ಾಧ��ಯನ�ಲ�, �ಾಗು �ಾಲ�ಾರನು ಸದ�ೕ �ಾವ�ಗಳನು� ಆಬ�ಕ 15
(ಹ��ೖದು) �ನಗಳ ಒಳ� �ಾಡಲು �ಫಲ�ಾದ�, ಅನ�ಯ�ಾಗತಕ� �ಾವ��ೕ �ಾನೂ�ನ ಅ�ಯ��, �ಾಲ�ಾರನ ಅಥವ ಅವರ ಆ��ಗಳ �ರುದ� �ಾವ��ೕ ಪ��ಬಂಧಕ ಪ��ಾರ ಅಥವ

ಜ��ಯನು� �ೂೕರುವ�ದನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು �.ಎ�.ಐ.� ಲಭ��ರುವ �ಾವ��ೕ ಇತರ ಹಕು� ಅಥವ ಪ��ಾರವನು�, �.ಎ�.ಐ.ಯು ತನ� ಏಕ�ೕವ ��ೕಚ�ಯ�� ಚ�ಾ�ಸಬಹು�ಾ��.
7.2 �ಾಲ�ಾತನು ಆಕೂಡ�ೕ ಉತ�ನ�ದ �ಾ��ೕನ� ��ದು�ೂಳು�ವ �ೕಷರತು� ಹಕು� ಕೂಡ �ೂಂ�ರತಕ�ದು�.
7.3 �ಾಲ�ಾರನು ಈ �ೕ�ನ ಸು��ಗಳು ಅಥವ �.ಎ�.ಐ.ಯ ಪ��ಾರಗಳ ಚ�ಾವ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಎಲ� �ಾನೂನುಬದ� ಮತು� ಇತರ ಖಚು�ಗಳನು� ಮತು� �ಚ�ಗಳನು� �ಾವ�ಸುವ�ದ�� ಕೂಡ

�ಾಧ�ಸ��ಾಗು�ಾ��.
8. ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ಗಳು

8.1 �ಾಲ�ಾರ��, �ೌಲಭ���, �ಾ��ೌ� ಗ��, �ಾಲ�ಾರನು �ಾ�ದ ಸು�� �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ�� ಅದ��, ಸಂಬಂ��ದ ಎಲ� �ಾ�� ಮತು� ದ�ಾ�ಂಶವನು�, �.ಎ�.ಐ.ಯು ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ�ದು

ಸೂಕ� ಮತು� ಅಗತ� ಎಂದು �ಾ�ಸಬಹು�ಾದ ಮೂರ�ಯ ವ���ಗ��/ ಮಧ�ವ��ಗ�� �ಾಗು/ಅಥವ �ಾ��� ಯೂ�ಯ� CIBIL ���� (“CIBIL”) ಅನು� ಒಳ�ೂಂಡು, ಆ�.�.ಐ.�ಂದ

ಅ�ಕೃತ�ಾದವ�� ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು �ಾಲ�ಾರನು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ�� ಮತು� �.ಎ�.ಐ.� ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾ��. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� �.ಎ�.ಐ. / ಮೂರ�ಯ ವ���ಗಳು / CIBIL /
ಆ�. �.ಐ.ಯು ಸೂಕ� ಎಂದು �ಾ��ದಂ� ಮತು� ಅನ��ಸುವ �ಾನೂನುಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಬಳ��ೂಳ�ಲು ಮತು� ಪ�����ೂಳಪ�ಸಲು ಕೂಡ �ಾಲ�ಾರನು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ�� ಮತು� ಅ��ಾರ

�ೕಡು�ಾ��. ಅ��ೕ ಅಲ��, ಸು���ಾಗುವ ಸಂದಭ�ದ��, ಅನ�ಯ�ಾಗತಕ�ಂ�, �ಾಲ�ಾರ / ಅಥವ ಅದರ ��ೕ�ಶಕರು/ �ಾಲು�ಾರರು/ ಸಹ-ಅ���ಾರರ �ಸರನು� ʼಸು���ಾರರುʼ ಎಂದು,
�.ಎ�.ಐ. / CIBIL / ಆ�. �.ಐ./ ಇತರ ಅ�ಕೃತ ಏ���ಗಳು ತಮ� ���ತ ��ೕಚ�ಯ�� ಸೂಕ� ಎಂದು �ಾ�ಸುವ �ೕ�ಯ�� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಪ���ಗಳು, �ಯತ�ಾ��ಗಳು ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ

�ಾಧ�ಮವನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು �ಾವ��ೕ �ಾಧ�ಮದ ಮೂಲಕ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಕ�ಸಲು �.ಎ�.ಐ. ಮತು� ಅಂತಹ ಏ���ಗಳು, ���ಲ�ದ ಹಕು� �ೂಂ�ರತಕ�ದು�.
8.2 �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೂಂಡದ��ಾ�� ಮತು�/ಅಥವ ಬ�ರಂಗಪ��ದ��ಾ�� �ಾಗು ಅದರ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಲ�ಾರ ಮತು�/ಅಥವ ಇತರರು ಅನುಭ��ದ �ಾವ��ೕ ಪ��ಾಮಗ�� ಕೂಡ �ಾಲ�ಾರನು

�.ಎ�.ಐ.ಯನು� ಪ�ಸು�ತದ�� ಅಥವ ಭ�ಷ�ದ�� ಜ�ಾ�ಾ�ರನ�ಾ�� �ಾಡತಕ�ದ�ಲ�. ಈ ಖಂಡ 8ರ ಉಪಬಂಧಗಳು �.�.ಯ ಮು�ಾ�ಯ ಮತು� �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳ ಮರು�ಾವ� ಆದ

ಬ�ಕವ� ಉ�ಯತಕ�ದು�.
9. ಇತ�

9.1 �.ಎ�.ಐ.ಯ �ಾಖ�ಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾಖ�ಾ�ಗಳು �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳ ಅ��ತ�ದ ಮತು� �ತ�ದ ��ಾ�ಯ� �ಾ�� ಆ�ರತಕ�ದು� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಒದ��ದ �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೕ

��ೕ��ಂ�  ಅನು� �ಾಲ�ಾರನು ಒ���ೂಳ�ತಕ�ದು� ಮತು� ಆತನ �ೕ� ಬದ��ಾ�ರತಕ�ದು�.
9.2 ಒಬ��ಂದ �ಚು� �ಾಲ�ಾರರು �ೌಲಭ��ಾ�� �ೂ��ಾ� ಅ�� ಸ���ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳ ಮರು�ಾವ�� �ಾಲ�ಾರನ �ಾಧ��ಯು ಜಂ��ಾ� ಮತು� ಪ���ೕಕ�ಾ�

ಇರತಕ�ದು�.
9.3 �ಾಲ�ಾರನು ಎಲ� �ಾಕ�ಗಳು ಮತು� �ದು�ಪ�ಗಳನು� ಬ�ದು�ೂಡತಕ�ದು� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.�ಂ�� (i) �ಾವ��ೕ ಆ�. �.ಐ. �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳು / ��ೕ�ಶಕತತ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ಸಲು

ಅಥವ (ii) ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ�� ಹಕು�ಗಳ ಪ��� ಪ��ೕಜನಗಳನು� �.ಎ�.ಐ.� �ೕಡಲು �.ಎ�.ಐ.� ಅಗತ��ಾಗಬಹು�ಾದಂ� ಸಹಕ�ಸತಕ�ದು�. ಈ�ೕ� �ೕ�ದ��� �ಾವ��ೕ

ಪ��ಾ�ಗ�ಹ�ಾಗದಂ�, ಆ �ೕ� �ಾಡುವ�ದ�� �ಾಲ�ಾರನು �ಫಲ�ಾದ�, ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ�� ಅಡಕ�ೂ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಪ��ಾ�ಸತಕ�ದು� �ಾಗು �ಾಲ�ಾರನ

�ೕ� ಬದ��ಾ�ರತಕ�ದು� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರನು ಈ ಮೂಲಕ �ಾಪ��ಸ�ಾಗದಂ� ಒ���ೂಳು��ಾ��

�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕ�ೕ� - ಎ�� ���  ���ಂ�, 3� ಮಹ�, 9-10, ಬಹದೂ�  �ಾ ಝಫ�  �ಾಗ� ನವ �ಹ�-110002 
�ಾಲ�ಾಣ - www.dmifinance.in
�ಾ�ಹಕ �ಾಲಪ�ಟ - https://portal.dmifinance.in/
�ಾಟ�� - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)

http://www.dmifinance.in
https://portal.dmifinance.in/
https://bit.ly/DMIFINWA


9.4 �ಾವ��ೕ �ೌಲಭ�ದ ಅ�ಾನತು ಅಥವ ಮು�ಾ�ಯವನು� ��ೂೕ�ಸ�, ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಪ��ಾರದಂ� �.ಎ�.ಐ.ಯ ಎಲ� ಹಕು� ಮತು� ಪ��ಾರಗಳು, �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳನು�

�.ಎ�.ಐ.ಯು ಪ����ಾ� ��ೕಕ�ಸುವವ�� ಮುಂದುವ�ಯತಕ�ದು�.
9.5 ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ�� �ಾಲ�ಾರನು �ಾವ�ಸತಕ� ಮತು�/ಅಥವ �ಾವ�ಸಲು ಒ���ೂಳು�ವ ಬ��ಯ ದರಗಳು, ದಂಡ�ಾ ಶುಲ�ಗಳು, �ೕ�ಾ ಶುಲ�ಗಳು �ಾಗು ಇತರ ಶುಲ�ಗಳು

ಸಮಂಜಸ�ಾ�� �ಾಗು ಆತ��/ಆ�� ��ೕ�ಾ�ಾಹ��ಾ�� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರನು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��.
9.6 �.ಎ�.ಐ.ಯು �ಾ�ೕ ಅಥವ ತನ� ಕ�ೕ�ಯ ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಚಟುವ��ಗಳನು� �ೖ�ೂಳು�ವ ಅದರ ಹಕು�ಗ�� ಪ��ಾ�ಗ�ಹ�ಲ�ದಂ�, �.ಎ�.ಐ.ಯು ಆ�� �ಾಡಬಹು�ಾದ

ಒಂದು ಅಥವ �ಚು� ಮೂರ�ಯ ವ���ಗಳನು� (ಇನು� ಮುಂ� “�ೕ�ಾ ಪ��ೖ��ಾರರು” ಎಂದು ಉ��ೕ�ಸ�ಾ��) �ಯ�ಸಲು �ಾಗು ಅಂತಹ ವ���� �ಾಲ�ಾರ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ��ಯ

ಮೂಲ, ಗುರುತು ಮತು� ದೃ�ೕಕರಣ��, �ಾಯ��ಾರ��, �ೌಲಭ�ದ �ೕ���ಾರ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ�� ಅದರ ಎಲ� ಅಥವ �ಾವ��ೕ �ಾಯ�ಗಳನು�, ಹಕು�ಗಳನು�,
ಅ��ಾರಗಳನು� ವ���ೂಡಲು �ಾಗು ಸೂಚ�ಗಳನು� ಕಳು�ಸುವ�ದು, �ಾಲ�ಾರನನು� ಸಂಪ��ಸುವ�ದು, �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �.ಎ�.ಐ.ಯ ಪರ�ಾ�

ನಗದು/ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು/�ಾ��� ಗಳು/�ಾ�ಮ�ೕ� ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ�ದು �ೕ�ದಂ� ಎಲ� �ಾನೂನುಬದ� �ಾಯ�ಗಳು, �ಲಸಗಳು, �ಷಯಗಳು ಮತು� ಅವ�ಗ�� �ೂಂ��ೂಂ�ರುವ ಮತು�

�ಾ�ಸಂ�ಕ�ಾದ ಸಂಗ�ಗಳನು� �ೖ�ೂಳು�ವ�ದನು� ಮತು� �ರ�ೕ�ಸುವ�ದನು� ವ���ೂಡಲು ಅಹ��ಾ�� �ಾಗು ಪ��� ಶ�� ಮತು� ಅ��ಾರ �ೂಂ�� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರನು ಪ�ಕಟ�ಾ�

�ಾನ��ಾಡು�ಾ�� ಮತು� ಒ���ೂಳು��ಾ��

9.7 ಇದರ�ಯ��ನ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ಾರವ� ಆತನ/ ಆ�ಯ ಮತು� �.ಎ�.ಐ.ಯ ನಡು� �ಾಲ�ಾರ ಮತು� �ಾಲ�ಾತ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧ�� �ಾ� �ಾಡುತ�� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಒದ��ದ ಅಥವ

ಒದ�ಸ�ರುವ �ಾವ��ೕ �ೕ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅಲ� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರನು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��. ಆ ಪ��ಾರ�ಾ�, ಇದರ �ಳ�ನ ವ�ವ�ಾರ�� �ಾ�ಹಕ �ತರ��ಾ �ಾ��, 1986 ಅನ��ಸತಕ�ದ�ಲ�.
9.8 �ಾಲ�ಾರನು ಈ ಮೂಲಕ �.ಎ�.ಐ.�, ಆತನು �ಾವ��ೕ �ೌಲಭ�ವನು� ಪ�ಯಲು ಸ���ದ ಎಲ� �ಾ�� �ಾಗು ಆ�ಾಯದ ಪ��ಾ� �ಾಖ�ಗಳು, �ಾಸದ �ಾಖ�ಗಳು, ��ಾಸದ ಪ��ಾ�

�ಾಖ�ಗಳು, ಗುರು�ನ �ಾಖ�ಗಳು ಮತು� ಇತರ ಅಂತಹ �ೖಯ��ಕ ಮತು� ಆ��ಕ �ಾ�� �ೂಂ�ರುವ �ಾಖ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡು ಎಲ� �ಾಖ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸಲು ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾ�� �ಾಗು

ಆತನು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಆಬ�ಕ ಅವ�ಗಳನು� ಅ��ೕ ಉ���ೂಳ�ಲು ಕೂಡ ಅನುಮ� �ೕಡು�ಾ��.
9.9 �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�� �ಾ� � /�ಾ�� �ಾ� � ಪ��ಯನು�, ಇತರ ಗುರುತು ಪತ�ಗಳನು� ಮತು� �ಾ�ಂ� �ಾ� �ವರಗಳನು� �ಾಲ�ಾಲ�� ಪ�ಯಲು, �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅಗತ� ಎಂದು

�ಾ���ಾಗ�ಲ� CIBIL/ ಎ�� �ೕ�ಯ� / ಹಂಟ� ವರ�ಗಳನು� ಮತು� ಅಂತಹ ಇತರ ವರ�ಗಳನು� ಪ�ಯಲು / ಉ�ಾ��ಸಲು �ಾಲ�ಾರನು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ�� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.� ಅ��ಾರ

�ೕಡು�ಾ��. ಆ�ಾ� ಇ-�.�ೖ.�.�ಂದ ಅಥವ ಇತರ �ೕ�ಯ�� �.�ೖ.�. ಪ��ೕಲ�ಯನು� �ೖ�ೂಳ�ಲು �ಾಗು ಆ�ಾ� ಇ-�.�ೖ.�.ಯ �ಾಗ��ಾ�ಯೂ �ೕ�ದಂ�, ಅಂತಹ ಪ��ೕಲ�ಯ

ಪ����ಯನು� ಸ��ಾ� ಪ����ೂ�ಸಲು, ಅದರ ಪರ�ಾ� ಅಥವ ಇತರ�ೕ�ಯ�� ಅಗತ��ಾಗಬಹು�ಾದ ಎಲ� ಅಂತಹ ಕ�ಮಗಳನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು �ಾಗು ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� �ಾವ��ೕ

�ಾ���ಾರ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳ�ಲು �ಾಗು ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಅದ�� ಸೂಕ� ಎಂದು �ೂೕ�ದ �ೕ�ಯ�� ಸಂಗ��ಸಲು �ಾಲ�ಾರನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ�� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.�
ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾ��.

9.10 �.ಎ�.ಐ. ಮತು� �ಾಲ�ಾರನ ನಡು�, �ಾವ��ೕ ಘಟ�ಯ ಘ�ಸು��, ಸಂದಭ�, ಬದ�ಾವ�, �ಾಸ��ಾಂಶದ �ಾ��, �ಾಖ�, ಅ��ಾರ, ವ�ವಹರ�, ���, �ೂೕಪ, ಹಕು��ೂೕ��ಗಳು,
ಉಲ�ಂಘ�, ಸು��, ಅಥವ ಇತರ �ೕ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಷಯದ ಪ�ಕೃತ�ಯ ಕು�ತು �ಾವ��ೕ ಅಸಮ�� ಅಥವ ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದರ ಪ�ಕೃತ�ಯ ಕು��ಾ��ಾದರೂ

�.ಎ�.ಐ.ಯ ಅ��ಾ�ಯ�ೕ ಅಂ�ಮ�ಾ�ರತಕ�ದು� �ಾಗು �ಾಲ�ಾರನ �ೕ� ಬದ��ಾ�ರತಕ�ದು�.
9.11 �.�.ಯ �ಬಂಧ�ಗಳು ಮತು� ಷರತು�ಗಳ �ೕ� �ಾಗು �ಾಲ�ಾರನು �.ಎ�.ಐ.ಯು ಸೂಕ� ಎಂದು �ಾ�ಸುವಂತಹ ಮತ�ಷು� ಪತ�./�ಾ�ಾ�ನವನು� ಬ�ದು�ೂಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ನೂತನ

�ೌಲಭ�ದ ಮಂಜೂ�ಾ�ಯ ಕು�ತು �ಾಲ�ಾರ ಮತು� �.ಎ�.ಐ.ಯು ಪರಸ�ರ ಒ���ೂಳ�ಬಹು�ಾ��

10. ಪ���ೕ�ಸು��

ಈ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ �ಳ�ನ ಆತನ/ ಆ�ಯ ಬದ��ಗಳ�� ಪ���ಂದೂ ಸ�ತಂತ��ಾ�� �ಾಗು ಉ�ದವ�ಗ�ಂದ ಪ���ೕ�ಸುವಂತಹ�ಾ��� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರನು/ಳು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��/�
11. �ಯಂ��ಸುವ �ಾನೂನು ಮತು� ಅ��ಾರ�ಾ���

11.1 ಎಲ� �ೌಲಭ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳು �ಾರತದ �ಾನೂ�ನ �ಯಂತ�ಣದ��ರತಕ�ದು� �ಾಗು ಅದ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅ�ೖ�ಸತಕ�ದು�.
11.2 ಈ �ಾಖ��ಂದ ಮೂಡುವ ಅಥವ ಇ��ರುವ�ದರ �ಾ��ಾ�ನ, ಅಥ� ಅಥವ ಪ��ಾಮ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅಥವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ�� ಪ��ಾರರ ಹಕು�ಗಳು ಮತು� �ಾಧ��ಗ��

ಸಂಬಂ��ದಂ� ಎಲ� ��ಾದಗಳು, �ನ��ಗಳು ಮತು�/ ಅಥವ ಹಕು� �ೂೕ��ಗಳನು� �ಾ�ಪಂ�ಾ���ಯ ಮೂಲಕ ಆ����ೕಷ� ಮತು� ಕ����ೕಷ� �ಾ��, 1996ರ ಉಪಬಂಧಗ�� ಅಥವ

ಅದ�� ತರ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ಾಸ�ಾತ�ಕ �ದು�ಪ�ಗ�� ಅಥವ ಅದರ ಬದ��ಾ� �ಾ��ಾಗುವ �ಾವ��ೕ �ಾಸನ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಇತ�ಥ��ೂ�ಸತಕ�ದು� �ಾಗು �.ಎ�.ಐ.ಯು

�ೕ�ಸುವಂತಹ ಏಕ ಆ����ೕಟ� � ವ�ಸತಕ�ದು�. ಆ����ೕಷ� ನ ಸ�ಳವ� �ಹ��ಾ�ರತಕ�ದು� �ಾಗು ವ�ವಹರ�ಯು �ಾ��ಯ ಕಲಂ 29(�)ಯ�� ���ರುವಂ� ತ��ತಗ�ಯ ವ�ವಹರ�

ಆ�ರತಕ�ದು�. ಮಧ�ಂತರ ಐ�ೕಪ�ನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು, ಆ����ೕಷ� ನ ಐ�ೕಪ��ಗಳು ಸಂಬಂ��ದ ಎಲ� ಪ��ಾರರ �ೕ�ಯೂ ಅಂ�ಮ ಮತು� ಬದ��ಾ�ರತಕ�ದು�. ಆ����ೕಟ� ನು �ಾವ��ೕ

�ಾರಣಗಳನು� �ೕಡ��ೕ ಐ�ೕಪ�ನು� �ೂೕ�ಸಬಹು�ಾ��.
11.3 ಅ��ೕ ಅಲ��, ಈ ಖಂಡವ� ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಮು�ಾ�ಯ�ಾದ �ೕ�ಯೂ ಉ�ಯತಕ�ದು�. ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗ�ಂದ ಮೂಡುವ �ಾವ��ೕ ಅಥವ ಎಲ� ��ಾದಗ�ಗೂ �ಹ�,

�ಾರತದ��ರುವ �ಾ��ಾಲಯಗಳು ಏಕ�ಾತ��ಾದ ಅ��ಾರ�ಾ���ಯನು� (�ಹ�, �ಾರತದ���ೕ ನ�ಯತಕ� ಆ����ೕಷ�  ವ�ವಹರ�ಗ�� ಒಳಪಟು�) �ೂಂ�ರತಕ�ದು�.
12. ಸೂಚ�ಗಳು

12.1 ಹಣ�ಾ�ನ �ಾಖ�ಗ�� ಸಂಬಂ�� �ಾಲ�ಾರ�� �ೕಡ�ೕ�ಾದ �ಾವ��ೕ ಸೂಚ�ಗಳನು� �ಾಲ�ಾರ�� �ಾ��ಾ�ದ� ಅಥವ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಅಂ�ಯ ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾಲ�ಾರನ ಈ�ರುವ ಅಥವ

ಕ�ಯ�ಾ� ��ದುಬಂದ ವ�ವ�ಾರ ಅಥವ �ಾಸ� ��ಾಸ�� ಕಳು��ದ� ಅಥವ ಆ ��ಾಸದ�� �ಟು�ಬಂದ� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸತಕ�ದು�. �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಅಂ�ಯ

ಮೂಲಕ ಕಳು��ದ �ಾವ��ೕ ಅಂತಹ ಸೂಚ�ಯು, ಅದನು� ಅಂ�� �ಾ�ದ 48 ಘಂ�ಗಳ ಒಳ� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ��ೕಕೃತ�ಾ�� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸತಕ�ದು�. �.ಎ�.ಐ.� ಕಳು�ಸುವ �ಾವ��ೕ

ಸೂಚ�ಯು �.ಎ�.ಐ.�ಂದ �ೕ� ನಮೂ��ದ ಅದರ ��ಾಸದ�� ��ೕಕೃತ�ಾದ� �ಾತ��ೕ �ಾ�ಯಸಮ�ತ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸತಕ�ದು�

13. ಹ�ಾ�ಂತರಣ

13.1 �.ಎ�.ಐ.ಯ ��ತ ಪ��ಾ�ನುಮ� ಇಲ���ೕ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ��ನ ತಮ� ಎಲ� ಅಥವ �ಾವ��ೕ ಹಕು� ಅಥವ �ಾಧ�� ಅಥವ ಕತ�ವ�ಗಳನು� �ೕರ�ಾ� ಅಥವ ಪ�ೂೕ��ಾ�

�ಾವ��ೕ ವ���� ಜಂ��ಾ� ಅಥವ ಪ���ೕಕ�ಾ� ವ�ಾ��ಸಲು ಅಥವ ಹ�ಾ�ಂತರಣ �ಾಡಲು ಅಥವ �ಾವ��ೕ ಮೂರ�ಯ ವ���ಯ ಪರ�ಾ� �ಾವ��ೕ ಮೂರ�ಯ ವ���ಯ ��ಾಸ��ಯನು�

ಸೃ��ಸಲು �ಾಲ�ಾರನು ಅಹ��ಾ�ರತಕ�ದ�ಲ�

13.2 ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ�� ಅದರ ಎಲ� ಅಥವ �ಾವ��ೕ ಪ��ೕಜನಗಳು, ಹಕು�, �ೂ��ಾ��, ಕತ�ವ�ಗಳು ಮತು� / ಅಥವ �ಾಧ��ಗಳನು�, �ಾಲ�ಾರನ ��ತ ಪ��ಾ�ನುಮ� ಇಲ���ೕ

ಅಥವ ಆತ�� ಸೂಚ� �ೕಡ��ೕ, �.ಎ�.ಐ.ಯು �ಧ���ದ �ೕ�ಯ�� ಮತು� ಅಂತಹ �ಬಂಧ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ಾ�ಾಟ�ಾಡಲು, ವ�ಾ��ಸಲು, ಹ�ಾ�ಂತರಣ �ಾಡಲು ಅಥವ �ಾವ��ೕ

�ೕ�ಯ�� ಭದ��ಾ ಪತ�ಗ�ಾ�ಸಲು (ಪ����ಾ� ಅಥವ �ಾಗಶಃ�ಾ� �ಾಗು �ಾಗವ�ಸುವ ಹಕು�ಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ�ಾ�ಯೂ �ೕ�ದಂ�) �.ಎ�.ಐ.ಯು ಅಹ��ಾ�ರತಕ�ದು�.
ಅಂತಹ ವ�ಾ�ವ�, ಹ�ಾ�ಂತರಣ ಅಥವ ಭದ��ಾ ಪತ�ಗ�ಾ�ಸುವ ಸಂದಭ�ದ��, ಅಂತಹ ಹ�ಾ�ಂತರ ಪ�ದವ ಅಥವ ವ�ಾ�ವ� �ಾಡುವವ�� �ಾಲ�ಾರನು ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ�ಯ ತಮ�

�ೂ��ಾ��ಯನು� �ರ�ೕ�ಸತಕ�ದು� �ಾಗು �ರ�ೕ�ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ರತಕ�ದು�. ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ��, �.ಎ�.ಐ.ಯು �ಾ� �ಾಡಲು �ೕ�ದ�, �ಾಲ�ಾರನು ಉ�ದ

ಇ-�ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು/ಇ.�.ಗಳನು� ಅಂತಹ ಹ�ಾ�ಂತರ ಪ�ದವ ಅಥವ ವ�ಾ�ವ� ಪ�ದವನ ಪರ�ಾ� ಬದ�ಸತಕ�ದು�.
14. ನಷ�ಭ��

�ಾಲ�ಾರನು ಈ ಮೂಲಕ�ಾ�, ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ�� ಇರುವ �ಬಂಧ�ಗಳು ಮತು� ಷರತು�ಗಳು ಮತು� �ಾಧ��ಗಳ�� �ಾವ�ದ�ಾ�ದರೂ �ಾ�ಸಲು ಅಥವ �ೖ�ೂಳ�ಲು �ಾಲ�ಾರನ �ಾವ��ೕ

�ಫಲ�ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥವ ಸು�� ಆದ ಸಂದಭ�ದ�� ಅಥವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ ಅ�ಯ�� �.ಎ�.ಐ.ಯು, ಭದ��ಯನು� �ಾ��ಾಡುವ�ದು ಅಥವ �ಾಲ�ಾರನ �ಾ�ಗಳ

ವಸೂ�ಾ�ಯನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು, �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಹಕು�ಗಳನು� ಚ�ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೕ �ಾಧ��, ಹಕು��ೂೕ��, ನಷ�, �ೕಪ��, �ಾ�, ಖಚು� ಮತು� �ಚ�ಗ�ಂದ

(ಸಮಂಜಸ�ಾದ ವ�ೕಲರ ಶುಲ�ಗಳು ಮತು� �ಚ�ಗಳನೂ� ಒಳ�ೂಂಡು, �ಾವ��ೕ ���ಲ��) ನಷ��ಾಗದಂ� �.ಎ�.ಐ., ಅದರ ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳು, ಪ����ಗಳು ಮತು� ಸಲ�ಾ�ಾರರನು�

�ಾಲ�ಾಲ�� ಮತು� ಎಲ� ಸಮಯದ��ಯೂ ನಷ�ಭ�� �ಾಡು�ಾ��, ಸಮ��ಸು�ಾ�� ಮತು� ಎ����ಯು�ಾ��.
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15. ಅಂ�ೕ�ಾರ

�ಾನು / �ಾವ� �.�. ಮತು� ಇತರ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ�� ಭ�� �ಾ�ದ ಎಲ� ಷರತು�ಗಳು ಮತು� �ವರಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �.ಎ�.ಐ.ಯ �ೕ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಸ�ತಃ �ಾ���ಾ��ೂಂಡ

ನಂತರ�ೕ �.ಎ�.ಐ.ಯು ಈ �.�.� ಒಬ� ಪ��ಾರ�ಾಗಲು ಒ���ೂಳ�ತಕ�ದು� ಎಂದು �ಾನು / �ಾವ� ��ದು�ೂಂ���ೕ�. �.ಎ�.ಐ.ಯ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯು �ಹ�ಯ�� ಇದ�� ಸ�

�ಾ�ದ ��ಾಂಕ ಅಥವ �ದಲ�ಯ ಬಟ�ಾ�ಯ ��ಾಂಕ, ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು �ದ�ೂೕ ಆ ��ಾಂಕದಂದು ಈ �.�.ಯು ಅಂ�ಮ�ಾಗತಕ�ದು� ಮತು� �ಾನೂನುಬದ��ಾಗತಕ�ದು� ಎಂದು

�ಾನು / �ಾವ� ಅಂ�ೕಕ�ಸು��ೕ�.
“�ಾನು ಅಂ�ೕಕ�ಸು��ೕ�” ಎಂಬುದನು� ��� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಲ�ಾರನು ಈ �.�.� �ದು��ಾ�ನದ ಮೂಲಕ�ಾ� ಸ� �ಾಕು�ಾ�� �ಾಗು ಅದರ �ಬಂಧ�ಗ�� �ಾನೂನುಬದ��ಾ� ಒಳಪಡಲು

ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��. ಈ �.�.� �ಾಲ�ಾರನ ಅಂ�ೕ�ಾರವ� ಇವ�ಗಳನು� �ಾ��ಸತಕ�ದು�: (i) ಈ �.�.ಯ�� �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಎಲ� �ಬಂಧ�ಗಳು ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� ರದು�ಪ�ಸ�ಾಗದಂ�

ಒ���ೂಳ�ಲು ಮತು� �ೕಷರ�ಾ�� ಬದ��ಾ�ರಲು �ಾಲ�ಾರನ ಒಪ�ಂದ; �ಾಗು (ii) �ಾಲ�ಾರನು ಈ �.�.ಯನು� (ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗ�ೂಂ��) ಸ��ಾ� ಓ��ಾ�� ಮತು� ಪ����ಾ�

ಅಥ��ಾ��ೂಂ��ಾ�� ಎಂಬು�ಾ� �ಾಲ�ಾರನ ಅಂ�ೕಕೃ� ಮತು� ದೃ�ೕಕರಣ.
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