
              

 

ડીએમઆઈ ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેટ લિમમટેડ 

 બ ાંયધરી  

1. આથી હ ું/ અમે આ આવેદનપત્રમાું ઉક્ત ટ ુંકા ગાળાની વ્યક્ક્તગત િોન માટેની નાણાકીય સગવડ માટે આવેદન કર ું છું./ કરીએ છીએ. 
હ ું/ અમે જાહરે કર ું છું/ કરીએ છીએ કે આ આવેદનપત્રમાું બધાું સુંબુંધોમાું આપેિ/ ભરેિ બધાું મવવરણો અને માહહતી અને મવગતો 
સાચા, ખરા, સુંપ  ણણ અને અદ્યતન છે અને કોઈ પણ માહહતી છપાવવામાું આવી નથી.  હ ું/ અમે સમજ ું છું/ સમજીએ છીએ કે આ 
આવેદનપત્રકમાું આપેિ માહહતી, DMI Finance Private Limited (“DMI”), મને/ અમને મુંજ ર કરવા માટે નક્કી કરી શકે એવી કોઈ પણ 
િોન માટે આધારનો પાયો બનશે અને જો આ આવેદનના પ્રસુંસ્કરણના કોઈ પણ તબકે્ક જો DMI ની જાણકારીમાું આવે કે મેં/ અમે કોઈ 
ખોટી અથવા અધ  રી માહહતી, બનાવટી દસ્તાવેજો અથવા નકિી દસ્તાવેજો આપેિ છે, તો DMI દ્વારા એમ માનવામાું આવશે કે મેં/ અમે 
ઘાિમેિ કરેિી છે અને DMI ને અમધકાર છે કે કોઈપણ કારણ આપ્યા મવના તે આ િોન આવેદનને નામુંજ ર, કોઈ પણ મુંજ રીને રદ કરી/ 
પાછું ખેંચી અથવા આવેદન પ્રહિયાના કોઈ પણ તબકે્ક પાછો ખેચી અથવા પાછો િઈ શકે છે અને DMI અને તેના કમણચારીઓ/ 
પ્રમતમનમધઓ / એજ ુંટો/ સેવા આપનાર આવી કોઈ નામુંજ રી અથવા આવી નામુંજ રીની જાણકારી આપવામાું કોઈ મવિુંબ માટે કોઈ પણ 
રીતે મારા / અમારા પ્રમત જવાબદાર/ ઉતરદાયી રહશેે નહીં (રદ થતાું પહિેા એવી કોઈ પણ ચ કવણીઓ જે મારા/ અમારા દ્વારા કોઈ 
મવિેતા/ સેવા આપનારને કરવામાું આવી હોય, તેના સમેત)     

2. હ ું./ અમે સમજ ું છું/ સમજીએ છીએ કે DMI અન્ય સ્ત્રોતો/ એજ ેંટો પાસેથી પણ અંગત માહહતી પ્રાપ્ત કરશે અને મને/ અમને એનાું માટે 
કોઈ આપમત નથી. હ ું/ અમે મારા/ અમારા જે બૈંક ખાતાઓ છે તે બૈંક સમેત, DMI ને આ આવેદનપત્રમાું જણાવેિ માહહતી સાથે સુંબુંમધત 
જે જરૂરી િાગે તે હવાિો કરવા અને પ  છપરછ કરવા માટે DMI ને અમધકાર આપ ું છું.   

3. આથી હ ું/ અમે મારી/ અમારી સ્વેચ્છાએથી આધાર કાડણ/ મવગતોનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપ ું છું/ આપી છીએ આથી હ ું / અમે 
DMI ને મારા / અમારા આધારકાડણની મવગતો, પાનકાડણની સુંખ્યા/ મારા / અમારા પાનકાડણની નકિ, અન્ય ઓળખ પ રાવા અને 
સમયાુંતરે બેંક ખાતાની મવગતો, મારા/ અમારા િોનની અને ચ કવણીની આંમશક/પ રી માહહતી અને હકીકત અન્ય બેંકો/ નાણાુંકીય 
સુંસ્થાઓ/ CIBIL વગેરે સાથે ફેરબદિ કરવા માટે અને સમયાુંતરે જરૂર જણાય તેવા CIBIL, એક્સમપહરયન, હન્ટર અને આવા અન્ય 
અહવેાિો પ્રાપ્ત / ઉત્પન્ન અને આ માહહતીનો ઉપયોગ કરવા માટે મારી/ અમારી સુંમમત આપ ું છું/ આપીએ છીએ અને આ માહહતીના 
વપરાશ બદિ DMI જવાબદાર રહશેે નહીં. હ ું / અમે DMI ને મારી / અમારી વ્યક્ક્તગત માહહતીના કોઈપણ પાસાને પ્રત્યક્ષ રીતે અથવા 
કોઈપણ અમધકૃત એજન્સીઓ દ્વારા એકમત્રત કરવા, જમા કરવા, ફેરબદિ કરવા, પ્રાપ્ત કરવા અને પ્રમાલણત કરવા અને આવી માહહતી 
તેના એજન્ટો / કોન્રેક્ટરો / સેવા આપનારાઓને અને KYC પ્રમાણીકરણ, સગવડની મુંજ રી અને DMI દ્વારા તેના વ્યવસાયના આંતહરક 
મ  લયાુંકન માટેના હતે   માટે પણ આવી માહહતીનો ઉપયોગ કરવા માટે સ્પષ્ટ રીતે અને અમવશ્વસનીય રીતે અમધકૃત કરીએ છીએ. 
https://www.dmifinance.in/privacy-policy.html.  

4. આથી હ ું / અમે ડીએમઆઇ (DMI)ની નીમત અન સાર સુંબુંમધત કાયદા હઠેળ જરૂહરયાત મ જબ સીઇઆરએસએઆઇ (CERSAI) ના હતે   
માટે સીકેવાયસી (CKYC)માુંથી મારા પાન (PAN) અથવા આધાર કાડણની મવગતો મેળવવા સ્વૈચ્ચ્છકપણે મારી / અમારી સુંમમત 
આપ ું/આપીએ છું/છીએ. ડીએમઆઇ (DMI)ને મારા આધારની મવગતો, પાન (PAN) નું. / મારા/અમારા પાન (PAN)કાડણની નકિ, 
ઓળખના અન્ય પ રાવા મેળવવા અને બેન્ક ખાતાની મવગતોનો નીમત અન સાર વખતો વખત ઉપયોગ કરવા માટે આથી હ ું / અમે મારી 
/ અમારી સુંમમત આપ ું / આપીએ છું / છીએ અને માહહતીના ઉપયોગ માટે ડીએમઆઇ (DMI)ને જવાબદાર ઠેરવીશ ું નહીં. હ ું / અમે 
આથી ડીએમઆઇ (DMI)ને મારી / અમારી અંગત માહહતીનો કોઈપણ ભાગ સીધા સીઇઆરએસએઆઇ (CERSAI) માુંથી એકત્ર કરવા, 
સ્ટોર કરવા, શૅર કરવા, પ્રાપ્ત કરવા અને માન્ય કરવા તેમજ આવી માહહતી તેમના એજન્્સ / કોન્રેક્ટસણ / સેવા પ્રદાતા સમક્ષ પ્રગટ 
કરવા અને કેવાયસી (KYC) અમધકૃતતા, સ મવધા આપવા અને ડીએમઆઇ (DMI) દ્વારા તેના લબઝનેસના આંતહરક મ  લયાુંકનના હતે   માટે 
આવી માહહતીનો ઉપયોગ કરવા પાછી ખેંચી ન શકાય એ રીતે મારી / અમારી સ્પષ્ટ સુંમમત આપ ું / આપીએ છું / છીએ. 

5. હ ું/ અમે, આ આવેદનપત્ર ફોમણ તેમજ આ બાુંયધરીમાું આપેિ મોબાઈિ નુંબર ઉપર ટેિેફોન કોિ, SMS/ વોટસેપ અથવા સુંચારની 
બીજી કોઈ પદ્ધમત દ્વારા, DMI તરફથી આપવામાું આવતી વ્યાવહાહરક માહહતી, જ દી - જ દી િોન ઓફરની યોજનાઓ અથવા િોન 
પ્રમોશનિ યોજનાઓ અને અન્ય બીજી પ્રમોશનિ યોજનાઓ માટે માહહતી મેળવવા ઈચ્છું છું અને આથી DMI અને તેના કમણચારીઓ, 
એજ ેંટો, સહયોગીઓ ને તેવ ું કરવાની સ્વીકૃમત આપ ું છું. હ ું અન મોદન કર ું છું કે DMI ના કમણચારીઓ, એજ ેંટો અને/ અથવા સહયોગીઓ 
વતી મળેિ આ પ્રકારના સુંચાર/ કોલસ/ SMS/ વોટસેપ સુંદેશાઓ પર ભારતીય ટેલિકોમ મનયમનકારી ઓથોહરટી દ્વારા નાખવેિ 
“નેશનિ ડો નોટ કોિ રજજસ્ટરી” (“NDNC રજજસ્ટરી”) માું સુંદલભિત અવાુંમછત સુંદેશાવ્યવહાર સાથે સુંબુંમધત કાયદાઓ િાગ  પડશે નહીં.  

6. હ ું/ અમે અન મોદન કર ું છું/ કરીએ છીએ કે સોમસિંગ ભાગીદાર અને DMI એકબીજાથી સ્વતુંત્ર છે અને સોમસિંગ ભાગીદાર દ્વારા ગોઠવેિ/ 
આપેિ કોઈપણ િોન અથવા સગવડ, જે DMI દ્વારા મુંજ ર કરેિ ન હોય / ચ  કવેિ ન હોય, તેના માટે DMI ની સામે મારો / અમારો 
કોઈ દાવો રહશેે નહીં .હ ું અન મોદન કર ું છું કે સોસીંગ પાટણનર દ્વારા આપવામાું આવતી સેવાઓના અન્ય ઉત્પાદનોના સુંદભણમાું DMI 
કોઈપણ રીતે કોઈ પ્રમતમનમધત્વ, વચન, મનવેદન અથવા સમથણન આપત ું નથી અને તે માટે તે કોઈપણ રીતે જવાબદાર અથવા ઉત્તરદાયી 
રહશેે નહીં.  

7. હ ું / અમે સમજ ું છું/ સમજીએ છીએ કે મારી/ અમારી પાસે આ આવેદનપત્રક ફોમણમાું જરૂરી મ જબની અથવા સમયાુંતરે DMI દ્વારા જરૂર 
જણાય તે માહહતી નહીં આપવાનો મવકલપ છે, જો કે આવા મવકલપનો ઉપયોગ કરવા પર DMI પાસે મુંજ ર કરેિ િોનને રદ કરવાનો અને 
જીસીની શરતો મ જબ બાકી રકમની પ  વણ ચ કવણી માુંગવાનો અમધકાર છે.  

8. હ ું/ અમે જાહરે કર ું છું/ કરીએ છીએ કે મેં/ અમે માર / અમાર ું આવેદનપત્રક ફોમણ એકમત્રત કરવા આવેિા વ્યક્ક્તને, આ આવેદનપત્રક 
ફોમણની સાથે અથવા તેની સાથે જોડાણમાું રોકડ, બેરર ચેક અથવા અન્ય કોઈ પ્રકારથી કોઈ પણ ચ કવણી કરેિ નથી. આ આવેદનપત્રક 
ફોમણ એકમત્રત કરનાર વ્યહકતને અમારા દ્વારા કરાયેિ કોઈપણ ચ કવણી માટે હ ું/ અમે DMI અથવા તેના કમણચારીઓ/ પ્રમતમનમધઓ/ 
એજ ેંટો/ સેવા આપનારને જવાબદાર માનવ ું નહીં./ માનીએ નહીં.      

9. હ ું આથી એકરાર કર ું છું કે મારા ક ટ ુંબની એકુંદર આવક પ્રમત માસ રૂ. 25,000/- કરતા વધારે નથી**. 

10. હ ું આથી એકરાર કર ું છું કે હ ું કોઈ રાજકીય સુંગઠનમાું હોદ્દો ધરાવતો(તી) નથી કે ના તો આડકતરી રીતે તેની સાથે સુંકળાયેિ છું. 
11. હુાં/ અમે અનમુોદન કરુાં  છાં/ કરીએ છીએ કે મેં/ અમે આવેદનપત્રક ફોમમન  નનયમો સમજ્ય  છે/ છીએ.  

 
** ક ટ ુંબ એટિ ેએક પહરવારન ું વ્યક્ક્તગત એકમ એટિે કે પમત, પત્ની અને તેમના અપહરલણત બાળકો. 

 

https://www.dmifinance.in/privacy-policy.html

