
                

 

DMI ఫ నైాన్స్ ప ైవైేట్ లిమిటెడ్ 
హామీ 

1. ఈ్అపలి కేషన్్లో్పేర్కొన్న్స్వలపకాలిక్వ్యకతిగత్రుణ్(“స్దుపాయం”) ఆర్థిక్స్దుపాయం్కోస్ం్నేన్ు/మేము్దరఖాస్ుి ్చేస్ుకునానం. ఈ్దరఖాస్ుి ్
ఫామ్లో్ప ందుపర్థచిన్/ఇచిిన్్వివ్ర్ాలు, స్మాచారం్స్ర్ ైన్వ్ని, స్మగరమ ైన్వ్ని, అనిన్విధాలుగా్అప్్టూ్డేట్్అని, ఎటువ్ంటి్స్మాచార్ానిన్
దాచిప టటలేదని్ ్ నేన్ు/మేము్ పరకటిస్ుి నానం. ఈ్ అపలి కేషన్్్ ఫామ్లో్ ఇచిిన్్ స్మాచారం్ ఆధారంగానే్ డీఎంఐ్ ఫ ైనాన్స్్ ప ైవైేట్్ లిమిటెడ్(డీఎంఐ) 
నాకు/మాకు్రుణం్మంజూరు్ఆధారపడి్ఉంటుందని, ఈ్అపలి కేషన్్్పరా స స్్చేసే్ఏ్దశలోన ైనా్నేన్ు/మేము్ఇచిిన్్స్మాచారం్తపపపడు్లేదా్
అస్మగరంగా్ఉన్నటుట , తపపపడు్పత్రా లు్లేదా్న్కతలీ్పత్రా లు్స్మర్థపంచిన్టుట ్్DMI దృష్లటకత్వ్చిిన్టుట ్అయిత్ే్అటిట ్వాటిని్నేన్ు/మేము్త్ారుమారు్
చేసలన్విగా్డీఎంఐ్భావించి్అటిట ్దరఖాస్ుి న్ు్తిరస్ొర్థంచే్అధికారం, ఏద ైనా్మంజూరు్చేసలన్టుట ్అయిత్ే్రదుు ్చేయడం/ఉపస్ంహర్థంచుకోవ్డం్లేదా్
తగథగంచడం్లేదా్మంజూరు్చేసలన్్రుణానిన్పరా స సలంగ్లో్ఏ్దశలోన ైనా్రుణానిన్వ న్కతొ్తీస్ుకోవ్డం్లేదా్తగథగంచే్అధికారం్్డీఎంఐ్కలిగథ్ఉంటుంద.ి్
అటిట ్వాటికత్స్ంబంధించి్ఏ్కారణానిన,  అటిట ్తిరస్ొరణ్లేదా్అటిట ్తిరస్ొరణన్ు్నాకు/మాకు్త్ లియజేయడంలో్జాపాయనికత్్స్ంబంధించి్(రదుు కు్
ముందు్నేన్ు్ఏద నైా్వ ండర్/స్ర్వవస్ు్ప ర వ ైడర్కు్జర్థపలన్్చ లిింపపలు్స్హ) డీఎంఐ్దాని్ఉదయయగులు/పరతినిధులు/ఏజ ంటుి /స్ర్వవస్ు్ప ర వ ైడరుి న్ు్
బాధుయలుగా్నేన్ు/మేము్చేయజాలం. 

2. ఇతర్సో రుసలు/ఏజ ంటి్దావర్ా్డీఎంఐ్వ్యకతిగత్స్మాచార్ానిన్సేకర్థస్ుి ందని్నేన్ు/మేము్అరిం్చేస్ుకునానం, దానికత్స్ంబంధించిన్్నాకు/మాకు్
ఎలాంటి్్అభ్యంతరం్లేదు. దరఖాస్ుి లో్ప ందుపర్థచిన్్స్మాచార్ానికత్స్ంబంధించి్డీఎంఐ్అవ్స్రమని్భావించిన్్పక్షంలో్నాకు/మాకు్ఖాత్ాలు్
ఉన్న్బాయంకులోి ్స్హ్్విచారణ్జర్థపేందుకు్నేన్ు/మేము్డీఎంఐకత్అధకిారమిస్ుి నానం.  

3. వ్ర్థించే చటాట లు, డీఎంఐ్ విధానాలకు్ అన్ుగుణంమగా్ ్ కేవ ైసీ్  పరయోజనాలు స్హా ఈ్ స్దుపాయానిన్ ప ందేందుకు్ ఆధార్్ కారుు /వివ్ర్ాలు్
ఉపయోగథంచేందుకు్్ననే్ు / మేము స్వచఛందంగా నా / మా స్మమతిని  త్ లియజేస్ుి నానం. నా / మా ఆధార వివ్ర్ాలు, పాన్ స్ంఖయ / నా / మా పాన్ కారు 
కాపీ, ఇతర గుర్థింపప రుజువ్ప, ఎపపటికపపపడు బాయంక్ ఖాత్ా వివ్ర్ాలు, నా/మా్రుణ్వివ్ర్ాలు, తిర్థగథ్చ లిింపప్చర్థతరకు్స్ంబంధించిన్్స్మాచార్ానిన  

బాయంకులు/ఆర్థిక్స్ంసి్లు/సలబిల్్వ్ంటి్వాటిత్ో్ ్పాక్షికంగా /లేదా్పూర్థిగా్ పంచుకునేందుకు, అవ్స్ర్ానిన్బటిట ్్సలబిల్, ఎక్స్పీర్థయన్్, హంటర్్న్ుంచి్
కరమాన్ుగతంగా్ నివేదికలు్ ప ందడం/జన్రే్ట్్ చేసేందుకు, అటిట ్ స్మాచార్ానిన్ ఉపయోగథంచడంప ై్ డీఎంఐని్ బాధయత్ వ్హ ంచాలని్ నేన్ు్ కోర్ాన్ు. 
నా/మా్ వ్యకతిగత స్మాచార్ానిన్ పరతయక్షంగా లేదా ఏద ైనా అధీకృత ఏజ న్ససల దావర్ా సేకర్థంచడానికత, నిలవ చేయడానికత, పంచుకునేందుకు, 
పరా మాణీకర్థంచడానికత, అటిట  స్మాచార్ానిన దాని ఏజ ంటుి  / కాంటరా కటరుి  / స్ర్వవస్ు ప ర వ ైడరికు బహ రగతం చేయడానికత నేన్ు / మేము దీని దావర్ా స్పషటమ ైన్, 
మారిడానికత్వీలేి ని్అధికార్ానిన్DMI కత్అందిస్ుి నానం. అలాగే్్KYC పరా మాణీకరణ,  ఈ్స్దుపాయ మంజూరుకు్్డీఎంఐ, దాని్వాయపారం్దావర్ా్
అంతరగత మూలాయంకన్ం కోస్ం కూడా అటువ్ంటి స్మాచార్ానిన ఉపయోగథంచేందుకు్అన్ుమతిస్ుి నానం. మర్థనిన వివ్ర్ాల కోస్ం ఇకొడ కతిక్ చేయండ ి

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

4. వ్ర్థించే్చటాట లు్మర్థయు్DMI విధానాల్కతంద్నిర్థుషట ్అవ్స్ర్ాల్కోస్ం్స ంటరల్ర్థజిసీట ్ీఆఫ్్స కూయర్థటెైజేషన్్అస ట్ర్వకన్్స్టకీ్షన్్అండ్స కూయర్థటీ్ఇంటెరసట్
ఆఫ్్ ఇండియా్ (CERSAI) న్ుంచి్ స ంటరల్ నో్ యువ్ర్ కస్టమర్ (CKYC)న్ు్ ప ందేందుకు, పరమన ంట్ అక ంటు్ న్ంబర్ (PAN) లేదా్ ఆధార్
కారు/వివ్ర్ాలన్ు్ఉపయోగథంచడానికత్నేన్ు/మేము్స్వచఛందంగా్నా/మా్స్మమతిని్త్ లియజేస్ుి నానన్ు/ము.్విధాన్ం్పరకారం్ఎపపటికపపపడు్నా్
ఆధార్వివ్ర్ాలు, PAN న్ంబర/నా/మా్PAN కారు్కాపీ, ఇతర్గుర్థింపప్ధృవీకరణ్మర్థయు్బాయంక్్ఖాత్ా్వివ్ర్ాలన్ు్తీస్ుకునేందుకు్నేన్ు/మేము్
DMIకత్మా్స్మమతిని్త్ లియజేస్ుి నానన్ు/ము, మర్థయు్ఈ్స్మాచార్ానికత్స్ంబంధించి్DMIని్బాధుయలుగా్చేయబో న్ు/ము.్నా/మా్వ్యకతిగత్
స్మాచార్ానికత్ స్ంబంధించి్ ఏ్ అంశాన ైననా్ నేరుగా్ CERSAI న్ుండి్ సేకర్థంచేందుకు, నిలవ్ చేసేందుకు, ష్ేర్ చేసేందుకు, ప ందేందుకు, 
ధృవీకర్థంచుకోవ్డానికత్మర్థయు్అటువ్ంటి్స్మాచార్ానిన్తన్్ఏజ ంటుి /కాంటరా కటరుి /స్ర్వవస్ప ర వ ైడరికు్వ లిడించేందుకు, మర్థయు్KYC ధృవీకరణకు, 
స్దుపాయానిన్ మంజూరు్ చేసేందుకు్ మర్థయు్ తన్్ వాయపారర్వత్ాయ్ DMI అంతరగత్ మదింపప్ అవ్స్ర్ాల్ కోస్ం్ వినియోగథంచుకునేందుకు్ DMIకత్
నేన్ు/మేము్బేషరతుగా్అధికార్ానిన్ఇస్ుి నానన్ు/ము. 

5.  డీఎంఐ్అందించే్వివిధ్రకాల్లోన్్్ఆఫర్్సీొములు్లేదా్పరమోషన్ల్్సీొములు్లేదా్ఇతర్ఏమ ైనా్పరమోషన్ల్్పథకాల్గుర్థంచిన్్స్మాచార్ానిన్
అపలి కేషన్్్ ఫామ్, ఈ్ హామీలో్ ఇచిిన్్ ్ నా్ మొబ ైల్్ న ంబర్కు్ టెలిఫో న్్్ కాలస్్ లేదా్ ఎస్ఎంఎస్/వాటసప్్ దావర్ా్ నేన్ు/మేము్
త్ లుస్ుకోవాలన్ుకుంటునానం,్దానికత్స్ంబంధించి్డీఎంఐ, దాని్ఉదయయగులు, ఏజ ంటుి , అసో సలయేిటికు్అధికారమిస్ుి నానం. డీఎంఐ, దాని్ఉదయయగులు, 
ఏజ ంటుి ్మర్థయు/లేదా్అసో సలయేిటి్న్ుంచి్వ్చేి్్అలాంటి్స్మాచారం/ఎస్.ఎం.ఎస్/వాటసప్్మ సజేస్కు్“నషేన్ల్్డయంట్్కాల్్ర్థజిసీట ”ీ (ఎన్్డీఎన్్సీ్
ర్థజిసీట )ీ లో్ప ందుపర్థచిన్్అన్వ్స్రమ నై్్కాలస్కు్స్ంబంధించిన్్నిబంధన్లు్వ్ర్థించవ్ని్నేన్ు్నిర్ాి ర్థస్ుి నానన్ు.  

6. సో ర్థసంగ్ భాగసావమి, డీఎంఐ్ ర్ ండు్ కూడా్ వేరే్వరని్ నేన్ు/మేము్ గుర్థిస్ుి నానం, సో ర్థసంగ్్ భాగసావమి్ ఏర్ాపటు్ చేసే/అందించే్ రుణానిన్ డీఎంఐ్
మంజురూ్చేయకపో యినా/అందజేయకపో యినా్డీఎంఐకత్వ్యతిరే్కంగా్నేన్ు/మేము్ఎలాంటి్క ియిమ్్చేయజాలం. సో ర్థసంగ్్భాగసావమి్అందించ్ే
సేవ్లు, ఉతపతుి లకు్స్ంబంధించిన్్డీఎంఐ్ఏ్విధంగాన్ు్పరా తినిధయం, హామీ, పరకటన్్లేదా్ఆమోదం్త్ లుపదని, అటిటదానిని్స్ంబంధించి్ఎటువ్ంటి్
బాధయత్వ్హ ంచదని్నేన్ు్గుర్థించాన్ు. 

7. ఈ్దరఖాస్ుి ్ఫామ్లో్లేదా్డీఎంఐకత్ఎపపటికపపపడు్అవ్స్రమయేియ్స్మాచార్ానిన్అందించాలిసన్్అవ్స్రం్నాకు/మాకు్లేదనే్ఆపషన్్్్ఉందని, 
అలాంటి్ఆపషన్్్ఎంచుకున్న్స్ందరభంలో్మంజూరు్చేసలన్్మొత్ాి నిన్రదుు ్చేయడం్లేదా్జీసీ్పరకారం్మొత్ాి నిన్ముందుగా్చ లిింపప్జరపాలనే్కోర్ే్
అధికారం్డీఎంఐకత్ఉందని్నేన్ు/మేము్అరిం్చేస్ుకునానం, 

8. ఈ్అపలి కేషన్్్ఫామ్్సేకర్థంచిన్్వ్యకతికత్లేదా్ఈ్అపలి కేషన్్్ఫామ్త్ో్పాటు్ననే్ు/మేము్ఎవ్ర్థకత్న్గదు్రూపంలో్లేదా్చ కుొ్రూపంలో్లేదా్ఇతర్ఏ్
రూపంలోన్ూ్చ లిింపపలు్జరపలేదని్నేన్ు/మేము్పరకటిస్ుి నానం.్ఈ్అపలి కేషన్్్ఫామ్్సేకర్థంచిన్్వ్యకతికత్జర్థపలన్్చ లిింపపలకు్స్ంబంధించిన్్డీఎంఐ్
లేదా్దాని్ఉదయయగులు/పరతినిధులు/ఏజ ంటుి /స్ర్వవస్ు్ప ర వ ైడరిన్ు్నేన్ు/మేము్బాధుయలుగా్చేయజాలం. 

9. నా్కుటుంబ్స్ూి ల్ఆదాయం్న లకు్రూ.్25000కు్మించి్ఉందని్నేన్ు్పరకటిస్ుి నానన్ు**. 
10. నేన్ు్ఏ్ర్ాజకీయ్స్ంసి్లోన్ూ్ఎటువ్ంటి్హో దాలోన్ూ్లేన్ని,్పర్ోక్షంగా్కూడా్ఎటువ్ంటి్స్ంబంధాలు్లేవ్ని్నేన్ు్పరకటిస్ుి నానన్ు.్ 
11. దరఖాస్తు  ఫామ లోని నిబంధనలు నాకు/మాకు అరథమయ్ాాయ్ని నేనత/మేము నిర్ాథ ర్ిస్తు నానం. 

 
**కుటుంబం్అంటే్వ్యకతిగత్కుటుంబ్యూనిట,్ఉదాహరణకు్భ్రి,్భారయ,్మర్థయు్వివాహం్కాని్వార్థ్స్ంత్ాన్ం. 
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