ಶಿಶು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ
ಅರ್ಜಿದಾರನ ವಿವರಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅರ್ಜಿದಾರ(1)ನ ಹಯಸರು

ಅರ್ಜಿದಾರ(2)ನ ಹಯಸರು

ತಂದಯ/ಪತಿಯ ಹಯಸರು

ತಂದಯ/ಪತಿಯ ಹಯಸರು

ಶಾಸನ

ಇತರ ಶಾಸನ

ಉದ್ೆಮದ್ ಹಯಸರು

ವಾಸಸಥಳದ ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳು
ರಾಜ್ೆ

ವಿಳಾಸ

ರ್ಜಲ್ಯೆ
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ವ್ೆವ್ಹಾರಕ್ಾಾಗಿ
ಲಭ್ೆವಿರುವ್ ಸಥಳ

ವಯವಹಾರದ ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳು
ರಾಜ್ೆ

ವ್ೆವ್ಹಾರದ್ ವಿಳಾಸ

ರ್ಜಲ್ಯೆ

(ಪಥ 1)

ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ವ್ೆವ್ಹಾರಕ್ಾಾಗಿ
ಲಭ್ೆವಿರುವ್ ಸಥಳ

ವ ೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು
ಜ್ನಮ ದಿನಾಂಕ

ವ್ಯಸುು

ಲಂಗ

ವಿದಾೆರ್ಿತಯ

ಮಂಚಂಚಯ

ಚರವಾಣಿ

ದ್ೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಾಮಾರ್ಜಕ ವ್ಗಿ
ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತರಾಗಿದ್ದಲೆ

::2::

ತಿಳಿದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಾಾಹಕರು ದಾಖಲ ಗಳು
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮತದಾರ ಗುರುತಿನ

ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ

ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್ನಿತರ

ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಪಥ(ಉದ ದೇಶ)
ಈಗಿರುವ್ ವ್ೆವ್ಹಾರ

ಈಗಿರುವ್ ವ್ೆವ್ಹಾರದ್
ಅವ್ಧಿ (ತಿಂಗಳಲೆ)

ಪರಸಾಾವಿತ ವ್ೆವ್ಹಾರ

ಉದ್ೆಮದ್ ನಮೂನಯ

ನ್ನರೀಕ್ಷಿತ ಉದಯೂೆೀಗ

ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ)
ಈಗಿರುವ್ುದ್ು

ಪರಸಾಾವಿತ

ಅನುಭ್ವ್, ಇದ್ದಲೆ

ಬ ೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ಿ
ಸಿ.ಸಿ. / ಒ.ಡಿ. ರೂ.

ಅವ್ಧಿ ಸಾಲ ರೂ.

ಈಗಿರುವ ಖಾತ ಗಳ ವಿವರ
ಕಾಮ್
ಸಂಖ ಯ

ಖಾತ ಯ ನಮ್ೂನ

ಬಾಯಂಕ್ತನ ಹ ಸರು

ಖಾತ ಸಂಖ ಯ

ಮೊಬಲಗು

::3::
ದಾಖಲ ಲಗತಿಿಸಿ (ಸವಯಂ ಪಾಮಾಣೇಕೃತ್)
ದಾಖಲ್ಯಯ ನಮೂನಯ

ಗುರುತಿನ ದಾಖಲ್ಯಯ

ದಾಖಲ್ಯಯ ನಮೂನಯ

ಪುರಾವಯ

ಯಂತಯೂರೀಪಕರಣಗಳ

ವಿಳಾಸದ್ ಪುರಾವಯ

ಹಾಲ ಬಯಲ್ಯ

ಪೂರಯೈಕ್ಯದಾರನ
ವಿವ್ರಗಳು

ವ್ೆವ್ಹಾರ ಉದಿದಮೆ

ವ್ಗಿಪುರಾವಯ

ವಿವ್ರಗಳು
ಅರ್ಜಿದಾರ(1)ನ

ಅರ್ಜಿದಾರ(2)ನ

ಭಾವ್ಚತರ

ಭಾವ್ಚತರ

ಅರ್ಜಿದಾರನ ರ್ಸಾಾಕ್ಷರ

ಇನಿಿತ್ರ ಹ ಚ್ಚಿನ ದಾಖಲ ಗಳು
ಕಾಮ್ ಸಂಖ ಯ

ದಾಖಲ ಯ ಹ ಸರು

ಲಗತ್ುಿ

ಆದಯತ ಯ ಬಾಯಂಕ್
ಬಾೆಂಕ್

ಶಾಖ್ಯ

::4::

ಘೂೇಷಣ
ನಾನು / ನಾವ್ು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಎಲ್ಾೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನ್ನಜ್, ಸರಯಾದ್ ಮತುಾ ಸಂಪೂಣಿವಯಂದ್ು ನಾನು /
ನಾವ್ು ಈ ಮೂಲಕ ಪರಮಾಣಿೀಕರಸುತಯಾೀನಯ/ವಯ. ಅರ್ಜಿಯಲೆ ಸೂಚಸಿರುವ್ಂತಯ ಹಯೂರತು ಪಡಿಸಿ ನನಗಯ/
ನಮಗಯ ಘಟಕಕ್ಯಾ ಸಾಲ ಪಡಯಯುವ್ ವ್ೆವ್ಸಯಥ ಇಲೆ. ನಾನು/ನಾವ್ು ಯಾವ್ುದಯೀ ಬಾೆಂಕಿಗಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲೆಸಿಲೆ.
ಮತಿಮೀರದ್/ಕ್ಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಾಲವ್ನುಿ ನಾನು/ನಾವ್ು ಹಯೂಂದಿಲೆ. ನನಿ / ನಮಮ ಅರ್ಜಿಗಯ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತಯ ಬಾೆಂಕಿಗಯ ಅಗತೆವಿರುವ್ ಎಲ್ಾೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನುಿ ನಾನು / ನಾವ್ು
ಒದ್ಗಿಸುತಯಾೀವಯ. ನ್ನಮಗಯ ಸರಹಯೂಂದ್ುವ್ಂತಯ ಪರಗಣಿಸುವ್ ಯಾವ್ುದಯೀ ಸಂಸಯಥಯಂದಿಗಯ ಮಾಹಿತಿಯನುಿ
ಸರ್ ನ್ನೀವ್ು ವಿನ್ನಮಯ ಮಾಡಿಕ್ಯೂಳಳಬರ್ುದ್ು. ನ್ನೀವ್ು, ನ್ನಮಮ ಪರತಿನ್ನಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತಿೀಯ
ರಸರ್ವಿ ಬಾೆಂಕ್ ಅಥವಾ ಮುದಾರ ಲಮಟಯಡ್, ಅಥವಾ ನ್ನೀವ್ು ಅನುಮೀದಿಸಿದ್ ಇತರ ಯಾವ್ುದಯೀ
ಸಂಸಯಥ, ಯಾವ್ುದಯೀ ಸಮಯದ್ಲೆ, ನಮಮ ಕ್ಾಖ್ಾಿನಯ / ವ್ೆವ್ಹಾರದ್ ಆವ್ರಣದ್ಲೆ ನನಿ / ನಮಮ
ಸವತುಾಗಳು, ಖ್ಾತಯಗಳ ಪುಸಾಕಗಳನುಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ / ಪರಶೀಲಸಬರ್ುದಾಗಿದಯ. ಬಾೆಂಕಿನ ಬಾಕಿಗಳನುಿ
ಮರುಪಡಯಯಲು ನ್ನೀವ್ು ಸರಯಾದ್ ಸುರಕ್ಷತಯ / ಕರಮಗಳನುಿ ತಯಗಯದ್ುಕ್ಯೂಳಳಬರ್ುದ್ು.
ನಿರಾಕ್ ೇಪಣ ಷರತ್ುಿ
ನಾನು / ನನಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲ್ಯ ಪುರಾವಯ, ಗಯೂತಿಾರಲ ನ್ನಮಗಯ ಗಾರರ್ಕರು ದಾಖಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
ಊರ್ಜಿತಗಯೂಳಿಸುವಿಕ್ಯಯನುಿ ಕ್ಯೈಗಯೂಳಳಲು ಮತುಾ ನನಿ ಋಣ ಇತಿಹಾಸವ್ನುಿ ಪಡಯಯಲು ಮತುಾ ಋಣ
ಕಛಯೀರಯಂದ್ ಋಣ ಗುಣಾಂಕ ಪಡಯಯಲು ಮತುಾ ಪರಚಾಲನಾ ವ್ೆವ್ಸಯಥಗಳು ಮತುಾ ಪರವಯೀಶತ
ಸಾಲದಾತರ ಪರವಾಗಿ ಮೌಲೆ ಮಾಪನ ಏಜಯನ್ನುಗಳಿಂದ್ ಮೌಲೆಮಾಪನವ್ನುಿ ನಡಯಸಲು ನಮಗಯ
ಯಾವ್ುದಯೀ ಆಕ್ಯೀಪಗಳಿಲೆ.
ಅರ್ಜಿಯನುಿಸಲಿಿಸಿದವಿವರ
ಸಲೆಸಿದ್ ದಿನಾಂಕ

ಸಲೆಸಿದ್ ಸಥಳ

