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సహ-దరఖాసతు దారుడు - I సమాచారం సహ-దరఖాసతు దారుడు - II సమాచారం 

1. పేరు 1. పేరు   

2. తండ్రి/జీవిత భాగస్వామి పేరు 2. తండ్రి/జీవిత భాగస్వామి పేరు   

సహ దరఖాసతు దారుడు 2 
దయచేసి ఇటీవలి కలర్ 
ఫో టోగ్వాఫ్ ను తీసుకుని 

దానిప ై సంతకం చేసి 
అతిక ంచండ్ర  

3. తలిి పేరు 3. తలిి పేరు   

4. పుటటిన తేది 
5. పవన్    

భారత పౌరుడు 

వ ైవవహిక సిితి 
అవును సికెవ ైసి న ం. 

4. పుటటిన తేది 
5. పవన్ 

భారత పౌరుడు   Y 

వ ైవవహిక సిితి    Y    N 

సికెవ ైసి న ం.   

N 

లింగము పురుషుడు స్ర  ీ ఇతరులు లింగము పురుషుడు స్ర  ీ ఇతరులు 

6. వ ైకలయం, ఏద ైనా ఉంటే: వికల ంగులు అంధులు 6. వ ైకలయం, ఏద ైనా ఉంటే: వికల ంగులు అంధులు 

ఇతరులు, ఎవరెైనా ఉంటే (దయచేసి పేరకొనండ్ర) ఇతరులు, ఎవరెైనా ఉంటే (దయచేసి పేరకొనండ్ర)    

7.  ID పతిం రకం డ్ ైవీింగ్ ల ైస న్్ 

ఆధార్ 

పవన్ కవరుు  
ఓటరు ID 

 

పవస్ పో రి్ 7. ID పతిం రకం డ్ ైవీింగ్ ల ైస న్్ 

ఆధార్ 

పవన్ కవరుు  
ఓటరు ID 

పవస్ పో రి్ 

8. సంబంధిత ID నం. 8. సంబంధిత ID నం. 

9. పవస్ పో రి్ / డ్ ైవీింగ్ ల ైస న్్ గడువు తేదీ 9. పవస్ పో రి్ / డ్ ైవీింగ్ ల ైస న్్ గడువు తేదీ 

 
 

సహ దరఖాసతు దారుడు 1 

దయచేసి ఇటీవలి  కలర్ 
ఫో టోగ్వాఫ్ ను తీసుకుని 

దానిప ై సంతకం చేసి 
అతిక ంచండ్ర 

 

1.  దరఖ సుర దారు పేరు :    

2. రుణగాహీత తతాం రకం: ఏకైెక యజమ ని భాగస్వామయ సంసి ఎల్.ఎల్.పి.  ప ైవీేట్ లిమిటెడ్ కంప నీ పబి్లక్ లిమిటెడ్ కంప నీ   ఇతరులు     

3. సంసి యొకొ నమోదిత కవరవయలయ చిరునామ :   
 
 

నగరం  పిన్్ కోడ్  రవషిరం   

4. సంసి యొకొ కమయయనికేషన్ చిరునామ  అవును (ప ై విధంగ్వనే) కవదు 

5. ఆమోదయోగయమ ైన KYC పతాిలు సమర్పంచాలి్న అవసరం ఉంది, 

మునిసిపల్ కవరకపరేషన్ జార ీచేసిన S&E చటిం /ఎన్్లిసి్్మ ంట్ సరి్ఫికేట్/ల ైస న్్/షవప్ కేటాయంపు లేఖ క ంద ముని్పల్ అథార్టీ జార ీచేసిన సరి్ఫికేట్/ల ైస న్్. 
కేంది పిభుతాం లేదా రవషిర పిభుతా అథార్టీ/ శవఖ జారీ చేసిన ఏద ైనా ర్జిసేి రషన్/ల ైస ని్ంగ్ సరి్ఫికేట్, 
G.S.T/VAT/TIN/TAN/పర ి ఫ షనల్ టాయక్్ Auth./లేబర్ ల /ఫవయకిరీ ర్జిసేి రషన్ సరి్ఫికేట్ క ంద ర్జిసేి రషన్ సరి్ఫికేట్ 

భాగస్వామయ దస్వర వేజు మర్యు ర్జిసేి రషన్ సరి్ఫికేట్ (సంసిల కోసం ర్జిసిర్ అయతే) /MOA & AOA (కంప నీల కోసం) ఇననోమ్ సరి్ఫికేట్ & వవయపవరం పవిరంభంచిన సరి్ఫికేట్ (PLC 
విషయంలో) 

పతిం రకం మర్యు నంబర్  గడువు తేదీ (వర్రసేర) 

6. వవయపవరం పవిరంభంచిన తేద ీ 7.  వవయపవరం నమోదు చ సుొనో తేదీ: 8. ఉదయయగుల సంఖయ   

9.  పాన్ 10. CIN 

11. జిఎసిి న ం. 12. ఉదయమ్ సరి్ఫికేట్ 

13. వవయపవర సాభావం తయ రీ ర్టెైల్ టేిడ్రంగ్ హో ల్ సేల్ టేిడ్రంగ్ సేవవ రంగం ఇతరులు   

14. నిపుణత లేని వవడు వృతిరనిపుణుడు వ ైదుయడు సిఎ/సిఎస్/సిడబుి ుఎ ఆర్ొటెకి్ నాయయవవద ి ఇతరులు    

15. సంపిదించవలసిన వయక ర పేరు:   హో దా:  

ల యండ్ ల ైన్ నంబర్:  మొబ ైల్ న ం.:  ఇమ యల్ ఐడ్ర   

 
పేరు చిరునామా లాభ భాగస్వామయం% మొత్ుం అనతభవం పవన్ DIN 

      

      

      

      

      

 
 
 
  
  
   
 
 
 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 

          

 

          

 

యాజమానయం/భాగస్వామయయల వివరవలు/పరొ ప్రైటర్షిప్ కవనసర్/పవరటనర్షిప్ ఫర్/LLP/ PVT LTD CO./PUB LTD CO డ రరకె్టరల వివరవలు 

దయచేసి అవసరమ ైన అన్న్ వివరవలనత  కవయపిటల్ లెటరస్లో  
పూర ంచండి.  వర ుంచే విధంగవ 

ప్టటటలనత టిక్ చేయండి. అపిి కేషన్ నం.:______________________________ 
ECL ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్ ఈడ్రల ైాస్ ర్టెైల్ ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్ 

దరఖాసతు దారు సమాచారం 

యంతిస్వమగా్్ లోన్ SME స కయయర్ు లోన్ వవయపవర రుణం 

SME లోన్స - దరఖాసతు  ఫవరం 
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అవసరమ ైన లోన్ మర యయ  తాక్టటట /హ ైపో థ కేట్ చేయవలసిన ఆసిు /సంపత్తు (లు) వివరవలు 

బాయంక్ ఖాతా వివరవలు (అవసరమ ైతే దయచేసి పితేయక ష్ట్్ను జత 
చేయండి) 

బీమా ఆవశ్యక్త్ / అదనపు సమాచారం 
1. గయా ప్ ఇనస్రెన్్ కవర్ - లోన్ అవును కవదు 2. ఇతర బీమ  కవర్ అవును కవదు 

10. నివవస చిరునామ  10. నివవస చిరునామ    

నగరం  పిన్్ కోడ్ 

రవషిరం 

11. పిసుర త చిరునామ లో నివసించిన సంవత్రవల సంఖయ స్వంతం 

నగరం  పిన్్ కోడ్ 

రవషిరం   
అద ెకు 
తీసుకోబడ్రంది 

11. పిసుర త చిరునామ లో నివసించిన సంవత్రవల సంఖయ    అద ెకు 
తీసుకోబడ్రంది 

అందించబడ్రన కంప నీ ఇతర    అందించబడ్రన కంప నీ ఇతర 

12. శవశ్ాత చిరునామ  12. శవశ్ాత చిరునామ   

నగరం  పిన్్ కోడ్ 
రవషిరం 
ఎస్.టట.డ్ర కోడ్  ఫో న్ న ం.  మొబ ైల్ 
ఇమ యల్ 

నగరం  పిన్్ కోడ్ 
రవషిరం    
ఎస్.టట.డ్ర కోడ్  ఫో న్ న ం.  మొబ ైల్  
ఇమ యల్     

13. విదాయరహత UG గ్వాడుయయేట్ 

పొ్రఫెషనల్ అయితే సిఎ వ ైదుయడు ఆర్ొటెకి్ 

పో సి్ గ్వాడుయయేట్ 

నాయయవవది 
13. విదాయరహత 

పర ి ఫ షనల్ అయతే సిఎ 
UG గ్వాడుయయేట్ పో సి్ గ్వాడుయయేట్ 

వ ైదుయడు ఆర్ొటెకి్ నాయయవవది 

ఇతరులు   ఇతరులు   

 
 
 
 

  
 

  

     
 
 
 

 

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 

1.  ఆసిర/సంపతుర (ల) రకం నివవసం 

 అద ెకు 
తీసుకోబడ్రంద ి

వవణిజయ 

 ఖ ళీ 

మిశా్మ 
వినియోగం 

స్వమగా్్ | ఆసిర  అయతే, సంపతుర (ల) సిితి స్ాయ ఆకామిత 

2.  అవసరమ ైన లోన్ మొతరం`  అవసరమ ైన కవలవయవధి, సంవత్రవలలో   

ఆసిర/సంపతుర (ల) విలువ  `  బ్లలి్-అప్ ఏర్య  (చ.అ.)   

3. ఆసిర  చిరునామ      

నగరం  పిన్్ కోడ్  రవషిరం   

4. ఆసిర  యజమ ని: దరఖ సుర దారుడు సహ దరఖ సుర దారుడు ఉమమడ్రగ్వ ఇతరులు 
 ఉమమడ్రగ్వ/ఇతరులు అయతే దయచేసి యజమ ని పేరును పేరకొనండ్ర   

5. రుణ ఉదేెశ్యం మయలధన వయయం వర్ొంగ్ కవయపిటల్ వవణిజయ/పవర్శవామిక ఆసిర  
కొనుగ్ోలు 

వవయపవర విసరరణ కొతర  స్వమగా్్ కొనుగ్ోలు 

 ఇపపటటకే ఉనో పర్కరవల రీఫ ైనాన్్ 
 

ఖ తాదారుడ్ర పేరు బాయంకు పేరు బాించి ఇపపటట నుండ్ర అక ంట్ 
నిరాహించబడ్రంది 

ఖాతా నంబరు వయక రగత/ఉమమడ్ర 
అక ంట్ 

సదుపవయం యొకొ 
సాభావం 

(OD/TL/CC) 
       

       
 

 
                  
                  
                  
                  
           
   
 
 
            

3. దిగుమతిదారు/ఎగుమతిదారు అవును కవదు 4. దిగుమతి/ఎగుమతి టరోోవర్:    
 

 
టరొడ్ ర ఫరెన్స నాన్ టరొడ్ ర ఫరెన్స 

1. సంసి పేరు  1. పేరు   

2. సంపిదించాలి్న వయక ర  2. సంపిదించాలి్న వయక ర   

3. దరఖ సుర దారుడ్రతో సంబంధం: సరఫరవదారు కసిమర్ పో టీదారు          3. దరఖ సుర దారుడ్రతో సంబంధం: సేోహితుడు బంధువులు పర రుగువవరు 
ఇతరులు (దయచేసి పేరకొనండ్ర)    ఇతరులు (దయచేసి పేరకొనండ్ర)    

4. చిరునామ :    4. చిరునామ :      

ల యండ్్మ ర్ొ    నగరం   ల యండ్్మ ర్ొ    నగరం  

పిన్్ కోడ్   రవషిరం    పిన్్ కోడ్   రవషిరం   

STD కోడ్  ఫో న్ న ం.    STD కోడ్  ఫో న్ న ం.     

మొబ ైల్  ఇమ యల్    మొబ ైల్    ఇమ యల్    

వవణిజయం/వవయపవరం/ఇత్ర సూచనలు 

      

 

      

 



పొక్టన (ECLFL/ERFL) 

ECL ఫ్రనాన్స లిమిటటడ్ (ECLFL)/ఈడిలరెాస్ ర టటరల్ ఫ్రనాన్స లిమిటటడ్ (ERFL) 
టవర్ 3, వింగ్ 'B', కోహినసర్ సిటీ మ ల్, కోహినసర్ సిటీ, క రోల్ రోడ్, కురవి  (పశ్చిమ), ముంబ ై - 400 070 టోల్ ఫి్ న ం. 1-800-1026371 (స్ో మవవరం - శుకావవరం | ఉదయం 10 నుండ్ర 

సాయంతర ం 5 వరకు) 

 
SME లోన్ కోసం మీ దరఖ సుర  సమర్పంచినందుకు ధనయవవదాలు. ECL ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్ (ECLFL/కంప నీ)/Edelweiss ర్టెైల్ ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్ (ERFL/కంప నీ) పోి డకి్ ఫ్చర్్లకు సంబంధించి సపషిత ఉందని 
నిరవా ర్ంచుకోవడ్ానిక , దయచేసి క ంది వవటటని పర్శీలించి, దానిక  మీ అంగ్ీకవరవనిక  సంతకం చేయ లి్ందిగ్వ అభయర్ించారు . దయచేసి మీ భవిషయత్ ససచన కోసం రస్దు కవప్ని ఉంచుకోండ్ర. ECLFL/ERFL తన సాంత 
అభీషవి నుస్వరం మర్యు మీకు త లియజేసేటపుపడు, eclfinance.edelweissfin.com /  www.edelweissretailfin.com లో వివర్ంచిన విధంగ్వ ఫ్జులు & ఛారీీలను సవర్ంచడ్ానిక  లేదా సవర్ంచడ్ానిక  అరహత కలిగ్ ్
ఉంట ంది మర్యు అల ంటట అనిో సవరణలు లేదా సవరణలు పిభావవంతంగ్వ పరగ్ణించబడతాయ మరయ్ు మీప ై కట ి బడ్ర ఉంట ంది. లోన్ సదుపవయ నిక  వర్రంచే వడ్డు  రేట  పంపిణీ తేదీ(ల)లో అమలులో ఉంట ంది 
మర్యు వృతిరపరమ ైన అరహత, కెాడ్రట్ యోగయత, ర్స్ొ పరి ఫ ైల్ వంటట కసిమర్ యొకొ రుణదాతల మయల యంకనం రెండ్రంటటప ై ఆధారపడ్ర ఉంట ంది. భదిత, రీపేమ ంట్ టాిక్ ర్కవర్ు, బాహయ రేటటంగ్్లు మొదల ైనవి. కంప నీ 
ఆమోదించిన వడ్డు  రేట  మోడల్ ఆధారంగ్వ, ప ైన పేరకొనో కవరకవలప ై ఆధారపడ్ర ఒక ేఉతపతిర  మర్యు అవధిక  సంబంధించిన వడ్డు  రేట  వేరేారు కసిమర్్లకు మ రవచుి. 
మీ లోన్్ప  ైవర్రంచే పవిస సింగ్ ఫ్జులు eclfinance.edelweissfin.com / www.edelweissretailfin.comలో వివర్ంచబడ్ాు య, పవిస సింగ్ రుసుము వవపసు ఇవాబడదు.  మీరు ఈ లేఖను అంగ్ీకర్ంచడం దాారవ, 
(ఋణగాహీత పేరు) మీరు ప ైన పేరకొనో విధంగ్వ MITC యొకొ కంటెంట్్లను చదివి అరిం చేసుకునాోరని ధృవీకర్సుర నాోరు. ప ైన డ్ాకుయమ ంట్ చేయబడని లేదా మరదే ైనా ఇతర పతాిలు మీకు ఏవ ైనా బహుమతులు 
/ రవయతీలు లేదా ఏద ైనా ఇతర నిబదాత గుర్ంచి వవగ్వె నం చేయలేదని కయడ్ా మీరు ధృవీకర్సుర నాోరు. లోన్ కు సంబంధించి మీ నుండ్ర ఎల ంటట నగదు వససలు చేయలేదని మీరు ధృవీకర్సుర నాోరు . CIBIL/ఇతర 
కెాడ్రట్ బయయరోల నుండ్ర మీ కెాడ్రట్ చర్తిను సేకర్ంచేందుకు మీరు ECLFL/ERFLక  అధికవరం ఇచాిరు. 
 

నేను/మమేు ప ైన పేరకొనో విషయ లను అరిం చేసుకునాోను మర్యు లోన్ ఒపపందం యొకొ కవప్, దాని ఎన్్కోి జర్్లు, ననటీసులు మర్యు ఇతర సంబంధిత లోన్ పతాిలతో సహా అనిో భవిషయత్ కమయయనికషేన్్లను 
ఆంగి భాషలో మ తిమే కలిగ్ ్ఉండ్ాలని నేను/మమేు దీని దాారవ ధృవీకర్సుర నాోము. 
నేను/మమేు ఇందుమయలంగ్వ వీటటని ధృవీకర్సుర నాోము/అధీకృతం చేసుర నాోము: (ఎ) నేను/మమేు అందించిన సమ చారం అంతా నిజం, సరెైనది మరయ్ు సంపూరణం; దరఖ సుర లో ససచించినవి మినహా 
నాకు/మ కు/పిమోటరికు వయతిరేకంగ్వ బకవయలు/చటిబదామ ైన బకవయలు లేవు; (బ్ల) ఇతర శవఖలు, కెాడ్రట్ బయయరోలు, సరీాస్ పరి వ ైడరుి , బాయంకులు / ఆర్ిక సంసిలకు ECLFL/ERFL నుండ్ర పర ందే స్ౌకరవయలకు 
సంబంధించి దరఖ సుర  ఫవరమ్/ సంబంధిత పతాిలోి  నేను/మమేు అందించిన సమ చారవనిో నాకు/మ కు ననటీసు లేకుండ్ా KYC సమ చార ధృవీకరణ, కెాడ్రట్ రస్్ొ విశలిషణ లేదా ECLFL/ERFL సరపో్ తుందని 
భావించే ఇతర సంబంధిత పియోజనాల కోసం పిభుతాం/నియంతిణ అధకివరులు లేదా మయడవ పక్షాలకు  బహిరగతం చేయడ్ానిక  సమమతి ఇవాబడ్రంది. (సి) ఏ బాయంక్/ఎఫ్్ఐ దాారవ డ్రఫవలిర్/ఉదెేశ్పూరాక 
ఎగవేతదారుగ్వ పికటటంచబడలేదు మరయ్ు చటిపరమ ైన చరయలు లేదా ఏద ైనా దివవల  చరయలు లేదా బకవయలు లేదా మనీల ర్కవర ీ కోసం దావవ మర్యు/లేదా నాప /ైమ ప  ై ఎవరెైనా క మాినల్ పరి స్డ్రంగ్్లు 
తీసుకోలేదు/పవిరంభంచలేదు బాయంక్/FIలు; (డ్ర) ర్స్ొ మేనేజ్మ ంట్ పియోజనాల, డే్టా విశలిషణ, ఆడ్రట్్లు, అభవృదాి చేయడం మరయ్ు మ రుగుపరచడం వంటట అంతరగత వవయపవర పిక ాయలను (ల వవదేవీలను 
సులభతరం చేసే) నిరాహించడ్ానిక  మ  సరీాస్ పరి వ ైడరుి  డ్ లిగ్ేటెడ్ అవుట్్స్ో ర్్ ఫంక్షన్్ను నిరాహిసుర నో మ  గయాప్ ఎంటటటీలతో సహా వయక రగత సమ చారవనిో పంచుకోవడం కోసం కొతర  ఉతపతుర లు మర్యు సేవలు. 
నేను/మమేు పరవయవరణ, స్వమ జిక మరయ్ు పవలన (ESG) నిబంధనలకు అనుగుణంగ్వ ఉనాోమని మర్యు మమేు ESG కంప ్ి ంట్్ను కొనస్వగ్్ంచడ్ానిక  కట ి బడ్ర ఉనాోమని దీని 
దాారవ పికటటసుర నాోము. నేను/మమేు డ్ాకుయమ ంట్ చ క్్లిసి్ యొకొ రస్దుని ధృవీకర్సుర నాోము మరయ్ు ECLFL/ERFL నుండ్ర లోన్ కోసం ప ైన ఇవాబడ్రన నిబంధనలు మరయ్ు 
షరతులను చదివి అరిం చేసుకునాోము మర్యు చదివవము. 
దరఖ సుర దారుడ్ర సంతకం:  సహ-దరఖ సుర దారుడు 1 సంతకం:  సహ-దరఖ సుర దారుడు 2 సంతకం:   

 కవరవయలయ వినియోగం కొరకు మ తిమే 
 తేదీ 

సిలం    
 

#ప ైన మర్నిో వివరవల కోసం దయచేసి దిగువ వర్రంచే ఎంటటటీ వ బ్స ైట్్లో మీ కసిమర్ డ్ాకుయమ ంటేషన్ చ క్్లిసి్్ని త లుసుకోండ్ర- ECL ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్: 
eclfinance.edelweissfin.com ఈడ్రల ైాస్ ర్టెైల్ ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్: www.edelweissretailfin.comని సందర్శంచండ్ర. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 ECL ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్ ఈడ్రల ైాస్ ర్టెైల్ ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్ అపిి కేషన్ నం.:   

 ECL ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్/ఈడ్రల ైాస్ ర్టెైల్ ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్ నుండ్ర లోన్ కోసం మీ దరఖ సుర  రస్దుని మమేు గుర్రంచాము, దయచేసి మీ పిశ్ోలు మరయ్ు ససచనల కోసం ఇచిిన ఇమ యల్ ఐడ్ర వదె మ కు 
వవియండ్ర. 

దరఖ సుర దారు పేరు  లోన్ మొతరం దరఖ సుర  చేయబడ్రంది   

సేల్్ ఎగీ్్కయయటటవ్ పేరు మర్యు మొబ ైల్ నంబర్   తేదీ   

గమన్నక్ :  ECL ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్/ఈడ్రల ైాస్ ర్టెైల్ ఫ ైనాన్్ లిమిటెడ్ యొకొ సాంత అభీషవి నుస్వరం కాెడ్రట్ మదింపు. దయచేసి మ  నమోదిత కవరవయలయంలో 7 రోజులలో మమమలిో 
సంపిదించండ్ర లేదా మీ దరఖ సుర  సిితిని త లుసుకోవడ్ానిక  assistance@eclf.com కు మ కు వవియండ్ర. ఫ్జులు మర్యు ఛారీీలు మర్యు నిబంధనలు మర్యు షరతులు మ  వ బ్స ైట్్లో 
కయడ్ా అందుబాట లో ఉనాోయ: eclfinance.edelweissfin.com / www.edelweis

అత్యంత్ మయఖయమ ైన న్నబంధనలు మర యయ షరత్తలు (ECLFL/ERFL) 

SME లోన్స 
క్సటమర యొక్క లోన్ అపిల కేషన్ గయర ుంపు రసీదత 

బాించీ పేరు  అస్ో సియేట్ కోడ్  

తేదీ  అస్ో సియేట్ పేరు  
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• సంతకం చేసిన దరఖ సుర  పతిం 
• ర్జిసిేరషన్ సర్ిఫికేట్ మర్యు భాగస్వామయ ఒపపందండ్ 
• గుర్రంపు మర్యు చిరునామ  ఋజువు కవప్ (అధికవరక్ంగ్వ చ లుి బాట  అయేయ పతిం అంటే ఆధార్ , 

పవస్్పో రి్, DL, NPR లేఖ, NREGA కవర్ు, ఓటరు ID కవర్ు) మరయ్ు కంప నీ యొకొ KYC మరయ్ు 
AML పవలస్లో పేరకొనో విధంగ్వ చిరునామ  ఋజువుగ్వ ఇతర డ్డమ్ు  OVDలు 

• డ్ ైరెకిరి బో రుు  నుండ్ర ఒక తీరవమనం 
• కంప నీ KYC మర్యు AML పవలస్ పికవరం వవయపవర రుజువు 
• COI & మ మోరవండం & ఆర్ికల్ ఆఫ్ అసో్ సియేషన్ 

• బ్లజిన స్ లోన్ కోసం గత 2 సంవత్రవలలో ఆడ్రట్ చేయబడ్రన ఫ ైనానిియల్్ & ఇన్్కమ్ టాయక్్ ర్టర్ో్. 
• SME స కయయర్ు లోన్ మర్యు మ షినరీ లోన్్ల కోసం గత 3 సంవత్రవలలో ఆడ్రట్ చేయబడ్రన 

ఫ ైనానిియల్్ & ఇన్్కమ్ టాయక్్ ర్టర్ో్. 
• కంప నీ/సంసి తరపున వవయపవర ల వవదేవీలు చేయడ్ానిక  మేనేజర్్లు, భాగస్వాములు, అధికవరులు 

లేదా ఉదయ యగులకు పవర్ ఆఫ్ అటారీో మంజూరు చేయబడ్రంది 
• గత ఆరు న లల బాయంక్ సిేట్్మ ంట్్లు 
• PAN లేదా PANక  బదులుగ్వ ఫవరం 60. 

 

 
ECLFL/ERFL తన సాంత అభీషవి నుస్వరం మర్యు మీకు త లియజేసేటపుపడు, eclfinance.edelweissfin.com / www.edelweissretailfin.com లో వివర్ంచిన విధంగ్వ ఫజ్ులు & 
ఛారీీలను సవర్ంచడ్ానిక  లేదా సవర్ంచడ్ానిక  అరహత కలిగ్్ ఉంట ంది మర్యు అల ంటట అనిో సవరణలు లేదా సవరణలు పిభావవంతంగ్వ పర్గణించబడతాయ మర్యు మీప ై కట ి బడ్ర 
ఉంట ంది. ఫ్జులు మర్యు ఛారీీలు సంబంధిత పనుోలు, విదాయ స స్ & ఇతర పిభుతాాలకు మ తిమే పర్మితం. పనుోలు, పనుోలు మొదల ైనవి. పర ందిన లోన్ సదుపవయ నిక  వర్రంచే వడ్డు  
రేట  పంపిణీ తేదీ(ల)లో అమలులో ఉంట ంది మర్యు వృతిరపరమ ైన అరహత, కాెడ్రట్ యోగయత, ర్స్ొ పర ి ఫ ైల్, భదిత వంటట కసిమర్ యొకొ కంప నీ మయల యంకనం అంతర్-అలియ  ఆధారంగ్వ 
ఉంట ంది. రీపేమ ంట్ టాిక్ ర్కవర్ు, బాహయ రేటటంగ్్లు మొదల ైనవి. కంప నీ ఆమోదించిన వడ్డు  రేట  మోడల్ ఆధారంగ్వ, ప ైన పేరకొనో కవరకవలప ై ఆధారపడ్ర ఒకే ఉతపతిర  మర్యు అవధిక  
సంబంధించిన వడ్డు  రేట  వేరేారు కసిమరికు మ రవచుి. 
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