BENGALI

ফাইন্যান্সিং সিংক্রান্ত ঘ াষণা - ব্যব্হৃত গান্ির ন্ব্ক্রয়
__________________________________________________________________________

[লাইসসস ধারসের ন্াম]
▪
___________________________________

_______________________________

ঘক্রতা
(ন্াম ও ঠিোন্া)

___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

সহ-ঘক্রতা
(ন্াম ও ঠিোন্া)

_________________________
[লাইসেন্স ধারসের ফ ান নম্বর]
_________________________
[লাইসেন্স ধারসের ওসেবোইট]

[লাইসেন্স ধারসের ঠিোনা] ▪ [শহর, ফেট, জিপ ফোড]

তান্রখ

DCA লাইসসস #____________

গান্ির ব্ছর

_______________________

ন্ন্মম াতা ও মসেল

_______________________

গান্ি সন্াক্তেরণ ন্ম্বর
(VIN)

_______________________

ন্ন্ব্ম ান্িত ফাইন্যাস
ঘোম্পান্ন্

_______________________

___________________________
___________________________
___________________________

ন্ব্ক্রসয়র শতমাব্লী

ফাইন্যান্সিং এর শতমাব্লী

অ্যাড-অ্ন পণ্য ও পজরসেবা ছািা
গাজির নগদ মূলয

াইনযাজন্সিং এর চাসিের পসর অ্যাড-অ্ন
পণ্য ও পজরসেবা ছািা ফমাট জবক্রে মূলয

শুধুমাত্র গাজির িনয জবক্রে ের

এেোলীন অ্র্েপ্রদান (যজদ প্রসযািয হে)

ফেড-ইন এর পজরমাণ্
(যজদ প্রসযািয হে)

অ্র্েপ্রদাসনর েিংখ্যা

আনুমাজনে ফমাট জনবন্ধন ও অ্নযানয

ী

চু জির বাজেেে শতেরা হার
(Annual Percentage Rate, APR)*

অ্যাড-অ্ন পণ্য ও পজরসেবাগুজল ছািা
ফমাট নগদ মূলয

এেই শতে , অ্র্েপ্রদাসনর েিংখ্যা,
ফোলযাটারাল ও এেোলীন অ্র্েপ্রদান েসমত
ঋসণ্র িনয ফোসনা াইনযান্স ফোম্পাজন
দ্বারা ফক্রতাসে প্রস্তাজবত েবেজনম্ন APR*
অ্যাড-অ্ন পণ্য ও পজরসেবাগুজল ছািা
মাজেে অ্র্েপ্রদান

*APR হল এেটি বাজেেে হার জহসেসব ঋসণ্র খ্রচ। ঋণ্ প্রদানোরী প্রজতষ্ঠান দ্বারা জডলারসে প্রদত্ত হারটি APR এর অ্ন্তর্ুে ি। এই হারসে প্রর্াজবত
েসর: আপনার ফক্রজডট ফকার, ঋসণ্র পজরমাণ্, আপনার এেোলীন অ্র্েপ্রদাসনর পজরমাণ্, এবিং ঋসণ্র স্থাজেত্বোল। আপজন জডলাসরর ফর্সে ঋণ্ গ্রহণ্
েরসত বাধয নন। আপজন যজদ এটা েরার জেদ্ধান্ত ফনন, তাহসল জডলার দ্বারা ঋসণ্র বযবস্থা েরার িনয এেটি ী APR এর জহোসবর মসধয অ্ন্তর্ুে ি হসত
পাসর।
আসরা ফবজশ >

অ্যাে-অ্ন্ পণয ব্া পন্রসষব্া
ন্ন্ব্ম ান্িত অ্যাে-অ্ন্ পণয ব্া পন্রসষব্া
প্রস াজ্য ন্ব্ক্রয় ন্ন্ব্ম ান্িত অ্যাে-অ্ন্ ও
(যজদ ফোসনা অ্যাড-অ্ন পণ্য বা পজরসেবা জনবোচন েরা ের সসমত
ফাইন্যান্সিং িাজ্ম সহ
না হে, তাহসল জনসচ প্রসযািয নে জলখ্ুন।)
অ্যাে-অ্সন্র মান্সে অ্র্ম প্রদান্*
ন্গদ মূলয

ন্ন্ব্ম ান্িত অ্যাে-অ্ন্ ও
ফাইন্যান্সিং িাজ্ম সহ ঘমাট
ন্ব্ক্রয় মূলয*

সব্ ন্ন্ব্ম ান্িত অ্যাে-অ্ন্ ও ফাইন্যান্সিং িাজ্ম
সহ গান্ির ঘমাট ন্ব্ক্রয় মূলয*
*এেোলীন অ্র্েপ্রদান ও ফেড-ইন এর পজরমাণ্ েহ, যজদ প্রসযািয হে; জবক্রে ের; আনুমাজনে জনবন্ধন; ও অ্নযানয

ী।

িু ন্ক্ত আসরাপণ সিংক্রান্ত ঘ াষণা: আপন্ন্ ন্দ ন্েলার দ্বারা ব্যব্স্থান্পত ফাইন্যান্সিং গ্রহণ েসরন্, তাহসল আপন্াসে
ন্েলাসরর সসে অ্ব্শযই এেটি ফাইন্যান্সিং িু ন্ক্তসত স্বাক্ষর েরসত হসব্ া ন্রসটল ইন্স্টলসমন্ট িু ন্ক্ত ন্াসম পন্রন্িত। আপন্ন্
িু ন্ক্তসত স্বাক্ষর েরার পসর ন্েলার িু ন্ক্তটি অ্ন্য পসক্ষর োসছ হস্তান্তর েরসত পাসরন্। িু ন্ক্তটির অ্ধীসন্, আপন্ার ঘর্সে অ্র্ম
গ্রহণ েরার অ্ন্ধোর ঘসই পসক্ষর আসছ। প্রার্ন্মে হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়ার অ্ব্যব্ন্হত পসর ন্েলারসে অ্ব্শযই ঘ ঘোসন্া
প্রার্ন্মে হস্তান্তর সম্পসেম আপন্াসে এব্িং ঘ পসক্ষর োসছ আপন্ার অ্র্ম ঘদন্া আসছ তাসে জ্ান্াসত হসব্।
স্বাক্ষর েরার দ্বারা, আপন্ন্ শুধু ন্ন্ন্িত েরসছন্ ঘ আপন্ন্ এই ফমম টি ঘপসয়সছন্। এই ফমম টি শুধুমাত্র তর্য ও সূত্র ন্হসসসব্
ব্যব্হাসরর জ্ন্য। আপন্ন্ এই ফমম টি স্বাক্ষর েরা ব্া গ্রহণ েরার োরসণ, গান্িটি ক্রয় েরসছন্ ন্া ব্া ঋণ স্বীোর েরসছন্
ন্া। ঘ ন্রসটল ইন্স্টলসমন্ট িু ন্ক্তটি আপন্ার গান্ি ক্রয়সে ন্ন্য়ন্ত্রণ েসর ঘসটিসে এই ফমম টি রদ ব্া পন্রব্তমন্ েসর ন্া।

প্রান্ি ন্ন্ন্িত েরুন্
_________________________________________________ __________________________________________________
ফক্রতার স্বাক্ষর
তাজরখ্
_________________________________________________ __________________________________________________
েহ-ফক্রতার স্বাক্ষর
তাজরখ্

