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அடிப்ைதடஆவணம் : முைன்தமவழிகாட்டல் – 

வங்கிஅல்லாைேிைிேிறுவனம் – 

வடீ்டுேிைிேிறுவனம் (ரிசர்வ்வங்கி) 
வழிகாட்டுைல்கள், 2021 

ஆரம்ைஆவணம்ையாரிப்பு : ைிரு. அர்னாப் ைாஸ் 

டசயல்ைாட்டுஅம்சங்கள்இை
ன்மூலம்சரிைார்க்கப்ைட்டது 

: ைிருமைி. அைித்ைிடெட்டி 

ஆளும்வழிகாட்டுைல்/ைாலிசி : 'வங்கிஅல்லாைேிைிேிறுவனம்- 

வடீ்டுேிைிேிறுவனம் (ரிசர்வ்வங்கி) 
வழிகாட்டுைல்கள், 2021-

யின்கீழ்இந்ைியரிசர்வ்வங்கியால்ைரிந்து
தரக்கப்ைட்டேியாயமானையிற்சிகுறியீடு’ 

சட்டஅம்சங்கள்இைன்மூலம்
சரிைார்க்கப்ைட்டது 

: ைிரு. ைங்கஜ் ரத்ைி, ைிருமைி. ைிரித்ைி சநராகி, 
ைிருமைி. அைித்ைி டெட்டி, எம்/எஸ் 

இணக்க தூண் 

உள்ளடக்கங்களின்அட்டவதண 

 
 அைிமுைம், பநாக்ைங்ைள் மற்றும் பயன்பாடு-------------2 

 கவளிப்படுத்தல்ைள், விளம்பரம், மார்க்கைட்டிங் மற்றும் விற்பகன-----3 

 ைடன்ைளுக்ைான விண்ணப்பம் மற்றும் அவற்ைின் கசயல்முகை------4 

 ைடன் மதிப்பீடு, விதிமுகைைள்/நிபந்தகனைள் மற்றும் நிராைரிப்பு தைவல்கதாடர்பு.------

-----------5 

 விதிமுகைைள் மற்றும் நிபந்தகனைளில் மாற்ைங்ைள் உட்பட ைடன்ைகள 
வழங்குதல்..-------------------------------. 4 

 வட்டி விைிதம் மற்றும் அபராத வட்டி பற்ைிய தைவல் ---------7 

         

 உத்தரவாதமளிப்பவர்ைள்----------------------8 

 தனியுரிகம மற்றும் இரைசியத்தன்கம----------------------------8 

 CERSAI, CKCY, CIC6 உடன் தைவல்ைகள பைிர்ந்து கைாள்ளுதல்.................................9 

 நிலுகவத் கதாகை பசைரிப்பு………………………………………………………10 

 புைார்ைள் மற்றும் குகைைள்--------------------------------------------------11 

 ைடன்ைளின் முன்கூட்டிபய கசலுத்தல், முன்கூட்டிபய 
அகடத்தல்(ஃப்ரீகுபளாசர்) மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபர்----------------12 

 கெனரல்------------------------------------------------------------------------13 
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 ைட்டுப்பாட்டு பதிகவ      

மாற்ைவும்.................................................................................................. 14 

 

 

ேியாயமான ேடத்தை டேறிகள் 

 

1. அறிமுகம், நோக்கங்கள் மற்றும் ையன்ைாடு 

பூனவாலா ஹவுசிங் ஃகபனான்ஸ் லிமிகடட் முன்னர்(, மாக்மா ஹவுசிங் 
ஃகபனான்ஸ் லிமிகடட்  என்று "நாங்ைள்" அல்லது "நிறுவனம்" இதன் பின்னர்( )
 "எஃப்பிசி"( இந்த நியாயமான நகடமுகை குைியடீ்கட )குைிப்பிடப்படுைிைது
உருவாக்ைியுள்ளது மற்றும் ஏற்றுக்கைாண்டுள்ளது )"குைியடீு" அல்லது, இது 
அதன் வாடிக்கையாளர்ைளுடன் கையாளும் பபாது நிறுவனம் நியாயமான 
நகடமுகை தரங்ைளுக்ைான கைாள்கைைகள அகமக்ைிைது.'வங்ைி அல்லாத நிதி 
நிறுவனம்வழிைாட்டுதல்ைள் )ரிசர்வ் வங்ைி( வடீ்டு நிதி நிறுவனம் -, 2021' பததி 17 

பிப்ரவரி, 2021 ("ஆர்பிஐ எச்எஃப்சி வழிைாட்டுதல்ைள்  வழியாை இந்திய ரிசர்வ் )"
  வழங்ைிய நியாயமான நகடமுகைைள் குைியடீ்டின் )"ஆர்பிஐ"( வங்ைி
அடிப்பகடயில் குைியடீு தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது 

1.1 ேியாயமான ேதடமுதற குறியீட்டின் நோக்கங்கள்- குறியீடு ைின்வருமாறு 
ஏற்றுக்டகாள்ளப்ைட்டுள்ளது: 

a) வாடிக்கையாளர்ைளுடன் கையாளுவதில் குகைந்தபட்ச தரங்ைகள 
அகமப்பதன் மூலம் நல்ல மற்றும் நியாயமான நகடமுகைைகள 
ஊக்குவிக்ை; 

b) கவளிப்பகடத்தன்கமகய அதிைரிக்ை, இதனால் வாடிக்கையாளர்ைள் 
பசகவைகள நியாயமாை எதிர்பார்க்ைக்கூடியகதப் பற்ைி சிைந்த புரிதகலப் 
கபைலாம்; 

c) அதிை கசயல்பாட்டு தரங்ைகள அகடவதற்கு, பபாட்டி மூலம் சந்கத 
சக்திைகள ஊக்குவிப்பதற்கு; 

d) வாடிக்கையாளர்ைளுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் இகடயிலான நியாயமான 
மற்றும் நல்ல உைகவ ஊக்குவிக்ை; 

e) வாடிக்கையாளர்ைள்நிறுவனத்தால்வழங்ைப்படும்பசகவைகளநியாயமாைஎ
திர்பார்க்ைக்கூடியகவபற்ைிநன்குபுரிந்துகைாள்ளஉதவுவதற்கு; 

f) வடீ்டுநிதிஅகமப்பில்நம்பிக்கைகயவளர்ப்பதற்கு. 

g) முன்பணங்ைகளமீட்கடடுப்பதுகதாடர்பானவிஷயங்ைளில்சட்டவிதிமுகை
ைளுடன்இணக்ைத்கதஉறுதிகசய்ய; 

h) சந்கத சக்திைகள ைணக்ைிட, பபாட்டி மூலம் மற்றும் அதிை கசயல்பாட்டு 
தரங்ைகள அகடய முயற்சிக்ை; மற்றும் 
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i) வாடிக்கையாளர் குகைைகள நிவர்த்தி கசய்வதற்ைான வழிமுகைைகள 
வலுப்படுத்துதல். 

1.2 குறியீட்டின் ையன்ைாடு- இந்ை குறியீடு ேிறுவனத்ைால் வழங்கப்ைடும் 
அதனத்து ையாரிப்புகள் மற்றும் நசதவகளுக்கும், ேிறுவனத்ைால் 
வழங்கப்ைட்டிருந்ைாலும் அல்லது அைன் குழு ேிறுவனங்கள் 
மூலமாகநவா அல்லது டைாதலநைசியில் டிஜிட்டல் கடன் ைளத்ைின் 
மூலமாகநவா, கவுண்டர் மூலமாக, இன்டர்டேட்டில் அல்லது நவறு 
ஏநைனும் வழிகளில் இன்டராக்டிவ் எலக்ட்ரானிக் சாைனங்கள் 
மூலமாகநவா டைாருந்தும். ேிறுவனத்ைின் சார்ைாக, ேிறுவனத்ைின் 
ஊழியர்கள் அல்லது ேிறுவனத்ைின் ைிரைிேிைிகள் மூலம் வழங்கப்ைட்ட 
அதனத்து நசதவகளுக்கும் இது டைாருந்தும். 

1.3 ேிறுவனத்ைின் இயக்குனர்கள் குழுவின் டைாறுப்பு- இயக்குேர்கள் குழுவின் 
ஒப்புைலுடன் ேிறுவனம் புகார்கள் மற்றும் குதறகதள ைரீ்க்க, ஆர்ைிஐ 
எச்எஃப்சி வழிகாட்டுைல்களின் கீழ் நைதவப்ைடும் டைாருத்ைமான குதற 
ைரீ்க்கும் வழிமுதறதய வகுக்கும். நமலும், ேியாயமான ேதடமுதறகள் 
குறியீட்டின் இணக்கம் மற்றும் ேிர்வாகத்ைின் ைல்நவறு ேிதலகளில் 
குதற ைரீ்க்கும் வழிமுதறயின் டசயல்ைாடு ஆகியவற்றின் அவ்வப்நைாது 
விமர்சனம் டசய்யப்ைடுவதை உறுைி டசய்ய நவண்டும். 

 

2. டவளிப்ைடுத்ைல்கள், விளம்ைரம், மார்க்டகட்டிங் மற்றும் விற்ைதன 

2.1 நிறுவனத்தின் அகனத்து விளம்பர மற்றும் விளம்பர கபாருள் கதளிவானது 
மற்றும் உண்கமயானது என்பகத நாங்ைள் உறுதி கசய்பவாம். 

2.2 ஒரு பசகவ அல்லது தயாரிப்பு மீது ைவனம் கசலுத்தும் நிறுவனத்தின் 
எந்தகவாரு ஊடைம் மற்றும் விளம்பர இலக்ைியத்திலும் மற்றும் வட்டி 
விைிதத்தின் குைிப்கப உள்ளடக்ைிய எந்தகவாரு விளம்பரத்திலும், மற்ை 
ைட்டணங்ைள் கபாருந்துமா என்பகத இது குைிக்கும். பமலும், கதாடர்புகடய 
விதிமுகைைள் மற்றும் நிபந்தகனைளின் முழு விவரங்ைள் பைாரிக்கையின் 
பபாது ைிகடக்கும் அல்லது நிறுவனத்தின் இகணயதளத்தில் கவக்ைப்படும். 

2.3 பின்வரும் ஊடைங்ைளில் ஏபதனும் ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்பட்டவற்ைின் 
மூலம் வட்டி விைிதங்ைள், கபாதுவான ைட்டணங்ைள் (அபராத ைட்டணங்ைள் 
உட்பட) பற்ைிய தைவல்ைகள நாங்ைள் வழங்குபவாம்- 

எங்கள் அனனே்து கினளகளிலும் அறிவிப்புகனள வழங்குேல்; 

(a) கதாகலபபசிஅல்லதுஉதவிகமயங்ைள்மூலம்; 

(b) நிறுவனத்தின் இகணயதளம் பற்ைிய தைவல்; 

(c) நியமிக்ைப்பட்ட ஊழியர் / உதவி கமயம் மூலம். 
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2.4 ஆதரவு பசகவைகள வழங்குவதற்ைாை மூன்ைாம் தரப்பினரின் பசகவைகள 
நாங்ைள் கபற்ைால், அத்தகைய மூன்ைாம் தரப்பினர் வாடிக்கையாளரின் 
தனிப்பட்ட தைவகல (அத்தகைய மூன்ைாம் தரப்பினருக்கு ஏபதனும் 
ைிகடத்தால்) நாங்ைள் விரும்பும் இரைசியத்தன்கம மற்றும் பாதுைாப்புடன் 
கையாள பவண்டும். 

2.5 நாங்ைள், அவ்வப்பபாது, அவர்ைளால் கபைப்பட்ட தயாரிப்புைளின் பல்பவறு 
அம்சங்ைகள வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு கதரிவிக்ைலாம். 

தயாரிப்புைள்/பசகவைள் கதாடர்பான எங்ைள் பிை தயாரிப்புைள் அல்லது 
விளம்பர சலுகைைள் பற்ைிய தைவல்ைள், வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு அவர் 
அத்தகைய தைவல்/பசகவகய கமயில் மூலமாைபவா அல்லது எங்ைள் 
இகணயதளத்தில் அல்லது பவறுவிதமாைபவா கபறுவதற்ைான ஒப்புதகல 
வழங்ைியிருந்தால் மட்டுபம கதரிவிக்ைப்படலாம். 

2.6 வாரியத்தின் ஒப்புதலுடன் ஆர்பிஐ மூலம் பரிந்துகரக்ைப்பட்டபடி பநரடி 
விற்பகன முைவர்ைள் (டிஎஸ்ஏ-ைள்)/பநரடி சந்கதப்படுத்தல் முைவர்ைள் 
(டிஎம்ஏ-ைள்) நடத்கதைளின் மாடல் குைியடீ்கட நாங்ைள் கவத்திருக்ைிபைாம் 
மற்றும், அதன் அடிப்பகடயில், எங்ைள் டிஎஸ்ஏ-ைளுக்ைான நடத்கத 
குைியடீ்கட நாங்ைள் பரிந்துகரத்துள்பளாம், அவர்ைளின் பசகவைள் சந்கத 
தயாரிப்புைளுக்கு கபைப்படுைின்ைன. அத்தகைய நடத்கத குைியடீு, மற்ை 
விஷயங்ைளில், எங்ைள் தயாரிப்புைகள விற்பதற்ைாை வாடிக்கையாளகர 
அணுகும்பபாது அவர்ைகள அகடயாளம் ைாண பவண்டும். 

2.7 எங்ைள் பிரதிநிதி/கூரியர் அல்லது டிஎஸ்ஏ எந்தகவாரு தவைான 
நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டிருக்ைிைது அல்லது இந்த குைியடீ்கட மீைி 
கசயல்பட்டிருக்ைிைது என்ை வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஏபதனும் புைார் 
கபைப்பட்டால், புைாகர விசாரிக்ைவும் கையாளுவதற்கும் ஏபதனும் இழப்கப 
ஏற்படுத்தவும் கபாருத்தமான வழிமுகைைள் கதாடங்ைப்படும். 

 

3. கடன்கள்மற்றும்அவற்றின்டசயல்முதறக்கானவிண்ணப்ைங்கள் 

3.1 நாங்ைள், ைட்டண அட்டவகண அல்லது ைட்டணங்ைளின் அட்டவகண மூலம், 

ைடன் விண்ணப்பத்கத கசயல்முகைப்படுத்துவதற்கு கசலுத்த பவண்டிய 
ைட்டணங்ைள்  ைட்டணங்ைள் பற்ைிய அகனத்து தைவல்ைகளயும்/
கவளிப்பகடயாை கவளிப்படுத்துபவாம், ைடன் கதாகை ஒப்புதல் 
அளிக்ைப்படாவிட்டால்வழங்ைப்படாவிட்டால்/, முன்கூட்டிபய கசலுத்தும் 
விருப்பங்ைள் மற்றும் ைட்டணங்ைள், ஏபதனும் இருந்தால்; தாமதமான 
திருப்பிச் கசலுத்துவதற்ைான அபராத வட்டிஅபராதம்/, ஏபதனும் இருந்தால்; 

நிகலயானதிலிருந்து ஃப்பளாட்டிங் விைிதங்ைளுக்கு ைடகன மாற்றுவதற்ைான 
மாற்று ைட்டணங்ைள் அல்லது அதற்கு மாைாை, எந்தகவாரு வட்டி மறு -
அகமப்பு விதிமுகை அல்லது எங்ைள் பார்கவயில், ைடன் வாங்குபவரின் 
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வட்டிகய பாதிக்ைிைதுஎனபவ, ைடன் விண்ணப்பத்கத கவளிப்பகடயான 
முகையில் கசயல்முகைப்படுத்துவது/ஒப்புதல் அளிப்பதில் சம்பந்தப்பட்ட 
அகனத்து ைட்டணங்ைகளயும் உள்ளடக்ைிய 'அகனத்து கசலகவயும்' நாங்ைள் 
கவளிப்படுத்துபவாம். அத்தகைய ைட்டணங்ைள்/ைட்டணங்ைள் 
பாரபட்சமற்ைகவ என்பகதயும் உறுதி கசய்ய பவண்டும். 

3.2 ைடன் தயாரிப்கப கபறும் பநரத்தில், நாங்ைள் கபாருந்தக்கூடிய வட்டி 
விைிதங்ைள் மற்றும் கசயல்முகைக்கு கசலுத்த பவண்டிய ைட்டணங்ைள், 

முன்கூட்டிபய கசலுத்தும் விருப்பங்ைள் மற்றும் ைட்டணங்ைள், ஏபதனும் 
இருந்தால், மற்றும் ைடன் வாங்குபவரின் வட்டிகய பாதிக்கும் பவறு ஏபதனும் 
விஷயங்ைள் பற்ைிய தைவல்ைகள வழங்குபவாம், எனபவ மற்ை வடீ்டு நிதி 
நிறுவனங்ைளால் (எச்எஃப்சி-ைள்) வழங்ைப்படும் விதிமுகைைள் மற்றும் 
நிபந்தகனைளுடன் ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒப்படீ்கட கசய்ய முடியும் மற்றும் 
ைடன் வாங்குபவரால் கதரிவிக்ைப்பட்ட முடிகவ எடுக்ை முடியும். பமலும், 

விண்ணப்ப படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்ை பதகவயான ஆவணங்ைளின் பட்டியகல 
ைடன் விண்ணப்ப படிவம் குைிப்பிடலாம். 

3.3 அகனத்து ைடன் விண்ணப்பங்ைளுக்கும் நிறுவனம் ஒப்புதல் இரசீகத 
வழங்கும். ைடன் விண்ணப்பங்ைள் 15 நாட்ைளுக்குள் அல்லது ைடன் 
வாங்குபவருக்கும் நிறுவனத்திற்கும் இகடயில் விண்ணப்ப படிவம் 
கபைப்பட்ட பததியிலிருந்து அகனத்து வகைைளிலும் முழுகமயாை 
ஒப்புக்கைாள்ளப்படக்கூடிய நீட்டிக்ைப்பட்ட பநரத்திற்குள் அைற்ைப்படும். 

3.4 டிஜிட்டல் கடன் ைளங்கள் மீது டைறப்ைட்ட கடன்களுக்கு- ேிறுவனம் 
டிஜிட்டல் கடன் ைளங்கதள கடன் வாங்குைவர்கதள மூலம் 
மற்றும்/அல்லது ேிலுதவத் டைாதகதய மீட்ைைற்கான அைன் முகவராக 
ஈடுைட்டால், அது உறுைி டசய்யும்: 

a) முைவர்ைளாை ஈடுபட்டுள்ள டிெிட்டல் ைடன் தளங்ைளின் கபயர்ைள் 
நிறுவனத்தின் இகணயதளத்தில் கவளிப்படுத்தப்படும். 

ஒருமுகவராகநிறுவனே்ோல்ஈடுபேட்ுள்ளடிஜிே்ேல்கேன்ேளம்வாடிக்னகயா

ளருக்குமுன்கூே்டிடயஅதுநிறுவனே்தின்சாரப்ாகதோேரப்ுதகாள்வனேதவ

ளிப்படுே்ேடவண்டும். 

b) ைடன் ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டிருந்தால், ஒப்புதலுக்கு பிைகு உடனடியாை 
ஆனால் ைடன் ஒப்பந்தத்கத கசயல்படுத்துவதற்கு முன்னர், நிறுவனத்தின் 
ைடிதத் தகலவரின் மீது ைடன் வாங்குபவருக்கு ஒப்புதல் ைடிதம் 
வழங்ைப்படும். 

c) நிறுவனம் அதன் மூலம் ஈடுபட்டுள்ள டிெிட்டல் ைடன் தளங்ைள் மீது 
பயனுள்ள பமற்பார்கவ மற்றும் ைண்ைாணிப்கப கைாண்டிருக்கும். 
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4. கடன் மைிப்ைீடு, விைிமுதறகள்/ேிைந்ைதனகள் மற்றும் ேிராகரிப்பு 
ைகவல்டைாடர்பு 

4.1 கபாதுவாை ைடன் விண்ணப்பத்கத கசயல்முகைப்படுத்த பதகவயான 
அகனத்து விவரங்ைளும் விண்ணப்ப பநரத்தில் எங்ைளால் பசைரிக்ைப்படும். 

எங்ைளுக்கு எந்தகவாரு கூடுதல் தைவல் பதகவப்பட்டால், அவர் உடனடியாை 
மீண்டும் கதாடர்பு கைாள்வார் என்பகத வாடிக்கையாளருக்கு கதரிவிப்பபாம். 

4.2 வாடிக்கையாளருக்கு ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்ட ைடன் கதாகையின் 
எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் ைடிதத்தின் மூலம் அல்லது இல்கலகயனில், 

வருடாந்திர வட்டி விைிதம், ைடன் கதாகைகய கபறுவதற்ைான விண்ணப்ப 
முகை, முன்கூட்டிபய கசலுத்துதல் ைட்டணங்ைள், அபராத ைட்டணங்ைள் 
பபான்ை அகனத்து விதிமுகைைள் மற்றும் நிபந்தகனைளுடன் ஒப்புதல் 
அளிக்ைப்பட்ட ைடன் கதாகை மூலம் கதரிவிக்ைப்படும். ைடன் ஒப்பந்தத்தில் 
பபால்டில் தாமதமாை திருப்பிச் கசலுத்துவதற்ைாை வசூலிக்ைப்படும் அபராத 
வட்டிகய நாங்ைள் குைிப்பிடுபவாம். எங்ைள் பதிவுைளில் ைடன் வாங்குபவர் 
இந்த விதிமுகைைள் மற்றும் நிபந்தகனைகள நாங்ைள் எழுத்துப்பூர்வமாை 
ஏற்றுக்கைாள்பவாம். 

4.3 ஒவ்கவாரு ைடன் வாங்குபவருக்கும் ைடன் ஒப்பந்தத்தில் பமற்பைாள் 
ைாட்டப்பட்டுள்ள அகனத்து இகணப்புைளின் நைகலயும் அல்லது ைடன்ைகள 
வழங்ைிய பிைகு நாங்ைள் ைடன் ஒப்பந்தத்தின் நைகலயும் வழங்குபவாம். 

4.4 கடன் விண்ணப்ைத்தை ேிராகரிப்ைைற்கான ைகவல்டைாடர்பு- ேிறுவனம் 
வாடிக்தகயாளருக்கு கடன் வழங்குவைற்கான ேிதலயில் இல்தல 
என்றால், ேிராகரிப்புக்கான காரணங்கதள எழுதுவைில் ோங்கள் 
டைரிவிப்நைாம் மற்றும் அத்ைதகய ைகவல்டைாடர்பு மின்னஞ்சல், 

எஸ்எம்எஸ் நைான்ற மின்னணு வழிமுதறகள் உட்ைட எந்ைடவாரு 
டசல்லுைடியான ைகவல்டைாடர்பு வழிமுதறகள் மூலம் இருக்கலாம். 

 

5. விைிமுதறகள்மற்றும்ேிைந்ைதனகளில்மாற்றங்கள்உட்ைடகடன்கதளவழ
ங்குைல் 

5.1 வாடிக்கையாளர் கசய்த பட்டுவாடா பைாரிக்கை அல்லது ைடன் 
ஒப்பந்தம்/ஒப்புதல் ைடிதத்தில் வழங்ைப்பட்ட பட்டுவாடா அட்டவகணயின்படி 
நாங்ைள் ைடன்ைகள வழங்குபவாம். 

5.2 பட்டுவாடா அட்டவகண, வட்டி விைிதங்ைள், அபராத வட்டி, ஏபதனும் 
இருந்தால், பசகவ ைட்டணங்ைள், முன்கூட்டிபய கசலுத்தும் ைட்டணங்ைள், பிை 
கபாருந்தக்கூடிய ைட்டணங்ைள் பபான்ை விதிமுகைைள் மற்றும் 
நிபந்தகனைளில் ஏபதனும் மாற்ைங்ைள் உட்பட ைடன் வாங்குபவருக்கு 
நாங்ைள் அைிவிப்கப வழங்குபவாம். வாடிக்கையாளருக்கு அைிவிப்பு 
வழங்ைிய பிைகு மட்டுபம வட்டி விைிதங்ைள் மற்றும் ைட்டணங்ைளில் 
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ஏற்படும் மாற்ைங்ைள் கசயல்படுத்தப்படுவகத நாங்ைள் உறுதி கசய்பவாம். 

இது கதாடர்பான ஒரு கபாருத்தமான நிபந்தகன ைடன் ஒப்பந்தத்தில் 
இகணக்ைப்படும். 

5.3 விதிமுகைைள் மற்றும் நிபந்தகனைளில் மாற்ைம் ஏற்பட்டால், அவர் 60 

நாட்ைளுக்குள் மற்றும் அைிவிப்பு இல்லாமல் அவரது ைணக்கை மூடலாம் 
அல்லது எந்தகவாரு கூடுதல் ைட்டணங்ைள் அல்லது வட்டிகயயும் 
கசலுத்தாமல் ைடன் ைணக்கை மாற்ைலாம். 

5.4 ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் பணம்கசலுத்தல் அல்லது கசயல்திைகன திரும்பப் 
கபறுவதற்ைான / விகரவுபடுத்துவதற்ைான முடிவு அல்லது கூடுதல் 
பத்திரங்ைகளத் பதடுவது, ைடன் ஒப்பந்தத்திற்கு இணங்ை இருக்கும். 

5.5 அகனத்து நிலுகவத் கதாகைகயயும் திருப்பிச் கசலுத்துவதற்கு அல்லது 
ைடன் வாங்குபவருக்கு எதிராை நிறுவனம் கவத்திருக்ைக்கூடிய பவறு 
எந்தகவாரு பைாரலுக்கும் எந்தகவாரு சட்டப்பூர்வ உரிகம அல்லது 
உரிகமக்கு உட்பட்டு நிலுகவயிலுள்ள ைடன் கதாகைகய அகடவதன் 
மூலம் நாங்ைள் அகனத்து பத்திரங்ைகளயும் கவளியிடுபவாம். அத்தகைய 
கசட் ஆஃப் உரிகம பயன்படுத்தப்பட பவண்டும் என்ைால், மீதமுள்ள 
பைாரல்ைள் மற்றும் கதாடர்புகடய பைாரல் கசட்டில்/கசலுத்தப்படும் வகர 
நிறுவனம் பத்திரங்ைகள தக்ைகவக்ை உரிகம கைாண்ட நிபந்தகனைள் 
பற்ைிய முழு விவரங்ைளுடன் ைடன் வாங்குபவருக்கு அகதப் பற்ைிய 
அைிவிப்பு வழங்ைப்படும். 

 

6. வட்டிவிகிைம் மற்றும் அைராை வட்டி ைற்றிய ைகவல் 
6.1 நிறுவனம், அதன்வாரியத்தின்ஒப்புதலுடன், 

வட்டிவிைிதங்ைள்மற்றும்கசயல்முகைைட்டணம், 

அபராதவட்டிமற்றும்பிைைட்டணங்ைள்பபான்ைவற்கைதீர்மானிக்ைகபாருத்தமா
னஉள்கைாள்கைகயஏற்றுக்கைாண்டுள்ளது. நிதிைளின்சராசரிகசலவு, 

கசயல்பாட்டுகசலவு, மூலதனைட்டணம், 

ைடன்இழப்புபபான்ைகதாடர்புகடயைாரணிைகளைணக்ைில்எடுத்துக்கைாள்ளும்
வட்டிவிைிதமாதிரிகயஇதுவகரயறுத்துள்ளது. பமலும், 

வாடிக்கையாளருடன்கதாடர்புகடயைடன்அபாயத்தின்அடிப்பகடயில்இருக்கு
ம்கூடுதல்ஆபத்துபிரீமியம், இதுஅவரதுைடன்வரலாறு, ைடன்மதிப்படீு, 

நிதிசுயவிவரம், பாதுைாப்புைாப்படீுபபான்ைவற்ைின்கசயல்பாடுஆகும். எனபவ, 

நிறுவனம்கவவ்பவறுவகைைளுக்குகவவ்பவறுவட்டிவிைிதத்கதவசூலிக்ைலா
ம். 

6.2 கபஞ்ச்மார்க்ஃப்பளாட்டிங்குைிப்புவிைிதம், 

வட்டிவிைிதம்மற்றும்அபாயங்ைகளபமம்படுத்துவதற்ைானஅணுகுமுகை, 

மற்றும்கபாருந்தக்கூடியஅபராதவட்டிஅதன்இகணயதளத்தில்நிறுவனத்தால்
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ைிகடக்கும். 

வட்டிவிைிதங்ைளில்மாற்ைம்ஏற்படும்பபாகதல்லாம்இகணயதளத்தில்கவளியி
டப்பட்டதைவல்ைள்புதுப்பிக்ைப்படும். 

6.3 கபாருந்தக்கூடியவட்டிவிைிதம்மற்றும்அபராதவட்டிவிைிதம்வருடாந்திரவிைித
மாைஇருக்கும், 

இதனால்ைடன்வாங்குபவர்ைணக்ைில்வசூலிக்ைப்படும்சரியானவிைிதங்ைகளப்ப
ற்ைிஅைிந்திருப்பார். 

6.4 ைடன்வாங்குபவர்ைளிடமிருந்துபசைரிக்ைப்பட்டதவகணைள்வட்டிமற்றும்அசல்
இகடபயயானபிளவுைகளகதளிவாைகுைிப்பிடும். 

 

7. உத்ைரவாைம்அளிப்ைவர்கள் 

7.1 ஒருநபர்ைடனுக்ைானஉத்தரவாதமளிப்பவராைஇருக்ைவிரும்பும்பபாது, 

அவர்ைளுக்குஇதுபற்ைிகதரிவிக்ைப்படும்: 

a) உத்தரவாதமளிப்பவராைஅவரதுகபாறுப்பு; 

b) அவர் / அவள்நிறுவனத்திற்குதன்கனகசலுத்தும்கபாறுப்புத்கதாகை; 

c) நிறுவனம் தனது கபாறுப்கப கசலுத்த அவகர அகழக்ைக்கூடிய 
சூழ்நிகலைள்; 

d) ஒரு உத்தரவாதமளிப்பவராை பணம் கசலுத்த தவைினால் நிறுவனம் 
அவரது பிை கசாத்து/பத்திரங்ைளுக்கு அடமானம் கவத்திருந்தாலும் 
அல்லது நிறுவனத்துடன் கபாறுப்பபற்ைாலும்; 

e) ஒரு உத்தரவாதமளிப்பவராை அவரது கபாறுப்புைள் ஒரு குைிப்பிட்ட 
அளவிற்கு வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளதா அல்லது அகவ வரம்பற்ைகவ; 

மற்றும் 

f) ஒரு உத்தரவாதமளிப்பவராை அவரது கபாறுப்புைள் கவளிபயற்ைப்படும் 
பநரம் மற்றும் சூழ்நிகலைள் மற்றும் நிறுவனம் அவருக்கு இகதப் பற்ைி 
அைிவிக்கும் முகை; மற்றும் 

g) வாடிக்கையாளரின் நிதி நிகலயில் ஏபதனும் சீரழிவு. 

7.2 ஒருபவகள ஒரு உத்தரவாதமளிப்பவர் நிறுவனத்தால் கசய்யப்பட்ட 
கசல்லுபடியான பைாரிக்கைக்கு இணங்ை மறுத்தால், நிலுகவத் கதாகைகய 
கசலுத்துவதற்கு பபாதுமான வழிமுகைைள் இருந்த பபாதிலும், அத்தகைய 
உத்தரவாதமளிப்பவர் விருப்பமான இயல்புநிகலயாளராை ைருதப்படலாம். 

 

8. ைனியுரிதமயும்ேம்ைகத்ைன்தமயும் 

8.1 வாடிக்கையாளர்இனிதனியார்மற்றும்இரைசியமாைவாடிக்கையாளராைஇல்லாத
பபாதும்கூடநாங்ைள்வாடிக்கையாளரின்தனிப்பட்டதைவகலசிைிச்கசகசய்பவா
ம். 
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குழுவில்உள்ளபிைநிறுவனங்ைள்உட்படஎவருக்கும்வாடிக்கையாளரின்தரவுஅ
ல்லதுதைவல்ைகளநாங்ைள்கவளிப்படுத்தமாட்படாம்: 

a) சட்டத்தின்படி பதகவப்படுைிைது. 

b) தைவகல கவளிப்படுத்த கபாதுமக்ைளுக்ைான ைடகம. 

c) எங்கள் ஆரவ்ே்திற்கு ேகவல் வழங்கடவண்டும். இருப்பினும், 

வாடிக்னகயாளர ்எங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்காவிே்ோல், 

வாடிக்னகயாளர ்அல்லது வாடிக்னகயாளரின் கணக்குகள்/ 

ேனிப்பே்ே ேகவல்கள் பற்றியேகவல்கனள டவறு எவருக்கும் 

வழங்குவேற் கானகாரணமாக இது பயன்படுே்ேப்போது. 

d) வாடிக்கையாளர் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி/அங்ைீைாரம் அளித்துள்ளார் 
அல்லது தைவகல கவளிப்படுத்த நிறுவனத்திடம் பைட்டுள்ளார். 

8.2 நிறுவனம் அவகரப் பற்ைி கவத்திருக்கும் தனிப்பட்ட பதிவுைகள 
அணுகுவதற்ைாை இந்திய சட்டங்ைளின் ைீழ் அவரது உரிகமைள்/கபாறுப்புைள் 
பற்ைி நாங்ைள் வாடிக்கையாளருக்கு கதரிவிப்பபாம். 

8.3 வாடிக்கையாளர்குைிப்பாைஅவ்வாறுகசய்யஎங்ைளுக்குஅங்ைீைாரம்அளிக்ைாவிட்
டால்வாடிக்கையாளரின்தனிப்பட்டதைவகலசந்கதப்படுத்தல்பநாக்ைங்ைளுக்ைா
ைநாங்ைள்பயன்படுத்தமாட்படாம். 

8.4 ஒருபவகள வாடிக்கையாளர் சந்கதப்படுத்தல் கதாடர்பான 
தைவல்கதாடர்புைகள நிறுத்துவகத நிறுத்த விரும்பினால், அவர் அதன் 
எந்தகவாரு ைிகளைளிலும் அல்லது அத்தகைய சந்கதப்படுத்தல் கதாடர்பான 
தைவலில் குைிப்பிடப்படக்கூடிய பசனல் மூலம் எழுத்துப்பூர்வமாை 
பைாரிக்கைகய சமர்ப்பிக்ை பவண்டும். 

 

9. கடன்ைகவல்ேிறுவனங்கள் ("சிஐசி-கள்"), 

ைாதுகாப்புடசாத்துமறுகட்டதமப்புமற்றும்ைாதுகாப்புவட்டி 

("சிஇஆர்எஸ்ஏஐ"), மத்ைியநகஒய்சிைைிவு ("சிநகஒய்சிஆர்") 

மற்றும்ைிறஏடஜன்சிகளுடன்ைரவு/ைகவல்கதளைகிர்ந்துடகாள்ளுைல் 

a) திருப்பிச் கசலுத்தும் ைண்ைாணிப்பு பதிவு, பைஒய்சி தைவல், பாதுைாப்பு 
விவரங்ைள் மற்றும் சிஐசி-ைள், சிஇஆர்எஸ்ஏஐ, சிபைஒய்சிஆர் அல்லது 
பவறு ஏபதனும் அரசாங்ை அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட ஏகென்சிைளுடன் பிை 
பதகவயான தைவல்ைள் பபான்ை வாடிக்கையாளரின் ைடன் ைணக்ைின் 
விவரங்ைகள நிறுவனம் அவ்வப்பபாது கபாருந்தக்கூடியபடி 
ஒழுங்குமுகை/சட்டரீதியான பதகவைளுக்கு ஏற்ப பைிரலாம். 

b) வாடிக்கையாளரால் பைாரப்பட்டால், அந்தந்த ஏகென்சி அல்லது சில 
சட்டரீதியான ைடகம மூலம் தகடகசய்யப்படாவிட்டால், சிஐசி-ைள் 
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அல்லது அத்தகைய ஏகென்சிைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட கதாடர்புகடய 
தைவல்ைகள நாங்ைள் வழங்குபவாம். 

 

10. ேிலுதவகளின்கடலக்ஷன் 

10.1 ைடன்ைள் வழங்ைப்படும்பபாது, ைடன் ஒப்பந்தத்தில் திருப்பிச் கசலுத்தும் 
கதாகை, தவகணக்ைாலம் மற்றும் ைால அளகவ குைிப்பிடுவதன் மூலம் 
திருப்பிச் கசலுத்தும் கசயல்முகை/மிை முக்ைியமான விதிமுகைைள் மற்றும் 
நிபந்தகனைள் ("எம்ஐடிசி") கைாண்ட ஆவணத்கத நாங்ைள் 
வாடிக்கையாளருக்கு விளக்குபவாம். இருப்பினும், வாடிக்கையாளர் திருப்பிச் 
கசலுத்தும் அட்டவகணகய ைகடப்பிடிக்ைவில்கல என்ைால், நிலத்தின் 
சட்டங்ைளின்படி ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட கசயல்முகை நிலுகவத் 
கதாகைகய மீட்பதற்கு பின்பற்ைப்படும். இந்த கசயல்முகையில் 
வாடிக்கையாளருக்கு அவர்ைளின் அைிவிப்கப அனுப்புவதன் மூலம் அல்லது 
தனிப்பட்ட வருகைைகள பமற்கைாள்வதன் மூலம் மற்றும்/அல்லது 
பாதுைாப்கப மறுஉகடகம கசய்வதன் மூலம் நிகனவூட்டல் அடங்கும். 

10.2 நிறுவனத்தின் பசைரிப்பு கைாள்கை/கசயல்முகை நீதிமன்ைம், நியாயமான 
சிைிச்கச மற்றும் மனநிகைவு ஆைியவற்ைின் மீது உருவாக்ைப்படும். 

வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கை மற்றும் நீண்ட ைால உைகவ வளர்ப்பதில் 
நாங்ைள் நம்புைிபைாம். எங்ைள் ஊழியர் அல்லது நிலுகவத் கதாகை 
அல்லது/மற்றும் பாதுைாப்பு மறுஉகடகமயில் எங்ைகள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்த அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட எந்தகவாரு நபரும் தன்கன / 

அவகள அகடயாளம் ைாண்பித்து எங்ைளால் வழங்ைப்பட்ட அதிைார 
ைடிதத்கத ைாண்பிக்ைவும் மற்றும் பைாரிக்கையின் பபரில், நிறுவனத்தால் 
அல்லது நிறுவனத்தின் அதிைாரத்தின் ைீழ் வழங்ைப்பட்ட அவரது அகடயாள 
அட்கடகய ைாண்பிக்ைவும். 

10.3  ஊழியர்ைளின் அகனத்து உறுப்பினர்ைள் அல்லது பசைரிப்பில் எங்ைகள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்த அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட எந்தகவாரு நபரும் பின்வரும் பரந்த 
வழிைாட்டுதல்ைகள பின்பற்ை பவண்டும்: 

a) வாடிக்கையாளர் சாதாரணமாை அவரது விருப்பப்படி கதாடர்பு 
கைாள்ளப்படுவார் மற்றும் அவரது குடியிருப்பு இடத்தில் எந்தகவாரு 
குைிப்பிட்ட இடமும் இல்லாத நிகலயில் மற்றும், அவரது குடியிருப்பில் 
ைிகடக்ைவில்கல என்ைால், வணிைம் / கதாழில் இடத்தில் கதாடர்பு 
கைாள்ளப்படுவார். 

b) நிறுவனத்கத பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்ைான அகடயாளமும் மற்றும் 
அதிைாரமும் வாடிக்கையாளருக்கு முதல் சந்தர்ப்பத்தில் 
கதரியப்படுத்தப்படும். 

c) வாடிக்கையாளரின் தனியுரிகம மதிக்ைப்படும். 
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d) வாடிக்கையாளருடனானகதாடர்புஒருசிவில்முகையில்இருக்கும். 

e) நிலுகவயிலுள்ள ைடன்ைகள மீட்கடடுப்பதற்கு எங்ைள் பிரதிநிதிைள் 
வாடிக்கையாளர்ைகள மாகல 8. 00 மணி முதல் மாகல 7.00 மணி வகர 
கதாடர்பு கைாள்வார்ைள். 

f) ஒரு குைிப்பிட்ட பநரத்தில் அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ட இடத்தில் 
அகழப்புைகள தவிர்க்ை வாடிக்கையாளரின் பைாரிக்கைகய ைருத்தில் 
கைாள்ள நாங்ைள் முயற்சிப்பபாம் மற்றும் அத்தகைய பைாரிக்கைைள் 
முடிந்தவகர மதிக்ைப்படும். 

g) பரஸ்பரமாை ஏற்றுக்கைாள்ளக்கூடிய மற்றும் ஒழுங்ைாை நிலுகவத் 
கதாகை கதாடர்பான பிரச்சகனைள் அல்லது பவறுபாடுைகள தீர்க்ை 
அகனத்து சாத்தியமான உதவிைளும் வழங்ைப்படும். 

h) நிலுகவத்கதாகை பசைரிப்புக்ைான வாடிக்கையாளரின் இடத்திற்கு 
கசல்லும் பபாது, ஒழுக்ைமாைவும் மரியாகதயாைவும் நடக்ை பவண்டும். 

i) குடும்பத்தில் ஏமாற்ைம் அல்லது அத்தகைய பிை பபரழிவு தருணங்ைள் 
பபான்ை கபாருத்தமற்ை சந்தர்ப்பங்ைள் நிலுகவத் கதாகைகயச் 
பசைரிப்பதற்கு அகழப்புைள் / வருகைைகளச் கசய்வதற்கு தவிர்க்ைப்படும். 

 

11. புகார்கள்மற்றும்குதறகள் 

11.1 வாடிக்கையாளர் குகை தீர்க்கும் வழிமுகை/வாடிக்கையாளர் புைார்ைள் 
தீர்மான கசயல்முகை உட்பட புைார் கையாளும் பாலிசிகய நிறுவனம் 
ஏற்றுக்கைாண்டுள்ளது, அதன் இயக்குநர்ைள் குழுவின் ஒப்புதலுடன். அத்தகைய 
பாலிசி/வழிமுகை ஆன்கலனில் அல்லது அர்ப்பணிக்ைப்பட்ட 
வாடிக்கையாளர் பசகவ பசனல் மூலம் கபைப்பட்ட ஒவ்கவாரு 
நிறுவனத்தின் அலுவலைங்ைளிலும் புைார்ைள் மற்றும் குகைைகள 
கபறுவதற்ைான அகமப்பு மற்றும் கசயல்முகைகய வகரயறுக்கும். 

11.2 டிெிட்டல் ைடன் தளங்ைள் மூலம் கபைப்பட்ட ைடன்ைள் உட்பட ஒரு 
அவுட்பசார்ஸ்டு ஏகென்சி வழங்கும் பசகவைள் கதாடர்பான 
பிரச்சகனைகளயும் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் குகை தீர்க்கும் 
வழிமுகை கையாளும். 

11.3 எங்ைள் இகணயதளம் மற்றும் எங்ைள் ைிகளைளில் கதாடர்புகடய இகமயில் 
ஐடி, கதாடர்பு விவரங்ைள், எதிர்பார்க்ைப்படும் டர்ன்அரவுண்ட் பநரம், புைார்ைகள 
அதிைரிப்பதற்ைான பமட்ரிக்ஸ் பபான்ைவற்றுடன் வாடிக்கையாளர் குகை 
தீர்க்கும் வழிமுகைகய நாங்ைள் கவளியிடுபவாம். அத்தகைய 
கவளிப்படுத்தல் பதசிய வடீ்டு வங்ைிக்கு ("NHB") எஸ்ைபலஷன் பசனகலயும் 
ைாண்பிக்கும், ஒருபவகள புைாரளிப்பவர் ஒரு மாத ைாலத்திற்குள் 
நிறுவனத்திடமிருந்து பதிகலப் கபைவில்கல அல்லது கபைப்பட்ட பதிலில் 
அதிருப்தி அகடந்தால். 
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11.4 வாடிக்கையாளரிடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வமாை புைாகர நாங்ைள் கபற்ைால், 

நாங்ைள் அவருக்கு/அவளுக்கு ஒரு வாரத்திற்குள் ஒப்புதல்/பதிகல 
அனுப்புபவாம். ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பபானில் புைாகர நாங்ைள் 
கபற்ைால், நாங்ைள் வாடிக்கையாளருக்கு புைார் குைிப்பு எண்கண வழங்ைி 
அவருக்கு முன்பனற்ைத்கத பற்ைி கதரிவிப்பபாம். 

11.5 விஷயத்கத ஆராய்ந்த பிைகு, நாங்ைள் வாடிக்கையாளருக்கு இறுதி பதிகல 
அனுப்புபவாம் அல்லது பதிலளிக்ை எங்ைளுக்கு அதிை பநரம் 
பதகவப்படுவதற்ைான ைாரணத்கத விளக்குபவாம், மற்றும் புைாரின் ஆறு 
வாரங்ைளுக்குள் அவ்வாறு கசய்ய நாங்ைள் முயற்சிப்பபாம். 

 

12. கடன்களின் முன்கூட்டிநய டசலுத்ைல், முன்கூட்டிநய 
அதடத்ைல்(ஃப்ரீகுநளாசர்) மற்றும் டிரான்ஸ்ஃைர் 

12.1  பின்வரும் சூழ்நிகலைளின் ைீழ் வடீ்டுக் ைடன்ைகள முன்கூட்டிபய 
அகடத்தல் மீது நாங்ைள் முன்-பணம்கசலுத்தல் ைட்டணம் அல்லது 
அபராதத்கத வசூலிக்ை மாட்படாம்: 

(a) வடீ்டுக்ைடன்ஃப்பளாட்டிங்வட்டிவிைிதஅடிப்பகடயில்மற்றும்எந்தகவாருஆ
தாரத்திலிருந்தும்முன்கூட்டிபயஅகடக்ைப்பட்டஇடத்தில்உள்ளது. 

(b) வடீ்டுக்ைடன்நிகலயானவட்டிவிைிதஅடிப்பகடயில்இருக்கும்மற்றும்ைடன்
வாங்குபவர்தங்ைள்கசாந்தஆதாரங்ைளில்இருந்துமுன்கூட்டிபயஅகடக்ைப்ப
டுைிைது. 

தயவுகசய்துைவனத்தில்கைாள்ளவும்: 

(i) இந்தபநாக்ைத்திற்ைான "கசாந்தஆதாரங்ைள்" என்பதுவங்ைி/ எச்எஃப்சி/ 

என்பிஎஃப்சிமற்றும்/அல்லதுநிதிநிறுவனத்திடம்இருந்துைடன்வாங்குவ
கதத்தவிரபவறுஎந்தஆதாரத்கதயும்குைிக்கும். 

(ii) அகனத்துஇரட்கட/ சிைப்புவிைிதம் 

(நிகலயானமற்றும்ஃப்பளாட்டிங்பசர்க்கை) 

வடீ்டுக்ைடன்ைள்முன்கூட்டிபயஅகடத்தல்(ஃப்பளாட்டிங்) 

பநரத்தில்நிகலயான/ 

ஃப்பளாட்டிங்விைிதத்திற்குகபாருந்தக்கூடியமுன்கூட்டிபயஅகடத்தல்(ஃ
ப்பளாட்டிங்) விதிமுகைைகளஈர்க்கும், 

ைடன்நிகலயானஅல்லதுஃப்பளாட்டிங்விைிதத்தில்உள்ளது. 

இரட்கட/சிைப்புவிைிதவடீ்டுக்ைடன்ைள்இருந்தால், 

நிகலயானவட்டிவிைிதைாலம்ைாலாவதியானபிைகு, 

ைடன்ஃப்பளாட்டிங்விைிதைடனாைமாற்ைப்பட்டவுடன்ஃப்பளாட்டிங்விைித
த்திற்ைானமுன்கூட்டிபயஅகடத்தல்(ஃப்பளாட்டிங்) 

விதிமுகைவிதிமுகைவிதிக்ைப்படும். 

(iii) ஒருநிகலயானவிைிதைடன்என்பதுைடனின்முழுைாலத்திற்கும்விைிதம்நி
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ர்ணயிக்ைப்படும்ஒன்ைாகும்என்பகதயும்கதளிவுபடுத்தப்படுைிைது. 

12.2  இகண-ைடகமயாளர்(ைள்) உடன் அல்லது இல்லாமல் தனிநபர் ைடன் 
வாங்குபவர்ைளுக்கு வணிைத்கத தவிர பவறு பநாக்ைங்ைளுக்ைாை 
ஒப்புதலளிக்ைப்பட்ட ஃப்பளாட்டிங் விைித படர்ம் ைடன் மீது நிறுவனம் 
முன்கூட்டிபய அகடத்தல்(ஃப்பளாட்டிங்) ைட்டணங்ைள்/முன்கூட்டிபய 
கசலுத்தும் அபராதங்ைகள விதிக்ைாது. 

12.3  ைடன் ைணக்கை டிரான்ஸ்ஃபர் கசய்வதற்ைான ைடன் வாங்குபவரிடமிருந்து 
பைாரிக்கை கபைப்பட்டால், ஒப்புதல் அல்லது அதாவது நிறுவனத்தின் 
ஆட்பசபகன, ஏபதனும் இருந்தால், பைாரிக்கை கபைப்பட்ட பததியிலிருந்து 21 

நாட்ைளுக்குள் கதரிவிக்ைப்படும். கபாருந்தக்கூடிய சட்டங்ைளுக்கு ஏற்ப 
ைடனின் விதிமுகைைள் மற்றும் நிபந்தகனைளின்படி அத்தகைய 
டிரான்ஸ்ஃபர் கவளிப்பகடயாை இருக்கும். 

 

13. டைாதுவான 

13.1  நிறுவனம் அது பதகவ என்று ைருதினால், அது வாடிக்கையாளரால் ைடன் 
விண்ணப்பத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்ைகள வாடிக்கையாளகர 
அவரது குடியிருப்பு மற்றும்/அல்லது வணிை முைவரியாளர்ைளிடம் இந்த 
பநாக்ைத்திற்ைாை நியமிக்ைப்பட்ட ஏகென்சிைள் மூலம் கதாடர்பு கைாள்வதன் 
மூலம் சரிபார்க்கும். 

13.2  RBI மூலம் பரிந்துகரக்ைப்பட்டபடி ைிகளைள், இகணயதளம், கபாருந்தக்கூடிய 
பல்பவறு முக்ைிய அம்சங்ைளான பசகவ ைட்டணங்ைள், வட்டி விைிதங்ைள், 

அபராத வட்டி, வழங்ைப்படும் பசகவைள், தயாரிப்பு தைவல், பல்பவறு 
பரிவர்த்தகனைளுக்ைான பநர விதிமுகைைள் மற்றும் குகை தீர்க்கும் 
வழிமுகை பபான்ைவற்ைிற்கு நிறுவனம் ஒழுங்குமுகை பதகவைளுக்கு 
இணங்குவகத உறுதி கசய்யும். 

13.3  நிறுவனம் வாடிக்கையாளரின் ைணக்ைில் மற்றும் பபாலீஸ்/பிை விசாரகண 
ஏகென்சிைளுடன் ஒரு பரிவர்த்தகனகய விசாரிக்ை பவண்டும் என்ைால், 

வாடிக்கையாளர் இகணந்து கசயல்படுவார் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிைது. 

13.4  அத்தகைய வாடிக்கையாளர் பமாசடியாைபவா அல்லது நியாயமான 
ைவனிப்பு இல்லாமபலா கசயல்பட்டால் அகனத்து இழப்புைளுக்கும் 
வாடிக்கையாளர் கபாறுப்பாவார். 

13.5  ைடன் வாங்குபவருக்ைான அகனத்து தைவல்கதாடர்புைளும் கபாதுவாை 
ஆங்ைிலத்தில் இருக்கும். இருப்பினும், வாடிக்கையாளரால் பைாரப்பட்டால், 

வாடிக்கையாளரால் புரிந்துகைாள்ளப்பட்டபடி அத்தகைய தைவல் ஹிந்தி 
அல்லது பவறு ஏபதனும் கபாருத்தமான கமாழியில் வழங்ைப்படும். 
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13.6  வயது, இனம், சாதி, பாலினம், திருமண நிகல, மதம் அல்லது இயலாகம 
அடிப்பகடயில் எங்ைள் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு இகடயில் நாங்ைள் 
பாரபட்சமகடய மாட்படாம். இருப்பினும், இது எங்ைகள கவவ்பவறு பிரிவுைள் 
மற்றும் சமூைத்தின் வயது குழுக்ைளுக்ைாை வடிவகமக்ைப்பட்ட திட்டங்ைளில் 
பங்பைற்பதிலிருந்து தடுக்ைாது. 

13.7  நிறுவனம் மற்றும் தனிநபர் ைடன் வாங்குபவருக்கு இகடயில் 
ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட வடீ்டுக் ைடனின் முக்ைிய விதிமுகைைள் மற்றும் 
நிபந்தகனைகளப் பற்ைிய விகரவான மற்றும் நல்ல புரிதகல எளிதாக்ை, 

ைடன் வாங்குபவருடன் கைகயாப்பமிடப்பட்ட படி, ைடனின் மிை முக்ைியமான 
விதிமுகைைள் மற்றும் நிபந்தகனைள் (எம்ஐடிசி) கைாண்ட ஆவணத்கத 
நிறுவனம் கபறும் மற்றும் ஒப்புதலின் ைீழ் ைடன் வாங்குபவருக்கு அதன் 
நைகல வழங்கும். 

13.8  கினளகளில் குறியீடு கினேப்பேன் மூலம் மற்றும் வாடிக்னகயாளருக்கு 

டகாரிக்னகயின் நகனல வழங்குவேன் மூலம் ேற்டபாதுள்ள மற்றும் 

புதிய வாடிக்னகயாளரக்ளுக்கு வழங்குவேன் மூலம் நிறுவனம் இந்ே 

குறியீேன்ே அேன் இனணயேளே்தில் னவப்பேன் மூலம் தவளியிடும். 

குறியீடு பற்றிய ேகவனல வழங்க அேன் ஊழியரக்ளுக்கு டபாதுமான 

பயிற்சி வழங்கப்படுவனேயும் நிறுவனம் உறுதிதசய்யும் 

. 

 

கட்டுப்ைாட்டுைைிதவமாற்றவும் 

 

ைைிப்
புஎ
ண். 

இைன்மூலம்நகாரிக்
தகதயமாற்றவும் 

டமநமாராண்டம்ஆஃப்நசஞ்ச் ஒப்புை
ல்நைைி 

1.0 பஹம்ராஜ்சிங்ஹயா
ங்ைி 

புதியகுைியடீுஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்
டது 

15.07.20
13 

2.0 கெய்தீப்ஷர்மா ஒழுங்குமுகைபதகவைளுடன்இ
கணக்ை 

08.05.20
19 

3.0 கெய்தீப்ஷர்மா ஒழுங்குமுகைபதகவைளுடன்இ
கணக்ை 

22.01.20
20 

4.0 NHB இணக்ைம் ஒழுங்குமுகைபதகவைளுடன்இ
கணக்ை 

29.01.20
21 

- - நிறுவனத்தின்கபயர்பூனவாலா
ஹவுசிங்ஃகபனான்ஸ்லிமிகடட்-

க்குமாற்ைப்பட்டது. 22.07.2021 

- 

5.0 இணக்ைம் ஒழுங்குமுகைபதகவைளுடன்இ
கணக்ை 

31.01.20
22 



ஃபேர்பிராக்டிஸ்பகாடு ஒரிஜினல்இஷ்யூடேே்: 

15.07.2013 

பயனுள்ளடேதி:19.10.2022 

விமரச்னடேதி:08.05.2019, 
22.01.2020, 29.01.2021, 31.01.2022 

மற்றும் 19.10.2022 

பதிப்புஎண்.:6.0 
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ைைிப்
புஎ
ண். 

இைன்மூலம்நகாரிக்
தகதயமாற்றவும் 

டமநமாராண்டம்ஆஃப்நசஞ்ச் ஒப்புை
ல்நைைி 

5.1 இணக்ைம் ஒழுங்குமுகைபதகவைளுடன்இ
கணக்ை 

19.10.20
22 

---XXX--- 

 


