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வங்கியின் வாடிக்ைகயாளர்களான குறு மற்றும் சிறு ெதாழிலகங்களின் 

அன்றாட நடவடிக்ைககளிலும், நிதியியல் ெநருக்கடி ேநரங்களிலும் வங்கிச் 

ேசைவகைள இலகுவாக, விைரவாக, ஒளிவு மைறவில்லாத முைறயில் 

வழங்கிட, வங்கிகளின் ேநர்ைமயான அர்ப்பணிப்பிற்கான தன்னார்வமாக 

ஏற்றுக்ெகாண்ட ெநறி இதுவாகும்.  இந்ெநறி, குறு மற்றும் சிறு 

ெதாழிலகங்களின் உரிைமகளின் சாசனம் மட்டுமல்ல, வங்கிகளுக்கும் 

இைவகளுக்கும் இைடேயயான கடப்பாட்ைடயும் உணர்த்துவதாகும்.  

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கான வங்கியின் கடப்பாட்டு ெநறித் ெதாகுப்பின் 

கருத்துக்கள் குறு, சிறு நிறுவன வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் எங்ெகல்லாம் 

ஏற்புைடயேதா,  அந்த இடங்களில் ெபாருந்தும்.  
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முன்னுைர 
 

வங்கிகள் தாேம விரும்பி ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய இந்த ெநறிமுைறத் ெதாகுப்பு 

என்பது 2006-ஆம் ஆண்டு குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ெதாழிலகங்களின் 

வளர்ச்சிச் சட்டத்தில் விளக்கியுள்ளபடி, குறு, சிறு ெதாழிலகங்கேளாடு வங்கிகள் 

ெதாடர்பு ெகாள்ளும்ேபாது வங்கிகள் கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய குைறந்தபட்ச 

ெநறிமுைறகளின் ெதாகுப்பாகும்.  உங்களுக்கு இது பாதுகாப்ைப அளிக்கிறது.  

உங்களின் அன்றாட ெசயல்பாடுகளிலும், நிதி ெநருக்கடிகளின் ேபாதும் 

உங்கேளாடு வங்கி எவ்வாறு நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பைதயும் இது 

விளக்குகிறது. 

[இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அளித்துள்ள ஒழுங்குபடுத்தும் அல்லது கண்காணிக்கும் 

அறிவுைரகைள மாற்றிேயா அல்லது புறந்தள்ளிேயா இந்ெநறித் ெதாகுப்புகள் 

அளிக்கப்படவில்ைல.  ேமலும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் அவ்வப்ேபாது 

ெவளியிடப்படும் அறிவுைரகைளயும், ஆைணகைளயும் நாங்கள் ஏற்று 

ெசயல்படுத்துேவாம். ஒழுங்குபடுத்தும் அல்லது கண்காணிக்கும் அறிவுைரகளில் 

ெசால்லப்பட்டைவகைளக் காட்டிலும் கூடுதலான தரத்ைத இந்ெநறித்ெதாகுப்பு 

அளிக்கலாம்.  இந்த உயர்ந்த தரம் என்பது உங்களுக்கு நாங்கள் பணியாற்ற 

ஒப்புக்ெகாண்ட சிறந்த பழக்கவழக்கங்களின் அைடயாளமாகும்.   

 

இந்ெநறித்ெதாகுப்பில் “நீங்கள்” என்பது இந்தியாவில் உள்ள குறு மற்றும் சிறு 

ெதாழிலகங்கைள குறிக்கும்.  “நாங்கள்” என்பது நீங்கள் ெதாடர்பு ெகாள்ளக்கூடிய 

வங்கிையக் குறிக்கும். 
 

1.1 ெநறியின் ேநாக்கங்கள்:  
 

இந்ெநறித்ெதாகுப்பின் ேநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 
(a) குறு, சிறு ெதாழிலகங்கள் பிரிவிற்கு, ேநர்மைறயான உத்ேவகத்ைத 

அளித்திட தகுந்த வங்கிச் ேசைவகைள எளிதில் அணுகிப் ெபறும் 
வைகயில் முக்கியத்துவம் ெகாடுத்தல் 

(b) ேநர்ைமயான நல்ல வங்கிப் பழக்கங்கைள வளர்க்கும் எண்ணத்ேதாடு 
உங்களுக்கான நடவடிக்ைககளில் குைறந்தபட்ச தரத்ைத வங்கிகளுக்கு 
நிர்ணயித்திட 

(c) வங்கிச் ேசைவகளில் நீங்கள் நியாயமாக எவற்ைற  எதிர்ப்பார்க்கமுடியும்  
என்பது குறித்து ேமலும் அதிகமாக நீங்கள்  புரிந்து ெகாள்ள  ஏதுவாக 
வங்கி நடவடிக்ைககளில் ஒளிவுமைறவு இல்லா ெவளிப்பாட்டுத் 
தன்ைமைய அதிகரித்திட 

(d) திறைமயான ெதாடர்பால் உங்களுைடய வியாபாரத்ைதப் பற்றி எங்களது 
புரிந்து ெகாள்ளும் திறைன அதிகப்படுத்துதல் 
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(e) உயர்வான ெசயல்பாட்டுத் தரத்ைதப் ெபற்றிட ேபாட்டிகள் மூலமாக 
சந்ைதப் பங்ேகற்ைப ஊக்குவித்திட 

(f) உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இைடேயயான ேநர்ைமயான, சுமுகமான 
உறைவ வளர்த்திட 

(g) உங்களுைடய வங்கித் ேதைவகைள காலத்ேதாடு மற்றும் விைரவாக 
அளித்திட 
 

(h) வங்கி முைறைமயில் நம்பிக்ைகைய வளர்த்திட 

பகுதி (2)-ல் “முக்கியப் ெபாறுப்புகளில்” ெநறித்ெதாகுப்பின் தரம் குறித்த 
விவரங்கள் உள்ளன. 
1.2 ெநறியின் பிரேயாகம் 

2006 - ஆம் ஆண்டு குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ெதாழிலகங்களின் வளர்ச்சி 

சட்டத்தில் விளக்கியுள்ளபடி, ெபாருட்கள் தயாரித்தல், உற்பத்தி ெசய்தல், 

பதனிடுதல், பதப்படுத்துதல் ேபான்ற ெதாழில்களில் ஈடுபடும் அல்லது 

ேசைவகைள அளிக்கும் குறு மற்றும் சிறு நிறுவனங்களுக்கு இது ெபாருந்தும். 

ேவறுவிதமாகச் ெசால்லாதபட்சத்தில் கீேழ குறிப்பிட்டுள்ள அைனத்துப் 

ெபாருட்களுக்கும் ேசைவகளுக்கும் இந்த ெநறித் ெதாகுப்பு ெபாருந்தும்.  

தற்ேபாது நைடமுைறயிலுள்ள ஒழுங்கு முைற அறிவுைரகளின் படி, 

ெபாருட்களும் ேசைவகளும் கிைளகள், துைண நிறுவனங்கள் கூட்டுமுயற்சி, 

முகவர்கள் மூலமாகேவா அல்லது அவர்களின் முகப்புகள், ெதாைலேபசி, 

அஞ்சல், மின்னணு சாதனங்கள், இைணயதளம், இதுேபான்ற பிற வழியாக 

வழங்கப்பட்டு இருந்தாலும் இந்த ெநறித் ெதாகுப்பு ெபாருந்தும்.  ஆயினும் 

இங்ேக ெசால்லப்பட்டிருக்கிற அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் நாங்கள் 

அளிக்கிேறாம் என்று கருதக்கூடாது. 

(a) கடன் மற்றும் இதர  கடன் வசதிகள்: பணக் கடன், இருப்புக்கு ேமல் 
எடுப்பு,  காேசாைல மற்றும் பில் (உள்நாடு & ெவளிநாடு) வாங்குதல் / 
தள்ளுபடி ெசய்தல், கடனுறுதிக் கடிதத்தில் (உள்நாடு & ெவளிநாடு) 
வைரயறுக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் பரிவர்த்தைன ேபான்ற நிதிசார் 
ேசைவகள்.  கடனுறுதிக் கடிதம் (உள்நாடு & ெவளிநாடு) (D/P or D/A) 

அளித்தல்,   வங்கி உத்தரவாதம் (உள் நாடு&ெவளி நாடு) அளித்தல், 
உள்நாடு & ெவளிநாடு பில்கள் மற்றும் காேசாைலகள் ஏற்றுக் 
ெகாள்ளுதல் இைணந்து பில்கைள ஏற்றுக் ெகாள்ளுதல், பில்களின் சிறப்பு 
ேமற்குறியடீு, வாங்குபவருக்கு கடன் வசதிகள் முதலிய நிதி சாரா 
ேசைவகள். 

(b) அந்நியச் ெசலாவணி நிர்வாக சட்டம், 1999 (FEMA) பணமாற்றம் உட்பட 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டு ெநறிகள் இைவகளுக்குட்பட்டு  
அந்நியச் ெசலாவணிச் ேசைவகள்.  
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(a) எங்களது கிைளகள் மற்றும் / அல்லது எங்களது அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
முகவர்கள் அல்லது பிரதிநிதிகள் மூலம் சந்ைதப்படுத்தப்படும் மூன்றாம் 
நபர் காப்படீு மற்றும் முதலீட்டுப் ெபாருட்கள்  

 
(b) கடைனக் காசாக்க (பணமாக்கும்) பகுக்கும் ேசைவகள் 

 

(c) வர்த்தகச் ேசைவகள் 

தடிமனாக  உள்ள வார்த்ைதகளின் அர்த்தம் ெசாற்களஞ்சியத்தில் (பின்னால் 
இைணக்கப்பட்டுள்ளது) காண்க. 
 

2. முக்கிய ெபாறுப்புகள் 
 

2.1. உங்களுக்கான எங்களது முக்கிய ெபாறுப்புகள் 

2.1.1. உங்களுடனான எங்களின் எல்லா நடவடிக்ைககளிலும் 

      ேநர்ைமயாகவும் நியாயமாகவும் நடந்து ெகாள்ள 

(a) குைறந்தபட்ச வங்கி வசதிகளான பணம் / காேசாைல வழங்குதல், 
ஏற்றுக்ெகாள்ளுதல் ேபான்றைவகைள வங்கி முகப்புகளில் அளித்தல் 

(b) துரிதமான திறைமயான கடன் அளிப்பு, மற்றும் ேசைவகள் 

(c) நாங்கள் வழங்கும் ெபாருட்களிலும், ேசைவகளிலும், எங்கள் 
அணுகுமுைறகளிலும், பழக்கவழக்கங்களிலும் இந்ெநறித் ெதாகுப்பில் 
ெசால்லப்பட்டுள்ள தரத்ைத நாங்கள் கைடப்பிடிப்ேபாம் 

(d) எங்களின் ெபாருட்களும் ேசைவகளும் அதற்குரிய சட்டங்கைளயும் 
ஒழுங்குமுைறகைளயும் எழுத்தாலும் எண்ணத்தாலும் 
கைடப்பிடிக்கப்படுவைதயும்  உங்களது ேதைவகளுக்ேகற்ப இருப்பைதயும் 
உறுதிெசய்கிேறாம். 

(e) உங்களுடனான எங்களின் நடவடிக்ைககள், ேநர்ைமயாகவும், 
ஒளிவுமைறவில்லா ெவளிபாட்டுத் தன்ைமயுைடய நன்ெனறிக் 
ெகாள்ைககளின் அடிப்பைடயில் அைமந்திருப்பைத உறுதிெசய்கிேறாம்.. 

(f) பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான பட்டுவாடா மற்றும் ஒப்பந்தத் தீர்வு 
முைறைய ெசயலாக்குதல் 

(g) நிதி ெநருக்கடி நிைலைமகள் வரும்ேபாது கனிேவாடு பரிசீலித்தல் (பத்தி 
5.8-ஐப்  பார்க்கவும்) 

2.1.2  எங்களது நிதிப் ெபாருட்கைள, ேசைவகைள நீங்கள் புரிந்து  

       ெகாள்ள நாங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு உங்களுக்கு உதவுேவாம் 
 

(a) நிதிப் ெபாருட்கள் மற்றும் ேசைவகைளப் பற்றிய தகவல்கைள இந்தி, 
ஆங்கிலம், ெபாருத்தமான உள்ளூர் ெமாழி ஏேதனும் ஒன்றில் அல்லது 
பல ெமாழிகளில் அளிக்கிேறாம். 

(b) விளம்பரம் மற்றும் வியாபார விரிவாக்கத் தகவல்கள் தவறில்லாமல் 
ெதளிவாக இருப்பைத உறுதி ெசய்கிேறாம். 

(c) எங்களது ெபாருட்கள் / ேசைவகள் பற்றிய ெதளிவான தகவல்கள் 
உங்களுக்குக் கிைடப்பைத உறுதி ெசய்கிேறாம். அேதாடு ேசர்த்து, 
அதற்குரிய விதிகள், நிபந்தைனகள், வட்டி விகிதம், ேசைவக் கட்டணம் 
பிறவற்ைறயும் ெதளிவாக அறிவிப்ேபாம். 

(d) எங்களது / மூன்றாவது நபரின் ெபாருட்கைள ஒருேபாதும் தவறாக 
விற்பைன ெசய்ய மாட்ேடாம் என்று உறுதி கூறுகிேறாம். 
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(e) உங்களுக்கு நாங்கள் ெகாடுத்திருக்கும் வசதிகள் பற்றிய தகவல்கைளயும்,  
அைவகைள நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம், அது சம்பந்தமான 
ேகள்விகளுக்கு / குைறகளுக்கு யாைர நீங்கள் எவ்வாறு அணுகலாம் என்ற 
தகவல்கைள அளிப்ேபாம். 

 

2.1.3 உங்கள் கணக்ைக நீங்கள் உபேயாகிப்பதில்  

     உங்களுக்கு உதவ அல்லது ேசைவ புரிய  
 

(a) அவ்வப்ேபாது நாங்கள் ெசய்யும் ெபாருத்தமான மாற்றங்கைள 
உங்களுக்கு ெதரிவித்தல் 

(b) வட்டிவிகிதம், கட்டணம், விதி, நிபந்தைன இைவகளில் மாற்றங்கள் 
ெசய்யப்படும்ேபாது உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அைவகைள அறிவித்தல் 
 

(c) கீழ்க்கண்ட விபரங்கள் உங்களுக்கான தகவலுக்காக எங்கள் கிைளகளில் 
பார்ைவக்கு ைவக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

i. நாங்கள் அளிக்கும் ேசைவகள்  
 

ii. நடப்புக் கணக்கிற்கான குைறந்தபட்ச நிலுைவத் ேதைவ மற்றும் அைதப் 
பராமரிக்காததற்காக  விதிக்கப்படும் கட்டணங்கள்  
 

iii. உங்களுக்கு ஏேதனும் குைறகள் இருந்தால், நீங்கள் அணுகேவண்டிய   
கிைளயில் உள்ள அதிகாரியின் ெபயர் 
 

iv. கிைள அளவில் தீர்க்கப்படாத பிரச்சிைனகள் இருந்தால், நீங்கள் அணுக 
ேவண்டிய பிராந்திய / மண்டல ேமலாளர் / முதன்ைமத் ெதாடர்பு 
அதிகாரி ஆகியவர்களின் ெபயர்கள் மற்றும் முகவரிகள் 
 

v. எங்களது வங்கியின் தைலைம கண்காணிப்பு அதிகாரியின் ெபயர், 
முகவரி மற்றும் ெதாடர்பு எண் ஆகியவற்ைறக் குறிப்பிடவும் 
 

vi. சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்காக ெதாடர்பு ெகாள்ளேவண்டிய வங்கிக் 
குைறதீர்ப்பாளரின் ெபயர் மற்றும் அவரது ெதாடர்புக்கான முகவரி 
விவரங்கள் 
 

vii. புத்தக வடிவில் உள்ள ெகாள்ைககள் / ஆவணங்கள் 
 

(d) எங்களது இைணயதளத்தில் கீழ்க்கண்டவற்ைறப் பற்றிய ெகாள்ைககள் 
பார்ைவக்கு உள்ளன: 
 

i. ைவப்புகள் 

ii. காேசாைல ேசகரிப்பு 

iii. குைற தீர்ப்பு 

iv. இழப்படீு 

v. கடன் பாக்கிகைள வசூலித்தல் மற்றும் பிைணயத்ைத 

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளுதல் 

 

2.1.4  தவறுகள் ஏற்படும்ேபாது, துரிதமாகவும் கருைணேயாடும்     

      நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ள வசதியாக 
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(a) இழப்படீ்டுக் ெகாள்ைக காரணமாக, நாங்கள் தவறுதலாக உங்களுக்கு 
ஏேதனும் வங்கிக் கட்டணத்ைத விதித்திருந்தால் அதனால் நிதி இழப்பு 
உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தால், உடேன அைத ரத்து ெசய்ேவாம் 

(b) உங்களது புகாைர ெபற்றுக் ெகாண்டதற்கான ஒப்புைக மற்றும் உங்களது 
புகாைர முைறயான வைகயில் ைகயாளுதல் 

 

(c) நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் புகாைர ேமலும் எப்படி எடுத்துச் ெசல்வது 
என்பது பற்றியும் கூறுேவாம்  

(d) வங்கியின் ெதாழில் நுட்பங்கள் சிலசமயம் ேதால்வி அைடயும்ேபாது 
உங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சைனகைளக் கைளய, ெபாருத்தமான மாற்று 
வழிகைளயும் உங்களுக்கு அளிப்ேபாம்.  
 

2.1.5 உங்களது தனிப்பட்ட மற்றும் வணிக சம்பந்தமான தகவல்கள் 

     அைனத்ைதயும் ரகசியமாக அந்தரங்கத்துடன் பாதுகாப்ேபாம் 

பத்தி 4-இல் கூறப்பட்டுள்ளைவகளுக்கு உட்பட்டு, உங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் 

வர்த்தகத் ெதாடர்பான தகவல்கைள நாங்கள் ரகசியத்தன்ைமேயாடு 

அந்தரங்கமாகப் பாதுகாப்ேபாம். 

 

2.1.6 ெநறித் ெதாகுப்ைப பிரசுரித்தல் 

நாங்கள் உங்களுக்கு – 
 

(a) ஏற்கனேவ வாடிக்ைகயாளராக இருப்பின் அவரது ேவண்டுேகாளின் படி 
ெநறித்ெதாகுப்ைப இலவசமாக முகப்பில் அல்லது மின் ஊடக முைற 
அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் அளிப்ேபாம் 
 

(b) புதிய வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு கடன் கணக்கு ெதாடங்கும்ேபாது, 
ெநறித்ெதாகுப்ைப இலவசமாகக் ெகாடுப்ேபாம் 

(c) ஒவ்ெவாரு கிைளயிலும், இைணயதளத்திலும் இந்த ெநறித் ெதாகுப்ைபப் 
பார்த்துப் படிக்க வசதியாக அறிவிப்பு ெவளியிடுேவாம் 

(d) எங்கள் அலுவலர்களுக்குப் ேபாதுமான பயிற்சி ெகாடுத்து, ெநறித்ெதாகுப்பு 
ெதாடர்பான அைனத்துத் தகவல்கைளயும் உங்களுக்கு அளித்து, 
அந்ெநறித்ெதாகுப்ைப அமல் ெசய்ேவாம் 
 

(e) ெநறிமுைற மற்றும் அதன் விதிகள் பற்றி வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
விழிப்புணர்ைவ அதிகரித்திட இதர நடவடிக்ைககள் எடுத்திடுேவாம். 

 

2.1.7 பாகுபாடில்லாக் ெகாள்ைகைய ஏற்று அமல் படுத்துதல் 

வயது, இனம், பால், திருமணமானவரா இல்ைலயா, உடல் ஊனம், மதம் என்ற 

எந்த அடிப்பைடயிலும், நிறுவனத்ைத வளர்ப்பவர், உரியவர், உைடைமக்காரர், 

பங்குதாரர் என்று நிறுவனங்களிைடேயயும் எந்தப் பாகுபாடும் / ேவறுபாடும் 

காட்டாமல் நாங்கள் ெசயல்படுேவாம். 

3. தகவல்கள் - ஒளிவுமைறவற்ற தன்ைம 
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வட்டி விகிதம், ெபாதுக் கட்டணம், பிரத்ேயக கட்டணம் ேபான்ற தகவல்கைளக் 

கீேழ கண்டுள்ள ஏேதனும் ஒன்று அல்லது பலவற்றின் வாயிலாக நீங்கள் 

ெபறமுடியும். 

(a) எங்கள் கிைளகைளேயா அல்லது உதவி--ேமைச  ெதாைலேபசியில் 
ெதாடர்பு ெகாள்வது 

(b) எங்கள் இைணய தளத்ைதப் பார்த்துப் படிப்பது  
 

(c) எங்களால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிைய அல்லது உதவி ேமைச 
அலுவலைரத் ெதாடர்பு ெகாள்வது 

(d) கட்டணப் பட்டியைலப் (பத்தி 3.3.ஐப் பார்க்கவும்) பார்த்துத் ெதரிந்து 
ெகாள்வது.  ஒவ்ெவாரு கிைளயிலும், இைணய தளத்திலும் இப்பட்டியல் 
அறிவிப்பு ெவளியிடப்பட்டுள்ளது 

 

3.1 ெபாது 
 

நாங்கள் உங்களுக்கு – 
 

(a) எங்களால் குறு, சிறு ெதாழிலகங்களுக்கு அளிக்கப்படும் எல்லாத் 
திட்டங்கைளப் பற்றிய அைனத்து விவரங்கைளயும் அளிப்ேபாம். 

(b) ெபாருளடீ்டுக் கடன், குறித்த காலக் கடன், உத்தரவாதம், பில் கழிவு / 
வாங்குதல், கடனுறுதிக் கடிதம், வட்டிவிகிதம், வட்டி கணக்கிடப்படும் 
முைற, கட்டணங்கள் ஆகிய அைனத்துக்  கடன் மற்றும் ேசைவ 
வைககள் பற்றிய தகவல் அளிக்கப்படும். 

(c) நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கும் ெபாருட்கைளயும் ேசைவகைளயும் உங்கள் 
ேதைவக்கு ஏற்ற வைகயில், தனிப்பயன்பாடாக அளிக்க முயற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படும் 

(d) ெபாருட்கைளயும் ேசைவகைளயும் வழங்கும்ேபாது அவற்ைற ஒன்றுக்கு 
ேமற்பட்ட வழிகளில் ெசால்ேவாம். (உ.ம்) தானியங்கி பணம் வழங்கி 
எந்திரம், இைணயதளம், ெதாைலேபசி, கிைளகள் என்று பல வழிகளாகும்.  
அைவகைளப் பற்றி ேமலும் ெதரிந்து ெகாள்ளவும் ஆவன ெசய்ேவாம். 

(e) உங்கள் அைடயாளம், முகவரி பற்றிய எவ்வைகயான சான்று, 
சட்டப்பூர்வ, ஒழுங்குமுைறக்ேகற்ப எங்களது அலுவலகக் ெகாள்ைக 
ேதைவகளுக்ேகற்ப எங்களுக்கு ேவண்டும் என்பதற்கான தகவல்கைள 
உங்களுக்கு அளிப்ேபாம்.   

 

3.2 வட்டி விகிதங்கள் 

நாங்கள் உங்களுக்குக் கீழ்க்கண்டவற்ைறப்பற்றி தகவல் அளிப்ேபாம் - 
 

(a) உங்களுைடய ெடபாசிட் மற்றும் கடன் கணக்குகளுக்கான வட்டி 
விகிதங்கள் 
 

(b) நிைலயான வட்டி விகிதங்கள் ெகாண்ட கடன்கள் விஷயத்தில் கடன் 
ஒப்பந்தத்தின் ஷரத்துகளில் நிைலயான வட்டி விகிதங்கைள மாற்றி 
அைமக்க ஏேதனும் வழி இருந்தால், ேமலும் எந்த ேததியிலிருந்து 
அத்தைகய மாற்றங்கைள ெசய்யலாம் என்பது பற்றிய விவரங்கள் 
 

(c) மாறக்கூடிய வட்டி விகிதங்கள் விஷயத்தில் அளிக்கப்படும் மாறக்கூடிய 
வட்டி விகிதம், எந்த குறயீடீ்டு வட்டி விகிதத்ேதாடு 
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இைணக்கப்பட்டுள்ளேதா, அதில் ெசலுத்த ேவண்டிய வட்டி விகிதத்தில் 
அதிக ெதாைக அல்லது கழிவு ெதாைகைய குறியடீ்டு வட்டி விகிதத்தில் 
ெசலுத்தி உங்களது கடனுக்கான உண்ைமயான வட்டி விகிதத்ைத 
ெதரிவிப்பது 
 

(d) நிைலயான வட்டி விகிதத்திலிருந்து மாறக்கூடிய வட்டி விகிதத்திற்ேகா 
அல்லது இதிலிருந்து அதற்ேகா மாறும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு உள்ளதா, 
அப்படிெயன்றால் அதற்கு என்ன கட்டணம் 
 

(e) உங்களது கடன் கணக்குகளுக்கு நாங்கள் விதிக்கும் வட்டி மற்றும் 
உங்களது ெடபாசிட்டுகளுக்கு நாங்கள் அளிக்கும் வட்டி இவற்றிற்கான 
கால இைடெவளிகள் 
 

(f) உங்களது கடன் கணக்குகளுக்கு நாங்கள் விதிக்கும் வட்டி மற்றும் 
உங்களது ெடபாசிட்டுகளுக்கு நாங்கள் அளிக்கும் வட்டி இவற்ைற 
எவ்வாறு கணக்கிடுகிேறாம் 
 

3.2.1 வட்டி விகிதத்தில் மாற்றங்கள் 

எங்கள் ெபாருட்களின் மீதான மாறும் வட்டி விகிதங்களில் குறியடீ்டு வட்டி 

விகிதத்துடன் ஏற்படும் மாற்றங்கைள 15 நாட்களுக்குள்  கீேழ கண்டுள்ள 

ஏேதனும் ஒரு வழியில் உங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துேவாம். 

i. கடிதம்  

ii. மின்னஞ்சல்  

iii. குறுஞ்ெசய்தி   
   

ேமலும், இவ்விவரத்ைத எங்கள் கிைளகளில் உள்ள அறிவிப்புப் பலைககள் 
மற்றும் இைணயதளத்தில் ெவளியிடுேவாம்.  
 

3.3 கட்டணப் பட்டியல்3.3.1 கட்டணம் 

(a) நீங்கள் ேதர்ெதடுக்கும் எங்கள் ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள் பற்றிய 
எல்லா கட்டண விவரங்கைளயும் கூறுேவாம்.  
 

(b) எல்லா ேசைவகளுக்காகவும் விதிக்கப்படும் கட்டணங்கள் 
நியாயமானதாகவும் ஒேர வைகயான வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
பாரபட்சமின்றியும்  இருப்பைத உறுதி ெசய்கிேறாம். ேமலும், வங்கியின் 
நிர்வாக மன்றம் அல்லது இவ்விஷயத்தில் முடிெவடுக்க  
அதிகாரமளிக்கப்பட்டு எல்லா கிைளகளின் மீதும் அதிகார எல்ைலயுைடய 
உரிய அதிகாரிகளால் இக்கட்டணங்கள் அங்கீகரிக்கப்படேவண்டும்.  
 

(c) கட்டணப் பட்டியைல இைணய தளத்திேல ெவளியிடுேவாம்.  அதன் 
நகைல ஒவ்ெவாரு கிைளயிலும் நீங்கள் பார்க்க வசதி ெசய்து தருேவாம். 

(d) இலவசமாக நாங்கள் உங்களுக்கு அளிக்கும் ேசைவகைளப் பட்டியல் 
ேபாட்டு கிைள ஒவ்ெவான்றிலும் அறிவிப்பு ெசய்ேவாம், இைணய 
தளத்திலும் ெவளியிடுேவாம். 

(e) நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கும் ெபாருட்கள் / ேசைவகள் மீதான விதிகள் 
நிபந்தைனகைள நீங்கள் கைடப்பிடிக்காதெபாழுதும் / மீறும்ெபாழுதும் 
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விதிக்கப்படும் அபராத / தண்டைனத் ெதாைகையயும் நாங்கள் 
ெவளியிடுேவாம். 

(f) ஒரு வங்கி / கிைள ெதாழில்நுட்ப ரீதியாக உயர்நிைலப்படுத்தப்படும் 
ெபாழுது, இதற்காக  கட்டணம் எைதயும் விதிக்க மாட்ேடாம். 

 

3.3.2 கட்டணங்களில் மாற்றம் 
 

இந்தக் கட்டணங்கைள கூட்டேவா அல்லது புதிதாக ஏேதனும் கட்டணத்ைதச் 
ேசர்க்கேவா நாங்கள் முற்படும்ேபாது, அத்தைகய மாற்றங்கள் 
அமலாக்கப்படுவதற்கு 30 நாட்களுக்கு முன்னர் எங்கள் இைணய தளம் / 
கணக்கு அறிக்ைக / மின்னஞ்சல் / குறுஞ்ெசய்திச் ேசைவ / கிைளகளிலுள்ள 
அறிவிப்பு பலைக மூலமாக அறிவிக்கப்படும். 
3.4 விதிகளும் நிபந்தைனகளும் 

(a) நீங்கள்  வாடிக்ைகயாளராகும்ேபாது அல்லது ஒரு ெபாருைள அல்லது 
ேசைவைய முதன்முதலில் பயன்படுத்த விரும்பித் ேதர்ந்ெதடுத்தால், 
அதற்குரிய விதிகள் நிபந்தைனகைள உங்களுக்குச் ெசால்ேவாம். 

(b) எல்லா விதிகளும் நிபந்தைனகளும் நியாயமானதாகவும், அதற்குரிய 
உரிைமகைளயும் ெபாறுப்புகைளயும் கடைமகைளயும் ெதளிவாக 
எடுத்துைரப்பைவயாக இருக்கும். இவற்ைறத் ெதளிவாகவும் 
ேநரிைடயாகவும் எளிைமயான நைடயிலும் ெசால்ேவாம். 

3.4.1 விதிகள் நிபந்தைனகளில் மாற்றம் 

(a) விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கைளப் பற்றிய 
தகவல்கள், அத்தைகய மாற்றங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு ஒரு 
மாதத்திற்கு முன்னதாக கீேழ கண்டுள்ள வழிகளில் ஏேதனும் ஒன்று 
மூலம் உங்களுக்கு கிைடக்கும். 

 

i. கடிதம்  

ii. கணக்கு அறிக்ைககள் 

iii. குறுஞ்ெசய்திகள்  

iv. மின்னஞ்சல்  
 

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கான ெபாதுவான தகவல் என்றால் எங்கள் இைணய 
தளம் மற்றும் எல்லாக்  கிைளகளிலும் உள்ள அறிவிப்பு பலைக 
மூலமாகவும் தகவல்  அறிவிக்கப்படும். 

 

(b) வழக்கமாக விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள் ஒரு மாத       
காலஅவகாசம் அளித்தபின் வருங்காலத்திேலேய அமல்படுத்தப்படும்.  

 

(c) முன்னறிவிப்பு இன்றி மாற்றம் ஏேதனும் நாங்கள் ெசய்திருந்தால், 30 
நாட்களுக்குள் மாற்றம் பற்றிய அறிவிப்ைப ெவளியிடுேவாம்.  அந்த 
மாற்றம் உங்களுக்கு அனுகூலமாக இல்ைலெயன்றால், 60 நாட்களுக்குள் 
அறிவிப்பு ஏதுமின்றி உங்கள் கணக்ைக முடித்துக் ெகாள்ளலாம்.  கூடுதல் 
கட்டணம் அல்லது வட்டி ஏதுமின்றி கணக்ைக மாற்றிக் ெகாள்ளவும் 
ெசய்யலாம். 

4. அந்தரங்கம் மற்றும் ரகசியம் காத்தல் 
 

(a) உங்களது தனிப்பட்ட மற்றும் வர்த்தகத் ெதாடர்பான தகவல்கள் 
அைனத்ைதயும் (நீங்கள் எங்கள் வாடிக்ைகயாளராக இல்லாமல் ேபாகும் 
ேபாதுகூட) நாங்கள் தனித்தன்ைமயானதாகவும் ரகசியமானதாகவும் 
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பாதுகாப்ேபாம்.  கீேழ கண்டுள்ள ெகாள்ைகக் குறிக்ேகாள்கள்படி நடந்து 
ெகாள்ேவாம்.  கீேழ கண்டுள்ள விதிவிலக்கு நிகழ்வுகளில் தவிர, மற்ற 
ெபாழுதில் எல்லாம், உங்கள் கணக்குகைள பற்றிய தகவல்கள் புள்ளி 
விபரங்கைள (அது நீங்கள் அளித்ததானாலும் மற்றவர் அளித்ததானாலும்) 
ெவளிேய ெசால்லமாட்ேடாம். 

i. சட்டப்பிரகாரம் அத்தகவல்கைள நாங்கள் ெசால்ல ேவண்டியிருந்தால் 
அல்லது வங்கிைய ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகார அைமப்பிடமிருந்து 
ேகட்கப்பட்டிருந்தால்  
 

ii. ெபாதுமக்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டிய கடைம இருந்தால் 
 

iii. எங்கள் நன்ைம கருதி ெசால்ல ேவண்டி இருந்தால் (உ.ம்) ஒரு 
ேமாசடிையத் தடுக்க.  ஆனாலும் உங்கைளப் பற்றிேயா உங்கள் 
கணக்ைகப் பற்றிேயா (உங்கள் ெபயர் முகவரி உட்பட) யாருக்கும் 
(எங்கள் குழுமத்திலுள்ள கம்ெபனிகள் உட்பட) கூறமாட்ேடாம். 

iv. நீங்கள் எங்கைள அத்தகவல்கைள அளிக்கச் ெசால்லி பணித்திருந்தால்  
 

(b) உங்களது தனிப்பட்ட வர்த்தகத் தகவல்கைள வியாபார விரிவாக்க சந்ைத 
முயற்சிகளுக்காக நீங்கள் அனுமதித்தாலின்றி, நாங்கேளா ேவறு யாேரனுேமா 
பயன்படுத்த மாட்ேடாம்.  
 

4.1. கடன் தகவல் அளிப்பு கம்ெபனிகள் (CIC) 

(a) கடன் தகவலளிப்பு  கம்ெபனிகளின் பங்ைக நாங்கள் உங்களுக்குச் 
ெசால்ேவாம்.  அவர்கள் தங்களது உறுப்பினர்களுக்கு அளிக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பைடயால் உங்களது கடன் ெபறும் தகுதியில் 
ஏற்படும் தாக்கம் என்ன என்பைதயும் உங்களுக்கு நாங்கள் 
விளக்குேவாம்.  

 

(b) எங்களிடம் நீங்கள் கணக்கு ெதாடங்கும்ேபாது, உங்கள் கணக்கு பற்றிய 
விபரங்கைளக் கடன் தகவலளிப்பு கம்ெபனிகளுக்கு நாங்கள் அளிப்ேபாம் 
 

(c) சீரான இைடெவளியில், எங்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட கடன்கள் குறித்த 
திருத்தப்பட்ட தகவல்கைள நாங்கள் கடன் தகவலளிப்பு கம்ெபனிகளுக்கு 
அளிப்ேபாம். 

 

(d) கடன் தகவலளிப்பு கம்ெபனிகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உங்களின்  
தனிநபர் கடன்கள் குறித்து பின் வருவனவற்ைறயும் அடக்கியதாக 
இருக்கும். 

 

        (i)  நீங்கள் குறிப்பிட்ட கால ெகடுவிற்குள் கடைனத் திருப்பித் 

           தரவில்ைல.   
 

  (ii) உங்களின் கடன் நிலுைவ குறித்து சச்சரவு உள்ளது.  
    

(e) கடன் தவைணகள் திருப்பித்தருவதில் நீங்கள்  தவறியிருந்து பின்னர் 

அைத சரி ெசய்திருப்பின் அது பற்றி கடன் தகவலளிப்பு                        

கம்ெபனிகளுக்கு அடுத்த முைற தகவலளிக்கும் ேபாது ெதரிவிக்கப்படும்.  
 

(f) உங்களின் கடன் நிலுைவ குறித்து சீரான இைடெவளியில் கடன் 

தகவலளிப்பு கம்ெபனிகளுக்கு தகவல் அளிப்ேபாம். அதுவும் குறிப்பாக 
உங்களின் கடன் நிலுைவ ‘தரம் தாழ்ந்த’ நிைலயிலிருந்து தரமான 
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நிைலைய அைடயுமானால் / தவைண      தவறிய நிைலயிலிருந்து ‘ சீரான 
நிைல’க்கு வந்த உடேன / எங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கும் வைகயில் 
உங்களின் கடன் கணக்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு / முடிக்கப்படுமானால் 
அதுபற்றி ெதரிவிப்ேபாம். 

 

(g) நீங்கள் எங்களிடமிருந்து கடன் ெபற விண்ணப்பிக்கும் ேபாது, கடன் 

தகவலளிப்பு கம்ெபனிகளிடமிருந்து (CIC) உங்கைளப் பற்றி நாங்கள் 
ெபற்ற விவரங்கைள  நீங்கள் ேகட்டால், கட்டணத்தின் ேபரில், அதன் 
நகல் ஒன்ைற நாங்கள் உங்களுக்கு அளிப்ேபாம். 
 

(h) நீங்கள் ‘ஒரு முைற தீர்வு’  முைறயில் எங்களிடம் கடன் தீர்வு ெசய்து 
மற்றும் எங்களிடம் உள்ள உங்கள் கணக்ைக முடித்துக் 
ெகாள்ளும்ெபாழுது, கடன் தகவல் அளிப்பு கம்ெபனிகளிடம் உங்கைளப் 
பற்றிய ேமாசமான கடன் தகவல் பதிவின் விைளவுகள் மற்றும் 
எதிர்காலத்தில் எங்களிடம் அல்லது மற்ற வங்கிகளிடம் கடன் 
வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு பற்றியும் நாங்கள் உங்களிடம் விளக்குேவாம்.   

 

5. கடன் வழங்கல் 

(a) எங்களது கடன் ெகாள்ைக என்பது ேதசீயக் ெகாள்ைக மற்றும் 
ஒழுங்கீட்டாளர் விதிக்கும் கட்டைளகளுக்கு ஏற்பேவ இருக்கும். ஒற்ைற 
சாளர வழிேய அைனத்து ேசைவகைளயும் அளிக்க எல்லா முயற்சிகளும் 
ேமற்ெகாள்ேவாம்.   

 

(b) குறு சிறு ெதாழிலகங்களுக்கான மற்றும் புனரைமப்பிற்க்கான எங்கள் 
ெகாள்ைகைய எங்கள் இைணய தளத்தில் ெவளியிடுவதுடன், ஒவ்ெவாரு 
கிைளயிலும் நீங்கள் பார்க்கும்படியாக ெவளியிடுேவாம்.  நீங்கள் 
விரும்பிக் ேகட்டால், குைறந்த கட்டணத்தில் அதைன உங்களுக்குக் 
கிைடக்கச் ெசய்ேவாம். 

 

(c) குறு சிறு ெதாழிலகங்களுக்கான கடன் உத்தரவாத நிதிக்காப்பு ைமயம், 
அதன்திட்ட  அம்சங்கள், அதனால் விைளயும் பலன்கள், உரிய 
கட்டணங்கள், நிபந்தைனகள் ஆகியவற்ைற உங்களுக்குத் ெதரிவிப்ேபாம்.   
இத்திட்டம் (CGTSME) தகுதியுைடய அைனத்து வங்கிகள் மூலமாக 
ெசயல்படுத்தப்படும். நடப்பிலிருக்கும் குறு சிறு ெதாழிலகங்களுக்கும் 
(ேசைவ நிறுவனங்கள் உட்பட, ஆனால் சிறு வாணிபம், கல்வி 
நிறுவனங்கள், பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் சுயஉதவிக் குழுக்கள் 
நீங்கலாக) புதிய குறு சிறு ெதாழிலகங்களுக்கும் அதிக பட்சமாக ரூ.100 
லட்சம் (ரூபாய் நூறு லட்சம் மட்டும்) கடன் எல்ைல வைர இத்திட்டம் 
பயன்தரும். 
 

(d) உங்கள்  கடனுக்கு, ஏேதனும் கடன் உத்தரவாதத் திட்டம் அல்லது கடன் 
மானியத் திட்டம் கிைடக்குமாயின், அது பற்றியும் அதற்கான 
நிபந்தைனகைளயும் மற்றும் அதற்காக நீங்கள் பூர்த்தி ெசய்ய 
ேவண்டியைவகைளயும் உங்களுக்குத் ெதரிவிப்ேபாம். 
 

(e) வருங்காலத்தில் கடன் வாங்குேவார்களின் நிதி நிர்வாகத்திறைன 
ேமம்படுத்த  நிகழ்ச்சிகள் நடத்திட முயற்சிகள் ேமற்ெகாள்ேவாம். 
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(f) குறு சிறு ெதாழிலகங்களுக்கான கடனாளிகளுக்காக அவ்வப்ேபாது 
கூட்டங்கள் நடத்தி கருத்து மற்றும் ஆேலாசைனப் பரிமாற்றங்களுக்கு 
வழிவைக ெசய்ேவாம்.   

 

5.1. விண்ணப்பம் 
 

நாங்கள் உங்களுக்குப் பின்வருவனவற்ைற அளிப்ேபாம் - 
 

(a) எளிைமயானதாகவும் எளிதில் புரிந்து ெகாள்ளக்கூடியதுமான சீரான கடன் 
விண்ணப்ப படிவங்கைள உங்களுக்கு இலவசமாக அளிப்ேபாம். 

(b) கடன் விண்ணப்பத்ைத முழுைமயாகப் பூர்த்தி ெசய்து எங்களிடம் 
சமர்பிக்க வசதியாக, சரிபார்க்கும் பட்டியல் ஒன்ைறயும் விண்ணப்பப் 
படிவத்துடன் அளிப்ேபாம்.  சட்ட மற்றும் ஒழுங்கீட்டாளர் விதிக்கும் 
நிபந்தைனகளுக்கு ஏற்ப இது அைமயும்.  ேதைவப்பட்டால், படிவத்ைத 
பூர்த்தி ெசய்ய உங்களுக்கு  நாங்கள் உதவுேவாம்.   

 

(c) கடன் விண்ணப்பப் படிவங்கைள உங்களுக்கு அளிக்கும்ேபாேத, நீங்கள் 
ேகட்கும் கடனுக்குரிய வட்டி விகிதம் (வருடாந்திர வட்டி விகிதம்) 
மற்றும் பிற கட்டணங்கள், பரிசீலைனக் கட்டணம், தவைணக் 
காலத்திற்கு முன்னேர கடன் அைடக்க வசதி உண்டா இல்ைலயா, 
உண்ெடனில் கட்டணம், ேமலும் CGTMSC உத்தரவாத வசதி உண்டா 
ேபான்ற அைனத்து விவரங்கைளயும் உங்களுக்கு அளித்து, மற்ற வங்கிக் 
கட்டணங்கேளாடு அர்த்தமுள்ள வைகயில் ஒப்பிட்டு, ெதளிந்த முடிவாக 
நீங்கள் எடுக்க வசதிகள் ஏற்படுத்தித் தருேவாம். 
 

(d) கடன் விண்ணப்பத்ைத ேநரடியாகேவா அல்லது ஆன்ைலன் 
மூலமாகேவா எவ்வாறு அளித்தாலும், அந்த விண்ணப்பத்தின் மீதான 
முடிவு எடுக்கப்படும் கால அளைவ ெதரிவித்து ஒரு ஒப்புைக 
அளிக்கப்படும்.  

(e) பரிசீலைனக்குத் ேதைவயான அைனத்து விவரங்கைளயும் சாதாரணமாக 
உங்களிடமிருந்து விண்ணப்பப் படிவத்துடேனேய ெபற்றுக் ெகாள்ேவாம்.  
ஒரு ேவைள எங்களுக்குக் கூடுதலான தகவல்கள் ேதைவப்பட்டால், 
விண்ணப்பம் கிைடத்த 7 நாட்களுக்குள் உங்கைள நாங்கள் ெதாடர்பு 
ெகாள்ேவாம். 

 

(f) ஏற்கனேவ கடன் வசதி ெபற்ற ஒருவர்  அந்தக் கடன் கணக்ைக 
திருப்திகரமாக நடத்தியிருப்பின், அைதப் புதுப்பிக்கும் சமயம், எங்கள் 
வசம் இல்லாத கூடுதல் விவரங்கைள மட்டுேம ேகட்ேபாம்.  

 

(g) நீங்கள் விண்ணப்பித்து நாங்கள்  அனுமதித்த கடன் வசதிகளுக்குரிய 
“மிக முக்கிய நிபந்தைனகள் மற்றும் கட்டைளகைள (MITC)” உங்களுக்கு 
அளிப்ேபாம்.  
 

(h) உங்கள் மனு எந்த நிைலயிலுள்ளது என்பைத அறிந்து ெகாள்ள வசதி 
ெசய்து தர முயற்சிப்ேபாம். 

(i) ரூ.5 லட்சம் வைர, அது வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டேபாதும் அல்லது 
மறுக்கப்பட்டேபாதும் அதற்குப் பரிசீலைனக் கட்டணம் என்று ஏதும் 
வாங்கமாட்ேடாம். 

(j) மனுக்கள் ெபற்ற நாளிலிருந்து இருவார காலத்திற்குள்  ரூ.5 லட்சம் 
வைர புதிய அல்லது ஏற்கனேவ உள்ள கடன் வரம்ைப உயர்த்தப்ெபற்ற 
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மனுக்கள் மீது முடிவுகள் எடுக்கப்படும்.  ரூ. 5 லட்சத்திற்கு ேமல் ரூ. 25 
லட்சம் வைரயுள்ள மனுக்கள் மீது 3 வார காலத்தில் முடிவு எடுப்ேபாம். 

ரூ. 25 லட்சத்திற்கு ேமல் உள்ள  மனுக்கள் மீது 6 வார காலத்தில் 
முடிவு எடுப்ேபாம்.  கடன் மனுக்கள் எல்லா விதத்திலும் பூர்த்தி 
ெசய்யப்பட்டு, சரிபார்க்கும் பட்டியலில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அைனத்து 
ஆவணங்களும் இைணக்கப் பட்டிருந்தால் மட்டுேம இந்தக் கால வரம்பு 
ெபாருந்தும்.  
 

5.2. கடன் மதிப்படீுa. நாங்கள் உங்களுக்குப் பின்வருவனவற்ைற அளிப்ேபாம் - 
 

i. உங்கள் வியாபார முகவரிக்ேகா / இல்லத்திற்ேகா எங்கள் பணியாளர் 
அல்லது அதற்ெகன்று எங்களால் நியமிக்கப்பட்ட கம்ெபனிகள் வந்து, 
உங்கள் விண்ணப்பத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள விபரங்கள் சரியானைவயா 
என்று விசாரிப்பர். 

ii. உங்களுக்குக் கடன் ெகாடுக்குமுன் அல்லது உங்கள் இருப்புக்கு ேமல் 
எடுக்கும் வசதி வரம்ைப உயர்த்துமுன் அல்லது உங்களது கடன் 
வாங்கும் அளைவக் கூட்டுமுன், உங்களது திருப்பிச் ெசலுத்தும் சக்தி 
பற்றி மதிப்படீு ெசய்ேவாம்.  மிகுந்த கவனத்துடன் உங்கள் கடன் 
மனுவிைன பரிசீலித்து, உரிய மதிப்படீு ெசய்ேவாம். 

iii. வருங்காலத் திட்டத்திற்காக நீங்கள் அளித்துள்ள யூக மதிப்படீுகள் 
நியாயமானைவயா என்று  ஆராய்ந்து திருப்தியைடேவாம். 

 

iv. உங்களின்  கடன்  ேதைவகைள மதிப்படீு ெசய்யும்ேபாது, உங்கள் 
வியாபாரத்தின் ெபாங்கும் / மங்கும் கால அளவடீுகள், அவற்றின் சுழற்சி 
இவற்ைறப் ெபாறுத்து அதிக / குைறந்த அளவு கடன் வைரயைறகள் 
நிர்ணயிக்கப்படும்.   

 

b. இது குறித்து நியாயமான மதிப்படீுகைள ெசய்திட கீழ்க் கண்ட தகவல்கைள 
அளிக்க ேவண்டுகிேறாம்.  

i. நீங்கள் கடன் வாங்கும் காரணம்  
 

ii. உங்கள் வியாபாரத் திட்டம் 

iii. உங்கள் வியாபாரப் பணப்புழக்கம், இலாபம், தற்ேபாைதய நிதிப் 
ெபாறுப்புகள் – ேதைவப்பட்டால் ஆதாரமாகக் கணக்கு அறிக்ைககள் 

iv. உங்களது தனிப்பட்ட நிதிப் ெபாறுப்புகள் 

v. கடந்த காலங்களில் நீங்கள் எப்படி நிதிையக் ைகயாண்டீர்கள் 

vi. கடன் தகவல் அளிப்பு ைமயங்களிலிருந்து எங்களுக்கு கிைடத்த 
தகவல்கள் 

vii. கடன் தர நிர்ணய கம்ெபனிகள் அளிக்கும் தர அளவடீுகள், ஏேதனும் 
இருந்தால் 

viii. கடன் ெகாடுப்ேபார் / மற்றவர்கள் அளிக்கும் தகவல்கள் 

ix. சந்ைத அறிக்ைககள் 
 

x. கடனுக்குப் பிைணயமாக இயந்திரங்கள் அல்லது ஏேதனும் அைசயாச் 
ெசாத்து அளிக்கப்படுமாயின், வங்கியின் பட்டியலில் உள்ள 
ெபாறியாளர் அதன் மதிப்படீ்டு அறிக்ைகையயும், வழக்கறிஞர் இது 
குறித்த சட்ட ஆய்வு அறிக்ைகையயும் அளிக்கேவண்டும்.  
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xi. கடனுக்கு CGTSME அளிக்கும் உத்தரவாத வசதி ஏேதனும் 
இருக்குமானால், அதன்படி காப்படீு ெசய்துெகாள்ள வாடிக்ைகயாளர் 
ஒப்புக் ெகாள்கிறாரா என்பைதக் ேகட்டு அறிேவாம்.  

 
 

xii. ேவறு ஏதாவது ெதாடர்புைடய தகவல்கள்  
 

c. நாங்கள் உங்களுக்குப் பின்வருவனவற்ைற அளிப்ேபாம் - 
 

i. கடன் ரூ.10 லட்சம் வைர அல்லது  அவ்வப்ேபாது ரிசர்வ் வங்கி 
குறிப்பிடும் வரம்பு வைர, துைணப் பிைணயத்ைத நாங்கள் ேகட்க 
மாட்ேடாம். 

 

ii. உங்களது நிதி நிைலைம நன்றாகவும் பலமாகவும் இருப்பின், 
உங்களது நடவடிக்ைககள் எங்களுக்குத் திருப்தி அளிப்பதாக 

இருந்தால், ரூ.25 லட்சம் வைரயிலான கடன்களுக்கு உங்களுக்கு 
பிைணயமில்லாக் கடன் வசதி தருவது பற்றி பரிசீலிப்ேபாம். 

 

iii. கடன் ேதைவ வரம்பு ரூ.100 லட்சத்திற்குள் இருந்தால், அதன்படி 
நாங்கள் அளிக்கும் கடன் வசதி CGTSME அளிக்கும் கடன் 
உத்தரவாதத் திட்டத்தின் கீழ் வரத் தகுதி உைடயதானால், அதன்படி 
ெசயல்பட உங்களுைடய சம்மதத்ைதக் ேகாருேவாம். நீங்கள் 
சம்மதிக்கும் பட்சத்தில், நாங்கள் துைணப் பிைணயத்ைத அல்லது 
மூன்றாம் நபர் உத்தரவாதத்ைத வலியுறுத்த மாட்ேடாம்.  இந்த ரூ.100 
லட்சம் கடன் வசதி எங்களால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, CGTSME 
திட்டத்திற்கான வாய்ப்பிருந்து அதற்கு நீங்கள் ஒப்புதல் 
அளித்திருக்கேவண்டும்.  

 

iv. குறு மற்றும் சிறு (உற்பத்தி) ெதாழிலகங்களுக்கு நடப்பு மூலதன 

அளவு, எதிர்கால விற்பைன அளவு மதிப்படீ்டில், குைறந்தது 20% 
என்ற அடிப்பைடயில் கணக்கிடப்படும். 

 

v. நீங்கள் நடப்பு மூலதன அளைவ உயர்த்துமாறு ேகாரிக்ைக ைவத்தால், 
உற்பத்திப்  ெபாருட்களின் அளவு, எப்ேபாது எதிர்கால அளவு 
மதிப்படீ்ைடத்  தாண்டி அதிகமாகிறேதா, அப்ேபாது அத்தைகய 
ெதாழிலகங்களுக்கு அைதப் பரிசீலிப்ேபாம்.  அல்லது ஒருேவைள 
நடப்பு மூலதனம் முதலில் ேதைவக்கும் குைறவாக 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது என்பைத நீங்கள் ஆதாரத்துடன் 
எடுத்துைரத்தால், அப்ேபாதும் நடப்பு மூலதனத்ைத உயர்த்தும் 
ேகாரிக்ைக பரிசீலிக்கப்படும். 

d. உத்தரவாதங்கள் 

உங்களது ெபாறுப்புகளுக்கு ேவறு ஒருவர் ெகாடுக்கும் பிைணயம் அல்லது 
உத்தரவாதத்ைத நாங்கள் ஏற்க ேவண்டுெமன நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் 
நிதி ெதாடர்பான அந்தரங்கமான தகவல்கைள அவருக்கு அல்லது அவரது சட்ட 
ஆேலாசகருக்குச் ெசால்ல உங்கள் அனுமதிையக் ேகட்ேபாம். ேமலும் நாங்கள் - 

i. அவர்களது கடைம ெபாறுப்பிைன அவர்கள் உணர்ந்து ெகாள்ள 
வசதியாக அவர்களாகேவ சட்ட வல்லுநரின் அறிவுைரையப் ெபற்றுக் 
ெகாள்ள அவர்கைள ஊக்குவிப்ேபாம்.  அவர்களது முடிவினால் 
ஏற்படும் பாதிப்புகைள அவர்கள் அறிந்து ெகாள்ளவும் இது உதவும். 
(எந்த ஆவணத்தில் அவர்களின் ைகெயழுத்ைத நாங்கள் 



 17

ேகட்கிேறாேமா, அதில் இந்தப் பரிந்துைர நன்கு ெதளிவாகக் 
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்) 

ii. உத்தரவாதமும் பிைணயமும் ெகாடுப்பதால், நீங்கள் அல்லது உங்கள் 
நிறுவனம் ெபற்றுள்ள கடனுக்கு உரிய ெபாறுப்பிைன உங்கைளப் 
ேபாலேவ அவர்கள் ஏற்க ேநரிடலாம் என்பைத அவர்களிடம் 
ெசால்ேவாம். 

 

iii. கட்டைளகள் மற்றும் நிபந்தைனகளின் நகல் / நீங்கள் வாங்கிய கடன் 
ஒப்பந்தத்தின் நகல் ஆகியவற்ைற உத்தரவாதம் அளித்தவருக்கு 
ெகாடுக்க ேவண்டும். 

 

iv. உங்களின் ேகட்புக்கடன் / குறித்தகாலக் கடன் இவற்றிற்கான 
ஆண்டுக்கணக்கு அறிக்ைகயின் நகைல உத்தரவாதம் அளித்தவருக்கு 
ெகாடுக்க ேவண்டும். 

 

5.3 ஒப்புதல் / மறுத்தல் 

(a) உங்களுக்குக்  கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளிப்பதற்காக, உங்கைள 
எந்தெவாரு ைவப்பும் எங்களிடம் கட்டாயமாக ைவக்கச் ெசால்லி 
நாங்கள் நிபந்தைன ஏதும் விதிக்க மாட்ேடாம்.  ஒன்றுக்கு ஒன்ைற 
மாற்றாகக் ேகட்கமாட்ேடாம். 
 

(b) இருப்புக்கு ேமல் எடுக்கும் வசதிைய உங்களுக்குப் புதிதாக அளிக்கும் 
ேபாேதா, அல்லது ஏற்கனேவ உள்ள அந்த வசதியின் 
வரம்ெபல்ைலைய உயர்த்தும்ேபாேதா, இருப்புக்கு ேமல் நீங்கள் 
எடுத்த ெதாைக, ேகட்டவுடன் அல்லது எப்படி திருப்பிக் ெகாடுக்கப்பட 
ேவண்டுெமன்றும் கூறுேவாம். 

(c) கடன் வசதி ெதாடர்பான ெநறிமுைறகள், நிபந்தைனகள், தடுப்பு 
நடவடிக்ைககள் மற்றும் மற்ற குறிப்புகள் அைனத்தும் எழுத்து 
மூலமாக ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்டு முைறயாகக் ைகெயாப்பமிடப்பட்டு 
சான்றளிக்கப்பட்ட ஆவணத்தின் நகைல உங்களுக்கு அளிப்ேபாம். 

(d) சரியானெதன்று உறுதிெசய்யப்பட்ட அைனத்து கடன் ஆவணங்களின் 
சான்று நகல்கள், அதன் இைணப்புகள், அதன் பட்டியல்கள் என்று 
அைனத்திற்கும் எங்கள் ெசலவில் சான்று நகல்கள் அளிப்ேபாம். 

(e) நீங்கள் விண்ணப்பித்த கடன் எங்களால் மறுக்கப்படும்ேபாது எங்கள் 
முடிவிற்கான காரணங்கைள நாங்கள் எழுத்து மூலம் ெதரிவிப்ேபாம்.  

 

(f) தர நிர்ணயத்ைத நாங்கள் பின்பற்றுேவாம், அதன் அளவடீு 
விபரங்கைள உங்கேளாடு பகிர்ந்து ெகாள்ேவாம் 

(g) நிைலயான வட்டி விகிதத்தில் அளிக்கப்படும் ரூ.50 லட்சம் 
வைரயிலான கடன் ெதாைகைய தவைணக் காலத்திற்கு முன்னேர 
திருப்பிச் ெசலுத்தும் வசதிைய எந்த அபராதக் கட்டணமும் இன்றி 
அனுமதிப்ேபாம். 

 

(h) மாறுபடும் வட்டி விகிதத்திலான கடைனத்  தவைணக் காலத்திற்கு 
முன்னேர திருப்பிச் ெசலுத்திட,  எந்த அபராதக் கட்டணமும் இன்றி 
அனுமதிப்ேபாம்.      

(i) கடன் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டபின் கடன் ெதாடர்பான விதிமுைற 
நிபந்தைனகைள பின்பற்றிய நாளிலிருந்து இரு ேவைல நாட்களில் 
அக்கடன் வழங்கப்படுதைல உறுதி ெசய்கிேறாம்.   
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(j) கடன் உளவைடப்புப் பட்டியல் (கடனுக்குரிய காலத்திற்குள் அசல் 
மற்றும் வட்டி திருப்பித்தரும் விளக்கப்பட்டியல்) உங்களுக்குத் 
தரப்படும்.   

 

(k) உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒப்புதல் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள 
விதிமுைற நிபந்தைனகள்படி அவ்வப்ேபாது மறு ஆய்வும் 
ேதைவயானால் புதுப்பிக்கக் கூடிய வசதிையயும் அளிக்க உறுதி 
கூறுேவாம். 

 

5.4 ைமயப்பதிேவடு 

 

நீங்கள் எங்களிடம் கடன் வாங்கும்ெபாழுது ைமயப்பதிேவடு ஒன்று 
இருப்பைதயும், அவர்களிடம் எல்லா ஆவணங்கள் இருப்பைதயும் நாங்கள் 
எடுத்துைரப்ேபாம்.  இதனால் எந்தெவாரு கடனாளி அல்லது ெசாத்தில் 
பரிவர்த்தைன ெசய்யவிரும்புபவர் இங்கு தகவல்கைள ேதடிப்ெபறலாம்.  
 

5.5 கடன் வழங்கிய பின்னர் 

நாங்கள் உங்களுக்குப் பின்வருவனவற்ைற அளிப்ேபாம் - 
 

(a) கடன் வழங்கு ஒப்புதல் ஆைணயின்ேபாது அதில் ெசால்லப்பட்ட அல்லது 
கடன் ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்ட வைகயில் அன்றி, அல்லது வங்கிக்கு 
புதிய/ ேமாசமான தகவல் கிைடத்தாலன்றி நாங்கள் உங்கள் 
வியாபாரத்தில் தைலயிடமாட்ேடாம்.  

 

(b) கண்காணிப்பு ேவைலகள் ேமற்ெகாள்ளும்ேபாது ஆக்கபூர்வமாகவும், 
உங்களது நியாயமான கஷ்டங்கைள கனிேவாடு பார்த்தும் நடவடிக்ைக 
எடுப்ேபாம். 

(c) ேவறு ஏதாவது கடன் அளிக்கும் நிறுவனத்திடமிருந்து பின்னர் நீங்கள் 
கடன் வாங்கியிருந்தால் அதுகுறித்து எங்களுக்குத் தகவல் தரேவண்டியது 
அவசியம்.  

 

(d) ெதாடர்ந்து உங்களிடமிருந்து கீேழகண்ட தகவல்கைளப் ெபற்றுக் 
ெகாண்ேடயிருப்ேபாம். 
 

i. சீரான இைடெவளியில் உங்களின் ெபாருள் இருப்பு நிைல 
அறிக்ைககள் மற்றும் இதர அறிக்ைககள். 

  

ii. வருங்காலத்தில் உங்கள் வியாபாரத்தில் அதன் எதிர்கால 
இலக்குகள், அம்முயற்சியில் நீங்கள் அைடந்திட்ட ெவற்றிகள் 
என்ற இரண்ைடயும் ஒப்புேநாக்கிப் பார்த்தல் 
 

iii. உங்கள் வியாபாரத் திட்டத்தில் ஏற்படுகின்ற முக்கிய 
நிகழ்வுகளில் முன்ேனற்றம் 

iv. நிதிநிைல அறிக்ைக, லாப நட்டக்கணக்கு ேபான்ற ஆண்டு 
கணக்கு அறிக்ைககள் மற்றும் துைண ஆவணங்கள் 

v. உங்களுக்குக் கடன் ெகாடுத்தவர்கள் / உங்களின் கடனாளிகள் 
குறித்த (வயது வாரியாக / ெதாைக வாரியாக) விபரங்கள் 
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(e) வழக்கமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு ஒப்ப உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட 
வரம்ெபல்ைலக்குள் பணம் எடுத்தைல அனுமதிப்ேபாம். 

(f) உங்களது வர்த்தக சூழ்நிைலகள் மாறினால், எங்களுக்கு ஏேதனும் புதிய 
தகவல்கள் ேதைவயானால் அதுபற்றி உங்களுடன் ேபசுேவாம். 

(g) உங்களின் கடன் கணக்ைக ஒரு வங்கி / நிதிநிறுவனத்திடமிருந்து  
ேவெறாரு வங்கி / நிதிநிறுவனத்திற்கு மாற்ற விரும்பலாம்.  அப்ேபாது 
அது குறித்த விண்ணப்பம் உங்களிடமிருந்ேதா அல்லது அக்கணக்ைக 
ஏற்றுக் ெகாள்ளப்ேபாகும் வங்கி / நிதிநிறுவனத்திடமிருந்ேதா எங்களுக்கு 
கிைடத்தால்,  அது கிைடத்த இருவார காலத்திற்குள் அது பற்றிய எங்கள் 
முடிைவத் ெதரிவிப்ேபாம். 

(h) ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட / ஒப்பந்தப்படி கடன் ெதாைக முழுவதுமாகத் 
திருப்பிச் ெசலுத்தப்பட்டால் உடனடியாக அதிகபட்சம் 15 நாட்களுக்குள்  
பிைணயப் பத்திரங்கள் அைனத்ைதயும் திருப்பி அளிப்ேபாம். பிைணயப் 
பத்திரங்கைளப் ைபசல் ெசய்யும் உரிைமைய அமல்படுத்தும்ேபாது 
முன்னறிவிப்பு ெசய்ேவாம்.  உங்களுக்கு எதிரான எங்கள் பிற 
ேகட்புரிைமகள் பற்றியும் அறிவிப்பு ெசய்ேவாம்.  ஒரு குறிப்பிட்ட ேகட்பு 
ைபசலாகும் வைர அல்லது திருப்பி அைடக்கப்படும்வைர ஆவணங்கள் / 

பத்திரங்கைள நாங்கேள ைவத்திருப்பது பற்றியும் கூறுேவாம். 
(i) உங்கள் ேகாரிக்ைக கிைடத்த அேத நாளில் அடமானம் / வழங்கல் 

ஆகியவற்றிற்கான ஏற்பாடுகைளச் ெசய்ேவாம். 
 

(j) நீங்கள் எங்களிடம் பிைணயப் ெபாருைள ஒப்பைடத்த 24 மணி 
ேநரத்திற்குள் உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அளவில், பணம் எடுக்கும் 
வரம்ெபல்ைலைய உயர்த்துேவாம். 

(k) நீங்கள் ைகயாளும் கணக்குகளின் அறிக்ைககைள அவ்வப்ேபாது 
அளிப்பேதாடு, உங்களின் ேகட்புக் கடன் / குறித்தகாலக் கடன் 
இவற்றிற்கான ஆண்டுக் கணக்கு அறிக்ைககைளயும் அளிப்ேபாம்.  

    

(l) கடன் அறிக்ைக உங்களுக்கு அடிக்கடி ேதைவப்படுமானால் அைத 
கட்டணப்பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணத்தின் ேபரில் அளிப்ேபாம்.    

 

(m) நீங்கள் அைடந்துள்ள வியாபார முன்ேனற்றத்ைத கீேழ கண்டுள்ள ஒன்று 
அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட வழிகளில் கண்காணிப்ேபாம் – 

 

i. உங்கள் சரக்குகள் / ெபாருட்கள் ைகயிருப்பு பற்றிய அறிக்ைகைய 
அவ்வப்ேபாது பரிசீலித்தல் 

ii. எங்களுடனான உங்களின் கணக்கு நடவடிக்ைககைளக்  
கண்காணித்தல் 

iii. உங்கள் சரக்குகள் / ெபாருட்கள் ைகயிருப்பு மற்றும் உங்கள் 
ெசாத்துக்களின் மதிப்பின் உண்ைம நிைல அறிய அவ்வப்ேபாது 
எங்கள் அலுவலர் அல்லது எங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பிரதிநிதிைய உங்கள் வளாகத்திற்கு அனுப்புேவாம். 

iv. உங்கள் வியாபாரம் எப்படி நைடெபறுகிறது என்பைதத் 
ேதைவப்பட்டால் சந்ைத நிலவர அறிக்ைக ெபற்று அறிவது 

 

(n) உங்களின் கடன் கணக்கு ெதாடர்பான பரிவர்த்தைனகள் சீராக 
இல்லாமல், வாராக்கடனாக அது மாறக்கூடிய அறிகுறிகள் 
ெதன்படுமானால், அதன் நிைல குறித்து பரிவர்த்தைன ெதாடர்பானைத 
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மட்டுமன்றி இதர தர அளவடீுகள், நிைலப்பாடுகள் குறித்தும் கடிதம் / 
மின்னஞ்சல் / குறுஞ்ெசய்தி மூலம் உங்களுக்கு உரிய காலத்தில் 
எச்சரிக்ைகத் தகவல்கள் ெதரிவிப்ேபாம்.  

 

(o) உங்களின் கடைன வசூலிக்க முயற்சிகளில் ஈடுபட்டாேலா தவைணகைள 
மாற்றியைமத்தாேலா, கடன் ஒப்பந்தப்படி நடவடிக்ைக எடுத்தாேலா, 
கூடுதலாகப் பிைணயம் ேகட்டாேலா, உங்களுக்கு முன்கூட்டிேய  
அறிக்ைக அனுப்புேவாம்.     

5.6 நிதிசாரா அடிப்பைடயிலான வசதிகள் 
 

மூலதனக் கருவிகள், உற்பத்திக்குத் ேதைவயான கச்சாப் ெபாருட்கள், 
பயன்படுத்தப்படும் ெபாருட்கள் முதலியைவகைள வாங்க உங்களுக்கு கடன் 
உறுதிக்கடிதம் வழங்குதல், ஆேலாசைன வழங்குதல் ேபான்ற நிதிசாரா 
வசதிகைள நாங்கள் உங்களுக்குத் தரலாம். கடன் உறுதிக்கடிதங்கள் மற்றும்  
உத்தரவாதங்கள் உள்நாட்டு சட்டவிதிகள் மட்டுமின்றி, பன்னாட்டு வர்த்தக 
முைனயம் அவ்வப்ேபாது ெவளியிடும் இது ெதாடர்பான விதிமுைறகளுக்கும் 
உட்பட்டதாகும். 5.7 காப்படீு 
 

(a) நாங்கள் ஏதாவது ஒரு காப்படீ்டு நிறுவனத்தின் கம்ெபனியாக ெசயல்பட்டு 
ஏதாவது காப்படீு அளிக்கும்பட்சத்தில் அது குறித்து உங்களுக்குத் 
ெதரிவிப்ேபாம். 

 

(b) இதற்கு காப்படீு வசதிகைள உங்களுக்கு அளிக்கும் முன் எழுத்துப் 
பூர்வமான உங்களின் ஒப்புதல் இருப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ேவாம். 

 

(c) உங்களின் கடனுக்கான அடமானப் ெபாருட்கள் ஏேதனும் எங்களிடம் 
இருப்பின், அவற்றிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காப்படீ்டு நிறுவனத்திடமிருந்து 
காப்படீு ெபறேவண்டுெமன்று வலியுறுத்த மட்ேடாம். 

 
5.8 நிதி ெநருக்கடி 
 

நாங்கள் எவ்வாறு உதவுேவாம்?  

5.8.1 கனிேவாடு, பரிேவாடு ஆக்கப்பூர்வமாக உங்கள் நிதிெநருக்கடி 
நிைலைமகைள நாங்கள் பரிசீலிப்ேபாம்.  நீங்கள் பிரச்சைனகைளச் 
சாதாரணமாக அைடயாளம் காணும்ேபாேத, கூடுமானவைர எவ்வளவு 
விைரவில் எங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த முடியுேமா அவ்வளவு விைரவில் 
அதைனத் ெதரியப்படுத்துங்கள்.  எங்களுக்கும் பிரச்சைனகள் ெதரிய வந்தால் 
எழுத்து மூலம் உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறாம்.  விைரவான அறிவிப்பு 
முக்கியெமனில் ெதாைலேபசி, நகலனுப்பி, மின் அஞ்சல் முைறகளிலும் 
உங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ள முயல்ேவாம். 
5.8.2 நடப்பைவகைள நீங்கள் எங்களுக்கு அறிவிக்கவில்ைலெயனில், அவற்றில் 
எங்களுக்கு எைவ முக்கியமான பாதிப்ைப ஏற்படுத்தும் என்பது பற்றி சில 
உதாரணங்கள் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

(a) வியாபார உற்பத்திையத் ெதாடங்குவதில் காலதாமதம் அல்லது 
அதற்கான ெசலவு எதிர்பார்த்தைதவிட அதிகமாக உயருதல் 

(b) நீங்கள், உங்களின் சரக்குகள் ைகயிருப்பு, புதுப்பிக்கும் சில தகவல்கள், 
மற்றும் தணிக்ைக ெசய்யப்பட்ட நிதிநிைல அறிக்ைககள்  
ேபான்றவற்ைற அவ்வப்ேபாது அளிப்பதில் அதிகமான கால தாமதம்   
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(c) உங்களின் பணக் கடன் / நடப்புக் கணக்குகளில் காேசாைலகள் 
பணமின்றி திரும்புவது அதிகமாதல் 

 
(d) நீங்கள் ஒப்புக்ெகாண்ட பணம் எடுக்கும் வரம்ெபல்ைலைய அடிக்கடி 

மீறி, ேமற்ெகாண்டு அதிகமாகப் பணம் எடுப்பது 

 
(e) உங்கள் வர்த்தக விற்பைன / உற்பத்தி ஆகியவற்றில் உங்கள் 

விளக்கம் இல்லாத வைகயில் ெபரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுதல்   
 

(f) நியாயமற்ற முைறயில் அதிகமான கால அளவிற்கு ேவைல நிறுத்தி 
ைவக்கப்பட்டு அல்லது ெதாடராமல் முடக்கப்பட்டு இருத்தல் 

(g) உங்களின் வர்த்தகத்தில் இழப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் 

(h) திடீெரன்று உங்கள் வியாபாரப் பங்காளி அல்லது உங்களுடன் 
ெதாழில் ெதாடங்கியவர் அல்லது முக்கிய வாடிக்ைகயாளர் அல்லது 
ஊழியர்  / பணியாளர் உங்களிடமிருந்து விலகுதல் 

(i) உங்களுைடய வியாபாரத்தில் மிக முக்கிய நடவடிக்ைகைய 
மாற்றுதல் அல்லது ெபரும் பங்ைக விற்பது 

  

(j) எங்களுடன் ஒப்புக்ெகாண்ட காரணங்கள் தவிர மற்ற வழிகளில் 
நீங்கள் கடன் வசதிையப் பயன்படுத்துவது அல்லது ெசால்லப்பட்ட 
வியாபாரத்திற்கு அல்லாமல் மற்ற காரியங்களுக்கு நிதிைய 
பயன்படுத்துவது 

(k) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால இைடெவளிகளில் நீங்கள் வட்டி கட்டத் 
தவறுவது 

(l) கடைன திருப்பி  அைடப்பதில் ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட காலக் ெகடுைவ 
கைடபிடிக்காமல் இருத்தல் 

 

(m) வாடிக்ைகயாளர்கள் ேமல் எப்பட்ட பில்கள் பணம் அளிக்கப்படாமல் 
அடிக்கடி திருப்பி அனுப்பப்படுதல் 

 

(n) உங்களுக்கு  ெபாருள்/ேசைவ வழங்குபவர்கள் உங்களுக்கு  அனுப்பிய 
பில்களுக்கு உரிய மரியாைத அளிக்கப்படாமல் அடிக்கடி திருப்பி 
அனுப்புதல். 

 

(o) உங்கள் சார்பாக எங்களால் ெவளியிடப்பட்ட உத்தரவாதங்கைள 
நாங்கள்  அடிக்கடி ெசயல்ப்படுத்த ேநரிடல்  

 

(p) உங்கள் கணக்கில் ெதரியும் விற்பைன அளவுக்குப் 
ெபாருத்தமில்லாமல் உங்கள் கடன்கள் / உங்களுக்குக் கடன் 
வழங்கியவர்களின் அளவு அதிகமாக இருப்பது 

 

(q) விற்று வரும் ெதாைக உங்களது கணக்கின்மூலமாக 
அனுப்பப்படுவதில்ைல  

 

(r) கடன் ஒப்பந்தத்தில் ேபாடப்பட்டுள்ள நிபந்தைனகைளக் 
கைடபிடிப்பதில்ைல 

 
(s) ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட தகவைல உரிய ேநரத்தில் அளிக்காதிருப்பது 
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(t) உங்களுக்குக் கடன் ெகாடுத்த மற்ெறாருவர் / நிறுவனம் உங்கள் 
வியாபாரத்ைத மூடச் ெசால்லும் மனுைவ நீதிமன்றத்தில் 
சமர்ப்பித்திருந்தால் அல்லது உங்கள் வியாபாரம் மீது சட்டரீதியான 
ஏேதனும் நடவடிக்ைககள் எடுத்தல் 

 
 

5.8.3 உங்களது ெநருக்கடிகளிலிருந்து நீங்கள் மீள எங்களால் முடிந்த அைனத்து 
உதவிகைளயும் ெசய்ேவாம். உங்களது ஒத்துைழப்ேபாடு, நிதிெநருக்கடி-

களிலிருந்து எப்படி மீளுவது என்பது பற்றி உங்களுக்குத் திட்டம் ஒன்ைறத் 
தீட்டுேவாம்.  நாங்கள் ஒப்புக் ெகாண்டைத எழுத்து மூலம் உங்களுக்குச் 
ெசால்ேவாம். 
 

5.8.4 கடன் அைடபட கலந்தாேலாசித்துத் தக்க அறிவுைரகள் வழங்கி, 
உங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிதிெநருக்கடிையச் சமாளிக்க ெபரிதும் உதவுேவாம். 
5.8.5. a. நீங்கள் கஷ்டத்திலிருந்தால், நீங்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டால் உங்கள் 
ஆேலாசகேராடு ேசர்ந்து ெசயல்படுேவாம்.  எங்கள்மீது நன்னம்பிக்ைகேயாடு 
நீங்கள் நடந்து ெகாள்வதும், அவ்வப்ேபாது ஏற்படும் நிகழ்வுகைள எங்களுக்கு 
நீங்கள் ெசால்வதும் மிகவும் முக்கியமாகும்.  எங்கேளாடு ெசய்து ெகாண்ட 
ஒப்பந்தப்படி நடப்பதும், மாற்றங்கள் ஏேதனும் ேதைவப்படுமானால் அைவகைள 
முன்கூட்டிேய கணித்துச் ெசய்யத் தயாராக உள்ேளாம் என்பைதயும் அறிந்து 
ெசயல்பட ேவண்டும். 
b. கூடுதலான நிதித் தகவல்கைளயும் உங்கள் ெபாறுப்புகள் பற்றியும் நாங்கள் 
ேகட்கலாம்.  உங்கள் பிரச்சைனகைள நன்கு அறிந்து ெகாண்டு உங்கேளாடு 
ேசர்ந்து ெசயலாற்ற எங்களுக்கு நாங்கள் ேகட்கும் விபரங்கைள அளிக்க 
ேவண்டும். 
5.9 நலிவைடந்த குறு, சிறு ெதாழிலகங்கைளப் புனரைமப்பதும்,  

    கடன் மறுகட்டைமப்புச் ெசய்தலும் 

5.9.1 ெசன்ற நிதியாண்டில் 50 சதவிகிதத்திற்கும் ேமல் ேசர்த்து ைவக்கப்பட்ட 

இழப்புகளால் நிகர மதிப்பில் ேதய்மானம் ஏற்பட்டுஅல்லது உங்களது கடன் 

கணக்கு ெசய்லபடாத கணக்காக மூன்று மாதங்களுக்கு இருப்பது ேபான்ற 

காரணத்தால், கடன் திட்டத்ைதப் பாதுகாப்பதற்கும் / புனரைமப்பதற்கும் நாங்கள் 

பரிசீலிப்ேபாம். 

 

5.9.2 உங்களுைடய கடன் பாதுகாப்பு / புனரைமப்புத் திட்டத்தின் ேவண்டு-

ேகாளுக்காக நாங்கள் – 

 

(a) உங்களது திட்டம் / ெதாழிற்சாைலையத் ெதாடர்ந்து நடத்திட 
சாத்தியமுள்ளதா சாத்தியத்திற்கான வாய்ப்புள்ளதா என்பது பற்றி, 
உங்களது ெதாழிற்சாைல நலிவைடந்த மூன்று மாதங்களுக்குள் ஆய்ந்து 
அறிவுறுத்துேவாம்.  
 

(b) உங்களது ெதாழிற்சாைலையத் ெதாடர்ந்து நடத்திட சாத்தியமுள்ள / 
சாத்தியத்திற்கான வாய்ப்புள்ளதாகக் கண்டறியப்பட்டால் அதனுைடய 
மீட்சிக்குக் காலத்ேதாடுகூடிய நடவடிக்ைகையத் ெதாடங்கிைவப்ேபாம்.  
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(c) ஒரு ேவைள உங்களது ெதாழிற்சாைலையத் ெதாடர்ந்து நடத்திட 

சாத்தியத்திற்கான வாய்ப்பிருந்து அது ஒரு ெதாகுப்பில் / பல வங்கிகள் 
இைணந்த நிதிஏற்பாட்டில் இருந்தால், அதில் எங்களுக்கு அதிகபட்ச 
பங்கிருக்கும் பட்சத்தில், புனரைமப்பிற்கு நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.  
 

(d) புனரைமப்புத் திட்டம் ஒன்றிைன உருவாக்குேவாம்.  ரிசர்வ் வங்கியின் 
அறிவுைரகளுக்கு ஏற்ப, உங்கள் பங்களிப்ைபயும் அதில் ேசர்த்து அந்தப் 
புனரைமப்புப் பணியிைன அளிப்ேபாம்.  உங்கள் ேகாரிக்ைக 
கிைடக்கப்ெபற்ற 60 நாட்களுக்குள், புனரைமப்புப் பணிைய 
அமல்படுத்துேவாம். 
 

(e) ஒருேவைள உங்களது ெதாழிற்சாைலையத் ெதாடர்ந்து நடத்திட 
சாத்தியம் இல்லாதபட்சத்தில்,  உங்கள் தரப்பு வாதத்ைத எங்களது 
அடுத்தகட்ட அதிகார அைமப்பிடம் எடுத்துச் ெசால்ல உங்களுக்கு 
வாய்ப்பளிப்ேபாம்.  

 

5.9.3 புனரைமப்புத் திட்டம் ெவற்றிெபறாது என்று நாங்கள் கருதினால், 
அதற்கான காரணங்கைள உங்களுக்கும் உங்கள் ஆேலாசகருக்கும் விளக்கி, 
மற்ற வழிகைள நீங்கள் ேதர்வுெசய்ய உதவுேவாம்.  
 

5.9.4 நாம் ஒரு உடன்படிக்ைகக்கு வரமுடியாதேபாது, ஏன் உங்களுக்கு நாங்கள் 
ெதாடர்ந்து உதவ இயலாது என்பைதச் ெசால்ேவாம். எப்ெபாழுது எங்கள் நிதி 
ஆதரைவ விலக்கிக் ெகாள்ேவாம் என்பைதயும் எடுத்துைரப்ேபாம்.  
 

5.10 ஒருமுைறத் தீர்வு 
 

(a) ஒரு ேவைள வங்கி, “ஒருமுைறத் தீர்வு” திட்டத்திற்கு முன் வந்தால் 
அதுபற்றி வங்கியின் இைணயதளத்தில் ெபருத்த விளம்பரம் 
அளிக்கப்படும்.  மற்றும் இதர வழிகளிலும் பரப்பப்படும். 
  

(b) ஒரு ேவைள நாங்கள் ஒருமுைறத் தீர்ைவ உங்களுக்கு அளிக்க 
முன்வந்தால் அதுபற்றிய விவரங்கைள உங்களுக்குத் ெதரிவிப்ேபாம். 
 

(c) உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஒருமுைறத் தீர்விற்கான விதிகள் மற்றும் 
நியதிகள் பற்றி எழுத்துமூலமாக உங்களுக்கு அளித்திடுேவாம்.  

 
(d) நாங்கள் உங்களுக்கு விண்ணப்பத்ைத சமர்ப்பித்திடவும், பாக்கித் 

ெதாைகையச் ெசலுத்திடவும் நியாயமான ேநரத்ைத அளிப்ேபாம்.   
இதனால் இத்திட்டத்தின் நன்ைமகைள நீங்கள் ெபறமுடியும்.  

 
(e) ஒருமுைறத் தீர்வு ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்டால், கடன் தகவல் நிறுவனங்கள் 

[Credit Information Company (CIC)] பராமரிக்கும் உங்களின் கடன் வரலாறு 
பற்றிய தகவல்களில் அத்தைகய தீர்வு ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கைளப் பற்றி 
உங்களிடம் விளக்குேவாம்.   

 
5.11 கடன்கைள / பாக்கிகைள பாதுகாப்பு பத்திரமாக்குதல் 
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(a) ேவெறாரு அைமப்பிற்கு உங்களது கடன்கைளயும் / பாக்கிகைளயும் 
மாற்றம்( விற்பைன) ெசய்யும்ெபாழுது, நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த 
அைமப்பின் ெதாடர்பு விவரங்கள் மற்றும் மாற்றப்பட்ட உங்களது கடன் / 
பாக்கிகள் பற்றியும் ெதரிவிப்ேபாம்.  சாதாரணமாக தர 
அளவடீ்டுக்குட்படாத கடன்கள் / பாக்கிகள் தனித்திட்டத்தின் கீழ் ெசாத்து 
மறுசீரைமப்பு நிறுவனத்திற்கு (Asset Reconstruction Company – ARC) 
விற்கப்படுகின்றன. 
 

(b) அப்படியிருக்கும்பட்சத்தில் எந்த அைமப்பிற்கு கடன் / பாக்கிகள் 
மாற்றப்பட்டேதா அந்த அைமப்பிற்கு நீங்கள் ெகாடுக்கேவண்டிய 
ெமாத்தத் ெதாைகைய ெசலுத்தேவண்டியிருக்கும். 
 

(c) கடன் / பாக்கிகைள ஒரு அைமப்பிற்கு மாற்றும்ெபாழுது அந்த அைமப்பு 
உங்களது கடன்  தகவைல கடன் தகவல் நிறுவனத்திற்கு (CIC) 
ெதாடர்ந்து அனுப்பும். 
  

(d) உங்களது கடன் / பாக்கிகைள மாற்றிக்ெகாடுத்த அைமப்பு ெதாடர்பாக 
உங்களுக்குக் குைறகள் ஏேதனும்  இருக்குேமயானால், அது விஷயத்தில் 
உங்களுக்கு உதவிட நாங்கள் முயற்சிப்ேபாம்.  

 
6. கடன் பாக்கிைய வசூலித்தல் மற்றும் பிைணயத்ைதச்  

ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்ளும் ெகாள்ைக 
 

6.1. கடன் பாக்கிைய வசூலித்தல் 

 
(a) எப்ெபாழுெதல்லாம் நாங்கள் கடன் அளிக்கிேறாேமா, 

அப்ெபாழுெதல்லாம் அக்கடைனத் திருப்பி அைடக்கும் முைற பற்றி 
விரிவாகச் ெசால்ேவாம்.  திருப்பி அைடக்க ேவண்டிய தவைணத் 
ெதாைக, கடனின் கால அளவு, ெமாத்தக் கடைனயும் திருப்பி 
அைடக்க ஆகும் கால அளவு என்று அைனத்து விபரங்கைளயும் 
கூறுேவாம்.  ஆயினும், நீங்கள் திருப்பி அைடக்கும் கால 
அட்டவைணையப் பின்பற்றாமல் இருந்தால், நாட்டிலுள்ள 
சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு, வைரயறுக்கப்பட்ட ஒரு முைறைய, 
கடன் பாக்கிைய வசூலிக்கப் பின்பற்றுேவாம்.   

 

(b) கடன் பாக்கிைய மற்றும் பிைணயத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்ளுதல் 
மற்றும் வசூல் முகவர்கைள நியமித்தல் ஆகியவற்றுக்கு நிர்வாக 
மன்றம்  ஒப்புதல் அளித்த ெகாள்ைககைள கைடபிடிப்ேபாம்.   

 
(c) வசூல் முகவர்கைள நியமனம் ெசய்வதில்  அைனத்து ெதாடர்பு 

சட்டங்கள், நியதிகள், வழிகாட்டு ெநறிகள் மற்றும் அங்கீகாரத்திற்கான 
அல்லது உரிமத்திற்கான அல்லது பதிவுக்கான முைறகள் ஆகியைவ 
கருத்தில் ெகாள்ளப்படும்.  

 

(d) எங்களது வசூல் முகவர்கள் தங்களது ெபாறுப்புகைள கவனத்துடனும் 
பாதுகாப்புடனும் ைகயாண்டிட அவர்களுக்கு முைறயான பயிற்சி 
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அளிக்கப்படும்.  அவர்கள் தங்களது வரம்புக்கு மீறி 
ெசயல்படாமலிருப்பைத நாங்கள் உறுதி ெசய்கிேறாம். 

 
(e) இந்த நைடமுைறயில் பிைணயத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்ளும் 

முன், உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு அனுப்பப்படும்.  அல்லது ேநரடியாக 
உங்கைள சந்தித்து அந்த முடிவுபற்றி உங்களுக்குத் 
ெதரியப்படுத்தப்படும்.  

 
(f) தவைண தவறும்ேபாது, அதுபற்றி வசூல் முகவரிடம் ெதரிவிப்ேபாம்.  

வசூல் நடவடிக்ைககள் ெதாடங்கிவிட்டைத உங்களுக்குத் 
ெதரிவிப்ேபாம். 

 
(g) வசூலிக்கும் முைறையத் ெதாடங்கும்ெபாழுேத, அைதப் பற்றி 

உங்களுக்கு ஏேதனும் புகார் இருப்பின், எங்களது உதவித் 
ெதாைலேபசி எண்ைணத் ெதாடர்புெகாள்ளலாம். 

 
(h) எங்களது வசூல் முகவர்கள் நியாயமற்ற முைறயில் நடந்து 

ெகாண்டதாக நீங்கள் எழுப்பும் புகார்கைளயும் நாங்கள் விசாரைண 
ெசய்ேவாம்.  வங்கியின் பிரதிநிதிேயா / வசூல் முகவேரா முைறயற்ற 
வைகயில் நடந்து ெகாண்டாேலா, ெநறிமுைறக் ேகாட்பாடுகைள மீறி 
நடந்தாேலா அது பற்றி உங்களிடமிருந்து ஏதாவது புகார் வந்தால், 
அைத ஆய்வு ெசய்து, எங்களின் முடிவுகைள, புகார் கிைடத்த 30 
நாட்களுக்குள் உங்களுக்குத் ெதரிவிப்ேபாம்.  இதனால் ஏதாவது 
இழப்பு ஏற்பட்டிருந்தாலும் அது நியாயமாக இருக்கும்பட்சத்தில், 
அதற்கான இழப்படீ்டிைன அளிப்ேபாம். 

 
6.2. கடன் பாக்கிைய வசூலித்தல் மற்றும் பிைணயத்ைதச்  

    ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்ளும் ெகாள்ைக 
 

சட்டத்திற்கு ஏற்ப கடன் பாக்கிைய வசூலித்தல் மற்றும் பிைணயத்ைத 
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளுதல் ெகாள்ைகைய நாங்கள் பின்பற்றுேவாம்.  இந்தக் 
ெகாள்ைக எங்களது இைணயதளத்தில் ெவளியிடப்படும் மற்றும் எங்களது 
கிைளகளில் இதன் பிரதி பார்ைவக்காக ைவக்கப்படும்.  

 
(a) எங்களது வசூலிக்கும் ெகாள்ைக என்பது நாகரீகத்ைதயும் கண்ணியத்ைதயும்,   
நியாயமான நடவடிக்ைககைளயும், ‘எடுத்துைரத்து இணங்கச் ெசய்யும் 
முயற்சி’கைளயும் அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது.     வாடிக்ைகயாளர்களின் 
நம்பிக்ைகைய வளர்ப்பதிலும், அவர்கேளாடு ெநடுங்கால சுமுக உறைவ 
ஏற்படுத்திக் ெகாள்வதுேம எங்கள் எண்ணமும் ெசயலுமாக இருக்கும்.  எங்கள் 
ெகாள்ைகயின் அம்சங்கள்.  

 
i. நீங்கள் கட்ட ேவண்டிய ெதாைக பற்றிய முழு விபரங்களும் 

உங்களுக்கு அளிப்ேபாம்.  நீங்கள் திருப்பிக் கட்டேவண்டிய ெதாைக 
பற்றிய ேபாதுமான கால அவகாசத்துடன் முன்கூட்டிேய உங்களுக்கு 
அறிவிப்ேபாம்.  
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ii. உங்களுக்கு எதிராக வசூல் நடவடிக்ைககைளத் ெதாடங்கும்ேபாது 
அதைன ேமற்ெகாள்ளும் வசூல் முைகைம / முகவர் ெபயர், முகவரி 
மற்றும் அவரது ெதாைலேபசி எண்கள் ஆகியைவ ெகாடுக்கப்படும்.  

 

iii. நாங்கள் நியமித்துள்ள முகவர்கள் / நிறுவனங்கள் குறித்த 
விவரங்கைள எங்கள் இைணயதளத்தில் ெவளியிடுேவாம். 

 

iv. நீங்கள் ேவண்டினால் ேமலும் சில விவரங்கைள எங்கள் வங்கிக் 
கிைளகளிலும் கிைடக்குமாறு ெசய்ேவாம்.  

 

v. கடன் வசூலிக்க அல்லது பிைணயத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்ள 
நியமிக்கப்பட்ட எங்கள் அலுவலர் தன்ைன இன்னார் என்று 
அறிமுகப்படுத்திக்ெகாள்வர். எங்களது பிரதிநிதியாக, எங்களால் 
நியமிக்கப்பட்டவர் தன்ைன இன்னார் என்று அறிமுகம் / அைடயாள 
அட்ைட மற்றும், நாங்கள் அவர்களுக்கு இது ெதாடர்பாக அளித்துள்ள 
அதிகாரபூர்வ கடிதத்ைதயும் காட்டுவர். 

 
vi. எங்கள் தரப்பில் ஏதாவது  ெசய்யத் தவறியதால், நீங்கள் துன்பத்திற்கு 

ஆளாகக் கூடாது என்ற ேநாக்கத்தில், தவைண தவறிய கணக்குகைள 
வசூல் முகவர்களிடம் ஒப்பைடக்கும் முன் சில பரிசீலைன 
முைறகைளப் பின்பற்றுேவாம்.  

 

(b) கடன் வசூலிக்க அல்லது பிைணயத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்ள எங்கள் 
பிரதிநிதியாக வரும் எங்கள் பணியாளர் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட நபர் மிகுந்த 
கவனத்துடனும் நியாயமாகவும் கீேழ கூறப்பட்ட அறிவுைரகைளப் 
பின்பற்றுவார்கள். 

 
i. உங்கள் வியாபார / ெதாழில் இடத்தில் உங்கைளச் சாதாரணமாகத் 

ெதாடர்பு ெகாள்வர்.  அது முடியாமல் ேபாகும்ேபாது உங்கள் வடீ்டில் 
அல்லது உங்கள் பிரதிநிதியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்ேபால் ஒரு 
இடத்தில் ெதாடர்பு ெகாள்வர். 

 
ii. முதன் முதலில் தங்கைள இன்னார் என்று அறிமுகம் ெசய்து ெகாண்டு, 

எங்கைளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அைடயாளத்ைதயும் காட்டுவர். 
 

iii. உங்களது தனிப்பட்ட ரகசியம் மற்றும் கவுரவம் மதிக்கப்படும். 
 

iv. உங்களுடன் ேபசித் ெதாடர்பு ெகாள்வது என்பது சாத்வகீமான, 
கண்ணியமான முைறயிேலேய இருக்கும். 

 

v. உங்கள் வியாபாரத்தின் பிரத்ேயகச் சூழ்நிைல காரணமாக அல்லது 
உங்கள் ெதாழில் ேநரம் ேவறுவிதமாக இருந்தாெலாழிய, சாதாரணமாக 
எங்கள் பிரதிநிதிகள் 07.00 மணியிலிருந்து 19.00 மணி வைரதான் 
உங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வர். 

 
vi. உங்கைள அைழக்க ஒரு குறிப்பிட்ட ேநரம் அல்லது இடம் தவிர்த்திட 

நீங்கள் எங்கைளக் ேகட்டுக் ெகாண்டால், கூடுமானவைர அைத மதித்துச் 
ெசயல்படுேவாம். 
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vii. ேநரம், எத்தைன முைற அைழப்பு விடுக்கப்பட்டது, உைரயாடலின் 
உள்ளடக்கம் என்று உங்களுடனான ெதாடர்பு ஆவணங்களாக்கப்படும். 

 

viii. கடன் பாக்கி ெதாடர்பான சச்சரவுகைளயும் ேவறுபாடுகைளயும் 
ஒருவருக்ெகாருவர் புரிந்துெகாண்டு ேநர்ைமயான முைறயில் 
தீர்த்துைவக்க எல்லாவித உதவிகைளயும் நாங்கள் ெசய்ேவாம். 

 

ix. வசூலுக்காக உங்கள் இடத்திற்கு வரும்ேபாது நாகரீகத்ைதயும் 
கண்ணியத்ைதயும் கைடப்பிடிப்ேபாம்.  எங்களது அதிகாரிகள் / 
முகவர்கள் வாய்ச்ெசால் அல்லது உடல் ரீதியாகேவா எவ்வித ெதால்ைல 
அல்லது எவ்வித துன்புறுத்தைலயும் மற்றும் அவமானத்ைதயும் 
உங்களுக்ேகா அல்லது குடும்பத்தாருக்ேகா அல்லது உங்கள் 
நண்பர்களுக்ேகா, உங்கைள நன்கு அறிந்தவர்களுக்ேகா ெசய்யமாட்ேடாம்.  
நாங்கள் ஒருேபாதும் மிரட்டும் / அனாமேதய ெதாைலேபசி 
அைழப்புகைள ெசய்யமாட்ேடாம்.  ேமலும் தவறான ேகட்புகைள மற்றும் 
ேகாரிக்ைககைள ைவக்கமாட்ேடாம்.   

 
எனினும் உங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வதற்கான விவரங்கைள 
அவ்வப்ேபாது புதுப்பிப்பது உங்களது கடைமயாகும்.  ஒருேவைள 
வங்கியால் உங்கைளத் ெதாடர்புெகாள்ள முடியவில்ைலெயன்றால், 
வங்கி ெபாது வழிகள்  மூலம் தகவைலத் ேதடும்.  மற்றும் உங்கைளக் 
கண்டுபிடிக்க உங்களது நண்பர்கள் / ெசாந்தங்கைள வங்கி அணுகும்.     

 

x. குடும்பத்தில் ஒருவர் இறந்துள்ள ேநரம் / நாள் ேபான்ற துக்கச் 
சூழ்நிைலகள் நிலவும் நாட்களில் உங்களிடம் வசூல் ெதாடர்பாகத் 
ெதாடர்பு ெகாள்ளுதல், இவ்விடத்திற்கு வருதல் ேபான்ற ெபாருத்தமற்ற 
ெசயல்கைளச் ெசய்வைதத் தவிர்ப்ேபாம். 

 
……………………
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. 
 
 

அருஞ்ெசாற்களஞ்சியம் 
 

சிறப்பு ேமற்குறியடீு அளித்தல்  (Avalaisation) 
 
 

முதிர்வுநாளில் ஒரு பில் / வைரேவாைல  மீது பணமளிக்க ேவண்டிய 

(இறக்குமதியாளர்) நபர் தவறும்பட்சத்தில், அைதக்ெகாடுப்பதாக  உறுதி 

அளிக்கும்வைகயில், வங்கி சிறப்பு ேமற்குறியடீ்ைட ேசர்க்கும். 

 

வங்கி உத்தரவாதம் (Bank Guarantee) 
 

வங்கி தனது வாடிக்ைகயாளர் சார்பில் ஒரு மூன்றாம் நபருக்கு உத்தரவாதப் 

ெபாறுப்புறுதிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள ெதாைகைய, அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ‘ெபாறுப்ைப’ வாடிக்ைகயாளர் அவ்விடத்தில் 

நிைறேவற்றத் தவறினால், தருவதாக அளிக்கும் வாக்குறுதிேய வங்கி 

உத்தரவாதம் எனப்படும். 

  
வங்கிக்குைற தீர்ப்பாளர் (Banking Ombudsman)  

 

வங்கி அளிக்கும் சில ேசைவகளில் ஏற்படும் குைறபாடுகள் குறித்த 

வாடிக்ைகயாளர்களின்  புகார்கைளக் ைகயாள, ரிசர்வ் வங்கியால் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட தனியானெதாரு சச்சரவு சமரச அதிகாரிேய வங்கிக் 

குைறதீர்ப்பாளர். 

 
பில்கள் (Bills) 
 

மாற்றுமுறிகள், வாக்குறுதிச் சீட்டு ேபான்ற நிதியியல் மாற்று ெசலாவணி 

உபகரணங்கள் “பில்கள்’ எனப்படும்.  ெபாருைள விற்பவர், தான் விற்ற 

ெபாருளுக்கு அல்லது ெசய்த ேசைவக்கு ஈடான ெதாைகைய வாங்குபவர் 

தரும்படி அளித்திடும் ஆைண ‘மாற்று முறி’ எனப்படும்.  ‘வாக்குறுதிச் சீட்டு’ 

என்பது ெபாருைள வாங்குபவர், தான் ெபற்ற ெபாருளுக்கு அல்லது 

அளிக்கப்பட்ட ேசைவக்கு ஈடான ெதாைகைய விற்பவருக்கு அளித்திட 

ேமற்ெகாள்ளும் உறுதிெமாழி ஆகும்.   
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பில் வாங்குதல் /  தள்ளுபடி (Bill  purchase/Discount) 
 

பில்கைளப் பிைணயமாக, ஏற்று, ெபாருைள விற்பவருக்கு அதற்குரிய 

ெதாைகக்கான ‘ேகட்பு/ சலுைக பில்கள்’  மீது  கடன் வழங்கும் ஏற்பாடாக  

உள்ள  நடவடிக்ைகேய பில் வாங்குதல் /  தள்ளுபடி என்பதாகும். ‘ேகட்பு 

பில்கள்’ வாங்கப்படும்.  ‘சலுைகக்கான பில்கள்’ தள்ளுபடி ெசய்யப்படும். 

 
ெபாருளடீ்டுக்கடன்/இருப்புக்கு ேமல் எடுப்பு (Cash Credit/Overdraft) 
 
ெபாருளடீ்டுக்கடன் / இருப்புக்கு ேமல் எடுப்பு என்பது ஒரு வைகயான கடன் 

வசதியாகும்.  முன்னேர ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட ஒரு வைரயைறக்குள், 

ேதைவப்படும் அளவிற்கு கடன் வாங்க, கடனாளிக்கு சுதந்திரம் 

வழங்கப்படுகிறது. 

 
இந்தக் கணக்கில் பணம் வரவுைவக்கப்பட்டால், விதிக்கப்பட்ட வைரயைறக்குள், 

அவ்வப்ேபாது புதிதாய் பணத்ைத எடுக்கமுடியும்.  கடன் வைரயைற என்பது 

இதில் சுழற்சி முைற கடன் வசதியாக அளிக்கப்படுகிறது. கடனில் நிலுைவயில் 

இருக்கும் ெதாைகக்கு வட்டிைய வங்கி வசூலிக்கிறது. 

 
இழப்படீ்டுக் ெகாள்ைக (Compensation Policy) 
 

இழப்படீ்டுக் ெகாள்ைக என்பது வங்கியின் ெசயல்பாட்டாலும், சிலவற்ைற 

ெசய்யாமல் விடுவதாலும் வாடிக்ைகயாளருக்கு ஏற்படும் பண நஷ்டத்ைத ஈடு 

ெசய்வதற்காக வங்கி பின்பற்றும் ெகாள்ைகையக் குறிப்பதாகும். 

 
கடன் வசதிகள் / வங்கிக் கடன் (Credit facilities / Bank Loan) 
 
வங்கியிலிருந்து கிைடக்கும் கடன்வசதிகள் என்பது, குறித்த காலக் கடன், 

இருப்புக்குேமல் எடுப்பு. ெபாருளடீ்டுக்கடன் என்று எந்த வைகயிலும் 

இருக்கலாம்.  இதில் ெபாருளடீ்டுக்கடன் என்பது வங்கியால் 

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அளிக்கப்பட்டு, அதில் 

நிலுைவயிலுள்ள ெதாைகக்கு வட்டி வசூலிக்கப்படும். 
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கடன் தகவல் கம்ெபனிகள் (Credit Information Companies) 
 
இைவ,  கம்ெபனிகள் சட்டம் 2005-ன்கீழ் அைமக்கப்பட்டு,  பதிவு ெசய்யப்பட்டு, 

இந்திய ரிச்ர்வ் வங்கியால் பதிவுச் சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்ட கம்ெபனிகள் ஆகும். 

தமது அங்கத்தினர்களாக உள்ள கடன்வழங்கும் நிறுவனங்களிடமிருந்து, கடன் 

குறித்த தகவல் ெபறவும் அவற்ைறப் பகுப்பாய்வு ெசய்து, அங்கத்தினர்களுக்கும் 

குறிப்பிட்ட பயனாளிகளுக்கு வழங்கவும் இக் கம்ெபனிகளுக்கு அதிகாரம் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
கடைனக் காசாக்கப் (பணமாக்க) பகுத்தல் (Factoring) 
 

 

வர்த்தகத்தில் வரேவண்டிய ெதாைககைள நிர்வாகம் ெசய்வதில் உள்ள 

நிதியியல் விருப்பத் ேதர்ேவ ‘கடைனக் காசாக்கப் பகுத்தல்’ எனப்படும். இது 

கடன் விற்பைனையப் பணமாக மாற்றும் முைறயாகும். 

 

நிைலயான வட்டிவிகிதம்  
 

 

நிைலயான வட்டிவிகிதம் என்பதன் ெபாருள்,  ஒரு கடனின்  காலம்  

முழுைமக்கும் வட்டிவிகிதம் நிைலயாக இருக்கலாம் அல்லது அதன் 

ஒப்பந்தத்தில் உள்ள மாறுபாடு குறித்த க்ஷரத்துப்படி, குறிப்பிட்ட கால 

இைடெவளியில் வட்டிவிகிதம் மாற்றப்படலாம். 

 

மாறுபடும் வட்டிவிகிதம் 
 

 

இதில் கடன்மீதான வட்டிவிகிதம் நிைலயாக இருக்காது. ஒரு குறியடீ்டு 

விகிதத்ேதாடு அது இைணக்கப்பட்டு விடும். குறியடீ்டு விகிதம் மாறும் 

ேபாெதல்லாம், வட்டிவிகிதமும் மாறும். 

 

உத்தரவாதம் (Guarantee)  
 

 

ஒரு நபர் அளிக்கும் வாக்குறுதி உத்தரவாதம் எனப்படும். 
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கடன்உறுதிக் கடிதம் (Letter of Credit) 
 

கடன் உறுதிக் கடிதம் என்பது வங்கி ெவளியிடும் ஒரு ஆவணம்.  அதில் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி, சில ஆவணங்கைளச்  சமர்ப்பிக்கும்ேபாது,  பயனாளிக்கு 

வங்கி பணமளிப்பதாக, மாற்ற இயலாத  ஒரு ெபாறுப்ேபற்பு உறுதிெமாழிைய 

அளிக்கிறது. 

 

குறு மற்றும் சிறு ெதாழிலகங்கள் (Micro and Small Enterprises) 
 

குறு மற்றும் சிறு ெதாழிலகங்கள் என்பைவ ெபாருட்கள் தயாரித்தல் அல்லது 

ேசைவகள் அளித்தல் ேபான்றவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கைளக் குறிக்கும்.  

  

ஒரு குறு ெதாழிலகம் என்பது பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறது 

 
ஏேதாெவாரு ெதாழிைல சார்ந்த ெபாருட்களின் உற்பத்தி/தயாரிப்பில் 

ஈடுபட்டுள்ள அதன் ஆைல / இயந்திரத்தில் ெசய்யப்பட்டுள்ள முதலீடு ரூ. 25 

லட்சத்திற்கு அதிகமில்லாமல் உள்ள நிறுவனம் ஆகும்.  

 

அல்லது 

 
ேசைவகள் புரியும் ஒரு நிறுவனம் அதற்கு ேதைவயான சாதனங்களில் 

ெசய்துள்ள முதலீடு ரூ. 10 லட்சத்திற்கு அதிகமில்லாத நிறுவனம்  குறு 

ெதாழிலகம் எனப்படும். 

 
ஒரு சிறு ெதாழிலகம் என்பது பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறது 

 
ஏேதாெவாரு ெதாழிைல சார்ந்த ெபாருட்களின் உற்பத்தி/தயாரிப்பில் 

ஈடுபட்டுள்ள அதன் ஆைல / இயந்திரத்தில் ெசய்யப்பட்டுள்ள முதலீடு ரூ. 25 

லட்சத்திற்கு ேமலும் ரூ. 5 ேகாடிக்கு அதிகமில்லாமலும் உள்ள நிறுவனம் 

ஆகும்.  

 

அல்லது 
 
ேசைவகள் புரியும் ஒரு நிறுவனம் அதற்கு ேதைவயான சாதனங்களில் 

ெசய்துள்ள முதலீடு ரூ.10 லட்சத்திற்கு ேமலும் ரூ. 2 ேகாடிக்கு 

அதிகமில்லாமலும் உள்ள நிறுவனம் சிறு ெதாழிலகம் எனப்படும். 



 32

 
நிகர மதிப்பு (Net worth) 
 

மூலதனம் மற்றும் இருப்புகள் இரண்ைடயும் ேசர்ந்த கூட்டுத் ெதாைகயிலிருந்து 

நஷ்டம் மற்றும்  கண்ணுக்குப் புலப்படா ெசாத்துக்கைளக் கழித்தால், மிஞ்சுவது 

நிகரமதிப்பு எனப்படும். 

 
நிதிசாரா வசதிகள் (Non-Fund based  facility) 
 

நிதிசாரா வசதிகள் என்பைவ வங்கிகளிலிருந்து பணம் ெவளிேய ேபாகாமல் 

ெசய்து ெகாடுக்கப்படும் சில வசதிகைளக் குறிக்கும்.  இவ்வைகயான 

வசதிகளில், உடனடியாக வங்கிக்கு பணப்ெபாறுப்பு ஏதுமில்லாவிடினும், 

வாடிக்ைகயாளர் இந்த வசதிையப் பயன்படுத்தி, அவர் ெபாறுப்பிைன 

ெசயல்படுத்த தவறிடும் ேநரத்தில், வங்கிக்கு பணப் ெபாறுப்ைப அது 

ஏற்படுத்திவிடும்.  நிதிசாரா வசதிகள் என்பைவ ெபாதுவாக வங்கி உத்தரவாதம் 

அல்லது கடன் உறுதிக்கடிதம், ஏற்புகள் என்ற வடிவில் அளிக்கப்படும். 

 

வருமானம் ஈட்டா ெசாத்து (Non-Performing Asset) 
 
 

வருமானம் ஈட்டா ெசாத்து என்பது  பின்வரும் வைகயான வங்கிக் கடன்கைளக் 

குறிக்கும் 

 

ஒரு குறித்தகாலக் கடனின் வட்டி மற்றும் முதல் ேசர்ந்த தவைண 90 

நாட்களுக்குேமல் நிலுைவயில் இருப்பைவ. 
 

ஒரு ஒழுங்கில் ெசயல்படாத “இருப்புக்குேமல் எடுப்பு / ெபாருளடீ்டுக் கடன் 

கணக்குகள். 
 

வாங்கப்பட்ட அல்லது தள்ளுபடி ெசய்யப்பட்ட பில், 90 நாட்களுக்கு ேமல் 

ெகாடுக்கப்படாமல் இருப்பின் அைவ 

 

சீராக ெசயல்படாநிைல (Out of Order Status) 
 
 

ஒரு கணக்கில் நிலுைவயில் உள்ள ெதாைக, அக் கணக்கிற்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட/ எடுக்க அதிகாரமுள்ள வரம்ைப விட அதிகமாகேவ 

ெதாடர்ந்திருந்து வருமானால், அது சீராக ெசயல்படாநிைலைய 

அைடந்துவிட்டதாகக் கருதலாம். ஒரு நிறுவனத்தின் முக்கிய ெசயல்பாட்டுக் 
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கணக்கில் உள்ள  நிலுைவத் ெதாைக, அனுமதிக்கப்பட்ட / எடுக்க 

அதிகாரமுள்ள வரம்ைப விடக் குைறவாக இருக்கலாம். ஆனால், ‘ெசாத்து 

ெபாறுப்பு அறிக்ைக‘ நாளுக்கு  முன்னதாகத் ெதாடர்ந்து, 90 நாட்களுக்கு 

வரவுகள் ஏதுமின்றி, அல்லது வந்துள்ள வரவுகள் அந்த காலகட்டத்திற்குரிய 

வட்டிக்கு கூட கட்டிவரவில்ைல என்றால், அந்தக் கணக்குகள் ‘சீராக 

ெசயல்படாநிைலைய’ அைடந்துவிட்டதாகக் கருதலாம். 

 

காலக்ெகடு தாண்டியைவ (Overdue)  
 

வங்கி  அளித்துள்ள எந்தெவாரு கடன் வசதியின்படியும் வங்கிக்கு ெகாடுக்க 

ேவண்டிய தவைணத்ெதாைக, வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ேததிக்குள் 

ெகாடுக்கப்படாவிடில், அைவ காலெகடு தாண்டியைவயாகக் கருதப்படும். 

 
பட்டுவாடா மற்றும் தீர்வு முைற (Payment and Settlement System) 
 
நிதியியல் நிறுவனங்கள் தமக்குள்ேள பற்றுகள் மற்றும் வரவுகைள மாற்றிக் 

ெகாள்வதன்மூலம், பணத்ைத அளிப்பவர்கள் மற்றும் 

பயன்படுத்துபவர்களிைடேய பணமாற்றத்ைத ெசய்திடும் வைகயில் 

அைமக்கப்பட்ட நிதியியல் முைறைமேய ‘பட்டுவாடா மற்றும் தீர்வு’ முைற 

ஆகும். 

 
தனிநபர் அைடயாள எண் (PIN) 
 

தனிநபர் அைடயாள எண் என்பது ஒரு ரகசிய எண். இைத பற்று/கடன் ATM 

அட்ைடயுடன் பயன்படுத்தி பணம் எடுக்க, ெபாருட்கள்/ேசைவகள் இவற்ைற 

வாங்கிட மற்றும் வங்கி அளிக்கும் மின்னணு ேசைவகைளப் ெபற்றிடமுடியும். 

 

ேநரிய (Reasonable)  
 

சீரியசிந்தைன ஓட்டமுைடய, பகுத்தறிவுடன் கூடிய, இவற்றால்ஆளப்படுகின்ற,  

ெபாது அறிவின் எல்ைலக்கு உட்பட்ட, நியாயமான; அதிகமாகவும்  இல்லாமல், 

குைறவாகவும் இல்லாமல்.  
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குறியடீ்டு வட்டிவிகிதம் (Reference Rate) 
  

இது வங்கிகள் ைவத்துள்ள அைடயாளக் குறியடீ்டு விகிதமாகும். மாறுபடும் 

வட்டிவிகித அடிபபைடயில் அளிக்கப்பட்ட  கடன்மீதான வட்டிவிகிதம் 

இதனுடன் இைணக்கப்படும். அந்தந்த வங்கியின்  ெகாள்ைகக்ேகற்ப இக் 

குறியடீ்டு விகிதம் தீர்மானிக்க/மாற்றப்படும். 

 
 

அடமானச் ெசாத்ைத ைகப்பற்றல் (Repossession)  
 

கடன் ஒப்பந்தப்படி கடனாளி கடைனத் திருப்பித் தராவிட்டால், கடனுக்காக 

அடமானமாக ைவத்த வடீு, ெபாருட்கள் (உம். கார்) ேபான்றவற்ைற 

கடன்ெகாடுத்தவர் ைகப்பற்றிக் ெகாள்ளும் முைறேய அடமானத்ைதக் 

ைகப்பற்றல் எனப்படும். 

 
புனரைமப்புத் திட்டம் (Rehabilitation Package) 
 

புனரைமப்புத் திட்டம் என்பது ஒரு நலிவுற்ற நிறுவனத்ைத புனரைமத்திட 

ெசய்யப்படும் திட்டமாகும்.  இது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வைரயறுத்துள்ளபடி 

வடிவைமக்கப்பட ேவண்டும்.  இது பின்வருவனவற்ைற உள்ளடக்கியதாக 

இருக்கும். 

 
நடப்பு முதலீடு – ஒழுங்குமுைற அறிவுறுத்தல்களின்படி விதிக்கப்பட்டுள்ள 

வட்டிவிகிதத்ைத சற்ேற தளர்த்தி அளிக்கப்படும். 

 
கடன் அைடப்பு ஏற்பாட்டுடன், வட்டிேயாடுகூடிய குறித்த கால கடன் 
 

நடப்பு முதலீட்டுக்கான குறித்த கால கடன் 
 

குறித்த கால கடன் 
 

எதிர்பாரா நிகழ்வுக்கான கடனுதவி 
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அடமானம் (Security) 
 

கடன் அல்லது இதர ெபாறுப்ேபற்புக்காக உறுதித் துைணயாக அளிக்கப்படும் 

ெசாத்துக்கைள இந்த ெசால் குறிக்கும் 

 
ேசைவகள் (Services) 
 

சிறு மற்றும் குறு ேசைவ ெதாழிலகங்கைளப் ெபாறுத்தவைர ேசைவகள் என்பது 

சிறு சாைல மற்றும் நீர்வழி ேபாக்குவரத்து அைமப்பாளர்கள், சிறு வணிகம் 

ெசய்ேவார், வாழ்க்ைக ெதாழிலர், சுயெதாழிேலார் மற்றும் இதர ேசைவ 

நிறுவனங்கைளக் குறிக்கும் வங்கிகள் அளிக்கும் ேசைவகள் பின்வரும் 

பல்ேவறு வசதிகைளயும் உள்ளடக்கியதாகும். பணஅனுப்படீ்டு வசதிகள் 

(வைரேவாைல, தந்தி வழி பணமாற்றம் முதலியன) பணம் ெபறுதல், அளித்தல், 

பண நாணய, அந்நியச் ெசலாவணி மாற்று வசதிகள் முதலிய 

வாடிக்ைகயாளருக்கு அளிக்கப்படும் ேசைவகைள உள்ளடக்கும். 

 
நலிவுற்ற நிறுவனம் (Sick Unit) 
 

ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கு தரம் தாழ்ந்ததாக 6 மாதங்களுக்கும்ேமல் 

இருந்தாேலா, கடந்த கணக்கீட்டு ஆண்டில் அதன் நிகரமதிப்பு பண 

நஷ்டங்களால் 50% அளவிற்கு அழிவுற்று, அந்த நிறுவனம் குைறந்தபட்சம் 

இரண்டாண்டுகளாவது வணிகரீதியான உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருந்தால் அது 

நலிவுற்ற நிறுவனம் என்று அைழக்கப்படும். 

 
கட்டணப்பட்டியல் (Tariff Schedule) 
 

வாடிக்ைகயாளருக்கு வங்கி தான் அளிக்கும் ெபாருட்கள் மற்றும் ேசைவகளுக்கு 

விதிக்கும் கட்டணங்கள் 

தமிழாக்கம்: 
அ. சந்திரன், உதவி ேமலாளர்மாலினி நராயணன், உதவி ேமலாளர் 

கணினி அச்சு: 
ெச. விஜயா, சிறப்பு உதவியாளர் (WPA) 
 

(இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, ெசன்ைன) 
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இந்த ெநறித் ெதாகுப்பு ேபங்கிங் ேகாட் அண்டு ஸ்டான்டார்டுஸ் ேபார்டு ஆப் 

இந்தியா  (BCSBI), இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, இந்திய வங்கிகளின் சங்கம் மற்றும் 

அங்கத்தினர் வங்கிகள் ஆகியவற்றுடன் ஆேலாசித்து உருவாக்கப்படுகிறது.  

இந்த ெநறித் ெதாகுப்பின்  முக்கிய ேநாக்கம் நல்ல மற்றும் ேநர்ைமயான 

வங்கியியல் நைடமுைறகைள ஊக்குவிப்பது, குைறந்தபட்ச தர அளவடீுகைள 

நிர்ணயம் ெசய்தல், ஒளிவு மைறவற்ற தன்ைமைய அதிகரித்தல், அதிக 

ெசயல்தரத்ைத சாதித்தல் மற்றும் எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக வங்கிக்கும் 

வாடிக்ைகயாளருக்குமிைடேய சுமுகமான உறைவ ஏற்படுத்தி, அதன் மூலம் 

வங்கி முைறைமயில் சாதாரண மனிதனுக்கு நம்பிக்ைகைய ஏற்படுத்துதல்.  

“வங்கிகள் தங்கள் ேசைவகைள வழங்குவதில் உண்ைமயான ஆர்வத்துடன் 

வங்கிகளுக்கான ெநறிகள் மற்றும் ேசைவகைள கைடபிடிக்கிறார்களா என்பைத 

கண்காணிக்கவும் உறுதி ெசய்யவும்“, பிசிஎஸ்பிஐ (BCSBI) 2006 பிப்ரவரியில் 

ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனமாக உருவாக்கப்பட்டது.  பிசிஎஸ்பிஐ இரண்டு 

பிரிவுகளாக ெநறித்ெதாகுப்புகைள ெவளியிட்டது.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 

வங்கியின் கடப்பாடு பற்றிய ெநறித்ெதாகுப்பு மற்றும் குறு மற்றும் சிறு 

நிறுவனங்களுக்கு வங்கியின் கடப்பாடு.  இந்த ெநறித்ெதாகுப்புகள்  

பிசிஎஸ்பிஐ-ன் அங்கத்தினர் வங்கிகளான வர்த்தக வங்கிகள், நகர கூட்டுறவு 

வங்கிகள் மற்றும் பிராந்திய கிராம வங்கிகள் ஆகியவற்றால் பின்பற்றப்படும்.  

பிசிஎஸ்பிஐ அதன் வடிவைமப்பு மற்றும் கட்டைளயுரிைமப்படி, ஒரு குைற 

தீர்க்கும் அைமப்பு அல்ல.  எனினும், ெகாள்ைககளில் உள்ள இைடெவளிகள், 

வங்கிகளில் கைடபிடிக்கப்படும் நைடமுைறகள்  மற்றும் வழக்கங்கள் 

ஆகியைவ காரணமாக, முைறைமக் குைறபாடுகள் இருந்தால், அவற்ைற 

அைடயாளம்காணும் ேநாக்ேகாடு, பிசிஎஸ்பிஐ புகார்களில் கவனம் 

ெசலுத்துகிறது.  அவற்றின் தீர்வுக்கும் நடவடிக்ைகையத் ெதாடங்கிைவக்கிறது.   

 

ேமலும் பிசிஎஸ்பிஐ (BCSBI) குறித்த தகவல் ெபற, www.bcsbi.org.in என்ற 

இைணய- தளத்ைதப் பார்க்கவும்.       


