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நியாயமான நைட�ைறகள் ���� 

 

அ��கம் 

 

இந்த நியாயமான நைட�ைறக் ����, இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யால் 
ெவளி�டப்பட்ட "�தன்ைம �ைச - வங்� அல்லாத நி� நி�வனம் - �ைறயாக 
�க்�யமான ெடபா�ட் அல்லாத நி�வனம் மற்�ம் ெடபா�ட் எ�க்�ம் 
நி�வனம் (ரிசரவ்் வங்�) �ைசகள், 2016" ஆ�யவற்�க்� இணங்கத ்
தயாரிக்கப்பட்�ள்ள�. ரிசரவ்் வங்�”) மற்�ம் நி�வனம் கைட��க்�ம் 
நைட�ைறகள் பற்�ய பய�ள்ள கண்ேணாட்டதை்த எங்கள் கடன் 
வாங்�பவரக்�க்� வழங்�வைத�ம், நி�வனம் வழங்�ம் நி� வச�கள் 
மற்�ம் ேசைவகள் ��த்� கடன் வாங்�பவரக்ள் தகவல�ந்த ���கைள 
எ�ப்பைத�ம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. கட�க்கான ���ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் கடன் வாங்�பவரக்�டன் ைகயா�ம் ேபா� 
�ன்பற்ற ேவண்�ய நைட�ைறகள் ��த்த ேபா�மான ெவளிப்பா�கள் ��த்த 
ெபா�வான ெகாள்ைககைள ���� உள்ளடக்�ய�. APAC ஃைபனான்�யல் 
சர�்சஸ் �ைரேவட் ��ெடட் (“APAC FS” அல்ல� “கம்ெபனி”) வழங்�ம் அைனத்� 
வைக தயாரிப்�கள் மற்�ம் ேசைவக�க்�ம் ���� ெபா�ந்�ம். 

இந்தக் ெகாள்ைகக்�ம், ரிசரவ்் வங்��ன் ���ைறகள், ��கள், 
வ�காட்�தல்கள், அ��ப்�கள், ெதளி�ப�த்தல்கள், �ற்ற�க்ைககள், 
�தன்ைமச ்�ற்ற�க்ைககள்/ �ைசகள் ஆ�யவற்�க்� இைடேய ஏேத�ம் ஒ� 
�ள்ளி�ல் �ளக்கம் / தகவல் �ரண்பட்டால், அத்தைகய ���ைறகள், ��கள், 
வ�காட்�தல்கள், அ��ப்�, ெதளி�ப�த்தல்கள், ரிசரவ்் வங்�யால் 
ெவளி�டப்பட்ட �ற்ற�க்ைககள், �தன்ைம �ற்ற�க்ைககள் / �ைசகள் 
ேமேலாங்�ம். 

���ட்�ன் ேநாக்கங்கள் 

இந்த ���ட்�ன் �தன்ைம ேநாக்கங்கள் �ன்வ�மா�: 

நான். இனம், சா�, நிறம், மதம், பா�னம், ��மண நிைல, வய�, பா�ன நாட்டம் 
அல்ல� ஊன�ற்ேறார ் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் எந்தப் பா�பா�ம் 
இல்லாமல், த��யான அைனத்� �ண்ணப்பதாரரக்�க்�ம் எங்கள் நி�த ்
தயாரிப்�கள் அைனத்�ம் �ைடக்கச ்ெசய்ய. 

ii கடன் வாங்�பவரக்�டன் ைகயாள்வ�ல் �ைறந்தபட்ச தரநிைலகைள 
அைமப்பதன் �லம் நியாயமான மற்�ம் ெவளிப்பைடயான நைட�ைறகைள 
ஊக்��க்க�ம். 
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iii கடன் வாங்�பவரக்�க்�ம் நி�வனத்�ற்�ம் இைடேய ஒ� நியாயமான 
மற்�ம் நல்ல உறைவ வளரப்்ப�. நி�வனம் அதன் FPC ஐ அதன் 
வா�க்ைகயாளரக்�க்� அதன் இைணயதளத்�ல் அைனவ�க்�ம் �ைடக்கச ்
ெசய்வதன் �லம் மற்�ம் நி�வனத்�ன் அைனத்� �ைளகளி�ம் காண்�க்�ம். 

iv. வா�க்ைகயாளர ் இைட�கம் ெதாடரப்ான ஒ�ங்��ைற ேதைவக�க்� 
இணங்�வைத உ�� ெசய்ய. 

v. வா�க்ைகயாளர ் �ைறகைளத் �ரப்்பதற்கான வ��ைறகைள 
வ�ப்ப�த்�தல். 

�க்�ய ெபா�ப்�கள் 

நி�வனம் தன� வா�க்ைகயாளரக்�டனான அதன் பரிவரத்்தைனகளில் 
�ன்பற்�வதாக உ��யளிக்�ம் �க்�ய உ��ப்பா�கள்: 

நி�வனம் அதன் FPC ஐ அதன் வா�க்ைகயாளரக்�க்� அதன் இைணயதளத்�ல் 
அைனவ�க்�ம் �ைடக்கச ் ெசய்� அதன் அைனத்� �ைளகளி�ம் FPC ஐக் 
காண்�க்�ம். �றப்பட்ட FPC இன் நகல் ேகாரிக்ைக�ன் ேபரில் �ைடக்�ம் 
மற்�ம் ஆங்�லம் மற்�ம்/அல்ல� நி�வனம் ெசயல்ப�ம் ��ப்�ட்ட 
மாநிலத்�ல் உள்ள உள்�ர ்ெமா��ல் வழங்கப்ப�ம். 

நி�வனத்�ன் இயக்�நரக்ள் ���ம் நிரவ்ாகக் ���ம் நியாயமான 
நைட�ைறகைள இனி �ரிவாக ெசயல்ப�த்�வதற்�ம், அதன் நைட�ைறகள் 
அைனத்� பங்�தாரரக்�க்�ம் நியாயமான மற்�ம் சமமான �ைற�ல் 
பல்ேவ� நி�ச ் ேசைவகள் மற்�ம் தயாரிப்�கள் மற்�ம் அைனத்� 
ஊ�யரக்�க்�ம் வழங்�வதற்கான உ��யான உ��ப்பாட்ைட 
�ர�ப�க்�ம் ெபா�ப்பா�ம். இந்த அரப்்பணிப்ைப அ�ந்��க்�றாரக்ள். 

நி�வனம் தன� வா�க்ைகயாளரக்�க்� அைதக் ைகயாள்வ�ல் �க்கல் 
இல்லாத அ�பவம் இ�ப்பைத உ��ெசய்ய எல்லா �யற்�கைள�ம் 
ேமற்ெகாள்�ம்; ஆனால் க�ஷன் மற்�ம் �றக்கணிப்� �ைழகள் �ஷயத்�ல், 
நி�வனம் அைத �ைரவாக�ம் அ�தாபமாக�ம் ைகயா�ம். 

கடன்க�க்கான �ண்ணப்பங்கள் மற்�ம் அவற்�ன் ெசயலாக்கம் 

நி�வனம் கடன் வழங்�ம் வணிகத்�ல் உள்ள� மற்�ம் பல்ேவ� 
தயாரிப்�கைள (கடன் மற்�ம் கடன் ெதாடரப்ான ெபா�ட்கள்) வழங்��ற�. 
நி�வனம் வழங்�ம் ஒவ்ெவா� தயாரிப்�க்கான �ண்ணப்பப் ப�வங்க�ம் 
ஒவ்ெவா� தயாரிப்�க்கான தகவ�க்கான ேதைவையப் ெபா�த்� 
ேவ�பட்டதாக இ�க்�ம். 

கடன் வாங்�பவ�க்� அைனத்� தகவல்ெதாடர�்க�ம் ஆங்�லம் 
மற்�ம்/அல்ல� கடன் வாங்�யவரக்ள் �ரிந்�ெகாள்�ம் ெமா��ல் இ�க்க 
ேவண்�ம். கடன் வாங்�பவரக்ள் கடன் ெதாடரப்ான அைனத்� க�தங்கள், கடன் 
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ஆவணங்கள், ��ம்ப அைழக்�ம் அ��ப்�கள் ேபான்றவற்ைற ஆங்�லம் 
அல்ல� கடனாளிகள் �ரிந்�ெகாள்�ம் ெமா��ல் ெபற ��ப்பம் இ�க்�ம். 
இந்த ேநாக்கத்�ற்காக, கடன் வாங்�பவரக்ள் த�ந்த ��ப்பத்ைதத ்
ேதரந்்ெத�ப்பதன் �லம் கடன் �ண்ணப்பப் ப�வத�்ல் 
அவ�ைடய/அவள்/அதன் ��ப்பதை்த ��ப்�ட ேவண்�ம். 

கடன் தயாரிப்�க்கான எந்தெவா� �ண்ணப்பத்�ன் ேபா�ம், நி�வனம் 
ெபா�ந்தக்��ய வட்� ��தங்கள் பற்�ய தகவல்கைள வழங்�ம். கடன் 
வாங்�பவரின் நலன்கைள பா�க்�ம். 

கடன் ெப�பவரக்ளின் வட்�ையப் பா�க்�ம் கடன்/கடன் வச� ெதாடரப்ான 
அைனத்�த் தகவல்க�ம், �ண்ணப்�த்�க் ெகாண்��க்�ம் நி� வச� 
ெதாடரப்ாக, ெதாடர�்ைடய கடன் �ண்ணப்பப் ப�வத்�ேலா அல்ல� 
காலக்ெக�/அ�ம�க் க�தங்கள் �லமாகேவா �ைடக்�ம். மற்ற NBFCகள் 
வழங்�ம் ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�டன் ஒ� அரத்்த�ள்ள ஒப்�� 
ெசய்யப்படலாம் மற்�ம் கடன் வாங்�யவர ் ஒ� தகவல�ந்த ��ைவ 
எ�க்கலாம். கடன் �ண்ணப்பப் ப�வம், �ைறயாகப் �ரத்்� ெசய்யப்பட்ட 
�ண்ணப்பப் ப�வத்�டன் சமரப்்�க்க ேவண்�ய பல்ேவ� ஆவணங்களின் 
�வரங்கைள�ம் ��க்�ம். 

கடன் வாங்�பவரக்�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வட்� ��தம், கடனாளிகளின் 
�ய�வரம், கடன் ெதாைக கடன் வைக, கடனாளிகளின் நி� வ�ைம, 
வழங்கப்ப�ம் பா�காப்�/இைண, நி�வனத்�ன் நி�ச ் ெசல� ேபான்ற பல 
காரணிகளின் அ�ப்பைட�ல் அைம�ம். நி�ச ் ெசல�, வரம்�, ேபாட்� 
நிலப்பரப்� மற்�ம் இடர ் �ரீ�யம் ேபான்ற ெதாடர�்ைடய காரணிகைளக் 
க�த�்ல் ெகாண்�, கடன்கள் மற்�ம் �ன்பணங்க�க்கான வட்� ��தங்கள் 
மற்�ம் ெசயலாக்கம் மற்�ம் �ற கட்டணங்கைள நிரண்�ப்ப�ல் நி�வனம் 
ெபா�தத்மான உள் ெகாள்ைககள் மற்�ம் நைட�ைறகைள அைமக்�ம். வட்� 
��தம் மற்�ம் பல்ேவ� வைகயான கடன் வாங்�பவரக்�க்� ெவவ்ேவ� வட்� 
��தங்கைள வ��ப்பதற்கான ஆபத்� மற்�ம் தரநிைலக�க்கான 
அ���ைற ஆ�யைவ �ண்ணப்பப் ப�வத�்ல் கடன் வாங்�பவர ் அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�க்�த ் ெதரி�க்கப்பட்� அ�ம� க�தத்�ல் 
ெவளிப்பைடயாகத ்ெதரி�க்கப்ப�ம். 

வட்� ��தம் வ�டாந்�ர ��தமாக இ�க்�ம், இதனால் கடன் ெப�பவரக்ள் 
கணக்�ல் வ��க்கப்ப�ம் சரியான ��தங்கைள அ�ந்� ெகாள்வாரக்ள். 

நி�வனம் அைனத்� கடன் �ண்ணப்பங்கைள�ம் ெப�வதற்கான ஒப்�தைல 
வழங்�ம். �ண்ணப்பதாரரக்ள் இ� ெதாடரப்ாக ஒப்�ைகைய வ���த்த 
ேவண்�ம். கடன் �ண்ணப்பத்�ன் நிைலையக் கண்ட�ய �ண்ணப்பதாரர ்
அதன் ப�� ெசய்யப்பட்ட அ�வலகத�்ல் நி�வனத்ைதத ் ெதாடர�் ெகாள்ள 
ேவண்�ய ேதாராயமான காலக்ெக�ைவ�ம் ஒப்�ைக ��ப்��ம். 
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நி�வனம் கடன் �ண்ணப்பங்கைள நியாயமான காலத்�ற்�ள் சரிபாரத்்�, 
��தல் �வரங்கள் / ஆவணங்கள் ேதைவப்பட்டால், அ� கடன் 
வாங்�பவரக்�க்�த் ெதரி�க்�ம். 

கடன் ம�ப்�� மற்�ம் ���ைறகள்/நிபந்தைனகள் 

ெபா�வாக, கடன் �ண்ணப்பத்ைதச ் ெசயலாக்�வதற்�த் ேதைவயான 
அைனத்� �வரங்க�ம் �ண்ணப்பத்�ன் ேபா� நி�வனத்தால் 
ேசகரிக்கப்ப�ம். நி�வனத்�ற்� ஏேத�ம் ��தல் தகவல் ேதைவப்பட்டால், 
கடன் வாங்�யவ�க்� உரிய �ைற�ல் ெதரி�க்கப்ப�ம். 

கடன் வாங்�யவரக்ளால் ெசய்யப்ப�ம் கடன் �ண்ணப்பங்களின் சரியான 
ம�ப்�� இ�ப்பைத நி�வனம் உ�� ெசய்�ம். ம�ப்�� நி�வனத்�ன் உள் 
கடன் ெகாள்ைககள், ���ைறகள் மற்�ம் நைட�ைறக�க்� ஏற்ப இ�க்�ம். 

நி�வனம் கடன் வாங்�பவ�க்� அ�ம� க�தம் �லமாகேவா அல்ல� 
ஆங்�லம் மற்�ம்/அல்ல� கடன் வாங்�யவர ் �ரிந்�ெகாள்�ம் ெமா��ல், 
கடனின் அள� மற்�ம் ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�டன் வ�டாந்�ர 
வட்� ��தம் மற்�ம் �ைற உள்ளிட்டவற்ைற எ�த்�ப்�ரவ்மாக ெதரி�க்�ம். 
EMI அைமப்�, ஏேத�ம் இ�ந்தால், �ன்�ட்�ேய ெச�த்�ம் கட்டணங்கள் 
மற்�ம் கடன் வாங்�பவர ் இந்த ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 
நி�வனத்�ன் ப�ேவட்�ல் ஏற்�க்ெகாள்வதாக ைவத்��தத்ல். நி�வனம் கடன் 
ஒப்பந்தத்�ன் நகைல ஆங்�லம் மற்�ம்/அல்ல� கடன் வாங்�பவர ்
�ரிந்�ெகாள்�ம் ெமா��ல் வழங்�ம் மற்�ம் கடன் ஒப்பந்தத்�ல் ேமற்ேகாள் 
காட்டப்பட்ட அைனத்� இைணப்�களின் நகைல�ம் கடைன 
அ�ம�க்�ம்/�நிேயா�க்�ம் ேபா� வழங்�ம். 

வா�க்ைகயாளரக்�க்�ப் ெபா�ந்தக்��ய வட்� ��தம், நி�ச ்ெசல�, கடன் 
ெதாைக வரம்� மற்�ம் ரிஸ்க் �ரீ�யம் ேபான்ற காரணிகைளச ் சாரந்்த� 
மற்�ம் கடனாளிகளின் �ன்னணி ேபான்ற பல காரணிகளால் மா�ப�ம் 
வழக்�ன் ஆபத்� �வரத்�ல் �ரம்ானிக்கப்ப�ம் ஒ� பரவல். ெதா�ல் அபாய 
�வரம், இைணக் கடன் வாங்�பவரின் நி� வ�ைம, கடைனத ் ��ப்�ச ்
ெச�த்�ம் �றன், கடன் வரலா�, வழங்கப்பட்ட �ைணயம் அல்ல� 
ெகா�க்கப்படாத�, கடன் எ�த்��� மற்�ம் ேசைவ�டன் ெதாடர�்ைடய 
ெசல�கள் ேபான்றைவ. அபராத வட்�, ஏேத�ம் இ�ந்தால், தாமதமாக 
நி�வனதத்ால் ��க்கப்ப�ம் கடன் ஒப்பந்தம், அ�ம� க�தம் ேபான்றவற்�ல் 
��ப்�ச ் ெச�த்�தல் ேபான்றைவ த�த்த எ�த்�க்களில் ��ப்�டப்ப�ம். 
அத்தைகய ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள எ�த்�ப்�ரவ்மாக 
ஏற்�க்ெகாள்வ� நி�வனத்தால் தக்கைவக்கப்ப�ம். 

���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள் உட்பட கடன்கைள 
வழங்�தல் 
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நான். வழங்கல் அட்டவைண, வட்� ��தங்கள், ேசைவக் கட்டணங்கள், 
�ன்�ட்�ேய ெச�த்�ம் கட்டணம் ேபான்ற ���ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகளில் ஏேத�ம் மாற்றம் இ�ந்தால் கடன் வாங்�பவ�க்� நி�வனம் 
அ��ப்ைப வழங்�ம். வட்� ��தங்கள் மற்�ம் கட்டணங்களில் ஏற்ப�ம் 
மாற்றங்கள் வ�ங்காலத்�ற்ேகற்ப ெசயல்ப�தத்ப்ப�வைத�ம் நி�வனம் 
உ�� ெசய்�ம். இ� சம்பந்தமாக ெபா�தத்மான நிபந்தைன அ�ம� 
க�தம்/கடன் ஒப்பந்தத்�ல் இைணக்கப்ப�ம். 

ii நி�வனம் கடன் ஒப்பந்தத்�ன் நகைல, �ன்ன� அல்ல� உடல் கா�த 
நக�டன், கடைன வழங்�ம்ேபா� அைனத்� கடன் வாங்�பவரக்�க்�ம் 
வழங்�ம். வா�க்ைகயாளர ் �ன்ன� அல்ல� தபால் �லம் நகைலப் 
ெபற�ல்ைல என்றால், வா�க்ைகயாளர ் உள்�ர ் �ைள���ந்� 
ேசகரிக்�மா� ெதரி�க்கப்ப�வார ்

iii ஒப்பந்தத்�ன் �ழ் பணம் ெச�த்�தல் அல்ல� ெசயல்�றைன ��ம்பப் 
ெப�தல் / �ரிதப்ப�த்�தல் ஆ�யவற்�ன் ���, நி�வனத்�டன் கடன் 
வாங்�யவர ்ெசயல்ப�த்�ய கடன் ஆவணங்க�டன் ஒத்�ப்ேபா�ற�. 

iv. அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��ப்�ச ் ெச�த்�ம்ேபா� அல்ல� 
கடன் வாங்�பவ�க்� எ�ராக நி�வனம் ைவத்��க்�ம் எந்தெவா� 
சட்டப்�ரவ் உரிைம அல்ல� உரிைமக்� உட்பட்ட கடனின் நி�ைவத் 
ெதாைகைய உணரந்்�ெகாள்�ம் ேபா� நி�வனம் அைனத்�ப் 
பத்�ரங்கைள�ம் ெவளி��ம். அதத்ைகய ெசட் ஆஃப் உரிைமையப் 
பயன்ப�தத் ேவண்�ம் என்றால், கடன் வாங்�பவ�க்� �த�ள்ள 
உரிைமேகாரல்கள் மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட உரிைமேகாரல் �ரக்்கப்ப�ம் 
வைர/ெச�த்தப்ப�ம் வைர பத�்ரங்கைளத் தக்கைவத்�க்ெகாள்ள 
நி�வனத்�ற்� உரிைம உள்ள நிபந்தைனகள் பற்�ய ��த ்தகவ�டன் அைதப் 
பற்� அ��க்கப்ப�ம். மற்ற நி�ைவத் ெதாைகக�டன் கடன்கைள 
��ைமயாக�ம் இ��யாக�ம் ெச�த்�ம் பட்சத்�ல், கடன் 
வாங்�யவர/்வா�க்ைகயாளரிட��ந்� ேகாரிக்ைகையப் ெபற்ற நாளி��ந்� 1 
மாதத்�ற்�ள் “நி�ைவத் ெதாைக இல்ைல” என்ற சான்�தைழ நி�வனதத்ால் 
வழங்கப்ப�ம். 

ஊன�ற்ற �ண்ணப்பதாரர் (ies) 

இயலாைம�ன் அ�ப்பைட�ல் உடல்/பாரை்வ �ைறபா�ள்ள 
�ண்ணப்பதாரரக்�க்� கடன் வச�கள் உள்ளிட்ட ெபா�ட்கள் மற்�ம் 
வச�கைள வழங்�வ�ல் நி�வனம் பாரபட்சம் காட்டா�. அவரக்ள் மற்ற 
�ண்ணப்பதாரரக்�க்� இைணயாக க�தப்ப�வாரக்ள் மற்�ம் அவரக்ளின் 
�ண்ணப்பம் நி�வனத்�ன் கடன் ெசயல்�ைற மற்�ம் ெகாள்ைக�ன்ப� 
த���ன் அ�ப்பைட�ல் ைகயாளப்ப�ம். மாற்�த�்றனாளிகள் (ies) 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் �ரிந்� ெகாள்ள�ம், ேதரந்்ெத�க்க�ம் மற்�ம் 
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ெபா�தத்மான தயாரிப்� அல்ல� கடன் வச�ையப் ெபற�ம் சாத்�யமான 
அைனத்� உத�க�ம் வழங்கப்ப�ம். 

ெபா� 

i.நான். கடன் ஒப்பந்தத்�ன் ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் 
வழங்கப்பட்ட ேநாக்கங்க�க்காக த�ர, கடன் வாங்�பவரின் �வகாரங்களில் 
தைல��வைத நி�வனம் த�ரக்்�ம் (கடன் வாங்�யவரால் �ன்னர ்
ெவளி�டப்படாத ��ய தகவல்கள், நி�வனத்�ன் கவனத�்ற்� வர�ல்ைல/ 
கவனிக்கப்படா�ட்டால் ) 

ii கடன் கணக்ைக மாற்�வதற்கான ேகாரிக்ைகைய கடனாளரிட��ந்� 
ெபறப்பட்டால், ஒப்�தல் அல்ல� ேவ��தமாக அதாவ� APAC இன் ஆட்ேசபைன, 
ஏேத�ம் இ�ந்தால், அத்தைகய ேகாரிக்ைக ெபறப்பட்ட நாளி��ந்� 21 
நாட்க�க்�ள் ெதரி�க்கப்ப�ம். அதத்ைகய இடமாற்றம் சட்டத்�ற்� உட்பட்� 
ெவளிப்பைடயான ஒப்பந்த ���ைறகளின்ப� இ�க்க ேவண்�ம். 

iii கடன்கைள வ��க்�ம் �ஷயத்�ல், நி�வனம் தனக்� சட்டப்�ரவ்மாக�ம் 
சட்டப்�ரவ்மாக�ம் �ைடக்கக்��ய பரிகாரங்கைள மட்�ேம நா��ற� 
மற்�ம் ேதைவயற்ற �ன்��த்தைல நாடா�. ஒற்ைறப்பைட ேநரங்களில் கடன் 
வாங்�பவரக்ைள �டாப்��யாக ெதாந்தர� ெசய்தல், கடைனத ் ��ம்பப் 
ெப�வதற்� தைச சக்�ையப் பயன்ப�த்�தல் ேபான்றைவ. 
வா�க்ைகயாளரக்ைள சரியான �ைற�ல் ைகயாள்வதற்� அதன் 
பணியாளரக்�க்� ேபா�மான ப�ற்� அளிக்கப்ப�வதற்� நி�வனம் 
அைனத்� �யற்�கைள�ம் எ�க்�ம். 

iv. வா�க்ைகயாளர ் பா�காப்�ன் ஒ� நடவ�க்ைகயாக மற்�ம் வங்�கள் 
மற்�ம் NBFC களில் கடன் வாங்�பவரக்ள் பல்ேவ� கடன்கைள �ன்�ட்�ேய 
ெச�த்�வ�ல் �ரான தன்ைமையக் ெகாண்� வ�வதற்காக, நி�வனம் மற்ற 
ேநாக்கங்க�க்காக அ�ம�க்கப்பட்ட அைனத்� �தக்�ம் ��தக் 
கடன்க�க்�ம் �ன்�ட்�ேய கட்டணம் / �ன்�ட்�ேய ெச�த்�தல் அபராதம் 
��க்கா�. "தனிப்பட்ட கடன் வாங்�பவரக்�க்�" இைண-கடைம�டன் அல்ல� 
இல்லாமல் வணிகதை்த �ட. 

v. கடன் வழங்�ம் �ஷயத்�ல் ஊனத்�ன் அ�ப்பைட�ல் உடல்/பாரை்வ 
ஊன�ற்ற �ண்ணப்பதாரரக்ள் உட்பட பா�னம், சா� மற்�ம் மதம் 
ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் நி�வனம் பா�பா� காட்டக்�டா�. இ�ப்��ம், 
ச�கத்�ன் ந�ந்த �ரி�ன�க்காக வ�வைமக்கப்பட்ட கடன்-இைணக்கப்பட்ட 
�ட்டங்களில் பங்ேகற்ப�ல் இ�ந்� இ� நி�வனதை்த த�க்கா�. 

ஒ� பய�ள்ள �ைற �ர்க்�ம் ெபா��ைறைய ேநாக்� இயக்�நர்கள் 
���ன் ெபா�ப்� 
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நி�வனத்�ன் இயக்�நரக்ள் ��, நி�வனத்�ற்�ள் ெபா�த்தமான 
�ைறகைளத் �ரக்்�ம் ெபா��ைறைய�ம் அைமக்�ம். 

அத்தைகய ெபா��ைறயான� அதன் ெசயல்பாட்டாளரக்ளின் ���களால் 
எ�ம் அைனத்� சரச்ை்சக�ம் �ைறந்தபட்சம் அ�தத் உயர ் மட்டத்�லாவ� 
ேகட்கப்பட்� �ரக்்கப்ப�வைத உ�� ெசய்�ம். 

நியாயமான நைட�ைறகள் ���ட்�ன் ம�ப்பாய்� 

ஒ�ங்��ைற மாற்றங்க�க்� �ைர�ல் ெகாள்ைக ம�ஆய்� ேதைவப்ப�ம் 
பட்சத்�ல், FPC மற்�ம் �ைற �ரக்்�ம் ெபா��ைற�ன் அைனத்� 
அம்சங்க�க்�ம் இணங்�தல் வாரியத்தால் ஆண்�ேதா�ம் ம�ப்பாய்� 
ெசய்யப்ப�ம். 

பைட Majeure 

APAC ஆல் ேகா�ட்�க் காட்டப்பட்ட மற்�ம் ெசய்யப்பட்ட பல்ேவ� 
உ��ப்பா�கள் இயல்பான இயக்கச ்�ழ�ல் ெபா�ந்�ம். Force Majeure நிகழ்�ல், 
நி�வனம் அதன் வா�க்ைகயாளரக்ளின் அல்ல� மற்ற பங்�தாரரக்ளின் �� 
��ப்�க்காக FPC இன் �ழ் அதன் கடைமகைள நிைறேவற்ற ��யாமல் 
ேபாகலாம். 

அ�ட்ேசார்�ங் 

நி�வனத்�ன் எந்தெவா� ெசயைல�ம் அ�ட்ேசார�்ங் ெசய்வ� அதன் 
கடைமகைளக் �ைறக்கா�, ஏெனனில் ஒ�ங்��ைற வ��ைறக�க்� 
இணங்�வதற்கான ெபா�ப்� நி�வனத்ைத மட்�ேம சாரந்்�ள்ள�. கடன் 
வாங்�பவரக்�க்� மற்�ம்/ அல்ல� நி�ைவத் ெதாைகைய வ��க்க, 
��ட்டல் கடன் வழங்�ம் தளங்கைள நி�வனம் தங்கள் �கவரக்ளாக 
எங்ெகல்லாம் ஈ�ப�த்��றேதா, அங்ெகல்லாம் APAC �ன்வ�ம் 
வ��ைறகைளப் �ன்பற்ற ேவண்�ம்: 

அ. �கவரக்ளாக ஈ�பட்�ள்ள ��ட்டல் கடன் வழங்�ம் தளங்களின் ெபயரக்ள் 
நி�வனத்�ன் இைணயதளத்�ல் ெவளி�டப்ப�ம். 

�. �கவரக்ளாக ஈ�பட்�ள்ள ��ட்டல் ெலண்�ங் தளங்கள் 
வா�க்ைகயாளரிடம், யா�ைடய சாரப்ாக அவ�டன் ெதாடர�் 
ெகாள்�ன்றனேரா அந்த நி�வனத்�ன் ெபயைர �ன்�ட்�ேய ெதரி�க்�மா� 
அ���தத்ப்ப�ம். 

c. அ�ம�யளிதத் உடேனேய ஆனால் கடன் ஒப்பந்ததை்த நிைறேவற்�வதற்� 
�ன், நி�வனத்�ன் க�தத ்தைலப்�ல் கடன் வாங்�பவ�க்� ஒப்�தல் க�தம் 
வழங்கப்ப�ம். 
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ஈ. கடன் ஒப்பந்தத்�ன் நக�டன், கடன் ஒப்பந்தத்�ல் ேமற்ேகாள் 
காட்டப்பட்�ள்ள அைனத்� இைணப்�களின் நகைல�ம் கடைன வழங்�ய 
�ற� அைனத்� கடன் வாங்�பவரக்�க்�ம் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

இ. நி�வனம் ஈ�பட்�ள்ள ��ட்டல் கடன் வழங்�ம் தளங்களில் பய�ள்ள 
ேமற்பாரை்வ மற்�ம் கண்காணிப்� உ�� ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

f. �ைற �ரக்்�ம் ெபா��ைற பற்�ய ��ப்�ணரை்வ உ�வாக்�வதற்� 
ேபா�மான �யற்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

�ைறகைள நிவர்த்� ெசய்�ம் ெபா��ைற 

FPC ஐ ெசயல்ப�த்�வ� நி�வனத்�ன் ெபா�ப்பா�ம். கடன் 
வாங்�பவரக்ள்/வா�க்ைகயாளரக்�டன் ைகயாள்வ� ��கமாக�ம், 
ெதாந்தர�ன்��ம் இ�ப்பைத உ��ெசய்ய நி�வனம் எல்லா �யற்�கைள�ம் 
ேமற்ெகாள்�ம். கடன் வாங்�பவர/்வா�க்ைகயாளரால் நி�வனத்�ன் 
கவனத்�ற்�க் ெகாண்�வரப்ப�ம் எந்தெவா� �கா�ம் �ைரவாகக் 
ைகயாளப்ப�ம். 

நி�வனத்�ன் ெசயல்பாட்டாளரக்ளின் ���களால் எ�ம் அைனத்� 
தகரா�கள் / �காரக்ள் அவரக்ளின் கவனத்�ற்�க் ெகாண்� வரப்பட்ட �ற� 
�ைறந்தபட்சம் அ�த்த உயர ் மட்டத�்லாவ� ேகட்கப்பட்� �ரக்்கப்ப�ம். 
எனேவ, �ன்வ�ம் '�ைறகைள நிவரத்்� ெசய்�ம் ெபா��ைற' 
அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

ப� 1: �ைள/இடம் (வணிகம் நடத்தப்ப�ம் இடம்) நிைல ம�ப்பாய்� 

ஒ� வா�க்ைகயாளர ் சம்பந்தப்பட்ட �ைள ேமலாள�க்� எ�த்�ப்�ரவ்மாக 
�கார ் அளிக்க ேவண்�ம் (நி�வனத்�ன் �ைளகள் / வணிகம் நைடெப�ம் 
இடத்�ற்கான ெதாடர�் �வரங்கள் நி�வனத்�ன் இைணயதளத்�ல் உள்ளன, 
அ�வலக ேநரத்�ல் (9:30) நி�வனதை்த [+91 22 6666 8169 என்ற எண்ணில் 
அைழக்க�ம். காைல �தல் மாைல 6:00 மணி வைர) ], அல்ல� கம்பனிக்� �கார ்

நான். கணக்� எண்; 

ii �காரின் ��க்கமான ��க்கம்; 

iii �காரத்ாரரின் ��ைமயான ெதாடர�் �கவரி/ெதாைலேப� எண். 

�கார ் அளிக்கப்பட்ட 7 நாட்க�க்�ள் வா�க்ைகயாளரின் �கா�க்� ஆரம்ப 
ப�ைல வழங்க வணிகம் ெசய்யப்ப�ம் �ைள / இடம் �யற்�க்�ம். 

ப� 2: �ைற �ர்க்�ம் அ�வலர ்ம�ப்பாய்� 

ப� 1 இல் ெபறப்பட்ட ப��ல் வா�க்ைகயாளர ் ��ப்� அைடய�ல்ைல 
என்றால், அதாவ� வணிகம் நைடெப�ம் �ைள/இடத�்ல், வா�க்ைகயாளர ்
ேசைவைய ெசயல்ப�த்�வதற்காக நி�வனம் நிய�த்�ள்ள APAC இன் �ைற 
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�ரக்்�ம் அ�காரி�டம் �கார ் ெதரி�க்கலாம். �கார ் ைகயா�தல். �ைற 
�ரக்்�ம் அ�காரி�ன் ��ைமயான ெதாடர�் �வரங்கள் �ன்வ�ம் பக்கத்�ல் 
ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன: 

��ம�. ஷ்ரதத்ா �ேக 

�கவரி (அ�வலகம்): �தல் தளம், ஆஷ்ஃேபாரட்் ைமயம், 

சங்கர ்ராவ் நரம் மாரக்், 

ேலாயர ்பேரல் - ேமற்�, 400 013, 

�ம்ைப, மகாராஷ்�ரா 

�ன்னஞ்சல் ஐ�: shraddha.dighe@apacfin.com 

ேலண்ட்ைலன் எண் (91) 22 6666 8169. 

நி�வனத்�ன் எந்த ேவைல நாட்களில் அ�வலக ேநரத�்ல் (காைல 9:30 �தல் 
மாைல 6:00 மணி வைர) �ைற �ரக்்�ம் அ�காரிைய ெதாடர�் ெகாள்ளலாம். 

 �கார ்��ரமைடந்த�டன், �கார ்�ைற �ரக்்�ம் அ�வலைர அைடந்த 7 ேவைல 
நாட்க�க்�ள் ப�ல் �ைடக்�ம். 

ப� 3: �ட்� தைலைம நிர்வாக அ�காரி ம�ப்பாய்� 

வா�க்ைகயாளர ்ப��ல் ��ப்� அைடய�ல்ைல என்றால் அல்ல� அவர/்அவள் 
�தல் �கார ் அளித்த நாளி��ந்� 15 நாட்க�க்�ள் நி�வனத்�ட��ந்� 
ப�ைலப் ெபற�ல்ைல என்றால், அவர/்அவள் நி�வனத்�ன் இைண தைலைமச ்
ெசயல் அ�காரிைய �ன்னஞ்சல் ஐ� �இஓ�ல் ெதாடர�் ெகாள்ளலாம். 
apacnbfc@apacfin.com அல்ல� ெதாைலேப� எண் (0)22-6666 8169. அ�வலக ேநரத்�ல் 
(காைல 9:30 மணி �தல் மாைல 6:00 மணி வைர) 

இந்த �ஷயத்ைத ஆராய்ந்த �ற�, கடன் வாங்�பவர ் / �ண்ணப்பதார�க்� 
எங்கள் இ�� அல்ல� �ற ப�ைல இரண்� (2) வாரங்க�க்�ள் மற்�ம் 
அ�கபட்சம் நான்� (4) வாரங்க�க்�ள் அத்தைகய �கார/்�ைறையப் 
ெப�வேத எங்கள் �யற்�யாக இ�க்�ம். . 

�கார ் 1 மாத காலத்�ற்�ள் நி�வனத்�ட��ந்� ப�ைலப் ெபற�ல்ைல 
என்றால் அல்ல� அைனத்� நிைலகளி�ம் ெபறப்பட்ட ப��ல் வா�க்ைகயாளர ்
அ��ப்� அைடந்தால், �காரத்ாரர ் �ன்வ�ம் �கவரி�ல் ceo.apacnbfc க்� CC 
உடன் இந்�ய ரிசரவ்் வங்�ைய அ�கலாம். @apacfin.com: 

 ெபா� ேமலாளர ்

இந்�ய ரிசரவ்் வங்� 

�என்�எஸ், �ம்ைப மண்டல அ�வலகம், 
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ஆர�்ஐ கட்�டம், 3வ� தளம், 

எ�ர ்�ம்ைப மத்�ய ர�ல் நிைலயம், 

�ம்ைப-400 008. 

ெதாைலேப�: - 022 23084121/2302 8436 

�ன்னஞ்சல்- helpdnbs@rbi.org.in 

ஒ�ங்�ைணந்த ஒம்�ட்ஸ்ேமன் �ட்டம் 

ஒ�ங்�ைணந்த ஒம்�ட்ஸ்ேமன் �ட்டம், 2021 நவம்பர ் 12, 2021 �தல் அம�க்� 
வ��ற�. RBI �ைற�ரப்்� ஆைணயத்�ன் அ�கார வரம்ைப 
ந�நிைலயாக்�வதன் �லம் இந்தத ் �ட்டம் ‘One Nation One Ombudsman’ 
அ���ைறையப் �ன்பற்��ற�. இ� ரிசரவ்் வங்��ன் தற்ேபாைதய �ன்� 
ஒம்�ட்ஸ்ேமன் �ட்டங்கைள ஒ�ங்�ைணக்�ற�, அதாவ�, (i) வங்� 
�ைற�ரக்்�ம் �ட்டம், 2006; (ii) வங்� அல்லாத நி� நி�வனங்க�க்கான 
ஒம்�ட்ஸ்ேமன் �ட்டம், 2018; மற்�ம் (iii) ��ட்டல் பரிவரத்்தைனக�க்கான 
ஒம்�ட்ஸ்ேமன் �ட்டம், 2019. ெதாடர�்ைடய �வரங்கள் நி�வனத்�ன் 
இைணயதளத்�ல் https://apacfin.com/ இல் ெவளி�டப்பட்�ள்ளன 

வாரியமான� FPC உடன் இணங்�வைத�ம், �ைற �ரக்்�ம் ெபா��ைற�ன் 
ெசயல்பாட்ைட�ம் ��ப்�ட்ட கால இைடெவளி�ல் ம�ப்பாய்� ெசய்�ம். 
அத்தைகய ம�ப்பாய்�களின் ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட அ�க்ைக வழக்கமான 
இைடெவளி�ல் இயக்�நரக்ள் ���டம் சமரப்்�க்கப்ப�ம். 

mailto:helpdnbs@rbi.org.in

