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ேபஸ் டாக்குெமண்ட் : NBFCs களுக்கான நியாயமான நைடமுைறகள் 

குறியீட்டின் வழிகாட்டுதல்கள் முதன்ைம 

சுற்றறிக்ைக RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC எண் 

054/03.10.19/2015-2016 ஜூைல 1, 2015 ேததியிட்ட 

NBFCs களுக்கான நியாயமான நைடமுைறகள் 

குறியீடு. 

மூலம் ஆரம்ப 

ஆவணம் 

தயாrக்கப்பட்டது 

: திரு ஆனந்த் ராய் 

ெசயல்பாட்டு 

அம்சங்களால் 

சrபா க்கப்பட்டது 

: வி. ஜானகி அண்ட் மிஸ். நிஷா ேமனன் 

குெவ னிங் 

கிேடலின்/பாலிசி 

: NBFCs களுக்கான நியாயமான நைடமுைறகள் 

குறியீட்டின் வழிகாட்டுதல்கள் முதன்ைம 

சுற்றறிக்ைக RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC எண் 
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NBFCs களுக்கான நியாயமான நைடமுைறகள் 

குறியீடு. 

மூலம் 

சrபா க்கப்பட்ட சட்ட 

அம்சங்கள் 

: ஷப்னம் ஜமான், ஜிேதந்திர மேகஸ்வr 

மற்றும் விேனாத் ேகாத்தாr & ேகா. 
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1. அறிமுகம் : 

இந்த நியாயமான நைடமுைறக் குறியீட்டின் ேநாக்கம் (இனிேமல் 'ேகாட்' 

என குறிப்பிடப்படுகிறது) அைனத்து பங்குதார களுக்கும், குறிப்பாக 

வாடிக்ைகயாள களுக்கு, பூனாவல்லா ஃபின்கா ப் லிமிெடட் (முன்பு 

ேமக்மா ஃபின்கா ப் லிமிெடட்) (இனிேமல் 'நிறுவனம்/PFL' என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது) நிறுவனம் தனது வாடிக்ைகயாள களுக்கு வழங்கும் 

நிதி வசதிகள் மற்றும் ேசைவகள் ெதாட பாக.  

2. குறிக்ேகாள் : 

இந்த குறியீடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது: 

• வாடிக்ைகயாள களுடன் ைகயாள்வதில் தரநிைலகைள 

அைமப்பதன் மூலம் நல்ல, நியாயமான மற்றும் நம்பகமான‐ 

நைடமுைறகைள ஊக்குவிக்க; 

• நிறுவனத்தின் வாடிக்ைகயாள களுடனான நடவடிக்ைககளில் 

ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய உறுதிப்படுத்துதல்; 

• முற்பணங்கைள மீட்ெடடுப்பது ெதாட பான விடயங்களில் சட்ட 

விதிமுைறகளுக்கு இணங்குவைத உறுதிப்படுத்துதல்; 

• வாடிக்ைகயாள கள் நிறுவனம் வழங்கும் ேசைவகளில் நியாயமாக 

என்ன எதி பா க்கலாம் என்பைதப் பற்றி நன்கு புrந்துெகாள்ள 

உதவுவதற்கு; 

• ேபாட்டியிடுவதன் மூலம் சந்ைத சக்திகளுடன் ேவகமாகவும், உய  

இயக்க தரங்கைள அைடயவும் பாடுபடுவது; 

• வாடிக்ைகயாள  குைறகைள நிவ த்தி ெசய்வதற்கான 

ெபாறிமுைறைய வலுப்படுத்துதல்; 

3. கடன்க க்கான ண்ணப்பம்மற் ம் அவற் ன் 
ெசயலாக்கம் : 

i. அைனத்து கடன் விண்ணப்ப படிவங்கள் கடன் நி வகிக்கும் 

விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் ெதாட பான விrவான 

தகவல்கைள மற்றும் எங்கள் மதிப்புமிக்க வாடிக்ைகயாள களின் 

வட்டி பாதிக்கும் பிற ெதாட புைடய தகவல்கைள 

ெகாண்டிருக்கும்.இந்த படிவங்கள் விண்ணப்ப படிவத்துடன் 

சம ப்பிக்கப்பட ேவண்டிய நிைலயான ஆவணங்களின் 

விவரங்கைளயும் உள்ளடக்கும்.எவ்வாறாயினும், நிறுவனம் கடன் 
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அன்ட்ைரட்டிங் ேதைவகைளப் ெபாறுத்து 

வாடிக்ைகயாள களிடமிருந்து பிற ஆவணங்கள் ேதைவப்படலாம், 

ஏெனனில் அது ெபாருத்தமாக இருக்கலாம். 

ii. நிறுவனம் வாடிக்ைகயாள களுக்கு வட்டார ெமாழியிேலா 

வாடிக்ைகயாளருக்கு ெதrந்த ெமாழியிேலா பல்ேவறு கடன் 

ஆவணங்களின் உள்ளடக்கங்கைள விளக்குகிறது, ேமலும் 

வாடிக்ைகயாள  கடைன நி வகிக்கும் விதிமுைறகள் மற்றும் 

நிபந்தைனகைளபுrந்து ெகாள்கிறா  என்பைத உறுதிப்படுத்துகிறது. 

iii. கடன் விண்ணப்பபடிவங்களில் கடன் ெபறுபவrன் ஆ வத்ைத 

பாதிக்கும் ேதைவயான தகவல்கள் அடங்கும், இதனால் மற்ற 

என்.பி.எஃப்.சி.க்கள் வழங்கும் விதிமுைறகள் மற்றும் 

நிபந்தைனகளுடன் அ த்தமுள்ள ஒப்பீடு ெசய்து, கடன் ெபறுபவரால் 

தகவலறிந்த முடிைவ எடுக்க முடியும். 

iv. அைனத்து கடன் விண்ணப்பங்கைளயும் ெபறுவதற்கான ரசதீு 

வழங்கும் முைறைய நிறுவனம் பின்பற்றும்.நிறுவனம் சம ப்பித்த 

அைனத்து ஆவணங்கைளயும் மற்றும் வழங்கப்பட்ட தகவல்கைளயும் 

பrசலீிக்கும், வாடிக்ைகயாளrன் கடன் தகுதிைய சrபா த்து, 

சலுைகைய அதன் ெசாந்த விருப்பப்படி மதிப்பீடு ெசய்யும்.ேதைவயான 

அைனத்து ஆவணங்களுடனும் விண்ணப்பம் கிைடத்த 7 

நாட்களுக்குள் அதன் ஏற்றுதல் அல்லது நிராகrப்பு ெதாட பான 

அைனத்து கடன் விண்ணப்பங்களின் நிைலைய அறிவிக்க நிறுவனம் 

ேமலும் முயற்சிக்கும். 

v. பூ த்தி ெசய்யப்பட்ட கடன் விண்ணப்ப படிவம் கடன் வாங்குபவrன் 

வட்டி, ெபாருந்தும் வருடாந்திர வட்டி விகிதம், ெசயலாக்க கட்டணம் 

(ஏேதனும் இருந்தால்) மற்றும் விண்ணப்பத்ைத ெசயலாக்க 

ேதைவயான ஆவணங்கள் ேபான்றவற்ைறப் பாதிக்கும் தகவல்கைளக் 

குறிக்கும். 

4. கடன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுைறகள் மற்றும் 

நிபந்தைனகள் : 
i. கடன் கடிதம் அல்லது மற்றபடி பின்வரும் விவரங்கள் மூலம் கடன் 

வாங்குபவருக்கு புrயும் வைகயில், வடெமாழியில் கடன் 

வாங்குபவருக்கு நிறுவனம் எழுத்துப்பூ வமாக ெதrவிக்க ேவண்டும்: 



ெபாருள் : 
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எபக்ட்டிவ் ேததி :14.08.2021 

மறுபா ைவ ேததிகள் : 26.04.2012, 
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09.11.2017, 02.11.2018, 18.06.2020, 14.08.2021 

பதிப்பு இல்ைல : 9.0 
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a. ெசாத்துக்கள் விவரங்கள்; 

b. சாங்க்ஷன்ட் ேலான் அெமௗன்ட்; 

c. வருடாந்த வட்டி வதம் அறவிடப்படும்; 

d. ஒேவ டுக்ேக இண்ேடேறச்ட்; 

e. காேசாைலதுள்ளல்அபராதம்; 

f. கடன் கால; 

g. தவைண ெதாைக மற்றும் கட்டைமப்பு; 

h. ஆரம்பமாகும் திகதி; 

i. ப்rப்பாய்ெமன்ட் ெபனால்டி; 

ii. வாடிக்ைகயாள  ஏற்றுக்ெகாள்ளும் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

நிறுவனம் ேமற்கண்ட விதிமுைறகைளயும் நிபந்தைனகைளயும் 

ஏற்றுக்ெகாள்ளும், ேமலும் அது பதிேவட்டில் ைவக்கப்படும். 

iii. கடன் வழங்கல் முடிந்த பின்ன  கடன் ஒப்பந்தத்தில் ேமற்ேகாள் 

காட்டப்பட்டுள்ள அைனத்து இைணப்புகளின் நகல் மற்றும் கடன் 

ஒப்பந்தத்தின் நகைல நிறுவனம் வழங்க ேவண்டும். 

iv. நிறுவனத்தின் மூலதன கடிதங்கள் கடன் ஒப்பந்தத்தில் தாமதமாக 

திருப்பிச் ெசலுத்துவதற்கு விதிக்கப்படும் அபராத வட்டி குறிப்பிட 

ேவண்டும். 

5. கடன் வழங்குதல் மற்றும் விதிமுைறகள் மற்றும் 

நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள் : 
PFL நிறுவனத்தில், அைமப்பில் ெவளிப்பைடத்தன்ைம மற்றும் 

ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய நாங்கள் மதிப்ேபாம். விதிமுைறகள் 

மற்றும் நிபந்தைனகள், திருப்பிச் ெசலுத்தும் அட்டவைண, வட்டி 

விகிதங்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் PFL உடனான வாடிக்ைகயாளrன் 

உறவில் உள்ள பிற மாற்றங்கள் ஆகியவற்றில் ஏேதனும் மாற்றங்கள் 

ஏற்பட்டால், நிறுவனம் வாடிக்ைகயாளருக்கு வட்டார ெமாழியில் 

அல்லது கடன் வாங்கியவருக்கு புrயும் ெமாழியில் தகவல் அளிக்கும். 

வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் கட்டணங்களில் ஏேதனும் மாற்றங்கள் 

வருங்காலத்திற்கு மட்டுேம ெசயல்படுத்தப்படும். இது ெதாட பான 

ெபாருத்தமான நிபந்தைன கடன் ஒப்பந்தத்தில் இைணக்கப்பட 

ேவண்டும். 
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6. கடன் திரும்பப் ெபறுதல் : 

கடைன வாபஸ் ெபறுவது அல்லது திருப்பிச் ெசலுத்துவைத 

விைரவுபடுத்துவது அல்லது கூடுதல் பத்திரங்கைள ேகாருவது 

ெதாட பான எந்த முடிவும் வாடிக்ைகயாளருடனான ஒப்பந்தத்தின் 

ெதாட புைடய ஏற்பாடுகள் மற்றும் அதில் ெசய்யப்பட்ட 

திருத்தங்களுக்கு ஏற்ப கண்டிப்பாக எடுக்கப்படும். 

7. பத்திரங்கள் ெவளியீடு : 

i. நிறுவனத்தின் அைனவருக்கும் நங்கள் ெசலுத்த திரும்பச் 

ெசலுத்துவதில் அல்லது எந்த சட்டப்பூ வமான வலது அல்லது 

நிறுவனத்தின் கடன் எதிராக இருக்கலாம் என்று ேவறு எந்த 

உrைமேகாரல்களுக்கான உrைம கடன் ெபாருள் நிலுைவயில் அளவு 

மீட்பு அைனத்து பத்திரங்கள் ெவளியிட ேவண்டும். அவ்வாறு நிறுத்தி 

ைவக்கும் உrைம பயன்படுத்தப்பட ேவண்டுமானால், மீதமுள்ள 

உrைமேகாரல்களின் முழு விவரங்கள் மற்றும் அந்தந்த 

உrைமேகாரல் த க்கப்படும்/ெசலுத்தப்படும் வைர நிறுவனம் 

பத்திரங்கைள ைவத்திருக்க ேவண்டிய நிபந்தைனகளுடன் கடன் 

வாங்குபவருக்கு இது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்ற தைலப்பில். 

ii. வாடிக்ைகயாளரால் வழங்கப்பட்ட எந்தெவாரு பாதுகாப்பிற்கும் 

விதிக்கப்படும் கட்டணம் பின்வரும் எந்தெவாரு நிகழ்வின் ேபாதும், 

வாடிக்ைகயாளருக்கு எதிரான ேவறு எந்த உrைமேகாரலுக்கும் 

சட்டபூ வமான உrைம அல்லது உrைமக்கு உட்பட்டு 

விலக்கப்படுவைத நிறுவனம் உறுதி ெசய்யும். 

a. வாடிக்ைகயாளரால் அைனத்து நிலுைவகைளயும் ெசலுத்துதல்; 

b. கணக்ைக மாற்றுவது மற்றும் அதன் விைளவாக அைனத்து 

நிலுைவத் ெதாைககைளயும் திருப்பிச் ெசலுத்துதல்; 

c. ஒப்பந்தத்தின் படி த வுக்கு பிறகு உrய ேநரத்தில் கடன் ேகாப்ைப 

மூடவும். 

ேவறு எந்த உrைம அல்லது உrைம இருந்தால், வாடிக்ைகயாள  

அதன் முழு விவரங்கள் அேத பற்றி அறிவிக்கப்படும் ேவண்டும். 
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8. ெபாது உட்கூறுகள் : 

A. அல்லாத குறுக்கீடு : 

i. நிறுவனம் அல்லது நிறுவனத்தின் எந்த ஊழிய  ஒப்பந்தம் 

குறிப்பிட்ட சூழ்நிைலகளில் தவிர கடனாளி விவகாரங்களில் 

தைலயிட கூடாது. 

ii. ஏேதனும் புதிய தகவல் அல்லது கண்டுபிடிப்புகள் ஏற்கனேவ கடன் 

வாங்குபவரால் ெவளிப்படுத்தப்படவில்ைல மற்றும் பின்ன  PFL 

இன் கவனத்திற்கு வந்தால்,  எனேவ ேமற்கண்ட கட்டுப்பாடுகள் 

ெபாருந்தாது. 

B. கணக்கு பrமாற்றம் 

கடன் கணக்ைக மாற்றுவதற்கான ேகாrக்ைக 

வாடிக்ைகயாளrடமிருந்து ெபறப்படும் ேபாெதல்லாம், ேகாrக்ைக 

ெபறப்பட்ட 21 நாட்களுக்குள் நிறுவனம் அதற்கு பதிலளிக்க 

ேவண்டும்.அைத ஏற்றுக்ெகாள்வது அல்லது மறுப்பது ஒப்பந்தத்தின் 

விதிமுைறகளுக்கு ஏற்ப இருக்கும். அத்தைகய பrமாற்றம் 

சட்டத்திற்கு இணங்க ெவளிப்பைடயான ஒப்பந்த 

விதிமுைறகளின்படி இருக்கும். 

C. மீட்பு ெசயல்முைற 

மீட்பு நடவடிக்ைககள் ெதாடங்கப்பட ேவண்டும் என்றால், அது 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட உrைமகளின்படி மற்றும் 

சட்டப்பூ வமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட விதிமுைறகளின்படி 

நடத்தப்படும். PFL நிறுவனத்தில், வாடிக்ைகயாள கைள உrய 

முைறயில் சமாளிக்க எங்கள் ஊழிய களுக்கு ேபாதுமான அளவு 

பயிற்சி அளிக்கிேறாம். நிறுவனத்தின் நடவடிக்ைககைள கடன் மீட்பு 

(ேநரத்தில் ெநடுேநரம் ெதாட ச்சியான துன்புறுத்தல், நிறுவனத்தின் 

எந்த ஊழியrடமிருந்து தைச சக்தி, முரட்டுத்தனமாக நடத்ைத 

அல்லது துன்புறுத்தல் பயன்படுத்துதல் ேபான்ற) 

நி ப்பந்தப்படுத்தப்படும் நாட இல்ைல. 
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D. ஃப்ேளாட்டிங் ேரட் ேட ம் ேலானில் முன்கூட்டிேய 
வசூலிக்கப்படும் கட்டணங்கள் / முன்கூட்டிேய ெசலுத்தும் 
அபராதம் 

வாடிக்ைகயாள  பாதுகாப்பின் அளவடாகவும், நிறுவனத்தின் கடன் 

வாங்குபவரால் பல்ேவறு கடன்கைள திருப்பிச் ெசலுத்துவது 

ெதாட பாக சரீான தன்ைமையக் ெகாண்டுவருவதற்காகவும், 

வங்கிசாரா நிதிநிறுவனம் - முைறயான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

ைவப்புஅல்லாத நிறுவனம் மற்றும் ைவப்பு த்ெதாைக எடுக்கும் 

நிறுவனம் (rச வ் வங்கி) வழிகாட்டுதல்கள், 2016 ஆ பிஐ அல்லது 

ெசய்யப்பட்ட எந்தெவாரு திருத்தத்தின் படி நிறுவனம் முன்கூட்டிய 

கட்டணங்கள் / முன் கட்டண அபராதங்கைள வசூலிக்க ேவண்டும், 

அவ்வப்ேபாது உள்ளன. 

9. ெரேபாஸ்சஸின் ெசக்யூrட்டி 
 

i. கடன் ெபறுபவrன் நிலுைவத் ெதாைகக்கு 7 நாட்கள் முன்னறிவிப்பு 

ெகாடுப்பதன் மூலம் அல்லது ெசாத்ைத ைவத்திருப்பைத ஒப்பைடக்க 

நிறுவனம் உrைம ெகாண்டுள்ளது. பின்வரும் சூழ்நிைலகளில் 

அத்தைகய அறிவிப்பு ெகாடுக்கப்பட ேவண்டியதில்ைல : 

a. அத்தைகய அறிவிப்ைப தள்ளுபடி ெசய்ய கடன் வாங்குபவ  

ஒப்புக்ெகாள்ளும்ேபாது; 

b. கடன் ெபறுபவ  தாமாக முன்வந்து ெசாத்து உைடைம ஒப்பைடக்க 

விருப்பம் ெதrவித்தேபாது; 

c. கடன் வழங்குபவ  அல்லது அதன் அதிகாrகள் /முகவ களுக்கு 

நியாயமான அச்சம் இருக்கும்ேபாது, அத்தைகய அறிவிப்பு கடன் 

வாங்குபவரால் ைகவிடப்பட்டிருக்கும் ேபாது கடன் வாங்குபவ  

/உத்தரவாததாரrன் பகுதியிலிருந்து ஏேதனும் தவறான 

விைளயாட்டு அல்லது வலுக்கட்டாய எதி ப்பின் காரணமாக 

ெசாத்து ைவத்திருப்பைத ேதாற்கடிக்கலாம். ஏேதனும் காரணம்; 

d. கடன் வாங்குபவ  இல்லாதேபாது; 

e. கடன் ெபறுபவ  அவrடமிருந்து ெசய்யேவண்டியைவ 

மீட்கப்படுவைதத் தடுக்கும் ேநாக்கத்துடன் தைலமைறவானேபாது; 

மற்றும் . 
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f. ேவறு ஏேதனும் ஒத்த காரணங்களுக்காக, கடன் வழங்குபவரால் 

அைமதியான முைறயில் ெசாத்துக்கைளக் ைகப்பற்றுவதற்கு 

வசதியாக; 

g. நிறுவனத்திற்கும் கடன் ெபறுபவரும் இைடேய நிைறேவற்றப்பட்ட 

கடன் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற நிபந்தைனகளின் மீது; 

ii. ெசாத்து ைவத்திருப்பதற்கான நைடமுைற பின்வருவனவற்ைற 

உள்ளடக்குகிறது : 

a. ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட அறிவிப்பில் ெசய்யப்பட்ட ேகாrக்ைகைய 

கடன் ெபறுபவ  பின்பற்றத் தவறும் ேபாது, கடனளிப்பவ  ஒரு 

ஆைணய  அல்லது ெபறுநrன் மூலம் ெபாருத்தமான வழிகளில் 

ெசாத்ைத ைகயகப்படுத்துவதற்கு உதவும் ஒரு ஆ டருக்கு 

ெபாருத்தமான மன்றத்ைத அணுகலாம்; 

b. கடன் வழங்குபவருக்கு வசதியான இடத்தில் வாகனத்ைத 

சரணைடயுமாறு வாடிக்ைகயாளைர தனிப்பட்ட முைறயில் 

ேகட்பதன் மூலம்; 

c. கடன் ெபறுபவrன் ெசாத்ைதப் பயன்படுத்துவைதத் தடுக்கும் 

வைகயில் அதிகாrகள் மூலம் உைடைமைய ஒப்பைடக்குமாறு 

கடன் ெபறுபவைர நி ப்பந்திப்பதன் மூலம்.; 

iii. ேமற்கண்ட இரண்டு உட்பிrவுகள் (i மற்றும் ii) கடன் வாங்குபவ  

ெசாத்துக்கைள தானாக முன்வந்து ஒப்பைடக்கும் வழக்குகளுக்கு 

ெபாருந்தாது. 

iv. ெசாத்து விற்பைன / ஏலத்திற்கு முன் கடைன திருப்பிச் 

ெசலுத்துவதற்கு கடன் வழங்குபவருக்கு வழங்கப்பட ேவண்டிய இறுதி 

வாய்ப்பு ெதாட பான ஏற்பாடு : 

a. விற்பைன, வாடைக மற்றும் ெசாந்த பயன்பாட்டிற்காக மாற்றம் 

ேபான்ற எந்த வடிவத்திலும் மாற்ற கடனளிப்பவருக்கு உrைம 

உண்டு.ெசாத்து, அதன் உைடைம ேமேல அல்லது ேவறு எந்த 

முைறயில் ெபறப்பட்ட, இயல்புநிைல ெதாட பாக, நிறுவனம் 

வசதியாக ெபறப்படுகிறது மற்றும் கடன் ெபறுபவ  இருந்து 

திருப்பிச் ெசலுத்துதல் / திருப்பிச் ெசலுத்துதல் இல்ைல. கடன் 

ெபறுபவ  மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவ  கடன் வழங்குபவrன் 

வசதிக்காக அத்தைகய அறிவிப்பின் எந்த வைகயிலும் 7 

நாட்களுக்குள் நிலுைவத் ெதாைககைள திருப்பிச் 
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ெசலுத்துவதற்கான அறிவிப்புக்கு இணங்கத் தவறும் ேபாது, இந்த 

விதியின் கீழ் இடமாற்றத்ைதத் தவி ப்பதற்கான கைடசி வாய்ப்பாக, 

இதன் மூலம் கிைடக்கும் ெதாைக ெபாருத்தமானது. 

மாற்றுவதற்கான இந்த உrைம, தகுந்த வழக்குகளில் ெசாத்து 

ைவத்திருப்பைத திருப்பித் தர நிறுவனத்தின் முழு விருப்பத்ைதயும் 

பறிக்காது. 

v. அத்தைகய விற்பைன வருமானம் முழுப் பணத்ைதயும் ெசலுத்த 

ேபாதுமானதாக இல்லாவிட்டால், கடன் வழங்குபவ  கடன் வாங்குபவ  

மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரருக்கு எதிராக ேமலும் ெசல்ல 

ேவண்டும் மற்றும் விற்பைன வருவாைய மீறினால், மீதமுள்ளைவ 

கடன் வாங்குபவருக்குக் ெகாடுக்கப்படும். எவ்வாறாயினும், 

பாதுகாப்பிற்கு எதிரான நடவடிக்ைககைளத் தவி த்து, கடன் 

வாங்குபவ  மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரருக்கு எதிராக கடன் 

வழங்குபவ  ேநரடியாக ேமேல ெசல்ல உrைம இல்ைல. 

vi. கடன் வழங்குபவ  ெசாத்துக்கைள எங்கு ைவத்திருப்பா , ெசாத்து 

ைவத்திருத்தல், ேகேரஜ் ெசய்தல், காப்பீடு ெசய்தல், கடத்தல் மற்றும் 

விற்பைன ெசய்தல் ஆகியவற்ைறக் கண்டறிவதில் கடன் வழங்குபவ  

அல்லது சா பாக அைனத்து வைகயான ெசலவுகைளயும் 

கடனாளியிடமிருந்து திரும்பப் ெபற உrைம உண்டு. இந்த ஒப்பந்தம் 

ெதாட பான பிற சட்ட நடவடிக்ைககள். 

10. இயக்குந கள் குழுவின் ெபாறுப்பு : 

நிறுவனத்தின் இயக்குந கள் குழு அல்லது குழு, நிறுவனத்திற்குள் 

உrய குைற த க்கும் ெபாறிமுைறைய வகுக்கும். இத்தைகய 

ெபாறிமுைறயானது, நிறுவனத்தின் அலுவல களின் முடிவுகளிலிருந்து 

எழும் அைனத்து சச்சரவுகைளயும் குைறந்தபட்சம் அடுத்த உய  

மட்டத்திலாவது ேகட்டுத் த ப்பைத உறுதி ெசய்ய ேவண்டும். தன்ைன 

மூலம் அல்லது அதன் குழுக்கள் ஒன்று, மூலமாகேவா இயக்குந கள் 

வாrயம், ேமலும் நடத்ைதக்கான ேகாட் மற்றும் ேமலாண்ைம 

பல்ேவறு மட்டங்களில் குைறகைள நிவ த்தி நுட்பத்துடன் இணக்கம் 

பற்றி ஒவ்ெவாரு காலகட்டத்திலும் மதிப்பீடுகைள நடத்தேவண்டும் 

ேவண்டும். அத்தைகய விம சனங்கள் திரட்டப்பட்ட அறிக்ைக 
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ெபாருத்தமான, வழக்கமான இைடெவளியில் வாrயத்தின் 

சம ப்பிக்கலாம். 

11. குைற த க்கும் மற்றும் வாடிக்ைகயாள  உறவு 

ேமலாண்ைம : 
வாடிக்ைகயாள  ேசைவ என்பது நிறுவனத்தின் முக்கிய கவனம் 

ெசலுத்தும் பகுதி. வாடிக்ைகயாள  குைறகைளக் ைகயாளும் ேபாது 

ேந ைம, நல்லாட்சி, ெதாழில்முைற, ெவளிப்பைடத்தன்ைம மற்றும் 

வாடிக்ைகயாள  திருப்தி ஆகியவற்ைற நாங்கள் நம்புகிேறாம். 

வாடிக்ைகயாள  பின்வரும் ேசனல்களில் எந்த மூலம் தனது 

குைறகைள பதிவு ெசய்யலாம். 

• கிைள - வாடிக்ைகயாள கள் நாங்கள் அவ்வப்ேபாது திறக்கும் 

இருக்கும் கிைளகள் மற்றும் எந்த கூடுதல் கிைளகள் எந்த நடக்க 

முடியும் 

• திங்கள் முதல் ெவள்ளி வைர - காைல 10 மணி முதல் மாைல 6 

மணி வைர 

• மாதத்தின் முதல், மூன்றாவது, மற்றும் ஐந்தாவது (ஏேதனும் 

இருப்பின்) சனிக்கிழைமகளில் - காைல 10 மணி முதல் மாைல 6 

மணி வைர 

• இைணயதளம் - https://poonawallafincorp.com/contact-us.php - 

இைணயதளத்தில் உள்ள படிவத்ைதப் பயன்படுத்தி 

வாடிக்ைகயாள கள் எங்கைள அணுகலாம் 

• மின்னஞ்சல் - வாடிக்ைகயாள  customercare@poonawallafincorp.com க்கு 

மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.  

• ெதாைலேபசி அைழப்பு - வாடிக்ைகயாள கள் பின்வரும் 

கட்டணமில்லா எண்களில் எங்கைள அணுகலாம்: 1800 266 3201 

• கடிதம் / ேபாஸ்ட் - வாடிக்ைகயாள கள் கடிதங்கைள அனுப்ப 

முடியும்: 

பூனாவல்லா ஃபின்கா ப் லிமிெடட், 

601, 6 வது தளம், ஜேரா ஒன் ஐடி பா க், சrீயல் எண்  

79/1, ேகா பாடி, முந்த்வா சாைல, புேன - 411036. 

நிறுவனத்தின் வாடிக்ைகயாள  உறவு ேமலாண்ைம (CRM) ைகேயடு SLA 

(TAT) குறிப்பிடுகிறது -எந்த வாடிக்ைகயாள  குைறகைள நிவ த்தி 

ெதாட பாக. 



ெபாருள் : 

 

ஃேப  பயிற்சி குறியீடு 

ஒrஜினல் இஸ்சுக்ேக ேததி : 

31.10.2006 

எபக்ட்டிவ் ேததி :14.08.2021 

மறுபா ைவ ேததிகள் : 26.04.2012, 

08.05.2015, 03.11.2016, 02.08.2017 மற்றும் 

09.11.2017, 02.11.2018, 18.06.2020, 14.08.2021 

பதிப்பு இல்ைல : 9.0 
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நிறுவனத்தின் வாடிக்ைகயாள  குைறகளுக்கு கண்காணித்து எந்த 

ெசய்தால் முகவrப் இைடெவளிகைள ெசய்ய ேதைவயான 

நடவடிக்ைககைள எடுக்க ஒரு வலுவான ெபாறிமுைறைய உள்ளது. 

நியமிக்கப்பட்ட நி வாகியின் புகாைர நிவ த்தி ெசய்யாத பட்சத்தில், 

வாடிக்ைகயாளருக்குத் ெதrவிக்கப்படும் எக்ஸ்கேலஷன் ேமட்rக்ைஸப் 

பயன்படுத்தி வாடிக்ைகயாளrன் குைறகைள விைரவாகத் த க்க 

முடியும். 

நிறுவனம் பின்வரும் அைனத்து கிைளகளிலும்/வ த்தகம் ெசய்யப்படும் 

இடங்களிலும் மற்றும் அதன் இைணயதளத்திலும் ெவளிப்படுத்த 

ேவண்டும்: 

a. ெபய  மற்றும் ெதாட பு விவரங்கள் (ெதாைலேபசி / ெமாைபல் எண். 

ேமலும் மின்னஞ்சல் முகவr) குைறத ப்பு அதிகாr நிறுவனத்திற்கு 

எதிராக புகா கள் த வு காண்பதற்கான ெபாது அணுகி முடியும்யா . 

b. குைறபாடு த வு ெதாட பான விrவாக்க நிைல மற்றும் முக்கிய 

பணியாள  விவரங்களுக்கு (ேநாடல் அதிகாr/ முதன்ைம ேநாடல் 

அதிகாr), தயவுெசய்து குைற த க்கும் ெகாள்ைகையப் பா க்கவும். 

c. புகா  / தகராறு ஒரு மாத காலத்திற்குள் சrெசய்யப்படவில்ைல 

என்றால், வாடிக்ைகயாள  ெகால்கத்தாவின் டிஎன்பிஎஸ் பிராந்திய 

அலுவலகத்தின் அதிகாrயிடம் ேமல்முைறயீடு ெசய்யலாம். 

12. நிறுவனத்தால் நிதியுதவி ெபற்ற வாகனங்கைள 

ைவத்திருத்தல் 
நிறுவனத்தின் கடன் ஒப்பந்தம், ஆ .பி.ஐ. யால் அவ்வப்ேபாது 

பrந்துைரக்கப்படும் ெதாட புைடய விவரங்களுடன் ேதைவயான 

மீட்புஉட்பிrவுகைளக் ெகாண்டிருக்கும். 

13. அதிகrக்கும் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் ஆபத்து 

இந்த நைடமுைறகைள ஏற்றுக்ெகாள்வதன் ேநாக்கம் 

வாடிக்ைகயாள களுடன் ெவளிப்பைடயான வ த்தகத்ைதக் 

ெகாண்டபல்ேவறு வைக கடன் ெபறுபவ களுக்கு ெவவ்ேவறு 

வைகயான வட்டி விகிதங்கைள வசூலிப்பதற்கான ஆபத்து மற்றும் 

காரணத்ைத தரப்படுத்துவதற்கான அணுகுமுைறயுடன் கடன் 



ெபாருள் : 

 

ஃேப  பயிற்சி குறியீடு 

ஒrஜினல் இஸ்சுக்ேக ேததி : 

31.10.2006 

எபக்ட்டிவ் ேததி :14.08.2021 

மறுபா ைவ ேததிகள் : 26.04.2012, 

08.05.2015, 03.11.2016, 02.08.2017 மற்றும் 

09.11.2017, 02.11.2018, 18.06.2020, 14.08.2021 

பதிப்பு இல்ைல : 9.0 
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ெபறுபவrன் வருடாந்திர வட்டி விகிதத்ைத ெதாட பு ெகாள்வதும் 

ஒழுங்குமுைற வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்குவதும் ஆகும். 

A. வட்டி விகிதம் 
வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் ெசயலாக்கம் மற்றும் பிற கட்டணங்கைள 

நி ணயிப்பதில் ெபாருத்தமான உள் ெகாள்ைககள் மற்றும் 

நைடமுைறகள் அவ்வப்ேபாது அங்கீகrக்கப்பட்ட நிறுவனக் 

ெகாள்ைககளுக்கு ஏற்ப பின்பற்றப்பட ேவண்டும். 

ெபறப்பட்ட வட்டி விகிதம் நிதிகளின் சராசr ெசலவு, நி வாக ெசலவு, 

rஸ்க் பிrமியம் மற்றும் லாப வரம்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயில் 

இருக்கும். 

B. அபாயத்தின் தரம் 

கடன் வழங்குவதற்கான முடிவும், ஒவ்ெவாரு கடன் கணக்கிற்கும் 

ெபாருந்தும் வட்டி விகிதமும், நிதியுதவி ெசய்யப்படும் ெசாத்து வைக, 

கடன் வாங்குபவrன் சுயவிவரம் மற்றும் திருப்பிச் ெசலுத்தும் திறன், 

கடன் வாங்குபவrன் பிற நிதி கடைமகள் ேபான்ற பல 

அளவுருக்களின் அடிப்பைடயில், ஒவ்ெவாரு வழக்கு அடிப்பைடயில் 

மதிப்பிடப்படும். திருப்பிச் ெசலுத்தும் பதிவு பதிவு இருந்தால், 

கடனுக்கான பாதுகாப்பு, அடிப்பைட ெசாத்துகளால் பிரதிநிதித்துவம் 

ெசய்யப்படுகிறது, கடன் மதிப்பு மதிப்பு விகிதம், ெசலுத்தும் முைற, 

கடனின் காலம், கடனாளியின் புவியியல் (இருப்பிடம்), ெசாத்தின் 

இறுதி பயன்பாடு ேபான்றைவ. 

சூழ்நிைலக்கு ஏற்ப வட்டி விகிதங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டைவ 

மற்றும் ஒரு ேகஸ் டு ேகஸ் அடிப்பைடயில் நி வாகத்தின் 

விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது. 

ெதrவிக்கப்பட்ட வட்டி விகிதம் வருடாந்திர விகிதங்கள் ஆகும், 

இதனால் கடன் ெபறுபவ  கணக்கில் வசூலிக்கப்படும் சrயான 

விகிதங்கைள அறிந்திருக்கிறா . 

நிறுவனம் தனது இைணயதளத்தில் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் 

அபாயங்களின் தரத்ைத ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். 

 

 



ெபாருள் : 

 

ஃேப  பயிற்சி குறியீடு 

ஒrஜினல் இஸ்சுக்ேக ேததி : 

31.10.2006 

எபக்ட்டிவ் ேததி :14.08.2021 

மறுபா ைவ ேததிகள் : 26.04.2012, 

08.05.2015, 03.11.2016, 02.08.2017 மற்றும் 

09.11.2017, 02.11.2018, 18.06.2020, 14.08.2021 

பதிப்பு இல்ைல : 9.0 

 

14 | P a g e  
 

14. மதிப்பாய்வு 

கணக்காய்வுக் குழு, விதிக்ேகாைவயின் அமுலாக்கத்ைத 

ேமற்பா ைவயிடுதல் மற்றும் அதன் ெசயல்பாட்ைட அவ்வப்ேபாது 

மீளாய்வு ெசய்தல் ேவண்டும். கணக்காய்வுக் குழுவினால் 

முன்ெமாழியப்பட்ட ஏேதனும் மாற்றங்கள் அதன் அங்கீகாரத்திற்காக 

சைபயின் முன் ைவக்கப்படும். 

15. கட்டுப்பாட்டு தாைள மாற்று 

 

பதிப்பு 

எண். 

மூலம் 

ேகாrக்ைகைய 

மாற்றவும் 

மாற்றத்திற்கான குறிப்பாைண ஒப்புதல் 

ேததி 

2.0 - குறியீட்ைட மறுபrசலீைன 

ெசய்து, ெபாருந்தக்கூடிய 

வழிகாட்டுதல்களின் 

ேதைவகளுடன் சரீைமக்கவும். 

26.04.2012 

3.0 திரு ஆனந்த் ராய் என்.பி.எஃப்.சி.க்களுக்கான 

நியாயமான நைடமுைறகள் 

குறியீடு குறித்த 

வழிகாட்டுதல்கைள 

திருத்தியைமத்தல் - குைற 

த க்கும் வழிமுைற. 

08.05.2015 

4.0 ஆ பிஐ 

இணங்குதல் அணி 

காலமுைற விம சனம் - 

மதிப்பாய்வு ெசய்யப்பட்டது 

மற்றும் எந்த மாற்றங்களும் 

பrந்துைரக்கப்படவில்ைல 

03.11.2016 

5.0 ஆ பிஐ 

இணங்குதல் அணி 

நியாயமான நைடமுைற 

குறியீடு குழு 

கைலக்கப்பட்டுள்ளது, எனேவ 

FPCC இன் குறிப்பு தணிக்ைக 

குழுவுடன் மாற்றப்பட்டது. 

02.08.2017 

6.0 ஆ பிஐ இணக்கக் 

குழு மற்றும் 

வாடிக்ைகயாள  

நடப்பு நைடமுைறயுடன் 

ஒழுங்கைமக்க 

09.11.2017 



ெபாருள் : 

 

ஃேப  பயிற்சி குறியீடு 

ஒrஜினல் இஸ்சுக்ேக ேததி : 

31.10.2006 

எபக்ட்டிவ் ேததி :14.08.2021 

மறுபா ைவ ேததிகள் : 26.04.2012, 

08.05.2015, 03.11.2016, 02.08.2017 மற்றும் 
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பதிப்பு இல்ைல : 9.0 
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ேசைவ 

7.0 ஆ பிஐ இணக்கக் 

குழு மற்றும் 

வாடிக்ைகயாள  

ேசைவ 

உள்ளக நிறுவனத் 

ேதைவகளுடன் அணிேசர  

02.11.2018 

8.0 ஆ பிஐ இணக்கக் 

குழு மற்றும் 

வாடிக்ைகயாள  

ேசைவ 

உள்ளக நிறுவனத் 

ேதைவகளுடன் அணிேசர  

18.06.2020 

9.0 ஆ பிஐ இணக்கக் 

குழு மற்றும் 

வாடிக்ைகயாள  

ேசைவ 

உள்ளக நிறுவனத் 

ேதைவகளுடன் அணிேசர  

14.08.2021 

 

*********** 


