சமுன்னதி பைனான்சியஸ் இன்டர் மீடியயஷன் அண்டு சர்வீஸ்
பிபரயேட் லிமிட்டடட்
இந்த நியாயமான நடைமுடை குறியீடு ரிசர்வ் வங் கியின் முதன்டம
சுை் ைறிக்டகடய அடிப்படையாகக்ககாண்ைது. (Master circular DNBR (PD)
CC.No. 054/03.10.119/2015-16 dt.1st July, 2015).
ரிசர்வ்
வங் கி கதாைர்ந்து மை் றும்
அவ் வப்கபாழுது வழங் கும்
சுை் ைறிக்டகயின்படி நமது நியாயமான நடைமுடை குறியீடு திருத்தம்
கசய் யப்பை்டு மமம் படுத்தப்படும்
1. குறியீட்டின் குறிக்யகாள்
குறியீை்டின் மநாக்கங் கள் பின் வருமாறு:1.
வாடிக்டகயாளர்கடள
டகயாளுவதில்
குடைந்தபை்ச
தரநிடலகடள அடமப்பதன் மூலம் நியாயமான நடைமுடைகடள
மமம் படுத்த மவண்டும்
2. கவளிப்படைத் தன்டமடய அதிகரிப்பதால் வாடிக்டகயாளர்கள்
நிறுவனத்திலிருந்து எந்த விதமான மசடவடயயும் எளிதாக புரிந்து
ககாள் ள முடியும் .
3. நிறுவனத்தின் மீது வாடிக்டகயாளர்களின் நம் பிக்டகடய வளர்க்க
மவண்டும் .
II. குறியீட்டு ையன்ைாடு
இந்தக்
குறியீடு
கபாருந்தும் .

நிறுவனத்தின்

அடனத்து

மசடவகளுக்கும்

இந்த நிறுவனம் அதன் வாடிக்டகயாளர்களின் நிதி மதடவகடள
பூர்த்தி கசய் ய கதாைர்ந்து தன் மசடவகடள மதிப்பீடு கசய் யும் .
இந்தக்
குறியீடு
நிறுவனத்தின்
ஏை் கனமவ
உள் ள
அடனத்துவாடிக்டகயாளர் மசடவகளுக்கும்
மை் றும்
புதிதாக
உருவாக்கும் மசடவகளுக்கும் கபாருந்தும் .
III. கடன்கள் மற் றும் அேற் றின் டசயலாக்க விண்ணை் ைங் கள்
1. கைன் வாங் கியவருக்கு அடதப் பை் றிய அடனத்து தகவல் களளும்
அவர்கள் புரிந்து ககாள் ளும் கமாழியில் அல் லது வை்ைார கமாழியில்
இருத்தல் மவண்டும் .
2. கைன் விண்ணப்ப படிவங் களில் உள் ள தகவல் கள் , நிபந்தடனகள்
மை் றும் விதிமுடைகள் கைன் வாங் குபவர் மை் ை நிதி நிறுவனத்மதாடு
ஒப்பீடு
கசய் யும்
அளவிை் கு
அடனத்து
தகவல் கடளயும்
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கபை் றிருக்கமவண்டும் கைன் விண்ணப்ப படிவத்டத சமர்ப்பிக்க
கூடிய அடனத்து ஆவணங் களும் கைன் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிை
மவண்டும் .
3. நாம் பூர்த்தி கசய் யப்பை்ை கைன் விண்ணப்பத்டத வாங் கும் மபாது
அதை் கான ஒப்புதல் சீை்டை ககாடுப்பதை் காக கசயல் திை்ைங் கடள
வகுக்க மவண்டும் .
IV. கடன் மதிை் பீடு மற் றும் விதிமுபறகள் / நிைந் தபனகள் .
1. நாங் கள் கைன் வாங் குபவரால் புரிந்துககாள் ளக்கூடிய கமாழியில்
மை் றும் கைன் வாங் கியவரிைம் அனுமதி கடிதம் மை் றும் அதில்
குறிப்பிைப்பை்டுள் ள
விதிமுடைகள்
நிபந்தடனகள்
கைன்
வழங் கப்பை்ை கதாடக வருைாந்திர வை்டி விகிதம் ஆகியவை் டை
குறிப்பிை்டு ஒப்புதல் கபை் றுக் ககாள் மவாம் .
2. நாங் கள் கைனாளியின்
ஒப்பந்தத்தில் தாமதமாக திருப்பிச்
கசலுத்துவதை் கான
தண்ைடனக்குரிய
வை்டிடய
அழுத்தமான
வரிகளில் பதிவு கசய் மவாம் .
3.
நாங் கள்
கைனாளி
இைம்
ஒவ் கவாரு
பிரதியுைன்
புரிந்துககாள் ளக்கூடிய ஒப்பந்த நகல் கள் மை் றும் அடத சார்ந்த
இடணப்புகடள கைன் அனுமதிக் கடிதம் அல் லது கைன் வழங் கும்
தருவாயில் அளிப்மபாம் .
V. கடன் ேழங் குதலில் விதிமுபறகள்
மற் றும் அதன் மாற் றங் களும் .

மற் றும்

நிைந் தபனகள்

1.
நாங் கள்
கைனாளிகள்
புரிந்துககாள் ளக்கூடிய
வடகயில்
அறிவிப் புகடள அவர் புரிந்து ககாள் ளும் கமாழியில் அல் லது அவரது
வை்ைார
கமாழியில்
எங் களது
விதிமுடைகடளயும்
மை் றும்
நிபந்தடனகடளயும் மை் றும் அதனில் மாை் ைங் கள் இருப்பின் கைன்
வழங் குதல் அை்ைவடண வை்டி விகிதம் மசடவக்கை்ைணம் முன்
கசலுத்தும் கை்ைணங் கள் மை் றும் இதரவை் டை அறிவிப்மபாம் . இந்த
நிபந்தடனகள் அடனத்தும் கைன் ஒப்பந்தத்தில் மசர்க்கப்படும் .
2. கைடனத் திரும் பப் கபறுதல் அல் லது திருப்பு கசலுத்துவடத முைக்கி
விடுதல் இடவ அடனத்தும் கைன் விண்ணப்பத்மதாடு இடசந்து
இருக்கும் .
3. நாங் கள் எங் களுக்கு கைனாளி தரமவண்டிய கைன் பாக்கி எதுவும்
இல் லாமல் முழுடமயாக அடைத்து விை்ைால் , அவர்களுக்கு எந்த வித
ஆை்மசபடனயும் இன்றி அவர்களுக்கு மசரமவண்டிய அடனத்து
முடையான உரிடமகடள அளிப்மபாம் . எங் களிைம் கைன் கபை் ைவர்
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கைன்
கசலுத்த தவறி இருந்தால் அவர்களுக்கு சை்ைபூர்வமான
அறிவிப்பு ககாடுத்த பின்பு எங் களது நைவடிக்டகடய எடுப்மபாம்
மை் றும்
கைடன
திருப்பி
கசலுத்தும்
வடர
நாங் கள்
கைன்
கதாைர்புடைய பத்திரங் கடள டவத்துக்ககாள் மவாம் .
VI. டைாதுோன நபடமுபறகள்
1. நாங் கள் கைன் வாங் கியவரின் வாழ் வில் எங் களிைம் கசய் து
ககாண்ை ஒப்பந்தத்தின்படி தவிர மவறு எந்த முடையிலும் எந்த
தடலயீடும் கசய் ய மாை்மைாம் .
2. ஒருமவடள கைன் வாங் கியவர் எங் களிைம் கைடனயும் மாை் ை
விண்ணப்பித்தால் நாங் கள் அதை் கான ஒப்புதல் அல் லது எங் களது
குறுக்கீடுகடள
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நாை்களுக்குள்
கதரிவிப்மபாம் .
நாங் கள்
கைனாளியின் விண்ணப்பத்டத அவர் எங் களிைம் கசய் துககாண்ை
ஒப்பந்தத்தின்படி கவளிப்படை தன்டமயுைன் கசயல் படுத்துமவாம் .
3.
கைடன
திருப்பி
வாங் குவதை் காக
நாங் கள்
எந்த
ஒரு
துன்புறுத்தலில் ஈடுபை மாை்மைாம் . அதாவது கைன் வாங் கிய வடர
கண்ை மநரத்தில் மகை்கமவா அல் லது துன்புறுத்தமவா கசய் ய
மாை்மைாம் .
நாங் கள்
எங் களது
ஊழியர்களிைம்
எங் களது
கைனாளிகடள எப்படி சமாளிப்பது என்பதை் கான பயிை் சிடய
அடிப்மபாம் .
4. நாங் கள் எங் களிைம் வாங் கிய கைடன முன்கூை்டிமய அடைத்தால்
அதை் காக எந்த ஒரு கதாடகடயயும் மிதடவ வை்டி கைன்களுக்கு கபை
மாை்மைாம் .
VII. இயக்குனர்களின் டைாறுை் பு
எங் களது இயக்குனர்கள் . குடைகடள நிவர்த்தி கசய் வதை் கான
அடனத்து முடிவுகடள எடுப்பார்கள் . அவர்கள் எடுக்கும் முடிவுகள்
கைனாளியின் சர்ச்டசகடள தீர்த்துடவக்கும் . எங் களது வாரியத்தின்
இயக்குனர்கள் அவ் வப்கபாழுது சர்ச்டசகடள ஞாயமான நடைமுடை
குறியீை்டின்படி கடளந்து விடுவார்கள் . இயக்குனர்கள் அவ் வாறு
தீர்க்கும்
சர்ச்டசகடள
கபாதுக்குழு
கூடும்
கபாழுது
அடத
கதரிவிப்பார்கள் .
VIII. குபறகபளத் தீர்க்கும் அதிகாரி
நாங் கள் எங் களது நிறுவனத்தில் மை் ைவர்களின் பார்டவயில் படும்
முக்கிய இைத்தில்
எங் களது
கசயல் பை்டு
நிடலகடள
வாடிக்டகயாளர்கள் கவனத்திை் காக, எங் களது எல் லா கிடளகளிலும்
மை் றும் வணிகம் கசய் யும் இைத்திலும் பின்வருமாறு டவப்மபாம் .
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(a) குடைதீர்க்கும் அதிகாரியின் கபயர் மை் றும் அவடரத் கதாைர்பு
ககாள் ளும் விவரங் கடள (கதாடலமபசி /டகமபசி மை் றும் மின்னஞ் சல்
முகவரிகடள) கபாதுமக்கள் தாங் கள் எங் கள் மீது உள் ள புகார்கடள
தீர்ப்பதை் காகவும்
(b) புகார் மை் றும் விவாதங் கடள ஒரு மாதத்திை் குள் நாங் கள் திருத்தம்
கசய் யப்பை வில் டல என்ைால் வாடிக்டகயாளர் ரிசர்வ் வங் கியின்
பிராந்திய
கபாறுப்பில்
உள் ள,
வங் கி
அல் லாத
துடைகளின்
மமை் பார்டவ அதிகாரியிைம் கதரிவிக்கலாம் .
இந்த கபாது அறிவிப்பு வாடிக்டகயாளர்களுக்கான மசடவகடள
உயர்த்துவதை் கான
மநாக்கத்துைன்,
குடைகடள
சரி
கசய் யும்
வழிமுடைக்கு உதவும் படியும்
குடை தீர்க்கும் அதிகாரி மை் றும்
பிராந்திய ரிசர்வ் வங் கி அலுவலர் அலுவலகத்திலும் டவக்கப்படும்
IX.
டமாழி
மற் றும்
டசயல் ைடுத்தும் முபற

நபடமுபற

குறியீடு

டதாடர்ைான

இந்த நியாயமான நடைமுடை குறியீடு கபாதுமக்கள் அறிந்து
ககாள் ளும்
பிராந்திய
கமாழிகளில் பங் குதாரர்களுக்கும்
இடணயதளம் மூலமாகவும் அறியும் படி இருக்கும் .
X. ேட்டி விகிதம்
(a). நாங் கள் எங் களது வை்டிக்கான விகிதத்டத பணத்டத கசலவிடும்
மாதிரியுைன்
கைன்
வழங் குதலில் எங் களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய
வருவாய் மை் றும் அடத எதிர் பார்க்கும் தருணத்தில் எங் களுக்கு
ஏை் படும் கசலவீனங் கள் மை் றும் ஆபத்துக்கடள அறிந்து எங் களது
வை்டி விகிதத்டத நிர்ணயிப்மபாம்
(b) வை்டி விகிதம் மை் றும் தரத்தின் விடளவுகள் இடணயதளத்திலும்
மை் றும் கசய் தித்தாள் களிலும் கவளியிைப்படும் . குறிப்பிைப்பை்ை வை்டி
விகிதத்தில் மாை் ைம் ஏமதனும் இருப்பினும் அடவ அடனத்டதயும்
கசய் தித் தாள் களிலும் மை் றும் வடலதளத்திலும் கவளியிைப்படும் .
(C) கைன் வை்டி விகிதம் வருைாந்திர வை்டி விகிதமாக இருக்க
மவண்டும் அப்படி இருந்தால் வாடிக்டகயாளர்கள் வை்டி விகிதத்டத
எளிடமயாக அறிந்து ககாள் ள முடியும் .
(d). நாம் வை்டி விகிதங் கள் கசயலாக்கம் மை் றும் இதர கை்ைணங் கள்
மை் றும்
கசயலாக்கங் கடள
நிடனக்கும்
மபாது
நமது
உள்
ககாள் டகக்கு ஏை் ைவாறு கடைபிடிப்மபாம் .
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XI. நாம்
எடுத்தல் .

கடனுதவி

உதவி

அளித்த

ோகனங் கபள

திரும் பி

நாங் கள் கைனுதவி ஒப்பந்தத்தில் மை் றும் ஒப்பந்தத்தில் கைன்
வாங் கியவரிைம்
இதை் கான
உை்கூர
அறிவிப் பு
மை் றும்
கவளிப்படைத்தன்டமயாக கீமழ வரும் குறிப்புகடள குறிப்பிடுமவாம்
(a) திரும் ப கபறுவதை் கான அறிவிப்பு காலம் (b) எந்கதந்த காலத்தில்
அறிவிப்பு காலம் தளர்த்தப்படும் என்றும் (c) கபாருை்கடளத் திரும் பப்
கபறுவதை் கான நடைமுடைகடளயும் (d) கைனாளி தன் கைடன
திரும் பி கசலுத்துவதை் கான வாய் ப்புகடள எம் மிைம் கைன் வாங் கிய
கபாருடள விை் பதை் கு மை் றும் ஏலத்தில் விடுவதை் கு முன்பு (e)
வாடிக்டகயாளர்
அவர்
கபாருடள
திரும் பி
எடுப்பதை் கான
வழிமுடைகடளயும் மை் றும் (f) விை் படன மை் றும் ஏலத்தின் மூலம்
கபாருை்கடள விை் படன கசய் தல் , இதுகுறித்து அடனத்து தகவல்
மை் றும்
நிபந்தடனகள்
அைங் கிய
நகல் கடள
எங் களது
வாடிக்டகயாளருக்கு கதரிவிப்மபாம் .
XI. தங் க நபககளுக்கு கடன் டகாடுத்தல்
தங் க நடககளுக்கு கைன்
வழங் கும்
மபாது நாங் கள்
மமமல
குறிப்பிைப்பை்ை விதிமுடைகளுைன் கீமழ குறிப்பிைப் பை்ை அடனத்து
விதிமுடைகடளயும்
கடைபிடிப்மபாம்
இதை் கான
அனுமதிடய
நாங் கள் எங் களது நிறுவனத்தின் இயக்குனர்களால் அனுமதி கபை் று
கசயல் படுத்துமவாம்
(a).
வாடிக்டகயாளடர
பை் றி
கதரிந்து
ககாள் ள
அடனத்து
முயை் சிடயயும்
ரிசர்வ்
வங் கி
குறிப்பிை்டுள் ள
அடனத்து
விதிமுடைகள் மை் றும் நிபந்தடனகள் கை்ைாயமாக கைன் வழங் கும்
முன் கடைபிடிப்மபாம் .
(b).
தங் க
நடக
மதிப்பீடுகடள
வாங் கும் மபாது கசயல் படுத்துமவாம்
(C) எங் கள் மகாை்பாை்டு
பாதுகாப்டபயும்

உரிய

விதிமுடைகளின்படி

முடையில்

தங் க

தங் கம்

நடககளின்

(d) தங் கத்டத பாதுகாத்து டவப்பதை் கு மதடவயானவை் டையும்
மை் றும் அவ் வப்கபாழுது அதன் பாதுகாப்பு நிர்ணயம் கசய் தும் மை் றும்
எங் களது
ஊழியர்கள்
அடனவருக்கும்
அக
தணிக்டகயாளர்
உதவியுைன் அதடன உறுதி கசய் மவாம் இதுமபான்ை தங் க நடக
கைன்கடள நாங் கள் எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் அை் ை எங் களது
கிடளகளில் கசய் ய மாை்மைாம்
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(E) கைன் ககாடுத்துப் கபை் றுக் ககாண்ை தங் க நடககடள நாங் கள்
தக்கவாறு காப்பீடு கசய் மவாம்

(F) ஏலத்டத நாங் கள் கவளிப்படைத்தன்டமயுைன் தக்க அறிவிப்பு
வாடிக்டகயாளருக்கு ககாடுத்த பிைமக கசய் மவாம் அவ் வாறு கசய் யும்
கபாழுது நாங் கள்
வை்டி மை் றும்
அசல்
சம் பந்தமான
எந்த
பிரச்சிடனயும் இல் லாமல் நாங் களும் எங் களது துடணநிறுவனங் கள்
கசயல் படுத்துமவாம் .
(g) நாங் கள் ஏலத்தில் விடும் நடககடள முன்னதாக கபாது மக்களுக்கு
வை்ைார நாளிலும் மை் றும் மதசிய நாளிதழிலும் அறிவித்த பின்
கசயல் படுத்துமவாம்
(h) எங் களது மகாை்பாை்டின்படி
ககாள் ள மாை்மைாம்

நாங் கள்

அந்த

ஏலத்தில்

கலந்து

(I) தங் க நடக இல் லத்டத நாங் கள் எங் கள் கசயை் குழு அனுமதி தந்த
தங் க நடக ஏலத்டத விடுபவர்கள் மூலமாகமவ கசய் மவாம்
(J) இந்த நடைமுடை எங் களது மகாை்பாை்டின்படி தவறுகள்
நைக்காமல் தகுந்த அனுமதி கபை் மை கசய் மவாம்
(K)
எங் களது
கைன்
உள் ளைங் கியதாகும்

ஒப்பந்தம்

ஏல

விதி

ஏதும்

நிபந்தடனகடள

XIII ஆய் வு இந்த ஞாயமான நடைமுடை குறியீடு மை் றும் தீர்வு காணும்
முடை
அடனத்டதயும்
எங் களது
மமலாண்டம
நிர்வாகிகள்
அவ் வப்கபாழுது பரிசீலிடன மை் றும் மறு பரிசீலடன கசய் வார்கள்
அப்படி மறுபரிசீலடன கசய் யப்பை்ை இந்த நடைமுடை மகாை்பாை்டை
எங் களது நிர்வாகத்தின் இடணயதளத்தில் பதிவிடுமவாம்
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