பஜாஜ் ஃபபனான்ஸ் லிமிடெட்

நியாயமான நெத்பை டநறி முபற கள்
மார்ச் 2022
பதிப்பு.3.0

இணக்கத் துபற

1
பிஎஃப்எல்- நியாயமான நடத்தை நநறிமுதற/ பைிப்பு 3.0

அட்ெவபண
வாிபை.

விவரக்குறிப்புகள்

எண்.

பக்க எண்.

1.

அறிமுகம்

3

2.

முக்கிய உறுைிப்பாடுகள்

3

3.

ைகவல்

4

4.
5.
6.

கெனுக்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அவற்றின்
டையல்முபறகள்
கென் மைிப்பீடு மற்றும் விைிமுபறகள்/நிபந்ைபனகள்
விைிமுபறகள் மற்றும் நிபந்ைபனகளில் மாற்றங்கள் உட்பெ
கென்கபள வழங்குைல்

4
5
5

7.

டபாது

6

8.

குபற ைீர்ப்பு

7

9.

வங்கி அல்லாை நிைி நிறுவனங்களுக்கான வங்கி ைீர்ப்பாயம் ைிட்ெம்,
2018 - நநாெல் அைிகாாி/முைன்பம நநாெல் அைிகாாியின் நியமனம்

10.

இதையைள ஹ

11.

வசூலிக்கப்படும் அைிகப்படியான வட்டியின் ஒழுங்குமுபற

8

12.

நிைியளிக்கப்பட்ெ வாகனங்களின் மறுஉபெபம

9

13

ைங்க நபககளின் அெமானத்ைிற்கு எைிராக கென் வழங்குைல்

9

14
15

ாஸ்டிங்

7
8

பமக்நராஃபபனான்ஸ் கென்களுக்கான நியாயமான நெத்பை
டநறிமுபறகள்
நியாயமான நடத்தை நநறிமுதறயின் மைிப்பாய்வுதை

10
14

2
பிஎஃப்எல்- நியாயமான நடத்தை நநறிமுதற/ பைிப்பு 3.0

1. அறிமுகம்
இந்ைிய ரிசர்வ் வங்கி ("ஆர்பிஐ") உடன் பைிவுநசய்யப்பட்ட வங்கி அல்லாை

தவப்புநிைி நபறும் நிறுவனமான பஜாஜ் ஃதபனான்ஸ் லிமிநடட் என்பது
ைற்ஹபாது நுகர்ஹவார் நீடித்ை கடன்கள், ைனிநபர் கடன்கள், இரு சக்கை வாகனக்

கடன்கள், நசாத்து மீ ைான கடன், பங்குகள் மீ ைான கடன் உள்ளிட்ட பல்ஹவறு

வதகயான கடன்கதள வழங்கும் வைிக நிறுவனமாகும். இத்ைதகய கடன்
வசைிகள் ைனிநபர்கள், கூட்டாண்தம நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற
சட்ட நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பல்ஹவறு வதகயான வாடிக்தகயாளர்களுக்கு
வழங்கப்படுகின்றன.
பஜாஜ்

ஃதபனான்ஸ்

உத்ைைவுகளின்படி

லிமிநடட்

நியாயமான

நதடமுதறப்படுத்ைியுள்ளது
முதறயாக
தகயாளும்

(“நிறுவனம்”)

நடத்தை

மற்றும்

ஹபாது

நியாயமான

வங்கியின்

நநறிமுதறகதள

அதவ

அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ரிசர்வ்

இயக்குநர்கள்

ைன்

நடத்தை

(எஃப்பிசி)

வாரியத்ைால்

வாடிக்தகயாளர்களுடன்
நநறிமுதறகள்

அவற்றின்

நியாயமான நநறிகள் / ைைநிதலகளுக்கான நகாள்தககதள அதமக்கின்றன.

நிறுவனம்

இந்ை

ஏற்றுக்நகாண்டு

நியாயமான

அதைச்

நடத்தை

நநறிதய

நசயல்படுத்ைியுள்ளது.

("நநறிமுதற")

நிறுவனம்

(ைற்ஹபாது

வழங்கப்படும் மற்றும் எைிர்காலத்ைில் அறிமுகப்படுத்ைப்படலாம்) வழங்கும்
அதனத்து வதக ையாரிப்புகள் மற்றும் ஹசதவகளுக்கும் இந்ை நநறிமுதற
நபாருந்தும்.

2. முக்கிய உறுைிப்பாடுகள்

வாடிக்பகயாளர்களுக்காக நிறுவனத்ைின் முக்கிய உறுைிப்பாடுகள்:
i.

வாடிக்பகயாளர்களுெனான அபனத்து நெவடிக்பககபளயும் நியாயமாகவும்
நநர்பமயாகவும் பகயாளுைல்:


நிறுவனம் வழங்கும் ையாரிப்புகள் மற்றும் ஹசதவகள் மற்றும் அைன்
ஊழியர்கள்

பின்பற்றும்

நநறிமுதறயில்

நதடமுதறகள்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

மற்றும்

நசயல்பாடுகளின்

உறுைிப்பாடுகள்

மற்றும்

ைைநிதலகதளப் பூர்த்ைி நசய்ைல்;




நிறுவனத்ைின் ையாரிப்புகள் மற்றும் ஹசதவகள் நைாடர்புதடய சட்டங்கள்
மற்றும் ஒழுங்குமுதறகதளப் பூர்த்ைி நசய்வதை உறுைி நசய்ைல்;

வாடிக்பகயாளர்களுெனான நிறுவனத்ைின் பகயாளுைல்கள் நநர்பம
மற்றும்
டவளிப்பபெத்ைன்பமயின்
டநறிமுபற
டகாள்பககபளச்
ைார்ந்ைிருக்கும்
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ii.

நிறுவனத்ைின்

ையாாிப்பு

எவ்வாறு

நவபல

டைய்கிறது

என்பபைப்

புாிந்துடகாள்வைில் வாடிக்பகயாளர்களுக்கு உைவுைல்:

iii.

அவர்களின் நிைி ைாக்கங்கள் குறித்து விளக்குைல்

நமாைமான

விபளவுகபள

ஏற்படுத்தும்

விஷயங்கபள

விபரவாகவும்

புாிந்துணர்வுெனும் பகயாளுைல்:


ைவறுகதளச் சரிநசய்ைல்;



வாடிக்தகயாளரின் புகார்கதளக் தகயாளுைல்;



வாடிக்பகயாளர்கள்
அபெயவில்பல

அவர்களின்

என்றால்,

புகாருக்கான

அவர்களின்

புகாபர

ைீர்வில்

ைிருப்ைி

எவ்வாறு

அடுத்ை

கட்ெத்ைிற்கு எடுத்துச் டைல்வது என்று அவர்களிெம் கூறுைல்
iv.

நநறிமுதறதய விளம்பைப்படுத்துைல், அதை நிறுவனத்ைின் இதையைளத்ைில்
நவளியிடுைல் மற்றும் ஹகாரிக்தகயின் ஹபரில் வாடிக்தகயாளருக்கு அைன்
நகல்கதளக் கிதடக்கச் நசய்ைல்.

3. ைகவல்
a) ையாாிப்புகள் மற்றும் நைபவகபளத் நைர்வு டைய்ய வாடிக்பகயாளருக்கு உைவுைல், இது
அவர்களின் நைபவகபளப் பூர்த்ைி டைய்து, அவர்கள் விரும்பும் நைபவகள் மற்றும்
ையாாிப்புகளின் முக்கிய அம்ைங்கபள விளக்கும் டைளிவான ைகவல்கபள வழங்குகிறது.
b)

வாடிக்தகயாளரின் உண்தமயான அதடயாளம் மற்றும் முகவரிதய நிறுவுவைற்கு
நிறுவனத்ைிற்குத்

ஹைதவயான

ஆவைங்கள்

மற்றும்

ைகவல்கள்,

மற்றும்

சட்ட,

ஒழுங்குமுதறத் ஹைதவகளுக்கு இைங்கத் ஹைதவயான மற்ற ஆவைங்கதளப்.பற்றி
வாடிக்தகயாளர்களுக்குத் நைரிவித்ைல்

4. கென்களுக்கான விண்ணப்பம் மற்றும் அவற்றின் டையல்முபறகள்
a) கென் வாங்குபவருெனான அபனத்து ைகவல்டைாெர்புகளும் உள்ளூர் டமாழியில்
அல்லது கென் வாங்கியவர் புாிந்துடகாள்ளும் டமாழியில் இருக்க நவண்டும்.
b) நிறுவனத்ைின் கென் விண்ணப்பப் படிவங்கள், கென் வாங்குபவாின் ஆர்வத்பைச்
ைார்ந்ை நைபவயான ைகவல்கபள உள்ளெக்கியிருக்கும், இைனால் மற்ற
என்பிஎஃப்ைிகள் வழங்கும் விைிமுபறகள் மற்றும் நிபந்ைபனகளுென் இந்ை
ைகவல்கபளச் ைாியான முபறயில் ஒப்பிட்டு, கென் வாங்குபவரால் ைகவலறிந்ை
முடிபவ எடுக்க முடியும். கென் விண்ணப்பப் படிவம் அைனுென் ைமர்ப்பிக்கப்பெ
நவண்டிய ஆவணங்கபளக் குறிக்கிறது.
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c) நிறுவனம் கென் விண்ணப்பங்கபளப் டபறுவைற்கான ஒப்புபக வழங்கும் முபறபயக்
டகாண்டிருக்கும். கென் விண்ணப்பங்கள் எந்ை காலக்டகடுவிற்குள் நிபறநவற்றப்படும்
என்பது ஒப்புபகயில் குறிப்பிெப்படும்.

5. கென் மைிப்பீடு மற்றும் விைிமுபறகள்/நிபந்ைபனகள்
நிறுவனம்

கடன்

வாங்குபவருக்கு

உள்ளூர்

நமாழியில்

அல்லது

கடன்

வாங்குபவர் புரிந்துநகாள்ளும் நமாழியில் ஒப்புைல் கடிைம் மூலமாகஹவா
அல்லது

ஹவறுவிைமாகஹவா,

வருடாந்ைை

வட்டி

விகிைம்

மற்றும்

விண்ைப்பிக்கும் முதற உள்ளிட்ட விைிமுதறகள் மற்றும் நிபந்ைதனகதளக்
கடன்

வாங்குபவருக்கு

பைிவு

நசய்யப்படும்.

எழுத்துப்பூர்வமாக

நைரிவிக்கும்.

ஹமலும்

இந்ை

விைிமுதறகள் மற்றும் நிபந்ைதனகதள கடன் வாங்குபவர் ஏற்றுக்நகாள்வது
ைாமைமாகத்

கடன்வாங்குபவர்

ைிருப்பிச்

ைைப்பிலிருந்து

நசலுத்ைப்பட்டால்

கடன்

நைாதக

அல்லது

ைிருப்பிச்

நசலுத்ைப்படவில்தல என்றால் அைற்கு எைிைாக வசூலிக்கப்படும் அபைாை
வட்டிதய நிறுவனம் ைடிமனான எழுத்துக்களில் குறிப்படும்.

கடன் ஒப்பந்ைத்ைில் ஹமற்ஹகாள் காட்டப்பட்ட அதனத்து இதைப்புகளின்

நகல்களுடன், கடன் வாங்குபவர் புரிந்து நகாள்ளக்கூடிய நமாழியில், கடன்
ஒப்பந்ைத்ைின் நகதல கடன் ஒப்புைல் / பட்டுவாடா ஹநைத்ைில் நிறுவனம்
அவர்களுக்கு வழங்கும்.

6. விைிமுபறகள் மற்றும் நிபந்ைபனகளில் மாற்றங்கள் உட்பெ கென்கபள வழங்குைல்
a) பட்டுவாடா அட்டவதை, வட்டி விகிைங்கள், ஹசதவக் கட்டைங்கள்,
முன்பைம்

நசலுத்தும்

கட்டைம்

உட்பட

விைிமுதறகள்

மற்றும்

நிபந்ைதனகளில் ஏஹைனும் மாற்றம் இருந்ைால், கடன் வாங்குபவருக்கு
நிறுவனம் உள்ளூர் நமாழியில் அல்லது அவர் புரிந்துக்நகாள்ளக்கூடிய
நமாழியில்

அறிவிப்தப

வழங்கும்.

வட்டி

விகிைங்கள்

மற்றும்

கட்டைங்களில் மாற்றங்கள் இனி வரும் காலங்களிலிருந்து மட்டுஹம

நசயல்படுத்ைப்படுவதையும் நிறுவனம் உறுைி நசய்யும். இது சம்பந்ைமாக
நபாருத்ைமான நிபந்ைதன கடன் ஒப்பந்ைத்ைில் இதைக்கப்படும்.

b) ஒப்பந்ைத்ைின் கீ ழ் பைம் நசலுத்துைல் அல்லது நசயல்ைிறதன ைிரும்பப்
நபறுைல் / துரிைப்படுத்துைல் ஆகியதவ கடன் ஒப்பந்ைத்ைின்படி இருக்கும்.
c) அதனத்து

நிலுதவத்

அல்லது கடன்
எந்ைநவாரு

நைாதககதளயும்

ைிருப்பிச்

நசலுத்தும்ஹபாது

வாங்குபவருக்கு எைிைாக நிறுவனம் தவத்ைிருக்கும்

சட்டப்பூர்வ

உரிதமக்கு

உட்பட்ட

கடனின்

நிலுதவத்

நைாதகதயப் நபறும்ஹபாது நிறுவனம் அதனத்துப் பத்ைிைங்கதளயும்
நவளியிடும். நசட் ஆஃப் உரிதமதயப் பயன்படுத்ை ஹவண்டும் என்றால்,
5
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மீ ைமுள்ள

ஹகாைல்கள்

நசய்யப்படும்

மற்றும்

வதை/பைம்

சம்பந்ைப்பட்ட

நசலுத்ைப்படும்

ஹகாைல்

வதை

நசட்டில்

பத்ைிைங்கதள

தவத்ைிருக்க நிறுவனத்ைிற்கு உரிதம உள்ளது என்பது நைாடர்பான

நிபந்ைதனகள் பற்றிய முழு விவைங்களுடன் கடன் வாங்குபவருக்கு அது
பற்றி அறிவிப்பு வழங்கப்படும்.
7. டபாது

a) கென் ஒப்பந்ைத்ைின் விைிமுபறகள் மற்றும் நிபந்ைபனகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள
நநாக்கங்களுக்காக ைவிர, கென் வாங்குபவாின் விவகாரங்களில் ைபலயிடுவபை
நிறுவனம் ைவிர்க்கும் (கென் வாங்குபவரால் முன்னர் டவளியிெப்பொை புைிய
ைகவல் நிறுவனத்ைின் கவனத்ைிற்கு வராை பட்ைத்ைில்).
b) கடன்

வாங்குபவரிடமிருந்து

கடன்

கைக்தக

மாற்றுவைற்கான

ஹகாரிக்தக ைசீது கிதடத்ைால், நிறுவனத்ைின் ஒப்புைல் அல்லது மற்றபடி
அைாவது நிறுவனத்ைின் ஆட்ஹசபதன, ஏஹைனும் இருந்ைால், ஹகாரிக்தக
நபறப்பட்ட நாளிலிருந்து 21 நாட்களுக்குள் நைரிவிக்கப்படும். அத்ைதகய
இடமாற்றம்

சட்டத்ைிற்கு

இைங்க

நவளிப்பதடயான

ஒப்பந்ை

விைிமுதறகளின்படி இருக்க ஹவண்டும்.
c) கடன்கதள

வசூலிக்கும்

விஷயத்ைில்,

நிறுவனம்

ஹைதவயற்ற

துன்புறுத்ைதல ஹமற்நகாள்ளாது, அைாவது. ஹைதவயற்ற ஹநைங்களில்
கடன் வாங்குபவர்கதளத் நைாடர்ந்து நைாந்ைைவு நசய்ைல், கடதனத்
ைிரும்பப்

நபறுவைற்கு

உடல்

ரீைியாகத்

துன்புறுத்ைல்

ஹபான்றதவ.

நிறுவனத்ைின் ஊழியர்களிடமிருந்து முைட்டுத்ைனமான நடத்தைதயத்
ைவிர்ப்பைற்காக,
தகயாள்வைற்கு

வாடிக்தகயாளர்கதளச்
ஊழியர்கள்

ஹபாதுமான

சரியான
பயிற்சி

முதறயில்
நபற்றிருப்பதை

நிறுவனம் உறுைி நசய்யும்.
d) இதை-நபாறுப்பாளர்(கள்) உடன் அல்லது இல்லாமல் வைிகத்தைத்
ைவிை மற்ற ஹநாக்கங்களுக்காக ஒப்புைல் அளிக்கப்பட்ட ஃப்ஹளாட்டிங்
விகிை

ஹடர்ம்

கடன்களுக்கான

ஃஹபார்குஹளாஷர்

கட்டைங்கள்/

முன்கூட்டிஹய நசலுத்தும் அபைாைங்கதள நிறுவனம் வசூலிக்காது.

(குறிப்பு: என்பிஎஃப்ைிகளின் ஃப்நளாட்டிங் விகிை கென்கள் மீது முன்கூட்டிநய

அபெத்ைல்(ஃநபார்குநளாைர்) கட்ெணங்கள்/முன்கூட்டிநய டைலுத்ைலுக்கான கட்ெணங்கள்
டைாெர்பான ஆர்பிஐ சுற்றறிக்பக DNBR(PD) CC.No.101/03.10.001/2019-20, ஆகஸ்ட் 2, 2019)
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8. குறை தீர்ப்பு
a) நியாயமான நடத்தை நநறிமுதறயின் இைக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்ைின்
பல்ஹவறு

நிதலகளில்

உள்ள

குதறகதள

நிவர்த்ைி

நசய்யும்

நபாறிமுதறயின் நசயல்பாடு குறித்ை காலமுதற ஆய்வு. அத்ைதகய
மைிப்பாய்வுகளின் ஒருங்கிதைந்ை அறிக்தக வழக்கமான இதடநவளியில்
வாரியத்ைிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும்.

b) வைிகப்

பரிவர்த்ைதன

கிதளகளிலும்/இடங்களிலும்

நதடநபறும்

நிறுவனத்ைின்

வாடிக்தகயாளர்களின்

அதனத்து
நலனுக்காக

பின்வரும் ைகவல்கள் முக்கியமாகக் காட்டப்படும்:

i.

நிறுவனத்ைிற்கு எைிரான புகார்களுக்குத் ைீர்வு காண அணுகக்கூடிய குபற
ைீர்க்கும் அைிகாாியின் டபயர் மற்றும் டைாெர்பு விவரங்கள் (டைாபலநபைி /
டமாபபல் எண்கள் மற்றும் இடமயில் முகவாி).

ii.

ஒரு மாை காலத்ைிற்குள் புகார் / பிரச்ைபனக்குத் ைீர்வு காணப்பொவிட்ொல்,
வாடிக்பகயாளர் ஆர்பிஐ-யின் டிஎன்பிஎஸ்-யின் பிராந்ைிய அலுவலகத்ைின்
டபாறுப்பாளாிெம்

நமல்முபறயீடு

டைய்யலாம்,

நிறுவனத்ைின்

பைிவு

அலுவலகம் இைன் அைிகார வரம்பிற்கு உட்பட்ெது.
நபாது அறிவிப்பு என்பது குதற ைீர்க்கும் அைிகாரி மற்றும் ஆர்பிஐ-யின்
பிைாந்ைிய அலுவலகத்ைின் விவைங்களுடன் ஹசர்த்து, நிறுவனம் பின்பற்றும்
குதற

ைீர்க்கும்

வழிமுதறமுதறதய

காண்பிப்பதை ஹநாக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது.

வாடிக்தகயாளர்களுக்குக்

9. வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கான வங்கி தீர்ப்பாயம் திட்டம்,
2018 - நநாடல் அதிகாரி/முதன்றை நநாடல் அதிகாரியின் நியைனம்

வங்கி ைீர்ப்பாயம் ைிட்டத்ைின் கீ ழ், நிறுவனம் ஹநாடல் அைிகாரிகதள (என்ஓகள்)
நியமித்துள்ளது. இவர்கள் நிறுவனத்தைப் பிைைிநிைித்துவப்படுத்துவைற்கும்,
நிறுவனத்ைிற்கு எைிைாக ைாக்கல் நசய்யப்படும் புகார்கள் நைாடர்பாக வங்கி
ைீர்ப்பாயத்ைிற்குத் ைகவல்கதள வழங்குவைற்கும் நபாறுப்பாவார்கள்.

முைன்தம ஹநாடல் அைிகாரி (பிஎன்ஓ) மற்ற பைிகளுடன், ைிட்டத்ைின் கீ ழ்
வங்கி

ைீர்ப்பாயம்

உள்ளடக்கப்பட்ட

மற்றும்

ஹமல்முதறயீட்டு

நிறுவனத்தைப்

ஆதையத்ைின்

முன்

பிைைிநிைித்துவப்படுத்துவைற்குப்

நபாறுப்பாவார். வாடிக்தகயாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்புத் துதற (சிஇபிடி),
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ஆர்பிஐ,

மத்ைிய

அலுவலகத்துடன்

ஒருங்கிதைப்பைற்கும்

நைாடர்புநகாள்வைற்கும் முைன்தம ஹநாடல் அைிகாரி நபாறுப்பாவார்.

வாடிக்தகயாளர்களின் நலனுக்காக, வைிகப் பரிவர்த்ைதன நதடநபறும்
கிதளகள்/
மற்றும்

இடங்களில்,

நைாடர்பு

பிஎன்ஓக்கள்/என்ஓக்கள்/ஜிஆர்ஓக்களின்

விவைங்கள்

(நைாதலஹபசி/நமாதபல்

நபயர்

எண்கள்

மற்றும்

மின்னஞ்சல் முகவரிகள்) மற்றும் வாடிக்தகயாளர் அணுகக்கூடிய வங்கி
ைீர்ப்பாயத்ைின் நபயர் மற்றும் நைாடர்பு விவைங்கள் காண்பிக்கப்படும்.
ைிட்டத்ைின்

முக்கிய

அம்சங்கள்

(ஆங்கிலம்,

ிந்ைி

மற்றும்

உள்ளூர்

நமாழியில்) அவற்றின் அதனத்து அலுவலகங்கள் மற்றும் கிதளகளில்,

முக்கியமாக அலுவலகம் அல்லது கிதளக்கு வருதக ைரும் நபர் எளிைாக
ைகவல்கதள அணுகும் வதகயில் காண்பிக்கப்படும்.

வங்கி ைீர்ப்பாயம் ைிட்டம், ஹநாடல் அைிகாரி மற்றும் முைன்தம அைிகாரியின்
விவைங்கள் இதையைளத்ைில் முக்கியமாகக் காட்டப்படும்.

(குறிப்பு: வங்கி அல்லாை நிைி நிறுவனங்களுக்கான வங்கி ைீர்ப்பாயம் ைிட்டம்,
2018 - ஹநாடல் அைிகாரி / முைன்தம ஹநாடல் அைிகாரியின் நியமனம்
DNBR.PD.CC.No.091/03.10.001/2017-18, பிப்ைவரி 23, 2018)

10. இபணயைள ந

நியாயமான

ைகவலுக்காக,

ாஸ்டிங்

நடத்தை

நநறிமுதறகள்,

நிறுவனத்ைின்

காண்பிக்கப்படும்.

பல்ஹவறு

இதையைளத்ைில்

பங்குைாைர்களின்

உள்ளூர்

நமாழிகளில்

11. வசூலிக்கப்படும் அதிகப்படியான வட்டியின் ஒழுங்குமுறை
a) நிைி விதல, மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் பிரீமியம் ஹபான்ற நைாடர்புதடய
காைைிகதள

முன்பைங்கள்,

கைக்கில்

எடுத்துக்நகாண்டு,

நசயலாக்கம்

மற்றும்

கடன்கள்

பிற

மற்றும்

கட்டைங்களில்

வசூலிக்கப்படும் வட்டி விகிைத்தை நிர்ையிப்பைற்கான வட்டி விகிை
மாைிரிதய இயக்குநர்கள் குழு ஏற்றுக்நகாண்டது. வட்டி விகிைம் மற்றும்
பல்ஹவறு

வதகயான

விகிைங்கதள

கடன்

வாங்குபவர்களுக்கு

வசூலிப்பைற்கான

ஆபத்து

நவவ்ஹவறு

மற்றும்

வட்டி

உள்ளார்ந்ை

காைைித்ைிற்கான அணுகுமுதற ஆகியதவ விண்ைப்பப் படிவத்ைில்
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கடன் வாங்குபவர் அல்லது வாடிக்தகயாளருக்குத் நைரிவிக்கப்பட்டு,
அனுமைி கடிைத்ைில் நவளிப்பதடயாகத் நைரிவிக்கப்படும்.

b) வட்டி

விகிைங்கள்

மற்றும்

ஆபத்துகளின்

ைைப்படுத்ைலுக்கான

அணுகுமுதற ஆகியதவ நிறுவனத்ைின் இதையைளத்ைில் கிதடக்கும்.
இதையைளத்ைில்

நவளியிடப்பட்ட

அல்லது

ஹவறு

விைிமாக

நவளியிடப்பட்ட ைகவல்கள் வட்டி விகிைங்களில் மாற்றம் ஏற்படும்
ஹபாநைல்லாம் புதுப்பிக்கப்படும்.

c) வட்டி விகிைம் வருடாந்ைிை விகிைமாக இருக்க ஹவண்டும், இைனால் கடன்
வாங்கியவர் அவர் கைக்கில் வசூலிக்கப்படும் சரியான விகிைங்கதள
அறிந்து நகாள்ள முடியும்.

12. நிதியளிக்கப்பட்ட வாகனங்களின் ைறுஉறடறை
கடன்

வாங்குபவருடனான

உதடதம

விைிதய

கடன்

நிறுவனம்

ஒப்பந்ைத்ைில்

கட்டதமக்கப்பட்ட

உள்ளடக்கும்,

இது

மறு

சட்டப்பூர்வமாகச்

நசயல்படுத்ைப்படும். நவளிப்பதடத்ைன்தமதய உறுைி நசய்வைற்காக, கடன்
ஒப்பந்ைத்ைின் விைிமுதறகள் மற்றும் நிபந்ைதனகள் இதவ நைாடர்பான

விைிகதளயும் நகாண்டிருக்கும்: (a) மறுஉதடதம நசய்வைற்கு முன் அறிவிப்பு
காலம்; (b) அறிவிப்புக் காலம் ைள்ளுபடி நசய்யப்படும் சூழ்நிதலகள்; (c)
நசாத்தைக் தகயகப்படுத்துவைற்கான நதடமுதற; (d) நசாத்தை விற்பைற்கு /
ஏலம்

விடுவைற்கு

முன்

கடதனத்

ைிருப்பிச்

நசலுத்துவைற்காக

கடன்

வாங்குபவருக்கு வழங்கப்படும் இறுைி வாய்ப்பு ; (e) கடன் வாங்குபவருக்கு
மறுஉதடதம நசய்வைற்கான நதடமுதற, மற்றும் (f) நசாத்தை விற்பதன /
ஏலம்

விடுவைற்கான

நதடமுதற.

அத்ைதகய

விைிமுதறகள்

நிபந்ைதனகளின் நகல் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

மற்றும்

13. தங்க நறககளின் அடைானத்திற்கு எதிராக கடன் வழங்குதல்
ஹமஹல

குறிப்பிட்டுள்ள

நபாதுவான

வழிகாட்டுைல்களுக்கு

ஹமலைிகமாக,

நிறுவனம் ைங்க நதககளுக்கு எைிைாக ைனிநபர்களுக்கு கடன் வழங்கும் ஹபாது,
இயக்குநர்கள்

குழுவால்

முதறயாக

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

நகாள்தகதயப்

பின்பற்ற ஹவண்டும், இைில் பின்வருபதவ அடங்கும்:
i.

ஆர்பிஐ வகுத்துள்ள ஹகஒய்சி வழிகாட்டுைல்களுக்கு இைங்கப்படுவதை
உறுைி

நசய்வைற்கும்,

எந்ைநவாரு

வாடிக்தகயாளருடன் சரியான

கடதன

ஆய்தவ

நீட்டிக்கும்

முன்

ஹமற்நகாண்டதை உறுைி

நசய்வைற்கும் ஹைதவயான ஹபாதுமான நடவடிக்தககள்.
ii.
iii.

நபறப்பட்ட நதககளுக்கான சரியான மைிப்பீட்டு நதடமுதற.

ைங்க நதககளின் உரிதமதய உறுைிநசய்யும் உள்புற அதமப்புகள்.
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iv.

நதககதளப்

பாதுகாப்பாகச்

அதமப்புகள்,

ஹசமித்து

அதமப்புகதள

சம்பந்ைப்பட்ட

ஊழியர்களுக்கு

நதடமுதறகள்

நைாடர்ந்து

உள்

ஹசமிப்பைற்கு

நபாருத்ைமான

மைிப்பாய்வு

பயிற்சி

கண்டிப்பாக

நசய்வைற்காக

தவப்பைற்கு

ஹபாதுமான
நசய்ைல்,

அளித்ைல்

மற்றும்

கதடபிடிக்கப்படுவதை

ைைிக்தகயாளர்களால்

உறுைி

அவ்வப்ஹபாது

ஆய்வு

நசய்ைல். ைங்கத்ைின் அடமானத்ைின் மீ ைான கடன்கள் நதககதளச்
நீட்டிக்கப்படாது.
v.

வசைி

இல்லாை

கிதளகளால்

அடமானமாக ஏற்றுக்நகாள்ளப்பட்ட நதககள் உரிய முதறயில் காப்பீடு
நசய்யப்பட ஹவண்டும்.

vi.

ைிருப்பிச் நசலுத்ைாை பட்சத்ைில் நதககதள ஏலம் விடுவது நைாடர்பான

நகாள்தக நவளிப்பதடயானைாகவும் ஹபாதுமானைாகவும் இருக்கும்.
கடன்

வாங்குபவருக்கு

நகாடுக்கப்படும்.

அைில்

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
ஏலத்ைின்

ஹபாது

நிறுவனங்கள்

ஏல

முன்னஹை

பின்பற்றப்படும்

வட்டி

குழு

உட்பட

ஹைைிக்கு

முைண்பாடுகள்

நிறுவனங்கள்

அதனத்து

முன்

ஏல

நதடமுதற

இருக்காது

மற்றும்

viii.

மற்றும்

நைாடர்புதடய

பரிவர்த்ைதனகளிலும்

காட்டாமல் இருப்பதை ஏல நசயல்முதற உறுைி நசய்யும்.
vii.

அறிவிப்பு

பாைபட்சம்

நடத்ைப்படும் ஏலங்களில் நிறுவனம் பங்ஹகற்காது.

ஏலமானது குபறந்ைபட்ைம் 2 நாளிைழ்களில் விளம்பரங்கள் வாயிலாக
டபாதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்படும், ஒன்று வட்ொர டமாழியிலும் மற்டறான்று
நைைிய நாளிைழிலும்.

ix.

வாரியத்ைால்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

ஏலைாைர்கள்

அடமானம் தவக்கப்பட்ட ைங்கம் ஏலம் விடப்படும்.
x.

ைிைட்டுைல்,

பைிகதளப்

நசயல்படுத்துைல்
பிரிப்பது

உட்பட

மற்றும்

மூலம்

ஒப்புைல்

ஹமாசடிதயக்

மட்டுஹம

ஆகியவற்றின்

தகயாள்வைற்கான

அதமப்புகள் மற்றும் நதடமுதறகதள இந்ைக் நகாள்தக உள்ளடக்கும்.
xi.

ைங்கத்ைிற்கு எைிைாக கடன் வழங்குவைற்கான கடன் ஒப்பந்ைம் ஏல
நசயல்முதற நைாடர்பான விவைங்கதளயும் நவளிப்படுத்தும்.

14. பமக்நராஃபபனான்ஸ் கென்களுக்கான நியாயமான நெத்பை டநறிமுபற
இந்ைிய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) முைன்தம வழிகாட்டுைதல நவளியிட்டுள்ளது -

மார்ச் 14, 2022 ஹைைியிட்ட DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 குறிப்பின் கீ ழ் இந்ைிய
ரிசர்வ்

வங்கி

கட்டதமப்பு)

(தமக்ஹைாஃதபனான்ஸ்
வழிகாட்டுைல்கள்,

கடன்களுக்கான
2022.

இந்ை

ஒழுங்குமுதற
வழிமுதறகள்

தமக்ஹைாஃதபனான்ஸ் நிறுவனங்கள் மற்றும் வட்டு
ீ
நிைி நிறுவனங்கள் உட்பட
10

பிஎஃப்எல்- நியாயமான நடத்தை நநறிமுதற/ பைிப்பு 3.0

அதனத்து

வைிக

வங்கிகள்,

என்பிஎஃப்சிகளுக்குப்

நபாருந்தும்.

வழிகாட்டுைல்கள் ஏப்ைல் 01, 2022 முைல் அமலுக்கு வரும்.
ஹமற்கூறிய

பிரிவுகளில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

எஃப்பிசி

க்கு

இந்ை

கூடுைலாக,

தமக்ஹைாஃதபனான்ஸ் கடன்களுக்குக் குறிப்பிட்ட பின்வரும் நியாயமான
நதடமுதறகதள நிறுவனம் பின்பற்றும்:
(i) நபாது

a. நிறுவனத்ைின் இதையைளத்தைத் ைவிை, நிறுவனத்ைின் அலுவலகம்
மற்றும் நிறுவனத்ைின் கிதள வளாகங்களில் எஃப்பிசி ஆனது உள்ளூர்
நமாழியில் காண்பிக்கப்படும்.
b. நவளிப்பதடத்ைன்தம

மற்றும்

நியாயமான

கடன்

வழங்கும்

நதடமுதறகளுக்கான உறுைிப்பாட்தட நவளிப்படுத்தும் வதகயில்,
உள்ளூர் நமாழியில் ஒரு அறிக்தக நவளியிடப்பட்டு வளாகத்ைிலும்
கடன் அட்தடகளிலும் காண்பிக்கப்படும்.

c. கடன்

வாங்குபவர்களின்

நைாடர்பான

ஹைதவயான

வருமானம்

மற்றும்

ைற்ஹபாதைய

விசாைதைகதள

ஹமற்நகாள்ள

கடன்

களப்

பைியாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

d. கடன் வாங்குபவர்களுக்கு ஏஹைனும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டால், அது
இலவசமாக

வழங்கப்படும்.

அத்ைதகய

பயிற்சிதய

வழங்க

களப்பைியாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுவஹைாடு, கடன் / பிற
ையாரிப்புகள் நைாடர்பான நசயல்முதற மற்றும் அதமப்புகதளப் பற்றி
கடன் வாங்குபவர்களுக்கு முழுதமயாகத் நைரியப்படுத்ைப்படும்.

e. நசயல்பாட்டிலுள்ள

வட்டி

விகிைம்

மற்றும்

நிறுவனத்ைால்

அதமக்கப்பட்ட குதற ைீர்க்கும் முதற ஆகியதவ குறித்து அைன்
அதனத்து அலுவலகங்களிலும், இதையைளத்ைிலும் உள்ளூர் (வட்டாை
நமாழியில்) முக்கியமாகக் காண்பிக்கப்படும்.
f. நிறுவனத்ைின்
ஊழியர்களின்

ஊழியர்கள்
ைகாை

அல்லது

நடத்தைக்கு

அவுட்ஹசார்ஸ்
நிறுவனம்

ஏநஜன்சியின்

நபாறுப்ஹபற்பஹைாடு,

சரியான ஹநைத்ைில் குதறகள் நிவர்த்ைி நசய்யப்படும் என கடன் ஒப்பந்ைம்
மற்றும்

நிறுவனத்ைின்

இதையைளத்ைில்

அலுவலகம்,

கிதள

உள்ள

எஃப்பிசி-யில்

வங்கியின்

(ஆர்பிஐ)

அது

வளாகம்
குறித்து

மற்றும்
அறிவிப்பு

வழங்கப்படும்.
g. இந்ைிய

ரிசர்வ்

ஹகஒய்சி

வழிமுதறகளுக்கு

இைங்கும். கடன் வாங்குபவர்களின் ைிருப்பிச் நசலுத்தும் ைிறதன உறுைி
நசய்ய ஹபாதுமான ஆய்வு ஹமற்நகாள்ளப்படும்.
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h. அதனத்து ஒப்புைல்கள் மற்றும் கடன் வழங்கல் நசயல்முதறகள் ஒரு
தமய இடத்ைில் மட்டுஹம நசய்யப்படும் மற்றும் இந்ை நசயல்பாட்டில்
ஒன்றுக்கும்

ஹமற்பட்ட

ைனிநபர்கள்

ஈடுபடுவார்கள்.

கூடுைலாக,

பட்டுவாடா நசயல்பாட்டில் ஹபாதுமான ஹமற்பார்தவ இருக்கும்.

i. கடன் விண்ைப்ப நதடமுதறயில் சிக்கல்கள் இல்தல என்பதையும்,
முன்கூட்டிஹய

நிர்ையிக்கப்பட்ட

வழங்கப்படுவதையும்
எடுக்கப்படும்.

ஹநைக்

உறுைிநசய்ய

கட்டதமப்பின்படி

ஹபாதுமான

கடன்

நடவடிக்தககள்

(ii) கடன் ஒப்பந்ைம் / கடன் அட்தடயில் நவளிப்படுத்ைல்கள்
a. நிறுவனம் தமக்ஹைாஃதபனான்ஸ் கடன் ஒப்பந்ைத்ைின் வாரியத்ைால்
அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

ைைமான

வடிவத்தைக்

நகாண்டிருக்கும்.

ஒப்பந்ைம் முக்கியமாக வட்டாை நமாழியில் இருக்கும்.

கடன்

b. கென் ஒப்பந்ைத்ைில், நிறுவனம் பின்வருவனவற்பற டவளிப்படுத்தும்:
 கடனின் அதனத்து விைிமுதறகள் மற்றும் நிபந்ைதனகள்,
 கடனின்

விதல

நிர்ையம்

மூன்று

கூறுகதள

மட்டுஹம

நைாடர்பான

நிர்வாகக்

உள்ளடக்கியது. அதவ, வட்டி கட்டைம், நசயலாக்க கட்டைம்
மற்றும்

காப்பீட்டு

பிரீமியம்

(அது

கட்டைங்கள் இைில் அடங்கும்),

 கடன் வாங்குபவரிடம் இருந்து பாதுகாப்பு தவப்பு/மார்ஜின் எதுவும்
வசூலிக்கப்படாது.

 கடன் வாங்குபவர் ஒன்றுக்கு ஹமற்பட்ட எஸ்எச்ஜி / ஹஜஎல்ஜி
உறுப்பினைாக இருக்க முடியாது,

 கடதன

வழங்குவைற்கும்

முைல்

ைவதை

நசலுத்துவைற்கான

நிலுதவத் ஹைைிக்கும் இதடப்பட்ட கால அவகாசம்,

 கடன் வாங்குபவர் ைைவின் ைனியுரிதம பாதுகாக்கப்படும் என்ற
உத்ைைவாைம்.

c. கடன் அட்தட பின்வரும் விவைங்கதளக் நகாண்டிருக்கும்:

 வசூலிக்கப்படும் நசயல்பாட்டிலுள்ள வட்டி விகிைம் உட்பட விதல
மீ ைான எளிதமப்படுத்ைப்பட்ட ஃஹபக்ட்ஷீட்,

 கடனுடன் இதைக்கப்பட்ட மற்ற அதனத்து விைிமுதறகள் மற்றும்
நிபந்ைதனகள்,

 கடன் வாங்குபவதை ஹபாதுமான அளவில் அதடயாளம் காணும்
ைகவல்,
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 நபறப்பட்ட ைவதைகள் மற்றும் இறுைி டிஸ்சார்ஜ் உட்பட அதனத்து
ைிருப்பிச் நசலுத்துைல்களுக்குமான நிறுவனத்ைின் ஒப்புைல்கள்,

 கடன்

அட்தடயில்

நிறுவனத்ைால்

அதமக்கப்பட்டுள்ள

குதற

ைீர்க்கும் அதமப்பு மற்றும் ஹநாடல் அலுவலரின் நபயர் மற்றும்
நைாடர்பு எண் ஆகியதவ முக்கியமாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

 வழங்கப்பட்ட கடன் அல்லாை ையாரிப்புகள் கடன் வாங்குபவர்களின்
முழு ஒப்புைலுடன்

இருக்கும்

மற்றும்

கட்டை விவைம்

அட்தடயிஹலஹய நைரிவிக்கப்பட்டிருக்கும்,

 கடன்

அட்தடயில்

உள்ள

அதனத்து

உள்ள ீடுகளும்

கடன்

உள்ளூர்

நமாழியில் அல்லது கடன் வாங்குபவர் புரிந்துநகாள்ளும் நமாழியில்
இருக்கும்.

(iii) கட்டாயப்படுத்ைாை மீ ட்பு முதறகள்:

a. மீ ட்பு நடவடிக்தக நபாதுவாக ஒரு நியமிக்கப்பட்ட நடுநிதலயான
இடத்ைில் மட்டுஹம நசய்யப்படும். இைண்டு அல்லது அைற்கு ஹமற்பட்ட

சந்ைர்ப்பங்களில் கடன் வாங்கியவர் நியமிக்கப்பட்ட நடுநிதலயான

இடத்ைில் ஆஜைாகத் ைவறினால் மட்டுஹம, அவர் வசிக்கும் இடத்ைில்
அல்லது பைிபுரியும் இடத்ைில் மீ ட்பு நசயல்முதறதய ஹமற்நகாள்ள
களப் பைியாளர்கள் அனுமைிக்கப்படுவார்கள்.

b. களப் பைியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் ஆட்ஹசர்ப்பு, பயிற்சி மற்றும்
ஹமற்பார்தவக்கான

அதமப்புகளின்

நடத்தை

விைிகள்

நைாடர்பான

வாரியத்ைால் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட நகாள்தக நதடமுதறயில் இருப்பதை
நிறுவனம்

உறுைி

நசய்யும்.

இந்ை

நநறிமுதறயானது

களப்

பைியாளர்களுக்குத் ஹைதவயான குதறந்ைபட்ச ைகுைிகதள வகுக்கும்
மற்றும்

வாடிக்தகயாளர்கதளக்

ஹைதவயான

பயிற்சிக்

பைியாளர்களுக்கான

தகயாள்வைற்கு

கருவிகதளக்

பயிற்சியானது,

அவர்களுக்குத்

நகாண்டிருக்கும்.

எந்ைநவாரு

களப்

முதறஹகடு

இல்லாமல் அல்லது கட்டாயக் கடன் வசூல்/மீ ட்பு நதடமுதறகதளயும்
பின்பற்றாமல்,

கடன்

வாங்குபவர்களிடம்

ைகுந்ை

நடத்தைதய

முதறகள்,

ைிைட்டப்பட்ட

ஹமற்நகாள்வைற்கான ைிட்டங்கதள உள்ளடக்கும்.

c. ஊழியர்கள்

கடன்களின்

ஹமற்நகாள்ளும்

எண்ைிக்தக

இழப்பீட்டு

மற்றும்

வசூலிக்கும்

விகிைத்தை

விட,

ஹசதவப் பகுைிகள், ஊழியர்களின் நடத்தை மற்றும் கடன் வாங்குபவரின்
ைிருப்ைி ஆகியவற்றுக்கு அைிக முக்கியத்துவம் வழங்கும்.
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15. நியாயைான நடத்றத நநைிமுறையின் ைதிப்பாய்வுறர
நிர்வாக இயக்குனருக்கு நியாயமான நடத்தை நநறிமுதறயில் ஏஹைனும்
மாற்றங்கதள அவ்வப்ஹபாது மைிப்பாய்வு நசய்து ஒப்புைல் அளிக்க அைிகாைம்
உண்டு.

***
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