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நியாய
நடைமுடைகள்
குைியீடு
நிறுவனம் முழுதற்கும் ப ாருந்தும்

நியாய நடைமுடை குைியீடு வாடிக்டகயாளர்களுக்கு
வழங்கப் டும் நிதி வசதிகள் மற்றும் சசடவகடளப் ப ாறுத்தவடை
சி.எஃப் ின் ற்றும் நடைமுடைகள் ற்ைிய சிைந்த
கண்ச ாட்ைத்டத வாடிக்டகயாளர்களுக்கு வழங்குகிைது.
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1. அைிமுகம்
வங்கி சாைா நிதி நிறுவனங்களுக்கு (NBFC) வழங்கப் ட்ை ாிசர்வ் வங்கியின் ஜூடை 1, 2015 சததியிட்ை
சுற்ைைிக்டகடய (DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16) (“வழிகாட்டுதல்கள்”) பதாைர்ந்து,, வங்கி சாைா
நிதி நிறுவனங்களுக்கு (என். ி.எஃப்.சி) வழங்கப் ட்ைது, இயக்குநர்கள் குழு சகப்ஃப்சளாட் ட னான்சியல்
சர்வீசஸ் ிடைசவட் லிமிபைட் (சகப் ிைல்ஃப்சளாட்) நிறுவனத்தின் வ ிக நைத்டதக்கான நியாய
நடைமுடைகள் குைியீடை சதர்ந்பதடுத்துள்ளது. நியாய நடைமுடை குைியீடு, கீசழ பகாடுக்கப் ட்ை டி, RBI
பவளியிட்ை, NBFC களுக்கான நியாய நடைமுடைகள் குைியீடு குைித்த வழிகாட்டுதல்களுைன்
ஒத்துப்ச ாகிைது.
இயக்குனர்ள்குழுவானது 25 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று முந்டதய பகாள்டகக்கு ஒப்புதல் அளித்திருந்தது.
நிறுவனத்தின் வ ிகம் நடைமுடையில் உள்ள சட்ைாீதியான மற்றும் ஒழுங்குமுடை சதடவகளுக்கு ஏற்
நைத்தப் டும். அசதசமயம் பசயல்திைன், வாடிக்டகயாளர் சநாக்குநிடை மற்றும் ப ருநிறுவன நிர்வாகக்
பகாள்டககள் ஆகியவற்ைில் சாியான கவனம் பசலுத்தும். கூடுதைாக, நிறுவனம் அதன் பசயல் ாட்டில்
இந்த நியாயமான நடைமுடைகள் குைியீட்டைக் கடைப் ிடிக்கும், அவற்ைின் முக்கிய கூறுகள் ின்வருமாறு:
2. குைிக்சகாள்கள்
 வாடிக்டகயாளர்களுைன் உைவாடும்ச ாதுநியாய நைவடிக்டகடய உறுதி பசய்தல்;

தகவைைிந்தமுடிவுகள்மூைம் நம் நிதி தயாாிப்புகள் மற்றும்
சசடவகடளவாடிக்டகயாளர்கள் யன் டுத்திை அவர்களுக்குஉதவுதல் ; மற்றும்
வாடிக்டகயாளர் திருப்திடய உறுதிப் டுத்துதல்
3. கைனுக்கான விண் ப் ம் மற்றும் அதன் பசயைாக்கம்
வருங்காை வாடிக்டகயாளர்களுக்கு வழங்கப் டும் கைன் விண் ப்
டிவங்கள் பதளிவற்ை தன்டமக்கு
வழிவகுக்காமல் சதடவயான தகவல்கடள உள்ளைக்கியது, (இதனால் மற்ை NBFC க்கள் வழங்கும்
விதிமுடைகள் மற்றும் நி ந்தடனகளுைன் ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒப்பீடு பசய்ய முடியும் மற்றும் கைன்
வாங்கு வர் தன்னார்வ மற்றும் சுதந்திை முடிடவ எடுக்க முடியும்). கைன் விண் ப்
டிவம் நிதி வசதிடயப்
ப றுவதற்கு சமர்ப் ிக்க சவண்டிய சதடவயான ஆவ ங்கடள பதளிவாகக் குைிக்கிைது
அடனத்து கைன் விண் ப் ங்கடளயும் ப றுவடத அங்கீகாிக்கும் முடைடய நிறுவனம் கடை ிடிக்கிைது.

4. கைன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுடைகள் மற்றும் நி ந்தடனகள்



கைன் விண் ப் ங்கள் ாிசீலிக்கப் ட்டு
நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டு விதிமுடைகளின் டி மதிப்பீடு பசய்யப் டும் மற்றும்
அதன் டி நிதி வசதி வழங்கப் டும். ஒரு ஒப்புதல் கடிதம் மூைம் வாடிக்டகயாளருக்கு
எழுத்துமூைம் ஒரு அதிகாைபூர்வ அைிக்டக வழங்கப் டும், அதில்
நிர் யிக்கப் ட்டுள்ள விதிமுடைகள் மற்றும் நி ந்தடனகளுைன் அங்கீகாிக்கப் ட்ை
கைனின் விவைங்கள் அைங்கும், இதில் வருைாந்திை வட்டி விகிதம் மற்றும் அதன்
யன் ாடு ஆகியடவ அைங்கும். தாமதமாக பசலுத்துதலுக்கானஅ ைாதவட்டி,
காசசாடை / NACH மறுப்பு கட்ை ங்கள், பசைவுகள் பசயைாக்கக் கட்ை ம்,
முன்கூட்டிசய பசலுத்தும் கட்ை ங்கள் ஆகியடவ ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் கைன்
ஒப் ந்தத்தில் பவளிப் டையான பசாற்களில் குைிப் ிைப் ட்டுள்ளன.
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இந்த விதிமுடைகள் மற்றும் நி ந்தடனகடள வாடிக்டகயாளர்
ஏற்றுக்பகாண்ைஆவ ங்கடள நிறுவனம் சசமித்துடவக்கும்.
• நிறுவனம் கைடன வழங்கும்ச ாது, கைன் ஒப் ந்தங்கள் மற்றும் பதாைர்புடைய
இட ப்புகளின் நகடை வாடிக்டகயாளருக்கு வழங்க சவண்டும்.

5. கைன்விநிசயாகம் மற்றும் விதிமுடைகள் மற்றும் நி ந்தடனகளில் மாற்ைங்கள்


விநிசயாக அட்ைவட , வட்டி விகிதங்கள், சசடவ கட்ை ங்கள், முன்கூட்டிசய பசலுத்தும்
கட்ை ங்கள் உட் ை விதிமுடைகள் மற்றும் நி ந்தடனகளில்உள்ள எந்தபவாரு
மாற்ைத்டதயும் நிறுவனம் அதன் கைன் வாங்கு வர்களுக்குஅைிவிக்கும். வட்டி விகிதங்கள்
மற்றும் கட்ை ங்கள் ஆகியவற்ைில் மாற்ைங்கள் ஒழுங்குமுடை
அதிகாைத்தால்அைிவுறுத்தப் ட்ைாபைாழிய எதிர்வரும்காைத்தில்மட்டுசமஅமுைாக்கப் டும்..
இது பதாைர் ாக ப ாருத்தமான ஏற் ாடு கைன் ஒப் ந்தத்தில் இட க்கப் ட்டுள்ளது.



ஒப் ந்தத்தின் கீழ்
ம் அல்ைது பசயல்திைடன திரும்ப்ப றுவது/ துாிதப் டுத்துவது என்ை
முடிவு கைன் ஒப் ந்தத்துைன் இ க்கமாகசவ இருக்கும்.
கைன் வாங்கு வர்களுக்கு எதிைாக நிறுவனம்
பகாண்டிருக்கக்கூடியஎந்தபவாருசட்ைாீதியானஉாிடமஅல்ைதுசவறு எந்த
கிபைய்முக்கானஅைமானத்திற்குஉட் ட்டு, முழு நிலுடவத் பதாடகடய
திருப் ிச்பசலுத்தியப் ின்அல்ைது
நிலுடவயிலிருக்கும்கைன்பதாடகவைப்ப ற்ை ின்நிறுவனமானதுஅடனத்துஅைமான த்திை
ங்கடளயும்திரும் க்பகாடுக்கும்.அத்தடகய ிடித்தத்திற்கானகாை ங்கள் யன் டுத்தப் ை
சவண்டுமானால்,மீதமுள்ளகிபைய்ம்கள்குைித்தமுழுவிவைங்கள்குைித்தும்,பதாைர்புள்ளகிபை
ய்ம்தீர்க்கப் டும்வடை/
பசலுத்தப் டும்வடைஅைமான த்திைங்கடளநிறுவனம்தக்கடவத்துக்பகாள்ளநிறுவனத்திற்கு
ள்ளஉாிடமகளின்கீழுள்ளநி ந்தடனகள்குைித்தும்கைன் வாங்கு வருக்குஅைிவிப்பு
வழங்கப் டும்.



6. ப ாது
 (வாடிக்டகயாளைால் முன்னர் பவளிப் டுத்தப் ைாதபுதிய தகவல்கள்,
நிறுவனத்தின் கவனத்திற்கு வந்தாபைாழிய)கைன் ஒப் ந்தத்தின்விதிமுடைகள்
மற்றும் நி ந்தடனகளில்வழங்கப் ட்ைசநாக்கங்கடளத் தவிர்த்து வாடிக்டகயாளர்
விவகாைங்களில்தடையிடுவடத நிறுவனம் தவிர்க்கும்.



ாலினம், இனம், சாதி, சமூகம் மற்றும் மதம் ஆகியவற்ைின் அடிப் டையில் கைன்
விண் ப் ங்கடள நிறுவனம் ாகு டுத்தாது.



கைன் க க்டகமாற்றுவதற்காக கைன் வாங்கியவாிைமிருந்து சகாாிக்டக வந்தால், ஒப்புதல்
அல்ைது சவறுஏசதனும் - அதாவது, நிறுவனத்தின் ஆட்சச டன, ஏசதனும் இருந்தால்அதுஎந்தபவாருசகாாிக்டகயும்ப ைப் ட்ைநாளிலிருந்து21நாட்களுக்குள் கைன்
வாங்கு வருக்குபதாிவிக்கப் டும். இத்தடகய ாிமாற்ைம் ப ாருந்தக்கூடிய சட்ைத்திற்கு
இ ங்க பவளிப் டையான ஒப் ந்தவிதிமுடைகளின் டி இருக்கும்.

.

நிலுடவத் பதாடகடய மீட் துப ாறுத்தவடை, அதுஒழுங்குமுடை
ஆட யத்தால்நிர் யிக்கப் ட்ைவழிகாட்டுதல்களின் டிசமற்பகாள்ளப் டுகிைது.
நிறுவனம் வாடிக்டகயாளடை சதடவயற்ை துன்புறுத்தலில் ஈடு டுத்தக் கூைாது மற்றும்
வாடிக்டகயாளர்கடள உாிய முடையில் டகயாள்வதற்கு அதன் ஊழியர்கள் ச ாதுமான
யிற்சி ப ற்ைிருப் டத நிறுவனம் உறுதி பசய்ய சவண்டும்.
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7. குடை தீர்க்கும் வழிமுடை
குடை தீர்க்கும் பகாள்டகடய நிறுவனம் ஒப்புக்பகாண்டுள்ளது,மற்றும் அது நிறுவனத்தின்
வடைதளத்தில் பகாடுக்கப் ட்டுள்ளது.
நிறுவனம், முதல் நிடை புகார் நிவாை வழிமுடையாக வாடிக்டகயாளர் புகார்
பெல்ப்டைன்எண்ட க்பகாண்டுள்ளது. .
வாடிக்டகயாளர்களிைமிருந்து புகார்கடளப் ப றுவதற்கும் தீர்ப் தற்கும் ிைதான சநாைல்
அதிகாாியாக ஆகான்ஷா சிங் ஐ நிறுவனம் நியமித்துள்ளது.
சநாைல் அதிகாாியின் பதாைர்பு விவைங்கள் பின் வருமாறு:
ஆகான்ஷா சிங் ,
தடைடம இ க்க அதிகாாி ,
சகப்சளாட் ஃட னான்சியல் சர்வீசஸ் ிடைசவட் லிமிபைட்,
சகாகல்தாஸ் ிளாட்டினம், புதிய எண் 3 ( டழய எண் 211), அப் ர் ச ைஸ் ஆர்ச்சர்ட்ஸ், ப ல்ைாாி சாடை,
சதாசிவ நகர்,
ப ங்களூரு – 560080
பமயில் ஐ டி: aakanksha.s@capitalfloat. Com
பதாடைச சி: +91 9999914917
நிறுவனத்தின் சசடவகள்/ தயாாிப்பு குைித்து குடைகள்/ புகாடைக் பகாண்ை வாடிக்டகயாளர்கள் அடத
உைனடியாகத் தீர்க்கசநாைல்அதிகாாிக்குஎழுத்துப்பூர்வமாக பதாிவிக்கைாம். அடுத்த ஒவ்பவாரு
கூட்ைத்திலும்மதிப் ாய்வு மற்றும்
இ க்கத்திற்காகப ைப் ட்ைபுகார்களின்சிைப் ம்சங்கள்மற்றும்தீர்வுகடளஇயக்குநர்கள்குழுவிற்குசநாைல்
அதிகாாி வழங்குவார்.

நிறுவனம் வழங்கிய தீர்மானத்தில் வாடிக்டகயாளர்கள் திருப்தி அடையவில்டை என்ைால், அவர்கள் சமலும்
கீழ்க்கண்ைவடை அணுகைாம் :
அலுவைர் ப ாறுப் ாளர்,
ிைாந்திய அலுவைகம்,
நுகர்சவார் கல்வி மற்றும் ாதுகாப்பு பசல்,
இந்திய ாிசர்வ் வங்கி,
10/3/8, நிரு துங்கா சாடை, ப ங்களூரு, கர்நாைகா 560001
பதாடைச சி எண்: 080 - 2218 0501
மின்னஞ்சல்: cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
அல்ைது
தி ஒம்புட்ஸ்சமன் - NBFC,
அலுவைர் ப ாறுப் ாளர்,
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இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ஃச ார்ட் கிளாசிஸ்,
பசன்டன 600 001
பதாடைச சி எண்: 044 - 25395964 மின்னஞ்சல்: nbfcochennai@rbi.org.in

8. நிறுவனம் வசூலிக்கும் வட்டி விகிதங்கடள ஒழுங்கு டுத்துதல்


வட்டி விகிதங்கள், பசயைாக்க கட்ை ம் மற்றும் ிை கட்ை ங்கடள நிர் யிப் தில்
ப ாருத்தமான உள் பகாள்டககள் மற்றும் நடைமுடைகடள நிறுவனம் வகுத்துள்ளது. நிதிகளின்
விடை, ைா ம் மற்றும் இைர் ிாீமியம் ச ான்ை பதாைர்புடைய காை ிகடள க க்கில்
எடுத்துக்பகாண்டு வட்டி விகித மாதிாிடய நிறுவனம் ஏற்றுக்பகாண்ைது மற்றும் ஒழுங்குமுடை
வழிகாட்டி வாிகளுக்கு இ ங்க கைன்கள் மற்றும் முன்கூட்டிசய கட்ை ம் வசூலிக்கப் ை
சவண்டிய வட்டி விகிதத்டத தீர்மானித்துள்ளது. வட்டி வீதம் மற்றும் ல்சவறு வடக
வாடிக்டகயாளர்களுக்கு பவவ்சவறு வட்டி விகிதங்கடள வசூலிப் தற்கான ஆ த்து மற்றும்
குத்தைிவின் தைத்திற்கான அணுகுமுடை ஒப்புதல் கடிதத்தில் பவளிப் டையாகத் பதாிவிக்கப் டும்.



வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் அ ாயங்களின் தைப் டுத்தடை
அணுகும் முடை ஆகியடவ
நிறுவனத்தின் இட யதளத்தில் கிடைக்கும் டி பசய்யப் டும். வட்டி விகிதங்களில் மாற்ைம்
ஏற் டும் ச ாது இட யதளத்தில் பவளியிைப் டும் தகவல்களும் புதுப் ிக்கப் டும்
வாடிக்டகயாளர் க க்கில் வசூலிக்கப் டும் சாியான விகிதங்கள்
ற்ைி அைிந்திருக்க
சவண்டும் என் தால், பதாிவிக்கப் டும் வட்டி விகிதம் எப்ப ாழுதும் வருைாந்திை விகிதமாக
இருக்க சவண்டும்



9. நிறுவனத்தால் நிதியளிக்கப் ட்ை அைகு டவக்கப் ட்ை பசாத்துக்கடள மீளப் ப றுதல்

வாடிக்டகயாளருைனான கைன் ஒப் ந்தத்தில் நிறுவனம் மீட்பைடுக்கும் விதிமுடைடய
சட்ைப்பூர்வமாக அமல் டுத்தக்கூடியதாக உள்ளது. சமலும் பவளிப் டைத்தன்டமடய
உறுதிப் டுத்த, கைன் ஒப் ந்தத்தின் விதிமுடைகள் மற்றும் நி ந்தடனகள் பதாைர் ான உள்ள
விதிகள்:






டகயகப் டுத்தும் முன் அைிவிப்பு காைம்;
அைிவிப்பு காைம் தள்ளு டி பசய்யக்கூடிய சூழ்நிடைகள்;
ாதுகாப்ட க் டகப் ற்றுவதற்கான நடைமுடை;
அைகு பசாத்டத விற் டன / ஏைத்திற்கு முன் கைடனத் திருப் ிச் பசலுத்த, * கைன்
வாங்கு வருக்கு வழங்கப் டும் இறுதி வாய்ப்பு பதாைர் ான ஏற் ாடு;
கைன் வாங்கியவருக்கு மீள்பசலுத்தல் வழங்குவதற்கான நடைமுடை மற்றும்
பசாத்து விற் டன / ஏைத்திற்கான நடைமுடை.

10. நியாய நடைமுடைக் குைியீட்டின் பமாழி மற்றும் பதாைர்பு :
நியாய நடைமுடைக் குைியீடு மதிப் ாய்வு பசய்யப் ட்டு அவ்வப்ச ாது புதுப் ிக்கப் ட்டு, ஒப்புதலுக்காக
அது வாாியத்தின் முன் டவக்கப் டும். அங்கீகாிக்கப் ட்ை ாலிசி நிறுவனத்தின் இட யதளத்தில்
பவளியிைப் டும் மற்றும் ங்குதாைர்களின் தகவலுக்காக ல்சவறு வட்ைாை பமாழிகளிலும் கிடைக்கும்.
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