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உள்ளடக்கம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

வரிைசஎண் வரங்கள் 

1 ேதாற் வாய் 
2 ேநாக்கம்  
3 ெசாற்ெபா ள் ளக்கங்கள்  
4 க் யக் கடப்பா கள்  
5 வங்  அல்லாத நி  நி வனங்க க்கான நியாயமான 

நைட ைற ெந  த்  வ ைறகள்  
A i. கடன்க க் ம் அவற் ன் ெசயல் ைறக் மான 

ண்ணப்பங்கள்  
 ii. கடன் பரி லைன மற் ம் ைறக ம் 

வைரயைறக ம்  
 iii. கடன் பட் வாடா – ைறகள் மற் ம் 

வைரயைறகளில் மா தல்கள் உட்பட  
 iv. ெபா வானைவ   
 v. இயக் நர ் மத் ன் ெபா ப் க்கள்  
 vi. ைற ற்ேறார ் ைற ரத்்தல் அ காரி  
 vii. நியாயமான நைட ைற ெந  ெதரி க்கப்ப ம் 

வ  மற் ம் ெமா   
 viii. வங்  அல்லாத நி  நி வனங்கள் க் ம் 

அ கப்ப  வட் ைய ஒ ங் ைறப் ப த் தல்  
 ix. வங்  அல்லாத நி  நி வனங்கள் க் ம் 

அ கப்ப  வட்  பற் ய காரக்ள்  
 x. வங்  அல்லாத நி  நி வனங்கள் நி யளித்த 

வாகனங்கைள ட் ப் ெப ைக பற் ய 
ளக்கங்கள்  

B வங்  அல்லாத நி  நி வனங்கள் – நி  நி வனம்  
C தங்க நைகக க்  ஈடாக கடன் வழங்கல்  

 i. தங்கத் க்  ஈடாக கடன் வழங் வ  பற்  
மத் ன் ஏற்பளிப் ள்ள ெகாள்ைக  

 ii. ஏல வ ைற  
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1. ேதாற் வாய் 
 

ரிசரவ்் ேபங்க் அதன் ெசப்டம்பர ் 28, 2006 ேத ட்ட ற்ற க்ைகைய ம், வங்  
அல்லாத நி  நி வனங்க க்கான நியாயமான நைட ைற ெந ல் ன்  
ெகாண் வரப்பட்ட த்தங்கைள ம் அ சரித் ம், கடன் ெகா க் ம் ெதா ல் 
ெசய் ம்ேபா  கைடப் ப்பதற்காக நியாயமான நைட ைற ெந கள் (எஃப் ), 
எம்ஐ ஃ னான்ஸ் ைரேவட் டட் (“ எம்ஐ” அல்ல  “நி வனம்”) –ஆல் 
ஏற்ப த்தப்பட்டன. இந்த வ ைறகள், மற்றவற் ற் ைட ல் ப்பாக , கடன் 
சம்பந்தப்பட்ட ைறக ம் நிபந்தைனக ம் ேதைவயான அள க்  
ெவளிப்ப த் வ  மற் ம் வ க்கட்டாய ல்லாத கடன் வ ல் ைறைய ெதரி  
ெசய் ம் ெபா  ெகாள்ைககைள உள்ளடக் ம்.  
 

2. ேநாக்கம்  
 
வா க்ைகயாளரக்ள், ஊ யரக்ள், ற்பைனயாளரக்ள் ேபான்ற பங் தாரரக் டன் 
நி வனம் ெசயல்ெதாடர்  ெகாள் ம்ேபா  றந்த ெசயல் ைறகள் 
ஒத் ைசேவா  அைமய ேவண்  எம்ஐ நியாயமான நைட ைற ெந ைய 
(எஃப் ) அைமத் க் ற .. நி வனத் ன் நியாயமான நைட ைற ெந , 
சந்ைத தல், கடன் வக்கம், ெசயல் ைற, ேசைவ வழங் தல் மற் ம் வ ல் 
ெசய்தல் உள்ளிட்ட ஒ  நடவ் க்ைக ன் எல்லா அங்கங்க க் ம் ெபா ந் ம். 
நியாயமான நைட ைற ெந  ேமல் எம்ஐக்  உள்ள கடப்பா  என்ப  ஊ யர ்
ெபா ப் ைடைம, கண்காணிப் , மற் ம் தணிக்ைகத் ட்டங்கள் லம் 
பைறசாற்றப்ப ம்.  
 
நியாயமான கடன் ெகா த்த க்  அதன் கடப்பா  அதன் நடவ க்ைககளில் 
ெவளிப்ப ம் வைக ல் ெசயல்பா கள் நி வப்பட ம், அந்த கடப்பா  அதன் 
அைனத்  ஊ யரக் க்  அ த்தப் ப வதற் ம், நி வனத் ன் இயக் நர ்

மம் மற் ம் நிரவ்ாகம் ெபா ப்ேபற் ம். 
 

3. ெசாற்ெபா ள் ளக்கங்கள்  
 

a. “ ர்ப் ” என்ப  ைற ற்ேறார ் ைற ரத்்தல் அ காரியால், ட்டத் ல் 
ள்ளப  ரப்்பளிக்கப்பட்ட ஒ  ரப்்ைபக் க் ம். அ  சம்பந்தப்பட்ட 

வங்  அல்லாத நி  நி வனங்கள் ெசய்ய ேவண் ய ட்டவட்டமான 
ெசயைலச ்ெசய்வதற்கான வ காட் தைல ம் அேதா , ற்றம் சாட் பவர ்
அைடந் க்கக் ய நஷ்டத் க்கான இழப் ட் த் ெதாைகைய 
ெச த் வைத ம் ப் ட் க் ம்  

b. “ேமல் ைற ட்  அ காரி” என்பதற்  ட்டத்ைதச ்ெசயல்ப த் ம் ரிசரவ்் 
வங் த் ைற ன் ைண ஆ நர-்ெபா ப் , என்  ெபா ள்  

c. “உரிைம ெபற்ற ர நி ” என்பதற் , வழக்க ஞைரத் த ரத்்  ற்றம் 
சாட் பவரால், தன் ற்றசச்ாடை்டக் க த் ல் ெகாள் மா  ைற ற்ேறார ்
ைற ரத்்தல் அ காரி டம், ட்டத் ன் ழ் நைடெப ம் நடவ க்ைககளில் 

தனக்காக ேவைல ெசய்ய ம் தன்ைன ர நி ப்ப த்த ம் 
பணியமரத்்தப்பட் ம் உரிைம தரப்பாட் ம் உள்ள ஒ  நபர ்என்  ெபா ள்.  

d. “ மம்” என்பதற்  நி வனத் ன் இயக் நர ் மம் என்  ெபா ள். 
e. “ கார்” என்பற் , ட்டத் ன் உட் ரி க் ற்  8-இல் ப் டப்பட் ள்ள 
ேசைவக் ைறபா  த் , எ த்  வ வமாகேவா ன்ன  லமாகேவா 
எ ப்பப ம் ஒ  ைற றல் ைற  அல்ல  சாட் ைர என்  ெபா ள். 

f. “நி வனம்” என்பதற்  எம்ஐ ஃ னான்ஸ் ைரேவட் டட் என்  
ெபா ள்  

g. "இயக் நரக்ள்” என்பதற் , தனிநபர ் இயக் நர ் அல்ல  நி வனத் ன் 
மத் ல் உள்ள இயக் நரக்ள் என்  ெபா ள். 

h. எஃப்  என்பதற்  நியாயமான நைட ைற ெந  என்  ெபா ள். 
i. “ ைற ற்ேறார் ைற ரத்்தல் அ காரி என்பதற்  ஆம்படஸ்்மன் 

ட்டத் ன் உட் ரி க் ற்  4-இன் ழ் பணியமரத்்தப்ப ம் எந்த நப ம் 
என்  ெபா ள்.   
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j. “ ர் ” என்பதற்  ஆம்படஸ்்மன் ட்டத் ன் உட் ரி க் ற்  11-இன் ழ், 
தரப் களிைடேய சமரச வ ேலா, இைச  வ ேலா ஏற்ப ம் உடன்பா  
என்  ெபா ள்.  
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4. க் யக் கடப்பா கள்: 
 

நியாயமான நைட ைற ெந ன் சாரம், ழ் உள்ளவற்ைற எம்ஐ எ த் ம் 
க த் ம் கைடப் க்க யல்வ ல் உள்ள .  

 
 ெதா ல் ெந  சாரந்்த, றைமயான, பணிவன்  ெகாண்ட, ெபா ப்பான, 

ைரந்த ேசைவைய வழங் தல்.  
 எந்த த மதம், ஜா , பா னம், றப் வ  அ ப்பைட ம் பாரபட்சமாக 
நடந்  ெகாள்ளா த்தல். 

 கடன் ெபா ட்கைள ற்பைனப் ப த் வ ம் ளம்பரப்ப த் வ ம் 
நியாயமாக ம் நாணயமாக ம் நடந்  ெகாள்ளல்.  

 கடன் பரிவரத்்தைன சம்பந்தப்பட்ட கள், ெசல கள், உரிைமகள் மற் ம் 
ெபா ப் கள் த்  வா க்ைகயாளரக் க்  சரியான மற் ம் காலம் சாரந்்த 
ெவளிப்ப த் தல்கைள அளித்தல்.  

 ேகாரப்ப ம்ேபா , கடன் ேகட் ம் வா க்ைகயாளரக் க்  ேதைவப்ப ம் 
உத ம் அ ைர ம் வழங் தல்.  

 நி வனத் க் ள் ைற ரக்் ம் அைமப்ைப நி வவதன் லம், 
வா க்ைகயாளரக் டன் ஏற்ப ம் சல்கள் அல்ல  ேவ பா கைள 
நன்ேனாக்ெகா  ரக்்க ய தல்.  

 எல்லா சட்ட ைற ேதைவக க் ம் நன்ேனாக்ெகா  இணங்  நடத்தல்.. 
  தணிக்ைக, மைற டர ் ேமலாண்ைம, மற் ம் ஆதாய ரண் ஏற்படக் ய 
இடங்களில் ெபா த்தமான ேமற்பாரை்வ நிைலகைளக் ெகாண் க் ம் 
ஆ ைகக் கட்டைமப்ைப உபேயா த்தள். ேம ம் உரிைமயாளரக்ள் மற் ம் 
நிரவ்ாகத் ன் ெபா  நலன் க ம் இழப் ட் க் ெகாள்ைககைள 
நைட ைறப்ப த்தல்.  

 ழந்ைதத் ெதா லாளர ்மற் ம் ெகாத்த ைமத் ெதா லாளைர பயன்ப த் ம் 
அல்ல  ெபா வாக மதம் மற் ம் பா னம் த்த பாரபட்சமான 
ெகாள்ைககைளக் ெகாண் க் ம் நி வனங்க க்  நி  ெசல்லாதவா  
உ ப்ப த் தல்  

 ரிசரவ்் ேபங்க் ஆஃப் இந் யா (ஆர் ஐ) ஆைணப்ப த் க் ம் இந் ய சட்ட 
ட்டங்கள் ழ்ப்ப யப்ப ன்றனவா என்பைத உ ப்ப த் தல்.  

 
5. எம்ஐ- ன் நியாயமான நைட ைற ெந க்கான வ ைறகள்  
i. கடன்கள் மற் ம் அவற் ன் ெசயல் ைறக க்கான ண்ணப்பங்கள் 

 
- அைனத்  கடன் வச க ம் நி வனத் ன் கடன் ெகாள்ைக ல் 

ப் டப்பட் ள்ளைவ ேபாலேவ இ க்க ேவண் ம்.  
 

- எம்ஐ- ட ந்  வா க்ைகயாளரக் க் ச ் ெசல் ம் அைனத்  தகவல் 
ெதாடர் க ம் ஆங் லத் ல் இ க் ம் , ஏெனன்றால் அ  எம்ஐ ன் 
வா க்ைகயாளரக்ளால் ரிந்  ெகாள்ளத்தக்க ..  

 
- கடன் ெசயல் ைற ன் ஒ  ப யாக, மற்றவற் க் ைட ல் ப்பாக, 
அ கபட்ச ஒளி ன்ைமைய உ ெசய் ம் ெபா ட் , கள் 
தாள்/ ண்ணப்பம்/பரிந் ைர ேபான்ற ஏேதா ஒன் டன் ேதைவயான வரங்கைள 
வா க்ைகயாளரக் க்  எம்ஐ வழங் ற  இ ல் ேதைவப்ப ம் 
ைணப்ெபா ளின் வைக, ெசயல் ைறக் ச ் ெச த்த ேவண் ய கட்டணங்கள்/ 

ெசல கள், கட்டணங்கைள ப் த் தர இயலாத தன்ைம ( ப்பாக கடன் 
பரிந் ைர ஒப் க்ெகாள்ளப்படாமல் ேபா ம் பட்சத் ம்), ன் ட் ேய 
ெச த் வதற்கான ெதரி கள், கடைன பரி லைன ெசய்வதற் த் ேதைவயான 
தகவல்கள்/ஆவணங்கள் த்தான சரிபாரப்் ப் பட் யல், மற் ம் வா க்ைகயாளர ்
நலன்கைள பா க் ம் எந்த ஒ  ஷய ம் அடங் ம். இதன் லம் வங் யல்லாத 
நி  நி வனங்கள் (என் எஃப் ) வழங் ம் கள் மற் ம் நிபந்தைனகேளா  ஒ  
ெபா ேளா  ய சரிபாரப்்  சாத் யப்பட் , வா க்ைகயாளர ் ஒ  ேதரந்்த 

ைவ எ க்க ஏ வா ம்.  
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- ண்ணப்பத்ைத  ெசய்வதற்கான கால அவகாசம்  
 

வரிைச 
எண்  

வா க்ைகயாளர் வைக 
மற் ம் கடன் ெதாைக 

அள   

எம்ஐ ேகட்ட 
ஆவணங்கள்/தகவல்கைள 

சமர்ப் த்த ற   
ெசய்வதற்கான கால 

ைறகள்  

i. 
 

எல்லா வைகயான 
வா க்ைகயாளரக் க் ம் 
ஏந்த அள ம் ஆன 
கடன் ெதாைகக க் ம்  

கால அவகாசம் 60 
நாடக் க் ள் அல்ல  
வா க்ைகயாள டன் 
பரஸ்பரம் ஒப் க் ெகாண்ட 
கால அள .  

 
- ெதரி  ெசய்த ற , அவர  ெதரி க்  ஏற்ப கடன் வச ையப் பற் ய ேதைவயான 
தகவல்கள் வா க்ைகயாள க்  தரப்ப ம்.  
 

- கடன் ஒப் தல் மற் ம் கடன் பட் வாடா சம்பந்தப்பட்ட ெசயல் ைறகள் த்  
ளக்கங்க ம், அந்த எல்லா ெசயல் ைறக ம் ரத்்  ஆகக் ய கால 

அட்டவைண ம் வா க்ைகயாள க்  அ த்தப்ப ம்.  
 

ii. கட்ன் பரிந் ைர கள் மற் ம் நிபந்தைனகள்  
 
- எம்ஐ வா க்ைகயாளர ் சமரப்் த்த தகவலகைள பரி லைன ெசய் ம், ேம ம் 
கடைன க் ரம்  ெசய்வதற்கான உத்ேதசத் டன், ேதைவப்பட்டால், ேமல் 
வ்ரங்கைள உடன யாக ேகட்க ேவண் ம்.  

 
- உத்ேத க் ம் கடன் வச ன் க் ய கள் மற் ம் நிபந்தைனகள் ெகாண்ட 
எ த் வ வ தகவைல, ஒப் தல் க தம், கள் தாள் அல்ல  ேவ  எந்த 
வ லாவ  எம்ஐ அதன் வா க்ைகயாளரக்ள் ரிந்  ெகாள் ம் ஆங் லத் ல் 
அவரக் க் த் ெதரியப்ப த் ம். அ ல் ழ்க்கண்டைவ அடங் ம்:  
 
 ஒப் தல் அளிக்கப்பட்ட கடன் ெதாைக, கள் மற் ம் நிபந்தைனகள், 
வ டாந் ர வட்  தம் உட்பட.  

 பணம் ெச த்தத் தவ னால் கட்ட ேவண் ய வட் /அபராத வட்  தம் 
(மாதாந் ர/வ டாந் ர அள ல், ஏ  உரித்தா ேமா அ  ேபால, ளக்கப்ப ம்) 
பற் ய வரங்கள், ேம ம், வா க்ைகயாளரக்ள் அவரக்ள  கடன் கணக்  

த்  கட்டேவண் ய கட்டணங்கள், அைவ க்கப்ப ம் ைற (தாமதமாக 
ப் ச ் ெச த்தப்ப ம் ெதாைக  க்கப்ப ம் அபராத வட்  கடன் 

ஒப்பந்தத் ல் ெபரிய எ த் ல் ப் டப்ப ம்).  
 ேபரப்ேபச் க் ப் ற  எம்ஐ-ஆல் தரப்ப ம் கடைன நிரவ் க் ம் கள், 
நிபந்தைனகள் மற் ம் எசச்ரிக்ைககள் பற் ய ஒப் தல். 

 ைணச ்ெசாத்  நைட ைற ெசய்த க்கான கள்.  
 கடைனக் த்  ேதைவயான மற்ற எல்லா வரங்க ம், இ ல் சம்பந்தப்ப ம் 
அைனத்  நபரக் க் ம் தரப்பட ேவண் ம்.  

 எங்ெகல்லாம் ேமா, அங்  கடைன நிராகரிப்ப ன் காரணங்கள் 
வா க்ைகயாளரக் க்  ெதரி க்கப்ப ம்.  
 

- ஒப் தல் அளிக் ம் சமயத் ல்/கடன் பட் வாடா ெசய் ம் சமயத் ல், 
கடனாளிக் ப் ரி ம் ஆங் லத் ல் கடன் ஒப்ப்ந்தத் ன் நகைல கடன் 
ஒப்பந்தத் ல் ப் டப்பட் ள்ள ேதைவயான அைனத்  இைணப் கேளா ம், 
எம்ஐ, அைனத்  கடனாளிக க் ம் வழங் ம். அ  வா க்ைகயாளரால் ஒப் தல் 
அளிக்கப்பட் , அ காரம் ெபற்ற எம்ஐ அ காரிகளால் ேமெலாப்பம் 
ெசய்யப்ப ம்.  
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iii. கடன்கள் பட் வாடா – கள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள் 
உட்பட: 

 
- பட் வாடா அட்டவைண, வட்  தம், ேசைவக் கட்டணங்கள், ன் ட் ேய 
ெச த்தப்ப ம் ெதாைகக்கான கட்டணங்கள் ேபான்றவற் ன் கள் மற் ம் 
நிபந்தைனகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் எம்ஐ வா க்ைகயாள க் ப் ரி ம் 
ஆங் லத் ல் அ ப் ச ்ெசய்  அ ப் ம்..  
 

- வட்  தங்களில் மற் ம் கட்டணங்களில் ஏற்ப ம் மாற்றங்கள் இனி வ ம் 
காலத் ந்  ெசய்யப்ப ம்.  
 

- ேதைவக்  ஏற்ப, ஒ  த ந்த நிபந்தைன கடன் ஒப்பந்தத் ல் இைணக்கப்ப ம். 
 

- கடைனத ் ப் க் ேகட்ப /பணம் ப் க் கட் தைல அல்ல  ஒப்பந்தப்ப  
ெசய்ய ேவண் யைத ைர ப த் தல் பற் ய , கடன் ஒப்பந்தத்ேதா  
இணக்கமாக இ க்க ேவண் ம். கடைனத ் ப் க் ேகட்ப /பணம் ப் க் 
கட் தைல அல்ல  ஒப்பந்தப்ப  ெசய்ய ேவண் யைத ைர ப த் தல் அல்ல  
அ கப்ப யான ைணச ்ெசாத் க்கைள ேவண் வ  பற் ய  எ க்கப்ப ம் 
ன் , எம்ஐ, கடன் ஒப்பந்தந்தக்  இணக்கமாக, வா க்ைகயாள க் ப் ரி ம் 

ஆங் லத் ல் அவ க்  அ ப்  தகவல் தர ேவண் ம். 
 

- எல்லா நி ைவத் ெதாைகக ம் ப் ச ் ெச த்தப்பட்ட ற , அல்ல  
நி ைவ ல் உள்ள ெதாைக வ ல் ெசய்யப்பட்ட ற , அல்ல  கடனாளி ேமல் 
என்ஐ ெகாண் க் ம் ேவ  எந்த ேகட் த்ெதாைகக்காக சட்டரீ யான உரிைம, 
அல்ல  ள் உரிைமையக் க த் ல் ெகாண் , என்ஐ எல்லா ைணச ்
ெசாத் க்கைள ம் க் ம்.. அவ்வா  எ ரீ  ெசய் ம் உரிைம இயக்கப்ப ம் 
பட்சத் ல், கடனாளி அைதப்பற் யான அ ப் க் க தம் அளிக்கப்ப வார.் அந்த 
அ ப் ல் சச்ம் இ க் ம் ேகட் த்ெதாைக ன்  வரங்க ம், அத்தைகய 
ேகட் த்ெதாைக ப் செ்ச த்தப்ப ம் வைர என்ஐ எந்த நிபந்தைனகளின் ழ் 
ைணசெ்சாத் கைளத் தன்னிடேம ைவத் க் ெகாள்ளலாம் என்ற வர ம் 

இ க் ம்.  
 

- வா க்ைகயாள டன் நடக் ம் அைனத் த் தகவல் ெதாடர் க ம் – ஏற் கள் 
( த்தங்கள், ன் இைணப் கள் உட்பட), ஒப் தல்/நி  வச கள்/கடன்/உரிைம 
ஆைண/பரிந் ைரகள் – எ த்  வ ல் இ க்க ேவண் ம். அைவ ைறந்த பட்சம் 
பத்  ஆண் க க்  பா காத்  ைவக்கப்பட ேவண் ம். 

 
iv. ெபா வானைவ  

 
- கடன் ஒப்பந்தத் ன் கள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் ெசால்லப்பட்ட 
ேநாக்கங்கைளத் த ர கடனாளி ன் ேவ  எந்த ஷயத் ம் (கடனாளியால் 
ன்  ெகா க்கப்பட்ட வரங்க க்  ேமல் ேவ  வரம் கவனத் க்  வந்தால் 

ஒ ய) எம்ஐ தைல டா . . 
 

- கடன் கணக்ைக மாற் த் த மா  கடனாளி ட ந்  ேகாரிக்ைக ெபறப்பட்டால், 
அதற்கான ஒப் தேலா ம ப்ேபா எம்ஐ-இட ந் , ேகாரிக்ைக ெபறப்பட்ட 
னத் ந்  21 நாடக் க் ள், அவ க் த் ெதரியப்ப த்தப் பட ேவண் ம்.. 

அத்தைகய இடமாற்றம் ஒளி  அற்ற ஒப்பந்த களின்ப ம் சட்டத் க்  
உடன்பாடாக ம் இ க்க ேவண் ம். 
 

- வா க்ைகயாளர ் ப் செ்ச த் ம் அட்டவைணைய அ சரித்  நடக்க ல்ைல 
என்றால், நி ைவத் ெதாைகைய வ ல் ெசய்ய நடப் ல் இ க் ம் சட்டத் ல் 
வ த் ள்ள ெசயல் ைறகள் ன்பற்றப் பட ேவண் ம். இந்த ெசயல் ைற ல், 
அ ப் க் க தம் அ ப் வ , ேநர யாக அவைரப் பாரப்்ப  இவற் ன் லம் 
வா க்ைகயாள க்  நிைன ட் வ , இவற் டன் ைணச ் ெசாத் க்கைள ள் 
ெகாள்வ  ேபான்றைவ அடங் ம். பணம் கட்டத் தவ னால், எம்ஐ இந்த 
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ஷயத்ைத ட்  கவரிடம் ஒப்பைடக்கலாம். ற  எ க்கப்ப ம் ட்  
நடவ க்ைககள் த்  வா க்ைகயாள க்  அ க்கலாம். ட்  நடவ க்ைக 
ெசயல் ைறகள் வா க்ைகயாளைர ெதால்ைலப்ப த் வதாக அைமயாமல் எம்ஐ 
பாரத்் க்ெகாள்ள ேவண் ம். வா க்ைகயாளரக்ளின் னவல்கைள ம் 
ைறகைள ம் க ைணேயா  அ  உதவத் ேதைவயான அ த்தல்கள் 
யம்ஐ- னால் அதன் ஊ யரக் க்  அளிக்கப்பட ேவண் ம்.  
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- ரிசரவ்் ேபங்க் ஆஃப் இந் யாவால், வா க்ைகயாளர ்பா காப் , மற் ம் வங் கள் 
மற் ம் வங்  சாரா நி  நி வனங்களின் கடனாளிகள் தங்கள் பல த கடன்கைள 
ன் ட் ேய ம்பச ் ெச த் ம் ைற ல் ஒ  ஒ ங்ைகக் ெகாண்  

வ வதற்காக ெவளி ட்ட ஜ ைல 14, 2014 ேத ட்ட DNBS(PD). CC. No. 399/03.10.42 
/2014-15 என்ற ற்ற க்ைக ன்ப , உடன  நடவ க்ைகயாக, தனிநபர ்
கடனாளிக க்  வழங்கப்பட எல்லா மாற்  த காலவரம் ைடய கடன்களின் 
ேமல் ன் ப்  கட்ட்ணங்கள்/ ன்-ெச த்  அபராதங்கைள எம்ஐ க்கா .  
 

- கட்டணங்கள்/ெசல கள்/வட்  அைனத் ம் வட்  த ெகாள்ைகப்ப  அல்ல  
பரஸ்பரம் ஒப் க்ெகாண்ட களின் ப  ெச த்தப்பட ேவண் ம். 
 

- பட் வாடா ெசய்த ன் உள்ள ேமற்பாரை்வ ஆக்கப் ரவ்மான . வா க்ைகயாளர ்
சந் க் ம் உண்ைமயான ரமங்கள் கணக் ல் எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம்.  
 

- நி  சம்பந்தமான ரமங்கைள எம்ஐ சரிவர கணக் ல் எ த் க் ெகாள் ம். 
வா க்ைகயாளர ் ரச் ைனகைள கண்ட ந்  உடன யாக எம்ஐ-க்  ெதரி க்க 
ேவண் ம்.  
 

- வா க்ைகயாளரின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அைனத் ம் ரக யமானைவ. 
வா க்ைகயாளரிட ந்  எ த்  லம் ஒப் தல் இ ந்தால் ஒ ய அைவ ேவ  
எந்த ன்றாம் மனித க் ம் ெவளிப்ப த்தப்பட மாட்டா . “ ன்றாம் மனிதர”் 
என்ற ெசாற்ெறாடரில், சட்ட ெசயலாக்க நி வனங்கள், கடன்வச  தகவல் 
நி வனங்கள், ரிசரவ்் ேபங்க் ஆஃப் இந் யா, மற்ற வங் கள், நி  நி வனங்கள் 
அல்ல  ேவ  எந்த மாநில, மத் ய அல்ல  ேவ  ஒ ங்  ப த் ம் நி வனங்க ம் 
அடங்கா .  
 

- வா க்ைகயாளர ் சம்பந்தப்பட்ட தகவல் ழ்க்கண்ட சந்தரப்்பங்களில் மட் ேம 
ெவளி டப்ப ம்:  

 எம்ஐ சட்டத்தால் நிற்பந் க்கப்பட்டால், 
 வரங்கைள ெவளி வ  ெபா  நலத் க்  உகந்த  என் ம்ேபா , 
 ெவளிப்ப த் தல் எம்ஐ- ன் நலத் க்காக என்றால். 

  
v. இயக் நர் மத் ன் ெபா ப்   

 
- இனிவ ம் பத் களில் ப் ட் ள்ளப  நி வனத் க்  உள்ேளேய ைற 

ரத்்தல் ெசயல் ைறைய எம்ஐ- ன் இயக் நர ் மம் வ த்தைமத் ள்ள . 
அந்த ெசயலைமப் த் ட்டம் எம்ஐ- ன் பணியாளரக்ளின் களின் 
ைளவாக எ ன்ற சல்கள் ெச  ம க்கப்பட்  ைறந்த பட்சம் அதற்  

அ த்த உயரந்ிைல ல் க் க் ெகாண் வரப் ப ம் என்பைத உ  
ெசய் ற . எம்ஐ- ன் இயக் நர ் மம் ஆண் க்  ஒ  ைற நியாயமான 
நைட ைற ெந  ழ்ப்ப யப்ப றதா என் ம் ைற ரப்்  ெசயலைமப் த ்
ட்டத் ன் ( ஆரஎ்ம்) ெசயல்பா கள் த் ம் ம பரி லைன ெசய்ய 

ேவண் ம். ஒ ங்  ரட்டப்பட்ட ழ்ப தல் அ க்ைக மத் க்  
வ டம்ேதா ம் சமரப்் க்கப்ப ம்.  
 

vi. ைற ரத்்தல் ெசயல் ைற ( ஆர்எம்)  
 
எம்ஐ ஃ னான்ஸ் ைரேவட் டட் ( எம்ஐ/நி வனம்)–இன் இயக் நர ் மம் 
ைற ரத்்தல் ெசயல் ைறைய ( ஆரஎ்ம்) நி வனத் க் ப் ெபா ந் ம் பல த 

சட்ட ஒ ங்  ைறக க் க் ழ்ப்ப ம் ைற ல் அைமத் ள்ள .  
 
ைற ரத்்தல் ெசயல் ைற ( ஆரஎ்ம்) ன் இைணப் –ஏ என்பதாக 

இைணக்கப்பட் ள்ள .  
 

vii. நியாயமான நைட ைற ெந  ெதரி க் ம் ெமா  மற் ம் வ   
 



நியாயமான நைட ைற ெந   

11 
 

- எம்ஐ- னால் அைமக்கப்பட்ட நியாயமான நைட ைற ெந  ஆங் லத் ல் 
அைமக்கப்பட் ள்ள . அ  ரிசரவ்் ேபங்க் ஆஃப் இந் யா ன் வ காட் தல்கைள 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ள்ள .  
 

- எம்ஐ அதன் நியாயமான நைட ைற ெந ைய ஆங் லத் ல் அைதப் 
ப க்கத்ெதரியாத வா க்ைகயாளரக் க்காக, ரேதச/வட்டார ெமா களி ம் 
ைவத் க் ெகாள்ளலாம். 
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viii.  அ கப்ப யான வட்  தங்கள் க்கப்ப வதற்கான சட்ட ஒ ங் ைற  
 

- எம்ஐ ெவவ்ேவ  வைக கடனாளிக க்  ெவவ்ேவ  வட்  தங்கைள 
ப்பதற்கான இடர ் அ ப்பைட மற் ம் காரணத்ைத, கடனாளிகளின் 

ண்ணப்பப் ப வத் ல் ெவளிப்ப த் ம் மற் ம் ஒப் தல் க தத் ல் 
ெவளிப்பைடயாகத ்ெதரி க் ம்.  
 

- வட்  தங்கள் மற் ம் இடர ் த்தான ப நிைலகள் எம்ஐ- ன் 
வைலத்தளத் ல் இ க் மா  பாரத்் க் ெகாள்ளப்ப ம். 
 

- எம்ஐ க் ம் வட்  தம், வா க்ைகயாளரக்ள் தங்கள் கணக் ன் ேமல் 
க்கப்ப ம் சரியான வட்  தத்ைத அ ந்  ெகாள்ள உத யாக வ டாந் ர 

ழல் ெகாண்ட .   
 
ix. அ கப்ப யான வட்  தங்கள் க்கப்ப வதற்கான காரக்ள்  

 
- எம்ஐ- ன் இயக் நர ் மம் வட்  தங்கள், ெசயல் ைற கட்டணங்கள் 
மற் ம் ஏைனய கட்டணங்கைள ரம்ானம் ெசய்வதற்காக ெகாள்ைகக ம் 
நைட ைறக ம் ெசால்லப்பட்ட ஒ  வட்  தக் ெகாள்ைகைய வ க் ம்.  
 

x. கடனளிக்கப்பட்ட வாகனங்களின் ட் ப் ெப ைக பற் ய ெதளிவாக்கம்  
 

- எம்ஐ ேநர யாக வாகனக் கடன்கள் த வ ல்ைல. ஆனால் அ  இைட ட்டாளரக்ள் 
லம் ெசய்யலாம். எனேவ ரிசரவ்் ேபங்க் ஆஃப் இந் யா க் ம் ழ்க்கண்ட 

வ வைககள் ன்பற்றப்ப ம்.  
 

 கடனாளி டன் உள்ள அதன் கடன் ஒப்பந்தத் ல், சட்டரீ யாக நைட ைறப் 
ப த்தக் ய ஒ  ஒ ங்கைமந்த ட் ப் ெப ைக உட் ரி க் ற்ைற எம்ஐ 
ெகாண் க் ம்.  
 

 எம்ஐ கடன் ஒப்பந்தத் ன் கள் மற் ம் நிபந்தைனகைளக் த்  ஒளி  அற்ற 
தன்ைமைய ழ்க்கண்டவற் ல் உ ப் ப த் ம் 

o ைகயகப்ப த் வதற்  ெகா க்கப்ப ம் அ ப் க் காலம்.  
o அ ப் க் காலம் தளரத்்தப்ப ம் ழ்நிைலகள். 
o ைணச ்ெசாத்ைத ைகயகப்ப த் வதற்கான வ ைற. 
o ெசாத்ைத ற்பைன ெசய்வதற் /ஏலம் வதற்  ன் கடனாளிக்  
கடைன ப் க் கட்ட ஒ  இ  வாய்ப்  த வதற்கான வ வைக. 

o வாகனத்ைத ட் ப்ெப ைக ெசய்வதற்கான வ ைற.  
o ெசாத்ைத ற்பைன ெசய்தல்/ஏலம் த க்கான வ ைற. 

 
 ஒப் தல் அளிக் ம் ேபா /கடன் பட் வாடா ெசய்யப்ப ம் ேபா  கடன் 
ஒப்பந்தத் ல் ப் டப்பட் ள்ள அைனத்  இைணப் களின் நகல்கேளா  

கள் மற் ம் நிபந்தைனகளின் நக ம் கடன் ஒப்பந்தத் ல் உள்ள கடனாளிக் க் 
ைடக் மா  எம்ஐ உ  ெசய் ம். 

 
A. வங்  அல்லாத நி  நி வனங்கள் – நி  நி வனம்  

 
வங்  அல்லாத நி  நி வனங்கள் – நி  நி வன நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் ம் 
எண்ணத் ல் எம்ஐ இல்ைல. எனேவ அதற்கான வ காட்டல்கள் இந்த நி வனத் க்  
ெபா ந்தா .  
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B. தங்க நைகக க்  ஈடாக கடன் வழங்கல்  
 

எம்ஐ தனி நபரக் க்  தங்க நைககள் ேமல் கடன் வழங் வ ல்ைல. ஒ  ேவைள 
எ ரக்ாலத் ல் அவ்வா  ெசய்யத் ட்ட ட்டால், அப்ேபா  ேமற் ப் ட்ட ெபா வான 
வ காட்டல்க க் ம் ேமல், ழ்க்கண்டவற்ைற எம்ஐ ேமற்ெகாள் ம்.  
  

- எம்ஐ தங்கத் ன் ேமல் கடன் ெகா ப்பதற்கான இயக் நர ் மம் ஒப் தல் தந்த 
ெகாள்ைகைய ேமற்ெகாள் ம். அ , மற்றவற் க் ைட ல் ப்பாக, ழ் 
ெசால்லப்ப பைவகைள ெகாண் க் ம்:  

 ரிசரவ்் ேபங்க் ஆஃப் இந் யாவால் வைரய க்கப்பட்ட ேகஒய்  வ காட்டல்கள் 
ழ்ப யப்ப ன்றனவா என்பைத உ  ெசய்யத் ேதைவயான ப கள் உள்ளன 
என் ம் கடன் த வதற்  ன்  வா க்ைகயாளைரக் த்  ேதைவயான 
சான்றாண்ைம ெசய்யப்ப றதா என்பைத உ  ெசய்தல்  

 ெபறப்ப ம் நைககைள சரியான உேலாக ம ப்  ெசய் ம் வ ைற.  
 தங்க நைககளின் உைடைம ரிைம பற்  ப்  ெசய்  ெகாள்ள உட் ற 
அைமப் கள்.  

 நைககைளப் பா காப்பாக ைவத் க்க ேதைவயான அைமப் கள். அந்த 
அைமப் கைள ெதாடரந்்  ம பரி லைன ெசய்தல், சம்பந்தப்பட்ட ஊ யரக் க்  
ப ற்  த தல், நைட ைறகள் சரியாக ன்பற்றப்ப றதா என்பைத உ  
ெசய்ய அகத் தணிக்ைகயாளரக்ளால் ெசய்யப்ப ம் ப் ட்ட இைடெவளிக டன் 

ய ஆய் . ெபா வாக இந்த மா ரி கடன்கள் நைககைள பா காத்  
ைவத் க்ெகாள்ளத் ேதைவயான வச  இல்லாத ைளகளால் தரப்படக் டா .  

 ைணயாக ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நைககள் ேதைவயான அள க்  காப்  
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

 ப் க் கட்டப்படாத கடன்கைளப் ெபா த்தவைர கடனாளிக க்  ேதைவப்ப ம் 
அள க்கான ன் அ ப்  ெகாண்ட ஒளி  இல்லா ஏல ைற. இ ல் ஆதாய 
ரண் இ க்கக் டா . ஏலத் ன் ேபா  எல்லா பரிவரத்்தைனகளி ம் ஒ  

இைடெவளி, ம நி வனங்கள், ெதாடர் ள்ள உடெ்பா ட்கள் உட்பட, 
ஏல ைற ல் நிைலநாட்டப்பட ேவண் ம்.  

 ஏலம், இரண்  ெசய் த்தாள்களில் ளம்பரங்கள் ெசய்வதன் லம் – ஒன்  வட்டார 
ெமா  ெசய் த்தாள், மற்ெறான்  ேத ய னசரி – ெபா மக்க க்  
அ க்கப்பட ேவண் ம்.  

 ெகாள்ைக ன் அ ப்பைட ல், எம்ஐ ஏலங்களில் பங்ேகற்கா .  
 அட  ைவக்கப்பட தங்கம் இயக் நர ் மத்தால் ஒப் தல் அளிக்கப்பட்ட ஏல 

ற்பைன நடத் பவரக்ள் லமாக மட் ேம ஏலம் டப்ப ம்.  
 பயன்பாட் க் க் ெகாண்  வ தல், ெசய்  த்தல் , ஒப் தல் அளித்தல் இவற் ல் 
வ ம் ேமாச கள்  நடவ க்ைக எ க்க ேதைவயான ைறைமகள் மற் ம் 
ெசயல் ைறகைள இந்தக் ெகாள்ைக உல்ெகாள் ம்.  

 கடன் ஒப்பந்தம் ஏலம் ேபா ம் வ ைறகைளப் பற் ய வரங்கைள 
ெவளிப்ப த் ம் 
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ன் இைணப்  -A 

ைற ரத்்தல்  
 

 க் ய ட்டள  
 

ைற ரத்்தல் ெசயல் ைற ( ஆரஎ்ம்)-இன் க் ய ட்டள கள் ழ் வ மா  
 

1. ஒ  ப் ட்ட காலத் க் ள் வா க்ைகயாளரின் 
காரக்ள்/ ணக் கள்/ேகள் க க்  ர்  அளித்தல் 

2. ைறந்தபட்சம் அ த்த உயர ் நிைல லாவ  எல்லா 
காரக் ம்/ ணக் க ம்/ ேகள் க ம் சாரிக்கப்பட்  ரக்்கப்ப வைத 
உ  ெசய்தல்  

3. ைறகள் உட க் டன் ர் க்  எ த் க்ெகாள்ளப்பட்  ேவகமாக ர்  
அளிக்கப்ப வைத நி வனம் உ  ெசய்ய ேவண் ம். ைறகள் 
அ டப்பட்ட காலத் க் ள் ரவ்ளிக்கப்படா ட்டாேலா அல்ல  ரவ்ளிக்க 

யாமல் ேபானாேலா, வா க்ைகயாள க்  கக் ைறந்த ேநரத் ற் ள் 
ெதரி க்கப்பட ேவண் ம் 

4. ஆரஎ்ம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ெதாடர் க ம் எ த்  ைற ல் நைடெபற 
ேவண் ம் 
 

 ேமல் ைற ட்  வரிைச மற் ம் கால கள்  
 

எம்ஐ வா க்ைகயாளர/் ல்லைற கடன்கள் ( கரே்வார ் கடன்கள், தனிநபர ்
கடன்கள் மற் ம் ந த்தர,  மற் ம்  நி வனக் கடன்கள்) மற் ம் 
ெப வணிகக் கடன்கள் (ெசாத்  மற் ம் ெசாத் க்கள் அல்லாத) ேபான்ற பல்ேவ  
வணிகப் ரி களில் ெசயல்ப ற . வா க்ைகயாளர ்ேகள் கள்/ சாரைணகள் 
ஒவ்ெவா  ரி க் ம் மா ப ம் என்பதால் ஒவ்ெவா  வணிகப் ரி க் ம் 
தனித்தனிேய ேமல் ைற ட்  வரிைச மற் ம் கால கைள நி வனம்  
ெசய்ய ேவண் ம்.  

 
வா க்ைகயாளரக்ள் தங்கள் காரக்ள்/ேகள் கள்/ சாரைணகைள ப  
ெசய்யக் ய பல்ேவ  ைறகள் ழ் வ மா :  
 

 வா க்ைகயாளர்/ ல்லைறக் கடன்கள்  
 
வா க்ைகயாளர/் ல்லைற கடன்கள் ( கரே்வார ் கடன்கள், தனிநபர ் கடன்கள் 
மற் ம் ந த்தர,  மற் ம்  நி வனக் கடன்கள்), இவற் க்  வா க்ைகயாளர ்
நி வனத்ைத அ க ழ் றப்ப ம் வ கள் உள்ளன: 

 
a. ரல் உத  - வா க்ைகயாளர ் எங்கைள கரே்வார ் கடன் வா க்ைகயாளர ்
ேசைவ ல் 08064-807-777 என்ற எண்ணில் காைல 09:00 தல் மாைல 8:00 வைர 
ங்கள் தல் சனிக் ழைம வைர அைழக்கலாம்.  

 
b. ன்னஞ்சல் உத  - customercare@dmifinance.in என்ற ன்னஞ்சல் கவரி ல் 
எங்க க்  எ த ம் (தங்கள் கடன் கணக்  எண்ைண ம், தகவல் ெதாடர்  
எண்ைண ம் ன்னஞ்ச ல் ப் ட உ  ெசய்  ெகாள் ங்கள்). 
தன்னியக்க ம ெமா  தங்க க்  உடன யாகக் ைடக் ம் மற் ம் 

ந்  ம ெமா  3 ேவைல நாட்க க் ள் ைடக் ம். ஆனால் ல 
ேநரங்களில்  ப லளிக்க அ க ேநரம் எ த் க் ெகாள்ளலாம்.  

 
ேமல் ைற கள்:  

 
தல் அ க் : வா க்ைகயாளர ் ேசைவ ன் ம ெமா ல் ப்  

ஏற்படா ட்டால், வா க்ைகயாளர ் grievance@dmifinance.in என்ற ன்னஞ்ச ல் 
ேமல் ைற  ெசய்யலாம். ேகள் / ணக் / ைறக்  ஏற்ப எ த்  வ வ 
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ம ெமா  நி வனத் ல் ப  ெசய்யப்பட்ட வா க்ைகயாளரின் ன்னஞ்சல் 
கவரிக்  10 ேவைல நாட்க க் ள் அ ப்பப்ப ம்.  
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இரண்டாம் அ க் : தல் அ க்  ம ெமா ல் ப் றாத வா க்ைகயாளர ்
ழ்க்கண்ட கவரிக்  ஷயம்/ேகள் / ைறைய ேமல் ைற  ெசய்யலாம்  

 
- ைற ர்  அ வலர ்( கரே்வார ்கடன்கள்) 
- head.services@dmifinance.in 
- எக்ஸ் ரஸ் கட் டம், 3வ  மா , பஹா ர ் ஷாஹ் ஜபார ் மாரக்், நி  ெடல்  – 

110002.  
- 011-41204444 
 

 ெப வணிகக் கடன்கள்  
 
எம்ஐ ஒ  அரப்்பணிக்கப்பட்ட ன்னஞ்சல் கவரிைய அைமத் ள்ள  அதாவ  

dmi@dmifinance.in கவரி ல் ெப வணிக வா க்ைகயாளரக்ள் தங்கள் ைறகள், 
காரக்ள் மற் ம் ஆேலாசைனகைள அளிக்கலாம். இவ்வா  அளிக்கப்பட்ட 
காரக்ள்/ேகள் கள் ெபறப்பட்ட னத் ந்  15 ேவைல நாட்க க் ள் ர்  
அளிக்கப்ப ம்.  
 

 ஆர்எம் காட் ைற  
நி வனம், வா க்ைகயார ் பய க்காக, நி வனத் ன் அைனத்  அ வலக 
வளாகங்களி ம் ஆரஎ்ம்-ஐ ெதளிவாகக் காட் ப்ப த் ள்ள . 
வா க்ைகயாளரக்ள் நி வனத் ன் வைலதளத் ல் http://www.dmifinance.in/investor-
greivance-rederessal.html லமாக ம் ஆரஎ்ம்-ஐ அ கலாம்.  
 

 காரக் க்கான காரணங்கள் 
 
ழ்கண்ட ஏேத ம் ஒ  காரணத்தால் ேசைவ ல் ைற இ ப் ன், எந்த ஒ  நப ம் 
சட்ட எல்ைலக் ட்பட்ட ைற ற்ேறார ் ைற ரத்்தல் அ காரி டம் கார ்
அளிக்கலாம்:  
 
a) ேச ப் க்கான வட்  வழங்காைம அல்ல  வழங் த ல் அள  கடந்த தாமதம்;  
b) ேச ப் க்கான வட்  தத் ல் ரிசரவ்் ேபங்க்-இன் வ காட் தைல, ஏேத ம் 
இ ப் ன், ன்பற்றாைம  
c) வா க்ைகயாளர ் அளித்த ன் ேத டப்பட்ட காேசாைலைய சமரப்் த்த ல் 
அள  கடந்த தாமதம் அல்ல  சமரப்் க்காமல் தல்;  
e) கடன் ஒப் த ன் ெதாைக, அதன்  மற் ம் நிபந்தைனகள், வ டாந் ர வட்  

தம் மற் ம் அைத கணக் ம் ைறைய எ த்  லம் ெதரியப்ப த்தாைம;  
f) வட்டார ெமா ல் அல்ல  வா க்ைகயாள க்  ரி ம் ெமா ல் கடன் 
ஒப் தல் க தம்/  மற் ம் நிபந்தைனகைள ெதரியப்ப த்தாைம அல்ல  
ெதரியப்ப த்த ம த்தல்;  
g) வட்டார ெமா ல் அல்ல  வா க்ைகயாள க்  ரி ம் ெமா ல் கடன் 
ஒப் தல்/  மற் ம் நிபந்தைனகளில் ெசய்யப்படப்ேபா ம் மாற்றங்கைள 
ெதரியப்ப தாைம அல்ல  ெதரியப்ப த்த ம த்தல்;  
h) எல்லா நி ைவ ம் ப்  ெச த் ய ன்ன ம் ைண ஆவணங்கைள ப்  
தராைம அல்ல  த வ ல் அள  கடந்த தாமதம்  
i) கடனாளி அல்ல  வா க்ைகயாள க்  ேபா ய ன் அ ப்  இல்லாமல் 
கட்டணங்கள் த்தல்;  
j) சட்ட ரீ யாக ெசயல்ப த்தக் ய ம்பப்ெப ம் வாசகங்கைள ஒப்பந்தத் ல் 
அல்ல  கடன் ஒப்பந்தத் ல் ேசரக்்காைம;  
k) ஒப்பந்தம் அல்ல  கடன் ஒப்பந்தத் ல் ழ்கண்டைவகளில் ஒளி  
மைற ல்லாைமைய உ  ெசய்யாைம:  
i. ைகயகப்ப த் வதற்  ெகா க்கப்ப ம் அ ப் க் காலம்.  
ii. அ ப் க் காலம் தளரத்்தப்ப ம் ழ்நிைலகள்.  
iii. ைணச ்ெசாத்ைத ைகயகப்ப த் வதற்கான வ ைற. 
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iv. ெசாத்ைத ற்பைன ெசய்வதற் /ஏலம் வதற்  ன் கடனாளிக்  
கடைன ப் க் கட்ட ஒ  இ  வாய்ப்  த வதற்கான வ வைக  

v. கடனாளிக்  ைணசெ்சாத்ைத ட் ப்ெப ைக ெசய்வதற்கான 
வ ைற  

vi. ெசாத்ைத ற்பைன ெசய்தல்/ஏலம் த க்கான வ ைற. 
 
l) வங் கள் அல்லாத நி  நி வனக க்  ரிசரவ்் வங்  அளிக் ம் 
வ காட் தல்கைள ன்பற்றாைம;  
m) வங் கள் அல்லாத நி  நி வனக க்கான ரிசரவ்் வங் ன் நியாயமான 
வ காட்  ெந ன் ேவ  எந்த ஒ  ஏற்பாட்ைட ம் ெசயல்ப த்தாைம;.  

 
இந்த ஷயத் ல் ரிசரவ்் வங்  ப் ம் இ  ேபான்ற ேவெறந்த ஷயத்ைத ம் 
ைற ற்ேறார ் ைற ரக்் ம் அ காரி ைகயாளலாம்.  

 
 கார் அளிக் ம் ைற  

 
கார,் எ த்  லமாக இ ப் ன், கார ்அளிப்பவரின் ைகெயாப்பத் டன் அல்ல  
அவரால் ஒப் தல் அளிக்கப்பட்ட ர நி ன் ைகெயாப்பத் டன் இ க்க 
ேவண் ம். ேம ம், யவைர ‘ ன்னிைணப் – ’ இல் ப் டப்பட் ள்ள 
வ வத் ேலா அல்ல  அதற்  க ெந ங் ய வ வத் ல் ெதளிவாக இ க்க 
ேவண் ம், ழ்கண்ட வரங்க டன்:  
 
i) கார ்அளிப்பவரின் ெபயர ்மற் ம் கவரி.  
ii) கார ்அளிக்கப்ப ம் வங்  அல்லாத நி  நி வனத் ன் ெபயர ்மற் ம் ைள 
அல்ல  ப  ெசய்யப்பட்ட அ வலகத் ன் கவரி  
iii) காரின் அ ப்பைட நிகழ் கள்,  
iv) கார ்அளிப்பவ க்  ஏற்பட்ட நஷ்டத் ன் ம ப்  மற் ம் தன்ைம, and  
v) ேகாரப்ப ம் நிவாரணம்.  

 
(b) ன்ன  ைற ல் அளிக்கப்ப ம் கா ம் ைற ற்ேறார ் ைற ரக்் ம் 
அ காரியால் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். அத்தைகய காரின் அச் ப் ர ைய 
ைற ற்ேறார ் ைற ரக்் ம் அ காரி ன் ஆவணங்களில் ைவக்க ேவண் ம்  

 
(c) ைற ற்ேறார ் ைற ரக்் ம் அ காரி மத் ய அரசாங்கம் அல்ல  ரிசரவ்் வங்  
அல்ல  ற நி  ரப் த் ம் நி வனங்களால் ெபறப்பட்  அ ப்பப்பட்ட 
காரக்ைள ம் ைகயாள ேவண் ம்.  

 
 தைலைம ஒ ங் ைணப்  அ வலர் ெதாடர்  வரங்கள்  

 
நி வனத் ன் தைலைம ஒ ங் ைணப்  அ வலரின் ெதாடர்  வரங்கள் ழ் 
வ மா : 
 
தைலைம ஒ ங் ைணப்  
அ வலரின் ெபயர ்

ஷபத் யாதவ்  
உயரந்ிைல ேமலாளர,் வா க்ைகயாளர ்
ெவற்   
எக்ஸ் ரஸ் கட் டம், 3வ  மா , 9-10 பஹா ர ்
ஷாஹ் ஜபார ்மாரக்்,  ெடல்  - 110002  

ெதாடர்  எண்  011-41204444 
ன்னஞ்சல் கவரி  grievance@dmifinance.in 

head.services@dmifinance.in 
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ன்னிைணப்    
 

கார் ப வம் (வங்  அல்லாத நி  நி வனத் ன் ைற ற்ேறார் ைற ரக்் ம் 
அ காரி டம் தர ேவண் ய )  

( கார் த பவர் நிரப்ப ேவண் ய  
 
 
ெப நர் :  
வங்  அல்லாத நி  நி வனத் ன் ைற ற்ேறார் ைற ரக்் ம் அ காரி  
 
வங்  அல்லாத நி  நி வனத் ன் ைற ற்ேறார் ைற ரக்் ம் அ காரி இன் 
இடம்: 
 
அன் ள்ள ஐயா,  
ெபா ள்: _______ (என் எஃப்  ைள ன் ெபயர ்______ (என் எஃப்  ன் ெபயர)் க்  
எ ரான கார ் 
 
காரின் வரங்கள் ழ் வ மா : 

 
1. கார ்அளிப்பவர ்ெபயர ்- 
2. கார ்அளிப்பவரின்  கவரி- 

 
ன் ேகாட ்- 

ெதாைலேப  எண்/ஃபாக்ஸ் எண்.- 
ன்னஞ்சல்- 

 
3.  (என் எஃப்  மற் ம் அதன் ைள ன் ெபயர ்மற் ம்  கவரி) க்  எ ரான 

கார ்- 
 
ன் ேகாட ்- 

ெதாைலேப  எண்/பாக்ஸ் எண்.- 
ன்னஞ்சல் - 

 
4. என் எஃப்  கணக்  எண்ணின் வரம் (ஏேத ம் இ ந்தால்)- 

 
( கார ் அளிக்கப்ப ம் தன்ைமக்  ஏற்ப ேச ப்  அல்ல  கடன் கணக்  எண் 
மற் ம் கணக் ன் தன்ைம ஆ யவற்ைற தர ம்.) 

 
5. (a) கார ்அளிப்பவர ்என் எஃப்  க்  ஏற்ெகனேவ அளித்த ம ன் ேத   

(தய  ெசய்  ம ன் நகைல இைணக்க ம்)  
 
 (b) கார ்அளிப்பவர ்ஏற்ெகனேவ ஏேத ம் நிைன ட்டல் ெசய் ந்தாரா? 
(ஆம்/இல்ைல)  

(தய  ெசய்  நிைன ட்ட ன் நகைல இைணக்க ம்) 
 

6. காரின் ெபா ள் (தய  ெசய்  ட்டத் ன் உட் ரி க் ற்ைற பாரக்்க ம்)- 
 

7. காரின் வரங்கள்:  
(இடப்பற்றாக் ைற என்றால் தனித் தாள் இைணக்க ம்.) 

 
8. ஏேத ம் ம ெமா  ெபறப்பட்டதா என் எஃப் -இட ந்  (ெதாடர் ைடய 
என் எஃப்  ம ைவ ெபற்ற ந்  ஒ  மாதத் க் ள்) (ஆம்/இல்ைல)  
(ஆம் எனில், தய  ெசய்  ம ெமா ன் நகைல இைணக்க ம்)  
 

9. என் எஃப்  ைற ற்ேறார ் ைற ரக்் ம் அ காரி ட ந்  ேகாரப்ப ம் 
நிவாரணத் ன் தன்ைம - 
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(உங்கள் ேகாரிக்ைகக்கான ஆவண ஆதாரம் ஏேத ம் இ ந்தால் தய  ெசய்  
இைணக்க ம்)  
 

10. கார ் அளிப்பவர ் உ ைமக் ேகாரிக்ைக ன் லமாக ேகா ம் பண இழப் ன் 
தன்ைம மற் ம் அள , ஏேத ம் இ ந்தால், ( ட்டத் ன் உட் ரி க் கள் 12(5) & 
12(6) ஐப் பாரக்்க ம்) . ....................  
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11. இைணக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் பட் யல்:  
(அைனத்  ஆவணங்களின் நகல்கைள தய  ெசய்  இைணக்க ம்)  
 

12. அ த்தல்:  
i. நான்/நாங்கள் இங் ள்ள கார ்அளிப்பவரக்ள் அ ப்ப  என்னெவன்றால்:  

 
a) இங்  தரப்பட்ட வரங்கள் அைனத் ம் உண்ைம மற் ம்; ேம ம்  
b) நான்/நாங்கள் ேமேல தரப்பட்ட வரங்கள் மற் ம் சமரப்் த்த 
ஆவணங்களில் எந்த வரத்ைத ம் மைறக்கேவா, தவறாகக் 
ெகா க்கேவா இல்ைல..  

ii. ட்டத் ன் உட் ரி க் கள் 9(ஏ)(ஏ) மற் ம் ( )- ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள 
ஏற்பாட் ன் ப  கார ்ஒ  வ டம் வதற் ள் அளிக்கப்பட்ட .  

iii. இந்தப் காரில் ெகா க்கப்பட்ட ெபா ளில் நாேனா/நாங்கேளா அல்ல  
சம்பந்தப்பட்ட யா ேமா எனக் த் ெதரிந்த வைர ல் என் எஃப்  
அ வலகத் ல் ஏற்ெகனேவ கர ்ெகாண்  வந்த ல்ைல.  

iv. காரில் ெகா க்கப்பட்ட ெபா ள் ேவெறந்த மன்றம்/நீ மன்றம்/ந வர-்
இடம் நி ைவ ல் இல்ைல.  

v.  எங்கள் கார ் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள்/ஆவணங்கைள என் எஃப் , 
என் எஃப்  ைற ற்ேறார ் ைற ரக்் ம் அ காரி டம் மற் ம் ேதைவக்  
ஏற்ப ப ரந்்  ெகாள்ள நான்/நாங்கள் ஒப் தல் அளிக் ேறாம்..  

vi. நான்/நாங்கள் என் எஃப் க்கான ஆம்பட்ஸ்ெமன் ட்டம், 2018 இன் 
உள்ளடக்கங்கைள ெதரிந்  ெகாண்ேடாம்.  

 
தங்கள் உண்ைம ள்ள  
 
 
( கார் அளிப்பவரின் ைகெயாப்பம்)  
 
நியமனம் – ( கார ் அளிப்பவர ் தன  ர நி ைய தனக்  ப ல் ேதான்ற ம், 
சமரப்்பணங்கள் ெசய்ய ம் நியமனம் ெசய்ய ம் னால் ழ் கண்ட அ த்தைல 
சமரப்் க்க ம்.)  
 
நான்/நாங்கள், ேமல் றப்பட்ட கார ் அளிப்பவரக்ள், இதன் லமாக / ம  
_______________ஐ என்/எங்கள் ர நி யாக இந்தப் காரின் எல்லா ெசயல்பா களி ம் 
நிய க் ேறாம், ேம ம் இவரின் ஒப் தல் அல்ல  ம த ப்  என்ைன ம்/எங்கைள ம் 
கட் ப்ப த் ம் என்பைத ஒப் க்ெகாள் ேறாம், இவர ்வழக்க ஞர ்இல்ைல ேம ம் இவர ்
கவரி ______________. இவர ்என் ன்னிைல ல் ைகெயாப்பம் இட் ள்ளார.்  

 
 
ஏற்கப்பட்ட   
 
( ர நி ன் ைகெயாப்பம்) 
 
( கார் அளிப்பவரின் ைகெயாப்பம்)  
 

ப் : இைணயவ ல் சமரப்் க்கப்பட்டால், காரில் ைகெயாப்பம் ேதைவ இல்ைல  
 
 


