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ஃபாஸ்ட்ராக் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடடட் (“கம்டபனி”) 
நியாயமான நபடமுபைகள் குைியீடு 

 
1. அைிமுகம்: 
 

ஃபாஸ்ட்ராக் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடெட் (“கம்டபனி”),  இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதன்பம குைிக்ககாள் 
எண். RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC. No.120/ 03.10.136/2020-21 படி   நியாயமான நபெமுபைக் குைியடீ்பெ (“குைியடீு”) 
புதுப்பித்துள்ளது. முதன்பம வழிகாட்டுதலின் படி– வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் – வடீ்டுவசதி நிதி நிறுவனம் 
(ரிசர்வ் வங்கி) வழிகாட்டுதல், 2021 அக்கொபர் 05, 2021 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்ெது. 

 
நியாயமான நபெமுபை குைியடீு டதாகுப்புகள் நிறுவனத்திற்கான குபைந்தபட்ச தரநிபலகள் கென் 
வாங்குபவர்களுென் பகயாளும் கபாது பின்பற்ைவும்.. இது கென் வாங்குபவர்களுக்கு தகவல்கபள வழங்குகிைது 
மற்றும் நிறுவனம் அவர்கபள தினசரி அடிப்பபெயில் எவ்வாறு பகயாள்கிைது என்பபத விளக்குகிைது. 

 
2. நநாக்கங்கள்: 
 

(i) கென் வாங்குபவர்களுென் பகயாள்வதில் குபைந்தபட்ச தரநிபலகபள அபமப்பதன் மூலம் நல்ல மற்றும் 
நியாயமான நபெமுபைகபள கமம்படுத்துதல்; 

 
(ii) டவளிப்பபெத் தன்பமபய அதிகரிக்க, கென் வாங்குபவர் அவர்கள் கசபவகளில் நியாயமாக என்ன 

எதிர்பார்க்கலாம் என்பபதப் பற்ைி நன்ைாகப் புரிந்து டகாள்ள முடியும்; 
 
      (iii) சந்பதயின் தரத்பத ஊக்குவிக்க, கபாட்டியின் மூலம், உயர் டசயல்பாட்டு தரத்பத அபெவது. 
 

(iv) கென் வாங்குபவருக்கும் நிறுவனத்துக்கும் இபெகய ஒரு நியாயமான மற்றும் சுமூகமான உைபவ 
கமம்படுத்துதல். 

 
3. குைியீட்டின் பயன்பாடு 
 

 இந்த குைியடீு நிறுவனம் வழங்கும் அபனத்து தயாரிப்புகள் மற்றும் கசபவகளுக்கும் டபாருந்தும். அபவ 
கவுண்ெரில், டதாபலகபசியில், தபால் மூலமாக, ஊொடும் மின்னணு சாதனங்கள் மூலமாக, இபையத்தில் 
அல்லது கவறு எந்த முபையிலும் வழங்கப்பட்ொலும் இந்தக் குைியடீு டபாருந்தும். 

 
4. டசயல்திைன் 
 

இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ெ டகாள்பகயானது, நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு அல்லது அதிகாரம் வழங்கப்பட்ெ 
வாரியத்தின் எந்தக் குழுவும் ஒப்புதல் அளித்த நாளிலிருந்து நபெமுபைக்கு வரும். 

 
5. கடன்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அவற்ைின் டசயலாக்கம் 
 

(i) நிறுவனம் ஒருபமப்பாடு மற்றும் டவளிப்பபெத்தன்பமயின் டகாள்பககபளக் கபெப்பிடிப்பதன் மூலம் 
கென் வாங்குபவர்களுெனான அபனத்து நெவடிக்பககளிலும் நியாயமாகவும் டசயல்பெ கவண்டும் மற்றும் 
கென் வாங்குபவருக்கு அபனத்து தகவல்டதாெர்புகளும் கென் வாங்கியவர் புரிந்துடகாள்ளும் டமாழியில் 
டசய்யப்படும். 

(ii) கென் விண்ைப்பத்பதச் டசயலாக்குவதற்கு டசலுத்த கவண்டிய கட்ெைம்/கட்ெைங்கள், கென் டதாபக 
அனுமதிக்கப்பொவிட்ொல்/ வழங்கப்பொவிட்ொல் திருப்பிச் டசலுத்தப்படும் கட்ெைங்களின் அளவு, 
முன்பைம் டசலுத்தும் விருப்பங்கள் மற்றும் கட்ெைங்கள் ஏகதனும் இருந்தால், கென் வாங்குபவருக்கு 
நிறுவனம் டவளிப்பபெயாகத் டதரிவிக்கும். அபராத வட்டி/தாமதமாக திருப்பிச் டசலுத்துதலுக்கான 
அபராதம், ஏகதனும் இருந்தால், கெபன நிபலயானதிலிருந்து மிதக்கும் விகிதங்களுக்கு மாற்றுவதற்கான 
மாற்ைக் கட்ெைங்கள் அல்லது அதற்கு கநர்மாைாக, ஏகதனும் வட்டி மீட்ெபமப்பு விதியின் இருப்பு மற்றும் 
கென் வாங்குபவரின் வட்டிபயப் பாதிக்கும் பிை விஷயங்கள். டவளிப்பபெயான முபையில் கென் 
விண்ைப்பத்பத டசயலாக்குதல்/அனுமதிப்பதில் சம்பந்தப்பட்ெ அபனத்து கட்ெைங்கபளயும் உள்ளெக்கிய 
‘அபனத்தும் டசலவில்’ நிறுவனம் டவளிப்படுத்தும். அத்தபகய கட்ெைங்கள்/கட்ெைங்கள் 
பாரபட்சமற்ைதாக இருக்கும். 
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(iii) கென் விண்ைப்பப் படிவங்கள் கென் வாங்குபவரின் ஆர்வத்பதப் பாதிக்கும் கதபவயான தகவல்கபள 
உள்ளெக்கியிருக்க கவண்டும், இதனால் மற்ை வடீ்டு நிதி நிறுவனங்கள் வழங்கும் விதிமுபைகள் மற்றும் 
நிபந்தபனகளுென் அர்த்தமுள்ள ஒப்படீு டசய்யப்பட்டு, கெனாளியால் தகவலைிந்த முடிபவ எடுக்க 
முடியும். கென் விண்ைப்பப் படிவம் விண்ைப்பப் படிவத்துென் சமர்ப்பிக்க கவண்டிய ஆவைங்களின் 
பட்டியபலக் குைிக்கலாம். 

 
(iv) நிறுவனம் அபனத்து கென் விண்ைப்பங்கபளயும் டபறுவதற்கு ஒப்புபக வழங்கும் முபைபய உருவாக்க 

கவண்டும். முன்னுரிபம, கென் விண்ைப்பங்கள் எந்த காலக்டகடுவிற்குள் தள்ளுபடி டசய்யப்படும் என்பது 
ஒப்புபகயில் குைிப்பிெப்படும். 

 
6. கடன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகள்: 
 

(i) கென் விண்ைப்பத்பதச் டசயலாக்குவதற்குத் கதபவயான அபனத்து விவரங்களும் விண்ைப்பத்தின் 
கபாது நிறுவனத்தால் கசகரிக்கப்படும். எவ்வாைாயினும், ஏகதனும் கூடுதல் தகவல் கதபவப்பட்ொல் 
நிறுவனம் கென் வாங்கியவர்கபள உெனடியாகத் டதாெர்பு டகாள்ளும். 
 

(ii)  கென் வாங்கியவருக்குப் புரியும் டமாழியில், அனுமதிக் கடிதம் மூலமாககவா அல்லது 
கவறுவிதமாககவா, கெனின் அளவு, வருொந்திர வட்டி விகிதம், விண்ைப்பிக்கும் முபை, EMI 
அபமப்பு, முன்பைம் டசலுத்துதல் உள்ளிட்ெ அபனத்து விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளுென் 
கென் வாங்கியவருக்கு நிறுவனம் எழுத்துப்பூர்வமாக டதரிவிக்கும். கட்ெைங்கள் மற்றும் இந்த 
விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகபள எழுத்துப்பூர்வமாக ஏற்றுக்டகாள்வதன் மூலம் கென் 
வாங்கியவர் தனது பதிவில் பவத்திருக்க கவண்டும். 

 
(iii) நிறுவனம் கென் ஒப்பந்தத்தில் தாமதமாகத் திருப்பிச் டசலுத்துவதற்கு விதிக்கப்படும் அபராத 

வட்டிபயக் தடிமனாகக் குைிப்பிடும். 
 

(v) நிறுவனம் கென் ஒப்பந்தத்தின் நகபலயும், கென் ஒப்பந்தத்தில்    கமற்ககாள் காட்ெப்பட்டுள்ள 
அபனத்து இபைப்புகளின் நகபலயும் ஒவ்டவாரு கெனாளிக்கும் ஒப்புதலுக்கு எதிராக கென்கபள 
அனுமதிக்கும் / வழங்கும் கநரத்தில் தவைாமல் வழங்க கவண்டும். 

(vi)  நிறுவனம் கென் வாங்குபவரின் விண்ைப்பம் நிராகரிப்பதற்கான காரைங்கபளக் எழுத்துப்பூர்வமாகத் 
டதரிவிக்க கவண்டும். 
 

7. விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளில் மாற்ைங்கள் உட்பட கடன்கபள வழங்குதல்: 
 

(i)   நிறுவனம் கென் ஒப்பந்தம்/அனுமதிக் கடிதத்தில் குைிப்பிெப்பட்டுள்ள  விதிமுபைகள் மற்றும் 
நிபந்தபனகளின்படி பைத்பத வழங்க கவண்டும். 

 
(ii) கென் வாங்குபவர்களுக்குப் புரியும் டமாழியில் கென் வாங்குபவர்களுக்கு கென் வழங்கல் 

அட்ெவபை, வட்டி விகிதங்கள், அபராத வட்டி (ஏகதனும் இருந்தால்), கசபவக் கட்ெைங்கள், 
முன்பைம் டசலுத்துதல் உள்ளிட்ெ விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளில் ஏகதனும் மாற்ைம் 
ஏற்பட்ொல் நிறுவனம் அைிவிப்பப வழங்கும். கட்ெைங்கள், டபாருந்தக்கூடிய பிை 
கட்ெைம்/கட்ெைங்கள் கபான்ைபவ. வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் கட்ெைங்களில் மாற்ைங்கள் (ஏகதனும் 
இருந்தால்) எதிர்காலத்தில் மட்டுகம டசயல்படுத்தப்படும் என்பது குைிப்பிெத்தக்கது, இது டதாெர்பான 
டபாருத்தமான நிபந்தபன கென் ஒப்பந்தத்தில் இபைக்கப்படும். 
 

(iii) அத்தபகய மாற்ைம் கெனாளிகளுக்கு பாதகமாக இருந்தால், (மிதக்கும் கெனுக்கான வட்டி விகிதம் 
அதிகரிப்பபதத் தவிர) அவர்கள் 60 நாட்களுக்குள் தங்கள் கைக்பக மூடிவிெலாம் அல்லது கூடுதல் 
கட்ெைம் அல்லது வட்டி எதுவும் டசலுத்தாமல் மாற்ைலாம்.  

 
(iv) கென் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பைம் டசலுத்துதல் அல்லது டசயல்திைபனத் திரும்பப் டபறுதல் / 

விபரவுபடுத்துதல் அல்லது கூடுதல் பத்திரங்கபளத் கதடுதல் (ஏகதனும் இருந்தால்), கென் 
ஒப்பந்தத்துென் இைக்கமாக இருக்கும்.  

 
(v) நிறுவனம் அபனத்துப் பத்திரங்கபளயும் திருப்பிச் டசலுத்தியதன் கபரில் அல்லது கென் 

வாங்குபவர்களுக்கு எதிராக நிறுவனம் பவத்திருக்கும் எந்தடவாரு சட்ெப்பூர்வ உரிபம அல்லது 
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உரிபமக்கு உட்பட்ெ கெனின் நிலுபவத் டதாபகபய உைர்ந்து டகாள்ளும்கபாதும் டவளியிடும். 
அத்தபகய டசட் ஆஃப் உரிபமபயப் பயன்படுத்த கவண்டுடமன்ைால், மீதமுள்ள ககாரிக்பககள் 
மற்றும் சம்பந்தப்பட்ெ க்பளம் தீர்க்கப்படும் வபர அல்லது டசலுத்தப்படும் வபர பத்திரங்கபள 
பவத்திருக்க நிறுவனத்திற்கு உரிபம உள்ள நிபந்தபனகள் பற்ைிய முழு விவரங்களுென் கென் 
வாங்குபவர்களுக்கு அைிவிப்பு வழங்கப்படும். 

 

8. டிஜிட்டல் டலண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்கள் மூலம் டபைப்பட்ட கடன்கள் 
 
நிறுவனம் டிஜிட்ெல் கென் வழங்கும் தளங்கபளத் தங்கள் முகவர்களாகக் டகாண்டு, கென் வாங்குபவர்களுக்கு 
மற்றும்/ அல்லது நிலுபவத் டதாபகபய வசூலிக்க, பின்வரும் வழிமுபைகபளப் பின்பற்றும். 
 

(i) முகவர்களாக ஈடுபட்டுள்ள டிஜிட்ெல் கென் வழங்கும் தளங்களின் டபயர்கள் நிறுவனத்தின் 
இபையதளத்தில் டவளியிெப்படும். 

 
(ii) முகவர்களாக ஈடுபட்டுள்ள டிஜிட்ெல் டலண்டிங் தளங்கள் கென் வாங்குபவருக்கு, யாருபெய சார்பாக 

அவருென் டதாெர்பு டகாள்கின்ைனகரா அந்த நிறுவனத்தின் டபயபர முன்கூட்டிகய டதரிவிக்குமாறு 
அைிவுறுத்தப்படும். 

 
      (iii) அனுமதி வழங்கப்பட்ெ உெகனகய ஆனால் கென் ஒப்பந்தத்பத நிபைகவற்றுவதற்கு முன், நிறுவனத்தின் 

டலட்ெர்டஹட் கென் வாங்குபவருக்கு அனுமதி கடிதம் வழங்கப்படும் 
 

(iv) கென் ஒப்பந்தத்தின் நகலுென், கென் ஒப்பந்தத்தில் கமற்ககாள் காட்ெப்பட்டுள்ள அபனத்து இபைப்புகளின் 
நகபலயும், கென்கபள அனுமதிக்கும்/ வழங்கும்கபாது அபனத்து கென் வாங்குபவர்களுக்கும் 
வழங்கப்பெ கவண்டும். 

(v) நிறுவனம் தன்னால் ஈடுபட்டுள்ள டிஜிட்ெல் கென் வழங்கும்  தளங்கபள திைம்பெ கமற்பார்பவயிடும் 
மற்றும் கண்காைிக்கும். 

(vi) குபை தீர்க்கும் வழிமுபை பற்ைிய விழிப்புைர்பவ உருவாக்குவதற்கு கபாதுமான முயற்சிகள் 
கமற்டகாள்ளப்பெ கவண்டும். 
 

9. இயக்குநர்கள் குழுவின் டபாறுப்பு 
 

 (i) புகார்கள் மற்றும் குபைகபளத் தீர்ப்பதற்கு நிறுவனத்திற்குள் டபாருத்தமான குபை தீர்க்கும் அபமப்பப 
நிறுவனம் அபமக்கும். 

 
(ii) நிர்வாகத்தின் பல்கவறு நிபலகளில் நியாயமான நபெமுபைச் சட்ெத்தின் இைக்கம் மற்றும் குபைகபள 

நிவர்த்தி டசய்யும் அபமப்பின் டசயல்பாட்பெ நிறுவனம் அவ்வப்கபாது மதிப்பாய்வு டசய்யும். 
அத்தபகய மதிப்பாய்வுகளின் ஒருங்கிபைக்கப்பட்ெ அைிக்பகயானது குைிப்பிட்ெ கால 
இபெடவளியில் வாரியத்திெம் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

 
10. குபை தீர்க்கும் அபமப்பு: 
 

(i) நிறுவனத்தில், வாடிக்பகயாளர் கசபவக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிைது. புதிய கென் 
வாங்குபவர்கபள ஈர்ப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல், ஏற்கனகவ உள்ளவர்கபளத் தக்கபவத்துக்டகாள்ளவும் 
உெனடி மற்றும் திைபமயான கசபவபய வழங்குவது அவசியம் என்ை நம்பிக்பக உள்ளது. 

 
(ii) நிறுவனம் கென் வாங்குபவருக்கு தகவல், தயாரிப்புகள் மற்றும் கசபவகபள எளிதாக அணுகுவதுென், 

அவர்களின் குபைகபள நிவர்த்தி டசய்வதற்கான வழிமுபைகபளயும் வழங்குகிைது. 
 

      (iii) புகார் டபைப்பட்ெவுென், நிறுவனம் அவருக்கு/அவளுக்கு ஒரு வாரத்திற்குள் ஒப்புதல்/பதிபல அனுப்ப 
முயற்சிக்கும். அந்த ஒப்புபகயில் குபைபயச் சமாளிக்கும் அதிகாரியின் டபயரும் பதவியும் இருக்கும். 
புகார் டதாபலகபசியில் டதரிவிக்கப்பட்ொல், கென் வாங்குபவருக்கு புகார் குைிப்பு எண் வழங்கப்படும் 
மற்றும் நியாயமான காலத்திற்குள் முன்கனற்ைம் குைித்து டதரிவிக்கப்படும் 
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 (iv) இந்த விஷயத்பத ஆராய்ந்த பிைகு, நிறுவனம் கென் வாங்குபவருக்கு அதன் இறுதி பதிபல அனுப்ப 
கவண்டும் அல்லது பதிலளிக்க அதிக அவகாசம் ஏன் கதபவ என்பபத விளக்க கவண்டும் மற்றும் புகார் 
டபைப்பட்ெ ஆறு வாரங்களுக்குள் அபதச் டசய்ய முயற்சி டசய்ய கவண்டும், கமலும் அவர்/அவள் 
இன்னும் திருப்தி அபெயவில்பல என்ைால், அவனது/அவளுபெய புகாபர எப்படி எடுத்துக்டகாள்வது 
என்பபத அவருக்கு/அவளுக்குத் டதரிவிக்க கவண்டும். 

 
படி 1 

 
   கெபனப் பற்ைி ஏகதனும் புகார்/குபை இருந்தால், கென் வாங்கியவர் அவர்/அவள் தனது கைக்கு 

பவத்திருக்கும் வைிக இருப்பிெத்தின் கிபளபய அணுகலாம் மற்றும் கிபளயில் பராமரிக்கப்படும் புகார் 
பதிகவட்டில் பதிவு டசய்யலாம். (கவபல கநரத்தில் காபல 9:30 முதல் மாபல 6:00 மைி வபர - திங்கள் 
முதல் டவள்ளி வபர மற்றும் சனிக்கிழபம காபல 09:30 முதல் மாபல 4:00 மைி வபர அபனத்து 
ஞாயிறு மற்றும் ஒவ்டவாரு மாதமும் 2வது சனிக்கிழபம தவிர). 

 
 புகார் டபைப்பட்ெ நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் தீர்வு காை அபனத்து முயற்சிகளும் கமற்டகாள்ளப்படும். 

 
படி 2 

 
 14 நாட்களுக்குப் பிைகு அது தீர்க்கப்பொவிட்ொல், அத்தபகய வழக்கில் கென் வாங்குபவர் 

அவரது/அவளுபெய புகார் தீர்க்கப்படுவதற்கான டசயல்பாட்டில் உள்ளது மற்றும் தீர்வுக்கு கதபவயான 
கூடுதல் கால அவகாசம் உட்பெ விபரவில் தீர்க்கப்படும் என்று டதரிவிக்கப்படும். 

 
 கென் டபறுபவர், இந்த கநாக்கத்திற்காக, தபலபம அலுவலகத்தில் நியமிக்கப்பட்ெ அதிகாரிபயத் டதாெர்பு 

டகாள்ளலாம் 
 
திருமதி.சங்கீதா 
ஃபாஸ்ட்ராக் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடெட்.  
வாடிக்பகயாளர் பராமரிப்பு துபை, 
ஐடிஐ ஹவுஸ் 36, ொக்ெர். ஆர்.கக. ஷிகராத்கர் சாபல,  
பகரல் - மும்பப - 400012 
டதாெர்பு எண்: 022-4027 3600 / 91 8657998360 
 
மின்னஞ்சல் ஐடிகள்: contactus@fasttrackhfc.com மற்றும் complaints@fasttrackhfc.com 
 
கமலும் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் டதாெர்பு டகாள்ளலாம்:  
திருமதி. பிரியா சுக்லா 
ஃபாஸ்ட்ராக் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடெட்.  
புகார்  
ஐடிஐ ஹவுஸ் 36, ொக்ெர் ஆர்.கக. ஷிகராத்கர் சாபல,  
பகரல் - மும்பப - 400012 
மின்னஞ்சல் ஐடி: Compliance@fasttrackhfc.com  
 
டதாெர்பு எண்: 022-4027 3600 / 91 8349988894 
 
கென் வாங்கியவர் ஒரு மாத காலத்திற்குள் நிறுவனத்திெமிருந்து எந்த பதிலும் டபைவில்பல அல்லது டபைப்பட்ெ 
பதிலில் அதிருப்தி அபெந்தால், புகார்தாரர் கதசிய வடீ்டுவசதி வங்கியின் புகார் நிவர்த்திப் பிரிபவ அணுகி, 
NHBயின் இபையதளத்தில் அல்லது தபால் மூலம் NHB, புது தில்லிக்கு புகார்டசய்யலாம்.. 
 

i) ஆன்பலன் பயன்முபை - https://grids.nhbonline.org.in அல்லது 
ii) அஞ்சல் மூலம் ஆஃப்பலன் பயன்முபையில், பரிந்துபரக்கப்பட்ெ வடிவத்தில் 

(https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf ) முகவரியில் கிபெக்கும் 
 

டபறுநர், 
புகார் தீர்வு பிரிவு, 
கமற்பார்பவத் துபை, கதசிய வடீ்டுவசதி வங்கி, 

mailto:complaints@fasttrackhfc.com
mailto:Compliance@fasttrackhfc.com
https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf
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ககார் 5 ஏ, இந்தியா வாழ்விெ பமயம், கலாதி சாபல,  
புது தில்லி - 110 003  
மின்னஞ்சல்: crcell@nhb.org.in 

 
11. அதிகப்படியான வட்டிபய ஒழுங்குபடுத்துதல் 
 

 நிதிச் டசலவு, மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் பிரீமியம் கபான்ை டதாெர்புபெய காரைிகபளக் கைக்கில் 
எடுத்துக்டகாண்டு, கென்கள் மற்றும் முன்பைங்களுக்காக வசூலிக்கப்படும் வட்டி விகிதத்பத நிறுவனம் 
தீர்மானிக்கும் வட்டி விகித மாதிரிபய கமற்டகாள்ளும். வட்டி விகிதம் மற்றும் பல்கவறு வபகயான கென் 
வாங்குபவர்களுக்கு டவவ்கவறு வட்டி விகிதங்கபள வசூலிப்பதற்கான ஆபத்து மற்றும் தரநிபலக்கான 
அணுகுமுபை ஆகியபவ விண்ைப்பப் படிவத்தில் கென் வாங்குபவருக்குத் டதரிவிக்கப்பட்டு அனுமதி 
கடிதத்தில் டவளிப்பபெயாகத் டதரிவிக்கப்படும். அபராத வட்டி/கட்ெைங்களுக்கான (ஏகதனும் இருந்தால்) 
டகாள்பகபய நிறுவனத்தின் வாரியம் டதளிவாக வகுத்துவிடும். 

 வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் அபாயங்களின் தரப்படுத்தலுக்கான அணுகுமுபை மற்றும் அபராத வட்டி (ஏகதனும் 
இருந்தால்) நிறுவனங்களின் இபையதளத்தில் கிபெக்கும். வட்டி விகிதங்களில் மாற்ைம் ஏற்படும் 
கபாடதல்லாம் தகவல்கள் இபையதளத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு டவளியிெப்படும். நிறுவனத்தால் வசூலிக்கப்படும் 
வட்டி விகிதம் வருொந்திரமாக இருக்கும் என்பது குைிப்பிெத்தக்கது. கென் வாங்கியவர்களிெமிருந்து 
வசூலிக்கப்படும் தவபைகள் வட்டிக்கும் அசலுக்கும் இபெகய உள்ள பிளபவக் குைிக்கும். 

 
 நிறுவனம் சாதாரை நிதி நபெமுபைபயத் தவிர அதிக வட்டி வசூலிக்கக் கூொது மற்றும் கென்களின் 

விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகள் டதாெர்பாக டவளிப்பபெத்தன்பமபய உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்கிைது 
 
12. விளம்பரம், சந்பதப்படுத்தல் மற்றும் விற்பபன: 
 

(i) அபனத்து விளம்பரம் மற்றும் விளம்பரப் டபாருட்கள் டதளிவாக இருப்பபதயும், தவைாக வழிநெத்தாமல் 
இருப்பபதயும் நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். 

 
(ii) கசபவ அல்லது தயாரிப்புக்கு கவனத்பத ஈர்க்கும் மற்றும் வட்டி விகிதத்பத உள்ளெக்கிய எந்தடவாரு 

ஊெகம் மற்றும் விளம்பர இலக்கியங்களில் ஏகதனும் விளம்பரத்தில், பிை கட்ெைங்கள் மற்றும் 
கட்ெைங்கள் டபாருந்துமா மற்றும் டதாெர்புபெய விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளின் முழு 
விவரங்கள் உள்ளன என்பபத நிறுவனம் குைிப்பிடும். ககாரிக்பகயின் கபரில் அல்லது இபையதளத்தில். 

 
(iii) பின்வரும் வழிகளில் ஏகதனும் ஒன்ைின் மூலம் சுட்டிக்காட்டும் வட்டி விகிதங்கள், டபாதுவான 

கட்ெைங்கள் மற்றும் கட்ெைங்கள் (அபராத வட்டி, ஏகதனும் இருந்தால்) பற்ைிய தகவல்கபள நிறுவனம் 
வழங்கும் 

 
- கிபளகளில் கநாட்டீஸ் கபாடுதல் 
- டதாபலகபசி இபைப்புகள் 
- நிறுவனத்தின் இபையதளம் 
- கசபவ வழிகாட்டி/கட்ெை அட்ெவபைபய வழங்குதல். 
- நியமிக்கப்பட்ெ பைியாளர்கள்/ உதவி பமயம் 

 
(iii)  ஆதரவு கசபவகபள வழங்குவதற்காக மூன்ைாம் தரப்பினரின் கசபவகபளப் டபைக்கூடிய மூன்ைாம் 

தரப்பினர் கென் வாங்குபவரின் தனிப்பட்ெ தகவல்கபள நிறுவனத்தால் பகயாளப்படும் அகத அளவு 
ரகசியத்தன்பம மற்றும் பாதுகாப்கபாடு பகயாள கவண்டும் என்பபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். 

 
 (iv)  நிறுவனம் அவ்வப்கபாது கென் வாங்குபவருக்கு அவர்களால் கிபெக்கும் தயாரிப்புகள் மற்றும் 

கசபவகளின் பல்கவறு அம்சங்கபளத் டதரிவிக்கும். கமலும், அதன் பிை தயாரிப்புகள் பற்ைிய தகவல் 
சலுபககள் அல்லது விளம்பரச் சலுபககள், அத்தபகய தகவல் அல்லது கசபவபயப் டபறுவதற்கு 
அவர்களின் ஒப்புதபலப் டபற்று, கென் வாங்குபவருக்குத் நிறுவனம் மின்னஞ்சல் மூலமாககவா அல்லது 
இபையதளத்தில் பதிவு டசய்வதன் மூலமாககவா அல்லது கவறு எந்த வபகயிகலா டதரிவிக்கப்படும். 

  
(v)       நிறுவனம் கநரடி விற்பபன முகபமகளுக்கு (DSA) நெத்பத விதிகபள வகுத்துள்ளது. அதன் 

தயாரிப்புகள்/கசபவகபள சந்பதப்படுத்துவதற்கு அது பயனபெயலாம், மற்ை விஷயங்களில் அவர்கள் 

mailto:crcell@nhb.org.in
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தங்கபள அபெயாளம் காட்டிக்டகாள்ள கவண்டும். எங்கள் தயாரிப்புகபள தனிப்பட்ெ முபையில் 
விற்பதற்காக கென் வாங்குபவபர அணுகும்கபாது, டதாபலகபசி மூலம் அணுகலாம். 
 

(vi)  பிரதிநிதி / கூரியர் அல்லது DSA ஏகதனும் முபையற்ை நெத்பதயில் ஈடுபட்ெதாக அல்லது இந்த 
குைியடீ்பெ மீைி டசயல்பட்ெதாக கென் வாங்குபவர்களிெமிருந்து ஏகதனும் புகார் வந்தால், நிறுவனம் 
அந்த விஷயத்பத விசாரித்து இழப்பப சரிடசய்வதற்கு தகுந்த நெவடிக்பககபள எடுக்கும். 
 

(vii) நிறுவனம் கநரடியாககவா அல்லது டதாபலகபசி மூலமாககவா தயாரிப்புகபள விற்பபன 
டசய்வதற்காக கென் வாங்குபவபர அணுகும்கபாது தங்கபள அபெயாளம் காை கவண்டிய பிை 
விஷயங்களில் தயாரிப்புகள்/கசபவகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அவர்களின் கநரடி விற்பபன 
முகபமகளுக்கு (DSA) நெத்பத டநைிமுபைகபள பரிந்துபரக்கும். 

 
13. உத்தரவாதமளிப்பவர்கள்: 
 
கெனுக்கான உத்தரவாததாரருக்கு நிறுவனம் பின்வரும் விஷயங்கபளத் டதரிவிக்கும் 

(i)  உத்திரவாதமாக அவனது/அவள் டபாறுப்பு; 
(ii)  ஒருவர் நிறுவனத்திற்குச் டசலுத்தும் டபாறுப்பின் அளவு; 
(iii) நிறுவனம் உத்தரவாததாரர்கபள தங்கள் டபாறுப்புகபள டசலுத்த அபழக்கும் சூழ்நிபலகள்; 
(iv) நிறுவனம் உத்தரவாததாரராக டசலுத்தத் தவைினால், நிறுவனத்தில் உள்ள மற்ை பைங்களுக்கு நிறுவனம் 

உதவியிருக்கிைதா; 
(v) ஒரு உத்தரவாததாரராக அவரது/அவளுபெய டபாறுப்புகள் ஒரு குைிப்பிட்ெ அளவிற்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ெதா அல்லது அபவ வரம்பற்ைதா; மற்றும் 
(vi) உத்தரவாதம் அளிப்பவராக இருக்கும் அவரது/அவளுபெய டபாறுப்புகள் விடுவிக்கப்படும் கநரம் மற்றும் 

சூழ்நிபலகள் மற்றும் நிறுவனம் அபதப் பற்ைி அவர்களுக்குத் டதரிவிக்கும் விதம்; 
 (vii) அவர்கள் உத்தரவாதமாக நிற்கும் கெனாளியின் அைியப்பட்ெ நிதி நிபலயில் ஏகதனும் டபாருள் பாதகமான 

மாற்ைம் ஏற்பட்ொல் நிறுவனம் அவர்களுக்குத் டதரிவிக்கும். 
(viii) நிலுபவத் டதாபகபயச் டசலுத்துவதற்கு கபாதுமான வழிகள் இருந்தும், கெனளிப்பவர்/கென் வழங்குபவர் 

விடுத்த ககாரிக்பகக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பவர் இைங்க மறுத்தால், அத்தபகய உத்தரவாததாரர் 
கவண்டுடமன்கை கெபனத் திருப்பிச் டசலுத்தாதவராகக் கருதப்படுவார். 
 

14. தனியுரிபம மற்றும் இரகசியத்தன்பம: 
 

(i) நிறுவனம் கென் வாங்குபவர்களின் அபனத்து தனிப்பட்ெ தகவல்கபளயும் தனிப்பட்ெதாகவும் 
ரகசியமாகவும் கருதும் [வாடிக்பகயாளர் இனி நிறுவனத்தின் கென் வாங்குபவராக இல்லாவிட்ொலும்], 
கமலும் பின்வரும் டகாள்பககள் மற்றும் டகாள்பககளால் வழிநெத்தப்படும். பின்வரும் விதிவிலக்கான 
நிகழ்வுகபளத் தவிர, எங்கள் குழுவில் உள்ள பிை நிறுவனங்கள்/நிறுவனங்கள் உட்பெ, கென் 
வாங்கியவரின் கைக்குகள் டதாெர்பான தகவல் அல்லது தரபவ, கென் வாங்கியவர் வழங்கியதா அல்லது 
கவறு எவருக்கும் நிறுவனம் டவளிப்படுத்தாது: 
 
  தகவல் சட்ெப்படி கதபவப்பட்ொல்; 
  தகவல்கபள டவளிப்படுத்தும் கெபம டபாதுமக்களுக்கு இருந்தால்; 
  அதன் நலன்களுக்குத் தகவல் டகாடுக்க கவண்டும் என்ைால் (உதாரைமாக, கமாசடிபயத் தடுக்க) 

ஆனால் கென் வாங்குபவர் கைக்குகள் (டபயர் மற்றும் முகவரி உட்பெ) பற்ைிய தகவபல 
சந்பதப்படுத்துவதற்காக கநாக்கங்களுக்காக  எங்கள் குழுவில் உள்ள மற்ை நிறுவனங்கள் உட்பெ 
கவறு எவருக்கும் வழங்குவதற்கு இது ஒரு காரைமாகப் பயன்படுத்தப்பொது.; 

 கென் வாங்கியவர் ககட்ொல் / தகவபல டவளிப்படுத்துமாறு டதரிவித்தால் அல்லது கென் 
வாங்கியவரின் அனுமதியுென்; 

 நிறுவனத்திெம் கென் வாங்குபவபரப் பற்ைிய குைிப்பபக் ககட்ொல், அபதக் டகாடுப்பதற்கு முன் 
எழுத்துப்பூர்வ கெனாளியின் ஒப்புதல் கதபவ; 

 கென் வாங்குபவபரப் பற்ைி நிறுவனம் பவத்திருக்கும் தனிப்பட்ெ பதிவுகபள அணுகுவதற்கு 
தற்கபாதுள்ள சட்ெக் கட்ெபமப்பின் கீழ் உள்ள உரிபமகளின் அளவு குைித்து கென் வாங்குபவருக்கு 
டதரிவிக்கப்படும். 

 கென் வாங்கியவர் அதற்கான ஒப்புதபல வழங்காத வபரயில், கென் வாங்கியவரின் தனிப்பட்ெ 
தகவபல சந்பதப்படுத்தல் கநாக்கங்களுக்காக நிறுவனம் பயன்படுத்தாது. 
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15. டபாது 
 

கென் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள கநாக்கங்களுக்காக தவிர, 
கென் வாங்குபவரின் விவகாரங்களில் தபலயிடுவபத நிறுவனம் தவிர்க்க கவண்டும் (கெனாளியால் 
முன்னர் டவளியிெப்பொத தகவல், கவனிக்கப்பொவிட்ொல்). 

 
கென் வாங்கியவரிெமிருந்து கென் கைக்பக மாற்றுவதற்கான ககாரிக்பகபய நிறுவனம் டபற்ைால், 
நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் அல்லது கவறுவிதமாக அதாவது நிறுவனத்தின் ஆட்கசபபன, ஏகதனும் 
இருந்தால், ககாரிக்பக டபைப்பட்ெ நாளிலிருந்து 21 நாட்களுக்குள் டதரிவிக்கப்படும். அத்தபகய 
இெமாற்ைம் சட்ெத்திற்கு உட்பட்டு டவளிப்பபெயான ஒப்பந்த விதிமுபைகளின்படி இருக்க கவண்டும். 

 
நிறுவனம் கென் வாங்குபவருக்குத் திருப்பிச் டசலுத்தும் டசயல்முபைபயத் டதாபக, காலம் மற்றும் 
திருப்பிச் டசலுத்தும் காலம் ஆகியவற்ைின் மூலம் விளக்க கவண்டும். எவ்வாைாயினும், கென் 
வாங்கியவர் திருப்பிச் டசலுத்தும் அட்ெவபைபய கபெபிடிக்கவில்பல என்ைால், நிலத்தின் 
சட்ெங்களின்படி ஒரு வபரயறுக்கப்பட்ெ டசயல்முபை நிலுபவத் டதாபகபய மீட்டெடுக்க கவண்டும். 
கென் வாங்குபவருக்கு அைிவிப்பப அனுப்புவதன் மூலம் அல்லது தனிப்பட்ெ வருபககள் மற்றும்/அல்லது 
ஏகதனும் இருந்தால் பாதுகாப்பப மீட்டெடுப்பதன் மூலம் அவருக்கு நிபனவூட்டுவது இந்த 
டசயல்முபைபய உள்ளெக்கும். 

 
கென்கபள வசூலிக்கும் விஷயத்தில், நிறுவனம் துன்புறுத்தபல நாெக்கூொது. ஒற்பைப்பபெ கநரங்களில் 

கென் வாங்குபவர்கபளத் டதாெர்ந்து டதாந்தரவு டசய்தல், கெபனத் திரும்பப் டபறுவதற்கு அடியாட்கபள 
பயன்படுத்துதல் கபான்ைபவ டசய்யக்கூொது. கென் வாங்குபவர்கபள உரிய முபையில் பகயாள்வதற்கு 
ஊழியர்கள் கபாதுமான பயிற்சி டபற்ைிருப்பபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். 

 
பின்வரும் சூழ்நிபலகளின் கீழ் வடீ்டுக் கென்கபள முன்கூட்டிகய மூடுவதற்கு நிறுவனம் முன்பைம் 
டசலுத்தும் வரி அல்லது அபராதம் வசூலிக்காது. 

 
● வடீ்டுக் கென் மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தின் அடிப்பபெயில் மற்றும் எந்த மூலத்திலிருந்தும் 

முன்கூட்டிகய மூெப்பட்ெது. 
 

● வடீ்டுக் கென் நிபலயான வட்டி விகிதத்தின் அடிப்பபெயில் இருக்கும் மற்றும் கென் வாங்கியவர் 
தனது டசாந்த ஆதாரங்களில் இருந்து கெபன முன்கூட்டிகய அபெத்திருந்தால். 

 
இந்த கநாக்கத்திற்கான "டசாந்த ஆதாரங்கள்" என்பது வங்கி/ HFC/ NBFC மற்றும்/அல்லது நிதி நிறுவனத்திெமிருந்து 
கென் வாங்குவபதத் தவிர கவறு எந்த ஆதாரத்பதயும் குைிக்கிைது. 
 
அபனத்து இரட்பெ/சிைப்பு விகிதங்கள் (நிபலயான மற்றும் மிதக்கும் கூட்டு) வடீ்டுக் கென்கள், முன் மூடும் கநரத்தில், 
கென் நிபலயான அல்லது மிதக்கும் விகிதத்தில் உள்ளதா என்பபதப் டபாறுத்து, நிபலயான/ மிதக்கும் விகிதத்திற்கு 
டபாருந்தும் மூடுவதற்கு முந்பதய விதிமுபைகபள ஈர்க்கும். இரட்பெ/சிைப்பு வதீ வடீ்டுக் கென்களின் விஷயத்தில், 
நிபலயான வட்டி விகிதக் காலம் முடிவபெந்த பிைகு, மிதக்கும் வட்டி கெனாக மாற்ைப்பட்ெவுென், மிதக்கும் 
விகிதத்திற்கான முன் மூெல் விதிமுபை டபாருந்தும். இனிகமல் முெக்கப்படும் அத்தபகய இரட்பெ/சிைப்பு வதீ 
வடீ்டுக் கென்கள் அபனத்திற்கும் இது டபாருந்தும். ஒரு நிபலயான விகிதக் கென் என்பது கெனின் முழு 
காலத்திற்கும் நிர்ையிக்கப்பட்ெ விகிதம் என்பதும் டதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

தனிப்பட்ெ கென் வாங்குபவர்களுக்கு வைிகம் அல்லாத பிை கநாக்கங்களுக்காக அனுமதிக்கப்படும் எந்தடவாரு 
மிதக்கும் விகித காலக் கெனுக்கும் நிறுவனம் முன்கூட்டிகய கட்ெைம்/முன்-பைம் டசலுத்துதல் 
அபராதங்கபள விதிக்காது. 

 
 தற்கபாதுள்ள கென் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆவைங்களுென் கூடுதலாக மிக முக்கியமான விதிமுபைகள் மற்றும் 

நிபந்தபனகள் (MITC) அெங்கிய ஆவைத்பத நிறுவனம் டபை கவண்டும். 
 

நிறுவனம் கசபவக் கட்ெைங்கள், வட்டி விகிதங்கள், அபராத வட்டி (ஏகதனும் இருந்தால்), வழங்கப்படும் 
கசபவகள், தயாரிப்புத் தகவல், பல்கவறு பரிவர்த்தபனகளுக்கான கநர விதிமுபைகள் மற்றும் 
குபைகபள நிவர்த்தி டசய்யும் அபமப்பு கபான்ை பல்கவறு முக்கிய அம்சங்கபள அைிவிப்பு பலபக, 
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இபையதளம் அல்லது “பிை முபைகளில் காண்பிக்கும். தற்கபாபதய ஒழுங்குமுபையின்படி 
கதபவக்ககற்ப காட்சிப்படுத்தவும். 

 
நிறுவனம் அதன் தயாரிப்புகள் மற்றும் கசபவகளின் தகவபல ஆங்கிலம்/இந்தி அல்லது டபாருத்தமான 

உள்ளூர் டமாழியில் அளிக்க கவண்டும். 
 

நிறுவனம் கென் வழங்கும் விஷயத்தில் பாலினம், சாதி மற்றும் மதத்தின் அடிப்பபெயில் பாகுபாடு 
காட்ெக்கூொது. கமலும், தயாரிப்புகள், கசபவகள், வசதிகள் கபான்ைவற்பை விரிவுபடுத்துவதில் 
ஊனத்தின் அடிப்பபெயில் பார்பவயற்ை அல்லது உெல் ஊனமுற்ை விண்ைப்பதாரர்கபள நிறுவனம் 
பாகுபாடு காட்ெக்கூொது. 

 
 நிறுவனம், கென் வாங்கியவரிெமிருந்கதா அல்லது வங்கி/நிதி நிறுவனத்திெமிருந்கதா, கென் கைக்பக 

மாற்றுவதற்கான ககாரிக்பகபய சாதாரை கபாக்கில் டசயல்படுத்தும். 
 
 
 
 

நிறுவனம் குைியீட்பட விளம்பரப்படுத்த நவண்டும். 
 

ஏற்கனகவ உள்ள மற்றும் புதிய கென் வாங்குபவர்களுக்கு குைியடீ்டின் நகபல வழங்கவும். 
இந்த குைியடீ்பெ கவுண்ெரில் அல்லது மின்னணு டதாெர்பு அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் ககாரிக்பகயின் 

கபரில் கிபெக்கச் டசய்யுங்கள். 
இந்தக் குைியடீ்பெ ஒவ்டவாரு கிபளயிலும் இபையதளத்திலும் கிபெக்கச் டசய்யுங்கள். 
குைியடீ்பெப் பற்ைிய டபாருத்தமான தகவபல வழங்குவதற்கும், குைியடீ்பெ நபெமுபைப்படுத்துவதற்கும் 

அதன் ஊழியர்கள் பயிற்சி டபற்ைிருப்பபத உறுதிடசய்யவும். 
 

16. திருத்தங்கள் 
 
இயக்குநர்கள் குழு இந்தக் குைியடீ்பெ அது டபாருத்தமானதாகக் கருதும் கபாது மதிப்பாய்வு டசய்யும். 


