FAIR PRACTICE CODE OF
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சைதன்யா இந் தியா ஃபின் கிரெடிட் பிசெவேட் லிமிரடட் ேணிக பெிேெ்த்தசனகசை
சகயாை் ேதில்

பின்ேரும்

விதிமுசைகை்

/

நசடமுசைகசை

ேகுக்க

இந் த

நியாயமான

நசடமுசைகை் விதித் ரதாகுப் பிசன (Fair Practice Code) உருோக்கியுை் ைது. இந் த விதித் ரதாகுப் பு
மாெ்ை ் 26, 2012 NBFC-க்கான நியாயமான நசடமுசைகைின் விதித் ரதாகுப் பு குறித்த ெிைெ்ே் ேங் கி
ேழிகாட்டுதல் கைின்

படி

உருோக்கப் பட்டுை் ைது.

இந் த

விதித்

ரதாகுப் பிை் கு

சைதன்யா

இயக்குனெ் குழு ஏப் ெல் 9 , 2012 அன்று ஒப் புதல் அைித்துை் ைது. பிப் ெேெி 18 , 2013 அன்று, ெிரைெ்ே்
ேங் கி ரேைியிட்ட வமல் ேழிகாட்டுதல் கைின் படி, சைதன்யாவின் விதித் ரதாகுப் பு (FPC) திருத்தி
அசமக்கப் பட்டுை் ைது.

நிறுேனத்தின்

இந் த

திருத்தி

அசமக்கப் பட்ட

விதிரதாகுப் பானது

இயக்குனெ் குழுவினால் மாெ்ை ் 11 , 2013 ல் ஒப் புதல் அைிக்கப் பட்டுை் ைது. இந் த ஆேணம் ஏப் ெல் 2016
ல் வமலும் தணிக்சக ரைய் யப் பட்டது.
மாெ்ை ் 09, 2017 அன்று ெிைெ்ே் ேங் கி ரேைியிட்ட வமலதிக ேழிகாட்டுதல் கைின் அடிப் பசடயில் ,
சைதன்யாவின் நியாயமான நசடமுசைகை் விதித் ரதாகுப் பு (FPC) வமலும் திருத்தப் பட்டுை் ைது.
இத்திருத்தப் பட்ட

நிறுேனத்தின்

FPC

இயக்குனெ்

குழுோல்

ஆகஸ்ட்26,2017ல்

அங் கீகெிக்கப் பட்டுை் ைது.

A. NBFC
I.
கடன்களுக்கான விண்ணப் பங் கை் மை் றும் அேை் றின் ரையலாக்கம்
⮚ கடன் வாங் குபவருக்கான அனனத்து தகவல் ததாடர்புகளும் வட்டார பபச்சுதமாழி அல் லது
கடன் வாங் கியவர் புரிந்துதகாள் ளும் தமாழியில் இருக்கும் .

⮚ கடன் விண்ணப்ப படிவங் களில் கடன் வாங் குபவரின் ஆர்வத்னத பாதிக்க பதனவயான
தகவல் கள் இருக்கும் , இதன் மூலம் மற் ற NBFCகள் -MFI வழங் கும் விதிமுனறகள் மற் றும்
நிபந்தனனகளுடன் கடன் வாங் குபவர் ஒரு அர்த்தமுள் ள ஒப்பீடு தசய் யலாம் மற் றும் கடன்
வாங் கியவரால் தகவலறிந்த முடினவ எடுக்க முடியும் . கடன் விண்ணப்ப படிவமானது,
விண்ணப்ப படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க பவண்டிய ஆவணங் கனள குறிக்கிறது.

⮚ அனனத்து

கடன்

விண்ணப்பங் கனளயும்

தபற் றதற் கு

னசதன் யா

ஒப்புனகச்

சீட்டு

அளிக்கிறது. கடன் விண்ணப்பங் கள் தள் ளுபடி தசய் யப்படும் கால அளவும் ஒப்புனகச் சீட்டில்
சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

II.

கடன் மதிப் பீடு மை் றும் விதிமுசைகை் / நிபந் தசனகை்

⮚ னசதன் யா நிறுவனம் ஒப்புதல் கடிதம் மூலமாகபவா, அல் லது பவறு விதமாகபவா கடன்
வாங் கியவருக்கு, அவர் புரிந்து தகாள் ளும் படி வட்டார பபச்சு தமாழியில் எழுத்து வடிவில் ,
அனுமதிக்கப்பட்ட கடனின் அளவு, விதிமுனறகள் மற் றும் நிபந்தனனகனளயும் , வருடாந்திர
வட்டி

விகிதம்

மற் றும்

விண்ணப்பிக்கும்

நிபந்தனனகனளயும்

நிறுவனம்

விதிமுனறகனளயும்

நிபந்தனனகனளயும்

முனற

உள் ளிட்ட

ததரியப்படுத்தும் .

விதிமுனறகள்

கடன்

ஏற் றுக்தகாள் வனத

வாங் குபவர்
அதன்

மற் றும்
இந்த
பதிவில்

னவத்திருக்கப்படுகிறது.

⮚ கடனன தாமதமாக திருப்பி தசலுத்துவதற் கு னசதன் யா அபராதம் விதிப்பதில் னல மற் றும்
இதனன கடன் ஒப்பந்தத்திலும் தடித்த எழுத்துக்களில் நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள் ளது.

⮚ னசதன் யா அதன் அனனத்து கடன் வாங் குபவாருக்கும் கடன் வழங் கும் பபாது, அவர்கள்
புரிந்துதகாள் ளும்

வனகயில்

உள் ள

கடன்

ஒப்புனகசீட்டின்

ஒரு

நகலும்

அதனுடன்

ஒப்பந்தத்தில் பமற் பகாள் காட்டப்பட்டுள் ள அனனத்து இனணப்புகளின் நகல் கனளயும் ஒரு
கடித உனறயில் னவத்து அனனத்து கடன் வாங் குபவாருக்கும் நிறுவனம் வழங் குகிறது. கடன்
ஒப்பந்தத்தில் உள் ள விவரங் கள் / உட்பிரிவுகள் கினள பமலாளரால் வாடிக்னகயாளர்களுக்கு
வட்டார பபச்சுதமாழியில் வாய் வழியாக விளக்கப்பட்டுள் ளன.

III.

கடன் ேழங் குதல் மை் றும் உை் ைடக்கிய விதிமுசைகை் மை் றும் நிபந் தசனகை்

⮚ தள் ளுபடி அட்டவனண, வட்டி விகிதங் கள் , பசனவ கட்டணங் கள் , முன் கூட்டிபய தசலுத்தும்
கட்டணங் கள்

உள் ளிட்ட

விதிமுனறகள்

மற் றும்

நிபந்தனனகளில்

ஏபதனும்

மாற் றம்

ஏற் பட்டால் , கடன் வாங் குபவர் புரிந்துதகாள் ளும் விதமாக னசதன் யா பபச்சுதமாழியில் கடன்
வாங் குபவருக்கு அறிவிப்னப தவளியிடும் .

⮚ வட்டி விகிதங் கள் மற் றும் கட்டணங் களில் மாற் றங் கள் வருங் காலத்தில் தசய் யப்படுவனத
மட்டுபம னசதன் யா உறுதி தசய் யும் . இது ததாடர்பான நிபந்தனனயானது கடன் ஒப்பந்தத்தில்
இனணக்கப்பட்டுள் ளது.

⮚ ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பணம் அல் லது தசயல் திறனன நினனவுகூருவது / வினரவுபடுத்துவது
என்பது கடன் ஒப்பந்தத்துடன் இணக்கமாகபவ இருக்கும் .

⮚ அனனத்து கடன் தவனணகனளயும் திரும் பி தசலுத்திய பின்
பத்திரங் கனளயும் திரும் ப தசலுத்தும்

னசதன் யா

அனனத்து

அல் லது கடன் வாங் குபவருக்கு எதிராக னசதன் யா

தகாண்டிருக்கக்கூடிய பவறு எந்த உரினமபகாரலுக்கும் உட்பட்ட நிலுனவத் ததானகனய
உணர்ந்துதகாள் வதன் மூலம் அனனத்து பத்திரங் கனளயும் விடுவிக்கும் . அத்தனகய உரினம
பகாரல்

பயன்படுத்தப்பட

பவண்டுமானால் ,

மீதமுள் ள

உரினமபகாரல் கள்

மற் றும்

சம் பந்தப்பட்ட உரினமபகாரல் தீர்க்கப்படும் / தசலுத்தப்படும் வனர பத்திரங் கனள தக்க
னவத்துக்

தகாள் ள

னசதன் யாவுக்கு

உரினம

உள் ள

நிபந்தனனகள்

பற் றிய

முழு

விவரங் களுடன் கடன் வாங் குபவருக்கு இது குறித்து அறிவிப்பு வழங் கப்படும் .

IV.

ரபாதுோனசேகை்

⮚ கடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுனறகள் மற் றும் நிபந்தனனகளில் வழங் கப்பட்ட பநாக்கங் கனளத்
தவிர, கடன் வாங் குபவரின் விவகாரங் களில் தனலயிடுவதிலிருந்து னசதன் யா விலகிபய
இருக்கும் (கடன் வாங் கியவரால் முன் னர் தவளியிடப்படாத புதிய தகவல் கள் னசதன் யாவின்
கவனத்திற் கு வரவில் னல என்றால் தவிர).

⮚ கடன் வாங் கும் கணக்னக மாற் றுவதற் காக கடன் வாங் கியவரிடமிருந்து பகாரிக்னக வந்தால் ,
ஒப்புதல்

அல் லது

பகாரிக்னக

பவறு

தபறப்பட்ட

அதாவது,

னசதன் யாவின்

நாளிலிருந்து

21

ஆட்பசபனன

நாட்களுக்குள்

ஏபதனும்

இருந்தால் ,

ததரிவிக்கப் படும் .

இத்தனகய

பரிமாற் றம் சட்டத்திற் கு இணங் க தவளிப்பனடயான ஒப்பந்த விதிமுனறகளின்படி இருக்கும் .

⮚ கடன் கனள மீட்தடடுக்கும் விஷியத்தில் , னசதன் யா எந்த விதமான துன்புறுத்தல் கனளயும்
கடன் வாங் கியவர்களுக்கு அளிக்காது. தகாத பநரங் களில் ததாடர்ந்து கடன் வாங் கியவனர
அணுகுதல் , கடன் கனள மீட்தடடுக்க தனச சக்தினய பயன்படுத்துதல் பபான்றனவகனள
தசய் யாது. வாடிக்னகயாளர்கனள தபாருத்தமான முனறயில் னகயாள் வதற் கு ஊழியர்கள்
பபாதுமான பயிற் சி தபற் றிருப்பனத னசதன் யா உறுதி தசய் யும் .

⮚ தனிப்பட்ட கடன் வாங் குபவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அனனத்து மிதக்கும் வீத கால
கடன் களில்

முன் கூட்டிபய

கட்டணம்

/

முன்

தசலுத்தும்

அபராதங் கனள

னசதன் யா

வசூலிக்காது.

V. இயக்குநெ்கை் குழுவின் ரபாறுப் பு
இது ததாடர்பாக எழும் பமாதல் கனளத் தீர்ப்பதற் கு னசதன் யாவின் இயக்குநர்கள் குழு
நிறுவனத்திற் குள்

தபாருத்தமான

குனற

தீர்க்கும்

இயக்கமுனறனய

வகுத்துள் ளது.

நிறுவனத்தின் தசயல் பாட்டாளர்களின் முடிவுகளிலிருந்து எழும் அனனத்து விவாதங் களும்
குனறந்தது அடுத்த உயர் மட்டத்திலாவது பகட்கப்படுவனதயும் மற் றும் அகற் றுவனதயும்
உறுதி தசய் வதற் காக இக்குனற தீர்க்கும் வழிமுனற அனமக்கப்பட்டுள் ளது.
நியாயமான நனடமுனறகள்

விதித் ததாகுப்பின்

(FPC)

இணக்கம்

மற் றும்

பல் பவறு

நினலகளில் நிர்வாகத்தின் குனற தீர்க்கும் இயக்க முனறயின் தசயல் பாடுகள் குறித்து
அவ் வப்பபாது

இயக்குநர்

குழு

மதிப்பாய் வு

தசய் யும் .

ஒருங் கினணந்த அறிக்னக இயக்குனர் குழுவால்

அத்தனகய

மதிப்புனரகளின்

பரிந்துனரக்கப்பட்டபடி முனறயான

இனடதவளியில் சமர்ப்பிக்கப்படும் .

VI.

குசை தீெ்க்கும் அதிகாெி
தசயல் பாட்டு நினலயில் , வாடிக்னகயாளர்களின் நலனுக்காக, எங் கள் கினளகள் / வணிக
பரிவர்த்தனன தசய் யப்படும் இடங் களில் னசதன் யா பின் வரும் தகவல் கனள முக்கியமாக
காண்பிப்பார்கள் :

⮚ குனற தீர்க்கும் அதிகாரினய அணுகி, நிறுவனத்திற் கு எதிரான குனறகனளக் கனளய,
அதிகாரியின் தபயர் மற் றும் ததாடர்புதகாள் ளும் விவரங் கள் (ததானலபபசி / னகபபசி
எண்கள் மற் றும் மின் னஞ் சல் முகவரி)

⮚ வாடிக்னகயாளர்களின் புகார் / தகராறு ஒரு மாத காலத்திற் குள் தீர்க்கப்படாவிட்டால் ,
வாடிக்னகயாளர் ரிசர்வ் வங் கியின் DNBS-ன் வட்டார அலுவலகத்தின் தபாறுப்பில் உள் ள
அதிகாரியிடம்

முனறயிடலாம் ,

அதன்

அதிகாரத்தின்

கீழ்

னசதன் யாவின்

பதிவு

தசய் யப்பட்ட அலுவலகம் இயங் குகிறது :
முகேெி: Officer‐In‐
charge, DNBS
Department, Reserve
Bank of India,
10/3/8, Nrupathunga Road, Post
Bag No.5467, Bangalore‐560 001
Phone: 2275020.Fax: 2210185
ரமாழி மை் றும் தகேல் ரதாடெ்பு ேழிகைில் நியாயமான நசடமுசைகைின் விதித்

VII.

ரதாகுப் பு:
நியாயமான

நனடமுனறயின்

விதித்ததாகுப்பு

கடன்

வாங் குபவர்

புரிந்துதகாள் ளும்

தமாழியிபலா அல் லது வட்டார பபச்சுதமாழியிபலா இருக்கும் பமலும் , இந்த சுற் றறிக்னக
தவளியிடப்பட்ட நாளில்

இருந்து ஒரு மாதத்திற் குள் ,

இயக்குனர் குழுவின் ஒப்புதல்

வழங் கப்படும் அது, தசப்டம் பர் 28 , 2017 ஆகும் .
சைதன்யாோல் ேசூலிக்கப் படும் ேட்டி

VIII.

வட்டி விகிதங் கள்

மற் றும் தசயலாக்கம் மற் றும் பிற கட்டணங் கனள நிர்ணயிப்பதில்

தபாருத்தமான உள் அதிபர்கள் மற் றும் நனடமுனறகனள னசதன் யா வாரியம் வகுத்துள் ளது.
இது

சம் பந்தமாக,

கடன் களின்

தவளிப்பனடத்தன் னம

குறித்து

விதிமுனறகள்

நியாயமான

மற் றும்

நிபந்தனனகளின்

நனடமுனறகள்

விதித்ததாகுப்பில்

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள் ள வழிகாட்டுதல் களும் பார்னவயில் னவக்கப்பட்டுள் ளன.
NBFC க்கை் ேசூலிக்கும் அதிக ேட்டி கட்டுப் பாடு

IX.

⮚ நிதி தசலவு, விளிம் பு மற் றும் இடர் பிரீமியம் பபான்ற ததாடர்புனடய காரணிகனளக் கருத்தில்
தகாண்டு வட்டி வீத மாதிரினய னசதன் யா வாரியம் ஏற் றுக்தகாண்டு, கடன் கள் மற் றும்
முன் கூட்டிபய கட்டணம் வசூலிக்கப்பட பவண்டிய வட்டி விகிதத்னத நிறுவனம் தீர்மானிக்கும் .
வட்டி

வீதமும் ,

பல் பவறு

வனக

கடனாளிகளுக்கு

தவவ் பவறு

வட்டி

விகிதத்னத

வசூலிப்பதற் கான ஆபத்து படிநினலகளுக்கான அணுகுமுனற மற் றும் காரண விளக்கமும்
கடன்

படிவம்

மூலமாக

அல் லது

விண்ணப்ப

படிவத்தில்

வாடிக்னகயாளருக்கு

தவளிப்படுத்தப்படும் .

⮚ வட்டி

வீதம்

மற் றும்

இனணயதளத்தில்
ஏற் படுகிறபதா,

ஆபத்து

படிநினலகளுக்கான

தவளியிடப்படும் .
அப்பபாததல் லாம்

அணுகுமுனற

எப்பபாததல் லாம்
இனணயத்தளத்தில்

வட்டி

னசதன் யாவின்

வீதத்தில்

தவளியிடப்பட்ட

மாற் றம்
தகவல் கள்

புதுப்பிக்கப்படும் .

⮚ வட்டி விகிதம் என்பது வருடாந்திர விகிதங் கள் ஆகும் , இதனால் கணக்கில் வசூலிக்கப்படும்
சரியான விகிதங் கனளக் கடன் வாங் குபவர் அறிவார்.

B. NBFC‐MFIs:
1.

ரபாதுோனசேகை் :

⮚ னசதன் யாவின் நியாயமான நனடமுனறகள் விதித் ததாகுப்பு (FPC) நிறுவனத்தின் வளாக
பகுதியில் வட்டார பபச்சுதமாழியில் , காட்சிப்படுத்தப்படும் .

⮚ னசதன் யா
நியாயமான

நிறுவனம் ,
கடன்

தசயல் படுகிறது.
தவளியிடும் ,

கடன்

தகாடுக்கும்

னசதன் யா

பமலும்

வாங் குபவாரிடம்

அதன்

இது

தவளிப்பனடத்

நனடமுனறகனள
குறித்து

அனனத்து

தன் னம

அளிப்பதில்

பபச்சுதமாழியில்

கினளகளிலும்

ஒபர

மற் றும்

அர்ப்பணிப்புடன்

ஒரு

அறிக்னகனய

மாதிரியாக

இந்த

அறிக்னகனய காட்சிப்படுத்தும் மற் றும் அனத அனனத்துக் கடன் வாங் குபவாரின் கடன்
அட்னடகளிலும் அச்சிடும் .

⮚ கடன் வாங் குபவர்களின் தற் பபானதய கடன் குறித்து பதனவயான விசாரனணகனள

பமற் தகாள் ள னசதன் யாவின் கள ஊழியர்களுக்கு பயிற் சி அளிக்கப்படுகிறது.

⮚ அதன் கடன் வாங் குபவர்களுக்கு னசதன் யா வழங் கும்

அனனத்து

பயிற் சிகளும்

இலவசமாக வழங் கப்படுகிறது. அனனத்து கள ஊழியர்களுக்கும் அத்தனகய பயிற் சினய
கடன் வாங் குபவர்களுக்கு வழங் க பயிற் சி அளிக்கப்படுகிறது, பமலும் கடன் / பிற
தயாரிப்புகள்

ததாடர்பான

நனடமுனற

மற் றும்

அனமப்புகள்

குறித்து

கடன்

வாங் குபவர்களுக்கு முழுனமயாகத் ததரியப்படுத்துகிறது

⮚ னசதன் யா தனது அனனத்து அலுவலகங் களிலும் நிறுவனம் வசூலிக்கும் பயனுள் ள வட்டி
வீதத்னதயும் ,

அது

வழங் கிய

காட்சிப்படுத்துகிறது.

இலக்கியங் களிலும்

னசதன் யாவின்

குனற

இதனன

தீர்க்கும்

பபச்சுதமாழியில்

முனற

அதன்

அனனத்து

அலுவலகங் களிலும் முக்கியமாகக் காட்சிப்படுத்தப்படும் .

⮚ தபாருத்தமற் ற ஊழியர்களின் நடத்னத மற் றும் கடன் வாங் குபவரின் குனறனய சரியான
பநரத்தில் தீர்த்தல் ஆகியவற் றிற் கு னசதன் யா தபாறுப்புக்கூற பவண்டும் . பமற் கண்ட
அறிவிப்பு கடன் வாங் கியவருக்கு வழங் கப்பட்ட கடன் ஒப்பந்தத்திலும் தசய் யப்பட்டுள் ளது

⮚ ரிசர்வ் வங் கியின் KYC வழிகாட்டுதல் களுடன் இணங் குவனத னசதன் யா உறுதி தசய் கிறது.
கடன் வாங் குபவர்களின் திருப்பிச் தசலுத்தும் திறனன உறுதி தசய் வதற் காக ஒவ் தவாரு
கடன் வாங் குபவரின் தக்க விடாமுயற் சியும் பமற் தகாள் ளப்படும் .

⮚ NBFC - MFI கள் (ரிசர்வ் வங் கி) இயக்கம் , 2011 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள் ளபடி, கடன் கனள
அனுமதிப்பது
தசய் யப்படும் ,
ஈடுபடுவார்கள் .

மற் றும்
பமலும்

வழங் குவது
ஒன் றுக்கு

கூடுதலாக,

அனனத்தும்
பமற் பட்ட

கடன்

ஒரு

னமய

தனிநபர்கள்

வழங் கல்

இடத்தில்

இந்த

தசயல் பாட்டில்

மட்டுபம

தசயல் பாட்டில்
தநருக்கமான

கண்காணிப்பும் இருக்கும் .

⮚ னசதன் யாவின் கடன் தபறுவதற் கான விண்ணப்பம் சிக்கலானது அல் ல என்பனதயும் ,
முன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பநரக் கட்டனமப்பின் படி கடன் வழங் கல் தசய் யப்படுவனதயும்
னசதன் யா உறுதி தசய் கிறது.
2.

கடன் ஒப் பந் தம் / கடன் அட்சடயில் ரேைிப் படுத்துதல்

⮚ னசதன் யா, அதன் இயக்குனர் குழுவினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தரமான கடன்
ஒப்பந்தத்னதக் தகாண்டுள் ளது. இந்த கடன் ஒப்பந்தமானது வட்டார பபச்சுதமாழியில்
இருக்கபவ முன் னுரினம வழங் கப் படுகிறது. கடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுனறகள் மற் றும்
உட்பிரிவுகள் கினள பமலாளரால் வாடிக்னகயாளர்களுக்கு வட்டார பபச்சுதமாழியில்
வாய் வழியாக விளக்கப்படுகின்றன.

⮚ கடன் ஒப்பந்தத்தில் பின் வருபனவ தவளிப்படுத்தப்படுகின்றன:
1.

கடனுக்கான அனனத்து விதிமுனறகளும் நிபந்தனனகளும் .

2.

கடனின் வினல நிர்ணயம் மூன் று கூறுகனள மட்டுபம உள் ளடக்கியது; வட்டி
கட்டணம் , தசயலாக்க கட்டணம் மற் றும் காப்பீட்டு பிரீமியம் (இதில் நிர்வாக
கட்டணங் கள் அடங் கும் )

3.

தாமதமாக பணம் தசலுத்துவதற் கு அபராதம் விதிக்கப்படாது.

4.

கடன்

வாங் குபவரிடமிருந்து

பினணய

னவப்பு

/

விளிம் பு

எதுவும்

பசகரிக்கப்படுவதில் னல.
5.

கடன் வாங் கியவர் ஒன் றுக்கு பமற் பட்ட சுய உதவிக் குழு (SHG) / கூட்டுப் தபாறுப்புக்
குழு (JLG) உறுப்பினராக இருக்க முடியாது

6.

கடனன வழங் குவதற் கும் , முதல் தவனணனய

திருப்பிச் தசலுத்த பவண்டிய

பததிக்கும் இனடயிலான தற் காலிக தசயல் நிறுத்தம் (NBFC - MFI கள் (ரிசர்வ் வங் கி)
இயக்கத்தால் வழிநடத்தப்பட்டது, 2011)
7.

கடன் வாங் குபவரின் தரவின் தனியுரினம மதிக்கப்படும் என்ற உறுதி.

⮚ வங் கி அல் லாத நிதி நிறுவனம் - னமக்பரா நிதி நிறுவனங் கள் (ரிசர்வ் வங் கி) இயக்கம் ,
2011 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள் ளபடி கடன் அட்னட பின் வரும் விவரங் கனள பிரதிபலிக்கிறது:

1. வசூலிக்கப்படும் வட்டி விகிதம்

2. கடனுடன் இனணக்கப்பட்ட பிற விதிமுனறகள் மற் றும் நிபந்தனனகள்
3. கடன் வாங் கியவனர பபாதுமான அளவு அனடயாளம் காணும் தகவல்
4. தபறப்பட்ட தவனணகள் மற் றும் இறுதி தவளிபயற் றம் உட்பட அனனத்து
திருப்பிச் தசலுத்துதல் களின் னசதன் யாவின் இரசீது.

5. னசதன் யாவால் அனமக்கப்பட்ட குனற தீர்க்கும் முனற மற் றும் பநாடல்
அதிகாரியின் தபயர் மற் றும் ததாடர்பு எண் ஆகியவற் னற கடன் அட்னட
முக்கியமாகக் குறிப்பிடும்

6. வழங் கப்பட்ட கடன் அல் லாத தபாருட்கள் கடன் வாங் குபவர்களின் முழு
ஒப்புதலுடன் இருக்கும் , பமலும் கட்டண அனமப்பு கடன் அட்னடயிபலபய
ததரிவிக்கப்படும்

7. கடன் அட்னடயில் உள் ள அனனத்து உள் ளடு
ீ களும் வட்டார பபச்சுதமாழியில்
இருக்கும்
3.

கட்டாயமில் லா மீட்ரடடுப் பு முசைகை்

⮚ NBFC - MFI கள் (ரிசர்வ் வங் கி) இயக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள் ளபடி, மீட்பு தபாதுவாக னமய
நியமிக்கப்பட்ட

இடத்தில்

சந்தர்ப்பங் களில்

மத்திய

மட்டுபம

தசய் யப்படும் .

நியமிக்கப்பட்ட
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இடத்தில்

அல் லது

கடன்

அதற் கு

பமற் பட்ட

வாங் குபவர்

பதான்றத்

தவறினால் மட்டுபம கள ஊழியர்கள் கடன் வாங் கியவரின் வசிக்கும் இடத்திபலா அல் லது
பணிபுரியும் இடத்திபலா மீட்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் .

⮚ னசதன் யா நிறுவனத்தின் இயக்குனர் குழுவினால் அங் கீகரிக்கப்பட்ட தகாள் னககனளக்
தகாண்பட நிறுவனத்தின் பணியமர்த்தம் , பயிற் சி அளித்தல் , ஊழியர்களின் நடத்னத
விதித்

ததாகுப்பு

ஊழியர்களுக்குத்
குறிப்பிடுகிறது,

மற் றும்

பமற் பார்னவயிடல்

பதனவயான
பமலும்

பபான்றனவ

இயங் குகின்றன.

தகுதிகனள

இந்த

குனறந்தபட்ச

வாடிக்னகயாளர்கனளக்

பயிற் சியானது

எந்ததவாரு

நனடமுனறகனளயும்
நடத்னதகனளத்

தவறான

பின் பற் றாமல்

தூண்டுவதற் கான

அல் லது
கடன்

கட்டாய

அவர்களுக்கு

கள ஊழியர்களுக்கான
கடன்

வசூல்

வாங் குபவர்களிடம்

திட்டங் கனள

விதித்ததாகுப்பு

னகயாள் வதற் கு

பதனவயான பயிற் சி கருவிகள் அனடயாளம் காணப்படும் .

கள

உள் ளடக்கும் .

/

மீட்பு

தபாருத்தமான

ஊழியர்களுக்கான

இழப்பீட்டு முனறகள் ,பசனவயின் பகுதிகள் மற் றும் கடன் வாங் குபவரின் திருப்தி
ஆகியவற் றிற் கு அதிக முக்கியத்துவம் தகாடுக்கப்படுபம தவிர, அவரால் திரட்டப்பட்ட
கடன் களின் எண்ணிக்னக மற் றும் மீட்பு விகிதத்திற் காக அல் ல. நடத்னத விதிகளுடன்
இணங் காத மற் றும்

பின் பற் றாத கள ஊழியர்களின்

வழக்குகளுக்கும் அபராதம்

விதிக்கப்படும் . முக்கிய பகுதிகளில் மீட்கும் பணிபுரிய னசதன் யா ஊழியர்கனள மட்டுபம
பயன்படுத்தும் .
4.

நுகெ்வோெ் பாதுகாப் பு முயை் சிகை்
சுய

உதவிக்குழு

(SHG)

/கூட்டுப்

தபாறுப்புக்

குழு

(JLG)

உருவாவதில்

ததாழில் முனற

உள் ளடு
ீ களுக்கு அதிக வளங் கள் அர்ப்பணிக்கப்படுவனதயும் , குழுக்கள் உருவான பிறகு
திறன் பமம் பாடு மற் றும் அதிகாரமளிப்பதற் கான தபாருத்தமான பயிற் சி மற் றும் திறன்
பமம் பாட்டு நடவடிக்னககளுக்கு னசதன் யா உறுதி கூறுகிறது.
5.

னசதன் யா கடன் வாங் குபவர்களுக்கு, வீணாக
குறித்து கல் வி கற் பிப்பபதாடு

தவளிப்பனடயான நுகர்வு அபாயங் கள்

மட்டும் இல் லாமல் நிறுவனத்தின் கடன் நடவடிக்னககளில்

விபவகமான மற் றும் தபாறுப்புணர்பவாடு தசயல் படும் .
6.

உை் கட்டுப் பாட்டு அசமப் பு:

⮚ FPC உடன் இணங் குவதற் கான நிறுவனத்தின் தபாறுப்பு தணிக்னக பமலாளருக்கு
வழங் கப்படுகிறது. னசதன் யா ஒரு உள் தணிக்னகத் துனறனயக் தகாண்டுள் ளது, இது
FPC-இன் இணக்கத்னத சரிபார்க்கும் நடவடிக்னககளின் அனனத்து அம் சங் கனளயும்
அவ் வப்பபாது சரிபார்க்கிறது.

