ஆன்லைன் கடன் வசதிக்கான விதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள்

நான் இவற்றை புாிந்துககாள்கிறைன்:
நிலையான லவப்புத்ததாலக(கள்) மீதான ஆன்லைன் கடன் வசதியானது தங்கள் தபயாில்
மட்டும் தடபாசிட்கள் தகாண்டுள்ள மற்றும் KYC-ஐ முழுலமயாக பூர்த்தி தசய்துள்ள நபர்களுக்கு
மட்டுமம கிலடக்கும் மமலும் கூட்டுப் தபயர்கள்/சிறு தபயர்களில் உள்ள தடபாசிட்கள்/மூன்ைாம்
தரப்பினர், தனிநபர்கள் அல்ைாதவர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தபயாில் உள்ள தடபாசிட்கள்
ஆகியவற்றுக்கு கிலடக்காது..
இண்டர்தநட் மபங்கிங் மற்றும் தமாலபல் மபங்கிங் வசதிகலள மட்டுமம பயன்படுத்தி OD
கணக்குகளில் இருந்து பணத்லத எடுக்கைாம்/பாிமாற்ைம் தசய்யைாம்.
ஏமதனும் கிலளயில் மகஷ் தடபாசிட் தசய்வதன் மூைமமா அல்ைது ஏமதனும் தடபாசிட்
கிலளயிலிருந்து பணத்லத பாிமாற்றுவதன் மூைமமா அல்ைது இண்டர்தநட் மபங்கிங் வழியாக
பணத்லத பாிமாற்றுவதன் மூைமமா கடன் கணக்கில் கிதரடிட்/தடபாசிட் தசய்யைாம்.
வங்கியானது அவ்வப்மபாது தபாருந்தும் வங்கியின் விதிமுலைகளுக்கு ஏற்ப, தன் தசாந்த
விருப்பத்தின் மபாில், தயாாிப்பின் விதிமுலைகளின்படி, ஓவர்டிராஃப்ட் வரம்பு/டிபி
ஆகியவற்லை திருத்தியலமக்கைாம்.
வங்கியானது காைமுலை வட்டி மற்றும் தசயைாக்கக் கட்டணம் மற்றும் பிை கட்டணங்கலள
ஓவர்டிராஃப்ட் வசதிக் கணக்கிமைா அல்ைது எனது தபயாில் உள்ள மவறு ஏமதனும் கணக்கிமைா
தடபிட் தசய்யைாம்.
மமைதிக அைிவிப்பு/அலழப்பு இல்ைாமல், நிலையான லவப்புத்ததாலகயின் முதிர்வின் மபாது
கடன் கணக்லக மூடுவது அல்ைது கடன் காைத்தின் முடிவில் மூடுவது ஆகியலவ நிலையான
லவப்புத்ததாலகயின் முதிர்வு ததாலகலய தகாண்டு கணக்லக சாிதசய்வதன் மூைம்
தசய்யப்படும். கடன் கணக்லக மூடிய பிைகு, அதிகப்படியான ததாலக ஏமதனும் இருந்தால்,
அத்ததாலக ஃபின்மகர் ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் வங்கியில் பராமாிக்கப்படும் வாடிக்லகயாளாின்
நடப்பு கணக்கில் கிதரடிட் தசய்யப்படும்.
நிலையான லவப்புத்ததாலகயின் முதிர்வுக்கு முன் கடன் கணக்லக மூடுவது உங்கள்
மகாாிக்லகயின் மபாில் நடப்பு கணக்கிலிருந்து நிதிலய மாற்றும் விருப்பத்துடன் தசய்யப்படும்.
தடபாசிட்லட
தகாண்டு
கடலன
அலடப்பதற்கான
விருப்பம்
கிலளகள்
மூைம்
மமற்தகாள்ளப்படும் எழுத்துப்பூர்வமான
மகாாிக்லககளின் அடிப்பலடயில்
மட்டுமம
தசய்யப்படும். தடபாசிட்லட தகாண்டு கடலன அலடப்பலத கிலளகளில் மட்டுமம
பயன்படுத்த முடியும்.
வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இலணயதளத்தில் குைிப்பிட்டுள்ள, வங்கியின் விைக்கு பட்டியலின்
கீழ் விைக்கு அளிக்கப்பட்ட மநாக்கங்கலள தவிர்த்து, மவறு தனிப்பட்ட மநாக்கங்களுக்காக
அல்ைது வணிக நடவடிக்லககலள மமற்தகாள்வதற்காக கடன் ததாலக பயன்படுத்தப்படும்.
இந்த கடன் வங்கியால் அவ்வப்மபாது பாிந்துலரக்கப்படும் மற்ை விதிமுலைகள் மற்றும்
நிபந்தலனகளுக்கு உட்பட்டது ஆகும்.
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தற்மபாலதய கடன் மற்றும் எனக்கு எதிராக தற்மபாது இருக்கும் அல்ைது எதிர்காை
தபாறுப்புகளின் மபாில் மமமை குைிப்பிட்டுள்ள உத்தரவாதத்தின் மீது வங்கிக்கு தபாதுவான
உாிலம உண்டு என்பலத நான் ஒப்புக்தகாள்கிமைன்.
மமற்கூைிய லவப்புத்ததாலக/கணக்கின் அசல்/வட்டி/பைன்கலள அகற்றுவது ததாடர்பாக,
மமற்கண்ட லவப்புத்ததாலகக் கணக்கில் எனக்கு கிலடக்க மவண்டிய அலனத்து
வட்டி/பைன்கலளயும் கடன் கணக்கில் கிதரடிட் தசய்ய வங்கிக்கு அதிகாரமளிக்கிமைன்.
நிலுலவத் மததியில் கடன் கணக்கு முடிக்கப்படாவிட்டால், தபாருந்தக்கூடிய விதிமுலைகள்
மற்றும் நிபந்தலனகளின் கீழ், நிலையான லவப்புத்ததாலகலய முதிர்வுக்கு முன்பாக முடிவுக்கு
தகாண்டுவந்து, கடன் நிலுலவத் ததாலகலய திருப்பிச் தசலுத்த வங்கிக்கு நான்
அதிகாரமளிக்கிமைன். கடலனத் தீர்த்த பிைகு, மீதித்ததாலக ஏமதனும் இருப்பின், அலவ எனது
நடப்பு கணக்கில் கிதரடிட் தசய்யப்படைாம். இங்கு விவாிக்கப்பட்டபடி லவப்புத்ததாலகலய
மூடுவதன் மூைம் வங்கியின் நிலுலவத் ததாலகலய திருப்பிச் தசலுத்தும்மபாது, அது
ததாடர்பான நிலையான லவப்பு ரசீது இனி தசல்லுபடியாகாது என்பலதயும், அது வங்கிக்குத்
திருப்பித் தரப்படும் என்பலதயும் நான் புாிந்துதகாள்கிமைன். வங்கிக்கு நான் தசலுத்த மவண்டிய
மற்ை தபாறுப்புகள்/பாக்கிகள் ஏமதனும் இருந்தால், மீதித் ததாலகலய தகாண்டு அதலன
சாிதசய்யவும்.
வங்கியின் மபாில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அலனத்து தற்மபாதுள்ள/எதிர்காைப் தபாறுப்புக்காக,
எனக்கு தகவல் ததாிவிக்காமல் நிரந்தர லவப்பு கணக்குகலள மூடி/ஒப்பலடத்து அதன் மூைம்
கணக்லக சாிதசய்யவும்.
கடன் வாங்குபவராக அல்ைது இலண தபாறுப்பாளராக அல்ைது உத்தரவாதம் அளிப்பவராக,
எனக்கு இருக்கும் ஏமதனும் தற்மபாலதய/எதிர்காை தபாறுப்புக்காக, வட்டி/அபராதம்
மபான்ைலவ உள்ளிட்டு, நிலுலவயிலுள்ள ததாலகலய திருப்பிச் தசலுத்தும் தபாருட்டு,
நிலையான லவப்புத் ததாலக மற்றும் அதில் றேர்ந்துள்ள வட்டி ஆகியவற்றை ககாண்டு
கணக்றக ோிகேய்ய வங்கிக்கு முழு அதிகாரமும் உாிலமயும் உண்டு என்பலத நான்
ஒப்புதகாண்டு அைிவிக்கின்மைன்.
இது மமமை உள்ள கணக்குகளில் உள்ள அசல்/வட்டி/பைன்கலள அகற்றுதல்/கடன் தீர்த்தல்
ததாடர்பாக நான் வழங்கியுள்ள அலனத்து அல்ைது முந்லதய அைிவுறுத்தல்கள்/ஆலணகலள
ரத்து தசய்கிைது.
வங்கியானது அதன் உள் தகாள்லகயின்படி தன் விருப்பத்தின் மபாில் எனக்கு தகவல்
ததாிவிப்பமதாடு இங்கு குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வட்டி விகிதத்லத அதிகாிக்கைாம் என்பலத
ஒப்புக்தகாள்கிமைன் மற்றும் நான் அலத தசலுத்துவதற்குக் கட்டுப்படுமவன்.
மமமை உள்ள அலனத்து விதிமுலைகலளயும் நிபந்தலனகலளயும் நாங்கள் படித்து புாிந்து
தகாண்மடாம் என்று நான் உறுதியளிக்கிமைன்.
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