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         ஆன்லைன் கடன் வசதிக்கான விதிமுலைகள் மை்றும் 

நிபந்தலனகள் 

   

நான் இவற்றற புரிந்துக ாள்கிறறன்:   
  

நிலையான லைப்புத்ததாலை(ைள்) மீதான ஆன்லைன் ைடன் ைசதியானது 

தங்ைள் தபயரிை் மடட்ும் தடபாசிடை்ள் தைாண்டுள்ள மற்றும் KYC-ஐ 

முழுலமயாை பூரத்்தி தசய்துள்ள நபரை்ளுை்கு மடட்ுமம கிலடை்கும் மமலும் 

கூடட்ுப் தபயரை்ள்/சிறு தபயரை்ளிை் உள்ள தடபாசிடை்ள்/மூன்றாம் 

தரப்பினர,் தனிநபரை்ள் அை்ைாதைரை்ள் மற்றும் நிறுைனங்ைள் தபயரிை் 

உள்ள தடபாசிடை்ள் ஆகியைற்றுை்கு கிலடை்ைாது..  

  

இண்டரத்நட் மபங்கிங் மற்றும் தமாலபை் மபங்கிங் ைசதிைலள மடட்ுமம 

பயன்படுத்தி OD ைணை்குைளிை் இருந்து பணத்லத எடுை்ைைாம்/பரிமாற்றம் 

தசய்யைாம்.   

 

ஏமதனும் கிலளயிை் மைஷ் தடபாசிட ்தசய்ைதன் மூைமமா அை்ைது ஏமதனும் 

தடபாசிட் கிலளயிலிருந்து பணத்லத பரிமாற்றுைதன் மூைமமா அை்ைது 

இண்டரத்நட் மபங்கிங் ைழியாை பணத்லத பரிமாற்றுைதன் மூைமமா ைடன் 

ைணை்கிை் கிதரடிட்/தடபாசிட் தசய்யைாம்.  

   

ைங்கியானது அை்ைப்மபாது தபாருந்தும் ைங்கியின் விதிமுலறைளுை்கு ஏற்ப, 

தன் தசாந்த விருப்பத்தின் மபரிை், தயாரிப்பின் விதிமுலறைளின்படி, 

ஓைரட்ிராஃப்ட ்ைரம்பு/டிபி ஆகியைற்லற திருத்தியலமை்ைைாம்.  

  

 ாலமுறற வட்டி மற்றும் கெயலா ்  ்  ட்டணம் மற்றும் பிற  ட்டணங் றள 

ஓவர ்டிராஃப்ட ்வெதி ்  ண ்கு அல்லது எனது கபயரில் உள்ள றவறு ஏறேனும் 

 ண ்கு ்கு வங்கி கடபிட் கெய்யலாம். 
 

மமைதிை அறிவிப்பு/அலைப்பு இை்ைாமை், நிலையான லைப்புத்ததாலையின் 

முதிரவ்ின் மபாது ைடன் ைணை்லை மூடுைது அை்ைது ைடன் ைாைத்தின் முடிவிை் 

மூடுைது ஆகியலை நிலையான லைப்புத்ததாலையின் முதிரவ்ு ததாலைலய 

தைாண்டு ைணை்லை சரிதசய்ைதன் மூைம் தசய்யப்படும்.  ைடன் ைணை்லை 

மூடிய பிறகு, அதிைப்படியான ததாலை ஏமதனும் இருந்தாை், அத்ததாலை 

ஃபின்மைர ் ஸ்மாை் ஃலபனான்ஸ் ைங்கியிை் பராமரிை்ைப்படும் 

ைாடிை்லையாளரின் நடப்பு ைணை்கிை் கிதரடிட் தசய்யப்படும்.  

  

நிலையான லைப்புத்ததாலையின் முதிரவ்ுை்கு முன் ைடன் ைணை்லை மூடுைது 

உங்ைள் மைாரிை்லையின் மபரிை் நடப்பு ைணை்கிலிருந்து நிதிலய மாற்றும் 

விருப்பத்துடன் தசய்யப்படும்.   
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தடபாசிடல்ட தைாண்டு ைடலன அலடப்பதற்ைான விருப்பம் கிலளைள் மூைம் 

மமற்தைாள்ளப்படும் எழுத்துப்பூரை்மான மைாரிை்லைைளின் அடிப்பலடயிை் 

மடட்ுமம தசய்யப்படும். தடபாசிடல்ட தைாண்டு ைடலன அலடப்பலத 

கிலளைளிை் மடட்ுமம பயன்படுத்த முடியும்.  

  

ைங்கியின் அதிைாரப்பூரை் இலணயதளத்திை் குறிப்பிடட்ுள்ள, ைங்கியின் 

விைை்கு பட்டியலின் கீை் விைை்கு அளிை்ைப்பட்ட மநாை்ைங்ைலள தவிரத்்து, 

மைறு தனிப்பட்ட மநாை்ைங்ைளுை்ைாை அை்ைது ைணிை நடைடிை்லைைலள 

மமற்தைாள்ைதற்ைாை ைடன் ததாலை பயன்படுத்தப்படும்.  

  

இந்த ைடன் ைங்கியாை் அை்ைப்மபாது பரிந்துலரை்ைப்படும் மற்ற 

விதிமுலறைள் மற்றும் நிபந்தலனைளுை்கு உட்பட்டது ஆகும்.  

தற்மபாலதய ைடன் மற்றும் எனை்கு எதிராை தற்மபாது இருை்கும் அை்ைது 

எதிரை்ாை தபாறுப்புைளின் மபரிை் மமமை குறிப்பிடட்ுள்ள உத்தரைாதத்தின் 

மீது ைங்கிை்கு தபாதுைான உரிலம உண்டு என்பலத நான் 

ஒப்புை்தைாள்கிமறன்.  
  

மமற்கூறிய லைப்புத்ததாலை/ைணை்கின் அசை்/ைட்டி/பைன்ைலள 

அைற்றுைது ததாடரப்ாை, மமற்ைண்ட லைப்புத்ததாலைை் ைணை்கிை் எனை்கு 

கிலடை்ை மைண்டிய அலனத்து ைட்டி/பைன்ைலளயும் ைடன் ைணை்கிை் 

கிதரடிட் தசய்ய ைங்கிை்கு அதிைாரமளிை்கிமறன்.  

  

நிலுலைத் மததியிை் ைடன் ைணை்கு முடிை்ைப்படாவிட்டாை், தபாருந்தை்கூடிய 

விதிமுலறைள் மற்றும் நிபந்தலனைளின் கீை், நிலையான 

லைப்புத்ததாலைலய முதிரவ்ுை்கு முன்பாை முடிவுை்கு தைாண்டுைந்து, ைடன் 

நிலுலைத் ததாலைலய திருப்பிச ் தசலுத்த ைங்கிை்கு நான் 

அதிைாரமளிை்கிமறன். ைடலனத் தீரத்்த பிறகு, மீதித்ததாலை ஏமதனும் 

இருப்பின், அலை எனது நடப்பு ைணை்கிை் கிதரடிட் தசய்யப்படைாம்.  இங்கு 

விைரிை்ைப்பட்டபடி லைப்புத்ததாலைலய மூடுைதன் மூைம் ைங்கியின் 

நிலுலைத் ததாலைலய திருப்பிச ் தசலுத்தும்மபாது, அது ததாடரப்ான 

நிலையான லைப்பு ரசீது இனி தசை்லுபடியாைாது என்பலதயும், அது 

ைங்கிை்குத் திருப்பித் தரப்படும் என்பலதயும் நான் புரிந்துதைாள்கிமறன். 

ைங்கிை்கு நான் தசலுத்த மைண்டிய மற்ற தபாறுப்புைள்/பாை்கிைள் ஏமதனும் 

இருந்தாை், மீதித் ததாலைலய தைாண்டு அதலன சரிதசய்யவும்.  

  

ைங்கியின் மபரிை் எனை்கு இருை்ைை்கூடிய அலனத்து 

தற்மபாதுள்ள/எதிரை்ாைப் தபாறுப்புை்ைாை, எனை்கு தைைை் ததரிவிை்ைாமை் 

நிரந்தர லைப்பு ைணை்குைலள மூடி/ஒப்பலடத்து அதன் மூைம் ைணை்லை 

சரிதசய்யவும்.  
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ைடன் ைாங்குபைராை அை்ைது இலண தபாறுப்பாளராை அை்ைது உத்தரைாதம் 

அளிப்பைராை, எனை்கு இருை்கும் ஏமதனும் தற்மபாலதய/எதிரை்ாை 

தபாறுப்புை்ைாை, ைட்டி/அபராதம் மபான்றலை உள்ளிடட்ு, நிலுலையிலுள்ள 

ததாலைலய திருப்பிச ்தசலுத்தும் தபாருடட்ு, நிலையான லைப்புத் ததாலை 

மற்றும் அதில் றெரந்்துள்ள வட்டி ஆகியவற்றற க ாண்டு  ண ்ற  

ெரிகெய்ய ைங்கிை்கு முழு அதிைாரமும் உரிலமயும் உண்டு என்பலத நான் 

ஒப்புதைாண்டு அறிவிை்கின்மறன்.  

  

இது மமமை உள்ள ைணை்குைளிை் உள்ள அசை்/ைட்டி/பைன்ைலள 

அைற்றுதை்/ைடன் தீரத்்தை் ததாடரப்ாை நான் ைைங்கியுள்ள அலனத்து அை்ைது 

முந்லதய அறிவுறுத்தை்ைள்/ஆலணைலள ரத்து தசய்கிறது.  

  

ைங்கியானது அதன் உள் தைாள்லையின்படி தன் விருப்பத்தின் மபரிை் எனை்கு 

தைைை் ததரிவிப்பமதாடு இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ைட்டி விகிதத்லத 

அதிைரிை்ைைாம் என்பலத ஒப்புை்தைாள்கிமறன் மற்றும் நான் அலத 

தசலுத்துைதற்குை் ைடட்ுப்படுமைன்.  

  

மமமை உள்ள அலனத்து விதிமுலறைலளயும் நிபந்தலனைலளயும் நாங்ைள் 

படித்து புரிந்து தைாண்மடாம் என்று நான் உறுதியளிை்கிமறன்.  

  

   

  

  


