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ஆன்லைன் கடன் வசதிக்கான விதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் 

                                  (நிலையான லவப்புக்கான ஓவர்டிராஃப்ட் வசதி)  

 

நான் இவற்லை புாிந்துககாள்கிறைன்:     

    

நிலையான லவப்புக்கான(களுக்கான) ஆன்லைன் கடன் வசதி தனிக் கணக்கில் 

லவப்புத்கதாலககலை ககாண்டுள்ை மற்றும் முழுலமயாக KYC-ஐ முடித்துள்ை, 

அறதசமயம் கூட்டுக் கணக்கு/லமனர் கபயர்/மூன்ைாம் தரப்பினர், தனிநபர்கள் 

அல்ைாதவர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கைின் கபயாில் லவப்புத்கதாலககலை 

லவத்திருக்காத தனிநபர்களுக்கு மட்டுறம கிலடக்கிைது.    

    

ஓவர்டிராஃப்ட் கணக்குகைிலிருந்து பணத்லத எடுப்பது/பாிவர்த்தலன கசய்வது 

ஆகியவற்லை இலணய வங்கிச்றசலவ மற்றும் கமாலபல் வங்கிச்றசலவ வசதிகலைப் 

பயன்படுத்தி மட்டுறம கசய்ய முடியும்.     

    

ஓவர்டிராஃப்ட் கணக்கில் கிகரடிட் கசய்வது / கடபாசிட் கசய்வது ஆகியவற்லை 

வங்கியின் எந்தகவாரு கிலையிலிருந்தும் கராக்க லவப்பு மூைம் அல்ைது ஏறதனும் 

கடபாசிட் கிலையிலிருந்து பாிமாற்ைம் கசய்வதன் மூைம் அல்ைது இலணய வங்கிச் 

றசலவ வழியாக பாிமாற்ைம் கசய்வதன் மூைம் கசய்யப்படைாம்.    

    

அவ்வப்றபாது கபாருந்தக்கூடிய வங்கியின் விதிமுலைகைின்படி, தனது கசாந்த 

விருப்பத்தின் றபாில் தயாாிப்பின் விதிமுலைகளுக்கு ஏற்ப வங்கியானது 

ஓவர்டிராஃப்ட் வரம்லப மீண்டும் மாற்ைியலமக்கைாம்.    

    

வங்கியானது அதிகப்படியான எடுக்கப்பட்ட கதாலக ஏறதனும் இருந்தால், அதற்கான 

அபராதம் உட்பட, காைமுலை வட்டி மற்றும் கசயைாக்கக் கட்டணம் மற்றும் பிை 

கட்டணங்கலை ஓவர்டிராஃப்ட் கணக்குகள் அல்ைது எனது கபயாில் உள்ை றவறு 

எந்த கணக்கிலிருந்தும் எடுத்துக் ககாள்ைைாம். 

   

நிலையான லவப்புத் கதாலகயின் முதிர்வின் றபாது ஓவர்டிராப்ட் கணக்லக மூடுதல் 

அல்ைது கடன் காைத்தின் முடிவில் கணக்லக மூடுதல் ஆகியவற்லை நிலையான 

லவப்புகைின் முதிர்வுத் கதாலகயிலிருந்து சாிக்கட்டிய பிைகு றமற்ககாண்டு அைிக்லக 

/ அைிவிப்பு இல்ைாமல் கசய்யப்படைாம். ஓவர்டிராஃப்ட் கணக்லக மூடிய பிைகு, 

அதிகப்படியான கதாலக ஏறதனும் இருந்தால், ஃபின்றகர் ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் 

றபங்கில் பராமாிக்கப்படும் வாடிக்லகயாைாின் நலடமுலை கணக்கில் வரவு 

லவக்கப்படும்.    
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நிலையான லவப்புகள் முதிர்ச்சியலடவதற்கு முன்னர் ஓவர்டிராப்ட் கணக்லக 

மூடுவலத, உங்கள் றவண்டுறகாைின் றபாில் கசயல்பாட்டுக் கணக்கிலிருந்து 

நிதிகலை மாற்றுவதற்கான விருப்பத்துடன் கசய்யப்படும்.   லவப்புத்கதாலகலய 

சாிக்கட்டுவதன் மூைம் கடலன மூடுவதற்கான விருப்பம் கிலைகள் மூைம் 

எழுத்துபூர்வமான றகாாிக்லககைின் அடிப்பலடயில் மட்டுறம கிலடக்கும். 

லவப்புத்கதாலககள் மூைம் சாிக்கட்டுவலத கிலைகைில் மட்டுறம கசயல்படுத்தப்பட 

முடியும்.    

    

வங்கியின் அதிகாரபூர்வ இலணயத்தைத்தில் குைிப்பிடப்படக்கூடிய வங்கியின் 

விைக்கைிப்புப் பட்டியலின் கீழ் விைக்கைிப்பாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ை றநாக்கங்கள் 

தவிர்த்து, தனிப்பட்ட றநாக்கங்களுக்காக அல்ைது வணிக கசயல்பாடுகலை 

கசய்வதற்காக கடன் பயன்படுத்தப்படும்.    

    

கடன் அவ்வப்றபாது வங்கியால் பாிந்துலரக்கப்படக்கூடிய பிை விதிமுலைகள் மற்றும் 

நிபந்தலனகளுக்கும் உட்பட்டது ஆகும்.    

 

தற்றபாலதய கடன் வாங்குவதற்காகவும், எனக்ககதிரான றவறு ஏறதனும் 

தற்றபாலதய அல்ைது எதிர்காைப் கபாறுப்புகளுக்காகவும் வங்கிக்கு றமறை 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ை பிலணயத்தின் மீது ஒரு கபாதுவான உாிலம உண்டு என்பலத 

நான் ஒப்புக்ககாள்கிறைன்.    

    

றமற்குைிப்பிட்ட லவப்பு/கணக்கின் அசல்/வட்டி/பைலன தீர்த்துலவப்பது 

கதாடர்பாக, றமற்குைிப்பிட்ட லவப்புக் கணக்கில் எனக்கு கிலடக்க றவண்டிய 

வட்டி/பைன்கள் அலனத்லதயும் கடன் கணக்கில் வரவு லவப்பதற்கு வங்கிக்கு நான் 

அதிகாரமைிக்கின்றைன்.    

    

ஓவர்டிராஃப்ட் கணக்கு உாிய றததியில் மூடப்படாவிட்டால், நிலையான 

லவப்புகலை மூடுவதற்கும், கபாருந்தக்கூடிய விதிமுலைகள் மற்றும் 

நிபந்தலனகளுடன் முன்கூட்டிறய மூடுவதற்கும் கடன் நிலுலவத் கதாலகலயத் 

தீர்ப்பதற்கும் வங்கிக்கு நான் அதிகாரமைிக்கிறைன். கடலனத் தீர்த்த பிைகு மீதி 

ஏறதனும் இருப்பின்,  எனது நலடமுலை கணக்கில் வரவு லவக்கப்படைாம்.  இங்றக 

விவாதிக்கப்பட்டபடி லவப்புத்கதாலகலய மூடுவதன் மூைம் வங்கி நிலுலவத் 

கதாலகலயத் தீர்ப்பதன் மூைம், கதாடர்புலடய நிலையான லவப்லப கபறுதல் இனி 

கசல்லுபடியாகாது என்பலதயும், றமலும் அது வங்கிக்குத் திருப்பித் தரப்படும் 

என்பலதயும் நான் புாிந்துககாள்கிறைன். வங்கிக்கு நான் கசலுத்த றவண்டிய றவறு 

ஏறதனும் கபாறுப்புகள்/நிலுலவத் கதாலககள் கதாடர்பாக நான் கசலுத்த றவண்டிய 

கதாலக ஏறதனும் இருப்பின் மீதித் கதாலகயிலிருந்து அலவ சாிக்கட்டப்படும்.    
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என்லன பாிந்துலரக்காமல் நிலையான லவப்புக் கணக்குகலை மூடுதல்/ஒப்பலடத்தல் 

மற்றும் சாிக்கட்டுதல் ஆகியலவ வங்கிக்கு எனது தற்றபாதுள்ை/எதிர்காைப் 

கபாறுப்புக்கள் அலனத்லதயும் நிர்ணயிக்கும்.    

    

கடன் வாங்குபவராகறவா அல்ைது இலண கபாறுப்பாைராகறவா அல்ைது 

உத்தரவாதம் அைிப்பவராகறவா, தற்றபாதுள்ை மற்றும் / அல்ைது எதிர்காைத்தில் 

உள்ை, வட்டி / கட்டணம் உட்பட நிலுலவயில் உள்ை கதாலகலயத் திருப்பிச் 

கசலுத்துவதற்கான எனது கபாறுப்புக்காக, அவற்லை வட்டியுடன் நிலையான 

லவப்புத் கதாலகயிலிருந்து சாிக்கட்டுவதற்கான முழு அதிகாரத்லதயும் 

அங்கீகாரத்லதயும் வங்கி கபற்றுள்ைது என்பலதயும் நான் அைிவித்து 

ஒப்புக்ககாள்கிறைன்.    

    

றமற்குைிப்பிட்ட கணக்குகைிலுள்ை அசல்/ வட்டி/பைன்கலை அகற்றுதல்/கலைத்தல் 

கதாடர்பாக நான் வழங்கிய அலனத்து அல்ைது ஏறதனும் முந்லதய 

அைிவுறுத்தல்கள்/ஆலணகள் அலனத்லதயும் இது இரத்துச் கசய்கின்ைது.    

    

வங்கியானது அதன் உள் ககாள்லகயின் படி அதன் விருப்புாிலமயின் றபாில் வட்டி 

வீதத்லத இங்கு குைிப்பிடப்பட்டுள்ை ஒரு தகவல் கதாடர்பின் மூைம் கதாிவிப்பதுடன் 

அதிகாிக்கைாம் என்பலதயும் அதலனச் கசலுத்துவதற்கு நான் கடலமப்பட்டுள்றைன் 

என்பலதயும் நான் ஒப்புக்ககாள்கிறைன்.    

  

எந்த வங்கியிடமிருந்தும் நான் / நாங்கள் ₹5 றகாடிக்கு றமல் எந்த கடன் வசதிலயயும் 

அனுபவிக்கவில்லை / கபைவில்லை என்று நான் / நாங்கள் அைிவிக்கிறைாம். 5 றகாடி 

அல்ைது அதற்கு றமற்பட்ட கடன் வசதிகலைப் கபறும்றபாது, அத்தகவலை 

ஃபின்றகர் ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் றபங்க் லிமிட்கடட் நிறுவனத்திற்கு வழங்கவும், 

கதாிவிக்கவும் நான் / நாங்கள் ஒப்புக்ககாள்கிறைாம்.  

  

    

நான், றமறை உள்ை அலனத்து விதிமுலைகலையும் நிபந்தலனகலையும் படித்துப் 

புாிந்துககாண்றடாம் என்று அைிவிக்கிறைன்.    

  

 


