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சதாபைபைசி வழிச் பசபவ, தைால் பசபவ, மின்னணு சாதனங்களின் வழியான பசபவ, இபையம் 
மற்றும் ஏபனய வழிகள் மூைமான பசபவகளுக்கு இந்தக் பகாட்ைாடு சைாருந்தும். 
 
ைாடிக்வகயாளருக்கான கைவமகள்: 
1. வாடிக்பகயாளர்களிடம் பநர்பமயாகவும், நியாயமாகவும் சசயல்ைடுவபத, கீழ்க்கண்ட 

காரைிகள் மூைம் உறுதி சசய்கிப ாம்: 

• நாங்கள் வழங்கும் சைாருட்களுக்கும், பசபவகளுக்குமான இந்தக் பகாட்ைாட்டில் உள்ள 
கடபமகபளயும், தரங்கபளயும் எங்கள் ஊழியர்கள் ைின்ைற்றும் நபடமுப கள் மூைம் 
பூர்த்தி சசய்கிப ாம். 

• எங்கள் தயாரிப்புகளும், பசபவகளும் சட்டங்கபளயும், விதிகபளயும் மனப்பூர்வமாகப் 
பூர்த்தி சசய்கின் ன. 

• வாடிக்பகயாளர்களுடனான எங்கள் ைரிவர்த்தபனகள், பநர்பம மற்றும் 
சவளிப்ைபடத்தன்பமயின் சந ிமுப க் சகாள்பககபள அடிப்ைபடயாகக் சகாண்டபவ. 

2. எங்கள் நிதிச் பசபவகள் எப்ைடிச் சசயல்ைடுகி து என்ைபத வாடிக்பகயாளர்களுக்குப் 
ைின்வரும் வழிகளில் புரியச் சசய்கிப ாம்: 

• வாடிக்பகயாளர்கள் தங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் பசபவகபளப் ைற் ிய தகவல்கபள 
ைின்வரும் ஒன்று அல்ைது அதற்கு பமற்ைட்ட சமாழிகளில் வழங்குகிப ாம். 

  அ) இந்தி 
  ஆ) ஆங்கிைம் அல்ைது 
  இ) பதபவப்ைடும் உள்ளூர் சமாழிகளில். 

• எங்கள் விளம்ைரமும், விளம்ைர முப களும் சதளிவாக இருப்ைதாகவும், தவ ாக 
வழிநடத்துவதில்பை எனைபதயும் உறுதி சசய்கிப ாம். 

• எங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் பசபவகள் கு ித்தும், விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபனகள் 
கு ித்தும் வாடிக்பகயாளர்களுக்குத் சதளிவான தகவல் சகாடுப்ைபத உறுதி சசய்கிப ாம். 

• வாடிக்பகயாளர்களுக்கான நன்பமகள் என்சனன்ன, அவற்ப  அவர்கள் எவ்வாறு சை  
முடியும், நிதித் தாக்கங்கள் என்சனன்ன, சந்பதகங்கபளத் தீர்ப்ைதற்கு அவர்கள் யாபர, 
எவ்வாறு சதாடர்புசகாள்ளைாம் என்  விவரங்கபளக் கூ ிவிடுகிப ாம். 

3. தயாரிப்புகள் மற்றும் பசபவகபள ையன்ைடுத்துவதற்கு, கீழ்க்கண்டவாறு உதவுகிப ாம்: 
• வாடிக்பகயாளர்களுக்குத் பதபவயான மற்றும் சைாருத்தமான புதிய சசய்திகபள 

அவ்வப்பைாது வழங்குகிப ாம். 
• வட்டி வதீ மாற் ம், கட்டைங்கள், விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபனகள் மாறும்பைாது 

அவ்வப்பைாது சதரியப்ைடுத்துகிப ாம். 

4. தவ ாக நடக்கும் விஷயங்கபள விபரவாகவும், முப யாகவும் பகயாள, கீழ்க்கண்டவாறு 
உதவுகிப ாம்: 

• தவறுகபள உடனடியாகச் சரி சசய்கிப ாம்.பமலும், நிறுவனத்தின் தவறு காரைமாக 
வசூைிக்கப்ைடும் எந்த ஒரு கட்டைத்பதயும் ரத்து சசய்கிப ாம். 

• வாடிக்பகயாளர்களின் புகார்கபள உடனடியாகச் சரி சசய்கிப ாம். 
• புகார்கள் மீதான நடவடிக்பக வாடிக்பகயாளர்களுக்குத் திருப்தி இல்பை என் ால், தங்களது 

புகாபர எவ்வாறு முன்பவப்ைது என்ைபதத் சதரியப்ைடுத்துகிப ாம். 
• சதாழில்நுட்ைக் பகாளாறுகளால் எழும் சிக்கல்கபளத் தவிர்க்க சைாருத்தமான மாற்று 

வழிமுப கபள வழங்குகிப ாம். 

5. இந்தக் பகாட்ைாட்பட விளம்ைரப்ைடுத்த, கீழ்க்கண்டவற்ப  நிறுவனம் சசய்யும்: 

• வாடிக்பகயாளர் பகாரும் ைட்சத்தில், பநரடியாகபவா, மின்னணுத் சதாடர்பு மூைமாகபவா, 
அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைமாகபவா கிபடக்கச் சசய்கிப ாம். 

• பகாட்ைாடு ைற் ிய சரியான தகவல்கபள வழங்குவதற்கும், பகாட்ைாட்பட 
நபடமுப ப்ைடுத்துவதற்கும் எங்கள் ஊழியர்களுக்குப் ையிற்சி அளிக்கப்ைடுவபத உறுதி 
சசய்கிப ாம். 

6. ைாகுைாடற்  சகாள்பகபயப் ைின்ைற் ி நபடமுப ப்ைடுத்த, கீழ்க்கண்டவற்ப  நிறுவனம் 
சசய்யும். 
• வயது, இனம், சாதி, ைாைினம், திருமைம் ைற் ிய தகவல், மதம் மற்றும் மாற்றுத் தி ன் 

அடிப்ைபடயில், நிறுவனம் ைாகுைாடு காட்டாது. 
  



 
வெ ளிப்படுத்துதல் மற்றும் ெைளிப்பவைத்தன்வம 
1. வட்டி விகிதங்கள், சைாதுவான கட்டைங்கள் மற்றும் ைி  கட்டைங்கள் கு ித்த 

தகவல்கபள ைின்வருமாறு நிறுவனங்கள் வழங்க பவண்டும்: 
• கிபளகளில் அ ிவிப்புகபள பவப்ைதன் மூைமாக. 
• சதாபைபைசி மற்றும் உதவித் சதாபைத்சதாடர்பு மூைமாக. 
• நியமிக்கப்ைட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் மூைமாக. 

2. வாடிக்பகயாளர்கபள மதிக்கும் வபகயில், நிறுவனம் கீழ்க்கண்டவற்ப ச் சசய்யும்: 
• வாடிக்பகயாளர் ஆர்வம் சகாண்டுள்ள சைாருட்கள் மற்றும் பசபவ கு ித்த 

முக்கிய அம்சங்கபள அவர்களுக்குத் சதளிவாகத் சதரிவிப்ைது. 
• வாடிக்பகயாளர்களின் பதபவகளுக்கு ஏற் வாறு வழங்கப்ைடும் எந்தசவாரு 

தயாரிப்பு மற்றும் பசபவ ைற் ிய தகவல்கபளயும் வழங்குவது. 
• சட்டம், ஒழுங்குமுப  மற்றும் உட்சகாள்பகத்  பதபவகளுக்கு இைங்க, 

வாடிக்பகயாளரின் அபடயாளத்பதயும் முகவரிபயயும் நிரூைிக்க, அவரிடமிருந்து 
என்சனன்ன தகவல் பதபவ என்று வாடிக்பகயாளர்களிடம் கூறுவது. 

3. வாடிக்பகயாளர் ஆன மக்களிடம்: 
• வட்டி விகிதம், கட்டைம் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கபளக் கு ித்த கூடுதல் 

விவரங்கபளத் சதரிவிக்கும். 

4. வட்டி விகிதங்கள்: 
• வாடிக்பகயாளரிடம் நிறுவனம் கீழ்க்கண்ட விவரங்கபளத் சதரிவிக்கும்: 
• வாடிக்பகயாளரின் பவப்புத் சதாபக மற்றும் கடன் சதாபகக்கான வட்டி 

விகிதம். 
• பவப்புத் சதாபகக்கான வட்டி வரவு பவக்கப்ைடும்பைாதும், கடனுக்கான வட்டி 

வசூைிக்கப்ைடும்பைாதும். 
• வட்டி விகிதம் ையன்ைடுத்தப்ைடும் முப  மற்றும் வட்டித் சதாபக 

கைக்கிடப்ைடும் முப . 
5. வட்டி விகித மாற் ங்கள்: 

• தனது தயாரிப்புகளின் வட்டி விகிதங்கபள மாற்றும்பைாது நிறுவனம் 
வாடிக்பகயாளர்களுக்கு அ ிவிக்கும். 

6. கட்டைங்கள்: 
• என்சனன்ன பசபவகள் இைவசமாக வழங்கப்ைடும் என்ைபத நிறுவனத்தின் 

அபனத்து கிபளகளிலும் ைார்பவக்கு பவக்கும். 
• வாடிக்பகயாளர் பதர்ந்சதடுத்த தயாரிப்புகள் மற்றும் பசபவகளுக்குப் 

சைாருந்தக்கூடிய கட்டைங்கள் கு ித்த அபனத்து விவரங்கபளயும் நிறுவனத்தின் 
கட்டை அட்டவபையில் வழங்கும். 

• வாடிக்பகயாளர்கள் பதர்ந்சதடுத்த தயாரிப்பு / பசபவகபள நிர்வகிக்கும் 
எந்தசவாரு விதிமுப கபளயும் நிைந்தபனகபளயும் கபடைிடிக்காத / மீ ினால் 
விதிக்கப்ைடும் அைராதங்கள் கு ித்து நிறுவனம் விளக்கமளிக்க பவண்டும். 

7. கட்டை மாற் ங்கள்: 
• நிறுவனம் கட்டைத்பத உயர்த்தினாபைா, புதிய கட்டைத்பத விதித்தாபைா அது 

கு ித்த விவரங்கபள ஒரு மாதத்திற்கு முன்பை வாடிக்பகயாளர்களுக்குத் 
சதரிவிக்கும். 

8. விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபனகள் 
• ஒரு தயாரிப்பு அல்ைது பசபவபய முதன்முப யாகப் சைறும் 

வாடிக்பகயாளருக்கு, அவர் வழங்குமாறு நிறுவனத்திடம் பகட்ட பசபவக்கான 
சைாருத்தமான விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபனகபளத் சதளிவாக 
அ ிவுறுத்தப்ைட பவண்டும். 

• அபனத்து விதிமுப களும், நிைந்தபனகளும் நியாயமானதாக இருக்கும். பமலும், 
அந்தந்த உரிபமகள், சைாறுப்புகள் மற்றும் கடபமகபளத் சதளிவாகவும் 
முடிந்தவபர எளிய சமாழியிலும் விளக்கும். 

  



 
9. விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபன மாற் ங்கள்: 

• விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபனகளில் மாற் ங்கள் கு ித்து, ைின்வரும் வழிமுப கள் மூைம் 
வாடிக்பகயாளர்களுக்குத் சதரிவிக்கப்ைட பவண்டும். 

1. தனிப்ைட்ட விளக்கம் மூைமாக. 
2. ஒவ்சவாரு கிபளயிலும் அ ிவிப்புப் ைைபக மூைமாக. 
3. இபையதளம் மற்றும் மின்னஞ்சல் உள்ளிட்ட இபையம் மூைமாக. 
4. சசய்தித்தாள் மூைமாக. 

• சைாதுவாக, ைிற்காை விபளவுகபளக் கருத்தில் சகாண்டு மாற் ங்கள் சசய்யப்ைட பவண்டும். 
• அ ிவிப்பு இல்ைாமல் ஏபதனும் மாற் ங்கள் சசய்யப்ைட்டால், அம்மாற் ம் 30 நாட்களுக்குள் 

அ ிவிக்கப்ைடும். அத்தபகய மாற் ம் வாடிக்பகயாளருக்குப் ைாதகமாக இருந்தால், 60 
நாட்களுக்குள் அ ிவிப்பு இல்ைாமல் தனது கைக்பக மூடைாம் அல்ைது கூடுதல் கட்டைம் 
அல்ைது வட்டிபயச் சசலுத்தாமல் அபத மாற் ைாம். 

• ஓராண்டில் ஒரு சைரிய மாற் ம் அல்ைது ைை சி ிய மாற் ங்கள் ஏற்ைடுமாயின், 
வாடிக்பகயாளருக்குக் பகாரிக்பகயின் பைரில் சதரிவிக்கப்ைடும். பமலும், புதிய 
விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபனகளின் நகபை அல்ைது மாற் ங்களின் சுருக்கத்பத 
நிறுவனம் வழங்கும். 

ைிளம்பரம், ேந்வதப்படுத்தல் மற்றும் ைிற்பவன: 

1. நிறுவனம் சசய்ைபவ: 
• விளம்ைரம் மற்றும் விளம்ைரப் சைாருட்கள்  சதளிவானபவ மற்றும் தவ ாக 

வழிநடத்துவதில்பை என்ைபத நிறுவனம் உறுதி சசய்யும். 
• ஊடகம் மற்றும் விளம்ைரப் சைாருட்களில் சவளிவரும் விளம்ைரம், ஒரு தயாரிப்பு அல்ைது 

பசபவயின் கவனத்பத ஈர்ப்ைதாகபவா அல்ைது வட்டி விகிதத்பதக் கு ிப்ைதாகபவா 
இருந்தால், நிறுவனம் மற்  கட்டைங்கள் மற்றும் கட்டைங்கள் சைாருந்துமா என்ைபதயும், 
சதாடர்புபடய விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபனகளின் முழு விவரங்கள் கிபடக்குமா 
என்ைபதயும் பகாரிக்பகயின் அடிப்ைபடயில் நிறுவனம் வழங்கும். 

• ஆதரவு பசபவகபள வழங்குவதற்காக மூன் ாம் தரப்ைினரின் பசபவகபள நிறுவனம் 
ையன்ைடுத்தினால், அத்தபகய மூன் ாம் தரப்ைினர் வாடிக்பகயாளர்களின் தனிப்ைட்ட 
தகவல்கபள ரகசியத்தன்பம மற்றும் ைாதுகாப்பு காரைங்களுக்காக அபத அளவுடன் 
பகயாள பவண்டும் என்று நிறுவனம் பகாருகி து. 

• நிறுவனத்தின் ைிரதிநிதி / கூரியர் அல்ைது "டிஏஎஸ்" எந்தசவாரு முப யற்  நடத்பதயிலும் 
ஈடுைட்டுள்ளதாகபவா அல்ைது இந்தக் கு ியடீ்பட மீ ி சசயல்ைட்டதாகபவா 
வாடிக்பகயாளர்களிடமிருந்து  புகார் வந்தால், விசாரிக்கவும், புகாபரக் பகயாளவும், 
நட்டத்பத ஈடுசசய்யவும் உரிய நடவடிக்பக பமற்சகாள்ளப்ைடும். 

தனியுரிவம மற்றும் நம்பகத்தன்வம: 

1. வாடிக்பகயாளர்களின் அபனத்துத் தகவல்களும் தனிப்ைட்ட மற்றும் நம்ைிக்பகக்குரியபவயாகக் 
கருதப்ைடும். பமலும், அபவ ைின்வரும் சகாள்பககளால் வழிநடத்தப்ைடும். 
வாடிக்பகயாளர்களால் வழங்கப்ைட்டதாக இருந்தாபைா அல்ைது இல்பைசயன் ாபைா, 
வாடிக்பகயாளர் கைக்குகள் சதாடர்ைான தகவல்கபளபயா அல்ைது தரபவபயா நிறுவனம் 
சவளிப்ைடுத்தாது, ைின்வரும் விதிவிைக்கான நிகழ்வுகபளத் தவிர பவறு நிறுவனங்கள் உட்ைட 
பவறு எவருக்கும் சவளிப்ைடுத்தாது. 
• சட்டத்தின் மூைம் தகவல் வழங்கப்ைட பவண்டும் என் ால். 
• தகவல்கபளப் சைாதுமக்களுக்கு சவளிப்ைடுத்த பவண்டுசமன்  கடபம இருந்தால். 
• நிறுவனத்திற்குத் தகவபைக் சகாடுக்க பவண்டும் என்  பதபவ இருந்தும், வாடிக்பகயாளர் 

மற்றும் அவரது கைக்குகள் ைற் ிய தகவல்கபளக் குழுவில் உள்ள மற்  நிறுவனங்கள் 
உட்ைட பவறு எவருக்கும் சந்பதப்ைடுத்தல் பநாக்கங்களுக்காக வழங்குவதற்கான 
காரைமாகப் ையன்ைடுத்தப்ைடாது. 

• தகவல்கபள சவளிப்ைடுத்தும்ைடி வாடிக்பகயாளர் நிறுவனத்திடம் பகட்டால் அல்ைது 
வாடிக்பகயாளரின் அனுமதியுடன். 

• வாடிக்பகயாளர்கபளப் ைற் ிய தகவல்கபளக் சகாடுக்குமாறு நிறுவனம் பகட்கப்ைட்டால், 
அபதக் சகாடுப்ைதற்கு முன்பு அவர்கள் அவருபடய எழுத்துப்பூர்வ அனுமதிபயப் 
சைற்றுக்சகாண்டு தருவார்கள். 

• வாடிக்பகயாளபரப் ைற் ி நிறுவனம் பவத்திருக்கும் தனிப்ைட்ட ைதிவுகபள 
அணுகுவதற்கான தற்பைாபதய சட்ட கட்டபமப்ைின் கீழ் அவருக்குத் தனது உரிபமகளின் 
அளபவ அ ிவிக்க பவண்டும். 

• வாடிக்பகயாளரின் தனிப்ைட்ட தகவல்கபள சந்பதப்ைடுத்தல் பநாக்கங்களுக்காக மற்  
வடீ்டுக் கடன் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட யாருக்கும் வாடிக்பகயாளர் அங்கீகரிக்கவில்பை 
எனில் ையன்ைடுத்த மாட்டார்கள். 

 
2. கடன் கு ிப்பு முகவர்கள் 

• வாடிக்பகயாளர் ஒருவர் கைக்பகத் தி க்கும்பைாது, தனது கைக்கு விவரங்கபள கடன் 
கு ிப்பு முகவர் நிறுவனங்களுக்கு இந்நிறுவனம் அனுப்பும்பைாது, அந்த நிறுவனம் பசாதபன 
சசய்யக்கூடும் என்று இந்நிறுவனம் வாடிக்பகயாளருக்குத் சதரிவிக்கும். 

• ைின்வரும் காரைங்களுக்காக, வாடிக்பகயாளர் கடன் தர பவண்டிய தனிநைர் கடன்கள் 
கு ித்து கடன் கு ிப்பு நிறுவனங்களுக்கு நிறுவனம் தகவல் சகாடுக்கைாம்: 

i) வாடிக்பகயாளர் தர பவண்டிய ைைத்பதத் தராமல் இருந்தால். 



 
ii) சச லுத்தப்ைட பவண்டிய சதாபகயில் ைிரச்சிபன இல்பை என் ால். 
iii) நிறுவனத்தின் பகாரிக்பகபயத் சதாடர்ந்து, கடபனத் திருப்ைிச் சசலுத்துவதற்காக, 

நிறுவனம் திருப்தி அபடயும் வபகயில் வாடிக்பகயாளர் ஏற்ைாடு சசய்யவில்பை 
என் ால். 

• வாடிக்பகயாளர் அவ்வாறு சசய்ய தனது அனுமதிபய வழங்கியிருந்தால், வாடிக்பகயாளர் 
கைக்பகப் ைற் ிய ைி  தகவல்கபள நிறுவனம் கடன் கு ிப்பு முகவர் நிறுவனங்களுக்கு 
வழங்கைாம். 

• கடன் கு ிப்பு முகவர்களுக்கு வழங்கப்ைட்ட தகவல்களின் நகபை நிறுவனம் 
பகாரியிருந்தால், வாடிக்பகயாளருக்கு வழங்கப்ைடும். 

 
நிலுவைத் ெதாவகவய ைசூல் ெேய்தல்: 
1. கடன்கள் வழங்கப்ைடும் பைாசதல்ைாம், நிறுவனம் வாடிக்பகயாளருக்கு திருப்ைிச் சசலுத்தும் 

சசயல்முப பய சதாபக, ைதவிக்காைம் மற்றும் திருப்ைிச் சசலுத்தும் காைத்தின் மூைம் விளக்க 
பவண்டும். எவ்வா ாயினும், வாடிக்பகயாளர் திருப்ைிச் சசலுத்தும் அட்டவபைபயக் 
கபடப்ைிடிக்கவில்பை என் ால், நிைச் சட்டங்களின்ைடி வபரயறுக்கப்ைட்ட சசயல்முப , 
நிலுபவத் சதாபகபய மீட்ைதற்குப் ைின்ைற் ப்ைடும். இந்த சசயல்முப யானது 
வாடிக்பகயாளருக்கு அ ிவிப்பை அனுப்புவதன் மூைமாகபவா அல்ைது தனிப்ைட்ட வருபககள் 
மற்றும் / அல்ைது ைாதுகாப்பை மீள்க் பகயகப்ைடுத்துவதன் மூைமாகபவா நிபனவூட்டுவபத 
உள்ளடக்கும். 

2. நிறுவனத்தின் வசூல் சகாள்பகயானது, மரியாபத, நியாயமான சிகிச்பச மற்றும் தூண்டுதல் 
ஆகியவற் ின் அடிப்ைபடயில் கட்டபமக்கப்ைட பவண்டும். வாடிக்பகயாளர் நம்ைிக்பகபயயும், 
நீண்ட காை உ பவயும் வளர்ப்ைதில் நிறுவனம் அக்கப  சசலுத்த பவண்டும். நிலுபவத் 
சதாபக அல்ைது / மற்றும் மீள்சசலுத்தைில் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கபளப் 
ைிரதிநிதித்துவப்ைடுத்துவதற்கு, அங்கீகாரம் சைற்  எந்தசவாரு நைரும் தன்பன அபடயாளம் 
கண்டு, வாடிக்பகயாளரின் பகாரிக்பகயின் பைரில் நிறுவனம் வழங்கிய அதிகாரக் கடிதத்பதக் 
காண்ைிப்ைார், நிறுவனம் வழங்கிய அபடயாள அட்படபய அல்ைது நிறுவனத்தின் 
அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்பதக் காண்ைிப்ைார். நிறுவனம் வாடிக்பகயாளர்களுக்கு நிலுபவத் 
சதாபக சதாடர்ைான அபனத்து தகவல்கபளயும் வழங்குவபதாடு, நிலுபவத் சதாபகபய 
சசலுத்துவதற்குப் பைாதுமான அ ிவிப்பை வழங்க முயற்சிக்கும். 

3. பசகரிப்பு அல்ைது / மற்றும் மீள்சசலுத்தைில் நிறுவனத்பதப் ைிரதிநிதித்துவப்ைடுத்த அபனத்து 
ஊழியர்களின் உறுப்ைினர்களும் அல்ைது எந்தசவாரு நைரும் கீபழ கு ிப்ைிடப்ைட்டுள்ள 
வழிகாட்டுதல்கபளப் ைின்ைற்  பவண்டும்: 

• வாடிக்பகயாளர் அவர் விரும்பும் இடத்தில் மற்றும் அவர் வசிக்கும் இடத்தில் கு ிப்ைிட்ட 
இடத்தில் இல்ைாத நிபையில், மற்றும் அவரது இல்ைத்தில் இல்பை என் ால், வைிகம் / 
சதாழில் சசய்யும் இடத்தில் சைாதுவாகத் சதாடர்பு சகாள்ளப்ைடுவார். 

• அபடயாளத்பத மற்றும் நிறுவனத்பதப் ைிரதிநிதித்துவப்ைடுத்தும் அதிகாரம் 
வாடிக்பகயாளருக்கு முதல் சந்தர்ப்ைத்தில் சதரியப்ைடுத்தப்ைட பவண்டும். 

• வாடிக்பகயாளரின் தனியுரிபம மதிக்கப்ைட பவண்டும். 
• வாடிக்பகயாளருடனான சதாடர்பு இைக்கமான முப யில் இருக்கும். 
• வாடிக்பகயாளரின் வைிகம் அல்ைது மற்  சி ப்புச் சூழ்நிபைகள் பதபவப்ைடாவிட்டால், 

வாடிக்பகயாளர்கபள காபை 07.00 மைி முதல் மாபை 07.00 மைி வபர நிறுவனத்தின் 
ைிரதிநிதிகள் சதாடர்பு சகாள்ள பவண்டும். 

• ஒரு கு ிப்ைிட்ட பநரத்தில் அல்ைது ஒரு கு ிப்ைிட்ட இடத்தில் அபழப்புகபளத் தவிர்க்கும் 
வாடிக்பகயாளரின் பகாரிக்பக முடிந்தவபர மதிக்கப்ைடும். 

• அபழப்ைின் பநரம், எண்ைிக்பக மற்றும் உபரயாடைின் உள்ளடக்கங்கள் 
ஆவைப்ைடுத்தப்ைடும். 

• ைரஸ்ைரம் ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய மற்றும் ஒழுங்கான முப யிைான நிலுபவத் சதாபக 
சதாடர்ைான சர்ச்பசகள் அல்ைது பவறுைாடுகபளத் தீர்க்க, அபனத்து உதவிகளும் 
வழங்கப்ைட பவண்டும். 

• நிலுபவத் சதாபகக்கான வாடிக்பகயாளரின் இடத்திற்கு வருபக தரும் பைாது, 
ஒழுக்கமும் நற்ைாங்கும் கபடப்ைிடிக்கப்ைட பவண்டும். 

• குடும்ைத்தில் இ ப்பு பைான்  ைி  சந்தர்ப்ைங்கள் அல்ைது ைி  ஆைத்தான சந்தர்ப்ைங்கள் 
நிகழ்ந்திருக்கும்பைாது, நிலுபவகபள வசூைிக்க அபழப்புகள் / வருபககள் சசய்வது 
தவிர்க்கப்ைட பவண்டும். 

 
புகார்கள் மற்றும் குவைபாடுகள் 
 

1. உள் நபடமுப கள் 
• வாடிக்பகயாளர் புகார் சசய்ய விரும்ைினால், ைின்வருைபவ அவரிடம் கூ ப்ைட பவண்டும்: 

i) எவ்வாறு புகார் சசய்ய பவண்டும் 
ii) எங்கு புகார் சசய்ய பவண்டும் 
iii) ைதிபை எப்பைாது எதிர்ைார்க்கைாம் 
iv) ைதில் சைறுவதற்கு யாபர அணுக பவண்டும். 
v) இவற் ில் திருப்தி இல்பைசயன் ால், என்ன சசய்வது. 
vi) வாடிக்பகயாளருக்கு பகள்வி ஏதாவது இருப்ைின், நிறுவன ஊழியர்கள் 

உதவுவார்கள். 
• புகார்கபள நியாயமாகவும் விபரவாகவும் பகயாள்வதற்கான நிறுவனத்தின் நபடமுப  

விவரங்கபள எங்கு காைைாம் என்ைபத வாடிக்பகயாளரிடம் சதரிவிக்க பவண்டும். 



 
• ஒரு புகாபர ஒரு வாடிக்பகயாளர் எழுத்து வடிவத்தில் சகாடுத்திருந்தால், ஒரு 

வாரத்திற்குள் அவருக்கு ஒப்புதல் அல்ைது ைதிபை அனுப்ை நிறுவனம் முயற்சிக்கும். 
நிறுவனத்தின் நியமிக்கப்ைட்ட சதாபைபைசி செல்ப் சடஸ்க் அல்ைது வாடிக்பகயாளர் 
பசபவ எண்ைில் சதாபைபைசி மூைம் ஒரு புகார் அளித்தால், வாடிக்பகயாளருக்கு புகார் 
கு ிப்பு எண் வழங்கப்ைடும், பமலும் கு ித்த காைத்திற்குள், முன்பனற் ம் கு ித்து தகவல் 
சதரிவிக்கப்ைடும். 

• இந்த விஷயத்பத ஆராய்ந்த ைின்னர், நிறுவனம் வாடிக்பகயாளருக்கு அதன் ைதிபை 
அனுப்புகி து அல்ைது ைதிைளிக்க ஏன் அதிக பநரம் பதபவ என்ைபத விளக்குகி து. 
பமலும், ஆறு வாரங்களுக்குள் ைதிைளிக்க முயற்சிக்கும். வாடிக்பகயாளருக்கு இன்னும் 
திருப்தி அளிக்கவில்பை என் ால், பமற்சகாண்டு அவர் எவ்வாறு புகார் அளிப்ைார் 
என்ைபதத் சதரிவிக்க பவண்டும். 

 
உங்கள் ைாடிக்வகயாளவர (KYC) அைிந்து ெகாள்ளுங்கள் 
 

1. கைக்கு தி ந்து சசயல்ைடுவதற்கு முன்னர், நிறுவனத்தின் "உங்கள் வாடிக்பகயாளபர 
அ ிந்து சகாள்ளுங்கள்" வழிகாட்டுதைின் கீழ் நிறுவனம் கீழ்க்கண்ட சசயல்ைாடுகபள 
பமற்சகாள்ளும். 

• அவ்வாறு சசய்யத் பதபவயான ஆவைங்கள் அல்ைது சான்றுகபள சமர்ப்ைிக்க அல்ைது 
வழங்குமாறு வாடிக்பகயாளரிடம் பகட்கும். 

• நிறுவனத்தின் KYC, ைைபமாசடி எதிர்ப்பு அல்ைது பவறு ஏபதனும் சட்டரீதியான 
பதபவகபளப் பூர்த்தி சசய்ய இதுபைான்  தகவல்கபள மட்டுபம சைறும். எந்தசவாரு 
கூடுதல் தகவலும் பகட்கப்ைட்டால், அது தனித்தனியாக பகாரப்ைடும். பமலும், இதுபைான்  
கூடுதல் தகவல்கபளப் சைறுவதற்கான பநாக்கத்பத நாங்கள் கு ிப்ைிடுபவாம். அத்தபகய 
தகவல்கபள வழங்குவது தன்னார்வமாக இருக்கும். 

• கைக்கு தி க்கும் ைடிவங்கள் மற்றும் ைி  சைாருட்கபள வாடிக்பகயாளருக்கு வழங்குதல். 
KYC பதபவகபளப் பூர்த்தி சசய்வதற்கான சரிைார்ப்பு மற்றும் / அல்ைது ைதிவுக்காக 
தயாரிக்கப்ைட பவண்டிய அத்தியாவசிய தகவல்களின் விவரங்கள் மற்றும் ஆவைங்கள் 
இதில் அடங்கும். 
 

கைன்கள் 
 
1. எந்தசவாரு கடபனயும் வழங்குவதற்கு முன், வாடிக்பகயாளர் அபத திருப்ைிச் சசலுத்த 

முடியுமா என்ைபத நிறுவனம் மதிப்ைடீு சசய்ய பவண்டும். நிறுவனம் வாடிக்பகயாளருக்குக் 
கடபன வழங்க முடியாவிட்டால், அது நிராகரிப்ைதற்கான காரைங்கபளத் சதரிவிக்க 
பவண்டும். தனது கடன்களுக்காக ஒருவரிடமிருந்து உத்தரவாதம் அல்ைது ைி  ைிபைபய ஏற்க 
பவண்டும் என்று வாடிக்பகயாளர் விரும்ைினால், நிறுவனம் தனது நிதி கு ித்த நம்ைகமான 
தகவல்கபள உத்தரவாதம் அல்ைது ைி  ைிபைபய வழங்கும் நைருக்கு அல்ைது அவர்களின் 
சட்ட ஆபைாசகருக்கு வழங்க வாடிக்பகயாளரிடம் அனுமதி பகட்கைாம். பமலும், நிறுவனம் 
கீழ்க்கண்டவற்ப யும் சசய்யைாம்: 

  



 
• வாடிக்பகயாளர்கள் தங்கள் உறுதிப்ைாட்படயும் அவர்களின் முடிவின் சாத்தியமான 

விபளவுகபளயும் புரிந்துசகாள்கி ார்களா என்ைபத உறுதிப்ைடுத்த சுயாதீனமான சட்ட 
ஆபைாசபனபய எடுக்க ஊக்குவிக்கும். 

• வாடிக்பகயாளர்களுக்கு உத்தரவாதம் அல்ைது ைி  ைிபைபயக் சகாடுப்ைதன் மூைம் 
அவருக்குப் ைதிைாக, சகாடுப்ைவர் சைாறுப்பைற்கக்கூடும் என்று கூறும். பமலும் 

• உத்தரவாதம் தருைவரின் சைாறுப்பு என்ன என்ைபத அவர்களிடம் கூறும். 
 
2. கடன்கள் மற்றும் அவற் ின் சசயைாக்கத்திற்கான விண்ைப்ைங்கள் 

• கடபன வழங்கும் பநரத்தில், அதற்கான வட்டி விகிதங்கள் ைற் ிய 
தகவல்கபளயும்,கட்டைங்கள் ஏதும் இருந்தால் அபவ ைற் ியும், முன்கூட்டிபய கடபனத் 
திருப்ைிச் சசலுத்தும் முன்விருப்ைங்கள் மற்றும் அதற்கான கட்டைங்கள் ஏதும் இருந்தால் 
அபவ ைற் ியும், கடன் வாங்குைவரின் ஆர்வத்பத ைாதிக்கும் பவறு ஏபதனும் விஷயங்கள் 
இருந்தால் அபவ ைற் ியும் சதரிந்துசகாண்டு, மற்  நிறுவனங்களுடன் ஒப்ைடீு 
சசய்துசகாண்டு இறுதி முடிபவ வாடிக்பகயாளரால் எடுக்க முடியும். 

• அபனத்துக் கடன் விண்ைப்ைங்கபளயும் சைறுவதற்கான ஒப்புதபை வழங்கும் முப பய 
நிறுவனம் வகுக்க பவண்டும், முன்னுரிபம, கடன் விண்ைப்ைங்கள் சசலுத்தப்ைடும் காை 
அளவு ஒப்புதைில் கு ிப்ைிடப்ைட பவண்டும். 

• சைாதுவாக, கடன் விண்ைப்ைத்பத சசயைாக்குவதற்குத் பதபவயான அபனத்து 
விவரங்களும் விண்ைப்ைிக்கும் பநரத்தில் நிறுவனம் பசகரிக்கும். அதற்குக் கூடுதல் தகவல் 
பதபவப்ைட்டால், வாடிக்பகயாளர் உடனடியாக மீண்டும் சதாடர்பு சகாள்ளப்ைடுவார் 
என்று கூ ப்ைட பவண்டும். 

• வாடிக்பகயாளருக்குக் கடன் அனுமதிபய அதன் விதிமுப கள் மற்றும் நிைந்தபனகளுடன் 
நிறுவனம் சதரிவிக்கும். 

• வாடிக்பகயாளரால் சசயல்ைடுத்தப்ைட்ட அபனத்து கடன் ஆவைங்களின் 
அங்கீகரிக்கப்ைட்ட நகல்கபளயும், பகாரிக்பகயின் பைரில் கடன் ஆவைத்தில் பமற்பகாள் 
காட்டப்ைட்டுள்ள அபனத்து அபடப்புகளின் நகபையும் நிறுவனத்தின் சசைவில் நிறுவனம் 
வழங்கும். 

• கடன் வழங்கும் விஷயத்தில் ைாைினம், சாதி மற்றும் மதம் ஆகியவற் ின் அடிப்ைபடயில் 
நிறுவனம் ைாகுைாடு காட்டாது. இருப்ைினும், இது சமூகத்தின் ைல்பவறு ைிரிவுகளுக்காக 
வடிவபமக்கப்ைட்ட திட்டங்கபள நிறுவுவதிைிருந்பதா அல்ைது ைங்பகற்ைதிைிருந்பதா 
நிறுவனத்பதத் தடுக்காது. 

• அபனத்து நிலுபவத் சதாபகபயயும் திருப்ைிச் சசலுத்துவதன் மூைபமா அல்ைது பவறு 
எந்தசவாரு உரிபமக்பகாரல் மூைபமா நிறுவனத்துக்கும் எந்தசவாரு நியாயமான 
உரிபமயுடனும் அல்ைது உரிபமக்பகாரலுக்கும் உட்ைட்ட நிலுபவத் சதாபகபய 
சசலுத்துவதன் மூைம் நிறுவனம் உடனடியாக அபனத்துப் ைத்திரங்கபளயும் விடுவிக்க 
பவண்டும். அத்தபகய உரிபம பகாரப்ைட பவண்டும் என் ால், கடன் வாங்குைவர் 
மீதமுள்ள உரிபமக்பகாரல்கள் மற்றும் சம்ைந்தப்ைட்ட உரிபமக்பகாரல் தீர்க்கப்ைடும் / 
சசலுத்தப்ைடும் வபர ைத்திரங்கபளத் தக்க பவத்துக்சகாள்ள நிறுவனத்திற்கு உரிபம 
உள்ள நிைந்தபனகள் ைற் ிய முழு விவரங்களுடன் இது கு ித்து அ ிவிப்பு வழங்கப்ைடும். 

 
உத்தரைாதம் ெகாடுப்பைர்கள் 
ஒரு நைர் கடனுக்கு உத்தரவாதம் அளிப்ைவராகக் கருதும்பைாது, கீழ்க்கண்டவற்ப  அவருக்கு இது 
கு ித்துத் சதரிவிக்கப்ைட பவண்டும்: 

• உத்தரவாதம் அளிப்ைவராக அவருபடய சைாறுப்பு. 
• நிறுவனத்திற்கு அவர் அளிக்கும் உத்தரவாதத் சதாபக. 
• நிறுவனம் தனது கடபனச் சசலுத்துமாறு அவபர அபழக்கும் சூழ்நிபைகள். 
• உத்தரவாதம் அளிப்ைவராக இருந்து அவர் ைைம் சசலுத்தத் தவ ினால், நிறுவனத்தில் 

உள்ள அவருபடய மற்  ைைம் ைற் ிய விவரங்கள். 
• உத்தரவாதம் அளிப்ைவராக அவருபடய சைாறுப்பு ஒரு வபரயப க்குள் 

மட்டுப்ைடுத்தப்ைட்டதா, அல்ைது கட்டற் தா என்  விவரங்கள். 
• உத்தரவாதம் அளிப்ைவராக அவரது சைாறுப்புகள் நிப பவற் ப்ைடும் பநரம், சூழ்நிபைகள் 

மற்றும் நிறுவனம் இபதப் ைற் ி அவருக்கு அ ிவிக்கும் விதம். 
• கடன் வாங்குைவரின் நிதி நிபையில் ஏபதனும் பமாசமான மாற் ங்கள் வந்தால், அது 

கு ித்து நிறுவனம் உத்தரவாதம் அளிப்ைவருக்குத் சதரிவித்தல். 
 
ெபாது. 

நிறுவனம் சதரிவிப்ைபவ: 
 

• கடன் தயாரிப்புகளின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் சைாருந்தக்கூடிய கட்டைங்கள் 
உள்ளிட்டவற்ப  வாடிக்பகயாளருக்கு நிறுவனம் சதரிவிக்கும். 

• கடன் விண்ைப்ைிக்க ஏதுவாக வாடிக்பகயாளரிடம் இருந்து என்ன தகவல் / ஆவைங்கள் 
பதபவ என்ைபத நிறுவனம் அ ிவுறுத்துகி து. வாடிக்பகயாளர் தனது அபடயாளம், 
முகவரி, பவபைவாய்ப்பு பைான் வற் ிைிருந்து அவரிடமிருந்து என்சனன்ன ஆவைங்கள் 
பதபவ என்ைபதயும், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுப த் பதபவகளுக்கு இைங்க 
சட்டரீதியான அதிகாரிகளால் நிர்ையிக்கப்ைடக்கூடிய பவறு எந்த ஆவைத்பதயும் ைற் ி 
அ ிவுறுத்தப்ைட பவண்டும். 

 



 
 

• தப பவப்ைட்டால், கடன் விண்ைப்ைத்தில் வாடிக்பகயாளர் கு ிப்ைிட்டுள்ள விவரங்கபள 
நிறுவனம் தனது இல்ைத்தில் மற்றும் / அல்ைது வைிகத் சதாபைபைசி எண்கள் மற்றும் / 
அல்ைது அவரது குடியிருப்பு மற்றும் / அல்ைது வைிக முகவரிகபள இந்த 
பநாக்கத்திற்காக நியமிக்கப்ைட்ட ஏசஜன்சிகள் மூைம் நிறுவனம் ைார்பவயிட பவண்டும். 

• வாடிக்பகயாளரின் கைக்கில் ஒரு ைரிவர்த்தபனபய நிறுவனம் விசாரிக்க 
பவண்டுசமன் ால், காவல்துப  / ைி  புைனாய்வு அபமப்புகபள நிறுவனம் ஈடுைடுத்த 
பவண்டுமானால், ஒத்துபழக்குமாறு வாடிக்பகயாளருக்குத் சதரிவிக்க பவண்டும். 

• வாடிக்பகயாளர் பமாசடி சசய்தால், அவர் தனது கைக்கில் ஏற்ைடும் அபனத்து 
இழப்புகளுக்கும் சைாறுப்பைற்க பவண்டும் என்றும் நியாயமான கவனிப்பு இல்ைாமல் 
வாடிக்பகயாளர் சசயல்ைட்டு இழப்புகபள ஏற்ைடுத்தினால், அவர் அதற்காக 
மறுைரிசீைபன சசய்யக்கூடும் என்றும் நிறுவனம் அவருக்கு அ ிவுறுத்த பவண்டும். 

• கடன் விண்ைப்ைத்தின் ரசீபத நிறுவனம் ஒப்புக் சகாள்ள பவண்டும், அத்தபகய 
ஒப்புதைில் கடன் விண்ைப்ைம் ைரிசீைிக்கப்ைடும் காை அளவு இருக்க பவண்டும். 

• அனுமதி கடிதத்தின் மூைமாகபவா அல்ைது பவறுவிதமாகபவா கடன் வாங்குைவருக்கு 
நிறுவனம் எழுத்து மூைம் கீழ்க்கண்டவற்ப த் சதரிவிக்க பவண்டும்: 

o அனுமதிக்கப்ைட்ட கடன் சதாபக. 
o நிைந்தபனகள் மற்றும் விதிமுப கள் (ஆண்டுக்கு ஒருமுப ) 
o அதன் ையன்ைாட்டு முப  

இந்த விதிமுப கபளயும், நிைந்தபனகபளயும் கடன் வாங்கியவர்கள் ஏற்றுக்சகாள்வபத 
ைதிவுகளில் பவத்திருக்கப்ைடும். 

• பமலும் நிறுவனத்தில் குப  தீர்க்கும் வழிமுப  இருக்க பவண்டும். இந்த வழிமுப யின் 
கீழ், வாடிக்பகயாளர்கள் தங்கள் பகள்விகள் / பகாரிக்பககபள நிறுவனத்தின் கிபள 
அலுவைகங்களுக்கு அனுப்ைைாம். கிபள அதிகாரிகள் அந்த பகள்விகள் / பகாரிக்பககபள 
அந்தந்தத் துப க்குத் சதரிவிப்ைார்கள். இந்தக்  பகள்விகள் சி.ஆர்.எம் விரிவாக்கத்தால் 
தீர்க்கப்ைடும் வழக்கில், பகள்விகபள பமலும் அளவிட பவண்டுமானால், அது 
வரிபசமுப யில் வாடிக்பகயாளர் உ வு பமைாளர் (சி.ஆர்.எம்), சி.ஆர்.எம் தபைவர் 
மற்றும் இறுதியாக தபைபம இயக்க அதிகாரிக்குத் (சி.ஓ.ஓ.) சதரிவிக்கப்ைடும். 

• எந்த மட்டத்திலும் குப கள் தீர்க்கப்ைடாவிட்டால், அபதபய பமைாளர் (சசயல்ைாடு)க்குக் 
கு ிப்ைிடைாம்: 

 
The Senior Manager CRM 
MAS Fiancial Services Limited 
4th Floor, Narayan Chambers 
B/h Patang Hotel, Ashram Road 
Ahmedabad – 380009 
Call: 079 – 41106500 
Email: mfsl@mas.co.in 
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