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அனைத்து ஊழியரக்ள், உறுப்பிைரக்ள், அதிகாரிகள் மற்றும் நிறுவைத்திை் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் வாடிக்னகயாளரக்ளுடை் னகயாளும் 
பபாது குறியீட்னட கண்டிப்பாக பிை்பற்ற பவண்டும். 
  
1. பநாக்கங்கள் மற்றும் பயை்பாடு: 
  
1.1 குறியீட்டிை் பநாக்கம் 
  
பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃனபைாை்ஸ் லிமிடடட் சிறந்த காரப்்பபரட் 
நனடமுனறகனளப் பிை்பற்றுவதற்கும் வணிக நனடமுனறகளில் 
டவளிப்பனடத்தை்னமனயக் டகாண்டுவருவதற்கும் அதை் மூலம் 
வாடிக்னகயாளரக்ளிை் நம்பிக்னகனய வளரப்்பதற்கும் தைது 
பநாக்கதன்த அனமத்துள்ளது.  அதற்பகற்ப, நியாயமாை நனடமுனற 
குறியீடு ஒரு பநாக்கத்துடை் அனமக்கப்பட்டுள்ளது: 

  
i) வாடிக்னகயாளரக்னளக் னகயாளுவதில் குனறந்தபட்ச தரங்கனள 

அனமப்பதை் மூலம் நல்ல மற்றும் நியாயமாை நனடமுனறகனள 

ஊக்குவித்தல்;  

ii) ii) நிறுவைம் வழங்கும் பசனவகளில் வாடிக்னகயாளரக்ள் நியாயமாை 

முனறயில் எதிரப்ாரக்்கக்கூடியனதப் பற்றி நை்கு புரிந்துடகாள்ளும் 

வனகயில் டவளிப்பனடத்தை்னமனய அதிகரித்தல்; 

iii) அதிக டசயல்பாட்டு தரங்கனள அனடய சந்னத சக்திகனள, 

பபாட்டியிை் மூலம் ஊக்குவித்தல்; மற்றும் உயர்த்துதல் 

iv) iv) வாடிக்னகயாளருக்கும் நிறுவைதத்ிற்கும் இனடபய நியாயமாை 

மற்றும் நல்லுறனவ ஊக்குவித்தல், மற்றும் இதை் மூலம் 

எதிரக்ாலத்தில் வரவிருப்பபாரிை் நம்பிக்னகனய வளரத்்தல். 

  
1.2 குறியீட்டிை் பயை்பாடு 
  
இந்த குறியீட்டிை் அனைத்து பகுதிகளும் தற்பபாது வழங்கப்பட்டுள்ள 
அல்லது இைி அறிமுகப்படுதத்ப்படக்கூடிய அனைத்து பசனவகளுக்கும் 
டபாருந்தும். நைலும் இது பிஎச்எஃப்எல் யின் அகனத்து 
வோடிக்ககயோளர்களுக்கும் வபோருந்தும். 
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2. வாடிக்னகயாளரக்ளுடைாை எங்கள் கடனமகள்: 
  
2.1 அனத உறுதி டசய்வதை் மூலம் வாடிக்னகயாளரக்ளுடைாை 
அனைத்து னகயாளுதல்களிலும் பநரன்மயாக மற்றும் நியாயமாகவும் 
டசயல்படுவது: 

  
நிறுவைம் இந்த குறியீட்டில் வழங்கும் தயாரிப்புகள் மற்றும் 
பசனவகளுக்காை ைற்றும் அதன் ஊழியர்கள் பின்பற்றும்  கடமுகைகள் 
ைற்றும் வசயல்முகைகளுக்கோன உறுதிப்பாடுகள் மற்றும் தரங்கனள 
பூரத்்தி டசய்யும். அகனத்து தயோரிப்புகளும் நசகவகளும் கடிதத்திலும் 
 ிஜத்திலும் வதோடர்புகடய சட்டங்ககளயும் விதிககளயும் பூர்த்தி 
வசய்யும்; ைற்றும் வோடிக்ககயோளர்களுடனோன பரிவர்த்தகனகள் 
ந ர்கை ைற்றும் வவளிப்பகடத்தன்கையின் வ ைிமுகைக் 
வகோள்கககளில் இருக்கும். 

  
2.1.1 வோடிக்ககயோளர்களுடன் ககயோளும்நபோது, கடன் ஒப்பந்தத்தின் 

விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகளில் வழங்கப்பட்ட 
ந ோக்கங்கள் தவிர, கடன் வபறுபவரின் விவகோரங்களில் 
 ிறுவனம் தகையிடுவகதத் தவிர்க்க நவண்டும். 

  
2.2 எங்கள்  ிதி தயோரிப்புகள் ைற்றும் நசகவககளப் புரிந்துவகோள்ள 
வாடிக்னகயாளரக்ளுக்கு உதவுவதற்கு இவற்கை உறுதி வசய்தல் :- 

  
(i) விளம்பரங்கள் ைற்றும் விளம்பர இைக்கியங்களின் 

உள்ளடக்கங்கள் முடிந்தவகர  வதளிவோக இருக்கும். அகவ 
தவைோக வழி டத்தப்படோது. 

  
(ii) பின்வரும் ஏநதனும் ஒன்று அல்ைது அதற்கு நைற்பட்ட 

வைோழிகளில் வபோருத்தைோன ஆவணங்கள் வழங்கப்பட்டு 
தயோரிப்புகள் ைற்றும் நசகவககளப் பற்ைி வோடிக்ககயோளர்களுக்கு 
விளக்கப்படும் : இந்தி, ஆங்கிைம் அல்ைது வபோருத்தைோன 
வடவைோழி / உள்ளூர் வைோழி. முழுகையோன 
வவளிப்பகடத்தன்கைகய உறுதிப்படுத்த, வோடிக்ககயோளர்களுக்கு 
தயோரிப்புகள் ைற்றும் நசகவகளின் தன்கை, அவற்ைின் 
விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகள், ஆண்டுக்கோன வட்டி 
விகிதங்கள் / நசகவ கட்டணங்கள், கடன் தயோரிப்பின் நசகவக்கு 
வசலுத்த நவண்டிய இஎம்ஐ, வபோருந்தக்கூடிய தயோரிப்புகள் 
நபோன்ைவற்றுக்கோக  ிறுவனத்திற்கு சைர்ப்பிக்க நவண்டிய 
ஆவணங்கள் ஆகியவற்கைப் பற்ைிய வதளிவோன தகவல்கள் 
வோடிக்ககயோளர்களுக்கு வழங்கப்படும். 
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(iii) வோடிக்ககயோளர்களுக்கு கிகடக்கக்கூடிய  ன்கைகள், அத்தககய 
 ன்கைககள அவர்கள் எவ்வோறு வபை முடியும், அவற்ைின்  ிதி 
தோக்கங்கள் ைற்றும் அவர்களது நகள்விகளுக்கு தீர்வு கோண 
ஏநதனும் சந்நதகம் ஏற்பட்டோல் யோகர வதோடர்பு வகோள்ளைோம் 
என்பது குைித்து வோடிக்ககயோளர்களுக்கு முழுகையோக 
வதரிவிக்கப்படும். 

  
(iv) இந்த விஷயத்தில் வோடிக்ககயோளருக்கு வபோருத்தைோன 

வழிகோட்டுதல்ககள வழங்க  ிறுவனம் உதவிபுரியும்.  
நைற்கூைியவற்கைத் தவிர, வோடிக்ககயோளர்கள்  தங்கள் 
குகைககளத் தீர்ப்பதற்கு அவர்களின் வதோடர்பு விவரங்களுடன் 
 ியைிக்கப்பட்ட அதிகோரிகளின் வபயர்கள் அவர்களுக்குத் 
வதரிவிக்கப்படும். 

  
2.3 எங்கள் தயோரிப்புகள் ைற்றும் நசகவககளப் பயன்படுத்த 

வோடிக்ககயோளர்களுக்கு உதவுவதற்கு: 
  

ஊடோடும் சந்திப்பு, இகணயதளத்தில் கோட்சிப்படுத்துதல், வபோருத்தைோன 
வதோடர்பு முகைகள் மூைம் வசய்தி அனுப்புதல் அல்ைது அச்சிடப்பட்ட 
கடிதங்ககள அனுப்புதல் மூைம் வோடிக்ககயோளர்களுக்கு வழக்கைோன, 
வபோருத்தைோன புதுப்பிப்புககள  ிறுவனம் ஏற்போடு வசய்து வழங்கும்.  
 
(i)  ிறுவனம் வட்டி விகிதங்கள், கட்டணங்கள் ைற்றும் விதிமுகைகள் 

ைற்றும்  ிபந்தகனகள் ைற்றும் பைவற்ைில் ஏற்படும் ைோற்ைங்கள் 
குைித்த தகவல்ககள வதரியப்படுத்தும்.  
 

(ii) வட்டி / கட்டணங்களில் ைோற்ைம் விதிக்கப்படும் முன் உரிய 
அைிவிப்புடன் வதரிவிக்கப்படும்.  வட்டி வதீம் அல்ைது நசகவக் 
கட்டணங்களின் திருத்தம் வருங்கோைத்திற்கு ைட்டுநை 
வபோருந்தும். 

  
2.4 எந்த  ிகையிலும் தவைோக  டக்கக்கூடிய விஷயங்ககள 

விகரவோகவும் திைம்படவும் பின்வருைோறு ககயோள்வது: 
  

i) தவறு ஏற்பட்டோல், ஏநதனும் தவறு இருந்தோல், அவற்கைத் தவிர்க்க 
உடனடி ைற்றும் வபோருத்தைோன  டவடிக்கககய  ிறுவனம் எடுப்பது 

 
ii) வோடிக்ககயோளர்களின் புகோர்ககள உடனடியோகக் ககயோளுதல். 
  

iii)  ிறுவனத்தின் அதிகோரிகளுடனோன ஆரம்ப இகடமுகத்தின் மூைம் 
அவர்களின் குகைகள் நபோதுைோன அளவில் தீர்க்கோவிட்டோல், 
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வோடிக்ககயோளர்கள்  ிறுவனத்தின் உயர் அதிகோரிககள அணுக 
வழிவகக வசய்து வோடிக்ககயோளர்களுக்கு  ிறுவனத்தில் இருக்கும் 
அகைப்புகள் ைற்றும்  கடமுகைகள் குைித்து வதரிவித்தல்.  

 
iv) எந்தவவோரு வதோழில்நுட்ப நதோல்வியோல் ஏற்படக்கூடிய எந்தவவோரு 

பிரச்சகனகயயும் எதிர்வகோள்ள வபோருத்தைோன ஏற்போடுககளச் 
வசய்தல். 

  
2.5 வோடிக்ககயோளர்களின் அகனத்து தனிப்பட்ட தகவல்ககளயும் 

தனிப்பட்டதோகவும் ைற்றும் ரகசியைோகவும் கருதுதல் 
  

வோடிக்ககயோளர்களின் அகனத்து தனிப்பட்ட தகவல்ககளயும் 
தனிப்பட்டதோகவும் ைிகவும் ரகசியைோகவும் கருதுவதோக  ிறுவனம் 
உறுதிபூண்டுள்ளது. இருப்பினும், இது கீநழ 5 வது பத்திக்கு உட்பட்டது. 

  
2.6 எங்கள்  ிறுவனக் குைியடீ்கட விளம்பரப்படுத்த எங்கள்  ிறுவனம்: 
  

i) எங்கள் தற்நபோகதய ைற்றும் புதிய வோடிக்ககயோளர்களுக்கு குைியடீு 
பற்ைி வதரிவிக்கும் 
  

ii) இந்த குைியடீ்கட நகோரிக்ககயின் நபரில் கவுண்டர் அல்ைது 
ைின்னணு தகவல்வதோடர்பு அல்ைது வையில் மூைம் கிகடக்க 
வசய்யும்; 

  
iii) இந்த குைியடீ்கட  ிறுவனத்தின் ஒவ்வவோரு கிகளயிலும், 

 ிறுவனத்தின் வகைதளத்திலும் கிகடக்கச் வசய்யும்; ைற்றும் 
  

iv)  ிறுவனத்தின் பணியோளர்கள் குைியடீ்கடப் பற்ைிய வபோருத்தைோன 
தகவல்ககள வழங்குவதற்கும் ைற்றும் குைியடீ்கட  கடமுகைக்குக் 
வகோண்டுவருவதற்கும்  ன்கு பயிற்சி வபற்றுள்ளனர் என்பகத உறுதி 
வசய்யும். 

  
2.7 ஒரு போகுபோடு கோட்டோத வகோள்கககய ஏற்றுக்வகோண்டு 

 கடமுகைப்படுத்துதல் 
  

வயது, இனம், சோதி, போைினம், திருைண  ிகை, ைதம் அல்ைது 
இயைோகை ஆகியவற்ைின் அடிப்பகடயில்  ிறுவனம் போகுபோடு கோட்டோது 

  
2.8 மூத்த குடிைக்கள் ைற்றும் உடல் ஊனமுற்ை  பர்களுக்கு சிைப்பு 

கவனிப்பு 
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மூத்த குடிைக்கள், உடல் ஊனமுற்நைோர் ைற்றும் படிப்பைிவற்ை 
வோடிக்ககயோளர்களுக்கு  ிறுவனங்களுடன் பழகுவதில் எளிதோகவும் 
வசதியோகவும் இருக்க  ிறுவனம் சிைப்பு முயற்சிககள எடுக்கும்.. 

  
3. வவளிப்படுத்தல் ைற்றும் வவளிப்பகடத்தன்கை 
  
3.1 வோடிக்ககயோளர்ககளக் ககயோள்வதில் முழுகையோன வவளிப்போடுகள் 

ைற்றும் வவளிப்பகடத்தன்கைகய  ிறுவனம்  ம்புகிைது.  ிறுவனம் 
ைற்றும் வோடிக்ககயோளர்களுக்கிகடநயயோன பரிவர்த்தகனகளுக்கு 
வட்டி விகிதங்கள், வபோதுவோன கட்டணங்கள் உட்பட சோத்தியைோன 
அகனத்து வழிகளிலும்  ிறுவனம் சம்பந்தப்பட்ட அகனத்து 
தகவல்ககளயும் வழங்கும்: 

  
i) கிகளகளில் அைிவிப்புககள கவப்பதன் மூைம்; 
  
ii) வதோகைநபசி அல்ைது உதவி-கையம் மூைம்; 
  
iii)  ிறுவனத்தின் இகணயதளம் மூைம்; 
  
iv)  ியைிக்கப்பட்ட ஊழியர் / உதவி கையம் மூைம்; 
  
v) நசகவ வழிகோட்டி ைற்றும் கட்டண அட்டவகண வழங்குதல் 

மூைம்; 
  
vi) முடிந்தவகர அகனத்து வதோடர்புகடய விவரங்களும் 

தயோரிப்புக்கோன பரிந்துகரக்கப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தில் 
இகணக்கப்படும். 

  
3.2  வருங்கோை வோடிக்ககயோளர்ககளப் வபோறுத்தவகர  ிறுவனம்: 
  

i) வோடிக்ககயோளர்கள் விரும்பும் நசகவகள் ைற்றும் தயோரிப்புகளின் 
முக்கிய அம்சங்ககள விளக்கும் வதளிவோன தகவல்ககள 
வழங்கும்; 
  

ii) வோடிக்ககயோளர்களின் நதகவகளுக்கு ஏற்ப தயோரிப்புகள் ைற்றும் 
நசகவககள நதர்ந்வதடுப்பதில் வோடிக்ககயோளர்களுக்கு உதவும்; 
  

iii)  ிறுவனத்தின் தயோரிப்புகள் ைற்றும் நசகவகள் வழங்கப்படும் 
பல்நவறு வழிககளப் பற்ைி வோடிக்ககயோளர்களுக்கு வதரிவிக்கும் 
[எடுத்துக்கோட்டோக, இகணயதளம், வதோகைநபசி, கிகள ைற்றும் 
பை வழிகளில்] ைற்றும் இந்த தயோரிப்புகள் பற்ைிய கூடுதல் 
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தகவல்ககளப் வபறுவதற்கோன ஆதோரங்கள் ைற்றும் 
வழிமுகைககளப் பற்ைிய நசகவககள அவர்களுக்குத் 
வதரிவிக்கும்; ைற்றும் 

  
iv) சட்ட, ஒழுங்குமுகை ைற்றும் உட்புை போைிசி நதகவகளுக்கு 

இணங்க, தங்கள் அகடயோளம் ைற்றும் முகவரிகய  ிரூபிக்க 
தங்களிடைிருந்து நதகவயோன தகவல்கள் ைற்றும் ஆவணங்கள் 
குைித்து வோடிக்ககயோளர்களுக்கு வதரிவிக்கும். 

  
3.3 வோடிக்ககயோளர்களோக இருப்பவர்களுக்கு, இந்த  ிறுவனம் 

பின்வருவனவற்கை வசய்யும்: 
  

i) வபோருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதங்கள் ைற்றும் கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட 
தயோரிப்புகளின் முக்கிய அம்சங்கள் வதோடர்போக  ிறுவனத்தோல் 
உருவோக்கப்பட்ட அல்ைது வபைப்பட்ட புதிய, புதுப்பிக்கப்பட்ட 
தகவல்ககள வழங்கும்;  
 

ii) வோடிக்ககயோளர்களின் உரிகைகள் ைற்றும் வபோறுப்புகள் பற்ைிய 
கூடுதல் ைற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவகை வழங்கும்; ைற்றும் 

  
iii) வோடிக்ககயோளரின் வபயகர 'அகழக்க நவண்டோம்' நசகவயின் 

கீழ் தோனோக பதிவுவசய்கிைது ைற்றும் இந்த தகவல் / நசகவகயப் 
வபறுவதற்கு வோடிக்ககயோளர்கள் தங்கள் ஒப்புதகை 
எழுத்துப்பூர்வைோக வதரிவிக்கும் வகர, வதோகைநபசி அகழப்புகள் / 
எஸ்எம்எஸ் / இவையில்கள் மூைம் எந்தவவோரு புதிய தயோரிப்பு / 
நசகவகயயும் பற்ைி வதரிவிக்கோது /  ீட்டிக்கோது. 

  
3.4  வட்டி விகிதங்கள் 
  

இதில் வோடிக்ககயோளர்களுக்கு நதகவயோன தகவல்ககள  ிறுவனம் 
வழங்கும்: 
i) அவரது கடன் கணக்குகளுக்கு வபோருந்தும் வருடோந்திர வதீத்தில் 
கணக்கிடப்படும் வட்டி விகிதங்கள்: 
  

ii) அவரது கணக்கில் வட்டி ைற்றும் அது எவ்வோறு கணக்கிடப்படுகிைது 
ைற்றும் அவர் வசலுத்த நவண்டிய இஎம்ஐ பற்ைிய விவரங்கள்.  
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3.5 வட்டி விகிதங்களில் ைோற்ைம் 
  

 ிறுவனம் வழங்கும் தயோரிப்புகள் ைீதோன வட்டி விகிதங்களில் 
ைோற்ைங்ககளச் வசய்வதற்கோன அதன் முடிகவப் பற்ைி  ிறுவனம் 
வோடிக்ககயோளர்களுக்கு முன்கூட்டிநய வதரிவிக்க நவண்டும், நைலும் 
வட்டி விகிதங்களில் வசய்யப்படும் ைோற்ைங்கள் வருங்கோைத்திற்கும் 
வபோருந்தும். இது சம்பந்தைோக வபோருத்தைோன  ிபந்தகன கடன் 
ஒப்பந்தத்தில் இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

  
3.6 கட்டணங்கள் 
  

i)  ிறுவனம் அதன் அகனத்து கிகளகளிலும் கட்டணங்ககளப் பற்ைிய 
அட்டவகண அைிவிப்கபக் கோண்பிக்கும், இகத வோடிக்ககயோளர்கள் 
இைவசைோகக் கோண அனுைதிக்கப்படும்.   ிறுவனத்தோல் இைவசைோக 
வழங்கப்படும் நசகவகளின் பட்டியலும் வோடிக்ககயோளர்களுக்கு 
வகோடுக்கப்படும். 

  
ii) வோடிக்ககயோளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கட்டண அட்டவகணயில் 

அவர் நதர்ந்வதடுத்த தயோரிப்புகள் ைற்றும் நசகவகளுக்கு 
வபோருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள் பற்ைிய அகனத்து விவரங்களும் 
அடங்கியிருக்கும், நைலும் வோடிக்ககயோளர்களோல் நதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 
தயோரிப்புகள் ைற்றும் நசகவககளப் வபறுவதற்கு வோடிக்ககயோளர் 
வசலுத்த நவண்டிய கட்டணமும் இருக்கும்.. 

  
iii) வோடிக்ககயோளர்களோல் நதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட தயோரிப்பு / நசகவககள 

 ிர்வகிக்கும் எந்தவவோரு விதிமுகைககளயும்  ிபந்தகனககளயும் 
ககடபிடிக்கோைல் இருந்தோல் அல்ைது  அவற்கை ைீைினோல் அவருக்கு 
விதிக்கப்படும் அபரோதங்கள் குைித்த தகவல்கள் அவருக்கு 
வழங்கப்படும். 

 
iv) தனிப்பட்ட கடன் வோங்குபவர்களுக்கு  ிறுவனைோனது வணிகம் 

அல்ைோத பிை ந ோக்கங்களுக்கோக அனுைதிக்கப்படும் எந்தவவோரு 
ஃப்நளோட்டிங் விகித கோைக் கடனுக்கும் முன்கூட்டிநய அகடத்தல் 
(ஃநபோர்குநளோசர்) கட்டணம்/முன்-பணம் வசலுத்துதல் அபரோதங்ககள 
விதிக்கோது. 

 
 
 
 
3.7 கட்டணங்களில் ைோற்ைங்கள் 
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இந்த கட்டணங்களில் ஏநதனும் ஒன்கை அதிகரிக்கநவோ அல்ைது புதிய 
கட்டணத்கத அைிமுகப்படுத்தநவோ  ிறுவனம் முடிவு வசய்தோல், 
திருத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் / புதிய கட்டணங்கள் விதிக்கப்படுவது / 
 கடமுகைக்கு வருவது பற்ைிய தகவல்கள் ஒரு ைோதத்திற்கு முன்நப 
அைிவிக்கப்படும். 

  
3.8 விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகள் 
  

i) முதல் முகையோக ஒரு தயோரிப்பு / நசகவகயப் வபறும் 
வோடிக்ககயோளருக்கு, அவர் வழங்குைோறு  ிறுவனத்திடம் நகட்ட 
தயோரிப்புகள் / நசகவகளுக்கோன வபோருத்தைோன விதிமுகைகள் ைற்றும் 
 ிபந்தகனகள் பற்ைி  ிறுவனம் அவருக்கு அைிவுறுத்துகிைது; ைற்றும் 

 
ii)  ிறுவனத்தின் தயோரிப்புகள் ைற்றும் நசகவககள  ிர்வகிக்கும் 

விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகள்  ியோயைோனகவ, நைலும் அந்தந்த 
உரிகைககள  ிறுவனம் ( ோைிநனஷன் உரிகை உட்பட) அகைக்கும். 
கூைப்பட்ட விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகள் வபோறுப்புகள் ைற்றும் 
கடகைககள வதளிவோக உச்சரிக்கும். இந்த விதிமுகைககளயும் 
 ிபந்தகனககளயும் எளிய வைோழியில் தயோரித்து முன்கவக்க முயற்சி 
வசய்யப்படும்.  

 
3. 9 விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகளில் ைோற்ைங்கள் 

  
விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகளில் ஏநதனும் ைோற்ைம் 
இருப்பின் பின்வரும் வழிகளில் ஏநதனும் ஒன்ைின் மூைம் 
வோடிக்ககயோளர்களுக்கு வதரிவிக்கப்படும்:- 

  
i) தனிப்பட்ட அைிவிப்பு 
  
ii) ஒவ்வவோரு கிகளயிலும் அைிவிப்புப் பைகக. 
  
iii) இன்டர்வ ட், இவையில் உள்ளிட்ட இகணயதளம் அல்ைது 

வைநசஜ் வோயிைோக 
  
iv) வசய்தித்தோள், நதகவப்படும்நபோது 
  
v) ைோற்ைங்கள் வருங்கோை விகளவுடன் வசய்யப்படும், ைற்றும் 

அத்தககய ைோற்ைங்கள் பற்ைிய அைிவிப்பு முன்கூட்டிநய 
வோடிக்ககயோளர்களுக்கு வழங்கப்படும். 
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vi) விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகளில் ஏற்படும் ஏநதனும் 
ைோற்ைம் குைித்து வோடிக்ககயோளருக்கு  முன்கூட்டிநய 
வதரிவிக்க முடியோவிட்டோல், வோடிக்ககயோளருக்கு முன்கூட்டிநய 
அைிவிப்பு வழங்கோைல் ைோற்ைம் வசய்யப்பட்டோல், அவ்வோறு 
வசய்யப்பட்ட ைோற்ைம் 30  ோட்களுக்குள் முகையோக 
அைிவிக்கப்படும்.  விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகளின் 
ைோற்ைங்கள் எந்தவவோரு வோடிக்ககயோளருக்கும்  ன்கையற்ைதோக 
இருந்தோல், அத்தககய வோடிக்ககயோளர் 60  ோட்களுக்குள் எந்த 
அைிவிப்பும் வகோடுக்கோைல் அவர்கள் கணக்கக மூடிவிடைோம் 
அல்ைது கூடுதல் கட்டணம் அல்ைது வட்டி வசலுத்தோைல் அகத 
ைோற்ைைோம். 

  
4. விளம்பரம், சந்கதப்படுத்தல் ைற்றும் விற்பகன 
  
4.1  ிறுவனம்: 
  

i) தோன் வவளியிட்டுள்ள அகனத்து விளம்பரம் ைற்றும் விளம்பரப் 
வபோருட்களும் வதளிவோனகவ என்பகத உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்க 
நவண்டும், ைற்றும் அது வதளிவற்ைதோக / தவைோக 
வழி டத்துவதோக இருக்கக்கூடோது. 

  
ii) எங்கள்  ிறுவனத்தின் எந்தவவோரு நசகவ அல்ைது தயோரிப்புக்கும் 

கவனத்கத ஈர்க்கும் வட்டி வதீத்திற்கோன குைிப்கப உள்ளடக்கிய 
ஊடகங்கள் ைற்றும் / அல்ைது விளம்பர இைக்கியங்களில் 
வவளியிடப்படும் எந்தவவோரு விளம்பரத்கதயும் முயற்சிக்க 
நவண்டும் ைற்றும் அத்தககய தயோரிப்பு அல்ைது நசகவக்கு 
வபோருந்தக்கூடிய பிை கட்டணங்கள் ஏநதனும் இருந்தோல் குைிப்பிட 
நவண்டும் ைற்றும் வதோடர்புகடய விதிமுகைகள் ைற்றும் 
 ிபந்தகனகளின் முழு விவரங்களும் நகோரிக்ககயின் நபரில் 
கிகடக்க வழிவகக வசய்திட நவண்டும்  

 
iii) எந்தவவோரு மூன்ைோம் தரப்பினரின் நசகவகள் ஆதரவு நசகவககள 

வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நபோவதல்ைோம்,  ிறுவனைோனது 
அத்தககய மூன்ைோம் தரப்பு வோடிக்ககயோளரின் தனிப்பட்ட 
தகவல்களின் (அத்தககய மூன்ைோம் தரப்பினருக்கு ஏநதனும் 
கிகடத்தோல்) அந்த ரகசியத்தன்கைகய போதுகோப்நபோடு 
ககயோளுவகத உறுதிவசய்ய நவண்டும். 

  
iv) அவ்வப்நபோது, வோடிக்ககயோளர்களோல் வபைப்பட்ட தன் தயோரிப்புகளின் 

பல்நவறு அம்சங்கள் குைித்து வதரிவிக்க வோடிக்ககயோளகர வதோடர்பு 
வகோள்ள நவண்டும். தயோரிப்புகள் / நசகவககளப் வபோறுத்தவகரயில் 
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வோடிக்ககயோளர்களுக்கு நவறு ஏநதனும் தயோரிப்புகள் அல்ைது 
விளம்பர சலுகககள் பற்ைிய தகவல்கள், அவர் அத்தககய 
தகவல்ககள / நசகவகய அஞ்சல் மூைைோகநவோ அல்ைது 
இகணயதளத்தில் அல்ைது வோடிக்ககயோளர் நசகவ எண்ணில் பதிவு 
வசய்வதன் மூைைோகநவோ வபை ஒப்புதல் அளித்திருந்தோல் ைட்டுநை 
வதரிவிக்கப்படும். 

 
v) V) ந ரடி விற்பகன முகவர்  ிறுவனங்களுக்கு (டிஎஸ்ஏ) ஒரு 

 டத்கத வ ைிமுகைகய பரிந்துகரத்துள்ளது, அதன் நசகவககள 
தனது சந்கத தயோரிப்புகள் / நசகவகளுக்கு  ிறுவனம் வபைக்கூடும், 
தனிப்பட்ட முகையில் அல்ைது வதோகைநபசி மூைம் தயோரிப்புககள 
விற்பகன வசய்வதற்கோக வோடிக்ககயோளகர அணுகும்நபோது அவர்கள் 
தங்ககள அகடயோளம் கோண நவண்டும்; ைற்றும் 

 
vi)  ிறுவனத்தின் பிரதி ிதி அல்ைது டிஎஸ்ஏ ஆகியகவ எந்தவவோரு 

தவைோன  டத்கதயிலும் ஈடுபட்டுள்ளதோக அல்ைது இந்த 
குைியடீ்கட ைீைி வசயல்பட்டதோக வோடிக்ககயோளரிடைிருந்து 
ஏநதனும் புகோர் வந்தோல், புகோகர விசோரிக்கவும் ககயோளவும் 
ைற்றும் வோடிக்ககயோளருக்கு இழப்படீு வழங்கவும் வபோருத்தைோன 
 டவடிக்ககககளத் வதோடங்க நவண்டும். 

  
5. தனியுரிகையும்  ம்பகத்தன்கையும் 
  
5.1 வோடிக்ககயோளர்களின் அகனத்து தனிப்பட்ட தகவல்களும் 

தனிப்பட்டதோகவும் ரகசியைோகவும் கருதப்படும் [வோடிக்ககயோளர்கள் 
இனி வோடிக்ககயோளர்களோக இல்ைோவிட்டோலும் கூட), நைலும் அகவ 
பின்வரும் வகோள்கககளோல் வழி டத்தப்படும். வோடிக்ககயோளர் 
வழங்கிய கணக்குகள் வதோடர்போன தகவல்ககளநயோ அல்ைது 
தரகவநயோ  ிறுவனம், தங்கள் குழுவில் உள்ள பிை  ிறுவன 
 ிறுவனங்கள் உட்பட யோருக்கும் பின்வரும் விதிவிைக்கோன 
 ிகழ்வுககளத் தவிர்த்து வவளியிடோது:  

 
i) தகவல் சட்டத்தோல் அல்ைது கட்டுப்போட்டோளரின் வழிகோட்டுதல் 

மூைம் வழங்கப்பட்டிருந்தோல் 
  
ii) தகவல்ககள வவளிப்படுத்த வபோதுைக்கள் கடகைப்பட்டிருந்தோல் 
  
iii)  ிறுவனத்தின்  ைன்களுக்கோக தகவல்ககளக் வழங்க நவண்டும் 

(எடுத்துக்கோட்டோக, நைோசடிகயத் தடுப்பதற்கு) ஆனோல் அது 
வோடிக்ககயோளர் அல்ைது வோடிக்ககயோளர் கணக்குகள் பற்ைிய 
தகவல்ககள [வோடிக்ககயோளர் வபயர் ைற்றும் முகவரி உட்பட] 
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பிை  ிறுவனங்கள் ைற்றும் குழு, சந்கதப்படுத்தல் ந ோக்கங்கள் 
உட்பட நவறு எவருக்கும் வழங்குவதற்கோன கோரணத்திற்கோக இது 
பயன்படுத்தப்படோது.. 

  
iv) வோடிக்ககயோளர்  ிறுவனத்திடம் தகவல்ககள வவளியிட 

நகட்டோல், அல்ைது வோடிக்ககயோளரின் அனுைதி வழங்கியிருந்தோல் 
  

v) வோடிக்ககயோளர்களின் எழுத்துப்பூர்வ அனுைதியுடன் அவர்ககளப் 
பற்ைி ஒரு குைிப்பு வகோடுக்குைோறு  ிறுவனம் நகட்டிருந்தோல். 

  
vi)  ிறுவனம் வோடிக்ககயோளர்ககளப் பற்ைி கவத்திருக்கும் தனிப்பட்ட 

பதிவுககள அணுகுவதற்கோன தற்நபோகதய சட்ட கட்டகைப்பின் 
கீழ் வோடிக்ககயோளருக்கு அவர்கள் உரிகைகளின் அளகவ பற்ைித் 
வதரிவிக்க நவண்டும். 

  
vii) வோடிக்ககயோளர் குைிப்போக அவ்வோறு வசய்ய அங்கீகோரம் 

வழங்கோவிட்டோல், அவர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்ககள 
சந்கதப்படுத்தல் ந ோக்கங்களுக்கோக  ிறுவனம் பயன்படுத்தோது. 

  
5.2 கடன் குைிப்பு முகவர்கள் 
  

i) ஒரு வோடிக்ககயோளர் ஒரு கணக்ககத் திைக்கும்நபோது/ ஏநதனும் 
தயோரிப்பு அல்ைது நசகவகய எடுத்துக்வகோள்ளும்நபோது,  ிறுவனைோனது 
தனது கணக்கு விவரங்ககள கடன் குைிப்பு முகவர்  ிறுவனங்களுக்கும், 
 ிறுவனம் அவர்களுடன் வசய்யக்கூடிய கோநசோகைகளுக்கும் 
அனுப்பைோம் என்று  ிறுவனம் அவருக்குத் வதரிவிக்கும். 

  
ii) வோடிக்ககயோளர்  ிறுவனத்திற்கு வசலுத்த நவண்டிய தனிப்பட்ட 

கடன்கள் குைித்து கடன் குைிப்பு முகவர்  ிறுவனங்களுக்கு  ிறுவனம் 
தகவல் அளிக்கைோம், அதோவது பின்வருைோறு இருந்தோல்: 

  
• வோடிக்ககயோளர் பணம்வசலுத்துவதில் பின்தங்கியுள்ளோர்; 
  
• வசலுத்த நவண்டிய கடன் வதோககயில் பிரச்சகனயில் இல்கை; 

ைற்றும் 
 
•  ிறுவனத்தின் முகையோன நகோரிக்கககயத் வதோடர்ந்து, தனது 

கடகனத் திருப்பிச் வசலுத்துவதற்கோக,  ிறுவனம் திருப்தி 
சந்தர்ப்பங்ககள வோடிக்ககயோளர் வழங்கவில்கை 
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iii) இந்த சந்தர்ப்பங்களில், வோடிக்ககயோளர்  ிறுவனத்திற்கு வசலுத்த 
நவண்டிய கடன்கள் பற்ைிய தகவல்ககள கடன் குைிப்பு 
முகவர்களுக்கு வழங்க திட்டைிட்டுள்ளதோக  ிறுவனம் 
எழுத்துப்பூர்வைோக வோடிக்ககயோளருக்கு வதரிவிக்கும்.  அநத 
ந ரத்தில்,  ிறுவனம் வோடிக்ககயோளருக்கு கடன் குைிப்பு முகவர்களின்  
பங்கு ைற்றும் அவர்கள் வழங்கும் தகவல்கள் வோடிக்ககயோளரின் 
கடன் வபறும் திைகனப் போதிக்கும் என்பகத விளக்கும். 

  
iv) வோடிக்ககயோளர்கள்  அவ்வோறு வசய்ய அனுைதி அளித்திருந்தோல், 

வோடிக்ககயோளரின் கணக்ககப் பற்ைிய பிை தகவல்ககள  ிறுவனம் 
கடன் குைிப்பு முகவர்களுக்கு வழங்கைோம்.  கடன் குைிப்பு 
முகவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களின்  ககை  ிறுவனம் 
வோடிக்ககயோளருக்கு  வழங்கும், நதகவப்பட்டோல். 

  
6.  ிலுகவகளின் வசூல் 
  

6.1 கடன்கள் வழங்கப்படும் நபோவதல்ைோம், வோடிக்ககயோளர்களுக்கு 
திருப்பிச் வசலுத்தும் வதோகக, தவகணக்கோைம் ைற்றும் திருப்பிச் 
வசலுத்தும் கோைம் ஆகியவற்கை பற்ைி விளக்கைளிக்கப்படும்.  
வோடிக்ககயோளர்களுக்கு   ிர்ணயிக்கப்பட்ட திருப்பிச் வசலுத்தும் 
அட்டவகணகய ககடப்பிடிக்கத் தவைினோல்,  ிலுகவத் வதோகககய 
வசூைிக்க தகுந்த  டவடிக்கக  கடமுகையிலுள்ள  ிைச் சட்டங்களின் 
கீழ் எடுக்கப்படும் ைற்றும் நதகவயற்ை துன்புறுத்தல்கள் எதுவும் 
நைற்வகோள்ளப்படோது.  இந்த வசயல்முகையோனது வோடிக்ககயோளருக்கு 
அைிவிப்கப அனுப்புவதன் மூைைோகநவோ அல்ைது தனிப்பட்ட 
வருகககள் ைற்றும் / அல்ைது வசோத்கத ககயகப்படுத்துவதன் 
மூைைோகநவோ  ிகனவூட்டுவகத உள்ளடக்கும். 

  
6.2  ிறுவனத்தின் வசூல் வகோள்ககயோனது ைரியோகத,  ியோயைோன 

வசயல்முகை ைற்றும் அைிவுறுத்தல் ஆகியவற்கை அடிப்பகடயோகக் 
வகோண்டது. வோடிக்ககயோளர்  ம்பிக்கககயயும்  ீண்டகோை உைகவயும் 
வளர்ப்பகத  ிறுவனம்  ம்புகிைது.  ிலுகவத் வதோகக அல்ைது / ைற்றும் 
வசோத்கத ைீட்டகைப்பதில்  ிறுவனத்கத பிரதி ிதித்துவப்படுத்த 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் அல்ைது  பர்கள் தன்கன அகடயோளம் 
கண்டுவகோண்டு  ிறுவனம் வழங்கிய அதிகோரக் கடிதத்கதக் 
கோண்பிப்போர்கள். அவர் நகோரிக்ககயின் நபரில்,  ிறுவனம் வழங்கிய 
அல்ைது  ிறுவனத்தின் அதிகோரத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அகடயோள 
அட்கடகயக் கோண்பிப்போர்.  ிறுவனம் வோடிக்ககயோளர்களுக்கு  ிலுகவத் 
வதோகக வதோடர்போன அகனத்து தகவல்ககளயும் வழங்கும் ைற்றும் 
 ிலுகவத் வதோகககய வசலுத்துவதற்கு நபோதுைோன அைிவிப்கப வழங்க 
முயற்சிக்கும்.  
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6.3 வசூல் ைற்றும்  வசோத்து ைறுசீரகைப்பில்  ிறுவனத்கத 

பிரதி ிதித்துவப்படுத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகனத்து ஊழியர்களின் 
உறுப்பினர்களும் அல்ைது எந்தவவோரு  பரும் கீநழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 
 டத்கதககளக் கண்டிப்போக பின்பற்ை நவண்டும்: 

  
i) வோடிக்ககயோளர் வழக்கைோக அவர்கள் விரும்பும் இடத்திலும், 

அவர்கள் வசிக்கும் இடத்தில் இல்ைோத  ிகையில், அவர்கள் 
இல்ைத்தில் கிகடக்கவில்கை என்ைோல், வணிக அல்ைது  வதோழில் 
வசய்யும் இடத்தில் வதோடர்பு வகோள்ளப்படுவோர். 

ii)  ிறுவனத்கத பிரதி ிதித்துவப்படுத்துபவரின் அகடயோளமும் ைற்றும் 
அதிகோரமும் வோடிக்ககயோளருக்கு முதல் சந்தர்ப்பத்தில் 
வதரியப்படுத்தப்படும். 

  
iii) வோடிக்ககயோளர்களின் தனியுரிகை ைதிக்கப்படும். 

  
iv) iii)வோடிக்ககயோளருடனோன வதோடர்பு ஒரு சிவில் முகையில் 

இருக்கும்.  வோடிக்ககயோளர்களுடன் வதோடர்புவகோள்ளும்நபோது 
பயன்படுத்தும் வைோழியில் ைிகுந்த கவனம் நதகவ, அதோவது  ோம் 
நபசுவது வோடிக்ககயோளகர எந்த இடத்திலும் கோயப்படுத்தக்கூடோது 
ைற்றும் அவகர ைரியோகதயுடன்  டத்த நவண்டும்.  வபண்களுடன் 
நபசும்நபோது, இந்திய கைோச்சோரம் ைற்றும் போரம்பரியத்தின்படி 
ைரியோகதயுடன் நபச நவண்டும். 

  
v) வோடிக்ககயோளரின் வணிகம் அல்ைது வதோழிைின் சிைப்பு 

சூழ் ிகைகள் கோரணைோக நவறு ந ரத்தில் நதகவப்படோவிட்டோல், 
 ிறுவனத்தின் பிரதி ிதிகள் வோடிக்ககயோளர்ககள 0800 ைணி முதல் 
1900 ைணிந ரங்களுக்கு இகடயில் வதோடர்புவகோள்வோர்கள். 

  
vi) ஒரு குைிப்பிட்ட ந ரத்தில் அல்ைது ஒரு குைிப்பிட்ட இடத்தில் 

அகழப்புககளத் தவிர்ப்பதற்கோன வோடிக்ககயோளரின் நகோரிக்கக 
முடிந்தவகர ைதிக்கப்படும். 

  
vii) அகழப்பின் ந ரம் ைற்றும் எண்ணிக்கக ைற்றும் உகரயோடைின் 

உள்ளடக்கங்கள் ஆவணப்படுத்தப்படும்.   
 

viii)  ிலுகவத் தவகணகள் வதோடர்போன பிரச்சகனகள் அல்ைது 
நவறுபோடுககள பரஸ்பரைோக ஏற்றுக்வகோள்ள ைற்றும் 
நவறுபோடுககளத் தீர்க்க அகனத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும். 
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ix)  ிலுகவத்வதோகக நசகரிப்புக்கோக வோடிக்ககயோளரின் இடத்திற்கு 
வசல்லும் நபோது, ஒழுக்கைோகவும் ைரியோகதயோகவும்  டக்க 
நவண்டும்; ைற்றும் 

  
x) குடும்பத்தில் இைப்பு அல்ைது பிை ஆபத்தோன சந்தர்ப்பங்கள் நபோன்ை 

வபோருத்தைற்ை சந்தர்ப்பங்கள்,  ிறுவனத்திற்கு வதரிய வந்தோல், 
சட்டப்பூர்வ இணக்கத்கத பூர்த்தி வசய்யத் நதகவப்படோவிட்டோல், 
 ிலுகவத் வதோகககய வசூைிக்க அகழப்புகள் ைற்றும் வருககககள 
நைற்வகோள்வது தவிர்க்கப்படும். 

  
7. புகோர்கள் ைற்றும் குகைபோடுககளத் தீர்ப்பதற்கோக, புகோர்கள் ைற்றும் 

குகைபோடுககளக் குகைக்கக்கூடிய வழிமுகை 
  
7.1 உள்  கடமுகைகள் 
  

i) வோடிக்ககயோளர் புகோர் வசய்ய விரும்பினோல், அவர்களுக்கு 
பின்வருைோறு வபோருத்தைோக ஆநைோசகன அளிக்கப்படும்: 

  
• அவர்கள் எவ்வோறு புகோர் அளிக்க முடியும், அதோவது 

வதோகைநபசி, கடிதம், இவையில் நபோன்ைவற்ைின் மூைம். 
  
• அலுவைக முகவரி, இவையில் ஐடி, வதோகைநபசி எண் 

நபோன்ைகவ புகோர் அளிக்கக்கூடிய அதிகோரத்கத  ியைிக்கும். 
  
• அவர்கள் புகோருக்கு வபோருத்தைோன பதில் அளிக்கப்படும் கோை 

அவகோசம். 
  
• புகோர்தோரர் தனது புகோருக்கோன பதிைில் திருப்தியகடயவில்கை 

என்ைோல், புகோர்தோரர் தனது குகைககள  ிவர்த்தி வசய்வதற்கோக 
அணுகக்கூடிய  ிறுவனத்தோல்  ியைிக்கப்பட்ட அதிகோரிகய 
அணுகைோம்.. 

  
• வோடிக்ககயோளர் இன்னும் திருப்தி அகடயவில்கை என்ைோல், 

இந்த விஷயத்தில்  ிறுவனத்தோல்  ியைிக்கப்பட்ட / 
அகைக்கப்பட்ட ஒரு உயர்  ிகை அதிகோரம் வகோண்ட குழு 
இந்த பிரச்சகனகய ஆரோயும். 

  
• வோடிக்ககயோளரின் எந்தவவோரு நகள்விகளுக்கும் எங்கள் 

ஊழியர்கள் வோடிக்ககயோளருக்கு உதவுவோர்கள். 
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• புகோர்ககள  ியோயைோகவும் விகரவோகவும் ககயோளுவதற்கோன 
 ிறுவனத்தின்  கடமுகை விவரங்கள் வோடிக்ககயோளர்களுக்கு 
அதன் இகணயதளத்தில் கிகடக்கும்.  ஒரு 
வோடிக்ககயோளரிடைிருந்து எழுத்துப்பூர்வைோக புகோர் 
வபைப்பட்டோல்,  ிறுவனம் அவர்களுக்கு மூன்று நவகை 
 ோட்களுக்குள் ஒரு ஒப்புதகை அனுப்ப முயற்சிக்கும்.  
ஒப்புதைில் குகைககளச் சைோளிக்கும் அதிகோரியின் வபயர் 
ைற்றும் பதவி குைிப்பிடப்பட்டிருக்க நவண்டும்.   ிறுவனத்தில் 
 ியைிக்கப்பட்ட வதோகைநபசி-உதவி கையத்தில் அல்ைது 
வோடிக்ககயோளர் நசகவ எண்ணில் புகோர் வதரிவிக்கப்பட்டோல், 
வோடிக்ககயோளருக்கு புகோர் குைிப்பு எண் வழங்கப்படும் ைற்றும் 
விஷயத்கத ஆரோய்ந்த பின்னர் ஒரு  ியோயைோன கோைத்திற்குள் 
வசயல்முகை  பற்ைி வதரிவிக்கப்படும். 

•  ிறுவனம் அதன் இறுதி பதிகை வோடிக்ககயோளருக்கு அனுப்ப 
நவண்டும், அல்ைது அதற்கு பதிைளிக்க ஏன் அதிக ந ரம் 
நதகவ என்பகத விளக்க நவண்டும், நைலும் புகோர் கிகடத்த 
30 நவகை  ோட்களுக்குள் அவ்வோறு வசய்ய முயற்சிக்க 
நவண்டும், ைற்றும் அவர்கள் இன்னும் திருப்தியகடயவில்கை 
என்ைோல் தனது புகோகர நைலும் எவ்வோறு எடுப்பது என்பகத 
வதரிவிக்க நவண்டும். 

   
• புகோர் ககயோளுதல் வசயல்முகைகய அணுகுவதன் 

மூைம்,புகோர் அளித்தவர்களுக்கு இைவசைோக கிகடக்கக்கூடிய 
ஒரு அகைப்கப  ிறுவனம்  ிறுவியுள்ளது.  புகோர்களின் 
 ிவர்த்தி வசயல்முகை ைற்றும் பல்நவறு புகோர்ககள 
திருப்திகரைோன ந ரத்திற்குள் தீர்ப்பதற்கோன முடிவுகள் அந்தந்த 
அதிகோரியோல் பின்பற்ைப்பட நவண்டிய நைட்ரிக்ஸ் 
 ிறுவனத்தின் குகை தீர்க்கும் வகோள்ககயில் 
வகரயறுக்கப்பட்டுள்ளன.  இந்த குைியடீ்டில் எஸ்கநைஷன் 
நைட்ரிக்ஸ் இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

  
•  ியோயைோன ந ரத்திற்கோக கோத்திருந்த பிைகு (அதோவது, முப்பது 

நவகை  ோட்களுக்கு நைல்), வோடிக்ககயோளர் தனது குகைகள் 
அவரது திருப்திக்கு தீர்க்கப்படவில்கை என்று உணர்ந்தோல், 
அவர் வோடிக்ககயோளர் நசகவ கையம் அல்ைது நதசிய 
 டவடிக்கககளின் தகைவர் அல்ைது ந ஷனல் ஹவுசிங் 
நபங்க் அதிகோரிகய பின்வரும் முகவரியில் அணுகைோம்: 
  
வபறு ர் 
வஜனரல் நைநனஜர் 
ந ஷனல் ஹவுசிங் நபங்க் 
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நைற்போர்கவத் துகை 
(புகோர்ககள  ிவர்த்தி வசய்தல்) 
4th ஃப்நளோர், நகோர்- 5A, இந்தியோ நஹபிநடட் வசன்டர் 
நைோதி நரோடு, புது தில்ைி-110003 

 
அல்ைது, வோடிக்ககயோளர் தங்கள் ஆன்கைன் குகை தீர்க்கும் பதிவு 
அகைப்பு முகை மூைம் NHB க்கு புகோர் அளிக்கைோம், இந்த இகணப்பு 
https://grids.nhbonline.org.in -யில் இருந்தோலும்  இது ‘கிரிட்ஸ்’ (குகை 
தீர்ப்பு பதிவுதகவல் ைற்றும் தரவுத்தள அகைப்பு) என 
அகழக்கப்படுகிைது 

  
8. கவப்பு கணக்குகள் 
  
 ிறுவனம் தனது பதிவு  ிகைகய ‘கவப்புத்வதோகக ஏற்றுக்வகோள்ளோத 
 ிறுவனம்’  என்று பரோைரிக்கும் வகரயில்,  ிறுவனத்தின் எந்தவவோரு 
ஊழியரும் எந்தவவோரு வககயிலும் / வடிவத்திலும் வபோதுைக்களிடைிருந்து 
கவப்புத்வதோகககய  ோடைோட்டோர்கள் / ஏற்றுக்வகோள்ள ைோட்டோர்கள்.  
 

9. கடன்கள் 
  

9.1 எந்தவவோரு பணத்கதயும் கடன் வழங்குவதற்கு முன், 
வோடிக்ககயோளரின் கடன் ைதிப்பு ைற்றும் திருப்பிச் வசலுத்தும் 
திைன் குைித்து  ிறுவனம் சரியோக ைதிப்படீு வசய்ய நவண்டும். 

  
i) கடன் விண்ணப்பத்கத ஏற்போடு வசய்வதற்கோன கோை அளவு 

  
முன்வைோழிவு சைர்ப்பித்த  ோளிைிருந்து 30  ோட்களுக்குள் 
 ிறுவனைோனது பூர்த்தி வசய்யப்பட்ட கடன் விண்ணப்பத்கத 
நதகவயோன அகனத்து ஆவணங்களுடனும் சரிபோர்க்க நவண்டும்.  
எந்தவவோரு கோரணத்திற்கோகவும் வோடிக்ககயோளருக்கு கடன் 
வழங்க நவண்டோம் என்று  ிறுவனம் முடிவு வசய்தோல், கடன் 
விண்ணப்பத்கத  ிரோகரிப்பதற்கோன கோரங்ககள 
எழுத்துப்பூர்வைோகத் வதரிவிக்கும்.  

  
ii) கடன் வபறுபவர் சோர்போக உத்தரவோதங்ககள ஏற்றுக்வகோள்ளுதல் 

  
தனது வபோறுப்புகளுக்கோக ஒருவரிடைிருந்து உத்தரவோதம் 
அல்ைது பிை போதுகோப்கப ஏற்க நவண்டும் என்று 
வோடிக்ககயோளர் விரும்பினோல்,  ிறுவனம் வோடிக்ககயோளரிடம் 
உத்தரவோதம் அல்ைது பிை போதுகோப்பு அல்ைது அவர்களின் சட்ட 
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ஆநைோசகருக்கு அவரது  ிதிகள் பற்ைிய இரகசிய தகவல்ககள 
வழங்க அனுைதிக்கைோம்.   ிறுவனைோனது: 

  
• தங்கள் உறுதிப்போட்கடயும், அதன் முடிவின் சோத்தியைோன 
விகளவுககளயும் புரிந்துவகோள்வகத உறுதிப்படுத்த 
சுயோதீனைோன சட்ட ஆநைோசகனகய எடுக்க 
வோடிக்ககயோளர்ககள ஊக்குவிக்கும் (வபோருத்தைோன இடத்தில், 
 ிறுவனத்தின் ககவயழுத்திட நவண்டிய ஆவணங்கள் இந்த 
பரிந்துகரகய ஒரு வதளிவோன அைிவிப்போக வகோண்டிருக்கும்); 
  

• உத்தரவோதம் அல்ைது பிை போதுகோப்கபக் வகோடுப்பதன் மூைம், 
உத்தரவோதைளிப்பவர்கள் அவருக்குப் பதிைோக 
வபோறுப்நபற்கக்கூடும் என்று வோடிக்ககயோளர்களிடம் கூறுகிைது;  
  

• வோடிக்ககயோளர்கள் / உத்தரவோதைளிப்பவர்களுக்கு அவர்களின் 
வபோறுப்பு பற்ைி கூறுகிைது; ைற்றும் 

  
•  ிறுவனம் நகோரிய நகோரிக்ககக்கு இணங்க ைறுக்கும் 
உத்தரவோதைளிப்பவருக்கு வதரிவிக்கவும்,  ிலுகவத் 
வதோகககயச் வசலுத்த நபோதுைோன வழிமுகைகள் 
இருந்தநபோதிலும், அத்தககய உத்தரவோததோரர் நவண்டுவைன்நை 
கடனளிப்பவரோகக் கருதப்படுவோர். 

  
9.2 கடன்களுக்கோன விண்ணப்பங்கள் ைற்றும் அவற்ைின் வசயல்முகைகள் 
  

i) கடன் தயோரிப்கப ஆதோரைோகக் வகோண்ட ந ரத்தில்,  ிறுவனம் 
வபோருந்தக்கூடிய, வருடோந்திர வட்டி விகிதங்கள் குைித்து நதகவயோன 
தகவல்ககள வழங்கும், நைலும் வசயைோக்கத்திற்கு வசலுத்த நவண்டிய 
கட்டணங்கள், முன் கட்டணம் வசலுத்தும் விருப்பங்கள் ைற்றும் கடன் 
வோங்கியவரின் வட்டிகய போதிக்கும் கோரணிகள் ஏநதனும் இருந்தோல் 
அவற்கைப் பற்ைிய விவரங்ககளயும் வழங்கும், இதனோல் 
வோடிக்ககயோளர் ைற்ை  ிறுவனங்களுடன் ஒப்படீு வசய்து தகவைைிந்த 
முடிகவ எடுக்க முடியும். கடன் விண்ணப்ப படிவம் விண்ணப்ப 
படிவத்துடன் சைர்ப்பிக்க நவண்டிய ஆவணங்களின் பட்டியகைக் 
குைிப்பிடும்.  
 

ii) அகனத்து கடன் விண்ணப்பங்ககளயும் வபறுவதற்கோன ஒப்புதகை 
 ிறுவனம் வழங்கும்.  விண்ணப்பத்கத ஏற்றுக்வகோள்ளும்நபோது கடன் 
விண்ணப்பங்கள் வசயல்முகைப்படுத்தப்படும் கோை வரம்பு குைித்து 
விண்ணப்பதோரருக்கு வதரிவிக்கப்படும். 
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iii) வபோதுவோக கடன் விண்ணப்பத்கத வசயல்முகைப்படுத்த நதகவயோன 
அகனத்து விவரங்களும் விண்ணப்பிக்கும் ந ரத்தில்  ிறுவனத்தோல் 
நசகரிக்கப்படும்.  ஏநதனும் கூடுதல் தகவல் நதகவப்பட்டோல், 
வோடிக்ககயோளர் ைீண்டும் வதோடர்பு வகோள்ளப்படுவோர் என்று 
வதரிவிக்கப்படும். 

  
iv)  ிறுவனம் வோடிக்ககயோளருக்கு ஒப்புதைளிக்கப்பட்ட கடகன அதன் 

விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகளுடன் வதரிவிக்கும்.  கடன் 
வழங்கல் / பிரித்துக் வகோடுத்தல் ந ரத்தில் கடன் ஆவணத்தில் 
நைற்நகோள் கோட்டப்பட்ட அகனத்து இகணப்புகளின்  கல்கள் உடன் 
வோடிக்ககயோளர் வசயல்படுத்திய அகனத்து கடன் ஆவணங்களின் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட  கல்ககள   ிறுவனம் தன் வசோந்த வசைவில் 
வழங்கும்; ைற்றும் 

  
v) கடன் வழங்குவதில் எந்தவவோரு வோடிக்ககயோளருக்கும் போைினம், 

சோதி ைற்றும் ைதம் அடிப்பகடயில் போகுபோடு கோட்டப்படக்கூடோது.  
எவ்வோைோயினும், இது சமூகத்தின் பல்நவறு பிரிவுகளுக்கோக 
வடிவகைக்கப்பட்ட சிைப்புத் திட்டங்ககள  ிறுவுவதிைிருந்நதோ 
அல்ைது பங்நகற்பதிைிருந்நதோ  ிறுவனத்கத தடுக்கோது. 

  
9.3 கடன் கணக்கக முன்கூட்டிநய அகடத்தலுக்கோன நகோரிக்கககள்: 
  

கடன் கணக்கக முன்கூட்டிநய அகடத்தல் அல்ைது டிரோன்ஸ்ஃபர் 
வசய்வதற்கோன ஏநதனும் நகோரிக்கக இருந்தோல், கடன் 
வோங்குபவரிடைிருந்து அல்ைது வங்கி/ ிதி  ிறுவனத்திைிருந்து, எந்தவவோரு 
கோரணத்திற்கோகவும் நகோரிக்ககக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது அல்ைது 
 ிரோகரிப்பது குைித்து அத்தககய நகோரிக்கககய வபற்ை நததியிைிருந்து 
இருபத்தி-ஒரு நவகை  ோட்களுக்குள் கடன் வோங்குபவருக்கு 
வதரிவிக்கப்படும். 
 

9.4 விதிமுகைகள் ைற்றும்  ிபந்தகனகளில் ைோற்ைங்கள் உட்பட கடன்ககள 
வழங்குதல் 
 

கடன் ஒப்பந்தம்/அனுைதிக் கடிதத்தின்படி வழங்கல் வசய்யப்பட நவண்டும். 
  
9.5 கடன் வதோகககய திருப்பிச் வசலுத்துவகத  ிகனவுபடுத்துதல் அல்ைது 

விகரவுபடுத்தல்: 
  

ஒப்பந்தத்தின்கீழ் பணம் அல்ைது வசயல்திைகன  ிகனவுபடுத்துவது / 
விகரவுபடுத்துவதற்கோன முடிகவ எடுப்பதற்கு முன் அல்ைது 
எந்தவவோரு கோரணத்திற்கோகவும் கூடுதல் பத்திரங்ககளத்  ோடுவதற்கு 
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முன், கடன் ஒப்பந்தத்திற்கு இணங்க  ிறுவனம் கடன் 
வோங்குபவர்களுக்கு அைிவிப்பு வழங்கும். 

  
9.6 கடன் கணக்கக அகடத்தல் ைற்றும் பத்திரங்கள் / ஆவணங்ககள 

திருப்பியளித்தல்: 
   

அகனத்து  ிலுகவத் வதோககயும் திரும்பப் வபைப்படுவதன் மூைமும், கடன் 
வோங்கியவருக்கு எதிரோக  ிறுவனத்தின் நவறு எந்த உரிகைநகோரலுக்கும் 
உட்பட்ட கடனின்  ிலுகவத் வதோகககய உணர்ந்துவகோள்வதன் மூைமும் 
 ிறுவனம் அகனத்து பத்திரங்ககளயும் விடுவிக்கும். கடன் வோங்குபவகர 
வசட்-ஆஃப் வசய்வதற்கோன உரிகைகய  ிறுவனம் பயன்படுத்த 
முடிவுவசய்தோல், ைீதமுள்ள உரிகைநகோரல்கள் ைற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 
உரிகைநகோரல் தீர்க்கப்படும் / வசலுத்தப்படும் வகர பத்திரங்ககளத் தக்க 
கவத்துக் வகோள்ள  ிறுவனத்திற்கு உரிகை உள்ள  ிபந்தகனகள் பற்ைிய 
முழு விவரங்களுடன் அகதப் பற்ைி அைிவிப்பு வழங்கப்படும்.  

 
9.7 நைோசடி பரிவர்த்தகனகள் பற்ைிய விசோரகண: 
  

வோடிக்ககயோளரின் கணக்கில் ஒரு பரிவர்த்தகன வதோடர்போன 
எந்தவவோரு விசோரகணயும் நதகவப்பட்டோல்,  ிறுவனம் அவர்ககள 
ஈடுபடுத்த நவண்டுைோனோல்,  ிறுவனம் ைற்றும் நபோலீஸ்/ பிை 
புைனோய்வு அகைப்புகளுடன் விசோரகணக்கு ஒத்துகழக்க 
வோடிக்ககயோளர் அைிவுறுத்தப்படுவோர் / நகோரப்படுவோர்.  வோடிக்ககயோளர் 
நைோசடி வசய்தோல், அவர் கணக்கில் ஏற்படும் அகனத்து இழப்புகளுக்கும் 
அவநர வபோறுப்போவோர் என்றும் வோடிக்ககயோளர்  ியோயைோன கவனிப்பு 
இல்ைோைல் வசயல்பட்டு இவ்வோறு இழப்புககள ஏற்படுத்தினோல், 
வோடிக்ககயோளர் அதற்கு வபோறுப்நபற்கக்கூடும் என்றும்  ிறுவனம் 
வோடிக்ககயோளருக்கு அைிவுறுத்துகிைது. 

  
 
 
 
 
10. உத்தரவோததோரர்கள் 
  

i) ஒரு  பர் கடனுக்கு உத்தரவோதம் அளிப்பவரோகக் கருதப்படும்நபோது, 
அவர்களுக்கு இவற்கைப் பற்ைி வதரிவிக்கப்படும்: 

  
• உத்தரவோததோரரோக அவர்களின் வபோறுப்பு; 
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• அவர்கள் தன்கன  ிறுவனத்திற்கு ஒப்புக்வகோடுக்கும் வபோறுப்புத் 
வதோகக; 

  
• வபோறுப்கப வசலுத்த  ிறுவனம் அவர்ககள அகழக்கும் சூழ் ிகைகள்; 
  
• அவர்கள் ஒரு உத்தரவோததோரரோக பணம் வசலுத்தத் தவைினோல், 

 ிறுவனத்தில் உள்ள அவரது ைற்ை பணங்களுக்கு  ிறுவனம் உதவி 
 ோடுைோ என்பது குைித்து; 

  
• ஒரு உத்தரவோதைளிப்பவரோக அவர்களின் வபோறுப்புகள் ஒரு 

குைிப்பிட்ட அளவிற்கு வகரயறுக்கப்பட்டுள்ளதோ அல்ைது அகவ 
வரம்பற்ைகவயோ என்பது குைித்து; ைற்றும் 

  
• ஒரு உத்தரவோதைளிப்பவரோக அவர்கள் வபோறுப்புகள் 

வவளிநயற்ைப்படும் ந ரம் ைற்றும் சூழ் ிகைகள்  குைித்து  ிறுவனம் 
அவர்களுக்கு அைிவிக்கும். 

  
அவருக்கு உத்தரவோததோரரோக வசயல்படும் கடன் வோங்குபவரின்  ிதி 
 ிகையில் எந்தவவோரு நைோசைோன ைோற்ைங்கள் குைித்தும்  ிறுவனம் 
அவர்களுக்கு வதரிவிக்க நவண்டும். 

  
11. வபோது: 

RBI வழிகோட்டுதல்களின்கீழ் குைிப்பிட்டுள்ள குைியடீ்டில் 
திருத்த/ ீக்க/நசர்க்க/ைோற்றுவதற்கோன உரிகைகய  ிறுவனம் 
வகோண்டுள்ளது, நைலும் அவ்வப்நபோது எந்த ந ரத்திலும் தனிப்பட்ட 
அைிவிப்பு இல்ைோைல் புதுப்பித்தல்ககள வழங்குகிைது. ைற்றும் 
அத்தககய ைோற்ைங்கள் / ீக்குதல்/நசர்த்தல் குைித்து 
வோடிக்ககயோளர்களுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படும். 

  
ஒருநவகள வோடிக்ககயோளருக்கு இயல்போன வணிகப் நபோக்கில்  
 ிறுவனத்தோல் ஏற்றுக்வகோள்ளப்பட்ட குைியடீு,  கடமுகை வதோடர்போக 
எந்தவவோரு ஆதரவு ைற்றும் விளக்கம் நதகவப்பட்டோல், 
வோடிக்ககயோளர் எங்கள் நடோல் ஃப்ரீ வஹல்ப்கைன்: 022-45297300 

அல்ைது bhflwecare@bajajfinserv.in இவையில் மூைம்  ைற்றும் 
வதோகைநபசி மூைம்  ிறுவனத்கத வதோடர்பு வகோள்ளைோம். 
 
 ிறுவனத்தின் சிைந்த  ைன்களுக்கோக தங்கள் வோடிக்ககயோளருடன் 
எப்நபோதும்  ல்லுைகவப் நபணுவதற்கோன ஊழியர்கள் ைற்றும் 
 ிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதி ிதிகளின் வபோது முயற்சியோக 
இது இருக்கும்.  வோடிக்ககயோளர் விளக்கத்துடன் முழுகையோக திருப்தி 
அகடயும் வகர,  ிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தத்தில் நுகழவதற்கு முன்பு 
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அகனத்து விதிமுகைககளயும்  ிபந்தகனககளயும் ஏற்றுக் வகோள்ளும் 
வகர தயோரிப்புகள் பற்ைிய அகனத்து தகவல்களும் அவருக்கு 
வழங்கப்படும். 
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