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நி�வனம் ��தற்�ம் ெபா�ந்�ம் 
நியாய நைட�ைற ���� வா�க்ைகயாளரக்�க்� வழங்கப்ப�ம் நி� 

வச�கள் மற்�ம் ேசைவகைளப் ெபா�த்தவைர ேகப்ஃப்ேளாட ்

ஃைபனான்�யல் சர�்சஸ் �ைரேவட் ��ெடட் �ன்பற்�ம் நைட�ைறகள் 

பற்�ய �றந்த கண்ேணாட்டத்ைத வா�க்ைகயாளரக்�க்� வழங்��ற�. 

 
axio என்ப� ேகப்ஃப்ேளாட ்ஃைபனான்�யல் சர�்சஸ் �ைரேவட ்��ெடட் (CapFloat Financial Services Private 

Limited) உைடய �ராண்ட ்ெபயர,் இ� இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ல் (RBI) ப��ெசய்யப்படட் ஒ� ேபங்�ங் 

அல்லாத நி� நி�வனம் (NBFC) ஆ�ம். 
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1. அ��கம்:  
 

வங்� சாரா நி� நி�வனங்க�க்� (NBFC) வழங்கப்பட்ட ரிசரவ்் 

வங்��ன் ஜ�ைல 1, 2015 ேத��டட் �ற்ற�க்ைகைய (DNBR (PD) 

CC.No.054/03.10.119/2015-16) (“வ�காட�்தல்கள்”) ெதாடரந்்�,, வங்� 

சாரா நி� நி�வனங்க�க்� (NBFC) வழங்கப்பட்ட�, இயக்�நரக்ள் 

�� ேகப்ஃப்ேளாட ் ஃைபனான்�யல் சர�்சஸ் �ைரேவட ்

��ெடட்  நி�வனத்�ன் வணிக நடத்ைதக்கான நியாய 

நைட�ைறகள் ���ைட ேதரந்்ெத�த்�ள்ள�. நியாய 

நைட�ைற ����, �ேழ ெகா�க்கப்பட்டப�, RBI ெவளி�ட்ட, 

NBFC க�க்கான நியாய நைட�ைறகள் ���� ��த்த 

வ�காட�்தல்க�டன் ஒத்�ப்ேபா�ற�. இயக்�னரக்ள் 

��வான� 25 ஆகஸ்ட ் 2021 அன்� �ந்ைதய ெகாள்ைகக்� 

ஒப்�தல் அளித்��ந்த�. 

 

நி�வனத்�ன் வணிகம் நைட�ைற�ல் உள்ள சட்டரீ�யான 

மற்�ம் ஒ�ங்��ைற ேதைவக�க்� ஏற்ப நடத்தப்ப�ம். 

அேதசமயம் ெசயல்�றன், வா�க்ைகயாளர ்ேநாக்�நிைல மற்�ம் 

ெப�நி�வன நிரவ்ாகக் ெகாள்ைககள் ஆ�யவற்�ல் சரியான 

கவனம் ெச�த்�ம். ��தலாக, நி�வனம் அதன் ெசயல்பாட்�ல் 

இந்த நியாயமான நைட�ைறகள் ���டை்டக் கைடப்��க்�ம், 

அவற்�ன் �க்�ய ��கள் �ன்வ�மா�: 

 

2. ��க்ேகாள்கள்: 
 

• வா�க்ைகயாளரக்�டன் உறவா�ம்ேபா� நியாய 

நடவ�க்ைகைய உ�� ெசய்தல்; 

 

• தகவல�ந்த ���கள் �லம் நம் நி� தயாரிப்�கள் மற்�ம் 

ேசைவகைள வா�க்ைகயாளரக்ள் பயன்ப�த்�ட அவரக்�க்� 

உத�தல் ; மற்�ம் 

 

• வா�க்ைகயாளர ்��ப்�ைய உ��ப்ப�த்�தல் 
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3. கட�க்கான �ண்ணப்பம் மற்�ம் அதன் 

ெசயலாக்கம்: 
 

• வ�ங்கால வா�க்ைகயாளரக்�க்� வழங்கப்ப�ம் கடன் 

�ண்ணப்ப ப�வங்கள் ெதளிவற்ற தன்ைமக்� வ�வ�க்காமல் 

ேதைவயான தகவல்கைள உள்ளடக்�ய�, (இதனால் மற்ற NBFC 

க்கள் வழங்�ம் ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�டன் ஒ� 

அரத்்த�ள்ள ஒப்�� ெசய்ய ���ம் மற்�ம் கடன் வாங்�பவர ்

தன்னாரவ் மற்�ம் �தந்�ர ��ைவ எ�க்க ���ம்). கடன் 

�ண்ணப்ப ப�வம் நி� வச�ையப் ெப�வதற்� சமரப்்�க்க 

ேவண்�ய ேதைவயான ஆவணங்கைள ெதளிவாகக் ��க்�ற� 

 

• அைனத்� கடன் �ண்ணப்பங்கைள�ம் ெப�வைத 

அங்�கரிக்�ம் �ைறைய நி�வனம் கைட��க்�ற�. 
 

4.கடன் ம�ப்�� மற்�ம் ���ைறகள் 

மற்�ம் நிபந்தைனகள்: 
 

• கடன் �ண்ணப்பங்கள் பரி��க்கப்பட�் நி�வனத்�ன் 

ம�ப்�ட�் ���ைறகளின்ப� ம�ப்�� ெசய்யப்ப�ம் மற்�ம் 

அதன்ப� நி� வச� வழங்கப்ப�ம். ஒ� ஒப்�தல் க�தம் �லம் 

வா�க்ைகயாள�க்� எ�த்��லம் ஒ� அ�கார�ரவ் அ�க்ைக 

வழங்கப்ப�ம், அ�ல் நிரண்�க்கப்பட�்ள்ள ���ைறகள் 

மற்�ம் நிபந்தைனக�டன் அங்�கரிக்கப்பட்ட கடனின் 

�வரங்கள் அடங்�ம், இ�ல் வ�டாந்�ர வட்� ��தம் மற்�ம் 

அதன் பயன்பா� ஆ�யைவ அடங்�ம். தாமதமாக 

ெச�த்�த�க்கான அபராதவட்�, காேசாைல / NACH ம�ப்� 

கட்டணங்கள், ெசல�கள் ெசயலாக்கக் கட்டணம், �ன்�ட்�ேய 

ெச�த்�ம் கட்டணங்கள் ஆ�யைவ ஒப்�தல் க�தம் மற்�ம் 

கடன் ஒப்பந்தத்�ல் ெவளிப்பைடயான ெசாற்களில் 

��ப்�டப்பட�்ள்ளன. இந்த ���ைறகள் மற்�ம் 

நிபந்தைனகைள வா�க்ைகயாளர ்

ஏற்�க்ெகாண்டஆவணங்கைள நி�வனம் ேச�த்�ைவக்�ம். 
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• நி�வனம் கடைன வழங்�ம்ேபா�, கடன் ஒப்பந்தங்கள் மற்�ம் 

ெதாடர�்ைடய இைணப்�களின் நகைல வா�க்ைகயாள�க்� 

வழங்க ேவண்�ம். 

 

5.கடன்�நிேயாகம் மற்�ம் ���ைறகள் 

மற்�ம் நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள்: 
 

• �நிேயாக அட்டவைண, வட்� ��தங்கள், ேசைவ கட்டணங்கள், 

�ன்�ட்�ேய ெச�த்�ம் கட்டணங்கள் உட்பட ���ைறகள் 

மற்�ம் நிபந்தைனகளில் உள்ள எந்தெவா� மாற்றத்ைத�ம் 

நி�வனம் அதன் கடன் வாங்�பவரக்�க்� அ��க்�ம். வட்� 

��தங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கள் ஆ�யவற்�ல் மாற்றங்கள் 

ஒ�ங்��ைற அ�காரத்தால் அ���த்தப்பட்டாெலா�ய 

எ�ரவ்�ம் காலத்�ல் மட�்ேம அ�லாக்கப்ப�ம். இ� 

ெதாடரப்ாக ெபா�த்தமான ஏற்பா� கடன் ஒப்பந்தத்�ல் 

இைணக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

• ஒப்பந்தத்�ன் �ழ் பணம் அல்ல� ெசயல்�றைன ��ம்பப் 

ெப�வ�/ �ரிதப்ப�த்�வ� என்ற ��� கடன் ஒப்பந்தத்�டன் 

இணக்கமாகேவ இ�க்�ம். 

 

• கடன் வாங்�பவரக்�க்� எ�ராக நி�வனம் ெகாண்��க்கக ்

��ய எந்தெவா� சட்டரீ�யான உரிைம அல்ல� ேவ� எந்த 

�ைள�க்கான அடமானத்�ற்� உட்பட்�, �� நி�ைவத ்

ெதாைகைய ��ப்�ச ் ெச�த்�ய �ன் அல்ல� 

நி�ைவ���க்�ம் கடன்ெதாைக வரப் ெபற்ற �ன் 

நி�வனமான� அைனத்� அடமான பத்�ரங்கைள�ம் ��ம்பக் 

ெகா�க்�ம். அத்தைகய ��த்தத்�ற்கான காரணங்கள் 

பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�மானால், �த�ள்ள �ைளம்கள் ��த்த 

�� �வரங்கள் ��த்�ம், ெதாடர�்ள்ள �ைளம் �ரக்்கப்ப�ம் 

வைர/  ெச�த்தப்ப�ம்வைர அடமான பத்�ரங்கைள நி�வனம் 

தக்கைவத்�க் ெகாள்ள நி�வனத்�ற்�ள்ள உரிைமகளின் 

��ள்ள நிபந்தைனகள் ��த்�ம் கடன் வாங்�பவ�க்� 

அ��ப்� வழங்கப்ப�ம். 
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6.ெபா�: 
 

• (வா�க்ைகயாளரால் �ன்னர ் ெவளிப்ப�த்தப்படாத ��ய 

தகவல்கள், நி�வனத்�ன் கவனத்�ற்� வந்தாெலா�ய) கடன் 

ஒப்பந்தத்�ன் ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் 

வழங்கப்பட்ட ேநாக்கங்கைளத ் த�ரத்்� வா�க்ைகயாளர ்

�வகாரங்களில் தைல��வைத நி�வனம் த�ரக்்�ம். 

 

• பா�னம், இனம், சா�, ச�கம் மற்�ம் மதம் ஆ�யவற்�ன் 

அ�ப்பைட�ல் கடன் �ண்ணப்பங்கைள நி�வனம் 

பா�ப�த்தா�. 

 

• கடன் கணக்ைகமாற்�வதற்காக கடன் வாங்�யவரிட��ந்� 

ேகாரிக்ைக வந்தால், ஒப்�தல் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் - அதாவ�, 

நி�வனத்�ன் ஆட்ேசபைன, ஏேத�ம் இ�ந்தால்- அ� எந்தெவா� 

ேகாரிக்ைக�ம் ெபறப்பட்ட நாளி��ந்� 21 நாடக்�க்�ள் கடன் 

வாங்�பவ�க்� ெதரி�க்கப்ப�ம். இத்தைகய பரிமாற்றம் 

ெபா�ந்தக்��ய சட்டத்�ற்� இணங்க ெவளிப்பைடயான 

ஒப்பந்த ���ைறகளின்ப� இ�க்�ம். 

 

• நி�ைவத ் ெதாைகைய �ட்ப� ெபா�த்தவைர, அ� 

ஒ�ங்��ைற ஆைணயத்தால் நிரண்�க்கப்படட் 

வ�காட�்தல்களின் ப� ேமற்ெகாள்ளப்ப��ற�. நி�வனம் 

வா�க்ைகயாளைர ேதைவயற்ற �ன்��தத்�ல் ஈ�ப�தத்க ்

�டா� மற்�ம் வா�க்ைகயாளரக்ைள உரிய �ைற�ல் 

ைகயாள்வதற்� அதன் ஊ�யரக்ள் ேபா�மான ப�ற்� 

ெபற்��ப்பைத நி�வனம் உ�� ெசய்ய ேவண்�ம் 
 

7.�ைற �ரக்்�ம் வ��ைற: 
 

�ைற �ரக்்�ம் ெகாள்ைகைய நி�வனம் ஒப்�க்ெகாண்�ள்ள�, 

மற்�ம் அ� நி�வனத்�ன் வைலதளத்�ல் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�. 

நி�வனம், �தல் நிைல �கார ் நிவாரண வ��ைறயாக 

வா�க்ைகயாளர ் �கார ் ெஹல்ப்ைலன் எண்ைணக ்

ெகாண்�ள்ள�.  
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வா�க்ைகயாளரக்ளிட��ந்� �காரக்ைளப் ெப�வதற்�ம் 

�ரப்்பதற்�ம் �ரதான ேநாடல் அ�காரியாக ஆகான்ஷா �ங் ஐ 

நி�வனம் நிய�த்�ள்ள�. ேநாடல் அ�காரி�ன் ெதாடர�் 

�வரங்கள் �ன்வ�மா�: 
 

ஆகான்ஷா �ங் , 

தைலைம இணக்க அ�காரி ,  

ேகப்ஃப்ேளாட ்ஃைபனான்�யல் சர�்சஸ் �ைரேவட் ��ெடட், 

ேகாகல்தாஸ் �ளாட்�னம், ��ய எண் 3 (பைழய எண் 211), அப்பர ்

ேபலஸ் ஆரச்ச்ரட்ஸ்், ெபல்லாரி சாைல, சதா�வ நகர,் 

ெபங்க��, கரந்ாடகா – 560080 

ெம�ல் ஐ �: aakanksha.singh@axio.co.in 

ெதாைலேப�: +91 9999914917 
 
நி�வனத்�ன் ேசைவகள்/ தயாரிப்� ��த்� �ைறகள்/ �காைரக ்

ெகாண்ட வா�க்ைகயாளரக்ள் அைத உடன�யாகத ் �ரக்்க 

ேநாடல் அ�காரிக்� எ�த்�ப்�ரவ்மாக ெதரி�க்கலாம். அ�த்த 

ஒவ்ெவா� �ட்டத்��ம் ம�ப்பாய்� மற்�ம் இணக்கத்�ற்காக 

ெபறப்பட்ட �காரக்ளின் �றப்பம்சங்கள் மற்�ம் �ர�்கைள 

இயக்�நரக்ள் ���ற்� ேநாடல் அ�காரி வழங்�வார.் 
 

நி�வனம் வழங்�ய �ரம்ானத்�ல் வா�க்ைகயாளரக்ள் ��ப்� 

அைடய�ல்ைல என்றால், அவரக்ள் ேம�ம் �ழ்க்கண்டவைர 

அ�கலாம்: 
 

அ�வலர ்ெபா�ப்பாளர,்  

�ராந்�ய அ�வலகம், 

�கரே்வார ்கல்� மற்�ம் பா�காப்� ெசல்,  

இந்�ய ரிசரவ்் வங்�, 

10/3/8, நி�ப�ங்கா சாைல, ெபங்க��, கரந்ாடகா 560001 

ெதாைலேப� எண் -22180397 �ன்னஞ்சல்: 
cms.cepcbengaluru@rbi.org.in 
ெதாைலேப� எண்: 080-2218 0501 
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அல்ல� 
 

� ஒம்�டஸ்்ேமன் - NBFC,  

அ�வலர ்ெபா�ப்பாளர,் 

இந்�ய ரிசரவ்் வங்� ஃேபாரட் ்�ளா�ஸ், 

ெசன்ைன 600 001 

ெதாைலேப� எண்: 044 - 25395964 �ன்னஞ்சல்: 
cms.nbfcochennai@rbi.org.in  
 

 
8.நி�வனம் வ��க்�ம் வட்� ��தங்கைள 

ஒ�ங்�ப�த்�தல்: 
 

• வட்� ��தங்கள், ெசயலாக்க கட்டணம் மற்�ம் �ற 

கட்டணங்கைள நிரண்�ப்ப�ல் ெபா�த்தமான உள் 

ெகாள்ைககள் மற்�ம் நைட�ைறகைள நி�வனம் வ�த்�ள்ள�. 

நி�களின் �ைல, லாபம் மற்�ம் இடர ் �ரீ�யம் ேபான்ற 

ெதாடர�்ைடய காரணிகைள கணக்�ல் எ�த்�க்ெகாண்� வட்� 

��த மா�ரிைய நி�வனம் ஏற்�க் ெகாண்ட� மற்�ம் 

ஒ�ங்��ைற வ�காட்� வரிக�க்� இணங்க கடன்கள் மற்�ம் 

�ன்�ட்�ேய கட்டணம் வ��க்கப்பட ேவண்�ய வட்� 

��தத்ைத �ரம்ானித்�ள்ள�. வட்� �தம் மற்�ம் பல்ேவ� 

வைக வா�க்ைகயாளரக்�க்� ெவவ்ேவ� வட்� ��தங்கைள 

வ��ப்பதற்கான ஆபத்� மற்�ம் ப�த்த��ன் தரத்�ற்கான 

அ���ைற ஒப்�தல் க�தத்�ல் ெவளிப்பைடயாகத ்

ெதரி�க்கப்ப�ம். 

 

• வட்� ��தங்கள் மற்�ம் அபாயங்களின் தரப்ப�த்தைல 

அ��ம் �ைற ஆ�யைவ நி�வனத்�ன் இைணயதளத்�ல் 

�ைடக்�ம்ப� ெசய்யப்ப�ம். வட்� ��தங்களில் மாற்றம் 

ஏற்ப�ம் ேபா� இைணயதளத்�ல் ெவளி�டப்ப�ம் தகவல்க�ம் 

��ப்�க்கப்ப�ம் 

 

• வா�க்ைகயாளர ் கணக்�ல் வ��க்கப்ப�ம் சரியான 

��தங்கள் பற்� அ�ந்��க்க ேவண்�ம் என்பதால், 

ெதரி�க்கப்ப�ம் வட்� ��தம் எப்ெபா��ம் வ�டாந்�ர 

��தமாக இ�க்க ேவண்�ம் 
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9.நி�வனத்தால் நி�யளிக்கப்பட்ட அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள �ளப் 

ெப�தல்: 
 

வா�க்ைகயாள�டனான கடன் ஒப்பந்தத்�ல் நி�வனம் 

�டெ்ட�க்�ம் ���ைறைய சட்டப்�ரவ்மாக 

அமல்ப�த்தக்��யதாக உள்ள�. ேம�ம் ெவளிப்பைடத் 

தன்ைமைய உ��ப்ப�த்த, கடன் ஒப்பந்தத்�ன் ���ைறகள் 

மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெதாடரப்ான உள்ள ��கள்: 
 

• ைகயகப்ப�த்�ம் �ன் அ��ப்� காலம்; 

 

• அ��ப்� காலம் தள்�ப� ெசய்யக்��ய �ழ்நிைலகள்; 

 

• பா�காப்ைபக் ைகப்பற்�வதற்கான நைட�ைற; 
 

• அட� ெசாத்ைத �ற்பைன / ஏலத்�ற்� �ன் கடைனத ்��ப்�ச ்

ெச�த்த, கடன் வாங்�பவ�க்� வழங்கப்ப�ம் இ�� வாய்ப்� 

ெதாடரப்ான ஏற்பா�; 

 

• கடன் வாங்�யவ�க்� �ள்ெச�த்தல் வழங்�வதற்கான 

நைட�ைற மற்�ம்  

 

• ெசாத்� �ற்பைன / ஏலத்�ற்கான நைட�ைற 

  

10.நியாய நைட�ைறக் ���ட்�ன் ெமா� 

மற்�ம் ெதாடர்�: 
 

நியாய நைட�ைறக் ���� ம�ப்பாய்� ெசய்யப்பட�் 

அவ்வப்ேபா� ��ப்�க்கப்பட�், ஒப்�த�க்காக அ� வாரியத்�ன் 

�ன் ைவக்கப்ப�ம். அங்�கரிக்கப்பட்ட பா�� நி�வனத்�ன் 

இைணயதளத்�ல் ெவளி�டப்ப�ம் மற்�ம் பங்�தாரரக்ளின் 

தகவ�க்காக பல்ேவ� வட்டார ெமா�களி�ம் �ைடக்�ம். 
 

 


