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நி�வனம் ��வதற்�ம் ெபா�ந்�ம் 
இந்த ஆவணம் வட்� �த மா�ரிக்கான அள�ேகாலாக 

ெசயல்ப��ற� 

 
axio என்ப� ேகப்ஃப்ேளாட் ஃைபனான்�யல் சர�்சஸ் �ைரேவட் ��ெடட் 

(CapFloat Financial Services Private Limited) உைடய �ராண்ட் ெபயர,் இ� 

இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ல் (RBI) ப��ெசய்யப்பட்ட ஒ� ேபங்�ங் அல்லாத நி� 

நி�வனம் (NBFC) ஆ�ம். 
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இந்�ய ரிசரவ்் வங்� அதன் ஜனவரி 2, 2009 ேத��ட்ட அ��ப்� 

எண். DNBS. 204 / CGM (ASR) -2009 ப�, ஒவ்ெவா� NBFC இன் 

இயக்�னர ் சைப�ம், நி�ச ் ெசல�, ஈ�தெ்தாைக மற்�ம் இடர ்

�ரீ�யம் ேபான்ற ெதாடர�்ைடய காரணிகைளக் கணக்�ல் 

எ�த்�க்ெகாண்� நி�வனத்�ற்கான வட்� �த மா�ரிைய 

அங்�கரிக்க ேவண்�ம், மற்�ம் கடன்கள் மற்�ம் �ன்பணங்க�க்� 

வ��க்கப்ப�ம் வட்� �தத்ைத �ரம்ானிக்க ேவண்�ம். 
 

ேம�ம், அந்த வ�காட�்த�ல் �றப்பட�்ள்ளதாவ�: 
 

 வட்� �தம் மற்�ம் இடர ் தரப்ப�த்�வதற்கான அ���ைற 

மற்�ம் ெவவ்ேவ� வைக கடன் வாங்�பவரக்�க்� ெவவ்ேவ� 

வட்� �தங்கைள வ��ப்பதற்கான காரணம் ஆ�யைவ கடன் 

வாங்�பவரக்ள்/வா�க்ைகயாளரக்�க்� அ�ம� க�தங்களில் 

ெதரி�க்கப்பட ேவண்�ம். 
 

 வா�க்ைகயாளரக்ள் தங்க�க்� ��க்கப்ப�ம் கடன் 

�தங்க�க்கான வாதம் மற்�ம் வ��ைறையப் �ரிந்� ெகாள்ள 

உத�ம் வைக�ல், நி�வனத்�ன் இைணயதளத்�ல் வட்� �த 

மா�ரி�ம் �ைடக்கப் ெபறேவண்�ம். 
 

இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ன் வ�காட�்த�க்� இணங்க, 

நி�வனத்�ற்கான வட்� �த மா�ரி �ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�: 
 

கட�க்கான வட்� �தத்ைத �ரம்ானிப்பதற்கான 

ேகாட்பா�கள்: 
 

 இதர �ஷயங்க�க்� இைடய ேகப்ஃப்ேளாட ் ஃைபனான்�யல் 

சர�்சஸ் �ைரேவட் ��ெடட் CapFloat Financial Services 

Private Limited உைடய ஈ�ட்ட சராசரி நி�ச ் ெசல�கள், 

ஒ�க்க ��யாத அ�வலகச ் ெசல�கள் மற்�ம் ALM 

ெபா�த்த�ன்ைமக்காக ேம�ம் சரிெசய்யப்ப�ம் நிரவ்ாகச ்

ெசல�கள் ஆ�யவற்ைற க�த்�ல் ெகாண்�, ேகப்ஃப்ேளாட ்

ஃைபனான்�யல் சர�்சஸ் �ைரேவட் ��ெடட ் (CapFloat 

Financial Services Private Limited) ஆன� வட்� �தங்கைள 
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இ�� ெசய்வதற்கான மா�ரிையக் ெகாண்�ள்ள�. வங்�, NBFC 

ைலன்கள், மாற்ற ��யாத கடனீட�்ப் பத்�ரங்கள் (non- 

convertible debentures) ேபான்ற பல்ேவ� ஆதாரங்களில் 

இ�ந்� மாத இ�� ேநரத்�ல் ேகப்ஃப்ேளாட ் ஃைபனான்�யல் 

சர�்சஸ் �ைரேவட் ��ெடட் (CapFloat Financial Services 

Private Limited) இன் ஒட�்ெமாதத்க் கடன்களின் �ைலையக் 

கணக்�ல் ெகாண்� நி�களின் ஈ�ட்ட சராசரி ெசல� 

கணக்�டப்ப��ற�. 
 

 ேமற்�றப்பட்ட �தம் ேபங்�ங் & ஃைபனான்ஸ் க�ட்�க ்

�ட்டத்�ல் ம�ப்பாய்� ெசய்யப்ப��ற�. 
 

 பல்ேவ� வணிகப் �ரி�க�க்கான கடன்கள் மற்�ம் அதன் �ழ் 

உள்ள பல்ேவ� �ட்டங்க�க்கான வட்� �தம், ேகப்ஃப்ேளாட ்

ஃைபனான்�யல் சர�்சஸ் �ைரேவட் ��ெடட் (CapFloat 

Financial Services Private Limited) உைடய வட்� �த மா�ரி 

�லமாக இ�� ெசய்யப்ப��ற�, கட�க்கான வட்� �தத்ைத 

இ�� ெசய்ய, இடர ்காரணமான ெசல� மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட 

வணிகப் �ரி�ற்கான தவைணக்கால �ரீ�யம், வணிக-

��ப்பான இயக்கச ் ெசல� மற்�ம் ஈ� ஆ�யைவ 

ேசரக்்கப்ப��ன்றன. 
 

 ேகப்ஃப்ேளாட ் ஃைபனான்�யல் சர�்சஸ் �ைரேவட ் ��ெடட் 

(CapFloat Financial Services Private Limited) வழங்�ம் 

பல்ேவ� தயாரிப்�க�க்கான இ�� கடன் �தம் �ன்வ�ம் 

அள��க்கைள கணக்�ல் எ�த�்க்ெகாண்ட �ற� இ�� 

ெசய்யப்ப�ம்: சந்ைத நற்ெபயர,் வட்�, ெதாடர�்ைடய வணிகப் 

�ரி�ல் கடன் மற்�ம் பணம் கட்டத ் தவ�ம் இடர,் அேத 

மா�ரியான வா�க்ைகயாளரக்ளின் வரலா� ரீ�யான 

ெசயல்�றன், கடன் வாங்�பவரின் �ய�வரம், கடன் 

வாங்�பவ�டனான உற�ன் தவைனக்காலம், ஏற்கனேவ உள்ள 

வா�க்ைகயாளர ் எனில் கடன் வாங்�பவரின் ��ப்�ச ்

ெச�த்�ம் கடந்தகால ப��, �ைடக்�ம் மானியங்கள், 

அ�ம�க்கப்பட்ட �றழ்தல்கள், எ�ரக்ால சாத்�யம், �� 

வ�ைம, ஒட�்ெமாத்த வா�க்ைகயாளர ்�ைளபயன், �தன்ைம 
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மற்�ம் இைண �ைணயத்�ன் தன்ைம மற்�ம் ம�ப்� 

ேபான்றைவ. கடன் வாங்�யவர ் வழங்�ய தகவல், கடன் 

அ�க்ைககள், சந்ைத �ண்ண�� மற்�ம் கடனாளி�ன் 

வளாகத்�ல் கள ஆய்� �லம் ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் 

ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் இத்தைகய தகவல்கள் 

ேசகரிக்கப்ப��ன்றன. 
 

 ெவவ்ேவ� வா�க்ைகயாளரக்ளால் ஒேர காலப்ப���ல் ஒேர 

தயாரிப்� மற்�ம் தவைணக்காலத்�ற்� ெபறப்பட்ட வட்� �தம் 

தரப்ப�த்தப்பட ேவண்�ய�ல்ைல. ேமற்��ய ஏேத�ம் அல்ல� 

ஒன்�ைணந்த காரணிகைள கவனத�்ல் ெகாள்வைதப் ெபா�த்� 

ெவவ்ேவ� வா�க்ைகயாளரக்�க்� இ� மா�படலாம். 
 

 �கரே்வார ் கடன்க�க்கான ெசல�கள் அற்ற EMI இல், வட்� 

�தம் வா�க்ைகயாளரால் ஏற்கப்படா� மற்�ம் வட்� 

மானியமாக வணிகரால் ெச�த்தப்ப��ற�. இந்த 

தயாரிப்�ப்ெபா�டக்ளில் �ன்�ட்�ேய வழங்கப்ப�ம் தள்�ப� 

அளிக்கப்ப��ற�. இந்த தயாரிப்�க�க்� வா�க்ைகயாளர ்

வட்� ெச�த்��றார ்ஆனால் ஒட�்ெமாத்த அசல் மற்�ம் வட்� 

தயாரிப்�ன் அசல் �ைலக்� சமமாக இ�க்�ம். இ� 

வா�க்ைகயாளரக்�க்� அசல் �ைலக்� ��தல் �ைல 

இல்லாமல் தயாரிப்ைப �றம்பட வழங்�ம். 
 

 வட்� �தங்கள் நிைலயான அல்ல� மாறக்��ய அ�ப்பைட�ல் 

வழங்கப்படலாம் மற்�ம் தடை்டயான அல்ல� �ைற�ம் 

���ைற�ல் வ��க்கப்படலாம். 
  

 ேமேல உள்ளவற்�க்�, வ�டாந்�ர அ�ப்பைட�ல் �ைற�ம் �� 

�தத்�ல் வட்� வரம்� 14 �தல் 36% வைர மா�ப�ம். 
 

 ெவவ்ேவ� தயாரிப்�கள்/�ரி�க�க்� மாதாந்�ர அல்ல� 

காலாண்� �தங்களில் வட்� வ��க்கப்படலாம், இ� வ�ங்கால 

வா�க்ைகயாளரக்�க்� ெசய்யப்ப�ம் மற்�ம் அ�த்த�தத் 

ெகாள்ைக�ல் ப�� ெசய்யப்ப�ம். 
 

 வட்� �தங்கள்/வட்� வைக கடன் அ�ம� அளிக்�ம்/ெப�ம் 
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ேநரத்�ல் வா�க்ைகயாளரக்�க்�த ் ெதரி�க்கப்ப�ம் மற்�ம் 

வட்� மற்�ம் அசல் நி�ைவத ் ெதாைகக்கான EMI ப�ர�் 

வா�க்ைகயாள�க்�க் �ைடக்கப்ெப�ம்.  
 

 ெதரி�க்கப்பட்ட ேத��ல் வட்� உடன�யாக ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் வட்� ெச�த்�வதற்கான 

ச�ைக காலம் அ�ம�க்கப்படா�. 

 சாதாரண வட்�ையத ் த�ர, எந்தெவா� நி�ைவத ்

ெதாைகைய�ம் ெச�த்�வ�ல் தாமதம் அல்ல� தவ�த�க்� 

நி�வனம் ��தல்/அபராத வட்�ைய ��க்கலாம். ெவவ்ேவ� 

தயாரிப்�கள் அல்ல� வச�க�க்கான இந்தக் ��தல் அல்ல� 

அபராத வட்�கள் அந்தந்த வணிகம்/தயாரிப்� தைலவரக்ளால் 

�ரம்ானிக்கப்ப�ம். 
 

 வட்� �தங்கள் மற்�ம் கட்டணங்களில் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள் 

எ�ரக்ாலத்�ற்கானதாக இ�க்�ம் மற்�ம் வட்� அல்ல� �ற 

கட்டணங்களின் மாற்றம் ��த்த தகவல் 

வா�க்ைகயாளரக்�க்� ெபா�த்தமானதாகக் க�தப்ப�ம் ஒ� 

வ��ைற மற்�ம் �தத்�ல் ெதரி�க்கப்ப�ம். 
 

 வட்� த�ர, �ற நி�க் கட்டணங்களான ெசயலாக்கக் கட்டணம், 

ெதாடக்கநிைலக ் கட்டணம், காேசாைல ��ப்பப்ப�ம் 

கட்டணங்கள், தாமதமாக பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள், ம�-

அட்டவைணக் கடட்ணங்கள், �ன்�ட்�ய-பணம் ெச�த்தல் / 

�ன்�ட்� கடனைடத்தல் கட்டணம், ப�� பட�்வாடாக் 

கட்டணங்கள், காேசாைல இடமாற்�க் கட்டணங்கள், �ைணய 

இடமாற்�க் கட்டணங்கள், கணக்� அ�க்ைக வழங்�வதற்கான 

கட்டணங்கள் �த�யன, அவ�யமாகக் க�தப்ப�ம் இடங்களில் 

நி�வனத்தால் ��க்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் த�ர, 

�த்�ைரத ்�ரை்வ, ேசைவ வரி மற்�ம் �ற ெசஸ்கள் ஆ�யைவ 

வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களில் ெதரி�க்கப்பட�்ள்ளப� 

அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்தக்��ய �தங்களில் வ��க்கப்ப�ம். 

இந்தக் கட்டணங்களில் எந்தத் ��தத்�ம் வ�ங்கால �ைளைவக் 

ெகாண்��க்�ம் மற்�ம் கடன் வாங்�பவ�க்�த ்ெதரி�க்கப்ப�ம். 
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 கட்டணங்கைளத ் �ரம்ானிக்�ம் ேபா�, சந்ைத�ல் 

ேபாட்�யாளரக்ள் �ன்பற்�ம் நைட�ைறக�ம் கவனத்�ல் 

ெகாள்ளப்ப�ம். 
 

 பணத்ைதத் ��ம்பப்ெப�தல் அல்ல� கட்டணங்கள் / அபராத 

வட்� / ��தல் வட்� ஆ�யவற்ைற தள்�ப� ெசய்வதற்கான 

உரிைமேகாரல்கள் ெபா�வாக நி�வனத்தால் 

ஏற்�க்ெகாள்ளப்படா� ேம�ம் அத்தைகய ேகாரிக்ைககைள 

ைகயாள்வ� நி�வனத்�ன் �� ��ப்பத்�ற்� உட்பட்ட�. 
 

வட்� �தம்: 
 

 நி�வனம் கடன் வாங்�பவ�க்� ெதரி�க்கக்��யைவ: கடன் 

ெதாைக, வ�டாந்�ர வட்� �தம், ��ப்�ச ்ெச�த்�ம் காலம், 

கடைன அ�ம�க்�ம் சமயத�்ல் சமமாக �ரிக்கப்பட்ட 

மாதாந்�ர தவைணகளின் ெதாைக (EMI). 
  

ேபங்�ங் & ஃைபனான்ஸ் க�ட்�: 
 

 வட்� �தங்கள் அவ்வப்ேபா� ம�ப்பாய்� ெசய்யப்ப�ம் மற்�ம் 

இந்தக் ெகாள்ைக�ல் ஏேத�ம் ��த்தம் ெசய்வ� ேபங்�ங் & 

ஃைபனான்ஸ் க�ட்�யால் �ரம்ானிக்கப்ப�ம், அதன்�ன், 

ஒப்�த�க்காக நி�வனத்�ன் இயக்�நரக்ள் சைப�ல் 

சமரப்்�க்கப்ப�ம். 
 

 அதைனப் பா�க்�ம் பல்ேவ� ��க�க்� இணங்க, பல்ேவ� 

தயாரிப்�ப் ெபா�டக்�க்கான வட்� �தத்ைதக ்

கணக்��வதற்கான ெபா��ைறைய வைரய�க்�ம் வட்� �த 

�ரீ�யம் பற்�ய ��ப்�, அைரயாண்� இைடெவளி�ல் 

ம�ப்பாய்� மற்�ம் ஒப்�தல் அ�ப்பதற்� இயக்�னர ்சைபக்� 

வழங்கப்ப�தல் ேவண்�ம். 
 

 தயாரிப்� வாரியாக �ைறந்தபடச் மற்�ம் அ�கபடச் வட்� 

வரம்�கைளக் ெகாண்ட வட்� �த வரம்�கள் பற்�ய ��ப்� 

மற்�ம் அ� ம�ப்பாய்� மற்�ம் ஒப்�த�க்காக காலாண்� 
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இைடெவளி�ல் இயக்�னர ்சைபக்� சமரப்்�க்கப்படேவண்�ம். 
 

தயாரிப்� வாரியான / �ைண தயாரிப்� வாரியான வட்� �த 

வரம்�கள் �ன்வ�மா�: 
 

தயாரிப்� �ைறந்தபட்ச 
வட்� �தம் % 

அ�கபட்ச 
வட்� �தம் 

% 

�ைணயமற்ற வணிக கடன்கள் 17 24 

LTUBL (UBL3) (தட்ைட �தம்) 14 17.5 

ேபங்�ங் மாற்றாடல் (UBL2) 20 26 

�கர்ேவார ்நி� (ஆன்ைலன் 

ெசக்அ�ட ் உடப்ட) 

பங்காளர ்வட்� 
மானியம் 
ெபற்ற� 

24 

தனிநபர ்கடன்கள் - சம்பளதாரர ் 18 36 

தனிநபர ்கடன்கள் - �யெதா�ல் 
ெசய்பவர்கள் 

21.5 36 

 

 ஒவ்ெவா� தயாரிப்�ப் ெபா�ளி�ம் பல்ேவ� இடர ்�ரி�கைள 

இலக்காகக் ெகாண்ட பல்ேவ� �ைண தயாரிப்�ப் ெபா�டக்ள் 

உள்ளன. இந்த ஒவ்ெவா� �ைண தயாரிப்�ப் ெபா�டக்�க்கான 

வட்� வரம்� வா�க்ைகயாளரின் இடர ் வைரவாக்கத்ைதப் 

ெபா�த்� வரம்ைபக் ெகாண்�ள்ள�. 
 

 ALCO (ெசாத்� ெபா�ப்�க் ��) �ட்டம் நி�களின் ெசல� 

ேபான்ற பல காரணிகளின் அ�ப்பைட�ல் பரந்த வட்� �த 

வரம்�கைள அவ்வப்ேபா� �ரம்ானிக்�ற� என்பைத நிைன�ல் 

ெகாள்ள�ம். 
 

ெகாள்ைக பற்�ய ம�ப்பாய்�: 
 

 ெகாள்ைகயான� வ�டாந்தர இைடெவளி�ல் ம�ப்பாய்� 

ெசய்யப்ப�ம் அல்ல� ேதைவப்ப�ம் ேபா� நி�வனத்�ன் 

இயக்�னர ்சைபயால் பரி��க்கப்ப�ம். 
 
 
 


