
கடன் ஒப்பந்தம் 

 

இந்த ஒப்பந்தம் அட்டவணையில் கூறப்பட்டுள்ள இடத்திலும் தததியிலும் செய்யப்பட்டுள்ளது - நான் இங்கு எழுதியுள்தளன்; 
 

இடடயில் 
M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, நிறுவனங்கள் ெட்டம், 1956 இன் கீழ் த ொடங்கப்பட்ட நிறுவனம் மற்றும் அதன் 

நிறுவன அலுவலகம் எண். 27-A சடவலப்ட் இன்டஸ்ட்ரியல் எஸ்தடட் கிண்டி, சென்ணன - 600032 இல் உள்ளது, இனிதமல் 

"கடன் வழங்குபவர்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது (எந்த சவளிப்பாடு, சூழல் அல்லது சபாருளுக்குப் முரணொக அதன் வாரிசுகள் 

மற்றும் நியமனங்கள் தபான்றணவ அடங்கும்.) முதல் பகுதி; 

 
மற்றும் 

அட்டவணை - I இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள கடன் வாங்குபவர், இணை கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் (இந்த 

சவளிப்பாடு, அதன் சூழல் அல்லது சபாருளுக்கு முரண்பொடொக, அவர்/அவள் அந்தந்த வாரிசுகள், ஆர்வமுள்ள பிரதிநிதிகள், 

தெயலர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள், வருங்கொல வொரிசுகள் மற்றும் நியமன ொரர்களள உள்ளடக்கியதாகக் கருதப்படும்) இரண்டாம் 

பகுதி. 

 
"கடன் வாங்குபவர்" என்ற சவளிப்பாடுகள் ஒற்ணற/பல இணை கடன் வாங்குபவர்கணள உள்ளடக்கியது மற்றும் கூட்டாக "கடன் 

வாங்குபவர்கள்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது; மற்றும் "கடன் வாங்குபவர்" மற்றும் "உத்தரவாததாரர்" என்பது சூழலுக்குப் 

புறம்பானதாக இருந்தால் மற்றும் பல கடன் வாங்குபவர்கள்/உத்தரவாததாரர்கள் (ஏததனும் இருந்தால்) மற்றும் 

அவரது/அவள்/அவர்களின் ெட்டப்பூர்வ வாரிசுகள், ஆர்வமுள்ள பிரதிநிதிகள், தெயலர்கள், நிர்வாகிகள், வருங்கொல வொரிசுகள் 

மற்றும் நியமனங்கள் தபான்றவற்ணற உள்ளடக்கும். 

 
"கடன் வழங்குபவர்", "கடன் வாங்குபவர்கள்" மற்றும் "உத்தரவாததாரர்" என்ற சவளிப்பாடுகள் தனித்தனியாக " ரப்பு" என்றும் 

கூட்டாக " ரப்புகள் " என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

 
அததசமயம் : 

A. இங்குள்ள முதல் அட்டவணையில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள தநாக்கத்திற்காக கடன் வாங்குபவர்(கள்) கடன் 

வெதிணய தகாரியுள்ளார். 

 
B. கடன் வாங்குபவர்(கள்) அளிக்கும் பிரதிநிதித்துவங்கணள நம்பி, இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுணறகள் மற்றும் 

நிபந்தணனகளின் அடிப்பணடயில் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு கடன் வெதிணய வழங்குவதற்கு கடன் வழங்குபவர் 

ஒப்புக்சகாண்டுள்ளார். 

 
விதிமுடைகள் மற்றும் நிபந்தடைகள் 

சட்டப்பிரிவு 1 
வடையடைகள் 

1.1  ஒப்பந்தத்தில் சூழல் இல்டையயனில் ததடவப்படாவிட்டால்: 

"ஒப்பந்தம்" இந்த ஒப்பந்தம் என்பது ஏததனும் திருத்தங்கள், துணை ஒப்பந்தம் (கள்) தபான்ற பிற 

ஆவைங்கள் மற்றும் / அல்லது இதன் மூலம் சிந்திக்கப்படுகிறது, இது கடன் வழங்குபவருக்கு 

கடன் வழங்கியவர் மற்றும் / அல்லது கடன் வழங்குபவர் இந்த கடன் வெதிணய நீட்டிக்க 

நம்பியிருக்கிறார் ஒப்பந்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைகள், இணைப்புகள், 

விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகள் (T&C) உட்பட கடன் வழங்குபவர், கடன் வாங்குபவர், 

இணை கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர். 

"விண்ைப்ப படிவம்" கடன் சபறுபவர்/இணை கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதரால் கடன் வெதி தகாரி கடன் 

வழங்குபவரிடம் பரிந்துணரக்கப்பட்ட படிவத்தில் (டிஜிட்டல் படிவங்கள் உட்பட) 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட எந்த விண்ைப்பத்ணதயும் உள்ளடக்கியது. 

"சொத்து" வாகனம் அல்லது இயந்திரம் (அதன் விரும்பிய பயன்பாட்டிற்கு உடல்/ததணவயான 

கட்டுமானங்களுடன் அல்லது இல்லாமல்) கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் வழங்குபவரால் கடன் 
வழங்கப்பட்டுள்ள மற்றும் கடன் வாங்கியவருக்கு ஆதரவாக அனுமானிக்கப்படும் பாதுகாப்பு 

மூலம் கடன் வழங்குபவர். 



"கடன் வாங்கியவர்" ஒன்று அல்லது அதற்கு தமற்பட்டவர்கள், தனிநபர்கள் (தனிநபர்கள்) ஒரு தனியுரிணமக் கவணல, 

இந்து பிரிக்கப்படாத குடும்பம் (HUF), அறக்கட்டணள, நபர்கள் ெங்கம், ெமூகம், கிளப், 

வணரயறுக்கப்பட்ட (LLP) / வரம்பற்ற கூட்டாண்ணம நிறுவனம் அல்லது வணரயறுக்கப்பட்ட 
(சபாது அல்லது தனியார்) நிறுவனம் அல்லது ஒரு நபர் நிறுவனம் (OPC), கூட்டு முயற்சி 

நிறுவனங்கள்/நிறுவனங்கள், கடன் வாங்குபவராக ஒப்பந்தத்ணத செயல்படுத்தும் சிறப்பு தநாக்க 

வாகனமாக (SPV) உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள். 
 

கடன் வாங்குபவர் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட தனிநபர்களாக இருந்தால், ஒவ்சவாருவரும் 

தனித்தனியாக ஒப்பந்தம் செய்து சகாண்டதாகக் கருதப்பட்டு, அவர்கள் அணனவரும் 

கூட்டாகவும், தனியாகவும் சபாறுப்புகணள ஒப்புக்சகாண்டவர்களாகவும், "கடன் வாங்குபவர்" 

என்ற வார்த்ணதயில் அணனவணரயும் உள்ளடக்கியிருக்கும். வாரிசுகள், தெயலர்கள், நிர்வாகிகள், 

ெட்டப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட நியமனங்கள் தபான்றணவ. 
 

கடன் வாங்குபவர் ஒரு தனி உரிணமயாளராக இருந்தால், ஒதர உரிணமயாளராகத் ததான்றும் நபர் 

மற்றும் கடன் வாங்குபவர் என்ற வார்த்ணதயில் அவருணடய வாரிசுகள், தெயலர்கள், நிர்வாகி, 

ெட்டப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட நியமனங்கள் தபான்றணவ அடங்கும். 
 

கடன் வாங்குபவர் வணரயறுக்கப்பட்ட/வரம்பற்ற கூட்டாண்ணம நிறுவனமாக இருந்தால், 
ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சபயர் மற்றும் பாணியில் கூட்டாண்ணம நிறுவனத்தில் 
தங்கள் செயல்பாடுகணள நடத்தும் கூட்டாளர்கள். கூறப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

கூட்டாளர்களுடன் தெர்ந்து அவர்களின் தனிப்பட்ட திறனில் இனிதமல் கூட்டாக "கடன் 

வாங்குபவர்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, தமலும் அவர்கணளயும் அவர்களின் உயிர் 
பிணழத்தவர்கள் அல்லது பங்குதாரர்கள் அல்லது பங்குதாரர் மற்றும் 
அவர்/அவள்/அவர்களுணடய அந்தந்த வாரிசுகள், தெயலர்கள், நிர்வாகிகள், 

ெட்டப்பூர்வமானவர்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட நியமனங்கள் தபான்றணவ. 
 

கடன் வாங்குபவர் வணரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாக இருந்தால், நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் 

அல்லது நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கள், ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சபயர் 

மற்றும் பாணியில் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகணள நடத்துகிறார்கள். கூறப்பட்ட நிறுவனம் 

அதன் இயக்குநர்களுடன் தெர்ந்து அவர்களின் தனிப்பட்ட திறனில் இனி கூட்டாக "கடன் 

வாங்குபவர்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, தமலும் அதன் வாரிசுகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் ெட்டத்தில் உள்ள விதிகளுக்கு உட்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்ட நியமனங்களள 
உள்ளடக்கும். 
 

கடன் வாங்குபவர் ஒரு அறக்கட்டணளயாக இருந்தால், அதன் அறங்காவலர்கள், HUF ஐ 

உருவாக்கினால், கர்த்தா மற்றும் அதன் தகாபார்செனர்கள் HUF ஐ உருவாக்கினால், AOP 

என்றால், ெங்கத்ணத உருவாக்கிய நபர்கள், ஒரு சொணெட்டி, அதன் ஆளும் குழு மற்றும் அதன் 

உறுப்பினர்கள் , கிளப், அதன் தமலாளர் மற்றும் கிளப்ணப நடத்தும் அதன் உறுப்பினர்கள், 

கூட்டு முயற்சி/SPV எனில், கூட்டு முயற்சிணய உருவாக்கிய அல்லது “சிறப்பு தநாக்க வாகனம்” 

மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புணடய நிறுவனங்கள், அணனத்து நன்ணம பயக்கும் உரிணமயாளர்கள் 
மற்றும் பங்குகள் அதன் வாரிசுகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட நியமனங்கள் 
உட்பட ணவத்திருப்பவர்கள். 
 
இந்த உடன்படிக்ணகயின் தநாக்கத்திற்காக ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட நபரும்/வருதம 

நிறுவனம்/ஆகும். 

"இணை கடன் 

வாங்குபவர்" 

சூழல் ததணவப்படும் இடங்களில் 'இணை கடன் வாங்குபவர்' என்ற சொல், கடன்கள் அல்லது 

பிற கூடுதல் (கூடுதல்) கடன்கணளத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு கூட்டாக மற்றும் பல 

சபாறுப்புகளில் இருக்கும் நபர்/கள் (ஒன்று அல்லது அதற்கு தமற்பட்டவர்கள்) என்று 

சபாருள்படும். கடன் வாங்குபவருடன் அவர்/அவர்களால் கூட்டாகப் சபறப்பட்டது மற்றும் 
கடனாளியுடன் தெர்ந்து இந்த ஒப்பந்தத்தின் அணனத்து நிபந்தணனகளின் ெரியான செயல்திறணன 
உறுதி செய்கிறது. இணை-கடன் வாங்குபவரின் சபாறுப்பு, கடன் வாங்குபவரின் சபாறுப்புடன் 

இணைந்து விரிவானது. "இணை கடன் வாங்குபவர்" என்ற வார்த்ணதயில் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

தமற்பட்டவர்கள், தனிப்பட்ட இணை கடன் வாங்குபவர் மற்றும் அவர்/அவள்/அவர்களுணடய 

அந்தந்த வாரிசுகள், தெயலர்கள், நிர்வாகிகள், ெட்டப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட 

நியமனங்கள் ஆகியணவ அடங்கும். 

"நடுத்தரத்தின் மின்னணு 

கடத்தல்" 

நடுவர் மூலம் ொட்சியங்கணளப் பதிவு செய்தல், தநாட்டீஸ் அனுப்புதல், உரிணமதகாரல் 

மனுக்கள், கடிதங்கள் மற்றும் ஆவைங்கணள பதிவு செய்த மின்னஞ்ெல் ஐடி அல்லது சமாணபல் 

எண்ணுக்கு (வாட்ஸ்அப் அல்லது பிற ஒத்த பயன்பாடு மூலம் இயக்கப்பட்டது) மற்றும் 

உரிணமதகாரல் மனுக்கணள அனுப்புதல் உள்ளிட்ட நடுவர் நடவடிக்ணககணள நடத்துதல் , 

நடுவருக்கு பதில்கள், மறுபிரதிகள், அறிவிப்புகள், ஆவைங்கள் தபான்றணவ, அதன் 

உண்ணமத்தன்ணம மற்றும் ெர்ச்ணெணய தீர்ப்பதற்காக நடுவர் ஏற்றுக்சகாள்வதற்கு உட்பட்டது. 



“கடன் ஆவைங்கணள 
மின்னணு முணறயில் 

செயல்படுத்துதல்”, 

கடன் ஆவைங்கணள மின்னணு / டிஜிட்டல் வடிவில் செயல்படுத்துதல் மற்றும் OTP (ஒரு 

முணற கடவுச்சொல்) மற்றும்/அல்லது அவரது/அவர்களின் 

அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவுசெய்யப்பட்ட சமாணபல் எண் (கள்) மற்றும்/அல்லது இ-இணைப்பு 

மூலம் ெரிபார்க்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்துதல் -அஞ்ெல் ஐடி(கள்). 

"நியாயமான நணடமுணறக் 

குறியீடு" 

கடனளிப்பவர் தனது வாடிக்ணகயாளர்களுக்குப் பின்பற்றும் நியாயமான நணடமுணறயின் 

சநறிமுணறணயக் குறிக்கிறது, இது கடனளிப்பவரின் இணையதளத்தில் வழங்கப்படுகிறது. 

  

"உத்தரவாதி" ஒன்று அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட, தனிநபர்(கள்), ஒரு தனியுரிணமக் கவணல, HUF, 

அறங்காவலர், நபர்கள் / கிளப் / சொணெட்டி, வணரயறுக்கப்பட்ட (LLP) / வரம்பற்ற 

பார்ட்னர்ஷிப் நிறுவனம், LLP அல்லது வணரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் அல்லது ஒரு நபர் 

நிறுவனம் ( OPC), ஒப்பந்தத்ணத உத்தரவாதமாக செயல்படுத்தும் கூட்டு நிறுவன 

நிறுவனங்கள்/நிறுவனங்கள் (இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அல்லது தவறு எந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 

இருந்தாலும்), கடன் வாங்குபவரால் தபாடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் செயல்திறனுக்கு தனிப்பட்ட 
முணறயில் உத்தரவாதம் அளிக்கும் மற்றும் கடனளிப்பவருக்குச் செலுத்த தவண்டிய அணனத்து 

கடன் பாக்கிகணளயும் திருப்பிச் செலுத்துவணத உறுதிசெய்கிறது. கடன் வாங்கியவர் கடணன 

செலுத்துகிறாரா இல்ணலயா. 

"அளடமொனம்" பாதுகாப்பான சொத்தின் மீது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டைம், அட்டவணை - I 

இல் முழுணமயாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

"தவணை" அல்லது "EMI 

(ெமமான மாதாந்திர 

தவணை)" 

இரண்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாதாந்திர கட்டைத் சதாணக, கடணன 

வட்டியுடன் கடணனத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்குத் ததணவயான, கடனின் காலப்பகுதியில். 

"IRACP" அதாவது "வருமான அங்கீகாரம், சொத்து வணகப்பாடு மற்றும் முன்பைங்கள் சதாடர்பான 

ஒதுக்கீடு". IRACP ஐ நிர்வகிக்கும் விதவகமான விதிமுணறகள் ஒழுங்குமுணற ஆணையத்தால் 

அவ்வப்தபாது வழங்கப்படும் வழிகாட்டுதல்களால் நிர்வகிக்கப்படும், அதாவது, RBI . 

"கடன் சகாடுப்பவர்" இந்துஜா தலலண்ட் ஃணபனான்ஸ் லிமிசடட் என்று சபாருள்படும், தமலும் ஒப்பந்தத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, மண்டல/மாநில/பிராந்திய/கிணள அலுவலகங்கணளயும் உள்ளடக்கியது. 

"கடன்" ெட்டவிதி 2.1 ஒப்பந்தம் மற்றும் முதல் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடன் என்று 

சபாருள். 

"NCLT அல்லது ததசிய 

நிறுவன ெட்ட தீர்ப்பாயம்" 

ஒரு நிறுவனத்தின் ஒடுக்குமுணற மற்றும் தவறான நிர்வாகம், நிறுவனங்கள், கூட்டாண்ணமகள், 

தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் ெட்டம், 2013 இன் கீழ் பரிந்துணரக்கப்பட்ட மற்ற அணனத்து 
அதிகாரங்கணளயும் முடிவுக்குக் சகாண்டுவருதல் ஆகியவற்றின் உரிணமதகாரல்கள் சதாடர்பான 

பிரச்சிணனகணள தீர்ப்பதற்கு இந்தியாவில் உள்ள ஒரு அணர-நீதித்துணற அணமப்பு என்று 

சபாருள். திவால் மற்றும் திவால் தகாட், 2016 இன் கீழ் நிறுவனங்களுக்கு எதிரான திவால் 

மற்றும் திவால் நடவடிக்ணககள். 

“பிந்ணதய தததியிட்ட 

காதொணலகள்” அல்லது 

“PDCகள்” 

ஒவ்சவாரு தவணையின் நிலுணவத் தததியுடன் சபாருந்தக்கூடிய தததிகணளக் சகாண்ட 
தவணைத் சதாணகக்கு கடன் வழங்குபவருக்கு ஆதரவாக கடன் வாங்கியவர் வணரயப்பட்ட 

தவணைத் சதாணகயின் காதொணலகள் என்று சபாருள். 

"முன்பைம் செலுத்துதல்" கடன் வழங்குபவரால் வகுக்கப்பட்ட விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளின்படி முன்கூட்டிதய 

திருப்பிச் செலுத்துதல் என்று சபாருள். 

"விகிதங்கள் மற்றும் 

வட்டி" 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் ெட்டவிதி 2.2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வட்டி விகிதம் என்று சபாருள். 

"ஒழுங்குமுணற 

ஆணையம்" 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) மற்றும் பிற அரசு, அணர அரசு அதிகாரிகள், ெட்டப்பூர்வ 

அணமப்பு தபான்றணவ அடங்கும். 

"திரும்பச் செலுத்துதல்" கடனின் அெல் சதாணகணய திருப்பிச் செலுத்துதல், அதற்கான வட்டி, அர்ப்பணிப்பு 

மற்றும்/அல்லது பிற கட்டைங்கள், பிரீமியம், கட்டைம் அல்லது கடன் வழங்குபவருக்கு இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பணடயில் செலுத்த தவண்டிய பிற நிலுணவத் சதாணககள்; மற்றும் 

குறிப்பாக, இந்த ஒப்பந்தத்தின் 2.9 வது பிரிவில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள பைமதிப்பிழப்பு. 

"அனுமதி கடிதம்" கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் வெதிணய அனுமதிப்பது குறித்து கடனளிப்பவரால் வழங்கப்பட்ட 
கடிதம் மற்றும் ஒப்பந்தம் மற்றும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுணறகள் மற்றும் 

நிபந்தணனகளின் அடிப்பணடயில் படிக்க தவண்டும். 



"அட்டவணைகள்" சொத்தின் விவரங்கள், கடன் அனுமதிக்கப்பட்டது, சபாருந்தக்கூடிய கட்டைங்கள், கடணனத் 

திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான தவணை முதலியன அல்லது பரஸ்பர ஒப்புதல் மற்றும்/அல்லது 
ெட்டப்பூர்வ அடிப்பணடயில் அவ்வப்தபாது மாற்றியணமக்கப்பட்ட விவரங்கள் சகாண்ட 
ஒப்பந்தத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஏததனும் அல்லது அணனத்து 

அட்டவணைகள்/ஒழுங்குமுணற விநிதயாகம். 

"பாதுகாக்கப்பட்ட 

சொத்து" 

ெராெரி மற்றும் முதன்ணமப் பாதுகாப்பு (கடன் வழங்குபவர் முன்ணவத்த நிதியிலிருந்து 

வாங்கப்பட்ட சொத்து, உரிணம குறிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்) மற்றும் 

கடனுக்காக வழங்கப்படும் பிணையப் பாதுகாப்பு ஆகிய இரண்ணடயும் உள்ளடக்கியது. கடன் 

வழங்குபவரின் நலன்கணளப் பாதுகாப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட காப்பீட்டுக் சகாள்ணககளுடன், 

இந்த ஒப்பந்தம் அல்லது தவறு ஏததனும் பிற ஒப்பந்தம்(கள்) 

"பாதுகாப்பான கடன்தாரர்" எந்தசவாரு நிதி உதவிணயயும் கடனாளியால் உரிய திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக பாதுகாப்பு 
வட்டி உருவாக்கப்படும் கடன் வழங்குபவர் என்று சபாருள் 

"பாதுகாப்பான கடன்" எந்தசவாரு பாதுகாப்பு வட்டியினாலும் பாதுகாக்கப்பட்ட கடன் என்று சபாருள் 

"பாதுகாப்பு நலன்" பாதுகாக்கப்பட்ட கடனாளிக்கு ஆதரவாக உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் SARFAESI ெட்டம், 

2002 இன் பிரிவு 31 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளணதத் தவிர தவறு ஏததனும் அடமானம், 

கட்டைம், கருதுதகாள், பணி ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கிய சொத்துகளின் மீது உரிணம, மூல னம் 

மற்றும் வட்டி. 

“ சிறப்புக் கைக்கு (SMA)” 

மற்றும் “செயல்படாத 

சொத்து (NPA)” 

அதாவது, 'அழுத்தப்பட்ட சொத்துக்கணளத் தீர்மானிப்பதற்கான ப்ரூசடன்ஷியல் 

ஃப்தரம்சவார்க் குறித்த தநரத்தில், சபாருந்தக்கூடிய RBI சுற்றறிக்ணகயின்படி, சிறப்புக் குறிப்பு 

கைக்கு (SMA 1&2) மற்றும் செயல்படாத சொத்து என வணகப்படுத்துதல். 

"வரி" ெரக்கு மற்றும் தெணவ வரி (GST), ொணல வரி, தமாட்டார் வாகன வரி, பசுணம வரி, வருமான 
வரி உட்பட ஆனால் அணவ மட்டும் அல்லாமல் மத்திய அல்லது மாநில அரொங்கத்திற்கு 
கடனாளியின் ொர்பாக கடன் வாங்கியவர் செலுத்த தவண்டிய அல்லது கடனளிப்பவர் செலுத்த 

தவண்டிய அணனத்து வரிகணளயும் உள்ளடக்கியது. முதலியன 

"இணையதளம்" கடன் வழங்குபவரின் சபாது இணையதளம் அதாவது ww.hindujaleylandfinance.com. 

 
1.2  இங்கு வணரயறுக்கப்படாத விதிமுணறகள் மற்றும் சவளிப்பாடுகள் சபாது உட்பிரிவுகள் ெட்டம், 1897 இன் 

அடிப்பணடயில் அவர்களுக்கு விளக்கம் மற்றும் சபாருள் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில், அந்த விளக்கமும் அர்த்தமும் 

இருக்கும். 

1.3  ஒருணமயில் பயன்படுத்தப்படும் அணனத்து சொற்களும் சூழல் ததணவப்படாவிட்டால், பன்ணம மற்றும் ஒரு 

பாலினத்திற்கான குறிப்பு அணனத்து பாலினங்கணளயும் உள்ளடக்கும். 
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கடன், வட்டி, முதலியை. 

2.1  கடன் யதாடக மற்றும் காைம் 

(a)  இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளின்படி, முதல் அட்டவணையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, 

சொத்ணதப் சபாறுத்த வணரயில், ஒரு சதாணகணய வாங்கும் தநாக்கத்திற்காக / கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் 

வழங்குவதற்கு கடன் வழங்குபவர் ஒப்புக்சகாண்டுள்ளார். 

(b)  இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கடன், இரண்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்ட தததியிலிருந்து 

சதாடங்கி, முதல் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலகட்டமாக இருக்கும். 

 
2.2  வட்டி 

வட்டி விகிதம், முதல் அட்டவணையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, நிலுணவயில் உள்ள நிலுணவத் சதாணகயின் மீதான 

மாதாந்திர மீதிகள், அதாவது கடனின் இருப்பு மற்றும் செலுத்தப்படாத வட்டி மற்றும் மாத இறுதியில் நிலுணவயில் 

உள்ள செலவுகள், கட்டைங்கள் மற்றும் செலவுகள் ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
2.3  வட்டி கணக்கீடு 

(a)  இந்திய ரிெர்வ் வங்கி அல்லது பிற ஒழுங்குமுணற அதிகாரிகளால் அல்லது பைச் ெந்ணத நிணலணமகளில் எதிர்பாராத 

அல்லது விதிவிலக்கான மாற்றங்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படாவிட்டால், முதல் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

வட்டி விகிதம் கடன் வெதியின் தபாது நிணலயானதாக இருக்கும். அத்தணகய நிகழ்வில், முதல் அட்டவணையின் 

விதிகள் இருந்ததபாதிலும், கடன் வாங்கியவர் அத்தணகய திருத்தப்பட்ட விகிதத்திற்கு வட்டி செலுத்த 

ஒப்புக்சகாள்கிறார், தமலும் அத்தணகய திருத்தப்பட்ட விகிதம் இங்தக சவளிப்பணடயாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் 

இந்த ஒப்பந்தம் கருதப்படும். 

(b)  கடனுக்கான வட்டி (மற்றும்/அல்லது பிற கட்டைங்கள்) மீது விதிக்கப்பட்ட ஏததனும் வரியின் அடிப்பணடயில், 
கடனளிப்பவர் மத்திய அல்லது மாநில அரொங்கத்திற்கு கடனளிப்பவர் செலுத்திய அல்லது செலுத்த தவண்டிய 

சதாணகணய கடனளிப்பவருக்கு திருப்பிச் செலுத்த தவண்டும் அல்லது செலுத்த தவண்டும். மத்திய அல்லது மாநில 

அரசு. திருப்பிச் செலுத்துதல் அல்லது பைம் செலுத்துதல் கடனளிப்பவரால் செய்யப்பட தவண்டும். 

 



2.4  வழங்கல் விவைங்கள் 

கடனளிப்பவர் கடனளிப்பவர் விரும்பியபடி கடணன வழங்குவதற்கான முணறணயக் குறிப்பிடுவார், இருப்பினும், 

கடன் வழங்குபவருக்கு வழங்கல் முணறணயத் தீர்மானிப்பதற்கான முழு விருப்பமும் உள்ளது, இது கடன் 

வாங்குபவருக்கு வழங்குவதாகக் கருதப்படும். ஒப்பந்தம் புதிய சொத்துக்கணள வாங்கும் விஷயத்தில், 

கடனளிப்பவரின் விருப்பத்தின் தபரில், கடனளிப்பவர் தநரடியாக டீலர்/உற்பத்தியாளருக்கு கடன் சதாணகணய 

வழங்கலாம் மற்றும் கடன் வாங்குபவருக்கு வழங்குவது என கருதப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்கணள 

வாங்கும் பட்ெத்தில், கடனளிப்பவர் வழங்குவதற்கான முணறணய தீர்மானிக்க தவண்டும்; அதாவது, சொத்தின் 

உரிணமயாளர்/விற்பணனயாளர் அல்லது டீலர் அல்லது கடன் வாங்குபவருக்கு மற்றும் அத்தணகய வழங்கல் இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கருதப்படும் கடன் வாங்குபவருக்கு வழங்குவதாகக் கருதப்படும். 

 
2.5  விநிதயாக முடை 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அல்லது அதன் அடிப்பணடயில் கடன் வாங்குபவருக்கு கடனளிப்பவரால் வழங்கப்படும் 

அணனத்துப் பைப் பரிமாற்றங்களும் காதொணல மூலம் முணறயாகக் கடந்து, "ஏ/சி செலுத்துபவருக்கு" என்று 

குறிக்கப்படும். மட்டுதம” அல்லது டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது இந்திய வங்கி முணறயின் கீழ், கடன் வழங்குபவரின் 
தனிப்பட்ட விருப்பத்தின்படி அனுமதிக்கப்படும் நிதிணய மாற்றுவதற்கான தவறு ஏததனும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 

முணறகள். வசூலிக்கப்படும் வசூல் கட்டைங்கள் அல்லது பிற கட்டைங்கள், அத்தணகய காதொணலகள் அல்லது 

பரிமாற்ற முணறகள் ஏததனும் இருந்தால், கடனாளி அல்லது அதன் வங்கி காதொணலணய டிரான்சிட் / தெகரிப்பு / 

உைர்தலுக்கு எடுத்துக்சகாண்ட தநரத்ணதப் சபாருட்படுத்தாமல், கடன் வாங்கியவர் ஏற்க தவண்டும். 

 
2.6  வழங்கல் விதிமுடைகள் 

இதில் உள்ள தவறு எதுவும் இருந்ததபாதிலும், வழங்கப்பட்ட கடன் முழுணமயாக எடுக்கப்படாமல் இருந்தாதலா 

அல்லது அட்டவணையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளணதத் தவிர தவறு தநாக்கங்களுக்காக நிதி பயன்படுத்தப்பட்டாதலா, 

கடன் வழங்குபவர், கடன் வாங்கியவருக்கு தநாட்டீஸ் மூலம் கடன் வழங்குவணத இணடநிறுத்தலாம் அல்லது ரத்து 

செய்யலாம். - நான் ஒப்பந்தம் மற்றும் கடன் வழங்குநரால் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்காது. 

 
தமலும், கடன் வழங்குபவர் தனது சொந்த விருப்பத்தின் தபரில், அனுமதிக்கப்பட்ட கடணன வழங்குவணத ரத்து 
செய்யலாம் அல்லது ஒத்திணவக்கலாம் அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட சதாணகயில் இருந்து வழங்க தவண்டிய 

சதாணகணய குணறக்கலாம் அல்லது தவறு ஏததனும் நிபந்தணனகணள விதிக்கலாம், கடன் வாங்குபவர் விதிமுணறகள் 

மற்றும் நிபந்தணனகணள கணடபிடிக்கத் தவறினால். அல்லது கடனளிப்பவர் எந்த தநரத்திலும் கடனாளியின் 

நற்ொன்றிதழ்கள்/நம்பகத்தன்ணம குறித்து ஏததனும் பாதகமான தகவணலப் சபற்றால். 

 
கடனாளி/உத்தரவாதரால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவைங்கள் தபாலியானணவ அல்லது கடனாளி/உத்தரவாதரால் 
செயல்படுத்தப்பட்ட ஆவைங்கள் ெரியானணவ அல்லது கடனளிப்பவரின் ததணவகளுக்கு இைங்கவில்ணல என்பணத 

கடனளிப்பவர் அறிந்தால், கடனளிப்பவர் முழு கடணனயும் திரும்பப் சபறலாம். 

 
2.7  நிறுவுதல் அறிக்டககள் 

கடனளிப்பவர், ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 31 ஆம் தததியின்படி, கடனாளிக்கு, ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 31 அன்று 

வணரயப்பட்ட பரிவர்த்தணன அறிக்ணகணய கடனாளருக்கு அனுப்பலாம். கடன் வாங்கியவர் இந்த அறிக்ணகணயப் 

சபறாதணதத் சதரிவிக்கவில்ணல அல்லது அறிக்ணகணயப் சபற்ற 15 நாட்களுக்குள் அதில் ஏததனும் முரண்பாட்ணடச் 

சுட்டிக்காட்டினால் தவிர, அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சதாணக அவருக்கு எதிராக நிலுணவயில் உள்ளது என்பணத 

கடன் வாங்கியவர் ஒப்புக்சகாண்டு ஏற்றுக்சகாண்டதாகக் கருதப்படுகிறது. 

 
2.8  யசயைாக்கக் கட்டணங்கள் 

கடன் சபறுபவர் கடனுக்கான விண்ைப்பத்தின் தபாது மற்றும் அதனுடன் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 

கடன் வழங்குபவருக்குச் செலுத்த தவண்டிய சபாறுப்பு உள்ளது. கடணன வழங்குவதற்கு கடனளிப்பவர் தனது 

ஒப்புதணல கடனாளிக்கு சதரிவிக்கும் முன், கடணனப் சபறாததன் தநாக்கத்ணத கடன் சபற்றவர் சதரிவிக்கும் 

பட்ெத்தில் மட்டுதம, கூறப்பட்ட செயலாக்கக் கட்டைங்கள் கடனாளருக்குத் திருப்பியளிக்கப்படும். 

 
2.9  கடடை திருப்பிச் யசலுத்துதல் 

(a) கடணனத் திருப்பிச் செலுத்துதல் மற்றும் அதற்கான வட்டி ஆகியணவ கடன் வாங்கியவரால் தவணைகளில் 

செய்யப்படும். தவணைகள் சதாடர்பான எண், நிலுணவத் தததிகள் மற்றும் சதாணக தபான்ற விவரங்கள் இரண்டாவது 

அட்டவணையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணையானது கடனளிப்பவரின் முழு கடன் 

சதாணகணயயும் மற்ற நிலுணவத் சதாணககள், கட்டைங்கள் தபான்றவற்றுடன் திரும்பப் சபறுவதற்கான உரிணமக்கு 

பாரபட்ெம் இல்லாமல் உள்ளது. தமலும் தவணையின் கைக்கீடு / நிர்ையம் தவணைணய மீண்டும் கைக்கிடுவதற்கு 

கடனளிப்பவரின் உரிணமக்கு பாரபட்ெம் இல்லாமல் இருக்கும். சதாணக, தவணைகளின் எண்ணிக்ணக மற்றும் 

அதற்கான வட்டி , எந்தக் கட்டத்திலும் தவணைகள் தவறாகக் கைக்கிடப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டால். இந்த 

தவணைகள் இரண்டாவது அட்டவணையின்படி செலுத்தப்படும். 

(b) எசலக்ட்ரானிக் கிளியரன்ஸ் ெர்வீஸ் தமண்தடட் (ECS ஆணை) அல்லது NACH ஆணை (தநஷனல் 

ஆட்தடாதமட்டட் கிளியரிங் ஹவுஸ்) அல்லது ஆட்தடா சடபிட் ஆணைகள் (ADM) அல்லது கடன் வாங்குபவரின் 

நிணலயான வழிமுணறகள் (SI) அல்லது காதொணலகள் அல்லது டிஜிட்டல் முணறகள் மூலம் திருப்பிச் செலுத்தப்படும். 

ரியல் ணடம் கிராஸ் செட்டில்சமன்ட் (RTGS) / தநஷனல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் (NEFT) / உடனடி 

கட்டை தெணவ (IMPS) / யூனிஃணபட் தபசமன்ட் இன்டர்ஃதபஸ் (UPI) அல்லது சடபிட் கார்டு தபான்றவற்ணற 
ஸ்ணவப் செய்து பைம் செலுத்துதல் அல்லது நிகரப் பரிமாற்றங்கள் தபான்ற பரிமாற்றங்கள் அல்லது டிமாண்ட் 
டிராஃப்ட் மூலமாகதவா அல்லது கடன் வாங்குபவர் பைமாகதவா (வருமான வரிச் ெட்டம், 1961 க்கு இைங்க) 

அல்லது அட்டவணை - II இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தததிகளில் கடனளிப்பவருக்கு இந்திய வங்கி முணறயின் கீழ் 



அனுமதிக்கப்பட்ட நிதிணய மாற்றுவதற்கான தவறு ஏததனும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட முணறகள் மூலம் 
அட்டவணையின்படி சதாடங்கும். இந்த/இந்தக் கடன்கணள வழங்குவதற்கான இன்றியணமயாத நிபந்தணனயான 

திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணைணய கடனாளி/உத்திரவாததாரர் கண்டிப்பாக கணடபிடிப்பணத ஒப்புக்சகாள்கிறார். 

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காதொணலகள் அல்லது ECS/NACH/SI/ADM ஆணைகள் மற்றும் சபறப்பட்ட கடன்/கள் 

அல்லது தெணவ/கணள திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான பாதுகாப்பாக வழங்கப்பட்ட காதொணலகள் அல்லது 
ECS/NACH/SI/ADM ஆணைகள் ஆகியணவ அடங்கும். 

(c) கடன் வாங்குபவர் கடனளிப்பவருக்கு சில காதொணலகள் / ECS / NACH / SI / ADM ஆணைகணள மட்டுதம 

வழங்கினால், சில தவணைகணள மட்டும் உள்ளடக்கியிருந்தால், ஒப்பந்தக் காலத்தின் அணனத்து தவணைகணளயும் 

கடன் வாங்குபவர் கடனளிப்பவருக்கு வழங்குவார், தகாரப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் கடன் வழங்குபவர், 

மீதமுள்ள தவணைகளுக்கான இருப்பு காதொணலகள் / ECS / NACH / SI / ADM ஆகியணவ அட்டவணை - II இன் 

படி முழு ஒப்பந்த காலத்ணதயும் உள்ளடக்கும். 

(d) கடனாளி/உத்திரவாததாரர், கடனளிப்பவருக்கு அவ்வப்தபாது ததணவப்படும் கூடுதல் / திருத்தப்பட்ட / புதிய 

காதொணலகள் / ECS / NACH / SI / ADM ஆணைகணள வழங்க தவண்டும். 

(e) முழு ஒப்பந்தத்திற்கான அணனத்து தவணைகளுக்கான காதொணலகள் / ECS / NACH / SI / ADM ஆணைகள் (இ-

ஆணைகள் உட்பட) கடன் வழங்குபவருக்கு கடன் வாங்கியவர் வழங்கியுள்ளாரா என்பணதப் சபாருட்படுத்தாமல், 
தவணைகணள உடனடியாகவும் முணறயாகவும் செலுத்துவணத உறுதிசெய்வதற்கு கடன் வாங்குபவர் 

முழுப்சபாறுப்புணடயவராவார். ஒப்பந்த காலத்தின் ஒரு பகுதிணய மட்டுதம உள்ளடக்கிய காலம் அல்லது சில 

காதொணலகள். 

(f) ஒப்பந்தத்தின் ொராம்ெம் தநரம் என்பணத கடன் வாங்கியவர் ஒப்புக்சகாள்கிறார். 

(g) டீலர்கள்/உற்பத்தியாளர் மூலம் கடன் வாங்குபவருக்குச் சொத்து வழங்கப்படுகிறதா இல்ணலயா என்பணதப் 

சபாருட்படுத்தாமல் தவணை செலுத்துதல் சதாடங்கும் மற்றும் சதாடரும். டீலர்கள்/உற்பத்தியாளர்/எந்த நபருடன் 

அல்லது எதிராக அல்லது சொத்ணத வழங்குவது அல்லது சொத்ணதப் சபாறுத்தமட்டில். 

(h) உரிய தததியில் தவறாமல் தவணை செலுத்த தவண்டிய கடளம குறித்து கடன் வாங்குபவருக்கு எந்த அறிவிப்பும், 

நிணனவூட்டல் அல்லது அறிவிப்பும் வழங்கப்படாது. தவணைணய உடனடியாகவும் முணறயாகவும் செலுத்துவணத 

உறுதி செய்வது கடனாளியின் முழுப் சபாறுப்பாகும். 

(i) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மற்றும்/அல்லது நணடமுணறயில் உள்ள ெட்டத்தின் கீழ் கடன் வழங்குபவருக்கு தவறு எந்த 

உரிணமகள் மற்றும் பரிகாரங்களுக்கு பாரபட்ெம் இல்லாமல், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடனளிப்பவருக்கு ஏததனும் 

பைம் செலுத்துவதில் கடனாளியால் ஏததனும் தாமதம் ஏற்பட்டால், கடன் வழங்குபவருக்கு கட்டைம் விதிக்க 

உரிணம உண்டு. கடன், வட்டி அல்லது இங்தக செலுத்த தவண்டிய தவறு ஏததனும் கட்டைங்கள் என நிலுணவயில் 

உள்ள சதாணகயின் முழுவதுமாக அட்டவணையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் வட்டி. இந்த ஒப்பந்தத்தின் 23 வது 

பிரிவின் கீழ் ஒரு நடுவருக்குப் பரிந்துணரக்கப்படும், அத்தணகய பைம் செலுத்தாதணத ஒரு ெர்ச்ணெயாகக் கருதவும் 

கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. தமற்கூறிய கூடுதல் கட்டைம், கடணன வழங்குவதற்கான இன்றியணமயாத 

நிபந்தணனயாக இருக்கும் திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணையுடன் கண்டிப்பாக இைங்குவணதப் பாதிக்காது. 

(j) செலுத்த தவண்டிய சதாணக அல்லது வட்டி கைக்கீடு சதாடர்பாக எழுப்பப்படும் எந்தசவாரு ெர்ச்ணெயும், 

கடனாளிகள் எந்தசவாரு தவணைணயயும் செலுத்துவணத நிறுத்தி ணவக்க முடியாது. 

 
2.10  தவடண யசலுத்தும் முடை 

(a) இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்டு, கார்கள் / ஜீப்கள் விஷயத்தில், 

காதொணலகள் / மின்னணு ஆணைகள் / இடமாற்றங்கள் (ெம்பந்தமாக இருக்கலாம்) மூலம் திருப்பிச் செலுத்த 

தவண்டும். மற்ற வாகனங்களில், காதொணலகள் மூலமாகதவா அல்லது மின்னணு ஆணைகள் மூலமாகதவா அல்லது 
இடமாற்றங்கள் மூலமாகதவா அல்லது இரண்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தததியில் கடன் 

வாங்குபவர் சராக்கமாகதவா அல்லது டிமாண்ட் டிராஃப்ட் மூலமாகதவா கடணனத் திருப்பிச் செலுத்த தவண்டும். 

சொத்து விநிதயாகம். கடணனத் திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணைணய கடனாளர் கண்டிப்பாக கணடபிடிப்பது கடணன 

வழங்குவதற்கான இன்றியணமயாத நிபந்தணனயாகும். 

(b) கடன் வாங்குபவருக்கு அவர் வழங்கிய காதொணலகள் மற்றும் காப்பீட்டு பிரீமியம் காதொணலகள் / மின்னணு 

ஆணைகள் எணதயும் ெமர்ப்பிக்கும் முன் கடன் வழங்குநரால் எந்த அறிவிப்பும், நிணனவூட்டல் அல்லது தகவல்களும் 

வழங்கப்படாது. தவணைகள்/பிரீமியங்கள் செலுத்த தவண்டிய தததியில் அல்லது அதற்குப் பிறகு, கடன் கைக்கில் 

உள்ள அணனத்து நிலுணவத் சதாணககளும் முழுணமயாகச் செலுத்தப்பட்டு முடிவணடயும் வணர, வங்கிக் கைக்கில் 

தபாதுமான இருப்ணப ணவத்திருப்பது கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரரின் கடணமயாகும். 

காதொணல/ஆணை அல்லது தவணைகணள செலுத்துவதற்கான பிற படிவங்கள் திரும்பப் சபறப்படாது, தபாதுமான 

நிதி இல்லாததால் அவமதிக்கப்படுகின்றன. காதொணல அல்லது ஆணையானது, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 
கடனாளியால் செலுத்த தவண்டிய மற்றும் செலுத்த தவண்டிய கடனளிப்பவர் நிர்ையித்த காலாவதியான மதிப்பு 

அல்லது முழு அல்லது பாதுகாப்பு மதிப்பு அல்லது அத்தணகய மதிப்ணபக் சகாண்டிருக்கலாம். "பாதுகாப்பு" மற்றும் 

கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாதம் அளிப்பவர் இதற்கு எந்த ஆட்தெபணனயும் சதரிவிக்க மாட்டார்கள். 

கட்டைம் செலுத்த தவண்டிய தததி விடுமுணற நாளில் வந்தால், அத்தணகய ெந்தர்ப்பங்களில், கடன் வாங்குபவர் 

மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரர், உடனடியாக முந்ணதய தவணல நாளில் தவணை செலுத்த தவண்டிய கட்டாயத்தில் 

இருக்கிறார், தமலும் முந்ணதய தவணல நாளில் அணதச் செலுத்தத் தவறினால் வட்டி ஈர்க்கப்படும். தவணை செலுத்த 
தவண்டிய தததியிலிருந்து கட்டைம் செலுத்தப்பட்ட உண்ணமயான தததி வணர கைக்கிடப்பட்ட தாமதமான 

காலத்திற்கு. தமலும், அத்தணகய விளக்கக்காட்சிகளில் அவரது/அவள்/அவர்களின் வங்கியாளரால் ஏததனும் பற்று 

ணவக்கப்பட்டால்/கடன்களுக்கு கடன் வழங்குபவர் சபாறுப்பல்ல. காதொணலகள் அல்லது எலக்ட்ரானிக் கருவிகணள 
அதன் செல்லுபடியாகும் வணர எத்தணன முணற தவண்டுமானாலும் ெமர்ப்பிக்க கடன் வழங்குபவருக்கு தமலும் 

உரிணம உண்டு மற்றும் தவணைகள் நிலுணவயில் இருக்கும் தபாது, நிலுணவத் சதாணக அல்லது இயல்புநிணல அல்லது 

நஷ்டம் ஏற்பட்டால், கடன் வாங்குபவர் / உத்தரவாதம் அளிப்பவர் எதிர்காலத்தில் அத்தணகய விளக்கக்காட்சிகணள 

தகள்வி தகட்கமாட்டார். 



(c) கடன் வாங்குபவர்/இணை கடன் வாங்குபவர் கடனளிப்பவருக்கு சில பிந்ணதய தததியிட்ட காதொணலகள் (PDCs) / 

மின்னணு ஆணைகள் சில தவணைகணள மட்டுதம வழங்கினால், ஆனால் ஒப்பந்தக் காலத்தின் அணனத்து 

தவணைகணளயும் கடன் வாங்குபவர் கடன் வழங்குபவருக்கு வழங்குவார். கடனளிப்பவர் தகாருகிறாரா இல்ணலயா, 

மீதமுள்ள தவணைகளுக்கான இருப்பு ெரிபார்க்கிறது, இதனால் இரண்டாவது அட்டவணையின்படி முழு ஒப்பந்த 

காலத்ணதயும் ஈடுகட்டுகிறது. 

(d) எக்காரைம் சகாண்டும் கடனளிப்பவர் காதொணலகள் / மின்னணு ஆணைகணள வழங்காதது கடணனத் திருப்பிச் 

செலுத்துவதற்கான கடனாளியின் சபாறுப்ணப பாதிக்காது என்பணத கடனாளி ஒப்புக்சகாண்டு புரிந்துசகாள்கிறார். 

எக்காரைம் சகாண்டும் காதொணலகள்/மின்னணு ஆணைகள் (ஏற்கனதவ சகாடுக்கப்பட்ட அல்லது கடன் 

வாங்குபவரால் சகாடுக்கப்பட்டணவ) பைமாக்குதல், தெதம் அல்லது இழப்பு ஆகியவற்றில் தாமதம், புறக்கணிப்பு 

அல்லது புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றிற்கு கடனளிப்பவர் எந்த வணகயிலும் சபாறுப்பாக மாட்டார். 

(e) கடன் வாங்குபவர்களும் இணை கடன் வாங்குபவர்களும் இணதப் புரிந்துசகாள்கிறார்கள்: 

(f) எந்தசவாரு காரைத்திற்காகவும் கடனளிப்பவர் காதொணலகள் / மின்னணு ஆணைகணள வழங்காதது கடணன 

திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான கடனாளியின் சபாறுப்ணப பாதிக்காது; 

(g) எக்காரைம் சகாண்டும் காதொணலகள்/மின்னணு ஆணைகள் (ஏற்கனதவ சகாடுக்கப்பட்ட அல்லது கடன் 

வாங்குபவரால் சகாடுக்கப்பட்டணவ) பைமாக்குதல், தெதம் அல்லது இழப்பு ஆகியவற்றில் தாமதம், புறக்கணிப்பு 

அல்லது புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றிற்கு கடனளிப்பவர் எந்த வணகயிலும் சபாறுப்பாக மாட்டார். தவறு வார்த்ணதகளில் 

கூறுவதானால், தவணைகள் சதாடர்பான சதாணககள் கடனளிப்பவரின் கைக்கில் வரவு ணவக்கப்படும் வணர, 

தவணைகணள செலுத்துவதற்கு கடனாளி சபாறுப்பு. கடனளிப்பவர் எந்த தநரத்திலும் கடனாளியின் கைக்கில் 

கடனளிப்பவர் செலுத்தியதற்கான ஆதாரத்ணத தகாரலாம் மற்றும் கடன் வாங்கியவர் தகாரிக்ணக தததியிலிருந்து 5 

நாட்களுக்குள் அணத வழங்குவார். 

(h) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மற்றும்/அல்லது நணடமுணறயில் உள்ள ெட்டத்தின் கீழ் கடன் வழங்குபவருக்கு தவறு எந்த 

உரிணமகள் அல்லது பரிகாரங்களுக்கு பாரபட்ெம் இல்லாமல், காதொணலகள் அவமதிப்பு அல்லது அவமதிப்பு 
ஏற்பட்டால் முதல் அட்டவணையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி கடன் வாங்குபவர் ஒரு நிணலயான கட்டைத்ணத செலுத்த 

தவண்டும். முதல் விளக்கக்காட்சியில் ECS அல்லது NACH ஆணை அல்லது நிணலயான வழிமுணறகள் அல்லது 

வங்கிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவறு ஏததனும் பயன்முணற. இரண்டாவது விளக்கக்காட்சியில் அவமதிப்பு 

ஏற்பட்டால், முதல் அட்டவணையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, அத்தணகய மதிப்பிழந்த காதொணலக்கு தமலும் கட்டைம் 

விதிக்கப்படும். காதொணலயின் அவமதிப்பு அல்லது மின்னணு ஆணை அல்லது நிணலயான வழிமுணறகள் அல்லது 

தவறு ஏததனும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்முணறணய (முதல் மற்றும் இரண்டாவது விளக்கக்காட்சியில்) அவமதிக்கும் 

கட்டைத்தின் அளவும் முதல் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கவுரவத்தின் மீது கட்டைம் வசூலிப்பது 

கடன் வழங்குபவரின் உரிணமகளுக்கு பாரபட்ெம் இல்லாமல், 1881, 1881, மற்றும் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

செட்டில்சமன்ட்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் ெட்டம், 2007, அல்லது திருத்தப்பட்ட மற்றும் தற்தபாணதக்கு நணடமுணறயில் உள்ள 
அதத தபான்ற ெட்டங்களின் கீழ் மற்றும் பாரபட்ெமின்றி இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அல்லது ெட்டம் அல்லது ெமபங்கு 

கீழ் கடன் வழங்குபவருக்கு உள்ள மற்ற உரிணமகளுக்கு. 

(i) காதொணல / மின்னணு ஆணை மூலம் பைம் செலுத்தப்படாவிட்டால், கடன் வாங்கியவர் அவ்வப்தபாது கடன் 
வழங்குபவரின் விருப்பப்படி மறுபரிசீலணன செய்ய முதல் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஒரு நிணலயான 

கட்டைத்ணத செலுத்த தவண்டும். 

(j) சவளியூர் காதொணலகள் மூலம் பைம் அனுப்பப்படும் பட்ெத்தில், கடன் வாங்கியவர், முதல் அட்டவணையில் 
சதாடங்கப்பட்ட கட்டைங்கணள அவ்வப்தபாது கடனளிப்பவரின் விருப்பத்தின்படி மறுபரிசீலணன செய்ய 

தவண்டும். 

(k) "இந்த ஒப்பந்தத்தின் அட்டவணை -1A இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயைச் செலவுகள் மற்றும் பிற கட்டைங்கணள 

கடன் வாங்குபவர் செலுத்த தவண்டும்" 

(l) "முதல் அட்டவணை மற்றும் அட்டவணை -1A இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டைங்கள், கடன் வாங்குபவருக்குத் 
சதரிவிக்கும் தகவலுடன் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது மற்றும் கடன் வாங்கியவர் அத்தணகய திருத்தப்பட்ட 

கட்டைங்கணளத் தகவல் சதரிவித்த நாளிலிருந்து செலுத்த ஒப்புக்சகாள்கிறார்" 

 
2.11  தவடணகளில் மாற்ைம் மற்றும் மறு-திட்டமிடல் 

கடனளிப்பவர் சூழ்நிணலகளில் சபாருந்துவதாகக் கருதினால், தவணைகணள மாற்றியணமத்தல் அல்லது 

மறுசீரணமத்தல் அல்லது கடணன மறுசீரணமத்தல் (ஒழுங்குமுணற அல்லது இல்லாவிட்டாலும்) கடனளிப்பவர் 

அத்தணகய முணறயில் மற்றும் அத்தணகய அளவிற்கு, கடனாளியின் தவண்டுதகாளின் தபரில் அல்லது அதன் சொந்த 

விருப்பத்தின் தபரில், கடன் வாங்குபவருக்கு உரிய அறிவிப்புடன் முடிவு செய்து, அந்த மாற்றம் மற்றும் / அல்லது 

மறுதிட்டமிடுதல் மற்றும் / அல்லது கடன் வாங்கியவரால் திருப்பிச் செலுத்தப்படும். தவணைகள் மாற்றப்பட்ட 

அல்லது மீண்டும் திட்டமிடப்பட்ட தததியிலிருந்து கடணன மறுசீரணமத்தல் அல்லது மறுசீரணமப்பு, இரண்டாவது 

அட்டவணையில் கூறப்பட்டிருந்தாலும். 

 
2.12  கடன் வாங்குபவர், இடண கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்திைவாதமளிப்பவரின் யபாறுப்பு கூட்டு மற்றும் பை 

இணை கடன் வாங்குபவர்கள் மற்றும் உத்தரவாததாரரின் சபாறுப்பு கூட்டு மற்றும் பல மற்றும் கடன் 

வாங்குபவருடன் இணைந்து உள்ளது. வட்டி, கூடுதல் வட்டி தபான்றவற்றுடன் கடணனத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும், 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகணளக் கணடப்பிடிப்பதற்கும், ஒப்பந்தம் செய்திருக்கும் அல்லது 

செயல்படுத்தப்படக்கூடிய தவறு எந்த ஒப்பந்தம் (கள்) ஆவைங்கணளக் கணடப்பிடிப்பதற்கும் இணை கடன் 

வாங்குபவர்கள் மற்றும் உத்தரவாததாரரின் சபாறுப்பு. இந்தக் கடன் அல்லது தவறு ஏததனும் கடன் அல்லது கடன்கள் 

சதாடர்பாக கடனளிப்பவருடன் கடனாளி, கூட்டு மற்றும் பல மற்றும் அதன் விணளவாக கடனளிப்பவர் செலுத்த 
தவண்டிய கடன் மற்றும் பிற கட்டைங்கணள திரும்பப் சபறுவதற்கு அவர்கள் இருவருக்கும் அல்லது இருவருக்குதம 

எதிராகத் சதாடர ஒரு தனி உரிணம உண்டு. கடன் சகாடுத்தவருக்கு. 

 



2.13  வட்டி விகிதத்தில் மாற்ைம் 
கடனளிப்பவர் கடன் சதாணகணய வழங்குவதற்கு முன் வட்டி விகிதத்ணத முழுணமயாகதவா அல்லது பகுதியாகதவா 

மாற்றினால், அவ்வாறு உயர்த்தப்பட்ட விகிதம் கடனாளிக்கு சதாணலதபசி, குறுஞ்செய்தி, அஞ்ெல் அல்லது பிற 

வழிகளில் (டிஜிட்டல் உட்பட) சதரிவிக்கப்படும். , கடன் வழங்குபவரால் தீர்மானிக்கப்படலாம். திருத்தப்பட்ட 

விகிதம், கடன் வாங்குபவரால் சதரிவிக்கப்பட்டு, சவளிப்பணடயாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டவுடன், அத்தணகய வட்டி 

விகிதத்ணதத் திருத்திய தததியிலிருந்து உடனடியாக முழு கடன் சதாணகக்கும் சபாருந்தும். 

 
2.14  வட்டி விகிதம் மற்றும் கட்டணங்களில் மாற்ைம் குறித்த அறிவிப்பு 

கடன் வழங்குபவரால் விதிக்கப்படும் வட்டி விகிதம் மற்றும் பிற கட்டைங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டால், அது 

காட்டப்படும் / திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணை கடனாளி மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரருக்கு அனுப்பப்பட்டது 

மற்றும் அத்தணகய ெந்தர்ப்பங்களில், கடன் வாங்கியவர் மற்றும் உத்தரவாததாரர் அந்த தநரத்தில் அல்லது கட்சிகளுக்கு 

இணடயில் ஒப்புக் சகாள்ளப்பட்டபடி திருத்தப்பட்ட வட்டி அல்லது கட்டைங்கணள செலுத்த தவண்டும். கடன் 

வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் புரிந்துசகாண்டு, வட்டி மற்றும்/அல்லது கட்டைங்களில் அத்தணகய 

திருத்தத்தின்படி கடனளிப்பவருக்குச் செலுத்த ஒப்புக்சகாள்கிறார். கடனாளியும் உத்தரவாததாரரும் ெம்மதித்து, 

அவ்வப்தபாது சபாருந்தக்கூடிய அணனத்து வட்டிகள், கட்டைங்கள் மற்றும் வரிகணளச் செலுத்த 

ஒப்புக்சகாண்டுள்ளனர். 
 
2.15  தாமதமாை யகாடுப்பைவுகளுக்காை வட்டி அல்ைது கூடுதல் வட்டி அல்ைது அபைாத வட்டி 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வழங்குபவருக்கு ஏததனும் பைம் செலுத்துவதில் கடனாளியால் ஏததனும் தாமதம் அல்லது 
தவறு ஏற்பட்டால், கடன் வழங்குபவருக்கு அட்டவணை - I இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதத்தில் அல்லது கடன் 

வழங்குபவரின் இணையதளத்தில் வழங்கப்படும் வட்டிக்கு உரிணம உண்டு. அவ்வப்தபாது, நிலுணவயில் உள்ள 

முழுத் சதாணகயிலும், நிலுணவயில் உள்ள தததியில் இருந்து உண்ணமயான சதாணக கடனளிப்பவருக்குச் 

செலுத்தப்படும்/கிசரடிட் செய்யப்படும் வணர, கடன் அல்லது வட்டி அல்லது இங்தக செலுத்த தவண்டிய தவறு 

ஏததனும் கட்டைங்கள். தமற்கூறிய வட்டியானது மூலதனமாக்கப்பட்டு / கூட்டப்பட்டு கடன் வாங்குபவருக்கு 

வழங்கப்பட்ட கடனாகக் கருதப்படும் மற்றும் அத்தணகய செலுத்தப்படாத சதாணககளுக்கு வட்டி விதிக்கப்படும். 
ஒப்பந்தத்தின் விதிமுணறகளின்படி ஒரு நடுவருக்குப் பரிந்துணரக்கப்படக்கூடிய ஒரு தகராறாகப் பைம் 
செலுத்தாதணதக் கருதுவதற்கும் கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. 

 
2.16  மற்ை கட்டணங்கள் 

கடன் செயலாக்கம், ஆவைங்கள், முத்திணர வரி & கமிஷன்கள், RTO உள்ளிட்ட வாகனப் பதிவு, தெகரிப்பு, ROC 

தாக்கல் மற்றும் திருத்தங்கள், CERSAI பதிவு, NeSL IU பதிவு உள்ளிட்ட பிற கட்டைங்கணள கடன் வாங்குபவர் 

மற்றும் உத்தரவாததாரர் செலுத்த தவண்டும். /புதுப்பித்தல், CIBIL அறிக்ணக உருவாக்கம், சொத்து மதிப்பீடு, 

காதொணல/திரும்பச் செலுத்துதல் அவமதிப்பு, பை ணகயாளுதல், முன் மூடல், புல்லட் செலுத்துதல், கைக்கின் நகல் 

அறிக்ணக, திரும்பப் சபறுதல் மற்றும் வீட்டு வாடணக, நகல் / சிறப்பு NOC, கடன் ரத்து / மறு பதிவு செய்தல், கடன் 

மறுசீரணமப்பு, அட்டவணை - I இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்களில் நிலுணவத் தததி மாற்றம், திருப்பிச் 

செலுத்தும் முணற இடமாற்றங்கள், பயைம் மற்றும் வசூல் பின்சதாடர்தல்கள், வர்த்தக ொன்றிதழ் தபான்றணவ. 
 
2.17  வரிகள் 

கடன் வாங்குபவர், கடன் வெதியின் மீதான வட்டி மற்றும்/அல்லது பிற கட்டைங்கள் (நல்லது உட்பட ஆனால் 

மட்டுப்படுத்தப்படாமல்) விதிக்கப்படும் ஏததனும் வரியின் அடிப்பணடயில், மத்திய அல்லது மாநில அரொங்கத்திற்கு 

கடனளிப்பவர் செலுத்திய அல்லது செலுத்த தவண்டிய சதாணகணய கடனளிப்பவருக்கு திருப்பிச் செலுத்த தவண்டும். 
& தெணவ வரி (ஜிஎஸ்டி) மற்றும்/அல்லது மத்திய / மாநில அரொங்கத்தால் கடன் வெதிக்கான வட்டிக்கு விதிக்கப்படும் 

அல்லது தற்தபாதுள்ள ெட்டத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அல்லது ஏததனும் புதிய ெட்டம் நணடமுணறக்கு வருவதால்). 

திருப்பிச் செலுத்துதல் அல்லது பைம் செலுத்துதல் கடனாளரால் செய்யப்பட தவண்டும். 
 

சட்டப்பிரிவு 3 
பாதுகாப்பு 

3.1  இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்டு கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் 

வெதிணய வழங்கிய அல்லது வழங்க ஒப்புக்சகாண்டணதக் கருத்தில் சகாண்டு, கடன் வாங்கியவர் இதன் மூலம் 

அனுமானிக்கிறார் / ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் கடனளிப்பவருக்கு ஆதரவாக கட்டைம் வசூலிக்கிறார். கட்டைம், 

சொத்தின் அணனத்து துணைக்கருவிகளுடன் தெர்த்து, தற்தபாது அல்லது எதிர்காலத்தில் தமற்கூறிய சொத்தில் தெர்த்தல் 

அல்லது தமம்படுத்துதல், புதுப்பித்தல் மற்றும் மாற்றீடுகள் அல்லது முதல் அட்டவணையின் கீழ் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, கடன் வெதி எடுக்கப்படும். இது ெம்பந்தமாக, கடன் வாங்கியவர் இத்துடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் கடன் வழங்குபவருக்கு ஆதரவாக மாற்ற முடியாத வழக்கறிஞரின் அதிகாரத்ணதயும் 

செயல்படுத்தியுள்ளார். கடன் வாங்கியவர், அத்தணகய தமலதிக ஆவைங்கணளச் செயல்படுத்தவும், கடனளிப்பவரின் 
சொத்தின் மீதான கட்டைத்ணத முழுணமயாக்குவதற்கு கடன் வழங்குபவருக்குத் ததணவப்படும் அத்தணகய 

ஆவைங்கணளச் செய்யவும் ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் தமற்சகாள்கிறார். 

3.2  இந்த உடன்படிக்ணகயில் ணகசயாப்பமிடுதல் அல்லது சொத்து (கள்) வழங்குதல் ஆகியவற்றில் எது முந்ணதயததா அந்த 

அனுமானம் உடனடியாக நடந்ததாகக் கருதப்படும். 

3.3  இதன் பிரிவு 3.1 இல் கடன் வாங்கியவரால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டைம், கடன் வாங்கியவருக்கு வழங்கப்பட்ட 
அல்லது கடனாளியால் வழங்கப்படும் கடணனத் திருப்பிச் செலுத்துதல் மற்றும் செலுத்துதல் மற்றும் அணனத்து 

கட்டைங்கள் மற்றும் வட்டி, செலவுகள் மற்றும் செலவுகள் இதன் கீழ் கடன் வழங்குபவரால் செலுத்தப்படும் மற்றும் 
பிற அணனத்து பைம் செலுத்தப்படும் அல்லது கடன் வாங்குபவரால் இதன் விதிமுணறகளுக்கு இைங்க கடன் 

வழங்குபவருக்கு செலுத்தப்படலாம். 

3.4  கடனளிப்பவர் இங்கு உருவாக்கப்பட்ட பாதுகாப்ணப நிணறதவற்றுவதற்கான ொன்றிதணழ வழங்காத வணர மற்றும் 

கடன் வாங்குபவரால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டைம் சதாடரும் மற்றும் கடனாளியின் சபாறுப்ணப பாதிக்காது, 



பாதிக்காது அல்லது திவால்நிணல, கடனாளர்களுடனான ஒப்பந்தம், மனநல குணறபாடு (தன்னார்வ அல்லது 

இல்ணலசயனில்) அல்லது எந்தசவாரு இணைப்பு அல்லது ஒருங்கிணைப்பு, மறுகட்டணமப்பு, நிர்வாகத்ணத 

ணகயகப்படுத்துதல், கணலத்தல் அல்லது கடன் வாங்குபவரின் ததசியமயமாக்கல் (ெம்பந்தமாக இருக்கலாம்). 

3.5  உடன்படிக்ணகணய நிணறதவற்றும் தபாது கடன் வாங்கியவரின் சபயரில் சொத்துக்கள் வழங்கப்படாமல் இருந்தாதலா 

அல்லது வாகனத்தின் விஷயத்தில் பதிவு செய்யப்படாமதலா இருந்தால், அந்த தநரத்தில் கிணடக்காத வாகனத்தின் 

விவரங்கள் சதரிவிக்கப்படும். அத்தணகய சடலிவரி மற்றும் / அல்லது பதிவுசெய்து ஒரு வாரத்திற்குள் கடன் 
வாங்குபவருக்கு கடன் வாங்குபவர் எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதுகிறார் மற்றும் அத்தணகய விவரங்கள் இந்த ஒப்பந்தத்ணத 

நிணறதவற்றும் தநரத்தில் அணவ இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அட்டவணையின் ஒரு பகுதியாகவும் பார்ெலாகவும் 

படிக்கப்படும். இந்த ஒப்பந்தத்ணத நிணறதவற்றும் தததியில் சொத்தின் விவரங்கள் அல்லது அதன் எந்தப் பகுதியும் 

கிணடக்காததால், கட்டைம் செயல்படாதது அல்லது தவறானது அல்லது எந்த வணகயிலும் செயல்படுத்த முடியாதது 

என்று கடன் வாங்குபவர் ஒப்புக்சகாள்கிறார். 

3.6  கடன் வாங்குபவர் உரிய அதிகாரியால் நிர்ையிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் வாகனத்ணத பதிவு செய்ய தவண்டும். 

3.7  கடன் வாங்கியவர் சொத்து(கள்) பற்றிய அணனத்து விவரங்கணளயும் அறிந்திருப்பணத இதன் மூலம் 

உறுதிப்படுத்துகிறார். 

3.8  கடன் வாங்கியவர் கடனின் அளவு மற்றும் வட்டிக்கான உத்தரவாதத்தின் மூலம் ஒரு உறுதிசமாழி தநாட்ணடயும் 

செயல்படுத்தியுள்ளார். 

3.9  கடனளிப்பவர் தனது சொந்த விருப்பத்தின் தபரில், மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து உத்தரவாதம்(கள்) உட்பட கூடுதல் 

பத்திரங்கணள வழங்குமாறு கடனளிப்பவர் தகாரலாம். அத்தணகய நிகழ்வில், கடன் வாங்குபவர் அத்தணகய 

ஒப்பந்தங்கள், ஒப்பந்தங்கள், உறுதிசமாழிகள், ஆவைங்கள், கடனளிப்பவருக்குத் ததணவப்படும் வழக்கறிஞர்களின் 

அதிகாரத்ணத வழங்குவார். இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடனாளிக்கு கடன் வாங்கியவர் செலுத்த தவண்டிய மற்றும் 

செலுத்த தவண்டிய அணனத்துத் சதாணககளும் முழுணமயாகச் செலுத்தப்பட்டு, கடனளிப்பவரால் ொன்றளிக்கப்படும் 

வணர, கடன் வாங்கியவர் அத்தணகய ஒப்பந்தங்கள், சபாறுப்புகள், ஆவைங்கள் தபான்றவற்ணற ரத்து செய்யதவா 

அல்லது நிறுத்ததவா மாட்டார். 

 
சட்டப்பிரிவு 4 

யகாடுப்பைவுகளின் ஒதுக்கீடு 

4.1  கடன் வழங்குபவருக்கு கடன் ஒப்பந்தங்களின் கீழ் செலுத்த தவண்டிய மற்றும் செலுத்த தவண்டிய எந்தசவாரு 
சகாடுப்பனணவயும் செலுத்துவதற்கு உரிணம உண்டு மற்றும் கடனளிப்பவர் பின்வருவனவற்றிற்கு சபாருந்துவதாகக் 

கருதும் வரிணெயில் நிலுணவத் சதாணகணய செலுத்த தவண்டும்: 

(i) முன்கூட்டிதய செலுத்தும் பிரீமியம்; 

(ii) செலவுகள், கட்டைங்கள், செலவுகள் மற்றும் பிற பைம்; 

(iii) செலவுகள், கட்டைங்கள், செலவுகள் மற்றும் பிற பைங்களுக்கான வட்டி ெட்ட நடவடிக்ணககணள பராமரிப்பதற்கான 

செலவு உட்பட, ஏததனும் இருந்தால்; 

(iv) செலவுகள் மீதான வட்டி, காதொணல பவுன்ஸ் கட்டைங்கள், இடமாற்று கட்டைங்கள், செலவுகள் மற்றும் செலுத்த 

தவண்டிய பிற பைம் தபான்றணவ. 

(v) தெணவ கட்டைம்; 

(vi) வட்டி, கடன் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பணடயில் செலுத்த தவண்டிய கூடுதல் வட்டி, ஏததனும் இருந்தால்; 

(vii) கடன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் செலுத்த தவண்டிய மற்றும் செலுத்த தவண்டிய சகாள்ணகயின் தவணைகணள திருப்பிச் 

செலுத்துதல். 

(viii) தவறு ஏததனும் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நிலுணவத் சதாணகணய திருப்பிச் செலுத்துதல். டயர் ஃணபனான்ஸ், ஃப்ளீட் கார்டு 

வெதி, இன்சூரன்ஸ் ஃணபனான்ஸ் தபான்றணவ, அந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வாங்குபவர் அல்லது உத்தரவாதம் 
அளிக்கும் திறணனப் சபாருட்படுத்தாமல் 

(ix) கடன் வாங்குபவர் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட கடன் கைக்குகணள கடன் வழங்குபவரிடம் இருந்தால் அல்லது தவறு 

ஏததனும் கடன் அல்லது பிற கைக்குகளுக்கு எதிராக செலுத்தப்பட்ட கட்டைங்கணள ெரிசெய்யவும். 

 
சட்டப்பிரிவு 5 

யசாத்தின் விடைக்கு கடன் வாங்குபவரின் பங்களிப்பு 

5.1  கடனளிப்பவர் கடணன வழங்குவதற்கு முன், கடன் வாங்கியவர், டீலர்கள் / உற்பத்தியாளர்கள் / எந்தசவாரு நபருக்கும் 
தனது சொந்த பங்களிப்பின் மூலம் சொத்தின் செலவில் செலுத்தியணதக் காட்டும் கடன் வழங்குபவர் ஆவைத்தில் 

ெமர்ப்பிக்க தவண்டும். விணலப்பட்டியல். 

 
சட்டப்பிரிவு 6 

வழங்குவதற்காை நிபந்தடைகள் 

6.1  கடன் ஒப்பந்தங்களின் கீழ் கடன் வழங்குபவரின் கடப்பாடு, நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்டது:- 

(a)  கடன் வாங்கியவர் பாதுகாப்ணப உருவாக்கி, உத்தரவாதத்ணத அளித்துள்ளார் மற்றும் கடன் வழங்குபவருக்கு 

ஆதரவாக தமதல உள்ள பிரிவு 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கடன் வழங்குபவரின் திருப்திக்கு 

உறுதிசமாழி குறிப்பு மற்றும் பிற ததணவயான அணனத்து ஆவைங்கணளயும் செயல்படுத்தியுள்ளார்: 

(b)  கடன் வாங்குபவரால் தவறிய நிகழ்வு எதுவும் இல்லாதது: 

(c)  இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வாங்கியவர் தனது கடணமணய நிணறதவற்றுவணத ொத்தியமற்றதாக மாற்றும் 

'அொதாரை' அல்லது பிற சூழ்நிணலகள் ஏற்படவில்ணல . 

 
சட்டப்பிரிவு 7 

கடன் வாங்குபவரின் பிைதிநிதித்துவம் 



7.1  இந்த ஒப்பந்தத்தில் நுணழவதற்கும் அணதச் செயல்படுத்துவதற்கும் கடன் வாங்கியவருக்கு தபாதுமான ெட்டப்பூர்வ 

திறன் உள்ளது. எந்தசவாரு ெட்டம், ெட்டம், தீர்ப்பு, ஆணை, தீர்ப்பு, ஒப்பந்தம் அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தில் 
வழங்கப்பட்டுள்ள விதத்தில் கடணமகணள நிணறதவற்றுவதிலிருந்து கடன் வாங்குபவர் எந்த வணகயிலும் 

கட்டுப்படுத்தப்படவில்ணல அல்லது தடுக்கப்படவில்ணல. நிணறதவற்றப்பட்டவுடன், இந்த ஒப்பந்தத்தின் 
அடிப்பணடயில் கடன் வாங்குபவருக்கு எதிராகச் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு செல்லுபடியாகும் ெட்டப்பூர்வ 

உறுதிசமாழியாக இந்த ஒப்பந்தம் இருக்கும். கடன் வாங்குபவர் (ஒரு நிறுவனமாக இருந்தால்) அவர் அல்லது அவர் 
ஒரு கட்சியாக இருக்கும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் நுணழவதற்கான அதிகாரம் அவர்களின் சமதமாராண்டம் மற்றும் 

ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அதொசிதயஷன் மூலம் இந்திய ெட்டங்களின் கீழ் முணறயாக இணைக்கப்பட்டு ஏற்கனதவ உள்ளது. 

7.2  இங்கு அனுமானிக்கப்பட்டுள்ள சொத்தின் மீது எந்தவிதமான சுணம அல்லது எந்த உரிணமயும் இல்ணல. 

7.3  இந்த ஒப்பந்தம் சதாடர்பாக ததணவயான அணனத்து அங்கீகாரங்கள், ஒப்புதல்கள், ஒப்புதல்கள், உரிமங்கள் மற்றும் 
அனுமதிகளுக்கு முழு ெக்திணயயும் விணளணவயும் வழங்க ததணவயான அணனத்ணதயும் அவர் சபற்று செய்து 

முடித்துள்ளார். இணை ஆவைங்கள் மற்றும் அனுமானப்படுத்தப்பட்ட சொத்து. கடன் வாங்கியவர் அவர் செலுத்த 
தவண்டிய அணனத்து வரிகள் மற்றும் ெட்டப்பூர்வ நிலுணவகணள செலுத்தியுள்ளார் மற்றும் எந்தசவாரு 

நபரிடமிருந்தும் எந்த தகாரிக்ணக, தகாரிக்ணக அல்லது அறிவிப்ணபயும் சபறவில்ணல. 

7.4  வாகனம்(கணள) ஓட்டும் நபர், வாகனம்(கணள) ஓட்டுவதற்கு உரிணமயுள்ள செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமத்ணத 

ணவத்திருப்பணத கடன் வாங்குபவர் எல்லா தநரங்களிலும் ஒப்பந்தத்தின் நாையத்தின் தபாது உறுதி செய்வார். 

7.5  எந்த வணகயிலும் கடன் வாங்குபவருக்கு எதிராக வழக்குகள், நடவடிக்ணககள் அல்லது உரிணமதகாரல்கள் 

நிலுணவயில் இல்ணல அல்லது தாக்கல் செய்யப்படதவா அல்லது எடுக்கதவா (சிவில் அல்லது கிரிமினல் அல்லது 

மற்றணவ) இல்ணல. 
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கடன் வாங்குபவரின் உடன்படிக்டககள் / ஒப்பந்தங்கள் 
கடன் வாங்குபவர் 

8.1 ஒப்பந்தத்தின் முதல் அட்டவணையில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ள தநாக்கத்திற்காக முழு கடணனயும் பயன்படுத்தவும். 

8.2 இந்த ஒப்பந்தத்ணத முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்படக்கூடிய எந்த நிகழ்வு அல்லது சூழ்நிணலணயயும் உடனடியாக 

அறிவிக்கவும். 

8.3 அணனத்து ெட்டங்கள் மற்றும் விதிகள் தபான்றவற்றுக்கு முணறயாகவும், ெரியான தநரத்தில் இைங்கவும் மற்றும் 

சொத்து சதாடர்பாக விதிக்கப்பட்ட அல்லது விதிக்கப்படக்கூடிய அணனத்து கட்டைங்கணளயும் செலுத்துதல். 

சொத்தின் பயன்பாடு, செயல்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பு மற்றும் அதிலிருந்து எழும் எந்தசவாரு சபாறுப்புக்கும் 

அவர் மட்டுதம சபாறுப்பாவார். 

8.4 தீ, கலவரங்கள், சிவில் கலவரங்கள், சவள்ளம் மற்றும் சொத்து சபாதுவாக சவளிப்படும் மற்றும் வரம்பற்ற மூன்றாம் 
தரப்பு சபாறுப்பு அபாயங்கள் ஆகியவற்றிற்கு எதிரான அபாயங்கள் உட்பட அணனத்து அபாயங்கள் மற்றும் 
ஆபத்துக்கணளயும் உள்ளடக்கும் வணகயில் சொத்து எப்தபாதும் முணறயாகவும் முணறயாகவும் காப்பீடு 

செய்யப்படுவணத உறுதிசெய்யவும். கடனின் பாதுகாப்ணபப் பாதுகாப்பதற்காகவும், கடன் வழங்குபவரின் உரிணம 

காப்பீட்டுக் சகாள்ணகயில் பயனாளியாகக் குறிக்கப்பட்டிருப்பணத உறுதிப்படுத்தவும். 

8.5 நிலநடுக்கம், சவள்ளம், புயல், திருட்டு அல்லது சூறாவளி தபான்றணவ அல்லது தவறுவிதமாக கடவுளின் ஏததனும் 
ெக்தி அல்லது செயலின் காரைமாக அவர் பாதிக்கப்படக்கூடிய சொத்துக்கு ஏததனும் இழப்பு அல்லது தெதம் 

ஏற்பட்டால் உடனடியாக கடன் வழங்குபவருக்கு சதரிவிக்கவும். 

8.6 இணை ஆவைங்கள் மற்றும் அனுமானம் செய்யப்பட்ட சொத்து சதாடர்பாக ததணவயான அல்லது சபறப்பட்ட 

அணனத்து அங்கீகாரம், ஒப்புதல்கள், ஒப்புதல்கள், உரிமங்கள் மற்றும் அனுமதிகளுக்கு முழு வலிணமணயயும் 

விணளணவயும் சபறுவதற்கு ததணவயான அணனத்து நடவடிக்ணககணளயும் எடுக்கவும் . 

8.7 கடன் வழங்குபவரின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி, எந்த வணகயிலும், சொத்துக்கணள விற்கதவா, குத்தணகக்கு 

விடதவா, மாற்றதவா, கட்டைத்ணத உருவாக்கதவா, அனுமானிக்கதவா அல்லது எந்த வணகயிலும் சுணமகணள 
உருவாக்கதவா கூடாது சொத்ணத தநரடியாகதவா அல்லது மணறமுகமாகதவா மாற்றுவது குற்றவியல் நம்பிக்ணக 

மீறலாகக் கருதப்படும் மற்றும் கடன் வழங்குபவருக்கு FIR பதிவு செய்ய/ சதாடர அல்லது கடன் வாங்குபவருக்கு 

எதிராக குற்றவியல் புகாணர அளிக்கும் தமாெடி வழக்கு. கூறப்பட்ட கருதுதகாள் சொத்துக்கள் கடனாளியின் 

சபாறுப்பில் பிணையாளராக இருக்கும். 

8.8 சொத்ணத நல்ல ஒழுங்கு மற்றும் நிணலயில் பராமரித்தல் மற்றும் கடன் நிலுணவயில் இருக்கும் தபாது ததணவயான 

அணனத்து பழுது, தெர்த்தல் மற்றும் தமம்பாடுகணளச் செய்யும். 

8.9 PDCகள்/NACH அல்லது அவரால் வழங்கப்பட்ட பிற மின்னணு ஆணைகணள செலுத்துவதற்காக டிராயீ வங்கியின் 

கைக்கில் தபாதுமான இருப்ணப ணவத்திருக்க தவண்டும். 

8.10 ெரக்கு மற்றும் தெணவ வரி (ஜிஎஸ்டி), ொணல வரி, தமாட்டார் வாகன வரி, பசுணம வரி, உரிமம் / அனுமதி கட்டைம், 

வருமான வரி மற்றும் இப்தபாது அல்லது இனிதமல் மதிப்பிடப்படும், விதிக்கப்படும் அணனத்து வரிகள் மற்றும் 

வருவாய்கள் தபான்ற அணனத்து சபாது தகாரிக்ணககணளயும் சதாடர்ந்து செலுத்த தவண்டும். அரொங்கம், முனிசிபல் 

கார்ப்பதரஷன், வட்டார தபாக்குவரத்து ஆணையம் (வாகனமாக இருந்தால்) அல்லது பிற ஆணையம், இந்திய அரசு 
அல்லது ஏததனும் ஒரு மாநில அரசு அல்லது உள்ளாட்சி அணமப்புக்கு செலுத்த தவண்டிய மற்றும் கடன் 

வழங்குபவரின் தகாரிக்ணகயின் தபரில், கட்டைங்களுக்கான ஒவ்சவாரு ரசீணதயும் ெமர்ப்பிக்க தவண்டும். , வரிகள், 

மதிப்பீடுகள் அல்லது பிற சவளிச்செலவுகள் மற்றும் தற்தபாது, அத்தணகய வரிகள் மற்றும் வருவாய்கள் செலுத்த 

தவண்டிய மற்றும் நிலுணவயில் உள்ள நிலுணவகள் எதுவும் இல்ணல என்பணத இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறது. 

8.11 சொத்து ஒரு புதிய வாகனமாக இருக்கும் பட்ெத்தில், தமாட்டார் வாகனச் ெட்டம், 1988ன் கீழ் (அது 

டீலர்/விற்பணனயாளரால் செய்யப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் ெரி) உரிய அதிகாரியிடம் சொத்ணதப் பதிவு செய்து 

வாகனம்(கள்) மீதான ணஹதபாசததகஷன் கட்டைத்ணதப் சபற தவண்டும். , உருவாக்கப்பட்ட அல்லது 

உருவாக்கப்பட, முணறயாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, கடன் வழங்குபவருக்கு ஆதரவாக பதிவுச் ொன்றிதழில் பதிவு 

செய்யப்பட்டுள்ளது. சொத்து பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனமாக இருக்கும் பட்ெத்தில், கடனளிப்பவருக்கு ஆதரவாக 



அத்தணகய சொத்தின்(கள்) அனுமானத்ணதக் குறிக்கும் வாகனத்தின்(களின்) RC புத்தகத்தில் ததணவயான ஒப்புதல் 

வழங்கப்படுவணத கடன் வாங்குபவர் உறுதிசெய்ய தவண்டும். 

8.12 சொத்ணத சடலிவரி செய்த 30 நாட்களுக்குள் அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்ணத நிணறதவற்றியது, எது முந்ணதய பதிவுச் 

ொன்றிதழின் நகணலச் ெமர்ப்பிக்கிறததா, அந்தச் சொத்தின் நகணலச் ெமர்ப்பிக்கவும் (சபாருந்தும்) அத்தணகய 

வாகனம்(கள்). 

8.13 வாகனமாக இருப்பதால், வாகனம்(கள்) மீது அதன் கட்டைத்ணத ஒப்புக்சகாள்வதற்காக கடன் வழங்குபவருக்கு 

விண்ைப்பத்ணத வழங்குவணதத் தவிர, சொத்திற்கான எந்த நகல் பதிவு புத்தகத்திற்கும் விண்ைப்பிக்க தவண்டாம். 

8.14 சொத்துக்கு ஏததனும் தெதம் அல்லது திருட்டு, சொத்து சதாடர்பாக காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் ஏததனும் 

தகாரிக்ணகணய தாக்கல் செய்தல், அல்லது சொத்தின் பதிவு புத்தகம் அல்லது காப்பீட்டுக் சகாள்ணகயின் இழப்பு, 

அழித்தல் அல்லது தவறாக இடம்பிடித்தல் தபான்றவற்ணற எழுத்துப்பூர்வமாக கடன் வழங்குபவருக்கு சதரிவிக்கவும். 

சொத்துக்கு, அத்தணகய தெதம் அல்லது உரிணமதகாரல் பதிவு செய்யப்பட்ட மூன்று தவணல நாட்களுக்குள். அத்தணகய 

நிகழ்வில், கடன் வழங்குபவர், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அதன் பிற உரிணமகளுக்கு பாரபட்ெம் இல்லாமல், ெட்டம் 

அல்லது ெமபங்கு, கடனளிப்பவரின் நலன்கணளப் பாதுகாக்க ததணவயான நடவடிக்ணககணள எடுக்க கடன் 

வாங்குபவர் தகாரலாம். 

8.15 அரொங்கம், முனிசிபல் கார்ப்பதரஷன், பிராந்திய தபாக்குவரத்து ஆணையம் அல்லது பிற ஆணையம் மற்றும் 

கடனளிப்பவரின் தகாரிக்ணகயின் தபரில், இப்தபாது விதிக்கப்பட்ட அல்லது அனுமானப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்காக 

செலுத்த தவண்டிய அணனத்து விகிதங்கள், மதிப்பீடுகள், வரிகள் மற்றும் பிற சவளிச்செல்லும் அணனத்ணதயும் 

செலுத்த தவண்டும். கட்டைங்கள், வரிகள், மதிப்பீடுகள் அல்லது பிற சவளிச்செல்லும் ரசீது. 

8.16 கடனாளியின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் இல்லாமல், அனுமானம் செய்யப்பட்ட சொத்து அல்லது அதன் எந்தப் 
பகுதிகளிலும் ஏததனும் இணைப்பு அல்லது துன்பத்ணத அனுபவிக்கதவா அல்லது அனுமதிக்கதவா 

அனுமதிக்கக்கூடாது. சொத்ணத தநரடியாகதவா அல்லது மணறமுகமாகதவா மாற்றுவது குற்றவியல் நம்பிக்ணக மீறல் 

மற்றும் தமாெடி வழக்கு எனக் கருதப்படும், தமலும் கடனளிப்பவருக்கு எதிராக FIR அல்லது கிரிமினல் புகாணரப் 

பதிவு செய்ய / சதாடர கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. 

8.17 எந்தசவாரு ெட்ட நடவடிக்ணகணயயும் சதாடங்குதல் / திவாலா நிணல மற்றும் திவால் தகாட், 2016 அல்லது 
இந்தியாவில் நணடமுணறயில் உள்ள தவறு ஏததனும் இதத தபான்ற ெட்டத்தின் கீழ் மனு தாக்கல் செய்தல் அல்லது 

ஒரு ஆணைணய அமல்படுத்துவதற்கான மனுணவ தாக்கல் செய்தல் பற்றிய தகவல்கணளப் சபற்ற 7 நாட்களுக்குள் 

கடன் வழங்குபவருக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக சதரிவிக்கவும். கடன் வாங்குபவர் அல்லது உத்தரவாததாரருக்கு எதிராக 

பைம் / சொத்ணத மீட்சடடுப்பது. அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், அது தவறிய நிகழ்வாகக் கருதப்படும், தமலும் 
கடனளிப்பவர் கடன் நிலுணவத் சதாணகணய மீட்சடடுப்பதற்குத் ததணவயான நடவடிக்ணக கடனாளருக்கு எதிராகத் 

சதாடங்கப்படும். 

8.18 கடன் வாங்குபவர் செலுத்த தவண்டிய அணனத்து வரிகள் அல்லது கட்டைங்கணள கடனளிப்பவருக்கு திருப்பிச் 
செலுத்துதல் அல்லது கடன் வாங்கியவரின் ொர்பாக கடன் வழங்குபவர் செலுத்த தவண்டிய சபாருட்கள் மற்றும் 

தெணவ வரி (ஜிஎஸ்டி) உட்பட ஆனால் அணவ மட்டும் அல்ல. சொத்ணத விற்பதில். 

8.19 அவர் தநரடியாகதவா அல்லது மணறமுகமாகதவா எந்த லஞ்ெம், கமிஷன் அல்லது தரகு அல்லது எந்த விதமான 

பரிசீலணனணயயும் சபறதவா/செலுத்ததவா/செலுத்ததவா/செலுத்ததவா அல்லது கடன் வழங்குபவரின் எந்தசவாரு 

பணியாளர்கள்/முகவர்களிடமிருந்தும் கடணன அனுமதிப்பதற்கு/வழங்குவதற்கு ஒப்புக்சகாள்ளவில்ணல என்பணத 

உறுதிசெய்யவும். 

8.20 கடனின் நாையத்தின் தபாது, கடன் வழங்குபவரின் பணியாளர்கள்/ முகவர்களுக்கு பைம் அல்லது கடன் பாக்கிகள் 

எதுவும் செலுத்தப்பட மாட்டாது என்று உறுதியளிக்கவும், கடனளிப்பவரின் தனிப்பட்ட அல்லது பிற வங்கிக் 

கைக்குகளுக்கு சராக்கமாக அல்லது பரிமாற்றம்/சடபாசிட். 

8.21 ெரியான முணறயில் உருவாக்கப்பட்ட மின்னணு பை ரசீணதச் தெகரிக்காமல் அவர் கடன் பாக்கிகள்/தவணைகள் 

எணதயும் செலுத்த மாட்டார் என்று உறுதியளிக்கவும். 

8.22 கடன் வழங்குபவரின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி, எந்த ஒரு சுணமணயயும் அல்லது சொத்தின் மீது உரிணமணயயும் 

உருவாக்கக் கூடாது. 

8.23 அவரது சொத்துக்கு உரிணமயுணடய ெட்டப் பிரதிநிதிகளின் விவரங்கணள அறிவிக்கவும். 

8.24 ஒரு நிறுவனத்தின் குழுவில் விளம்பரதாரர் அல்லது இயக்குநராக இருக்கும் (கடன் வாங்குபவர் ஒரு நிறுவனமாக 

இருந்தால்), "வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்" என அணடயாளம் காைப்பட்ட எந்தசவாரு நபணரயும் அதன் இயக்குநர்கள் 

குழுவில் இயக்குநராக தெர்க்கவில்ணல மற்றும் தெர்க்கவில்ணல. ”ஆர்பிஐ வழங்கிய வழிகாட்டுதல்களின்படி. 

அத்தணகய நபர் கடன் வாங்குபவர் நிறுவனத்தின் வாரியத்தில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அந்த நபணர அதன் 
வாரியத்திலிருந்து நீக்குவதற்கு விணரவான மற்றும் பயனுள்ள நடவடிக்ணககணள எடுக்க தவண்டும் என்று கடன் 

வாங்குபவர் தமலும் உறுதியளிக்கிறார். 

8.25 நிறுவனங்களின் பதிவாளர் (ROC) (கடன் வாங்குபவர் ஒரு நிறுவனமாக இருந்தால்) மற்றும்/அல்லது CERSAI, 

ெட்டப்பூர்வ நிறுவன அணடயாளங்காட்டி மூலம் நிதியளிக்கப்பட்ட சொத்து/கள் மீதான கட்டைத்ணத உருவாக்க 

மற்றும் பதிவு செய்ய உறுதியளிக்கிறது, அதன் விணல கடன் வாங்கியவர் சுமக்கிறார். குறிப்பிட்ட கால 

வரம்புகளுக்குள் கட்டைத்ணத உருவாக்கவில்ணல என்றால், கடன் வழங்குபவர் சதாடர்புணடய படிவங்கணள ROC / 

CERSAI / ெட்ட நிறுவன அணடயாளங்காட்டியில் தாக்கல் செய்யலாம் மற்றும் நிதியளிக்கப்பட்ட சொத்து/கள் மீது 

கட்டைத்ணத உருவாக்கலாம். கடனாளியின் கடன் கைக்கில் பற்று ணவக்கப்படும் கட்டைத்ணத உருவாக்கி பதிவு 

செய்வதில் கடன் வழங்குபவரால் ஏற்படும் செலவு / கட்டைங்கணள திருப்பிச் செலுத்த கடன் வாங்குபவர் 

ஒப்புக்சகாள்கிறார். 

8.26 அவர்கள் தநரடியாகதவா அல்லது மணறமுகமாகதவா எந்தசவாரு கமிஷன் அல்லது தரகும் அல்லது எந்தசவாரு 

பரிசீலணனயும் செலுத்ததவா அல்லது செலுத்ததவா ஒப்புக் சகாள்ளவில்ணல என்பணத உறுதிப்படுத்தவும், 

இயக்குநர்/கள் அல்லது உத்தரவாதமாக நிற்கும் நபர்களுக்கு, அவர்/அவர்கள் அத்தணகய எணதயும் செலுத்த 

மாட்டார்கள் அதற்காக அவருக்கு/அவர்களுக்கு பரிசீலணன. 



8.27 இங்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் உரிணமகள் மற்றும் பரிகாரங்கள் ஆகியவற்ணற தமலும் உறுதி 

செய்வதற்கும் உறுதி செய்வதற்கும் கடன் வழங்குபவரால் ததணவப்படும் செயல்கள், செயல்கள், உத்தரவாதங்கள், 
விஷயங்கள் மற்றும் விஷயங்கணளச் செய்ய உறுதியளிக்கவும் மற்றும் அத்தணகய ஆவைங்கணள அதன் சொந்த 

செலவில் செயல்படுத்தவும். இது ெம்பந்தமாக ததணவ. 

8.28 கடனளிப்பவருக்கு இழப்பீடு வழங்கவும், அணனத்து செலவுகள், செலவுகள், உரிணமதகாரல்கள் மற்றும் 

செயல்களுக்கு (விபத்துகள், தெதம் அல்லது பிறவற்றின் மூன்றாம் தரப்பு சபாறுப்பு உட்பட) மற்றும் ெட்டச் 

செலவுகள், கட்டைங்கள் மற்றும் செலவுகள் உட்பட அணனத்து சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் செலவுகணள சிறப்பாகச் 

செய்யவும் சொத்ணத உணடணமயாக்குதல், காப்பீடு செய்தல் மற்றும் விற்பணன செய்தல். தபச்சுவார்த்ணதக்குட்பட்ட 

கருவிகள் ெட்டம், குற்றவியல் நணடமுணறச் ெட்டம் அல்லது தவறு எந்த மன்றத்திலும் எந்தசவாரு தீர்ணவயும் 
சதாடரும்தபாது கடன் வழங்குபவரால் ஏற்படும் செலவுகளுக்கும் வட்டியுடன் தெர்த்து அவர் சபாறுப்தபற்க 

தவண்டும். 

8.29 கடன் வழங்குபவரின் விதிகணள அவர் முழுணமயாக அறிந்திருப்பணத உறுதி செய்ய தவண்டும். 

8.30 சபறப்பட்ட கடன் சதாணகயானது முதன்ணம தங்கம், தங்க சபான், தங்க நணககள், தங்க நாையங்கள், தங்க 

பரிவர்த்தணன வர்த்தக நிதிகளின் அலகுகள் (ETF) மற்றும் தங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் அலகுகள் உட்பட எந்த 

வடிவத்திலும் தங்கத்ணத வாங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படாது என்பணத உறுதிசெய்கிறது. 

8.31 உத்தைவாதம்: கடன் வழங்குபவருக்குத் ததணவப்பட்டால், கடன் வாங்குபவர் மூன்றாம் தரப்பினரால் வழங்கப்பட்ட 

உத்தரவாதத்ணத(கள்) கடன் வழங்குபவர் வழங்கிய படிவத்தில் கூடுதல் பாதுகாப்புடன் வழங்க தவண்டும். 

சட்டப்பிரிவு 9 
யசாத்தின் விடையில் திருத்தம் 

9.1  இந்த ஒப்பந்தத்தில் ணகசயழுத்திட்ட தததிக்குப் பிறகு, சொத்தின் விணல தமல்தநாக்கித் திருத்தப்பட்டால், அந்தச் 

ெந்தர்ப்பத்தில், அத்தணகய திருத்தப்பட்ட விணலயில் சொத்ணத(கணள) சபறுவதற்குத் ததணவயான சதாணகணய கடன் 

வாங்குபவர் செலுத்த தவண்டியிருக்கும், தமலும் கடனளிப்பவர் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது. சொத்தின்(கள்) விணலயில் 
அத்தணகய திருத்தத்திற்காக கடன் மூலமாகதவா அல்லது தவறுவிதமாகதவா எந்தத் சதாணகணயயும் செலுத்த 

தவண்டும். அத்தணகய சூழ்நிணலயில், கடன் வழங்குபவர் இந்த கடன் பரிவர்த்தணனணய ரத்து செய்ய சுதந்திரமாக 

இருக்க தவண்டும், தமலும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் தவறு எந்த விதிகளுக்கும் பாரபட்ெம் இல்லாமல், டீலர் / 

உற்பத்தியாளருக்கு முன்பதிவு விணலயாக அல்லது டீலர் / உற்பத்தியாளரிடமிருந்து செலுத்தப்பட்ட சதாணகணயத் 

திரும்பப் சபறவும். 

 
சட்டப்பிரிவு 10 
யடலிவரி 

10.1  உற்பத்தியாளர் அல்லது டீலர் அல்லது தவறு எந்த நபரிடமிருந்தும் சொத்ணத சடலிவரி செய்வதற்கும், அதன் 

உடற்தகுதி, தரம் தபான்றவற்ணறச் ெரிபார்ப்பதற்கும் கடன் வாங்கியவர் மட்டுதம சபாறுப்பாவார். கடன் வாங்கியவர், 

சொத்ணத சடலிவரி செய்தவுடன் உடனடியாக கடன் வழங்குபவரிடம் சதரிவிக்க தவண்டும். 

10.2  உற்பத்தியாளர் அல்லது டீலர் அல்லது தவறு எந்த நபரிடம் இருந்து சடலிவரி செய்வதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்கு 
கடனளிப்பவர் சபாறுப்தபற்க மாட்டார் என்று கடன் வாங்குபவரால் ஒப்புக் சகாள்ளப்பட்டு புரிந்து 

சகாள்ளப்படுகிறது. கடன் வாங்கியவர் தமற்கூறியணவ சதாடர்பான எந்தசவாரு சபாறுப்பிலிருந்தும் 

கடனளிப்பவணர விடுவிக்கிறார் மற்றும் கடன் வாங்குபவர் , சொத்து வழங்கப்படவில்ணல என்ற காரைத்திற்காக 

அல்லது எந்த காரைத்திற்காகவும் நிர்ையிக்கப்பட்ட தவணைகணள செலுத்துவணத நிறுத்தி ணவக்க மாட்டார். 

 
சட்டப்பிரிவு 11 
பயன்படுத்தவும் 

11.1  காப்பீட்டுக் சகாள்ணகயின் விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளால் அனுமதிக்கப்படாத எந்தசவாரு 
தநாக்கத்திற்காகவும் அல்லது காப்பீட்ணட செல்லாததாக ஆக்கக்கூடிய எந்தசவாரு செயணலயும் அல்லது 
காரியத்ணதயும் செய்யதவா அல்லது செய்யதவா அனுமதிக்காத எந்தசவாரு தநாக்கத்திற்காகவும் தாதன அல்லது தனது 

ஊழியர்கள் அல்லது முகவர்கள் மூலம் சொத்ணத பயன்படுத்த தவண்டாம் என்று கடன் வாங்குபவர் உறுதியளிக்கிறார். 

மற்றும் குறிப்பாக, வனம், கலால், சுங்கம், ஜிஎஸ்டி, தணட, அபின், சதாடர்பான மத்திய மற்றும் மாநில 

ெட்டமன்றங்களின் ெட்டங்களின் எந்த விதிகளுக்கும் முரைாக, ெரக்குகள், சபாருட்கள் தபான்றவற்றின் 

தபாக்குவரத்துக்கு சொத்து/வாகனத்ணதப் பயன்படுத்தக் கூடாது. இரயில்தவ சொத்து, ெட்டவிதராத உணடணம, தங்கக் 

கட்டுப்பாடு தபான்றணவ, மற்றும் ெட்டத்திற்குப் புறம்பான அல்லது ெட்டத்திற்குப் புறம்பான செயல்களில் 

ஈடுபடாமல் இருப்பது மற்றும் அத்தணகய தவறான அல்லது அதன் விணளவாக, சொத்ணதப் சபாறுத்தமட்டில் கடன் 

வழங்குபவரால் ஏற்படும் ஏததனும் தெதம் அல்லது இழப்புக்கு கடன் வாங்கியவர் சபாறுப்தபற்க தவண்டும். 

ெட்டவிதராத பயன்பாடு. கடன் வாங்குபவர் கடன் வழங்குபவரிடம் குறிப்பிட்டுள்ள பயன்பாட்டிற்காகவும், இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, தனது சொந்த செலவுகள் மற்றும் செலவினங்களுக்காகவும் மட்டுதம சொத்ணத 

பயன்படுத்த உறுதியளிக்கிறார். 

 
சட்டப்பிரிவு 12 

காப்பீடு மற்றும் பைாமரிப்பு 

12.1  கடனுக்கான பாதுகாப்ணபப் பாதுகாப்பதற்காகவும், கடனளிப்பவரின் உரிணம காப்பீட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ளணத 

உறுதி செய்வதற்காகவும், கடன் வாங்கியவர், இந்த ஒப்பந்தத்தில் ணகசயழுத்திட்ட உடதனதய; தவணலநிறுத்தங்கள், 

கலவரங்கள், சிவில் கலவரங்கள், சவள்ளம் மற்றும் சொத்து சபாதுவாக சவளிப்படும் மற்றும் வரம்பற்ற மூன்றாம் 
தரப்பு சபாறுப்பு அபாயங்களுக்கு எதிரான அபாயங்கள் உட்பட ஒரு விரிவான சகாள்ணகயின் கீழ் விபத்து அல்லது தீ 

அல்லது பிற ஆபத்துகளால் ஏற்படும் இழப்பு அல்லது தெதத்திற்கு எதிராக சொத்ணத காப்பீடு செய்திருக்க தவண்டும். 

எந்தசவாரு காப்பீட்டு நிறுவனமும், இந்த ஒப்பந்தத்தின் காலம் முழுவதும், குறிப்பிட்ட காப்பீட்ணட 
செயல்படுத்துவதற்குத் ததணவயான அணனத்து பிரீமியா மற்றும் பிற சதாணககணளயும் ெரியான தநரத்தில் செலுத்த 

தவண்டும் மற்றும் ஏததனும் காப்பீட்டுக் சகாள்ணக, கவர் குறிப்பு அல்லது கடனளிப்பவரின் தகாரிக்ணகயின் தபரில் 



ரசீணத தயாரித்து வழங்க தவண்டும். அதன் ஆய்வு மற்றும் ெரிபார்ப்புக்காக. ஒவ்சவாரு காப்பீட்டுக் சகாள்ணகயும் 

கடனாளியின் சபயரில், கடன் வழங்குபவருக்கு ஆதரவாக 'நஷ்டம் சபறுபவர்' மற்றும் கடன் வழங்குபவரின் 

வங்கியாளர்களுக்கு ஆதரவாக கூடுதல் ஒப்புதலுடன் இருக்க தவண்டும். 

12.2  இன்சூரன்ஸ் பாலிசியின் விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளால் அனுமதிக்கப்படாத எந்தசவாரு 

தநாக்கத்திற்காகவும் கடன் வாங்குபவர் சொத்ணதப் பயன்படுத்த மாட்டார், தமலும் காப்பீட்ணட செல்லாததாக 
மாற்றக்கூடிய எந்தசவாரு செயணலயும் அல்லது காரியத்ணதயும் செய்யதவா அல்லது செய்யதவா அனுமதிக்க 

மாட்டார். 

12.3  ஒரு விரிவான காப்பீட்டுக் சகாள்ணகயுடன் சொத்ணத தபாதுமான அளவு காப்பீடு செய்வது கடனாளியின் முதன்ணமப் 

சபாறுப்பு என்பணத கடன் வாங்கியவர் ஒப்புக்சகாண்டு உறுதிப்படுத்துகிறார். கடனாளி தனது சொந்த விருப்பத்தின் 

தபரில், கடனாளியின் ொர்பாக கடன் வழங்குபவரால் காப்பீட்ணடப் சபறலாம், தமலும் கடனாளியின் பிந்ணதய 

தததியிட்ட காதொணல/தப ஆர்டர்/தவறு ஏததனும் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு பிரீமியத்ணத 

செலுத்தலாம். பைம் செலுத்தும் வழிமுணறகள். எவ்வாறாயினும், எந்தசவாரு காரைத்திற்காகவும் கடனளிப்பவர் 

தரப்பில் பைம் செலுத்தாதது, காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு ததணவயான காப்பீட்டு பிரீமியத்ணத செலுத்துவதற்கும் 

சொத்ணத காப்பீட்டில் ணவத்திருப்பதற்கும் கடன் வாங்கியவரின் சபாறுப்ணப பாதிக்காது. 

12.4  எந்தசவாரு காப்பீட்டுத் சதாணகயிலும் முதல் உரிணமதகாரல் கடனளிப்பவரின் உரிணமயாகும். கடனளிப்பவரின் 

நலணனப் பாதுகாப்பதற்காகவும், அதன் வருமானத்ணத கடனளிப்பவரின் நிலுணவத் சதாணகக்கு எதிராகவும் 
சபறுவதற்கு கடன் வழங்குபவருக்கு கடன் வாங்குபவர் இதன் மூலம் திரும்பப்சபறமுடியாமல் அங்கீகாரம் 

வழங்குகிறார். கடன் வாங்கியவர், காப்பீட்டுக் சகாள்ணக மற்றும் அதன் புதுப்பித்தல் சதாடர்பான கடனளிப்பவரின் 

அணனத்து வழிகாட்டுதல்களுக்கும் இைங்குவார். 

12.5  கடன் வாங்கியவர் தனது செலவில் மற்றும் ததணவயற்ற தாமதமின்றி, ஏததனும் விபத்து அல்லது தவறு எந்த 

காரைத்திற்காகவும் சொத்ணத பழுதுபார்த்து, காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் தீர்வுக்காக பில்கணள ெமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

கடன் வாங்குபவருக்கு எதிராக அதிக நிலுணவத் சதாணககள் இல்ணல என்றால், கடன் வழங்குபவர் காப்பீட்டு 

நிறுவனத்திடமிருந்து உரிணமதகாரல் சதாடர்பாக சபறும் பலன்கணளப் தபான்ற பலன்கணள அவருக்கு வழங்குவார். 

 
சட்டப்பிரிவு 13 

இயல்புநிடை நிகழ்வுகள் 

13.1  கடன் வாங்குபவர் கடணன திருப்பிச் செலுத்தத் தவறினால் அல்லது கட்டைம், கட்டைங்கள் அல்லது செலவுகள், 

இதில் உள்ள விதத்தில், தவணைகளில் ஏததனும் ஒன்று அல்லது தவறு எந்தத் சதாணகயும் செலுத்த தவண்டிய 

தததிக்குப் பிறகும் செலுத்தப்படாமல் இருக்கும்; அல்லது 

13.2  கடன் வாங்குபவர் (தனிநபராக இருந்தால் மற்றும் ஒன்றுக்கு தமற்பட்டவர்களில் ஒருவர்) இறந்தால் அல்லது ஏததனும் 

படி(கணள) எடுத்தால் அல்லது எந்தசவாரு அதிகார வரம்பிலும் அல்லது ஒரு பார்ணவயில் அவர் திவாலாகிவிட 

தவண்டும் என்ற தநாக்கில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்ணககள் ஒரு சபறுநர், அறங்காவலர் அல்லது அவரது 

சொத்துக்களில் ஒத்த அதிகாரிணய நியமித்தல்; அல்லது 

13.3  கடன் வாங்குபவர் (கார்ப்பதரட் அணமப்பு அல்லது கூட்டாண்ணம நிறுவனமாக இருந்தால்) ஏததனும் நடவடிக்ணக 
எடுத்தால் அல்லது பிற நடவடிக்ணககள் எடுக்கப்பட்டால் அல்லது கடன் வாங்குபவருக்கு எதிராக மூன்றாம் 

தரப்பினரால் ெட்டப்பூர்வ நடவடிக்ணககள் சதாடங்கப்பட்டால், அணத முடித்தல், கணலத்தல் அல்லது மறுசீரணமத்தல் 

அல்லது நியமனம் சபறுபவர், அறங்காவலர் அல்லது அதன் சொத்துக்கள் மீது, குறிப்பாக அனுமான சொத்து(கள்) மீது; 
அல்லது 

13.4  நான் கடன் வாங்கியவரின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலின்றி எந்த வணகயிலும் கடனாளிகள் கடன் வாங்குபவர்கள் அல்லது 

பரிமாற்றம் அல்லது விற்க முற்படுவது, மாற்றுவது, ஊகிக்கப்பட்ட சொத்தின் மீது சுணமகணள உருவாக்குவது; 
அல்லது 

13.5  கடன் வாங்கியவர், அனுமானப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்கான எந்தசவாரு காப்பீட்டு பிரீமியத்ணதயும் அல்லது அதன் 

விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளின்படி மதிப்பிழந்த PDCகள்/ECSக்கான வங்கிக் கட்டைங்கணளச் செலுத்தத் 

தவறிவிட்டார்; அல்லது 

13.6  அனுமானப்படுத்தப்பட்ட சொத்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டது, இணைக்கப்பட்டது, ஏததனும் ஒரு அதிகாரியால் 

காவலில் எடுக்கப்பட்டது அல்லது எந்தசவாரு மரைதண்டணன நடவடிக்ணககளுக்கும் உட்படுத்தப்பட்டது; அல்லது 

13.7  கடன் வாங்குபவர் ஏததனும் வரி, விதிப்பு, வரி அல்லது பிற விதிப்புகணளச் செலுத்துவதற்கு அல்லது ெட்டத்தின் கீழ் 

அனுமானிக்கப்படும் சொத்ணதப் சபாறுத்த வணரயில் முடிக்கப்பட தவண்டிய பிற ெம்பிரதாயங்களுக்கு இைங்குதல்; 
அல்லது 

13.8  அனுமானிக்கப்பட்ட சொத்து திருடப்பட்டது, எந்த காரைத்திற்காகவும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, அல்லது 

13.9  அசெட் தற்செயலாக மூன்றாம் தரப்பினருக்கு சொத்தின் மூலம் ஏற்படும் விபத்து அல்லது உடல் காயம் 

ஆகியவற்றுக்குத் தகுதியற்றதாக மாற்றப்பட்டது, ஆபத்தில் உள்ளது அல்லது எந்த வணகயிலும் தெதமணடகிறது. 
அல்லது 

13.10  அதன் விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளில் கடன் வாங்குபவரிடம் வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்பட தவண்டிய 

PDCகள்/ ECS எந்த ஒரு காரைத்திற்காகவும் வழங்கப்படாது; அல்லது 

13.11  எந்தசவாரு காரைத்திற்காகவும் 2,10 வது பிரிவின்படி சகாடுக்கப்பட்ட PDCகள்/ECSகணள நிறுத்துவதற்கு கடன் 

வாங்குபவரால் வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்கள்; அல்லது 

13.12  கடனளிப்பவருக்கு ஆதரவாக ணஹதபாசததகஷன் ஒப்புதலுடன் கூடிய வாகனம் சொத்தின் பதிவுச் ொன்றிதழின் 

நகணல கடன் வாங்குபவர் வழங்கத் தவறினால்; அல்லது 

13.13  கருதுதகாள் செய்யப்பட்ட சொத்து அல்லது அதில் உள்ள அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வழங்குபவரின் 
நலன்கணள பாரபட்ெமாகதவா அல்லது ஆபத்தில் ஆழ்த்ததவா வாய்ப்புள்ளது என்று கடன் வழங்குபவரின் கருத்தில் 

நியாயமான காரைங்கணள வழங்கும் எந்தசவாரு சூழ்நிணலயும் எழுகிறது. அல்லது 

13.14  இந்த ஒப்பந்தத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளபடி கடன் வாங்கியவர் சொத்துக்களின் விவரங்கணள [பணழய மற்றும் புதிய 

வாகனம்(கள்)] தாக்கல் செய்யத் தவறினால்;  



13.15  இதில் உள்ள விதிமுணறகள், உடன்படிக்ணககள் மற்றும் நிபந்தணனகள் அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் 
வாங்குபவரிடம் கடன் வாங்கியவருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் அல்லது பிரதிநிதித்துவங்கள் அல்லது 
கடனாளியால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட தவறு ஏததனும் ஆவைம் தவறானது அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் வணகயில் கடன் 

வாங்குபவர் மீறுகிறார்; அல்லது 

13.16  கடன் வழங்குபவரின் ஒதர கருத்தில், கடன் வழங்குபவரின் ஆர்வத்ணத பாதிக்கும் தவறு சூழ்நிணலகள் உள்ளன. 

13.17  கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் அளிப்பவர், திவாலானவர்/திவாலாகிவிட்டதாக அல்லது தீர்ப்பளிக்கப்படுகிறார் 

அல்லது தீர்ப்பளிக்கப்படுகிறார் (NCLT உட்பட) அல்லது அதன் கடனாளிகள் அல்லது சபறுநர்களின் நலனுக்காக ஒரு 

சபாது ஒதுக்கீட்ணட அல்லது ஏற்பாடு அல்லது அணமப்ணபச் செய்கிறது கடன் வாங்கியவர்/உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 

மற்றும் அத்தணகய மனு தாக்கல் செய்த 90 (சதாண்ணூறு) நாட்களுக்குள் தள்ளுபடி செய்யப்படாது மற்றும் 

கடனளிப்பவர் எந்த ெகிப்புத்தன்ணமயும்/ஒத்திணவப்பு நடவடிக்ணகயும் அதன் உரிணமகணள தள்ளுபடி செய்வதாக 

இருக்காது ; அல்லது 

13.18  கடனளிப்பவருக்கும் கடன் வாங்குபவருக்கும் இணடயில் உள்ள எந்தத் திறனிலும், கடன் வாங்குபவர் தனது 

சபாறுப்புகணள நிணறதவற்றுவதில் ஏததனும் இயல்புநிணல மீறல். 

13.19  தமாட்டார் வாகனச் ெட்டம் அல்லது மத்திய தமாட்டார் வாகன விதிகள் அல்லது சிறார் நீதிச் ெட்டம், வனம், சுங்கம், 

தபாணதப்சபாருள், சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் தபான்றணவ உட்பட பிற ெட்டங்கள்/விதிகள்/அணைகள்/GOக்கள் 

ஆகியவற்றின் விதிகளுக்கு முரைாக சொத்ணத கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் பயன்படுத்துகிறார். அல்லது 

சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, சதாழிலாளர் அல்லது சபாது சவளிப்படுத்தல் சதாடர்பான ஏததனும் 

ெட்டங்கணள மீறுதல். 
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கடைாளியின் உரிடம 

14.1  கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் சகாடுப்பவர் இந்த ஒப்பந்தத்ணத எந்தத் திறனிலும் பாதிக்கும் அணனத்து நிதிப் 

சபாறுப்புகணளயும் கடனளிப்பவருக்கு சவளிப்படுத்த தவண்டும். அணனத்து நன்ணம பயக்கும் உரிணமயாளர்கள் 

அல்லது இயக்குனர் அல்லது பங்குதாரர் அல்லது அறங்காவலர் தபான்றவர்கள் உட்பட, ஒப்பந்தத்ணத நிணறதவற்றிய 

பிறகு எந்த தநரத்திலும், கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாததாரர் மீது ஏததனும் பாதகமான அறிக்ணக இருந்தால், 

ஒப்பந்தத்ணத முறித்துக் சகாள்ள கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் 

அளிப்பவர் செலுத்த தவண்டிய முழுப் பைமும் எந்த தகாரிக்ணகயும்/அறிவிப்பும் இல்லாமல் கடனளிப்பவருக்கு 

உடனடியாகச் செலுத்தப்படும். கடனளிப்பவர் ணவத்திருக்கும் சடபாசிட்டுகள், பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்கள் உட்பட 

அணனத்துப் பைத்ணதயும் ெரிசெய்து/உைர்ந்து சகாள்ள கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. 

14.2  தமற்கூறிய ஏததனும்/அணனத்து இயல்புநிணல நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டால், கடனளிப்பவருக்கு முழுத் சதாணகயும், மற்ற 

அணனத்துத் சதாணககள் மற்றும் கட்டைங்கள் உட்பட, ஆனால் அணவ மட்டும் அல்லாமல், வட்டி செலுத்துவதில் 

தவறியதன் காரைமாக கடன் வாங்குபவருக்குத் சதரிவிக்க உரிணம உண்டு. இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் (கடன் 

வழங்குபவரால் வழங்கப்பட்ட வெதி தெணவகள் மூலம் பிரீமியம் கிணடத்தால்) மற்றும் அல்லது கடன் வாங்கியவர் 

செலுத்த தவண்டிய பிற வரிகளின் காரைமாக, ஒப்பந்தம் அதன் முழு காலத்திற்கு இயங்கியிருந்தால், உடனடியாக 

செலுத்த தவண்டியதாகி விட்டது. கடன் வழங்குபவருக்கு அட்டவணை - I இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதத்தில் 

கூடுதல் ெதவீதத்ணத வசூலிக்க உரிணம உண்டு. கடனளிப்பவர் தனது விருப்பத்தின் தபரில், அத்தணகய அறிவிப்பில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்குள் கடனளிப்பவர்/உத்தரவாதத்ணத ெரிசெய்வதற்காக எழுத்துப்பூர்வமாக ஒரு 

அறிவிப்பின் மூலம் அணழப்பு விடுக்கலாம். 

14.3  முன்னறிவிக்கப்பட்ட முன்னறிவிப்பு நிகழ்வுகளில் ஏததனும்/அணனத்தும் ஏற்பட்டால், கடனளிப்பவர் தநாட்டீஸ் 

வழங்கிய நாளிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள் கடனாளிக்கு பின்வருவனவற்ணறச் செலுத்த தவண்டும்; 

(a)  தவணைகளின் பாக்கிகள்; 

(b)  மீதமுள்ள காலத்திற்கான தவணைகள், கடன் வாங்கியவர் செலுத்த தவண்டியிருக்கும். ஒப்பந்தம் அதன் 

முழு காலத்திற்கு இயங்கியிருந்தால்; 

(c)  அெல் நிலுணவத் சதாணக மற்றும் பிற நிலுணவத் சதாணககள் மீது முதல் அட்டவணையில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதத்தில் கூடுதல் வட்டி; 

(d)  இன்சூரன்ஸ் பிரீமியாணவ செலுத்துவதில் தவறினால் வட்டி மற்றும் பிற வரிகளின் கைக்கு உட்பட, ஆனால் 

அணவ மட்டும் அல்லாமல், மற்ற அணனத்துத் சதாணககள் மற்றும் கட்டைங்கள். 

 
எவ்வாறாயினும், அொதாரை சூழ்நிணலகளில், கடன் வாங்குபவர் அணனத்ணதயும் அல்லது சொத்துக்கணள சுரக்கதவா 

அல்லது ணவத்திருக்கதவா வாய்ப்புகள் இருந்தால், கடனாளி அல்லது கடன் வாங்குபவர் ெட்டவிதராத 

தநாக்கங்களுக்காக சொத்துக்கணள அொதாரைமான ததய்மானத்திற்கு உட்படுத்துதல் மற்றும்/அல்லது 
அந்நியப்படுத்துதல் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நிலுணவயில் உள்ள சதாணகணய மீட்சடடுப்பதற்காக கடன் வழங்குபவருக்கு 

கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கும் கடனாளியின் மற்ற சொத்து, கடனாளிக்கு எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் சொத்ணத 

பறிமுதல் செய்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்ணககணள எடுக்க கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. 

14.4  தமற்படி அறிவிப்பில் உள்ள தகாரிக்ணகக்கு கடன் வாங்குபவர் இைங்கத் தவறினால், கடனாளியின் விணலயில் 

கடனளிப்பவர் தநாட்டீஸ் வழங்கிய நாளிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள் கடனாளியிடம் சொத்ணத ஒப்பணடக்க தவண்டும். 

கடனளிப்பவர் குறிப்பிடக்கூடிய இடம், கடன் வாங்குபவருக்கு அது முதலில் வழங்கப்பட்ட அதத நிணலயில், 

ொதாரை ததய்மானம் தவிர, தவறினால், சொத்து எங்கிருந்தாலும், எந்த அறிவிப்பும் இன்றி கடன் வழங்குபவருக்கு 

உரிணம உண்டு. கடனளிப்பவர் சொத்ணத ணகயகப்படுத்துவணதத் தடுக்கதவா அல்லது தடுக்கதவா கூடாது. இந்த 

தநாக்கத்திற்காக, கடன் வழங்குபவரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள், பணியாளர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் 

முகவர்கள் தணடயற்ற நுணழவு உரிணமணயப் சபற்றிருப்பார்கள், தமலும் சொத்துக்கள் கிடக்கும் அல்லது 

ணவக்கப்படும் வளாகத்திதலா அல்லது கணடயிதலா அல்லது குதடானுக்குள் நுணழவதற்கும், சொத்ணத 

ணகப்பற்றுவதற்கும் அவர்களுக்கு உரிணம உண்டு. . கடன் வாங்கியவர் ஒத்துணழக்காத பட்ெத்தில், ததணவப்பட்டால், 



சொத்ணத ணவத்திருப்பதாக நம்பப்படும் எந்த இடத்ணதயும் உணடத்து, சொத்ணத பறிமுதல் செய்ய கடன் 

வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. கடனளிப்பவர் சொத்ணத எடுத்துச் செல்ல தடா-தவன் அல்லது ஏததனும் தகரியணரப் 

பயன்படுத்துவதற்கான உரிணமகளுக்குள் இருப்பார். கடன் வாங்கியவர், சொத்ணத பறிமுதல் செய்தல் மற்றும் அதன் 
விற்பணன தபான்றவற்றின் காரைமாக கடனளிப்பவரால் ஏற்படும் இழுத்துச் செல்லும் கட்டைங்கள் மற்றும் பிற 

செலவுகணளச் செலுத்த தவண்டும். 

14.5  கடன் வழங்குபவரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் சொத்ணத ணகப்பற்றிய பிறகு, ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் 

மற்றும் முகவர்கள் சொத்தின் பட்டியணலத் தயாரிப்பார்கள். கடனளிப்பவர் சொத்ணத பறிமுதல் செய்த பிறகு அல்லது 

ெரக்குகளின் நகலுடன், ஒப்பந்தத்ணதத் தீர்ப்பதற்கும் வாகனத்ணதத் திரும்பப் சபறுவதற்கும் கடனளிப்பவர் தநாட்டீஸ் 

வழங்கிய நாளிலிருந்து 7 நாட்கள் அவகாெம் அளிக்கும் அறிவிப்ணப அனுப்புவார். . கடன் வாங்கியவர், தமதல 

குறிப்பிட்டுள்ள காலக்சகடுவுக்குள் ஒப்பந்தத்ணத அணமக்கத் தவறினால், RC புத்தகம், வரி தடாக்கன் அனுமதி மற்றும் 

காப்பீட்டுச் ொன்றிதழ்/ பாலிசி தபான்றணவ உட்பட, சொத்து சதாடர்பான அணனத்து அெல் ஆவைங்கணளயும் சொத்து 

விஷயத்தில் வழங்க தவண்டும். வாகனமாக இருந்தால், பறிமுதல் செய்யப்படும் தபாது அல்லது ெரைணடயும் தபாது 

வாகனத்தில் கூறப்பட்ட ஆவைங்கள் இல்ணல என்றால், கடன் வழங்குபவர் அல்லது அதன் நியமனதாரர்கள் அல்லது 
அதன் முகவர்கள் அல்லது வாங்குபவருக்கு ஆதரவாக சொத்ணத மாற்றுவதற்கு ததணவயான ஆவைங்கணள 

நிணறதவற்றுவது உட்பட அணனத்து உதவிகணளயும் வழங்க தவண்டும். கடன் வழங்குபவரால் அணடயாளம் 

காைப்பட்ட சொத்து. எவ்வாறாயினும், கடன் வாங்கியவர் சொத்ணத மாற்றுவதற்கு ததணவயான உதவிணய வழங்கத் 

தவறினால், சொத்ணத முன்கூட்டிதய விற்பணன செய்வதற்குத் ததணவயான அணனத்து நடவடிக்ணககணளயும் 

ஒருதணலப்பட்ெமாக எடுக்க கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. 

14.6  கடனளிப்பவர், அல்லது அதன் முகவர்கள், அதிகாரிகள், நியமனதாரர்கள் எந்த வணகயிலும் சபாறுப்பாகவும் 

சபாறுப்பாகவும் இருக்க மாட்டார்கள், தமலும் கடனளிப்பவர் அல்லது அதன் அதிகாரிகள், முகவர்கள் அல்லது 

பரிந்துணரக்கப்பட்டவர்கள் ஏததனும் இழப்பு, தெதம், வரம்பு அல்லது தவறு எதற்கும் சபாறுப்தபற்க தவண்டாம் 

என்று ஒப்புக்சகாள்கிறார். உடணமகள் மற்றும் சபாருட்கள், சபாறுப்தபற்கும் தபாது, அல்லது ணஹதபாசததகட்டட் 

சொத்ணத ணகப்பற்றும் தபாது, அனுமான சொத்தில் ணவத்திருக்கும் அல்லது கிடக்கும். 

14.7  கடனளிப்பவர் திருப்திகரமாக கடனளிப்பவருக்கு செலுத்த தவண்டிய சதாணகணய முழுவதுமாக திருப்பிச் 

செலுத்தும்தபாது, கடனளிப்பவர் கடனாளிக்கு சொத்ணத திருப்பித் தர ஒப்புக்சகாள்கிறார். கடனளிப்பவர் தனது 

சொந்த விருப்பத்தின் தபரில் , கடனளிப்பவர் பரிந்துணரக்கக்கூடிய அத்தணகய ஒப்பந்தம் / நிபந்தணனகளின் மீது 

நிலுணவத் சதாணகயின் பகுதி செலுத்துதலில் சொத்ணத விடுவிக்க ஒப்புக் சகாள்ளலாம். கடனாளி, பறிமுதல் / 

ெரைணடந்த பிறகு கடனளிப்பவரால் ஏற்படும் செலவினங்கணள பறிமுதல் செய்தல் / ெரைணடதல், தகதரஜ் வாடணக 

தபான்றணவ உட்பட. வாகனத்தில் ணவக்கப்பட்டுள்ள ஆவைங்கள் மற்றும் சபாருள்களுடன் கடன் வழங்குபவர் / 

கடன் வாங்குபவரால் ணகப்பற்றப்பட்ட / ெரைணடந்த அதத நிபந்தணன. கடன் வாங்கியவர், சொத்ணத பறிமுதல் 

செய்தல் அல்லது சொத்தின் நிபந்தணன அல்லது சொத்ணத பறிமுதல் செய்யும் தபாது/ெரைணடயும் தபாது சொத்தில் 
ணவத்திருக்கும் எந்த ஆவைங்கள் மற்றும் ெட்டங்கணளயும் பறிமுதல் செய்வது சதாடர்பாக எந்த ெர்ச்ணெணயயும் 

எழுப்பக்கூடாது. 

14.8  கடனளிப்பவர் ஏததனும் / தமற்கூறிய இயல்புநிணல நிகழ்வுகளுக்கு உரிணமயுணடயவராக இருக்க தவண்டும், தமலும் 
கடன் வாங்குபவர் கடன் வழங்குபவருக்கு இதன் மூலம் சபாது ஏலம் அல்லது தனியார் ஒப்பந்தம் அல்லது 

தவறுவிதமாக சொத்ணத விற்க / மாற்ற / ஒதுக்க கடன் வழங்குபவருக்கு திரும்பப்சபறமுடியாமல் அங்கீகாரம் 

அளிக்கிறார். இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வாங்குபவரிடம் இருந்து கடன் வழங்குபவருக்கு அணனத்து நிலுணவத் 

சதாணககணளயும் திருப்பிச் செலுத்தும் வணகயில். கடனளிப்பவர், சொத்ணத திரும்பப் சபற்ற பிறகு/ெரைணடந்த 

பிறகு, சொத்ணத விற்பதற்கு/ஏலம் செய்வதற்காக பின்வரும் நணடமுணறணயப் பின்பற்றுவார். 

a)  சொத்ணத மீட்சடடுத்தல்/ெரைணடந்த பிறகு தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, கடனளிப்பவர் தநாட்டீஸ் 

வழங்கிய நாளிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள் நிலுணவத் சதாணகணய செலுத்த கடன் வாங்குபவருக்கு ஒரு 

அறிவிப்பு வழங்கப்படும். 

b)  கடனளிப்பவர் திருப்திகரமாக நிலுணவத் சதாணகணய செலுத்தினால், எதிர்கால நிலுணவத் சதாணகணய 

உடனடியாக செலுத்துவதற்கும், கடன் வழங்குபவரால் விதிக்கப்படும் அத்தணகய விதிமுணறகள் மற்றும் 

நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்டு, கடன் வாங்கியவருக்கு சொத்து விடுவிக்கப்படும். கடன் வாங்குபவர் கடன் 

ஒப்பந்தத்தின் விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகள். 

c)  கடனளிப்பவர் தநாட்டீஸ் வழங்கிய நாளிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள் நிலுணவத் சதாணகணயச் செலுத்தத் 

தவறினால், கடனளிப்பவர் வருங்கால வாங்குபவர்களிடமிருந்து 3 தபாட்டி தமற்தகாள்கணளப் சபறுவார். 

அதன் தீர்ப்பில் சபாருத்தமாகவும் ெரியானதாகவும் கருதுகிறது. 

d)  இரண்டு ெந்தர்ப்பங்களிலும் கடன் வழங்குபவர், சொத்து அதிக சவற்றிகரமான ஏலதாரருக்கு 

விற்கப்படுவணத உறுதி செய்வார். 

14.9 விற்பணனத்  சதாணகயானது கடனளிப்பவரின் அணனத்து நிலுணவத் சதாணககணளயும் பூர்த்தி செய்யப் தபாதுமானதாக 

இல்லாவிட்டால், கடன் வாங்கியவர் தமற்கூறிய ஒதுக்கீட்டிற்குப் பிறகு ஏததனும் குணறபாடுகளுக்குச் செலுத்த 

தவண்டும். சொத்ணத விற்ற பிறகு கடன் வாங்கியவர் பற்றாக்குணறணயச் செய்யத் தவறினால், கடன் அக்கவுண்ட்டில் 

உள்ள இழப்பு/பற்றாக்குணறணய மீட்பதற்கு உரிய ெட்ட நடவடிக்ணகணய கடன் வழங்குபவர் சதாடங்குவார். 

கடனளிப்பவரின் நிலுணவத் சதாணகணய ெரிசெய்த பிறகு ஏததனும் உபரி இருந்தால், அது கடனாளிக்கு 

செலுத்தப்படும். இந்தச் ெட்ட விதியில் உள்ள எதுவும் கடனளிப்பவர் சொத்ணத பறிமுதல் செய்யதவா அல்லது 

விற்கதவா கட்டாயப்படுத்தாது, தமலும் கடனாளி அல்லது உத்தரவாததாரர்(கள்), அத்தணகய பாதுகாப்பிலிருந்து 

சுயாதீனமாக இருந்தால், குறிப்பாக எந்த காரைத்திற்காகவும் சொத்ணத பறிமுதல் செய்ய முடியாமல் தபானால் கடன் 

வழங்குபவருக்கு எதிராக சதாடர உரிணம உண்டு. எதுவாக இருந்தாலும். 

14.10 கடன் வாங்குபவர் விற்பணன மற்றும்/அல்லது கடனளிப்பவரால் தமற்சகாள்ளப்படும் நடவடிக்ணககள் குறித்து 

எந்தவித ஆட்தெபணனயும் சதரிவிக்க உரிணம இல்ணல. எந்தசவாரு தரகர் அல்லது ஏலதாரர் அல்லது கடன் 



வழங்குபவரால் குறிப்பிட்ட தநாக்கத்திற்காக ஈடுபட்டுள்ள பிற நபர் அல்லது அணமப்பின் ஏததனும் செயல் அல்லது 

இயல்புநிணலயிலிருந்து. 

14.11 கடனளிப்பவர், அதன் முழுணமயான விருப்பத்தின் தபரில் மற்றும் கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாததாரருக்கு தமலும் 

எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல், ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அதன் உரிணமகள் மற்றும் பிற ஆவைங்களில் ஏததனும் ஒரு நபருக்கு 

/ வங்கி / நிதி நிறுவனம் அல்லது யாருக்காவது வழங்கலாம்/மாற்றம்/ஒதுக்குதல்/விற்பணன செய்யலாம். கடன் 

வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் வழங்குபவர் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள விதிமுணறகள், கடன் வெதியின் கீழ் 
நிலுணவத் சதாணகணயப் சபறுவதற்கான உரிணம மற்றும் குறிப்பாக அத்தணகய உரிணமகணள கட்டைம் அல்லது 

பத்திரமாக வழங்கலாம்/மாற்றலாம்/ஒதுக்கலாம் /ஒதுக்கப்படுபவர் அத்தணகய உரிணமகளின் முழுப் பயணனப் 

சபறுவதற்கு உரிணமயுணடயவர். இந்த ஒப்பந்தம் கடன் வாங்குபவர்/உத்திரவாததாரர் மீது பிணைக்கப்பட்டுள்ளது 
மற்றும் கடன் வழங்குபவர் மற்றும் அதன் வாரிசுகளின் தணலப்பு மற்றும் ஒதுக்கீட்டின் நலனுக்காகப் 

பாதுகாக்கப்படும். 

14.12 கடன் வாங்குபவர்/உத்திரவாததாரரிடமிருந்து கடன் நிலுணவத் சதாணகணய மீட்சடடுப்பதற்காக எந்தசவாரு சுயாதீன 

முகவர் / முகணமகள் / சொத்து மறுசீரணமப்பு நிறுவனங்கணள (ARC) கடன் வழங்குபவர் நியமிக்கலாம் மற்றும் 

கடனளிப்பவரின் ஊழியர் அல்லது அதன் தெணவ வழங்குநர் நிறுவனம் உட்பட அத்தணகய முகவர்/ஏசஜன்சிகள்/ARC 

கடன் பாக்கிகணள வசூலிக்கலாம். கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரரிடம் இருந்து எந்த தநரத்திலும் 

கடனின் நாையத்தின் தபாது அல்லது அதற்குப் பிறகு, அவர்/அவள்/அவர்கள் வசிக்கும் இடத்தில் அல்லது வணிக 

இடத்தில் அல்லது தவறு எங்காவது. 

14.13 கடனளிப்பவர் முழு கடணனயும் திரும்பப் சபறலாம் அல்லது ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பைம் செலுத்துதல் அல்லது 

செயல்திறணன விணரவுபடுத்த தவண்டும் அல்லது கடன் காலத்தின் தபாது எந்த தநரத்திலும் கூடுதல் பத்திரங்கள் / 

உத்தரவாதங்கணள தகாரலாம். அதற்கான அறிவிப்பு கடனாளருக்கு கடன் வழங்குபவரால் வழங்கப்படும். 

14.14 கடன் வாங்கியவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாதம் அளிப்பவர் இறந்தால், கடன் வழங்குபவர் மாற்று / துணை 

ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இறந்த கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரரின் ெட்டப்பூர்வ வாரிசுகளில் ஏததனும் 

ஒன்று அல்லது அதற்கு தமற்பட்டவர்கணள வற்புறுத்தலாம்/பதிலீடு செய்யலாம் அல்லது கடன் கைக்ணக 

முழுவதுமாக செலுத்தி மூடலாம். அத்தணகய மாற்றீட்டின் தபாது, கடன் வாங்கியவர் மற்றும்/அல்லது 

உத்தரவாததாரரின் ெட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் மூலம் மாற்று / துணை ஒப்பந்தத்ணத நிணறதவற்றுவது சதாடர்பாக, கடன் 

வழங்குபவர் மற்ற தரப்பினருக்கு/ஆய்வுகளுக்கு ஒரு தகவல் கடிதத்ணத அனுப்பலாம். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், 

கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரரின் ெட்டப்பூர்வ வாரிசுகளில் ஏததனும் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

தமற்பட்டவர்களுடன் மாற்று ஒப்பந்தத்ணதத் ததர்ந்சதடுத்து செயல்படுத்தலாம். கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது 

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் இது சதாடர்பாக கடன் வழங்குபவரின் விருப்பத்ணத தகள்வி தகட்கக்கூடாது. இந்த பிரிவின் 
கீழ் பயன்படுத்தப்படும் விருப்பம் கடணன திரும்பப் சபறுவதற்கு கடனளிப்பவரின் உரிணமக்கு பாரபட்ெம் 

இல்லாமல் உள்ளது. 

14.15 ஒப்பந்தத்தில் உள்ள எதுவும் இருந்ததபாதிலும், கடன் வழங்குபவரின் முழுணமயான விருப்பத்தின் தபரில், முழு 

கடன் சதாணகயும் திரும்பப் சபறப்பட்டதா இல்ணலயா என்பது குறித்து உரிய அறிவிப்புக்குப் பிறகு, சொத்ணத 

மீண்டும் சபறுவதற்கு கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. கடனாளியின் கடனாளி/உத்தரவாதம் மற்றும்/அல்லது 
கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளி 

மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது. 

14.16 கடனளிப்பவரின் தகாரிக்ணகயின் தபரில், அல்லது கடனளிப்பவருக்குத் ததணவப்பட்டால், 

கடனளிப்பவர்/உத்தரவாததாரர்: 

a) கடனளிப்பவர், அதன் நியமனதாரர்கள் அல்லது முகவர்களிடம் (உடனடியாகவும் உண்ணமயானதாகவும் 

கருதப்படும் சொத்தின் உரிணமணய) வழங்கவும் (ெம்பந்தமாக இருக்கலாம்); 
b) சொத்து சதாடர்பான அணனத்து பதிவுகள், சகாள்ணககள், ொன்றிதழ்கள் மற்றும் ஆவைங்கணள 

கடனளிப்பவர், அதன் நியமனதாரர்கள் அல்லது முகவர்களுக்கு மாற்றுதல், வழங்குதல் மற்றும் ஒப்புதல் 

அளித்தல் (ெம்பந்தமாக இருக்கலாம்). 
14.17 கடனளிப்பவர் அல்லது அதன் அதிகாரிகள், முகவர்கள் அல்லது நியமனதாரர்கள் எந்தசவாரு இழப்பு, தெதம், வரம்பு 

அல்லது ததய்மானம் ஆகியவற்றிற்கு எந்த வணகயிலும் சபாறுப்தபற்க மாட்டார்கள். , முகவர்கள் அல்லது நாமினிகள் 

அல்லது கடன் வழங்குபவர் அல்லது அதன் அதிகாரிகள், முகவர்கள் அல்லது நியமனதாரர்களுக்குக் கிணடக்கும் 

உரிணமகள், அதிகாரங்கள் அல்லது பரிகாரங்கணளச் செயல்படுத்தாததால் அல்லது பயன்படுத்தாததால் பைத்தின் 

அடிப்பணடயில் கைக்கிடப்பட்ட இழப்பு, தெதம் அல்லது ததய்மானம் ஆகியணவ கைக்கில் பற்று ணவக்கப்படும். 
கடன் வாங்குபவரின் 

14.18 கடனளிப்பவர் அல்லது அதன் முகவர்கள், அதிகாரிகள் அல்லது நியமனதாரர்கள் எந்த வணகயிலும் சபாறுப்பாகவும் 

சபாறுப்பாகவும் இருக்க மாட்டார்கள் மற்றும் கடன் வாங்கியவர் கடன் வழங்குபவர் அல்லது அதன் அதிகாரிகள், 

முகவர்கள் அல்லது எந்தசவாரு பரிந்துணரக்கப்பட்டவர்களும் எந்தசவாரு இழப்பு, தெதம், வரம்பு அல்லது 

தவறுவிதமான மதிப்புமிக்க சபாருட்களுக்கு சபாறுப்தபற்க தவண்டாம் என்று ஒப்புக்சகாள்கிறார். சபாறுப்தபற்கும் 

மற்றும்/அல்லது உணடணம அல்லது சொத்ணத பறிமுதல் செய்யும் தபாது சொத்தில் ணவத்திருக்கும் அல்லது கிடக்கும் 

உடணமகள் மற்றும் சபாருட்கள். 
14.19 கடனளிப்பவர் அல்லது அவர் ொர்பாக ஏற்படும் அணனத்து செலவுகணளயும் (முழு இழப்பீட்டு அடிப்பணடயில் ெட்ட 

செலவுகள் உட்பட) கடனாளரிடம் இருந்து வசூலிக்க கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. நணடமுணறயில் உள்ள 

ெட்டத்தின்படி அல்லது கடன் வழங்குபவரின் நியாயமான நணடமுணறக் குறியீட்டின்படி, சொத்தின் இருப்பிடத்ணதக் 

கண்டறிவதில், உணடணமயாக்குதல், தகதரஜ் செய்தல், காப்பீடு செய்தல், கடத்துதல் மற்றும் விற்பணன செய்தல் 
மற்றும் கடனளிப்பவர் அல்லது அவர் ொர்பாக தாக்கல் செய்யக்கூடிய ெட்ட நடவடிக்ணககள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் 
விதிகள். தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரிகாரங்கள், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், அல்லது தவறு எந்த ஒப்பந்தம் / 

உறுதிசமாழியின் கீழ், அல்லது ெட்டம் அல்லது ெமபங்கு தபான்றவற்றில் கடன் வழங்குபவருக்குக் கிணடக்கும் தவறு 

எந்த பரிகாரத்திற்கும் கூடுதலாக மற்றும் பாரபட்ெம் இல்லாமல் இருக்கும் என்று சதளிவாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
14.20 இந்திய ஒப்பந்தச் ெட்டத்தின் பிரிவு 151 இல் உள்ள தவறு எதணனயும் மீறி, கடனளிப்பவர் அல்லது அதன் அதிகாரிகள், 

முகவர்கள் அல்லது பரிந்துணரக்கப்பட்டவர்கள் எந்த இழப்பு, தெதம், வரம்பு அல்லது ததய்மானம் ஆகியவற்றிற்கு 



எந்த வணகயிலும் சபாறுப்தபற்க மாட்டார்கள். கடன் வழங்குபவர் அல்லது அதன் அதிகாரிகள், முகவர்கள் அல்லது 

நியமனதாரர்கள் வெம் இருக்கும் எந்தக் கைக்கும் அல்லது கடன் வழங்குபவருக்கு அல்லது அதன் அதிகாரிகள், 

முகவர்கள் அல்லது நியமனதாரர்களுக்குக் கிணடக்கும் உரிணமகள், அதிகாரங்கள் அல்லது பரிகாரங்கணளச் 

செயல்படுத்துதல் அல்லது பயன்படுத்தாததால் இழப்பு, தெதம் அல்லது ததய்மானம் கடன் வாங்கியவரின் கைக்கில் 

பற்று ணவக்கப்படும். 
14.21 கடனளிப்பவர் அல்லது அதன் அதிகாரிகள், முகவர்கள் அல்லது நியமன ொரர்கள், RBI வழிகாட்டுதல்கள், உள் 

நியாயமான நணடமுணறக் குறியீடு தபான்ற வாடிக்ணகயாளர்களுக்கான அதன் உறுதிப்பாட்டின் குறியீட்ணடக் 
கணடப்பிடிக்க தவண்டும், தமலும் KYC விதிமுணறகளின் அணனத்துத் ததணவகளுக்கும் இைங்க தவண்டும். 

14.22 அெல் மற்றும்/அல்லது வட்டி மற்றும் பிற கட்டணங்கள் மற்றும் கூடு ல் நிதிக் கட்டணங்கள் ஆகியவற்றின் 
தெலுத் ப்படொ   வளணகளள திறம்பட கட்டுப்படுத்து ல் மற்றும் அள  மீட்தடடுப்பள க் கண்கொணிப்ப ன் 
ந ொக்கத்திற்கொக த ொடர்புளடய கணக்கு அறிக்ளககளள அ ன் புத் கங்களில் பரொமரிக்க கடன் வழங்குபவர்  னது 
விருப்பப்படி உரிளமயுளடயவர். இரண்டு கணக்கு அறிக்ளககளின் கீழும் தெலுத்  நவண்டிய மற்றும் தெலுத்  
நவண்டிய நிலுளவத் த ொளககளளத் திருப்பிச் தெலுத்துவ ற்கு கடன் வொங்குபவர் தபொறுப்பொளியொக இருப்பொர் 
என்பள யும், வெதிளயப் பொதுகொப்ப ற்கொக உருவொக்கப்பட்ட பொதுகொப்பின் மூலம் த ொடர்ந்து பொதுகொக்கப்பட 

நவண்டும் என்பள யும் கடன் தபறுபவர் ஒப்புக்தகொள்கிறொர். 
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கடைளிப்பவர் மூைம் தகவடை யவளிப்படுத்துதல் 
15.1 கடனொளி/உத் ரவொ  ொரர், கடனளிப்பவருக்கு அவர்/அவர்களொல் இங்கு அளிக்கப்பட்ட அளனத்து  கவல்களும் மற்றும் 

 ரவுகளும் உண்ளமயொனளவ என்பள  இ ன் மூலம் உறுதிதெய்து ெொன்றளிக்கிறொர். ரிெர்வ் வங்கி மற்றும் / அல்லது 

கிதரடிட் நபொன்ற பிற ஏதென்சி/அதிகொரிகள், கணக்கு/களின்  டத்ள  மற்றும் தெயல்பொடுகள் த ொடர்பொன எந் /அளனத்து 

 கவல்களளயும்/களள, எந்  ந ரத்திலும் தவளிப்படுத்துவ ற்கு, கடன் வொங்குபவர்/உத் ரவொ  ொரர் இ ன்மூலம் கடன் 

வழங்குபவருக்கு தவளிப்பளடயொக ஒப்பு ல் அளிக்கிறொர்.  கவல் பணியகம் (இந்தியொ) லிமிதடட், ரிெர்வ் வங்கி/எந் தவொரு 

ெட்டப்பூர்வ ஆளணயம் அல்லது ெட்ட நீதிமன்றங்களொல் நியமிக்கப்பட்ட/நியமிக்கப்பட்ட அத் ளகய  கவல்களள 

எழுத்துப்பூர்வமொக அல்லது ஏந னும் உத் ரவு / வழிகொட்டு ல் அல்லது வழக்கின் அடிப்பளடயில் தவளிப்படுத்  

அளழக்கப்படும். கடனொளி /உத்திரவொ  ொரருக்கு எந் வி  அறிவிப்பும் அல்லது அறிவிப்பும் இல்லொமல் கடன் வழங்குபவர் 

, ரிெர்வ் வங்கி மற்றும்/அல்லது ரிெர்வ் வங்கியொல் நியமிக்கப்பட்ட ஏதென்சி/அதிகொரிக்கு எந் தவொரு  கவளலயும் 

தவளிப்படுத் லொம் மற்றும் வழங்கலொம். மற்றும்/ அல்லது தெக்யூரிட்டிநெஷன் தெொத்து மறுசீரளமப்பு மற்றும் இந்தியொவின் 

பொதுகொப்பு ஆர்வத்தின் மத்தியப் பதிவு (CERSAI) மற்றும்/அல்லது நிறுவனங்களின் பதிவொளர் (ROC),  கவல் பயன்பொடு (IU) 

நபொன்றளவ. கடன் வொங்குபவர் / உத் ரவொ ம் வழங்குபவர், RBI மற்றும்/அல்லது ெட்ட நிறுவன அளடயொளங்கொட்டி மற்றும் 

/அல்லது அவ்வொறு நியமிக்கப்பட்ட நவறு எந்  ஆளணயமும் அத் ளகய  ரவு மற்றும்/அல்லது  கவல்களளத் 

த ொகுக்கலொம் மற்றும் அத் ளகய  ரவு மற்றும்/அல்லது  கவல் மற்றும்/அல்லது அ ன் முடிவுகளள அரசு/கள், ரிெர்வ் வங்கி, 

பிற வங்கிகள் மற்றும்/அல்லது நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஏந னும் கொரணங்களுக்கொக த ரிவிக்கலொம். , இந்தியொவில் வங்கி 

மற்றும் நிதித் துளறயில் கடன் ஒழுங்குமுளறக்கொக. கடனொளி /உத்திரவொ  ொரர்  ங்கள் உரிளமளய தவளிப்பளடயொகத் 

 ள்ளுபடி தெய்து , கடனளிப்பவர் மற்றும்/அல்லது RBI மற்றும்/அல்லது RBI ஆல் நியமிக்கப்பட்ட மற்ற எந்  அதிகொரத்ள யும் 

தவளிப்படுத்து ல் மற்றும்/அல்லது அத் ளகய  கவல்களளப் பயன்படுத்து ல் நபொன்ற எந் ப் தபொறுப்பில் இருந்தும், 

ஏந னும் இரகசியக் கூறுகளள மீறும் கொரணத் ொல் விடுவிக்கப்படுவொர்கள். நமலும், கடன் வழங்குபவர்  ொநன அல்லது 

அ ன் முகவர் (கள்) மூலம் குறிப்புகளள தெய்யலொம் விண்ணப்பத்தில் உள்ள  கவல் / ஒப்பந் ங்கள் / கடன் வொங்குபவர் / 

உத் ரவொ ம் அளிப்பவர் ெமர்ப்பித்  பிற த ொடர்புளடய ஆவணங்கள் த ொடர்பொன விெொரளணகளள கழித் ல் / ெரிபொர்த் ல் 

/ ெரிபொர்த் ல் / ெரிபொர்த் ல் ஆகியவற்ளறச் தெய்யலொம். 
15.2 கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் வழங்குபவர், கடனளிப்பவர் மற்றும் கடன் வழங்குபவரின் எந்தசவாரு அதிகாரியும், 

கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாததாரர் அல்லது கடன் வாங்கியவர்/உத்தரவாதம் மற்றும்/அல்லது ஏததனும் ஒப்பந்தம் அல்லது 

ஆவைம் சதாடர்பாக எந்தசவாரு வாடிக்ணகயாளரின் தகவணலயும் சவளிப்படுத்த அனுமதிக்கிறார். 

கடனளிப்பவர்/உத்தரவாதம் வழங்குபவர் அல்லது கடன் வழங்குபவர் தபான்ற எந்தசவாரு வெதிகள் சதாடர்பாகவும் 

எந்தசவாரு நபரும் அத்தணகய வணிக, நிதி, நிர்வாக, கடன் அல்லது வணிக தநாக்கங்களுக்காக கடன் வழங்குபவர் 

சபாருத்தமானதாக கருதுகிறார்:- 
a) கடன் வழங்குபவரின் எந்தசவாரு துணை நிறுவனமும்; மற்றும் 

b) தவறு எந்த நபர்: 

(i) (அல்லது மூலம்) கடன் வழங்குபவர் அதன் அணனத்து உரிணமகள் மற்றும் கடணமகணள கடன் 

வெதிகளின் கீழ் வழங்குகிறார் அல்லது மாற்றுகிறார் அல்லது விற்கிறார் (அல்லது ஒதுக்கலாம் 

அல்லது மாற்றலாம்); 

(ii) கடன் வழங்குபவர் யாருடன் (அல்லது அவர் மூலமாக) எந்தசவாரு பங்தகற்பு அல்லது துணை 

பங்தகற்புடன் அல்லது தவறு எந்த பரிவர்த்தணனயிலும் நுணழகிறார் (அல்லது நுணழயலாம்) ; 

(iii) கடன் காப்பீட்ணட வாங்குதல் அல்லது விற்பணன செய்தல் அல்லது தவறு ஏததனும் ஒப்பந்தப் 
பாதுகாப்பு அல்லது வெதிகளின் கீழ் கடன் வாங்குபவரின் கடணமகணளப் சபாறுத்துக் 

கடனளிப்பவர் யாருடன் (அல்லது அவர் மூலம்) எந்தசவாரு பரிவர்த்தணனயிலும் நுணழகிறார் 

(அல்லது ஈடுபடலாம்); 

(iv) ஏததனும் மதிப்பீட்டு நிறுவனம், காப்பீட்டாளர் அல்லது காப்பீட்டு தரகர் அல்லது கடன் 
வழங்குபவர் அல்லது அதன் துணை நிறுவனங்களுக்கு கடன் பாதுகாப்ணப தநரடியாகதவா 

அல்லது மணறமுகமாகதவா வழங்குபவர் ; 

(v) எந்தசவாரு நீதிமன்றம் அல்லது தீர்ப்பாயம் அல்லது ஒழுங்குமுணற, தமற்பார்ணவ, அரசு அல்லது 

அணர-அரசு அதிகாரம் கடன் வழங்குபவர் அல்லது அதன் துணை நிறுவனங்கள் மீது அதிகார 

வரம்ணபக் சகாண்டுள்ளது; 

(vi) எந்தசவாரு வெதி அல்லது முன்சமாழியப்பட்ட வெதி அல்லது கடன் வாங்குபவர் சதாடர்பான 

தரவின் செயலாக்கம் அல்லது தமலாண்ணமக்கு இைங்க; 

(vii) அத்தணகய சவளிப்படுத்தல் கடனளிப்பவரின் நலன்களுக்காக கடன் வழங்குநரால் 

கருதப்படுகிறது. 

(viii) எந்தசவாரு ெட்டம், ெட்டம், விதிகள் மற்றும்/அல்லது ஒழுங்குமுணறயின் கீழ் அதிகாரம் சபற்ற 

எந்தசவாரு அதிகாரத்திற்கும் எந்தசவாரு தகவணலயும் சவளிப்படுத்தவும் , கடன் வாங்குபவர் 



அல்லது உத்தரவாதம் அளிப்பவர் அல்லது கடன் வாங்குபவர் அல்லது உத்தரவாததாரர் அல்லது 

பாதுகாப்பு வழங்குநர் சதாடர்பான எந்தசவாரு கைக்கு, வெதிணயப் பற்றிய ஆவைங்கணள 

வழங்கவும்; 

15.1 கடனாளி/உத்தரவாததாரர் கடன் வெதிகணளத் திருப்பிச் செலுத்துவதில் அல்லது அதன் மீதான வட்டிகணள அல்லது 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்ட தவணைகளில் ஏததனும் ஒன்ணறத் திருப்பிச் செலுத்துவதில் தவறினால், கடனாளியால் அவர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்ட கடன் வெதிகளின் முன் நிபந்தணனயாக கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் ஒப்புக்சகாள்கிறார். உரிய தததியில் 

கடன் வெதியின் தபாது, கடன் வழங்குபவர் மற்றும்/அல்லது ரிெர்வ் வங்கி, கடனாளியின்/உத்தரவாததாரரின் சபயர்/கள் 

அல்லது அதன் பங்குதாரர்/கள் அல்லது இயக்குநர்களின் சபயர்/கணள சவளியிட அல்லது சவளியிட தகுதியற்ற 

உரிணமணயப் சபற்றிருக்கும். கடனளிப்பவர் அல்லது ஆர்பிஐ தபான்ற ஊடகத்தின் மூலம் கடணனத் திருப்பிச் 

செலுத்தாதவர் என்ற உத்தரவாததாரரின் சபயர்கள் சபாருத்தமானதாகத் ததான்றலாம். 

15.2 கடன் சபறுபவர்/உத்தரவாதம் வழங்குபவர், அவர்களுக்குக் கூறப்பட்ட கடன் வெதிகணள வழங்குவது சதாடர்பான 

முன்நிபந்தணனயாக, கடன் வழங்குபவரின் கடன் வெதிகள் மற்றும் சபறப்பட தவண்டிய கடன் வெதிகள் பற்றிய தகவல் 

மற்றும் தரவுகணள சவளியிடுவதற்கு அவர்களின் ஒப்புதல் ததணவ என்பணத உறுதிசெய்து ஏற்றுக்சகாள்கிறார். அவர்களால், 

அவர்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட / ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட தவண்டிய கடணமகள், அது சதாடர்பாகவும் மற்றும் 

இயல்புநிணலயில், ஏததனும் இருந்தால், அவர்களால் நிணறதவற்றப்படும். அதன்படி, கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாததாரர் 

இதன்மூலம் ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் கடன் வழங்குபவரால் சவளிப்படுத்தப்படுவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறார். 

a) கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் சதாடர்பான தகவல் மற்றும் தரவு; 

b) கடன் சபறுபவர்/உத்தரவாதரால் சபறப்படும் / சபறப்படும் ஏததனும் கடன் வெதி சதாடர்பான தகவல் 

அல்லது தரவு; மற்றும் 

c) கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளியின் கடனாளியால் ஏததனும் கடனாளியின் கடனாளி 

d) ரிெர்வ் வங்கியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிசரடிட் இன்ஃபர்தமஷன் பியூதரா (இந்தியா) லிமிசடட் மற்றும் பிற 

ஏசஜன்சிக்கு சவளிப்படுத்தவும், வழங்கவும் கடன் வழங்குபவர் சபாருத்தமானதாகவும் அவசியமாகவும் 

கருதலாம். 

15.3 கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் செய்பவர் இணத தமற்சகாள்கிறார்: 

a) கிசரடிட் இன்பர்தமஷன் பீதரா (இந்தியா) லிமிசடட் மற்றும் அவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவறு எந்த 

ஏசஜன்சியும், கடனளிப்பவர் சவளிப்படுத்திய தகவல் மற்றும் தரணவ அவர்களால் சபாருத்தமானதாகக் 

கருதப்படும் விதத்தில் பயன்படுத்தலாம்; மற்றும் 

b) கிசரடிட் இன்ஃபர்தமஷன் பீதரா (இந்தியா) லிமிசடட் மற்றும் அவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவறு எந்த 

ஏசஜன்சியும், அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளின் முன்சமாழியப்பட்ட தகவல் மற்றும் தரணவ, 

வங்கிகள் / நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற கடன் வழங்குநர்கள் அல்லது பதிவு செய்த பயனர்களுக்கு 

பரிசீலிப்பதற்காக வழங்கலாம். ொர்பில் ஆர்.பி.ஐ. 

15.4 கடன் வாங்குபவர் / உத்தரவாதம் அளிப்பவர் , திவால் மற்றும் திவால்நிணலக் குறியீடு, 2016ன் பிரிவு 3 (13) இல் 

வணரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி ('குறியீடு' சுருக்கமாக) சதாடர்புணடய ஒழுங்குமுணறகள் / விதிகளுடன் படிக்கப்பட்ட "நிதித் 

தகவணல" சவளிப்படுத்த / ெமர்ப்பிப்பதற்காக கடன் வழங்குபவருக்கு குறிப்பிட்ட ஒப்புதணல வழங்குகிறார். ெட்டத்தின் 

கீழ், அவ்வப்தபாது, எந்த 'தகவல் பயன்பாட்டுக்கும்' ('IU) கடன் வழங்குபவரிடம் இருந்து சபறப்படும் கடன் / நிதி 

வெதிகள் சதாடர்பாக, அவ்வப்தபாது திருத்தப்பட்ட மற்றும் நணடமுணறயில் இருக்கும் மற்றும் அவ்வப்தபாது அதன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுருக்கமாக) குறியீட்டின் பிரிவு 3 (21) இல் வணரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, குறியீட்டின் கீழ் 

வடிவணமக்கப்பட்ட சதாடர்புணடய விதிமுணறகள் மற்றும் வங்கிகள்/நிதி நிறுவனங்களுக்கு அவ்வப்தபாது ஆர்பிஐ 

வழங்கிய வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் இதன் மூலம் உடனடியாக அங்கீகரிக்க ஒப்புக்சகாள்கிதறன். ெம்பந்தப்பட்ட 'IU' 

தகாரும் தபாது, கடன் வழங்குபவரால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட "நிதித் தகவல்". 

15.5 கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் வழங்குபவர், கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம், கடன் வாங்கியவர், கடன் கைக்கில் 

காலதாமதம் ஆகிய விவரங்கள் மற்றும் ெட்டப்பூர்வ வழக்குகள் ஆகியவற்ணற எந்த தநரத்திலும் சவளிப்படுத்த/பகிர்ந்து 

சகாள்ள கடன் வழங்குபவருக்கு ஒப்புக்சகாண்டு சவளிப்பணடயாக ஒப்புதல் அளிக்கிறார்கள். அெல் உபகரை 

உற்பத்தியாளர்கள் (OEM) ெப்ணளயர்கள் மற்றும் கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் உட்பட 

வாகனம்/உபகரை உற்பத்தியாளர்களிடம் திரும்பப் சபறுதல் தபான்றணவ. 

15.6 கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதம் வழங்குபவர், கடனளிப்பவருக்கு எந்த தநரத்திலும் அவரது குழு நிறுவனங்கள் அல்லது 

பிற நிறுவனங்கள் மற்றும் கடனளிப்பவர் அல்லது அதன் குழு நிறுவனங்களுக்கு அவரது/அவளுணடய/அவர்களுணடய 

எந்தசவாரு/அணனத்து தரவுகணளயும்/தகவல்கணளயும் சவளிப்படுத்த/பகிர்வதற்கு/விற்பதற்கு கடனாளிக்கு 

சவளிப்பணடயாக ஒப்புதல் அளிக்கிறார். கடன் வாங்குபவருக்கு/உத்தரவாததாரருக்கு அதன் தயாரிப்புகணள விற்கலாம். 

15.7 இந்  உட்பிரிவு, இந்தியொவில்  ளடமுளறயில் உள்ள ெட்டத்தின் கீழ் பரிந்துளரக்கப்பட்டள  விட அல்லது கொலப்நபொக்கில் 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட பிற விதிமுளறகள் மற்றும் வழிகொட்டு ல்களள விட அதிக அளவு ரகசியத் ன்ளமக்கொக கடன் 

வொங்குபவருடன் கடன் வழங்குபவர் ஒரு தவளிப்பளடயொன அல்லது மளறமுகமொன ஒப்பந் ம் அல்ல, நமலும் 

கரு ப்படக்கூடொது. இந் ச் ெட்டப்பிரிவில் கடன் வழங்குபவருக்கு வழங்கப்பட்ட உரிளமகள், கடன் வொங்குபவருக்கும் 

கடனொளிக்கும் இளடயில் தவளிப்படுத் ப்பட்ட அல்லது மளறமுகமொக, எந் தவொரு கடன் வொங்குபவரின்  கவல் அல்லது 

அத் ளகய நவறு எந்  ஒப்பந் ம் எந்  வளகயிலும் பொரபட்ெமொகநவொ அல்லது அத் ளகய நவறு எந்  ஒப்பந் மும் இந்  

உட்பிரிவின் மூலம் எந்  வி த்திலும் பொரபட்ெமொகநவொ அல்லது பொதிக்கப்படநவொ கூடொது. 

 
சட்டப்பிரிவு 16 

பாதுகாப்பு வட்டி அமைாக்கம் 
16.1  தவணைகணள செலுத்துவதில் ஏததனும் தவறு ஏற்பட்டால், ஒப்பந்தத்தின் விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகணள 

மீறும் பட்ெத்தில், கடன் வழங்குபவர் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அணனத்து அல்லது எந்த ெட்ட நடவடிக்ணகணயயும் 

மற்றும்/ அல்லது அணனத்து மன்றங்களுக்கு முன்பாகவும் எடுக்கலாம் மற்றும் அதன் கீழ் கிணடக்கும் தீர்வுகணளயும் 

தகாரலாம். செயல்படாத சொத்ணத மீட்பதற்குப் சபாருந்தும் நிதிச் சொத்துகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுகட்டணமப்பு 

மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டிச் ெட்டம், 2002 (SARFAESI ெட்டம்) அமலாக்கம். SARFAESI ெட்டத்தின்படி 



பாதுகாக்கப்பட்ட சொத்ணத மீட்சடடுக்கவும் அகற்றவும் கடன் வழங்குபவருக்கு உரிணம உண்டு. பாதுகாக்கப்பட்ட 
சொத்ணத அகற்றிய பிறகு ஏததனும் இருப்பின் மீதி நிலுணவத் சதாணகணய மீட்சடடுக்க கடன் வழங்குபவருக்கு 
தமலும் உரிணம உண்டு. 

 
16.2  கடனளிப்பவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர், கடனளிப்பவர் எந்த விதத்திலும், முழுவதுமாகதவா அல்லது 

பகுதியாகதவா, மற்றும் அத்தணகய முணறயில் மற்றும் விதிமுணறகளில் விற்க, ஒதுக்க அல்லது பரிமாற்றம் செய்ய, 
கடனளிப்பவருக்கு முழு உரிணமயும் முழு அதிகாரமும் அதிகாரமும் உள்ளவர் என்பணதத் சதளிவாக அங்கீகரித்து 
ஏற்றுக்சகாள்கிறார். கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாததாரருக்கு எழுத்துப்பூர்வ தகவல் இல்லாமல் அல்லது 

இல்லாமல் கடன் வழங்குபவரின் விருப்பத்தின் எந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் முடிவு செய்யுங்கள். கடன் 

வாங்கியவர் மற்றும் உத்தரவாததாரரின் ஏததனும் அல்லது அணனத்து நிலுணவத் சதாணககளுக்காக, வாங்குபவர், 

ஒதுக்கப்பட்டவர் அல்லது மாற்றுபவர் ொர்பாக கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாததாரருக்கு எதிராகத் சதாடர, 

கடன் வழங்குபவருக்கு அதன் அதிகாரத்ணதத் தக்கணவத்துக்சகாள்வதற்கான உரிணமணய இது உள்ளடக்குகிறது. 

அத்தணகய நடவடிக்ணக மற்றும் விற்பணன, ஒதுக்கீடு அல்லது பரிமாற்றம், கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் 
அளிப்பவர் அத்தணகய மூன்றாம் தரப்பினணர கடன் வழங்குபவராக பிரத்திதயகமாகதவா அல்லது கடன் 
வழங்குபவருடன் கூட்டுக் கடனாளியாகதவா அல்லது கடன் வழங்குபவரின் உரிணமயுடன் பிரத்திதயகமாக கடன் 
வழங்குபவராகதவா ஏற்றுக்சகாள்ள தவண்டும். அத்தணகய மூன்றாம் தரப்பினரின் ொர்பாக மற்றும் அத்தணகய 

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு மற்றும்/அல்லது கடன் வழங்குபவருக்கு கடன் வழங்குபவருக்கு அத்தணகய நிலுணவத் 

சதாணககள் மற்றும் பாக்கிகணள செலுத்துதல். தபார்ட்ஃதபாலிதயாணவ மூன்றாம் தரப்பினருக்கு மாற்றும் பட்ெத்தில், 

கடனாளியும் உத்தரவாததாரரும், சமாத்தக் கடன் சதாணகக்கும் கடனளிப்பவர் சபற்ற சதாணகக்கும் இணடதய உள்ள 

வித்தியாெத்ணத மூன்றாம் தரப்பினருக்குச் செலுத்த ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். மூன்றாம் தரப்பினருக்கு உரிய சதாணகணய 

வசூலிக்க கடன் வழங்குபவரின் அதிகாரம் இருக்கும். 
 

சட்டப்பிரிவு 17 
முன்கூட்டிதய யசலுத்துதல் 

17.1  இரண்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளணத விட முன்னதாகதவ கடணனச் செலுத்துவதற்கு கடன் 

வாங்குபவர் விரும்பினால், முதல் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி முன்கூட்டிதய கடன் வாங்குபவர் 
கடனுடன் கூடுதலாக அத்தணகய முன்கூட்டிதய கடன் வாங்கிய தததியில் நிலுணவயில் உள்ள நிலுணவத் சதாணகயில் 

செலுத்த தவண்டும். பைம் செலுத்தப்பட்டால் அல்லது காதொணலகள் அழிக்கப்பட்டால் மட்டுதம முன்கூட்டிதய 

செலுத்துதல் நணடமுணறக்கு வரும். 

 
சட்டப்பிரிவு 18 
பாதுகாப்பு 

18.1  கடனளிப்பவர் எந்த வணகயிலும் முழுணமயாகதவா அல்லது பகுதியாகதவா விற்க, ஒதுக்க அல்லது பரிமாற்றம் 

செய்ய, கடனளிப்பவருக்கு முழு உரிணமயும், முழு அதிகாரமும் அதிகாரமும் உண்டு என்பணத, கடன் வாங்குபவர் 

சவளிப்பணடயாக அங்கீகரித்து ஏற்றுக்சகாள்கிறார். கடன் வாங்குபவர், ஒதுக்கப்பட்டவர் அல்லது மாற்றுபவர், 

கடனாளியின் ஏததனும் அல்லது அணனத்து நிலுணவத் சதாணககள் மற்றும் நிலுணவத் சதாணககள், கடன் 
வழங்குபவரின் விருப்பத்தின் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அல்லது குறிப்பிடாமல் கடன் வாங்குபவருக்கு எதிராக அதன் 

அதிகாரத்ணதத் தக்கணவத்துக்சகாள்ளும் உரிணமணய இதில் உள்ளடக்கியது. கடன் வாங்குபவருக்கு எழுதப்பட்ட 

தகவல். அத்தணகய நடவடிக்ணக மற்றும் விற்பணன, ஒதுக்கீடு அல்லது பரிமாற்றம், கடன் வாங்குபவர் அத்தணகய 
மூன்றாம் தரப்பினணர கடன் வழங்குபவராக பிரத்திதயகமாக அல்லது கடன் வழங்குபவருடன் கூட்டுக் கடனாளியாக 
அல்லது கடன் வழங்குபவருக்கு பிரத்திதயகமாக கடன் வழங்குபவரின் உரிணமயுடன் இங்குள்ள அணனத்து 

அதிகாரங்கணளயும் சதாடர்ந்து பயன்படுத்துவணதக் கட்டுப்படுத்தும். அத்தணகய மூன்றாம் தரப்பினரின் ொர்பாகவும், 
அத்தணகய மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் அல்லது கடன் வழங்குபவருக்கும் அத்தணகய நிலுணவத் சதாணக மற்றும் 

நிலுணவத் சதாணககணள செலுத்துதல். தபார்ட்ஃதபாலிதயாணவ மூன்றாம் தரப்பினருக்கு மாற்றும் பட்ெத்தில், 

நிலுணவயில் உள்ள கடன் சதாணகக்கும் கடனளிப்பவர் சபற்ற சதாணகக்கும் இணடதய உள்ள தவறுபாட்ணட, கடன் 

வாங்கியவர் ஒப்புக்சகாண்டு, மூன்றாம் தரப்பினருக்குச் செலுத்த உறுதியளிக்கிறார். மூன்றாம் தரப்பினருக்கு 

நிலுணவத் சதாணகணய வசூலிக்க கடனாளியின்(கள்) அதிகாரம் இருக்கும். 

 
சட்டப்பிரிவு 19 

ஏயென்சிடய நியமிக்க கடன் வழங்குபவரின் உரிடம 

19.1  கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் அவர்கள் சபற்ற கடனுடன் சதாடர்புணடய ஏததனும் அல்லது 

அணனத்து தெணவகணளயும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு/ஏசஜன்சிக்கு அவுட்தொர்ஸ் செய்யலாம் என்பணத 

ஒப்புக்சகாண்டு, புரிந்துசகாண்டு, ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள் . கடனளிப்பவர் அத்தணகய நடவடிக்ணககணள தாதன 

அல்லது அதன் அதிகாரிகள் அல்லது ஊழியர்கள் மூலமாகச் செய்வதற்கான உரிணமக்கு பாரபட்ெம் இல்லாமல், 
கடனளிப்பவரின் விருப்பப்படி ஒன்று அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட மூன்றாம் தரப்பினணர நியமிப்பதற்கும் 
மாற்றுவதற்கும் முழு உரிணமயும் முழு அதிகாரமும் அதிகாரமும் சகாண்டவர் என்பணத கடன் வாங்கியவர் 

சவளிப்பணடயாக அங்கீகரித்து ஏற்றுக்சகாள்கிறார். இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வழங்குபவருக்கு செலுத்த 

தவண்டிய தவணைகள்/வட்டி/பிற கட்டைங்கணள கடனளிப்பவர் ொர்பாக கடன் விண்ைப்பத்ணத செயலாக்க 

மற்றும்/அல்லது வசூலிக்க உரிணம மற்றும் அதிகாரத்ணத அத்தணகய மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வழங்கவும் மற்றும் 

அணனத்து செயல்கள், செயல்கள், விஷயங்கள் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புணடய அல்லது தற்செயலான விஷயங்கள், 

தகாரிக்ணக அறிவிப்புகணள அனுப்புதல், கடனாளியின் குடியிருப்பு அல்லது அலுவலகத்திற்குச் செல்வது அல்லது 
நிலுணவத் சதாணகணயப் சபறுவதற்கு கடனாளிணயத் சதாடர்புசகாள்வது அல்லது ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப சொத்ணத 

ணகயகப்படுத்துவதற்கு. 

 
சட்டப்பிரிவு 20 
அறிவிப்புகள் 



20.1  எந்தசவாரு அறிவிப்பும், கடிதம் மற்றும் பிற ஆவைம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பப்படும் 

அல்லது கடன் வாங்கியவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரரால் அறிவிக்கப்பட்ட முகவரிக்கு, தனிப்பட்ட முணறயில் 

அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட/விணரவுத் தபாலில் ஒப்புதலுடன் அல்லது கூரியர் மூலமாகதவா அல்லது தவறு எந்த 

வணகயிதலா அனுப்பப்படும். சதாணலநகல் செய்தி, பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்ெல் அல்லது சமாணபல் எண் 

செயல்படுத்தப்பட்ட வாட்ஸ்அப் அல்லது பிற ஒத்த பயன்பாடுகள் தபான்ற ஆவைங்களின் மின்னணு பரிமாற்றம். 

பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்ெல் ஐடி அல்லது சமாணபலுக்கு அனுப்பப்படும் எந்த அறிவிப்பும் / ஆவைங்கணளயும் 

கடன் வாங்குபவர்  மற்றும்/அல்லது கடன் வழங்குபவர் அவர்/அவர்/அவர்களின் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் குறிப்பாக 

ஒப்புக்சகாள்கிறார், ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் ஒப்புதல் அளிக்கிறார். அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் எண் (வாட்ஸ்அப் 

அல்லது பிற ஒத்த பயன்பாட்டுடன் இயக்கப்பட்டது) தபான்றணவ ெரியான தெணவயாகக் கருதப்படும் மற்றும் கடன் 

வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் அதன் நம்பகத்தன்ணமணய தகள்விக்குட்படுத்த மாட்டார்கள். 

20.2     ந ொட்டீஸ், கடி ம் மற்றும்/அல்லது பிற ஆவணம் பதிவு/விளரவு  பொல் மூலம் ஒப்புளக அல்லது கூரியர் மூலம் 

அனுப்பப்பட்டது, கடன் வொங்கியவர் மற்றும்/அல்லது உத்திரவொ  முகவரி தபற்றவர், கடனளிப்பவர் மற்றும் 

ஏந னும் இ-நெளவயொல் அனுப்பப்பட்ட 3  ொட்களுக்குப் பிறகு தபறப்பட்ட ொகக் கரு ப்படும். மின்னஞ்ெல் அல்லது 
தமொளபல் எண் அல்லது பிற மின்னணு நெளவ முளற மூலம் கடன் வழங்குபவர் அனுப்பிய உடநனநய 

வழங்கப்பட்ட ொகக் கரு ப்படும். 

20.3  கடன் வழங்குபவரின் அதிகாரி ஒருவரால் எழுத்துப்பூர்வமாக ணகசயழுத்திடப்பட்ட ஒரு ொன்றிதழானது, கடன் 

வாங்கியவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் ஆகிய இருவருக்கும் எதிரான உறுதியான ஆதாரமாக இருக்கும் . 

20.4  கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரரின் முகவரி, மின்னஞ்ெல் அல்லது சமாணபல் எண்ணில் ஏததனும் 

மாற்றம் ஏற்பட்டால், அத்தணகய மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு வாரத்திற்குள் கடன் வழங்குபவருக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக 

அறிவிக்கப்படும். 

20.5  அணனத்து கடிதங்களிலும், ஒப்பந்த எண் தமற்தகாள் காட்டப்பட தவண்டும். 

20.6  இந்  ஒப்பந் த்தின் முன்னுளரயில் ந ொன்றும்  ரப்பினரின் விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடனளிப்பவரின் 

கொர்பநரட் அலுவலக முகவரியில் அளனத்து கடி ங்களும் கடனளிப்பவருக்கு அனுப்பப்படும். கடனளிப்பவர் தபறும் 

வளர கடன் வழங்குபவருக்கு எந்  அறிவிப்பும்  ளடமுளறக்கு வரொது. 

20.7  கடன் வாங்குபவருக்கு அனுப்பப்படும் அறிவிப்பு, இணை கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாததாரருக்கு 

வழங்கப்படும் அறிவிப்பாகக் கருதப்படும். 

 
சட்டப்பிரிவு 21 
பகுதி யசல்ைாது 

 
21.1  இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஏததனும் விதி அல்லது அதன் விண்ைப்பம் எந்தசவாரு நபருக்கும் அல்லது சூழ்நிணலக்கும் 

செல்லுபடியாகாததாகதவா அல்லது நணடமுணறப்படுத்த முடியாததாகதவா இருந்தால், எந்தசவாரு ெட்டம் அல்லது 

ஒழுங்குமுணற அல்லது அரொங்கக் சகாள்ணக, இந்த ஒப்பந்தத்தின் எஞ்சியணவ மற்றும் அத்தணகய விதியின் 

பயன்பாடு உட்பட. அது செல்லுபடியற்றதாகதவா அல்லது செயல்படுத்த முடியாததாகதவா கருதப்படும் நபர்கள் 

அல்லது சூழ்நிணலகள் இதனால் பாதிக்கப்படாது, தமலும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒவ்சவாரு விதிமுணறயும் ெட்டத்தால் 

அனுமதிக்கப்பட்ட முழு அளவிற்கு செல்லுபடியாகும் மற்றும் செயல்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் செல்லுபடியாகாத அல்லது நணடமுணறப்படுத்த முடியாத எந்தசவாரு விதியும், செல்லுபடியாகும் 

மற்றும் அமலாக்கக்கூடியது மற்றும் நணடமுணறப்படுத்த முடியாத விதியின் அெல் தநாக்கத்ணத, பரஸ்பரம் 

ஒப்புக்சகாள்ளக்கூடிய வணகயில் பிரதிபலிக்கும் ஒரு விதியாக மாற்றப்படும். 
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தகைாறு தீர்வு மற்றும் நடுவர் 

22.1 அணனத்து தகராறுகளும் (இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாதரால் செய்யப்பட்ட இயல்புநிணல 

உட்பட), தவறுபாடுகள் மற்றும்/அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் வாழ்வாதாரத்தின் தபாது அல்லது அணதத் சதாடும் 

தபாது எழும் உரிணமதகாரல்கள் நடுவர் மன்றத்தின் விதிகளின்படி நடுவர் ெமரெச் ெட்டம், 1996 மூலம் தீர்க்கப்படும், 
அல்லது அதன் ெட்டப்பூர்வ திருத்தங்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநரால் பரிந்துணரக்கப்படும் ஒதர நடுவருக்குப் 
பரிந்துணரக்கப்படும். நடுவர் மன்ற நடவடிக்ணககளின் இருக்ணக, இடம் மற்றும் இடம் ஆகியணவ சென்ணனயில் 

இருக்க தவண்டும் மற்றும் சமாழி ஆங்கிலத்தில் இருக்க தவண்டும். அத்தணகய நடுவரால் வழங்கப்படும் தீர்ப்பு 

இறுதியானது மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் அணனத்து தரப்பினணரயும் கட்டுப்படுத்தும். நடுவரால் வழங்கப்படும் 

இணடக்கால தீர்ப்பு/கள் உட்பட தீர்ப்பு, இறுதியானது மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட அணனத்து தரப்பினணரயும் 

கட்டுப்படுத்தும். நடுவர் இணடக்காலத் தீர்ப்பு/கள் உட்பட தீர்ப்புக்கொன காரைங்கணளக் கூறுவார். நடுவர் மன்றத்தின் 

செலவு ெமமாக  ரப்புகளொல் ஏற்கப்படும்.  மத்தியஸ் ம் மற்றும் ெமரெச் ெட்டம், 1996 இன் பிரிவு 12 இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்ட கடனளிப்பவரொல் ஒநர  டுவளர நியமிப்பள  ெவொல் தெய்வ ற்கொன அவரது/அவளுளடய/அவர்களின் 

உரிளமளய கடனொளி/உத் ரவொ  ொரர் குறிப்பொக  ள்ளுபடி தெய்கிறொர். 
22.2 அத்தணகய ஒரு நடுவர் விஷயத்தில் முதலில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், ராஜினாமா அல்லது மரைம் அல்லது எந்த 

காரைத்திற்காகவும் செயல்பட முடியாமல் தபானால், கடனளிப்பவர், அத்தணகய நடுவர் இறந்த தநரத்தில் அல்லது 

அவர் நடுவராக செயல்பட இயலாணம, நடுவராக செயல்பட மற்சறாரு நபணர நியமிப்பார் மற்றும் அத்தணகய நபர் 

தனது முன்தனாடியால் அது விட்டுச் சென்ற கட்டத்தில் இருந்து குறிப்ணப சதாடர உரிணம உண்டு. 
22.3 கட்சிகளுக்கிணடதயயான ெர்ச்ணெகள் "ஆன்ணலன் தகராறு தீர்வு" (ODR) சபாறிமுணறயின் மூலம் தீர்க்கப்படலாம் 

மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்ெல் ஐடி அல்லது சமாணபல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும் எந்த அறிவிப்புகள், 

பதில்கள், மறுபரிசீலணனகள், கடிதங்கள் மற்றும் ஆவைங்கள் (இயக்கப்பட்டது வாட்ஸ்அப் அல்லது பிற ஒத்த 

விண்ைப்பத்துடன்) நடுவர் செல்லுபடியாகும் மற்றும் கட்சிகளுக்குக் கட்டுப்படுவார் மற்றும் நடுவர், அதன் 

உண்ணமத்தன்ணமக்கு உட்பட்டு, ெர்ச்ணெணய தீர்ப்பதற்கு அணததய பரிசீலிக்கலாம். தமலும் நடுவர் தனது பதிவு 

செய்யப்பட்ட மின்னஞ்ெல் ஐடி அல்லது அணலதபசி எண்ணிற்கு நடுவர் சதாடர்பான அறிவிப்புகள், உரிணமதகாரல் 

அறிக்ணக, ஆவைங்கள், பதில்கள், கவுண்டர்கள், ஒத்திணவப்புக் கடிதங்கள் தபான்றவற்ணற அனுப்பலாம் என்று 



இருதரப்பினரிணடதய ஒப்புக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. கட்சிகளுக்கு ெரியான தெணவயாக கருதப்படும். தரப்பினர் 

ஒப்புக்சகாண்டால், நடுவர் வீடிதயா அணழப்பு வெதி மூலம் வாய்வழி ஆதாரத்ணத பதிவு செய்யலாம். 
 

சட்டப்பிரிவு 23 
சட்டம் மற்றும் அதிகாை வைம்பு 

23.1 இந்த ஒப்பந்தம் இந்திய ெட்டங்களின்படி நிர்வகிக்கப்படும் மற்றும் கட்டணமக்கப்படும் மற்றும் மற்ற அணனத்து 
நீதிமன்றங்கணளயும் தவிர்த்து சென்ணன நகரத்தில் உள்ள நீதிமன்றங்களின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டது. 

 
சட்டப்பிரிவு 24 
முழு ஒப்பந்தம் 

24.1  இந்த ஒப்பந்தம் (முதல் மற்றும் இரண்டாவது அட்டவணைகள் உட்பட) இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி கடனளிப்பவருக்கு 
ஆதரவாக கடன் வாங்குபவரால் செயல்படுத்தப்பட்ட அல்லது செயல்படுத்தப்பட தவண்டிய ஆவைங்களுடன் அதன் 

சபாருள் சதாடர்பாக கட்சிகளுக்கு இணடதய முழு ஒப்பந்தத்ணதயும் உருவாக்குகிறது. 

 
சட்டப்பிரிவு 25 

விதிமுடைகள் மற்றும் முடித்தல் 

25.1  இந்த ஒப்பந்தம் இந்த உடன்படிக்ணகயின் தததியிலிருந்து நணடமுணறக்கு வரும் மற்றும் கடன் வாங்கியவருக்கு கடன் 

சகாடுத்தவருக்கு, அதன் மீதான வட்டி மற்றும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடனாளி செலுத்த தவண்டிய கட்டைங்கள் 

மற்றும் நிலுணவத் சதாணககள் அணனத்ணதயும் கடனாளி செலுத்தினால் மட்டுதம முடிவணடயும். 

 

சட்டப்பிரிவு 26 
இயல்புநிடையில் கணக்கின் வடகப்பாடு 

26.1 "அழுத்தப்பட்ட சொத்துக்கணளத் தீர்மானிப்பதற்கான ப்ரூசடன்ஷியல் கட்டணமப்பில்" அவ்வப்தபாது ரிெர்வ் 

வங்கியால் சவளியிடப்பட்ட சபாருந்தக்கூடிய சுற்றறிக்ணகயின்படி, கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாததாரரின் 

கைக்குகளில் உள்ள ஆரம்ப அழுத்தத்ணத, இயல்புநிணலயில், வணகப்படுத்துவதன் மூலம் கடனளிப்பவர் உடனடியாக 

அணடயாளம் காை தவண்டும் என்பணத கடன் வாங்குபவர் / உத்தரவாததாரர் ஒப்புக்சகாண்டு புரிந்துசகாள்கிறார். 

சிறப்புக் கைக்கு (SMA 1&2) மற்றும் NPA. 
 

26.2 கடனளிப்பவர்/உத்தரவாததாரரின் கைக்குகள் (கடன் வழங்குநரிடமிருந்து சபறப்படும் நிதி வெதிகணள 

உள்ளடக்கியது) கடன் வழங்குநரால், அத்தணகய செயல்முணறகணள இயக்கும் தநரத்ணதப் சபாருட்படுத்தாமல், 

குறிப்பிட்ட தததிக்கான நாள்-இறுதிச் செயல்முணறகளின் ஒரு பகுதியாகக் சகாடியிடப்படும் என்பது தமலும் 

சதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது . இதததபால், கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாததாரரின் கைக்குகணள SMA மற்றும் NPA 

என வணகப்படுத்துவது, சதாடர்புணடய தததிக்கான நாள்-இறுதிச் செயல்முணறயின் ஒரு பகுதியாக செய்யப்படும் 

மற்றும் SMA அல்லது NPA வணகப்பாடு தததியானது நாள் முடிவு செயல்முணற இயக்கப்படும் காலண்டர் 

தததியாகும். தவறு வார்த்ணதகளில் கூறுவதானால், SMA அல்லது NPA இன் தததியானது, NBFC க்கு 

சபாருந்தக்கூடிய RBI விதிமுணறகளின்படி அந்தக் காலண்டர் தததியின் நாள் முடிவில் ஒரு கைக்கின் சொத்து 

வணகப்பாடு நிணலணய பிரதிபலிக்கும். 

எடுத்துக்காட்டு: கடன் கைக்கின் நிலுணவத் தததி மார்ச் 31, 2021 ஆகவும், கடன் வழங்கும் நிறுவனம் 

இந்தத் தததிக்கான நாள்-இறுதிச் செயல்முணறணய நடத்துவதற்கு முன் முழு நிலுணவத் சதாணகணயப் 

சபறவில்ணலசயன்றால், காலாவதி தததி மார்ச் 31, 2021 ஆக இருக்கும். அது சதாடர்ந்தால் காலதாமதமாக 

இருக்கும், இந்த கைக்கு ஏப்ரல் 30, 2021 அன்று நாள்-இறுதிச் செயல்முணறணய இயக்கும் தபாது SMA-1 

எனக் குறிக்கப்படும். அதன்படி, அந்தக் கைக்கிற்கான SMA-1 வணகப்பாட்டின் தததி ஏப்ரல் 30, 2021 ஆக 

இருக்கும். 

இதததபால், கைக்குத் சதாடர்ந்து காலதாமதமாக இருந்தால், அது தம 30, 2021 அன்று நாள்-இறுதிச் 

செயல்முணறணய இயக்கும் தபாது SMA-2 எனக் குறிக்கப்படும், தமலும் தாமதமாகத் சதாடர்ந்தால், அது 

நாள்-இறுதிச் செயல்முணறணய இயக்கும்தபாது NPA என வணகப்படுத்தப்படும். ஜூன் 29, 2021. 
26.3 கடன் வாங்குபவர்/உத்தரவாததாரரின் கைக்குகளின் SMA அல்லது NPA வணகப்பாடு குறித்த வழிமுணறகள், 

சவளிப்பாட்டின் அளணவப் சபாருட்படுத்தாமல், சில்லணற கடன்கள் உட்பட அணனத்து கடன்களுக்கும் சபாருந்தும் 

என்பது தமலும் சதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 
26.4 NPA களாக வணகப்படுத்தப்பட்ட கடன் கைக்குகள், வட்டி மற்றும் அெலின் முழு நிலுணவத் சதாணகணயயும், 

கடனாளி/உத்தரவாததாரரால் செலுத்தப்பட்டால் மட்டுதம, 'நிணலயான' சொத்தாக தமம்படுத்தப்படலாம் என்பணத, 

கடன் வாங்குபவர் / உத்தரவாதம் அளிப்பவர் தமலும் ஒப்புக்சகாண்டு புரிந்துசகாள்கிறார் . 
 

பிரிவு 27 

எைக்ட்ைானிக் யசயல்படுத்தல் / டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 
27.1 கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர், ஒப்பந்தம் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட ஆவைங்கணள மின்னணு / 

டிஜிட்டல் வடிவில் (சபாருந்தக்கூடிய இடங்களில்) செயல்படுத்துகிறார் என்பணத ஒப்புக்சகாள்கிறார், 

புரிந்துசகாள்கிறார், ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் உறுதிப்படுத்துகிறார் OTP (ஒரு முணற கடவுச்சொல்) மற்றும்/அல்லது 

மின்னஞ்ெல் இணைப்பு மூலம் அவரது/அவர்/அவர்கள் அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவுசெய்யப்பட்ட சமாணபல் எண்(கள்) 

மற்றும்/அல்லது அவருணடய/அவர்/அவர்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்ெல் ஐடி(கள்) அல்லது 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தவறு ஏததனும் ெரிபார்ப்பு முணற அவ்வப்தபாது பயன்பாட்டில் உள்ளது. 
27.2 கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் உடன்படிக்ணக மற்றும் பிற ஆவைங்களின் நம்பகத்தன்ணமணய 

அவர்/அவள்/அவர்கள் தகள்விக்குட்படுத்த மாட்டார்கள் என்பணத ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள் மற்றும் 

உறுதியளிக்கிறார்கள், தமலும் எதிர்காலத்தில் எந்தசவாரு உடல் ணகசயாப்பம் ததணவப்படாமலும் 

அவர்/அவள்/அவர்களால் மின்னணு வடிவத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்படுகிறது.  
27.3 கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர், தகவல் சதாழில்நுட்பச் ெட்டம் மற்றும் விதிமுணறகளின்படி 

முழுக்க முழுக்க அவருணடய/அவள்/அவர்களின் சொந்த ஆபத்து மற்றும் விணளவுகளின்படி இங்கு உள்ள 



விதிமுணறகளின்படி ஆன்ணலன் கடன் வெதிணயப் சபறுகிறார். "நான் ஒப்புக்சகாள்கிதறன்" என்பணதக் கிளிக் 

செய்வதன் மூலம், கடன் வாங்குபவரும் உத்தரவாதம் அளிப்பவரும் ஒப்பந்தம் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட 

ஆவைங்கணள முணறயாகச் செய்துள்ளார்கள்/இங்தக உள்ள அணனத்து விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகணளயும் 

ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளார்கள் மற்றும் அவர்/அவள்/அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் என்று கருதப்படும். வருங்காலத்தில் 

இது சதாடர்பாக ஏததனும் எதிர்ப்பு அல்லது எதிர்ப்ணப எழுப்புங்கள். கடனுக்கான விண்ைப்பத்தில் கடன் 
வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் பூர்த்தி செய்த அணனத்து நிபந்தணனகள் மற்றும் விவரங்கள் குறித்து 
தன்ணனத் திருப்திப்படுத்திய பின்னதர, கடனளிப்பவர் ஒப்பந்தத்தில் ஒரு  ரப்பொக ஒப்புக்சகாள்கிறார் என்பணத 

கடனாளி மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் அறிந்திருக்கிறார். 
27.4 இணையம் என்பது தரவு பரிமாற்றத்திற்கான பாதுகாப்பான வழிமுணறயாக இருக்க தவண்டிய அவசியமில்ணல 

என்பணத கடனாளியும் உத்தரவாததாரரும் புரிந்துசகாண்டு ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். அத்தணகய பரிமாற்ற முணறகள் 

ொத்தியமான ணவரஸ் தாக்குதல்கள், தரவுகணள அங்கீகரிக்கப்படாத இணடமறிப்பு, தரவு மாற்றுதல், எந்த 
தநாக்கத்திற்காக அங்கீகரிக்கப்படாத பயன்பாடு ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கியது என்பணத கடன் வாங்குபவர் மற்றும் 
உத்தரவாதம் அளிப்பவர் ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் ஏற்றுக்சகாள்கிறார். கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் 

வழங்குபவர் கடனாளிணய அணனத்து இழப்புகள், செலவுகள், தெதங்கள், செலவுகள் ஆகியவற்றில் இருந்து விடுபட 

ஒப்புக்சகாள்கிறார். மின்னணு தரவு, ணவரஸ் தாக்குதல்கள் / கடன் வாங்குபவரின் அணமப்புக்கு பரிமாற்றம் 

இல்ணலசயனில் கடணனப் சபறுவதற்கான வழிமுணறயாக இணையத்ணதப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும். 

எவ்வாறாயினும், கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாததாரர் கடணனப் சபற விரும்புகிறார்கள் மற்றும் கடன் மற்றும் 

அதன் செயல்பாடு உட்பட ஒப்பந்தத்தின் கீழ் உள்ள பல்தவறு விஷயங்களுக்கு மின்னஞ்ெல் மற்றும்/அல்லது 

ஆன்ணலன் முணறயில் கடன் வழங்குபவருக்கு அறிவுறுத்தல்கணள ("வழிமுணறகள்") வழங்குகிறார்கள்.  
27.5 கடன் வழங்குபவருக்கு (அப்படிச் செய்யக் கட்டுப்படாமல்) மின்னஞ்ெல் மூலம் வழங்கப்பட்ட வழிமுணறகணள 

நம்புவதற்கு உரிணம உண்டு (மற்றும் அணததய உண்ணமயானது என்று நம்புங்கள்), அவர்களின் ததணவகளுக்கு. 

வழங்கப்பட்ட அல்லது சபறப்பட்ட வழிமுணறகள் குறித்து ஏததனும் தகள்விகள் இருந்தால், கடன் வாங்கியவர் 
மற்றும் உத்தரவாததாரரிடமிருந்து கடன் வழங்குநரால் சபறப்பட்ட மின்னஞ்ெலின் பதிவுகள் இறுதியானதாக 
இருக்கும். கடன் வாங்குபவரும் உத்தரவாதம் அளிப்பவரும், கடன் வழங்குபவருக்கு மின்னஞ்ெல் மூலம் 

வழங்கப்பட்ட வழிமுணறகள், இதற்காக முணறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒருவரால் ("அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்") 

செயல்படுத்தப்படுவணத உறுதிசெய்ய தவண்டும், தமலும் இது சதாடர்பாக எந்தச் ெரிபார்ப்புக்கும் கடனளிப்பவர் 

சபாறுப்பாக மாட்டார்.  
 

சட்டப் பிரிவு 28 
இதை 

28.1  யமாழி 
கடன் விண்ைப்பப் படிவத்தின்படி கடன் வாங்குபவரால் பயன்படுத்தப்படும் விருப்பத்தின் தபரில் 

 ரப்புகளுக்கிணடதயயான அணனத்து கடிதம் மற்றும் தகவல்சதாடர்புகளிலும் ஆங்கிலம் பயன்படுத்தப்படும். 

28.2  திருத்தங்கள் 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுணறகளில் மாற்றங்கள், திருத்தங்கள் அல்லது திருத்த  ளடமுளறகள் எதுவும் இல்ணல 

மற்றும் கடன் வழங்குபவருக்கு ஆதரவாக கடன் வாங்குபவரால் எழுத்துப்பூர்வமாகச் செய்யப்பட்டு, முணறயாகச் 

செயல்படுத்தப்பட்டாலன்றி, இதன் விதிமுணறகள் அல்லது நிபந்தணனகளில் எந்தத் தள்ளுபடியும் செல்லுபடியாகாது 

அல்லது பிணைக்கப்படாது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் செய்யப்படும் எந்த மாற்றமும் எதிர்காலத்தில் இருக்கும். 

28.3  ஒட்டுயமாத்த உரிடமகள் 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வழங்குபவரின் அணனத்து தீர்வுகளும் இங்கு வழங்கப்பட்டாலும் அல்லது ெட்டம், 

சிவில் ெட்டம், சபாதுச் ெட்டம், வழக்கம், வர்த்தகம் அல்லது பயன்பாடு ஆகியவற்றால் வழங்கப்பட்டாலும் அணவ 
ஒட்டுசமாத்தமாக உள்ளன மற்றும் மாற்றாக இல்ணல மற்றும் அடுத்தடுத்து அல்லது ஒதர தநரத்தில் 

செயல்படுத்தப்படும். 

28.4 தமலும் உத்தைவாதம்: கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் ததணவயான ஒப்பந்தங்கணளச் செயல்படுத்த 

தவண்டும், அதாவது, ெப்ளிதமன்ட், டொப்-அப், முன்கூட்டிய மற்றும் கூடுதல் அட்டவணைகள், ஒப்பந்தத்தின் 
காலத்தின் தபாது அல்லது தணடயில்லாச் ொன்றிதணழ வழங்குவதற்கு முன் அல்லது நிலுளவ இல்ளல என்ப ற்கொன 

நிலுணவத் சதாணகக் கடிதம், எது முந்ணதயந ொ அ ற்நகற்ப. 

28.5 இந்த ஒப்பந்தத்தின் பைன்கள்: இந்த ஒப்பந்தம் மற்றும் பிற இணைக்கப்பட்ட உடன்படிக்ணககளுக்குக் கட்டுப்பட்டு, 

ஒவ்சவாரு தரப்பினருக்கும் அதன் வாரிசுகள் மற்றும்  ளலளம அல்லது வாரிசுகள், நிர்வாகிகள், நியனமனங்கள் என 

ஒதுக்கப்படும் நன்ணமகளுக்குக் கட்டுப்படும். 
28.6 தள்ளுபடி ஷைத்து: ஒப்பந்தம் அல்லது தவறு ஏததனும் ஒப்பந்தம் அல்லது ஆவைத்தின் கீழ் கடன் வழங்குபவருக்கு 

ஏததனும் உரிணம, அதிகாரம் அல்லது பரிகாரத்ணதப் பயன்படுத்துவதில் தாமதம் அல்லது தவிர்ப்பது அத்தணகய 

உரிணம, அதிகாரம் அல்லது பரிகாரத்ணத பாதிக்காது மற்றும் தள்ளுபடியாகக் கருதப்படாது. ஏததனும் 

இயல்புநிணலயில் அதன் அல்லது ஏததனும் ஒப்புதல்; அல்லது கடன் வழங்குபவரின் நடவடிக்ணக அல்லது செயலற்ற 

தன்ணம அல்லது எந்த ஒரு இயல்புநிணலயில் ஏததனும் ஒப்புக்சகாள்ளுதல், தவறு ஏததனும் இயல்புநிணல 

சதாடர்பாக கடனளிப்பவரின் உரிணம, அதிகாரம் அல்லது தீர்ணவ பாதிக்கதவா அல்லது பாதிக்கதவா கூடாது. 
28.7 நிலைத்தன்லை: நிலுணவத் சதாணகணய மீட்பதற்கும் மற்றும்/அல்லது பாதுகாப்பு நலன்கணள அமலாக்குவதற்கும் 

நடுவர் அல்லது கடன் வழங்குபவருக்கு கிணடக்கக்கூடிய தவறு ஏததனும் உதவிகள் சதாடர்பான ஏற்பாடுகள் 
ஒப்பந்தம் முடிவணடந்த பின்னரும் நிணலத்திருக்கும்.  

28.8  இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வாங்குபவரின் சபாறுப்பு கூட்டு மற்றும் பல. 
 

சட்டப் பிரிவு 29 
ஏற்பு 

கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தைவாதம் அளிப்பவர் இதன் மூைம் பின்வருமாறு அறிவிக்கிைார்: 

29.1 ஒப்பந்தம், அனுமதிக் கடிதம் மற்றும் பிை ஆவணங்கள் படிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்குப் புரியும் யமாழியில் அவர்களுக்கு 

விளக்கப்பட்டு, அடைத்து உட்பிரிவுகளின் முழுப் யபாருடளயும் அவர்கள் புரிந்து யகாண்டுள்ளைர் . 



29.2 அவர்கள் முழு ஒப்பந்தம் மற்றும் அட்டவணையில் சகாடுக்கப்பட்ட பிற விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகள் 
மற்றும் சபாருள் விவரங்கணளப் படித்துள்ளனர், அணவ அவர்களின் முன்னிணலயில் நிரப்பப்பட்டுள்ளன, தமலும் 

அவர்கள் அனுமதி கடிதத்தில் அவருக்கு / அவளுக்கு / அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அணனத்து உட்பிரிவுகள், 

விதிமுணறகள் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்குக் கட்டுப்படுவார்கள். மற்றும் கடன் வழங்குபவரால் வழங்கப்பட்ட 

வரதவற்பு கடிதம் மற்றும் அது ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக படிக்கப்படும் மற்றும் "முடடிஸ் முடாண்டிஸ்" 

சபாருந்தும்.  
29.3 வணரயணறகள், கடன் சதாணக, வழங்குதல் மற்றும் திருப்பிச் செலுத்தும் முணற / நிபந்தணன முன்தனாடி / 

முன்கூட்டிதய செலுத்துதல், வட்டி விகிதம் (ROI), கட்டைங்கள் கட்டைங்கள்/வரிகள் (முன்-பைம் 

செலுத்துதல்/புல்லட் செலுத்துதல் தபான்றணவ) , வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் மற்றும் கட்டைங்கள், கடனளிப்பவர், 

பாதுகாப்பு மற்றும் அதன் அமலாக்கம், சபாறுப்புகள் / பிரதிநிதித்துவம் / உடன்படிக்ணககள் / கடன் வாங்குபவர் 

மற்றும்/அல்லது உத்திரவாதமளிப்பவர் மூலம் சகாடுப்பனவுகணள ஒதுக்கீடு செய்தல் , கடன் வழங்குபவர், சொத்து 

மற்றும் அதன் விநிதயாகம் / பயன்பாடு / காப்பீடு / பராமரிப்பு, கடனாளி/உத்தரவாதத்தால் வழங்கப்படும் பிணையம், 

இயல்புநிணல நிகழ்வுகள், கடன் வழங்குபவரின் உரிணமகள், பணிகள், ஏசஜன்சி, மின்னணு / டிஜிட்டல் 

ஆவைங்கணள செயல்படுத்துதல் தபான்றவற்றில் தகவல்கணள சவளிப்படுத்துதல், தமலும் விரிவாக. ஒப்பந்தம். 
29.4 முழு ஒப்பந்தமும் அத்தணகய கடன் வாங்குபவர் அணனவருக்கும் சபாதுவான நிணலயான உட்பிரிவுகணள மட்டுதம 

சகாண்டுள்ளது என்பணத அவர்கள் இதன்மூலம் ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். மற்றும்/அல்லது அட்டவணையில். 

எவ்வாறாயினும், அணனத்துப் பக்கங்களிலும் ணகசயாப்பமிட கடன் வாங்குபவரும் உத்தரவாதம் அளிப்பவரும் 

கடணமப்பட்டிருப்பார்கள் என்பது ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு புரிந்து சகாள்ளப்படுகிறது, தமலும் கடன் 

வாங்குபவர்/உத்தரவாததாரர் தற்செயலாக ஒப்பந்தத்தில் உள்ள எந்தப் பக்கத்திலும்(களில்) ணகசயாப்பமிடத் 

தவறினால், அது ஒப்பந்தத்ணத செல்லாததாக்காது. ஒப்பந்தத்தின் வடிவம் நிணலயான உட்பிரிவுகணளக் சகாண்டுள்ளது 

மற்றும் கடன் வழங்குபவரின் வணலத்தளமான www.hindujaleylandfinance.com இல் தஹாஸ்ட் 

செய்யப்பட்டுள்ளது . கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர், கடன் வழங்குபவரின் இணையதளத்தில் 

இருந்து தநரடியாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம். 
29.5 தரப்பினரால் ஒப்பந்தத்ணத நிணறதவற்றும் வரிணெ, தநர தவறுபாடுகள் ஏததனும் இருந்தால், ஒப்பந்தம் 

ெட்டப்பூர்வமானது மற்றும் அவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டது என்பணத அவர்கள் இதன்மூலம் புரிந்துசகாண்டு, 

ெந்ததகத்திற்கு இடமின்றி ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள் மற்றும் ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். தமலும், தாங்கள் ஆதார் 

மற்றும்/அல்லது பான் ொன்றுகணளப் பயன்படுத்தியணதயும், தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட சமாணபல் எண்ணில் 
(RMN) சபறப்பட்ட URL இணைப்ணபயும் தானாக முன்வந்து, எந்தவிதமான கட்டாயமும், வற்புறுத்தலும் 

மற்றும்/அல்லது தவறாகக் குறிப்பிடாமல், முழுணமயாகப் படித்து, புரிந்துசகாண்டு, புரிந்துசகாண்டு அணனத்ணதயும் 

பயன்படுத்தியிருப்பணத அவர்கள் குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். இந்த ஒப்பந்தத்தின் உட்பிரிவுகள். 

அவரது/அவள்/அவர்களின் ெரிபார்ப்பு நற்ொன்றிதழ்களில், முகவரி/சமாணபல் எண் தபான்றவற்றில் செய்யப்படும் 

ஏததனும் அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள், தமலும் இங்கு செய்யப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின் டிஜிட்டல் செயலாக்கத்ணத 

எதிர்மணறயாக பாதிக்காது. கடனளிப்பவருக்கு அனுப்பப்படும் URL இணைப்பு (குறிப்பிடப்பட்ட / 

பதிவுசெய்யப்பட்ட சமாணபல் எண்ணில் கிணடத்ததும்) மீது கடனளிப்பவருக்கு எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்ணல 

என்பணதயும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். தவறு எந்த மூன்றாம் தரப்பினராலும் இந்த ஒப்பந்தம். 
29.6 ஒப்பந்தத்தின் பதவிக்காலம் அல்லது முடிவிற்குப் பிறகு மற்றும் ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, அந்த தநரத்தில் 

நணடமுணறயில் உள்ள ெட்டத்தின்படி சபாருத்தமான தவறு ஏததனும் மின்னணு அல்லது பிற வடிவங்களுக்கு 
ஒப்பந்தத்ணத மாற்றுவதற்கு கடன் வழங்குபவருக்கு சுதந்திரம் உள்ளது என்பணத அவர்கள் குறிப்பாக 
ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். அெல் ஒப்பந்தத்ணத எலக்ட்ரானிக்/டிஜிட்டல் படமாக மாற்றிய பின் அணத அழித்து, எந்த 

நீதிமன்றம்/அதிகாரத்தின் முன் அணதக் குறிப்பு/ெரிபார்ப்பு/உற்பத்தி செய்யும் தநாக்கத்திற்காக படத்ணதப் பாதுகாத்து 

ணவப்பது உள்ளிட்ட கால அளவு. கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாதம் அளிப்பவர் எந்த ஆட்தெபணனயும் 

சகாண்டிருக்க மாட்டார்கள் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் மின்னணு படத்தின் உள்ளடக்கங்கணள மறுக்க மாட்டார்கள். கடன் 

வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாதம் அளிப்பவர் இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்குப் பிறகு எந்த தநரத்திலும் 

அெல் தயாரிப்ணபக் தகாரமாட்டார். 
29.7 "அணழக்க தவண்டாம்" தகாரிக்ணகணய பதிவு செய்வதற்கு தநரடி சதாணலதபசி எண்கள் (அலுவலகங்கள் / 

கார்ப்பதரட் / முதலாளிகளின் தபார்டு / சபாது சதாணலதபசி எண்கள் அல்ல) மட்டுதம ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும் 

என்பணத அவர்கள் ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள் மற்றும் ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். பதிவுக்கான தகாரிக்ணகயின் ெரியான 

தன்ணமணய ெரிபார்க்க கடன் வழங்குநரிடமிருந்து அவர்கள் அணழப்பு(கணள) சபறலாம். அவர்கள் தமலும் 

குறிப்பிடுணகயில், கடன் வழங்குபவர், கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரர் சதாடர்பு விவரங்கணளப் 
பயன்படுத்தி அவர்கணளத் சதாடர்பு சகாள்ளலாம் மற்றும் கவனமாக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் 
தெணவகணள அவ்வப்தபாது தநரடியாக (அல்லது) அதன் முகவர்கள் (அல்லது) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் 

வழங்கலாம். சடலிதபான் / சமாணபல் / எஸ்எம்எஸ் / மின்னஞ்ெல் மூலம் (கடன் வழங்குபவரிடம் பதிவு செய்தபடி) 

ெந்ணதப்படுத்தல் தநாக்கங்களுக்காக தயாரிப்பு / தெணவகள் தபான்றவற்ணறப் பற்றிய தகவல்கணளப் சபறுவதற்கு 

அவர்கள் ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். முகவர்கள். 
29.8 கணடசி தரப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் ணகசயழுத்திடும்தபாது ஒப்பந்தம் முடிவணடயும் என்று அவர்கள் 

ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். 
29.9 கடன் வாங்கியவர் தமலும் இந்த ஒப்பந்தம் மற்றும் ஒப்புதல் கடிதத்தின் நகலின் ரசீணத ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் 

ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் கடன் வழங்குபவர் நியாயமான நணடமுணறக் குறியீட்டிற்கு இைங்க அணத 
வழங்கியுள்ளார். 

29.10 கடன் வாங்கியவர், அவர்களின் தகாரிக்ணகயின் தபரில், கடன் வழங்குபவர் இந்த ஒப்பந்தத்தின் நகல் மற்றும் பிற 
ஆவைங்கணள வழங்குவதற்கான வரதவற்பு கிட்டின் ஒரு பகுதியாக வழங்குவார் என்பணத தமலும் 
புரிந்துசகாள்கிறார். எவ்வாறாயினும், கூடுதல் நகல்களுக்கான கடனாளியின் எந்தசவாரு தகாரிக்ணகயும் 

அவ்வப்தபாது கடன் வழங்குநரால் நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைங்கணள ஈர்க்கும். 
 
இதற்கு சாட்சியாக இந்த ஒப்பந்தம் தரப்புகளுக்கு இலடயய இங்கு எழுதப்பட்ட நாள் ைற்றும் வருடத்தில் லகயயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

 
 

யபயர்       டகயயாப்பம் 

http://www.hindujaleylandfinance.com/


கடன் அளிப்பவர்  Hinduja Leyland Finance Ltd., _________________________________ 
  அங்கீகரிக்கப்பட்ட ணகசயாப்பமிட்டவர்  
கடன் வாங்கியவர்  ___________________________   _________________________________ 

இடண கடன் வாங்குபவர் ____________________________________________________________   
உத்தைவாதம் அளிப்பவர் ___________________________   _________________________________ 

 
ொட்சிகள்: 

1. 

 

2. 
 

 

அட்டவடண - I 

 
கடன் வாங்கியவரின் விவைங்கள் 

முழு சபயர்  
மகன்/மகள்/மளனவி  
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ணகசயாப்பமிடல் 

 
 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ணகசயாப்பமிட்டவ

ரின் பதவி  
 

இருப்பிட முகவரி  
மொநிலம்  அஞ்ெல் குறியீடு       
அலுவலக முகவரி  
மொநிலம்  அஞ்ெல் குறியீடு       

சதாணலதபசி எண்.  மின்னஞ்ெல் முகவரி  

PAN  
வாக்காளர் 
அணடயாள அட்ணட  

பாஸ்தபார்ட் எண்.  
ஓட்டுநர் உரிமம் 

எண்.  

DIN  ஆதார் எண் (UID) X X X X X X X X     
விர்ச்சுவல் ஐடி  CKYC ஐடி  

CIN  GST எண்.  
உத்தயாக் ஆதார் 

எண்.  உத்யம்  

நிறுவனம் 

❑ தனிப்பட்ட ❑உரிணமயாளர் ❑ஓ.பி.சி ❑கூட்டு ❑எல்.எல்.பி 

❑ பிணரதவட் 
லிமிசடட் 

லிமிசடட், 

தகா. 

❑பப்ளிக் 

லிமிசடட் தகா. 
❑அறக்கட்டளள ❑ெங்கம் ❑ெமூகம் 

❑ ெங்கம் 
❑தனிநபர்களின் 
நிறுவனம் ❑SPV ❑மற்றணவகள்  

 
இடண கடன் வாங்குபவரின் விவைங்கள் 

முழு சபயர்  
மகன்/மகள்/மளனவி  
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ணகசயாப்பமிடல் 

 
 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட  
ணகசயாப்பமிட்டவ

ரின் பதவி 
 

இருப்பிட முகவரி  
மொநிலம்  அஞ்ெல் குறியீடு       
அலுவலக முகவரி  
மொநிலம்  அஞ்ெல் குறியீடு       

சதாணலதபசி எண்.  மின்னஞ்ெல் முகவரி  

PAN  வாக்காளர் ID  

பாஸ்தபார்ட் எண்.  
ஓட்டுநர் உரிமம் 

எண்.  

DIN  ஆதார் எண் (UID) x x x x x x x x     
விர்ச்சுவல் ஐடி  CKYC ஐடி  

CIN  GST எண்.  
உத்தயாக் ஆதார் 

எண்.  உத்யம்  

நிறுவனம் ❑ தனிப்பட்ட ❑உரிணமயாளர் ❑ஓ.பி.சி ❑கூட்டு ❑எல்.எல்.பி 



❑ பிணரதவட் 
லிமிசடட் 

லிமிசடட், 

தகா. 

❑பப்ளிக் 

லிமிசடட் தகா. 
❑அறக்கட்டளள ❑ெங்கம் ❑ெமூகம் 

❑ ெங்கம் 
❑தனிநபர்களின் 
நிறுவனம் ❑SPV ❑மற்றணவகள்  

 
உத்தைவாதம் அளிப்பவரின் விவைங்கள் 

முழு சபயர்  
மகன்/மகள்/மளனவி  
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ணகசயாப்பமிடல் 

 
 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ணகசயாப்பமிட்டவ

ரின் பதவி 
 

இருப்பிட முகவரி  
நிணல  அஞ்ெல் குறியீடு       
அலுவலக முகவரி  
நிணல  அஞ்ெல் குறியீடு       

சதாணலதபசி எண்.  மின்னஞ்ெல் முகவரி  

PAN  வாக்காளர் ஐடி  

பாஸ்தபார்ட் எண்.  
ஓட்டுநர் உரிமம் 

எண்.  

DIN  ஆதார் எண் (UID) 
எ

க்

ஸ் 

எ

க்

ஸ் 

எ

க்

ஸ் 

எ

க்

ஸ் 

எ

க்

ஸ் 

எ

க்

ஸ் 

எ

க்

ஸ் 

எ

க்

ஸ் 
    

சமய்நிகர் ஐடி  CKYC ஐடி  

CIN  ஜிஎஸ்டி எண்.  
உத்தயாக் ஆதார் 

எண்.  உத்யம்  

நிறுவனம் 

❑ தனிப்பட்ட ❑உரிணமயாளர் ❑ஓ.பி.சி ❑கூட்டு ❑எல்.எல்.பி 

❑ பிணரதவட் 
லிமிசடட் 

லிமிசடட், 

தகா. 

❑பப்ளிக் 

லிமிசடட் தகா. 
❑அறக்கட்டளள ❑ெங்கம் ❑ெமூகம் 

❑ ெங்கம் 
❑தனிநபர்களின் 
நிறுவனம் ❑SPV ❑மற்றணவகள்  

 
 

(B) கடன் ஒப்பந்த விவைங்கள் 

கடன் ஒப்பந்தம் எண்.  
வழங்கும் இடம்  
ஒப்பந்த தததி         நணடமுணறப்படுத்திய 

தததி 
      

கூடுதல். / 
இணைக்கப்பட்ட கடன் 
ஒப்பந்த எண்கள் 

(ஏததனும் இருந்தால்) 

 

எந்த தநாக்கத்திற்காக 
கடன் சதாணக 
பயன்படுத்தப்படும் 

 

கடன் வழங்குபவரின் 
கிணள 

 

இடம் & மாநிலம்  

 

எண். யபாருள் விவைங்கள் 

(B) யசாத்து விவைங்கள் 

 
 

1 உபகரணங்கள் உட்பட சொத்தின் விளக்கம்  

2  யொரிப்பு  

3 மாதிரி  

4 எஞ்சின் எண்.  

5 தெஸ் எண்.  

6 பதிவு எண்.  

(C) நிதி விவைங்கள்  

1 சொத்தின் விணல  

2 கடன்சதாணக  

3 மார்ஜின் பைம் (ஏததனும் இருந்தால்)  



4 வட்டி விகிதம் - IRR வருடாந்திரம் _______% 

5 காலம்  

6 வட்டி கட்டைம்  

7 தவணைகளின் சமாத்த எண்ணிக்ணக  

8 EMI களின் மதிப்பு  

9 முன்கூட்டிய EMI களின் எண்ணிக்ணக (ஏததனும் 

இருந்தால்) 

 

10 பாதுகாப்பு ணவப்பு (ஏததனும் இருந்தால்)  

11 பாதுகாப்பு ணவப்புத்சதாணகக்கான வட்டி விகிதம் (%)  

12 முதல் ஆண்டு காப்பீடு  

13 இரண்டாம் ஆண்டு காப்பீடு  

14 மூன்றாம் ஆண்டு காப்பீடு  

15 அவுட் ஸ்தடஷன் கொநெொளல கட்டைங்கள் (ஏததனும் 

இருந்தால்) 

 

16 பயன்படுத்திய வாகனம் என்றால்  

 (அ) காப்பீடு செல்லுபடியாகும் கொலம்  

 (ஆ) இரண்டாவது விளக்கக்காட்சி  

 (c) கசலக்ஷன் காதொணல பவுன்ஸ் கட்டைங்கள்  

(D) மற்ை கட்டணங்கள்  

1 கொநெொளல அவமதிப்புக் கட்டைங்கள்  

(அ) முதல் முளற ரூ. 500/- அல்லது சபாருந்தக்கூடிய வரிகள் 
மற்றும் ெட்டப்பூர்வ வரிகள் 
ஆகியவற்றுடன் கடன் வழங்குநரால் 
நிர்ையிக்கப்பட்ட தவறு எந்த 
விகிதமும் 

(ஆ) இரண்டாவது விளக்கக்காட்சி ரூ. 500/- 

(c) கசலக்ஷன் காதொணல பவுன்ஸ் கட்டைங்கள் ரூ. 500/- 

2 செயலாக்கக் கட்டைங்கள் உட்பட பிற கட்டைங்கள். அவ்வப்தபாது கடன் வழங்குபவரால் 

நிர்ையிக்கப்பட்டபடி, சபாருந்தக்கூடிய வரிகள் 
மற்றும் ெட்டரீதியான வரிகள் 

3 முன்கூட்டிதய மூடுவதற்கு செலுத்த தவண்டிய பிரீமியம் 
விகிதம் 

வெதியின் நிலுணவத் சதாணகயில் 5% அல்லது கடன் 
வழங்குபவரால் அவ்வப்தபாது விதிக்கப்பட்ட தவறு 
எந்த விகிதமும் மற்றும் சபாருந்தக்கூடிய வரிகள் 
மற்றும் ெட்டப்பூர்வ வரிகள் 

4 பிரிவு 2.15 இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கூடுதல் வட்டி 
விகிதம்  

36% வருடத்திற்கு மற்றும் யபாருந்தக்கூடிய வரிகள் 
மற்றும் சட்டரீதியாை வரிகள் 

 
 

யபயர்       டகயயாப்பம் 
கடன் அளிப்பவர்  Hinduja Leyland Finance Ltd., _________________________________ 
  அங்கீகரிக்கப்பட்ட ணகசயாப்பமிட்டவர்  
கடன் வாங்கியவர்  ___________________________   _________________________________ 

இடண கடன் வாங்குபவர் ____________________________________________________________   
உத்தைவாதம் அளிப்பவர் ___________________________   _________________________________ 

 

அட்டவடண - II 

திருப்பிச் யசலுத்தும் அட்டவடண 

Inst. 

இல்டை. 
இறுதி 
தததி தவடண யதாடக அதிபர் ஆர்வம் 

Inst. 

இல்டை. 
இறுதி 
தததி தவடண யதாடக அதிபர் ஆர்வம் 

1     43     

2     44     

3     45     

4     46     

5     47     

6     48     

7     49     

8     50     

9     51     

10     52     

11     53     

12     54     

13     55     



14     56     

15     57     

16     58     

17     59     

18     60     

19     61     

20     62     

21     63     

22     64     

23     65     

24     66     

25     67     

26     68     

27     69     

28     70     

29     71     

30     72     

31     73     

32     74     

33     75     

34     76     

35     77     

36     78     

37     79     

38     80     

39     81     

40     82     

41     83     

42     84     

 
யபயர்       டகயயாப்பம் 

கடன் அளிப்பவர்  Hinduja Leyland Finance Ltd., _________________________________ 
  அங்கீகரிக்கப்பட்ட ணகசயாப்பமிட்டவர்  
கடன் வாங்கியவர்  ___________________________   _________________________________ 

இடண கடன் வாங்குபவர் ____________________________________________________________   
உத்தைவாதம் அளிப்பவர் ___________________________   _________________________________ 

 
 
 
 

டிமாண்ட் ப்ைாமிசரி குறிப்பு 

தபறு ர் 

இந்துஜா தலலண்ட் ஃணபனான்ஸ் லிமிசடட், 

எண்.27-A, சடவலப்ட் இன்டஸ்ட்ரியல் எஸ்தடட், 

கிண்டி, சென்ணன - 600032. 

 
M/s. Hinduja Leyland Finance Ltd., (கடன் வழங்குபவர்) எண்.27-A, சடவலப்ட் இன்டஸ்ட்ரியல் எஸ்தடட், கிண்டி, 

சென்ணன – 600032 க்கு கூட்டாகவும், தனியாகவும் செலுத்த உறுதியளிக்கிநறொம் அல்லது ஆர்டர் (அதன் வாரிசுகள் மற்றும் 

நியமன ொரர்கள் தபான்ற) தமலும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சதாணக, வட்டியுடன் தகாரப்படும் இடங்கள் இந்திய ரிெர்வ் 

வங்கியின் உத்தரவுகளின்படி அல்லது கடனளிப்பவர் அவ்வப்நபொது நிர்ணயித்  கடன் விகி த்தின்படி, அத் ளகய விகி ங்கள் 

மற்றும் இது நபொன்ற அளனத்துத் த ொளககளளயும் கடனளிப்பவர் வசூலிக்கும் ந தி வளர வட்டி விகி ம், அபரொ  வட்டி, 

நீக்கப்பட்ட நெ ங்கள், கமிஷன்கள், தெலவுகள், கட்டணங்கள் மற்றும் தெலவுகள்,  ளடமுளறயில் இருக்கும் அல்லது நிர்ணயம் 

தெய்யப்படலொம் அல்லது எனக்கு/எங்களுக்கு குறிப்பு, அறிவிப்பு அல்லது  கவல் இல்லொமல் அவ்வப்நபொது கடன் 

வழங்குபவரொல் நிர்ணயிக்கப்படும். கடன் வழங்குபவரின் முடிவு/தெயல்/தகொள்ளக, எந் தவொரு தடபிட் உள்ளீட்ளடயும் 
முன்பதிவு தெய்வது அல்லது வட்டிளய பற்று ளவக்கொமல் இருப்பது அல்லது கடன் வழங்குபவரின் புத் கங்களில் அல்லது 

தலட்ெர் கணக்கில் அல்லது கணக்கு அறிக்ளகயில் எந் க் கொலகட்டத்திற்கும் பற்று ளவக்கக்கூடொது. நான்/நாங்கள் 



நிபந்தணனயின்றி மற்றும் திரும்பப்சபறமுடியாமல் பைம் செலுத்துதல் மற்றும் உறுதிசமாழி தநாட்டின் குறிப்பு மற்றும் 

எதிர்ப்புக்கான விளக்கக்காட்சிணய தள்ளுபடி செய்கிதறாம். 

 
சதாணக: ரூ. ______________/- 

(ரூபொய்____________________________________________________________________________________
மட்டும்). 

வட்டி விகிதம்: ___________% ஆண்டுக்கு, (வருடாந்திர ஐஆர்ஆர்) 

கடன் வாங்குபவர்: 

இணை கடன் வாங்குபவர்: 

உத்தரவாதம் அளிப்பவர்: 

இடம்:__________________ 

தததி: _____________________ *(ஒவ்சவாரு கடன் வொங்குபவரும் ரு.1/- வருவாய் முத்திணரயில் ணகசயாப்பமிட 

தவண்டும்) 

 

Revenue 

Stamp 


