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1. பின்னணி:

ஆம்பிட் ஃபின்ெவஸ்ட் பிைரேவட் லிமிெடட் (இனி 'திAFPL'/ 'த கம்ெபனி') என்பது நிறுவனங்கள் சட்டம், 1956 இன் 

விதிகளின் கீழ் இைணக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் வைரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாகும், ேமலும் இது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

(RBI) பதிவுெசய்யப்பட்ட அைமப்புரீதியாக முக்கியமான ைவப்புத்ெதாைகைய ஏற்றுக்ெகாள்வது அல்லது 

ைவத்திருக்கும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் (“NBFC-NDSI”). நிறுவனம் ெசப்டம்பர் 01, 2018 முதல் "முைறயான 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த" ைவப்புத்ெதாைகைய ஏற்காத அல்லது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனமாக மாறியுள்ளது.

நிறுவனம் ஆம்பிட் பிைரேவட் லிமிெடட்டின் துைண நிறுவனமாகும்.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கான (NBFCs) நியாயமான நைடமுைறக் குறியீடு குறித்த 

வழிகாட்டுதல்கைள ெவளியிட்டுள்ளது, இதன் மூலம் அவர்களின் வாடிக்ைகயாளர்களுடன் ைகயாளும் ேபாது நியாயமான வணிகம் 

மற்றும் கார்ப்பேரட் நைடமுைறகளுக்கான தரநிைலகைள அைமக்கிறது. முதன்ைம திைச - வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் - 

அைமப்புரீதியாக முக்கியமான ெடபாசிட் எடுக்காத நிறுவனம் மற்றும் ெடபாசிட் எடுக்கும் நிறுவனம் (ரிசர்வ் வங்கி) திைசகள், 2016 

("திைசகள்") மற்றும் ேகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பைடயில் ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து NBFC களும் 

நியாயமான நைடமுைறக் குறியீட்ைட ைவக்க ேவண்டும் ெசால்லப்பட்ட திைசகளில்.

ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பைடயில் மற்றும் வணிகத்தின் தன்ைமையக் கருத்தில் ெகாண்டு, அைனத்து கடன் வழங்கும் தயாரிப்புகளுக்கும் 

ெபாருந்தக்கூடிய நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும் நடவடிக்ைககளுக்கு பின்வரும் நியாயமான நைடமுைறக் குறியீட்ைட (குறியீடு) பின்பற்ற முன்ெமாழியப்பட்டுள்ளது.

2. குறியீட்டின் ேநாக்கம்:

குறியீட்டின் முக்கிய ேநாக்கம்-

a) வாடிக்ைகயாளர்களுடன் பழகும் ேபாது நியாயமான நைடமுைறகைள உறுதிெசய்து, குைறந்தபட்ச தரநிைலகைள அைமப்பதன் மூலம் 

நல்ல, நியாயமான மற்றும் நம்பகமான நைடமுைறகைள ேமம்படுத்துதல்;

b) அதிக ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய உறுதி ெசய்ய வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு தயாரிப்பு பற்றிய சிறந்த புரிதல் 

மற்றும் தகவலறிந்த முடிவுகைள எடுப்பது;

c) ஒரு பரிவர்த்தைனைய உறுதி ெசய்வதற்கு முன் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு விரிவான முைறயில் வழங்கப்பட்ட தயாரிப்புகள்/

ேசைவகளின் விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் குறித்து அறிவுறுத்தப்படுவைத உறுதி ெசய்ய;

ஈ) வழங்கப்பட்ட வசதியின் விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளுக்கு இணங்க நியாயமான மற்றும் ெவளிப்பைடயான முைறயில் 

வாடிக்ைகயாளர் கணக்குகைள கண்காணித்து நிர்வகித்தல்;

இ) மீட்பு மற்றும் அமலாக்கம், ேதைவயான இடங்களில், சட்டத்தின் உரிய ெசயல்முைறக்குப் பின் நடத்தப்படுகிறது.

f) நியாயமான நைடமுைறகள் ெதாடர்பாக ரிசர்வ் வங்கியால் பரிந்துைரக்கப்பட்ட ெபாருந்தக்கூடிய விதிமுைறகளுக்கு இணங்குவைத உறுதி ெசய்ய.

3. நியாயமான நைடமுைறக் குறியீட்டின் ெபாருந்தக்கூடிய தன்ைம:

I. கடன்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அவற்றின் ெசயலாக்கம்:

a) விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண்டிய KYC ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களின் முதன்ைமப் 

பட்டியைலக் குறிக்கும் வைகயில், கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் விண்ணப்பப் படிவம், பரந்த அம்சங்கள், 

விதிமுைறகள் மற்றும் கடைன நிர்வகிக்கும் நிபந்தைனகள் உட்பட மற்றவற்றுடன் வழங்கப்படும். ேவறு எதாவது
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கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்க ேவண்டிய ஆவணங்கள், ேதைவப்பட்டால், கடன் வாங்குபவருக்குத் தனியாகத் 

ெதரிவிக்கப்படும்.

b) நிறுவனத்தின் கடன் விண்ணப்பமானது, கடன் வாங்குபவரின் ஆர்வத்ைதப் பாதிக்கும் அவசியமான 

தகவல்கைளயும் வழங்கும், இதனால் மற்ற NBFCகள் வழங்கும் விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளுடன் 

ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒப்பீடு ெசய்யப்பட்டு, கடனாளியால் தகவலறிந்த முடிைவ எடுக்க முடியும்.

c) வருங்கால கடன் வாங்குபவருக்கு அைனத்து கடன் விண்ணப்பங்களுக்கும் நிறுவனம் ஒப்புைகைய 

வழங்கும். கடன் விண்ணப்பங்கள் எந்த காலக்ெகடுவிற்குள் அகற்றப்படும் என்பது ஒப்புைகயில் 

குறிப்பிடப்படும்.

ஈ) கடன் வாங்குபவருக்கு அைனத்து தகவல்ெதாடர்புகளும் ஆங்கிலம் அல்லது வட்டார ெமாழியில் / கடன் வாங்கியவர் 

புரிந்துெகாண்டு உறுதிப்படுத்திய ெமாழியில் இருக்க ேவண்டும்.

II. கடன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுைறகள்/நிபந்தைனகள்-

a) நிறுவனம் கடன் விண்ணப்பங்கைள அபாய அடிப்பைடயிலான அணுகுமுைற மற்றும் நிறுவனத்தின் கடன் ெகாள்ைககள் 

ஆகியவற்ைறக் கருத்தில் ெகாண்டு மதிப்பிடும்.

b) நிறுவனம் கடன் வாங்குபவருக்கு ஆங்கிலத்தில் அல்லது வடெமாழியில் / கடன் வாங்கியவர் புரிந்துெகாள்ளும் ெமாழியில் 

அனுமதி/வரேவற்பு கடிதம் அல்லது MITC (மிக முக்கியமான விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள்) அல்லது மற்றபடி, கடன் 

ெதாைகயுடன் ேசர்த்து அனுமதிக்கப்பட்ட கடன் ெதாைகைய எழுத்துப்பூர்வமாக ெதரிவிக்க ேவண்டும். வருடாந்திர வட்டி 

விகிதம் மற்றும் அைதப் பயன்படுத்தும் முைற உள்ளிட்ட விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள்.

c) கடன் வாங்கியவரால் ெதரிவிக்கப்பட்ட விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள ஏற்றுக்ெகாள்வது நிறுவனம் அதன் 

பதிவில் பாதுகாக்கப்படும்.

ஈ) நிறுவனம் அனுமதி/வரேவற்பு கடிதம் அல்லது கடன் ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றில் தாமதமாக திருப்பிச் ெசலுத்துவதற்கு 

விதிக்கப்படும் அபராத வட்டிைய தடித்த எழுத்துக்களில் குறிப்பிட ேவண்டும்.

இ) நிறுவனம் கடன் ஒப்பந்தத்தின் நகைல மற்றும் கடன் ஒப்பந்தத்தில் ேமற்ேகாள் காட்டப்பட்ட ஒவ்ெவாரு இைணப்புகளின் 

நகைலயும் அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் கடைன அனுமதிக்கும் / வழங்கும் ேநரத்தில் வழங்கும்.

III. விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள் உட்பட கடன்கைள வழங்குதல்-

a) கடன் வாங்குபவருக்கு ஆங்கிலம் அல்லது வட்டார ெமாழியில் / கடன் வாங்கியவர் புரிந்துெகாள்ளும் 

ெமாழியில், வழங்கல் அட்டவைண, வட்டி விகிதங்கள், ேசைவக் கட்டணங்கள், முன்கூட்டிேய ெசலுத்தும் 

கட்டணம் ேபான்ற விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் ஏேதனும் மாற்றம் இருந்தால், வட்டி விகிதங்களில் 

மாற்றங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் எதிர்காலத்தில் ெசயல்படுத்தப்படும் மற்றும் இது ெதாடர்பான 

ெபாருத்தமான நிபந்தைன கடன் ஒப்பந்தத்தில் இைணக்கப்படும்.

b) ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பணம் ெசலுத்துதல் அல்லது ெசயல்திறன் திரும்பப் ெபறுதல் / விைரவுபடுத்துதல் ஆகியைவ கடன் 

ஒப்பந்தத்துடன் இணக்கமாக இருக்க ேவண்டும்.

c) நிறுவனம் அைனத்து நிலுைவத் ெதாைககைளயும் திருப்பிச் ெசலுத்தும்ேபாது அல்லது கடன் வாங்குபவருக்கு எதிராக நிறுவனம் 

ைவத்திருக்கும் ேவறு ஏேதனும் உரிைமேகாரலுக்கு ஏேதனும் சட்டப்பூர்வ உரிைம அல்லது உரிைமக்கு உட்பட்டு கடன் நிலுைவத் 

ெதாைகைய உணர்ந்து அைனத்துப் பத்திரங்கைளயும் ெவளியிடும். அத்தைகய ெசட் ஆஃப் உரிைமையப் பயன்படுத்த ேவண்டும் 

என்றால், மீதமுள்ள ேகாரிக்ைககள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ேகாரிக்ைக தீர்க்கப்படும் வைர/ெசலுத்தப்படும் வைர பத்திரங்கைள 

ைவத்திருக்க நிறுவனத்திற்கு உரிைம உள்ள நிபந்தைனகள் பற்றிய முழு விவரங்களுடன் கடன் வாங்குபவருக்குத் ெதரிவிக்கப்படும்.

IV. விநிேயாகத்திற்குப் பின் ேமற்பார்ைவ-

a) கடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளின்படி, கடன் ெசலுத்துதல் அல்லது ெசயல்திறைன 

திரும்பப்ெபறுதல்/விைரவுபடுத்துதல், ஏேதனும் இருந்தால், நிறுவனத்தின் முடிவு.

ஆவண வைகப்பாடு: ஒழுங்குமுைற பதிப்பு - 5.0 ேததி: ஆகஸ்ட் 2022 பக்கம் 4 இல் 7



அம்பிட் ஃபின்ெவஸ்ட் பிைரேவட் லிமிெடட்

நியாயமான நைடமுைறக் குறியீடு

b) கடன் ஒப்பந்தம் மற்றும்/அல்லது பிற ெதாடர்புைடய ஆவணங்களில் உள்ள விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்டு, கடைன 

திரும்பப் ெபறுவதற்கு முன் அல்லது பணம் ெசலுத்துதல் அல்லது ெசயல்திறைன விைரவுபடுத்துவதற்கு நிறுவனம் கடன் 

வாங்குபவர்களுக்கு நியாயமான ேநரத்ைத வழங்க ேவண்டும்.

c) நிறுவனத்திடம் இருக்கும் பிைணயங்கள் நியாயமான காலத்திற்குள் கடன்கைள முழுைமயாக மற்றும் இறுதித் 

திருப்பிச் ெசலுத்திய பிறகு, எந்தெவாரு சட்டப்பூர்வ உரிைம அல்லது காப்புரிைமக்கும் உட்பட்டு, கடன் 

வாங்குபவர்களுக்கு எதிராக நிறுவனம் ைவத்திருக்கும் ேவறு எந்தக் ேகாரிக்ைகக்கும் ெசல்லலாம். அத்தைகய 

ெசட் ஆஃப் உரிைமையப் பயன்படுத்த ேவண்டும் என்றால், கடன் வாங்குபவருக்கு மீதமுள்ள உரிைமேகாரல்கள் 

பற்றிய முழு விவரங்கள் மற்றும் ெதாடர்புைடய உரிைமேகாரல் தீர்க்கப்படும் வைர / ெசலுத்தப்படும் வைர 

பிைணயங்கைள ைவத்திருக்க நிறுவனத்திற்கு உரிைம உண்டு.

d) கடன் வாங்கியவர், கடன் வாங்குபவரால் அனுமதிக்கப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைகக்குள் கடன் வாங்க/பணத்ைத 

எடுக்க அனுமதிக்கும் வசதிையப் ெபற்றிருக்கும் பட்சத்தில், ெசயல்பாட்டின் வசதிக்காகவும், சாத்தியமான 

இயல்புநிைலகளில் இருந்து வட்டிையப் பாதுகாப்பதற்காகவும் பிைணயத்ைத நிறுவனம் தக்க ைவத்துக் 

ெகாள்ளலாம். கடன் வாங்குபவரால் மற்றும் நிறுவனத்தின் அேசாசிேயட்/குரூப் கம்ெபனி/ஐஎஸ் 

ஆகியவற்றின் நலைனப் பாதுகாக்க.

V. டிஜிட்டல் ெலண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்கள் மூலம் ெபறப்பட்ட கடன்கள்-

நிறுவனம் எங்ெகல்லாம் டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் தளங்கைள அவுட்ேசார்சிங் ெசய்தாலும், கடன் 

வாங்குபவர்களுக்கு மற்றும்/ அல்லது நிலுைவத் ெதாைகைய வசூலிக்க, நிறுவனம் பின்வரும் வழிமுைறகைளப் 

பின்பற்ற ேவண்டும்:

அ) நிறுவனத்தின் இைணயதளத்தில் முகவர்களாக ஈடுபட்டுள்ள டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் தளங்களின் ெபயர்கைள 

ெவளியிடுதல்.

b) முகவர்களாக ஈடுபட்டுள்ள டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் தளங்கள் வாடிக்ைகயாளரிடம், யாருைடய சார்பாக அவருடன் ெதாடர்பு 

ெகாள்கின்றனேரா அந்த நிறுவனத்தின் ெபயைர முன்கூட்டிேய ெதரிவிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படும்.

c) கடன் ஒப்பந்தத்தின் நகல் மற்றும் கடன் ஒப்பந்தத்தில் ேமற்ேகாள் காட்டப்பட்டுள்ள அைனத்து இைணப்புகளின் நகைலயும் அைனத்து 

கடன் வாங்குபவர்களுக்கும் வழங்கப்பட ேவண்டும்.

ஈ) நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ள டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் தளங்களில் பயனுள்ள ேமற்பார்ைவ மற்றும் கண்காணிப்பு உறுதி 

ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

இ) குைற தீர்க்கும் ெபாறிமுைறையப் பற்றிய விழிப்புணர்ைவ உருவாக்குவதற்கு ேபாதுமான முயற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 

ேவண்டும்.

VI. ெபாதுவான விதிகள்-

a) கடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் வழங்கப்பட்ட ேநாக்கங்கைளத் தவிர, நிறுவனம் அதன் 

கடன் வாங்குபவர்களின் விவகாரங்களில் தைலயிடுவைதத் தவிர்க்கும்.

b) கடன் வாங்குபவரின் கணக்ைக மாற்றுவதற்கான ேகாரிக்ைகையப் ெபற்றால், ஒப்புதல் அல்லது ேவறு 

(நிறுவனத்தின் ஆட்ேசபைன) ஏேதனும் இருந்தால், ேகாரிக்ைக ெபறப்பட்ட நாளிலிருந்து 21 நாட்களுக்குள் 

ெதரிவிக்கப்படும். அத்தைகய பரிமாற்றமானது, கடன் வாங்குபவருடன் ெசய்துெகாள்ளப்பட்ட ெவளிப்பைடயான 

ஒப்பந்த விதிமுைறகளின்படியும், அவ்வப்ேபாது ெபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், விதிகள், ஒழுங்குமுைறகள் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்களின்படியும் இருக்க ேவண்டும்.

c) கடன்கைள வசூலிக்கும் விஷயத்தில், நிறுவனம் சட்டப்பூர்வமாக ெசல்லுபடியாகும் மற்றும் ேதைவயற்ற துன்புறுத்தைல 

நாடாத தீர்வுகைள மட்டுேம நாட ேவண்டும். ஒற்ைறப்பைட ேநரங்களில் கடன் வாங்குபவர்கைள விடாப்பிடியாக ெதாந்தரவு 

ெசய்தல், கடைன வசூலிக்க தைச சக்திையப் பயன்படுத்துதல் ேபான்றைவ.

ஈ) நிறுவனம் பாலினம், சாதி அல்லது மதம், பார்ைவயற்ேறார் அல்லது உடல் ஊனமுற்ற விண்ணப்பதாரர்கைள 

இயலாைமயின் அடிப்பைடயில் தயாரிப்புகைள நீட்டிப்பதில் பாகுபாடு காட்டாது,
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சமூகத்தின் பல்ேவறு பிரிவினருக்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டங்களில் பங்ேகற்பது ேபான்ற சட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டைவ தவிர 

ேசைவகள், வசதிகள் ேபான்றைவ.

இ) வாடிக்ைகயாளர்கைள சரியான முைறயில் ைகயாள்வதற்கு அதன் ஊழியர்கள் ேபாதுமான பயிற்சி ெபற்றிருப்பைத 

நிறுவனம் உறுதி ெசய்யும்.

f) வணிகம் அல்லாத பிற ேநாக்கங்களுக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட ஃப்ேளாட்டிங் ேரட் ேடர்ம் ேலான்களுக்கு, இைண-கடைமயாளர்களுடன் 

அல்லது இல்லாமல் தனிப்பட்ட கடன் வாங்குபவர்களுக்கு நிறுவனம் முன்கூட்டிேய கட்டணம்/முன்-பணம் ெசலுத்துதல் அபராதம் 

விதிக்காது.

VII. இரகசியத்தன்ைம -

a) வாடிக்ைகயாளரால் அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டால், நிறுவனம் தனது வாடிக்ைகயாளர்களின் அைனத்து தனிப்பட்ட தகவல்கைளயும் 

தனிப்பட்டதாகவும் ரகசியமாகவும் கருதும்.

b) பின்வரும் விதிவிலக்கான சூழ்நிைலகளில் தவிர, குழுவிற்குள் உள்ள ேவறு எந்த நிறுவனத்திற்கும் கடன் 

வாங்குபவர்களின் பரிவர்த்தைன விவரங்கைள நிறுவனம் ெவளிப்படுத்தக்கூடாது:

- சட்டப்பூர்வ அைமப்புகள், சட்ட அமலாக்க முகவர், CIBIL ேபான்ற கடன் தகவல் நிறுவனங்கள், RBI மற்றும் அல்லது பிற 

வங்கிகள்/நிதி நிறுவனங்கள், ேவறு எந்த மாநில, மத்திய அல்லது பிற ஒழுங்குமுைற நிறுவனங்களுக்கும் தகவல் 

உட்பட சட்டப்பூர்வ அல்லது ஒழுங்குமுைறச் சட்டங்கள் மூலம் தகவல்கைள வழங்குவது நிறுவனத்தின் 

கடைமயாகும். அதிகார வரம்ைபக் ெகாண்ட நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்கள் உட்பட அைமப்பு.

- அத்தைகய தகவைல வழங்க வாடிக்ைகயாளர் நிறுவனத்திற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அங்கீகாரம் அளித்துள்ளார்.

- இது ேபான்ற வாடிக்ைகயாளர் தகவைல ெவளியிட ெபாது நலன் இருந்தால்.

- அதன் ஆர்வத்திற்கு நாங்கள் இந்தத் தகவைல வழங்க ேவண்டும் என்றால் (எ.கா. ேமாசடி தடுப்பு).

- கடன் வாங்கியவர் நிறுவனம் மீதான தனது கடைமைய நிைறேவற்றத் தவறினால்.

VIII. வட்டி விகிதம்-

அ) நிறுவனம் தனியான வட்டி விகிதக் ெகாள்ைகையக் ெகாண்டிருக்கும், ஆனால் எந்தெவாரு சந்தர்ப்பத்திலும், அதன் கடன் வாங்குபவர்களிடம் அதிக 

வட்டி விகிதங்கைள வசூலிக்காது என்பைத உறுதிெசய்ய ேவண்டும்.

b) வாடிக்ைகயாளரின் இடர் விவரம், பணச் சந்ைதயில் நிலவும் வட்டி விகிதப் ேபாக்குகள், நிதிச் ெசலவு, 

வாடிக்ைகயாளர் வழங்கும் இைணப் பாதுகாப்பு ேபான்ற பரந்த அளவுருக்கைளக் கருத்தில் ெகாண்டு, 

நிறுவனம் தனது வாடிக்ைகயாளர்களுக்கான வட்டி விகிதத்ைத அைடயும். மற்றும் ேபாட்டியாளர்களால் 

வசூலிக்கப்படும் வட்டி விகிதம்.

c) வட்டி விகிதங்கள் வருடாந்திர அடிப்பைடயில் இருக்கும் மற்றும் அனுமதி / வரேவற்பு கடிதம் அல்லது MITC 
அல்லது மற்றபடி கடிதத்தில் ெவளிப்பைடயாக ெதரிவிக்கப்படும்.

ஈ) அறிவிப்பு எண் படி. DNBS.204/CGM (ASR)-2009 ேததியிட்ட 2 ஜனவரி 2009, NBFC களால் விதிக்கப்படும் அதிக வட்டிைய 

ஒழுங்குபடுத்தும் வைகயில், நிதிச் ெசலவு, மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் பிரீமியம் ேபான்ற ெதாடர்புைடய 

காரணிகைளக் கருத்தில் ெகாண்டு, நிறுவனம் வட்டி விகிதக் ெகாள்ைகைய ஏற்றுக்ெகாண்டது. கடன்கள் மற்றும் 

முன்பணங்களுக்கு வசூலிக்கப்படும் வட்டி விகிதத்ைத தீர்மானிக்க. வட்டி விகிதக் ெகாள்ைகயானது, வட்டி விகிதம் 

மற்றும் பல்ேவறு வைகயான கடன் வாங்குபவர்களுக்கு ெவவ்ேவறு வட்டி விகிதங்கைள வசூலிப்பதற்கான 

ஆபத்து மற்றும் பகுத்தறிவுக்கான அணுகுமுைற ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியது மற்றும் இது நிறுவனத்தின் 

இைணயதளத்தில் ெவளியிடப்பட்டு பரப்பப்படுகிறது. இைணயதளத்தில் ெவளியிடப்பட்ட அல்லது ெவளியிடப்பட்ட 

தகவல்கள் வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் ஏற்படும் ேபாெதல்லாம் புதுப்பிக்கப்படும்.

IX. இயக்குநர்கள் குழுவின் ெபாறுப்பு-

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு, நிறுவனத்திற்குள் ஒரு தனித்துவமான குைற தீர்க்கும் ெகாள்ைகயின் 

மூலம் ெபாருத்தமான குைற தீர்க்கும் ெபாறிமுைறைய ஏற்றுக்ெகாண்டது. அத்தைகய ெபாறிமுைறயானது 

கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களின் முடிவுகளால் எழும் அைனத்து சர்ச்ைசகைளயும் உறுதி ெசய்யும்.
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அம்பிட் ஃபின்ெவஸ்ட் பிைரேவட் லிமிெடட்

நியாயமான நைடமுைறக் குறியீடு

ெசயல்பாட்டாளர்கள், கடன் தகவல்கைள புதுப்பித்தல்/மாற்றுதல் ெதாடர்பான புகார்கள் மற்றும் அவுட்ேசார்ஸ் 

ேசைவகள் ெதாடர்பான புகார்கள் குைறந்தபட்சம் அடுத்த உயர் மட்டத்திலாவது ேகட்கப்பட்டு அகற்றப்படும். 

நிர்வாகத்தின் பல்ேவறு நிைலகளில் நியாயமான நைடமுைறகள் ேகாட் மற்றும் குைறகைள நிவர்த்தி ெசய்யும் 

ெபாறிமுைறயின் ெசயல்பாட்டின் இணக்கம் பற்றிய ஒருங்கிைணக்கப்பட்ட காலமுைற மதிப்பாய்வு இயக்குநர்கள் 

குழுவிற்கு வழங்கப்பட ேவண்டும்.

4. ெவளிப்படுத்தல்கள்:

வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க 'நியாயமான நைடமுைறகள் குறியீடு', நிறுவனம் நியாயமான நைடமுைறக் 

குறியீட்ைட நிறுவனத்தின் இைணயதளத்தில் ஆங்கிலத்திலும், நிறுவனத்தின் அைனத்துக் கிைளகளிலும் 

ஆங்கிலம், ஹிந்தி மற்றும் வட்டார ெமாழிகளிலும் ெவளியிட்டு பரப்ப ேவண்டும், ேமலும் அைதப் ெபற விரும்பும் 

கடன் வாங்குபவர் அல்லது வாடிக்ைகயாளர் அைத வழங்க நிறுவனத்ைத ேகாருங்கள்.

5. மதிப்பாய்வு & திருத்தங்கள்:

இந்தக் ெகாள்ைக மதிப்பாய்வு ெசய்யப்பட்டு, ஏேதனும் மாற்றங்களுக்கு அவ்வப்ேபாது புதுப்பிக்கப்படும்.

"இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் ெதளிவுபடுத்தல்கள், சுற்றறிக்ைககள் அல்லது வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது ேவறு 

எந்தப் ெபயரிலும் ெவளியிடப்பட்ட திருத்தங்கள், இந்த குறியீட்டின் கீழ் வகுத்துள்ள தற்ேபாைதய விதிகளுடன் 

ஒத்துப்ேபாகாமல் இருந்தால், அத்தைகய திருத்தங்கள் / ெதளிவுபடுத்தல்களின் விதிகள், ரிசர்வ் வங்கியின் 

தகவல்ெதாடர்புகளில் உள்ள விதிகளின் மீது ேமேலாங்கி இருக்கும், ேமலும் அது ரிசர்வ் வங்கியின் 

அறிக்ைகயின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ேததியிலிருந்து அதற்ேகற்ப திருத்தப்படும்.
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