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நியாயமான நைட�ைற வ�தி 

 

இன்கிெரட் ஃைபனான்ஷியல் சர்வ �சஸ் லிமிெடட் (ஐஎஃப்எஸ்எல் அல்ல� 
‘நி�வனம்’) இந்திய �சர்வ் வங்கிய�ல் பதி�ெசய்யபட்ட ஒ� வங்கிசாரா நிதி 
நி�வனம் (என்ப�எஃப்சி) ஆ�ம். நி�வனமான� தன�ப்பட்ட வா�க்ைகயாளர்கள் 
மற்�ம் சட்ட நி�வனங்கைளக் ைகயா�வதற்கான நியாயமான நைட�ைற 
தரநிைலகைள அைமக்�ம் நியாயமான நைட�ைற வ�திையக் (”வ�தி”) கட்டைமத்� 
ஏற்�ள்ள�. இந்த வ�தியான� இந்திய �சர்வ் வங்கிய�ன் ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட 
வழிகாட்�தல் - வங்கிசாரா நிதி நி�வனம் - அவ்வப்ேபா� தி�த்தப்ப�ம், 
அைமப்��தியாக �க்கியமான ெடபாசிட் ெபறாத நி�வனம் மற்�ம் ெடபாசிட் 
ெப�ம் நி�வனம் (�சர்வ் வங்கி) வழி�ைறகள், 2016, RBI/DNBR/2016-17/45 DNBR.PD. 
008/03.10.119/2016-17 அக்ேடாபர்  17, 2016 ேததிய�டப்பட்ட ஒ�ங்கிைணந்த 
வழிகாட்�தல்  அ�ப்பைடய�ல் தயா�க்கப்பட்�ள்ள�. 
 
இந்திய �சர்வ் வங்கியால் அவ்வப்ேபா� ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் சிறந்த 
நைட�ைறகைள நி�வனம் ஏற்�ம் மற்�ம் அவ்வா� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட 
தரநிைலக�க்� இணங்க, ேதைவப்பட்டால் இந்த வ�திய�ல் ெபா�த்தமான 
மாற்றங்கைள ெசய்�ம். வா�க்ைகயாளர்கைளச் சீராக�ம் நியாயமாக�ம் 
நடத்�வ�தான் நி�வனத்தின் ெகாள்ைகயா�ம். நி�வனத்தின் ஊழியர்கள் உதவ�, 
ஊக்கம் மற்�ம் ேசைவைய நியாயமான, சமத்�வமான மற்�ம் சீரான �ைறய�ல் 
வழங்�வார்கள். வ�திைய நைட�ைறப்ப�த்�வ� �� அைமப்ப�ன் ெபா�ப்� 
என்பைத நி�வனம் உ�திெசய்�ம். நி�வனத்தின் நியாயமான கடன் வழங்�ம் 
நைட�ைறகள் சந்ைதப்ப�த்�தல், கடன் �வக்கம், ெசயலாக்கம் மற்�ம் ேசைவ 
மற்�ம் வ�ல் ெசயல்பா�கள் உள்ளடங்கிய அதன் ெசயல்பா�கள�ன் அைனத்� 
அம்சங்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். 
 
1.  நியாயமான நைட�ைற வ�திய�ன் ேநாக்கங்கள் 

 
இவ்வ�தி ப�ன்வ�வனவற்�க்காக ஏற்கப்பட்�ள்ள�: 

a) வா�க்ைகயாளர்கைளக் ைகயாள்வதில் �ைறந்தபட்ச தரநிைலகைள 
அைமப்பதன் �லம் சிறந்த மற்�ம் ேநர்ைமயான நைட�ைறைய 
ஊக்�வ�த்தல்; 

b) ேசைவகள�ல் இ�ந்� வா�க்ைகயாளர்கள் நியாயமாக என்ன எதிர்பார்க்கலாம் 
என்ப� �றித்த சிறந்த ��த�க்காக ெவள�ப்பைடத்தன்ைமைய அதிக�த்தல்; 

c) ேபாட்�ய�ன் �லம் சந்ைதக் காரண�கைள ஊக்�வ�க்க�ம், உயர் இயக்கத் 
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தரநிைலகைள அைடதல்; 
d) வா�க்ைகயாளர்கள் மற்�ம் நி�வனத்திற்� இைடேய நியாயமான மற்�ம் 

��கமான உறைவ ஊக்�வ�த்தல். 
 
2. ெபா�ந்�ம்தன்ைம 

 
இவ்வ�தியான� நி�வனத்தின் அைனத்� ஊழியர்கள், அதன் 
�கவர்கள்/ப�ரதிநிதிகள்/�ன்றாம் தரப்� வ�ற்பைனயாளர்கள்/ேசைவ 
வழங்�னர்கள் மற்�ம் அதன் வண�கத்தின் ேபாக்கில் அைதப் ப��நிதித்�வப்ப�த்த 
அங்கீக�க்கப்பட்ட ப�ற நபர்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம். 

 

3. பா�பா� காட்டாத ெகாள்ைக 

 
நி�வனம் பாலினம், உடல்�தியான திறன், இனம் அல்ல� மதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தன் வா�க்ைகயாளர்க�க்� இைடய�ல் பா�பா� பார்ப்பதில்ைல. 
ெபா�ட்கள், ேசைவகள், வசதிகள் ேபான்றவற்ைற ந�ட்�ப்பதில் இயலாைம 
அ�ப்பைடய�ல் பார்ைவ �ைறபா�ள்ள அல்ல� உடல் ஊன�ற்ற 
வ�ண்ணப்பதாரர்கள�டம் நி�வனம் பா�பா� பார்க்கா�. இ�ப்ப��ம், இ� 
ச�கத்தின் பல்ேவ� ப���க�க்காக வ�வைமக்கப்பட்ட திட்டங்கைள 
நி��வதில் அல்ல� பங்ேகற்பதில் இ�ந்� நி�வனத்ைதத் வ�லக்கா�. 
 
 

4. ெதாடர்�ெகாள்வதற்கான ெமாழி 

 
கடன் வாங்�பவ�க்கான நி�வனத்தின் அைனத்�த் தகவல்ெதாடர்�க�ம் கடன் 
வாங்�பவர் ��ந்�ெகாள்�ம் ெமாழிய�ல் (ஆங்கிலம் அல்ல� ப�ராந்திய ெமாழி) 
இ�க்�ம். 

 
5. கட�க்கான வ�ண்ணப்பங்கள் மற்�ம் அவற்ைற ெசயலாக்�தல் 

 
a) கடன் வாங்�பவர் தகவலறிந்த ��ைவ எ�க்க வசதியாக கடன் வ�ண்ணப்பப் 

ப�வங்கள�ல் கடன் வாங்�பவ�ன் நலன�ல் வ�ைளைவ ஏற்ப�த்�ம் 
அைனத்�ப் ெபா�த்தமான தகவல்க�ம் உள்ளடக்கப்ப�ம். வ�ண்ணப்பப் 
ப�வத்�டன் சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ய ஆவணங்கள�ன் பட்�ய�ம் கடன் 
வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தில் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம். 

b) நிைற�ெசய்யப்பட்ட வ�ண்ணப்பங்கைளப் ெபற்ற�டன் நி�வனம் 
உ�ய�ைறய�ல் ஏற்� ெத�வ�க்�ம் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர் அவர� 
வ�ண்ணப்பம் �றித்� நி�வனத்திடமி�ந்� தகவல் ெபறக்��ய ேதாராயமான 
காலவைரைய�ம் �றிப்ப�டப்ப�ம். 
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6. கடன் மதிப்ப�� மற்�ம் வ�தி�ைறக�ம் நிபந்தைனக�ம் 

 
a) அைனத்�க் கடன் வ�ண்ணப்பங்க�ம் நி�வனத்தின் உள்ளகக் கடன் 

ெகாள்ைககள் மற்�ம மதிப்ப�ட்�ச் ெசயல்�ைறய�ன்ப� மதிப்ப�டப்ப�ம்; 
b) கட�க்� ஒப்�தல் அள�த்த ப�ற�, ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட கடன் ெதாைக 

�றிப்ப�டப்பட்ட அ�மதிக் க�தம், ெபா�ந்�ம் வ�டாந்திர வட்� வ�கிதம், 
அதைனப் பயன்ப�த்�ம் �ைற�டன் �ட ப�ற �க்கிய வ�தி�ைறக�ம் 
நிபந்தைனக�ம் கடன் வாங்�பவ�க்� எ�த்�ப்�ர்வமாகத் ெத�வ�க்கப்ப�ம்; 

c) தாமதமாக ெச�த்தப்ப�ம் தவைணக்� வ�திக்கப்ப�ம் அபராத வட்�ைய 
நி�வனம் கடன் ஒப்பந்தத்தில் த�த்த எ�த்�க்கள�ல் �றிப்ப��ம். இ� 
சம்பந்தமாக ெபா�த்தமான வ�தி கடன் ஒப்பந்தத்தில் இைணக்கப்பட்�ள்ள�; 

d) கடன் ஒப்பந்தம் நிைறேவற்றப்பட்ட ப�ற�, அைனத்�க் கடன் 
வாங்�பவர்க�க்�ம் கடன் ஒப்பந்த நக�டன், கடன் ஒப்பந்தத்தில் ேமற்ேகாள் 
காட்டப்பட்ட ஒவ்ெவா� இைணப்ப�ன் நக�ம் வழங்கப்ப�ம்.. 

 
7. வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் உள்ள மாற்றங்கள் உட்பட 

கடன்கள�ன் வ�நிேயாகம் 

 
a) வட்� வ�கிதம், ேசைவக் கட்டணங்கள், �ன்�ட்�ேய ெச�த்�வதற்கான 

கட்டணம், தி�ப்ப�ச் ெச�த்�தல்/வழங்கல் அட்டவைண ேபான்றைவ உட்பட 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் உள்ள மாற்றங்கள் எ�வாய��ம் 
எ�த்�ப்�ர்வமாக கடன் வாங்�பவ�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம்; 

b) வட்� வ�கிதங்கள் மற்�ம் ப�ற கட்டணங்கள�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள் (கடன் 
வாங்�பவ�க்� வ��ப்பமில்லாதைவ) எதிர்காலத்தில் மட்�ேம 
நைட�ைறக்� வ�ம்.; 

c) எந்தக் கடைன�ம் தி�ம்பப் ெப�தல்/தி�ப்ப�ச் ெச�த்�வைத 
வ�ைரவாக்�தல் �றித்த த�ர்மானம் கடன் ஒப்பந்தத்தின் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� ஏற்ப ெசய்யப்ப�ம்; 

d) கடன் வாங்�பவ�ன் ேவண்�ேகாள�ன்ப�, கடன் ஒப்பந்தத்தின் 
நிபந்தைனகள�ன்ப� கடைன ��ைமயாக தி�ப்ப�ச் ெச�த்திய ப�ற� 
எேத�ம் உ�ைம/பற்�ைடைம பயன்ப�த்தப்ப�வதற்� உட்பட்� அைனத்� 
அ�ப்பைட ஈட்டாவணங்க�ம் வ��வ�க்கப்ப�ம். அதற்கான �� வ�வரங்கள் 
ெகாண்ட அறிவ�ப்� கடன் வாங்�பவ�க்� வழங்கப்ப�ம். 

 
8. தன���ைம மற்�ம் இரகசியத்தன்ைம 

 
1. கடன் ப�ந்�ைர �கைமகள்/ கடன் தகவல் நி�வனங்கள் (CICகள்) 

a) நி�வனமான� ஒ�ங்��ைற வழிகாட்�தல்கள் அல்ல� நி�வனத்தின் 
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உள்ளகக் ெகாள்ைககள�ன்ப�, அதன�டம் கடன் வாங்�பவர்கள�ன் கடன் 
மற்�ம் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் வரலா� �றித்த வ�வரங்கைளக் கடன் தகவல் 
நி�வனங்கள�டம் பகிரலாம் . 

b) நி�வனம் வா�க்ைகயாளர் அதற்� ெச�த்த ேவண்�ய தன�நபர் கடன்கள் 
�றித்� கடன் தகவல் நி�வனங்க�க்�ப் ப�ன்வ�ம் �ழலில் தகவைலப் 
பகிரலாம்: 
i. வா�க்ைகயாளர் அவர� கடன்கைள உ�ய ேநரத்தில் ெச�த்தவ�ல்ைல 
ii. ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக �றிந்த எந்தச் சர்ச்ைச�ம் இல்ைல 
iii. நி�ைவையத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�வதற்கான எங்கள் �ைறயான 

ேகா�க்ைகையத் ெதாடர்ந்� வா�க்ைகயாளர் பணம் ெச�த்தவ�ல்ைல. 
c) அேத ேநரம், நி�வனத்தின் ப�ரதிநிதிகள் வா�க்ைகயாளர்க�க்� CICகள�ன் 

பங்� மற்�ம் அவர்கள் அள�க்�ம் தகவல்கள் வா�க்ைகயாள�ன் கடன் 
மதிப்ெபண் மற்�ம் கடன் ெப�ம் திறன் ஆகியவற்றில் ஏற்ப�த்�ம் 
வ�ைளைவ வ�ளக்�வார்கள். 

d) வா�க்ைகயாளர் அவ்வா� அவ�ன் அ�மதிைய வழங்கிய��ந்தால் அல்ல� 
சட்ட�தியான/ஒ�ங்��ைற ேதைவகள் அவ்வா� ப�ந்�ைரத்தால் நி�வனம் 
வா�க்ைகயாளர் கணக்� �றித்த தகவைல CICக�க்� வழங்�ம். 

e) CICக�க்� வழங்கிய ெதாடர்�ைடய தகவைல வா�க்ைகயாளர் ேகா�னால் 
நி�வனம் வழங்�ம். 

 
2. தகவல் பகிர்� 

a) கடன் வ�ண்ணப்பம்/அ�மதிக் க�தம்/மிக �க்கியமான வ�தி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள்/கடன் ஒப்பதத்தின் கீழ் தன் வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� 
அ�மதி/ஒப்�தல் ெபற்ற தகவல்கைள நி�வனம் தன் ��/இைண 
நி�வனங்க�க்� வழங்கலாம். 

b) வா�க்ைகயாளர் ேமற்ெகாண்� நி�வனத்தின் ேசைவையப் 
பயன்ப�த்தாவ�ட்டா�ம், நி�வனம் அவ�ன் தன�ப்பட்ட தகவைல 
தன�ப்பட்டதாக�ம் இரகசியமாக�ம் ைவத்தி�க்�ம். ேமேல 
வழங்கி�ள்ளப��ம் ப�ன்வ�ம் வ�திவ�லக்கான �ழல்கைள�ம் தவ�ர நாங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் தர� அல்ல� தகவைல ெவள�ப்ப�த்த மாட்ேடாம். 
i. சட்டத்தினால் ேதைவப்ப�மா�; 
ii. தகவைல ெவள�ப்ப�த்�வதற்கான ெபா�மக்கைள ேநாக்கிய கடைம; 
iii. நி�வனத்தின் நல�க்� ஏற்ப தகவைல ெவள�ப்ப�த்�வ� ேதைவ; 
iv. நி�வனத்திடம் வா�க்ைகயாளர்கள�ன் ஒப்�தல்/அ�மதி உள்ள�; 

 
c) நி�வனத்தின் ப�ரதிநிதி வா�க்ைகயாள�டம் அவைரப் பற்றி நி�வனம் 

தக்கைவத்தி�க்�ம் தன�ப்பட்ட பதி�கைள அ�க இந்தியச் சட்டங்கள�ன் கீழ் 
அவ�ைடய உ�ைமகள்/கடைமகள் �றித்� ெத�வ�ப்பார்; 

d) வா�க்ைகயாளர் அவர� தன�ப்பட்ட தகவைலச் சந்ைதப்ப�த்�தல் 
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ேநாக்கத்திற்� பயன்ப�த்த, �றிப்பாக அங்கீக�த்தி�ந்தால் தவ�ர நி�வனம் 
அவ்வா� பயன்ப�த்தா�. 

 
9. ெபா� வ�திகள் 

 

a) கடன் ஒப்பந்தத்தின் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் கீழ் தவ�ர கடன் 
வாங்�பவர்கள�ன் வ�யாபாரத்தில் ��க்கீ� ெசய்வைத நி�வனம் தவ�ர்க்�ம் 
(கடன் வாங்�பவர் ெவள�ப்ப�த்தாத, �ன்னர் ெவள�ப்ப�த்தாத தகவல் 
நி�வனத்தின் கவனத்திற்� வ�ம் வைர); 

b) கடைன இடமாற்�மா� வா�க்ைகயாளர் வலி��த்�ம் �ழலில், கடன் 
வாங்�பவ�டமி�ந்� அத்தைகய ேகா�க்ைகையப் ெபற்ற 21 நாட்க�க்�ள் 
ஒப்�தல் அல்ல� ேவ�வ�தமாக எதிர்ப்� ஏேத�ம் இ�ந்தால் அ� 
வா�க்ைகயாள�டம் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அத்தைகய இடமாற்றங்கள் 
சட்டத்திற்� இணங்கி கடன�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன்ப� 
இ�க்�ம். 

c) கடைன ம�ட்�ப்ெபற, நி�வனம் ேதைவயற்ற �ன்��த்தைல ைகயாளா�  
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய சட்டப�யான கட்டைமப்ப�ற்�ள் நி�வனத்தால் 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட நைட�ைறகைளப் ப�ன்பற்�ம் 

d) தன�நபர்க�க்� வழங்கிய வண�கம் தவ�ர ப�ற ேநாக்கங்க�க்காக ஒப்�தல் 
அள�க்கப்பட்ட எந்த மாறக்��ய வ�கிதம் ெகாண்ட ப�வக் கடன�ன் ம�� 
நி�வனம் கடைன �ன்ேப ��ப்பதற்கான கட்டணம்/�ன்ேப 
ெச�த்�வதற்கான அபராதங்கைள வ�திக்கா�. 

 
10. �ைற த�ர்க்�ம் வழி�ைற 

 
நி�வனம் வழங்�ம் திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவகள் �றித்த 
�ைற/�கார்/ப�ன்�ட்டம் உள்ள வா�க்ைகயாளர் யா�ம் நி�வனத்தின் 
வா�க்ைகயாளர் ேசைவ/பராம�ப்�த் �ைறக்� ப�ன்வ�ம் வழிகள�ன் �லம் 
க�தம் எ�தலாம். 
 
 18001022192 என்ற எண்ண�ல் அைழக்க�ம் 
 மின்னஞ்சல்- care@incred.com 
 இந்த �கவ�க்�க் க�தம் எ�தலாம் - இன்கிெரட் ஃைபனான்ஷியல் 

சர்வ �சஸ் லிமிெடட், 1203,12வ� தளம், ப� வ�ங், தி ேகப�டல், பாந்த்ரா �ர்லா 
காம்ப்ெளக்ஸ், �ம்ைப - 400 051 

 வைலத்தளம்- www.incred.com 
 

�காைர எப்ப� எ�ப்�வ�: 
நி�வனத்திடம் �கார்  ெத�வ�க்�ம் சமயம் ேதைவயான கடன் தகவல்கைளக் 

mailto:care@incred.com
http://www.incred.com/
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கட்டாயமாக வழங்�மா� வா�க்ைகயாளர்கள் ேகாரப்ப�கிறார்கள் அதாவ� 
கடன் கணக்� எண், ப�ன்�ட்டம்/ப�ந்�ைர/�கார் வ�வரங்கள் மற்�ம் 
ெதாைலேபசி எண் மற்�ம் மின்னஞ்சல் �கவ� உள்ள�ட்ட ச�யான ெதாடர்�த் 
தகவல். 
 
எப்ேபா� பதிைல எதிர்பார்க்கலாம் 
நி�வனம் நியாயமான காலத்திற்�ள் அைனத்� ேகள்வ�கள்/�ைறகைள 
த�ர்க்க/அவற்�க்� பதிலள�க்க �யற்சி ெசய்�ம் மற்�ம் அவர்கள�ன் �கா�ன் 
நிைல �றித்� வா�க்ைகயாளர்க�க்�த் ெத�வ�க்�ம். ஒவ்ெவா� 
வா�க்ைகயாள�ன் ேகள்வ�/�கார் தன�ப்பட்ட இயல்�டன் இ�க்�ம் காரணத்தால், 
வ�சாரைணக்�ப் ப�ற� ��ைமயான ��ைவ வழங்க �ப்ப� நாட்கள் வைர 
எ�க்கலாம். 
 
�ைறக�க்�த் த�ர்� ெபற யாைர அ�கேவண்�ம்: 
வா�க்ைகயாளர்கள் �தலில் தங்கள் �ைறகைள ேமேல �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 
ஏதாவ� ஒ� �ைறய�ல் எ�ப்ப ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிறார்கள். ேம�ம் அ� 5 
நாட்க�க்�ள் த�ர்க்கப்படவ�ல்ைல என�ல் அல்ல� வா�க்ைகயாளர் பராம�ப்� 
ேசைவ வழங்கிய த�ர்மானம் வா�க்ைகயாள�க்� தி�ப்தியள�க்கவ�ல்ைல என�ல், 
ப�ற� வா�க்ைகயாளர் தங்கள் �ைறகைளத் த�ர்க்க ப�ன்வ�ம் வழி�ைறகைள 
அ�கலாம், 
 
 ெசல்வ�. ேராஸி ��ஸா 
ெதாடர்� எண்: 022-42117799 
மின்னஞ்சல் �கவ� care@incred.com 

 
�கார் 5 நாட்க�க்�ள் த�ர்க்கப்படவ�ல்ைல என�ல் அல்ல�  ெசல்வ�. ேராஸி 
��ஸா வழங்கிய த�ர்மானம் வா�க்ைகயாள�க்� தி�ப்தியள�க்கவ�ல்ைல என�ல் 
ப�ன்னர் வா�க்ைகயாளர் கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ளவா� 2வ� மட்ட �ைறத�ர்ப்பாளைர 
அ�கலாம் 
 
ெபயர்: தி�. கிரன் காவந்த் 
ெதாடர்� எண்: 022-42117799 
மின்னஞ்சல் �கவ� : West.Nodal@incred.com 
 
�கார் 5 நாட்க�க்�ள் த�ர்க்கப்படவ�ல்ைல என�ல் அல்ல� தி�. கிரன் காவந்த் 
வழங்கிய த�ர்மானம் வா�க்ைகயாள�க்� தி�ப்தியள�க்கவ�ல்ைல என�ல் ப�ன்னர் 
வா�க்ைகயாளர் �ைற த�ர்க்�ம் அதிகா�ைய அ�கலாம். �ைற த�ர்க்�ம் 
அதிகா�ய�ன் ெபய�ம் ெதாடர்� வ�வர�ம் ப�ன்வ�மா�: 

 

mailto:care@incred.com
mailto:vaidyanathan.ramamoorthy@incred.com
mailto:vaidyanathan.ramamoorthy@incred.com
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�ைற த�ர்க்�ம் அதிகா�ய�ன் ெபயர்: தி�. ைவத்யநாதன் ராம�ர்த்தி 
மின்னஞ்சல் �கவ�: incred.grievance@jncred.com  
ெதாைலேபசி எண்.: 022- 42117799 
�கவ�: இன்கிெரட் ஃைபனான்ஷியல் சர்வ �சஸ் லிமிெடட் ,1203,12 வ� தளம், ப� 
வ�ங், தி ேகப�டல், பாந்த்ரா �ர்லா காம்ப்ெளக்ஸ், �ம்ைப  - 400 051 

 
�ைற/சர்ச்ைச பதிைனந்� நாட்க�க்�ள் த�ர்க்கப்படவ�ல்ைல என�ல், �சர்வ் 
வங்கிய�ன் வங்கி சாராத ேமற்பார்ைவ �ைறய�ன் ப�ராந்திய அ�வலகத்தின் 
ெபா�ப்� அதிகா�ய�டம் (அவர� அதிகார வரம்ப�ன் கீழ் ஐஎஃப்எஸ்எல் பதி� 
ெசய்யப்பட்ட அ�வலகம் வ�கிற�.) ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம். �என்ப�எஸ் 
-இன் வ�வரங்கள் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

 
இந்திய �சர்வ வங்கிய�டம் ேமல் �ைறய�� 

 
�ைற/சர்ச்ைச �ப்ப� நாட்க�க்�ள் த�ர்க்கப்படவ�ல்ைல என�ல், ப�ன்வ�ம் 
�கவ�ய�ல் உள்ள �சர்வ் வங்கிய�ன் வங்கி சாராத ேமற்பார்ைவத் �ைறய�ன் 
ப�ராந்திய அ�வலகத்தின் ெபா�ப்� அதிகா�ய�டம் �ைறய�� ெசய்யலாம்: 

 
ெபா� ேமலாளர், 
ேமற்பார்ைவத் �ைற, 
�ம்ைப ப�ராந்திய அ�வலகம், 
இந்திய �சர்வ் வங்கி,3வ�தளம், ைபக்�ல்லா அ�வலக கட்�டம், 
�ம்ைப ெசன்ட்ரல் ஸ்ேடஷன் எதி�ல், 
�ம்ைப- 400008. 
மின்னஞ்சல்: dnbs@rbi.org.in 
 ெதாடர்� எண்: +91 (22) 23084121 

 
11. வட்�க் கட்டணங்கள் 

 
a) வா�க்ைகயாளர்கள�டமி�ந்� நி�வனம் அதிக வட்� வ�கிதங்கள் மற்�ம் 

கடன்கள் மற்�ம் �ன்பணத்தின் ம�� கட்டணங்கள் வ�லிக்காமல் இ�ப்பைத 
உ�தி ெசய்ய, நி�வனத்தின் இயக்�நர்கள் �� வட்� வ�கித மாதி� ம�தான 
ெகாள்ைக மற்�ம் வட்� வ�கிதங்கைள நிர்ணய�ப்பதற்கான ெகாள்ைககள் 
மற்�ம் நைட�ைறகைள ஏற்�ள்ள�.  இைவ வா�க்ைகயாளர்கள�ன் 
நல�க்காக நி�வனத்தின் இைணயதளத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளன. 

b) நி�வனத்தின் வட்� வ�கித மாதி� �றித்த தகவல், வ�ண்ணப்பப் ப�வம் 
மற்�ம் அ�மதிக் க�தத்தி�ம்�ட ெவள�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

 
12. ம�ட்�ப் ெப�ைக, வாகனத்திற்� நி�வனம் நிதியள�த்தி�ந்தால் 

mailto:incred.grievance@incred.com
mailto:dnbs@rbi.org.in
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கடன் வாங்�பவ�டனான கடன் ஒப்பந்தத்தில் சட்ட �தியாக 
அமல்ப�த்தக்��ய ம�ட்�ப்ெப�ைக நிபந்தைனைய வ�வ�ப்பதில் நி�வனம் 
ெகாண்��க்�ம் ெவள�ப்பைடத்தன்ைமைய உ�திெசய்ய, ப�ன்வ�ம் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் கடன் ஒப்பந்த்தில் வழங்கப்ப�ம்: 
a) ம�ட்�ப் ெப�ைகக்� �ன்பான அறிவ�ப்�க் காலம்; 
b) எந்தச் �ழல்கள�ல் அறிவ�ப்�க் காலத்ைதத் தள்�ப� ெசய்யலாம்; 
c) ப�ைணைய ம�ட்�ப் ெப�வதற்கான ெசயல்�ைற; 
d) வ�ற்பைன/ஏலத்திற்� �ன் கடைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�வதற்காக கடன் 

வாங்�பவ�க்� இ�தி வாய்ப்� வழங்�வதற்கான வ�தி; 
e) ம�ட்�ப் ெப�ைகைய கடன் வாங்�பவ�டம் ெகா�ப்பதற்கான ெசயல்�ைற; 
f) ெசாத்ைத வ�ற்க/ஏலம் வ��வதற்கான ெசயல்�ைற. 

 
13. மதிப்பாய்� 

 
நியாயமான நைட�ைற வ�திய�ன் இணக்கம் மற்�ம் நிர்வாகத்தின் பல்ேவ� 
மட்டங்கள�ல் �ைறகைளத் த�ர்க்�ம் இயந்திர��க்கத்தின் ெசயல்பாட்ைட 
அவ்வப்ேபா� ஆய்� ெசய்வ� �றித்� ��வ�டம் தகவல் ெத�வ�க்கப்ப�ம். 
ேம�ம் அந்த மதிப்�ைரகள�ன் ஒ�ங்கிைணந்த அறிக்ைக �றிப்ப�ட்ட கால 
இைடெவள�ய�ல் மற்�ம் ேதைவப்ப�ம்ேபா� ��வ�ற்� சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம். 
இவ்வ�தி இயக்�னர் ��வால் ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் மதிப்பாய்� ெசய்யப்பட்�, 
ஏற்கப்ப�ம் ேவ� எந்த ஒ�ங்��ைற மாற்றங்க�ம் அவ்வப்ேபா� வ�திய�ல் 
��ப்ப�க்கப்ப�ம். 
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