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நியாயமான நபடமுபைக் குறியீடு 

 

1. அறிமுகம்: 

 

முறையான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த றவப்பு நிதி எடுத்துக்க ாள்ளாத வங்கி சாரா 

நிதி நிறுவனமான (“NBFC-ND-SI”), இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (“RBI”) கீழ் 

பதிவுகசய்யப்பட்ட, பூனாவாலா றபனான்ஸ் பிறரவவட் லிமிடட் ((“PFPL”) 

ஆனது, வணிகக் கடன், த ாழில் வல்லுநர்களுக்கான கடன் மற்றும்  னிநபர் கடன் 

உள்ளிட்ட கடன்களின் வடிவில் நிதி வசதியை வழங்கும் வணிகத்தில்  ற்பபாது 

ஈடுபட்டுள்ளது.  னிநபர்கள், த ாழில் வல்லுநர்கள், எம்.எஸ்.எம்.இக்கள் பபான்ற 

பல்பவறு வயகைான வாடிக்யகைாளர்களுக்கு கடன் வசதிகள் நீட்டிக் பட்டுள்ளன. 

 

  

ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டயளகளின்படி பி.எஃப்.பி.எல் நிைாைமான நறடமுறைக் 

குறியீட்யட (“FPC”) நிறுவியுள்ளது, பமலும் இது இைக்குநர்கள் குழுமத்தால் 

முயறைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எஃப்.பி.சி  னது வாடிக்யகைாளர்கறளக் 

யகைாளும் பபாது நிைாைமான நயடமுயறகள் /  ரங்களுக்கான தகாள்யககயள 

வகுக்கிறது. 

 

 

பி.எஃப்.பி.எல் எஃப்.பி.சி.யை ஏற்றுக்தகாண்டு அய  தசைல்படுத்தியுள்ளது. 

பி.எஃப்.பி.எல் வழங்கும் அயனத்து வயக திட்டங் ள் மற்றும் பசயவகளுக்கும் 

எஃப்.பி.சி தபாருந்தும் ( ற்பபாது வழங்கப்படும் மற்றும் எதிர்காலத்தில் 

அறிமுகப்படுத் க்கூடிய). 

 

2. குறிக்வகாள்கள்: 

1. வாடிக்ற யாளர் றளக் ற யாளும்வபாது குறைந்த பட்ச தர நிறை றள 

வகுப்பதன் மூைம் சிைந்த மற்றும் நியாயமான நறடமுறை றள ஊக்குவிப்பது; 
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2. வசறவ ளில் இருந்த நியாயமா  என்ன எதிர்பார்க் ைாம் என்பறத 

வாடிக்ற யாளர் ள் புரிந்துக ாள்ள கவளிப்பறடத்தன்றமறய அதி ரிப்பது; 

 

3. அதி  இயக் த் தரங் றள அறடய வபாட்டியின் மூைம் சந்றதக்  ாரணி றள 

ஊக்குவிப்பது; 

 

4. வாடிக்யகைாளர் மற்றும் பி.எஃப்.பி.எல் இயடபை நிைாைமான உைறவ 

மற்றும் நல்லுறயவ ஊக்குவிப்பது; மற்றும் மு லீட்டு பசயவ அயமப்பில் 

நம்பிக்யகயை வளர்ப்பது. 

 

5. வாடிக்யகைாளர் குயறகயள நிவர்த்தி தசய்வ ற்கான வழிமுயறகயள 

வலுப்படுத்துவது; 

 

 

3. குறியீட்டின் ையன்ைாடு: 

திட்டங் ள் மற்றும் பசயவகள் கவுண்டர் மூைம், த ாயலபபசியில்,  பால் மூலம், 

ஊடாடும் மின்னணு சா னம் மூலம், இயைைத்தில் வழங்குவது அல்லது பவறு 

எந்  முயறயிலும் வழங் ப்பட்டாலும், பி.எஃப்.பி.எல் இன் அயனத்து 

ஊழிைர்களுக்கும் அ ன் வணிகத்தின் பபாது அய  பிரதிநிதித்துவப்படுத்  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிற நபர்களுக்கும் எஃப்.பி.சி தபாருந்தும்.  

 

 

4. பைாறுப்புகள்: 

நிதி மற்றும் மு லீட்டு பசயவத் துயறயில் நிலவும் நியலைான நயடமுயறகயள 

பூர்த்தி தசய்வ ற்காக, ஒருயமப்பாடு மற்றும் தவளிப்பயடத் ன்யம ஆகிைவற்றின் 

தநறிமுயறக் தகாள்யகயின் அடிப்பயடயில், அயனத்து நடவடிக்யககளிலும் 

நிைாைமான மற்றும் வநர்றமயான முயறயில் தசைல்பட பி.எஃப்.பி.எல் ஆனது 

எஃப்.பி.சி-ஐப் பின்பற்றும். 

 

பி.எப்.பி.எல் வாடிக்ற யாளர் ள் பின்வருவனவற்றை புரிந்துக ாள்ள, எந்தவித 

குழப்பமும் இன்றி கதளிவானத் த வறை வழங்கும்: 
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a. திட்டங் ள் மற்றும் பசயவகள் வட்டி மற்றும் பசயவக் கட்டைங்கள் 

உள்ளிட்ட அ ன் விதிமுயறகள் மற்றும் நிபந் யனகள். 

b. வருடாந்திர வட்டி விகிதம் மற்றும் அதன் பிைகு அறதப் பயன்படுத்தும் 

முறை 

c. வாடிக்ற யாளர் ளுக்கு கிறடக்கும் பைன் ள் 

 

பி.எப்.பி.எல் தவறு ள், ஏவதனும் இருந்தால், திருத்திக்க ாள்வதில் விறரவா வும் 

 ருறையுடனும் நடந்துக ாள்ளும். வமலும் எஃப்.பி.சி-ஐக்  ருத்தில் க ாண்டு 

வாடிக் யாளர் ள் பு ார் றளக் ற யாளும். 

 

 

 ாம மாக தவறை தசலுத்துவ ற்கு விதிக்கப்படும் அபரா  வட்டி மற்றும் 

கால ாம  வட்டி வயரையற ஆகிையவ கடன் ஒப்பந் த்தில் தடித்த எழுத்துக் ளில் 

கபரிதுபடுத்திக்கூறும் என்பய  பி.எஃப்.பி.எல் உறுதி தசய்யும். 

 

பி.எஃப்.பி.எல் வாடிக்யகைாளர்களின் அயனத்து  னிப்பட்ட  கவல்கயளயும் 

அந்தரங் மா வும், ரகசிைமாகவும் கருதும், பமலும் சட்டத்திற்கு அல்ைது 

கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அல்லது கடன்  கவல் பணிைகங்கள் உள்ளிட்ட அரசாங்க 

அதிகாரிகளுக்குத் வதறவப்பட்டால் தவிர  அல்லது வாடிக்யகைாளர்  கவல்கயளப் 

பகிர அனுமதித்தால் தவிர எந் தவாரு  கவயலயும் மூன்றாம் நபருக்கு 

தவளியிடாது. 

 

 

பி.எஃப்.பி.எல், பகாரிக்யகயின் பபரில், எஃப்.பி.சி நகயல ஏற்கனபவ உள்ள கடன் 

வாங்குபவர்களுக்கும், புதிை வாடிக்யகைாளர் (கள்) க்கும் வணிக பரிவர்த் யன 

த ாடங்குவ ற்கு முன் வழங்கும். 

 

 

பி.எஃப்.பி.எல்  னது வாடிக்யகைாளர்களுக்கு இனம், சாதி, பாலினம், திருமை 

நியல, ம ம் மற்றும் உடல் இைலாயம ஆகிைவற்றின் அடிப்பயடயில் பாகுபாடு 

காட்டாது. இருப்பினும், அந் ந்  கடன்  ைாரிப்புகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 

கட்டுப்பாடுகள் ஏப னும் இருந் ால் அறனவருக்கும் தபாருந்தும். 
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கடன் / மாஸ்டர் கடன் ஒப்பந் த்தின் விதிமுயறகள் மற்றும் நிபந் யனகளில் 

வழங்கப்பட்ட பநாக்கங்கயளத்  விர்த்து, கடன் வாங்குபவர்களின் விவகாரங்களில் 

 யலயிடுவய  பி.எஃப்.பி.எல்  விர்க்கும். (புதிை  கவல்கள், கடன் வாங்கிைவரால் 

முன்வப தவளிப்படுத் ப்படாவிட்டால், பி.எஃப்.பி.எல் கவனத்திற்கு வராத 

பட்சத்தில்). 

 

வட்டி விகி ங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் கட்டைங்கள் எதிர்காலத்தில் 

மட்டுபம தசைல்படுத் ப்படுவய  பி.எப்.பி.எல் உறுதி தசய்யும். 

 

5. பவளிப்ைடுத்துதல் மற்றும் பவளிப்ைபடத்தன்பம: 

 

பி.எஃப்.பி.எல் கபாருந்தும் வட்டி விகி ங்கள், தபாதுவான கட்டைங்கள் மற்றும் 

கசைவு ள் பற்றிை  கவல்கயள பின்வரும் வற  ளில் வழங்கும். 

a. கியளகளில் அறிவிப்புகயள யவப்பது; 

b. த ாயலபபசி அல்லது கெல்ப்றைன் மூலம்; 

c. நிறுவனத்தின் வயலத் ளம் மூலம் 

d. நிைமிக்கப்பட்ட ஊழிைர்கள் / உ வி பமயச மூலம்; மற்றும் 

e. பசயவ வழிகாட்டி / கட்டை அட்டவயையை வழங்கு ல். 

 

 டன் வாங்கும் தனி நபர் ளுக்கு, கூட்டு-பிைப்புடவனா அல்ைது இல்ைாமவைா, 

வணிகத்ய த்  விர பவறு பநாக்கங்களுக்காக வழங் ப்பட்ட எந் தவாரு மாறும் 

வட்டி விகிதம் க ாண்ட கால கடனுக்கும் முன்கூட்டிபை  டறன முடிப்பதற் ான 

கட்டைம் / முன்கூட்டிபை தசலுத்தும் அபரா ங்கயள பி.எஃப்.பி.எல் வசூலிக்காது. 

 

 

6. விளம்பரம், சந்தைப்படுத்ைல் மற்றும் விற்பதை: 
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அயனத்து விளம்பர மற்றும் கதாழில் முன்வனற்ை ஆக் ப் தபாருட்களும் 

த ளிவா  புரியும்படி உள்ளறவ என்பறதயும் மற்றும்  வறாக 

வழிநடத்துவதில்யல என்பய யும் பி.எஃப்.பி.எல் உறுதி தசய்யும்.  னிப்பட்ட 

முயறயில்  ைாரிப்புகயள விற்பயன தசய்வ ற்காக வாடிக்யகைாளயர 

அணுகும்பபாது அவர்கள் அயடைாளம் காணும் அளவிற்கு,  விற்பயன 

கூட்டாளிகள் / பி.எப்.பி.எல் இன் பிரதிநிதிகளுக்கும் எஃப்.பி.சி தபாருந்தும். ஒரு 

பசயவ / திட்டம் மற்றும் அ ன் வட்டி விகி த்தின் மீது கவனத்ய  ஈர்க்கும் 

எந் தவாரு ஊடகத்திலும் விளம்பர ஆவைங் ளிலும் ஏப னும் விளம்பரம் 

இருந் ால், மற்ற கட்டைங்கள் அல்லது கசைவு ள், ஏப னும் இருந் ால், 

பி.எஃப்.பி.எல் விவரங்கயள வழங்கும். பமலும், வாடிக்யகைாளரின் 

பவண்டுபகாளின் பபரில், த ாடர்புயடை விதிமுயறகள் மற்றும் நிபந் யனகளின் 

விவரங்கயள பி.எஃப்.பி.எல் வழங்கும். 

 

7. கடன் தகவல் நிறுவனங்கள் (CICs): 

 

பி.எஃப்.பி.எல் வாடிக்யகைாளர்கயளப் பற்றிை பின்வரும்  கவல்கயள கடன் 

 கவல் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கும்: 

a. ஒரு கைக்யகத் கதாடங்குதல்; 

b. வாடிக்யகைாளர்  னது தகாடுப்பனவுகயள  ாம ப்படுத்துதல் மற்றும் கடன் 

கைக்கின் தசைல்திறன், இதில் எவ்வளவு கடனுக்கு ஒப்புதல் 

அளிக் ப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதறனத் கதாடர்ந்த தசைல்திறன் ஆகிையவ 

அடங்கும்; 

c. நிலுயவத் த ாயகயை வசூலிக்க வாடிக்யகைாளருக்கு எதிரா  

கதாடங் ப்பட்ட சட்ட நடவடிக்யககள்; மற்றும் 

d. வாடிக்யகைாளருக்கு எதிரான சட்ட ஆ ாரங்கள் மூலம் தீர்க் ப்பட்ட 

 டன் ள். 

 

 

பி.எஃப்.பி.எல் வாடிக்யகைாளரின் கைக்யகப் பற்றிை பிற  கவல்கயள, சி.ஐ.சி-

களுக்கு வழங்கலாம், அல்லது வாடிக்யகைாளர் அத் யகை அங்கீகாரத்திற்கு 
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இைங்க, அவ்வாறு தசய்ை அவரது / அ ன் தவளிப்பயடைான அனுமதியை 

வழங்கியிருந் ால் த வல் றள வழங் ைாம். 

 

8. தவபைகபை வசூலித்தல்: 

. 

கடன்கள் வழங்கப்படும் பபாத ல்லாம், பி.எஃப்.பி.எல் வாடிக்யகைாளருக்கு 

திருப்பிச் தசலுத்தும் தசைல்முயறறய, கதாற , காலம் மற்றும் திருப்பிச் 

தசலுத்தும் காலத்தின் மூலம் விளக்கும். இருப்பினும், வாடிக்யகைாளர் திருப்பிச் 

தசலுத்தும் அட்டவயையை கயடபிடிக்கவில்யல என்றால், நிலுயவத் 

த ாயகயை வசூலிக்க தபாருந் க்கூடிை சட்டங்களின்படி வயரைறுக்கப்பட்ட 

தசைல்முயற பின்பற்றப்படும். இந்  தசைல்முயறைானது வாடிக்யகைாளருக்கு 

அவருக்கு /அவர்களுக்கு அறிவிப்யப அனுப்புவது அல்லது அவர் றள தனிப்பட்ட 

முறையில் சந்தித்து நியனவூட்டுவய  உள்ளடக்கும். 

 

பி.எஃப்.பி.எல் ஊழிைர்கள் அல்லது நிலுறவ றள வசூலிப்பதில் பி.எஃப்.பி.எல்- ஐ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்  அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந் தவாரு நபரும்  ன்யன 

அயடைாளம்  ாண்பித்து பி.எஃப்.பி.எல் வழங்கிை அதிகாரக் கடி த்ய க் 

காண்பிப்பார். பி.எஃப்.பி.எல் வழங்கிை அல்லது பி.எஃப்.பி.எல் அதிகாரத்தின் கீழ் 

அவரது / அவள் அயடைாள அட்யடயைக் காண்பிப்பார். பி.எஃப்.பி.எல் 

வாடிக்யகைாளர்களுக்கு  ாம மான த ாயககள் / கடன் கைக்குகள் த ாடர்பான 

அயனத்து  கவல்கயளயும் வழங்கும். 

 

நிலுயவத் த ாயக வசூலிக்  பி.எஃப்.பி.எல் அங்கீகரித்  நபர் வாடிக்யகைாளர் 

இடத்திற்கு வருயக  ரும் பபாது பின்வரும் வழிகாட்டு ல்கள் பின்பற்றப்படும்: 

1) வாடிக்யகைாளர் வழக்கமாக அவரது / அ ன் விருப்பமான 

இடத்திலும், எந் தவாரு குறிப்பிட்ட இடமும் இல்லா  நியலயில், 

அவர் / அ ன் வசிப்பிடம் / வணிக / த ாழில் தசய்யும் இடத்தில் 

த ாடர்பு தகாள்ளப்படுவார். 

2) பி.எஃப்.பி.எல்-ஐ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அயடைாளமும் 

அதிகாரமும் மு ல் சந் ர்ப்பத்தில் த ரிைப்படுத் ப்படும். 

3) வாடிக்யகைாளரின்  னியுரியம மதிக்கப்பட பவண்டும். 

4) வாடிக்யகைாளருடனான த ாடர்பு சிவில் முயறயில் இருக்கும். 
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5) வாடிக்யகைாளரின் வணிகம் அல்லது கதாழிலின் சிறப்பு 

சூழ்நியலகள், பவறுவி மாகக் குறிப்பிடாவிட்டால், பி.எப்.பி.எல்- 

இன் பிரதிநிதிகள் 07:00 மணி மு ல் 19:00 மணி வயர 

வாடிக்யகைாளர்கயளத் த ாடர்புதகாள்வார்கள். 

6) ஒரு குறிப்பிட்ட பநரத்தில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் 

அயழப்புகயளத்  விர்க்க வாடிக்யகைாளரின் பகாரிக்யக 

முடிந் வயர மதிக்கப்பட பவண்டும். 

7) அயழப்பின் பநரம் மற்றும் எண்ணிக்யக மற்றும் உயரைாடலின் 

உள்ளடக்கங்கள் ஆவைப்படுத் ப்படும். 

8) நிலுயவத் த ாயக த ாடர்பான சர்ச்யசகள் அல்லது 

பவறுபாடுகயள பரஸ்பரம் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிை மற்றும் 

ஒழுங்கான முயறயில் தீர்க்க அயனத்து உ விகளும் வழங்கப்பட 

பவண்டும். 

9) நிலுயவத் த ாயகக்கான வாடிக்யகைாளரின் இடத்திற்கு வருயக 

 ரும் பபாது, ஒழுக்கமும் சீகராழுக் மும் பராமரிக்கப்படும். 

10) குடும்பத்தில் இறப்பு பபான்ற தபாருத் மற்ற சந் ர்ப்பங்கள் 

அல்லது பவறு சந் ர்ப்பங் ளில் நிலுயவத் த ாயகயை வசூலிக்க 

அயழப்புகள் / வருயககள் தசய்வய த்  விர்க்க பவண்டும் 

 

9. உங்கள் வாடிக்பகயாைபை அறிந்துபகாள்ளுங்கள் (KYC) 

வழிகாட்டுதல்கள்: 

பி.எஃப்.பி.எல் அ ன் வாடிக்யகைாளர்களுக்கு பக.ஒய்.சி வழிகாட்டு ல்களின் 

ப யவகயள விளக்கி, கடன் அனுமதி மற்றும் தசைல்பாட்டுக்கு முன் 

வாடிக்யகைாளரின் அயடைாளத்ய  நிறுவுவ ற்குத் ப யவைான 

ஆவைங்கயளப் பற்றி அவர்களுக்குத் த ரிவிக்கும். வாடிக்யகைாளர்களின் 

நலனுக்காக பி.எஃப்.பி.எல் www.poonawallafinance.com இன் இயைை ளத்தில் 

KYC ப யவகயளயும் PFPL  ாட்சிப்படுத்தும். 

 

 

பி.எஃப்.பி.எல் இன் பக.ஒய்.சி, பைவமாசடி  டுப்பு அல்லது பவறு ஏப னும் 

சட்டரீதிைான ப யவகயளப் பூர்த்தி தசய்ை பி.எஃப்.பி.எல் அத் யகை 

 கவல்கயளப் தபறும். ஏப னும் கூடு ல்  கவல்கள் ப யவப்பட்டால், அது 
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 னிைாகக் பகாரப்படும், பமலும் அத் யகை கூடு ல்  கவல்கயளப் 

தபறுவ ற்கான பநாக்கம் குறிப்பிடப்படும். 

 

10. கடன்கள் மற்றும் அவற்றின் சசயலாக்கத்திற்காை விண்ணப்பங்கள்: 

1. கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் திட்டம் ஒன்றைப் கபறும் பபாது, 

தபாருந் க்கூடிை வட்டி விகி ங்கள் பற்றிை  கவல்கயளயும், கட்டைம் / 

கசல்வு ள் ஏப னும் இருந் ால், தசைலாக்கத்திற்கு தசலுத்  பவண்டிையவ, 

முன் தசலுத்தும் விருப்பங்கள் மற்றும் கட்டைங்கள் ஏப னும் இருந் ால், 

கடன் வாங்குபவரின் பிராந்திய தமாழியில் அல்லது கடன் வாங்கிைவர் 

புரிந்துதகாள்ளும் தமாழியில் பி.எஃப்.பி.எல் வழங்கும் . 

2. கடன் விண்ைப்பத்ய  தசைலாக்க ப யவைான அயனத்து விவரங்களும் 

விண்ைப்பத்தின் பபாது பி.எஃப்.பி.எல்-க்குச் சமர்ப்பிக்  வவண்டும். இ ற்கு 

கூடு ல்  கவல் ப யவப்பட்டால், பி.எஃப்.பி.எல் வாடிக்யகைாளயரத் 

த ாடர்பு தகாள்ளும். 

3. பி.எஃப்.பி.எல் கடன் அனுமதி குறித்து மற்றும் அதன் மீதான விதிமுயறகள் 

மற்றும் நிபந் யனகறள வாடிக்யகைாளருக்குத் த ரிவிக்கும் மற்றும் கடன் 

வாங்குபவர் இந்  விதிமுயறகயளயும் நிபந் யனகயளயும் 

ஏற்றுக்தகாள்வய  அ ன் பதிவில் யவத்திருக்கும். 

4.  டனுக்கு அனுமதியளித்தவுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடன் ஆவைங்களின் 

ஒரு த ாகுப்றபப் கபறுவதற்கு வாடிக்ற யாளருக்கு உரியம உண்டு. 

5. கடன் வழங்கும் விஷைத்தில் பாலினம், சாதி மற்றும் ம ம் ஆகிைவற்றின் 

அடிப்பயடயில் பி.எஃப்.பி.எல் பாகுபாடு காட்டாது. இருப்பினும், இது 

சமூகத்தின் பல்பவறு பிரிவுகளுக்காக வடிவயமக்கப்பட்ட திட்டங்கயள 

நிறுவுவதிலிருந்ப ா அல்லது பங்பகற்பதிலிருந்ப ா பி.எஃப்.பி.எல்-ஐத் 

தடுக் ாது. 

6. பி.எஃப்.பி.எல் அ ன் விருப்பப்படி கடன் கைக்யக  டன் 

வாங்குபவரிடமிருந்து அல்லது ஒரு வங்கி / நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து 

இயல்பான பபாக்கில் மாற்றுவ ற்கான பகாரிக்யககயள தசைல்படுத்தும். 

பகாரிக்யக கியடத் திலிருந்து 21 நாட்களுக்குள் பி.எஃப்.பி.எல் ஒப்பு ல் 

அல்லது ஆட்பசபயன த ரிவிக்கும் 

7. பட்டுவாடா அட்டவயை, வட்டி வீ ம், பசயவ கட்டைங்கள், மாஸ்டர் நிதி / 

கடன் ஒப்பந் த்தின் கீழ்  ட்டைத்றத திரும்பப் கபறுதல் / 
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வியரவுபடுத்து ல் அல்லது கூடு ல் பத்திரங்கள் அல்லது பவறு ஏப னும் 

கட்டைங்கள் பகாருவது உள்ளிட்ட எந் தவாரு விதிமுயறகயளயும் 

நிபந் யனகயளயும் மாற்றுவ ற்கு முன், பி.எஃப்.பி.எல் கடன் 

வாங்குபவர்களுக்கு அறிவிப்பு தகாடுக்கும். பமற்கண்ட கட்டைங்களில் 

ஏப னும் மாற்றங்கள் எங்கள் கியளகளிலும் நிறுவனத்தின் 

வயலத் ளத்திலும் (www.poonawallafinance.com) இருக்கும். விண்ைப்ப 

படிவத்திலும் வயலத் ள முகவரி உள்ளது. 

8. பி.எஃப்.பி.எல் அறனத்து தவறை றளயிம் கசலுத்திய பிைகு அல்லது வட்டி, 

கட்டைங்கள் பபான்றவற்றுடன் நிலுயவயில் உள்ள கடயன கபற்றுக ாண்ட 

பிைகு அயனத்து பத்திரங்கயளயும் விடுவிக்கும். இது கடன் வாங்கிைவருக்கு 

எதிராக பி.எஃப்.பி.எல்-இன் எந் தவாரு உரியமபகாரலுக்கும் எந் தவாரு 

நிைாைமான உரியம அல்லது உரியமக்கு உட்பட்டது. அத் யகை உரியம 

பகாரறைப் பைன்படுத் ப்பட பவண்டுமானால், மீ முள்ள உரியமபகாரல்கள் 

மற்றும் சம்பந் ப்பட்ட உரியமபகாரல் தீர்க்கப்படும் / தசலுத் ப்படும் வயர 

பத்திரங்கயளத்  க்க யவத்துக் தகாள்ள பி.எஃப்.பி.எல் க்கு உரியம உள்ள 

நிபந் யனகள் பற்றிை முழு விவரங்களுடன் கடன் வாங்குபவருக்கு இது 

குறித்து அறிவிப்பு வழங்கப்படும் 

 

11. பைாறுப்புறுதியாைர்கள்: 

ஒரு நபர் கடனுக்கு கபாறுப்புறுதியாளரா க் கரு ப்பட்டால், பி.எஃப்.பி.எல் 

அவருக்கு அவர்களுக்கு பின்வருவனவற்றை ஒப்பு லின் கீழ் த ரிவிக்கும்- 

1. கபாறுப்புருதியாளரின் தபாறுப்பின் விதிமுயறகயளக் குறிப்பிடும் 

உத் ரவா  கடி ம் / பத்திரம் 

2. வாடிக்யகைாளர் / கடன் வாங்குபவர் கடயனச் தசலுத்துவதில் எந் தவாரு 

தாமதமும் ஏற்பட்டால் கபாறுப்புறுதியாளருக்கு பி.எஃப்.பி.எல் கதரிவிக்கும். 

 

12. வாடிக்பகயாைர்களுடன் தகவல்பதாடர்பு: 

வாடிக்ற யாளர் ள் பின்வரும் ஏதாவது வழி ளின் மூைம் பி.எஃப்.பி.எல்-ஐ 

அணு முடியும். 

1. கிறள ளுக்கு வநரடியா ச் கசல்வது ((சிற்பறடு / வயலத் ளம் / பி.எஃப்.பி.எல் 

இன் பவறு எந்  துண்டுப்பிரசுரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி); மற்றும், 

அல்ைது 
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2. கதாறைவபசி, கதாறை ந ல் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐ.டி ((சிற்பறடு / 

வயலத் ளம் / பி.எஃப்.பி.எல் இன் பவறு எந்  துண்டுப்பிரசுரத்திலும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி); 

 

13. புகார்கள்: 

பி.எஃப்.பி.எல் சட்டம், ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட தகாள்யககள் மற்றும் 

நயடமுயறகளின் கட்டயமப்பிற்குள் வாடிக்யகைாளர் திருப்திக்காக பாடுபடும். 

 

ஏப னும் குயற இருந் ால், வாடிக்யகைாளர் அவர் /அது, அவர் / அது கைக்கு 

யவத்திருந்  வணிக இருப்பிடத்தின் தபாறுப்பாளயர அணுகி, புகாயர 

தபாறுப்பாளரிடம் இருக்கும் 'புகார் பதிபவட்டில்' பதிவு தசய்ைலாம். 

பி.எஃப்.பி.எல் வாடிக்யகைாளர் குயறகயள பதிவுதசய் ல் மற்றும் தீர்க்கும் 

தசைல்முயறயை நறடமுறைப்படுத்தியுள்ளது. இந்  தசைல்முயறயில் 

பு ார் றளப் கபறுவது மற்றும் புகார்கயளத் தீர்ப்பது மற்றும் தீர்வுக்கான பநரம் 

ஆகிையவ அடங்கும். 

புகாயரப் பதிவுதசய்தவுடன், வாடிக்யகைாளர் புகார் எண் மற்றும் எதிர்கால 

வமற்வ ாளுக் ானத் ப தியைப் தபற பவண்டும். 

 

குயறகயள நிவர்த்தி தசய்வ ற்காக வாடிக்யகைாளர் சம்பந் ப்பட்ட 

இடத்திற்கு எழு ைாம் / த ாடர்பு தகாள்ளலாம். 

 

பதில் திருப்திைற்ற ாக இருந் ால் அல்லது எந்  பதிலும் கியடக்கவில்யல 

எனில், வாடிக்யகைாளர்களுக்கு த ரிவிக்கப்பட்ட விரிவாக்க பமட்ரிக்யைப் 

பைன்படுத்தி புகாறர விரிவாக் ைாம், இ னால் வாடிக்யகைாளர் குயறகயள 

வியரவாகத் தீர்க்க முடியும். 

 

நிறுவனம் பரிவர்த் யன நடக்கும் அயனத்து கியளகளிலும் / இடங்களிலும் 

மற்றும் அ ன் வயலத் ளத்திலும் பின்வருவனவற்யற தவளியிட்டது: 

 

a. நிறுவனத்திற்கு எதிரான புகார்கயளத் தீர்க்க தபாதுமக்கள் அணு க் 

கூடிய குயற தீர்க்கும் அதிகாரியின் தபைர் மற்றும் த ாடர்பு விவரங்கள் 

(த ாயலபபசி / தமாயபல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி). 
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b. ஒரு மா  காலத்திற்குள் புகார் / சர்ச்றச தீர்க்கப்படாவிட்டால், 

வாடிக்யகைாளர் மும்யபயின் டி.என்.பி.எஸ் பிராந்திை அலுவலகத்தின் 

தபாறுப்பு அதிகாரியிடம் முயறயிடலாம். 

c. வாடிக்யகைாளர் அணுகக்கூடிை PNO கள் / NOs / GRO களின் தபைர் 

மற்றும் த ாடர்பு விவரங்கள் (த ாயலபபசி / தமாயபல் எண்கள் 

மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள்) மற்றும் குறைதீர்க்கும் அதி ாரியின் 

தபைர் மற்றும் த ாடர்பு விவரங்கள் 

 

14. தனியுரிபம மற்றும் இைகசியத்தன்பம 

1. வாடிக்யகைாளர்களின் அயனத்து  னிப்பட்ட  கவல்களும் 

அந்தரங் மா  மற்றும் ரகசிைமாக கரு ப்படுவய  பி.எஃப்.பி.எல் 

உறுதி தசய்யும் [வாடிக்யகைாளர்கள் இனி வாடிக்யகைாளர்களாக 

கதாடராவிட்டாலும் கூட), பமலும் பின்வரும் வ ாட்பாடு ள் மற்றும் 

தகாள்யககளால் வழிநடத் ப்படும். வாடிக்யகைாளர்களால் 

வழங்கப்பட்டாலும் இல்யலதைன்றாலும், வாடிக்யகைாளர் கைக்குகள் 

த ாடர்பான  கவல்கயளபைா  ரயவபைா, பின்வரும் விதிவிலக்கான 

நிகழ்வுகயளத்  விர்த்து,  பிற நிறுவனங்கள் அல்லது அவர்களின் 

குழுவில் உள்ள நிறுவனங்கள் உட்பட ைாருக்கும் பி.எஃப்.பி.எல் 

தவளிப்படுத் ாது,: 

• ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டு ல்கள் அல்லது ஏப னும் சட்டரீதிைான 

ப யவ அல்லது தபாருந் க்கூடிை சட்டத்தின்படி  கவல் வழங்கப்பட 

பவண்டும் என்றால்; 

•  கவல்கயள தபாதுமக்களுக்கு தவளிப்படுத்  வவண்டிய கடயம 

இருந் ால்; 

• நிறுவனத்தின் நல்கைண்ை ஆர்வங்களினால்  கவயலக் தகாடுக்க 

பவண்டும் எனில் (எடுத்துக்காட்டாக, பமாசடியைத்  டுக்க) ஆனால் 

வாடிக்யகைாளர் அல்லது வாடிக்யகைாளர் கைக்குகள் பற்றிை  கவல்கயள 

[வாடிக்யகைாளர் தபைர் மற்றும் முகவரி உட்பட] பவறு எவருக்கும், 

குழுவில் உள்ள நிறுவனங்கள், சந்ய ப்படுத் ல் பநாக்கங்களுக்காக 

வழங்குவ ற்கு இது ஒரு காரைமாக பைன்படுத் ப்படக்கூடாது.; 
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• வாடிக்யகைாளர்  கவயல தவளிப்படுத்தும்படி நிறுவனத்திடம் பகட்டால் 

அல்லது வாடிக்யகைாளரின் அனுமதியுடன்; 

• பி.எஃப்.பி.எல் வாடிக்யகைாளர்கயளப் பற்றி ஒரு குறிப்பு தகாடுக்கும்படி 

பகட்டால், அவர்கள் அய க் தகாடுப்ப ற்கு முன்பு அவரது /அதன் 

எழு ப்பட்ட அனுமதியைப் தபறுவார்கள். 

2. நிறுவனம் அவறரப் பற்றி யவத்திருக்கும்  னிப்பட்ட பதிவுகயள 

அணுகுவ ற்கான  ற்பபாய ை சட்ட கட்டயமப்பின் கீழ் 

வாடிக்யகைாளருக்கு அவரது உரியமகளின் அளயவப் பற்றி 

த ரிவிக்கப்படும். 

3. பி.எஃப்.பி.எல் வாடிக்யகைாளரின்  னிப்பட்ட  கவல்கயள 

சந்ய ப்படுத் ல் பநாக்கங்களுக்காக பி.எஃப்.பி.எல் உள்ளிட்ட எவரும் 

பைன்படுத்  மாட்டார்கள். 

4.  ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டு ல்களின்படி வாடிக்யகைாளரின் கடன் 

மற்றும் பிற  கவல்கயள கடன்  கவல் நிறுவனங்கள் அல்லது பவறு ஏதென்சி 

அல்லது சட்டரீதிைான அதிகாரத்துடன் பகிர்ந்து தகாள்ள பி.எஃப்.பி.எல்-க்கு 

உரிறம உண்டு 

 

15. பைாது: 

இந்த ஆவைத்தில் பமபல குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகயள திருத்துவ ற்கும் / 

மாற்றுவ ற்கும் / மாற்றையறமக் வும் மற்றும் அவ்வப்பபாது புதுப்பிப்புகயள 

வழங்குவ ற்கும் பி.எப்.பி.எல்-க்கு உரியம உள்ளது, இது எஃப்.பி.சி- இன் 

அடிப்பறட உைர்யவ பாதிக்காமல்/ திைாகம் தசய்ைாமல் கசய்யப்படும். 

வாடிக்யகைாளரின் நன்யம மற்றும்  கவலுக்காக கியளகள் / கார்ப்பபரட் 

அலுவலகத்தின் அறிவிப்பு பலயககளில் இத் யகை மாற்ைங் ள் / திருத் ங்கள் 

 ாட்சிப்படுத்தப்படைாம். 


