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English to tamil 

வாடிக்கையாளர் உரிகைைள் 

கைாள்கை 20 2 1-22 

வாடிக்கையாளர் 
உரிகைைள் கைாள்கை 2021-

22 

  

1. அறிமுைம் : 

வாடிக்கையாளர் பாதுைாப்பு என்பது நிதி 
சேர்க்கையின் ஒருங்ைிகைந்த 

அம்ேைாகும். வங்ைியின் வைிைம் 

முற்றிலும் வாடிக்கையாளகைப் 

கபாறுத்தது. வாடிக்கையாளரின் 

உரிகைைகளப் பாதுைாப்பது வங்ைி வழங்கும் 

நிதிச் சேகவைளின் ஒருங்ைிகைந்த 

அம்ேைாை ைாறியுள்ளது. இத்தகைய 

பாதுைாப்கப சைம்படுத்துவதற்ைாை 

உள்நாட்டு அனுபவம் ைற்றும் உலைளாவிய 

ேிறந்த நகைமுகறைளின் அடிப்பகையில் 

பின்வரும் விரிவான வாடிக்கையாளர் 
உரிகைக் கைாள்கை கைாண்டு வைப்படுைிறது. 
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வாடிக்கையாளர் உரிகைைள் கைாள்கை 

உள்ளார்ந்த உரிகைைகள அகையாளம் 

ைாட்டுைிறது, ஒரு வாடிக்கையாளர் தனது 

வங்ைி உறகவ முடித்தபின்னும் அதற்குப் 

பிறகும் கபறுைிறார். வாடிக்கையாளருைன் 

சநர்கையாைவும் நியாயைாைவும் 

கையாள்வதற்ைான வழிைகளயும் கைாள்கை 

வகையறுக்ைிறது. 

  

2. கைாள்கையின் குறிக்சைாள்: 

  

இந்திய ரிேர்வ் வங்ைியால் 

ைட்டுப்படுத்தப்படும் வங்ைியின் 

வாடிக்கையாளர்ைளின் அடிப்பகை 

உரிகைைகள ஆவைப்படுத்துதல் / 

உறுதிப்படுத்துவது கைாள்கையின் 

சநாக்ைம் . ஒரு வாடிக்கையாளர் 
நியாயைான முகறயில், அனுதாபத்துைன் 

கையாளப்பை சவண்டும் ைற்றும் 

வங்ைியுைனான அகனத்து 

நைவடிக்கைைளும் சநர்கையான ைற்றும் 

கவளிப்பகையான முகறயில் கேய்யப்பை 

சவண்டும் என்று கைாள்கை 

திட்ைைிட்டுள்ளது. 
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3. கைாள்கையின் சநாக்ைம்: 

  

கைாள்கைக் சைாட்பாடுைகளக் ைைந்து 

கேல்வதில், வாடிக்கையாளருக்கு தனது 

குகறைகள விரிவாக்குவதற்கும் ேரியான 

சநைத்தில் நியாயைான முகறயில் 

தீர்க்ைப்படுவதற்கும் உரிகை 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

வங்ைி அல்லது அதன் முைவர்ைள் வழங்கும் 

அகனத்து தயாரிப்புைள் ைற்றும் 

சேகவைளுக்கு இந்தக் கைாள்கை 

கபாருந்தும், ைவுண்ைரில், 

கதாகலசபேியில், தபால் மூலம், 

ஊைாடும் ைின்னணு ோதனங்ைள் மூலம் , 

இகையத்தில் அல்லது சவறு எந்த முகற / 

பயன்முகறயிலும் வழங்ைப்படுைிறது. 

  

4. வாடிக்கையாளர் உரிகைைள்: 

  

4.1 நியாயைான ேிைிச்கேக்ைான 

உரிகை :                    
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வாடிக்கையாளர் ைற்றும் நிதி சேகவ 

வழங்குநர் 
இருவரும் ைரியாகதயுைன் நைத்த உரிகை 

உண்டு . பாலினம், வயது, ைதம், ோதி 
ைற்றும் நிதித் 

தயாரிப்புைகள வழங்கும்சபாது ைற்றும் 

வழங்கும்சபாது உைல் திறன் சபான்ற 

ைாைைங்ைளுக்ைாை வாடிக்கையாளர் 

நியாயைற்ற முகறயில் பாகுபாடு 

ைாட்ைக்கூைாது . 

  

சைற்ைண்ை உரிகைகயப் பின்பற்றி, வங்ைி 
விருப்பம் - 

4.1.1 வாடிக்கையாளர்ைளுைனான அகனத்து நை
வடிக்கைைளிலும் குகறந்தபட்ே தைங்ைகள 

அகைப்பதன் மூலம் நல்ல ைற்றும் 

நியாயைான வங்ைி நகைமுகறைகள 

ஊக்குவித்தல் ;               

4.1.2 வங்ைிக்கும் வாடிக்கையாளருக்கும் 

இகைசய நியாயைான ைற்றும் ேைைான 

உறகவ ஊக்குவித்தல் ;               

4.1.3 வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு சபாதுைான 

ைற்றும் ேரியான முகறயில் 
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ைலந்துகைாள்ளும் ையில் வங்ைி 
ஊழியர்ைள்;               

4.1.4 ஊழியர்ைள் உறுப்பினர்ைள் 

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கும் அவர்ைளின் 

வைிைத்திற்கும் உைனடியாைவும் 

ைரியாகதயாைவும் ைலந்துகைாள்வகத 

உறுதிகேய்ை;               

4.1.5 பாலினம், வயது, ைதம், ோதி, ைல்வியறிவு, 

கபாருளாதாை நிகல உைல் திறன் சபான்ற 

ைாைைங்ைளால் எந்தகவாரு 

வாடிக்கையாளரிைமும் நியாயைாை 

நைந்து கைாள்ளுங்ைள் .               

4.1.6 அகனத்து தயாரிப்புைகளயும் 

சேகவைகளயும் வழங்கும்சபாது 

சைற்ைண்ை கைாள்கை 

பயன்படுத்தப்படுவகத உறுதிகேய்ை;               

4.1.7 வழங்ைப்படும் தயாரிப்புைள் ைற்றும் 

சேகவைள் கதாைர்புகைய ேட்ைங்ைள் 

ைற்றும் 

விதிமுகறைளுக்கு உட்பட்ைகவ என்பகத 

உறுதிப்படுத்தவும்;               
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4.1.8 வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வங்ைியின் 

உறுதிப்பாட்டின் குறியீட்டில் உள்ள 

அடிப்பகை உரிகைைளின் ேித்திை 

விளக்ைக்ைாட்ேிகய ைிகைக்ைச் கேய்வதன் 

மூலம், குறிப்பாை இதுவகை 

ஓைங்ைட்ைப்பட்ை வாடிக்கையாளர்ைள், நிதி 
ரீதியாை ைல்வியறிவு இல்லாத ைற்றும் 

ேமூைத்தின் அகை ைல்வியறிவற்ற 

பிரிவினரிகைசய அவர்ைளின் உரிகைைள் 

குறித்த வாடிக்கையாளர் விழிப்புைர்கவ 

சைம்படுத்துவகத உறுதிகேய்ை.               

4.1.9 டிஜிட்ைல் சூழலில் வங்ைி விஷயத்தில் 

பாதுைாப்பான ைற்றும் நியாயைான 

வாடிக்கையாளர்ைகளக் கையாள்வகத 

ஊக்குவிக்ைவும்.               

  

  

4.2 கவளிப்பகைத்தன்கை, நியாயைான 

ைற்றும் சநர்கையான 

கையாளுதலுக்ைான உரிகை:                    

  

நிதிச் சேகவ வழங்குநர், அது 

உருவாக்கும் ஒப்பந்தங்ைள் அல்லது 

ஒப்பந்தங்ைள் கவளிப்பகையானகவ, 
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எளிதில் புரிந்துகைாள்ளக்கூடியகவ 

ைற்றும் கபாதுவான 

நபருைன் நன்கு கதாைர்பு கைாள்ளப்படுவகத 

உறுதிகேய்ய எல்லா முயற்ேிைகளயும் 

கேய்ய சவண்டும் . 

  

சைற்ைண்ை உரிகைகயப் பின்பற்றி, வங்ைி - 

4.2.1 முழுகையான கவளிப்பகைத்தன்கைகய 

உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் 

வாடிக்கையாளர் வங்ைியில் இருந்து 

நியாயைான முகறயில் / நியாயைான 

முகறயில் எதிர்பார்க்ைக்கூடியவற்கறப் 

பற்றி நன்கு புரிந்துகைாள்ள முடியும்;               

4.2.2 வாடிக்கையாளருைன் வங்ைியின் 

பரிவர்த்தகனைள் ேைபங்கு, ஒருகைப்பாடு 

ைற்றும் கவளிப்பகைத்தன்கை 

ஆைியவற்றின் கநறிமுகறக் 

கைாள்கைைளில் தங்ைியுள்ளன என்பகத 

உறுதிப்படுத்தவும்;               

4.2.3 வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு அதன் 

தயாரிப்புைள் ைற்றும் சேகவைள், 

விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் 

ைற்றும் வட்டி விைிதங்ைள் / சேகவ 
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ைட்ைைங்ைள் பற்றிய எளிய ைற்றும் 

எளிதில் புரிந்துகைாள்ளக்கூடிய கைாழியில் 

கதளிவான தைவல்ைகளயும், சபாதுைான 

தைவல்ைகளயும் வழங்குவதன் மூலம் 

வாடிக்கையாளர் கபாருத்தைான ைற்றும் 

தைவலறிந்ததாை எதிர்பார்க்ைப்படுவார் 

தயாரிப்பு சதர்வு;               

4.2.4 அகனத்து விதிமுகறைளும் 

நிபந்தகனைளும் நியாயைானகவ என்பகத 

உறுதிகேய்து, அந்தந்த உரிகைைள், 

கபாறுப்புைள் ைற்றும் ைைகைைகள 

கதளிவாைவும் எளிகையாைவும் எளிய 

ைற்றும் எளிய கைாழியில் 

அகைக்ைவும்;               

4.2.5 தயாரிப்பு அல்லது சேகவயுைன் 

கதாைர்புகைய ைிை முக்ைியைான 

விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் 

(எம்ஐடிேி) தயாரிப்பு வழங்கும்சபாது 

வாடிக்கையாளரின் ைவனத்திற்கு 

கதளிவாைக் கைாண்டு வைப்படும்.               

4.2.6 ைிகளைள் அல்லது வகலத்தளத்திலுள்ள 

அறிவிப்பு வாரியத்திசலா அல்லது உதவி 
வரிைள் அல்லது உதவி சைகே 
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மூலைாைசவா அல்லது கபாருத்தைான 

இைத்தில் சநைடியாை வாடிக்கையாளருக்கு 

அறிவிக்ைப்படும் வட்டி விைிதங்ைள், 

ைட்ைைங்ைள் ைற்றும் ைட்ைைங்ைள் பற்றிய 

தைவல்ைகள வழங்குதல்;               

4.2.7 ைட்ைை அட்ைவகைகய அவர்ைளின் 

இகையதளத்தில் ைாண்பி, அதன் 

நைகல ஒவ்கவாரு 

ைிகளயிலும் வாடிக்கையாளரின் ஆய்வுக்
ைாைக் ைிகைக்கும்.               

4.2.8 வாடிக்கையாளைால் 

சதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ை தயாரிப்புைள் 

ைற்றும் சேகவைளுக்கு கபாருந்தக்கூடிய 

அகனத்து ைட்ைைங்ைள் ஏசதனும் 

இருந்தால், அவற்றின் ைட்ைை 

அட்ைவகையில் விவைங்ைகள 

கைாடுங்ைள் ;               

4.2.9 திருத்தப்பட்ை விதிமுகறைள் ைற்றும் 

நிபந்தகனைள் நகைமுகறக்கு வருவதற்கு 

குகறந்தது ஒரு ைாதத்திற்கு முன்சப 

வாடிக்கையாளர் ஒப்புக்கைாண்ைபடி ஒரு 

ைடிதம் அல்லது ைைக்கு அறிக்கை, 

எஸ்எம்எஸ் அல்லது ைின்னஞ்ேல் மூலம் 
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விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைளில் 

ஏசதனும் ைாற்றத்கத வாடிக்கையாளருக்கு 

கதரிவிக்ைவும்;               

4.2.10 ஒரு ைாத அறிவிப்கபக் கைாடுத்தபின், 

இதுசபான்ற ைாற்றங்ைள் வருங்ைால 

விகளவுைளுைன் ைட்டுசை 

கேய்யப்படுைின்றன என்பகத 

உறுதிப்படுத்தவும்.            

4.2.11 வாடிக்கையாளர் சதர்ந்கதடுத்த தயாரிப்பு / 

சேகவைகள நிர்வைிக்கும் எந்தகவாரு 

விதிமுகறைகளயும் நிபந்தகனைகளயும் 

ைகைபிடிக்ைாத / ைீறினால் விதிக்ைப்படும் 

அபைாதங்ைள் பற்றிய தைவல்ைகள 

வழங்குதல்;            

4.2.12 கபாது ைளத்தில் கவப்புத்கதாகை, 

ைாசோகல சேைரிப்பு, குகற தீர்க்ைல், 

இழப்பீடு ைற்றும் நிலுகவத் கதாகை வசூல் 

ைற்றும் பாதுைாப்பு 

ைீள்கேலுத்தல் ஆைியவற்றின் வங்ைிைளின் 

கைாள்கைைள்;            

4.2.13 ஒரு குறிப்பிட்ை தயாரிப்பில் கையாளும் 

ஊழியர்ைள் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 

முழுகையான, ேரியாைவும் 
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சநர்கையாைவும் கபாருத்தைான 

தைவல்ைகள வழங்ை முகறயாை 

பயிற்ேியளிக்ைப்படுவகத உறுதி கேய்ய 

எல்லா முயற்ேிைகளயும் கேய்யுங்ைள்;            

4.2.14 பற்றிய தைவல்ைகள ேந்சதைத்திற்கு 

இைைின்றி கதாைர்பு கைாள்ளுங்ைள் -            

a. குறிப்பிட்ை தயாரிப்புைகள நிறுத்துதல், 

b. அவர்ைளின் அலுவலைங்ைகள 

இைைாற்றம் கேய்தல் 

c. சவகல சநைத்தில் ைாற்றங்ைள் 

d. கதாகலசபேி எண்ைளில் ைாற்றம் 

e. எந்த அலுவலைம் அல்லது ைிகளகயயும் 

மூடுவது 

              - குகறந்தது 30 நாட்ைளுக்கு 

முன்கூட்டிசய அறிவிப்புைன். 

              சைலும் வாய்ப்புண்டு எனக் 

கூறுைிறது இது தற்சபாது நைந்து வரும் 

வாழ்க்கை மூலம் கேயல்முகற தைவல் 

கவளியாக்ைப்படுவதாகும் தயாரிப்பு / உறவு 

சுழற்ேி ைற்றும் விைாமுயற்ேியுைன் கதாைர்ந்து 

சவண்டும் எனக்கு அறிவிக்ைப்பட்ைது. அகனத்து 

ைாற்றங்ைகளயும் பற்றிய தைவல்ைள் 
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வாடிக்கையாளருக்கு முன்சப 

கதரியப்படுத்தப்படுவகத உறுதிகேய்ய , 

வகலத்தளம் உட்பை , ோத்தியைான அகனத்து 

தைவல்கதாைர்பு சேனல்ைகளயும் 

பயன்படுத்துவகத உறுதிகேய்ை ; 

4.2.15 வாடிக்கையாளர் ேந்சதைிக்கும், 

ைண்டுபிடிக்கும் அல்லது ேந்திக்கும் 

எந்தகவாரு முக்ைியைான 

ேம்பவங்ைகளயும் புைாைளிக்ை சவண்டிய 

அவேியம் உட்பை ேட்ைம் ைற்றும் / அல்லது 

வங்ைி ஒழுங்குமுகறைளில் 

உட்கபாதிக்ைப்பட்ை உரிகைைள் ைற்றும் 

ைைகைைள் குறித்து வாடிக்கையாளருக்கு 

அறிவுகை வழங்ைவும்;            

4.2.16 வங்ைியின் ஊழியர்ைள், ஒரு தயாரிப்பு 

அல்லது சேகவகயப் கபறுவதற்கு 

வாடிக்கையாளகை அணுகும்சபாது, 

தயாரிப்பு / சேகவ கதாைர்பான அகனத்து 

கதாைர்புகைய தைவல்ைகளயும் 

வழங்குவசதாடு, ேந்கதயில் 

ைிகைக்ைக்கூடிய ஒத்த தயாரிப்புைளில் 

தைவல் ஆதாைங்ைளுக்ைான 

வழிைாட்டுதகலயும் வழங்கும். 



[Type text] 
 

தைவலறிந்த முடிகவ எடுக்ை 

வாடிக்கையாளர்;            

4.2.17 வாடிக்கையாளருக்கு நியாயைான 

அல்லது ஒப்பந்த முன் 

அறிவிப்கபக் கைாடுக்ைாைல் 

வாடிக்கையாளர் உறகவ நிறுத்த 

சவண்ைாம் ;            

4.2.18 வாடிக்கையாளரின் ைைக்கு, பாஸ் 

புத்தைங்ைள், விழிப்பூட்ைல்ைள், 

உற்பத்தியின் கேயல்திறகனப் பற்றிய 

ேரியான சநைத்தில் தைவல், ைால கவப்பு 

முதிர்ச்ேி சபான்ற 

வங்ைியின் ோம்ைாஜ்யங்ைளில் வழக்ைைான 

உள்ளடீுைகள வழங்குவதன் மூலம் அவைது 

/ அவள் ைைக்கை நிர்வைிப்பதற்ைான 

அகனத்து வழிைளிலும் நிதி 
உறவுக்கும் உதவுங்ைள் ;            

4.2.19 அகனத்து ேந்கதப்படுத்தல் ைற்றும் 

விளம்பைப் கபாருட்ைளும் கதளிவானகவ 

ைற்றும் தவறானகவ அல்ல என்பகத 

உறுதிப்படுத்தவும்;            

4.2.20 வாடிக்கையாளருக்கு உைல் ரீதியான 

தீங்கு விகளவிப்பதில்கல, கேல்வாக்கு 
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கேலுத்துங்ைள் அல்லது 

நைத்கதைளில் ஈடுபைாதீர்ைள் , இது 

சதகவயற்ற துன்புறுத்தல் என்று 

நியாயைாைக் ைருதப்படும். ோதாைை 

கபாருத்தைான வைிை நகைமுகறைகள 

ைட்டுசை பின்பற்றுவகத உறுதிகேய்ை.            

4.2.21 தயாரிப்புைள் / சேகவைள் ைற்றும் அதன் 

ைட்ைகைப்பிற்ைான ைட்ைைங்ைள் ைற்றும் 

ைட்ைைங்ைள் வாடிக்கையாளருக்கு 

நியாயைற்றகவ என்பகத 

உறுதிப்படுத்தவும்.            

4.2.22 சநர்கையற்ற / ைற்பகனயான 

ேலுகைைளுக்கு எதிைான 

விழிப்புைர்கவ அதிைரிப்பதற்ைாை 

கதரிவிக்ை சவண்டிய கபாருத்தைான 

கேய்திைகளயும் எங்ைள் விளம்பைங்ைளில் 

உள்ளைக்கும் என்பகத 

உறுதிப்படுத்தவும் .            

              

4.3 கபாருந்தக்கூடிய உரிகை:                    

  

வழங்ைப்படும் தயாரிப்புைள் 

வாடிக்கையாளரின் சதகவைளுக்கு 
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ஏற்றதாை இருக்ை சவண்டும் 

ைற்றும் வாடிக்கையாளரின் நிதி 
சூழ்நிகலைள் 

ைற்றும் புரிதலின் ைதிப்பீட்டின் 

அடிப்பகையில் இருக்ை சவண்டும் . 

  

சைற்ைண்ை உரிகைகயப் பின்பற்றி, வங்ைி - 

4.3.1 விற்பகனக்கு முன்னர் 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான தயாரிப்புைளின் 

கபாருத்தத்கத ைதிப்பிடுவதற்கு வாரியம் 

ஒப்புதல் அளித்த கைாள்கைகய அது 

கைாண்டுள்ளது என்பகத 

உறுதிப்படுத்தவும்;               

4.3.2 விற்ைப்பட்ை அல்லது வழங்ைப்பட்ை தயாரிப்பு 

அல்லது சேகவ வாடிக்கையாளரின் 

சதகவைளுக்கு ஏற்றது என்பகதயும், அதன் 

ைதிப்படீ்டின் அடிப்பகையில் 

வாடிக்கையாளரின் நிதி நிகல ைற்றும் 

புரிதலுக்கு கபாருத்தைற்றது என்பகதயும் 

உறுதிப்படுத்த முயற்ேி கேய்யுங்ைள்.               

4.3.3 மூன்றாம் தைப்பு தயாரிப்புைகள மூன்றாம் 

தைப்பு நிதி தயாரிப்புைகள 

ேந்கதப்படுத்துவதற்கும் 
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விநிசயாைிப்பதற்கும் வாரியம் ஒப்புதல் 

அளித்த கைாள்கைகய அைல்படுத்திய 

பின்னர், அவ்வாறு கேய்ய அங்ைீைாைம் 

இருந்தால் ைட்டுசை விற்ைவும்;               

4.3.4 எந்தகவாரு மூன்றாம் தைப்பு 

தயாரிப்புைளுக்கும் வங்ைியில் இருந்து 

கபறப்பட்ை எந்தகவாரு சேகவக்கும் ஒரு 

வாடிக்கையாளகை ேந்தாதாைர் கேய்ய 

ைட்ைாயப்படுத்த சவண்ைாம்;               

4.3.5 மூன்றாம் தைப்பு தயாரிப்புைள் உட்பை 

விற்ைப்படும் அல்லது வழங்ைப்படும் 

கபாருட்ைள் தற்சபாதுள்ள விதிைள் ைற்றும் 

விதிமுகறைளுக்கு உட்பட்ைகவ என்பகத 

உறுதிப்படுத்தவும்;               

4.3.6 வாடிக்கையாளருக்கு உற்பத்தியின் 

கபாருத்தத்கத தீர்ைானிக்ை வங்ைியால் 

சைாைப்படும் கபாருத்தைான ைற்றும் 

நியாயைான அகனத்து தைவல்ைகளயும் 

உைனடியாைவும் சநர்கையாைவும் வழங்ை 

வாடிக்கையாளருக்கு தனது கபாறுப்பு 

குறித்து கதரிவிக்ைவும்.               

4.3.7 ைாப்படீு / பைஸ்பை நிதி / பிற மூன்றாம் தைப்பு 

முதலீட்டு தயாரிப்புைள் விற்பகன சபான்ற 
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பாைா வங்ைி நைவடிக்கைைள் குறித்து ரிேர்வ் 

வங்ைி, ஐஆர்டிஏ, கேபி சபான்ற அகனத்து 

ேட்ைரீதியான வழிைாட்டுதல்ைகளயும் 

பின்பற்றவும் .               

  

4.4 தனியுரிகைக்ைான உரிகை :                    

வாடிக்கையாளர்ைளின் தனிப்பட்ை 

தைவல்ைள் நிதி சேகவ வழங்குநருக்கு 

குறிப்பிட்ை 

ஒப்புதகல வழங்ைாவிட்ைால் அல்லது 

அத்தகைய தைவல்ைள் ேட்ைத்தின் ைீழ் 

வழங்ைப்பை சவண்டும் அல்லது ைட்ைாய 

வைிை சநாக்ைத்திற்ைாை வழங்ைப்பைாவிட்ைா
ல் (எடுத்துக்ைாட்ைாை, ைைன் தைவல் 

நிறுவனங்ைளுக்கு) ைைேியைாை கவக்ைப்பை 

சவண்டும் . 

  

சைற்ைண்ை உரிகைகயப் பின்பற்றி, வங்ைி 
விருப்பம் - 

4.4.1 தனிப்பட்ை ைற்றும் ைைேிய (கூை சபாது ைருது 

வாடிக்கையாளர் தனிப்பட்ை 

தைவல்ைகள வாடிக்கையாளர் இனி எங்ைளுைன் 

வங்ைி உள்ளது), ஒரு கபாதுவான விதியாை, 
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இல்கல வருைிறது கவளியிை உட்பை சவறு எந்த 

தனிப்பட்ை / நிறுவனங்ைளுக்கு 

தைவல் அதன் துகை / கூட்ைாளிைள், கை அப் 

எந்தகவாரு சநாக்ைத்திற்ைாைவும் நிறுவனங்ைள் 

சபான்றகவ :              

a. அத்தகைய கவளிப்பாட்கை 

வாடிக்கையாளர் கவளிப்பகையாை 

எழுத்துப்பூர்வைாை அங்ைீைரித்துள்ளார் 

b. கவளிப்படுத்தல் ேட்ைம் / ஒழுங்குமுகற 

மூலம் ைட்ைாயப்படுத்தப்படுைிறது; 

c. கபாது நலனில் கவளிப்படுத்த சவண்டிய 

ைைகை கபாதுைக்ைளுக்கு உள்ளது 

d. கவளிப்படுத்தல் மூலம் வங்ைி தனது 

நலன்ைகளப் பாதுைாக்ை சவண்டும் 

e. ைைன் தைவல் நிறுவனங்ைள் அல்லது ைைன் 

வசூல் முைவர் நிறுவனங்ைளுக்கு 

இயல்புநிகலகய கவளிப்படுத்துவது 

சபான்ற ஒழுங்குமுகற ைட்ைாய வைிை 

சநாக்ைத்திற்ைாை நான் இருக்ைிசறன் ; 

4.4.2 இதுசபான்ற ைட்ைாய கவளிப்பாடுைள் 

வாடிக்கையாளருக்கு உைனடியாை எழுத்து மூலம் 

கதரிவிக்ைப்படுவகத உறுதிகேய்ை; 
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4.4.3 வாடிக்கையாளர் குறிப்பாை அங்ைீைாைம் 

கபறாவிட்ைால், வாடிக்கையாளரின் தனிப்பட்ை 

தைவல்ைகள ேந்கதப்படுத்தல் சநாக்ைத்திற்ைாை 

பயன்படுத்தசவா பைிைசவா கூைாது ; 

4.4.4 வாடிக்கையாளர்ைளுைன் கதாைர்பு 

கைாள்ளும்சபாது, கதாகலத் கதாைர்பு வர்த்தை 

தைவல் கதாைர்பு வாடிக்கையாளர் 
விருப்பத்சதர்வுைள், 2010 (சதேிய வாடிக்கையாளர் 
விருப்பத்சதர்வு பதிவு) இந்திய கதாகலத் 

கதாைர்பு ஒழுங்குமுகற ஆகையத்தால் 

வழங்ைப்படும். 

  

4.5 மூத்த குடிைக்ைள் ைற்றும் சவறுபட்ை திறன் 

கைாண்ைவர்ைளுக்கு வங்ைி வேதி 
வழங்குதல்:                    

  

மூத்த குடிைக்ைகளயும், 

ைாற்றுத்திறனாளிைகளயும் ைிகளைளில் 

வங்ைி வேதிைகளப் கபறுவதிலிருந்து வங்ைி 
ஊக்ைைளிக்கும் அல்லது திருப்பிவிடும் 

எந்தகவாரு ேந்தர்ப்பமும் 

இருக்ைக்கூைாது என்பகத உறுதிப்படுத்த 

நிதிச் சேகவ வழங்குநர் எல்லா 

முயற்ேிைகளயும் கேய்ய 
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சவண்டும் . டிஜிட்ைல் பரிவர்த்தகனைள் 

ைற்றும் ஏடிஎம்ைகளப் பயன்படுத்த 

சவண்டிய அவேியம் இருந்தசபாதிலும், 

மூத்த குடிைக்ைள் ைற்றும் 

ைாற்றுத்திறனாளிைளின் சதகவைகளப் 

பற்றி உைை சவண்டியது அவேியம். 

  

சைற்ைண்ை உரிகைகயப் பின்பற்றி, வங்ைி 
விருப்பம் - 

4.5.1 கதளிவாை அகையாளம் ைாைக்கூடிய 

அர்ப்பைிப்பு ைவுண்ைர் அல்லது மூத்த 

குடிைக்ைள் ைற்றும் பார்கவக் 

குகறபாடுள்ளவர்ைள் உட்பை சவறுபட்ை 

திறன் கைாண்ை நபர்ைளுக்கு முன்னுரிகை 

அளிக்கும் ைவுண்ைகை வழங்ைவும்.               

4.5.2 ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்ைியின் 

எந்தகவாரு ைிகளயிலும் உைல் ஆயுள் 

ோன்றிதழ் படிவத்கத ேைர்ப்பிக்ை 

ஓய்வூதியதாைர்ைளுக்கு வேதிகய 

வழங்குதல் ைற்றும் வங்ைியின் சைார் வங்ைி 
தீர்வு (ேிபிஎஸ்) அகைப்பில் கபறும் 

ைிகளயால் உைனடியாை 

புதுப்பிக்ைப்படுவகத உறுதி கேய்ய 
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சவண்டும், இதன் விகளவாை 

தவிர்க்ைக்கூடியது ஓய்வூதியதாைர்ைளுக்கு 

ைஷ்ைம் ைற்றும் ஓய்வூதிய ைைன் 

வழங்குவதில் தாைதம் ஏற்படுவகதத் 

தவிர்க்ைவும்.               

4.5.3 வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு ஒரு சைாரிக்கை 

வரும்சபாகதல்லாம், முன்னர் வழங்ைப்பட்ை 

ைாசோகல புத்தைத்தின் ஒரு பகுதியான 

சைாரிக்கை ேீட்டு அல்லது சவறு எந்த 

பயன்முகறயிலும் கபறப்பட்ை சைாரிக்கை 

மூலம் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு ைாசோகல 

புத்தைங்ைகள வழங்குவதற்ைான வேதிகய 

வழங்குதல். இந்த வாடிக்கையாளர்ைளால் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் குகறந்தபட்ேம் ஒரு 

ைாசோகல புத்தைத்கத சேைிப்பு வங்ைி 
ைைக்ைில் வழங்ைவும். ைாசோகல 

புத்தைங்ைகளப் கபறுவதற்கு மூத்த 

குடிைக்ைள் ைற்றும் ைாற்றுத்திறனாளிைள் 

உட்பை எந்தகவாரு வாடிக்கையாளரின் 

உைல் இருப்கப வலியுறுத்தக்கூைாது.               

4.5.4 வங்ைியின் பதிவுைளில் ைிகைக்கும் பிறந்த 

சததியின் அடிப்பகையில் வாடிக்கையாளர் 
மூத்த குடிைைனாை ைாறியவுைன் A / c ஐ 
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தானாைசவ 'மூத்த குடிைைன் ைைக்ைாை' 

ைாற்றுவதற்ைான வேதிகய 

வழங்குதல்.               

4.5.5 இைண்டு சுயாதீன ோட்ேிைளால் ைட்கைவிைல் 

/ ைால் எண்ைம் / அகையாளத்கத 

அகையாளம் ைாண்பதன் மூலமும், 

அத்தகைய வாடிக்கையாளர்ைளின் ோர்பாை 

கதாகைகய திரும்பப் கபறும் நபருக்கு 

அங்ைீைாைம் அளிப்பதன் மூலமும் பார்கவக் 

குகறபாடுள்ள வாடிக்கையாளரின் 

ைைக்குைளில் கேயல்பாடுைகள 

அனுைதிக்கும் வேதிகய வழங்குதல்.               

4.5.6 மூத்த குடிைக்ைளுக்கும், 

ைாற்றுத்திறனாளிைளுக்கும் ஒரு 

வருைத்திற்கு ஒரு முகற (முன்னுரிகை 

ஏப்ைல் ைாதத்தில்) 15 ஜி / எச் படிவத்கத 

வழங்ைவும், குறிப்பிட்ை சநைத்திற்குள், 

கபாருந்தக்கூடிய இைங்ைளில் ேைர்ப்பிக்ை 

அவர்ைளுக்கு உதவுங்ைள்.               

4.5.7 70 வயதிற்கு சைற்பட்ை மூத்த 

குடிைக்ைளுக்கும், பார்கவயற்சறார் உட்பை, 

ைாற்றுத்திறனாளிைள் அல்லது பலவனீைான 

நபர்ைளுக்கும் (ைருத்துவ ரீதியாை 
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ோன்றளிக்ைப்பட்ை நாட்பட்ை சநாய் அல்லது 

இயலாகை கைாண்ைவர்ைள்) வடீ்டு வாேலில் 

வங்ைி வழங்குதல் , அதாவது ைேீது, 

கைலிவரிக்கு எதிைாை பைம் ைற்றும் 

ைருவிைகள எடுப்பது சபான்றகவ 

ைைக்ைிலிருந்து திரும்பப் கபறுதல், 

சைாரிக்கை வகைவுைகள வழங்குதல், 

உங்ைள் வாடிக்கையாளகை அறிந்து 

கைாள்ளுங்ைள் (KYC) ஆவைங்ைள் ைற்றும் 

வாழ்க்கைச் ோன்றிதழ் சபான்ற 

வாடிக்கையாளர்ைளின் வளாைத்தில் / 

வேிப்பிைத்தில் வாடிக்கையாளரின் சதகவ 

அடிப்பகையிலான சதகவக்சைற்ப வழக்கு 

அடிப்பகையில் வழக்கு 

அடிப்பகையில்.               

  

4.6 குகற தீர்க்கும் இழப்படீு உரிகை:                    

  

வழங்ைப்பட்ை தயாரிப்புைளுக்கு நிதிச் 

சேகவ வழங்குநகை கபாறுப்புக்கூற 

கவத்திருப்பதற்கும், ேரியான குகறைகள 

நிவர்த்தி கேய்வதற்ைான கதளிவான ைற்றும் 

எளிதான வழிகயக் கைாண்டிருப்பதற்கும் 

வாடிக்கையாளருக்கு உரிகை உண்டு . 
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சைற்ைண்ை உரிகைகயப் பின்பற்றி, வங்ைி 
விருப்பம் - 

4.6.1 டி தவறாை நைக்கும் எல்லாவற்கறயும் 

அனுதாபைாைவும் விகைவாைவும் 

உைருங்ைள்;               

4.6.2 உைனடியாை ேரியான தவறுைள்;               

4.6.3 தவறாைவும் தவறாைவும் பயன்படுத்தப்பட்ை 

எந்தகவாரு ைட்ைைத்கதயும் 

ைத்துகேய்;               

4.6.4 வாடிக்கையாளருக்கு அதன் குகறபாடுைள் 

ைாைைைாை ஏற்பட்ை சநைடி நிதி இழப்புக்கு 

ஈடுகேய்ை .               

              வங்ைியும் - 

4.6.5 வாடிக்கையாளருக்குக் ைிகைக்கும் குகற 

தீர்க்கும் முகற உட்பை அதன் 

வாடிக்கையாளர் குகற தீர்க்கும் 

கைாள்கைகய கபாது ைளத்தில் 

கவக்ைவும் ;               

4.6.6 வாடிக்கையாளர் பரிவர்த்தகனைகள 

நிர்ையிக்ைப்பட்ை சநைத்திற்குள் ைற்றும் 

ஒப்புக்கைாள்வதற்ைான ஒப்பந்த 
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விதிமுகறைளுக்கு இைங்ை தாைதங்ைள் / 

குகறபாடுைளுக்ைான இழப்படீ்டுக் 

கைாள்கைகய கபாது 

ைளத்தில் கவக்ைவும் ;               

4.6.7 ஒரு வலுவான ைற்றும் பதிலளிக்ைக்கூடிய 

குகற தீர்க்கும் நகைமுகறகயக் 

கைாண்டிருப்பகத உறுதிகேய்து , 

வாடிக்கையாளைால் அணுைப்பை சவண்டிய 

குகற தீர்க்கும் அதிைாைத்கத கதளிவாைக் 

குறிக்ைவும்;               

4.6.8 குகற தீர்க்கும் கபாறிமுகறகய 

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 

எளிதில் அணுகும்படி கேய்யுங்ைள்;               

4.6.9 ஒரு புைார் கேய்வது எப்படி, அத்தகைய புைார் 
யாருக்கு வழங்ைப்பை சவண்டும், எப்சபாது 

பதிகல எதிர்பார்க்ை சவண்டும், 

வாடிக்கையாளர் முடிவில் 

திருப்தி அகையாவிட்ைால் என்ன கேய்வது 

என்பது குறித்து வாடிக்கையாளருக்கு 

அறிவுகை கூறுங்ைள்;               

4.6.10 குகற தீர்க்கும் ஆகையம் / சநாைல் 

அதிைாரியின் கபயர், முைவரி ைற்றும் 

கதாைர்பு விவைங்ைகளக் 
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ைாண்பி. புைார்ைகளத் தீர்ப்பதற்ைான ைால 

அவைாேம் அகனத்து சேகவ வழங்ைல் 

இைங்ைளிலும் கதளிவாைக் ைாட்ைப்படும் / 

அணுைப்படும்;            

4.6.11 முன்சப நிர்ையிக்ைப்பட்ை சநைத்திற்குள் 

புைார் தீர்க்ைப்பைாவிட்ைால், புைாகை வங்ைி 
ஒம்புட்ஸ்ைனுக்கு விரிவுபடுத்துவதற்ைான 

விருப்பத்கத புைார்தாைருக்கு கதரிவிக்ைவும்;

            

4.6.12 வங்ைி ஒம்புட்ஸ்சைன் திட்ைம் பற்றிய 

கபாது ைள தைவல்ைளில் இைம்;            

4.6.13 வாடிக்கையாளர் கதாைர்புைளில் 

ைாண்பித்தல் வங்ைியின் ைிகள யாருகைய 

அதிைாை வைம்பிற்கு 

உட்பட்ைது என்பது வங்ைி ஒம்புட்ஸ்ைனின் 

கபயர் ைற்றும் கதாைர்பு விவைங்ைகள 

சுட்டிக்ைாட்டுைிறது .            

சைலும், வங்ைி - 

4.6.14 அகனத்து முகறயான புைார்ைகளயும் 

( ைின்னணு வழிமுகறைள் மூலம் 

அளிக்ைப்பட்ை புைார்ைள் உட்பை ) மூன்று 

சவகல நாட்ைளுக்குள் ஒப்புக் கைாண்டு , 30 

நாட்ைளுக்கு ைிைாைல் ஒரு நியாயைான 
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ைாலத்திற்குள் அகதத் தீர்ப்பதற்கு சவகல 

கேய்யுங்ைள் ( ைிை உயர்ந்த தைவரிகே 

உள்ளை அதிைாரியால் 

புைாகை விரிவாக்குவதற்கும் பரிசோதிப்பதற்
கும் சநைம் உட்பை) குகற 

தீர்க்கும் கபாறுப்பு ). வாடிக்கையாளரிைைிரு
ந்து 

சைாைப்பட்ை அகனத்து தைவல்ைளும் ைிகை
த்த பிறகு 30 நாள் ைாலம் 

ைைக்ைிைப்படும் ;            

4.6.15 ஒரு ேர்ச்கேகயத் 

தீர்ப்பதில் வாடிக்கையாளர் திருப்தி 
அகையவில்கல என்றால் , அல்லது ஒரு 

ேர்ச்கேக் கையாளுதல் கேயல்முகறயின் 

விகளவாை, புைாகைத் தீர்ப்பதற்ைாை 

சவதகனயகைந்த வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 

வங்ைி 
ஒம்புட்ஸ்சைன் திட்ைத்தின் விவைங்ைகள 

வழங்குதல் ;            

கூடுதலாை, வங்ைி கேய்யும் 

a. ஒரு வாடிக்கையாளர் உறகவ நிறுவும் 

சநைத்தில், இழப்புைளுக்ைான கபாறுப்பு, 

அத்துைன் 
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அகனத்து தைப்பினரின் உரிகைைள் ைற்றும் 

கபாறுப்புைள், விவைக்குறிப்புைள் அல்லது 

விஷயங்ைள் தவறாை கேயல்படுவதால் 

தயாரிப்புைள் கேயல்பைாத நிகலயில், 

கதளிவாை 

உச்ேரிக்ைவும் . எவ்வாறாயினும், அதன் 

நியாயைான ைட்டுப்பாட்டிற்கு 

அப்பாற்பட்ை கவளிப்புற சூழ்நிகலைளால் ஏ
ற்படும் எந்தகவாரு இழப்பிற்கும் வங்ைி 
கபாறுப்சபற்ைாது (ேந்கத 

ைாற்றங்ைள், ேந்கத ைாறிைள் ைாைைைாை 

உற்பத்தியின் கேயல்திறன் சபான்றகவ). 

b. எந்தகவாரு ேர்ச்கேக்குரிய 

பரிவர்த்தகனயிலும் (வட்டி / 

ைட்ைைங்ைளுைன் ) வாடிக்கையாளருக்கு 

நியாயைான ேந்சதைத்திற்கு அப்பால் ைாட்ை 

முடியாவிட்ைால் , 

வாடிக்கையாளர் தாைதைின்றி திருப்பித் 

தைப்படுவகத உறுதிகேய்து கைாள்ளுங்ைள் . 

  

  

 


