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நியாயமான நபெமுபைக் குைியடீு 
 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன் சுற்ைைிக்பக எண்: RBI / 
2006-07 /138 DNBS (PD) CC எண். 80 / 03.10.042 / 2005-06 
டசப்ெம்ைர் 28, 2006 அன்று டவளியிெப்ைட்ெது மற்றும் அதில் 
திருத்தப்ைட்ெைடி, அபனத்து NBFC களும் ஏற்றுக்டகாள்ள 
க்ஷவண்டும் என்று க்ஷகாடிட்டுக் காட்டியது. அதில் 
டகாடுக்கப்ைட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்ைபெயில் 
நியாயமான நபெமுபைகள் குைியடீு. இந்திய ரிசர்வ் 
வங்கியின் முதன்பம திபச எண். RBI/DNBR/2016-17/45 DNBR 
(PD). 008/03.10.119/2016-17 டசப்ெம்ைர் 01, 2016 க்ஷததியிட்ெ 
நியாயமான நபெமுபைகள் குைியடீு அபனத்து வங்கி 
அல்லாத நிதி நிறுவனங்களால் (NBFCs) 
டசயல்ைடுத்தப்ைடும்.இந்த முதன்பம சுற்ைைிக்பக 
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அவ்வப்க்ஷைாது RBI வழங்கும் அபனத்து FPC இணக்கத் 
க்ஷதபவகபளயும் ஒருங்கிபணக்கிைது.  
 

 இந்த திருத்தப்ைட்ெ வழிகாட்டுதல்களின் 
அடிப்ைபெயில் நியாயமான நபெமுபைக் குைியடீ்பெ 
அமல்ைடுத்துமாறு NBFCகளின் வாரியத்திற்கு RBI 
உத்தரவிட்ெது. நிறுவனம் தனது வாடிக்பகயாளர்களுென் 
பகயாளும் க்ஷைாது ைின்ைற்ை க்ஷவண்டிய நியாயமான 
நபெமுபை தரங்களுக்கான ைரந்த கட்ெபமப்பை 
வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குகின்ைன. ரிசர்வ் வங்கி டதாெர்ந்து 
சுற்ைைிக்பகபய டவளியிடும் என்ைதால், எந்த ஒரு 
திருத்தமும் அதற்க்ஷகற்ை புதுப்ைிக்கப்ைடும் 
 
 
I. குைியடீ்டின் குைிக்க்ஷகாள் 
 
குைியடீு ைின்வரும் க்ஷநாக்கங்கபளக் டகாண்டுள்ளது: 
 

1. வாடிக்பகயாளர்கபளக் பகயாள்வதில் குபைந்தைட்ச 
தரநிபலகபள அபமப்ைதன் மூலம் நியாயமான 
நபெமுபைகபள ஊக்குவிக்கவும் 

 
2. டவளிப்ைபெத்தன்பமபய அதிகரிப்ைதன் மூலம், 
வாடிக்பகயாளர்கள் எந்த வபகயான க்ஷசபவகபள 
நிறுவனத்திெமிருந்து எதிர்ைார்க்கலாம் என்ைபத நன்கு 
புரிந்து டகாள்ள முடியும். 
 
3. நிறுவனம் மீது வாடிக்பகயாளர் நம்ைிக்பகபய வளர்ப்ைது 
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II. குைியடீ்டின் ையன்ைாடு 
 
 நிறுவனம் வழங்கும் அபனத்து தயாரிப்புகளுக்கும் 
குைியடீு டைாருந்தும். 
நிறுவனம் அதன் வாடிக்பகயாளர்களின் நிதித் 
க்ஷதபவகபளப் பூர்த்தி டசய்ய ைல தயாரிப்புகபள 
டதாெர்ந்து மதிப்ைடீு டசய்யும். நிறுவனத்தால் 
உருவாக்கப்ைட்ெ மற்றும் அதன் வாடிக்பகயாளர்களுக்கு 
வழங்கப்ைடும் எந்தடவாரு தயாரிப்புக்கும் குைியடீு 
டதாெர்ந்து டைாருந்தும் 

 
 

 

III. கெனுக்கான விண்ணப்ைங்கள் 
 

1.  கென் விண்ணப்ைப் ைடிவம், டசயலாக்கத்திற்காக 
டசலுத்த க்ஷவண்டிய கட்ெணங்கள் மற்றும் கட்ெணங்கள் 
(ஏக்ஷதனும் இருந்தால்) மற்றும் விண்ணப்ைத்பத ஏற்காத 
ைட்சத்தில் திரும்ைப்டைைக்கூடிய கட்ெணங்களின் அளவு, 
முன்ைணம் டசலுத்தும் விருப்ைங்கள் மற்றும் கென் 
வாங்குைவர்களின் வட்டிபயப் ைாதிக்கும் ைிை தகவல்கள் 
உள்ளிட்ெ விரிவான தகவல்கபள வழங்கும். 
 
2. வாடிக்பகயாளருென் ஆரம்ை டதாெர்பை நிறுவும் 
க்ஷநரத்தில், கென் க்ஷகாரிக்பகபயச் டசயல்ைடுத்த நிறுவனம் 
க்ஷதபவப்ைடும் இரண்ொம் நிபலத் தகவலின் ஆரம்ை 
ைட்டியல் வாடிக்பகயாளருக்கு வழங்கப்ைடும். 
 
3. நிறுவனம் கென் விண்ணப்ைங்கபளப் டைறுவதற்கான 
ஒப்புதபல வழங்கும் 
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4. நிறுவனம் வாடிக்பகயாளர் வழங்கிய தகவபல 
நியாயமான காலத்திற்குள் ைகுப்ைாய்வு டசய்யும் / 
சரிைார்க்கும். கூடுதல் விவரங்கள் /ஆவணங்கள் 
க்ஷதபவப்ைட்ொல், நிறுவனம் வாடிக்பகயாளர்களுக்கு 
விபரவில் டதரிவிக்கும் 
 

VI. கென் மதிப்ைடீு மற்றும் கென் வசதிகளுக்கான அனுமதி 
கடிதம் 
1. ஒவ்டவாரு கென் விண்ணப்ைத்திற்கும் சரியான 

மதிப்ைடீு இருப்ைபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். மதிப்ைடீு 
நிறுவனத்தின் கென் மற்றும் முதலீட்டுக் டகாள்பககள் 
மற்றும் நபெமுபைகளுக்கு ஏற்ை இருக்கும் 

 
2. கென் விண்ணப்ைமானது க்ஷதபவயான அபனத்து உள் 
கென், சட்ெ மற்றும் இணக்கத் க்ஷதபவகபளப் பூர்த்தி 
டசய்தால், ஒப்புதல் கடிதம் மூலம் வாடிக்பகயாளருக்கு 
அனுமதியின் இறுதி விதிமுபைகபள எழுத்துப்  பூர்வமாக 
நிறுவனம் டதரிவிக்கும் 
 
3. ஒவ்டவாரு அனுமதி கடிதமும் கீழ்கண்ட விவரங்கசை 
டகாண்டிருக்கும்:  
 
அ. வருொந்திர வட்டி விகிதங்கள், வசூலிக்கப்ைடும் 
கட்ெணங்கள் மற்றும் டைாருந்தக்கூடிய ைிை டசலவுகள், 
முன்ைணம் டசலுத்தும் விருப்ைங்கள் க்ஷைான்ைபவ உட்ைெ 
வசதியின் விவரங்கள்  
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 ஆ. வாடிக்பகயாளர் ைின்ைற்ை க்ஷவண்டிய 
உென்ைடிக்பககள் மற்றும் நிைந்தபனகள் உட்ைெ 
அனுமதியின் விதிமுபைகள் மற்றும் நிைந்தபனகள் 

 

இ. KYC க்ஷதபவகள் உட்ைெ வாடிக்பகயாளரிெமிருந்து 
க்ஷதபவயான தகவல்கள் க்ஷதபவ 

 
 

4. வாடிக்பகயாளருக்குத் க்ஷதபவயான அபனத்துத் 
தகவல்களும், நிறுவனத்தின் விதிமுபைகபள மற்ை நிதி 
நிறுவனங்களில் இருந்து கிபெக்கும் விதிமுபைகளுென் 
ஒப்ைிட்டுப் ைார்த்து, தகவலைிந்த வாடிக்சகயாைர் 
முடிடவடுக்க க்ஷவண்டும். 
 
5. நிறுவனம் ஒப்புதல் கடிதத்தில் அல்லது ஒரு தனி 
தகவல்டதாெர்பு மூலம், ைரிவர்த்தபன முடிவபெயும் என்று 
எதிர்ைார்க்கப்ைடும் காலக்டகடுபவயும் குைிக்கும் 

 
6. நிறுவனம் ஒப்புதல் கடிதத்தில் அதில் வழங்கப்ைட்ெ 
விதிமுபைகள் உள் கென், சட்ெ மற்றும் இணக்கத்திற்கு 
உட்ைட்ெபவ என்று குைிப்ைிடும். 

 
7. நிறுவனம் வாடிக்பகயாளரிெமிருந்து விதிமுபைகள் 
மற்றும் நிைந்தபனகபள ஏற்றுக்டகாள்வக்ஷதாடு, கூைப்ைட்ெ 
ஏற்புகபள அதன் ைதிவில் பவத்திருக்கும் 
 
8. வசதி ஒப்ைந்தம் / ஆவணங்கள், கென் அட்பெ / 
உண்பமத் தாள் ஆகியவற்ைின் நகல், கென் ஒப்ைந்தத்தில் 
க்ஷமற்க்ஷகாள் காட்ெப்ைட்டுள்ள அபனத்து அபெப்புகளின் 
ஒவ்டவாரு நகபலயும் க்ஷசர்த்து, அந்த வசதி 



7  

ஆவணங்கபளச் டசயல்ைடுத்தும் க்ஷைாது வாடிக்பகயாளர் 
புரிந்துடகாண்ெ டமாழியில் வாடிக்பகயாளர்களுக்கு 
வழங்கப்ைடும். 
 
V.கென்கபள வழங்குதல் 
 

1. வாடிக்பகயாளருக்குத் டதரிவிக்கப்ைடும் அத்தபகய 
கென்கபள நிர்வகிக்கும் விதிமுபைகள் மற்றும் 
நிைந்தபனகளுக்கு இணங்க, கென்கபள சரியான க்ஷநரத்தில் 
வழங்குவபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். 
 
2. டசயல்ைடுத்தும் அட்ெவபண, வட்டி விகிதங்கள், 

க்ஷசபவக் கட்ெணங்கள், முன்ைணம் டசலுத்தும் கட்ெணம் 
க்ஷைான்ை விதிமுபைகள் மற்றும் நிைந்தபனகளில் ஏக்ஷதனும் 
மாற்ைம் இருந்தால் அது அைிவிப்பை வழங்கும். 
 

3. வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் கட்ெணங்களில் மாற்ைங்கள் 
வருங்காலத்திற்கு மட்டுக்ஷம டசயல்ைடுத்தப்ைடுவபதயும் 
இது உறுதி டசய்யும் 

 
 

VI. விநிக்ஷயாகத்திற்குப் ைின் க்ஷமற்ைார்பவ 
 
1. நிறுவனம் வழக்கமான வணிக நபெமுபை, 
பகடயாப்ைமிெப்ைட்ெ வசதி ஆவணங்கள் / அனுமதி கடிதம் 
மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் அவ்வப்க்ஷைாது 
வழங்கப்ைடும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, விநிக்ஷயாகத் 
திற்குப் ைிந்பதய க்ஷமற்ைார்பவபய க்ஷமற்டகாள்ளும். 
 



8  

3.  நிறுவனம் க்ஷைாதுமான அைிவிப்பை வழங்கிய 
ைின்னக்ஷர மற்றும் வசதி ஆவணங்களுென் இணக்கமாக, 
ஒப்ைந்தத்தின் கீழ் ைணம் டசலுத்துதல் அல்லது 
டசயல்திைபனத் திரும்ைப்டைறுதல் / துரிதப்ைடுத்துதல் 
க்ஷைான்ை எந்த முடிபவயும் க்ஷமற்டகாள்ளும். 
 

4. சம்ைந்தப்ைட்ெ உரிபமக்ஷகாரல் தீர்க்கப்ைடும் 
வபர/ைணம் டசலுத்தப்ைடும் வபர ைத்திரங்கபளத் 
தக்கபவத்துக்டகாள்ள நிறுவனத்திற்கு உரிபமயுண்டு. 
 
 
VII. வவைி மூலங்கைின் டசயல்ைாடுகள் 
 

 நிறுவனம் தனது ஊழியர்கள் அல்லது டவளி 
மூலங்களாக டசயல்ைடும் ஏடென்சியின் ஊழியர்களின் 
தகாத நெத்பதக்கு டைாறுப்க்ஷைற்கும் மற்றும் சரியான 
க்ஷநரத்தில் குபைகபள நிவர்த்தி டசய்யும், க்ஷமலும் கென் 
ஒப்ைந்தத்திலும் அதன் அலுவலகம்/கிபளயில் காட்ெப்ைடும் 
நியாயமான நபெமுபைக் குைியடீ்டிலும் சரிடசய்தல் 
வெைிமுபையின் விவரங்கள் அலுவலகம்/ கிபள வளாகம்/ 
நிறுவனத்தின் இபணயதளத்தில் காட்ெப்ைடும். 

 

VIII. டைாது 
 

1. வசதி ஆவணங்களின் விதிமுபைகள் மற்றும் 
நிைந்தபனகளில் வழங்கப்ைட்டுள்ளபதத் தவிர 
(வாடிக்பகயாளரால் முன்னர் டவளியிெப்ைொத புதிய 
தகவல் அல்லது டைாருள்ரீதியாக ைாதகமான நிகழ்வுகள் 
ஏற்ைட்ொல் தவிர) வாடிக்பகயாளரின் அன்ைாெ 
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விவகாரங்களில் நிறுவனம் தபலயிொது. நிறுவனத்தின் 
கவனத்திற்கு வந்துள்ளது 

 
2. நிறுவனம் தனது வாடிக்பகயாளர்கபளக் பகயாளும் 
விஷயத்தில் ைாலினம், சாதி மற்றும் மதம் ஆகியவற்ைின் 
அடிப்ைபெயில் ைாகுைாடு காட்ொது. இருப்ைினும், இது 
சமூகத்தின் ைலவனீமான ைிரிவினருக்காக வடிவபமக்க 
ப்ைட்ெ கென்-இபணக்கப்ைட்ெ திட்ெங்களில் ைங்க்ஷகற்ைபத 
நிறுவனம் தடுக்காது. 
 
3. கென்கபள வசூலிக்கும் விஷயத்தில், நிறுவனம் 
சட்ெப்பூர்வமாக டசல்லுைடியாகும் டசயல்முபைகபள 
க்ஷமற்டகாள்ளும் மற்றும் க்ஷதபவயற்ை துன்புறுத்தல் அல்லது 
சக்திபயப் ையன்ைடுத்துவதில்பல. அச்சுறுத்தும் அல்லது 
தவைான வார்த்பதகபளப் ையன்ைடுத்துதல், ஒற்பைப்ைபெ 
க்ஷநரங்களில் (காபல 9:00 மணிக்கு முன் மற்றும் மாபல 
6:00 மணிக்குப் ைிைகு), கெனாளியின் உைவினர்கள், 
நண்ைர்கள் அல்லது சக ஊழியர்கபளத் துன்புறுத்துதல், 
கென் வாங்கியவரின் டையர்கபள டவளியிடுதல், 
ையன்ைடுத்துதல் அல்லது அச்சுறுத்தல் கெனாளி அல்லது 
கென் வாங்குைவரின் குடும்ைம்/ டசாத்துக்கள்/நற்டையருக்கு 
தீங்கு விபளவிப்ைதற்காக வன்முபை அல்லது ைிை ஒத்த 
வழிகபளப் ையன்ைடுத்துதல், கெனின் அளவு அல்லது 
திருப்ைிச் டசலுத்தாததன் விபளவுகள் குைித்து கென் 
வாங்கியவபர தவைாக வழிநெத்துதல், கெபனத் திரும்ைப் 
டைறுவதற்கு தபச சக்திபயப் ையன்ைடுத்துதல் க்ஷைான்ைபவ. 
 
4. கென் வாங்கியவரிெமிருந்க்ஷதா அல்லது கணக்பக 
எடுத்துக்டகாள்ள முன்டமாழியும் வங்கி/நிதி 
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நிறுவனத்திெமிருந்க்ஷதா, கென் கணக்பக மாற்றுவதற்கான 
க்ஷகாரிக்பக ரசீது கிபெத்தால், நிறுவனத்திெமிருந்து 
ஒப்புதல் அல்லது க்ஷவறுவிதமாக க்ஷததியிலிருந்து 21 
நாட்களுக்குள் டதரிவிக்கப்ைடும் க்ஷகாரிக்பகயின் ரசீது. 

. 
IX.. புகார்கள், குபைகள் மற்றும் ைின்னூட்ெங்கள் 
 எழும் தகராறுகபளத் தீர்ப்ைதற்கு நிறுவனத்திற்குள் 
டைாருத்தமான குபை தீர்க்கும் டநைிமுபைபய நிறுவனம் 
அபமக்கும். இயக்குநர்கள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்ைட்ெ 
மற்றும் அவ்வப்க்ஷைாது புதுப்ைிக்கப்ைடும் நிறுவனத்தின் 
வாடிக்பகயாளர் குபைகபளக் பகயாளும் 
டகாள்பகயின்ைடி இந்த வழிமுபை இருக்கும். 

 

 புகார்கள், குபைகள் மற்றும் ைின்னூட்ெங்கபளத் 
தீர்ப்ைதற்காக அணுகக்கூடிய குபை தீர்க்கும் அதிகாரியின் 
டதாெர்பு விவரங்கள் அதன் அலுவலகம்/ கிபள வளாகம்/ 
நிறுவனத்தின் இபணயதளத்தில் காட்ெப்ைடும். 
 
x. விமர்சனம் 
 

 நியாயமான நபெமுபைச் சட்ெத்தின் இணக்கம் 
மற்றும் குபைகபள நிவர்த்தி டசய்யும் டநைிமுபையின் 
டசயல்ைாடு ஆகியபவ நிர்வாகத்தால் தவைாமல் 
டசய்யப்ைடும் மற்றும் அத்தபகய மதிப்ைாய்வுகளின் 
ஒருங்கிபணந்த அைிக்பக அவ்வப்க்ஷைாது தணிக்பகக் குழு/ 
இயக்குநர்கள் குழுவிெம் சமர்ப்ைிக்கப்ைடும். இந்த 
குைியடீ்டின் புதுப்ைிக்கப்ைட்ெ நகல் நிறுவனத்தின் 
இபணயதளத்தில் பவக்கப்ைடும். 
 


