நேஷன்ஸ் டிரஸ்ட் வங் கி – பிஎல் சி PQ 118
ப ொது வணிக ேிலலலைகள்
1.

விண்ண ் த்தின் நேொக்பகல் லல
நேொக்பகல் லல
இந்தப் பபொது வியொபொர நிலைலைகளொனலை (இதன் பின் னர் பபொது நிலைலைகள் என
குறிப் பிடப் படுை் ) ைொடிக்லகயொளர் கணக்குகள் , பரிைர்த்தலனகள் , பகொடுக்கை் ைொங் கை் கள்
ைற் றுை்
நநஷன் ஸ்
டிரஸ்ட்
ைங் கி
பிஎை் சி
ைற் றுை்
அதனது
பின் னூரித்தொளர்கள்
ைற் றுை்
நியைத்தைர்களுடனொன
வியொபொர
உறவுகள்
(ஒப் பந்தங் கள் , இட ைொற் றங் கள் , விருப் பத் நதர்வுகள் ைற் றுை் ைழித்நதொன் றை்
பரிைர்த்தலனகள்
உள் ளடங் கைொகவுை்
அைற் றுக்கு
ைட்டுப் படுத்தப் படொைலுை் )
என் பைற் லற கட்டுப் படுத்துைதுடன் இப் பபொது வியொபொர நிலைலைகள் இைற் றுக்கு
ஏற் புலடயதொகவுை் இருக்குை் .
திருத்தங் கள்
இதிலுள் ள விதிமுலறகள் ைற் றுை் நிபந்தலனகளொனலை ைங் கியின் பிரத்திநயக
தனியுரிலையிை் கொைத்துக்குக் கொைை் திருத்தப் பட்டு ைொற் றை் பெய் யப் படைொை் .

2. கணக் குகலள ் ந ணுதல்
கொல ேிலலலைக் கூற் றுகள்
கொல ேிலலலைக் கூற் றுகள் பவளியிடுதல்
a.

நைறு
விதைொக
இணங் கப் பட்டொநையன் றி
நிலைலையிை்
உள் ள,ைொடிக்லகயொளர்களின்
நிலைலைக்
கூற் றுகலள
ைங் கியினொை்
இலடபைளிகளிை் பைளியிட நைண்டுை் .

ைங் கியொனது
பெயை் பொட்டு
கணக்கி(கள் )
க்கொன
கொை
தீர்ைொனிக்கப் படுை்
கொை

ஆட்நே லனகளுக் கு அனுைதிக் க ் டுை் கொலை்
a. தைக்கு கிலடக்கப் பபற் ற ஒரு கொை நிலைலை கூற் றின் தைறு அை் ைது
முழுலையற் ற
தன் லை
பதொடர்பிை்
ஒரு
ைொடிக்லகயொளர்
ஏநதனுை்
ஆட்நெபலனகள் இருப் பின் உடனடியொக, ஆனொை் அக்கூற் று திகதியிலிருந் து
முப் பது (30) நொட்களுக்குள் அது எழுத்திை் ைங் கிக்கு கிலடக்கப் பபற நைண்டுை் .
நைநை குறிப் பிடப் பட்டுள் ள கொைப் பகுதிக்குள் எை் விதைொன ஆட்நெபலனகளுை்
கிலடக்கப் பபறொவிடின் அக் கொை கூற் றுகள் ெரியொக கருதப் படுைதுடன் அலை
ைொடிக்லகயொளர்கலள கட்டுப் படுத்துை் .
2.1.3 கூற் றுக்களின் பிரதிகள்
ைொடிக்லகயொளர் தைது கூற் றுக்களிை் பிரதிகலள பொதுகொத்து லைத்திருப் பதற் கு
கடப் பட்டுள் ளொர்கள் .
ைங் கியிடை்
நிைலை
கூற் றுக்களிை்
தொள்
பிரதிகள்
நைண்டுைொயின் , அதன்
பிரசுரிக்குை் ப கட்டணங் களுக்கு அலைைொக ,ைங் கி
அத்தலகய நைைதிக பிரதிகளுக்கொன கட்டணங் கலள அறவிடுைதற் கு ைங் கிக்கு
உரிலையுண்டு.

திவுகளில் ைொற் றங் களுை் வங் கியினொல் நைற் பகொள் ள ் ட்ட திருத்தங் களுை்
அடுத்த
கொைநிலை
கூற் று
பைளியிடுைதற் கு
அை் ைது
பொஸ்புக்
நைை் படுத்தலுக்கு முன் னநரொ பின் னநரொ எந் த ஒரு கணக்கின் தைறொன பதிவுகளுை்
ஒரு நைைதிக பதிவினொை் ("ைொற் ற பதிவு ") ைொற் றை் , திருத்தை் அை் ைது ரத்து
பெய் யப் படைொை் . ைங் கி நதலையற் ற தொைதமின் றி அத்தலகய ைொற் றை் திருத்தை்
அை் ைது ரத்து பதொடர்பிை் ைொடிக்லகயொளருக்கு அறியத்தரநைண்டுை் .
ைட்டி கணக்கீடு (அை் ைது நைறு ைருைொனை் ) பதொடர்பிைொன ஏநதனுை் திருத்தங் கள்
பதொடர்பிை் , பபொருத்தைொனது எனக் கருதுை் விதத்திை் அந்த திருத்தங் கலள
நைற் பகொள் ைதற் கு ைங் கிக்கு உரிலையுள் ளது.
அதிகைொக வலரய ் ட்ட பதொலககள்
ைங் கி
தைது
தன் னொதிக்கத்திை்
ைொடிக்லகயொளர்களுக்கு
ஏநதனுை்
பகொடுப் பனவுகலள பெலுத்துை் அை் ைது ைொடிக்லகயொளர்களின அறிவுறுத்தை் கலள
பின் பற் றுை் நநொக்கத்திற் கு கடன் கலள நீ டிக்கவுை் நிதி ைெதிகலள ைழங் கவுை்
அை் ைது
முற் பணங் கலள
ைழங் கநைொ
இயலுை்
(அை் ைொறு
பெய் ைதற் கு
கட்டுப் படொைை் ), அத்தலகய நிகழ் வின் நபொது ஏற் படக்கூடிய ைொடிக்லகயொளரின்
ஏநதனுை் அை் ைது அலனத்து கடப் பொடுகளுை் பின் ைருைனைற் றுக்கு இணங் கி இருக்க
நைண்டுை் .
(i) ைங் கியினொை் நைண்டப் பட்டவுடன்
நைண்டுை் (ைங் கியினொை் எழுத்திை்
அத்துடன் ,

ைொடிக்லகயொளர்களொை் மீள பெலுத்தப் பட
நைறுவிதைொக இணங் கியிருந்தொநையன் றி)

(ii) இரு தரப் பினரொலுை் ஏற் றுக் பகொள் ளப் பட்ட ைட்டி அை் ைது அத்தலகய
இணக்கப் பொடு
கொணப் படொத
நபொது
ைொங் கினொை்
அதன்
உள் ளக
பெயன் முலறகளுக்கு அலைைொக நியொயைொனதொக தீர்ைொனிக்கப் படுை் அத்தலகய
ைட்டி வீதத்திலன பெலுத்துதை் நைண்டுை் .
நேகரி ் பு உத்தரவுகள்
ஆவணங் கலள வழங் குை் ந ொது பேயல்
கடன் திவுகள்

டுத்த ் டுை் ேி ே் தலனகளுடனொன

ைங் கியொனது ைொடிக்லகயொளருக்கு ைறு ைதிப் பு கொநெொலைலய நைறு ஆைணங் கலள
கடனொக ைழங் குை் நபொது அதற் கொன பகொடுப் பனலை பெலுத்துை் ைங் கியினொை்
அை் ைது நைறு நிறுைனத்தினொை் பெலுத்துைதற் கு முன் னர் பற் று லைப் பதற் கு
ைங் கிக்கு அறிவுறுத்தப் படின் (இந்த கருவிகள் ைங் கியிநைநய பகொடுப் பனவு பெய் யக்
கூடியலையொக இருந் தொலுை் கூட) இது முழுலையொக ெரியொன நநரத்திை் பணை்
பெலுத்துை் நிபந்தலனக்கு அலைைொக ைட்டுநை பெய் யப் படுை் .
அத்தலகய கொநெொலைகள் , கருவிகள் , பபொருட்கள் அை் ைது நநரடியொன கடன் கள்
நைற் குறிப் பிடப் பட்ட விதத்திை் ைங் கிக்கு பெலுத்தப் படொவிடின் அை் ைது ைங் கியொனது
பபறுை் கட்டலளயின் கீழ் அந் தக் பகொடுப் பனவிலன பபறொது விடின் , அநத நநரத்திை்
கொை நிலைலை கூற் று பைளியிடப் பட்டதொ இை் லையொ என் பலதக் கருத்திை்
எடுக்கொைை் ைங் கியொனது அந் த நிபந்தலனயுடனொன கடன் பதிவிலன ரத்து
பெய் ைதற் கு அை் ைது ைொடிக்லகயொளரின் ஏநதனுை் கணக்கிை் பற் று லைப் பதற் கு
(ைட்டி ைற் றுை் கிரயங் கள் உள் ளடங் கைொக) ைங் கிக்கு உரிலை உள் ளது.

வொடிக்லகயொளரினொல்
பேய் ய ் ட்ட
நேரடியொன பகொடு ் னவு

ற் று

ைற் றுை்

கொநேொலல

மீதொன

ைங் கியின்
ெொதொரண
பெய்
முலறயின் படி
பற் று
பதிைொனது
ரத்து
பெய் யப் படொவிட்டொை் நநரடியொன பற் று ைற் றுை் கொநெொலையொனது பெலுத்தப் படுை் .
பவளிேொட்டு ேொணய கணக் கு ைற் றுை் பகொடுக்கல் வொங் கல் களில் இயல்
உள் ள அ ொயை்

ொக

பின் ைருை் பபொதுைொன விதிகள் ைற் றுை் நிபந்தலனகளொனலை, இைங் லக ைத்திய
ைங் கியின் நொணய ைொற் று கட்டுப் பொட்டொளரினொை் கொைத்துக்கு கொைை் ைழங் கப் படுை்
அை் ைது விதிக்கப் படுை் விதிமுலறகள் , ைழிகொட்டை் கள் ைற் றுை் ஏலனய பெயற் பொட்டு
அறிவுறுத்தலுக்கு அலைைொக, ைங் கியிை் ஆரை் பிக்கப் படுை் ைற் றுை் பகொண்டு
நடத்தப் படுை்
அலனத்து
பைளிநொட்டு
நொணய
நெமிப் பு
கணக்குகலளயுை்
கட்டுப் படுத்துை் .
பவளிேொட்டு ேொணய கணக் குகள்
a. பைளிநொட்டு
நொணய
நெமிப் பு
கணக்குகளொனலை
ைங் கியினொை்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
நொணயங் களிை் ,
நிறுைனங் களினொை் ஆரை் பிக்கப் பட்டு நபணப் படைொை் .

இைங் லக
நபர்கள்

ைத்திய
அை் ைது

b. ைங் கியொனது அை் ைலக கணக்கிற் கொன ஆகக்குலறந்த ஆரை் ப லைப் பிலன
குறிப் பிடைொை் .
c.

பைளிநொட்டு நொணய கணக்கு நநொக்கங் களுக்கொக, ைங் கியொனது நை் பிக்லக
நிதிகலள அங் கீகரிக்கொது.

d. கணக்கிை் பற் று லைப் பதற் கொக பைளிநொட்டு நொணய தொள் கலள ைழங் குதைொனது
இைங் லக ைத்திய ைங் கியினொை் அை் ைது கொைத்துக்குக் கொைை் அமுலிை் இருக்குை்
நைறு
ஏநதனுை்
பபொருத்தைொன
அதிகொர
ெலபயினொை்
ைழங் கப் படுை்
பெயற் பொட்டு ைழிநடத்தலுக்நகற் ப அலையுை் .
லவ ் புக்கள்
a. ஐக்கிய அபைரிக்க படொைர் நொணயைொனது ைொடிக்லகயொளர் ஒருைரின்
பைளிநொட்டு நொணயக் கணக்கிற் கு லைப் பு பெய் யப் படுை் நபொது அது TT
(உடனடி இடைொற் றை் )பகொள் ைனவு விகிதை் ைற் றுை் நடுத்தர விகிதத்திை்
ஏற் படுை் ைொற் றங் களுக்கு அலைைொக இருக்குை் . ஐக்கிய அபைரிக்க படொைர்
தவிர்ந்த ஏலனய நொணயங் களொக இருப் பின் ைங் கியொனது, ைத்திய ைங் கியின்
பகொள் ைனவு வீதத்திற் கு அந்த நொணயத்திலன பகொள் ைனவு பெய் து நடுத்தர
விகிதத்திற் கு அதலன விற் குை் .
b. ைங் கியொனது அதன் பிரத்திநயக நியொயொதிக்கத்தின் மீது ைங் கியின் மீது
எழுதப் படொத கொநெொலை ைற் றுை் ஏலனய பகொடுப் பனவு கட்டலளகலள
பகொள் ைனவு பெய் ைதொ அை் ைது நெகரிப் பின் மீது அனுப் புைதொ என் பது
பதொடர்பிை் தீர்ைொனிக்குை் . ைழங் குை் ைங் கியினொை் ைறுக்கப் பட்ட அலனத்து
பகொள் ைனவு
பெய் யப் பட்ட
ஆைணங் கள்
பதொடர்பிலுை்
(கட்டணங் கள்
உள் ளடங் கைொக) ைங் கியொனது தனது முழுலையொன மீட்புரிலைலய தக்க
லைத்துக்பகொள் ளுை் .
ைொடிக்லகயொளரின்
கணக்கொனது
ைறுக்கப் பட்ட
அறிவுறுத்தை் கிலடக்கப் பபற் றதன் மீது பற் று லைக்கப் படுை் .

c.

ைங் கியின் மீது எழுதப் பட்ட கொநெொலையொனது ஏநதனுை் கணக்கிற் கு லைப் பு
பெய் யப் படின் , ைங் கியொனது அதன்
பிரசுரிக்கப் பட்ட கட்டணங் களுக்கு
அலைைொக,
லகயொளுை்
கட்டணங் கலள
கழிக்குை் .
அத்தலக
லைப் புகளுக்கொன பபறுைதியொன திகதியொனது ைங் கியின் அப் நபொலதய
பகொள் லககளுக்கு அலைைொக ைங் கியினொை் தீர்ைொனிக்கப் படுை் . ைங் கிக்கு
எழுதப் படொைை் , கணக்கிற் கு ைரவிற் கொக கட்டலளகள் / கொநெொலைகள் / நைறு
லக
ைொற் றத்தக்க
ஆைணங் கள்
பகொள் ைனவு
பெய் யப் படுை்
நபொது,
ைங் கியொனது, கணக்கிற் கு ைரவு லைக்குை் நபொது அந்த ஆைணத்தின் முகப்
பபறுைதியிை்
லகயொளுை்
கட்டணங் களுக்கு
நைைதிகைொக
ெலுலக
கட்டணங் கலள கழிக்குை் .

ணை் பேலுத்துதல்
a. ஒரு பணை் பெலுத்துதை் /அை் ைது கொநெொலையொனது விண்ணப் பதொரரின்
முழுலையொன க இடரின் மீநத அனுப் பப் படுை் .
b. ைங் கியொனது ெொதொரணைொக
அந்தப்
பணை்
ைங் கிக்கு
உண்லையிை்
கிலடக்கப் பபற் ற தினத்திை்
ைங் கியின்
பகொள் ைனவு வீதத்திை்
அந்த
அனுப் பப் பட்ட
பணத்திலன
அனுப் பப் பட்ட
நொணயத்திற் கு
ைொற் றுை் .
எை் ைொபறனினுை் அதலன ைொற் றுை் தினை் ைற் றுை் அதலன இட ைொற் றுதை்
ஆகியலை ைங் கியின் முழுலையொன தனியுரிலையிநைநய தங் கியிருக்குை் .
c.

பணை்
பெலுத்துலக
ரத்து
பெய் யப் படுை் நபொது,
மீள்
நிதி
ைழங் கைொனது பதொடர்பொளரொை்
பபறப் பட்ட
உண்லையொன
பபறுைதி
அடிப் பலடயிலுை் ைழங் குை் தினத்திை் ைங் கியின் விற் குை் வீதத்திற் கு
இணங் கவுநை
ைழங் கப் படுை் .
ைங் கியொனது
அதற் குை்
அதனுடன்
பதொடர்புபட்டைய் களுக்குை் அை் ைது முகைர்களுக்குை் ஏற் பட்ட பெைவுகலள
மீளப் பபறுைதற் கு உரிலையுலடயது. அலனத்து ரத்து கட்டணங் கள் , ைரிகள்
ைற் றுை் ைசூலிக்கப் பட்ட தரவுகள் ஆகியலை மீள பெலுத்தப் பட ைொட்டொது.

d. ைங் கியொனது
பகொடுப் பனவிை்
தொைதை்
அை் ைது
பகொடுப் பனவு
ைழங் குைதற் கொன ஆநைொெலனயிை் தொைதை் என் பைற் றினொை் ஏற் பட்ட நட்டை்
அை் ைது நெதை் ,நபொக்குைரத்தின் நபொது பபொருட்கள் கொணொைை் நபொதை்
அை் ைது நைறு விதைொக சிலதைலடதை் , தைறு புறக்கணிப் பு, இலடயூறு
அை் ைது ஏநதனுை் பபொருட்கலள ,கடிதத்லத பதொலைநகலை, பதொலை
அஞ் ெலை வினிநயொகிப் பது அை் ைது நபொக்குைரத்து பெய் ைதிை் ஏற் பட்ட
தொைதை் அை் ைது ைங் கியின் பதொடர்பொளர்கள் முகைர்களின் பெயற் பொடுகள்
ஆகியைற் றுக்கு ைங் கி பபொறுப் பொகொது
வொடிக்லகயொளர்களின் இடர்
ைொடிக்லகயொளர் பைளிநொட்டு நொணய பகொடுக்கை் -ைொங் கலிை்
ஈடுபடுை் நபொது
பைளிநொட்டு நொணய பகொடுக்கை் ைொங் கை் களொனது பைளிநொட்டு நொணய பரிைொற் ற
அபொயத்லத பகொண்டிருக்குை் என் பது பதொடர்பிலுை் அதற் கு ைங் கி பபொறுப் பொகொது
என் பது பதொடர்பிலுை் முழு விழிப் புணர்விலனயுை் பகொண்டிருக்கநைண்டுை் .
3. வொடிக்லகயொளர்களின் கட ் ொடுகள்
கட்டலளகளில் விளக் கை்
எை் விதைொன கட்டலளகளுை்
ெரியொன நநரத்திை் , பதளிைொகவுை்
அைற் றின்
உள் ளடு
ீ களிை் எை் வித ெந்நதகத்துக்கு இடமிை் ைொைலுை் இருக்க நைண்டுை் .

கட்டலளகலள ேிலறநவற் றுவது
ஆற் று ் டுத்துலக

பதொடர்பில்

உடனடித்

நதலவக் கு

விநேட

ஒரு ைொடிக்லகயொளர் ஒரு கட்டலளயிலன உடனடியொக நிலறநைற் றுைதற் கு
நதலைப் பட்டொை் (உதொரணைொக:ஏபனனிை் பணப் பரிைொற் றைொனது பபறுபைரின்
கணக்கிற் கு குறிப் பிட்ட தினத்திை் ைரவு லைக்கப் பட நைண்டுை் ) அது பதொடர்பிை்
தனியொக
ைங் கிக்கு
அந் த
ைொடிக்லகயொளர்
அறியத்
தரநைண்டுை் .
வங் கிக் கு கிலடக் க ் ப ற் ற அறிவுறுத்தல் கள் , ஆரொய் தல் , ஆட்நேபித்தலுை்
ைொடிக்லகயொளர் உடனடியொக(பந்தி 2.1 இனொை் ஆளப் படுை் கொை நிலைலை கூற் று
தவிர்ந்த) கணக்கு கூற் று ,பரிைொற் றக் கூற் றுகள் ,பொதுகொப் பு கூற் றுக்கள் ைற் றுை்
முதலீட்டு ைருைொனை் , நைறு கூற் றுக்கள் ,கட்டலளகலள ஏற் படுத்துை் அறிவுலரகள்
ைற் றுை் எதிர்பொர்க்கப் படுை் பகொடுப் பனவுகளுக்கொன தகைை் கள் ைற் றுை் கணிப் புகள்
ஆகியைற் றின் ெரியொன தன் லை ,பூர்த்தியொன தன் லை பதொடர்பிை் உடனடியொக
ஆரொய் ந்து ஏநதனுை் ஆட்நெபலனகள் இருப் பின் அது பதொடர்பிை் ைங் கிக்கு எழுத்திை்
அறியத்
தரநைண்டுை்
அை் ைலகயொன
ஆட்நெபலனகள்
இை் ைொதிருப் பின்
நைற் கூறப் பட்ட கூற் றுக்கள் , அறிவுலரகள் ைற் றுை் தகைை் கள் ெரியொனலையொக
கருதப் பட்டு அலை ைொடிக்லகயொளலர பிணிக்குை் .
கூற் றுக்கள் கிலடக்க ் ப றவில் லல யொயின் வங் கிக் கு அறிவித்தல்
பந்தி 2.1.1 இை் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள ஏநதனுை் கொை நிலைலைக் கூற் று ைற் றுை் /அை் ைது
நைறு
ஏநதனுை்
கூற் றுகள்
அை் ைது
அறிவுலரகள்
அை் ைது
தகைை் கள்
ைொடிக்லகயொளருக்கு கிலடக்கவிை் லையொ யின் அைரது பதொடர்பிை் உடனடியொக
ைங் கிக்கு எளிதிை் அறிவிக்க நைண்டுை் .
4. வங் கி நேலவ கிரயங் கள்
வட்டி, கட்டணங் கள் ைற் றுை் தனது லகயிலிருே் தொன பேலவுகள்
வட்டி ைற் றுை் கட்டணங் கள்
a. ைங் கிக்கு பெலுத்த நைண்டிய பணத்திற் கொன ைட்டியிலன, ைொடிக்லகயொளர்
கொைத்துக்குக் கொைை்
ைங் கியுடன்
எழுத்திை்
இணங் கப் பட்ட அை் ைது
அை் ைொறொன ஒரு எழுத்து மூைைொன உடன் படிக்லக கொணப் படொதவிடத்து
ைங் கியினொை் தீர்ைொனிக்கப் பட்ட ைட்டி வீதத்திை் (வீதங் கள் ) ைற் றுை் நநர
(நநரங் கள் ) அடிப் பலடயிை் ைொடிக்லகயொளர் பெலுத்துைொர்.
b. நைண்டப் பட்டவுடன் , ைொடிக்லகயொளர் உடனடியொக ைங் கிக்கு பெலுத்த
அை் ைது
மீள
பெலுத்த
நைண்டுை் .
அத்துடன்
ைங் கியொனது
ைொடிக்லகயொளருக்கு முதலிை் அறிவித்தொநைொ அறிவிக்கொைை் விட்டொநைொ
ைொடிக்லகயொளருடனொன ஏநதனுை் பகொடுக்கை் -ைொங் கை் விடயை் பதொடர்பிை் ,
ெட்ட பெைவுகள் உள் ளடங் களொக அலனத்து பெைவுகள் , கட்டணங் கள் , தனது
லகயொை் பெலுத்தப் பட்டலைகள் ைற் றுை் ைங் கியினொை் பெலுத்தப் பட்ட
ஏலனய பெைவினங் கள் ஆகியைற் லற ைொடிக்லகயொளரின் கணக்குகளுக்கு
பற் ற லைப் பதற் கு ைங் கிக்கு உரிலை உள் ளது.
c.

ைொடிக்லகயொளரின் ஆள் பெலுத்தப் பட நைண்டிய ைங் கியின் ைட்டி வீதை்
கட்டடங் கள் பகொடுப் பனவுகள் ைற் றுை் தரவுகள் பதொடர்பொன தகைை் கள்
ைங் கியின்
கட்டணத்திை்
கொணப் படுகிறது
அலை ைொடிக்லகயொளருக்கு

கிலடக்கக்கூடிய
ஏநதனுை்
விநெட
ெலுலககளுடன்
ைலைத்தளத்திலுை் பொர்லைக்கொக கிலடக்கின் றது.

நிறுைன

கணக் கிடுை் முலற
ைங் கி ைட்டி கணக்கிட்டு சூத்திரை் பின் ைருைொறு:
ைங் கியின் அலனத்து பெொத்து ைற் றுை் பபொறுப் பு பபொருட்கள் பதொடர்பிலுை்
கணக்கீட்டு முலற சீரொனதொக இருக்குை் . இந்த சூத்திரைொனது ைங் கியின்
தன் னொதிக்கத்திை் கொைத்துக்கு கொைை் ைொற் றநைொ திருத்தநைொ பெய் யப் படைொை் .
ெைநிலை
அடிப் பலட
"ைட்டி
வீதை் /
ைட்டி
அடிப் பலட.
ைட்டி
அடிப் பலடயொனது
நொணயத்திை்
தங் கியுள் ளது.
உதொரணைொக
ரூபொ
உண்லையொனது/ உண்லையொனது. USD உண்லையொனது/360
கொலதொைதைொன பதொலககள் மீதொன வட்டி
முன் கூட்டிய இணக்கப் பொடிை் ைொைை் பெலுத்தப் பட நைண்டிய அை் ைது கட்டணங் கள்
மிலகப் படுத்தப் பட்ட நபொது அை் ைொறு பெலுத்தப் படொத கட்டணத்திற் கு அதிகூடிய
ைட்டியிலன அறவிடுைதற் கு ைங் கிக்கு அதன் தன் னொதிக்கத்திை் உரிலை உள் ளது,
அத்துடன் அந்த ைட்டி வீதை் ைங் கியினொை் கொைத்திற் நகற் ப தீர்ைொனிக்கப் பட்ட படி
ஒன் று நெர்க்கப் படைொை் .
ைொறுை் வட்டி வீதை்
ைொறுை்
ைட்டி
வீத
கடன் கள்
பதொடர்பிை்
ைட்டி
வீதைொனது
குறிப் பிட்ட
உடன் படிக்லகயின் நிபந்தலனகள் ஏற் றைொறு ெரி பெய் யப் படுை் . நைறுவிதைொக
எழுத்திை்
இணங் கப் பட்டொநையன் றி
ைங் கியொனது
அதன்
நியொயைொன
தன் னொதிக்கத்திை் நெலைகளுக்கொன கட்டணங் களிை் ைொற் றை் பெய் யுை் .
வரி ைற் றுை் ஏலனய வீதங் கள்
ைொடிக்லகயொளருடனொன பகொடுக்கை் ைொங் கை் கலள பெய் யுை் நபொது ைங் கியினொை்
பெலுத்தப் பட நைண்டிய அலனத்து ஏற் புலடய அரெொங் க ைரிகள் , கட்டணங் கள்
ைற் றுை் ஏலனய வீதங் கள் அலனத்துை் பதொடர்பிை் ைொடிக்லகயொளர் ைங் கிக்கு
அக்கட்டணங் கலள
பெலுத்துைதற் கு
கடப் புலடயைரொைொர்.
5.

ொதுகொ ் பு

ொதுகொ ் பிலன நவண்டுவதற் கு வொங் கிக்குள் ள உரிலை
எப் நபொபதை் ைொை் நதலைநயற் படுகிறநதொ அப் நபொது எந்த ஒரு நநரத்திலுை் ஏநதனுை்
(தற் நபொலதய,
எதிர்கொை,
முதிர்ெ்சியலடயொத
நிபந்தலனக்குட்பட்ட
அை் ைது
பதொடர்ெ்சியொன
ஏநதனுை் ) கடப் பொடு
பதொடர்பிை் ைங் கிக்கு
பொதுகொப் பிலன
ைழங் குைதற் கு
ைொடிக்லகயொளலரத்
நதலைப் படுத்துைதற் கு
ைங் கிக்கு
உரிலையுள் ளது.

ொதுகொ ் பிலன

ணைொக் குதல்

ைொடிக்லகயொளர் ஏநதனுை் பணத்லத பெலுத்த தைறினொை் அை் ைது பண கைரிலன
அை் ைது பொதுகொப் பிலன பெலுத்தொவிட்டொை் ைொடிக்லகயொளருக்கு ைங் கி மீதுள் ள
பதொடர்ெ்சியொன அை் ைது நைறு கடப் பொடுகள் உண்லையிை் முதிர்ெ்சி அலடந்தொநைொ
அை் ைது அலடயொைை் விட்டொநைொ ைங் கியொனது பகொடுப் பனலை பெலுத்துைதற் கு
பெலுத்துைொறு நகட்கொைை் , அை் ைது எந்த ஒரு நபருக்குை் அறிவுறுத்தை் ைழங் கொைை்
,ைொடிக்லகயொளரின் பெொத்துக்கலள ைங் கி தைது முழுலையொன நியொயத்திை்
ெரியொனது எனக் கருதுை் விதத்திலுை் நிபந்தலனகளின்
கீழுை் அத்தலகய
பெொத்துக்கலள விற் கநைொ பணைொக்கநைொ அை் ைது அழிக்கநைொ (நொணயத்லத
ைொற் றுதை் உள் ளடங் களொக)முடியுை் . ைங் கிநயொ அை் ைது அதனுலடய ஏநதனுை்
முகைநரொ
நைற் கூறிய
விற் குை்
அை் ைது
அழிக்குை்
அதிகொரத்திலன
பயன் படுத்துலகயிை் ஏற் பட்ட ஏநதனுை் இழப் பிற் கு பபொறுப் பொகொது அத்துடன்
அத்தலகய விற் பலன அை் ைது அழிப் பதுடன் பதொடர்புபட்ட ஏநதனுை் தரகர்கள் ,
ஏைதொரர்கள் , அைர்களது முகைர்கள் அை் ைது ைங் கியிை் பதொழிை் புரியுை் நைறு
எைநரனுை் நபர்களின் பெயற் பொடுகள்
அை் ைது தைறுகள்
பதொடர்பிை் ைங் கி
பபொறுப் பொகொது.
அலனத்து பெைவுகள் , கட்டணங் கள் நைறு அதனுடனுை் ைற் றுை் ஏலனய முன் கூட்டிய
நகொரிக்லககளுடன்
பதொடர்புலடய
ைழங் கை் கள்
ஆகியைற் றிற் கொன
பகொடுப் பனவுகளுக்கு பின் னரொன எந்தபைொரு விற் பலன அை் ைது அழித்தை் மூைை்
கிலடக்கப் பபறுை்
நதறிய
ைருைொனைொனது,
அப் நபொது ைொடிக்லகயொளரினொை் ைங் கிக்கு பகொடுப் பதற் குள் ள அை் ைது பின் னர்
பகொடுக்கப் பட நைண்டியுள் ள பணக் பகொடுப் பனவிற் கு பிரநயொகிக்கப் படுை் .
எந்த ஒரு ைங் கி அலுைைரொலுை் விற் பலன அை் ைது அழித்தை் அதிகொரைொனது
பெயற் படுத்ததக்கது எனக்கூறுை் ஒரு கூற் றொனது அத்தலகய இை் விடயத்திற் கொன
பிரத்திநயகைொன ஆதொரைொக இருக்குை் .
6. பிலண உரிலை ைற் றுை் ஈடு பேய் தல்
பிலண உரிலை ைற் றுை் ஈடு பேய் தல் மீதொன உடன் ொடு
ைங் கியின் உடலையிை் ைந்திருக்குை் அை் ைது உடலையிை் ைரக்கூடிய எந்தபைொரு
ைொடிக்லகயொளரின் பிலண ைற் றுை் பெொத்துக்கள் மீது ைங் கியொனது ஒரு பிலண
உரிலை ைற் றுை் /அை் ைது பொதுகொப் பு உரிலையிலன பபற் றுக் பகொள் ளுை் என் பதலன
ைொடிக்லகயொளருை் ைங் கியுை் உடன் பட்டுள் ளனர்.
ஈடு பேய் வதற் கொன உரிலை
நிலையொன லைப் புகளிை் ,நெமிப் பு லைப் புகளிை் ,நலடமுலற கணக்குகளிை் , லைப் பு
ெொன் றிதழ் களிை் அை் ைது நைறு ஏநதனுை் கணக்குகளிை் , ைங் கியுடனொன எை் வித
ைலகயிலுைொன லைப் புகள் அை் ைது பகொடுக்கை் ைொங் கை் கள் மீது எந்த ஒரு
நநரத்திலுை் அத்துடன் இதன் பின் னர் எை் ைொ நநரங் களிலுை் ைொடிக்லகயொளரொை்
ைங் கிக்கு தற் நபொது பெலுத்துைதற் கு இருக்குை் அலனத்து கடன் களுை் அை் ைது இதன்
பின் னர் ைொடிக்லகயொளர் கடனொக பெலுத்துைதற் கு இருக்குை் அை் ைது கடனொக
பெலுத்துைதற் கொக இருக்குை் அலனத்து பகொடுப் பனவு கலளயுை் அத்துடன் கடன் கள் ,
முற் பணங் கள் ,பண
உதவிகள் ,
ஆதரவுகள்
ைற் றுை்
ைங் கியினொை்
ைொடிக்லகயொளருக்கு ைழங் கப் பட்ட அை் ைது ைழங் குைதற் கு உள் ள ைங் கி ைெதிகள்
ைற் றுை்
ைங் கி மீது ைொடிக்லகயொளருக்குள் ள அலனத்து கடன்
சுலைகள்
,பபொறுப் புக்கள்
ஆகியைற் லற
ஈடு
பெய் ைதற் குை்
பபொருத்தைொக்குைதற் குை்
ைொடிக்லகயொளர் ைங் கிக்கு அதிகொரைளிக்கின் றொர். இதிை் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

நநொக்கங் களுக்கொக ைங் கியினொை்
நதலைப் படுத்தப் பட்டபடி ைொடிக்லகயொளர்
அத்தலகய
விடயத்லத
பெய் ைதற் கு
அை் ைது
அத்தலகய
ஆைணத்திை்
லகபயொப் பமிடுைதற் கு உடன் படுகிறொர்.
உரிலைலய பேயல்

டுத்துதல்

எந்தபைொரு எழுத்திைொன ெட்டத்திலுை் / நைறு ெட்டத்திலுை் / ைங் கியினொை் அை் ைது
ைொடிக்லகயொளரொை்
நிலறநைற் றப் பட்ட
எழுத்து
மூைைொன/
அை் ைது
நிலறநைற் றுைதற் கு இருக்குை் எந்த ஒரு எழுத்து மூைைொன ஆைணத்திலுை்
எை் விதைொக குறிப் பிடப் பட்டிருந்தொலுை் ைங் கிக்கு பெலுத்துைதற் கு கடனொக இருக்குை்
அலனத்து பகொடுப் பனவுகளுை் , இதன் கீழ் உருைொக்கப் பட்ட ஈடு பெய் ைதற் கொன
உரிலைலய அை் ைது உரிலை அை் ைது ஈடு பெய் ைதலன, ைொடிக்லகயொளருக்கு
முன் கூட்டிய அறிவித்தை்
ைழங் கொைலுை்
முன் கூட்டிய நகள் வி இை் ைொைலுை்
பெயற் படுத்துைதற் கு
ைொடிக்லகயொளர்
ைங் கிக்கு
அதிகொரைளிக்கின் றொர்.
7. ேலடமுலற கணக் குகள்
நலடமுலற கணக்குகளுக்கு ைட்டி அனுைதிக்கப் படைொட்டொது
பபயரளவிைொன கட்டணங் களிை் கொநெொலைப் புத்தகங் கள் ைழங் கப் படுைதுடன்
ைங் கியொனது நைறு எந்த ைடிைங் களிலுை் பற் று ைழங் குைதலன ைறுக்குை்
உரிலையிலன பகொண்டிருக்குை் .
கொநெொலைலய
பயன் படுத்துலகயிை்
ைொடிக்லகயொளர்
பின் ைருைனைற் றிற் கு
கைனைொன அைதொனத்லத பெலுத்துைதற் கு நதலைப் படுகின் றனர்;
a. ைொடிக்லகயொளருக்கு
ைழங் கப் படுை்
கொநெொலை
புத்தகத்திலன
லகயொளுலகயிை் ைொடிக்லகயொளரின் கைனயீனத்தினத்தினொை் அை் ைது
நைறு விதத்திை் கொநெொலையொனது ஒரு நபொலியொன லகபயொப் பை் /கள் மீது
பகொடுப் பனவு
பெய் யப் பட்டிருக்குை்
ெந் தர்ப்பத்திை்
அதற் கு
ைங் கி
பபொறுப் பொகொது.
b. கொநெொலையிை்
கொணப் படுை்
லகபயொப் பைொனது
உலடலையிலிருக்குை்
ைொதிரி
லகபயொப் ப
அட்லடயிை்
ஒநரைொதிரியொன
லகபயொப் ப
ைடிவிலனக்
பகொண்டிருக்கநைண்டுை் .
c.

ைங் கியின்
கொணப் படுை்
கொநெொலை

கொநெொலையிை்
எழுதப் பட்டிருக்குை்
பதொலகயொனது
எழுத்திலுை்
இைக்கத்திலுை் இரண்டிலுை் எழுதப் பட்டிருக்க நைண்டுை் அத்துடன் அலை
இரண்டுை் அெ்சிடப் பட்டிருக்குை் முலறநய ரூபொ. ைற் றுை் ரூ. ஆகியைற் றுக்கு
ஆகக் கூடிய அளவு அண்லையிை் ஆரை் பிக்கப் பட நைண்டுை் .

d. கொநெொலையிை் ஏநதனுை் ைொற் றங் கலள பெய் ய நைண்டி ைந்தொை் அை் ைொற் றை்
பணை்
எடுப் பைரின்
முழுலையொன
லகபயொப் பத்தினொை்
அதிகொரைளிக்கப் பட்டிருத்தை் நைண்டுை் .
e. கொநெொலை ெைர்ப்பிக்கப் பட்டிருக்குை் திகதியிலிருந்து ஆறு ைொதங் கள் அை் ைது
அதற் கு நைற் பட்ட கொைத்திற் கு முன் னர் திகதியிடப் பட்ட ஒரு கொநெொலைக்கு
பணை் பெலுத்துைதற் கு ைொங் கி ைறுக்கைொை் .
f.

பிற் திகதியிடப் பட்ட கொநெொலைபயொன் று தற் பெயைொக ைொடிக்லகயொளரின்
கணக்கிலிருந் து பகொடுப் பனவு பெய் யப் பட்டு பற் று லைக்கப் பட்டிருப் பின்
அதற் கு ைங் கி எந்தபைொரு பபொறுப் பிலனயுை் ஏற் கொது. பிற் திகதியிடப் பட்ட

கொநெொலை
என் பது
அது
திகதியிலிருந் து
பதொடர்ந்து
கொநெொலைலய குறிக்குை் .

பகொடுப் பனவிற் கொக
ெைர்ப்பிக்கப் படுை்
ைருபைொரு
திகதிலய
பகொண்டிருக்குை்

ைசூலிக்கப் பட
இயைொத
விலளவுகலள
பகொண்டு
ைலரயப் பட்டிருக்குபைொரு
கொநெொலைலய ஏற் றுக்பகொள் ைதற் கு ைங் கி கட்டப் பட்டிருக்கொது.'ைசூலிக்கப் பட
இயைொத விலளவுகள் 'என் பது நைறு ைங் கிகளிடமிருந்து, ைணிக வீடுகளிலிருந்து,
அரெொங் க அலுைைகங் களிடமிருந் து ைங் கிக்கு பகொடுப் பனவு கிலடக்கப் பபறொத
கொநெொலைகள் அை் ைது கட்டலளகலளக் குறிப் பதுடன் அலை ைொடிக்லகயொளரின்
கணக்கு ைரவு லைக்கப் பட ைொட்டொது.
கொநெொலை
ைழங் கப் படுை்
தினத்திை்
பணைொனது
லைப் பு
பெய் யப் படொத
கொரணத்தினொை் ஏநதனுபைொரு கொநெொலை பகொடுப் பனவு பெய் யப் படொைை் திருப் பி
அனுப் பப் படுைதற் கு ஒரு ைங் கி பபொறுப் பொகொது.
எந்த ஒரு ெந்தர்ப்பத்திலுை் ைற் றுை் எந்த ஒரு நநரத்திலுை் ைொடிக்லகயொளரொை்
ைலரயப் பட்ட கொநெொலைகளிை் ஒட்டுபைொத்த பதொலகயொனது ைொடிக்லகயொளரின்
கணக்கிை் ைரவிலிருக்குை் ைற் றுை் மீளப் பபறுைதற் கு இயலுைொன பதொலகலயவிட
அதிகைொக
இருத்தை்
கூடொது.
திறந்த
கொநெொலைகலள
ைலரயுை்
ைொடிக்லகயொளர்களுடனொன ைணிக பகொடுக்கை் ைொங் கை் கலள ைங் கி நிறுத்தைொை் .
இந்த ைற் றுை் அப் நபொலதக்கு ைலுவிலுருக்குை் ைங் கியின் நைறு விதிகளுக்கு
முரணொக
ைலரயப் பட்ட எந்தபைொரு
கொநெொலைக்குை்
பகொடுப் பனவுகலள
ைழங் குைதற் கு ைறுப் பதற் கொன உரிலைலய ைொங் கி பகொண்டிருக்குை் .
கொநெொலைக்கொன
பகொடுப் பனைொனது ரத்து
பெய் யப் படுை்
லைத்திருப் பைர் பின் ைருைனைற் றிற் கு உடன் படுகின் றொர்.

நபொது

a. ைழங் கப் பட்ட கொநெொலைக்கு பகொடுப் பனலை பெலுத்தொது
ஏற் படுை் ஏநதனுை் நட்டதிலிருந்து ைங் கிலய இழப் பீடு பெய் தை் .

கணக்கு

விடுைதொை்

b. கொநெொலை
அை் ைது
கொநெொலைகள்
மீட்படடுக்கப் பட்டொை்
அை் ைது
அழிக்கப் பட்டொை் அை் ைது பகொடுப் பனலை நிறுத்துை் கட்டலளயொனது ரத்து
பெய் யப் பட்டொை்
அது
பதொடர்பிை்
ைங் கிக்கு
எழுத்திை்
உடனடியொக
அறிவித்தை் .
c.

பபொருளின் கைனயீனத்தினொை் அை் ைது அெட்டையினொை் அை் ைது பிலழயொன
ைழிகொட்டலினொை் ைங் கியினொை்
பகொடுப் பனவு
பெலுத்தப் பட்ட
அை் ைது
ெொன் றிதழளிக்கப் பட்ட
ஒரு
பபொருள்
பதொடர்பிை்
ைங் கியிலன
கடலைப் பொட்டிற் கு உள் ளொக்கொைை் விடுதை் .

d. ஒரு ரத்து பெய் யுை் உத்தரைொனது நிறுத்துைதற் கு நதலையொன கொநெொலையின்
விைரங் கலள
உள் ளடக்கி
எழுத்திை் இருந்தொநைபயொழிய
அது
ஏற் றுக்பகொள் ளப் படைொட்டொது.
ரத்து பெய் ைதலன நிறுத்துை் உத்தரைொனது எழுத்திை் இருப் பதுடன் அந் த ரத்தொனது
கிலடக்கப்
பபறுைதற் குை்
நிறுத்தப் படுை்
கொநெொலையொனது
ைழங் கப் படுைதற் குமிலடயிை் ஒரு நியொயைொன அளவு கொைை் கடக்குை் ைலரயிை் அது
ைலுவிற் கு ைரொது.
பகொடுப் பனலை
நிறுத்தை்
கட்டலளயொனது
எழுத்திை்
புதுப் பிக்கப் பட்டிருந்தொநைபயொழிய அது ஆறுைொதங் களுக்கு ைொத்திரநை ைலுவிை்
இருக்குை் .
ைங் கியிடை்
ைொடிக்லகயொளரொை்
பெய் யப் படுை்
ஒை் பைொரு

கொநெொலைக்கொன பகொடுப் பனலை நிறுத்துை் விண்ணப் பத்திற் குை்
(ைங் கியிை் ைழிகொட்டலிை் ஒரு நிலையொன) பெலுத்துதை் நைண்டுை் .

ஒரு கட்டணை்

ைங் கியின் தன் னொதிக்கத்திை் கொநெொலை லைப் புகளுடன் பதொடர்புலடய பதிவுகள்
அப்
பதிவுகள்
பெய் யப் பட்ட தினத்திற் குப் பின் னர் ஒரு ைணிகதினத்திை்
ைசூலிக்கப் படொத கொநெொலைகள் பதொடர்பிை் ைறுபக்க பதிவு பெய் யப் படைொை் .
ைங் கியொனது
ஒை் பைொரு
நலடமுலற
கணக்கிலனயுை்
ஒரு
கொைப்
பகுதிக்பகொருமுலற மீள் பொர்லை பெய் து அதலன லைத்திருப் பதற் கொன ஒரு
கட்டணத்லத அறவிடுை் .அதற் கு நைைதிகைொக பணமின் லையினொை் பகொடுப் பனவு
பெய் யப் படொைை் திருப் பி அனுப் பப் படுை் கொநெொலை மீதொன ஒரு கட்டணத்லத
அறவிடுை் .
கொைத்துக்கு கொைை் ைங் கியினொை் குறிப் பிடப் படுை் ஆகக்குலறந்த
லைத்திருப் பதற் கு ைொடிக்லகயொளர்கள் நதலைப் படுத்தப் படுைர்.

மீதியிலன

இதன் பின் னர் குறிப் பிடப் படுை் விடயத்திற் நகற் ப ைங் கியிை் லைப் புெ் பெய் யப் படுை்
பபொருட்கலள நெகரிப் பதற் கொன ைொடிக்லகயொளரின் முகைர் ஒருைரொக ைொத்திரநை
ைங் கி பெயற் படுை் . கட்டண கணக்கு தீர்லை மூைை் அை் ைது நைறு ஏநதனுை் ஒன் றின்
மூைை் பணை் பபறுை் ைங் கி அை் ைது பகொடுப் பனவு பெய் யுை் நிறுைனத்திலிருந் து
அை் ைது நிறுைனத்திற் கு தபொை் மூைை் அை் ைது நைறு விதத்திை் அனுப் புை் அை் ைது
பகொண்டு நெர்க்கப் படுை் அத்தலகய ஆைணங் கள் அலனத்துை் ைொடிக்லகயொளரின்
முழு பபொறுப் பு ைற் றுை் இலடயூறுகளின் கீழிருக்குை் என் பது ஏற் றுக் பகொள் ளப் பட்டு
விளங் கிக் பகொள் ளப் படுகின் றது, அப் பபொருட்களுக்கு எந்த ஒரு சூழ் நிலையிலுை்
ஏற் படுை் ஏநதனுை் பெைவு அை் ைது நட்டை் ஆகியலை, நநரடியொக ஏநதனுை்
நைண்டுபைன் நற ைங் கி அை் ைது அதன் அலுைைர்களினொை் பெய் யப் பட்ட பிலழயொன
பெயை் அை் ைது தைறின் மீது ெொட்டக் கூடியதொக இருந்தொநைபயொழிய ைங் கி
அைற் றுக்கு பபொறுப் பொகொது.
கொநெொலை ைற் றுை் ஏலனய ஆைணங் களின் ைருைொனங் களொனலை ைங் கிக்
பகொடுப் பனவுகள் கிலடக்கப் பபறுை் ைலரயிை் ைொடிக்லகயொளரின் கணக்கிற் கு
ைரவு லைக்கப் பட ைொட்டொது. எை் ைொபறனினுை் ைங் கியொனது உடனடியொக நெகரிக்குை்
பபொருட்களின் பபறுைதிலய ைொடிக்லகயொளரின் கணக்கிற் கு ைரவு லைத்தொை் ,
ைசூலிக்கப் படுைதற் கு முன் னரொன குறித்த ைரைொனது எப் நபொதுை் ைரவு லைக்கப் பட்ட
பதொலகக்கொன ைொடிக்லகயொளரின் ஆதொரைொக இருக்குை் , குறித்த பபொருளொனது
ைறுக்கப் படுை்
நபொது
ைங் கியொனது
அந்தப்
பபொருளின்
பபறுைதிக்கொன
லைத்திருப் பைரொக இருக்குை் .
பபொருட்கலள நெகரிக்குை் எை் ைொ ெந்தர்ப்பங் களிலுை் ைங் கியினொை் பெலுத்தப் பட்ட
அை் ைது உருைொக்கப் பட்ட ஏநதனுை் கட்டணை் , ைொடிக்லகயொளரின் கணக்கிற் கொகவுை்
அதன் மீதுை் ஏற் படுத்தப் பட்டதொக இருக்குை் .
கொநெொலை
அை் ைது
நெகரிப் பதற் கொக
லைப் பு
பெய் யப் படுை்
நைறு
பபொருட்களின் ைறுக்கப் படுை்
அறிவிப் பொனது,
அது
ைங் கிக்கு
கிலடக்கப்
பபற் றதிலிருந்து இயைக்கூடிய அளவு விலரைொக, ைங் கியினொை் ைழங் கப் பட
நைண்டுை் .
ைங் கியினொை்
ைழங் கப் பட்ட எந்தபைொரு எண்டொர்ஸ்பைண்ட்கள் , எந்தபைொரு
கொநெொலை மீதொன பைளிநயற் றுதை் அை் ைது பைளிநயற் றுதை் கள் , ைொற் றுண்டியை் ,
பத்திரை் , ைலரவு, பங் கு ைொபை் , உத்தரவு அை் ைது நைறு ைொடிக்லகயொளரின்
நெகரிப் புக்கொக
ெைர்ப்பிக்கப் பட்ட
ஆைணங் கள்
என் பைற் றின்
மீதின
உத்தரைொதத்தின்
கொரணைொக,
நெகரிக்குை்
ைங் கிக்கு
ஏற் படுை்
ஏநதனுை்
இழப் பிற் பகதிரொக ைொடிக்லகயொளர் ைங் கியிலன இழப் பீடு பெய் ைொர், அத்துடன்

அை் ைொறு
ைங் கியினொை்
ைழங் கப் பட்ட
ஒை் பைொரு
உத்தரைொதமுை்
எை் ைொ
ெந்தர்ப்பங் களிலுை் ைொடிக்லகயொளரின்
நைண்டுதலின்
நபரிை் ைங் கியினொை்
ைழங் கப் பட்டதொக கருதப் படுை் .
ைங் கியுடன் முன் கூட்டிய எழுத்துமூைைொன ஆயத்தங் கள் பெய் திருந்தொநைபயொழிய,
தற் கொலிகைொக இருந்தொலுை் கூட, கணக்குகள் மிலகயொக ைலரயப் பட்டலையொக
இருக்கொது. ஒரு கணக்கு மிலகயொக ைலரயப் பட்டிருந்தொை் , ைங் கியின் ைழக்கைொன
ைணிகப்
நபொக்லக
கருத்திை்
பகொண்டு,
ைொடிக்லகயொளர்
மிலகயொக
எழுதப் பட்டதற் கு ைங் கியினொை் நியமிக்கப் பட்ட வீதத்திை் ைட்டி பெலுத்துைொர்.
எந்த கணக்கிற் கு கொநெொலை ைலரயப் பட்டநதொ ைற் றுை் /அை் ைது எந்த கணக்கிற் கொக
ைங் கியினொை் கடன் ைெதி ைழங் கப் பட்டநதொ அந்த கணக்கிற் கொன ைரவு மீதி
ைொத்திரநை கணக்கிற் கொன பணத்திற் கொன ஏநதனுை் குறிப் பொக இருக்குை் .
ைொடிக்லகயொளரினொை் அை் ைது ைங் கியினொை் கணக்கொனது மூடப் படுை் நபொது
ைொடிக்லகயொளருக்கு
ைழங் கப் பட்டதுை்
ைற் றுை்
பொவிக்கொைை்
இருக்குை்
அலனத்து கொநெொலை படிைங் களுை் ஒநர நநரத்திை் ைங் கிக்கு ைழங் கப் பட நைண்டுை் ,
ைங் கியொனது, ைரவு பெய் யப் பட்ட பணை் இருக்குை் எந்தக் கணக்கிலிருந் து எந்த
கொநெொலைலய அை் ைது உண்டியலை பெலுத்துைது என் பதலன தீர்ைொனிக்குை்
உரிலை ைங் கிக்குள் ளது.
பைற் று கொநெொலை புத்தகை் பதொலைந்தொை் அது பதொடர்பிை் உடனடியொக ைங் கிக்கு
ைொடிக்லகயொளர் அறிவிக்க நைண்டுை்
இதிை் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள ஏலனய விதிகளுக்கலைைொக பை கொநெொலைகள் ைற் றுை்
உண்டியை் கள் கொணப் படுை் நபொது அதன் பைொத்த பதொலகயொனது இருக்குை்
பதொலகலயவிட அதிகைொக கொணப் பட்டொை் , அலை ஒநர நநரத்திை் ைங் கியிை்
ெைர்பிக்கப் பட்டொை் , எந்த லைப் பின் மீது ைலரவு பெய் யப் பட்டுள் ளநதொ அந்த
லைப் பிலிருந் து, எந்த கொநெொலைக்கு அை் ைது உண்டியலுக்கு இருக்குை் பணத்லத
பெலுத்துைது என் பலத ைங் கி தீர்ைொனிக்குை் ;
ைொடிக்லகயொளரின் ஏலனய அலனத்து கணக்குகலளப் நபொன் றுை் நலடமுலற
கணக்கிலுள் ள
பணைொனது
ைங் கியின்
மீது
ைொடிக்லகயொளருக்கு
உள் ள
நிகழ் கொைஅை் ைது எதிர்கொை கடப் பொடுகள்
அலனத்துக்குைொன பொதுகொப் பொக
ைங் கியினொை்
கருதப் படுை்
அத்துடன்
அை் ைலகயொன
கடப் பொடுகலள
ைொடிக்லகயொளர்
பெய் யத்
தைறுை் நபொது
ைொடிக்லகயொளருக்கு
அறிவித்தை்
ைழங் கொைை் ைொடிக்லகயொளரின் ைங் கி மீதுள் ள அக் கடப் பொடுகலள பூர்த்தி
பெய் ைதற் கொக பணத்திலன பயன் படுத்துைதற் குை் அத்துடன் அதன் விலளைொக
ஏற் கனநை ைலரயப் பட்ட கொநெொலைகளுக்கொன பகொடுப் பனவுகலள ைறுப் பதற் குை்
ைங் கிக்கு உரிலை உள் ளது.

இந்த உறுப் புலர 7 இலுள் ள விதி ைற் றுை் நிபந்தலனகளொனலை, கொநெொலை
புத்தகத்திை் அட்லடயின் மீதுை் அத்துடன் பெலுத்துை் ரசீது மீதுை் அத்துடன் பண ரசீது
ஆகியைற் றின் மீதுை் குறிப் பிடப் பட்டிருக்குை் விதிகளுக்குை் ைற் றுை் ைங் கியினது
ஏலனய நிபந்தலனகள் ைற் றுை் விதிகளுக்குை் நைைதிகைொனலை.
இைங் லக
அரெொங் கத்தின்
ெட்டை்
ைற் றுை்
ஒழுங் கு
முலறகள்
ைற் றுை்
இைங் லகயிலுள் ள ைங் கிகளுக்கு பபொதுைொன ைழக்கங் கள் நலடமுலறகள் ைற் றுை்
பெயை் முலறகள்
ைங் கியினொை்
திறக்கப் பட்ட
நலடமுலற
கணக்குகளுக்கு
ஏற் புலடயதொகவுை் அைற் லற ஆள் பைர் யொகவுை் இருக்குை் அத்துடன் ஒை் பைொரு
கணக்குகளிை் பதிவு பெய் யப் பட்ட பபொருட்களின் நலடமுலறயொக்கைொக இருக்குை் .

8. நேமி ் பு கணக் கு களுக்கொன விதிகள்
ைங் கியினொை் கூறப் பட்ட ைட்டி வீதங் களொனலை ஒை் பைொரு நொள் ைரவு மீதியிலுை்
அனுைதிக்கப் படுை் அத்துடன் அலை லைப் பொளர்களின் கணக்குகளிை் ைொதொந்தை்
ைரவிரப் படுை் .
ைங் கியினொை் கொைத்துக்கு கொைை் தீர்ைொனிக்கப் பட்டபடி ெரொெரி ைரவு மீதிகளிை்
ைட்டியொனது அனுைதிக்கப் படைொட்டொது.
ைங் கியினொை் குறித்துலரக்கப் படுை் ெரொெரி ஆகக்குலறந் த மீதிக்கு குலறைொன
ெரொெரி மீதியிலன பகொண்டிருக்குை் நபொது, ைட்டியிலன ைழங் குைலத ைங் கியொனது
அதனது தன் னதிகொரத்திை் ைறுக்கைொை் .
லபப் பிற் கொக ஏற் றுக்பகொள் ளப் பட்ட அலனத்து கொநெொலைகளுை் ைற் றுை் ஏலனய
பண கருவிகளுை் இறுதி கட்டணத்துக்கு உட்பட்டு ைரவிடப் படுை் . ைங் கியொனது
பெலுத்தப் படொைை் ைறுக்கப் படுை் பபொருட்களுக்கொன லைப் பொளர்களின் கணக்கிற் கு
கட்டணை் அறவிடுைதற் கொன உரிலைலய லைத்திருக்குை் .
9. கொல லவ ் பு கணக் குகள்
லைப் பு அை் ைது ஏநதனுை் ஒரு பகுதி லைப் பின் கொைப் பகுதியின் நொணயைொனது
அெைொகநைொ அை் ைது அதலனத்பதொடர்ந்ததொக இருந்தொலுை் லைப் பொளர்கலள
விடுவிப் பதற் கு ைங் கிக்கு எந்தபைொரு கட்டுப் பொடுை் இை் லை.
லைப் பொளர் அை் ைது லைப் பொளர்களுக்கு ைங் கியினொை் ைழங் கப் பட்ட கொை லைப் பு
ரசீதுகளொனலை லைப் பு கொைப் பகுதியின் நபொது லகைொற் ற முடியொதலை.
லைப் பின் முதிர்வு திகதியின் பின் னர் ைட்டி நெர்க்கப் பட ைொட்டொது.
முரண்பொடொக லைப் பொளர் அை் ைது லைப் பொளர்களொை்
ைங் கிக்கு எழுத்திை்
அறிவித்தை் ைழங் கப் பட்டொநைபயொழிய லைப் பின் ஏநதனுை் நலடமுலற கொை
லைப் பின் கொைப் பகுதியின் முடிவுக்கு ஆகக்குலறந்தது ஏழு நொட்களுக்கு முன் னர்,
ைங் கியின் முழுலையொன தனியுரிலையிலுை் அதன் ைெதிக்நகற் பவுை் அத்துடன் இதிை்
கொணப் படுை் விதி ைற் றுை் நிபந்தலனகளுக்கு ஏற் பவுை் ைற் றுை் ைங் கியினொை்
கொைத்திற் கு கொைை் பரிந்துலரக்கப் படுை் நிபந்தலனகளுக்கு ஏற் பவுை் (ைட்டி வீதை்
ைற் றுை் பணை் மீளப் பபறுைதற் கொன கொைப் பகுதி உள் ளடங் களொக)ைங் கிக்கு
அை் ைொறு பெய் ைதற் கு எை் வித கடப் பொடுை் கொணப் படொத நபொதிலுை் ,ைங் கி
கணக்கிலன புதுப் பிப் பதற் குை் ,எந்த கொைப் பகுதிக்கு லைப் பு பெய் யப் பட்டுள் ளநதொ
அந்த கொைப் பகுதி முடிைலடயுை் நபொது அை் ைது அதலன பதொடர்ந்த கொை
பகுதிகளுக்கு ஏநதனுை் ைட்டி இருந்தொை் அைற் றிலன பிரத்திநயகைொக அை் ைது
உள் ளடக்கி(விடயத்லத நகட்ப) ைட்டியிலன நெர்ப்பதற் குை் ைங் கிக்கு உரிலையுை்
அதிகொரமுை் உள் ளது.
ைங் கியொனது லைப் பு கணக்கு ஒன் றிலன ஆரை் பிப் பதற் கு நதலையொன ஆகக்
குலறந்தளவு பதொலகயிலன குறிப் பிடைொை்

ைங் கியொனது லைப் பிலன லைத்திருப் பதற் கொன ஆகக் குலறந்த அளவிைொன
கொைப் பகுதிலயக் குறிப் பிடைொை் அத்துடன் அந்த ஆகக்குலறந் தளவு கொைப் பகுதிக்கு
முன் னர் ைங் கியின் ெை் ைதத்துடன் குறித்த லைப் பொனது மீளப் பபறப் படுைொயின்
ைங் கி அதனது தன் னொதிக்கத்திை் ைட்டி பகொடுப் பனலை நிறுத்தி லைக்கைொை் .

நைநை எை் ைொறு குறிப் பிட்டிருந்தொலுை் ைங் கியொனது அதன் தன் னொதிக்கத்திை்
முதிர்ெ்சிக்கு முன் னரொன மீளப் பபறுலக நலடபபறுை் எந்த ஒரு ெந்தர்ப்பத்திலுை்
ஏநதனுை் லைப் பிற் கு இணங் கப் பட்ட ைட்டி வீதத்லத விட குலறைொக ைழங் கைொை் .
10. கூட்டு கணக் குகள்
ஒரு கணக்கொனது கூட்டு கணக்கொக இருக்குை் ெந்தர்ப்பத்திை் கூட்டு கணக்கு
லைத்திருப் பைர்கள் , அலனத்து ைட்டிகள் , தரவுகள் ைற் றுை் ஏலனய ைங் கிக்
கட்டணங் கள் ைற் றுை் பெைவுகள் உள் ளடங் களொக மிலகப் பற் று கடன் அை் ைது ஒரு
கடன்
ைெதி அை் ைது ஏநதனுை்
ஒரு லைப் புக்கு ைழங் கப் படுை்
ைெதிகள்
ஆகியைற் றுக்கு தனியொகவுை் கூட்டொகவுை் பபொறுப் புலடயைரொைொர்.
ஏநதனுை் ஒரு கணக்கு கூட்டு பபயர்களிை் உள் ள நபொது, கூட்டு கணக்கு லைத்திருக்குை்
ஏநதனுை் ஒருைரின் ைரணத்தின் நபொது, அந்தக் கணக்கிலன லைத்திருக்குை் ைற் லறய
நபர் / நபர்கள் ைங் கியினொை் கணக்கு லைத்திருப் பைர் / லைத்திருப் பைர்கள் ஆகவுை்
அந்த கணக்கிலுள் ள பணங் களுக்கு உரிலை உள் ளைர் அை் ைது பெொந்தக்கொரரொன
ஒநர நபர் எனவுை் ைங் கியினொை் கருதப் படுைொர். அதன் படி பதொழிற் படுை்
அறிவுறுத்தை் களிை் எை் ைொறு குறிப் பிடப் பட்டிருந்தொலுை் அத்தலகய கணக்கிலுள் ள
பணங் கள்
ைொங் கியொை்
உயிருடன்
இருக்குை்
கணக்கு
லைத்திருப் பொளர்/
பொளர்களுக்கு ைழங் கப் படுை் .
கூட்டு
கணக்கு
லைத்திருப் பைர்களுக்கு
ைழங் கநைண்டிய
ஏநதனுபைொரு
அறிவித்தைொனது முதன் லை கணக்கு லைத்திருப் பொளருக்கு ைழங் கப் படுை் .
11. விநேட திட்டங் கள் முன்னுரிலை ேடத்லதகள் ைற் றுை் ேலுலககள்
ைங் கியொனது
சிை
ைொடிக்லகயொளர்களுக்கு
விநெட
திட்டங் கலள
அறிமுகப் படுத்துைதுடன் முன் னுரிலை நடத்லத ைற் றுை் ெலுலககலள ைழங் கைொை் .
அத்தலகய முன் னுரிலை நடத்லதகள்
ைற் றுை் /அை் ைது ெலுலககளொனலை
ைொடிக்லகயொளரின் கணக்கு மீதியினடிப் பலடயிநைொ அை் ைது கொைத்துக்குக்கொைை்
ைங் கியின்
தன் னொதிக்கத்தின்
கீழ்
ைொங் கினொை்
தீர்ைொனிக்கப் படுை்
ைலரகூறுகளினடிப் பலடயிநைொ ைழங் கப் படைொை் . ஒரு ைொடிக்லகயொளருக்கு அைரது
கணக்கு மீதியினடிப் பலடயிை் (ைரவு அை் ைது பெைவு அை் ைது ைரவு பெைவு மீதிகளின்
கூட்டு) விநெட நடத்லத அை் ைது ெலுலககளொனலை ைழங் கப் பட்டுள் ள நபொது
ைங் கியொனது, கொைத்துக்கு கொைை் அதனொை் குறித்துலரக்கப் படுை் ஆகக்குலறந்தளவு
மீதிக்கு குலறைொக அந்த லைப் பு கொணப் படுை் நபொது அந் த விநெஷ நடத்லத ைற் றுை் /
அை் ைது ெலுலககலள ரத்து பெய் யைொை் .ைங் கியொனது ைொடிக்லகயொளருக்கு
அறிவிக்கொைலுை் கொரணை் ஏதுை் குறிப் பிடொைலுை் எந்த ஒரு ெந்தர்ப்பத்திலுை் அதனது
தன் னொதிக்கத்திை் அத்தலகய விநெட திட்டங் கள் ,முன் னுரிலை நடத்லதகள் அை் ைது
/ெலுலககலள மீளப் பபறுைதற் கு ைங் கிக்கு உரிலை உள் ளது.

12.

லவிதைொனலவ

ைங் கியொனது அதனது தன் னொதிக்கத்திை் எந்தபைொரு நநரத்திலுை் கணக்குகலள
ஆரை் பிப் பதற் குை்
நலடமுலறப் படுத்துைதற் குை்
நதலையொன
ைலரகூறுகள்
குறிப் பிடைொை் .
ைொடிக்லகயொளர், எந்த ஒரு நபரொளுை் , அதிகொரைளிக்கப் படொத எந்த ஒரு
நநொக்கங் களுக்கொகவுை்
எந்த
ஒரு
கணக்கு
பதொடர்பிலுைொன
அலனத்து
பபொருத்தைொன தகைை் கள் (உதொரணத்திற் கு ைொடிக்லகயொளரின் லகபயொப் பை் ),
ஆைணங் கள் (உதொரணத்திற் கு கொநெொலைகள் ) ைற் றுை் / அை் ைது பகொடுக்கை்

ைொங் கை் கள் பயன் படுத்தப் படவிை் லை என் பலத நிெ்ெயப் படுத்துைதற் கொக அலை
கைனைொக பரொைரிக்கப் படுகின் றன என் பலத நிெ்ெயை் பெய் ைதற் கு நபொதுைொன
அளவு அளவு கைனை் எடுத்தை் நைண்டுை் .
அை் ைொறு ஏநதனுை் ைொடிக்லகயொளருக்கு அறிய ைந்தொை் அை் ைது அைரின்
கணக்குகள் , தகைை் கள் அை் ைது ஆைணங் கள் மீதொன அதிகொரைளிக்கப் படொத
பொைலண பதொடர்பிை் ெந்நதகை் எழுந்தொை் அது பதொடர்பிை் ைங் கிக்கு உடனடியொக
அறியத்தருைதுடன்
ைங் கியினொை்
இந்தப் பபொது நிலைலைகள்
பதொடர்பிை்
நியொயைொக நதலைப் படுத்தப் படுை் அத்தலகய பெயை் கலள பெய் தலுை் அத்லத
ஆைணங் கலள லகபயொப் பமிடுதலுை் நைண்டுை் . ஒரு ைொற் று ண்டியைொனது
நபொலியொன லகபயொப் பங் களின் கொரணைொக அை் ைது அக்கருவியின் ஏலனய
பொகங் களிை் ைொற் றை் பெய் ததன் கொரணைொக ைங் கிக்கு பற் று லைக்கப் பட்டொை்
ைங் கியொனது அதற் கு பதிை் ைொடிக்லகயொளருக்கு பற் று லைக்குை் .
ைொடிக்லகயொளரொை்
ைங் கிக்கு
அந் த
கொைப் பகுதியிை்
பெலுத்துைதற் கு
கடலைப் பட்டிருக்குை் பதொலககளின் அை் ைது ஏநதனுை் பகொடுக்கை் ைொங் கை் கள்
/உறவு
பதொடர்பொன
ஏநதனுை்
ஒரு
விடயை்
பதொடர்பிை்
ைங் கியின்
அதிகொரைளிக்கப் பட்ட அலுைைர் அை் ைது அலுைைர்களினொை் ைழங் கப் பட்ட ஒரு
ெொன் றிதழ் அறிக்லகயொனது, அதிை் பகிரங் கைொன ஏநதனுை் தைறுகள் இை் ைொத
பட்ெத்திை் பூரணைொனதொகவுை் ைொடிக்லகயொளலர பிணிப் பதொகவுை் இருக்குை் .
ைங் கியொனது ைொடிக்லகயொளரினொை் பெலுத்துைதற் கு கடலைப் பட்டிருக்குை் ஏநதனுை்
ஒரு பகொடுப் பனவிலன பபற் றுக்பகொண்டொை் , அந்த பகொடுப் பனைொனது ைங் கிக்கு
பெலுத்த
நைண்டியிருக்குை்
நொணயத்திை்
இை் ைொைை்
நைறு
நொணயத்திை்
பெலுத்தப் பட்டிருக்குை் நபொது
ைங் கியொனது
எந்த
ஒரு
நநரத்திலுை்
அதன்
தன் னொதிக்கத்திை்
ைொடிக்லகயொளருக்கு
அறிவிக்கொைை்
ைங் கியினொை்
தீர்ைொனிக்கப் படுை் அத்தலகய நொணயைொற் று கொைப் பகுதி(கள் )ைற் றுை் வீதங் களிை்
கணக்கிற் கொன நொணயத்திற் கு அந்தக் பகொடுப் பிலன ைொற் றுைதற் கு ைங் கி
தகுதியுலடயதொகுை் அத்துடன் ைொடிக்லகயொளர்கள் எந்த நநரத்திலுை் அதன்
கொரணைொக ைங் கிக்கு ஏற் படுை் அலனத்து நட்டங் கள் , கிரயங் கள் ைற் றுை்
பெைவுகளிலிருந்து ைங் கியிலன நட்ட ஈடு பெய் தை் நைண்டுை் . ைங் கியினொை்
பெலுத்தப் பட்ட பதொலக பதொடர்பிை் பகொடுப் பனவு பெய் ய நைண்டொை் என ைங் கிக்கு
உத்தரவு ைழங் கப் பட்டுள் ள நபொது (ஏநதனுை் தீர்ப்புகள் அை் ைது நீ திைன் ற கட்டலளகள்
அை் ைது நைறு விதைொக) ைங் கியொனது லைப் பு கணக்கு நொணயத்திை் பணத்திலன
முழுலையொக பபற் றொநையன் றி அத்துடன் நைநை கூறப் பட்ட விதத்திை் நொணய
கணக்கிை் பகொடுப் பதனைொனது நொணயைொற் று பெய் யப் படுை் நபொது அந்த நொணய
கணக்கிை் அந்த பதொலகயொனது குலறைலடயுை் நபொது அந் த குலறலய மீளப்
பபறுைதற் கு ைங் கியொனது ைொடிக்லகயொளருக்பகதிரொக தனியொன நடைடிக்லக
எடுக்குை் .
13. முலறயீட்டு

டிமுலற

ைொடிக்லகயொளர்கள் ைங் கிக்கு ஏநதனுை் முலறப் பொட்டிலன எழுத்து மூைமுை் ைொய்
மூைமுை் ைழங் கைொை் .
அலனத்து எழுத்து மூைைொன ைொய் மூைைொன முலறப் பொடுகளுை் முலறப் பொடு
தீர்வுகொணுை் அதிகொரிக்கு அை் ைது ஏநதனுை் ைங் கியின் அலுைைக பிரசுரங் கள்
அை் ைது அறிவுறுத்தை் களிை் அலடயொளை் கொணப் பட்டுள் ள, அை் முலறப் பொடுகலள
பபறுைதற் கு
அதிகொரைளிக்கப் பட்ட
நைறு
யொநரனுை்
நபர்களுக்கு
முகைரியிடப் பட நைண்டுை் .
முலறப் பொபடொன் று

கிலடக்கப்

பபற் றுள் ள

நபொது,

அதலனப்

பபற் றைர்

அை் முலறப் பொட்டிலன ைங் கியின் பபொருத்தைொன திலணக்களத்துக்கு அை் ைது
பகுதிக்கு விெொரலணக்கொகவுை் நைைதிக நடைடிக்லககளுக்கொகவுை் அனுப் புதை்
நைண்டுை் .
அலனத்து முலறயுை் முலறப் பொடுகளுை் ைங் கியின் நெலை விநிநயொக அழகினொை்
கண்கொணிக்கப் பட்டு முலறயொகப் பின் பற் றப் படுை் .
முலறப் பொடுகள் கிலடக்கப் பபற் றதிை் இருந்து ஐந்து (5) நைலை நொட்களுக்குள்
ைங் கியொனது அந்த முலறப் பொடுகள் பதொடர்பிை் ைொடிக்லகயொளருக்கு பதிைளிக்க
நைண்டுை் . குறிப் பிட்ட கொைப் பகுதிக்குள் ைங் கியினொை் விெொரலணலய முடிக்க
இயைொது நபொனொை் அந்த ஐந்து நொட்களுக்குள் ைொடிக்லகயொளருக்கு ைங் கி ஒரு
இலடக்கொை பதிலை ைழங் குைதுடன் எந்த திகதிக்குள் இறுதி பதிலை ைழங் குை்
என் பலத ைொடிக்லகயொளருக்கு ைங் கி அறிவிக்குை் .
ெட்டப் படியொக
முலறப் பொட்டிலன
ைங் கி
நிலறவு
பெய் யுை்
ெந்தர்ப்பத்திை்
ைங் கியொனது ைொடிக்லகயொளருக்கு அந்தப் பதிலிை் அந்த முலறப் பொட்டிலன
தீர்ப்பதற் கு எடுக்கப் பட்ட நடைடிக்லககலள பதரிவிக்குை் .
ைொடிக்லகயொளரொை் ைொய் மூைை் பபறப் பட்ட ஏநதனுை் ஒரு முலறப் பொட்டிற் கு ைங் கி
ைொய் மூைநைொ அை் ைது எழுத்து மூைநைொ பதிைளிக்குை் .ைொடிக்லகயொளரிடமிருந் து
எழுத்து மூைை் பபறப் பட்ட ஏநதனுை் ஒரு முலறப் பொட்டிற் கு ைொங் கி எழுத்து மூைை்
பதிைளிக்குை் .
அலனத்து
முலறப் பொடுகளுை்
பதிைளிக்கப் படுை்

அலை

பெய் யப் பட்ட

பைொழியிநைநய

14. மீட்படடு ் பு ேடவடிக் லககள் ைற் றுை் முன்னறிவி ் பு ேலடமுலற
வொடிக்லகயொளரது
அவரது/அவளுலடய
கடலைகளில்
ஏநதனுை்
ஏற் ட்டொல் , வங் கி பின்வருை் ேடவடிக் லககலள நைற் பகொள் ளுை் :

தவறு

a) ைங் கி
முதலிை்
ைொடிக்லகயொளலரத்
பதொடர்பு
பகொண்டு
ைொடிக்லகயொளரிடமிருந்து நிலுலைத் பதொலகலயப் பபற முயற் சிக்குை் .
b) இை் முலறயிை் உரிய பதொலகலய ைங் கி திருை் பப் பபறத் தைறினொை் ,
வாடிக்ககயாளரிடமிருந்து நிலுகவத் ததாகககயத் திரும் பப் தபறுவதற் கு வங் கி
தவளிப் புற சேகவ வழங் குநரிடமிருந்து உதவிகய நாடலாம் .
c) ைொடிக்லகயொளரிடமிருந்து உரிய பதொலகலய ைங் கி திருை் பப் பபறத் தைறினொை் ,
ைொடிக்லகயொளருக்கு எதிரொக ைங் கி ெட்ட நடைடிக்லக எடுக்கத் பதொடங் குை் .
வொடிக்லகயொளரிடமிருே் து திருை்

் ப ற ் டுை் வங் கியின் பேலவுகள்

ைொடிக்லகயொளருக்கு எதிரொக ைங் கி ெட்ட நடைடிக்லக எடுக்க நைண்டியிருக்குை்
பட்ெத்திை் , அது பதொடர்பொக ைங் கியொை் ஏற் படுை் அலனத்து பெைவுகள் ைற் றுை்
ைங் கியொை் நகொரப் படுை் விெொரலணகள் , பைளியீடுகள் ைற் றுை் மீட்படடுப் பு
பதொடர்பொக ஏற் படுை் பிற பெைவுகலள ைொடிக்லகயொளர்களிமிருந்து திருை் பப்
பபற் றுக்பகொள் ளைொை் .

கடன், மிலக ் ற் று அல் லது நவறு ஏநதனுை் கடன் வேதிக்கொக பிலணயொக
லவத்திருக் குை் பேொத்லத முன்கூட்டிநய அலட ் தற் கு வங் கி பின்வருை்
ேலடமுலறயிலன லகயொளுை் .
ஒரு ைொடிக்லகயொளர் கடன் , மிலக பற் று அை் ைது பிற கடன் ைெதிகள் ஏநதனுை்
பெலுத்த தைறுை் பட்ெத்திை் , ைங் கியொனது அந்த கடன் அை் ைது மிலக பற் று அை் ைது
அத்தலகய பிற கடன் (கூட்டு "கடன் ைெதி/கள் ") ைெதிக்கொக பிலணயொக
லைத்திருக்குை் பெொத்லதப் பபறுைதற் கு பின் ைருை் நலடமுலறகளிை் ஒன் லறப்
பின் பற் றுை் .
1)
a.

ொரொட்நட பேயல்

டுத்தல் (Parate Execution)

கடன் ைெதி பதொலக Rs. 5 மிை் லியனுக்கு நைை் இருந்தொை் . (அை் ைது அதற் கு
பபொருந்தக்கூடிய ெட்டங் கள் ைற் றுை் ஒழுங் குமுலறகளொை் நிர்ணயிக்கப் பட்ட பிற
பதொலக), ைங் கி ஒரு குழு தீர்ைொனத்லத நிலறநைற் றுைதனூடொக கொகித
பைளியீடுகலள உருைொக்கைொை் ைற் றுை் பபொது ஏைத்தின் மூைை் பெொத்துக்கலள
விற் க நடைடிக்லக எடுக்கைொை் (பொரொட்நட பெயை் முலற). ைங் கியொனது
பொரொட்நட நலடமுலறலயப் பின் பற் றொைை் ைொற் றொக, ைொடிக்லகயொளருக்கு
எதிரொக அடைொனப் பத்திரத்லதெ் பெயை் படுத்துைதற் கு அடைொனப் பத்திர
நடைடிக்லக நலடமுலறயின் கீழ் நீ திைன் றத்திை் நடைடிக்லக எடுக்கைொை் .

b. பொரொட்நட நலடமுலறயின் (Parate Execution) கீழ் ைங் கி நடைடிக்லக எடுப் பதன்
மூைை் ைற் றுை் மூன் றொை் தரப் பினர் பெொத்லத ஏைத்திை் ைொங் குைதன் மூைை்
ைருைொனத்திலிருந் து, ைங் கி கடன் ைெதியிை் நிலுலையிை் உள் ள பதொலக ைற் றுை்
அதனுடன்
பதொடர்பொன
அலனத்து
பெைவுகள்
ைற் றுை்
கட்டணங் கள்
பெலுத்தப் பட்ட
பின் னர்
நைைதிகைொக
பணை்
(ஏநதனுை்
இருந்தொை் )
எஞ் சியிருந்தொை் அது ைொடிக்லகயொளருக்கு ைழங் கப் படுை் .
c.

ஏைத்திை் பெொத்துக்கலள யொருை் ைொங் கொத பட்ெத்திை் , 1990 இை 4 (திருத்தப் பட்ட)
ைங் கியொை் கடன் கலள மீள் பபறுதை் (சிறப் பு ஏற் பொடுகள் ) ெட்டத்தின் கீழ்
ைங் கியொனது அதிகொரை் பபற் ற பபயரளவிைொன பணை் பெலுத்துைதற் கொக அதன்
பபயரிை் பெொத்துக்கலள லகயகப் படுத்துை் .

d.

பெொத்லத லகயகப் படுத்திய பிறகு, ைங் கி தனது விருப் பப் படி பெொத்லத
ைறுவிற் பலன பெய் ய நடைடிக்லக எடுக்குை் . ைறுவிற் பலனக்குப் பிறகு, ைங் கி
அதிலிருந்து ைருை் ைருைொனத்திலிருந் து, ைங் கி கடன் ைெதியிை் நிலுலையிை்
உள் ள பதொலக ைற் றுை் அதனுடன் பதொடர்பொன அலனத்து பெைவுகள் ைற் றுை்
கட்டணங் கள் பெலுத்தப் பட்ட பின் னர் நைைதிகைொக பணை் (ஏநதனுை் இருந்தொை் )
எஞ் சியிருந்தொை் அது ைொடிக்லகயொளருக்கு ைழங் கப் படுை் .
2) அடைொன

த்திர ேடவடிக்லக

a. கடன் ைெதித் பதொலக ரூ.5 மிை் லியனுக்குை் குலறைொக இருந்தொை் (அை் ைது
பபொருந்தக்கூடிய ெட்டங் கள் ைற் றுை் ஒழுங் குமுலறகளொை் நிர்ணயிக்கப் பட்ட பிற
பதொலக), ைங் கி அடைொனப் பத்திரத்லத பெயை் படுத்தவுை் , பபொது ஏைை் மூைை்
பெொத்துக்கலள ஏைமிடுைதற் கு நீ திைன் றத்தின் உத்தரலைப் பபறவுை் ைங் கி
நீ திைன் றத்திை் ெட்டப் பூர்ை நடைடிக்லகலய தொக்கை் பெய் யுை் .

b. ைறுவிற் பலனயிலிருந் து ைருை் ைருைொனத்திலிருந்து, ைங் கி கடன் ைெதியிை்
நிலுலையிை் உள் ள பதொலக பெலுத்தப் பட்ட பின் னர் நைைதிகைொக பணை்
(ஏநதனுை் இருந்தொை் ) எஞ் சியிருந்தொை் அது ைொடிக்லகயொளருக்கு ைழங் கப் படுை் .
இதன் மூலை் வொடிக் லகயொளருக் கு ஏற்

டுை் விலளவுகள் ைற் றுை் பதரிவுகள்

நைநை குறிப் பிட்டுள் ள
எந்த
நிலையிலுை் , ைங் கியொனது
கடன்
ைெதியிை்
நிலுலையிலுள் ள பதொலகலய பெலுத்தவுை் அடைொனத்லத பெயை் படுத்துைதற் கு
ஏற் பட்ட பெைவுகலள பெலுத்தவுை் ைொடிக்லகயொளருக்கு அனுைதி அளிக்குை் .
குறிப் பிட்ட அலனத்து நிலுலைத் பதொலககலளயுை் ைங் கியிை் பெலுத்திய பிறகு,
ைங் கி பிலணயைொக லைத்திருக்குை் பெொத்லத ைொடிக்லகயொளருக்கு விடுவிக்குை் .

15. லகவிட ் ட்ட பேொத்து ைற் றுை் பேயலற் ற கணக்குகளின் பகொள் லககள்
ைற் றுை் ேலடமுலறகள்
1) லகவிட ் ட்ட பேொத்து
லகவிடப் பட்ட பெொத்தொனது பத்து (10) ைருடங் களுக்குை் நைைொக எந்தபைொரு
பரிைர்த்தலனயுை்
பெய் யப் படொத ஏநதனுை்
ைங் கிக் கணக்கிலுள் ள இருப் பு
(நலடமுலற, நெமிப் பு, கொை லைப் பு அை் ைது நைறு) ைற் றுை் ைங் கி இருப் பிை்
ைொடிக்லகயொளரொை் அை் ைது அைர் ெொர்பொக லைக்கப் பட்டுள் ள பிற பெொத்துக்கள்
ைற் றுை் ஏலனய ைங் கி ைெதிக்கொன (பொதுகொப் பு லைப் பு ைொக்கர்களிை் உள் ள
உள் ளடக்கங் கள் நபொன் றலை) அத்தொட்சியுை் உள் ளடக்கப் படுை் .
ைருடொந்த
அடிப் பலடயிை் ,
ஒை் பைொரு
ைருடமுை்
முடிைலடயுை்
ஆறு
(06)
ைொதங் களுக்குள் , ைங் கியொனது, லகவிடப் பட்ட பெொத்துக்கள் குறித்த அறிக்லகலய
நொணயெ் ெலப தீர்ைொனிக்கக்கூடிய ைடிைத்திை் இைங் லக ைத்திய ைங் கிக்கு (CBSL)
ெைர்ப்பிக்க நைண்டுை் .
இைங் லக ைத்திய ைங் கிக்கு அறிக்லக ெைர்ப்பிக்கப் பட்ட முப் பது (30) நொட்களுக்குள் ,
ைங் கி அத்தலகய லகவிடப் பட்ட பெொத்துக்களின் உரிலையொளரின் பபயர் ைற் றுை்
பெொத்து பதொடர்பொன விைரங் களின் முழு பட்டியலை பெய் தித்தொளிை் சிங் களை் ,
ஆங் கிைை் ைற் றுை் தமிழ் ஆகிய மூன் று பைொழிகளிலுை் பைளியிட நைண்டுை் .
அநதெையை் ,
ைங் கியொனது
லகவிடப் பட்ட
பெொத்தின்
உரிலையொளர்களுக்கு
லகவிடப் பட்ட பெொத்லதப் பற் றி பதரிவிக்குை் முகைொகவுை் ைற் றுை் பெொத்லத உரிலை
நகொருைதற் கு அைர்களுக்கு ைழங் குை் நியொயைொன கொை அைகொெை் பற் றியுை்
குறிப் பிட்டு ைங் கியொை் பதிவு பெய் யப் பட்ட முகைரிகளுக்கு அஞ் ெை் மூைை்
அறிவிப் புகள் அனுப் பப் படுை் .
ைொடிக்லகயொளரொை் ெரியொன உரிலைநகொரை் பெய் யப் படொவிட்டொை் , ைங் கியொை்
குறிப் பிட்ட கொைத்திற் குள் பின் ைருை் நடைடிக்லககலள நைற் பகொள் ளப் படுை் .
a) பெயைற் ற கணக்குகளிை் இைங் லக நொணயத்திை் பரொைரிக்கப் படுை் நிதிலய
இைங் லக ைத்திய ைங் கிக்கு ைொற் றி அத்தலகய நிதிகலள பைளிநொட்டு நொணயத்திை்
பதொடர்ந்து பரொைரித்தை் .
b) பொதுகொப் பு லைப் பு ைொக்கர்கலள உலடத்து, அதிலுள் ளபபொருட்கலள எடுத்தை் .
இைங் லக ைத்திய ைங் கிக்கு ைொற் றப் பட்ட அத்தலகய நிதிலய ைொடிக்லகயொளர்கள்
அைரது
அலடயொளத்திலன
உறுதிப் படுத்துைதன்
மூைை்
எந்த
நநரத்திலுை்
நகொருைதற் கு உரிலை உண்டு.

பொதுகொப் பு லைப் பு ைொக்கர்களிை் உள் ள உள் ளடக்கங் கள் ெரியொன உரிலை
நகொரப் படுை் ைலர அழிக்கப் படொைை் ைங் கியின் பொதுகொப் பிை் லைக்கப் படுை் .
லகவிடப் பட்ட பெொத்துக்கலளக்
அைர்களின்
நகொரிக்லககளுக்கு
ைங் கியிடை் ெைர்ப்பிக்க நைண்டுை் .

நகொருை்
ைொடிக்லகயொளர்களின்
ைொரிசுகள்
ஆதரைொன
ெட்டப் படியொன
ஆைணங் கலள

நைற் கண்ட நலடமுலற பதொடர்பொக ைங் கியொை் ஏற் படுை் பெைவுகள் , லகவிடப் பட்ட
பெொத்தின் உரிலையொளரிடமிருந்து ைசூலிக்கப் படுை் .
2) பேயலற் ற கணக் குகளின் பகொள் லககள் ைற் றுை் ேலடமுலறகள்
ஒரு கணக்கு பெயைற் றதொகக் கருதப் படுை் ெந்தர்ப்பங் கள் :




பின் ைருை் கொைகட்டங் களிை் ைொடிக்லகயொளரின் கணக்குகளிை் எந்தபைொரு
பெயை் பொடுை் இை் ைொத பட்ெத்திை் .
o நலட முலற கணக்குகள் - 12 ைொதங் கள்
o நெமிப் புக் கணக்குகள் - 24 ைொதங் கள்
ைொடிக்லகயொளருடன் பதொடர்பிை் இை் ைொதது நபொன் ற நைறு ஏநதனுை்
கொரணங் களுக்கொக பெயைற் ற ைலகப் பொடு பபொருத்தைொனது என் று ைங் கி
கருதினொை் .

எை் ைொறொயினுை் , நைற் கூறிய கொை ைலரயலற ைங் கியொை் அதன் பகொள் லககள்
ைற் றுை்
/
அை் ைது
அதற் கு
பபொருந்தக்கூடிய
ெட்டங் கள்
ைற் றுை்
ஒழுங் குமுலறகளுக்கலைய அை் ைப் நபொது திருத்தியலைக்கப் படைொை் .
பெயலிழந்த
கணக்லக
மீண்டுை்
பெயை் படுத்துைதற் கு
முன்
ைங் கி
ைொடிக்லகயொளலர
நநர்கொணை்
பெய் து
பெயைற் ற
நிலை
குறித்து
பதளிவுபடுத்தைொை் . ைங் கி நகொரினொை் , அத்தலகய விளக்கத்லத எழுத்துப் பூர்ைைொக
ைங் கிக்கு ைழங் க நைண்டுை் .
பெயைற் ற கணக்லக மீண்டுை் பெயை் படுத்துைதற் கு முன் ைங் கியொனது நதலையொன
குறிப் பிடப் பட்ட
ஆைணங் கலள
ைொடிக்லகயொளரிடை்
நகொரைொை் .
உதொ.
ைொடிக்லகயொளரின்
அலடயொள
அட்லடயின்
நகை் ,
நிறுைனத்தின்
பதிவுெ்
ெொன் றிதழின் நகை் .
ஒரு கணக்கு பெயைற் றதொக ைலகப் படுத்தப் பட்டொை் , அத்தலகய பெயைற் ற நிலை
நீ க்கப் படுை் ைலர அத்தலகய கணக்கிை் எடுக்கப் பட்ட கொநெொலைகள் உட்பட
அக்கணக்கிை் பணை் பெலுத்துதை் நபொன் ற அலனத்து பரிைர்த்தலனகலளயை்
ைறுப் பதற் கு ைங் கிக்கு உரிலை உண்டு.

16. இல.06 2006 ேிதி
ரிவர்த்தலனகள் அறிக்லக ேட்டத்திற் கலைய ேிதி
நுண்ணறிவு பிரிவுக் கு ("FIU") ேே் நதகத்திற் கிடைொன
ரிவர்த்தலனகள்
பதொடர் ொன விதிகள் .
ைங் கி
ெந்நதகத்திற் குரிய
ைலகயிை்
நலடபபறுை்
ஏநதனுை்
கமிஷனுடன்
பதொடர்புலடய பரிைர்த்தலன அை் ைது அதற் கொன முயற் சிகள் , நைறு ஏநதனுை் குற் றை்
அை் ைது ஏநதனுை் ெட்டவிநரொத நடைடிக்லக பதொடர்பொன தகைை் கள் ைங் கியிடை்
இருக்குை் பட்ெத்திை் ைற் றுை் குற் றவியை் நடைடிக்லககள் அதொைது பணநைொெடி,
பயங் கரைொதிகளுக்கு நிதியுதவி பெய் தை் உள் ளிட்ட குற் றங் கள் , தனி நபர், குழு
அை் ைது
நிறுைனங் கள்
அை் ைது
ஏநதனுை்
விெொரலண,
ைழக்குத்
பதொடர்புலடயைர்கள்
இருக்கைொை்
என் று
ைங் கி
ெந்நதகிக்க
நியொயைொன

கொரணங் கள் இருந்தொை் அதலன உடனடியொக நிதி நுண்ணறிவு பிரிவுக்கு (FIU)
பதரிவிக்குை் .
அறிக்லகயொனது நிதி நுண்ணறிவு பிரிவுக்கு ஏற் ற ைடிைத்திை் பெய் யப் பட நைண்டுை் .
நிதி நுண்ணறிவு பிரிவு எந்தபைொரு பரிைர்த்தலனலயயுை் நைற் பகொள் ள நைண்டொை்
என் று ைங் கிக்கு உத்தரவிடுை் பட்ெத்திை் ,
ைங் கி தனது பரிைர்த்தலனலய இலட
நிறுத்தி நிதி நுண்ணறிவு பிரிவுக்கு நதலையொன விெொரலணகலள நைற் பகொள் ளவுை்
ெட்ட அமுைொக்க நிறுைனங் களின் உதவிலயப் பபறவுை் அனுைதி அளிக்கின் றது.
இந்த விதிகளின் கீழ் ைங் கியொை் எடுக்கப் பட்ட எந்தபைொரு நடைடிக்லகலயயுை்
ைொடிக்லகயொளருக்கு
பதரிவிக்க
நைண்டியதிை் லை
ைற் றுை்
ைங் கியொை்
நைற் பகொள் ளப் படுை் இந்நடைடிக்லககளுக்கு ைொடிக்லகயொளருக்கு ைங் கி எந்த
ைலகயிலுை் பபொறுப் பொகொது.

17. இல.06 2006 ேிதி
ரிவர்த்தலனகள் அறிக்லக ேட்டத்திற் கலைய ேிதி
நுண்ணறிவு பிரிவுக்கு ("FIU")
ரிவர்த்தலனகலள அறிக் லகயிடுவது
பதொடர் ொன விதிகள் .
நிதி நுண்ணறிவு பிரிவினொை் பரிந்துலரக்கப் படுை் கொைப் பகுதியிை் ஒை் பைொரு பணப்
பரிைர்த்தலன ைற் றுை் இைத்திரனியை் பரிைொற் றை் ஆகியலை குறிப் பிடப் பட்ட
பதொலகலய மீறுகின் ற பபொழுது ைங் கியொனது நிதி நுண்ணறிவு பிரிவுக்கு ஏற் ற
ைடிைத்திை் ைற் றுை் அறிக்லக ெைர்ப்பிக்க நைண்டுை் .
அறிக்லகயிடலுக்கு நதலையொன இைத்திரனியை் நிதி பரிைொற் றங் களொனலை
உள் ைொரியொக ைற் றுை் பைளிைொரியொக பணை் அனுப் புதை் , ைங் கி பற் று சீட்டுகள் (SLIP)
பரிைொற் றங் கள் , RTGS பரிைர்த்தலனகள் , கடனட்லட பரிைர்த்தலனகள் , படபிட்
அட்லட (படபிட் கொர்டு) பரிைர்த்தலனகள் (பபொருத்தபைனிை் ) ைற் றுை் NRFC
கணக்குகள் ,
RFC
கணக்குகள்
பதொடர்பொன
பரிைர்த்தலன
என் று
ைட்டுப் படுத்தப் படொைலுை் அைற் லற உள் ளடக்கியுமிருக்குை் .
எந்தபைொரு நடைடிக்லகக்குை் ைங் கியொனது ைொடிக்லகயொளருக்கு எந்த ைலகயிலுை்
பபொறுப் பு கூறொது.

18. வங் கியின் இரகசியத்தன்லை
பவளி ் டுத்தல்
ைங் கி
ைற் றுை் /அை் ைது
ைங் கியின்
எந்தபைொரு
கிலளயிலுை்
ைங் கிக்கு
பபொருத்தைொனது என் று கருதுை் நநொக்கத்திற் கொக அை் ைது நநொக்கங் களுக்கொக
ைொடிக்லகயொளரின் தகைை் ைற் றுை் /அை் ைது ைொடிக்லகயொளரின் பரிைர்த்தலனகள் ,
கணக்கு (கள் ) பதொடர்பொன தகைை் கலள பைளியிடுைதற் கு ைொடிக்லகயொளர்
ைங் கிக்கு அங் கீகொரை் ைற் றுை் ஒப் புதை் அளிக்கிறொர்.

19. முடிவுறுத்தல்
19.1 வொடிக் லகயொளரின் முடிவுறுத்தல் உரிலை
முடிவுறுத்தல் உரிலை

ைங் கியுை்
ைொடிக்லகயொளருை்
எழுத்து மூைைொன முடிவுறுத்தலுக்கொன விதி
முலறகளுக்கு
ஓப் பந்தை்
பெய் யொத
நிலையிை்
ைொடிக்லகயொளர்,
இங் கு
குறிப் பிட்டுள் ள ஏலனய விதிகள் ைற் றுை் ஒரு குறிப் பிட்ட பதொடர்லப நிர்ைகிக்குை்
சிறப் பு நிபந்தலனகளுக்கு உட்பட்டு எந்த நநரத்திலுை் , நியொயைொன கொரணங் கலள
எழுத்துப் பூர்ை அறிக்லகயொக முன் கூட்டிநய ைங் கிக்கு ைழங் குைதன் மூைை்
ைங் கியுடனொன ைணிக உறலை முழுைதுைொக அை் ைது குறிப் பிட்ட எதொைது ைணிக
உறலை முடிவுறுத்தி பகொள் ளைொை் . எை் ைொறொயினுை் , அத்தலகய முடிவுறுத்தைொனது
அதற் கு முன் ைங் கிக்குக் கிலடத்த எந்தபைொரு உரிலைகளயுை் பொதிக்கொது
ேியொயைொன கொரணங் களுக் கொக முடிவுறுத்தல்
ைங் கியுை்
ைொடிக்லகயொளருை்
தங் களுக்கிலடநய ைணிக உறவுக்கொன ஒரு
குறிப் பிட்ட
கொைைலரயலற
அை் ைது
முடிவுறுத்தை்
விதிகளுக்கு
ஒப் புக்பகொண்டிருந் தொை் ,
அத்தலகய
விதிமுலறகளுக்கு
அலையநை
ைணிக
உறவிலன முடிவுறுத்தைொை்
வங் கியின் முடிவுறுத்தல் உரிலைகள்
a)

அறிவித்தலுடன் முடிவுறுத்தை்

ைங் கியுை் ைொடிக்லகயொளருை் முடிவுறுத்தலுக்கொன விதி முலறகள் அை் ைது
நிபந்தலனகள்
எழுத்து மூைைொக ஓப் பந் தை் பெய் யொத நிலையிை் ைங் கி எந்த
நநரத்திலுை் நியொயைொன கொரணங் கலள ைொடிக்லகயொளருக்கு அறிவிப் பதனூடொக
முழுலையொன அை் ைது ஒரு குறிப் பிட்ட ைணிக உறலை முடிவுறுத்திக் பகொள் ளைொை் .
எை் ைொறொயினுை் , அத்தலகய முடிவுறுத்தைொனது அதற் கு முன் ைங் கிக்குக் கிலடத்த
எந்தபைொரு உரிலைகளயுை் பொதிக்கொது.
b) நிலையிை் ைொ கடன் கள் ைற் றுை் ைெதிகலள முடிவுறுத்தை்
ஒரு நிலையொன கொை திட்டை்
அை் ைது எழுத்துப் பூர்ைைொக பெய் ப் படொத கடன் கள்
அை் ைது ைங் கி ைெதிகள் /உறுதிபைொழிகள் நபொன் ற ஒப் பந்தங் கள் எந்தபைொரு
முன் னறிவிப் புை்
இன் றி
ைங் கியொை்
எந்நநரத்திலுை்
முடிவுறுத்தப் படைொை் .
எை் ைொறொயினுை் , அத்தலகய எந்த முடிவுை் அதற் கு முன் னர் ைங் கிக்கு கிலடத்த
உரிலைகலளப் பொதிக்கொது.
c)

முன் னறிவிப் பின் றி நியொயைொன கொரணங் களுக்கொக முடிவுறுத்தை்
ைங் கியொை் ஏற் றுக்பகொள் ள முடியொத ஏநதனுை் நடைடிக்லககள் ைொடிக்லகயொளரிடை்
இருந்தொை்
ைங் கியொனது
ைொடிக்லகயொளருடனொன
தனது
ைணிக
உறலை
முழுைதுைொகநைொ அை் ைது குறிப் பிட்ட பதொடர்பிநைொ முன் னறிவிப் பின் றி முறித்துக்
பகொள் ளைொை் . இருப் பினுை் , அத்தலகய எந்த முடிவுை் அதற் கு முன் னர் ைங் கிக்கு
கிலடத்த உரிலைகலளப் பொதிக்கொது.

d)

முடிவுறுத்தலை பதொடர்ந்து தீர்த்தை் .
நைற் கூறியபடி ைொடிக்லகயொளருடனொன ைங் கியின் ைணிக உறவு அை் ைது ைெதிகள்
முடிவுறுத்தப் பட்டவுடன் , ைொடிக்லகயொளர் ைங் கிக்கு பெலுத்த நைண்டிய நிலுலை
பதொலககள் ைற் றுை் கடலைகள் அலனத்துை் ைங் கியின் நகொரிக்லகயின் நபரிை்
உடனடியொக
பெலுத்தப் பட
நைண்டுை் .
ைங் கிக்குை்
ைொடிக்லகயொளருக்குை்
இலடயிைொன அலனத்து அன் னியெ் பெைொைணி ைற் றுை் பிற பபறுைதிமிக்க
பரிைர்த்தலனகள் முன் கூட்டிநய நிறுத்தப் பட்டு, அலனத்து நிலுலைகளுை் ைங் கியொை்
நிர்ணயிக்கப் பட்ட ெந்லத ைதிப் பின் படி ைங் கிக்கு பெலுத்தப் பட நைண்டுை் .

ைங் கியிை் ைொடிக்லகயொளரின் ஏநதனுை் எதிர்கொை நிலுலை அை் ைது ைங் கிக்கொன
தற் பெயைொன பபொறுப் புகள் ெை் பந்தைொன பதொடர்பொன பணப் பொதுகொப் லப
ைொடிக்லகயொளர் உடனடியொக ைங் கிக்கு ைழங் க நைண்டுை் .

20. ப ொறு ் பிற் கொன வலரயலற
ப ொறு ் புக் களின் வலரயலற
ைங் கி தனது கடலைகலள நிலறநைற் றுை் பபொழுது ைங் கியின் ஊழியர்களினொை்
நைண்டுபைன் நற பெய் யப் படுை்
தைறுகளுக்குை்
அைட்சியத்தினொை்
ஏற் படுை்
தைறுகளுக்குை் ைங் கிநய பபொறுப் பொகுை் .
மூன்றொை் தர ் பினருக்கு வழங் க ் டுை் கட்டலளகள்
ஒரு கட்டலள அை் ைது பரிைர்த்தலனயின் உள் ளடக்கங் கள் , அதன் நைைதிக
பெயன் முலறக்களுக்கொக ஒரு மூன் றொை்
தரப் பினலர நை் பி ஒப் பலடப் பது
பபொருத்தைொனதொக இருக்குை்
என ைங் கி பபொதுைொக நை் பினொை்
அை் ைது
நிலனத்தொை் ,
ைங் கி
தனது
பெொந்த
பபயரிை்
அக்கட்டலளலய
அை் ைது
பரிைர்த்தலனலய மூன் றொை் தரப் பினருக்கு அனுப் புைதன் மூைை் பெயற் படுத்துை் .
வட்டி இழ ் பு
கட்டலளகலள
நிலறநைற் றுைது
பதொடர்பொக
தொைதை்
அை் ைது
தைறொன
ைழிகொட்டுதை் அை் ைது அது பதொடர்பொன ஆநைொெலனகள் ஏநதனுை் இழப் பினொை்
ஏற் படுை் ைட்டி இழப் புக்கு ைட்டுநை ைங் கி பபொறுப் பொகுை் .
நொணயத்தின் ைதிப் பிை் ஏற் படுை் ைொற் றை் அை் ைது பணை் பெலுத்துை் ஊடகத்திை்
ஏற் படுை் ைொற் றத்தினொை் உருைொகுை் எந்த இழப் புக்குை் பபொறுப் பு ஏற் கொது என் று
கருதப் படுகிறது.

21. முன் கொ ் பீடு
அலனத்து
உரிலைநகொரை் கள் ,
நகொரிக்லககள் ,
நடைடிக்லககள் ,
நெதங் கள் ,
பபொறுப் புகள் ,
இழப் புகள் ,
பெைவுகள்
ைற் றுை்
ைங் கிக்கு
ஏற் பட்ட
பிற
பதொலககளுக்கொன இழப் பீட்லட ைொடிக்லகயொளர் ைங் கிக்கு ைழங் க நைண்டுை் .
அத்ததுடன் ைொடிக்லகயொளருக்கு கடன் அை் ைது பிற ைங் கிெ் நெலைலய ைழங் குைது
பதொடர்பொக ஏற் படுை் இழப் புக்கள் ைற் றுை் ைங் கியொை் ைொடிக்லகயொளருக்கு
ைழங் கப் படுை் ைங் கி நெலைகளினொை் ஏற் படுை் பெைவுகள் இழப் புக்கள் அலனத்துை்
ைங் கியின் நகொரிக்லகயின் அடிப் பலடயிை் ைங் கிக்கு திருப் பிெ் பெலுத்த நைண்டுை் .

22.

ரிே் துலரகள்

எந்தபைொரு கடன் அை் ைது மிலக பற் று அை் ைது நைறு ஏநதனுை் கடன் ைெதி ைற் றுை்
ைட்டி பதொடர்பொக ைொடிக்லகயொளரிடமிருந் து பெலுத்த நைண்டிய பணை் அலனத்துை்
பரிந்துலரக்கப் பட்ட
கட்டலளெ்
ெட்டத்திற் கலைய
(நகப் .
66)
ைொடிக்லகயொளரிடமிருந்து திருை் பப் பபறப் படுை் . நைலுை் , குறிப் பிட்ட பணத்லத
மீட்படடுப் பதற் கொக ைொடிக்லகயொளருக்கு எதிரொக ைழக்குத் பதொடுத்த ைங் கிக்கு
தலடயொக ைொதிடைொட்நடன் என் று ைொடிக்லகயொளர் பரிந்துலர ெட்டத்திற் கலைய
(நகப் 68) அங் கீகரிப் பொர்.

23. FORCE MAJEURE
கைைரை் , நபொர், இயற் லகப் நபரழிவு, ைங் கியின் கட்டுப் பொட்டிற் கு அப் பொற் பட்ட
சூழ் நிலைகள்
அை் ைது ைங் கி பபொறுப் நபற் கொத
பிற நிகழ் வுகள்
நபொன் ற
ைலரயலறக்கு உட்படொைை் பைைந்தைொன சூழ் நிலையொை் ஏற் படுை் இழப் புகளுக்கு
ைங் கி பபொறுப் நபற் கொது. (உதொ. நைலைநிறுத்தங் கள் , கதைலடப் புகள் , நபொக்குைரத்து
தலடகள் , சிவிை் குழப் ப நிலை, அரெொங் கத்தின் உள் நொட்டு பெயற் பொடுகள் அை் ைது
பிற அதிகொரெ் பெயை் கள் (நலடமுலறயிலுள் ள அை் ைது நியொயைொன), ஏநதனுை் ெட்டத்
நதலைகள் அை் ைது ைழிமுலறகள் , ஏநதனுை் ெட்டை் அை் ைது ஒழுங் குமுலற
ைொற் றங் கள் , இலடயூறு அை் ைது ெட்டத்திை் ஏற் படுை் ைொற் றங் கள் , முகொலைத் தீர்வுகள்
அை் ைது ைத்திய லைப் புத்பதொலக).

24. தகவல் கள் ைற் றுை் அறிவி ் புகள்
ைொடிக்லகயொளரின் பபயர், பதொடர்பு விைரங் கள் (லகயடக்க பதொலைப் நபசி
இைக்கை் ைற் றுை் மின் னஞ் ெை் முகைரி உட்பட), முகைரி, ைற் றுை் ைங் கியிை்
ைொடிக்லகயொளர் பதொடர்பொக பதிவு பெய் யப் பட்ட விபரங் களிை் ஏநதனுை் ைொற் றை்
ஏற் றப் பட்டிருப் பின் உடனடியொக அதலன ைங் கிக்கு பதரிவிக்க நைண்டுை் .
ைொடிக்லகயொளரின் ைர்த்தகை் , ைணிகை் அை் ைது பதொழிை் ைற் றுை் அைரின் ைருைொன
நிலை அை் ைது அது பதொடர்பொன ஏநதனுை் விடயங் களிை் ைொற் றை் ஏற் படின் அலனத்து
தகைை் களுை் ைொடிக்லகயொளரொை் ைங் கிக்கு ைழங் கப் பட நைண்டுை் .
ைொடிக்லகயொளரின் நிதி நிலைலய பொதிக்கக்கூடிய ைலகயிை் எந் தபைொரு ைழக்கு
அை் ைது அெ்சுறுத்தை் கள்
பற் றிய விைரங் கலள ைொடிக்லகயொளர் ைங் கிக்கு
பைளிப் படுத்த நைண்டுை் .
ைொடிக்லகயொளர் பெலுத்த நைண்டிய ைங் கியின் ைட்டி விகிதங் கள் , கட்டணங் கள் ,
ைற் றுை் கமிஷன் கள் பற் றிய தகைை் கள் ைங் கியின் கட்டண விபரப் பட்டியலிை்
உள் ளடக்கப் பட்டுள் ளது. இப் பட்டியை் ைங் கியின் பெயற் பொட்டு இலணயதளத்திை்
ைொடிக்லகயொளர்களுக்கு கிலடக்குை் விநெட நன் லைகள் பற் றிய விபரங் களுடன்
பபறக்கூடியதொக உள் ளது.
ைட்டி விகிதங் கள் , கட்டணங் கள் , கமிஷன் கள் , விநெட நன் லைகள் , உருைொக்கை்
பதொடர்பொன திருத்தங் கள்
(விதிமுலறகள்
ைற் றுை்
நிபந்தலனகள்
உட்பட),
விதிமுலறகள் ைற் றுை் நிபந்தலனகளிை் ஏற் படுை் திருத்தங் கள் ைற் றுை் ைழங் கப் பட
நைண்டிய பிற அறிவிப் புகள் ஆகியைற் லற ைொடிக்லகயொளர்களுக்கு எழுத்து
பூர்ைைொகநைொ அை் ைது ைங் கியொை் பபொருத்தைொன முலற எனக் கருதப் படுை் எந்த
ைலகயிலுை் (கொகிதை் ைற் றுை் /அை் ைது இைத்திரனியை் பதொடர்பு ஊடகங் கள்
ைங் கியின்
பெயற் பொட்டு
இலணயதளத்திை்
உள் ளடங் கைொக)
ைொடிக்லகயொளர்களுக்கு ைழங் கப் படுை் .
நைற் கூறிய முலறயிை் ைழங் கப் பட்ட அறிவிப் புகள் பின் ைருைொறு பெயை் படுை் :
தபொை் மூைை் தகைை் அனுப் பிய இரண்டு (02) நொட்களுக்குப் பிறகு;
மின் னஞ் ெை் , குறுஞ் பெய் தி நெலை (“SMS) ைற் றுை் /அை் ைது பிற இைத்திரனியை் முலற
மூைை் , பரிைர்த்தலனகள் நைற் பகொள் ளை் அை் ைொறு அனுப் புை் நபொது பரிைொற் றை்
நதொை் வியலடந்தது என் று தகைை் ைங் கிக்கு கிலடக்குை் பட்ெத்திை் அறிவிப் பொனது
நைறு முலறயிை் பதரிவிக்கப் படுை் ; ைற் றுை் ;

அறிவிப் புகள் தினெரி பெய் தித்தொள் களிை் பபொது அறிவிப் புகளொக பைளியிடப் படுை் ,
ைங் கி கிலளகளிை் ைற் றுை் தொனியங் கி பணை் பெலுத்துை் இயந்திரங் கள்
அறிவிப் புகளொக
பைளியிடப் படுை்
அை் ைது
ைங் கியின்
பெயற் பொட்டு
இலணயதளத்திை் பைளியிடப் படுை் .
ைங் கியுடன் நநரடியொக பதொடர்பு பகொள் ள
முடியொத ெந்தர்ப்பங் களிை் இத்பதொடர்பு முலறயொனது பயனுள் ளதொக இருக்குை் ;
நைற் கூறிய
முலறயிை்
அனுப் பப் பட்ட
அறிவிப் பு
ைொடிக்லகயொளருக்கு
நபொதுைொனதொகவுை் ெரியொன அறிவிப் பொகவுை் கருதப் படுகிறது.
ைொடிக்லகயொளர் அைரது புதிய பதொடர்பு விபரங் கலள ைங் கிக்கு பதரிவுபடுத்தொத
பட்ெத்திை் அறிவிப் பு கிலடக்கப் பபறொததொை் ஏற் படுை் எந்த இழப் லபயுை்
ைொடிக்லகயொளர் ஏற் றுக்பகொள் ைொர்.
ைழங் கப் பட்ட முகைரி/ பதொடர்புகள் மூைை் ைொடிக்லகயொளலர பதொடர்புபகொள் ள
முடியொது என் று ைங் கி நை் புை் பட்ெத்திை் அறிவிப் புகள் அனுப் புைலத ைங் கி
தற் கொலிகைொக அை் ைது முழுலையொக இலடநிறுத்தைொை் . அெ்ெந் தர்ப்பத்திை் ,
ைொடிக்லகயொளர்
முதலீட்டுத்
திட்டத்திற் குத்
பதொடர்புலடய
அலனத்து
அறிவிப் புக்கொன நதலைகலளயுை் தள் ளுபடி பெய் ைொர்.

25. இலத்திரனியல் வங் கி நேலவகள்
25.1
ஒன் லைன்
ைங் கி
நெலைகள் ,
பைொலபை்
ைங் கி
நெலைகள் நபொன் ற
இைத்திரனியை்
ைங் கிெ்
நெலைகள்
ைற் றுை்
இைத்திரனியை்
முலறயிை்
அனுப் பப் பட்ட/ைழங் கப் படுை் கணக்கு அறிக்லககள் என் பன நெலைகள் /ைெதிகள்
பதொடர்பொன குறிப் பிட்ட விதிமுலறகள் ைற் றுை் நிபந்தலனகளுக்கு உட்பட்டது.
26. ேட்ட ஆளுலை
ேியொயொதிக் கை்
நைறு
எந்த
நொட்டிலுை்
அை் ைது
நைறு
எந்த
நீ திைன் றத்திலுை்
ைொடிக்லகயொளருக்பகதிரொக ைழக்கு பதொடர்ைதற் கொன உரிலைக்கு பங் கமிை் ைொைை்
இைங் லக நீ திைன் றங் களுக்கு ைொடிக்லகயொளர் பிரத்திநயகைற் ற நியொயொதிக்கத்லத
ைழங் குகிறொர்.
(இைங் லக
நீ திைன் றங் களிை்
ைட்டுநை
ைங் கிக்பகதிரொக
ைழக்கிடைொை் .)
முக்கியைொன ெட்டை்
இந்த ஒப் பந்தை் இைங் லகயின் ெட்டங் களொை் ஆளப் படுை் .
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