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நியாயமான நைட ைற ேகாட்பா  

1. ன் ைர 

இந்திய ாிசர்வ் வங்கி, வங்கி-அல்லாத நிதி நி வனங்க க்கு வழங்கி ள்ள 

வழிகாட் தல்கைளத் ெதாடர்ந் , ஹிரானந்தனி ஃைபனான்ஷியல் சர் ஸஸ் பிைரேவட் 

மிெடட் ("நி வனம்/HFS") வா க்ைகயாளர்கைளக் ைகயா ம் ேபா  பின்வ ம் 

நியாயமான நைட ைறக க்கான ேகாட்பா கைளக் கைடபி க்கிற .  

நியாயமான நைட ைற ேகாட்பா  (Fair Practice Code (“FPC”)) பின்வ ம் பகுதிகைள 

உள்ளடக்கும் ேநாக்கத்திைனக் ெகாண் ள்ள : 

 கடன்க க்கான விண்ணப்பங்கள் மற் ம் அதன் ெசயலாக்கம் 
 கடன் மதிப்பீ  மற் ம் விதி ைறகள்/கட் ப்பா கள் 

 கடன் வழங்கல், விதி ைறகள் மற் ம் கட் ப்பா களில் உள்ள கட்டணங்கள் 

உட்பட 
 ெபா  ஒ க்கீ கள் 
 கார் குைறதீர்ப்  ைற மற் ம் 
 வட்  கட்டணங்கள் 

 

2. ேநாக்கம் 
 

 வா க்ைகயாளர்க டன் நல் றைவப் ேபணக் குைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள 
அைமப்பதன் லம் நல்ல, நியாயமான மற் ம் நம்பகமான நைட ைறகைள 

ஊக்குவித்தல் 
 ேசைவகளி ந்  நியாயமாக என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பைதச் சிறப்பாக 

வா க்ைகயாளர்கள் ாிந்  ெகாள்வைதச் ெசயல்ப த் ம் வைகயில் 
ெவளிப்பைடத்தன்ைமயிைன அதிகாிக்கச் ெசய்தல். 

 நியாயமான மற் ம் மனப் ர்வமான உற ைறயிைன வா க்ைகயாளர்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்கிைடேய ஊக்குவித்தல். 

 

3. கடன்க க்கான விண்ணப்பங்கள் மற் ம் அதன் ெசயலாக்கம் 
 

a. கடன்/கடன் வசதிகள் ெதாடர்பான அைனத் த் தகவல்க ம் அத டன் 
ெதாடர் ைடய கடன் ஆவணம்(ஆவணங்களில்) அல்ல  பிற நிைலகளில் (கால 
அட்டவைண, கடன் ஒப் தல் க தம் மற் ம் பல.) கிைடக்கப்ெபறச் ெசய்யப்ப ம் 

ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பத் டன் ேசர்த் ச் சமர்ப்பிக்க ேவண் ய ேதைவயான 
ஆவணங்கள் குறித் க் கடன் விண்ணப்பப் ப வத்தில் தகவல் 
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இ க்கும்/குறிப்பிடப்பட் க்கும் மற் ம் ேதைவயான ஆவணங்கள் 
சமர்ப்பிக்கப்ப வைதப் ெபா த்  விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட் ச் ெசயல்ப த்தப்ப ம் 
காலம் வைரயைற குறித் ம் ெதாிவிக்கப்பட் க்கும். 
 

b. வா க்ைகயாளரால் ாிந்  ெகாள்ளக் கூ ய ெமாழியில் அல்ல  உள் ர் ெமாழியில் 
கடன் ெதாடர்பான அைனத் த் தகவல்கள், கடன் ஆவணங்கள், நிைன ட்டல் 
அறிக்ைககள் மற் ம் பலவற்ைறப் ெப வதற்கான வி ப்பத்ேதர்விைனக் 
ெகாண் ள்ளனர். இந்த ேநாக்கத்திற்காக வா க்ைகயாளர் தகுந்த 
வி ப்பத்ேதர்விைனத் தன்/தங்கள  கடன் விண்ணப்பப் ப வத்தில் ேதர்ந்ெத த் க் 
குறிப்பிட ேவண் ம். 
 

c. தகுந்த கால எல்ைலக்குள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பப் 
ப வங்க க்கு ஒப் ைக வழங்கப்ப ம். 
 

4. கடன் மதிப்பீ  மற் ம் விதி ைறகள்/கட் ப்பா கள் 

 

a. நி வனத்தின் கடன் வழங்கும் ெசயல் ைற மற் ம் ெகாள்ைகக க்கிணங்கி கடன் 
விண்ணப்பங்கள் பாிசீ க்கப்ப ம். கடன் விண்ணப்பத்திற்கு வழங்கப்பட்ட ஒப் ைக 
ரசீதில் வா க்ைகயாளரால் ாிந்  ெகாள்ளக் கூ ய ெமாழி அல்ல  உள் ர் 
ெமாழியில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  கடன் வழங்குவதற்கான விண்ணப்பத்ைதப் 
பாிசீ ப்பதற்கான கால எல்ைலக்குள் வா க்ைகயாள க்குக் கடன் 
வழங்கப்ப வதற்கான  (ஏற்கப்பட்ட /நிராகாிக்கப்பட்ட ) ெதாிவிக்கப்ப ம். 
 

b. கடன் வழங்குவதற்கு அ மதி அளிக்கப்ப ம் நிைலயில், அ மதிக்கப்பட்ட கடன் 
ெதாைகயள , வ டாந்திர வட்  தம் மற் ம் பிற க்கியமான விதி ைறகள் 
மற் ம் கட் ப்பா கைள வா க்ைகயாள க்கு அ மதி க தம் அல்ல  கடன் 
விண்ணப்பத்தில் ெதாடர் ெகாள்வதற்காக வா க்ைகயாளர் ேதர்ந்ெத த்த ெமாழியில் 
தகவல் ெதாிவிக்கும். காலம் தாழ்த்தித் தாமதமாகச் ெச த்தப்ப ம் தவைணகள் மற் ம் 
பிறவற்றிற்கு அபராத வட்  ஏேத ம் இ ப்பின் அைவ கடன் விண்ணப்பத்தில் 
த மனான எ த் களில் குறிப்பிடப்பட் க்கும். etc.  
அத்தைகய விதி ைறகள் மற் ம் கட் ப்பா களின் ஒப் தல் நி வனத்தால் தக்க 
ைவக்கப்ப ம். 
 

c. நி வனமான  வா க்ைகயாள டன் அ மதிக்கப்பட்ட கடன் ெதாைக, ெபா ந் ம் 
வ டாந்திர வட்  தத் டன் விதி ைறகள் மற் ம் கட் ப்பா கள் ஆகியவற்ைற 
குறிப்பிட்  ஒப்பந்தம் எ திக்ெகாள் ம். ஒப்பந்தத் டன் தி ப்பிச் ெச த்த ேவண் ய 
கால அட்டவைண(கள்) மற் ம் ஒப்பந்தத்தின் பிற்ேசர்க்ைக(கள்) ேபான்றவற்றின் ஒ  
நகல் வா க்ைகயாளர் ேதர்ந்ெத த்த ெமாழியில் வழங்கப்ப ம் 
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5. கடன் வழங்கல், விதி ைறகள் மற் ம் கட் ப்பா களில் உள்ள கட்டணங்கள் உட்பட 

 

a. விதி ைறகள் மற் ம் கட் ப்பா கள், வட்  தங்களில் ஏற்ப ம் மாற்றங்கள் 
கணக்கு ெதாடர்பாக இ ப்பின் கடன் ெபற்றவர்க க்குத் தனிப்பட்ட ைறயில் 
ெதாிவிக்கப்ப ம் மற் ம் பிற நிைலகளில் நி வனத்தின் பதி  ெசய்யப்பட்ட 
அ வலகம் / கார்ப்பேரட் அ வலகம் அல்ல  இைணயதளத்தில் கிைடக்குமா  
ெசய்யப்ப ம். வட்  தங்கள் மற் ம் கட்டணங்களில் ெசய்யப்ப ம் தி த்தங்கள் 
உட க்குடன் ெசயல்பாட் ற்கு வ ம். இந்த விைளவிற்கான சாத்தியமான நிபந்தைன 
கடன் ஒப்பந்தத்தில் ேசர்க்கப்ப ம் 
 

b. ஒப்பந்தத்தின் கீழ்த் தி ம்பப்ெப வதற்கான / ெதாைக ெச த் வைத அல்ல  
ெசயல்திறைன ேவகப்ப த் வதற்கான  நி வனத் டன் வா க்ைகயாளர் 
ெசய்  ெகாண்ட கடன் ஆவணங்களின் விதி ைறகள் மற் ம் கட் ப்பா க க்கு 
இணங்கிேய ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 
 

c. கடைன ைமயாக மற் ம் இ தி ெதாைக ெச த் தல் வைர த்த பின்னேர 
கடன் ெதாடர் ைடய அைனத் ப் பிைணக ம் வி விக்கப்ப ம், இ  எந்தெவா  
நியாயமான அல்ல  ஒப்பந்த உாிைமேயா அல்ல  உாிைமேயா அல்ல  கடன் 
வாங்குேவா க்கு எதிரான கடன் ஆவணங்களின் கீழ் நி வனம் அல்ல  ேவ  எந்த 
நப ம் ைவத்தி க்கக்கூ ய உாிைமக்கு உட்பட்ட . அத்தைகய எதிாீட்  
உாிைமயிைனப் பயன்ப த்த ேநர்ந்தால், கடன் ெபற்றவ க்கு அதைனக் குறித்த 
அறிவிப்  வழங்கப்ப ம், மீதமி க்கும் உாிைமகள் மற் ம்  விவரங்கள்  பிற 
நி ைவக டன் ைமயாக மற் ம் இ தி கடன் தவைணயிைனச் ெச த்திய 
நிைலயில், "எந்த நி ைவக ம் இல்ைல" என்பதற்கான சான்றிதழ் கடன் ெபற்றவர் / 
வா க்ைகயாளர் ேவண் ம் எனக் ேகா ம் பட்சத்தில் ேகாாிக்ைக வி த்த 
ேததியி ந்  1 மாதத்திற்குள் நி வனத்தால் வழங்கப்ப ம். 
 

d. வா க்ைகயாளரால் ாிந்  ெகாள்ளக் கூ ய ெமாழியில் அல்ல  உள் ர் ெமாழியில் 
கடன் ெதாடர்பான அைனத்  அறிவிப் கள், தகவல்கள் ெதாிவிக்கப்ப ம். 

 
6. மாற் த்திறனாளி விண்ணப்பதாரர் 

மாற் த்திறனாளியாக உடல் ாீதியான / பார்ைவ சவால்கைளக் ெகாண்டவர்க க்குக் 

கடன் வசதியிைன நீட் ப்ப  உட்படத் தயாாிப் கள் மீ  எந்தவிதக் கூ தல் ச ைக ம் 
வழங்கி நி வனத்தால் பாகுபா  காட்டப்படா . பிற விண்ணப்பதாரர்கள் ேபான்ேற 

அவர்க ம் க த்தில் ெகாள்ளப்ப வர் மற் ம் நி வனத்தின் ெகாள்ைக மற் ம் கடன் 
ெசயல் ைறயின்ப  அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் சிறப்  கவனம் ெச த்திச் 
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ெசயல்ப த்தப்ப ம். மாற் த்திறனாளிகளாக உள்ள விண்ணப்பதாரர்க க்குச் 

சாத்தியமான அைனத்  வைகயான உதவிக ம் கடன் வைகயிைனத் ேதர்ந்ெத க்க, ெபற 

மற் ம் கடன் தகவல்கைளப் ாிந்  ெகாள்வதற்கான உதவிகள் வழங்கப்ப ம். 

7. ெபா  ஒ க்கீ கள் 
 

a. கடன் விண்ணப்பத்தின் விதி ைறகள் மற் ம் கட் ப்பா களில் ெகா க்கப்பட் ள்ள 
ேநாக்கங்கைளத் தவிர்த் க் கடன் ெபற்றவர்களின் பிற விவகாரங்களில் நி வனம் 
தைலயிடா  அல்ல  கடன் வாங்குபவர் நி வனத்திற்குத் ெதாியப்ப த்தேவண் ய 
அறிவிப்பிைனத் ெதாியப்ப த்தாமல், ன் கூட் ேய ெதாிவிக்காமல், திய தகவலாக 
இ க்கும் நிைலயில் தைலயிடக்கூ ம். 

b. கடன் ெபற்ற கணக்ைகப் பாிமாற்றக் கடன் ெபற்றவர் ேகாாிக்ைக வி க்கும் 
நிைலயில், ஒப் தல் அல்ல  மற்ற அதாவ  நி வனத்தின் ம ப் , ஏேத ம் 
இ ப்பின் அதைனக் குறித் க்  
ேகாாிக்ைக வி த்த 21 நாட்க க்குள் ெதாிவிக்கப்ப ம். 
 

c. கடைன மீட்ெட க்கும் ெசயல்பாட் ல், நி வனமான  ெதாடர்ச்சியாகக் கடன் 
ெபற்றவைரத் தகாத ேநரத்தில் ெதாடர்  ெகாள் தல், கடைனத் தி ம்பப் ெப ம் 
ெபா ட்  ஆட்கைள விட்  மிரட் தல், ெதாந்தர  ெசய்தல் ேபான்றவற்ைற 
ேமற்ெகாள்ளா  மற் ம் சட்ட வைரயைறக்குள் ெசயல்பட் த் தகுந்த 
நடவ க்ைககைள மட் ேம ேமற்ெகாள் ம்.  
 

d. இைண கடன்தாரர்(கள்) உடன் அல்ல  இல்லாமல் தனிப்பட்ட கடன் ெபற்றவர்கள் 
வணிகம் அல்லாத பிற ேநாக்கங்க க்காக மா ம் வட்  தம் சார்ந்த கடன் 
அ மதிக்கப்ப ம் நிைலயில் நி வனமான  ன் றிப்  / ன் கூட் ேய தி ப்பிச் 
ெச த் வதற்கு எந்த வித அபராதக் கட்டணத்ைத ம் வசூ க்கா . அவ்வப்ேபா  
வழங்கப்ப ம் ஒ ங்கு ைற வழிகாட் தல்களின்ப  ன் றிப்  கட்டணங்கள் 
விதிக்கப்பட ேவண் ம். 
 

8. குைற நிவர்த்தி ெசய்தல் 

நியாயமான நைட ைற ேகாட்பா கைள நைட ைறப்ப த் வ  நி வனத்தின் 
ெபா ப்பாகும். கடன் ெபற்றவர்கள்: / வா க்ைகயாளர்களிடம் எந்தவிதத் தைட மற் ம் 
சிக்கல் இல்லாமல் நல் றவிைனப் பின்பற் வைத உ தி ெசய்வதற்கான அைனத்  

யற்சிகைள ம் நி வனம் ேமற்ெகாள் ம். கடன் ெபற்றவர் / வா க்ைகயாளரால் 
ஏேத ம் கார் நி வனத்தின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ ம்பட்சத்தில் விைரந்  
உடன யாக நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 
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கார்கள் மற் ம் குைறகைளத் தீர்க்க நி வனத்தின் இயக்குநர்கள் கு மம் தகுந்த கார் 
குைறதீர்ப்  வழி ைறயிைன நி வனத்திற்குள் நைட ைறப்ப த்தியி க்க ேவண் ம். 
நி வனத்தின் ெசயல்பா  குறித்  எ ம் அைனத் க் ேகள்விகள் / கார்கள் 
குைறந்தபட்சம் அ த்த உயர்நிைலயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வரப்ப ம் நிைலயில் 
அைவ ேகட் க் கைளயப்பட ேவண் ம் 
 
நியாயமான நைட ைற ேகாட்பா டனான இணக்கத்தன்ைம மற் ம் கார் குைற தீர்ப்  

ைறகள் மீ  பல்ேவ  நிைலகளில் உள்ள ேமலாண்ைமயிைன அவ்வப்ேபா  மீளாய்  
ெசய்  ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட அறிக்ைகயிைன இயக்குநர்கள் கு விற்கு (அல்ல  இதில் 
ஒ  கு ) ைறயான கால இைடெவளிகளில் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 
 

கார் குைற தீர்ப்  அ வலைர (“GRO”) ெதாடர்  ெகாள்வதற்கான தகவல்கள் மற் ம் 
உள் ாில் உள்ள RBI அ வலகத்ைதத் ெதாடர்  ெகாள்வதற்கான தகவல்கைள நி வனம் 
வணிகம் ேமற்ெகாள் ம் அைனத் க் கிைளகள் / இடங்களில் பார்ைவக்கு ைவக்க 
ேவண் ம். 

 
கார் குைறதீர்ப்பிற்கான விாிவான  ெசயல் ைற மற் ம் கார் குைறதீர்ப்பில் 

அ த்த த்த கட்டங்க க்குப் காைர எ த் ச் ெசல்லக் கூ ய ப நிைல ேபான்றைவ 
நி வனத்தின் இைணயதளத்தில் காட்சிப்ப த்தப்பட ேவண் ம் மற் ம் கிைளகளி ம் 
கிைடக்கப் ெபறச் ெசய்வேதா  அறிவிப்  பலைகயி ம் காட்சிக்கு ைவக்கலாம்.  
 

9. வட்  கட்டணங்கள் 
 
 நிதிக்கான கட்டணம், மார்ஜின் மற் ம் இடர் ப்ாீமியம், மற் ம் இ  ேபான்ற பல 

காரணிகைளக் க த்தில் ெகாண்  வட்  தமான  எ த் க் ெகாள்ளப்ப கிற . 
வா க்ைகயாளாிடம் அதிகப்ப யான வட்  மற் ம் கட்டணங்கள் வசூ க்கப்படாமல் 
இ ப்பைத உ தி ெசய்ய நி வனமான  "வட்  தத்திைன நிர்ணயிப்பதற்கான 
ெகாள்ைக" வைரய த்  ஏற் க் ெகாண் ள்ள  மற் ம் இத்தகவல் நி வனத்தின் 
இைணயதளத்தி ம் கிைடக்கச் ெசய்யப்பட் க்கும்.  

 வட்  தத்தில் மாற்றங்கள் இ ப்பின் அதற்ேகற்றவா  இைணயதளத்தில் 
பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ள தகவல்கள் தி த்தம் ெசய்யப்பட்  ெவளியிடப்ப ம். 

 வட்  தமான  வ டாந்திர வட்  தமாக இ க்கும் எனேவ கடன் ெபற்றவ க்குக் 
கடன் கணக்கின் மீ  விதிக்கப்ப ம் ல் யமான வட்  தம் குறித்த விழிப் ணர்  
இ க்கும். 

 
10. ேகாட்பாட் ன் மீளாய்  

வழி ைற ேகாட்பா  வ டந்ேதா ம் அல்ல  கு  ேதைவ எனக் க ம் ேபா ம் 
அதற்ேகற்ற வைகயில் தி த்தம் ெசய்யப்ப ம் 
 

……XXX…… 


