
 

 

   

 20.03.2023 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு  எங்கள் கடன்களின் மிக முக்கியமான விதிமுறறகள் 

மற்றும் நிபந்தறனகள் 
 
சுபம் நிறுவனத்திடமிருந்து கடன் பபறுவதற்கான மிக முக்கியமான விதிமுறறகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகள் கீழே பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இறவ கடன் ஒப்பந்தத்தில் றகபயழுத்திடும் 

ழபாது ஒரு வாடிக்றகயாளருக்கு விரிவாக வேங்கப்படும், ழமலும் இந்த விதிமுறறகளில் 

வாடிக்றகயாளரின் ஒப்புதறலப் பபற்ற பின்னழர கடன் வேங்கப்படும். 
 

விண்ணப்பதாரி இலக்கம் ------ உடன்படிக்றக அட்டவறண அறிக்றக 

ஒப்பந்த இடம் கிறள முகவரி 

ஒப்பந்த ழததி ஒப்பந்த ழததி 

தயாரிப்பு வறக வீடட்ுக் கடன் / ப ாத்து மீதான கடன் 

கடன் பபறுபவரின் பபயர ் கடன் பபறுபவரின் பபயர ்

இறை கடன் பபறுபவரின் பபயர(்கள்) 

/உதத்ரவாதம் அளிப்பவர(்கள்) 

இறை கடன் பபறுபவரக்ள் / 

உத்தரவாதம் அளிப்பவரின் பபயர ்

கடன் பபறுபவரின் முகவரி வாடிக்றகயாளர ்பதாடரப்ு முகவரி 

சுபம் கிறள கிறள முகவரி 

கடன் பதாறக கடன் பதாறக வேங்குதல் 

முதன்றம கடன் விகிதம் (பி.எல்.ஆர)் 17.5 % p.a 

வட்டி வீதத்தின் வறக (கம்பனி/SHDFC இன் 

PLR திருத்தத்துடன் இறைக்கப்பட்ட 

மீளறமக்கப்பட்டது)  

மிதத்தல்  

மறு விறல அதிரப்வை் 
மாதாந்திர அல்லது 

ழதறவப்படும்ழபாது 

பபாருந்தக்கூடிய வட்டி வீதம் 
வருடத்திற்கு % அதாவது.  பி.எல்.ஆர ் 
±.......(பரவல்) 

அபராத வட்டி விகிதம் 
நிலுறவயில் உள்ள ஈஎம்ஐ மீது 

ஆை்டுக்கு 24% 

தவறையின் வறக  மமாக இருந்தது 

தவறை ழததி  ஒவ்பவாரு மாதமும் 4 அல்லது 10 

ஈ.எம்.ஐ 
ஒப்புதல் கடிதத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ளறதப் ழபாலழவ 

முன் - ஈஎம்ஐ 
தயவுப ய்து திருப்பி  ்ப லுத்துவறதப் 

பாரக்்கவும் 

அடமானம் றவக்கப்பட்ட ப ாத்து / 

பாதுகாப்பு / பிறையம் 
ப ாத்து முகவரி 

தவறைக் காலம் / தவறைக் காலம் 

(மாதங்களில்)/ ஈ.எம்.ஐ.களின் எை்ைிக்றக 

ஒப்புதல் கடிதத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ளறதப் ழபாலழவ 

செலவுகள்:   

நிரவ்ாக மற்றும் ப யல்பாட்டு ப லவுகள்-

உள்நுறேவு (திரும்பப் பபற முடியாதது) 

(பபாருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)* 

வாடிக்றகயாளர ்ப ாதற்த அறடயாளம் 

கை்டு முன்பைம் ப லுத்த விரும்பினால் 

மட்டுழம எடுக்கப்பட ழவை்டும் 

ரூபாய் 4000.00 (ரூபாய் நான்காயிரம் 

மட்டுழம) ரூபாய் 4500.00 (ரூபாய் 

நான்காயிரத்து ஐந்நூறு மட்டுழம)2,000* 

(ரூபாய் இரை்டாயிரம் மட்டுழம) 

 



 

 

நிரவ்ாக மற்றும் ப யல்பாட்டு ப லவுகள்-

பட்டுவாடா (திருப்பித் தர முடியாதது) 

(பபாருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட) 

 வேங்கப்பட்ட பதாறகயில் 3% வறர 

அல்லது நிரவ்ாகதத்ால் 

தீரம்ானிக்கப்படும் ழவறு ஏழதனும் 

பதாறக 

 

CERSAI கட்டைம் (திருப்பித ்தர முடியாதது) 

(பபாருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட) 

கடன் பதாறக ரூ.5 லட் ம் வறர 

இருந்தால் ரூ.50+ ஜி.எஸ்.டி. கடன் 

பதாறக ரூ.5 லட் த்துக்கு ழமல் 

இருந்தால் 100+ஜி.எஸ்.டி. 

 

பபாது காப்புறுதி பிரீமியம் (மீளப்பபற 

முடியாதது) (பபாருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட) 
உை்றமயாக உள்ள  

சுகாதார காப்புறுதி பிரீமியம் (மீளப்பபற 

முடியாதது) (பபாருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட) 
உை்றமயாக உள்ள  

ஆயுள் காப்புறுதி பிரீமியம் (மீளப்பபற 

முடியாதது) (பபாருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட) 
உை்றமயாக உள்ள  

நகல் அறிக்றக (அறிக்றகயின்படி) ரூ.250 + ஜி.எஸ்.டி.  

இஎம்ஐ ழபபமை்ட் இன்ஸ்ட்ரூபமன்ட் 

ஸ்வாப்பிங் கட்டைங்கள் 
ரூ.500 +ஜி.எஸ்.டி.  

நகல் வட்டி  ான்றிதே் ரூ.250 +ஜி.எஸ்.டி.  

ப ாத்து ஆவைங்களின் நகல் ரூ.500 + ஜி.எஸ்.டி.  

காழ ாறல / ஈ.சி.எஸ் / என்.ஏ.சி.எ  ்/ எஸ்.ஐ 

பவுன்ஸ் கட்டைங்கள் 
ரூ. 500   

பகுதியளவு முன்ப லுத்தல் இல்றல  

Preclosure charges  இல்றல  

திருப்பி  ்ப லுத்தும் கருவி 

கிறடக்காததற்கான கட்டைங்கள் 
ரூ.500 + ஜி.எஸ்.டி.   

ஈ.எம்.ஐ தவறை வசூல் கட்டைங்கள் ரூ.400 + ஜி.எஸ்.டி.   

 ப ாத்து மாற்று கட்டைம் ரூ.3000+ஜி.எஸ்.டி.  

 ஆவைங்களின் பட்டியல் ரூ.250+ஜி.எஸ்.டி.  

 முன்கூட்டிய அறிக்றக கட்டைங்கள் ரூ.500+ஜி.எஸ்.டி.  

மூடப்பட்ட கடன்களில் ப ாத்து 

ஆவைங்களுக்கான காவல் கட்டைம் 

மாதத்திற்கு ரூ.500 (கடன் முடிவு 

ழததியிலிருந்து 60 நாட்களுக்குப் பிறகு) 

+ ஜி.எஸ்.டி. 

 

கட்டுமானத்துடன் இறைக்கப்பட்ட கடன் 

வேக்குகளில் மதிப்பீட்டுக் கட்டைம் 

முதல் வருறக: கட்டைம் இல்றல. 

அடுத்தடுதத் வருறககள்: 

ரூ.500+ஜி.எஸ்.டி. 

 

ப ாத்துக்கான மதிப்பீட்டு கட்டைம் 

மறுபரிசீலறன 
ரூ.1500+ஜி.எஸ்.டி.  

கடறன முடிப்பதற்கான ஆவை மீட்பு 

கட்டைங்கள் (முதிரவ்ு மூடல் நீங்கலாக) 
ரூ.1000+ஜி.எஸ்.டி.  

நகல் இல்றல நிலுறவ  ான்றிதே் ரூ.250+ஜி.எஸ்.டி.  

பைிக் கட்டைங்கள் ஏழதனும் இருப்பின்  உை்றமயான நிலவரப்படி  

 ட்ட ரீதியான கட்டைங்கள் ஏழதனும் 

இருப்பின் 
உை்றமயான நிலவரப்படி  

வாராக் கடன் வேக்குகளுக்கான 

மறுமதிப்பீட்டுக் கட்டைம் 
ரூ.1350+ஜிஎஸ்டி  

ழதடல் கட்டைம் (தாமதமாக வேங்கப்பட்டால் கட்டைம் 

வசூலிக்கப்படும்) 
ரூ.1000 எஸ்.ஆர.்ஓ அலுவலகத்றத 

 ாரந்்துள்ளது + 
 

Nesl தரவு  மரப்்பிப்பு  ரூ.50 + ஜி.எஸ்.டி.  



 

 

     

இறுதி பயன்பாடு / கடனின் ழநாக்கம்    

ப ாத்துப் பயன்பாடு    

கடன் வேங்குவதற்கான நிபந்தறனகள்    

திருப்பி  ்ப லுத்தும் முறற 1.PDC2. இலத்திரனியல் முறற  

    
குறிப்பு:- ழமழல உள்ள கட்டைம் மற்றும் கட்டைங்கள் பிரதத்ிழயகமான பபாருந்தக்கூடிய 

வரிகள் (ஜிஎஸ்டி) அல்லது ழவறு எந்த அர ாங்க வரிகள், வரிகள் ழபான்றறவ மற்றும் 

மாற்றத்திற்கு உட்பட்டறவ மற்றும் சுபம் ஹவுசிங் படவலப்பமன்ட் ஃறபனான்ஸ் 

கம்பபனி லிமிபடட்டின் தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்கு உட்பட்டறவ. 
 

கடன் வேங்கப்படாவிட்டால், நிரவ்ாக மற்றும் ப யல்பாட்டு ப லவு மற்றும் ப லுத்தப்பட்ட 

வட்டி (ஏழதனும் இருந்தால்) திருப்பித் தரப்படாது. 
 
வட்டி கைக்கீடு கடன் காலத்தின் ழபாது அறனத்து ஆை்டுகளுக்கும் 360 நாட்கள் மற்றும் 

மாதாந்திர வட்டி கைக்கீடு அறனத்து மாதங்களுக்கும் 30 நாட்கள் ஆகும். 
 
முழு பட்டுவாடாக் கடன்களுக்கு - முன் - மாதத ்தவறை வேங்கப்பட்ட முதல் மாதத்தில் 

வசூலிக்கப்படும், இது வேங்கப்பட்ட ழததியிலிருந்து அந்த மாத இறுதி வறர வடட்ியாக 

இருக்கும். ழமற்குறிப்பிட்ட அட்டவறையில் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி இஎம்ஐ அடுத்த மாதம் 

முதல் பதாடங்கும். 
 
தவறைக் கடன்கள் வேங்குதல். முழு பட்டுவாடா ப ய்யப்படும் வறர அல்லது கடன் 

வேங்கப்பட்ட மாததத்ிலிருந்து 12 மாதங்களுக்கு முன்பு வறர பிர ீஇஎம்ஐ வசூலிக்கப்படும்.  

அதன் பிறகு, ழமழல உள்ள அட்டவறையில் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி டி ஹி ஹி இஎம்ஐ அடுத்த 

மாதம் முதல் பதாடங்கும். 
 

மறன மற்றும் கட்டுமானம் / சுய கட்டுமானக் கடன்கள் இருந்தால், மறன என்பது 

தற்ழபாறதய அல்லது எதிரக்ாலத்தில் கட்டறமக்கப்பட்ட எந்தபவாரு கட்டறமப்றபயும் 

உள்ளடக்கியதாகக் கருதப்படும். 
 

கடனின் விரிவான விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளுக்கு,  ம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர ்

கடன் மற்றும் அவரக்ளால் ப யல்படுதத்ப்பட ழவை்டிய / ப யல்படுதத் ழவை்டிய பிற 

பாதுகாப்பு ஆவைங்கறளக் குறிப்பிட ழவை்டும் மற்றும் நம்ப ழவை்டும் என்று இதன் 

மூலம் ஒப்புக் பகாள்ளப்படுகிறது. 
 

ழமற்குறிப்பிட்ட ழததியில் ப லுத்தப்படாத ஈஎம்ஐ / ப்ர ீஇஎம்ஐ  பதாறக 

காலாவதியாகிவிடும் என்றும் பதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ழமலும் உங்கள் கடன் கைக்கு 

தவறும் பட் த்தில் நிறுவனத்தால் பின்வருமாறு வறகப்படுதத்ப்படும்:- 

எஸ். 

எண். 

எஸ்எம்ஏ 

துறணப்பகுப்புகள் 

வறகப்படுத்தலுக்கான 

அடிப்பறட - அெல் 

அல்லது வட்டி 

செலுத்துதல் அல்லது 

முழுறமயாகவவா 

அல்லது 

பகுதியாகவவா 

நிலுறவயில் உள்ள 

வவறு ஏவதனும் 

சதாறக  
(i) எஸ்எம்ஏ-0 30 நாட்கள் வறர 



 

 

(ii) எஸ்எம்ஏ-1 30 நாட்களுக்கு ழமல் 

மற்றும் 60 நாட்கள் வறர 
(iii) எஸ்எம்ஏ-2 60 நாட்கள் முதல் 90 

நாட்கள் வறர 
(iv) NPA 90 நாட்களுக்கு ழமல் 

  வாராக் கடன்களாக வறகப்படுத்தப்பட்ட கடன் கைக்குகறள வட்டி மற்றும் அ ல் 

நிலுறவத் பதாறக முழுவறதயும் கடனாளி ப லுத்தும் வறர 'நிறலயான' ப ாத்தாக 

ழமம்படுத்த முடியாது என்றும்  பதளிவுபடுத்தப்படட்ுள்ளது. 
 
 
 

ஏற்றுக் வகாடல் 
 

ழமற்குறிப்பிட்ட விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள  நான்/நாங்கள்/திரு/திருமதி/கும் 

அவரக்ளால்   எனக்கு/எங்களுக்குப்  படிக்கப்பட்டு, _____________________________of 

நான்/எங்களால் புரிந்து பகாள்ளப்பட்டு ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்டு  , ழமற்கை்ட 

விதிமுறறகளின் நகல் எனக்கு/எங்களுக்கும் வேங்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 
 
 
 

(கடன் பபறுபவரின் 

றகபயாப்பம் அல்லது 

பபருவிரல் ழரறக) 

(இறை கடன் 

வாங்குபவர(்கள்)/உத்தரவாதம் 

அளிப்பவரக்ளின் 

றகபயாப்பம் அல்லது 

கட்றடவிரல் ழரறக) 

(கடன் வேங்குபவரின் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நபரின் றகபயாப்பம்) 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      கூடுதல் நிபந்தறனகள் 

  

மிக முக்கியமான விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள கடன் விவரங்கறள வேங்கும் ஒப்பந்த 

அட்டவறையுடன் இறைந்து படிக்க ழவை்டும்.  

1. இன்சூரன்ஸ்: கடன் வாங்குபவர ்முறறயாக இன்சூரன்ஸ் எடுக்க ழவை்டும்.  எந்தபவாரு பபாது 

காப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்தும் காப்பீட்றடப் பபற கடன் வாங்குபவருக்கு சுபம் உதவுகிறார.் 

இருப்பினும், கடன் வாங்குபவர ்ப ாந்தமாக ப ாத்து காப்பீட்றட எடுத்து அறத சுபம் ஹவுசிங் 

படவலப்பமன்ட் ஃறபனான்ஸ் கம்பபனி லிமிபடட் நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்கலாம். தற்ழபாது, சுபம், 

கடன் வாங்குபவரிடழமா அல்லது பெனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்ழதா எந்த 

கட்டைத்றதயும் வசூலிப்பதில்றல. 

2. பட்டுவாடா நிபந்தறனகள். எந்தபவாரு பட்டுவாடாறவயும் ப ய்வதற்கான சுபமின் கடறம 

பின்வரும் நிபந்தறனகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் : 

(a) கடன் பபறுபவரின் கடன் தகுதி மற்றும் புழராபபரட்ியின் தறலப்பு: கடன் பபறுபவர ்சுபமின் 

கடன் தகுதியின் ழதறவறய பூரத்்தி ப ய்கிறார.் ழமலும் ப ாத்தின் தறலப்பு பதளிவானது, 

 ந்றதப்படுத்தக்கூடியது மற்றும் தறடயற்றது என்பதில் சுபம் முழுறமயாக 

திருப்தியறடய ழவை்டும். ப ாத்துரிறம உட்பட ப ாத்தில் பாதுகாப்பு ஆரவ்த்றத 

உருவாக்குவதற்குத் ழதறவயான அறனத்து அனுமதிகறளயும் கடன் பபறுபவர ் பபற 

ழவை்டும். ழமற்கூறியவற்றற மதிப்பிடுவதற்கு சுபம் பபாருத்தமானது என்று கருதுவதால், 

ப ாத்து சுபம் வி ாரறை ப ய்யழவா அல்லது வி ாரிக்கழவா உரிறமயுறடயவராக 

இருப்பார.்  

(b) இயல்புநிறல நிகே்வு இல்லாறம 

(c) கூடுதல்  ாதாரை சூே்நிறலகள் சுபாமின் ஒழர கருத்துப்படி, கடன் பபறுபவர ்எந்தபவாரு 

விதிமுறறகறளயும் நிபந்தறனகறளயும் பூரத்்தி ப ய்வது  ாத்தியமற்றதாக 

இருக்கக்கூடிய கூடுதல்  ாதாரை அல்லது பிற சூே்நிறலகள் எதுவும் ஏற்படவில்றல.  

(d) நிலுறவயில் உள்ள  ட்ட நடவடிக்றககள் கடன் பபறுபவர ்தனக்கு எதிராக பதாடங்கப்பட்ட 

எந்தபவாரு நடவடிக்றக, வேக்கு நடவடிக்றககள், மூடல் / திவால் நடவடிக்றககள் அல்லது 

நிலுறவயில் உள்ள வி ாரறை பற்றி சுபமிடம் பவளிப்படுத்தியிருக்க ழவை்டும்.  

(e)  கடறனப் பயன்படுத்துவதற்கான  ான்றுகள் கடன் பபறுபவர ் கடறனப் 

பயன்படுத்தியதற்கான ஆதாரங்கறளழயா அல்லது கடனின் எந்தப் பகுதிறய 

வேங்கியதற்கான ஆதாரத்றதழயா  மரப்்பித்திருக்க ழவை்டும்.  

(f) உத்தரவாதங்கள் / பத்திரங்கள் ழபான்றறவ சுபத்தால் ழதறவப்பட்டால் கடன் பபறுபவர ்

தாங்களாகழவா அல்லது சுபத்தால் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய நபழரா உத்தரவாதம் (கறள) 

வேங்குவார ் மற்றும் ப யல்படுத்துவார.் கடன் பபறுபவர ் ழதறவயான மற்ற அறனத்து 

ஆவைங்கள், எழுத்துக்கறள முறறயாக ப யல்படுத்த ழவை்டும், சுபம் பபயரில் 

ப ாத்தின் பாதுகாப்றப உருவாக்க  ழவை்டும்  மற்றும் ழபாஸ்ட் ழடட ் காழ ாறலகள், 

நிறலயான அறிவுறுத்தல் அல்லது ஈ.சி.எஸ் கட்டறளகறள  மரப்்பிக்க ழவை்டும்.  

(g)  கடன் பபறுபவரின் பங்களிப்றபபயன்படுத்துதல்: கடனின் ழநாக்கத்திற்குத் ழதறவயான 

மீதமுள்ள நிதிறய (அதாவது கடறன விட குறறவான ப ாத்தின் ப லவு) கடனாளி ஏற்பாடு 

ப ய்ய ழவை்டும். கடன் பபறுபவர ் அறத ழவறு எந்த நபரிடமிருந்தும் கடன் 

வாங்கக்கூடாது.  

(h) தறடயில்லா  ான்று ழபான்றறவ: கடன் பபறுபவர ்பிற வங்கி / நிதி நிறுவனத்திலிருந்து 

சுபாமுக்கு கடறன மாற்றும்ழபாது, கடன் பபறுபவர ்ழதறவயான அனுமதிகள், ஏற்கனழவ 

உள்ள / முந்றதய வங்கி / நிறுவனம் / கடன் வேங்குபவரிடமிருந்து கடிதம் பபற்றிருக்க 

ழவை்டும் மற்றும்  ரியான தகவல்கறள சுபமுக்கு பவளிப்படுத்தியிருக்க ழவை்டும்.  



 

 

(i) இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடன் வேங்குவதற்கான நிபந்தறனகறள நிறறழவற்றுவதற்கு 

உட்பட்டு, சுபம் கடறன பமாத்தமாகழவா அல்லது பபாருத்தமான தவறைகளாகழவா 

வேங்குவார,் கட்டுமானத்தின் ழதறவ அல்லது முன்ழனற்றம் அல்லது சுபம் தனது ப ாந்த 

விருப்பப்படி நிரை்யித்துள்ள ழவறு ஏழதனும் காரைிகறள கருத்தில் பகாை்டு சுபம் 

தீரம்ானிக்கும். கடறன முழுறமயாகழவா அல்லது பகுதியாகழவா வேங்குவதற்கான 

சுபமின் முடிவும், பட்டுவாடா ப ய்யும் முறறயும் இறுதியானது மற்றும் கடன் பபறுபவருக்கு 

கட்டுப்படும்.  

(j)  ம்பள ஆறை, காழ ாறல அல்லது டிமாை்ட் டிராப்ட் ஆகியவற்றற "ஏ/சி ழபயர ்மட்டும்" 

அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கிக் கைக்கிற்கு கிபரடிட் மூலம் வேங்குவதன் மூலம், அதன் 

விவரங்கள் அட்டவறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அட்டவறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பட்டுவாடா ழகாரிக்றக ழததியிலிருந்து கடன் வேங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும், ழமலும் 

கடன்  பபறுபவரால் உை்றமயில் பைம் திரும்பப் பபறப்பட்டதா என்பறதப் 

பபாருட்படுத்தாமல், குறிப்பிட்ட ழததியிலிருந்து கடனுக்கான வட்டி சுபம்  பபயரில் குவியத் 

பதாடங்கும். 

(k) சுபம் தனது ப ாந்த விருப்பத்தின் ழபரில், கடன் பபறுபவர,் பில்டர,் படவலப்பர,்  மூகம் 

மற்றும் பிற வங்கிகள் / நிறுவனம் / கடன் வேங்குபவருக்கு ழநரடியாக கடறன வேங்கலாம், 

அவரக்ளிடம் இருந்து கடன் பபறுபவர ்சுபம் அல்லது  கடன் வாங்குபவர ்ழகாரும் எந்தபவாரு 

மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் ஆதரவாக கடன் வேங்கலாம்.  

(l) ழமற்கூறியறவ அல்லாமல், கடன் பபறுபவருக்கு நியாயமான அறிவிப்றப வேங்குவதன் 

மூலம், கடன் பதாறக ஒரு நியாயமான காலத்திற்குள் முழுறமயாக எடுக்கப்படாவிட்டால் 

அல்லது சூே்நிறலகளில் ஏழதனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், கடன் வேங்குவறத 

இறடநிறுத்தலாம் அல்லது ரத்து ப ய்யலாம், அல்லது கடன் பபறுபவரின் நிதி நிறலறம 

அல்லது இலாபங்கள் அல்லது வைிகம் அல்லது பவளியிடும் ழபாது சுபம் பரிசீலித்த 

ஏழதனும் காரைிகளில் பபாருள் பாதகமான விறளவு ஏற்பட்டதாக சுபம் கருதுகிறார.் 

ஒப்புதல் கடிதம், ப ாத்து கட்டுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கான காரைத்றத 

உள்ளடக்கியது, ஆனால் அவற்றுடன் மட்டுப்படுத்தப்படவில்றல.  

(m) கடன் வேங்கப்பட்ட பின்னர ்நிதி நிறல, கடன் வருவாயின் பயன்பாடு, ப ாத்து, ப ாத்தின் 

கட்டுமான நிறல, முகவரி மற்றும் பதாடரப்ு விவரங்கள், உங்கள் கடன் வாங்குபவறர 

அறிந்து பகாள்ளுதல் (KYC) ழதறவகள் பதாடரப்ான ஆவைங்கள் ழபான்றவற்றுடன் 

பதாடரப்ுறடய கடன் பபறுபவரின் கூடுதல் ஆவைங்கறளக் ழகட்கும் உரிறமறய சுபம் 

பகாை்டுள்ளது. அத்தறகய ஆவைங்கள் சுபம் நிரை்யித்த காலத்திற்குள் கடன் 

பபறுபவரால்  மரப்்பிக்கப்படாவிட்டால், அத்தறகய கடறனப் பராமரிப்பதால் ஏற்படும் 

கூடுதல் ஆபத்றத ஈடுப ய்ய கடன் பபறுபவருக்கு அறிவித்த பின்னர,் கடறன திரும்பப் 

பபறுவதற்கான அல்லது அதற்குக் கிறடக்கும் ழவறு எந்த தீரற்வயும் 

பயன்படுத்துவதற்கான அதன் உரிறமயில் பாரபட் மின்றி, வட்டி விகிதத்றத அதிகரிக்க 

சுபம் உரிறமயுறடயவராக இருப்பார.்  

(n) கடன் பபறுபவரால் பபறப்பட்ட ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் சுபமிடமிருந்து பபறப்பட்ட பிற 

தகவல்பதாடரப்ுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறனத்து நிபந்தறனகறளயும் 

கறடப்பிடித்தல்.  

3. ROI / EMI இல் மாற்றத்திற்கான செயல்முறற: சுபம், அதன் ப ாந்த விருப்பப்படி (அல்லது பை  ்

 ந்றதயில் பபாருந்தக்கூடிய ஒழுங்குமுறறகள், நிபந்தறனகள் அல்லது அதன் உள் பகாள்றககள் 

அல்லது ஒழுங்குமுறற ழதறவகளுக்கு ஏற்ப), கடன் பபறுபவருக்கு அறிவித்த பின்னர ்கடனுக்கான 

வட்டி விகிதம் மற்றும் அபராத வட்டி விகிதத்றத திருத்தலாம்,  அத்தறகய அறிவிப்பு பவளியான 

ழததியிலிருந்து, அத்தறகய திருத்தப்பட்ட விகிதத்தில் கிறடக்கும். கடறன முழுறமயாக 

வேங்குவதற்கு முன்பு சுபம் கடனுக்கான வட்டி விகிதத்றத திருத்தியறமத்தால், கடனின் முழு 

அல்லது எந்தப் பகுதியிலும் அத்தறகய திருத்தப்பட்ட விகிதத்றத அதன் ப ாந்த விருப்பப்படி 

ப யல்படுத்த உரிறம உை்டு, ழமலும் கடன் பபறுபவர ்அத்தறகய திருத்தப்பட்ட பதாறகறய 

ப லுத்த கடறமப்பட்டவர.்  இந்திய ரி ரவ்் வங்கி அல்லது ழதசிய வீட்டுவ தி வங்கி அவ்வப்ழபாது 

கட்டாயப்படுத்தும் வட்டி விகிதங்களில் மாற்றங்கறள  ்ப ய்யும் உரிறம சுபம் வ ம் உள்ளது. 

வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டால், சுபம் அதன் ப ாந்த விருப்பப்படி: 



 

 

(i) கடனின் கால அளறவ மாற்றுதல் மற்றும் ஈஎம்ஐ மாறாமல் இருக்கும் அல்லது  

  

(ii) ஈ.எம்.ஐ பதாறக மாறும் மற்றும் தவறைக் காலம் மாறாமல் இருக்கும். அத்தறகய 

நிகே்வில், காழ ாறலகள், எஸ்.ஐ அல்லது ஈ.சி.எஸ் (பபாருந்தும்) வடிவத்தில் திருப்பி  ்

ப லுத்தும் வழிமுறறகள் திருத்தியறமக்கப்படும்  மற்றும் கடன் பபறுபவர ்புதிய / புதிய 

திருப்பி  ்ப லுத்தும் வழிமுறறகறள சுபத்திற்கு  மரப்்பிக்க ழவை்டும்.  

இதில் உள்ள எறதயும் நிறலநிறுத்தாமல் , கடன் பபறுபவரிடமிருந்து எந்தபவாரு 

ழவை்டுழகாளுடனும் அல்லது இல்லாமலும், ஈ.எம்.ஐ.க்கள், கால அளவு அல்லது கடன் 

பதாறகறய மதிப்பாய்வு ப ய்வதற்கும் மறுசீரறமப்பதற்கும் சுபம் எந்த ழநரத்திலும் அல்லது 

அவ்வப்ழபாது உரிறம உை்டு.  கடனின் அ ல் காலம் நீட்டிக்கப்பட ழவை்டும், அது அதன் உள் 

பகாள்றகக்கு இைங்க சுபம் அனுமதிக்கும் விதிமுறறகள் வறர மட்டுழம ப ய்யப்பட 

ழவை்டும். அத்தறகய நிகே்வில் (கள்), கடன் பபறுபவர ்சுபம் தீரம்ானிக்கும் திருத்தப்பட்ட 

அட்டவறைகளின்படி கடன் அல்லது அதன் நிலுறவத் பதாறகறய திருப்பி  ்ப லுத்த 

ழவை்டும். அத்தறகய மாற்றம் அல்லது மறுசீரறமப்பு பின்வருவனவற்றற உள்ளடக்கியதாக 

இருந்தால், சுபம் கடன் பபறுபவருக்கு எழுத்துப்பூரவ்மாக பதரிவிக்க ழவை்டும்:  

a. ஈ.எம்.ஐ அல்லது அதன் பதாறகறய ப லுத்துவதற்கான ழததி; அல்லது  

b. வட்டி, அ ல் அல்லது ஈஎம்ஐ அளவு; அல்லது  

c. இந்த மாறுபாடு கடன் பபறுபவரின் (கள்) ஓய்வுபபறும் வயறதத் தாை்டிய கடனின் கால அளவு 

பபாருந்தும். 

வட்டிவிகிதம் மற்றும்/அல்லது அபராத வட்டி வீதத்தில் ஏற்படும் அறனத்து மாற்றங்களும் கடன் 

பபறுழவாருக்கு அறிவுறுத்தப்படும் மற்றும் எதிரக்ாலத்தில் மட்டுழம நறடமுறறக்கு வரும். 

அத்தறகய மாற்றம் சுபமின் வறலத்தளம் மற்றும் கிறளகளில் காை்பிக்கப்படும். வட்டி 

விகிதத்தில் ஏழதனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், வாடிக்றகயாளரக்ளுக்கு கடிதம் / எஸ்எம்எஸ் அல்லது 

ழவறு ஏழதனும் தகவல் பதாடரப்ு  ாதனங்கள் மூலம், சுபத்திற்கு  ாத்தியமான பபயரக்ளில் 

பதரிவிக்கப்படும்.  இருப்பினும், அத்தறகய மாற்றம் வாடிக்றகயாளருக்கு பாதகமாக இருந்தால், 

அவர ்/ அவள், 60 நாட்களுக்குள், தனது கடறன முன்கூட்டிழய ப லுத்தலாம் அல்லது சுபத்திற்கு 

எந்த கூடுதல் கட்டைழமா வட்டிழயா ப லுத்தாமல் ழவறு கடன் வேங்குநருக்கு மாற்றலாம்.  

4. நிலுறவத் சதாறகறய வசூலித்தல்: சுபமின் கடன் வசூல் பகாள்றக கடன் வாங்குபவரக்ளுக்கு 

கை்ைியம் மற்றும் மரியாறதறய  ்சுற்றி கட்டறமக்கப்பட்டுள்ளது. நிலுறவத் பதாறகறய 

வசூலிப்பதில் ழதறவயில்லாமல் கட்டாயப்படுத்தும் பகாள்றககறள சுபம் பின்பற்ற மாட்டார.் 

இந்த பகாள்றக மரியாறத, நியாயமான நடத்றத மற்றும் இைக்கத்தின் அடிப்பறடயில் 

கட்டறமக்கப்பட்டுள்ளது. நிலுறவத் பதாறகறய வசூலிப்பது மற்றும் பாதுகாப்றப மீை்டும் 

பபறுவது பதாடரப்ாக நியாயமான நறடமுறறகறளப் பின்பற்றுவதில் சுபம் நம்புகிறார ் , இதன் 

மூலம் கடன் வாங்குபவர ்நம்பிக்றக மற்றும் நீை்டகால உறறவ வளரப்்பார.் சுபமின் பாதுகாப்பு 

மறுசீரறமப்புக் பகாள்றக, கடறனத் திருப்பி  ்ப லுத்தத் தவறினால் நிலுறவத் பதாறகறய 

வசூலிப்பறத ழநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது, ழமலும் இது ப ாத்துக்கறள அபகரிப்பறத 

ழநாக்கமாகக் பகாை்டிருக்கவில்றல. இக்பகாள்றகயானது, மறுபயன்பாடு, மதிப்பீடு மற்றும் 

பாதுகாப்றப உைரத்ல் ஆகியவற்றில் நியாயத்றதயும் பவளிப்பறடத்தன்றமறயயும் 

அங்கீகரிக்கிறது  . பின்பதாடரவ்தற்கும், நிலுறவத் பதாறகறய வசூலிப்பதற்கும், பாதுகாப்றப 

மீை்டும் பபறுவதற்கும் சுபம் பின்பற்றும் அறனத்து நறடமுறறகளும்  ட்டத்திற்கு முரைாக 

இருக்கும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் கடன் பபறுபவரின் திருப்பி  ்ப லுத்தும் கருவி துள்ளலானால், 

கடனாளிறய பைம் ப லுத்த  ்ப ால்ல பதாறலழபசி / தனிப்பட்ட பின்பதாடரத்ல்கள் 

ப ய்யப்படுகின்றன. இந்த ழததிறயத் தாை்டி, 30 நாட்களுக்கு ழமல் கடந்து ப ல்லும் எந்தபவாரு 

கடனாளியும் வசூல் பட்டியலுக்கு  ்ப ல்கிறார,் இது கீழே ழகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள 

வறரயறுக்கப்பட்ட ப யல்களுடன் தனித்தனியாக கை்காைிக்கப்படுகிறது:  

(a) பைம் நிலுறவயில் இருந்தால், 30 நாட்களுக்கு முன்பு, சுபம் குறிப்பிட்ட பதாறகறய 

உடனடியாக ப லுத்துமாறு கடன் வாங்குபவருக்கு ஒரு கடிதத்றத அனுப்புகிறார.்  

(b) பைம் ப லுத்த ழவை்டிய 60 நாட்கள் நிலுறவயில் இருந்தால், சுபம் ஒரு பின்பதாடரத்ல் 

கடிதத்றத அனுப்புகிறார,் அதாவது,  குறிப்பிட்ட பதாறகறய உடனடியாக ப லுத்துவதற்காக 

கடன் வாங்குபவருக்கு நடவடிக்றக எடுப்பதற்கு முன் அறிவிப்பு (என்.பி.டி.ஏ). இந்த காலகட்டம் 

முழுவதும், நிலுறவயில் உள்ள பதாறகறய ப லுத்துவதன் முக்கியத்துவத்றத 



 

 

வலியுறுத்துவதற்காக சுபம் அதிகாரிகள் கடன் வாங்குபவருடன் பதாடரந்்து பதாடரப்ில் 

இருப்பாரக்ள். 

(c) பகாடுப்பனவுகள் 90 நாட்கள் கடந்த நிறலயில் இருந்தால், குறிப்பிட்ட பதாறகறய 

உடனடியாக ப லுத்துவதற்காக கடன் பபறுபவருக்கு கடன் திரும்பப் பபறுதல் அறிவிப்றப 

(எல்.ஆர.்என்) சுபம் அனுப்புகிறார.்  

(d) பைம் ப லுத்த ழவை்டிய 90 நாட்களுக்கு ழமல் நிலுறவயில் இருந்தால், நிதி  ்

ப ாத்துக்கறளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் புனரறமத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டி அமலாக்க  ்

 ட்டம், 2002 ( ரஃ்ழபசி  ட்டம், 2002) மற்றும் அதன் கீே் உருவாக்கப்பட்ட விதிகள் ஆகியவற்றின் 

கீே்  நடவடிக்றக எடுக்க சுபம் உரிறம உை்டு. அதன் நிலுறவத் பதாறக. நிலுறவத் பதாறக 

90 நாட்களுக்கு முன்பு அல்லது அதற்கு ழமல் ப லுத்தப்பட்டவுடன், கடன் பபறுபவரின் கைக்கு 

வாராக்கடன் என வறகப்படுத்தப்படும் என்றும், நிலுறவயில் உள்ள பதாறக அறனத்தும் 

கடனாளியால் ப லுத்தப்படாவிட்டால் பதாடரந்்து வாராக்கடன் என வறகப்படுத்தப்படும் 

என்றும், அங்கு   ரஃ்ழபசி  ட்டம், 2002 இன் கீே் கடன் பபறுபவருக்கு எதிராக நடவடிக்றக 

எடுக்கும் உரிறமறய சுபம் றவத்திருப்பார ்என்றும் பதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.   

ழமற்கூறியவற்றுக்கு ழமலதிகமாக, சுபம் மற்றும் கடன் பபறுபவருக்கு இறடயில் 

ப யல்படுத்தப்பட்ட கடன் ஒப்பந்தத்தின்படி நிலுறவத் பதாறககள் இருக்கும்ழபாது, 

அத்தறகய கடன் வாங்குபவரக்ளுக்கு தகவல்பதாடரப்ுகறள அனுப்ப சுபம் உரிறம உை்டு.  

ழமலும், சுபம் தனது நிலுறவத் பதாறகறய வசூலிக்க பநழகாஷியபிள் இன்ஸ்ட்ரூபமன்ட் 

 ட்டத்தின் பிரிவு 138 அல்லது பபாருந்தக்கூடிய ழவறு எந்த  ட்டத்தின் கீே் நடவடிக்றக 

எடுக்க உரிறம உள்ளது.  
  

  

5. வாடிக்றகயாளர ்ழ றவ  

கிறள வநரம்: அறனத்து கிறளகளும் வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் காறல 9.30 மைி முதல் மாறல 

6.30 மைி வறர திறந்திருக்கும். மாதத்தின் ஞாயிறு மற்றும் 2 மற்றும்3வது  னிக்கிேறமகள் 

சுபத்திற்கு வார விடுமுறறயாகும்.  
  

ழ றவ பதாடரப்ான ஏழதனும்  சிக்கல் ஏற்பட்டால், கடன் பபறுபவர ்பபாறுப்பான கிறளறயத் 

பதாடரப்ு பகாள்ளலாம். அதன் பின்னர ்ஏழதனும் அதிகரிப்புகள் கவனிக்கப்பட ழவை்டும்:  

வாடிக்றகயாளர ்ஆதரவு ழமலாளர ் 

பதாறலழபசி எை் :  1800 300 22250  

 மின்னஞ் ல்  :  customercare@shubham.co  

(a) கடன் கணக்கு அறிக்றக: நிதியாை்டிற்கான கடன் கைக்கு அறிக்றக, அடுத்த 

நிதியாை்டின் ஏப்ரல் முதல் ெூறல வறரயிலான காலத்திற்கு ஒரு முறற, மின்னணு 

முறறயில் (பதிவுப ய்யப்பட்ட பமாறபல் எை் அல்லது கடன் வாங்குபவரின் மின்னஞ் ல் 

ஐடிகளில் மின்னஞ் ல் / வறல இறைப்பு / எஸ்எம்எஸ் இறைப்பு உட்பட) அல்லது குறிப்பிட்ட 

முகவரியில் ஹாரட்் காப்பி மூலம் சுபம்  ாத்தியக்கூறுகளின்படி அனுப்பப்படும். நகல் 

அறிக்றகறய கடன் வாங்குபவருக்கு அவரது ப லவில் வேங்க ழவை்டும்.  

(b) உரிறம ஆவணங்களின் நகல்: கடன் வேங்கிய கிறளயில் கடன் வேங்கப்பட்ட 30 

நாட்களுக்குள் கடன் வாங்கியவர ்  மரப்்பித்த உரிறம ஆவைங்களின் நகலுக்கு 

விை்ைப்பிக்கலாம். உரிய பதிவு அலுவலகத்தில் இருந்து விை்ைப்பம் அல்லது ஆவைம் 

பபறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் ஆவைம் கிறடக்கும்.  

(c) மூடும் முறற: கடன் பபறுபவர,் கடந்த மாதம், 25ம்ழததிக்கு முன்  , எந்த நாளிலும், கடன் வேங்கிய 

அழத கிறளக்கு ப ன்று, எழுத்துப்பூரவ்மாக விை்ைப்பம் அளித்து, கடறன முடிக்க ழகாரலாம். 

விை்ைப்பம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் கடன் மூடப்படும் மற்றும் அ ல் ப ாத்து 

ஆவைங்கள் மற்றும் எஸ்பிடிசிகள் (ஏழதனும் இருந்தால்) எழுத்துப்பூரவ்மாக பபறப்பட்ட கடன் 

முடிவுக்கு 30 நாட்களுக்குள் ஒப்பறடக்கப்படும்.  

  



 

 

6. குறறதீரப்்பு  

கடன் பபறுபவரக்ளுக்கு கடன் பதாடரப்ாக ஏழதனும் புகாரக்ள் அல்லது குறறகள் இருந்தால் 

அல்லது எந்தபவாரு சுபம் ஊழியருடனும் அவரக்ள் பதாடரப்ு  பகாை்டால், சுபம் கடன் 

வாங்குபவறர கிறளயில் பராமரிக்கப்படும் புகார ்பதிழவட்டில் பதிவு ப ய்யுமாறு 

ழகட்டுக்பகாள்வார,் ழமலும் அதற்கான புகார ்எை்றை வேங்குமாறு கடன் அதிகாரியிடம் 

ழகட்பார.்   

புகாறரப் பபற்ற 7 ழவறல நாட்களுக்குள் சுபம் அறத தீரக்்க முயற்சிப்பார.் முறறப்பாட்டின் 

தீரவ்ு கடன் பபறுபவருக்கு எழுத்து மூலமாகழவா அல்லது கிறளயிழலா கடன் அலுவலரால் 

பதரிவிக்கப்படும்.  

7 ழவறல நாட்களுக்குள் புகாரத்ாரருக்கு எந்த பதிறலயும் பபறாவிட்டால், அவர ்பின்வரும் தீரவ்ு 

பபாறிமுறறறய நாடலாம்:  
  

  

பபறப்படும் அறனத்து புகாரக்ளுக்கும் பின்வரும் வாடிக்றகயாளர ்குறற தீரக்்கும் முறற 

பின்பற்றப்படும். நிறல 1- சுபம் கிறள / கட்டைமில்லா எை் / மின்னஞ் ல் / வறலவா ல்கள்  

வாடிக்றகயாளர ்கிறளக்கு  ்ப ல்லலாம் அல்லது 1800-258-2225 என்ற எை்ைில் பதாடரப்ு 

பகாை்டு தங்கள் புகாறரப் பதிவு ப ய்யலாம். புகாறர customercare@shubham.co மின்னஞ் ல் 

ப ய்யலாம்.   
  

நிறல 2- குறற தீரக்்கும் அலுவலர ்  

புகார ்தீரக்்கப்படாவிட்டால், வாடிக்றகயாளர ்பதாடரப்ு பகாள்ளலாம் 

குறற தீரக்்கும் அலுவலர ்

திருமதி கனிகா  ரம்ா  

மின்னஞ் ல்- 

kanika.sharma1@shubham.co, 

பதாறலழபசி எை்- 0124-4669332  

சுபம் ஹவுஸ், 425, உத்ழயாக் விஹார,் ழபஸ்-4, 

குருகிராம், ஹரியானா - 122015  
  

கடன் பபறுபவரின் திருப்திக்கு ஏற்ப புகார ்தீரக்்கப்படாவிட்டால், அவர ்புகார ்தீரற்வ 

அணுகலாம்  

புகார ்அளித்ததன் மூலம் ழதசிய வீட்டுவ தி வங்கியின் பிரிவு   

a. https://grids.nhbonline.org.in இறைப்பில் ஆன்றலன் பயன்முறறயில்   

அல்லது   

b.  ஆஃப்றலன்  முறறயில்          , பரிந்துறரக்கப்பட்ட   

 வடிவத்தில் , இறைப்பு https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf, புகார ்நிவரத்்தி 

பிரிவுக்கு,  

ஒழுங்குமுறற மற்றும் ழமற்பாரற்வத் திறைக்களம்,   

ழதசிய வீடறமப்பு வங்கி,   

4வது மாடி, ழகார ்5ஏ, இந்தியா ஹாபிடாட் ப ன்டர,்   

ழலாதி  ாறல, புது தில்லி – 110 003  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ஏற்றுக் ழகாடல் 
  

ழமற்குறிப்பிட்ட விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள நான்/நாங்கள்/எனக்கு/எங்களுக்கு 

வாசித்துக் பகாடுத்துள்ழளாம். நிறுவனத்தின் _____________________________of மற்றும் நான் 

/எங்களால் புரிந்து பகாள்ளப்பட்டு ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன, ழமலும் ழமற்கை்ட 

விதிமுறறகளின் நகல் எனக்கு / எங்களுக்கும் வேங்கப்பட்டுள்ளது.  
  
    
   
  

(றகபயாப்பம் அல்லது பபருவிரல் ழரறக (அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் றகபயாப்பம்   அல்லது 

கட்றடவிரல் ழரறக) 

 கடன் வாங்குபவர)் கடன் வேங்குபவரின் இறை கடன் வாங்குபவர ்(கள்)/உத்தரவாதம் 

அளிப்பவரக்ள்  )  

  

 


