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இைணக் கடன் ெப�பவர் 

கடன் மற்�ம் அைடமான ஒப்பந்தம் 

 

 

 

பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� ேததி மற்�ம் வ�டத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் ("ஒப்பந்தம்")  

 

இவர்களிைடேய 

 

 
ஃேபாக்ஸ்ேவகன் ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் �மிடட் (Volkswagen Finance Private Limited),  

சில்வர் �ேதாபியா, 3-ஆம் தளம், ஏ விங், கார்�னல் கிேரசியஸ் சாைல, சகலா, கிழக்� அந்ேதாி, �ம்ைப 400 099-இல் பதி� 

ெசய்யப்பட்ட அ�வலகம் மற்�ம் நி�வனங்கள் சட்டம், 1956-இன் கீழ் இைணக்கப்பட்ட ஓர் நி�வனம் (இனிேமல் 

"வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்" (“VWFPL”) என்� �றிப்பிடப்ப�ம் இ� அதன் பின்வ�ேவார் மற்�ம் 

ஒப்பைடக்கப்ப�ேவாைர�ம் உள்ளடக்�ம்) �தல் ப�தியாக; 

 

   

மற்�ம் 

 

 

பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள இடத்தில் அதன்/அவர� அ�வலகம்/இ�ப்பிடம் ெகாண்�ள்ள, பிற்ேசர்க்ைக I-

இல் 'கடன் ெப�பவர்' மற்�ம் '�ட்�க் கடன் ெப�பவர்' என்� �றிப்பிடப்பட்�ள்ள நபர்(கள்)[இனிேமல் �ட்டாக "கடன் 

ெப�பவர்(கள்)" எனக் �றிப்பிடப்ப�ம், இ� �ழல் அல்ல� அர்த்தத்�டன் ெபா�ந்தாமல் இ�ந்தால் ஒழிய, 

பின்வ�வனவற்ைற உள்ளடக்கியதாகக் க�தப்ப�ம் (i) கடன் ெப�பவர்(கள்) ஓர் தனிப்பட்ட நபராக இ�க்�ம் இடத்தில், 

அவர� வாாி�கள், ெசயல்ப�த்�பவர்கள், மற்�ம் நிர்வாகிகள்; (ii) கடன் ெப�பவர்(கள்) ஒேர உாிைமயாளராக இ�க்�ம் 

இடத்தில், ஒேர உாிைமயாளர் என்� எந்த நபாின் ெபயர் உள்ளேதா அவைர மற்�ம் வாாி�கள், ெசயல்ப�த்�பவர்கள் 

மற்�ம் நிர்வாகிகைளச் ேசர்க்கலாம்; (iii) கடன் ெப�பவர்(கள்) இந்திய �ட்டாண்ைம சட்டம், 1932-இன் கீழ் ஓர் 

�ட்டாண்ைம நி�வனமாக இ�க்�ம் இடத்தில் அவ்வப்ேபாதான எதாவ� மற்�ம் ஒவ்ெவா� �ட்டாளி, மற்�ம் 

அவர்களால் பிைழத்� வாழ்பவர்(கள்) அல்ல� அவர்கள� �ட்டாளிகள் மற்�ம் அவர்கள� வாாி�கள், சட்டப்�ர்வமான 

பிரதிநிதிகள், ெசயல்ப�த்�பவர்கள் மற்�ம் நிர்வாகிகள்; (iv) கடன் ெப�பவர்(கள்) ஓர் இந்� �ட்�க் ��ம்பமாக  

 

 

 

 

(எச்.�.எஃப்), கர்டா மற்�ம் இந்� �ட்�க் ��ம்பத்தின் எதாவ� அல்ல� ஒவ்ெவா� வய� வந்த உ�ப்பினர் மற்�ம் 

அவர்களால் பிைழத்� வாழ்பவர்கள் மற்�ம் அவர� வாாி�கள், ெசயல்ப�த்�பவர்கள் மற்�ம் நிர்வாகிகள்;(v) கடன் 

ெப�பவர்(கள்) ஓர் நி�வனம் அல்ல� ச�கம் அல்ல� வைரய�க்கப்பட்ட ெபா�ப்� �ட்டாண்ைமயாக(எல்.எல்.பி) 

இ�க்�ம் இடத்தில், அதன் வழித்ேதான்றல்கள்; (vi) கடன் ெப�பவர்(கள்) இைணக்கப்படாத நி�வனமாக இ�க்�ம் 

இடத்தில், அதன் அைனத்� உ�ப்பினர்கள் மற்�ம் அவர்கள� வழித்ேதான்றல்கள்; (vii) கடன் ெப�பவர்(கள்) ஓர் 

அறக்கட்டைளயாக இ�க்�ம் இடத்தில், அதன் அறங்காவலர்(கள்) மற்�ம் அறக்கட்டைள/அறங்காவலர்களின் 

வழித்ேதான்றல்கள்)] இரண்டாம் ப�தியாக; இவர்களிைடேய ெசய்யப்பட்�ள்ள� 
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அேதசமயம்: 

 

a கடன் ெப�பவர்(கள்) பிற்ேசர்க்ைக-I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� ேபால அைனத்� உதிாிப் பாகங்கள், 

�ைணக்க�விகள், அகந்திரள்�கள், உபகரணங்கள், உபகரணங்க�க்கான ��தல் ��கள், எதாவ� 

��தலான உடல் கட்�மான/ மாற்றியைமத்தல் ேவைலகள்,  ெபாறி இயந்திர ேமம்பா� உட்பட �திய அல்ல� 

பைழய வாகனம்(கள்) [இனிேமல் �ட்டாக "தயாாிப்�(கள்)" என்� �றிப்பிடப்ப�ம்] வாங்�ம் ேநாக்கத்திற்காக 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் ேகாாி�ள்ளனர்; 

b கடன் ெப�பவாின்(களின்) ேகாாிக்ைகயின் மீ�, இனிேமல் வ�ம் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் உள்ள 

பிற்ேசர்க்ைக I-இல் ("ேநாக்கம்") �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� ேபால, ேமற்ப� ேநாக்கத்திற்காக, 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் கடன் வழங்க ஒப்�க்ெகாள்கிற�. 

 

 

தரப்பினர்களால் அவர்களிைடேய பின்வ�வனவற்றின் ப� இப்ெபா�� ஒப்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�:- 

 

1. கடன், வழங்கல்  
 

1.1 இங்�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� உட்பட்�, இதன்�லம் கடன் ெப�பவர்(கள்) கடன் ெபற 

ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) பிற்ேசர்க்ைக I-இல் ("கடன்") 

�றிப்பிடப்பட்�ள்ள கடன் ெதாைகைய  

வழங்க ஒப்�க்ெகாள்கிற�. கடன், கடன் ெப�பவாின்(களின்) ேகாாிக்ைகயின் மீ�,  

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் (அ) கடன் ெப�பவாிடம்(களிடம்) அல்ல� 

 

(ஆ) பிற்ேசர்க்ைகயில் I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� ேபான்� அத்தைகய உற்பத்தியாளர் / வியாபாாி / நபாிடம் 

வழங்கப்படலாம். மாத �ன் தவைண வட்�, �ன் தவைண, ஆவணக் கட்டணங்கள், கடன் நைட�ைறப்ப�த்�தல் 

கட்டணங்கள், காப்��திக்கான தவைண (ெபா�ந்�மானால்), பராமாிப்பிற்கான கட்டணங்கள்,  உத்தரவாத 

நீட்�ப்பிற்கான கட்டணங்க�க்கான அைனத்� �தல் கட்ட பணம் ெச�த்த�ன் நிகர கடன் ெதாைக கடன் 

ெப�பவ�க்�(க�க்�)வழங்கப்படலாம். அவ்வா� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்- ஆல் 

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/உாிைமயாளர்/நப�க்�(க�க்�) வழங்கப்ப�ம்/ெச�த்தப்ப�ம் அைனத்� கடன்க�ம் 

கடன் ெப�பவாிடம்(களிடம்) வழங்கப்பட்�, அவரால்(களால்) ெபறப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம். 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்- ஆல் ேதைவப்பட்டால், கடன் ெப�பவர்(கள்) வழங்கிய கடைனப் ெபற்றைத 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்- ஆல் ேதைவப்ப�ம் வ�வில் மற்�ம் விதத்தில் ஒப்�க்ெகாள்ளலாம். 

1.2 வழங்கப்பட்ட கடன், காேசாைல(கள்)/ெச�த்தல் ஆைண(கள்)/ ஒப்�தல் சான்�(கள்)/ ேகட்� 

வைரேவாைல(கள்)/ நிகழ்ேநர ெப�ந்திரள் தீர்� (ஆர்.�.ஜி.எஸ்)/ ேதசிய மின்ன� பணப் பாிவர்த்தைன 

அைமப்� (என்.இ.எஃப்.�)/ ஒ�மித்த ெகா�க்கல் இைணப்பிைட�கம் (�.பி.ஐ) ஆகியைவ 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் வழங்கப்பட்ட/ ெசய்யப்பட்ட மற்�ம் கடன் ைவக்கப்ப�கிற� என்றால், 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் கடன் ைவக்கப்பட்ட ேததியில் கடன் வழங்கப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ேம தவிர, அ� 

உண்ைமயில் ெபறப்பட்ட ேததியில் அல்ல. 

1.3 கடன் ஒப்�தல் வழங்கப்பட்�, கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�)ஒப்பைடக்கப்ப�ம் 

தயாாிப்பின்(களின்)உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாள�க்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் வழங்கப்ப�ம் 

ஒப்பைடப்� ஆைண அல்ல� அறி��த்தல்கள் அல்ல� உ�திப்பா�, அத்தைகய 

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளாிடம் கடன் அல்ல� ேவ� நிதி ஏற்பாட்ைட வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 

ெசய்தி�ந்தால் மற்�ம் அத்தைகய உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாள�க்� உண்ைமயில் பணம் 

வழங்கப்படவில்ைல என்றா�ம் கடன் வழங்கப்பட்டதாகேவ க�தப்ப�ம் மற்�ம் அத்தைகய நிகழ்வின் ேபா� 
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இந்த ஒப்பந்தம் கடன் ெப�பாிடம்(களிடம்) ��ைமயாகப் பிைணப்பில் இ�க்�ம் (மற்�ம் கண்�ப்பாக 

உடன்ப�ம்) என்� கடன் ெப�பவர்(கள்) ஒப்�தல் மற்�ம் உ�தி அளிக்கிறார்(கள்). கடன் ெப�பவாின்(களின்) 

ேகாாிக்ைக/அறி��த்தல்களின் ப� அவர்(கள்)சார்பாக எதாவ� நப�க்�(க�க்�) 

வழங்கல்(கள்)ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால் அவர்கள் மீ�ம் பிைணப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.  

1.4  

தயாாிப்பின்(களின்) விைல மற்�ம்/அல்ல� காப்�� அல்ல� தயாாிப்ைப(கைள) பதி� ெசய்வதற்� ஆ�ம் 

ெசலவில் எதாவ� உயர்ந்தி�ந்தால் அைதக் கடன் ெப�பவர்(கள்) தான் ��ைமயாகப் ெபா�ப்ேபற்�க்ெகாள்ள 

ேவண்�ம். 

 

1.5 உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளாிடமி�ந்� தயாாிப்�க்கான(க�க்கான) ஆர்டர்/விற்பைன பதிைவ 

ரத்� ெசய்� ேநர�யாக உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளாிடமி�ந்� விற்பைன பதிவின் விைல அல்ல� 

மற்ற எதாவ� ெதாைகையத் தி�ம்பப் ெபற மற்�ம் அைத கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகயி��ந்� சாிக்கட்�ம் உாிைம வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள�: (i) கடன் 

வழங்கப்பட்� 7 நாட்க�க்�ள்ளாக இ�ந்தால் (அ) உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளர் கடன் 

ெப�பவாிடம்(களிடம்) தயாாிப்ைப(கைள)ஒப்பைடக்கவில்ைல அல்ல� (ஆ) கடன் ெப�பவர்(கள்) 

ஒப்பைடக்கப்பட்ட தயாாிப்ைப(கைள) எ�த்�க்ெகாள்ளத் தவ�வ�, அல்ல� (ii) கடன் ெப�பவர்(கள்) 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் தயாாிப்ைப(கைள) வாங்கியதற்கான தன� பங்களிப்பிற்�ச் சான்றான 

ஆவணங்கைள வழங்கத் தவறினால், அல்ல� (iii) கடன் வழங்கப்பட்� 30 நாட்க�க்�ள் எதாவ� 

காரணத்திற்காகத் தயாாிப்�(கள்) கிைடக்கவில்ைல என்றால். எதாவ� பற்றாக்�ைற, கடன் 

ெப�பவரால்(களால்)உடன�யாக சாி ெசய்யப்படவில்ைல என்றால், கடன் ெச�த்தத் தவறியதாகேவக் 

க�தப்ப�ம். 

1.6 பின்வ�ம் எதாவ� ஒ� நிகழ்� ஏற்பட்டால் (அ)இந்த ஒப்பந்தம், (ஆ) 'அ�மதி க�தம்', (இ) 'கடன் விண்ணப்பம்', 

(ஈ) பா�காப்� ஆவணங்கள், மற்�ம் (உ) கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெசயல்ப�த்தப்பட்ட கடன் சம்பந்தப்பட்ட 

மற்ற ஆவணங்கள்(�ட்டாக "பாிவர்த்தைன ஆவணங்கள்") ��ைமயாகக் கடன் 

ெப�பவைர(கைள)பிைணக்�ம் என்� கடன் ெப�பவர்(கள்)ஒப்�தல் மற்�ம் உ�தியளிக்கிறார்: 

 

i ) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இந்த ஒப்பந்தத்ைதச் ெசயல்ப�த்�தல் மற்�ம்/ அல்ல� கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

விண்ணப்பிக்கப்பட்ட கடன் (அல்ல� அதன் எதாவ� ப�தி) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் 

அ�மதிக்கப்ப�தல்/வழங்கப்ப�தல்/ ெகா�க்கப்ப�தல்; அல்ல� 

ii ) அத்தைகய அ�மதி/ வழங்கல் ெபற்ற கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடமி�ந்� 

�றிப்பிட்ட உ�திப்பாட்�ற்கான எந்த ேதைவ�மின்றி, �றிப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாள�க்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் வழங்கப்ப�ம் 

அறி��த்தல்கள்/உ�திப்பா�க�க்� இணங்கக் கடன் ெப�பவ�க்�(�க்�) தயாாிப்ைப(கைள) 

ஒப்பைடத்தல். 

1.7 கடன் வழங்கல், கீேழ �றிப்பிடப்பட்�ள்ள நிபந்தைனக�க்� உட்பட்ட�: 

அ) பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள தயாாிப்ைப(கைள) வாங்�வதற்காகப் பணம் ெச�த்தியதில் கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) பங்கிற்கான ஆதாரமான ஆவணங்கைளக் கடன் ெப�பவர்(கள்) 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் வழங்கலாம். 

 

ஆ) கடன் ெப�பவர்(கள்), தயாாிப்�க்�(க�க்�) அ�தியான, ெதளிவான மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்தக் ��ய 

தைலப்�/உாிைம ெகாண்��க்கலாம் மற்�ம் தயாாிப்�(கள்) �ற்றி�ம் வில்லங்கமற்றதாக�ம் மற்�ம் 

எதாவ� ெபா�ப்� மற்�ம் �ன் கட்டணமற்றதாக�ம் இ�த்தல் ேவண்�ம். 
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இ) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் ெப�பவாின்(ளின்) கைடைமகைள சாத்தியமற்றதாக்�ம் அசாதாரணமான 

அல்ல� மற்ற �ழ்நிைலகள் ஏற்படாமல் இ�த்தல். 

 

ஈ)  வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் கடன் த�திக்கான ேதைவகைள கடன் ெப�பவர்(கள்) �ர்த்தி ெசய்தல். இ� 

சம்பந்தமாக, கடன் ெப�பவர்(கள்)கடன் த�திக்� ஏற்றவர் என்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் க�தி 

அத்தைகய இயல்�ைடய விசாரைணகைள நடத்த வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உாிைம உள்ள�. ேம�ம் 

கடன் ெப�பவாின்(களின்) கடன் த�திைய நி�பிக்கத் ேதைவப்ப�ம் சான்�கைளக் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) அல்ல� கடன் �கைமகள் அல்ல� எதாவ� சம்பந்தப்பட்ட �ன்றாம் தரப்பினாிடமி�ந்� 

ெபற வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உாிைம உள்ள�. 

 

உ) பிாி�க்�� 7-இல் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளதின் ப� கடன் கட்டத் தவறாமல் இ�த்தல் மற்�ம் காலக்ெக� 

அல்ல� அறிவிப்� கழித்தல் மற்�ம் �றப்பட்�ள்ளப் பிாி�க்�றில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ளதின் ப� 

காலக்ெக� கழித்தல் கடன் கட்ட தவறியதா�ம், அைவ ஏற்பட்�த் ெதாடராமல் இ�த்தல். 

 

ஊ)  இப்ெபா�� கடன் ெப�பவாின்(களின்) வசம் இ�ந்தா�ம் இந்த அவர்(கள்) வசம் வரவி�ந்தா�ம், கடன் 

�லமாக வாங்கப்பட்ட/ெபறப்பட்ட அல்ல� வாங்கப்பட/ெபறப்படப் ேபாகின்ற தயாாிப்பின்(களின்) மீ� 

அைடமானம் ைவப்பதன் �லம் �தலாவதான மற்�ம் பிரத்திேயகமான ெபா�ப்பாைணைய 

உ�வாக்�வதன் �லம், கடன் ெப�பவரால்(களால்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய 

அைனத்� வட்�, அ�தியிட்ட இழப்�கள், ெசல�கள், கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசலவினங்கள் மற்�ம் கடன் 

ெதாைகயான மற்ற பணத்�டன் கடனின் அசல் ெதாைகயில் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் தி�ப்திையக் 

கடன் ெப�பவர்(கள்) ெபறலாம். 

 
2. ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக, �ற்ெச�த்தப்படேவண்�ய ெதாைக, வட்� மற்�ம் மற்ற கட்டணங்கள்  

 

2.1 கடன் ெப�பவர்(கள்), கடன் மீதான வட்�ைய பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள விகிதத்தில் மற்�ம் 

ேததிகளில் ெச�த்�வதற்�ப் ெபா�ப்பாகலாம். வட்� மற்�ம் மற்ற கட்டணங்கள் மீதான வட்� தினசாி 

இ�ப்பின் அ�ப்பைடயில் மாதாந்திர நி�ைவ அசல் இ�ப்பின் மீ� கணக்கிடப்ப�ம். ஓர் வ�டத்தின் 360 

நாட்கள் மற்�ம் உண்ைமயில் கடந்�விட்ட நாட்களின் மீ� வட்� கணக்கிடப்ப�ம். கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

அல்ல� அவர� வங்கியால் காேசாைலையக் ெகாண்� ெசல்�தல், ேசகாிப்�, ெபற எ�த்�க்ெகாள்�ம் ேநரம் 

எ�வாக இ�ந்தா�ம் கடன் காேசாைல வழங்கிய நாளி��ந்� கட�க்கான வட்� ேசரத் ெதாடங்�ம். 

அவ்வப்ேபா� இந்தியன் ாிசர்வ் வங்கியால் ("ஆர்.பி.ஐ") வழங்கப்ப�ம் வழிகாட்�தல்கள் அல்ல� 

ெபா�த்தமான ேநரத்தில் பணச் சந்ைதயில் உள்ள நிைல, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் நிதிக்� ஆ�ம் ெசல� 

மற்�ம் கட�க்�ாிய நிதிகள் கிைடப்பதன் அ�ப்பைடயில் கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெச�த்தப்பட ேவண்�ய 

வட்� விகிதம் மாற்றத்திற்�ட்பட்ட�. 

2.2 கடன் ெப�பவர்(கள்), பிற்ேசர்க்ைக I-இல் (ஒப்பந்தத்தின் சாராம்சத்தின் ேநரம்) �றிப்பிடப்பட்�ள்ள அத்தைகய 

தவைணகள் எண்ணிக்ைகயில் மற்�ம் அத்தைகய தவைண(கள்) ெதாைகயில் மற்�ம் 'தவைண ேததியில்(களில்)' 

கடைன வட்��டன் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� தி�ம்பச் ெச�த்தலாம்; இனிேமல் அத்தைகய தவைணகள் 

தனியாக "தவைண/இ.எம்.ஐ" என்�ம் மற்�ம் �ட்டாக "தவைணகள்/இ.எம்.ஐ-கள்" என்�ம் �றிப்பிடப்ப�ம்.  

மாதாந்திர தவைண ெதாைக அ�த்த உயர் �பாய் மதிப்பிற்� நிகராக்கப்ப�ம். தவைண ேததி, பணம் ெச�த்த 

ேவண்�ய இடத்தில் ேவைல நாளாக இல்ைல என்றால், கடன் ெப�பவர்(கள்) தவைணைய அத்தைகய தி�ம்பச் 
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ெச�த்த�க்கான தவைண ேததிக்� அ�த்த ேவைல நாளில் ெச�த்தலாம். கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்தப்பட ேவண்�ய அைனத்� ெதாைக�ம் எந்த வாியின் மீதான கழிப்�மின்றி 

ெசய்யப்பட ேவண்�ம். கடன் ெப�பவர்(கள்) அத்தைகய கழிப்ைப ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ெமன்றால், பின்னர், 

இ� ேபான்ற விஷயத்தில், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக, அத்தைகய கழிப்ைப 

ேமற்ெகாண்ட பிற�, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெப�ம் ேதாைக (அத்தைகய கழித்த�க்கான எந்தெவா� 

ெபா�ப்�ம் இல்லாமல்) அத்தைகய கழித்தைல ேமற்ெகாள்ளாத ேபா� ெபறப்ப�ம் ெதாைகக்�ச் சமமாக 

இ�ப்பைத உ�தி ெசய்�ம் விதத்தில் அதிகாிக்கப்ப�ம். 

 

 

2.3 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) ஏ� (7) நாட்க�க்� �ன்னதாகேவ எ�த்�ப் �ர்வமான 

அறிவிப்ைப வழங்கி; வழங்கல் ெதாைக/வழங்கல் ேததி/வட்� விகிதம்/தவைண ெதாைக/தவைண 

அட்டவைண/�ற்ெச�த்தல் கட்டணங்கள்/ேசைவக் கட்டணங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள மாற்றங்கள் �றித்� 

கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) அறிவிக்கலாம் என்� கடன் ெப�பவர்(கள்) ஒப்�க்ெகாள்கிறார்(கள்). அத்தைகய 

அறிவிப்�, கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) இரண்� ெமாழிகளில் அ�ப்பி ைவக்கப்பட ேவண்�ம் 

அதாவ�, ஒன்� ஆங்கிலத்தில் மற்�ம் மற்ெறான்� கடன் ெப�பவரால்(களால்) �ாிந்�ெகாள்ளக்��ய 

வட்டார ெமாழியில் மற்�ம் அத்தைகய மாற்றம் அத்தைகய தகவல் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) 

ெதாியப்ப�த்திய நாளி��ந்� ெசயல்ப�த்தப்படலாம். 

2.4 கடன் ெப�பவர்(கள்) எதாவ� தவைண(கள்) அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்கான மற்ற எதாவ� கடன் 

ெதாைகையத் தவைண ேததியில்(களில்) ெச�த்த/தி�ம்பச்ெச�த்தத் தவறினால், ெபா�ந்�ம் தவைண 

ேததியி��ந்� பணம் ெச�த்தப்ப�ம்/ெபறப்ப�ம் நாள் வைர அத்தைகய நி�ைவகளின் மீ� பிற்ேசர்க்ைக I-இல் 

�றிப்பிடப்பட்�ள்ள விகிதத்தில் ��தல் வட்�/தவறியதற்கான வட்� மற்�ம் இதர கட்டணங்கைளச் ெச�த்தக் 

கடன் ெப�பவர்(கள்) ெபா�ப்பாகலாம். அத்தைகய ��தல் வட்�/தவறியதற்கான வட்� மற்�ம் இதர 

கட்டணங்கள், இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதி�ைறகளின் ப� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்�, கடன் ெப�பவர்(கள்) 

ெச�த்த ேவண்�ய மற்ற எதாவ� கட்டணங்க�டன் ��தலானதாக இ�க்கலாம். 

2.5 பின்வ�வனவற்றில் எதாவ� ஒன்றின் �லம் தவைண மற்�ம் மற்ற பணத்ைத வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்�, கடன் 

ெப�பவர்(கள்) தி�ம்பச்ெச�த்தலாம்/ெச�த்தலாம்: (i) பிந்ைதய ேததியிட்ட காேசாைலகள் ("பி.�.சி �ைற"), 

(ii)ஆர்.பி.ஐ-ஆல் அறிவிக்கப்பட்டதின் ப� மின்ன� தீர்� அைமப்� (கடன் தீர்�) ("இ.சி.எஸ் �ைற"), (iii) 

ெதாைகையப் பணமாக அல்ல� "ஃேபாக்ஸ்ேவகன் ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் �மிட�ன்" ெபயாில் வழங்கப்ப�ம் 

காேசாைல/வைரேவாைலயாக ேநர�யாகச் ெச�த்�தல் ("ேநர� பணம் ெச�த்தல் �ைற"), அல்ல� (iv) 

என்.ஏ.சி.எச், அல்ல� (v) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் அ�மதிக்கப்பட்ட ேவ� எதாவ� �ைற. பணம் 

ெச�த்�ம் �ைற, பிற்ேசர்க்ைக I-இல் கடன் ெப�பவரால்(களால்) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டதாக இ�க்கலாம். 

அத்தைகய ேதர்�/ஆைணைய, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் �ன்�ட்�ய எ�த்�ப்�ர்வமான ஒப்�த�ன்றி கடன் 

ெப�பவரால்(களால்) மாற்ற/ரத்� ெசய்ய/தி�ம்பப்ெபற ��யா�. ேம�ம், கடன் அல்ல� கடன் 

ெப�பவாின்(களின்)தவைணயில் நி�ைவ இ�க்�ம் வைர பின்ேததியிட்ட  

 

 

காேசாைலகள்/இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் ெபா�த்� ரத்� ெசய்ய அல்ல�  பண அளிப்� நி�த்� ஆைண 

அறி��த்தல்கைள வழங்கக் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) உாிைம இல்ைல. இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� பாிமாற்� 

ஆவணங்களில் உள்ளைவ தவிர மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) ேதர்ந்ெத�த்த பணம் ெச�த்தல் �ைறையக் 

க�தாமல், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததியில் எதாவ� தவைணைய ெமய்ப்பிக்க 

அல்ல� கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெச�த்தப்படத் தவறினால், அதன் மீ� கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

வழங்கப்பட்ட பின் ேததியிடப்பட்ட காேசாைலகள் அல்ல� இ.சி.எஸ் அல்ல� என்.ஏ.சி.எச்-ஐ 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ஆதரவாக வழங்க மற்�ம்/அல்ல� �றித்�க்காட்ட வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

உாிைம உள்ள�. 
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2.6 பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� ேபான்�, கடன் வழங்�வதற்� �ன்னதாக (வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-

ஆல் �றிப்பிடப்ப�ம் ேவ� எதாவ� ேநரத்தில்) கடன் ெப�பவரால்(களால்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

(அல்ல� அதனால் ெபயர்க்�றிப்பிடப்பட்டவர்) ெச�த்தப்பட்ட �ன் தவைணகள், ெச�த்தப்ப�ம் இ�தி 

தவைணயில் (சம எண்ணிக்ைகயில்) அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ��� ெசய்யப்ப�ம் �ைறயில் 

சாிக்கட்டப்ப�ம். அத்தைகய �ன் தவைணகளின் ெதாைக மீதான வட்�க்�, கடன் ெப�பவர்(கள்) உாிைம ெபற 

��யா�. 

2.7 கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் வசம் இ�க்�ம் பயன்ப�த்தப்படாத காேசாைலைய/கைள கடன் 

��வைடந்த 30 நாட்க�க்�ள் ேகாரலாம், தவறினால் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் வசம் இ�க்�ம் 

ேகாரப்படாத/விநிேயாகிக்கப்படாத காேசாைலகைள அழிக்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உாிைம உள்ள�. 

2.8 இதன்�லம் கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� விநிேயாகிக்கப்பட்ட காேசாைலயில்/களில் இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் கீழ் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) எந்த அறிவிப்�மின்றி 

கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகக்� மிகாமல் ேதைவயான 

விவரங்கைள நிரப்பக் கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� நிபந்தைனயற்ற மற்�ம் தி�ம்பப்ெபற 

��யாத அ�மதிைய வழங்�கிறார்(கள்). வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், அதன் �ய வி�ப்பத்தின் ப� ஒன்� அல்ல� 

அதற்� ேமற்பட்ட அத்தைகய காேசாைலகள் அல்ல� இ.சி.எஸ் அல்ல� என்.ஏ.சி.எச்-ஐ கடன் 

தி�ம்பச்ெச�த்த�ன் �ைறப்ப�த்�தல்/தீர்�க்�ப் பயன்ப�த்த வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உாிைம உள்ள� 

என்� இதன் �லம் கடன் ெப�பவர்(கள்) உ�திப்ப�த்தி ஒப்�க்ெகாள்கிறார்(கள்). இந்த ேநாக்கத்திற்காக, இந்த 

ஒப்பந்தத்திற்� இணங்க கடன் ெப�பவரால்(களால்)வழங்கப்பட்ட காேசாைலகள் அல்ல� இ.சி.எஸ் அல்ல� 

என்.ஏ.சி.எச் தீர்ந்� ேபானால் கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� �திய காேசாைலகைள 

வழங்�வார்(கள்). 

 

 

2.9 இ.சி.எஸ், பின் ேததியிட்ட காேசாைலகள், அல்ல� என்.ஏ.சி.எச், கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

வழங்கப்பட்��ந்தால் அைவ ம�க்கப்படாமல் இ�ப்பைத மற்�ம் ெபா�ந்�ம் தவைண ேததியில் அல்ல� 

அதற்� �ன்னதாக தவைணகள் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ெபறப்ப�வைத உ�தி ெசய்யக் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) அைனத்� ேநரத்தி�ம் ேபா�மான நிதிைய அவர�/ அவர்கள� வங்கிக் கணக்கில் 

பராமாிக்கலாம். 

2.10 கடன் ெப�பவரால்(களால்) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட பணம் தி�ம்பச்ெச�த்த/பணம் ெச�த்தல் �ைறையத் தவிர, 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் கடன் சம்பந்தமான அைனத்� தவைணகள் மற்�ம் மற்ற அைனத்� ெதாைகக�ம் 

ெபா�ந்�ம் தவைண ேததியில் அல்ல� அதற்� �ன்னதாக ெச�த்தப்பட்டைத/தி�ம்பச்ெச�த்தப்பட்டைத 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எந்த அறிவிப்�மின்றி கடன் ெப�பவர்(கள்) உ�திப்ப�த்�ம் ெபா�ப்ைப 

அைனத்� ேநரங்களி�ம் ெதாடர ேவண்�ம் மற்�ம் கடன் ெப�பவரால்(களால்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

ெச�த்தப்பட ேவண்�ய அத்தைகய அைனத்� ெதாைகக�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் �றிப்பிடப்ப�ம் 

இடத்தில்(களில்) எந்த கழிப்�மின்றி ெச�த்தலாம், எனேவ ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகையச் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததியில் அல்ல� அதற்� �ன்னதாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ��ைமயாகப் ெபற ���ம். எந்த 

�ைறயி�ம் பணம் ெச�த்தியதற்கான வர�, ெச�த்தப்பட்ட பணம் ெபறப்பட்ட பிறேக வழங்கப்ப�ம். 

அத்தைகய ேநரத்தில் �� தவைண அல்ல� ெச�த்த ேவண்�ய மற்ற ெதாைகக்�க் �ைறவான பணம் 

ெச�த்தைல வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ஏற்�க்ெகாள்வ� அத்தைகய ேநரத்தில் அல்ல� அைதத் ெதாடர்ந்� வ�ம் 

ேநரத்தில் �� ெதாைகையப் ெப�ம் உாிைமயி��ந்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் விலக்களித்ததாக அல்ல� இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வ�ம் மற்ற எதாவ� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் உாிைமகளி��ந்� விலக்களித்ததாகக் 

ஆகா�. 

2.11 இந்த கடன் வழங்க�ன் ேபா� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

காேசாைலகள்/இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச்-இல் ைகெயாப்பமிட்ட அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைகெயாப்பதாரைர 

மாற்�வதற்�க் கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடமி�ந்� �ன்�ட்�ேய எ�த்�ப்�ர்வமான 
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ஒப்�தைலப் ெபற ேவண்�ம். பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள "காேசாைல/இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் 

இடமாற்�" கட்டணங்கைள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� வழங்�வதற்� உட்பட்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

வழங்கப்பட்ட பின் ேததியிட்ட காேசாைலகள்/இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச்-ஐ அதற்� மாற்றான மற்ெறா� வங்கியில் 

வைரயப்பட்ட பின் ேததியிட்ட காேசாைலகள்/இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் உடன் இடமாற்றம்/பாிமாற்றம் ெசய்யக் 

கடன் ெப�பவைர(கைள) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அ�மதிக்கலாம்.அத்தைகய நிகழ்வின் ேபா�, 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் தி�ப்திக்காகக்  

 

 

கடன் ெப�பவர்(கள்) தவைணையச் ெச�த்�வதற்காகச் ெசயல்ப�த்திய பின் ேததியிட்ட காேசாைலகள் 

மற்�ம்/அல்ல� இ.சி.எஸ் அல்ல� என்.ஏ.சி.எச் ஆைணகள், ஒப்பந்தங்கள் மற்�ம்/அல்ல� மற்ற ஆவணங்கைள 

உடன�யாக மாற்றி, அதற்�ப் பதிலாக �திய  பின் ேததியிட்ட காேசாைலகள், இ.சி.எஸ் அல்ல� என்.ஏ.சி.எச் 

ஆைணகைள வழங்க ேவண்�ம். 

2.12 எதாவ� �ைறபா�, ஒப்பைடப்பில் தாமதம் அல்ல� ஒப்பைடயாைம அல்ல� இழப்�, தி�ட்�, பறி�தல், 

ஒப்பைடப்பின் ேபா� அல்ல� அதற்� �ன் தயாாிப்பின் (களின்) விபத்திற்� அல்ல� தயாாிப்பின் (களின்) எதாவ� 

�ைறபா�, ேசதம் அல்ல� தரத்திற்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெபா�ப்பாகா� என்� கடன் ெப�பவர் (கள்) 

ஒப்�க்ெகாள்கிறார் (கள்). தவைணையச் ெச�த்�தல், பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள அட்டவைணயின் 

ப� ெதாடங்கி, ெதாட�ம் மற்�ம் ஒப்பைடயாைம/ஒப்பைடப்பதில் தாமதம், தயாாிப்பில்(களில்) �ைறபா� மற்�ம் 

தயாாிப்�(கள்) ெதாடர்பாகத் தரப்பினர்களிைடேய எந்த சர்ச்ைச / ேவ�பா� ஏற்பட்டா�ம் எதாவ� தவைணைய 

அல்ல� மற்ற ெதாைகையச் ெச�த்�வைத நி�த்தி ைவக்க அல்ல� தாமதிக்கக் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) 

உாிைம இல்ைல. 

2.13 �ைறந்தபட்ச �ன் ெச�த்தல் ெதாைக, �ன் ெச�த்தல் தவைண, அல்ல� தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட வட்�, 

மற்�ம்/அல்ல� எதாவ� மற்ற கட்டணங்கள் உட்பட வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் �றிப்பிடப்பட்ட அத்தைகய 

விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மீ� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எ�த்�ப்�ர்வமான ஒப்�த�க்� 

உட்பட்�, கடன் ெப�பவர்(கள்) பணம் ெச�த்தேவண்�ய ேததிக்�/க�க்� �ன்னதாகேவ கடன் அல்ல� 

தவைணகள் அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய (இதன் பிற� 

வைரய�க்கப்ப�கிற�) ப�தியாக அல்ல� ��ைமயாக �ன் ெச�த்தலாம்; எனி�ம், கடன் அல்ல� 

தவைணகைள வ�டத்திற்� இரண்� �ைற மட்�ேம ப�தியாக அல்ல� ��ைமயா �ன் ெச�த்�ம் உாிைம 

கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) உள்ள�. எதாவ� அத்தைகய ப�தி �ன் ெச�த்�தல் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் 

அ�மதிக்கப்பட்� அங்கீகாிக்கப்பட்டால், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ளதன் 

ப� தி�ம்பிச் ெச�த்தல் அட்டவைண/ தவைண(கள்) ெதாைகையத் தி�த்தலாம் மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) 

அதன் பிற� தி�த்தப்பட்ட பணம் ெச�த்தல் அட்டவைணயின் ப�ப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். அத்தைகய �ன் 

ெச�த்தல், காேசாைலகள்/வைரேவாைலகள்/ெகா�ப்பாைணகள்/ஆர்.�.ஜி.எஸ்/என்.இ.எஃப்.�/என்.ஏ.சி.எச் நிதி 

பாிமாற்றத்தின் பணம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ெபறப்பட்ட பிற� மட்�ேம அம�க்� வ�ம் மற்�ம் 

தி�ம்பச்ெச�த்தல் அட்டவைண அ�த்த மாதத்தின் இ.எம்.ஐ ேததிக்�ப் பின்னர் மட்�ேம அம�க்� வ�ம். 

 

2.14 ஒப்பந்தச் சட்டம், 1872-இன் எதாவ� விதி�ைறகள் அல்ல� மற்ற எதாவ� சட்டம் அல்ல� ஒப்பந்தம் மற்�ம் 

அல்ல� எதாவ� பாிவர்த்தைன ஆவணங்களில்  உள்ள எதாவ� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் தவிர, 

கடன் ெப�பவாிடம்(களிடம்) இ�ந்� ெபறப்ப�ம் எதாவ� ெதாைக அல்ல� பிைணயமாக ைவக்கப்பட்டைத 

அமலாக்�வதன் �லம் அல்ல� ேவ� வழியில் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ெபறப்ப�ம் ெதாைக, 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் எ�த்�ப்�ர்வமாக ஒப்�க்ெகாள்ளப்படாத பட்சத்தில், பின் வ�பவற்றிற்� 

உாியதாகப்பட ேவண்�ம் என்� கடன் ெப�பவர்(கள்) ஒப்�க்ெகாண்�, சாற்றி, உ�திப்ப�த்�கிறார் (i) 

�தலாவதாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய ெசல�கள், கட்டணங்கள், ெசலவினங்கள் மற்�ம் 

மற்ற பணத்திற்�ச் சார்பாக; (ii) இரண்டாவதாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய வட்�  மற்�ம்/ 

அல்ல� ேசர்ந்�ள்ள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய பணத்திற்�ச் சார்பாக; (iii) �ன்றாவதாக 
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இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ெச�த்த ேவண்�ய அல்ல� ெச�த்த ேவண்�யதாகக்��ய அசல் ெதாைகக்கான 

எதாவ� தவைண(கள்) ெதாைகையத் தி�ம்பச் ெச�த்�வதன் சார்பாக; மற்�ம் (iv) இ�தியாகக் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� இைடேய உள்ள மற்ற எதாவ� ஒப்பந்தங்களின் கீழ் ெச�த்த 

ேவண்�ய பணத்தின் சார்பாக 

2.15 கடன் ெப�பவர்(கள்) ெபா�ந்�ம் தவைண/இ.எம்.ஐ, �றிப்பிடப்பட்ட ேநரத்தில் அல்ல� அதற்� �ன்னதாக 

ெச�த்தத் தவறினால், கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) ெபா�ந்�ம் ஜி.எஸ்.� மற்�ம் மற்ற எதாவ� வாிக�டன் 

கீேழ �றிப்பிடப்பட்�ள்ள கட்டணங்கைள விதிக்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உாிைம உள்ள�: -தண்ட வட்� - 

தாமதித்�ப் பணம் ெச�த்தல் கட்டணங்கள் - காசாகாத காேசாைல கட்டணங்கள் - அபராதம். ேமேல உள்ள 

கட்டணங்கள் கடன் ெப�பவரால்(களால்) உடன�யாக ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். �றப்பட்ட ெதாைக 

ெச�த்தப்படாத வைர �றப்பட்ட ெதாைக ெச�த்தப்படாத வைர தவைண/இ.எம்.ஐ மற்�ம்/ அல்ல� ேமேல 

�றிப்பிடப்பட்�ள்ள கட்டணங்கைளச் ெச�த்தத் தாமதித்தால் கடன் ெப�பவர்(கள்), ெபா�ந்�ம் தண்ட 

வட்�ைய, வ�டத்திற்� @ ………%ெச�த்த ேவண்�ம். 

 

 

3 வாிகள்/கட்டணங்கள்  
 

3.1 அரசாங்கம் அல்ல� மற்ற அதிகார அைமப்பால் அவ்வப்ேபா� விதிக்கப்ப�ம் வட்� வாி, ேசைவ வாி, சரக்� 

மற்�ம் ேசைவ வாி ("ஜி.எஸ்.�"), கட்டணங்கள் (பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� ேபான்� ஒ� �ைற 

ெவளிப்பைடயான நைட�ைறப்ப�த்தல்  

கட்டணம் உட்பட), இறக்�மதி வாிகள் (�த்திைர வாி மற்�ம் ெதாடர்�ைடய பதி� மற்�ம் தாக்கல் 

கட்டணங்கள் மற்�ம் வாிகள் எ�வாயி�ம் அைவ உட்பட), (அ)கடன் விண்ணப்பம், கடன் வழங்கல் மற்�ம் 

அதன் தி�ம்பச் ெச�த்தல், �ன் ெச�த்தல்/காேசாைல மாற்றக் கட்டணம், அல்ல� தயாாிப்�டன்(க�டன்) 

ெதாடர்�ைடய மற்ற �றிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்கள்; (ஆ) இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம்/அல்ல� எதாவ� பாிவர்தைன 

ஆவணம், (இ) கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்த ேவண்�ய பணத்ைத மீட்ப� மற்�ம் ெப�வ�, (ஈ) பிைணைய 

உ�வாக்�தல், அமலாக்�தல் மற்�ம் ெப�தல் [தயாாிப்ைப(கைள) வசப்ப�த்�தல், பராமாித்தல், ேசமித்தல் 

மற்�ம் விற்றல்/இடமாறல்/பணமாக்கல் உட்பட], (உ) தயாாிப்ைப(கைள) ப�� பார்த்தல் மற்�ம் 

தயாாிப்�டன்(க�டன்) ெதாடர்�ைடயதாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய நி�ைவயில் உள்ள அைனத்� வாிகள் 

மற்�ம் மற்ற எதாவ� கட்டணங்கள் மற்�ம் விதிப்�கள், (ஊ) தயாாிப்பின்(களின்) ஆய்� மற்�ம் மதிப்��, (எ) 

தயாாிப்பிற்கான(க�க்கான) காப்��, வாகன நி�த்தல் கட்டணங்கள், வாடைககள், தயாாிப்�(கள்)கிடங்� 

அல்ல� பா�காப்பாக ைவப்பதற்கான கட்டணங்கள் மற்�ம் (ஏ) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் வழக்கறிஞர் 

கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசலவினங்க�டன் ெதாடர்�ைடய மற்ற அைனத்� ெசல�கள், கட்டணங்கள் மற்�ம் 

ெசலவினங்கைள (வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ஏற்ப�ம் ெசல�கள் மற்�ம் ெசலவினங்கள் உட்பட ஆனால் 

அைவ மட்�மல்ல) கடன் ெப�பவர்(கள்) ஏற்�க்ெகாண்� ெச�த்த ேவண்�ம். �த்திைர வாி, மற்ற வாிகள், 

கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் மற்�ம்/அல்ல� இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் பிைணயத்தின் 

கீழ்/ெதாடர்�ைடயதாகச் சட்டம் அல்ல� அதன் விளக்கத்தில் அல்ல� நிர்வாகத்தில் எதாவ� மாற்றம் 

காரணமாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் ெசல� அதிகாித்தல் உட்பட ஆனால் இைவ மட்�ம் அல்லாமல், 

அைனத்� மற்�ம் எதாவ� இழப்�கள், ேசதங்கள், ெசல�கள், கட்டணங்கள், ேகாாிக்ைககள், ெசலவினங்கள் 

மற்�ம் ெபா�ப்�கள், எந்த வைக அல்ல� இயல்�ைடயதாக இ�ந்தா�ம், ேம�ள்ள விஷயங்கள் ெதாடர்பாகக் 

கடன் ெப�பவரால்(களால்) உ�வாக்கப்பட்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் பாதிக்கப்பட்� அல்ல� ஏற்பட்டால், 

அைவ தற்ேபாைதக்� நைட�ைறயில் உள்ள சட்டத்தின் ப� எப்ெபா�� ெச�த்த ேவண்�ேமா, கடன் 

ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் ெச�த்தலாம்/ஈ�ெசய்யலாம். 

3.2 ேமேல �றிப்பிடப்பட்ட பணத்ைதக் கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்தத் தவறினால், அைதச் ெச�த்�ம் தனி�ாிைம 

(ஆனால் கடைமப்பட்��க்கா�) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள�. அவ்வா� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் 

ெச�த்தப்பட்ட அைனத்� ெதாைகைய�ம் பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள பணம் ெச�த்தத் 
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தவறியதற்கான வட்��டன் கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் ஈ� ெசய்ய ேவண்�ம். இந்த 

கடன் ெதாடர்பாக  

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் (பிரதிநிதிகள்/ஆேலாசகர்கள்/மதிப்�ட்டாளர்களால் அல்ல� அவர்கள் சார்பாக�ம்) 

ெச�த்தப்பட்ட ெதாைக மற்�ம்/அல்ல� ஏற்பட்ட ெசலவினங்கள் அைனத்ைத�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்)  

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடமி�ந்� ேகாாிக்ைக விடப்பட்ட ேததியி��ந்� 7 நாட்க�க்�ள் ஈ� ெசய்ய 

ேவண்�ம். அத்தைகய அைனத்� ெதாைக�ம், ெச�த்தப்பட்ட நாளி��ந்� அ� ஈ� ெசய்யப்ப�ம் வைர 

பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள வட்� விகிதத்தில் வட்�ையச் �மக்�ம். 

3.3 சரக்� மற்�ம் ேசைவ வாி (ஜி.எஸ்.�)ெசயல்ப�த்தப்பட்�ள்ளதால், ெசயலாக்கக் கட்டணங்கள், ரத்தாக்கல் 

கட்டணங்கள் உட்பட ஆனால் இைவ மட்�ம் அல்லாமல் கட்டணங்கள் ெதாடர்பாகப் ெபறப்பட்ட 

�ன்பணத்தி��ந்� வாி(கள்) (அதாவ�, ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� எஸ்.ஜி.எஸ்.� & சி.ஜி.எஸ்.�), ெபா�ந்�ம் 

விகிதத்தில் விதிக்கப்பட்� மீட்கப்ப�ம். கடன் ெப�பவர்(கள்) எதாவ� காரணத்திற்காகப் பணத்ைதச் ெச�த்தத் 

தவறினால்/ம�த்தால், பிற� அைதப் ெபா�ந்�ம் வட்� விகிதத்�டன் மீட்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

உாிைம�ள்ள�. ெசயலாக்கக் கட்டணங்கள், ரத்தாக்கல் கட்டணங்கள் உட்பட ஆனால் இைவ மட்�ம் 

அல்லாமல் கட்டணங்கள் ெதாடர்பாகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) �ன்பணம் ெச�த்திவிட்�, ஒப்பந்தம் 

நி�த்தப்பட்டால் அல்ல� எதிர்காலத்தில் எதாவ� காரணத்திற்காகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) 'வசதிைய' ெபற 

ம�த்தால், �ன்பணம் ெப�ம் ேபா� வ��த்த வாிைய(கைள) (அதாவ�, ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� எஸ்.ஜி.எஸ்.� & 

சி.ஜி.எஸ்.�) தி�ப்பிக் ெகா�க்காமல் இ�க்�ம் உாிைம வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள�. 

3.4 ஜி.எஸ்.� இணக்க உட்��: கடன் ெப�பவர்(கள்) ஓர் பதி� ெசய்யப்பட்ட நபர் மற்�ம் ஜி.எஸ்.� சட்டத்தின் கீழ் 

ெசல்�ப� ஆ�ம் ஜி.எஸ்.�.ஐ.என்/�.ஐ.� ைவத்�ள்ளார்(கள்) என்றால் ஜி.எஸ்.� சட்ட இணக்கங்க�டன் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஐ இணங்கச் ெசய்ய 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மற்�ம் கடன் ெப�பவரால்(களால்) பரஸ்பரம் ��� ெசய்யப்பட்ட காலகட்டத்தில் 

த�ந்த ேநரத்திற்�ள் ெசய்யப்பட்ட  விநிேயாகத்�டன் ஆனால் அைவ மட்�ம் அல்லாமல் ெதாடர்�ைடய 

ஜி.எஸ்.� சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட இணக்கத்ைத நிைறேவற்�ம் காலத்தில் அவர் ெசய்த எதாவ� 

தி�த்தங்கள்/மாற்றங்கள் �றித்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட்�ள்ளார். ஜி.எஸ்.� 

சட்டத்�டன் இணங்காத காரணத்தால் ஒப்பந்தத்ைத ரத்� ெசய்ய/��க்க அல்ல�  வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஐ 

சீராக்�வதற்காக ஏற்ப�ம் ெசலைவ மீட்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உாிைம உள்ள�. 

3.5 வாி வ�ல் உட்��: அரசாங்கத்தால் ஜி.எஸ்.� சட்டத்தில் அறி��த்தப் பட்�ள்ள� ேபால் கடன் 

ெப�பவ�க்�ச் ெசய்யப்ப�ம் விநிேயாகத்தின் மதிப்பில் அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் சதவிகிதத்தில் ஓர் 

ெதாைகைய வ��க்�ம் உாிைம வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள�. 

 

 

4. பிைணயம்  
 

4.1 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) கடன் வழங்கிய�/வழங்க ஒப்�க்ெகாண்ட� என்� 

க�த்தில் ெகாண்�, கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகக்காக(பின்வ�மா� 

வைரய�க்கப்பட்�ள்ள�), கடன் �லமாக வாங்கப்பட்ட/ெபறப்பட்ட அல்ல� வாங்கப் ேபாகின்ற/ெபறப் 

ேபாகின்ற தயாாிப்ைப(கைள) அல்ல� அதற்�ச் ெசாந்தமான தயாாிப்�(கள்) இப்ெபா�� கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) வசமி�ந்தா�ம் அல்ல� இனி வசம் வரப் ேபாகிறெதன்றா�ம் மற்�ம் பிற்ேசர்க்ைக I-இல் 

உள்ள ெபா�வான விதி�ைறகளில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள� ப� (இனிேமல் "அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள்" 

என்� �றிப்பிடப்ப�ம்)கடன் ெப�பவர்(கள்), இதன் �லம், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� சாதகமாக அதன் 

�தலாவ� மற்�ம் பிரத்திேயகமான கட்டணங்கள் �லம் அட� ைவக்கின்றார். வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் 

அ�மதி ெபற்� அல்ல� ெபறாமல், அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�களில் ேசர்ப்�, ேமம்பா� அல்ல� 

இைணப்�கள் கடன் ெப�பவரால்(களால்) அல்ல� மற்ெறா�வரால் மற்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) அல்ல� 
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மற்ெறா�வாின் ெசலவில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால், அ��ம் அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�களின் ஓர் 

ப�தியாகேவக் க�தப்பட்�, அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�கள் அத்தைகய ேசர்ப்�/ேமம்பா� அல்ல� 

இைணப்�க�க்� �ன்னதாக இ�ந்த ��ைமயான மற்�ம் ெமாத்த அளவிேலேய, அேத �ைறயில் இந்த 

இப்பந்தத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� உட்ப�ம். 

4.2 அட� ைவப்பதன் �லம் உ�வாக்கப்ப�ம் பிைண, இந்த ஒப்பந்தம் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட�ம் அல்ல� 

தயாாிப்�(கள்) கடன் ெப�பவாிடம்(களிடம்)ஒப்பைடக்கப்பட்ட�ம், இவற்றில் எைவ �த�ல் நிகழ்கிறேதா 

அப்ெபா�தி��ந்� உடன�யாக உ�வாக்கப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம். கடன் ெப�பவர்(கள்), ஏற்கனேவ 

தயாாிப்ைப(கைள) ெசாந்தமாக ைவத்தி�ந்தால், ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் ேபாேத, கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

தயாாிப்பின்(களின்) விவரங்கள் வழங்கப்பட ேவண்�ம். �றப்பட்ட விவரங்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

ப�தியானதாகக் க�தப்ப�ம். 

4.3 அைடமானத்தின் �லம் தயாாிப்பின்(களின்) மீ� உ�வாக்கப்ப�ம் கட்டணம் பின் வ�வனவற்றிற்�ப் 

பிைணயாக அைமயலாம்: (அ) கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெச�த்தப்பட ேவண்�ய/ தி�ம்பச்ெச�த்தப்பட 

ேவண்�ய கடன், தவைணகள், இ.எம்.ஐ, அைனத்� ெசல�கள், கட்டணங்கள் (�ன் ெச�த்தல் கட்டணம், 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் பல்ேவ� ஒப்�தல்கள்/என்.ஓ.சி/அ�மதிகள்/அறிவிப்�கள் வழங்கப்ப�வதற்கானக் 

கட்டணங்கள் உட்பட), ெசலவினங்கள் மற்�ம் கடன் சம்பந்தமாகச் ெச�த்த ேவண்�ய அைனத்� ெதாைக;  

 

(ஆ) கடன் ெப�பவரால்(களால்) உடன்ப�க்ைககள் மற்�ம் கடைமகள் கைடப்பி�த்தல், ெசயலாக்�தல் மற்�ம் 

நிைறேவற்�தல்; (இ) ெசல�கள் (வழக்கறிஞர் மற்�ம் கட்சிக்காராிைடேய உட்பட), கட்டணங்கள் (ெபா�ந்�ம் 

ப� பிற்ேசர்க்ைகயில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� உட்பட), அல்ல� அவ்வப்ேபா� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் 

�றிப்பிடப்ப�வ� ேபால், காேசாைல/இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் மாற்�வதற்கான கட்டணங்கள், 

காேசாைல/இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் காசாகாதல் கட்டணங்கள், அல்ல� பி.�.சி �ைற/ இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் 

�ைற ெதாடர்�ைடய கட்டணங்கள், நிைல அறி��த்தல்கைளத் தி�ம்பிக் ெகா�த்தல், தி�ம்பப்ெப�தல் 

அல்ல� ரத்� ெசய்தல், பிைணயின் காப்��, பா�காப்�, ேப�தல்(வாடைககள், ெசாத்� வாிகள், கிடங்�க் 

கட்டணங்கள்/பா�காத்தல் கட்டணங்கள், பராமாிப்�, ேவைல ெசய்தல், ெவளிச்ெசல்�தல் உட்பட), 

கைடப்பி�த்தல், அமலாக்�தல், அல்ல� ெபறப்ப�த�டன் ெதாடர்�ைடயதாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

ஏற்பட்ட ெசலவினங்கள்(ஊதியம்/ ஆேலாசகர்களின் கட்டணம்/ மதிப்�ட்டாளர்கள்/ ஆய்வாளர்கள்/ மதிப்�� 

ெசய்பவர்கள்/ தணிக்ைகயாளர்கள், வ��ப்� நி�வனம் அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் பிரதிநிதி, 

ஆகிேயா�க்� ெச�த்த ேவண்�ய மற்ற ெசலவினங்கள் உட்பட) அல்ல� அவற்றால் ெச�த்தப்பட்ட 

ெதாைககள் மற்�ம் அவற்ைறத் தி�ம்பப் ெப�வதற்�; (ஈ) மற்ற எதாவ� தயாாிப்�கள்/ேசைவகள் சார்ந்� 

ெச�த்தேவண்�ய நி�ைவகள், வாிகள், கட்டணங்கள் மீதான வட்�; (உ) அைனத்� கடன்கைள�ம் 

ெச�த்�தல் மற்�ம் நிைறேவற்�தல் அல்ல� எந்த ேநரத்தி�ம் வைரயப்பட்ட உ�திெமாழி �றிப்�கள் அல்ல� 

க�விகைளக் கடன் ெப�பவர்(கள்) �ேயச்ைசயாக அல்ல� மற்றவர்க�டன் இைணந்� ஏற்�க்ெகாள்ள 

அல்ல� ஒப்�க்ெகாள்ளச் ெசய்தால் அைத வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் தள்�ப� ெசய்யலாம் அல்ல� இ� 

ெதாடர்பாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய அல்ல� ஏற்பட்ட அைனத்� வட்�கள், தள்�ப�, 

விற்பைன பங்�, கட்டணங்கள், ெசல�கள் (வழக்கறிஞர் மற்�ம் கட்சிக்காராிைடேய உட்பட) மற்�ம் 

ெசலவினங்க�டன் வட்�யாக்கப்படலாம்; மற்�ம் (ஊ) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடமி�ந்� கடன் 

ெப�பவர்(கள்), அல்ல� கடன் ெப�பவ�டன்(க�டன்) ெதாடர்�ைடய நபர் அல்ல� நி�வனத்தால் கடனாகப் 

ெபறப்பட்ட, ஒப்பந்தமிடப்பட்ட அல்ல� ெபறப்பட்ட (பணத்ைதக் க�த்தில் ெகாண்டா�ம் 

இல்லாவிட்டா�ம்)அல்ல� எந்த �ைறயி�ம் (உத்தரவாதங்கள், இழப்��கள், ஏற்�கள், வர�கள், ெகாள்�தல் 

மற்�ம் �த்தைகயின் கீழ் உட்பட) ஒப்பந்தமிடப்பட்ட ெபா�ப்�கள் (இனிேமல் �ட்டாக "கடன் ெப�பவர்(கள்) 

நி�ைவகள்" என்� �றிப்பிடப்ப�ம்) 

4.4 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� தி�ப்திகரமான அத்தைகய வ�வில் மற்�ம் �ைறயில், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் 

வைரய�க்கப்பட்ட அத்தைகய மற்ற அல்ல� ��தலான பிைணகைள உ�வாக்�வைதக் கடன் ெப�பவர்(கள்) 

ேமற்ெகாள்வர்.  தயாாிப்�(கள்) என்ற  
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ெசால் அத்தைகய மற்ற/��தலான பிைணகைள உட்ப�த்தலாம் மற்�ம் தயாாிப்பிற்�(க�க்�) ெபா�ந்�ம் 

அைனத்� கடைமகள்/உடன்ப�க்ைககள்/பணிகள்/�றிப்��கள் மற்�ம் உத்தரவாதங்கள் அத்தைகய 

மற்ற/��தலான பிைணக�க்�ம் ெபா�ந்தலாம் மற்�ம் தயாாிப்�(கள்) என்ற ெசால் அதற்ேகற்றார் ேபால் 

ெபா�ள் ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம். 

4.5 கடன் ெப�பவரால்(களால்) இதன்�லம் உ�வாக்கப்பட்ட பற்�ைக/அைடமானம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

விதி�ைறயின் கீழ் நி�ைவயி�ள்ள ெதாைக அல்ல� கடன் ெப�பவரால்(களால்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகைள ��ைமயாகச் ெச�த்�ம் வைர அல்ல� நிைறேவற்�ம் வைர மற்�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 'தைடயின்ைமச் சான்றிதழ்' வழங்�ம் வைர �� திற�டன் ெதாட�ம். இவ்வா� 

உ�வாக்கப்பட்ட பிைண மற்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) ெபா�ப்�/கடைம ��ப்பதனால் அல்ல� 

ெநா�த்�ப் ேபாவதால் அல்ல� இைணப்பால், ம�கட்டைமத்தலால் அல்ல� நிர்வாகம் 

ைகயகப்ப�த்தப்ப�வதால், கடன் ெப�பவாின்(களின்) வியாபாரம் அல்ல� ெசாத்�க்கள் கைலக்கப்ப�வதால் 

அல்ல� ஒ�க்கப்ப�வதால் பாதிக்கப்படா�, பல�னமைடயா� அல்ல� வி�விக்கப்படா�. 

4.6 ேம�ம், தி�ட்�, வானிைலயினால் ஏற்ப�ம் ேசதம் அல்ல� தரமிழப்� ேபான்ற எதாவ� காரணத்திற்காக அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்திற்� ஏற்ப�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்�க் கடன் ெப�பவர்(கள்) தான் ெபா�ப்�. கடன் 

ெப�பவர்(கள்), அவர�(கள�) ெசாந்த உைடைமயாக மற்�ம் கட்�ப்பாட்�ன் கீழ் �ைறயாகப் பயன்ப�த்தி, 

இயக்கி, பராமாித்�, அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள நன்றாகச் ெசயல்ப�ம் நிைலயில் ைவத்தி�க்க 

ேவண்�ம் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் �ன் �ட்�ய எ�த்�ப்�ர்வமான ஒப்�தல் இல்லாமல் அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைளப் பயன்ப�த்த, இடமாற்ற அல்ல� அகற்ற எந்த நபர், நி�வனம் அல்ல� அதிகார 

அைமப்�ட�ம் எந்த ஒப்பந்தம்/ஏற்பா�ம் ெசய்யக்�டா�. எங்� எல்லாம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்- ஆல் 

ேதைவப்ப�கிறேதா, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் தி�ப்திக்காகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) அட� ைவக்கப்பட்ட 

ெசாத்�க்களின் உற்பத்தியாளர்கள்/விநிேயாகஸ்தர்க�டன் வ�டாந்திர பராமாிப்� ஒப்பந்தங்கைள ஏற்பா�/ 

ஒப்பந்தம் ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� எதாவ� ெதாைக நி�ைவயி��ந்தால் அல்ல� 

ெச�த்த ேவண்� இ�ந்தால் அ� வைர அத்தைகய பராமாிப்� ஒப்பந்தங்கைளப் ��ப்பித்� நைட�ைறயில் 

ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.. 

4.7 ஒப்பந்தம் அம��ள்ள காலத்தில் எந்த ேநரத்தி�ம், கடன் ெப�பவரால்(களால்) வழங்கப்பட்�ள்ள எதாவ� 

பிைண, நி�ைவயில் உள்ள கடைன ஈ� ெசய்ய ேபாதவில்ைல என்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் க�தினால், பிற� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் அறி�ைரயின்  

 

ப�, அத்தைகய பற்றாக்�ைறைய ஈ� ெசய்வதற்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ஏற்�க்ெகாள்ளப்படக் ��ய 

கடன் ெப�பவாின்(களின்) மற்ற ெசாத்�க்கைள அட� ைவப்ப� மற்�ம்/அல்ல� கடன் ெப�பவாின்(களின்) 

அைச�ம் அல்ல� அைசயாச் ெசாத்�க்களின் அைடமானம் அல்ல� பற்�ைக உட்பட அத்தைகய ��தல் 

பிைண/பிைணகைளக் கடன் ெப�பவர்(கள்)வழங்கலாம். 

4.8 கடன் ெப�பவர்(கள்), அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள எதாவ� மற்�ம் அைனத்� பற்�ாிைமகள், 

கட்டணங்கள் மற்�ம் வில்லங்கங்களின்றி ைவத்தி�த்தல் ேவண்�ம், ேசமித்தல் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-

க்� சாதகமாக உ�வாக்கப்பட்ட/உ�வாக்கப்பட ேவண்�ய �தலாவ� மற்�ம் பிரத்திேயகமான கட்டணம் தவிர, 

மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்), அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள அட� ைவக்க, அைடமானம் ைவக்க, ஈ� 

ைவக்க, உாிைமயாக்க, வில்லங்கப்ப�த்த, விற்க, உாிைம மாற்றம் ெசய்ய, வாடைகக்� விட, �த்தைகக்� விட, 

ெவளிேய விட அல்ல� உாிைமயில் பங்� வகிக்கக் �டா� மற்�ம் அவர்கள� ெசாந்த ெசலவில் அத்தைகய 

அைனத்� சட்டங்கள், விஷயங்கள், பத்திரங்கள் மற்�ம் ஆவணங்கைளச் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் 

ேமம்பட்ட உாிைம�லம் வழங்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ேதைவப்ப�ம் சரக்�கள் அல்ல� அதன் எதாவ� 

ப�திைய ��ைமயாக உ�தி ெசய்� அட� ைவத்தல். 

4.9 விபத்�, தீவிபத்�, மின்னல் தாக்�தல், நிலந�க்கம், கலவரம், உாிைமயியல் �ழப்பம், ேபார், தி�ட்�, சி� 

தி�ட்�, வரம்பற்ற �ன்றாம் தரப்பினர் ெபா�ப்�கள், மற்�ம் அவ்வப்ேபா� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் 
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�றிப்பிடப்ப�ம் அத்தைகயா ஆபத்�கள் ேபான்ற அைனத்� ஆபத்�க�க்�ம் எதிராகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) 

அட� ைவத்த ெசாத்�க்கைள அதன் �� சந்ைத மதிப்பின் அளவிற்� அவ்வப்ேபா� ��ைமயாக மற்�ம் 

விாிவாகக் காப்�� ெசய்ய ேவண்�ம். இதன் ப� எ�க்கப்ப�ம் காப்�ட்�த் திட்டம் கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் �ட்�ப் ெபயாில் அல்ல� கடன் ெப�பவாின்(களின்)ெபயாில் இ�க்கலாம் மற்�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இத்தைகய காப்�ட்�த் திட்டத்தின் கீழ் இழப்�ப் பணம் ெப�நர் என்� விவாிக்கப்ப�ம். 

அத்தைகய திட்டங்களின் மீதான அைனத்�த் தவைணைய�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) �ைறயாகச் சாியான 

ேநரத்தில் ெச�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் �ன்� ஆய்விற்காக அசல் தவைண ரசீைத�ம் 

மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் ஆவணத்திற்காக அதன் �ைறயாகச் சான்றளிக்கப்பட்ட நகைல�ம் வழங்க 

ேவண்�ம். பிைண அம��ள்ள காலத்தில் அத்தைகய காப்�ட்�ன் திட்டங்கள் உயிர்ப்�டனி�ப்பைத கடன் 

ெப�பவர்(கள்) உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) அத்தைகய காப்�ட்ைட ரத்� 

ெசய்யக்��ய எைத�ம் எந்த காரணத்திற்காக�ம் ெசய்யக் �டா� அல்ல� ெசய்ய அ�மதிக்கப்பட 

மாட்டார்கள். 

 

4.10 கடன் ெப�பவர்(கள்) ேமற்ப� அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்ைத காப்�� ெசய்ய மற்�ம் காப்�ட்�த் திட்டத்ைதப் 

ெபற மற்�ம்/அல்ல� அதன் சான்ைற வழங்கத் தவறினால், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், �ேயச்ைசயாக, ஆனால் 

அவ்வா� ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற எந்த கடைம�மின்றி, அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்தின் காப்�ட்ைட 

ஏற்�க்ெகாள்�ம் மற்�ம்/அல்ல� அதன் தவைணையச் ெச�த்�ம் மற்�ம் இதன் �லம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-

ஆல் ெச�த்தப்பட்ட மற்�ம்/அல்ல� இதனால் ஏற்பட்ட ெதாைக அைனத்ைத�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) 

ஏற்�க்ெகாண்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� இழப்�� வழங்க ேவண்�ம் மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) 

அத்தைகயத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால், அத்தைகய ெதாைகைய வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உடன் கடன் 

ெப�பவ�க்�(க�க்�)இ�க்�ம் கணக்கி��ந்� கழிக்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உாிைம�ள்ள� மற்�ம் 

அத்தைகய ெதாைக, பிற்ேசர்க்ைக I-இல் வழங்கப்பட்�ள்ள அேத விகிதத்தில் வட்�ையக் ெகாண்��க்�ம். 

4.11 எதாவ� விபத்தின் காரணமாக அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்திற்� எதாவ� இழப்� அல்ல� ேசதம் ஏற்பட்டால், 

காப்�ட்� நடவ�க்ைக மீ� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் �தல் ேகா�ாிைமையக் ெகாள்�ம் மற்�ம் காப்�ட்� 

நடவ�க்ைகயால் ெபறப்ப�ம் ெதாைகைய வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், �ற்றி�ம் �ேயச்ைசயாக, ேசதமைடந்த 

அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்ைத மற்ற அல்ல� ப�� பார்க்கப் பயன்ப�த்தலாம் அல்ல� கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவக�க்� எதிராகப் பயன்ப�த்தலாம் அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உகந்த� 

எனக் க��ம் மற்ற �ைறயில் பயன்ப�த்தலாம். ேம�ம், அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள ��ைமயாக 

இழப்�/ேசதமைட�ம் ேபா�, காப்�ட்� நி�வனத்தால் தீர்வாக வழங்கப்பட்ட  ேகா�ாிைமத் ெதாைக கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் �ைறவாக இ�ந்தால், மீத�ள்ள நி�ைவத் ெதாைகையக் 

கடன் ெப�பவர்(கள்) உடன�யாகச் ெச�த்த ேவண்�ம். இதன் �லம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) சார்பாகச் ெசயல்பட்�, கடன் ெப�பவாின்(களின்) ெசாந்த அபாயங்கள் மற்�ம் ெசலவில், 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் தன� வட்�கைளப் பா�காக்கப் ெபா�த்தமான� எனக் க��ம் ேதைவயான 

நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளலாம் எனக் கடன் ெப�பவரால்(களால்) தி�ம்பப்ெபற��யாத அளவிற்� 

அ�மதி அளிக்கப்ப�கிற�: (i) எதாவ� காப்�ட்�ன் கீழ் அல்ல� ெதாடர்பாக எ�ம் எதாவ� சர்ச்ைசையச் 

சாிக்கட்ட, தீர்வைடய, சமரசம் ெசய்ய அல்ல� மத்தியஸ்தம் ெசய்ய மற்�ம் அத்தைகய சாிக்கட்டல், தீர்�, சமரசம் 

மற்�ம் அத்தைகய மத்தியஸ்தம் �லம் ெபறப்ப�பைவ கடன் ெப�பவர்(கள்) மீ� ெசல்�ப� ஆ�ம் மற்�ம் 

பிைணப்பில் இ�க்�ம், மற்�ம் (ii) எதாவ� அத்தைகய காப்�� அல்ல� அதன் கீழ்  

 

ெசய்யப்பட்ட ேகா�ாிைமயின் கீழ் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய அைனத்� ெதாைகைய�ம் ெபற மற்�ம் அதற்காகச் 

ெசல்�ப�யா�ம் ரசீைத வழங்க மற்�ம் விதி�ைறக�க்ேகற்ப அத்தைகயத் ெதாைகையப் பயன்ப�த்த அல்ல� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்- ஆல் ெபா�த்தமான� எனக் க�தப்ப�ம் �ைறயில். 

4.12 ஒ� ேவைள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் காப்�ட்�க் ேகாாிக்ைககள் அல்ல� நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பாக எந்த 

நடவ�க்ைக�ம் எ�க்க ேவண்டாம் எனத் ேதர்� ெசய்தால் மற்�ம்/ அல்ல� ேகாாிக்ைககளில்/தீர்வில் ஓர் ெபாிய 
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ெதாைகக் கிைடக்கலாம் அல்ல� கிைடக்க ேவண்�ம் அல்ல� அத்தைகய சாிக்கட்ட�க்�ப் பிற� மீத�ள்ள 

கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவத் ெதாைக மீ� கடன் ெப�பவாின்(களின்) ெபா�ப்ைபக் ேகள்வி ேகட்க 

உாிைம உள்ள� என்ற அ�ப்பைடயில் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� எதிராகக் ேகாாிக்ைகைய எ�ப்பக் கடன் 

ெப�பவ�க்�(க�க்�) எந்த உாிைம�ம் இல்ைல. 

4.13 அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ஆய்� ெசய்ய, எப்ெபா�ெதல்லாம் அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்ைத ெகாண்�வ�ம் ப� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் அைழக்கப்ப�கிறாேரா(கேளா) 

அப்ெபா�ெதல்லாம், கடன் ெப�பவர்(கள்)வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், அதன் பணியாளர், பிரதிநிதி அல்ல� அதன் 

�கவர்கள் �ன்� அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்ைத சமர்ப்பிக்க ேவண்�ம். கடன் ெப�பவர்(கள்) ேம�ம், 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மற்�ம் அதன் அ�மதிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள், பணியாளர்கள் மற்�ம் �கவர்கள் எல்லா 

ேநரங்களி�ம் அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள ஆய்� ெசய்யலாம் மற்�ம் அந்த ேநாக்கத்திற்காக எந்த 

அறிவிப்�மின்றி, அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்ைகல் இ�க்�ம் அல்ல� ைவக்கப்பட்�ள்ள வளாகத்திற்�, 

கிடங்கிற்� அல்ல� வாகன ெகாட்��க்�ள் �ைழ�ம் உாிைம உள்ள� என்� ஒப்�க்ெகாள்கிறார்(கள்). 

4.14 கடன் ெப�பவர்(கள்), அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள அவராகேவா அல்ல� அவர� 

பணியாளர்கள்/�கவர்கள் �லமாகேவா எந்த வித சட்டவிேராத நடவ�க்ைகக்�ம் பயன்ப�த்தக் �டா� மற்�ம் 

அத்தைகய காப்�ட்�த் திட்டத்ைத ெசல்�ப�யற்றதாக்கக் ��ய எைத�ம் அல்ல� எந்த ெசயைல�ம் ெசய்ய 

அ�மதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

4.15 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ேதைவப்பட்டால் மற்�ம் அறி��த்தப்பட்டால், கடன் 

ெப�பவர்(கள்)வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� சாதகமாகத் தயாாிப்�(கள்) மீதி�க்�ம் ெபா�ப்பின் உண்ைமையக் 

�றிக்�ம் தக�/ஸ்�க்கைர அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் மீ� இைணக்க ேவண்�ம், கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகளில் எதாவ� ப�தி ெச�த்தப்படாமல் இ�க்�ம் வைர அத்தைகய தக�/ஸ்�க்கர் 

தயாாிப்�(கள்) மீ� ெதாடர்ச்சியாக இைணக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

 

 

5 கடன் ெப�பவாின்(களின்) �றிப்��, உத்தரவாதம் மற்�ம் உடன்ப�க்ைககள்:  
 

5.1 இதன் �லம் கடன் ெப�பவர்(கள்) �றித்�க்காட்�, உத்தரவாதம் அளிக்கின்றார்(கள்), அதாவ�: 

(அ)விண்ணப்பப் ப�வத்தில் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள/நிறப்பப்பட்�ள்ள அைனத்� விவரங்கள் மற்�ம் 

விண்ணப்பத்�டன் சமர்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் எல்லா விதத்தி�ம் உண்ைமயில் சாியானைவ, 

��ைமயானைவ மற்�ம் இன்�வைரக்�மானைவ என்� மற்�ம் கடன் வழங்கல் ��ைவ பாதிக்கக்��ய எந்த 

ெபா�ள் விவரத்ைத�ம் மைறக்கவில்ைல என்�; (ஆ) இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் அைதத் ெதாடர்ந்� ெசயல்ப�த்த 

ேவண்�ய ஆவணங்கைள ெசயல்ப�த்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) அதிகாாிகள் �ைறயாக அ�வலகத்தில் 

உள்ளனரா என்� மற்�ம் இைத ெசயல்ப�த்த அவர்கள் ��ைமயாக அங்கீகாிக்கப்பட்�ள்ளனர் என்�; (இ) 

இந்த ஒப்பந்தத்ைதச் ெசயல்ப�த்த, ஒப்பைடக்க மற்�ம் ெசய்யக் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�)திறன் மற்�ம் 

அதிகாரம் உள்ள� மற்�ம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் அங்கீகாிப்�, ெசயல்பா�,  ஒப்பைடப்� மற்�ம் 

ெசயலாக்கத்திற்�த் ேதைவயான அைனத்� நடவ�க்ைகக�ம் (ெப�நி�வன ாீதியான, சட்டாீதியான அல்ல� 

ேவ�வழியில்) எ�க்கப்பட்�ள்ள�; (ஈ) கடன்(கள்) ெப�வதற்கான ேதைவயான அைனத்� அ�மதிக�ம் 

ெபறப்பட்�விட்ட� மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகைய 

��ைமயாகச் ெச�த்�ம் வைர மற்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகள் ��ைமயாகத் 

தி�ம்பச்ெச�த்தப்ப�ம் வைர, அைனத்� ேநரங்களி�ம் அத்தைகய அ�மதிகைளச் ெசல்�ப� 

ஆகக்��யதாக�ம் உயிர்ப்�ள்ளதாக�ம் ைவக்கப்ப�ம்; (உ) ��ப்பதனால், ெநா�த்�ப் ேபாவதால், கைலப்�, 

நிர்வாகம், ம�சீரைமப்� அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) அல்ல� இதன் எதாவ� அல்ல� அைனத்� 

ெசாத்�க்கள் மற்�ம் ெபா�ப்பின் ெப�நர், நிர்வாகிைய நியமித்த�க்காக, இைவ ெப�நி�வன நடவ�க்ைக 

அல்ல� எதாவ� நடவ�க்ைக எ�க்கப்படவில்ைல அல்ல� சட்டாீதியான நடவ�க்ைககள் �வங்கப்படவில்ைல 

மற்�ம் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) எதிராக மிரட்டவில்ைல; (ஊ) இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ேததியின் ப�, 

பிைண, கடன் ெப�பவர்(கள்), அவர்கள� வியாபாரம் அல்ல� நடவ�க்ைககள், அல்ல� அல்ல� இந்த 
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ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இதன் கடைமகைளச் ெசய்வதற்கான திறன், ஒவ்ெவா� உத்தரவாதக் �றிப்� மற்�ம் 

அவ்வப்ேபா� கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெசயல்ப�த்தப்பட்ட பிைண ஆவணங்கள் மீ� கணிசமான எதிர்மைற 

பாதிப்ைப ஏற்ப�த்தக்��ய கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) எதிராக அல்ல� பாதிக்கக்��ய 

வழக்�,நடவ�க்ைககள், நி�ைவயில் உள்ள சர்ச்ைசகள் அல்ல� மிரட்டல்கள் எ��ம் இல்ைல; மற்�ம் (எ)கடன் 

ெப�பவர்(கள்) அவர்கள� இயக்�நர்/�ட்டாளி/உ�ப்பினர் பணம் ெச�த்தத் தவறியவர்/ேவண்�ெமன்ேற 

பணம் ெச�த்தத் தவறியவர் என்�  

 

அறிவிக்கப்படவில்ைல கடன் ெப�பவர்(கள்), பணத்ைதச் ெச�த்தத் தவறியவர்/ ேவண்�ெமன்ேற பணத்ைதச் 

ெச�த்தத் தவறியவர் என்� கண்டறியப்பட்ட, ஒ� நி�வனத்தின் இயக்�நர்/�ட்டாளி/உ�ப்பினைரச் 

ேசர்க்கக்�டா�. ஒ� ேவைள ஓர் நி�வனத்தின் இயக்�நர்/�ட்டாளி/உ�ப்பினரான ஓர் நபர்  பணத்ைதச் 

ெச�த்தத் தவறியவர்/ ேவண்�ெமன்ேற பணத்ைதச் ெச�த்தத் தவறியவர் என்� கண்டறியப்பட்டால், கடன் 

ெப�பவர்(கள்), அத்தைகய நபைர நீக்�வதற்கான �ாிதமான மற்�ம் பய�ள்ள நடவ�க்ைககைள எ�க்க 

ேவண்�ம். 

5.2 இதன் �லம் கடன் ெப�பவர்(கள்) ேம�ம் �றித்�க்காட்�, உத்தரவாதம் அளித்� மற்�ம் உடன்ப�க்ைக 

ெசய்வதாவ�: 

i ) தயாாிப்பின்(களின்) தரம், நிைல, த�தி மற்�ம் ெசயல்திறன் மற்�ம் 

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளாிடமி�ந்� தயாாிப்பின்(களின்) ஒப்பைடப்ைபப் ெப�வ�/உ�தி 

ெசய்வ� கடன் ெப�பவாின் ��ைமயான மற்�ம் பிரத்திேயகமான ெபா�ப்பா�ம் மற்�ம் தயாாிப்ைப(கைள) 

ஒப்பைடப்பில் தாமதம் (அல்ல� ஒப்பைடயாைம) அல்ல� �ணக்கக் கட்டணச் ெசல� அல்ல� 

தயாாிப்பின்(களின்) தரம், நிைல அல்ல� த�தி மற்�ம் ெசயல்திறனில் �ைறபா� அல்ல� மா�பா� அல்ல� 

அைதச் சார்ந்� உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளரால் வழங்கப்பட்ட உத்தரவாதங்க�க்� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெபா�ப்பாகா�. உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளர் அல்ல� அத்தைகய 

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளாின் எதாவ� �கவரால் தயாாிப்�(கள்) சார்ந்� ெசய்யப்பட்ட 

�றிப்��கள் அல்ல� உத்தரவாதங்க�க்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெபா�ப்பாகா� அல்ல� பிைணப்பில் 

இ�க்கா�. கடன் ெப�பவர், தயாாிப்ைப(கைள) ப�� பார்க்க 

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாிகள்/விற்பைனயாளர்களால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட இயந்திரப் ப�� பார்ப்பவர்/ ேசைவ 

ைமயத்ைதத் தவிர மற்ற எந்த நபைர�ம் ஈ�ப�த்தக் �டா�. கடன் ெப�பவர்(கள்), இதில் உள்ள ேததியி��ந்� 

அல்ல� தயாாிப்�(கள்)ஒப்பைடக்கப்பட்ட ேததியி��ந்� (எ� தாமதமாக நிகழ்கிறேதா) �ன்� (3) 

நாட்க�க்�ள் விைலப்பட்�ய�ன் நகைல வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் வழங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அத்தைகயத் 

தயாாிப்�(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� சாதகமாக அட� ைவக்கப்பட்�ள்ள�/ பிரத்திேயகமாகப் ெபா�ப்� 

வழங்கப்பட்�ள்ள� என்ற உண்ைமையக் �றிக்�ம் விதத்தில்  வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� சாதகமான 

ஒப்�த�டன், அத்தைகயத் தயாாிப்ைப(கைள) ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம், 1988-இன் கீழ் உகந்த பதி� ெசய்�ம் 

அதிகாாியிடம் பதி� ெசய்�, தயாாிப்ைப(கைள)பதி� ெசய்த நாளி��ந்� �ன்� (3) நாட்க�க்�ள் மற்�ம் எந்த 

நிைலயி�ம் தயாாிப்�(கள்)ஒப்பைடக்கப்பட்ட ேததியி��ந்� அ�ப�(60) நாட்க�க்�ள் பதி� சான்றிதழின்  

 

சான்றளிக்கப்பட்ட நகைல வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் சமர்ப்பிக்க ேவண்�ம். தயாாிப்பின்(களின்) பதி�ச் 

சான்றிதழ், "ஃேபாக்ஸ்ேவகன் ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் �மிடட்" ெபயாில், பின்வ�ம் வார்த்ைதக�டன் 

வ���த்தப்ப�ம் என்� கடன் ெப�பவர்(கள்) ெபா�ப்ேபற்கிறார் "ேமேல விவாிக்கப்பட்�ள்ள தயாாிப்�(கள்), 

கடன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஃேபாக்ஸ்ேவகன் ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் �மிடட், சில்வர் �ேதாபியா, 3-ஆம் தளம், ஏ 

விங், கார்�னல் கிேரசியஸ் சாைல, சகலா, கிழக்� அந்ேதாி, �ம்ைப 400 099-இடம் அட� ைவக்கப்பட்�ள்ள�". 

ii ) கடன் ெப�பவர் (கள்), வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் �ன்�ட்�ய எ�த்�ப்�ர்வமான அ�மதியின்றி 

தயாாிப்பின் (களின்) பயன்பாட்ைடச் ெசாந்தப் பயன்பாட்���ந்� வணிகப் பயன்பாட்�ற்ேகா அல்ல� அதற்� 
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ேநர்மாறாக பயன்ப�த்தக் �டா�. கடன் ெப�பவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகளிடமி�ந்� 

தயாாிப்ைப(கைள) மாநிலம் அல்ல� அத்தைகயத் தயாாிப்�(கள்)பதி� ெசய்யப்பட்ட ப�தியில் / மாநிலம் 

அல்ல� ப�தி ��வ�ம் பயன்ப�த்�வதற்�த் ேதைவயான அைனத்� அ�மதிகள் / உாிமங்கைளப் ெபற 

ேவண்�ம். இந்த ஒப்பந்தத்ைதச் ெசயல்ப�த்�ம் ேநரத்தில் தயாாிப்�(கள்) �றித்த �� விவரங்கள் (பிற்ேசர்க்ைக 

I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� ேபான்� ேதைவக்ேகற்ப எஞ்சின் எண்/ேசஸ் எண்/வாிைச எண்/பதி� எண் மற்�ம் 

பல) இல்ைலெயன்றால், கடன் ெப�பவர்(கள்) தயாாிப்�(கள்) �றித்த அத்தைகய அைனத்� விவரங்கைள�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் �றிப்பிடப்பட்ட �ைறயில் தயாாிப்�(கள்) ஒப்பைடக்கப்பட்ட அல்ல� த�ந்த 

அதிகாாி/நபாிடமி�ந்� அத்தைகய விவரங்கள் ெபறப்பட்ட 3 (�ன்�)நாட்க�க்�ள் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 

இடம் வழங்க ேவண்�ம். 

iii ) எதாவ� தயாாிப்பிற்� (க�க்�) எதிராக இ�க்�ம் கடைன �ன் �ட்�ேய ��க்�ம் எதாவ� வசதிையப் 

ெபற்றால், பிற� கடன் ெப�பவர் (கள்) கடன் வழங்கப்பட்ட 3 நாட்க�க்�ள்ளாக �ன்னர் �றிப்பிடப்பட்ட 

ெபா�ப்ைபப் பதி�ச் சான்றிதழ் மற்�ம் பதி� ெசய்�ம் அதிகாாியின் பதிவி��ந்� நீக்கி, அத்தைகய பதி� 

ெசய்�ம் அதிகாாியிடம் தயாாிப்ைப (கைள) ம� பதி� ெசய்ய ேவண்�ம். ேம�ம், பதி�ச் சான்றிதழ், உட்�� 

5.2 (i)-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ஏற்பிைசைவக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம் மற்�ம் அதன் மற்ற விதி�ைறகள் 

ேதைவயான மா�தல்க�டன் உபேயாகிக்கப்ப�ம். 

iv )  கடன் ெப�பவர்(கள்), கடன் ெப�பவாின்(களின்)பணி �ைற, ேவைல மற்�ம் ெசயல்பா�க�க்�ப் 

ெபா�ந்�ம், அத்�டன் தயாாிப்�(கள்) மற்�ம் அதன் பயன்பாட்�டன் ெதாடர்�ைடய அைனத்� சட்டங்கள், 

விதிகள், மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�டன் (சட்டாீதியான அல்ல� ேவ� வழியில்)இணங்கலாம் மற்�ம் 

தயாாிப்பின்(களின்)ேசமிப்�, பயன்பா� மற்�ம்  

 

ெசயல்பாட்�ற்�த் ேதைவயான அைனத்� காப்��, உாிமங்கள், பதி�கள், அ�மதிகள், அங்கீகாரங்கள் மற்�ம் 

இைச�கைளப் ெபற்� அைனத்� ேநரத்தி�ம் பய�ற ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். ஒ� ேவைள, தயாாிப்ைப(கைள) 

இறக்�மதி ெசய்ய ேவண்�ெமன்றால், கடன் ெப�பவர்(கள்), ேதைவயான அைனத்� இறக்�மதி உாிமங்கள் 

மற்�ம் திறந்த நிைல ேபா� உாிமத்தின் கீழ் தயாாிப்பின்(களின்) இ�தி விைல �றல், த�தி, ேநாக்கம் மற்�ம் 

இறக்�மதியின் ெசல்�ப� காலம் �றித்த ேதைவயான அைனத்� தகவல்கைள�ம் ெபற ேவண்�ம் மற்�ம் 

தயாாிப்பின்(களின்)இறக்�மதிைய பாதிக்கக்��ய இறக்�மதித் திட்டம். த�தி வரம்� மற்�ம் ேநாக்கத்தில் 

ெசய்யப்ப�ம் அைனத்� மாற்றங்கள் �றித்�ம் அவ்வப்ேபா� உடன�யாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

ெதாிவிக்க ேவண்�ம். 

5.3 கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� பின் வ�ம் உாிைமகள் உள்ள� என்� 

ஒப்�க்ெகாள்கிறார்(கள்): (i) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் கடன் விதி�ைறகளின் ப� கணக்�கள் நல்ல நிைலயில் 

பராமாிக்கப்பட்� வந்தால், அைவ ெபா�த்தமான� எனக் க��ம் அத்தைகய கட்டணங்களில் மற்�ம் அத்தைகய 

விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மீ� �றிப்பிட்ட வசதிகள், உ�ப்பின�ாிைம மற்�ம் ேசைவகைள 

வழங்கலாம்; (ii) கட்டணங்கைளத் தளர்த்த அல்ல� �ைறக்க மற்�ம் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) �ன் 

�ட்�ேய அறிவிப்ைப வழங்காமல் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� எந்த ெபா�ப்�ம் இல்லாமல் அத்தைகயப் 

பயைன எந்த ேநரத்தி�ம் தி�ம்பப் ெபற. இந்த ஒப்பந்தத்ைத மீறியதால் கடன் ���க்� வந்தால் அதன் 

விைளவாக அத்தைகய வசதிகள், உ�ப்பின�ாிைம மற்�ம் ேசைவகள் தானாக நி�த்தப்படலாம். 

5.4 ஒ� ேவைள ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட கடன் ெப�பவர்(கள்) �ட்டாகக் கட�க்� விண்ணப்பித்தால், தயாாிப்�(கள்) 

�ட்டாகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) அைனவாின் ெபயாி�ம் இ�ந்தா�ம் இல்லாவிட்டா�ம், கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவையத் தி�ம்பச்ெச�த்த மற்�ம் தீர்ப்பதற்கான கடன் ெப�பவாின்(களின்) 

ெபா�ப்�, �ட்டாக மற்�ம் பல்ேவ�பட்� மற்�ம் இைண விாிவானதாக இ�க்�ம். கடன் ெப�பவர்(கள்) ஓர் 

ெசாந்த நி�வனத்தில் ெதாழில் ெசய்�ம் ஓர் தனிப்பட்ட நபராக இ�ந்தால், ேமேல �றிப்பிட்�ள்ள நி�வனத்தின் 

ெபா�ப்�க�க்�க் கடன் ெப�பவர்(கள்) தான் �� ெபா�ப்� மற்�ம் கடன் சம்பந்தப்பட்ட அைனத்� 

ெதாைகைய�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் தி�ம்பிச் ெச�த்�வ�/ெச�த்�வ� தனிப்பட்ட �ைறயில் கடன் 
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ெப�பவாின் ெபா�ப்பா�ம். 

5.5 இங்ேக அைமந்�ள்ள அல்ல� அவர்களால் ெசய்யப்பட்ட ஒவ்ெவா� �றிப்��கள், அறிவிப்�கள், 

உத்தரவாதங்கள் மற்�ம் உ�திப்பா�கள் எல்லா விதத்தி�ம் இந்த  

5.6  

ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ேததியின் ப� உண்ைமயானைவ, சாியானைவ, ெசல்�ப�யாகக் ��யைவ மற்�ம் 

உயிர்ப்�ைடயைவ மற்�ம் ஒப்பந்த காலத்தில் இைதத் ெதாட�ம் மற்�ம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் ெசயல்ப�த்தல் 

மற்�ம் ஒப்பைடப்� மற்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவைய ��ைமயாகத் தி�ம்பச் 

ெச�த்�தல்/ெச�த்�தல்/தீர்த்த���ந்� பிைழக்�ம். 

 

 
6 ேநர்மைற/எதிர்மைற உடன்ப�க்ைககள்:  

 

6.1 கீேழ உள்ள ப� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உடன் கடன் ெப�பவாின்(களின்) ஒப்பந்தம்: 

6.1.1 ெமாத்த கடன் ெதாைகைய�ம் ேநாக்கத்திற்காக மட்�ம் பயன்ப�த்த ேவண்�ேம தவிர ேவ� எதற்காக�ம் அல்ல; 

6.1.2 அைனத்� கடன்கள், தவைணகள், மதிப்�ட்டாளர்கள்/தணிக்ைகயாளர்கள்/வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் 

�கவர்கள்/பிரதிநிதிக�க்�க் ெகா�க்க ேவண்�ய ஊதியம், காப்��/ஆய்�/மதிப்��/இந்த விதி�ைறகளின்  

கடன் ெப�பவாின்(களின்) இணக்கம் �றித்த சாிபார்ப்பால் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ஏற்ப�ம் ெசல�கள், 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெச�த்திய நாளி��ந்� ெசல� ஈ�கட்டப்ப�ம் வைர வாிகள் அதன் ேமல் உள்ள 

வாிக�டன் பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள வட்� விகிதத்தில் உட்படக் கடன் ெப�பவாின்(களின்) 

நி�ைவகள் �ைறயாகச் சாியான ேநரத்தில் ெச�த்தப்ப�ம்/தி�ம்பச் ெச�த்தப்ப�ம் மற்�ம் தீர்க்கப்ப�ம் வைர, 

அ�  கடன் ெப�பவாின்(களின்) ெசாத்�க்கள் மீ�ள்ளப் ெபா�ப்பா�ம். 

6.1.3 தற்ேபாைதய கட�க்காகக் கடன் ெப�பவர்(கள்): 

              அ)  கடன் விண்ணப்பப் ப�வத்தில் அவரால் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள� ேபான்� தயாாிப்ைப(கைள)வாங்�வைத 

நிைற� ெசய்�, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் வாி விைலப் பட்�யல் மற்�ம் மற்ற ெகாள்�தல் 

ஆவணங்கைள சமர்ப்பிக்க ேவண்�ம்; 

ஆ) தயாாிப்�(கள்) வாங்�வைதத் தாமதிக்கக்��ய எதாவ� நிகழ்� / �ழ்நிைலகள் �றித்� எ�த்�ப்�ர்வமாக 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� அறிவிக்க ேவண்�ம்; 

இ) இந்த ஒப்பந்தம்/ பாிவர்த்தைன ஆவணங்கள் அல்ல� எதாவ� மற்ற க�விகள் மீ� ெபா�ந்�ம் ெமாத்த 

�த்திைர வாிைய�ம் ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

6.1.4 வாய் ெமாழியாக�ம் எ�த்�ப்�ர்வமாக�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� அறிவிக்க ேவண்�யைவ: 

 

i) எதாவ� நிகழ்�, �ழ்நிைல அல்ல� கட�ளின் ெசயலால், எதாவ� தயாாிப்�(கள்) தி�� 

ேபானால் அல்ல� இழந்தால் அல்ல� ேசதமைடந்தால்; 

 ii) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் உாிைமகள் மீ� எதிர்மைற விைள�; 

iii)           ��த்தல், கைலத்தல், ெநா�த்தல், திவாலாதல், நிர்வகித்தல் அல்ல� ம�சீரைமத்தல் 

காரணமாக அல்ல� கடன் ெப�பவர் (கள்) அல்ல� அதன் ெசாத்�க்களின்/மீ� ெப�நர், 

நிர்வாகி அல்ல� இ� ேபான்ற அதிகாாிைய நியமித்தல் காரணமாக எதாவ� நீதிமன்றத்தில் 

கடன் ெப�பவரால் (களால்) அல்ல� எதிராக எதாவ� நடவ�க்ைக எ�க்கப்பட்டால் 

அல்ல� சட்டாீதியான நடவ�க்ைககள் ெதாடங்கப்பட்டால்; 

 iv)  கடன் ெப�பவர் (கள்), அதன் ெசாத்�க்கள், அல்ல� எதாவ� தயாாிப்�க்� (க�க்�) எதிராகத் 

�வங்கப்பட்� அல்ல� அல்ல� அச்��த்தக்��ய அல்ல� கடன் ெப�பவாின் (களின்) நி�ைவகைளத் 

தீர்க்�ம் அதன் திறைனப் பாதிக்கக்��ய எதாவ� வழக்�, மத்தியஸ்தம், நிர்வாகம் அல்ல� மற்ற 

நடவ�க்ைககள்; 

  v)  கடன் ெப�பவர் (கள்) (அல்ல� அதன் �ட்டாளி/அறங்காவலர்கள்/இயக்�நர்களில் எவராவ�) 
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மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவர் (கள்) அல்ல� மற்ற கடன் ெப�பவாின் (களின்) இறப்� 

 vi) எதாவ� மாற்றங்கள், (i) கடன் ெப�பவர் (கள்) அல்ல� அதன் வியாபாரத்தின் அரசியலைமப்பில், (ii) கடன் 

ெப�பவாின் (களின்) அங்கீகாிக்கப்பட்டக் ைகெயாப்பதாராில், (iii) கடன் ெப�பவாின் (களின்) ேவைல, 

வியாபாரம், அல்ல� ெதாழி�ல், (iv) இடம்/�கவாியில் (அ) கடன் ெப�பவாின் (களின்) அல்ல� 

அவர்கள� அ�வலகங்கள் அல்ல� ��யி�ப்�க்கள் அல்ல� வணிக இடம் அல்ல� (ஆ) தயாாிப்� (கள்) 

ைவக்கப்பட்�ள்ள இடம்; 

 vii) ஒ� ேவைள, கடன் ெப�பவர் (கள்), வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் �திய �கவாிையத் ெதாிவிக்கத் 

தவறினால், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், தன� ஆவணத்தில் உள்ள �கவாிைய இ�தியான� என்� க�தி 

அதன்ப� ஜி.எஸ்.� கட்டணமி�ம். 

 viii) இந்த ஆவணம் அல்ல� எதாவ� மற்ற பாிவர்த்தைன ஆவணங்கள் எதாவ� விதத்தில் ெபாய்யான� 

அல்ல� தவறான� என்� எதாவ� அறிவிப்�கள், �றிப்��கள், உத்தரவாதம், உடன்ப�க்ைக அல்ல� 

நிபந்தைன அைம�ம் எதாவ� நிகழ்� நிகழ்தல்/நில�தல்; 

 

6.1.5 உடன�யாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் ஒப்பைடக்க ேவண்�யைவ: (அ) கடன் ெப�பவரால்(களால்) அ� 

கடன்பட்��ப்பவர்கள் (அல்ல� அவர்களின் எதாவ� ெபா�ப் பிாி�)அைனவ�க்�ம் வழங்கப்பட்ட அைனத்� 

ஆவணங்களின் நகல்கைள அைவ வழங்கப்பட்ட அேதேநரத்தில்; (ஆ) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் 

�றிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்�ள் அவ்வப்ேபா� கடன் ெப�பவாின் (களின்) நி�ைவகள், கடன் ெப�பவாின் 

(களின்) வியாபாரம் மற்�ம் ெசயல்பா�கள், ெசாத்�க்கள் மற்�ம் பலவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாக 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ேதைவப்ப�ம் அத்தைகய விளக்கப்பட்�யல் / தகவல்கள் / கணக்�கள் / பதி�கள் / 

அறிக்ைககள் / ஆவணங்கள், நிதிசார் அல்ல� ேவெறதாவ�; 

6.1.6 தயாாிப்�(கள்) மற்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்)வியாபாரம் �றித்�ச் சாியான கணக்� �த்தகத்ைதப் 

பராமாிக்க ேவண்�ம் மற்�ம் தயாாிப்�(கள்) அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) அல்ல� ேவ� எதாவ�டன் 

ெதாடர்�ைடயதாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ேகட்�ம் உண்ைமயான ஆவணங்கைளக் ெகா�க்க; 

6.1.7 அதன் தற்ேபாைதய இ�ப்�/அரசைமப்ைபப் (ெப�நி�வனம் அல்ல� ேவ� எதாவ�) பராமாிக்க மற்�ம் 

ெபா�ந்�ம் அைனத்� சட்டங்க�க்� (இயற்��ைற, வாிவிதிப்�, �ற்�ச்�ழல் உட்பட) இணங்க அதன் 

வியாபாரத்ைதத் ெதாட�தல்; 

6.1.8 கடன் ெப�பவாின்(களின்) �ய அபாயத்தில் மற்�ம் ெசல�களில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் அல்ல� பாிவர்தைன 

ஆவணங்களில் அல்ல� ெதா�க்கப்பட்ட தயாாிப்�க�டன் (இதன் பின் வைரய�க்கப்ப�ம்), (அ) கடன் 

ெப�பவர்(கள்) நி�ைவகைள ேநரத்திற்�ச் ெச�த்�தல், (ஆ) பதி�ச் சான்றிதழ்/கள், ஆர்.சி. �த்தகம், விற்பைன 

விைலப்பட்�யல், காப்�ட்�த் திட்டங்கள், சாைலப் ேபாக்�வரத்� அ�வலகத்தால் (ஆர்.�.ஓ) வழங்கப்பட்ட 

சாைல வாி ரசீ�கள், இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் ஆைணகள், �திய காேசாைலகள், வழங்க�க்� பிந்ைதய 

ஆவணங்கள் (சாியான ேநரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல என்றால்) உட்பட எதாவ� ஆவணம்/பதிைவக் கடன் 

ெப�பவர்(கள்), உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளர், சம்பந்தப்பட்ட எதாவ� அதிகாாி அல்ல� 

சம்பந்தப்பட்ட எதாவ� �ன்றாம் தரப்பினாிடமி�ந்� ெப�தல் (இ) கடன் ெப�பவரால்(களால்) வழங்கப்பட்ட 

எதாவ� அல்ல� அைனத்� பிைணகைள�ம் அமல்ப�த்�தல் ெதாடர்�ைடயதாக உள்ள விதிகைளச் 

ெசயல்ப�த்த வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் �ன்றாம் தரப்� �கைமகைள நியமிக்கலாம் என்� கடன் 

ெப�பவரால்(களால்) ஒப்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�. கடன் ெப�பவர்(கள்) அத்தைகய �கைமக�டன் ��ைமயாக 

ஒத்�ைழக்க ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) ��யி�ப்�கள் அல்ல� அ�வலகங்கள் 

அல்ல� பரஸ்பரம் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட எதாவ� மற்ற இடத்திற்� வ�ைக  

 

தர அல்ல� ெதாைலப்ேபசி அைழப்ைபச் ெசய்ய அல்ல� ேவ� வழியில் கடன் ெப�பவைர(கைள) ெதாடர்� 

ெகாள்ள அத்தைகய �கைமக�க்� உாிைம உள்ள� என்� ஒப்�தல் அளிக்கிறார். அத்தைகய �கைமகளின் 

ெசல�கள் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் ேம�ம் அவற்றால் ஏற்பட்ட ெசலவினங்கள் கடன் 

ெப�பவரால்(களால்) மட்�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்�ச் ெச�த்தப்ப�ம். 
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6.1.9 கட�க்காகச் ெச�த்தப்பட்ட ெதாைகக்கான மின்ன� ரசீ� அல்ல� மின்ன� தகவல் ெதாடர்ைபக் கடன் 

ெப�பவாிடம்(களிடம்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அல்ல� அதன் �கவர்கள் வழங்கலாம் என்� கடன் 

ெப�பவர்(கள்) ஒப்�க்ெகாள்கிறார்(கள்). 

6.2 எதிர்மைற உடன்ப�க்ைககள் 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக மற்�ம் நி�ைவத் ெதாைக அைனத்�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் தி�ப்திக்காக ��ைமயாகச் ெச�த்தி ��க்�ம் வைர, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் 

அ�மதியின்றி கடன் ெப�பவர்(கள்) பின் வ�வனவற்ைறச் ெசய்ய மாட்டார்(கள்) என்� இதன் �லம் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) ஒப்�க்ெகாள்கிறார்(கள்): 

6.2.1 இைணப்�, பிாிப்�, ஒ�ங்கிைணப்�, ம�சீரைமப்�, ஏற்பாட்�த் திட்டம் அல்ல� அ� கடன் பட்டவர்களிடம் 

அல்ல� பங்�தாரர்களிடம் சமரசம் ெசய்வ� அல்ல� எதாவ� இைணவாக்கம் அல்ல� ம�கட்டைமப்� 

திட்டத்ைத அமலாக்கல்; 

6.2.2 ஊதிய பங்ைக அறிவித்தல் அல்ல� ெச�த்�தல் அல்ல� பங்�தாரர்க�க்�ப் பகிர்தல் அல்ல� அ�மதித்தல் 

(அ) ஊதிய பங்� அறிவிக்கப்பட அல்ல� ெச�த்த அல்ல� தி�ப்திகரமான வழங்கல்கைளச் ெசய்த நாள் வைர 

கடன் சம்பந்தப்பட்ட நி�ைவகள் அைனத்ைத�ம் ெச�த்�ம் வைர, அல்ல� (ஆ) பணம் ெச�த்தத் தவறினால் 

மற்�ம் அ� ெதாடர்ந்தால் அல்ல� ஊதியப்பங்கின் அத்தைகய அறிவிப்� அல்ல� ெச�த்தல் அல்ல� பகிர்தல் 

அல்ல� பகிர அ�மதிப்பதன் விைளவாக நிகழ்தல். 

6.2.3 அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள விற்றல், இடமாற்றல், �த்தைகக்� வி�தல் அல்ல� அகற்�தல் அல்ல� 

ஒப்பந்தமி�தல் அல்ல� அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் அல்ல� அதன் எதாவ� ப�திைய மாற்றியைமத்தல்; 

6.2.4 அதன் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைகெயாப்பதாரைர வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் �ன் �ட்�ய எ�த்�ப் �ர்வமான 

ஒப்�த�ன்றி மாற்றக்�டா�, அத்தைகய நிைலயில் ெபா�த்தமான� எனக் க�தப்பட்டால் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ஒப்�தல் வழங்கப்படலாம்; 

6.2.5 யா�க்�ம் பிைணயமாக நில்லாத� அல்ல� கடன், மிைகப்பற்� அல்ல� எதாவ� ெசாத்தின் ெகாள்�தல் 

விைலையத் தி�ம்பச் ெச�த்�வதற்� உத்திரவாதமளித்தல். 
 

 

 

7 பணம் ெச�த்தத் தவ�ம் நிகழ்� 

7.1 பின்வ�ம் நிகழ்�களில் ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமல் அல்ல� அ� ேபான்ற நிகழ்�கள் நிகழ்ந்தால், ஒவ்ெவான்�ம் 

"பணம் ெச�த்தத் தவ�ம் நிகழ்�"என்� க�தப்ப�ம்:- 
7.1.1 அசல் அல்ல� வட்� அல்ல� தவைணகள் அல்ல� அதன் எதாவ� ப�திையத் தவைண ேததியில் 

(�றிப்பிடப்பட்�ள்ள �திர்வில், விைர�ப�த்�தல் �லம் அல்ல� ேவ� வழியில்) அல்ல� இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

கீழ் ெச�த்தேவண்�ய மற்ற எதாவ� ெதாைகையச் ெச�த்த/தி�ம்பச் ெச�த்தத் தவ�தல்.  :- 

7.1.2 கடன் ெப�பவர்(கள்), உத்தரவாத அளித்தவர் அல்ல� எதாவ� மற்ற நபர் இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� 

பாிவர்த்தைன ஆவணங்களின் கீழ் எதாவ� உடன்ப�க்ைக, நிபந்தைன, கடைமகள் அல்ல� ெபா�ப்ைப 

நிைறேவற்றத் தவறினால் மற்�ம் அத்தைகய நிகழ்�, கடன் ெப�பவர்(கள்) அல்ல� ேவ� எதாவ� நப�க்� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் எ�த்�ப்�ர்வமான அறிவிப்� வழங்கப்பட்ட (வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் பணம் 

ெச�த்தத் தவ�ம் இத்தைகய நிகழ்� தீர்� காண ��யாத� அல்ல� பிைண உடன� ஆபத்தில் உள்ள� 

என்றால், இந்த நிைலயில், எந்த அறிவிப்�ம் ேதைவப்படா�) 7 (ஏ�) நாட்க�க்� பிற�ம் ெதாடர்ந்தால். 

7.1.3 கடன் ெப�பவர்(கள்) பின் வ�வனவற்றில் ேதால்வியைடதல் (i) அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள 

அவ்வப்ேபா� ��ைமயாகக் காப்�� ெசய்தல் மற்�ம் சாியான ேநரத்தில் அத்தைகய காப்�ட்�த் தவைணையச் 

ெச�த்�தல்; மற்�ம் (ii) சாைல வாிையச் ெச�த்த ேவண்�ய ேநரத்தில் ெச�த்�தல். 

7.1.4 பின்வ�வனவற்ைற வழங்கத் தவ�தல் (i) ஒப்பந்தத்தின் உட்�� 4.10 மற்�ம் உட்�� 5.2(i)-இன் ப� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� சாதகமாக அைடமானத்தின் ஒப்�த�டன் தயாாிப்பின்(களின்)காப்�ட்�த் திட்டம்; 
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(ii) ஒப்பந்தத்தின் உட்�� 5.2(i)-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ளதின் ப� �றிப்பிடப்பட்ட ேநரத்திற்�ள் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� விைலப் பட்�யல் மற்�ம் பதி�ச் சான்றிதழ்(ஆர்.சி). 

7.1.5 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எ�த்�ப் �ர்வமான ஒப்�த�ன்றி, கடன் ெப�பவர்(கள்), தயாாிப்ைப(கைள) 

விற்றல், இடமாற்றல், அதன் பாகங்கைள வசமாக்�தல், உள்வாடைக, கட்டணங்கள், வில்லங்கப்ப�த்தல், அதன் 

மீ� பற்�ாிைம உ�வாக்�தல், அபாயத்திற்� ஆட்ப�த்�தல் அல்ல� மாற்றியைமத்தல். 

7.1.6 இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� எதாவ� மற்ற பாிவர்த்தைன ஆவணத்தின் கீழ் �றிப்��, உத்தரவாதம், அறிவிப்�, 

உட்��கள் அல்ல� உ�திப்பா�கைள மீ�வ� மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) எதாவ� ேமாச� ெசய்தால்/ 

இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� பாிவர்த்தைன ஆவணங்களின் கீழ் ேதைவப்ப�ம் எதாவ� தகவைல சமர்பிக்கத் 

தவ�தல்/மைறத்தல். 

 

7.1.7 கடன் ெப�பவர்(கள்) அல்ல� உத்தரவாதிகள் ேவண்�ெமன்� அல்ல� தானாகத் திவால் அல்ல� ெநா�ப்� 

சட்டத்தின் கீழ் நடவ�க்ைகக்� ஆளாகலாம் அல்ல� ேவண்�ெமன்� அல்ல� தானாகக் கைலயலாம், திவால் 

அல்ல� ெநா�ப்� நிைலைய அைடயலாம் என்� நியாயமான அச்சம் இ�ந்தால் அல்ல� கடன் 

ெப�பவர்(கள்)/உத்தரவாதிகள் அவர�/அவர்கள�/அதன் ம�சீரைமப்�, கைலப்� அல்ல� ெநா�ப்� அல்ல� 

திவா�க்கான நடவ�க்ைக எ�த்தால் அல்ல� எ�க்க ேநாிட்டால் அல்ல� அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்களின் 

எதாவ� ப�தி அல்ல� அைனத்ைத�ம் அல்ல� கடன் ெப�பவர்களின் மற்ற எதாவ� ெசாத்�க்கள் மீ�  

ெப�பவர் அல்ல� கைலப்பவர் நியமிக்கப்பட்டால் அல்ல� நியமிக்க அ�மதிக்கப்பட்டால் அல்ல� அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் அல்ல� கடன் ெப�பவாின்(களின்) மற்ற ெசாத்�க்கள் அல்ல� அதன் எதாவ� 

ப�தி மீ� பற்� அல்ல� கவனிக்கா நிைல விதிக்கப்பட்��ந்தால் அல்ல� சான்றிதழ் நடவ�க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால் அல்ல� கடன் ெப�பவாிடம்(களிடம்) இ�ந்� எதாவ� நி�ைவைய மீட்கத் 

ெதாடங்கினால் அல்ல� ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட தீர்ப்�கள் அல்ல� கட்டைளகள் கடன் 

ெப�பவ�க்�(க�க்�) எதிராக வழங்கப்பட்��ந்தால். 

7.1.8 கடன் ெப�பவர்(கள்) அல்ல� அவர்களில் யாராவ� ஒ�வாின் இறப்�/�றிப்� அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) 

அவர்கள� எதாவ� ெதாழிைல நி�த்தினால் அல்ல� நி�த்�வதாக அச்��த்தினால் அல்ல� அவ்வா� 

ெசய்யப்ேபாவதாக அறிவிப்� வி�த்தால் அல்ல� கடன் ெப�பவாின்(களின்) வியாபாரம் அல்ல� 

ெசயல்பாட்�ற்�த் ேதைவயான அல்ல� அத்தியாவசியமான  கடன் ெப�பவாின்(களின்) ெசாத்�க்களில் 

எதாவ� அல்ல� அைனத்�ம் ேசதமைடதல் அல்ல� அழிக்கப்ப�தல் அல்ல�  இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

ேததியி��ந்� கடன் ெப�பவாின்(களின்) ெதாழில், ெசயல்பா�, நிர்வாகம் அல்ல� உாிைமயின் ெபா� இயல்� 

அல்ல� ேநாக்கத்தில், பாதகமான விைளைவ ஏற்ப�த்�ம் எதாவ� மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால். சந்ைத அறிக்ைக, 

கடன் ெப�பவாின்(களின்) ேமாசமான ேமாசமான கடன் ெப�ம் த�திையச் �ட்�க்காட்�கிற�. 

7.1.9 அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள், எதாவ� அதிகாாி அல்ல� ேவ� எதாவ� நபரால் பறி�தல், இைணத்தல், 

காவ�ல் எ�க்கப்பட்டால்(�யன்றால்)அல்ல� எதாவ� சட்டப்�ர்வமான அல்ல� ெசயல்பாட்� 

நடவ�க்ைகக�க்� உட்பட்�ச் ெசய்யப்பட்டால் அல்ல� அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள், விபத்� 

காரணமாக அபாயத்திற்� உட்பட்டால், தி�டப்பட்டால், ேசதமைடந்தால், எதாவ� காரணத்திற்காக 

அழிக்கப்பட்டால்,எதாவ� காரணத்தினால் கண்காணிக்க ��யாமல் ேபானால் அல்ல� இழப்� ஏற்பட்டால். 

 

7.1.10 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ��தல் பிைணகள் ேதைவப்ப�கிற� என்� க��ம் அளவிற்� அட� 

ைவக்கப்பட்�ள்ள ெசாத்�க்களின் மதிப்� �ைறந்தால் மற்�ம் அத்தைகய ��தல் பிைண, எ�த்�ப் �ர்வமாகக் 

ேகர்கப்பட்ட பிற�ம் வழங்கப்படவில்ைல. 

7.1.11 கட�க்கான பிைண, இடாில் உள்ள� அல்ல� பயன் ����கிற� அல்ல� சட்டவிேராதமான�, 

ெசல்�ப�யற்ற�, அமல் ப�த்த ��யாத� அல்ல� பலன் தரத் தவ�தல் அல்ல� நி�த்�தல். 

7.1.12 கடன் ெப�பவர்(கள்) அல்ல� எதாவ� நப�க்� (வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உட்பட) இந்த ஒப்பந்தம் 

மற்�ம்/அல்ல� மற்ற எதாவ� பாிவர்தைன ஆவணத்தின் கீழ் அவர்கள� கடைமகைளச் ெசயல்ப�த்�வ� 
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சட்டவிேராதெமன்றால் அல்ல� சட்டவிேராதமானால். 

7.1.13 கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகளில் எதாவ� �திர்ச்சி அைட�ம் ேபா� அல்ல� பணம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�ய ேபா� அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ேகட்கப்ப�ம் ேபா�, கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

ெச�த்த ��யவில்ைல என்றால் அல்ல� எ�த்�ப்�ர்வமாகத் தன� இயலாைமைய ஒப்�க்ெகாண்டால். 

7.1.14 கடன் ெப�பவாின்(களின்) கடன்பட்ட நிைல ெதாடர்�ைடய ஒப்பந்தம் அல்ல� ஆவணத்தின் கீழ் அல்ல� நிதி 

ஆதர�க்காகக் கடன் ெப�பவர்கள் ஒப்பந்தம் ெசய்�ெகாண்ட நிதி நி�வனங்கள் அல்ல� வங்கிகள் அவர்கள� 

ஆதர� அல்ல� அதன் எதாவ� ப�திையத் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்வதனால் ஏற்ப�ம் கடன் ெச�த்தத் தவ�ம் 

நிகழ்� (அல்ல� கடன் ெச�த்தத் தவ�ம் நிகழ்வாக அைமயக்��ய, அறிவிப்� ெகா�க்கப்ப�தல், ேநரம் 

கழித்தல், கணிச நிைலயின் உ�திப்பா� அல்ல� ெவ� எதாவ� ெபா�ந்�ம் நிபந்தைனகைள நிைறேவற்�தல் 

ேபான்ற நிகழ்�கள்). 

7.1.15 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் �ய க�த்�ப்ப�, கடன் ெப�பவாின்(களின்) கடைன ெச�த்தல்/தி�ம்பச் 

ெச�த்தல் திறனில் பாதகமான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்தக் ��ய ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட நிகழ்�கள், 

நிைலைமகள் அல்ல� �ழ்நிைலகள் (சட்டத்தில் எதாவ� மாற்றம் உட்பட) ஏற்பட்டால் அல்ல� இ�ந்தால். 

7.1.16 கடன் ெப�பவர், கடன் வழங்கப்பட்ட 7 நாட்க�க்�ள் வியாபாாிகள் அல்ல� உற்பத்தியாளாிடமி�ந்� 

தயாாிப்ைப(கைள) ெபறவில்ைல. 

7.2 எதாவ� பணம் ெச�த்தத் தவ�வதாக அறிந்தால் மற்�ம் பணம் ெச�த்தத் தவ�ம் நிகழ்வாக எதாவ� நிகழ்� 

அைமந்தால் மற்�ம் அைத நிவர்த்தி ெசய்ய எதாவ� நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்பட்��ந்தால் கடன் ெப�பவர் 

உடன�யாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் எ�த்�ப் �ர்வமாக அறிவிக்க ேவண்�ம். பணம் ெச�த்தத் தவறிய 

நிகழ்வா அல்ல� இல்ைலயா என்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் எ�க்�ம் ��ேவ இ�தியான� மற்�ம் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) அதன் மீ� பிைணப்பில் இ�ப்பர். 
 

 

8 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் உாிைமகள் மற்�ம் தீர்�கள் 

 

8.1 ேமற்ப�, பணம் ெச�த்தத் தவ�ம் நிகழ்� எதாவ� நிகழ்ந்தால், இங்� உள்ளதற்� மாறாக எதாவ� என்றா�ம், 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அதன் அ�வலர்கள், �கவர்கள் அல்ல� ெபயர்க் �றிப்பிடப்பட்டவர்கள் �லம் தனித்� 

மற்�ம் ��வ�ம் �ேயச்ைசயாக, பின் வ�வனவற்றில் எதாவ� ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்டைதச் ெசய்�ம் 

உாிைம உள்ள�: 

 அ)        கடன் கிைடக்கச் ெசய்ய அல்ல� கிைடக்கச் ெசய்வைதத் ெதாடர்வதற்கான வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் 

கடைம ��வைடந்� விட்ட� என அறிவித்தல்; மற்�ம்/அல்ல� 

ஆ)       கடன் மற்�ம் திரண்ட அைனத்� வட்� மற்�ம் இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் கடனின் கீழ் அைனத்� 

ெசல�கள், கட்டணங்கள், ெசலவினங்கள் மற்�ம் நி�ைவயில் இ�க்�ம் மற்ற ெதாைகைய 

உடன�யாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ம் என்� அறிவிக்கலாம், உடேன அ� 

உடன� ெக�வாக மற்�ம் கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெச�த்தப்பட ேவண்�யதாக மா�ம் மற்�ம் 

கடன் ெப�பவர்(கள்) எந்த வித ��தல் அறிவிப்� அல்ல� மற்ற எந்த விதமான சட்ட ாீதியான 

நடவ�க்ைக�மின்றி, அறிவிப்பின் விதிக�க்� இணங்கி கடன் மற்�ம்/ அல்ல� இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

கீழ் ெச�த்த ேவண்�ய அைனத்� ெதாைகைய�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 இ)        உத்தரவாதம் எதாவ� இ�ந்தால் அைத ெசயலாக்க�ம்; மற்�ம்/அல்ல� 

ஈ)       ேநர்ைமயான வழக்� �லம் அல்ல� சட்டாீதியான நடவ�க்ைக �லம் அல்ல� இரண்�ம் அல்ல� ேவ� 

வழி (ெப�நைர நியமித்தல் உட்பட) உட்பட, சட்டத்தால் அ�மதிக்கப்பட்ட எதாவ� உாிைம, 

அதிகாரம் அல்ல� தீர்ைவ, இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள எதாவ� உடன்ப�க்ைக, நிபந்தைன அல்ல� 

விதி�ைறயின் �றிப்பிட்ட ெசயல்பாட்�ற்காக அல்ல� இந்த ஒப்பந்தத்தின் எதாவ� விதி�ைறகள் 

மற்�ம் நிபந்தைனகைள மீறியதற்� எதிரான உத்தர� அல்ல� இந்த ஒப்பந்தத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள 

எதாவ� அதிகாரம் அல்ல� உாிைமையப் பயன்ப�த்�வதற்� உதவியாக, பயன்ப�த்�தல்; 
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மற்�ம்/அல்ல� 

உ)       கடைன அல்ல� அதன் எதாவ� ப�திையத் தி�ம்பச்ெச�த்தத் தவ�தல் உட்பட, பணம் ெச�த்தத் 

தவ�தல் நிகழ்�, பதிைனந்� (15) நாட்க�க்�த் ெதாடர்ந்தால், இந்த ஒப்பந்தத்தின் மற்�ம்/அல்ல� 

அமலாக்கக்��ய மற்ற பாிவர்த்தைன ஆவணங்களின் விதி�ைறகளின் ப�/இணங்க உ�வாக்கப்பட்ட 

பிைணைய அறிவிக்க மற்�ம் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) ஏ� நாட்கள் எ�த்�ப் �ர்வமான அறிவிப்ைப 

வழங்கி, அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் எங்கி�ந்தா�ம் நீதிமன்றம் அல்ல� நீதிமன்ற  

 

நடவ�க்ைககளின் (ெமாத்த கடன் அல்ல� கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகள் தி�ம்பப் 

ெபறப்பட்டதா என்� க�தாமல், இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம்/அல்ல� மற்ற பாிவர்த்தைன ஆவணங்களில் 

உள்ளதற்� மாறான எதாவ� என்றா�ம் ) எந்த ��க்கீ�ம் இல்லாமல் மீண்�ம் 

உாிைமயாக்கிக்ெகாள்�ம் உாிைம வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள� மற்�ம் ேமற்ப� ேநாக்கத்திற்காக 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� பின்வ�ம் உாிைம உள்ள�:- 

i) �றப்ப�ம் வளாகம், வாகன ெகாட்�ல் அல்ல� கிடங்கினால் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மற்�ம்/அல்ல� 

அதன் பிரதிநிதிக�க்� எந்த ெபா�ப்�ம் ேசராமல், அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் 

ைவக்கப்பட்�ள்ள அல்ல� இ�க்�ம் வளாகம், வாகன ெகாட்�ல் அல்ல� கிடங்கி�ள் �ைழந்�, 

அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள உாிைமயாக்கிக்ெகாள்ள மற்�ம் அைத இடமாற்ற அல்ல� 

நகர்த்�வதற்� மற்�ம் அைதக் கடன் ெப�பவாின்(களின்) அபாயம், ெசல� மற்�ம் விைள�களில் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் பிரதிநிதியிடம் ைவத்�க்ெகாள்ள. எனி�ம், அட� ைவக்கப்பட்ட 

ெசாத்�க்கள் ஆபத்தில் உள்ள� மற்�ம் ேம�ம் தாமதம் ெசய்தால் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் 

வட்�கைள ஆபத்திற்�ள்ளாக்கிவி�ம் என்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் நம்பினால், அட� ைவக்கப்பட்ட 

ெசாத்�க்கைள ம�வசப்ப�த்�வதற்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) எந்த 

அறிவிப்�ம் வழங்கக் கடைமப்பட மாட்டார்கள்; 

ii) ேமற்ப�, அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் வசப்ப�த்திக்ெகாள்வதற்� 

இணக்கமாக, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள அகற்�ம் தன�  

எண்ணத்ைதக் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) ெதாிவிக்�ம் விதத்தில் ஏ� (7) நாட்க�க்� �ன்னதாக 

கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) அறிவிப்ைப வழங்கி, கடன் ெப�பவர்(கள்), கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) ெமாத்த நி�ைவைய�ம் தி�ம்பச் ெச�த்தி, அட� ைவக்கப்பட்ட 

ெசாத்�க்கைளத் தி�ம்ப எ�த்�க்ெகாள்ள, கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) இ�தி வாய்ப்ைப 

வழங்கலாம். கடன் ெப�பவர்(கள்), இ�தி அறிவிப்�டன் இணங்கத் தவறினால், அத்தைகய 

விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெபா�ந்தக்��ய� என்� 

க��வதின் மீ�, அைனத்� விதத்தி�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) அபாயம் மற்�ம் ெசலவில், 

ெபா� ஏலம் அல்ல� தனிப்பட்ட ஒப்பந்தம் அல்ல� ேவ� வழியில் விற்பதன் �லம், அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள அகற்றக் கடன் ெப�பவர் ேபால் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ேதைவயான  

 

அைனத்� நடவ�க்ைககைள�ம் ��ைமயாக மற்�ம் திறம்பட எ�க்கலாம் மற்�ம்/அல்ல� 

அத்தைகய விதி�ைறகள் மீ�, அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைளப் பி�ப்பில் ைவக்கலாம் அல்ல� 

கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) எத்தைகய உாிைம�ம் இல்லாமல் மற்�ம் அத்தைக நடவ�க்ைக 

அல்ல� நடவ�க்ைக எ�க்காைமையக் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) அறிவிக்க ேவண்�ம் என்ற 

எந்த கடைம�ம் இல்லாமல், அத்தைகய அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைளப் பயன்ப�த்தலாம், 

இயக்கலாம், மற்றவர்க�க்�க் �த்தைகக்� விடலாம் அல்ல� எ��ம் ெசய்யாமல் ைவத்தி�க்கலாம், 

வாடைகக்�க் ெகா�க்கலாம். அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் வசம் 

இ�க்�ம் ேபா� எதாவ� காரணத்தினால் அல்ல� �ன்னர் �றப்பட்ட வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் 

எதாவ� உாிைமகள் அல்ல� தீர்�கைளப் பயன்ப�த்�வதால் அல்ல� பயன்ப�த்தாததால் அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்களின் இழப்�, ேதய்மானம் அல்ல� ேசதத்திற்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 
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ெபா�ப்பாகா�, எதாவ� மதிப்பிழப்� அல்ல� �ைற� �றித்�ப் ெபா�ப்பாகாமல் அல்ல� 

கடைமப்படாமல் மற்�ம் இதன் �லம் வழங்கப்பட்�ள்ள எதாவ� அதிகாரத்ைதப் பயன்ப�த்த 

ேவண்�ம் என்� கடைமப்படாமல் அல்ல� அத்தைகய அதிகாரத்ைதப் பயன்ப�த்�வதனால் 

ஏற்ப�ம் எதாவ� இழப்பிற்�ப் ெபா�ப்ேபற்காமல் மற்�ம் பய�ள்ள ரசீைத வழங்க மற்�ம் 

ெகாள்�த�க்கான ெதாைகைய வி�வித்தல் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், சாியான� என்� க��ம் 

விற்பைனைய நிைற� ெசய்வதற்கான அத்தைகய அைனத்� நடவ�க்ைககைள�ம் ெசய்ய ேவண்�ம் 

என்� கடைமப் படாமல் விற்பைன ஒப்பந்தத்ைத ரத்� ெசய்ய அல்ல� மாற்ற வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-

க்� அதிகாரம் உள்ள�. வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ெசய்யப்பட்ட எதாவ� விற்பைன 

�ைறப்ப�த்தல் அல்ல� மற்ற ஏற்பா�க�க்�க் கடன் ெப�பவர் எந்த ஆட்ேசபைன�ம் ெதாிவிக்கக் 

�டா� அல்ல� எதாவ� தரகர் அல்ல� ஏலம் வி�பவர் அல்ல� மற்ற நபர் அல்ல� விற்பைன 

ேநாக்கத்திற்காக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாாியால் அல்ல� அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள இ�ப்�மாற்றம் ெசய்வதினால் ஏற்ப�ம் எதாவ� இழப்பிற்� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெபா�ப்பாகா�. 

8.2 ஒ� ேவைள, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவ ��வைத�ம் 

ெச�த்திய பிற� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் ைகயில் உபாித்ெதாைக இ�ந்தால், சட்டப்�ர்வமாக அந்த 

உபாித்ெதாைகைய ைவத்�க்ெகாண்�, அந்த ேநரத்தில்  

 

 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் ைககளில் இ�க்�ம் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) ெசாந்தமான மற்ற 

ெதாைகக�டன் ேசர்த்�, கடன் ெப�பவாிடம்(களிடம்) இ�ந்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� நி�ைவ 

ைவத்�ள்ள ெதாைக எதாவ� அல்ல� அைனத்ைத�ம் தீர்க்�ம் அளவிற்� எந்த அ�ப்பைடயி�ம் அல்ல� 

அ�ப்பைடயின் கீ�ம் பயன்ப�த்தலாம், அத்தைகய நி�ைவ, தனிப்பட்டதாக அல்ல� �ட்டாக எதாவ� மற்ற 

நப�டன் அல்ல� நபர்க�டன், நி�வனங்க�டன், கடன்கள் �லம் நி�வனம், தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட பில்கள், 

பணத்தாள்கள், கடன்கள் மற்�ம் ,அற்ற கடைமகள் எ�வானா�ம், தற்ேபாைதய� நி�ைவ மற்�ம் 

ெச�த்தேவண்�ய� இல்ைல என்றா�ம் அல்ல� கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) அல்ல� சாி�� சட்டத்திற்� 

எதிராக அல்ல� இைணேபாக்�க் கடன் �லம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெகாண்�ள்ள வட்��டன், மற்ற 

ேகாாிக்ைககள் சட்டப்�ர்வமான� அல்ல� நியாயமான� இல்ைல என்றா�ம். இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற 

பாிவர்த்தைன ஆவணங்க�டன் இணக்கமாக, அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள விற்ப� அல்ல� ேவ� 

வழியில் ெபறப்ப�ம் ெதாைககள், கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய 

நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகத் தி�ம்பச் ெச�த்தப் ேபா�மானதாக இல்ைல என்றால், 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்தப் படாத நி�ைவயில் உள்ள மீதி ெதாைகைய, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 

�யமாக ��� ெசய்�ம் �ைறயில் கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் அத்தைகயப் 

பணம் ெச�த்தல் கடன் ெப�பவரால்(களால்) அதற்கிணங்கச் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

8.3 கடன் ெப�பவாின்(களின்) தனிப்பட்ட அபாயத்தில் மற்�ம் ெசலவில், கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவைய 

வ��க்க அல்ல� கடன் ெப�பவரால்(களால்) வழங்கப்பட்ட எதாவ� மற்�ம் அைனத்� பிைணைய 

அமல்ப�த்த அல்ல� உட்�� 6.1.8-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள அல்ல� கடன் ெப�பவரால்(களால்) ேதர்� 

ெசய்யப்பட்ட ெதா�க்கப்பட்ட தயாாிப்�கள் ெதாடர்�ைடய ேநாக்கத்திற்காக ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

�கவர்கள்/நபைர(கைள) ஈ�ப�த்�ம் உாிைம வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள� மற்�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அத்தைகய நப�க்�(க�க்�) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ெபா�த்தமான� என்� 

க�தப்ப�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்), பிைண மற்�ம்/அல்ல� அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் ெதாடர்பான 

அத்தைகய தகவல், உண்ைமகள் மற்�ம் �ள்ளிவிவரங்கைள வழங்கலாம். வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் 

ெபா�த்தமான� என்� க�தப்ப�ம், அத�டன் ெதாடர்�ைடய அல்ல� அதற்�த் ெதாடர்பான அைனத்� 

ெசயல்கள் மற்�ம் விஷயங்கைளச் ெசய்ய மற்�ம் ெசயல்ப�த்த உாிைம மற்�ம் அதிகாரத்ைத அத்தைகய 

நப�க்�(க�க்�) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் வழங்கலாம். 
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8.4 கடன் ெப�பவர்(கள்), இதன் விதி�ைறகள் அல்ல� கடன் ெப�பவாின்(களின்) தி�ம்பச் ெச�த்�தல் 

கடைமகள் ெதாடர்பாக, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் வ��ப்� �கவர்கள்/பிரதிநிதிகைள அவர்கள� 

��யி�ப்�கள் அல்ல� அ�வலகங்கள் அல்ல� பரஸ்பரம் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட எதாவ� மற்ற இடத்திற்� 

வ�ைக தர அல்ல� ெதாைலப்ேபசி அைழப்ைபச் ெசய்ய அ�மதிக்கிறார். 

8.5 ஒ� (அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட) பணம் ெச�த்தத் தவ�ம் நிகழ்� ஏற்பட்டால், ேமேல உள்ள உட்�றில் 

�றிப்பிடப்பட்�ள்ள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் பல்ேவ� உாிைமகள் மற்�ம் தீர்�க�டன் ��தலாக, கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) பணிக்� அமர்த்�பவைர அைழத்� பணிக்� அமர்த்�பவரால் கடன் 

ெப�பவ�க்�(க�க்�) வழங்�ம் ஊதியத்தில்/��யி��ந்� கழித்�, அைத, கடன் ெப�பவர்(கள்) 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� வழங்க ேவண்�ய நி�ைவைய ��ைமயாகத் தீர்க்�ம் வைர வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 

இடம் வழங்�ம் ப� �றலாம். கழித்தலான�, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், கடன் ெப�பவாின் பணிக்� 

அமர்த்�பவாிடம் ��ம் (மற்�ம் அறி��த்�ம்) அத்தைகயத் ெதாைக மற்�ம் அத்தைகய அளவில் இ�க்கலாம். 

கடன் ெப�பவர்(கள்), அத்தைகயக் கழித்த�க்� எந்த வித ஆட்ேசபைனகைள�ம் ெகாண்��க்க, அல்ல� 

எ�ப்ப/உ�வாக்கக் �டா�. கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� கடன் ெப�பவைர(கைள) பணியில் 

அமர்த்�பவைரக் கண்காணிக்�ம் எந்த சட்ட�ம் அல்ல� ஒப்பந்த�ம், ேமற்ப� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் 

உாிைமயான, அத்தைகய கழித்தல் மற்�ம் கடன் ெப�பவைர(கைள) பணியில் அமர்த்�பவரால் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�வைதத் த�க்கா� அல்ல� கட்�ப்ப�த்தா�, எனி�ம் 

கழிக்கப்பட்ட ெதாைக, கடன் ெப�பவரால்(களால்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த ேவண்�ய 

நி�ைவகைள ��ைமயாகத் தி�ம்பச் ெச�த்த ��யவில்ைல என்றால்,  வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்த 

ேவண்�ய மீத�ள்ள நி�ைவகைள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் �யமாக ��� ெசய்�ம் �ைறயில் கடன் 

ெப�பவரால் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் கடன் ெப�பவர்கள் அதற்கிணங்க ெதாைகையச் ெச�த்த 

ேவண்�ம். 

8.6 ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் பல்ேவ� உாிைமக�டன் ��தலாக, 

பின்வ�பவர்கைள நியமிக்�ம் உாிைம�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள�: (i)ெதாழில்�ட்ப, நிர்வாக 

அல்ல� எதாவ� மற்ற ெதாழில் ாீதியான அறி�ைரயில் ஈ�பட்��ந்த எதாவ� நபைர, கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) ேவைல மற்�ம்/அல்ல� அதன் வளாகம், ெதாழிற்சாைலகள், ெதாழிற்�டங்கள் மற்�ம் 

அல�கள் உட்பட ெசாத்�க்கைள  

 

ேமற்பார்ைவ இட்� மற்�ம் ஆய்� ெசய்�,  வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க; 

(ii) எதாவ� �றிப்பிட்ட பணிகைள ேமற்ெகாள்ள அல்ல� கடன் ெப�பவர் ஏற்�க்ெகாண்ட நிதி அல்ல� 

ெசல� கணக்� ைவப்� �ைற அல்ல� நைட�ைறகைள ஆய்� ெசய்ய அல்ல� ஒ�ங்கிைணந்த அல்ல� அகத் 

தணிக்ைகயாளர்களாக அல்ல� கடன் ெப�பவாின் (களின்) சிறப்�த் தணிக்ைக நடத்�வதற்காக, எதாவ� 

பட்டய கணக்காளர்கள்/விைலக் கணக்காயர்கைள.  

8.7 கடன் நி�த்தி ைவக்கப்பட்டா�ம் அல்ல� ��த்� ைவக்கப்பட்டா�ம், இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற 

பாிவர்தைன ஆவணங்களின் ப� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் அைனத்� உாிைமகள் மற்�ம் தீர்�கள், கடன் 

அல்ல� கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகைள ��ைமயாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெப�ம் வைர மற்�ம் 

கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகள் ��ைமயாகத் தீர்க்கப்ப�ம் வைர ெதாட�ம். 

8.8 ��தலாக, ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ளைதச் சாராமல், பணம் ெச�த்தத் தவ�வதால், எதாவ� அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் மற்�ம்/அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகையத் தி�ம்ப 

வ��த்தல் உட்பட ஆனால் அைவ மட்�ம் அல்லாமல், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் உாிைமையப் 

பயன்ப�த்�வதின் விைளவாக ஏற்ப�ம் அைனத்� சட்டப் �ர்வமான மற்�ம் மற்ற ெசலவினங்க�க்�க் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) ெபா�ப்பாகலாம். 

8.9 ஒ� ேவைள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் தயாாிப்ைப(கைள) உைடைமயாக்கி ெகாண்டால் அல்ல� பணம் ெச�த்தத் 

தவ�ம் நிகழ்� ஏற்பட்ட�டன்/ஏற்பட்ட பிற� கடைனத் தி�ம்பப் ெபற்றால் மற்�ம் கடன் ெப�பவர்கள், 

அவர்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவகளில் ஒ� ப�திைய ஏற்க மற்�ம் கடன் ெப�பவைர(கைள) 
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எதிர்காலத்தில் தவைணகைளத் தி�ம்பச் ெச�த்�வைதத் ெதாடர அ�மதிக்க மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 

(அல்ல� அதன் பிரதிநிதி) இடமி�ந்� தயாாிப்ைப(கைள) மீண்�ம் ெபற்�க்ெகாள்ள, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 

இடம் ேகாாிக்ைக வி�க்கலாம், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் �யமாக, ெபா�த்தமான� மற்�ம் சாியான� என்� 

க��ம் அத்தைகய விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் மீ� அத்தைகயக் ேகாாிக்ைககைள 

ஏற்�க்ெகாள்ளலாம். கடன் ெப�பவாின்(களின்) அத்தைகயக் ேகாாிக்ைகைய/கைள அ�மதிக்கக் �டா� என்� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் எ�க்கப்ப�ம் ��� இ�தியான� மற்�ம் கடன் ெப�பவர்கள் அதன் மீ� 

பிைணப்பில் இ�ப்பர். 

8.10 ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ள தீர்�, பிரத்திேயகமானதல்ல, ஆனால் அ� சட்டப்ப� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

கிைடக்�ம் மற்ற தீர்�டன் ��தலாக இ�க்கலாம். வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவர்களின் 

உாிைம மற்�ம் தீர்�கைள அமல்  

 

ப�த்�ம் ேநாக்கத்திற்காக வங்கியாளர்/கள் அல்ல� நிதி நி�வனம்/கள் அல்ல� அ� ெபா�த்தமான� என்� 

க��ம் மற்ற எதாவ� நபர்கைள அவர்களின்  வழக்கறிஞராக/களாக நியமிக்கலாம். 

8.11 ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ளைவ என்றா�ம், ஒ� ேவைள கடன் ெப�பவர்(கள்) பணம் ெச�த்தத் தவ�வதால் 

தயாாிப்�கைள ம��ைடைமயாக்கிக் ெகாண்ட பிற�, கடன் ெப�பவர்(கள்) அந்த ேததியின் ப� நி�ைவயில் 

உள்ள ெதாைகைய நிைற� ெசய்தால்/ெச�த்தினால் மற்�ம் ேம�ம் பணம் ெச�த்தேவண்�ய ேததியில் 

�ைறயாகத் தவைணகைளச் ெச�த்�வதாகப் ெபா�ப்ேபற்�க் ெகாண்டால், பிற� ம��ைடைமயாக்கப்பட்டத் 

தயாாிப்�கைள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் தி�ப்பிக் ெகா�க்கலாம் மற்�ம் பணம் ெச�த்தத் தவ�வைத 

ேவண்�ெமன்�/ வழக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) தவிர, கடன் ெதாடரலாம் 

8.12 கடன் ெப�பவர்(கள்) இங்�ள்ள பிற்ேசர்க்ைக உட்பட இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� எதாவ� பாிவர்தைன 

ஆவணங்களில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள அைனத்� கட்டணங்கைள�ம் ெச�த்த ஒப்�க்ெகாள்கிறார்(கள்). கடன் 

ெப�பவர்(கள்), காேசாைல காசாகாதக் கட்டணங்கள், வ�ைகக் கட்டணங்கள், ம��ைடைமயாக்கல் 

கட்டணங்கள், சட்டக் கட்டணங்கள், வாகன நி�த்தக் கட்டணங்கள், அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள 

அகற்�வதற்காகப் பணியமர்த்தப்பட்ட நி�வனங்க�க்கானக் கட்டணங்கள், கிடங்�/ேசமிப்�க் கிடங்�க் 

கட்டணங்கள், ஏலக் கட்டணங்கள்,  அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைளச் சந்ைதப்ப�த்த அல்ல� பா�காக்க 

(காப்��, வாிகள் மற்�ம் பல உட்பட) ஆ�ம் ெசலவினங்கள் மற்�ம் அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் 

ெதாடர்பாக ஏற்ப�ம் எதாவ� ெசலவினங்கள் மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) பணம் ெச�த்தத் தவ�வதால் 

காரணமாக அல்ல� அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள ம��ைடைமயாக்�ம் ேபா� அல்ல� அதற்�ப் 

பின்னர் ஏற்ப�ம் இதரக் கட்டணங்கள் உட்பட வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் உாிைமகைள அமல் ப�த்�வ�டன் 

ெதாடர்�ைடய அைனத்� ெசல�கள்/ெசலவினங்கள்/கட்டணங்கைளச் ெச�த்த�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

8.13 கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) எதிரான வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் ேகட்� அறிவிப்� கடன் ெப�பவர்(கள்) 

பணம் ெச�த்தத் தவறி�ள்ளார் மற்�ம் அவ்வா� ெபறப்பட்ட ெதாைக நி�ைவயில் உள்ள� மற்�ம் கடன் 

ெப�பவரால்(களால்)  வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்தப்பட ேவண்�ய� என்பதற்� இ�தியான மற்�ம் 

��வான ஆதாரமா�ம் மற்�ம் மற்ற கடன் ெபற்றவர்(கள்), பணம் ெச�த்தத் தவறவில்ைல அல்ல� நி�ைவயில் 

உள்ள� மற்�ம் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய� என்� இங்�க் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ெதாைக ெச�த்தப் பட 

ேவண்�யதில்ைல  மற்ற கடன் ெப�பவர்(கள்) என்ற அ�ப்பைடயில் அல்ல� மற்ற எதாவ� அ�ப்பைடயில், 

அறிவிப்ைப ம�த்�க் �ற உாிைம இல்ைல. 

 

 

9 ��தல் தயாாிப்�கள்  
 

9.1 கடன் மற்�ம்/அல்ல� காப்�ட்�த் தவைணக் கட்டணத்ைத வ��ப்பதற்கான வசதி, நீட்�க்கப்பட்ட 

உத்தரவாதம் மற்�ம் ��தல் தயாாிப்�க்கான (க�க்கான) பராமாிப்�த் ெதா�ப்� [�ட்டாக 

"ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�(கள்)"] கிைடப்ப� �றித்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் கடன் 
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ெப�பவ�க்�(க�க்�) ெதாிவிக்கப்ப�ம். கடன் மற்�ம் ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�(கள்) தனித்தனியாகக் 

கிைடக்�ம் என்� மற்�ம் கட�டன் ேசர்த்� எதாவ� ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�கைள வாங்க ேவண்�ம் 

என்� கடைம இல்ைல என்� அறிந்�ள்ளதாகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) உ�திப்ப�த்�கிறார். 

ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்பின்(களின்) தனிப்பட்ட மதிப்�� மற்�ம் ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்பின்(களின்) 

விைல �ைறப்� மற்�ம் பலன்கைளப் பாிசீ�த்த பிற�, கடன் ெப�பவர் தானாக �ன்வந்� பிற்ேசர்க்ைக II-இல் 

இ�ந்� IV-வைரக் �றிப்பிட்�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் மீ� பின்வ�ம் ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட 

தயாாிப்ைப(கைள) ெபறத் ேதர்� ெசய்�ள்ளார். 

 
[வழி�ைறகள்: கடன் ெப�பவர் (கள்) ேதர்� ெசய்த ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�க�க்� எதிராக �க் ( ) 

ெசய்ய�ம் மற்�ம் நிராகாித்த ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�க�க்� எதிராகக் கிராஸ் ( ) ெசய்ய�ம். கடன் 

ெப�பவர்/கள் ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�களில் எைத�ம் வாங்க ேவண்டாம் என்� ேதர்� ெசய்தால், இந்த 

உட்�� மற்�ம் பிற்ேசர்க்ைக II, III, மற்�ம் IV கடன் ெப�பவர்கள் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

ெபா�ந்தா�]  

 
i ) காப்�ட்�த் தவைணத் ெதாைகையப் ��ப்பித்தல்: கடன் ெப�பவர் (கள்), தயாாிப்�க்காக (க�க்காக) பல்ேவ� 

காப்�ட்� நி�வனங்களால் வழங்கப்ப�ம் காப்�ட்�த் திட்டங்களின் தனிப்பட்ட மதிப்�ட்ைடச் ெசய்�ள்ளார். 

அத்தைகய  தனிப்பட்ட மதிப்�ட்�ன் மீ�, கடன் ெப�பவர்(கள்) இந்த ஒப்பந்தத்தின் பிற்ேசர்க்ைக –II-இல் 

�றிப்பிடப்பட்�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் மீ� தயாாிப்பின்(களின்) காப்�ட்�த் திட்டத்ைத 

��பிக்கக் காப்�ட்�த் தவைணத் ெதாைகையச் ெச�த்�வதற்காக இந்த திட்டத்ைதப் ெபறத் ேதர்� 

ெசய்�ள்ளார். கடன் ெப�பவர்(கள்), காப்�ட்� நி�வனத்திற்� மாதத் தவைணயில் ெச�த்தேவண்�ய 

காப்�ட்ைடப் �திப்பித்தல் தவைணத் ெதாைகைய இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ெச�த்த ேவண்�ய கடன் இ.எம்.ஐ 

உடன் வ��க்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உத�ம்;  
 

ii )  நீட்�க்கப்பட்ட உத்தரவாதம்: ேசைவைய வழங்�பவாிடம் கடன் ெப�பவர் ெச�த்த ேவண்�ய 

நீட்�க்கப்பட்ட உத்தரவாதக் கட்டணங்கைள மாதத் தவைணயாக பிற்ேசர்க்ைக III-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள 

விதிகளின் மீதான இ.எம்.ஐ உடன் வ��க்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உதவலாம் மற்�ம் இந்த ேநாக்கத்திற்காகக் 

கடன் ெப�பவர்(கள்) பிற்ேசர்க்ைக III-இல் இைணக்கப்பட்�ள்ள வ�வில் ஓர் க�தத்ைத வழங்க ேவண்�ம்;  

iii) பராமாிப்�த் ெதா�ப்�: ேசைவ ைமயம்/ பராமாிப்� ேசைவைய வழங்�பவாிடம் கடன் ெப�பவர் ெச�த்த 

ேவண்�ய பராமாிப்�த் ெதா�ப்�க் கட்டணங்கைள மாதத் தவைணயாக பிற்ேசர்க்ைக IV-இல் 

�றிப்பிடப்பட்�ள்ள விதிகளின் மீதான இ.எம்.ஐ உடன் வ��க்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உதவலாம் மற்�ம் 

இந்த ேநாக்கத்திற்காகக் கடன் ெப�பவர் (கள்) பிற்ேசர்க்ைக IV-இல் இைணக்கப்பட்�ள்ள வ�வில் ஓர் 

க�தத்ைத வழங்க ேவண்�ம்.  

9.2 கடன் ெப�பவர்(கள்) ஒ� ேவைள எதாவ� ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�கைளத் ேதர்� ெசய்தால், கடனின் 

இயல்� அல்ல� கால அளைவ மாற்ற ��யா� என்�(கடைனத் தி�ம்பச் ெச�த்�தல் அல்ல� 

ம�தவைணயிடப்ப�தல் உட்பட) கடன் ெப�பவர்/கள் ஏற்�க்ெகாள்கிறார்கள் மற்�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிறார்கள். 

9.3 கடன் ெப�பவர்கள் பணத்ைதச் ெச�த்தலாம் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், அவ்வா� வ��க்கப்பட்ட 

பணத்ைத, பிற்ேசர்க்ைக II, III மற்�ம் / அல்ல� IV-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் 

நிபந்தைனகளின் மீ�, காப்�� வழங்�பவர் மற்�ம்/அல்ல� ேசைவ ைமயத்திற்� அ�ப்பலாம். 

9.4 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் வழங்கப்ப�ம் ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�கள் ஒற்ைறச் சாளர அ�மதி �ைற என்ற 

இயல்பில் மட்�ேம கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) வழங்கப்ப�ம் மற்�ம் இ� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் தரப்பில், 
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ேசைவ அல்ல� காப்�ட்� நி�வனம் மற்�ம்/ அல்ல� ேசைவ ைமயத்தின் தரத்திற்கான உத்தரவாதமாகக் 

க�தப்படக்�டா�. 

9.5 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் ெபா�ப்�, கடன் ெப�பவர்களால் வழங்கப்ப�ம் பணத்ைதக் காப்�� 

வழங்�பவர்கள் மற்�ம்/அல்ல� ேசைவ ைமயத்திற்�, ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட மற்�ம் பிற்ேசர்க்ைக II, III மற்�ம்/ 

அல்ல� IV-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ேநரத்திற்�ள் அ�ப்�ம் அள� வரம்பிற்�ட்பட்ட�; மற்�ம் காப்�� 

வழங்�பவர் மற்�ம்/அல்ல� ேசைவ ைமயத்தால் வழங்கப்ப�ம் ேசைவயின் தரத்தில் எதாவ� �ைறபா� 

அல்ல� பற்றாக்�ைறக்காக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� எதிராக நிவாரணம் ேகாரக் கடன் ெப�பவர்க�க்� 

உாிைம இல்ைல. 

 

9.6 ஒ� ேவைள எதாவ� தவைணகள்/இ.எம்.ஐ ெச�த்தத் தவறினால், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் �ேயச்ைசயாக, 

ெதா�ப்பாக்கப்பட்ட தயாாிப்�களின் கீழ் அத்தைகய ேசைவகைள நி�த்தலாம் மற்�ம் ெச�த்த ேவண்�ய 

அத்தைகய ெதாைகைய மீட்பதற்�த் ேதைவயான சட்ட ாீதியான நடவ�க்ைககைள எ�க்�ம் உாிைம உள்ள�. 

நி�ைவகள், கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகயின் ஓர் ப�தியாகலாம். 

9.7 எதாவ� வசதிகள், உ�ப்பின�ாிைம, ேசைவகளின் ெசயல்பாட்�ல் �ைறபா� அல்ல� மீறல் இ�ந்தால் 

அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அல்ல� மற்ற எதாவ� �ன்றாம் தரப்பினர் அைதச் ெசயல்ப�த்தவில்ைல 

என்றால், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், எந்த விதத்தி�ம் ெபா�ப்பாகா�. 

 

 

10 இழப்�ட்��தி: 
 

10.1 ெபா�வான�: கடன் ெப�பவர்(கள்), வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எந்த உாிைமைய�ம் சாராமல், 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், அதன் இயக்�நர்கள், அ�வலர்கள், பணியாளர்கள், அறி�ைரஞர்கள், �கைமகள், 

நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல� பிரதிநிதிகைள அைனத்� ெசல�கள் (வழக்கறிஞர் கட்டணம் உட்பட), 

ெசலவினங்கள், அபராதங்கள், இழப்�கள், இழப்��, ேசதம், ேசதங்கள், வழக்�கள், ெசயல்கள், நடவ�க்ைககள், 

ேகாாிக்ைககள், ெபா�ப்�கள், பின்வ�வனவற்றால் எ�ம் எதாவ� இயல்�ைடய விைள�களி��ந்� 

இழப்�டளித்�, ஊ� விைளயாமல் பார்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்: 

அ)  பணம் ெச�த்தத் தவ�தல், தாமதித்தல் அல்ல� ெசய்தல் மற்�ம் ெசய்யாமல் இ�த்தல் அல்ல� இந்த 

ஒப்பந்தம் அல்ல� பாிவர்தைன ஆவணங்கைள மீ�தல் அல்ல� எதாவ� �றிப்��, உத்தரவாதம், 

உடன்ப�க்ைக ெபாய்யான�, தவறான�, உண்ைமயற்ற� அல்ல� இனி ெபா�ந்தாததாக மாறினால்; 

ஆ) அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் ெதாடர்�ைடய அதன் உாிைமகைள அமல் ப�த்�தல். 

10.2 ஜி.எஸ்.� இழப்�ட்��தி: 
10.2.1 ஜி.எஸ்.� சட்டத்தால் கண்காணிக்கப்ப�ம் வாி விகிதத்தில் மாற்றத்தின் காரணமாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மீ� 

எ�ம் ெபா�ப்�கைளச் சார்ந்� கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஐ  பா�காக்க, இழப்�டளிக்க 

மற்�ம் ஊ� விைளவிக்காமல் பார்த்�க்ெகாள்ளக் கடன் ெப�பவர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். எனி�ம், ஒ� ேவைள 

எதாவ� ேநரத்தில் ஜி.எஸ்.� விகிதம் �ைறக்கப்பட்டால், கட்டணத்ைதக் �ைறத்தல்/அதன் ஒ� ப�திையத் 

தி�ம்பக் ெகா�த்தல் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் வி�ப்பத்திற்�ாியதா�ம். 

 

10.2.2 ேம�ம், பணம் ெச�த்தத் தவ�தல் அல்ல� ேவ� காரணத்திற்காகக் கடன் ெப�பவாிடம்(களிடம்) இ�ந்� 

நி�ைவகைள மீட்�ம் காலத்தில் 'தயாாிப்�க்காக' அல்ல� 'பிைணக்காக' வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் எதாவ� 

வாி(கள்) (அதாவ� ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� எஸ்.ஜி.எஸ்.� & சி.ஜி.எஸ்.�) ெச�த்தி இ�ந்தால் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஐ  பா�காக்க, இழப்�டளிக்க மற்�ம் ஊ� விைளவிக்காமல் பார்த்�க்ெகாள்ளக் கடன் 

ெப�பவர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

10.2.3 ேம�ம், இந்த ஒப்பந்தத்திற்� ஏற்ப ெசய்யப்பட்ட ரத்தாக்கல் கட்டணங்கள் என்�  ஆனால் இதன் 

வைரயைறக்�ள் மட்�ம் இல்லாமல் கட்டணமிடப்பட்ட எதாவ� ெதாைக மீ� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் எதாவ� 
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வாி(கள்) (அதாவ� ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� எஸ்.ஜி.எஸ்.� & சி.ஜி.எஸ்.�) ெச�த்த ேவண்� இ�ந்தால் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஐ  பா�காக்க, இழப்�டளிக்க மற்�ம் ஊ� விைளவிக்காமல் பார்த்�க்ெகாள்ளக் கடன் 

ெப�பவர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். எனி�ம், எதாவ� சட்டத்தில் உள்ள எ�வாயி�ம், இந்த ஒப்பந்தத்தி�ள் 

�ைழ�ம் ேபா� கட்டணமிடப்பட்ட வாி(கள்) (அதாவ� ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� எஸ்.ஜி.எஸ்.� & சி.ஜி.எஸ்.�) 

ெதாடர்�ைடய தி�ப்பித் தராமல் இ�க்�ம் உாிைம வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள�. 

10.2.4 இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� பாிவர்தைன ஆவணங்களின் நி�த்தம் இங்�ள்ள இழப்�ட்��திகைள பாதிக்கா�. 
 

 

11 ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட பகர அதிகாரம்  

11.1 கடன் ெப�பவர்(கள்), பின்வ�ம் ேநாக்கங்க�க்காக எதாவ� அல்ல� அைனத்திற்காக அதன் �ைறயாகத் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட பகர அதிகாரமாக இ�க்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மற்�ம் அதன் அ�வலர்கள், 

பணியாளர்கள், �கவர்கள் மற்�ம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகைள இதன் �லம் ஒப்�க்ெகாண்� 

நியமிக்கிறார்(கள்): 

i) அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் எங்� இ�க்கிறேதா அங்�ச் ெசன்� அைத ஆய்� மற்�ம் மதிப்�� 

ெசய்ய. 

ii)  இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் ஆைணகள் அல்ல� காேசாைலகள் வைரயப்பட்ட வங்கி/கள் அல்ல� அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் காப்�� ெசய்யப்பட்�ள்ளக் காப்�ட்� நி�வனங்கள் �ன்� ேதான்ற, 

ஒத்தி�க்க அல்ல� சமாளிக்க. ெதாடர்�ைடய ப�வங்கள், விண்ணப்பங்கள், இ.சி.எஸ்/என்.ஏ.சி.எச் 

ஆைணகள், காப்�ட்�த் திட்டங்கள், காப்�� ெச�த்தியதற்கான ரசீ�கள் அல்ல� எதாவ� மற்ற 

ஆவணங்கள் அல்ல�  

 

தகவைலப் ெப�வதற்காக அல்ல� எதாவ� பிரச்சைனக்� தீர்� காண்பதற்காக அத்தைக வங்கி/கள் அல்ல� 

காப்�ட்� நி�வனங்கள் கடன் ெப�பவர்(கள்) சார்பாக. 

iii (அ) ேமேல உட்�� 1.5-இன் ப� விைல மற்�ம் மற்ற ெதாைகைய வ��த்தல், (ஆ)விற்பைன 

விைலப்பட்�யைலச் ேசகாித்தல் அல்ல� (இ) தயாாிப்ைப(கைள) உைடைமயாக்கிக் 

ெகாள்�தல்/ம��ைடைமயாக்கிக் ெகாள்�தல் உட்பட இங்�க் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ேநாக்கங்க�க்காக  

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளர் �ன்� ேதான்ற, ஒத்தி�க்க அல்ல� சமாளிக்க. 

தயாாிப்ைப(கைள) உைடைம/ம��ைடைமயாக்கிக் ெகாள்�தல் மற்�ம்/அல்ல� அைத 

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/விற்பைனயாளர் உதவி�டன் விற்றல்/இடமாற்�தல்/அகற்�தல். 

iv எவர� உைடைமயாக இ�ந்தா�ம் அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கள் மற்�ம்/அல்ல� அ� 

ெதாடர்பான ஆவணங்கள் எதாவ� அல்ல� அைனத்ைத�ம் உைடைமயாக்கிக் ெகாள்ள மற்�ம் அைவ 

ஆபத்தான� மற்�ம் அழி�ம் இயல்�ைடய� என்றால் அவற்ைற உடன�யாக அகற்ற. 

v  கடன் ெப�பவாின்(களின்) சார்பாக மற்�ம் அைனத்� விதத்தி�ம் கடன் ெப�பவாின் அபாயத்தில் 

எதாவ� அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள விற்க, அகற்ற மற்�ம் அதன் விற்பைனயில் கிைடத்த 

ெதாைகைய ��ைமயாக அல்ல� எதாவ� ப�திையப் ெபற மற்�ம் அதன் ஒப்பைடப்பிற்�த் 

ேதைவயான அல்ல� உகந்த அைனத்� ஒப்பந்தங்கள், அறிவிப்�கள் மற்�ம் க�விகைளக் ைகெயாப்பமிட 

மற்�ம் ெசயல்ப�த்த. 

vi  வட்டாரப் ேபாக்�வரத்� அ�வலர், வாி அ�வலர், காவல் அதிகாாிகள் அல்ல� மற்ற எதாவ� 

அதிகாாிகள் அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அவசியமான� ெசன்� க��ம் எதாவ� அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

நபர் �ன்பாகத் ேதான்ற (அ) அட� ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�கள்/தயாாிப்பின்(களின்) இடமாறைலப் பலன் 

விைளவாக்க, (ஆ)எதாவ� தகவல் அல்ல� ஆவணங்கைளச் ேசகாிக்க (பதி�ச் சான்றிதழ்கள், சாைல வாி 
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ெச�த்தப்பட்டதற்கான ரசீ�கள்). 

vii  எதாவ� ேகாாிக்ைக, வழக்�, ம� அல்ல� மற்ற சட்ட ாீதியான நைட�ைறகள் உட்பட, எதாவ� அட� 

ைவக்கப்பட்ட ெசாத்�க்கைள மீட்கத் ேதைவப்ப�ம் அத்தைகய அைனத்� நடவ�க்ைககைள எ�க்க 

மற்�ம் �றப்பட்�ள்ள ேநாக்கத்திற்காகத் ேதைவயான அைனத்� வழக்கா� அ�மதி மற்�ம் 

ஆவணங்கைளக் ைகெய�த்திட மற்�ம் ெசயல்ப�த்த மற்�ம் அத்தைகய வழக்� அல்ல� 

நடவ�க்ைகயின் சமரசம் அல்ல� தீர்�. 

 

viii இந்த வழங்கல்கள் மற்�ம்/அல்ல� கடனின் கீழ் அல்ல� ெதாடர்பாக மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) 

சார்பாகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) ெசய்யக் கடைமப்பட்��க்கிறார் என்� அைனத்� பத்திரங்கள், இைச�, 

சான்றாவணங்கள், ப�வங்கள், விண்ணப்பங்கள், ம�க்கள், ரசீ�கள், ஆவணங்கள், ஒப்பந்தங்கள் மற்�ம் 

எ�த்��க்களில் ைகெயாப்பமிட மற்�ம் வட்டாரப் ேபாக்�வரத்� அ�வலர், விற்பைன வாி அ�வலர், 

காவல் அதிகாாிகள், உ�திப்ப�த்�ம் சார் பதிவாளர் அல்ல� மற்ற எதாவ� உகந்த அதிகாாி �ன்� 

ேதான்றி, அதன் ெசயல்ப�த்தைல ஒப்�க்ெகாண்� அைதப் பதி� ெசய்� ெகாள்ள. 

ix) அைனத்� ெசயல்கைள�ம் நிைறேவற்�வதற்ேகா அல்ல� ெசய்வதற்ேகா அல்ல� ெபா�வாக 

நிைறேவற்�வதற்ேகா மற்�ம் ெசய்யேவா அல்ல� நிைறேவற்றேவா அல்ல� ெசய்யேவா அல்ல� 

ெவளிேய எ�ம் அல்ல� சம்பந்தப்பட்ட அைனத்� விஷயங்களி�ம் விஷயங்கள் மற்�ம் 

ெசயல்ப�த்தப்பட்ட அைனத்� ஆவணங்களின் உட்�� சட்டங்கள் மற்�ம் அைனத்� விஷயங்கள் 

�றித்த ஆவணங்கள் ஆகியவற்ைற கடன் ெப�பவர் (கள்) தானாகேவ ெசய்ய அல்ல� ெசயல்ப�த்த 

���ம். 

x) மற்�ம் ேமற்ப� பல்ேவ� விஷயங்கைளச் சிறப்பாக மற்�ம் மிக விைள�ற ெசய்ய அவ்வப்ேபா� அல்ல� 

ெபா�வாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ெபா�த்தமான� என்� க��ம் அத்தைகய மற்ற நபர்கள், 

��க்கள், நி�வனங்கள், அைமப்�கள் அல்ல� �கைமகைள ேமற்ப� அத்தைகய ெசயல் அைனத்�ம் 

அல்ல� எதாவ� ெசயல்ப�த்த மற்�ம் ெசய்ய அதன் மாற்றீ� அல்ல� மாற்றீ�களாக நியமிக்க மற்�ம் 

அத்தைகய மாற்றீ� அல்ல� மாற்றீ�கள், அவைர அல்ல� அவர்கைள அகற்றி, அவர� அல்ல� 

அவர்கள� இடத்தில் மற்றவைர அல்ல� மற்றவர்கைள நியமிக்கலாம். 

11.2 கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) எந்த வித �ன்னறிவிப்�ம் இன்றி ேம�ள்ள அதிகாரங்கைளப் பயன்ப�த்தக் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அல்ல� எதாவ� மாற்றாள் அல்ல� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் நியமிக்கப்பட்ட மாற்றாள் சட்டப்�ர்வமாக ேமற்ப� அதிகாரங்கைளப் 

பயன்ப�த்தலாம் என்� உ�தி ெசய்ய ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

11.3 ேம�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்), ஆவணப் பத்திரெம��தல், பத்திரங்களில் ைகெயாப்பமி�தல் மற்�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மற்�ம் அதன் அ�வலர்கள் இங்� வழங்கப்பட்�ள்ள அைனத்� அதிகாரங்கைள�ம் 

பயன்ப�த்தத் ேதைவயான அத்தைகய எல்லாவற்ைற�ம் ெசய்வ� உட்பட இங்� ேமேல அைமக்கப்பட்�ள்ள 

அதிகாரங்களில் எைதயாவ� பயன்ப�த்�ம் ேநாக்கத்திற்கா வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மற்�ம் அதன் அ�வலர்கள் 

மற்�ம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிக�க்� அைனத்� உதவிைய�ம் வழங்�வதாக ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

 

11.4 ேமற்ப� அதிகாரங்கள் மதிப்�� க�த�க்காக வழங்கப்பட்�ள்ள� மற்�ம் அத்தைகய�, �றப்பட்�ள்ள கடன் 

மற்�ம்/அல்ல� இந்த வழங்கல்களின் கீழ் அல்ல� ெபா�த்� அல்ல� ெதாடர்ந்� ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 

நி�ைவயில் உள்ள வைர மாற்றவியலாத இயல்ைப உைடய� என்� கடன் ெப�பவர்(கள்) 

ஒப்�க்ெகாள்கின்றனர் மற்�ம் இதன் �லம் , வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், அதன் அதிகாாிகள், பணியாளர்கள், 

�கவர்கள், அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அல்ல� மாற்றாள்/கள் சட்டப்�ர்வமாகச் ெசய்�ம் அல்ல� 

இங்�ள்ள அதிகாரங்கைளப் பயன்ப�த்�வதால் ெசய்யப்ப�ம் அைனத்ைத�ம் மற்�ம் எ�வானா�ம், கடன் 

ெப�பவர்(கள்) உ�தி ெசய்கின்றனர். 
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12 சாி��  

12.1 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எந்த உாிைமைய�ம் சாராமல், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உடன் கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) எதாவ� கணக்கில் கடன் ெப�பவாின்(களின்) கடனாக நிற்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) 

அைனத்� ெதாைகக்� எதிராக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� தைலயாயப் பற்�ாிைம மற்�ம் உாிைம உள்ள� 

மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உடனான கடன் ெப�பவாின்(களின்) கணக்கி��ந்� கழித்�க் ெகாள்ள அல்ல� 

எதாவ� ெதாைகைய நிைறவாக்க, அசல் அல்ல� வட்� அல்ல� இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 

உடன் ெசய்யப்பட்ட மற்ற எதாவ� ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்த 

ேவண்�யைவ அல்ல� நி�ைவக்காக, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உடன் கடன் ெப�பவாின்(களின்) எதாவ� 

கணக்கின் மீ� கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) உாிைமயான கடன் இ�ப்ைபப் பயன்ப�த்�தல். 

12.2 இங்� உள்ள எ��ம், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் உாிைமயான அல்ல� சட்டத்தால் அல்ல� ேவ� வழியில் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் உாிைமயாக்கப்பட, கடன் ெப�பவாின்(களின்) வழங்கல் அல்ல� எதிர்கால 

பிைண, உத்தரவாதம், கடைமகள் ெதாடர்�ைடயதான, வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எதாவ� ெபா�வான 

அல்ல� பிரத்திேயகப் பற்�ாிைம அல்ல� சாி�ட்�ற்கான உாிைம அல்ல� எதாவ� உாிைமகள் அல்ல� 

தீர்�கைளச் சாரா� அல்ல� பாதகமான பாதிப்ைப ஏற்ப�த்தா�. 

12.3 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் அ�பவிக்கப்ப�ம் மற்ற எதாவ� உாிைம அல்ல� பற்�ாிைமக்� ��தலாக 

மற்�ம் சாராமல், ேம�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் உள்ள கடன் ெப�பவாின்(களின்) எதாவ� அல்ல� 

அைனத்� கணக்�கைள (நிைல ைவப்� உட்பட) மற்�ம் அைனத்� கடன்கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கைள எந்த 

ேநரத்தி�ம், கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�)  

 

�ன்னறிவிப்பின்றி இைணக்க அல்ல� ஒ�ங்கிைணக்க மற்�ம் கடனாக நிற்�ம் எதாவ� ெதாைகைய 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� எதிராகக் கடன் ெப�பவாின்(களின்) எதாவ� ெபா�ப்�கைள நிைற� 

ெசய்வதற்காக, அத்தைகய ெபா�ப்�கள் ேநர�யான� அல்ல� வ�நிகழ்வான�, �தன்ைமயான� அல்ல� 

இைண��வான� மற்�ம் �ட்டான� அல்ல� தனித்தனியானதாக இ�ந்தா�ம், ஒன்� அல்ல� அதற்� 

ேமற்பட்ட அத்தைகய கணக்�க�க்� சாி�டாக்கலாம் அல்ல� மாற்றலாம் என்� கடன் 

ெப�பவர்(கள்)ஒப்�க்ெகாள்கின்றனர். 

 

 

13 உாிைம மாற்றம்  
 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எ�த்�ப் �ர்வமான ஒப்�த�ன்றி, கடன் ெப�பவர்(கள்), இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 

அதன் அைனத்� அல்ல� எதாவ� உாிைமகள், பலன்கள் அல்ல� கடைமகைள உாிைம மாற்றம் ெசய்யக் 

�டா�. வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், எந்த ேநரத்தி�ம் இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� மற்ற பாிவர்தைன ஆவணங்களின் 

கீழ் அதன் அைனத்� அல்ல� எதாவ� உாிைமகள், பலன்கள் அல்ல� கடைமகைள உாிைம மாற்றம் 

ெசய்யலாம். எதாவ� அத்தைகய உாிைம மாற்றம் இ�ந்தா�ம் �ட, கடன் ெப�பவர்(கள்), 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் அறிவிக்கப்பட்டால் ஒழிய, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

அைனத்� பணம் ெச�த்தல்கைள�ம் ெதாடர ேவண்�ம் மற்�ம் அத்தைகய அைனத்� ெச�த்தல்க�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� ெச�த்தப்பட்ட�டன், அத்தைகய ெச�த்தல் ெதாடர்பான கடன் 

ெப�பவாின்(களின்) அைனத்� ெபா�ப்�க�க்�மான �� நிைறேவற்றமாக அைம�ம். 

 

 

14 பிைணயமாக்�தல்  

14.1 கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) ேம�ம் எந்த அறிவிப்�ம் ெகா�க்காமல் மற்�ம் கடன் ெப�பவாிடமி�ந்� எந்த 

ஒப்�த�ம் ெபறாமல், கடன் ெப�பவாின்(களின்) �� அல்ல� எதாவ� நி�ைவகள், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-

இன் ேதர்வான எதாவ� �ன்றாம் தரப்பினாிடம், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ��� ெசய்�ம் அத்தைகய �ைறயில் 
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(வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், உகந்த� என்� க�தினால், வாங்�பவர், நியமிக்கப்பட்டவர் அல்ல� 

இடமாற்றப்பட்டவர் சார்பாகக் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) எதிராக நடவ�க்ைக எ�க்க 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் உாிைமையத் தக்க ைவத்�க்ெகாள்ள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உாிைம உள்ள�) 

மற்�ம் அத்தைகய விதி�ைறகளில், ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக, விற்க, உாிைம  

 

மாற்றம் ெசய்ய வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� �� உாிைம மற்�ம் �� அதிகாரம் உள்ள� என்� கடன் 

ெப�பவர்(கள்) ெவளிப்பைடயாக அங்கீகாித்� ஏற்�க்ெகாள்கின்றனர். எதாவ� அத்தைகய நடவ�க்ைக 

மற்�ம் எதாவ� அத்தைகய விற்பைன அல்ல� உாிைம மாற்றம், அத்தைகய �ன்றாம் தரப்பினைரப் 

பிரத்திேயகமாகக் கடன் ெகா�த்தவர் அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உடன் �ட்டாகக் கடன் ெகா�த்தவர் 

அல்ல� மற்ற எதாவ� நபராக ஏற்�க்ெகாள்�ம் ப� பிைணக்கிற�. அத்தைகய விற்பைன, உாிைம மாற்றம் 

அல்ல� உாிைமகைளச் ெசயல்ப�த்�தல் மற்�ம் நி�ைவகைள மீட்டல் ேபான்ற, இ� சார்பான எந்த ெசல�ம், 

கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) உாிய�. வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எ�த்�ப் �ர்வமான ஒப்�த�ன்றி, கடன் 

ெப�பவர்(கள்), இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் ெப�பவாின்(களின்) எந்த ஒ� 

உாிைமகள், பலன்கள் அல்ல� கடைமகைள உாிைம மாற்றம் ெசய்யக் �டா�. 

14.2 உட்�� 14.1-இன் ேமற்ப� விதிகைளச் சாராமல், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) 

�ன்னறிவிப்� வழங்காமல், கடன் அல்ல� கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகள் ��வதின் அல்ல� 

ப�தியின் கடன் அபாயத்ைத, பங்ேகற்� �ைற �லம் மற்ற எதாவ� நப�டன் பகிரலாம். அத்தைகய 

பங்ேகற்ைபச் சாராமல், இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற பாிவர்தைன ஆவணங்களின் கீழ் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் 

அ�பவிக்�ம் அல்ல� மீ� நிைலநாட்டப்ப�ம் அல்ல� ெகாண்�ள்ள அைனத்� உாிைமகள், உாிைமப் 

பட்�யல், வட்�கள், சிறப்� அந்தஸ்� மற்�ம் மற்ற பலன்கள் மற்�ம் சிறப்�ாிைமகள், ெசல்�ப�யான�, பயன் 

விைள�ைடய� மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் அேத விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மீ� 

ெசயல்ப�த்தக்��ய� மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற பாிவர்தைன ஆவணங்களின் 

கீழ் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் அதன் அைனத்� கடைமகைள ��வ�மாக நிைறேவற்�வைதத் ெதாடர 

ேவண்�ம்.  

14.3 அத்தைகய விற்பைன, உாிைம மாற்றம் அல்ல� உாிைமகைளச் ெசயல்ப�த்�தல் மற்�ம் நி�ைவகைள மீட்டல் 

ேபான்ற, இ� சார்பான எந்த ெசல�ம், கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) உாிய�. 

15 தவைண தவ�தல் 
 

கடன் ெப�பவர்(கள்) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடைன சாியாகத் தி�ம்பச் ெச�த்தி வந்தால் ஆனால் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடமி�ந்� ெபற்ற ேவ� எதாவ� நிதி வசதியில் நி�ைவ 

ைவத்தி�ந்தால், பிற� அத்தைகய நிகழ்வின் ேபா�  

 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இந்த ஒப்பன்தத்தின் கீழ் கடன் ெப�பவரால்(களால்) உ�வாக்கப்பட்ட பிைணைய 

வி�விக்க ேவண்�ய கடைம இல்ைல என்� கடன் ெப�பவர்(கள்) ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் இதன் �லம் 

நி�ைவயில் உள்ள அத்தைகய நிதிக்காகப்  பிைணைய நீட்�க்கக் கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-

க்� அதிகாரம் அளிக்கிறார். அேத ேபால், கடன் ெப�பவர்(கள்) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நி�ைவ 

ைவத்தி�ந்தால், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் கடன் ெப�பவரால்(களால்) உ�வாக்கப்பட்ட பிைணையக் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடமி�ந்� ெபற்ற மற்ற எந்த நிதி வசதிக்காக�ம் வி�விக்க ேவண்�ய 

கடைம இல்ைல என்� கடன் ெப�பவர்(கள்) ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் உள்ள 

நி�ைவக்காகப்  பிைணைய நீட்�க்கக் கடன் ெப�பவர்(கள்) ெபா�ப்ேபற்கின்றார். 

 

 

16 இைட�ட்�ப் ெபா�ப்�  
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16.1 இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� எதாவ� மற்ற ஒப்பந்தம் சார்பான இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) 

மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெசய்யப்பட்ட பாிவர்த்தைனயின் கீழ் மற்�ம்/அல்ல� மற்ற 

கடன்பட்ட நிைல சார்பாகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

ெச�த்தப்பட்ட ெதாைகைய வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், ��ைமயாகத் தன� �ய ேதர்வில் பயன்ப�த்தலாம் மற்�ம் 

அத்தைகய உபேயாகம் இ�தியான� மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) மீ� பிைணப்�ைடய�, அவ்வா� மற்ற ஒப்பந்தங்கள் அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) 

மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெசய்யப்பட்ட பாிவர்தைன அல்ல� மற்ற கடன் பட்ட 

நிைல சார்பாக உபேயாகப்ப�த்தப்பட்ட அத்தைகய ெதாைகைய இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ெச�த்தேவண்�ய 

ெபா�ப்பில் கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவர்(கள்) ெதாடர்வர் என்� கடன் 

ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவர்(கள்) ஒப்�க்ெகாண்� உ�திப்ப�த்�கின்றனர். 

16.2 ��தலாக, கடன் நி�ைவத் தி�ம்பச் ெச�த்தப்பட்டா�ம் �ட, இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) 

மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இைடேய ைகெய�த்திடப்பட்ட 

எதாவ� மற்ற ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� சாதகமாக உ�வாக்கப்பட்ட அைனத்� அல்ல� 

எதாவ� பிைண அல்ல� எதாவ� மற்ற பிைண ஆவணங்கள் அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உடனான ைவப்� 

அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் வசம் அல்ல� கட்�ப்பாட்�ன் கீழ் இ�ப்பவற்ைற  

 

உைடைமயாக்கிக் ெகாள்ள/விற்க/உாிைம மாற்றம் ெசய்ய அல்ல� அகற்ற மற்�ம் அைத இந்த ஒப்பந்தம் 

அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவரால்(களால்) ெசய்யப்பட்ட பாிவர்தைன 

அல்ல� கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவாின்(களின்) கடன்பட்ட நிைலயின் மீ� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் நி�ைவயில் உள்ள ெதாைகைய நிைற� ெசய்வதற்காக உபேயாகித்�க்ெகாள்ளக் 

கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� �ட்�க் கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� 

ெவளிப்பைடயாக மற்�ம் தி�ம்பப்ெபற ��யாத ப� அதிகாரம் அளிக்கிறார்கள். இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் இந்த 

ஒப்பந்தம் ெதாடர்பாகச் ெசயல்ப�த்தப்பட்ட எதாவ� பிைணய ஆவணத்தில் உள்ள விதிகள் இந்த 

சட்டப்ப�தியின் கீழ் ேதைவயான மா�தல்க�டன் பிைணைய நிைறேவற்�ம் மற்�ம் ைகப்பற்�ம் �ைறக்�ப் 

ெபா�ந்�ம். 

16.3 சாி�� மற்�ம் இைட�ட்�ப் ெபா�ப்� உாிைமையக் கடன் ெப�பவர்(கள்) அல்ல� �ட்�க் கடன் 

ெப�பவாில்(களில்) ஒ�வாின் ெதாைகைய மற்ெறா�வ�க்� எதிராகச் சாிக்கட்டப் பயன்ப�த்தலாம் என்� 

ெதளி�ப�த்தப்பட்�ள்ள�. 

 

 

17 கீழடக்கக் கடன்  
 

கடன் ெப�பவர்(கள்), அவர்கள� �� நி�வனங்கள்/இைண உ�ப்பினர்கள்/ இயக்�நர்கள், �ட்டாளிகள் 

மற்�ம்/அல்ல� அவர்கள� நண்பர்கள் மற்�ம் உறவினர்கள் அல்ல� அவர்களில் யாராவ� கடன், �ன் பணம் 

மற்�ம் மற்ற ெதாைகைய �ன் பணமாகப் ெபற்றி�ந்தால், இதன் �லம் வழங்கப்ப�ம் கட�டன் ஒப்பி�ம் 

ேபா� கீழடக்கக் கடனாகக் க�தப்ப�ம் என்� இதன்�லம் ஒப்�க்ெகாண்�, அறிவித்�, உ�திப்ப�த்தி, 

ெபா�ப்ேபற்கிறார். கடன் மற்�ம்/அல்ல� இந்த ஒப்பந்தம் ெதாடர்�ைடய மற்�ம் அதன் கீழ் உள்ள 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் ெமாத்த நி�ைவகைள�ம் ��ைமயாகத் தி�ம்பச் ெச�த்�ம் வைர, கடன் 

ெப�பவர்(கள்) அத்தைகய கடன்கள் மற்�ம் �ன் பணத்ைத ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாகத் தி�ம்பச் 

ெச�த்தமாட்டார்கள் என்� அல்ல� அதன் எந்த வட்�ைய�ம் ெச�த்த மாட்டார்கள் என்� கடன் 

ெப�பவர்(கள்) இதன் �லம் அறிவித்�ப் ெபா�ப்ேபற்கிறார்கள். 

 

 

18 தகவல்கைள ெவளிப்ப�த்�தல்  
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18.1 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், உகந்த� மற்�ம் அவசியமான� என்� க�தினால், பின்வ�வன அைனத்ைத�ம் அல்ல� 

அவற்றில் எைதயாவ� கடன் தகவல் நி�வனம் (இந்தியா) (சி.ஐ.பி.ஐ.எல்) அல்ல� இ� சார்பாக ஆர்.பி.ஐ-இன் 

மற்ற எதாவ� �கைம அல்ல� எதாவ� சட்ட அதிகாாி அல்ல� நி�வனங்கள், �� நி�வனங்கள், வங்கிகள், நிதி 

நி�வனங்கள், கடன் நி�வனங்கள், �கைமகள், தர� வங்கிகள் அல்ல� சாத்தியமான நியமிக்கப்பட்டைவ 

அல்ல� மற்ற எதாவ� �ன்றாம் தரப்பிற்� (�ட்டாக "கடன் நி�வனம்") ெவளிப்ப�த்த உாிைம உள்ள�:(i) கடன் 

ெப�பவர்(கள்) ெதாடர்�ைடய தகவல்கள் மற்�ம் தர�கள்; (ii) கடன், அதன் விதி�ைறகள், பாிவர்தைன 

ஆவணங்கள் மற்�ம் /அல்ல� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� சாதகமாகக் கடன் ெப�பவரால்(களால்) வழங்கப்பட்ட 

மற்ற எதாவ� பிைணகள், அவர்கள� தி�ம்பச் ெச�த்தல்/கடன் வரலா� அல்ல� அத�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் 

க�தப்பட்ட/க�தப்படக்��ய எதாவ� கடைமக�டன் ெதாடர்�ைடய தகவல்கள்/தர�கள்/ஆவணங்கள்; (iii) 

கடன் ெப�பவர்(கள்) ேமற்ப� கடைமகைள நிைறேவற்றத் தவறினால் அைதக் �றித்�. இதன் �லம் கடன் 

ெப�பவர்(கள்) அவர�/அவர்கள� ஆதார் விவரங்கைள சமர்ப்பிக்க மற்�ம் அவராகேவ/அவர்களாகேவ எதாவ� 

பேயாெமட்ாிக்/உடல் சார் பாிேசாதைனக்� சமர்ப்பித்தல் உட்பட அைவ அங்கீகாிக்கப்பட வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-

க்� �� ஒத்�ைழப்� அளிக்க ஒப்�க்ெகாண்�, அவர�/அவர்கள� ஒப்�தைல வழங்�கின்றார்கள். இதன் �லம் 

கடன் ெப�பவர்(கள்) பின்வ�வனவற்றிற்�த் தன�/தங்கள� ஒப்�தைல அளிக்கிறார்கள் (அ) அத்தைகய ஆதார் 

சம்பந்தமான விவரங்கள்/ஆவணங்கள்/தகவல்கைள வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ேசமித்� ைவத்�க்ெகாள்ள, மற்�ம் 

(ஆ) அவற்ைற அல்ல� அவற்றில் எைதயாவ� கடன் நி�வனம் உட்பட எதாவ� �ன்றாம் தரப்பின�க்� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் பகிர. 

18.2 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் (அ) ேமற்ப� ெவளிப்ப�த்�தல் அல்ல� தகவல்கைள அவர்களால் ெபா�த்தமான� 

என்� க��ம் எதாவ� �ைறயில் பயன்ப�த்தலாம் அல்ல� ெசயல்�ைறக்�ள்ளாக்கலாம், (ஆ) அவர்களால் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்/நிதி நி�வனங்கள் மற்�ம் மற்ற கடன் வழங்�பவர்கள் அல்ல� இ� சார்பாக ஆர்.பி.ஐ-

ஆல் �றிப்பிடப்பட்ட பதி� ெசய்யப்பட்ட பயன்பாட்டாளர்க�க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட ெசயலாக்கப்பட்ட 

தகவல்கள், தர�, ஆவணங்கள் அல்ல� தயாாிப்�கைளக் க�த்தில் ெகாள்வதற்காக வழங்கலாம், அல்ல� (இ) 

அைதக் கடன் ெப�பவர்(கள்) அல்ல� அவர்கள� ��ம்ப உ�ப்பினர்களின் ேம�ம் கட�க்கான 

விண்ணப்பங்கைள மதிப்�� ெசய்ய அ�ப்பைடயாகக் ெகாள்�தல் அல்ல� அைத ேமாச�ையத் த�ப்பதற்காகப் 

பயன்ப�த்�தல். 

 

18.3 கடன் ெப�பவரால் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� அவ்வப்ேபா� வழங்கப்ப�ம் அைனத்� தகவல்கள், தர� அல்ல� 

தயாாிப்�கள், உண்ைமயானதாக�ம் மற்�ம் சாியானதாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

18.4 ஒ� ேவைள, கடன் ெப�பவர்(கள்), கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகைளச் ெச�த்த அல்ல� தீர்க்கத் 

தவறினால், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மற்�ம்/அல்ல� கடன் நி�வனம் அத்தைகய பணம் ெச�த்தத் தவ�தல் 

�றித்த தகவல்கைளக் கடன் ெப�பவர்(கள்) மற்�ம்/அல்ல� அதன் இயக்�நர்கள்/�ட்டாளிகள்/�ட்� 

விண்ணப்பதாரர்களின் ெபய�டன் பணம் ெச�த்தத் தவறியவர்கள் என்� அத்தைகய �ைறயில் மற்�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் மற்�ம்/அல்ல� ஆர்.பி.ஐ-ஆல் அதன் ��ைமயான �யத் ேதர்வில் ெபா�த்தமான� 

எனக் க��ம் அத்தைகய ஊடகம் �லம் ெவளிப்ப�த்த�ம் அல்ல� ெவளியிட�ம் த�தியற்ற உாிைம உள்ள�. 

18.5 இப்ெபா�� அல்ல� எதிர்காலத்தில் தகவல்/ஆவணங்கைளப் பகிர்வதற்� மற்�ம்/அல்ல� 

ெவளிப்ப�த்�வதற்� மற்�ம் அதன் காரணமாக அவர்களில் ஒ�வர் மற்�ம்/அல்ல� மற்றவ�க்� ஏற்ப�ம் 

ஏற்ப�ம் எந்த விைள�க�க்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஐ ெபா�ப்பாகக் �ற ��யா�. 

இந்த ஒப்பந்தம் நி�த்தப்பட்ட பிற� மற்�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) நி�ைவகள் தி�ம்பச் ெச�த்தப்பட்ட 

பிற� மற்�ம் நிைற� ெசய்த பிற�ம் இந்த உட்�றில் உள்ள விதிகள் ெசல்�ப� ஆ�ம். 

 

 

19 சட்டம்/மத்தியஸ்தம்/சட்ட எல்ைல  

19.1 கடன், இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற பாிவர்தைன ஆவணங்கள் (இந்த ஒப்பந்தத்தில் அல்ல� அத்தைகய எதாவ� 
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பாிவர்தைன ஆவணத்தில் �றிப்பிடப்பட்��ந்தால் ஒழிய) இந்தியச் சட்டங்களால் கண்காணிக்கப்பட்� அதற்� 

இணக்கமாக அைமக்கப்ப�ம். 

19.2 இந்த வழங்கல்கள் அல்ல� எதாவ� விதத்தில் அ� சம்பந்தமாக அல்ல� அதன் அைமப்�, ெபா�ள் அல்ல� 

விைள� அல்ல� இதன் கீழ் உள்ள தரப்பினாின் உாிைம மற்�ம் ெபா�ப்பால் எ�ம் அைனத்� �ரண்பா�கள், 

ேவ�பா�கள் மற்�ம்/அல்ல� ேகாாிக்ைககள், மத்தியஸ்தம் மற்�ம் ஒத்�ைழப்� சட்டம், 1996 அல்ல� எதாவ�  

சட்டத் தி�த்தங்கள் அல்ல� அதன் ம� சட்டமிட�ன் விதிக�க்� இணங்க மத்தியஸ்தம் �லம் தீர்� காணப்பட 

ேவண்�ம் மற்�ம் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் நியமிக்கப்ப�ம் தனிப்பட்ட ந�வாிடம் �றிப்பிடலாம். ஒ� 

ேவைள ந�வராகச் ெசயல்பட நியமிக்கப்பட்ட நபர் இறந்�, ம�த்�, �றக்கணித்�, இயலாமல் அல்ல� 

திறைமயற்� ேபானால், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், அவர�  

 

இடத்தில் மற்ெறா� நபைர ந�வராக நியமிக்கலாம். இைச�த் தீர்� நடவ�க்ைககள், �ம்ைப அல்ல� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்/��� ெசய்யப்ப�ம் அத்தைகய மற்ற இடங்களில் 

ேமற்ெகாள்ளப்படலாம். ந�வரால் வழங்கப்ப�வ தான் இ�தியான� மற்�ம் அ� சம்பந்தப்பட்ட அைனத்� 

தரப்பினர் மீ�ம் பிைணப்பில் இ�க்�ம். ெசயல்�ைற ஆைணகளின் ெமாழி ஆங்கிலமாக இ�க்கலாம். 

19.3 ேம�ள்ள உட்�� 19.2-ஐ சாராமல், இந்த ஒப்பந்தம், பாிவர்தைன ஆவணங்கள் மற்�ம் அட� ைவக்கப்பட்ட 

ெசாத்�க்களில்/ ெதாடர்பாக எ�ம் அைனத்� சட்ட ாீதியான நடவ�க்ைக/கள் மற்�ம்/அல்ல� ெசயல்�ைற 

ஆைணகள், �ம்ைபயில் உள்ள த�ந்த நீதிமன்றம் அல்ல� தீர்ப்பாயத்தின் �ன் ெகாண்� வரப்பட்�, கடன் 

ெப�பவர்(கள்) அந்த நீதிமன்றத்தின் பிரத்திேயக  சட்ட எல்ைலக்�க் கீழ்ப்ப�ய ேவண்�ம். 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், அதன் �� வி�ப்பத்தில், இந்த ஒப்பந்தம் �லம் எ�ம் எதாவ� சட்ட ாீதியான 

நடவ�க்ைக அல்ல� ெசயல்�ைற ஆைணகைள மற்ற எதாவ� நீதிமன்றம்,  தீர்ப்பாயம் அல்ல� ெபா�த்தமான 

மற்ற மன்றத்தில் ெதாடங்கலாம் மற்�ம் இதன் �லம் கடன் ெப�பவர்(கள்) அந்த சட்ட எல்ைலக்� 

இணங்�கின்றனர்.  

 

 

20 அறிவிப்�கள்  

20.1 இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� பாிவர்தைன ஆவணங்களின் கீழ் வழங்கப்ப�ம் அைனத்� அறிவிப்�கள் அல்ல� மற்ற 

தகவல் ெதாடர்�கள், கடன் ெப�பவரால்(களால்)  வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்�, பிற்ேசர்க்ைக I-இல் 

�றிப்பிடப்பட்�ள்ள �கவாிகளில் எ�த்�ப்�ர்வமாக வழங்கப்ப�ம். வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� வழங்கப்ப�ம் 

அத்தைகய அறிவிப்�, உண்ைமயில் அைவ வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் ெபறப்பட்� ஒப்�தல் அளிக்கப்பட்ட 

பிறேக பயன் விைள�ைடயதாகக் க�தப்ப�ம். இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� பாிவர்தைன ஆவணங்களின் கீழ் 

வழங்கப்ப�ம் அைனத்� அறிவிப்�கள் அல்ல� மற்ற தகவல் ெதாடர்�கள், வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-ஆல் கடன் 

ெப�பவ�க்�(க�க்�), ைகயில் ஒப்பைடப்ப�, ெகாாியர், ெதாைலநகல், ��ஞ்ெசய்தி அல்ல� மின்னஞ்சல் 

�லம் கடன் ெப�பவரால்(களால்) பிற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ைகப்ேபசி எண் அல்ல� 

�கவாிகளில் வழங்கப்படலாம். அத்தைகய அறிவிப்� அல்ல� மற்ற தகவல் ெதாடர்�கள் ெசயல் 

விைள�ைடயதாகக் க�தப்ப�ம்: 

(i) க�தம் �லம் அ�ப்பப்பட்டால், ேநாில் ஒப்பைடக்கப்பட்டால் அல்ல� தபால் �லம் அ�ப்பப்பட்டால், 

க�தத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�தல் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் கட்�ப்பாட்�ற்� ெவளிேய இ�க்�ம் ேபா�; 

 

(ii) வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அ�ப்பிய அறிக்ைகயின் ெப�த�ன் மீ�, ெதாைல நகல், ��ஞ்ெசய்தி அல்ல� 

மின்னஞ்சல் �லம் அ�ப்பப்பட்டால். 

20.2 ஒ� ேவைளக் கடன் ெப�பவர்(கள்), அவர� ெதாடர்� �கவாியில் அல்ல� விவரங்களில் எதாவ� மாற்றங்கள் 

�றித்� எ�த்�ப் �ர்வமாக வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் அறிவிக்கத் தவறினால், பிற� இந்த ஒப்பந்தத்தில் 

�றிப்பிடப்பட்�ள்ள �கவாிக்� அறிவிப்�/க�தத் ெதாடர்� ேசைவ வழங்கக் கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

இ�தியாக வழங்கப்பட்ட �கவாி சாியான� மற்�ம் ேபா�மான� என்� க�தப்பட்� கடன் 
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ெப�பவ�க்�(க�க்�) ேசைவ வழங்கப்ப�ம், அத்தைகய அறிவிப்� "பணியாற்றாமல்" தி�ப்பி 

அ�ப்பப்பட்டா�ம் தி�ப்பி அ�ப்பப்படாவிட்டா�ம். 

 

 

21 இதர  

21.1 தயாாிப்�க�க்கான எதாவ� உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/வழங்�பவர் யாரால் அல்ல� யார் �லமாக இந்த 

பாிவர்தைன அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட�, ேபச்�வார்த்ைத நடத்தப்பட்ட� அல்ல� நடத்தப்பட்டேதா அவர்கள் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் ஓர் �கவர் என்� க�தப்படக் �டா� மற்�ம் அத்தைகய 

உற்பத்தியாளர்/வியாபாாி/வழங்�பவரால் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) ெசய்யப்பட்ட விளக்கம் அல்ல� 

�ற்றிற்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் ெபா�ப்பாகா� என்� ெவளிப்பைடயாகத் ெதளி�ப�த்தப்பட்� 

அறிவிக்கப்ப�கிற�. 

21.2 அதன் வழக்கமான நைட�ைறக்� ஏற்ப மற்�ம் சட்ட�ைறயான ேதைவக�டன் இணக்கமாக பராமாிக்கப்ப�ம் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் கணக்� �த்தகம்/ஆவணத்தில் ெசய்யப்பட்�ள்ள பதி�கள் மற்�ம்/ அல்ல� 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாாியால் ைகெய�த்திடப்பட்ட அறிக்ைக, இ�தியான� 

மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) மீ� பிைணப்பில் இ�க்கக் ��ய�. அத்தைகய பதி�கள் மற்�ம்/அல்ல� 

அறிக்ைக, கடன் சம்பந்தமாகப் பதி� ெசய்யப்பட்ட கடன் ெப�பவாின்(களின்) கைடைமகளின் இ�ப்� மற்�ம் 

அளவின் �தல்ேநாக்� அ�திச் சான்றா�ம்.  

21.3 இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் இங்� இைணக்கப்பட்�ள்ள அல்ல� �றிப்பிடப்பட்�ள்ள மற்ற எதாவ� ஆவணங்கள், 

இங்�க் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள அல்ல� இதன் வ�நிகழ்வான அைனத்� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 

ஒ�ங்கிைணக்�ம் மற்�ம்  இந்த �றப்ப� ெபா�ள் ெதாடர்பான அைனத்� வாய்வழி ேபச்�வார்த்ைதகள் 

மற்�ம் �ன்னர் எ�தப்பட்டவற்றிற்� மாற்றா�ம், இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதி�ைறக�டன் �ரணாகாத மற்�ம் 

இந்த ஒப்பந்தத்திற்� �ன்னதாக ��தலாக மற்�ம் நிைற�ப்ெபா�ளாக வழங்கப்பட்ட ஒப்�தல் க�தத்ைதத்  

 

தவிர. இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் இங்� இைணக்கப்பட்�ள்ள அல்ல� இங்�க் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள எதாவ� 

ஒப்பந்தம் அல்ல� ஆவணங்களின் விதி�ைறகள், நிபந்தைனகளில் மற்�ம் விதிகள் எதாவ� �ரண்பா� 

ஏற்பட்டால், பிற� அத்தைகய நிகழ்வின் ேபா�, இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள விதி�ைறகள் நிபந்தைனகள் மற்�ம் 

விதிகள் ேமம்ப�த்தப்ப�ம். 

21.4 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்/ அதன் �ைண நி�வனம்/�� நி�வனங்கள் ேமற்ெகாள்�ம் சந்ைதப்ப�த்தல் 

நடவ�க்ைகக�க்காக, கடன் ெப�பவரால்(களால்) வழங்கப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் பாிவர்தைன 

ஆவணங்களில் உள்ள தகவல்கள் மற்�ம் விவர ேசகாிப்�களின் ேபா�, �கர்ேவார் அறிக்ைககள் உட்பட, �ற 

ஆதாரங்கள் �லம் ெபறப்ப�ம் தகவல்கைளப் பயன்ப�த்�ம் உாிைம வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள�. 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல், இந்த தகவைல, கடன் ெப�பவ�க்கான(க�க்கான) சந்ைதப்ப�த்தல் வாய்ப்�கைள 

உ�வாக்க வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் உடன் பணி�ாி�ம் நி�வனங்களால் பயன்ப�த்தப்படக் ��ய அஞ்சல் 

பட்�யல்கைள உ�வாக்கப் பயன்ப�த்தலாம். அவ்வப்ேபா�, கடன் மீ� வழங்கப்ப�ம் திட்டங்கள், அம்சங்கள் 

மற்�ம் பலன்கைளத் தி�த்தியைமக்கிற உாிைம வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-க்� உள்ள� மற்�ம் உகந்த� எனக் 

க�தப்ப�ம் எதாவ� �ைறயில் அத்தைகய தி�த்தங்கள்/மாற்றங்கள் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) 

அறிவிக்கப்படலாம். தி�த்தங்கள்/ மாற்றங்களால் ெசய்யப்ப�வதற்� �ன்�, கடன் தி�ம்பச் 

ெச�த்தப்பட்டால்/ரத்� ெசய்யப்பட்டால் ஒழியக் கடன் ெப�பவர்(கள்) அத்தைகய தி�த்தங்கள்/ மாற்றங்களால் 

கடைமப்பட ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

21.5 இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� எதாவ� மற்ற பாிவர்தைன ஆவணத்தில் உள்ள விதி�ைறைய, எதாவ� ஆட்சி 

எல்ைலயில் தைட ெசய்யப்பட்�ள்ள� அல்ல� ெசயல்ப�த்த ��யா� என்றால், அத்தைகய ஆட்சி எல்ைலயில் 

தைட அல்ல� ெசயல்ப�த்த ��யாமல் இ�க்�ம் வைர விைள பயனற்றதா�ம், ஆனால், இந்த ஒப்பந்தம் 

அல்ல� அத்தைகய மற்ற பாிவர்தைன ஆவணத்தில் மீத�ள்ள விதி�ைறகைள விைள பயனற்றதாக்கா� 

அல்ல� ேவ� எந்த ஆட்சி எல்ைலயி�ம் அத்தைகய விதி�ைறையப் பாதிக்கா�. 
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21.6 பணம் ெச�த்தத் தவ�தல் மீ� அல்ல� இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� மற்ற பாிவர்த்தைன ஆவணங்களின் கீழ் 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் இடம் ேச�ம் எதாவ� உாிைம, அதிகாரம் அல்ல� தீர்ைவ பயன்ப�த்தத் தவறினால் 

அல்ல� பயன்ப�த்தாமல் தவிர்த்தால், அ� அத்தைகய உாிைம, அதிகாரம் அல்ல� தீர்ைவ �டக்கா� அல்ல� 

அதன் தள்�ப�யாக அல்ல� அத்தைகய பணம் ெச�த்தத் தவ�த�க்� இணக்கமான� என்� க�தக்�டா� 

அல்ல�  

 

எதாவ� பணம் ெச�த்தத் தவ�த�க்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் நடவ�க்ைக அல்ல� நடவ�க்ைக எ�க்காைம 

அல்ல� எதாவ� பணம் ெச�த்தத் தவ�த�ல் எதாவ� இணக்கம், எதாவ� மற்ற பணம் ெச�த்தத் தவ�தைலப் 

ெபா�த்� வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் எந்த உாிைம, அதிகாரம் அல்ல� தீர்�ம் பாதிப்பைடயா� அல்ல� 

�டங்கா�. இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற பாிவர்தைன ஆவணங்களின் கீழ் வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் 

உாிைமகள் ேதைவக்ேகற்ப அவ்வப்ேபா�ப் பயன்ப�த்தப்படலாம், அைவ திரளான� மற்�ம் ெபா�ச் 

சட்டத்தின் கீழ் இ�க்�ம் அவர்கள� உாிைமகளி��ந்� பிரத்திேயகமான� அல்ல மற்�ம் �றிப்பாக 

வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல்-இன் �ய வி�ப்பப்ப� எ�த்�ப் �ர்வமாக மட்�ம் தள்�ப� ெசய்யப்படலாம்.  

21.7 வி.டபில்�.எஃப்.பி.எல் அல்ல� அதன் இயக்�நர்கள், அ�வலர்கள், பணியாளர்கள், அறி�ைரஞர்கள், 

மதிப்�ட்டாளர்கள், தணிக்ைகயாளர்கள், நல் ேநாக்�டன் அல்ல� இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� எதாவ� பாிவர்தைன 

ஆவணங்க�டன் ெதாடர்�ைடயதாகச் ெசய்ய ேவண்�ம் என்� ேநாக்கத்�டன் ெசய்யப்பட்ட எதாவ� 

ெசய�க்கான �கைமகள், வழக்�, நடவ�க்ைக, �ற்றச்சாட்� அல்ல� மற்ற சட்ட ாீதியான நடவ�க்ைகக�க்� 

எதிராக இ�க்�ம். 

21.8 கடன் ெப�பவர்(கள்), ஒப்பந்தத்தில் உள்ள அைனத்� விவரங்க�ம் கடன் ெப�பவாின்(களின்) �ன்னிைலயில் 

தான் நிரப்பப்பட்ட� என்�ம் மற்�ம் அவர் கடனின் அைனத்� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைளப் 

ப�த்�ப் �ாிந்�ெகாண்டார் என்� ஒப்�க்ெகாள்கிறார். ேம�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்), �ன்னர் �றப்பட்ட இந்த 

ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற ஆவணங்களின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) 

விளங்�ம் ெமாழியில் கடன் ெப�பவ�க்�(க�க்�) விளக்கப்பட்�விட்ட� என்� மற்�ம் கடன் ெப�பவர்(கள்) 

விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் �� அர்த்தத்ைத�ம் �ாிந்� ெகாண்டனர் என்�ம் மற்�ம் இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்கங்கைள சாிபார்த்�ப் �ாிந்�ெகாண்ட பிற� அவர� ைகெயாப்பத்ைத 

இைணத்�ள்ளதாக ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

21.9 அவர்கள் ஒவ்ெவா�வாிட�ம் இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் பாிவர்தைன ஆவணங்களின் நகல் 

ஒப்பைடக்கப்பட்டதாகக் கடன் ெப�பவர்(கள்) உ�திப்ப�த்�கிறார். 

21.10 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இ�க்�ம் இரண்� தரப்பினாின் அைனத்�த் தீர்�க�ம் இங்� வழங்கப்பட்டா�ம் 

அல்ல� எதாவ� சட்டம், உாிைமயியல் சட்டம், வழக்கம் அல்ல� வணிக பயன்பா�களால் வழங்கப்பட்டா�ம், 

அைவத் திரளான� மற்�ம் மாற்� இல்லாத� மற்�ம் அ�த்த�த்� அல்ல� ஒ�ங்கிைணந்� 

ெசயலாக்கப்படலாம். 

 

21.11 �ழ்நிைல, ஓர் எதிர்மைறயான கட்டைமப்ைப ேவண்�ம் வைர, ஒ�ைம, பன்ைமைய�ம் உள்ளடக்கலாம் மற்�ம் 

ஒ�ைமையப் பன்ைமயாக்கலாம் மற்�ம் ஆண்பால், ெபண்பால் அல்ல� பாலற்றைவ ஆண்பால், ெபண்பால் 

மற்�ம் பாலற்றவற்ைற உள்ளடக்கலாம். 

 

 

அதற்ெகன்ேற உள்ள சாட்சி,  இங்� ேமேல �த�ல் எ�தப்பட்ட நாள் மற்�ம் வ�டத்தில் தரப்பினர்கள் இங்ேக  அவர்களின் 

அந்தந்த ைககைள அைமத்�க் ைகச்சாட்��ள்ளனர்,  

 

ைகெயாப்பமிடப்பட்�, �த்திைரயிடப்பட்�, ஒப்பைடக்கப்ப�கிற� 

"கடன் ெப�பவர்/கள்" எனப்ப�பவரால்  
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** தனி�ாிைம நி�வன �த்திைர�டனான உாிைமயாளாின் ைகெயாப்பம் 
 

**�ட்டான்ைம நி�வனமாக இ�க்�ம் பட்சத்தில் ஒவ்ெவா� �ட்டாளியின் ைகெயாப்பம் 
 

** கர்டா மற்�ம் எச்.�.எஃப்- இன் ஒவ்ெவா� வய� வந்த உ�ப்பினாின் ைகெயாப்பம் 
 

** நி�வனம்/ச�கம்/அறக்கட்டைளயின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைகெயாப்பதாராின் ைகெயாப்பம் (�த்திைரக�டன் 

தனிப்பட்டவரல்லாத நபாின் ைகெயாப்பம்) 

 
 

ஃேபாக்ஸ்ேவகன் ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் �மிெடட் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைகெயாப்பதாரர் 
 

சாட்சி: 

 

 



 
ஃேபாக்ஸ்ேவகன் ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் லிமிடட் சில்லைற கடன் ஒப்பந்தத்தின் ச�திட்டமான 

நிபந்தைனகள் 

 
இங்� அைமக்கப்பட்�ள்ள ச�திட்டமான நிபந்தைனகள் கடன் ெப�பவர்கள்/இைண கடன் 

ெப�பவரால்/களால் ப�க்கப்பட்�, ��ந்�ெகாள்ளப்பட்�, வ�வ�க்கப்பட்�, வ�ளக்கப்பட்� 
வ�ட்ட�, மற்�ம் அவர்கள் இத�டன் இணங்க ஒப்�க்ெகாண்� ெபா�ப்ேபற்கின்றனர் மற்�ம் 

இ� இந்த கடன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் ெகா�ப்பவரால் வழங்கப்ப�ம் கடன் வசதிக்�ப் 

ெபா�ந்�ம். 

 
இந்த ச�திட்டமான நிபந்தைனகள் இந்த கடன் ஒப்பந்தத்தின் ஓர் ஒ�ங்கிைணந்த ப�தியாகேவ 

க�தப்ப�ம் மற்�ம் இ� கடன் ஒப்பந்த அட்டவைணய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள கடன் 
ெப�பவர்கள்/இைண கடன் ெப�பவரால்/களால் கடன் வழங்�பவ�டன் 

ெசயல்ப�த்தப்பட்�ள்ள கடன் ஒப்பந்தத்�டன் இைணந்� ப�க்கப்ப�ம். 
 
 
 

 

 
I.    வைரயைறகள் மற்�ம் கட்டைமப்� 

 
1) இந்த ஒப்பந்தத்தில், அதன் ெபா�ள் அல்ல� 

�ழலில் எதாவ� �ரண்பா� இ�ந்தால் ஒழிய, 
கீேழ �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளைவ, 

ெபா�ந்�மானால், ப�ன்வ�ம் அர்த்தங்கைளக் 

ெகாண்��க்கலாம்: 

 
(a) "வ�ண்ணப்பப் ப�வம்" என்றால், �ழல் 

அ�மதிக்�ம் அல்ல� ேதைவப்ப�ம் 
வ�தத்தில், �திய/பயன்ப�த்தப்பட்ட 

வாகனத்ைத வாங்�ம் வசதிையப் 

ெப�வதற்காக மற்�ம் வ�ண்ணப்ப�க்கக் 
கடன் ெப�பவரால்/களால் ஃேபாக்ஸ்ேவகன் 

ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் லிமிட�டம் ("கடன் 

வழங்�பவர்"), இந்த வசதி�டன் 
ெதாடர்�ைடயதாக அவ்வப்ேபா� கடன் 

ெப�பவரால்(களால்) அல்ல� ேவ� 

எதாவ� நபர்களால் வழங்கப்பட்ட அைனத்� 
தகவல்கள், வ�வரங்கள், வ�ளக்கங்கள், 

க�தங்கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் மற்�ம் 

உ�தி ஆவணங்க�டன் ஒன்றாக ேசர்த்�ச் 
சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கடன் வ�ண்ணப்பப் ப�வம். 

(b) "இைண" என்ப�, எதாவ� நப�ன் 
அ�ப்பைடய�ல், ேநர�யாக அல்ல� 

மைற�கமாகக் கட்�ப்ப�த்�ம் அல்ல� 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம் அல்ல� நபர் அல்ல� 

�� நி�வனத்தின் ெபா� கட்�ப்பாட்�ன் கீழ் 

இ�க்�ம் மற்ற எதாவ� நபர் 
இந்த வைரயைறய�ன் ந�க்கத்திற்காக, ஒ� 

நப�ன் "கட்�ப்பா�"  

(�ட்� அர்த்தத்�டன், 
"கட்�ப்ப�த்தப்ப�கிற�" மற்�ம் "ெபா� 

கட்�ப்பாட்�ன் கீழ்", உட்பட) என்ப� (அ) 50%-
க்� அதிகமான வாக்கள�க்�ம் உ�ைமகள் 

ம�தான உ�ைம அல்ல� அல்ல� அத்தைகய 

நப�ன் மற்ற உ�ைம ஆர்வங்கள்; அல்ல� 
(ஆ) ஓர் நப�ன் நிர்வாகம் அல்ல� 

ெகாள்ைககைள இயக்�வதற்கான அதிகாரம், 

அத்தைகய நப�ன் வாக்கள�க்�ம் 

அதிகாரத்தில் 50%-க்� ேமல் 

உைடைமயாக்�வதன் �லம் அல்ல� 
இயக்�நர் ��மம் அல்ல� அத்தைகய 

கண்காண�ப்�க் ��வ�ன் பாதிக்�ம் 

அதிகமான உ�ப்ப�னர்கைள நியமிக்�ம் 
அதிகாரம் �லம் அல்ல� ஒப்பந்தம் அல்ல� 

மற்ற ஏற்பா�கள் �லம். 

பங்�தாரர்/அத்தைகய நபர், ஓர் உண்ைம 
நபராக இ�ந்தால் ப�ற� இைண என்ற ெசால் 

நி�வனங்கள் சட்டம், 1956-இல் 

வைரய�க்கப்பட்�ள்ள� ேபால அவ�ன் 

உறவ�னர்கைள�ம் உள்ளடக்�ம். 

(c) "கடன் ெப�பவர்/கள்" என்ப�, �ட்டாக 

மற்�ம் தன�த்தன�யாக, கடன் ெப�பவர்/(அ) 
அதன் வழித்ேதான்றல்கள் மற்�ம் 

அ�மதிக்கப்பட்ட உ�ைமதாரர்கைளச் 

சார்ந்�, கடன் வசதிையப் ெப�வதற்காகக் 
கடன் வழங்�பவ�டம் வ�ண்ணப்பதாரர்கள் 

அல்ல� இைண வ�ண்ணப்பதாரர்களால் 

சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் கடன் வழங்�பவரால் கடன் 

வசதி வழங்கப்பட்ட/ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட 

வ�ண்ணப்பதாரர்கள்/கடன் ெப�பவர்கள் 
மற்�ம் இைண வ�ண்ணப்பதாரர்கள்/ இைண 

கடன் ெப�பவைர/கைளக் �றிக்�ம். 

(d) "கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் நி�ைவகள்" 
என்ப�, கடன் வசதிய�ன் நி�ைவய�ல் உள்ள 

அசல் ெதாைக, கடன் வசதிய�ன் ம�தான வட்�, 
மற்ற அைனத்� வட்�, அைனத்� 

கட்டணங்கள், ெசல�கள், ெசலவ�னங்கள், 

�த்திைர வ� மற்�ம் இந்த ஒப்பந்தம் 
மற்�ம் ப�வர்தைன ஆவணங்க�க்� 

இணங்க கடன் வழங்�பவ�க்�க் கடன் 

ெபற்றவரால்/களால் ெச�த்த ேவண்�ய 
மற்ற அைனத்� ெதாைக, அத்�டன் இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் ெப�பவர் ெச�த்த 

ேவண்�ய அல்ல� வழங்க ஒப்�தல் அள�த்த 
மற்ற ெதாைககள் அைனத்ைத�ம் 

உள்ளடக்கிய�. 

(e) "ெதா�ப்பாக்கப்பட்டத் தயா�ப்�" 
என்ப�,  �ன்�ட்�ய காப்ப�ட்�த் தவைணத் 

ெதாைக, பராம�ப்� ெதா�ப்�/வ�டாந்திர 

பராம�ப்� ஒப்பந்தம், ந�ட்�க்கப்பட்ட 
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உத்தரவாதம் மற்�ம் அல்ல� மற்ற 

எதாவ� �ட்��ப்� தயா�ப்ைப 

உள்ளடக்கிய�, கடன் வழங்�பவரால் 
பல்ேவ� வ�யாபார �ட்டாள�கள�ன் 

ஒத்�ைழப்�டன் மாதாந்திர கடன் 

தவைணக�டன் ேமேல வ�வ�க்கப்பட 
�ட்��ப்� தயா�ப்�கள�ன் பணம் 

ெச�த்த/ெசலவ�ற்கான மாதாந்திர 

தவைணைய ஒற்ைறச் சாளர வசதிையக் 
கடன் ெப�பவ�க்�/க�க்� வழங்க. 

அத்தைகய மாதாந்திர ெச�த்தல்/ெசலைவ 

ப�ற்ேசர்க்ைக II ,III,  மற்�ம் IV மற்�ம் 
அல்ல� �திய தயா�ப்�கள் 

ெதாடங்கப்ப�ம் ேபா� ேசர்க்கப்ப�ம் மற்ற 

ப�ற்ேசர்க்ைகய�ன் வ�தி�ைறகள், மற்�ம் 
நிபந்தைனகள�ன் ப� சம்பந்தப்பட்ட 

வ�யாபார �ட்டாள�கள்/ேசைவ 

வழங்�பவர்கள�டம் வழங்கலாம். 

(f) "ேவைல நாள்" என்ப�, வழக்கமானபண� 
ப�வர்த்தைனக�க்காகக் கடன் 

வழங்�பவ�ன் அ�வலகம் திறந்தி�க்�ம் 

நாள். 

(g) "தவைண ேததி" என்ப�, இந்த ஒப்பந்தம் 

மற்�ம்/அல்ல� இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் 
மற்ற ப�வர்தைன ஆவணங்கள�ல் 

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளதின் ப� கடன் 

வசதிய�ன் அசல் ெதாைக, வட்� 
மற்�ம்/அல்ல� மற்ற எதாவ� ெதாைககள் 

உட்படக் கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் 

தவைணத் ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ய ேததி. 

(h) "வ�யாபா�" என்ப� தயா�ப்ைப உற்பத்தி 
ெசய்�ம்/ஒன்� ேசர்க்�ம் நி�வனத்தின் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட வ�யாபா�. 

(i) "இ.எம்.ஐ" என்ப� கடன் வசதிய�ன் அசல் 
ெதாைக மற்�ம் வட்�ைய உள்ளடக்கிய 

கடன் ெப�பவரால்/களால் கடன் 
வழங்�பவ�க்�ச் ெச�த்த ேவண்�ய 

சமப்ப�த்தப்பட்ட மாதாந்திர தவைண 

ஆ�ம். 

(j) "வசதி" என்ப� இந்த ஒப்பந்தத்தில் கடன் 

ெப�பவரால்/களால் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள� 
ப�, கடன் ெப�பவரால்/களால் 

வ�ண்ணப்ப�க்கப்பட்ட/ெபறப்பட்ட 

அத்தைகய கடன்/நிதி உதவ�க்கான ெதாைக 
ஆ�ம். 

 (k) "கடன்பட்ட நிைல" என்ப�, கடன் 
ெபறப்பட்ட, ஒப்பந்தமிடப்பட்ட அல்ல� 

திரட்டப்பட்ட ெதாகை◌ (பண ந�க்கிற்காக 

இ�ந்தா�ம் இல்லாவ�ட்டா�ம்) அல்ல� 

கடன் ெப�பவர◌் (கள்) அல்ல� கடன் 
ெப�பவ�டன◌் (க�டன்) ெதாடர்�ைடய 

நபரால் எதாவ� வ�தத்தில் 

ஒப்பந்தமிடப்பட்ட ெபா�ப்�கள◌் 
(உத்தரவாங்கள், இழப்ப��கள், 

ஏற்�க்ெகாள்�தல், கடன், தவைண 

�ைறய�ல் வ�ைலக்� வாங்�தல் மற்�ம் 
�த்தைகக்� வ��தல்) ெபா�த்� எந்த 

ேநரத்தி�ம் கடன் ெப�பவ�ன◌் (கள�ன்) 

கடன்பட்ட நிைல ஆ�ம். 

 (l) "பாதகமான வ�ைள�" என்ப�, (அ) கடன் 
ெப�பவ�ன்/கள�ன் அல்ல� எதாவ� 

நப�ன், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அதன் 
வ�தி�ைறக�க்� இணங்க அவர்கள�ன் 

கைடைமகைளச் ெசய்�ம் அல்ல� 

இணங்�ம் திற�க்�ப் பாதகமான; அல்ல� 
(ஆ) கடன் ெப�பவர்/கள் அல்ல� எதாவ� 

ப�வர்தைன ஆவணத்�டன் தரப்ப�னராக 

இ�க்�ம் எதாவ� நப�ன் வ�யாபாரம், நிதி 
நிைலைமய�ன் இயக்கத்திற்�ப் பாதகமான; 

எதாவ� நிகழ்� அல்ல� �ழ்நிைலய�ன் 

வ�ைள�. 

(m)"மாதம்" என்ப�, இயல் ஆண்�ன் ப� ஓர் 

ஆண்�ன் ஓர் மாதம் மற்�ம் ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் அத்தைகய மாதத்தின் �தல் 
நாள�ல் ெதாடங்�ம். கடன் வழங்�பவர், 

அவ�ன் �ய ேதர்வ�ன் ப� மாதம் 

ெதாடங்�ம் ேததிைய மாற்றலாம் 

 (n) "நபர்(கள்)" என்ப�, ஓர் தன�ப்பட்டவர், 

நி�வனம், �ட்டாண்ைம, �ட்� நி�வனம், 
நபர்கள�ன் சங்கம், அறக்கட்டைள, 

இைணக்கப்படாத நி�வனம், அர�(மத்திய, 

மாநிலம் அல்ல� ேவ� எதாவ�), 
இைறயாண்ைம நிைல அல்ல� அதன் 

எதாவ� �கைம, �ைற, அதிகாரம் அல்ல� 

அரசியல் உட்ப���, சர்வேதச நி�வனம், 
�கைம அல்ல� அதிகாரத்ைத (ஒவ்ெவா� 

நிைலய��ம் தன�ப்பட்ட சட்ட �தியான 

�ண நலன் இ�ந்தா�ம் 
இல்லாவ�ட்டா�ம்) உள்ளடக்கிய� மற்�ம் 

அவர்கள�ன் வழித்ேதான்றல்கள் மற்�ம் 

உ�ைம வழங்கப்பட்டவர்கள் உட்பட 
மற்�ம் தன�ப்பட்ட நபர் என்றால் அவர� 

சட்டப்�ர்வமான ப�ரதிநிதிகள், நிர்வாகிகள், 

ெசயல்ப�த்�பவர்கள் மற்�ம் வா��கைள 
உள்ளடக்கலாம் மற்�ம் அறக்கட்டைள 

என்றால் அறங்காவலர் அல்ல� 

அறங்காவலர்கைள தற்ேபாைதக்� 
உள்ளடக்கலாம். 

 (o) "தயா�ப்�(கள்)" என்ப�, இந்த 
ஒப்பந்தம்/மற்ற ப�வர்தைன 

ஆவணங்கள�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள மற்�ம் 

வ�வ�க்கப்பட்�ள்ளதின் ப� கடன் அல்ல� 
அதன் எதாவ� ப�திையப் பயன்ப�த்தி 

கடன் ெப�பவரால்(களால்) வாங்கப்ப�ம் 

வாகனம்(கள்), மற்�ம்/அல்ல� மற்ற 

எதாவ� தயா�ப்�கைள உள்ளடக்கிய�, 
அைவ அைசயக்��ய� அல்ல� 

அைசயாத�, கடன் வழங்�பவரால் 

வழங்கப்பட்ட அல்ல� வழங்கப்ப�ம் 
வசதிையத் தி�ம்பச் ெச�த்தக்  கடன் 

ெப�பவரால்/களால் கடன் 

வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாகப் ப�ைணயாக 
வழங்கப்பட்ட� அல்ல� வழங்கப்ப�ம் 

என்றா�ம். அதற்கிணங்க தயா�ப்� ெபா�ள் 

ெகாள்ளப்படலாம்; வாகனம் அல்ல� மற்ற 
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ெசாத்ைத வாங்�வதற்�க் கடன் அல்ல� 

அதன் ஒ� ப�தி�டன் ��தலாக மற்ற 

நிதிையக் கடன் ெப�பவர்(கள்) 
பயன்ப�த்தினா�ம் அந்த வாகனம் 

அல்ல� மற்ற ெசாத்�க்கள் "தயா�ப்�" 

எனப்ப�ம் என்� 
ெதள��ப�த்தப்பட்�ள்ள�. 

 

(p) "காலாண்�" என்ப� ஓர் ஆண்�ன் 

ெதாடர்ச்சியான �ன்� மாதங்களா�ம் 

மற்�ம் ஒவ்ெவா� மாத�ம் அத்தைகய 

காலாண்� ெதாடங்�ம் அத்தைகய 
மாதத்தின் �தல் நாள�ல் ெதாடங்கலாம், 

கடன் வழங்�பவர், அவ�ன் �ய ேதர்வ�ன் ப� 

காலாண்� ெதாடங்�ம் ேததிைய மாற்றலாம் 

(q) "ஆர்.ப�.ஐ" என்ப�, இந்திய �சர்வ் வங்கி. 

(r) "ப�வர்தைன ஆவணங்கள்" என்ப� 

எ�தப்பட்டைவ அைனத்�ம் மற்�ம் கடன் 

ெப�பவர்/கள் அல்லத◌ு வசத◌ி�டன் 
ெதாடர்�ைடய மற்ற எதாவ� நபரால் 

ெசயல்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� 

ைகெய�த்திடப்பட்ட மற்ற ஆவணங்கள் 
அல்ல� ெசயல்ப�த்த அல்ல� 

ைகெய�த்திடப் ேபாகின்ற மற்ற 

ஆவணங்கள் மற்�ம் அவ்வப்ேபா� 
தி�த்தங்கள் ெசய்யப்ப�ம் அத்தைகய 

ப�வர்தைன ஆவணங்கள் 

ஒவ்ெவான்ைற�ம் உள்ளடக்கிய�. 

(s) "வ�ற்பைனயாளர்" என்ப�, கடன் 

ெப�பவ�க்�க் கடன் வழங்�பவரால் 
வழங்கப்பட்ட கடைனப் பயன்ப�த்தி கடன் 

ெப�பவர் யா�டமி�ந்� தயா�ப்ைப(கைள) 

ெப�கிறாேரா அந்த நபைர(கைள) �றிக்�ம். 
வ�ற்பைனயாளர் �றித்த வ�வரங்கள் 

ப�ற்ேசர்க்ைக-I-இல் �றப்பட்�ள்ள�. 

(t) "வாகனம்(கள்)" என்ப�, ப�ற்ேசர்க்ைக-I-இல் 
வ�வ�க்கப்பட்�ள்ள வாகனத்ைத(கைள) 

�றிக்�ம் மற்�ம் வாகனம்(கள்) மற்�ம் 
அைனத்� உப� பாகங்கள் சார்ந்த எதாவ� 

உபகரணம் மற்�ம் வாகனம்(கள்) 

மற்�ம்/அல்ல� உபகரணத்திற்கான 
ேசர்த்தல் மற்�ம் மாற்�, எப்ெபா�� 

ெசய்யப்பட்டா�ம், அைவ உட்பட மற்�ம் 

ப�ற்ேசர்க்ைக ஒன்றில் அதன் உடல் 

வ�வ�க்கப்பட்�ள்ள வ�தம் உட்பட மற்�ம் 
எதாவ� உடல் கட்டைமப்� மற்�ம் எஞ்சின் 

ேமம்பா�கள் மற்�ம் பல உள்ளடங்�ம். 

 
2) இந்த ஒப்பந்தத்தில், எதிர்மைற க�த்� 

ேதான்றினால் ஒழிய,  

 
A. ப�ன்வ�ம் ேமற்ேகாள்கள�ல்: 

 
i. ஓர் "தி�த்தம்" என்ப� ப�ற்ேசர்க்ைக, 

மாற்றம், �திதாகச் ேசர்த்தல், மாற்� 

அல்ல� ம�ண்�ம் சட்டமாக்கல் மற்�ம் 
"தி�த்தப்பட்ட�" அதற்கிணங்கப் 

ெபா�ள் ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம்; 

ii. "ெசாத்�க்கள்" என்ப�, கடன் 

வழங்�பவரால் 

வழங்கப்பட்ட/வழங்கப்படப் ேபாகின்ற 
ெதாைகையத் தி�ம்பச் 

ெச�த்�வதற்காகக் கடன் 

ெப�பவரால்/களால் கடன் 
வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாகப் 

ப�ைணயாக வழங்கப்ப�ம் அல்ல� 

வழங்கப்படவ��க்�ம், அைச�ம் அல்ல� 
அைசயாதைவ என்றா�ம், இந்த 

ஒப்பந்தம்/மற்ற ப�வர்தைன 

ஆவணங்கள�ல் �றிப்ப�டப்பட்� மற்�ம் 
வ�வ�க்கப்பட்�ள்ளதின் ப�, தற்ேபா� 

உள்ள� மற்�ம் எதிர்காலத்தில் 

வரவ��க்�ம் அைனத்�  
ெசாத்�க்கள்/வாகனங்கள், அைவ 

�லப்பட்டா�ம், �லப்படவ�ல்ைல 

என்றா�ம், அல்ல� ேவ� 

வ�தமானதானா�ம் (அறி�சார் ெசாத்� 
மற்�ம் அறி�சார் ெசாத்��ைமகள் 

உட்பட), �த��கள், பணப்�ழக்கம், 

வ�வாய், உ�ைமகள், பலன்கள், 
வட்�கள் மற்�ம் ஒவ்ெவா� வ�வ�ப்ப�ன் 

உ�ைமகைள உள்ளடக்கிய�. 

iii. ஓர் "அதிகாரமள�த்தல்" என்ப�, ஓர் 
அதிகாரமள�த்தல், ஒப்�தல், இைச�, 

அ�மதி, த�ர்மானம், உ�மம், 

வ�லக்கள�ப்�, தாக்கல் மற்�ம் பதி� 
ெசய்தைல உள்ளடக்கிய�; 

iv. "வ�ல்லங்கம்" என்ப�, அைடமானம், 

ெபா�ப்�, பற்��ைம, உ�தியள�ப்�, 
அட� ைவத்தல், ப�ைண வட்� அல்ல� 

எதாவ� வ�வ�ப்ப�ன் எதாவ� 

பற்��ைம. 
v. "சட்டம்" என்ப�

 எதாவ� அரசைமப்�ச் சட்டம்

 சாசனம், சட்டம், 

வ�தி, ஒ�ங்��ைறகள், அவசரச் 

சட்டம், த�ர்ப்�, ஆைண, கட்டைள, 

அதிகாரமள�த்தல் அல்ல� எதாவ� 

ெவள�ய�டப்பட்ட உத்தர�, வழிகாட்� 

�ைறகள், ேதைவகள் அல்ல� 

சட்டத்தின் அதிகார�ைடய அர� 

கட்�ப்பா� அல்ல� இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் 

ைகெய�த்தி�ம்/சமர்ப்ப�க்�ம் 

ேததிய�ல் அல்ல� அதன் ப�ன்னர் 

அமலில் இ�க்�ம், எதாவ� ந�திமன்ற 

அதிகா�யால் த�ர்மான�க்கப்பட்ட அல்ல� 
வ�ளக்கப்பட்ட எதாவ� தற்ேபா� 

�றப்பட்டைவ உட்பட. 
 

B. ஒ�ைமையக் �றிப்ப� பன்ைமைய�ம் 
உள்ளடக்�ம் (மற்�ம் அதற்� 

ேநர்மாறாக); 

C. இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள தைலப்�கள் 
பார்ைவக்�றிப்� வசதிக்காக மட்�ம் 

ெச�கப்பட்டைவ மற்�ம் இந்த 
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ஒப்பந்தத்ைதப் ெபா�ள் ெகாள்�ம் ேபா� 

மற்�ம் வ�ளக்�ம் ேபா� அைவ 

�றக்கண�க்கப்பட ேவண்�ம்; 
D. "உள்ளடக்�ம்" அல்ல� "உட்பட" எனக் 

�றிப்ப�டப்ப�வ� எந்த 

வைரயைற�மின்றி ெபா�ள் 
ெகாள்ளப்ப�ம்; 

E. பாலினத்ைத ேமற்ேகாள் காட்�வ� 

ெபண்  
மற்�ம் ஆண் பாைல உள்ளடக்�ம்; 

F. எதாவ� வ�ஷயத்திற்காகக் கடன் 

வழங்�பவ�டமி�ந்� ேதைவப்ப�ம்  
அ�மதி, ஒப்�தல்கள் அல்ல� ஏற்�க்�க்  

கடன் வழங்�பவ�ன் "�ன்�ட்�ய", 
"எ�த்�ப் �ர்வமான" அ�மதி, 

ஒப்�தல்கள் அல்ல� ஏற்� ேதைவப்ப�ம். 

G. எதாவ� நிகழ்�, �ழ்நிைல, மாற்றம், 
உண்ைம, தகவல், ஆவணம், 
அதிகாரமள�த்தல், நடவ�க்ைககள், 

ெசயல், வ��ைக, ேகா�க்ைககள், ம�றல், 

பணம் ெச�த்தத் தவ�தல் அல்ல� 
ேவ� எதாவ� உட்பட எதாவ� 

வ�ஷயத்தின் த�ைமக் �றித்� கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம் கடன் 
வழங்�பவ�க்கிைடேய எதாவ� க�த்� 

ேவ�பா� அல்ல� சர்ச்ைச ஏற்பட்டால், 

தற்ேபா� �றிப்ப�ட்டவற்றின் த�ைம 
�றித்� கடன் வழங்�பவ�ன் க�த்ேத 

இ�தியான� மற்�ம் அ� கடன் 

ெப�பவர்/கள் ம�� ப�ைணப்ப�ல் 
இ�க்�ம். 

II. பணம் ெச�த்�தல், �ன்பணம் 
ெச�த்�தல் மற்�ம் மற்ற 
கட்டணங்கள் 

 
(a) கடன் ெப�பவர்/கள், ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் 

(ஒப்பந்தத்தின் சாராம்சத்தின் ேநரம்) 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள அத்தைகய 

தவைணகள் எண்ண�க்ைகய�ல் மற்�ம் 

அத்தைகய தவைண(கள்) ெதாைகய�ல் 
மற்�ம் தவைண ேததிய�ல்(கள�ல்) 

வசதிையக் கடன் வழங்�பவ�க்�த் 

தி�ம்பச் ெச�த்தலாம்; இன�ேமல் 
அத்தைகய தவைணகள் தன�யாக 

"தவைண/இ.எம்.ஐ" என்�ம் மற்�ம் 

�ட்டாக "தவைணகள்/இ.எம்.ஐ-கள்" 
என்�ம் �றிப்ப�டப்ப�ம். வசதிய�ன் வட்� 

வ�கிதத்தின் ம�� மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் 

தவைணைய/கைள (ஒன்� அல்ல� 
அதற்� ேமற்பட்ட தவைணய�ன்/கள�ன் 

ெதாைகைய அதிக�த்தல் உட்பட) மாற்�ம் 

உ�ைம கடன் வழங்�பவ�க்� உள்ள�. 
"தவைணகள்" என்ப� வசதிய�ன் அசல் 

ெதாைக மற்�ம் அதன் வட்�ைய 

உள்ளடக்கியதா�ம். 
(b) கடன் ெப�பவர்/கள் வசதி சார்ந்த 

தவைணகள் மற்�ம் மற்ற ெதாைககைளப்  

ப�ன்வ�ம் எதாவ� �ைறய�ல் 

தி�ம்பச்ெச�த்தலாம்/ெச�த்தலாம்  

ப�ன்ேததிய�டப்பட்ட காேசாைலகள்("ப�.�.சி 
�ைற")/ மின்ன� த�ர்� �ைற (பற்� 

த�ர்�) ஆர்.ப�.ஐ-ஆல் அறிவ�க்கப்பட்டதின் 
ப� ("இ.சி.எஸ் �ைற")/ ேநர�யாகத் 

ெதாைகைய ெராக்கமாக அல்ல� 

காேசாைலயாகச் 
ெச�த்�தல்/வைரேவாைல 

("ஃேபாக்ஸ்ேவகன் ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் 

லிமிட�ன்" ெபய�ல் வழங்கப்ப�ம்) கடன் 

வழங்�பவ�க்�ப் பணம் ெச�த்த 
ேவண்�ய ேபா� ("ேநர� பணம் 

ெச�த்தல் �ைற")/ ேவ� எதாவ� 

�ைறய�ல் மற்�ம் ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் 
கடன் ெப�பவரால்/களால் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டதின் ப� அல்ல� கடன் 

ெப�பவரால் ேதைவப்ப�ம் �ைறய�ல். 
கடன் ெப�பவரால்(களால்) 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் 

�ைற அல்ல� எதாவ� பணம் ெச�த்�ம் 
�ைறய�ன் கீழ் கடன் ெப�பவரால்/களால் 

வழங்கப்பட்ட ஆைணகைளக் கடன் 

வழங்�பவ�ன் �ன்�ட்�ய ஒப்�தலின்றி 
கடன் ெப�பவரால்/களால் ரத்� 

ெசய்ய/தி�ம்பப்ெபற ��யா�. கடன் 

ெப�பவர்/கள், கடன் வழங்�பவ�ன் 
�ன்�ட்�ய ஒப்�தலின்றி அத்தைகய 

ஆைணகைள ரத்� ெசய்தால் அல்ல� 

தி�ம்பப்ெபற்றால், கடன் 
ெப�பவ�ன்(கள�ன்) அத்தைகய ெசயல் 

�ற்ற எண்ணத்�டன் ெசய்யப்பட்டதாகக் 

க�தப்ப�ம் மற்�ம் கடன் 
ெப�பவ�க்�/க�க்� எதிராக உகந்த கற்ற 

நடவ�க்ைககள் அத்�டன் உ�ைமய�யல் 

நடவ�க்ைககைளத் ெதாடங்�ம் உ�ைமக் 
கடன் வழங்�பவ�க்� உள்ள�. 

(c) ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள� 

ேபான்�, வசதி வழங்�வதற்� �ன்னதாக  
(அல்ல� கடன் வழங்�பவரால் 

�றிப்ப�டப்ப�ம் ேவ� எதாவ� ேநரத்தில்) 

கடன் ெப�பவரால்/களால் 

 கடன் வழங்�பவ�க்� (அல்ல� அதனால் 
ெபயர்க்�றிப்ப�டப்பட்டவர்) ெச�த்தப்பட்ட 
�ன் தவைணகள், ெச�த்தப்ப�ம் இ�தி 

தவைணய�ல் (சம எண்ண�க்ைகய�ல்) 

அல்ல� கடன் வழங்�பவரால் ��� 
ெசய்யப்ப�ம் �ைறய�ல் ச�க்கட்டப்ப�ம். 

அத்தைகய �ன் தவைணகள�ன் ெதாைக 

ம�தான வட்�க்�, கடன் ெப�பவர்/கள் 
உ�ைம ெபற ��யா�. 

(d) இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� ப�மாற்� 
ஆவணங்கள�ல் உள்ளைவ தவ�ர மற்�ம் 

கடன் ெப�பவர்(கள்) ேதர்ந்ெத�த்த பணம் 
ெச�த்தல் �ைறையக் க�தாமல், கடன் 

வழங்கியவ�க்�ப் பணம் ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிய�ல் கடன் 

ெப�பவரால்/களால் ஒன்� அல்ல� 
அதற்� ேமற்பட்ட தவைணச் ெச�த்தப்படத் 
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தவறினால் அல்ல� கடன் வழங்கியவரால் 

எதாவ� தவைணையப் பணம் ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிய�ல் ெமய்ப்ப�க்க 
இயலவ�ல்ைல என்றால், இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வழங்�பவ�ன் 

மற்ற உ�ைமகைளச் சாராமல் வசதி�டன் 
ெதாடர்�ைடயதாகக் கடன் 

வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாகக் கடன் 

ெப�பவரால்(களால்) வழங்கப்பட்ட ப�ன் 
ேததிய�டப்பட்ட காேசாைலகள் வழங்க 

மற்�ம்/அல்ல� ம�ண்�ம் வழங்கக் கடன் 

வழங்�பவ�க்� உ�ைம உள்ள�. 
ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் கடன் 

ெப�பவரால்/களால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

பணம் ெச�த்தல்/பணம் தி�ம்பச் 
ெச�த்தல் �ைற எ�வாக 

இ�ந்தா�ம்,கடன் வழங்�பவர், உகந்த� 

மற்�ம் ேதைவயான� என்� க�தினால், 

ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள� 
ேபான்� கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் ெச�த்த 

ேவண்�ய ெதாைககைள உள்ளடக்கிய 

தவைணகள் மற்�ம் மற்ற அைனத்� 
ெதாைககைள�ம் ெச�த்த 

மற்�ம்/அல்ல� வ�லிக்க அல்ல� ப�ன் 

ேததிய�ட்ட காேசாைலகள், கடன் 
ெப�பவரால்/களால் 

சமர்ப்ப�க்கப்பட்��ந்தால், ஆர்.ப�.ஐ-இன் 

மின்ன� த�ர்� அைமப்� (பற்�) �லம் 
�யமாக அல்ல� கடன் வழங்�பவ�க்�ச் 

சாதகமாகக் கடன் ெப�பவரால்/களால் 

வழங்கப்ப�ம் அத்தைகய ப�ன் 
ேததிய�டப்பட்ட காேசாைலகைள 

வழங்க/ம�ண்�ம் வழங்க அவ�க்�ப் 

பதிலாக இதற்ெகன்� அ�மதிக்கப்பட்ட 
நபர் �லமாக அல்ல� ஒ� ேவைள 

எதாவ� காரணத்தினால் தவைணகள் 

அல்ல� ெச�த்த ேவண்�ய மற்ற எதாவ� 
ெதாைககைள மின்ன� த�ர்� அைமப்� 

(பற்�) �லம் ெபறத் தவறினால், ேவ� 

எதாவ� �ைறையப் பயன்ப�த்தி கடன் 
ெப�பவ�ன்/கள�ன் ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைககைள உள்ளடக்கிய தவைணகள் 

மற்�ம் மற்ற அைனத்� ெதாைககைள�ம் 
ெச�த்த அல்ல� ம�ண்�ம் ெச�த்�ம்ப� 

ேவண்�வதற்� உ�ைம உள்ள�, 

வழங்கப்பட்�ள்ள கடன் வழங்�பவ�ன் 
அத்தைகய உ�ைம, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 

அதன் மற்ற உ�ைமகைளச் சாராததாக 

இ�க்�ம்(ப�ன் ேததிய�டப்பட்ட 

காேசாைலைய ம�ண்�ம் வழங்�ம் உ�ைம 
உட்பட). 

(e) இதன்�லம் கடன் ெப�பவர் கடன் 

வழங்�பவ�க்� வ�நிேயாகிக்கப்பட்ட 
 காேசாைலய�ல் இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் 

கீழ் கடன் ெப�பவ�க்� 

 எந்த அறிவ�ப்�மின்றி கடன் ெப�பவர் 
கடன் வழங்�பவ�க்�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ய ெதாைகக்� மிகாமல் 

ேதைவயான வ�வரங்கைள நிரப்பக் கடன் 

ெப�பவர் கடன் வழங்�பவ�க்� 
நிபந்தைனயற்ற மற்�ம் தி�ம்பப்ெபற 

��யாத அ�மதிைய வழங்�கிறார். கடன் 

வழங்�பவர், அதன் �ய வ��ப்பத்தின் ப� 
ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

அத்தைகய காேசாைலகைளக் கடன் 

தி�ம்பச்ெச�த்தலின் 
�ைறப்ப�த்�த�க்�ப் பயன்ப�த்தக் 

கடன் வழங்�பவ�க்� உ�ைம உள்ள� 

என்� இதன் �லம் கடன் ெப�பவர் 
உ�திப்ப�த்தி ஒப்�க்ெகாள்கிறார். இந்த 

ேநாக்கத்திற்காக, இந்த ஒப்பந்தத்திற்� 

இணங்க கடன் ெப�பவரால் வழங்கப்பட்ட 
காேசாைலகள் த�ர்ந்� ேபானால் கடன் 

ெப�பவர் கடன் வழங்�பவ�க்�ப் �திய 

காேசாைலகைள வழங்�வார். 

(f) காேசாைலகள் அல்ல� ப�ன் ேததிய�ட்ட 
காேசாைலகள், கடன் ெப�பவரால்/களால் 

வழங்கப்பட்��ந்தால் அைவ 
ம�க்கப்படாமல் இ�ப்பைத மற்�ம் 

ெபா�ந்�ம் தவைண ேததிய�ல் அல்ல� 

அதற்� �ன்னதாக தவைணகள் கடன் 
வழங்�பவரால் ெபறப்ப�வைத உ�தி 

ெசய்யக் கடன் ெப�பவர்/கள் அைனத்� 

ேநரத்தி�ம் ேபா�மான நிதிைய அவர�/ 
அவர்கள� வங்கிக் கணக்கில் பராம�க்க 

ேவண்�ம். 

(g) கடன் ெப�பவரால்/களால் 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட பணம் 

தி�ம்பச்ெச�த்த/பணம் ெச�த்தல் 
�ைறையத் தவ�ர, கடன் வழங்�பவ�ன் 

கடன் சம்பந்தமான அைனத்� தவைணகள் 

மற்�ம் மற்ற அைனத்� ெதாைகக�ம் 
ெபா�ந்�ம் தவைண ேததிய�ல் அல்ல� 

அதற்� �ன்னதாக 

ெச�த்தப்பட்டைத/தி�ம்பச்ெச�த்தப்பட்ட

ைதக் கடன் வழங்�பவ�ன் எந்த 

அறிவ�ப்�மின்றி கடன் ெப�பவர்/கள் 

உ�திப்ப�த்�ம் ெபா�ப்ைப அைனத்� 
ேநரங்கள��ம் ெதாடர ேவண்�ம் மற்�ம் 

கடன் ெப�பவரால்/களால் கடன் 

வழங்�பவ�க்�ச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய 
அத்தைகய அைனத்� ெதாைகக�ம் கடன் 

ெப�பவரால் �றிப்ப�டப்ப�ம் இடத்தில்/கள�ல் 

எந்த கழிப்�மின்றி ெச�த்தலாம், எனேவ 
ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகையச் ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிய�ல் அல்ல� அதற்� 

�ன்னதாகக் கடன் ெப�பவரால் 

��ைமயாகப் ெபற ���ம். எந்த 
�ைறய��ம் பணம் ெச�த்தியதற்கான வர�, 

ெச�த்தப்பட்ட பணம் ெபறப்பட்ட ப�ற� 

அல்ல� அ� சார்ந்தத் தவைண 
ேததிக்�(க�க்�), எ� ப�ன்னர் வ�ேமா அதன் 

ப�ற� வழங்கப்ப�ம். அத்தைகய ேநரத்தில் 

�� தவைண அல்ல� ெச�த்த ேவண்�ய 
மற்ற ெதாைகக்�க் �ைறவான பணம் 

5 
 



 
ெச�த்தைல கடன் வழங்�பவர் 

ஏற்�க்ெகாள்வ� அத்தைகய ேநரத்தில் 

அல்ல� அைதத் ெதாடர்ந்� வ�ம் ேநரத்தில் 
�� ெதாைகையப் ெப�ம் உ�ைமய�லி�ந்� 

கடன் வழங்�பவர் வ�லக்கள�த்ததாக அல்ல� 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வ�ம் மற்ற எதாவ� 
கடன் வழங்�பவ�ன் உ�ைமகள�லி�ந்� 

வ�லக்கள�த்ததாகக் ஆகா�. 

(h) கடன் (அல்ல� கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் 
தவைணய�ல்) நி�ைவ இ�க்�ம் வைர 

ப�ன்ேததிய�ட்ட காேசாைலகள்/இ.சி.எஸ் 
ஆைணகள் ெபா�த்� ரத்� ெசய்ய அல்ல�  

பண அள�ப்� நி�த்� ஆைண 

அறி��த்தல்கைள வழங்கக் கடன் 
ெப�பவ�க்�/க�க்� உ�ைம இல்ைல 

மற்�ம் கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் அத்தைகய 

ெசயல், கடன் வழங்�பவைர ஏமாற்�ம் 

மற்�ம் ெசலாவண� �றிச் சட்டம், 1881-இன் 
கீழ் வழக்ைகத் தவ�ர்க்�ம் எண்ணத்தில் 

ெசய்யப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம் மற்�ம் கடன் 

ெப�பவ�க்�/க�க்� எதிராக �ற்றவ�யல் 
மற்�ம் உ�ைமய�யல் நடவ�க்ைககைளத் 

ெதாடங்�ம் உ�ைம கடன் வழங்�பவ�க்� 

உண்�. 

(i) இந்த கடன் வழங்கலின் ேபா� கடன் 

வழங்�பவ�டம் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட பணம் 
தி�ம்பச்ெச�த்தல் காேசாைலகள், 

ஒப்பந்தங்கள�ல் ைகெயாப்பமிட்ட 

அங்கீக�க்கப்பட்ட ைகெயாப்பதாரைர 
மாற்�வதற்�க் கடன் ெப�பவர்/கள் கடன் 

வழங்�பவ�டமி�ந்� �ன்�ட்�ேய 

எ�த்�ப்�ர்வமான ஒப்�தைலப் ெபற 
ேவண்�ம். அத்தைகய நிகழ்வ�ன் ேபா�, கடன் 

வழங்�பவ�ன் தி�ப்திக்காகக் கடன் 

ெப�பவர்/கள் தவைணையச் 
ெச�த்�வதற்காகச் ெசயல்ப�த்திய ப�ன் 

ேததிய�ட்ட காேசாைலகள் மற்�ம்/அல்ல� 

ஆைணகள், ஒப்பந்தங்கள் மற்�ம்/அல்ல� 
மற்ற ஆவணங்கைள உடன�யாக மாற்றி, 

அதற்�ப் பதிலாக �திய ப�ன் ேததிய�ட்ட 

காேசாைலகள், ஆைணகள், ஒப்பந்தங்கள் 
மற்�ம்/அல்ல� மற்ற ஆவணங்கைள 

வழங்க ேவண்�ம், எதாவ� காரணத்திற்காகக் 

கடன் வழங்�பவர் அத்தைகய 
காேசாைலகைள வழங்க/ பற்� 

அறி��த்தல்கைள வழங்�வதில் எதாவ� 

சிரமம்/ெசௗக�யமின்ைம/தைடைய 
எதிர்ெகாண்டால் அல்ல� கடன் 

வழங்�பவரால் அவ�ன் �ய ேதர்வ�ன் ப� 

எதாவ� ேநரத்தில் ேதைவப்பட்டால். 

(j)    ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 
"காேசாைல இடமாற்�" கட்டணங்கைளக் 

கடன் வழங்�பவ�க்� வழங்�வதற்� 
உட்பட்� கடன் வழங்�பவ�க்� 

வழங்கப்பட்ட ப�ன் ேததிய�ட்ட 

காேசாைலகைள, அதற்� மாற்றான 
மற்ெறா� வங்கிய�ல் வைரயப்பட்ட ப�ன் 

ேததிய�ட்ட காேசாைலக�டன் 

இடமாற்றம்/ப�மாற்றம் ெசய்யக் கடன் 

வழங்�பவ�ன் �ன் ஒப்�த�டன் கடன் 

ெப�பவர்/கள் அ�மதிக்கப்படலாம். 

(k) தவைணையச் ெச�த்�தல், ப�ற்ேசர்க்ைக I-

இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள அட்டவைணய�ன் ப� 
ெதாடங்கி, ெதாட�ம் மற்�ம் 

ஒப்பைடயாைம/ஒப்பைடப்பதில் தாமதம், 

தயா�ப்�(கள்) �ைறபா�ைடய� அல்ல� 
ேவைல ெசய்யாத� அல்ல� ப�� 

பார்க்கப்ப�கிற� என்றா�ம் அல்ல� 

இல்ைல என்றா�ம் மற்�ம் தயா�ப்�(கள்) 
ெதாடர்பாகத் தரப்ப�னர்கள�ைடேய எந்த 

சர்ச்ைச / ேவ�பா� ஏற்பட்டா�ம் எதாவ� 

தவைணைய அல்ல� மற்ற ெதாைகையச் 
ெச�த்�வைத நி�த்தி ைவக்க அல்ல� 

தாமதிக்கக் கடன் ெப�பவ�க்�/க�க்� 

உ�ைம இல்ைல. 

(l) எதாவ� ஒப்பைடப்ப�ல் தாமதம் அல்ல� 
ஒப்பைடயாைம அல்ல� இழப்�, தி�ட்�, 

பறி�தல், ஒப்பைடப்ப�ன் ேபா� அல்ல� 
அதற்� �ன் தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) வ�பத்திற்� 

அல்ல� தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) எதாவ� 

�ைறபா�, ேசதம் அல்ல� தரத்திற்�க் கடன் 
வழங்�பவர் ெபா�ப்பாகமாட்டார் என்� கடன் 

ெப�பவர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

(m) �ைறந்தபட்ச �ன் ெச�த்தல் ெதாைக, �ன் 
ெச�த்தல் தவைண, அல்ல� தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட வட்�, மற்�ம்/அல்ல� எதாவ� 

மற்ற கட்டணங்கள், அத்�டன் ெபா�ந்�ம் 
வட்� வ� அல்ல� அைனத்� நி�ைவ வ� 

மற்�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� 

�ன்னதாக ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாகச் 
ெச�த்த ேவண்�ய மற்ற கட்டணங்கள் மற்�ம் 

ெதாைகக�டன் வசதிய�ன் நி�ைவய�ல் 

உள்ள அசல் ெதாைகைய �ன் ெச�த்த 

ேவண்�ய  மற்ற சட்ட�தியான வ�திப்� 
உட்படக் கடன் வழங்�பவரால் �றிப்ப�டப்பட்ட 

அத்தைகய வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 

நிபந்தைனகள் ம�� கடன் ெப�பவர் கடைன 
ப�தியாக அல்ல� ��ைமயாக �ன் 

ெச�த்தலாம். எதாவ� ப�தி �ன் 

ெச�த்�தல் கடன் வழங்�பவரால் 
அ�மதிக்கப்பட்�/அங்கீக�க்கப்பட்டால், கடன் 

வழங்�பவர், ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் 

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளதன் ப� தி�ம்ப�ச் 
ெச�த்தல் அட்டவைண/ தவைண(கள்) 

ெதாைகையத் தி�த்தலாம் மற்�ம் கடன் 

ெப�பவர்/கள் அதன் ப�ற� தி�த்தப்பட்ட 
பணம் ெச�த்தல் அட்டவைணய�ன் ப�ப் 

பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். அத்தைகய �ன் 

ெச�த்தல், 
காேசாைலகள்/வைரேவாைலகள்/ெகா�ப்பா

ைணகள்/ஆர்.�.ஜி.எஸ்/என்.இ.எஃப்.� நிதி 

ப�மாற்றத்தின் பணம் கடன் வழங்�பவரால் 
ெபறப்பட்ட ப�ற� மட்�ேம ெசயல்பாட்�க்� 

வ�ம் மற்�ம் தி�ம்பச்ெச�த்தல் 

அட்டவைண அ�த்த மாதத்தின் இ.எம்.ஐ 
ேததிக்�ப் ப�ன்னர் மட்�ேம தி�த்தப்ப�ம். 
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ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள �ன் 

ெச�த்தல் கட்டணங்கைளக் கடன் ெப�பவர் 

ெச�த்�ம் வைர கடன�ன் அத்தைகய 
��/ப�தி �ன் ெச�த்தல் 

அ�மதிக்கப்படா�. 

(o) கடன் ெப�பவர்/கள் எதாவ� தவைண/கள் 
அல்ல� கடன் வழங்�பவ�க்கான மற்ற 

எதாவ� கடன் ெதாைகையத் தவைண 
ேததிய�ல்(கள�ல்) ெச�த்தத் தவறினால், 

ெபா�ந்�ம் தவைண ேததிய�லி�ந்� 

அத்தைகய �� ெதாைக ெச�த்தப்ப�ம் நாள் 
வைர அத்தைகய 

நி�ைவகள்/ெச�த்தப்படாதத் ெதாைககள் ம�� 

ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 
வ�கிதத்தில் ��தல் வட்�ையச் (அத்�டன் 

ெபா�ந்�ம் வட்� வ� அல்ல� மற்ற 

சட்ட�தியான வ�திப்�) ெச�த்தக் கடன் 

ெப�பவர்/கள் ெபா�ப்பாவார்கள். அத்தைகய 
��தல் வட்�, இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

வ�தி�ைறகள�ன் ப� கடன் வழங்�பவ�க்�, 

கடன் ெப�பவர்/கள் ெச�த்த ேவண்�ய மற்ற 
எதாவ� கட்டணங்க�டன் ��தலானதாக 

இ�க்கலாம். 

(p) வட்�, ெபா�ப்�க் கட்டணம்/கட்டணங்கள், 
��தல் வட்� மற்�ம் மற்ற அைனத்� 

கட்டணங்க�ம் நாள் ேதா�ம் ேச�ம் மற்�ம் 
கடன் வழங்�பவ�ன் �ய வ��ப்பத்தில் 

ேதர்ந்ெத�க்�ம் �ைறய�ல் 

கணக்கிடப்படலாம், அ� மாதம் ேதா�ம் 1/12 
அல்ல� ஒ� வ�டத்திற்� 360 நாட்கள் மற்�ம் 

கடந்� ெசன்ற உண்ைமயான எண் 

அ�ப்பைடய�ல் இ�க்கலாம். 

(q) மாதாந்திர தவைண ெதாைக அ�த்த உயர் 

�பாய் மதிப்ப�ற்� நிகராக்கப்ப�ம். 

(r) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வசதி சார்ந்� ெச�த்த 

ேவண்�ய எதாவ� ெதாைகய�ன் தவைண 
ேததி, பணம் ெச�த்த ேவண்�ய இடத்தில் 

ேவைல நாளாக இல்ைல என்றால், 

உடன�யாக அ�த்த ேவைல நாள் அத்தைகய 
பணம் ெச�த்த�க்கான தவைண ேததியா�ம்.. 

(s) அரசாங்கம் அல்ல� மற்ற அதிகார அைமப்பால் 
அவ்வப்ேபா� வ�திக்கப்ப�ம் வட்� வ�, 

ஜி.எஸ்.�, மற்ற அைனத்� இறக்�மதி வ�கள் 

(�த்திைர வ� மற்�ம் ெதாடர்�ைடய பதி� 
மற்�ம் தாக்கல் கட்டணங்கள் மற்�ம் வ�கள் 

எ�வாய��ம் அைவ உட்பட), (அ)வசதிக்கான 

வ�ண்ணப்பம், வசதி வழங்கல் மற்�ம் அதன் 
தி�ம்பச் ெச�த்தல்; (ஆ) இந்த ஒப்பந்தம் 

மற்�ம்/அல்ல� எதாவ� ப�வர்தைன 

ஆவணம், (இ) கடன் ெப�பவர்(கள்) ெச�த்த 

ேவண்�ய பணத்ைத ம�ட்ப� மற்�ம் ெப�வ�, 
(ஈ) ப�ைணைய உ�வாக்�தல், அமலாக்�தல் 

மற்�ம் ெப�தல் [தயா�ப்ைப(கைள) 

வசப்ப�த்�தல், பராம�த்தல், ேசமித்தல் 
மற்�ம் வ�ற்றல்/இடமாறல்/பணமாக்கல் 

உட்பட], (உ) தயா�ப்ைப(கைள) ப�� பார்த்தல் 

மற்�ம் தயா�ப்�டன்(க�டன்) 
ெதாடர்�ைடயதாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய 

நி�ைவய�ல் உள்ள அைனத்� வ�கள் மற்�ம் 

மற்ற எதாவ� கட்டணங்கள் மற்�ம் 

வ�திப்�கள், (ஊ) ஆய்�, (எ) 
தயா�ப்ப�ற்கான(க�க்கான) காப்ப�� மற்�ம் (ஏ) 

கடன் வழங்�பவ�ன் வழக்கறிஞர் 

கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசலவ�னங்க�டன் 
ெதாடர்�ைடய மற்ற அைனத்� ெசல�கள், 

கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசலவ�னங்கைள (கடன் 

வழங்�பவ�க்� ஏற்ப�ம் ெசல�கள் மற்�ம் 
ெசலவ�னங்கள் உட்பட ஆனால் அைவ 

மட்�மல்ல) கடன் ெப�பவர்/கள் 

ஏற்�க்ெகாண்� ெச�த்த ேவண்�ம். �த்திைர 
வ�, மற்ற வ�கள், கட்டணங்கள் மற்�ம் 

அபராதங்கள் மற்�ம்/அல்ல� இந்த ஒப்பந்தம் 

மற்�ம் ப�ைணயத்தின் கீழ்/ெதாடர்�ைடயதாகச் 
சட்டம் அல்ல� அதன் வ�ளக்கத்தில் அல்ல� 

நிர்வாகத்தில் எதாவ� மாற்றம் காரணமாகக் 

கடன் வழங்�பவ�ன் ெசல� அதிக�த்தல் 

உட்பட ஆனால் இைவ மட்�ம் அல்லாமல், 
அைனத்� மற்�ம் எதாவ� இழப்�கள், 

ேசதங்கள், ெசல�கள், கட்டணங்கள், 

ேகா�க்ைககள், ெசலவ�னங்கள் மற்�ம் 
ெபா�ப்�கள், எந்த வைக அல்ல� 

இயல்�ைடயதாக இ�ந்தா�ம், ேம�ள்ள 

வ�ஷயங்கள் ெதாடர்பாகக் கடன் 
ெப�பவரால்/களால் உ�வாக்கப்பட்� கடன் 

வழங்�பவர் பாதிக்கப்பட்டால் அல்ல� 

ஏற்பட்டால், அைவ தற்ேபாைதக்� 
நைட�ைறய�ல் உள்ள சட்டத்தின் ப� 

எப்ெபா�� ெச�த்த ேவண்�ேமா, கடன் 

ெப�பவர்(கள்) கடன் வழங்�பவ�டம் 
ெச�த்தலாம்/ஈ�ெசய்யலாம். 

(t) ேமேல �றிப்ப�டப்பட்ட பணத்ைதக் கடன் 

ெப�பவர்/கள் ெச�த்தத் தவறினால், அைதச் 

ெச�த்�ம் தன���ைம (ஆனால் 
கடைமப்பட்��க்கா�) கடன் வழங்�பவ�க்� 

உள்ள�. இங்�ள்ள வ�திக�க்கிணங்கக் கடன் 

வழங்�பவரால் ெச�த்தப்பட்ட ெதாைககள் 
அைனத்ைத�ம் கடன் ெப�பவர்/கள் ஈ� 

ெசய்யலாம். இந்த வசதி ெதாடர்பாகக் கடன் 

வழங்�பவரால் 
(ப�ரதிநிதிகள்/ஆேலாசகர்கள்/மதிப்ப�ட்டாளர்க

ளால் அல்ல� அவர்கள் சார்பாக�ம்) 

ெச�த்தப்பட்ட ெதாைக மற்�ம்/அல்ல� 
ஏற்பட்ட ெசலவ�னங்கள் அைனத்ைத�ம் கடன் 

ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்�பவ�டமி�ந்� 

ேகா�க்ைக வ�டப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� 7 
நாட்க�க்�ள் ஈ� ெசய்ய ேவண்�ம். 

அத்தைகய அைனத்� ெதாைக�ம், 

ெச�த்தப்பட்ட நாள�லி�ந்� அ� ஈ� 
ெசய்யப்ப�ம் வைர ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் 

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள வட்� வ�கிதத்தில் 

வட்�ையச் �மக்�ம். 

(u) ஒப்பந்தச் சட்டம், 1872-இன் எதாவ� 

வ�தி�ைறகள் அல்ல� மற்ற எதாவ� 

ெபா�ந்�ம் சட்டம் அல்ல� ஒப்பந்தம் மற்�ம்/ 

அல்ல� எதாவ� ப�வர்த்தைன ஆவணங்கள�ல்  
உள்ள எதாவ� வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
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நிபந்தைனகைளச் சாராமல், இந்த ஒப்பந்தம் 

மற்�ம்/அல்ல� ப�வர்தைன ஆவணங்க�க்� 

இணங்கக் கடன் ெப�பவரால்(களால்) 
ெச�த்தப்பட்ட எதாவ� ெதாைக அல்ல� 

ப�ைணயாக ைவக்கப்பட்டைத அமலாக்�வதன் 

�லம் அல்ல� ேவ� வழிய�ல் கடன் 
வழங்�பவரால் ெபறப்ப�ம் ெதாைக, கடன் 

வழங்�பவ�ன் �� �ய வ��ப்பத்�டன் இந்த 

ஒப்பந்தம் மற்�ம்/அல்ல� கடன் ெப�பவர்/கள் 
மற்�ம் கடன் வழங்�பவ�ைடய�லான மற்ற 

எதாவ� ஒப்பந்தங்கள�ன் கீழ் கடன் 

ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்�பவ�க்�ச் 
ெச�த்தேவண்�ய ெதாைகக்� ஒ�க்கீ� 

ெசய்யலாம். கடன் ெப�பவர்/கள் மற்�ம் கடன் 

வழங்�பவ�க்� இைடய�லான மற்ற எதாவ� 
ஒப்பந்தங்கள�ன் கீழ் கடன் ெப�பவர்/கள் கடன் 

வழங்�பவ�க்�ச் ெச�த்த ேவண்�ய எதாவ� 

ெதாைககள�ன் த�ர்�க்காகக் கடன் 

வழங்�பவரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அத்தைகய 
ஒ�க்கீ�கைளச் சாராமல், கடன் ெப�பவர்/கள் 

ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைககைள உள்ளடக்கிய 

அைனத்� நி�ைவ/ம�த�ள்ள 
ெதாைகக�க்காகக் கடன் ெப�பவர்/கள் கடன் 

வழங்�பவ�க்�க் கடைமப்பட்�ள்ளைதத் 

ெதாடரலாம். 

(v) கடன் ெப�பவர் அல்ல� இைண கடன் 

ெப�பவர்/கள், கடன் வழங்�பவ�ன் 
�ன்�ட்�ய எ�த்�ப்�ர்வமான அ�மதி 

இ�ந்தால் மட்�ேம கடன் வழங்�பவ�ன் 

இைண நி�வனம்(கள்)/ப�ரதிநிதிய�டம்(கள�டம்) 
பணம் ெச�த்த ேவண்�ம்; தவறினால் கடன் 

ெப�பவர்/கள் அல்ல� இைண கடன் 

ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்�பவ�ன் இைண 
நி�வனம்(கள்)/ப�ரதிநிதிய�டம்(கள�டம்) 

ெச�த்திய பணம் ைகயாடல் ெசய்யப்பட்டால் 

அதற்�க் கடன் வழங்�பவர் 
ெபா�ப்பாகமாட்டார். கடன் ெப�பவர்/கள் 

அல்ல� இைண கடன் ெப�பவரால்/களால் 

கடன் வழங்�பவ�க்�ச் ெச�த்த ேவண்�ய 
அைனத்� ெதாைகைய�ம் ேநர�யாகக் கடன் 

வழங்�பவர் மற்�ம்/அல்ல� கடன் 

வழங்�பவரால் நியமிக்கப்பட்ட 
�கைமகள�டம் ெச�த்தலாம். 

(w) இந்த ஒப்பந்தத்தில், உ�யச் 
ேசைவகள்/வசதிகள்/அ�மதிக�க்� எதிராகக் 

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள கட்டணங்கைளச் 

ெச�த்�வதன் �லம், கடன் ெப�பவர்/கள், 
ப�ற்ேசர்க்ைக-I-இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 

பல்ேவ� ேசைவகள்/வசதிகள்/அ�மதிகைளக் 

கடன் வழங்�பவ�டமி�ந்� ெபறலாம். 

 
III. தயா�ப்�(கள்) 

 
(a) தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) தரம், நிைல, த�தி மற்�ம் 

ெசயல்திறன் மற்�ம் 

உற்பத்தியாளர்/வ�யாபா�/வ�ற்பைனயாள�டமி

�ந்� தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) ஒப்பைடப்ைபப் 

ெப�வ�/உ�தி ெசய்வ� கடன் 

ெப�பவ�ன்/கள�ன் ��ைமயான மற்�ம் 

ப�ரத்திேயகமான ெபா�ப்பா�ம் மற்�ம் 

தயா�ப்ைப(கைள) ஒப்பைடப்ப�ல் தாமதம் 
(அல்ல� ஒப்பைடயாைம) அல்ல� �ணக்கக் 

கட்டணச் ெசல� அல்ல� தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) 

தரம், நிைல அல்ல� த�தி மற்�ம் 
ெசயல்திறன�ல் �ைறபா� அல்ல� மா�பா� 

அல்ல� அைதச் சார்ந்� 

உற்பத்தியாளர்/வ�யாபா�/வ�ற்பைனயாளரால் 
வழங்கப்பட்ட உத்தரவாதங்க�க்�க் கடன் 

வழங்�பவர் ெபா�ப்பாக மாட்டார். 

உற்பத்தியாளர்/வ�யாபா�/வ�ற்பைனயாளர் 
அல்ல� அத்தைகய 

உற்பத்தியாளர்/வ�யாபா�/வ�ற்பைனயாள�ன் 

எதாவ� �கவரால் தயா�ப்�(கள்) சார்ந்� 
ெசய்யப்பட்ட �றிப்ப��கள் அல்ல� 

உத்தரவாதங்க�க்�க் கடன் வழங்�பவர் 

ெபா�ப்பாகமாட்டார் அல்ல� ப�ைணப்ப�ல் 

இ�க்கா�. கடன் ெப�பவர்/கள், 
தயா�ப்ைப(கைள) ப�� பார்க்க 

உற்பத்தியாளர்/வ�யாபா�கள்/வ�ற்பைனயாளர்

களால் அங்கீக�க்கப்பட்ட இயந்திரப் ப�� 
பார்ப்பவர்/ ேசைவ ைமயத்ைதத் தவ�ர மற்ற 

எந்த நபைர�ம் ஈ�ப�த்தக் �டா�.  

(b) தயா�ப்�(கள்) ேமாடார் வாகனம் (ேமாடார் 
வாகன சட்டத்தின் கீழ் வைரய�க்கப்பட்டதின் 

ப�) அல்ல� மற்ற எதாவ� இயந்திர 

உபகரணங்களாக அல்ல� அமலில் உள்ள 
சட்டத்தின் கீழ் பதி� ெசய்யப்பட ேவண்�ய 

ெபா�ளாக இ�ந்தால், கடன் ெப�பவர்/கள், 

இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 
அல்ல� தயா�ப்�(கள்)ஒப்பைடக்கப்பட்ட 

ேததிய�லி�ந்� (எ� தாமதமாக நிகழ்கிறேதா) 

�ன்� (3) நாட்க�க்�ள் உகந்த பதி� 

ெசய்�ம் அதிகா�ய�டம் பதி� ெசய்�, பதி� 
அதிகா�யால் வழங்கப்பட்ட நாள�ல், 

வழங்கிய ப� மற்�ம் எதாவ� �ழலில் பதி� 

ெசய்த நாள�லி�ந்� அ�ப�(60) 
நாட்க�க்�ள் பதி�ச் சான்றிதழின் 

சான்றள�க்கப்பட்ட நகைலக் கடன் 

வழங்�பவ�டம் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். 
அத்தைகய தயா�ப்�(கள்) கடன் 

வழங்�பவ�டம் ப�ைணயாக 

வழங்கப்பட்��ந்தால், கடன் 
வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாக அட� 

ைவக்கப்பட்�ள்ள�/ ப�ரத்திேயகமாகப் 

ெபா�ப்� வழங்கப்பட்�ள்ள� என்ற 
உண்ைமையத் ெதள�வாகக் �றிக்�ம் 

வ�தத்தில் உகந்த அதிகா�ய�டம் 

தயா�ப்�(கள்) பதி� ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
எங்ெகல்லாம் 

ேதைவப்ப�கிறேதா/ெபா�ந்�கிறேதா 

(வண�க வாகனங்கள்/வாடைகக்கான 
வாகனங்கள் ேபான்�), கடன் ெப�பவர்கள் 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகா�கள�டமி�ந்� 

தயா�ப்ைப(கைள) மாநிலம் அல்ல� 
அத்தைகயத் தயா�ப்�(கள்)பதி� 

ெசய்யப்பட்ட ப�திய�ல் / மாநிலம் அல்ல� 
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ப�தி ��வ�ம் பயன்ப�த்�வதற்�த் 

ேதைவயான அைனத்� அ�மதிகள் / 

உ�மங்கைளப் ெபற ேவண்�ம். யா�ைடய 
ெபய�ல் தயா�ப்� பதி� ெசய்யப்படப் 

ேபாகிறேதா அந்த கடன் ெப�பவர், இைண 

கடன் ெப�பவ�ன் ஒப்�த�டன், கடன் 
ெப�பவர், கடன் ெப�பவ�டம் தயா�ப்� 

ஒப்பைடக்கப்ப�ம் ேநரத்தில், வாய்ெமாழி 

ஒப்பந்தம் �லம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ம�� 

கடன் வழங்�பவ�க்�ச் ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைககள் மற்�ம் கட்டணங்கைளப் 
பா�காப்பதற்காகத் தயா�ப்� கடன் 

வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாக அட� 

ைவக்கப்பட்�ள்ள� மற்�ம் அத்தைகய 
வாய்ெமாழி ஒப்பந்தத்தின் ம�� தயா�ப்� 

கடன் வழங்�பாவ�க்�ச் சாதகமாக அட� 

ைவக்கப்பட்டதாக இ�க்�ம் என்� 

ஒப்�க்ெகாள்கிறார்.  "ஃேபாக்ஸ்ேவகன் 
ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் லிமிடட்" ெபய�ல் 

வலி��த்தப்பட்�, "ேமேல 

வ�வ�க்கப்பட்�ள்ள தயா�ப்�(கள்), கடன் 
ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஃேபாக்ஸ்ேவகன் 

ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் லிமிடட், சில்வர் 

�ேதாப�யா, 3-ஆம் தளம், ஏ வ�ங், கார்�னல் 
கிேரசியஸ் சாைல, சகலா, கிழக்� அந்ேத�, 

�ம்ைப 400 099-இடம் அட� 

ைவக்கப்பட்�ள்ள�" என்� தயா�ப்� 
ஒப்பைடக்கப்பட்ட �ன்� நாட்க�க்�ள், 

கடன் ெப�பவர் கடன் வழங்�பவ�க்�ச் 

சாதகமாகத் தயா�ப்ைப அட� ைவத்�ள்ளார் 
என்பைத உ�திப்ப�த்த மற்�ம் பதி� 

ெசய்யத் தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) பதி�ச் 

சான்றிதழ் ெபறப்ப�ம் என்� கடன் 
ெப�பவர்(கள்) ெபா�ப்ேபற்கிறார், அ� கடன் 

வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாகத் தயா�ப்ப�ன் 

அைடமானத்திற்கான ��வான 
ஆதாரமா�ம், கடன் ெப�பவர் கடன் 

வழங்�பவ�ன் ெபயைர ேமற்�றித்�, 

தயா�ப்ப�ற்கான பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபறத் 
தவறினால், அ� கடன் வழங்�பவ�க்�ச் 

சாதகமாகக் கடன் ெப�பவர்களால் 

தயா�ப்�(கள்) வாய்வழியாக அட� 
ைவக்கப்பட்ட� இல்ைல என்� 

க�தக்�டா� அல்ல� அைமயக்�டா�. 

�றப்பட்�ள்ள அைடமானம், இந்த 
ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவர்கள�ன் ெச�த்த 

ேவண்�ய ெதாைக மற்�ம் 

கட்டணங்க�க்காகக் கடன் வழங்�பவ�ன் 

�தலாவ� மற்�ம் ப�ரத்திேயகப் 
ெபா�ப்பா�ம். ேமேல இ�ப்பைதச் சாராமல், 

கடன் ெப�பவர், பகர அதிகாரத்திற்� 

இணங்க, தயா�ப்� கடன் ெப�பவ�டம் 
ஒப்பைடக்கப்ப�ம் ேநரத்தில் அல்ல� 

அதற்�ப் ப�ற� எந்த ேநரத்தி�ம் கடன் 

வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாகத் தயா�ப்ைப 
அட� ைவக்கக் கடன் வழங்�பவ�க்� 

அதிகாரமள�க்கிறார். 

(c) எதாவ� தயா�ப்ப�ற்�(க�க்�) எதிராக 
இ�க்�ம் கடைன �ன் �ட்�ேய ��க்�ம் 

மற்�ம் அமலில் உள்ள எதாவ� சட்டத்தின் 
கீழ் எதாவ� அதிகா�ய�டம் தயா�ப்�(கள்) 

எங்�ப் பதி� ெசய்யப்பட ேவண்�ம் என்ற 

எதாவ� வசதிையப் ெபற்றால், ப�ற� கடன் 
ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்கப்பட்ட 7 

நாட்க�க்�ள்ளாக �ன்னர் �றிப்ப�டப்பட்ட 

ெபா�ப்ைபத் தயா�ப்�(கள்) சான்றிதழ் 
மற்�ம்/அல்ல� பதி� ெசய்�ம் அதிகா�ய�ன் 

பதிவ�லி�ந்� ந�க்கி, அத்தைகய பதி� 

ெசய்�ம் அதிகா�ய�டம் தயா�ப்ைப(கைள) 
ம� பதி� ெசய்ய ேவண்�ம். அத்தைகய 

தயா�ப்�(கள்) கடன் வழங்�பவ�டம் 

ப�ைணயாக வழங்கப்பட்��ந்தால், கடன் 
வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாகப் 

ப�ரத்திேயகமாகப் ெபா�ப்� 

வழங்கப்பட்�ள்ள� என்ற உண்ைமையத் 

ெதள�வாகக் �றிக்�ம் வ�தத்தில் உகந்த 
அதிகா�ய�டம் தயா�ப்�(கள்) பதி� 

ெசய்யப்பட ேவண்�ம். கடன் ெப�பவர்/கள் 

உடன�யாகப் பதி�ச் சான்றிதழின் 
சான்றள�க்கப்பட்ட நகைலக் கடன் 

வழங்�பவ�டம் வழங்க ( ேமேல உட்�� 2-

இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ப� அல்ல� 
�ழ�க்� ஏற்ப ேமற்�றிப்�டன்) ேவண்�ம். 

(d) இந்த ஒப்பந்தத்ைதச் ெசயல்ப�த்�ம் 
ேநரத்தில் தயா�ப்�(கள்) �றித்த �� 

வ�வரங்கள் (ப�ற்ேசர்க்ைக I-இல் 

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள� ேபான்� 
ேதைவக்ேகற்ப எஞ்சின் எண்/ேசஸ் 

எண்/வ�ைச எண்/பதி� எண் மற்�ம் பல) 

இல்ைலெயன்றால், கடன் ெப�பவர்/கள் 
தயா�ப்�(கள்) �றித்த அத்தைகய அைனத்� 

வ�வரங்கைள�ம் கடன் வழங்�பவரால் 

�றிப்ப�டப்பட்ட �ைறய�ல் தயா�ப்�(கள்) 
ஒப்பைடக்கப்பட்ட அல்ல� த�ந்த 

அதிகா�ய�டமி�ந்� அத்தைகய 

வ�வரங்கள்(வாகனத்தின் பதி� எண் ேபான்�) 
ெபறப்பட்ட 3 (�ன்�)நாட்க�க்�ள் கடன் 

வழங்�பவ�டம் வழங்க ேவண்�ம். 

(e) கடன் வழங்�பவரால் ேதைவப்பட்டால் 
மற்�ம் அறி��த்தப்பட்டால், கடன் 

ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்�பவ�க்�ச் 
சாதகமாகத் தயா�ப்�(கள்) ம�தி�க்�ம் 

ெபா�ப்ப�ன் உண்ைமையக் �றிக்�ம் 

தக�/ஸ்�க்கைர தயா�ப்�(கள்) ம�� 
இைணக்க ேவண்�ம், கடன் 

ெப�பவ�ன்/கள�ன் நி�ைவகள�ல் எதாவ� 

ப�தி ெச�த்தப்படாமல் இ�க்�ம் வைர 

அத்தைகய தக�/ஸ்�க்கர் தயா�ப்�(கள்) ம�� 
ெதாடர்ச்சியாக இைணக்கப்பட்��க்க 

ேவண்�ம். 

(f) வசதி அல்ல� அதன் எதாவ� ப�தி கடன் 
வழங்�பவ�டம் நி�ைவய�ல் இ�க்�ம் 

வைரத் தயா�ப்�(கள்) கடன் ெப�பவ�க்�ச் 
சாதகமாக உ�வாக்கப்பட்ட/ 

உ�வாக்கப்படவ��க்�ம் ெபா�ப்ப�ற்�/ 
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ப�ைணக்� உட்பட்��க்�ம்; கடன் 

ெப�பவர்(கள்), அவர�(கள�) ெசாந்த 

உைடைமயாக மற்�ம் கட்�ப்பாட்�ன் கீழ் 
�ைறயாகப் பயன்ப�த்தி, இயக்கி, 

தயா�ப்ைப(கைள) நன்றாகச் ெசயல்ப�ம் 

நிைலய�ல் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் 
கடன் ெப�பவர்/கள் தயா�ப்ைப(கைள)  

பயன்ப�த்த, இடமாற்ற அல்ல� அகற்ற எந்த 

நபர், நி�வனம் அல்ல� அதிகார 
அைமப்�ட�ம் எந்த ஒப்பந்தம்/ஏற்பா�ம் 

ெசய்யக்�டா�. எங்� எல்லாம் கடன் 

வழங்�பவரால் ேதைவப்ப�கிறேதா, கடன் 
வழங்�பவ�ன் தி�ப்திக்காகக் கடன் 

ெப�பவர்/கள் தயா�ப்�கள�ன் 

உற்பத்தியாளர்கள்/வ�ன�ேயாகஸ்தர்க�டன் 
வ�டாந்திர பராம�ப்� ஒப்பந்தங்கைள ஏற்பா�/ 

ஒப்பந்தம் ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் கடன் 

வழங்�பவ�க்� எதாவ� ெதாைக 

நி�ைவய�லி�ந்தால் அல்ல� ெச�த்த 
ேவண்� இ�ந்தால் அ� வைர அத்தைகய 

பராம�ப்� ஒப்பந்தங்கைளப் ��ப்ப�த்� 

நைட�ைறய�ல் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

(g) கடன் வழங்�பவ�ன் �ன்�ட்�ய 

ஒப்�தலின்றி கடன் ெப�பவர்/கள் 
தயா�ப்�(கள்) அல்ல� அதன் எதாவ� 

ப�திய�ன் உ�ைமய�ல் பங்ெக�க்க, 

வாடைகக்� வ�ட, �த்தைகக்� வ�ட, வ�ட்� 
வ�ட மற்�ம் உ�மம் ெபற அல்ல� எதாவ� 

ஏற்பா� அல்ல� ஒப்பந்தத்ைதச் 

ெசய்யமாட்டார்கள். 

(h) கடன் ெப�பவர்/கள், தயா�ப்�கைள 

எதாவ� மற்�ம் அைனத்� பற்��ைமகள், 

கட்டணங்கள் மற்�ம் வ�ல்லங்கங்கள�ன்றி 

ைவத்தி�த்தல் ேவண்�ம், ேசமித்தல் மற்�ம் 
கடன் வழங்�பவ�க்� சாதகமாக 

உ�வாக்கப்பட்ட/உ�வாக்கப்பட ேவண்�ய 

�தலாவ� மற்�ம் ப�ரத்திேயகமான 
கட்டணம் தவ�ர, மற்�ம் கடன் ெப�பவர்/கள், 

எந்த வ�தத்தி�ம் தயா�ப்�கைள அட� ைவக்க, 

அைடமானம் ைவக்க, ஈ� ைவக்க, 
உ�ைமயாக்க, வ�ல்லங்கப்ப�த்த, வ�ற்க, 

உ�ைம மாற்றம் ெசய்ய, வாடைகக்� வ�ட, 

�த்தைகக்� வ�ட, ெவள�ேய வ�ட அல்ல� 
உ�ைமய�ல் பங்� வகிக்கக் �டா�. 

(i) அத்தைகய எதாவ� ேநர� அல்ல� 
மைற�கமான ஒப்பந்தம்/ஏற்பா�, பற்��ைம, 

ெபா�ப்�, வ�ல்லங்கம், வாடைகக்� வ��தல், 

�த்தைகக்� வ��தல், இடமாற்�தல் அல்ல� 
தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) உைடைமய�ல் 

பங்ெக�ப்ப�, ேமேல உட்�� 7 மற்�ம் 8-இல் 

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளதின் ப�, நம்ப�க்ைக 
ேமாச�க் �ற்றச் ெசயல் மற்�ம் கடன் 

ெப�பவரால் ஏமாற்றப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம் 

மற்�ம் அத்தைகய �ழ்நிைலய�ன் ேபா� இந்த 
ஒப்பந்தம் மற்�ம்/அல்ல� சட்டத்தின் கீழ் கடன் 

வழங்�பவ�ன் மற்ற உ�ைமகைளச் சாராமல், 

கடன் ெப�பவ�க்�/க�க்� எதிராக ஏற்ற 
�ற்றவ�யல் நடவ�க்ைககைளத் ெதாடங்�ம் 

உ�ைம கடன் வழங்�பவ�க்� உள்ள�. 

(j) தயா�ப்�(கள்) பதி� ெசய்யப்பட்�ள்ள 
மாநிலத்தின் ப�ராந்திய எல்ைலக்� ெவள�ேய 

தயா�ப்�(கள்) அகற்றப்ப�கிற�/எ�த்�ச் 

ெசல்லப்ப�கிற� என்றால் அல்ல� நிரந்தரமாக 
அல்ல� 60 நாட்கள் காலம் ெதாடர்ச்சியாக 

ைவத்தி�க்க, ெபா�த்திய��க்க அல்ல� 

ேசமித்தி�க்க ேவண்�ய இந்த ஒப்பந்தத்தில் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள �கவ�க்� /இடத்திற்� 

ெவள�ேய அகற்றப்ப�கிற� அல்ல� எ�த்�ச் 

ெசல்லப்ப�கிற� என்றால், கடன் ெப�பவர்/கள், 
கடன் வழங்�பவ�டமி�ந்� �ன்�ட்�ய 

எ�த்�ப்�ர்வமான ஒப்�தைலப் ெபற ேவண்�ம். 

(k) கடன் ெப�பவர்/கள் எல்லா ேநரத்தி�ம் 
தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) நிைலைய மற்�ம் /அல்ல� 

அ� ெதாடர்பான ஆவணங்கைள ஆய்� ெசய்ய, 

பார்க்க மற்�ம் ஆராயக் கடன் 
வழங்�பவைர(மற்�ம் அதன் எதாவ� 

ப�ரதிநிதிகள்/�கவர்கள்) அ�மதிக்க ேவண்�ம் 

மற்�ம் அந்த ேநாக்கத்திற்காகக் கடன் 
ெப�பவர்கள் மற்�ம் அதன் 

ப�ரதிநிதிகைள/�கவர்கைளத் தயா�ப்�கள் 

நி�த்தி ைவக்கப்பட்�ள்ள/அைமந்�ள்ள 
வளாகத்தி�ள் �ைழய அ�மதிக்க ேவண்�ம் 

கடன் வழங்�பவரால் ேதைவப்பட்டா, கடன் 

ெப�பவ�ன்/கள�ன் ெசாந்த ெசலவ�ல் மற்�ம் 
ெசலவ�னத்தில் கடன் வழங்�பவரால்(மற்�ம் 

அதன் ப�ரதிநிதிகள்) நியமிக்கப்பட்ட அத்தைகய 

இடத்தில் ஆய்வ�ற்காகத் தயா�ப்�(கள்)/ 
மற்�ம்/அல்ல� அத�டன் ெதாடர்�ைடய 

ஆவணங்கைளக் கடன் வழங்�பவ�டம்(மற்�ம் 

அதன் ப�ரதிநிதிகள்) வழங்க ேவண்�ம். கடன் 
வழங்�பவ�ன் க�த்�ப்ப� எங்ெகல்லாம் 

ேதைவயான� அல்ல� அவசியமானேதா, 

தயா�ப்�(கள்) 
ேசமிக்கப்பட்�ள்ள/ெபா�த்தப்பட்�ள்ள/ைவக்க

ப்பட்�ள்ள இடத்தி�ள்/வளாகத்தி�ள் �ைழய 

அல்ல� தயா�ப்ைப(கைள) ஆய்� ெசய்யக் 
கடன் வழங்�பவரால் (அல்ல� அதன் எதாவ� 

ப�ரதிநிதிகள்) ேதைவப்ப�ம் ப� 

இடத்தின்/வளாகத்தின் உ�ைமயாள�ன் 
அைனத்� அ�மதிகள் மற்�ம் ஒப்�தல்கைளக் 

கடன் ெப�பவர்/கள் ெபற ேவண்�ம். 

(l) கடன் ெப�பவர்/கள், தயா�ப்�(கள்) மற்�ம் 
அதன் பயன்பாட்�டன் ெதாடர்�ைடய அைனத்� 

சட்டங்கள், வ�திகள், மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறக�டன் (சட்ட�தியான அல்ல� 

ேவ� வழிய�ல்)இணங்கலாம் மற்�ம் 

தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்)ேசமிப்�, பயன்பா� மற்�ம் 

ெசயல்பாட்�ற்�த் ேதைவயான அைனத்� 
காப்ப��, உ�மங்கள், பதி�கள், அ�மதிகள், 

அங்கீகாரங்கள் மற்�ம் இைச�கைளப் ெபற்� 

அைனத்� ேநரத்தி�ம் பய�ற ைவத்தி�க்க 
ேவண்�ம். ஒ� ேவைள, தயா�ப்ைப(கைள) 

இறக்�மதி ெசய்ய ேவண்�ெமன்றால், கடன் 

ெப�பவர்/கள், ேதைவயான அைனத்� 
இறக்�மதி உ�மங்கள் மற்�ம் திறந்த நிைல 

ேபா� உ�மத்தின் கீழ் தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) இ�தி 
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வ�ைல �றல், த�தி, ேநாக்கம் மற்�ம் 

இறக்�மதிய�ன் ெசல்�ப� காலம் �றித்த 

ேதைவயான அைனத்� தகவல்கைள�ம் ெபற 
ேவண்�ம் மற்�ம் தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) 

இறக்�மதிையப் பாதிக்கக்��ய இறக்�மதித் 

திட்டம். த�தி வரம்� மற்�ம் ேநாக்கத்தில் 
ெசய்யப்ப�ம் அைனத்� மாற்றங்கள் �றித்�ம் 

அவ்வப்ேபா� உடன�யாக கடன் 

வழங்�பவ�க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 

(m) கடன் ெப�பவ�ன் இ�ப்ப�டத்ைத அல்ல� 

�றப்பட்�ள்ள தயா�ப்ைப(கைள) ஆராய்ந்தறிய 
அல்ல� அந்த ேநரத்தில் யா�ைடய வசம் 

தயா�ப்� உள்ளேதா அவர்கள�டமி�ந்� ம�ட்க 

அல்ல� ம�ட்க �யல ஆ�ம் அைனத்� 
ெசலவ�னங்கள், ெசல�கள் அல்ல� 

கட்டணங்கைளக் ேகா�க்ைகய�ன் ெபய�ல் 

கடன் ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்�பவ�க்�ச் 

ெச�த்தலாம். 

(n) கடன் ெப�பவர்/கள், தயா�ப்ைப/கைள எதாவ� 

சரக்�கைளக் கடத்த அல்ல� எதாவ� 
கடத்தப்பட்ட அல்ல� தைட ெசய்யப்பட்ட 

சரக்�கைளச் �மந்� ெசல்வதற்கான 

ேபாக்�வரத்� �ைறயாகப் பயன்ப�த்தக் 
�டா� மற்�ம்  அத்தைகய சரக்�கைள 

மைறத்� ைவக்�ம் ேநாக்கத்திற்காக அல்ல� 

எதாவ� மற்ற சட்ட வ�ேராத ேநாக்கத்திற்காகத் 
தயா�ப்�(கள்) தகைமயாக்கப்பட, 

மாற்றியைமக்கப்பட அல்ல� ெபா�த்தப்படக் 

�டா�. 

 
IV. காப்ப�� 

(a) கடன் ெப�பவர்/கள் ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ல் எதாவ� ப�தி கடன் 

வழங்�பவ�க்� நி�ைவய�ல்/பணம் 
ெச�த்த ேவண்� இ�க்�ம் வைர, கடன் 

ெப�பவர்/கள் ��ைமயாகக் காப்ப�� 

ெசய்தி�க்க ேவண்�ம், மற்�ம் கடன் 
ெப�பவர்/கள் மற்�ம் கடன் 

வழங்�பவ�ன் �ட்�ப் ெபயர்க�டன் 

அவர�/அவர்கள� ெசாந்த ெசலவ�ல் 
தயா�ப்ைப(கைள) காப்ப�� ெசய்� ைவக்க 

ேவண்�ம், அத்தைகய காப்ப�ட்�த் 

திட்டத்தில்/கள�ல் கடன் வழங்�பவ�ன் 

ெபயர் 'இழப்� ெதாைகப் ெப�நர்' என்� 
�றிப்ப�டப்பட ேவண்�ம். 

தயா�ப்�க்காக(க�க்காக) கடன் 

ெப�பவர்/கள் எ�க்க ேவண்�ய அத்தைகய 
காப்ப��, ப�ன்வ�வனவற்ைற உள்ளடக்கிய 

ச�திட்டமான ��ைமயான ெதா�ப்பாக 

இ�க்�ம் (அ) கலவரம், உ�ைமய�யல் 
கலகம் மற்�ம் தயா�ப்�க�க்� இயல்பாக 

ஏற்படக் ��ய அத்தைகய ��தல் 

அபாயங்கள்/ெபா�ப்�கள் உட்பட ஆனால் 
அவற்றின் வரம்ப�ற்�ள் மட்�ம் 

இல்லாமல், அைனத்� அபாயங்கள் மற்�ம் 

(ஆ) வரம்ப�ல்லாத �ன்றாம் தரப்� 
ெபா�ப்� அபாயங்கள். கடன் ெப�பவர்/கள், 

உடேன அத்தைகயக் காப்ப�ட்�த் 

திட்டங்கைள எ�க்க/��ப்ப�க்க ேவண்�ம், 

இந்த கடைமக்� உடன்பட்டைத 

உ�திப்ப�த்�வதற்காக அத்தைகயக் 
காப்ப�ட்�த் திட்டத்தின்/கள�ன் 

உண்ைமயான நகல்கைளக் கடன் 

வழங்�பவ�டம் வழங்க ேவண்�ம். 

(b) கடன் ெப�பவர், தற்ேபாைதக்� 

தயா�ப்�(கள்) ைவக்கப்பட்��க்�ம் 
மற்�ம்/அல்ல� ேசமிக்கப்பட்��க்�ம் 

எதாவ� அைசயா ெசாத்திற்கான அைனத்� 

வாடைககள், வ�கள் மற்�ம் ெசல�கைளச் 
ெச�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் 

வ�.டப�ல்�.எஃப்.ப�.எல்-ஆல் ேதைவப்ப�ம் 

ப� அத்தைகய ெசாத்ைத ெந�ப்ப�னால் 
ஏற்ப�ம் இழப்� அல்ல� ேசதம் மற்�ம் 

அத்தைகய அபாயங்க�க்� எதிராகக் 

காப்ப�� ெசய்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம் 

மற்�ம் எப்ெபா�ெதல்லாம் 
ேதைவப்ப�கிறேதா அப்ெபா�ெதல்லாம் 

காப்ப�ட்�த் திட்டங்கைள 

வ�.டப�ல்�.எஃப்.ப�.எல் இடம் வழங்க 
ேவண்�ம். பணம் ெச�த்தத் தவறினால், 

அத்தைகய பணத்ைதச் ெச�த்�ம் உ�ைம 

வ�.டப�ல்�.எஃப்.ப�.எல்-க்� 
உள்ள�(அவ்வா� ெசய்யக் 

கடைமப்படவ�ல்ைல என்றா�ம்). 

வ�.டப�ல்�.எஃப்.ப�.எல்-ஆல் எதாவ� பணம் 
ெச�த்தப்பட்��ந்தால் 

வ�.டப�ல்�.எஃப்.ப�.எல் இடமி�ந்� 

ேகா�க்ைகக்கான அறிவ�ப்ைபப் ெபற்ற 
உடேன கடன் ெப�பவரால் 

வ�.டப�ல்�.எஃப்.ப�.எல்-க்�, கடன் 

வ�தி�ைறகள�ன் கீழ் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 
வட்� வ�கிதத்தில், பணம் ெச�த்தப்பட்ட 

ேததிய�லி�ந்�  ெசல� ஈ� ெசய்�ம் வைர 

உள்ள வட்��டன் ெசல� ஈ� ெசய்யப்பட 
ேவண்�ம் மற்�ம் கடன் ெப�பவரால் 

அத்தைகய ெசல� ஈ� ெசய்யப்ப�ம் வைர, 

அைவ ெசாத்�க்கள் ம��ம் வ�லிக்கப்ப�ம் 

(c) ஒ� ேவைளக் கடன் ெப�பவர்/கள் 

அத்தைகயக் காப்ப�ட்�த் திட்டங்கைளப் 
ெபற மற்�ம்/அல்ல� அதன் ஆதாரத்ைதக் 

கடன் வழங்�பவ�டம் வழங்கத் 

தவறினால், கடன் வழங்�பவர் கடன் 
ெப�பவ�ன்/கள�ன் ெசலவ�ல் தயா�ப்ைபக் 

காப்ப�� ெசய்யலாம்(ஆனால் 

கடைமப்படாமல்). கடன் வழங்�பவர், 
தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) காப்ப�ட்�த் தவைண 

அல்ல� மற்ற எதாவ� ெசல�, 

ெதாைககைளச் ெச�த்தினால், கடன் 

ெப�பவர்/கள், கடன் வழங்�பவர் 
ெச�த்திய அத்தைகய அைனத்� 

ெதாைகைய�ம் ஈ� ெசய்ய ேவண்�ம். 

(d) எதாவ� வ�பத்தின் காரணமாகத் 
தயா�ப்�க்�(க�க்�) எதாவ� இழப்� 

அல்ல� ேசதம் ஏற்பட்டால், எதாவ� 
காப்ப�ட்� நடவ�க்ைக ம�� �தல் 

ேகா��ைமையக் கடன் 
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வழங்�பவ�ைடய�, இந்த 

நடவ�க்ைககள் கடன் வழங்�பவரால் 

கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் 
நி�ைவக�க்காகப் பயன்ப�த்தலாம் 

அல்ல� கடன் வழங்�பவர் உகந்த� எனக் 

க��ம் மற்ற �ைறய�ல் பயன்ப�த்தலாம். 
ேம�ம், தயா�ப்�(கள்) ��ைமயாக 

இழப்�/ேசதமைட�ம் ேபா�, காப்ப�ட்� 

நி�வனத்தால் த�ர்வாக வழங்கப்பட்ட  
ேகா��ைமத் ெதாைக கடன் 

ெப�பவ�ன்/கள�ன் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைக மற்�ம் கடன் ெப�பவர்/கள் 
ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய�ம் வ�டக் 

�ைறவாக இ�ந்தால், கடன் 

ெப�பவரால்/களால் கடன் 
வழங்�பவ�க்�ச் ெச�த்த ேவண்�ய 

ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைகையக் கடன் 

ெப�பவர்/கள் உடன�யாகச் ெச�த்த 

ேவண்�ம். இதன் �லம் கடன் வழங்�பவர் 
கடன் ெப�பவர்/கள் சார்பாகச் ெசயல்பட்�, 

கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் ெசாந்த 

அபாயங்கள் மற்�ம் ெசலவ�ல், கடன் 
வழங்கியவர் தன� வட்�கைளப் 

பா�காக்கப் ெபா�த்தமான� எனக் க��ம் 

ேதைவயான நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளலாம் எனக் கடன் 

ெப�பவரால்/களால் தி�ம்பப்ெபற��யாத 

அளவ�ற்� அ�மதி மற்�ம் அதன் �ய 
ேதர்வ�ன் ப� உ�ைம அள�க்கப்ப�கிற�: (i) 

எதாவ� காப்ப�ட்�ன் கீழ் அல்ல� 

ெதாடர்பாக எ�ம் எதாவ� சர்ச்ைசையச் 
ச�க்கட்ட, த�ர்வைடய, சமரசம் ெசய்ய 

அல்ல� மத்தியஸ்தம் ெசய்ய மற்�ம் 

அத்தைகய ச�க்கட்டல், த�ர்�, சமரசம் 
மற்�ம் அத்தைகய மத்தியஸ்தம் �லம் 

ெபறப்ப�பைவ கடன் ெப�பவர்/கள் ம�� 

ெசல்�ப� ஆ�ம் மற்�ம் ப�ைணப்ப�ல் 
இ�க்�ம், மற்�ம் (ii) எதாவ� அத்தைகய 

காப்ப�� அல்ல� அதன் கீழ் ெசய்யப்பட்ட 

ேகா��ைமய�ன் கீழ் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ய அைனத்� ெதாைகைய�ம் ெபற 

மற்�ம் அதற்காகச் ெசல்�ப�யா�ம் 

ரசீைத வழங்க மற்�ம் 
வ�தி�ைறக�க்ேகற்ப அத்தைகயத் 

ெதாைகையப் பயன்ப�த்த அல்ல� கடன் 

வழங்�பவரால் ெபா�த்தமான� எனக் 
க�தப்ப�ம் �ைறய�ல். 

(e) ஒ� ேவைள கடன் வழங்�பவர் காப்ப�ட்�க் 

ேகா�க்ைககள் அல்ல� நடவ�க்ைககள் 
ெதாடர்பாக எந்த நடவ�க்ைக�ம் எ�க்க 

ேவண்டாம் எனத் ேதர்� ெசய்தால் மற்�ம்/ 

அல்ல� ேகா�க்ைககள�ல்/த�ர்வ�ல் ஓர் 
ெப�ய ெதாைகக் கிைடக்கலாம் அல்ல� 

கிைடக்க ேவண்�ம் அல்ல� அத்தைகய 

ச�க்கட்ட�க்�ப் ப�ற� ம�த�ள்ள கடன் 
ெப�பவ�ன்/கள�ன் நி�ைவத் ெதாைக ம�� 

கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் ெபா�ப்ைபக் 

ேகள்வ� ேகட்க உ�ைம உள்ள� என்ற 

அ�ப்பைடய�ல் கடன் வழங்�பவ�க்� 

எதிராகக் ேகா�க்ைகைய எ�ப்பக் கடன் 

ெப�பவ�க்�/க�க்� எந்த உ�ைம�ம் 
இல்ைல. 

(f) கடன் ெப�பவர்/கள் தயா�ப்ைப 
அவராக/அவர்களாக மற்�ம் / அல்ல� 

அவர�/அவர்கள� 

பண�யாட்கள்/�கவர்கள் �லமாக, 
கண்�ப்பாகக் காப்ப�ட்�த் திட்டத்தின் 

வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� 

ஏற்பப் பயன்ப�த்தலாம் மற்�ம் 
அத்தைகயக் காப்ப�ட்ைடச் 

ெசல்லாததாக்�ம் எந்த ெசயைல�ம் 

அல்ல� கா�யத்ைத�ம் ெசய்யேவா ெசய்ய 
அ�மதிக்கேவா �டா� மற்�ம் 

தயா�ப்ைப(கைள) �ைறயாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் 

தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) உ�ைம அல்ல� 
ெபா�ப்ைபப் பாதிக்கக்��ய எந்த 

சட்டவ�ேராத நடவ�க்ைகய��ம் 

ஈ�படக்�டா�. 

 
V. �றிப்ப��கள் மற்�ம் உத்தரவாதங்கள் 

 
(a) இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற ப�வர்தைன 

ஆவணங்கள் சார்ந்த, கடன் 
ெப�பவ�ன்/கள�ன் ப�வர்த்தைனகள�ன் 

உள்�ைழதல், ஒப்பைடத்தல் மற்�ம் 

ெசயல்பா� ப�ன் வ�வனவற்�டன் 

�ரண்படக் �டா� (அ) எதாவ� சட்டம்; 
(ஆ) கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் 

அரசியலைமப்� ஆவணங்கள்; அல்ல� (இ) 

கடன் ெப�பவர்/கள் அல்ல� 
அதன்/அவர�/அவர்கள� ெசாத்�க்க�டன் 

ப�ைணப்ப�ல் இ�க்�ம் எதாவ� ஆவணம். 

(b) கடன் ெப�பவர்/கள் ெச�த்த 
ேவண்�ய ெதாைககள் கடன் 

ெப�பவ�ன்/கள�ன் ��த்தல்/ெநா�த்�ப் 

ேபாதல்/இறப்�/கைலத்தல்/இைணப்� 
அல்ல� ஒன்� ேசர்தல்/ ம�கட்டைமப்� 

அல்ல� ேவ� வழிய�ல் அல்ல� நிர்வாகம் 

ைகயகப்ப�த்தப்ப�வ� அல்ல� கடன் 
ெப�பவ�ன்/கள�ன் ெபா�ப்� 

ேதசியமயமாக்�தலால் பாதிக்கப்படா�, 

பலவ �னமைடயா� அல்ல� 

வ��வ�க்கப்படா�. 

(c) எ�த்�ப்�ர்வமாகக் கடன் வழங்�பவ�க்� 

ெவள�ப்ப�த்தப்பட்டால் தவ�ர அல்ல� கடன் 
வழங்�பவரால் அ�மதிக்கப்பட்டால் ஒழிய, 

எந்த தயா�ப்ப��ம்(கள��ம்) வ�ல்லங்கங்கள் 

இ�க்கக் �டா�. 

(d) கடன் ெப�பவர் மற்�ம் அல்ல� இைண 

கடன் ெப�பவர்/கள் அல்ல� �ழ�க்� ஏற்ப 
கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் மற்�ம் அல்ல� 

இைண கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் எதாவ� 

இயக்�நர்/�ட்டாள�/உ�ப்ப�னர் பணம் 
ெச�த்தத் தவறியவர்/ேவண்�ெமன்ேற 

12 
 



 
பணம் ெச�த்தத் தவறியவர் என்� 

அறிவ�க்கப்பட மாட்டார்கள். கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம் அல்ல� இைண கடன் 
ெப�பவர்/கள், பணத்ைதச் ெச�த்தத் 

தவறியவர்/ ேவண்�ெமன்ேற பணத்ைதச் 

ெச�த்தத் தவறியவர் என்� 
கண்டறியப்பட்ட, ஒ� நி�வனத்தின் 

இயக்�நர்/�ட்டாள�/உ�ப்ப�னைரச் 

ேசர்க்கக்�டா�. ஒ� ேவைள ஓர் 
நி�வனத்தின் 

இயக்�நர்/�ட்டாள�/உ�ப்ப�னரான ஓர் நபர்  

பணத்ைதச் ெச�த்தத் தவறியவர்/ 
ேவண்�ெமன்ேற பணத்ைதச் ெச�த்தத் 

தவறியவர் என்� கண்டறியப்பட்டால், கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம் அல்ல� இைண கடன் 
ெப�பவர்/கள், அத்தைகய நபைர 

ந�க்�வதற்கான ��தமான மற்�ம் பய�ள்ள 

நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�ம். 

(e) வசதிய�ன் ெசலாவண�ய�ன் ேபா� எந்த 
ேநரத்தி�ம் ப�வர்தைன ஆவணங்கள் கீழ் 

நி�ைவய�ல் இ�க்�ம் ெசயல்ப�த்தப்படாத 
கடைமகைள ரத்� ெசய்�ம் நிபந்தைனயற்ற 

உ�ைமக் கடன் வழங்�பவ�க்� உள்ள� 

மற்�ம் கடன் வழங்�பவர் அைதக் �றித்� 
�ன்�ட்� தகவல் அள�க்க �யற்சி 

ெசய்வார் என்� கடன் ெப�பவர் 

நிபந்தைனகள�ன்றி ஒப்�க்ெகாள்கிறார் 
மற்�ம் ேமற்ெகாள்கிறார். 

 
VI. ச�ய�� 

(a) கடன் வழங்�பவர் மற்�ம் அதன் 

இைண/�� நி�வனங்க�க்�, மற்ற 
பற்��ைம அல்ல� ெபா�ப்� எ�வாக 

இ�ந்தா�ம், தற்ேபாைதய அத்�டன் 

எதிர்கால ைவப்�கள் எந்த வைக மற்�ம் 
இயல்பானா�ம் (நிைல ைவப்� உட்பட)/ 

கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் எதாவ� 

கணக்�கள�ல் இ�க்�ம் இ�ப்�, அைவ 
ஒற்ைற ெபய�ல் அல்ல� �ட்�ப் 

ெபய�ல்(கள�ல்) இ�ந்தா�ம் மற்�ம் கடன் 

வழங்�பவரால் அல்ல� அதன் �� 
நி�வனங்களால் கடன் 

ெப�பவ�க்�/க�க்� வழங்கப்ப�ம் 

மற்�ம்/அல்ல� கடன் ெப�பவரால்/களால் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேசைவகள் 

மற்�ம்/அல்ல� கடன் வழங்�பவரால் 

அல்ல� அதன் �� நி�வனங்களால் கடன் 
ெப�பவ�க்�/க�க்� வழங்கப்ப�ம் மற்ற 

எதாவ� வசதிகள�ன் வ�ைளவாக எ�ம் 

அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகக�க்காகக் 

கடன் வழங்�பவர் மற்�ம்/அல்ல� அதன் 
�� நி�வனங்கள் ைவத்தி�க்�ம் 

/கட்�ப்பாட்�ன் கீழ் இ�க்�ம் (ப�ைண �லம் 

அல்ல� கடன் ெப�பவரால்/களால் 
ைகெய�த்திடப்பட்ட/ைகெய�த்திடப்படவ�

�க்�ம் எதாவ� ஒப்பந்தம் 

ெதாடர்�ைடயதாக) எதாவ� ெதாைககள், 
ப�ைணகள், பத்திரங்கள் மற்�ம் மற்ற 

அைனத்� ெசாத்�க்கள் மற்�ம் ஆவணங்கள் 

ம�� ச�ய�� மற்�ம் பற்��ைமக்கான 

தைலயாய உ�ைம உள்ள�. இதன் கீழ் 
அல்ல� மற்ற எதாவ� 

ஆவணம்/ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் 

ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்�பவர் 
மற்�ம்/அல்ல� அதன் �� 

நி�வனங்க�க்�க் கடன் பட்��க்�ம் கடன் 

பாட்ைட(உண்ைமயான� அல்ல� 
வ�நிகழ்வான� அல்ல� �தன்ைமயான� 

அல்ல� �ைண ஈடான� அல்ல� 

�ட்டான� மற்�ம் அல்ல� 
தன�த்தன�யான�), கடன் ெப�பவ�க்� எந்த 

அறிவ�ப்�ம் இல்லாமல், ச�க்கட்டல், எதாவ� 

ைவப்ப�ன்(கள�ன்) ச�ய�� மற்�ம்/அல்ல� 
கடன் வழங்�பவர் மற்�ம் /அல்ல� அதன் 

�� நி�வனங்க�டன் கடன் ெப�பவ�க்� 

இ�க்�ம் எதாவ� கணக்கின்/கள�ன் 

இ�ப்ப�லி�ந்� ெதாைககைளப் ப�மாற்றம் 
ெசய்வதன் �லம் த�ர்க்க கடன் வழங்�பவர் 

மற்�ம்/அல்ல� அதன் �� 

நி�வனங்க�க்� உ�ைம உள்ள�, 
அத்தைகய கணக்கில் இ�க்�ம் 

ைவப்�(கள்)/இ�ப்�கள் அத்தைகய 

கடப்பாட்�ன் அேத ெசலாவண�ய�ல் இல்ைல 
என்றா�ம். கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் 

திவால், இறப்� அல்ல� ��ப்பதனால், இதன் 

கீழ் கடன் வழங்�பவர் மற்�ம் அதன் �� 
நி�வனங்கள�ன் உ�ைமகள் பாதிக்கப்படா�. 

அத்தைகயக் �ட்�க் கணக்� 

ைவத்தி�ப்பவர்க�டனான அைனத்� 
சர்ச்ைசகைள/ஆட்ேசபைனகைளத் த�ர்த்� 

ைவப்ப� கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் �� 

ெபா�ப்பா�ம். 

(b) ேமேல �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள உ�ைம அல்ல� 

சட்ட ெசயல்பா�, ஒப்பந்தம் அல்ல� ேவ� 
வழிய�ல் கடன் வழங்�பவர் மற்�ம் அதன் 

�� நி�வனங்கள் அந்த ேநரத்தில் 

ெபற்�ள்ள எதாவ� மற்ற உ�ைம�டன் 
��தலாக, கடன் ெப�பவர், கடன் 

வழங்�பவைரப் ப�ன்வ�வனவற்றிற்� 

அ�மதிக்கிறார்: (அ) எந்த ேநரத்தி�ம் கடன் 
வழங்�பவர் மற்�ம்/ அல்ல� அதன் �� 

நி�வனங்கள�ன் எதாவ� கிைள�டன்/இடம் 

கடன் ெப�பவ�ன் எதாவ� அல்ல� 
அைனத்� கணக்�கள் மற்�ம் 

ெபா�ப்�கைள ஒன்றிைணக்க; (ஆ) எந்த சட்ட 

நடவ�க்ைக�ம் ேமற்ெகாள்ளாமல் ெபா� 

அல்ல� தன�ப்பட்ட வ�ற்பைன �லம் கடன் 
வழங்�பவ�டம் இ�க்�ம் கடன் 

ெப�பவ�ன்/கள�ன் எதாவ� ப�ைணகள் 

அல்ல� ெசாத்�க்கைள வ�ற்�, அத்தைகய 
வ�ற்பைன�டன் ெதாடர்�ைடய ெசல�கள் 

மற்�ம் ெசலவ�னங்கள் உட்படக் கடன் 

வழங்�பவர் மற்�ம் /அல்ல� அதன் �� 
நி�வனங்க�க்� நி�ைவய�ல் உள்ள 

ெமாத்த ெதாைகைய ைவத்�க்ெகாள்ள/ஈ� 

ெசய்ய; மற்�ம் 
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(c) ஒ� ேவைள ��க்� ெசலாவண� ச�ய�டாக 

இ�ந்தால், கடன் வழங்�பவர் 

மற்�ம்/அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள�ன் 
�ய வ��ப்பத்தில் நிர்ணய�க்கப்ப�ம் 

வ�கிதத்தில் ஒ� ெசலாவண�ய�ல் இ�க்�ம் 

ஓர் கடைமைய மற்ெறா� ெசலாவண�யாக 
மாற்ற. 

 
VII. ப�ைணயமாக்�தல் 

(a) கடன் வழங்�பவ�க்� ேம�ம் எந்த 

எ�த்�ப்�ர்வமான அறிவ�ப்�ம் 

ெகா�க்காமல் அல்ல� கடன் 
வழங்�பவ�டமி�ந்� எந்த 

எ�த்�ப்�ர்வமான அறிவ�ப்�ம் ெபறாமல், 

கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் �� அல்ல� 
எதாவ� நி�ைவகள், கடன் வழங்�பவ�ன் 

ேதர்வான எதாவ� �ன்றாம் தரப்ப�ன�டம், 

கடன் வழங்�பவர் ��� ெசய்�ம் 
அத்தைகய �ைறய�ல் அல்ல� 

வாங்�பவர், நியமிக்கப்பட்டவர் அல்ல� 

இடமாற்றப்பட்டவர் சார்பாகக் கடன் 
ெப�பவ�க்�/க�க்� எதிராக நடவ�க்ைக 

எ�க்கக் கடன் வழங்�பவ�ன் 

உ�ைமையத் தக்க ைவத்�க்ெகாள்வ� 
உட்படக் கடன் வழங்�பவரால் ��� 

ெசய்யப்ப�ம் அத்தைகய வ�தி�ைறகள�ல், 

��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக, வ�ற்க, 
உ�ைம மாற்றம் ெசய்யக் கடன் 

வழங்�பவ�க்� �� உ�ைம மற்�ம் 

�� அதிகாரம் உள்ள� என்� கடன் 
ெப�பவர்/கள் ெவள�ப்பைடயாக 

அங்கீக�த்� ஏற்�க்ெகாள்கின்றனர். 

(b) எதாவ� அத்தைகய நடவ�க்ைக மற்�ம் 
எதாவ� அத்தைகய வ�ற்பைன அல்ல� 

உ�ைம மாற்றம், அத்தைகய �ன்றாம் 
தரப்ப�னைரப் ப�ரத்திேயகமாகக் கடன் 

ெகா�த்தவர் அல்ல� கடன் 

வழங்�பவ�டன் �ட்டாகக் கடன் 
ெகா�த்தவர் அல்ல� அத்தைகய �ன்றாம் 

தரப்ப�னர் சார்பாக இதன் கீழ் அைனத்� 

அதிகாரங்கைள�ம் வலி��த்�வைதத் 
ெதாட�ம் கடன் வழங்�பவ�ன் �� 

உ�ைமக�டனான கடன் ெகா�த்தவர் 

என்� ஏற்�க்ெகாள்�ம் ப� கடன் 

ெப�பவைர/கைளப் ப�ைணக்கிற� மற்�ம் 
கடன் வழங்�பவ�ன் வழிக்காட்�தலின் 

ப� அத்தைகய நி�ைவத் ெதாைககைள 

அத்தைகய �ன்றாம் தரப்ப�ன�டம் 
மற்�ம்/அல்ல� கடன் வழங்�பவ�டம் 

ெச�த்தலாம். 

(c) அத்தைகய வ�ற்பைன, உ�ைம மாற்றம் 
அல்ல� உ�ைமகைளச் ெசயல்ப�த்�தல் 

மற்�ம் நி�ைவகைள ம�ட்டல் ேபான்ற, 
இ� சார்பான எந்த ெசல�ம், கடன் 

ெப�பவ�க்�(க�க்�) உ�ய�. 

(d) கடன் ெப�பவர்/கள், அவர�/அதன் 
வசதி/கடன் கணக்� 

ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவ �ன்றாம் 

தரப்ப�ன�க்� மாற்�ம் ேபா� நி�ைவய�ல் 

உள்ள ெதாைக மற்�ம் கடன் 
வழங்�பவரால் ெபறப்பட்ட ெதாைகக்�ம் 

இைடேய இ�க்�ம் ேவ�பாட்ைட 

�ன்றாம் தரப்ப�ன�க்�ச் ெச�த்�வதாகப் 
ெபா�ப்ேபற்� ஒப்�க்ெகாள்கிறார்/கள். 

(e) கடன் கணக்கின் அத்தைகய இடமாற்றம் 
/உ�ைமமாற்றத்தின் ேபா� ெச�த்த 

ேவண்�ய ெதாைகைய வ�லிக்�ம் கடன் 

ெப�பவ�ன் அதிகாரம் �ன்றாம் தரப்�க்� 
உள்ள�. 

 
VIII. இைடய�ட்�ப் ெபா�ப்� 

 
(a) இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� எதாவ� மற்ற 

ஒப்பந்தம் சார்பான இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� 
கடன் ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� 

இைண கடன் ெப�பவரால்/களால் 

ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனய�ன் கீழ் 
மற்�ம்/அல்ல� மற்ற கடன்பட்ட நிைல 

சார்பாகக் கடன் ெப�பவர்/கள் 

மற்�ம்/அல்ல� இைண கடன் 
ெப�பவரால்/களால் ெச�த்தப்பட்ட 

ெதாைகையக் கடன் வழங்�பவர், 

��ைமயாகத் தன� �ய ேதர்வ�ல் 
பயன்ப�த்தலாம் மற்�ம் அத்தைகய 

உபேயாகம் இ�தியான� மற்�ம் கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� இைண 

கடன் ெப�பவர்/கள் ம�� ப�ைணப்�ைடய�, 
அவ்வா� மற்ற ஒப்பந்தங்கள் அல்ல� 

கடன் ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� 

இைண கடன் ெப�பவரால்/களால் 
ெசய்யப்பட்ட ப�வர்தைன அல்ல� மற்ற 

கடன் பட்ட நிைல சார்பாக 

உபேயாகப்ப�த்தப்பட்ட அத்தைகய 
ெதாைகைய இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 

ெச�த்தேவண்�ய ெபா�ப்ப�ல் கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� இைண 
கடன் ெப�பவர்/கள் ெதாடர்வர் என்� கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� இைண 

கடன் ெப�பவர்/கள் ஒப்�க்ெகாண்� 
உ�திப்ப�த்�கின்றனர். 

(b) ��தலாக, கடன் நி�ைவத் 

தி�ம்பச் ெச�த்தப்பட்டா�ம் �ட, இந்த 
ஒப்பந்தம் அல்ல� கடன் ெப�பவர்/கள் 

மற்�ம்/அல்ல� இைண கடன் ெப�பவர்/கள் 

மற்�ம் கடன் வழங்�பவ�ன் இைண / 
ெதாடர்�ைடய அல்ல� �� நி�வனம் 

இைடேய ைகெய�த்திடப்பட்ட எதாவ� 

மற்ற ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் 
வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாக 

உ�வாக்கப்பட்ட அைனத்� அல்ல� 

எதாவ� ப�ைண அல்ல� எதாவ� மற்ற 
ப�ைண ஆவணங்கள் அல்ல� கடன் 

வழங்�பவ�டனான ைவப்� அல்ல� கடன் 

வழங்�பவ�ன் வசம் அல்ல� 
கட்�ப்பாட்�ன் கீழ் இ�ப்பவற்ைற 
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உைடைமயாக்கிக் ெகாள்ள/வ�ற்க/உ�ைம 

மாற்றம் ெசய்ய அல்ல� அகற்ற மற்�ம் 

அைத இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� கடன் 
ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� இைண கடன் 

ெப�பவரால்/களால் ெசய்யப்பட்ட 

ப�வர்தைன அல்ல� கடன் ெப�பவர்/கள் 
மற்�ம்/அல்ல� இைண கடன் 

ெப�பவ�ன்/கள�ன் கடன்பட்ட நிைலய�ன் 

ம�� கடன் வழங்�பவ�டம் நி�ைவய�ல் 
உள்ள ெதாைகைய நிைற� ெசய்வதற்காக 

உபேயாகித்�க்ெகாள்ளக் கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� இைண கடன் 
ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்�பவ�க்� 

ெவள�ப்பைடயாக மற்�ம் தி�ம்பப்ெபற 

��யாத ப� அதிகாரம் அள�க்கிறார்கள். 
இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் இந்த ஒப்பந்தம் 

ெதாடர்பாகச் ெசயல்ப�த்தப்பட்ட எதாவ� 

ப�ைணய ஆவணத்தில் உள்ள வ�திகள் இந்த 

சட்டப்ப�திய�ன் கீழ் ேதைவயான 
மா�தல்க�டன் ப�ைணைய நிைறேவற்�ம் 

மற்�ம் ைகப்பற்�ம் �ைறக்�ப் 

ெபா�ந்�ம். 
 

 
IX. தகவல்கைள ெவள�ப்ப�த்�தல் 

 

 

a) கடன் வழங்�பவர், உகந்த� மற்�ம் 
அவசியமான� என்� க�தினால், 

ப�ன்வ�வன அைனத்ைத�ம் அல்ல� 

அவற்றில் எைதயாவ� கடன் தகவல் 
நி�வனம் (இந்தியா) (சி.ஐ.ப�.ஐ.எல்) அல்ல� 

இ� சார்பாக அங்கீக�க்கப்பட்ட ஆர்.ப�.ஐ-

இன் மற்ற எதாவ� �கைமக்� 
ெவள�ப்ப�த்த உ�ைம உள்ள�:(i) கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம் இைண கடன் 

ெப�பவர்/கள் ெதாடர்�ைடய தகவல்கள் 
மற்�ம் தர�கள்; (ii) வசதி, கடன் 

வ�தி�ைறகள், ப�வர்தைன ஆவணங்கள் 

மற்�ம் /அல்ல� கடன் வழங்�பவ�க்�ச் 
சாதகமாகக் கடன் ெப�பவரால்/களால் 

வழங்கப்பட்ட மற்ற எதாவ� ப�ைணகள்; (iii) 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட வசதி, 
ப�வர்தைன ஆவணங்கள் அல்ல� கடன் 

வழங்�பவரால் 

வழங்கப்பட்ட/வழங்கப்படவ��க்�ம் மற்ற 
எதாவ� கடன் வசதிக்காகக் கடன் 

ெப�பவரால்/களால் வழங்கப்பட்ட எதாவ� 

மற்ற ப�ைணக�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் 
க�தப்பட்ட/க�தப்படக்��ய எதாவ� 

கடைமகள்; (iv) கடன் ெப�பவர்/கள் ேமற்ப� 

கடைமகைள நிைறேவற்றத் தவறினால். 
சி.ஐ.ப�.ஐ.எல் மற்�ம்/அல்ல� 

அங்கீக�க்கப்பட்ட மற்ற எதாவ� �கைம, 

அவர்களால் உகந்த� எனக் க�தப்ப�ம் 

எதாவ� �ைறய�ல், கடன் வழங்�பவரால் 
ெவள�ப்ப�த்தப்பட்ட ேமற்ப� தகவல்கள் 

மற்�ம் தர�கைளப் பயன்ப�த்தலாம் 

மற்�ம்/அல்ல� ெசயல்ப�த்தலாம். கடன் 

வழங்�பவர்/நிதி நி�வனங்கள் மற்�ம் மற்ற 

கடன் வழங்�பவர்கள் அல்ல� இ� சார்பாக 

ஆர்.ப�.ஐ-ஆல் �றிப்ப�டப்பட்ட பதி� 
ெசய்யப்பட்ட பயன்பாட்டாளர்க�க்காகத் 

தயா�க்கப்பட்ட ெசயலாக்கப்பட்ட தகவல்கள் 

மற்�ம் தர�கள் அல்ல� தயா�ப்�கைளக் 
க�த்தில் ெகாள்வதற்காக சி.ஐ.ப�.ஐ.எல் 

மற்�ம்/அல்ல� அங்கீக�க்கப்பட்ட மற்ற 

எதாவ� �கைம வழங்கலாம். கடன் 
ெப�பவரால் கடன் வழங்�பவ�க்� 

அவ்வப்ேபா� வழங்கப்ப�ம் அைனத்� 

தகவல்கள் மற்�ம் தர�கள், 
உண்ைமயானதாக�ம் மற்�ம் 

ச�யானதாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

b) ஒ� ேவைள, கடன் ெப�பவர்/கள், வசதிய�ன் 
அசல் ெதாைக அல்ல� 

வட்�ைய/கட்டணங்கைளச் ெச�த்த அல்ல� 

தி�ம்பச் ெச�த்தத் தவறினால், கடன் 
வழங்�பவர் மற்�ம்/அல்ல� இந்திய �சர்வ் 

வங்கி ("ஆர்.ப�.ஐ") அத்தைகய பணம் 

ெச�த்தத் தவ�தல் �றித்த தகவல்கைளக் 
கடன் ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� அதன் 

இயக்�நர்கள்/�ட்டாள�கள்/�ட்� 

வ�ண்ணப்பதாரர்கள�ன் ெபய�டன் பணம் 
ெச�த்தத் தவறியவர்கள் என்� அத்தைகய 

�ைறய�ல் மற்�ம் கடன் வழங்�பவர் 

மற்�ம்/அல்ல� ஆர்.ப�.ஐ-ஆல் அதன் 
��ைமயான �யத் ேதர்வ�ல் 

ெபா�த்தமான� எனக் க��ம் அத்தைகய 

ஊடகம் �லம் ெவள�ப்ப�த்த�ம் அல்ல� 
ெவள�ய�ட�ம் த�தியற்ற உ�ைம உள்ள�. 

இப்ெபா�� அல்ல� எதிர்காலத்தில் 

தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� மற்�ம்/அல்ல� 
ெவள�ப்ப�த்�வதற்� மற்�ம் அதன் 

காரணமாகக் கடன் ெப�பவர்/கள் 

மற்�ம்/அல்ல� இைண கடன் ெப�பவர்/கள் 
மற்�ம்/அல்ல� மற்றவ�க்� ஏற்ப�ம் 

ஏற்ப�ம் எந்த வ�ைள�க�க்�ம் கடன் 

ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� இைண கடன் 
ெப�பவர்/கள் கடன் வழங்�பவைரப் 

ெபா�ப்பாகக் �ற ��யா�. இந்த ஒப்பந்தம் 

நி�த்தப்பட்ட ப�ற� மற்�ம் கடன் 
ெப�பவ�ன் நி�ைவகள் தி�ம்பச் 

ெச�த்தப்பட்ட ப�ற�ம் இந்த உட்�றில் 

உள்ள வ�திகள் ெசல்�ப� ஆ�ம். 

 
X. மத்தியஸ்தம் 

 
இந்த வழங்கல்கள் அல்ல� எதாவ� வ�தத்தில் 

அ� சம்பந்தமாக அல்ல� அதன் அைமப்�, 

ெபா�ள் அல்ல� வ�ைள� அல்ல� இதன் கீழ் 
உள்ள தரப்ப�ன�ன் உ�ைம மற்�ம் ெபா�ப்பால் 

எ�ம் அைனத்� �ரண்பா�கள், ேவ�பா�கள் 

மற்�ம்/அல்ல� ேகா�க்ைககள், மத்தியஸ்தம் 
மற்�ம் ஒத்�ைழப்� சட்டம், 1996 அல்ல� 

எதாவ�  சட்டத் தி�த்தங்கள் அல்ல� அதன் ம� 

சட்டமிடலின் வ�திக�க்� இணங்க 
மத்தியஸ்தம் �லம் த�ர்� காணப்பட ேவண்�ம் 

15 
 



 
மற்�ம் கடன் வழங்�பவரால் நியமனம் 

ெசய்யப்பட்ட தன�ப்பட்ட ந�வ�டம் 

�றிப்ப�டலாம். ஒ� ேவைள ந�வராகச் 
ெசயல்பட நியமிக்கப்பட்ட நபர் இறந்�, ம�த்�, 

�றக்கண�த்�, இயலாமல் அல்ல� திறைமயற்� 

ேபானால், கடன் வழங்�பவர், அவர� இடத்தில் 
மற்ெறா� நபைர ந�வராக நியமிக்கலாம். 

இைச�த் த�ர்� நடவ�க்ைககள், �ம்ைப 

அல்ல� கடன் வழங்�பவரால் 
ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்/ெநறிப்ப�த்தப்ப�ம் 

அத்தைகய மற்ற இடங்கள�ல் 

ேமற்ெகாள்ளப்படலாம். ந�வரால் வழங்கப்ப�வ 
தான் இ�தியான� மற்�ம் அ� சம்பந்தப்பட்ட 

அைனத்� தரப்ப�னர் ம��ம் ப�ைணப்ப�ல் 

இ�க்�ம் மற்�ம் ெசயல்ப�த்தல் 
நடவ�க்ைககள�ன் ேபா� �றப்பட்ட 

தயா�ப்�(கள்) 

ைவக்கப்பட்�ள்ள/ேசமிக்கப்பட்�ள்ள / 

நி�த்தப்பட்�ள்ள இடத்தில் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 

 
XI. சட்ட எல்ைல 

 
இந்த ஒப்பந்தம், ப�வர்தைன ஆவணங்கள் 

மற்�ம் தயா�ப்�கள்/ ெதாடர்பாக எ�ம் 
அைனத்� சட்ட �தியான நடவ�க்ைக/கள் 

மற்�ம்/அல்ல� ெசயல்�ைற ஆைணகள், 

ந�திமன்றம் அல்ல� சம்பந்தப்பட்ட த�ர்ப்பாயம் 
அல்ல� கடன் வழங்�பவரால் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம் அத்தைகய மற்ற இடத்தின் 

�ன் ெகாண்� வரப்பட்�, கடன் ெப�பவர்/கள் 

அந்த ந�திமன்றத்தின் ப�ரத்திேயக  சட்ட 
எல்ைலக்�க் கீழ்ப்ப�ய ேவண்�ம். கடன் 

வழங்�பவர், அவர் �� வ��ப்பத்தில், இந்த 

ேம�ள்ள எதாவ� (அல்ல� ெதாடர்�ைடய�) 
�லம் எ�ம் எதாவ� சட்ட �தியான 

நடவ�க்ைக அல்ல� ெசயல்�ைற 

ஆைணகைள மற்ற எதாவ� ந�திமன்றம்,  
த�ர்ப்பாயம் அல்ல� ெபா�த்தமான மற்ற 

மன்றத்தில் ெதாடங்கலாம் மற்�ம் கடன் 

ெப�பவர்/கள் அத்தைகய சட்ட எல்ைலைய 
எதிர்க்கக்�டா�. 

 
 

XII. அறிவ�ப்�கள் 

 
கடன் ெப�பவர்/கள் ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைககள் மற்�ம்/அல்ல� இந்த ஒப்பந்தத்தின் 
கீழ் அல்ல� ெதாடர்�ைடயதாக வழங்கப்ப�ம் 

அைனத்� அறிவ�ப்�கள் அல்ல� மற்ற தகவல் 

ெதாடர்�கள் எ�த்�ப்�ர்வமாக இ�க்க 

ேவண்�ம் மற்�ம்  இல்ைலெயன்றால் க�தம் 
அல்ல� ெதாைலநகல் �லமாகச் 

ெசய்யப்படலாம். அத்தைகய அறிவ�ப்� அல்ல� 

மற்ற தகவல் ெதாடர்�கள் ெசயல் 
வ�ைள�ைடயதாகக் க�தப்ப�ம்: 

(i) க�தம் �லம் அ�ப்பப்பட்டால், ேந�ல் 

ஒப்பைடக்கப்பட்டால் அல்ல� தபால் �லம் 
அ�ப்பப்பட்டால், க�தத்ைதத் தி�ம்பப் 

ெப�தல் அ�ப்�பவ�ன் கட்�ப்பாட்�ற்� 

ெவள�ேய இ�க்�ம் ேபா�; மற்�ம் (ii) 

ெதாைலநகல் �லம் அ�ப்பப்பட்��ந்தால், 
அ�ப்பப்பட்ட ேபா� (ச�யான ெதாைலநகல் 

எண்ண�லி�ந்� உ�திப்பாட்ைடப் ெப�ம் ேபா�). 

கடன் வழங்�பவ�க்� வழங்கப்பட்ட அறிவ�ப்� 
அல்ல� தகவல் ெதாடர்� உண்ைமய�ல் கடன் 

வழங்�பவரால் ெபறப்பட்� 

ஒப்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் வைர ெசயல் 
வ�ைள�ைடயதாகா�. அறிவ�ப்�கள் அல்ல� 

தகவல் ெதாடர்ைபப் ப�ன்வ�வனவற்றிற்� 

அ�ப்பலாம்: (i) அறிவ�ப்�கைள அ�ப்ப 
ேவண்�ய கடன் ெப�பவர்/கள் மற்�ம் இைண 

கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் அல்ல� ெதாைலநகல் 

எண் (ஒப்பந்தத்தில் �றிப்ப�ட்�ள்ள ப�), மற்�ம் 
(ii) கடன் வழங்�பவ�க்�, ப�ன்வ�ம் அதன் 

பதி� ெசய்யப்பட்ட அ�வலகத்தில் 

ஃேபாக்ஸ்ேவகன் ஃைபனான்ஸ் ப்ைரேவட் 

லிமிடட், சில்வர் �ேதாப�யா, 3-ஆம் தளம், ஏ வ�ங், 
கார்�னல் கிேரசியஸ் சாைல, சகலா, கிழக்� 

அந்ேத�, �ம்ைப 400 099. கடன் ெப�பவர்/கள், 

அவர�/அவர்கள� ெதாடர்� �கவ�ய�ல் 
அல்ல� வ�வரங்கள�ல் எதாவ� மாற்றங்கள் 

�றித்� எ�த்�ப் �ர்வமாகக் கடன் 

வழங்�பவ�டம் இடம் அறிவ�க்கத் தவறினால், 
ப�ற� இந்த ஒப்பந்தத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 

�கவ�க்� அறிவ�ப்�/க�தத் ெதாடர்� ேசைவ 

வழங்கக் கடன் ெப�பவரால்/களால் இ�தியாக 
வழங்கப்பட்ட �கவ� ச�யான� மற்�ம் 

ேபா�மான� என்� க�தப்பட்� கடன் 

ெப�பவ�க்�/க�க்� ேசைவ வழங்கப்ப�ம், 
அத்தைகய அறிவ�ப்� "பண�யாற்றாமல்" தி�ப்ப� 

அ�ப்பப்பட்டா�ம் தி�ப்ப� 

அ�ப்பப்படாவ�ட்டா�ம். 

 
XIII. இதர 

 
(a) தயா�ப்�க�க்கான எதாவ� 

உற்பத்தியாளர்கள்/வ�யாபா�/வ�ற்பைனயா

ளர்கள் யாரால் அல்ல� யார் �லமாக இந்த 
ப�வர்தைன அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட�, 

ேபச்�வார்த்ைத நடத்தப்பட்ட� அல்ல� 

நடத்தப்பட்டேதா அவர்கள் கடன் 
வழங்�பவ�ன் ஓர் �கவர் என்� 

க�தப்படக் �டா� மற்�ம் அத்தைகய 

உற்பத்தியாளர்/வ�யாபா�/வ�ற்பைனயாளரா

ல் கடன் ெப�பவ�க்�/க�க்� 

ெசய்யப்பட்ட வ�ளக்கம் அல்ல� �ற்றிற்�க் 

கடன் வழங்�பவர்கள் ெபா�ப்பாக 
மாட்டார்கள் என்� ெவள�ப்பைடயாகத் 

ெதள��ப�த்தப்பட்� அறிவ�க்கப்ப�கிற�. 

(b) கடன் ெப�பவர்/கள் ெச�த்த ேவண்�ய 
ெதாைககள் அல்ல� ப�ைண, கடன் 

வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாக 
உ�வாக்கப்பட்��ந்தால், அைவ கடன் 

ெப�பவர்/கள் அல்ல� எதாவ� �ன்றாம் 

தரப்ப�ன�ன் மரணம், கைலப்�, ெநா�ப்� 
அல்ல� ��வைடவதால் தி�ம்பப் 
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ெபறப்படா� அல்ல� ரத்� ெசய்யப்படா� 

அல்ல� பாதிக்கப்படா� மற்�ம் கடன் 

ெப�பவர்/கள் ெச�த்த ேவண்�ய 
ெதாைககள் ��வ�ம் (அல்ல� எதாவ� 

ப�தி) கடன் வழங்�பவ�க்� 

நி�ைவய�ல்/ெச�த்த ேவண்� இ�க்�ம் 
வைர, உைடைமயாக்கிக்ெகாள்ள மற்�ம் 

வ�ற்க, �த்தைகக்� வ�ட, வாடைகக்� வ�ட, 

இடமாற்றம் ெசய்ய மற்�ம்/அல்ல� 
தயா�ப்ப�ன்(கள�ன்) அ�ப்பைடய�ல் ேவ� 

எதாவ� ெசயல்/ஒப்பந்தம் ெசய்ய மற்�ம் 

கடன் வழங்�பவ�க்�ச் சாதகமாகக் கடன் 
ெப�பவர்/கள் மற்�ம்/அல்ல� மற்ற 

எதாவ� நபர்களால் ெசயல்ப�த்தப்பட்ட 

ப�வர்தைன ஆவணங்கள் மற்�ம் கடன் 
ஒப்பந்த வ�தி�ைறக�க்� இணங்க அதன் 

அைனத்� உ�ைமகள் ம��ம் ெசயலாற்ற 

மற்�ம் ெசயல்ப�த்தக் கடன் 

வழங்�பவ�க்� உ�ைம உள்ள�. 
(c) அதன் வழக்கமான நைட�ைறக்� ஏற்ப 

மற்�ம் சட்ட�ைறயான ேதைவக�டன் 

இணக்கமாகப் பராம�க்கப்ப�ம் கடன் 
வழங்�பவ�ன் கணக்�கள்/கணக்� 

�த்தகம்/ஆவணத்தில் ெசய்யப்பட்�ள்ள 

பதி�கள் மற்�ம்/ அல்ல� கடன் 
வழங்�பவ�ன் நியமிக்கப்பட்ட 

அதிகா�யால் கடன் ெப�பவர்/கள் ெச�த்த 

ேவண்�ய ெதாைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் 
ைகெய�த்திடப்பட்ட அறிக்ைக, 

இ�தியான� மற்�ம் கடன் ெப�பவர்/கள் 

ம�� ப�ைணப்ப�ல் இ�க்கக் ��ய�. 
அத்தைகய பதி�கள் மற்�ம்/அல்ல� 

அறிக்ைக, வசதி மற்�ம் கடன் 

ெப�பவரால்/களால் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ய ெதாைக சம்பந்தமாகப் பதி� 

ெசய்யப்பட்ட கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் 

நி�ைவக் கடைமகள�ன் இ�ப்� மற்�ம் 
அளவ�ன் அ�திச் சான்றா�ம். 

(d) கடன் வழங்�பவ�ன் ஒப்�தலின்றி, கடன் 

ெப�பவர்/கள், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 
அதன் அைனத்� அல்ல� எதாவ� 

உ�ைமகள், பலன்கள் அல்ல� 

கடைமகைள உ�ைம மாற்றம் ெசய்யக் 
�டா�. கடன் வழங்�பவர், எந்த 

ேநரத்தி�ம் இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� மற்ற 

ப�வர்தைன ஆவணங்கள�ன் கீழ் அதன் 
அைனத்� அல்ல� எதாவ� உ�ைமகள், 

பலன்கள் அல்ல� கடைமகைள உ�ைம 

மாற்றம் ெசய்யலாம். எதாவ� அத்தைகய 

உ�ைம மாற்றம் இ�ந்தா�ம் �ட, கடன் 
ெப�பவர்/கள், கடன் வழங்�பவரால் 

அறிவ�க்கப்பட்டால் ஒழிய, இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வழங்�பவ�க்� 
அைனத்� பணம் ெச�த்தல்கைள�ம் 

ெதாடர ேவண்�ம் மற்�ம் அத்தைகய 

அைனத்� ெச�த்தல்க�ம் கடன் 
வழங்�பவ�க்�ச் ெச�த்தப்பட்ட�டன், 

அத்தைகய ெச�த்தல் ெதாடர்பான கடன் 

ெப�பவ�ன்/கள�ன் அைனத்� 

ெபா�ப்�க�க்�மான �� 

நிைறேவற்றமாக அைம�ம். 

(e) உட்�� 6-இன் ேமற்ப� வ�திகைளச் 

சாராமல், கடன் வழங்�பவர், கடன் 
ெப�பவ�க்�(க�க்�) �ன்னறிவ�ப்� 

வழங்காமல், வசதிகள் ��வ�ம் அல்ல� 

ப�திய�ன் கடன் அபாயத்ைத, பங்ேகற்� 
�ைற �லம் மற்ற எதாவ� நப�டன் 

பகிரலாம். அத்தைகய பங்ேகற்ைபச் 

சாராமல், இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற 
ப�வர்தைன ஆவணங்கள�ன் கீழ் கடன் 

வழங்�பவர் அ�பவ�க்�ம் அல்ல� ம�� 

நிைலநாட்டப்ப�ம் அல்ல� ெகாண்�ள்ள 
அைனத்� உ�ைமகள், உ�ைமப் பட்�யல், 

வட்�கள், சிறப்� அந்தஸ்� மற்�ம் மற்ற 

பலன்கள் மற்�ம் சிறப்��ைமகள், 

ெசல்�ப�யான�, பயன் வ�ைள�ைடய� 
மற்�ம் கடன் வழங்�பவரால் அேத 

வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ம�� 

ெசயல்ப�த்தக்��ய� மற்�ம் கடன் 
ெப�பவர்/கள் இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற 

ப�வர்தைன ஆவணங்கள�ன் கீழ் கடன் 

வழங்�பவ�டம் அவர� அைனத்� 
கடைமகைள ��வ�மாக 

நிைறேவற்�வைதத் ெதாடர ேவண்�ம்.  

கடன் ெப�பவர்/கள் எந்த 
காரணத்திற்காக�ம் அத்தைகய நப�டம் 

எந்த ஒப்பந்தச் சார்�றைவ�ம் ெகாள்ளக் 

�டா� மற்�ம் ேகாரக்�டா� 

(f) இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� எதாவ� மற்ற 

ப�வர்தைன ஆவணத்தில் உள்ள 
வ�தி�ைறைய, எதாவ� ஆட்சி 

எல்ைலய�ல் தைட ெசய்யப்பட்�ள்ள� 

அல்ல� ெசயல்ப�த்த ��யா� என்றால், 
அத்தைகய ஆட்சி எல்ைலய�ல் தைட 

அல்ல� ெசயல்ப�த்த ��யாமல் 

இ�க்�ம் வைர வ�ைள பயனற்றதா�ம், 
ஆனால், இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� 

அத்தைகய மற்ற ப�வர்தைன ஆவணத்தில் 

ம�த�ள்ள வ�தி�ைறகைள வ�ைள 
பயனற்றதாக்கா� அல்ல� ேவ� எந்த 

ஆட்சி எல்ைலய��ம் அத்தைகய 

வ�தி�ைறையப் பாதிக்கா�. 

(g) பணம் ெச�த்தத் தவ�தல் ம�� அல்ல� இந்த 

ஒப்பந்தம் அல்ல� மற்ற ப�வர்த்தைன 

ஆவணங்கள�ன் கீழ் கடன் வழங்�பவ�டம் 

ேச�ம் எதாவ� உ�ைம, அதிகாரம் அல்ல� 
த�ர்ைவ பயன்ப�த்தத் தவறினால் அல்ல� 

பயன்ப�த்தாமல் தவ�ர்த்தால், அ� 

அத்தைகய உ�ைம, அதிகாரம் அல்ல� 
த�ர்ைவ �டக்கா� அல்ல� அதன் 

தள்�ப�யாக அல்ல� அத்தைகய பணம் 

ெச�த்தத் தவ�த�க்� இணக்கமான� 
என்� க�தக்�டா� அல்ல� எதாவ� பணம் 

ெச�த்தத் தவ�த�க்�க் கடன் வழங்�பவர் 

நடவ�க்ைக எ�த்தல் அல்ல� நடவ�க்ைக 
எ�க்காைம அல்ல� எதாவ� பணம் 

17 
 



 
ெச�த்தத் தவ�தலில் எதாவ� இணக்கம், 

எதாவ� மற்ற பணம் ெச�த்தத் தவ�தைலப் 

ெபா�த்� கடன் வழங்�பவ�ன் எந்த 
உ�ைம, அதிகாரம் அல்ல� த�ர்�ம் 

பாதிப்பைடயா� அல்ல� �டங்கா�. இந்த 

ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற ப�வர்தைன 
ஆவணங்கள�ன் கீழ் கடன் வழங்�பவ�ன் 

உ�ைமகள் ேதைவக்ேகற்ப அவ்வப்ேபா�ப் 

பயன்ப�த்தப்படலாம், அைவ திரளான� 
மற்�ம் ெபா�ச் சட்டத்தின் கீழ் இ�க்�ம் 

அவர்கள� உ�ைமகள�லி�ந்� 

ப�ரத்திேயகமான� அல்ல மற்�ம் �றிப்பாக 
கடன் வழங்�பவ�ன் �ய வ��ப்பப்ப� 

எ�த்�ப் �ர்வமாக மட்�ம் தள்�ப� 

ெசய்யப்படலாம். 

(h) வசதி, கடன் ஒப்பந்தம் மற்�ம் மற்ற 

ப�வர்தைன ஆவணங்கள் (இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் அல்ல� அத்தைகய எதாவ� 
ப�வர்தைன ஆவணத்தில் 

�றிப்ப�டப்பட்��ந்தால் ஒழிய) இந்தியச் 

சட்டங்களால் கண்காண�க்கப்பட்� அதற்� 
இணக்கமாக அைமக்கப்ப�ம். 

(i) ஒ� ேவைள ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட கடன் 
ெப�பவர் �ட்டாகக் வசதிக்� 

வ�ண்ணப்ப�த்தால், தயா�ப்�(கள்) �ட்டாக 

கடன் ெப�பவர்/கள் அைனவ�ன் ெபய��ம் 
இ�ந்தா�ம் இல்லாவ�ட்டா�ம், கடன் 

ெப�பவ�ன்(கள�ன்) நி�ைவையத் 

தி�ம்பச்ெச�த்தக் கடன் ெப�பவ�ன்/கள�ன் 
ெபா�ப்�, �ட்டாக மற்�ம் பல்ேவ�பட்� 

இ�க்�ம். கடன் ெப�பவர்/கள் ஓர் ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ெதாழில் ெசய்�ம் ஓர் 
தன�ப்பட்ட நபராக இ�ந்தால், ேமேல 

�றிப்ப�ட்�ள்ள நி�வனத்தின் 

ெபா�ப்�க�க்�க் கடன் ெப�பவர்/கள் தான் 
�� ெபா�ப்� மற்�ம் வசதி சம்பந்தப்பட்ட 

அைனத்� ெதாைகைய�ம் கடன் 

வழங்�பவ�டம் தி�ம்ப�ச் 
ெச�த்�வ�/ெச�த்�வ� தன�ப்பட்ட 

�ைறய�ல் கடன் ெப�பவ�ன் 

ெபா�ப்பா�ம். 

(j) இந்த ஒப்பந்தம், ஆர்.ப�.ஐ அல்ல� மற்ற 

எதாவ� சட்ட அதிகார சைபயால் 
அவ்வப்ேபா� வழங்கப்ப�ம் 

வழிகாட்�தல்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல், கடன் 

வழங்�பவ�ன் வ��ப்பப்ப� மாற்றங்க�க்� 
உட்பட்ட�. 

(k) �ைண உட்�� 12-ஐ சாராமல், 

எ�த்�ப்�ர்வமாகச் ெசய்யப்பட்� மற்�ம் 
இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள அைனத்� 

தரப்ப�னரா�ம் �ைறயாகச் 

ெசயல்ப�த்தப்பட்டால் ஒழிய இந்த 
ஒப்பந்தத்தின் மாற்றங்கள் மற்�ம் 

தி�த்தங்கள் மற்�ம் இங்�ள்ள 

வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் 
வ�லக்� ெசல்�ப�யாக் ��யதாக அல்ல� 

ப�ைணப்�ைடயதாகக் க�தப்படா�. 

(l) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இ�க்�ம் இரண்� 

தரப்ப�ன�ன் அைனத்�த் த�ர்�க�ம் இங்� 

வழங்கப்பட்டா�ம் அல்ல� எதாவ� சட்டம், 

உ�ைமய�யல் சட்டம், வழக்கம் அல்ல� 
வண�க பயன்பா�களால் வழங்கப்பட்டா�ம், 

அைவத் திரளான� மற்�ம் மாற்� 

இல்லாத� மற்�ம் அ�த்த�த்� அல்ல� 
ஒ�ங்கிைணந்� ெசயலாக்கப்படலாம். 

(m) ஜி.எஸ்.� நைட�ைறப்ப�த்தப்பட்டதன் 

காரணமாக, ெசயலாக்கக் கட்டணங்கள், 
கடன் ரத்தாக்கல் கட்டணங்கள் உட்பட 

ஆனால் இைவ மட்�ம் அல்லாமல் 

கட்டணங்கள் ெதாடர்பாகப் ெபறப்பட்ட 
ெதாைகய�லி�ந்�லி�ந்� வ�(கள்) 

(அதாவ�, ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� 

எஸ்.ஜி.எஸ்.� & சி.ஜி.எஸ்.�), ெபா�ந்�ம் 
வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்� ம�ட்கப்ப�ம். 

கடன் ெப�பவர் ெச�த்த ேவண்�ய 

அத்தைகய ெதாைகைய எதாவ� 
காரணத்திற்காகச் ெச�த்த 

ம�த்தால்/தவறினால், ப�ற� அைதப் 

ெபா�ந்�ம் வட்� வ�கிதத்�டன் ம�ட்�ம் 
உ�ைமக் கடன் வழங்�பவ�க்� உள்ள�. 

கட்டணங்கள் ெதாடர்பாகக் கடன் ெப�பவர் 

�ன்பணம் ெச�த்திவ�ட்�, ஒப்பந்தம் 
நி�த்தப்பட்டால் அல்ல� எதிர்காலத்தில் 

எதாவ� காரணத்திற்காகக் கடன் ெப�பவர் 

'வசதிைய' ெபற ம�த்தால், �ன்பணம் 
ெப�ம் ேபா� வ�லித்த வ�ைய(கைள) 

(அதாவ�, ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� 

எஸ்.ஜி.எஸ்.� & சி.ஜி.எஸ்.�) தி�ப்ப�க் 
ெகா�க்காமல் இ�க்�ம் உ�ைம கடன் 

வழங்�பவ�க்� உள்ள�. 

(n) ஜி.எஸ்.� சட்டத்தால் 

கண்காண�க்கப்ப�ம் வ� வ�கிதத்தில் 
மாற்றத்தின் காரணமாக கடன் 

வழங்�பவர் ம�� எ�ம் ெபா�ப்�கைளச் 

சார்ந்� கடன் ெப�பவர்(கள்) கடன் 
வழங்�பவ�க்� இழப்ப�டள�க்க மற்�ம் 

ஊ� வ�ைளவ�க்காமல் 

பார்த்�க்ெகாள்ளக் கடன் ெப�பவர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். வ� ெபா�ப்� 

அல்ல� வ�ையத் 

தி�ப்ப�க்ெகா�ப்பதனால் எ�ம் 
அைனத்� ேகள்வ�கள் அல்ல� 

சர்ச்ைசகள், ெபா�ந்�ம் ஜி.எஸ்.� 

சட்டத்தால் கண்காண�க்கப்ப�ம். ேம�ம், 
பணம் ெச�த்தத் தவ�தல் அல்ல� 

ேவ� காரணத்திற்காகக் கடன் 

ெப�பவ�டமி�ந்� நி�ைவகைள 
ம�ட்�ம் காலத்தில் 

கட்டணங்க�க்காக/ம�� கடன் 

வழங்�பவர் எதாவ� வ�(கள்) (அதாவ� 
ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� எஸ்.ஜி.எஸ்.�  & 

சி.ஜி.எஸ்.�) ெச�த்தி இ�ந்தால் கடன் 

வழங்�பவைரப்  பா�காக்க, 
இழப்ப�டள�க்க மற்�ம் ஊ� 

வ�ைளவ�க்காமல் பார்த்�க்ெகாள்ளக் 

கடன் ெப�பவர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
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ேம�ம், ரத்தாக்கல் கட்டணங்கள் என்�  

ஆனால் இதன் வைரயைறக்�ள் மட்�ம் 

இல்லாமல் கட்டணமிடப்பட்ட எதாவ� 
ெதாைக ம�� கடன் வழங்�பவர் எதாவ� 

வ�(கள்) (அதாவ� ஐ.ஜி.எஸ்.� அல்ல� 

எஸ்.ஜி.எஸ்.� & சி.ஜி.எஸ்.�) ெச�த்த 
ேவண்� இ�ந்தால் நி�வனத்ைதப்  

பா�காக்க, இழப்ப�டள�க்க மற்�ம் ஊ� 

வ�ைளவ�க்காமல் பார்த்�க்ெகாள்ளக் 
கடன் ெப�பவர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

(o) பதி� ெசய்யப்பட்ட நபர் மற்�ம் ஜி.எஸ்.� 
சட்டத்தின் கீழ் ச�யான 

ஜி.எஸ்.�.ஐ.என்/�.ஐ.� ைவத்தி�க்�ம் 

கடன் ெப�பவர், கடன் வழங்�பவர் 
மற்�ம் கடன் ெப�பவரால் பரஸ்பரம் 

��� ெசய்யப்பட்ட காலகட்டத்தில் 

த�ந்த ேநரத்திற்�ள் அவ�க்� 

வழங்கப்பட்ட வசதி ஆனால் அைவ 
மட்�ம் அல்லாமல் ெதாடர்�ைடய 

ஜி.எஸ்.� சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 

இணக்கத்ைத நிைறேவற்�ம் காலத்தில் 
அவர் ெசய்த எதாவ� 

தி�த்தங்கள்/மாற்றங்கள் �றித்� கடன் 

வழங்�பவ�க்�த் ெத�வ�க்கக் 
கடைமப்பட்�ள்ளார். ஜி.எஸ்.� 

சட்டத்�டன் இணங்காத காரணத்தால் 

கடன் ஒப்பந்தத்ைத ரத்� ெசய்ய/நி�த்த 
மற்�ம் அத�டன் ெதாடர்�ைடய 

நி�ைவக் கடன் ெதாைக மற்�ம் மற்ற 

ெசலைவ ம�ட்க உகந்த நடவ�க்ைக 

எ�க்கக் கடன் வழங்�பவ�க்� உ�ைம 

உள்ள�. 

(p) ஜி.எஸ்.� சட்டத்தின் கீழ் அவ்வப்ேபா� 
ெபா�ந்�ம் வ�கிதத்தில் வ�ைய 

வ�லிக்கக் கடன் வழங்�பவ�க்� 
உ�ைம உள்ள�. 

(q) ஒ� ேவைள, கடன் ெப�பவர் கடன் 
வழங்�பவ�ன் பதி�கள�ல் வழங்கப்பட்ட  

மற்�ம் இற்ைறப்ப�த்தப்பட்ட 

�கவ�ய�ல் மாற்றங்கள் ெசய்தால், 
உடன�யாகக் �றப்பட்ட மாற்றங்கைளக் 

கடன் வழங்�பவ�டம் க�தம் அல்ல� 

மின்னஞ்சல் �லம் ெத�யப்ப�த்�வ� 
கடன் ெப�பவ�ன் கடைமயா�ம், அைவ 

தற்ேபா�ள்ள ஒப்பந்தத்தின் 

ப�ன்ன�ைணப்பாகக் க�தப்ப�ம். 

அத்தைகய தகவலின் அ�ப்பைடய�ல், 
கடன் வழங்�பவர் ஒப்பந்தம் மற்�ம் 

�ைறைய இற்ைறப்ப�த்�வார். 

அத்தைகய தகவைலப் ெபற்ற 25 
நாட்க�க்�ப் ப�ன்னர் அல்ல� மாதத்தின் 

�தல் நாள், இவற்றில் எ� ப�ற்பா� 

வ�கிறேதா அதன் ப�ன்னர் மாற்றங்கள் 
ெசயல் வ�ைளவைட�ம். ஒ� ேவைள, 

கடன் ெப�பவர், கடன் வழங்�பவ�டம் 

�திய �கவ�ையத் ெத�வ�க்கத் 
தவறினால், கடன் ெப�பவர், தன� 

ஆவணத்தில் உள்ள �கவ�ைய 

இ�தியான� என்� க�தி அதன்ப� 
ஜி.எஸ்.� கட்டணமி�வார். 

 
 
 

நான்/நாங்கள் கடன் ஒப்பந்தம் மற்�ம் ச�திட்டமான நிபந்தைனகள�ன் 

வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைளப் ப�த்�வ�ட்ேடன்/ேடாம் மற்�ம் இ� 

எனக்�/எங்க�க்�த் ெத�ந்த ெமாழிய�ல் எனக்�/எங்க�க்�ப் 

ப�த்�க்காட்டப்பட்�, வ�வ�க்கப்பட்� மற்�ம் வ�ளக்கப்பட்�வ�ட்ட� மற்�ம் 

அைவ என்னால்/எங்களால் ��ந்�ெகாள்ளப்பட்� ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்�வ�ட்ட� 

என்� இதன் �லம் நான்/நாங்கள் உ�திப்ப�த்தி ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம். 

 
ச�திட்டமான நிபந்தைனகள�ன் நகல் என்ன�டம்/எங்கள�டம் வழங்கப்பட்�வ�ட்ட� 

மற்�ம் நான்/நாங்கள் �றப்பட்�ள்ள ச�திட்டமான நிபந்தைனகள் Volkswagen-finance-

india.co.in-இல் கிைடக்�ம் என்� அறிேவன்/ேவாம் என்� இதன் �லம் 

நான்/நாங்கள் உ�திப்ப�த்�கிேறாம். 
 
 
ைகெயாப்பமிடப்பட்�, �த்திைரய�டப்பட்�, ஒப்பைடக்கப்ப�கிற� 
"கடன் ெப�பவர்/கள்" எனப்ப�பவரால் 

 
 
ெபயர்:  

 

ெபயர்: 
 

 
 
ெபயர்:  
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ெபயர்: 
 

 
 
ெபயர்:    

 

** தன���ைம நி�வன �த்திைர�டனான உ�ைமயாள�ன் ைகெயாப்பம் 

** அங்கீக�க்கப்பட்ட �ட்டாள�கள்/நி�வனத்தின் உ�ப்ப�னர்கள்/எச்.�.எஃப்/கழகத்தின் �த்திைர�டனான 

ைகெயாப்பம்: 

** நி�வனம்/ச�கம்/அறக்கட்டைளய�ன் அங்கீக�க்கப்பட்ட ைகெயாப்பதார�ன் �த்திைர�டனான 

ைகெயாப்பம் 

(தன�ப்பட்டவ�ல்ைல என்றால் �த்திைரக�டன் ைகெயாப்பமிட�ம்) (நி�வனம் என்றால் ெபா�வான 

�த்திைரைய இைணக்க�ம்) 8 
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