
கடனுக்கான ெபாது விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகள்
எக்ஸ்ப்ரஸ் கட்டிடம், 3வது மாடி, 9-10, பகத◌ூ� ஷா ஜாஃபர் மார்க், புது டில்லி 110002 என்ற இடத்தில் தன் பதிவுெபற்ற அலுவலகத்ைதக்
ெகாண்டுள்ள டிஎம்ஐ ஃபினான்ஸ் பிைரேவட் லிமிடட் (டிஎம்ஐ என்பதில் அதன் பின் வருபவர் மற்றும் உரிைம மாற்று ெபற்றவர்களும்
அடங்கும்)-இன் கடன் சம்பந்தப்பட்ட கடனுக்கான ெபாது விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் (“ஜிசி”)
1. ெசாற்ெபாருள் விளக்கங்கள்
1.1 இந்த ஜிசி-களில் மற்றும் கடன் விண்ணப்பப் படிவத்தில் உள்ள வாசகங்களும் ெசாற்ெறாடர்களும் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
“கிைடக்கக்க◌ூ�ய காலம்” என்பது கடனாளி எந்த காலத்துக்குள் நிதிவசதியிலிருந்து பணம் எடுத்துக் ெகாள்ளலாம் என்பைதக் குறிக்கும்.. இது
கடன் விவரங்கள் அடங்கிய தாளில் குறிப்பிட்டது ேபால் இருக்கும்;
“கிைடக்கக்க◌ூ�ய நிதிவசதித் ெதாைக” என்பது எந்த ஒரு தருணத்திலும் ஒரு நிதிவசதியிலிருந்து இன்னும் எடுக்கப்படாத ெதாைகையக் குறிக்கும்.
இதில் எந்த ஒரு முழுைமயாகேவா அல்லது இதற்குமுன்பு எடுக்கப்பட்ட கடன் ெதாைகயின் ஒரு பகுதி கடன் திருப்பிக்கட்டுதலுக்கும்
முன்க◌ூ��ேய தி��பி� க��த���� பிற� மீத� இருக்கும் ெதாைகயும் அடங்கும்;.
“கடனாளி” என்பது கடன் விவரங்கள் தாளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள கடனாளிையக் குறிக்கும்;
“கடனாளியின் கடன் பாக்கித் ெதாைக” என்பது கடனாளி டிஎம்ஐ-க்குத் தர ேவண்டிய எல்லா ெதாைககைளயும் குறிக்கும். இதில் நிலுைவயில் உள்ள
கடன் வசதி, வட்டி, மற்ற எல்லா கட்டணங்கள், ெசலவினங்கள் ஆகியைவயும் உள்ளடங்கும்;
“டிராெடௗன்” என்பது கிைடக்கக்க◌ூ�ய காலத்துக்குள் நிதிவசதியிலிருந்து நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் உள்ள விதிகளின்படி நடக்கும் ஒவ்ெவாரு பண
எடுப்ைபயும் குறிக்கும். இதில் கடன் திருப்பிக்கட்டுதலுக்கும் முன்க◌ூ��ேய நைடெபற்ற பண எடுப்ைபத் திருப்பிக் கட்டுதலுக்கும் பிறகு
நிதிவசதியில் மீதம் இருக்கும் ெதாைகயும் அடங்கும்;.
“உரிய நாள்” எந்த ஒரு பணம் ெசலுத்துதலுக்கும் “உரிய நாள்” என்பது டிஎம்ஐ-க்கு கடனாளியிடமிருந்து பணம் வர ேவண்டிய நாள் ஆகும்.
“ஈஎம்ஐ” என்பது கடனாளியால் நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் உள்ளபடி நிலுைவயில் உள்ள அைனத்து பண எடுப்புகள் மற்றும் (ெபாருந்தக்க◌ூ�ய)
வட்டித்ெதாைக முதலியவற்ைறத் திருப்பிக்கட்ட ேவண்டிய சரிநிகராக்கப்பட்ட மாதாந்திரத் தவைணத் ெதாைகையக் குறிக்கும்
“நிதி வசதி” என்பது கடன் விவரங்கள் தாளின்படி டிஎம்ஐ-யால் கடனாளிக்கு ெகாடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ட்ராெடௗன் வைரயைறையக் குறிக்கும். இது
கடனாளிக்கு ஒரு சுழல் கடனாகக் கிைடக்கும்;
“நிதியளிப்பு ஆவணங்கள்” என்பைவ ஜிசி, கடன் விண்ணப்பம், கடன் விவ்ரங்கள் தாள் மற்றும் அதற்கான பின் இைணப்புகள் உட்பட, ேமலும்
கடனாளியால் ைகெயாப்பமிட்டு முற்றளிக்கப்பட்ட அல்லது டிஎம்ஐ-யால் ேகாரப்பட்ட, அவ்வப்ேபாது மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட எந்த ஆவணங்களும்
அடங்கும்;
“கடன் விண்ணப்பம்” என்பது கடன் ேவண்டி கடனாளி டிஎம்ஐ-க்கு குறிப்பிடப்பட படிவத்தில் அவ்வப்ேபாது சமர்ப்பிக்கும் விண்ணப்பத்ைதக்
குறிக்கும்.
“கடன் விவரங்கள் தாள்” என்பது டிஎம்ஐ-க்கும் கடனாளிக்கும் இைடேய அவ்வப்ேபாது ைகெயாப்பமிட்டு முற்றளிக்கப்பட்ட கடன் விவரங்கள்
தாைளக் குறிக்கும்
“அடிப்பைட எதிர்மைற விைளவு” என்பது டிஎம்ஐ-யின் கருத்தில் (i) கடனாளியின் கட்ட ேவண்டிய ெதாைகைய திருப்பிக்கட்டும் அவரது திறன்,
அல்லது (ii) கடனாளி கட்டேவண்டிய ெதாைகைய வச◌ூ� ெச�ய���ய தன்ைம, இவற்ைற பாதிக்கும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிையக் குறிக்கும்.
“காலக்ெகடு கடந்ததற்கான வட்டி விகிதம்” என்பதற்கு கடன் விவரங்கள் தாளில் ெசால்லியிருக்கிறபடி அவற்றுக்காக குறிப்பிட்ட ேததிகளில் திருப்பிக்
கட்டப்படாத ெதாைககளின் ேமல் தவைண தவறுதளுக்காக விதிக்கப்படும் வட்டி என்று ெபாருள்படும்;
“ேநாக்கம்” என்பதற்கு கடன் விவரங்கள் தாளில் குறிப்பிட்டபடி, விற்பைனயாளர்களிடமிருந்து எந்த ெபாருைளயும் வாங்குவது உட்பட, ஒவ்ெவாரு
டிராெடௗன்-ஐயும் உபேயாகிப்பைதக் குறிக்கும்.
“ெபாருள்” என்பது கடன் விவரங்கள் தாளில் ெசால்லப்பட்டுள்ள ேநாக்கத்துக்கு இைணயாக, எந்த விற்பைனயாளரிடமிருந்தும் கடனாளியால்
வாங்கப்படும் எந்த ெபாருைளயும் குறிக்கும்.
“விற்பைனயாளர்” என்பது அவ்வப்ேபாது டிஎம்ஐ-யினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்படும், மற்றும் எந்த ெபாருட்கைளயும் வாங்க டிஎம்ஐ நிதிவசதி தரும்
மின்னணு வணிக வைலத்தளம் உட்பட்ட விற்பைனயாளர்கைளக் குறிக்கும்.
1.1A. இந்த ஜிசி-யில் (a) ஒருைம என்பது பன்ைமையயும் குறிக்கும் (எதிெரதிர் மாறாகவும்) (b) பாலினம் குறிக்கப்படும்ேபாது அது ெபண்,

ஆண் மற்றும் இரு பாலினத்தவைரயும் குறிக்கும்.
2. பட்டுவாடா
2.1 கடனாளி கிைடக்கக்க◌ூ�ய காலத்தில் எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் கிைடக்கக்க◌ூ�ய நிதி வசதித் ெதாைகயின் அளவு வைர எந்தத்ெதாைக

ேவண்டுமானாலும் பட்டுவாடா ெபற ேவண்டலாம். அந்த ேவண்டுதலுக்கு எதிராக டிராடவுன்-ஐஅனுமதிக்கேவா நிராகரிக்கேவா டிஎம்ஐ-க்கு
தனி உரிைமயான மற்றும் முழுைமயான அதிகாரம் உண்டு. இந்த நிதிவசதி சுழல் கடன் முைறயில் இருக்கலாம். கிைடக்கக்க◌ூ�ய நிதிவசதித்
ெதாைக கிைடக்கக்க◌ூ�ய காலத்தில் முன்க◌ூ��ேய கட்டியதாலும் திருப்பிக்கட்டிய ெதாைகயாலும் மாற்றம் அைடயலாம். இந்த ஜிசி-யில்
என்ன அடங்கியிருந்தேபாதிலும், அதன் தனிப்பட்ட உரிைமயில் அது சரி என்று நிைனப்பதற்கு ஏற்ப, நிதிவசதியிலிருந்து இன்னும் ேமலும்
டிராெடௗன்கைள மறுக்கேவா ரத்து ெசய்யேவா டிஎம்ஐ-க்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. இதில் கடனாளி பற்றி ெசய்யும் கடன் மதிப்பாய்வு ம◌ூல�
ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் அடங்கும்.

2.2 வணிகருக்ேகா விற்பைனயாளருக்ேகா சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனத்துக்ேகா அல்லது அதன் அதிகாரம் ெபற்ற நபருக்ேகா ேநரடியாக பட்டுவாடா
ெசய்யப்படும் அந்த டிராெடௗனும் கடனாளிக்கு பட்டுவாடா ெசய்தது ேபாலேவ கருதப்படும். கடனாளி,

2.3 கடன் விவரங்கள் தாளில் ெசால்லப்பட்டுள்ள திருப்பித்தர இயலாத ெசயல்முைற கட்டணங்கைள அதற்கான வரிையயும் ேசர்த்து கட்ட
ேவண்டும். அது முதல் டிராடவுேனாடு பட்டுவாடா ெசய்யப்பட்ட ெதாைகயாக ேசர்க்கப்படும். அவ்வாறு, கடனாளி அந்த முழு
டிராடவுனுக்கும் ெபாறுப்பாவார்.

3. வட்டி மற்றும் திருப்பிச் ெசலுத்துதல்
3.1 கடனாளி நிதிவசதியில் இருந்து ெசய்த ஒவ்ெவாரு டிராடவுன் ேமலும் கடன் விவரங்கள் தாளில் ெசான்னபடி மற்ற எல்லா கட்ட ேவண்டிய

ெதாைககள் மீதும் (ேதைவயிருந்தால்) வட்டி கட்டுவார். அந்த வட்டி, மாதாந்திர அடிப்பைடயில் க◌ூ�� விகித முைறயில் கணக்கிடப்படும்.
கடனாளி ெமாத்த டிராடவுன் ெதாைகக்கும் ெபாறுப்பாவார். ேமலும் அவர் ஒவ்ெவாரு டிராெடௗன் ேமலும் முழுத்ெதாைகையயும் ெசலுத்த
ேவண்டும். இருந்தும், அவ்வித நிைலகளில், உரிய நாளில் தவைண ெசலுத்தப்படாத விட்டால், ெகடு ேததிக்குள் கட்டப்படாத அைனத்து
ெதாைககள் ேமல் குறிப்பிடப்பட்ட விகிதத்தில் வட்டி ேசரும் (காலக்ெகடு கடந்ததற்கான வட்டி விகிதம்). இந்த வட்டி விகிதம் அதனதன் பணம்
கட்ட ேவண்டிய ெகடு ேததிகளிலிருந்து கணக்கிடப்படும். அந்த வட்டி, மாதாந்திர அடிப்பைடயில் க◌ூ�� விகித �ைறயி� கணக்கிடப்படும்.

3.2 இனங்கண்ட ேநாக்கத்துக்கு, டிராெடௗன் ப◌ூ�ய� வட்டி விகிதத்தில் அனுமதிக்கப்படலாம் என்பைத கடனாளி ஏற்றுக்ெகாள்கிறார்.
அத்தைகய தருணங்களில், திருப்பிக்கட்டுதல் என்பது விற்பைனயாளர்கள்/ சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிறுவனங்களால் டிஎம்ஐ மற்றும்
விற்பைனயாளர்/ அவரது அதிகாரம் தரப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் பரஸ்பரம் ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட குறிப்பிட்ட ேநாக்கங்களுக்காக ேநரடியாகத்
தரப்படும் ஒரு ஒற்ைற-முைற, திருப்பித்தர இயலாத கழிவு, டிஎம்ஐ-க்கு

3.3 ஒவ்ெவாரு டிரவ்ெடௗன்-க்கான காலம் கடன் விவரங்கள் தாளில் ெசான்னது ேபால் இருக்கும். அதனதன் காலத்துக்குள்ளும் மற்றும்
அதன்ேமல் தரேவண்டிய வட்டிேயாடும், அது கடன் விவரங்கள் தாளில் ெசால்லப்பட்ட அதிகபட்ச ஈஎம்ஐ-க்கு ேமல் இல்லாமல் இருக்கும்.
ஈஎம்ஐ என்பது அசல் பாக்கி மற்றும் அதன்ேமலான வட்டிக்காக மட்டும்தான் இருக்கும். அதில் டிராெடௗன்களின் கடன் தீர்வுச்
ெசலுத்தங்களின் ேதைவக்கு ஏற்ப, ஈஎம்ஐ டிஎம்ஐ-யால் கணக்கிடப்படும். இதில் தவைண தவறுதல் ேமல் விதிக்கப்படும் வட்டி அல்லது
கடனாளி நிதியளிப்பு  ஆவணங்களின்படி ெசலுத்த ேவண்டிய ேவறு இதர கட்டணங்கள் அடங்காது.

3.4

பதிவு ெசய்யப்பட்ட அலுவலகம் - எக்ஸ்ப்ெரஸ் கட்டிடம், 3வது மாடி, 9-10, பகாதுர்’ ஷா ஜஃபர்’ மார்க் நிய◌ூ ெட�லி-110002
வைலதளம்- www.dmifinance.in
வாடிக்ைகயாளர் ேபார்டல் - https://portal.dmifinance.in/
வாட்ஸ்அப் - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)

http://www.dmifinance.in
https://portal.dmifinance.in/
https://bit.ly/DMIFINWA


3.5 குறித்த காலத்திற்குள் ஒவ்ெவாரு ஈஎம்ஐ-யும் கட்டப்பட ேவண்டும் என்பது ஒப்பந்தத்தின் சாராம்சம். ஈஎம்ஐ கணக்கிடப்படும் முைறைய
தான் புரிந்துெகாண்டதாகவும் அைத சர்ச்ைசக்கு உள்ளாக்க மாட்டார் என்றும் கடனாளி ஏற்றுக் ெகாள்கிறார்

3.6 நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் ேவெறங்காவாது எது ெசால்லியிருந்தாலும், ஈஎம்ஐ உட்பட கடனாளியின் எல்லா பாக்கித் ெதாைககளும்
கடனாளியால் டிஎம்ஐ-க்கு அதன் தன்விருப்புரிைமயின் ேபரில், எந்தக் காரணமும் ெசால்ல ேவண்டியத் ேதைவயில்லாமல், ெசலுத்தப்பட
ேவண்டும். கடனாளி அம்மாதிரி ேகட்கப்பட்ட 15 (பதிைனந்து) நாட்களுக்குள், எந்த தாமதமும், தயக்கமும் இல்லாமல் அத்ெதாைககைளச்
ெசலுத்தேவண்டும்.

3.7 ெபாருந்தக்க◌ூ�ய எந்த சட்டத்திற்குக் கீழும், ேதைவப்பட்டால், டிஎம்ஐ வட்டி விகிதத்ைத திருத்தி அைமக்கலாம். பாக்கியிருக்கும் நிதிவசதி
மற்றும் வட்டிையத் திருப்பிக்கட்ட, ஈஎம்ஐ/ஈஎம்ஐ-யின் எண்ணிக்ைகைய மறுகணிப்பு ெசய்ய டிஎம்ஐ-க்கு உரிைம உண்டு.. டிஎம்ஐ-யால்
கடனாளிக்குத் ெதரிவிக்கப்பட்ட அவ்வாறான எந்த மாற்றமும் முடிவானதும், கடனாளிையக் கட்டுப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும். அந்த
மாதிரியான திருத்தத்தின் ேபாது முன்க◌ூ�� கட்டுவதற்கான அபராதத்ெதாைக இல்லாமல், முழு பாக்கித் ெதாைகையயும் ேசர்ந்திருக்கும்
வட்டியுடன், திருத்தம் ெசய்யப்பட்ட 30 (முப்பது) நாட்களுக்குள் முன்க◌ூ��ேய க�ட கடனாளி�� உரிைம உ��.

3.8 தாமதமானத் திருப்பிச்ெசலுத்தல்கள் ெபாறுத்தவைர, டிஎம்ஐ-யின் மற்ற எல்லா உரிைமகளுக்கும் பாதகமின்றி (கடன் விவரங்கள் தாளில்
ெசால்லியிருப்பது ேபால) தாமதமான காலத்துக்கு கடனாளியிடமிருந்து டிஎம்ஐ-க்கு காலக்ெகடு கடந்ததற்கான வட்டி விகிதம் ெபற உரிைம
உள்ளது.

3.9 கடனாளி டிஎம்ஐ-யின் முன்க◌ூ��ய சம்மதத்துடன் மட்டுேம எந்த ட்ராெடௗன்-ஐயும் குறிப்பிடப்பட்ட ேததிக்கு முன்ேப ெசலுத்தலாம்.
இதுவும் டிஎம்ஐ இதுபற்றி விதித்திருக்கும் நிபந்தைனகளுக்கும் முன்-ெசலுத்துதலுக்கான கட்டணங்களுக்கும் உட்பட்டது.

3.10 நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி டிஎம்ஐ-க்கு ெசலுத்தும் எந்த ெதாைகக்கும் எந்த சட்டத்திற்கும் உட்பட்டு இப்ேபாேதா அல்லது
எதிர்காலத்திேலா ெசலுத்த ேவண்டிய எல்லா வட்டி, வரி, தீர்ைவகள், ேமல்வரித் தீர்ைவகள் மற்றும் ேவறு வைகயான வரிகள், இைவ
அைனத்ைதயும் கடனாளிேய தாங்கிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.. டிஎம்ஐ-யினால் இைவ கட்டப்பட்டால், அைவ அைனத்தும் கடனாளியிடமிருந்து
திருப்பிெபறத் தக்கைவ.. அவற்றின் ேமல், ெசலுத்திய ேததியிலிருந்து, ெசலவு ஈடு ெசய்யும்வைர காலக்ெகடு கடந்ததிற்கான வட்டி விகிதம்
வச◌ூலி�க�ப��.

3.11 நிதியளிப்பு ஆவணங்களில், அதற்கு மாறாக விதிகளும் நிபந்தைனகளும் இருந்த ேபாதிலும், கடனாளி திரும்பக் கட்டும் ெதாைககள் முதலில்
ெசலவினங்கள், கட்டணங்கள், ெசலவுகள் மற்றும் மற்ற பணங்களுக்காகவும், இரண்டாவதாக காலக்ெகடு கடந்ததிற்கான வட்டி ஏதாவது
இருந்தால் அதற்காகவும், ம◌ூ�றாவதாக வ���காக��, கைடசியாக நிதி வசதியின் அசலுக்காகவும் சரிெசய்து ெகாள்ளப்படும்.

3.12 (ெபாருந்துவதான) வட்டி, காலக்ெகடு கடந்ததிற்கான வட்டி விகிதம் மற்றும் மற்ற எல்லா இதர கட்டணங்களும் ஒவ்ெவாரு நாளும் ெபருகிக்
ெகாண்டிருக்கும். அைவ வருடத்திற்கு 365 நாட்கள் என்ற அடிப்பைடயில், உண்ைமயில் கழிந்த நாட்கைள ைவத்துக் கணக்கிடப்படும்

3.13 பணம் ெசலுத்த ேவண்டிய ெகடு ேததி வணிக நாளாக இல்லாவிட்டால், ெசலுத்த ேவண்டிய ெதாைக கடனாளியால் உடேனஅடுத்து வரும் வணிக
நாளில் ெசலுத்தப்பட ேவண்டும்.

3.14 டிஎம்ஐ-க்கு கடனாளியால் ெசலுத்தப்பட ேவண்டிய ெதாைக எந்தவிதமான கழிவுகளும் இன்றி ெசலுத்தப்பட ேவண்டும். ெதாைக
ெசலுத்தலுக்கான வரவு/விடுவிப்பு, பாக்கி இருக்கும் ெதாைககள் ைகவரப்ெபற்ற பின்ேன தரப்படும்.

4. ெசலுத்தும் வழி, திருப்பிச் ெசலுத்துதல் மற்றும் முன்க◌ூ��ேய ெசலுத்துதல்
4.1 கடனாளி, பாக்கிையச் ெசலுத்துவதற்காக அவ்வப்ேபாது டிஎம்ஐ ேகட்பதற்கு ஏற்ப ரிசர்வ் ேபங்க் ஆப் இந்தியாவால் (“ஆர்பிஐ”)

அறிவிக்கப்பட்ட (i) (“ஈ-ேமன்ெடட்ஸ்”) அல்லது (ii) ேநஷனல் ஆட்ேடாேமடட் கிளியரிங் ஹவுஸ் (ெடபிட் கிளியரிங்)/ேவறு விட மின்னணு
அல்லது மற்ற கிளியரிங் ேமன்ேடட் (ஒட்டுெமாத்தமாக “நாச்” என்று ெசால்லப்படுகிறது), இவற்ைற கடனாளியின் வங்கிக்கணக்கின் ேமல்
ெகாடுப்பார். அத்தைகய ஈ-ேமன்ேடட்கள்/நாச் டிஎம்ஐ-யால் ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட அந்த வங்கியிலிருந்தும் அந்த இருப்பிடத்திலிருந்தும்
தரப்படும். கடனாளி முதல் அளிப்பு/ெகடு ேததியிேலேய எல்லா ெசலுத்தல்கைளயும் தவறாமல் ஏற்பளிக்க ேவண்டும். கடனாளியால்
அளிக்கப்பட்ட ஈ-ேமன்ேடட்கள்/நாச், டிஎம்ஐ-யால் கடனாளியின் பாக்கித்ெதாைககைள வச◌ூ� ெசய்துெகாள்ள உபேயாகப்படுத்தப்படலாம்.
அத்தைகய வச◌ூ� சம்பந்தமாக, கடனாளி இதன்ம◌ூல� நிபந்தைனயின்றியும் மறுக்க முடியாதபடியும் எந்த விட நடவடிக்ைகயும் எடுக்க
டிஎம்ஐ-க்கு அதிகாரம் வழங்குகிறார். டிஎம்ஐ அவ்வப்ேபாது, அதன் ெசாந்த விருப்புரிைமப்படி, கடனாளியின் பாக்கித்ெதாைக ெசலுத்தல்
குறித்து ேகட்கும் ஈ-ேமன்ேடட்கள் மற்றும்/அல்லது நாச் மற்றும்/அல்லது ேவறு எந்த ஆவணங்கைளயும் கடனாளி மாற்றிக்ெகாடுக்க
ேவண்டும்..

4.2 அந்தந்த ெகடு ேததியில் கடனாளியின் பாக்கிக்காக ெகடு ெசலுத்த ேவண்டிய ேதைவயான அளவு ெதாைகைய கடனாளி தன் வங்கிக்கணக்கில்
எப்ேபாதும் ைவத்திருக்க ேவண்டும். எந்த வங்கிக் கணக்கு/கணக்குகளின் ேமல் ஈ-ேமன்ேடட்கள்/நாச் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறேதா
அந்தக் கணக்ைக முடிக்கேவா, அல்லது வங்கிக்ேகா அல்லது டிஎம்ஐ-க்ேகா ெகாடுத்த ஆைணகைள ரத்து ெசய்யேவா ஈ-ேமன்ேடட்கள்/நாச்
கீழ் உள்ள ெதாைக ெசலுத்தல்கைள நிறுத்தேவா, தாமதிக்கேவா அறிவுறுத்தல் வழங்கேவா கடனாளி ெசய்யக்க◌ூடா�. அவ்வாறு ெசய்யப்படும்
தகவல் பரிமாற்றங்கைள டிஎம்ஐ கருத்தில் ெகாள்ளாது.

4.3 ஈ-ேமன்ேடட்/நாச் என்பைவ கடனாளியின் பாக்கிையக் கட்டுவதற்காக தன்னிச்ைசயாக அவரால் அளிக்கப்பட்டைவ என்றும் ேவறு எந்த
ேநாக்கத்துக்கும் பிைண ெசாத்தாக அளிக்கப்படவில்ைல என்பைத கடனாளி ஏற்கிறார். ேமலும் ஈ-ேமன்ேடட்/நாச் ஆகியைவ
மறுதலிக்கப்படுவது என்பது ெநேகாஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருெமண்ட்ஸ் ஆக்ட், 1881/த ேபெமண்ட்ஸ் அண்ட் ெசட்டில்ெமண்ட்ஸ் ஆக்ட்,
2007, இவற்றின் கீழ் ஒரு குற்றச்ெசயல் ஆகும் என்று கடனாளி ஏற்றுக்ெகாள்கிறார். ஒவ்ெவாரு ஈ-ேமன்ேடட்/நாச் மறுதலிப்புக்கும் கடன்
விவரங்கள் தாளில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மறுதலிப்புக் கட்டணங்கைள ெசலுத்த கடனாளி ெபாறுப்பாவார்..

4.4 எந்த சர்ச்ைச அல்லது எந்தவித கருத்து ேவறுபாடும், எந்த ஈஎம்ஐ-ைய அல்லது மற்ற ெதாைககைள ெசலுத்துவதில் தாமதம் ெசய்யேவா,
நிறுத்தி ைவக்கேவா, கடனாளிக்கு உரிைம வழங்காது. ஈ-ேமன்ேடட்/நாச்-காைல அதன் உரிய ெகடு ேததிகளில் சமர்ப்பிக்க டிஎம்ஐ-க்கு உரிைம
உண்டு.

4.5 ஈ-ேமன்ேடட்கள்/நாச் வழங்கியிருந்தாலும்க◌ூட, உரிய ேநரத்தில் பாக்கிையச் ெசலுத்த கடனாளி தனிப்பட்ட முைறயில் ெபாறுப்புைடயவர்
ஆவார்.

5. கடனாளியின் உடன்பாடுகள், பிரதிநிதித்துவங்கள் மற்றும் ெபாறுப்புறுதிகள்
5.1 கடனாளி:
(i) நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி உள்ள எல்லா கடப்பாடுகைளயும் கைடபிடிக்க ேவண்டும் மற்றும் ெசயலாற்ற ேவண்டும்.
(ii) அவ்வப்ேபாது டிஎம்ஐ ேகட்கும் வங்கிக் கணக்கு உள்ளிட்ட அைனத்து ஆவணங்கைளயும் உடனடியாக ஒப்பைடக்க ேவண்டும். (i) கடனாளி

கணக்கு ைவத்திருக்கும் அந்த வங்கிையயும் ெதாடர்பு ெகாண்டு அந்த வங்கியிடமிருந்து அந்தக் கணக்குக்கான கணக்கு
விளக்கப்பட்டியல் உட்பட்ட விவரங்கைள ேகட்பது; (ii) டிஎம்ஐ, ேதைவ என்று கருதும் பட்சத்தில், கடனாளியின் கடன்ெபறும் தகுதிைய
ேமற்பார்ைவயிடுவது உள்ளிட்ட விஷயங்களுக்காக கடனாளியின் எந்த முதலாளிையயும் ெதாடர்பு ெகாள்வது, ேபான்றவற்றுக்கு
தன்னிச்ைசயாக ெதாடர்பு ெகாள்ள, கடனாளி டிஎம்ஐ-க்கு அதிகாரம் அளிக்கிறார்.

(iii) கடனாளிக்கு எதிராக உள்ள எந்த சட்ட நடவடிக்ைககைள மற்றும் வழக்குகைள உடனடியாக டிஎம்ஐ-க்குத் ெதரியப்படுத்த ேவண்டும்.
(iv) அடிப்பைட எதிர்மைற விைளவு அல்லது தவைண தவறுதல் நிகழ்வு ேபான்றவற்ைற டிஎம்ஐ-க்கு தகவல் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.
(v) அலுவலகம்/குடியிருப்பு/ெதாழில் ெசய்யும் இடம் இவற்றில் ஏற்படும் முகவரி மாற்றங்கள் அல்லது ேவறு எந்த மாற்றங்கள்/பணி

விலகல்/பணி நீக்கம்/ ேவைல/ெதாழில்/ வணிக முடிவு இவற்ைற டிஎம்ஐ-க்கு எழுத்து ம◌ூலமாக� ெதரிவி�க ேவ���.
(vi) நிதிவசதியின் வட்டி மற்றும் இதர பாக்கிகள், கட்டணங்கள் உட்பட்ட அப்ேபாைதய நிலுைவத் ெதாைக முழுவதும் திருப்பிச் ெசலுத்தாமல்

ேவைலக்காகேவா, ெதாழில் முைறயாகேவா, நீண்டகால தங்கலுக்காகேவா இந்தியா விட்டு ெவளிநாடு ெசல்லக் க◌ூடா�.
(vii) (டிஎம்ஐ நிர்ணயித்தபடி) எந்த கடனாளியின் கடன்ெபறும் தகுதியில் மாற்றம் வரும் பட்சத்தில், நிதியளிப்பு ஆவணங்களில்

குறிப்பிட்டுள்ளபடிேயா அல்லது டிஎம்ஐ-க்குத் ேதைவப்படும்படிேயா பிைணச்ெசாத்து அளிக்கேவண்டும்.
(viii) டிஎம்ஐ-க்கு ஈ-ேமன்ேடட்/நாச் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்கில் சம்பளத்ைதேயா மற்றும்/அல்லது ெதாழில் முைற வருமானங்கைளேயா

ெசலுத்துவைத உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்.
(ix) முதல் ட்ராெடௗன்-இன் ேபாேதா அதற்கு முன்ேபா டிஎம்ஐ-யின் ேவண்டுதலின் படி ஒரு கடன் வாழ்வுக் காப்பீட்டு திட்டத்ைத எடுக்க

ேவண்டும். அதில் விபத்துக்கள், இறப்பு, நிரந்தர ஊனம், ேவைல இல்லாைம ேபான்றவற்ைற ஈடு ெசய்து மற்றும் அது ேபான்ற
டிஎம்ஐ-யினால் ஒப்புக்ெகாள்ளக் க◌ூ�ய விதிக� இ����.

(x) பிரிெவன்ஷன் ஆப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட், 2002 உட்பட ெபாருந்தக்க◌ூ�ய அைனத்து சட்டங்களுக்கும் எல்லா சமயங்களிலும்
உட்படேவண்டும்

(xi) ஒவ்ெவாரு டிராெடௗன்-ஐயும் ேநாக்கத்துக்காக மட்டும் உபேயாகிக்க ேவண்டும்.
(xii) இதன்ம◌ூல� கட� ெகா��பவ��� கடனாளி இ�த� ெபா�ளி� ேமல் பிைணப் ெபாறுப்பு ஏற்படுத்த ேவண்டும்.
5.2 ஒவ்ெவாரு கடனாளியும் டிஎம்ஐ-க்கு கீழ்க்கண்டவாறு பிரதிநிதித்துவத்திலும் ெபாறுப்புறுதிேயாடும் இருக்கிறார்.

பதிவு ெசய்யப்பட்ட அலுவலகம் - எக்ஸ்ப்ெரஸ் கட்டிடம், 3வது மாடி, 9-10, பகாதுர்’ ஷா ஜஃபர்’ மார்க் நிய◌ூ ெட�லி-110002
வைலதளம்- www.dmifinance.in
வாடிக்ைகயாளர் ேபார்டல் - https://portal.dmifinance.in/
வாட்ஸ்அப் - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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(i) கடன் விண்ணப்பத்திலும் மற்றும் ேவறு எந்த ஆவணத்திலும் கடனாளியால் ெகாடுக்கப்பட்ட எல்லாத் தகவல்களும், அவரது கடன் ெபறும்
தகுதிைய உறுதிெசய்வதற்கு ெதாடர்பானேதா இல்ைலேயா, உண்ைமயானைவ, சரியானைவ மற்றும் எந்த வைகயிலும் தவறான வழி ெசலுத்துபைவ
அல்ல.

(ii) நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் ைகெயாப்பமிடுவதற்கும் அதன்கீழ் பரிவர்த்தைனகைளயும் ெசய்வதற்கும், ெபாருந்தக்க◌ூ�ய எல்லா
சட்டங்களின்படியும், கடனாளி தகுதியானவர்.

(iii) கடனாளி 18 வயதுக்கு ேமற்பட்டவர். இந்த ஜிசி சட்டப்ப◌ூ�வமான�, ஏற்கத்தக்கது அவைரக் கட்டுப்படுத்தக் க◌ூ�ய�, அதிலுள்ள
விதிகளின்படி அவர் ேமல் ெசயல்படுத்தப்படக்க◌ூ�ய�.

(iv) இந்த நிதிவசதிையப் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு அவர் எந்த சட்டத்தாலும் தைட ெசய்யப்படவில்ைல என்று கடனாளி ெதரிவிக்கிறார்.
(v) டிஎம்ஐ-இன் நலனுக்குப் பாதகமாகேவா கடனாளியின் நிதி நிைலைமகளுக்கு ஊறாகேவா அல்லது நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவர்களது எந்த கடைமகைளயும் நிைறேவற்ற ேவண்டிய அவர்களது ெபாறுப்புக்கு இைடய◌ூறாகேவா எந்த
நிகழ்ச்சியும் நிகழவில்ைல

(vi) அரசுக்குச் ேசர ேவண்டிய பாக்கிகேளா ஏதாவது வரிகைள ெசலுத்துவதிேலா,கடனாளி தவறவில்ைல.
(vii) இந்த ஜிசி-க்கு ெசயல்வடிவம் ெகாடுக்கத் ேதைவயான எல்லா நடத்ைதகள், ெசயல்கள் மற்றும் ேவறு விஷயங்கைள கடனாளி ெசய்வார்.
(viii) கடனாளியின் ேமல் கடன் ெநாடிப்பு அல்லது வைகயற்ற நிைல நடவடிக்ைககள் எதுவும் இல்ைல.
5.3 கடனாளியால் ெகாடுக்கப்பட்ட தகவல்கைள அல்லது டிஎம்ஐ, இந்த நிதிவசதி அளிக்கும் ேநாக்கத்துடேனா அல்லது தனது

வணிகத்துக்காகேவா, தனக்கு சரி என்று ேதான்றிய விதத்தில் தானாகேவ ேசகரித்த தகவல்கைள உபேயாகிக்க/ேசமித்து ைவக்க கடனாளி
டிஎம்ஐ-க்கு தன் ஒப்புதைலத் தருகிறார் ேமலும், இந்தத் தகவல்கைள டிஎம்ஐ அதன் ஒப்பந்ததாரர்களுக்ேகா, முகவர்களுக்ேகா அல்லது
ேவறு எந்த ம◌ூ�றா� நப�க��ேகா ெவளி�ப���� எ�பைத ஒப்புக் ெகாள்கிறார்.

5.4 இந்த நிதிவசதி/ட்ராெடௗன் ஒரு ெபாருைள வாங்குவதற்காக இருக்கும் பட்சத்தில் கடனாளி கீழ்க்கண்டவாறும் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாள்கிறார்
மற்றும் உடன்படுகிறார்.

(i) எந்தப் ெபாருளின் விைல உயர்வு காரணத்தால் நிதிவசதித்ெதாைகயில் உயர்வு ெபற கடனாளிக்கு உரிைம கிைடயாது. இருப்பினும், ெபாருளின்
வாங்கும் விைல குைறந்தால், டிஎன்ஐ தன் இஷ்டப்படி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிதிவசதியின் அசல் ெதாைகையக் குைறக்கலாம்;.

(ii) ெபாருைள ெடலிவரி ெசய்வது விற்பைனயாளரின் முழுப் ெபாறுப்பாகும். ெபாருைள ெடலிவரி ெகாடுப்பதில் தாமதம் அல்லது ெடலிவரி
ெகாடுக்காதிருப்பது, மற்றும்/அல்லது அதன் தரம், நிைல, தகுதித்தன்ைம, ெபாருந்தும் தன்ைம அல்லது ெபாருந்தாைம குறித்து டிஎம்ஐ-க்கு
எந்தப் ெபாறுப்பும் இல்ைல.

(iii) ெபாருள் ரத்து ெசய்யப்படும் நிைலயில், கடனாளி விற்பைனயாளரின் திருப்பிக் ெகாடுப்பதற்கான ெகாள்ைகக்குக் கட்டுப்பட்ட பின்,
டிஎம்ஐ-க்கு விற்பைனயாளர் பணத்ைதத் திருப்பிக் ெகாடுத்தால் மட்டுேம டிஎம்ஐ அதற்கான நிதிவசதி திருப்பி ெசலுத்தப்பட்டது என்று
கருதும் இதுேபான்ற ஒரு திருப்பித்தருதலில், கடனாளி ஏதாவது ஈஎம்ஐ கட்டியிருந்தால், அந்தத் ெதாைகைய, வாங்கிய ேததிக்கும் பணம்
திருப்பிக் கிைடத்ததற்கும் இைடேய உள்ள காலத்திற்கு உரிய வட்டிையக் கழித்துக்ெகாண்டு, டிஎம்ஐ திருப்பித்தரும் அதன்பிறகு அந்த
நிதிவசதி/ட்ராெடௗன் முழுவதுமாகக் கழிக்கப்பட்டது என்று கருதும். ெசயல்முைறக் கட்டணங்கள் திரும்பத் தரப்படும் ெதாைகயில்
சரிெசய்து ெகாள்ளப்படும், அைவ திருப்பியளிக்கப்பட மாட்டாது.

(iv) கடனாளி, ெபாருளின் ேமல் பகுதி-உரிைம அல்லது உைடைம உரிைம ெகாண்டாட முடியாது அல்லது அதன்ேமல் ம◌ூ�றா� தரப்பு உரிைமகைள,
டிஎம்ஐ-யின் ஒப்புதல் இன்றி ஏற்படுத்த முடியாது.

(v) ெபாருளின் ேமல் முதல் மற்றும் ஏகேபாக உரிைம டிஎம்ஐக்கு உண்டு.
6. தவைண தவறுதல் நிகழ்வுகள்
6.1 ஒவ்ெவாரு நிதிவசதிக்கும் கீழ்க்கண்ட ெசயல்கள்/நிகழ்வுகள் ஒவ்ெவான்றும், கடனாளியின் “தவைண தவறுதல் நிகழ்வு” என்று ஆகும்.
(i) ெகடு ேததி அன்று கடன் பாக்கிைய கடனாளி ெசலுத்தத் தவறுதல்;
(ii) நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் உள்ள விதிகள், உடன்பாடுகள், பிரதிநிதித்துவங்கள், ெபாறுப்புறுதிகள், அறிவிப்புகள் அல்லது உறுதிகள்

இவற்ைற மீறுதல்;
(iii) ேமாசடி திரித்துக் க◌ூ�த�அல்லது அடிப்பைட தகவைல மைறத்தல், இவ்வாறு கடனாளி ெசய்து அதனால் நிதி வசதி வழங்குவதில் டிஎம்ஐ-யின்

முடிவு பாதிக்கப்படுதல்;
(iv) கடனாளியின் இறப்பு, பித்துநிைல அல்லது அவரது நிரந்தரமானஊனம்;
(v) கடனாளி ட்ராெடௗன்-ஐ ேநாக்கத்துக்கு அல்லாமல் ேவறு எதற்காவது உபேயாகித்தல்;
(vi) நடக்கும் ஏதாவது நிகழ்வுகள், நிைலைமகள் அல்லது ச◌ூ�நிைலக� (சட்ட மாற்றங்கள் உட்பட) இவற்றால் டிஎம்ஐ-யின் ெசாந்த மற்றும்

நிச்சயமான கருத்தில், நடவடிக்ைககள் எடுப்பதில் தைடகள், அல்லது கடனாளியின் ெநாடிப்பு நிைல/கைலப்பு/வைகயற்ற நிைல அல்லது
அவரின் ெசாத்துக்களின் மீது தைட அல்லது பற்றுைக ேபான்ற ஒரு அடிப்பைட எதிர்மைற விைளவு ஏற்படுதல்;

6.2 தவைண தவறும் நிகழ்வு நடந்தது குறித்தான டிஎம்ஐ-யின் முடிவு கடனாளிையக் கட்டுயடுத்தும்.
7. தவைண தவறுதலின் விைளவுகள்
7.1 தவைண தவறும் நிகழ்வுகள் நடந்தபின், அல்லது அதற்குப் பிறகு ேவறு எப்ேபாதாவது, நிதிவசதியில் நிலுைவயில் உள்ள அைனத்துத்

ெதாைககைளயும், அைவ பாக்கியாக உள்ளனேவா இல்ைலேயா, உடனடியாக திரும்பக் கட்டேவண்டும் என்று ேகட்க டிஎம்ஐ-க்கு உரிைம
உண்டு ஆனால் கடைம இல்ைல. அதற்குப் பிறகு 15 (பதிைனந்து) நாட்களுக்குள் கடனாளி அத்ெதாைககைள திரும்பக் கட்டாவிட்டால்,
ெபாருந்தக்க◌ூ�ய சட்டங்களுக்குக் கீழ் கிைடக்கும் எந்த தீர்வுச் ெசயைலயும் எடுக்க டிஎம்ஐ-க்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. இதில்
தைடயாைணயால் கிைடக்கப்ெபறும் நிவாரணம் அல்லது கடனாளி ேமல் அல்லது அவரது ெசாத்துக்கள் ேமல் பற்றுைகயும் அடங்கும்.

7.2 கடன் வழங்குபவருக்கு ெபாருைள உடனடியாக ைகயகப்படுத்த நிபந்தைனயற்ற அதிகாரம் உண்டு..
7.3 முன்ெசால்லப்பட்ட தவைண தவறுதல்களாலும், அகற்காக டிஎம்ஐ எடுக்கும் தீர்வுகளாலும் ஏற்படும் எல்லா சட்ட ெசலவுகள், மற்றும்

இதர ெசலவுகளுக்கு கடனாளிேய ெபாறுப்பாவார்.
8. ெவளிப்படுத்துதல்கள்
8.1 டிஎம்ஐ கடன் ெபறுபவரின் விவரங்கள், நிதிவசதி, டிராடவுன், தவைண தவறல்கள், ஏேதனும் இருந்தால், ஆகிய எல்லா விவரங்கைளயும்

தரவுகைளயும் ம◌ூ�றா� தரப்பினர் மற்றும் ேதைவப்பட்ட முகவர்களிடம் மற்றும்/அல்லது டிரான்ஸ்ய◌ூனிய� சிபில் லிமிெடட் (“சிபில்”)
உள்ளிட்ட ஆர்பிஐ யினால் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களிடம் ெவளியிட கடனாளி ஒத்துக்ெகாண்டு அனுமதியளிக்கிறார். டிஎம்ஐ/ம◌ூ�றா�
தரப்பினர்/சிபில் /ஆர்பிஐ இந்த தகவல்கைள தகுந்த முைறயில் மற்றும் ஏற்ற சட்டத்துக்கு உட்பட்ட வைகயில் உபேயாகப்படுத்தவும்
ெசயல்முைறப்படுத்தவும் கடன் ெபறுபவர் ஒப்புக்ெகாண்டு அனுமதி அளிக்கிறார். ேமலும், தவைண தவறல்கள் இருப்பின், இந்த கடன்
ெபறுபவரின் ெபயர் / அதன் இயக்குனர்கள்/பங்குதாரர்கள் க◌ூ�� மனுதாரர்கள் ஆகிேயாரின் ெபயர்கைள “தவைண தவறியவர்கள்” என்று
தகுந்த முைறயிலும் ெசய்தித்தாள்கள், பத்திரிைககள் மற்றும் சம◌ூக வைல தளங்கள் உள்ளிட்ட ஊடகங்களில் ெதரிவிக்க அல்லது பிரசுரிக்க,
டிஎம்ஐ மற்றும் இத்தைகய முகவர்கள் தங்கள் தன்னிச்ைச அதிகாரத்துடன் எத்தைகய தைளயும் இல்லாத உரிைம ெபறுகிறார்கள்.

8.2 இந்த தகவல்கைள பகிர்ந்து ெகாள்வது/ெவளிப்படுத்துவது, அதன் ம◌ூல� கடன் ெபறுபவருக்கு ஏற்படும் பின்விைளவுகள் அல்லது ேவறு
எந்த காரணங்களுக்கும் கடன் ெபறுபவர் டிஎம்ஐ ஐ ெபாறுப்பாளி ஆக்காது. இந்த உட்பிரிவுக்க◌ூ� 8 இன் விதிமுைறகள் ெபாது விதிகள்
மற்றும் கடன் ெபறுபவரின் நிலுைவகள் திருப்பி ெசலுத்துவதில் இறுதியாக இருக்கும்.

9. மற்றைவ
9.1 டிஎம்ஐ யின் ஆவணங்களில் உள்ள பதிவுகள் தான் இறுதி சான்று மற்றும் கடன் ெபறுபவரின் நிலுைவத்ெதாைக மற்றும் டிஎம்ஐ அளிக்கும்

நிலுைவ விவரம் கடன் ெபறுபவரால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டு அவைர கட்டுப்படுத்தும்.
9.2 கடன் ெபறுபவரின் கடன் நிலுைவக்கான பிைணப்பாடு, ஒன்றுக்கு ேமற்பட்டவர்கள் ேசர்ந்து கடன் ெபற்றிருந்தால், அது அைனவருக்கும்

ெபாதுவானது மற்றும் அைனவைரயும் கட்டுப்படுத்துவதாகும்.
9.3 கடன் ெபறுபவர் எல்லா ஆவணங்களிலும் ஒப்பமிட்டு ெசயல்படுத்த ேவண்டும் ேமலும் டிஎம்ஐ ேகாரும் கீழ்கண்டவற்றுக்கு

ஒத்துைழக்கேவண்டும் (1) ஆர்பிஐ இன் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க ெசயலாற்ற ேவண்டும் (2) நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் முழு
உரிைமைய டிஎம்ஐக்கு வழங்க ேவண்டும் ேமற்க◌ூற�ப�டவ���� எந்த வித பாதகமும் இல்லாமல் கடன் ெபறுபவர், இவ்வாறு ெசய்யத் தவறும்
ேபாது, இந்த மாற்றங்கள் நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் எற்படுத்தப்பட்டதாகக் ெகாள்ளப்படும் ேமலும் அது கடன் ெபறுபவைர
கட்டுப்படுத்தும் என்று ரத்து ெசய்ய முடியாதபடி ஒப்புக்ெகாள்கிறார்.

பதிவு ெசய்யப்பட்ட அலுவலகம் - எக்ஸ்ப்ெரஸ் கட்டிடம், 3வது மாடி, 9-10, பகாதுர்’ ஷா ஜஃபர்’ மார்க் நிய◌ூ ெட�லி-110002
வைலதளம்- www.dmifinance.in
வாடிக்ைகயாளர் ேபார்டல் - https://portal.dmifinance.in/
வாட்ஸ்அப் - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)

http://www.dmifinance.in
https://portal.dmifinance.in/
https://bit.ly/DMIFINWA


9.4 கடன் வசதிகைள தற்காலிகமாக நிறுத்தி ைவப்பது அல்லது நிரந்தரமாக துண்டிப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்ைககள் இருந்தாலும், கடன் ெபறுபவர்
ெமாத்த நிலுைவத்ெதாைகையயும் திருப்பி ெசலுத்தும் வைர நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி உள்ள எல்லா உரிைமகளும் தீர்வுகளும் டிஎம்ஐ
இடம் இருக்கும்.

9.5 நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி உள்ள வட்டி விகிதம், அபராதக் கட்டணங்கள், ேசைவ கட்டணங்கள் மற்றும் இதர கட்டேவண்டிய
கட்டணங்கள் நியாயமானைவ என்றும் தன்னால் ஒப்புக்ெகாள்ளக் க◌ூ�யைவ எ��� கடனாளி ஏ��� ெகா�கிறா�.

9.6 டிஎம்ஐ அதன் உரிைமகளுக்குப் பாதகம் இல்லாமல் இத்தைகய ெசயல்கைள தாேன அல்லது தன் அலுவலர்கைளக் ெகாண்டு ெசய்ய உரிைம
ெபற்றுள்ளது, ேமலும் நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் ம◌ூலா�க�, அைடயாளம் மற்றும் கடன் ெபறுபவர் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்கைள
சரிபார்ப்பது, ேமலாண்ைம, வசதிகைள கண்காணிப்பது, ேநாட்டீஸ் அனுப்புதல், கடன் ெபறுபவைர ெதாடர்பு ெகாள்ளுதல், பணம்/மின்னணு
ஆைணகள்/வங்கி வைரேவாைலகள்/ஆைணகள் ஆகியவற்ைற டிஎம்ஐ இன் சார்பாகப் ெபற்றுக்ெகாள்வது உள்ளிட்ட சட்டத்துக்குட்பட்ட
எல்லா ெசயல்கைளகைளயும் நிைறேவற்ற தன் எல்லா ெசயல்பாடுகள், உரிைமகள் மற்றும் ஆற்றைல தன்னால் நியமிக்கப்பட்ட ம◌ூ�றா�
தரப்பினருக்கு (இனி “ேசைவ வழங்குபவர்” என்று குறிப்பிடப்படுவார்) அளிக்க முழு ஆற்றலும் அதிகாரமும் உண்டு என்பைத கடன்
ெபறுபவர் ெவளிப்பைடயாக புரிந்து ெகாண்டு ஒப்புக்ெகாள்கிறார்.

9.7 இந்த கீழ்க்காணும் நிதி வழங்கும் பரிவர்த்தைன கடன் ெபறுபவருக்கும் டிஎம்ஐ க்கும் இைடேய கடன் ெகாடுப்பவர், ெபறுபவர் என்ற
ெதாடர்ைப தருகிறது, ேமலும் இது டிஎம்ஐ அளித்த/அளிக்கும் ேவெறந்த ேசைவக்கும் அல்ல. என்பைத கடன் ெபறுபவர் புரிந்து ெகாண்கிறார்.
அதன்படி, கன்ஸ்யுமர் ப்ேராெடக்ஷன் ஆக்ட், 1986, கீழ்க்காணும் இந்த பரிவர்த்தைனகளுக்குப் ெபாருந்தாது

9.8 வருமான ஆதார ஆவணங்கள், முகவரி ஆவணங்கள், அைடயாள ஆவணங்கள், ேமலும் தனிப்பட்ட மற்றும் நிதி சம்பந்தப்பட்ட இதர கடன் வசதி
ெபறுவதற்காக சமர்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கைள சரி பார்க்க மற்றும் அவற்ைற இருத்திக்ெகாள்ள டிஎம்ஐ க்கு கடன் ெபறுபவர் அதிகாரம்
அளிக்கிறார்.

9.9 டிஎம்ஐ ேதைவக்ேகற்ப கடன் ெபறுபவரின் பான் எண்/பான் அட்ைட நகல், பிற அைடயாள ஆதாரங்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்கள்,
ஆகியவற்ைற அவ்வப்ேபாது ேதைவக்கு ஏற்ப ெபறவும் சிபில்/எக்ஸ்பீரியன்/ஹன்டர் அறிக்ைககள் ெபறவும் டிஎம்ஐ க்கு அதிகாரம் அளித்து
கடன் ெபறுபவர் ஒத்துக்ெகாள்கிறார். தன் ேகஒய்சி ைய மின்னணு முைற ம◌ூல� சரி பார்க்கஅல்லது அத்தைகய சரி பார்த்தைல மின்னணு
முைறயில் சரி பார்க்கத் ேதைவயான ெசயல்முைறகைள ேமற்ெகாள்ளவும் அந்த விவரங்கைள ேதைவப்பட்டவர்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ளவும்
அவற்ைற ேசமித்து ைவக்கவும் கடன் ெபறுபவர் இைசவு ெதரிவித்து டிஎம்ஐக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறார்.

9.10 நிகழ்வு, ச◌ூ�நிைல, மாற்றம், ெமய்நிகழ்வு தகவல், ஆவணம், அதிகாரம் அளித்தல், நடவடிக்ைக, ெசயல், விடுபடல், ேகாரிக்ைககள், மீறல்,
தவைண தவறல் அல்லது ேவறு ஏதாவது நிகழ்வுகளின் அடிப்பைட அல்லது ேவறு விஷயங்களில் ஏேதனும் கருத்து ேவறுபாடு அல்லது
சர்ச்ைச கடன் ெபறுபவருக்கும் டிஎம்ஐ க்கும் உண்டாகுமானால், டிஎம்ஐ யின் கருத்ேத இறுதியானது ேமலும் அது கடன் ெபருபவைரக்
கட்டுப்படுத்தும்.

9.11 கடன் ெபறுபவரும் டிஎம்ஐ யும் புதிய வசதி அளிக்கும் விஷயத்தில் ஜிசி-யின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகளின் படி டிஎம்ஐ ேகாரும்
ேதைவப்பட்ட கடிதம்/ஒப்புக்கடிதத்துடன் பரஸ்பர ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாள்ளலாம்.

10. பிரிக்கப்படும் தன்ைம
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் அவரது கடப்பாடுகள் தற்சார்புைடயைவ ேமலும் மற்றவற்றிலிருந்து பிரிக்கப்படும் தன்ைம உைடயைவ
என்பைத கடன் ெபறுபவர் புரிந்து ெகாள்கிறார்.

11. ஆளும் சட்டம் மற்றும் சட்ட ஆட்சி எல்ைல
11.1 எல்லா நிதிவசதிகளும் மற்றும் நிதியளிப்பு ஆவணங்களும் இந்தியாவின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கும். .
11.2 நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் உள்ள தரப்புகளின் உரிைமகளும் ெபாறுப்புகளும் குறித்து இந்த தற்சமயங்கள் ேமல் அல்லது

கட்டைமப்புகள், ெபாருள் அல்லது அதன் பலன்விைளவுகள் குறித்த எல்லா சர்ச்ைசகள், ேவறுபாடுகள் மற்றும்/அல்லது ேகாரிக்ைககளும்
ஆர்பிடிேரஷன் அண்ட் கன்சிலிேயஷன் ஆக்ட், 1996 அல்லது அதற்கான சட்டத்திருத்தங்கள் அல்லது அதற்கு பதிலாக ெகாண்டுவரப்பட்ட
ேவறு சட்டத்தில் உள்ள ேகாட்பாடுகளின் அடிப்பைடயில் நடுவர் தீர்ப்பாயத்தின் ம◌ூல� முடிவு ெசய்யப்படும். இது டிஎம்ஐ-ஆல்
நியமிக்கப்பட்ட ஒற்ைற நடுவர் தீர்ப்பாயத்துக்கு அனுப்பப்படும். இந்த நடுவர் தீர்ப்பாயம் ெடல்லியில் இருக்கும். இதன்
நடவடிக்ைககள் சட்டத்தின் ெசக்ஷன் 29(பி)-யில் ெசால்லப்பட்டுள்ள விைரவு வழி ெசயல்முைறயில் நடக்கும். இந்தத் தீர்ப்பாயத்தின்
தீர்ப்புகள், தற்காலிக தீர்ப்புகள் உட்பட, முடிவானதாகவும் அைனத்து தரப்பினைரயும் பிைணப்பதாகவும் இருக்கும். நடுவர் அந்தத்
தீர்ப்பில் எந்தக் காரணங்களும் குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு வழங்கலாம்

11.3 ேமலும் தற்ேபாைதய உட்குறிப்புக் க◌ூ� நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் முடிவு வைர இருக்கும். நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் ஏற்படும் எந்த
அல்லது எல்லா தகராறுகளுக்கும் (ெடல்லி, இந்தியாவில் நடக்க ேவண்டிய நடுவர் தீர்ப்பாய ெசயல்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு), ெடல்லி
நீதிமன்றத்தின் தனிப்பட்ட சட்ட எல்ைலக்குள் இருக்கும்.

12. அறிவிப்புத் தகவல்கள்
12.1 நிதியளிக்கும் ஆவணங்களின்படி கடன் ெபறுபவருக்கு தரப்பட ேவண்டிய எந்த அறிக்ைகயும் அவருைடய தற்ேபாைதய அல்லது கைடசியாக

ெதரிவிக்கப்பட்ட முகவரிக்கு பதிவுத் தபாலில் அனுப்பப்பட்டாேலா அல்லது அந்த முகவரியில் வழங்கப்பட்டாேலா அல்லது அவருடன்
ேநரிைடயாக ெகாடுக்கப்பட்டாேலா தான் ஏற்கத்தக்க வழங்கல் ஆகும். பதிவுத்தபாலில் அனுப்பப்பட்ட இத்தைகய எந்த ஒரு அறிக்ைகயும்
அனுப்பப்பட்டதில் இருந்து 48 மணி ேநரத்துக்குள் கடன் ெபறுபவருக்கு கிைடக்கப்ெபற்றதாக கருதப்படும். டிஎம்ஐக்கு தரேவண்டிய
அறிக்ைக ேமற்கண்ட முகவரியில் கிைடக்கப் ெபற்றால் தான் ஏற்கத்தக்கதாக கருதப்படும்.

13. மாற்றுரிைம
13.1 டிஎம்ஐயின் எழுத்து ம◌ூலமான முன் அனுமதி ெபறாமல் கடன் ெபறுபவர் நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் தன் உரிைம அல்லது கடப்பாடு

அல்லது கடைமைய ேநரிைடயாக ேவறு ஒருவருக்ேகா அல்லது ேவறு ஒருவைர ைமயப்படுத்தி ம◌ூ�றா� தரப்ைப உருவாக்கி அவருக்ேகா,
க◌ூ�டாகேவா அ�ல� பலவாறாகேவா, மா�ற� ெச�யேவா அ�ல� ஒப்பைடக்கேவா கடன் ெபறுபவருக்கு உரிைமயில்ைல.

13.2 நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் தன் உரிைம, பயன்கள், கடப்பாடு, கடைமகள் / ேமலும் கடன் ெபாறுப்புகைள எல்லாம் அல்லது எைதயும்
(முழுைமயாகேவா அல்லது பகுதியாகேவா ேமலும் பங்ேகற்கும் உரிைம அளிப்பதுடன்) எந்த முைறயிலும் விற்கேவா, மாற்றம் ெசய்யேவா,
மாற்றுரிைம ெசய்யேவா அல்லது கடனீடு பத்திரமாக மாற்றேவா, கடன் ெபறுபவரின் எழுத்து ம◌ூல� முன் அனுமதி ெபறாமல் அல்லது
அவருக்கு ெதரிவிக்காமல் தன் முடிவுப்படி எந்த முைறயிலும் மற்றும் விதிப்படியும் ெசய்ய டிஎம்ஐ க்கு உரிைம உண்டு. . அப்படி
மாற்றப்படும், மாற்றுரிைம ெசய்யப்படும், கடனீடு பத்திரமாக மாற்றப்படும் பட்சத்தில், கடன் ெபறுபவர் இந்த மாற்றம் ெபறுபவர் அல்லது
மாற்றுரிைம ெபறுபவருக்கு நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் தன் கடப்பாட்ைட ெசயல்படுத்த ேவண்டும் ேமலும் ெசயல்படுத்தும் கடைம
உள்ளவர் ஆவார். அத்தைகய சந்தர்பத்தில், கடன் ெபறுபவர் மீதமிருக்கும் ஈேமன்ேடட்/ஈசிஎஸ்கைள டிஎம்ஐ யின் அறிவுறுத்தலின்படி
மாற்றுரிைம ெபறுபவரின் ெபயருக்கு மாற்றித் தரேவண்டும்.

14. ஈட்டுறுதி
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் உள்ள விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் கடப்பாடுகைள கடன் ெபறுபவர் ெசயலாற்றாமல் ேபாவது, கடன்
தவைண தவறல், நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் டிஎம்ஐ உரிைம ெசயல் படுத்துதல், பிைணயீட்டு அமலாக்கம் மற்றும் நிலுைவ வச◌ூ�
ெசய்தல் மற்றும் தன்னால் ஏற்படும் கடன் ெபாறுப்புகள், ேகாரிக்ைககள், இழப்பு, தீர்ப்பு, நஷ்டம், ெசலவுகளில் இருந்து (நியாயமான
வழக்கறிஞர் கட்டணம் மாற்று ெசலவு உள்ளிட்ட, அது மட்டுமல்லாமல்) டிஎம்ஐ, அதன் அலுவலர்கள், பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஆேலாசகர்கைள
அவ்வப்ேபாதும் மற்றும் எல்லா ேநரங்களிலும் விலக்கு அளித்து கடன் ெபறுபவர் பாதுகாப்பு அளிக்கிறார்,
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15. ஏற்பு :

டிஎம்ஐ-இன் ெகாள்ைகப்படி எங்களால் ஜிசி மற்றும் நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் ப◌ூ��தி ெசய்யப்பட்ட விவரங்கள் எல்லாவற்றிலும் திருப்தி
ஏற்பட்ட பிறேக இந்த ஜிசி-யில் டிஎம்ஐ பங்ேகற்கும் என்று நான்/நாங்கள் அறிேவன்/அறிேவாம்.. இந்த ஜிசி டிஎம்ஐயின் அலுவலர் இந்த
ஜிசி-யில் ெடல்லி-இல் ைகெயழுத்து இடும் அல்லது முதல் பட்டுவாடா நடக்கும் தினம், இதில் எது முன்னேரா அன்று இந்த ஜிசி இறுதியாகி
சட்டப்படி கட்டுப்படுத்தும் என்பைத நான்/நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்.
“நான் ஒப்புக்ெகாள்கிேறன்” ஐ ெசாடுக்குவதன் ம◌ூல� கடன் ெபறுபவர் இந்த ஜிசியில் மின்னணு முைறயில் ைகெயழுத்திடுகிறார் மற்றும்
தான் விதிகளுக்கு சட்டப்படி கட்டுப்படுவதாக ஒப்புக் ெகாள்கிறார். கடன் ெபறுபவரின் இந்த ஜிசியின் ஒப்புதல்கள் பின் வருமாறு : இந்த
ஜி.சி.ைய கடன் வாங்குபவர் ஏற்றுக்ெகாள்வது பின்வருமாறு: (i) திரும்பப்ெபறுவது இல்லாமல் ஒப்புக்ெகாண்டு ஜிசியில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லா விதிகளுக்கும் நிபந்தைனகளுக்கும் எந்த நிபந்தைனயும் இல்லாமல் கட்டுப்பட கடன் ெபறுபவரின் ஒப்புதல்;
ேமலும் (ii) இந்த ஜிசிகைள (நிதியளிப்பு ஆவணங்களுடன்) முைறயாகப் படித்து புரிந்து ெகாண்டதாக கடன் ெபறுபவரின் ஒப்புதல் மற்றும்
உறுதி.
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