கடனுக்கான பொது விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
எக்ஸ்ப்ரஸ் கட்டிடம், 3வது மாடி, 9-10, பகதூர் ஷா ஜாஃபர் மார்க், புது டில்லி 110002 என்ற இடத்தில் தன் பதிவுபெற்ற அலுவலகத்தைக்
கொண்டுள்ள டிஎம்ஐ ஃபினான்ஸ் பிரைவேட் லிமிடட் (டிஎம்ஐ என்பதில் அதன் பின் வருபவர் மற்றும் உரிமை மாற்று பெற்றவர்களும்
அடங்கும்)-இன் கடன் சம்பந்தப்பட்ட கடனுக்கான பொது விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் (“ஜிசி”)
1.
சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
1.1
இந்த ஜிசி-களில் மற்றும் கடன் விண்ணப்பப் படிவத்தில் உள்ள வாசகங்களும் சொற்றொடர்களும் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
“கிடைக்கக்கூடிய காலம்” என்பது கடனாளி எந்த காலத்துக்குள் நிதிவசதியிலிருந்து பணம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதைக் குறிக்கும்.. இது
கடன் விவரங்கள் அடங்கிய தாளில் குறிப்பிட்டது போல் இருக்கும்;
“கிடைக்கக்கூடிய நிதிவசதித் தொகை” என்பது எந்த ஒரு தருணத்திலும் ஒரு நிதிவசதியிலிருந்து இன்னும் எடுக்கப்படாத தொகையைக் குறிக்கும்.
இதில் எந்த ஒரு முழுமையாகவோ அல்லது இதற்குமுன்பு எடுக்கப்பட்ட கடன் தொகையின் ஒரு பகுதி கடன் திருப்பிக்கட்டுதலுக்கும்
முன்கூட்டியே திருப்பிக் கட்டுதலுக்கும் பிறகு மீதம்
இருக்கும் தொகையும் அடங்கும்;.
“கடனாளி” என்பது கடன் விவரங்கள் தாளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள கடனாளியைக் குறிக்கும்;
“கடனாளியின் கடன் பாக்கித் தொகை” என்பது கடனாளி டிஎம்ஐ-க்குத் தர வேண்டிய எல்லா தொகைகளையும் குறிக்கும். இதில் நிலுவையில் உள்ள
கடன் வசதி, வட்டி, மற்ற எல்லா கட்டணங்கள், செலவினங்கள் ஆகியவையும் உள்ளடங்கும்;
“டிராடௌன்” என்பது கிடைக்கக்கூடிய காலத்துக்குள் நிதிவசதியிலிருந்து நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் உள்ள விதிகளின்படி நடக்கும் ஒவ்வொரு பண
எடுப்பையும் குறிக்கும். இதில் கடன் திருப்பிக்கட்டுதலுக்கும் முன்கூட்டியே நடைபெற்ற பண எடுப்பைத் திருப்பிக் கட்டுதலுக்கும் பிறகு
நிதிவசதியில் மீதம் இருக்கும் தொகையும் அடங்கும்;.
“உரிய நாள்” எந்த ஒரு பணம் செலுத்துதலுக்கும் “உரிய நாள்” என்பது டிஎம்ஐ-க்கு கடனாளியிடமிருந்து பணம் வர வேண்டிய நாள் ஆகும்.
“ஈஎம்ஐ” என்பது கடனாளியால் நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் உள்ளபடி நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பண எடுப்புகள் மற்றும் (பொருந்தக்கூடிய)
வட்டித்தொகை முதலியவற்றைத் திருப்பிக்கட்ட வேண்டிய சரிநிகராக்கப்பட்ட மாதாந்திரத் தவணைத் தொகையைக் குறிக்கும்
“நிதி வசதி” என்பது கடன் விவரங்கள் தாளின்படி டிஎம்ஐ-யால் கடனாளிக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ட்ராடௌன் வரையறையைக் குறிக்கும். இது
கடனாளிக்கு ஒரு சுழல் கடனாகக் கிடைக்கும்;
“நிதியளிப்பு ஆவணங்கள்” என்பவை ஜிசி, கடன் விண்ணப்பம், கடன் விவ்ரங்கள் தாள் மற்றும் அதற்கான பின் இணைப்புகள் உட்பட, மேலும்
கடனாளியால் கையொப்பமிட்டு முற்றளிக்கப்பட்ட அல்லது டிஎம்ஐ-யால் கோரப்பட்ட, அவ்வப்போது மாற்றம் செய்யப்பட்ட எந்த ஆவணங்களும்
அடங்கும்;
“கடன் விண்ணப்பம்” என்பது கடன் வேண்டி கடனாளி டிஎம்ஐ-க்கு குறிப்பிடப்பட படிவத்தில் அவ்வப்போது சமர்ப்பிக்கும் விண்ணப்பத்தைக்
குறிக்கும்.
“கடன் விவரங்கள் தாள்” என்பது டிஎம்ஐ-க்கும் கடனாளிக்கும் இடையே அவ்வப்போது கையொப்பமிட்டு முற்றளிக்கப்பட்ட கடன் விவரங்கள்
தாளைக் குறிக்கும்
“அடிப்படை எதிர்மறை விளைவு” என்பது டிஎம்ஐ-யின் கருத்தில் (i) கடனாளியின் கட்ட வேண்டிய தொகையை திருப்பிக்கட்டும் அவரது திறன்,
அல்லது (ii) கடனாளி கட்டவேண்டிய தொகையை வசூல் செய்யக்கூடிய
தன்மை, இவற்றை பாதிக்கும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியைக் குறிக்கும்.
“காலக்கெடு கடந்ததற்கான வட்டி விகிதம்” என்பதற்கு கடன் விவரங்கள் தாளில் சொல்லியிருக்கிறபடி அவற்றுக்காக குறிப்பிட்ட தேதிகளில் திருப்பிக்
கட்டப்படாத தொகைகளின் மேல் தவணை தவறுதளுக்காக விதிக்கப்படும் வட்டி என்று பொருள்படும்;
“நோக்கம்” என்பதற்கு கடன் விவரங்கள் தாளில் குறிப்பிட்டபடி, விற்பனையாளர்களிடமிருந்து எந்த பொருளையும் வாங்குவது உட்பட, ஒவ்வொரு
டிராடௌன்-ஐயும் உபயோகிப்பதைக் குறிக்கும்.
“பொருள்” என்பது கடன் விவரங்கள் தாளில் சொல்லப்பட்டுள்ள நோக்கத்துக்கு இணையாக, எந்த விற்பனையாளரிடமிருந்தும் கடனாளியால்
வாங்கப்படும் எந்த பொருளையும் குறிக்கும்.
“விற்பனையாளர்” என்பது அவ்வப்போது டிஎம்ஐ-யினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்படும், மற்றும் எந்த பொருட்களையும் வாங்க டிஎம்ஐ நிதிவசதி தரும்
மின்னணு வணிக வலைத்தளம் உட்பட்ட விற்பனையாளர்களைக் குறிக்கும்.
1.1A. இந்த ஜிசி-யில் (a) ஒருமை என்பது பன்மையையும் குறிக்கும் (எதிரெதிர் மாறாகவும்)
(b) பாலினம் குறிக்கப்படும்போது அது பெண்,
ஆண் மற்றும் இரு பாலினத்தவரையும் குறிக்கும்.
2.
பட்டுவாடா
2.1
கடனாளி கிடைக்கக்கூடிய காலத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் கிடைக்கக்கூடிய நிதி வசதித் தொகையின் அளவு வரை எந்தத்தொகை
வேண்டுமானாலும் பட்டுவாடா பெற வேண்டலாம். அந்த வேண்டுதலுக்கு எதிராக டிராடவுன்-ஐ அனுமதிக்கவோ நிராகரிக்கவோ டிஎம்ஐ-க்கு
தனி உரிமையான மற்றும் முழுமையான அதிகாரம் உண்டு. இந்த நிதிவசதி சுழல் கடன் முறையில் இருக்கலாம். கிடைக்கக்கூடிய நிதிவசதித்
தொகை கிடைக்கக்கூடிய காலத்தில் முன்கூட்டியே கட்டியதாலும் திருப்பிக்கட்டிய தொகையாலும் மாற்றம் அடையலாம். இந்த ஜிசி-யில்
என்ன அடங்கியிருந்தபோதிலும், அதன் தனிப்பட்ட உரிமையில் அது சரி என்று நினைப்பதற்கு ஏற்ப, நிதிவசதியிலிருந்து இன்னும் மேலும்
டிராடௌன்களை மறுக்கவோ ரத்து செய்யவோ டிஎம்ஐ-க்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. இதில் கடனாளி பற்றி செய்யும் கடன் மதிப்பாய்வு மூலம்
ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் அடங்கும்.
2.2
வணிகருக்கோ விற்பனையாளருக்கோ சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனத்துக்கோ அல்லது அதன் அதிகாரம் பெற்ற நபருக்கோ நேரடியாக பட்டுவாடா
செய்யப்படும் அந்த டிராடௌனும் கடனாளிக்கு பட்டுவாடா செய்தது போலவே கருதப்படும். கடனாளி,
2.3
கடன் விவரங்கள் தாளில் சொல்லப்பட்டுள்ள திருப்பித்தர இயலாத செயல்முறை கட்டணங்களை அதற்கான வரியையும் சேர்த்து கட்ட
வேண்டும். அது முதல் டிராடவுனோடு பட்டுவாடா செய்யப்பட்ட தொகையாக சேர்க்கப்படும். அவ்வாறு, கடனாளி அந்த முழு
டிராடவுனுக்கும் பொறுப்பாவார்.
3.
வட்டி மற்றும் திருப்பிச் செலுத்துதல்
3.1
கடனாளி நிதிவசதியில் இருந்து செய்த ஒவ்வொரு டிராடவுன் மேலும் கடன் விவரங்கள் தாளில் சொன்னபடி மற்ற எல்லா கட்ட வேண்டிய
தொகைகள் மீதும் (தேவையிருந்தால்) வட்டி கட்டுவார். அந்த வட்டி, மாதாந்திர அடிப்படையில் கூட்டு விகித முறையில் கணக்கிடப்படும்.
கடனாளி மொத்த டிராடவுன் தொகைக்கும் பொறுப்பாவார். மேலும் அவர் ஒவ்வொரு டிராடௌன் மேலும் முழுத்தொகையையும் செலுத்த
வேண்டும். இருந்தும், அவ்வித நிலைகளில், உரிய நாளில் தவணை செலுத்தப்படாத விட்டால், கெடு தேதிக்குள் கட்டப்படாத அனைத்து
தொகைகள் மேல் குறிப்பிடப்பட்ட விகிதத்தில் வட்டி சேரும் (காலக்கெடு கடந்ததற்கான வட்டி விகிதம்). இந்த வட்டி விகிதம் அதனதன் பணம்
கட்ட வேண்டிய கெடு தேதிகளிலிருந்து கணக்கிடப்படும். அந்த வட்டி, மாதாந்திர அடிப்படையில் கூட்டு விகித முறையில் கணக்கிடப்படும்.
3.2
இனங்கண்ட நோக்கத்துக்கு, டிராடௌன் பூஜ்யம் வட்டி விகிதத்தில் அனுமதிக்கப்படலாம் என்பதை கடனாளி ஏற்றுக்கொள்கிறார்.
அத்தகைய தருணங்களில், திருப்பிக்கட்டுதல் என்பது விற்பனையாளர்கள்/ சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிறுவனங்களால் டிஎம்ஐ மற்றும்
விற்பனையாளர்/ அவரது அதிகாரம் தரப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் பரஸ்பரம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக நேரடியாகத்
தரப்படும் ஒரு ஒற்றை-முறை, திருப்பித்தர இயலாத கழிவு, டிஎம்ஐ-க்கு
3.3
ஒவ்வொரு டிரவ்டௌன்-க்கான காலம் கடன் விவரங்கள் தாளில் சொன்னது போல் இருக்கும். அதனதன் காலத்துக்குள்ளும் மற்றும்
அதன்மேல் தரவேண்டிய வட்டியோடும், அது கடன் விவரங்கள் தாளில் சொல்லப்பட்ட அதிகபட்ச ஈஎம்ஐ-க்கு மேல் இல்லாமல் இருக்கும்.
ஈஎம்ஐ என்பது அசல் பாக்கி மற்றும் அதன்மேலான வட்டிக்காக மட்டும்தான் இருக்கும். அதில் டிராடௌன்களின் கடன் தீர்வுச்
செலுத்தங்களின் தேவைக்கு ஏற்ப, ஈஎம்ஐ டிஎம்ஐ-யால் கணக்கிடப்படும். இதில் தவணை தவறுதல் மேல் விதிக்கப்படும் வட்டி அல்லது
கடனாளி நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி செலுத்த வேண்டிய வேறு இதர கட்டணங்கள் அடங்காது.
3.4

பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் - எக்ஸ்ப்ரெஸ் கட்டிடம், 3வது மாடி, 9-10, பகாதுர்’ ஷா ஜஃபர்’ மார்க் நியூ டெல்லி-110002
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குறித்த காலத்திற்குள் ஒவ்வொரு ஈஎம்ஐ-யும் கட்டப்பட வேண்டும் என்பது ஒப்பந்தத்தின் சாராம்சம். ஈஎம்ஐ கணக்கிடப்படும் முறையை
தான் புரிந்துகொண்டதாகவும் அதை சர்ச்சைக்கு உள்ளாக்க மாட்டார் என்றும் கடனாளி ஏற்றுக் கொள்கிறார்
நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் வேறெங்காவாது எது சொல்லியிருந்தாலும், ஈஎம்ஐ உட்பட கடனாளியின்
எல்லா பாக்கித் தொகைகளும்
கடனாளியால் டிஎம்ஐ-க்கு அதன் தன்விருப்புரிமையின் பேரில், எந்தக் காரணமும் சொல்ல வேண்டியத் தேவையில்லாமல், செலுத்தப்பட
வேண்டும். கடனாளி அம்மாதிரி கேட்கப்பட்ட 15 (பதினைந்து) நாட்களுக்குள், எந்த தாமதமும், தயக்கமும் இல்லாமல் அத்தொகைகளைச்
செலுத்தவேண்டும்.
பொருந்தக்கூடிய எந்த சட்டத்திற்குக் கீழும், தேவைப்பட்டால், டிஎம்ஐ வட்டி விகிதத்தை திருத்தி அமைக்கலாம். பாக்கியிருக்கும் நிதிவசதி
மற்றும் வட்டியைத் திருப்பிக்கட்ட, ஈஎம்ஐ/ஈஎம்ஐ-யின் எண்ணிக்கையை மறுகணிப்பு செய்ய டிஎம்ஐ-க்கு உரிமை உண்டு.. டிஎம்ஐ-யால்
கடனாளிக்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட அவ்வாறான எந்த மாற்றமும் முடிவானதும், கடனாளியைக் கட்டுப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும். அந்த
மாதிரியான திருத்தத்தின் போது முன்கூட்டி கட்டுவதற்கான அபராதத்தொகை இல்லாமல், முழு பாக்கித் தொகையையும் சேர்ந்திருக்கும்
வட்டியுடன், திருத்தம் செய்யப்பட்ட 30 (முப்பது) நாட்களுக்குள் முன்கூட்டியே கட்ட கடனாளிக்கு உரிமை உண்டு.
தாமதமானத் திருப்பிச்செலுத்தல்கள் பொறுத்தவரை, டிஎம்ஐ-யின் மற்ற எல்லா உரிமைகளுக்கும் பாதகமின்றி (கடன் விவரங்கள் தாளில்
சொல்லியிருப்பது போல) தாமதமான காலத்துக்கு கடனாளியிடமிருந்து டிஎம்ஐ-க்கு காலக்கெடு கடந்ததற்கான வட்டி விகிதம் பெற உரிமை
உள்ளது.
கடனாளி டிஎம்ஐ-யின் முன்கூட்டிய சம்மதத்துடன் மட்டுமே எந்த ட்ராடௌன்-ஐயும் குறிப்பிடப்பட்ட தேதிக்கு முன்பே செலுத்தலாம்.
இதுவும் டிஎம்ஐ இதுபற்றி விதித்திருக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் முன்-செலுத்துதலுக்கான கட்டணங்களுக்கும் உட்பட்டது.
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி டிஎம்ஐ-க்கு செலுத்தும் எந்த தொகைக்கும் எந்த சட்டத்திற்கும் உட்பட்டு இப்போதோ அல்லது
எதிர்காலத்திலோ செலுத்த வேண்டிய எல்லா வட்டி, வரி, தீர்வைகள், மேல்வரித் தீர்வைகள் மற்றும் வேறு வகையான வரிகள், இவை
அனைத்தையும் கடனாளியே தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.. டிஎம்ஐ-யினால் இவை கட்டப்பட்டால், அவை அனைத்தும் கடனாளியிடமிருந்து
திருப்பிபெறத் தக்கவை.. அவற்றின் மேல், செலுத்திய தேதியிலிருந்து, செலவு ஈடு செய்யும்வரை காலக்கெடு கடந்ததிற்கான வட்டி விகிதம்
வசூலிக்கப்படும்.
நிதியளிப்பு ஆவணங்களில், அதற்கு மாறாக விதிகளும் நிபந்தனைகளும் இருந்த போதிலும், கடனாளி திரும்பக் கட்டும் தொகைகள் முதலில்
செலவினங்கள், கட்டணங்கள், செலவுகள் மற்றும் மற்ற பணங்களுக்காகவும், இரண்டாவதாக காலக்கெடு கடந்ததிற்கான வட்டி ஏதாவது
இருந்தால் அதற்காகவும், மூன்றாவதாக வட்டிக்காகவும்,
கடைசியாக நிதி வசதியின் அசலுக்காகவும் சரிசெய்து கொள்ளப்படும்.
(பொருந்துவதான) வட்டி, காலக்கெடு கடந்ததிற்கான வட்டி விகிதம் மற்றும் மற்ற எல்லா இதர கட்டணங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் பெருகிக்
கொண்டிருக்கும். அவை வருடத்திற்கு 365 நாட்கள் என்ற அடிப்படையில், உண்மையில் கழிந்த நாட்களை வைத்துக் கணக்கிடப்படும்
பணம் செலுத்த வேண்டிய கெடு தேதி வணிக நாளாக இல்லாவிட்டால், செலுத்த வேண்டிய தொகை கடனாளியால் உடனே அடுத்து வரும் வணிக
நாளில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
டிஎம்ஐ-க்கு கடனாளியால் செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை எந்தவிதமான கழிவுகளும் இன்றி செலுத்தப்பட வேண்டும். தொகை
செலுத்தலுக்கான வரவு/விடுவிப்பு, பாக்கி இருக்கும் தொகைகள் கைவரப்பெற்ற பின்னே தரப்படும்.
செலுத்தும் வழி, திருப்பிச் செலுத்துதல் மற்றும் முன்கூட்டியே செலுத்துதல்
கடனாளி, பாக்கியைச் செலுத்துவதற்காக அவ்வப்போது டிஎம்ஐ கேட்பதற்கு ஏற்ப ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியாவால் (“ஆர்பிஐ”)
அறிவிக்கப்பட்ட (i) (“ஈ-மேன்டெட்ஸ்”) அல்லது (ii) நேஷனல் ஆட்டோமேடட் கிளியரிங் ஹவுஸ் (டெபிட் கிளியரிங்)/வேறு விட மின்னணு
அல்லது மற்ற கிளியரிங் மேன்டேட் (ஒட்டுமொத்தமாக “நாச்” என்று சொல்லப்படுகிறது), இவற்றை கடனாளியின் வங்கிக்கணக்கின் மேல்
கொடுப்பார். அத்தகைய ஈ-மேன்டேட்கள்/நாச் டிஎம்ஐ-யால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அந்த வங்கியிலிருந்தும் அந்த இருப்பிடத்திலிருந்தும்
தரப்படும். கடனாளி முதல் அளிப்பு/கெடு தேதியிலேயே எல்லா செலுத்தல்களையும் தவறாமல் ஏற்பளிக்க வேண்டும். கடனாளியால்
அளிக்கப்பட்ட ஈ-மேன்டேட்கள்/நாச், டிஎம்ஐ-யால் கடனாளியின் பாக்கித்தொகைகளை வசூல் செய்துகொள்ள உபயோகப்படுத்தப்படலாம்.
அத்தகைய வசூல் சம்பந்தமாக, கடனாளி இதன்மூலம் நிபந்தனையின்றியும் மறுக்க முடியாதபடியும் எந்த விட நடவடிக்கையும் எடுக்க
டிஎம்ஐ-க்கு அதிகாரம் வழங்குகிறார். டிஎம்ஐ அவ்வப்போது, அதன் சொந்த விருப்புரிமைப்படி, கடனாளியின் பாக்கித்தொகை செலுத்தல்
குறித்து கேட்கும் ஈ-மேன்டேட்கள் மற்றும்/அல்லது நாச் மற்றும்/அல்லது வேறு எந்த ஆவணங்களையும் கடனாளி மாற்றிக்கொடுக்க
வேண்டும்..
அந்தந்த கெடு தேதியில் கடனாளியின் பாக்கிக்காக கெடு செலுத்த வேண்டிய தேவையான அளவு தொகையை கடனாளி தன் வங்கிக்கணக்கில்
எப்போதும் வைத்திருக்க வேண்டும். எந்த வங்கிக் கணக்கு/கணக்குகளின் மேல் ஈ-மேன்டேட்கள்/நாச் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ
அந்தக் கணக்கை முடிக்கவோ, அல்லது வங்கிக்கோ அல்லது டிஎம்ஐ-க்கோ கொடுத்த ஆணைகளை ரத்து செய்யவோ ஈ-மேன்டேட்கள்/நாச்
கீழ் உள்ள தொகை செலுத்தல்களை நிறுத்தவோ, தாமதிக்கவோ அறிவுறுத்தல் வழங்கவோ கடனாளி செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு செய்யப்படும்
தகவல் பரிமாற்றங்களை டிஎம்ஐ கருத்தில் கொள்ளாது.
ஈ-மேன்டேட்/நாச் என்பவை கடனாளியின் பாக்கியைக் கட்டுவதற்காக தன்னிச்சையாக அவரால் அளிக்கப்பட்டவை என்றும் வேறு எந்த
நோக்கத்துக்கும் பிணை சொத்தாக அளிக்கப்படவில்லை என்பதை கடனாளி ஏற்கிறார். மேலும் ஈ-மேன்டேட்/நாச் ஆகியவை
மறுதலிக்கப்படுவது என்பது நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட், 1881/த பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட்,
2007, இவற்றின் கீழ் ஒரு குற்றச்செயல் ஆகும் என்று கடனாளி ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஒவ்வொரு ஈ-மேன்டேட்/நாச் மறுதலிப்புக்கும் கடன்
விவரங்கள் தாளில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மறுதலிப்புக் கட்டணங்களை செலுத்த கடனாளி பொறுப்பாவார்..
எந்த சர்ச்சை அல்லது எந்தவித கருத்து வேறுபாடும், எந்த ஈஎம்ஐ-யை அல்லது மற்ற தொகைகளை செலுத்துவதில் தாமதம் செய்யவோ,
நிறுத்தி வைக்கவோ, கடனாளிக்கு உரிமை வழங்காது. ஈ-மேன்டேட்/நாச்-காலை அதன் உரிய கெடு தேதிகளில் சமர்ப்பிக்க டிஎம்ஐ-க்கு உரிமை
உண்டு.
ஈ-மேன்டேட்கள்/நாச் வழங்கியிருந்தாலும்கூட, உரிய நேரத்தில் பாக்கியைச் செலுத்த கடனாளி தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்புடையவர்
ஆவார்.
கடனாளியின் உடன்பாடுகள், பிரதிநிதித்துவங்கள் மற்றும் பொறுப்புறுதிகள்
கடனாளி:
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி உள்ள எல்லா கடப்பாடுகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் மற்றும் செயலாற்ற வேண்டும்.
அவ்வப்போது டிஎம்ஐ கேட்கும் வங்கிக் கணக்கு உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் உடனடியாக ஒப்படைக்க வேண்டும். (i) கடனாளி
கணக்கு வைத்திருக்கும் அந்த வங்கியையும் தொடர்பு கொண்டு அந்த வங்கியிடமிருந்து அந்தக் கணக்குக்கான கணக்கு
விளக்கப்பட்டியல் உட்பட்ட விவரங்களை கேட்பது; (ii) டிஎம்ஐ, தேவை என்று கருதும் பட்சத்தில், கடனாளியின் கடன்பெறும் தகுதியை
மேற்பார்வையிடுவது உள்ளிட்ட விஷயங்களுக்காக கடனாளியின் எந்த முதலாளியையும் தொடர்பு கொள்வது, போன்றவற்றுக்கு
தன்னிச்சையாக தொடர்பு கொள்ள, கடனாளி டிஎம்ஐ-க்கு அதிகாரம் அளிக்கிறார்.
கடனாளிக்கு எதிராக உள்ள எந்த சட்ட நடவடிக்கைகளை மற்றும் வழக்குகளை உடனடியாக டிஎம்ஐ-க்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
அடிப்படை எதிர்மறை விளைவு அல்லது தவணை தவறுதல் நிகழ்வு போன்றவற்றை டிஎம்ஐ-க்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
அலுவலகம்/குடியிருப்பு/தொழில் செய்யும் இடம் இவற்றில் ஏற்படும் முகவரி மாற்றங்கள் அல்லது வேறு எந்த மாற்றங்கள்/பணி
விலகல்/பணி நீக்கம்/ வேலை/தொழில்/ வணிக முடிவு இவற்றை டிஎம்ஐ-க்கு எழுத்து மூலமாகத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
நிதிவசதியின் வட்டி மற்றும் இதர பாக்கிகள், கட்டணங்கள் உட்பட்ட அப்போதைய நிலுவைத் தொகை முழுவதும் திருப்பிச் செலுத்தாமல்
வேலைக்காகவோ, தொழில் முறையாகவோ, நீண்டகால தங்கலுக்காகவோ இந்தியா விட்டு வெளிநாடு செல்லக் கூடாது.
(டிஎம்ஐ நிர்ணயித்தபடி) எந்த கடனாளியின் கடன்பெறும் தகுதியில் மாற்றம் வரும் பட்சத்தில், நிதியளிப்பு ஆவணங்களில்
குறிப்பிட்டுள்ளபடியோ அல்லது டிஎம்ஐ-க்குத் தேவைப்படும்படியோ பிணைச்சொத்து அளிக்கவேண்டும்.
டிஎம்ஐ-க்கு ஈ-மேன்டேட்/நாச் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்கில் சம்பளத்தையோ மற்றும்/அல்லது தொழில் முறை வருமானங்களையோ
செலுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
முதல் ட்ராடௌன்-இன் போதோ அதற்கு முன்போ டிஎம்ஐ-யின் வேண்டுதலின் படி ஒரு கடன் வாழ்வுக் காப்பீட்டு திட்டத்தை எடுக்க
வேண்டும். அதில் விபத்துக்கள், இறப்பு, நிரந்தர ஊனம், வேலை இல்லாமை போன்றவற்றை ஈடு செய்து மற்றும் அது போன்ற
டிஎம்ஐ-யினால் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடிய விதிகள் இருக்கும்.
பிரிவென்ஷன் ஆப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட், 2002 உட்பட பொருந்தக்கூடிய அனைத்து சட்டங்களுக்கும் எல்லா சமயங்களிலும்
உட்படவேண்டும்
ஒவ்வொரு டிராடௌன்-ஐயும் நோக்கத்துக்காக மட்டும் உபயோகிக்க வேண்டும்.
இதன்மூலம் கடன் கொடுப்பவருக்கு கடனாளி இந்தப் பொருளின்
மேல் பிணைப் பொறுப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
ஒவ்வொரு கடனாளியும் டிஎம்ஐ-க்கு கீழ்க்கண்டவாறு பிரதிநிதித்துவத்திலும் பொறுப்புறுதியோடும் இருக்கிறார்.
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கடன் விண்ணப்பத்திலும் மற்றும் வேறு எந்த ஆவணத்திலும் கடனாளியால் கொடுக்கப்பட்ட எல்லாத் தகவல்களும், அவரது கடன் பெறும்
தகுதியை உறுதிசெய்வதற்கு தொடர்பானதோ இல்லையோ, உண்மையானவை, சரியானவை மற்றும் எந்த வகையிலும் தவறான வழி செலுத்துபவை
அல்ல.
நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் கையொப்பமிடுவதற்கும் அதன்கீழ் பரிவர்த்தனைகளையும் செய்வதற்கும், பொருந்தக்கூடிய எல்லா
சட்டங்களின்படியும், கடனாளி தகுதியானவர்.
கடனாளி 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர். இந்த ஜிசி சட்டப்பூர்வமானது, ஏற்கத்தக்கது அவரைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடியது, அதிலுள்ள
விதிகளின்படி அவர் மேல் செயல்படுத்தப்படக்கூடியது.
இந்த நிதிவசதியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவர் எந்த சட்டத்தாலும் தடை செய்யப்படவில்லை என்று கடனாளி தெரிவிக்கிறார்.
டிஎம்ஐ-இன் நலனுக்குப் பாதகமாகவோ கடனாளியின் நிதி நிலைமைகளுக்கு ஊறாகவோ அல்லது நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவர்களது எந்த கடமைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டிய அவர்களது பொறுப்புக்கு இடையூறாகவோ எந்த
நிகழ்ச்சியும் நிகழவில்லை
அரசுக்குச் சேர வேண்டிய பாக்கிகளோ ஏதாவது வரிகளை செலுத்துவதிலோ,கடனாளி தவறவில்லை.
இந்த ஜிசி-க்கு செயல்வடிவம் கொடுக்கத் தேவையான எல்லா நடத்தைகள், செயல்கள் மற்றும் வேறு விஷயங்களை கடனாளி செய்வார்.
கடனாளியின் மேல் கடன் நொடிப்பு அல்லது வகையற்ற நிலை நடவடிக்கைகள் எதுவும் இல்லை.
கடனாளியால் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை அல்லது டிஎம்ஐ, இந்த நிதிவசதி அளிக்கும் நோக்கத்துடனோ அல்லது தனது
வணிகத்துக்காகவோ, தனக்கு சரி என்று தோன்றிய விதத்தில் தானாகவே சேகரித்த தகவல்களை உபயோகிக்க/சேமித்து வைக்க கடனாளி
டிஎம்ஐ-க்கு தன் ஒப்புதலைத் தருகிறார் மேலும், இந்தத் தகவல்களை டிஎம்ஐ அதன் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கோ, முகவர்களுக்கோ அல்லது
வேறு எந்த மூன்றாம் நபர்களுக்கோ வெளிப்படுத்தும் என்பதை
ஒப்புக் கொள்கிறார்.
இந்த நிதிவசதி/ட்ராடௌன் ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக இருக்கும் பட்சத்தில் கடனாளி கீழ்க்கண்டவாறும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார்
மற்றும் உடன்படுகிறார்.
எந்தப் பொருளின் விலை உயர்வு காரணத்தால் நிதிவசதித்தொகையில் உயர்வு பெற கடனாளிக்கு உரிமை கிடையாது. இருப்பினும், பொருளின்
வாங்கும் விலை குறைந்தால், டிஎன்ஐ தன் இஷ்டப்படி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிதிவசதியின் அசல் தொகையைக் குறைக்கலாம்;.
பொருளை டெலிவரி செய்வது விற்பனையாளரின் முழுப் பொறுப்பாகும். பொருளை டெலிவரி கொடுப்பதில் தாமதம் அல்லது டெலிவரி
கொடுக்காதிருப்பது, மற்றும்/அல்லது அதன் தரம், நிலை, தகுதித்தன்மை, பொருந்தும் தன்மை அல்லது பொருந்தாமை குறித்து டிஎம்ஐ-க்கு
எந்தப் பொறுப்பும் இல்லை.
பொருள் ரத்து செய்யப்படும் நிலையில், கடனாளி விற்பனையாளரின் திருப்பிக் கொடுப்பதற்கான கொள்கைக்குக் கட்டுப்பட்ட பின்,
டிஎம்ஐ-க்கு விற்பனையாளர் பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுத்தால் மட்டுமே டிஎம்ஐ அதற்கான நிதிவசதி திருப்பி செலுத்தப்பட்டது என்று
கருதும் இதுபோன்ற ஒரு திருப்பித்தருதலில், கடனாளி ஏதாவது ஈஎம்ஐ கட்டியிருந்தால், அந்தத் தொகையை, வாங்கிய தேதிக்கும் பணம்
திருப்பிக் கிடைத்ததற்கும் இடையே உள்ள காலத்திற்கு உரிய வட்டியைக் கழித்துக்கொண்டு, டிஎம்ஐ திருப்பித்தரும் அதன்பிறகு அந்த
நிதிவசதி/ட்ராடௌன் முழுவதுமாகக் கழிக்கப்பட்டது என்று கருதும். செயல்முறைக் கட்டணங்கள் திரும்பத் தரப்படும் தொகையில்
சரிசெய்து கொள்ளப்படும், அவை திருப்பியளிக்கப்பட மாட்டாது.
கடனாளி, பொருளின் மேல் பகுதி-உரிமை அல்லது உடைமை உரிமை கொண்டாட முடியாது அல்லது அதன்மேல் மூன்றாம் தரப்பு உரிமைகளை,
டிஎம்ஐ-யின் ஒப்புதல் இன்றி ஏற்படுத்த முடியாது.
பொருளின் மேல் முதல் மற்றும் ஏகபோக உரிமை டிஎம்ஐக்கு உண்டு.
தவணை தவறுதல் நிகழ்வுகள்
ஒவ்வொரு நிதிவசதிக்கும் கீழ்க்கண்ட செயல்கள்/நிகழ்வுகள் ஒவ்வொன்றும், கடனாளியின் “தவணை தவறுதல் நிகழ்வு” என்று ஆகும்.
கெடு தேதி அன்று கடன் பாக்கியை கடனாளி செலுத்தத் தவறுதல்;
நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் உள்ள விதிகள், உடன்பாடுகள், பிரதிநிதித்துவங்கள், பொறுப்புறுதிகள், அறிவிப்புகள் அல்லது உறுதிகள்
இவற்றை மீறுதல்;
மோசடி திரித்துக் கூறுதல் அல்லது அடிப்படை தகவலை மறைத்தல், இவ்வாறு கடனாளி செய்து அதனால் நிதி வசதி வழங்குவதில் டிஎம்ஐ-யின்
முடிவு பாதிக்கப்படுதல்;
கடனாளியின் இறப்பு, பித்துநிலை அல்லது அவரது நிரந்தரமான ஊனம்;
கடனாளி ட்ராடௌன்-ஐ நோக்கத்துக்கு அல்லாமல் வேறு எதற்காவது உபயோகித்தல்;
நடக்கும் ஏதாவது நிகழ்வுகள், நிலைமைகள் அல்லது சூழ்நிலைகள் (சட்ட மாற்றங்கள் உட்பட) இவற்றால் டிஎம்ஐ-யின் சொந்த மற்றும்
நிச்சயமான கருத்தில், நடவடிக்கைகள் எடுப்பதில் தடைகள், அல்லது கடனாளியின் நொடிப்பு நிலை/கலைப்பு/வகையற்ற நிலை அல்லது
அவரின் சொத்துக்களின் மீது தடை அல்லது பற்றுகை போன்ற ஒரு அடிப்படை எதிர்மறை விளைவு ஏற்படுதல்;
தவணை தவறும் நிகழ்வு நடந்தது குறித்தான டிஎம்ஐ-யின் முடிவு கடனாளியைக் கட்டுயடுத்தும்.
தவணை தவறுதலின் விளைவுகள்
தவணை தவறும் நிகழ்வுகள் நடந்தபின், அல்லது அதற்குப் பிறகு வேறு எப்போதாவது, நிதிவசதியில் நிலுவையில் உள்ள அனைத்துத்
தொகைகளையும், அவை பாக்கியாக உள்ளனவோ இல்லையோ, உடனடியாக திரும்பக் கட்டவேண்டும் என்று கேட்க டிஎம்ஐ-க்கு உரிமை
உண்டு ஆனால் கடமை இல்லை. அதற்குப் பிறகு 15 (பதினைந்து) நாட்களுக்குள் கடனாளி அத்தொகைகளை திரும்பக் கட்டாவிட்டால்,
பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்குக் கீழ் கிடைக்கும் எந்த தீர்வுச் செயலையும் எடுக்க டிஎம்ஐ-க்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. இதில்
தடையாணையால் கிடைக்கப்பெறும் நிவாரணம் அல்லது கடனாளி மேல் அல்லது அவரது சொத்துக்கள் மேல் பற்றுகையும் அடங்கும்.
கடன் வழங்குபவருக்கு பொருளை உடனடியாக கையகப்படுத்த நிபந்தனையற்ற அதிகாரம் உண்டு..
முன்சொல்லப்பட்ட தவணை தவறுதல்களாலும், அகற்காக டிஎம்ஐ எடுக்கும் தீர்வுகளாலும் ஏற்படும் எல்லா சட்ட செலவுகள், மற்றும்
இதர செலவுகளுக்கு கடனாளியே பொறுப்பாவார்.
வெளிப்படுத்துதல்கள்
டிஎம்ஐ கடன் பெறுபவரின் விவரங்கள், நிதிவசதி, டிராடவுன், தவணை தவறல்கள், ஏதேனும் இருந்தால், ஆகிய எல்லா விவரங்களையும்
தரவுகளையும் மூன்றாம் தரப்பினர் மற்றும் தேவைப்பட்ட முகவர்களிடம் மற்றும்/அல்லது டிரான்ஸ்யூனியன் சிபில் லிமிடெட் (“சிபில்”)
உள்ளிட்ட ஆர்பிஐ யினால் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களிடம் வெளியிட கடனாளி ஒத்துக்கொண்டு அனுமதியளிக்கிறார். டிஎம்ஐ/மூன்றாம்
தரப்பினர்/சிபில் /ஆர்பிஐ இந்த தகவல்களை தகுந்த முறையில் மற்றும் ஏற்ற சட்டத்துக்கு உட்பட்ட வகையில் உபயோகப்படுத்தவும்
செயல்முறைப்படுத்தவும் கடன் பெறுபவர் ஒப்புக்கொண்டு அனுமதி அளிக்கிறார். மேலும், தவணை தவறல்கள் இருப்பின், இந்த கடன்
பெறுபவரின் பெயர் / அதன் இயக்குனர்கள்/பங்குதாரர்கள் கூட்டு மனுதாரர்கள் ஆகியோரின் பெயர்களை “தவணை தவறியவர்கள்” என்று
தகுந்த முறையிலும் செய்தித்தாள்கள், பத்திரிகைகள் மற்றும் சமூக வலை தளங்கள் உள்ளிட்ட ஊடகங்களில் தெரிவிக்க அல்லது பிரசுரிக்க,
டிஎம்ஐ மற்றும் இத்தகைய முகவர்கள் தங்கள் தன்னிச்சை அதிகாரத்துடன் எத்தகைய தளையும் இல்லாத உரிமை பெறுகிறார்கள்.
இந்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வது/வெளிப்படுத்துவது, அதன் மூலம் கடன் பெறுபவருக்கு ஏற்படும் பின்விளைவுகள் அல்லது வேறு
எந்த காரணங்களுக்கும் கடன் பெறுபவர் டிஎம்ஐ ஐ பொறுப்பாளி ஆக்காது. இந்த உட்பிரிவுக்கூறு 8 இன் விதிமுறைகள் பொது விதிகள்
மற்றும் கடன் பெறுபவரின் நிலுவைகள் திருப்பி செலுத்துவதில் இறுதியாக இருக்கும்.
மற்றவை
டிஎம்ஐ யின் ஆவணங்களில் உள்ள பதிவுகள் தான் இறுதி சான்று மற்றும் கடன் பெறுபவரின் நிலுவைத்தொகை மற்றும் டிஎம்ஐ அளிக்கும்
நிலுவை விவரம் கடன் பெறுபவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவரை கட்டுப்படுத்தும்.
கடன் பெறுபவரின் கடன் நிலுவைக்கான பிணைப்பாடு, ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சேர்ந்து கடன் பெற்றிருந்தால், அது அனைவருக்கும்
பொதுவானது மற்றும் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்துவதாகும்.
கடன் பெறுபவர் எல்லா ஆவணங்களிலும் ஒப்பமிட்டு செயல்படுத்த வேண்டும் மேலும் டிஎம்ஐ கோரும் கீழ்கண்டவற்றுக்கு
ஒத்துழைக்கவேண்டும் (1) ஆர்பிஐ இன் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க செயலாற்ற வேண்டும் (2) நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் முழு
உரிமையை டிஎம்ஐக்கு வழங்க வேண்டும் மேற்கூறப்பட்டவற்றுக்கு எந்த வித பாதகமும் இல்லாமல் கடன் பெறுபவர், இவ்வாறு செய்யத் தவறும்
போது, இந்த மாற்றங்கள் நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் எற்படுத்தப்பட்டதாகக் கொள்ளப்படும் மேலும் அது கடன் பெறுபவரை
கட்டுப்படுத்தும் என்று ரத்து செய்ய முடியாதபடி ஒப்புக்கொள்கிறார்.

பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் - எக்ஸ்ப்ரெஸ் கட்டிடம், 3வது மாடி, 9-10, பகாதுர்’ ஷா ஜஃபர்’ மார்க் நியூ டெல்லி-110002
வலைதளம்- www.dmifinance.in
வாடிக்கையாளர் போர்டல் - https://portal.dmifinance.in/
வாட்ஸ்அப் - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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கடன் வசதிகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பது அல்லது நிரந்தரமாக துண்டிப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் இருந்தாலும், கடன் பெறுபவர்
மொத்த நிலுவைத்தொகையையும் திருப்பி செலுத்தும் வரை நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி உள்ள எல்லா உரிமைகளும் தீர்வுகளும் டிஎம்ஐ
இடம் இருக்கும்.
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின்படி உள்ள வட்டி விகிதம், அபராதக் கட்டணங்கள், சேவை கட்டணங்கள் மற்றும் இதர கட்டவேண்டிய
கட்டணங்கள் நியாயமானவை என்றும் தன்னால் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடியவை என்றும் கடனாளி ஏற்றுக் கொள்கிறார்.
டிஎம்ஐ அதன் உரிமைகளுக்குப் பாதகம் இல்லாமல் இத்தகைய செயல்களை தானே அல்லது தன் அலுவலர்களைக் கொண்டு செய்ய உரிமை
பெற்றுள்ளது, மேலும் நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் மூலாக்கம், அடையாளம் மற்றும் கடன் பெறுபவர் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களை
சரிபார்ப்பது, மேலாண்மை, வசதிகளை கண்காணிப்பது, நோட்டீஸ் அனுப்புதல், கடன் பெறுபவரை தொடர்பு கொள்ளுதல், பணம்/மின்னணு
ஆணைகள்/வங்கி வரைவோலைகள்/ஆணைகள் ஆகியவற்றை டிஎம்ஐ இன் சார்பாகப் பெற்றுக்கொள்வது உள்ளிட்ட சட்டத்துக்குட்பட்ட
எல்லா செயல்களைகளையும் நிறைவேற்ற தன் எல்லா செயல்பாடுகள், உரிமைகள் மற்றும் ஆற்றலை தன்னால் நியமிக்கப்பட்ட மூன்றாம்
தரப்பினருக்கு (இனி “சேவை வழங்குபவர்” என்று குறிப்பிடப்படுவார்) அளிக்க முழு ஆற்றலும் அதிகாரமும் உண்டு என்பதை கடன்
பெறுபவர் வெளிப்படையாக புரிந்து கொண்டு ஒப்புக்கொள்கிறார்.
இந்த கீழ்க்காணும் நிதி வழங்கும் பரிவர்த்தனை கடன் பெறுபவருக்கும் டிஎம்ஐ க்கும் இடையே கடன் கொடுப்பவர், பெறுபவர் என்ற
தொடர்பை தருகிறது, மேலும் இது டிஎம்ஐ அளித்த/அளிக்கும் வேறெந்த சேவைக்கும் அல்ல. என்பதை கடன் பெறுபவர் புரிந்து கொண்கிறார்.
அதன்படி, கன்ஸ்யுமர் ப்ரோடெக்ஷன் ஆக்ட், 1986, கீழ்க்காணும் இந்த பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பொருந்தாது
வருமான ஆதார ஆவணங்கள், முகவரி ஆவணங்கள், அடையாள ஆவணங்கள், மேலும் தனிப்பட்ட மற்றும் நிதி சம்பந்தப்பட்ட இதர கடன் வசதி
பெறுவதற்காக சமர்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை சரி பார்க்க மற்றும் அவற்றை இருத்திக்கொள்ள டிஎம்ஐ க்கு கடன் பெறுபவர் அதிகாரம்
அளிக்கிறார்.
டிஎம்ஐ தேவைக்கேற்ப கடன் பெறுபவரின் பான் எண்/பான் அட்டை நகல், பிற அடையாள ஆதாரங்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்கள்,
ஆகியவற்றை அவ்வப்போது தேவைக்கு ஏற்ப பெறவும் சிபில்/எக்ஸ்பீரியன்/ஹன்டர் அறிக்கைகள் பெறவும் டிஎம்ஐ க்கு அதிகாரம் அளித்து
கடன் பெறுபவர் ஒத்துக்கொள்கிறார். தன் கேஒய்சி யை மின்னணு முறை மூலம் சரி பார்க்கஅல்லது அத்தகைய சரி பார்த்தலை மின்னணு
முறையில் சரி பார்க்கத் தேவையான செயல்முறைகளை மேற்கொள்ளவும் அந்த விவரங்களை தேவைப்பட்டவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்
அவற்றை சேமித்து வைக்கவும் கடன் பெறுபவர் இசைவு தெரிவித்து டிஎம்ஐக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறார்.
நிகழ்வு, சூழ்நிலை, மாற்றம், மெய்நிகழ்வு தகவல், ஆவணம், அதிகாரம் அளித்தல், நடவடிக்கை, செயல், விடுபடல், கோரிக்கைகள், மீறல்,
தவணை தவறல் அல்லது வேறு ஏதாவது நிகழ்வுகளின் அடிப்படை அல்லது வேறு விஷயங்களில் ஏதேனும் கருத்து வேறுபாடு அல்லது
சர்ச்சை கடன் பெறுபவருக்கும் டிஎம்ஐ க்கும் உண்டாகுமானால், டிஎம்ஐ யின் கருத்தே இறுதியானது மேலும் அது கடன் பெருபவரைக்
கட்டுப்படுத்தும்.
கடன் பெறுபவரும் டிஎம்ஐ யும் புதிய வசதி அளிக்கும் விஷயத்தில் ஜிசி-யின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் படி டிஎம்ஐ கோரும்
தேவைப்பட்ட கடிதம்/ஒப்புக்கடிதத்துடன் பரஸ்பர ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளலாம்.
பிரிக்கப்படும் தன்மை
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் அவரது கடப்பாடுகள் தற்சார்புடையவை மேலும் மற்றவற்றிலிருந்து பிரிக்கப்படும் தன்மை உடையவை
என்பதை கடன் பெறுபவர் புரிந்து கொள்கிறார்.
ஆளும் சட்டம் மற்றும் சட்ட ஆட்சி எல்லை
எல்லா நிதிவசதிகளும் மற்றும் நிதியளிப்பு ஆவணங்களும் இந்தியாவின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கும். .
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் உள்ள தரப்புகளின் உரிமைகளும் பொறுப்புகளும் குறித்து இந்த தற்சமயங்கள் மேல் அல்லது
கட்டமைப்புகள், பொருள் அல்லது அதன் பலன்விளைவுகள் குறித்த எல்லா சர்ச்சைகள், வேறுபாடுகள் மற்றும்/அல்லது கோரிக்கைகளும்
ஆர்பிடிரேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷன் ஆக்ட், 1996 அல்லது அதற்கான சட்டத்திருத்தங்கள் அல்லது அதற்கு பதிலாக கொண்டுவரப்பட்ட
வேறு சட்டத்தில் உள்ள கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் நடுவர் தீர்ப்பாயத்தின் மூலம் முடிவு செய்யப்படும். இது டிஎம்ஐ-ஆல்
நியமிக்கப்பட்ட ஒற்றை நடுவர் தீர்ப்பாயத்துக்கு அனுப்பப்படும். இந்த நடுவர் தீர்ப்பாயம் டெல்லியில் இருக்கும். இதன்
நடவடிக்கைகள் சட்டத்தின் செக்ஷன் 29(பி)-யில் சொல்லப்பட்டுள்ள விரைவு வழி செயல்முறையில் நடக்கும். இந்தத் தீர்ப்பாயத்தின்
தீர்ப்புகள், தற்காலிக தீர்ப்புகள் உட்பட, முடிவானதாகவும் அனைத்து தரப்பினரையும் பிணைப்பதாகவும் இருக்கும். நடுவர் அந்தத்
தீர்ப்பில் எந்தக் காரணங்களும் குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு வழங்கலாம்
மேலும் தற்போதைய உட்குறிப்புக் கூறு நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் முடிவு வரை இருக்கும். நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் ஏற்படும் எந்த
அல்லது எல்லா தகராறுகளுக்கும் (டெல்லி, இந்தியாவில் நடக்க வேண்டிய நடுவர் தீர்ப்பாய செயல்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு), டெல்லி
நீதிமன்றத்தின் தனிப்பட்ட சட்ட எல்லைக்குள் இருக்கும்.
அறிவிப்புத் தகவல்கள்
நிதியளிக்கும் ஆவணங்களின்படி கடன் பெறுபவருக்கு தரப்பட வேண்டிய எந்த அறிக்கையும் அவருடைய தற்போதைய அல்லது கடைசியாக
தெரிவிக்கப்பட்ட முகவரிக்கு பதிவுத் தபாலில் அனுப்பப்பட்டாலோ அல்லது அந்த முகவரியில் வழங்கப்பட்டாலோ அல்லது அவருடன்
நேரிடையாக கொடுக்கப்பட்டாலோ தான் ஏற்கத்தக்க வழங்கல் ஆகும். பதிவுத்தபாலில் அனுப்பப்பட்ட இத்தகைய எந்த ஒரு அறிக்கையும்
அனுப்பப்பட்டதில் இருந்து 48 மணி நேரத்துக்குள் கடன் பெறுபவருக்கு கிடைக்கப்பெற்றதாக கருதப்படும். டிஎம்ஐக்கு தரவேண்டிய
அறிக்கை மேற்கண்ட முகவரியில் கிடைக்கப் பெற்றால் தான் ஏற்கத்தக்கதாக கருதப்படும்.
மாற்றுரிமை
டிஎம்ஐயின் எழுத்து மூலமான முன் அனுமதி பெறாமல் கடன் பெறுபவர் நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் தன் உரிமை அல்லது கடப்பாடு
அல்லது கடமையை நேரிடையாக வேறு ஒருவருக்கோ அல்லது வேறு ஒருவரை மையப்படுத்தி மூன்றாம் தரப்பை உருவாக்கி அவருக்கோ,
கூட்டாகவோ அல்லது பலவாறாகவோ, மாற்றம் செய்யவோ அல்லது
ஒப்படைக்கவோ கடன் பெறுபவருக்கு உரிமையில்லை.
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் தன் உரிமை, பயன்கள், கடப்பாடு, கடமைகள் / மேலும் கடன் பொறுப்புகளை எல்லாம் அல்லது எதையும்
(முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ மேலும் பங்கேற்கும் உரிமை அளிப்பதுடன்) எந்த முறையிலும் விற்கவோ, மாற்றம் செய்யவோ,
மாற்றுரிமை செய்யவோ அல்லது கடனீடு பத்திரமாக மாற்றவோ, கடன் பெறுபவரின் எழுத்து மூலம் முன் அனுமதி பெறாமல் அல்லது
அவருக்கு தெரிவிக்காமல் தன் முடிவுப்படி எந்த முறையிலும் மற்றும் விதிப்படியும் செய்ய டிஎம்ஐ க்கு உரிமை உண்டு. . அப்படி
மாற்றப்படும், மாற்றுரிமை செய்யப்படும், கடனீடு பத்திரமாக மாற்றப்படும் பட்சத்தில், கடன் பெறுபவர் இந்த மாற்றம் பெறுபவர் அல்லது
மாற்றுரிமை பெறுபவருக்கு நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் தன் கடப்பாட்டை செயல்படுத்த வேண்டும் மேலும் செயல்படுத்தும் கடமை
உள்ளவர் ஆவார். அத்தகைய சந்தர்பத்தில், கடன் பெறுபவர் மீதமிருக்கும் ஈமேன்டேட்/ஈசிஎஸ்களை டிஎம்ஐ யின் அறிவுறுத்தலின்படி
மாற்றுரிமை பெறுபவரின் பெயருக்கு மாற்றித் தரவேண்டும்.
ஈட்டுறுதி
நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் உள்ள விதிகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் கடப்பாடுகளை கடன் பெறுபவர் செயலாற்றாமல் போவது, கடன்
தவணை தவறல், நிதியளிப்பு ஆவணங்களின் கீழ் டிஎம்ஐ உரிமை செயல் படுத்துதல், பிணையீட்டு அமலாக்கம் மற்றும் நிலுவை வசூல்
செய்தல் மற்றும் தன்னால் ஏற்படும் கடன் பொறுப்புகள், கோரிக்கைகள், இழப்பு, தீர்ப்பு, நஷ்டம், செலவுகளில் இருந்து (நியாயமான
வழக்கறிஞர் கட்டணம் மாற்று செலவு உள்ளிட்ட, அது மட்டுமல்லாமல்) டிஎம்ஐ, அதன் அலுவலர்கள், பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஆலோசகர்களை
அவ்வப்போதும் மற்றும் எல்லா நேரங்களிலும் விலக்கு அளித்து கடன் பெறுபவர் பாதுகாப்பு அளிக்கிறார்,
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15.

ஏற்பு :
டிஎம்ஐ-இன் கொள்கைப்படி எங்களால் ஜிசி மற்றும் நிதியளிப்பு ஆவணங்களில் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விவரங்கள் எல்லாவற்றிலும் திருப்தி
ஏற்பட்ட பிறகே இந்த ஜிசி-யில் டிஎம்ஐ பங்கேற்கும் என்று நான்/நாங்கள் அறிவேன்/அறிவோம்.. இந்த ஜிசி டிஎம்ஐயின் அலுவலர் இந்த
ஜிசி-யில் டெல்லி-இல் கையெழுத்து இடும் அல்லது முதல் பட்டுவாடா நடக்கும் தினம், இதில் எது முன்னரோ அன்று இந்த ஜிசி இறுதியாகி
சட்டப்படி கட்டுப்படுத்தும் என்பதை நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
“நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்” ஐ சொடுக்குவதன் மூலம் கடன் பெறுபவர் இந்த ஜிசியில் மின்னணு முறையில் கையெழுத்திடுகிறார் மற்றும்
தான் விதிகளுக்கு சட்டப்படி கட்டுப்படுவதாக ஒப்புக் கொள்கிறார். கடன் பெறுபவரின் இந்த ஜிசியின் ஒப்புதல்கள் பின் வருமாறு : இந்த
ஜி.சி.யை கடன் வாங்குபவர் ஏற்றுக்கொள்வது பின்வருமாறு: (i) திரும்பப்பெறுவது இல்லாமல் ஒப்புக்கொண்டு ஜிசியில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லா விதிகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் கட்டுப்பட கடன் பெறுபவரின் ஒப்புதல்;
மேலும் (ii) இந்த ஜிசிகளை (நிதியளிப்பு ஆவணங்களுடன்) முறையாகப் படித்து புரிந்து கொண்டதாக கடன் பெறுபவரின் ஒப்புதல் மற்றும்
உறுதி.
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