
                

 

டிஎம்ஐ பினான்ஸ் பிரைவேட் லிமிடடட் 

 

பபொறுப்பபற்பு 

1. இந்த விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடட்ுள்ள குறுகிய கால தனிநபை ் கடனுக்கான ஒரு நிதி ேசதிக்கு (நிதி ேசதி) நான்/நாங்கள் 

இதன்மூலம் விண்ணப்பிக்கிவ ாம்.  இந்த விண்ணப்பப் படிேத்தில்  டகாடுக்கப்பட்ட/பூைத்்தி டசய்யப்பட்ட அரனத்து 

விேைங்களும் தகேல்களும் உண்ரமயானரே, முழுேதுமானரே வமலும் எல்லா ேரகயிலும் த ்வபாரதய நிரலயில் 

உள்ளரே, ம ்றும் எந்தக் தகேலும் பதுக்கப்படவில்ரல என்றும்  அறிவிக்கிவ ாம். டிஎம்ஐ ஃபினான்ஸ் பிரைவேட் லிமிடட ்

(டிஎம்ஐ) எனக்வகா/எங்களுக்வகா தை தீைம்ானிக்கும் எந்தக் கடனுக்கும்,  இந்த விண்ணப்பத்தில் நாங்கள் தந்திருக்கும் விேைங்கள் 

அடிப்பரடயாக அரமயும் என்பரத நான்/நாங்கள் புைிந்து டகாள்கிவ ாம். நான்/நாங்கள் தே ான அல்லது முழுரமய ்  

தகேல்கரளத் தந்திருக்கிவ ாம், அல்லது வமாசடியான அல்லது வபாலி ஆேணங்கரளத ் தந்திருக்கிவ ாம் என்று இந்த 

விண்ணப்பத்ரதச ்டசயல்முர ப் படுத்தும் எந்த நிரலயிலாேது டிஎம்ஐ-க்கு டதைிய வநைந்்தால், அரே என்னால்/எங்களால் 

சூழ்சச்ி வநாக்கத்துடன்  டசய்யப்பபட்டன என்று டிஎம்ஐ-ஆல் கருதப்படும் . வமலும் இந்தக் கடன் விண்ணப்பதர்த உடனடியாக 

மறுதலிக்கவும், இரசோரணரயயும், டதாடைந்்த கடன் ேழங்குகரளயும் எந்தக்காைணமும் அளிக்காமல்   ைத்து டசய்யவும், 

டகாடுத்த கடரனத ் திரும்பப் டப வும்   டிஎம்ஐ-க்கு அதிகாைம் உண்டு.  

2. அத்தரகய மறுதலிப்புக்வகா அல்லது அந்த மறுதலிப்ரப எனக்வகா/எங்களுக்வகா  டதைிவிப்பதில் ஏ ்படும் தாமதத்தி ்வகா 

(ைத்து டசய்யப்படுே்த ்கு முன் நான்/நாங்கள் ஏதாேது வி ்பரனயாளருக்வகா/வசரே ேழங்குபேருக்வகா பணம் 

டசலுத்தியிருப்பது உடப்ட) டிஎம்ஐ ம ்றும் அதன் ஊழியைக்ள்/ பிைதிநிதிகள்/முகேைக்ள்/வசரே ேழங்குபேைக்ள் எந்த 

விதத்திலும் எனக்கு/எங்களுக்கு டபாறுப்பு ஏ ்கவோ கடட்ுப்படட்ேைக்வளா ஆக மாடட்ாைக்ள். 

3. டிஎம்ஐ ம ்  ேழிகள்/முகேைக்ளிடமிருந்தும் தனிப்பட்ட தகேல்கரளப் டபறுோைக்ள் என்று  நான்/நாங்கள் புைிந்து 

டகாள்கிவ ாம். அது குறிதத்ு எனக்வகா/எங்களுக்வகா எந்த ஆட்வசபரணயும் இல்ரல. வதரேப்படும் பட்சத்தில் இந்த 

விண்ணப்பத்தில் உள்ள விேைங்கள் சம்பந்தமாக, நான்/நாங்கள் ேங்கிக்கணக்குகள் ரேத்திருக்கும் ேங்கிகள் உட்பட, 

விசாைிக்கவும் குறிப்பு விளக்கம் வகட்கவும் டிஎம்ஐ-க்கு நாங்கள் அதிகாைம் அளிக்கிவ ாம்.டிஎம்ஐ டகாள்ரககளுக்கு உட்படட்ும், 

உைிய சட்டங்களின் வதரேகளுக்கும் ஏ ்ப, இந்த கடன் உதவி ேழங்குேத ்காக, வகஒய்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்காக 

ஆதாை ் அடர்ட/விேைங்கரள உபவயாகிக்க நான்/நாங்கள் இதன்மூலம் சுய விருப்பதவ்தாடு ஒப்புதல் அளிக்கிவ ாம். 

என்/எங்களின் ஆதாை ்விேைங்கள், பான் எண்/எனது/எங்களது பான் அடர்ட நகல் , வேறு அரடயாள ஆதாைங்கள், ோங்கிக் 

கணக்கு விேைங்கள் வபான் ே ்ர  அே்ேப்வபாது  டப ்றுக் டகாள்ளவும், பைிமா ் ம் டசய்து டகாள்ளவும், என் /எங்கள் கடன் 

விேைங்கரளயும், திருப்பிக்கடட்ும் விேைங்கரளயும் ம ்  ேங்கிகள்/நிதி நிறுேனங்கள்/சிபில் வபான் ேைக்வளாடு பகிைந்்து 

டகாள்ளவும், அே்ேப்வபாது சிபில், எக்ஸ்பீைியன், ஹண்ட்டை ்ம ்றும் அது வபான்  வதரேயான அறிக்ரககரள உருோக்கிக் 

டகாள்ளவும், டப வும், டிஎம்ஐ-க்கு நாங்கள் எங்கள் ஒப்புதரல அளிக்கிவ ாம் வமலும் இந்த விேைங்கள் உபவயாகப் படுத்தப் 

படுேத ்கு டிஎம்ஐ-ஐ கடப்பாடு உரடயேைக்ளாக நிரலநிறுத்த மாட்வடாம்.   என் /எங்களின் தனிப்பட்ட எந்த ேரகயான 

விேைத்ரதயும் வநைடியாகவோ, அல்லது அங்கீகைிக்கப்பட்ட முகேைக்ள் மூலமாகவோ வசகைிக்கவும், வசைத்்து ரேக்கவும், 

பகிைவும், டப வும், உறுதிப்படுத்தவும், அந்த விேைங்கரள அதன் முகேைக்ள்/ஒப்பந்தக்காைைக்ள்/ வசரே ேழங்குபேைக்ள் 

வபான் ேைக்ளுக்கு டேளிப்படுத்தவும், வமலும் அந்த விேைங்கரள வகஒய்சி சான் ளிப்பு, இந்த நிதி ேசதி ேழங்குதல் ம ்றும் 

டிஎம்ஐ-யின் ேணிகத்தின் உள் மதிப்பீடட்ுக்காக உபவயாகிக்கவும் நான்/நாங்கள் டேளிப்பரடயாகவும்  முறிக்க முடியாத 

ேரகயிலும் டிஎம்ஐ-க்கு அதிகாைம் அளிக்கிவ ாம். வமலும் விேைங்களுக்கு இங்கு டசாடுக்கவும். https://www.dmifinance.in/privacy-

policy.html. 

4. டபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களின் கீழ் ம ்றும் டி.எம்.ஐ (DMI) டகாள்ரககளின்படி, வதரேப்படும் வநாக்கங்களுக்காக, CERSAI 

இலிருந்து CKYC ஐப் டபறுேத ்கான வநாக்கங்களுக்காக,  பான் (PAN) அல்லது ஆதாை ் (AADHAAR) அடர்ட/விேைங்கரளப் 

பயன்படுத்துேத ்கு நான்/நாங்கள் தானாக முன்ேந்து எனது/எங்கள் ஒப்புதரல ேழங்குகிவ ாம். எனது ஆதாை ்விேைங்கள், பான் 

(PAN) எண்/எனது பான் காைட்ின் நகல், பி  அரடயாளச ் சான்று ம ்றும் ேங்கிக் கணக்கு விேைங்கள் ஆகியே ்ர க் 

டகாள்ரகயின்படி பயன்படுத்துேத ்கு அே்ேப்வபாது டி.எம்.ஐ. (DMI)க்கு நாங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிவ ாம். இந்த தகேரலப் 

பயன்படுத்துேத ்கு டி.எம்.ஐ. (DMI) டபாறுப்பு ஏ ்காது. CERSAI இலிருந்து வநைடியாக எனது/எங்கள் தனிப்பட்ட தகேலின் 

எந்தடோரு அம்சதர்தயும் வசகைிக்க, வசமிக்க, பகிை, டப  ம ்றும் அங்கீகைிக்க டி.எம்.ஐ. (DMI) நான்/நாங்கள் 

டேளிப்பரடயாகவும் மா ் முடியாமலும் அங்கீகைிக்க டசய்கிவ ன். அத்தரகய தகேரல அதன் 

முகேைக்ள்/ஒப்பந்ததாைைக்ள்/வசரே ேழங்குநைக்ளுக்கு டேளிப்படுத்தவும் ம ்றும் KYC அங்கீகாைம், ேசதிக்கான மானியம் 

ம ்றும் அதன் ேணிகத்தின் டி.எம்.ஐ. (DMI) இன் உள் மதிப்பீட்டி ்காக அத்தரகய தகேரலப் பயன்படுத்தவும் அங்கீகைிக்கிவ ன்.   

5. இந்த உறுதிவய ்பு அல்லது விண்ணப்பப் படிேத்தில் குறிப்பிடட்ுள்ள அரல வபசி எண்ணில், டதாரலவபசி அரழப்புகள் 

மூலமாகவோ, அல்லது எஸ்எம்எஸ்/ ோடஸ்ப் மூலமாகவோ அல்லது வேறு ஏதாேது தகேல் டதாடைப்ு ேழி மூலமாகவோ, 

பைிேைத்்தரன குறித்த விேைங்கள், டிஎம்ஐ ேழங்கும் பலவித கடன் அரழப்புத ் திட்டங்கள், அல்லது கடன் ஊக்குவிப்புத ்

திட்டங்கள் அல்லது வேறு ஊக்குவிப்புத் திட்டங்கள்  ப ்றி நான்/நாங்கள் அறிய விருப்பப்படுவோம். அத ்கு இதன்மூலம் டிஎம்ஐ 

ம ்றும் அதன் ஊழியை,் முகேை,் சாைப்ாளை ்அே்ோறு டசய்ய அதிகாைம் அளிக்கிவ ாம்.  வகாைப்படாத தகேல்கள் என்று வநஷனல் 

டூ நாட் கால் டைஜிஸ்ட்ைி (“என்டிஎன்சி டைஜிஸ்ட்ைி”) –இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளதும் டடலிகாம் டைகுவலட்டைி அத்தாைிட்டி ஆப் 

இந்தியா-ோல் ேகுத்தரமக்கப்பட்டதுமான சட்டங்கள்,  டிஎம்ஐ, அதன் ஊழியைக்ள், முகேைக்ள் ம ்றும்/அல்லது 

சாைப்ாளைக்ளிடமிடருந்து ேரும் இத்தரகய தகேல்கள்/ அரழப்புகள்/ எஸ்எம்எஸ்/ ோடஸ்ப் டசய்திகளுக்குப் டபாருந்தாது. 

6. மூலாக்கக் கூட்டாளியும் டிஎம்ஐ-யும் ஒருேருக்டகாருேை ் சம்பந்தப்படாத த ்சாைப்ுரடயேைக்ள்  என்பரத நான்/நாங்கள் 

ஏ ்றுக்டகாள்கிவ ாம். டிஎம்ஐ-யினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்படாத/ படட்ுோடா டசய்யப்படாத,  மூலாக்கக் கூட்டாளியால் ஏ ்பாடு 

டசய்யப்பட்ட/தைப்பட்ட எந்த கடன் அல்லது வேறு ேசதிகள் குறித்து  எனக்வகா/எங்களுக்வகா டிஎம்ஐ மீது எந்த எதிை ்

பாத்தியத்ரதயும் இருக்காது.  மூலாக்கக் கூடட்ாளி ேழங்கும் எந்த உருோக்கம் ம ்றும் வசரேகளுக்கு டிஎம்ஐ எந்த முர யீடு, 

உறுதி, அறிக்ரக அல்லது ஏ ்பிரசவும் ேழங்காது, வமலும் அது குறித்து எந்த விதத்திலும் டபாறுப்பு ஏ ்கவோ, கடப்பாடு 

உரடயதாகவோ இருக்காது என்பரத நான் ஏ ்கிவ ன்.  

7. எனக்வகா/எங்களுக்வகா இந்த விண்ணப்பப் படிேத்தில் வகட்கப்படட்ுள்ள விேைங்கரள அல்லது அே்ேப்வபாது டிஎம்ஐ-க்குத ்

வதரேப்படும் விேைங்கரளத ்தைாமல் இருக்கும் விருப்புைிரம உள்ளது என்று டதைியும். எங்களது அந்த விருப்புைிரம, டிஎம்ஐ 
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டிஎம்ஐ பினான்ஸ் பிரைவேட் லிமிடடட் 

 

எங்களுக்கு அளித்துள்ள ஒப்புதரல ைத்து டசய்யவும் அல்லது நிலுரேயில் உள்ள டதாரககரள, ஜிசியின் நியதிகளின்படி 

முன்கூட்டிவய டசலுத்தும்படி எங்களிடம் வகட்கவும் அத ்கு உைிரம தரும்.  

8. நான்/நாங்கள் இந்த விண்ணப்பப் படிேத்ரதப் டபறுபேைக்ளுக்கு டைாக்கமாகவோ, வபைை ்காவசாரல மூலமாகவோ, வேறு எந்த 

விதத்திவலா இந்த விண்ணப்பப் படிேத்துடவனா  அல்லது இது சம்பந்தமாகவோ, எந்தத ்டதாரகரயயும் டசலுத்தவில்ரல என்று 

அறிவிக்கிவ ாம். அப்படி ஏதாேது டதாரகரய இந்த விண்ணப்பப் படிேத்ரதப் டபறுபேைக்ளுக்கு டகாடுத்திருந்தால், அத ்கு 

நாவனா/நாங்கவளா டிஎம்ஐ அல்லது அதன் ஊழியைக்ள்/பிைதிநிதிகள்/ முகேைக்ள்/வசரே ேழங்குபேைக்ரள டபாறுப்பாக்க 

மாட்வடாம். 

9. எனது டமாத்த குடும்ப ேருமானம் மாதத்தி ்கு 25,000 ஐ விட அதிகமாக உள்ளது என்று இதன் மூலம் உறுதியளிக்கிவ ன்**. 

10. நான் அைசியல் அரமப்பில் எந்தப் பதவிரயயும் ேகிக்கவில்ரல அல்லது மர முகமாக டதாடைப்ுரடயேன் அல்ல என்பரத 

இதன் மூலம் உறுதியளிக்கிவ ன். 

11. இந்த விண்ணப்பப் படிேத்தின் விதிமுர கள் நான்/நாங்கள் புைிந்து டகாண்வடாம் என்று நான்/நாங்கள் உறுதியளிக்கிவ ாம். 

 

** வீடட்ுடரம என்பது ஒரு தனிப்படட் குடும்ப அலகு, அதாேது கணேன், மரனவி ம ்றும் அேைக்ளது திருமணமாகாத 

குழந்ரதகள்.டகாண்ட அலகு. 

 


