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ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகள் 

 

 இந்த ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகள் ("GTC")* PNB HOUSING FINANCE 

LIMITED ("PNBHFL") மூலம் கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு ஆதரவொக வழங்க ் டவும் மை்றும் 

கடை் வழங்க ் ட்ட கடை் ஆவணங்களிை் (கீழழ வறரயறுக்க ் டட்ுள்ளது) 

ஒருங்கிறணந்த  குதியொகவும் எந்த கடை் வழங்க ் டுகிைது எை் றத ப ொருது 

அறமகிைது.  

 

ஷரத்து: 1 

வறரயறைகள் மை்றும் விளக்கங்கள் 

 

1.1 இந்த ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளில், சூழல் ழதறவ ் டொவிட்டொல் 

 

 (a) "பெலுத்த ழவண்டியத் பதொறக" எை் து நிலுறவத் பதொறக, வசூல் கட்டணம், 

தொமதமொை வட்டி, வருடொந்திரக் கட்டணம் உட் ட, ஏழதனும் இருந்தொல், மை்றும் சூழல் 

ழதறவ ் டும் இடங்களில், கடை் வழங்குவதை்கு ஏை்  பெலவுகள் எந்த கடை் 

வழங்க ் டுகிைது எை் றத ் ப ொருத்து அறமயும் அல்லது கடை் வொங்கு வரொல் 

பெலுத்த ் டும் அல்லது பெலுத்த ் ட ழவண்டிய ழவறு எந்தத் பதொறகயும் கடை் 

ஆவணங்களிை் விதிகளிை் கீழ் அல்லது PNBHFL நிறுவைத்தொல்  ரொமரிக்க ் டும் 

புத்தகங்கள் மை்றும்  திவுகளில் பிரதி லிக்கும் வறகயில் ெொதொரண வணிக ் ழ ொக்கில் 

ஏை் டும் பதொறககள்; 

 

(b) "பெொத்துக்கள்" எை் து உறடறமகள் அல்லது பெொத்துக்கள் மை்றும் தை்ழ ொறதய 

மை்றும் எதிரக்ொலத்றதெ ்ழெரந்்த அறணத்து மை்ை பெொத்துக்கள் (உறுதியொை அல்லது 

அருவமொை அல்லது ழவறு), முதலீடுகள்,  ண ்புழக்கங்கள், வருவொய்கள், உரிறமகள், 

நை்றமகள், நலை்கள் மை்றும் ஒவ்பவொரு தறல ்ற யும் உள்ளடக்கிய விளக்கம்; 

 

(c) "கிறடக்கும் கொலம்" எை் து கடை் விைிழயொகக் கடிதத்றத பெயல் டுத்திய 

நொளிலிருந்து வழங்க ் டும் நியொயமொை கொலமொகும், இதை் ழ ொது கடை் 

வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-யிை் பெொந்த விரு ் த்திை் ழ ரில் கடறை ் ப ை்றுக்பகொள்ள 

அனுமதிக்க ் டுவொரக்ள். 

 

(d) "கடை் வொங்கு வரக்ள்" எை் தை் ப ொருள் விநிழயொகம் கடிதத்தில் ப யரிட ் ட்ட 

ந ரக்றள அவரக்ளது முகவரிகளுடை் ழெரத்்து உள்ளடக்கியதொகும் மை்றும் அதை் 
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ப ொருளுக்ழகை்  மறு ்பு அல்லது சூழல் அனுமதி அல்லது ழதறவ ் டலொம் எைில் இதில் 

அடங்கும்.  

 

 (i) ஒை்று அல்லது அதை்கு ழமை் ட்ட தைிந ரக்ள் இருக்குமொயிை் 

ஒவ்பவொருவரும் இந்த GTC யிை் நி ந்தறைகறள தைித்தைியொக ஒ ்புக் 

பகொண்டதொகக் கருத ் டட்ு, அவரக்ள் அறைவரும் கூட்டொகவும் 

தைித்தைியொகவும் ப ொறு ்புகறள ஏை்றுக்பகொண்டு, அவரிை்/அவள்/அவரக்ளிை் 

வொரிசுகறள உள்ளடக்குவொரக்ள், ெட்ட பிரதிநிதிகள், பெயல் டுத்து வரக்ள், 

நிரவ்ொகிகள் மை்றும் அனுமதிக்க ் ட்ட ந ரக்ள். 

 

 (ii) ஒரு தைியுரிறம நிறுவைம் எை்ைொல் உரிறமயொளர/் உரிறமயொளரக்ள் 

(அவரிை்/அவளது தைி ் ட்ட திைை் மை்றும் நிறுவைத்திை் உரிறமயொளர ்ஆக) 

மை்றும் அவரிை்/ அவள்/ அவரக்ளது வொரிசுகள், ெட்ட பிரதிநிதிகள், நிரவ்ொகிகள், 

நிரவ்ொகிகள், ெட்ட பிரதிநிதிகள், வொரிசுகள் மை்றும் அனுமதிக்க ் ட்ட ந ரக்ள். 

 

 (iii) இந்திய கூட்டொண்றமெ ் ெட்டம், 1932 இை் அரத்்தத்திை்கு உட் ட்ட 

கூட்டொண்றம நிறுவைமொக இருந்தொல், அந்த நிறுவைத்திை் ஒவ்பவொரு 

 ங்குதொரரக்ள் மை்றும் எஞ்சிஇருக்கும்  ங்குதொரரக்ள் மை்றும் அவ்வ ்ழ ொது 

 ங்குதொரரக்ளுடை் (அவரக்ளிை் தைி ் ட்ட திைை் மை்றும் நிறுவைத்திை் 

 ங்குதொரரக்ளொக) மை்றும் அந்தந்த வொரிசுகள், ெட்ட பிரதிநிதிகள், நிரவ்ொகிகள், 

நிரவ்ொகிகள், ெட்ட பிரதிநிதிகள், வொரிசுகள் மை்றும் அனுமதிக்க ் ட்ட ந ரக்ள். 

 

 (iv) வறரயறுக்க ் ட்ட (தைியொர ் மை்றும் ப ொது) நிறுவைம், நிறுவைெ ்

ெட்டம், 1956 / 2013 இை் ப ொருந்தக்கூடிய ஏை் ொடுகளிை் கீழ் இறணக்க ் ட்ட 

மை்றும்  திவு பெய்ய ் ட்ட நிறலயில், அத்தறகய நிறுவைம் மை்றும் அதை் 

வொரிசுகள், நிரவ்ொகிகள் மை்றும் அனுமதிக்க ் ட்ட ந ரக்ள். 

 

 (v) ெங்கங்கள்  திவுெ ்ெட்டம், 1860 – இை் கீழ்  திவு பெய்ய ் ட்ட ெங்கழமொ, 

கூடட்ுைவுெ ் ெங்கழமொ அல்லது தை்ழ ொது நறடமுறையில் உள்ள ழவறு எந்தெ ்

ெட்டத்திை் கீழும்  திவு பெய்ய ் ட்ட ஒரு ெங்கமொகவும் இருந்தொல் அதை் 

வொரிசுகள், நிரவ்ொகிகள் மை்றும் அனுமதிக்க ் ட்ட ந ரக்ள். 
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 (vi) வறரயறுக்க ் ட்ட ப ொறு ்பு கூட்டொண்றம ெட்டம், 2008-ை் 

ஏை் ொடுகளிை் கீழ் இறணக்க ் ட்ட மை்றும்  திவு பெய்ய ் ட்ட 

வறரயறுக்க ் ட்ட ப ொறு ்பு கூட்டொண்றமயொக இருந்தொல், அதை் வொரிசுகள், 

நிரவ்ொகிகள் மை்றும் அனுமதிக்க ் ட்ட ந ரக்ள். 

 

 (vii) ஒரு இந்து பிரிக்க ் டொத குடும் ம் ("HUF")- ஆக இருந்தொல், அத்தறகய 

HUF-இை் கரத்ொ மை்றும் கூடட்ு HUF-இை் ப ரிழயொரக்ள், உறு ்பிைரக்ள் மை்றும் 

அவரக்ளில் இருந்து எஞ்சியவரக்ள் மை்றும் அவரிை்/அவளிை் அந்தந்த வொரிசுகள், 

ெட்ட பிரதிநிதிகள், நிறைழவை்று வரக்ள், நிரவ்ொகிகள் மை்றும் அனுமதிக்க ் ட்ட 

ந ரக்ள், வொரிசுகள் மை்றும்   

 

 (viii) இந்திய அைக்கட்டறள ெட்டம், 1882 இை் கீழ்  திவு பெய்ய ் ட்ட 

அைக்கட்டறளயொக இருந்தொல், எஞ்சியவரக்ள் அல்லது கறடசியொக 

எஞ்சியவரக்ளிை் வொரிசுகள், நிறைழவை்று வரக்ள் மை்றும் நிரவ்ொகிகள் மை்றும் 

தை்ழ ொறதய அைக்கட்டறள/ அைக்கட்டறளயிை் அைங்கொவலரக்ளிை் 

இ ்ழ ொறதக்கு அவரக்ளிை் வொரிசுகள் மை்றும் அனுமதிக்க ் ட்ட ந ரக்ள். 

 

 "கடை் வொங்கு வரக்ள்" எை் தை் ப ொருள், அந்த சூழலுக்ழகை்  இறண 

கடை் வொங்கு வரக்றளயும் உள்ளடக்கும். 

 

 (e) "உறடந்த கொலம்" எை் து கடை் பதொறக வழங்க ் ட்ட நொளிலிருந்து கடை் 

வொங்கியவரக்ள் ழதரந்்பதடுத்த இறுதி ழததிக்கு ஒரு நொள் முை்பு வறரயிலொை 

உண்றமயொை நொட்களிை் எண்ணிக்றக ஆகும் மை்றும் இறுதி ழததி முதல் அடுத்த 

ழததிக்கு முை்ைதொக கடறை முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் ழததி வறரயுள்ள நொட்களும் 

அடங்கும். 

 

(f) "வணிக நொள்" எை் து PNBHFL அலுவலகம் வணிகத்திை்கொக திைந்திருக்கும் எந்த 

நொறளயும் குறிக்கிைது; 

 

(g) "CERSAI" எை் து, நிதிெ ் பெொத்துகறள ்  ொதுகொத்தல் மை்றும் புைரறம ்பு மை்றும் 

 ொதுகொ ்பு வட்டிெ ்ெட்டம், 2002 ை் பிரிவு 20-ை் கீழ் அறமக்க ் ட்ட, இந்திய ்  த்திரெ ்

பெொத்து மறுசீரறம ்பு மை்றும்  ொதுகொ ்பு ஆரவ்த்திை் மத்திய ்  திழவடு; 

 

 (h) "சிபில்" எை்ைொல் கடை் தகவல்  ணியகம் (இந்தியொ) லிமிபடட்; 
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 (i) “முை்மொதிரி நி ந்தறைகள்" எை் து கடை் வங்கு வரக்ளொல் ஏை்றுக்பகொள்ள ் ட்ட 

ஒ ்புதல் கடிதம் மை்றும் விநிழயொகம்கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள அத்தறகய 

நி ந்தறைகளுக்கு ழமலொதிகமொக, இந்த GTC- இை் பிரிவு-4 இல் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள, 

கடைிை் முை்-விநிழயொக நி ந்தறைகளொகும். 

 

(j) "கடட்ுமொைம்" எை் து எந்தபவொரு புதிய கடட்ுமொைம்,  ழுது ொர ்்பு, சீரறம ்பு, 

ழமம் ொடு, நீட்டி ்பு மை்றும் மொை்ைங்கள் ழ ொை்ைவை்றை உள்ளடக்கியதொக கருத ் டும். 

 

(k) "வழங்குதல்" எை் து இந்த ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகள்    பிரிவு 2.6.1-

இல் கூை ் டட்ுள்ள ப ொருறளக் பகொண்டிருக்கும் மை்றும் "வழங்க ் ட்டது", 

"வழங்குதல்", "விநிழயொகிக்க ் ட்ட” ஆகிய பெொை்கள் பதொடரப்ுறடய ப ொருறளக் 

பகொண்டிருக்கும்: 

 

 (l) விநிழயொகக்கடிதம் எை் து PNBHFL-ல் வழங்கும் கடிதம், இதில் வணிக பிை 

விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகள் கடை் வழங்குதலுக்கு, கடை் வொங்கு வருக்கு 

ெொதகமொக ் ப ொருந்தக் குறி ்பிட்டிருக்கும் மை்றும் அதில் இருக்கும் பதொடரப்ுறடய 

விவரங்கறளயும் குறி ்பிட்டிருக்கும்.  

  

 (m) "இறுதி ழததிகள்" எை் து கடை் ஆவணங்கள் அல்லது கடை் பதொடர ்ொை ழவறு எந்த 

 ரிவரத்்தறை ஆவணங்களிலும் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி,  ணம் பெலுத்த ழவண்டிய 

ழததிகள்; 

 

 (n) "நியமிக்க ் ட்ட கணக்கு" எை் து கடை் வழங்கு வரிை் கடை் ப றுவதை்கொக 

வங்கியிை் ப யர,் கணக்கு எண் ழ ொை்ை விவரங்கறள PNBHFLக்கு எழுத்து ்பூரவ்மொக 

பதரிவிக்க ழவண்டிய கணக்கு; 

 

 (o) "நியமிக்க ் ட்ட பிரதிநிதி" எை் து PNBHFL க்கு எழுத்து ்பூரவ்மொக அறிவிக்க ் ட்ட 

கடை் வொங்கு வரிை் அங்கீகரிக்க ் ட்ட பிரதிநிதி; 

 

(p) "ECS" எை குறி ்பிட ் டும் "எலக்ட்ரொைிக் கிளியரிங் ெரவ்ீெஸ்", மிை்ைணு முறையில் 

அனு ்  ் ட்ட நிதிறய மொை்றுவதை்கொை பெய்தி மூலமொகழவொ அல்லது மிை்ைணு 

முறையில் அனு ்  ் ட்ட நிதி  ரிமொை்ை கருவியிை்  டம் மூலமொகழவொ மிை்ைணு 

முறையில் நிதி  ரிமொை்ைத்றத உள்ளடக்கியதொக கருத ் டும். மிை்ைணு ஊடகத்தொல் 
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அனு ்  ் ட்ட நிதி  ரிமொை்ைம் அல்லது மிை்ைணு கொழெொறல மூலம்  ணம் பெலுத்துதல் 

அல்லது  ல்ழவறு வறகயொை பிளொஸ்டிக் அடற்டகள் அல்லது ஆர.்பி.ஐ.யொல் 

அறிவிக்க ் ட்ட பிை  ை்று நீக்குதல் ழெறவகள் மூலம் விவரங்கள் அடங்கிய மிை்ைணு 

ழகொ ்பு, கடை் வொங்கு வரக்ளொல்  எழுத்து ்பூரவ்மொக ஒ ்புதல் அளிக்க ் டட்ுள்ளது.  

கடை் வொங்கு வரக்ள் முதை்றமயொக EMI/PEMI -றய பெலுத்துவதை்கு வெதியொக 

இருந்தொலும், கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் பெலுத்த ் ட ழவண்டிய ழவறு எந்த கட்டணமும் 

இதில் அடங்கும்; 

 

 (q) "வில்லங்கம்" எை் து எந்த அடமொைம், உறுதிபமொழி, கருதுழகொள், உரிறம, 

கடட்ு ் ொடு, மீைல், குறுக்கீடு, விரு ் ம், ெரியொை வட்டி, கட்டணம் (நிறலயொைது அல்லது 

மிதக்கும்), அர ்் ணி ்பு, கடட்ு ் ொடு அல்லது எந்தபவொரு இயை்றகயிை் வரம்பு உட் ட, 

வொக்களிக்கும் உரிறமகள், உரிறமயிை் ழவறு எந்த  ண்புக்கூறுகறளயும் மொை்றுவது 

அல்லது  யை் டுத்துதல், நிறுத்தும் உரிறம அல்லது ழவறு எந்த  ொதுகொ ்பு நலனும், 

அல்லது நி ந்தறைழயொ அல்லது ழவறு எந்த ஒ ் ந்தழமொ அல்லது ழவறு ஏழதனும் 

 ொதகமொை உரிறமழகொரறல உருவொக்க எந்த வறகயிலும் அறமயும்;   

 

 (r) "நறடமுறை ் டுத்திய ழததி" எை் து அறைத்து தர ்பிைரக்ளொலும் விநிழயொகக் 

கடிதத்றத நிறைழவை்றும் ழததிறயக் குறிக்கும்; 

 

 (s) "ெமமொை மொதொந்திர தவறண" அல்லது "EMI" எை் து கடைொளர(்கள்) PNBHFL-க்கு 

இறுதி ழததிக்குள் பெலுத்த ழவண்டிய மை்றும் விநிழயொகக் கடிதத்தில் 

குறி ்பிட ் டட்ுள்ள மை்ை தவறணயொகும். ழமலும் கடறை திரு ்பி பெலுத்தும் 

கொலத்திை்குள், குறி ்பிட ் டட்ுள்ள, பெலுத்த ழவண்டிய அறணத்துத் பதொறகயும் 

திரு ்பி பெலுத்துவது அவசியம். 

  

 (t) "எஸ்க்ழரொ கணக்கு" எை் து கடை் வொங்கு வரக்ளிை் ப யரில் ஒரு எஸ்க்ழரொ 

ஏபெண்டட்ுடை் கடை் ப று வர ் நிறுவி மை்றும்  ரொமரிக்க ் ட ழவண்டிய கணக்கு, 

அதில் அறைத்து வரவுகளும் பட ொசிட் பெய்ய ் டும்; 

 

(u) "ழதொல்விநிறல நிகழ்வு" எை் து இந்த ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளிை் 

பிரிவு 7-இல் விவரிக்க ் ட்ட அல்லது குறி ்பிட ் ட்ட ஏழதனும் நிகழ்வுகள்; 

 

(v) "நிதி ஆண்டு" எை் து ஒரு கொலண்டர ்ஆண்டிை் ஏ ்ரல் 1-ம் ழததி பதொடங்கி மொரெ் ்31 -

ஆம் ழததியுடை் முடிவறடயும் நிதி ஆண்டொகும். 
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(w) "நிறலயொை வட்டி விகிதம்" எை் து கடை் கடிதம் மை்றும் விநிழயொகம்கடிதத்தில் 

குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி, கடனுக்கு ப ொருந்தும் நிறலயொை வட்டி விகிதம்; 

 

(x) "மிதக்கும் வட்டி விகிதம்" எை்ைொல் PNBHFL (+_____%) அல்லது(- _____%) மொரஜ்ிை், அங்கு 

மொரஜ்ிை் மொைொமல் இருக்கும் மை்றும் PNBHFL மூலம் ஒ ் ந்ததொரரக்ள் ஒரு ஒ ் ந்தம் 

அல்லது  கடை் வொங்கு வரக்ளிை் ஒரு கடிதம் ப ை ் டுவதை் மூலம் PNBHFR 

மொைக்கூடியதொக இருக்கும். 

 

 (y) அந்நிய பெலொவணி மை்றும் ழமலொண்றம ெட்டம், 1999 ("FEMA") எை் து அந்நிய 

பெலொவணி ழமலொண்றம ெட்டம், 1999 மை்றும் அதை் கீழ் பெய்ய ் ட்ட  ல்ழவறு 

விதிமுறைகள் மை்றும் திருத்தங்கள்; 

 

(z) ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகள் "அல்லது" GTC "எை் து, இதில் உள்ள 

விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகறள உள்ளடக்கியது ழமலும் அனுமதிக்க ் ட்டகடை் 

வரம்ற யும் மை்றும் கடை் வழங்கியறத நிரவ்கிக்கும் மை்றும் இங்கு எழுத ் ட்ட 

திருத்தங்கள் மை்றும் மொை்ைங்கள் அவ்வ ்ழ ொது ப ொருந்தும்; 

 

(aa) "அரசு" அல்லது "அரெொங்க அறம ்புகள்" எை் து இந்திய ெைொதி தி, இந்திய அரசு, 

ஆளுநர ் மை்றும் இந்தியொவில் உள்ள எந்த மொநிலத்திை் அரசு, இந்திய அரசிை் எந்த 

அறமெெ்கம் அல்லது துறை மை்றும் / அல்லது ஏழதனும் இந்திய மொநிலத்தில் ஒரு அரசு, 

அரெொங்க அறம ்புகள், அரசு அதிகொரம், ெட்ட அதிகொரம், அரசு துறை, அறர-நீதித்துறை 

நிறுவைம், அறர-நீதித்துறை ஆறணயம், அறர-நீதி மை்ைம், அறர-நீதித்துறை 

நீதிமை்ைம் அல்லது நீதிமை்ைம் அல்லது பிை ெட்டம், விதி அல்லது கடட்ு ் ொடு பெய்யும் 

நிறுவைம் அல்லது இந்தியக் குடியரசு ெொர ்ொக அதிகொரம் பகொண்ட நிறுவைம் அல்லது 

அதை் எந்த மொநில அல்லது அதை் பிை உட்பிரிவு அல்லது எந்த நகரொட்சி, மொவட்டம் 

அல்லது அதை் பிை உட்பிரிவு, ெட்டத்தொல் வழங்க ் ட்ட அதிகொரங்கறள வரம்பிை்றி 

 யை் டுத்தும் எந்த உள்ளூர ்அல்லது பிை அறம ்புகள் மை்றும், RBI; 

 

(bb) "உத்தரவொதம் அளி ் வர"் எை் து PNBHFL க்கு கடை் வொங்கு வர ் (கள்) பெலுத்த 

ழவண்டிய பதொறகறய திரு ்பிெ ் பெலுத்துவதை்கு ஒ ்புதல் அளித்த அல்லது 

நீட்டிக்க ் ட்ட எந்த ந றரயும் உள்ளடக்கியது; 
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 (cc) "வட்டி" எை் து PNBHFL ஆல் அவ்வ ்ழ ொது திருத்த ் ட்ட விநிழயொகக் கடிதத்தில் 

குறி ்பிட ் டட்ுள்ள விகிதத்தில் நிலுறவத் பதொறகக்கு வசூலிக்க ் டும் வட்டி, ழமலும் 

இந்த GTC இை் பிரிவு 2.4 -ை் கீழ் குறி ் ொகக் குறி ்பிட ் டட்ுள்ளது; 

 

(dd) "ெட்டம்" அறைத்து ெட்டங்கள், ெட்டமை்ைம் அல்லது  ொரொளுமை்ை நடவடிக்றககள், 

ெட்டங்கள், கட்டறளகள், விதிகள், துறண ெட்டங்கள், விதிமுறைகள், அறிவி ்புகள், 

வழிகொடட்ுதல்கள், பகொள்றககள், திறெகள், உத்தரவுகள் மை்றும் ழதறவ ் ட்டொல் எந்த 

அரெொங்கத்திை் உத்தரவுகறளயும் உள்ளடக்கியது.  ெரவ்ழதெ ஒ ் ந்தங்கள் மை்றும் 

விதிமுறைகளும் அடங்கும்; 

 

(ee) "கடை்" எை் து கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் PNBHFL-ஆல் வழங்க ் ட்ட அல்லது வழங்க 

ஒ ்புகபகொள்ள ் ட்ட ழமலும் விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளிை் கீழ் 

குறி ்பிட ் டட்ுள்ள நிரவ்கிக்க ் டும் கடை் ஆகும். 

  

(ff) "கடை் பதொறக" எை் து கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் குறி ்பிட ் ட்ட ழநொக்கத்திை்கொக 

வழங்க PNBHFL ஒ ்புக்பகொள்ளும் பதொறக;  

 

(gg) "கடை் கணக்கு" எை் து PNBHFL ஆல்  ரொமரிக்க ் டும் கணக்கு ஆகும், இது கடை் 

வொங்கு வர ்(கள்) பெலுத்த ழவண்டிய நிலுறவ/ பதொறகறய  திவு பெய்கிைது; 

 

 

 (hh) "கடை் விண்ண ் ம்" எை் தை் ப ொருள் PNBHFL-ஆல் பகொடுக்க ் டட்ு கடை் 

வொங்கு வரக்ளொல் பூரத்்தி பெய்ய ் ட்ட, றகபயொ ் மிட்ட மை்றும் ெமர ்்பிக்க ் ட்ட 

விண்ண ்   டிவம், கடை் வொங்கு வரக்ள், PNBHFL-ல் குறி ்பிடட்ுள்ள அறைத்து 

பதொடரப்ுறடய  டிவங்கள், ஆவணங்கள் மை்றும் ஒ ்புதல்களுடை். PNBHFL-க்கு 

திரு ்திகரமொை வடிவத்தில், கடை் ப றுவதை்கொை ழநொக்கம்; 

 

 (ii) "கடை் ஆவணங்கள்" எை் து கடை் விண்ண ் ம்,  ொதுகொ ்பு ஆவணங்கள், 

உறுதிபமொழி, ஒ ் ந்தங்கள், இழ ்பீடு, துறண ஒ ் ந்தங்கள் ழமலும் அதனுடை் ழெரந்்த 

மொை்ைங்கள், ழெரக்்றககள், இறண ்புகள் மை்றும் தர ்பிைரக்ளுக்கிறடழய திரும்பி 

பெலுத்தும் கொலத்திை்ழகை்  அவ்வழ ொது திருத்தும் பெய்த நிறைழவை்ை ் ட்ட / 

நிறைழவை்ை ் டும் கொல அட்டவறணகள் ழ ொை்ைறவகளும் அதை் ஒரு  குதியொக 

வொசிக்க ் எம்ஐடிசி, இந்த GTC மை்றும் அதனுடை் இறணக்க ் ட்ட அட்டவறணகள் 



Page 8 of 81 

 

மை்றும் PNBHFL கடை் வழங்கு வரக்ளுக்கு கடறை நீட்டித்து விரிவொக்கம் பெய்ய ஏதுவொை  

நம்பியுள்ளது இதனுடை் பதொடரப்ுறடய இதர ஆவணங்கறளயும் உள்ளடக்கியதொகும். 

 

 

 (jj) "திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் கொலம்" எை் து PNBHFR இை் அதிகரி ்பு அல்லது ழநரத்தில் எந்த 

திருத்தமும்/அதிகரி ்பு எை் றத மைதில் றவத்து,  ணம் பெலுத்தும் கடிதத்தில் 

குறி ்பிட ் டட்ுள்ள கொலம் அல்லது PNBHFL ஆல் திருத்த ் ட்ட/அதிகரித்த கொலம்.  

பிஎை்பிஎெஎ்ஃ ்எல் ப ொருத்தம் அல்லது பிை கொரணங்களொல் கடட்ுமொைத்றத முடிக்கும் 

கொலம்; 

 

 

 (kk) "மீட்டறம அதிரப்வண்" எை் து PNBHFR இல் மொை்ைம் நறடமுறை ்  டுத்த ் ட்ட 

பிைகு PNBHFL-ஆல் தீரம்ொைிக்க ் டும் குறைந்த டெ் கொலத்றதக் குறிக்கிைது. 

 

 (ll) "மீட்டறம ழததி" எை் து PNBHFR இல் மொை்ைம் நறடமுறை ் டுத்த ் ட்ட உடழைழய 

முடிவறடந்த ழததிறயத் பதொடரந்்து மொதத்திை் இறுதித் ழததிறயக் குறிக்கும்; 

 

 

 (mm) "மொரஜ்ிை்" எை் து PNBHFR-க்கு ப ொருந்தும் வட்டி விகிதத்றத அறடவதை்கு PNBHFR 

உடை் கழிக்க ் டும் / ழெரக்்க ் டும் ெதவிகித புள்ளிகறளக் குறிக்கிைது, இது PNBHFL 

ஆல் அதை் விரு ்  ் டி முடிவு பெய்ய ் டும்; 

 

 (nn) "MITC" எை் து கடை் கடிதம், விநிழயொகம்கடிதம், GTC மை்றும் பிை  ொதுகொ ்பு 

பதொடர ்ொை ஆவணங்களுடை் கூடுதலொக கடை் வொங்கு வருக்கு வழங்க ் ட 

ழவண்டிய மிக முக்கியமொை விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகறள உள்ளடக்கிய 

ழமலும் NHB-ஆல் பவளியிட ் ட்ட சுை்ைறிக்றகயிை் டி தயொரிக்க ் ட்ட ஆவணம் 

ஆகும்.  ; 

 

 

 (oo) "NHB" எை்ைொல் ழதசிய வீடட்ு வெதி வங்கி; 

 

 (pp) குடியுரிறம ப ைொத இந்தியர ் ("NRI") ழவறுவிதமொக வறரயறுக்க ் டொவிட்டொல் 

அல்லது அதை் ப ொருள் திருத்த ் டொவிட்டொல், NRI எை் து ஒரு குடியுரிறம இல்லொத 
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இந்தியர,் விதிமுறைகளிை் அடி ் றடயில் (இைி வறரயறுக்க ் டும்) மை்றும் PIO-ஐ 

உள்ளடக்கியது; 

 

 (qq) "நிலுறவயில் உள்ள பதொறக" எை் து, கடை் கணக்கில் நிலுறவயில் உள்ள கடை் 

பதொறக மை்றும் வட்டி, தொமதமொை கட்டணங்கள், முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் கட்டணம், 

ஏழதனும் இருந்தொல், PEMII, EMI மை்றும்/அல்லது பிை கட்டணங்கள் ழ ொை்ைறவ 

ப ொருந்தும்; 

 

 

 (rr) "இதர கட்டணங்கள்" எை் து கொ ்பீடட்ு பிரீமியம், வரி, கொழெொறல  வுை்சிங் 

கட்டணங்கள், தை்பெயலொை மை்றும் பிை கட்டணங்கள் மை்றும் பிை நிரவ்ொக பெலவுகள், 

எந்த அரெொங்க அதிகொரியொலும் விதிக்க ் டும் வரி மை்றும் கடை் கணக்கில்  ை்று 

றவக்க ் டும் அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ள் அவ்வ ்ழ ொது பெலுத்த ் ட ழவண்டிய பிை 

நிலுறவகள் மை்றும் PNBHFL அதை்  ொக்கிகறள மீட் தில் ஏை் டும் இதர பெலவுகள் தவிர 

உள்ள மை்ை பெலவுகறளயும் உள்ளடக்கியது,; 

 

 (ss) "தொமதமொை கட்டணங்கள்" எை் து ஒவ்பவொரு மொதமும் PNBHFL ஆல் 

நிரண்யிக்க ் ட்ட விகிதத்தில், ழமலும் 2.9.2 மை்றும் 3.6(b) - இல் குறி ்பிட  டட்ுள்ள 

நிகழ்வுகள் பதொடர ்ொகழவொ அல்லது ழவறு ஏழதனும் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள நிகழ்வுகளுக்கு 

ஏை்  கணக்கிட ் டும் வட்டியொகும். வழக்றக ்ழ ொல், தொமதமொை கட்டணங்களிை் 

கட்டணத்றத வழங்குவதை்கொை ஏை் ொடு. உட்பிரிவு 2.9.2-இல் கூை ் ட்ட நிகழ்விை் 

ழநொக்கத்திை்கொக, தொமதமொை நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்த ழததியிலிருந்து (கீழழ உள்ள 

உட்பிரிவு 7.1 இல் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி அத்தறகய தவறிய பதொறகறய பெலுத்தும் 

ழததி வறர மை்றும் தொமதமொை கட்டணங்கள் கணக்கிட ் டும். வட்டிக்கு ழமல் 

வசூலிக்க ் டும்; 

 

 (tt) "இந்தியொவுக்கு பவளிழய உள்ள ந ர"் எை் து இந்தியொவில் வசி ் வர ்அல்ல; 

 

 (uu) "இந்தியொவில் வசிக்கும் ந ர"் எை் து அவ்வ ்ழ ொது திருத்த ் ட்ட விதிமுறைகளிை் 

கீழ் (i) முந்றதய நிதி ஆண்டிை் ழ ொது இந்தியொவில் நூை்று எண் த்தி இரண்டு 

நொடக்ளுக்கு ழமல் வசித்தவர,் அவரக்ள் அல்லொத 
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(A) இந்தியொவிை்கு பவளிழய பெை்ை அல்லது இந்தியொவிை்கு பவளிழய இருக்கும் 

ஒரு ந ர,் இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் 

 (a) இந்தியொவிை்கு பவளிழய ழவறலவொய் ்பு ப றுவதை்கு அல்லது 

(b) இந்தியொவிை்கு பவளிழய ஒரு வியொ ொரம் அல்லது பதொழிறல 

ழமை்பகொள்வதை்கு, அல்லது 

 

 (c) ழவறு எந்த ழநொக்கத்திை்கொகவும், இதுழ ொை்ை சூழ்நிறலகளில், 

இந்தியொவுக்கு பவளிழய ஒரு நிெெ்யமை்ை கொலம் தங்குவதை்கொை அவரது 

ழநொக்கத்றதக் குறிக்கும்; 

 

 

(B) இந்தியொவிை்கு வந்த அல்லது தங்கியிருக்கும் ஒரு ந ர,் இரண்டிலும், 

இல்றலபயைில் 

 

 

 (a) இந்தியொவில் ழவறலவொய் ்பு ப றுவதை்கு அல்லது 

 

 (b) இந்தியொவில் ஒரு வணிகம் அல்லது பதொழிறல இந்தியொவில் 

நடத்துவதை்கு, 

 

(c) (i) ழவறு எந்த ழநொக்கத்திை்கொகவும், நிெெ்யமை்ை கொலத்திை்கு 

இந்தியொவில் தங்குவதை்கொை அவரது ழநொக்கத்றதக் குறிக்கும் 

சூழ்நிறலகளில்; 

 அல்லது 

 

     (ii) இந்தியொவில்  திவுபெய்ய ் ட்ட அல்லது இறணக்க ் ட்ட 

எந்தபவொரு ந ரும் அல்லது நிறுவைமும், 

 

      (iii) இந்தியொவிை்கு பவளிழய வசிக்கும் ஒரு ந ருக்கு பெொந்தமொை 

அல்லது கடட்ு ் ொட்டில் உள்ள இந்தியொவில் உள்ள ஒரு அலுவலகம், கிறள 

அல்லது நிறுவைம், 
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       (iv) இந்தியொவில் வசிக்கும் ஒரு ந ருக்கு பெொந்தமொை அல்லது 

கடட்ு ் ொட்டில் உள்ள இந்தியொவிை்கு பவளிழய உள்ள அலுவலகம், கிறள 

அல்லது நிறுவைம்; 

 

 

 (vv) "இந்திய வம்ெொவளி ந ர"் ("PIO") அவ்வ ்ழ ொது திருத்த ் ட்ட விதிமுறைகளிை் கீழ் 

வழங்க ் டொவிட்டொல்  ங்களொழதஷ் அல்லது  ொகிஸ்தொறைத் தவிர ழவறு எந்த நொட்டிை் 

குடிமகை் எை்று ப ொருள்: 

 

(i) அவர ்எந்த ழநரத்திலும் இந்திய  ொஸ்ழ ொரட்் றவத்திருந்தொர;்  அல்லது 

 

(ii)  (ii) இந்திய அரசியலறம ்பு அல்லது குடியுரிறம ெட்டம், 1955 (1955 இல் 

57) ஆகியவை்றிை் அடி ் றடயில் அவர ்அல்லது அவரது ப ை்ழைொர ்

அல்லது அவரது தொத்தொ  ொட்டி ஒருவர ் இந்தியொவிை் குடிமகைொக 

இருந்தொர;்  அல்லது 

(iii) அந்த ந ர ்ஒரு இந்திய குடிமகைிை் துறண அல்லது ழமழல உள்ள 

உட்பிரிவு (i) அல்லது (ii) இல் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள ந ர;் 

 

 

 (ww) "PNBHFL" எை்ைொல் PNB ஹவுசிங் ஃற ைொை்ஸ் லிமிபடட், நிறுவைங்கள் ெட்டம், 1956 

ை் விதிகளிை் டி இறணக்க ் ட்ட ஒரு நிறுவைம், அதை்  திவு பெய்ய ் ட்ட 

அலுவலகம் 9 வது மொடியில், அந்திரிக்்ஷ  வை், 22 கஸ்தூர ்ொ கொந்தி மொரக்், புதுபடல்லி 

அல்லது பிை கிறள அலுவலகத்தில்  திவு பெய்ய ் ட்ட அலுவலகம் உள்ளது. PNB 

ஹவுசிங் ஃற ைொை்ஸ் லிமிபடட், அதை் மூலம் அது பெயல் டும், 

 

 (xx) "PNBHFR" எை் து வொடிக்றகயொளர ் மை்றும் தயொரி ்பு வறக, நிலவும் ெந்றத 

நிறலறமகள் மை்றும் எந்த ெட்டரீதியொை அதிகொரத்திை் வழிகொடட்ுதல்கள் 

மை்றும்/அல்லது அதை்ழகை்  அவ்வ ்ழ ொது PNBHFL ஆல் தீரம்ொைிக்க ் டும் மீட்டறம ்பு 

அதிரப்வண் அடி ் றடயில் மீட்டறமக்க ் ட்ட ழததியிை் வட்டி விகிதம் PNBHFL இை் உள் 

பகொள்றக மை்றும் PNBHFR இை் எந்த மொை்ைமும் PNBHFL அதை் வறலத்தளம் அல்லது 

கணக்கு அறிக்றககள் அல்லது அதை் கிறளகள் அல்லது PNBHFL ழ ொை்ை பிை ஊடகம் 

மூலம் அறிவிக்க ் டும். PNBHFL வொடிக்றகயொளரிை் வறக மை்றும் தயொரி ்பு வறகயிை் 

அடி ் றடயில் பவவ்ழவறு PNBHFR ஐக் பகொண்டிருக்கும்; 
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 (yy) " ொரட்்டி" எை் து தைித்தைியொக கடை் வொங்கு வரக்ள் அல்லது PNBHFL, மை்றும் 

" ொரட்்டிஸ்" எை்ை பெொல், கடை் வொங்கு வரக்ள் மை்றும் PNBHFL எை்று ஒருமித்து ் 

ப ொருள் டும். 

 

 

 (zz) "ந ர(்கள்)" எை் து எந்த ஒரு தைிந ர(்கள்), தைி உரிறமயொளர,்  கொர ்் ழரட், 

நிறுவைம், நிறுவைம், ெமூகம், கூட்டொண்றம, வரம் ை்ை அல்லது வறரயறுக்க ் ட்ட 

ப ொறு ்பு நிறுவைம், வறரயறுக்க ் ட்ட ப ொறு ்பு கூட்டொண்றம, கூடட்ு முயை்சி, 

இறணக்க ் டொத நிறுவைங்கள், HUF,  அரெொங்க அதிகொரம், அைக்கட்டறள அல்லது 

எந்தபவொரு நிறுவைம் அல்லது அதை் அல்லது ெட்டத்திை் கீழ் உள்ள ந ரொகக் 

கருத ் டும் மை்றும் அந்தந்த வொரிசுகள் மை்றும் நியமைங்கள் மை்றும் ஒரு 

தைிந ர(்கள்) அவரிை் ெட்ட ்பூரவ் வொரிசுகள், பிரதிநிதிகள், நிரவ்ொகிகள் மை்றும் 

பெயல் டுத்து ் வரக்ள்; 

 

 (aaa) "முை் ெமமொை மொத தவறண வட்டி" அல்லது "PEMII" அதொவது முதல் EMI பதொடங்கிய 

மொதத்திை்கு முை்ழ  முதல் ழததி முதல் மொதத்திை் கறடசி ழததி வறர கணக்கிட ் ட்ட 

வழங்க ் ட்டறவகளிை் அடி ் றடயில் கடை் பதொறகக்கு பெலுத்த ் டும் வட்டி; PEMII 

அடுத்த ரூ ொய்க்கு நிகர ்முழுறமயொக இருக்கும். 

 

(bbb) "முை்கூட்டிழய திரு ்பிெ ்பெலுத்துதல்" எை் து கடை் அல்லது அதை்  குதி 

மை்றும் ழவறு ஏழதனும் முை்கூட்டிழய திரு ்பிெ ்பெலுத்துதல், இது பதொடர ்ொக PNBHFL 

வகுத்த விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளிை் டி கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் கடை் 

வொங்கு வர(்கள்) முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் ழநரத்தில் பெலுத்த ழவண்டிய கட்டணங்கள் 

அல்லது நிலுறவத் பதொறக; 

 

(ccc) "முதை்றம பதொறக" எை் து கடை் வொங்கு வருக்கு PNBHFL- ஆல் வட்டி 

ஏழதனும் இரு ்பிை் அதனுடை் ழெரந்்து முதலில் வழங்க ் ட்ட / வழங்க ் டுவதொக 

ஒ ்புதல் அளித்தத் பதொறக எை்று ப ொருள். 

 

(ddd) "பெொத்து" எை் து ஒரு நிலம், குடியிரு ்பு வீடு / வணிக அறெயொ பெொத்து, 

பிளொட் / அ ொரட்ப்மை்ட் (முழுறமயொக கட்ட ் ட்ட  குதி மை்றும் அதனுடை் ஏழதனும் 

ழெரத்்தல்) ப ொதுவொை  குதிகளில் விகிதொெொர  ங்கு / எளிறம / ெலுறககள் / ழமம் ொடட்ு 

உரிறமகள் / நை்றமகள்  / ப ொருத்துதல் / கட்டிடம் மை்றும் கட்டறம ்பு, நிகழ்கொலம் 
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மை்றும் எதிரக்ொலம், அறைத்து உறுதியொை மை்றும்/அல்லது அருவமொை  ண்புகள், 

ழெரத்்தல்,  ொகங்கள், ப ொருந்துதல் மை்றும் ப ொருத்துதல், கட்டிடங்கள், கட்டறம ்புகள், 

அத்தறகய கட்டிடத்தில்/அத்தறகய பிளொட் / அதில் அறமந்திருக்கும் அலகு / அந்த 

கட்டிடம் அறமந்துள்ள அல்லது கட்ட ் டும் நிலத்தில் விகிதொெொர பிரிக்க ் டொத  ங்கு), 

அல்லது ழவறு எந்த குடியிரு ்பு / குடியிரு ்பு அல்லொத / வணிக / ழவறு எந்த அறெயொ 

பெொத்து, பெொந்தமொக  கடை் வொங்கு வர ் (கள்)/ ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் கூட்டொகழவொ 

அல்லது தைித்தைியொகழவொ, PNBFHL மீது கட்டணம் வசூலிக்க ் ட ழவண்டும் அல்லது 

கடை்  ொதுக்கொ ்புக்கு எதிரொக கடை் ஆவணங்கள் அல்லது எந்த அளவு மை்றும் 

குடியிரு ்புடை் மை்றும் குடியிரு ்பு பிரிவிை் அடி ் றடயில் PNBHFL மூலம் கடை் 

வழங்க ் டுகிைது.  ஒரு சுயொதீை அணுகல் மை்றும் ஒரு  ண்றண வீடு அல்லது ஒரு 

தை்கொலிக அல்லது அறர நிரந்தர கட்டிடம் கட்ட ் ட்ட மை்ை கட்டறம ்பு பகொண்ட ஒரு 

நிலத்திை் உள்ளடக்கம்; 

 

 (eee) "ழநொக்கம்" எை் து ெட்ட ்பூரவ்மொை ழநொக்கத்திை்கொக கடை் வழங்க ் ட 

ழவண்டும்/வழங்க ஒ ்புக்பகொள்ள ் டும் மை்றும் விநிழயொக கடிதத்தில் 

விவரிக்க ் டட்ுள்ள ழநொக்கத்றத உள்ளடக்கியது; 

 

 (fff) "பிந்றதய ழததியிட்ட கொழெொறலகள்" "PDC கள்" எை் து கடை் 

வொங்கு வரக்ளிை் கடறமகறள நிறைழவை்றுவதை்கு பெலுத்த ழவண்டிய பதொறககறள 

திரு ்பிெ ் பெலுத்துவதை்கொை விநிழயொகக்கடிதத்திை் விதிமுறைகளிை் டி கடை் 

வொங்கு வரக்ள் வழங்கும் கொழெொறலகள்; 

 

 (ggg) "RBI" எை்ைொல் இந்திய ரிெரவ்் வங்கி; 

 

 (hhh). "ஒழுங்குமுறைகள்" எை் து FEMA மை்றும் ரிெரவ்் வங்கியொல் 

வறரயறுக்க ் ட்ட வறரமுறைகள் அதொவது அந்நிய பெலொவணி ழமலொண்றம 

(இந்தியொவில் அறெயொ பெொத்துகறள றகயக ் டுத்தல் மை்றும்  ரிமொை்ைம்) 

விதிமுறைகள், 2000 மை்றும் அந்நிய பெலொவணி ழமலொண்றம (ரூ ொய் கடை் மை்றும் 

கடை்) விதிமுறைகள், 2000, அந்நிய பெலொவணி ழமலொண்றம (றவ ்பு) விதிமுறைகள், 

2000 மை்றும் அதை் கீழ் பெய்ய ் ட்ட அறைத்து திருத்தங்களும் உள்ளடங்கும்; 

 

 (iii) "வரவுகள்" எை் து பெொத்து அல்லது ழவறு ஏழதனும் பெொத்து அல்லது ழவறு 

ஏழதனும் கட்டணம் /  ணம் (அதொவது) பெொத்து, நிகழ்கொலம் அல்லது எதிரக்ொலத்தில் 
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இருந்து ப ை ் டும்  ணம், அதொவது இறட ் ட்ட கொலத்தில் உட் ட அறைத்து அல்லது 

ஏழதனும்  ணம் (அதொவது) குத்தறகதொரர ் / உரிமதொரர ் / குடியிரு ்ழ ொர ் / கடை் 

வொங்கியவரக்ள் பெொத்து வொங்குவது, கடை்  ொதுகொ ்பு வழங்க ் ட்டது.வொடறக, 

விை் றை வருமொைம், குத்தறக வொடறக, வரவுகள், வருமொைம் ழ ொை்ைறவ.  

பெொத்துக்கள் பதொடர ்ொக எந்தபவொரு ஏை் ொட்டிலிருந்தும் எழும் எந்த ்  ணத்றதயும் 

(அதொவது) ப றுதல் எை் தும் உள்ளடங்கும்; 

 

(jjj) "திரு ்பிெ ் பெலுத்துதல்" எை் து கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் கடை் 

வொங்கியவரக்ள் பெலுத்த ழவண்டிய பதொறக அல்லது பெலுத்த ழவண்டிய நிலுறவத் 

பதொறகறய திரு ்பிெ ்பெலுத்துவதொகும், குறி ் ொக இந்த ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் 

நி ந்தறைகளிை் உட்பிரிவு 2.8 இல் வழங்க ் ட்ட கடறை ் உள்ளடக்கிய ் ப ொருள்; 

 

 (kkk) "திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் அட்டவறண" எை் து  ணம் பெலுத்தும் கடிதத்தில் 

குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி உரிய ழததிகளுக்கு இணங்க கடை் வொங்கு வரக்ளொல் நிலுறவ 

பதொறகறயத் திரு ்பிெ ்பெலுத்துவதொகும்; 

 

 (lll) "அனுமதி கடிதம்" எை் து PNBHFL-ஆல் கடை் வொங்கு வருக்கு கடை் 

வழங்குவதுடை் பதொடரப்ுறடய விவரங்கள், விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளுடை் 

ழெரத்்து வழங்க ் டும் அனுமதி கடிதமொகும். அதை் டிழய விநிழயொகக் கடிதமும் 

வழங்க ் டலொம். 

 

(mmm) "கட்டண அட்டவறண" எை் து கடை் அனுமதி / வழங்கலுக்கு ் பிைகு 

ழெறவகறள ் ப றுவதை்கு ் ப ொருந்தும் கட்டணம், விகிதங்கள் மை்றும் பிை 

கட்டணங்களிை் அட்டவறண மை்றும் PNBHFL அதை் உள் பகொள்றக மை்றும் ஏழதனும்  டி 

அவ்வ ்ழ ொது மொை்ைத்திை்கு உட் ட்டது.  அத்தறகய மொை்ைத்றத PNBHFL அதை் 

வறலத்தளம் அல்லது அதை் கிறளகள் அல்லது PNBHFL ழ ொை்ை பிை ஊடகம் மூலம் 

அறிவிக்க ழவண்டும்: 

 

 (nnn) " ொதுகொ ்பு" எை் து PNBHFL-க்கு ஆதரவொக உள்ள பெொத்து (உறுதியொை / 

அறெயொ, அறெயும் அல்லது அறெயொ) எந்த வறகயிலும் உரிறம, தறல ்பு மை்றும் 

அதிகொரம் ஆகியவை்றை உள்ளடக்கியது.  கருதுழகொள், குறி ்பு நுறழவு பிரகடைம், கூடட்ு 

ஒ ் ந்தம், உத்தரவொதம், நிறலயொை றவ ்புகள், கொ ்பீடட்ு பகொள்றககள்,  த்திரங்கள், 

முதலீடுகள், உறுதிபமொழி  த்திரம், கடை்  த்திரம் மை்றும் பிறிதலுடை் ெமமொை 
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அடமொைத்றத உருவொக்குதல் அல்லது PNBHFL-க்கு ழதறவயொை ழவறு எந்த ஆவணமும்  

இந்த GTC இை் 3 வது பிரிவிை் கீழ் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவது 

பதொடர ்ொைது; 

 

 (ooo) " ொதுகொ ்பு அடற்ட" எை் து ப ொருள் விநிழயொகம்கடிதத்தில் குறி ் ொக 

குறி ்பிட ் டட்ுள்ள நிலுறவத் பதொறகயிை் அடி ் றடயில் பெொத்து மதி ்புக்கு நிகரொக 

எ ்ழ ொதும்  ொதுகொக்க ் ட ழவண்டிய  ொதுகொ ்பு ் ப ொருள்; 

 

(ppp) " ொதுகொ ்பு வழங்கு வர"் எை் து கடைொளியிை் திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் 

கடை்கறள திரு ்பிெ ்பெலுத்துதல் உட் ட PNBHFL க்கு ஆதரவொக பெொத்தில்  ொதுகொ ்ற  

உருவொக்கும் ந ர.்   ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்எை்ை பெொல், ப ொருந்தக்கூடிய இடங்களில், 

கடை் ஆவணங்களிை் ழநொக்கங்களுக்கொக, உத்தரவொததொரறர உள்ளடக்கியது; 

 

(qqq) "விை் றையொளர"் எை் து பெொத்திை் ஒழர / கூடட்ு உரிறமயொளரக்ள் அல்லது 

பெொத்து உரிறமயொளரக்ளிை் ெொர ்ொக பெொத்றத விை்க அங்கீகரிக்க ் ட்ட 

அதிகொரத்றத றவத்திருக்கும் எந்த ந றரயும் உள்ளடக்கியது. கடை் வொங்கு வருக்கு 

(ஒ ் ந்ததொரர)் ஒ ் ந்ததொரர ்  ழுது ொர ்்பு, புைரறம ்பு அல்லது ஒ ் ந்த 

விரிவொக்கத்தில் ஈடு டட்ுள்ள எந்தபவொரு விை் றையொளர,் கூடட்ுைவு குழு வீடட்ுெ ்

ெங்கம், ஒழர உரிறமயொளர ் அக்கறை அல்லது கடட்ுமொைம்  ழுது ் ொரக்்கும் மொறும் 

சீரறம ்பு அல்லது நீட்டி ்புகறள ழமை்பகொள்ளும் கூட்டொண்றம நிறுவைம் அல்லது 

நிறுவைம் ஆகியறவ அடங்கும். 

 

  (rrr) "சிறிய இடம்" எை் து நகரொட்சிகள், ெட்டபூரவ்மொை அறம ்புகள் அல்லது 

நகரொட்சி நிறுவைங்கறளத் தவிர உள்ளூர ்அதிகொரிகளொல் நிரவ்கிக்க ் டும் இடங்கள்; 

 

  (sss) "வரி" அல்லது "வரிவிதி ்பு" எை் து வருமொை வரி, ழெறவ வரி, விை் றை வரி, 

சுங்க மை்றும் கலொல், மதி ்பு கூட்ட ் ட்ட வரி மை்றும் அறைத்து வறகயொை ழநரடி 

மை்றும் மறைமுக வரி விதி ்பு மை்றும்/அல்லது அரெொங்க அதிகொரத்தொல் விதிக்க ் டும் 

(உட் ட) வரம்புகள் இல்லொமல், வரி விலக்கு / வரிறய நிறுத்துவதை்கொை கடறம 

அதழைொடு வட்டி, அ ரொதம், கூடுதல் கட்டணம் அல்லது அ ரொதம் ஆகியவை்றுடை், 

பெலுத்த ழவண்டிய, விதிக்க ் ட்ட அல்லது இந்தியொவில் கடை் ட்டதொகக் கூை ் டும். 

 

 1.2 விளக்கம் 
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 (a) ெட்டங்கள் அல்லது ெட்டரீதியொை விதிகள்  ை்றிய குறி ்புகளில் எந்த 

உத்தரவுகள் அல்லது ஒழுங்குமுறைகளிை் குறி ்புகள் மை்றும் எந்தபவொரு ெட்டம், 

ஏை் ொடு, ெட்டம், கட்டறள, உத்தரவு அல்லது கடட்ு ் ொடு அல்லது பிை ஒத்த கருவி 

ஆகியறவ குறி ்பு, ெட்டம், விதிமுறைக்கொை குறி ்ற  உள்ளடக்கியது.  ெட்டம், கட்டறள, 

ஒழுங்கு, கடட்ு ் ொடு அல்லது கருவி திருத்த ் ட்ட, மொை்றியறமக்க ் ட்ட, மீண்டும் 

இயை்ை ் ட்ட அல்லது மொை்றியறமக்க ் ட்ட ழததிக்கு முை்னும் பிை்னும் (இதை்கு 

மொைொக பவளி ் றடயொக வழங்க ் ட்ட ப ொருள்) மை்றும் எந்த முந்றதய ெட்டம், 

ெட்டபூரவ்மொை ஏை் ொடு, ஒழுங்கு, கடட்ு ் ொடு  அல்லது அதை்ழகை்  பெய்ய ் ட்ட 

கருவிகள்; 

 

 (b) ஷஷஷஷஷஷகள் மை்றும்  த்திகளுக்கொை தறல ்புகள் தகவலுக்கொக மடட்ுழம 

மை்றும் இந்த GTC-யிை் பெயல் ொடட்ு விதிகளிை் ஒரு  குதியொக அறமயொது மை்றும் 

அறதக் கட்டறம ் தில் புைக்கணிக்க ் டும்; 

 

  (c) "உட் ட" மை்றும் "உள்ளடக்கியது" எை்ை வொரத்்றதகள் "வரம்பிை்றி" அல்லது 

"ஆைொல் வரம்புக்குட் ட்டறவ எை்ை வொரத்்றதகளொல் பிை் ை்ை ் டும்” எை்று 

வறரயறுக்க ் டவில்றல; 

 

  (d) ஒருறம எண் /  டிவத்திை் குறி ்புகளில்  ை்றம எண் /  டிவத்திை்கொை 

குறி ்புகள் மை்றும் ழநரம்ொைொகவும் இருக்க ழவண்டும்; 

 

  (e) ஒரு  ொலிைத்றதக் குறிக்கும் பெொை்கள் அறைத்து  ொலிைங்கறளயும் 

உள்ளடக்கும்; 

 

  (f) இந்த GTC அல்லது ழவறு எந்த ஆவணத்றதயும்  ை்றிய குறி ்புகள் இந்த GTC-

யிை் குறி ்புகள் அல்லது அவ்வ ்ழ ொது திருத்த ் ட்ட, மொறு ட்ட, நிர ்  ் ட்ட அல்லது 

மொை்றியறமக்க ் ட்ட பிை ஆவணம்; 

 

  (g) பிரிவுகள், கடட்ுறரகள் மை்றும் உட்பிரிவுகள்  ை்றிய குறி ்புகள் பிரிவுகள், 

கடட்ுறரகள் மை்றும் உட்பிரிவுகள் இந்த ஜிடிசி.   ொகங்கள் அல்லது  த்திகள்  ை்றிய 

குறி ்புகள், குறி ்பிட ் டொவிட்டொல், குறி ்புகள் ழதொை்றும்  குதிகள் அல்லது  த்திகள் 
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 ை்றிய குறி ்புகள்.  இறவ அறைத்தும் இந்த ஜிடிசியிை் பெயல் ொடட்ு விதிகளிை் ஒரு 

 குதியொகும்; 

  (h) "இந்த ஷஷஷஷஷஷ " எை்ை பவளி ் ொடு, ஒரு குறி ்பிட்ட ஏை் ொடற்டக் 

குறி ்பிடுவறதத் தவிர, பவளி ் ொடு நிகழும் முழு ஷஷஷஷஷஷறயயும் (துறண ஷஷஷஷஷஷ, 

 த்தி அல்லது பிை விதிமுறை மடட்ுமல்ல) குறி ்பிடுவதொகக் கருத ் டும்; 

 

  (i) இந்த GTC யில் வழங்க ் ட்ட ஒவ்பவொரு உத்தரவொதமும் மை்ை ஒவ்பவொரு 

உத்தரவொதங்களிலிருந்தும் சுயொதீைமொக உள்ளது, மை்றும் மொைொக பவளி ் றடயொக 

குறி ்பிட ் டொவிட்டொல், இந்த GTC யில் எந்த உட்பிரிவும் மை்பைொரு உட்பிரிவிை் அளறவ 

அல்லது  யை் ொடற்ட கடட்ு ் டுத்தொது; 

 

  (j) புத்தகங்கள், ழகொ ்புகள்,  திவுகள் அல்லது பிை தகவல்கள் அல்லது அவை்றில் 

ஏழதனும் குறி ்பு புத்தகங்கள், ழகொ ்புகள்,  திவுகள் அல்லது பிை தகவல்கள் அல்லது 

அவை்றில் ஏழதனும் ஒரு வடிவத்தில் அல்லது கொகிதம், மிை்ைணு முறையில் 

ழெமிக்க ் ட்ட தரவு, கொந்த ஊடகம்,  டம் உள்ளிட்ட எந்த ஊடகத்திலும் மை்றும் 

றமக்ழரொஃபிலிம்; 

 

  (k) "எழுத்தில்" கடிதம் அல்லது முகநூல் அல்லது மிை்ைஞ்ெல் அல்லது 

 திவுபெய்ய ் ட்ட ழவறு பதொறலழ சி உறரயொடல் மூலம் பெய்ய ் டும் எந்த 

தகவல்பதொடரப்ுகளும் அடங்கும்; 

 

  (l) குறி ்பிட ் டொவிட்டொல், நொளிை் ழநரத்றத ்  ை்றிய குறி ்பு, இந்திய 

ழநரத்றத ்  ை்றியது;  

 

(m) கடை் வொங்கு வரக்ளிை் அறைத்து கடறமகள், ப ொறு ்புகள் மை்றும் 

கடறமகள் கூடட்ொக  அறமயும் ; 

 

  (n) நிறுவைங்களுக்கொை குறி ்புகளில் ஒருங்கிறணக்க ் டொத நிறுவைங்களள் 

மை்றும் ழநரம்ொைொகவும் இருக்க ழவண்டும்; 

 

  (o) ஒரு உட்பிரிவுகள் / துறண உட்பிரிவுகள்  ை்றிய குறி ்பு கடை் ஆவணங்களிை் 

உட்பிரிவுகள் / துறண உட்பிரிவுகள் ஆகியவை்றைக் குறிக்கும்; 
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  (p) நிறுவைங்களிை் ெட்டம், 1956-இல் இந்த GTC-யில் விவரிக்க ் டட்ுள்ள 

குறி ்புகள், கம்ப ைிகள் ெட்டம், 2013 –ை் நறடமுறை ்  டுத்த ் ட்ட நொளிலிருந்ழத 

அதை் பதொடரப்ுறடய விதிகள்  ை்றிய குறி ்புகளொக  டிக்க ் டும். 

  

  (q) இந்த GTC-யிை் விதிமுறைகள் எல்லொ ழநரங்களிலும் ஒ ்புதல் கடிதம் மை்றும் 

விநிழயொகம்கடிதத்திை் நி ந்தறைகளுடை் இறணந்து  டிக்க ் ட ழவண்டும்; 

 

  (r) GTC, அனுமதி கடிதம் மை்றும் விநிழயொகம்கடிதம் ஒவ்பவொை்றும் அதை் 

விதிமுறைகளொல் நிரவ்கிக்க ் டும், அந்தந்த ஆவணங்களில் கூை ் டட்ுள்ள டி, 

இரு ்பினும், ஏழதனும் விதிமுறைகளுக்கு இறடயில் ஏழதனும் முரண் ொடு இருந்தொல்: 

 

  (i) அனுமதி கடிதம் மை்றும் விநிழயொகம்கடிதம், நிலவும் விநிழயொகம்கடிதம்; 

மை்றும் 

 

 (ii) அனுமதி கடிதம் மை்றும் விநிழயொகம்கடிதத்தில் உள்ள GTC உடை், விநிழயொக 

கடிதத்திை் விதிகள் அத்தறகய முரண் ொட்டிை் அளவிை்கு ழமழலொங்கும்; 

  

 (s)  யை் டுத்த ் ட்ட அறைத்து மூலதை பெொை்களும், ஒ ்புதல் கடிதம் மை்றும் 

விநிழயொகம்கடிதத்தில் வறரயறுக்க ் டொத பெொை்கள், இந்த GTC-யில் குறி ்பிட்ட 

ப ொருள் மை்றும் அரத்்தங்கறளக் பகொண்ழட நிரண்யித்துக் பகொள்ள ழவண்டியது. 

  

  (t) இந்த GTC யில் ழவறு இடங்களில் வறரயறுக்க ் ட்ட பெொை்கள், அதை் சூழல் 

அல்லது ப ொருளுடை் முரண் டொத  டெ்த்தில், இந்த GTC முழுவதும் வறரயறுக்க ் ட்ட 

அழத அரத்்தத்றத பகொண்டிருக்கும்.  

 

 

 

 

ஷரத்து: 2 

கடை், வட்டி முதலியறவ., 

 

2.1 கடை்  
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இதை்மூலம் PNBHFL கடை் ஆவணங்களில்  குறி ்பிட ் டட்ுள்ள விதிமுறைகள் மை்றும் 

நி ந்தறைகளிை் அடி ் றடயில் PNBHFL கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு கடை் வழங்க 

ஒ ்புக்பகொள்கிைது மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் ப ை ஒ ்புக்பகொள்கிைொரக்ள். 

 

 2.2 கடைிை் ழநொக்கம்:- 

 

கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் விண்ண ் ம் / விநிழயொகம் கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள 

ழநொக்கத்திை்கொக மடட்ுழம கடறை ் ப ை ழவண்டும்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் 

விண்ண ் ம் / விநிழயொகம்கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள ழநொக்கத்திை்கொக மடட்ுழம 

கடை் பதொறகறய ப ை  ஒ ்புக்பகொள்கிைொர,் உறுதி ் டுத்துகிைொர ் மை்றும் 

ஏை்றுக்பகொள்கிைொர,் அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ளிை் விண்ண ் த்திறை  ரிசீலறை 

பெய்த பிை்பு PNBHFL ஏழதனும் எழுத்து ்பூரவ்மொை ஒ ்புதல் அளித்தொல் மடட்ுழம ழவறு 

ழநொக்கத்திை்கொக  யை் டுத்த முடியும். கடைொக ப ரும் பதொறகறய  ெட்டவிழரொத 

ழநொக்கங்களுக்கொக அல்லது ஒழுக்கக்ழகடொை நடவடிக்றககள்,  ங்குெ ் ெந்றத 

 ரிவரத்்தறைகள், சூதொட்டம், சீடட்ு நிதி, லொட்டரி,  ந்தயங்கள் அல்லது எந்தபவொரு 

ெட்டத்திை் கீழ் அல்லது PNBHFL-ஆல் குறி ்பிட ் ட்ட ழவறு எந்த 

நடவடிக்றககளுக்கொகவும்  யை் டுத்த ் டக்கூடொது. 

 

2.3 கொலம் 

 

திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் கொலம் விநிழயொகம்கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டும் மை்றும் அந்தக் 

கொலம் PNBHFL-ஆல் அதை் பெொந்த விரு ்  ் டி நீட்டிக்க ் டலொம் எை்று கூை ் டுகிைது. 

கிறடக்கும் கொலத்தில் கடை் வொங்கு வரக்ள் நிதிறய முழுறமயொக ் ப ைவில்றல 

எை்ைொல், விநிழயொகம்கடிதத்தில் குறி ்பிட ் ட்ட நி ந்தறைகள்(PEMII, EMI அல்லது EMIS 

எண்ணிக்றக உட் ட) PNBHFL-ஆல் மொை்ை ் டலொம். கடை் பதொறகறய குறைத்தல் 

மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு கடை் பதொறக மறு ் து ழ ொை்ைறவ PNBHFL-ை் 

பெொந்த முடிவொகும். அவ்வொை்றிை்கு எந்த ஆட்ழெ றைறயயும் அல்லது தகரொறையும் 

எழு ் க் கூடொது. 

 

2.4 வட்டி 

 

2.4.1 கடை் வொங்கு வரக்ள் கீழழ பகொடுக்க ் டட்ுள்ள வட்டிக்கு, கடைளி ் வரக்ள் 

ழதரந்்பதடுத்த கடை் பதொறக மை்றும் நிலுறவத் பதொறகக்கு, குறி ் ொக கடை் 

வழங்குதல் கடிதத்திை் கீழ் பகொடுக்க ் ட்டிருக்கும்: 
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 i)  நிறலயொை வட்டி விகிதம் அல்லது; 

 ii) ஆரம்  கொலத்திை்கொண நிறலயொை வட்டி விகிதம், ஆரம்  கொலத்திை்கு ் பிைகு 

மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தில் அல்லது: 

 iii) மிதக்கும் வட்டி விகிதம். 

 

2.4.2 கடை் மீதொை வட்டி PNBHFL-க்கு ஆதரவொக கொழெொறல ஒ ் றடக்க ் ட்ட 

நொளிலிருந்து அல்லது RTGS, NEFT, ெம் ள உத்தரவு / ழகொரிக்றக வறரவு / வங்கியொளரிை் 

கொழெொறல, த ொல் ஆரட்ர ்ழ ொை்ைறவ பதொடங்க ் ட்ட நொளிலிருந்து ழெரதப்தொடங்கும். 

கடைொளரக்ளொல் வழங்க ் ட்ட பதொறகறய  ரிமொை்ைம்/ வசூல்/உணரத்ல் 

ஆகியவை்றில் எடுக்க ் ட்ட ழநரத்றத ் ப ொருட் டுத்தொமல் வட்டி ழெரத் பதொடங்கும். 

 

 2.4.3 கடை் வொங்கு வரக்ள் மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தில் இருந்து நிறலயொை வட்டி 

விகிதத்திை்கு மொை விரும்பிைொல், (அல்லது ழநரம்ொைொக), அவர ்PNBHFL-க்கு எழுத்து ்பூரவ் 

விண்ண ் த்றத ெமர ்்பிக்கலொம். வட்டி விகிதத்தில் ஏை் டும் மொை்ைம் குறித்து கடை் 

வொங்கு வரிை் ழகொரிக்றகறய ஏை்கவும் அல்லது நிரொகரிக்கவும் PNBHFL-க்கு முழு 

அதிகொரம் உள்ளது.  விநிழயொகக் கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள வட்டி விகிதம் PNBHFL 

அல்லது அந்த ழநரத்தில் நறடமுறையில் உள்ள ப ொருந்தக்கூடிய ெட்ட விதிமுறைகள் 

அல்லது ஒரு திட்டத்திலிருந்து மை்பைொரு திட்டத்திை்கு மொறுதலொல் அல்லது PNBHFL-ல் 

பதொடங்க ் ட்ட திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் கொலத்தில் மொை்ைம் (அதிகரி ்பு / குறைவு) 

கொரணமொகும். நிரண்யிக்க ் ட்ட கடறை திரும்பி பெலுத்தும் கொலம் குறித்து கடை் 

வொங்கு வரக்ளிை் ழவண்டுழகொளிை் டி நீடிக்க ் டலொம். 

 

2.4.4 PNBHFL, அதை் ஒழர தீர ்்பு மை்றும் விரு ்  ் டி, PNBHFR-ஐ அதிகரிக்க அல்லது 

குறைக்க அல்லது வட்டி விகிதத்றத இந்த GTC-யிை் அடி ் றடயில் கடை் 

வொங்கு வருக்கு 30 நொடக்ளுக்குள் அறிவி ் தை் மூலம் மொை்ைலொம். அவ்வொறு ஏை் டும் 

மொை்ைங்கறள PNBHFL அதை் வறலத்தளத்தில் கடை் வொங்கு வரக்ள் மை்றும் 

ப ொதுமக்கள் தகவலுக்கொக அவ்வழ ொது புது ்பித்துக் பகொண்ழட இருக்க ழவண்டும். 

கடை் வொங்கு வரக்ள் வட்டிவிகிதத்தில் ஏை் டும் மொை்ைங்கள் மை்றும் அதல் கொல 

இறடழவறளகள் உத்தரவொத ஒ ் ந்தத்திை் அடி ் றடயில் இருக்கும் உத்தரவொததொரரக் 

கடட்ு டுத்தும் எை ழமலும் ஒ ்புக்பகொள்கிைொரக்ள்.  

 

 

2.4.5 அெல் மை்றும் வட்டிறய உள்ளடக்கிய EMI-யிை் வட்டி விகிதம் ஒ ் ந்தக் கடிதத்தில் 

குறி ்பிடட்ுள்ள ் டி கணக்கிட ் டும். ழமலும் அந்த பதொறக அடுத்த முழு ரூ ொய்க்கு 
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வட்டமிடட்ு எடுத்துக்பகொள்ள ் டும். PNBHFL-க்கு கடை் வொங்வரக்ள் பெலுத்த ழவண்டிய 

பதொறக மை்றும் பிை கட்டணங்கறள மொதொந்திர அடி ் றடயில் PNBHFL-ஆல் 

கணக்கிட ் டும். PNBHFL அதை் பெொந்த விரு ்  ் டி கொல அளவுகறளயும் மை்றும் 

மீதமுள்ளறவக்கு வட்டி கணக்கிடுவதை்கொக நிரண்யிக்கும். 

 

 நிறலயொை வட்டி விகிதத்தில், PNBHFL மூலம் கடை் வொங்கு வருக்கு ஒரு  குதியொக 

கடை் வழங்க ் டுகிைது மை்றும் முதல் வழங்கலுக்கு ் பிைகு வட்டி விகிதத்தில் மொை்ைம் 

ஏை் ட்டொல், அடுத்த  குதி கடை் விநிழயொகம் ஆகும்வறர வட்டி விகிதத்தில் அதிகரி ்பு / 

குறை ்பு ழததியிலிருந்து உடைடியொக கடனுக்கு ப ொருந்தும் பவவ்ழவறு வட்டி 

விகிதங்களிை் ெரொெரி அறமயும். கடைிை்  குதி  ங்களி ்பிை் ழ ொது, நிறலயொை வட்டி 

விகிதம் PNBHFL-ை் முடிறவ ் ப ொருத்து கொலத்திை்கு தகுந்தொை் ழ ொை்று அவ்வ ்ழ ொது 

மொறு டலொம். ழமலும் கடை் பதொறக முழுறமயொக விநிழயொகிக்க ் டும் வறர வட்டி 

விகிதம் நிறலயொைபதை்று கடை் வொங்கியரக்ள் அனுமொைித்துக்பகொள்ளக்கூடொது. 

ழமலும், கடை் வொங்கு வரக்ள் கடைில் பெலுத்த ழவண்டிய PEMII/EMI-ஐ கணக்கிடும் 

ழநொக்கங்களுக்கொக, ழமழல குறி ்பிடட்ுள்ள எறடயுள்ள ெரொெரி வட்டி கணக்கிட ் டும். 

 

கடை் ஆவணங்களிை் கொலத்தில் ழமக்ழரொ-ப ொருளொதொர நிறலறமகளில் ஏழதனும் 

எதிர ்ொரொத அல்லது அெொதொரண மொை்ைங்கள் ஏை் ட்டொல்   வட்டி விகிதத்றத PNBHFL 

அதை் விரு ்  ் டி தகுந்தவொறு திருத்தலொம் அல்லது ழமலும் அதில் மொை்ைம் 

பெய்துக்பகொள்ளலொம். அதை்பிைகு, ழமை்கூறிய டி மொறு ட்ட வட்டி விகிதம் கடனுக்கொை 

பதொடரப்ுத் ழததிறய ் ப ொருட் டுத்தொமல் திருத்தம் அறிவிக்க ் ட்ட நொளிலிருந்து 

ப ொருந்தும். 

 

 

  2.4.6 நிரவ்ொக வெதிக்கொக, PNBHFL அதை் விரு ்  ் டி EMI கீழ் பெலுத்த ழவண்டிய 

பதொறகறய மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தில் மொறு ொடுகறள ் ப ொருட் டுத்தொமல் 

றவத்திருக்க முடிவு பெய்யலொம், எைழவ, கடை் வொங்கு வருக்குக் கடட்ு ் டும் EMI-

க்களிை் எண்ணிக்றக மொறு டலொம்.  PNBHFL மூலம் ழமலும் அல்லது மை்ை அல்லது 

குறைக்க ் ட்ட/அதிகரித்த EMI-க்களுக்கு கடை் வொங்கு வரக்ள் ஏழதனும் வட்டி 

விகிதத்தில் ஏழதனும் மொை்ைம் பெய்ய ் ட ழவண்டும் எை்ை தகவறல அளிக்க ழவண்டும். 

 

 

 2.4.7 கடை் வொங்கு வரக்ள் அதறை திரு ்பிெ ்பெலுத்த PNBHFL உடை் ஒ ்புக்பகொண்டு 

உடை் டிக்றக பெய்கிைொர.்  கடை் வொங்கு வரக்ள் (எந்த ஒரு PEMII/EMI மீதொை வட்டி 
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உட் ட) எந்த அரெொங்க அதிகொரத்தொல், கடை் வொங்கு வர ்திரு ்பிெ ்பெலுத்துதல் அல்லது 

 ணம் பெலுத்துதல் அல்லது PNBHFL அல்லது அத்தறகய அரெொங்க அதிகொரத்தொல் 

பெய்ய ் ட ழவண்டும். 

 

  2.5 வட்டி மை்றும் தொமதமொை கட்டணங்களிை் கணக்கீடு 

 

2.5.1 EMI மை்றும் கடை் கணக்கில் உள்ள வட்டி ஆகியறவ அவ்வ ்ழ ொது நிலவும் 

வருடொந்திர வட்டி விகிதத்திை் அடி ் றடயில் கணக்கிட ் டும்.  எைழவ, EMI இை் கீழ் 

உள்ள பதொறக மை்றும் வருடொந்திர வட்டி விகிதத்தில் கணக்கிட ் ட்ட வட்டி ஒரு 

வருடத்தில்  ை்ைிரண்டு ெம தவறணகளில் பெலுத்த ் டும். 

 

எவ்வொைொயினும், அவ்வ ்ழ ொது நிலுறவயில் உள்ள கொலதொமதமொை கட்டணங்கறள 

வசூலிக்க, ப ொருந்தும் கொல ் குதிக்கு வருடொந்திர வட்டி விகிதத்திை் அடி ் றடயில் 

கடை் கணக்கில் தொமதமொை கட்டணங்கள் கணக்கிட ் டும்.  நிலுறவயில் உள்ள 

கட்டணங்களிை் விகிதத்தில் மொை்ைம் மை்றும் அதிகரி ்பு அல்லது குறை ்பு 

ஆகியவை்றிை் ழநொக்கம் நிலுறவயில் உள்ள கட்டண அட்டவறணயிை் டி கடை் 

வொங்கு வரக்றள கடட்ு ் டுத்தும். 

 

  2.5.2 PEMII மொதந்ழதொறும் பெலுத்த ழவண்டிய வட்டி விகிதத்திை் அடி ் றடயில் 

கணக்கிட ் டும், அந்தந்த உரிய ழததிகளில், வழங்க ் ட்ட கடிதத்தில், வழங்க ் ட்ட 

கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி.  எைழவ, PEMII-இை் கீழ் ஆண்டு வட்டி விகிதத்தில் 

கணக்கிட ் ட்ட பதொறக ஒரு வருடத்தில்  ை்ைிரண்டு ெம தவறணகளில் பெலுத்த ் ட 

ழவண்டும். 

 

  2.5.3 முறிந்த கொலம் மை்றும் தொமதமொை கட்டணங்களுக்கொை வட்டி முந்நூை்று 

அறு த்றதந்து (365) நொடக்ளிை் அடி ் றடயில் கணக்கிட ் டும். 

 

  2.5.4 கடை் விநிழயொகித்த ழததியிலிருந்து மை்றும் PNBHFL-க்கு ஆதரவொக வட்டி ழெரத் 

பதொடங்கும். 

 

2.6 கடை் விநிழயொகித்தல்:- 
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2.6.1 இந்த ஜிடிசியிை் கீழ் வழங்குவது எை் து கடை் பதொறகயிை் எந்தபவொரு 

 ங்களி ்ற யும் அல்லது அதை் ஜிடிசியிை் பிரிவு 2.7 இை் அடி ் றடயில் PNBHFL மூலம் 

பெய்ய ் ட்ட எந்தபவொரு  குதிறயயும் குறிக்கும். 

 

2.6.2 கடை் அல்லது அதை் எந்த ்  குதியும், கடை் வொங்கு வரக்ள் எழுத்து ்பூரவ்மொக 

அல்லது மிை்ைணு முறையில் (PNBHFL க்கு ஏை்றுக்பகொள்ளக்கூடிய ஒரு மிை்ைஞ்ெல் 

அல்லது ழவறு எந்த முறையிலும்) மை்றும் PNBHFL இை் தைி விரு ் த்திை்கு உட் டட்ு, 

வழங்க ் டலொம் ஒை்று அல்லது அதை்கு ழமை் ட்ட தவறணகளில்.  பெொத்து 

கடட்ுமொைத்திை் கீழ் இருக்கும் ழ ொது, கடை், PNBHEL இை் முழு விரு ்  ் டி, பெொத்து 

கடட்ுமொைத்திை் ழதறவ அல்லது முை்ழைை்ைம் மை்றும் கடை் வொங்கு வர ்

வழங்குவதை்கொை ெொை்றை ெமர ்்பித்தல் ழ ொை்ை இறடபவளியில் தவறணயொக 

வழங்க ் டலொம், PNBHFL-க்கு ஏை்கத்தக்கது, இது கடை் வொங்கு வரக்ளிை் மீது 

இறுதியொகவும், உறுதியொகவும், பிறண ் ொகவும் இருக்கும். 

 

 

2.6.3 கொழெொறல, ழெமி ்பு மை்றும் RTGS, NEFT, ஊதிய உத்தரவு / ழகொரிக்றக வறரவு / 

வங்கியொளரிை் கொழெொறல அல்லது த ொல் மூலம் வழங்க ் ட்ட இடத்றதத் தவிரத்்து, 

கடை் வொங்கு வருக்கு வழங்க ் ட்டதொகக் கருத ் டும், அத்தறகய நிகழ்வில், 

விநிழயொகம் அத்தறகய ழததியிலிருந்து பெய்ய ் ட்டதொகக் கருத ் டும், RTGS, NEFT, 

ஊதிய உத்தரவு / ழகொரிக்றக வறரவு / வங்கியொளரிை் கொழெொறல, த ொல் ஆரட்ர ்மை்றும் 

அறவ ஒ ் றடக்க ் ட்ட ழததியிலிருந்து அல்ல. 

 

 

 2.6.4 கடை் வொங்கு வரக்ள் பெய்யும் எந்தபவொரு விநிழயொக ழகொரிக்றகயும் கடை் 

ஆவணங்களிை் ஒருங்கிறணந்த  குதியொகழவ அறமயும்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் 

PNBHFL-க்கு ஏை்றுக்பகொள்ளக்கூடிய  டிவத்தில், எதிரக்ொலத்தில் வழங்க ் டும் அறைத்து 

விநிழயொகங்களும் (ப ொருந்தும் வறகயில்) உட் ட ஒவ்பவொரு விநிழயொகத்திை் 

ரசீறதயும் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.்  கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒவ்பவொருவரும் மை்ை கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கொகவும் ெொர ்ொகவும் இதுழ ொை்ை விநிழயொக ழகொரிக்றககறளெ ்

பெய்ய மை்ைவரக்ளுக்கு அதிகொரம் அளிக்கிைொரக்ள்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் ப ை்ை 

எந்தபவொரு விநிழயொக ழகொரிக்றகயும் மை்ை கடை் வொங்கு வருக்கு (PNBHFL) 

பிறணக்க ் ட ழவண்டும்  அத்தறகய ழவண்டுழகொளுக்கு இணங்க வழங்க ் ட்ட 

எந்தபவொரு கடறையும் கடை் வொங்கு வரக்ள் யொரும் ழகள்வி ழகட்கக்கூடொது. 
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2.6.5 விநிழயொகம் தவறணமுறைகளில் இருக்குமொைொல், PNBHFL-ஆல் அவை்றை 

விநிழயொகிக்க ் டுவதை்கு முை்பு, கடை் வொங்கு வரக்ள் முழு நிதியை்ை  ங்களி ்ற  

ஆவண ெொை்றுடை் அளிக்கக்ழகொருவதை்கு PNBHFL-க்கு உரிறமயுள்ளது. 

 

2.6.6 வசூல் கட்டணம், ஏழதனும் இருந்தொல், அத்தறகய அறைத்து வழங்கல்களிலும் கடை் 

வொங்கு வர ் (கள்) ஏை்க ழவண்டும் மை்றும் PNBHFL இை் முழு விரு ் த்திை் ழ ரில் முடிவு 

பெய்ய ் டும். 

 

2.6.7 PNBHFL-க்கு கடை் வொங்கியவரிை் (அல்லது) ழவண்டுழகொளிை் ழ ரில் அல்லது ழவறு 

எந்த ஒரு விநிழயொகத்றதயும் முை்கூட்டிழய அல்லது ஒத்திறவக்க உரிறம உண்டு. 

 

 2.6.8 கிறடக்க ்ப றும் கொலத்திை்குள் பிரிவு 2.6-ை்  டி கடை் வொங்கு வரக்ள் விடுத்த 

எந்தபவொரு ழகொரிக்றகறயயும் PNBHFL ப ைவில்றல அல்லது ஏை்கவில்றல எை்ைொல், 

PNBHFL இைி வழங்குவதை்கொை எந்தபவொரு ழகொரிக்றகறயயும் கிறடக்கும் 

கொலத்திை்கு ் பிைகு ஏை்கொது. ழமலும் அது PNBHFL-இை் முழு விரு ் த்திை்கு ஏை்ை ் டிழய 

அறமயும். 

 

 2.7 விநிழயொக முறை 

 

  2.71 கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் அல்லது நி ந்தறைகளிை் கீழ் PNBHFL ஆல் பெய்ய ் டும் 

அறைத்து விநிழயொகங்களும் கடை் வொங்கு வர ் (கள்) / நியமிக்க ் ட்ட பிரதிநிதி / 

பெொத்து, ப ொருள், ப ொருடக்ள் அல்லது ழெறவகளிை் ெ ்றளயர ் அல்லது 

விை் றையொளரிை் ப யரில் இருக்க ழவண்டும்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் எழுத்து மூலம் 

மை்றும் கொழெொறல மூலம் "A/c பெலுத்து வர ்மடட்ும்" அல்லது ழவறு எந்த முறையிலும் 

அதொவது ரியல் றடம் க்ழரொஸ் பெட்டில்பமண்ட் ("RTGS"), ழதசிய மிை்ைணு நிதி 

 ரிமொை்ைம் ("NEFT")  நியமிக்க ் ட்ட கணக்கிை்கு மொை்றுவது அல்லது, PNBHFL-ை் 

விரு ்  ் டி இருக்கலொம். 

 

 

 2.7.2 கடை் வழங்கு வரக்ள் / நியமிக்க ் ட்ட பிரதிநிதி / பெொத்து, ப ொருள், ப ொருட்கள் 

அல்லது ழெறவகளிை் ெ ்றளயர ்அல்லது கடை் வொங்கு வர ்மை்றும் ெொர ்ொக ந ரொல் 

அறைத்து விநிழயொகமும் ப ை ் டட்ு முறையொக ஒ ்புக்பகொள்ள ் டும்.  கடை் 
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வொங்கு வரக்ளொல் எழுத்து ்பூரவ்மொக அங்கீகரிக்க ் ட்டது.  கடை் வொங்கு வரக்ள் 

பெொத்து, ெ ்றளயர ் / ப ொருள், ப ொருட்கள் அல்லது ழெறவகள் / ந ர ் ழ ொை்ை 

அங்கீகரிக்க ் ட்ட நியமிக்க ் ட்ட பிரதிநிதி / விை் றையொளர ் கடை் வொங்கு வர ்

மை்றும் ெொர ்ொக வழங்குவதை்கு முழு அதிகொரம் அளிக்க ் டுவொர ் எை் றத 

உறுதி ் டுத்துகிைது. 

 

 

  2.7.3 ஏை் டுத்தும் எந்தபவொரு விநிழயொகமும் PNBHFL-ஆல் நிரண்யிக்க ் ட்ட 

குறைந்த ட்ெ விநிழயொகத் பதொறகக்கு உட் ட்டதொகும். 

 

 

  2.7.4 பெொத்து வழங்குதல் மை்றும் / அல்லது அந்த பெொத்திை் விை் றையொளருக்கு 

பகொள்முதல்  ரிசீலறைக்கு  ணம் பெலுத்த ழவண்டிய அவசியம் ஏை் ட்டொல், அந்த 

நிகழ்வு அல்லது சூழ்நிறலயில் பெொத்து வழங்கு வருக்கு அல்லது கடை் வொங்கு வரிை் 

நியமிக்க ் ட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு ழநரடியொக வழங்க ் ட ழவண்டும்.  

 

  2.7.5 கடை் விநிழயொகம்அல்லது அதை் எந்த ்  குதியும், கடை் ஆவணங்களிை் 

வொழ்வொதொரத்திை் ழ ொது, ெட்டவிழரொதமொக அறிவிக்க ் ட்டொல் அல்லது எந்தபவொரு 

ெட்டத்திை் பிரகடைம், திருத்தம், மொை்ைம் அல்லது மீண்டும் இயை்ை ் ட்டதை் 

கொரணமொக ெட்டவிழரொதமொக அறிவிக்க ் டும்.  அறிவி ்பு, சுை்ைறிக்றக அல்லது 

உத்தரவு ழ ொை்ைறவ, இந்த GTC-யிை் பிரிவு 7.1 -ை் விதிகளிை் டி தவறிறழக்கும் நிகழ்வு 

ஏை் டும் மை்றும் கடை் ஆவணங்கள் அறிவிக்க ் ட்ட இறுதி  யை் ொடு அல்லது எந்த 

ழததியிலிருந்து முடிவறடயும். அதை் ஒருங்கிறணந்த  குதி ெட்டவிழரொதமொைது, ழமலும் 

கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-க்கு உடைடியொக பெலுத்த ழவண்டிய பதொறகறய 

திரு ்பிெ ்பெலுத்த ழவண்டும். 

 

 

  2.7.6 ப ொருந்தும் அளவிை்கு, கடை் ப றுதல் மை்றும் உரிறமகறள ்  யை் டுத்துவது 

மை்றும் கடை் ஆவணங்கள் அல்லது ழவறு எந்த  ொதுகொ ்பு அல்லது  ரிவரத்்தறை 

ஆவணங்களிை் கீழ் கடறமகறளெ ் பெயல் டுத்துதல் ஆகியறவ தைியொர ் மை்றும் 

வணிக ழநொக்கங்களுக்கொக பெய்ய ் டும். 

 

2.8 திரு ்பிெ ்பெலுத்துதல் 
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2.8.1 கடை் வொங்கு வர ்திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் கொலத்தில் பெலுத்த ழவண்டிய பதொறகறய 

கடை் ஆவணங்களில் கூை ் டட்ுள்ள டி மை்றும் எ ்ழ ொது ழவண்டுமொைொலும் திரு ்பிெ ்

பெலுத்த ஒ ்புக்பகொள்கிைொர,் ழமலும் அறத உறுதிபெய்கிைொர ் (PNBHFL-க்கு ஆதரவொக 

எடுக்க ் ட்ட கணக்கு பெலுத்துழவொர ் கொழெொறல / ழகொரிக்றக வறரழவொ அல்லது 

எஸ்க்ழரொ கணக்கிை்கு அல்லது RTGS / NEFT / ECS அல்லது PNBHFL ஆல் வறரயறுக்க ் ட்ட 

ழவறு எந்த முறைழயொ அதை் விரு ்  ் டி வறரய ் ட்டது). 

 

  2.8.2 கடை் வொங்கு வர ்அறைத்து திரு ்பிெ ்பெலுத்துதல்கறளயும் ழமை்பகொள்கிைொர,் 

இரு ்பினும், எந்தபவொரு கொரணத்திை்கொகவும்  ணம் பெலுத்துவதில் ஏழதனும் தொமதம் 

ஏை் ட்டொல், திரு ்பிெ ் பெலுத்த ழவண்டிய ழததி PNBHFL – ை் மறுசீரறமக்கும் 

விரு ் த்றதக் பகொண்டிருக்கும். 

 

  2.8.3 கடட்ுமொைத்திை் கீழ் ஒரு பெொத்றத வொங்குவதை்குத் ழதறவயொை தவறணகளில் 

கடை் வழங்க ் ட்டொல், PNBHFL PEMII/EMls மூலம் திரு ்பிெ ்பெலுத்த அனுமதிக்கலொம், இது 

ஏை்கைழவ வழங்க ் ட்ட கடைிை்  குதி முழுவதும், திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் கொலத்திை் முழு 

கொலத்திலும் கணக்கிட ் டும்.  ஒவ்பவொரு கூடுதல் விநிழயொகத்திலும், இந்த PEMII/EMI 

பதொறக அதிகரிக்கும், ழமலும் அதிகரித்த PEMI/EMI ஒவ்பவொரு எதிரக்ொல PEMI/EMI 

திரு ்பிெ ்பெலுத்துதலுக்கும் ப ொருந்தும். 

 

 

  2.8.4 மொை்ைொக, ழமை்கண்ட சூழ்நிறலயில் தவறண முறையில் 

விநிழயொகம்பெய்ய ் டும் ழ ொது, கடை் வொங்கு வரக்ள் ழதரவ்ு பெய்யலொம் அல்லது EMI 

பதொடங்குபமைிை் PNBHFL PEMII- ஐ மடட்ுழம பெலுத்த அனுமதிக்கலொம். 

 

   2.8.5 கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL (அ) ஒவ்பவொரு EMI-யும் பதொடங்கிய ழததி முதல் 

மை்றும் / அல்லது (ஆ) EMI பதொடங்கும் வறர, ெம் ந்த ் ட்ட உரிய ழததிகளில் 

வழங்க ் ட்ட PEMII பெலுத்த ழவண்டும் 

 

 

  2.8.6 PEMII/EMI வழங்குதல் கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள ழததிகளில் கடை் 

வொங்கு வரக்ளொல் பெலுத்த ் ட ழவண்டும்.  அந்த நொள் ஒரு வணிக நொள் 

இல்றலபயை்ைொல், முந்றதய வணிக நொளில் PEMI/EMI கடை் வொங்கு வரொல் 

பெலுத்த ் ட ழவண்டும். 
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  2.8.7 இந்த GTC-யிை் பிரிவு 5.3 (அ) வழங்க ் ட்ட ழ ொதிலும், PNBHFL-ல் கடை் 

வொங்கு வறரகறள எழுத்து ்பூரவ்மொக அனுமதித்தொல், பெொத்துக்கறள விடுவிக்க, 

கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.் ழமழல குறி ்பிட்ட டி EMI, கடை் 

வொங்கு வரிை் பதொறகறய குறி ்பிட்ட பதொறகறய கடை் வொங்கு வருக்கு (PNBHFL 

குறி ்பிட்ட டி) கடை் வொங்கு வரிை் குறை ்பு ழநொக்கில் ஒவ்பவொரு மொதமும் பட ொசிட் 

பெய்ய ழவண்டும்.  ழமலும், கடை் வொங்கு வரக்ள் உடை் டிக்றககள் மை்றும் பெொத்து 

முறையொை ெட்டக் கருவி (குத்தறக அல்லது வொடறக  த்திரம்/ஒ ் ந்தம்) மூலம் 

பவளிழயை்ை ் டும் எை்றும் ழமலும் கடை் வொங்கு வரக்ள் அத்தறகய கருவியிை் 

நகறல PNBHFL உடை் ெட்டக் கருவி பெயல் டுத்த ் ட்ட 7 நொடக்ளுக்குள் ெமர ்்பிக்க ் ட 

ழவண்டும். 

 

  2.8.8 PNBHFL மூலம் ஏை் டுத்த ் டும் எந்தபவொரு ழகொரிக்றகறயயும் ஏழு (7) 

நொடக்ளுக்குள் கடை் வொங்கு வரக்ள் நிறைழவை்றுவதொக ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.் கடை் 

வொங்கு வரக்ள் இந்த GTC-இை் பிரிவு 2.4 மை்றும் 2.5-ை் கீழ் ப ொருந்தக்கூடிய விகிதத்தில் 

வட்டி மை்றும் தொமதமொை கட்டணங்கள் அல்லது பிை கட்டணங்கறள பெலுத்த 

ழவண்டும். 

 

  2.8.9 PNBHFL-ஆல் ஆரம்  PDC கறள ்  யை் டுத்திய பிைகு, கடை் வொங்கு வரக்ள் 

திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் முறைறய (ECS அல்லது PDC- கள்) நிர ்  ஒ ்புக்பகொள்கிைொர ்மை்றும் 

உறுதிபெய்கிைொர.் கடை் வொங்கு வர ் ழமலும் திரு ்பிெ ் பெலுத்துவதை்கொை புதிய ECS 

அறிவுறுத்தல்கள்/ஆவணங்கறள ெமர ்்பிக்கிைொர ் எை்று ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.்  கடை் 

வொங்கு வர ்திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் முறைறய ெரியொை ழநரத்தில் நிர ் வில்றல எை்ைொல், 

கட்டண அட்டவறணயில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள மொதொந்திர ழெறவ கட்டணம் கடை் 

வொங்கு வரிை் கடை் கணக்கில் வசூலிக்க ் டும். 

 

  2.8.10 கடை் வொங்கு வரக்ள் முை்ழததியிட்ட கொழெொறலகறள அல்லது ECS-ஐ ஒரு வங்கி / 

நிதி நிறுவைத்திலிருந்து மை்பைொரு வங்கிக்கு மொை்ை விரும்பிைொல், அல்லது கடை் 

வொங்கியவரக்ள் PNBHFL-இை் முை் எழுத்து ்பூரவ் அனுமதியுடை் பெய்யலொம் எைழவ 

PNBHFL-க்கு  ணம் பெலுத்துவதை் மூலம் அவ்வ ்ழ ொது PNBHFL-ஆல் 

குறி ்பிட ் டக்கூடிய இடமொை்று கட்டணங்கள் ஏை்கழவண்டும். 

 

  2.8.11 நிலுறவத் பதொறகறய PNBHFL-க்கு (எஸ்க்ழரொ) கூடட்ுக்கணக்கு மூலம் பெலுத்த 

ழவண்டிய அவசியம் ஏை் ட்டொல், கடை் வொங்கு வரக்ள்: 
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  (i) திரு ்பிெ ் பெலுத்துதல் மை்றும்/அல்லது PNBHFL ("அறிவுறுத்தல் கடிதம்") மூலம் 

குறி ்பிட்ட ழததியில் பெலுத்த ழவண்டிய நிலுறவத் பதொறகயுடை் எஸ்க்ழரொ கணக்றக 

படபிட் பெய்ய அதை்/அவரது/அவள்/அவரக்ளிை் வங்கியொளருக்கு ழதறவயொை மொை்ை 

முடியொத அறிவுறுத்தறல வழங்குதல்") மை்றும் அத்தறகய வங்கியொளரொல் 

அங்கீகரிக்க ் ட்ட PNBHFL-இை் அறிவுறுத்தல் கடிதத்திை் நகறல வழங்க ழவண்டும் 

மை்றும்/அல்லது PNBHFL-ஆல் ழதறவ ் ட்டொல், இந்த GTC-இை் கடட்ுறர 6-இை் 

இணக்கத்றதக் குறி ்பிடட்ு அத்தறகய வங்கியொளரொல் வழங்க ் ட்ட கடிதத்திை் அெல் 

நகறல வழங்க ழவண்டும்;  மை்றும் 

 

  (ii) திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் அட்டவறண நகல் மை்றும்/அல்லது PNBHFL மூலம் ழதறவ ் டும் 

மை்ை ஆவணங்கள் அதை் வங்கியொளருக்கு ெமர ்்பிக்க ் ட ழவண்டும். 

 

  2.8.12 கடை் பதொறக திரு ்பிெ ்பெலுத்துதல் மை்றும் தவறணகளில் வட்டி மை்றும் இதர 

கட்டணங்கள் இங்ழக குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி, கடை் வொங்கு வர ் ழமழல திரு ்பிெ ்

பெலுத்தியறத ெரிபெய்த பிைகு பெலுத்த ழவண்டிய அறைத்துத் பதொறகறயயும் 

பெலுத்த ழவண்டியிருக்கும். 

 

  2.8.13 ழமழல உள்ள ஷரத்து 2.8-இல் கூை ் டட்ுள்ள எறதயும் மீறி, கடை் வொங்கு வரக்ள் 

மூலம் கிறடக்கும் கொலத்திை்குள் முழுறமயொக கடை் ப ை ் டொவிட்டொல், PNBHFL-க்கு 

எந்த ழநரத்திலும் அல்லது அவ்வ ்ழ ொது மறு ரிசீலறை பெய்யவும் மறுபதொடக்கம் 

பெய்யவும் உரிறம உண்டு.  கடை் வொங்கு வரக்ள் பெலுத்த ழவண்டிய பதொறககளிை் 

திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் விதிமுறைகள் மை்றும் PNBHFL ழ ொை்ைவரக்ள் தங்கள் விரு ்  ் டி 

முடிவு பெய்து, திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் அட்டவறண மை்றும் அறைத்து விதிமுறைகள் 

மை்றும் நி ந்தறைகளிை்  டி திரு ்பிெ ் பெலுத்த முடியும்.  PNBHFL மை்றும் கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு இறடழய றகபயழுத்திடக்கூடிய ழவறு எந்த கூடுதல் விநிழயொகக் 

கடிதத்றதயும் தவிர, கடை் ஆவணங்கள் கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு பதொடரந்்து 

பிறணக்க ் டும்.  எவ்வொைொயினும், PNBHFL கடைளி ் வரக்ளுக்கு (திரு ்பிெ ்பெலுத்த 

ழவண்டிய நிலுறவத் பதொறககள்) திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் விதிமுறைகறள 

மறுசீரறம ் து குறித்து பதரிவிக்க ழவண்டும்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் 

ஒ ்புக்பகொள்கிைொர ்மை்றும் இங்ழக குறி ்பிட ் டட்ுள்ள கிறடக்கும் கொலம் PNBHFL-ஆல் 

அதை் பெொந்த விரு ்  ் டி தீரம்ொைிக்க ் டும் எை் றத உறுதி ் டுத்துகிைது. 

 



Page 29 of 81 

 

  இதை்கு முை் கூை ் ட்டதை்கு மொைொக, PNBHFL அதை் விரு ்  ் டி மை்றும் எந்த 

ழநரத்திலும் கடைிை் நொணயத்திை் ழ ொது, EMIS, PEMI களிை் எண்ணிக்றக மை்றும் 

திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் விதிமுறைகறள மொை்றியறமக்கலொம்/ மொை்ைலொம். 

 

2.9  ணம் பெலுத்துவதில் தொமதம் 

 

2.9.1 கடைளி ் வரக்ளுக்கு அந்தந்த ழததிகளில் EMI அல்லது PEMII-ஐ தவைொமல் பெலுத்த 

ழவண்டிய கடறமகள் குறித்து எந்த அறிவி ்பும், நிறைவூட்டலும் அல்லது அறிவி ்பும் 

பகொடுக்க ் டொது.  EMI அல்லது PEMII உடைடியொகவும் முறையொகவும் பெலுத்த ் டுவறத 

உறுதிபெய்வது முழு கடை் வொங்கு வரிை் ப ொறு ் ொகும்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் 

ஆவணங்களிை் ெொரம் டி ெரியொை ழநரத்தில்  ணம் பெலுத்துவதொகவும்/ திரு ்பிெ ்

பெலுத்துவதொகவும் ஒ ்புக்பகொள்கிைொரக்ள். 

 

 

2.9.2 EMI அல்லது PEMII அல்லது பிை கட்டணங்கறள பெலுத்துவதில் ஏழதனும் தொமதம் 

அல்லது தவறிைொல் கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL அதை் விரு ்  ் டி அல்லது ழவறு 

விகிதத்தில் தீரம்ொைிக்க ் ட்ட விகிதத்திை்  டி இயல்புநிறல பதொறகக்கு ழமல் 

தொமதமொை கட்டணங்கறள பெலுத்த ழவண்டும். PNBHFL-ஆல் 

 ரிந்துறரக்க ் ட்ட டி,மொதத்திை் எந்த ்  குதிறயயும் இயல்புநிறலயிை் முழு 

மொதத்திை்கொை இயல்புநிறலயொகக் கருதலொம். 

 

2.9.3 கடை் வொங்கியவரக்ள் கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் ெரியொை ழநரத்தில்  ணம் 

பெலுத்தொததொல் PNBHFL மூலம் கொலதொமத கட்டணம் வசூலி ் து ப ொருந்தும் அ ரொதக் 

கட்டணங்களுக்கு ழமல் இருக்கும்.  EMI அல்லது PEMII அல்லது PNBHFL -க்கு கடை் 

வொங்கு வரக்ள் பெலுத்த ழவண்டிய மை்றும் பெலுத்த ழவண்டிய ழவறு எந்த 

பகொடு ் ைவுகளிலும் கடை் வொங்கு வரக்ள் பெய்யும் எந்த தவறும் இந்த GTC-யிை் பிரிவு 

7.1 இை் கீழ் "இயல்புநிறல நிகழ்வொக" கருத ் டும். 

 

2.9.4 PNBHFL மூலம் கடை் வொங்கு வருக்கு வழங்க ் ட்ட GTC-யிை் பிரிவு 7.2-இல் உள்ள 

அறிவி ்பில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள கொலத்திை் கொலொவதியொகும் ழ ொது, 

ழமை்கூறியவை்றிை்கு  ொர டெ்ம் இல்லொமல், பிஎை்பிஎஃ ்எஃ ்எல் கடறை இைிழமல் 

திரும்  ் ப ை உரிறம உண்டு.  அறிவி ்பு அல்லது அறிவி ்பு மை்றும் கடை் வொங்கு வர ்

(கள்) பிஎை்பிஎெஎ்ஃ ்எல் புத்தகங்கள் மை்றும்  திவுகளில் வர ழவண்டிய அறைத்துத் 
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பதொறககறளயும் உடைடியொக திரு ்பிெ ்பெலுத்த ழவண்டும் மை்றும் அதில் உள்ளடீுகள், 

விஷயங்கள்,  ரிவரத்்தறைகள் மை்றும் கணக்குகளுக்கு இறடழய உள்ள உறுதியொை 

ெொை்ைொகக் கருத ் டும்.  

 

2.10 முை்கூட்டிழய பெலுத்துதல் 

 

  2.10.1 அத்தறகய முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் ழநரத்தில் ப ொருந்தக்கூடிய ெட்டத்திை்கு 

உட் டட்ு, கடை் வொங்கு வரக்ள் குறி ்பிட்ட டி முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் கட்டணத்றத 

பெலுத்த கடறம ் ட்டிரு ் ொர.் PNBHFL இறணயதளத்தில் அவ்வ ்ழ ொது 

ப ொதுமக்களுக்குத் தகவல் அளிக்கும் முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் கட்டணங்கள், PNBHFL-ை் 

விரு ்  ் டி எந்த ழநரத்திலும் ப ொருந்தக்கூடிய ெட்டம் மை்றும் கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு கடட்ு ் ட ழவண்டும். 

 

  2.10.2 PNBHFL, அதை் முழு மை்றும் முழு விரு ்  ் டி, கடை் வொங்கு வரக்ளிை் 

ழவண்டுழகொளிை் ழ ரில் ஏழதனும் முை்கூட்டிழய / முடுக்கத்றத அனுமதித்தொல், 

கடனுக்கொை திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் அட்டவறண PNBHFL-ஆல் திருத்தம்/ திருத்தம் 

பெய்ய ் டும் முடுக்கம் மை்றும் அத்தறகய திருத்த ் ட்ட திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் 

அட்டவறண கடை் வொங்கு வரக்றள கடட்ு ் டுத்தும். 

 

  கடை் வொங்கு வரக்ள் கடறை முை்கூட்டிழய திரு ்பிெ ் பெலுத்துவதை்கொை தைது 

விரு ் த்றத பவளி ் டுத்த குறைந்த டெ்ம் மு ் து (30) நொட்களில் எழுத்து ்பூரவ் 

அறிவி ்ற  அளிக்க ழவண்டும்.  PNBHFL முழு நிலுறவத் பதொறக, தொமதமொை பதொறக 

மை்றும் முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட பிை கட்டணங்கறள ் ப ை்ை 

பிை்ைழர முை்கூட்டிழய பெலுத்த ழவண்டிய  ணம் பெலுத்தும்.  ழமலும் ஏழதனும் தவறு 

ஏை் ட்டொல் கடை் திரும்  ்ப ை ் ட்டொல் முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் கட்டணங்கள் 

ப ொருந்தும் எை்று ழமலும் பதளிவு டுத்த ் டட்ுள்ளது. 

 

2.10.3 இந்த GTC யிை் விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளுக்கு ஏை்  மை்றும் கடறை 

முை்கூட்டிழய பெலுத்தும் ழநரத்தில் ப ொருந்தும் கட்டண அட்டவறணயிை்  டி மடட்ுழம 

முை்கூட்டிழய  ணம் பெலுத்த ் டும்.  கடை் வொங்கியவரக்ள் PNBHFL -க்கு EMI-க்கு உரிய 

ழததிக்கு முை்  ணம் பெலுத்திைொல், PNBHFL- க்கு ப ொருத்தமொைது எை்று கருதும் 

முறையிலும் அதை்ழகை்ைவொறு தகுதியுறடயதொக இருக்கும். PNBHFL-லில் கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு அடுத்த EMI இறுதி ழததியில் மடட்ுழம ஏை் டும்.  திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் 
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அட்டவறண அறைத்து கொலதொமதங்கள் மை்றும் கட்டணங்கறள ெரிபெய்த பிைகு 

அதை்ழகை்  திருத்த ் டும். 

 

2.10.4 ப ொருந்தக்கூடிய ெட்டத்திை்கு உட் டட்ு, கடை் முழுறமயொக வழங்க ் டும் வறர 

மை்றும் PNBHFL-இை் தைி ் ட்ட விரு ் த்றதத் தவிரத்்து, கறடசியொக வழங்க ் ட்ட 

ழததியிலிருந்து 12 ( ை்ைிரண்டு) மொதங்கள் நிறைவறடயும் வறர, எந்தபவொரு 

முை்கூட்டிழய  ணம் பெலுத்துதலும் அனுமதிக்க ் டொது. 

 

 

2.11 விநிழயொகம்முறைய ழததிகள்:- 

 

 இதில் உள்ள முரண் ொடு எதுவொக இருந்தொலும், PNBHFL கடை் வழங்கு வரக்ளுக்கு 

ழநொட்டீஸ் மூலம் கடை் வழங்குவறத ரத்து பெய்யலொம், PNBHFL-இை் முழு விரு ்  ் டி 

கடை் கிறடக்கும் கொலத்திை்குள் கடை் ப ை ் டொவிட்டொல். 

 

 2.12 கடை் வொங்கு வரிை் கூடட்ு மை்றும்  லவை்றிை் ப ொறு ்பு:- 

 

 ஒை்றுக்கு ழமை் ட்ட கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு (அல்லது) கடை் வழங்க ் ட்டொல் 

அல்லது  ணம் பெலுத்தும் கடறமகள் ஏழதனும் உத்தரவொதம் அல்லது  ொதுகொ ் ொல் 

 ொதுகொக்க ் டுமிடத்தில், அதில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள எதுவும் இருந்தொலும், 

உத்தரவொததொரரிை் மை்றும் ஒை்று அல்லது அதை்கு ழமை் ட்ட கடைொளிகளிை் ப ொறு ்பு  

பெலுத்த ழவண்டிய பதொறககறள திரு ்பிெ ் பெலுத்துதல் மை்றும் இந்த GTC-யிை் 

விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகறளக் கறட ்பிடி ் து, கூடட்ு மை்றும்  ல. இந்த GTC-

யிை் கீழ் கடை் வொங்கு வரக்ள் கடறமகள் PNBHFL உடை் கடை் வொங்கியவரக்ள் 

உள்ளிட்ட ழவறு எந்த ஏை் ொட்டிை் கீழும் அவரது கடறமகளிலிருந்தும் மை்றும் கடனுக்கு 

எந்த உத்தரவொததொரரிை் கடறமகளிலிருந்தும் தைித்தைியொக உள்ளை. 

 

2.13  ணம் பெலுத்துதல் மை்றும் உணரத்ல்:- 

 

 PNBHFL எந்தக் கொ ்பீடட்ு நிறுவைத்திடமிருந்ழதொ அல்லது  த்திரங்கறள 

அமல் டுத்தியதொழலொ அல்லது ழவறு விதமொக ் ப ை்ைொலும், PMBHFL எந்த ்  ணம் 

பெலுத்துதல் மை்றும் உணரத்ல் (PEMII அல்லது EMI பெலுத்துதல் தவிர) கீழ் ப ைக்கூடிய 

ப ொருத்தமொை விண்ண ் ங்கறள ் ப ை / விண்ண ்பிக்க / ெரிபெய்ய தகுதியுறடயது. 

கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் கடைொளிகளிை் கடறமகறள  ொதிக்கொமல் கடை் 
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ஆவணங்களிை் கீழ் பெலுத்த ் டும் பதொறககளுக்கு எதிரொக,  த்திரங்கள் மீதொை 

கட்டணங்கறள ் ப ொறுத்து ப ை ் ட்டது. அத்தறகய விண்ண ் ம் / ெரிபெய்தல் / 

றகயக ் டுத்துதல் கடைிை்  குதியளவு திரு ்பிெ ் பெலுத்துவதில் விறளந்தொல், 

திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் அட்டவறண PNBHFL-ஆல் தகுந்தவொறு மொை்றியறமக்க ் டும், 

அதை்பிைகு, கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு PNBHFL குறி ்பிடும் திருத்த ் ட்ட திரு ்பிெ ்

பெலுத்தும் அட்டவறண ் டி EMI பெலுத்த ழவண்டும். 

 

 2.14 கட்டணங்கள் அல்லது பிை கட்டணங்கறள மொை்றுவதை்கொை கட்டணம் 

 

  PNBHFL எதிரக்ொலத்தில் திருத்த ் ட்ட வட்டி விகிதத்றத வழங்கும் நிகழ்வில், கடை் 

வொங்கு வர ்(கள்) கடறை ் ப ொறுத்து திருத்த ் ட்ட வட்டி விகிதத்றத ் ப ை விரு ் ம் 

உள்ளது, அத்தறகய விரு ் ம் PNBHFL-ஆல் வழங்க ் ட்டொல், அதை் விரு ்  ் டி PNBHFL 

மூலம் விதிக்க ் டும் ப ொருந்தும் சுவிட்ெ ்ஓவர ்மை்றும் பிை கட்டணங்கறள பெலுத்த 

ழவண்டிய வருங்கொல விறளவுகளுடை் கடை் வொங்கு வரக்ள், PNBHFL  ரிந்துறரத்த டி 

ஏழதனும் இருந்தொல்.  ழமலும், அவ்வ ்ழ ொது ப ொருந்தும் வறகயில் வட்டி விகிதத்தில் 

திருத்தம் பெய்வது குறித்து தைக்குத் பதரிய ் டுத்துவது கடை் வொங்கு வரக்ளிை் 

ப ொறு ் ொகும்.  இரு ்பினும், கடை் வொங்கு வரக்ள் அத்தறகய விரு ் த்றத ் 

 யை் டுத்த விரும் வில்றல எை்ைொல், அவர ் / அவள் / அவரக்ள் அறு து (60) 

நொடக்ளுக்குள் தைது கடை் கணக்றக முடிக்க ழவண்டும் அல்லது பெலுத்த ழவண்டிய 

கூடுதல் கட்டணம் அல்லது வட்டி பெலுத்தொமல் அறைத்து பதொறககறளயும் 

பெலுத்தலொம் அல்லது மொை்ைலொம். 

 

2.15 பகொடு ் ைவுகளிை் ஒதுக்கீடு 

 

2.15.1 PNBHFL மை்ை டி ஒ ்புக் பகொள்ளொவிட்டொல், கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் பெலுத்த 

ழவண்டிய மை்றும் பெலுத்த ழவண்டிய மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ளொல் பெலுத்த 

ழவண்டிய எந்தபவொரு கட்டறளயும் அத்தறகய வரிறெயில் ஒதுக்க ் டும், அதொவது: (அ) 

பெலவுகள், கட்டணங்கள், பெலவுகள், தை்பெயல் கட்டணங்கள்  மை்றும் PNBHFL மூலம் 

பெலுத்த ் ட ழவண்டிய பிை  ணங்கள் நிலுறவத் பதொறக மீட்பு பதொடர ்ொக; (ஆ) 

இயல்புநிறலத் பதொறககளில் திரவமொக்க ் ட்ட ழெதங்கள்;  (இ) கட்டணம்;  (ஈ) கடைிை் 

கீழ் ஏழதனும் நிலுறவ;  (உ) PEMI;  (ஊ) EMI;  மை்றும் (எ) கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் 

வொங்கியவரிை் ழவறு எந்த கடறமக்கும் கடை் வொங்கு வரக்ள் ப றும் எந்த வெதியும் 

பதொடர ்ொக PNBHFL உடை் ஒ ் ந்தம் பெய்ய ் ட்ட ஒ ் ந்தத்திை் கீழ் கடைளி ் வர ்

பெலுத்த ழவண்டிய  ணம். 
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2.15.2 ழமழல உள்ள கடட்ுறர 2.15.1 - இல் எது இருந்தொலும், PNBHFL அதை் முழுறமயொை 

விரு ்  ் டி, இந்த கடைொளிகள் மூலம் பெலுத்த ் ட ழவண்டிய கடை்கறள எந்த 

வறகயிலும் பெலுத்தலொம். 

 

2.15.3 PNBHFL மூலம் விை் றை, உணரத்ல், மீட்பு அல்லது கொ ்பீடட்ு உரிறமக்ழகொரல் 

அதொவது அது பதொடர ்ொை எந்தபவொரு பதொறகயும் / வருமொைமும் PNBHFL விரு ்  ் டி 

கடை் வொங்கு வரிை் நிலுறவத் பதொறகக்கு ஒதுக்க ் டும். PNBHFL–லில் கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு வட்டிக்கு வட்டி மை்றும் இழ ்பீடுகள் வழங்க ் டுவத்ல்றல. 

 

 2.16 ப ொது உரிறம மை்றும் அறமவு :- 

 

கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் முரண் ொடொக எதுவும் கூை ் ட்ட ழ ொதிலும், PNBHFL பெொத்து / 

ழவறு எந்த பெொத்து (அறெயும் அல்லது அறெயொ) மை்றும் எஸ்க்ழரொ கணக்கிை்கொை 

ப ொது உரிறம மை்றும் ப ொது கணக்கு இரு ்புக்கொை  ொதுகொ ்பு மை்றும் ஒரு கணக்றக 

மை்பைொரு கணக்றக நிறுத்துவதை்கொை உரிறம எந்தபவொரு ெட்டம் அல்லது ெம ங்கு 

விதிமுறைகள். 

 

2.17 ஓய்வுக்கொல  லை்கள் 

 

கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒரு தைிந ர ்மை்றும் எந்தபவொரு திட்டத்றதயும் ழதரவ்ுபெய்தொல் 

அல்லது அவரது / அவள் முதலொளியிடமிருந்து ஏழதனும் ெலுறகறய ஏை்றுக்பகொண்டொல், 

 ணிநீக்கத்திை்கு முை் ஓய்வூதியத்திை்கொக ஏழதனும் நை்றமறய நிரூபிக்கிைொர,் 

அல்லது எந்தபவொரு கொரணத்திை்கொகவும் முதலொளி தைது ழவறலறய நிறுத்துகிைொர.் 

கடை் வொங்கு வரக்ள் எந்த கொரணத்திை்கொகவும் முதலொளியிை் ழெறவயிலிருந்து 

ரொஜிைொமொ அல்லது ஓய்வு ப றுதல்  அத்தறகய திட்டம் அல்லது ெலுறகயிை் கீழ் 

முதலொளியிடமிருந்து அவர ் / அவள் ப ை ழவண்டிய பதொறக அல்லது பதொறககள், 

அல்லது எந்தபவொரு முறைய நை்றமயும், இரு ்பினும் வழங்க ் ட்ட பதொறக அல்லது 

பதொறககள் PNBHFL-க்கு பெொை்ை பதொறகறய திரு ்பிெ ் பெலுத்த ழ ொதுமொைதொக 

இல்றல.  முழுறமயொக, PNBHFL-க்கு பெலுத்த ழவண்டிய பெலுத்த ் டொத பதொறக PNBHFL 

அதை் பெொந்த விரு ்  ் டி முடிபவடுக்கும் வறகயில் கடை் வொங்கு வரக்ளொல் 

பெலுத்த ் ட ழவண்டும் மை்றும் அதை்ழகை்  கடை் வொங்கு வரொல் ழமழல 2.8-ல் 

குறி ்பிடட்ுள்ளது ழ ொல  ணம் பெலுத்த ் டும். கடை் வொங்கு வரக்ள் இதை்மூலம் 

நி ந்தறையிை்றி மை்றும் திரும்  ்ப ைமுடியொமல் PNBHFL-ஐ ழநரடியொக கடை் 
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வொங்கு வரக்ளிை் முதலொளியிடம் பதொடரப்ு பகொள்ளவும் ப ைவும் அதிகொரம் 

அளிக்க ் டட்ுள்ளது. 

 

2.18 கடை் வழங்க ் ட்ட பிைகு நிகழும் எந்தபவொரு ழெறவயும் PNBHFL-இை் முழு 

விரு ்  ் டிழய வழங்க ் ட ழவண்டும். PNBHFL வறலத்தளத்தில் அல்லது PNBHFL 

அலுவலகங்களில் கொட்ட ் டும் கடைொளிகள் ப ொருந்தக்கூடிய கட்டணங்கறள 

பெலுத்த ழவண்டும்.  கட்டண அட்டவறண அவ்வ ்ழ ொது திருத்த ் ட ழவண்டும், ழமலும் 

கடை் வொங்கு வறர அது கடட்ு ் டுத்தும். 

 

 

ஷரத்து: 3 

 ொதுகொ ்பு:- 

3.1 கடை் வழங்க PNBHFL ஒ ்புக்பகொண்டறத கருத்தில் பகொண்டு, கடை் வொங்கு வரக்ள் 

/ ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்அத்தறகய  ொதுகொ ்பு (அதொவது) அல்லது கடை் வொங்கு வரிை் 

( ொதுகொ ்பு) வழங்குநர ் அல்லது ழவறு எந்த ந ரிை் பிை பெொத்துக்கறள உருவொக்க 

ழவண்டும் PNBHFL-க்கு ஏை்கத்தக்கது, மை்றும்/அல்லது அத்தறகய உத்தரவொதத்றத 

PNBHFL-க்கு ஆதரவொக, PNBHFL-க்கு திரு ்தி அளிக்கும் வறகயில், கடை் ஆவணங்களிை் 

கீழ் கடைொளரக்ள் பெலுத்த ழவண்டிய அல்லது பெலுத்த ழவண்டிய அறைத்து 

பதொறககறளயும் திரு ்பிெ ்பெலுத்துவதை்கொை  ொதுகொ ்பு. 

 

 3.2 கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் எந்த அதிகொரம் / வங்கி / நிதி 

நிறுவைம் / ழவறு எந்த ந ரிடமிருந்தும் ழதறவயொை அறைத்து அனுமதிறயயும் 

ப றுவொர,் PNBHFL-க்கு ஆதரவொக உருவொக்க ் டுவதை்கு அவள் / அவை்/அவரக்ள் 

ஒ ்புக்பகொண்ட  ொதுகொ ்ற  உருவொக்க / நீட்டிக்க ழதறவ ட்டொல் மை்றும் PNBHFL ஆைது 

கடை் பதொறகறய வழங்க மறு ் து, ழமலும் வழங்குவறத நிறுத்துதல் மை்றும் / அல்லது 

கடைிை் கீழ் பெலுத்த ழவண்டிய பதொறகறய திரும்  ் ப றுதல், அத்தறகய அனுமதி 

வொங்க ் டும் வறர மை்றும்  ொதுகொ ்பு கடை் ஆவணத்தில் PNBHFL-ஆல் குறி ்பிட ் ட்ட 

கொலத்திை்குள் உருவொக்க ் டழவண்டும் அல்லது ழவறு. 

 

 3.3 ழமை்கூை ் ட்ட  ரிசீலறைக்கொகவும், கடறமகறள நிறைழவை்றுவதை்கொை 

பதொடரெ்ச்ியொை  ொதுகொ ்பிை்கொகவும் மை்றும் நிலுறவத் பதொறகறய ் 

 ொதுகொ ் தை்கொகவும், கடை் வொங்கியவர ் (கள்)/ ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் பெொத்து 

மை்றும்/அல்லது ப ைத்தக்கவை்றிை் ெட்டபூரவ்மொை மை்றும் நை்றம  யக்கும் 

உரிறமயொளரொக, இதை்மூலம் அறைத்து வரவுகறளயும் அனுமொைிக்கிைொர ் 
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அவ்வ ்ழ ொது PNBHFL-ல் குறி ்பிட ் டும் வறகயில் PNBHFL-க்கு ஆதரவொக 

றஹ ்ழ ொழதக்ழகெை் கட்டணம் மூலம் ழமலும் திரும்  ்ப ை முடியொத உரிறமறய 

உருவொக்கி, ப ொய் மை்றும் எஸ்க்ழரொ கூடட்ுக்கணக்கில் வரவு றவக்க ் டும் 

 

3.4 PNBHFL மூலம் கடை் வொங்கியவருக்கு (மை்ைவரக்ளுக்கு) கடை் வழங்க ் ட்டிருந்தொல் 

அல்லது மை்ை வங்கிகள்/நிறுவைங்களுடைொை ("மை்ை வங்கிகள்" / "பிை நிறுவைங்கள்") 

 ல வங்கி ஏை் ொடுகளில் முதல் / இரண்டொவது கட்டணம் PNBHFL-க்கு ஆதரவொக கடை் 

வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரொல் உருவொக்க ் ட்ட வரவுகள் மீதொை 

அனுமொைத்திை் வழி,  ரி ொசு கட்டணமொக கருத ் டும்.  PNBHFL-க்கு கடை் 

வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரொல் அந்தந்த ஆதரவொக உருவொக்க ் ட 

ழவண்டும் மை்றும் இந்த GTC ஆைது அதை்ழகை்  கருதுழகொள் மூலம் பிரத்ழயக / முதல்/ 

இரண்டொவது  ரி ொசு கட்டணத்றத குறி ்பிடவும். 

 

3.5 PNBHFL ஆைது PNBHFL க்கு திரு ்திகரமொை ஒரு வடிவத்தில்,  ொதுகொ ்ற  

உருவொக்குவதை்கொக PNBHFL-க்கு ஆதரவொக பெயல் டுத்த ் டும் ழதறவயொை 

ஆவணங்கறள வழங்க கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிடம் ழகடக் உரிறம 

உண்டு. 

 

  3.6 a) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்கு வர ் ஆரம் த்தில் PNBHFL ஆல் 

குறி ்பிட்ட அல்லது வறரயறுக்க ் ட்ட கொலத்திை்குள்  ொதுகொ ்ற  உருவொக்க / 

பெயல் டுத்த / நீட்டிக்க ஒ ்புக்பகொள்கிைொர ்அல்லது நீடிக்க ் ட்ட கொலமொைது PNBHFL-

ை் பெொந்த விரு ் த்திை் ழ ரில் அனுமதிக்க ் டும். 

 

  b) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் PNBHFL ஆல் குறி ்பிட ் ட்ட அல்லது 

முறையொக நீட்டிக்க ் ட்ட ழநரத்திை்குள்  ொதுகொ ்ற  உருவொக்கவில்றல அல்லது 

பெயல் டுத்தவில்றல எை்ைொல், PNBHFL-ஆல் கூை ் டும் கொலம் வறர PNBHFL-ஆல் 

 ரிந்துறரக்க ் ட்ட கொலதொமத கட்டணங்கறள வசூலிக்க உரிறம உண்டு.  PNBHFL 

திரு ்திக்கு  ொதுகொ ்பு உருவொக்க ் டவில்றல / பெயல் டுத்த ் டவில்றல / 

நீட்டிக்க ் டவில்றல. இந்த ஷரத்திை் கீழ் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநரொல் பெலுத்த ழவண்டிய தொமதமொை கட்டணங்கள், கடைொளரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநரொல் பெலுத்த ் டும் பிை கொலதொமத கட்டணங்களுடை் கூடுதலொக EMI, PEMII 

அல்லது ழவறு ஏழதனும் நிலுறவத் பதொறக பெலுத்துவதில் தொமதம் ஷரத்து 2.5 இை் 

அடி ் றடயில் அறமயும் 
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c) கடை் வழங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் அவ்வொறு குறி ்பிட ் ட்ட அல்லது 

நீட்டிக்க ் ட்ட ழநரத்திை்குள்  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவதில் தவறிைொல், PNBHFL-க்கு 

கூடுதலொக மை்றும் பிரிவு 3.6(ஆ) இை் கீழ் கொலதொமதமொக வசூலிக்க ் டும் 

கட்டணங்களுக்கு  ொர டெ்மிை்றி உரிறம உண்டு. ழமலும் கடைிை் கீழ் நிலுறவயில் 

உள்ள பதொறக திரும்  ் ப ைவும் உரிறம உண்டு. 

 

3.7 பெொத்து கடட்ுமொைத்திை் கீழ் இருந்தொல், கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ் பெொத்து வொங்குவதை்கு ஒ ்புக்பகொண்ட வொங்கு வர ் / கட்டிடகொரரிடம் 

பட ொசிட் பெய்ய ் ட ழவண்டிய / றவக்க ் ட்ட அறைத்து பதொறககறளயும் 

அனுமொைிக்க ழவண்டும்.  PNBHFL-க்கு திரு ்திகரமொை வடிவத்திலும் முறையிலும் 

கருதுழகொள்  த்திரத்றத நிறைழவை்றுவதை் மூலம், அத்தறகய பெொத்துக்கறள 

வொங்குவதை்கொக, கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் நிகழ்கொலத்திழலொ 

எதிரக்ொலத்திழலொ அத்தறகய பெொத்றத PNBHFL-க்கு ஆதரவொக கருக்ழகொல் அல்லது 

அடமொைம் பெய்ய ் ட ழவண்டும்.  

 

 3.8 பெொத்து கடட்ுமொைத்திை் கீழ் இருந்தொல், கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ் இதை்மூலம் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர,் பெொத்து கடட்ுமொைத்றத முடித்தவுடை், 

பெொத்து PNBHFL மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு ெொர ்ொக வசூலிக்க ் டும்  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ்ழதறவயொை அறைத்து பெயல்கறளயும் பெய்ய ழவண்டும், அல்லது PNBHFL-

க்குத் ழதறவயொை ெம்பிரதொயங்கள் / நறடமுறைத் ழதறவகளுக்கு இணங்க ழவண்டும். 

 

3.9 எதிரக்ொல ழததியில் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்ப யரில் பெொத்திை் 

தறல ்பு மொை்ை ் ட ழவண்டுமொைொல், கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்

பெொத்து அடமொைம் / அனுமொைம் / உறுதிபமொழி உருவொக்க / பெயல் டுத்த PNBHFL 

 ரிந்துறரத்த கொல அவகொெம் அல்லது PNBFHL ழ ொை்ை அறைத்து விதிமுறைகறளயும் 

நி ந்தறைகறளயும் பூரத்்தி பெய்தபிை் அல்லது அவரது விரு ்  ் டி 

அனுமதிக்க ் டும். 

 

3.10 ஏழதனும் ஒரு பெொத்துக்கு எதிரொக ஏை்கைழவ இருக்கும் கடை் அல்லது வெதிறய 

திரு ்பிெ ் பெலுத்துவதை்கு கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் ப ை்றிருந்தொல், கடை் 

வழங்கு வர ்கடை் வழங்குவதிலிருந்து PNBHFL- ஆல்  ரிந்துறரக்க ் ட்ட கொலத்திை்குள் 

ப ொருத்தமொை  திவு அதிகொரத்திை்  திவுகளில் இருந்து முந்றதய  ொதுகொ ்பு வட்டி 

நீக்க ் டட்ு PNBHFL-க்கு ஆதரவொக புது  ொதுக்கொ ்பு பெய்யழவண்டும்.  
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3.11 கட்டணம்  திவு: 

கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்ஒரு நிறுவைமொக இருந்தொல், அது கடை் 

ஆவணங்களிை் கீழ் உருவொக்க ் ட்ட கட்டணங்கள் நிறுவைங்களிை் ெட்டம் பிரிவு 2013 -

ை் பிரிவு 77 -ை் விதிகளிை் டி நிறுவை  திவொளரிடம்  திவு பெய்ய ் ட ழவண்டும்.  

அல்லது இது ழ ொை்ை பிை ப ொருந்தக்கூடிய ெட்டம், ஒரு நிறுவைத்துடை் 

பதொடரப்ுறடயதொக  ரிந்துறரக்க ் டலொம் அல்லது ஒரு வறரயறுக்க ் ட்ட ப ொறு ்பு 

ழநரத்திை்குள் மை்றும் PNBHFL–க்கு  திவு ெொை்றிதல் வழங்கவும், கடைொளரக்ள் / 

 ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்CERSAI- யில்  திவு பெய்த கட்டணத்றத ் ப றுவது கடறமயொகும், 

அதை் டி கடை் வொங்கு வர/் கள்/  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்ழமை்கண்ட ழநொக்கத்திை்கொக 

ழதறவயொை அறைத்து ஒத்துறழ ்புகறளயும் வழங்க ழவண்டும். 

 

 

3.12 பதொடரும்  ொதுகொ ்பு: 

 

கடை் (கடை்கள்) பதொடர ்ொக கடை் வழங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரொல் 

வழங்க ் ட்ட / வழங்க ் ட ழவண்டிய  ொதுகொ ்பு (PNBHFL) மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ள் 

/  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் மீது பதொடரந்்து  ொதுகொ ்பு (பதொடரந்்து) இருக்க ழவண்டும் 

மை்றும் அ)  கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்இறடக்கொல கட்டணம் அல்லது 

கடை் வொங்கு வரக்ளொல் திரு ்பிெ ் பெலுத்துதல் அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ளிை் 

கணக்குகளிை் எந்தபவொரு பெட்டில்பமை்ட் மூலம் பெலுத்த ் ட்டிருந்தொலும் 

நிலுறவயில் உள்ள கடை் தள்ளு டி பெய்ய ் டொது; (ஆ) வழங்க ் ட்ட  ொதுகொ ்பு 

கூடுதலொக வழங்க ் ட ழவண்டும் மை்றும் கடை் வொங்கியொவரிை் கடை்கறள ் 

ப ொறுத்தவறர PNBHFL-க்கு எந்த ழநரத்திலும் றவத்திருக்கக்கூடிய ழவறு எந்த ் 

 ொதுகொ ்ற யும் தர மறுக்கக்கூடொது; (இ) கடை் வழங்கு வரக்ள் வழங்கிய / வழங்க ் ட 

ழவண்டிய  ொதுகொ ்பு (வழங்கு வர)் PNBHFL-க்கு PNBHFL மை்றும் கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு இறடழயயொை அறைத்து கணக்குகளும் இறுதிவறர PNBHFL-க்கு 

திரு ்தி அளிக்கும் வறர கிறடக்க ் டழவண்டும். (ஈ) PNBHFL மூலம் கடை் வொங்கியவரிை் 

கணக்குகளிை் அறிக்றக வழக்கமொை வணிக ் ழ ொக்கில் இல்லொத நிலுறவறயக் 

கொடட்ுகிைது. 

 

 3.13 ழ ொதுமொை  ொதுகொ ்பு 
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 PNBHFL, கடை் ஆவணங்களிை் வொழ்வொதொரத்திை் ழ ொது அதை் முழு விரு ்  ் டி, 

கடை்கள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரொல் வழங்க ் ட்ட / வழங்க ் ட ழவண்டிய  ொதுகொ ்பு 

அதொவது பெலுத்த ழவண்டிய பதொறகறய ஈடுபெய்ய ழ ொதுமொைதொக / ழ ொதுமொைதொக 

இல்றல எை்று கருதுகிைது, கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் 

ழதறவக்ழகை் , PNBHFL-க்கு ஏை்கத்தக்க கூடுதல் / மொை்று  ொதுகொ ்பு வழங்க ழவண்டும். 

 

 

 PNBHFL, கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநருக்கு எழுத்து ்பூரவ் அறிவி ்ற  

வழங்கிய பிைகு, கடை் ஆவணங்கள் / கூடுதல்  ொதுகொ ்பு (அதொவது) ஆகியவை்றிலிருந்து 

கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் அதை் எந்தபவொரு நிலுறவத் பதொறகறயயும் திரும்  ் ப ை 

உரிறம உண்டு. கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்அத்தறகய மீட்புக்குத் 

ழதறவயொை மை்றும் PNBHFL மூலம் ழகட்க ் டும் அறைத்து ப ொருத்தமொை 

ஆவணங்கறளயும் பெயல் டுத்த ழவண்டும். 

 

3.14 கடை் வொங்கு வர ் (கள்)/ ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர ் மை்றும் 

ஒவ்பவொரு  ொதுகொ ்ற யும் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர,் கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ் PNBHFL-க்கு எந்தக் கணக்கிலும் (கடனுடை் பதொடரப்ுறடயது) அறைத்துக் 

கடை்கறளயும்  ொதுகொக்கிைொர.் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்நிலுறவத் 

பதொறகறய திரு ்பிெ ் பெலுத்திைொலும், PNBHEL-க்கு ழவறு எந்தத் பதொறகயும் 

வரவில்றல அல்லது PNBHFL க்கு கடை் வழங்கு வர/் ொதுகொ ்பு வழங்குநரொல்  ணம் 

பெலுத்த ் ட ழவண்டும் எை்று திரு ்தி அறடயும் வறர PNBHFL எந்த ்  ொதுகொ ்ற யும் 

பவளியிட ழவண்டியதில்றல. 

 

 3.15 

a) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் PNBHFL-க்கு ஆதரவொக ஒரு மொை்ை 

முடியொத அதிகொரம் ப ை்ை ந றர ("P.O.A") பெயல் டுத்த ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.்  குறி ்பிட்ட 

கொலத்திை்குள் அடமொைத்றத உருவொக்குவதை்கு P.O.A-ஐ நிறைழவை்றுவது கடை் 

வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநறர அவர/்அவள்/அவரக்ள் கடறமகள் மை்றும் 

ப ொறு ்புகளிலிருந்து விடுவிக்கொது எை் து அறணத்து தர ்பிைரக்ளொல் பதளிவொக 

புரிந்து பகொள்ள ் டட்ு ஒ ்புக்பகொள்ள ் டுகிைது.  ழமலும், P.O.A-ஐ பெயல் டுத்துவதொல் 

PNBHFL-இை் எந்தபவொரு உரிறமகறளயும் அதொவது  ொதுகொ ்ற  உருவொக்கொததை்கொக 

அல்லது  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவதில் தொமதம் மை்றும்  ொதுகொ ்ற  

அமல் டுத்துவதை்கு தொமதமொை கட்டணங்கறள வசூலி ் தில்  ொர டெ்ம் கருதொது. 
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b) PNBHFL அதை் அதிகொரங்கறள ்  யை் டுத்தக் கடறம ் ட்டிருக்கொது ழமலும் கடை் 

வொங்கு வரொல் பெயல் டுத்திய / பெயல் டுத்த ் டும முகவரிை் கீழ் உள்ள 

அதிகொரங்கறள ்  யை் டுத்தழவொ அல்லது  யை் டுத்தழவொ எந்த வறகயிலும் 

ப ொறு ்ழ ை்கொது எை் து ழமலும் புரிந்துபகொள்ள ் டட்ு ஒ ்புக்பகொள்ள ் டுகிைது. 

 

 3.16 கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் ழமலும் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர,் 

கடனுக்கொை  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவதுடை், ழமலும் ஏழதனும் P.O.A 

பெயல் டுத்துவழதொடு, கடை் வொங்கு வரக்ளும் /  ொதுகொ ்பு வழங்கு வரும்: 

 

 a) கடனுக்கொை PNBHFL-க்கு ஆதரவொக ழகொரிக்றக உறுதிபமொழி குறி ்ற , PNBHFL-க்கு 

திரு ்திகரமொை வடிவம் மை்றும் முறையில் பெயல் டுத்தியிருக்க ழவண்டும்; 

 

 b)PNBHFL-க்கு ஆதரவொக, PNBHFL-க்கு ஆதரவொக, PNBHFL-ஆல் ழதறவ ் டக்கூடிய மை்றும் 

அங்கீகரிக்க ் ட்ட கொ ்பீடட்ுத் பதொறகக்கு, கடை் வொங்கு வரிை் (எந்தபவொரு) ஆயுள் 

கொ ்பீடட்ுக் பகொள்றகறயயும் ஒதுக்க ழவண்டும்; 

 

 c) PNBHFL-க்கு திரு ்திகரமொை வடிவத்திலும் முறையிலும் நல்ல நிதி நிறல ் ொட்டிை் 

உறுதி ் ொட்டிை் மூலம் உடை் டிக்றக, உறுதிபமொழி,  த்திரம், உத்தரவொத ் 

 த்திரத்றத நிறைழவை்ைவும் மை்றும் அத்தறகய மை்ை ஒ ் ந்தத்றத நிறைழவை்ைவும், 

திரும்  ்ப ை முடியொத அதிகொரம், மை்ை இரு தர ்பிைரக்ள் PNBHFL-க்கு ஆதரவொக விை்க 

/ மொை்றுவதை்கு அங்கீகொரம் / இந்த கடைிை் நொணயத்திை் ழ ொது ஏழதனும் தவறு 

ஏை் ட்டொல் மை்றும் / அல்லது PNBHFL அல்லது ழவறு எந்த ந ரிடமிருந்தும் கடை் 

வொங்கியவருக்கு வழங்க ் ட்ட ழவறு ஏழதனும் கடை்களிை் கீழ் இதை்கு முை் அல்லது 

இைி  ஏழதனும் தவறு நிகழ்ந்தொல் பதரிவிக்க ழவண்டும்.  

 

 3.17 கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒ ்புக்பகொண்டு அனுமதி ் ொத்து எை்ைபவை்ைொல் கடை் 

வொங்கு வரக்ள் NHB / நிதி நிறுவைங்களில் இருந்து PNBHFL மறு நிதியுதவி ப ை கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு எந்த ஆட்ழெ றையும் இல்றல மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ள் 

இதை்மூலம் NHB மை்றும் பிை நிதி நிறுவைம் மை்றும் மறு நிதியுதவி ப ை PNBHFL-ஐ 

அனுமதிக்கிைது. கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்இதை்மூலம் PNBHFL-ஐ 

ஒரு  ொதுகொ ்பு றவத்திரு ் வரொக  ொதுகொ ்பிை்கொை தைது  அடமொைம் மீதுமுள்ள 
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அதிகொரத்றத (PNBHFL-க்கு வசூலிக்க ் டுகிைது) NHB அல்லது PNBHFL-க்கு 

மறுநிதியளி ்புக்கொக ழவறு எந்த நிதி நிறுவைத்திை்கும் மொை்ை அனுமதிக்கிைது. 

ஷரத்து : 4 

 

கடை் வழங்குவதை்கொை நி ந்தறைகள் 

 

  4.1 கடை் வொங்கு வரிை் ( ங்களி ்பு)  யை் டுத்துதல்: கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-ஐ 

திரு ்தி ் டுத்த ழவண்டும், கடை் வழங்குவதை்கு முை், கடை் விளிம்பிை் பெொந்த 

 ங்களி ்ற  ்  யை் டுத்திைொர ் / பெலுத்தி இருக்க ழவண்டும்.ழமலும், கடை் 

வொங்கு வரக்ள் கடை் வழங்குவதை்கொை மை்ை அறைத்து முை்நி ந்தறைகளுக்கும் 

இணங்குவதொக உறுதி அளிக்கழவண்டும். 

 

4.2 பெொத்திை் உரிறம:- கடை் வொங்கு வரக்ள்/  ொதுகொ ்பு வழங்கு வரக்ள் உறுதி 

அளி ் து எை்ைபவை்ைொல் அவர/்அவள்/அவரக்ள் (ஒரு  ழவறல கடட்ுமொைத்தில் உள்ள 

பெொத்து எை்ைொல் பெொத்றத விை் வர ் / கடட்ு வர)் –க்கு முழுறமயொை, பதளிவொை 

மை்றும் ெந்றத ் டுத்தக்கூடிய பெொத்துகள் ழமல் உரிறம உண்டு எை் றதயும் அதை் 

ழமல் வந்த வில்லங்கழமொ, ப ொறு ்ழ ொ, அடமொைழமொ, நீதிமை்ை வழக்ழகொ இல்றல எை்று 

உறுதியளிக்க ழவண்டும். ழமலும் கடை் வொங்கு வரக்ள் பெொந்த பெலவில் PNBHFL 

பெொத்திை் தறல ்ற /உரிறமறய தை் விரு த்திை்கு ஏை்ைவொறு ெரி  ொரக்்க முழு 

அனுமதி உண்டு. 

 

 4.3 கடை் வழங்குவதரக்்கு முை் உள்ள நி ந்தறைகள்: கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் 

ஏழதனும்  ணம் வழங்குவதை்கொை PNBHFL இை் கடறமயும் பிை்வரும் நி ந்தறைகளுக்கு 

உட் ட்டது: 

 

(a) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் கடை் தகுதி: கடை் வொங்கு வரக்ள் / 

 ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் PNBHFL-ஆல் குறி ்பிட ் ட்ட குறைந்த டெ் கடை் தகுதி 

ழதறவகளுக்கு இணங்க ழவண்டும் மை்றும் பூரத்்தி பெய்ய ழவண்டும்.  கடை் 

வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் கடை் தகுதிறயத் தீரம்ொைி ் தை்கொக, 

PNBHFL அவரக்ளிை் பெொந்த விரு ்  ் டி ப ொருத்தமொைது மை்றும் ெரியொைதொகக் 

கருத ் டும் விெொரறணகறளெ ்பெய்யலொம் அல்லது ஏை் டுத்தலொம்.  கடை் வொங்கு வர ்

(கள்)/ ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் கடை் தகுதிறய ெரி ொரக்்க PNBHFL-ஆல் அறழக்க ் டும் 

பிை தகவல்கறளயும் கடை் வொங்கு வரக்ள் வழங்கழவண்டும்; 
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(b) இயல்புநிறல நிகழ்வு இல்லொறம: ஷரத்து 7.1 இல் வறரயறுக்க ் டட்ுள்ள டி 

இயல்புநிறல நிகழ்வுகள் எதுவும் நிகழவில்றல அல்லது நடக்க வொய் ்புள்ளது. 

 

(c) விநிழயொகத்றத ்  யை் டுத்துவதை்கொை ெொை்றுகள்: கடை் வொங்கு வருக்கு 

ஆதரவொக PNBHFL மூலம் கடை் அனுமதிக்க ் ட்ட பிைகு, கடை் வொங்கு வரக்ள் 

வழங்க ் ட்ட வருவொயிை் முை்பமொழிய ் ட்ட  யை் ொடட்ுக்கு PNBHFL-க்கு 

திரு ்திகரமொை ெொை்றுகறள வழங்க ழவண்டும்.  கடை் விண்ண ் ம் / 

விநிழயொகம்கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள ழநொக்கங்களுக்கொக PNBHFL-ஆல் 

குறி ்பிட ் ட்ட கொல எல்றலக்குள் கடை், கடை் வொங்கு வரக்ள் ழதறவ ் டும் நிதியிை் 

ஒரு  குதிறய விடுவி ் தை்கொை ழகொரிக்றகயுடை். 

 

(d) அெொதொரண சூழ்நிறலகள்: கடை் ஆவணங்களில் உள்ள விதிமுறைகள் மை்றும் 

நி ந்தறைகளிை் கடைொளரக்ள் தைது கடறமகறள நிறைழவை்றுவது ெொத்தியமில்லொத 

அெொதொரண அல்லது பிை சூழ்நிறலகள் ஏை் டவில்றல. 

 

 

4.4 இந்த ஷரத்து 4-இல் உள்ள எதுவொக இருந்தொலும், ஏழதனும் 

விநிழயொகம்பெய்ய ் ட்டிருந்தொல், கடை் வழங்கு வரக்ள் கடை் ஆவணங்களிை் 

அடி ் றடயில் அவ்வொறு வழங்க ் ட்ட பதொறகறய திரு ்பிெ ் பெலுத்த ழவண்டிய 

கடறமயில் இரு ் ொர.்  

 

4.5 Escrow ஒ ் ந்தம்: கடை் வொங்கு வரக்ள், PNBHFL மை்றும் கூடட்ு முகவர,் ESCROW 

ஒ ் ந்தம் அல்லது ழவறு எந்த ஆவணங்கள் அல்லது ஒ ் ந்தங்கள், PNBHFL மூலம் 

குறி ்பிட ் டலொம், ESCROW கணக்கில் ரசீதுகறள றவ ் தை்கு மை்றும் 

கூடட்ுக்கணக்கில் உரிறம / கட்டணத்றத உருவொக்குதல் மை்றும் ஒரு நிறுவைம் 

அத்தறகய கட்டணத்றத  திவு பெய்தல் உள்ளிட்ட நிலுறவத் பதொறகறய திரு ்பிெ ்

பெலுத்துதல்.  அந்த ழநொக்கத்திை்கொக, கடை் கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி கூடட்ுக் 

ப ொறிமுறையிை் நி ந்தறைகள் மை்றும் ழதறவகறள முழுறமயொக புரிந்து 

பகொண்டிரு ் தொக கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர ் மை்றும் 

உறுதி ் டுத்துகிைொர.் கடை் ஆவணங்களிை் அடி ் றடயில் கூடட்ுக் கணக்கில் 

ரசீதுகறள பட ொசிட் பெய்வது மை்றும் இது ெம் ந்தமொக PNBHFL- ை் திரு ்திக்கு 

ஒ ் ந்தம்,  த்திரங்கள் மை்றும் ஒ ் ந்தங்கறள நிறைழவை்றுவது உட் ட. 
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4.6 கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் ழதறவ ் ட்டொல், PNBHFL-க்கு 

ஏை்கத்தக்க கடறை ் ப ை கூடுதல்  ொதுகொ ்ற  வழங்குவொர,் இது பதளிவொை, 

ெந்றத ் டுத்தக்கூடிய,  ொதுகொ ் ை்ை மை்றும் விவெொயம் அல்லொத பெொத்துக்கள் இங்ழக 

குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி அல்லது அதை் PNBHFL-ஆல் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி, ழமழல 

குறி ்பிட்டதை்கு மொைொக, கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரொல் வழங்க ் ட்ட 

எந்தபவொரு  ொதுகொ ்பும் அதொவது கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் கடை் 

அறிவித்தறத விட குறைந்த மதி ்புறடய  ொதுகொ ்பு எை்று கண்டறிய ் ட்டொல்,  PNBHFL-

இல் உள்ள ஒழர விரு ்  ் டி, திரும்  ் ப ைலொம் / திரு ்பிெ ்பெலுத்துதல் PNBHFL-ஆல் 

உடைடிெ ் பெயல் ொடட்ுடை் துரித ் டுத்த ் டலொம் மை்றும் அத்தறகய நிகழ்வு 

இயல்புநிறல நிகழ்வொகக் கருத ் டலொம். 

 

  4.7 கடை் வொங்கு வர ் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் பிை்வருவறத முறையொக 

முத்திறரயிட ் டட்ு ழதறவ ் ட்டொல் மை்றும் PNBHFL-க்கு திரு ்திகரமொை வடிவத்திலும் 

மை்றும் ப ொருளிலும் தரழவண்டும்.  

 

  (i) பிை் ழததியிட்ட கொழெொறலகள்; 

 

  (ii) PNBHFL-க்கு ஆதரவொக கடறை ் ப றுவதை்கு அல்லது  ொதுகொ ்ற  

உருவொக்குவதை்குத் ழதறவயொை அறைத்து ஒ ்புதல்கள், தீரம்ொைங்கள், ஒ ்புதல்கள், 

அங்கீகொரங்கள் மை்றும் அனுமதிகள் (அங்கீகரிக்க ் ட்ட அனுமதிக்க ் ட்ட கட்டிடத் 

திட்டங்கள் உட் ட. 

 

  (iii)  ொதுகொ ்பு ஆவணங்கள் மை்றும் உத்தரவொதங்கள், தைி ் ட்ட அல்லது நிறுவைமொக 

இருந்தொலும். 

 

  (iv) நிறுவைங்கள் ெட்டம், 2013-ை் கீழ் அறைத்து இணக்கமும் 

கறடபிடிக்க ் ட்டதை்கொை ெொை்றுகள்; 

 

 (v) கடைொளரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ்ஆகிழயொருக்கு ஆதரவொக, துறண உறுதி ்  திவொளர ் அல்லது ழவறு எந்த 

திைறமயொை அதிகொரிகளிடமும் முறையொக ்  திவுபெய்ய ் ட்ட பெொத்திை் முறையொக 

முத்திறரயிட ் ட்ட விை் றை ஒ ் ந்தத்திை் ெொை்றுகள் (வழக்கம் ழ ொல்) மை்றும் 
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ழதறவயொை  ொதுகொ ்ற  PNBHFL-க்கு ஆதரவொக PNBHFL-க்கு ஏை்ை வடிவத்தில் மை்றும் 

முறையில் உருவொக்க முடியும். 

 

 (vi) PNBHFL -ை் திரு ்திக்கு பெொத்து மீதொை கொ ்பீடட்ுத் பதொறகறயக் கொடட்ுவதை்கொை 

ெொை்றுகறள தரழவண்டும். 

 

 (vii) PNBHFL-ஆல் ழதறவயொைபதை  ரிந்துறரக்க ் டும் ெொட்சியங்கள் உட் ட கடை் 

வொங்கு வரொல் விநிழயொகக் கடிதத்தில் பவளி ் டுத்திய ழநொக்கங்களுக்கொக மடட்ுழம 

 யை் டுத்த ழவண்டும்.  

 

ஷரத்து: 5  

உடை் டிக்றககள் 

 

  5.1 உறுதி ் டுத்தும் உடை் டிக்றககள்: கடை் வொங்கு வர ் (கள்) மை்றும்  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர,் ப ொருத்தமொைதொக இருக்கலொம், இதை் மூலம் பவளி ் றடயொக PNBHFL 

உடை் உடை் டிக்றககள் பிை்வருமொறு: 

 

  a) கடறை ்  யை் டுத்துதல்: கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் விண்ண ் ம் / 

விநிழயொகம்கடிதத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள ழநொக்கத்திை்கொக முழு கடறையும் 

 யை் டுத்த ழவண்டும் மை்றும் ழவறு எந்த ழநொக்கத்திை்கொகவும்  யை் டுத்தக்கூடொது. 

ழமலும், PNBHFL-க்கு  ட்டய கணக்கொளர ்அல்லது PNBHFL-இை் முழு விரு ் த்திை் ழ ரில் 

கடை் வொங்கு வரிடமிருந்து இறுதி  யை் ொடட்ு ெொை்றிதழ் / அறிவி ்பு ழதறவ ் டலொம். 

 

 b) கடட்ுமொைம் மை்றும் வங்குதல்: பெொத்து வொங்க ் ட்ட மை்றும் / அல்லது நிலத்றத 

உள்ளடக்கிய நிலத்தில் அதை்கொக அனுமதிக்க ் ட்ட திட்டத்திை்கு ஏை் , மை்றும் கடை் 

வொங்கியவரக்ள் PNBHFL மை்றும் அத்தறகய ஒ ்புதல் திட்டத்திை் ெரியொை உண்றமயொை 

நகறல ் ப ை ழவண்டும்.  பெொத்திை் கடட்ுமொைம் கடை் வொங்கு வரொல் 

ழமை்பகொள்ள ் ட்டொல், கடை் வொங்கு வரக்ள் உடை் டிக்றககள் அவர ் / அவள் / 

அவரொல் குறி ்பிட ் ட்ட பெொத்திை் கடட்ுமொைத்றத கண்டி ் ொக முடிக்க ழவண்டும்  / 

அவரக்ளிை் கடை் விண்ண ் ம் / விநிழயொகம்கடிதம் மை்றும் இல்றலபயைில், அரெொங்க 

அதிகொரத்தொல் வழங்க ் ட்ட ஆக்கிரமி ்பு / நிறைவு ெொை்றிதழிை் முறையொக 

ெொை்ைளிக்க ் ட்ட உண்றமயொை நகறல PNBHFL உடை் ப ை்று, தயொரித்து றவ ்பு.  

ஏழதனும் அடுத்தடுத்த கடட்ுமொைம் ழமை்பகொள்ள ் ட்டொல், அதுவும் அங்கீகரிக்க ் ட்ட 
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திட்டத்திை்  டி இருக்க ழவண்டும். கடை் வொங்கு வரக்ள்  எந்த ெட்டவிழரொத 

கடட்ுமொைத்றதயும் உயரத்்தக்கூடொது. 

 

c)  PNBHFL உடை் அத்தறகய ெட்டக் கருவிறயெ ்பெயல் டுத்திய 7 (ஏழு) நொடக்ளுக்குள் 

அத்தறகய கருவியிை் நகல்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒரு முத்தர ்பு ஒ ் ந்தம் / ழவறு எந்த 

ஏை் ொடும் கடை் வொங்கு வரக்ள், PNBHFL மை்றும் முை்பமொழிய ் ட்ட குத்தறகதொரர ் / 

வொடறகதொரர ்ஆகிழயொருக்கு உரிய பதொறககள் முழுறமயொக பெலுத்த ் டும் வறர 

 ணம் பெலுத்துவறத உறுதி பெய்ய ழவண்டும். 

 

d) கடை் ப று வரக்ள் PNBHFL-க்கு கடை் ப று வரக்றள PNBHFL-க்கு கடறை ் 

ப றுவதை்கொக PNBHFL-க்கு எழுத்து ்பூரவ்மொக தறட பெய்ய ் டும்ழ ொது, கடைொளரக்ள் 

அறெயும் மை்றும் அறெயொ பெொத்துக்கறள உள்ளடக்கிய எந்தபவொரு  ொதுகொ ்ற யும் 

மீடக்ழவொ அல்லது உணரழவொ கூடொது.  இது ெம் ந்தமொக, கடை் வொங்கு வரக்ள் அல்லது 

PNBHFL, கடை் வொங்கு வரக்ள் மூலம் உரிமம் ப ை்ைவர ்/ குத்தறகதொரர ்/ குத்தறகதொரர ்

/ எஸ்க்ழரொ கணக்கில் மடட்ுழம எடுக்க ் ட்ட கொழெொறலயிை் மூலம் ப ைத்தக்கறத 

திரு ்பித் தருமொறு வழிநடத்த அதிகொரம் அளிக்க ் டுகிைது. 

 

 e) கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL மூலம் ழகடக் ் டும்  ொதுகொ ்பு பதொடர ்ொை 

அறிக்றககள் மை்றும் பிை விவரங்கறள அளிக்க ழவண்டும் மை்றும் PNBHFL-க்கு 

 ொதுகொ ்ற   ரிழெொதித்து ழதறவயொை தகவல்கறளக் கண்டறியும் உரிறம உண்டு. 

 

f) தொமதத்திை்கொை கொரணங்கள் மை்றும் இயல்புநிறல நிகழ்வுகறள அறிவிக்கவும்: 

கடை் வொங்கு வரக்ள் கீழழ குறி ்பிட ் டட்ுள்ள எந்தபவொரு நிகழ்வு அல்லது 

சூழ்நிறலகறளயும் PNBHFL-க்கு எழுத்து ்பூரவ் அறிவி ்பு மூலம் உடைடியொக அறிவிக்க 

ழவண்டும், இது பெொத்றத நிரம்ொணித்தல் அல்லது பெொத்து வொங்குவதில் தொமதம் மை்றும் 

ஏழதனும் தவறு நிகழ்ந்தொல் (இந்த GTC-யில் வறரயறுக்க ் டட்ுள்ள டி அல்லது கடை் 

வொங்கு வரக்ள் உள்ளிட்ட ஏழதனும் ஆவணங்கள்) அல்லது அறிவி ்பு அல்லது 

கொலத்திை்கு ் பிைகு ஏழதனும் ஒரு நிகழ்வு  அல்லது இரண்டும் இயல்புநிறல நிகழ்றவ 

முடித்திருக்கும்: 

 

(i) எந்தபவொரு ந ருடழைொ அரசு அதிகொரியுடழைொ எந்தபவொரு ெரெ்ற்ெயும், கடை் 

வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் அல்லது  ொதுகொ ்பு பதொடர ்ொை 

எந்தபவொரு தகரொறு அல்லது பெொத்து பதொடர ்ொை அல்லது ழவறு ொடுகள் 

உட் ட கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் வழங்க ் டும்  ொதுகொ ்பு, பெொத்துக்கு 
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எதிரொக ஏழதனும் பிரெெ்றை ஏை் ட்டொல் பெொத்திை் மீது ஏழதனும் பெயல் ொடு 

விதிக்க ் ட்டிருந்தொல் துை் ம் அல்லது மரணதண்டறை விதிக்க ் டுகிைது. 

 

(ii) பெொத்திை் மீது ஏழதனும் பெயல் ொடு விதிக்க ் ட்டிருந்தொல்; 

 

(iii) கடை் ஆவணங்களில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள விதத்தில் கடைளி ் வர ்

(கள்)/உத்தரவொததொரர ் பெலுத்த ழவண்டிய பதொறகறய திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் 

திைறை ்  ொதிக்கும் எந்தபவொரு ப ொருள் சூழ்நிறலயும். 

 

(iv) கடை் வொங்கு வர ்(நிறுவைம்) ஒரு நிறுவைம், கூட்டொண்றம நிறுவைம் அல்லது 

தைி உரிறமயொளர ் அக்கறை பகொண்டவர,் கடை் வொங்கு வர ் (நிரவ்ொகம்) 

நிரவ்ொகம், ழமலொண்றம மை்றும் நிதி நிறலறமகள் பதொடர ்ொை தகவல்கள், 

அவ்வ ்ழ ொது PNBHFL-ஆல் நிரண்யிக்க ் டலொம். 

 

(v) வருமொை வரி, மொநகரொட்சி வரி, பெொத்து வரி மை்றும் பிை அறைத்து வரிகள் 

மை்றும் வருவொய்கள் ழ ொை்ை அரெொங்கத்திை்கு அல்லது ப ொது / உள்ளூர ்

அதிகொரிகளுக்கு பெலுத்த ழவண்டிய நிலுறவத் பதொறக. 

 

(vi) கடை் ஆவணங்களிை் விதிமுறைகளிை் டி வழங்க ் ட ழவண்டிய முகவரி 

அல்லது ழவறலவொய் ்பு அல்லது விவரங்கள், விளக்கங்கள்,  ொதுகொ ்பிை் 

இரு ்பிடம் (அதொவது) ஆகியவை்றில் ஏழதனும் மொை்ைம். 

 

(vii) கடை் வழங்கு வரிை் கடறை திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் திைை் மை்றும் கடை் 

ஆவணங்களிை் கீழ் பெலுத்த ் ட ழவண்டிய பிை கட்டணங்கள் அல்லது கடை் 

வொங்கு வரிை் கடறமகளிை் பெயல்திைறை  ொதிக்கும் எந்தபவொரு நிகழ்விை் 

நிகழ்வு அல்லது நிகழ்தகவு / கடை் பதொடர ்ொக ஏழதனும் ஏை் ட்டொல். 

 

(viii) கடை் வொங்கு வரக்ள் ப ொருந்தும் பதொழிலொளர ் ெட்டங்களிை் கீழ் எந்த 

பதொழில்துறை நடவடிக்றகயிலும் ஈடு ட்டிருந்தொல், பதொழிலொளர ்

ழவறலநிறுத்தங்கள், பூடட்ுதல்,  ணிநிறுத்தம், தீ வி த்துகள் அல்லது கடை் 

வொங்கு வர ் மீது கணிெமொை தொக்கத்றத ஏை் டுத்தும் எந்த நிகழ்வும் 

இலொ ங்கள் அல்லது வணிகம் மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ளிை் உை் த்தி 

அல்லது விை் றை விகிதத்தில் ஏழதனும் ப ொருள் மொை்ைங்கள் அதை் 

கொரணங்களுக்கொை விளக்கத்துடை். 
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g) பெொத்றத  ரொமரித்தல்: கடை் வொங்கு வரக்ள் பெொத்துக்கறள நிறைவு 

பெய்யும்ழ ொது, நல்ல ஒழுங்கு மை்றும் நிறலயில்  ரொமரிக்க ழவண்டும் மை்றும் கடை் 

நிலுறவயில் இருக்கும் ழ ொது ழதறவயொை அறைத்து  ழுது, ழெரத்்தல் மை்றும் 

ழமம் ொடுகறளெ ்பெய்வொர.் 

 

h) தறல ்பு ஆவணங்கள்: கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்கு வர ் PNBHFL-க்கு 

பெொத்துரிறமக்கொை அறைத்து தறல ்பு ஆவணங்கறளயும் வழங்க ழவண்டும்; (iii) 

PNBHFL-க்கு ெொரெ்் பெய்ய / PNBHFL மூலம் குறி ்பிட்ட கொலத்திை்குள் அல்லது அதை் 

விரு ்  ் டி PNBHFL மூலம் நிரண்யிக்க ் ட்ட கட்டணத்றத ெமர ்்பிக்க ழவண்டும். 

PNBHFL-க்கு கடை் வழங்கு வரக்ள் அல்லது அவரக்ளிை் அங்கீகரிக்க ் ட்ட பிரதிநிதிகள் 

யொரிடமும் அத்தறகய தறல ்பு ஆவணங்கள் /  த்திரங்கறள கடைிை் திரு ்பி 

பெலுத்திய கொலத்திை்கு ் பிைகு ஒ ் றடக்க முழு உரிறமயும் விரு ் மும் உள்ளது. 

 

 

i) ழவறலவொய் ்பு, முதலியை மொை்ைத்றத அறிவிக்க.   ணிநீக்கம், ஓய்வு, மை்றும் எந்த 

கொரணத்திை்கொகவும் ழவறல வொய் ்பில் மொை்ைம் ஏை் ட்டொல் PNBHFL-க்கு உடைடியொக 

பதரிவிக்க ழவண்டும். 

 

j) ெட்டவிதி ஆவணங்களில் மொை்ைம் / மொை்ைம் / மொை்ைத்றத அறிவித்தல் மை்றும் / அல்லது 

இயை்றகயொை ந றரத் தவிர மை்ை அறம ்பு:- கடட்ு ் ொடு, ெட்டவிதி ஆவணங்கள், 

வியொ ொரம் அல்லது பதொழிலிை் தை்றம, கட்டறம ்பு, அதை் பெயல் ொடற்ட நிறுத்துதல் 

ழ ொை்ைறவ. 

 

k) முகவரி, மிை்ைஞ்ெல், பதொறலழ சி எண் ழ ொை்ைவை்றில் மொை்ைத்றத அறிவிக்க:- எந்த 

கொரணத்திை்கொகவும் கடை் விண்ண ் த்தில் அறிவிக்க ் ட்ட பதொறலழ சி எண், 

முகவரி, மிை்ைஞ்ெல் மை்றும் அது ெொரந்்த பதொடரப்ுறடய தகவல்கள் மொை்ை ் ட்டொல் 

உடைடியொக PNBHFL-க்கு பதரிவிக்க ் டழவண்டும்.  

 

l) விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளுக்கு இணங்குதல்: கடை் வொங்கு வரக்ள் 

அறைத்து நி ந்தறைகளுக்கும் கண்டி ் ொக இணங்க ழவண்டும் மை்றும் கடை் 

ஆவணங்களிை் கீழ் ழதறவயொை அறைத்து கடறமகறளயும் நிறைழவை்ை ழவண்டும்.  

அனுமதி கடிதம், விநிழயொக கடிதம் மை்றும் இந்த GTC ஆகியவை்றுக்கு இறடழய ஏழதனும் 

முரண் ொடு அல்லது விளக்கத்தில் ழவறு ொடு ஏை் ட்டொல், விநிழயொகக் கடிதத்திை் 

விதிகள் ழமழலொங்கும். 



Page 47 of 81 

 

 

m) விதிகளுக்கு இணங்குதல் மை்றும்  ரொமரி ்பு கட்டணம் பெலுத்துதல் ழ ொை்ைறவ. 

 

  ெம் ந்த ் ட்ட கூடட்ுைவுெ ்ெங்கம், ெங்கம், வறரயறுக்க ் ட்ட நிறுவைம் அல்லது ழவறு 

எந்த தகுதிவொய்ந்த அதிகொரத்திை் பெொத்து மை்றும் அறைத்து பதொடரப்ுறடய மை்றும் 

பதொடரப்ுறடய விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள், துறண ெட்டங்கள் மை்றும் பெொத்து 

 ரொமரி ்புக்கொக அத்தறகய  ரொமரி ்பு அல்லது பிை கட்டணங்கறள பெலுத்துதல்  

எந்தபவொரு அரசு அதிகொரத்திைொல் விதிக்க ் டும் வரி, பெஸ் ழ ொை்ை ப ொது ் 

 ொக்கிகள் அல்லது அந்த பெொத்து அல்லது அதை்  யை் ொடு பதொடர ்ொக பெலுத்த ் ட 

ழவண்டிய ழவறு ஏழதனும் நிலுறவத் பதொறக. 

 

  ழமலும், கடை் வொங்கு வர ் ஒரு NRI அல்லது PIO ஆக இருந்தொல், அவர ் அந்நிய 

பெலொவணி மை்றும் ழமலொண்றம ெட்டம், 1999 ("FEMA") மை்றும்  ல்ழவறு ப ொருந்தக்கூடிய 

விதிமுறைகள் மை்றும் திருத்தங்களிை் அறைத்து விதிகளுக்கும் இணங்க ழவண்டும்.  

அத்தறகய கடை் வொங்கு வர ்இந்தியொவில் குடியிரு ்பு விடுதி ப றுவதை்கு கடைிை் கீழ் 

வழங்க ் ட்ட பதொறகறய பிரத்திழயகமொக  யை் டுத்த ழவண்டும் மை்றும் 

இந்தியொவில் உள்ள கடை் வொங்கு வரக்ள் NRE/NRO கணக்கிலிருந்து அல்லது அத்தறகய 

ழெைல்களிலிருந்து  ணம் அனு ்புவதை் மூலம் கடை் திரு ்பிெ ் பெலுத்த ் டும்.  

அவ்வ ்ழ ொது FEMA-ஆல்  ரிந்துறரக்க ் டுகிைது.  கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒரு NRI ஆக 

இருந்தொல், அவர ் இந்திய  ொஸ்ழ ொரட்் றவத்திரு ் தை்கொை ஆதொரங்கறள அவர ்

வழங்க ழவண்டும். 

 

 

n) கடை் வொங்கு வரக்ள் அவரக்ள் ஒவ்பவொருவரும் மை்ைவரக்ளுக்கொை முகவர ்எை் றத 

ஒ ்புக்பகொள்கிைொரக்ள் மை்றும் அவ்வ ்ழ ொது கடை் கணக்கில் நிலுறவயில் உள்ள 

ப ொறு ்ற  ஒ ்புக்பகொள்ளவும் அதிகொரம் ப ை்றுள்ளைர.் 

 

 

o) கடை் வொங்கியவரக்ள் ெம் ந்த ் ட்ட அதிகொரத்தொல் அங்கீகரிக்க ் ட்ட அனுமதித் 

திட்டத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள கொலக்பகடுவுக்கு இணங்க ஒ ்புக்பகொள்கிைொர ்மை்றும் 

கடை் ப ை ் ட்ட பெொத்திை் கடட்ுமொைத்றதத் பதொடங்க மை்றும் முடிக்க PNBHFL-க்கு 

தகவல் அளித்தொர ்மை்றும் கடட்ுமொைம் மை்றும் / அல்லது முடிக்க ழவண்டும்  அத்தறகய 

ஒ ்புதல் திட்டம் / பதொடரப்ு பகொள்ள ் ட்ட கொல ் குதியில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி 

குறி ்பிட்ட கொலத்திை்குள் முடிக்கழவண்டும். 
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p)  ணம் பெலுத்தும் கடறமகளுக்கு இணங்குதல்: கடைொளரக்ள் பெொத்திை் 

உரிறமயொளரொக (வரி, கட்டணம் மை்றும் பெலவுகள் உட் ட) கடை் வொங்கு வரக்ள் 

பெலுத்த ழவண்டிய அறைத்து பதொறககறளயும் ெரியொை ழநரத்தில் பெலுத்த 

ழவண்டும். 

 

q) கொ ்பீடு: இதில் எை்ை இருந்தொலும் அல்லது எந்த ஆவணங்கள் அல்லது கடிதம் 

இருந்தொலும் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் விழி ்புடை் இருக்க 

ழவண்டும் மை்றும் அவர ் / அவள் / அவரக்ள் / அவரக்ள் கடை் நிலுறவயில் இரு ் றத 

உறுதி பெய்ய ழவண்டும்.  நிலநடுக்கம், தீ, பவள்ளம், பவடி ்பு, புயல், சூைொவளி, சிவில் 

கலவரம் மை்றும் பிை அ ொயங்கள், முதலியவை்றிை்கு எதிரொக கொ ்பீடு முழுறமயொக 

வொங்கி இருக்கழவண்டும். PNBHFL ழ ொை்ை கொ ்பீடட்ு  ொலிசி /  ொலிசிகளிை் கீழ் ஒழர 

 யைொளியொக ஆக்க ் டட்ு PNBHFL-க்கு ஆதொரம் அளிக்கவும் அவ்வ ்ழ ொது மை்றும் 

எ ்ழ ொது ழவண்டுமொைொலும் அறதெ ் பெய்ய அறழ ்பு விடுத்தொல் உடைடியொகவும் 

தவைொமலும் பிரீமியம் பதொறகறய பெலுத்தவும். ழமை்கூறியவை்றிை் 

ப ொதுத்தை்றமக்கு  ொர டெ்ம் இல்லொமல், கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநரும் பிை்வருவைவை்றைெ ்பெய்ய ழவண்டும்; 

 

 

(i) PNBHFL, கடை் ப று வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் ெம்மதம், எந்த பகொள்றக 

பதொடர ்ொகவும் அல்லது எழும் எந்த ெரெ்ற்ெ குறி ்பு இல்லொமல் ெரிபெய்தல், தீரத்்து 

றவ ் து, ெமரெம் பெய்தல் அல்லது நடுவர ் குறி ்பிடுவதை்கொை முழு உரிறமயும் 

உண்டு.  கொ ்பீடு மை்றும் பிஎை்பிஎெஎ்ஃ ்எல் இை் உறுதிபெய்ய ் ட்ட மை்றும் 

அத்தறகய எந்தபவொரு பெயலும் கடை் வொங்கு வர ் (கள்)/ ொதுகொ ்பு வழங்குநருக்கு 

பெல்லு டியொகும் மை்றும் பிறணக்க ் டும் ஆைொல் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநரிடமிருந்து அதை் நிலுறவத் பதொறகறய வசூலிக்க PNBHFL உரிறமறய 

 ொதிக்கொது. 

 

 

(ii) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்அவரது / அவள் / அவரக்ளிை் வொழ்க்றக 

மை்றும் / அல்லது பிை ப ொதுக் கொ ்பீட்டிை் மீது கொ ்பீடட்ுத் பதொறகறய PNBHFL அதை் 

விரு ்  ் டி கொ ்பீடட்ுக்கொை கடை் பதொறகறய வழங்க முடியும்.  பிரீமியம் மை்றும் 
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அத்தறகய கொ ்பீடட்ு பிரீமியத்றத கடை் அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ்தைது பெொந்த நிதியில் இருந்து கொ ்பீடட்ு பிரீமியத்றத பெலுத்தலொம். 

 

(iii) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் PNBHFL-ஐ தைது ஏபெண்டொக 

மொை்றுவதை்கு ழமை்கண்ட கொ ்பீடட்ுக் பகொள்றகயிை் கீழ் (அதொவது) மை்றும் அதை் 

பவளிழயை்ைங்கறள வழங்குவதை்கொக மை்றும் கடைளி ் வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ் PNBHFL-க்கு தகவலிை் கீழ் இந்த நி ந்தறையிை் கொ ்பீட்டொளருக்கு 

பதரிவிக்கவும்; 

 

 (iv)  குதி அல்லது பமொத்த இழ ்பு மை்றும் கொ ்பீடட்ு நிறுவைத்தொல் தீரத்்து றவக்க ் ட்ட 

எந்தபவொரு உரிறமழகொரலும் PNBHFL-க்கு மடட்ுழம பெலுத்த ் ட ழவண்டும். உ ரி 

ஏழதனும் இருந்தொல், கடை் வொங்கு வருக்கு /  ொதுகொ ்பு வழங்குநருக்கு பெலுத்த ் டும்; 

 

(v) கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்கு வர ்பெொத்றத கொ ்பீடு பெய்ய அல்லது 

கொ ்பீடட்ு, கொ ்பீடட்ு பிரீமியம் அல்லது பிை பதொறகறய பெலுத்த தவறிைொல், PNBHFL 

பெொத்து கொ ்பீடு ப ைலொம் அல்லது கொ ்பீடட்ு பிரீமியம் மை்றும் ழமழல குறி ்பிட ் ட்ட 

பிை பதொறககறள பெலுத்தலொம்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்PNBHFL-

ஆல் ழகொர ் ட்ட 15 ( திறைந்து) நொட்களுக்குள் அத்தறகய பதொறகறய திரு ்பிெ ்

பெலுத்த ழவண்டும்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் 15 ( திறைந்து) 

நொடக்ளுக்குள் அத்தறகய பதொறகறய திரு ்பிெ ்பெலுத்தத் தவறிைொல், PNBHFL பெலுத்த 

ழவண்டிய பதொறகயிை் ஒரு  குதியொக அறத திரும்  ் ப ை உரிறம உண்டு;  மை்றும் 

 

(vi) PNBHFL கொ ்பீடற்ட ஏை் ொடு பெய்வதை்கும் மை்றும் புது ்பி ் தை்கும் அல்லது 

பிரீமியம் பெலுத்துவதை்கும் எந்தபவொரு ப ொறு ்ற யும் பவளி ் றடயொக மறுக்கிைது 

மை்றும் கடை் இழ ்பீடு (கடை்) மீது கடை் வழங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநருக்கு 

எதிரொக PNBHFL-இை் உரிறமகறள எ ் டியும்  ொர டெ்ம் பெய்யொது. 

 

r) பவளி ் டுத்த ் டொத அ ொயங்களொல் பெொத்து இழ ்பு / ழெதம்: கடை் வொங்கு வரக்ள் 

/  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் PNBHFL-க்கு கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்

 ொதிக்க ் டக்கூடிய பெொத்துக்கு ஏழதனும் இழ ்பு அல்லது ழெதம் ஏை் ட்டொல் 

உடைடியொக பதரிவிக்க ழவண்டும். 
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s) ழெரத்்தல், மொை்ைங்கள் மை்றும் மொை்ைங்கறள அறிவிக்கவும்: கடை் வொங்கு வரக்ள் / 

 ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்நிலுறவயில் இருக்கும் ழ ொது கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநரொல் பெய்ய முை்பமொழிய ் ட்ட பெொத்தில் ஏழதனும் ழெரத்்தல் அல்லது மொை்ைம் 

/ மொை்ைங்கள்  ை்றிய விவரங்கறள அறிவித்து அளிக்க ழவண்டும்.  PNBHFL-க்கு 

தகுதிவொய்ந்த அதிகொரம் அவரக்ளிை் திரு ்திக்கொக அனுமதி அளித்ததை்கொை 

ஆதொரங்களுடை் கடை். 

 

t) கடை் வொங்கு வரக்ள் பவளி ் றடயொக அங்கீகரித்து ஏை்றுக்பகொள்கிைொர,் PNBHFL 

அத்தறகய பெயல் ொடுகறளெ ்பெய்வதை்கொை உரிறமகளுக்கு  ொர டெ்ம் இல்லொமல் 

அல்லது அதை் அதிகொரிகளிை் மூலம், PNBHFL ழதரவ்ில் ஒை்று அல்லது அதை்கு ழமை் ட்ட 

தர ்பிைரக்றள நியமிக்க முழு உரிறமயும் அதிகொரமும் ழவண்டும். ழமலும் PNBHFL 

அத்தறகய அதிகொரத்றத அந்த தரபிைரக்ளுக்கு மொை்றுவதை்கும் வழங்குவதை்கும் 

அதிகொரம் உள்ளது, அதை் ெொர ்ொக பெலுத்த ் டொத நிலுறவத் பதொறகறய வசூலிக்க 

மை்றும் ழதறவயொை பெயல்கள், விஷயங்கள் மை்றும் அதனுடை் பதொடரப்ுறடய அல்லது 

அறிவி ்புகள் மை்றும் ழகொரிக்றககறள அனு ்புவது உட் ட  கடை் வொங்கு வரிடமிருந்து 

(பரொக்க / வறரவு / கொழெொறலகளில்) நிலுறவறய ் ப றுதல், கடை் வொங்கு வரக்ளுடை் 

ெமரெத்தில் நுறழதல் மை்றும் பெல்லு டியொகும் ரசீது வழங்குதல் மை்றும் கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு  யனுள்ள பவளிழயை்ைத்றத வழங்குதல் மை்றும் ப ொதுவொக 

அறைத்து ெட்ட நடவடிக்றககறளயும் மூை்ைொவதொக  இந்த ழநொக்கத்திை்கொக கட்சி 

ப ொருத்தமொைதொகக் கருதலொம். 

 

 u) PNBHFL கடை் வொங்கியவரக்ளுக்கு அகொல மரணம் ஏை் ட்டொல் பெலுத்த ழவண்டிய 

பதொறககறள நிறைவு கூரவ்தை்கு எ ்ழ ொதும் சுதந்திரம் உள்ளது. 

 

 v) பெொத்து குத்தறக பெொத்து எை்ைொல், கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்

குத்தறக பெொத்துக்கறள இயல்பு நிறலக்கு மொை்ை ழதறவயொை அறைத்து 

நடவடிக்றககறளயும் எடுக்கழவண்டும். குத்தறகயிலிருந்து ெட்டத்திை் கீழ் 

குத்தறகக்கு மொை்ை அனுமதிக்க ் டொத பெொத்து தவிர)  ழமலும் இது ெம் ந்தமொக 

ஆவண ் டுத்துதல் /  ரிமொை்ை  த்திரத்றத பெயல் டுத்தி  திவு பெய்து, அதனுடை் 

இறணக்க ் ட்ட ழதறவயொை அறைத்து பெலவுகறளயும் அவள் / அவர ் பெொந்த 

மூலங்களிலிருந்து ஏை்கவும்.  அத்தறகய  ஆவண ் டுத்துதல்  த்திரத்றத 

நிறைழவை்றும்ழ ொது, கடைளி ் வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் உடைடியொக 

 ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவதை்கொக PNBHFL-க்கு அத்தறகய  த்திரத்திை் அெல் நகறல 

உடைடியொக ெமர ்்பிக்க ழவண்டும். 
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  w) PNBHFL-ஆல் நியமிக்க ் ட்ட மதி ்பீட்டொளரொல் மதி ்பிட ் ட்ட  ொதுகொ ்ற  ் ப ை 

PNBHFL அதை் சுதந்திரத்தில் இருக்க ழவண்டும் மை்றும் அத்தறகய மதி ்பீட்டிை்கொை 

கட்டணம் மை்றும் பெலவுகள் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரொல் 

பெலுத்த ் டும். 

 

  x) கடை் வொங்கு வரக்ள் இதை்மூலம் PNBHFL மை்றும் அதை் அதிகொரிகளுக்கு ழமை்கூறிய 

எந்த ழநொக்கத்துக்கும் ழதறவ ் டக்கூடிய அறைத்து வெதிகறளயும் வழங்க 

முை்வருகிைொர.் 

 

 y) கடை் வொங்கு வர ் (நிறுவைம்) ஒரு நிறுவைம் / வறரயறுக்க ் ட்ட ப ொறு ்பு 

கூட்டொண்றம அல்லது கடை் வொங்கு வர ்ஒரு நிறுவைம் / வறரயறுக்க ் ட்ட ப ொறு ்பு 

கூட்டொளி  ங்குதொரரொக இருந்தொல், பதொடரிை் ழ ொது அத்தறகய நிறுவைத்திை் 

ெட்டவிதிகளில் PNBHFL-இை் முை்எழுத்து ்பூரவ் அனுமதியுடை் நிறைழவை்ை ழவண்டும் 

அதுமடட்ுமிை்றி எந்த மொை்ைமும் இல்றல கடை் ஆவணங்கள் கடை் வொங்கு வரக்ளிை் 

அல்லது அவரக்ளில் ஏழதனும் ஒை்று அல்லது அதை்கு ழமை் ட்டவை்றிை் ப ொறு ்ற க் 

குறைக்க ழவண்டும் அல்லது தள்ளு டி பெய்ய ழவண்டும், அல்லது கடை் ஆவணங்களிை் 

கீழ் PNBHFL-ை் எந்த வறகயிலும் உரிறம மை்றும் தீரவ்ுகளுக்கு  ொதி ்புறடயதொக 

இருக்கக்கூடொது. 

 

  z) கடை் வொங்கு வரக்ள் இதை்மூலம் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர,் உறுதி ் டுத்துகிைொர ்மை்றும் 

அறைத்து தை்பெயல் கட்டணங்கறளயும் (PNBHFL-லிருந்து அறிவி ்பு கிறடத்த 

உடழைழய  ை்ைொக்குறை பதொறக உட் ட), PNBHFL ஆல் அவ்வ ்ழ ொது நிரண்யிக்க ் ட்ட 

விகிதத்தில்,  PNBHFLக்கு கொரணமொக இருக்கும்ழ ொது அல்லது PNBHFL-க்கு ஆதரவொக 

வறரய ் ட்ட கொழெொறல / ழகொரிக்றக வறரவு மூலம் கடை் வொங்கு வரக்ளொல் 

பெலுத்த ் டும் ழ ொது, ESCROW கணக்கில் படபிட் பெய்ய ் ட ழவண்டும் 

 

  aa) கடறை ் ப றுவதை்கொக ெமர ்்பிக்க ் ட்ட புறக ் ட நகல் / உண்றமயொை 

பிரதிகள் உண்றமயொைறவ எை் றத கடை் வொங்கு வரக்ள் இதை்மூலம் 

உறுதி ் டுத்துகிை்ைைர.் PNBHFL எந்த ழநரத்திலும், அத்தறகய/ அறைத்து நகல்களிை் 

அெல் ெரி ொரக்்கழவொ அல்லது அறழக்கழவொ கூடும்.  PNBHFL றவத்திருக்கும் அத்தறகய 

நகல்கள் கடை் வொங்கு வரக்ளொல் மடட்ுழம பகொடுக்க ் ட்டதொகக் கருத ் டும். 

   

bb) PNBHFL நிறுவைத்தொல் ஒரு கட்டிடக்கொரழரொ, மூை்ைொம் தர ்பு / விை் றையொளழரொ 

கடை் வொங்கியவரக்ளில்  ொதிக்கு ழமல் பெொத்து வொங்கும் விறல மை்றும் ஏழதனும் ஒரு 
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நிகழ்வு/சூழ்நிறல கொரணமொக PNBHFL-ஆல் விநிழயொகிக்க ்  ட்ட கடை் ரத்து 

பெய்ய ் டட்ு, கட்டிடக்கொரழரொ, மூை்ைொம் தர ்பு / விை் றையொளழரொ குறி ்பிட்ட 

பதொறகறய இழந்த பிைகு PNBHFL மூலம் வழங்க ் ட்ட பதொறகறய கடை் 

வொங்கியவரக்ள் திரு ்பித் தரழவண்டும், கடை் வொங்கியவரக்ள் நல்லது பெய்ய மை்றும் / 

அல்லது கட்டிடக்கொரழரொ, மூை்ைொம் தர ்பு / விை் றையொளழரொ இழந்த பதொறகறய 

முழுறமயொக திரு ்பிெ ்பெலுத்தத் பதொடங்கழவண்டும்.   

 

cc) கடை் வொங்கு வர ் ஒ ்புக்பகொண்டு, உறுதி ் டுத்தி மை்றும் ஆதரி ் து 

எை்ைபவை்ைொல் (ழதறவயொை தருணங்களில் வரி / ெட்டம் / கணக்கியல் / நிதி / பிை 

பதொழில் வல்லுநரக்ளிடம் ப ை ் ட்ட ஆழலொெறைக்கு உட் டட்ு)  இந்த பெொத்திை் மீது 

முதலீடு பெய்ய விரு ் ம் பதரிவித்துக் பகொள்கிழைொம், 

ழமலும் ஒ ்புக்பகொண்டு, உறுதி டுத்தி மை்றும் ஆதரி ் து எை்ைபவை்ைொல் பெொத்திை் 

தறல ்பிை் மீது ஏை் டும் எந்த ஒரு பிறழக்கும் PNBHFL ப ொறு ்ழ ரக்ொது மை்றும் 

கடட்ுமொைத்றத.பெொத்றத ஒ ் றட ் தில் ஏழதனும் தொமதம் ஏை் ட்டொழலொ, பெொத்து 

கட்டிடத்திை் தரம் மை்றும் தகுதியில் குறை ொடு இருந்தொல், PNBHFL அதை்கு 

ப ொரு ்ழ ரக்ொது. 

 

  (ee) கடை் வொங்கு வரக்ள், அவருறடய / அவள் வொரிசுகள், ெட்ட பிரதிநிதிகள், 

நிரவ்ொகிகள் மை்றும் வொரிசுகள் கடை் ஆவணங்களிை் விதிமுறைகள் மை்றும் 

நி ந்தறைகளுக்கு கடட்ு ் ட்டவரக்ள்.  எவ்வொைொயினும், கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் 

ஆவணங்களிை் கீழ் அவரது உரிறமகள் மை்றும் கடறமகறள மொை்ைழவொ அல்லது 

ஒதுக்கழவொ உரிறம இல்றல.  இது ெம் ந்தமொக, கடை் வொங்கு வர ் தைது / அவரது 

வொரிசுகள், ெட்ட பிரதிநிதிகள், பெயல் டுத்து வரக்ள், நிரவ்ொகிகள் மை்றும் 

வொரிசுகளொல், PNBHFL-க்கு திரு ்திகரமொை வடிவத்திலும், வழக்கிலும் நிறைழவை்ை ் ட 

ழவண்டும். 

 

  (ff) கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒவ்பவொரு  ொதுகொ ்பு வழங்குநரும் PNBHFL-க்கு அவரக்ள் 

வழங்கும்  ொதுகொ ்பிை் கீழ் தங்கள் கடறமகளுக்கு இணங்குவறத உறுதிபெய்கிைொர.் 

 

  (gg) கடை் வொங்குழவொரக்ள் PNBHFL-ஆல் நிதியுதவி மை்றும் PNBHFL மூலம் 

நியொயமொைதொகக் கருத ் டும் அல்லது NHB-ஆல் குறி ்பிட ் ட்ட கொல 

அவகொெத்திை்குள் கடட்ுமொை  ணிகறள நிறைவு பெய்திருக்க ழவண்டும். தவறும் 

 டெ்த்தில், PNBHFL அதை் விரு ்  ் டி, அதிக வட்டி விகிதத்றத வசூலிக்க உரிறம உண்டு. 
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  (hh) குத்தறக வொடறக தள்ளு டி வெதி எை்ை  டெ்த்தல் கடை் வொங்கு வரக்ள் 

ஒ ்புக்பகொண்டு உருதியளி ் து எை்ைபவை்ைொல் PNBHFL குறி ்பிட்ட ் டி அறணத்து 

தருணங்களில் குறைந்த டெ் பதொறகறய கடை் ழெறவ ரிெரவ்் கணக்கில் ("DSRA") 

எ ்ழ ொதும்  ரொமரிக்க ழவண்டும். PNBHFL அது பதொடர ்ொை நி ந்தறைறய 

 ரிந்துறரக்க ழவண்டும்; 

 

  (ii) குடியிரு ்பு நிறலயில் மொை்ைம்: கடை் வொங்கு வர ்ஒரு NRI - ஆக இருந்தொல், கடை் 

வொங்கு வர ்கடை் கொலத்தில் NRI-யிை் குடியிரு ்பு நிறல இந்தியொவில் வசிக்கும் ந ருக்கு 

மொறிைொல் PNBHFL-க்கு பதரிவிக்கிைொர.்  அறதத் தவறும்  டெ்த்தில், PNBHFL-க்கு ஏை் டும் 

எந்த இழ ்புக்கும் கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-க்கு இழ ்பீடு வழங்க கடை் 

வொங்கு வரக்ள் ஒ ்புக்பகொள்கிைொரக்ள். 

 

  (jj) கடை் வொங்கு வர ்ஒரு NRI யொக இருந்தொல், கடை் வொங்கு வர ்இந்திய குடிமகைொக 

இரு ் றத நிறுத்தி, ழவறு எந்த நொட்டிை் குடியுரிறம அல்லது பவளிநொடட்ு 

 ொஸ்ழ ொரட்ற்ட ் ப ை்ைொல், கடை் வொங்கு வர ் அறைத்து வட்டி, பெலவுகள், 

கட்டணங்களுடனும் முழு நிலுறவ கடறையும், கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் PNBHFL-க்கு 

கடை் வொங்கு வர ் பெலுத்த ழவண்டிய பிை பதொறகறயயும் உடைடியொக திரு ்பிெ ்

பெலுத்த ழவண்டும். 

 

  (kk) குடிறம வெதிகள்: பெொத்து சிறிய இடத்தில் அறமந்திருந்தொல், கடை் வொங்கு வரக்ள் 

அந்த சிறிய இடத்தில் மிை்ெொரம், குழொய் நீர,் வடிகொல் ழ ொை்ை வழக்கமொை குடிறம 

வெதிகள் இரு ் றத ெொை்ைளிக்க ழவண்டும். ழமலும் அங்கு ழமை்பகொண்டுள்ள 

கடட்ுமொை ் ணிகள் அரசு அதிகொரிகளிை்  திட்டங்களுக்ழகொ அல்லது  மை்ை 

அறம ்புகளுக்ழகொ இறடயூைொக இருத்தல் கூடொது மை்றும் அதை் டி அந்த பெொத்றத 

விை்கும்  டெ்த்தில் அந்த விை் றை சுமூகமொக அறமய ழவண்டும்.  

 

  (ll) கடை் வொங்கியவரக்ள் உடை் டிக்றக மை்றும் பெொத்து மதி ்பு மதி ்பீடு, தயொரி ்பு, 

பெயல் டுத்தல், பெயல்திைை், அமலொக்கம் மை்றும் இந்த GTC,  ொதுகொ ்பு 

ஆவணங்களிை் ழதடல் மை்றும் பெொத்திை் தறல ்பு ெமந்த ் ட்ட விெொரறண 

பதொடர ்ொகவும் மை்றும் இதைடி ் றடயில் நிறைழவை்ை ் ட்ட பிை ஆவணங்கள்/ 

கருவிகள் மை்றும் கடை் நிறல பதொடர ்ொக PNBHFL மூலம் விதிக்க ் டும் பிை 

கட்டணங்கள், கணக்கு நிறல அறிவுறுத்தல்கள், மிை்ைணுத் தீரவ்ு முறை, ெம் ளம் 

கழித்தல் மை்றும் கடை் ெமந்த ் ட்ட இதர கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட PNBHFL-ஆல் 
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பெய்ய ் ட்ட பெலவுகறள திரு ்பிெ ் பெலுத்த கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒ ்புக்பகொண்டு 

உறுதியளிக்கிைொரக்ள். 

 

 5.2 ஆய்வு பெய்யும் உரிறம:- கடை் வொங்கியவரக்ள் மை்றும் கடை் வொங்கியவரக்ளிை் 

கடட்ுமொைம் / புது ்பித்தல் கணக்கு, கடறை முறையொக ்  யை் டுத்துவறத உறுதி 

பெய்வதை்கொக ஆய்வு பெய்ய உரிறம, அதை் பிைகு, கடை் பதொறக நிலுறவயில் 

இருக்கும் வறர  கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் இழத ழ ொை்ை பிை 

நிறுவைங்கள், கடை்  ணியகங்கள் அல்லது PNBHFL-ஆல் அங்கீகரிக்க ் ட்ட மை்ை 

அறம ்புகள், கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் அவர ் / அவள் / அது / 

அவரக்ள் PNBHFL ழ ொை்ை பெொத்துக்களில் ழமை்பகொள்ள ் டும் கடட்ுமொைம் ழ ொை்ை 

புறக ் டங்கள் ழ ொை்ை உறுதியொை ெொட்சியங்கறளயும் பட ொசிட் பெய்ய ழவண்டும்.  

அங்கீகரிக்க ் ட்ட ந ரிை் வருறக மை்றும் ஆவணங்களிை் நகல்கறள 

எடுத்துக்பகொள்ள ஏை் டும் அறைத்து பெலவுகள் மை்ை இதர பெலவுகறளயும் கடை் 

வொங்கு வழர ஏை்றுக்பகொள்ளழவண்டும். 

 

5.3 எதிரம்றை உடை் டிக்றககள்: 

 

கடை் வொங்கு வரக்ள் மை்றும்  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் பதொடரப்ுறடயதொக 

இருக்கும் டெ்த்தில், PNBHFL உடை் ழமலும் உடை் டிக்றககள் திரு ்பிெ ் பெலுத்தும் 

கொலத்தில், PNBHFL-இை் முை் எழுத்து ்பூரவ் அனுமதியிை்றி கூடொது. 

 

 a) உறடறம: பிரிவு 2.8.7-ை் விதிமுறைக்கு உட் டட்ு, விடுவிக்கவும்  அல்லது விடு ்பு 

அல்லது உரிமத்திை் பகொடுக்கவும் இல்றலபயைில் பெொத்திை் உடறம (இருக்கும் 

அல்லது எதிரக்ொலத்தில் நடக்கலொம்) அல்லது அதை் ஏழதனும் ஒரு  குதிறயயும். 

 

 b)  ரிமொை்ைம் மை்றும் வெதியுரிறம: பெொத்து அல்லது அதை் எந்த ்  குதிறயயும் விை்க, 

அடமொைம், குத்தறக, துறண குத்தறக, ெரணறடதல் அல்லது ழவறு எந்த வறகயிலும் 

பெொத்து அல்லது அதை் எந்த ்  குதியிலும் மூை்ைொம் தர ்பு ஆரவ்த்றத 

உருவொக்கும் டெ்த்தில், PNBHFL ஒ ்புக்பகொண்டறதத் தவிர, பெொத்தில் ஏழதனும் 

 ொதுகொ ்ற  உருவொக்க அல்லது உருவொக்க அனுமதிக்கவும். கடை் வொங்கு வரக்ள் 

பெொத்துக்கொை எந்த வெதியுரிறமயும் அல்லது ழவறு எந்த  ரிமொை்ைத்றதயும் 

உருவொக்கக்கூடொது. 
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 c) ஒ ் ந்தம் மை்றும் அதை் ஏை் ொடுகள்:- பிரிவு 5.3(a)-க்கு உட் டட்ு, எந்த ஒரு 

ந ருடனும்/நிறுவைம்/உள்ளூர/்அரெொங்க அதிகொரியுடனும் பெொத்திை் எந்த   ஒரு 

 குதிறயயும்  யை் ொடுகொகழவொ, ஆக்ரமி ்புகொகழவொ அல்லது அகை்றுதளுகொகழவொ 

கடை் நிலுறவயில் உள்ள ப ொது எந்த ஒரு ஒ ் ந்தம் மை்றும் ஏை் ொடுகள் 

நிறைழவை்ை ் ட கூடொது. கடை் ப று வரக்ள் pnbhfl-க்கு ழதறவயொை முறையில் pnbhfl-

க்கு ஆதரவொக இரு ் தொய் தவீர ழவை எந்த ந ருக்கும் ஆதரவொக பெொத்திை் மீது எந்த 

ஒரு ஆவணழமொ, அதிகொரழமொ, அல்லது  ரிவரத்்தறையொ பெய்யக்கூடொது. கடை் 

வொங்கு வழரொ அல்லது  ொதுகொ ்பு தரு வழரொ பெொத்து வொங்குவதை்கொக நிறைழவை்ை ் 

 டட்ு வழங்க ்  ட்ட விை் றை  த்திரம்/விை் றை ஒ ் ந்தம் /உரிறம  த்திரத்றதழயொ 

ரத்து பெய்யக் கூடொது.   

 

d)  யை் ொடட்ு மொை்ைம் : கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் பெொத்திை் 

 யை் ொட்டிை் தை்றமறய மொை்ைக்கூடொது;  பெொத்து குடியிரு ்பு ழநொக்கத்றதத் தவிர 

ழவறு எந்த ழநொக்கத்திை்கொகவும்  யை் டுத்த ் ட்டொல், PNBHFL கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு எதிரொக எடுக்கக்கூடிய ழவறு எந்த நடவடிக்றகயும் தவிர, PNBHFL 

அதை் விரு ்  ் டி சூழ்நிறலகளுக்கு ஏை்  அதிக வட்டி விகிதத்றத ் ப ைவும் உரிறம 

உண்டு.  ழமலும் இறவ ஏழதனும் இருந்தொல் மை்ை விநிழயொகம் நிறுத்திறவக்க ் டலொம்.  

 

 e) பெொத்திை் ஒருங்கிறண ்பு அல்லது  கிரவ்ு:- பெொத்றதழயொ அல்லது பெொத்திை் எந்த 

ஒரு  குதிறயழயொ ழவை பெொத்துடை் ஒை்றிறணத்தல் அல்லது  கிரவ்ொகும். ழமலும், 

கடை் வொங்கு வரழரொ /  ொதுகொ ்பு வழங்குநழரொ பெொத்திை் மீது எந்தபவொரு 

வொய்வொரத்்றதழயொ,  ொகபிரிவிறைழயொ அல்லது குடும்  ஏை் ொட்டில் ஈடு டழவொ அந்த 

பெொத்றத றவத்து ழவறு எந்த ழநொக்கத்திை்கொக வணிகழமொ அல்லது ழவறு எந்த 

 யை் ொடும் பெய்தல் கூடொது.  

 

 (f) பிறணயம் அல்லது உத்தரவொதம்: ழமலும் இங்கு வழங்க ் ட்டறத தவீர யொருக்கும் 

அல்லது எந்த கடறையும் திரு ்பி பெலுத்துவதை்கு உத்திரவொதழமொ, கடை் வொங்குவழதொ, 

வங்கி மிறக ் ை்ழைொ அல்லது ழவறு ஏழதனும் பெொத்து வொங்குவழதொ (அல்லது நிதி 

இழ ்புக்கு எதிரொை பிை உத்திரவொதம்) பெய்யக்கூடொது. 

 

 (g) இந்தியொறவ விடட்ு பவளிழயறுதல்:நிலுறவயில் உள்ள கடறை முழுறமயொக 

அறடக்கொமல் ழவறலவொய் ்புக்கொக / வணிகத்திை்கொக இந்தியொறவ விடட்ு 

பவளிழயறுதல் / நீண்ட கொலத்திை்கு பவளிநொட்டில் தங்கியிருத்தல், ழமலும் குடியிரு ்பு 

நிறலறய இந்திய குடியிரு ்பு நிறலயிலிருந்து ழவை குடியிரு ்பு நிறலறமக்கு 

மொை்றுதல் ஆகும்.  
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 5.4 நிலுறவத் பதொறக அல்லது அதை் எந்த ்  குதியும் நிலுறவயில் இருக்கும் வறர 

அல்லது பெலுத்த ் டொமல் இருக்கும் வறர, கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ்கீழ்கண்டவை்றை பெய்யக்கூடொது: 

 

 a) எழுத்து ்பூரவ்மொக PNBHFL-இை் அனுமதியிை்றி எந்தபவொரு ந ருக்கும் ஆதரவொக 

 ொதுகொ ்புகறள உருவொக்கவும், மை்றும் 

 

 b) PNBHFL-இை் முை் எழுத்து ்பூரவ் அனுமதியிை்றி  ொதுகொ ்ற  ் ப ை அல்லது உணர 

அல்லது எறதயும் பெய்ய ழவண்டொம் மை்றும் அதை் மூலம் மீட்புக்கு தறட 

விதிக்க ் டலொம். அவரக்ளிை் வணிகத்திை் ெரியொை கணக்கு புத்தகங்கறள 

றவத்திருக்க ழவண்டும் மை்றும் எ ்ழ ொது ழவண்டுமொைொலும் ஆய்வுக்கொக அத்தறகய 

புத்தகங்கறள ெமரப்ிக்க ழவண்டும்.  PNBHFL (அதை் ஊழியரக்ள் மை்றும் முகவரக்ள் 

மூலம்) அணுகல் மை்றும் அதை் நகல்கறள அல்லது ெொை்றை எடுக்க அனுமதிக்க 

ழவண்டும்.  

 

ஷரத்து: 6 

 

கடை் வொங்கு வரிை் பிரதிநிதிகள் மை்றும் உத்தரவொதங்கள் 

 

கடை் வொங்கு வரக்ள் மை்றும்  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் ழதறவயொை மை்றும் 

ப ொருத்தமொை இடங்களில் பிரதிநிதித்துவ ் டுத்துகிைொர,் அதை் ெொர ்ொகவும் PNBHFL-

க்கு  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்ெொர ்ொகவும் உத்தரவொதம் அளிக்கிைொர:் 

 

6.1 அடி ் றட பகொள்றகயும், அதிகொரமும்: 

 

(A) கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒரு கூட்டொண்றம நிறுவைம்: 

 (i) இது கடறை ் ப றுகிைது / அதை் கூட்டொண்றம  த்திரத்திை் விதிமுறைகளிை் 

அடி ் றடயில்  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குகிைது எை்ைொல் கூட்டொண்றம  த்திரம் அல்லது 

இந்திய கூட்டொண்றம ெட்டம், 1932 அல்லது ழவறு எந்தெ ் ெட்டத்துடனும் 

முரண் டக்கூடொது; 

 

(ii) கடறை ் ப றுதல் /  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குதல்  ங்குதொரரக்ளிை் ெொர ்ொக 

(அறைத்து  ங்குதொரரக்றளயும் கூட்டொகவும் தைித்தைியொகவும் பிறணக்கிைது), 
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மை்றும் கூட்டொண்றம ஏை்கைழவ நறடமுறையில் உள்ளது மை்றும் கடை் / 

 ொதுகொ ்புக்கள்.  ங்குதொரரக்ளொல் மொை்ைம் அறைவரொலும் கூட்டொகழவொ 

தைிதைியொழகொ  ொதுகொ ்பு அங்கீகரிக்க ்  ட்டிருக்க ழவண்டும் ப றுதல் கூட்டொளிகள் 

அறைவரொலும் கூட்டொகவும் தைித்தைியொகவும்  ொதுகொ ்பு அங்கீகரிக்க ் டட்ுள்ளது: 

 

 (iii) கடை் ஆவணங்கள் பெயல் டுத்த ் டும் ழததியில் கூடட்ுைவிை் நை்றமகளில் எந்த 

றமைரும் ழெரக்்க ் டக்கூடொது அல்லது றமைருக்கு ஆதரவொக கூட்டொை்றமயில் 

எதுவும் இருக்கக் கூடொது. 

  

 (iv) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்PNBHFL-க்கு கூட்டொை்றமயில் ஏழதனும் 

பகொள்றக மொை்ைம் இருந்தொழலொ அல்லது ஒரு புதிய  ங்குதொரரக்றள ழெரத்்தொழலொ 

அல்லது இருக்கும்  ங்குதொரரக்ளிை் ஓய்வு, இை ்பு, திவொல் ஏை் ட்டொழலொ உடைடியொக 

பதரிவிக்க ழவண்டும் மை்றும் எந்த  ங்குதொரரும் கடறை திரு ்பி பெலுத்தும் கொலம் 

வறர கூட்டொை்றமறய விடட்ு பவளிழயைக் கூடொது. 

  

(B) கடை் வொங்கு வரக்ள் - ஒரு நிறுவைம் எை்ைொல்,  உறுதி ் டுத்துகிைது: 

 

 (i) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் நிறுவைங்கள் ெட்டம், 1956 மை்றும் 

நிறுவைங்களிை் ெட்டம், 2013-ை் கீழ் எந்த ெட்டத்திை் கீழும் கடை் ப றுதல் / 

 ொதுகொ ்ற  உருவொக்குதல் ஆகியவை்றுக்கு தறட மறுக்கக்கூடொது. 

 

 (ii) அங்கீகரிக்க ழதறவயொை அறைத்து ப ருநிறுவை அல்லது பிை ழதறவயொை 

நடவடிக்றககளும் எடுக்க ் டட்ுள்ளை மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு கடறை ் 

ப ை /  ொதுகொ ்ற  உருவொக்க ப ருநிறுவை திைனும் அதிகொரமும் எைவும்; மை்றும் 

 

(iii) கடை் வொங்குவது / ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவது எை் து நிறுவைத்திை் அடி ் றடக் 

பகொள்றககள் கடட்ு ் ொடு கடறமகளுக்கு எதிரொக இருக்க கூடது. .ழமலும் அறவ கடை் 

வொங்கு வரக்றள எந்தவிதத்திலும்  ொதிக்கக்கூடொது.  

 

 

(C) கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒரு வறரயறுக்க ் ட்ட ப ொறு ்பு கூட்டொண்றம எை்ைொல் 

உறுதி ் டுத்துவது: 
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 (i) கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் ப றுதல் /  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குதல் 

ஆகியவை்றிலிருந்து வறரயறுக்க ் ட்ட ப ொறு ்பு கூட்டொண்றம ெட்டம், 2008 -ை் கீழ் 

மை்றும் எந்த ெட்டத்திை் கீழும் தடுக்க ் டவில்றல; 

 

ii) அங்கீகரிக்க ழதறவயொை அறைத்து ப ருநிறுவை அல்லது பிை ழதறவயொை 

நடவடிக்றககளும் எடுக்க ் டட்ுள்ளை  மை்றும் 

 

 

(iii) கடை் வொங்குவது / ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவது எை் து நிறுவைத்திை் அடி ் றடக் 

பகொள்றககள் கடட்ு ் ொடு கடறமகளுக்கு எதிரொக இருக்க கூடது. .ழமலும் அறவ கடை் 

வொங்கு வரக்றள எந்தவிதத்திலும்  ொதிக்கக்கூடொது.  

 

(D) கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒரு கூடட்ுைவு ெங்கம் அல்லது ப ொது அைக்கட்டறளயொக 

இருந்தொல் உறுதி ் டுத்துவது: 

 

 (i) இங்கு கூை ் டட்ுள்ள விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளிை் அடி ் றடயில் கடை் 

ப றுதல் /  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குதல் ஆகியறவ அதை் ெட்டவிதி 

ஆவணங்கள்/நம்பிக்றக  த்திரத்திை் எல்றலக்குள் உள்ளது மை்றும் தை்ழ ொது 

நறடமுறையில் உள்ள நம்பிக்றக  த்திரம்/துறண ெட்டங்கள்/ஒழுங்குமுறைகளிை் 

விதிகளுடை் முரண் டவில்றல.  ; 

 

 (ii) கூடட்ுைவு ெங்கம் அல்லது ப ொது அைக்கட்டறளயிை் ெொர ்ொகவும் கடறை ப றுதல் / 

 ொதுகொ ்ற  உருவொக்கும் டெ்த்தில் அந்த கூடட்ுைவு ெங்கம் அல்லது ஒரு ப ொது 

அைக்கட்டறளழயொ பெயல் ொட்டிலும் மை்றும் அதை் கடறை ப றுவதை்கு தகுந்த 

தீரம்ொைங்கறள நிறைழவை்றிருக்க ழவண்டும்; மை்றும் 

 

 (iii) கடறை ் ப றுதல் /  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவது முறையொக 

அங்கீகரிக்க ் டட்ுள்ளது மை்றும் தை்ழ ொது நறடமுறையில் உள்ள நம்பிக்றக  த்திரம் / 

துறண ெட்டங்கள் / விதிமுறைகள், அல்லது எந்த ெட்டம், கடட்ு ் ொடு அல்லது ஒ ் ந்தக் 

கடட்ு ் ொடு அல்லது கடறம ழமை்பகொள்வது ஆகியவை்றுக்கு முரணொகவும் 

இருக்கக்கூடொது, நிதி அல்லது அதை் பெொத்துக்கறள  ொதிக்கும் வறகயில் 

இருக்கக்கூடொது. 

 

(E) கடை் வொங்கு வரக்ள் HUF எை்ைொல், உறுதி ் டுத்துவது: 
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(i) எந்த றமைறரயும் ெம் ந்த ் டவில்றல மை்றும் ழமழல கூை ் ட்டறவ HUF இை் 

ஒவ்பவொரு ழகொ ் ொரப்ெைரஸ்் மை்றும்  யைொளிகறளயும் ெமமொக பிறணக்கிைது 

மை்றும் எந்த நியொயமை்ை தொமதமும் இல்லொமல், கடை் ஆவணங்களில் 

றகபயழுத்திடுவதொக கரத்்தொ அறிவிக்கிைது; மை்றும் 

 

(ii) கடனுதவி HUF இை் ஒவ்பவொரு கூடட்ுைவு மை்றும்  யைொளிகளிை் நலனுக்கொக கடை் 

எை்று அறிவிக்கிைது. 

 

 (F) கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒரு தைிந ரொக இருந்தொல், அவர ்/ அவள் ஒ ் ந்தம் பெய்யும் 

திைை் இரு ் றத உறுதிபெய்கிைொர ் மை்றும் கடறை ் ப றுதல் /  ொதுகொ ்ற  

உருவொக்குவது எந்த ெட்டம், கடட்ு ் ொடு அல்லது ஒ ் ந்தக் கடட்ு ் ொடு அல்லது கடறம 

அல்லது கடட்ு ் ொடு ழமை்பகொள்வது ஆகியவை்றை மீைொது  தைிந ர ் அல்லது அதை் 

பெொத்துக்கறள  ொதிக்கும் மை்றும் அவர ் / அவள் கடறை ் ப ைலொம் /  ொதுகொ ்ற  

உருவொக்கலொம். 

 

(G) கடை் வொங்கு வரக்ள் ஒரு தைியொர ் அைக்கட்டறளயொக இருந்தொல், 

அைங்கொவலரக்ளுக்கு கடறை ் ப ை /  ொதுகொ ்ற  உருவொக்க அதிகொரம் இரு ் றத 

உறுதிபெய்கிைது, ழமலும் கடை் ப றுதல் /  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவது ஆகியறவ 

தை்ழ ொதுள்ள நம்பிக்றக  த்திரத்திை் எந்த விதிகறளயும் மீைொது  நறடமுறையில், 

அல்லது ஏழதனும் ெட்டம் அல்லது ஒ ் ந்தக் கடட்ு ் ொடு அல்லது கடறம அல்லது 

நம்பிக்றக அல்லது அதை் பெொத்துக்கறளக் கடட்ு ் டுத்துதலொகும். 

 

 6.2. கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் ஆவணங்கறள ஒ ்புக்பகொண்டு தைது பெொந்த 

ஒ ்புதலிை் ழ ரில் றகழயொ ் மிடுவதில் மை்றும் அவ்வொறு பெய்ய அவருக்கு 

எந்தவிதமொை தூண்டுதலும் அல்லது நிர ்ந்தமும் பெய்ய ் டவில்றல. 

 

 6.3. கடை் வொங்கு வர ்  ொதுகொ ்பு வழங்குநருக்கு  ொதுகொ ்பு ஆவணங்கறள 

ஒ ்புக்பகொண்டு மை்றும் பதொடரப்ுறடய  ொதுகொ ்பு ஆவணங்களிை் கீழ் கடறமகறள 

நிறைழவை்ைவும் முழு அதிகொரம் அளிக்க ் டுவறத உறுதிபெய்ய ழவண்டும், ழமலும் 

அது வழங்குநரொல் றகபயொ ் மிட ் டட்ு வழங்க ் டுவது அவசியம், ழமலும் அதறை 

ெட்ட ்பூரவ்மொக பெல்லு டியொகவும் மை்றும்  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் கடறமகறள, 

அந்தந்த நி ந்தறைகளுக்கு ஏை் , அவருக்கு எதிரொக / அவள் / அது / அவரக்ளுக்கு 

எதிரொக அமல் டுத்த ் டும். 
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 6.4. கடைொளரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் கடை் ஆவணங்களில் எதுவும் மத்திய அல்லது 

மொநில அரசிை் ெட்டம், கடட்ு ் ொடு அல்லது துறண ெட்டம் அல்லது எந்த உள்ளூர ்

அல்லது வருவொய் / வரி அல்லது ெட்ட ்பூரவ் அதிகொரம் அல்லது ழவறு எந்த 

அதிகொரத்துடனும் முரண் டவில்றல எை்று அறிவித்து, உறுதியளிக்கிைொர ் மை்றும் 

உத்தரவொதம் அளிக்கிைொர ்மை்றும் இறவ கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்

மீது பிறணக்க ் டுகிைது.  கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநரிை் நிலுறவத் பதொறகயொைது கடைொளிகளிை் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் 

திவொல்நிறல அல்லது இை ் ொல்  ொதிக்க ் டக் கூடொது. 

 

 6.5 கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்பெொத்துக்களுடை் பெலுத்த ் ட்ட / 

பெலுத்த ழவண்டிய பெொந்த  ங்களி ்பு பதொறக மை்றும் கடனுக்கொை எந்தபவொரு 

 ொதுகொ ்பும் உட் ட அறைத்துத் பதொறகயும் ெட்டபூரவ்மொை மூலத்திை் மூலம் இருக்க 

ழவண்டும், இல்றலபயைில்  ணழமொெடி தடு ்பு ெட்டம், 2002 இை் கீழ்  ணழமொெடி 

குை்ைமொகும்.  

 

 6.6 கடை் வொங்கு வர ் ஒ ்புக்பகொண்டு உறுதியளி ் து எை்ைபவை்ைொல்  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநரக்ள் PNBHFL-க்கு ஆதரவொக ப ொருத்தமொை  ொதுகொ ்ற  உருவொக்க ழவண்டும் 

மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்எந்த வட்டி, கட்டணம், உரிறம, 

வொடறக, குத்தறக அல்லது எறதயும் உருவொக்க மொட்டொர ் PNBHFL -இை் முை் 

எழுத்து ்பூரவ் ஒ ்புதலுடை் தவிர,  ொதுகொ ்பில் ழவறு எந்த ந ருக்கும் ஆதரவொக 

உருவொக்க ் ட்டது.  ொதுகொ ்பு ஆவணங்கள் மை்றும் கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் கடை் 

வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரக்ள் உருவொக்கிய  ொதுகொ ்பு, கடை் ஆவணங்கள் 

மை்றும் கடை் வொங்கு வரிை் பிை கடறமகளிை் கீழ் உள்ள கடை்கள் மை்றும் கடை்கள் 

வறர நிலுறவயில் இருக்கும். பவளிழயை்ை ெொை்றிதழ் வழங்குவதை் மூலம் PNBHFL-க்கு 

முழுறமயொக டிஸ்ெொரெ்் பெய்ய ் ட்டது.   ொதுகொ ்பு ஆவணங்களிை் கீழ் 

உருவொக்க ் ட்ட  ொதுகொ ்பு மை்றும் கடை் ஆவணங்கள் மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ள் / 

 ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் ப ொறு ்புகள் ஆகியறவ  ொதிக்க ் டொது, 

 லவீைமறடயவில்றல அல்லது பவளிழயை்ை ் டொது தை்ைொரவ் அல்லது ழவறு) அல்லது 

எந்த இறண ்பு அல்லது ஒருங்கிறண ்பு, புைரறம ்பு,  கடை் வொங்கு வரக்ள் / 

 ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் ழமலொண்றம, கறல ்பு அல்லது ழதசியமயமொக்கல் மை்றும் 

றகயக ் டுத்துதல். 
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 6.7 கடை் விண்ண ் த்றத உறுதி பெய்தல்: கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-க்கு 

வழங்க ் ட்ட கடை் விண்ண ் த்தில், அவரிை் / அவள் பகொடுத்த / வழங்கிய தகவலிை், 

ஆவணம், அறிக்றககளிை் துல்லியம், நம் கத்தை்றம, உண்றமத்தை்றம மை்றும் ெட்ட 

பெல்லு டிறய உறுதி ் டுத்துகிைது அல்லது கடை் ஆவணங்கள் / கடை், மை்றும் PNBHFL 

விரும்பும் ழ ொபதல்லொம் PNBHFL-க்கு வழங்க ் ட்ட முை் அல்லது அடுத்தடுத்த தகவல்கள் 

அல்லது விளக்கங்கள் தரழவண்டும். PNBHFL றவத்திருக்கும் அத்தறகய தகவல் / 

ஆவணம் / அறிக்றக கடை் வொங்கு வரக்ளொல் வழங்க ் ட்டதொகக் கருத ் டும். 

 

 6.8 கடை் வொங்கு வரிை் ெக்தி: கடை் வொங்கு வரக்ள் வழங்கும் எந்தபவொரு  ொதுகொ ்பும் 

கடை் வொங்கு வரிை் கடறமகளுக்கு இணங்க மை்றும் கடை் வொங்கு வரிை் உரிறமகள் 

மை்றும் கடறமகறள பெயல் டுத்துதல். 

 

 6.9 மூை்ைொம் தர ்பு  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் அதிகொரம்: மூை்ைொம் தர ்பு  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநருக்கு கடை் ஆவணங்களிை் விதிகளிை் டி பெொந்தமொக மை்றும் / அல்லது 

 ொதுகொ ்ற  வழங்குவதை்கு அதிகொரம் மை்றும் ழதறவயொை அறைத்து அங்கீகொரமும் 

உள்ளது. 

 

6.10 பெல்லத்தக்க கடறமகள்: கடை் ஆவணங்கள் மை்றும் எந்த  ொதுகொ ்பு (மை்றும் எந்த 

 ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் கடறமகள்) ஆகியவை்றிை் கீழ் கடை் வொங்கு வரக்ள் 

ஒ ்புக்பகொண்ட கடறமகள் பெல்லு டியொகும், ழமலும் கடை் வொங்கு வரக்ள் அல்லது 

எந்த  ொதுகொ ்பு வழங்குநரும் அதறை மீைக்கூடொது.. கடை் ஆவணங்கள் அல்லது 

ஏழதனும்  ொதுகொ ்பிை் கீழ் கடறமகறள உள்ளிடுவதை் மூலம் அல்லது இணங்குவதை் 

மூலம் அல்லது உரிறமகறள ்  யை் டுத்துவதை் மூலம் ஆவணம் அல்லது ஒ ் ந்தம் 

ஆகியறவ பிறணக்க ் டட்ு பெயல் டுத்த ் டும். 

 

 6.11 ப ொருள் மொை்ைங்கறள பவளி ் டுத்துதல்: கடை் விண்ண ் த்தில் உள்ள கடை் 

வொங்கு வரக்ளிை் கடை் விண்ண ் த்திை்கு ் பிைகு, பெொத்து வொங்குவறதழயொ / 

கடட்ுமொைத்றதழயொ  ொதிக்கும் எந்த ப ொருள் மொை்ைமும் இருக்கக்கூடொது  

 

 6.12 கட்டணங்கள் மை்றும் இறண ்புகள்: PNBHFL-க்கு ஆதரவொக உருவொக்க ் ட்ட / 

உருவொக்க ் டும்  ொதுகொ ்ற த் தவிர, பெொதத்ில் எந்த எந்தவிதமொை வில்லங்கமும் 

இருக்கக்கூடொது இல்றல.  ழமலும், கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் 

பெொத்திை் முழு அல்லது எந்த ்  குதியிலும் வழி, ஒளி அல்லது நீர ்அல்லது பிை எளிறம 

அல்லது ஆதரவு உரிறமயும் இல்றல. 
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 6.13 பெொத்தில் உள்ள குறை ொடுகறள பவளி ் டுத்துதல்: கடை் வொங்கு வரக்ள் / 

 ொதுகொ ்பு வழங்கு வர,் எந்த ஆவணம், தீர ்்பு அல்லது ெட்ட பெயல்முறை அல்லது பிை 

கட்டணங்கள் அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் பெொத்திை் 

தறல ்ற   ொதிக்கும் ஏழதனும் மறைந்திருக்கும் அல்லது கொ ்புரிறம குறை ொடு  ை்றி 

 ொதுகொ ்பில் உள்ள எந்தபவொரு ப ொருள் குறை ொடுகளும் பவளி ் டுத்த ் டுத்த ் 

 டழவண்டும் அல்லது PNBHFL-இை் நலை்கள், உரிறமகள் மை்றும் உரிறமழகொரல்கள் 

பதரிருந்தொல் PNBHFL இந்த GTC-க்கு ஒ ்புக்பகொண்டிருக்கொது மை்றும் கடனும் வழங்கி 

இருக்கொது.  

. 

 

 6.14 வழக்குகள் மை்றும் ெட்டங்களிை் மீைல்: கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ்எந்த வழக்கிலும் ஒரு தர ்பிைரொக இல்றல அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ள் / 

 ொதுகொ ்பு வழங்குநருக்கு எதிரொக ப ொருள் ழகொரிக்றககறள விறளவிக்கும் 

எந்தபவொரு வழக்குக்கும் வழிவகுக்கும் இல்றல மை்றும் PNBHFL உடை் அடமொைம் 

றவக்க ் டும் பெொத்து பதொடர ்ொக எந்த அதிகொரம், அலுவலகம் அல்லது ழவறு எந்த 

நீதிமை்ைத்திலும் வழக்கு அல்லது வழக்கு நிலுறவயில் இல்றல அல்லது கடை் 

வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநருக்கு எந்த அறிவி ்பும், ெட்டத்திை் விதிகறள 

அல்லது எந்த அரெொங்க அதிகொரத்றதயும் மீறுவதை்கொை பெயல்முறை அல்லது ழவறு 

எந்த ழெறவயும் வழங்க ் டவில்றல 

 

6.15 அதிகொர வரம்பிலிருந்த உரிறமகள்: கடை் ஆவணங்கள் மை்றும்  ொதுகொ ்பு 

ஆவணங்களொல் கடை் வொங்கியவரக்ள் மை்றும்  ொதுகொ ்பு ஆவணங்கள் மூலம் கடை் 

வழங்கு வர ் அறைத்றதயும் ஒ ்புக்பகொண்டு நிறைழவை்றியுள்ளொர.் கடை் 

வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் கடை் ஆவணங்கள் அல்லது  ொதுகொ ்பு 

ஆவணங்கள் பதொடர ்ொக எந்தபவொரு வழக்கும் அல்லது ெட்ட பெயல்முறை பதொடுக்க 

உரிறமயில்றல. 

 

6.16 அைங்கொவலர ் அல்லது முகவர:் கடை் வொங்கு வரக்ள் இந்த GTC-க்கு 

ஒ ்புக்பகொள்ளொமல் அல்லது PNBHFL உடை் அைங்கொவலர,் முகவர ்அல்லது நியமைதொரர ்

மூலம்  ரிவரத்்தறை பெய்வதொகும். 

 

6.17 பெொத்துக்கறள ்  ொதிக்கும் ப ொதுத் திட்டங்கள்: அரசு அதிகொரம் அல்லது 

ழமம் ொடட்ு அைக்கட்டறள அல்லது ழவறு எந்த ப ொது அறம ்பு, ஒரு உள்ளொட்சி 

அறம ்பு அல்லது எந்த சீரறம ்பு, எந்த திட்டத்திை் கீழும் ெொறல விரிவொக்கம் ஆகிய 
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திட்டங்களில் பெொத்து ழெரக்்க ் டவில்றல அல்லது  ொதிக்க ் டவில்றல.  எந்த அரசு 

அதிகொரத்திை். கடை் வொங்கு வர,் கடை் ப றுவதை்கு முை் பெொத்து முை்றிலும் 

 ொதுகொ ் ொைது எை்று ெொை்ைளிக்க ் ட ழவண்டும் மை்றும் அந்த நகரொட்சி அறம ் ொல் 

ழதறவ ் டும் இடத்தில அறமந்துள்ளது எை்று ெொை்ைளிக்க ் டழவண்டும். 

 

6.18 கடறைத ் திரு ்பிெ ் பெலுத்து வர:் கடை் வொங்கு வரிை் ப யர ் மை்றும்/ அல்லது 

எந்தபவொரு  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் ப யரும் எந்த தவறணயும் திரு ்பி பெலுத்தொதவர ்

 ட்டியலில் ழெரக்்க ் டவில்றல அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்

ழவண்டுபமை்ழை கடைொளியொகயும் அறிவிக்க ் டவில்றல. 

 

6.19 PNBHFL உடைொை உைவு: கடை் வொங்கு வரக்ள் அல்லது அதை் இயக்குநர ்/  ங்குதொரர ்

/ அைங்கொவலர ் / நிரவ்ொக உறு ்பிைர ் / அல்லது  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்யொரும் PNBHFL 

இயக்குநரக்ள் அல்லது மூத்த அதிகொரிகளில் ஒருவர ்அல்ல, ழமலும் PNBHFL இயக்குநரக்ள் 

அல்லது மூத்த அதிகொரிகள் அல்லது எந்த இயக்குைருடனும் எந்த உைவும் இல்றல, ழவறு 

எந்த வீடட்ு நிதி நிறுவைம் / வங்கி (திட்டமிட ் ட்ட கூடட்ுைவு வங்கி, அைங்கொவலர ்நிதி, 

 ரஸ் ர நிதி அல்லது துணிகர மூலதை நிதி உட் ட உைவும் இல்றல. 

 

6.20 ப ொது மை்றும் பிை ழகொரிக்றககளுக்கு உரிய  ணம் பெலுத்துதல்: கடை் 

வொங்கு வரக்ள்  ணம் பெலுத்தியுள்ளைர ் மை்றும் கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் 

கடைளி ் வர ்பெலுத்த ழவண்டிய கடை்கறளத் திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் வறர, அறைத்து 

ப ொதுக் ழகொரிக்றககளும் பெலுத்த ் ட ழவண்டும். வருமொை வரி மை்றும் அறைத்து 

வரிகள் மை்றும் வருவொய்கள் எந்த மொநிலத்திை் அரெொங்க அதிகொரிகளுக்கும் அல்லது 

எந்த உள்ளூர ் அதிகொரிகளுக்கும் பெலுத்த ் ட ழவண்டும் மை்றும் தை்ழ ொது பெொத்து 

பதொடர ்ொக நிலுறவயில் உள்ள வரிகள் மை்றும் வருவொய்களும் நிலுறவயில் இல்றல. 

 

ஷரத்து: 6A 

 

 6A.1 குறுக்கு இறணத்தல்:- 

 

கடை் வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரொல் வழங்க ் ட்ட எந்த ஒரு   ொதுகொ ்பும் 

( ொதுகொ ்பு ஆவணங்களும்) (PNBHFL உடை் றகபயழுத்திட ் டும் / அல்லது 

அவரக்ளுடழைொ அல்லது ஏழதனும் குழு நிறுவைங்களுடழைொ ஒ ் ந்தம் 

பெய்ய ் ட்டொல், அதை் துறண நிறுவைங்கள்  ொதுகொ ்பு எை்று கருத ் டும்) கடை் 

ஆவணங்கள் மை்றும் PNBHFL-இை் கீழ் அந்தந்த ஒ ் ந்தங்களிை் கீழ் PNBHFL-ை் மூலம் 

ஏழதனும் அல்லது அறைத்து உரிறமகறளயும்  யை் டுத்துவதை்கு உரிறம உண்டு. 
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கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் ஆவணங்கள் பதொடர ்ொக வழங்க ் டும்  ொதுகொ ்பு (i.e.,), 

கடை் வொங்கியவரக்ள் ப ை்ை மை்ை கடை்கள் பதொடர ்ொை பதொடர ் ொதுகொ ்புகறளயும் 

உள்ளடக்கும். அறைத்து கடை்களும் PNBHFL-இை் முழு திரு ்தியிை் அடி ் றடயில் அந்த 

பெொத்திை் கடை் முழுறமயொக அறடக்கும்  டெ்த்தில் தள்ளு டி பெய்ய ் டும். 

 6A.2 இழ ்ப திரக்ொ ்பு:- 

 

PNBHFL மை்றும் அதை் ஊழியர ் / அதிகொரிறய இந்த GTC-யிை் எந்தபவொரு விதிமுறை, 

நி ந்தறைகள், அறிக்றககள், ழமை்பகொள்வது, பிரதிநிதித்துவங்கள், உத்தரவொதங்கள் 

ழ ொை்ைவை்றை மீறுவதொல் ஏை் டும்  ொதி ்புகளுக்கு எதிரொகவும், அதை் 

ஊழியரக்றளயும் / அதிகொரிகறளயும் இழ ்பில் இருந்து  ொதுகொ ் ளிக்க கடை் 

வொங்கு வர ் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.்  PNBHFL எதிரப்கொண்ட, அனு வித்த மை்றும்/அல்லது 

ஏை் ட்ட எந்தபவொரு உரிறமழகொரல் பெயல்கள் பதொகு ்புகள், ெட்ட நடவடிக்றககள், 

ழெதங்கள், ப ொறு ்புகள், பெலவுகள் ழ ொை்ைறவ உட் ட மை்றும் கடை்தொரரக்ள் தந்த 

உத்தரவொதங்களும் உண்றமயொக இல்றலஎை்ைொழலொ பிரதிநிதிகள்.  எந்தபவொரு 

உத்தரவொதங்கள், பிரதிநிதிகள், ழமொெடி ழ ொை்ை கொரணங்களுக்கொக PNBHFL இல் 

பெய்ய ் டும் எந்தபவொரு ழகொரிக்றககள், பெயல்கள், வழக்குகள், ெட்ட நடவடிக்றககள், 

ழெதங்கள் ப ொறு ்புகள், பெலவுகள் ழ ொை்ைவை்ைொல் PNBHFL க்கு ஏை் டும் பெலவு, 

பெலவுகள், இழ ்புகள், ழெதங்கறள PNBHFL-க்கு 7 (ஏழு) நொட்களுக்குள் ழகொர ழவண்டும். 

 

6A.3 லீை் உரிறம மை்றும் பெட்-ஆஃ ் 

 

 கடை் வொங்கு வரக்ள்/ ொதுகொ ்பு வழங்குநரக்ள் இதை்மூலம் ஒ ்புக்பகொண்டு, 

உறுதி ் டுத்துவது மை்றும் கடை் நொணயத்திை் ழ ொது PNBHFL, கூடட்ு கணக்கிை் மீது 

உரிறம / கட்டணம் வசூலிக்க ழவண்டும் அல்லது கூடட்ுக்கணக்றக அறிவி ்பு 

இல்லொமல் நிறுத்த உரிறம உண்டு.  கடை் வொங்கியவரக்ள் அல்லது அவரக்ளில் 

யொரொவது ஒருவர ் PNBHFL மூலம் கடைொளரக்ள் ெொர ்ொக அல்லது அவரக்ளில் யொழரனும் 

தைித்தைியொகழவொ அல்லது கூட்டொகழவொ தங்களிை் வெம் வரும் ஒவ்பவொரு 

விளக்கத்திை் அறைத்து அறெயும் பெொத்திை் மீதும் கட்டணம் வசூலிக்கவும்.  

இந்தியொவிழலொ அல்லது பிை இடங்களிழலொ, ப ொதுவுறடறமக்கு  ொர டெ்ம் இல்லொமல், 

ஏழதனும்  ணம், றவ ்புதப்தொறக, றவ ்பு ரசீதுகள், உறுதிபமொழி குறி ்புகள்,  ரிமொை்ை 

மழெொதொ, கொழெொறலகள், ரயில்ழவ ரசீதுகள், அரசு மழெொதொக்கள் மை்றும் ஒவ்பவொரு 

விளக்கத்திை் பிை ஆவணங்கறளயும் குறிக்கும். 
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ஷரத்து : 7 

 

ழதொல்வி மை்றும் தீரவ்ுகளிை் நிகழ்வு 

 

7.1 பிை்வரும் நிகழ்வுகள் / பெயல்கள் இந்த GTC-இை் கீழ் இயல்புநிறல நிகழ்வொக 

அறமயும்: 

 a) நிலுறவத் பதொறகறய பெலுத்தொதது: கடை் ஆவணங்களில் வழங்க ் ட்ட டி உரிய 

ழததியில் அல்லது அதை்கு முை் கடை் ஆவணங்களிை் அடி ் றடயில் PNBHFL-க்கு 

பெலுத்த ழவண்டிய பதொறக அல்லது பெலுத்த ழவண்டிய ழவறு ஏழதனும் நிலுறவத் 

பதொறகறய  பெலுத்தொமல் இரு தொகும். 

 

 b)  ொதுகொ ்ற  உருவொக்கொதது: கடை் ஆவணங்களிை் அடி ் றடயில் குறி ்பிட்ட 

ழநரத்திை்குள் அல்லது நீட்டிக்க ் ட்ட கொலத்திை்குள்  ொதுகொ ்ற  உருவொக்கொதொகும்.  

 

 c) உடை்  டிக்றககள் பெயல்  டுத்தொறம:- கடை் வொங்கு வரக்ள் மை்றும் PNBHFL அல்லது 

ஒ ் ந்தம் / ஆவணம் /  த்திரம் /  த்திரம் ழ ொை்ைவை்றுக்கு இறடழயயொை ஆவணம் / 

 த்திரம் /  த்திரம் ழ ொை்ைறவ PNBHFL-க்கு ஆதரவொக பெயல் டுத்த ் டுத்த 

ழவண்டியறத பெயல்  டுதொமல் இருத்தல்.  

 

 d) தவைொக வழிநடத்தும் தகவறல வழங்குதல்: கடை் வொங்கு வரக்ள் அவரது கடை் 

விண்ண ் த்தில் அல்லது PNBHFL-க்கு வழங்க ் ட்ட நிதி, மை்றும் / அல்லது ழவறு 

ஏழதனும் ஆவணம் / ெொை்றிதழ் / ரசீது / அறிக்றக ழ ொை்ைறவ, PNBHFL-க்கு வழங்க ் ட்ட 

தகவல்  இந்த GTC-யிை் 6 வது பிரிவில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி PNBHFL-ஐ அறவ தவைொக 

அல்லது தவைொக இரு ் றத கண்டறிய ் டுதல். 

 

 e) குறுக்கு இயல்பு: பிை்வருவைவை்றில் ஏழதனும் ஒை்று நிகழ்வது: 

 

 (i) கடை் வொங்கு வரக்ளிை் எந்தபவொரு கடனும் முதலில் ப ொருந்தக்கூடிய ெலுறகக் 

கொலத்திை்குள் பெலுத்த ் டொது; 

 

 (ii) கடை் வொங்கு வர ் தைது மை்ை கடை்கறள திரு ்பிெ ் பெலுத்த இயலொது எை்ை 

நியொயமொை அெெ்ம்; 

 



Page 66 of 81 

 

 (iii) எந்த தவறும் நிகழ்வு அல்லது இயல்புநிறல ெொத்தியமொை நிகழ்வு எைினும் 

விவரிக்க ் டட்ுள்ளது, கொல ்ழ ொக்கில் அல்லது அறிவி ்பு வழங்குவது இயல்புநிறல 

நிகழ்வொக மொைலொம், எந்த கடை் பதொடர ்ொை எந்த ஒ ் ந்தம் அல்லது ஆவணத்திை் கீழ் 

நிகழும்; 

 

  (iv) கடை் வொங்கு வரக்ளிை் எந்தபவொரு கடை் வழங்கு வரும் தவறிய நிகழ்விை் 

விறளவொக (குறி ்பிட்டிருந்தொலும்) அதை் குறி ்பிட்ட கொலத்திை்கு முை்ைதொக பெலுத்த 

ழவண்டிய கடறை அறிவிக்கும் உரிறம உண்டு; 

 

 (v) கடை் வொங்கு வரக்ள் ழவறு எந்த கடை் வெதியிலும் நிலுறவ றவத்திருந்தொல் PNBHFL, 

அதை் குழு நிறுவைங்கள், துறண நிறுவைங்கள் அல்லது அதை் வொரிசுகள் அல்லது 

PNBHFL அல்லது அதை் /வங்கி அல்லொத நிதி நிறுவைம் / வீடட்ு நிதி நிறுவைம் 

ஆகியவை்றுடை் கடை் வொங்கு வரக்ள் மூலம் ழவறு ஏழதனும் கடை் வெதி ஒ ் ந்தம் 

அல்லது ஏை் ொட்டிை் கீழ், மை்ை கடை் வழங்கு வரக்ள் மை்றும் / அல்லது PNBHFL; மை்றும்  

 

(vi) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் ழவறு எந்த கடை்கறளயும் 

 ொதுகொ ் தை்கொக ஏழதனும் பெொத்துகள் மீது எந்தவிதமொை ப ொறு ்பும் 

அமல் டுத்த ் டும். 

 

f)  ொதுகொ ்பிை் ழதய்மொைம்: உட்பிரிவு 4.6-ை் கீழ் உள்ள விதிமுறைகளுக்கு  ொர டெ்ம் 

இல்லொமல், கடனுக்கொை  ொதுகொ ்பு உருவொக்க ் டும் எந்த ஒரு பெொத்தும் PNBHFL 

கருத்து ் டி கூடுதல்  ொதுகொ ்ற  கடை் வழங்கு வர ்பகொடுக்க ழவண்டும்.  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ் பெலுத்த ழவண்டிய பதொறககறள திரு ்பிெ ் பெலுத்துவதை்கு ழ ொதுமொை 

அளவு  ொதுகொ ் ளி ் வர ் மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரக்ள் 

அத்தறகய  ொதுகொ ்ற  வழங்க மறுக்கிைொரக்ள் அல்லது அலட்சியம் பெய்கிைொரக்ள் 

அல்லது எந்தபவொரு கொரணத்திை்கொகவும் அத்தறகய  ொதுகொ ்ற  வழங்க முடியொது. 

 

 g) பெொத்து விை் றை அல்லது அகை்ைல்: PNBHFL-இை் முை் எழுத்து ்பூரவ் ஒ ்புதல் 

இல்லொமல்,  ொதுகொ ்பு அல்லது  ொதுகொ ்பிை் எந்த ்  குதிறயயும் விடுவித்தொல், விடு ்பு 

அல்லது உரிமம், விை்க ் ட்ட, அ ்புை ் டுத்த ் ட்ட, வசூலிக்க ் ட்ட அல்லது ழவறு எந்த 

வறகயிலும் அந்நிய ் டுத்த ் ட்டிருந்தொல்  . 
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h)  ொதுகொ ்பு மீதொை இறண ்பு அல்லது விலகல்:  ொதுகொ ்பு அல்லது அதை் எந்த ் 

 குதியிலும் ஒரு இறண ்பு,  றிமுதல் அல்லது திறெதிரு ் ல் விதிக்க ் ட்டொல் மை்றும் 

/ அல்லது மீட்பு / ெொை்றிதழ் நடவடிக்றககள் எடுக்க ் ட்டொல் அல்லது கடை் 

வொங்கு வரிடமிருந்து ஏழதனும் நிலுறவத் பதொறகறய வசூலிக்கத் பதொடங்கிைொல். 

 

i) ெட்டவிழரொத ழநொக்கம்: எந்த ஒரு ெட்டம், அறிவி ்பு, சுை்ைறிக்றக அல்லது உத்தரவு 

ழ ொை்ைவை்றிை் எந்தபவொரு பிரகடைம், திருத்தம், மொை்ைம் அல்லது மீண்டும் 

இயை்ை ் ட்டதை் கொரணமொக கடை் ப ை ் ட்ட ழநொக்கம் ெட்டவிழரொதமொகிவிட்டொல். 

 

j) ெம் ந்த ் ட்ட அதிகொரத்திை் திட்டத்திலிருந்து விலகல்: பெொத்து பதொடர ்ொக 

பதொடரப்ுறடய அதிகொரத்தொல் அதொவது வழங்க ் ட்ட அங்கீகரிக்க ் ட்ட / ஒ ்புதல் 

திட்டத்திலிருந்து ஏழதனும் விலகல் இருந்தொல். 

 

 k) வரவுகறள றவ ்பு பெய்யொதது: குத்தறகதொரர ் / உரிறமதொரர/் குடியிரு ் ொளரொல் 

ESCROW கணக்கில் வரவு றவக்க ் டொவிட்டொல். 

 

l) தகவல் / ஆவணங்கள் / பிை் ழததியிட்ட கொழெொறலகள் / ECS அல்லது ழவறு எந்த 

ஏை்றுக்பகொள்ள ் ட்ட கடை் திரு ்பிெ ்பெலுத்தும் முறை: கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-

இை் விரு ்  ் டி மை்றும் PNBHFL மூலம் ழதறவ எை கருதி ஏழதனும் தகவல் / 

ஆவணங்கள் / பிை் ழததியிட்ட கொழெொறலகள் / எந்த கொரணத்திை்கொகவும் ECS வழங்க 

தவறிைொல்.   

 

 m)  ணம் பெலுத்தொதது / கொழெொறலறய புது ்பிக்கொதது : ஏழதனும் மொதொந்திர 

கட்டணம் பெலுத்துவதை்கொை கொழெொறல அதை் ழததியில் பெலுத்த ் டொவிட்டொல் 

அல்லது அத்தறகய கொழெொறல  ணம் பெலுத்தும் ழததிக்கு முை் 

புது ்பிக்க ் டொவிட்டொல், அவமதி ்பு ஆகும். அத்தறகய கொழெொறல கடை் 

வொங்கு வரக்ள் அல்லது அவரக்ள் ெொரந்்த ழவறு எந்த ந ரக்ளொல் நிலுறவயில் உள்ள 

கடறை திரு ்பி பெலுத்த கடை் ஆவணங்களில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி. PNBHFL-க்கும் 

கடை் வொங்கியவரக்ளுக்கும்.  

 

n) குத்தறக வொடறக தள்ளு டி வெதி வழக்கில் இயல்புநிறல: கடை் வொங்கு வரக்ள் 

பிரிவு 5.1-ix இல் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள டி DSRA இல் குறைந்த ட்ெ பதொறகறய  ரொமரிக்க 

தவறிைொல் அல்லது குத்தறக வொடறக தள்ளு டி வெதி இருந்தொல் பெொத்றத கொலியொக 

றவத்திருந்தொல்; 
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o) இயல்புநிறல நிகழ்றவ பதரிவிக்கத் தவறிைொல்: கடை் வொங்கியவரக்ள் PNBHFL-க்கு 

இயல்பு நிறலறய பதரிவிக்கத் தவறிைொல், அறிவி ்புக்கு பிைகு  அல்லது கொல அவகொெம் 

அல்லது இரண்டிை்கும் பிைகு இயல்புநிறல நிகழ்வொக மொறும். 

 

p) ெமநிறல உறுதி ் டுத்தறல வழங்குவதில் ழதொல்வி: கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-க்கு 

றகபயழுத்திடட்ு வழங்க தவறிைொல், கடை் வொங்கு வரக்றள உறுதி ் டுத்துவதை்கொக 

அவ்வ ்ழ ொது PNBHFL-க்குத் ழதறவ ் டும் பதொறகறய ் ப ொறுத்து இரு ்பு 

உறுதி ் டுத்தறல வழங்க ழவண்டும். 

 

 q)  ொதுகொ ்பு பெயல் டுத்த முடியொததொக இருந்தொல்: கடைொளரக்ள் அல்லது  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநரக்ள் நிலுறவயில் உள்ள கடறை திரு ்பி பெலுத்த கூடுதலொக வழங்க ் ட்ட 

 ொதுகொ ்பு அல்லது தைி ் ட்ட உத்திரவொதம் அல்லது கொரழ் ொழரட் உத்திரவொதம் பெயல் 

 டுத்த முடியவில்றல மை்றும் அதறைழய எந்த ஒரு கொரணத்திை்கொகவும் 

நீதிமை்ைத்திழலொ தீர ்ொயத்திழலொ மை்றும் அது ெொரொ அறம ்புகளில் அதை் 

அமலொக்கத்றத ழகள்வி எழு ்புவர.்  

 

 r) பெலுத்த ழவண்டிய பதொறககளுக்கொை குறுகிய கட்டணம்: கடை் ஆவணங்களிை் 

நி ந்தறைகளிை் கீழ் PNBHFL-ஆல் எழு ்  ் டும் எந்தபவொரு ழதறவயிை் குறுகிய 

கட்டணமும். 

 

s)  கடை் வொங்கு வர ் இருந்த பிைகு, PNBHFL-இை் பெொந்த விரு த்திை் ப யரில் 

வறரயறுக்க ் ட்ட கொல அவகொெத்திை்குள் PNBHFL–ல் ஏை்றுக்பகொள்ள ் டும்  டிவத்திை் 

பிரகொரம் துறண ஒ ் ந்தங்கறள கடை் வொங்கு வரக்ளிை் வொரிசுகழளொ அல்லது 

அவரக்ளிை் நியமைதொரரக்ழளொ எழுதிக்பகொடுக்க தவறும்  டெ்த்தில் கடை் 

வொங்கு வரிை் ப ொறு ்பிை்கு தங்கறள மொை்றிக்பகொள்வதொக ஒ ்புக்பகொள்கிைொரக்ள். 

 

t) கடட்ுமொைம் பதொடங்குவதில் தொமதம்: கடை் வொங்கியவரக்ள் கடறை நிரண்யித்த டி 

கட்டறமக்கத் தவறிைொல் மை்றும் கடை் விண்ண ் த்தில் PNBHFL-க்கு தகவல் 

பகொடுத்தொர.் 

 

 u) பெொத்றத நிரம்ொணித்தல் ழ ொை்ைவை்றை றகவிடுதல்.  நிரண்யிக்க ் ட்ட ழநரம், 

அத்தறகய நீட்டி ்பு பவளி ் றடயொக PNBHFL-ஆல் எழுத்து ்பூரவ்மொக ஒ ்புக் 

பகொள்ள ் டொவிட்டொல், அத்தறகய நீட்டி ்பு நறடமுறையில் உள்ள எந்த ெட்டத்றதயும் 

மீைொது. 
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 v) தகுதிவொய்ந்த அதிகொரிகளொல் ழதறவயொை அனுமதிகறள திரும்  ் ப றுதல்: 

பெொத்து கடட்ுமொைம் பதொடர ்ொக தகுதியொை அதிகொரிகளொல் வழங்க ் ட்ட 

ழதறவயொை அனுமதிகள் அங்கீகொரம், ெொை்றிதழ் ழ ொை்ைவை்றைத் திரும்  ் ப றுதல். 

 

 w) திவொல்நிறல: கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் திவொல் பெயறலெ ்

பெய்தொல் அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் தை்றைத் தொழை 

திவொலொைதொக அறிவி ் தை்கு ஏழதனும் விண்ண ் ம் பெய்தொல் அல்லது 

அறிவி ் தை்கொை விண்ண ் ம்  கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்

திவொலொைவர ்/ திவொலொைவர ்மை்றும் கடைொளரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநறர திவொலொை 

நிறலக்கு பகொண்டு பெல்வதை்கொக எந்தபவொரு நீதிமை்ைம் / தீர ்் ொயம் / குவொசி 

நீதித்துறை / அதிகொரம் / ழவறு எந்த தகுதிவொய்ந்த அதிகொரத்தொல் உத்தரவு 

பிை ்பிக்க ் டுகிைது. / ொதுகொ ்பு வழங்கு வர ்திவொலொக அறிவிக்க ் டுகிைொர ்அல்லது 

கடை் வொங்கு வரக்ளிை் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் எந்தபவொரு பெொத்து அல்லது 

எஸ்ழடட் பதொடர ்ொக ஒரு ரிசீவர ் அல்லது உத்திழயொகபூரவ் நியமிக்க ் ட்டவர ்

நியமிக்க ் ட்டொல். 

 

x) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் சித்த சுவொதீைம் அல்லது பிை 

இயலொறம குறித்து; 

 

y) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்  ொதுகொ ்பிை் மீது ஏழதனும் 

 ொதுகொ ்ற  உருவொக்கிைொல், அல்லது PNBHFL-இை் முை் எழுத்து ்பூரவ் ஒ ்புதல் 

இல்லொமல்  ொதுகொ ்பிை் மீது அத்தறகய  ொதுகொ ்ற  உருவொக்குவதை்கு ஏழதனும் 

நடவடிக்றக எடுத்தொல்; 

 

 z) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர,் பெொத்திை்  ொதுக்கொ ்பிை்கு ஆ த்து 

விறளவிக்கும் டி எந்த வறகயிலும் பெயல் டுவது அல்லது பெயல் ொட்டொல் இரு ் து 

அல்லது  வர ்  த்திரத்திை் கீழ் PNBHFL-க்கு வழங்க ் ட்ட அதிகொரங்கறல அது 

தை்ைிெற்ெயொக பெய்து முடித்தல் (அங்கீகரிக்க ் ட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் 

பெயல் டுத்தல்)  

 

 aa) PNBHFL-க்கு ப ொருத்தமொகவும் ெரியொைதொகவும் கருத டும் ஏை்ை பிை 

ெந்தர ்் ங்களில் / சூழ்நிறலகளில் அறமயும். 
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7.2 PNHBL-க்கு இயல்பு நிகழ்வுகள் நட ் து குறித்து அறிவி ்பு: ஏழதனும் தவறு நிகழ்ந்தொல் 

அல்லது அறிவி ்பு அல்லது கொல அவகொெம் அல்லது இரண்டும் இயல்புநிறல நிகழ்வொக 

இருந்தொல் உடைடியொக PNBHFL-க்கு அந்த அறிவி ்ற  எழுத்து ்பூரவ்மொக அத்தறகய 

நிகழ்வுகள் அல்லது இயல் ொை நிகழ்றவக் குறி ்பிடட்ு கடை் வொங்கு வர ்அளித்திருக்க 

ழவண்டும் 

 

 7.3 PNBHFL கடறை திரும்  ் ப ை அதை் அதிகொரத்றத ்  யை் டுத்திைொல், கடை் 

வொங்கு வரக்ள், கடை் வழங்க ் ட்ட கொலத்றத ் ப ொருட் டுத்தொமல், இதை் மூலம் 

பெலுத்த ழவண்டிய பதொறகறய ESCROW கணக்கிலிருந்து படபிட் பெய்ய PNBHFL-க்கு 

உரிறம உண்டு, எை் றத பதரிவித்துக் பகொள்கிைது. ESCROW கணக்கில் இரு ்பு மை்றும் 

வரவு றவக்க ் டட்ுள்ள பதொறக நிலுறவத் பதொறகறய பெலுத்த ழ ொதுமொைதொக 

இல்றலபயைில்,  அத்தறகய  ை்ைொக்குறைறய ெமொளிக்க கடை் வொங்கு வரக்ள் 

உடைடியொக PNBHFL-க்கு குறை ொடுள்ள பதொறகறய பெலுத்த ழவண்டும். 

 

7.4 இயல்புநிறல நிகழ்வில், கடை் வொங்கு வரக்ள் இதை்மூலம் PNBHFL-க்குத் 

திரும்  ்ப ைமுடியொத அறிவுறுத்தல்கறள அதை் / அவரது / அவள் / அவரக்ளது 

வங்கியொளருக்கு வழங்குவதை்கொக, ESCROW கணக்கு  ரொமரிக்க ் டும் பதொறகறய 

 ை்று றவக்க  ங்களிக்க ESCROW கணக்கு மை்றும் அறத PNBHFL-க்கு பெலுத்தழவண்டும். 

 

7.5 ழமழல குறி ்பிடட்ுள்ள ஷரத்து 7.3 அல்லது 7.4-இை் விதிகளுக்கு  ொர டெ்ம் இல்லொமல் 

மை்றும் இயல்புநிறல நிகழ்விை் ழ ொது, PNBHFL தைது விரு ்  ் டி, கடை் 

வொங்கு வரக்ளிடம் பெலுத்த ழவண்டிய பதொறகறய கொழெொறல அல்லது ழகொரிக்றக 

வறரவிை் மூலம் பெலுத்தும் டி ழகடக்லொம்.  

 

7.6 இயல்புநிறல நிகழ்விை்கொை தீரவ்ுகள்:-  

 

a) ஷரத்து 7.1-ல் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள ஒை்று அல்லது அதை்கு ழமை் ட்ட நிகழ்வுகள் 

நடந்திருந்தொல், PNBHFL கடை் வொங்கு வருக்கு எழுத்து ்பூரவ் அறிவி ்பு மூலம் 

கடைொளிகள் மை்றும் அத்தறகய அறிவி ்பிை் மூலம் பெலுத்த ழவண்டிய பதொறகறய 

உடைடியொக பெலுத்த ் டழவண்டும் எை்று அறிவிக்கலொம்.  கடை் மை்றும் ஆவணங்கள் 

மை்றும் / அல்லது கடை் பதொடர ்ொை ழவறு ஏழதனும்  ொதுகொ ்பு ஆவணங்கள் / நிதி 

ஆவணங்கள் ஆகியவை்றிை் அடி ் றடயில் (DSRA உட் ட) இங்குள்ள  ொதுகொ ்பு 

உடைடியொக பெலுத்த ் ட ழவண்டும். கடை் ஆவணங்களில் குறி ்பிட்டதை்கு மொைொக 
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அல்லொமல்,  ொர டெ்ம் இல்லொமல் கடறை நிறைவு கூறுவதை்கு PNBHFL-க்கு உரிறம 

உள்ளது மை்றும் பிரிவு 2.9.2 மை்றும் / அல்லது 3.6 (ஆ) அடி ் றடயில் கொலதொமத கட்டணம் 

வசூலிக்கும் உரிறமயும் PNBHFL-க்கு கூடுதலொக உள்ளது. 

 

ழமலும், PNBHFL அல்லது RBI / NHB-க்கு இயல்புநிறல விவரங்கள் மை்றும் கடை் 

வொங்கியவரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை் ப யர ் மை்றும் பெொத்து மை்றும் பிை 

பதொடரப்ுறடய விவரங்கள் மை்றும் அதை் பதொடரப்ுறடய விவரங்கறள பெய்தித்தொளில் 

பவளியிட உரிறம உண்டு, ழமலும் PNBHFL அல்லது RBI / NHB அவரக்ளிை் முழுறமயொை 

விரு ்  ் டி அறமயும் வறகயில் ப ொருந்தும். 

 

b)  ொதுகொ ்பு அமலொக்கம்: 

 

 (i)  ொதுகொ ்பு அமல் டுத்த ் டும்ழ ொது, கடை் வொங்கு வரக்ளிை் மை்ை உரிறமகள் 

மை்றும்  ரிகொரங்களுக்கு  ொர ட்ெம் இல்லொமல்,  ொதுகொ ்ற  அல்லது அதை் எந்த ் 

 குதிறயயும் திரும்  ் ப ை, விை்க மை்றும் அகை்றுவதை்கு PNBHFL-க்கு முழு அதிகொரம் 

உண்டு.  ப ொது ஏலம் அல்லது தைியொர ்ஒ ் ந்தம் மூலம், ெட்டத்திை் கீழ் கிறடக்கும் 

நி ந்தறைகளுக்கு இணங்க நீதிமை்ைத்திை் தறலயீடு இல்லொமல், குறி ் ொக நிதிெ ்

பெொத்துக்கறள  த்திர ் டுத்தல் மை்றும் புைரறம ்பு மை்றும்  ொதுகொ ்பு வட்டி ெட்டம், 

2002- ை் டி PNBHFL, அதை் முழு விரு ்  ் டி பெயல்  டுத்தலொம் மை்றும் அத்தறகய 

விை் றையிை் நிகர வருவொறய திரு ்தியொக ்  யை் டுத்தலொம்.  PNBHFL எந்த கூடுதல் 

அறிவி ்பும் அல்லது கடைொளரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிடம் எந்த உதவியும் இல்லொமல் 

 ொதுகொ ்ற  மொை்ை / விை்க அதிகொரம் உண்டு.  கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு 

வழங்குநர ்இதை்மூலம் ஒ ்புக்பகொண்டு மை்றும் PNBHFL மூலம்  ொதுகொ ்பு மொை்ை ் ட்ட / 

ழநரம் / முறை / மதி ்பு குறித்து எந்த ெரெ்ற்ெறயயும் எழு ்  ழவண்டொம் எை்றும், 

 ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்ஒரு ெரெ்ற்ெறய எழு ் வில்றல எை் றத உறுதி பெய்ய PNBHFL-

க்கு அதிகொரம் உண்டு.  இந்நிறலயில் PNBHFL எடுக்கும் முடிவு இறுதியொைது. இந்த 

ஷரத்திை் கீழ் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள  ொதுகொ ்பு விை் றைகள் மை்றும் இதர 

 ரிமொை்ைத்தொல் ஏை் டும் எந்த இழ ்பிை்கும் PNBHFL ப ொறு ்ழ ை்கொது. 

 

 (ii) இந்த பிரிவிை் விதிகளிை் டி எந்த அமலொக்கம் இருந்தொலும், இந்த GTC-யிை் 

அறைத்து விதிகளும் முழு அதிகொரத்துடை் பதொடரும் மை்றும் கடைொளரக்ள் மூலம் 

பெலுத்த ழவண்டிய பதொறககள் முழுவதுமொக திரு ்பிெ ்பெலுத்த ் டும் வறர MUTTATIS 

MUTTANDIS பெயல் டுத்த ் டுகிை்ைை. 
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 (iii) கடனுக்கு உரிய கடை் ஆவணங்களிை் விதிகளிை் டி விை் றை பெய்ய ் ட்ட நிகரத் 

பதொறக கடை் வொங்கு வரக்ள் பெலுத்த ழவண்டிய முழுத் பதொறகறயயும் ஈடுபெய்ய 

ழ ொதுமொைதொக இல்லொவிட்டொல், கடை் வொங்கு வரக்ள் அத்தறகய பதொறகக்கொை 

 ை்ைொக்குறைறய இதை் மூலம் PNBHFL-க்கு பெலுத்த ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.் 

 

 (iv) பதளிவுக்கொக, ழமழல உள்ள பிரிவு 7.6 (ஆ)-இை்  டி PNBHFL-ஆல் பதொடங்க ் ட்ட 

எந்தபவொரு அமலொக்க நடவடிக்றகயும், கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநறர 

கடட்ு ் டுத்தும்.   

 

c) ழமலும், தை்ழ ொறதய நறடமுறையில் உள்ள ெட்டத்திை் கீழ் அறமய ்ப ை்ை 

உரிறமகள் மை்றும் தீரவ்ுகறள பெயல் டுத்திக்பகொள்ள PNBHFL-க்கு முழு உரிறமயும் 

உள்ளது, 

 

 7.7 கடை் வொங்கு வரிை் பெொத்துக்கறள  ொதுகொ ் தரக்ொகவும் மை்றும் திரட்டி 

ழெகரி ் தரக்ொகவும் ஏை் டும் பெலவுகள்: இயல்புநிறல நிகழ்வுக்கு ் பிைகு ஏை் ட்ட 

ெட்டெ ் பெலவு / வழக்கறிஞர ் கட்டணம் உட் ட PNBHFL-ஆல் ழமை்பகொள்ள ் ட்ட 

அறைத்து பெலவுகளும்: 

 

i) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநரிை்  ொதுகொக்க ் டும் 

பெொத்துக்கள் உள்ளிட்ட பெொத்துக்கள் மை்றும்/அல்லது 

 

ii) கடை் வொங்கு வரக்ள் ப ை்ை கடைிை் கீழ் அல்லது அதை்குரிய வசூல்கறள 

திரடட்ுவதை்கு PNBHFL-ஆல் ழமை்பகொள்ள ் ட்ட பெலவுகறள PNBHFL-க்கு கடை் 

வொங்கு வரக்ள் PNBHFL குறி ்பிடுவது ழ ொல திரு ்பிெ ்பெலுத்த ் ட ழவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஷரத்து: 8 

றகவிடு 
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 PNBHFL-இை் உரிறமகறள  ொதிக்கொத வறகயில் விலக்கு:- கடை் ஆவணங்கள் அல்லது 

ழவறு எந்த ஆவணத்திை் கீழ் கடை் வொங்கியவரக்ள் PNBHFL-க்கு பெலுத்தழவண்டிய 

கடறை பெலுத்தொமல் அவரக்ளிை் கடறமகளிலிருந்து மீறிைொல் அல்லது தவறிைொல், 

அவரக்ளுக்கு எந்த ஒரு உரிறமயும், அதிகொரமும் அல்லது கடை் வழங்குதல் அல்லது 

கடை் வழங்கு வர ் மூலம் கடை் இழ ்பீடு ப றுதல்,  யிை்சி பெய்வதில் எந்த வித 

தொமதமும் இல்றலமொல் அல்லது  யிை்சி இல்லொத நிறலயில், PNBHFL-இை் அத்தறகய 

உரிறம, அதிகொரம் அல்லது  ரிகொரம், அல்லது PNBHFL-இை் எந்த இயல்புநிறலயிலும், 

PNBHFL-இை் எந்தபவொரு இயல்பு, அதிகொரம் அல்லது தீரவ்ுகறள  ொதிக்கும் வறகயில் 

தள்ளு டி மை்றும் விலக்கு அளிக்கக் கூடொது. 

 

 

ஷரத்து: 9 

 

ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளிை் பதொடக்கநொள்  

 

 கடை் வொங்கு வரக்ள் விநிழயொகக் கடிதத்றத ஒ ்புக்பகொண்ட ழததியிலிருந்து ப ொது 

விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகள் (GTC) அமலுக்கு  வரும் மை்றும் கடை் 

ஆவணங்களிை் கீழ் கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-க்கு பெலுத்த ழவண்டிய அறைத்து 

 ணமும் திரும்  பெலுத்தும் வறர அமலில் இருக்கும். கடை் வொங்கு வரக்ள் மை்றும் 

PNBHFL இறடழய நிலவும்/பெயல் டுத்த ் டக்கூடிய ழவறு எந்த ஆவணங்களும் 

முழுறமயொக பெலுத்த ் டும், அல்லது அதை் அடி ் றடயில் முை் ொகழவ 

நிறுத்த ் டும். 

 

 

 

 

 

 

 

ஷரத்து: 10 

 இதரறவகள் 
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 10.1 கடை் வொங்கு வரக்ள்  ணத்றத பெலுத்தும் இடம் மை்றும் முறை: 

 

 a) கடை் வொங்கு வரக்ள் PNBHFL-க்கு கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் அல்லது அதை் 

அடி ் றடயில் பெலுத்த ழவண்டிய அறைத்து ்  ணங்களும்  திவு பெய்ய ் ட்ட 

அலுவலகத்தில் அல்லது ெம் ந்த ் ட்ட பிரொந்திய/ கிறள அலுவலகத்தில் PNBHFL-இல் 

குறி ்பிட்ட ECS/ NEFT வெதி மூலம் பெலுத்த ் டழவண்டும்.  PNBHFL மூலம் அல்லது PNBHFL 

ஆல் அங்கீகரிக்க ் ட்ட ழவறு எந்த முறையிலும் PNBHFL கிறளக்கு ECS அல்லது NEFT வெதி 

இல்றல எை்ைொல்,  கொழெொறல மூலம்  அல்லது வங்கி வறரவு மூலம்;  "PNB  HOUSING FINANCE 

லிமிபடட்" க்கு ஆதரவொக,  திவுபெய்ய ் ட்ட அலுவலகம் / கிறள / பிரொந்திய 

அலுவலகம் அறமந்துள்ள நகரம் அல்லது நகரத்தில் இருக்கும்  ட்டியலிட ் ட்ட 

வங்கியில் பெலுத்த ் டழவண்டும் மை்றும் கடை் பதொறகறய  ணமொக பெலுத்தும் 

 டெ்த்தில் PNBHFL-ஆல் அதிக டியொை கட்டணம் வசூலிக்க ் டும்.  கொழெொறல / வங்கி 

வறரவு மூலம் கடை் வொங்கு வரக்ள் பெலுத்தும் அறைத்துக் பகொடு ் ைவுகளுக்கொை 

கடை் பதொறககள் PNBHFL-ஆல் உணர ் டும் ழததியில் மடட்ுழம வழங்க ் டும். 

 

 b) இரு ்பினும், EMI அல்லது வட்டி அல்லது அதை் ஒரு  குதி அல்லது ஒை்று அல்லது 

அதை்கு ழமை் ட்ட கூடட்ு / இறண கடை் வொங்கு வரக்ள்  ப ை்ை கடை் மை்றும் இரு ்பு 

மை்றும் அவரக்ள்   ொதுகொ ்ற  உறுதி ் டுத்தும் கடிதம் உட் ட தைியொகழவொ அல்லது 

கூட்டொகழவொ நிறைழவை்ை ் டும் எந்த ஆவணமும்  ஒை்று அல்லது அதை்கு ழமை் ட்ட 

கூடட்ு / இறண கடை் வொங்கு வரக்ள் அறைத்து கூடட்ு-இறண கடை் வொங்கு வரக்ள் 

ெொர ்ொக  ணம் பெலுத்த ் ட்டதொகவும் அல்லது ஆவணங்கள் 

நிறைழவை்ை ் டுவதொகவும் கருத ் டுவொரக்ள். ழமலும் அறைத்து கூடட்ு / இறண கடை் 

வொங்கு வரக்ளொல் பெலுத்த ் ட்ட  ணம்/பெயல் டுத்துதல் கூடட்ு / இறண கடை் 

வொங்கு வரக்ளுக்கு எதிரொக அமல் டுத்த ் டும்.  

  

10.2 அறிவி ்பு ழெறவ:- 

 

 (a) ஒரு தர ்பிைரொல் மை்பைொரு தர ்பிைருக்கு பகொடுக்க ் டும் ஒவ்பவொரு அறிவி ்பு, 

ழகொரிக்றக அல்லது பிை தகவல் பதொடரப்ுகள் கீழ்கண்ட கடை் ஆவணங்களிை் டி ெொரவ்ு 

பெய்வதொக தர ்பிைரக்ள் ஒ ்புக் பகொள்கிை்ைைர:் 

 

 (i) எழுத்து ்பூரவ்மொக தைி ் ட்ட முறையில் அல்லது  திவு பெய்ய ் ட்ட த ொல் மூலம் 

வழங்க ் டுகிைது; 

 

 (ii) தைி ் ட்ட முறையில் ெொரவ்ு பெய்தது ப ை்றுக்பகொண்டதொகழவ கருத ் டும். ெொரவ்ு 

பெய்ய ் டும்ழ ொது, அவ்வொறு வழங்க ் ட்ட ழநரத்தில் மை்றும்  திவு பெய்ய ் ட்ட 

த ொல் மூலம் பகொடுக்க ் ட்டொல், அது த ொல் பெய்ய ் ட்ட 48 மணி ழநரத்திை்கு ் பிைகு 

ப ை ் ட்டதொக கருத ் டுகிைது; 

 

  (iii) ஒை்றுக்கு ழமை் ட்ட ந ருக்கு (கடை் வொங்கு வரக்ள்) கடை் வழங்க ் ட்டிருந்தொல் 

அல்லது பதொடரந்்து வழங்க ் டட்ுக் பகொண்டிருந்தொல், கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் 

பகொடுக்க ் ட்ட அல்லது பெய்ய ் ட ழவண்டிய அல்லது அறிவிக்க ் ட்ட எந்த 
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அறிவி ்பும் அல்லது ழகொரிக்றகயும் கடை் ஆவணங்களில் பதொடரப்ு விவரங்களில் 

சுட்டிக்கொட்ட ் ட்ட கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு பகொடுக்க ் ட்டிருந்தொல்,  

ப ை்ைக்பகொண்டதொகழவ கருத ் டும், 

 

 (iv) இத்தறகய கடை் வொங்கு வரக்ளிை், கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் எந்த அறிவி ்பும் 

அல்லது ழகொரிக்றகயும் கடை் ஆவணங்களிை் பதொடரப்ு விவரங்களில் 

சுட்டிக்கொட்ட ் ட்ட கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு எழுத்துபூரவ்மொக அளித்திருந்தொல், 

ப ை்றுபகொண்டதொகழவ கருத ் டும். 

 

 (v) கடை் ஆவணங்களில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள கடை் வொங்கு வரக்ளிை்  முகவரிக்கு 

மடட்ும் அல்லது ஒை்றுக்கு ழமை் ட்ட கடை் வொங்கு வரக்ள் விஷயத்தில் மடட்ும் கடை் 

ஆவணங்களில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள முகவரிக்கு கடை் வொங்கு வருக்கு அனு ்  ் ட்டது 

மை்றும் 

 

 (vi) PNBHFL-க்கு அனு ்  ் டும் அறிவி ்புகள் முதலில்,  திவு பெய்ய ் ட்ட அலுவலக 

முகவரிக்ழகொ அல்லது PNBHFL-ஆல் குறி ்பிட ் டும் ழவறு எந்த முகவரிக்ழகொ 

எழுத்து ்பூரவ்மொக அனு ்  ் டழவண்டும். 

 

 b) ஒரு தர ்பிைர ் மை்ை தர ்பிைருக்கு பகொடுக்க ் டும் எந்த அறிவி ்பும், 

 யனுள்ளதொகவும், மை்ை தர ்பிைருக்கு முறையொகவும் ழ ொதுமொைதொகவும் 

வழங்க ் ட்டதொகக் கருத ் டும், 3 (மூை்று) நொடக்ளுக்கு ் பிைகு த ொல் அலுவலகத்திை்கு 

ெரியொக அனு ்  ் ட்ட பிைகு  கடை் ஆவணங்களில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள முகவரியில் 

உள்ள தர ்பிைர ் மை்றும்  அவர ் ஒ ்புதலுக்கு ஆதரவொை அத்தறகய தர ்பிைருக்கு 

வழங்க ் ட்டொல், அது விநிழயொகிக்க ் ட்ட ழததியில் முறையொக வழங்க ் ட்டதொகக் 

கருத ் டும். 

 

 10.3 மை்ை உடை் டிக்றககள்:- 

 a)  கடை் வொங்கியவருக்கு அல்லது கடை் வொங்கு வரக்ளில் இருந்து ஏழதனும் ஒருவருக்கு 

/ எந்தவிதமொை முரண் ொடொை ஆழலொெறை/ அறிவி ்பு ழ ொை்ைறவ பிை்ைர ் வரும் 

ழததியில் இருந்தொலும், PNBHFL அந்த பெக்யூரிட்டிறய ( ொதுகொ ்ற ) திரு ்பித் தரலொம். 

 

 b) கடை் ஆவணங்களில் அடங்கியுள்ள எதுவொக  இருந்தொலும், கடை் வொங்கு வரக்ள் 

வருமொை வரிெ ்ெட்டம், 1961 -ை் கீழ் (அவ்வ ்ழ ொது நறடமுறையில் உள்ள) ெலுறகறய ் 

ப ை / உரிறம ழகொருவதை்கொை, அறைத்து கொலத்திை்கும் அறைத்து கட்டணமும்,  

ஒவ்பவொரு வருடமும் மொரெ் ் 31 அல்லது  பதொடர ்நிதியொண்டிை், மொரெ் ் 31- ஆம் ழததிக்கு 

முை்ைர ்அவர ் ணம் பெலுத்த ழவண்டும். 

 

 c) அறைத்து முத்திறர கடறமகள், ெட்ட கட்டணங்கள் அல்லது பிை வரிகள்/வரிகள், 

கடை் பதொடர ்ொக அல்லது கடை் அல்லது கடை்  பதொறக அல்லது பெலுத்த ழவண்டிய 

ஆவணங்கள் பதொடர ்ொக விதிக்க ் டும் கட்டணங்கறள கடை் வொங்கு வரக்ள் 

பெலுத்துவதொக இதை்மூலம் ஒ ்புக்பகொண்டு உறுதி ் டுத்துகிைொர.் கடை் 

வொங்கு வரக்ள் எந்தவிதமொை பெட்-ஆ ், எதிர ் உரிறம ழகொருதல், இழ ்பீடு 
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ழ ொை்ைவை்றைக் ழகொரொமல் ஒ ்புக்  பகொள்ளவும் மை்றும்  ணம் பெலுத்தவும்  ழவண்டும் 

எை ழகடட்ுக்பகொள்ள ் டுகிைது.  PNBHFL மூலம் பெலுத்த ் டும் பதொறககள் 

விநிழயொகிக்க ் டும் கடைிை் ஒரு  குதியொக இருக்கும். 

 

 d) கடை் வொங்கு வர ்கடை் வழங்கிய பிைகு ழெறவகறள ் ப றுவதை்கொண கட்டண 

அட்டவறையிை் டி கட்டணம் மை்றும் பிை கட்டணங்கறள பெலுத்த கடறம ் ட்டவர ்

எை் றத கடை் வொங்கியவர ் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.் ழமலும் அறத இதை்மூலம் உறுதி 

பெய்கிைொர.் ழமலும் கட்டண அட்டவறண அவ்வ ்ழ ொது PNBHFL-ஆல் திருத்த ் ட 

ழவண்டும் மை்றும் அத்தறகய திருத்தம் கடை் வொங்கு வறரழய கடட்ு ் டுத்தும். 

 

 e) கடை் வொங்கு வர ் PNBHFL வழங்கிய விநிழயொக கடிதத்தில் கடை்வொங்கு வருக்கு 

வழங்க ் ட்ட மை்றும் கடை் வொங்கு வர ்ஏை்றுக்பகொள்ள ் ட்ட சிை ்பு நி ந்தறைகள் 

உட் ட அறைத்து விதிமுறைகறளயும் கறடபிடிக்க ஒ ்புக்பகொள்கிைொர.் 

 

 10.4 பவளி ் ொடு:- 

 

 a) கடை் வொங்கு வரக்ளுக்கு  ஒரு நி ந்தறை முை்னுதொரணமொக, PNBHFL மூலம் , கடை் 

வொங்கியவரக்ள் பதொடர ்ொை தகவல் மை்றும் தரவு ஆகியவை்றை பவளி ் டுத்துவதை்கு 

ஒ ்புதல் அளிக்கிைொர.்  கடை் வழங்கு வரக்ள் மூலம், கடை் வொங்கியவரக்ள், அது 

பதொடர ்ொக மை்றும் கடை் வொங்கியவரக்ள் பெய்திருந்தொல், அறத நிறைழவை்றுவதில், 

கடறமகள் ஏை்றுக்பகொள்ள ் ட ழவண்டும். 

 

 (b) கடை் வொங்கு வரக்ள் இதை்மூலம் ஒ ்புக்பகொள்கிைொர ் மை்றும் PNBHFL ஆல் 

பவளி ் டுத்துவதை்கு ஒ ்புதல் அளிக்கிைொர.் 

 

 (i) கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்பதொடர ்ொை தகவல் மை்றும் தரவு; 

 

 (ii) கடை் வொங்கு வர ் (களிை்)  ொதுகொ ்பு உட் ட ப ை ் ட்ட / கிறடக்கும் எந்த கடை் 

வெதி பதொடர ்ொை தகவல் அல்லது தரவு; 

 

 (iii) PNBHFL ழ ொை்ை நிறுவைங்கள்  கடறமகறள நிறைழவை்றுவதில் கடை் 

வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்ஏழதனும் தவறு இருந்தொல், அறத CIBIL  / NHB / 

CERSAI / அரசு அதிகொரம் மை்றும் ழவறு எந்த நிறுவைத்திை்கு பவளி ் டுத்தவும் 

வழங்கவும் ப ொருத்தமொைதொகவும் அவசியமொகவும் கருதலொம்.  RBI / NHB / ழவறு எந்த 

தகுதிவொய்ந்த ெட்ட ஆறணயம் மூலம் அங்கீகரிக்க ் ட்ட நிறுவைம்/கடை்  ணியகம், 

மை்றும் 

 

c) கடை் வொங்கு வரக்ள்  PNBHFL க்கு கடை் வொங்கு வரக்ள் வழங்கிய தகவல் மை்றும் 

ெொை்றுகள்  ெரியொைது எை்று அறிவிக்கிைொர.்  கடை் வொங்கு வரக்ள் அறத 

ழமை்பகொள்வது எை்ைபவை்ைொல்  
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 i) CIBIL  அல்லது அது ழ ொை்ை ழவறு எந்த கடை் தகவல்  ணியகம் / NHB / CERSAI மை்றும் 

அவ்வொறு அங்கீகரிக்க ் ட்ட ழவறு எந்த நிறுவைமும் PNBHFL ஆல் பவளியிட ் ட்ட 

தகவல்கறளயும் தரவுகறளயும் தங்களுக்கு ் ப ொருத்தமொைதொகக் கருதலொம்.  மை்றும் 

 

 ii) சிபில் அல்லது அது ழ ொை்ை ழவறு எந்த கடை் தகவல்  ணியகம்/NHB/CERSAI, மை்றும் 

அவ்வொறு அங்கீகரிக்க ் ட்ட ழவறு எந்த நிறுவைமும் வங்கி, நிதி நிறுவைங்கள் மை்றும் 

பிை கடை் வழங்கு வரக்ள் அல்லது  திவு பெய்த  யைரக்ளுக்கு, அவரக்ள் தயொரித்த 

தகவல் மை்றும் தரவு அல்லது தயொரி ்புகறள  ரிசீலிக்க வழங்கலொம்.  , RBI/NHB ஆல் 

குறி ்பிட ் டலொம். 

 

 d) கடை் வழங்கு வரக்ள் ழமலும் ஒ ்புதல்கள் PNBHFL ழமலும் ழமை்கண்ட அறைத்து 

தகவல்கறளயும் / ஆவணங்கறளயும் முதலியை எந்த நீதிமை்ைத்திலும், 

தீர ்் ொயத்திலும், நடுவரிடமும், அது இயக்கியிருந்தொல் / ழதறவ ் ட்டொல் 

பவளி ் டுத்தவும் உரிறம உண்டு. 

 

 e) கடை் வொங்கு வரக்ள் குறி ் ொக தைியுரிறம, தைியுரிறம மை்றும் அவதூறு 

ஆகியவை்றிை் ெலுறகறய தள்ளு டி பெய்கிைது.  ழமை்கூறிய தகவறல இ ்ழ ொழதொ 

அல்லது எதிரக்ொலத்திழலொ  கிரவ்து அல்லது பவளி ் டுத்துவது மை்றும் அதை் 

கொரணமொக கடை் வொங்கு வரக்ள் அல்லது மை்ைவரக்ள் அனு விக்கும் எந்த 

விறளவுகளுக்கும் PNBHFL ஐ கடை் வொங்கியவர ் ப ொறு ்ழ ை்க மொட்டொர.்  இந்த 

கடட்ுறரயிை் விதிகள் இந்த GTC  உள்ளிட்ட கடை் ஆவணங்களிை் கொல / முடிவறடந்த 

பிை்ைரும் மை்றும் கடை் வொங்கு வரக்ளொல் பெலுத்த  ழவண்டிய பதொறகறய திரு ்பிெ ்

பெலுத்திய பிை்ைரும் நிறலத்திருக்கும். 

 

 f) PNBHFL இை் உரிறமகளுக்கு  ொர டெ்ம் இல்லொமல், கடை் வொங்கு வர ் (களிை்) 

இயல்புநிறல அல்லது இயல்புநிறல நிகழ்விை் ழ ொது, PNBHFL க்கு கடை் 

வழங்கு வர/்இயக்குநரக்ள்/ ங்கொளிகள்/உறு ்பிைரக்ளுக்கு கடை் வழங்கு வருக்கு 

அதிகொரம் அளிக்க ் டும்.  PNBHFL ப ொருத்தமொக கருதும் வறகயில் இயல்புநிறல 

அறமயும். 

 

 g) PNBHFL உரிறமகளுக்கு  ொர ட்ெம் இல்லொமல், கடை் வொங்கியவரக்ளில் யொழரனும் 

இயல்புநிறல அல்லது இயல்புநிறல ஏை் ட்டொல், பிஎை்பிஎஃ ்எஃ ்எல் அத்தறகய ந ரிை் 

உதவிறய ் ப றும் ழநொக்கில் எந்த ந ருடனும் அல்லது ந ரக்ளுடனும் பதொடரப்ு பகொள்ள 

உரிறம உண்டு.  அல்லது தவறிய பதொறகறய மீட் தில் ந ரக்ள்.  ழமலும் PNBHFL இை் 

பிரதிநிதி பெொத்து மை்றும்/அல்லது கடை் வொங்கு வரிை்களிை் எந்த இடத்றதயும் 

 ொரற்வயிட உரிறம உண்டு. 

 

 10.5 ழெகரி ்பு முகவரக்ளிை் நியமைம் 

 

 கடை் வொங்கு வரக்ள் பவளி ் றடயொக அங்கீகரித்து (PNBHFL, தங்கறள அல்லது 

அவரக்ளது அதிகொரிகள் அல்லது  ணியொளரக்ள் மூலம் தங்கள் பெயல்கறளெ ்பெய்யும் 
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உரிறமக்கு  ொர டெ்ம் இல்லொமல், முை்றிலும் தகுதியுறடயவர ்மை்றும் ஒை்று அல்லது 

அதை்கு ழமை் ட்ட கட்சிகறள நியமி ் தை்கொை முழு அதிகொரம் மை்றும் அதிகொரம் 

ழவண்டும்)  அவரக்ளுறடய விரு ்  ் டி மை்றும் அத்தறகய கட்சிக்கு (அதொவது) PNBHFL 

ெொர ்ொக அறைத்து பெலுத்த ் டொத நிலுறவத் பதொறககறளயும் வசூலித்து, 

அறைத்துெ ் பெயல்கறளயும் பெயல்கறளயும் நிறைழவை்றுவதை்கொை உரிறமயும் 

அதிகொரமும் (விஷயங்கள்), அதனுடை் பதொடரப்ுறடயது அல்லது அதனுடை் 

பதொடரப்ுறடயது, ழகொரிக்றகயிை் அறிவி ்புகறள அனு ்புதல், கடைொளியிடமிருந்து 

நிலுறவகறள ( ணம்/வறரவு/கொழெொறல) ப றுதல், கடை் வொங்கு வரக்ளுடை் ெமரெம் 

பெய்து பகொள்வது, பெல்லு டியொகும் ரசீது வழங்குதல் மை்றும்  யனுள்ள 

பவளிழயை்ைத்றத வழங்குதல்  கடை் வொங்கு வருக்கு மூை்ைொம் தர ்பிைரக்ள் 

ப ொதுவொக அறைத்து ெட்டபூரவ்மொை பெயல்கறளயும் பெய்ய ழவண்டும். 

 

 

10.6 ஒதுக்கீடு மை்றும் இடமொை்ைம்:- 

 

(a) கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் அல்லது அவரக்ளுக்கு ஆதரவொக (அறைத்து 

உத்தரவொதங்கள் உட் ட) எந்தபவொரு ந ருக்கும், தைிந ரக்ளிை் ெங்கம், நிறுவை கூடட்ு, 

இறணக்க ் ட்டிருந்தொலும் இல்லொவிட்டொலும், எந்த நிறுவைம், நிதி நிறுவைம், வங்கி 

அல்லொத நிதி நிறுவைம் ழ ொை்ைறவகறள  ொதிக்கொத வறகயில் PNBHFL அதை் 

உரிறமகள் மை்றும் கடறமகறள விை்க, ஒதுக்க,  த்திர ் டுத்த அல்லது மொை்றுவதை்கு 

உரிறம உண்டு. PNBHFL-இை் விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகளிை் அடி ் றடயில் 

முழுறமயொகழவொ அல்லது  குதியொகழவொ அல்லது அவை்றிை் விதிமுறை குறித்து முடிவு 

பெய்ய PNBHFL-க்கு அதிகொரம் உண்டு. அத்தறகய விை் றை, ஒதுக்கீடு,  த்திர ் டுத்தல் 

அல்லது  ரிமொை்ைம் ஆகியறவ கடை் வொங்கு வரக்ள்/  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ்மை்றும் 

கடை் வொங்கு வரிை்களிை் கீழ் ழகொரும் மை்ை அறைத்து ந ரக்றளயும் கண்டி ் ொக 

கடட்ு ் டுத்தும். 

 

(b) அத்தறகய நடவடிக்றக மை்றும் அத்தறகய விை் றை,  ணி அல்லது  ரிமொை்ைம் 

கடை் வொங்கு வரக்ள் மை்றும்  ொதுகொ ்பு வழங்குநறர மை்ை தர ்பிைறர (அதொவது) 

பிரத்திழயகமொக அல்லது PNBHFL உடை் கூடட்ு கடை்வொங்கு வரக்ளொக அல்லது 

உரிறமயுடை் பிரத்திழயகமொக கடை் வழங்கு வரொக ஏை்கும்.  PNBHFL-க்கு, ழவறு எந்தக் 

தர ்பிைர ் ெொர ்ொகவும் அறைத்து அதிகொரங்கறளயும் பதொடரந்்து  யை் டுத்தவும் 

மை்றும் அத்தறகய ழவறு எந்தக் தர ் ்பிைருக்கும் (அதொவது) அல்லது PNBHFL முடிவு 

பெய்யக்கூடிய நிலுறவ மை்றும் கடை்கறள பெலுத்தவும்.  மை்ை தர ்பிைரொல் அல்லது 
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PNBHFL அவரக்ளிை் உரிறமகறள அமல் டுத்துவதை்கும், நிலுறவத் பதொறகறய 

மீட் தை்கும் ஏை் டுத்தும் எந்தபவொரு பெலவும் கடை் வொங்கு வரிை் கணக்கில் 

இருக்கும்.  கடை் வொங்கு வரக்ள் /  ொதுகொ ்பு வழங்குநர ் ஒ ்புதல்கறள 

ஏை்றுக்பகொள்கிைொரக்ள், அத்தறகய விை் றை, இடமொை்ைம், ஒதுக்கீடு ஆகியவை்றில், 

அவர ் மை்ை தர ்பிைருக்கு கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் அறைத்து நிலுறவகறளயும் 

பதொடரந்்து பெலுத்துவொர.் 

 

10.7 ஆளும் ெட்டம் & அதிகொர வரம்பு 

  

இந்த ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகலொைது, அதை் பெல்லு டியொகும், 

கடட்ுமொைம், பெயல்திைை் மை்றும் அமலொக்கம் பதொடர ்ொை அறைத்து 

விஷயங்கறளயும் உள்ளடக்கியது, ழமலும் அது இந்திய ெட்டத்திை்  டி 

நிரவ்கிக்க ் டுகிைது\.  இந்த GTC அல்லது இந்த ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் 

நி ந்தறைகளுக்கு இணங்க எந்த ஒ ் ந்தம் / ஏை் ொட்டிை் கீழ் எழும் எந்தபவொரு 

விஷயத்திை்கும் படல்லி நீதிமை்ைங்கள் பிரத்திழயக அதிகொர வரம்ற க் 

பகொண்டிருக்கும்.  எவ்வொைொயினும், PNBHFLக்கு இந்தியொவில் உள்ள ழவறு எந்த 

தகுதிவொய்ந்த நீதிமை்ைத்திலும் அதை் பெொந்த விரு ்  ் டி நிலுறவத் பதொறக அல்லது 

பிை இறணக்க ் ட்ட விஷயங்கள் பதொடர ்ொக தைது உரிறமழகொரறல தொக்கல் பெய்ய 

உரிறம உண்டு எை் றத தர ்பிைரக்ள் ஒ ்புக்பகொண்டு உறுதி ் டுத்துகிை்ைைர.் 

 

10.8 ஷஷஷஷஷ ஷஷஷஷஷஷஷ 

  

 PNBHFL-ஆல் நியமிக்க ் டும் ஒரு தைி நடுவரிடம் குறி ்பிட ் டுவதை்கு கடை் 

ஆவணங்கள் மை்றும் கடை் ஆவணங்களிை் பெயல்திைை் ஆகியவை்ைொல் எழும் 

அறைத்து ெரெ்ற்ெகள், உரிறமழகொரல்கள், ழவறு ொடுகள் மை்றும் நடுவர ்

பிை ்பிக்க ் டும் உத்தரவுகள் (AWARD) தர ்பிைரக்றள கடட்ு ் டுத்தும். நடுவர ்இடம் 

படல்லியில் அல்லது நடுவர ் முடிவு பெய்யக்கூடிய ழவறு எந்த இடத்திலொவது இருக்க 

ழவண்டும். ழமலும் அது ஷஷஷஷஷ ஷஷஷஷஷஷஷ மை்றும் ெமரெெ ்ெட்டம், 1996 மை்றும் அதை் 

ெட்டரீதியொை திருத்தங்களுக்கு உட் டட்ு இருக்க ழவண்டும். நடுவர ் மை்ைத்திை் 

நடவடிக்றககள் ஆங்கில பமொழியில் நடத்த ் டும். ஒவ்பவொரு தர ்பிைரும் நடுவர ்முை் 

தைது வழக்றக பிரதிநிதித்துவ ் டுத்தும் பெலறவ ஏை்க ழவண்டும். நடுவர ்பெலவுகள், 

நடுவரிை் கட்டணங்கள் மை்றும் பெலவுகள் உட் ட, விருது (AWARD) வழங்கொவிட்டொல், 

வழக்கு தர ்பிைரக்ளொல் ெமமொக ்  கிர ் டும். 
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இந்த பிரிவிை்க்கு உட் டட்ு, கடை் வொங்கு வரக்ள் கடை் ஆவணங்களிை் கீழ் ஏை் டும் 

அறைத்து உரிறமழகொரல்கள், ழவறு ொடுகள் மை்றும் தகரொறுகள், ஒ ் ந்தங்கள் / 

 ரிவரத்்தறைகள் பதொடர ்ொக எழும் ழகள்விகள் அல்லது  ரிவரத்்தறைகள் 

உண்றமயில் ழமை்பகொள்ள ் ட்டதொ இல்றலயொ எை் து குறித்து  படல்லியில் உள்ள 

பிரத்ழயக அதிகொர வரம்பிை்கு உட் ட்ட நீதிமை்ைங்கழல முடிறவ ் ப ொறுத்து அறமயும். 

 

10.9  குதி பெல்லொத்தை்றம:- 

 

 கடை் ஆவணங்களில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள இந்த GTC உட் ட, தறடபெய்ய ் ட்ட 

அல்லது அதிகொர வரம்பிை் கீழ் பெயல் டுத்தமுடியொத எந்த ஒரு விதியொக இருந்தொலும் 

அது தறடபெய்ய ் ட்ட அல்லது பெயல் டுத்த முடியொத அளவிை்கு திைைை்ைதொகழவக் 

கருத ் டும். ஆைொல் கடை் ஆவணங்களிலுள்ள எஞ்சிய விதிகறள 

பெல்லு டியொகொததொகவும் அல்லது எந்த ஒரு அதிகொர வரம்பிை் கீழ் உள்ள விதிகறளயும் 

 ொதிக்கக்கூடியதொகவும் அறமயொது.    

 

 

10.10 திருத்தங்கள் 

 

 இந்த GTC-யில் மை்ை டி வழங்க ் ட்டறதத் தவிர, GTC-யில் ஏை் டுத்த ் டும் எந்த 

ஒரு மொை்ைங்களும் அல்லது திருத்தங்களும் அல்லது ழவறு எந்த விதிமுறைகளும் 

எழுத்து ்பூரவ்மொக அறணத்து தர ்பிைரக்ளொலும் ஒ ்புபகொள்ள ் டட்ு 

நிறைழவை்ை ் ட்திருந்தொல் மடட்ுழம அது  பெல்லு டியொகும் அல்லது கடட்ு டுத்தும்.  

 

10.11 கடை் வொங்கு வரக்ள் இந்த GTC-யிை் விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகறள ் 

 டித்து புரிந்துபகொண்டு, அதை் விதிமுறைகளுக்கு கடட்ு ் ட ஒ ்புக்பகொள்கிைொரக்ள் 

 

 *ப ொது விதிமுறைகள் மை்றும் நி ந்தறைகள் ("GTC") டிெம் ர ் 9, 2016 அை்று  திவு எண் 

979 உடை் புத்தகம் எண்.4, பதொகுதி எண்.1614-இல்  க்கம் எண்.57 முதல் 103 வறர ெொர ்

 திவொளர-்VII அலுவலகத்தில்  திவு பெய்ய ் டட்ுள்ளது மை்றும் ஹரியொைொவிை் 

கரை்லில் உள்ள ெொர ் திவொளர ்அலுவலகத்தில் டிெம் ர ்4, 2014 அை்று ஆவணம் எண் 9326 

இல் புத்தகம் I, பதொகுதி எண் 534-ல்  க்கம் எண் 82-ல்  திவு பெய்ய ் டட்ுள்ளது. 
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(கடை் வொங்கு வரிை்       (PNBHFL றகபயொ ் ம்) 

றகபயொ ் ம்) 


