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கடன் சுருக்கப் பட்டியல் 

இந்தக் கடன் ஒப்பந்தத்சத (“ஒப்பந்தம்”) ______________ என்ற இடத்தில் __________ அன்று  ______________, ஆம் மாதம் 20____ ஆம் வருடம் சைய்து சகாண்டடாம் 

தரப்பினர் 

கடன் வாங்கியவர்(களாகிய), இவர்களது விவரங்கசள இந்த ஒப்பத்தத்திற்குப் பின்னிசைப்பாகச் டைர்த்துள்ளக் கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் இன்னும் 

குறிப்பாக விவரித்துச் சைால்லியுள்டளாம் அடதாடு, இடப்சபாருளுக்கு அவ்விதமாக அவசியமாகிற இடங்களில், இதில், அதில் சபயர் குறிப்பிட்டுள்ள 

கூட்டாகச் டைர்ந்து-கடன் வாங்கியவர்(கள்) அடங்குவர் அடதாடு இனிடமல் கூட்டாகச் டைர்ந்து கடன் வாங்கியவர்(க)ள் ஒன்றுக்கும் டமற்பட்டவர்களாக 

இருந்தால், அவர்கசளக் “கடன் வாங்கியவர்(கள்)” என்று குறிப்பிடுடவாம் (இந்தச் சைால்லில், அதிலுள்ள இடப்சபாருள் அல்லது அர்த்தத்திற்கு 

எதிர்ப்பானதாக இருந்தால் ஒழிய, கடன் வாங்குபவர்கள் தனிநபராக இருக்கிற இடத்தில், அவரது வாரிசுகள், அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் 

அடங்குவர்; கடன் வாங்குபவர்(கள்) உரிசமயாளர் நிறுவனமாக இருக்கிற இடத்தில், தனிப்பட்ட உரிசமயாளராக யாருசடய சபயர் இருக்கிறடதா 

அவரும், அவரது வாரிசுகள், அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாகிகளும், ைட்டப்பூர்வப் பிரதிநிதிகளும், ைட்டப்பூர்வ நியமனதாரர்களும் அடங்குவர்; கடன் 

வாங்குபவர்கள் கூட்டு-நிறுவனமாக இருக்கிற பட்ைத்தில், அந்தக் கூட்டு-நிறுவனத்தின் கூட்டாளிகள் அல்லது அந்த டநரத்தில் கூட்டாளிகளாக 

இருப்பவர்கள், அவர்களில் உயிர் பிசழத்திருப்பவர்கள், அவர்களது வாரிசுதாரர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாகிகள்; கடன் வாங்குபவர்கள் இந்து 

பிரிவுபடாத குடும்பத்தின் தசலவராக இருக்கிற இடத்தில், அந்த டநரத்தில் அந்த இந்து பிரிவுபடாத குடும்பத்தின் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்கள், 

அவர்களது உரிய வாரிசுதாரர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மற்றும் வாரிசு நியமனம் சபற்றவர்கள்; கடன் வாங்குபவர்கள் ஓர் நிறுவனமாக 

இருக்கிற இடத்தில், அடுத்து பதவிக்கு வருபவர்கள் மற்றும் நியமனம் சபற்றவர்கள்; கடன் வாங்குபவர்கள் ஸ்தாபிதம் சபற்ற அசமப்பாக இருக்கிற 

இடத்தில், அந்த அசமப்பின் அசனத்து உறுப்பினர்களும், அவர்கசள அடுத்து உரியபடி பதவிக்கு வருபவர்களும்; கடன் வாங்குபவர்கள் ஒரு ைங்கமாக 

இருக்கிற இடத்தில், நிர்வாகக் குழுவும், அந்த நிர்வாகக் குழுவில் அடுத்தடுத்து பதவிக்கு வருபவர்களும், டதர்ந்சதடுக்கிற, நியமிக்கிற அல்லது 

டைர்த்துத் சதரிவு சைய்கிற புதிய உறுப்பினர்கள் எவரும், கடன் வாங்குபவர்கள் ஒரு அறக்கட்டசளயாக இருக்கிற பட்ைத்தில், அறங்காவலர்களும், 

அறக்கட்டசளயில் அடுத்தடுத்து பதவிக்கு வருபவர்களும், கடன் வாங்குபவர்கள் லிமிட்டட் சலயபிலிட்டி கூட்டு நிறுவனமாக இருக்கிற இடத்தில், 

அந்த லிமிட்டட் சலயபிலிட்டி கூட்டு நிறுவனத்தின் கூட்டாளிகளும், அந்த டநரத்தில் கூட்டாளிகளாக இருப்பவர்களும், அவர்களது வாரிசுதாரர்கள், 

அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாகிகளும், அடுத்தடுத்துப் பதவிக்கு வருபவர்களும், அந்நிறுவனத்தின் நியமனம் சபறுபவர்களும்) ஒரு தரப்பிலும்  

மற்றும் 

கம்சபனிகள் ைட்டம் 1956-ன் கீழ் பதிவு சபற்றுள்ளதும், தனது பதிவு அலுவலகத்சத, சமக் டவர்ஸ், மூன்றாம் தளம், பசழய எண். 307, புதிய எண். 165, 

பூந்தமல்லி சை டராடு, மதுரவாயல், சைன்சன-600095, தமிழ்நாடு என்ற முகவரியில் சகாண்டதும், கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் சைால்லியுள்ள 

இடத்திலுள்ள கிசள அலுவலகம் ஒன்சறக் சகாண்டதும் இங்டக “FICCL” என்று சைால்கிறதுமான (இந்தச் சைால்லில், இடப்சபாருளுக்கு 

எதிர்ப்பானதாக இருந்தால் ஒழிய, அதன் அடுத்தடுத்து பதவிக்கு வருபவர்கள் மற்றும் நியமனம் சபறுபவர்கள் அடங்குவர்) நிறுவனமான, 

ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் கம்சபனி லிமிட்டட், மறுதரப்பிலும். 

 

இதன்மூலம்: 

i) கடன் வாங்கியவர்(கள்), சைாத்து வாங்குவதற்காக / கட்டுமானம் சைய்வதற்காக / டமம்பாடு சைய்வதற்காக அடதாடு கடன் சுருக்கப் 

பட்டியலில் இன்னும் குறிப்பாகக் குறிப்பிட்டுள்ள டநாக்கத்திற்காக, கடன் வாங்கியவர்(களு)க்குக் கடன் ஒன்சற முன்பைமாகத் 

தருமாறு FICCL நிறுவனத்திடம் டவண்டுடகாள் விடுத்திருக்கிறார்கள்; 

 

      ii) கடன்தாரர்கள் வழங்கியுள்ள பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் தகவல்கசள நம்பி, FICCL நிறுவனம், இனிடமல் டதான்றும் விதிகள் மற்றும் 

நிபந்தசனகளில் கடன் வாங்குபவர்(களுக்கு) கடன் வழங்க ஒப்புக் சகாண்டிருக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 
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இந்த ஒப்பந்தடம ைாட்சியாக அசமகிறது அடதாடு இதன் மூலமாக பின்வருவதன்படி ஒப்புக் சகாண்டு பிரகடனம் சைய்கிடறாம்: 

ைட்டப்பிரிவு 1 

வசரயசறகள் 

“ஒப்பந்தம்” என்பதன் சபாருள், இந்தக் கடன் , இத்டதாடு இசைத்துள்ள கட்டைங்கள் கடன் சுருக்கப் பட்டியல் மற்றும் இசைப்புப் பட்டியல்கள் எதுவும், பைம் திருப்பிச் 

சைலுத்தும் பட்டியல்கள், இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக அசமகிறபடி இப்டபாது அல்லது இனிடமல் இசைக்கிற பின்னிசைப்பு மற்றும் பின்னிசைப்பு எதுவும், 

ைாட்சி ஆவைங்கள் அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்டதாடு, இப்டபாடதா அல்லது இதற்குப் பிறடகா, அவ்வப்டபாது இசைக்கிற மற்ற டைர்க்சக ஆகியவற்சறடய குறிக்கிறது. 

 

“விண்ணப்பம்” என்பது, கடன்தாரர்கள், FICCL நிறுவனத்திடமிருந்து ச ாத்ததக் தகயகப்படுத்துவதற்காக / 

கட்டுமானம் ச ய்வதற்காக கடன் வ திதயப் சபறும் நநாக்கத்திற்காகச்  மர்ப்பிக்கிற, ஆதார ஆவணங்கந ாடு 

ந ர்ந்த கடன் விண்ணப்பம் என்நற சபாரு ாகிறது. 
 

“கட்டுமானம் அல்லது டமம்பாடு” இது, கட்டுமானம், மாற்றியசமத்தல், புதுப்பித்தல், பராமரித்தல் அல்லது சைாத்திசனப் டபணிக்காத்து, பராமரித்து, உபடயாகிப்பதற்கான 

எந்தச் சையலுடமயாகும். 

 

“தாமதமாகப் பைம் சைலுத்துவதற்கான வட்டி” என்பது,  ைம மாதத் தவசைசய (EMI) அல்லது PEMII -ஐச் சைலுத்த டவண்டிய டததிக்கு அப்பாலும் பைம் சைலுத்தத் 

தாமதிப்பதற்கு மதிப்பிடுகிற கட்டைங்கள் என்டற சபாருளாகிறது. 

 

“எசலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சைர்வீைஸ்” (சடபிட் கிளியரிங்) இனிடமல் “ECS” என்று குறிப்பிடுகிடறாம் என்பதன் சபாருள், இந்திய ரிைர்வ் வங்கி அறிவிக்கிற ‘சடபிட் 

கிளியரிங் டைசவகள்’ ஆகும், EMI-கசளச் சைலுத்துவதற்காக, “கடன் சுருக்கப் பட்டியலில்” இன்னும் குறிப்பாக அசமத்துக் சகாடுத்துள்ளபடி, இதில் பங்டகற்பதற்கு, 

கடன்தாரர்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புதலளித்திருக்கிறார்கள் என்படதயாகும். 

 

“ைம மாதத் தவசைகள்” (“EMI”) என்பதன் சபாருள், கடன் வாங்குபவர்(கள்) ஒவ்சவாரு மாதமும் FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்த டவண்டிய வட்டி உள்ளடக்கிய சதாசக 

அல்லது அந்தந்த நிசலக்குத் தக்கபடி, அைல் மற்றும் வட்டி உள்ளடக்கிய சதாசகயாகும், அடதாடு இது கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் அசமத்துள்ளபடியானது என்படதயாகும். 

 

“வைதி” என்பதன் சபாருள், கடன் வாங்குபவர்(களுக்கு) வழங்குகிற கடன் வைதி என்டற சபாருளாகிறது, இது அதன் தன்சமயில் ஏற்சகனடவ இருக்கிற கடசன 

அதிகரிப்பதாகடவா அல்லது தனிநபர்க் கடன் அல்லது கடன் வாங்குபவர்(களின்) வியாபாரம் / சதாழில் டநாக்கங்களுக்காக அதிகரிப்டபாடு டைர்த்து ஏற்சகனடவ இருக்கிற 

கடனின் மீது வாங்குவதாகடவா இருக்கிறது . 

 

“மாறும் வட்டி விகிதம்” (“FIR”) என்பதன் சபாருள், FICCL நிறுவனம் தனது முதன்சமக் கடன் சகாடுக்கும் வட்டி விகிதசமன அவ்வப்டபாது அறிவித்து, கால அளடவாடு 

டைர்த்து FICCL நிறுவனம் சபாருத்துகிற, கடன் வாங்கியவர்(களின்) கடனில், இந்த ஒப்பந்தத்சதத் சதாடர்ந்து, FICCL நிறுவனம் முடிவு சைய்கிறபடியான, வட்டி விகிதம் 

என்படதயாகும். 

 

“FIR விதிப்புத் டததி” என்பதன் சபாருள், இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிகளின் டபரில் கடன் வாங்கியவர்(களின்) கடனில் FICCL நிறுவனம் FIR விதிக்கிற டததி என்படதயாகும். 

 

“வட்டி” என்பதன் சபாருள், அந்தந்த நிசலக்குத் தக்கபடி, நிசலயான வட்டி விகிதம் அல்லது மாறும் வட்டி விகிதம் (“FIR”) என்படதயாகும். 

 

“கடன்” என்பதன் சபாருள், கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் சைால்லியுள்ள, எந்தத் சதாசக வசர  FICCL நிறுவனம் கடன் வாங்கியவர்(களு)க்குக் கடன் சகாடுத்து, முன்சதாசக 

தரலாடமா அந்தக் கடனின் அைல் சதாசக என்படதயாகும், அடதாடு இதில், இடப்சபாருளுக்கு அவசியமாகிற இடத்தில், அைல் சதாசக, வட்டி மற்றும் அவ்வப்டபாது கடன் 

வாங்கியவர்(கள்) சைலுத்த டவண்டியுள்ள சதாசக உள்ளிட்ட நிலுசவயிலுள்ள கடன் சதாசக அடங்குகிறது. 

 

“முன் விகிதமாக்கிய மாதாந்திரத் தவசை வட்டி” (“PEMII”) என்பதன் சபாருள், கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ள வட்டி விகிதத்தில், கடன் மீது, கடன் 

வழங்கிய டததியிலிருந்து/கடனுக்குரிய டததியிலிருந்து, மாதந்திரத் தவசை துவங்கிய டததி வசர, கடன்தாரர் சைலுத்த டவண்டியுள்ள வட்டித் சதாசக என்படதயாகும். 

 

“ச ாத்து’ என்பதன் சபாருள், கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் விவரித்துள் , இந்தக் கடன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நிறுவனம் 

நிதியுதவிய ிக்கப் சபற்று, தகயகப்படுத்துகிற / கட்டுமானம் ச ய்கிற / நமம்பாடு ச ய்கிற அத யாச் ச ாத்து 

என்பநதயாகும். 
 

“திருப்பிச் சைலுத்துதல்” என்பதன் சபாருள், கடன் கைக்கில் வழங்கியுள்ளபடி, கடனின் அைல் சதாசகசயத் திருப்பிச் சைலுத்துவதும், வட்டி மற்றும் கடன் கைக்கின் 

கீழுள்ள மற்ற நிலுசவத் சதாசககசளச் சைலுத்துவதுமாகும். 

 

“சில்லசர வணிக முதன்சமக் கடன் சகாடுக்கும் விகிதம்” அல்லது “RPLR” என்பதன் சபாருள், FICCL நிறுவனம் தனது முதன்சமக் கடன் சகாடுக்கும் விகிதம் என்பதாக 

அவ்வப்டபாது அறிவிக்கிற வட்டி விகிதடமயாகும். 

 

“அனுமதிக் கடிதம்” என்பதன் சபாருள், கடசன அனுமதிப்பதற்காகக் கடன் வாங்கியவர்(களுக்கு) FICCL நிறுவனம் அனுப்பி சவக்கிற கடிதம் என்படதயாகும், அது குறித்த 

டததிசய பட்டியலில் குறிப்பிடுகிறார்கள். 

 

“பட்டியல்” என்பதன் சபாருள், கடன் ைம்பந்தமாக இருந்து, இவ்சவாப்பந்தத்தின் உள்ளான அங்கமாக அசமகிற ‘கடன் சுருக்கப் பட்டியல்’, கடசனத் 

திருப்பிச் சைலுத்தும் திட்டம் அல்லது இப்டபாது அல்லது இதற்குப் பிறகு இந்த ஒப்பந்தத்டதாடு இசைக்கிற மற்ற பட்டியல்கள் என்டற 

சபாருளாகிறது. 

 

“ஸ்டடண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன்ஸ்” (“SI”) என்பதன் சபாருள்,  கடன் வாங்குபவர்கள், கடன் வாங்குபவர்களின் வங்கியில் சவத்துள்ள கைக்கில், FICCL 

நிறுவனத்திற்குக் கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்த, இன்னும் அதிகக் குறிப்பாக, கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் அசமத்துக் சகாடுத்துள்ளபடி பைம் 

சகாடுப்பதற்காக, EMI-களுக்குச் ைமமான சதாசகசயக் கழித்துக் சகாள்ளுமாறு சைால்லி, அவர்களது வங்கிக்கு வழங்குகிற எழுத்துப்பூர்வமான 

அறிவுறுத்தல்களாகும். 
பிரிவுத் தசலப்புகள், பார்த்துக் சகாள்ள எளிதாக இருக்கும் வசகயிலானசவயாகும் அடதாடு இந்த ஒப்பந்தத்சதக் கட்டசமத்ததன் ஒரு பகுதியாக அசமயாது. இந்த 

ஒப்பந்தத்தில், ஒருசம என்பதில் பன்சமயும் அடங்குகிறது அடத டபால பன்சமயில் ஒருசம அடங்குகிறது, ஒரு பாலினத்சதக் குறிக்கும் வார்த்சதகள், மற்ற 

பாலினங்கசளயும் உள்ளடக்கும். ைட்டப்பூர்வமான ஷரத்து ஒன்றுக்கான இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள குறிப்புகளில், எந்தச் ைட்டப்பூர்வமான திருத்தங்களும், அதில் சைய்கிற 

புதிய ைட்டத்சத உருவாக்குவதும் அடங்கும். 

 

ைட்டப்பிரிவு 2  

கடன் சதாசக மற்றும் வட்டி 

 

2.1 கடன் சதாசக: 

 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

FICCL, கடன் வாங்குபவர்(களி)ன் டவண்டுடகாளுக்கு இைங்க, கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் அசமத்துள்ள சதாசகக்கு அதிகமாகாதடதார் கடன் சதாசகசய, 

இங்டக அசமத்துக் சகாடுத்துள்ள நிபந்தசனகள், விதிகள், மற்றும் உடன்படிக்சககளின் அடிப்பசடயிலும், அவற்றுக்கு உட்பட்டும், வாங்குபவர்(களு)க்கு 

கடன் சகாடுக்க ஒப்புக் சகாள்கிறது, அடதாடு கடன் வாங்குபவர்(கள்) FICCL நிறுவனத்திடமிருந்து கடன் சபற ஒப்புக் சகாள்கிறார்(கள்). 

2.2  வட்டி: 

 

(a) கடன் முன்சதாசகயாகப் சபற்ற அைலிலும்,நிலுசவத் சதாசகயிலும், கடன் சுருக்கப் பட்டியலிலும் (சபாருந்துகிற வட்டி வரி தவிர்த்து) 

குறிப்பிட்டுள்ளபடிடய கடன் வாங்குபவர்(கள்) வட்டி சைலுத்துவார்கள். கடனுக்கான வட்டிசயயும், மற்ற கட்டைங்கசளயும், ஓர் 

ஆண்டில் முன்னூற்று அறுபத்து ஐந்து (365) நாட்கள் இருக்கிற அடிப்பசடயிடலடய கைக்கிடுடவாம். கடனுக்கான வட்டிசய, 

உள்ளபடியான நிலுசவயிலுள்ள அைல் மீதத் சதாசகயில் மாதாந்திர எச்ைத் சதாசககளுக்கு அன்றாட மீத நிலுசவத்சதாசக 

அடிப்பசடயில் கைக்கிடுடவாம். கடனுக்கான வட்டி, கடசனக் சகாடுத்த / கடன் காடைாசலசயக் சகாடுத்த டததியிலிருந்து, கடன் 

வாங்கியவர்(களின்) அல்லது அவரது வங்கியின் சகக்கு வந்து டைர, காடைாசலசய வசூலிக்க, காடைாசலக்கான பைம் கிசடக்க ஆகும் 

இசடப்பட்ட காலத்சதப் சபாருட்படுத்தாமல், துல்லியமாக ஆரம்பித்துவிடும். 
 

(b)  நிசலயான வட்டி வீதம்: கடன் வாங்குபவர்(கள்) நிசலயான வட்டி விகிதடம டபாதும் என சதரிவு சைய்கிற நிகழ்வில், இந்தக் கடன் ஒப்பந்தத்சத 

நிசறடவற்றும் டததியில் உள்ளபடி, கடனுக்குப் சபாருந்துகிற வட்டி விகிதத்சத கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்டளாம். கடனின் ஆரம்பத்தில் வட்டி 

விகிதம் நிசலயானதாக இருக்கிற டபாதிலும், பைச்ைந்சத நிசலசமகளில் விதிவிலக்கான மற்றும் அைாதாரை மாற்றங்கள் ஏற்படுவதன் கீழ், FICCL 

நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட விருப்புரிசமயின் டபரில் இது டமல்டநாக்கிய திசையில் அல்லது கீழ் டநாக்கிய திசையில் மாற்றுவதற்கு / திருத்துவதற்கு 

உட்பட்டதாகும். 

 

(c) மாறும் வட்டி விகிதம் (“FIR”): கடன் வாங்குபவர்(கள்) FIR விகிதடம டபாதும் என சதரிவு சைய்கிற நிகழ்வில், இந்தக் கடன் ஒப்பந்தத்திற்குப் சபாருந்துகிற 

வட்டி விகிதத்சத FICCL நிறுவன சில்லசர வணிக முதன்சமக் கடன்சகாடுக்கும் விகிதத்டதாடு (RPLR) இசைத்து இடுடவாம். வட்டி விகிதம் அவ்வப்டபாது 

ஏற்படுகிற டவறுபாடுகளுக்கு உட்பட்டிருக்கும் அடதாடு FICCL நிறுவன RPLR-ல் மாற்றமிருந்தால், கடனின் வட்டி விகிதமும் மாறும். கடன் மீதான வட்டி 

விகிதத்சத, RPLR -ல் மாற்றம் எதுவுமிருந்தால், கடசன முதலில் சகாடுத்தனுப்பிய டததியிலிருந்து, ஒவ்சவாரு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுசற திருத்தி 

அசமப்டபாம். இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிகளின்படி, FICCL நிறுவனம் டவறுபடுத்தும் வசரயும், டவறுபடுத்துகிறபடியும், இந்தக் கடன் ஒப்பந்தத்சத 

நிசறடவற்றும் டததியில் கடனுக்குப் சபாருந்துகிற FIR-ஐ, கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்டளாம். கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்தும் காலத்தின் டபாது, 

வட்டி விகித ஏற்ற இறக்க அளவு மாறாமல்/ஒடர விதமாகடவ இருக்கும். 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்    கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்     அங்கீகாரம்சபற்ற 

சகசயாப்பதாரர் 

 

 

 

(d)  FICCL நிறுவனம் FIR-ஐ மாற்றியிருந்தால் மட்டுடம, அந்த FIR-ஐ FICCL நிறுவனம் கடன் வாங்கியவர்(களு)க்குத் சதரிவிக்கும் அடதாடு FICCL நிறுவனம் 

அறிவிக்கிற அதுடபான்ற வட்டி விகிதடம கடன் வாங்கியவர்(கசள)க் கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கும். 

 

(e)  கடனில் அவ்வ்வப்டபாது சபாருந்தக்கூடிய வட்டி வரி மற்றும் மற்ற கிஸ்திகசள, கடன் வாங்குபவர்கடள சைலுத்த டவண்டும். கடன் வாங்குபவர்(கள்), FICCL 

நிறுவனம் டகாருவதன் டபரில், இந்தியாவிடலா அல்லது சவளிநாட்டிடலா இருக்கிற அரைாங்க ஆசையம் அல்லது டவறு ஏடதனும் ஒழுங்குமுசற முகசமக்கு, 

அதுடபான்ற அரைாங்க ஆசையம் அல்லது முகசம வட்டி அல்லது டவறு ஏடதனும் சதாசகயில் (மற்றும் / அல்லது PEMII உள்ளிட்ட மற்ற கட்டைங்கள்) 

விதிக்கிற FICCL நிறுவனத்திற்குக் சைலுத்தக்கூடிய, வட்டி வரி அல்லது மற்ற வரி சைலுத்திய அல்லது சைலுத்தக்கூடிய சதாசகசய, திருப்பிக் சகாடுத்துவிட 

டவண்டும் அல்லது சைலுத்திவிட டவண்டும். 

 

(f)  FICCL நிறுவனத்தின் மற்ற உரிசமகளுக்குத் தப்பபிப்பிராயம் எதுவுமில்லாமல், கடன் வாங்கியவர்(கள்) சைலுத்தக்கூடிய டமற்சைான்னபடியிஆன வட்டி 

மற்றும் மற்ற சதாசககசள, உரிய தவசைத் டததிகளில் கடன் வாங்கியவர்(களின்) கடன் கைக்கிற்கு விதிப்டபாம்/அதிலிருந்து கழித்து விடுடவாம் அடதாடு 

அது நிலுசவயிலுள்ள கடன் சதாசகயின் ஒரு பகுதி என ஆகிவிடடவ நிதானிப்டபாம். 

 

2.3  கடன் சகாடுத்தல்: 

 

(a) இதற்குப் பிறகு வழங்கியுள்ள தாக்கீதின் அசனத்து நிபந்தசனகசளயும் குறித்த கடன் வாங்கியவர்(களி)ன் சையல்திறசனப் சபாருத்து, 

கடசன ஒடர ஒட்டுசமாத்தத் சதாசகயாகடவா அல்லது சபாருத்தமான பகுதிகளாகடவா, அல்லது FICCL நிறுவனம் அவ்வப்டபாது முடிவு 

சைய்கிறபடியான அதுடபான்ற முசறயிடலா, டதசவ அல்லது மானத்தின் முன்டனற்றத்சதப் சபாருத்து முடிவு சைய்யலாம். இது 

ைம்பந்தமானதில் FICCL நிறுவனத்தின் முடிடவ இறுதியானதாகவும், முடிவானதாகவும், கடன் வாங்கியவர்(கசள)க் 

கட்டுப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும்.  இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகள், வினிடயாகித்துள்ள கடனின் ஒவ்சவாரு 

பிரிசவயும் கட்டுப்படுத்தும். FICCL நிறுவனத்திற்கு அவ்வாறு அவசியமானால், கடன் வாங்கியவர்(கள்) ஒவ்சவாரு முசற வினிடயாகம் 

சைய்வசதப் சபற்றுக் சகாண்டசதயும், FICCL நிறுவனத்திற்கு அவசியமாகிற வடிவில், ஒப்புசக சைய்வார்கள். 
 

 

(b) சைாத்து கட்டுமானமாகிக் சகாண்டிருக்கிற பட்ைத்தில், கடசன டநரடியாக கட்டிடம் கட்டுபவர் அல்லது   சைாத்சத டமம்பாடு 

சைய்கிறவருக்டக டநரடியாக வினிடயாகித்து விடுவார்கள் அடதாடு அச்சைாத்து கட்டித் தயாராக இருக்கிற சைாத்தாக இருக்கிறசதன்றால், FICCL 

நிறுவனம் ஏற்றது எனக் கருதுகிறபடியான அதுடபான்ற விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகளின் டபரில், கடசன அங்குள்ள விற்பசனயாளருக்டக 

டநரடியாக வினிடயாகித்து விடுவார்கள். அச்சைாத்து சுய-கட்டுமானத்தின் கீழ் இருக்கிறசதன்றால், கடசன டநரடியாகக் கடன் 

வாங்குபவர்(களுக்டக) வினிடயாகித்து விடுடவாம். அதுடபான்று கடசன வினிடயாகிப்பசத, FICCL நிறுவனம் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு 

வினிடயாகித்திருப்பதாகடவ நிதானிக்க டவண்டும். வினிடயாகித்த கடசன, அந்தந்த நிசலக்குத் தக்கபடி, கடன் வாங்கியவர்(கள்) அல்லது 

அவர்கள் ைார்பாக எந்தத் டததியில் கடன் வினிடயாகத்சதப் சபற்றிருக்கலாம் என்பசதப் சபாருட்படுத்தாமல், எந்தக் காடைாசல அல்லது பைம் 

சகாடுக்கும் அறிவுறுத்தலின் கீழ் கடசன வினிடயாகித்தார்கடளா அத்டததியில் கடன் வாங்குபவர்(களுக்கு)க் சகாடுத்ததாகடவ நிதானிக்க 

டவண்டும். கடன் சதாசகசய, முன் மாதாந்திரத் தவசை வட்டியின் பால் சைலுத்தும் அசனத்துத் சதாசககள், முன் தவசை, ஆவைக் 

கட்டைங்கள், கடன் நடவடிக்சகக் கட்டைங்கள், காப்பீட்டிற்கான பிரீமியம் (சபாருந்துமானால்) ஆகிய அசனத்தும் டபாகவுள்ள நிகரத் 

சதாசகயாகக் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு சகாடுத்துவிட டவண்டும். FICCL நிறுவனத்திற்கு அவ்வாறு அவசியமாகிற பட்ைத்தில், கடன் 

வாங்குபவர்கள், ஒவ்சவாருமுசறக் கடன் சதாசகசய வாங்கும் டபாதும், FICCL நிறுவனத்திற்கு அவசியமாகிற படிவத்தில், அதற்கு ஒப்பம் 

அளிக்க டவண்டும். 
 

 

இங்குள்ள எவ்விஷயங்கள் இருந்த டபாதிலும், கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் டவறுவிதமாகக் குறிப்பிடாமல் இருக்கிற பட்ைத்தில், இந்த ஒப்பந்தத் 

டததியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் கடன் வாங்குபவர்கள் கடசனப் சபற்றுக்சகாள்ள டவண்டும், அவ்வாறு சபற்றுக் சகாள்ளத் தவறுவதற்கு, 

FICCL நிறுவனம், கடன் வாங்குபவர்களுக்கு கடன் தருவதற்கான / சகாடுப்பதற்கான கடப்பாடு எதன் கீழும் இருக்காது. 
 

(c)  கடன் வாங்குபவர்(கள்) FICCL நிறுவனத்திடம் மீதத்சதாசக மாற்ற வைதி டவண்டுசமன டவண்டுடகாள் விடுக்கிற பட்ைத்தில், கடன் சதாசகசய, கடன் 

வாங்கியவர்(களுக்கு) ஏற்சகனடவ கடன் சகாடுத்துள்ளவர்களின் சபயரில், ஏற்சகனடவ இருக்கிற கடன்(கசள) சகாடுத்துத் தீர்ப்பதின் பால் வினிடயாகித்து 

விடுவார்கள். கடசன, சைாத்து எசதயும் சகயகப்படுத்துவதற்கான / கட்டுமானம் சைய்வதற்கான டநாக்கத்திற்காக வாங்கியிருக்கிற பட்ைத்தில், கடன் 

வாங்கியவர்(கள்) அதுடபான்ற சைாத்துக் சகயகப்படுத்தல் / கட்டுமானத்திற்கான தங்களது சைாந்தப் பங்களிப்சபக் கட்டுமான நிறுவனம் / டமம்பாட்டாளர் / 

விற்பசனயாளருக்கு முழுசமயாகச் சைலுத்தி, அதுடபான்றப் பைப்பட்டுவாடாக்களுக்கான அத்தாட்சிசய FICCL நிறுவனத்திற்குச் ைமர்ப்பித்து விட்டதற்குப் 

பிறகு மட்டுடம கடசன வினிடயாகிப்பார்கள். 

 

2.4 கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்தும் காலம்: 

 

 கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்தும் காலத்சத, இத்துடன் இசைத்துள்ள கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் அசமத்துக் சகாடுக்க டவண்டும். 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

 

2.5 கடசன வினிடயாகிப்பதற்கான இறுதிகட்ட நாட்கள்: 

 

இங்கிருக்கிற எந்த விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட, FICCL நிறுவனம், அறிவிப்பு மூலமாக, அப்படிக் கடசனக் சகாடுக்குமாறு சகாடுத்த 

டவண்டுடகாசள இந்த ஒப்பந்தம் / கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் அசமத்துள்ள டததிக்குள் அல்லது FICCL நிறுவனம் எழுத்துப் பூர்வமாக 

ஒப்புக் சகாண்டபடி அதுடபான்று நீட்டித்துக் சகாடுத்த நாட்களுக்குள் சகாடுக்கவில்சல என்றாடலா, கடனின் கீழ் கடன் சதாசகசயக் 

சகாடுக்கப் சபறுவதற்கான கடன் வாங்குபவர்களின் உரிசமசய முடித்துக் சகாள்ளலாம். 
 

ைட்டப்பிரிவு 3 

பைம் திருப்பிச் சைலுத்துதல் / முன்னதாகடவ சைலுத்துதல் 

 

3.1 பைம் திருப்பிச் சைலுத்துதல்: 

 

(a) கடன் காலாவதியாசகயில் கடன் சதாசகசயத் திருப்பிச் சைலுத்தி விடுவதற்கான கடன் வாங்கியவர்களின் கடசம முழுசமயானதாகும். கடன் 

வாங்குபவர்(கள்), இப்டபாது இசைக்கிற அல்லது இங்குள்ள விஷயத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆகிற, கடன் சுருக்கப் பட்டியல் மற்றும் அல்லது கடசனத் 

திருப்ப்பிச்சைலுத்தும் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்தும் திட்டத்திற்கு ஏற்பக் கடசன, வட்டிடயாடு டைர்த்துத் திருப்பிச் 

சைலுத்துவதற்கும், ஆயினும், எந்தக் காரைம், அது எதுவாக இருந்தாலும், கடனின் எந்தப் பகுதிசயயும் வினிடயாகிப்பதில் தாமதம் அல்லது ஒத்தி சவப்பு 

எதுவும் நிகழ்கிற நிகழ்வில், EMI ஆரம்பிக்கும் டததியானது, கடனின் அசனத்துப் பாகங்கசளயும் வினிடயாகித்திருக்கிற சதாடர்ந்து வரும் மாதத்தின் 

நாட்காட்டி மாத 4 ஆம் டததியாகடவ இருக்கும் என்பசதயும் ஒப்புக் சகாண்டு சபாறுப்டபற்றுக் சகாள்கிறார்கள். EMI கைக்கிடுவது, வட்டிசய மறுபடியும் 

கைக்கிடுவதற்கு (வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இருக்கும் நிசலயில்) நிறுவனத்திற்குள்ள உரிசமக்குக் எவ்விதத் தப்பபிப்பிராயமும் இல்லாமல் இருக்கும், 

அடதாடு அது டபான்று EMI-ஐ மறு-கைக்கீடு சைய்கிறா நிசலயிலும், அதுடபான்றா கூடுதல் வட்டிசய, கடன் வாங்கியுள்ளவர்(களின்) நிலுசவயிலுள்ள கடன் 

சதாசகக்டக விதிப்டபாம். 

 

(d) EMI ஆரம்பிப்பது வசரக்கும், கடன் வாங்கியவர்கள் PEMII வட்டிசய ஒவ்சவாரு மாதமும் சபாருந்துகிறபடி, மாதாமாதம் சைலுத்திவிட 

டவண்டும், அடதாடு அதுடபான்ற ஒவ்சவாரு மாதமும் PEMII திருப்பிச் சைலுத்துவது, கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் சைால்லியுள்ள வட்டி விகிதத்திடலடய 

இருக்கும். 

 

ஆயினும், நாட்காட்டி மாதத்தின் 10ஆம் டததிக்குப் பிறடக கடசன வினிடயாகிக்கிற நிசலகளிலும், அடுத்த EMI முன் சைன்ற மாதத்திற்கு அடுத்து வருகிற 

மாதத்தில் சைலுத்த டவண்டியதாக வருகிற நிசலயில், PEMII-ஐ (கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் சைால்லியுள்ளபடி) அப்டபாது நிலுசவயாக இருக்கிற அைல் கடன் 

சதாசகயில் மூலதனமாக்கி, அடதாடு டைர்த்து, அைல் கடன் சதாசகயின் ஒரு பகுதியாக ஆக்கி விடுடவாம். உதாரைமாக, ஜனவரி 20 ஆம் டததி ரூ. 100-க்கு கடன் 

ஒன்சற வழங்கியிருக்கிறார்கள் எனவும்,  வழக்கமான EMI மார்ச் 4 ஆம் டததியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது எனவும் சவத்துக் சகாள்கிற பட்ைத்தில், ஜனவரி 20 ஆம் 

டததிக்கும்,  பிப்ரவரி 3 ஆம் டததிக்கும் இசடப்பட்ட காலத்திற்கான வட்டித் சதாசகசய (ரூ. 2) அைல் கடன் சதாசகடயாடு  டைர்த்து விட்டு, டமற்சகாண்டு 

வட்டிசய ரூ. 100-க்குப் பதிலாக அவ்வைல் சதாசகயான  ரூ. 102-ல் கைக்கிடுடவாம். 

 

கடசனத் தவசைகளிடலடய வினிடயாகிக்கிடறாம், கடன் வாங்குபவர்(களின்) டவண்டுடகாளின் டபரிலும், அதற்கு FICCL நிறுவனம் ைம்மதிப்பதன் டபரிலும், 

கடன் வாங்குபவர்(கள்) கடனின் திருப்பிச் சைலுத்தும் முழுக் காலத்தின் அடிப்பசடயில் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், வினிடயாகித்துள்ள சதாசககளிலும், 

நிலுசவத் சதாசககளிலுமான EMI-ஐ FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்துவார்கள். கடசன அடுத்தடுத்து வினிடயாகிக்கும் ஒவ்சவாருமுசறயும், கடசனத் 

திருப்பிச் சைலுத்தும்  காலத்தில், கடனின் கீழ் நிலுசவயாக இருக்கிற ஒட்டுசமாத்தத் சதாசககசளயும் திருப்பிச் சைலுத்துவசதப் பார்க்கும் வசகயில் EMI-ஐ 

அதிகரிப்பார்கள் / மாற்றியசமப்பார்கள். 

 

டமற்சைான்ன கடசனத் திருப்பிச் சைல்லும் காலத்சத, கடன் வாங்கியவர்(களின்) டவண்டுடகாளின் டபரில், FICCL நிறுவனம் தனது சைாந்த விருப்புரிசமயின் 

டபரில், கடன் வாங்கியவர்(களுக்கும்), இது விஷயமாக FICCL நிறுவனத்திற்கும் இசடடய பரஸ்பரம் ஒப்புக் சகாள்ளக்கூடிய அதுடபான்ற விதிகள் மற்றும் 

நிபந்தசனகளில் சபாருந்துவதாக நிதானிக்கிறபடி, FICCL நிறுவனம் நியமிக்கிற அதுடபான்ற டமற்சகாண்ட காலத்திற்கு நீட்டிக்கலாம், அதன் விசளவாக கடன் 

சதாசகயிடலா அல்லது டமற்சைான்னபடியான EMI-களின் சமாத்த எண்ணிக்சகயிடலா ஒரு  திருத்தம் இருக்கலாம். கடன் வாங்குபவர்(களுக்கு) அைல் கடன் 

சதாசகக்கு மற்றும்/அல்லது சதாசகயில் அல்லது EMI-களின் சமாத்த எண்ணிக்சகயில் திருத்தம் சைய்வதற்காக PEMII-ஐ மூலதனமாக்குவதற்கு எவ்வித 

எதிர்ப்பும் இல்சல என்பதாகக் கடன் வாங்குபவர்(கள்) ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள். 

 

(b) டமலுள்ள ைட்டப்பிரிவு 3.1(a) மற்றும் பைத்சதத் திருப்பிச் சைலுத்தும் திட்டம் இருந்த டபாதிலும், எந்த டநரத்திலும் அல்லது அவ்வப்டபாது, FICCL நிறுவனம், 

தனது சைாந்த விருப்புரிசமயின் டபரில் முடிவு சைய்கிறபடியான முசறயிலும், அளவிலும், பைத்சதத் திருப்பிச் சைலுத்தும் திட்டத்சத மறுஆய்வு சைய்து, மறு 

திட்டமிடுவதற்கு, FICCL நிறுவனத்திற்கு உரிசம இருக்கும் அடதாடு பைத்சதத் திருப்பிச் சைலுத்துவது, அப்படித் திருத்தியசமத்த EMI-க்கு ஏற்றபடிடய 

இருக்கும். 

 

(c)  கடன் வாங்குபவர்கள், கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் அசமத்துக் சகாடுத்துள்ளபடியான அதுடபான்ற எண்ணிக்சகயிலான தவசைகசள முன்னதாகடவ, 

ஒப்பந்தத்சத நிசறடவற்றும் டநரத்திடலா அல்லது FICCL நிறுவனம் குறிப்பிடுகிறபடி அதற்குப் பின் ஒரு டநரத்திடலா FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்தி விட 

டவண்டும் ("முன் தவசை”). 'முன் தவசைசய', கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் அசமத்துக் சகாடுத்துள்ள விதத்தில், தவசைகளில் ைரி சைய்து சகாள்ள 

டவண்டும். FICCL நிறுவனம், 'முன் தவசைகளில்' வட்டி எசதயும் சகாடுக்கப் சபாறுப்புள்ளதாகாது. 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்    கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்    அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

        

(d)  கடன் வாங்கியவர்(கள்) FIR-ஐத் சதரிவு சைய்கிற பட்ைத்தில், கீழுள்ள துசைச் ைட்டப்பிரிவின் கீழ் வழங்கியுள்ளபடி தவிர்த்து, அல்லது அதன் விதிவிலக்காக, 

நிர்வாக வைதிக்காக, FIR-யில் ஏற்படுகிற ஏற்றயிறக்கங்கசளப் சபாருட்படுத்தாமல், EMI சதாசகசய மாறாததாக சவத்துக் சகாள்ளடவ எண்ைம் 

சகாண்டுள்டளாம், அதன் விசளவாக, EMI-களின் எண்ணிக்சக மாறுபட வாய்ப்புள்ளது. ஒவ்சவாரு FIR திருத்தத்தின் டபரிலும் கடன் வாங்கியவர்(கள்) சைலுத்த 

டவண்டியுள்ள கூடுதல் EMI-களின் எண்ணிக்சகசயப் சபாருத்த வசரயில், FICCL நிறுவனம் எவ்வித அறிவிப்சபயும் சகாடுக்காது. ஆயினும், FICCL 

நிறுவனத்தின் நிதியாண்டின் டபாது சபாருந்தக்கூடிய / சபாருந்திய FIR குறித்தத் தகவல்கசளயும்ம், அதுடபான்ற காலத்தின் டபாது கசடசியாகச் சைய்த FIR 

திருத்தத்திலிருந்து சைலுத்தக்கூடிய EMI -களின் எண்ணிக்சகசயயும், வருடத்திற்கு ஒருமுசற FICCL நிறுவனம் கடன் வாங்கியவர்(களுக்குத்) சதரிவிக்கும். 

கடன் வாங்குபவர்(கள்) கடசனயும் அடதாடு டைர்ந்த வட்டிசயயும் முழுசமயாகச் சைலுத்தித் தீர்க்கும் வசர -கசளச் சைலுத்துவார்கள். 

 

(e)  இந்த ஒப்பந்தத்தில் முரண்பாடாக எதுவும் இருக்கிற டபாதிலும் கூட, இந்த டநரத்தில் FIR-ஐப் சபாருத்த மட்டில், பின்வரும் நிசலயில் சபாருத்தமான விதத்தில் 

EMI-ஐ அதிகரித்துக் சகாள்வதற்கு FICC நிறுவனத்திற்கு உரிசமயிருக்கும்: 

 

(i)  சைால்லியுள்ள EMI எதிர்மசறயான பைம் சைலுத்தலுக்குக் சகாண்டு சைல்லும் (அதாவது வட்டிசய முழுசமயாக உட்சகாள்ளும் வசகயில் EMI 

டபாதுமானதாக இருக்காது) மற்றும்/அல்லது 

(ii) EMI-யில் இருக்கிற அைல் பகுதி, FICCL நிறுவனம் தீர்மானிக்கிற அதுடபான்ற காலத்திற்குள் கடன் சதாசகசயத் திருப்பிச் சைலுத்துவதற்குப் 

பற்றாததாக இருக்கிறது 

 

கடன் வாங்கியவர்(கள்) அதுடபான்ற அதிகரித்த EMI சதாசகசயயும், FICCL நிறுவனம் முடிவு சைய்து, FICCL நிறுவனம் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு அறிவுறுத்திய 

அதற்கான எண்ணிக்சகசயயும் சைலுத்த டவண்டியிருக்கும். 

 

(f)  FICCL நிறுவனம் அதன் சில்லசர வணிக முதன்சமக் கடன் சகாடுக்கும் விகிதத்சத அவ்வப்டபாது, FICCL நிறுவனம் தனது சைாந்த விருப்புரிசமயின் டபரில் 

சபாருத்தமானது என நிதானிக்கிறபடியான அதுடபான்ற முசறயில் மாற்றிக் சகாள்ளலாம். 

 

இதன் கீழ் சைலுத்த டவண்டியதாக உள்ள சதாசக எசதயும் கடன் வாங்கியவர் சைலுத்தாமல் டபாகிற நிகழ்வில், கடனின் மீத நிலுசவத் சதாசகசய திருப்புச் 

சைலுத்துவது எனும் வசகயிடலா அல்லது கடன் வாங்கியவர்கள் சைலுத்த டவண்டிய வட்டி அல்லது சதாசக அல்லது சைலுத்தக்கூடிய சதாசகசயச் 

சைலுத்துவது என்ற வசகயிடலா, அல்லது இந்த ஒப்பந்த நிபந்தசன எசதயும் அல்லது இந்தக் கடன் ைம்பந்தமான மற்ற ஆவைம் எதன் கீழும் கடன் 

வாங்கியவர்(கள்) விதி மீறல் அல்லது சைலுத்தாமல் டபாசகயில், கடன் வாங்கியவர்கள், நிலுசவயிலுள்ள சதாசகசயப் சபாருத்த வசரயிலும், வட்டி அல்லது 

சகாடுக்க டவண்டியதாக உள்ள மற்ற சதாசகசயப் சபாருத்த வசரயிலும், இங்டக கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள விகிதத்தில் தாமதமாகப் பைம் 

சைலுத்துவதற்கான வட்டிசய, மாதாந்திர மீதத்சதாசகயில் அல்லது FICCL நிறுவனம் அவ்வப்டபாது எழுத்துப் பூர்வமாக அறிவிக்கக்கூடிய காலங்களில், 

சைலுத்தாமல் விட்ட டததியிலிருந்து, பைம் சைலுத்தும் டததி வசர, சைலுத்திவிட டவண்டும். கடன் வாங்கியவர்(கள்), அதுடபான்ற தாமதமாகப் பைம் 
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சைலுத்துவதற்கான வட்டியானது, கடன் வாங்கியவர்களின் தரப்பில் சைய்த அதுடபான்ற தாமதம் / சைலுத்தாமல் விட்டதன் காரைமாக, FICCL நிறுவனத்திற்கு 

ஏற்பட வாய்ப்புள்ள இழப்பிற்கு நியாயமான கைக்டக என்று சவளிப்பசடயாக ஒப்புக் சகாள்கிறார்(கள்). தாமதமாகப் பைம் சைலுத்துவதற்கான வட்டிசயச் 

சைலுத்துவது, உரிய டநரத்தில் பைத்சதச் சைலுத்துவது மற்றும்/அல்லது அது டபான்று பைத்சதச் சைலுத்தாமல் விடுவது அல்லது பைத்சதத் திருப்பிச் 

சைலுத்தாமல் டபாவது ைம்பந்தமானது உள்ளிட்ட FICCL நிறுவனத்தின் மற்ற உரிசமகள் எசதயும் பாதிக்கச் சைய்வது உள்ளிட்ட மற்ற கடசமகசள, கடன் 

வாங்கியவர்களுக்கு இல்லாமல் டபாகச் சைய்யாது. டமற்படியானது, கூடுதலானது என்றும், நிறுவனத்திற்கு, கடன் வாங்கியவர்(கள்) கடசம தவறிய எதனாலும் 

FICCL நிறுவனத்திற்குச் டைரக்கூடிய அசனத்து உரிசமகசளயும் சவளிப்பசடயாகத் தக்க சவத்துக் சகாள்கிறது என்றும் சவளிப்பசடயாகக் 

குறிப்பிடுகிடறாம். இங்டக டமற்சைால்லியுள்ளவற்றுக்குக் கூடுதலாகவும், எவ்விதத் தப்பபிப்பிராயமும் இல்லாமலும், கடன் வாங்கியவர்கடள, பைத்சதத் 

திருப்பிச் சைலுத்தாமல் டபான்றதன் காரைமாக எவ்வசகயிலும் FICCL சைலுத்தக்கூடிய அல்லது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அசனத்துச் சைலவுகள், கட்டைங்கள் 

மற்றும் சைலவினங்களுக்கும் சபாறுப்பானவர்களாகவும் இருப்பார்கள். 

 

(h)  கடன் வாங்குபவர்(கள்), கடசன வினிடயாகிக்கும் டதயில் அல்லது அதற்கு முன்பாக, FICCL நிறுவனத்திற்குத் திருப்பித் தராத வருடாந்திர டைசவக் 

கட்டைங்கசள / நடவடிக்சகக் கட்டைங்கசள / அர்ப்பணிப்புக் கட்டைங்கசள, கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள விகிதத்தில் சைலுத்திவிட 

டவண்டும். 

 

(i) கடன் வாங்குபவர்கள், கடன் சுருக்கப் பட்டியலிலும், குறிப்பிட்டுள்ளபடியான, FICCL நிறுவனச் சைலவுகள் மற்றும் கட்டைங்கசளத் தாங்கடள பார்த்துக் 

சகாண்டு அதசனச் சைலுத்தி விடுவார்கள் அடதாடு அவற்றில் ஆவைக் கட்டைம் மற்றும் நடவடிக்சகக் கட்டைங்கள் (திருப்பித் தராதது), முன் தவசை 

வட்டி (சபாருந்துமானால்), மற்றும் காடைாசல பைம் இல்லாமல் திரும்புவதற்கான கட்டைங்கள், காடைாசல/ICS வைதிக் கட்டைங்கள், தாமதமாகப் பைம் 

சைலுத்துவதற்கான வட்டி, முன்னடர பைம் சைலுத்துவதற்கான கட்டைங்கள் மற்றும் அவ்வப்டபாது FICCL நிறுவனத்தின் உள்ளான சகாள்சககளுக்கு ஏற்ப்ப் 

சபாருந்துகிறபடியான கட்டைம் அல்லது சைலவுகள் எதுவும், இசவ மட்டும் தான் என்றில்லாமல், அடங்கும். FICCL நிறுவனத்திற்கு, கடன் 

வாங்குபவர்களுக்கு அறிவிப்டபாடு டமற்படிக் கட்டைங்கசள/சைலவுகசள திருத்தியசமப்பதற்கான உரிசம இருக்கும். டமற்படிக் கட்டைங்களுக்குக் 

கூடுதலாக, கடன் வாங்குபவர்கள் FICCL நிறுவனத்திற்கு, வட்டி வரி, டைசவ வரி, சுங்கம் (முத்திசர சுங்கம் உட்பட), மற்றும் வரிகசளயும் (அரைாங்கம் அல்லது 

மற்ற ஆசையிஅம் அவ்வப்டபாது விதிக்கக்கூடிய எந்த விவரமும்), (a) கடனுக்கான, கடசனக் சகாடுப்பதற்கான, கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்துவதற்கான 

விண்ைப்பம் (b) வட்டிடயாடு டைர்த்துக் கடசன மீட்பது மற்றும் பைமாக்குவது; (c) அமலாக்க நடவடிக்சககள் சதாடர்பாக இருக்கிற மற்ற 

அசனத்டுச்சைலவுகசளயும், அது எதுவாக இருந்தாலும், அவற்சறத் தாங்கடள பார்த்துக் சகாண்டு, அதசனச் சைலுத்தி, நிறுவனம் சைலுத்தியிருந்தால் 

அதசனத் திருப்பிக் சகாடுத்து விட டவண்டும். 

 

(j)  கடன் வாங்குபவர்கள் FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்துகிற பைம் அசனத்சதயும், சிக்கல் இல்லாமலும், சதளிவாகவும், எவ்வித வரிகளுக்கான அல்லது அதன் 

காரைமான பிடித்தம் எதுவும் இல்லாமல் சைலுத்த டவண்டும். கடன் வாங்குபவர்கள் அது டபான்ற பிடித்தங்கசளச் சைய்ய டவண்டுமானால், அப்டபாது, அது 

டபான்ற நிசலயில், FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்தத்தக்க சதாசகசய, அது டபான்ற பிடித்தங்கசளச் சைய்த பிறகு, FICCL நிறுவனம் அது டபான்ற 

பிடித்தத்சதச் சைய்திருக்கவில்சல அல்லது பிடித்திருக்க அவசியமில்லாமல் டபாயிருந்தால், அது சபற்றிருக்கும் சதாசகக்குச் ைமமானடதார் சதாசகசயப் 

சபற்றுக் சகாண்டு, தக்க சவத்துக்சகாள்கிறது என்பசத உறுதி சைய்வதற்கான அளவிற்கு, அதிகரிப்டபாம். 

 

(k) ஒப்பந்தச் ைட்டத்தின் ைட்டப்பிரிவுகள் அல்லது டவறு ஏடதனும் ைட்டம் அல்லது இவ்சவாப்பந்தத்தின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகள் 

எதுவும் மற்றும்/அல்லது பத்திர ஆவைங்கள் எதுவும், பைம் சைலுத்துவது எதுவும் இருந்த டபாதிலும், FICCL நிறுவனம் டவறு விதமாக 

எழுத்துப் பூர்வமாக ஒப்புக் சகாண்டிருந்தால் ஒழிய, பின்வரும் முசறயிடலடய இருக்கும் என்பசதக் கடன் வாங்குபவர்கள் ஒப்புக் 

சகாண்டு, பிரகடனம் சைய்து, உறுதி சைய்கிறார்கள்: 
 

1.  முதலில் FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்த நிலுசவயிலுள்ளதும், சைலுத்தத்தக்கதுமான சைலவுகள், கட்டைங்கள், சைலவினங்கள் மற்றும் மற்ற 

பைங்களின் பால்; 

2.  இரண்டாவதாக, FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்த நிலுசவயிலுள்ளதும், சைலுத்தத்தக்கதுமான,  சைலுத்த நிலுசவயிலுள்ளதும், சைலுத்தத்தக்கதுமான 

மற்றும் / அல்லது டைர்கிறதுமான தாமதமாகப் பைம் சைலுத்துவதற்கான வட்டியின் பால், அடதாடு 

3.  இறுதியாக, FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்த நிலுசவயிலுள்ளதும், சைலுத்தத்தக்கதுமான அல்லது சைலுத்த நிலுசவயிலுள்ளதும், சைலுத்தத்தக்கதுமாக 

ஆகிற அைல் சதாசககளின் EMI/தவசைகள் எதன் சதாசகசயத் திருப்பிச் சைலுத்துவதன் பால். 

 

(l)  கடன் வாங்குபவர்(கள்) எவ்விதத்திலும் இங்குள்ள தங்களது கடசமகசள மீறி நடக்கிற பட்ைத்தில், அசத, இவ்சவாப்பந்தத்தின் ைட்டப்பிரிவு 8-ன் விதிகளில், 

ஒரு கடசம தவறிய நிகழ்வாகடவ சகாள்டவாம். 

 

3.2 கடன் வாங்கியவர்(கள்) கடசனப் பின்வரும் முசறகள் எதன்வாயிலாகவும் அடதாடு, இன்னும் குறிப்பாகக் கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் அசமத்துக் 

சகாடுத்துள்ள முசறகளில் திருப்பிச் சைலுத்தலாம்: 

(a)  FICCL நிறுவனத்தின் சபயரில் சகாடுத்துள்ள குறுக்குக் டகாடிட்ட பின் டததியிட்ட காடைாசலகள் (“PDC”); 

(b)  மின்னணுத் தீர்வகச் டைசவகள் (ECS) மற்றும் PDC; 

(c)  டநரடி கழிப்புகள் / நடப்பிலுள்ள அறிவுறுத்தல்கள். 

 

3.3 பின் டததியிட்ட காடைாசலகள்/ECS: 

 

கடன் சதாசகசயயும், அதில் இருக்கிற வட்டிசயயும் திருப்பிச் சைலுத்துவதற்காக, கடன் வாங்குபவர்கள், ECS பின் டததியிட்ட காடலாைசலகசளக் சகாடுக்க 

ஒப்புக் சகாண்டிருக்கிற இடத்தில், அது டபான்ற காடைாசலசய, கடன் வாங்கியவர்கள் ஏற்சகனடவ சபற்றிருக்கிற டபாதுமான பரிசீலசனக்டக 

சகாடுத்திருக்கிறதாக நிதானிப்டபாம். FIR-ல் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் விசளவாக, EMI-களின் எண்ணிக்சக அல்லது அதிலுள்ள சதாசக அதிகரிக்கிற பட்ைத்தில், 

கடன் வாங்கியவர்கள், FICCL நிறுவனம் டகாருவதன் டபரில், அதிலிருந்து புதிய ECS உத்தரசவ / கூடுதல் பின் டததியிட்ட காடைாசலகசள FICCL நிறுவனத்தின் 

டபரில் சகாடுத்து விட டவண்டும். கடன் வாங்கியவர்கள், காடைாசலகசளப் பைமாக்குவதற்குப் டபாதுமான மீதத்சதாசகசய, பைம் சைலுத்துவதற்கான 

அவற்றின் தவசைத் டததியில் வங்கியில் சவத்திருக்க டவண்டும். கடன் வாங்குபவர்கள், எந்த டநரத்திலும், சைால்லியுள்ள காடைாசலகசள எந்த வங்கிக் 

கைக்கிலிருந்து அசத முடித்துக் சகாள்ளடவா அல்லது சைால்லியுள்ள காடைாசலகசளப் பைமாக்கக் சகாடுப்பசத நிறுத்த வங்கிக்கு எவ்விதத் தகவல் 

சதாடர்சபக் சகாடுக்கடவா கூடாது. கடன் வாங்குபவர்கள் சகாடுத்த ECS காடைாசல பைமில்லாமல் திரும்புவது எதுவும், அவ்விதமாகப் பைமில்லாமல் 

திரும்பும் சையல் ஒவ்சவான்றுக்கும், அவ்வப்டபாது இருக்கிற FICCL நிறுவனத்தின் உள்ளான சகாள்சககளுக்குப் சபாருந்துகிறபடி, காடைாசலப் 

பைமில்லாமல் திரும்புவதற்கான கட்டைங்கசளச் சைலுத்தக் கடன் வாங்குபவர்கடள சபாறுப்பாவார்கள் என்பசத ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள். அது டபான்ற 

கட்டைத்சத விதிப்பது, ைட்டத்தின் கீழ், அது சகமாறத்தக்க ஆவைங்கள் ைட்டம், 1881, இந்தியத் தண்டசனச் ைட்டம், 1860 அல்லது டவறு எதுவாயிருந்தாலும் 

அதன் கீடழா, FICCL நிறுவனத்திற்குள்ள மற்ற அசனத்து உரிசமகளுக்கும் தப்பபிப்பிராயம் இல்லாமலிருப்பது என்பசத சவளிப்பசடயாகக் குறிப்பிட்டு, 

ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள். ECS காடைாசலகசளக் காைாக்க வங்கியில் சகாடுக்காமல் இருப்பது அல்லது FICCL நிறுவனத்தின் தரப்பில் சைய்த அது டபான்ற எதுவும், 

அது எந்தக் கரைத்திற்காக இருந்தாலும், அது கடன் வாங்கியவர்களின் சபாறுப்சப எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது என்பசத டமற்சகாண்டும் ஒப்புக் சகாண்டு 

புரிந்து சகாள்கிடறாம். இந்த விதிப் பிரிவின் விதிகளுக்குத் சதாடர்ச்சியாக, கடன் வாங்கியவர்கள் FICCL நிறுவனத்திற்குக் சகாடுத்துள்ள ECS அல்லது எந்தப் 

பின் டததியிட்ட காடைாசல(களு)ம் FICCL நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பில் இருக்சகயில் சதாசலந்து டபானாடலா, அழிந்து டபானாடலா அல்லது எங்டகடயா 

சவத்து விட்டார்கள் என்றாடலா; அல்லது அதிகாரியின் அல்லது மற்றபடி சகசயாப்பமிட்டுள்ளவரின் அல்லது சகசயாப்பமிட்டுள்ள எவர் அல்லது 

அடநகரின் (ஒருவருக்கு டமலிருந்தால்) மரைம், திவால், மனக்குழப்பம், பதவிநீக்கம் அல்லது பைம் எடுக்கும் வங்கியின் உரிமக் கசலப்பு; அல்லது 

நிறுவனத்தின் விருப்புரிசமயின் டபரில் ஏடதாசவாரு காரைம், அது எதுவாயிருந்தாலும் அதற்காக டவசறாரு காடைாசல அவசியமாகிற பட்ைத்தில், அப்டபாது 

அந்த நிகழ்வில், FICCL நிறுவனத்திடமிருந்து அது டபான்ற தகவல் கிசடத்த மூன்று டவசல நாட்களுக்குள், கடன் வாங்கியவர்(கள்) மூன்று டவசல 

நாட்களுக்குள், அது டபான்ற ECS காடைாசல(கள்) எதற்குப் பதிலாக, முந்சதய ECS காடைாசலகசளப் டபான்ற அடத சதாசகக்குச் சைலுத்தத்தக்க 

காடலாைசலகசள / புதிதாக டவறு ECS காடைாசலகசளக் சகாடுத்து விட டவண்டும். 

 

கடன் வாங்கியவர்கள் அந்த ECS பின் டததியிட்ட காடைாசலகசள ஒரு வங்கியிலிருந்து இன்சனாரு வங்கிக்கு ஸ்வாப் சைய்ய / மாற்றிக் சகாள்ள விரும்புகிற 

பட்ைத்தில், FICCL நிறுவனத்தின் அவ்வப்டபாது இருக்கிற உள்ளான சகாள்சககளுக்கு சபாருந்துகிறபடி FICCL நிறுவனத்திற்கு ஸ்வாப் கட்டைங்கசளச் 

சைலுத்துவதன் மூலம் கடன் வாங்குபவர்கள் அவ்வாறு சைய்து சகாள்ளலாம். 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்  கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்     அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

3.4 முன்னடர பைம் சைலுத்துதல் 

 

கடன் வாங்கியவர்(கள்) முன்னடர பைம் சைலுத்துவதற்கான அபராதம் எசதயும் சைலுத்தாமடலடய, கடன் சதாசகசயயும், அதில் 

நிலுசவயாக உள்ள வட்டிசய அல்லது அதன் ஏடதனும் ஒரு பகுதிசய முன்னடர சைலுத்திக் சகாள்வதற்கு உரிசமயுள்ளவர்களாக 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

இருப்பார்கள். FICCL நிறுவனத்திற்கு ஒருமாத முன் அறிவிப்சப எழுத்துப் பூர்வமாக FICCL நிறுவனத்திற்குக் சகாடுப்பதன் மூலமாக 

முன்னடர பைம் சைலுத்துவதற்கான டவண்டுடகாள் எசதயும் விடுக்க டவண்டும். முன்னடர சைலுத்திவிட்ட எந்தத் சதாசகசயயும், 

மறுபடியும் கடன் வாங்கடவா அல்லது கடன் வாங்கியவர்கடள இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மறுபடியும் சபற்றுக் சகாள்ளடவா முடியாது. 

 
3.5 பைம் சைலுத்துவதில் தாமதங்கள்: 

 

கடன் வாங்குபவர்கள், EMI-ஐ, எவ்விதத்திலும் திருப்பிச் சைலுத்தத் தவறாமலும், சவப்புத்சதாசக பிடித்தம் சைய்தசதக் டகாராமலும் அல்லது எதிர்-டகாரிக்சக 

சைய்யாமலும், சதாசககசளச் சைலுத்த டவண்டிய உரிய தவசைத் டததிகளில், முழுவதுமாகச் சைலுத்த டவண்டும். கடன் வாங்கியவர்களுக்கு, பைம் சைலுத்த 

டவண்டிய டததியில் EMI-ஐ சைலுத்துவதற்கான கடசம ைம்பந்தமாக எவ்வித அறிவிப்டபா, தகவடலா அல்லது நிசனவூட்டடலா  சகாடுக்க மாட்டடாம். FICCL 

நிறுவனத்தின் மற்ற உரிசமகளுக்குத் தப்பபிப்பிராயம் சகாள்ளாமல், சைலுத்த டவண்டிய டததிக்குள் பைம் சைலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படும் நிசலயில், FICCL 

நிறுவனம் அவ்வப்டபாது திருத்தியசமக்கக் கூடியபடி, கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள விகிதங்களில், தாமதமாகப் பைம் சைலுத்தியதற்கான 

வட்டிசயக் கடன் வாங்கியவர்(கள்) சைலுத்துவார்கள். 

 

3.6  கூட்டாகவும், பலராகவும் இருப்பதற்கான சபாறுப்பு: 

 

ஒன்றுக்கும் டமற்பட்ட கடன் வாங்குபவர்(களாக) மற்றும் கூட்டாகக் கடன் வாங்குபவர்(கள்) இருக்கிற பட்ைத்தில், அப்டபாது, இங்டக சைால்லியுள்ள எது 

இருந்த டபாதிலும், கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்தி, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழுள்ள கடசமகசள நிசறடவற்றுவதற்கான கடன் வாங்குபவர்(கள்) மற்றும் கூட்டாகக் 

கடன் வாங்குபவர்(களின்) சபாறுப்பு, கூட்டாகவும், பலராகவும் இருக்கும். 

 

3.7     இந்தப் பிரிவு எண் 3-ன் கீழ் அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள டவறு எந்தப் பிரிவின் கீழ் சைலுத்தக்கூடிய கட்டைங்கள் எசதயும், FICCL நிறுவனம் தனது 

சைாந்த விருப்புரிசமயின் டபரில் தள்ளுபடி சைய்யலாம் அடதாடு FICCL நிறுவனத்தின் முடிடவ இறுதியானதாகவும், கடன் வாங்கியவர்களுக்கு ைட்டப்பூர்வக் 

டகாரிக்சக எதுவும் இல்லாமலும் இருக்கும். 

 

 

 

ைட்டப்பிரிவு 4 

 

கடசனக் சகாடுப்பதற்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிற நிபந்தசன 

 

4.1  கடசனக் சகாடுப்பதற்கான FICCL நிறுவனத்தின் கடப்பாடு பின்வரும் நிபந்தசனகளுக்கு உட்பட்டட இருக்கும்: 

 

(a)  கடன் வாங்குபவர்(கள்) FICCL நிறுவனத்தின் பைத்சதத் திருப்பிச் சைலுத்துவதற்கு அவருக்குள்ள திறன் குறித்தத் டதசவசயச் ைந்திக்கிறார். FICCL 

நிறுவனத்திற்கு, அது டபான்ற தன்சம குறித்த விைாரசைகசளச் சைய்ய அல்லது சைய்ய சவப்பதற்கு, கடன் வாங்குபவர்(களின்) பைத்சதத் திருப்பிச் 

சைலுத்துவதற்கான திறனுக்குப் சபாருத்தமானது என FICCL நிறுவனம் தீர்க்கிறபடியான உரிசமயிருக்கிறது. FICCL நிறுவனத்திற்கு, கடன் 

வாங்குபவர்களிடமிருந்து அது டபான்ற பைத்சதத் திருப்பிச் சைலுத்தும் திறன்கசளக் டகட்டுத் சதரிந்து சகாள்வதற்காக, கடன் வாங்கியவர்களின் பைத்சதத் 

திருப்பிச் சைலுத்தும் திறசன நிரூபிப்பதற்கு அவசியமாகிறபடி, சதாசலடபசி அசழப்சபச் சைய்வதற்கான உரிசமயும் இருக்கிறது; 

(b)  ைட்டப்பிரிவு 8-ல் வசரயறுத்துள்ளபடியான தானாக நிகழ்கிற எந்த நிகழ்வுகளும், டநரம் அல்லது அறிவிப்பு காலாவதியாகியும், சைால்லியுள்ள ைட்டப்பிரிவில் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி டநரம் காலாவதியானகியும் டபான எந்த நிகழ்வுகளும், நிகழ்ந்திருக்கவும், சதாடர்வதாகவும் இருக்கக் கூடாது; 

(c)  கடன் வாங்குபவர்கள் கடதன வினிநயாகிக்க நவண்டிக் சகாள்கிற நநரத்தில், ச ாத்ததக் 

தகயகப்படுத்த / கட்டுமானம் ச ய்ய / நமம்பாடு ச ய்வதற்காகநவ கடன் வாங்குபவர்களுக்கு 

அவ ியமாகிறது என்று FICCL நிறுவனத்ததத் திருப்தி ச ய்ய நவண்டும் அநதாடு கடன் வாங்கியவர்கள் 

கடன் வினிநயாகிக்கப் சபற்றதிலிருந்து கிதடத்த வ திகத  எந்சதந்த உபநயாகத்திற்குத் 

திட்டமிட்டுள் ார்கள் என்பது குறித்த திருப்திகரமான அத்தாட் ிகத  FICCL நிறுவனத்திற்குக் 

சகாடுத்துவிட நவண்டும்; 
 

(d)  கடசன எந்த டநாக்கத்சத டமற்சகாள்ள வழங்கிடனாடமா அசத உண்சமயில்லாததாக ஆக்கும் மற்றும்/அல்லது கடன் வாங்கியவர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

கீழுள்ள அவர்களது கடசமகசள நிசறடவற்ற முடியாததாகப் டபாகிற எந்த அைாதாரைச் சூழ்நிசலகளும் டநரக்கூடாது; 

(e) FICCL நிறுவனத்திற்கு கடன் வாங்கியவர்(களிடம்) டகட்பதற்கான உரிசம இருக்கும் அடதாடு பிசையச் சைாத்தின் மதிப்பு காலப்டபாக்கில் குசறந்து டபாகிற 

நிசலயில், FICCL நிறுவனம் முடிவு சைய்கிறபடி, கூடுதல் பிசையச் சைாத்சத FICCL நிறுவனத்திற்குக் சகாடுப்பதற்குக் கடசமயுள்ளவர்களாகடவ 

இருப்பார்கள்; 

(f) கடன் வாங்குபவர்(கள்), FICCL நிறுவனம் குறிப்பாக அனுமதித்தால் ஒழிய, சைாத்சதக் சகயகப்படுத்துவதற்கு/கட்டுமானம் சைய்வதற்கான நிதியின் ஒரு 

பகுதிசய வழங்குவதற்காக, தங்களது சைாந்தப் பங்களிப்சப முழுசமயாக (சைாத்தின் விசலயில், கடன் சதாசக டபாக) உபடயாகித்து விட்டார்கள்; 

(g)  கடன் வாங்குபவர்(கள்) பின்வரும் உருப்படிகசள, FICCL நிறுவனத்திற்கு சைால்லிலும் சையலிலும் திருப்தி ஏற்படும் வண்ைம், எடுத்துச் சைல்வார்கள்: 

i)  கடசனப் சபறுவதற்கும், பிசையச் சைாத்சதயும், கடசனப் சபறுவதற்கு அவசியமாகிற அங்கீகாரங்கள் மற்றும் அனுமதிகளுக்கு அசனவரும் 

ஒப்புதலளிக்கிறார்கள் என்பதற்கான தடயத்சதயும் உருவாக்குவதற்கும் கடன் வாங்குபவர்களின் அங்கீகாரத்சதயும் மற்றும்/அல்லது பிசையச் 

சைாத்சத உருவாக்குவதற்கான அங்கீகாரத்சதயும் சபற்றிருக்கிடறாம்; 

ii)  பிசையச் சைாத்து ஆவைங்கள் மற்றும் / அல்லது உத்திரவாதம்; 

iii)  அச்சைாத்துக் கட்டித் தயாராக இருக்கிற சைாத்தாக அல்லது கட்டவுள்ள சைாத்தாக இருக்கிற நிசலயில், அச்சைாத்திற்கான, அல்லது 

அச்சைாத்சதக் கட்டவுள்ள நிலத்திற்கான அசனத்து வில்லங்கங்களும் இல்லாத, சதளிவான, விற்பசன சைய்யக்கூடிய, FICCL 

நிறுவனத்தின் சபயரில் ஒற்றி சவக்கக்கூடிய பத்திரப்பதிவு கடன் வாங்கியவர்களிடம் இருக்கிறது என்பதற்கான அத்தாட்சி அடதாடு 

அச்சைாத்சதக் கட்டிக் சகாண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற நிசலயில், கட்டிடக் கட்டுபவடராடு / சைாத்து டமம்பாடு சைய்பவடராடு சைய்து 

சகாண்ட விற்பசன ஒதுக்கீட்டுக் கடிதத்திற்கான சைல்லுபடியாகிற ஒப்பந்த அத்தாட்சி; 

iv) FICCL நிறுவனத்திற்கு ஏற்புசடயதாகிறபடியான காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு; 
v)  சைாத்சத அல்லது சைாத்சதக் கட்டவுள்ள நிலத்சத விற்பதற்கான இைங்கும் ஒப்பந்தத்தின் அத்தாட்சி; 

vi) கடசன வினிடயாகிப்பது, இந்த ஒப்பந்தத் டததியிலிருந்து ஆறு மாதகாலத்திற்குப் பிறகு இருக்கிறது என்றால், அதுடபான்ற தகவல்கள் மற்றும் 

ஆவைங்கசள, ஏற்சகனடவ சகாடுத்துள்ள ஆவைங்களின் புதிய தகவல்கசளச் டைர்த்த பதிப்பு உட்பட, சகாடுப்பது. 

 

 

ைட்டப்பிரிவு 5 

பிசையச் சைாத்து 

 

5.1  கடன் வாங்குபவர்(கள்), கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்துவதும், கடன், வட்டி, கட்டைங்கள், சைலவினங்கள், அர்ப்பணிப்புக் கட்டைங்கள், அபராதக் கட்டைங்கள் 

மற்றும் சைலவுகள் மற்றும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் FICCL நிறுவனத்திற்கு சைலுத்த டவண்டியதாகவும், சைலுத்தத்தக்கதாகவும் இருக்கிற மற்ற அசனத்துத் 

சதாசககசளயும் சைலுத்துவதும், சைாத்சதயும், FICCL நிறுவனத்திற்கு அவ்வப்டபாது அவசியமாகிற மற்ற சைாத்துக்கசளயும், FICCL நிறுவனத்தின் சபயரில் 

ஒற்றி சவப்பதன் வாயிலாக முதல் சபாறுப்பு மூலம் பிசையம் சைய்து விடார்கள் எனபசத நிபந்தசனயின்றி ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள். 

 

5.2  FICCL நிறுவனத்திற்கு தனது சைாந்த விருப்புரிசமயின் டபரில், ஒற்றியின் வசக அல்லது டவறு ஏடதனும் பிசையம் மற்றும்/அல்லது கடனுக்குப் பிசையச் 

சைாத்தாகக் கடன் வாங்கியவர்(கள்) உருவாக்க டவண்டியக் கூடுதல் பிசையம், மற்றும் டமற்சைான்னபடியான மற்ற அசனத்துத் சதாசககசளயும் முடிவு 

சைய்வதற்கான உரிசம இருக்கும் அடதாடு கடன் வாங்குபவர்(கள்) அதுடபான்ற பிசையச் சைாத்சத உருவாக்கித் தருவதற்குக் கட்டுப்படுவார்கள் அடதாடு 

FICCL நிறுவனத்திற்கு அவசியமாகிறபடி அவற்சற அத்தாட்சி சைய்கிற ஆவைங்கசள முசறயாக நிசறடவற்றிக் சகாடுப்பார்கள். 

5.3  கடன் வாங்குபவர்கள், கடனுக்காக பத்திரம்(கள்) அல்லது பிராமிைரி டநாட்டுகள் எசதயும் மற்றும் அதுடபான்ற மற்ற ஆவைங்கசளயும், அதிகாரப் 

பத்திரத்சதயும், ஒப்பந்தங்கசளயும், FICCL நிறுவனத்திற்கு அவசியமாகிறபடி நிசறடவற்றித் தருவார்கள். அதுடபான்ற ஆவைங்களின் அைல் ஆவைங்கசள 

FICCL நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பில் பத்திரமாக சவக்க டவண்டும். 

 

 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்    கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்    அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

 

5.4  இங்டக வழங்கியுள்ள பிசையச் சைாத்துக்கசள, கடன் வாங்கியவர்(கள்) சபற்றுள்ள கடசனப் சபாருத்த வசரயில் சதாடர்ச்சியான பிசையச் சைாத்தாக 

இருப்பதாகடவ நிதானிப்டபாம். கடன் ைம்பந்தமாக சைலுத்த டவண்டியுள்ள சதாசககள் அசனத்சதயும் FICCL நிறுவனத்தின் திருப்திக்கு ஏற்ப சைலுத்தித் 

தீர்க்கும் காலம் வசரயும், எந்தப் பிசையச் சைாத்து ைம்பந்தமாகவும், சகாடுத்தனுப்புமாறு கடன் வாங்குபவர்(களுக்கு) எழுத்துப்பூர்வமாக FICCL நிறுவனம் 

ஒப்புதலளிக்கும் வசரயும், பிசையச் சைாத்துக்கசள விடுவிக்க மாட்டார்கள். 

 

5.5  கடசன முதன் முதலாக வினிடயாகித்த பிறகு ஏழு நாட்களுக்குள் அல்லது FICCL நிறுவனம் சைால்கிறபடி பிசையச் சைாத்துக்கசள உருவாக்க டவண்டும். 

கடன் வாங்கியவர்கள் டமலுள்ளதற்கு இைங்கத் தாமதம் எசதயும் சைய்கிற பட்ைத்தில், அப்டபாது FICCL நிறுவனத்திற்குக் கூடுதல் வட்டிசய 4% விகிதத்தில் 

விதிப்பதற்கான உரிசமயிருக்கும் அடதாடு அது நிலுசவயிலுள்ள கடனின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்டற நிதானிக்கும். கூடுதல் வட்டிசயச் 

சைலுத்துவதற்கான சபாறுப்பு, FICCL நிறுவனத்திற்குள்ள மற்ற உரிசமகள் மற்றும் நிவாரைங்களுக்கு எவ்விதத் தப்பபிப்பிராயமும் இல்லாமல் இருக்கும். 

 

5.6 இந்த ஒப்பந்தம் இருக்கும் காலத்தின் டபாது எந்த டநரத்திலும், கடன் வாங்கியவர்கள் சகாடுத்துள்ள பிசையச் சைாத்துக்கள் FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்த 

டவண்டியுள்ள மீதத்சதாசகக்குப் பாதுகாப்பளிக்கப் டபாதுமானசவயாக இல்லாமல் டபாயிருக்கின்றன என்பதாக FICCL நிறுவனம் அபிப்பிராயம் 

சகாள்சகயில், அப்டபாது அது குறித்து கடன் வாங்கியவர்களுக்கு FICCL நிறுவனம் அறிவுறுத்துவதன் டபரில், கடன் வாங்கியவர்கள், FICCL நிறுவனத்தின் 

திருப்திக்கு ஏற்ப, அதுடபான்ற கூடுதல் பிசையச் சைாத்சத, FICCL நிறுவனத்திற்கு ஏற்புசடய வசகயில், பற்றாக்குசறசயப் டபாக்கும் வசகயில், FICCL 

நிறுவனத்திற்கு வழங்கிச் ைமர்ப்பிக்க டவண்டும். கடன் வாங்கியவர்கள், டமற்சைான்ன கடன் ைம்பந்தமாக அவ்வப்டபாது FICCL நிறுவனத்திற்கு 

அவசியமாகிறபடி, அதுடபான்ற ஆவைங்கசளச் ைமர்ப்பிப்பதற்குப் டமற்சகாண்டும் சபாறுப்சபடுத்துக் சகாள்கிறார்கள். 

 

ைட்டப்பிரிவு 6 

கடன் வாங்குபவர்(கள்) பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் உத்திரவாதங்கள் 

 

6.1  கடன் வாங்குபவர்(கள்) இதன் மூலம், பிரகடனம் சைய்து, பிரதிநிதித்துவம் சைய்து, உத்திரவாதமளிப்பது என்னசவன்றால்: 

 

கடன் வாங்குபவர்(கள்), FICCL நிறுவனம், கடன் விண்ைப்பத்தின் அடிப்பசடயிலும், கடன் வாங்குபவர்(கள்) சகாடுத்துள்ள பிரதிநிதித்துவத்தின் 

நம்பிக்சகயின் அடிப்பசடயிலும், அதுடவ உண்சமயானதாகவும், ைரியானதாகவும் இருக்கிறது என்று நம்புவதன் அடிப்பசடயிலுடம கடன் சகாடுக்கச் 

ைம்மதித்திருக்கிறது/கடன் சகாடுத்திருக்கிறது; 

b)   கடன் வாங்கியவர்(கள்) தங்களது விண்ைப்பத்தில் சகாடுத்துள்ள தகவல்களும், கடன் ைம்பந்தமாக FICCL நிறுவனத்திற்கு முன்டப அல்லது அடுத்தடுத்து 

வழங்குகிற தகவல்கள் அல்லது சகாடுத்துள்ள விளக்கம் எதுவும் உண்சமயானசவயும், முழுசமயானசவயும், தசனத்து விதங்களிலும் துல்லியமானசவ 

என்றும், கடன் வழங்க FICCL நிறுவனத்சதத் தூண்டுவதற்காக, கடன் வாங்குவர்கள் சகாடுக்க அவசியமான யதார்த்தம் அல்லது தகவல் எசதயும் சைால்லாமல் 

விட்டிருக்கவில்சல என்றும்; 

விண்ைப்பம் சகாடுத்தசதத் சதாடர்ந்து, கடன் வாங்கியவர்களின் நிதி நிசலசமயில் எவ்வித எதிரிசடயான சபாருள்ைார்ந்த மாற்றமும் இருந்திருக்கவில்சல, அல்லது 

விண்ைப்பத்தில் டவண்டிக்சகாண்டுள்ள கடசன வழங்குவசதப் பாதிக்கும் FICCL நிறுவனத்தின் நலனிற்குத் தப்பபிப்பிராயம் சகாள்ளச் சைய்கிற அல்லது சைய்யக்கூடிய 

எந்தசவாரு நிகழ்வும் மற்றும் / அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவர்களுக்குள்ள அசனத்து அல்லது எந்தக் கடப்பாடுகசளயும் சைய்வதற்கான கடன் வாங்கியவர்களின் 

திறசன எதிரிசடயாகப் பாதிக்கும் எந்தசவாரு நிகழ்வும் இடம் சபற்றிருக்கவில்சல; 

(d)  ஒற்றி, சபாறுப்புகள், நிலுசவயிலுள்ள ைட்டப் பிரச்சிசனகள் அல்லது பாத்தியசதகடளா அல்லது மற்ற வில்லங்கங்கடளா அல்லது வழிக்கான உரிசமடயா, 

விளக்குக் அல்லது மற்ற குறுக்காகச் சைல்லும் வழிடயா அல்லது சைாத்தின் முழுவதிலும் அல்லது ஒரு பகுதியில் ஆதரவுக்கான உரிசமடயா இல்சல என்றும்; 

(e)  சகயகப்படுத்துவதற்கான அறிவிப்பு அல்லது டவண்டுடகாள் எசதயும், சைாத்திற்கு எதிராக வழங்கியிருக்கவில்சல அல்லது பிரசுரித்திருக்கவில்சல அல்லது 

சபற்றிருக்கவில்சல என்றும், சைாத்திற்கு அல்லது அதன் எந்தப் பகுதிக்கும் எதிராக எதிரிசடயான டகாரிக்சக எசதயும் சைய்திருக்கவில்சல அல்லது 

சைாத்சத டவறு எந்த டநாக்கத்திற்காகவும் ஒதுக்கி சவத்திருக்கவில்சல என்றும்; 

(f)  கடன் வாங்குபவர்(கள்) சைாத்சத முற்றிலுமாக பிடித்து சவத்திருக்கிறார்கள் அடதாடு சைாந்தமாக சவத்திருக்கிறார்கள், அதற்கு உரிசமயுள்ளவர்களாக 

இருக்கிறார்கள் என்றும், கடன் வாங்கியவர்(களு)க்கு அந்தச் சைாத்தில் சதளிவானதும், விற்பசன சைய்யக்கூடியதுமான பத்திரம் இருக்கிறது அடதாடு அசத 

FICCL நிறுவனத்தின் சபயரில் ஒற்றி சவக்கத் திறனுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றும்; 

(g)  இந்த ஒப்பந்தத் டததியில், எவ்வித ைட்டச் சிக்கடலா, நடவடிக்சககடளா அல்லது தகராடறா அல்லது நிலுசவயிலுள்ள நடவடிக்சகடயா அல்லது 

அச்சுறுத்தடலா, கடன் வாங்கியவர்(களுக்கு) எதிராக இல்சல, இசத எதிரிசடயாகத் தீர்மானிப்பது, குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்குக் கடன் வாங்குபவர்களின் 

கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்துவதற்கான திறசனப் பாதிக்கலாம், அல்லது கடன் வாங்குபவர்(களின்) நிதி நிசலசமசய சபாருள் ைார்ந்து எதிரிசடயாகப் 

பாதிக்கலாம்; 

(h)  கடன் வாங்கியவர்களுக்கு, சைாத்தின் பத்திரத்சதப் பாதிக்கிற எவ்வித ஆவைங்கடளா, நீதிமன்ற உத்தரடவா அல்லது ைட்ட நடபடிக்சகடயா அல்லது மற்ற 

குற்றச்ைாட்டுக்கடளா அல்லது எவ்வித டலட்டண்ட் அல்லது டபட்டண்ட் குசறபாடுகடளா இருப்பது குறித்து அல்லது சைாத்தில் அல்லது அதன் பத்திரத்தில் 

சவளிச்சைால்லாமடலடய இருந்திருக்கிற மற்றும்/அல்லது FICCL நிறுவனத்சதத் தப்பபிப்பிராயம் சகாள்ளும் விதமாகப் பாதிக்கக்கூடியதும், FICCL 

நிறுவனத்திற்குத் சதரியச் சைய்திருக்கிறதுமான எவ்வித சபாருள் ைார்ந்த குசறபாடு இருப்பது, சைாத்து ைம்பந்தமான பத்திரப் பதிவுகள் குறித்துத் சதரியாது 

அடதாடு FICCL நிறுவனத்திற்குத் டதசவப்படக்கூடிய மற்ற ஆவைங்கசளக் சகாடுத்து விடுவார்கள்; 

(i)  கடன் வாங்குபவர்(களி) ன் சைாத்து, மத்திய/மாநில அரைாங்கத் திட்டங்கள் அல்லது டமம்பாட்டு அறக்கட்டசள அல்லது டவறு எந்த சபாதுத்துசற அசமப்பு 

அல்லது ைட்ட அசமப்பு அல்லது எவ்வித மத்திய/மாநில அரசு அல்லது எந்த மாநகராட்சி, நகராட்சிக் குழு, கிராமப் பஞ்ைாயத்துத் திட்டம் டபான்றவற்றின்  

கீழுமான எவ்வித டநராக்குதல், அகலப்படுத்தல் அல்லது ைாசலக் கட்டுமானம் எதிலும் டைரவில்சல அல்லது அவற்றால் பாதிப்பசடயவில்சல; 

(j)  சைாத்து ைம்பந்தமாக எந்த நீதிமன்றத்திலும் எவ்வித வழக்கும் நிலுசவயில் இல்சல என்றும், அல்லது உள்ளாட்சி அசமப்புகள் அல்லது கிராமப் பஞ்ைாயத்து 

அல்லது உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் ைம்பந்தமான நகராட்சி ைட்ட ஷரத்துக்கசள விதி அல்லது இத்தசகய ைட்டங்களின் கீழ் உள்ள எந்த நடபடிக்சகசயயும் 

மீறியதற்காக அறிவிப்பு எதும் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு சகாடுத்திருக்கவில்சல; 

(k)  கடன் வாங்குபவர்(கள்), அரைாங்கம் அல்லது ைட்டப்பூர்வ அசமப்பு, நிதி நிறுவனம், முகசம அல்லது ஆசையம் எதிலிருந்தும், கடன் சபறுவதற்கான மற்றும் 

பிசையச் சைாத்சத உருவாக்குவதற்கான அசனத்து அனுமதிகள், அங்கீகாரங்கள், ஒப்புதல் அல்லது அனுமதிக் கடிதங்கசளயும் சபற்றிருக்கிறார்கள், அடதாடு 

அவர்கள் எல்லா டநரங்களிலும், FICCL நிறுவனத்திற்குக் சகாடுக்க டவண்டிய சதாசககசள முழுசமயாகச் சைலுத்த டவண்டியுள்ள காலம் மற்றும் கடசன 

முழுசமயாகச் சைலுத்தித் தீர்க்கும் வசரக்கும், அதுடபான்ற அனுமதிகள், அங்கீகாரங்கள், ஒப்புதல்கள் அல்லது அனுமதிக் கடிதங்கசளச் 

சைல்லுபடியானதாகவும், ஆதாரமானதாகவும் சவத்துக் சகாள்வார்கள். 

(l)  சைாத்தின் கட்டுமானத்சதப் பாதிக்கும் எவ்வித சபாருள் ைார்ந்த மாற்றமும் இடம்சபற்றிருக்கவில்சல என்றும்; 
(m)  கடன் வாங்குபவர்(கள்), அவர்களது சதாழில், நிர்வாகம், மறுஒழுங்கசமப்பு, சதாழில் நஷ்டமசடவது, திவால் ஆவதற்காக அல்லது கடன் வாங்கியவர்(களின்) 

சபறுபவர், நிர்வாகி அல்லது நீதிமன்ற அலுவலசர நியமிப்பதற்காக, அல்லது அதன் சைாத்துக்கள் அல்லது சபாறுப்பில் உள்ளசவ அசனத்திற்கும் அல்லது 

எதற்கும், எவ்வித நடவடிக்சகசயயும் எடுத்திருக்கவுமில்சல, எவ்வித சையல்பாட்சடயும் எடுத்திருக்கவுமில்சல அல்லது ைட்ட நடவடிக்சககசளத் 

துவக்கியிருக்கடவா அல்லது கடன் வாங்கியவர்களுக்கு எதிராக அச்சுறுத்தியிருக்கடவா இல்சல; 

(n)  சைாத்தின் கட்டுமானத்சதப் பாதிக்கும் எவ்வித சபாருள் ைார்ந்த மாற்றங்களும் இடம்சபற்றிருக்கவில்சல என்றும்; 

(o)  இந்த ஒப்பந்தத்சத நிசறடவற்றிக் சகாடுப்பதும், இதன் கீழுள்ள அதன் கடசமகளின் சையல்திறனும் (i) சபாருந்துகிற ைட்டம், கட்டசள அல்லது 

ஒழுங்குமுசற எதற்கும் அல்லது கடன் வாங்கியவர்கள் உடன்பட்டுள்ள நீதிமன்றத் தீர்ப்பு அல்லது உத்தரவு எதற்கும் முரண்படவில்சல, (ii) முரண்படடவா 

அல்லது விதிகள் எதன் விதிமீறலில் டபாய் முடியடவா அல்லது கடன் வாங்கியவர்கள் ஒரு தரப்பினராக இருக்கிற ஏற்சகனடவ உள்ள ஒப்பந்தம் எதன் 

கீழுமுள்ள எந்த உடன்படிக்சக, நிபந்தசனகள் மற்றும் வசரயசறகசளத் தானாகடவ அசமக்கடவா இல்சல அல்லது (iii) ைங்கம் / கூட்டு நிறுவன பத்திரம் / 

நம்பிக்சகப் பத்திரம் / ைங்கத்தின் உப ைட்டங்கள் அல்லது கடன் வாங்கியவர்களின் மற்ற அசமப்பு ஆவைங்களின் எந்த புரிந்துைர்வு அல்லது ைட்டப் 

பிரிவுகளின் ஷரத்திற்கும் எதிரானதாகடவா அல்லது முரண்படடவா இல்சல; 

(p)  இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவர்களுக்குள்ள அசனத்து அல்லது எந்தக் கடப்பாடுகசளயும் சைய்வதற்கான கடன் வாங்கியவர்களின் திறசனப் சபாருள் ைார்ந்து 

மற்றும்/அல்லது நிதிைார்ந்து பாதிக்கக்கூடிய, மிகச் ைமீபத்திய தணிக்சக சைய்த நிதிநிசல அறிக்சககளின் டததியிலிருந்து கடன் வாங்கியவர்களின் நிதி 

நிசலசமயில் எவ்வித சபாருள்ைார்ந்த எதிரிசட மாற்றமும் இருந்திருக்கவில்சல, அல்லது நிறுவனத்தின் நலனுக்குத் தப்பபிப்பிராயமாக இருக்கிற அல்லது 

இருக்கக்கூடிய எந்த நிகழ்வும் இருந்திருக்கவில்சல; 

(q)  கடன் வாங்குவசத, இதன் கீழ் மற்றும்/அல்லது இக்கடன் ைம்பந்தமாக கடன் வாங்குபவர்(கள்) தங்களது கடப்பாடுகசளச் ைந்திப்பதற்கான திறசன, 

மற்றும்/அல்லது கடன் வாங்குபவர்(களின்) நிதிநிசலசமசய, மற்றும்/அல்லது இதன் கீழ் நிறுவனம் தனது உரிசமகசள நிசலநாட்டிக் சகாள்வதற்கான 

திறசன மற்றும்/அல்லது இக்கடனின் கீழ் உள்ள நிலுசவத் சதாசககசளயும், கடன் வாங்கியவர்(கள்) சைலுத்த டவண்டியுள்ள சதாசககசளச் சைலுத்தப் 

சபறுவசத,  ப் சபாருள் ைார்ந்து தீர்மானிப்பதாக இருக்கிற எவ்வித யதார்த்தங்கடளா, சூழ்நிசலகடளா அல்லது நிகழ்வுகடளா, நிகழ்ந்திருக்கவில்சல அல்லது, 

கடன் வாங்கியவர்(களின்) கைக்கின்படி, நடக்க வாய்ப்பில்சல; 

(r)  கடன் வாங்குபவர்(கள்) தான் சைாத்சதக் சகயகப்படுத்திக் சகாள்வதற்கு / கட்டுமானம் சைய்து சகாள்வதற்குத் தனிப்பட்ட விதத்தில் 

சபாறுப்பானவர்களாக இருப்பார்கள் அடதாடு அச்சைாத்சதக் சகயளிப்பதில் / கட்டுமானம் சைய்வதில் ஏற்படுகிற தாமதம் எதற்கும் FICCL 

நிறுவனம் சபாறுப்பாகாது. கடன் வாங்கியவர்(கள்), டமலுள்ளசவ ைம்பந்தமாகவுள்ள எவ்விதப் சபாறுப்சபயும் FICCL நிறுவனத்திற்கு 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

இல்லாமல் சைய்கிறார்கள் அடதாடு கடன் வாங்கியவர்(கள்) அச்சைாத்து இன்னமும் சகயில் வந்து டைரவில்சல என்ற முகாந்திரத்தில் 

வசரயறுத்துள்ள கடன் தவசைகசளச் சைலுத்துவசத நிறுத்தி சவக்கக் கூடாது; 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்    கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்   அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 
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(s)  கடன் வாங்கியவர்(கள்), எதன் அடிப்பசடயிலும் மற்றும்/அல்லது எந்தச் சூழ்நிசலகளிலும், அது எதுவாயிருந்தாலும், இதன் மூலம் ஆழ்ந்து பரிசீலசன சைய்த 

வைதிகள் அல்லது பரிவர்த்தசன சதாடர்பாக, இதன் கீழ் FICCL நிறுவனம் சைய்யும் எவ்விதச் சையல்கள் அல்லது சையல்பாடுகள், அது எதுவாயிருந்தாலும், 

மற்றும்/அல்லது இதிலுள்ள விதிகளின்படி FICCL நிறுவனம் எடுத்திருக்கிற அல்லது எடுக்காமல் விட்டிருக்கிற வைதிகள் ைம்பந்தமாக மற்றும் அல்லது 

இங்குள்ளசதத் சதாடர்ந்து மற்றும்/அல்லது FICCL நிறுவனமாக அல்லது அதன் வரவு சவப்பவராக, அதன் நலன்கள் மற்றும்  உரிசமசமகள் எசதயும் 

டபணிக்காப்பதற்காக எவ்விதமான டநரடியான, மசறமுகமான அல்லது விசளவாக ஏற்படுகிற தண்டசனக்குரிய டைதங்கசள அல்லது இழப்பீடுகசள, FICCL 

நிறுவனத்திடமிருந்து டகாரிப்சபற அல்லது மீட்க நாட மாட்டார்கள் என்பதாகக் கடன் வாங்கியவர்கள் பிரதிநிதித்துவம் சைய்து, உத்திரவாதமளிக்கிறார்கள்; 

(t)  இந்த ஒப்பந்த விதிகளில், கடன் வாங்குபவர்(கள்) கடன் தவசைகசளத் திருப்பிச் சைலுத்துவதில் அல்லது சைலுத்த டவண்டியுள்ள மற்ற சதாசககசளச் 

சைலுத்துவதில் கடசம தவறுகிற நிசலயில், FICCL நிறுவனம் சபாருத்தமானது என நிதானிக்கிற எந்த முசறயிலும், அது எதுவாக இருந்தாலும், சைாத்சத 

விற்பசன சைய்ய, டைர்த்துக் சகாள்ள அல்லது வில்லங்கம் ஏற்படுத்துவதற்கான முழு சுதந்திரமும் FICCL நிறுவனத்திற்கு இருக்கும் என்றும், கடன் 

வாங்கியவர்(கள்) சைாத்சத, எவ்விதத் தயக்கடமா அல்லது எதிர்ப்டபா இல்லாமல், அசமதியாக, காலியாக, ைமாதானமாக சகயளிக்க டவண்டும் என்றும், 

சைாத்சதக் சகயகப்படுத்திக் சகாள்வதற்கு FICCL நிறுவனத்திற்கு முழுச் சுதந்திரம் இருக்கும் என்றும். 

6.2  கடன் வாங்கியவர்(கள்), இந்த ஒப்பந்தத் டததிக்குப் பிறகு எழுகிற, சகாடுத்துள்ள பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் உத்திரவாதங்கள் எசதயும், கடன் வாங்குபவர்களின் 

நிதிைார்ந்த அல்லது வர்த்தக நிசலசம அல்லது எதிர்கால வாய்ப்புகளுக்குப் சபாருள் ைார்ந்து எந்த வசகயிலும் உண்சமயில்லாததாக, துல்லியமற்றதாக 

அல்லது தவறாகக் சகாண்டு சைல்கிற  எந்தச் சூழ்நிசலகசளயும் குறித்து அவர்கள் சதரிய வந்தால், FICCL நிறுவனத்திற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக உரிய டநரத்தில் 

அறிவிக்கப் சபாறுப்டபற்றுக் சகாள்கிறார்கள். 

 

ைட்டப்பிரிவு 7 

உடன்படிக்சககள் 

 

7.1 உடன்படும் உடன்படிக்சககள்: 

 

 கடன் வாங்குபவர்(கள்), இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சைலுத்த டவண்டியதாக இருக்கிற சதாசககள் நிலுசவயாகடவ இருக்கிற காலம் வசரக்கும், இதன் கீழ் 

சைலுத்த டவண்டிய பைம் அசனத்சதயும் முழுசமயாகவும், இறுதியாகவும் சைலுத்தித் தீர்க்கும் வசரக்கும், அவர்கள், FICCL நிறுவனம் எழுத்துப்பூர்வமாக இைக்கத்சதத் 

தள்ளுபடி சைய்தால் ஒழிய, பின்வருமாறு, உடன்படிக்சக சைய்து, சபாறுப்டபற்றுக் சகாள்கிறார்கள்: 

(a)         அவர்கள் FICCL நிறுவனத்திடம் ச ால்லியுள் , ச ாத்தத வாங்குவது / கட்டுமானம் ச ய்வது          / நமம்பாடு 

ச ய்வது / விரிவாக்கம் ச ய்வதற்காக மட்டுநம கடதன உபநயாகிப்பார்கள் என்றும், நவறு எந்த 

நநாக்கத்திற்காகவும், அது எதுவாயிருந்தாலும் அதத உபநயாகிக்க மாட்டார்கள் என்றும்; 

 
(b) கடசனயும், அதிலுள்ள வட்டிசயயும், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் FICCL நிறுவனம் டகாருவதன் டபரில், FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்த டவண்டிய பைம் 

அசனத்சதயும் சைலுத்தி விடுவார்கள் என்றும். கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்துவதற்கான திட்டம் ஒன்சறக் குறிப்பிடுகிற / வழங்குகிற டபாதிலும், கடன் 

வாங்குபவர்(கள்), இங்டக குறிப்பிட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின் கீழுள்ள ஒட்டுசமாத்தக் கடசனயும், மற்ற நிலுசவத் சதாசககடளாடு டைர்த்துச் சைலுத்தப் 

சபறுவதற்கான உரிசம FICCL நிறுவனத்திற்கு இருக்கும் என்பசத ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள்; 

(c) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவர்களுக்குள்ள கடசமகளுக்குள் நுசழந்து, அவற்சறச் சைய்து முடிக்கவும், இந்த ஒப்பந்தத்திற்குத் தடயமாக, ைட்டப்பூர்வத் தன்சம, 

சைல்லுபடியாகும் தன்சம, அமலாக்கும் தன்சம அல்லது அனுமதிக்கும் தன்சமசயப் பார்த்துக் சகாள்ளவும் இயலச் சைய்வதற்கு அவசியமாகிற அசனத்து 

அதிகாரமளிப்புகள், அங்கீகாரங்கள், உரிமங்கள் மற்றும் ஒப்புதல்களின் விதிகளுக்கு இைங்கவும், அவற்சற முழு அளவில் கசடபிடிக்க அவசியமாகிற 

அசனத்சதயும் சைய்யவும், அவற்சற நசடமுசறப்படுத்தவும் டதசவயானவற்சறப் சபற்று, அவற்றுக்கு இைங்கி நடக்கவும் சைய்வார்கள் என்றும்; 

(d)  கடன் வாங்கியவர்கசளப் பாதிக்கிற, சபாருள்ைார்ந்த வழக்கு, மத்தியஸ்தம், அல்லது மற்ற நடவடிக்சககள் குறித்தும், இனிடமல் அது டபான்ற 

நடவடிக்சககசள எடுக்கத் துவங்குவதன் டபரில் அல்லது கடன் வாங்கியவர்களுக்கு எதிராகப் பைம் தருமாறு டகாரி எந்த நபர்களும் அச்சுறுத்துவது அல்லது 

கடன் வாங்கியவர்(கள்) சகாடுத்துள்ள உத்திரவாதம் அல்லது பிசையம் எசதயும் கடன் வாங்கியவர்(களுக்கு) எதிராக அமல்படுத்துவது குறித்தும் FICCL 

நிறுவனத்திற்குத் சதரிவிப்பார்கள் என்றும்; 

(e)  கடன் வாங்கியவர்(கசள) எதிரிசடயாகப் பாதிக்கக்கூடிய அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவர்களது கடசமகசளச் சைய்வதற்கான அவர்களது திறசனப் 

பாதிகிற, அவர்களுக்குத் சதரிய வருகிற எந்தசவாரு நிகழ்வு குறித்தும் உரிய டநரத்தில் FICCL நிறுவனத்திற்குத் சதரிவிப்பார்கள் என்றும்; 

(f) கடசம தவறும் நிகழ்வு எதுவும் நடப்பது குறித்தும் அதற்குத் தீர்வு காண்பதற்காக எடுத்துள்ள நடவடிக்சககள் குறித்தும், உரிய டநரத்தில் FICCL 

நிறுவனத்திற்குத் சதரிவிப்பார்கள் என்றும் அடதாடு அவ்வடபாது, FICCL நிறுவனத்திற்கு அவ்விதம் அவசியமானால், அது டபான்ற உறுதிப்படுத்தலில் மற்றபடி 

சைால்லியுள்ளபடி தவிர்த்து, அதுடபான்று கடசம தவறிய நிகழ்வு எதுவும் நசடசபறவில்சல என்று எழுத்துப்பூர்வமாக FICCL நிறுவனத்திற்கு உறுதி 

சைய்வார்கள் என்றும்; 

(g)  சைாத்சத வாங்குவசத / கட்டுமானம் சைய்வசத முசறயாகப் பூர்த்தி சைய்து, உரிய நகராட்சி மற்றும்/அல்லது மற்ற அதிகாரத்தினர் 

வழங்குகிற, குடிபுகுதல் / கட்டுமானம் நிசறவு சபறுதல் ைான்றிதழின் ைான்று சபற்ற அைல் நகசலப் சபற்று, FICCL நிறுவனத்திடம் 

ைமர்ப்பிப்பார்கள். அந்தந்த நிசலக்குத் தக்கபடி, கடன் வாங்குபவர்(களுக்கும்), கட்டிடம் கட்டுபவர்கள் / டமம்பாடு சைய்பவர்கள் / 

விற்பசனயாளருக்கும் இசடடய சைய்து சகாள்கிற விற்பசன ஒப்பந்தந்தம், சைல்லுபடியானதும், ஆதாரமாகவும் இருக்கிறது; 
(h) கடன் வாங்கியவர்(களின்) டவசலவாய்ப்பில் / சதாழிலில் அல்லது டவசலயில் ஏற்படுகிற மாற்றம் எசதயும் குறித்து அது டபான்ற மாற்றம் ஏற்பட்ட 7 

நாட்களுக்குள் FICCL நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்பார்கள் என்றும்; 

(i)  சைாத்சத சவத்திருப்பது குறித்த விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகள் அசனத்சதயும், சபாருந்துமானால் உரிய கூட்டுறவு ைங்கம், ைங்கம், நிறுவனம் அல்லது டவறு 

எந்த அதிகாரத்தினரின் அசனத்து விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகசளயும், துசைச் ைட்டங்கசளயும் உரிய முசறயிலும், காலம் தவறாமலும் கசடபிடிப்பார்கள் 

மற்றும் சைாத்து அல்லது அதன் உபடயாகம் ைம்பந்தமான அல்லது அது விஷயமான அதுடபான்ற பராமரிப்பு மற்றும் மற்ற சைலவுகள், சைலுத்த டவண்டியுள்ள 

சதாசககள் மற்றும் சவளிச்சைலவுகசளச் சைலுத்துவார்கள்; 

(j)  தீவிபத்து மற்றும் மற்ற வழக்கமாக ஏற்படுகிற ஆபத்து மற்றும் இன்னல்களுக்கு எதிராக, FICCL நிறுவனத்திற்கு அவசியமாகக் கூடியடதார் சதாசகக்கு, FICCL 

நிறுவனத்திற்கு ஏற்புசடய எந்தக் காப்பீட்டு நிறுவனத்திலும், காப்பீடு சைய்து, சதாடர்ந்து காப்பீடு சைய்து சவப்பார்கள் அடதாடு அக்காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் 

கீழ் FICCL நிறுவனத்சதடய தனிப்பட்ட பயனாளியாக ஆக்கி, அதற்கான அத்தாட்சிசயக் சகாடுக்குமாறு சைால்லும் டபாசதல்லாம் சகாண்டு வந்து 

சகாடுப்பார்கள்; 

(k)  நிறுவனத்சத, அதன் அலுவலர்கசள, பணியாளர்கசள, முகவர்கசள அல்லது நிறுவனம் அங்கீகரித்துள்ள எவசரயும், சைாத்சத ஆய்வு சைய்யும் 

டநாக்கத்திற்காக நியாயமான அசனத்து டநரங்களிலும் சைாத்திற்கான அணுகல் சகாள்ள அனுமதிப்பார்கள்; 

(l)  அரைாங்க அசமப்பு அல்லது ஆசையம் எதற்கும், அவ்வப்டபாது சைலுத்தக்கூடிய, வரிகள், மதிப்பீட்டு நிலுசவகள், சுங்கங்கள், விதிப்புகள் அசனத்சதயும் 

சதாடர்ச்சியாகச் சைலுத்தி விடுவார்கள் என்றும்; 

(m) விதித்துள்ள அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்சதத் சதாடர்ந்து அல்லது இதன் கீழ் வழங்குகிற ஆவைங்கள் எதிலுமுள்ள, அசனத்து அரைாங்கக் கட்டைங்கள், வரிகள் 

அல்லது அபராதங்கள் சைலுத்தி, FICCL நிறுவனத்திற்குத் திருப்பிக் சகாடுத்துவிடுவார்கள் என்றும்; 

(n)  FICCL நிறுவனத்தின் டவண்டுடகாளின் சபயரில், இந்த ஒப்பந்தத்தின் டநாக்கத்சத எடுத்துச் சைல்வதற்குத் டதசவப்படக்கூடிய அதுடபான்ற சையல்கள், பத்திரப் 

பதிவு ஒப்பந்தங்கள், ஆவைங்கள், சபாறுப்டபற்புகசளச் சைய்து முடித்து நிசறடவற்றுவார்கள்; 

(o)  பிசையச் சைாத்சத உருவாக்கி, FICCL நிறுவனத்திற்கு அவசியமாகிற முசறயிலும், விதத்திலும் பிசைய   ஆவைங்கசள நிசறடவற்றுவார்கள். 

(p)    சைாத்தின் கட்டுமான முன்டனற்றம் குறித்து FICCL நிறுவனத்திற்கு சீரான கால இசடசவளிகளில் சதரிவிப்பது அடதாடு, அச்சைாத்து காலி 

நிலத்சதக் சகாண்டிருந்தால் ஒரு ஆண்டிற்குள் சைாத்தில் கட்டுமானத்சத ஆரம்பிப்பது; 
 

 

7.2 எதிர்மசற உடன்படிக்சககள்: 

 

கடன் வாங்குபவர்(கள்), இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சைலுத்த டவண்டியதாக இருக்கிற சதாசககள் நிலுசவயாகடவ இருக்கிற காலம் வசரக்கும், இதன் கீழ் 

சைலுத்த டவண்டிய பைம் அசனத்சதயும் முழுசமயாகவும், இறுதியாகவும் சைலுத்தித் தீர்க்கும் வசரக்கும், அவர்கள் நிறுவனத்தின் எழுத்துப்பூர்வ 

ஒப்புதசலக் சகாடுக்காமல், பின்வருமாறு சைய்ய மாட்டார்கள் என்று, டமற்சகாண்டும் உடன்படிக்சக சைய்து, சபாறுப்டபற்றுக் சகாள்கிறார்கள்: 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

(a) கடசன, எந்த யூக அல்லது ைமூக விடராத அல்லது ைட்ட விடராத டநாக்கங்களுக்காகவும் அல்லது கடசன எதற்காகக் சகாடுத்துள்டளாடமா 

அது தவிர்த்த மற்ற டநாக்கங்கள் எதற்காகவும் உபடயாகிப்பது; 
(b)  சைாத்சத விட்டுக் சகாடுப்பது அல்லது குத்தசகக்குக் சகாடுப்பது அல்லது விட்டு உரிமம் சகாடுப்பது அல்லது மற்றபடி அது எவ்விதமாக இருந்தாலும் 

சைாத்சத அல்லது அதன் எந்தப் பகுதிசயயும் சகயில் சவத்திருப்பசத விட்டுக் சகாடுப்பது; 

(c)  சைாத்சத விற்பது, ஒற்றி சவப்பது, குத்தசகக்கு விடுவது, ஒப்பசடப்பது அல்லது மற்றபடி அது எவ்விதமாக இருந்தாலும் ஒதுக்கீடு சைய்வது அல்லது சபயர் 

மாற்றம் சைய்வது அல்லது அதில் அல்லது அதன் ஏடதனுசமாரு பகுதியில் மூன்றாம் தரப்பினர் நலன் எசதயும் உருவாக்குவது அல்லது சைாத்தில் அது எதுவாக 

இருந்தாலும், எவ்விதப் சபாறுப்பு, வில்லங்கம் அல்லது பாத்தியசத எசதயும் இருக்க அனுமதிப்பது; 

(d)  சைாத்து உபடயாகத்சத மாற்றுவது; 

(e)  சைாத்சத கடன் வாங்குபவர்(களின்) டவறு எந்தச் சைாத்டதாடும், அல்லது பக்கத்தில் உள்ள சைாத்து எதுடவாடும் ஒன்றாக்குவது அல்லது இசைப்பது, அல்லது 

சைாத்தில் உரிசமப் பாசத அல்லது டவறு ஏடதனும் குறுக்காகச் சைல்லு பாசதக்கான எசதயும் உருவாக்குவது; 

(f)  மூன்றாம் தரப்பு நபர் எவர் சபயரிலும் அதிகாரப் பத்திரம், இழப்பீடு அல்லது டவறு பத்திரப் பதிவு எசதயும் நிசறடவற்றி, அவசர எந்த வசகயிலும் சைாத்து 

ைம்பந்தமாக சகாடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபட இயலச் சைய்வது; 

(g) சைாத்திசன, எந்தக் குடும்ப ஏற்பாட்டிலும் அல்லது பிரிப்பிலும் உட்படுத்துவது அல்லது சைாத்சத இந்து பிரிவுபடாத  குடும்பச் சைாத்தாக மாற்றுவது; 

(h)  FICCL நிறுவனத்தின் விதிகளின்படி, கடசன வட்டிடயாடும், டவறு எந்தத் சதாசககடளாடும் டைர்த்து முழுசமயாகச் சைலுத்தாமல் டவசல அல்லது 

சதாழிலுக்காக அல்லது நீண்ட காலம் சவளிநாட்டில் தங்குவதற்காக இந்தியாசவ விட்டு சவளிச்சைல்வது; 

(i)         FICCL நிறுவனத்திடம் முன்னடம எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் சபறாமல், எந்த நபர் / வங்கி / நிதி நிறுவனத்திலிருந்தும், கடசனப் சபற்றுள்ள அடத 

டநாக்கத்திற்காக, டமற்சகாண்டு கடன் மற்றும் / அல்லது நிதி வைதி எசதயும் சபறுவது; 
 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்   கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்     அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 
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கடசம தவறும் நிகழ்வுகள் 

 

 

8.1 பின்வரும் நிகழ்வுகள் அல்லது இவற்சறசயாத்த நிகழ்வுகள் எதுவும் நிகழ்வது, ஒவ்சவான்றும், கடசம தவறும் நிகழ்வு என்டற அசமயும்:  

 

(a)  கடசம தவறுவதல்: 

கடன் வாங்கியவர்(கள்), எந்தத் சதாசகசயயும், அது அைடலா அல்லது வட்டிடயா அல்லது மற்றபடி இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மற்றும்/அல்லது கடனின் கீழ் 

அவர்களிடமிருந்து வரடவண்டிய சதாசகடயா அசத,  வசரயறுத்துக் சகாடுத்துள்ள டநரத்தில் மற்றும் அல்லது அதற்குள், அடதாடு அதில் குறிப்பிட்டுள்ள 

முசறயில், இதன் கீடழா, மற்றும்/அல்லது இங்குள்ளசதத் சதாடர்ந்து நிசறடவற்றிய அல்லது எழுதிய மற்ற எந்த ஆவைத்தின் விதிகளுக்கு ஏற்படவா, 

சைலுத்தத் தவறுவது; 

 

(b)  சபாதுவாகக் கடசம தவறுவது: 

விதிமீறுவது, அல்லது கசடபிடிக்கத் தவறுவது, அல்லது கடன் வாங்கியவர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மற்றும்/அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிற 

பிரதிநிதித்துவம் அல்லது உத்திரவாதம் எதுவும் உட்பட, கடன் அல்லது விதி, நிபந்தசன, ஷரத்து எசதயும் சபாறுத்து, தங்களுக்குள்ள கடசமகள் அல்லது 

சபாறுப்புகசளக் கசடபிடிக்கத் தவறுவது; 

(c)  தவறான பிரதிநிதித்துவம்: 

கடன் வாங்கியவர்(களின்) தரப்பில் சைய்கிற அல்லது சைய்ய நிதானிக்கிற அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தில் அல்லது எந்தசவாரு அறிவிப்பு, ைான்று அல்லது 

அறிக்சக அல்லது மற்ற இங்டக குறிப்பிட்டுள்ள அல்லது இதன் கீழ் சகாடுத்துள்ள மற்ற எழுத்துப்பூர்வமானதில் திரும்பச் சைய்கிற அல்லது இசதத் சதாடர்ந்து 

சைய்கிற எந்தப் பிரதிநிதித்துவம் அல்லது உத்திரவாதம் அல்லது வாக்குறுதி அல்லது உடன்படிக்சகயும், சபாருள் ைார்ந்த விதம் எதிலும் ைரியல்லாததாக 

அல்லது தவறாக நடத்துவதாக இருக்கிறது அல்லது இருக்க நிரூபைமாகிறது; 

(d) குறுக்குக் கடசம தவறுதல்: 

கடன் வாங்கியவர்களுக்கும், FICCL நிறுவனத்திற்கும் இசடடய சைய்து சகாள்கிற டவறு எந்த ஒப்பந்தம் அல்லது மற்ற எழுத்தின் கீழும், அல்லது கடன் 

வாங்கியவர்(களின்) கடன்பட்ட நிசல குறித்து சைய்து சகாண்ட டவறு எந்த ஒப்பந்தம் அல்லது எழுத்தின் கீழும், அல்லது அதன் கீழுள்ள எந்தசவாரு 

உடன்படிக்சக, விதி அல்லது சபாறுப்சபச் சைய்து முடிப்பதில், கடன் வாங்கியவர்(கள்) தங்களது சபாறுப்சபச் சைய்து முடிப்பதில் கடசம தவறுவது எதுவும், 

அல்லது கடன் வாங்கியவர்களின் கடன்பட்ட நிசல எதற்கும் பைம் நிலுசவயிலுள்ள டபாது பைம் சைலுத்தாமல் இருப்பது அல்லது கடன் 

வாங்கியவர்களிடம் கடன் சகாடுத்துள்ளவர் எவரும் கடன்பட்ட நிசலயில் நிலுசவயிலுள்ள சதாசகசயயும், சைலுத்த டவண்டியுள்ள சதாசகசயயும், 

அத்சதாசக மற்றபடி நிலுசவயாகிவிடக்கூடிய டததிக்கு முன்னால் சைலுத்த டவண்டிய சதாசக எசதயும் பிரகடனம் சைய்ய உரிசமயுள்ளவராகுவது அல்லது 

கடன் வாங்கியவர்கள் சகாடுத்துள்ள உத்திரவாதம் அல்லது ஈட்டுறுதி அல்லது அடமானம் அல்லது அவர்கள் சைய்து சகாண்டுள்ள துசை ஒப்பந்தத்திற்கு, அது 

நிலுசவயிலிருக்கும் டபாது அல்லது அது குறித்துக் டகட்கும் டபாது மதிப்பளிக்காமல் டபாகுதல்; 

(e)  கடன்களுக்குப் பைம் சகாடுக்க இயலாமல் டபாகுதல்: 

கடன் வாங்கியவர்(கள்) சபாதுவாகத் தங்களது கடன்களுக்கு, அசவ நிலுசவயாகும் டபாது அதற்குப் பைம் சைலுத்த இயலவில்சல மற்றும்/அல்லது நிதி 

சநறுக்கடி ஏற்படும் நிசலயில் அல்லது கடசம தவறியது எசதயும் சீர்தூக்கிப் பார்ப்பதில், அது சதாடர்பான ஒப்பந்தம் எதன் கீழும் கடசம தவறிய நிசலகள் 

அல்லது கடசம தவற வாய்ப்புள்ள நிசலகளில், (அசத எவ்விதம் விவரித்திருந்தாலும்), கடன்பட்ட நிசல எது குறித்தும், அவர்களுக்குக் கடன் சகாடுத்த 

ஒருவர் அல்லது அதற்கு டமற்பட்டவர்கடளாடு, சபாதுவாக மறுபடியும் ைரிக்கட்டுவதற்கு அல்லது மறுதிட்டமிடுவது என்ற பார்சவடயாடு, 

டபச்சுவார்த்சதகசளத் சதாடுக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் மற்றும்/அல்லது அவர்களுக்குக் கடன் சகாடுத்தவர்களின் நலனுக்காக அல்லது அவர்கடளாடு சைய்து 

சகாள்கிறடதார் இசைப்பாக்கத்திற்காக ஒரு சபாதுவான உரிசம மாற்றுதசலச் சைய்து சகாள்கிறார்கள் மற்றும்/அல்லது ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள் அல்லது 

சபாறுப்பு எசதயும் சகாடுத்துத் தீர்க்கும்படி உத்தரவு சபறுகிறார்கள் அடதாடு அது டபான்ற சபாறுப்சப நிலுசவயில் இருக்கும் டபாது சைலுத்தவில்சல 

(கடன்பட்ட நிசல எதன் இந்தத் துசை வகுப்பில் இருக்கிற எதன் ைந்டதகத்சதயும் தவிர்ப்பதற்கான பார்சவக் குறிப்பில், நம்பகமாக வாதாடியதும், அதன் 

ைார்பாகக் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு எதிராக அதுடபான்ற கடன்பட்டநிசலக்குப் பைம் சகாடுத்துத் தீர்க்குமாறு எந்தசவாரு நீதிமன்ற உத்தரவும் 

இருந்திருக்கவில்சல என்ற எந்தசவாரு கடன் பட்டநிசலயும் அடங்காது); 

(f) தீர்ப்பாசைத் சதாசகசயச் சைலுத்தாமலிருப்பது: 

கடன் வாங்கியவர்(கள்), எந்தசவாரு நீதிமன்ற உத்தரவின் அல்லது தீர்ப்பசையின் கீழ் அல்லது கடன் வாங்கியவர்களுக்கு எதிரான நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் 

கீழுமான சதாசகசயக் சகாடுக்கத் தவறுகிறார்கள்;  

(g) கடன் சைாத்சதக் சகயகப்படுத்தல் அல்லது டபரவலம்: 

சகயகப்படுத்துவது அல்லது டபரவலம் விதிக்கப் சபறுவது அல்லது ஒரு வில்லங்க அல்லது மற்ற அலுவலர் கடன் வாங்கியவர்களின் சைாத்து, 

சபாறுப்பிலுள்ளசவ அல்லது அசையாச் சைாத்துக்கசள முழுவசதயும் அல்லது அதில் ஒரு பகுதிசயக் சகயகப்படுத்துவது, அல்லது கடன் வாங்கியவர்களின் 

சைாத்து, சபாறுப்பிலுள்ளசவ அல்லது அசையாச் சைாத்துக்கசள முழுவதிலும் அல்லது அதில் ஒரு பகுதியில் இருக்கிற வில்லங்கம் எதுவும் முன் 

காைக்கூடியதாக ஆகிறது; 

(h)  சதாழில் முடக்குதல்: 

கடன் வாங்கியவர்கள், இதிலுள்ள டததியில் தாங்கள் நடத்தி வருகிற சதாழிசல முடக்கி விடுகிறார் அல்லது முடக்கி விடுவதாக மிரட்டுகிறார்; 

(i)  சதாழில் சநாடிப்பு: 

கடன் வாங்கியவர்(கள்), (i) கடன் வாங்கியவர்கசள நியாயம் தீர்க்கவிருக்கிறதற்காக அல்லது சதாழில் சநாடிந்து டபானதாக அல்லது திவாலானதாக 

காைவிருக்கிறதற்காக, (ii) கடன் வாங்கியவர்கள் சதாழிசல முடக்குகிறார்கள் அல்லது கசலப்பதற்காக, (iii) கடன் வாங்கியவர்(களுக்காக) அல்லது அவர்களது 

சபாறுப்பிலுள்ள, சைாத்துக்கள் மற்றும் அசையாச் சைாத்துக்கள் முழுவசதயும் அல்லது அதன் ஒரு பகுதிச் சைாத்சத விற்றுத்தீர்ப்பவர், நிர்வாகி, அறங்காவலர் 

அல்லது சபற்றுக் சகாள்பவர் அல்லது அசதசயாத்த அலுவலர் அல்லது ஸ்தாபனத்சதக் ஒருவசர நியமிப்பதற்காக, நடவடிக்சக எசதயும் அல்லது 

ைட்டப்பூர்வ நடவடிக்சக எசதயும் அல்லது நடபடிக்சககசள எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அல்லது மற்ற நடவடிக்சககசள எடுத்து விட்டார்கள்; 

(j)  கட்டாயக் சகயப்படுத்தல்: 

கடன் வாங்கியவர்(களின்) சபாறுப்பிலுள்ளசவ, சைாத்துக்கள் அல்லது அசையாச் சைாத்துக்கள் அசனத்சதயும் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அசனத்சதயும் 

அல்லது அதிலுள்ள நலன்கசளயும், அரைாங்க ஆசையம் அல்லது டவறு எந்த அசமப்பும் சகப்பற்றுகிறார்கள், நாட்டுடசமயாக்குகிறார்கள், பறிக்கிறார்கள் 

அல்லது கட்டாயமாகக் சகயகப்படுத்துகிறார்கள்; 

(k)  மறுதலித்தல்: 

கடன் வாங்கியவர்கள், இந்த ஒப்பந்தத்சத மறுதலிக்கிறார்கள் அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்சத மறுதலிக்கும் டநாக்கம் ஒன்றுக்குத் தடயமாகிற சையல் அல்லது 

காரியம் எசதயும் சைய்யச் சைய்கிறார்கள்;  
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(l)  உரிசமயாளரில்/நிர்வாகத்தில் ஏற்படுகிற மாற்றம்: 

கடன் வாங்கியவர்(களின்) உரிசமயாளரில் அல்லது நிர்வாகத்தில் சபாருள் ைார்ந்த மாற்றம் எதுவும் ஏற்படுகிறது, அது FICCL நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட 

அபிப்பிராயத்தில், FICCL நிறுவனத்தின் நலசனத் தப்பபிப்பிராயம் ஏற்படுத்தும் வண்னம் பாதிக்கும்; 

(m).  (சபாருள் ைார்ந்த எதிரிசட மாற்றம்: 

கடன் வாங்கியவர்(களின்) சதாழில், அல்லது நிதி அல்லது மற்ற நிசலசம அல்லது இயக்கங்களில் அல்லது எதிர்கால வாய்ப்புகளில், FICCL நிறுவனம் 

தனிப்பட்ட முசறயில் தீர்மானிக்கிறபடி, எவ்விதப் சபாருள் ைார்ந்த எதிரிசட மாற்றமும் டபான்ற, இது மட்டும் தான் என்றில்லாமல், எவ்வசக நிகழ்வு 

அல்லது சூழ்நிசலயும் ஏற்படுகிறது, அது, FICCL நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட அபிப்பிராயத்தில், FICCL நிறுவனத்தின் நலனுக்குத் தப்பபிப்பிராயமானதாக 

இருக்கிறது அல்லது FICCL நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட அபிப்பிராயத்தில் கடன் வாங்கியவர்(களின்) அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவர்களது கடசமகள் 

எசதயும் சைய்து முடிப்பதற்கான மற்றும்/அல்லது மற்றபடி இந்தக் கடன் ைம்பந்தமாகவும், இந்த ஒப்பந்தத்தின் மற்றும்/அல்லது கடனுக்கான விதிகள் எதற்கும் 

இைங்கி நடப்பதற்கான அவர்களின் திறசன நிதி நிசலசமசயப் சபாருள் ைார்ந்து பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது; 

(n).  பிசையச் சைாத்தின் மதிப்புக் குசறதல் 

கடனுக்கான பிசையச்சைாத்சத உருவாக்கியுள்ள சைாத்து எதுவும், நிறுவனத்தின் அபிப்பிராயத்தின்படி, டமற்சகாண்டு பிசையச் சைாத்சத வழங்க டவண்டும் 

எனும் அளவிற்கு மதிப்புக் குசறந்து டபாய், டமற்சகாண்டு பிசையச் சைாத்சத வழங்காமற் டபாகிற பட்ைத்தில் 

(o)  சைாத்சத விற்பது/விற்றுத் தீர்ப்பது: 

சைாத்து அல்லது அதன் எந்தப் பகுதிசயயும் வாடசகக்கு விடுகிறார்கள், குத்தசகக்கு விடுகிறார்கள், விற்பசன சைய்கிறார்கள், விற்றுத் தீர்க்கிறார்கள், 

சபாறுப்புக் சகாடுக்கிறார்கள், வில்லங்கம் உண்டாக்குகிறார்கள் அல்லது மற்றபடி எந்த வசகயிலும், அது எதுவாயிருந்தாலும் ஒதுக்குகிறார்கள் எனுப் 

பட்ைத்தில். 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்   கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்     அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

 

  

கடசம தவறுவது குறித்து டமற்சகாண்டு நசடசபறுகிற நிகழ்வுகள்: 

(i)  கடன் வாங்கியவர்கள் கடசன அல்லது அதன் ஏடதனுசமாரு பகுதிசயத் தவறாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள், அல்லது கடசன அல்லது அதன் 

ஏடதனுசமாரு பகுதிசய, FICCL நிறுவனம் கடசன எதற்காக அனுமதித்தடதா அசதத் தவிர டவறு டநாக்கம் எதற்காகவும் உபடயாகிக்கிறார்கள்; 

(ii)  கடன் வாங்கியவர்கள், இதன் கீழ் மற்றும்/அல்லது இக்கடன் ைம்பந்தமாக அவர்களுக்குள்ள கடசமகள் குறித்து, இந்த ஒப்பந்தத்திற்குத் தடயமானதில் 

நிசறடவற்றம், சகாண்டு டபாய்க் சகாடுத்தல், சைல்லுபடியாகும் தன்சம, அமலாக்கம் அல்லது அனுமதிக்கும் தன்சம சதாடர்பாகச் சைய்து சகாடுக்க 

டவண்டியுள்ள, ஒப்புதல், அதிகாரமளித்தல், அங்கீகாரமளித்தல், அல்லது அது டபான்றசவ, அல்லது அரைாங்க அல்லது சபாது அல்லது ைட்ட அல்லது 

ஒழுங்குமுசற ஆசையத்தின் உரிமம் அல்லது அவர்களிடத்தில் பதிவு சைய்து சகாள்வது அல்லது அவர்களிடம் பிரகடனம் சைய்து சகாடுப்பது, 

அரைாங்க அல்லது சபாதுத்துசற அசமப்புகள் அல்லது ஆசையத்திடம் பதிவு சைய்து சகாள்வது அல்லது அவர்களிடம் பிரகடனம் சைய்து சகாடுப்பது 

டபான்றவற்சற FICCL நிறுவனம் ஏற்றுக் சகாள்ள இயலாத ஒரு முசறயில் மாற்றியசமக்கிறார்கள் அல்லது அவற்றுக்கு அனுமதியளிக்கிறார்கள் 

அல்லது திரும்பப் சபறுகிறார்கள் அல்லது அவற்சற முடித்துக் சகாள்கிறார்கள் அல்லது அசவ காலாவதியாகி, அவற்சறப் புதுப்பிக்காமல் விட்டு 

விடுகிறார்கள் அல்லது மற்றபடி அதன் முழு அளவிலும், விசளவிலும் இல்லாமல்ப் டபாய் விடுகிறது; 

       (iii) நிறுவனத்தின் முழுசமயான விருப்புரிசமயின் டபரில், எப்டபாசதல்லாம் அங்டக, சைலுத்த டவண்டிய பைத்சதச் சைலுத்தாமல் 

டபாவதற்கான வாய்ப்பு குறித்த தீர்மானமிருக்கிறடதா அப்டபாது; 
 

(iv)  கடன் வாங்கியவர்(கள்), சைாத்சத, FICCL நிறுவனத்திடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வமான முன் ஒப்புதல் சபறாமல், சபாறுப்பு, வில்லங்கம் உருவாக்குதல் 

மற்றும்/அல்லது சபயர் மாற்றுதல், விற்பசன சைய்தல் அல்லது அப்புறப்படுத்துதல்; 

                   (v)  எந்தசவாரு ஆசையமும் பறிமுதல் சைய்கிற, இசைத்துக் சகாள்கிற அல்லது பாதுகாப்பில் எடுத்துக்   சகாள்கிற அல்லது ைட்ட 

நடபடிக்சககளின் சபாருளாக ஆகிற பிசையப்சபாருள்; 
 

(vi) கடன் வாங்கியவர்கள், FICCL நிறுவனத்தினர், அதன் அலுவலர்கள், தணிக்சகயாளர்கள், சதாழில்நுட்ப நிபுைர்கள், நிர்வாக ஆடலாைகர்கள், 

மதிப்பீட்டாளர்கள் அல்லது டமற்சைான்ன டநாக்கத்திற்காக FICCL நிறுவனம் அதிகாரமளித்துள்ள டவறு எந்த நபசரயும், ஆய்வு சைய்ய அல்லது 

ைரிபார்க்க அல்லது மதிப்பீடு சைய்ய, சைாத்துக்கசள அனுமதிக்கத் தவறுகிறார்கள்; 

(vii)  கடன் வாங்குபவர்(கள்), இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகளுக்கு ஏற்ப அல்லது FICCL நிறுவனம் டகட்கிறபடியும், டகட்கும் டபாதும், 

பின் டததியிட்ட காடைாசலகசளக் சகாடுக்கிற பட்ைத்தில்; 

(viii)  உத்திரவாதமளித்த எவரும் வழங்கியடதார் உத்திரவாதத்தில், உத்திரவாதத்சத திறனற்றதாக / சையலற்றதாக ஆக்குகிற (சபாருந்தும் டபாசதல்லாம்) 

எவ்விதக் குசறபாடு / களங்கம். 

(ix)  கடன் வாங்கியவர்(கள்) மரைமசடகிற இடத்தில் அல்லது கடசன ஒன்றுக்கும் டமற்பட்டவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற பட்ைத்தில், ஒன்றுக்கும் 

டமற்பட்ட கடன் வாங்கியவர்கள் மரைமசடகிற பட்ைத்தில்; 

(x)  கடன் வாங்கியவர்கள், குடிசமயியல் வழக்கு(கள்) அல்லது குற்றவியல் குற்றம்(கள்) எதிலும் ஈடுபடுகிறார்கள்; 

(xi)  கடன் வாங்கியவர்கள், FICCL நிறுவனத்திற்கு அவசியமாகிற தகவல்கள் / ஆவைம் எசதயும் சகாடுக்கத் தவறுகிறார்கள். 

 

 

ைட்டப்பிரிவு 9 

FICCL நிறுவனத்தின் நிவாரைங்கள் 

 

 

9.1 டமற்சைான்னபடி, கடசம தவறிய நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்த பிறகு எந்த டநரத்திலும், அப்டபாது, இங்குள்ள எதற்கும் முரன்பாடாக இருந்த டபாதிலும்,  

FICCL நிறுவனத்திற்கு, அதன் முழுசமயான விருப்புரிசமயில், பின்வருவதில் ஏடதனும் ஒன்று அல்லது அதற்கு டமலானவற்சறச் சைய்ய உரிசமயிருக்கும்: 

 

(i) கடசனக் கிசடக்கச் சைய்வது அல்லது சதாடர்ந்து கிசடக்கச் சைய்வதற்கான நிறுவனத்தின் கடசமசய நிறுத்தி சவக்கிறார்கள் என்பதாகப் பிரகடனம் 

சைய்வது; மற்றும்/அல்லது 

 

(ii) கடனும், அதிலுண்டான அசனத்து வட்டியும், அசனத்துச் சைலவுகல், கட்டைங்கள், சைலவினங்கள் மற்றும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழிருக்கிற மற்ற 

நிலுசவயிலுள்ள கூட்டுத் சதாசககளும், கடனும் உடனடியாக நிலுசவயாகி, அசவ நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்தத்தக்கசவயாகின்றன என்றும், இதில் இசவடய 

உடனடியாக நிலுசவயாகி, கடன் வாங்கியவர்கள் சைலுத்தத்தக்கசவயாக ஆகி, கடன் வாங்கியவர்கள், கடனின் கீழ் மற்றும்/அல்லது ஒப்பந்தத்தின் கீழ், 

அறிவிப்பிலுள்ள விதிகளுக்கு ஏற்ப, அறிவிப்சபப் சபற்றுக் சகாண்ட 7 நாட்களுக்குள், டமற்சகாண்டு எவ்வித அறிவிப்பும் இல்லாமல் அல்லது மற்ற 

ைட்டப்பூர்வ ைம்பிரதாயங்கள், அசவ எவ்சவயாக இருந்தாலும், அசவ இல்லாமல், நிலுசவயாக இருக்கிறதும், சைலுத்தத்தக்கதாக இருக்கிறதுமான 

அசனத்துத் சதாசககசளயும், சைலுத்திவிட டவண்டும்; மற்றும்/அல்லது 

 

(iii)   பிசையச் சைாத்சத நிறுவனத்தின் சபயரில் அமல்படுத்தி, வழக்குத்சதாடுத்தல், ைமத்துவத்தில், அல்லது ைட்டத்தில் நடவடிக்சக எடுத்தல், அல்லது இரண்டும், 

அல்லது மற்றபடி, இந்த ஒப்பந்தத்தில் அடங்கியுள்ள உடன்படிக்சக, நிபந்தசன அல்லது விதி எதன் குறிப்பான சையல்திறனுக்காக அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகள் எசதயும் விதிமீறியதற்கு எதிரானடதார் இசடக்காலத் தசடயாசைக்காக, அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தில் சகாடுத்துள்ள அதிகாரம் 

அல்லது உரிசம எசதயும் பயன்படுத்துவதில் உதவியாக, அவர்களுக்கு ைட்டம் அனுமதித்துள்ள, உரிசம, அதிகாரம் அல்லது நிவாரைம் எசதயும் 

பயன்படுத்துதல்; மற்றும்/அல்லது 

 

(iv) கடன் வாங்கியவர்கள், கடசன அல்லது அதன் ஒரு பகுதிசய உரிய தவசைத் டததியில் திருப்பிச் சைலுத்துவதில் கடசம தவறுகிற பட்ைத்தில் அடதாடு அது 

டபான்று கடசம தவறியது பதிசனந்து நாட்கள் (15) என்ற காலத்திற்குத் சதாடர்கிற பட்ைத்தில், FICCL நிறுவனத்திற்கு, அசனத்து வட்டி, சைலவுகள், 

கட்டைங்கள், சைலவினங்கள் மற்றும் இவ்சவாப்பந்தத்தின் கீழ் நிலுசவயிலுள்ள மற்ற சதாசக எதுவும் உட்பட, ஒட்டுசமாத்தக் கடசனயும் திரும்பக் 

டகட்பதற்கும், கடன் வாங்கியவர்(களுக்கு) ஏழு (7) நாட்கள் எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்சபக் சகாடுத்து விட்டு, உரிசம இருக்கும். கடன் வாங்கியவர் 

நிலுசவயிலுள்ள சைலுத்த டவண்டிய சதாசககசள FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்தத் தவறுகிற பட்ைத்தில், FICCL நிறுவனத்திற்கு, கடன் வாங்குபவர்(கள்) 

டமற்சைான்ன சைாத்சத அசனத்துவிதங்களிலும் கடன் வாங்கியவர்(களின்) சபாறுப்பிலும், சைலவிலும் விற்றுத் தீர்ப்பதற்கு எடுக்க முடிகிற அளவிற்கு 

முழுசமயாகவும், திறம்படவும் டதசவயான அசனத்து நடவடிக்சககசளயும் எடுப்பதற்கான உரிசம இருக்கும் அடதாடு இத்டதாடு அல்லது இதற்குப் பிறகு 

எந்த டநரத்திலும், கடன் வாங்கியவர்(களுக்கு) எவ்வித அறிவிப்பும் இல்லாமலும், சைாத்சதக் சகயகப்படுத்துவதற்காக அல்லது மீட்க அல்லது அசதடய 

சபற்றுக் சகாள்ள அடதாடு அவசியமானால் பூட்டு அல்லது சபட்டிப் பூட்டு எசதயும் அல்லது அங்டக காண்கிற தடுக்கும் கருவி எசதயும் உசடக்கச் சைய்வது 

FICCL நிறுவனத்திற்குச் ைட்டப்பூர்வமானதாகடவ இருக்கும், சைால்லியுள்ள சைாத்சதப் சபற்றுக் சகாள்பவராக, கடன் வாங்கியவர்(கள்) சைய்ய முடிவசதப் 

டபால முழுசமயாகவும், திறம்படவும் அசனத்துக் காரியங்கசளயும் சைய்வதற்கான அதிகாரத்டதாடு FICCL நிறுவனத்தின் எந்த அலுவலர் அல்லது 

அலுவலர்கசளயும் அல்லது இது விஷயமாக அங்கீகாரம் சபற்ற எந்த நபசரயும் நியமிப்பதற்கும் மற்றும்/அல்லது டமற்சைான்ன சைாத்சத உரிமத்தில் 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

மற்றும்/அல்லது குத்தசகயில் அல்லது FICCL நிறுவனம் தனது முழு விருப்புரிசமயின் டபரில் முசறயானது எனக் கருதுகிற டவறு எந்த அடிப்பசடயிலும் 

சகாடுப்பதற்கு மற்றும்/அல்லது சைால்லியுள்ள சைாத்சத சபாது ஏலம் அல்லது தனியார் ஒப்பந்தம் மூலமாக விற்பசன சைய்ய அல்லது அசதடய அசனத்து 

விதங்களிலும், மதிப்பில் எவ்வித இழப்பு அல்லது குசறப்பிற்கும் கட்டுப்படாமல் அல்லது பதில் சைால்ல டவண்டியதிராமல், மற்றும்/அல்லது இதன் மூலம் 

சகாடுத்துள்ள அதிகாரங்கள் எசதயும் பயன்படுத்துவதற்குக் கட்டுப்படாமல், அல்லது அதுடபான்ற அதிகாரம் எதன் பயன்பாட்டால் ஏற்பட்ட இழப்பு எதற்கும், 

அதற்கான இரசீது எசதயும் சகாடுப்பதற்கும், வாங்கிய பைத்சதக் சகாடுப்பதற்குக் மற்றும் FICCL நிறுவனம் அல்லது சபற்றுக் சகாள்பவர், முசறயானது என 

நிசனக்கும் விற்பசனசயச் சைய்து முடிப்பதற்கான, அதுடபான்ற மற்ற சையல்கள் மற்றும் காரியங்கள் அசனத்சதயும் சைய்வதற்கு சபாறுப்பாக இருக்காமல், 

விற்பசனக்கான ஒப்பந்தம் எசதயும் திரும்பப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கான அல்லது மாற்றியசமப்பதற்கான அதிகாரத்டதாடு, கடன் வாங்கியவர்களின் 

சபாறுப்பிலும், சைலவுகளிலும் விற்றுத் தீர்க்க, கான உரிசம FICCL நிறுவனத்திற்கு இருக்கும். கடன் வாங்கியவர்கள், விற்பசன எசதயும் 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அல்லது FICCL நிறுவனம் சைய்கிற மற்ற விற்றுத் தீர்க்கும் நடவடிக்சகக்கு எவ்வித எதிர்ப்சபயும் எழுப்பக் கூடாது அல்லது விற்பசன 

சைய்ய அல்லது விற்றுத் தீர்க்கும் டநாக்கத்திற்காக, தரகர் அல்லது ஏலசமடுப்பவர் அல்லது மற்றவர் அல்லது FICCL நிறுவனம் அமர்த்தியுள்ள அசமப்பு அல்லது 

சபற்றுக் சகாள்பவர் எவர் தரப்பிலும் ஏற்பட்ட எந்தச் சையல் அல்லது கடசம தவறியதிலிருந்து எழக்கூடிய இழப்பு எதற்கும் FICCL நிறுவனம் சபாறுப்பாக 

இருக்காது. அதுடபான்ற விற்பசனயினால் கிசடத்த நிகரத் சதாசக, பிசையத் சதாசகசயச் சைலுத்தப் டபாதுமானதாக இல்சல என்றால், FICCL 

நிறுவனத்தின் சககளில் இருக்கிற பைம் அல்லது பைங்கள் எசதயும் மீதத்சதாசகக்குப் பைம் சைலுத்துவதில் அல்லது அதன்பால் கடன் வாங்கியவர்(கள்) 

சைலுத்த டவண்டியதாக உள்ள அல்லது அவர்களது அல்லாத அல்லது அவர்களுக்குரிய நிலுசவயிலுள்ள பைம் எசதயும் பயன்படுத்த, FICCL நிறுவனத்திற்குச் 

சுதந்திரம் இருக்கும் அடதாடு அப்டபாதும் ஒரு பற்றாக்குசற இருக்கிற நிகழ்வில், கடன் வாங்கியவர்(கள்) அதுடபான்ற பற்றாக்குசறசய அடதாடு டைர்த்துச் 

சைலுத்துவார்கள், இருந்தாலும் இங்டக இருக்கிற எதுவும் எந்த வசகயிலும், கடன் வாங்கியவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிற FICCL நிறுவனத்தின் உரிசமகள் 

அல்லது நிவாரைங்கள் எசதயும் தப்பபிப்பிராயம் சகாள்ளச் சைய்யடவா அல்லது பாதிக்கடவா சைய்யாது. 

 

(v) FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்த டவண்டிய மீதத்சதாசகசய முழுசமயாகச் சைலுத்திவிட்ட பிறகு FICCL நிறுவனத்தின் சககளில் உபரித்சதாசக கிசடக்க 

இருக்கிற நிகழ்வில், சைால்லியுள்ள அந்த உபரித் சதாசகசய, கடன் வாங்கியவர்களுக்குச் சைாந்தமான எந்தப் பைம் அல்லது பைங்கடளாடும் டைர்த்து, 

தற்ைமயத்திற்கு மட்டும், FICCL நிறுவனத்தின் சககளில், அல்லது அத்சதாசக எந்தக் கைக்கில் நீடிக்குடமா, அது எதுவாயிருந்தாலும், அடத கைக்கின் கீழ், FICCL 

நிறுவனத்திற்கு, கடன் வாங்கியவர்(கள்), தனியாகடவா அல்லது டவறு எவடராடும், ஸ்தாபனம்  அல்லது நிறுவனத்டதாடும் டைர்ந்து கூடாகடவா, கடன்கள், 

தள்ளுபடி சைய்த இரசீதுகள், கடன் கடிதங்கள், உத்திரவாதங்கள், சபாறுப்புகள் அல்லது டவறு எவ்விதக் கடன்கள் அல்லது இரசீதுகள், டநாட்டுகள், கடன்கள் 

மற்றும் தற்டபாதுள்ள மற்ற கடசமகள், அசவ அப்டபாது நிலுசவயாகவும், சைலுத்தக்கூடியதாகவும் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட உள்ளிட்ட சபாறுப்புகள் 

அல்லது மற்ற ைட்டப்பூர்வமான அல்லது அதிலுள்ள வட்டிடயாடு டைர்த்து நடுநிசலயாக இருக்கக்கூடிய டகாரிக்சககள் ஆகியவற்றின் வாயிலாக, FICCL 

நிறுவனம் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு எதிராகக் சகாண்டிருக்கக்கூடிய அல்லது முடக்கி சவப்பது அல்லது பரஸ்பர வரவு சவப்பது குறித்த ைட்டம் 

எந்நிசலயிலும் அனுமதிக்கும், சைலுத்த டவண்டியதாக ஆகும் அல்லது ஆகக் கூடிய எந்த அல்லது அசனத்துப் பைங்கசளயும் சகாடுத்து முடிப்பதன் பால், 

அவற்சறத் தக்க சவத்துக் சகாண்டு பயன்படுத்துவது FICCL நிறுவனத்திற்குச் ைட்டப்பூர்வமானதாகடவ இருக்கும். 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்    கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்   அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 
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குறுக்கு அடமானம் சவத்தல் 

 

கடன் வாங்கியவர்கள், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழுள்ள கடசனக் கடன் வாங்குபவர்(கள்) திருப்பிச் சைலுத்தும் நிகழ்வில், FICCL நிறுவனத்திடமிருந்து கடன் வாங்கியவர்கள் 

சபற்ற மற்ற நிதி வைதி எதன் கீழும் கடன் வாங்கியவர்கள் நிலுசவ எசதயும் சவத்திருக்கிற பட்ைத்தில், அப்டபாது, அது டபான்ற நிகழ்வில், இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் 

வாங்கியவர்கள் உருவாக்கிய பிசையச் சைாத்சத விடுவிக்க FICCL நிறுவனம் கடசமயுள்ளதாக இருக்காது என்று ஒப்புசக சைய்கிறார்கள் அடதாடு, அதுடபான்ற 

நிலுசவயுள்ள நிதி வைதிக்குப் பாதுகாப்பளித்து, உரிய ஆவைங்கசள நிசறடவற்ற அப்பிசையச் சைாத்சத FICCL நிறுவனம் நீட்டித்துக் சகாள்ள கடன் வாங்கியவர்(கள்) 

இதன் மூலம் அதிகாரமளிக்கிறார்கள். அசதப்டபாலடவ, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வாங்கியவர்(கள்) நிலுசவத்சதாசக எசதயும் சவத்திருக்கிற நிகழ்வில், FICCL 

நிறுவனத்திடமிருந்து கடன் வாங்கியவர்(கள்) சபற்ற மற்ற நிதி வைதி எதற்காகவும் கடன் வாங்கியவர்(கள்) உருவாக்கிய பிசையச் சைாத்சத விடுவிக்க FICCL நிறுவனம் 

கடசமயுள்ளதாக இருக்காது அடதாடு கடன் வாங்கியவர்(கள்) அதுடபான்ற பிசையச் சைாத்சத, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நிலுசவயுள்ள தவசைத்சதாசகக்குப் 

பாதுகாப்பளிப்பதற்காக நீட்டித்துக் சகாள்ளவும்  

சபாறுப்சபடுத்துக் சகாள்கிறார்கள். 
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ஒப்பந்தத்திற்கு மறுவுயிரூட்டுதல் 

 

FICCL நிறுவனம் சைாத்துக்கசளக் சகப்பற்றுகிற நிகழ்வில், கடன் வாங்கியவர்(கள்) இவ்சவாப்பந்தத்சத FICCL நிறுவனம் மறுவுயிரூட்டி, உள்ளது உள்ளபடியான 

நிசலசமயில் சைாத்துக்கசளத் திருப்பிக் சகாடுப்பதற்கு அதசனப் சபாருத்திக் சகாள்ளுமாறு டவண்டிக்சகாள்ளலாம் அடதாடு அதுடபான்ற டவண்டுடகாசள FICCL 

நிறுவனம் தனது சைாந்த விருப்புரிசமயின் டபரிலும், அது அச்சூழ்நிசலகளில் சபாருத்தமானதும் ஏற்றதுமாக இருக்கிறது என நிசனக்கிற விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகளின் 

டபரிலும், தாமதமாகப் பைம் சைலுத்தியதற்கான வட்டி, ைட்ட மற்றும் மற்ற சைலவுகள், மறுபடியும் சகப்பற்றல் சைலவினங்கள் மற்றும் அது டபான்ற சைலவினங்கள் 

உட்பட அசனத்து EMI/ தவசைகசளயும் முழுசமயாக வசூலித்துக் சகாண்ட பிறகு, அங்கீகரிக்கலாம். ஒப்பந்தத்சத மறுவுயிரூட்ட டவண்டாம் என்பதாக FICCL நிறுவனம் 

எடுக்கிற எந்த முடிவுடம இறுதியானதாகவும், கடன் வாங்கியவர்(கசளக்) கட்டுப்படுத்துவதாகவுமாக இருக்கும் அடதாடு அதசன எதிர்த்து எந்த நீதி மன்றத்திலும் 

மனுதாக்கல் சைய்யக்கூடாது.  

 

ைட்டப்பிரிவு 12 

துசைக் கடன் 

 

கடன் வாங்கியவர்(கள்), அவர்களது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அல்லது அவர்களில் எவடரனும் சகாடுத்த அசனத்துக் கடன்கள், முன்பைங்கள், மற்றும் 

முன்பைமாகக் சகாடுத்த அசனத்துப் பைங்களும், இதன் மூலம் சகாடுத்துள்ள கடசன ஒபிடுசகயில் துசைக் கடன் என்பதாகடவ இருந்து, கருதுவார்கள் என்று இதன் 

மூலம் ஒப்புக் சகாண்டு, பிரகடனம் சைய்து, உறுதிசைய்து, சபாறுப்சபடுத்துக் சகாள்கிறார்கள். கடன் வாங்குபவர்(கள்) கடனின் கீழ் மற்றும்/அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

கீழும், இதசனத் சதாடர்ந்தும் நிறுவனத்தின் ஒட்டுசமாத்த நிலுசவத் சதாசகசய முழுசமயாகத் திருப்பிச் சைலுத்தும் காலம் வசர, அதுடபான்ற கடன்கள் மற்றும் 

முன்பைங்கள் எசதயும் முழுசமயாக அல்லது அதன் ஒரு பகுதிசய அல்லது அதிலுள்ள வட்டி எசதயும் சைலுத்த மாட்டார்கள் என்று இதன் மூலம் டமற்சகாண்டு 

பிரகடனம் சைய்து, சபாறுப்சபடுத்துக் சகாள்கிறார்கள்.  

 

 

ைட்டப்பிரிவு 13 

FICCLகடன் வாங்கியவர்(கள்) ஏற்றுக் சகாள்ளடவண்டியுள்ள நிறுவனத்தின் கைக்கு அறிக்சககள் 

 

கடன் வாங்கியவர்கள், கடன் ைம்பந்தமாக கடன் வாங்கியவர்(களிடம்) இருந்து வரடவண்டிய நிலுசவத்சதாசகயாக இருக்க, அதற்கு ஆதரவாகடவா அல்லது மற்றபடிடயா 

FICCL நிறுவனத்தின் புத்தகங்களில் இருந்து எடுத்த ஒரு கைக்கு அறிக்சக, எவ்வித வவுச்ைர், ஆவைங்கள் அல்லது மற்ற காகிதங்கசளயும் சகாடுக்காமல், FICCL நிறுவனம் 

டகாரியுள்ள எந்தத் சதாசகயின் ைரியான தன்சம குறித்த முடிவான அத்தாட்சியாக ஏற்றுக் சகாள்ள, இதன் மூலமாக ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள். கடன் வாங்கியவர்கள் சைலுத்த 

டவண்டியுள்ளதும், சைலுத்தக்கூடியதுமான வட்டிக் கைக்கீட்டில் எழுத்து அல்லது கைக்குப் பிசழ எதுவும் இருக்கிற பட்ைத்தில், இங்குள்ள எதுவும் FICCL நிறுவனத்தின் 

நலசனத் தப்பபிப்பிராயம் சகாள்ளாது. வட்டி ைம்பந்தமான தகராறு எதுவும், FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்த டவண்டிய EMI எசதயும் பிடித்து சவத்துக் சகாள்ள கடன் 

வாங்கியவர்கசள உரிசமயுள்ளவர்களாக ஆக்காது. 

 

ைட்டப்பிரிவு 14 

ைரியீடு சைய்தல் மற்றும் பாத்தியம் 

 

14.1 FICCL நிறுவனத்தின் உரிசமகள் எதற்கும் தப்பபிப்பிராயம் இல்லாமல், FICCL நிறுவனத்திடம் கடன் வாங்கியவர்(கள்) சவத்துள்ள கைக்குகள் எதிலும் கடன் 

வாங்கியவர்களின் வரவிற்கு நிலுசவயாக இருக்கிற கடன் வாங்கியவர்(களின்) பைங்கள் எதற்கும் எதிராக, அதிப்பிரத்திடயகப் பாத்தியசதயும், ைரியீடு சைய்யும் உரிசமயும் 

FICCL நிறுவனத்திற்டக இருக்கும் அடதாடு, அைல் அல்லது வட்டி அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அல்லது FICCL நிறுவனத்டதாடு சைய்து சகாண்ட டவறு எந்த ஒப்பந்தத்தின் 

கீழ், FICCL நிறுவனத்திற்குக் கடன் வாங்கியவர்(கள்) சைலுத்த நிலுசவ சவத்துள்ள அல்லது சைலுத்தக்கூடிய சதாசக எதற்கும் திருப்தியாக, கடன் வாங்கியவர்(கள்) FICCL 

நிறுவனத்திடம் சபற்ற சதாசககசளக் கழித்துக் சகாள்ள அல்லது FICCL நிறுவனத்திடம் கடன் வாங்கியவர்கள் சவத்துள்ள எந்தக் கைக்கிலும் கடன் வாங்கியவர்கள் 

உரிசம சகாண்டுள்ள வரவு மீதி எதற்கும் சபாருத்திக் சகாள்ளக் கடன் வாங்கியவர்(கள்) அங்கீகாரமளிக்கிறார்கள்.  



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

 

14.2  இங்குள்ள விஷயங்கள் எதுவும், கடன் வாங்கியவர்(களின்) தற்டபாசதய அல்லது எதிர்காலப் பிசையச் சைாத்து, உத்திரவாதம், கடசம எது ைம்பந்தமானது 

உட்பட, FICCL நிறுவனம் ைட்டப்படி அல்லது மற்றபடி உரிசம சகாண்டுள்ள எந்தப் சபாது அல்லது பிரத்திடயகப் பாத்தியசத அல்லது ைரியீடு சைய்வதற்கான உரிசம 

அல்லது FICCL நிறுவனத்தின் உரிசமகள் அல்லது நிவாரைங்கள் எசதயும், தப்பபிப்பிராயம் சகாள்ளாது அல்லது எதிரிசடயாகப் பாதிக்காது. 

 

14.3  கடன் வாங்கியவர்கள், FICCL நிறுவனம் அனுபவிக்கிற டவறு எந்த உரிசம அல்லது பாத்தியசதக்கும் கூடுதலாகவும், அவற்றுக்கு எவ்விதத் தப்பபிப்பிராயமும் 

இல்லாமலும், FICCL நிறுவனத்திற்கு எந்த டநரத்திலும், கடன் வாங்கியவர்களுக்கு அறிவிப்புக் சகாடுக்காமடலடய, FICCL நிறுவனத்தில் சவத்துள்ள கடன் 

வாங்கியவர்களின் அசனத்து அல்லது எந்தக் கைக்குகசளயும் (நிரந்தர சவப்பு நிதிகள் உட்பட), அதிலுள்ள அசனத்து வரவுகள் மற்றும் சபாறுப்புகள் அசனத்சதயும் 

ஒன்றிசைக்கவும், திரட்டவும், அதுடபான்ற ஒன்று அல்லது அதற்கு டமற்பட்ட கைக்குகளின் வரவிற்கு நிலுசவயிலுள்ள சதாசக எசதயும் ைரியீடு சைய்ய அல்லது மாற்றிக் 

சகாள்ளவும், அல்லது எந்தக் கைக்கிலும், அது எதுவாயிருந்தாலும் அதில், FICCL நிறுவனத்திற்கான க்டன் வாங்கியவர்களின் சபாறுப்புக்கள் எதன் திருப்தியின் பாலும், அது 

டபான்ற சபாறுப்புகள் உண்சமயானசவடயா அல்லது தற்காலிகமானசவடயா, முதன்சமயானசவடயா அல்லது அடமானம் ைார்ந்தசவடயா, அடதாடு அசவ கூட்டாக 

அல்லது பலராக இருக்கின்றனடவா, அவற்றின் பால் டமற்சகாண்டும் உரிசம இருக்கும் டமற்சகாண்டும் ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள். 

 

ைட்டப்பிரிவு 15 

ஈட்டுறுதி 

 

கடன் வாங்குபவர்கள், FICCL நிறுவனத்தின் டவறு எந்த உரிசமகளுக்கும் தப்பபிப்பிராயம் சகாள்ளாமல், ஈட்டுறுதி சைய்து, சதாடர்ந்து ஈட்டுறுதி சைய்து சவக்க ஒப்புக் 

சகாண்டு, கடன் வாங்கியவர்(களின்) தரப்பில் சைய்த கடசம தவறிய நிகழ்வு, அல்லது காரைமற்ற தாமதம் அல்லது விடுபட்ட சையல்கள் ஒன்றின் விசளவாக அல்லது 

மற்றபடிக் கடனின் மற்றும்/அல்லது சைாத்தின் மற்றும்/அல்லது இங்குள்ள விதிகள் எதன் காரைமாக ஏற்பட்ட, FICCL நிறுவனம் அசடந்ததாக அல்லது ஆனதாக அல்லது 

ஏற்பட்டதாக FICCL நிறுவனம் ைான்றாளிக்கும் FICCL நிறுவனத்சத, எவ்வித இழப்புகள், சைலவுகள், சபாறுப்புகள் அல்லது சைலவினங்கள் அல்லது சவளிச் சைலவுகளுக்கு 

எதிராகவும் தீங்கின்றிப் பார்த்துக் சகாண்டு, அவற்சற FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்தவும், திருப்பிக் சகாடுக்கவும் ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள். 

 

ைட்டப்பிரிவு 16 

ைட்டப்பிரிவு 16 வாரிசு நியமனம்/ இலாகா மாற்றம்/ பிசையச் சைாத்தாக்குதல். 
 

கடன் வாங்குபவர்(கள்), FICCL நிறுவனம், கடன் வாங்கியவர்களின் எந்த அல்லது அசனத்து நிலுசவகள் மற்றும் தவசைகசள, FICCL நிறுவனம் சதரிவு சைய்கிற எந்த 

மூன்றாம் தரப்பினருக்கும், கடன் வாங்கியவர்(களுக்கு) டமற்சகாண்டு எவ்விதக் குறிப்டபா அல்லது தகவடலா அல்லது அறிவிப்டபா இல்லாமலும், கடன் வாங்கியவர்களின் 

ஒப்புதல் எசதயும் நாடாமலும், முழுவதுமாக அல்லது ஒரு பகுதிசய, FICCL நிறுவனம் முடிவு சைய்யக்கூடிய அது டபான்ற முசறயிலும், அதுடபான்ற விதிகளிலும் (FICCL 

நிறுவனம் உரியசதன நிதானிக்கிற பட்ைத்தில், FICCL நிறுவனத்திற்கு, வாங்கியவர், நியமனம் சபற்றவர் அல்லது சபயர் மாற்றம் சைய்து சகாண்டவர் ைார்பாகக் கடன் 

வாங்கியவர்(களுக்கு) எதிராக நடவடிக்சக எடுப்பதற்கான அதிகாரத்சதத் தக்கசவத்துக் சகாள்வதற்கான ஒரு உரிசமசய ஒதுக்கீடு சைய்துசவப்பது உட்பட), விற்பசன 

சைய்ய, வாரிசு நியமனம் சைய்ய அல்லது மற்றபடி எந்த முசறயிலும், அது எதுவாக இருந்தாலும், சபயர் மாற்றம் சைய்து சகாள்ளவும், முற்றிலும் உரிசமயுள்ளதாக 

இருக்குசமன்று சவளிப்பசடயாக புரிந்துைர்ந்து சகாண்டு, ஏற்றுக் சகாள்கிறார்கள்.  அதுடபான்ற எந்த நடவடிக்சகயும், அதுடபான்ற எந்தசவாரு விற்பசன, வாரிசு 

நியமனம் அல்லது சபயர் மாற்றமும், அதுடபான்ற மூன்றாம் தரப்பினசர, தனிப்பட்டக் கடன் சகாடுத்தவராக அல்லது FICCL நிறுவனத்டதாடு அல்லது அந்தந்த நிசலக்குத் 

தக்கபடி, டவறு எந்த நபடராடு டைர்ந்து கூட்டாகக் கடன் சகாடுத்தவராக ஏற்றுக் சகாள்ள கடன் வாங்கியவர்(கசளக்) கட்டுப்படுத்தும். இது ைம்பந்தமாக ஏற்படும் சைலவுகள் 

எதுவும், அதுடபான்ற விற்பசன, வாரிசு நியமனம் அல்லது சபயர் மாற்றத்தின் காரைமாக ஏற்படுபசவடயா அல்லது உரிசமகசள அமல்படுத்துவதாலும், நிலுசவயிலுள்ள 

மற்றும் தவசைத் சதாசககசள மீட்பதினாலும் ஏற்பட்டசவடயா, அசவ கடன் வாங்கியவர்(களின்) கைக்கிடலடய இருக்கும். கடன் வாங்கியவர்(கள்), இந்த 

ஒப்பந்தத்சதடயா அல்லது இதன்கீழ் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு இருக்கிற உரிசமகள், கடசமகள், கடப்பாடுகள் எசதயுடமா, FICCL நிறுவனத்திடம் முன்னடம 

எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் சபறாமல், வாரிசு நியமனம் சைய்யக்கூடாது. 

 

 

 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்   கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்   அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 
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டைசவ வழங்குநர் 

 

FICCL நிறுவனத்தின் உரிசமகள் எதற்கும் தப்பபிப்பிராயம் சகாள்ளாமல், கடசனயும், அதன் உபடயாகத்சத மற்றும்/அல்லது கடன் வாங்கியவர்களின் கடசமகசள மற்றும் 

அல்லது இங்குள்ள விதிகளுக்குக் கடன் வாங்கியவர்(கள்) இைங்கி நடப்பசத கண்காணிப்பதற்காக மற்றும்/அல்லது FICCL நிறுவனத்திற்கு நிலுசவயாக இருக்கிற 

சதாசககசள அல்லது அதன் ஒரு பகுதிசய அல்லது பாகத்சத மீட்க, FICCL நிறுவனம் டதசவயான அசனத்து நடவடிக்சககசளயும் / சையல்பாடுகசளயும், 

டமற்சகாள்ளும் மற்றும்/அல்லது அது சதாடர்பாக FICCL நிறுவனம் அவ்வப்டபாது நியமிக்கிற அதுடபான்ற மற்றவர்கள் (ஒரு நிறுவனம் அல்லது கூட்டாண்சம அசமப்பு 

உட்பட) வாயிலாக டமற்சகாள்ளச் சைய்யலாம் என்பசதயும், இவ்வாறு FICCL நிறுவனம் நியமிக்கிற அதுடபான்ற மூன்றாம் நபர் எவடராடும், கடன் வாங்கியவர்(கள்) 

மற்றும்/அல்லது கடன் சதாடர்பாக உள்ள அசனத்து ஆவைங்கள், கைக்கு அறிக்சககள் மற்றும் மற்ற தகவல்கசள, அசவ எத்தன்சமயுசடயதாக இருந்தாலும், அவற்சறப் 

பகிர்ந்து சகாள்வதற்கு FICCL நிறுவனம் உரிசமயுள்ளதாக இருக்கும் என்பசதயும் கடன் வாங்கியவர்கள் ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள்.  டமற்சகாண்டும், FICCL நிறுவனம், அதன் 

அதுடபான்ற சையல்பாடுகசளத் தாடனடயா அல்லது அதன் அலுவலர்கள் அல்லது டவசலக்காரர்கள் வாயிலாகடவா சைய்து முடிப்பதற்கு உரிசமகளுக்குத் தப்பபிப்பிராயம் 

இல்லாமல், FICCL நிறுவனத்தின் விருப்பத்தின் டபரில் ஒன்று அல்லது அதற்கு டமற்பட்ட மூன்றாம் தரப்பினர்கசள நியமிப்பதற்கும், சைலுத்தாமல் இருக்கிற சதாசககள் 

அசனத்சதயும் FICCL நிறுவனத்தின் ைார்பாக வசூலிப்பதற்கான உரிசமசயயும், அதிகாரத்சதயும் அது டபான்ற மூன்றாம் தரப்பினர்களுக்கு மாற்றுவதற்கான அல்லது 

ஒதுக்கீடு சைய்வதற்கான, அடதாடு கடன் வாங்கியவர்(களின்) அலுவலகம் மற்றும் வசிப்பிடத்தில் டபாய்க் கலப்பது, நிலுசவயிலுள்ள சதாசககசளப் சபறுவது, மற்றும் 

அம்மூன்றாம் தரப்பினர் அதுடபான்ற டநாக்கங்களுக்கு ஏற்றது எனக் கருதக்கூடிய, சபாதுவாகடவ அசனத்துச் ைட்டப்பூர்வமான சையல்கசளயும் சைய்து முடிப்பது உட்பட, 

அதில் சதாடர்புசடய அல்லது அதனால் நிகழுகிற அசனத்துச் சையல்கள், சைய்சககள், விஷயங்கள் மற்றும் காரியங்கசளச் சைய்து முடித்து, நிசறடவற்றுவதற்கும், முழு 

உரிசமயுள்ளதாக இருக்கும் அடதாடு அதற்கான முழு அதிகாரமும், ஆற்றலும் அதற்கிருக்கும் என்பதாகவும் கடன் வாங்கியவர்(கள்) சவளிப்பசடயாக புரிந்துைர்ந்து 

சகாண்டு, ஏற்றுக் சகாள்கிறார்கள். 

 
ைட்டப்பிரிவு 18 

முடித்துக் சகாள்ளுதல் 

 

இந்த ஒப்பந்தத்தில் முரண்பாடாகக் சகாண்டுள்ள எதுவும் இருந்த டபாதிலும், FICCL நிறுவனம் அதன் தனிப்பட்டதும், முழுசமயானதுமான விருப்புரிசமயின் டபரில் எந்த 

டநரத்திலும், கடசனடயா அல்லது அதன் ஏடதனுசமாரு பகுதிசயடயா, காரைம் எசதயும், அது எதுவாயிருந்தாலும், அசதக் சகாடுப்பதற்கான எவ்விதப் 

சபாறுப்புசடசமயுமின்றியும், கடப்பாடுகளும் இல்லாமலும், முடித்துக் சகாள்ளலாம், இரத்து சைய்யலாம் அல்லது திரும்பப் சபறலாம், இதில் அசனத்து அைல் பைங்கள், 

அதில் ஏற்பட்டுள்ள வட்டி மற்றும் மற்ற அசனத்துச் சைலவுகள், சைலவினங்கள் கடசம தவறிய நிசலசயான்றில் நிறுவனத்திற்கு ஏற்பட்ட இலாப இழப்பு உட்பட, மற்றும் 

நிலுசவயிலுள்ள மற்ற பைங்கள் ஆகியசவ நிலுசவயிலுள்ளசவயாகி, FICCL நிறுவனத்திடமிருந்து டகாரிக்சக வருவதன் டபரில் அப்டபாடத FICCL நிறுவனத்திற்குச் 

சைலுத்தத்தக்கதாக ஆகும். 

 

ைட்டப்பிரிவு 19 

தகவல்கசள சவளிப்படுத்துதல் 

19.1    (i)  கடன் வாங்கியவர்(கள்), FICC நிறுவனம், இந்திய ரிைர்வ் வங்கி (“RBI”) மற்றும்/அல்லது கிசரடிட் இன்ஃபர்டமஷன் பீடரா (இந்தியா) லிட் மற்றும்/அல்லது RBI 

இது விஷயமாக அங்கீகரித்துள்ள மற்ற எந்த முகசமக்கு, FICCL நிறுவனத்தின் சதாழில்முசறயிலான ஆடலாைகர்கள் மற்றும் ஆடலாைசனயாளர்களுக்கு, FICCL 

நிறுவனத்தின் இசைப்பு நிறுவனங்கள் / துசை நிறுவனங்களுக்கும், அதன் டைசவ வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கும், மூன்றாம் தரப்பினர் அல்லது மற்றபடி, இந்த ஒப்பந்தம் 

மற்றும் /அல்லது கடன் சதாடர்பாக அவர்கள் அறிவுறுத்தியபடி, மற்றும்/அல்லது ைட்டம் அல்லது சபாருந்துகிற ஒழுங்குமுசற எதன் கீழும் டதசவயாகிறபடி, நீதிமன்ற 

உத்தரவில், அல்லது அவர்கள் முசறப்படி இைங்கி நடக்கிற எந்த ைட்டப்பூர்வ, ஒழுங்குமுசற அல்லது டமற்பார்சவ சைய்யும் அதிகாரத்தினர் டவண்டுசகாள்சகயில் 

அல்லது உத்தரவிடுசகயில், சவளிப்படுத்தி, ைமர்ப்பிப்பதற்கு ஏற்றதும், அவசியமானதும் என நிதானிக்கிறபடி, கடன் வாங்கியவர்(களின்) கடசமகசளச் சைய்து முடிப்பதில், 

கடன் வாங்கியவர்கள் சைய்த, கடசம தவறியசம எதுவுமிருந்தால் அது சதாடர்பான தகவல்கள் உட்பட, கடன் வாங்கியவர்(கள்), கடன், கடன் வாங்கியவர்(களின்) கைக்கு, 

மற்றும் இந்த ஒப்பந்தம், சதாடர்பாக அசனத்து அல்லது எந்தத் தகவல் மற்றும் தரசவயும் FICCL நிறுவனம் சவளிப்படுத்திப் பகிர்ந்து சகாள்வதற்கு ஒப்புக் சகாண்டு, 

ஏற்றுக் சகாண்டு, ஒப்புதலளிக்கிறார்கள். 
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(ii) கடன் வாங்கியவர்(கள்) FICCL நிறுவனத்திற்குச் ைமர்ப்பித்துள்ளதும், ைமர்ப்பிக்கவுள்ளதுமான தகவல்களும், தரவுகளும் உண்சமயானசவயும் 

ைரியானசவயுமாக இருக்கின்றன மற்றும் இருக்கும் என்றும், டநரடியாகடவா அல்லது டவறு விதமாகடவா எவ்வித தவரான பிரதிநிதித்துவத்சதயும் சைய்திருக்கவில்சல 

என்றும் பிரகடனம் சைய்கிறார்கள். FICCL நிறுவனத்திற்கு, கடன் வாங்குபவர்(களின்) தரப்பில் துல்லியமற்ற தன்சம அல்லது தவறான பிரதிநிதித்துவம் இருக்கிறது என்கிற 

நிகழ்வில், சபாருத்தமானது என அது நிதானிக்கிற அதுடபான்ற நடவடிக்சககசல எடுக்க உரிசமயிருக்கிறது. கடன் வாங்கியவர்கள், FICCL நிறுவனத்திற்கு அவ்வப்டபாது 

அவசியமாகக்கூடிய அதுடபான்ற மற்ற நிதிைார்ந்த தகவல்கசள FICCL நிறுவனத்திற்கு வழங்குவார்கள். 

 

(iii) கடன் வாங்குபவர்(கள்): 

                      (a) RBI அல்லது மற்ற கிசரடிட் இன்ஃபர்டமஷன் பீடரா (இந்தியா) லிட் மற்றும் அவ்வாறு அங்கீகாரம் சபற்ற மற்ற எந்த ைட்டப்பூர்வ, 

ஒழுங்குமுசற அல்லது டமற்பார்சவ அதிகாரத்தினர் அல்லது முகசமயினர், FICCL நிறுவனம் சவளிப்படுத்திய டமற்சைான்ன தகவல்கள் 

மற்றும் தரவுகசள, அவர்கள் சபாருத்தமானது என நிதானிக்கிறடதார் முசறயில், எந்தசவாரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிசலகளிலும் உபடயாகித்து, 

அதன் மீது நடவடிக்சக எடுத்துப் பரப்பலாம் என்பசத ஏற்றுக் சகாள்கிறார்கள்; அடதாடு 

(b)      இந்த விஷயத்தில் FICCL நிறுவனத்சத சபாறுப்பாக்கடவா அல்லது கடசமயுள்ளதாக ஆக்கடவா மாட்டார்கள்; 

(c) FICCL நிறுவனம் அனுபவிக்கிற மற்ற எந்த உரிசமக்கும் கூடுதலாக, இவ்சவாப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வாங்கியவர்கள் கடசம தவறுவது 

எசதயும் சைய்கிற நிகழ்வில், கடன் வாங்கியவர்(களுக்குத்) தகவல் சதரிவிக்காமடலடய, RBI அல்லது டவறு எந்த ைட்டப்பூர்வ 

அதிகாரத்தினருக்கு அல்லது நீதிமன்றத்திற்கு, கடன் வாங்கியவர்(களின்) சபயர் மற்றும் டமற்சைான்னபடி அக்கடசம தவறிய சையசலச் 

சைய்திருப்பது குறித்த கடன் வாங்கியவர்களின் யதார்த்தத்சத சவளிப்படுத்த FICCL நிறுவனத்திற்கு உரிசமயிருக்கும் என்பதாக 

டமற்சகாண்டும் FICCL நிறுவனத்சத அங்கீகரிக்கிறார்கள். 

 

ைட்டப்பிரிவு 20 

பிசையச் சைாத்சதத் சதாடருதல் 

 

கடன் வாங்கியவர்(கள்), இந்த ஒப்பந்தமும், கடனுக்காகவும், கடனிலும், இதன் மூலமாக உருவாக்கிய அல்லது இதசனத் சதாடர்ந்து உருவாக்கிய, எந்தப் பிசையச் 

சைாத்தும், கடன் வாங்கியவர்களின் கைக்கில் வரவு மீதத்சதாசக அல்லது பாதிப் பைம் சைலுத்தியிருக்கிற அல்லது கைக்குகளில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கிற டபாதிலும் 

கூட, கடன் ைம்பந்தமானதில் இருக்கிற கடன் வாங்கியவர்(களின்) அசனத்துக் கடப்பாடுகளுக்கும் சதாடர்ச்சியான பிசையச் சைாத்தாகடவ சையல்படும் என்பதாக ஒப்புக் 

சகாள்கிறார்கள். 

 

ைட்டப்பிரிவு 21 

இதர விஷயங்கள் 

21.1   அறிவிப்பு:  

 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழிருக்கிற ஒவ்சவாரு அறிவிப்பு, டவண்டுடகாள், டகாரிக்சக அல்லது மற்ற தகவல் சதாடர்பும்: 

(a) எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க டவண்டும், சகயில் சகாண்டுவந்து, துரித தபால் வாயிலாக அல்லது பதிவு அஞ்ைல் வாயிலாக, ஒப்புசக நகடலாடு சகாடுக்க டவண்டும்; 

(b)சகயில் சகாண்டு வந்து சகாடுக்கும் டபாது, அப்படிக் சகாண்டு வந்து சகாடுக்கும் டநரத்தில், அது சபற்றுக் சகாள்பவருக்கு ஒரு டவசல நாளில் அலுவல் டநரமாக 

இருந்தால் சபற்றுக் சகாண்டதாக நிதானித்துக் சகாள்ள டவண்டும், அடதாடு பதிவு அஞ்ைல் ஒப்புசக நகடலாடு சகாடுத்தால், அதசன அஞ்ைல் சைய்ததிலிலிருந்து 3 

நாட்களுக்குப் பிறகு சபற்றுக் சகாண்டதாக நிதானிக்க டவண்டும்; அடதாடு 

(c) கடன் வாங்கியவர்களுக்கு இக்கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள அவர்களது அலுவலக/வீட்டு முகவரிக்கும், FICCL நிறுவனத்திற்கு இக்கடன் சுருக்கப் 

பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள அதன் அலுவலக முகவரிக்கும், அல்லது இருதரப்பினரில் எவரும் மற்ற தரப்பினருக்கு இதற்குப் பின்னால் எழுத்துப் பூர்வமாக அறிவிக்கக்கூடிய 

அதுடபான்ற மற்ற முகவரிக்கும் அனுப்பி சவக்க டவண்டும். கடன் வாங்கியவர்(கள்), தங்களது முகவரியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் எசதயும், மாற்றம் ஏற்பட்ட ஒரு 

வாரத்திற்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக FICCL நிறுவனத்திற்கு அறிவித்துவிட டவண்டும். 

 

21.2    பலன்கள்:  

 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் மற்றும் ஷரத்துக்கடள கட்டுப்படுத்துசவயாக இருக்கும், அடதாடு இதிலிருந்து கிசடக்கும் பலன்கள், கடன் வாங்கியவர்(களின்) 

வாரிசுகள், நிர்வாகிகள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கும், அனுமதிசபற்ற வாரிசுகளுக்கும், FICCL நிறுவனத்தின் அடுத்தடுத்துப் பதவிக்கு வருபவர்களுக்கும், அவர்களது 

வாரிசுகளுக்கும் பழக்கமானதாகடவ இருக்கும். கடன் வாங்கியவர்(கள்) (தனிநபர் அல்லது உரிசமயாளர் ஸ்தாபனமாக இருக்கிற பட்ைத்தில்), அல்லது கடன் 

வாங்கியவர்(களில்) எவடரனும் (ஒருவருக்கு டமலானவர்கள் இருக்கிற பட்ைத்தில்) ஒருவர், மரைமசடந்து விடுகிற நிசலயில், அவ்வாறு மரைமசடந்த கடன் 

வாங்கியவர்(களின்) ைட்டப்பூர்வப் பிரதிநிதி எவரும் (i) சபாருந்துகிற ைட்டங்களின்படி ைட்டத்திற்கு ஏற்ப தனது சபயரில் சைாத்துக்களின் உரிசமசயப் சபயர் மாற்றம் 

சைய்து சபறுகிறார், (ii) கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்தும் பின் டததியிட்ட காடைாசலகளுக்குப் பதிலாக, FICCL நிறுவனத்தில் இருக்கிற கடன் வாங்கியவர்களின் அதுடபான்ற 

காடைாசலகளின் எண்ணிக்சகக்குத் தக்கபடி டவறு காடைாசலகசள, அதுடபான்ற ைட்டப்பூர்வப் பிரதிநிதியின் வாயிலாகக் சகாடுக்கிறார் அடதாடு (iii) FICCL நிறுவனத்திற்கு 

அவசியமாகக்கூடிய அதுடபான்ற ஆவைங்களில் சகசயாப்பமிட்டு அவற்சற நிசறடவற்றுகிறார் என்றால் ஒழிய அடதாடு அதுவசர, அதுடபான்ற ைட்டப்பூர்வப் பிரதிநிதி, 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் பலன்கசள அசடவதற்கு உரிசமயுள்ளவராக மாட்டார்;  ஆயினும், இந்த ஒப்பந்தத்தின் பலசன, கடன் வாங்கியவர்களின் ைட்டப்பூர்வப் பிரதிநிதிக்கு, 

இந்த வகுப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள டதசவகள் மற்றும் கடசமகசள அவர் சைய்து முடிக்கவும், இைங்கி நடக்கவும் விருப்பமுள்ளவராக இருந்தாலும் கூட அதசன அவருக்குக் 

சகாடுக்காமல் இருப்பதற்கான முழு விருப்புரிசமயும் FICCL நிறுவனத்திற்டக இருக்கும். 

 

 

  FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்   கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்   அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

 

 

 

21.3 தள்ளுபடி:  

 

         இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வாங்கியவர்(கள்) சைய்கிற எவ்வித விதிமீறல் அல்லது கடசம தவறுவசதச் சைய்வதன் டபரில் FICCL நிறுவனத்திற்கு டைர்கிற எந்த 

உரிசம, அதிகாரம் அல்லது நிவாரைத்சதப் பயன்படுத்துவதற்கான தாமதம் அல்லது சைய்யாமல் விடுவது எதுவும், அது டபான்ற FICCL நிறுவனத்தின் உரிசம, அதிகாரம் 

அல்லது நிவாரைத்சதப் பாதிக்காது அல்லது அசத அது டபான்ற விதிமீறல் அல்லது கடசம தவறியசதத் தள்ளுபடி சைய்த ஒன்றாக அல்லது அதற்குப் பிறகு ஏற்படுகிற 

அசதசயாத்த விதிமீறல் அல்லது கடசம தவறியதில் இருக்கிற அல்லது அது குறித்த தயக்கத்துடன் ஏற்றுக் சகாள்ளும் ஒன்றாக எடுத்துக் சகாள்ளக்கூடாது அல்லது 

ஒருமுசற விதிமீறியதற்கு அல்லது கடசம தவறியதற்குக் சகாடுத்த தள்ளுபடி ஒன்சற, அதற்கு முன் நடந்த அல்லது அதற்குப் பின் நடக்கிற விதிமீறல் அல்லது கடசம 

தவறிய எதற்குமான தள்ளிபடியாக நிதானிக்கக் கூடாது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் எந்த ஷரத்துக்கள் அல்லது நிபந்தசனயின் கீழ் இருக்கிற எந்த 

விதிமீறல் அல்லது கடசம தவறிய எதுவும் சதாடர்பாக FICCL நிறுவனத்தின் தரப்பில் சைய்கிற எந்தத் தள்ளுபடி, அனுமதி, ஒப்புதல் அல்லது அங்கீகாரமும், எழுத்துப் 

பூர்வமானதாக இருந்தாக டவண்டும் அடதாடு அது டபான்று எழுத்தில் குறிப்பாக அசமத்துள்ள அளவிற்கு மட்டுடம அமலில் இருக்கும். 

 

21.4 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீடழா அல்லது ைட்டத்தின்படிடயா அல்லது மற்றபடி நிறுவனத்திற்கு அளித்திருப்பதன்படிடயா இருக்கிற அசனத்து நிவாரைங்களும், 

ஒன்று டைர்ந்ததாகடவ இருக்கும் அடதாடு மாற்றாக இருக்காது. 

 

21.5 திருத்தம்: 

 

          இங்குள்ள எந்த விதி அல்லது ஷரத்தின் திருத்தம் எதுவும், எழுத்துப்பூர்வமானதாக இருந்து, இங்குள்ள இரு தரப்பினர்களும் சகசயாப்பமிட்டால் ஒழிய, 

அமல்படுத்துவதாக இருக்காது. 

 

21.6 பாதியளவிற்கு சைல்லாத தன்சம: 

 

         எந்த டநரத்திலும், இந்த ஒப்பந்தத்தின் எந்த ஷரத்தும், எந்த வசகயிலும் ைட்ட விடராதமானதாக, சைல்லாததாக அல்லது அமல் சைய்ய இயலாததாக இருக்கிற அல்லது 

ஆகிற பட்ைத்தில், அதன் மூலம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மீதமுள்ள ஷரத்துக்களின் ைட்டப்பூர்வமான தன்சமடயா, சைல்லுபடியாகும் தன்சமடயா அல்லது அமல் சைய்யும் 

தன்சமடயா, எந்த வழியிலும் பாதிப்பசடயாது அல்லது டைதமசடயாது அடதாடு இருதரப்பினரும் ைட்ட விடராதமானதாக, சைல்லாததாக அல்லது அமல் சைய்ய 

இயலாததாக சவத்திருக்கிற பகுதிகளுக்கு, இந்த ஒப்பந்தத்தின் அைல் டநாக்கத்திற்கு உயிர் சகாடுக்கும் வசகயில், ைட்டப்பூர்வமான பதில் ஷரத்துக்கசள அசமத்துக் 

சகாள்ள இங்டக பரஸ்பரம் டமற்சகாண்டும்          ஒப்புக் சகாள்கிறார்கள் 

 

21.7 டமடலாங்கிய தன்சம: 

 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

         இந்த ஒப்பந்தமும், இத்டதாடு இசைத்துள்ள அல்லது இங்டக குறிப்பிட்டுள்ள டவறு எந்த ஆவைங்களும், இங்டக குறிப்பிட்டுள்ள அல்லது இங்டக ஏற்படுகிற 

அசனத்து விதிகசளயும், நிபந்தசனகசளயும் ஒருங்கிசைக்கின்றன அடதாடு இங்குள்ள சபாருள் விவரம் ைம்பந்தமானதில், இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு முன்னதாக வழங்கிய 

அனுமதிக் கடிதத்தின் ஷரத்துக்கள் தவிர, இசவ இந்த ஒப்பந்த விதிகளுக்குக் கூடுதலானசவயாகவும், டைர்ந்து இருப்பசவயாகவும் இருக்கின்றன அடதாடு இசவ ஒடர 

மாதிரியானசவயல்ல என்றும், அவற்றுக்கு முரைாக இருப்பதில்சல,  அசனத்து விதமான வாய்மூலப் டபச்சுவார்த்சதகளுக்கும், முன்னர் சைய்த எழுத்துக்களுக்கும் 

டமடலாங்கியதாக அசமகின்றன. இந்த ஒப்பந்தம் மற்றும் இத்டதாடு இசைத்துள்ள அல்லது இங்கு குறிப்பிடுகிற எந்த ஒப்பந்தம் மற்றும் அனுமதிக் கடிதம் அல்லது 

ஆவைங்களின் விதிகள், நிபந்தசனகள் மற்றும் ஷரத்துக்களுக்கு இசடடய முரண்பாடு எதுவும் எழுகிற நிகழ்வில், அப்டபாது, அதுடபான்ற நிகழ்வில், இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

விதிகள், நிபந்தசனகள் மற்றும் ஷரத்துக்கடள டமடலாங்கியதாக இருக்கும் 

 

21.8 சைலவுகள்:  

 

          கடன் வாங்கியவர்கள், சைாத்துரிசமசய விைாரசை சைய்து, இந்த ஒப்பந்தத்சதத் தயார் சைய்து, வசரவு சைய்து, இறுதி சைய்வதில் FICCL நிறுவனத்திற்கு ஏற்படும் 

அசனத்துச் சைலவுகள் (முத்திசரச் சுங்கம் மற்றும் விதித்துள்ள அபராதங்கள் உட்பட), கட்டைங்கள் மற்றும் சைலவினங்கசளயும், கடசம தவறிய நிகழ்வு டநர்வதன் 

விசளவாக, FICCL நிறுவனத்தின் ைட்ட ஆடலாைகர்கள் மற்றும் டமற்சகாண்ட ைட்ட நடவடிக்சக எதன் அசனத்துச் சைலவுகள், கட்டைங்கள் மற்றும் சைலவினங்கள் 

உட்பட, FICCL நிறுவனம் தனக்கு ஏற்பட்டதாக அல்லது சைலவானதாகச் ைான்றளிக்கும், மற்ற அசனத்து ஆவைங்கள் மற்றும் சைலவுகள், கட்டைங்கள் அல்லது 

சைலவினங்கசளப் பார்த்துக் சகாண்டு, அவற்சற FICCL நிறுவனத்திற்குச் சைலுத்தி விடுவார்கள் மற்றும் திருப்பிச் சைலுத்தி விடுவார்கள். அதுடபான்ற அசனத்துத் 

சதாசககசளயும் கடன் வாங்கியவர்கள் FICCL நிறுவனத்திற்கு FICCL நிறுவனத்திடமிருந்து திருப்பிச் சைலுத்தக் டகாரும் டததியிலிருந்து 30 (முப்பது) நாட்களுக்குள்  திருப்பிச் 

சைலுத்தி விடுவார்கள் அடதாடு அவற்சறக் கடன் கைக்கில் கழித்து விடுடவாம், அடதாடு அதற்கு கடனுக்குச் சைலுத்தக்கூடிய அடத வட்டிசய, பைம் சைலுத்திய 

டததியிலிருந்து, பைத்சதத் திருப்பிச் சைலுத்திய டததி வசர, சைலுத்த டவண்டும். 

 

21.9 வங்கியில் காைாக்காத காடைாசலகசளத் திருப்பித் தருதல்:  

 

கடசன முடித்து விட்ட பிறகு, முதிர்வசடந்ததன் காரைமாகடவா அல்லது கடசன முன்கூட்டிய சைலுத்தி விட்டதன் காரைமாகடவா, FICCL நிறுவனத்திடம் இருக்கிற, 

வங்கியில் காைாக்காத / உபடயாகிக்காத கடன் வங்கியவர்(களின்) காடைாசலகசளத் திருப்பித் தருமாறு டகாரும் டவண்டுடகாள் எசதயும், கடசன முடித்து விட்ட / கடசன 

முன்கூட்டிடய சைலுத்தி விட்ட டததியிலிருந்து சதான்னூறு (90) நாட்களுக்குள் எழுத்துப் பூர்வமாகக் சகாடுக்க டவண்டும்.  வங்கியில் காைாக்காத / உபடயாகிக்காத 

காடைாசலகசளத் திருப்பித் தருமாறு அதுடபான்று எந்தசவாரு டவண்டுடகாசளயும், வசரயறுத்துள்ள காலத்திற்குள் FICCL நிறுவனம் சபறவில்சல என்றால், வங்கியில் 

காைாக்காத/உபடயாகிக்காத அக்காடைாசலகசள FICCL நிறுவனம், கடன் வாங்கியவர்(களுக்கு) டமற்சகாண்டு எவ்வித அறிவிப்சபயும் சகாடுக்காமல், இரத்து சைய்து விட்டு, 

அழித்துவிடும். 

 

21.10 ைட்டம்:  

 

இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியச் ைட்டத்திற்கு இைங்கடவ, உட்பட்டு, கட்டுப்பட்டு, அர்த்தம் சபற்று இருக்கும். 

 

21.11 மத்தியஸ்தம் / நீதிமன்ற எல்சல:  

 

இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து அல்லது இது சதாடர்பாக எழுகிற தகராறுகள், டவறுபாடுகள் மற்றும்/அல்லது டகாரிக்சககள் அசனத்சதயும், 1996 ஆம் ஆண்டின் மத்தியஸ்தம் 

மற்றும் ஒப்புரவுச் ைட்டத்தின் ஷரத்துக்கு அல்லது அதில் சைய்கிற ைட்டப்பூர்வமான திருத்தங்களுக்கு இைங்கடவ மத்தியஸ்தம் சைய்து தீர்க்க டவண்டும், இசதடய FICCL 

நிறுவனம் நியமிக்கிற/பணியமர்த்துகிற தனிப்பட்ட மத்தியஸ்தர் ஒருவர் மத்தியஸ்தம் என்று குறிப்பிடுவார்.  மத்தியஸ்தர் ஒருவராகச் சையல்படுவதற்கு அவ்வாறு நியமனம் 

சபற்ற நபர்களின் மரைம், மறுப்பு, அலட்சியம், இயலாசம, அல்லது திறனற்றுப் டபாகுதல் ஆகிய நிகழ்வில், FICCL நிறுவனம் மத்தியஸ்தராகச் சையல்பட இன்சனாருவசர 

நியமிக்கலாம். மத்தியஸ்தரின் தீர்ப்டப, இசடக்காலத் தீர்ப்பு/கள் உட்பட, இறுதியானதாகவும், உரிய அசனத்துத் தரப்பினர்கசளயும் கட்டுப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும். 

மத்தியஸ்த நசடமுசறகசள நடத்துவதில் மத்தியஸ்தர் பின்பற்ற டவண்டிய நசடமுசறசய அவர் அவ்வப்டபாது வகுத்துக் சகாள்ளலாம், அடதாடு ஏற்றது என அவர் 

கருதுகிற, அதுடபான்ற முசறயில் மத்தியஸ்த நசடமுசறகசள நடத்துவார். மத்தியஸ்த நசடமுசறகசள, கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள இடத்திடலடய 

நடத்துவார்கள். இங்டக இருக்கிற மத்தியஸ்த வகுப்பிற்கு உட்பட்டு, கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள இடத்தில் இருக்கிற ைட்ட அதிகாரமுள்ள நீதிமன்றங்களுக்கு, 

இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து அல்லது இது சதாடர்பாக எழுகிற எந்த விஷயத்தின் மீதும், அல்லது ைட்ட நசடமுசறகளின் மீதும் ைட்ட எல்சலசயக் சகாண்டிருக்கும். 

 

21.12 இவ்சவாப்பந்தத்தின் அங்கமாக அசமவதற்கான பட்டியல்கள்: 

 

இங்டக இப்டபாது, இந்த ஒப்பந்தத்சதத் சதாடர்ந்து இதற்குப் பிறகு இசைத்துள்ள கடன் சுருக்கப் பட்டியல்கசளயும், மற்ற பட்டியல்கசள, அதிலுள்ள ஷரத்துக்கள் இதன் 

சதாடர்ச்சியாக அசமத்தசதப் டபான்று, இந்த ஒப்பந்தத்தின் அங்கமாக இருப்பதாகடவ நிதானிக்க டவண்டும். 

 

 

 

21.13 ஓரக் குறிப்புகள் மற்றும் தசலப்புக் குறிப்புகள்:   

 

          இங்குள்ள ஓரக் குறிப்புகளும், தசலப்புக் குறிப்புகளும், வைதி மற்றும் பார்சவக் குறிப்பு டநாக்கத்திற்கானசவ மட்டுடம.  

 

21.14 ஏற்பு:   

 

நான்/நாங்கள் ஒட்டுசமாத்த ஒப்பந்தத்சதயும் படித்துப் பார்த்திருகிடறாம், இசத என்னுசடய முன்னிசலயிடலடய பூர்த்தி சைய்திருக்கிறார்கள். நான் /நாங்கள், இத்துண்சட 

பின்னிசைத்துள்ள பட்டியல்களில் அசமத்துக் சகாடுத்துள்ள விவரங்களில் உள்ளிட்ட அசனத்து நிபந்தசனகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடப்டபாம். 

 

டமற்சைான்ன ஒப்பந்தத்சதயும், மற்ற ஆவைங்கசளயும் எனக்கு, நான் புரிந்து சகாண்ட சமாழியில் விளக்கிச் சைான்னார்கள் அடதாடு நான் / நாங்கள் பல்டவறு 

வகுப்புகளின் ஒட்டுசமாத்த அர்த்தத்சதயும் புரிந்து சகாண்டுவிட்டார் அடதாடு இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிறா விஷயங்கசளச் ைரிபார்த்துப் புரிந்து சகாண்ட பிறகு தனது 

சகசயாப்பத்சத இட்டிருக்கிறார்.  

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்  கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்  அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

       

நான்/நாங்கள் இந்த ஒப்பந்தடம முடிவானதாக இருக்கும் என்பதாகவும், இந்த ஒப்பந்தத்தில் நிறுவனத்தின் அதிகாரம்சபற்ற அலுவலர் சகசயாப்பமிடும் டபாது, 

அத்டததியில் ைட்டப்பூர்வமாகக் கட்டுப்படுத்துவதாக ஆகும் என்பதாகவும் ஒப்புக் சகாள்கிடறாம். 

 

இதற்குச் ைாட்சியாக, தரப்பினர்கள், இத்தசகய தாக்கீதுகசள, இங்டக டமடல முதலில் எழுதியுள்ள நாள், மாதம் மற்றும் வருடத்தில் நிசறடவற்றியிருக்கிறார்கள். 

 

 

கடன் வாங்கியவர்களுக்காக  

சகசயாப்பமிடுபவரது சபயர்: 

திரு நீல்யா சிங் 

 

 

சகசயாப்பமிடுபவரது சபயர் : 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

] 

] 

] 

] 

]                ………………………………. 

]                         (சகசயாப்பம்) 

 

கூட்டாகக் கடன் வாங்கியவரின் சபயர்: 

திருமதி நீலிமா ைஹ் சிங் 

 

 

 

 

 

சகசயாப்பமிடுபவரது சபயர் : 

] 

] 

] 

]              ……………………………….. 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

 

………………………………………………………………. 

 

]                    (சகசயாப்பம்) 

] 

 

ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் கம்சபனி லிமிசடட் நிறுவனத்திற்காக 

 

சகசயாப்பமிடுபவரது சபயர்: ……………………………………………… 

] 

]               ……………………………….. 

]                    (சகசயாப்பம்) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்    கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்   அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

 

 

 

        

 

கடன் ஒப்பந்தத்திற் 

கான 

கடன் சுருக்கப் பட்டியல் 

 

இந்தக் கடன் சுருக்கப் பட்டியசல, …………………….. டததியிட்டதும், கடன் வாங்கியவர்(களுக்கும்), ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் கம்சபனி லிட். (“FICCL”) 

நிறுவனத்திற்கும் இசடடய நிசறடவற்றிய கடன் ஒப்பந்தத்டதாடு கடன் இசைத்ததாகவும், அதன் ஒரு உள்ளான பகுதியாக அசமவதாகவும் நிதானிக்க டவண்டும். 

 

 

வ.எண். விவரக்குறிப்புகள்  விவரங்கள் 

 கடன் பார்சவ/கைக்கு எண்  81414150000028 

1. கடன் வாங்கியவர்(களின்) சபயர் 

கடன் வாங்கியவர்(களின்) முகவரி 

 

ஸ்டடட்டஸ் 

: 

 

 

: 

திரு நீல்யா சிங் 

குய்குய்ஹி, சபரக்கனி பாலயம், சவள்ளக்டகாயில், திருப்பூர், தமிழ்நாடு-637105 

 

தனிநபர் / சைாந்த ஸ்தபானம்/ பிசர.லிட்.கம். / சபாது லிட் கம்./கூட்டு ஸ்தாபனம்/LLP / 

ைங்கம் / HUF / அறக்கட்டசள 

2. கூட்டாகச் டைர்ந்து கடன் வாங்கியவரின் சபயர் 

கூட்டாகச் டைர்ந்து கடன் வாங்கியவரின் முகவரி 

 

 

 

 

 

 

ஸ்டடட்டஸ் 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

திருமதி நீலிமா ைஹ் சிங் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தனிநபர் / சைாந்த ஸ்தபானம்/ பிசர.லிட்.கம். / சபாது லிட் கம்./கூட்டு ஸ்தாபனம் / LLP 

/ ைங்கம் / HUF / அறக்கட்டசள 

3. FICCL நிறுவனக் கிசள அலுவலகம் : 8141 8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil 

4. கடன் சபறுவதன் டநாக்கம் : 
கல்வி/திருமனம்/மருத்துவம் டபான்றவற்றுக்கான தனிநபர்க் கடன் 

உசழக்கும் முதலுக்கான வணிகக் கடன் 

ைாதனம்/எந்திரம் டபான்றவற்சற வாங்குவதற்கு 

வீடு/கசட/ அலுவலகத்சதக் கட்டுமானம் சைய்ய/டமம்படுத்த/விரிவாக்க. 

ஏற்சகனடவ இருக்கிற கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்த 

கசட/அலுவலகம்/வீடு/நிலம் வாங்க 

மற்றசவ 

5. அனுமதித்துள்ள கடன் சதாசக : ரூ .50,000.00/--க்கு மிகாமல் 

(ரூபாய் ஐம்பது ஆயிரம் மட்டும்) 

6. சதரிவு சைய்துள்ள வட்டி விகிதம் : 

: 
நிசலயான வட்டி வீதம் 

மாறும் வட்டி விகிதம் 

7. வட்டி வீதம்  ஃப்டளாட்டிங் வட்டி விகிதம் என்கிற நிசலயில் சபாருந்துவது: 

 

__________________% வருடத்திற்கு, மாதாந்திர மீதத்சதாசக சகாண்டு கூட்டு டைர்த்தது. 

 

ஃப்டளாட்டிங் வட்டி விகிதம் என்கிற நிசலயில் சபாருந்துவது: 

 

சில்லசர வணிக முதன்சம கடன் தரும் விகிதம் [ ______ %] அடதாடு ஏறக்குசறய 

விரிவு [ _____ % ] வருடத்திற்கு, மாதாந்திர மீதத்சதாசகயில் கைக்கிடுகிறபடி. 

தற்டபாது சபாருந்துகிற வட்டி விகிதம் வருடத்திற்கு 21.00 ைதவீதம். வட்டி விகிதத் 

திருத்தச் சுழற்சி: 3 மாதங்கள்.  

(ஒப்பந்தத்தின் விதிகசளத் சதாடர்ந்து வட்டி விகிதம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது). 
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8. கடசனத் திருப்பிச் சைலுத்தும் காலம் : 12 

9. பைத்சதத் சைலுத்தும் திட்டம்   

சைலுத்தத்தக்க தவசைகளின் எண்ணிக்சக:  12 

எவ்வளவு அடிக்கடி திருப்பிச் சைலுத்துவது   

தவசைத் சதாசக ("EMI")  மாதாந்திரம் ரூ. .4,660.00 /- 

முதல் தவசை ஆரம்பிக்கும் நாள்:  29-04-2016 

கசடசித் தவசைத் டததி:  24-03-2017 

ஒவ்சவாரு தவசையின் தவசைத் டததி   

10 முன்னடம ைமமாகப் பிரித்த மாதாந்திரத் தவசை வட்டி (PEMII) :  

PEMII-களின் எண்ணிக்சக :  

ஒவ்சவாரு PEMII-யின் சதாசக :  

11 முன்கூட்டிடய சைலுத்திய தவசை குறித்த விவரம் :  

 முன்கூட்டிடய சைலுத்திய தவசைகளின் எண்ணிக்சக   

 முன்கூட்டிடய சைலுத்திய தவசைத் சதாசககள்   

 முன்கூட்டிடய சைலுத்திய தவசைசயச் ைரிக்கட்டுதல்  தவசை எண்.  தவசை டததி ைரிக்கட்டிய சதாசக  

   

   

 திருப்பிச் சைலுத்தும் முசற  [ ] PDC [ ] ECS [ ] SI [ ] ECS & PDC [ ] மற்றசவ 

13. துவக்கக் கட்டைம் : இத்சதாசகசய விட மிகாத ஒரு சதாசக., 

14. ஆவைக் கட்டைம் / கட்டைங்கள் : இத்சதாசகசய விட மிகாத ஒரு சதாசக., 

15. கடன் நடவடிக்சகக் கட்டைம் / கட்டைங்கள்  : அனுமதித்துள்ள கடன் சதாசகயில் மூன்று (3) ைதவீதத்திற்கு மிகாதடதார் சதாசக 

16. வட்டி விகித மாற்றக் கட்டைம் : அனுமதித்துள்ள கடன் சதாசகயில் ஒரு (1) ைதவீதத்திற்கு மிகாதடதார் சதாசக. 

17. கடன் இரத்து சைய்தல் கட்டைங்கள் : முன்டப, கடன் வாங்கியவரின் டவண்டுடகாளின் டபரில் கடசன வினிடயாகித்த 

பிறகு, ஆனால் வினிடயாகித்தக் காடைாசலசயக் காைாக்குவதற்கு முன்டப கடசன 

இரத்து சைய்கிடறாம் என்றால், ரூ. 1500/- சதாசகக்கு மிகாதடதார் சதாசக. கடன் 

சதாசகசயக் காைாக்கிய பிறகு கடசன இரத்து சைய்யுமாறு டவண்டிக்சகாண்டால், 

இங்டக குறிப்பிட்டுள்ளபடியான முன்னடர பைம் சைலுத்துவதற்கான நிபந்தசனகள் 

சபாருந்தும். 

18. தாமதமாகப் பைம் சைலுத்தியதற்கான வட்டி : சபாருந்துகிற வட்டி விகிதத்திற்கு டமல் நான்கு (4) ைதவீதத்திற்கு மிகாதடதார் சதாசக.  

19. முன்கூட்டிடய பைம் சைலுத்துவதற்கான கட்டைங்கள்  : கடசனயும், அடதாடு டைர்ந்த வட்டிசயயும் அல்லது அதன் ஏடதனுசமாரு 

பகுதிசயயும் முன்னதாகடவ சைலுத்துவதற்குச் சைலுத்தத்தக்க முன்னடர பைம் 

சைலுத்துவதற்கான கட்டைங்கள் எதுவுமிருக்காது. 

 

20 வரிகள் மற்றும் வரிவிதிப்புகள் : டமடல சுட்டிக்காட்டியுள்ள அல்லது இக்கடன் ஒப்பந்தத்தில் டவசறங்டகனும் 

இருக்கிற கட்டைங்கள், டைசவ வரி மற்றும் அதன் மீதான திரிசவ உட்பட, எவ்வித 

வரம்புமின்றி, அதன் மீது சபாருந்தக்கூடிய அசனத்து வரிகள் மற்றும் 

ைட்டப்பூர்வமான வரி விதிப்புகள் நீங்கலானசவயாகும். 

21 மத்தியஸ்த இடம் : மும்சப 

 

22 நீதிமன்ற எல்சல : கடன் ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிற மத்தியஸ்த வகுப்பிற்கு உட்பட்டு,  

_______________________________ இடத்தில் இருக்கிற ைட்ட அதிகாரமுள்ள 

நீதிமன்றத்திற்கு, இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து அல்லது இது சதாடர்பாக எழுகிற எந்த 

விஷயத்தின் மீதும், அல்லது ைட்ட நசடமுசறகளின் மீதும் தனிப்பட்ட ைட்ட 

எல்சலசயக் சகாண்டிருக்கும். ஆயினும், இது, டவறு எந்த நீதிமன்றத்திடலா அல்லது 

ைட்ட எல்சலயில் இருக்கிற நடுவர் மன்றத்திடலா மனு தக்கல் சைய்ய/ைட்ட 

நடவடிக்சககசள எடுக்க, கடன் சகாடுத்தவருக்கு இருக்கும் உரிசமசயக் 

கட்டுப்படுத்தாது. 

23. சைாத்து குறித்த சுருக்கமான விவரம் :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்   கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்   அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

 

 

      

 

கடன் வாங்குபவர்(களுக்காக)  

கடன் வாங்கியவரின் சபயர்:. 

திரு நீல்யா சிங்            

         ……………………………X  

 …………………………………………………………………………………………………………       

                                                                                                                                                                                            (சகசயாப்பம்)  

சகசயாப்பமிடுபவரது சபயர்: …………………………………………………………………………. 

 

கூட்டாகக் கடன் வாங்கியவரின் சபயர்: 

திருமதி நீலிமா ைஹ் சிங் …………………………………………………………………………………………………………      

         …………………………….X   

                (சகசயாப்பம்)   

             

        

சகசயாப்பமிடுபவரது சபயர்: ……………………………………………………………………………… 

 

ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் கம்சபனி லிமிசடட் நிறுவனத்திற்காக 

 

சகசயாப்பமிடுபவரது சபயர்:       …………………………….X  
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…………………………………………………………………………………………………...                                   (சகசயாப்பம்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்   கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்    அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

டிமாண்டு பிராமிைரி டநாட்டு 

 

டததி:  

   

 இடம்:   

 

டகாருவதன் டபரில் நான் / நாங்கள், திரு நீல்யா சிங்            

 

திரு நீல்யா சிங்            

             

             

ஆகிடயார் கூட்டாகவும், தனித்தனியாகவும், நிபந்தசனயற்ற விதத்திலும், ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் கம்சபனி லிமிட்சடட் (“FICCL”) நிறுவனத்திற்குப் 

பைத்சதச் சைலுத்திவிட வாக்குறுதியளிக்கிடறாம், அதன் பதிவு அலுவலகம் உள்ள முகவரி:  

டமக் டவர்ஸ், மூன்றாம் தளம், பசழய எண். 307, புதிய எண். 165, பூந்தமல்லி சநடுஞ்ைாசல, மதுரவாயல், சைன்சன-600095, தமிழ்நாடு, சைலுத்த டவண்டிய சதாசக:  

50,000.00/-  (ரூபாய் ஐம்பது ஆயிரம் மட்டும்)         

 

இத்சதாசகசய, அதில் சபற்றுக் சகாண்ட மதிப்பிற்கு மாதாந்திர மீதத்சதாசககளில் கைக்கிடுகிற, ஆண்டிற்கு 21.00% விகித வட்டிடயாடு சைலுத்த வாக்குறுதியளிக்கிடறாம். 

பைம் சைலுத்தக் டகாருவதும், பிராமிைரி டநாட்டிற்கு மதிப்பளிக்காமல் டபாவசதயும், நிபந்தசனயின்றி, திரும்பப் சபற முடியாத வண்ைம் தள்ளுபடி சைய்கிடறாம்.  

 

இங்டக ஒன்றுக்கும் டமற்பட்ட சகசயாப்பமிடுபவர்கள் இருக்கிற பட்ைத்தில், சகசயாப்பமிடும் ஒவ்சவாருவரது சபாறுப்பும், கூட்டாகவும், பலவாறாகவும் இருக்கும்.  

 

 

கூட்டாகக் கடன் வாங்குபவரின் 

கடன் வாங்குபவர்:……………………………………திரு நீல்யா சிங்………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

 

சபயர்:   திருமதி நீலிமா ைஹ் சிங்………………………………………………………………………………………… 

 

கூட்டாகச் டைர்ந்து-கடன் சபறுபவர்:……………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

           

 

 

 (குறிப்பு-(x) சகசயாப்பத்சத ஸ்டாம்பின் குறுக்காகப் டபாட டவண்டும்)       

             

   

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்   கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்   அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

 

 ‘டநஷனல் எசலக்ட்ரானிக் ஃபண்டு டிரன்ஸ்ஃசபர்’ வைதி வாயிலாகக் கடன் சகாடுத்தனுப்புவதற்கான விண்ைப்பப் படிவம் 

        டததி: [                             ] 

டததி வசர 

ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் கம்சபனி லிமிசடட் 

8141 

8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil 

சபாருள்: ‘டநஷனல் எசலக்ட்ரானிக் ஃபண்டு டிரன்ஸ்ஃசபர்’ திடம் வாயிலாக மின்னணு முசறயில் நிதிப் பரிவர்த்தசன சைய்து, கடசனக் சகாடுத்தனுப்புதல் 

பார்சவ கடன் விண்ைப்பப் பார்சவ எண்.:  

ரூ 1/-  

சரசவன்யூ 

ஒட்டுங்கள் 

கடன் வாங்குபவர் 

ரூ 1/- 

சரசவன்யூ 

ஒட்டுங்கள் 

கடன் வாங்குபவர் 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

\கடன் கைக்கு எண்:  

 

அன்புள்ள அய்யா, 

எனது / எங்களது கடன் விண்ைப்பம் ைம்பந்தமாக, நான் / நாங்கள் இதன் மூலமாக நிபந்தசனயற்ற முசறயில், அனுமதித்துள்ள கடன் சதாசகயான ரூ _______________ /-  

________________________________________________ சதாசகசய, முன் EMI வட்டி, ஆவைமாக்கல் கட்டைங்கள் & நடவடிக்சகக் கட்டைங்கள்  

ஆகிவற்சறப் பின்வரும் விவரங்களுக்குத் தக்கபடிக் கழித்துக் சகாண்ட பிறகு, டநரடியாகச் சைலுத்தி விடுவதற்கு, ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் டகா.லிட் ("FICCL") 

நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்துகிடறாம்:- 

 

பயனாளியின் விவரங்கள் 

 

பயனாளியின் வங்கிப் சபயர் :  

பயனாளியின் வங்கிக் கைக்கு சபயர் :  

பயனாளியின் வங்கிக் கைக்கு # :  

பயனாளியின் வங்கிக் கைக்கு வசக : 
     டைமிப்பு                நடப்பு               சராக்க வரவு 

பயனாளியின் வங்கிப் பைம் சைலுத்துமிடம் :  

பயனாளியின் வங்கிக் கிசள IFSC குறியீடு :  

MICR குறியீடு :  

சைலுத்த டவண்டிய சதாசக :  

 

நாங்கள் பின்வருமாறு பிரகடனம் சைய்கிடறாம்: 

 டமடல சகாடுத்துள்ள விவரங்கள், எனது/எங்களது அறிவிற்சகட்டிய வசரயில், உண்சமயானசவயும், ைரியானசவயும், முழுசமயானசவயுமாக இருக்கின்றன 

என்றும். பைம் சைலுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தலில் சகாடுத்துள்ள விவரங்களின் துல்லியத்தன்சமக்கு நான் / நாங்கடள சபாறுப்பு. 

 FICCL நிறுவனம் நன்னம்பிக்சகயிலும், மின்னணு நிதிப் பரிவர்த்தசனக்கான இைக்க அறிவுறுத்தல்களிலும், பைம் சைலுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தசல 

நிசறடவற்றியிருந்த பட்ைத்தில், FICCL நிறுவனம் நிசறடவற்றுகிற பைம் சைலுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தல் எதற்கும், நான்/நாங்கள் கட்டுப்பட்டு நடப்டபாம். 

 டமற்சைான்ன பயனாளிக்குச் ைாதகமாகக் கடசனக் சகாடுத்தனுப்புவது, எனக்கு எங்களுக்குக் சகாடுத்த மற்றும் சபற்ற கடனுக்கானதாக இருக்கும் என்டற 

நிதானிப்டபாம்.  டமற்படி பயனாளி பைம் சபறுபவருக்குச் ைாதகமாக கடன் சதாசகசயக் சகாடுத்தனுப்புவது, கடன் வைதி சதாடர்பாகவுள்ள எனது/ எங்களது 

கடசமசயப் பாதிக்காது. 

 முழுசமயற்ற தகவல்களில் இருந்து, கடத்துவதில் அல்லது சகாடுடபாய்க் சகாடுப்பதில் தாமதம் அல்லது மின்னணுச் சைய்திகள் டபாய்ச்டைராமல் இருத்தல் அல்லது 

கடத்துவதில் அல்லது அவற்சறக் சகாண்டுடபாய்ச் டைர்ப்பதில் ஏற்படுகிற தவறு, விடுபடுதல் அல்லது பிசழ அல்லது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பால் ஏற்படுகிற நிகழ்வு 

எதாலும் எழுகிற அல்லது அவற்றால் விசளகிற எவ்விதச் டைதம் அல்லது இழப்பிற்கும் FICCL நிறுவனம் சபாறுப்பாகாது. டமலுள்ளசவ இருந்த டபாதிலும், Fullerton 

India நிறுவனத்தின் தரப்பில் ஏற்பட்ட அலட்சியம் எதன் காரைமாகவும், பைம் சகாடுக்கச் சைான்ன அறிவுறுத்தசலத் சதாடர்ந்து நிதிப் பரிவர்த்தசனசய நிசறவு 

சைய்வதில் தாமதம் எதுவும் ஏற்படுகிற நிகழ்வில், தாமதமாகப் பைப்பட்டுவாடா சைய்கிற நிசலயில், தாமதமான காலத்திற்கு வங்கி வட்டி விகிதத்தில் வட்டிசயக் 

சகாடுக்கிற அளவிற்கு மட்டுடம Fullerton India நிறுவனத்திற்குப் சபாறுப்பு இருக்கும்.  

 நான் / நாங்கள் இந்த விண்ைப்பப் படிவத்தில் ைரியல்லாத தகவல்கசளக் சகாடுத்ததன் காரைமாக, பைம் வரவாகாமல் இருப்பது எதற்கும் அல்லது சைலுத்திய 

சதாசகசயத் தவறான பயனாளிக்கு வரவு சவப்பதற்கு Fullerton India நிறுவனம் சபாறுப்பாகாது.  

 கைக்கில் வரவு சவப்பதற்குப் பயனாளி வங்கி கட்டைங்கசள விதித்து, அசதடய சைலுத்திய சதாசகயிலிருந்து பிடித்தம் சைய்து சகாள்ளலாம். 

 

அசனத்து ‘டநஷனல் எசலக்ட்ராணிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் (ı‘NEFT’) அறிவுறுத்தல்கள் யாவும், திரும்பப் சபற முடியாதசவ என்றும், NEFT வாயிலாகப் பைம் 

சைலுத்துவது ைம்பந்தமாக ‘ஸ்டாப் டபசமண்ட்’ அறிவுறுத்தசலக் சகாடுப்பதற்கான வைதி எதுவும் இல்சல என்பசதயும் நான் புரிந்து சகாள்கிடறன். 

 

நன்றி. 

தங்கள் உண்சமயுள்ள 

கடன் வாங்கியவர் & கூட்டாகச் டைர்ந்து கடன் வாங்கியவர்களின் சபயர்   சகசயாப்பம் 

சபயர்:     திரு நீல்யா சிங் 

 

 …………………………….. 

(சகசயாப்பம்) 

சபயர்:     திரு நீல்யா சிங் 

 

 

 

 …………………………….. 

(சகசயாப்பம்) 

 

 

FICCL நிறுவனத்திற்காக 

கடன் வாங்குபவர்   கூட்டாக-கடன் வாங்குபவர்    அங்கீகாரம்சபற்ற சகசயாப்பதாரர் 

       

கடன் வாங்குபவர் / கூட்டாகச் டைர்ந்து கடன் வாங்குபவர் / உத்திரவாதமளிப்பவர்கள் கல்வியறிவில்லாதவர்களாக அல்லது பார்சவயற்றவராக இருக்கி நிசலயில் அல்லது  

கடன் ஆவைங்கசள வாய்மூல சமாழியில் நிசறடவற்றுகிற நிசலயில் சைய்கிற பிரகடனம் 

டததி    

ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் கம்சபனி லிமிசடட் 

 

 

 

அன்புள்ள அய்யா, 

 ………………….கடன் சதாக ரூ……………………..-ஐ (i) ……………. நீல்யா சிங்……………………………………………………………………………………………………………………அவர்களுக்கும் 

 

 (ii)திருமதி நீலிமா ைஹ் சிங்…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

              

அவர்களுக்கும், ஃபுல்சலர்ட்டான் இந்தியா கிசரடிட் கம்சபனி லிமிசடட் (“FICCL”) அனுமதித்துள்லது - சதாடர்பாக. 

நான் / நாங்கள்,          டததியிட்ட அனுமதிக் கடிதத்சதயும்,           டததியிட்டக் கடன் ஒப்பந்தத்சதயுடம குறிப்பிடுகிடறாம், இவற்றின் வாயிலாக எங்களுக்கு ஒரு 

M415     கடன் / வைதிசய, சதாசக ரூ.  (ரூபாய் ஐம்பது ஆயிரம் மட்டும்)   

வசரயில் FICCL நிறுவனம் மூலமாக, சைால்லியுள்ள அனுமதிக் கடிதம்/ கடன் ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிற விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகளின்படி அனுமதித்திருக்கிறார்கள். 

நான்/நாங்கள் இதன்மூலம், நான்/நாங்கள் **கல்வியறிவில்லாதவர்கள்/ஆங்கிலக் கல்வியறிவில்லாதவர்கள் / பார்சவயற்றவர்கள் என்றும், டமற்சைான்ன 50,000.00 /- 

டததியிட்ட அனுமதிக்  கடிதம் மற்றும் டததியிட்டக் கடன் ஒப்பந்தத்தின் அசனத்து விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகள், பிராமிைரி டநாட், உத்திரவாதக் கடிதங்கள், மற்றும் 



FICCL/அசையாச் சைாத்துக்களுக்கு எதிராகக் கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்\பதிப்பு-II/07012013 

 

நிறுவனம் வசரயறுத்துள்ள மற்ற அசனத்துக் கடன் ஆவைங்கள் மற்றும் பிரகடைங்கள் மற்றும் இந்தக் கடிதத்தின் உறுதிப்படுத்தல்கள் அசனத்சதயும், ***திரு. 

……………………………………………………………அவர்கள் எனக்கு/எங்களுக்குப் படித்துக் காட்டி, விளக்கிச் சைால்லியிருக்கிறார்கள், அவர் இந்தப் சபாறுப்டபற்பு ஆவைத்தின் 

ஓரத்தில் சகசயாப்பமிட்டிருக்கிறார் என்பசதயும், டமற்சைான்ன ஆவைங்கசள, அவற்றில் குறிப்பிட்டுள்ள விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகள் அசனத்சதயும் முழுசமயாகப் 

புரிந்து சகாண்ட பிறடக, நான்/நாங்கள் நிசறடவற்றியிருக்கிடறாம் என்பசதயும் பிரகடனம் சைய்து உறுதி சைய்கிடறாம். 

 

நான் / நாங்கள் இதன் மூலம் டமற்சகாண்டும் பிரகடனம் சைய்து உறுதி சைய்வதாவது, சைால்லியுள்ள கடன் சதாசகயான ரூ. ……………………………………………  

(ரூபாய் ஐம்பந்து ஆயிரம் மட்டும்)_________________________________________-ஐ அனுமதிப்பதற்கான அசனத்து விதிகள் மற்றும் நிபந்தசனகள் மற்றும் கடன் ஆவைங்கள், 

பிசைய ஆவைங்கள் மற்றும் மற்ற நிறுவனம் வசரயறுக்கிற அசனத்து ஆவைங்களும், சைால்லியுள்ள கடனின் கீழுள்ள சபாறுப்புகசளத் தீர்க்கும் வசரக்கும், 

என்சன/எங்கசளக் கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கும். 

 

 

**சபாருந்தாத வார்த்சதகசள அழித்து விடுங்கள் 

***FICCL நிறுவனப் பணியாளர் 

 

 

                                                      கடன் வாங்குபவர்/கூட்டாகச் டைர்ந்து கடன் வாங்குபவர் / உத்திரவாதமளீப்பவரின் சபயர் & முகவரி அல்லது இடது/வலது சபருவிரல் டரசக 
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