வங் �சாரா நி� நி�வனங் க�க்கான ஒம் ��ட்ஸ்மன்
�ட்டம் , 2018:
�க்�ய அம் சங் கள்

Scheme covers the customers of:

All Deposit taking NBFCs

NBFCs with asset size of more than or
equal to ₹ 100 crores and customer
interface (Excluding: Infrastructure
Finance Companies, Core Investment
Companies, Infrastructure Debt Fund
and NBFCs under liquidation)

ஒ� வா�க்ைகயாளரால் �கார் ப�� ெசய் வதற் கான காரணங் கள் :
a) ைவப் �த்ெதாைக�தான வட்�ெச�த்�த�ல் ெச�த்தப் படாத அல் ல�
�த�ஞ் �ய தாமதம் ;
b) ைவப் �த்ெதாைக�தான வட்� �தத்�ற் � ஏற் �ைடயதாக இ�ப் �ன்,
ரிசர்வ் வங் ��ன் பணிப் �ைரகைள �ன்பற் றாைம;
c) �ளச்
ெச�த்தாைம
அல் ல�
ைவப் �த்
ெதாைகைய
�ளச்
ெச�த்�வ�ல் �த�ஞ் �ய தாமதம் ;
d) வா�க்ைகயாளர் வழங் �ய
�ன்
ேத��ட்ட
காேசாைலகைள
வழங் �வ�ல் அல் லாத வழங் கல் அல் ல� �த�ஞ் �ய தாமதம் ;
e) எ�த்� �லம் ெதரி�க்க த் தவ�ய�, வ�டாந்�ர வட்� ��தம்
மற் �ம் அதன் பயன்பாட்� �ைற உட்பட ���ைறகள் மற் �ம்
நிபந்தைனக�டன் அ�ம�க்கப் பட்ட கடன் ெதாைக;
f) கடன் ெப�பவரால் �ரிந்�ெகாள் ளப் பட்ட ெமா� அல் ல� வட்டார
ெமா��ல் அ�ம� க�தம் / ���ைறகள் மற் �ம் நிபந்தைனகைள
வழங் க த் தவ�தல் அல் ல� ம�த்தல் ;
g) கடன் ெப�பவரால் �ரிந்�ெகாள் ளப் பட்டப� வட்டார ெமா��ல்
அ�ம�க்கப் பட்ட
���ைறகள்
மற் �ம்
நிபந்தைனகளில்
ெசய் யப் ப�ம் �ன் ெமா�யப் பட்ட மாற் றங் கள் ��த்� ேபா�மான
அ��ப் ைப வழங் க த் தவ�ய� அல் ல� ம�ப் ப�;
h) அைனத்� நி�ைவகைள�ம் ��ப்�ச் ெச�த்�ம் ேபா� கடன்
ெப�பவரின் �ைணய ஆவணங் கைள ெவளி��வ�ல் ேதால் �
அல் ல� �த�ஞ் �ய தாமதம் ;
i) கடன் ெப�பவரின் / வா�க்ைகயாள�க்� ேபா�மான �ன்ன��ப் �
இல் லாமல் கட்டணங் கைள ��ப் ப�;
j) ஒப் பந்தம் / கடன் ஒப் பந்தத்�ல் சட்ட�ர்வமாக ெசயல் ப�த்தக்��ய
உள் ளைமக்கப் பட்ட ம�உைடைம ��ைய வழங் கத் தவ�ய�;
k) (1) பா�காப் � ெப�வதற் � �ன்னர் அ��ப் � காலம் ெதாடர்பாக
ஒப் பந்தம் / கடன் ஒப் பந்தத்�ல் ெவளிப் பைடத்தன்ைமைய உ��
ெசய் யத் தவ�ய�; (2) அ��ப் � காலம் தள் �ப� ெசய் ய ���ம்

�ழ் நிைலகள் ; (3) பா�காப் � உைடைம க்கான நைட�ைற; (4)
பா�காப் � �ற் பைன / ஏலத்�ற் � �ன் கடன் ��ப் �ச் ெச�த்�வதற் �
கடன் ெப�பவரின் இ�� வாய் ப் � ெதாடர்பான ஒ� ஏற் பா�; (ஈ) கடன்
ெப�பவரின் ம�உைடைமக்கான நைட�ைற மற் �ம் (6) பா�காப் ைப
�ற் பைன / ஏலம் ெசய் வதற் கான நைட�ைற;
l) வங் �சாரா நி� நி�வனங் க�க்� ரிசர்வ் வங் � யால் வழங் கப் பட்ட
வ�காட்�தல் கைள கைடப் ��க்காத�;
m) வங் �சாரா நி� நி�வனங் க�க்கான நியாயமான நைட�ைறகள்
���� ��த்த ரிசர்வ் வங் � வ�காட்�தல் களின் �ற ��கைள
�ன்பற் றாத�.

ஒ� வா�க்ைகயாளர் எவ் வா� �கார் ெசய் யலாம் ?
ப� 1 – சம் பந்தப் பட்ட
�ர�நி�த்�வம் .

ேத�ய

வங் �

நி�யத்�ற் �

எ�த்�

�ல

ப� 2 - வா�க்ைகயாளர் ப�வம் �லம் ப�ல் ெபறப் படா�ட்டால் அல் ல�
வா�க்ைகயாளர் என்.�.எஃப் .�.�ன் ப��ல் அ��ப் � அைடந்தால் மற் �ம்
வா�க்ைகயாளர்
எந்த
மன்றத்ைத�ம்
அ�க�ல் ைல
என்றால் ,
வா�க்ைகயாளர் என்.�.எஃப் .� �ன் ப��க்�ப் �ற� ஒ� வ�டத்�ற் �
ப் �ற� என்.�.எஃப்.� ஒம் ��ட்ஸ்மன் உடன் �கார் ெசய் யலாம் .
ஒம் ��ட்ஸ்மன் எவ் வா� ��� எ�க்�றார்கள் ?
•
•

ஒம் ��ட்ஸ்மன் �ன் நடவ�க்ைககள் இயற் ைக�ல் ��க்கமாக
உள் ளன.
சமரசத்�ன் �லம் �ர்ைவ ஊக்��க்�ற�. அைடய�ல் ைல என்றால் ,
��� / ஆைண வழங் க ���ம்

ஒம் ��ட்ஸ்மன்
���ன்
��
��ப் �
யைடயா�ட்டால் ,
வா�க்ைகயாளர் ேமல் �ைற�� ெசய் ய ���மா?

ஒ�

ஆம் , ஒம் ��ட்ஸ்மன் ��� ேமல் �ைற�� ெசய் யக்��யதாக இ�ந்தால் .
ேமல் �ைற�ட்� ஆைணயம் : �ைண ஆ�நர், ரிசர்வ் வங் �
தனிக்�ர�ைச:
•
•

இ� ஒ� மாற் � சர்ச்ைச �ர்� ெபா��ைற
எந்தெவா� கட்டத்��ம் �ர்�க்காக ேவ� எந்த நீ �மன்றத்ைத�ம்
மன்றத்ைத�ம் / அ�காரத்ைத�ம் அ�க வா�க்ைகயாளர்
�தந்�ரமாக இ�க்�றார்
என்.�.எஃப் .�.க்க�க்கான ஓம் �ட்ஸ்ெமன்
�கவரி மற் �ம் ெசயல் பாட்� ப��

எஸ்
என்
1.

ந�

என்.�.எஃப் .�
ஒம் ��ட்ஸ்மன்
அ�வலகத்�ன் �கவரி
ெசன்ைன இந்�ய ரிசர்வ் வங் � ேகாட்ைட
�ளா�ஸ்,
ெசன்ைன 600 001
பால் �ைன ேநாய் ����: 044
ெதாைலேப� இலக்கம் : 25395964
ெதாைலநகல் இல : 25395488
�ன்னஞ் சல் :
cms.nbfcochennai@rbi.org.in

2.

�ம் ைப

3.

��
�ல் �

4.

ெகால் கத் �/ஓ இந்�ய ரிசர்வ் வங் � 15,
தா
ேநதா� �பாஷ் சாைல
ெகால் கத்தா-700 001
பால் �ைன ேநாய் ����: 033
ெதாைலேப� எண் : 22310217
ெதாைலநகல் எண் : 22305899
�ன்னஞ் சல் :
cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

�/ஓ இந்�ய ரிசர்வ் வங் � ஆர்�ஐ
ைப�ல் லா அ�வலக கட்�டம்
�ம் ைப ெசன்ட்ரல் ர�ல்
நிைலயம் ைப�ல் லா, �ம் ைப-400
008
ெதாைலேப� இலக்கம் : 022 2300
1280
ெதாைலநகல் இல: 022 23022024
�ன்னஞ் சல் :
cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
�/ஓ இந்�ய ரிசர்வ் வங் � சன் சாத்
மார்க்
�� �ல் � -110001
ெதாைலேப� எண்: 01123724856
ெதாைலநகல் இல: 011 23725218-19
�ன்னஞ் சல் :
cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in

ெசயற் பாட்� ப��
த�ழ் நா�,
அந்தமான்
நிக்ேகாபார்
��கள் ,
கர்நாடகா,
ஆந்�ரப்
�ரேதசம் ,
ெத�ங் கானா,
ேகரளா,
லட்சத்��கள்
�னியன் �ரேதசம் மற் �ம்
�னியன்
�ரேதசமான
��ச்ேசரி
மகாராஷ்�ரா,
ேகாவா,
�ஜராத்,
மத்�யப்
�ரேதசம் ,
சத்�ஸ்கர்,
தாத்ரா
மற் �ம்
நாகர்
ஹேவ�
�னியன்
�ரேதசங் கள் ,
டாமன்
மற் �ம் ைட�

ெடல் �, உத்தரப் �ரேதசம் ,
உத்தரகண்ட், ஹரியானா,
பஞ் சாப் ,
சண்�கர்
இமாச்சலப்
�ரேதசத்�ன்
�னியன் �ரேதசம் , மற் �ம்
ராஜஸ்தான் மற் �ம் ஜம் �
காஷ்�ர் மாநிலம்
ேமற் � வங் கம் , �க்�ம் ,
ஒ�சா,
அசாம் ,
அ�ணாச்சல�ரேதசம் ,
மணிப் �ர்,
ேமகாலயா,
�ேசாரம் ,
நாகாலாந்�,
�ரி�ரா,
�கார்
மற் �ம்
ஜார்க்கண்ட்

ஆர்�ஐ �எம் எஸ் ேபார்ட�ல் �கார் ெசய் யலாம்
கம் பனி உத்�ேயாகத்தர்களின் ெபயர் மற் �ம் ெதாடர்� �பரங் கள்
வங் �சாரா நி� நி�வனங் க�க்கான ஒம் ��ட்ஸ்மன் �ட்டம் 2018-க்�

இணங் க,

வா�க்ைகயாளர்களின்

நல�க்காக

என்.�.எஃப் .�.க்கள்

பா�க்கப் பட்ட
தரப் �னரால்
�கார்கள்
ெசய் யப் பட
ேவண்�ய
ஒம் ��ட்ஸ்மன் ெதாடர்� �வரங் கைளக் காண்�க்க ேவண்�ம் .

அ�காரி
�ன்
ெபயர்

உத்�ேயா
கத்தர�
பத�ப்
ெபயர்

�கந்தா
சர்மா

�ைற�ர்ப்�
அ�வலர்

�ம் �ள் ேஜ
ஷா

�தன்ைம
ஒ�ங் �ைண
ப் � அ�வலர்

�ன்னஞ் சல்
ஐ�

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

�கவரி
தைரதளம் , சலார்�ரியா
வணிக ைமயம் , எண் 93,
4வ� � ��க்� சாைல,
5வ� ஏ �ளாக்,
ேகாரமங் களா
ெதா�ற் சாைல
ேலஅ�ட், ெபங் க�ர் 560095
தைரதளம் , சலார்�ரியா
வணிக ைமயம் , எண் 93,
4வ� � ��க்� சாைல,
5வ� ஏ �ளாக்,
ேகாரமங் களா
ெதா�ற் சாைல
ேலஅ�ட், ெபங் க�ர் 560095

இைணப் �
�கார் ப�வம் (�கார் தாரர் நிரப் பப் பட ேவண்�ம் ) என்.�.எஃப் .�

ேநாக்�:

ஒம் ��ட்ஸ்மன் �� �கார் ப�வம்

என் .�.எஃப்.� ஒம் ��ட்ஸ்மன்

என்.�.எஃப்.� ஒம் ��ட்ஸ்மன் பத� இடம் .
அன்�ள் ள ஐயா,
�ைண: எ�ராக �கார் . (என்.�.எஃப் .�.�ன் ெபயர்) �ைறப் பாட்�ன்
�பரங் கள் �ன்வ�மா�:

1. �கார்தாரரின் ெபயர் . . . .
2. �கார்தாரரின் �� �கவரி. �ள் ���� .... ... ெதாைலேப� எண் /
ெதாைலநகல் எண். .................................. �ன்னஞ் சல் ....................................
3. (�ைள�ன் ெபயர் மற் �ம் �� �கவரி) �� �கார்......
�ள் ���� .
ெதாைலேப� எண் / ெதாைலநகல் எண்.
4. என்.�.எஃப் .� கணக்�ன் �வரங் கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால் ) . ......
(�கார் ெசய் யப் ப�ம் �டயத்�ன் �டயத்�ற் � உரிய ைவப் �த்ெதாைக/

கடன் கணக்� ேபான் ற கணக்�ன்
தய�ெசய் � �ற�ம் .)

இலக்கத்ைத�ம் தன் ைமைய�ம்

5. (அ)
�கார்தாரரால்
ஏற் கனேவ
என்.�.எஃப் .�க்�
வழங் கப் பட்ட
�ர�நி�த்�வ
ேத�
(தய�ெசய் �
�ர�நி�த்�வத்�ன்
நகைல
இைணக்க�ம் ).
(ஆ)
�கார்தாரரால்
ஏேத�ம்
நிைன�ட்டல்
அ�ப் பப் பட்டதா?
ஆம் /இல் ைல (நிைன�ட்ட�ன் நகைல ச்�ழ் ந்�ள் ள�)
6. �ைறப் பாட்�ன் ெபா�ள் (�ட்டத்�ன் 8 ஆம் �ரிைவப் பார்க்க�ம் ) .
7. �ைறப் பாட்�ன் �பரங் கள் :
(இடம் ேபாதா� என் றால் , தய�ெசய் � தனி தாைளஇைணக்க�ம் ) .
8. எந்தெவா� ப�லளிப் �ம் (சம் பந்தப் பட்ட ேத�ய வங் � நி�யத்�ற் �
�ர�நி�த்�வம்
�ைடத்த
ஒ�
மாத
காலத்�ற் �ள் )
என்.�.எஃப் .�.�ட��ந்� ெபறப்பட்டதா? ஆம் / இல் ைல ஆம் என்றால் ,
தய�ெசய் � ப��ன் நகைல �ட�ம் )
9. என்.�.எஃப் .� ஒம் ��ட்ஸ்ம�க்� நிவாரணத்�ன் தன்ைம ேகாரப் பட்ட�
.

(உங் கள் உரிைமேகார�க்� ஆதரவாக ஆவண ஆதாரத்�ன் நகைல
இைணக்க�ம் )
10. இழப் �� �லம் �கார்தாரரால் ேகாரப் ப�ம் பண இழப்�ன் தன்ைம
மற் �ம் அள� (தய�ெசய் � �ட்டத்�ன் 12 (5) & 12 (6) �ரி�கைளப்
பார்க்க�ம் ) �.
இைணக்கப் பட்ட ஆவணங் களின் பட்�யல் : (தய�ெசய் � அைனத்�
ஆவணங் களின் நகைல �ம் இைணக்க�ம் )
�ரகடனம் :
(i) நான்/ நாம் , �கார்தாரர் / இங் ேக என்� அ��க்க:
a) ேமேல ெகா�க்கப் பட்�ள் ள தகவல் கள் உண்ைம�ம் சரியானைவ;
உம்
b) ேமேல
உள் ள
பத்�களி�ம் ,
அத�டன்
சமர்ப்�க்கப் பட்ட
ஆவணத்��ம் �றப் பட்�ள் ள எந்த உண்ைமைய�ம் நான் /
நாங் கள் மைறக்கேவா அல் ல� தவறாக �த்தரிக்கேவா இல் ைல.
(ii) �ட்டத்�ன் �ரி� 9(ஏ)(அ) மற் �ம் (ஆ) இன் ��க�க்� இணங் க
கணக்�டப் பட்ட ஒ� வ�ட காலத்�ற் � �ன்னர் �கார் தாக்கல்
ெசய் யப் ப��ற�.
(iii)தற் ேபாைதய �ைறப் பாட்�ன் �டயம் நான்/ எங் களால் அல் ல� �டயம்
ெதாடர்பான எந்தெவா� தரப் �னரா�ம் என� / எம� அ��க்�
ஏற் றவா�
என்.�.எஃப் .�
ஒம் ��ட்ஸ்மன்
அ�வலகத்�ன்
�ன்
ஒ�ேபா�ம் ெகாண்� வரப் பட�ல் ைல.
(iv) தற் ேபாைதய
�ைறப் பாட்�ன்
ெபா�ள்
எந்த
மன்றத்�ட�ம் /
நீ �மன்றத்�ேலா/
ந�வர்���ேலா
���
ெசய் யப் பட�ல் ைல/
நி�ைவ�ல் இல் ைல.
(v) என்.�.எஃப் .� ஒம் ��ட்ஸ்ம�க்� எங் களால் வழங் கப் பட்ட அத்தைகய
தகவல் கள் / ஆவணங் கைள ெவளி�ட�ம் , என்.�.எஃப் .� ஒம் ��ட்ஸ்மன்
க�த்�ப் ப� ெவளிப் ப�த்த�ம் , எங் கள் �காைர நிவர்த்� ெசய் ய
ேதைவயான
தகவல் கைள
ெவளி�ட�ம்
நான்
/
நாங் கள்
என்.�.எஃப் .�.க்� அ�காரமளிக்�ேறாம் .
(vi) 2018 ஆம் ஆண்�, என்.�.எஃப் .�.க்க�க்கான ஒம் ��ட்ஸ்மன் �ட்டத்�ன்
உள் ளடக்கத்ைத நான் / நாங் கள் ��ப் �ட்�ள் ேளாம் ,
(�கார்தாரரின் ைகெயாப் பம் )
நியமனங் கள்
ஒம் ��ட்ஸ்மன்

–

(�கார்தாரர்
�ன்

தன�

அல் ல�

�ர�நி�ைய

என்.�.எஃப் .�

என்.�.எஃப்.�
ஒம் ��ட்ஸ்மன்

அ�வலகத்�ற் � �ன் ஆஜரா� சமர்ப்�ப் �கைள ெசய் ய ��ம் �னால் ,
�ன்வ�ம் �ரகடனம் சமர்ப்�க்கப் பட ேவண்�ம் .)
நான் / நாம் ேமேல ெபயரிடப் பட்ட �கார்தாரர் / கள் இதன் �லம் �� /
ம�ண்ட் நியமனம் ..... யார் ஒ� வழக்க�ஞர் அல் ல மற் �ம் யா�ைடய
�கவரி ...... இந்த �ைறப் பாட்�ன் அைனத்� நடவ�க்ைககளி�ம் என� /
எங் கள் �ர�நி�யாக மற் �ம் அவர் / அவள் ெசய் த எந்த அ�க்ைக, ஏற் �
அல் ல�

நிராகரிப்�

என்ைன

/

அவர்

/

உ��ப் ப�த்��ற�.

எங் க�க்�
அவள்

கட்�ப் ப�த்�ம்

என்

என்பைத

�ன்னிைல�ல்

�ேழ

ைகெய�த்�ட்�ள் ளார்.
ஏற் கப் பட்ட�
(�ர�நி��ன் ைகெயாப் பம் )
(�கார்தாரரின் ைகெயாப் பம் )
��ப் �:

ஆன்ைலனில்

ேவண்�ய�ல் ைல.

சமர்ப்�க்கப்பட்டால் ,

�காரில்

ைகெயாப் ப�ட

