இைணப்பு
உrமம் ெபற்ற வங்கிகளின் வாடிக்ைகயாளர் சாசனம்
1. அறிமுகம்

இந்த சாசனம் வாடிக்ைகயாளர்கள் உrமம் ெபற்ற
வங்கிகளுடன் பrவர்த்தைனகைள

ேமற்ெகாள்ளும்ேபாது அவர்கள் எதிர்பார்க்கும்
நியாயமான வங்கி நைடமுைறகளின் முக்கிய

தரங்கைள அைமப்பதுடன், உrமம் ெபற்ற வங்கிகள்
வாடிக்ைகயாளர் பாதுகாப்பு குறித்த 'நடத்ைத
ெநறிமுைறைய' பின்பற்றுவதற்கான

வழிகாட்டுதல்கைள வழங்குகிறது. நிைலயான உறவின்

நலனுக்காக உrமம் ெபற்ற வங்கிகளுக்கான

வாடிக்ைகயாளர் கடைமகளின் ெதாகுப்ைபயும் இந்த

சாசனம் ெகாண்டுள்ளது.
2. தகவல்கைளப் ெபறுதல் மற்றும்
வங்கி உற்பத்திகள் / ேசைவகைளப்

புrந்துெகாள்வது

உண்ைமத் தகவல்கைளப் ெபறுவதற்கும் வங்கிகள்
வழங்கும் நிதி உற்பத்திகள் / ேசைவகைளப் புrந்து

ெகாள்வதற்கும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு உrைம உண்டு.
இது சம்பந்தமாக, வங்கிகளின் சில சிறந்த

நைடமுைறகள் பின்வருமாறு:

அ) உrமம் ெபற்ற வங்கிகள் வாடிக்ைகயாளர்கைளப்
பற்றி ேபாதுமான தகவல்கைள வழங்குவதன் மூலமும்,

அவர்களின் நிதி தாக்கங்கைள விளக்கி,

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ெபாருத்தமான வங்கி
உற்பத்திகள் / ேசைவகைளத் ேதர்வு ெசய்ய உதவுவதன்

மூலமும் வழங்கப்படும் நிதி உற்பத்திகள் / ேசைவகைளப்

புrந்துெகாள்ள உதவ ேவண்டும்.

ஆ) உrமம் ெபற்ற ஒவ்ெவாரு வங்கியும் அதன்
உற்பத்திகள் அல்லது ேசைவகளுக்காக எளிய

ெமாழியில் தனித்தனியாக அல்லது இைணந்து

எழுதப்பட்ட சிற்ேறடு / துண்டுப்பிரசுரத்தின் வடிவத்தில்

முக்கிய ஆவணத்ைத ைவத்திருப்பதுடன், இது ேபான்ற
உற்பத்திகள் / ேசைவகைள எதிர்பார்க்கும்
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு விநிேயாகித்தல் ேவண்டும்.

இந்த சிற்ேறடுகள் / துண்டுப்பிரசுரங்கள் குைறந்தபட்சம்

பின்வரும் அடிப்பைடத் தகவல்கைளக் ெகாண்டிருக்க
ேவண்டியதுடன், வாடிக்ைகயாளர்கள் விரும்பும்

ெமாழிகளில் கிைடக்கக்கூடியதாக இருத்தல் ேவண்டும்

(அதாவது சிங்களம் / தமிழ் / ஆங்கிலம்):
i.

உற்பத்திகள் / ேசைவகளின் விளக்கம்.

ii.

ஏேதனும் சலுைககள் மற்றும் விளம்பரங்கள்

உள்ளிட்ட வாடிக்ைகயாளர்களுக்கான நிதி மற்றும்
பிற நன்ைமகள்.
iii.

வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து அறவிடப்படும்

கட்டணம் / கட்டணங்கள், தரகு, வட்டி ேபான்றன.

iv.

உற்பத்தி / ேசைவையப் ெபறுவதற்கு பின்பற்ற
ேவண்டிய நைடமுைறகள்.

v.

முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள்.

vi.

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கான ஒரு ெபாதுவான

முைறப்பாட்டு நைடமுைற.

இ) உrமம் ெபற்ற வங்கிகளின் அைனத்து

விளம்பரங்களிலும் எந்தெவாரு ஊடகத்திலும் விளம்பரப்

ெபாருட்களிலும் அவர்கள் வழங்கும் உற்பத்திகள் /

ேசைவகள் குறித்த உண்ைமத் தகவல்கள் இலக்கு

வாடிக்ைகயாளர்களால் புrந்து ெகாள்ளப்படக்கூடிய
வைகயில் இருத்தல் ேவண்டும் என்பதுடன், அைவ

ெபாதுமக்கைள தவறாக வழிநடத்தக்கூடிய

தகவல்கைளக் ெகாண்டிருக்கக்கூடாது. ேமலும்,
இதுேபான்ற அைனத்து விளம்பரங்களிலும் ெதாடர்பு

விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டு, அந்தந்த வங்கி இலங்ைக
மத்திய வங்கியின் ேமற்பார்ைவயில் உrமம் ெபற்ற
வங்கி என்று குறிப்பிடப்படல் ேவண்டும்.

ஈ) வங்கியின் உற்பத்திகள் / ேசைவகள் குறித்த

எந்தெவாரு விளம்பரங்களுக்கும் ேமலதிக தகவல்கள்
அல்லது ெதளிவுபடுத்தல் (அதாவது கட்டணம் /

கட்டணங்கள் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் ேபான்றைவ)
ேகாrக்ைகயின் ேபrல் வங்கிகளால் வழங்கப்பட
ேவண்டும்.

உ) பின்வரும் தகவல்கைள தைலைம அலுவலகங்கள்

மற்றும் உrமம் ெபற்ற வங்கிகளின் அைனத்து கிைளகள்
மற்றும் பிற வங்கி விற்பைன நிைலயங்களில்
ெதளிவாகக் காட்சிப்படுத்தல் ேவண்டும்.
i.

அைனத்து ைவப்பு மற்றும் கடன் உற்பத்திகளின்
தற்ேபாைதய வட்டி விகிதங்கள்

ii.

ெவளிநாட்டு நாணயங்களின் ெகாள்வனவு மற்றும்
விற்பைன விகிதங்கள்

iii.

அடிப்பைட விவரக்குறிப்புகளுடன் வங்கியின்
கடன் மதிப்பீடு

iv.

நிதி ஒம்புட்ஸ்ேமன் மற்றும் கடன் ஆேலாசைன

ைமயத்தின் ெதாடர்பு விவரங்கள்
v.

வங்கி ேநரம் மற்றும் விடுமுைற அறிவிப்புகள்

vi.

ேவறு எந்த ெதாடர்புைடய தகவலும்

ஊ) வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அவர்களின்

ைவப்புத்ெதாைக அல்லது கடன் கணக்குகளில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பrவர்த்தைனகள் மற்றும்

நிலுைவகள் அல்லது ெசயலற்ற வைகயின் புத்தகம்

வாயிலான ேசமிப்புக் கணக்குகைளத் தவிர பிற

ேசைவகைளப் பற்றி அவர்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த

அச்சிடப்பட்ட வடிவத்தில் அல்லது மின்னணு

வடிவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அறிக்ைக அனுப்பப்படல்
ேவண்டும்.

கடனட்ைடகளுக்கான அறிக்ைககள் ேதைவயான

குைறந்தபட்ச கட்டணம் மற்றும் ேதைவயான

குைறந்தபட்ச கட்டணம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால்

மாத்திரம் அறவிடப்படும் ெமாத்த வட்டித் ெதாைக

மற்றும் குைறந்தபட்ச கட்டணம் ெசலுத்தப்படாவிட்டால்
தாமதமாக ெசலுத்தும் கட்டணம் ஆகியவற்ைற
நிர்ணயிக்க ேவண்டும்.

எ) உrமம் ெபற்ற வங்கிகள் குறிப்பிட்ட நிதிக்

கல்வியறிவுத் திட்டங்கைள ஏற்பாடு ெசய்வதன் மூலம்

நிதி உற்பத்திகள் / ேசைவகள் மற்றும் அபாயங்கள்
குறித்த வாடிக்ைகயாளர் விழிப்புணர்ைவ

ேமம்படுத்துதல் ேவண்டும்.

ஏ) உrமம் ெபற்ற வங்கிகள் 'நடத்ைத ெநறிமுைறயில்'
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நைடமுைறகள் மற்றும்
விடயங்ககைள வங்கிகளின் ஊழியர்கள்

பின்பற்றுவைதயும், வழங்கப்படும் உற்பத்திகள் /

ேசைவகள் ெதாடர்புைடய சட்டங்கள் மற்றும்

விதிமுைறகள் மற்றும் ெகாள்ைககளின்

பராமrப்புக்களுக்கு ஏற்ப ஒருைமப்பாடு மற்றும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுைடயனவாக உள்ளைதயும்

உறுதி ெசய்வதன் மூலம் நியாயமாகவும் நீதியாகவும்
ெசயற்பட ேவண்டும்

3. உற்பத்திகள் / ேசைவகளில்

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அவர்கள் வங்கிகளிடமிருந்து

'விதிமுைறகள் மற்றும்

ெபறும் ஒவ்ெவாரு உற்பத்தி அல்லது ேசைவக்கும்

நிபந்தைனகள்' பற்றிய

ெபாருத்தமான விதிமுைறகைளயும்

விழிப்புணர்வு மற்றும் புrதல்

நிபந்தைனகைளயும் அணுகவும் முழுைமயாக புrந்து

ெகாள்ளவும் உrைம உண்டு. இது சம்பந்தமாக, உrமம்
ெபற்ற வங்கிகள் பின்வருவனவற்ைற உறுதிப்படுத்தல்
ேவண்டும்:

அ) ஒவ்ெவாரு உற்பத்தி அல்லது ேசைவயுடன்

ெதாடர்புைடய 'விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள்'
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும்
ெமாழிகளில் கிைடத்தல்.
ஆ) ஒரு உற்பத்தி அல்லது ேசைவைய வழங்குவதற்கு

அல்லது பrந்துைரப்பதற்கு முன்னர் எதிர்கால

வாடிக்ைகயாளருக்கு 'விதிமுைறகள் மற்றும்
நிபந்தைனகளின்' பிரதி வழங்கப்படுவதுடன்,

வாடிக்ைகயாளர்கள் ேகாரும் எந்தெவாரு விடயமும்

ெதளிவாக விளக்கப்பட்டிருத்தல்.

இ) ஒரு உறவுமுைற அதிகாrயின் கடைமகைள

ேமற்ெகாள்ளும் அதிகாrெயாருவர், உற்பத்திகள் /

ேசைவகளின் விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள்

மற்றும் அம்சங்கைள வாடிக்ைகயாளருக்கு ெதளிவாக
விளக்க ேவண்டும், கிைடக்கக்கூடிய மாற்று உற்பத்திகள்

/ ேசைவகளின் ஒப்பீட்ைட வழங்க ேவண்டும் மற்றும்

தீர்மானத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு வாடிக்ைகயாளருக்கு
நியாயமான ேநரத்ைத வழங்க ேவண்டும்.

ஈ) உற்பத்திகள் அல்லது ேசைவகளின் விவரங்கள்

மற்றும் அவற்றின் விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள்

ெபறப்பட்டன, விளக்கப்பட்டன மற்றும் புrந்து

ெகாள்ளப்பட்டன என்று வாடிக்ைகயாளrடமிருந்து
எழுத்துப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தைல ெபற்றுக் ெகாள்ளுதல்.
உ) உற்பத்தி அல்லது ேசைவ ெதாடர்பான அைனத்து

ஆவணங்களும் வாடிக்ைகயாளரால் முைறயாக பூர்த்தி

ெசய்யப்பட்டு ைகெயாப்பமிடப்பட்டிருத்தல்

(முழுைமயற்ற ஆவணங்கள் மற்றும் ெவற்று ஆவணம் /
ஆவணங்களில் ைகெயாப்பங்கைளப் ெபறுவது

தவிர்க்கப்படுகின்றன)

ஊ) உற்பத்திகள் அல்லது ேசைவகளில் ஒப்புக்

ெகாள்ளப்பட்ட விதிமுைறகள் மற்றும்

நிபந்தைனகளுக்கு உrமம் ெபற்ற வங்கிகளால்
ெசய்யப்பட்ட எந்த மாற்றங்களும், அத்தைகய
மாற்றங்கள் ெசய்யப்படுவதற்கு முன்னர்

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு எழுத்து மூலமாகேவா அல்லது
காகித அறிவிப்பு மூலமாகேவா அல்லது ேவறு ஏேதனும்
ெபாருத்தமான முைறயில் ெதrவிக்கப்படல் ேவண்டும்.
'விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளின்' கீ ழ் குறிப்பாக

பின்வருவனவற்ைற அறிந்து ெகாள்வதற்கு
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு உrைம உண்டு.

அ) வட்டி விகிதங்கள், கட்டணங்கள் மற்றும் தரகுகள்

ஏேதனும் இருந்தால், அவற்ைற ெசலுத்தப்படுமாறு
வாடிக்ைகயாளரால் ேகாரப்பட்டால், வட்டி

கட்டணங்கைள கணக்கிடும் முைற உட்பட குறித்த
வங்கியின் ெபாதுக் கட்டணங்களின் விவரங்கள்
வழங்கப்படல் ேவண்டும்.

ஆ) முைறப்பாடுகைளப் ெபறுவதற்கான வங்கியின்
நைடமுைற மற்றும் தீர்வு வழிமுைற.

இ) மீ ட்ெடடுப்பு நடவடிக்ைககளுக்கான
வாடிக்ைகயாளrன் கடைமகள் மற்றும் வங்கியின்
ெசலவுகள் ஆகியவற்றில் ஏேதனும் இயல்புநிைல

ஏற்பட்டால் வாடிக்ைகயாளrடமிருந்து அைவ திருப்பி
அறவிடப்படல் ேவண்டும்.

ஈ) முதிர்ச்சியைடவதற்கு முன்னர் திரும்பப் ெபறுதல்

ேபான்ற ெசயற்பாடு வாயிலாக வாடிக்ைகயாளர்கள் ஒரு
உற்பத்தி / ேசைவயில் பங்ேகற்பது நிறுத்தப்பட்டால்,

சம்பந்தப்பட்ட வாடிக்ைகயாளர் அதற்கான எந்தெவாரு
இழப்பீட்ைடயும் ெசலுத்துதல் ேவண்டும்.
உ) கணக்குகைளத் திறத்தல், கணக்குகைள மூடுவது,

கணக்குகைள பராமrத்தல் (எ.கா.: குைறந்தபட்ச இருப்பு),
வாடிக்ைகயாளர்களால் நிதிப் பrமாற்றம் மற்றும்

ெசயலற்ற கணக்குகள் மற்றும் ைகவிடப்பட்ட ெசாத்து
மீ தான ெகாள்ைககள் மற்றும் நைடமுைறகள்

ஆகியவற்றிலான ஏேதனும் கட்டுப்பாடுகள்.

ஊ) அத்தைகய தகவல்கைளப் ெபற சட்டப்பூர்வமாக

அங்கீ கrக்கப்பட்ட ஒரு தரப்பினருக்கு வாடிக்ைகயாளர்
தகவல்கைள ெவளியிடுவது.
எ) (i) சந்ேதகத்திற்கிடமான பrவர்த்தைனகள் மற்றும்

அதற்கு ேமல் உள்ள பrவர்த்தைனகைள நிதிப்

புலனாய்வுப் பிrவுக்கு முைறயிடுவது (ii) திருடப்பட்ட
அட்ைடகள் / நிதிக் கருவிகள் ெதாடர்பில்

வாடிக்ைகயாளர் பின்பற்ற ேவண்டிய அறிக்ைக
நைடமுைறகள் மற்றும் (iii) வங்கி மற்றும்

வாடிக்ைகயாளrன் ெபாறுப்பு, ஆகியன ெதாடர்பான
விதிகள்
ஏ) கடனுக்கான பிைணயமாக ைவத்திருக்கும் ெசாத்து

மற்றும் மற்றும் அதன் விைளவுகள் மற்றும் அவருக்குக்
கிைடக்கும் விருப்பத் ெதrவுகள் குறித்து முன்கூட்டிேய
ெதrவிப்பதற்கு வங்கியால் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டிய
நைடமுைறகள்.
4. வங்கிகளால் உற்பத்திகள் /

ேசைவகைள திரும்பப் ெபறுதல் /

ரத்து ெசய்யப்படுவதற்கான

இழப்பீடு

உrமம் ெபற்ற வங்கி ஏற்கனேவ ஒப்பந்தத்தில் உள்ள
ஒரு உற்பத்தி அல்லது ேசைவைய, குறிப்பாக ைவப்பு
உற்பத்திகைள திரும்பப் ெபற / நிறுத்த முயன்றால்,

முன்கூட்டிேய ெவளிப்படுத்தப்பட்ட இழப்பீட்டுத்

திட்டத்துடன் நியாயமான கால அவகாசத்ைதப் ெபற்றுக்

ெகாள்வதற்கு வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு உrைம உண்டு.
5. வங்கிகளின் முகவர்களிடமிருந்து
பாதுகாப்பு

உrமம் ெபற்ற வங்கிகளால் வாடிக்ைகயாளர்

ேசைவகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட முகவர்களின்

விவரங்கைளயும், வங்கிகளால் அவர்களுக்கு

வழங்கப்படும் 'நடத்ைத விதிமுைற' பற்றியும்
பின்வருவனவற்ைறச் ெசய்வைதத் தவிர்ப்பதற்கு

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு உrைம உண்டு.

அ) வாடிக்ைகயாளர்கைள துன்புறுத்துதல்.
ஆ) தவறான கடன் அறவட்டு
ீ
நைடமுைறகைளப்

பயன்படுத்துதல்.

இ) வாடிக்ைகயாளர் தகவல்கைள மற்றவர்களுக்கு

ெவளிப்படுத்துதல்.
ஈ) உற்பத்திகள் / ேசைவகள் பற்றிய தவறான அல்லது

பிைழயான தகவல்கைள வழங்குதல்.

உ) வங்கியின் உற்பத்திகள் / ேசைவகைள ெகாள்வனவு

ெசய்ய அல்லது அவற்றில் ஈடுபட

வாடிக்ைகயாளர்கைளேயா அல்லது ெபாது மக்கைளேயா

ேதைவயற்ற முைறயில் தூண்டுதல்.

ஊ) எந்தெவாரு பாதுகாப்பு ஆவணங்களும் வங்கிக்கு
ெவளிேய ைகெயாப்பமிடப்படும் ெசயற்பாட்டில்
ஈடுபடுதல்.
6. முைறப்பாட்டு நடவடிக்ைககள்
மற்றும் நிவாரணம்

வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்கள் முைறப்பாடுகைள
ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும் திறம்படவும் தீர்த்துக்

ெகாள்வதற்கு உrைம உண்டு. இது சம்பந்தமாக, உrமம்

ெபற்ற வங்கிகள் பின்வருவனவற்ைற ேமற்ெகாள்ளுதல்
ேவண்டும்:

அ) வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் வங்கிகளுக்கும்

இைடயிலான ேமாதல்களில் விைரவான மற்றும்

பயனுள்ள தீர்வு ெபாறிமுைறைய

நைடமுைறப்படுத்துவதன் மூலம், விைரவாக
ேமாதல்கைள சrெசய்தல், குறுகிய காலத்திற்குள்

முைறப்பாடுகைளக் ைகயாளுதல், வாடிக்ைகயாளர்
இன்னும் திருப்தி அைடயவில்ைல எனில்

முைறப்பாடுகைள முன்ேனாக்கி எடுத்துச் ெசல்லுமாறு
வழிநடத்துதல் மற்றும் ஒரு தவறு காரணமாக
விண்ணப்பித்த எந்தெவாரு கட்டணத்ைதயும்
மாற்றியைமத்தல்,

ஆ) முைறப்பாடுகைளப் ெபறுவதற்கான எழுத்துப்பூர்வ
நைடமுைற மற்றும் அத்தைகய முைறப்பாடுகைளத்
தீர்க்க எடுக்க ேவண்டிய நடவடிக்ைககள்,
இ) எந்தெவாரு முைறப்பாட்ைடயும் ஒரு குறுகிய

காலத்திற்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக் ெகாண்டு,
முைறப்பாட்ைடத் தீர்ப்பதற்கு வங்கி பின்பற்றும்

நைடமுைறகள் மற்றும் முைறப்பாட்ைடக் ைகயாளும்
அதிகாr / அதிகாrகளின் ெதாடர்பு விவரங்கைள

முைறப்பாடு ேமற்ெகாள்ளும் நபருக்கு ெதrவித்தல்;
ஈ) வாய்ெமாழியாகேவா அல்லது எழுத்து மூலமாகேவா

முைறப்பாடுகைளப் ெபறுவதற்கு வசதியளித்தல் மற்றும்
முைறப்பாடுகள் எழுத்துப்பூர்வமாக மட்டுேம ெசய்யப்பட
ேவண்டும் என்று வங்கிகள் வலியுறுத்தக்கூடாது,
உ) ெசயற்பாட்டு அபாயங்கள் ெதாடர்பான இடர்

முகாைமத்துவக் குழுவின் கடைமகளின் ஒரு பகுதியாக
முைறப்பாடுகள் மற்றும் தீர்வுக்கான ெசயன்முைற
ெதாடர்பான முகாைமத்துவ தகவல் அைமப்ைப

நிறுவுதல்,
ஊ) ஒவ்ெவாரு கிைள அல்லது அலுவலகத்திலும்

முைறப்பாடுகள் மற்றும் முகாைமத்துவ தகவல்கைளக்

ைகயாளும் கடைமயுடன் ஒரு அதிகாrைய நியமித்தல்;
மற்றும்
எ) முைறப்பாட்டிற்கு அவர்களின் திருப்திக்கு ஏற்ப தீர்வு
காணப்படாவிட்டால், நிதி ஒம்பூட்ஸ்ேமன் அல்லது

நீதிமன்றங்களில் ெசலவு குைறந்த மற்றும் திறைமயான
உதவிகைளப் ெபற வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு

அறிவுறுத்துதல்.
7. சிறப்புக் கவனம் மற்றும் பராமrப்பு

முதியவர்கள், ஊனமுற்ேறார் அல்லது நிதி ெதாடர்பான

குைறந்த கல்வியறிவு ெகாண்ட வாடிக்ைகயாளர்கள்

ேபான்ற வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு வங்கி

ேசைவகளுக்கான நியாயமான அணுகல்
கிைடப்பதற்காக, வசதியாக சிறப்பு கவனம்

ெபறுவதற்கான உrைம உண்டு.
8. வாடிக்ைகயாளர்களுக்கான வங்கி
ெதாடர்பிலான கடைமகள்

வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்கள் கடைமகைள

நிைறேவற்றும் வங்கிகளுடனான உறைவ வளர்த்தல்

ேவண்டும். இது குறித்து:

அ) வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்களால் திருப்பிச்
ெசலுத்தக்கூடிய அளைவ விடவும் ேமலதிகமாக கடன்

ெபறக் கூடாது.

ஆ) வாடிக்ைகயாளர்கள் மீ ள திருப்பிச் ெசலுத்துதல்

அல்லது தவைணகைள நிலுைவத் ெதாைகக்கு ெசல்ல

அனுமதிக்கக்கூடாது, உடனடியாக திருப்பிச்

ெசலுத்துவது வங்கிகளுடன் ஆேராக்கியமான
உறவுகைள உருவாக்கும்.

இ) ஒரு வாடிக்ைகயாளர் கடனுக்கான காலப்பகுதி

நிைறவைடவதற்குள் தனது கடைனத் திருப்பிச் ெசலுத்த
விரும்பினால், சலுைகைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும் ேநரத்தில்

ஒப்புக் ெகாண்டபடி அவர் கடன் ெதாைகைய விட

குறிப்பிட்ட ேமலதிக ெதாைகைய ெசலுத்துதல்
ேவண்டும்.

ஈ) ஒப்புக்ெகாண்டபடி வாடிக்ைகயாளர் தனது கடைனத்
திருப்பிச் ெசலுத்த முடியாவிட்டால், 'விதிமுைறகள்

மற்றும் நிபந்தைனகளில்' குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வங்கியின்
ெசலவுகள் உட்பட வங்கியின் காரணமாக ெதாைகைய
அறவிடுவதற்கு வங்கிக்கு உrைம உண்டு.

உ) ஒரு வாடிக்ைகயாளர் தான நிதி ெதாடர்பிhன

சிக்கல்களில் இருப்பதாக உணர்ந்தால், அது குறித்து அவர்
வங்கிக்கு உடனடியாக ெதrவிக்க ேவண்டும்.

வாடிக்ைகயாளrன் பிரச்சிைனகைளப் பற்றி எவ்வளவு
விைரவில் வங்கி ஆேலாசைனகைள

ேமற்ெகாள்கின்றேதா, அவ்வளவு விைரவில் பிரச்சிைன

குறித்து தீர்வு காண்பது வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் வங்கி
ஆகிய இருவருக்கும் எளிதாக இருக்கும்.

ஊ) வாடிக்ைகயாளர் கணக்கு இயல்புநிைலக்குச்
ெசல்லும்ேபாது, வங்கி எடுக்கும் முதல் படி

வாடிக்ைகயாளைரத் ெதாடர்புெகாள்வது ஆகும். இது

சம்பந்தமாக, வாடிக்ைகயாளர் தனது முகவr மற்றும்
ெதாடர்பு விவரங்களில் ஏேதனும் மாற்றங்கள்

ஏற்பட்டால் அைத வங்கிக்கு எல்லா ேநரங்களிலும்
ெதrவிக்க ேவண்டும்.

எ) ஒப்பந்தத்தில் நுைழவதற்கு முன் வழங்கப்படும்

உற்பத்தி / ேசைவ குறித்த முழு அறிவும் புrதலும்
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு இருக்க ேவண்டும்.
ஏ) வாடிக்ைகயாளர்கள் ேதைவயான விண்ணப்ப

படிவங்கைளயும் துைண ஆவணங்கைளயும் சrயான

ேநரத்தில் பூர்த்தி ெசய்து சமர்ப்பித்தல் ேவண்டும்.

ஐ) வங்கிகளுடனான அைனத்து பrவர்த்தைனகளிலும்
வாடிக்ைகயாளர்கள் உrய கவனம் ெசலுத்துதல்
ேவண்டும்.

ஒ) எந்தெவாரு ேமாசடி பrவர்த்தைனகள் அல்லது

வங்கிகளில் தங்கள் கணக்குகளில் இதுேபான்ற

முயற்சிகள் இடம்ெபற்றால் அது குறித்து

வாடிக்ைகயாளர்கள் உடனடியாக வங்கிக்கு அறிவிக்க
ேவண்டும்.

ஓ) வாடிக்ைகயாளர்கள் தனிப்பட்ட அைடயாள எண்கள்

(PIN) மற்றும் வங்கி வழங்கும் பிற மின்னணு
அட்ைடகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்ைககள்

ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்துவதற்கும் ேசமிப்பதற்கும் /
ைகயாளுவதற்கும் மிகுந்த கவனம் ெசலுத்துதல்
ேவண்டும்.

ஒள) வங்கியின் ெசலுத்த ேவண்டிய ெதாைக ெதாடர்பான
தீர்வு காணப்படாத அல்லது கடைனத் தீர்ப்பதில் தாமதம்
ேபான்ற அல்லது நீதிமன்றத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட

எந்தெவாரு பிணக்ைகயும் தவிர, ேமேல 2 முதல் 7 வைர
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடைமகளின் அடிப்பைடயில்

எந்தெவாரு ெசயற்பாட்ைடயும் வாடிக்ைகயாளர்கள்

இழக்கக்கூடாது. இதுேபான்ற விடயங்கள் அைனத்தும்

கூட்டாகேவா அல்லது தனித்தனியாகேவா தீர்க்கப்படல்

ேவண்டும்.

