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1. அறிமுகம் 

ஆசிர்வாத் மைக்ர ா ஃமைனான்ஸ் லிைிடெட் (AMFL) இந்திய சமூகத்தில் வங்கியில் கைக்கு அற்ற 

ைிரிவினருக்கு ரதமவகமளப் பூர்த்தி டசய்வரதாடு, டைாருளாதா  ரைம்ைாடு ைற்றும் அவர்களது 

வாழ்க்மகத் த த்தின் ரைம்ைாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் டகாடுத்து நிதிச் ரசமவகளில் அணுகல் 

வழங்குவதன் மூலம் டைாருளாதா  ரீதியாக டசயல்ைாட்டில் உள்ள ஏமழகளுக்கு அதிகா ைளிக்க 

ைாடுைடுவதால், நிதிசார் உள்ளெக்கம் டசய்யும் அ சாங்க திட்ெத்தில் முக்கியப் ைங்கு வகிக்க முமனகிறது. 

சமூகத்தின் சமூக-டைாருளாதா ப் ைிரிவினருக்கு மைக்ர ா ஃமைனான்ஸ் கென் /ரசமவகள் டசய்வதில் 

கவனம் டசலுத்தும் நிறுவனைாக, AMFL ஆனது அவ்வப்ரைாது RBI வழங்கும் நியாயைான நமெமுமற 

விதிகமளப் ைின்ைற்ற உறுதிபூண்டுள்ளது. தமலமை அலுவலகம், ைல்ரவறு மையங்களில் அமைந்துள்ள 

ைி ாந்திய அலுவலகங்கள் ைற்றும் இந்தியா முழுவதும் அமைந்துள்ள மையங்கள், கிமளகள் உட்ைெ 

நிறுவனத்தின் அமனத்து அலுவலகங்களுக்கும் அமனத்து வைிக ரசமவகளுக்கும் 

(MFI/MSME/நமகக்கென்) FPC (நியாயைான நமெமுமற விதிகள் டகாள்மக) டைாருந்தும். நிறுவனத்தின் 

அமனத்து ஊழியர்கள் ைற்றும் அதிகாரிகமலயும் FPC கட்டுப்ைடுத்தும். 

இந்த FPC டகாள்மக RBI முதன்மை வழிகாட்டுதல் - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (மைக்ர ாஃமைனான்ஸ் 

கென்களுக்கான ஒழுங்குமுமற கட்ெமைப்பு) வழிகாட்டுதல், 2022, RBI/DOR/2021- 22/89 

DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2020 22, ரததி 14வது ைார்ச் 2022. இன் ைடி திருத்தப்ைட்ெது. 

 

2. டகாள்மகயின் ரநாக்கம் 

இந்தக் டகாள்மகயானது, ைிறவற்றுக்கு இமெயில், கென் வழங்குவதில் நியாயைான 

நமெமுமறகளுக்கான உறுதிப்ைாடு, உறுப்ைினர்களிெம் டவளிப்ைமெத்தன்மையுென் இருப்ைது ைற்றும் 

வைிக நமெமுமறகள் ைற்றும் வாடிக்மகயாளர்களுெனான உறவுகளில் டநறிமுமறயான த நிமலகள் 

இவற்மற வலுப்ைடுத்த, ஒவ்டவாரு கென் வாங்குைவம யும் ைனதில் மவத்து எல்லா ரந ங்களிலும் 

நியாயைான நமெமுமறகமள ைின்ைற்றுவது என்ற அதன் நிறுவன முதன்மை இலக்மக அமெய, ரிசர்வ் 

வங்கியின் வழிகாட்டுதலின்ைடி நியாயைான நமெமுமற விதிகளின் ைீதான ஒழுங்குமுமற 

வழிகாட்டுதல்களின் உைர்மவக் கண்டிப்ைாகப் ைின்ைற்றுவதன் மூலம், நிறுவனத்தின் ஒவ்டவாரு 

ைைியாளருக்கும் ை ந்த திமசமய வழங்குவமத ரநாக்கைாகக் டகாண்டுள்ளது. 

நியாயைான நமெமுமறகள் விதிகள் எங்கள் அமனத்து கிமள அலுவலகங்கள், டிவிஷனல்/ைி ாந்திய/ 

ைாநில/ைண்ெல அலுவலகங்கள், தமலமை அலுவலகம் ைற்றும் அத்துென் நிறுவனத்தின் 

இமையதளத்தில் காட்சிப்ைடுத்தப்ைடும். www.asirvadmicrofinance.co.in.  ரைலும் வாடிக்மகயாளருக்கு, 

ரகட்கும்ரைாது FPC இன் ஒரு நகல் ரகாரிக்மகயின் ரைரில், கிமெக்கும்ைடி டசய்யப்ைடும். 

எங்களது டைாதுவான டகாள்மகயானது வாடிக்மகயாளர்களிெம் டைாருத்தைாகவும், 

டவளிப்ைமெயாகவும், நியாயைாகவும் இருக்க ரவண்டும் என்ைரதயாகும். நிறுவனைானது, நிறுவப்ைட்ெ 

நமெமுமறகமளப் ைின்ைற்றவும், வாடிக்மகயாளரின் ரதமவகமளப் புரிந்து டகாள்ளவும், அவ்வப்ரைாது 

எங்கள் எல்லா ைரிவர்த்தமனகளிலும் டைாருந்தும் தன்மையுெனும் இருக்க விரும்புகிறது. எங்களது 

நெவடிக்மககள் ைற்றும் ைரிவர்த்தமனகளில் நாங்கள் டவளிப்ைமெத்தன்மையுென் இருப்ைமத 

உறுதிடசய்யும் உறவுச் டசயல்முமறயுென் விண்ைப்ைப் ைடிவங்கள் வடிவமைக்கப்ைட்டுள்ளன. இமத 

ைனதில் டகாண்டு,எங்கள் வாடிக்மகயாளர்களுென் தினசரி அடிப்ைமெயில் நெவடிக்மககளில் 

நியாயைான நமெமுமற விதிகளாக நிறுவனைானது ைின்வரும் வழிகாட்டுதல்கமள அமைத்துள்ளது. 

 

3. டகாள்மககள்: 

கென் வாங்குைவம த் டதாெர்பு டகாள்ளும் ரைாது டசயல் ைடுத்தும் நியாயைான நமெமுமற விதிகள் 5 

கூறுகமளக் டகாண்டுள்ளன 

a. நியாயைான டதாெர்ைாெல் 

b. டைாருந்தும் தன்மை 

http://www.asirvadmicrofinance.co.in/
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c. நிதிசார் கல்வி ைற்றும் டவளிப்ைமெத்தன்மை 

d. தகவல் ைற்றும் தனியுரிமை 

e. குமற தரீ்ப்பு 

 

3(a) நியாயைான டதாெர்ைாெல் 

 

1. ைதம், சாதி, ைாலினம், திருைை நிமல ரைான்றவற்றின் அடிப்ைமெயில் எந்த வாடிக்மகயாளரும்/கென் 

வாங்குைவருக்கும் நியாயைற்ற முமறயில் ைாகுைாடு காட்ெப்ைெவில்மல என்ைமத உறுதி டசய்வமத 

AMFL ரநாக்கைாகக் டகாண்டுள்ளது. 

 

2. ரைலும், நிறுவனத்தின் சார்ைாக டசயல்ைடும் அமனத்து ஊழியர்களும் / நைர்களும் ைின்வரும் 

நெத்மதகள் டகாண்டிருப்ைமத AMFL உறுதி டசய்யும். 

- ைரியாமதக்குரிய டைாழிமயப் ையன்ைடுத்த ரவண்டும், எப்ரைாதும் நற்ைாங்மகப் ை ாைரிக்க 

ரவண்டும் ைற்றும் சமூக / கலாச்சா  உைர்வுகளுக்கு ைதிப்ைளிக்க ரவண்டும், 

- எந்த ரந த்திலும் ையமுறுத்தரவா அல்லது டநறிமுமறயற்ற அல்லது டகட்ெ வார்த்மதகமளப் 

ையன்ைடுத்தரவா கூொது, 

- கென்கமள ைீட்கும் நெவடிக்மககமள ரைற்டகாள்ளும்ரைாது, கென் வாங்குைவர் ைற்றும் AMFL 

இவர்களால் பரஸ்ை ம் தரீ்ைானிக்கப்ைட்ெ நியைிக்கப்ைட்ெ / ைத்திய நியைிக்கப்ைட்ெ இெத்தில் 

சாதா ைைாக வசூலிக்கப்ைடும். இ ண்டு அல்லது அதற்கு ரைற்ைட்ெ சந்தர்ப்ைங்களில் கென் 

வாங்கியவர் நியைிக்கப்ைட்ெ / ைத்திய நியைிக்கப்ைட்ெ இெத்துக்கு இ ண்டு அல்லது அதற்கு 

ரைற்ைட்ெ அடுத்தடுத்த சையங்களில் ஆஜ ாகத் தவறினால் ைட்டுரை, அவர் வசிக்கும் இெத்தில் 

அல்லது ைைிபுரியும் இெத்தில் களப் ைைியாளர்கள் கெமன ைீட்க அனுைதிக்கப்ைடுவார்கள். 

- கென் வாங்குைவம  அமழக்கும் ரைாது, காமல 9:00 க்கு முன் ைற்றும் ைாமல 6.00 க்குப் ைின் ரைலும் 

ைிரிவுத் துக்கம், ரநாய் ரைான்ற டைாருத்தைற்ற ரந ங்களிரலா, திருைைம் ரைான்ற சமூக 

நிகழ்வுகளிரலா உறுப்ைினர்கமளத் டதாெர்ந்து அமழப்ைமத AMFL அனுைதிக்காது. 

 

- நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் வாடிக்மகயாளர்களுென் டதாழில்முமற ரீதியில் நெந்துடகாள்வமத 

உறுதிடசய்ய நிறுவனம் ஒரு ையனுள்ள ையிற்சி முமறமய நெத்தும், ரைலும் அவர்கள் இது 

சம்ைந்தைாக HR டகாள்மகயில் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள தமலயாயக் ரகாட்ைாடுகமளக் கமெைிடிக்கும். 

- AMFL கென் வாங்குைவரின் உறவினர்கள், நண்ைர்கள் அல்லது சக ஊழியர்கமளத் துன்புறுத்துவமத 

அனுைதிப்ைதில்மல. கென் வாங்குைவர் அல்லது கென் வாங்குைவரின் குடும்ைம்/டசாத்துக்கள்/ 

நற்டையருக்கு தஙீ்கு விமளவிப்ைதற்காக வன்முமற அல்லது ைிற ஒத்த வழிமுமறகமளப் 

ையன்ைடுத்துதல் அல்லது அச்சுறுத்தல் அல்லது கென் வாங்குைவரின் டையம  டவளியிடுவது. 

- கெனின் அளவு அல்லது திருப்ைிச் டசலுத்தாததன் விமளவுகள் குறித்து கென் வாங்கியவம  

தவறாக வழிநெத்த AMFL ஊழியர்கள் அனுைதிக்கப்ைெ ைாட்ொர்கள். 

- ஒரு வைிகக் டகாள்மக என்ற முமறயில் கென் வசூல்/ைீட்புகளுக்கு AMFL மூன்றாம் த ப்பு 

முகவர்கமள ஈடுைடுத்தாது.. 

 

3. கென் ஒப்ைந்த விதிமுமறகள் ைற்றும் நிைந்தமனகளில் கூறப்ைட்டுள்ள ரநாக்கங்களுக்காக தவி , 

(முன்னதாக, கென் வாங்கியவர் டதரிவிக்காத புதியது தகவல்கள் ஏரதனும் கென் அளிப்ைவ ால் 

கண்ெறியப்ைட்ொல் தவி ) கென் வாங்கியவ து விவகா ங்களில் நிறுவனம் தமலயிொது. 

4. நிறுவனம் கமெசி முயற்சியாக அதுவும் வாடிக்மகயாளருக்கு நிலுமவத் டதாமகமயத் திருப்ைிச் 

டசலுத்துவதற்கு ரைாதுைான ைற்றும் முமறயான அறிவிப்பு வழங்கப்ைட்ெ ைிறகு ைட்டுரை 

ைிமையத்மத விற்ைமன டசய்யும். அத்தமகய அறிவிப்பு கென் விண்ைப்ைம்/ஒப்ைந்தத்தில் உள்ள 

விதிமுமறகளின்ைடியும் டைாருந்தக்கூடிய சட்ெங்கள் ைற்றும் ஒழுங்குமுமற வழிகாட்டுதல்களுக்கு 

இைங்குவதாகவும் இருக்கும். 

5. வட்டி ைற்றும் ைிற கட்ெைங்களுென் கென் கைக்மக மூடுவதற்கு நிறுவனம் அனுப்ைிய தகவல்களுக்கு 

வாடிக்மகயாளர் ரநர்ைமறயான ைதிமல அளிக்காதரைாது, ைிமையத்மத (தங்கம்) விற்ைமன 

டசய்வது டைாது ஏலத்தின் மூலம் ரைற்டகாள்ளப்ைடும். டைாருந்தக்கூடிய சட்ெங்கள் ைற்றும் 
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ஒழுங்குமுமற வழிகாட்டுதல்களுக்கு இைங்க, அவ்வப்ரைாது திருத்தப்ைட்ட ஏலக் டகாள்மகயின்ைடி 

ஏலம் நெத்தப்ைடும். 

6. கென் விண்ைப்ைம்/ஒப்ைந்தம் ைற்றும் கென் ஒப்புதல் கடிதம் (அெகுச் சடீ்டு) ஆகியவற்றின் 

அடிப்ைமெயில் கென் முடியும் இயல்ைான காலத்துக்கு முன்ரை நிலுமவத் டதாமகமய வசூலிக்க 

நெவடிக்மக எடுக்கப்ைடும்ரைாது, ைிமையத்மத விற்ைமத நிறுவனம் முன்டைாழிந்தால், அதற்கு முன் 

வாடிக்மகயாளருக்கு ரைாதுைான ைற்றும் முமறயான அறிவிப்பு அனுப்ைப்ைடும்.  

7. அமனத்து நிலுமவத் டதாமககமளயும் டசலுத்தியவுென், உெனடியாக ைிமையத்மத 

வாடிக்மகயாளர்கள் திரும்ைப் டைற்றுக்டகாள்ள ரவண்டும் என்று நிறுவனம் விரும்புகிறது ைற்றும் 

அமத ஊக்குவிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், நிறுவனத்தின் இயலாமை கா ைைாக அல்லாைல், 

வாடிக்மகயாள ால் ைிமையத்மத (தங்கம்) டெலிவரி எடுத்துக்டகாள்ள முடியாத ஒரு 

விதிவிலக்கான சந்தர்ப்ைம் இருந்தால், கென் கைக்மக முடித்த ைிறகு ஒரு நியாயைான ைாதுகாப்புக் 

காவல் கட்ெைம் டசலுத்த ரவண்டியிருக்கலாம் அது கென் விண்ைப்ைம்/ஒப்ைந்தத்தில் உள்ளைடி 

இருக்கும் ைற்றும் வாடிக்மகயாளருக்கு முமறயாக அறிவுறுத்தப்ைடும் ரைலும் அது 

வாடிக்மகயாளருக்கு முமறயாக அறிவுறுத்தப்ைடும் அல்லது கிமள அலுவலகத்திலும் நிறுவனத்தின் 

இமையதளத்திலும் காட்ெப்ைடும். 

 

3(b) டைாருந்தும் தன்மை 

 

1. ஒரு கெமன டசயல்முமறயாக்குவதற்கு முன், கெமன ைட்டுவாொ டசய்வதற்கு முன்னர் கென் 

வாங்குைவரிெம் இருந்து தகவல் ரசகரிப்ைதன் மூலம், குழு கென் வாங்குைவர்களிெைிருந்து 

ைரிந்தும கள் ைற்றும்/அல்லது ஆரலாசமனகள், கென் தகவல் அறிக்மக (CIR) ஐப் ையன்ைடுத்துதல் 

ைற்றும்/அல்லது கள அளவிலான நுண்ைறிவு ஆகியவற்றின் அடிப்ைமெயில் நிதி நிமலமை 

(வருைானம் ைற்றும் டசலவுகள்), கென் ரதமவ, திருப்ைிச் டசலுத்தும் திறன், கென் ைட்டுள்ள நிமல 

ரைான்றவற்மற ைதிப்ைிடுவமத AMFL உறுதி டசய்யும். 

 

2. AMFL , வாங்கும் கெனானது கென் வாங்குைவரின் டசலுத்தும் தகுதிக்கு ஏற்றவாறு இருப்ைமதயும் 

ைற்றும் கென் வாங்குைவர்- கென்கமள டசலுத்துவதற்கு ரைாதுைான திருப்ைிச் டசலுத்தும் திறமனக் 

டகாண்டிருப்ைமதயும் அது அவர்களுக்கு ஒரு டைரும் சுமையாக இல்லாைல் இருப்ைமதயும் உறுதி 
டசய்யும். 

 

3. மைக்ர ா ஃமைனான்ஸ் கென்கமளப் டைாறுத்தவம , குடும்ைத்தின் கென் திருப்ைிச் டசலுத்தும் 

கெப்ைாடுகள் (கெனுத்த வாதம் இல்லாத மைக்ர ா ஃமைனான்ஸ் கென்கள் ைற்றும் ைிற 

கெனுத்த வாதக் கென்கள்) தற்ரைாதுள்ள அமனத்து கென்களுக்கான அசல் ைற்றும் வட்டி கூறுகள் 

ைற்றும் ைரிசலீமனயில் உள்ள கென் ஆகிய இ ண்டும் உட்ைெ ைாத குடும்ை வருைானத்தில் 50 

சதவதீத்திற்கும் அதிகைாக இருக்கக்கூொது என்ைமத AMFL உறுதி டசய்யும். 

 

4. கென் ஒப்புதலுக்கும் முதல் தவமைமய திருப்ைிச் டசலுத்தும் ரததிக்கும் இமெப்ைட்ெ காலத்துக்கு 

நிறுத்தி மவப்புக் காலம் அமுனதிக்கப்ைடும், இது கென் விண்ைப்ை டசயல்முமறயின் ரைாது 

வாடிக்மகயாளருக்குத் டதரிவிக்கப்ைடும். 

 

3(c) நிதிசார் கல்வி ைற்றும் டவளிப்ைமெத்தன்மை 

 

1. கென் விண்ைப்ைம்/அனுைதிக் கடிதம்/கென் ஒப்ைந்தம்/ அெகுச் சடீ்டு ைற்றும் ஃரைக்ட்ஷீட் உென் கென் 

அட்மெ ரைான்ற கென் ஆவைங்கள் மூலம் AMFL கென் வாங்குைவரிெம் முக்கிய தகவல்கமளப் ைகிர்ந்து 

டகாள்ளும், ரைலும் அமவ ைின்வருவனவற்மற உள்ளெக்கும்; 

- கென் விவ ங்கள் (தகுதியுள்ள கென் டதாமக, கென் திட்ெங்கள், திருப்ைிச் டசலுத்தும் காலம், 

திருப்ைிச் டசலுத்தும் கால இமெடவளி /டதாமக, டசலுத்த ரவண்டிய டைாத்தத் டதாமகக்கான 

வருொந்தி  வட்டி விகிதம், அைல்ைடுத்தும் வட்டி வதீம், டசயலாக்கக் கட்ெைம், நிலுமவத் 

டதாமகக்கான வட்டி, முன்கூட்டிரய அமெத்தல்/ கென் முன் டசலுத்துதல் கட்ெைங்கள், வட்டி 
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கைக்கிடும் வழிமுமற, வட்டியில் கழிவு அல்லது RBI வழிகாட்டுதலின்ைடி அனுைதிக்கப்ைடும் 

ரவறு ஏரதனும் கட்ெைங்கள் அல்லது டசலுத்த ரவண்டியமவ, டசலுத்த ரவண்டிய டைாத்தத் 

டதாமக, காப்ைீட்டின் கீழ் திரும்ைப்டைறக்கூடிய டைாத்தக் கட்ெைங்கள், காப்ைீட்டு கவர ஜ் டதாமக 

ைற்றும் கவர ஜ் டசய்யப்ைடும் அைாயங்கள் ைற்றும் ைிற முக்கிய விதிமுமறகள் ைற்றும் 

நிைந்தமனகள்) 

- நிறுவனத்தின் அமெயாளம் ைற்றும் முகவரி டதாெர்பு விவ ங்கள்.  

- கென் வாங்குைவர் குமற தரீ்க்கும் முமறயின் விவ ங்கள். 

மைக்ர ா ஃமைனான்ஸ் கென்களுக்கும் ரைலதிகைாக, குமறந்த வருைானம் டகாண்ெ குடும்ைங்களுக்கு 

உத்த வாதமுள்ள கென்களுக்கான ஃரைக்ட்ஷீட் வழங்கப்ைடும். 

 

2. AMFL அமனத்து விதிமுமறகமளயும் நிைந்தமனகமளயும் கென் வாங்குைவரின் வட்ொ  டைாழி 
அல்லது அவர்கள் புரிந்துடகாள்ளும் டைாழியில் டதரிவிக்கும். 

 

 கென்களின் விதிமுமறகள் ைற்றும் நிைந்தமனகள் எழுத்து வடிவில் கென் வாங்குைவருக்கு டதளிவாகத் 

டதரிவிக்கப்ைடும். ஒவ்டவாரு மையத்திற்கும் வழங்கப்ைடும் கட்ொயப் ையிற்சியின் ரைாது, AMFL கென் 

வாங்குைவர்களுக்கு இந்த விதிமுமறகள் ைற்றும் நிைந்தமனகமளப் ைற்றி இலவசைாக நிதிசார் கல்விமய 

வழங்குகிறது, இதன் மூலம் உறுப்ைினர் கெமனப் ைற்றி நன்கு - அறிந்த முடிமவ எடுக்க முடியும். 

 

3.  டைறப்ைட்ெ அமனத்து கென் விண்ைப்ைங்களுக்கும் கென் வாங்குைவருக்கு ஒப்புமக வழங்குவமத 

AMFL உறுதி டசய்யும். விண்ைப்ைப் ைடிவைானது, கென் டைறுவதற்கு விண்ைப்ைப் ைடிவத்துென் கென் 

வாங்குைவர் சைர்ப்ைிக்கப்ைெ ரவண்டிய ஆவைங்கள் ைற்றும் கென் டைறுவதற்கான அமனத்து 

டதாெர்புமெய விதிமுமறகள் ைற்றும் நிைந்தமனகமளயும் குறிப்ைிடும். ைற்றும் கென் 

விண்ைப்ைங்கள் எந்த காலக்டகடுவிற்குள் மைசல் டசய்யப்ைடும் என்ைமதயும் டதரிவிக்கும். 

 

4. கென் நி ாகரிக்கப்ைட்ொல், அது வாடிக்மகயாளர்களுக்கு உெனடியாகத் டதரிவிக்கப்ைடும். 

 

5. தாைதைாகப் ைைம் டசலுத்துவதற்கான அை ாதம் நிலுமவயான டதாமகக்கு விதிக்கப்ைடும், முழு கென் 

டதாமகக்கும் அல்ல, அது ஒப்ைந்தத்தில் தடிைனான எழுத்துக்களில் குறிக்கப்ைடும். 

 

6. AMFL ஆனது கென் வழங்குதல் அட்ெவமை, வட்டி வதீங்கள், ரசமவக் கட்ெைங்கள், முன்ைைம் 

டசலுத்தும் கட்ெைங்கள் ரைான்றவற்றின் விதிமுமறகள் மற்றும் நிைந்தமனகளில் ஏரதனும் ைாற்றம் 

ஏற்ைட்ொல், கென் வாங்குைவருக்கு அதமன வட்ொ  டைாழியில் அறிவிப்ைமத உறுதி டசய்யும் ைற்றும் 

அது வ க் கூடிய காலத்திற்கு ைி திைலிக்கும். 

 

7. AMFL கென் வாங்குைவருக்கு டைறப்ைட்ெ ஒவ்டவாரு கட்ெைத்மதயும் SMS ரைான்ற ைின்னணு  சதீு 

மூலம் ஒப்புக் டகாள்ளும், ரைலும் இறுதிக் கென் விடுவிப்புக்கும் ஒப்புமக அளிக்கும். 

 

8. கெமனத் திருப்ைிச் டசலுத்தும் காலத்தின்ரைாது கென் பு ாெக்ட், டசயல்முமற ைற்றும் கெனின் 

விதிமுமறகமள கென் வாங்குைவர் முழுமையாகப் - புரிந்து டகாள்வமத இயலச் டசய்ய AMFL 

ரைாதுைான நெவடிக்மககள் எடுப்ைமத (ையிற்சி, ைதிப்ைீடு ைற்றும் உறுப்ைினர்களுென் அவ்வப்ரைாது 

டதாெர்புடகாள்வது ரைான்றமவ) உறுதி டசய்யும். 

 

9. MFI கென்களுக்கு எந்தவித கெனுத்த வாதமும் இல்லாைல் கென்கள் வழங்கப்ைடுகின்றன. MFI அல்லாத 

கென்களுக்கு, ைிமையங்கமள அமனத்து நிலுமவத் டதாமககமளயும் திருப்ைிச் டசலுத்தும்ரைாது 

அல்லது கென் நிலுமவத் டதாமகமய முழுமையாக அமெத்தவுென், கென் வாங்குைவருக்கு எதி ாக 

AMFL மவத்திருக்கும் எந்தடவாரு சட்ெப்பூர்வ உரிமை அல்லது ைாத்தியமதக்கும் உட்ைட்டு, அமனத்துப் 

ைிமைப்டைாறுப்புகமளயும் நாங்கள் விடுவிப்ரைாம். அத்தமகய சரிக்கட்டும் உரிமை பயன்ைடுத்தப்ைெ 

ரவண்டுடைன்றால்,ைீதமுள்ள உரிமைரகா ல்கள் ைற்றும் நிைந்தமனகள் ைற்றிய முழு விவ ங்களுென் 

உரிமைரகா ல் தரீ்க்கப்ைடும்/ைைம் டசலுத்தப்ைடும் வம  ைிமைப்டைாறுப்புகமளத் தக்கமவத்துக் 
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டகாள்ளும் உரிமை AMFL க்கு எதன் அதனடிப்ைமெயில் உண்டு என்ைமதப் ைற்றிய ரநாட்டீஸ் கென் 

வாங்குைவருக்கு த ப்ைடும். 

 

10. ரவமலப் ைரிவர்த்தமனகளின்ரைாது வாடிக்மகயாள ால் ரவண்டுடைன்ரற டசய்யப்ைொத அல்லது 

எழுத்துப்ைிமழ ஏரதனும் இருந்தால் நிறுவனம் அதமன தனக்கு சாதகைாகப் ையன்ைடுத்தாது என்று 

டைாறுப்ரைற்கிறது. 

11. கென் டைற்றவரிெைிருந்து கென் டைற்ற கைக்மக ைாற்றுவதற்கு ரகாரிக்மக வந்தால், அதற்கான 

ஒப்புதல் அல்லது ைற்றைடி அதாவது ஆசரீ்வாத் நிறுவனத்திற்கு , ஆட்ரசைமன ஏரதனும் இருந்தால், அது 

ரகாரிக்மக டைறப்ைட்ெ 21 நாட்களுக்குள் டதரிவிக்கப்ைடும். இத்தமகய ைாற்றம் சட்ெத்திற்கு இைங்க 

டவளிப்ைமெயான ஒப்ைந்த விதிமுமறகளின்ைடி இருக்கும். 

 

12. அைலில் உள்ள விதிக்கப்ைடும் வட்டி வதீம் ைற்றும் AMFL ஆல் அமைக்கப்ைட்ெ குமற தரீ்க்கும் முமற 

ஆகியமவ அதன் அமனத்து அலுவலகங்களிலும் அது டவளியிடும் ைி சு ங்களிலும் (வட்ொ  

டைாழியில்) ைற்றும் அதன் இமையதளத்திலும் முன்னிறுத்திக் காட்சிப் ைடுத்தப்ைடும். 

 

13. வட்டி விகிதம் ைற்றும் ைல்ரவறு வமகயான கென் வாங்குைவர்களுக்கு டவவ்ரவறு வட்டி 

விகிதங்கமள விதிப்ைதற்கான ஆைத்மத ைதிப்ைிடும் அணுகுமுமற ைற்றும் தர்க்கரீதியான கா ைம் 

ஆகியமவ கென் வாங்கியவர் அல்லது வாடிக்மகயாளருக்கு விண்ைப்ைப் ைடிவம், அனுைதி கடிதத்தில் 

டதரிவிக்கப்ைட்டு நிறுவனத்தின் இமையதளத்தில் புதுப்ைிக்கப்ைடும். 

 

14. தங்கத்மத கெனுத்த வாதைாக ஏற்றுக்டகாள்ளும் ரைாது, AMFL தங்கத்மத ைரிரசாதித்ததற்கும் 

தங்கத்தின் தூய்மைக்கும் (கா ட் அடிப்ைமெயில்) ைற்றும் அெைானம் மவக்கப்ைட்ெ தங்கத்தின் 

எமெமயக் குறிப்ைிட்டும் கென் வாங்குைவருக்கு சான்றிதழ் / அெகுச் சடீ்டு வழங்கும்.  

 
 

3(d) தகவல் ைற்றும் தனியுரிமை 

 

1. AMFL ஆனது கென் வாங்குைவரிெம் இருந்து KYC ஆவைங்களின் டிஜிட்ெல் நகல்கமளப் டைற்று, RBI 

விதிமுமறகளின்ைடி அமதச் சரிைார்க்கும். 

 

2. AMFL ஆனது, RBI ஆல் அங்கீகரிக்கப்ைட்ெ கென் தகவல் நிறுவனங்களுக்கு (CICs) துல்லியைான ைற்றும் 

விரிவான கென் வாங்குைவர் த மவ ச ீான கென் த வு வடிவத்தில் உள்ளைடி ைிகவும் அடிக்கடி 

ைதிரவற்றுவமத உறுதி டசய்யும். 

 

3.  CIC களுென் உள்ள அவர்களது த வு குறித்து கென் வாங்குைவர் எழுப்பும் எந்தடவாரு சர்ச்மசமயயும் 

உெனடியாக நிவர்த்தி டசய்வமத AMFL உறுதி டசய்யும். 

 

4. கென் வாங்குைவர் தகவமல கண்டிப்ைாக  கசியைாக மவத்திருப்ைதற்கு AMFL ரைாதுைான 

நெவடிக்மககமள எடுக்கும். 

 

5. கென் வாங்குைவர் டதாெர்ைான தகவமல மூன்றாம் த ப்ைினருக்கு டவளிப்ைடுத்த ைின்வரும் 

சூழ்நிமலகளில் ைட்டுரை AMFL அனுைதிக்கப்ைடும் 

- அத்தமகய தகவல்கள் சட்ெத்தின் கீழ் வழங்குவது ரதமவயானது அல்லது வைிக 

ரநாக்கங்களுக்காக வழங்குவது அவசியைாக ரதமவப்ைடுகிறது (உதா ைைாக கென் தகவல் 

நிறுவனங்களுக்கு) 

- அத்தமகய டவளிப்ைடுத்துவது குறித்து கென் வாங்குைவருக்கு டதரிவிக்கப்ைட்டு 

எழுத்துப்பூர்வைாக முன் அனுைதி டைறப்ைடும். 

- கென் வாங்குைவர் தகவமலப் டைற/ைகிர்வதற்கு, நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்பு டகாடுப்ைதுென் 

கூெரவ சம்ைந்தப்ைட்ெ மூன்றாம் த ப்ைினருக்கு, கென் வாங்குைவ ால் அங்கீகா ம் 
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வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

6. விளம்ை ங்கள், சந்மதப்ைடுத்தல் டைாருட்கள் ைற்றும் ைிற டைாதுத் தகவல்களில் தகவல்கமளப் 

ையன்ைடுத்துவதற்கு ஒவ்டவாரு கென் வாங்குைவரிெைிருந்தும் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் டைறப்ைடுவமத 

AMFL உறுதி டசய்யும். 

7. வாடிக்மகயாள ால் அெைானம் மவக்கப்ைட்ெ ைிமையத்மத ைாதுகாப்ைாக ைத்தி ப்ைடுத்த 

சாத்தியைான ைற்றும் நியாயைான அமனத்து நெவடிக்மககமளயும் எடுக்கவும், நிறுவனம் அதமனப் 

ைத்தி ப்ைடுத்தி மவத்துள்ள ரைாது தற்டசயலான, கவனக்குமறவாக அல்லது ரைாசடியான வழியில் 

டதாமலந்து ரைானால் வாடிக்மகயாளருக்கு இழப்ைீடு டகாடுக்கவும் நிறுவனம் டைாறுப்ரைற்கிறது. 

ைிமையம் (தங்கம்) அதன்ைீது ரசதத்தின் அறிகுறிகமளக் டகாண்டிருந்தால், கெமன அனுைதிக்கும் 

ரைாது நிறுவனத்தால் ைத்தி ப்ைடுத்தி மவக்கப்ைடும் முன், அந்த உண்மை டதரிவிக்கப்ைடும் அல்லது 

அனுைதி கடிதம்/அெகு சடீ்டில் சுருக்கைாக ரசர்க்கப்ைடும். 

8. நிறுவனம், ரகாரிக்மகயின் ரைரில், வாடிக்மகயாளருக்ரகா அல்லது அவ ால் முமறயாக 

அங்கீகரிக்கப்ைட்ெ ைி திநிதிக்ரகா கென் நெப்ைில் இருக்கும்ரைாது எந்த ரந த்திலும் அல்லது கென் 

அமெக்கப்ைட்ெவுென் உெனடியாக கென் கைக்கின் அறிக்மகமய வழங்கும். எவ்வாறாயினும், 

கைக்மக மூடிய 30 காலண்ெர் நாட்களுக்குப் ைிறகு, கைக்கு அறிக்மகமய வழங்குவதற்கு தான் 

தரீ்ைானித்த ைடி நியாயைான டசயலாக்கக் கட்ெைங்கமள வாடிக்மகயாளர் நிறுவனத்துக்கு 

டசலுத்துவது ரதமவப்ைடும். 

 

3(f) குமற நிவர்த்தி டசய்தல் 

 

1. திறம்ைெ ைற்றும் சரியான ரந த்தில் கென் வாங்குைவர் அளிக்கும் புகார்கமள ரைலாண்மை டசய்யும் 

திறமையான டசயலமைப்ைின் மூலம், உறுப்ைினரின் நலன்கமளப் ைாதுகாப்ைதற்கு AMFL ஆற்றல் ைிக்க 

கென் வாங்குைவர் குமறகமளத் தரீ்க்கும் டைாறிமுமறமயக் டகாண்டிருக்கும். 

 

2. AMFL ஆனது கிமளகள், டிவிஷனல் அலுவலகங்கள், தமலமை அலுவலகம், கென் ஆவைங்கள் ைற்றும் 

ைிற தகவல் டதாெர்பு ைன்றங்களில் (நிறுவன இமையதளம் ரைான்றமவ) வாடிக்மகயாளர் 

குமறகமள நிவர்த்தி டசய்த விவ ங்கமள ரநாெல் அதிகாரி விவ ங்களுென் டதளிவாகத் 

டதரிவிக்கும் ைற்றும் காட்சிப் ைடுத்தும். 

 

3. AMFL ஆனது தமலமை அலுவலகத்தில்ஒரு ைி த்ரயக புகார் அதிகாரிமயக் டகாண்டிருக்கும் , 

ஒவ்டவாரு கென் வாங்கியவரின் கென் ைாஸ்புக்கிலும் வழங்கப்ைட்டுள்ள டதாெர்பு விவ ங்கள் 

வாயிலாக அவம த் டதாெர்பு டகாள்ள முடியும். இது சர்ச்மசகள் ைற்றும் குமறகள் ஒரு 

ஏற்றுக்டகாள்ளக் கூடிய காலத்திற்குள் ரகட்கப்ைட்டு தரீ்க்கப்ைடுவமத உறுதி டசய்யும். 

 

4. AMFL ைீட்பு டதாெர்ைான குமறகமள நிவர்த்தி டசய்வதற்கான ஒரு ைி த்ரயக டைாறிமுமறமயக் 

டகாண்டுள்ளது, AMFL அத்தமகய குமறகமள ரந டியாக ைதிப்ைிடுவதற்கு உள்ளக தைிக்மக ைற்றும் 

லஞ்ச ஒழிப்பு குழுமவ ஈடுைடுத்தும். 

 

விளக்கங்கள் அல்லது புகார்களுக்கு, கென் வாங்குைவர் குமற தரீ்க்கும் நிர்வாகத்மத கட்ெைைில்லா எண். 1800 

270 1146 இல் அமழப்ைதன் மூலம் அல்லது ஆசிர்வாத் மைக்ர ா ஃமைனான்ஸ் லிைிடெட். CIN- 

U65923TN2007PLC064550, 9வது மற்றும் 10வது தளம், எண் 9, கிளப் ஹவுஸ் சாமல, அண்ைாசாமல, டசன்மன 600002 

என்ற முகவரிக்கு தைாலில் அனுப்ைதன் மூலம் அல்லது grievances@asirvad.in.க்கு ைின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் 

டதாெர்பு டகாள்ளலாம். 

வாடிக்மகயாளர்கள் தங்கள் மைய எண், கிமள , ைற்றும் அவர்களுக்கு இருக்கும் புகாரின் தன்மை ைற்றிய 

விவ ங்கமள வழங்குைாறு அறிவுறுத்தப்ைடுகிறார்கள், ரைலும் அமழப்ைின் தன்மையின் அடிப்ைமெயில் 

வாடிக்மகயாளர் வினவ 

ல்கமள தரீ்ப்ைதற்கு அதமனப் டைறுைவர் முடிப்ைதற்கு ஒரு குறிப்ைிட்ெ டசயல்ைாட்டு ரந த்மத டதரிவிப்ைார். 
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இந்த ைாதிரியில், வாடிக்மகயாளரின் வினவல்/புகாம  முடிப்ைதற்கு 7 முதல் 14 நாட்கள் வம யிலான 

முதன்மை டசயல்ைாட்டு ரந ம் வம யறுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

GRO அளவில் 15 நாட்களுக்குள் புகார் தரீ்க்கப்ைொத சூழ்நிமலகளில், அமத ரைல்முமறயீடு டசய்ய, 

வாடிக்மகயாளர் AMFL முதன்மை ரநாெல் அலுவலர் (Principal1 Nodal Officer -PNO) க்கு கார்ப்ைர ட் அலுவலகத்திற்கு 

(ஆசரீ்வாத் மைக்ர ா ஃமைனான்ஸ் லிைிடெட் ,9 வது ைற்றும் 10 வது தளம் கிளப் ஹவுஸ் ர ாடு, அண்ைாசாமல, 

டசன்மன 600002) க்கு தைால் மூலம் அல்லது pno@asirvad.in க்கு ைின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் அல்லது (91) 

9710931215 டைாமைல் எண்ைில் (காமல 9:00 ைைி முதல் ைாமல 5:30 ைைி வம ) டதாெர்பு டகாள்வதன் மூலம் 

முதன்மை ரநாெல் அலுவலருக்கு அமத டதரிவிக்கலாம். 

AMFL ஐ அமெயும் எந்தடவாரு வாடிக்மகயாளரின் புகார்/பரிந்தும யும் 1 ைாத காலத்திற்குள் ரைற்கூறிய முமறயீட்டு 

டசயல்முமறக்குள் தரீ்க்கப்ைட்டு முடிக்கப்ைெ ரவண்டும் - தவறினால், ஒழுங்குமுமற அதிகாரிகளிெம் 

வாடிக்மகயாளர் சிக்கமலத் டதரிவிக்கலாம். 

 

உள்ளக குமறதரீ்ப்ைாளர்: 

 நவம்ைர் 15, 2021 ரததியிட்ெ RBI சுற்றறிக்மக CO.CEPD.PRS.No.S874/13-01-008/2021-2022 இன் ைடி ஏப் ல் 1, 2022 நாள் 

முதல் குமறகமளத் தரீ்ப்ைதற்காக உள்ளமைந்த குமறதரீ்ப்ைாளர்கமள நிறுவனம் நியைித்துள்ளது. (AMFL ஆல் 

ைகுதி/முழுமையாக நி ாகரிக்கப்ைட்ெ) கருத்து மூலம் புகார்கள் அனுப்ைப்ைட்ொல், வாடிக்மகயாளருக்கு 

அனுப்பும் முடிப்ைது ைற்றிய தகவலில் உள்ளக குமறதரீ்ப்ைாளரின் கருத்து/குறிப்பும கள் வாடிக்மகயாளருென் 

ைகி ப்ைடும். 

 

MFIN குமறகள் நிவர்த்தி டசய்தல்: வாடிக்மகயாளர் தன் வினவல்/புகாருக்கு குமறதரீ்ப்புப் ைிரிவு ைற்றும் 

ரைல்முமறயீட்டு ஆமையத்தின் ைதிலில் திருப்தி அமெயவில்மல என்றால், வாடிக்மகயாளர் 

மைக்ர ாஃமைனான்ஸ் டதாழில்துமற - மைக்ர ாஃமைனான்ஸ் நிறுவனங்களின் கண்காைிப்பு வாரியத்திெம் 

புகார் டதரிவிக்க வாடிக்மகயாளருக்கு தமெ ஏதும் இல்மல 

 

டநட்டவார்க் ( MFIN) கட்ெைைில்லா எண் 1800 1021 080. 

அல்லது ரிசர்வ் வங்கியிெம் (RBI) புகார் டதரிவிக்கலாம் 

ஒரு ைாதத்திற்குள் புகார் தரீ்க்கப்ைொவிட்ொல், வாடிக்மகயாளர் “டைாது ரைலாளர், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, வங்கி 
அல்லாத ரைற்ைார்மவத் துமற, டசன்மன ைண்ெல அலுவலகம், ஃரைார்ட் கிளாசிஸ், 16,  ாஜாஜி சாமல, தைால் 

டைட்டி எண்.40, டசன்மன-600001, டதாமலரைசி: 044-2536 1490/ 2539 9222, டதாமலநகல்: 044 2539 3797 ைின்னஞ்சல்: 

dnbs@rbi.org.in”. 

 

'ரசமவ குமறைாடு' டதாெர்ைான புகார்கள் இருக்கும் சூழ்நிமலகளில், ஒரு ைாதத்திற்கும் ரைலாக தரீ்வு 

காண்ைதில் தாைதம் ஏற்ைட்ொல் ைட்டுரை, https://cms.rbi.org.in மூலம் CMS ரைார்ட்ெலில் ஆன்மலனில் புகாம  

தாக்கல் டசய்வதன் வாடிக்மகயாளர் RBI குறைதீர்ப்பாளறை அணுகலாம். புகார்கமள, அமனத்து கிமளகளிலும் 

நிறுவனத்தின் இமையதளத்திலும் கிமெக்கும் ரிசர்வ் வங்கி குமறதரீ்ப்பு திட்ெத்தில் (RBI ஒம்புட்ஸ்ைன் ஸ்கீம்) 

உள்ள ைடிவத்தில் (CRPC@rbi.org.in) என்ற ைி த்ரயக ைின்னஞ்சல் மூலைாக அல்லது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, 4வது 

ைாடி, டசக்ொர் 17, சண்டிகர் - 160017 இல் அமைக்கப்ைட்டுள்ள 'மையப்ைடுத்தப்ைட்ெ டைறுதல் ைற்றும் டசயலாக்க 

மையத்திற்கு’ (Centralised Receipt and Processing Centre) நிஜைான கடித வாயிலாக அனுப்ைி ைதிவு டசய்யலாம் 

கூடுதலாக, கட்ெைைில்லா டதாமலரைசி எண் - 14448 (காமல 9:30 முதல் ைாமல 5:15 வம ) டகாண்ெ ஒரு 

டதாெர்பு மையம். 

 
********************************************** 
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