
 

 

கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்டட த ாடர்பில் தபாதுவாக எழுகின்ற வினாக்கள்   
 
1. கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடன் கூடிய அட்டடகள் எனப்படுவது யாது?  
 

நீங்கள் விரும்புகின்றவாறு ச ாந்தமான ஒரு படத்தத அல்லது கார்கில்ஸ் வங்கி படங்கள் தவப்பகத்தத உபய ாகித்து 

உங்களுதட  கார்கில்ஸ் வங்கி கடனட்தடத  நீங்கள் பிரத்திய கமாக வடிவதமத்துக் சகாள்ள முடியும்.  
 
2. கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்டடதயான்றுக்கு நான் எவ்வாறு விண்ணப்பிக்க முடியும்? 
 

எமது எந்தசவாரு கார்கில்ஸ் கிதளக்கும் வருதக தந்து, படத்துடனான அட்தடக்கான விண்ணப்பத்தத இலகுவாக 

பூர்த்தி ச ய்து கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்தடக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்.   
 
3. எனது கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்டடயில் எந்  வடகயான படங்கடை நான் உபயயாகிக்க முடியும்?  

* உங்களது ச ாந்த படங்கள் எததனயும் நீங்கள் உபய ாகிக்க முடியும்.  
* எமது கார்கில்ஸ் வங்கி படங்கள் தவப்பகத்திலிருந்தும் நீங்கள் சதரிவு ச ய்  முடியும்.   
* கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்தட வழிகாட்டல் விதிமுதறகதள பார்க்கவும்.   

 
4. நான் விண்ணப்பித்  படம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ை ா அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டுள்ை ா என்பட  நான் எவ்வாறு அறிந்து 

தகாள்வது?   
* உங்களுதட  படத்தின் நிலவரம் சதாடர்பாக வங்கியிடமிருந்து உறுதிப்படுத்தும் அதைப்சபான்தற நீங்கள் 

சபற்றுக்சகாள்வீர்கள்.  
 
5. நான் இடணயத்தின் மூலமாக எனது படத்ட  பதியவற்றம் தெய்து கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்டடக்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியுமா?   
* இல்தல.  

 
6. கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்டடக்கு எவ்வடகயான கட்டணங்கள் அறவிடப்படுகின்றன?   

* புதி  அட்தடகள், ச ாந்தப் படங்கள் - படத்துடனான அட்தட ய தவக் கட்டணம் ரூபா 750/- 
 

* புதி  அட்தடகள், தவப்பகப் படங்கள் - படத்துடனான அட்தட ய தவக் கட்டணம் ரூபா 500/- 
 

படத்தத மாற்றம் ச ய்தல் - படத்தத மாற்றுவதற்கான கட்டணம் ரூபா 250ஃ- ூ  மாற்று அட்தடக்கான கட்டணம் ரூபா 

500ஃ- (தற்யபாதத  வாடிக்தக ாளர்களுக்கு மட்டும்) 
 
7. எனது கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்டட த ாடலந்து விட்டது, நான் முன்னர் பயன்படுத்திய அய  படத்துடன் 

புதிய அட்டடதயான்டறப் தபற்றுக்தகாள்ை முடியுமா?  
* ஆம். அயத படத்துடன் நீங்கள் படத்துடனான மாற்று அட்தடத ப் சபற்றுக்சகாள்ள முடியும்.  

 
8. படத்துடனான பதில் அட்டடக்கு என்னிடம் கட்டணம் அறவிடப்படுமா?  

* ஆம். பதில் அட்தடக்கு  கட்டணமாக ரூபா 500/- அறவிடப்படும்.  
 
9. படத்துடனான எனது அட்டடயில் படத்ட  மாற்றிக் தகாள்ளும் நடடமுடற என்ன?  
 

* நீங்கள் கார்கில்ஸ் வங்கி படத்துடனான அட்தடக்கான புதி  விண்ணப்பசமான்தறப் பூர்த்தி ச ய்து, உங்களுதட  

புதி  படத்துடன் எமது எந்தசவாரு கிதளயிலும்  மர்ப்பிக்க முடியும்.  
 
10. ஒரு அட்டடயில் ஒன்றுக்கு யமற்பட்ட படங்கடை தபாறிப்ப ற்கு நான் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?  

* இல்தல, ஒரு அட்தடயில் ஒன்றுக்கு யமற்பட்ட படங்கதள உபய ாகிக்க முடி ாது.  
 
11. எனது கார்கில்ஸ் வங்கி தடபிட் அட்டடயின் படத்ட யும் மாற்றிக் தகாள்ை முடியுமா?  

* கார்கில்ஸ் வங்கி கடனட்தடகளுக்கு மாத்திரயம படத்துடனான அட்தட ய தவ கிதடக்கப்சபறுகின்றது.  
 
12. படத்துடனான அட்டடயுடன் புதிய கடனட்டடக்கான விண்ணப்பத்ட  எவ்வாறு முன்டவப்பது? 
 

* வைக்கமான கடனட்தட விண்ணப்பத்தத வாடிக்தக ாளர் பூர்த்தி ச ய்து, படத்துடனான அட்தடக்கான 

விண்ணப்பத்தத முன்தவக்கலாம். வைக்கமான கடனட்தட விண்ணப்பம் மற்றும் கடனட்தட ஆவணங்கதள  ரிபார்க்கும் 

பட்டி லில் “படத்துடனான அட்தட” என கிதளயிலுள்ள வங்கி உதவி ாளர் குறிப்பிடுவார்.   
 
13. வாடிக்டகயாைர் கிடையில் ஒப்படடக்கும் படங்கள் எவ்வாறு அட்டட டமயத்துடன் பகிரப்படுகின்றது? 
 

* விரும்பும் படத்துடனான அட்தட தம த்திலுள்ள பிரதிநிதி ஒருவரால் தக ாளப்படுகின்ற சபாதுவான சமாதபல் 
சதாதலயபசி இலக்க்திற்கு எந்தசவாரு டிஜிட்டல் ஊடக வழி ாக அவர்கள் படத்ததப் பகிர்ந்து சகாள்வதுடன், 



 

 

வாடிக்தக ாளரது யதசி  அதட ாள அட்தட மற்றும் வாடிக்தக ாளரது படத்தின் யமற்யகாள் இலக்கம் ஆகி வற்தறயும் 

பகிர்ந்து சகாள்வர்.    


