
உங்களுடைய கார்கில்ஸ் வங்கி கைனட்டை மூலமாக கார்கில்ஸ் ஃபூட் 

சிட்டியில் நீங்கள் ககாள்வனவு கசய்யும் ப ாது அதில் 15%  ணத்டத 

உங்களுடைய கார்கில்ஸ் வங்கி பசமிப்புக் கணக்கின் மூலமாக மீளப் 

க ற்றிடுங்கள் 

 

சலுடக 

உங்களது கார்கில்ஸ் வங்கி கைனட்டைடய உபய ோகித்து, கார்கில்ஸ் ஃபூட் 

சிட்டியில் நீங்கள் ககோள்வனவு கெய்யும் யபோது அதில் 15%  ணத்டத உங்களுடை  

கார்கில்ஸ் வங்கி பசமிப்புக் கணக்கின் மூலமாக மீளப் க ற்றிடுங்கள். 

 

விற் டனயாளரின் க யர் மற்றும் அடமவிைங்கள் 

கோர்கில்ஸ் ஃபூட் ெிட்டி 

கோர்கில்ஸ் ஃபூட் ெிட்டி அடனத்து விற்படன டை ங்கள் 

 

ஊக்குவிப்பு இைம்க றும் காலப் குதி 
               2019 ைோர்ச் 31 ஆம் திகதி வடை 

 

விதிமுடறகள் மற்றும் நி ந்தடனகள் 

1. கோர்கில்ஸ் வங்கி ைோஸ்ைர்கோட் கைனட்டை வோடிக்டக ோளர்களுக்கு ைட்டுயை 

இச்ெலுடக கெல்லுபடி ோகும். 

 

2. அடனத்து கோர்கில்ஸ் ஃபூட் ெிட்டி விற்படன டை ங்களிலும் இந்த ஊக்குவிப்பு 

கெல்லுபடி ோகும். 

 
3. ைோதகைோன்றில் கோர்கில்ஸ் ஃபூட் ெிட்டி ில் கெலவிட்ை கைோத்த கதோடக ில் 15% 

ைோதோந்த ‘பண ைீளளிப்டப’ கைனட்டை வோடிக்டக ோளர் கபற்றுக்ககோள்ளும் 

தடகடைட க் ககோண்டுள்ளோர்.  

 
4. ைோதோந்த பண-ைீளளிப்டபப் கபற்று அனுபவிப்பதற்கு, 

• கைனட்டை வோடிக்டக ோளர் கோர்கில்ஸ் வங்கி யெைிப்புக் கணக்ககோன்டறக் 

ககோண்டிருத்தல் யவண்டும் 

• கோர்கில்ஸ் ஃபூட் ெிட்டி ில் ககோள்வனடவ யைற்ககோள்ளும் ஒவ்கவோரு 

தைடவயும் கைோத்த ககோள்வனவு கதோடக ோனது குடறந்தபட்ெம் ரூபோ 2,000/= 

ஆக இருத்தல் யவண்டும் 

• கைனட்டை வோடிக்டக ோளர் கோர்கில்ஸ் ஃபூட் ெிட்டி ில் ைோதகைோன்றில் 

குடறந்தபட்ெம் ரூபோ 10,000/= அல்லது அதற்கு யைற்பட்ை கதோடகக்கு 

ககோள்வனவு கெய்தல் யவண்டும் 

 
5. ஒரு அட்டைக்கோன அதிகபட்ெைோக ரூபோ 50,000/= என்ற ைோதோந்த கதோடக 

ககோடுப்பனவு வடை ைட்டுயை பண ைீளளிப்பு கெய் ப்படும். அதிக பட்ெ பண 

ைீளளிப்பு கதோடக ரூபோ 7,500/= 

 



6. கோர்கில்ஸ் வங்கி யெைிப்புக் கணக்கிடனக் ககோண்டுள்ள கைனட்டை 

வோடிக்டக ோளர்களுக்கு ைட்டுயை பண ைீளளிப்டபப் கபற்றுக்ககோள்ளும் தடகடை 

உள்ளதுைன், குறிப்பிட்ை பண ைீளளிப்புத் கதோடக ோனது கோர்கில்ஸ் வங்கி ில் 

கைனட்டை வோடிக்டக ோளர் ககோண்டுள்ள யெைிப்புக் கணக்கில் வைவு 

டவக்கப்படும். 

 
7. வோடிக்டக ோளர் பண ைீளளிப்டபப் கபற்றுக்ககோள்ளும் தடகடை ககோண்ைவைோக 

இருப்பின், அடுத்த ைோதத்தில் 14 ஆவது பணி தினத்தன்று அல்லது அதற்கு 

முன்பதோக ைோதோந்த பண ைீளளிப்பு கதோடக கைனட்டை வோடிக்டக ோளரின் 

யெைிப்புக் கணக்கில் வைவு டவக்கப்படும். (உ-ம். ஜனவரி ைோதத்திற்கோன பண 

ைீளளிப்பு 2019 பிப்ரவரி 20 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் வைவு டவக்கப்படும்) 

 
8. துடண அட்டை வோடிக்டக ோளர் யைற்ககோள்ளும் ககோள்வனவுகளும் பிைதோன 

கைனட்டை வோடிக்டக ோளரின் போவடன ோக கருத்தில் ககோள்ளப்பட்டு, பிைதோன 

கைனட்டை வோடிக்டக ோளரின் கோர்கில்ஸ் வங்கி யெைிப்புக் கணக்கில் பண 

ைீளளிப்பு வைவு டவக்கப்படும்.  

 
9. கோர்கில்ஸ் ஃபூட் ெிட்டி ில் இைம்கபறும் ஊக்குவிப்புக்கள் ைற்றும் 

தள்ளுபடிகளுக்கு யைலதிகைோக இந்த பண ைீளளிப்பு ெலுடக வழங்கப்படும். 

 
10. ெிககைட் ைற்றும் ைதுபோன ககோள்வனவுகளுக்கு இந்த ஊக்குவிப்பு 

கெல்லுபடி ோகோது 

 
11. வழங்குனர்களோல் வழங்கப்படுகின்ற உற்பத்திகள் கதோைர்பில் எந்தகவோரு 

கோைணத்டத முன்னிட்டும் எழக்கூடி  அல்லது கபோருட்கள் ைற்றும் யெடவகளின் 

தைம் கதோைர்போன அல்லது அட்டை வோடிக்டக ோளருக்கு ஏற்படுகின்ற எந்தகவோரு 

இழப்படீ்டுக் யகோைல்கள், நட்ைங்கள், யெதங்களுக்கு கோர்கில்ஸ் வங்கி லிைிட்கைட் 

எவ்விதத்திலும் கபோறுப்யபற்றுக்ககோள்ளோது. 

 
12. இச்ெலுடக கதோைர்போன விதிமுடறகள் ைற்றும் நிபந்தடனகளில் திருத்தங்கடள 

அல்லது ைோற்றங்கடள யைற்ககோள்ளும் உரிடைட  வங்கி ககோண்டுள்ளது.  

 
13. ஊக்குவிப்பு இைம்கபறும் கோலப்பகுதி ில் கோர்கில்ஸ் ஃபூட் ெிட்டி ில் அட்டைட  

முடறயகைோக உபய ோகிக்கும் பட்ெத்தில், வங்கி தனது தற்துணிபின் பிைகோைம் 

ஊக்குவிப்பு இைம்கபறும் கோலப்பகுதி ில் அட்டை ின் போவடனட  

கட்டுப்படுத்தக்கூடும். 

 
14. வங்கி தனது தற்துணிபின் பிைகோைம் இச்ெலுடகட  திருத்தம் 

கெய்யும்/ைீளப்கபறும் உரிடைட க் ககோண்டுள்ளது.  

 
15. எவ்விதைோன பிணக்குகளும் எழுகின்ற பட்ெத்தில் வங்கி ின் தீர்ைோனயை 

இறுதி ோனதோக கருதப்படும். 



 
16. கோர்கில்ஸ் வங்கி கைனட்டை ககோடுக்கல்வோங்கல் நைவடிக்டககள் ைற்றும் 

கோர்கில்ஸ் வங்கி கணக்குகள் கதோைர்போன கபோதுவோன விதிமுடறகள் ைற்றும் 

நிபந்தடனகளுக்கு இது உட்பட்ைது. 
 
 


