
கார்கில்ஸ் வங்கியின் ANYWHERE தவணைக் ககாடுப்பனவுத் திட்டத்தின் 

விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள்   

 

1. Anywhere கடனட்ணட தவணைக் ககாடுப்பனவுத் திட்டமானது (இதன் 

பின்னர் “Anywhere தவணைக் ககாடுப்பனவுத் திட்டம்” என விளிக்கப்படும்) 

வங்கி தனது கடனட்ணட வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு கிணடக்கப்கபறும் 

வணகயில் கார்கில்ஸ் வங்கியால் (“வங்கி”) வழங்கப்படும் ஒரு 

திட்டமாகும்.   

2. வட்டியின்ைிய Anywhere தவணைக் ககாடுப்பனவுத் திட்டமானது 

ஊக்குவிப்பு இடம்கபறும் காலப்பகுதியான 2019 ஜூன் 01 முதல் 2020 

ஜனவரி 31  வணை (இரு தினங்களும் அடங்கலாக) (“ஊக்குவிப்புக் காலம்”) 

மட்டுமம கிணடக்கப்கபறுகின்ைது.   

3. ஊக்குவிப்பு இடம்கபறும் காலப்பகுதியில் கார்கில்ஸ் வங்கியால் 

விநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ள கடனட்ணடணய உபமயாகித்து உள்நாட்டில் 

அல்லது கவளிநாடுகளில் மமற்ககாள்ளப்படுகின்ை எந்தகவாரு 

ககாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்ணகக்கும் (முற்பைங்கள் நீங்கலாக) 

வட்டியின்ைிய Anywhere தவணைக் ககாடுப்பனவுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 

500/- என்ை நணடமுணைப்படுத்தல் கட்டைத்துடன் முப்பத்து ஆறு (36) 

மாதங்கள் வணையான மீள்ககாடுப்பனவுக் காலத்ணத அட்ணட 

வாடிக்ணகயாளர் மகாை முடியும்.   

4. முற்பைங்களுக்கு இச்சலுணக கசல்லுபடியாகாது.   

5. வட்டியின்ைிய Anywhere தவணைக் ககாடுப்பனவு ஊக்குவிப்பின் கீழ் 

தவணைக் ககாடுப்பனவுத் திட்டத்ணதப் கபற்றுக்ககாள்ளும் தகுதிணயக் 

ககாண்டிருப்பதற்கு ஒரு ககாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்ணகயில் 

குணைந்தபட்ச கதாணகயானது ரூபா 25,000/- அல்லது கவளிநாட்டு 

ககாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்ணகயாக இருப்பின் மமற்குைிப்பிட்ட 

கதாணகக்கு சமமான கவளிநாட்டு நாையத் கதாணகயாக இருத்தல் 

மவண்டும்.    

6. அட்ணட வாடிக்ணகயாளர் வட்டியின்ைிய Anywhere தவணைக் 

ககாடுப்பனவுத் திட்டத்ணத மகாை விரும்பினால், அவர் அவ்வாறு 



மமற்ககாள்ள விரும்புகின்ை ககாடுக்கல்வாங்கல்(கள்) கதாடர்பில் 

அணழப்பு ணமயத்திற்கு அைிவித்தல் மவண்டும்.   

7. மமற்குைிப்பிட்ட சலுணகணயப் கபற்றுக்ககாள்ள விரும்பினால், 
குைிப்பிட்ட ககாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்ணக(கள்), ஊக்குவிப்பு 

இடம்கபறும் காலப்பகுதியில் மமற்ககாள்ளப்படுவதுடன், 
ககாடுக்கல்வாங்கல் இடம்கபற்ை திகதியிலிருந்து 14 தினங்களுக்குள் 

வங்கிக்கு அைிவிக்கப்படல் மவண்டும். இது கதாடர்பான மகாரிக்ணகணய 

விடுப்பதற்கான கணடசி திகதி 2019 ஜுன் 14 ஆகும்.   

8. வட்டியின்ைிய Anywhere தவணைக் ககாடுப்பனவுத் திட்ட ஊக்குவிப்பு 

கதாடர்பான விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு இைங்காத 

எந்தகவாரு அட்ணட வாடிக்ணகயாளர் முன்ணவக்கும் தவணைக் 

ககாடுப்பனவு கதாடர்பான மகாரிக்ணகணய நிைாகரிக்கும் பூைை 

உரிணமணய வங்கி ககாண்டுள்ளது.    

9. ககாடுக்கல்வாங்கல் கசய்யப்பட்ட கமாத்த கதாணகயானது தற்மபாணதய 

கடன் எல்ணலயின் ஒரு பாகமாக அணமயும். குைிப்பிட்ட தவணைக் 

ககாடுப்பனவுகள் மாதாந்த அடிப்பணடயில் கைக்குக்கூற்ைில் 

பட்டியலிடப்படும். தவணைக்ககாடுப்பனவின் கீழ் மீள்ககாடுப்பனவு 

ஒவ்கவாரு முணை மமற்ககாள்ளப்படுகின்ை சமயத்தில் கடன் 

எல்ணலயில் முடக்கி ணவக்கப்பட்ட கதாணக படிப்படியாக 

குணைவணடயும்.    

10. எந்தகவாரு காைைத்ணத முன்னிட்டும் அல்லது Anywhere தவணைக் 

ககாடுப்பனவுத் திட்டத்தின் கீழ் கசலுத்தப்பட மவண்டிய நிலுணவ 

கசலுத்தப்படாணம அடங்கலாக இதன் கீழ் எந்தகவாரு விதிமுணைகள் 

மற்றும் நிபந்தணனகணள மீறுதல் அல்லது கடனட்ணட அங்கத்தவர் 

உடன்படிக்ணக மற்றும் அதன் எந்தகவாரு விதிமுணைகள் மற்றும் 

நிபந்தணனகணள மீறுதல் காைைமாக அட்ணட உறுப்பினரின் கடனட்ணட 

நிறுத்தப்படும், இைத்துச் கசய்யப்படும் அல்லது புதுப்பிக்கப்படாத 

அல்லது இணட நிறுத்தப்படும் பட்சத்தில் நிலுணவயாக உள்ள தவணைக் 

ககாடுப்பனவுகள் (இன்னமும் பட்டியலில் மசர்க்கப்படாத தவணைக் 

ககாடுப்பனவுகள் அடங்கலாக) உடனடியாக கசலுத்தப்பட 



மவண்டியதுடன், முழுத் கதாணகயும் வங்கிக்கு கசலுத்தப்படல் 

மவண்டும்.   

11. வட்டியின்ைிய Anywhere தவணைக் ககாடுப்பனவுத் திட்ட ஊக்குவிப்ணப 

மீளப்கபறும் அல்லது வட்டியின்ைிய Anywhere தவணைக் ககாடுப்பனவுத் 

திட்டத்தின் விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகளில் மாற்ைத்ணத 

ஏற்படுத்தும் உரிணமணய கார்கில்ஸ் வங்கி ககாண்டுள்ளது.      

 


