
 
!"#ைறக' ம*+, -ப/தைனக'	

 
1. இ3ச5ைகயான8 ச5ைக இட,ெப+, கால<ப=">? கா@A?B வDA EFGெடG கடனGைட ம*+, ெடHG 

அGைட வாJKைகயாள@கMK= (இதO HOன@ “அGைட வாJKைகயாள@” என !RKக<பSவ@) மGSேம 
ெச?5பJயா=,. 

 
ேசைவைய வழ()* 
+தாபன*  

ச0ைக ஊ3)456 ச0ைக 
இட*ெப:* கால5ப)< 

 
Findmyfare 

 
 
 

கடO ம*+, ெடHG அGைட 
வாJKைகயாள@கMடO Wட< 
பயX<பவYO !மான JKகGSK= 50% 
கR] 

 
ஊK=!<_ ச5ைக =`aS 
“MASTER50” 

 
ெச?5பJ 2020 ஜுO 30 
வைர. 

 
 
2. www.findmyfare.com ஊடாக  “MASTER50” எOற ஊK=!<_3 ச5ைக =`aGைட பயOபSf" 

ேம*ெகா'ள<பS, #*ப"]கMK= மாf"ரேம இ3ச5ைக ெச?5பJயா=,. 
 
3. ஒh ெகாSKக?வாDக? நடவJKைகKகாக அ"கபGச த'MபJf ெதாைக  jபா 50,000. 
 
4. வழD=னYடFh/8 AைடKக<ெப+AOற ெபாhGக' ம*+, ேசைவக' ெதாட@பாக எ/தெவாh காரணfைத 

#OnGS, அGைட வாJKைகயாளhK= ஏ*பSAOற அ?ல8 ெபாhGக' ம*+, ேசைவகpO தர, 
ெதாட@பான இழ<qSக', நGடDக' ம*+, ேசதDகMK= கா@A?B வDA EFGெடG எr!தf"5, 
ெபா+<ேப*+Kெகா'ளா8. இத*கான #s<ெபா+<ைபt, அGைட வாJKைகயாளேர ஏ*க ேவuS,.  

 
5. இ3ச5ைக ெதாட@பான !"#ைறக' ம*+, ஒsD=#ைறகp? எr!தமான "hfதfைதேயா அ?ல8 

மா*றfைதேயா எr!தமான #Oன`!fத?கMFO` ேம*ெகா'M, vரண உYைமைய வDA ெகாuS'ள8. 
 
6. ஊK=!<_3 ச5ைக இட,ெப+, கால<ப=">? ேசைவைய வழD=, Bதாபனf"? அGைடைய #ைறய*ற 

வைக>? உபேயாA<ப8 கuட`ய<பGடா?, ஊK=!<_ இட,ெப+AOற இKகால<ப=">? அGைட>O 
பாவைனைய வDA தன8 த*8XHO Hரகார, கGS<பSfதலா,. 

 
7. வDA தன8 த*8XHO Hரகார, இ3ச5ைக>? "hfதDகைள ேம*ெகா'M,/yள<ெப+, உYைமையK 

ெகாuS'ள8.  
 

8. எr!தமான HணK=கM, எsAOற பGசf"? வDA>O z@மானேம இ+"யானதாக கhத<பS,. 
 
9. இ/த ஊK=!<_ ச5ைகைய பணமாக மா*`K ெகா'ள #Jயா8 அ?ல8 ெதாட@_பGட ேசைவ வழDக? 

-+வனfதா? வழDக<பSAOற ஏைனய ஊK=!<_3 ச5ைககMடO இ/த ஊK=!<_ ச5ைகைய 
ஒO`ைணf8 பயOெபற #Jயா8. 

 
10. கா@A?B வDA கடனGைட ம*+, ெடHG அGைட ெகாSKக?வாDக? நடவJKைகக' ெதாட@பான 

ெபா8வான !"#ைறக' ம*+, -ப/தைனக' ெதாட@/8, நைட#ைற>? இhK=,.  
 
11. Anywhere கடனGைட தவைணK ெகாS<பன]f "Gடமான8 (இதO HOன@ “Anywhere தவைணK 

ெகாS<பன]f "Gட,” என !pKக<பS,) வDA தன8 கடனGைட வாJKைகயாள@கMK= 
AைடKக<ெப+, வைக>? கா@A?B வDAயா? (“வDA”) வழDக<பS, ஒh "Gடமா=,. 

 
12. வGJ>O`ய Anywhere தவைணK ெகாS<பன]f "Gடமான8 ஊK=!<_ இட,ெப+, 

கால<ப="யான 2019 ஜுைல 12 #த? 2020 ஜனவY 31 வைர (இh "னDகM, அடDகலாக) 
(“ஊK=!<_K கால,”) மGSேம AைடKக<ெப+AOற8. 

 
13. ஊK=!<_ இட,ெப+, கால<ப=">? கா@A?B வDAயா? !-ேயாAKக<பGS'ள 

கடனGைடைய உபேயாAf8 உ'நாGJ? அ?ல8 ெவpநாSகp? ேம*ெகா'ள<பSAOற எ/தெவாh 
ெகாSKக?வாDக? நடவJKைகK=, (#*பணDக' �Dகலாக) வGJ>O`ய Anywhere தவைணK 
ெகாS<பன]f "Gடf"O �� jபா 500/- எOற நைட#ைற<பSfத? கGடணf8டO 3,6,12,18,24 அ?ல8 
36 மாதDக' வைரயான y'ெகாS<பன]K காலfைத அGைட வாJKைகயாள@ ேகார #Jt,. 

 
14. #*பணDகMK= இ3ச5ைக ெச?5பJயாகா8. 



 
15. வGJ>O`ய Anywhere தவைணK ெகாS<பன] ஊK=!<HO �� தவைணK ெகாS<பன]f 

"Gடfைத< ெப*+Kெகா'M, த="ையK ெகாuJh<பத*= ஒh ெகாSKக?வாDக? நடவJKைக>? 
=ைற/தபGச ெதாைகயான8 jபா 25,000/- அ?ல8 ெவpநாGS ெகாSKக?வாDக? நடவJKைகயாக 
இh<HO ேம*=`<HGட ெதாைகK= சமமான ெவpநாGS நாணயf ெதாைகயாக இhfத? ேவuS,. 

 
16. அGைட வாJKைகயாள@ வGJ>O`ய Anywhere தவைணK ெகாS<பன]f "Gடfைத ேகார 

!h,Hனா?, அவ@ அrவா+ ேம*ெகா'ள !h,_AOற ெகாSKக?வாDக?(க') ெதாட@H? 011 
7640640 ஊடாக அைழ<_ ைமயf"*= அ`!fத? ேவuS,. 

 
17. ேம*=`<HGட ச5ைகைய< ெப*+Kெகா'ள !h,Hனா?, =`<HGட ெகாSKக?வாDக? 

நடவJKைக(க'), ஊK=!<_ இட,ெப+, கால<ப=">? ேம*ெகா'ள<பSவ8டO, 
ெகாSKக?வாDக? இட,ெப*ற "க">Eh/8 14 "னDகMK=' வDAK= அ`!Kக<பட? ேவuS,. 
இ8 ெதாட@பான ேகாYKைகைய ஏ*+Kெகா'வத*கான கைட� "க" 2020 ெப<ரவY 14 ஆ=,. 

 
18. வGJ>O`ய Anywhere தவைணK ெகாS<பன]f "Gட ஊK=!<_ ெதாட@பான !"#ைறக' ம*+, 

-ப/தைனகMK= இணDகாத எ/தெவாh அGைட வாJKைகயாள@ #OைவK=, தவைணK 
ெகாS<பன] ெதாட@பான ேகாYKைகைய -ராகYK=, vரண உYைமைய வDA ெகாuS'ள8. 

 
19. ெகாSKக?வாDக? ெச�ய<பGட ெமாfத ெதாைகயான8 த*ேபாைதய கடO எ?ைல>O ஒh பாகமாக 

அைமt,. =`<HGட தவைணK ெகாS<பன]க' மாதா/த அJ<பைட>? கணK=KW*`? 
பGJயEட<பS,. தவைணKெகாS<பன!O �� y'ெகாS<பன] ஒrெவாh #ைற 
ேம*ெகா'ள<பSAOற சமயf"? கடO எ?ைல>? #டKA ைவKக<பGட ெதாைக பJ<பJயாக 
=ைறவைடt,. 

 
20. எ/தெவாh காரணfைத #OnGS, அ?ல8 Anywhere தவைணK ெகாS<பன]f "Gடf"O �� 

ெச5fத<பட ேவuJய -5ைவ ெச5fத<படாைம அடDகலாக இதO �� எ/தெவாh !"#ைறக' 
ம*+, -ப/தைனகைள y+த? அ?ல8 கடனGைட அDகfதவ@ உடOபJKைக ம*+, அதO 
எ/தெவாh !"#ைறக' ம*+, -ப/தைனகைள y+த? காரணமாக அGைட உ+<HனYO கடனGைட 
-+fத<பS,, இரf83 ெச�ய<பS, அ?ல8 _8<HKக<படாத அ?ல8 இைட -+fத<பS, பGசf"? 
-5ைவயாக உ'ள தவைணK ெகாS<பன]க' (இOன#, பGJயE? ேச@Kக<படாத தவைணK 
ெகாS<பன]க' அடDகலாக) உடனJயாக ெச5fத<பட ேவuJய8டO, #sf ெதாைகt, வDAK= 
ெச5fத<பட? ேவuS,. 

 
21. வGJ>O`ய Anywhere தவைணK ெகாS<பன]f "Gட ஊK=!<ைப yள<ெப+, அ?ல8 

வGJ>O`ய Anywhere தவைணK ெகாS<பன]f "Gடf"O !"#ைறக' ம*+, -ப/தைனகp? 
தன8 த*8XHO Hரகார, மா*றfைத ஏ*பSf8, உYைமைய கா@A?B வDA ெகாuS'ள8. 

 
 
 
 
 


