வர்த்தக நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் அடங்கலாக வர்த்தக இனைய

வங்கிச்சேனவனய நிர்வகிக்கும் விதிமுனைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
வர்த்தக

இணைய

வங்கிச்சேணவ

வடிவில்

இணைய

வங்கிச்

சேணவ

மற்றும்

ககொடுக்கல்வொங்கல் சேணவகணை வழங்கும் இணையத்தைகமொன்ணை கொர்கில்ஸ்

வங்கி லிமிட்கெட் உரிணம ககொண்டு, கதொழிற்படுத்தி மற்றும் சபைி வருகின்ைது.
கொர்கில்ஸ்
வங்கி”

வங்கி

என்று

மற்றும்

கேயற்படுகின்ைது.

மற்றும்

குணைத்தல்

சபொன்ை

கேய்திகள்,

நிறுவனங்கள்

மற்றும்

நெவடிக்ணககளுக்கொன

உற்பத்திகள்
தகவல்,

இணை

விழிக்கப்படுகின்ைது)

ககொடுக்கல்வொங்கல்
வணலத்தைம்

அதன்

சேணவகள்

(கூட்ெொக

“கொர்கில்ஸ்

வொடிக்ணகயொைர்

இணெயில்

அணுேரணனயொைரொக

வணலத்தைத்தினூெொக

இணைய

கண்கொைிப்பொன்கள்,
பகுப்பொய்வுக்

வழங்கப்படுகின்ை

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கைிப்பொன்கள்

கருவிகள்

மட்டுமன்ைி,

இந்த

மற்றும்

கேயலொக்கம்,

ஆபத்ணதக்

ஏணனயவற்ணையும்

உள்ைெக்கலொம்.
1.

வனையனை விளக்கங்கள்
இந்த ஆவைத்திலுள்ை பின்வரும் வொர்த்ணதகளும், கேொற்கதொெர்களும் சவறு
விதமொக குைிப்பிட்ெொலன்ைி, அவற்றுக்கு எதிரொக தரப்பட்டுள்ை அர்த்தத்ணத
ககொண்டுள்ைன:

“கார்கில்ஸ் வங்கி” என்பது இலங்ணக சேொேலிே ேனநொயக குடியரேின்

1.

ேட்ெங்களுக்கு அணமவொக கூட்டிணைப்புச் கேய்யப்பட்டு (பதிவு இலக்கம் PB 4847)
இல.696, கொலி வதி,
ீ ககொழும்பு 03, இலங்ணக என்ை முகவரியில் பதிவு
கேய்யப்பட்டுள்ை அலுவலகத்ணதக் ககொண்டுள்ை கொர்கில்ஸ் வங்கி

லிமிட்கெட்ணெக் குைிப்பதுென், அதன் உரித்தொைர்கள் மற்றும் உரிணம
ஒப்பணெக்கப்பட்ெவர்கணையும் உள்ைெக்கும்.

கொர்கில்ஸ் வங்கியின் “இனை நிறுவைம்” என்பது பின்வருவனவற்ணை

2.

உள்ைெக்கியுள்ைது:

(அ)

கொர்கில்ஸ்

வங்கியின்

எந்தகவொரு

தொய்

நிறுவனம்

அல்லது துணை நிறுவனம்; அல்லது (ஆ) கொர்கில்ஸ் வங்கியின் கட்டுப்பொட்டின்
கீ ழ்

அல்லது

கபொதுவொன

கட்டுப்பொட்டின்

கீ ழ்

உள்ை

ஒரு

நபர்;

அல்லது

(இ)

கொர்கில்ஸ் வங்கி சநரடி அல்லது ஆதொய நலன் அல்லது கட்டுப்பொட்டுென் 26%
அல்லது அதற்கு சமலொன வொக்குப் பத்திரங்கணைக் ககொண்டுள்ை எந்தகவொரு நபர்.
இணை என்பதற்கு வணரயணை விைக்கம்
நபர்

கதொெர்பிலும்

பத்திரங்கைின்

இலக்கை

அைிக்கும்

மொறுபொடுகளுென்

உரிணமயொண்ணம,

ஒப்பந்தத்தின்

சநொக்கத்திற்கு எந்தகவொரு

“கட்டுப்பொடு”
பிரகொரம்

என்பது

பைிப்பொைர்

வொக்குப்

ேணபக்கு

அங்கத்தவணர(அங்கத்தவர்கணை)
வணகயிலும்

சநரடியொகசவொ

நியமிக்கும்

அல்லது

உரிணம

அல்லது

மணைமுகமொகசவொ

சவறு

அத்தணகய

எந்த

நபருக்கு

முகொணமத்துவம் மற்றும் ககொள்ணககணை வழிநெொத்தும் அதிகொரம் மற்றும் “நபர்”

என்பது ஒரு நிறுவனத்ணத, கூட்டுத்தொபனத்ணத, பங்குெணமணய, அைநிதியத்ணத
அ;லது

சவறு

எந்தகவொரு

ஸ்தொபனம்

அல்லது

எந்தகவொரு ேணபணயயும் குைிக்கின்ைது.

நிறுவனத்ணத

அல்லது

சவறு

“கைக்கு” என்பது இணைய சேணவகளுக்கு கதொழிற்படுத்தக்கூடிய வணகயில்

3.

வொடிக்ணகயொைரின்
வங்கியொல்

நணெமுணைக்

குைிப்பிெப்பட்ெ

சவறு

கைக்கிணன
எந்த

மற்றும்/அல்லது

வணகயொன

தணகணம

கொர்கில்ஸ்

ககொண்ெ

கைக்ணக(கைக்குகணை) குைிக்கின்ைது. இணைய சேணவகள் கிணெக்கப்கபறுவதற்கு

வழிகேய்யப்பட்டுள்ை கைக்கு(கைக்குகள்) வொடிக்ணகயொைரின் கபயரில் இருத்தல்
சவண்டும்.

“வாடிக்னகயாளர்” என்பது தனி/பன்முக நிதிப் பரிவர்த்தணனகள் (SLIPS/CEFT)

4.

அெங்கலொக வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவ வடிவில் மற்றும் எதிர்கொலத்தில்
வழங்கப்பெக்கூடிய அதணனகயொத்த சேணவகள் (இதன் பின்னர் இணைய

சேணவகள் என விழிக்கப்படுகின்ைது) வடிவில் கொர்கில்ஸ் வங்கியின் இணைய
வங்கிச்சேணவ மற்றும் பரிவர்த்தணன சேணவகணைப் கபற்றுக்ககொள்கின்ை
வணரயறுக்கப்பட்ெ கபொறுப்புெணம நிறுவனம் (தனியொர் மற்றும் அரே

நிறுவனங்கள் அெங்கலொக), பங்குெணம, கழகம்/ேங்கம்/ேணப, அரே ேொர்பற்ை

நிறுவனம், ஏகசபொக உரிணமயொண்ணம ஆகியவற்ணை உள்ைெக்கிய வர்த்தக
வொடிக்ணகயொைணரக் குைிக்கின்ைது.
என்பது

“CEFT”
வழிகொட்ெலின்

கீ ழ்

இலங்ணகயின்

இலங்ணக

மத்திய

Lanka Clear (Pvt) Ltd

நம்பிக்ணகமிக்க

ஒருங்கிணைந்த

அங்கமொன

முணைணமயொகும்.

தினகமொன்ைில்

வங்கியின்

நிறுவனத்தொல்

சதேிய
கபொது

இலத்திரனியல்

எவ்சவணையிலும்

(அதிகபட்ேமொக

முன்கனடுப்பதற்கு

வொடிக்ணகயொைர்களுக்கு

அங்கத்தவர்களுக்கிணெயில்

ரூபொ

வணலத்தைத்தின்

மற்றும்

கதொழிற்படுத்தப்படுகின்ை

ககொடுப்பனவு

ககொடுக்கல்வொங்கல்கணை
வங்கி

அங்கீ கொரம்

வணலயணமப்பின்

நிதிப்

ரூபொவிலிருந்து
5

பரிவர்த்தணன
ரூபொவிற்கொன

மில்லியன்

இெமைிப்பதில்
ஊெொக

மட்டுசம)

Lanka

உெனடி

Pay-CEFT
நிதிப்

பரிவர்த்தணனகள்/ககொடுப்பனவுகணை சமற்ககொள்ைவும், வருெத்தில் 365 தினங்களும் 24
மைி

சநரமும்

சநரங்கைிலும்
முணையில்

ஒரு

வொடிக்ணகயொைர்கைொல்
ேில

இெம்கபறும்

கேக்கன்

வங்கிச்சேணவ

சநரத்தினுள்

ககொடுப்பனவுகளுக்கொன

சநரங்கள்

இலத்திரனியல்
வங்கிப்

அல்லொத

ககொடுப்பனவு

பரிவர்த்தணனகணை

தன்னியக்க

கெலர்

இயந்திரம்,

கமொணபல்

கதொணலசபேி,

இணையம்

ஆகியவற்ைினூெொக சமற்ககொள்ை இெமைிக்கின்ைது.

“SLIPS” - Lanka Clear (Pvt) Ltd இனொல் சபைப்பட்டு வருகின்ை இலத்திரனியல்

பரிவர்த்தணன

கபொைிமுணையொன

இலங்ணக

வங்கிகளுக்கு

இணெயிலொன

ககொடுப்பனவு முணைணம. ககொடுக்கல்வொங்கல் ஒன்ைின் சபொது ரூபொ 5 மில்லியன்
வணரயொன

கதொணகயுென்,

சமற்ககொள்வதற்கு

குணைந்த

SLIPS

கேய்யப்பட்டுள்ைன.

கபறுமொனம்

பரிவர்த்தணனகள்

ககொண்ெ

ககொடுப்பனவுகணை

பிரதொனமொக

வடிவணமப்புச்

“வாடிக்னகயாளர் தகவல் விபைம்” என்பது

5.

கிணெக்கப்கபறுகின்ை/வொடிக்ணகயொைருக்கு வழங்குவதற்கு முன்ணவக்கப்பட்டுள்ை
எந்தகவொரு இணைய சேணவகள் கதொெர்பிலும் கொர்கில்ஸ் வங்கியொல்
வொடிக்ணகயொைரிெமிருந்து கபைப்பட்டுள்ை அவரது தகவல் விபரங்கணை குைிக்கின்ைது.
“வாடிக்னகயாளர் அனடயாளம்” அல்லது “பாவனையாளர் அனடயாளம்”

6.

என்பது வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவணயப் பயன்படுத்தி கொர்கில்ஸ் வங்கியுெனொன
தனது கைக்குகணை அணெயப்கபறுவதற்கு இெமைிக்கும் வணகயில் கொர்கில்ஸ்

வங்கியொல் வொடிக்ணகயொைருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ை பொவணனயொைர் அணெயொைமொகும்.
7.

“வாடிக்னகயாளர்/பாவனையாளர்

கடவுச்சோல்” என்பது

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணககணை வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் சமற்ககொள்வதற்கு, முன்கனடுப்பதற்கு,
அதிகொரமைிக்க

அல்லது

அணெயப்கபறுவதற்கு

அங்கீ கரிப்பதற்கு

கொர்கில்ஸ்

வொடிக்ணகயொைர்

சகொரப்படுகின்ைவொறு, கொலத்திற்கு

கொலம்

வங்கி

வழங்க
கொர்கில்ஸ்

இணைய

சேணவகணை

சவண்டிய/வழங்குமொறு

வங்கியொல் குைிப்பிெப்படுகின்ை

கெவுச்கேொல் அல்லது சவறு எந்த வணகயொன அங்கீ கரிப்புக்கைொகும். கெவுச்கேொல்ணல
மீ ைணமத்துக் ககொள்ளும் கேய்தி பதிவு கேய்யப்பட்ெ கமொணபல் கதொணலசபேி இலக்கத்திற்கு
ஒரு

தெணவ

உபசயொகிக்கும்

கெவுச்

வொடிக்ணகயொைருக்கு/பொவணனயொைருக்கு
உபசயொகிக்கின்ை

அத்தணகய

கேொல்கலொன்று

எஸ்எம்எஸ்

கதரியப்படுத்தப்படுவதுென்,

கெவுச்கேொல்லின்

ஆயுட்கொலம்

48

மூலமொக

ஒரு
மைி

தெணவ
வணர

மட்டுப்படுத்தப்படும்.

8.

“தைிப்பட்ட தகவல் விபைம்” என்பது எந்தகவொரு இணைய சேணவணயயும்
கபற்றுக்ககொள்வதற்கொக விண்ைப்ப படிவத்தில் அல்லது கொலத்திற்கு கொலம் கொர்கில்ஸ்

வங்கியொல் வழங்கப்படுகின்ை படிவங்கைில் வொடிக்ணகயொைர் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு
வழங்குகின்ை தகவல் விபரங்கைொகும்.

9.

“சகாடுக்கல்வாங்கல்”

என்பது பங்குகள், ணகயிருப்புக்கள், பிணையங்கள்,

நொையம் அல்லது சவறு எந்த நிதியியல், அரே வருமொன மற்றும் நொைய கருவிகள்
கதொெர்பொன

ககொள்வனவு

அல்லது

கொர்கில்ஸ்

வங்கியொல்

அல்லது

வழங்கப்பெவுள்ை

விற்பணன

வொடிக்ணகயொைருக்கு

அல்லது

தற்சபொது

வங்கிச்சேணவ

வழங்கப்பட்டு

அல்லது

வருகின்ை

அல்லது கபற்றுக்ககொள்கின்ை அல்லது இதன் பின்னர் ஏற்படுத்திக் ககொள்ைவுள்ை
சவறு

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணகணயயும்

நெவடிக்ணககணை

அனுமதிக்க

சேணவகள்
குைிக்கும்.

அல்லது

கதொெர்பொன

ஏணனய

தற்சபொது

எந்தகவொரு

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கிணெக்கப்கபறுகின்ை

ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககணை நிறுத்துவதற்கு கொர்கில்ஸ் வங்கி தீர்மொனம்

எடுக்கும் அதிகொரத்ணதக் ககொண்டுள்ைதுென், அது கதொெர்பில் இந்த வடிவத்தில் அல்லது
கொர்கில்ஸ் வங்கி தீர்மொனிக்கின்ை சவறு வடிவத்தில் அைியத்தரப்படும்.
10.

“பாவனையாளர்” என்பது வொடிக்ணகயொைரின் முகவரொக இணைய சேணவகணை
உண்ணமயில் கதொழிற்படுத்துவதற்கு வொடிக்ணகயொைரொல் அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ை
நபணரக் குைிக்கின்ைது. வொடிக்ணகயொைர் ஒரு நிறுவனமொக அணமயும் பட்ேத்தில்

பைிப்பொைர் ேணப அங்கத்தவர்களும், வொடிக்ணகயொைர் நிறுவனம் தவிர்ந்த சவறு
வர்த்தக அணமப்பொக இருப்பின் கைிேமொன முகொணமத்துவ அதிகொரத்ணதக்

ககொண்டுள்ை நிர்வொக அணமப்பும், அல்லது அத்தணகய வர்த்தக அணமப்பின்

கட்டுப்பொட்டு நிர்வொகமும் குைிப்பிட்ெ நபருக்கு (நபர்களுக்கு) (இதன் பின்னர்
பொவணனயொைர் என விழிக்கப்படுவர்) அனுமதி அங்கீ கொரம் அைிப்பதுென்,

வொடிக்ணகயொைரின் ேொர்பில் இணைய சேணவகணை அணெயப் கபறுவதற்கு

அனுமதிக்கப்படும் நபர் ஆவொர். குைிப்பிட்ெ அனுமதி அங்கீ கொரம் என்பது பைிப்பொைர்
ேணபத் தீர்மொனம், அட்செொர்ைி தத்துவம் அல்லது ஆணை என்பதுென், அவ்வொைொன
ஆவைம் கொர்கில்ஸ் வங்கியில் பதிவு கேய்யப்பெல் சவண்டும். கொர்கில்ஸ்

வங்கியொல் பொவணனயொைருக்கு விடுக்கப்படுகின்ை எந்தகவொரு கதொெர்பொெலும்,

வொடிக்ணகயொைருக்கும் விடுக்கப்பட்ெதொகசவ கருதப்படும். அவ்வொசை, கொர்கில்ஸ்
வங்கியொல் வழங்கப்படுகின்ை இணைய சேணவகைினூெொக பொவணனயொைர்
சமற்ககொள்ளும் எந்தகவொரு கதொெர்பொெல் மற்றும்/அல்லது நெவடிக்ணக
வொடிக்ணகயொைர் ேட்ெபூர்வமொக கட்டுப்படுத்துவதொக அணமயும்.
11.

“வனலத்தளம்”
வொடிக்ணகயொைர்களுக்கு
சேணவகளுக்கு
இயக்கப்பட்டு,

என்பது

www.cargillsbank.com

இணைய

இணெயில்

இணனக்

சேணவகணை

கொர்கில்ஸ்

சபைப்படுகின்ைதொகும்.

வழங்குவதற்கொக

வங்கிக்கு

கொர்கில்ஸ்

குைிப்பதுென்

வங்கி

கேொந்தமொன,
மற்றும்

அதன்

தனது
ஏணனய

அதனொல்
இணை

நிறுவனங்கள் (கூட்ெொக “கொர்கில்ஸ் வங்கி” என்று விழிக்கப்படுகின்ைது) மற்றும்
வொடிக்ணகயொைர்

இணெயில்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணககளுக்கொன

அணுேரணனயொைரொக இந்த வணலத்தைம் கேயற்படுகின்ைது. வணலத்தைத்தினூெொக

வழங்கப்படுகின்ை
கேயலொக்கம்,

உற்பத்திகள்

தகவல்,

ஆபத்ணதக்

மற்றும்

கேய்திகள்,

குணைத்தல்

சேணவகள்

இணைய

கண்கொைிப்பொன்கள்,

சபொன்ை

பகுப்பொய்வுக்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கைிப்பொன்கள்
கருவிகள்

மற்றும்

மட்டுமன்ைி,

ஏணனயவற்ணையும் உள்ைெக்கலொம்.
12.

“வர்த்தக இனைய வங்கிச் சேனவ” என்பது கொர்கில்ஸ் வங்கியின் இணைய

வங்கிச் சேணவயின் வர்த்தகப் கபயரொகும். வர்த்தக இணைய வங்கிச் சேணவ, இணைய
வங்கிச்

சேணவ

அல்லது

ஒன்ணலன்

வங்கிச்

இனைய

வங்கிச்

சேனவ”

ஆவைத்தில் மொைி மொைி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
13.

“வர்த்தக
சேனவகள்”

அல்லது

சேணவ

அல்லது

வங்கிச்சேனவ”

“இனைய

ஆகிய

கேொற்பதங்களும்

“ஒன்னலன்

என்பது

வங்கிச்

இணையத்தினூெொக

கொர்கில்ஸ் வங்கியின் வொடிக்ணகயொைர்களுக்கு அவ்வப்சபொது கொர்கில்ஸ் வங்கியின்
ஆசலொேணனயின்

பிரகொரம்

கைக்கு

கதொெர்பொன

விபரங்கணை

அணெயப்

கபை,

உற்பத்திகள் மற்றும் ஏணனய சேணவகளுென் ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககணை

முன்கனடுப்பதற்கு கொர்கில்ஸ் வங்கியொல் வழங்கப்படுகின்ை இணைய சேணவகணைக்
குைிக்கின்ைது.
14.

“ஒரு தடனவ
தனிகயொரு

உபசயாகிக்கின்ை கடவுச் சோல்” என்பது பொவணனயொைர்

ககொடுக்கல்வொங்கணல

அவருக்கு

அங்கீ கொரமைிக்கின்ை

அல்லது

நெவடிக்ணகணய

வணகயில்

முன்கனடுப்பதற்கு

தன்னியக்க

முணையில்

சதொற்றுவிக்கப்படுகின்ை எழுத்துக்கள் அல்லது எண்கைழுத்துக்கைின் சகொணவயொகும்.

ஒரு தெணவ உபசயொகிக்கின்ை கெவுச்கேொல்லொனது கொர்கில்ஸ் வங்கியின் இணைய
வங்கிச்சேணவயொல்

சதொற்றுவிக்கப்படுவதுென்,

முற்கூட்டிசய பதிவு கேய்யப்பட்ெ
விநிசயொகிக்கப்படும்.

வழக்கமொக

அதணன

அங்கீ கரிப்பதற்கொக

ேொதனத்திற்கு/ேொதனங்களுக்கு கேய்தி ஒன்று

ஒரு

தெணவ

உபசயொகிக்கும்

கெவுச்கேொல்
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மைித்தியொலங்கைில் கொலொவதியொகுவதுென், கொர்கில்ஸ் வங்கியின் தீர்மொனத்திற்கு
அணமவொக அவ்வப்சபொது அது மொறுபெலொம்.
1.

விளக்கம்
தன்ணம

கேொற்கைொல்

அவ்வொசை

பன்ணமகள்

விழிக்கப்படும்
அணனத்தும்

அணனத்தும்

பன்ணமணயயும்

தன்ணமணயயும்

குைிக்கும்.

குைிப்பதுென்,
“அெங்கலொக”

என்ை கேொற்பதமொனது “வணரயணை இல்லொது” என விைங்கிக் ககொள்ை சவண்டும்.

இணைய விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள் மற்றும் குைிப்பிெப்பட்ெ ஏணனய
அணனத்து

நிபந்தணனகள்

விைங்கியுள்சைொம்

மற்றும்

விதிமுணைகள்

நம்பிக்ணகயுெசனசய

அணனத்து

ஒருங்சக

வொேித்து

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணககளும் முன்கனடுக்கப்படுகின்ைன. இந்த ஆவைத்தில் வொடிக்ணகயொைர்

மற்றும்/அல்லது பொவணனயொைணர விழிப்பதற்கு உபசயொகிக்கப்பட்டுள்ை ஆண்பொல்
பதங்கள் கபண்பொணலயும் உள்ைெக்கியுள்ைன.
2.

வர்த்தக இனைய வங்கிச் சேனவகள்
வொடிக்ணகயொைர்

கைக்கு

மீ தி

கதொெர்பொன

தகவணலப்

கபற்றுக்ககொள்ைல்,

ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககள் கதொெர்பொன விபரங்கள், கைக்கு கூற்று, நிதிப்
பரிமொற்ை

விண்ைப்பம்,

வொைிப

நிதிக்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணககள்

மற்றும் அவ்வப்சபொது கொர்கில்ஸ் வங்கி தனது தீர்மொனத்திற்கு அணமய வழங்கும்
அத்தணகய ஏணனய வேதிகளுக்கு இெமைிக்கின்ை வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவ
வடிவில்

ஒன்ணலன்

வங்கிச்சேணவ

மற்றும்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

சேணவகள்

சபொன்ை வர்த்தக இணைய வங்கிச் சேணவகணை வொடிக்ணகயொைருக்கு வழங்கும்
முயற்ேிகணை கொர்கில்ஸ் வங்கி முன்கனடுக்கும். கொர்கில்ஸ் தனது தற்துைிபின்
பிரகொரம் வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவயினூெொக வழங்குகின்ை சேணவகைில்

சமலும் பலவற்ணை சேர்க்கசவொ அல்லது நீக்கசவொ கூடும். குைிப்பிட்ெ சேணவ
ஒன்று

கிணெக்கப்கபறுகின்ைணம/கிணெக்கப்கபைொணம

கதொெர்பில்

மின்னஞ்ேல்,

கொர்கில்ஸ் வங்கியின் இணையப் பக்கம் அல்லது எழுத்து மூலமொன அைிவித்தல்

ஊெொக அைியத் தரப்படும். இணைய வங்கிச் சேணவ ஊெொக வொடிக்ணகயொைருக்கு
வழங்கப்படுகின்ை

தகவல்

விபரங்கள்

கதொெர்ச்ேியொன

அடிப்பணெயில்

புதுப்பிக்கப்பெொது, ஆனொல் ஒழுங்கொன கொல இணெகவைிகைில் புதுப்பிக்கப்படும்.
ஆணகயொல்,

இணைய

வங்கிச்

சேணவகைின்

ஊெொக

வொடிக்ணகயொைருக்கு

வழங்கப்படுகின்ை எந்தகவொரு தகவல் விபரமும், அது கணெேியொக புதுப்பிக்கப்பட்ெ
திகதி

மற்றும்

சநரத்தில்

உள்ைவொறு

கொைப்படுவதுென்,

வொடிக்ணகயொைருக்கு

கிணெக்கப்கபற்ை திகதி மற்றும் சநரத்தில் உள்ைவொறு அல்ல. அத்தணகய தகவல்
விபரங்கணை

நம்பி

வொடிக்ணகயொைருக்கு

அல்லது

ஏற்படும்

அவற்ணை

அடிப்பணெயொகக்

எவ்விதமொன

கபொறுப்சபற்றுக் ககொள்ை மொட்ெொது.
இணைய

வங்கிச்சேணவகைின்

ஒரு

ககொண்டு

இழப்புகளுக்கும்

பகுதியொக,

கேயற்பட்டு

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

தரவு/தகவல்/கதொகுக்கப்பட்ெ

அைிக்ணககள்/மூன்ைொம் தரப்பினொல் வழங்கப்படுகின்ைவற்ணை அணெயப்கபறுவணத
கொர்கில்ஸ்

வங்கி

வொடிக்ணகயொைருக்கு

வழங்கக்கூடும்.

அத்தணகய

தரவு/தகவல்/அைிக்ணககள் கதொெர்பொன துல்லியம்/உண்ணமத்தன்ணமக்கு கொர்கில்ஸ்

வங்கி எவ்விதமொன பிரதிநிதித்துவம் அல்லது உத்தரவொதத்ணத வழங்குவதில்ணல.
சமலும்,

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

(இருக்கும்

பட்ேத்தில்)

மற்றும்

மூன்ைொம்

தரப்பின்

முற்கூட்டிய

ஒப்புதல்

இன்ைி

அத்தணகய

தரவு/தகவல்/அைிக்ணகணய

வொடிக்ணகயொைர் பரப்புதல், கவைியிடுதல் அல்லது சுற்றுநிருபம் கேய்தல் ஆகொது.
ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககைின் ஆவைப் பதிவுகணை கொர்கில்ஸ் வங்கி
தனக்கு விருப்பமொன எந்த வடிவத்திலும் ணவத்துப் சபை முடியும். பிைக்குகள்
ஏசதனும் எழுகின்ை பட்ேத்தில், கொர்கில்ஸ் வங்கியின் வேமுள்ை ஆவைங்கள்

உறுதியொனதும், கெப்பொடு ககொண்ெதுமொக கருதப்படுவதுென், கொர்கில்ஸ் வங்கியின்
ஆவைப் பதிவுகள் தவைொனணவ அல்லது முழுணமயற்ைணவ என கதைிவொன
ஆதொரம் இல்லொத ேமயங்கைில் வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவயினூெொக
முன்கனடுக்கப்படுகின்ை ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககைின் மிகச் ேிைந்த
ேொன்ைொகவும் கருதப்படும்.
வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவ மற்றும் அது கதொெர்பொன நிபந்தணனகள் மற்றும்

விதிமுணைகள் ஆகியவற்ைின் பகுதியொக வழங்கப்படுகின்ை எந்தகவொரு இணைய
சேணவக்குமொன எந்தகவொரு சகொரிக்ணகயும் அத்தணகய சகொரிக்ணகணய கொர்கில்ஸ்
வங்கி

கபற்றுக்ககொள்கின்ை

ேந்தர்ப்பத்தில்

ககொண்ெதொகசவ கருதப்படும்.
வொடிக்ணகயொைரொல்

ககொடுக்கல்வொங்கல்
சகொரிக்ணகயின்

சமற்ககொள்ைப்படுகின்ை
கதொெர்பொன

சபொதும்,

கொர்கில்ஸ்

வொடிக்ணகயொைர்

எந்தகவொரு

இணைய

வங்கியொல்

கெப்பொடு

கவைிநொட்டு

நொைய

குைிப்பிெப்படுகின்ை

நொைய

சேணவக்கொன

எந்தகவொரு

மொற்று வதங்கள்
ீ
தற்கொலிகமொனணவயொக கருதப்படுவதுென், நொைய மொற்று வதம்
ீ
கதொெர்பில்

எதிர்கொலத்தில்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நிகழக்கூடிய

இெம்கபறும்

ேமயத்தில்

மொறுபொடுகளுக்கு

வழங்கப்படுகின்ை

உட்பட்ெணவ.

அதற்குரிய சநொக்கம் மற்றும் சதணவக்கொக மட்டுசம அணமந்திருக்கும்.

வதமொனது
ீ

வர்த்தக இணைய வங்கிச் சேணவ கதொெர்பொன பொதுகொப்பிணன உறுதி கேய்தல்
மற்றும் அனுமதியற்சைொர் அணெவணதத் தடுத்தல் கதொெர்பில் கொர்கில்ஸ் வங்கி
தன்னிெமுள்ை நியொயமொன கதொழில்நுட்பத்ணத உபசயொகித்து, உறுதி கேய்வதற்கு
தன்னொலொன நியொயபூர்வமொன முயற்ேிகள் அணனத்ணதயும் கொர்கில்ஸ் வங்கி
முன்கனடுக்கும்.
வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவணய அல்லது கதொெர்புபட்ெ சவறு எந்தகவொரு

சேணவணயயும் ேட்ெவிசரொதமொன எந்தகவொரு சநொக்கத்திற்கும் உபசயொகிக்கொமல்
இருப்பணத அல்லது விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள் கதொெர்பில்
அங்கீ கரிக்கப்பெொதவற்ணை சமற்ககொள்ைொமல் இருப்பணத அல்லது

முணையற்ைவற்ணை முன்கனடுக்கொமல் இருப்பணத வொடிக்ணகயொைர் உறுதி
கேய்தல் சவண்டும்.
3. இனைய சேனவகனள அனடயப்சபைல்
கொர்கில்ஸ்

வங்கி

தனது

தற்துைிபின்

பிரகொரம்

கதரிவு

கேய்யப்பட்ெ

வொடிக்ணகயொைர்களுக்கு இணைய சேணவகணை வழங்கக்கூடும். வொடிக்ணகயொைர்
இணைய

பொவணனயொைரொக

இருத்தல்

சவண்டும்

அல்லது

இணையத்ணத

ேட்ெரீதியொக அணெயப் கபறும் மற்றும் இணையம் எவ்வொறு கதொழிற்படுகின்ைது
என்ை

அைிவு

ககொண்ெவரொக

அணெயப்கபறுவதற்கு

இருத்தல்

சதணவப்படுகின்ை

சவண்டும்.

பிரவுேர்கள்

இணைய

சபொன்ை

சேணவகணை

இணைய

கமன்கபொருள் கதொெர்பில் கொர்கில்ஸ் வங்கி அவ்வப்சபொது அைிவிக்கும். இணைய
கமன்கபொருள் அணனத்து பதிப்பு வடிவங்களுக்கும் கொர்கில்ஸ் வங்கி இணேவொக்கம்
வழங்கும் என்று கெப்பொடு எதுவும் கிணெயொது.
4.

அைிவிப்புக்கள்

பின்வரும்

விதிமுணைகளுக்கு

கணெேியொக

வழங்கப்பட்டுள்ை

வொடிக்ணகயொைர்

அைிவிப்புக்கணை

அணமவொக

வழங்க

கொர்கில்ஸ்

முடியும்:

முகவரி/கதொணலநகல்

வங்கி

மற்றும்

வொடிக்ணகயொைரொல்

இலக்கத்திற்கு

எழுத்து

வடிவில் ணகயில் ஒப்பணெக்கப்படும் அல்லது அனுப்பி ணவக்கப்படும். கொர்கில்ஸ்

வங்கி எனில் கொர்கில்ஸ் வங்கி லிமிட்கெட், இல. 696, கொலி வதி,
ீ
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என்ை முகவரிக்கு அனுப்பி ணவக்கப்பெல் சவண்டும். சமலும், கொர்கில்ஸ் வங்கி
தனது இணையத்தைத்தில் கபொதுவொன அைிவிப்புக்கணை கவைியிடுவதுென், இது
அணனத்து

வொடிக்ணகயொைர்களுக்கும்

கபொருந்தும்.

அத்தணகய

அைிவிப்புக்கள்,

ஒவ்கவொரு வொடிக்ணகயொைருக்கும் தனிப்பட்ெரீதியில் விடுக்கப்பட்ெ அைிவிப்பின்
அசத விணைணவக் ககொண்டிருக்கும்.
5.

அங்கீ காை நனடமுனை

5.1

வழங்கப்பட்ெ

கைக்கிணன
ஒசர

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

அணெந்துககொள்வதற்கு

மற்றும்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

ஒசரகயொரு

வொடிக்ணகயொைரின்

உரிணமயொைர்

என்பணதயும்,

இெமைிப்பதுென்,

பிரத்திசயக

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

கெவுச்கேொல்

கெவுச்கேொல்ணல

வொடிக்ணகயொைசர

பொவணனயொைர்

அதன்

உபசயொகிப்பதற்கு
என்பணதயும்,

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல்லின் உபசயொகம், இரகேியம் மற்றும்
பொதுகொப்பு மற்றும் அத்தணகய வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல்ணல
உபசயொகித்து

வொடிக்ணகயொைரின்

கைக்கு

கதொெர்பொன

அணனத்து

கட்ெணைகள்

மற்றும்

தகவல்

விபர

ஏற்றுக்ககொள்வணதயும்,
அைிப்பதுென்,

மொற்ைங்கள்

வொடிக்ணகயொைர்

அங்கீ கரிக்கப்படுகின்ை
அனுமதி

கெவுச்கேொல்ணல

முன்கனடுப்பதற்கு

மற்றும்

ககொண்ெவர்கள்.

ஒப்புக்ககொள்வதுென்,

அைிவுறுத்தல்கள்

அங்கீ கொரத்ணத

நெவடிக்ணககள்

முழுப்கபொறுப்பிணன

உத்தரவொதத்ணதயும்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்
நெவடிக்ணககணை

ஆகியவற்ைிற்கொன

ககொடுக்கல்வொங்கல்

வொடிக்ணகயொைர்

அைிவுறுத்தல்களுக்கு

வழங்குகின்ைொர்.

உபசயொகித்து

மற்றும்

வழங்குவதுென்,

பிரதிநிதித்துவம்

கொர்கில்ஸ்

வங்கிக்கு

வொடிக்ணகயொைர்கள்

கெப்பொடு

அத்தணகய

ககொடுக்கல்வொங்கல்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல் கதொெர்பில் அவ்வப்சபொது
கொர்கில்ஸ் வங்கியொல் விடுக்கப்படுகின்ை அத்தணகய வழிகொட்டுதல்கள்,

அைிவுறுத்தல்கள் அல்லது விதிமுணைகளுக்கு வொடிக்ணகயொைர் கட்டுப்படுதல்
சவண்டும்.

5.2

முணையொன அங்;கீகொர சநொக்கங்களுக்கு பரிந்துணரக்கப்பட்ெ சதணவப்பொடுகளுக்கு
வொடிக்ணகயொைர் கட்டுப்பட்டு நெப்பதுென், அதணன உறுதி கேய்தல் சவண்டும்:
ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணககளுக்குத்

சதணவயொன

பரிந்துணரக்கப்பட்ெ

அங்கீ கொர கதொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகணை வொடிக்ணகயொைர்
ஏற்றுக்ககொண்டு,
கெவுச்கேொல்
இருப்பணத

உறுதி

எந்தகவொரு
உறுதி

கேய்வதுென்,

மூன்ைொம்

தரப்பினருக்கும்

கேய்வதற்கொன

நெவடிக்ணககணையும் முன்கனடுத்தல் சவண்டும்.
I.

முதலில்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

பொவணனயொைர்-அணெயொைச்

கவைிப்படுத்தப்பெொமல்

அணனத்து

நியொயபூர்வமொன

கேொல்

மற்றும்

இரகேிய

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல் ஆகியன கொர்கில்ஸ் வங்கியொல்
பொவணனயொைருக்கு ஒதுக்கப்படும். கொர்கில்ஸ் வங்கியொல் வழங்கப்படுகின்ை
வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல் வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்
முதலில்

கைக்கிணன

அணெயப்கபறுவதற்கு

கெவுச்கேொல்லொக

அணமவதுென்,

அணெயப்கபற்ை

பின்னர்

இெமைிக்கும்

முதன்முணையொக

கொர்கில்ஸ்

வங்கியொல்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்
வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்
ஏற்பொெொக

அதன்

பின்னர்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

இணைய

இயல்புநிணல
சேணவகணை

வழங்கப்பட்டுள்ை
கெவுச்கேொல்ணல

மொற்ைிக்

ககொள்ை

சவண்டும்.

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்
கெவுச்கேொல்ணல

அடிக்கடி

பொதுகொப்பு
தனது
மொற்ைிக்

ககொள்ளுதல்

சவண்டும்.

உபசயொகித்து

ககொடுக்கல்வொங்கல்

முன்கனடுப்பதற்கு
வழங்கி

கொர்கில்ஸ்

வங்கியின்

நெவடிக்ணககயொன்ணை

வொடிக்ணகயொைரின்

அவற்ணை

அங்கீ கரிக்கும்

இணைய

பொவணனயொைர்கள்

சதணவ

உள்ைதுென்

சேணவகணை
கவற்ைிகரமொக
விபரங்கணை

(வொடிக்ணகயொைரின்

சதணவணயப் கபொறுத்து அங்கீ கரிக்கும் நபர்கைின் எண்ைிக்ணக மொறுபெலொம்)
வொடிக்ணகயொைரின் பொவணனயொைர் அணெயொைச் கேொல் மற்றும் கெவுச்கேொல்
ஆகியவற்ணை
நெவடிக்ணக

ேரியொக
பூர்த்தி

பதிவு

கேய்த

கேய்யப்படும்.

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

பின்னசர

தவைொன

அணெயொைச்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கெவுச்கேொல்

கேொல்ணல

மற்றும்

கதொெர்ச்ேியொக
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தெணவகள் முயற்ேி கேய்யும் பட்ேத்தில் அது முெக்கப்படுவதுென், அதணன
மீ ைணமத்துக்

ககொள்வதற்கு/புதிய

கெவுச்கேொல்ணல

கபற்றுக்ககொள்வதற்கு

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் சகொரிக்ணகணய முன்ணவத்தல் சவண்டும்.
II.

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்
வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்
சபணுதல்

மற்றும்

முழுணமயொகப்
முணையற்ை
ஏணனய

அணெயொைச்

ஆகியவற்ைிற்கு

கபொறுப்சபற்றுக்ககொள்ை
ஏற்படுகின்ை

விணைவுகளுக்கும்

முன்கனச்ேரிக்ணக

அணெயொைச்கேொல்

ஏற்பொெொக

மற்றும்

கெவுச்கேொல் ஆகியவற்ணைப் பொதுகொப்பொக

உபசயொகித்தல்

பொவணனயொல்

கேொல்

சவண்டியதுென்,

எவ்விதமொன

கபொறுப்சபற்றுக்

மற்றும்/அல்லது

வொடிக்ணகயொைசர

அவற்ைின்

இழப்புக்கள்

ககொள்ை

மற்றும்

சவண்டும்.

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

கெவுச்கேொல் ஆகியவற்ணை மூன்று (3) தெணவகள் தவைொக பதிவு கேய்தொல்
இணைய

வங்கிச்

சேணவயுெனொன

இணைப்பொனது

தணெப்படும்.

III.

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல் மற்றும்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் அணெயொைச் கேொல் ஆகியவற்ைின்
அந்தரங்கத்ணதப் சபணுவதற்கு வொடிக்ணகயொைர் உரிய அக்கணையுென்

கேயற்பெல் சவண்டும். வொடிக்ணகயொைரின் கைக்குகள் அெங்கலொக மூன்ைொம்
தரப்பினர் இச்சேணவகணை அணெயப்கபறும் பட்ேத்தில், வொடிக்ணகயொைசர
அதற்கொன கபொறுப்பிணன முற்றுமுழுதொக ஏற்றுக்ககொள்ைசவொ அல்லது

அத்தணகய வழியில் அணெயப்கபறுதல் அல்லது உபசயொகித்தல் கதொெர்பில்
மூன்ைொம் தரப்பு மட்டுமன்ைி எவர் மூலமொகவும் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு
ஏற்படுகின்ை இழப்பீட்டு சகொரல்கள் அல்லது வழக்குகள் கொரைமொக

ஏற்படுகின்ை இழப்புக்கள் அல்லது பொதிப்புக்கைிலிருந்து கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு
எதிரொன நட்ெஈடுகளுக்கும் மற்றும் ஏணனய எந்தகவொரு விணைவுகளுக்கும்
வொடிக்iணகயொைசர முற்றுமுழுதொக கபொறுப்சபற்றுக்ககொள்ை சவண்டும்.
IV.

வொடிக்ணகயொைர்

கெவுச்கேொல்ணல

இணையத்தைத்தின்

மூலமொக

வொடிக்ணகயொைரொல்

ேரிபொர்த்தல்

கதொெர்பொனவற்ணைத்

அல்லது

சவறு

சமற்ககொள்ைப்படுகின்ை

எந்த

தவிர,

வழியிலும்

அல்லது

வொடிக்ணகயொைரிெமிருந்து வந்துள்ைதொக அனுமொனிக்கப்படுகின்ை எந்தகவொரு

ககொடுக்கல்வொங்கல் அைிவுறுத்தணலயும் ேரிபொர்த்து உறுதி கேய்யும் கெப்பொடு
கொர்கில்ஸ்

வங்கிக்கு

கிணெயொது.

வொடிக்ணகயொைரின்

கைக்குகள்

மற்றும்

அதனுென் கதொெர்புபட்ெ அணனத்து ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககணையும்
கண்கொைித்தல்

மற்றும்

சபைிப்

பொதுகொத்தலுக்கொன

முழுப்கபொறுப்ணபயும்

வொடிக்ணகயொைசர ஏற்றுக்ககொள்ை சவண்டும்.
V.

இணையச் சேணவகள் தவிர சவறு எந்த வழியிலும் கொர்கில்ஸ் வங்கியின்
கைினிகைில்

சபைப்படுகின்ை

அணெயப்கபறுவதற்கு
வொடிக்ணகயொைர்

ஏணனய

தகவல்

பொவணனயொைர்

உறுதி

கேய்தல்

மற்றும்

விபரங்கணை

முயற்ேிக்கொமல்

சவண்டும்.

அனுமதியற்ை

இருப்பணத

நபர்கள்

தனது

கைக்கிணன(கைக்குகணை) அணெயப்கபறுவதற்கு அனுமதிக்கொமல் இருப்பணத
வொடிக்ணகயொைர் உறுதி கேய்தல் சவண்டும்.
VI.

கொர்கில்ஸ்

வங்கியில்

கொர்கில்ஸ்

வங்கிக்கும்

ககொடுக்கல்வொங்கல்
கைினிகைில்
அங்கமொக

மூன்ைொம்

எந்தகவொரு

நெவடிக்ணககள்

சபைப்படுகின்ை

தகவல்

வழங்கப்படுகின்ை

முயற்ேிப்பணத

தரப்பினர்

பொவணனயொைர்

உறுதிப்படுத்த சவண்டும்.

ககொண்டுள்ை

மூன்ைொம்

தரப்பிற்கும்

கதொெர்பில்
விபரங்கணை

வேதிகணை

கைக்குகள்

இணெயிலொன

கொர்கில்ஸ்
இணையச்

உபசயொகித்து

சமற்ககொள்ைொதிருப்பணத

அல்லது

வங்கியின்
சேணவகைின்
அணெயப்கபை

வொடிக்ணகயொைர்

VII.

வொடிக்ணகயொைரொல்

முன்கனடுக்கப்படுகின்ை

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணககணை ேரிபொர்த்து, அங்கீ கரிக்கும் சநொக்கத்திற்கு வொடிக்ணகயொைர்
கெவுச்கேொல்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ
விணைணவக்

பயன்படுகின்ைது

ணககயொப்பத்தின்

ககொண்டிருக்கும்

கெவுச்கேொல்ணல

உபசயொகித்து

நெவடிக்ணககளுக்கு

என்பணதயும்,
மொதிரி

என்பணதயும்,

வொடிக்ணகயொைரின்

ணககயொப்பத்தின்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

சமற்ககொள்ைப்படுகின்ை

வொடிக்ணகயொைசர

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கபொறுப்பு

என்பணதயும்

வொடிக்ணகயொைர் விைங்கிக் ககொண்டு, ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.
VIII.

அசத

பொவணனயொைர் பின்வருவனவற்ணை உறுதிப்படுத்துவணத கொர்கில்ஸ் வங்கி

தனது வொடிக்ணகயொைருக்கு அைிவுறுத்தும்:

a) வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் அணெயொைச் கேொல் மற்றும்
வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல் ஆகியவற்ணை இரகேியமொகப்
சபணுவதுென், வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல்ணல
எந்தகவொரு மூன்ைொம் தரப்பிற்கும் கவைிப்படுத்தொதிருத்தல்.
b) கபயர், முகவரி, கதொணலசபேி இலக்கம் சபொன்ை வொடிக்ணகயொைரின் சநரடி

தனிப்பட்ெ விபரங்கள் சபொன்ைணவ கதொெர்புபெொத அல்லது எழுத்துக்கள்
மற்றும் இலக்கங்கைின் சவறு எந்தகவொரு இலகுவொன இணைப்பொகவும்
அணமயொத

வணகயில்

குணைந்த

பட்ேம்

6

எழுத்துக்கணைக்

ககொண்ெ

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல்கலொன்ணைத் சதர்ந்கதடுத்தல்.
c) வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் அணெயொைச் கேொல் மற்றும்
வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் கெவுச்கேொல் ஆகியவற்ணை

வொடிக்ணகயொைரின்/பொவணனயொைரின் நிணனவில் ணவத்துக் ககொள்வதுென்,
எழுத்து வடிவில் அல்லது இலத்திரனியல் வடிவில் பதிவு கேய்து
சபணுவணத தவிர்த்தல்.

d) வொடிக்ணகயொைரின் கைினிணய அனுமதியின்ைிய எந்தகவொரு நபரும்
உபசயொகிக்க இெமைிக்கொது விடுவதுென், எந்தகவொரு உற்பத்தி

மற்றும்/அல்லது சேணவணய அல்லது இணையத்தைத்ணத அணெந்து
ககொள்கின்ை ேமயத்தில் கைினிணய கவனிக்கொது அப்படிசய
விட்டுவிடுவணத தவிர்த்தல்.
e) பொவணனயொைர்
கேொல்ல

தனக்குரிய

அல்லது

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

அணெயொைச்

கெவுச்கேொல்

ஆகியவற்ணை
கொர்கில்ஸ்

மைந்து

வங்கிக்கு

சகொரிக்ணகணய

சபொனொல்

முணையொக

கொர்கில்ஸ்

அல்லது

கதொணலத்து

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

வங்கிக்கு

அனுப்பி

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

விட்ெொல்,

எழுத்து

மூலமொன

ணவப்பதன்

மூலமொக

கெவுச்கேொல்ணல

ககொள்வதற்கொன சகொரிக்ணகணய வொடிக்ணகயொைர் விடுக்க முடியும்.
6.

மொற்ைிக்

வாடிக்னகயாளரின் அைிவுறுத்தல்கள் சபான்ைனவ
வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்

அணெயொைச்

கேொல்

மற்றும்

கெவுச்கேொல்ணல

உபசயொகித்து விடுக்கப்படுகின்ை எந்தகவொரு அைிவுறுத்தல், கட்ெணை,

வழிகொட்ெல்

மற்றும் சகொரிக்ணக ஆகியன வொடிக்ணகயொைர் அல்லது முணையொக அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ
அவரது

பிரதிநிதி

அல்லது

நியமிக்கப்பட்ெவரிெமிருந்து

வொடிக்ணகயொைரொல்

முணையொக

கபற்றுக்ககொள்ைப்படுகின்ை

அங்கீ கரிக்கப்பட்டு

அைிவுறுத்தல்,

கட்ெணை,

வழிகொட்ெல் மற்றும் சகொரிக்ணக என்சை கருதப்படும். இலத்திரனியல்ரீதியொக அல்லது
சவறு

வடிவில்

கட்ெணை,

வொடிக்ணகயொைரொல்

விடுக்கப்படுகின்ை

அணனத்து

அைிவுறுத்தல்,

வழிகொட்ெல் மற்றும் சகொரிக்ணக என்பன வொடிக்ணகயொைரின் தீர்மொனத்தின்

அடிப்பணெயில்

அல்லது

வொடிக்ணகயொைரின்

முழுணமயொன

கபொறுப்பின்

அடிப்பணெயில் விடுக்கப்படுபணவ. இலத்திரனியல்ரீதியொக அல்லது சவறு வடிவில்
வொடிக்ணகயொைரொல்
வழிகொட்ெல்

விடுக்கப்படுகின்ை

மற்றும்

சகொரிக்ணக

வழிகொட்ெல்

மற்றும்

உத்தரவொதம்

கிணெயொது

எந்தகவொரு
இறுதி

அங்கீ கொரம்

கவற்ைிகரமொக

பூர்த்தி

அைிவுறுத்தல்,

அத்தணகய

என்பன

வொடிக்ணகயொைர்

கட்ெணை,

வழிகொட்ெல்

கட்ெணமப்பில்

கேய்யப்பட்டுள்ைது”
வொடிக்ணகயொைருக்கு

விைங்கிக்

மற்றும்

கட்ெணை,

என்பதற்கொன
ககொள்கின்ைொர்.

சகொரிக்ணக

“ககொடுக்கல்வொங்கல்
என்ை

கட்ெணை,

அைிவுறுத்தல்,

நிணைசவற்ைப்படும்

என்பணத

வழங்கப்பட்டு

இலத்திரனியல்ரீதியொக

என்பன

சகொரிக்ணக

அைிவுறுத்தல்,

அணனத்து

கேய்தி

ஆகியன

நெவடிக்ணக

கொண்பிக்கப்பட்டு,

கிணெக்கப்கபறும்

வணர

அணவ

கொர்கில்ஸ் வங்கியொல் கபற்றுக்ககொள்ைப்பட்டுள்ைதொக கருத முடியொது.

7.

கட்டைங்கள்
வர்த்தக

இணைய

வங்கிச்

சேணவ

மற்றும்

ஏணனய

சேணவகைின்

பயன்பொட்டிற்கொக கொர்கில்ஸ் வங்கி கட்ெைங்கணை அைவிெக்கூடும் என்பதுென்,
இது

கதொெர்பில்

அைியத்தரும்.

கொர்கில்ஸ்

அத்தணகய

வங்கி

சேணவக்

அவ்வப்சபொது

கட்ெைங்கைில்

வொடிக்ணகயொைருக்கு

ஏற்படும்

மொற்ைங்களும்

வொடிக்ணகயொைருக்கு அைியத்தரப்படும் அல்லது/மற்றும் இணையத்தில் வங்கியின்
கட்ெை

விபரங்கள்

புதுப்பிக்கப்படும்.

கொர்கில்ஸ்

வங்கியொல்

அவ்வப்சபொது

தீர்மொனிக்கப்படுகின்ை
கட்ெைங்கணையும்
அனுமதி

வர்த்தக

கொர்கில்ஸ்

அைிப்பதுென்,

பற்றுச்

கதொணகணய

கட்ெைங்கள்

எவ்விதமொன

வங்கிச்சேணவகணை

வங்கி

சமற்குைிப்பிட்ெவொறு

குணைந்தபட்ே

சேணவக்

இருக்கும்

முன்னைிவித்தணலயும்

கொர்கில்ஸ்

அதணன

மற்றும்/அல்லது

கேலுத்தப்பெொமல்

அதற்கு

ஒன்ைில்

சதணவப்படும்

பட்ேத்தில்

அணனத்து

வொடிக்ணகயொைர்

அைிக்கின்ைொர்.

இருக்கும்

கதொெர்ந்தும்

கதொெர்பொன

கைக்குகைில்

கதொணகயொனது

குணைவொக

வொடிக்ணகயொைருக்கு

வங்கி அைவிடுவதற்கு

அனுமதி

ணவப்புத்

விெ

வங்கிச்சேணவ

வொடிக்ணகயொைரின்

கேய்வதற்கும்

எவ்சவணையிலும்

இணைய

பட்ேத்தில்

வழங்கொது

மீ ைப்கபறுவதுென்

இணைய

மற்றும்/அல்லது

அவ்வொறு மீ ைப்கபறுவதொல் எந்தகவொரு கொரைத்ணத முன்னிட்டும் ஏற்படுகின்ை
எவ்விதமொன கபொறுப்பிணனயும் வங்கி ஏற்றுக்ககொள்ைொது.
8.

நிதிப் பரிமாற்ைம்
உரிய

கைக்கில்

கொர்கில்ஸ்

சபொதுமொன

வங்கியுென்

நிதியின்ைி

அதற்கொன

அல்லது

முற்கூட்டிய

சமலதிகப்

ஏற்பொடுகணை

பற்று

எனில்

சமற்ககொள்ைொது

வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவணய உபசயொகித்து நிதிப் பரிமொற்ைம் கேய்வதற்கு
வொடிக்ணகயொைர்

அதணன

உபசயொகித்தல்

கூெொது

அல்லது

உபசயொகிக்க

முயற்ேிக்கக் கூெொது. கைக்கில் சபொதுமொன நிதி கிணெக்கப்கபறுகின்ை பட்ேத்தில்,

வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவயினூெொக கபற்றுக்ககொள்ைப்படுகின்ை அத்தணகய
நிதிப்

பரிமொற்ைங்கணை

நெவடிக்ணககணய

நிணைசவற்றுவதற்கு

சமற்ககொள்ை

முயற்ேி

கொர்கில்ஸ்

எடுக்கும்.

வங்கி

கொர்கில்ஸ்

உரிய

வங்கியின்

நியொதிக்கமொன கட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொலொன சூழ்நிணலகள் கொரைமொக அணனத்து
அல்லது

எந்தகவொரு

ககொடுப்பனவுகணை

அல்லது

கொலம்

தொழ்த்திய

ககொடுப்பனவுகணை சமற்ககொள்ை தவறுவதற்கு கொர்கில்ஸ் வங்கி கபொறுப்சபற்றுக்
ககொள்ைொது.

நிதிப்பரிமொற்ைம்

கேய்யும்

வொடிக்ணகயொைரின்
கைக்குகளுக்கு

சபைப்படுகின்ை
நிறுவனத்தின்

கைக்கிலிருந்து

அல்லது

இலத்திரனியல்
கீ ழுள்ை

வேதிணய

ஆணை/தீர்மொனத்திற்கு

முடியும்.

இைங்க

வங்கியில்

மற்றும்/அல்லது
எந்தகவொரு

முடியும்.

அத்தணகய

உபசயொகிக்க

வொடிக்ணகயொைருக்கு

நிதிப்பரிமொற்ை

சவறு

உபசயொகிக்க

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ை

வொடிக்ணகயொைருக்கு

கொர்கில்ஸ்

கைக்குகளுக்கு

வணலயணமப்பின்
ககொள்வதற்கு

வேதிக்கு

கேொந்தமொன

மூன்ைொம்

Lanka

Clear

முணைணம

பொவணனயொைர்

வொடிக்ணகயொைரொல்

இணைய

(Pvt)

நிதிணய
ேொர்பில்

ஒருவசர

ஏணனய

தரப்பினரொல்

(SLIPS

வங்கிக்கும்

வொடிக்ணகயொைரின்

வர்த்தக

இெமைிக்கப்பட்ெொல்,

நிதிப்

Limited

&

CEFT)

மொற்ைிக்
குைிப்பொக

பரிமொற்ை

ேமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ை

வங்கிச்சேணவணய

உபசயொகித்து

நிதிப்

பரிமொற்ைம்

அனுமதிக்கப்படுவொர்.
நிதிப்பரிமொற்ைம்
சவண்டும்.

கேய்வதற்கு

வொடிக்ணகயொைரொல்

கேய்யப்பெக்கூடிய

வர்த்தக

இணைய

அதிகூடிய

அத்தணகய

வழங்கப்படும்
கதொணக

வங்கிச்சேணவயினூெொக

பொவணனயொைர்

ஆணையில்

குைிப்பிெப்பட்டிருத்தல்
இலங்ணக

மத்திய

வங்கியொல் கட்டுப்பொடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ை விசேெ ரூபொ கைக்குகளுக்கு (SIA,
OIA,

MBA

சபொன்ைணவ)

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.

9.

வரவு

ணவக்கப்பெொது

என்பணத

வொடிக்ணகயொைர்

ேர்வசதே வர்த்தகம் சதாடர்பாை
சபாது உடன்படிக்னக
9.1.வனைவிலக்கைங்கள்

“ஆவைக் கடன்” என்பது சகொரிக்ணகயின் பிரகொரம் அல்லது வொடிக்ணகயொைரின்
கைக்கிற்கொக வங்கியொல் விநிசயொகிக்கப்படுகின்ை அல்லது உறுதிப்படுத்தப்படுகின்ை
மற்றும் அத்தணகய கெணன வழங்குவதற்கு வங்கியொல் வழங்கப்பட்டுள்ை எந்தகவொரு
உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் வொடிக்ணகயொைரின் சகொரிக்ணகயின் பிரகொரம் நீட்டிக்கப்பட்ெ
அல்லது

திருத்தம்

கேய்யப்பட்ெ

அத்தணகய

கென்

அல்லது

உறுதிப்படுத்தல்

கதொெர்பொன ஒரு ஆவைம்;
“ஆவைங்கள்” என்பது வழக்கமொன வங்கிச் சேணவ வர்த்தகத்திற்கு அணமவொக
அல்லது

அவ்வொறு

அல்லொமல்

பொதுகொப்பிற்கு

அல்லது

சவறு

எந்தகவொரு

கொரைத்திற்கொகவும் வங்கியின் கட்ெணைக்கு அணமவொக அல்லது வங்கியொல் தனது
கட்டுப்பொட்டில் ணவத்துப் சபைப்படுகின்ை கபொருட்கள் மற்றும்/அல்லது கபொருட்கள்
மற்றும்/அல்லது
முைிகள்,

ஆவைங்கணை

முதன்ணம

முன்ணவக்கின்ைணம

ஆவைங்கள்,

சபொக்குவரத்து

கதொெர்புபட்ெ
ஆவைங்கள்,

ககொள்ணககள் மற்றும் ஏணனய ஆவைங்கணைக் குைிக்கின்ைது;

அணனத்து
கொப்புறுதிக்

“நாைய

மாற்று

வதம்”
ீ

என்பது

உரிய

கவைிநொட்டு

நொைய

மொற்று

ேந்ணதயில்

நிலவுகின்ைவொறு வங்கியொல் தீர்மொனிக்கப்படுகின்ை வணகயில் ஒரு நொையத்திலிருந்து
மற்றுகமொரு நொையத்திற்கு மொற்ைம் கேய்யும் வதத்ணதக்
ீ
குைிப்பதுென், அத்தணகய
தீர்மொனமொனது உறுதியொனது என்பதுென், வொடிக்ணகயொைர் அதற்கு கெப்பொடு உணெயவர்
ஆகின்ைொர்;
“வேதி” மற்றும் “வேதிகள்” என்பது முற்பைங்கள், ஆவை கென் விநிசயொகம், கப்பல்
பண்ெ சபொக்குவரத்து உத்தரவொத விநிசயொகம் அல்லது கபொருட்கள் கதொெர்பொன ஏணனய
உத்தரவொதங்கைின்

வடிவில்

வொடிக்ணகயொைருக்கு

அல்லது

வொடிக்ணகயொைரின்

சவண்டுசகொைின் சபரில் எந்தகவொரு நபருக்கும் வங்கி வழங்குகின்ை அல்லது கதொெர்ந்தும்
வழங்குகின்ை அத்தணகய வேதி அல்லது வேதிகணைக் குைிக்கின்ைது;
அத்தணகய வேதிகைின் குைிப்பிட்ெ விதிமுணைகள் வொடிக்ணகயொைருக்கும் வங்கிக்கும்
இணெயில்

உரிய

கென்

மற்றும்/அல்லது

கென்

வேதி

ஆவைங்கைில்

குைிப்பிெப்பட்டுள்ைன;
“சபாருட்கள்” என்பது ஆவைங்களுென் கதொெர்புபட்ெ கபொருட்கள் மற்றும்/அல்லது
உற்பத்திகணை குைிக்கின்ைது;
“நபர்” என்பது தனிநபணர, ஸ்தொபனத்ணத, நிறுவனத்ணத, கூட்டுத்தொபனத்ணத மற்றும்
கூட்டிணைப்புச் கேய்யப்பெொத நபர்கைின் கூட்டிணன உள்ைெக்கியுள்ைது;
பைங்கள்”

“பாதுகாக்கப்பட்ட

என்பது

(i)

எந்தகவொரு

கென்

வேதியின்

கீ ழும்

வொடிக்ணகயொைர் ககொண்டுள்ை எவ்விதமொன கென்பட்ெ நிணல மட்டுமன்ைி, தனியொகசவொ
அல்லது

சவறு

எந்தகவொரு

நபருெனும்

கூட்ெொகசவொ

எந்தகவொரு

நிணலயிலும்

எவ்சவணையிலும் உண்ணமயொக அல்லது அணமய வொய்ப்புள்ை வணகயில் வொடிக்ணகயொைர்
வங்கியில் எந்தகவொரு நொையத்திலும் கெனொன ககொண்டுள்ை அணனத்து பைங்கணையும்,
(ii)

வொடிக்ணகயொைரொல் கேலுத்தப்பெசவண்டிய வதத்தில்
ீ
அல்லது கேலுத்தப்பட்டிருக்க

சவண்டிய

ஆனொல்

முடியொத

நிணலயில்

ஏசதொகவொரு
வங்கி

சூழ்நிணல

ககொடுப்பனணவ

கொரைமொக

ககொடுப்பனணவ

கபற்றுக்ககொள்ளும்

சமற்ககொள்ை

திகதியில்

அத்தணகய

பைங்கைின் மீ தொன வட்டி (எந்தகவொரு சகொரிக்ணக அல்லது தீர்ப்பிற்கு முன்னர் மற்றும்
பின்னர்);

(iii)

வொடிக்ணகயொைர்
(எனினும்

கேலுத்தப்பெ

சவண்டிய

சநரத்தில்

சமற்ககொள்ைத்

தவறுவதன்

விணைவொக

அவ்வொறு

கேயற்படுவதற்கொன

அத்தணகய

எவ்விதமொன

ககொடுப்பனணவ

வொடிக்ணகயொைரின்

ேொர்பில்

கெப்பொட்ணெயும்

வங்கி

ககொண்டிரொத சபொதிலும்) இந்த உென்படிக்ணகயின் கீ ழ் வங்கிக்கு ஏற்படுகின்ை எந்தகவொரு

கேலவு

மற்றும்

இந்த

(iv)

உென்படிக்ணகயின்

கீ ழ்

வங்கி

தனது

உரிணமகணை

முழுணமயொக்கும் அல்லது கேயற்படுத்துவது கதொெர்பொன அணனத்து கேலவுகள்.

9.2. பிைசயாகம்
9.2.01 இந்த உென்படிக்ணகயொனது வங்கி தனது தீர்மொனத்திற்கு அணமவொக எந்தகவொரு
வேதிக்கும் அல்லது உரியது என வங்கி கருதுகின்ை எந்தகவொரு நெவடிக்ணகக்கும்
பிரசயொகிக்கப்படும்.
9.2.02 இந்த உென்படிக்ணகயில் இெம்கபற்றுள்ை விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள்
ஆகியன

எந்தகவொரு

வேதிக்கும்

உரிய

தனிப்பட்ெ

வணகயில்

ஆவைக்

வங்கியொல்

கென்

மற்றும்

குைிப்பிட்ெ

குைிப்பிெப்படுகின்ை

எந்தகவொரு

அத்தணகய

ஏணனய

விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்ெணவ.
9.2.03 அவ்வப்சபொது

நணெமுணையில்

உள்ைவொறு

ேர்வசதே

வர்த்தக

ேம்சமைத்தின்

ஆவை கென்களுக்கொன ஒத்த வழக்கங்கள் மற்றும் நணெமுணைகளுக்கு ஒவ்கவொரு
ஆவைக் கெனும் அணமவொனது.
9.2.04 ேர்வசதே வர்த்தக ேம்சமைனத்தின் ஆவைக் கென்களுக்கொன அவ்வப்சபொதொன
ஒத்த

வழக்கங்கள்

ஏதொவது

மற்றும்

பிைக்குகள்

நணெமுணைகள்

எழுகின்ை

மற்றும்

பட்ேத்தில்

இந்த

மற்றும்/அல்லது

ஆவைத்திற்கிணெயில்
வசூலிப்புக்களுக்கொன

ேர்வசதே வர்த்தக ேம்சமைனத்தின் விதிமுணைகள் கதொெர்பொக பிைக்குகள் எழுகின்ை
பட்ேத்தில் இந்த உென்படிக்ணகசய அதிகொரம் ககொண்ெதொக அணமயும்.
9.3. இைக்குமதிகளுக்காை ஆவைக் கடன்
9.3.01 ஒவ்கவொரு ஆவைக் கெணனயும் அதன் விதிமுணைகளுக்கு இைங்க அவற்ணை
ஏற்றுக்ககொள்ளும் அதிகொரம் வங்கிக்கு உள்ைது.
9.3.02 எந்தகவொரு ஆவைக் கெணனயும் அதன் மறு முணன வங்கி அல்லது அதன்
கதரிவின்

கீ ழொக

முகவரின்

கீ ழ்

சபரம்

சபேலில்

ஈடுபடுவணத

வங்கி

கட்டுப்படுத்தக்கூடும் என்பதுென், அத்தணகய எந்தகவொரு அலுவலகம், மறு முணன
வங்கி

அல்லது

அதன்

கதரிவின்

கீ ழொன

முகவரின்

கபயரில்

வணரயப்பட்டுள்ை

அணனத்து

ஆவைங்கள்

அல்லது

விடுக்கப்பட்டுள்ை

ஆவைங்கணை

ஏற்று

அங்கீ கரிக்கும் உரிணமணய வங்கி ககொண்டுள்ைது.
9.3.03 எந்தகவொரு
ேமமொன

ஆவைக்

கதொணகணய

கென்

கேலுத்த

கதொெர்பிலும்

சவண்டிய

கேலுத்த

திகதிக்கு

சவண்டிய

பிந்தொமல்

கதொணகக்கு

வொடிக்ணகயொைர்

வங்கிக்கு கேலுத்த சவண்டும்.
9.4. ஏற்றுமதி ஆவைங்கள்
9.4.01 ஆவைக் கெணன வங்கி உறுதி கேய்தொல், எந்தகவொரு கொரைத்ணத முன்னிட்டும்
ககொடுப்பனணவ சமற்ககொள்ைொது விட்ெொல், அல்லது குற்ைம் சுமத்தப்பட்ெொல், சமொேடி
(எந்தகவொரு நபரின் பொகத்திலும்) அல்லது கென் ஆவைத்ணத பொதிக்கின்ை ஏணனய
ேட்ெவிசரொத

கேயற்பொடு

கொரைமொக

வொடிக்ணகயொைரிெமிருந்து

முழுணமயொன

தீர்ணவப் கபற்றுக்ககொள்ளும் உரிணமணய வங்கி ககொண்டுள்ைது.
9.4.02 ேரத்து

4.01

இற்கு

உட்பட்ெதொக

அணமந்தொலன்ைி,

ஆவைக்

கெணன

வங்கி

உறுதிப்படுத்திய பின்னர் கேலுத்த சவண்டிய திகதியில் புைக்கைிக்கப்பட்ெ அல்லது
கேலுத்தப்பெொத
வங்கியொல்
கதொணகக்கு

ஆவைக்

கெனின்

ஏற்றுக்ககொள்ைப்பட்ெ
ேமமொன

கீ ழ்

வணரயப்பட்ெ

அல்லது

கதொணகணய

முைிகைின்

கேலுத்த

அல்லது
கீ ழ்

சவண்டிய

வணரயப்பெொத,

சபரம்

சபேப்பட்ெ

திகதிக்கு

பிந்தொமல்

வொடிக்ணகயொைர் வங்கிக்கு கேலுத்த சவண்டும்.
9.4.03 ஆவைக் கெனின் கீ ழ் வணரயப்பட்ெ அல்லது வணரயப்பெொத எந்தகவொரு முைி
கதொெர்பிலும்

கபொருத்தமொனது

என

வங்கி

கருதுகின்ை

அத்தணகய

நிணலணமகணை

தனது தற்துைிபின் பிரகொரம் வங்கி அங்கீ கரிக்கும்
(a) நிபந்தணனயுென் ஏற்றுக்ககொள்வதற்கு மற்றும்/அல்லது கேலுத்துவணத
ஏற்றுக்ககொள்வதற்கு மற்றும்/அல்லது ககொடுப்பனவு கேலுத்தப்பெ சவண்டிய திகதிணய
நீட்டிப்பதற்கு;
(b) மீ ைைிப்பு அல்லது தள்ளுபடியின் கீ ழ் முதிர்வணெவதற்கு முன்பதொக கபறுசவொர்
அல்லது ஏற்றுக்ககொள்சவொரிெமிருந்து ககொடுப்பனணவ ஏற்றுக்ககொள்ைல்;

(c) முதிர்வணெவதற்கு முன்பதொக பகுதியைவு ககொடுப்பனணவ ஏற்றுக்ககொள்ைல் மற்றும்
முைிகணை கபற்றுக்ககொள்சவொர் அல்லது ஏற்றுக்ககொள்சவொர் அல்லது கபொருட்கணைப்
கபற்றுக்ககொள்சவொருக்கு கபொருட்கணை பகுதியைவில் விநிசயொகித்தல்;;

(d) எந்தகவொரு முைிணயயும் ககொடுப்பனவுக்கு ேமர்ப்பிப்பத்ணத தொமதிக்குமொறு
கபற்றுக்ககொள்சவொர் விடுக்கும் சகொரிக்ணக அல்லது அத்தணகய முைி கதொெர்பில்
வங்கி மீ து வொடிக்ணகயொைர் ககொண்டுள்ை கபொறுப்பிணன பொதிக்கொது ஏற்றுக்ககொள்ைல்;
(e) அத்தணகய

முைியின்

கதொணகணய

வொடிக்ணகயொைரின்

கைக்கில்

வங்கி

பற்றுச்

கேய்துள்ைணமக்கு மத்தியிலும் அத்தணகய முைி கதொெர்பில் கேலுத்தப்பெ சவண்டிய
எந்தகவொரு

கதொணகணயயும்

அைிப்பவர்கைிெமிருந்து

ஏற்றுக்ககொள்பவர்கள்

அைவிடுவதற்கு

ேட்ெ

அல்லது

நெவடிக்ணக

ஒப்புதல்

அற்றும்

உரிய

நெவடிக்ணககணை முன்கனடுத்தல்.
9.4.04 முணையொக ேமர்ப்பிக்கப்பெொத எந்தகவொரு ஆவைத்திற்கும் எதிரொக வழங்கப்பட்ெ
முற்பைங்கள்

அல்லது

அது

கதொெர்பில்

வங்கிக்கு

முணையொக

கேலுத்தப்பெொத

ககொடுப்பனணவ வங்கியின் சகொரிக்ணகக்கு அணமவொக வொடிக்ணகயொைர் மீ ைச் கேலுத்த
சவண்டும்.
9.5. வசூலிப்புக்கள்
9.5.01 வசூலிப்ணப சமற்ககொள்ளுமொறு வங்கியிெம் சகொரப்பட்ெொல் உரிய முைி, வணரபு
அல்லது

ஆவைத்தின்

கபற்றுக்ககொள்ளும்

முழுணமயொன

பட்ேத்தில்

ககொடுப்பனணவ

நிபந்தணன

அடிப்பணெயில்

வங்கி

வசூலித்து

இச்சேணவணய

மற்றும்
வழங்கும்

உரிணமணய வங்கி ககொண்டுள்ைது.
9.5.02 வங்கியொல் அத்தணகய வசூலிப்பு மற்றும் கபற்றுக்ககொள்ைல் சமற்ககொள்ைப்பெொ
விட்ெொல்

அத்தணகய

சேணவ

கதொெர்பொன

எந்தகவொரு

கதொணகணயயும்

வங்கியின்

சகொரிக்ணகக்கு அணமவொக வொடிக்ணகயொைர் வங்கிக்கு மீ ைச் கேலுத்த சவண்டும்.
9.5.03 ஒவ்கவொரு

வசூலிப்பும்

ேர்வசதே

வர்த்தக

ேம்சமைனத்தொல்

அவ்வப்சபொது

நணெமுணையிலுள்ை விதிமுணைகளுக்கு உட்பட்ெது.

9.6. பினை
9.6.01 வேதிகணை வழங்குவணத கருத்தில் ககொள்ளும் ேமயத்தில் உரிய பைத் கதொணக
கேலுத்தப்படும்
மீ தொன

அல்லது

பிணையொக

ககொண்டிருக்கும்.

விடுவிக்கப்படும்
உத்தரவொதம்

வணர

மற்றும்

ஆவைங்கள்
கேொத்து

மற்றும்

கபொருட்கள்

உறுதிப்பொட்ணெ

வங்கி

9.6.02 வங்கி ககொண்டுள்ை ஏணனய பிணைகளுக்கு மத்தியில் அதற்கு சமலதிகமொக,
அதன்

மீ து

எவ்விதமொன

பொதிப்பும்

இன்ைி

நணெமுணைப்படுத்தப்படுத்தப்பெக்கூடிய

கதொெர்ச்ேியொன பிணையொக இது அணமயும். பிணைகணை கூட்டுச் சேர்க்கும் உரிணம
கதொெர்பொன எவ்விதமொன கட்டுப்பொடும் இந்த பிணைக்கு கபொருந்தொது.
9.6.03 (i)

எந்த

சமற்ககொள்ை

ஆவைம்

தவறும்

கதொெர்பிலும்

பட்ேத்தில்

ஏற்றுக்ககொள்ை

அல்லது

(ii)

அல்லது

ககொடுப்பனணவ

கேலுத்தப்பெசவண்டிய

சநரத்திற்கு

எந்தகவொரு பிணைத் கதொணகணயயும் வொடிக்ணகயொைர் கேலுத்த தவைினொல் அல்லது
இந்த

உென்படிக்ணகயின்

எந்தகவொரு

விதிமுணைகைின்

கீ ழ்

தவைினொல்

அல்லது

கபொருட்கள் கதொெர்பொன நம்பிக்ணகப் கபறுதிணய சமற்ககொள்ை தவைினொல் அல்லது (iii)
வொடிக்ணகயொைர்

அல்லது

ஏற்றுக்ககொள்பவர்

கேலுத்த

ஆவைத்தின்
சவண்டிய

ஏற்றுக்ககொண்ெொல்

அல்லது

முன்கனடுக்கப்பட்ெொல்

அல்லது

இணையொன

அல்லது

விதிக்கப்பட்ெொல்

அதன்

அல்லது

எந்தகவொரு

சநரத்தில்

கேலுத்த

எவ்விதமொன
திவொல்,

எந்தகவொரு

கெனறு

கபறுனர்

முடியொது

ேட்ெ
நிணல,

கேொத்துக்கும்

அமுல்படுத்தப்பட்ெொல்

அல்லது
என

நெவடிக்ணகயும்
மூெப்படும்

எதிரொக

அல்லது

ேட்ெ
(iv)

நிணலக்கு

நெவடிக்ணக
ஆவைங்கள்

மற்றும்/அல்லது கபொருட்களுக்கு எதிரொன உரிணமகள் கதொெர்பில் வங்கியின் நலணன
பொதிக்கக்கூடிய

எந்தகவொரு

நெவடிக்ணக

அல்லது

அச்சுறுத்தல்

அல்லது

(v)

கபொருட்கணை விற்பணன கேய்வதற்கு வங்கி தனது விருப்பின் சபரில் தீர்மொனித்தல்,
வங்கி

தனது

உறுதிகமொழிணய

அமுலொக்கம்

கேய்வதற்கு

தணகணமணய

ககொண்டிருத்தல், வொடிக்ணகயொைர் அல்லது எந்தகவொரு நபரின் சகொரிக்ணக, அைிவிப்பு,
ேட்ெ நெவடிக்ணக அல்லது சவறு எந்த கேயற்பொடு கதொெர்பிலும் எவ்சவணையிலும்,
எவ்விதத்திலும் ஆவைங்கள் மற்றும் கபொருட்கள் முழுவணதயும் அல்லது ேிலவற்ணை
பைமொக்க, விற்பணன கேய்ய, சபரம் சபே அல்லது சவறு எவ்விதத்திலும் விற்பணன
கேய்து

அகற்றுவதற்கு,

சகொரல்கைிலிருந்து

எவ்விதமொன

வங்கிக்கு

சுதந்திரம்

கட்டுப்பொடுகள்

மற்றும்

அைிக்கப்பட்டுள்ைதுென்,

இழப்பீட்டுக்
அத்தணகய

பைமொக்கல், விற்பணன, சபரம் சபேல் அல்லது அப்புைப்படுத்தல் விற்பணன கொரைமொக
ஏற்படுகின்ை எந்தகவொரு இழப்பிற்கும் வங்கி கபொறுப்சபற்றுக்ககொள்ை மொட்ெொது.
9.6.04

கபொருட்களுக்கொன

ககொண்டிருக்கும்
அைிக்கின்ைொர்.

சபொது

கேலுத்தப்பெொத
எந்தகவொரு

விற்பணனயொைணர

உரிணமணயயும்

வொடிக்ணகயொைர்

வொடிக்ணகயொைர்

வங்கிக்கு

9.6.05 பிணைத் கதொணககள் அணனத்தும் கேலுத்தப்படும் வணர அல்லது கவைிசயற்ைம்
கேய்யப்படும் வணர பிணைத் கதொணககள் அணனத்திலும் இந்த உென்படிக்ணகயின் கீ ழ்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ை

அணனத்து

உத்தரவொதம்/கேொத்து/உரிணம/அெமொனம்

ஆகியன

அடிப்பணெக் கென் ஆகின்ைன.
9.7. உத்தைவாதம் அல்லது சோத்து உரினமயின் கீ ழ் ஆவைங்கள் அல்லது
சபாருட்கனள விடுவித்தல்
வொடிக்ணகயொைருக்கு
கபொருட்கணை

அல்லது

விடுவித்தொல்,

விதிமுணைகைின்
பிரத்திசயகமொக

பிரகொரம்
தமது

வொடிக்ணகயொைரொல்

அவரது
ேந்ணதப்

வங்கியொல்

விற்பணன

கட்ெணைக்கு
கபறுமொனத்தில்

அல்லது

வழக்கமொன

வொைிப

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெவொறு

சநொக்கத்திற்கு

சபைப்படும்

ஆவைங்கணை

பட்ேத்தில்,

அல்லது

வொடிக்ணகயொைர்

ஏணனய

அத்தணகய

ஏற்பொடுகளுக்கு
ேந்தர்ப்பங்கைில்

(விநிசயொகத்தின் சபொது நம்பிக்ணக ரேீது ணகச்ேொத்திட்ெொசலொ அல்லது ணகச்ேொத்திெொ
விட்ெொசலொ)

ஆவைங்கள்,

கபொருட்கள்

மற்றும்

அதன்

மூலமொன

விற்பணனகள்

வங்கியில் நம்பிக்ணக நிமித்தம் நிறுத்தி ணவக்கப்படுவதுென், ஏகசபொகமொக வங்கியின்
கட்ெணைக்கு

உட்பட்ெது.

சபைப்படுவதுென்,
சவண்டியதுென்,

அத்தணகய

கபைப்பட்ெவுென்

எந்தகவொரு

விற்பணனகள்
உெனடியொக

நபரிெமிருந்தும்

அத்தணகய

அணனத்தும்
வங்கிக்கு

சவைொகப்
கேலுத்தப்பெ

விற்பணனகணை

சகொரும்

மற்றும்/அல்லது கபற்றுக்ககொள்ளும் அதிகொரம் வங்கிக்கு உள்ைது.
9.8. சபாறுப்சபடுத்தல்
9.8.01 பின்வருவனவற்ணை வொடிக்ணகயொைர் கபொறுப்சபற்றுக்ககொள்கின்ைொர்:
(a) ஆவைங்கள் மற்றும் கபொருட்கள் வொடிக்ணகயொைரின் ஏகசபொக பயன்
உரிணமயொண்ணமயொக அணமவதுென், வங்கியின் சபரில் வழங்கப்பட்டுள்ை
உத்தரவொதம் தவிர்ந்த எந்தகவொரு இெர்பொடுகள் மற்றும் இழப்பீட்டு சகொரல்கைிலிருந்து
விடுபட்ெது;
(b) வங்கியின்

சதணவக்சகற்ைவொறு

கொப்புறுதி

கேய்யப்பெக்கூடிய

அணனத்து

ஆபத்துக்களும் எதிரொக அவற்ைின் முழுணமயொன கபறுமதிக்கு கபொருட்கள் கொப்புறுதி
கேய்யப்படுவதுென், அவ்வொறு வங்கி சகொரினொல் வங்கியின் நலனில் சபரில் உரிய
கொப்பீட்டுத் திட்ெத்தின் கீ ழ் கபொருட்கள் ஒப்புதல் கேய்யப்படுவதற்கொன ஏற்பொடுகணை

சமற்ககொண்டு,

எந்த

விதமொன

சேதம்

அல்லது

இழப்பின்

சபொது

கொப்புறுதியொைர்

ககொடுப்பனணவ வங்கிக்கு சநரடியொக கேலுத்துவதற்கொன ஒழுங்குகணை சமற்ககொள்ைல்;
(c) கபொருட்கைின் சபரில் கபற்றுக்ககொள்ைப்பட்ெ அணனத்து கொப்புறுதி வருமதிகணையும்
வங்கிக்கு கேலுத்துவதுென், நிலுணவயொகவுள்ை ககொடுப்பனவு கதொெர்பில் வங்கியின்
நம்பிக்ணகயின் சபரில் அத்தணகய வருமதிகணை வங்கியின் ேொர்பில் பிடித்து
ணவத்திருந்தல்;
(d) ஆவைங்கணை வங்கியின் கபயரில் ஒப்புதல் அைிப்பதுென், ஆவைங்கணை
வங்கியிெம் அல்லது அதன் கட்ெணைப் பிரகொரம் ணவப்புச் கேய்து, ஆவைங்கள்
மற்றும் கபொருட்கணை வங்கியின் நலனின் சபரில் பதிவு கேய்தல்;
(e) கபொருட்கைின் சபொக்குவரத்து மற்றும் கைஞ்ேியப்படுத்தல் கதொெர்பொன அணனத்து
கேலவுகள் மற்றும் தற்கேயலொன கேலவுகள் அணனத்ணதயும் கேலுத்துதல்;

(f) கபொருட்கைின் ககொள்வனவு நெவடிக்ணகணய பூர்த்தி கேய்வதில் ககொள்வனவொைரின்
ஆற்ைணல பொதிக்கக்ககூடிய விெயங்கள் கதொெர்பில் அைிந்து ககொண்ெொல் அது
கதொெர்பில் வங்கிக்கு அைிவித்தல்;

(g) ஆவைங்கள் மற்றும்/அல்லது கபொருட்கைின் சபரில் வங்கியொல்
வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எந்தகவொரு உத்தரவொதம், இழப்பீடு அல்லது ஏணனய
உறுதிகமொழியிெமிருந்து வங்கிணய உெனடியொக விடுவிப்பணத ஏற்றுக்ககொள்ைல்;
(h) வங்கியின் அைிவுறுத்தல்கள் அல்லது எழுத்து மூலமொக முற்கூட்டிய ஒப்புதல் தவிர
ஆவைங்கள் மற்றும்/அல்லது கபொருட்கணை மட்டுப்படுத்த, பரிமொற்ைம் கேய்ய,
விற்பணன கேய்ய, அப்புைப்படுத்த அல்லது சவறு ஒப்பந்தங்கணை ஏற்படுத்த
முயற்ேிக்கக்கூெொது;
(i) வொடிக்ணகயொைர் அல்லது ஏணனய நபர்கைின் ஏணனய உெணமகைிலிருந்து
சவறுபடுத்தி கபொருட்கணை ணவத்துப் சபைல்;

(j) வங்கியின் முற்கூட்டிய எழுத்து மூலமொன ஒப்புதல் அல்லொமல் கபொருட்கள்
பதப்படுத்த அல்லது மொற்ைம் கேய்யப்படுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூெொது; மற்றும்
(k) கபொருட்கைின் கபறுமதிணய பொதிக்கின்ை மற்றும்/அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின்
உறுதிகமொழியின் திைணன பொதிக்கின்ை எவ்விதமொன கேயற்பொட்ணெயும்
முன்கனடுக்கக்கூெொது.
9.8.02 வங்கி சகொருகின்ை பட்ேத்தில் பின்வருவனவற்ணை நிணைசவற்றுசவன் என
வொடிக்ணகயொைர் கபொறுப்கபடுத்துக் ககொள்கின்ைொர்:
(a) ஆவைங்கள் மற்றும் கபொருட்கள் கதொெர்பொன மற்றும் வங்கி சகொருகின்ைவொறு
உத்சதேிக்கப்பட்டுள்ை கபொருட்கைின் விற்பணன கதொெர்பொன தகவணல வங்கிக்கு
வழங்குதல்;

(b) கபொருட்கள் எங்கு ணவக்கப்பட்டுள்ைன மற்றும் அதன் நிணலணமகள், தரம் அல்லது
அைவு கதொெர்பொன மொற்ைங்கணை வங்கிக்கு அைியத்தருதல்; மற்றும்
(c) இந்த உென்படிக்ணகயின் கீ ழ் வங்கி தனது அதிகொரங்கள் மற்றும் உரிணமகணை
நிணலநொட்டுவது கதொெர்பில் நணெமுணைக்கு ஏற்ைது என வங்கி கருதுகின்ை வணகயில்
அத்தணகய ஆவைங்கணை முடிவுறுத்தல் மற்றும் அத்தணகய நெவடிக்ணககணை
முன்கனடுத்தல்.
9.9. அதிகாைம் வழங்குதல்
வொடிக்ணகயொைர் வங்கிக்கு பின்வரும் அதிகொரங்கணை அைிக்கின்ைொர்:
(a) இந்த வேதிகள் கதொெர்பில் தனது நிருபரொக, சவட்பொைரொக அல்லது முகவரொக
எந்தகவொரு நபணரயும் நியமிப்பது மற்றும் இந்த உென்படிக்ணகயின்; கீ ழ் வங்கி தனது
எந்தகவொரு அதிகொரத்ணதயும் அத்தணகய நபரிெம் ஒப்பணெத்தல்;
(b) இந்த உென்படிக்ணகயின் கீ ழ் வொடிக்ணகயொைர் தனது கெப்பொடுகணை இைங்குவணத
மீ றும் சபொது அதற்கொன தீர்வொக வொடிக்ணகயொைரின் கேலவில் சதணவ என கருதும்
நெவடிக்ணககணை முன்கனடுத்தல் அற்றும் அத்தணகய ககொடுப்பனவுகணை
சமற்ககொள்ைல்;
(c) எவ்சவணையிலும் கபொருட்கணை ஏற்றுவதற்கொக மற்றும் அவற்ணை ஆய்வு
கேய்வதற்கொக அவற்ணை இைக்கி ணவத்தல் மற்றும் கைஞ்ேியப்படுத்தல்;
(d) ஆவைங்கள் மற்றும் கபொருட்கைின் சவறு எந்த நபரினதும் நலன் கதொெர்பில்
அைியத்தருதல்;

(e) வொடிக்ணகயொைரின்
அதிகொரமின்ைி
ஆவைம்,

அல்லது

கேல்லுபடி

இழப்பீட்டுக்

(வொடிக்ணகயொைர்
அப்பொல்)

நபரின்

கதொெர்பொன

சகொரல்

பிைக்கிணனக்

ஆவைங்கள்

சவறு

சமற்சகொள்

விேொரணையின்ைி

அல்லது

சகள்வி

ககொண்டுள்ைரொ

மற்றும்/அல்லது

அல்லது
அல்லது

கதொெர்பொன

அல்லது

கபொருட்கள்

சமலதிக
எந்தகவொரு

விேொரணையின்ைி

இல்ணலயொ

என்பதற்கு

சபரில்

வங்கியொல்

வழங்கப்பட்டுள்ை எந்தகவொரு ஆவை கென், உத்தரவொதம், இழப்பீடு அல்லது பிை
உத்தரவொதத்தின்
உெனடியொக

கீ ழ்

கேலுத்தப்பெ

ககொடுப்பனணவ

சவண்டிய

சமற்ககொள்ைல்

அல்லது
மற்றும்

ககொடுப்பனவு வொடிக்ணகயொைரின் சபரில் கெப்பொடு ககொண்ெது
9.10. சபாறுப்பு மற்றும் இழப்பீ டு மீ தாை வைம்பு

சகள்வியின்
வங்கி

சபரில்

சமற்ககொள்ளும்

9.10.01 வங்கி, அதன் அதிகொரிகள் அல்லது ஊழியர்கள் சவண்டுகமன்சை சமற்ககொண்ெ
அலட்ேியம்

கொரைமொக

அன்ைி,

ஆவைங்கைின்

அல்லது

கபொருட்கைின்

ேொர்பில்

அல்லது கபொருட்கைின் நிணலணம, அைவு அல்லது கபறுமதி கதொெர்பில் வங்கியின்
அல்லது

சவறு

எந்தகவொரு

அல்லது

கேயற்பெ

நபரின்

தவறுதல்

பக்கத்தில்

ஆகியவற்ைிற்கு

எந்தகவொரு

கேயற்பொடு,

வொடிக்ணகயொைசரொ

தொமதம்

அல்லது

சவறு

எந்தகவொரு நபருசமொ வங்கி சமல் கபொறுப்பு சுமத்த முடியொது.
9.10.02 வங்கி, அதன் அதிகொரிகள் அல்லது ஊழியர்கள் சவண்டுகமன்சை சமற்ககொண்ெ
அலட்ேியம்

கொரைமொக

அதிகொரங்கணையும்,

அன்ைி,

இந்த

உென்படிக்ணகயின்

உரிணமகணையும்

கீ ழ்

வங்கி

நிணலநொட்டுவதற்கு

தனது

ஆவைங்கள்

மற்றும்/அல்லது கபொருட்கள் கதொெர்பில் வொடிக்ணகயொைர்கைொல் அல்லது அவர்களுக்கு
எதிரொன

அணனத்து

அணனத்து

நெவடிக்ணககள்

விதமொன

சேதொரங்களுக்கு

அல்லது

கபொறுப்புக்கள்,

எதிரொக

வழக்குகள்

இழப்பீட்டு

வொடிக்ணகயொைர்

வங்கி,

கொரைமொக

ஏற்படுகின்ை

சகொரல்

கேலவுகள்

மற்றும்

அதன்

அதிகொரிகள்

மற்றும்

ஊழியர்கைிெம் இழப்பீடு சகொர முடியொது.
9.11. வாடிக்னகயாளர் அைிவுறுத்தல்கள்
9.11.01

வேதிகள்,

ஆவைங்கள்

மற்றும்

கபொருட்கள்

கதொெர்பில்

அனுமதி

வழங்கப்பட்டுள்ை நபரின்(நபர்கைின்) அைிவுறுத்தல்கணைப் பின்பற்ைி கேயற்படுவதற்கு
வங்கிக்கு அங்கீ கொரம் அைிக்கப்பட்டுள்ைது.
9.11.02

வங்கி

தனது

தற்துைிபின்

நபரிெமிருந்து(நபர்கைிெமிருந்து)
கிணெக்கப்கபற்ைதொக
அைிவுறுத்தல்கள்

கிணெக்கப்கபறுகின்ை

நம்பப்படுகின்ை

அத்தணகய அைிவுறுத்தல்கள்

பிரகொரம்

கதொெர்பில்

அல்லது

அைிவுறுத்தல்கணை

கதொெர்பில் நல்
கெப்பொடு

அனுமதிக்கப்பட்ெ
அவர்கைிெமிருந்து
ஏற்றுக்ககொள்வதுென்,

சநொக்கில் கேயற்பட்ெொல், அத்தணகய

ககொண்ெவர்கைொக

வொடிக்ணகயொைர்கள்

கொைப்படுவதுென், அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ நபரின் (நபர்கைின்) அைிவுறுத்தல் கிணெத்தொசலொ
அன்ைிசயொ
என்பதுென்,

அதன்

பிரகொரம்

கேயற்படுவதற்கொன

அைிவுறுத்தல்கணை

வழங்கும்

ேரிபொர்க்கும் கெணம வங்கிக்கு கிணெயொது.
9.12. சகாடுப்பைவுகள்

நபரின்

கபொறுப்பு

வங்கிக்கு

(நபர்கைின்)

கிணெயொது

ஆைணெயொைத்ணத

9.12.01 உத்தரவொத

பைத்ணத

முழுவதுமொக

அல்லது

அதன்

பொகத்ணத

வங்கியில்

வொடிக்ணகயொைர் சபணுகின்ை எந்தகவொரு கைக்கிலும் வங்கி பற்றுச் கேய்ய முடியும்.
9.12.02 எதிரீடு,
வங்கியொல்
சவண்டும்.

சகொரல்,

நிறுத்தி

குைிப்பிெப்படுகின்ை
நிறுத்தி

சமற்ககொள்ை
இருந்திரொ

பதில்

விட்ெொல்

அல்லது

ககொடுப்பனவுகணை

ணவத்தல்

சவண்டிய

ணவத்தல்

கதொெர்பில்

நிர்ப்பந்தம்

வங்கிக்கு

வொடிக்ணகயொைர்

வொடிக்ணகயொைர்

கொைப்படின்,

எவ்வைவு

நிபந்தணன

கதொணக

நிறுத்தி

எதுவுமின்ைி
சமற்ககொள்ை

ேட்ெரீதியொக

அதணன

ணவக்கப்படும்

கதொணக

கிணெத்திருக்குசமொ

அத்கதொணக

வங்கிக்கு கிணெக்கும் வணகயில் ககொடுமதித் கதொணகணய வொடிக்ணகயொைர் அதிகரித்து
நிறுத்தி ணவக்கும் கதொணகணய வங்கிக்கு ஈடு கேய்தல் சவண்டும்.
9.12.03

கபொறுப்பு

வங்கிக்கு
எழுத்து

கதொெர்பொன

கேலுத்துவதுென்,
மூலமொக

நொையத்திசலசய

சவறு

இைங்கினொல்

ஒரு

வொடிக்ணகயொைர்

நொையத்தில்

நொைய

மொற்று

ககொடுப்பனணவ

ஏற்றுக்ககொள்வதற்கு

வதத்திற்கு
ீ

அணமவொக

வங்கி
சவறு

நொையத்திற்கு அது மொற்ைம் கேய்யப்படும்.
9.12.04

எந்தகவொரு

நெவடிக்ணகக்கு
இந்த

தீர்ப்பு,

மத்தியிலும்

உென்படிக்ணகக்கு

நொையத்திலும்

நீதிமன்ை
வங்கிக்கு

கட்ெணை
கேலுத்தப்பெ

அணமவொக

கேலுத்தப்படும்

வணர

அல்லது

சவறு

சவண்டிய

முழுணமயொகவும்,
வொடிக்ணகயொைரின்

எவ்விதமொன

ககொடுப்பனவொனது

கபற்றுக்ககொள்ைப்பட்ெ
கெப்பொடு

முடிவுைொது

என்பதுென் அத்தணகய ககொடுப்பனவு நொைய மொற்று வதத்தின்
ீ
பிரகொரம் உண்ணமயொன
கதொணகக்கு
குணைவு

மொற்ைம்

கேய்யப்படும்

ஏற்பட்ெொல்

அந்த

சபொது

கவைிப்படும்

குணை

கதொணகணய

நொையத்தின்
கேலுத்தும்

கதொணகயில்
கெப்பொடு

வொடிக்ணகயொைருக்கு உண்டு.
9.12.05 பிணைப்பைம் கதொெர்பில் வங்கியில் கேலுத்தப்பட்ெ எந்த பைமும் அதணன
பூர்த்தி

கேய்வதற்கு

ணவக்கப்பட்டு

வங்கி

பயன்படுத்தப்படும்
தனது

அல்லது

உரிணமகணை

அத்தணகய

நிணலநொட்டுவதற்கு

கைக்கில்

வரவு

பிணைப்

பைம்

முழுவது கதொெர்பிலும் வங்கி தீர்மொனிக்கும்.
9.12.06 பிணைப் பைம் கதொெர்பில் வங்கிக்கு எவ்விதமொன பைமும் கேலுத்தப்பட்ெொல்,
திவொலொதல், கெனறு நிணல அல்லது முடுப்பு கேய்தல் கதொெர்பில் எவ்விதமொன
ேட்ெங்கைின் கநைிமுணைகளுக்கு அணமவொக மீ ைச் கேலுத்த சவண்டிய சதணவ

உள்ைதுென், அவ்வொறு பைம் கேலுத்தப்பெொவிடில் இந்த ஒப்பந்தத்ணத அமுல்படுத்தும்
உரிணம வங்கிக்கு உள்ைது.
9.13. எதிரீடு
வொடிக்ணகயொைரின் கபயரில் அல்லது சவறு எந்த தரப்பினதும் கபயரில் எந்தகவொரு
கைக்கிலும்
எதிரீடு

உள்ை

கேய்யும்

வரவுத்

மீ திணய

உரிணமணய

எவ்விதமொன

வங்கி

அைிவித்தலுமின்ைி

ககொண்டுள்ைதுென்

எந்சநரமும்

மற்றும்/அல்லது

பிணைப்

பைத்திணன தீர்ப்பதற்கொக வங்கி வொடிக்ணகயொைருக்கு கேலுத்த சவண்டிய சவறு எந்த
விதமொன கெப்பொட்ணெயும் எதிரீடு கேய்ய முடியும். இந்த சநொக்கத்திற்கு, அத்தணகய
கைக்கில் வரவு ணவப்பதற்கு நிலுணவயொகவுள்ை பைத்ணத பிரசயொகிக்க சதணவயொன
ஏணனய நொையங்கணை நொைய மொற்று வதத்தில்
ீ
ககொள்வனவு கேய்யும் அதிகொரம்
வங்கிக்கு உள்ைது. வங்கியின் சவறு எந்த கெப்பொடும் அத்தணகய எதிரீட்டிற்கு பிணைப்
பைத்ணத உரிய நொையத்திற்கு நொைய மொற்று வதத்தில்
ீ
அவ்வொசை மொற்ைம் கேய்ய
வங்கியொல் முடியும்.
9.14. வாடிக்னகயாளரின் கைக்குகள்
வங்கி எந்சநரமும் வொடிக்ணகயொைரின் கபயரில் தற்சபொது சபைப்படும் கைக்கிணன
கதொெர்ந்து

கதொழிற்படுவதுென்,

ஆரம்பிக்கவும்

முடியும்.

சமற்ககொள்ைப்படுகின்ை

அவரின்

அதணனத்

கபயரில்

எந்தகவொரு

கதொெர்ந்து

ககொடுக்கல்வொங்கல்

புதிய

புதிய

கைக்கு

நெவடிக்ணககள்,

கைக்ணக
கதொெர்பில்

ரேீதுகள்

அல்லது

ககொடுப்பனவுகள் வொடிக்ணகயொைர் இங்சக ககொண்டுள்ை கபொறுப்பிணன பொதிக்கும்.
9.16. உரினம விட்டுக்சகாடுப்பு இன்னம
இந்த

உென்படிக்ணகணய

நெவடிக்ணகசயொ

அல்லது

கதொெர்வது
விடுபொசெொ

ேம்பந்தமொக

இது

கதொெர்பொன

வங்கியின்

எந்தகவொரு

உரிணமகள்,

அதிகொரங்கள்

மற்றும் பரிகொரங்கணை பொதிக்கொது என்பதுென், அத்தணகய உரிணமகள், அதிகொரங்கள்
அல்லது பரிகொரங்கைின் சவறு எந்தகவொரு நெவடிக்ணகணயயும் பொதிக்கொது.
9.17. சதாடர்பாடல்கள்
இந்த

உென்படிக்ணகயின்

எந்தகவொரு

அைிவித்தல்,

சகொரிக்ணக

அல்லது

பிை

கதொெர்பொெல்கள் வொடிக்ணகயொைர் வங்கியில் இறுதியொக பதிவு கேய்துள்ை முகவரிக்கு
எழுத்து

மூலமொக

அனுப்பி

ணவக்கப்படுவதுென்,

இந்த

முகவரி;

வங்கி

தனது

அலுவலகத்திலுள்ை

அட்ெவணையில்

குைிப்பிட்டுள்ைதுென்

அல்லது

இந்த

சநொக்கத்திற்கொக வொடிக்ணகயொைருக்கு வங்கி இது கதொெர்பில் அைியத்தரும் மற்றும்
அத்தணகய முகவரிக்கு பிரத்திசயகமொக விநிசயொகம் கேய்யப்படும் அல்லது அஞ்ேல்,
கதொணலநகல் மற்றும் கெகலக்ஸ் மூலமொக அனுப்பி ணவக்கப்படும். பிரத்திசயகமொன
விநிசயொகத்தின் சபொது அல்லது அத்தணகய முகவரியில் சநரடியொக ஒப்பணெக்கப்படும்
பட்ேத்தில்

விநிசயொகம்

ணவக்கப்படுகின்ை
கதொணலநகல்

கேய்யப்படும்

அல்லது

அல்லது

உண்ணமயொன

ேமயத்திலும்,

அனுப்பப்பட்ெ

கெகலக்ஸ்

விநிசயொக

அஞ்ேல்

தினத்திற்கு

மூலமொக

அடுத்த

அனுப்பி

தினத்திலும்

மூலமொக

அனுப்பி

தினத்திலும்

ணவக்கப்படும்

அது

சபொது

வொடிக்ணகயொைருக்கு

கிணெக்கப்கபற்ைதொகசவ கருதப்படும்.
9.18. தைித் தைி பிரிவு
இந்த உென்படிக்ணகயிலுள்ை விதிகள் ஒவ்கவொன்றும் தனித் தனியொனணவ மற்றும்
ஏணனயவற்ைிலிருந்து
சமற்பட்ெ

விதிகள்

கேய்யப்பெ

தனித்துவமொனணவ
ேட்ெவிசரொதமொக,

முடியொததொக

மொறும்

என்பதுென்

ஒன்று

கேல்லுபடியற்ைதொக

பட்ேத்தில்

எஞ்ேியுள்ை

அல்லது

அல்லது
விதிகள்

அதற்கு

அமுலொக்கம்

எவ்விதத்திலும்

பொதிக்கப்பெொது.
9.19. ேட்ட இைக்கப்பாடு மற்றும் நிதியியல் குற்ை இைக்கப்பாடு
9.19.1 வங்கி கதொழிற்படுகின்ை அணனத்து ேட்ெப் பிரிவுகைிலும் ேட்ெங்களுக்கு (உரிய

நிதியியல் குற்ை இைக்கப்பொட்டுச் ேட்ெங்கள் மற்றும் ேட்ெ விசரொத பைக் கெத்தல்,
இலஞ்ேம்

மற்றும்

ஊழலுக்கு

எதிரொனணவ

கதொெர்புபட்ெ

ஒழுங்கு

முணைகள்

ஆற்ைல்

வங்கியின்

அெங்கலொக) இைங்கிச் கேயற்படுவதில் வங்கி அர்ப்பைிப்புென் உள்ைது.
9.19.2

ேட்ெங்களுக்கு

வொடிக்ணகயொைர்கைின்
ேட்ெங்களுக்கு

இைங்கி

கேயற்படும்

நெத்ணதயுென்

வொடிக்ணகயொைர்

சநரடியொக

இைங்கி

வங்கியின்

கதொெர்புபட்டுள்ைது.

கேயற்படுவதுென்,

அத்தணகய

வொடிக்ணகயொைசரொ

அல்லது வங்கிசயொ அத்தணகய ேட்ெங்கணை மீ றும் வணகயில் வொடிக்ணகயொைர் தனது
வியொபொரச் கேயற்பொட்ணெ முன்கனடுத்தல் ஆகொது.
9.19.3

வொடிக்ணகயொைருக்கு

சேணவகள்

எந்தகவொரு
அல்லது

அல்லது

இந்தக்

ேட்ெத்ணதயும்

அதன்

துணை

வங்கியொல்

கூற்ைில்

வழங்கப்படுகின்ை

இெம்கபற்றுள்ை

எவ்விதமொகவும்

நிறுவனங்களுக்கு

மீ றுதல்

எதிரொக

உற்பத்திகள்

விெயம்

கதொெர்பில்

கதொெர்பில்

எவ்விதமொன

மற்றும்

உரிய

வொடிக்ணகயொைர்
மீ ைல்

அல்லது

எவ்விதமொன
கதொெர்பில்

நெவடிக்ணக,

விேொரணை

வொடிக்ணகயொைர்

அல்லது

ேட்ெ

அைியப்கபறும்

நெவடிக்ணக

ேமயத்தில்

எடுக்கப்படுவது

வொடிக்ணகயொைர்

அது

கதொெர்பில் முணையொக வங்கிக்கு அைியத் தருதல் சவண்டும் (அவ்வொறு அைியப்படுத்த
சவண்ெொம் என ேட்ெரீதியொக தணெ கேய்யப்பட்ெொலன்ைி)
9.20. சமலிட ஒப்புதல்கள்
9.20.1

தனது

வியொபொரத்திற்கு

ஒப்புதல்கள்”)
ஒப்புதணல

மதித்து

மீ றும்

ஒழுங்குமுணை

உரிய

நெக்கும்

கெப்பொட்ணெ

எவ்விதமொன

உைவுகள்

சமலிெ

கேயற்பொடும்

மீ து

பொரதூரமொன

ஒப்புதல்

ேட்ெங்கணை

வங்கி

ககொண்டுள்ைது.

வங்கியின்

பொதிப்பிணன

(“சமலிெ
சமலிெ

நன்மதிப்பு,

உரிணம,

ஏற்படுத்துவதுென்,

உற்பத்திகள் மற்றும் சேணவகணை வழங்குதல் மற்றும் தனது வொடிக்ணகயொைர்களுென்
ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககைில் ஈடுபடும் வங்கியின் திைணனப் பொதிக்கலொம்.
9.20.2

சமலிெ

ஒப்புதல்களுக்கு

வொடிக்ணகயொைர்கைின்

இைங்கி

நெப்பதில்

நெத்ணதயுென்

வங்கியின்

சநரடியொக

ஆற்ைல்

கதொெர்பு

அதன்

பட்டுள்ைதொல்,

வொடிக்ணகயொைர் பின்வருவனவற்ணை உறுதி கேய்தல் சவண்டும் (i) வொடிக்ணகயொைர்
அல்லது

அதன்

கதொெர்பொன

துணை

விெயசமொ

நிறுவனங்கள்

அல்லது/மற்றும்

இலக்குகசைொ
(ii)

அல்லது

இலக்கு

சமலிெ

அல்லது

ஒப்புதல்

சமலிெ

ஒப்புதல்

விெயம் கதொெர்புபட்ெ எந்தகவொரு நபரின் அனுகூலத்திற்கொக அல்லது வொடிக்ணகயொைர்
அல்லது

அதன்

ஒப்புதல்

விெயமொக

எந்தகவொரு
உற்பத்தி,

துணை

உரிய

சேணவ

நிறுவனங்கள்

சமலிெ

ஒப்புதணல

மொறுமிெத்தில்

அல்லது

விற்பணனணய) சமற்ககொள்ைல்

அல்லது

மீ றும்

வங்கி

எந்தகவொரு

அல்லது

ஆகொது.

இலக்கு

அங்கத்தவணர

ககொடுக்கல்வொங்கணல
வங்கியின்

வங்கி

அல்லது

ஈடுபடுத்தி

(அல்லது

அங்கத்தவர்

எவ்விதமொன

அதன்

சமலிெ ஒப்புதல்

சமலிெ

மூலமொன

ககொள்ணகணய

வங்கி மீ ை சவண்டிய எந்தகவொரு உற்பத்தி அல்லது சேணவ அல்லது எந்தகவொரு
ககொடுக்கல்வொங்கல் நணெமுணைணயயும் முன்கனடுக்கொது விடும் உரிணமணய வங்கி
ககொண்டுள்ைது.

10.

கார்கில்ஸ் வங்கிக்கு அதிகாைமளித்தல்
கைக்கிலுள்ை

நெவடிக்ணககணை

(கைக்கிலுள்ை)
அணெயப்

கபறுவது

பொவணனயொைர்

அணெயொைச்கேொல்

நெவடிக்ணகணய

கொர்கில்ஸ்

அெங்கலொக

எந்தகவொரு

வங்கிச்சேணவயினூெொக

வழியிலும்
வங்கி

வங்கிச்சேணவ
வர்த்தக

மற்றும்

இணைய

வொடிக்ணகயொைர்

பொவணனயொைணர

சமற்ககொண்ெ

அனுமதிக்கப்படும்.

ககொடுக்கல்வொங்கல்

வங்கிச்சேணவ
கெவுச்கேொல்

உறுதிப்படுத்துவதற்கொன

பின்னசர

வர்த்தக

பொவணனயொைர்

இணைய

வழங்கும்

அைிவுறுத்தல்கணை

நணெமுணைப்படுத்தும்

அதிகொரத்ணத

கொர்கில்ஸ்

வங்கிக்கு

வழங்குவணத வொடிக்ணகயொைர் இதன் மூலமொக கவைிப்படுத்துகின்ைொர். வர்த்தக
இணைய

வங்கிச்

சேணவ

வர்த்தக

இணைய

வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர்
ணவத்துள்ைதொக

கெவுச்கேொல்

அணெயொைச்

ஆகியவற்ணை

வங்ேிச்சேணவயினூெொக

சதொன்றுகின்ை

வொடிக்ணகயொைரிெமிருந்து
சதொன்றுகின்ை

பொவணனயொைர்

எந்தகவொரு

அல்லது

கேொல்

ேரிபொர்ப்பது

வொடிக்ணகயொைர்

பொவணனயொைர்

கிணெக்கப்கபறுகின்ை

அல்லது

ககொடுக்கல்வொங்கல்

மற்றும்

தவிர,

அனுப்பி

மற்றும்/அல்லது

கிணெக்கப்கபற்ைதொக

நெவடிக்ணகணய/அைிவுறுத்தணல

ேரிபொர்க்கும் எவ்விதமொன கெப்பொடும் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு கிணெயொது.

வர்த்தக இணைய வங்கிச் சேணவணய கதொழிற்படும் ேமயத்தில் பொவணனயொைர்
வழங்கும்

முகத்திணர

இணையத்ணத
இது

குைித்த

ஆவைமொக
கைினி

அணனத்து

அல்லது

அச்ேிெப்பட்ெ

அணெந்துள்ைணமக்கொன

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கருதப்பெ

முடியொது.

கட்ெணமப்புக்கள்

கதொழிற்பொட்டு

ஆவைமொக

நெவடிக்ணககளுக்கொன

ஊெொக

கொர்கில்ஸ்

சநொக்கங்களுக்கும்

ஏற்றுக்ககொள்ைப்படுகின்ைன.
11.

கவைியீட்டு

சபைிப்

உள்ைதுென்,

கொர்கில்ஸ்

வங்கியின்

அறுதியும்,

வடிவமொனது

வங்கியின்

கேொந்த

ஆவைங்கள்

இறுதியுமொன

முடிவொக

பொதுகொக்கப்படுகின்ைன

அல்லது

தகவலின் துல்லியத்தன்னம
வர்த்தக

அஞ்ேல்

இணைய வங்கிச்சேணவ
அல்லது

எழுத்து

பொவணன

மூலமொன

மூலமொக அல்லது
கதொெர்பொெல்

இலத்திரனியல்

சபொன்ை

ஏணனய

வொடிக்ணகயொைரொல்

அல்லது

வழிமுணைகைொல் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு வழங்கப்படுகின்ை தகவல் விபரங்கைின்
துல்லியத்திற்கு

பொவணனயொைரொல்

வொடிக்ணகயொைசர

வழங்கப்படுகின்ை

கபொறுப்பு.
தவைொன

தகவல்

விபரங்கள்

கொரைமொக

ஏற்படுகின்ை விணைவுகளுக்கு கொர்கில்ஸ் வங்கி கபொறுப்சபற்றுக் ககொள்ைொது.

தொன் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு வழங்கியுள்ை தகவல் விபரத்தில் தவறு உள்ைதொக
வொடிக்ணகயொைர் ேந்சதகித்தொல், முடிந்தைவு விணரவொக அது கதொெர்பில்

கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு கதரியப்படுத்தல் சவண்டும். ‘தன்னொலொன மிகச் ேிைந்த

முயற்ேிகைின்’ அடிப்பணெயில் முடிந்த வணர விணரவொக தவணை ேரிகேய்யும்
முயற்ேிணய கொர்கில்ஸ் வங்கி முன்கனடுக்கும். கைக்கு விபரத்திலுள்ை தவறு

கதொெர்பொக வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவ அல்லது சவறு எந்தகவொரு இணைய
வங்கிச்சேணவகைினூெொக வொடிக்ணகயொைர் அைியத்தரும் பட்ேத்தில், அது
கதொெர்பில் கொர்கில்ஸ் வங்கியிெம் முடிந்தைவு விணரவொக அைிவித்தல்

சவண்டும். அத்தவணை முணையொக ேரி கேய்யும் முயற்ேிணய கொர்கில்ஸ் வங்கி
சமற்ககொள்ளும்.

12.

ேட்ட ஆட்ேி மற்றும் அதிகாை எல்னல
இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகைின் விதிகள் அணனத்தும் இலங்ணக
ேட்ெத்தின் ஆட்ேிக்கு உட்பட்ெதுென், அதற்கு இைங்கும் வணகயில்
தயொரிக்கப்பட்டுள்ைது.
11.1 இணையச் சேணவகள் கதொெர்பொக எழுகின்ை எந்தகவொரு பிைக்கு, ேர்ச்ணே
அல்லது இழப்பீட்டு சகொரல்கள் அல்லது இந்த விதிமுணைகள் மற்றும்
நிபந்தணனகள் கதொெர்பொன மீ ைல், முடிவுறுத்தல் அல்லது

கேல்லுபடியற்ைதொகுதல் ஆகியன 1995 ஆம் ஆண்டு இலங்ணக மத்தியஸ்த
ேட்ெ இலக்கம் 11 இன் விதிகளுக்கு அணமவொக மத்தியஸ்த தீர்வு
கொைப்படும்.
11.2 வொடிக்ணகயொைருக்கும் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கும் இணெயில் அல்லது

வொடிக்ணகயொைருக்கும் இங்குள்ை எந்தகவொரு விெயம் கதொெர்பொகவும்

பிைக்குகள் ஏசதனும் எழுகின்ை பட்ேத்தில், இரு தரப்பும் (வங்கி மற்றும்
வொடிக்ணகயொைர்) தலொ மத்தியஸ்தர் ஒருவணர நியமிப்பதுென், இவ்வொறு
நியமிக்கப்பட்டுள்ை மத்தியஸ்தர்கள் மூன்ைொவது மத்தியஸ்தர் ஒருவணர
நியமிப்பர்.

11.3 மத்தியஸ்தம் வகிக்கும் இெம் ககொழும்பொக அணமவதுென், தரப்புக்களுக்கு
இணெயில் வழங்கப்படும் தீர்ப்பு இறுதியொனதொகவும் கெப்பொடு மிக்கதொகவும்
அணமயும்.
11.4

மத்தியஸ்த வழக்குகள் 1995 ஆம் ஆண்டு மத்தியஸ்த ேட்ெ இலக்கம் 11 இன்
விதிமுணைகளுக்கு அணமவொக ஆங்கில கமொழியில் நெொத்தப்படுவதுென்,
தீர்ப்பு அல்லது தீர்ப்புக்கள் ஆங்கில கமொழியிசலசய வழங்கப்படும்.

11.5

மத்தியஸ்தர்

வழங்கும்

தீர்ப்பு

இறுதியொனதும்,

அறுதியொனதும்

என

கருதப்படுவதுென் அதணன ஏற்றுக்ககொள்ளும் கெப்பொடு இரு தரப்பினருக்கும்
உண்டு.

இத்தீர்ப்பிணன

அமுல்படுத்துவதற்கொக

விண்ைப்பிக்கும் உரிணம இரு தரப்பினருக்கும் உண்டு.

13.

உயர்

நீதிமன்ைில்

சவளிநாட்டு ேட்ட அதிகாைம்
கொர்கில்ஸ்

வங்கி

வர்த்தக

இணைய

வங்கிச்சேணவயொனது

இலங்ணகயின்

ேட்ெங்களுக்கு உட்பட்ெது. இந்த இணையத்தைத்ணத இலங்ணகக்கு கவைியிலுள்ை

ஒருவரொலும் இயக்க முடியும் என்ை ஒரு தரணவ மட்டும் ணவத்துக் ககொண்டு
இங்குள்ை எந்தகவொரு விெயம் கதொெர்பிலும் இணைய சேணவகள் கதொெர்பிலும்
குைிப்பிட்ெ அந்த நொட்டின் ேட்ெ அதிகொரத்திற்கு உட்பட்ெது என்று அர்த்தப்பெொது.

கவைிநொட்டில்

வேிப்பவர்களுக்கு

என்பதுென்,

முற்கூட்டிய

வேிப்பவர்களுக்கு

இந்த

இணைய

ஒழுக்கொற்று

இணைய

சேணவகள்

இைக்கப்பொடின்ைி

சேணவகணை

வழங்க

கிணெக்கப்கபைொது

கவைிநொட்டில்

முடியொது.

இணைய

என்பணத

ேரிபொர்க்க

சேணவகணை ேட்ெரீதியொக கபற்றுக்ககொள்ை முடியுமொ மற்றும்/அல்லது தமது ேட்ெ
அதிகொர

எல்ணலகைின்

சவண்டியது

கவைிநொட்டில்

எந்தகவொரு

சேணவணயயும்
வொய்ப்ணப

கீ ழ்

ேட்ெ

உபசயொகிக்க

வேிப்பவர்கைின்

அதிகொரத்திற்கும்

வொங்குவதற்கொன

இணைய

முடியுமொ

சேணவகள்

முற்றுமுழுதொன

எந்தகவொரு

வொய்ப்ணப

விற்க

அல்லது

வழங்குவதில்ணல,

வழங்குவது அல்லது பரிந்துணரப்பது ேட்ெவிசரொதமொனது.

14.

நபருக்கும்

கபொறுப்பொகும்.
எந்தகவொரு

வழங்குவதற்கொன

அத்தணகய

ேலுணகணய

அந்தைங்கம் சபணும் சகாள்னக
இந்த

இணையத்தைத்ணத

உபசயொகிக்கும்

நணெமுணையின்

சபொது

இரகேியத்

தன்ணம ககொண்ெ தகவல் விபரங்கள் அெங்கலொக வொடிக்ணகயொைர் கதொெர்பொன
தகவல்

விபரங்கணை

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

அைிந்துககொள்ைக்கூடும்.

தனது

வொடிக்ணகயொைர்கைின் அந்தரங்கத்ணதப் சபணுவதில் கொர்கில்ஸ் வங்கி வலுவொன
அர்ப்பைிப்பு

விபரங்கணைப்
இணைய

ககொண்டுள்ைதுென்,

சபைிப்

சேணவயின்

கேய்யப்படுவணத

தன்னிெம்

பொதுகொப்பதற்கொன

கீ ழ்

தகவலின்

பொதுகொப்பதற்கு

வழங்கப்பட்டுள்ை

வழிமுணைகணை

அந்தரங்கம்

சதணவயொன

மற்றும்

அணனத்து

தகவல்

முன்கனடுத்துள்ைது.
அணவ

பரிமொற்ைம்

வழிமுணைகணையும்

கொர்கில்ஸ் வங்கி முன்கனடுத்துள்ைதுென், கொர்கில்ஸ் வங்கியின் தரப்பில் கமொத்த
அலட்ேியம்

இெம்கபற்றுள்ைதொக

நிரூபிக்கப்பட்ெொலன்ைி,

அந்தரங்க

தகவல்

விபரத்ணத கவைிப்படுத்துவதற்கு எவ்விதத்திலும் கபொறுப்சபற்றுக் ககொள்ைொது.
இணையத்தைத்தினூெொக

கபற்றுக்ககொள்ைப்படுகின்ை

இணைய

அந்தரங்க

சேணவகணை

தன்ணம

ககொண்ெ

வழங்கும்

கொர்கில்ஸ்

சபொது
வங்கி

கதொெர்பொன தகவல் விபரங்கணை எந்த வணகயிலும் சவறு எந்தகவொரு நபருக்கும்

வொடிக்ணகயொைர் கவைிப்படுத்தக்கூெொது. இந்த கெணமணய நிணலநொட்ெத் தவறும்
பட்ேத்தில்,

இங்குள்ை

மீ ைியுள்ைதொக

இழப்பீடுகளும்

விதிமுணைகள்

கருதப்பட்டு,

அன்ைி

இணைய

கொர்கில்ஸ் வங்கி ககொண்டுள்ைது.

மற்றும்

நிபந்தணனகணை

வொடிக்ணகயொைருக்கு
சேணவகணை

இரத்துச்

எதிரொக

கேய்யும்

பொரதூரமொக

எவ்விதமொன

உரிணமணய

பின்வரும் சதணவப்பொடுகள் எழும் சபொது நல் சநொக்குென் கேயற்பெ சவண்டி

ஏற்பட்ெொலன்ைி, வொடிக்ணகயொைரொல் வழங்கப்படுகின்ை தகவல் விபரங்கணை சவறு

எந்தகவொரு நபருக்கு கவைிப்படுத்த மொட்சென் என்ை கபொறுப்ணப கொர்கில்ஸ் வங்கி
ஏற்றுக்ககொள்கின்ைது:
I.

ேட்ெரீதியொன சதணவப்பொடுகணை உறுதி கேய்தல் அல்லது ேட்ெ
நணெமுணைக்கு இைங்குதல்,

II.

கொர்கில்ஸ் வங்கியின் உரிணமகள் அல்லது உெணமணயப் பொதுகொத்து
சபணுதல்,

III.

விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகணை அமுலொக்கம் கேய்தல்; அல்லது

IV.

கொர்கில்ஸ் வங்கியின் அங்கத்தவர்கள் மற்றும் ஏணனசயொரின் நலன்கணை

பொதுகொப்பதற்கொக கேயற்படுதல்.

ேட்ெத்தின்

வங்கிகள்/நிதி

சதணவப்பொடு

அல்லது

நிறுவனங்கள்/கென்

ேம்பிரதொய

நணெமுணைக்கு

அணமவொக

பைியகங்கள்/முகவர்கள்/எந்தகவொரு

கதொணலகதொெர்பொெல் அல்லது இலத்திரனியல் அகற்ைல் வணலயணமப்புக்கைிெம்
வொடிக்ணகயொைரின்

விபரங்கள்

மற்றும்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணககைின்

விபரங்கள் கதொெர்பொன அணனத்து தகவல் விபரங்கணையும் பரிமொறும், பகிர்ந்து

ககொள்ளும் அல்லது அங்கம் வகிக்கும் அதிகொரத்ணத வொடிக்ணகயொைர் கொர்கில்ஸ்

வங்கிக்கு வழங்குவதுென், இந்த தகவல் விபரங்கணை பயன்படுத்துதல் அல்லது
கவைிப்படுத்தலுக்கு கொர்கில்ஸ் வங்கிணய கபொறுப்பொைியொக்க முடியொது.
15.

தைப்புக்களுக்கு இனடயிலாை உைவுமுனை
இணைய

சேணவகணைப்

வியொபொரம்,

பங்குெணம,

இணையத்தைத்ணத
கிணெயொது

உபசயொகிப்பதொசலொ

என்பணத

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கபற்றுக்ககொள்வதொசலொ

தமக்கிணெயில்

கதொழில்வொய்ப்பு

இரு

தரப்பும்

நெவடிக்ணககளும்

அல்லது

அல்லது

எவ்விதமொன

முகவர்

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைது.

பிரதொனிகள்

என்ை

இந்த

கூட்டு

உைவுமுணை

அணனத்து

அடிப்பணெயில்

வொடிக்ணகயொைரொல் முன்கனடுக்கப்படுவதுென், கொர்கில்ஸ் வங்கி மற்றும்/அல்லது
அதனொல்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

நிறுவனங்கள்

இரு

தரப்புக்களுக்கும்

இணெயில்

ஏற்கனசவ உைவுமுணை உள்ைது என வொடிக்ணகயொைர் மீ து நம்பிக்ணக ணவக்க
சவண்டும் என்ை கெப்பொடு கிணெயொது.
16.

வாடிக்னகயாளரின் பிைதிநிதித்துவம்
வொடிக்ணகயொைர் பின்வருவன கதொெர்பில் தொன் பிரதிநிதித்துவம் கேய்வதொக
கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு ஒப்புதல் அைிக்கின்ைொர் (ககொடுக்கல்வொங்கல் இெம்கபறும்

ஒவ்கவொரு திகதியிலும் இந்த பிரதிநிதித்துவம் வொடிக்ணகயொைரொல் கதொெர்ந்தும்
ஒப்புவிக்கப்படுவதொக கருதப்படும்):-

16.1 இதன் கீ ழொன தனது கெப்பொடுகள் அணனத்ணதயும் முன்கனடுக்கும்
அதிகொரத்ணத வொடிக்ணகயொைர்/பொவணனயொைர் ககொண்டுள்ைதொகவும்,
அத்தணகய நெவடிக்ணகணய நிணைசவற்ைல், வழங்குதல் அல்லது
கேயற்படுதல் ஆகியவற்ணை அங்கீ கரிப்பதற்கு சதணவயொன அணனத்து
நெவடிக்ணககணையும் முன்கனடுத்துள்ைதொகவும்;
16.2 சதணவப்படுகின்ைவொறு ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககணை முன்கனடுக்கும்
சபொது அணனத்து உள்ைக அங்கீ கொர அனுமதிகளுக்கும் இைங்கி நெப்பது
வொடிக்ணகயொைரின்/பொவணனயொைரின் முழுணமயொன கபொறுப்பொகும்.
16.3 இணைய சேணவகணை கபற்றுக்ககொள்வது மற்றும் இதன் கீ ழ் எந்தகவொரு

ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணகணயயும் முன்கனடுத்து நிணைசவற்றுவது,
வழங்குவது மற்றும் கேயற்படுவது உரிய எந்தகவொரு ேட்ெங்கணையும்

மற்றும்/அல்லது எந்தகவொரு ஒழுக்கொற்று சதணவப்பொடுகணையும் (இலங்ணக
மத்திய வங்கி, நொைய மொற்று கட்டுப்பொட்டு ஒழுங்குமுணைகள் உள்ைிட்ெ
அணனத்து வழிகொட்ெல் விதிமுணைகள்),

அதன் ககொள்ணக கட்ெணமப்பு

ஆவைங்கைின் எந்தகவொரு விதி, எந்தகவொரு நீதிமன்ை தீர்ப்பு அல்லது
அல்லது ஏணனய அரேொங்க ஸ்தொபனங்கள் அல்லது அதன் எந்தகவொரு

கேொத்துக்கள் அல்லது அதணன அல்லது அதன் கேொத்துக்கணை பொதிக்கும்
வணகயில் ஒப்பந்தரீதியொக எந்தகவொரு கட்டுப்பொட்ணெயும் மீ ைொததொக
அல்லது பிைக்குணெயதொக அணமயக்கூெொது.

16.4 இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகணை நணெமுணைப்படுத்துவதற்கு

எதிரொன அல்லது அதன் கெப்பொடுகணை முன்கனடுக்கும் திைனுக்கு எதிரொன
ேட்ெபூர்வம், கேல்லுபடி அல்லது நணெமுணைப்படுத்தணலப் பொதிக்க

வொய்ப்புள்ை வணகயில் ேட்ெத்தின் எந்தகவொரு கேயற்பொடு, வழக்கு அல்லது
நெவடிக்ணக அல்லது எந்தகவொரு நீதிமன்ைம், நியொய ேணப, அரேொங்க
ஸ்தொபனம், முகவர் அல்லது உத்திசயொகத்தர் அல்லது எந்தகவொரு

மத்தியஸ்தர் கதொெர்பில் நிலுணவயில் உள்ைதொகசவொ அல்லது அதன்

அைிவுக்கு எட்டியவணர வொடிக்ணகயொைருக்கு எதிரொக அச்சுறுத்துவதொகசவொ
அணமயக்கூெொது; மற்றும்

16.5 வொடிக்ணகயொைரொல் அல்லது அவரின் ேொர்பில் எழுத்து மூலமொக கொர்கில்ஸ்
வங்கிக்கு ேமர்ப்பிக்கப்படுகின்ை அணனத்து தகவல் விபரங்களும்

வழங்கப்பட்ெ திகதியில் உள்ைவொறு அணனத்து விெயங்கைின் ேொர்பிலும்

உண்ணமயொகவும், துல்லியமொகவும் மற்றும் பூரைமொனதொகவும் அணமதல்
சவண்டும்.

16.6 எந்தகவொரு ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணகணயயும் வொடிக்ணகயொைர்
நிணைசவற்றுவணதக் கட்டுப்படுத்துகின்ை அல்லது தணெ கேய்கின்ை

வணகயில் ஒழுக்கொற்று சதணவப்பொடுகைில் ஏற்படும் எந்தவிதமொன

மொற்ைத்ணதயும் வொடிக்ணகயொைர் கொர்கில்ஸ் வங்கியிெம் கதரியப்படுத்தல்
சவண்டும்.
17.

நிகழ்வுகனள முடிவுறுத்தல்
இணைய

சேணவணய

வழங்குவணத

நிறுத்துவது

கதொெர்பொன

அைிவித்தல்

குணைந்தபட்ேம் ஒரு (1) மொத கொல அவகொே எழுத்து மூலமொன அைிவித்தல் மூலம்
வொடிக்ணகயொைருக்கு

வழங்கப்படும்.

இரு

தரப்பிற்கும்

இணெயில்

இெம்கபற்று

நிலுணவயொகவுள்ை அணனத்து ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககளும் முற்றுப்கபற்று
முடிவுறுத்தப்படுவதற்கு

இணைய

வங்கி

சேணவயின்

நிறுத்தம்

எவ்விதத்திலும்

கதொெர்பற்ைது. நிறுத்தம் கேய்யப்படும் திகதி வணரயில் சமற்ககொள்ைப்பட்ெ அணனத்து
ககொடுக்கல்வொங்கல்
ஏணனய

நெவடிக்ணக

கதொணககணை

கதொெர்பொன

கபற்றுக்ககொள்ளும்

அணனத்து

உரிணம

கட்ெைங்கள்

கொர்கில்ஸ்

வங்கிக்கு

மற்றும்
உண்டு.

இச்சேணவணய நிறுத்துவதொல் வொடிக்ணகயொைருக்கு கேலுத்த சவண்டியுள்ை ஏதொவது
கதொணக

இருக்கும்

பட்ேத்தில்

வொடிக்ணகயொைர்

கேலுத்த

சவண்டிய

கதொணகணய

அதிலிருந்து கழித்துக் ககொள்ளும் உரிணமய கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு உள்ைது.

இங்கு

வழங்கப்படுகின்ை

தெங்கல்

கேய்யும்,

கபற்றுக்ககொள்வணத
உரிணமணய

இணைய

எவ்விதமொன

இணெநிறுத்தம்

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

சேணவகணை

கொரைத்ணதயும்
கேய்யும்

ககொண்டுள்ைது.

வொடிக்ணகயொைர்

குைிப்பிெொது,

அல்லது

இரத்துச்

எவ்விதமொன

எந்சநரமும்

கேய்யும்

கொரைத்ணதயும்

குைிப்பிெொது இது கதொெர்பில் வொடிக்ணகயொைருக்கு முணையொக அைியத்தருவதற்கு

தன்னொலொன அணனத்து முயற்ேிகணையும் கொர்கில்ஸ் வங்கி சமற்ககொள்வதுென்,
வொடிக்ணகயொைருக்கு

எந்த

வழியிலும்

ஏற்படும்

இழப்பு/சேதம்/கேலவுகளுக்கு அது கபொறுப்சபற்றுக்ககொள்ை மொட்ெொது.

எந்தகவொரு

பின்வரும் எந்தகவொரு நிகழ்வுகளும் வொடிக்ணகயொைர் தரப்பில் எந்சநரத்திலும்
நிகழும் பட்ேத்தில் அது விதிமுணைகணைப் பின்பற்ைத் தவைியுள்ைணமயொக
கருதப்பட்டு, இணைய சேணவகள் இரத்துச் கேய்யப்பெலொம்:I. இங்சக தரப்பட்டுள்ை விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கீ ழ் எந்தகவொரு
கெப்பொட்ணெயும் வொடிக்ணகயொைர் கீ ழ்ப்பைியசவொ அல்லது கேயற்பெசவொ
தவறுதல் மற்றும் அவ்வொறு தவைியுள்ைணம கதொெர்பில் வொடிக்ணகயொைருக்கு
அைிவித்தல் வழங்கப்பட்டு முப்பதொவது தினத்தன்று அல்லது அதற்கு
முன்பதொக உரிய தீர்ணவ முன்ணவக்க தவறுதல்;

II. வொடிக்ணகயொைரினொல் சமற்ககொள்ைப்பட்டுள்ை அல்லது
சமற்ககொள்ைப்பட்டுள்ைதொக சதொன்றுகின்ை பிரதிநிதித்துவம் அது
சமற்ககொள்ைப்பட்ெ அல்லது சமற்ககொள்ைப்பட்டுள்ைதொக சதொன்றுகின்ை
எந்தகவொரு விெயத்திலும் தவைொனது அல்லது தவைொக வழிநெொத்துவது என
நிரூபிக்கப்பட்ெொல்;
III. “கூடுதல் இரத்துச் கேய்யும் நிகழ்வு”
ேந்தர்ப்பத்தின் சபொது; வொடிக்ணகயொைர்:a) முடிவுறுத்தல், உத்திசயொகபூர்வ முகொணமத்துவம் அல்லது கெனறு நிணல
(ஒன்றுசேர்ப்பு, கூட்டிணைப்பு அல்லது ஒருங்கிணைப்பு) கதொெர்பொன
தீர்மொனம் ஒன்று நிணைசவற்ைப்பட்ெொல்.
b) திவொலொக மொறுதல் அல்லது கெணன கேலுத்த இயலொது சபொதல் அல்லது
கெணன கேலுத்த சவண்டிய சபொது கபொதுவொக அதணன கேலுத்த
தவறுதல் அல்லது இயலொமல் உள்ைதொக எழுத்து மூலமொக
ஒப்புக்ககொள்ைல்.
c) தனது கென்ககொடுனர்கைின் நலனுக்கொக கபொது நியமிப்பு, ஏற்பொடு அல்லது
கட்ெணமப்பிணன ஏற்படுத்தல்.

d) கெனறு நிணல அல்லது திவொலொதல் ேட்ெம் அல்லது கென்ககொடுனர்கைின்
உரிணமகணைப் பொதிக்கும் அணதகயொத்த ேட்ெத்தின் கீ ழ் கெனறு நிணல
அல்லது திவொல் அல்லது சவறு எந்தகவொரு நிவொரைத்ணதயும் நொடும் தீர்ப்பு
கதொெர்பொன வழக்கிணன நணெமுணைப்படுத்துவது அல்லது அதற்கு எதிரொக
நணெமுணைணய சமற்ககொள்வது அல்லது முடிவுறுத்தல் அல்லது கெனறு
நிணல கதொெர்பில் மனு ேமர்ப்பிக்கப்பெல், மற்றும், அதற்கு எதிரொக
அத்தணகய வழக்கு அல்லது மனு தொக்கல் கேய்யப்பட்ெொல் அல்லது
முன்ணவக்கப்பட்ெொல் அத்தணகய வழக்குகள் அல்லது மனு

•

திவொல் அல்லது கெனறு நிணலயின் சபொது வழக்கு தீர்ப்பின்

கபறுசபறுகள் அல்லது நிவொரைக் கட்ெணை ஒன்ைின் வரவு அல்லது

முடிவுறுத்தல் அல்லது கெனறு நிணல கதொெர்பில் கட்ெணை ஒன்ணைப்
பிைப்பித்தல் அல்லது
•

அது கதொெர்பொன வழக்கு அல்லது முன்ணவப்பு கிணெக்கப்கபற்று 30
தினங்களுக்குள் அது தள்ளுபடி கேய்யப்பெொ விட்ெொல்,
கவைிசயற்ைப்பெொ விட்ெொல், தங்கியிருப்பின் அல்லது
கட்டுப்படுத்தப்பெொ விட்ெொல்;

e) தனது அணனத்து கைிேமொன கேொத்துக்கள் கதொெர்பில் நிர்வொகி, தற்கொலிக

முடிவுறுத்தல் அலுவலர், சதணவயொன நெவடிக்ணகணய முன்கனடுப்பவர்,

கபற்றுக்ககொள்பவர், தர்மகர்த்தொ, பொதுகொவலர் அல்லது ஏணனய அத்தணகய
அதிகொரிணய நொடுதல் அல்லது நியமித்தல்;

f) அதன் கேொத்துக்கள் முழுவணதயும் அல்லது கைிேமொன அைணவ பொதுகொத்துக்
ககொள்வதற்கு தரப்கபொன்ணைக் ககொண்டிருத்தல் அல்லது அணனத்து அல்லது
கைிேமொன கேொத்துக்களுக்கு மற்றும் அத்தணகய தரப்பு ககொண்டுள்ை
அத்தணகய கேொத்துக்களுக்கு எதிரொக அபொய, நிணைசவற்ை, இணைப்பு,
வரிணேப்படுத்தல் அல்லது எந்தகவொரு ேட்ெ நெவடிக்ணகணயயும்
விதிக்கப்பட்டுள்ை, அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ை அல்லது வழக்கு கதொெரப்பட்ெ
வணகயில் ககொண்டிருத்தல் அல்லதுஅத்தணகய எந்தகவொரு நெவடிக்ணகயும்
அதன் பின்னர் 30 தினங்களுக்குள் தள்ளுபடி கேய்யப்பெொதிருத்தல்,
கவைிசயற்ைப்பெொதிருத்தல், தங்கியிருந்தல் அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பெொது
விெல்;
g) உரிய எந்தகவொரு ேட்ெ ஆட்ேி அதிகொரத்தின் கீ ழும் விணைவித்தல் அல்லது
ேரத்துக்கள் (a) முதல் (f) வணர (உள்ைெங்கலொக) குைிப்பிெப்பட்ெ நிகழ்வுகளுென்
இணைந்தொக இருத்தல்;

h) எந்த நெவடிக்ணகணயயும் சமற்ககொள்வது, அல்லது சமற்குைிப்பிட்ெ
எந்தகவொரு நெவடிக்ணகக்கும் அதன் ஒப்புதணல வழங்குவது,
அங்கீ கரிப்பது அல்லது ஏற்றுக்ககொள்வது.
18.

சபாறுப்பின் எல்னல வைம்பு
வழங்கப்படுகின்ை இணைய சேணவ கதொெர்பில், பின்வரும் எந்தகவொரு
துல்லியமின்ணம, தவறு அல்லது தொமதம் அல்லது விடுபொட்டிற்கு கொர்கில்ஸ்
வங்கி கபொறுப்சபற்றுக் ககொள்ைொது:
I.

எந்தகவொரு தரவு, தகவல் அல்லது கேய்தி, அல்லது

II. பின்வரும் கொரைங்கைொல் அத்தணகய தரவு, தகவல் அல்லது கேய்தியின்

பரிமொற்ைம் அல்லது வழங்கல் அல்லது ஏற்படும் எந்தகவொரு இழப்பு அல்லது
சேதம்

a) அத்தணகய எந்தகவொரு துல்லியமின்ணம, தவறு, தொமதம் அல்லது
விடுபெல் அல்லது

b) இயங்கொதிருத்தல் அல்லது

c) அத்தணகய

எந்தகவொரு

தரவு,

தகவல்

அல்லது

கேய்தியில்

தெங்கல்,

அல்லது “எதிர்பொரொத சூழ்நிணலகள்” (உ-ம். கவள்ைப்கபருக்கு, சமொேமொன
கொலநிணல,
விபத்து,

பூமியதிர்ச்ேி

யுத்தம்,

அல்லது

கிைர்ச்ேி,

ஏணனய

கலவரம்,

இணைவனின்

கதொழி;லொைர்

கேயல்,

பிைக்கு,

தீ

விபத்து,

அரேொங்க கேயற்பொடு, கதொெர்பொெல்கள், மின் தணெ, உபகரைம் அல்லது
கமன்கபொருள்
விதத்தில்

கொர்கில்ஸ்

கேயலிழப்பு

கைக்குகணை
வங்கியின்

எந்தகவொரு கொரைம்.

சபொன்ைணவ)

அணெயப்

கொரைமொக

கபை

நியொயமொன

சவண்ெப்படும்

முடியொமலிருத்தல்

கட்டுப்பொட்ணெ

மீ ைிய

அல்லது

சவறு

பின்வரும் ேந்தர்ப்பங்கைில் எழுத்து மூலமொக, சநரடியொக ணகயில்
ஒப்பணெக்கப்பட்டு அல்லது பதிவுத் தபொல் மூலமொக அல்லது கதொணலநகல்
மூலமொக அல்லது வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவயினூெொக ‘இணைய
கேய்தி’ ஒன்ைின் மூலமொக வொடிக்ணகயொைர் உெனடியொக கொர்கில்ஸ்
வங்கிக்கு கதரியப்படுத்தல் சவண்டும்.
a) வொடிக்ணகயொைரின் பொவணனயொைர் அணெயொைச் கேொல் அல்லது கெவுச்கேொல்
கதொணலந்து சபொதல், கைவு சபொதல் அல்லது அனுமதியற்று

உபசயொகிக்கப்படுதல் கதொெர்பில் வொடிக்ணகயொைர் அைிந்து ககொள்கின்ைணம;
அல்லது

b) எந்தகவொரு கட்ெணையும் கபைப்பட்டு, நிணைசவற்ைப்பட்டுள்ைதொக
குைிப்பிட்டு கொர்கில்ஸ் வங்கியிெமிருந்து கேய்திகயொன்ணைப்
கபற்றுக்ககொள்ை வொடிக்ணகயொைர் தவறுதல்; அல்லது

c) ஒரு விெயம் நிணைசவற்ைப்பட்டுள்ைணம கதொெர்பில் துல்லியமொக எழுத்து
மூலமொன உறுதிப்படுத்தணல வொடிக்ணகயொைர் கபற்றுக்ககொள்ைத்
தவறுதல்; அல்லது

d) கட்ெணை ஒன்று கதொெர்பொன உறுதிப்படுத்தல் மற்றும்/அல்லது

வொடிக்ணகயொைர் முன்கனடுத்திரொத கட்ெணை நிணைசவற்ைப்பட்டுள்ைதொக
வொடிக்ணகயொைர் உறுதிப்படுத்தணலப் கபற்றுக்ககொள்ைல்; அல்லது

e) வொடிக்ணகயொைரின் கைக்கு மீ திகள் அல்லது ககொடுக்கல்வொங்கல்
விபரங்கைில் துல்லியமற்ை ஏதொவது தகவல் விபரம்

சமற்குைிப்பிட்ெ

அைியப்கபற்ைவுென்

எந்தகவொரு

கதரியப்படுத்துவதற்கு
அல்லது

அதன்

அது

கதொெர்பில்

வொடிக்ணகயொைர்

அதிகொரிகள்,

நிணலணமகைிலும்
கொர்கில்ஸ்

தவறும்

வங்கிக்கு

பட்ேத்தில்,

பைிப்பொைர்கள்,

வொடிக்ணகயொைர்

உெனடியொக

கொர்கில்ஸ்

ஊழியர்கள்,

வங்கி

முகவர்கள்

வொடிக்ணகயொைர் எழுப்புகின்ை அல்லது சவறு எந்தகவொரு நபரும் ணகயொளுதல்,
தவைொக

ணகயொளுதல்

அல்லது

சவறு

எந்தகவொரு

கட்ெணை

கதொெர்பொகவும்

எழுப்புகின்ை இழப்பீட்டுக் சகொரல்களுக்கு எவ்விதத்திலும் கபொறுப்சபற்றுக்ககொள்ை
மொட்ெொர்கள். அத்தணகய அைிவிப்பு கிணெக்கப்கபறும் பட்ேத்தில் வொடிக்ணகயொைரின்
நலணனப்

பொதுகொக்கும்

அல்லது

வணகயில்

சதணவயொன

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

நெவடிக்ணககணைசயொ

உெனடியொக

நிறுத்தசவொ

முன்கனடுப்பதுென்,

அத்தணகய

நெவடிக்ணககணை சமற்ககொள்ளும் ஆற்ைல் வங்கியிெம் உள்ைது அல்லது வங்கி
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைது

அல்லது

கபொறுப்சபற்பதற்கு

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைது.

அத்தணகய அைிவிப்பு வழங்கப்படுவதற்கு முன்பதொக ஏற்படும் எந்தகவொரு இழப்பு
அல்லது சேதம் வொடிக்ணகயொைரின் கைக்கில் பற்றுச் கேய்யப்படும்.
இணையத்தைத்ணத/இணைய

உபசயொகிப்பதொல்/வழங்குவதொல்/கதொழிற்படுத்துவதொல்

எழக்கூடிய

சேணவகணை

எவ்விதமொன

சநரடி, மணைமுக, தற்கேயலொன, விசேெ அல்லது எவ்விதமொன சூழ்நிணலயிலும்
ஏற்படும்

சேதங்கள்,

அல்லது

எவ்விதமொன

சேதங்கள்,

தண்ெணன

அல்லது

முன்மொதிரி (ணவரஸ், தனிப்பட்ெ கொயம், அலட்ேியம், இலொப இழப்பு, தரவு இழப்பு

அல்லது ஏணனய புலனொகொ தகவல், வர்த்தக தெங்கல், அந்தரங்கத்ணத இழத்தல்,
அல்லது
வங்கிச்

எவ்விதமொன

சேணவகணை

நிதியியல்

அல்லது

இழப்பு

அல்லது

இணையத்தைத்ணத/இணைய

இணையத்தைத்தில்/இணைய

சேணவகைில்

எந்தகவொரு இணைப்புக்கணை அல்லது வணகயைொக்கணை உபசயொகிக்க முடியொணம

அல்லது வழங்கும் சேணவகைில் எந்தகவொரு பற்ைொக்குணை அல்லது குணைபொடு
அல்லது

அனுமதியின்ைிய

பொவணனயொல்

ஏற்படும்

விணைவு

அல்லது

பரிமொற்ைங்கைில் அல்லது தரவுகைில் மொற்ைங்கணை கேய்தல் அல்லது இணைய
சேணவகைின் தெங்கல், இணெநிறுத்தம் அல்லது இரத்துச் கேய்யப்பெல் அல்லது
கமன்கபொருணை
பின்பற்ைத்

இணைப்பது

தவறுகின்ைணம

கதொெர்பொன

அல்லது

அைிவுறுத்தல்கணை

வொடிக்ணகயொைரின்

வொடிக்ணகயொைர்

அைிவுறுத்தல்கணை,

பைிப்புக்கணை, கட்ெணைகணை அல்லது ஏணனய கதொெர்பொெல்கணை கொர்கில்ஸ்
வங்கியொல் கபற்றுக்ககொள்ை முடியொணம எந்தகவொரு கொரைத்ணத முன்னிட்டும்
எவ்விதத்துென்
அல்லது

கதொெர்புபட்ெ

கேய்திணயயும்

வொடிக்ணகயொைரின்

பரிமொற்ைம்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கேய்ய

முடியொணம

நெவடிக்ணககள்,

அைிவுறுத்தல்கணை நிணைசவற்றுவதில் கொர்கில்ஸ் வங்கியின் ேொர்பில் எழக்கூடிய
எந்தகவொரு
கெப்பொடு

விணைவுகள்

அல்லது

கெவுச்கேொல்லொல்

விணைவுகளுக்கொக
அல்லது

சவறு

இணைய

மற்றும்

ஒப்பந்தம்,

துஷ்பிரசயொகம்,

எந்த

அடிப்பணெயிலும்

சேணவகணை

சதொற்றுவித்து,

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

நிர்வகிப்பதில்

பைிப்பொைர்கள்

அல்லது

ஈடுபடுகின்ை

அதன்

ஆவைத்தில்
கொர்கில்ஸ்

மூன்ைொம்

கபொறுப்சபற்றுக் ககொள்ை மொட்ெொர்கள்.

தரப்பு

கண்டிப்பொன

வொடிக்ணகயொைர்

தங்கியிருப்பதொல்

வங்கி,

முகவர்கள்

தயொரித்து,

ஏற்பட்ெ

வழங்கி

அதன்

ஊழியர்கள்,

எந்த

விதத்திலும்

19.

இனைய சேனவயில் ஏற்படும் தடங்கல்
இங்கு வழங்கப்படுகின்ை இணைய சேணவயில் எந்தகவொரு கொரைத்ணத

முன்னிட்டும் தெங்கல் ஏற்பட்ெொல், வொடிக்ணகயொைர் கொர்கில்ஸ் வங்கிணயத்

கதொெர்பு ககொள்ை முடியும். சேணவயில் ஏற்படும் தெங்கல் கொரைமொக ஏற்படும்
எந்தகவொரு விணைவுக்கும் கொர்கில்ஸ் வங்கி எவ்வணகயிலும் கபொறுப்சபற்றுக்
ககொள்ைொது.
20.

வாடிக்னகயாளரின் பைத்னதப் சபற்றுக்சகாள்ளல்
கொர்கில்ஸ்

வங்கி

உெணமகணை
கைக்கில்

வொடிக்ணகயொைரின்

தனது

ணவத்துப்

கேொந்த

அணனத்து

கேொத்துக்கைிலிருந்து

சபணுவதுென்,

பைங்கள்

மற்றும்

சவைொக்கி,

வொடிக்ணகயொைரொல்

ஏணனய

சவைொன

ஒரு

அைிவுறுத்தப்பட்ெொல்

அல்லது இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கீ ழ் அங்கீ கரிக்கப்பட்ெொல்

அல்லது குைித்த சநரத்தில் அமுலில் உள்ை விதிமுணைகள், ஒழுங்குமுணைகள்
அல்லது

ேட்ெத்தின்

சதணவயொக

இருந்தொல்

ஒழிய

சவறு

எந்தகவொரு

சநொக்கத்திற்கும் அதணன உபசயொகித்தல் கூெொது. வொடிக்ணகயொைரின் நிணலயொன
அல்லது

குைிப்பிட்ெ

முணையொன

அங்கீ கொரத்துெனொன

கட்ெணை,

அைிவுறுத்தல்,

பைிப்பு அல்லது ஆணையின் அடிப்பணெயிசலசய கைக்கிலிருந்தும், கைக்கிற்கும்
பைத்ணத

மொற்ைம்

ககொள்கின்ைது.
21.

கேய்யும்

கெணமணய

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

கபொறுப்சபற்றுக்

இனைய சேனவகள் மற்றும் இனைய சேனவகளின் விதிமுனைகள் மற்றும்
நிபந்தனைகனள திருத்தம் சேய்யும் உரினம

இணையத்தைத்தினூெொக கிணெக்கப்கபறும் எந்தகவொரு இணைய சேணவகைிலும்

ஒட்டுகமொத்தமொக அல்லது பகுதியைவில் எணதயும் சேர்க்கும், திருத்தம் கேய்யும்,
திருத்தியணமக்கும்,
கொர்கில்ஸ்

அைிவித்தணல

வங்கி

முன்கனடுக்கும்.
இணெ

நிறுத்தம்

கொர்கில்ஸ்
பின்னர்

இணெ

வழங்குவதற்கு
எந்தகவொரு
கேய்யும்

இரத்துச்

சேர்க்கும்,

அல்லது

திருத்தம்

இரத்துச்

இணையத்தைத்தில்

அணனத்து

கேய்யும்,

கேய்யும்

முணையொன

திருத்தியணமக்கும்,

விெயம்

வொடிக்ணகயொைர்

முன்கனடுக்கும்

உரிணமணய

முயற்ேிகணையும்

விடுவிக்கப்படும்

மூலமொக

நெவடிக்ணகணயயும்

கேய்யும்

வொடிக்ணகயொைருக்கு

தன்னொலொன

இணையத்தைத்தின்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

அல்லது

ககொண்டுள்ைதுென்,

வங்கியொல்

இந்த

நிறுத்தும்

கதொெர்பில்

அைிவித்தலின்

சபொது

எந்தகவொரு

கொர்கில்ஸ்

வங்கியொல் சேர்க்கப்பட்ெ, திருத்தம் கேய்யப்பட்ெ, திருத்தியணமக்கப்பட்ெ, இணெ
நிறுத்தம்

கேய்யப்பட்ெ

வொடிக்ணகயொைர்

அல்லது

இரத்துச்

ஏற்றுக்ககொண்டுள்ைதொகசவ

கேய்யப்பட்ெ

கருதப்படும்.

விெயத்ணத

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

இணையத்தைம்/இணைய சேணவகள் கதொெர்பில் அவ்வப்சபொது புதிய சேணவகணை

அைிமுகப்படுத்தலொம்.

புதிய

இணைய

சேணவகள்

கிணெக்கப்கபறுகின்ைணம

கதொெர்பில் அணவ அைிமுகமொக்கப்படுகின்ை சபொது இணையத்தைத்தினூெொக அது
கதொெர்பில் அைியத்தரப்படும்.
22.

பயன்பாட்டின் மீ தாை கட்டுப்பாடு
இணையத்தைத்தின்/இணைய
சநொக்கத்திற்கு

சேணவகைின்

மொத்திரசம

எவ்விதமொன

ேட்ெவிசரொத

நிபந்தணனகளுக்கு

ஒவ்வொத

பயன்பொடு

பயன்படுத்தப்பெல்

சநொக்கம்

அல்லது

எவ்வழியிலும்

அது

வழங்கப்பட்ெ

சவண்டும்

என்பணதயும்,

விதிமுணைகள்

உபசயொகிக்க

முடியொது

மற்றும்

என்பணத

வொடிக்ணகயொைர் இத்தொல் ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர். கொர்கில்ஸ் வங்கி மற்றும்/அல்லது
அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

நிறுவனங்களுென்

மற்றும்/அல்லது

சபொட்டியிடும்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

அல்லது

நிறுவனங்கைின்

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

நலன்கணை

விட்டுக்ககொடுக்கும் அல்லது தீங்கிணைக்கும் வழியில் இணையத்தைத்தில்/இணைய
சேணவகைில்

உள்ைெங்கியுள்ை

எந்தகவொரு

தகவல்

விபரங்கணையும்

உபசயொகிக்கசவொ, பரிமொற்ைம் கேய்யசவொ, வழங்கசவொ அல்லது கவைிசயற்ைசவொ
மொட்சென்

கைிேமொன

என்பணத

வொடிக்ணகயொைர்

சநரத்ணத,

பைத்ணத,

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.

முயற்ேிணய

கேலவிட்டு

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

வழிமுணைகைின்

பயன்பொடு மற்றும் தீர்மொன தரொதரங்கைின் அடிப்பணெயில் கபறுமதிமிக்க புலணமச்
கேொத்தொக

உள்ைணதயும்,

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

மற்றும்

ஏணனயவற்ைின்

வர்த்தக

இரகேியங்கணைக் ககொண்டிருக்கலொம் என்றும் கொர்கில்ஸ் வங்கியொலும் மற்றும்
ஏணனயவற்ைொலும்

ஏணனய

(குைிப்பிட்ெ

தகவல்

மூலங்கள்

அெங்கலொக)

இணையத்தைம்/இணைய சேணவகள் அபிவிருத்தி கேய்யப்பட்டு, கதொகுக்கப்பட்டு,
தயொரிக்கப்பட்டு,

திருத்தியணமக்கப்பட்டு,

ஒழுங்கணமக்கப்பட்டுள்ைணத

கதரிவு

வொடிக்ணகயொைர்

கேய்யப்பட்டு

மற்றும்

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.

இணைய

சேணவகைின் பொவணனயின் சபொதும் அதன் பின்னரும் கொர்கில்ஸ் வங்கி மற்றும்
ஏணனய

அல்லது

தரப்பினரின்
அதன்

விடுக்கப்படும்

தனியுரிணமகணைப்

உள்ைெக்க,

உபகரை

நியொயபூர்வமொன

எழுத்து

பொதுகொப்பணதயும்,

மற்றும்

ஏணனய

மூலமொன

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

வழங்குனர்கைொல்

சகொரிக்ணககைின்

சபரில்

அவர்களுணெய மற்றும் ஏணனசயொரின் ஒப்பந்தரீதியொன, ேட்ெரீதியொன மற்றும்
கபொதுவொன

ேட்ெ

பொதுகொப்பணதயும்

உரிணமகணை

வொடிக்ணகயொைர்

இணையத்தைத்ணத/இணைய
அங்கீ கொரமின்ைி
எந்தகவொரு

உபசயொகிப்பது

இணையத்தைத்தில்/இணைய

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.

சேணவகணை
கதொெர்பில்

கொப்புரிணம, வர்த்தகச் ேின்னம்

ேட்ெரீதியொன

அல்லது

இணையத்தைம்/இணைய

கபொது

சேணவகள்

அல்லது

ேட்ெ

எந்தகவொரு

எவ்விதத்திலும்

அைிந்து

சேணவகைில்

ககொண்ெொல்

தரப்பும்

அனுமதி
அல்லது

ஏணனய ஒப்பந்தரீதியொன,

உரிணமகைின்

மீ ைப்படுவணத

அைிந்து

பிரகொரம்

ககொண்ெொல்

வொடிக்ணகயொைர்

அது

கதொெர்பில்

முணையொக,

அைியத்தருசவன் என்பணத ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.
இணையத்தைத்திலிருந்து

தரவிணன

தனது

எழுத்து

கைினித்

மூலமொக

வங்கிக்கு

திணரயில்

பதிவிைக்கம்

பக்கங்கணை

இறுவட்டில்

கேய்து ககொள்ை அல்லது மீ ட்கெடுக்க, தொைில் தனிப்பட்ெ பக்கங்கணை அச்ேிெ,
புணகப்பெப்

பிரதி

இலத்திரனியல்

பிரத்திசயகமொன

கேய்ய

வடிவில்

தனிப்பட்ெ

மற்றும்

சேமித்துப்

அத்தணகய

பொவணனக்கு

இணையத்தைத்திலுள்ை/இணைய

சபணுவதற்கு

மொத்திரசம

சேணவகைிலுள்ை

வொடிக்ணகயொைரின்

இெமைிக்கப்படுகின்ைது.
அணனத்து

புலணமச்

கேொத்துக்களும் வழங்கப்படும் சேணவயும் கதொெர்ந்தும் கொர்கில்ஸ் வங்கியின் சுய
கேொத்து என்பணத வொடிக்ணகயொைர் ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.
வொடிக்ணகயொைர் கேய்யக்கூெொதணவ:
I.

இலங்ணகயின்

நிபந்தணனகணை

ேட்ெங்களுக்கு

மீ றும்

வணகயில்

அணமவொக

எந்தகவொரு

விதிமுணைகள்
இணைய

மற்றும்

சேணவணயயும்

எந்தகவொரு வழியிலும் தணலகீ ழொக்குதல், கபொைியணமப்புச் கேய்தல், கதொகுப்பு
நீக்கல், பிரித்கதடுத்தல், பிரதி கேய்தல், மீ ள்உற்பத்தி கேய்தல், வழங்குதல்,

திருத்தம் கேய்தல், பரிமொற்ைம் கேய்தல், கதொழிற்படுத்துதல், கவைியிடுதல்
அல்லது தருவிக்கப்பட்ெ பணெப்புக்கணை உருவொக்குதல்;
II.

வொடிக்ணகயொைரின் கைக்குகள் மற்றும் ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககள்

தவிர்ந்த சவறு எந்தகவொரு தகவணலயும் அல்லது எந்தகவொரு சேணவணயயும்
முழுணமயொக

அல்லது

பகுதியைவில்

சேமித்தல்

மற்றும்

திட்ெமிட்டு

பதிவிைக்கம் கேய்தல் மூலமொக இலத்திரனியல் அல்லது கட்ெணமக்கப்பட்ெ
ணகசயட்டு வடிவத்தில் தரவுத்தைகமொன்ணை உருவொக்குதல்;
III.

இணையத்தைம் மற்றும் இணைய சேணவணய சவறு எந்தகவொரு நபரும்

அணெயப் கபறும் வணகயில் வொெணகக்கு விடுதல், குத்தணகக்கு விடுதல்,
விற்பணன கேய்தல், துணை உரிமம் அைித்தல் அல்லது இரவலொக
ககொடுத்தல்;
IV.

எந்தகவொரு நபருக்கும் இணெமொற்ைம் கேய்து அல்லது அனுமதியுென்

தகவணல இரகேியமொகப் கபறுவதற்கு அனுமதித்தல்;
V.

கொர்கில்ஸ் வங்கி அல்லது இணையத்தைத்திலுள்ை எந்தகவொரு மூன்ைொம்
தரப்பு அல்லது அதன் மூலமொக வழங்கப்படுகின்ை இணைய சேணவயின்
புலணமச் கேொத்துக்கள் உரிணமணய மீ றும் எந்தகவொரு கேயணலயும்
முன்கனடுத்தல்;

VI.

வொடிக்ணகயொைரின் கெவுச்கேொல்ணல அல்லது இணையத்தைத்திலுள்ை
எந்தகவொரு பொவணனயொைரினதும் எந்தகவொரு தனிப்பட்ெ தகவல்

விபரங்கணையும் சமொேடியொக கபற்றுக்ககொள்ளும் சநொக்கம் அல்லது

எவ்விதமொன கேயற்பொடு அெங்கலொக எவ்விதமொன சமொேடி, துஷ்பிரசயொக
அல்லது ேட்ெவிசரொத கேயற்பொடுகைில் ஈடுபெல்;
VII.
எந்தகவொரு கைினி வணலயணமப்பினதும் பொதுகொப்ணப மீ றும் வணகயில், சவறு
எந்த பொவணனயொைரினதும் கெவுச்கேொல் அல்லது பொதுகொப்பு குைியொக்க
குைியீடுகணை தகர்க்க முயற்ேிக்கும், அச்சுறுத்தும் மற்றும் ஆபொேமொன

விெயங்கள் அெங்கலொக ேட்ெவிசரொதமொன விெயங்கணை பரிமொற்ைம் கேய்யும்
அல்லது சதக்கி ணவக்கும் வணகயில் வணலத்தைம் அல்லது இணைய
சேணவகணை பயன்படுத்தல்;
23.

தைியுரினம மற்றும் புலனமச் சோத்துக்கள் உரினமகள்
இணையத்தைத்தில்/இணைய

சேணவகைில்

உள்ை

கொப்புரிணம,

குைித்த

புலணமச்

வர்த்தகச்

ேின்னங்கள், இலச்ேிணனகள், சுசலொக வொக்கியங்கள் மற்றும் சேணவக் குைியீடுகள்
கொர்கில்ஸ்

வங்கியின்

அல்லது

முணைசய

கேொத்துக்கள்

உரிணமணயக் ககொண்டுள்ைவர்கைின் புலணமச் கேொத்துக்கள் உரிணமகைொக பதிவு
கேய்யப்பட்டுள்ைன.

கொண்பிக்கப்பட்டுள்ை
தரப்பினரின்

அனுமதியின்ைி

இணையத்தைத்தில்/இணைய

கொர்கில்ஸ்

உெணமயொன

வங்கி

புலணமச்

அல்லது

அத்ததணகய

கேொத்துக்கணை

இணையத்தைத்தில்/இணைய

சேணவகைில்

சேணவகைில்

எழுத்து

மூன்ைொம்

மூலமொன

கொண்பிக்கப்பட்டுள்ை

எந்தகவொரு புலணமச் கேொத்துக்கணையும் உபசயொகிப்பதற்கு எவ்விதமொன அனுமதி
அல்லது

உரிணம

அல்லது

சவறு

எதுவும்

வழங்கப்பட்டுள்ைதொக

இணையத்தைத்ணத/இணைய சேணவகணை பயன்படுத்துபவர்கள் கருத முடியொது.
கொர்கில்ஸ்

வங்கிக்கு

அதன்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

நிறுவனங்களுக்கு

கேொந்தமற்ை,

எந்தகவொரு புலணமச் கேொத்துக்கள் உரிணமகணை அல்லது எந்தகவொரு மூன்ைொம்

தரப்பின் உரிணமகணை, அல்லது கொப்புரிணமகணை மீ றும் வணகயில் விெயங்கணை
பயன்படுத்தி

வொடிக்ணகயொைர்

கொண்பிப்பணத

பயன்படுத்தும்

இணையத்தைத்ணத/இணைய
சபொது

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

சேணவகணை

அதற்கொன

உத்தரவொதத்ணத வழங்கவில்ணல மற்றும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்ணல என்பணத
புரிந்து ககொள்ை சவண்டும்.

குற்ைவியல் வழக்ணகத் கதொடுத்தல் அெங்கலொக புலணமச்கேொத்துக்கள்
உரிணமகணை நிணலநொட்டுவதற்கு கொர்கில்ஸ் வங்கி தீவிரமொன முயற்ேிகணை
எடுக்கும் என்பணத வொடிக்ணகயொைர் நிணனவில் ககொள்ளுதல் சவண்டும்.
இந்த

விதிமுணைகள்

கதொெர்பொன
என்பணத

மற்றும்

கட்டுப்பொடுகணை

நிபந்தணனகைின்

மீ றுதல்

கவைிப்படுத்துவதுென்,

தண்ெணனகளுக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ை

ேட்ெத்தினொல்

தணெ

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

பொரதூரமொன

உட்படுத்தப்பெலொம்.

குடிேொர்

பொவணன

கேய்யப்பட்டுள்ைது

மற்றும்

குற்ைவியல்

இங்குள்ை

தனது

நலணன பொதுகொப்பதற்கு கிணெக்கப்கபறுகின்ை அணனத்து தீர்வுகளுென், அதற்கும்

சமலொக நியொயமொன நட்ெஈட்ணெயும் (அணனத்து சேதங்கள், சநரடி, மணைமுக,
விணைவொக

ஏற்படுகின்ை

கபற்றுக்ககொள்ளும்
சேணவகைில்
அணெயப்

உரிணமணய

மற்றும்

கொர்கில்ஸ்

கிணெக்கப்கபறுகின்ை

கபறுவதற்கு

முன்மொதிரியொன

வங்கி

கமன்கபொருள்

சதணவப்படுகின்ை

அெங்கலொக)

ககொண்டுள்ைது.

ஏணனய

மற்றும்

இணைய

இச்சேணவணய

இணையம்

கதொெர்பொன

கமன்கபொருள் ஆகியன முணைசய குைித்த விற்பணனயொைர்கைின் ேட்ெரீதியொன

கேொத்து என்பணத வொடிக்ணகயொைர் ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர். இணைய சேணவகணை
அணெயப்கபறுவதற்கு

கொர்கில்ஸ்

வங்கியொல்

வழங்கப்பட்டுள்ை

அனுமதி

சமற்குைிப்பிட்ெ கமன்கபொருள் கதொெர்பொன எவ்விதமொன கொப்புரிணம, பதிப்புரிணம
மற்றும்

உரிமம்,

தனியுரிணம

அல்லது

உரிணமயொண்ணம

உரிணமகள்

அல்லது

ஏணனய புலணமச் கேொத்து உரிணமகணை வழங்குவதொக கருதப்பெ முடியொது.
24.

அோதாைை நிகழ்வுகள்/சதாழில்நுட்ப ேிக்கல்கள்;
இலங்ணக

மத்திய

வங்கி/அரேொங்க

கட்டுப்பொடு,

நொைய

மொற்று

கட்டுப்பொடு

அல்லது ேந்ணத ஒழுங்குமுணை, யுத்தம், சவணலநிறுத்தம், ணவரஸ் தொக்குதல்,
உபகரை

கேயலிழப்பு,

கேயலிழப்பு,

கதொெர்பொெல்

இணையத்தில்

பொதுகொப்பு

இணைப்பு
கேயலிழப்பு,

கேயலிழப்பு,

கட்ெணமப்பு

அனுமதியின்ைி

அணெயப்

கபைல், கைவு, அல்லது எந்தகவொரு பிரச்ேணன, வொடிக்ணகயொைர் இச்சேணவகணைப்
கபறுவணத
மீ ைிய

தணெ

ஏணனய

கேய்யும்

வணகயில்

நிணலணமகள்

கொர்கில்ஸ்

அல்லது

வங்கியின்

அைிவுறுத்தல்,

கட்டுப்பொட்ணெ

கட்ெணை,

பைிப்பு

ஆகியவற்ணை கொர்கில்ஸ் வங்கி முன்கனடுப்பணத தடுக்கும் வணகயில் கொர்கில்ஸ்
வங்கியின்

கெ:டுப்பொட்ணெ

மீ ைிய

நிணலணமகள்

கொரைமொக

சநரடியொகசவொ

அல்லது மணைமுகமொகசவொ ஏற்படுகின்ை உண்ணமயொன அல்லது உைரப்படுகின்ை
எந்தகவொரு
என்பதுென்,

இழப்பிற்கும்
அந்த

கொர்கில்ஸ்

சவணையில்

வங்கி

எவ்விதமொன

கபொறுப்சபற்றுக்ககொள்ைொது

இழப்பீட்டுக்

சகொரல்கைிலிருந்து

கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு எவ்விதமொன தீங்கிணனயும் ஏற்படுத்த மொட்சென் என்பணத
வொடிக்ணகயொைர்
நிணைசவற்ைப்பெ

குைிப்பொக
முடியொத

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.
கட்ெணைகள்,

“இழக்கப்பட்ெ

அைிவுறுத்தல்கள்,

வொய்ப்பு’,
பைிப்புக்கள்

மூலமொன

நியொயமொன

எவ்விதமொன

இலொபங்கள்

இழப்பீட்ணெயும்

ஆகியவற்ைிற்கும்

வழங்கொது

கொர்கில்ஸ்

என்பணதயும்

வங்கி

வொடிக்ணகயொைர்

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.
25.

வனலத்தளங்களுக்காை இனைப்புக்கள்
இந்த

இணையத்தைமொனது

ஏணனய

தரப்புக்கைொல்

இயக்கப்படுகின்ை

ஏணனய

இணையத்தைங்களுென் இணைப்புக்கணைக் ககொண்டிருக்கலொம். வொடிக்ணகயொைரின்

கேௌகரியத்திற்கொக மட்டுசம இத்தணகய இணைப்புக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ைதுென்,
இத்தணகய
மற்றும்

இணையத்தைங்கள்

அதனொல்

விெயங்களுக்கு

கொர்கில்ஸ்

வங்கியின்

அங்கீ கரிக்கப்படுவதில்ணல

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

கட்டுப்பொட்டில்

என்பதுென்,

கபொறுப்பொைி

அல்ல.

இல்ணல

அவற்ைிலுள்ை
அத்தணகய

இணையத்தைங்கைின் பொவணன அவற்ைில் அெங்கியுள்ை ஏணனய விதிமுணைகள்

மற்றும் வழிகொட்ெல்களுக்கு அணமவொக உபசயொகிக்கப்பெ சவண்டியணவ. இந்த
இணையத்தைத்திலுள்ை

விதிமுணைகளுக்கும்,

குைிப்பிட்ெ

ஏணனய

இணையத்தைங்கைிலுள்ை விதிமுணைகளுக்கும் இணெயில் முரண்பொடு ஏசதனும்
கொைப்பட்ெொல், வொடிக்ணகயொைர் உபசயொகிக்கின்ை அத்தணகய இணையத்தைத்தின்
விதிமுணைகசை கபொருத்தமொகும். இணைந்துள்ை இணையத்தைங்கள் கொர்கில்ஸ்

வங்கியின் கட்டுப்பொட்டில் இல்ணல என்பதுென், இணைக்கப்பட்டுள்ை எந்தகவொரு
இணையத்தைத்தில்

இெம்கபற்றுள்ை

விெயங்கள்

அல்லது

இணைக்கப்பட்டுள்ை

இணையத்தைத்துென் இணைக்கப்பட்டுள்ை ஏணனய இணைப்புக்கள் அல்லது அங்கு
இெம்கபற்றுள்ை விைம்பரங்கள் அல்லது அவற்ைொல் வழங்கப்படுகின்ை சேணவகள்

அல்லது அத்தணகய இணையத்தைங்கைில் இெம்கபறும் எந்தவிதமொன மொற்ைங்கள்

அல்லது புதுப்பித்தல்களுக்கு கொர்கில்ஸ் வங்கி கபொறுப்சபற்றுக்ககொள்ைொது. இந்த
இணையத்தைமொனது
இணைய-பக்கங்கள்

கொர்கில்ஸ்

மற்றும்

வங்கியொல்

சேணவகள்

ஆகியவற்ணை

உள்ைெக்கியிருக்கலொம்

விதிமுணைகள்

மற்றும்

ஒவ்கவொன்ணையும்
தைம்

வொடிக்ணகயொைர்

நிபந்தணனகள்

ககொண்டிருக்கக்கூடிய

உட்பட்ெதொக

அணமயும்.

அைிவித்தல்கள்

ஆகியன

இயக்கப்படும்

(“கொர்கில்ஸ்

என்பதுென்,

பொவணன
மற்றும்

இங்குள்ை

கொர்கில்ஸ்

அத்தணகய

மற்றும்

விதிமுணைகள்,

அத்தணகய

வங்கி

கேய்கின்ை

ஏணனய விதிமுணைகள்

கொர்கில்ஸ்

இணையத்தைங்கள்,
தைங்கள்”)

வங்கி

சபொது

தைம்

இங்குள்ை

கொர்கில்ஸ்

வங்கித்

நிபந்தணனகளுக்கு

நிபந்தணனகள்

வங்கித்

மற்றும்

தைத்திலுள்ை

விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகளுென் முரண்படுவதொக அணமயும் பட்ேத்தில்,
அத்தணகய

கொர்கில்ஸ்

வங்கித்

தைத்திலுள்ை

நிபந்தணனகசை கபொருத்தமொக அணமயும்.
26.

பாவனையாளர்கனள மாற்றுவதற்காை நனடமுனை

விதிமுணைகள்

மற்றும்

தற்சபொது

உள்ை

பொவணனயொைர்

பொவணனயொைரின்
ஒருவருக்கு

உள்நுணழவு

ஒருவருக்கொன

விபரம்/அங்கீ கொரத்ணத

வொடிக்ணகயொைர்

தீர்மொனம்/ஆணைணய

அதிகொரத்ணத

கொர்கில்ஸ்

வழங்க

வங்கியொல்

புதிய

நீக்கி,

அந்த

பொவணனயொைர்

முடிவதுென்,

வழங்கப்படும்

அதற்கொன

வடிவத்தில்

ேமர்ப்பிக்க சவண்டும். எனினும் இங்குள்ை விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள்
அணனத்தும் கதொெர்ந்தும் அமுலில் இருக்கும். அனுமதிக்கப்பட்ெ பொவணனயொைர்
ஒருவர் வொடிக்ணகயொைணர விட்டு நீங்கும் பட்ேத்தில், அந்தப் பொவணனயொைரின்
நுணழவு

அனுமதிணய

முெக்குவதற்கொக

வொடிக்ணகயொைர்

உெனடியொக

அது

கதொெர்பில் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு அைியத்தருவதுென், அதணன கொர்கில்ஸ் வங்கி
நிணைசவற்றுவதற்கு

நியொயமொன

கொல

அவகொேம்

வழங்க

சவண்டும்.

பொவணனயொைரின் நுணழவு அனுமதிணய கொர்கில்ஸ் வங்கி முெக்கும் வணரயில்
இெம்கபற்றுள்ை

ககொடுக்கல்வொங்கல்

கபொறுப்சபற்றுக் ககொள்ை சவண்டும்.
27.

நெவடிக்ணககளுக்கு

வொடிக்ணகயொைசர

பிடித்து னவக்கப்பட்ட வரிக் கழிவு
இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கீ ழ் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு கேலுத்த
சவண்டிய

அணனத்து

ணவக்கப்படும்

ககொடுப்பனவுகளும்

வரிசயொ

அல்லது

எவ்விதமொன

சவறு

எந்தகவொரு

கழிவுகசைொ,
வரியின்

பிடித்து

சபரிசலொ

எவ்விதமொன கதொணகக் குணைவுமின்ைி கேலுத்தப்பெல் சவண்டும். அமுலில் உள்ை

எந்தகவொரு ேட்ெத்தின் சதணவயொக அணமயும் பட்ேத்தில் மொத்திரசம அவ்வொறு
கழிணவசய அல்லது பிடித்து ணவக்கும் வரிணய கழித்துக் ககொள்ை முடியும்.
28.

கைக்கினை மூடுதல்;
கொர்கில்ஸ் வங்கி மற்றும்/அல்லது அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ நிறுவனங்கள் வொடிக்ணகயொைர்
மீ து எவ்விதமொன ஆட்சேபணனகணையும் ககொண்டிரொத பட்ேத்தில் மொத்திரசம
கொர்கில்ஸ் வங்கியில் சபணுகின்ை கைக்கிணன மூடுகின்ை/கதொழிற்பொட்ணெ
முெக்குகின்ை கேயற்பொட்ணெ சமற்ககொள்ை முடியும் என்பணத வொடிக்ணகயொைர் ஏற்றுக்
ககொள்கின்ைொர்.

29.

வழங்கப்பட்டுள்ள உரினமகள்
இங்கு கவைிப்பணெயொக கதரிவிக்கப்பட்டுள்ை எந்தகவொரு உரிணமகள் தவிர்ந்த
சவறு எந்தகவொரு உரிணமயும் தனக்கு கிணெயொது என்பணத வொடிக்ணகயொைர்
இத்தொல் ஏற்றுக்ககொண்டு, ஒப்புக் ககொள்கின்ைொர்.

30.

திருத்தங்கள் மற்றும் மாற்ைங்கள்

இங்குள்ை

நிபந்தணனகள்

மற்றும்

விதிமுணைகைின்

திருத்தங்கணை

அல்லது

சேர்க்ணககணை சமற்ககொண்டு தற்சபொதுள்ை எந்தகவொரு விதிமுணைகள் அல்லது
நிபந்தணனகணை மொற்ைியணமக்கும் அல்லது இரத்துச் கேய்யும் அல்லது புதிதொக
விதிமுணை

அல்லது

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

கதொெர்பொக

ககொண்டுள்ைதுென்,

இணையத்தைத்தில்

வொடிக்ணகயொைருக்கு
விடுக்கும்.

நிபந்தணனகயொன்ணை

கதொெர்ந்தும்

எழுத்து

அத்தணகய

அத்தணகய

மூலமொன

அத்தணகய

உரிணமணய
திருத்தம்

கவைியிட்செொ

அைிவித்தணலசயொ
பின்னரும்

ஏற்றுக்ககொண்ெதொகசவ கருதப்படும்.
31.

பூரை

சவணையில்

அைிவிப்ணப

அைிவிப்புக்கைின்

உபசயொகிப்பது

சேர்ப்பிக்கும்

அல்லது

கொர்கில்ஸ்

இணைய

திருத்தங்கணை

வங்கி

சேணவகணை

வொடிக்ணகயொைர்

கடப்பாடுகளின் நினலசபறு
இங்குள்ை விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கீ ழ் அணனத்து
தரப்புக்கைினதும் கெப்பொடுகள் எந்தகவொரு ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணகணயயும் இரத்துச் கேய்தொலும் கதொெர்ந்து நிணலகபறும்.
32.

ஒன்றுசேர்ந்த தீர்வுகள்
இங்குள்ை
இந்த

விதிமுணைகள்

விதிமுணைகள்

அதிகொரங்கள்,

மற்றும்

மற்றும்

தீர்வுகள்

இெம்கபற்றுள்ைவொறு

நிபந்தணனகைில்

நிபந்தணனகைில்

ஒன்றுசேர்ந்தணவ

எந்தகவொரு

உரிணமகள்,

குைிப்பிெப்பட்டிருந்தொலன்ைி,

வழங்கப்பட்டுள்ை
என்பதுென்,

அதிகொரங்கள்,

வரப்பிரேொதங்கள் கதொெர்பில் பிரத்திசயகமொனணவ அல்ல.
33.

உரிணமகள்,
ேட்ெத்தில்

தீர்வுகள்

மற்றும்

உரினமகளுக்கு விட்டுக்சகாடுப்பு கினடயாது
இந்த

விதிமுணைகள்

மற்றும்

நிபந்தணனகள்

கதொெர்பொன

எந்தகவொரு

உரிணம,

அதிகொரம் அல்லது வரப்பிரேொதத்ணத நிணலநொட்ெத் தவறுதல் அல்லது தொமதம்
ஏற்பெல் உரிணமகணை விட்டுக்ககொடுப்பதொக கருதப்பெொது என்பதுென், எந்தகவொரு
உரிணம,

அதிகொரம்

நிணலநொட்டுதல்

நிணலநொட்டுவணத

அல்லது

வரப்பிரேொதத்ணத

சமலும்

முன்கனடுக்க

எந்தகவொரு

உரிணம,

தனித்து

அதிகொரம்

அல்லது

அல்லது

முடியொது

பகுதியைவில்

வரப்பிரேொதத்ணத

என்சைொ

அல்லது

கதொெர்ச்ேியொக அதணன நிணலநொட்ெ முடியொது என்சைொ கருதப்பெல் ஆகொது.
34.

கூைாக்கத்தக்கது
இந்த

விதிமுணைகள்

மற்றும்

நிபந்தணனகைின்

எந்தகவொரு

விதியும்

அல்லது

நிபந்தணனயும் எந்தகவொரு ேட்ெம், ஆட்ேி, நிர்வொக ஒழுங்கு அல்லது எந்தகவொரு

நீதிமன்ைம்;, அல்லது ஒழுக்கொற்று அல்லது சுய ஒழுக்கொற்று முகவர் அல்லது
ேணப

ஆகியவற்ைின்

ேட்ெரீதியொக

தீர்மொனம்

கொரைமொக

கேல்லுபடியற்ைதொக

அல்லது

அமுலொக்கம்

கேய்யப்பெ

முடியொததொக

மொைினொல்,

அவ்வொறு

கேல்லுபடியொகொத அல்லது அமுலொக்கம் கேய்யப்பெ முடியொத விதியுென் அல்லது
நிபந்தணனயுென் கதொெர்புபட்ெதொக மட்டுசம அது அணமயும். எஞ்ேியுள்ை விதிகள்

மற்றும் நிபந்தணனகைின் கேல்லுபடி எவ்விதத்திலும் பொதிக்கப்பெொது என்பதுென்,
அத்தணகய
அல்லது

கேல்லுபடியற்ை

நிபந்தணன

அல்லது

தவிர்ந்த

அமுலொக்கம்

ஏணனய

அணனத்தும் முன்கனடுக்கப்பெ முடியும்.
35.

கேய்யப்பெ

விதிமுணைகள்

மற்றும்

முடியொத

விதி

நிபந்தணனகள்

தனலப்புக்கள்
இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள் கதொெர்பொன ேரத்துக்கைின்

தணலப்புக்கள் கேௌகரியத்திற்கொக மொத்திரம் கவைிப்படுத்தப்பட்டுள்ைதுென், உரிய
கேொற்பதத்தின் அர்த்தத்ணத எவ்விதத்திலும் பொதிக்கொது.
36.

விதிமுனைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் ேட்டபூர்வம்
இந்த

விதிமுணைகள்

மற்றும்

நிபந்தணனகணை

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

அமுலொக்கம்

கேய்வது, தற்சபொதுள்ை ேட்ெங்கள் மற்றும் ேட்ெ நணெமுணைக்கு அணமவொனணவ

என்பதுென், இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள் எதுவும் பொவணனயொைர்
இந்த

இணையத்தைத்ணத

பொவணனக்கொக
தகவல்

கொர்கில்ஸ்

விபரங்கணை

உபசயொகிப்பது
வங்கியொல்

அரேொங்க,

கதொெர்புபட்ெ

அல்லது

அத்தணகய

ேட்ெ

அமுலொக்க

ஒன்றுதிரட்ெப்பட்டு

நீதிமன்ை

அல்லது

வழங்கப்பட்டுள்ை

சதணவப்பொடுகள் அல்லது சகொரிக்ணககளுக்கு கொர்கில்ஸ் வங்கி உபசயொகிக்கின்ை
உரிணமக்கு எவ்விதமொன குணைவும் கிணெயொது.
37.

னகமாற்ைம் சேய்யும் உரினமயின்னம
வொடிக்ணகயொைருக்கு அல்லது அதன் பொவணனயொைர்களுக்கு இணைய

சேணவகைின் கீ ழ் வழங்கப்பட்டுள்ை எந்தகவொரு வேதியும் எந்த சூழ்நிணலயின்
கீ ழும் ணகமொற்ைம் கேய்யப்பெ முடியொதது.
38.

உத்தைவாதங்களின் சபாறுப்புத்துைப்பு
இணையத்தைத்ணத/இணைய
கேொந்த

ஆபத்தின்

சபரில்

சேணவகணை

உபசயொகிப்பது

என்பணத

வொடிக்ணகயொைர்

முற்ைிலும்

தனது

கவைிப்பணெயொக

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர். இணையத்தைம்/இணைய சேணவகள் “அவ்வொசை” மற்றும்
“கிணெக்கப்கபறுகின்ைவொறு”
விதிமுணைகள்

வைிகத்திற்கொன

மற்றும்

ஆகிய

நிபந்தணனகைில்

உத்தரவொதங்கள்,

அடிப்பணெயில்

வழங்கப்படுகின்ைன.

உத்தரவொதமைிக்கப்பட்டிருந்தொலன்ைி,

குைிப்பிட்ெ

சநொக்கத்திற்கு

கபொருத்தமொன

அணமதல், தரவின் துல்லியம் மற்றும் முழுணம மற்றும் இணைய சேணவகைின்
மீ ைல்

அல்லொத

எந்தகவொரு

உத்தரவொதங்கள்

அெங்கலொக

கவைிப்படுத்தப்படும்

அல்லது

குைிப்புைர்த்தப்படும்

உத்தரவொதங்கைிலிருந்தும்

அல்லது

தொன்

கபொறுப்புத்

கவைிப்பணெயொக

அைியத்தருகின்ைது.

தவறுகைற்ைதொக

அணமயும்

சேணவகள்
கொர்கில்ஸ்
இணைய
அல்லது

தெங்கல்கைின்ைி,

வங்கி

நம்பகத்தன்ணம

உத்தரவொதம்

சமற்ககொள்ைப்படுகின்ை
கொர்கில்ஸ்

வங்கி

என்பணதயும்,

அல்லது

மற்றும்

அைிக்கொது.

எவ்விதமொன
இணைய

இணையத்தைம்
சேணவகைின்

அல்லது
அல்லது

துல்லியம்

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

சேணவகைினூெொக

ககொடுக்கல்வொங்கல்

உத்தரவொதமும்

தை

உத்தரவொதங்கணையும்

இணையத்தைத்தில்/இணைய

எவ்விதமொன

வங்கி

இணையத்

பொதுகொப்பொக

கபறுசபறுகளுக்கும்

எந்தகவொரு

எந்தகவொரு

கொர்கில்ஸ்

மற்றும்

சநரத்தில்,

என்பதற்கொக

பயன்பொடு

துைப்பதொக

இணையத்தைம்

குைித்த

வழங்கவில்ணல

சேணவகைின்

ேட்ெரீதியொன

வழங்கொது.

நெவடிக்ணகக்கும்
வொடிக்ணகயொைர்

இணைய சேணவகணை உபசயொகிப்பதன் கொரைமொக வொடிக்ணகயொைரின் கைினி
கட்ெணமப்பில்
வங்கி

ஏற்பெக்கூடிய

கபொறுப்சபற்றுக்

எந்தகவொரு

ககொள்ைொது.

ணவரஸ்

தொக்குதலுக்கும்

இணையத்தை

கொர்கில்ஸ்

சேணவகைில்

ணவரஸ்

கிணெயொது என்ை உத்தரவொதத்ணத வொடிக்ணகயொைருக்சகொ அல்லது எந்தகவொரு
மூன்ைொம் தரப்பிற்சகொ கொர்கில்ஸ் வங்கி அைிக்கவில்ணல.
39.

வர்த்தக இனைய வங்கிச்சேனவயுடன் கைக்கினை இனைத்துக் சகாள்ளல்
வர்த்தக

இலக்கம்

இணைய வங்கிச்சேணவ

வர்த்தக

(இலக்கங்கள்)

கதொெர்புபடுத்தப்படும்

விண்ைப்பத்தில்

என்பணத

குைிப்பிெப்பட்டுள்ை

இணைய

வொடிக்ணகயொைர்

கைக்கு

வங்கிச்சேணவயுென்

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.

எவ்சவணையிலும் வொடிக்ணகயொைர் ஒருவர் வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவயுென்
இணைக்கப்பட்ெ
(பணழய

சமற்குைிப்பிட்ெ

அல்லது

புதிய)

கைக்குகணைத்

ககொண்டிருந்தொல்

தவிர

சவறு

அத்தணகய

கைக்குகணை

கைக்குகணை

அணனத்திற்கும் இணைப்பிணன வழங்குமொறு வொடிக்ணகயொைர் வங்கிணயக் சகொர
முடிவதுென்,

அத்தணகய

அனுமதிணயப்

இத்தொல் ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.
பைிப்பொய்ச்ேல்

படிநிணல

கபற்றுக்ககொள்வணத

விதிகைினுள்

இணைய

வொடிக்ணகயொைர்

வங்கிச்

சேணவ

ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககள் உள்ைெக்கப்படும் என்பணத வொடிக்ணகயொைர்

இத்தொல் ஏற்றுக்ககொண்டு, அங்கீ கரித்து மற்றும் உறுதிப்படுத்துகின்ைொர். அதொவது,
இணைய

வங்கிச்சேணவ

ககொடுக்கல்வொங்கல்

எந்தகவொரு வணகப்பிரிவிலும் உள்ைெக்கப்படுகின்ைது:
I.

நெவடிக்ணககள்

பின்வரும்

தனிப் பொவணனயொைர் அனுமதி அங்கீ கொரம் (உள்நுணழப்பவர் மற்றும்
அங்கீ கரிப்பவர் ஒருவசர)

II.

இரட்ணெ பொவணனயொைர் அனுமதி அங்கீ கொரம் (உள்நுணழப்பவர் மற்றும்
அங்கீ கரிப்பவர்)

III.

மூன்ைொவது பொவணனயொைர் அனுமதி அங்கீ கொரம் (உள்நுணழப்பவர் மற்றும்
அங்கீ கரிப்பவர்கள் இருவர்)

அனுமதி

அங்கீ கொரங்கள்:

கேய்தொலன்ைி,

ககொடுக்கல்வொங்கல்

பைிப்பொய்ச்ேல்
அதொவது,

பிரிவு

ககொடுக்கல்வொங்கல்
பைிப்பொய்ச்ேணல
விட்ெொல்

அத்தணகய

இல்

அத்தணகய

அெங்கினொல்,

கதரிவு

குணைந்தபட்ே

நெவடிக்ணககயொன்று

வொடிக்ணகயொைர்

(நெவடிக்ணககளுக்கு)

கேய்திரொவிட்ெொல்

வணகப்

அணனத்தும்

ககொடுக்கல்வொங்கல்

நெவடிக்ணகக்கு

கதரிவு

வணகப்பிரிணவ

முன்கனடுக்கப்படும்/ஏற்றுக்ககொள்ைப்படும்.

வங்கிச்சேணவ

(3)

குைிப்பிட்ெ

நெவடிக்ணககள்

விதிமுணையுென்

இணைய

சமசல

வொடிக்ணகயொைர்

பிரிவில்

மற்றும்/அல்லது

குணைந்த

பட்ே

ககொடுக்கல்வொங்கல்

அத்தணகய

குணைந்தபட்ே
குைிப்பிெொது

பைிப்பொய்ச்ேலுென்

நெவடிக்ணக

நணெமுணைப்படுத்தப்படும்/ஏற்றுக்ககொள்ைப்படும். அதொவது சமசல வணகப்பிரிவு (2)
இன்

கீ ழ்

கொர்கில்ஸ்

இரட்ணெ

பொவணனயொைர்

வங்கியிெம்

அனுமதி

வொடிக்ணகயொைர்

உரிணமகைின் கீ ழ் அது முன்கனடுக்கப்படும்.
40.

அங்கீ கொரத்ணத

வழங்கியுள்ை

பயன்படுத்தி

பொவணனயொைர்

முன் காப்பீ டு
பின்வரும் ேந்தர்ப்பங்கைில் இணைய சேணவயின் பொவணன கதொெர்பில் கொர்கில்ஸ்
வங்கி,

மற்றும்

அதன்

பைிப்பொைர்கள்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

நெவடிக்ணக

அல்லது

மற்றும்

ஊழியர்கள்,

நிறுவனங்களுக்கு

ஏணனய

ேட்ெ

பிரதிநிதிகள்,

எதிரொக

நெவடிக்ணக

முகவர்கள்

இழப்பீட்டுக்

எடுக்கப்பட்ெொல்

சகொரல்,

கொர்கில்ஸ்

வங்கி, அதன் பைிப்பொைர்கள், பிரதிநிதிகள், முகவர்கள் மற்றும் மூன்ைொம் தரப்பொல்
அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

நிறுவனங்களுக்கு

எதிரொக

எந்தகவொரு

இழப்பீட்டுக்

சகொரல்,

ேட்ெ நெவடிக்ணக, நெவடிக்ணக அல்லது ஏணனய ேட்ெ நெவடிக்ணகக்கு தனது
கேலவில்

முன்கொப்பீட்ணெ

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்:
I.
II.

ஏற்பொடு

கேய்வதொக

வொடிக்ணகயொைர்

இங்குள்ை விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகணை வொடிக்ணகயொைர் மீ றுதல்;
வொடிக்ணகயொைர் இணைய சேணவகைில் எவற்ணையும் நீக்குதல், சேர்த்தல்,
உள்நுணழத்தல் அல்லது திருத்தம் கேய்தல் அல்லது அனுமதி
அங்கீ கொரமின்ைிய பொவணன

III.

இங்குள்ை உள்ைெக்கத்ணத தவைொக விைங்கிக் ககொள்ைல் அல்லது
வழங்கியுள்ை பிரதிநிதித்துவம் அல்லது உத்தரவொதத்ணத மீ றுதல்; அல்லது

IV.
இதன் கீ ழ் வொடிக்ணகயொைர் கேய்ய சவண்டிய எந்த உென்படிக்ணக அல்லது
கெணமணய

நெவடிக்ணக
எந்தகவொரு
கேலவுகள்

மீ றுதல்.
மற்றும்

அத்தணகய

நெவடிக்ணக

நியொயபூர்வமொன

அெங்கலொக

எந்தகவொரு
அல்லது

இழப்பீட்டுக்

வழக்கு

ேட்ெத்தரைியின்

அணனத்து

கேலவுகள்,

சகொரல்,

கதொெர்பொக

கட்ெைங்கள்

இழப்புக்கள்

ேட்ெ

எழுகின்ை

கேலவினங்கணை ககொடுப்பதொக வொடிக்ணகயொைர் ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.

மற்றும்

மற்றும்

இதன் கீ ழ் வொடிக்ணகயொைர் கேய்ய சவண்டிய எந்த உென்படிக்ணக அல்லது

கெணமணய மீ றுதல். அத்தணகய எந்தகவொரு இழப்பீட்டுக் சகொரல், ேட்ெ நெவடிக்ணக
மற்றும் நெவடிக்ணக அல்லது வழக்கு கதொெர்பொக எழுகின்ை எந்தகவொரு

நியொயபூர்வமொன ேட்ெத்தரைியின் கட்ெைங்கள் மற்றும் கேலவுகள் அெங்கலொக
அணனத்து கேலவுகள், இழப்புக்கள் மற்றும் கேலவினங்கணை ககொடுப்பதொக

வொடிக்ணகயொைர் ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர். அணனத்து சூழ்நிணலகைிலும் இணையச் சேணவ
கதொெர்பில் மீ ைல், அலட்ேியம் அெங்கலொக அணனத்து நிணலணமகைின் சபொதும்

கொர்கில்ஸ் வங்கி மீ து விடுக்கப்படும் இழப்பீட்டுக் சகொரலில் கமொத்த கபொறுப்பொனது
இணைய சேணவக்கொக கெந்த பன்னிரண்டு (12) மொதங்கைில் வொடிக்ணகயொைர்

கேலுத்தியுள்ை ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணகக் கட்ெைங்கள்/அைவடுகைின்
ீ

கதொணகக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும் என்பணதயும் வொடிக்ணகயொைர் சமற்ககொண்டுள்ை

ககொடுக்கல்வொங்கல் நெவடிக்ணககைின் கதொணக இதில் உள்ைெக்கப்பெொது என்பணதயும்
வொடிக்ணகயொைர் ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.
41.

சதானலநகல் முன் காப்பீ டு
I. வொடிக்ணகயொைர் தனது கேௌகரியத்தின், விருப்பின் சபரில் கெவுச்கேொல்ணல
கதொழிற்படுத்தல், பொவணனயொைர் அணெயொைச் கேொல்ணல இயக்குதல்,
கெவுச்கேொல்ணல மீ ைணமத்தல், கெவுச்கேொல்லின் மீ ள்விநிசயொகம், மின்னஞ்ேல்
முகவரி புதுப்பித்தல், கமொணபல் இலக்கம் புதுப்பித்தல், ஆகியவற்ைிற்கு வர்த்தக
இணைய வங்கிச்சேணவ ேரத்துக்கைில் குைிப்பிெப்பட்ெவொறு கொர்கில்ஸ்
வங்கிக்கு கதொணலநகல் பரிவர்த்தணன மூலமொக
சகொரிக்ணககணை/அைிவுறுத்தல்கணை விடுப்பதுென், அத்தணகய நணெமுணைணய
ஏற்றுக்ககொள்ளுமொறு கொர்கில்ஸ் வங்கிணயக் சகொரி, கொர்கில்ஸ் வங்கியின்
ேொர்பில் முன்கொப்பீட்ணெ உறுதிப்படுத்தும் எனது/எமது கபொறுப்ணப
கவைிப்படுத்துவதொல் கொர்கில்ஸ் வங்கி அவற்ணை ஏற்றுக்ககொள்கின்ைது.

II.

வொடிக்ணகயொைர் பின்வருவனவற்ணை ஏற்றுக்ககொண்டு, அங்கீ கரித்து,
உறுதிப்படுத்தி மற்றும் கபொறுப்கபடுத்துக் ககொள்கின்ைொர்:
a)

கொர்கில்ஸ்

வங்கி

தனது

ஏகசபொக

தீர்மொனத்தின்

பிரகொரம்

வொடிக்ணகயொைர் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு விடுக்கும் அல்லது கதொணலநகல்
பரிவர்த்தணன

கிணெக்கப்கபற்றுள்ைது
கொர்கில்ஸ்
அல்லது

வங்கி

என்பதற்கொன

ககொண்டுள்ை

அைிவுறுத்தணல

கதொணலநகல்
வங்கிக்கு

மூலமொக

ஏற்று

பரிவர்த்தணன

விடுக்கும்

வொடிக்ணகயொைரிெமிருந்து

நியொயபூர்வமொன

சபொது

அதற்கணமவொக

மூலமொக

அத்தணகய

எந்தகவொரு

நம்பிக்ணகணய

சகொரிக்ணகணய

கேயற்படுகின்ைது.

வொடிக்ணகயொைர்

சகொரிக்ணககள்

கொர்கில்ஸ்

மற்றும்/அல்லது

அைிவுறுத்தல்கள்

அணழக்கப்படுகின்ைது.
b)

சமற்குைிப்பிட்ெ

இதன்

பின்னர்

அைிவுறுத்தல்கள்

என

“அைிவுறுத்தல்”

கதொெர்பில்

வொடிக்ணகயொைரின்

சகொரிக்ணகயின் சபரிசலொ அல்லது கொர்கில்ஸ் வங்கியின் எந்தகவொரு

அைிவிப்பின் சபரிசலொ மொற்ைம் ஏசதனும் இெம்கபறும் பட்ேத்தில், இந்த
முன்

கொப்பீடு

கதொெர்ந்தும்

கேல்லுபடியொகும்

என்பணதயும்,

வொடிக்ணகயொைர் இதற்கு கட்டுப்பட்ெவர் என்பணதயும், அைிவுறுத்தல்கள்
கதொெர்பொன

எவ்விதமொன

மொற்ைங்களும்

இந்த

முன்கொப்பீட்டின்

சநொக்கம் மற்றும் எல்ணலக்கு உட்பட்ெது என்பணதயும் வொடிக்ணகயொைர்
உறுதிப்படுத்தி, ஏற்று மற்றும் கபொறுப்சபற்றுக் ககொள்கின்ைொர். எனினும்,
எவ்விதமொன

புைக்கைிக்கும்

அைிவிப்புமின்ைி
அல்லது

சமற்குைிப்பிட்ெ

அதற்கணமவொக

கேயற்பெொது

உரிணமணய கொர்கில்ஸ் வங்கி ககொண்டுள்ைது.

III.

கதொணலநகல்

மூலமொக

அனுப்பி

அைிவுறுத்தல்கணை

ணவக்கப்படுகின்ை

விடும்

அைிவுறுத்தல்கணை

ஏற்று கேயற்படும் உரிணமணய கொர்கில்ஸ் வங்கி ககொண்டுள்ைது. அத்தணகய
அைிவுறுத்தல்கள்
என்பதற்கு

கதைிவொனணவசயொ

அப்பொல்

வொடிக்ணகயொைர்

கொர்கில்ஸ்

அதற்கு

அல்லது

வங்கியின்

கட்டுப்பெ

கதைிவற்ைணவசயொ

தீர்மொனம்

சவண்டியவரொகவும்

உறுதியொனதும்

அணமகின்ைது.

எந்தகவொரு அல்லது அணனத்து அைிவுறுத்தல்கணையும் ஏற்று கேயல்படும்
அல்லது

கேயல்பெொது

விடும்

பூரை

உரிணமணய

கொர்கில்ஸ்

ககொண்டுள்ைணத இந்த ேரத்து எவ்விதத்திலும் விலக்கைிக்கொது.
IV.

கதொணலநகல்

ஊெொக

சேதப்படுத்தல்

மற்றும்

அனுப்புவதற்கொன
தவைொக
மற்றும்

எழுத்தப்பெல்,

பொதுகொப்பொன

அனுமதியற்ை

மொற்ைம்

கிணெக்கசவண்டிய

பகுதியைவிசலொ
இெம்கபைலொம்.

உள்ைெக்கியுள்ைது:
(a)

ஒரு

தகவணல

வழிமுணை

அணெவு,

கேய்யப்பெல்

தரப்பிற்கு

கிணெக்கப்கபைொது

அத்தணகய

பரிமொற்ைம்

கேய்தல்
அல்ல

ஆபத்துக்கள்

தகவணல

என்பதுென்,

சமொேடியொக

அல்லது

அல்லது

அனுப்பப்பெல்

ஆகிய

ேம்பவங்கள்

முழுணமயொகசவொ

விெல்

வங்கி

அல்லது

பின்வருவனவற்ணையும்

அைிவுறுத்தல்கள் சமொேடியொக எழுதப்பட்டிருத்தல் அல்லது திருத்தம்
கேய்யப்பட்டிருத்தல்;

(b)

அைிவுறுத்தல்கள் உருக்குணலந்த வடிவில் அல்லது தவைொக
புரிந்துககொள்ைச் கேய்யும் வழியில் அல்லது வடிவில் கொர்கில்ஸ்
வங்கிணய எட்ெலொம்;

(c)

அைிவுறுத்தல்கள் கொர்கில்ஸ் வங்கிணய எட்ெொது சபொகலொம் அல்லது

கொர்கில்ஸ் வங்கியின் வழக்கமொன பைி சநரத்தின் சபொது கிணெக்கொமல்
சபொகலொம்

அல்லது

அைிவுறுத்தல்கள்

கிணெக்கப்கபறும்

ேமயத்தில்

கதொணலநகல் இயந்திரத்திற்கு அருகில் எவருசம இல்லொது சபொகலொம்
மற்றும்/அல்லது

கிணெக்கப்கபைலொம்;
(d)

கொர்கில்ஸ்

வங்கிக்கு

பகுதியைவில்

கேய்திணய புரிந்துககொள்வதில் தவறுகள் இெம்கபைலொம்.

மட்டும்

அனுப்பி

V.

ணவக்கப்பட்ெ

கேய்யுமொறு

கதொணலநகணலத்

அைிவுறுத்தல்

அல்லது

கதொெர்ந்து

எவ்விதமொன

அதணன

எழுத்து

இரத்துச்

மூலமொன

கட்ெணை அல்லது அைிவுறுத்தணல வொடிக்ணகயொைர் விடுக்கும் பட்ேத்தில்
கதொணலநகல்
கொர்கில்ஸ்

மூலமொக

வங்கி

நெவடிக்ணககணையும்
வொடிக்ணகயொைர்

ஆரம்பத்தில்

வழங்கப்பட்ெ

பின்பற்றுவதுென்

முன்கனடுப்பதற்கு

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.

அது

அைிவுறுத்தணல

கதொெர்பொன

கெப்பொடு

அத்தணகய

அணனத்து

ககொண்டுள்ைணத

அைிவுறுத்தல்கைில்

முதலொவதொக கிணெக்கப்கபற்ை அைிவுறுத்தணல (கதொெர்ந்து கிணெக்கப்கபற்ை

அைிவுறுத்தல் அல்லது எழுத்து மூலமொன கட்ெணை அல்லது அைிவுறுத்தல்
கிணெக்கப்கபற்று

கேயற்படுவதற்கு

அப்பொல்)

அல்லது

அைிவித்தல்கணைப்

கபற்றுக்ககொள்ளும் இந்த வேதிணய இணெநிறுத்துவது அல்லது ணகவிடுவது
என்று தீர்மொனித்தொலும் கூெ ஆரம்ப அைிவுறுத்தணல வங்கி பின்பற்ைலொம்;
VI.

வொடிக்ணகயொைர்
ணவக்கின்ை

கேயற்படுவதொல்

கதொணலநகல்

கதொணலநகல்

கொர்கில்ஸ்

மூலமொக

கொர்கில்ஸ்

அைிவுறுத்தல்கைின்

வங்கிக்கு

வங்கிக்கு

ஏற்பெக்கூடிய

அனுப்பி

அடிப்பணெயில்

எந்தகவொரு

இழப்புக்கள், நட்ெங்கள், சேதங்கள், ேட்ெச் கேலவினங்கள் உட்பெ அணனத்து
கேலவுகளுக்கும் எதிரொக கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு எவ்விதமொன பொதிப்புமின்ைி
கேயற்படுவதொகவும்

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்;
VII.

முன்

கொப்பீடு

வழங்குவதொகவும்

வொடிக்ணகயொைர்

எந்தகவொரு கொரைத்ணத முன்னிட்டும் கதொணலநகல் மூலமொக அனுப்பி
ணவக்கப்படுகின்ை எந்தகவொரு அைிவுறுத்தல்கணையும்
முன்கனடுப்பதற்கு/நீக்குவதற்கு கொர்கில்ஸ் வங்கிணய கபொறுப்சபற்குமொறு
வொடிக்ணகயொைர் கூை முடியொது.

42.

வங்கியின் உரினம
வழங்கப்படும்
பயன்பொடு

இணைய

கொரைமொக

வொடிக்ணகயொைரது

வங்கிச்

சேணவ

எழுகின்ை

பிரதொன

மற்றும்/அல்லது

அணனத்து

கைக்கு

வொடிக்ணகயொைரின்

நிலுணவத்

மற்றும்/அல்லது

கதொணககளும்

துணைக்

கைக்கு(கைக்குகள்) அல்லது ஏணனய கைக்கு, தனிப் கபயர் அல்லது கூட்டுப்

கபயர்(கபயர்கள்) கதொெர்பில் தற்சபொது உள்ை மற்றும் எதிர்கொல ணவப்புக்கைில்
தனது

உரிணமணய

ஈடு

வங்கி ககொண்டுள்ைது.

கேய்யும்

அல்லது

அைவிடும்

உரிணமணய

கொர்கில்ஸ்

43.

அோதாைை சூழ்நினல
கொர்கில்ஸ்

வங்கி

தனது

கெணமகணை

கேய்வதற்கு

அேொதொரை

சூழ்நிணல

கொரைமொக தொமதம் அல்லது தெங்கல் ஏற்பெக்கூடும் (கதொெர்பொெல் கட்ெணமப்பு

கிணெக்கப்கபைொணம, நொே சவணல, தீ, கவள்ைப்கபருக்கு, குண்டுகவடிப்பு, இயற்ணக
அழிவு, ேிவில் கலகம், சவணலநிறுத்தங்கள் அல்லது கதொழிற்ேங்க நெவடிக்ணக,
இனக்கலவரங்கள், கிைர்ச்ேி, சபொர் அல்லது அரேொங்க நெவடிக்ணககள், ேட்ெமுணை
மொற்ைங்கள் மற்றும் ஏணனய ஒழுக்கொற்று முணைணம கதொெர்பொன கேயற்பொடுகள்
அெங்கலொக

கொர்கில்ஸ்

நிகழ்வுகள்).

வங்கியின்

இத்தணகய

நிணைசவற்ைத்
நியொயமொன

நியொதிக்கமொன

நிணலணமகைின்

தவைியுள்ைதொக

கொலத்திற்குள்

கொர்கில்ஸ்

கருதப்பெ

அத்தணகய

முடியொது

கட்டுப்பொட்ணெ

வங்கி

தனது

என்பதுென்,

கெணமணய

மீ ைிய

கெணமணய
குைிப்பிட்ெ

வங்கி

நிணைசவற்றும்

குைிப்பிெப்பட்ெ

கொரைங்கைொல்

பட்ேத்தில் நிலுணவயொக உள்ை கதொணக மற்றும் அட்டுறு வட்டி ஆகியவற்ணை
வொடிக்ணகயொைர்
கொர்கில்ஸ்

வங்கி

கேலுத்த

சவண்டும்.

தனது

கெணமணய

இங்கு

நிணைசவற்ை

முடியொமல்

சபொவதற்கொக

எவரும் கொர்கில்ஸ் வங்கியிெம் எவ்விதமொன இழப்பீட்ணெயும் சகொர முடியொது.
44.

சபாதுவாைனவ
இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகணை வொடிக்ணகயொைர் சவறு எவருக்கும்
ணகமொற்ைம் கேய்ய முடியொது. இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கீ ழ்

தனது கெணமகணை நிணைசவற்றுவதற்கொக கொர்கில்ஸ் வங்கி துணை ஒப்பந்தம்

அல்லது முகவர்கணை பைியில் அமர்த்தக்கூடும். இந்த விதிமுணைகள் மற்றும்
நிபந்தணனகைின்

கீ ழ்

வங்கியொனது

கொர்கில்ஸ்

கொர்கில்ஸ்

வங்கியின்

எந்த

வங்கி

கெணமகணையும்
குழும

நிறுவனங்களுக்கு

முடியும் அல்லது ஒப்பணெக்க முடியும்.

விதிமுணைகள்

ஒட்டுகமொத்த

மற்றும்

கவைிப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டு

உரிணமகணையும்

ணகமொற்ைம்

உென்படிக்ணகயில்

நிபந்தணனகள்

குைிப்பிெப்பட்ெொலன்ைி)

கொர்கில்ஸ்

அெங்கியுள்ை

(சவறு
வர்த்தக

கேய்ய

இணைய

விதமொக
வங்கிச்

சேணவகள் கதொெர்பில் வொடிக்ணகயொைர் மற்றும் கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கு இணெயில்
முன்னர்

ஏற்படுத்தப்பட்ெ

பிசரரணைகள்,

பிரதிநிதித்துவங்கள்,

புரிந்துைர்வுகள்

மற்றும் உென்படிக்ணககைில் வொய் மூலமொகசவொ அல்லது எழுத்து மூலமொகசவொ
கவைிப்படுத்தப்பட்டுள்ை
பதிலொனதொக

ஊழியர்கைின்
வர்த்தக

விைங்கங்கணை

அணமயும்.

கொர்கில்ஸ்

பிரதிநித்துவத்தில்

இணைய

தொன்

வங்கிச்சேணவ

விெ

வங்கி

சமசலொங்குவதுென்
அல்லது

அதன்

தங்கியிருக்கவில்ணல

கதொெர்பொக

கேொந்த

அவற்ைிற்கு
எந்தகவொரு

என்பணதயும்,
மதிப்பீட்ணெ

சமற்ககொண்டுள்ைதொகவும்
விதிமுணைகள்

மற்றும்

வொடிக்ணகயொைர்

நிபந்தணனகைின்

கீ ழ்

ஏற்றுக்ககொள்கின்ைொர்.
எவ்விதமொன

இந்த

இழப்பீட்டுக்

சகொரல்களுக்கும் எந்தகவொரு மூன்ைொம் தரப்பிற்கும் உரிணமகள் கிணெயொது.
45.

விதிமுனைகளின் பயன்பாடு
இணைய வங்கிச் சேணவணய பயன்படுத்துவது கதொெர்பொன வொடிக்ணகயொைருக்கும்,
கொர்கில்ஸ் வங்கிக்கும் இணெயிலொன விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள் இந்த
உென்படிக்ணகயின்

மூலமொக

ஏற்றுக்ககொள்ைப்பட்டுள்ைன.

வர்த்தக

இணைய

வங்கிச் சேணவக்கு விண்ைப்பித்தல் மற்றும் சேணவணய பயன்படுத்தல் மூலமொக
இந்த விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகணை ஏற்றுக்ககொள்வதொக வொடிக்ணகயொைர்
உறுதிப்படுத்துகின்ைொர்.

வொடிக்ணகயொைர்

ககொண்டுள்ை

கைக்கு

கதொெர்பொன

விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு புைம்பொக இந்த விதிமுணைகள் மற்றும்
நிபந்தணனகள் நணெமுணையில் இருக்கும்.
46.

தைிநபர்கள் மற்றும் உரினமயாளர்களுக்கு இந்த விதிமுனைகளின் பயன்பாடு
பின்வரும் விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கதொகுப்பு (“விதிமுணைகள்”)
வர்த்தக
வர்த்தக

இணைய

வங்கிச்

சேணவணய

உரிணமயொைர்களுக்கு

உபசயொகிக்கின்ை

கபொருந்தும்.

தனிநபர்கள்

சமற்குைிப்பிட்ெ

வர்த்தக

மற்றும்

இணைய

வங்கிச்சேணவ (“பிரதொன விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகள்”) அதிகொரத்திற்கு
உட்பட்ெ

விதிமுணைகள்

விதிமுணைகள்

மற்றும்

அணமந்துள்ைன.

நிபந்தணனகளுக்கு

பிரதொன

சமலதிகமொக

விதிமுணைகளுக்கும்,

இந்த

இங்குள்ை

விதிமுணைகளுக்கும் இணெயில் ஏதொவது முரண்பொடு கொைப்படுமொயின் இங்குள்ை

விதிமுணைகள் நணெமுணையில் இருக்கும். இங்கு பிரசயொகிக்கப்பட்டுள்ை பிரதொன
கேொற்பதங்கள்

பிரதொன

விதிமுணைகள்

மற்றும்

நிபந்தணனகைின்

இெம்கபற்றுள்ை அசத அர்த்தங்கணைக் ககொண்டிருக்கும்.
I.

கீ ழ்

வணரவிலக்கைங்கள்
ககொடுக்கல்வொங்கல்
சேணவ,

மூன்ைொம்

கேொந்த

கொர்கில்ஸ்
குைிக்கும்.

கைக்கில்

தரப்பிற்கு

வங்கியினுள்),

அணுகல்

நிதிப்

தரப்பிற்கு

கவைியில்)

என்பது

பரிமொற்ைம்

தனி/பன்முக

மூன்ைொம்

வங்கிக்கு

வழிமுணை

நிதிப்

(கொர்கில்ஸ்
பரிமொற்ைங்கள்

தனி/பன்முக

SLIPS/CEFT

கபொதுவொன

நிதிப்

மூலமொக

வங்கிச்

வங்கியினுள்),

(கொர்கில்ஸ்

பரிமொற்ைங்கள்

(

சமற்ககொள்வணதக்

II.

ககொடுக்கல்வொங்கல் அணுகல் வழிமுணை விதிகள்: வொடிக்ணகயொைருக்கு
இயல்பொன ககொடுக்கல்வொங்கல் அணுகல் வழிமுணை வழங்கப்படும்.
தனிநபர்கள் அல்லது உரிணமயொைர்கைொக உள்ை அணனத்து

வொடிக்ணகயொைர்களுக்கும் இந்த ககொடுக்கல்வொங்கல் அணுகல் வழிமுணை
ஒசர மொதிரியொக அணமயும்.
வர்த்தக

இணைய

வங்கிச்சேணவ

விண்ைப்பப்

படிவத்தில்

வொடிக்ணகயொைரொல் வழங்கப்பட்டுள்ை கதொணகக்கு ஏற்ப வர்த்தக இணைய
வங்கிச்

சேணவணய

வொடிக்ணகயொைர்
கதொணகயில்

உபசயொகித்து

முன்கனடுக்க

ககொடுக்கல்வொங்கல்

முடியும்.

ககொடுக்கல்வொங்கல்

அணத

நெவடிக்ணககணை

விெ

கூடுதலொன

நெவடிக்ணககயொன்ணை

ஒரு

முன்கனடுக்க

சவண்டிய சதணவ ஏற்பட்ெொல் கொர்கில்ஸ் வங்கிக் கிணையினூெொக அதணன
மொற்ைிக்

முடியும்.

ககொள்வதற்கொன

சகொரிக்ணகணய

வொடிக்ணகயொைர்

முன்ணவக்க

ககொடுக்கல்வொங்கல் அணுகல் வழிமுணைணய உபசயொகிப்பதற்கொக

தங்களுணெய கமொணபல் இலக்கங்கணை பதிவு கேய்யுமொறு வொடிக்ணகயொைர்
சகட்டுக் ககொள்ைப்படுவதுென், அவ்வொறு வழங்கத் தவைினொல் நிதிப்
பரிமொற்ை வேதி கிணெக்கப்கபைொது.
47.

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட னகசயாப்பத்னத நீ க்குவதற்கு இந்த விதிமுனைகளின்
பயன்பாடு

வங்கியில் தமது அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ ணககயொப்பத்ணத நீக்குவதற்கு
விண்ைப்பிக்கின்ை வர்த்தக இணைய வங்கிச்சேணவ வொடிக்ணகயொைர்களுக்கு
பின்வரும் விதிமுணைகள் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கதொகுதி (“விதிமுணைகள்”)
விதிக்கப்படும்.
I.

தமது

நணெமுணைக்கைக்கிலிருந்து

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ

ணககயொப்பத்ணத/ணககயொப்பங்கணை நீக்குமொறு வொடிக்ணகயொைர் வங்கியிெம்
சகொரிக்ணக

அைிவித்தல்

விடுத்தொல்,
ஏதும்

வங்கிச்சேணவயிலிருந்து

இது

கதொெர்பில்

கடிதம்

விடுக்கப்பட்ெொலன்ைி,

இக்ணககயொப்பத்ணத

மூலமொன

வர்த்தக

விசேெ

இணைய

(ணககயொப்பங்கணை)

நீக்குவணத வங்கி கருத்தில் ககொள்ளும்.
II.

வர்த்தக வங்கிச் சேணவயிலிருந்து ணககயொப்பத்ணத நீக்கும் நெவடிக்ணகணய
வங்கி

சமற்ககொண்ெ

வொடிக்ணகயொைர்

பின்னர்

ஏற்படுத்தியுள்ை

வர்த்தக

இணைய

பைிப்பொய்ச்ேணல

வங்கிச்சேணவயில்

இது

பொதிக்கக்கூடும்.

இச்ேந்தர்ப்பத்தில், ணககயொப்பத்ணத நீக்கியணம கொரைமொக பைிப்பொய்ச்ேலில்
ஏற்பட்டுள்ை மொற்ைத்திற்கு வங்கி கபொறுப்சபற்றுக் ககொள்ைொது.

