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நியாயமான நடைமுடைகள் விதிகள் 

A. குறிக்ககாள்கள் 

நிறுவனம் அதன் வாடிக்ககயாளரக்கள ககயாளும் ப ாது நியாயமான மற்றும் 

வவளி ் கையான வணிக நகைமுகறகளுக்கான தரநிகைககள உருவாக்கி, 

அகத வதாைரச்ச்ியாக பமம் டுத்துவபத இந்த விதிகளின் பநாக்கம்.  

(வாடிக்ககயாளரக்ள் என்றாை் நிறுவனத்திைம் கைன் வாங்கு வரக்ள், 

நிறுவனத்தின்  ணதக்த இை்டு கவ ் வரக்ள்  மற்றும் கைனுக்கான உதத்ரவாதம் 

வகாடு ் வரக்ள் ஆகிபயார ்அைங்குவர)் 

B. ப ாருந்தக்கூடிய தன்டம 

இந்த விதிமுகறகள் நிறுவனத்தின் அகனத்து புராைக்டுகள் மற்றும் அதன் 

பசகவகளுக்கும் வ ாருந்தும், பமலும் இந்த விதிககள  நிறுவனம், நிறுவனத்தின் 

வணிகத்திை் கவுண்ைரிபைா, வதாகைப சி வாயிைாகபவா, மின்னணு கருவிகள் 

மூைபமா , இகணயத்தின் வழியாகபவா அை்ைது பிற வழிமுகறகள் மூைமாகபவா  

அதகன பிரதிநிதி ் டுத்த அனுமதியளிக்க ் ை்டுள்ள  ணியாளரக்ள் மற்றும் 

பிற ந ரக்ள் தவறாது ககை ்பிடிக்க பவண்டும்.  

C. அர் ் ணி ்பு 

1. நிறுவனம் ஆளும் சை்ைங்கள் மற்றும் விதிமுகறகளுக்கு கை்டு ் ை பவண்டும் 

2. நிறுவனம் தனது வகாள்கககள் மற்றும் வசயை் ாடுகளிை்  ாலினம், மதம், 

சாதி, மதம், நிறம் அை்ைது உைை் /  ாரக்வ குகற ாடு ஆகியவற்றின் 

அடி ் கையிை்  ாகு ாடு காை்ைக்கூைாது. 

D. தகவல் மை்றும் பவளி ் டுத்தல் 

1. கைன் வ று வருக்கு நிறுவனம் வவளி ் கையாக வதரிவிக்க பவண்டும்: 

a. கைன் விண்ண ் தத்ின்  ரிசீைகனக்கு வசலுதத் பவண்டிய  கை்ைணங்கள் 

 ற்றிய அகனத்து தகவை்களும் 

• கைன் வதாகக வழங்க ் ைவிை்கை என்றாை் வாடிக்ககயாளருக்கு 

திரு ்பி தர பவண்டிய கை்ைண வதாகக 



• முன் கூை்டிபய கை்கன திரும்  வசலுத்தும் வசதி மற்றும் அதற்குரிய 

கை்ைணங்கள், ஏபதனும் இருந்தாை் 

• வை்டி விகிதங்கள், கை்ைணங்கள், திரு ்பிச ்வசலுத்தும் விதிமுகறகள், 

கணக்கிடும் முகற மற்றும் தாமதமாக ்  ணம் வசலுத்துவதற்கான 

அ ராதம், ஏபதனும் இருந்தாை் 

• மறுமதி ்பீை்டு கை்ைணம், ஏபதனும் இருந்தாை் 

• கைன் வதாகககய நிகையான வை்டியிலிருந்து  ்பளாை்டிங் 

விகிதமாக மாற்றுவதற்கான கை்ைணம் 

• கைனாளியின் நைகன ்  ாதிக்கும் எந்தவவாரு வை்டி மறு-வதாகு ்பு 

விதி மற்றும் பவறு எந்த விஷயமும் இருந்தாை் 

b. கைகன  ரிசீலித்தை் மற்றும் வழங்குதலிை் அைங்கியுள்ள அகனத்து 

கை்ைணங்ககளயும் கைன் வாங்கு வர ் அறிந்து வகாள்ளும் வககயிை் 

நிறுவனத்தின் வவளி டுத்துதை் இருக்க பவண்டும் 

2. வாடிக்ககயாளரக்ளுக்குத் பதகவயான வதளிவான தகவை்ககள 

ஆங்கிைத்திை் அை்ைது வ ாருதத்மான உள்ளூர ் வமாழியிை் வழங்குவதற்கு 

பதகவயான அகனத்து நைவடிக்ககககளயும் நிறுவனம் எடுக்க பவண்டும் 

3. நிறுவனம்  

•  வாடிக்ககயாளரக்கள ககயாள்வதிை்  நியாயமாகவும் 

வவளி ் கைத்தன்கமயுைனும் வசயை் ை முயற்சி வசய்ய பவண்டும் 

• தனது வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வதளிவான தகவை்ககள தரவும், தனது 

 ை்பவறு புராைக்டுகள் மற்றும் பசகவககள ்  ற்றி 

வவளி ் கைத்தன்கமகய உறுதி வசய்யவும், நிறுவனத்தின் 

விதிமுகறகள் மற்றும் நி ந்தகனகள் குறித்தும், ஒரு கைகன 

 ரிசீலிக்கும் ப ாது பதகவயான தகவை்கள், கை்ைணங்கள் 

ஆகியவற்கற ்  ற்றி வாடிக்ககயாளர ் வதரிந்து வகாள்ள யாகர 

வதாைரப்ு வகாள்ள பவண்டும் என் ன ப ான்ற தகவை்ககளயும் 

நிறுவனம் வதரிவிக்க பவண்டும். 

• நிறுவனத்தின் அறிவி ்பு ்  ைகக / அதிகார ்பூரவ் வகைத்தளத்திை் 

தகவை்ககளக் காண்பிக்க பவண்டும் மற்றும் 

வாடிக்ககயாளரக்ளுைனான சந்தி ்பின் ப ாது அை்ைது 

வாடிக்ககயாளருைன் எந்தவவாரு  ரிவரத்்தகனயிலும் நுகழவதற்கு 

முன்பு இதுப ான்ற பிற தகவை் வதாைரப்ு முகறககளத் பதரந்்வதடுக்க 

பவண்டும். 

4. சை்ைரீதியான கைகமககள நிகறபவற்றும் வககயிை் வாடிக்ககயாளரக்ளின் 

KYC விவரங்ககள  நிறுவனம்வ ற்று  ணபமாசடிக்கு எதிரான 

வழிகாை்டுதை்ககள வதரிய ் டுத்த பவண்டும்.  நிறுவனம் பகாரும் 

விவரங்ககள தர வாடிக்ககயாளர ் தவறினாை் அவருக்கு தனது 

புராைக்டுககளயும், பசகவககளயும் வழங்க நிறுவனம் மறுக்கைாம் 



5. கைன் மற்றும் கவ ்புத் வதாககக்கான வை்டி விகிதங்கள் மற்றும் 

கை்ைணங்களிை் ஏற் டும் மாற்றங்ககள ்  ற்றி தனி ் ை்ை தகவை்வதாைரப்ு, 

வ ாது அறிவி ்பு, வகைத்தள அறிவி ்பு ப ான்றவற்றின் மூைம் 

வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வதரிவிக்க பவண்டும் 

6. நிறுவனத்திை் வாடிக்ககயாளர ் கவத்திருக்கும் கணக்குகள் குறித்து 

வாடிக்ககயாளரக்ள் தகவை் வதரிந்து வகாள்ளும் உரிகமகள் மற்றும் 

அவரக்ளின் பகாரிக்ககக்கு ஏற்ற டி அவரக்ளுக்கு வழங்க ் டும் வசதிகள்  

ப ான்றவற்கற ்  ற்றி வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வதரிய ் டுத்த பவண்டும் 

7. நிறுவனத்தின் வணிகம் வதாைர ்ாக வாடிக்ககயாளரக்ளிைம் வ றும் 

தனி ் ை்ை தகவை்ககள வவளி ் டுதத்ாமை் இரகசியமாக கவத்திருக்க 

பவண்டும் 

• சை்ைம், நீதித்துகற ,நீதிமுகற சாரப்ுகைய அகம ்புகள் அை்ைது 

ஒழுங்குமுகற ஆகணயம் ப ான்றகவ பகாரும்  டி 

• வ ாதுநைன் கருதி நிறுவனம் அவற்கற வவளி ் டுத்தைாம் 

• நிறுவனத்தின் நைனுக்காக பதகவ ் ை்ைாை் வவளி ் டுதத்ைாம் 

• வாடிக்ககயாளர ் தகவை்ககள வவளி ் டுத்த ஒ ்புதை் 

அளித்திருந்தாை் வவளி ் டுதத்ைாம் 

• வாடிக்ககயாளரக்கள ்  ற்றியவிவரங்ககள வழங்குமாறு 

நிறுவனத்திைம் பகை்க ் ை்ைாை், அகத வழங்குவதற்கு முன் அவரக்ள் 

வாடிக்ககயாளரக்ளிைம் எழுத்து ்பூரவ் அனுமதிகய ் வ ற பவண்டும். 

E. விளம் ரம், சந்டத ் டுத்தல் மை்றும் விை் டன: 

1. அதன் விளம் ரம் மற்றும் விளம் ர வாசகங்கள் மற்றும் பிற விளம் ர ் 

வ ாருைக்ள் தவறாக வழிநைத்தாதவாறு  இரு ் கத நிறுவனம் உறுதி வசய்ய 

பவண்டும் 

2. வை்டி விகிதங்ககள ்  ற்றி வதரிவிக்கும் பசகவ அை்ைது ஒரு புராைக்ை் குறிதத் 

விளம் ரம் அை்ைது விளம் ர வாசகங்களிை் நிறுவனம் அதபனாடு 

வதாைரப்ுகைய கை்ைணங்ககள ்  ற்றி வதரிவிக்க பவண்டும். பமலும் 

வதாைரப்ுகைய நி ந்தகனகள் மற்றும் விதிமுகறககள ்  ற்றிய முழு 

விவரங்ககள வாடிக்ககயாளர ்பகாரினாை் வதரிய ் டுதத் பவண்டும். 

3. ஆதரவு பசகவககள வழங்குவதற்காக மூன்றாம் தர ்பினரின் பசகவககள 

நிறுவனம் வ ற்றாை், அவரக்ள் வாடிக்ககயாளரின் தனி ் ை்ை தகவை்ககள ( 

மூன்றாம் தர ்பினருக்கு அத்தககய தகவை்கள் கிகைதத்ாை்) நிறுவனம் 

ககயாளும் அபத அளவு ரகசியத்தன்கம மற்றும்  ாதுகா ்ப ாடு ககயாள 

பவண்டும் என்று நிறுவனம் பகார பவண்டும் 

4. வாடிக்ககயாளராை் அங்கீகரிக்க ் ைாவிை்ைாை், நிறுவனம் 

வாடிக்ககயாளரக்ளின் தனி ் ை்ை தகவகை சந்கத ் டுதத்ை் 

பநாக்கங்களுக்காக ்  யன் டுத்தக்கூைாது. 



5. நிறுவனம் அதன் பநரடி விற் கன முககமகளுக்கு (DSAs) ஒரு 

 ரிந்துகரக்க ் ை்ை நைத்கத வநறிமுகறகயக் வகாண்டுள்ளது, அதன் 

பசகவககள நிறுவனம் தனது புராைக்டுகள்/பசகவககள 

சந்கத ் டுத்துவதற்கு ் வ றைாம். அவரக்ள் வாடிக்ககயாளரக்கள 

நிறுவனத்தின் புராைக்டுககள விற்கும் பநாக்கத்துைன் பநரடியாக அை்ைது 

வதாகைப சி மூைம் அணுகும்ப ாது நிறுவனத்தின் விற் கன முகவரக்ளாக 

மை்டுபம தங்ககள அகையாள ் டுத்திக் வகாள்ள பவண்டும்  

6. நிறுவனத்தின் சார ்ாக வசயை் டும் அை்ைது நிறுவனதத்ின் புராைக்கை 

விற்கும் எந்தவவாரு மூன்றாம் தர ்பினரும் அை்ைது முகவரும் நைத்கத 

விதிகளுக்கு இணங்குவகத நிறுவனம் உறுதி வசய்ய பவண்டும். 

7. DSA அை்ைது நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிக்கு எதிராக புகார ் வ ற ் ை்ைாை் 

நிறுவனம் தகுந்த நைவடிக்ககககள எடுக்க பவண்டும். 

F. கைன்கள் 

1. விண்ண ் த்தின் ப ாது கைன் விண்ண ் த்கத  ரிசீலிக்கத் பதகவயான 

அகனத்து தகவை்ககளயும் நிறுவனம் பசகரிக்கும். அபதப ாை 

விண்ண ் த்கத மதி ்பிடும் ப ாது கூடுதை் தகவை்கள் பதகவ ் ை்ைாை் 

பகை்டு ்வ றைாம்.  கைன் விண்ண ்   டிவம் விண்ண ் த்துைன் சமர ்்பிக்க 

பவண்டிய ஆவணங்களின்  ை்டியகை குறி ்பிைைாம். 

2. கைன் விண்ண ் தக்த வ ற்றுக்வகாண்ைதற்கான ஒ ்புதகை நிறுவனம் 

வழங்குவபதாடு, உரிய அக்ககறயுைன் விண்ண ் ம் எ ்ப ாது முடித்து 

கவக்க ் டும் என் தற்கான காை அளகவயும் குறி ்பிை பவண்டும்.  

3. பகார ் டும் கைன் நிறுவனத்தின் கைன் வகாள்கககள், சை்ை, வதாழிை்நுை்  

பதகவககள பூரத்த்ி வசய்கிறதா என் கத சரி ாரக்்க விண்ண ் த்கத 

உரிய அக்ககறயுைன்  ரிசீலிக்க பவண்டும் 

4. கைனுக்கான வை்டி விகிதம், ஈ.எம்.ஐ. கை்ைகம ்பு மற்றும் கைனின் பிற 

விதிமுகறகள் மற்றும் நி ந்தகனகளுைன் அனுமதிக்க ் ை்ை கைன் வதாகக 

குறிதத் விவரங்களுைன் கைன் வழங்கை் கடிததக்த நிறுவனம் வழங்க 

பவண்டும் 

5. கைன் ஒ ்புதை்/வழங்குதலுக்கு ் பின்னர ் நிறுவனம் கைன் ஒ ் ந்தத்தின் 

நககை  வதாைரப்ுகைய அகனத்து பின்னிகண ்புகளுைன் பசரத்்து அதனுைன் 

இகணக்க பவண்டும். 

6. விண்ண ் தாரர ் நிறுவனத்தின் விதிமுகறககள பூரத்்தி வசய்யாத 

 ை்சத்திை், அவரது கைகன நிராகரிதத்கத ்  ற்றி, விண்ண ் தாரருக்கு 

எழுத்து ்பூரவ்மாக நிறுவனம் வதரிவிக்க பவண்டும். 

7. கைன் கணக்கக மாற்றுவதற்கு கைனாளியிைம் இருந்து பகாரிக்கக 

வ ற ் ை்ைாை் அதற்கான ஒ ்புதை் பகாரிக்கக வ ற ் ை்ை 21 நாை்களுக்குள் 

வதரிவிக்க ் ை பவண்டும் 



8. வாராக் கைன்ககள வசூலிக்கும் ப ாது கைன் வாங்கியவரக்ள் மற்றும் 

அதனுைன் வதாைரப்ுகையவரக்கள துன்புறுத்துதை் அை்ைது வற்புறுத்துதை் 

ப ான்ற நகைமுகறககள பின் ற்றாமை் சை்ை ்பூரவ்மான வழிககள , 

நிறுவனம் பின் ற்ற பவண்டும். 

G. உத்தரவாதமளி ் வர்கள் 

கைனுக்கு நிறுவனதத்ின் உத்தரவாதம் பதகவ ் டும்  ை்சதத்ிை், உத்தரவாதம் 

அளி ் வரின் கைகமகள் மற்றும் உத்தரவாதம் திரும்  ் வ ற ் டும் 

சூழ்நிகைகள் ப ான்றவற்கற ்  ற்றி உதத்ரவாதம் அளி ் வராை் வழங்க ் டும் 

உத்தரவாத கடிதத்திை் குறி ்பிை ் ை பவண்டும். 

H. கைன் வழங்கல் 

1. கைன் ஒ ் ந்தம்/கடிதத்திை் குறி ்பிை ் ை்டுள்ள விதிமுகறகள் மற்றும் 

நி ந்தகனகளின் டி கைன் வதாகக விநிபயாகம் வசய்ய ் ை பவண்டும். 

2. வை்டி விகிதம், கை்ைணங்கள்,  விதிமுகறகள் மற்றும் நி ந்தகனகளிை் 

ஏற் டும் மாற்றங்ககள நிறுவனம் வதரிய ் டுதத் பவண்டும். இது குறிதத் 

தகவை்கள் நிறுவனத்தின் அறிவி ்பு ்  ைககயிை்/அதிகார ்பூரவ் 

இகணயதளத்திை் தகவை்ககளக் காண்பிக்கைாம் மற்றும் அதத்ககய 

மாற்றங்ககளத் வதரிவிக்கத் தகுந்ததாகக் கருதும் பிற வதாைரப்ு 

முகறககளயும் பதரந்்வதடுக்கைாம். . 

3. அத்தககய மாற்றம் வாடிக்ககயாளருக்கு  ாதகமாக இருக்கும்  ை்சத்திை் 

அவர ்மாற்றத்கத அறிவிதத் 60 நாை்களுக்குள் தனது கணக்கக மூைைாம். 

4. கைகன திரும்  வ றுதை் அை்ைது கூடுதை் கைன்  த்திரங்ககள பகாருதை் 

ப ான்றகவ கைன் உைன் டிக்ககக்கு ஏற்  இருக்க பவண்டும். 

5. அகனத்துக் கைன்ககளயும் திரு ்பிச ்வசலுத்தும்ப ாது அை்ைது நிலுகவயிை் 

உள்ள கைன் வதாகககய எந்த சை்ை ்பூரவ்மான உரிகமக்பகா அை்ைது 

கைனாளிக்கு எதிராக நிறுவனம் வகாண்டிருக்கும் பவறு உரிகமக்பகா 

உை் ை்டு நிறுவனம் அகனத்து ்  த்திரங்ககளயும் வவளியிடும், இது கைன் 

வாங்கியவருக்கு முகறயாக வதரிவிக்க ் டும். 

I. டவ ்புத்பதாடக 

நிறுவனத்தின் இகணயதளம் மற்றும் கவ ்புத் வதாகக விண்ண ்   டிவங்கள் 

கவ ்புத் வதாககககள ஏற்கும் விதிமுகறகள் குறித்த விவரங்ககள வழங்கும், 

கவ ்புத் வதாகககள் ஏற்றுக்வகாள்ள ் டும் காைங்கள் உை் ை  வழங்க ் டும் 

வை்டி விகிதங்கள், நியமனம், புது ்பி ்பு, முன்கூை்டிபய  ணதக்த திரும்  ் 

வ றுதை், மற்றும் கவ ்புத் வதாககக்கு எதிராக கிகைக்கக்கூடிய கைன்கள் 

ப ான்ற விவரங்ககள வழங்கும் 

J. கிபரடிை ்பரஃப ரன்ஸ் ஏபென்சிகளுக்கான பவளி ் டுத்தல் 

நிறுவனம் இகத உறுதி வசய்ய பவண்டும் 



1. வாடிக்ககயாளரின் கணக்கின் விவரங்கள் கிவரடிை் வரஃ வரன்ஸ் 

ஏவென்சிகளுக்கு அனு ்  ் டும் என்று வாடிக்ககயாளருக்குத ்

வதரிவிக்க ் ை பவண்டும் 

2. வாடிக்ககயாளர ் அனுமதி அளித்திருந்தாை் நிறுவனம் வாடிக்ககயாளரின் 

கணக்கு  ற்றிய பிற தகவை்ககள கிவரடிை் வர வரன்ஸ் ஏவென்சிகளுக்கு 

வழங்கைாம். 

3. வாடிக்ககயாளர ் பகை்டுக்வகாண்ைாை்  கிவரடிை் வர வரன்ஸ் 

ஏவென்சிகளிைம்  சமர ்்பித்த தகவை்களின் நககை நிறுவனம் வழங்க 

பவண்டும். 

K. புகார்கள் & குடைகள் 

1. இந்த நிறுவனம் தனது குகற தீரக்்கும் நகைமுகற,  குகறககள வகாண்டு 

வசை்வதற்கான  டிநிகைகள் ப ான்ற விவரங்ககள அதன் அகனத்து 

கிகளகள் மற்றும் அதன் வகைத்தளத்திை் இரு ் கத உறுதி வசய்ய 

பவண்டும் 

2. இந்த நிறுவனம் தனது ஒவ்வவாரு கிகளயிலும், அலுவைகத்திலும் 

வாடிக்ககயாளரக்ள் தங்கள் புகாரக்ள் / குகறகள் ஏபதனும் இரு ்பின்  திவு 

வசய்யவும் / சமர ்்பிக்கவும் வசதி வசய்து வகாடுக்கும். 

3. புகார ் வ ற ் ை்ை 45 நாை்களுக்குள் அகனத்து புகாரக்ள் / குகறககள 

நிவரத்்தி வசய்ய /  திைளிக்க நிறுவனம் முயற்சிக்க பவண்டும்.  புகாரக்ள் / 

குகறகளின் நிவரத்த்ி வசய்யும் நிகை குறித்து வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு 

வதரிவிக்க பவண்டும்.  திலிை் வாடிக்ககயாளர ் திரு ்தி அகையவிை்கை 

என்றாை், அடுத்த கை்ைமாக புகாகர எந்த நிகைக்கு வகாண்டு வசை்வது 

என் து குறித்து அவருக்குத் வதரிவிக்க பவண்டும். 

4. புகார ் வ ற ் ை்ை மூன்று நாை்களுக்குள் நிறுவனம் ஒ ்புதை்/இகைக்காை 

 திை் அனு ்  பவண்டும் 

L. விதிமுடைகளின் நகல்கள் 

இந்த விதிமுகறகள் நிறுவனத்தின் இகணயதளத்திை் வவளியிை ் டும், பமலும் 

அதன் கார ்் பரை் மற்றும் பிற அலுவைகங்களிலிருந்தும் இதன் நகை்ககள ் 

வ றைாம். 


