
 

 

 

 

 

 

 

Fair Practice Code for Retail Microfinance 

 

Tamil 



 

சில்லறை நுண்கடனுக்கான நேரிய ேடத்றை குைியீடு 
 
அவ்வப்ப ோது தன்னுடைய சுற்றறிக்டைைள் மூலம் இந்திய ரிசர்வ் வங்ைி வழங்ைிய 
வழிைோட்டுதலின் டி, இயக்குநர்ைள் குழுவோல் அங்ைீைரிக்ைப் ட்ை சில்லடற நுண்ைைன் ைைன் 
வோங்கு வர்ைளுக்ைோன நியோயமோன நடைமுடறக் குறியீட்டை வங்ைி ஏற்றுக்கைோண்ைது. ைைனின் 
முக்ைியமோன அம்சங்ைள்  ின்வருமோறு: 
 
i) கடனுக்கான விண்ணப்பங்கள் 
 
ைைன் விண்ணப் ப்  டிவத்தில், கசயலோக்ைத்திற்ைோை கசலுத்த பவண்டிய ைட்ைணம் மற்றும் 
ைட்ைணங்ைள் (ஏபதனும் இருந்தோல்) மற்றும் ைைன் விண்ணப் த்டத ஏற்ைோத  ட்சத்தில் ைைன் 
வோங்ைியவர்ைள், அவர்ைள் பைோரும் ைைனின் அளடவப் க ோருட் டுத்தோமல் திருப் ிச் கசலுத்த 
பவண்டிய ைட்ைணம், முன்கூட்டிபய கசலுத்தி முடிப் து மற்றும் வட்டிடயப்  ோதிக்கும்  ிற 
விஷயங்ைள் உள்ளிட்ை விரிவோன தைவல்ைடள வங்ைி வழங்கும். விண்ணப் ப்  டிவம் ைைன் 
வோங்ைியவருக்குப் புரியும் கமோழியில் வழங்ைப் டும். 
 
ii) சசயலாக்கம் 
 
a. அடனத்து ைைன் விண்ணப் ங்ைளுக்கும் அந்த விண்ணப் ம் எந்த ைோலக்கைடுவிற்குள் 
 ரிசீலிக்ைப் ட்டு முடிவு அறிவிக்ைப் டும் என் டதக் குறிப் ிட்டு அடதப் க ற்றதற்ைோன ஒப்புதடல 
வங்ைி வழங்கும். 
b. வங்ைி ைைன் விண்ணப் த்டத சரி ோர்க்கும் மற்றும் கூடுதல் விவரங்ைள் / ஆவணங்ைள் 
பதடவப் ட்ைோல், அடவ விண்ணப் தோரரிைமிருந்து பைோரப் டும். 
c. விண்ணப் த்டத வங்ைி தோமதமின்றி  ரிசீலிக்கும். ஒருபவடள விண்ணப் ம் நிரோைரிக்ைப் ட்ைோல், 
வங்ைி நிரோைரிப் தற்ைோன ைோரணத்டத விண்ணப் தோரருக்கு பநரடி அல்லது டிஜிட்ைல் கதோைர்பு 
மூலம் ஒரு மோதத்திற்குள் கதரிவிக்கும். 
 
iii) கடன் மைிப்பீடு மற்றும் விைிமுறைகள் மற்றும் ேிபந்ைறனகள் 
 
a. வங்ைியின் நைப்பு அறிவுறுத்தல்ைள் மற்றும் வங்ைியின் ைைன் கைோள்டையின் டி ைைன் 
விண்ணப் ம் சரியோன முடறயில் மதிப் ீடு கசய்யப் டுவடத ஒப் ளிப்பு வழங்கும் அதிைோரி 
உறுதிகசய்வோர் என எதிர் ோர்க்ைப் டுைிறது. ைைன் வோங்கு வரின் ைைன் தகுதியின் மீது 
விபவைமோன நைவடிக்டைைளுக்கு மோற்றோை ப ோதுமோன அளவு மோர்ஜின் மற்றும்  ோதுைோப்பு 
ைிடைப் து இருக்ைோது. 
b. அடனத்து விதிமுடறைள் மற்றும் நி ந்தடனைள் மற்றும்  ிற முன்கனச்சரிக்டைைள் வங்ைியோல் 
முடறயோை ைைன் வோங்கு வருக்கு எழுத்துப்பூர்வமோை கதரிவிக்ைப் டும். 
c. ைைன் வரம்பு  ற்றி அதன் விதிமுடறைள் மற்றும் நி ந்தடனைளுைன் ைைனோளருக்கு புரியும் 
கமோழியில் வங்ைியோனது ைைன் க று வருக்கு/உத்தரவோததோரருக்குத் கதரிவிக்கும் மற்றும் 
ைைனோளி/உத்தரவோததோரர் தனது முழு அறிவுைன் இந்த விதிமுடறைள் மற்றும் நி ந்தடனைளின் 
ஏற் ிடன வங்ைி க றும். 
d. ைைன் ஒப் ந்தத்தில் பமற்பைோள் ைோட்ைப் ட்டுள்ள அடனத்து இடணப்புைளின் நைல்ைளுைம், ைைன் 
ஒப் ந்தத்தின் நைலும் ைைன் க று வர் புரிந்துகைோள்ளும் கமோழியில் அவரிைம் வழங்ைப் டும். 
e. அனுமதிக் ைடிதம் / ைைன் ஒப் ந்தத்தில் வங்ைியின் விருப் ப் டி மட்டுபம ைைன் வசதிைள் 
நீட்டிக்ைப் டும் என்று கதளிவோைக் குறிப் ிட்டிருக்கும்.  
f. அனுமதிக் ைடிதம் / ைைன் ஒப் ந்தத்தில் வங்ைியின் விருப் ப் டி மட்டுபம ைைன் வசதிைள் 
நீட்டிக்ைப் டும் என்று கதளிவோைக் குறிப் ிட்டிருக்கும். உண்டமத் தோளில் கவளிப் டையோைக் 
குறிப் ிைப் ைோத எந்தத் கதோடையும் ைைன் வோங்கு வரிைம் வசூலிக்ைப் ைோது. 
g. வங்ைி அதன் அடனத்து அலுவலைங்ைளிலும் நுண்நிதிக் ைைன்ைளுக்கு விதிக்ைப் டும் 
குடறந்த ட்ச, அதிை ட்ச மற்றும் சரோசரி வட்டி விைிதங்ைடள, அது கவளியிடும் இதழ்ைளில் 
(தைவல் டைபயடுைள் / துண்டுப் ிரசுரங்ைள்) (ஏபதனும் இருந்தோல்) மற்றும் அதன் இடணயதளத்தில் 
விவரங்ைடள ைோட்சிப்  
h. நுண்நிதி ைைன்ைளுக்ைோன வட்டி விைிதங்ைள் மற்றும்  ிற ைட்ைணங்ைள்/விதிப்புைள் ைந்து 
வட்டியோை இருக்ைக்கூைோது. 
I. சில சூழ்நிடலைளில் திருப் ிச் கசலுத்தப் டும் ைட்ைணத்தின் அளவு RBI-யின் தற்ப ோதுள்ள 
வழிைோட்டுதல்ைளோல் நிர்வைிக்ைப் டும். 
j. ைைன் அல்லோத தயோரிப்புைடள வழங்குவது ைைன் வோங்கு வர்ைளின் முழு ஒப்புதலுைன் இருக்ை 
பவண்டும் மற்றும் அத்தடைய தயோரிப்புைளுக்ைோன ைட்ைண அடமப்பு ைைன் அட்டையிபலபய ைைன் 
வோங்ைியவருக்கு கவளிப் டையோைத் கதரிவிக்ைப் டும். 
k. வங்ைி ைைன் வோங்கு வருக்கு அவர்ைள் புரிந்துகைோள்ளும் கமோழியில் ைைன் அட்டைடய 
வழங்கும், அதில்  ின்வருவன அைங்கும்:  



 

(i) ைைன் வோங்கு வடர ப ோதுமோன அளவு அடையோளம் ைோட்டும் தைவல்.  
(ii) விடல நிர்ணயம்  ற்றிய எளிடமப் டுத்தப் ட்ை தோள். 
(iii) ைைன் சோர்ந்த  ிற அடனத்து விதிைள் & நி ந்தடனைள்.  
(iv)க றப் ட்ை தவடணைள் மற்றும் இறுதி டிஸ்சோர்ஜ் உட் ை அடனத்து திருப் ிச் 
கசலுத்துதல்ைளுக்ைோன ஏற் ளிப்புைள் மற்றும்  
(v) வங்ைியின் பநோைல் அதிைோரியின் க யர் மற்றும் கதோைர்பு எண் உட் ை, குடற தீர்க்கும்  
 
iv) விைிமுறைகள் மற்றும் ேிபந்ைறனகளில் உள்ள மாற்ைங்கள் உட்பட கடறன அளித்ைல் 
 
a. அத்தடைய ஒப்புதலுக்ைோன விதிமுடறைள் மற்றும் நி ந்தடனைளுக்கு இணங்ை 
அனுமதிக்ைப் ட்ை ைைன்ைள் சரியோன பநரத்தில் வழங்ைப் டுவடத வங்ைி உறுதி கசய்யும். 
b. வட்டி மற்றும் ைட்ைணங்ைள் ப ோன்ற அனுமதியின் விதிமுடறைள் மற்றும் நி ந்தடனைளில் 
ஏபதனும் மோற்றங்ைள் இருந்தோல், மோற்றங்ைடளச் கசய்வதற்கு முன் ைைன் வோங்கு வருக்குத் 
கதரிவிக்ைப் டும். 
c. வட்டி விைிதங்ைள் மற்றும் ைட்ைணங்ைளில் ஏபதனும் மோற்றங்ைள் கசய்யப் டுமோனோல் ைைன் 
வோங்கு வருக்கு உரிய அறிவிப்ட  வழங்ைிய  ின்னபர எதிர்ைோலத்தில் முன்பனோக்ைி மட்டுபம 
கசயல் டுத்தப் டும். 
 
v) பணப் பட்டுவாடாவுக்குப் பிந்றைய நமற்பார்றவ 
 
a.  ணப்  ட்டுவோைோவுக்குப்  ிந்டதய பமற் ோர்டவ ஏதும் இருந்தோல், ஒப் ளிப்புக் ைடிதம் அளிக்கும் 
பநரத்தில் அது ைட்டுத்தடளைள் விதிக்ைப் டும். ைண்ைோணிப்புச் கசலடவ வங்ைி அல்லது ைைன் 
வோங்ைியவர் ஏற் ோரோ என் டதயும் ஒப் ளிப்புக் ைடிதம் குறிப் ிடும். 
b. ஒப் ந்தத்தின் ைீழ்  ணம் கசலுத்துதல் அல்லது கசயல்திறடனத் திரும் ப் க றுதல் / 
விடரவு டுத்துதல் என்ற முடிடவ எடுப் தற்கு முன், ைைன் ஒப் ந்தத்தில் அத்தடைய நி ந்தடன 
இல்டல என்றோல், ைைன் ஒப் ந்தத்தில் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள டி அல்லது நியோயமோன 
ைோலக்கைடுவில் ைைன் வோங்கு வர்ைளுக்கு வங்ைி அறிவிப்ட  வழங்கும். 
c. நுண்நிதிக் ைைனின்  ிடணயமற்ற தன்டமடய உறுதிகசய்ய, ைைன் வோங்கு வரின் டவப்புக் 
ைணக்ைில் உள்ள மீள் உரிடமயுைன் ைைன் இடணக்ைப் ைோது. 
 
 vi) பிை 
 
a. ைைன் அனுமதி ஆவணங்ைளின் விதிமுடறைள் மற்றும் நி ந்தடனைளில் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள 
நி ந்தடனைடளத் தவிர, ைைன் வோங்கு வர்ைளின் விவைோரங்ைளில் வங்ைி தடலயிைோது. 
b. ைைன் க ற்றவரோல் முன்னர் கவளியிைப் ைோத தைவல்ைள் வங்ைியின் ைவனத்திற்கு 
வந்திருந்தோல், ைைன் வோங்ைியவரிைமிருந்து பதடவயோன தைவல்ைடளப் க றுவதற்கும் 
தன்னுடைய நலடனப்  ோதுைோப் தற்ைோன நைவடிக்டைடயத் கதோைங்குவதற்கும் வங்ைிக்கு உரிடம 
உண்டு. 
c. சமூைத்தின் நலிந்த  ிரிவினருக்ைோை உருவோக்ைப் ட்ை ைைன்-இடணக்ைப் ட்ை திட்ைங்ைளில் வங்ைி 
 ங்பைற்கும்ப ோது, ைைன் வழங்கும் விஷயத்தில்  ோலினம், சோதி மற்றும் மதம் ஆைியவற்றின் 
அடிப் டையில் வங்ைி  ோகு ோடு ைோட்ைோது. 
d. வங்ைிபயோ அல்லது அதன் முைவர்ைபளோ, ைைடன மீட்கைடுப் தில்  ின்வரு டவ ப ோன்ற 
எந்தகவோரு ைடுடமயோன முடறைடளயும் ஈடு டுத்தோது: 
 

(i) அச்சுறுத்தும் அல்லது வடசகமோழிடயப்  யன் டுத்துதல்  
 

(ii) ைைனோளிடய கதோைர்ந்து அடழப் து மற்றும் / அல்லது ைைனோளிடய ைோடல 9:00 மணிக்கு 
முன் மற்றும் மோடல 6:00 மணிக்குப்  ிறகு அடழப் து.  
 
(iii) ைைன் வோங்ைியவரின் உறவினர்ைள், நண் ர்ைள் அல்லது சை ஊழியர்ைடளத் துன்புறுத்துதல் 
 
(iv) ைைன் வோங்ைியவர்ைளின் க யடர கவளியிடுதல்  
 
(v) ைைன் க று வர் அல்லது ைைன் வோங்கு வரின் குடும் ம்/கசோத்துக்ைள்/ நற்க யருக்கு தீங்கு 
விடளவிக்ை வன்முடற அல்லது  ிற ஒத்த வழிமுடறைடளப்  யன் டுத்துதல் அல்லது 
அச்சுறுத்துதல்  
 
(vi) ைைனின் அளவு அல்லது திருப் ிச் கசலுத்தோததோல் ஏற் டும் விடளவுைள் குறித்து ைைன் 
வோங்ைியவடர தவறோை வழிநைத்துதல். 

 



 

e. ைைன் வோங்ைியவரிைமிருந்பதோ அல்லது ைைடனப் க ற முன்கமோழியும்  ிற வங்ைிைள் / நிதி 
நிறுவனங்ைளிைமிருந்தும் ைைன் ைணக்டை மோற்றுவதற்ைோன பைோரிக்டை க றப் ட்ைோல், வங்ைிைளின் 
ஒப்புதல் அல்லது ஆட்பச டன ஏபதனும் இருந்தோல், பைோரிக்டை க றப் ட்ை பததியிலிருந்து 21 
நோட்ைளுக்குள் அது ற்றித் கதரிவிக்ைப் டும். 
g. வங்ைி அதன் ஊழியர்ைள் அல்லது அவுட்பசோர்ஸ் முைடமயின் ஊழியர்ைளின் தைோத நைத்டதக்கு 
க ோறுப்ப ற்ை பவண்டும் மற்றும் சரியோன பநரத்தில் குடறைடள நிவர்த்தி கசய்ய பவண்டும். இந்த 
விஷயம்  ற்றிய ஒரு  ிரைைனமும் ைைன் ஒப் ந்தத்தில் கசய்யப் ை பவண்டும்.  
 
vii) குறை ைீர்ப்பு 
 
குடறைடள கதரிவிக்ை வோடிக்டையோளர்ைளுக்கு உள்ள பசனல் 
 
நிடல 1: 
நிடல 1-ல் அடழப்பு டமய எண்ைள் உள்ளன: 1860-419-5555, 1860-500-5555 அல்லது அருைிலுள்ள 
ஆக்சிஸ் வங்ைிக் ைிடளடயத் கதோைர்புகைோள்ளலோம்.  திலளிப் தற்கு வங்ைி 10 நோட்ைள் ைோலத்டத 
வடரயறுத்திருக்ைிறது 
ைைன் வோங்கு வர்ைளுக்கு ைட்ைணமில்லோ எண் ைைன் அட்டை மூலமோைவும் கதரிவிக்ைப் டும். 
நிடல 2: 
நிடல 1ல் வோடிக்டையோளருக்கு அளிக்ைப் ட்ை  திலில் வோடிக்டையோளர் திருப்தி அடையவில்டல 
என்றோல், ைைன் வோங்ைியவர் வங்ைியின் பநோைல் அலுவலடரயும் கதோைர்பு  
திரு சீசர்  ின்பைோ 
பநோைல் அதிைோரி 
ஆக்சிஸ் ப ங்க் லிமிகைட், NPC1, 
5-வது தளம், "ஜிைோ ிகளக்ஸ்" 
 ிளோட் எண் I.T.5, MIDC, 
அய்பரோலி நோகலட்ஜ்  ோர்க், 
அக்பரோலி, நவி மும்ட  -400708 
மின்னஞ்சல்: - nodal.officer@axisbank.com 
கதோ.ப சி. 080-61865200 
பநரம்: ைோடல 9:30 முதல் மோடல 5:30 வடர, திங்ைள் முதல் சனிக்ைிழடம வடர (இரண்ைோம் 
மற்றும் நோன்ைோம் சனிக்ைிழடமைள் மற்றும் வங்ைி விடுமுடற நோட்ைள் தவிர்த்து) 
புைோடரப் க ற்றதற்ைோன ஒப் ளிப் டதயும், 10 நோட்ைளுக்குள்  தில் அளிக்ைப் டுவடதயும் வங்ைி 
உறுதி கசய்யும். 
ைைன் மீட் து கதோைர் ோன குடறைடளத் தீர்ப் தற்கு வங்ைி ஒரு  ிரத்பயை வழிமுடறடயக் 
கைோண்டிருக்ை பவண்டும்.  


