
மிக முககியமான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபநதறனகள்

உஙகள் அறுவறையின் 

உன்னதிககு



அன்புள்ள அட்டைத்தாரர் அவர்்கள்ள, 

நதாங்கள உங்க்்ள BOB ஃபினதான்்ஷியல்  

ச�தாலு்ன்ஸ் லஷிமஷிசடைட (BFSL – ப.ீஎஃப்.எஸ்.எல்) 

குடுமபத்ஷிற்கு வரளவற்்கஷிள�தாம மற்றும  

உங்களுக்கு ள�்வ புரிய எங்களுக்கு வதாய்ப்பு 

அ்ளித்்ற்கு நன்�ஷி. 

பின்வரும பக்்கங்க்ளில் உங்கள ்கஷிசரடிட ்கதார்டுக்்கதான 

“மஷி்க முக்்கஷியமதான வி்ஷிமு்�்கள & நஷிபந்்ன்கள” 

(MITC – எம.ஐ.டி.�ஷி) உள்ளன. வி்ஷிமு்�்கள மற்றும 

நஷிபந்்ன்கள BFSL மற்றும/அல்லது அவவப்ளபதாது 

ஒழுஙகுமு்�யதா்ளர்்க்ளதால் வழங்கப்படும 

வழஷி்கதாடடு்ல்்க்ளின்படி மதாற்�த்ஷிற்கு உடபடடை்வ. 

அத்்்கய மதாற்�ங்களுடைன் புதுப்பிக்்கப்படடை  

MITC எங்கள இ்ைய்்ளத்ஷில் ப்ஷிளவற்�ப்படும.  

MITC www.bobfinancial.com என்� வ்லத்்ளத்ஷிலும 

உள்ளது.

MITC-ஐ www.bobfinancial.com-ல் ச்ரிவிக்்கப்படடுள்ளபடி 

அட்டைத்தாரர் ஒப்பந்ததுடைன் இ்ைதது படிதது 

புரிநது ச்கதாள்ள ளவண்டும.

உன்ன்ஷி ்கஷிசரடிட ்கதார்டின் ்யதாரிப்பு அம�ங்கள மற்றும 

முக்்கஷியமதான வி்ஷிமு்�்கள மற்றும நஷிபந்்ன்கள 

பற்�ஷிய கூடு்ல் விவரங்களுக்கு, ்யவுச�ய்து எங்கள 

வ்லத்்ளம www.bobfinancial.com–ல் உன்ன்ஷி ்கஷிசரடிட 

்கதார்டு பக்்கத்்ப் பதார்க்்கவும.

எங்க்ளின் �ஷி�ந் ள�்வ்க்்ள உங்களுக்கு 

வழஙகுளவதாம என்று உறு்ஷிய்ளிதது நீண்டை  

்கதாலம நீடித்ஷிருக்்கக்கூடிய ச்தாடைர்்ப 

எ்ஷிர்பதார்க்்கஷிள�தாம. 
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மிக முககியமான 

விதிமுறைகள் மற்றும் 

நிபநதறனகள்

1. ்கடடைைம மற்றும ்கடடைைங்கள (BFSL-இன் ்னிப்படடை 

விருப்பத்ஷின் படி அவவப்ளபதாது மதாற்�த்ஷிற்கு உடபடடைது)

a)   முதல் ஆண்டு கடைணம் மற்றும் வருைாநதிர கடைணம்

 இந்க் ்கடடைைம/்கடடைைங்கள சவவளவறு ்கதார்டு்களுக்கு 

மதாறுபடும. ்கஷிசரடிட ்கதார்டுக்கு விண்ைப்பிக்கும ளநரத்ஷில் 

சபதாருந்க்கூடிய ்கடடைைம அட்டைத்தாரருக்குத 

ச்ரிவிக்்கப்படும. ளமலும, சபதாருந்க்கூடிய ்கடடைைம 

ளநரடியதா்க அட்டை்தாரரின் ்கஷிசரடிட ்கதார்டு ்கைக்்கஷில் 

வசூலஷிக்்கப்படு்கஷி�து மற்றும பில்லஷில் கு�ஷிப்பிடைப்படு்கஷி�து. 

(“்கடடைை வ ீ் ப் படடியல்” பிரிவின் ்ீகழ் விவரங்கள). 

்கடடைைத்ஷில் ஏள்னும கு்�ப்பு அல்லது விலக்கு BFSL-இன் 

்னிப்படடை விருப்பத்ஷின்படி வழங்கப்படைலதாம. 

b)   சேறவ கடைணஙகள்

i. அட்டைத்தாரருக்கு BFSL வழங்கஷிய ள�்வ்களுக்்கதா்க மற்றும/

அல்லது ்கதார்டு ்கைக்குடைன் ச்தாடைர்பு்டைய பைம 

ச�லுதது்ல்்க்ளில் ஏற்படும ்வறு்ல்/ ்தாம்ங்களுக்்கதா்க 

சபதாருந்க்கூடிய வி்கஷி்ங்க்ளில் ள�்வ ்கடடைைங்கள 

அட்டைத்தாரரதால் ச�லுத்ப்படும. 

ii. ்கடடைைங்கள அல்லது ்கடடைைத்ஷில் ஏற்படும அத்்்கய 

மதாற்�ம கு�ஷிதது அடடைத்தாரருக்கு/அட்டைத்தாரர்்களுக்கு 

கு்�ந்பட�ம 30 நதாட்களுக்கு முன்ன்தா்க அ�ஷிவிப்்ப 

சவ்ளியிடுவ்ன் மூலம, BFSL-க்கு பிரத்ஷிளய்கமதா்க 

சபதாருத்மதான்தா்க ்கரு்க்கூடிய ஏள்னும/அ்னதது 

்கடடைைங்க்ளிலும அல்லது ்கடடைைத்ஷிலும மதாற்�ம ச�ய்து 

அல்லது ஏள்னும பு்ஷிய ்கடடைைங்கள அல்லது 

்கடடைைத்் அ�ஷிமு்கப்படுத் உரி்ம உள்ளது. கு�ஷிப்பிடடை 

மதாற்�ம BFSL-இன் வ்லத்்ளம மூலம பிரத்ஷிளய்கமதா்க 

அடடைத்தாரருக்கு/அட்டைத்தாரர்்களுக்கு கு�ஷிப்பிடைப்படைலதாம/

ச்ரிவிக்்கப்படைலதாம என்று ச்்ளிவுபடுத்ப்படு்கஷி�து. 

iii) ள�்வக் ்கடடைைங்கள மதா்தாந்ஷிர அடிப்ப்டையில் நஷிலு்வத 

ச்தா்்கயில் சபதாருந்க்கூடிய வி்கஷி்த்ஷில், உரிய ள்்ஷியில் 

முழு்மயதா்க ச�லுத்ப்படும வ்ர வி்ஷிக்்கப்படும. 

iv) ள�்வக் ்கடடைைங்கள இ்வ்களுக்கும ள�ர்க்்கப்படும

a. பு்ஷிய ச்கதாளமு்ல்்கள, சமதாத் நஷிலு்வத ச்தா்்க 

உரிய ள்்ஷிக்குள ச�லுத்ப்படைவில்்ல என்�தால்



4

b.  வரம்ப மீறு்ல் – அனுமஷி்க்்கப்படடை ்கடைன் வரம்ப 

மீறும நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் அல்லது இரதது 

ச�ய்யப்படடை/�மர்ப்பிக்்கப்படடை அட்டை என்�தால் சமதாத் 

நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் ்கடடைைம வி்ஷிக்்கப்படும. 

 v) ச�லுத் ளவண்டிய ள�்வக் ்கடடைைம ஒவசவதாரு ்கைக்கு 

அ�ஷிக்்்கயின் ்க்டை�ஷி ள்்ஷியிலும ்கதார்டின் ்கைக்்கஷிலஷிருநது 

சடைபிட ச�ய்யப்படடு பில்லஷில் கு�ஷிப்பிடைப்படும. 

vi) ்கதார்டின் நஷிலு்வத ச்தா்்க முழு்மயதா்க ச�லுத்ப்படும 

வ்ர ள�்வக் ்கடடைைங்கள ச்தாடைர்நது வி்ஷிக்்கப்படும. 

vii) சபதாருந்க்கூடிய ள�்வக் ்கடடைைங்களுக்கு “்கடடைை வ ீ் ப் 

படடியல்” பிரி்வப் பதார்க்்கவும. 
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கடைண வதீப் படடியல்
BOB ஃபினதான்்ஷியல் ச�தாலு்ன்ஸ் லஷிமஷிசடைடடின் ்னிப்படடை 

விருப்பத்ஷின்படி அவவப்ளபதாது மதாற்�த்ஷிற்கு உடபடடைது. 

சபதாருந்க்கூடிய �மீபத்ஷிய வி்கஷி்ங்கள/்கடடைைங்களுக்கு,  

www.bobfinancial.com-ஐப் பதார்க்்கவும

கடைணம்/கடைணஙகள் முதன்றம

முதல் ஆண்டு கடைணம் 
(முதல் கணககு 
அைிகறகயில் 
வசூலிககப்படும்)

வதாழ் நதாள முழுவதும இலவ�ம

வருைாநதிர கடைணம் சபதாருந்தாது

வடடி இல்லதா் ்கதாலம முந்்ய நஷிலு்வத ச்தா்்க எதுவும 
இல்்ல என்�தால் 20 மு்ல் 50 
நதாட்கள வ்ர

ச�லுத் ளவண்டிய 
கு்�ந்பட� ச்தா்்க*

நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் 5% அல்லது 
`100 இ்ஷில் எது அ்ஷி்களமதா அ்ன்படி 
(வழக்்கமதான ்கதார்டு்கள என்�தால்). 
மு்�யதா்க பைம 
ச�லுத்ப்படைவில்்ல என்�தால் 
கு்�ந்பட� நஷிலு்வத ச்தா்்க 
மதாறுபடைலதாம***

பிை கடைணஙகள்

உன்ன்ஷி ள�்வக் 
்கடடைைங்கள 

மதா்த்ஷிற்கு 1.50% அ்தாவது 
வருடைத்ஷிற்கு 18.00%. 

ந்கல் பில் பில் ஒன்றுக்கு `25/-

்கதாள�தா்ல ்ஷிருமபும 
்கடடைைங்கள

்கதாள�தா்ல ச்தா்்கயில் 2% அல்லது 
`450, இ்ஷில் எது அ்ஷி்களமதா அ்ன்படி 

�ரக்கு மற்றும ள�்வ 
வரி (GST – ஜஷி.எஸ்.டி)

18%## (அ்னதது ்கடடைைங்கள, வடடி 
மற்றும பி� ்கடடைைங்களுக்கு 
சபதாருநதும)

்கடைன் வரம்ப 
மீறுவ்ற்்கதான 
்கடடைைங்கள

அனும்ஷிக்்கப்படடை ்கடைன் வரமபுக்கு 
ளமல் மற்றும அ்ற்கு ளமற்படடை 
ச்தா்்கயில் 2.5% அல்லது ` 600, 
இ்ஷில் எது அ்ஷி்களமதா அ்ன்படி*

்கதார்்டை மதாற்றுவ்ற்்கதான 
்கடடைைங்கள

்கதார்டு ஒன்றுக்கு `100/-

்கடடைைச் �ீட்டை 
மீடடுக்ச்கதாடுப்ப்ற்்கதான 
்கடடைைங்கள

்கடடைைச் �ீடடு ஒன்றுக்கு `250/-

வரம்ப உயர்தது்ல் ்கடடைைம இல்்ல
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்தாம்மதா்க ச�லுததும 
்கடடைைங்கள

அைிகறகயின் 

நிலுறவத் ததாறக

கடைணஙகள்

`100-க்கு கு்�வதா்க

`101 மு்ல் `500 வ்ர

`501 மு்ல் `1,000 வ்ர

`1,001 மு்ல் `10,000 வ்ர

`10,001 மு்ல் `25,000 வ்ர

`25,001 மு்ல் ̀ 50,000 வ்ர

`50,000-க்கு ளமல்

எதுவும இல்்ல 

` 100

` 400

` 600

` 800

` 1,110

` 1,300

* விவரங்களுக்கு, www.bobfinancial.com என்� வ்லத்்ளத்்ப் 

பதார்க்்கவும

* GST பகு்ஷி மதாற்�ப்படைவில்்ல. கூடு்ல் ்கடடைைம ்ளளுபடிக்குத 

்கு்ஷியதான எரிசபதாருள பரிவர்த்்ன்களுக்கு சவகும்ஷி புள்ளி்கள 

்கஷி்டையதாது. எரிசபதாருள கூடு்ல் ்கடடைைம எரிசபதாருள நஷி்லயம 

மற்றும அ்் வதாஙகும வங்கஷி்யப் சபதாறுதது மதாறுபடைலதாம 

என்ப்் ்யவுச�ய்து ்கவனிக்்கவும. வைி்கருக்கு சடைர்மஷின்ல 

வழஙகும வங்கஷியதால் கூடு்ல் ்கடடைைம வி்ஷிக்்கப்படு்கஷி�து. 

பரிவர்த்்னக்குப் பின் சபறு்கஷின்� வங்கஷியதால் எரிசபதாருள கூடு்ல் 

்கடடைைம மற்றும அ்ன் மீது GST வி்ஷிக்்கப்படுவ்தால் ்கடடைைச் 

�ீடடிலுள்ள எரிசபதாருள பரிவர்த்்னயின் ம்ஷிப்பு ்கஷிசரடிட ்கதார்டு 

அ�ஷிக்்்கயிலஷிருநது ளவறுபடும என்ப்் ்யவுச�ய்து ்கவனிக்்கவும. 

*** ்கடடைைம ச�லுத்தா் ்கதாலம  ச�லுத் ளவண்டிய   

 கு்�ந்பட� ச்தா்்க 

0 மு்ல் 1 மதா்ம வ்ர  சமதாத் நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் 5%

2 மு்ல் 3 மதா்ங்கள வ்ர  சமதாத் நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் 10% 

4 மு்ல் 6 மதா்ங்கள வ்ர  சமதாத் நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் 15%

## ந்டைமு்�யிலுள்ள அர�தாங்கத்ஷின் வழஷி்கதாடடு்ல்்க்ளின்படி

c)  வடடியில்லா ேலுறக காலம்

  ்கதார்டில் முந்்ய நஷிலு்வத ச்தா்்க எதுவும இல்லதா் 

பட�த்ஷில், வடடியில்லதா �லு்்க ்கதாலம பரிவர்த்்ன்க்ளின் 

ள்்ஷி்யப் சபதாறுதது 20 மு்ல் 50 நதாட்கள வ்ர இருக்்கலதாம.

 உதாரணம்:

 அ்தாவது மதா்த்ஷின் 1ஆம ள்்ஷி பில்லஷிங ள்்ஷியதா்க இருக்கும 

வதாடிக்்்கயதா்ளர் அவரு்டைய ்கதார்டில் ஏப்ரல் 1 மு்ல் 30 ஏப்ரல் 

வ்ர ச�லவழஷிக்்கலதாம, அவரு்டைய பில் ளம 1ஆம ள்்ஷி 

அன்று உருவதாக்்கப்படும மற்றும அவர் பைம ச�லுத் 

ளவண்டிய உரிய ள்்ஷி ளம 20. எனளவ ஏப்ரல் 14ஆம ள்்ஷி 

அன்று வதாங்கஷிய்ற்கு வடடியில்லதா �லு்்க ்கதாலம 37 நதாட்கள, 

அள் �மயம ஏப்ரல் 20ஆம ள்்ஷி அன்று வதாங்கஷிய்ற்கு 

வடடியில்லதா �லு்்க ்கதாலம 31 நதாட்கள. 

d)  சேறவக கடைணஙகளின் கணகககீடு

i)  முந்்ய அ�ஷிக்்்க ்கதாலத்ஷிற்்கதான (ஏள்னும இருந்தால்) 
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்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்க உரிய ள்்ஷிக்குள 

முழு்மயதா்க ச�லுத்ப்படடிருந்தால், எந் அ�ஷிக்்்க 

்கதாலத்ஷிலும வதாஙகுவ்ற்கு (மற்றும ச்தாடைர்பு்டைய சடைபிட 

ச�ய்யப்படடை ்கடடைைம) வடடியில்லதா ்கதாலம சபதாருநதும. 

ii)  அட்டைத்தாரர் அவரு்டைய நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய 

முழு்மயதா்க ச�லுத் ளவண்டைதாம எனத ள்ர்நச்டுக்கும 

பட�த்ஷில், அ்வ்கள முழு்மயதா்க ச�லுத்ப்படும வ்ர, 

பரிவர்த்்ன ள்்ஷியிலஷிருநது ச�லுத்ப்படைதா் EMI 

்வ்ை்கள உடபடை அ்னதது பரிவர்த்்ன்களுக்கும 

மதா்தாந்ஷிர வடடி வி்கஷி்த்ஷில் ள�்வக் ்கடடைைங்கள 

ச�லுத் ளவண்டும.

iii)  ்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்க உரிய ள்்ஷிக்குள 

முழு்மயதா்க ச�லுத்ப்படைவில்்ல என்�தால், பு்ஷி்தா்க 

ஏள்னும வதாஙகுப்வ்களுக்கு (மற்றும ச்தாடைர்பு்டைய 

சடைபிட ச�ய்யப்படடை ்கடடைைம) ்கதார்டு ்கைக்்கஷில் 

வதாங்கஷிய்ற்்கதா்க (மற்றும ச்தாடைர்பு்டைய சடைபிட 

ச�ய்யப்படடை ்கடடைைம) சடைபிட ச�ய்யப்படடை 

ள்்ஷியிலஷிருநது மற்றும ்க்டை�ஷி அ�ஷிக்்்க ்கதாலத்ஷின் மு்ல் 

ள்்ஷியிலஷிருநது ்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் 

ள�்வக் ்கடடைைம வி்ஷிக்்கப்படும. 

iv) சுழலும் கைன் மீதான சேறவக கடைணஙகள்: ஒவசவதாரு 

நதா்ளின் இறு்ஷியிலும நஷிலு்வயிலுள்ள ச்தா்்கக்கு 

(ச்கதாளமு்ல் நஷிலு்வத ச்தா்்க) ்ற்ளபதா்்ய ்ஷின�ரி 

�்வ ீ்  வி்கஷி்த்்ப் பயன்படுததுவ்ன் மூலம ்ஷின�ரி 

அடிப்ப்டையில் ்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் 

(ச்கதாளமு்ல் நஷிலு்வத ச்தா்்க) ள�்வக் ்கடடைைங்கள 

்கைக்்கஷிடைப்படு்கஷின்�ன. 

v)  தவறண கைநத ததாறகககான சேறவக கடைணஙகள்: 

பரிவர்த்்ன ள்்ஷியிலஷிருநது ்ற்ளபதா்்ய ள�்வக் 

்கடடைைங்க்ளின் வி்கஷி்ம 1.50% வ்ர (வருடைத்ஷிற்கு 18%) 

மற்றும BFSL-இன் ்னிப்படடை விருப்பத்ஷின்படி மதாற்�த்ஷிற்கு 

உடபடடைது. 

vi) உரிய ள்்ஷிக்குள ச�லுத் ளவண்டிய முழு நஷிலு்வத 

ச்தா்்க்யயும அட்டைத்தாரர் ச�லுத்தா் ளபதாது அவர்/ 

அவள ள�்வக் ்கடடைைங்க்்ளச் ச�லுதது்கஷி�தார். 

vii) பின்வரும சூழ்நஷி்ல்க்ளில் அட்டைத்தாரர் ள�்வக் 

்கடடைைங்க்்ளச் ச�லுத் ளவண்டிய்ஷில்்ல:

 •  ச்தாடைக்்க இருப்பு ஜளீரதா.

 •  நஷிலு்வத ச்தா்்க உள்ளது மற்றும நஷிலு்வத ச்தா்்க 

100% முழுவ்்யும உரிய ள்்ஷிக்குள ச�லுத்ஷிவிடடைதார்.

உதாரணம்:

1. ்கதார்டு அ�ஷிக்்்க ள்்ஷி: ஒவசவதாரு மதா்மும 1ஆம ள்்ஷி. 

ஜூ்ல 1 மு்ல் ஜூ்ல 31 வ்ர ளமற்ச்கதாள்ளப்படும 

பரிவர்த்்ன்கள. 
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2. ஜூ்ல 25 அன்று �ஷில்ல்� ச்கதாளமு்ல் ரூபதாய். 1000. ஜூ்ல 

1 மு்ல் முந்்ய நஷிலு்வத ச்தா்்க எதுவும 

ள�ர்க்்கப்படைவில்்ல என்று ்கருத்ஷில் ச்கதாண்டு, பைம ச�லுத் 

ளவண்டிய ள்்ஷி ஆ்கஸ்ட 20 என்பதுடைன் நஷிலு்வத ச்தா்்க 

ரூபதாய். 1000 என்ப்்க் ்கதாடடும அ�ஷிக்்்க ஆ்கஸ்ட 1ஆம ள்்ஷி 

அன்று உருவதாக்்கப்படும. 

i. உரிய ள்்ஷிக்குள முழுப் பைமும ச�லுத்ப்படடைதால், ள�்வக் 

்கடடைைங்கள எதுவும வி்ஷிக்்கப்படை மதாடடைதாது. 

ii.  உரிய ள்்ஷிக்குள பைம ச�லுத்ப்படைவில்்ல அல்லது 

ச�லுத்ப்படடை பைம கு்�ந்பட� நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய 

விடை கு்�வதா்க உள்ளது என்�தால், நஷிறுவனம பரிவர்த்்ன 

ள்்ஷியிலஷிருநது @ 1.50% ள�்வக் ்கடடைைம + ரூபதாய். 400 

்தாம் ்கடடைைம வசூலஷிக்கும. எனளவ நஷிலு்வத ச்தா்்க 

ரூபதாய். 1000 + ரூபதாய். 18.74 (25 ஜூ்ல மு்ல் ரூபதாய். 1000-ல் 

3.25%-ல் ள�்வக் ்கடடைைம) + ரூபதாய். 400 + ரூபதாய். 9.37 + 

ரூபதாய். 9.37 (SGST @9% + CGST @9% = சமதாத்ம 18% GST 

சபதாருநதும) = ரூபதாய். 1437.48 இ்ற்கு அட்டைத்தாரருக்கு 

ச�ப்டைமபர் 1 ள்்ஷியிடடை பில் ்கஷி்டைக்கும. 

iii. கு்�ந்பட� ்கடடைைம ரூபதாய்.100 (கு்�ந்பட�ம ச�லுத் 

ளவண்டிய ச்தா்்க சமதாத் நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் 5% அல்லது 

ரூபதாய். 100 இ்ஷில் எது அ்ஷி்களமதா அ்ன்படி) ஆ்கஸ்ட 11ஆம 

ள்்ஷி (உரிய ள்்ஷிக்குள) ச�லுத்ப்படடைதால் நஷிலு்வத ச்தா்்க 

ரூபதாய். 1000 – ரூபதாய். 100 = ரூபதாய். 900 + ரூபதாய். 17.70 (25 

ஜூ்ல மு்ல் ஆ்கஸ்ட 10 வ்ரயிலதான 17 நதாட்களுக்கு 

ரூபதாய். 1000-ல் ள�்வக் ்கடடைைம @1.50% மற்றும ஆ்கஸ்ட 

11-31 வ்ரயிலதான 21 நதாட்களுக்கு ரூபதாய். 900-ல் ள�்வக் 

்கடடைைம @1.50%) + ரூபதாய். 8.85 + ரூபதாய். 8.85 (SGST @9% + 

CGST @9% = சமதாத்ம 18% GST சபதாருநதும) = ரூபதாய். 935.4 

இ்ற்கு அட்டைத்தாரருக்கு ச�ப்டைமபர் 1 ள்்ஷியிடடை பில் 

்கஷி்டைக்கும. 

e)  தாமதமாக தேலுத்தும் கடைணஙகள் (பணம் தேலுத்த 

தவைினால் கடைணஙகள்) : பைம ச�லுத் ளவண்டிய உரிய 

ள்்ஷிக்குள ச�லுத் ளவண்டிய கு்�ந்பட� ச்தா்்க 

ச�லுத்படைவில்்ல என்�தால் சபதாருநதும. உரிய ள்்ஷியில் 

அல்லது அ்ற்கு முன் ்கதார்டு ்கைக்்கஷில் ள்்வயதான நஷி்ஷி 

வரவில் ்வக்்கப்படை ளவண்டும. (“்கடடைை வ ீ் ப் படடியல்’ 

பிரிவின் ்ீகழ் விவரங்கள).

வரம்பு மீைிய கடைணஙகளுககான கணகககீடு
்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்க எந் ளநரத்ஷிலும ்கடைன் 

வரம்ப விடை அ்ஷி்கமதா்க இருக்்கக் கூடைதாது, ்வ�ஷினதால் 

அட்டைத்தாரருக்கு அனும்ஷிக்்கப்படடை ்கடைன் வரம்ப விடை 

அ்ஷி்கமதான ச்தா்்கயில் மற்றும அ்ற்கு ளமல் கூடு்ல் 2.5% 

வி்ஷிக்்கப்படும. 
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2.  கைன் வரம்புகள்
a. ்கடைன் வரமபு மற்றும ்கஷி்டைக்்கக்கூடிய ்கடைன் வரமபு மதா்தாந்ஷிர 

பில்்க்ளில் ்கதாடடைப்படும. BFSL அ்னு்டைய விருப்பத்ஷில் 

மற்றும/அல்லது அட்டைத்தாரரின் ளவண்டுள்கதா்ளின் ளபரில், 

அவவப்ளபதாது ்கடைன் வரம்ப ்ஷிருத்லதாம. 

b. BFSL-க்கு ஏள்னும ்கதாரைம ச்ரிவிததும ச்ரிவிக்்கதாமலும, 

முன் அ�ஷிவிப்பு இல்லதாமல் எந் ளநரத்ஷிலும 

அட்டைத்தாரருக்கு ்கஷி்டைக்்கக்கூடிய ்கடைன் வரம்ப இரதது 

ச�ய்ய, இ்டைநஷிறுத் அல்லது கு்�ப்ப்ற்்கதான உரி்ம 

உள்ளது.

c. அட்டைத்தாரரின் ்கடைன் ம்ஷிப்பு அழஷிநதுவிடும சூழ்நஷி்லயில் 

அட்டைத்தாரரின் ்கடைன் வரமபு ்தானதா்களவ இரதது 

ச�ய்யப்படும. 

d. ்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்க எந் ளநரத்ஷிலும 

்கடைன் வரம்ப விடை அ்ஷி்கமதா்க இருக்்கக்கூடைதாது, ்வ�ஷினதால் 

வரம்ப மீறுவ்ற்்கதான ்கடடைைங்கள சபதாருநதும/்கதார்்டை 

முடைக்குவ்ற்கும கூடை வழஷிவகுக்்கலதாம.

e. அட்டைத்தாரர் மதா்தாந்ஷிர பில்்க்ளின் படி ச�லுத் ளவண்டிய 

ச்தா்்க்ய விடை அ்ற்கு ளமல் அ்ஷி்கமதா்க பைம 

ச�லுதது்கஷி�தார் என்�தால், ்கடைன் நஷிலு்வத ச்தா்்கயில் 

வடடிக்்கதான உரி்ம அட்டைத்தாரருக்கு இல்்ல ளமலும அது 

பின்னர் ச�லுத் ளவண்டிய ச்தா்்கக்கு எ்ஷிரதா்க 

�ரிச�ய்யப்படும.

f. ்கதார்டு ்கைக்்்க கு�ஷிப்பிடடை ்கதால இ்டைசவ்ளி்க்ளில் ம்ஷிப்பதாய்வு 

ச�ய்யும ளபதாது, BFSL-க்கு அள்/கு்�க்்கப்படடை ்கடைன் வரமபுடைன் 

ச்தாடைர வதாடிக்்்கயதா்ள்ர அனும்ஷிப்ப்ற்்கதான உரி்ம உள்ளது. 

அவர்்க்ளின் ்கடைன் வரமபு்க்்ள அ்ஷி்கரிக்்க விருமபும 

வதாடிக்்்கயதா்ளர்்கள அது கு�ஷிதது BFSL-க்கு எழு்ஷி ள்்வக்ள்கற்ப 

ஆவைங்க்்ள வழஙகுவ்ன் மூலம அவவதாறு ச�ய்யலதாம. 

BFSL அ்னு்டைய ்னிப்படடை விருப்பத்ஷின்படி எந்க் 

்கதாரைங்க்்ளயும / வி்ளக்்கங்க்்ளயும ச்ரிவிக்்கதாமல் ்கடைன் 

வரம்ப அ்ஷி்கரிக்்கலதாம/அ்ஷி்கரிக்்கதாமலும இருக்்கலதாம 

g. கிறைககககூடிய கைன் வரம்பு: ்கஷி்டைக்்கக்கூடிய ்கடைன் வரமபு 

்கதார்டுக்கு ஒதுக்்கப்படடுள்ள ்கடைன் வரமபிலஷிருநது ்கஷிசரடிட 

்கதார்டிலுள்ள ்ற்ளபதா்்ய நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய ்கழஷிப்ப்ன் 

மூலம ்கஷி்டைக்்கஷி�து. அ�ஷிக்்்க்ய உருவதாக்கும ளநரத்ஷில் 

்கஷி்டைக்்கக்கூடிய ்கடைன் வரமபு மதா்தாந்ஷிர ்கஷிசரடிட ்கதார்டு 

அ�ஷிக்்்கயின் பகு்ஷியதா்க வழங்கப்படு்கஷி�து. 

h. காரறைப் புதுப்பித்தல்: அட்டைத்தாரரதால் ளவண்டி 

ள்கடடுக்ச்கதாள்ளப்படைதா் வ்ர, BFSL ்கதார்டு ்கதாலதாவ்ஷியதாகும 

ளபதாது புதுப்பிக்கும, இந்ச் சூழ்நஷி்ல்க்்ளத ்விர 

i) ்கைக்்கஷின் நடைத்் ்ஷிருப்்ஷி்கரமதா்க இல்்ல.

ii) ்கடைன் பைிய்கத்ஷின்படி ்கடைன் வரலதாறு ்ஷிருப்்ஷியதா்க 

இல்்ல என்று ்கண்டை�ஷியப்படடுள்ளது.
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iii) நஷிலு்வயிலுள்ள ச்தா்்க அ்ஷி்கமதா்க உள்ளது.

iv) ச்தாடைர்பு விவரங்கள மற்றும/அல்லது KYC விவரங்கள 

அட்டைத்தாரரதால் புதுப்பிக்்கப்படைவில்்ல.

v) ்கதார்டு முடைக்்கப்படடை நஷி்லயில் உள்ளது.

vi) புதுப்பிக்்க ளவண்டிய ள்்ஷியிலஷிருநது ்கடைந் 1 வருடை 

்கதாலமதா்க ்கதார்டு ்கைக்்கஷில் எந் வி்மதான 

பரிவர்த்்ன்களும ளமற்ச்கதாள்ளப்படைவில்்ல. 

vii) ்ற்ளபதாதுள்ள ்கஷிசரடிட ்கதார்டு மதா்ஷிரி நஷிறுத்ப்படடிருந்தால் 

புதுப்பித்ல்/மீண்டும வழஙகும ளநரத்ஷில் ்ற்ளபதாதுள்ள 

்கஷிசரடிட ்கதார்்டை மற்ச�தாரு ்கஷிசரடிட ்கதார்டு மதா்ஷிரிக்கு 

ளமமபடுத்/மதாற்றுவ்ற்்கதான உரி்ம BFSL-க்கு உள்ளது

3. சநாககம் மற்றும பயன்பாடு
a. வி்ஷிமு்�்கள அல்லது சபதாருந்க்கூடிய �டடைத்தால் ்்டை 

ச�ய்யப்படடை எந் ளநதாக்்கத்ஷிற்்கதா்கவும ்கதார்்டைப் பயன்படுத் 

முடியதாது.

b. ்கதார்டு ்னிப்படடை பயன்பதாடடிற்்கதா்க மடடுளம பயன்படுத்ப்படை 

ளவண்டும மற்றும எந்சவதாரு வைி்கம அல்லது வர்த்்க 

நடைவடிக்்்கக்கு நஷி்ஷிய்ளிப்ப்ற்்கதா்க பயன்படுத்க்கூடைதாது. 

c. இ்ைய வர்த்்க ளபதார்டைல்்கள வழஷியதா்க அநந்ஷிய ச�லதாவைி 

வர்த்்கத்ஷிற்கு அனும்ஷிக்்கப்படைவில்்ல. ஏள்னும மீ�ல்்கள 

ஏற்படடைதால் அல்லது இைங்கத ்வ�ஷினதால், 

ந்டைமு்�யிலுள்ள �டடைங்க்ளின் ்ீகழ் ்ண்டை்னக்குரிய 

நடைவடிக்்்கக்கு அட்டைத்தாரர் உடபடுத்ப்படைலதாம.

d. ்கஷிரிப்ளடைதா்கரன்�ஷி உடபடை ஆனதால் இ்வ்கள மடடுளம இல்லதாமல் 

�டடைத்தால் ்்டை ச�ய்யப்படடை சபதாருட்க்்ள வதாஙகுவ்ற்கு 

்கதார்்டைப் பயன்படுத் முடியதாது. 

e. ்கஷிசரடிட ்கதார்டு இந்ஷியதாவில் மடடுளம பயன்படுததுவ்ற்கு 

ச�ல்லுபடியதாகும. 

f. ்கஷிசரடிடைய் ஃபின்சடைக் பி்ரளவட லஷிமஷிசடைட உடைனதான க்ள்ளதாஸ் 

லூப் ்ஷிடடைத்ஷின் வழஷியதா்க உளநதாடடு POS ஆஃப் 

பரிவர்த்்ன்களுக்்கதா்க மடடுளம ்கஷிசரடிட ்கதார்டு 

ச�யல்படுத்ப்படு்கஷி�து. ்கஷிசரடிடைய் ஃபின்சடைக் பி்ரளவட 

லஷிமஷிசடைட உடைன் ளநரடியதா்க இ்ைக்்கப்படடுள்ள உழவன் 

உற்பத்ஷியதா்ளர் நஷிறுவனங்கள வழஷியதா்க விவ�தாய உள்ளடீு்க்்ள 

வதாஙகுவ்ற்கு நஷி்ஷிய்ளிப்ப்ற்்கதா்க ்கதார்டு்கள ்கு்ஷியதான 

வதாடிக்்்கயதா்ளர்்களுக்கு வழங்கப்படும. 

4. பில்லிங – பில்லிங அைிகறக
a.  BFSL மதா்தாந்ஷிர பில்லஷிங சுழற்�ஷி மு்�்யப் பின்பற்று்கஷி�து 

மற்றும விண்ைப்ப ச�யல்மு்�யின் ளபதாது எங்கள 

ஒப்பந்த்ஷின்படி மதா்ம ஒருமு்� உங்கள ப்ஷிவு ச�ய்யப்படடை 

மஷின்னஞ�ல் ஐடி-க்கு இ-பில்்ல அனுப்பு்கஷி�து. இ-பில்லஷில் 

அந்ச் சுழற்�ஷியில் ளமற்ச்கதாள்ளப்படடை பரிவர்த்்ன்கள 
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மற்றும/அல்லது பைம ச�லுத்ஷிய விவரங்கள உள்ளன. BFSL 

ப்ஷிவு்க்ளில் புதுப்பிக்்கப்படடுள்ள விருப்பமதான அஞ�ல் 

மு்கவரிக்கு மதா்த்ஷிற்கு ஒரு மு்� பில்லஷிங அ�ஷிக்்்கயின் 

அச்�ஷிடைப்படடை ந்கல் அனுப்பப்படும. ்கதார்டு ்கைக்கு ச்தாடைர்பதான 

அ்னதது SMS-்களும BFSL ப்ஷிவு்க்ளில் புதுப்பிக்்கப்படடுள்ள 

ப்ஷிவு ச�ய்யப்படடை சமதா்பல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும. 

b. ஒவசவதாரு மதா்த்ஷின் 1ஆம ள்்ஷி இ-பில் ள்்ஷி ஆகும மற்றும 

அள் மதா்த்ஷின் 20ஆம ள்்ஷி பைம ச�லுத் ளவண்டிய 

்க்டை�ஷி ள்்ஷி ஆகும. இ-பில் ்கஷி்டைக்்கதா்து இந் ஒப்பந்த்ஷின் 

்ீகழ் அட்டைத்தார்ர அவரு்டைய/அவளு்டைய ்கடை்ம்கள 

மற்றும சபதாறுப்பு்க்ளிலஷிருநது விடுவிக்்கதாது மற்றும உரிய 

ள்்ஷிக்குள ்கதார்டிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய ச�லுததுவ்ற்கு 

அட்டைத்தாரர் மடடுளம சபதாறுப்பதாவதார். 

c. SMS எச்�ரிக்்்க்களுக்கு, அட்டைத்தாரர் சுயமதா்க 

�தான்�்ளிக்்கப்படடை பு்்கப்படை அ்டையதா்ள ஆ்தாரத்ஷின் ந்கல் 

உடைன் crm@bobfinancial.com-க்கு மஷின்னஞ�ல் அனுப்புவ்ன் மூலம 

BFSL உடைன் சமதா்பல் எண்்ைப் புதுப்பிக்்க ளவண்டும.  

https://online.bobcards.com-ல் ்கதார்்டைப் ப்ஷிவு ச�ய்து அட்டைத்தாரர் 

பில்லஷிங அ�ஷிக்்்க்யப் ப்ஷிவி�க்்கலதாம. 

d.  கு�ஷிப்பிடடை ள்கதாரிக்்்கயின் ளபரில் மதா்தாந்ஷிர பில்்க்ளின் ந்கல் 

வழங்கப்படு்கஷின்�ன. ந்கல் பில்்களுக்்கதான சபதாருந்க்கூடிய 

்கடடைைங்கள அடுத் பில்லஷில் சடைபிட ச�ய்யப்படும. 

e. குறைநதபடே நிலுறவத் ததாறக: கு்�ந்பட� நஷிலு்வத 

ச்தா்்க்ய மு்�யதா்க ச�லுததுவ்ற்கு உடபடடு BFSL சுழலும 

்கடைன் வ�்ஷி்ய வழஙகு்கஷி�து. பில்லஷில் கு�ஷிப்பிடைப்படடுள்ளபடி 

பைம ச�லுத் ளவண்டிய ள்்ஷியில் அல்லது அ்ற்கு முன் 

சமதாத்ம அல்லது கு்�ந்பட� நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய 

ச�லுத் ளவண்டும. பில்்கள / அ�ஷிக்்்க்க்்ள மஷின்னஞ�லஷிலும 

சப�லதாம. 

f. பைம ச�லுத் ளவண்டிய ள்்ஷிக்குள கு்�ந்பட� நஷிலு்வத 

ச்தா்்க்ய ச�லுத்தாமல் இருப்பது அட்டைத்தார்ர ்கடைன் 

வ�்ஷி்ய (்ற்்கதாலஷி்கமதா்களவதா அல்லது நஷிரந்ரமதா்களவதா) 

்ஷிருமபப் சபறு்ல் அல்லது இ்டைநீக்்கம ச�ய்வ்ற்்கதான 

ஆபத்ஷிற்கு உடபடுததும. BFSL அ்னு்டைய ்னிப்படடை 

விருப்பத்ஷின்படி ்கஷிசரடிட ்கதார்டு பரிவர்த்்ன்க்்ள அனும்ஷிக்்க 

ளவண்டைதாம என்று வைி்க நஷிறுவனத்ஷிற்கு அ�ஷிவுறுத்லதாம. 

g. அட்டைத்தாரர் பைம ச�லுத் ளவண்டிய உரிய ள்்ஷிக்குள 

நஷிலு்வயிலுள்ள ச்தா்்கயில் கு்�ந்பட� நஷிலு்வத 

ச்தா்்க்ய விடை அ்ஷி்கமதா்க / சமதாத் ச்தா்்க்ய 

ச�லுத்லதாம. பில்லஷிங ்கதாலத்ஷில் ஒன்றுக்கு ளமற்படடை 

மு்�்கள பைம ச�லுத்லதாம. 

h. பகு்ஷியதா்க பைம ச�லுததும பட�த்ஷில் நஷிலு்வயிலுள்ள மீ் 

ச்தா்்க அடுத் மதா்த்ஷிற்கு எடுததுச்ச�ல்லப்படும இது 

முழு்மயதா்க ச�லுத்ப்படும ள்்ஷி வ்ர ள�்வக் 

்கடடைைங்கள மற்றும வரி்கள வி்ஷிக்்கப்படும. 
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i. பணம் தேலுத்தும் முறை: ள்கடபுக் ்கதாள�தா்ல, ்கதாள�தா்ல 

அல்லது பைமதா்க அல்லது பில் சடைஸ்க் வழஷியதா்க ஆன்்லனில் 

(NEFT/RTGS/IMPS 16 இலக்்க ்கஷிசரடிட ்கதார்டு எண்்ைக் 

கு�ஷிப்பிடடு) பைத்்ச் ச�லுத்லதாம. ளபஙக் ஆஃப் பளரதாடைதா 

வதாடிக்்்கயதா்ளர்்கள இ-ளபங்கஷிங / எம்கசனக்ட+ வழஷியதா்க பைம 

ச�லுத்லதாம. சவ்ளியூர் ்கதாள�தா்ல்கள / ள்கடபுக் ்கதாள�தா்ல்கள 

சப�ப்படடைதால் அ�ஷிவிப்பு இல்லதாமல் வங்கஷி அ்னு்டைய 

விருப்பத்ஷின்படி ச�யலதாக்்க ்கடடைைங்க்்ள வி்ஷிக்்கலதாம. 

அட்டைத்தாரர்்கள ளபஙக் ஆஃப் பளரதாடைதாவின் எந் 

்கஷி்்ள்க்ளிலும பைம ச�லுத்லதாம. 

j. ்கதாள�தா்ல அவம்ஷிக்்கப்படடைதால், அ�ஷிவிப்பு இல்லதாமல் ்கதார்டின் 

�லு்்க்கள இ்டைநஷிறுத்ப்படைலதாம/நஷிறுத்ப்படைலதாம மற்றும 

்கதாள�தா்ல ்ஷிருமபிய்ற்்கதான ்கடடைைங்கள, ்கடடைை வ ீ் ப் 

படடியலஷில் கு�ஷிப்பிடடுள்ளபடி BFSL-இன் ்னிப்படடை 

விருப்பத்ஷின்படி ந்டைமு்�யிலுள்ள வி்கஷி்ங்க்ளின படி ்கதார்டு 

்கைக்்கஷில் வசூலஷிக்்கப்படும. சபதாருத்மதான �டடை 

நடைவடிக்்்க்க்்ள எ்்யும ளமற்ச்கதாள்ள BFSL-க்கு உரி்ம 

உள்ளது. 

k. ஒதுகககீடுகள்: அட்டைத்தாரர்்க்ளதால் ச�லுத்ப்படும பைம EMI 

(�மமதான மதா்தாந்ஷிர ்வ்ை்கள), வரி்கள, ்கடடைைம மற்றும 

பி� ்கடடைைங்கள, நஷி்ஷிக் ்கடடைைங்கள, பைம ்ஷிருமபப் 

சபறு்ல் மற்றும �ஷில்ல்� பயன்பதாடு ஆ்கஷியவற்�ஷின் 

வரி்�யில் ஒதுக்்கப்படும. 

l. மு்�யதா்க மற்றும �ரியதான ளநரத்ஷில் பில்/்்கவல் ச்தாடைர்பு்கள 

சபறுவ்் உறு்ஷிப்படுத் அட்டைத்தாரர்்கள உடைனடியதா்க 

ஆவைச் �தான்றுடைன் பில்லஷிங மு்கவரி அல்லது ச்தாடைர்பு 

எண்்க்ளில் ஏற்படைக்கூடிய மதாற்�ங்கள எ்்யும உடைனடியதா்க 

ச்ரிவிக்குமதாறு அ�ஷிவுறுத்ப்படு்கஷி�தார்்கள. BFSL-க்கு பு்ஷிய 

மு்கவரி்ய ச்ரிவிதது BFSL-யிலஷிருநது அ்ற்்கதான உறு்ஷி்யப் 

சப�தா் வ்ர, ்கதார்டு ்வ�தா்க வழங்கப்படடை்தால் ஏற்படைக்கூடிய 

எந்/அ்னதது ்வ�தான பயன்பதாடு்களுக்கும அட்டைத்தாரர் 

மடடுளம சபதாறுப்பதாவதார். 

m. பின்வரும வழஷி்க்ளில் ஏள்னும ஒன்�ஷின் மூலம ்கதார்டு 

்கைக்்கஷில் பைம ச�லுத்லதாம

i) ளபஙக் ஆஃப் பளரதாடைதா ்கஷி்்ளயில் ளநரடியதா்க பைம 

ச�லுதது்ல்

ii) ஆடளடைதா சடைபிட அ�ஷிவுறுத்ல்்கள (ளபஙக் ஆஃப் பளரதாடைதா 

வதாடிக்்்கயதா்ளர்்களுக்கு மடடுளம).

iii) ஆன்்லனில் பைம ச�லுதது்ல் அ்தாவது பில் சடைஸ்க் / 

வி�தா பைப் பரிமதாற்�ம / சநட ளபங்கஷிங / NEFT/RTGS/IMPS/

இன்ஸ்டைதாளப ளபதான்�்வ. 

 “ளபஙக் ஆஃப் பளரதாடைதா ்கதார்டு எண். XXXXXXXXXXXXXXXX”-க்கு 
்கதாள�தா்ல/ள்கடபுக் ்கதாள�தா்ல்ய வழங்க ளவண்டும. 
அட்டைத்தாரர்்கள ்கதாள�தா்ல/ள்கடபுக் ்கதாள�தா்லயின் 
பின்பு�த்ஷில் அவர்்க்ளின் சபயர் மற்றும ச்தாடைர்பு எண்்க்்ளக் 
கு�ஷிப்பிடை ளவண்டும என்று அ�ஷிவுறுத்ப்படு்கஷி�தார்்கள. 
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5. பில்லிங தகராறுகள்
a. ஏள்னும முரண்பதாடு்கள/மு்�ள்கடு்கள இருந்தால் அவற்்� 

அ�ஷிக்்்க உருவதாக்்கப்படடை ள்்ஷியிலஷிருநது 15 நதாட்களுக்குள 

அல்லது பரிவர்த்்ன ள்்ஷியிலஷிருநது 45 நதாட்களுக்குள BFSL 

்கவனத்ஷிற்கு ச்கதாண்டு வரதா் வ்ர அ�ஷிக்்்கயின் அ்னதது 

உள்ளடைக்்கங்களும �ரியதான்தா்கவும அட்டைத்தாரரதால் 

ஏற்றுக்ச்கதாள்ளப்படடை்தா்கவும ்கரு்ப்படும. 

b. �ரிச�ய்ய ளவண்டிய்வ்கள ஏள்னும இருந்தால் அ்வ 

உடபடை ள்்வயதான நடைவடிக்்்க ்னிப்படடை ்கு்ஷியின் 

அடிப்ப்டையில் BFSL-இன் முழு்மயதான இறு்ஷியதான ஆய்வுக்குப் 

பின் ளமற்ச்கதாள்ளப்படும. BFSL-ஆல் நடைத்ப்படும ஆய்வு்கள 

இறு்ஷியதானது ளமலும அட்டைத்தார்ரக் ்கடடுப்படுததும. 

c. ளமற்கூ�ப்படடை ்கதாலத்ஷிற்குப் பின் ஏற்படும ்்கரதாறு்கள, 

BFSL-இன் ்னிப்படடை விருப்பத்ஷின்படி ஏற்றுக்ச்கதாள்ளப்படும. 

d. BFSL-க்கும அட்டைத்தாரருக்கும இ்டையில் ள்கதாரிக்்்க அல்லது 

்்கரதாறு நஷிலு்வயில் இருப்ப்தால் நஷிலு்வயிலுள்ள 

ச்தா்்க்ய ச�லுததுவ்ற்்கதான சபதாறுப்பு எந் வ்்கயிலும 

பதா்ஷிக்்கப்படை மதாடடைதாது. 

6.  தவறுதல் மற்றும் அைிகறகயிைல்
a)  பைம ச�லுத் ளவண்டிய ்க்டை�ஷி ள்்ஷிக்குள கு்�ந்பட� 

நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய ச�லுத்தாவிடடைதால் ்கதார்டு முடைக்்கப்படும 

மற்றும ள்்வயதான ்கடடைைத்்ப் சபற்� பி�கு மடடுளம 

்கதார்டு முடைக்்கம நீக்்கப்படும. BFSL-க்கு அ�ஷிவிப்பு இல்லதாமல் 

அ்னு்டைய ்னிப்படடை விருப்பத்ஷின்படி ்கதார்டு வ�்ஷி்ய 

்ஷிருமபப் சப� அல்லது ்கடைன் வரம்ப கு்�க்்க உரி்ம 

உள்ளது. ்கதார்டிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்க ச்தாடைர்நது 

ச�லுத்ப்படைதா் பட�த்ஷில், BFSL ்கஷிசரடிட ்கதார்்டை இரதது 

ச�ய்யலதாம மற்றும நஷிலு்வத ச்தா்்க ச�லுத்ப்படடைதாலும 

கூடை மீண்டும வழங்கப்படைதாமல் இருக்்கலதாம. 

b. அட்டைத்தாரர் பைம ச�லுத் ளவண்டிய ்க்டை�ஷி ள்்ஷிக்குள 

கு்�ந்பட� நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய ச�லுத்வில்்ல 

என்�தால், ரி�ர்வ வங்கஷியதால் அங்ீக்கரிக்்கப்படடை ்கஷிசரடிட ்்கவல் 

நஷிறுவனங்களுக்கு (CIC-்கள) மதா்தாந்ஷிர �மர்ப்பிப்பு்க்ளில் ்கதார்டு 

கு�ஷிதது (்வ்ை ்கடைந் நதாட்கள) ச்ரிவிக்்கப்படும. இ்ன்்ீகழ் 

அட்டைத்தாரர் வங்கஷிக்கு ச�லுத் ளவண்டிய நஷிலு்வத 

ச்தா்்க ச�லுத்ப்படைதாமல் இருந்தால், அட்டைத்தாரர் கு�ஷிதது 

ரி�ர்வ வங்கஷி அல்லது ந்டைமு்�யிலுள்ள 

வி்ஷிமு்�்க்ளின்படி மற்றும சபதாருந்க்கூடிய வி்ஷிமு்�்கள/

�டடைங்க்ளின் ்ீகழ் ளவறு ஏள்னும அ்ஷி்கதாரத்ஷிடைம 

ச்ரிவிக்்கப்படும. ள்்வயதான ்கடடைைம ச�லுத்ப்படடைதால், 

ப்ஷிவு அ்ன்படி CIC-்களுக்கு வழங்கப்படும அடுத் மதா்தாந்ஷிர 

அ�ஷிக்்்கயில் புதுப்பிக்்கப்படும. 

c. அட்டைத்தாரருக்கு இ�ப்பு/நஷிரந்ரமதான ்ஷி�ன் இழப்பு 

ஏற்படடைதால், முழு நஷிலு்வத ச்தா்்க்யயும (பில் 
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ச�ய்யப்படைதா் பரிவர்த்்ன்கள உடபடை) உடைனடியதா்க BFSL-க்கு 

ச�லுத் ளவண்டிய்தா்கஷிவிடும. ்கஷிசரடிட ்கதார்டு ்கைக்்கஷில் 

நஷிலு்வயிலுள்ள எந் ச்தா்்கயும இ�ந் அட்டைத்தாரரின் 

வதாரிசு்கள, பயனதா்ளி்கள, �டடைப்பூர்வமதான வதாரிசு்கள, எஸ்ளடைட, 

உரி்ம மதாற்�ம சபற்�வர்்க்்ளச் �டடைப்பூர்வமதா்க ்கடடுப்படுத்ஷி 

மீட்கக்கூடிய்தா்க இருக்கும.

7.  தவறுதல் மற்றும் நடுவர தரீப்பு 
பிரிவில் மீடபு

a) ்வறு்ல் ஏற்படடைதால் (பைம ச�லுத் ளவண்டிய ்க்டை�ஷி 

ள்்ஷிக்குள கு்�ந்பட� நஷிலு்வத ச்தா்்க ச�லுத்வில்்ல 

என்�தால் அல்லது அட்டைத்தாரர் ஒப்பந்த்ஷின் ஏள்னும 

உடபிரி்வ மீ�ஷினதால்), ்கஷிசரடிட ்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள ஏள்னும 

நஷிலு்வத ச்தா்்க கு�ஷிதது அட்டைத்தாரருக்கு வரு்்க, 

அஞ�ல், ச்தா்லந்கல், ச்தா்லளப�ஷி, மஷின்னஞ�ல், SMS 

ச�ய்்ஷி்கள மூலம மற்றும/அல்லது நஷிலு்வத ச்தா்்க கு�ஷிதது 

நஷி்னவூடடி, பின்ச்தாடைர்நது மற்றும வசூலஷிப்ப்ற்்கதா்க 

நஷியமஷிக்்கப்படடை மூன்�தாம ்ரப்பினர்்கள வழஷியதா்க 

நஷி்னவூடடைல்்கள அனுப்பப்படும. 

b) ந்டைமு்�யிலுள்ள �டடைத்ஷின் ்ீகழ் BFSL-க்கு ்கஷி்டைக்கும 

உரி்ம்களுக்கு பதாரபட�ம இல்லதாமல், இஙள்க அட்டைத்தாரர் 

ஒப்பந்ம/MITC/்கதார்டு வழஙகு்ல் ளபதான்�வற்�ஷின் 

அடிப்ப்டையில் ்ரப்பினர்்கள இ்டைளய அது ந்டைமு்�யில் 

இருக்கும ளபதாது அல்லது அ்ன் பி�கு எந் ளநரத்ஷிலும 

ஏற்படைக்கூடிய ளவறுபதாடு்கள மற்றும/அல்லது ள்கதாரிக்்்க்கள 

நஷிலு்வத ச்தா்்க உடபடை ஆனதால் இ்வ்கள மடடுளம 

அல்லதாமல் அ்னதது ்்கரதாறு்களும நடுவர் ்ீர்ப்பு மற்றும 

�மர�ம �டடைம, 1996 மற்றும ்ற்ளபதா்்க்கு 

ந்டைமு்�யிலுள்ள அ்னு்டைய அடுத்டுத் �டடைப்பூர்வமதான 

மதாற்�ம அல்லது மறுஅமலதாக்்கத்ஷின் வி்ஷி்க்ளின்படி ்ீர்வு 

்கதாைப்படும மற்றும பரஸ்பரம நஷியமஷிக்்கப்படடை ஒளர நடுவர் 

மூலம நடைத்ப்படும. 

c) நடுவர் ்ீர்ப்பதாயத்் அ்ழப்ப்ற்்கதான அ�ஷிவிப்பு 

ள்்ஷியிலஷிருநது 30 நதாட்களுக்குள நடுவ்ர நஷியமனம 

ச�ய்வ்ற்கு அட்டைத்தாரரிடைமஷிருநது பரிநது்ர்கள எதுவும 

இல்லதா் நஷி்லயில், ஒளர நடுவருக்்கதா்க BFSL மூலம 

பரிநது்ரக்்கப்படும நஷியமனம ஏற்றுக்ச்கதாள்ளப்படடை்தா்க 

்கரு்ப்படும. 

d) நடுவர் ்ீர்ப்பதாயத்ஷின் நடைவடிக்்்க்கள நடுவர் ்ீர்ப்பு மற்றும 

�மர�ம �டடைம 1996-இன் ்ீகழ் மும்பயில் ஒரு இடைத்ஷில் 

ஆங்கஷிலத்ஷில் நடைத்ப்படும.

e) நடுவர் ்ீர்ப்பதாயத்ஷின் முடிவு இறு்ஷியதான்்கதாவும 

்ரப்பினர்்க்்ளக் ்கடடுப்படுத்க்கூடிய்தா்கவும இருக்கும.



15

f) ்கதார்டிலுள்ள நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய ச�லுத் ்வ�ஷினதால், 

BFSL-க்கு இ்வ்கள மடடுமல்லதாமல், நதாடடின் �டடை 

்கடடை்மப்பிற்குள அ்ற்கு ்கஷி்டைக்்கக்கூடிய மற்� அ்னதது 

்ீர்வு்க்்ளயும பின்பற்றுவ்் ்விர ்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள 

நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய வசூலஷிக்்க �டடைத்ஷின் உ்வி்யப் சப� 

உரி்ம உள்ளது. 

8.  காரறை நிறுத்துதல்/திரும்பப் தபறுதல்
a) BFSL-இன் வதாடிக்்்கயதா்ளர் ஆ்ரவுக்கு (வதாடிக்்்கயதா்ளர் 

ஆ்ர்வப் பதார்க்்கவும) எழுததுப்பூர்வமதான அ�ஷிவிப்்ப 

அனுப்புவ்ன் மூலம எந் ளநரத்ஷிலும அட்டைத்தாரர் 

ஒப்பந்த்் முடிவுக்கு ச்கதாண்டு வரலதாம. எனினும, ்கதார்டு 

்கைக்கு நஷிலு்வயிலுள்ள அ்னதது ச்தா்்க்யயும 

முழு்மயதா்க ச�லுத்ஷினதால் மடடுளம மூடைப்படடும. 

b) BFSL எந்க் ்கதாரைமும ச்ரிவிக்்கதாமல் அ�ஷிவிப்புடைன் அல்லது 

இல்லதாமலும ்கஷிசரடிட ்கதார்்டை எந் ளநரத்ஷிலும இரதது 

ச�ய்வ்ன் மூலம ஒப்பந்த்் முடிவுக்கு ச்கதாண்டு வரலதாம. 

c) ்கதார்டு ்கைக்்கஷிலுள்ள முழு நஷிலு்வத ச்தா்்க, ஏள்னும 

ச�யல்படுத்ப்படடு நஷிலு்வயிலுள்ள ்கதார்டு பரிவர்த்்ன்கள 

ஆனதால் இன்னும ்கைக்்கஷில் வசூலஷிக்்கப்படைதா் ச்தா்்கயுடைன் 

ள�ர்தது, எந்க் ்கதாரைத்ஷிற்்கதா்கவும ஒப்பந்த்் 

இ்டைநஷிறுத்ஷினதால்/ முடிவுக்கு ச்கதாண்டு வந்தால் BFSL-க்கு 

உடைனடியதா்க ச�லுத் ளவண்டிய்தா்கஷிவிடும. நஷிலு்வத ச்தா்்க 

ஏள்னும இருந்தால் ்கதார்டு ்கைக்்்க மூடிய பி�கு கூடை, 

உண்்மயதான நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய கு�ஷிததுக்்கதாடடி 

அட்டைத்தாரருக்கு மதா்தாந்ஷிர அ�ஷிக்்்க்கள ச்தாடைர்நது 

்கஷி்டைக்கும.

d) அட்டைத்தாரர் ளபஙக் ஆஃப் பளரதாடைதா குழும நஷிறுவனங்க்ளில் 

ஏள்னும ஒன்றுக்கு பைம ச�லுத் ்வ�ஷியுள்ளதார் என்று 

்கண்டை�ஷியப்படடைதால், ்கதார்்டை மூடி /முடிவுக்கு ச்கதாண்டு வநது/ 

இரதது ச�ய்் பி�கு கூடை ்்டையில்லதா �தான்�ஷி்்ழ (NOC) 

நஷிறுத்ஷி ்வக்்க BFSL–க்கு உரி்ம உள்ளது.

9. காரடின் இழப்பு/திருடடு/தவைான 
பயன்பாடு

i) அட்டைத்தாரர் உடைனடியதா்க https://online.bobcards.com (ளபதார்டைல் 

அணு்கலுக்கு ஏற்்கனளவ ப்ஷிவு ச�ய்்ஷிருந்தால்) வழஷியதா்க 

்கதார்்டை முடைக்்க ளவண்டும அல்லது 1800225100-ல் அ்ழக்்க 

ளவண்டும அல்லது ப்ஷிவு ச�ய்யப்படடை சமதா்பல் எண் 

வழஷியதா்க +91 9323803935 என்� எண்ணுக்கு BLOCK < ்கஷிசரடிட 

்கதார்டு எண்> என்று SMS அனுப்ப ளவண்டும அல்லது  

crm@bobfinancial.com-க்கு மஷின்னஞ�ல் அனுப்ப ளவண்டும மற்றும 

்கஷிசரடிட ்கதார்டின் இழப்பு/்ஷிருடடு/்வ�தான பயன்பதாடு/உரிய 

ளநரத்ஷில் ்கஷி்டைக்்கதா்து கு�ஷிதது அ�ஷிவிப்ப்ஷில் ்கதார்டு 

உடைனடியதா்க முடைக்்கப்படும. 
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ii) BFSL-க்கு ்கதார்டின் இழப்பு கு�ஷிதது ச்ரிவிப்ப்ற்கு முன் ்கதார்டில் 

ஏற்படும எந்ப் பரிவர்த்்ன்களுக்கும BFSL சபதாறுப்ளபற்்கதாது 

அல்லது சபதாறுப்பல்ல ளமலும அ்ற்கு அட்டைத்தாரர் மடடுளம 

முற்�ஷிலும சபதாறுப்பதாவதார். 

iii) ்கதார்டின் இழப்பு அல்லது ்ஷிருடடு கு�ஷிதது BFSL-க்கு 

ச்ரிவிப்பதுடைன் கூடு்லதா்க, அட்டைத்தாரர் ்கஷிசரடிட 

்கதார்டு்க்ளின் ்ஷிருடடு கு�ஷிதது ்கதாவல்து்�யிடைம ச்ரிவிதது 

ஒரு FIR-ஐப் ப்ஷிவு ச�ய்ய ளவண்டும. 

iv) அட்டைத்தாரரின் ஒப்பு்லுடைன் யதாரதாவது ்கதார்்டைப் சபற்று 

ச்கதாண்டு ்வ�தா்க பயன்படுத்ஷினதால் எனினும, அ்னதது 

இழப்பு்களுக்கும அட்டைத்தாரர் சபதாறுப்பதாவதார். 

v) மதாற்று ்கதார்்டைப் சப�, அட்டைத்தாரர் crm@bobfinancial.com–க்கு 

மஷின்னஞ�ல் ள்கதாரிக்்்க்ய அனுப்ப ளவண்டும. 

10. தவளிப்படுத்துதல்
a) BFSL ரி�ர்வ வங்கஷியதால் அங்ீக்கரிக்்கப்படடை ்கடைன் ்்கவல் 

நஷிறுவனங்களுடைன் (CIC-்கள) இ்ைநதுள்ளது மற்றும ்கடைன் 

்்கவல் நஷிறுவனங்கள (ஒழுஙகுமு்�) �டடைம, 2005-இன் படி, 

மதா்தாந்ஷிர அடிப்ப்டையில் இந் நஷிறுவனங்களுடைன் 

புள்ளிவிவரங்களுடைன், ்கஷிசரடிட ்கதார்டுடைன் (பயன்படுத்ஷிக் 

ச்கதாண்டிருந்தால்) இ்ைக்்கப்படடுள்ள ்ற்ளபதா்்ய இருப்பு, 

்கடைன்்கள / EMI �்ஷி்கள, ்கஷிசரடிட ்கதார்டு/்கடைனில் நஷிலு்வயிலுள்ள 

ச்தா்்க, பைம ச�லுததும வரலதாறு ளபதான்�்வ உடபடை 

ஆனதால் இ்வ்கள மடடுளம இல்லதாமல் ்கடைன் ்்கவல்்க்்ளப் 

ப்கஷிர்நது ச்கதாளளும. CIC-்கள உண்்மயதான ்கடைன் ்்கவல்்க்்ள 

மடடுளம வழஙகும மற்றும ்கடைன் வழங்க ளவண்டுமதா அல்லது 

கூடைதா்தா என்பது ச்தாடைர்பதான எந் வி்மதான ்கருததுக்்க்்ளயும, 

கு�ஷிப்பு்க்்ளயும, வி்ளக்்கங்க்்ளயும வழங்கதாது. 

b) இஙள்க ளமளல ஏள்னும இருந்தாலும, BFSL எந் ளநரத்ஷிலும 

அட்டைத்தாரருக்கு சுயதா்ீனமதான CIC வழங்கஷிய ்கடைன் ம்ஷிப்பு / 

அ�ஷிக்்்கக்்கதா்க சபதாறுப்ளபற்்கதாது. 

c) உரிய ளநரத்ஷில் ச�லுத் ளவண்டிய நஷிலு்வத ச்தா்்க்ய 

ச�லுததுவ்ன் மூலம நல்ல ்கடைன் வரலதாற்்�ப் பரதாமரிப்பது 

அட்டைத்தாரருக்கு நல்லது. பைம ச�லுத் ்வ�ஷிய்ற்்கதான 

விவரங்களும CIC-்களுடைன் இருக்கும, இது அட்டைத்தாரரின் 

்கடைன் ம்ஷிப்்ப பதா்ஷிக்்கலதாம.

d) அட்டைத்தாரர் பில்லஷிங ்்கரதா்� எழுப்பு்கஷி�தார் இது கு�ஷிதது 

BFSL முன்ளப ்வ�தான ்்கரதாறு என்று ச்்ளிவுபடுத்ஷிவிடடைது 

அல்லது BFSL-ஆல் வ்ரயறுக்்கப்படடை ்கட-ஆஃப் ள்்ஷிக்குப் பின் 

்்கரதா்� எழுப்பு்கஷி�தார், மற்றும/அல்லது PIN அல்லது 3D 

பதாது்கதாப்பு ்கடைவுச்ச�தால் பயன்படுத்ப்படும இடைங்க்ளில் 

பதாது்கதாப்பதான பரிவர்த்்ன்கள ச்தாடைர்பதான ்்கரதாறு ஏற்படும 

சூழ்நஷி்லயில் கூடை CIC-்களுக்கு சபதாறுப்பிலஷிருநது ்வறும 

அட்டைத்தாரர் பற்�ஷி அ�ஷிவிப்ப்ற்்கதான உரி்ம BFSL-க்கு 

உள்ளது. 
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e) BFSL ள்்வக்ள்கற்ப, ்கதார்டு ்கைக்்கஷின் விவரங்க்்ள 
�டடைப்பூர்வமதான அ்ஷி்கதாரி்களுக்கு வழஙகும. 

f) சப�ப்படடை பரிவர்த்்ன எச்�ரிக்்்க்கள பரிவர்த்்ன 
முடிவ்டைந்்் உறு்ஷிப்படுததுவ்தா்க ்கரு்ப்படை மதாடடைதாது. 

g) அட்டைத்தாரர் பி� ்யதாரிப்பு்கள கு�ஷிதது BFSL-யிலஷிருநது 
ஏள்னும ளநரடியதா்க �ந்்ப்படுதது்ல் அல்லது ச்தா்லளப�ஷி 
அ்ழப்பு / SMS-்க்்ளப் சப� விருமபவில்்ல என்�தால், 
அட்டைத்தாரர் BFSL-க்கு மஷின்னஞ�ல் அனுப்பலதாம. ்கஷிசரடிட 
்கதார்டின் முக்்கஷியமதான அம�ங்கள ச்தாடைர்பதான ்்கவல் 
ச்தாடைர்பு்க்்ள அட்டைத்தாரர் ச்தாடைர்நது சபறுவதார். MITC 
ஆவைத்ஷின் சமன் ந்கல், ்கதார்டு உறுப்பினரின் வி்ஷிமு்�்கள 
மற்றும நஷிபந்்ன்கள, ச்தாடைர்பு்டைய ்கஷிசரடிட ்கதார்டு 
வழஷி்கதாடடு்ல்்கள மற்றும உளளூர் வி்ஷிமு்�்கள 
அ்ஷி்கதாரப்பூர்வமதான வ்லத்்ளத்ஷில் உள்ளன.

11. குறைகளுககு தரீவு காணும் வழிமுறை
a. சவற்�ஷி்கரமதான வைி்கம வதாடிக்்்கயதா்ளர்்களுடைன் நீடித் 

பரஸ்பர பயன்ளிக்கும ச்தாடைர்்ப உருவதாக்குவ்்ப் சபதாறுத்து 

என்ப்் நதாங்கள நமபு்கஷிள�தாம. நதாங்கள வதாடிக்்்கயதா்ளர்்க்ளின் 

கு்�்களுக்கு ்ீர்வு ்கதாணும ்னிப்படடை பிரி்வ 

அ்மததுளள்ளதாம, இது வதாடிக்்்கயதா்ளர்்க்ளின் அ்னதது 

வி�தார்ை்கள, ள்களவி்கள மற்றும பு்கதார்்கள/கு்�்க்்ளக் 

்கவனிததுக் ச்கதாள்கஷி�து. எங்கள வதாடிக்்்கயதா்ளர்்களுடைன் 

அவர்்க்ளின் ள்்வ்க்்ள மஷி்கவும ்ஷி�மபடை உரிய ளநரத்ஷில் 

்்கயதாளுவ்ற்கு நதாங்கள பின்வரும வ்்கயதான ஆ்ர்வ 

வழஙகு்கஷிள�தாம. 

b. ளமலும எ்்யும விரிவுபடுத், ்கஷிசரடிட ்கதார்டு ்கஸ்டைமர் 

எக்ஸ்பரீியன்ஸ் BOB ஃபினதான்்ஷியல் ச�தாலு்ன்ஸ் லஷிமஷிசடைட, 

15வது மதாடி, 1502/1503/1504, டி.எல்.செச் பதார்க், எஸ்.வி. �தா்ல, 

ள்கதாளர்கதான் ளமற்கு, மும்ப – 400104-ல் பிரச்�்ன்க்்ள ஆய்வு 

ச�ய்து பதாரபட�மற்� ்ீர்்வ வழஙகுவ்ற்கு ்்லவர் – 

வதாடிக்்்கயதா்ளர் அனுபவத்் (செட - ்கஸ்டைமர் 

எக்ஸ்பரீியன்ஸ்) நீங்கள ச்தாடைர்பு ச்கதாள்ளலதாம மற்றும  

crm@bobfinancial.com-க்கு மஷின்னஞ�ல் அனுப்பலதாம. 

வாடிகறகயாளர ஆதரவு

வதாடிக்்்கயதா்ளருக்கு ஏள்னும ள்களவி அல்லது பு்கதார் இருந்தால், 

எங்கள சபருநஷிறுவன அலுவல்கத்ஷின் பின்வரும எண்்க்ளில் 

அல்லது https://online.bobcards.com-ல் அவர்்க்ளின் ்கதார்டு்க்்ளப் ப்ஷிவு 

ச�ய்வ்ன் மூலம அவர்்கள எங்க்்ள அ்ழக்்கலதாம 

பிரசேறனகள் மின்னஞேல்/ததாறலசபேி எண்

பில்லஷிங / பைம 

ச�லுதது்ல் / ்கதார்டு 

பரதாமரிப்பு / ள�்வ 

ள்கதாரிக்்்க அல்லது 

மற்� ள்களவி்கள

crm@bobfinancial.com

24 X7 ்கடடைைமஷில்லதா எண்  

1800 103 1006 அல்லது

1800 225 100
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பிரசேறனகள் மின்னஞேல்/ததாறலசபேி எண்

்கதார்டு இழப்பு/்ஷிருடடு உங்கள ்கதார்்டை உடைனடியதா்க  
https://online.bobcards.com வழஷியதா்க 
முடைக்்கவும (ளபதார்டைல் அணு்கலுக்கு 
ஏற்்கனளவ ப்ஷிவு ச�ய்்ஷிருந்தால்) 
அல்லது 1800 225 100-ல் அ்ழக்்கவும 
அல்லது உங்கள ப்ஷிவு ச�ய்யப்படடை 
சமதா்பல் எண் வழஷியதா்க  
+91 9323803935 என்� எண்ணுக்கு  
BLOCK <்கஷிசரடிட ்கதார்டு எண்> என்று 
SMS அனுப்பவும அல்லது  
crm@bobfinancial.com-க்கு மஷின்னஞ�ல் 
அனுப்பவும

புகாரகளுககு தரீவு 
காணும் வழிமுறை

மின்னஞேல் ததாைரபு 

3 ளவ்ல நதாட்களுக்கு 
ளமல் பு்கதார் 
்கவனிக்்கப்படைதாமல் 
இருந்தால்

crm@bobfinancial.com

அடுத் 2 ளவ்ல 
நதாட்களுக்கு பு்கதார் 
்கவனிக்்கப்படைதாமல் 
இருந்தால்

crm1@bobfinancial.com

பு்கதார் இன்னும 
்கவனிக்்கப்படைதாமல் 
இருந்தால்

escalations@bobfinancial.com

“்யவுச�ய்து அ்ழப்ப்ற்கு முன் பின்வரும விவரங்க்்ள ்யதாரதா்க 
்வததுக்ச்கதாள்ளவும: உங்கள ்கஷிசரடிட ்கதார்டு எண், உங்கள சபயர், 
உங்கள ச்தாடைர்புக்்கதான ச்தா்லளப�ஷி எண், உங்கள மஷின்னஞ�ல் ஐடி 
(ஏள்னும இரும்தால்)” 

ளமலும விரிவுபடுத், ்கஷிசரடிட ்கதார்டு ்கஸ்டைமர் எக்ஸ்பரீியன்்ஷில் 
பிரச்�்ன்க்்ள ஆய்வு ச�ய்து பதாரபட�மற்� ்ீர்்வ வழங்க நீங்கள 
்்லவர் – வதாடிக்்்கயதா்ளர் அனுபவத்் (செட - ்கஸ்டைமர் 
எக்ஸ்பரீியன்ஸ்) ச்தாடைர்பு ச்கதாள்ளலதாம. 

BOB ஃபினான்்ியல் தோலு்ன்ஸ் லிமிதைட
15வது மதாடி, 1502/1503/1504, டி.எல்.செச்
பதார்க், எஸ்.வி. �தா்ல, ள்கதாளர்கதான் ளமற்கு, மும்ப-400104.
24X7 ்கடடைைமஷில்லதா எண் – 18001031006 அல்லது 1800225100

உன்ன்ஷி ்கஷிசரடிட ்கதார்டின் ்யதாரிப்பு அம�ங்கள பற்�ஷிய ளமலும 
விவரங்களுக்கு மற்றும உளளூர் சமதாழஷியில் மஷி்கவும முக்்கஷியமதான 
வி்ஷிமு்�்கள மற்றும நஷிபந்்ன்களுக்்கதா்க, ்யவுச�ய்து எங்கள 
வ்லத்்ளம www.bobfinancial.com <http://www.bobfinancial.com>-ல் உன்ன்ஷி 
்கஷிசரடிட ்கதார்ட பக்்கத்்ப் பதார்க்்கவும.

ப்ஷிப்பு: உன்ன்ஷி | 1.0 மதார்ச், 2022





BOB ஃபினான்்ியல் தோலு்ன்ஸ் லிமிதைட

“பளரதாடைதா ெவுஸ்”, ்ஷிவதான் ்தாப்பிங ச�ன்டைருக்குப் பின்னதால்,  

எஸ்.வி. �தா்ல, ளஜதாள்கஸ்வரி (ளமற்கு), மும்ப - 400 102

www.bobfinancial.com


