
டாடா ம ாட்டார்ஸ் ஃபைனான்ஸ் லி ிடடட் 

நேரிய ேடத்தை குறியடீு - 2016-17 

அறிமுகம் 

இந்ைிய ரிசர்வ் வங்கி ("RBI") முைன்தை அறிவுறுத்ைங்களின் DNBR அடிப்பதடயிலான 
ேதடமுதறகளின் பயனுள்ள கண்ந ாட்டத்ைிதன வாடிக்தகயாளர்களுக்கு வழங்குவைற்கு 
டாடா நைாட்டார்ஸ் ஃதபனான்ஸ் லிைிடடட் ("நிறுவனம்") இந்ை நேரிய ேடத்தை குறியடீ்தட 
(குறியடீு) ஏற்றுக்டகாண்டுள்ளது. ேிறுவனம் அைன் வாடிக்தகயாளர்களுக்கு வழங்குகிற ேிைி 
வசைிகள் ைற்றும் நசதவகதளப் டபாறுத்ைவதையில், PD. 008/03.10.119/2016-17 இந்ை 
ேிறுவனத்ைால் பின்பற்றப்படும். அவர்களுக்கு பயன்ைைக்கூடிய ேிைி வசைிகள் ைற்றும் 
நசதவகதளப் டபாறுத்ை வதையிலும், ேிறுவனம் ஒப்பளிக்கக்கூடிய ைற்றும் வழங்கக்கூடிய 
எந்ைடவாரு கடனுக்கும் விண் ப்பிப்பைற்கும், ைகவலறிந்ை முடிவுகதள எடுப்பைற்கு 
வாடிக்தகயாளர்களுக்கு இந்ை குறியடீு உைவி டசய்யும். 

இந்ைக் குறியடீு ேிறுவனத்ைின் வதலைளத்ைில் ஆங்கிலத்ைிலும், வட்டாை டைாழியிலும் 
டவளியிடப்படும். இந்ைக் குறியடீு ேிறுவனத்ைின் அதனத்து கிதள அலுவலக வளாகங்களிலும் 
ஆங்கிலத்ைிலும், வட்டாை டைாழியிலும் காட்சிப்படுத்ைப்படும். 

1. இந்தக் குறியீட்டின் ம ாக்கம் 

பின்வருவனவற்றிற்காக இந்ைக் குறியடீு உருவாக்கப்படுகிறது: 

• வாடிக்தகயாளர்கதள தகயாள்வைில் குதறந்ைபட்ச ைைேிதலகதள அதைப்பைன் மூலம் 
சிறந்ை, ேியாயைான ைற்றும் ேம்பிக்தகயான ேதடமுதறகதள உருவாக்குவைற்கு 

• நசதவகளிலிருந்து அவர்கள் ேியாயைாக என்ன எைிர்பார்க்கலாம் என்பது குறித்து 
வாடிக்தகயாளர்களுக்கு சிறந்ை புரிைதல ஏற்படுத்துவைற்நகதுவாக 
டவளிப்பதடத்ைன்தைதய அைிகரிப்பைற்கு 

• உயர்ந்ை இயக்க ைைேிதலகதள டபறுவைற்கு நபாட்டித்ைன்தை வாயிலாக சந்தை 
சக்ைிகதள ஊக்குவிப்பைற்கு; 

• வாடிக்தகயாளர்களுக்கும் ேிறுவனத்ைிற்குைிதடநய ஒரு ேியாயைான ைற்றும் சுமூக 
உறதவ உருவாக்குவைற்கு. 

2. எங்கள் முக்கிய உறுதிப்ைாடுகள்  ற்றும் ைிரகடனங்கள் 

எங்களுதடய அதனத்து வாடிக்தகயாளர்தளயும் தகயாளும்நபாது, பின்வருைாறு ோங்கள் 
ைிறதையுடனும், ேியாயைாகவும் ைற்றும் விடாமுயற்சியுடனும் டசயல்படுநவாம்: 

• ோங்கள் வழங்குகிற ேிைி ையாரிப்புகள் ைற்றும் நசதவகளுக்காக இந்ைக் குறியடீ்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உறுைிப்பாடுகள் ைற்றும் ைைேிதலகள் ைற்றும் எங்கள் ஊழியர்கள் 
பின்பற்றுகிற டசயல்முதறகள் ைற்றும் ேதடமுதறகதள அதடைல்; 

• அதனத்து ேிைி நசதவகளும், அது டைாடர்பான அதனத்து சட்டங்கள் ைற்றும் 
ஒழுங்குமுதறகளுக்கும் இ ங்கியிருத்ைதல உறுைிடசய்ைல்; 
• டைாழில்முதறயான, ைரியாதையான ைற்றும் விதைவான நசதவகதள வழங்குைல்; 
• ேிைி பரிவர்த்ைதனகதள டபாறுத்ைவதையில் விைிமுதறகள் ைற்றும் ேிபந்ைதனகள், 

டசலவுகள், உரிதைகள் ைற்றும் டபாறுப்புகள் குறித்து துல்லியைாகவும், சரியான 
நேைத்ைிலும் டவளிப்படுத்துைல். 

எங்களுதடய ேிைி ையாரிப்புகளும், நசதவகளும் எவ்வாறு நவதல டசய்கின்றன என்பதை 
புரிந்துடகாள்வைற்கு, பின்வருைாறு ோங்கள் வாடிக்தகயாளர்களுக்கு உைவுநவாம்: 

ேிைித் ைிட்டங்கள் குறித்து வாய்டைாழி ைற்றும் எழுத்துப்பூர்வைான ைகவல்கள் / ைகவல் 
டைாடர்புகதள,இந்ைியில் ைற்றும் / அல்லது ஆங்கிலத்ைில் ைற்றும் / அல்லது உள்ளூர் 



வட்டாை டைாழியில் அல்லது கடன் வாங்குபவைால் புரிந்துடகாள்ளக்கூடிய ஒரு டைாழியில் 
அளித்ைல்; 
எங்களது விளம்பை தகநயடு டைளிவாகவும், ைவறாக வழிேடத்ைாைைாகவும் உள்ளது 
என்பதை உறுைிப்படுத்துைல்; 
பரிவர்த்ைதனகளின் ேிைித் ைாக்கங்கதள விளக்குைல்; 
ேிைித் ைிட்டத்ைிதன நைர்வு டசய்வைற்கு வாடிக்தகயாளருக்கு உைவுைல். 

ைவறாக ேடக்கும் விஷயங்கதள ோங்கள் விதைவாகவும், ைாைாக முன்வந்தும் 
பின்வருைாறு தகயாள்நவாம்: 

• ைவறுகதள விதைவாக ைிருத்துைல்; 
• வாடிக்தகயாளர் புகார்கதள விதைவாக கவனித்ைல்; 
• எங்கள் உைவியில் வாடிக்தகயாளர் இன்னும் ைிருப்ைியதடயவில்தலடயனில், 

அவர்களுதடய புகாதை எவ்வாறு முன்டனடுத்துச் டசல்வது என்பதை வாடிக்தகயாளர்களுக்கு 
கூறுைல்; 

• கவனக்குதறவாக விைிக்கப்பட்ட கட்ட ங்கதள ைாற்றியதைத்ைல். 
• டபாருத்ைைற்ற ஊழியர் ேடத்தைதயப் டபாறுத்ைவதையில், டபாறுப்புத்ைன்தையுடன் 

இருத்ைல் ைற்றும் சரிப்படுத்தும் ேடவடிக்தக எடுத்ைல். 

3. ைாரைட்ச ற்ற டகாள்பக 

எங்கள் வாடிக்தகயாளர்களுக்கிதடநய பாலினம், இனம் அல்லது ைைத்ைின் அடிப்பதடயில் 
பாைபட்சம் காட்டைாட்நடாம். 

4. கடன்களுக்கான விண்ணப்ைங்கள்  ற்றும் அவற்றிபன டசயலாக்கம் டசய்தல்: 

a) ேிறுவனத்ைால் டவளியிடப்படும் கடன் விண் ப்பங்களில், கடன் வாங்குபவர் ஒரு 
ைகவலறிந்ை முடிதவ எடுப்பைற்நகதுவாக, கடன் வாங்குபவரின் ேலதன பாைிக்கக்கூடிய, 
நைதவயான ைகவல்கள் நசர்க்கப்பட்டிருக்கும். கடன் விண் ப்ப படிவத்துடன் சைர்ப்பிக்கப்பட 
நவண்டிய ஆவ ங்கள் கடன் விண் ப்ப படிவத்ைில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். 

b) அதனத்து கடன் விண் ப்பங்களுக்கும் ேிறுவனம் ஒப்புதக ைசீது வழங்கும். கடன் 
விண் ப்பங்களுக்கு இருபத்நைாறு (21) ோட்களுக்குள் அல்லது கடன் வாங்குபவர் ைற்றும் 
ேிறுவனத்ைிற்கிதடநய பைஸ்பைம் ஒப்புக்டகாள்ளப்பட்ட, அதனத்து வதகயிலும் பூர்த்ைி 
டசய்யப்பட்ட விண் ப்ப படிவம் வைப்டபற்ற நைைியிலிருந்து அத்ைதகய ேீட்டிக்கப்பட்ட 
காலத்ைிற்குள் ைீர்வு கா ப்படும்  ைற்றும் அது அளிக்கப்பட்ட ஒப்புதகயில் குறிப்பிடப்பட 
நவண்டும். 

c) எந்ைடவாரு கூடுைல் விவைங்கள் / ஆவ ங்கள் நைதவப்படினும், அது கடன் 
வாங்குபவர்களுக்கு உடனடியாக டைரிவிக்கப்பட நவண்டும். 

d) விண் ப்பைாைர் அல்லது கடன் வாங்குபவருக்கான அதனத்து ைகவல் டைாடர்புகளும், 
விண் ப்பைாைர் அல்லது கடன் வாங்குபவைால் புரிந்துடகாள்ளக்கூடிய டைாழியில் இருக்க 
நவண்டும். 

5. கடன்  திப்ைீடு  ற்றும் விதிமுபறகள்/ ிைந்தபனகள் 

a) கடன் வாங்குபவரின் கடன் ைகுைி குறித்து ேிறுவனம் உரிய கவனம் டசலுத்ை நவண்டும், 
இது விண் ப்பத்ைின்ைீது முடிடவடுப்பைற்கான  ஒரு முக்கிய அளவுரு ஆகும். அந்ை ைைிப்படீு 
ேிறுவனத்ைின் கடன் டகாள்தககள், ேியைங்கள் ைற்றும் அதுகுறித்ை ேதடமுதறகளின்படி 
இருக்க நவண்டும். 

b) ஒப்பளிப்பு டசய்யப்பட்ட கடன் டைாதக அல்லது பிறவாறாக, கடன் வாங்குபவருக்கு 
எழுத்துப்பூர்வைான ஒப்பளிப்பு கடிைம் வாயிலாக டைரிவிக்கப்படும் நைற்படி கடிைத்ைில், 



வருடாந்ைிை வட்டி விகிைம் ைற்றும் விண் ப்ப முதற உட்பட விைிமுதறகள் ைற்றும் 
ேிபந்ைதனகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ைற்றும் அந்ை விைிமுதறகள் ைற்றும் ேிபந்ைதனகள் 
கடன் வாங்குபவைால் ஒப்புக்டகாள்ளப்பட்டது பைிநவட்டில் தவத்ைிருக்கப்படும். 

c) நைற்படி ஒப்பளிப்பு கடிைத்ைின்ைீது, கடன் வாங்குபவரின் தகடயாப்பத்துடன் கூடிய 
ஒப்புைதல கடன் வாங்குபவரிடைிருந்து ேிறுவனம் டபற நவண்டும் ைற்றும் அந்ை ஒப்புைல் 
"என்னால் / எங்களால் படித்து புரிந்துடகாள்ளப்பட்ட அதனத்து விைிமுதறகள் ைற்றும் 
ேிபந்ைதனகதளயும் ோன் / ோங்கள் ஏற்றுக் டகாள்கிநறாம்" என்ற ைதலப்பின்கீழ் இருக்க 
நவண்டும். அத்ைதகய ஒப்புைலின் ஒரு பைிதவ ேிறுவனம் பைாைரிக்க நவண்டும். 

d) கடன்கதள ஒப்பளிப்பு டசய்கிற / வழங்குகிற சையத்ைில், கடன் ஒப்பந்ைத்ைில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதனத்து இத ப்புகளுடனும் கூடிய கடன் ஒப்பந்ைத்ைின் ஒரு ேகதல, 
அதனத்து கடன் வாங்குபவர்களுக்கும் அளிப்பைற்கு ேிறுவனம் எப்நபாதும் கடதைப்பட்டைாகும். 
அதனத்து கடன் வாங்குபவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட கடன் ஒப்பந்ைம் ைற்றும் அதனத்து 
இத ப்புகளிலும், விைிமுதறகள் ைற்றும் ேிபந்ைதனகள் ைற்றும் ைவத  படிவ வடிவத்ைில் 
வட்டி விகிைத்ைிதன டகாண்டிருக்கிறது என்பதை ேிறுவனம் உறுைிப்படுத்ை நவண்டும், இது 
கடன் ஒப்பந்ைத்துடன் இத க்கப்பட்டிருக்க நவண்டும். 

e) ைாைைைாக ைிருப்பி டசலுத்துவைற்காக விைிக்கப்படும் அபைாை வட்டியிதன, கடன் 
ஒப்பந்ைத்ைில் டபரிய எழுத்ைில், ேிறுவனம் குறிப்பிட நவண்டும். 

6. கடன் வழங்குதல், விதிமுபறகள்  ற்றும்  ிைந்தபனகளில் ஏற்ைடும்  ாற்றங்கள் 
உட்ைட: 

a) வட்டி விகிை ைாைிரிதய ேிறுவனம் ஏற்றுக்டகாண்டுள்ளது ைற்றும் வட்டி விகிைங்கள், 
டசயலாக்கம் ைற்றும் பிற கட்ட ங்கள் அைிகப்படியாக இல்தல என்பதை ைீர்ைானிப்பைற்கும், 
உறுைிப்படுத்துவைற்கும் உரிய உள்-டகாள்தககள் ைற்றும் ேதடமுதறகதள உருவாக்கியுள்ளது. 
ேிறுவனம், கடன் வழங்கும்நபாது, கடன் ைற்றும் முன்ப ம் ைீைான வட்டி விகிைம், டசயலாக்க 
ைற்றும் பிற கட்ட ங்கள், நைற்குறிப்பிடப்பட்ட உள் டகாள்தககள் ைற்றும் ேதடமுதறகளுக்கு 
கண்டிப்பாக இ ங்கியிருக்கிறது என்பதை உறுைிப்படுத்ை நவண்டும். வட்டி விகிை ைாைிரி, 
ேிறுவனத்ைின் (www.tmf.co.in) வதலைளத்ைில் டவளியிடப்பட்டுள்ளது 

b) ஒப்பளிப்பு கடிைத்ைின் அதனத்து விைிமுதறகள் ைற்றும் ேிபந்ைதனகளுக்கும் கடன் 
வாங்குபவர் இ ங்கி ேடந்ைவுடன், உடனடியாக கடன் வழங்கப்படும். 

c) ப ம் வழங்கும் கால அட்டவத , வட்டி விகிைங்கள், நசதவக் கட்ட ங்கள், 
முன்டசலுத்ைல் கட்ட ங்கள், முைலியன உட்பட விைிமுதறகள் ைற்றும் ேிபந்ைதனகளில் 
ஏநைனும் ைாற்றம் இருந்ைால், அைற்கான அறிவிப்டபான்தற ேிறுவனம் கடன் டபறுபவருக்கு 
வழங்கும். வட்டி விகிைங்கள் ைற்றும் கட்ட ங்களில் டசய்யப்படும் ைாற்றங்கள் 
வருங்காலத்ைில் ைட்டுநை பாைிக்கும் என்பதையும் ேிறுவனம் உறுைிப்படுத்தும். 

7. ைணம் வழங்கிய ைிறகான ம ற்ைார்பவ: 

a) டசலுத்துைல் அல்லது டசயல்ைிறதன ைிரும்பப் டபறுைல் / முடுக்கம் டசலுத்துவைற்கான 
எந்ைடவாரு முடிவும், கடன் ஒப்பந்ைத்ைிதன ஒத்ைிருக்கும். 

b) கடன் வாங்குபவருக்கு எைிைாக ேிறுவனம் டகாண்டிருக்கக்கூடிய எந்ைடவாரு முதறயான 
உரிதை அல்லது உரிதைநகாைலுக்கு உட்பட்டு, அதனத்து ேிலுதவத் டைாதககளும் ைிரும்பச் 
டசலுத்ைப்படும்நபாது அல்லது டசலுத்ைப்பட நவண்டிய கடன் டைாதககள் டபறப்படும்நபாது, 
கடன் டபறுபவைால் வழங்கப்பட்ட அதனத்து பித யங்களும், விடுவிக்கப்படும். அத்ைதகய 
சரிக்கட்டல் உரிதை டசயல்படுத்ைப்பட நவண்டுடைனில், ைீைமுள்ள உரிதைநகாைல்கள், ைற்றும் 
சம்ைந்ைப்பட்ட உரிதைநகாைல் ைீர்வு டசய்யப்படும் வதையில் அல்லது டசலுத்ைப்படும் 
வதையில் அந்ை பித யங்கதள ைக்கதவத்துக் டகாள்வைற்கான உரிதைதய ேிறுவனத்ைிற்கு 

http://www.tmf.co.in/


வழங்குகிற ேிபந்ைதனகள் குறித்ை முழு விவைங்களுடனான அது குறித்ை அறிவிப்பு கடன் 
வாங்குபவருக்கு வழங்கப்பட நவண்டும். 

c) வாகனங்கதள தகப்பற்றுவது டைாடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி வழங்கிய வழிகாட்டுைல்கதள 
ேிறுவனம் பின்பற்ற நவண்டும். டவளிப்பதடத்ைன்தைதய உறுைிப்படுத்துவைற்காக, ஒப்பந்ைம் / 
கடன் ஒப்பந்ைத்ைின் விைிமுதறகள் ைற்றும் ேிபந்ைதனகளில் பின்வருவன டைாடர்பான 
விைிமுதறகளும் இருக்க நவண்டும்: 

i. தகப்பற்றுவைற்கு முன்பு அளிக்கப்பட நவண்டிய அறிவிப்பு காலம்; 

ii. அத்ைதகய அறிவிப்பு காலத்ைிதன விளக்கிக் டகாள்வைற்கான சூழ்ேிதலகள்; 

iii. பித யத்ைிதன தகப்பற்றுவைற்கான ேதடமுதற; 

iv. டசாத்ைிதன விற்பைற்கு / ஏலம் விடுவைற்கு முன்பு கடதனத் ைிருப்பிச் டசலுத்துவைற்கு 
கடன் வாங்குபவருக்கு வழங்கப்பட நவண்டிய இறுைி வாய்ப்பு குறித்ை ஒரு விைிமுதற; 

v. கடன் வாங்குபவருக்கு அவைது உதடதைதய ைிரும்ப அளிப்பைற்கான ேதடமுதற; ைற்றும் 

vi. டசாத்ைிதன விற்பைற்கு / ஏலம் விடுவைற்கான ேதடமுதற. 

8. டைாது 

a) கடன் வாங்குபவைால் ஏற்கனநவ டவளியிடப்படாை புைிய ைகவல் ஏதும் ேிறுவனத்ைின் 
கவனத்ைிற்கு வைாை வதையில், கடன் ஒப்பந்ைத்ைில் வழங்கப்பட்டுள்ள நோக்கங்கள் ைவிை கடன் 
வாங்குபவரின் விவகாைங்களில் ேிறுவனம் ைதலயிடக்கூடாது. 

b) கடன்கதள வசூலிக்கும் விஷயத்ைில், கடன்கதள வசூலிப்பைற்காக கடன் வாங்குபவர்கதள 
அசாைாை  நேைங்களில் டைாந்ைைவு டசய்ைல், உடல் வலிதைதய பயன்படுத்துைல் நபான்ற 
நைதவயற்ற துன்புறுத்துைலில் ேிறுவனம் ஈடுபடக்கூடாது. 

c) கடன் வாங்குபவரின் வ ிகம் டைாடர்பான சிறப்பு சூழ்ேிதலகளின்படி கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்ட 
நேைங்கள் ைவிை உள்ள நேைங்களில் அவர்கதள அதழக்க நவண்டும் என்றிருந்ைால் அன்றி, 
ைவறிதழத்ை வாடிக்தகயாளர்கதள ேிறுவனம் 0700 ை ியிலிருந்து 2100 ை ி வதையில் 
அதழக்கும். 

d) ேிறுவனம், நைதவப்பட்டால், அைனிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ள ைவத  ைவறிய கடன் 
வாங்குபவரின் பித யத்ைிதன அைல்படுத்துவைற்கான ஏற்பாடுகதள டசய்யலாம், அது 
ேிலுதவத்டைாதககதள வசூலிக்கும் நோக்கத்துடன் ைட்டுநை இருக்கும் ைற்றும் சலன சிந்தை 
டகாண்ட டசாத்ைிழப்தப நோக்கைாக டகாண்டிருக்காது. 

e) அைன் பித யத்ைிதன ேதடமுதறப்படுத்துைல், ைைிப்படீு டசய்ைல் ைற்றும் அைதன 
டபறுைலுக்கான முழு டசயல்முதறயும் ேியாயைாகவும், டவளிப்பதடத்ைன்தையுடனும் 
இருப்பதை ேிறுவனம் உறுைிப்படுத்தும். 

f) கடன் வாங்குபவரின் க க்தக ைாற்றுவைற்கான நகாரிக்தக கடன் வாங்குபவரிடைிருந்து 
டபறப்பட்டால், ேிறுவனத்ைின் சம்ைைம் அல்லது பிறவாறாக, அைாவது, ஆட்நசபதன, 
ஏநைனுைிருந்ைால், அது அத்ைதகய நகாரிக்தக டபறப்பட்ட நைைியிலிருந்து இருபத்நைாரு (21) 
ோட்களுக்குள் டைரிவிக்கப்பட நவண்டும். அத்ைதகய ைாற்றம், சட்டத்ைின்படியான 
டவளிப்பதடத்ைன்தையுடன் கூடிய ஒப்பந்ை விைிமுதறகளின்படி இருக்க நவண்டும். 

g) வாடிக்தகயாளர்கதள உரிய முதறயில் தகயாள்வைற்கு நபாதுைான பயிற்சி 
ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை ேிறுவனம் உறுைி டசய்யும். 



9. புகாருக்கு தீர்வுகாணும் வழிமுபற 

a) வாடிக்தகயாளர்களுக்கான புகார்களுக்கு ைீர்வு காண்பைற்கான வழிமுதற ஒன்தற 
ேிறுவனம் ேிறுவியுள்ளது. ேிறுவனம் ைற்றும் அைன் புறமூலாக்க முகதைகள் டைாடர்பான 
அதனத்து புகார்களும், பின்டைாடர்ைல், கண்கா ித்ைல் ைற்றும் ைீர்வு காண்பைற்காக CRM-ல் 
பைிவு டசய்யப்பட நவண்டும். CRM-ல் எழுப்பப்பட்ட புகார்கள், வதையறுக்கப்பட்ட சுழற்சி 
நேைத்ைிற்குள் பைில் அளிப்பைற்காக / ைீர்வு காண்பைற்காக உரிய துதறகளுக்கு 
நைலனுப்பப்படும். 

b) ைீர்வு கா ப்பட்ட ைற்றும் ேிலுதவயில் உள்ள அதனத்து புகார்கதளயும், வழக்கைான 
அடிப்பதடயில், டைாடர்புதடய துதறத் ைதலதைகளுக்கும், முதுேிதல நைலாண்தைக்கும், 
நைதவயான நைடலழுப்புைல் ைற்றும் டைரிவித்ைல் டசய்வதை ேிறுவனம் உறுைிப்படுத்தும். 

c) வாடிக்தகயாளர் புகார்களுக்கு ைீர்வு காண்பைற்காக, பின்வரும் ேிதலகதள ேிறுவனம் 
ேிறுவியுள்ளது. 

ேிதல 1 

பின்வருவனவற்றில் ஏநைனுடைான்று 

• கிதளகள்: ைிங்கள் முைல் டவள்ளி வதை (காதல 9.30 ை ி முைல் 
ைாதல 6.00 ை ி வதை) சனிக்கிழதை (காதல 9.30 ை ி முைல் ைைியம் 
1.30 ை ி வதை) 

• வாடிக்தகயாளர் நசதவ தையம்: 1800-209-0188 ைிங்கள் முைல் சனி 
வதை (காதல 9.00 ை ி முைல் ைாதல 7.00 ை ி வதை) 

• ைின்னஞ்சல்: Customercare@tmf.co.in 

• வதலைளம்:  www.tmf.co.in 

• புலனம்: 7700910888 

• தகநபசி டசயலி: "Tata Motors Finance - Customer One" என்ற 
டசயலிதய பைிவிறக்கம் டசய்யவும். ேிதல 2 

10  ாட்களுக்குள்  (ேிதலவாரியாக எழுப்பப்பட்ட புகார்களுக்கு டபாருந்தும்) 
புகாருக்கு ைீர்வு கா ப்படவில்தலடயனில், வாடிக்தகயாளர் நசதவ 
குதறைீர் அலுவலர் டசல்வி ஜினல் ைாக்கர் அவர்கதள ேிதல 1-ல் 
டகாடுக்கப்பட்டுள்ள டைாதலநபசி எண் 022-6181 5665-ல் டைாடர்பு 
டகாள்ளவும் அல்லது 

வாடிக்தகயாளர் நசதவ துதறக்கு எழுைவும் 

டாடா நைாட்டார்ஸ் ஃதபனான்ஸ் லிைிடடட், 2-ம் ைளம், ஏ விங், 1 ைிங்க் 
டடக்நனா நகம்பஸ், டபாக்ைான் சாதல எண்.2, ைாநன (நைற்கு), 
ைகாைாஷ்டிைா 400 601. 

ேிதல 3 

புகார் 30  ாட்களுக்குள் ைீர்க்கப்படவில்தலடயனில், வாடிக்தகயாளர்கள், 
கீநழ முகவரியிடப்பட்ட RBI-ன் DNBS-ன் ைண்டல அலுவலகத்ைில் உள்ள 
டபாறுப்பலுவலரிடம் நைல்முதறயடீு டசய்யலாம்: 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, வங்கிசாைா நைற்பார்தவ துதற, மும்தப ைண்டல 
அலுவலகம், 3-வது ைளம், இந்ைிய ரிசர்வ் வங்கி, எைிர்: மும்தப ைத்ைிய 
ையில் ேிதலயம், தபகுல்லா, மும்தப 400008. 
 ின்னஞ்சல் முகவரி:  dnbsmro@rbi.org.in 

 

10. காலமுபற  றுஆய்வு 

a) வழங்கப்பட்ட நசதவகள் குறித்ை பின்னூட்டம் வழங்குைாறு வாடிக்தகயாளர்கதள 
ேிறுவனம் நகட்டுக்டகாள்ளும். இது, ஊழியர்களால் நேைடியாக டைாடர்பு டகாள்வைன் மூலம், 
அல்லது customercare@tmf.co.in என்ற முகவரிகு அனுப்பப்படும் ைின்னஞ்சல் வழியாக, அைன் 
வதலைளத்ைில், ைதலதை அலுவலகத்ைிற்கான கடிைம் வழியாக அல்லது அவ்வப்நபாது 
ேடத்ைப்படுகிற குறிப்பிட்ட வாடிக்தகயாளர் ைிருப்ைிகை ஆய்வு வழியாக டசய்யப்படலாம். 

b) குறியடீு ைற்றும் நைலாண்தையின் பல்நவறு ேிதலகளில் உள்ள குதறைீர் வழிமுதறயின் 
டசயல்பாடு குறித்ை ஒரு காலமுதற ைறுஆய்வு ேிறுவனத்ைால் டசய்யப்படும் ைற்றும் 
அத்ைதகய ைறுஆய்வுகளின் டைாகுக்கப்பட்ட அறிக்தக வழக்கைான இதடடவளிகளில் 
ேிறுவனத்ைின் இயக்குேர் குழுைத்ைிற்கு சைர்ப்பிக்கப்படும். 

நேரிய ேதடமுதற குறியடீ்டின் நோக்கத்ைிதன பின்பற்றியும், அைன் வ ிகத்ைிற்கு அது 
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டபாருந்ைக்கூடிய முதறயிலும், ேிறுவனம் இந்ை குறியடீ்டிற்கு ப ிந்து டசயல்படும் 

ைாநன, 

2022-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு ைாைம் 29-ம் நைைி ேதடடபற்ற அைன் கூட்டத்ைில், இயக்குேர் 
குழுைத்ைால் கதடசியாக ைறுஆய்வு டசய்யப்பட்டு ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்டது. 

குறிப்பு: 

உங்களுடைய ஆவணங்கடை தமிழில் ததரிந்து தகொள்ை, எங்கைின் மின்னஞ்சல் 
மூலமொகவும் ததொைர்பு தகொள்ைலொம் 

customercare@tmf.co.in வொரத்தில் 7 நொட்களும் உங்களுக்கு உதவுவதில் நொங்கள் மகிழ்ச்சி 
அடைகிற ொம். 
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