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அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளரே, 

1 ஏப்ேல், 2020 

நாம் தற்ரபாது எதிர்கைாண்டிருப்பது ஒரு முன் உதாேணமில்லாத 
நிகல. எனரவ, நாம் அகனவரும் ஒன்றிகணந்து இந்த COVID-19 
கநருக்ைடிகய எதிர்த்துப் ரபாோட ரவண்டும். ரிசர்வ் வங்ைியின் 
வழிைாட்டுதல்ைளின்படியும் மற்றும் நமது ஒற்றுகமகயக் 
ைாண்பிப்பதற்ைாைவும், கவரிடாஸ் கபனான்ஸ் தனது 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு ஈ.எம்.ஐ தகடக்ைால சலுகைகய 
நிவாேண நடவடிக்கையாை வழங்குைிறது. 

எங்ைள் தேப்பிலிருந்து ரமற்கைாள்ளப்படும் இந்த நிவாேண 
நடவடிக்கை உங்ைளுக்கும் மற்றும் குடும்பப் போமரிப்புக்கும், 
இந்த தற்ைாலிை சூழ்நிகலகய எதிர்கைாள்ளவும் உதவும். ரமலும், 
குகறந்த பணப்புழக்ைம், வருவாய் ரபான்றவற்றால் வரும் 
இகடயூறுைகளத் தவிர்த்து, உங்ைள் வணிைத்கத சீோைத் கதாடே 
உதவும். 

 

COVID 19 - ஒழுங்குமுறை த ொகுப்பின் கீழ் சில்லறை 
கடன்களுக்கொக ரிசர்வ் வங்கி வழங்கியுள்ள நிவொரணங்கள் 
என்தென்ெ? 

• மார்ச் 1, 2020 மற்றும் ரம 31, 2020 க்கு இகடயில் கசலுத்த 
ரவண்டிய தவகணைகளச் கசலுத்துவதற்கு மூன்று மாத 
ைால அவைாசம் வழங்ை ரிசர்வ் வங்ைி NBFCைளுக்கு அனுமதி 
அளித்துள்ளது. 

• இந்தக் ைாலைட்டத்தில், மார்ச் 1, 2020 முதல் ரம 31, 2020 
வகே கசலுத்த ரவண்டிய தவகணத் கதாகைகய 
ஒத்திகவக்ை NBFCைள் அனுமதிக்ைப்படுைின்றன. 

• அதன்படி, ைடனின் மீதமுள்ள ைாலம் (திருப்பிச் கசலுத்தும் 
அட்டவகண) நீட்டிக்ைப்படும். 
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பருவக்கொல கடனுக்கொெ  றடக்கொலம் என்ைொல் என்ெ? 

• தகடக்ைாலம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ைாலத்திற்கு 
தவகணைகளச் கசலுத்துவதில் இருந்து ‘ஒத்திகவப்பு’ 
அல்லது ‘தற்ைாலிை ஒத்திகவப்பு’ ஆகும் 

• உதாேணமாை, ஒரு தவகணயின் கசலுத்துதல் ைாலம் 2020 
ஏப்ேல் 01, 2020 எனில், ைடன் வழங்ைியவர் ரம, 31 2020 
வகே அந்த தவகணகயச் கசலுத்த அவைாசம் அளிப்பார். 
அந்த தவகணக்ைான திருத்தப்பட்ட கசலுத்தும் நாள் ஜூன் 
1, 2020 ஆை இருக்கும் 

தவரிடொஸ் றபெொன்ஸின் அறெத்து 
வொடிக்றகயொளர்களுக்கும் இந்   றடக்கொலம் 
வழங்கப்படுகிை ொ? 

• மார்ச் 2020 மாதத்திற்ைான நிலுகவத் கதாகைகய நீங்ைள் 
கசலுத்தவில்கல என்றால், நீங்ைள் 3 மாத ைால அவைாசம் 
கபற தகுதியுகடயவர் ஆவரீ்ைள். 

• மார்ச் 2020 தவகண கசலுத்தப்பட்ட ைடன்ைளுக்கு, அதாவது 
ஏற்ைனரவ கசலுத்திய கதாகைக்கு தகடக்ைாலம் கசல்லாது. 
ரமலும் கசலுத்தப்பட்ட நிலுகவத் கதாகை திரும்ப 
தேப்படமாட்டாது. 

• மார்ச் 1, 2020 நிலவேப்படி NPA இல்லாத ைணக்குைளில் 
கபறப்பட்ட அகனத்து ைடன் ைணக்குைளுக்கும் தகடக்ைாலம் 
கசல்லுபடி ஆகும். 

என்ெிடம் கடறெ  ிருப்பிச் தசலுத்துவ ற்கு பபொதுமொெ 
வச ி  இருக்குமொெொல் நொன் என்ெ தசய்ய பவண்டும்? 

• அகனத்து வாடிக்கையாளர்ைளும் இந்த தகடக்ைாலத்கத 
ஏற்றுக் கைாள்ள ரவண்டிய ைட்டாயம் இல்கல. 
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• கதாற்றுரநாய் / முழு அகடப்புக் ைாேணமாை, உங்ைளது 
பணப்புழக்ைம் மற்றும் வருமானத்தில் இகடயூறு 
ஏற்பட்டிருந்தால் இந்தத் கதாகுப்பின் ைீழ் நன்கமைகளப் 
கபற நாங்ைள் உங்ைளுக்கு அறிவுறுத்துைிரறாம். 

• ைடன்ைளுக்ைான வட்டி உங்ைள் ைணக்ைில் கதாடர்ந்து 
ரசர்ந்துக் கைாண்டிருக்ைிறது என்பகதயும், அது அதிை பண 
விேயத்கத விகளவிக்ைக் கூடும் என்பகதயும் நீங்ைள் 
ைவனத்தில் எடுத்துக்கைாள்ள ரவண்டும். 

நொன்  றடக்கொல சலுறகறய ஏற்றுக் தகொள்வ ொெொல், எெது 
ஈ.எம்.ஐ பம 31, 2020 வறர ஒத் ிறவக்கப்படுகிைது. 
இந்நிறலயில், கடன்  வறணகள் எவ்வொறு  ிருத் ம் 
தசய்யப்படும்? 

• குறிப்பிட்ட தகடச்சலுகை ைாலத்திலும், நீங்ைள் ஒப்புக் 
கைாண்ட வட்டி விைிதத்தில், வட்டி உங்ைளது நிலுகவத் 
கதாகையில் கதாடர்ந்து ரசர்க்ைப்படும்.  

• திேட்டப்பட்ட வட்டி நிலுகவயில் உள்ள ைடன் கதாகையில் 
ரசர்க்ைப்படும். இந்த ைடன்ைளுக்ைான திருப்பிச் கசலுத்தும் 
அட்டவகண மற்றும் மீதமுள்ள நிலுகவத் கதாகை 
அகனத்தும் இந்த தகடக்ைாலத்திற்கு பின் ைணக்ைிடப்பட்டு 
திருத்தம் கசய்யப்படும். 

நிவொரண கொலம் /  றடக்கொலம் முடிந் தும் என்ெ நடக்கும்? 

• தகடக்ைாலத்திலும், ைடன் கதாகைக்ைான வட்டி கதாடர்ந்து 
விதிக்ைப்பட்டு, அது ைடனின் நிலுகவத் கதாகையுடன் 
இகணக்ைப்படும்.  

• ரம 31, 2020 அன்று தகடக்ைாலத்திற்குப் பிறகு, அத்தகைய 
ைடன்ைளுக்ைான திருப்பிச் கசலுத்தும் அட்டவகணயில் 
திருத்தங்ைள் ரமற்கைாள்ளப்படும். 
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 றடக்கொலம் எெது கடன் அைிக்றக அல்லது கிரடிட் 
ஸ்பகொறர பொ ிக்குமொ? 

• இல்கல. மார்ச் 2020 – ரம 2020 க்கு இகடப்பட்ட 
ைாலத்திற்ைாண EMI தகடகய ஏற்றுக் கைாள்வது உங்ைள் 
ைடன் அறிக்கை அல்லது ைிேடிட் ஸ்ரைாகேப் பாதிக்ைாது. 

 றடக்கொல சலுறகறய ஏற்றுக்தகொள்ள விரும்பவில்றல 
என்ைொல் நொன் என்ெ தசய்ய பவண்டும்? 

• உங்ைளது பணப் புழக்ைம் அனுமதித்தால், நீங்ைள் கசலுத்த 
ரவண்டிய நிலுகவகய கதாடர்ந்து கசலுத்தலாம். அரத 
சமயம், உங்ைள் வங்ைிக் ைணக்ைில் ரபாதுமான நிதி இருப்பு 
இருப்பகதயும் உறுதிப்படுத்திக் கைாள்ள 
அறிவுறுத்துைிரறாம். 

• உங்ைள் பணப்புழக்ைம் மற்றும் வருமானம் 
பாதிக்ைப்பட்டிருந்தால், நீங்ைள் தகடக்ைால சலுகைகயத் 
ரதர்வு கசய்து கசயல்முகறகயப் பின்பற்றலாம். 

o உங்ைள் பதிவு கசய்யப்பட்ட கமாகபல் எண்ணிலிருந்து 
022 50796782 க்கு ஒரு மிஸ்டுைால் கைாடுங்ைள் 

எங்ைள் மதிப்புமிக்ை வாடிக்கையாளோை இருப்பதற்கு நாங்ைள் 
உங்ைளுக்கு நன்றி கதரிவித்துக் கைாள்ைிரறாம். இதுரபான்ற 
கநருக்ைடியான ைாலங்ைளில் எங்ைளின் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 
கதாடர்ச்சியான ஆதேகவ அளிப்பகத உறுதிப்படுத்துைிரறாம். 

எங்ைளது வாடிக்கையாளர் ரசகவ எண்ணான 1800-599-5500 - இல் 
எப்ரபாது ரவண்டுமானாலும் கதாடர்புக் கைாள்ளலாம்  அல்லது 
எங்ைளது customercare@veritasfin.in என்ற மின்னஞ்சலில் எங்ைளுக்கு 
எழுதலாம்.  

mailto:customercare@veritasfin.in
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சித்தரிப்பு: 5 இலட்சம் ரூபாய் ைடகன, @22% ROI க்கு 60 
மாதங்ைள் ைாலத்திற்கு கபற்றுள்ள ஒரு வாடிக்கையாளர் 
தகடக்ைால சலுகைகய ரதர்வு கசய்தால் என்னவாகும்? 

    ப ர்வு 1 

வ.எண் 

மீ முள்ள  
கொலம்  
(மொ ங்கள்) 

சலுறக 
 றடக்  
கொலம்  
(மொ ங்கள்) 

 ிருத் ப்பட்ட 
கொலம் 
(மொ ங்கள்) 

உயர்த் ப்பட்ட 
கொலம்  
(மொ ங்கள்) 

1 48 

2 
மாதங்ைள் 

54 6 
2 36 40 4 
3 24 27 3 
4 12 13 1 

சூழ்நிறல: 1 

திரு. X அவர்ைள், ஒரு பருவக் ைாலக்ைடன் ரூ. 5 லட்சம், 22% 
வட்டி விைிதத்தில் 60 மாதங்ைளுக்கு வாங்ைியிருப்பதாை கவத்துக் 
கைாள்ரவாம். அவேது மாத வட்டி ரூபாய். 13,810 ஆகும். 31 மார்ச் 
2020 நிலவேப்படி அவேது முதன்கம நிலுகவத் கதாகை, ரூ. 
4,02,030/- எனவும், அவேது மீதமுள்ள ைடன் ைாலம் 42  மாதங்ைள் 
எனவும் கவத்துக் கைாள்ரவாம். இந்நிகலயில் அவர் இந்த 2 
மாத (ஏப்ேல் மற்றும் ரம மாதம்) தகடக்ைால சலுகைகய ஏற்றுக் 
கைாண்டால், ஜூன் 2020 அன்று அவேது  நிலுகவத் கதாகை ரூ 
.4,16,653/- ஆை இருக்கும். தகடக்ைாலத்தின் (2 மாதங்ைளுக்ைான 
மாத வட்டி ரூ.14623/-) திேட்டப்பட்ட வட்டி நிலுகவத் கதாகையில் 
ரசர்க்ைப்பட்டுள்ளது. இதன் ைாேணமாை ைடன் ைாலம் 6 மாதங்ைள் 
அதிைரித்து, 48 மாதங்ைளாை இருக்கும்.  

ரமரல உள்ள எடுத்துக்ைாட்டில் இகணக்ைப்பட்டுள்ள, 
விளக்ைப்படத்கதயும் நீங்ைள் ைாணலாம். 

சூழ்நிறல: 2 
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திரு. A அவர்ைள், ஒரு பருவக்ைால ைடன் (எல்ஏபி சி) ரூ. 5 
லட்சம், 22%  வட்டி விைிதத்தில் கபற ஒப்புக் கைாண்டார். ஆனால் 
அவர் கபற்றுக் கைாண்டது 3 இலட்சம் மட்டுரம எனில், அவர் 
மாத வட்டியாை 2020-மார்ச் மாதம் ரூபாய் 5425/- மட்டும்  
கசலுத்துைிறார். 31 மார்ச் 2020 நிலவேப்படி அவேது நிலுகவத் 
கதாகை ரூ.3,00,000/. ஒருரவகள, அவர் 2 மாத (ஏப்ேல் மற்றும் 
ரம) தகடக்ைால சலுகைகய ஏற்றுக் கைாள்வதானால், ஜூன் 2020 
அன்று அவேது நிலுகவத்கதாகை ரூ.3,11,030/- ஆகும். 
தகடக்ைாலத்தில் விதிக்ைப்பட்ட வட்டி முதன்கம நிலுகவயில் 
இங்ரை ரசர்க்ைப்படுைிறது. இது ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட ைடனில், 
பகுதி மட்டுரம கபற்றுக் கைாள்ளப்பட்டது என்பதாலும், இன்னும் 
ஈ.எம்.ஐ கதாடங்ைப்படாததாலும் வாடிக்கையாளர் இந்த 
கதாகைக்கு கதாடர்ந்து வட்டி கசலுத்துவார். 


