சிஷு கடனுக்கான விண்ணப்பம்
A விண்ணப்பதாரர் குறித்த விவரம்
விண்ணப்ப எண்
விண்ணப்பதாரர் பபயர்(1)

விண்ணப்பதாரர் பபயர்(2)

தகப்பனார்/கணவர் பபயர்

தகப்பனார்/கணவர் பபயர்

அமைப்பு (1)

அமைப்பு (2)

நிறுவனத்தின் பபயர்
வட்டு
ீ
முகவரி விவரம்
ைாநிலம்

முகவரி

ைாவட்டம்
அஞ்சல் எண் (பின்ககாடு)

வியாபார வசதிக்கான இடம்

வியாபாரம் சசய்யும் இடம் பற்றிய விவரம்
ைாநிலம்

முகவரி

ைாவட்டம்
அஞ்சல் எண் (பின்ககாடு)

வியாபார வசதிக்கான இடம்

தனிப்பட்ட விவரம்
பிறந்த கததி

வயது

பால்

தகுதி

ைின்னஞ்சல் முகவரி

பைாமபல் எண்

பதாமலகபசி எண்

சமூகப் பிரிவினர்
சிறுபான்மையினரா

கக ஒய் சி ஆவணங்கள்
____________________________

__________________________________

ஆதார் எண்

வாக்காளர் அட்மட எண்

ஓட்டுநர் உரிைம் எண்

பான்(PAN) எண்

ைற்றமவ
வியாபார நடவடிக்மக குறித்து
தற்பபாழுதுள்ள

தற்பபாழுதுள்ள நடவடிக்மகயின்

நடவடிக்மக

காலம் (ைாதங்களில்)

பசய்ய எண்ணும்

பதாழில் வமக

வியாபாரம்

எதிர்பார்க்கும் கவமல வாய்ப்பு

வருடாந்திர விற்பமன (` லட்சங்களில்)

தற்பபாழுதுள்ளது

பபறக் கூடியது

அனுபவம் (இருந்தால்)

கடன் கதமவ
சிசி (CC) /ஓடி (OD) (`)

காலக் கடன் (`)

இருக்கும் கணக்கு பற்றிய விவரம்

வரிமச எண்

கணக்கு வமக

வங்கி

ஆவணங்கமள இமணக்கவும் (சுய சான்றளிக்கப்பட்டது)

கணக்கு எண்

பதாமக

ஆவணத்தின் வமக

அமடயாள நிரூபணம்

ஆவணத்தின் வமக

முகவரி நிரூபணம்

இயந்திரத்திற்கான

விற்பமனயாளர்

பகாகடஷன்

விவரம்

வியாபார(வமக) விவரம்

இந்த வமகக்கான நிரூபணம்

விண்ணப்பம் பசய்பவரின்

விண்ணப்பம் பசய்பவரின்

புமகப்படம் (1)

புமகப்படம் (2)

வாடிக்மகயாளரின் மகபயாப்பம்

மற்ற கூடுதல் ஆவணங்கள்
வரிமச எண்

ஆவணத்தின் பபயர்

இமணப்பு

விரும்பும் வங்கிகள்
வங்கி

கிமள

உறுதிசமாழி
நான்/நாங்கள் இதனால் அறிவிப்பது என்னபவன்றால், நாங்கள் பகாடுத்துள்ள தகவல்கள்
அமனத்தும்

உண்மையானமவ,

சரியானமவ

ைற்றும்

முழுமையானமவ.

நான்/நாங்கள்

கடன் பபறும் விண்ணப்பத்தில் பகாடுத்தமதத் தவிர கவறு எந்தவித ஏற்பாடும் கடன் பபற
எங்களுக்கு இல்மல.
கடன்

பட்டவர்கள்

நான்/நாங்கள் சட்ட ரீதியாககவா கவறு விதைாககவா

இல்மல.

வங்கி

எங்கள்

விண்ணப்பம்

சார்ந்து

யாருக்கும்

ககட்கும்

அமனத்து

விவரங்கமளயும் நாங்கள் பகாடுக்கத் தயார். உங்கள் கருத்திற்கிணங்க இந்த விவரங்கமள
நீங்கள்

விரும்புபவரிடம்

பகிரலாம்.

நீங்ககளா,

அல்லது

உங்கள்

பிரதிநிதிகயா,

அல்லது

ரிசர்வ் வங்கிகயா, அல்லது முத்ராகவா அல்லது உங்கள் தரப்பில் இயங்கக் கூடிய எந்த
அமைப்கபா,

எந்த

கநரத்திலும்

கைகல

பதாழிற்சாமலமய/அலுவலகத்தின்

குறிப்பிட்டுள்ள

பசாத்துக்கமள

முகவரியில்

ஆய்வு

உள்ள

பசய்யலாம்,

எங்களது

சரிபார்க்கலாம்

அல்லது எங்கள் கணக்குப் புத்தகங்கமள இவ்வாகற கண்டு தணிக்மகக்கு உட்படுத்தலாம்.
வங்கிக்

கடமன

பாதுகாக்கும்

பபாருட்டு

அல்லது

பபறும்

பபாருட்டு

உரிய

பாதுகாப்பு

நடவடிக்மககமள கைற்பகாள்ளலாம்.
தமட நீக்கம்
நான்/நாங்கள்

பதரிவிப்பது

என்னபவனில்,

எங்களது

ககஒய்சி

ஆவணங்களில்

உள்ள

அமனத்து விவரங்கமள முமறயாக சரிபார்ப்பதிகலா, அல்லது எங்கள் கடன் குறித்த முழு
சரித்திரம்

ைற்றும்

முகவர்களும்

அதன்

இதமன

ைதிப்பபண்மண

வழங்குவார்கள்)

(க்பரடிட்

வாரியம்

அறிவதிகலா,

இந்த

கபான்றமவயும்
விவரங்கமள

ைற்ற

தளத்மத

இயக்குபவர்ககளா அல்லது கடன் வழங்க இருப்பவர்ககளா பதரிந்து பகாள்வதில் எந்தவித
ஆட்கசபமணயும் இல்மல.
விண்ணப்பம் சைர்ப்பித்தல் விவரம்
சைர்ப்பித்த நாள்

சைர்ப்பித்த இடம்

