
 
 

 

ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்ப ார்ட் ஃப னான்ஸ் கம்ப னி லிமிபெட் 

பகாவிட்-19 ஆல் ஏற் ட்டுள்ள நிதி பநருக்கடியால் கென் ப ற்றவர்களுக்கு 

அளிகப் டும் கென் தீர்த்தலுக்கான இபெ நிறுத்து காலம் (Moratorium) 

குறித்த பகாள்பக  திப்பு: 2020  ’ v.1 
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COVID-19 காரணமாக ஏற் ட்டுள்ள நிதி நிபலபமகளின் பநருக்கடிபய பநரடியாக 

நிவர்த்தி பெய்யும் வளர்ச்ெி மற்றும் ஒழுங்குமுபற பகாள்பககளின் அறிக்பகபய 27 மார்ச் 

2020 அன்று இந்திய ாிெர்வ் வங்கி (RBI) பவளியிட்டுள்ளது.  கெபனத் திருப் ிச் 

பெலுத்தும் அழுத்தங்கபளத் தளர்த்துவதன் மூலமும், நெப்பு மூலதனத்திற்கான 

அணுகபல பமம் டுத்துவதன் மூலமும் பகாவிட்-19 இபெயூறுகளால் ஏற் டும் நிதி 

பநருக்கடிபய எளிதாக்குவது பகாள்பககளில் ஒன்றாகும்.  இது குறித்து, மார்ச் 1, 2020 

மற்றும் பம 31, 2020 க்கு இபெயில் வரவிருக்கும் அபனத்து தவபணகபளயும் 

பெலுத்துவதற்கு மூன்று மாத கால அவகாெம் வழங்க வங்கி ொரா நிதி நிறுவனங்கள் 

(NBFC) உட் ெ அபனத்து கென் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் ாிெர்வ் வங்கி அனுமதி 

அளித்துள்ளது.  திருப் ிச் பெலுத்தும் அட்ெவபணபயயும் அடுத்தடுத்த அபனத்து 

தவபண பததிகபளயும், அபதப ால் கென் முழுவதும் அத்தபகய கென்களுக்கான 

தவபணக் காலம் மூன்று மாதங்களுக்கு தள்ளி பவக்க  ாிெர்வ் வங்கி 

அனுமதியளித்துள்ளது,  இது பதாெர் ாக குழுமம் ஒப்புதல் அளித்த பகாள்பகபய 

அமல் டுத்துமாறு அபனத்து கென் வழங்கும் நிறுவனங்கபளயும் ாிெர்வ் வங்கி 

பகட்டுள்ளது. 

 

 

ாிெர்வ் வங்கியிெம்  திவுபெய்யப் ட்ெ ஒரு வங்கி-ொரா நிதி நிறுவனமான எங்களது 

நிறுவனம்  யன் டுத்தப் ட்ெ வணிக வாகனங்களுக்கு நிதியளிப் தாகும், எனபவ 

பகாவிட்-19 இபெயூறுகளால் மிகவும்  ாதிக்கப் ட்டுள்ள  யன் டுத்தப் ட்ெ வணிக 

வாகனங்களுக்கு ாிெர்வ் வங்கி தனது சுற்றறிக்பக எண். RBI/2019-20/186 DOR. No. BP. BC. 47 / 

21.04.048 /2019-20  பததி மார்ச் 27, 2020 பவளியிட்ெ பகாள்பக வழிகாட்டுதலின் டி 

நிறுவனம்  ின்வரும் பகாள்பகபய உருவாக்கியுள்ளது:  



 
1. நிறுவனம் தங்களின் கென்தாரர்கள் ப ற்றுள்ள அபனத்து விதமான கால 

கென்களுக்கும்  மார்ச் 1, 2020 முதல் பம 31, 2020 வபர வரவிருக்கும் 

தவபணகளுக்கு கென் தீர்த்தலுக்கான இபெ நிறுத்த காலத்பத வழங்கும் 

2. அதன் டி, அத்தபகய கென்களுக்கான திருப் ிச் பெலுத்தும் அட்ெவபணயும் 

மீதமுள்ள தவபணக் காலமும் மூன்று மாத கென் தீர்த்தலுக்கான இபெ நிறுத்து 

காலத்திற்குப்  ிறகு தள்ளி பவக்கப் டும் 

3. கென் தீர்த்தலுக்கான இபெ நிறுத்து காலத்தில் வசூலிக்கப் டும் வட்டி 

விகிதமானது கென்தாரர்களுென் பெய்யப் ட்ெ கென் ஒப் ந்தங்களின் விகிதமாக 

இருக்கும்.  கென் தீர்த்தலுக்கான இபெ நிறுத்து காலத்தில் வசூலிக்கப் டும் வட்டி, 

நிறுவனம் வழங்கிய கென் தீர்த்தலுக்கான இபெ நிறுத்து காலத்தின் 

அடிப் பெயில் திருத்தப் ட்ெ கபெெி தவபண பெலுத்தப் ட்ெ பததிக்குப்  ிறகு 

வசூலிக்கப் டும்..  அத்தபகய வட்டித் பதாபககள் தவபணகளில் வசூலிக்கப் டும் 

மற்றும் அந்த  தவபணத் பதாபக தற்ப ாபதய தவபணத் பதாபகக்குச் ெமமாக 

இருக்கும், பமலும் கபெெி தவபண அத்தபகய கென் ஒப் ந்தங்களின் 

தற்ப ாபதய ஒப் ந்த விகிதத்திற்கு ெமமாக வருவதாக ொிபெய்யப் டும். 

4. நெப்பு வணிக கென்கள் வடிவில் மாறு டும் நெப்பு பெயல் மூலதன கென் 

வெதிகபளப் ப ாறுத்து விற் பனயாளர்களுக்கு வாகன வர்த்தக 

கென்கள்   மற்றும் கென் ப ற்றவர்களுக்கு நெப்பு மூலதனக் கென்கள் 

(எாிப ாருள், சுங்கக் கென்கள் ப ான்றபவ), மார்ச் 1, 2020 மற்றும் பம 31, 2020 

காலகட்ெத்தில் கென் ப ற்றவர்களுக்கு அத்தபகய வெதிகளுக்கான வட்டி 

பெலுத்துதல் மூன்று மாதங்கள் ஒத்திபவப் தற்கான அனுமதி வழங்கப் டும். 

பமற் டி காலத்திற்குண்ொன வட்டி மூன்று மாதங்கள் காலாவதியான  ிறகு அெல் 

பதாபகயுென் பெர்க்கப் டும் மற்றும் கென் ஒப் ந்தத்தின் முதிர்வு பநரத்தில் அந்த 

பதாபக வசூலிக்கப் டும். 

5. நெப்பு வணிக கென்கள் வடிவில் அனுமதிக்கப் ட்ெ நெப்பு பெயல் மூலதன 

வெதிகள் பதாெர் ாக, விற் பனயாளர்களுக்கு வாகன வர்த்தக கென்கள் மற்றும் 

கென் ப ற்றவர்களுக்கு நெப்பு மூலதனக் கென்கள் (எாிப ாருள், சுங்கக் கென்கள் 

ப ான்றபவ), விடுமிபக (Margin) குபறப் தன் மூலம் மற்றும் / அல்லது கென் 

ப ற்றவர்களுக்கான நெப்பு மூலதன சுழற்ெிபய மறு மதிப்பீடு பெய்வதன் மூலம் 

நிறுவனமானது கென் ப றும் ெக்திபய மீண்டும் கணக்கிெலாம். 

6. கென் ஒப் ந்தத்தில் பமற்கண்ெ மாற்றங்கள் குறிப் ாக கென் ப ற்றவர்களுக்கு 

பகாவிட்-19 இலிருந்து ப ாருளாதார வீழ்ச்ெிபயத் தடுக்க உதவும் வபகயில் 



 
பெய்யப் ட்டுள்ளன. ஆகபவ, பமற்கூறிய வழிகாட்டுதல்களின் அடிப் பெயில் 

கென் ப ற்றவாின் நிதி ெிரமம் காரணமாக கென் ஒப் ந்தத்தின் விதிமுபறகள் 

மற்றும் நி ந்தபனகளில் ஏற் ட்ெ மாற்றமாக இது கருதப் ொது, ாிெர்வ் வங்கி 

அறிக்பகயிெல் மற்றும் IND AS கீழ் நிபல III வபகப் ாடு ஆகியவற்றின் 

பநாக்கங்களுக்காகவும் எதிர் ார்க்கப் டும் கென் இழப்பு (ECL) வழங்கலின் 

பநாக்கங்களுக்காகவும் பொத்து வபகப் ாடு தரமிறக்கப் ொது. 

 

7. பகாவிட்-19 லிருந்து ப ாருளாதார வீழ்ச்ெிபயப்  ற்றி கென் ப ற்றவர்களுக்கு 

உதவுவதற்காக  கென் தீர்த்தலுக்கான இபெ நிறுத்துக் காலம் / ஒத்திபவப்பு / 

‘கென் ப றும் ெக்தியின்’மறு கணக்கீடு குறிப் ாக வழங்கப் டுகிறது.  இந்திய 

ாிெர்வ் வங்கியின் இபணப்பு-1 இல்  த்தி 2 (வலியுறுத்தப் ட்ெ பொத்துக்கபளத் 

தீர்ப் தற்கான விபவகமான கட்ெபமப்பு) பநறிமுபறகள், 2019 ஜூன் 7 

பததியிட்ெ 2019 (“விபவகமான கட்ெபமப்பு”) -ன் கீழ் கென் ப ற்றவாின் நிதி 

ெிரமம் காரணமாக கென் ஒப் ந்தங்களின் விதிமுபறகள் மற்றும் நி ந்தபனகளில் 

ெலுபக அல்லது மாற்றமாக இது கருதப் ொது.  இதன் விபளவாக, அத்தபகய 

நெவடிக்பக, பொத்து தரமிறக்குதல் வபகப் ாட்பெ ஏற் டுத்தாது.  நிவாரணம் 

வழங்கப் டும் கால கென்களின் பொத்து வபகப் ாடு திருத்தப் ட்ெ உாிய 

பததிகள் மற்றும் திருத்தப் ட்ெ திருப் ிச் பெலுத்தும் அட்ெவபணயின் 

அடிப் பெயில் தீர்மானிக்கப் டும்.   இபதப ால், நிவாரணம் வழங்கப் டும் நெப்பு 

மூலதன வெதிகள், ெிறப்பு குறிப்புக் கணக்குகள் (SMA) மற்றும் இயங்கா நிபல 

ஆகியபவ ஒத்திபவப்பு காலம் முடிந்ததும், திருத்தப் ட்ெ விதிமுபறகபளயும் 

அதனால் ஏற் ட்ெ வட்டிபயப்  யன் டுத்துவபதக் கருத்தில் பகாண்டு மதிப்பீடு 

பெய்யப் டும். 

8. வட்டி உள்ளிட்ெ பெலுத்துபக மறுெீரபமப் து பமற் ார்பவ அறிக்பகயிெல் 

மற்றும் கென் தகவல் நிறுவனங்களுக்கு (CICs) அறிக்பகயளித்தல் ஆகியவற்றின் 

பநாக்கங்களுக்காக தவறுபகயாக தகுதி ப றாது. 

9. நிறுவனம் தனது கென்தாரர்களுக்கு வழங்கப் டும் நிவாரணத்தில் MIS ஐ 

உருவாக்கும், இதில்  ிறருக்கிபெயில் ரூ ாய் 5 பகாடி மற்றும் அதற்கு பமல் 

பவளிப் ாொக பதாிந்த  கென் ப ற்றவர் வாாியான மற்றும் கென் வெதி 

வாாியான தகவல்கள் அெங்கும். 



 
10. நிறுவனம் தனது கென் வரவுகபள எஸ் ிவி / வங்கிகள் / நிறுவனங்களுக்கு 

 ிபணயப் டுத்தியுள்ளது / ஒப் பெவு பெய்துள்ளது, பமலும் கென் 

ப ற்ற வர்களிெமிருந்து தவபணகபள வசூலிப் தற்கும், அபத எஸ் ிவி / 

வங்கிகள் / நிறுவனங்களுக்கு பெலுத்துவதற்கும் நிறுவனம் பெபவயாளராக 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளது.  ஆகபவ, இந்த  ாிவர்த்தபனகளில் ஈடு ட்டுள்ள 

ெம் ந்தப் ட்ெ கென் ப ற்றவர்களிெமிருந்து மார்ச் 1, 2020 முதல் பம 31, 2020 

வபர வரவிருக்கும் தவபணகளுக்கு கென் தீர்த்தலுக்கான இபெ நிறுத்து காலம் 

அளிக்க நிறுவனம் இந்த அறக்கட்ெபளகள் / வங்கிகள் / நிறுவனங்களிெமிருந்து 

ஒப்புதல் ப றும்.   

11. நிறுவனத்தின் முக்கிய நிர்வாக  ணியாளர்கள், நிறுவனத்தின் அபனத்து 

பெயல் ாடுகள் கீழ்மட்ெ அளவிலும் மற்ற நிர்வாகிகளுக்கும் பமற்கூறிய 

வழிமுபறகள் ொியாகத் பதாிவிக்கப் டுவபத உறுதிபெய்து, அவற்பற  

பெயல் டுத்துவது குறித்து அதன் ஊழியர்களுக்கு பதளிவான அறிவுறுத்தல்கபள 

வழங்குவர். 

12. நிறுவனம் பமற்கூறிய தகவல்கபள கென் ப ற்றவர்களுக்கு டிஜிட்ெல் அல்லது 

மின்னணு முபறகள் மூலம் பதாிவிக்கும். 

13. நிறுவனம் கென் ப ற்றவாின் பவண்டுபகாளின் ப ாில் அெல் திருப் ிச் பெலுத்தும் 

அட்ெவபணயின் டி வசூபலத் பதாெர்ந்து ஏற்கலாம். 

14. பமற்கண்ெ பகாள்பக வாகனம் மற்றும் உ கரணங்கள், வணிக கென்கள், வர்த்தக 

கென்கள் மற்றும் நெப்பு மூலதன கென்களுக்கான எங்களின் தற்ப ாபதய கென் 

பகாள்பககளின் ஒருங்கிபணந்த  குதியாக இருக்கும். 

15. நிறுவனம்  பமற்கண்ெ பகாள்பகபய தனது வபலத்தளமான www.stfc.in  -ல் 

பவளியிடும். 

 

about:blank

