
டேவ், நீங்கள் 
மி்கவும் 

்கவலையா்க 
இருக்கிறீர்கள்...

என்ன 
நேந்தது?

எ்னக்குப் பணப் 
 பிரச்சில்னயா்க 
 இருக்கிறது. ஒரு ்கேன 
  மு்தலையிேமிருநது ்கேன 
    வாங்கக்கூோது எனறு   
              எ்னக்குத் த்தரியும்.  
                நான என்ன  
                     தெயவது?

்கேனத்காடுப்பவர 
உரிமம் தபறறவர 
எனபல்த நான 

எவ்வாறு அறிவது?

்கேனத்காடுப்பவர்கள் பதிவ்க 
இலணயத்்தளத்தில் உரிமம் தபறற 

்கேனத்காடுப்பவர்கள் பட்டியலை 
நீங்கள் ெரிபாரக்்கைாம். உரிமம் தபறற 
்கேனத்காடுப்பவர்கள் விதிமுலற்களுக்கு 
உட்படுத்்தப்படுகிறார்கள். 
டமலும், ெட்ேம் ்கேன 
வாஙகுபவர்களின 
நைல்னப் 
பாது்காக்கிறது.

உணலமயா்கவா? 
எப்படி?

 எடுத்துக்்காட்ோ்க, 
 உங்கள் வருமா்னம் தபாறுத்து,    

 நீங்கள் எவ்வளவு ்கேன 
வாங்கைாம், உங்களுக்கு 
எவ்வளவு வட்டி 
விதிக்்கப்பேைாம் 
எனற வலரயலற்கள் 
இருக்கினற்ன.

நனறி. 
நான டவறு 

எல்தக் ்கவ்னத்தில் 
த்காள்ளடவணடும்?

உங்களால் திருப்பிச் தெலுத்்த 
முடிகிற த்தால்கலய மட்டுடம 
்கேன வாஙகுங்கள். இனத்னாரு 

்கேல்ன அலேப்ப்தற்கா்கக் ்கேன 
வாங்காதீர்கள். ்கேன

 வாஙகுவ்தறகு முனபு 
்கேன ஒப்பந்தத்ல்தப் 

புரிநதுத்காள்ளுங்கள். 
்கேல்னத் திருப்பிச் 
தெலுத்துவல்தத் ்தள்ளிப் 

டபாோதீர்கள். ்தள்ளிப் 
டபாடுவ்தால் கூடு்தல் வட்டி 

விலரவா்க அதி்கரிக்்க முடியும்!

நீங்கள் ஓர 
உரிமம் பெற்ற 

கடனபகொடுபெவரை 
அணு்கைாம்.

உதவித் பதொரைபெசி: 6325 1500

விவேகத்துடன் கடன் ோங்குங்கள்

இநத அரமபபுகளொல்
வழஙகபெடுகி்றது



3. கடனபகொடுபெவரகள் எபபெொபதல்ைொம் 

கடடணஙகரள விதிகக முடியும்?

1. நொன எவவளவு கடன வொஙக முடியும்?

பிலணக் ்கேன்கள் (secured loans) வாஙகுபவர்கள் 
எந்தத் த்தால்கலயயும் ்கே்னா்க வாங்க முடியும். 
பிலணயறற ்கேன்களுக்கு (unsecured loans), 
நீங்கள் கீழ்காணும் த்தால்க்கலளக் ்கே்னா்க 
வாங்கைாம்:

› $3,000 வலர, அப்படி உங்கள் வருோந்தர  
 வருமா்னம் $20,000-க்குக் குலறவா்க  
 இருந்தால்;

› 2 மா்தங்களின வருமா்னம் வலர, அப்படி  
 உங்கள் வருோந்தர வருமா்னம் $20,000  
 அல்ைது அ்தறகும் கூடு்தைா்க ஆ்னால்  
 $30,000-க்குக் குலறவா்க இருந்தால்;

› 4 மா்தங்களின வருமா்னம் வலர, அப்படி  
 உங்கள் வருோந்தர வருமா்னம் $30,000  
 அல்ைது அ்தறகும் கூடு்தைா்க ஆ்னால்  
 $120,000-க்குக் குலறவா்க இருந்தால்;  
 மறறும்

› எந்தத் த்தால்கயும், அப்படி உங்கள்  
 வருோந்தர வருமா்னம் $120,000 அல்ைது  
 அ்தறகும் கூடு்தைா்க இருந்தால்.

› ்கேல்னத் ்தாம்தமா்கச் தெலுத்தும்டபாது;

› ்கேன ஒப்பந்த நிபந்தல்ன்களில் மாறறம்  
 தெயயப்படும்டபாது;

› நீங்கள் வழஙகும் ்காடொலை ஒவ்தவாரு  
 முலறயும் மறுக்்கப்படும்டபாது;

› ்கேனத்காடுத்்தவரிேம் ்கேல்ன லைடரா  
 வழி திருப்பிச் தெலுத்தும் முயறசி  
 ஒவ்தவாரு முலறயும் மறுக்்கப்படும்டபாது;

› முன்ன்தா்கடவ ்கேல்ன அலேக்கும்டபாது  
 அல்ைது முன்ன்தா்கடவ ஒப்பந்தத்ல்த  
 முடித்துக் த்காள்ளும்டபாது; மறறும் 
› ்கேல்னத் திரும்பப் தபறும் முயறசியில்  
 ெட்ேச் தெைவு்கள் ஏறபடும்டபாது.

மறற ்கட்ேணங்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

4. கடனபகொடுபெவர உரிமம் 

பெற்றவர எனெரத நொன எபெடி 

பதரிநதுபகொள்ளைொம்?

உரிமம் தபறற ்கேனத்காடுப்பவர்கள் 
பட்டியலை www.ipto.gov.sg இலணயத்்தளத்தில் 
ெரிபாரக்்கவும். ்கேனத்காடுப்பவர்கள் 
பினவருவ்னவறலறச் தெயகிறார்களா 
எனபல்தயும் நீங்கள் ்கவனிக்்க டவணடும்:

› ்த்கா்த வாரத்ல்த்கலளப் யனபடுத்துவது,  
 அல்ைது உங்கலள மிரட்டும் வி்தத்தில்  
 நேநதுத்காள்வது;

› உங்களுலேய சிஙபாஸ் (SingPass) பய்னர  
 அலேயாள எண மறறும் / அல்ைது  
 மலறச்தொல்லைக் ட்கட்பது;

› உங்களுலேய அலேயாள அட்லேலய  
 அல்ைது டவறு ஏட்தனும் ்தனிப்பட்ே  
 அலேயாளப் பத்திரங்கலள  
 (எ.்கா. ஓட்டு்னர உரிமம், ்கேப்பி்தழ  
 அல்ைது ்தானியக்்க வஙகி அட்லே)  
 லவத்துக் த்காள்வ்தற்கா்கக் ட்கட்பது;

› தவறறு அல்ைது முழுலமயா்கப் பூரத்தி  
 தெயயப்போ்த ்கேன ஒப்பந்தக் குறிப்பில்  
 (Note of Contract) உங்கலளக் ல்கதயழுத்திேச்  
 தொல்வது;

› ்கேன ஒப்பந்தக் குறிப்பின ஒரு பிரதிலய  
 உங்களிேம் த்காடுக்்காமல் மறறும் /   
 அல்ைது எல்ைா நிபந்தல்ன்கலளயும்  
 உங்களிேம் ஒழுங்கா்க விளக்கிக் கூறாமல்  
 உங்களுக்குக் ்கேன வழஙகுவது;

› எந்தக் ்காரணத்திற்கா்கவாவது  
 உங்களுலேய அெல் ்கேன த்தால்கயின  
 ஒரு பகுதிலயப் பிடித்து லவத்துக்த்காள்வது;  
 மறறும்

› ஒரு ல்கடபசி எணலண அவர்களுலேய  
 த்தாழில் த்தாேரபு எணணா்கப்    
 பயனபடுத்துவது.
 
நீங்கள் இவறலற எதிரடநாக்கி்னால், அந்தக்  
்கேனத்காடுப்பவரிேமிருநது ்கேன 
வாங்காதீர்கள். ்கேனத்காடுப்பவர்கள் 
பதிவ்கத்தில் அவலரப் பறறி பு்கார தெயயுங்கள்.

்கேன 
வாஙகுபவர்கள் 

அடிக்்கடி 
ட்கட்கும் சிை 
ட்கள்வி்கள்:

2. கடனபகொடுபெவரகள் எநபதநத வடடி 

விகிதஙகரள விதிகக முடியும்?

்கேன வழங்கப்படும் முன, 
்கேனத்காடுப்பவர்கள் உங்களிேம் 
நேப்பிலுள்ள வட்டி வி்க்தத்ல்த  
(Effective Interest Rate–இஐஆர) ்கணக்கிட்டு 
தவளிப்படுத்்த டவணடும். அப்படி உங்கள் 
வருோந்தர வருமா்னம் $30,000-க்குக் 
குலறவா்க இருந்தால், ்கேனத்காடுப்பவர்கள் 
விதிக்்கக் கூடிய வட்டி விகி்தம் கீழ்காணும் 
விகி்த வரம்புக்கு உட்படுத்்தப்படும்:

› பிலணக் ்கேன்களுக்கு 13% இஐஆர;  
 மறறும்

› பிலணயறற ்கேன்களுக்கு 20% இஐஆர.

அப்படி உங்கள் வருோந்தர வருமா்னம்  
$30,000 அல்ைது அ்தறகும் கூடு்தைா்க 
இருந்தால், இந்த விகி்த வரம்பு்கள் 
தபாருந்தாது. வட்டி விகி்தம் 
்கேனத்காடுப்பவருக்கும் உங்களுக்கும் 
இலேடய தீரமானிக்்கப்பே டவணடும்.

உங்களால் திருப்பிச் தெலுத்்த முடிகிற 
த்தால்கலய மட்டும் ்கேன வாஙகுங்கள்.

உரிமம் தபறற ்கேனத்காடுப்பவர்களிேமி 
ருநது ்கேன வாஙகுவ்தறகு முனபு, 
இவறலற ்கவ்னத்தில் த்காள்ளுங்கள்:

- இனத்னாரு ்கேல்ன அலேப்ப்தற்கா்கக்  
 ்கேன வாங்கடவ கூோது.

- உங்களால் ஒப்பந்த நிபந்தல்ன்களினபடி  
 நேநதுத்காள்ள முடியவில்லை எனறால்,  
 ்தாம்தத் ்தவலணக் ்கட்ேணங்களும்  
 வட்டிக் ்கட்ேணங்களும் உங்கள் மீது  
 மட்டுமினறி உங்கள் குடும்பத்தின மீதும்  
 நிதி உலளச்ெலை ஏறபடுத்தும்.

- ஒப்பந்த நிபந்தல்ன்கலள,   
 முழுலமயா்கப் புரிநதுத்காள்ளுங்கள்.

5. ஒரு விளம்ெைம் உரிமம் பெற்ற ஒரு 

கடனபகொடுபெவைொல் பெய்யபெடடது 

எனெரத நொன எவவொறு 

பதரிநதுபகொள்வது?

7. கடனபகொடுபெவர ஒருவருககு எதிைொக 
நொன எவவொறு புகொர பெய்யைொம்?

உரிமம் தபறற ்கேனத்காடுப்பவர்கள் 
பினவரும் வழி்களில் மட்டுடம விளம்பரம் 
தெயய அனுமதிக்்கப்படுகிறார்கள்: 

› த்தாழில் அல்ைது பயனீட்ோளர விவரக்  
 குறிப்பு நூல்்கள் (எ.்கா. Yellow Pages); 

› ்கேனத்காடுப்பவருக்குச் தொந்தமா்ன  
 இலணயத்்தளங்கள்; மறறும் 

› ்கேனத்காடுப்பவரின த்தாழில்  
 வளா்கங்களுக்கு உள்டள அல்ைது  
 தவளிடய லவக்்கப்பட்டிருக்கும்  
 விளம்பரங்கள்.

› நீங்கள் 6325 1500 த்தாலைடபசி எண  
 மூைமா்க பதிவ்கத்ல்தத் த்தாேரபுத்காள்ளைாம்  
 அல்ைது ipto_romp@ipto.gov.sg மு்கவரிக்கு   
 மின்னஞெல் அனுப்பைாம். 

› பதிவ்கம் ்கேனத்காடுப்பவர்களுக்கு எதிரா்ன  
 எல்ைாப் பு்கார்களுக்கும் முக்கியத்துவம்  
 த்காடுத்து அவறலறத் தீர விொரிக்கும்.

6. கடன வழஙகபெடட பி்றகு நொன என்ன 

பெய்யபவண்டும்?

› ஒப்பந்தக் குறிப்பில் குறிப்பிேப்பட்டிருக்கும்  
 ்கேன அெல் த்தால்க முழுவல்தயும்  
 ்கேனத்காடுப்பவர த்காடுப்பல்த நீங்கள்  
 உறுதி தெயயவும். ்தவலணத் த்தால்க்கலள  
 அல்ைது ்கட்ேணங்கலளக் ்கேன  
 த்தால்கயிலிருநது முன்ன்தா்கடவ  
 ்கழிப்ப்தறகு உரிமம் தபறற  
 ்கேனத்காடுப்பவர்களுக்கு அனுமதியில்லை.

› நீங்கள் ஒவ்தவாரு முலறயும் பணத்ல்த  
 தராக்்கமா்கச் தெலுத்தும்டபாது,  
 ட்ததியிேப்பட்டு ல்கதயாப்பமிட்ே ரசீது  
 ஒனலறக் ்கேனத்காடுப்பவர உங்களுக்குத்  
 ்தரடவணடும். விவரங்கள் ெரியா்க  
 இருக்கினற்னவா எனறு ெரிபாருங்கள். 

› குலறந்தது ஆறு மா்தங்களுக்கு ஒரு  
 முலறயாவது உங்கள் ்கேன(்கள்) பறறிய  
 ்கணக்கு அறிக்ல்கலய (statement of account)  
 நீங்கள் தபறடவணடும். விவரங்கள் ெரியா்க  
 இருக்கினற்னவா எனறு ெரிபாருங்கள்.

› நீங்கள் பணம் தெலுத்திய்தறகுச் ொனறா்க,  
 எல்ைா ்கணக்கு அறிக்ல்க்கலளயும் பணம்  
 ்கட்டிய்தற்கா்ன ரசீது்கலளயும்  
 லவத்திருக்்கவும்.


