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தங்கம் ரீட்ெடய்ல் வர்த்தகத்தில் டிஜிட்டல் முதலீடு 
ெசய்வதற்கான ஆழமான வழிகாட்டிக்கு உங்கைள 
வரேவற்கிேறாம்.

பாகம் ஒன்று - ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் 
ேகாட்பாடுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த 
நைடமுைறகைளப் புரிந்து ெகாண்டு பின்பற்றுவதற்கு இந்த 
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளின் வழிகாட்டி உங்களுக்கு 
உதவியாக இருக்கும்.

பாகம் இரண்டு - ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள் எைவ என்பைத 
நீங்கள் புரிந்து ெகாள்வதற்காக விரிவான வினாக்கள் மூலமாக 
இந்த சுய மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி உதவும்.

இந்த வழிகாட்டிைய உதவியாகக் ெகாண்டு நீங்கள் தங்கம் ெதாழிலில் புதிய 
தரங்கைள உண்டாக்குவதற்காக ெபருைமமிகு பயணம் ஒன்ைறத் 
ெதாடங்குவீர்கள் என்று நம்புகிேறாம்.
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உள்ளடக்கம்

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்: அறிமுகம் மற்றும் கட்டைமப்பு

வாய்ப்புக்களும், குறிக்ேகாள்களும்

இந்தியாவின் தங்கச் சந்ைத - ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்-புல்லியன் டிேரடிங் 

ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் ேகாட்பாடுகளுடன் இைணப்பு

ெநறிகளின்படி ெசயல்படுவதற்கான வழிகாட்டி 

• வாங்குதல்

• மார்க்ெகட்டிங்

• விற்பைன

• ேசர்த்து ைவத்தல் மற்றும் ெடலிவரி

• வாடிக்ைகயாளர் ேசைவ மற்றும் குைற தீர்ப்பு

• ேபெமன்ட்ஸ்

• இடர்கைளக் கட்டுப்படுத்துதல்

• தணிக்ைக மற்றும் சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைளப் பரப்புதல் மற்றும் பின்பற்றுதல்

விளக்கம்

இைணப்பு அ: சுய மதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி

• சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டிக்கு அறிமுகம்

• விரிவான மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி 

• மதிப்பீட்டின் சுருக்கம்

இைணப்பு-ஆ: ெவர்ஷன் கட்டுப்பாடு
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ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்
அறிமுகம் மற்றும் கட்டைமப்பு

தங்கம் ரீட்ெடய்ல் வர்த்தகத்தில் டிஜிட்டல் முதலீடு 
ெசய்வதற்காக உயரிய நிைலயில் வழிகாட்டுவது 
இந்த ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் 
ஆவணத்தின் ேநாக்கமாகும். எல்லா 
ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயான முைறயில் 
ெசய்வதும், கூடுதலான நடத்ைத விதிகைளப் 
பின்பற்றுவதும், ரீட்ெடய்லிங்  ெசய்வதற்கான 
விதிகைளச் ெசயல்படுத்துவதற்கு வழிகாட்டுவதும் 
இந்த ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளில் அடங்கும்.

வலுவான நைடமுைறகள் என்பதில் குைறந்தபட்ச ேதைவகள் அடங்கும். இவற்ைற 
எந்த ஒரு புெராைவடரும், அவர்களின் வியாபார அளவும், தன்ைமயும் எந்த 
அளவுக்கு இருந்தாலும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற ேவண்டும்.

இைத விட உயரிய தரங்கைளப் பின்பற்ற விரும்பும் ெபரிய /பக்குவமான 
விற்பைனயாளருக்காக கூடுதல் ேநர்ைமயான நடத்ைத விதிகள் 
உள்ளன.

ஒரு நிறுவனத்தில் பயன்படுத்த ேவண்டிய வலுவான நைடமுைறகள்/ 
கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகைள இந்த ெசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டி 
வழங்குகிறது. இது வழிகாட்டும் தன்ைம ெகாண்டது. விரிவானது அல்ல. 
இவற்ைற நைடமுைறக்கு ஏற்ப பயன்படுத்திட ஒவ்ெவாரு நிறுவனத்திற்கும் 
ஏற்ப விரிவான வழிகாட்டுதல் ேதைவ.
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உலக தங்க கவுன்சில் 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உலகளாவிய தங்க 
முதலீட்டு ேகாட்பாடுகைள ( ஆர்ஜிஐபி) ெவளியிட்டது. இந்தக் 
ேகாட்பாடுகள் மார்க்ெகட்டில் உள்ள வணிகர்கள் உயரிய தரங்கைளப் 
பின்பற்றும்படி  ெசய்வதற்கும், சில்லைற முதலீட்டாளர்களின் 
நம்பிக்ைகையப் ெபறுவதற்கும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அதிக நம்பிக்ைக 
ஏற்படுமானால், அதனால் வாடிக்ைகயாளர்கள் மட்டுமல்ல, வணிகர்களும் 
பயனைடவார்கள். மதிப்புக் கூடி, தங்கத்திற்கான டிமாண்டும் அதிகரிக்கும்.

வாய்ப்புக்களும் குறிக்ேகாள்களும்
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1ஆதாரம்: 2016-இல் இந்தியாவில் இந்திய ேகால்டு பாலிசி ைமயம் ேகால்டு எக்ேசஞ்ஜ் நிறுவுவதற்கான வாய்ப்பு.
2~இந்தியாவில் 87% தங்கம் ெபண்களிடம்  இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
3~குடும்பச் ெசாத்துக்களில் 20% தங்கமாக ைவக்கப்பட்டுள்ளது. 
4~இந்தியாவில் 80% தங்கத்திற்கான டிமாண்ட் நைககளாக உள்ளன. ஆனால் இதுேவ உலகளாவிய நிைலயில் ~ 35% மட்டுேம.

குேளாபல் ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு 
இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ்

இந்தியாவில் தங்கம் மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்ந்த ெசாத்தாக இருக்கிறது. ஆண்டு ேதாறும் ~ 800-900 டன்1 
தங்கத்திற்கு டிமாண்ட் இருப்பதால் இன்ைறக்கு உலகிேலேய இரண்டாவது மிகப்ெபரிய தங்கம் பயன்படுத்தும் 
நாடாக நமது நாடு திகழ்கிறது. இந்தியாவில் தங்கத்திற்கு ஈடிைணயற்ற ஓர் இடம் தரப்பட்டுள்ளது. அது கலாச்சார 
ரீதியிலும், சமூக2 நிைலயிலும் ஓப்பற்ற இடத்ைதப் ெபற்றுள்ளது. ேமலும், மிக முக்கியமான ேசமிப்புச் 
ெசாத்தாகவும்3 அது கருதப்படுகிறது. ெபரும்பாலும் நைககள்4 வடிவில்தான் தங்கம் நமது நாட்டில் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.  தங்கக் கட்டிகைளயும், நாணயங்கைளயும் வாங்கி மக்கள் முதலீடு ெசய்கிறார்கள்.

இந்திய மக்கள் தங்கத்ைத அளவுகடந்து ேநசிக்கிறார்கள். ஆனால் தங்கத்தில் முதலீடு ெசய்ய விரும்பும் 
தனிநபர்களுக்கு அதனுைடய ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிவிக்கப்படாத விைல மற்றும் தரத்திற்கு உத்தரவாதம் 
ெதாடர்பாக பல சங்கடங்கள் ஏற்படுகின்றன. தங்கம் விற்கும் சந்ைத அைமப்பு வலு இல்லாமல் சிதறிக் 
கிடக்கிறது. அைத ேமற்பார்ைவயிட்டு கட்டுப்படுத்தும் அைமப்பும் இல்ைல. எனேவ, ரீட்ெடய்ல் 
முதலீட்டாளர்களின் நலன்கைளப் பாதுகாக்க, ெதாழில்துைறயில் வைரயறுக்கப்பட்ட ேநர்ைமயான வர்த்தக 
விதிகள் ேதைவ எனக் கருதப்படுகிறது. 

வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்கத்ைத ஆன்ைலனில் வாங்குவதற்கும், அைத ெதாழில்முைறப்படி நிர்வகிக்கப்படும் 
ெபட்டகங்களில் தங்கள் சார்பாக ேசர்த்து ைவப்பதற்கும் டிஜிட்டல் முதலீட்டு முைற உதவுகிறது. ேமலும், 
வாடிக்ைகயாளருக்குத் ேதைவப்படும்ேபாது குைறந்தபட்சம் 1 கிராம் வைர தங்கத்ைதத் திரும்ப எடுத்துக் 
ெகாள்ளவும் இதில் முடியும். தங்கத்தில் டிஜிட்டல் முதலீடு ெசய்வது இன்னும் இளம்பருவ நிைலயிேலேய 
இருக்கிறது. இதில் நம்பகம், தாங்கக்கூடிய ெசலவு, ஔிவுமைறவற்ற தன்ைம, ேநரடியான உடைம என்று பல 
நன்ைமகள் உள்ளன. இந்த முைறயானது பக்குவமைடந்து, ெதாழில்நுட்பமும் ேமம்படும்ேபாது தங்கம் 
ெதாடர்பான ெதாழில் முழுவதற்குேம மிகச்சிறந்த நைடமுைறயாக இது மாறி ஒரு முன்ேனாடியாகத் திகழும்.

ேநர்ைம மற்றும்
ஒருைமப்பாடு

ெவளிப்பைடத்தன்ைம வாடிக்ைகயாளர் 
ெசாத்துக்களின் 

பாதுகாப்பு

ெபாறுப்பான தங்க 
ஆதார ேதடல்

ஒழுங்குமுைற 
இணக்கம்

வணிகம் சார்ந்த 
விேவகம்

ெசயல்படும் 
ெதாழில்முைற
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ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் என்பது ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட தங்க புராடக்டுகளுக்கு ெபாருத்தமானது. (இதில் 
ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடும் அடங்கும்). இது வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு தங்கத்ைத முழுமுதல் உடைமயாக்குகிறது. ஆனால், 
இது பங்குச் சந்ைதயில் வர்த்தகம் ெசய்யப்படும் நிதிகள், நிதிசார்ந்த புராடக்டுகள் அல்லது எந்த வடிவிலான ஒதுக்கீடு 
ெசய்யப்படாத தங்கப் புராடக்டுகள் ேபான்ற தங்கத்தின் உத்தரவாதம் ெபற்ற நிதி ெசக்யூரிட்டிகளுக்கு ெபாருந்தாது.

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள சரியான முைறயில் பரப்பி ெசயல்படுத்துவதால் தங்க புராடக்டுகைளப் 
பயன்படுத்துேவாரின் நம்பிக்ைக அதிகரிக்கும். இதன் விளவாக, ஏற்கனேவ நிைலத்துள்ள மற்றும் புதிய தங்க 
புராடக்டுகளுக்கு டிமாண்ட் அதிகரிக்கும். இதனால் நுகர்ேவாரும், ெதாழில்துைறயினரும் பயனைடவார்கள். அந்த 
ேநாக்கிலான ஒரு நடவடிக்ைகதான் இந்த ஆவணம். இது டிஜிட்டல் முதலீடு, தங்கம் ரீட்ெடய்லிங் ெதாடர்பான 
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள விவரிக்கிறது. இது ேபான்ற ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறி ஆவணங்கள் தங்கம் 
மதிப்புத் ெதாடரில் உள்ள சுத்திகரிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் ஹால்மார்க்கிங், புல்லியன் டிேரடிங், தயாரிப்பு  மற்றும் 
ரீட்ெடய்லிங் ஆகியன உள்ளிட்ட இதர நடவடிக்ைககளும் உள்ளன. ேமலும், எதிர்காலத்தில் ேதைவக்கு ஏற்ப ெபட்டக 
வசதி, கடன் வழங்கல் ேபான்ற நடவடிக்ைககளுக்கும் ேநர்ைமயான நடத்ைத ெநறிகைள நாங்கள் உருவாக்கக் கூடும்.

பல ெதாழில்துைற நிபுணர்கள், விற்பைன ெசய்ேவார்,மற்றும் 
ெதாடர்புைடய இதர பிரமுகர்களுடன் கலந்துைரயாடி இந்த 
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 
உலெகங்கும் நிலவும் மிகச்சிறந்த நைடமுைறகளுக்கு 
ஏற்ெபௗம், மாறிவரும் நுகர்ேவாரின் ேபாக்குகளுக்கு ஏற்பவும் 
இந்த ெநறிகள் காலப்ேபாக்கில் ெதாடர்ந்து மாறிக் ெகாண்ேட  
இருக்கும் எனவும், இந்தியாவில் நுகர்ேவாரிைடேய 
விழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தும் என்றும் நாங்கள் நம்புகிேறாம். 

தங்கத் ெதாழில்
மதிப்புத் ெதாடரைமப்பு

சுரங்கம் சுத்திகரிப்பு மதிப்பீடு & 
ஹால்மார்க் ெசய்தல்

புல்லியன் 
வர்த்தகம்

டிஜிட்டல் முதலீடு 
ேகால்டு ரீட்ெடய்லிங்

 தயாரிப்பு சில்லைற 
வர்த்தகம்
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இந்திய தங்கச் சந்ைத
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்- டிஜிட்டல் தங்கம் முதலீடு
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தங்கம் 
ெகாள்முதல்

 மார்க்ெகட்டிங்

விற்றல்

1.  நான் எனது சப்ைளயர்கள் பற்றிய உரிய தகவல்கைள அைனத்ைதயும் பதிவு ெசய்ேவன் என்றும், 
ேபாதிய ‘உங்கள் புெராைவடைர அறியுங்கள்’ என்னும் கண்காணிப்ைப ேமற்ெகாள்ேவன் என்றும் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

2.  எனது சப்ைளயர்களிடம் இருந்து வரும் தங்க புராடக்டுகளின் தன்ைமைய உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ள 
ேபாதிய பரிேசாதைனகைள சுேயச்ைசயாகச் ெசய்ேவன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

3.  சப்ைளயர்களுடனான எல்லா பரிமாற்றங்களுக்கும் உரிய ஆவணங்கைள ஏற்படுத்தி எனது 
பிஸினைஸ ெவளிப்பைடயாக நடத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4. ெதாழில்துைற ஏற்றுக்ெகாண்ட ேநர்ைமத் தரங்கைளப் பின்பற்றும் தங்க புராடக்டுகைள மட்டுேம 
ஏற்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

17.  ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர்களிடமும் விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைளயும், 
ேபெமன்ட் ெசய்வதற்கான காலக்ெகடுைவயும் எவ்வித பாகுபாடும் இன்றி ெதளிவாகத் ெதரிவித்து 
அவற்ைறப் பின்பற்றுேவன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்

16.  வாடிக்ைகயாளர்களின் கருத்துக்கள், விசாரைணகள் மற்றும் குைறகைளப் ெபற்று, பதிவு 
ெசய்து, அவற்ைறத் தீர்த்து ைவப்பதற்கு உரிய சிஸ்டத்ைத ஏற்படுத்துேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

10.  மதிப்பு வாய்ந்த ெபாருட்கைளப் பாதுகாப்பாக எடுத்து ைவப்பதற்கும், அவற்ைறக் ெகாண்டு 
ெசல்லவும் ேபாதுமான ஆப்பேரஷனல் நைடமுைறகைளச் ெசய்ேவன் என்று நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

11. உரிய காலக்ெகடுவுக்குள் அல்லது ேகட்கும்ேபாது வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் தங்கத்ைத ெடலிவரி 
ெகாடுக்கவும், அைத திரும்பப் ெபறவும்  வசதி ெசய்து ெகாடுப்ேபன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

12. வாடிக்ைகயாளர் ெசய்த முதலீட்டுக்காக ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட தங்கத்ைத (ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடு 
உள்பட) எனது தங்கத்தின் ஸ்டாக்கில் இருந்து பிரித்து ைவப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

13. வாடிக்ைகயாளர் என்னிடம் ைவத்திருக்கும் தங்கத்தின் ெபாருளடங்கைல அவர் ெதளிவாக 
அைடயாளம் காணத்தக்க வைகயில் பராமரிப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

14. வாடிக்ைகயாளர் ெசய்த முதலீட்டுக்காக ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட தங்கத்ைத (ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடு 
உள்பட) வாடிக்ைகயாளர் எளிதில் அைடயாளம் காணும் வைகயில் தங்க யூனிட்டாக 
ைவத்திருப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். ( கூடுதலான மிகச்சிறந்த ெநறிகள்)

15. நிறுவனப் பணம் மற்றும் தங்கத்திலிருந்து வாடிக்ைகயாளர்களின் பணம் மற்றும் தங்கத்ைத 
சட்டப்பூர்வமாகப் பிரித்து ைவப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்

1.  ேநர்ைமயான விைல மற்றும் கட்டணங்கள் ெபறுேவன் என்றும் முக்கிய விதிகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைள வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் ெதரிவிப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

8.  ஒவ்ெவாரு விற்பைனக்கும் ேதைவயான ேகஒய்சி தகவல்கைளப் ெபற்று வரி இன்வாய்ஸ் 
உருவாக்குேவன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

9.  வாடிக்ைகயாளர்கள் ைவத்திருக்கும் தங்கத்தின் மீது கடன் ெகாடுத்தவர்கள் எந்த ஒரு உரிைமயும் 
ேகாராமல் இருக்க தங்கத்தின் சட்டப்பூர்வ உரிைமகைள வாடிக்ைகயாளர் ெபயரில் மாற்றித் 
தருேவன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

5.  நான் புராடக்டுகைளயும், ேசைவகைளயும் ெதளிவாகவும், ேநர்ைமயாகவும் விற்பைன ெசய்ேவன்; 
விைல, உடைமப் பரிமாற்றம், ஏற்படக்கூடிய இடர்கள் ஆகியன உள்ளிட்ட புராடக்டின் முக்கிய 
தன்ைமகைள ெதரியப்படுத்துேவன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

6.. தங்க புராடக்டுகள் பற்றிய விளக்கக் குறிப்புக்கைள நான் வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் தருேவன் 
அல்லது அைவ கிைடக்கும் நம்பத்தகுந்த இடம் பற்றி சுட்டிக்காட்டுேவன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

 ேசர்த்து ைவத்தல் 
மற்றும் ெடலிவரி 
ெசய்தல

வாடிக்ைகயாளர் 
சப்ேபார்ட்  
மற்றும் குைற 
தீர்ப்பு

ேபெமன்ட்ஸ்
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இடர்கைளச் 
சமாளித்தல்

தணிக்ைக 
மற்றும் 
சட்டவிதிகளுக்கு 
கட்டுப்படுதல்

23.  உரிய சட்டங்களுக்கும், ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு, ேபாதுமான ஆவணங்கைளப் 
பராமரித்து, ஒழுங்குமுைற அதிகாரிகளுக்குத் ேதைவப்படக்கூடிய தகவல்கைள ெதரிவிப்ேபன் 
என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

24.  மூன்றாவது தரப்பு ெதாழில்முைற தணிக்ைகயாளர்கைளக் ெகாண்டு உரிய இைடெவளியில் 
முக்கியமான பிஸினஸ் மற்றும் ெசயல்பாட்டுப் பணிகைள (தங்கம் ைவத்திருப்பது, கணிணிப் 
பாதுகாப்பு, மற்றும் தகவல் சிஸ்டம் உள்பட) சுேயச்ைசயான தணிக்ைகக்கு உட்படுத்துேவன் என 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

25.  எனது நம்பகத் தன்ைமைய அதிகரிப்பதற்காக தணிக்ைக அறிக்ைககள்/நிதி 
ஸ்ேடட்ெமண்ட்டுகள் ேபான்ற தகவல்கைள ெவளியிடுேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

18.  வாடிக்ைகயாளர் என்னிடம் ைவத்த தங்கத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படாமல் இருக்க ேபாதிய 
வசதிகைளச் ெசய்து ைவப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

19.  பிஸினஸில் முக்கியமான நிதி சார்ந்த மற்றும் ஓரளவு நிதி சார்ந்த இடர்கைளக்  கண்டறிய 
முைனப்பான நடவடிக்ைகளில் ஈடுபட்டு, அவற்ைற அகற்றுவதற்கு./ சமாளிப்பதற்கு  உரிய 
நடவடிக்ைகைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

20.  ேடட்டா பாதுகாப்பு, கணிணிப் பாதுகாப்பு, மற்றும் ேடட்டா ஸ்ேடாேரைஜப் பாதுகாத்தல் 
ஆகியவற்றுக்காக பாதுகாப்பான, பயனுள்ள ஐடி நைடமுைறகைளப் பின்பற்றுேவன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

21.  ஏேதனும் தகாத சம்பவம் நிகழுமானால் வாடிக்ைகயாளரின் தங்கத்ைதயும், பணத்ைதயும் 
அவருக்கு முழுைமயாக மாற்றித் தர உறுதிமிக்க திட்டம் ஒன்ைற உருவாக்குேவன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

22.  ேபாதிய அளவுக்கு பண ேமாசடி குற்றங்கைளக் கட்டுப்படுத்தவும், சந்ேதகத்திற்குரிய 
நடவடிக்ைககைள உரிய அதிகாரிகளுக்குத் ெதரிவிக்கவும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.
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இைணப்பு
ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ்

டிஜிட்டல் முதலீடு தங்க ரீட்ெடய்லிங்கிற்காக ேநர்ைமயான நைடமுைறகள் மற்றும் கூடுதலான 
மிகச்சிறந்த நைடமுைறகளில் உலகளாவிய ஏழு ரீட்ெடய்ல் தங்கம் முதலீட்டு ெநறிகளும் அடங்கும். 
அைவ கீேழ முக்கியமாகத் தரப்பட்டுள்ளன.
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எண் எல்லா ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயாகச் ெசய்தல் / 
கூடுதலாக ேநர்ைமயான நைடமுைறகள்

1. எனது சப்ைளயர்கள் பற்றிய உரிய தகவல்கைள பதிவு ெசய்து, ‘ேநா 
யுவர் புெராைவடர் கண்காணிப்ைப உறுதிப்படுத்துேவன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

2. உயர்தரமான தங்கத்ைத, தங்கத்திற்கான தரங்கைள பின்பற்றும் 
நம்பகமான சப்ைளயர்களிடம் இருந்து, உரிய முைறப்படி ஆய்வு ெசய்த 
பிறகு வாங்குேவன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

3. சப்ைளயர்களுடன் ெசய்யப்படும் எல்லாப் பரிமாற்றங்களுக்கு உரிய 
ஆவணங்கைளப் ெபற்று ஔிவுமைறவின்றி பிஸினஸ் ெசய்ேவன் 
என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4. ெதாழில்துைற ஏற்றுக்ெகாண்ட ேநர்ைமயான ெநறிகளுக்கு உட்பட்ட 
தங்க புராடக்டுகைள மட்டுேம வாங்குேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

5. தங்கத்தின் விைல, உடைமப் பரிமாற்றம், மற்றும் ஏற்படக்கூடிய இடர்கள் 
ேபான்றவற்ைற எடுத்துைரத்து, புராடக்டுகள் மற்றும் ேசைவகைள 
ேநர்ைமயாகவும், ெதளிவாகவும் ேமம்படுத்துேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

6. தங்க புராடக்டுகள் பற்றிய விளக்கக் குறிப்புக்கைள நான் 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் தருேவன் அல்லது அைவ கிைடக்கும் 
நம்பத்தகுந்த இடம் பற்றி சுட்டிக்காட்டுேவன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

7. ேநர்ைமயான விைல மற்றும் கட்டணங்கள் ெபறுேவன் என்றும் முக்கிய 
விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் 
ெதரிவிப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

8. அைனத்துத் தரப்பில் இருந்தும் ேகஒய்சி ெபற்ற பிறகு விற்கப்படும் 
தங்கத்தின் ஒவ்ெவாரு விற்பைனக்கும் வரி இன்வாய்ஸ் வழங்குேவன் 
என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

9. வாடிக்க்ைகயாளரிடம் உள்ள தங்கத்தின் மீது புெராைவடருக்கு கடன் 
ெகாடுத்தவர்கள் கிெளய்ம் ெசய்யாமல் இருக்க சட்டப்படி முழுைமயாக 
தங்கத்ைத ஓப்பைடப்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

10. மதிப்பு வாய்ந்த ெபாருட்கைள பாதுகாப்பாக ேசர்த்து ைவக்கவும், 
ெகாண்டு ெசல்லவும் ேபாதிய ஆப்பேரஷனல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் 
நைடமுைறகைளப் பின்பற்றுேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

11. ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட காலவரம்புக்கு உட்பட்டும், ேகாரும்ேபாதும் 
வாடிக்ைகயாளருக்கு தங்கத்ைத ெடலிவரி ெகாடுக்கவும்/ திரும்பப் 
ெபறவும் வைக ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

12. முதலீடு ெசய்த அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் ஒதுக்கீட்டு 
தங்கத்ைத (ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடு உட்பட) ெசாந்தக் ைகயிருப்பு தங்கத்தில் 
இருந்து பிரித்து ைவப்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

13. வாடிக்ைகயாளர் சார்பாக ைவத்திருக்கும் தங்கத்தின் ெபாருளடங்கைல 
எளிதில் பார்க்கத்தக்க வைகயில் ைவத்திருப்ேபன் என்று நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

14. அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் ஒதுக்கீட்டு தங்கத்ைத ( ெதாகுப்பு 
ஒதுக்கீடு உட்பட) அைடயாளம் காணத்தக்க தங்க யூனிட்டாக 
ைவத்திருக்க நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

15. நிறுவனத்தில் உள்ள தங்கம் மற்றும் பணத்தில் இருந்து 
வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் மற்றும் பணத்ைத சட்டமுறப்படி பிரித்து 
ைவப்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்,
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16.  வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து விசாரணகைளயும், புகார்கைளயும் 
ெபறவும், பதிவு ெசய்யவும், குைற தீர்க்கவும் உரிய ெமக்கானிசத்ைத 
ஏற்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

17.  ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர்களிடமும் விதிகள் 
மற்றும் நிபந்தைனகைளயும், ேபெமண்ட் ெசய்வதற்கான 
காலக்ெகடுைவயும் எவ்வித பாகுபாடும் இன்றி ெதளிவாகத் ெதரிவித்து 
அவற்ைறப் பின்பற்றுேவன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

18.  வாடிக்ைகயாளரின் பணம் மற்றும் தங்கத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படாத 
வைகயில் ேபாதிய விதிகைள ைவத்திருப்ேபன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

19.  பிஸினஸில் முக்கியமான நிதி சார்ந்த மற்றும் ஓரளவு நிதி சார்ந்த 
இடர்கைளக் கண்டறிய முைனந்து ெசயல்பட்டு, அவற்ைற 
அகற்றுவதற்காக உரிய நடவடிக்ைகைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

20.  ேடட்டா பாதுகாப்பு, கணிணிப் பாதுகாப்பு, மற்றும் பாதுகாப்பான 
ேடட்டா ஸ்ேடாேரஜ் ஆகியவற்ைற உறுதிப்படுத்த பாதுகாப்பான மற்றும் 
பயனுள்ள ஐடி நைடமுைறகைள ெசயல்படுத்துேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

21. ஏேதனும் நிகழுமானால், வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் மற்றும் பணத்ைத 
முழுவதுமாக மாற்றித் தருவதற்கு திட்டம் ஒன்ைற உருவாக்குேவன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

22.  பண ேமாசடிையக் கட்டுப்படுத்தவும், சந்ேதகத்திற்குரிய 
நடவடிக்ைககைள உரிய அதிகாரிகளுக்குத் ெதரிவிக்கவும் நான் உறுதி 
கூறுகிேறன். (கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்)

23.  உரிய சட்டங்களுக்கும், ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு, ேபாதுமான 
ஆவணங்கைளப் பராமரித்து, ஒழுங்குமுைற அதிகாரிகளுக்குத் 
ேதைவப்படக்கூடிய தகவல்கைள ெதரிவிப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

24.  மூன்றாவது தரப்ைபக் ெகாண்டு ஒழுங்கான இைடெவளிகளில் 
சுேயச்ைசயான தணிக்ைக ெசய்யவும், அதில் முக்கியமான பிஸினஸ் 
மற்றும் ஆப்பேரஷனல் பணிகைள உள்ளடக்கவும் ( தங்கம் 
ைவத்திருப்பது, கணிணிப் பாதுகாப்பு, தகவல் சிஸ்டம் உள்பட) நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

25.  தணிக்ைக அறிக்ைககள்/ நிதி ஸ்ேடட்ெமண்ட்டுகள் ேபான்ற 
தகவல்கைள ெதரிவித்து எனது நம்பகத்தன்ைமைய உயர்த்துேவன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.
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எண் எல்லா ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயாகச் ெசய்தல் / 
கூடுதலாக ேநர்ைமயான நைடமுைறகள்
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ெசயல்படுத்திட வழிகாட்டி
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ெகாள்முதல்

கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்

• ஒவ்ெவாரு வர்த்தகத்தின்ேபாதும் சப்ைளயர்களுடன் 
கீழ்க்காணும் விவரங்கைளப் ெபற்று ஆவணப்படுத்த 
ேவண்டும்:

 - எைட

 - தூய்ைம ( காரட்ேடஜ்)

 - பர்ச்ேசஸ் ஆர்டர்கள்

 - பிஸினஸ் காண்ட்ராக்டுகள்

• தங்கத்தின் அளவு எவ்வளவாக இருந்தாலும், 
சப்ைளயருடனான உறவு எதுவாக இருந்தாலும் 
ெகாள்முதல் ெசய்யப்பட்ட தங்கம் பற்றிய விவரங்கள் 
ஆவணப்படுத்தப்பட ேவண்டும்.

• பைழய டிரான்ஸாக்ஷன்கள் பற்றிய பதிேவடுகைள 
சட்டத்தில் உள்ளபடி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 
ைவத்திருக்க ேவண்டும்.

எனது சப்ைளயர்கள் பற்றிய உரிய 
தகவல்கைள பதிவு ெசய்து ைவத்து, ‘ேநா 
யுவர் புெராைவடர்’ ேசாதைனகைளச் 
ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

சப்ைளயர்களுடனான அைனத்துப் 
பரிமாற்றங்களுக்கும் உரிய ஆவணங்கைள 
ஏற்படுத்தி ஔிவுமைறவின்றி பிஸினஸ் 
ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

எனது சப்ைளயர்களிடம் இருந்து 
ெபறப்பட்ட தங்கப் ெபாருட்களின் 
தன்ைமகைள உறுதிப்படுத்திட ேபாதுமான 
ேசாதைனகைள சுேயச்ைசயாகச் 
ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். ெதாழில் துைறயால் ஏற்கபட்ட ேநர்ைமயான 

வர்த்தக ெநறிகைளப் பின்பற்றும் தங்க 
புராடக்டுகைள மட்டுேம ஏற்ேபன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

• புதிய சப்ைளயரிடம் எந்த ஒரு பிஸினஸ் 
பரிமாற்றத்ைதயும் ெதாடங்குவதற்கு முன்னால், கீேழ 
இருப்பது ேபான்று சப்ைளயர்கள் பற்றிய உரிய 
தகவல்கைள கவனத்துடன் ேசகரித்து பதிவு ெசய்ய 
ேவண்டும். 

 - பதிவு எண்/ பிஐஎஸ் ைலெசன்ஸ்

 - முகவரி

 - ஜிஎஸ்டி சான்றிதழ்

 - பான் விவரங்கள்

 - மார்க்ெகட் புலனாய்வு மற்றும் நடுவர்  (  இருப்பின்)  
தகவல்

 - புெராேமாட்டர்/ இறுதிப் பயனாளி உரிைமயாளரின் 
ெபயர் மற்றும் அைடயாளச் சான்று

• சப்ைளயர்களின் நைடமுைறகைளக் கண்காணித்து, 
அவர்கைளப் பற்றி மார்க்ெகட் புலனாய்வு அல்லது 
ேவறு எந்த நம்பகமான ஆதாரங்களில் இருந்து அபாய 
எச்சரிக்ைக வருமானால் ஆண்டுேதாறும் அல்லது 
விட்டுவிட்டு அப்ேடட் ெசய்ய ேவண்டும்..

• திரட்டப்பட்ட தகவலின் அடிப்பைடயில் ேநர்ைமயற்ற 
நைடமுைறகள் ெதரியவருமானால் அவற்ைற உரிய 
அதிகாரிகளிடம் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.

• சப்ைளயரிடம் இருந்து வந்த தங்கத்ைத விற்பதற்கு 
முன்னால், கீேழ காணும் ஸ்டாண்டர்டு ெடஸ்டிங் 
சாதனத்ைதப் பயன்படுத்தி (உ-ம்: காரட் மீட்டர், எக்ஸ் 
ஆர் எஃப் ெமஷின்) தங்கப் ெபாருட்கைள 
இங்ெகான்றும் அங்ெகான்றுமாக ேசாதிக்க 
ேவண்டும்.

 - எைட

     -  தூய்ைம (காரட்ேடஜ்)

     -  அசுத்தங்கள் இருப்பது

• சப்ைளயர் தந்த தகவலில் இருந்து இந்த 
ேசாதைனயின்ேபாது மாறுபாடு ெதரியுமானால், 
அைதச் சரிெசய்வதற்காக சப்ைளயருடன் பகிர 
ேவண்டும்.

• சுேயச்ைசயாக நடத்திய ேசாதைனகளின் 
முடிவுகளில் ேநர்ைமயற்ற நைடமுைறகள் ஏதும் 
(உ-ம்: அசுத்தப் ெபாருள் பயன்படுத்தப்பட்டது) 
ெதரியவருமானால் அைதப் பற்றி பிஐஎஸ் ேபான்ற 
உரிய அதிகாரிகளுக்குத் ெதரிவிக்கவும்.

• ெதாழில் துைறயால் ஏற்கப்பட்ட ேநர்ைமயான 
வர்த்தக ெநறிகைள , உ-ம்: சான்று ெபற்ற 
ரீஃைபனரிகள், பிரபல புல்லியன் டிேரடர்கள் 
அல்லது புல்லியன் வங்கிகள், ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

• ெபாறுப்புடன் தங்கத்தின் தரங்கைளப் பின்பற்றும் 
எல் பி எம் ஏ, இந்தியா குட் ெடலிவரி 
ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ேபான்ற சப்ைளயர்கள் மற்றும் 
அவர்களின் பார்ட்னர்களிடம் இருந்து ெகாள்முதல் 
ெசய்யுங்கள்.
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மார்க்ெகட்டிங்

புராடக்ட்ஸ் மற்றும் ேசைவகைள  அபிவிருத்தி 
ெசய்ேவன் என்றும், விைல, உடைமப் 
பரிமாற்றம் மற்றும் ஏற்படக்கூடிய இடர்கள் 
பற்றி ெதளிவாகவும், ேநர்ைமயாகவும் 
விளக்கிக் கூறுேவன் என்று நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

தங்க புராடக்டுகள் பற்றிய விளக்கக் 
ைகேயடுகைள வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
வழங்குேவன் என்றும் அல்லது அைவ 
நம்பத்தகுந்த இடத்தில் எங்கு கிைடக்கும் 
என்பைதயும் ெதரிவிப்ேபன் என்றும் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

• தங்கத்தின் விைல, தூய்ைம, எைட ேபான்ற 
முக்கியமான தன்ைமகள் குறித்து மார்க்ெகட்டிங் 
ெபாருட்களின் மீதும், புராடக்ட் விற்பைன 
விளம்பரங்களிலும், வைலதளத்திலும், ெமாைபல் 
ெசயலிகளிலும் ெதளிவான மற்றும் ேநர்ைமயான 
தகவல்கைளத் தருதல்

• குறிப்பாக இஎம்ஐ, எஸ்ஐபி திட்டங்களில் விற்கப்படும் 
தங்கத்தின் உடைம எந்த கட்டத்தில், எந்த ேநரத்தில்  
சட்டப்பூர்வமாக மாற்றப்படும் என்பைத ெதரிவித்தல்.

• தங்கத்தில் முதலீடு ெசய்வது ெதாடர்பான முக்கிய 
இடர்கைள எளிதில் வாடிக்ைகயாளர் புரிந்து 
ெகாள்ளும்படி ெதரிவித்தல்.

• ஆஃபர் ெதாடர்பான ஒழுங்குமுைற வழிகாட்டு விதிகள் 
மற்றும் ேதைவகைள வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
விளக்குதல்.

• மற்ற புராடக்டுகள் அல்லது முதலீட்டுச் 
ெசாத்துக்களுடன் ஒப்பிட்டு சமச்சீரான முைறயில் 
எடுத்துைரத்தல்.

• வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அடிக்கடி ேகட்கப்படும் 
ேகள்விகள் / ‘‘எவ்வாறு’’ வீடிேயாக்கள் ேபான்ற 
விளக்கப் ெபாருட்கைள வழங்குதல். இந்தப் 
ெபாருட்கள் கம்ெபனி வைலதளம், ெமாைபல் ெசயலி 
ேபான்ற ஊடகங்கள் மூலமாக எளிதில் கிைடக்க 
ேவண்டும். தங்கத்ைத எவ்வாறு வாங்குவது மற்றும் 
விற்பது என்பது ேபான்ற தகவல்கள் இதில் இடம்ெபற 
ேவண்டும்.

• வாடிக்ைகயாளரின் விசாரைணகள்/புகார்கள் 
ெதரிவிக்க கஸ்டமர் சப்ேபார்ட் பற்றி ெதரிவித்தல். 
கஸ்டமர் சப்ேபார்ட் ேசைவகைள ெதாழில்முைற 
முதலீடு அல்லது வரி ஆேலாசைனகள் எனத் தவறாகப் 
புரிந்து ெகாள்ளாமல் இருக்க உறுதி ெசய்தல், 
வாடிக்ைகயாளைர நிர்ப்பந்திக்காமல் இருத்தல்.

• வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு நம்பகமான தகவல் 
ஆதாரங்களுக்கு வழிகாட்டவும் (உ-ம்: BIS வைலத்தளம், 
LBMA தரநிைலகள், உலக தங்க கவுன்சில்) தங்கத் 
ெதாழிலில் சிறந்த நைடமுைறகைளப் பற்றி ேமலும் 
அறியவும் தகவலறிந்த முடிவுகைள எடுக்கவும் உதவும்.



20

ஒரு உதாரணம்:

ஏற்படக்கூடிய இடர்கள்:
தங்கத்தில் முதலீடு ெசய்வது பற்றி 
வாடிக்ைகயாளர்களிைடேய நம்பிக்ைகைய 
ஏற்படுத்துவது முக்கியமாகும். அதற்கு புராடக்ட் பற்றி 
முதலில் புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். பின்வரும் வழியில் 
நீங்கள் அணுகலாம் -

நான் தங்கத்தில் டிஜிட்டல் முதலீடு ெசய்யும் ஒரு ரீட்ெடய்லர். தங்கத்தில் முதலீடு 
ெசய்யும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அவ்வளவாக நம்பிக்ைக இல்ைல என்பதாலும், 
புரிதல் / அறிவு குைறேவ என்பதாலும் பிஸினைஸ வளர்க்க முடியாமல் 
திண்டாடுகிேறன். எனது வைரயைறக்கு உட்பட்ட திறைமகளுடன் 
வாடிக்ைகயாளர்களின் நம்பிக்ைகையப் ெபறுவதற்கு நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?

• தங்கத்தில் முதலீடு பற்றி வாடிக்ைகயாளர்கள் புரிந்து 
ெகாள்ள கம்ெபனி வைலதளம்/ ெசயலியில் ‘‘எவ்வாறு’’ 
என்று விளக்கும் அறிமுக வீடிேயாக்கைளப் ேபாட 
ேவண்டும். அவற்றில் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
கஷ்டத்ைத ஏற்படுத்தக்கூடிய அம்சங்கள் மற்றும் முதலீடு 
ெசய்வதற்கு முன்பு வாடிக்ைகயாளர் பரிசீலிக்க 
ேவண்டிய விஷயங்கள் இடம்ெபற ேவண்டும்.

• தங்கத்தின் விைல, தூய்ைம, எைட ேபான்ற முக்கியமான 
தன்ைமகள் குறித்து மார்க்ெகட்டிங் ெபாருட்களில்
  ெதளிவான மற்றும் ேநர்ைமயான தகவல்கைளத் 
தருதல். தங்கத்தின் உடைம எந்த கட்டத்தில், எந்த 
ேநரத்தில்  சட்டப்பூர்வமாக மாற்றப்படும் என்பைத 
ெதரிவித்தல்.

• திரும்பப் ெபறுதல்/ெடலிவரி ேநரம், ‘‘x’’ மணி 
ேநரத்திற்குள் வாடிக்ைகயாளருக்கு சட்டபூர்வ 
உரிைமகைள மாற்றுதல், ‘‘y’’ ஆண்டுகளுக்கு கிைடக்கும் 
ஸ்ேடாேரஜ் வசதி ேபான்றவற்ைற விளக்க ேவண்டும்.

• மற்ற புராடக்டுகள் அல்லது முதலீட்டுச் ெசாத்துக்களுடன் 
ஒப்பிட்டு சமச்சீரான முைறயில் எடுத்துைரத்தல்.
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விற்பைன ெசய்தல்

• இன்வாய்ஸில் பின்வரும் முக்கிய தகவல்கள் 
இடம்ெபற ேவண்டும்:

 - விைல (தங்கத்தின் அடிப்பைட விைல, ெசய்கூலி, 
ஸ்ேடாேரஜ், இன்ஷ்யூரன்ஸ், ெடலிவர்/ திரும்பப் 
ெபறும் கட்டணம், மற்ற கட்டணங்கள், வரி 
ேபான்றைவ)

 - புராடக்ட் (தூய்ைம, எைட)

 - வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகள் (பிஐஎஸ் 
வைலதளத்திற்கு லிங்க் உட்பட)

 - பரிமாற்றம் (ேததி மற்றும் ேநரம், இன்வாய்ஸ் எண் 
ேபான்றைவ)

• இன்வாய்ஸிங் ெதாடங்குவதற்கு முன்பு  எந்த ஒரு 
வாடிக்ைகயாளர் (தனிநபர், நிறுவனம்) பற்றிய 
ேகஒய்சி விவரங்கைள சட்டத்தின் ேதைவக்கு ஏற்ப 
திரட்ட ேவண்டும்

• விற்பைன ெசய்தைமக்கான ேகஒய்சி விவரங்கைள 
உங்களுைடய/ பார்ட்னரின் தளங்களில் ைவத்து 
பராமரிக்க ேவண்டும்.

• வாடிக்ைகயாளருக்கு தங்கத்தின் முழு உரிைமையத் 
தரும் வைகயில் சட்டபூர்வ உடைமைய 
மாற்றித்தருதல், அவரிடம் உள்ள தங்கத்தின் மீது 
திவால் / நஷ்டம் ேபான்ற தகாத சம்பவம் 
நிகழுமானால் கடன் ெகாடுத்தவர்கள் உரிைம 
ேகாராமல் இருக்க உறுதி ெசய்தல்.

• பரிமாற்ற நைடமுைறயின்ேபாது எந்தக் கட்டத்தில் 
சட்டபூர்வ உடைம மாற்றித் தரப்படும் என்பைத ேநரம் 
காலத்துடன் ெதளிவாகத் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.

ேநர்ைமயான விைல மற்றும் கட்டணங்கைள 
வசூலிப்ேபன் என்றும், முக்கிய விதிகள் 
மற்றும் நிபந்தைனகைள 
வாடிக்ைகயாளருக்குத் ெதரிவிப்ேபன் என்றும் 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

ேகஒய்சி தகவல்கைள எல்லா விற்பைன 
ைமயங்களிலும் ெபற்ற பிறேக ஒவ்ெவாரு 
விற்பைனக்கும் வரி இன்வாய்ஸ்கைள 
வழங்குேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

வாடிக்ைகயாளரிடம் உள்ள தங்கத்தின் மீது 
புெராைவடருக்குக் கடன் ெகாடுத்தவர்கள் 
உரிைம ேகாராமல் இருக்க சட்டபூர்வ 
உரிைமைய ஒேரயடியாக மாற்றித் தருேவன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

• வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகள், உடைமைய 
சட்டபூர்வமாக மாற்றுதல், ெடலிவரி/ 
திரும்பப்ெபறும் ெகாள்ைக, ஸ்ேடாேரஜ் மற்றும் 
இன்ஷ்யூரன்ஸ் ஏற்பாடுகள், ரிட்டர்ன் ெகாள்ைக 
ேபான்ற முக்கியமான விதிகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைளத் ெதரிவித்தல்.

• முக்கிய விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் ஔிவு 
மைறவாக இல்லாமல், வாடிக்ைகயாளர் புரிந்து 
ெகாள்ளும்படி எளிைமயாக இருப்பைத உறுதி 
ெசய்தல்

• கட்டணங்கள், விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் 
ேபான்றவற்றில் ஏேதனும் மாற்றங்கள் இருப்பின் 
ெசயல்படுத்துவதற்கு முன்பாக 
வாடிக்ைகயாளருக்குத் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.

• உள்ளூர் மார்க்ெகட் நிலவரத்துக்கு ஏற்ப தங்கத்தின் 
விைல, ஸ்ேடாேரஜ், இன்ஷ்யூரன்ஸ், ெடலிவரி, 
திரும்பப் ெபறுவதற்கான கட்டணம், மற்ற 
கட்டணங்கள், வரிகள் ேபான்ற தகவல்கைள 
வாடிக்ைகயாளருக்கு ெதளிவாகத் ெதரிவித்து 
ேநர்ைமயான விைல ெபற ேவண்டும்.

• வாடிக்ைகயாளர் வாங்குவதற்கான ஆர்வத்ைத 
ெவளிப்படுத்திய பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 
ஒேர விைலைய கூறேவண்டும்.
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ேசர்த்து ைவத்தல் மற்றும் ெடலிவரி

வாடிக்ைகயாளருக்கு ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட 
தவைணப்படியும், அவர் ேகாரும் ேபாதும் 
திரும்ப எடுத்துக் ெகாள்ள/ ெடலிவரி 
ெகாடுக்க வசதி ெசய்ேவன் என உறுதி 
கூறுகிேறன்.

வாடிக்ைகயாளரின் தங்கத்ைத  ெதளிவாக 
அைடயாளம் காணத்தக்க வடிவில் 
ெபாருளடங்கலில் ைவப்பதற்கு நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

விைலமதிப்பற்ற ெபாருட்கைள பாதுகாப்பாக 
எடுத்து ைவக்கவும், ெகாண்டு ெசல்லவும் 
ேபாதிய ஆப்பேரஷனல் ஏற்பாடுகைளச் 
ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடு உள்பட ஒதுக்கப்பட்ட 
தங்கத்ைத எனது ெசாந்த ஸ்டாக் தங்கத்தில் 
இருந்து முழுைமயாகப் பிரித்து தனியாக 
ைவக்க உறுதி கூறுகிேறன். 

• தங்கத்ைத திரும்ப எடுப்பது/ெடலிவரி ெசய்வது 
ெதாடர்பாக வாடிக்ைகயாளருக்கு உள்ள 
உரிைமகைள ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கவும். 
வாடிக்ைகயாளர் தனிப்பட்ட முைறயில் அல்லது 
ஒதுக்கீடு முைறயில் ஒரு ெதாகுப்பாக தங்கத்ைத 
ைவத்திருந்தால் உரிைம குறித்து உள்ள 
வித்தியாசங்கைள எடுத்துக் காட்டுங்கள்.

• திரும்ப எடுப்பதற்கு/ெடலிவரி ெசய்வதற்கு 
குைறந்தபட்ச லாட் ைசஸ்கள் என்ன என்பைத 
வைரயறுக்கவும். அைத வாடிக்ைகயாளர் 
வாங்கும்ேபாது ெதளிவாக ெதரிவிக்கவும்.

• ெடலிவரி ேதைவப்படும்ேபாது, ெதாழில்முைற 
பாதுகாப்பு ேகரியர்கள் மூலமாகவும், உறுதி 
ெசய்யப்பட்ட காலக்ெகடுவுக்குள்ளும் நடத்தப்பட 
ேவண்டும்.

• உண்ைமயான ெடலிவரி ேவண்டுேகாள்கள் 
மட்டுேம நிைறேவற்றப்படுவதற்காக ேபாதுமான 
அளவுக்கு கண்காணிப்பு மற்றும் ேசாதைனகைள 
ைவக்கவும். உ-ம்: வாடிக்ைகயாளர்தான் ெடலிவரி 
ேவண்டுேகாள் ைவத்திருக்கிறார் என்பைதயும், 
ெடலிவரி முகவரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவரியாக 
உள்ளதா என்பைத உறுதிப்படுத்த அங்கும் 
இங்குமாக ேரண்டம் ேசாதைனகைளச் ெசய்யவும்.

• வாடிக்ைகயாளரின் தங்கத்ைத ெபாருளடங்கலில் 
ெதளிவாக அைடயாளம் காணத்தக்க வடிவில் பார் 
எண்கள் அல்லது இதர பிரத்ேயக குறிகளுடன் 
மைறமுகமான தங்க யூனிட்டுகளாக ைவத்து ஒரு 
பட்டியல் ேபாடுங்கள். 

• ேமற்ெகாண்டும் தங்கம் ைவக்கப்படுமானால்/ 
அல்லது எடுக்கப்படுமானால் பட்டியைல 
திருத்துங்கள்.

• தங்கத்ைத உள்ளூர் பாதுகாப்புத் தரங்களுக்கு 
ஏற்ப, ெதாழில்முைறப்படி இயங்கும் அதிகப் 
பாதுகாப்பு உள்ல ெபட்டகங்களில் ைவக்க 
ேவண்டும். ைவக்கப்படும் வளாகங்கள் 
புெராைவடரின் இடர்களுக்கு உட்படாமல் 
சுதந்திரமான இடங்களாக இருக்கட்டும்.

• தனிப்பட்ட ெதாழில்முைறக் காப்பாளரின் 
ெபட்டகத்தில் தங்கம் ைவக்கப்படுவைத உறுதி 
ெசய்யுங்கள். சார்பு காப்பாளர்கள் 
பயன்படுத்தப்பட்டால் அவர்கைள உரிய 
காண்ட்ராக்ட் நைடமுைற மூலம் ேபனலில் 
ேசர்க்க ேவண்டும்.

• ேசர்த்து ைவக்கப்பட்டுள்ள  அல்லது கடப்பில் 
உள்ள தங்கத்திற்கு இழப்பு, திருட்டு அல்லது 
ேசதம் ேபான்றவற்றுக்கு எதிராக சப்ைளயர் / 
லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் இன்ஷ்யூரன்ஸ் 
எடுக்க ேவண்டும்.

• வாடிக்ைகயாளரின் தங்கத்ைத தனித்தனி 
ஒதுக்கீடாக (ஒரு தனிப்பட்ட வாடிக்ைகயாளர் 
தம்மால் மட்டுேம அைடயாளம் காணத்தக்க ஒரு 
தங்கப் பாளமாக அல்லது நாணயமாக 
தனித்தனியாக ைவத்திருக்கிறார்) அல்லது 
ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடாக (பல வாடிக்ைகயாளர்கள் 
இைனந்து தங்களால் மட்டுேம அைடயாளம் 
காணத்தக்க அளவுகளில்) ெபட்டகங்களில் 
ைவக்கின்றனர்.

• வாடிக்ைகயாளர்களின் தங்கம் தனித்தனியாக, 
புெராைவடரின் தங்கத்தில் இருந்து பிரித்து  
ஸ்ேடார் ெசய்யப்படுவைத உறுதி ெசய்யுங்கள். 
தனி இடங்களில் இருப்பது நல்லது.

• வாடிக்ைகயாளரின் தங்கத்ைத புெராைவடர் 
எடுக்காமலும், பயன்படுத்தாமலும் இருக்க உரிய 
கட்டுப்பாடுகைள ஏற்படுத்துங்கள். உ-ம்: 
வாடிக்ைகயாளரின் தங்கத்ைத ஒரு டிரஸ்டி / 
காப்பாளரிடம் தனித்தனியாக ஒப்பைடத்து 
ைவக்கவும்.

• ைவக்கப்பட்டுள்ள வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் 
டிரஸ்டி/காப்பாளரிடம் உள்ள ெபாருளடங்கலுடன் 
ஒத்துப்ேபாகிறதா என்பைத தினமும் 
கண்காணியுங்கள்.
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• வாடிக்ைகயாளரின் பணத்ைத கூடுமானவைர 
சட்டப்படியான தனித்தனியாக ஒரு டிரஸ்டி 
அக்கவுண்ட்டில் ைவக்கவும். அல்லது 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்காக ெபாறுப்பாளர் / சார்பாளர் 
ஒருவைர உருவாக்கி ைவத்திருக்க ேவண்டும். அைத 
கம்ெபனியின் ேபலன்ஸ் ஷீட் உள்பட ெசயல் 
மூலதனத்துடன் கலக்கக் கூடாது.

• வாடிக்ைகயாளர்/ ெரகுேலட்டர் தனித்தனியாக 
குறிப்பாக அங்கீகரித்தாலன்றி, வாடிக்ைகயாளரின் 
தங்கத்ைத ைவத்து கடன்ெகாடுப்பேதா, கடன் 
ெபறுவேதா கூடாது.

• சப்ேபார்ட் பணியாளர்களுக்கு ேபாதிய பயிற்சி 
அளித்து, அவர்கள் நிைலயான அலுவலக 
ேநரங்களில் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், குைறந்தது 
ேபான் மூலமாகவும் ெதாடர்பில் இருப்பதற்கு ஏற்பாடு 
ெசய்ேவன்.

• வாடிக்ைகயாளர்கள் புகார்கைளத் ெதரிவிக்க 
அல்லது விசாரைணகைளக் ேகட்பதற்கு ஒரு 
ேநரைல/டிஜிட்டல் சிஸ்டம் ஏற்படுத்துேவன். இந்த 
சிஸ்டத்தில் குறிப்பிட்ட காலக்ெகடுவுக்குள் 
விசாரைணகள் பதிவு ெசய்யப்பட்டு, பின் 
ெதாடரப்பட்டு, தீர்ப்பதற்கு ஏற்பாடு ெசய்யப்படும்.

• கம்ெபனி வைலதளம், ெமாைபல் ெசயலி அல்லது 
ேபான் அைழப்பு மூலமாக புகார் ெதரிவிக்கவும், 
கருத்துக்கைளப்  பகிரவும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
உள்ள உரிைமகைள எடுத்துக்கூறி விளக்குேவன்.

• குறிப்பான பிரச்சிைனகளில், உ-ம்: தங்கத்தின் தரம், 
திருப்பித் தருதல், திரும்ப ெபறுதல்/ெடலிவரி, 
விைல ேபான்றைவ, தங்களுக்கு உள்ள 
ெபாறுப்புக்கைள புெராைவடர் ெதரிவிக்க 
ேவண்டும்.

• வாடிக்ைகயாளர்கள் உங்களிடம் ைவத்திருக்கும் 
தங்கத்ைத ஒன்று/ பலமடங்கு அைடயாளம் 
காணத்தக்க தங்க யூனிட்டுகளாக மாற்றுங்கள் -

 - தனிநபர் ஒதுக்கீடு (ஒரு வாடிக்ைகயாளர் 
தனித்தனியாக ரகசியமாக அைடயாளம் 
காணத்தக்க தங்க யூனிட்டாகவும்

 - ெதாகுப்பு ஒதுக்கீட்டில் (பல வாடிக்ைகயாளர்கள் 
இைணந்து ரகசியமாக அைடயாளம் காணத்தக்க 
தங்க யூனிட்டாகவும்) ேகஸ்களில் 
ைவத்திருக்கிறார்கள்.

ஒதுக்கப்பட்ட தங்கம் அைனத்ைதயும் 
(ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடு உள்பட) ஒவ்ெவாரு 
வாடிக்ைகயாளரும் அைடயாளம் 
காணத்தக்க மைறமுக தங்க யூனிட்டாக 
உ-ம்: பாளம் அல்லது நாணயம், 
ைவத்திருப்ேபன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

்வாடிக்ைகயாளரின் கருத்துக்கள், 
விசாரைணகள் மற்றும் புகார்கைளப் ெபற்று, 
பதிவு ெசய்து, தீர்த்து ைவப்பதற்கு ேபாதிய 
சிஸ்டம்கைளயும், ெமக்கானிசத்ைதயும் 
உருவாக்கி ெசயல்படுத்துேவன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

நிறுவனத்தின் பணம் மற்றும் தங்கத்தில் 
இருந்து வாடிக்ைகயாளர்களின் தங்கம் 
மற்றும் பணத்ைத சட்டப்பூர்வமாக பிரித்து 
ைவக்க நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

கூடுதலாக மிகச்சிறந்த நைடமுைறகள்

வாடிக்ைகயாளர் சப்ேபார்ட் மற்றும் குைறதீர்ப்பு
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இடர்கைளக் கட்டுப்படுத்துதல்

ேபெமன்ட்

வாடிக்ைகயாளர்களின் பணமும் தங்கமும் 
இடர்களுக்கு உள்ளாகமல் இருக்க ேபாதிய 
விதிகைளச் ெசய்ேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

நான் வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர் 
ஒவ்ெவாருவருக்கும் பாகுபாடு காட்டாமல் 
விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் பணம் 
ெகாடுப்பதற்கான காலக்ெகடு பற்றி 
ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் மற்றும் 
பின்பற்றுேவன்  என்று உறுதி கூறுகிேறன்.

•  உடைமகள் விற்கப்படுமானால், கம்ெபனி 
ெசாத்துக்களில் இருந்து வாடிக்ைகயாளர் ைவத்த 
தங்கத்ைத தனியாகப் பிரித்து விடுங்கள். டிஜிட்டல் 
தங்கம் பிஸினஸில் இருந்து உடைம வர்த்தகத்ைத 
பிரித்து வாடிக்ைகயாளருக்கு ஏற்படக்கூடிய 
இடர்கைளக் குைறயுங்கள்.

•  திவால், நஷ்டம் ேபான்ற நிைலைமகளில் 
வாடிக்ைகயாளர்களின் உரிைமகள் மற்றும் 
ெசாத்துக்கைளப் பாதுகாக்க ெகாள்ைககைள 
உருவாக்குங்கள். உ-ம்: ேபாதுமான அளவுக்கு நிகர 
மதிப்ைப/ நிதி ஆதாரங்கைள பராமரியுங்கள்.

• புேராைவடருக்கும், சப்ைளயருக்கும் இைடேய 
பணமும் தங்கமும் சரியான வைகயில் ெசல்வதற்கு 
ேபாதிய ஆப்பேரஷனல் கட்டுப்பாடுகைள ஏற்படுத்த 
ேவண்டும். உ-ம்: வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் மற்றும் 
பணம் ெசல்வைதக் கணிசமாகக் கட்டுப்படுத்தும் 
அதிகாரம் ெகாண்ட டிரஸ்டிைய நியமிக்க ேவண்டும். 
இது அடமான டிரஸ்டியாக ெசயல்படலாம்).

•  உடைமகைள விற்பதன் மூலம் மார்க்ெகட்டில் 
ேதைவயற்ற இடர்கைள ஏற்படுத்தாதீர்கள். 
வாடிக்ைகயாளரின் ஆர்டர்கைள நிைறேவற்றிட 
ஸ்டாக்கில் இருக்கும் தங்கத்திற்கு ஒரு வரம்பு இருக்க 
ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் விைல ஏற்றத்தாழ்வினால் 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு கணிசமான இழப்பு ஏற்படாது. 

• வழங்கப்பட ேவண்டிய புராடக்டுகள் மற்றும் 
ேசைவகளின் அளவு மற்றும் தரம் குறித்து ஒப்புக் 
ெகாண்டு, அவற்ைற சர்வீஸ் ெலவல் 
அக்ரிெமண்ட்ஸில் (எஸ் எல் ஏ-க்கள்) ேசர்த்து 
ஆவணப்படுத்துங்கள். பணம் ெகாடுப்பதற்காக 
இந்த ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட விதிகைளயும், 
காலக்ெகடுைவயும் பின்பற்றுங்கள். 

• விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் ஏேதனும் 
மாற்றங்கைளப் புரிந்துெகாள்ள சப்ைளயர்களுடன் 
ேபாதுமான தகவல்ெதாடர்புகைள 
உறுதிப்படுத்தவும்.

• முன்கூட்டிேய பணம் ெகாடுத்த ேபாதிலும் 
சப்ைளயரினால் தனது ெபாறுப்ைப நிைறேவற்ற 
முடியாமல் ேபானால் அப்படிப்பட்ட நிைலயில் 
குைறதீர்ப்பு உத்தி ஒன்ைற உருவாக்குங்கள்.

• வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர்களிடம் உரிய 
ெகாள்முதல் விைல மற்றும் கூடுதல்  
கட்டணங்கள் (பரிமாற்றம், ெடலிவரி, ஸ்ேடாேரஜ் . 
டிேரடு ெசட்டில்ெமண்ட் மற்றும் இன்ஷ்யூரன்ஸ் 
ஏற்பாடுகள், பணம் ெகாடுப்பதற்கான காலக்ெகடு  
ேபான்ற முக்கிய விதிகைளயும், 
நிபந்தைனகைளயும் ெதரிவிப்பது / ேகாரிப் 
ெபறுவது.

• தங்கத்ைத வாங்குவதற்காக ேபாலியான கார்ைட 
பயன்படுத்துவது ேபான்ற பணம் ெகாடுக்கல் 
ேமாசடிையத் தடுக்க ேபாதிய கட்டுப்பாடுகைளப் 
பின்பற்றுங்கள்.
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• ஐடி கட்டைமப்பு வசதிகைளப் பாதுகாப்பதற்காக 
அலாரம் சிஸ்டம், அக்ெஸஸ் கண்ட்ேரால் ேபான்ற 
ேபாதிய நடவடிக்ைககைள எடுங்கள்.

• மிகவும் நுட்பமான ேடட்டாைவ ரகசியக் குறியீடு 
மூலம் பாதுகாக்கவும், வாடிக்ைகயாளரின் 
ேடட்டாைவப் பாதுகாக்கவும். உரிய ேடட்டா ரகசியச் 
சட்ட்ங்கைளப் பின்பற்றவும்.

• ெபாருத்தமுைடய அைனத்து ேடட்டாக்கள் மற்றும் 
நடவடிக்ைககைளயும், தணிக்ைக 
அறிக்ைககைளயும் ஆவணப்படுத்துங்கள்.

• ஊடுருவல் ெடஸ்டிங் மற்றும் பாதிப்பு ஸ்ேகன் 
நடத்துங்கள், அவசரநிைலத் திட்டங்கைள 
பராமரியுங்கள். பிரச்சிைனகைளத் ேதடுவதற்கு 
தடயவியல் அறிைவப் பயன்படுத்துங்கள்.

• வாடிக்ைகயாளரின் ெரஃபரன்ஸ் அக்கவுண்ட்டுக்கு 
அப்பால் அங்கீகாரமின்றி பரிமாற்றம் நைடெபறும் 
அபாயத்ைதக் குைறக்க வலுவான உறுதிப்படுத்தும் 
ெடக்னிக்குகைளப் பயன்படுத்துங்கள்.

• சட்டம் அல்லது சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளின் 
கட்டைள இல்லாமல், யாருக்கும் வாடிக்ைகயாளரின் 
எந்த ஒரு ேடட்டாைவயும் ெகாடுக்காதீர்கள். 

• கம்ெபனியின் நிதி உறுதிையப் பாதுகாக்க 
பின்வருவன ேபான்ற ெபரிய இடர்கள் பிஸினஸுக்கும், 
வாடிக்ைகயாளருக்கும் ஏற்படுவைத முைனப்புடன் 
கண்டறிதல்

 - நிதி சார்ந்த இடர்கள் (தங்கம் விைல, 
ெசட்டில்ெமண்ட் இடர், எதிர்தரப்புக்கு ஏற்படும் இடர்)

 - ஆப்பேரஷனல் இடர்கள் (தவறுகள் அல்லது 
ேமாசடியால் ஏற்படும் இடர்கள்)

 - சட்ட விதிகள் மற்றும் பின்பற்றுவதால் உண்டாகும் 
இடர்கள்.

• இடர்கைளக் கட்டுப்படுத்த முழுைமயான 
ஏற்பாடுகைளச் ெசய்து, இடர்கைளக் கண்டறியவும், 
தடுக்கவும், தவிர்க்கவும் ெகாள்ைககள்,  பங்குபணி, 
மற்றும் ெபாறுப்ேபற்பு என்ற முைறயில் ெபாறுப்பான 
நடவடிக்ைககைள எடுக்க ேவண்டும்.

 - சுேயச்ைசயான இரண்டு தனிநபர்கள் சில 
முக்கியமான நடவடிக்ைககைளச் ெசய்து முடிக்க 
ேவண்டிய ‘‘கடைமப் பிரிப்பு ேகாட்பாட்ைட’’ 
ெசயல்படுத்துதல். ேமாசடி மற்றும் ெசயல்பாட்டு 
தவறுகைளத் தவிர்க்க அல்லது கைளய உதவுதல். 
உ-ம்: வாடிக்ைகயாளர் சார்பாக புெராைவடர் தங்க 
ெடலிவரிக்காக ேவண்டுேகாள் விடுக்கும்ேபாது, 
அது நியாயமானதுதான் என டிரஸ்டி உறுதிப்படுத்தி, 
ெடலிவரிையத் ெதாடங்கும்படி காப்பாளருக்கு 
கட்டைளயிடுதல்.

 - எதிர்த்தரப்பு இடைரக் குைறப்பதற்காக 
குைறந்தபட்ச அட்வான்ஸ் ேபெமண்ட் அல்லது 
அட்வான்ஸ் ேபெமண்ட் இல்ைல என்ற நிைல 

 - சப்ைளயர்கள்/ வாடிக்ைகயாளர்கள்/லாஜிஸ்டிக் 
ஆதரவு தருேவார் ஆகிேயார் பற்றி விரிவாக 
மதிப்பிட்டு, நம்பகமானவர்கைள மட்டுேம (நிதி 
உறுதி, ேநர்ைமயற்ற வர்த்தகத்தில் ஈடுபடாதவர்கள்) 
ேதர்ந்ெதடுக்கவும்.

 - தங்கம், நாணயம், அல்லது இவற்றின் சார்பு நிைல 
ெசாத்துக்களின் நிைல ேபான்ற மார்க்ெகட் 
இடர்களுடன் நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கத்ைதப் 
பாதிக்கும் வைகயில்  ஏற்படும் இடர்கைள 
வைரயைற ெசய்யுங்கள். இடைரக் கட்டுப்படுத்தும் 
சிஸ்டத்ைதச் ெசயல்படுத்துங்கள்.

 - சப்ைளயர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள், லாஜிஸ்டிக்ஸ் 
ஏஜன்சீஸ் ேபான்றவர்களிடம் இருந்து திரட்டப்படும் 
ேகஒய்சி தகவல்கைளப் பாதுகாக்க ேபாதிய 
ஏற்பாடுகைளச் ெசய்தல். 

 - இைணயப் பாதுகாப்புக்கு மிகச்சிறந்த 
நைடமுைறகைளச் ெசயல்படுத்தி, சிஸ்டம் 
ேகாளாறு உள்ளிட்ட ஐடி ெநருக்கடிையச் சமாளிக்க 
ஆயத்தமாக இருத்தல்.

நான் எனது பிஸினஸில் உள்ள முக்கியமான 
நிதி சார்ந்த மற்றும் நிதி சாராத இடர்கள் பற்றி 
விழிப்புடன் இருந்து, அவற்றில் இருந்து 
பாதுகாத்துக் ெகாள்வதற்கு உரிய 
நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என உறுதி 
கூறுகிேறன்.

ேடட்டா பாதுகாப்பு, இைணயப் பாதுகாப்பு 
மற்றும் பாதுகாப்பாக ேடட்டாைவ ஸ்ேடார் 
பண்ணுவது ஆகியவற்றுக்காக பாதுகாப்பான, 
பயனுள்ள ஐடி நைடமுைறகைளச் 
ெசயல்படுத்திட நான் உறுதி கூறுகிேறன்.
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• மூடக்கூடிய நிைல ஏற்படும் சூழைலக் 
கண்டறியுங்கள் ( தன்னார்வமாக அல்லது ேவறு 
வைகயில்), மூடுவதற்கான நடவடிக்ைககள் என்ன 
என்பைதயும் கண்டறியுங்கள்.

 - மூடும் திட்டத்ைத அங்கீகரிப்பதற்கு அல்லது 
திட்டமிடுவதற்கான பிரச்சிைனகளுக்கு 
ெபாறுப்புக்கைள குறிப்பிடுங்கள்.

 - மூடப்படும் நிைலயில் டிரஸ்டி/ காப்பாளரின் 
ெபாறுப்பும், பங்கும் என்ன என்பைதத் ெதளிவாக 
மூடல் திட்டத்தில் குறிப்பிடுங்கள்.

•  உரிய ேநரத்தில் மூடுவதற்கான முடிைவ எடுப்பதற்கு 
வசதியாக முன்கூட்டி எச்சரிக்கும் சிக்னல்கள் மற்றும் 
முக்கிய அளவீடுகைள ெதாடர்ந்து கண்காணியுங்கள்.

• மூடும் திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய எதிர்மைற 
பாதிப்புக்கைளக் கண்டறிந்து, அவற்ைற 
கைளவதற்கான நடவடிக்ைககைள உருவாக்குங்கள். 
சிறப்புக் கவனம் தரேவண்டிய விஷயங்கள்:

 - வாடிக்ைகயாளர்களின் தங்கத்ைத உடேன 
அவர்களுக்குத் திருப்பித் தருதல். 
வாடிக்ைகயாளர்கள் தாங்கள் ைவத்த தங்கத்ைத 
திரும்ப எடுத்துக் ெகாள்ள அல்லது மாற்றிக் 
ெகாள்ள அல்லது தங்களது தங்கம் 
விற்கப்படுவதால் கிைடக்கும் பணத்ைதப் 
ெபறுவதற்கு முடிய ேவண்டும்.

     - வாடிக்ைகயாளர்களின் பணம் ஏேதனும் இருப்பின் 
அைத உடனடியாக திருப்பித் தரேவண்டும்.

• நிறுவனத்தின் ெசயல்பாட்டு அைமப்பு 
வாடிக்ைகயாளர்களின் தங்கம் மற்றும் பணத்ைத ஒரு 
அறங்காவலருக்கு கணிசமான கட்டுப்பாட்ைடக் 
ெகாடுத்தால், வாடிக்ைகயாளர்களின் தங்கம் மற்றும் 
பணத்ைத அைடயாளம் காணவும், பிரிக்கவும் மற்றும் 
விநிேயாகிக்கவும் சட்ட மற்றும் ெசயல்பாட்டுத் திறன் 
இருக்க ேவண்டும்.

• பணேமாசடி சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்.

• வாடிக்ைகயாளரின் ெபயர்கள், ஆவணங்கள், 
அக்கவுண்ட்டுகள் ஆகியவற்ைறத் துல்லியமாக 
பராமரித்து, உரிய முைறயில் ஆவணங்கைள 
பராமரித்து ைவத்தல்.

• சந்ேதகத்திற்குரிய நடவடிக்ைககைள உரிய 
அதிகாரிகளிடம் ெதரிவித்தல். தைட ெசய்யப்பட்ட 
வாடிக்ைகயாளர்கைள (கண்டறியப்பட்டு, அரசினால் 
ெதரிவிக்கப்படுமானால்) முதலீடு ெசய்ய விடாமல் 
கட்டுப்படுத்துங்கள்.

ேபாதிய அளவுக்கு பண ேமாசடி கட்டுப்பாடு 
நடவடிக்ைககள் எடுக்கவும், சந்ேதகத்திற்குரிய 
நடவடிக்ைககைள உரிய அதிகாரிகளிடம் 
ெதரிவிக்கவும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

ஏதாவது ஒரு தகாத நிகழ்வு நிகழுமானால் 
வாடிக்ைகயாளர்களின் தங்கத்ைதயும், 
பணத்ைதயும் முழுவதுமாக மாற்றித் 
தருவைத உறுதிப்படுத்திட நிறுவனத்ைத 
மூடுவதற்கான ஒரு திட்டத்ைத உருவாக்கிட 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

கூடுதலான மிகச்சிறந்த நைடமுைறகள்
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• தங்கமும் பணமும் புெராைவடருக்கும், 
வாடிக்ைகயாளருக்கும் இைடேய சரியான முைறயில் 
பரிமாறப்படுவதற்காக டிரஸ்டியின் பணிகள் மற்றும் 
காப்பாளர் உட்பட ேபாதுமான அளவுக்கு 
ஆப்பேரஷனல் கட்டுப்பாடுகள். உ-ம்: 
வாடிக்ைகயாளரின் பணத்ைத தங்கம் வாங்குவதற்கு 
மட்டுேம பயன்படுத்தப்படுவைத டிரஸ்டி உறுதி ெசய்ய 
ேவண்டும். தங்கம் காப்பாளரின் ெபாறுப்பில் 
விடப்படுவைதயும், வாடிக்ைகயாளர் ேகாரும்ேபாது 
சரியான முைறயில் அவரது தங்கம் திருப்பித் 
தரப்படுவைத/ெடலிவரி ெசய்யபடுவைத உறுதி 
ெசய்ய ேவண்டும்.

 • காப்பாளரும், டிரஸ்டியும் தனித்தனி ெதாழில்முைற 
ேசைவ வழங்குேவாராகவும், கம்ெபனி அல்லது 
புேராேமாட்டருடன் முரண்படாதவராகவும் இருக்க 
ேவண்டும்.

• தங்கத்ைத சுேயச்ைசயான ஒரு இடத்தில் 
ெதாழில்முைறப்படி இயங்கும் உயர்பாதுகாப்பு மிகுந்த 
ெபட்டகத்தில் ைவத்துப் பாதுகாக்க ேவண்டும்.

• வாடிக்ைகயாளர் ஒவ்ெவாரு தடைவயும் குறிப்பாக 
அங்கீகரித்தாலன்றி, அவரது தங்கத்ைதப் 
பயன்படுத்தி கடன் வாங்கேவா/ கடன் ெகாடுக்கேவா 
கூடாது. உ-ம்: ெசயல்மூலதனத்தில் பற்றாக்குைற 
ஏற்படுமானால் அைதச் சரிக்கட்ட 
வாடிக்ைகயாளர்களின் தங்கம் அல்லது பணத்ைதப் 
பயன்படுத்தக்கூடாது.

நான் பத்தாண்டுகளுக்கும் ேமலாக தங்கத்தில் பிஸினஸ் ெசய்து வருகிேறன். தங்கத்ைத 
ரீட்ெடய்ல் முைறயில் விற்பதற்காக டிஜிட்டல் முதலீட்டில் நுைழய விரும்புகிேறன். தங்கம் 
ெதாழிலில் உள்ள இடர்கைளச் சமாளிக்கும் நடவடிக்ைககைள நான் புரிந்து 
ெகாண்டிருக்கும் ேவைளயில், உறுதியான இடர் கட்டுப்பாடு நடவடிக்ைககைள 
உருவாக்குவதில் நான் கவனம் ெசலுத்த ேவண்டுமா?

புத்திசாலித்தனமாக ேவைலகைள ெவளியாருக்குத் தருதல், 
நம்பகமான ஐடி, தங்கத் ெதாழிலுடன் ெதாடர்புைடய 
இன்ஷ்யூரன்ஸ் கவர் ேபான்ற பல இடர்கைளக் 
கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்ைககைள எடுத்தாலும், பின்வரும் 
குறிப்பான நடவடிக்ைககளில் கவனம் ெசலுத்துவதும் 
முக்கியமாகும்.

ஒரு உதாரணம்: 

ஏற்படக்கூடிய இடர்கள்:
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• திவாலாதல், மூடுதல் ேபான்ற நிைலைமகளில் 
வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகைளயும், ெசாத்துக்கைளயும் 
பாதுகாக்க ெகாள்ைககைள உருவாக்க ேவண்டும். உ-ம்: 
ேபாதுமான அளவுக்கு நிகர மதிப்ைப பராமரித்தல்/ 
இப்படிப்பட்ட நிைலைமகளினால் ஏற்படக்கூடிய 
ெபாறுப்புக்கைள நிைறேவற்றிட ேதைவயான நிதி 
ஆதாரங்கள்.

• ஐடி கட்டைமப்புக்கைளப் பாதுகாத்திட அலாரம் சிஸ்டம், 
அக்ெஸஸ் கண்ட்ேரால் ேபான்ற ேபாதுமான அளவுக்கு 
நடவடிக்ைககைள எடுக்க ேவண்டும்.

• வாடிக்ைகயாளரின் நுட்பமான தகவல்கைள ேசகரித்து 
ைவக்கவும், பாதுகாக்கவும் ேடட்டா பிைரவசி சட்டங்கைளப் 
பின்பற்றுதல் மற்றும் ேதைவயான ஐடி கட்டைமப்புக்கைளப் 
பயன்படுத்துதல். கீேழ இருப்பது ேபான்ற நைடமுைறகைளப் 
பின்பற்றுதல்.

 - ேபக்கப்புகைளப் பராமரித்தல்

 - இைணயப் பாதுகாப்பு

 - பிஸினைஸத் ெதாடரவும், ேபரிடரில் இருந்து மீளவும் 
உத்திகைளச் ெசயல்படுத்துதல்

 - நுட்பமான ேடட்டாக்களுக்கு ரகசியக் குறியீடு தருதல்

 - ஊடுருவல் ேசாதைன மற்றும் பாதிப்பு ஸ்ேகன்கைள 
நடத்துங்கள்

 - சிக்கல்கைளத் திரும்பப் ெபற தற்ெசயல் திட்டங்கள் 
மற்றும் தடயவியல் பராமரிக்கவும்

 - ஐடி பாதுகாப்பு தணிக்ைக நடத்தவும்
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• வாடிக்ைகயாளர்களும், வாடிக்ைக 
ஆககூடியவர்களும் இருக்கக் கூடிய மார்க்ெகட்டில் 
பிஸினஸ் நைடெபறுகிறேதா அதற்குரிய 
சட்டவிதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு கட்டுப்பாடுகைளப் 
பின்பற்றுதல்.

• உரிய உள்ளூர் சட்டங்களுக்கு ஏற்ப 
ெரகுேலட்டர்கள் மற்று வரி அதிகாரிகள் பற்றிய 
தகவல்கைள வாடிக்ைகயாளர்கள் அல்லது 
வாடிக்ைக ஆகக்கூடியவர்கள் மற்றும் 
ெதாடர்புைடய மற்றவர்களுக்குத் தருதல்.

• ெதரிவிக்கப்படும் தகவல்களில் அடங்குபைவ

 - கம்ெபனி இயங்கும் நீதிமன்ற வரம்பு

 - கம்ெபனியின் ெபயர், சட்டப்படிவம், பதிவு எண்

 - தங்கச் சந்ைதயில் ெபாருத்தமான அனுபவம் 
உள்ள முக்கிய ேமலாளர்கள்

 - புேராேமாட்டர்/ இறுதியில் பயனைடயும் 
உரிைமயாளர்

• ஆண்டுக்கு ஒரு முைறயாவது வாடிக்ைகயாளர்கள் 
மற்றும் புெராைவடரின் தங்கம் இருப்பில் 
இருப்பைத உறுதிப்படுத்திட உள்தணிக்ைகக்கு 
ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும். தணிக்ைகயில் 
தங்கத்தின் இருப்பு சரிபார்க்கப்பட்டு, தகவல் 
சிஸ்டத்தில் இருப்பதும், ஆவணத்தில் இருப்பதும் 
சரியாக உள்ளதா எனப் பார்க்க ேவண்டும்.

• ேபாதிய அனுபவமுள்ள ெதாழில்முைறயிலான, 
சுேயச்ைசயான அக்கவுண்ட்டிங் நிறுவனங்கள் 
ேபான்ற தணிக்ைகயாளர்கள் தணிக்ைக ெசய்ய 
ேவண்டும்.

• நிறுவனத்திற்குள் பயன்படுத்தவும், 
ெரகுேலட்டர்கள், வங்கி ேபான்ற பிஸினஸ் 
பார்ட்னர்கள் சட்டப்பூர்வமாகக் ேகாரும்ேபாது 
தருவதற்காகவும் சட்டவிதிகள் பின்பற்றப்படுவைத 
ஆவணப்படுத்த ேவண்டும்.

• சட்டவிதிகள் மற்றும் ெதரிவிக்கும் தரங்களுக்கு 
ஏற்ப நிறுவனத்திற்குள் அைனத்து 
ஆவணங்கைளயும் பராமரிக்க ேவண்டும்.

• ேபாதிய அனுபவமுள்ள ெதாழில்முைறயிலான, 
சுேயச்ைசயான அக்கவுண்ட்டிங் நிறுவனங்கள் 
ேபான்ற தணிக்ைகயாளர்கள் முக்கிய பிஸினஸ் 
மற்றும் ஆப்பேரஷனல் பணிகைள தணிக்ைக 
ெசய்ய ேவண்டும். உ-ம்: கம்ெபனியின் தகவல் 
பாதுகாப்பு சிஸ்டம்கைள மதிப்பிடுவதற்காக ஐடி 
பாதுகாப்புத் தணிக்ைக.

• பணிகளின் ெசயல்பாடு மற்றும் பாதிப்பு பற்றி 
அடிக்கடி தணிக்ைக ெசய்தல்.

• கம்ெபனியின் நம்பகத் தன்ைமைய உயர்த்திட 
தங்கம் பற்றிய அல்லது இதர உள்தணிக்ைக 
அறிக்ைககைள கம்ெபனியின் வைலதளம் 
ேபான்ற ெபாது இடங்களில் ெதரிவிக்க ேவண்டும் 
அல்லது வாடிக்ைகயாளர்களுக்காவது ெதரிவிக்க 
ேவண்டும்.

• நிதிநிைல அறிக்ைககள், முக்கிய ேசைவ 
வழங்குேவாரின் ெபயர்கள், ெபட்டக 
உரிைமயாளர்கள், வங்கிகள் ேபான்ற 
விவரங்கைளத் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.

நான் உரிய சட்டவிதிகைளயும், ஒழுங்கு 
கட்டுப்பாடுகைளயும் பின்பற்றவும், 
ேதைவயான ஆவணங்கைளப் 
பாதுகாப்பாக ைவக்கவும்,ஒழுங்குக் 
கட்டுப்பாடு அைமப்புக்கள்/ சட்ட 
அைமப்புக்களுக்கு ேதைவயான 
தகவல்கைளத் தரவும் உறுதி கூறுகிேறன்.

முக்கிய பிஸினஸ் மற்றும் ஆப்பேரஷனல் 
பணிகைள உள்ளடக்கி (தங்கம் ைகயிருப்பு, 
இைணயப் பாதுகாப்பு, தகவல் சிஸ்டம்கள் 
ேபான்றைவ) மூன்றாவது தரப்ைபக் ெகாண்டு 
உள்தணிக்ைக ெசய்யப்படும் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

எனது நம்பகத்தன்ைமைய அதிகரிப்பதற்காக 
தணிக்ைக அறிக்ைககள்/ நிதி நிைல 
அறிக்ைககள் ேபான்ற தகவல்கைள 
ெதரிவிப்பதாக உறுதி கூறுகிேறன்.

தணிக்ைக மற்றும் சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்

கூடுதலான மிகச்சிறந்த நடவடிக்ைககள்
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ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்
பரப்புவதும் பயன்படுத்துவதும்

விளக்கம்

அைனத்து ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயாக நடத்துவதும், கூடுதலாக மிகச்சிறந்த நைடமுைறகைளப் 
பின்பற்றுவதும், இந்த வழிகாட்டு விதிகைளச் ெசயல்படுத்துவதும் தன்னார்வத்தின் அடிப்பைடயிலானது. 
எனேவ, இது பற்றி எந்த ஒரு தணிக்ைக அல்லது ெபாது அங்கீகாரம் இருக்காது. எனினும், இந்த 
நைடமுைறகைளப் பின்பற்றுவதால் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும், புெராைவடர்களுக்கும் மிகுந்த 
பயனளிக்கும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிேறாம். காலப்ேபாக்கில், இந்த ஆவணத்தில் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த நைடமுைறகைள ெதாடர்புைடயவர்கள் ெசயல்படுத்துவார்கள் என்று 
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம்.

எனேவ, இந்த நைடமுைறகைள புெராைவடர்கள் தாங்களாகேவ முன்வந்து ெசயல்படுத்த ஊக்கப்படுத்த 
ேவண்டும். இதனால் நம்பிக்ைக வலுவைடந்து வாடிக்ைகயாளர்கள் கிைடத்து, பிஸினஸ் வளர்ச்சி அைடயும். 
ெபட்டக வசதிகைள வழங்குேவார், பாதுகாப்பு ஏஜன்ஸிகள், தங்கம் விற்கும் டீலர்கள், வங்கிகள் ேபான்ற 
ெவளி பார்ட்னர்களுடன் ஒத்துைழப்பு வளரும். இந்த நைடமுைறகைளப் பின்பற்றுவது பற்றி 
வாடிக்ைகயாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள், மற்றும் இதர ெதாடர்புைடயவர்களிடம் ெபாதுெவளியில் 
புெராைவடர்கள் ெதரிவிக்க ேவண்டும். இைதப் பலவைககளில் அைடய முடியும். புெராைவடர்களின் 
வைலதளங்கள், மார்க்ெகட்டிங் ெபாருட்கள், அல்லது ஆன்ைலன் முைறயில் ெதரிவிக்கலாம். 

கூடுதலாக மிகச்சிறந்த நைடமுைறகைளப் பின்பற்ற விரும்பும் புெராைவடர்கள் தங்கைளத் தாங்கேள 
மற்றவர்களிடம் இருந்து வித்தியாசப்படுத்திக் ெகாள்வார்கள்.

இந்த ஆவணத்தில் காணப்படும் எந்த ஒரு தகவலும் முழுைமயானது அல்லது துல்லியமானது என்று ேவர்ல்டு 
ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி உறுப்பினேரா உத்தரவாதம் தரமுடியாது. ேமலும், இந்த 
தகவல் மாறக்கூடியது. இது ேபான்ற எந்த ஒரு தகவைலயும் பயன்படுத்துவதால் ேநரடியாக அல்லது மைறமுகமாக 
ஏற்படக்கூடிய எந்த ஓர் இழப்பு அல்லது ேசதத்திற்கு ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் 
வழிகாட்டிக் கமிட்டி உறுப்பினேரா ெபாறுப்பு ஏற்பதில்ைல. எடுத்துைரத்து விளக்குவதற்காக மட்டுேம இந்த ஆவணம் 
வழங்கப்படுகிறது. உரிய மூன்றாவது தரப்பினருக்கு கட்டுப்படுத்தாத விளக்கக் குறிப்புக்கைள வழங்குவது மட்டுேம 
இதன் ேநாக்கம். ஆனால் இந்த வழிகாட்டி ெநறிகள் எந்த அளவுக்கு ெபாருத்தமானைவயாக, பயனுள்ளைவயாக 
அல்லது தகுதியானைவயாக இருக்கும் என்பதற்கு எவ்வித உத்தரவாதமும் கிைடயாது. இந்த வழிகாட்டி 
ெநறிகைளப் பின்பற்றுவது முற்றிலும் தன்னார்வம் அடிப்பைடயிலானது என்பதால், இவற்ைற  மூன்றாவது 
தரப்பினர் எந்த அளவுக்குப் பின்பற்றுவார்கள் என்பது குறித்து ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த 
ெதாழில் கமிட்டி உறுப்பினேரா சுேயச்ைசயாக மதிப்பிட்டதில்ைல. இவற்ைறப் பின்பற்றுவது மூன்றாவது 
தரப்பினரின் ெபாறுப்பாகும். இது ெதாடர்பாக மூன்றாவது தரப்பினருக்கு ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது 
ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி உறுப்பினேரா சான்றிதேழா, அங்கீகாரேமா வழங்குவதில்ைல. ேமலும், இந்த 
ஆவணத்ைத முதலீடு, சட்டம் அல்லது வரிவிதிப்பு ெதாடர்பான அறிவுைரயாகவும், அல்லது தங்கம், தங்கம் 
ெதாடர்பான ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகைள, ெசக்யூரிட்டிகைள அல்லது நிதிப் பத்திரங்கைள (ெமாத்தமாக 
ேசைவகைள) வாங்க அல்லது விற்பதற்கான, பரிந்துைரயாகவும் கருத முடியாது. இந்த ஆவணம் தங்கம், தங்கம் 
ெதாடர்பான ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகளின் விைலகள் எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் அல்லது எப்படி 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பைதக் கூறுவதில்ைல. அல்லது எந்த விதமான முதலீட்டு உத்திையயும் இது 
மைறமுகமாகக் கூட பரிந்துைரப்பதில்ைல. 
இந்த ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் எந்த ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன 
என்னும் ஆய்ைவயும் ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி உறுப்பினேரா 
நடத்துவதில்ைல. இந்த ஆவணத்தில் கிைடக்கும் தகவல்கைள ெகாள்முதல் ெசய்வதற்கான அல்லது முதலீடு 
ெசய்வதற்கான ேபாதிய தகவலாகக் கருதக்கூடாது. இந்த ஆவணத்தில் ‘‘நம்புகிேறாம்’’, ‘‘எதிர்பார்க்கிேறாம்’’ 
‘‘இருக்கலாம்’’ அல்லது ‘‘ெதரிவிக்கிறது’’ என்பன ேபான்ற எதிர்காலக் குறியீட்டுடன் கூடிய வாசகங்கள் அல்லது 
இைவ ேபான்ற ெசாற்கள் இருக்கக்கூடும். இைவ நடப்பு எதிர்பார்ப்பு அடிப்பைடயில் அைமந்தைவ. மாறக்கூடியைவ. 
எதிர்பார்ப்பு தன்ைமயிலான கூற்றுக்களில் பல இடர்களும், நிச்சயமற்ற தன்ைமகளும் உள்ளன. இந்த எதிர்பார்ப்பு 
கருத்துக்கைள அைடந்துவிடலாம் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிைடயாது. இவற்ைற ேமம்படுத்துவதற்கு 
ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி உறுப்பினேரா எவ்வித ெபாறுப்பும் 
ஏற்பதில்ைல.

முக்கிய அறிவிப்பு
ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சில் மற்றும் சர்க்கிள் சாதனம் என்பது ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சில் அல்லது அதன் 
சார்புைடய நிறுவனங்களின் டிேரட்மார்க்குகள் ஆகும். 
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இைணப்பு அ:
சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி
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சுய மதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி பற்றிய அறிமுகம்

இந்த சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி எல்லாவித அளவுள்ள நிறுவனங்களுக்கு ெபாருந்தக்கூடியது. இந்த ெடஸ்ட் 
பின்பற்றப்படும் நைடமுைறகளின் அடிப்பைடயில் ெசய்யப்படுகிறது. நடத்தப்படும் வர்த்தகத்தின் அளவு 
அடிப்பைடயில் அல்ல. ேமலும், இது தன்னார்வம் அடிப்பைடயிலானது. இதில் தணிக்ைகேயா, ெபாது அங்கீகாரேமா 
கிைடயாது. புெராைவடர்கள் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு , முதலீட்டாளர்களுக்கு அல்லது மூன்றாவது தரப்பினருக்கு 
ெபாதுெவளியில் அறிவிப்பதன் மூலம் இந்த ெநறிகள் பின்பற்றப்படுவைதத் ெதரிவிக்கலாம். இவ்வாறு ெதரிவிக்க 
பல வழிகள் உள்ளன. அைவ- புெராைவடரின் ெசாந்த வைலதளங்கள், மார்க்ெகட்டிங் ெபாருட்கள் அல்லது 
ெபரும்பாலும் ஆன்ைலன் முைறகள்.

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளுடன் ஒப்பிடுைகயில் தற்ேபாது எந்த மாதிரியான நைடமுைறைய 
பின்பற்றுகிறார் என்பைத மதிப்பிடுவதுதான் இந்த சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டியின் ேநாக்கம். இந்த மதிப்பீட்டுக்கு 
மூன்று நடவடிக்ைககள் உள்ளன.

மதிப்பீட்ைடத் ெதாடங்குவதற்கு முன்பாக உரிய ெநறிகைள நன்கு முழுைமயாக வாசிக்க 
ேவண்டும்.

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள ெபரும்பாலும் பின்பற்றுகிறார். மதிப்பீட்டின்ேபாது 
புெராைவடர் இன்னும் சில பகுதிகைள ேமம்படுத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்ெகடுவுக்குள் ெதாடர் 
நடவடிக்ைக எடுத்து பின்பற்ற ேவண்டும் என்பது ெதரிய வந்துள்ளது. 

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள ஓரளவுக்குப் பின்பற்றுகிறார். மதிப்பீட்டின்ேபாது 
ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட முக்கியமான துைறகளில் முன்னுரிைம ெகாடுத்து ேமம்படுத்த 
ேவண்டும் என்பது ெதரியவந்துள்ளது.

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள பின்பற்றவில்ைல

சுய மதிப்பீடு மாறிக் ெகாண்ேட இருக்கக் கூடியது. காலப்ேபாக்கில் மார்க்ெகட்டில் இருப்பவர்கள் 
தரும் கருத்துக்களின் அடிப்பைடயில் பக்குவமைடயும்.

ஒவ்ெவாரு ெநறிக்கும் இைணயாக நிறுவனத்தில் எந்த மாதிரியான நடத்ைத ெநறி எந்த 
அளவுக்குப் பின்பற்றப்படுகிறது என்பைத முடிவு ெசய்ய வழிகாட்டும் ேகள்விகைளப் பார்க்க 
ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு நடத்ைத ெநறிக்கும் எதிராக தற்ேபாைதய நிைல என்ன என்பைத மதிப்பிட ேவண்டும். 
ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகளின் அவசர அவசியத்ைதப் ெபாறுத்து இந்த மதிப்பீட்ைட உருவாக்க 
ேவண்டும்.

மதிப்பீட்டின் முடிவுகள் இந்த மாதிரி இருக்கும் -

அ. பின்பற்றப்படுகிறது (ஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள முழுைமயாகப் பின்பற்றுகிறார்.

ஆ. ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது (பிஓ)

இ. ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது (பிஓ)

ஈ. பின்பற்றப்படவில்ைல (என் ஓ)
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மதிப்பீட்டுக்கு விரிவான வழிகாட்டி

எனது சப்ைளயர்கள் பற்றிய உரிய தகவல்கள் அைனத்ைதயும் ஆவணப்படுத்தி, ேபாதுமான 
‘‘ேநா யுவர் புெராைவடர்’’ ேசாதைனகைள நடத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1. சப்ைளயர்களுடன் பிஸினைஸத் ெதாடங்குவதற்கு முன்பு உரிய முைறயில்/ ‘‘ேநா யுவர் 
புெராைவடர்’’  ேசாதைனகைளச் ெசய்கிறீர்களா?

2. சப்ைளயர்கள் குைறந்தபட்ச ேதைவகைள நிைறேவற்றாவிட்டால் கூட அவர்களுடன் 
பிஸினஸ் ெசய்கிறீர்களா?

3. ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்களின் பதிேவடுகைளப் பராமரிக்கிறீர்களா? 
ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கைள ெதாடர்ச்சியாக அப்ேடட் ெசய்கிறீர்களா?

4. ேமற்கண்ட நடவடிக்ைககள் உங்கள் நிறுவனத்தில் பின்பற்றப்படுவைத உறுதி 
ெசய்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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எனது சப்ைளயரிடம் இருந்து ெபறப்படும் தங்கத்தின் தன்ைமகைள உறுதிப்படுத்திக் 
ெகாள்ள சுேயச்ைசயாக ேபாதுமான ேசாதைனகைள நடத்துகிறீர்களா?

1. ெபறப்பட்ட புராடக்டுகைள சுேயச்ைசயாக ேபாதுமான ேசாதைனகைள நடத்துகிறீர்களா? 
எைட, தூய்ைம ேபான்ற உரிய தன்ைமகள் அைனத்ைதயும் ேசாதிக்கிறீர்களா?

2. ேசாதைனயின்ேபாது ஏேதனும் விலக்குகள் ெதரிய வருமானால் சப்ைளயருடன் புகார் 
ெதரிவித்து தீர்வு காண அைமப்புமுைற எதுவும் பயன்படுத்துகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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சப்ைளயர்களுடனான அைனத்துப் பரிமாற்றங்கைளயும் ஆவணப்படுத்தி, 
ஔிவுமைறவின்றி பிஸினஸ் நடத்திட நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வர்த்தகத்துடன் ெதாடர்புைடய எைட, தூய்ைம ேபான்ற அைனத்துத் தகவல்கைளயும் 
பர்ச்ேசஸ் ஆர்ட்கள்/ இதர ஆவணங்களில் ேசர்த்து ஆவணப்படுத்தி ைவத்திருக்கிறீர்களா? 
சட்டப்படி ேதைவயான கடந்தகால பரிமாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கைள நியாயமான 
காலத்திற்கு பராமரித்து ைவத்திருக்கிறீர்களா?

2.  சப்ைளயருடனான உறவு மற்றும் தன்ைமையப் ெபாருட்படுத்தாமல் அைனத்து 
வர்த்தகத்திற்கும் ஆவணங்கள் முழுைமப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட ேநர்ைமையப் பின்பற்றும் தங்கப் 
ெபாருட்கைள மட்டுேம ஏற்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

1.  ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரத்ைதப் பின்பற்றும் தங்கப் ெபாருட்கைள 
மட்டுேம ஏற்பதற்கு அடிப்பைடத் தகுதி எதுவும் ைவத்திருக்கிறீர்களா? ஆம் எனில், 
அைத உங்கள் நிறுவனத்தில் ெசயல்படுத்திட ேபாதிய நைடமுைறகள் 
உள்ளனவா?

2.  பதிவுெபற்ற சப்ைளயர்களிடம் இருந்து மட்டுேம நீங்கள் தங்கம் வாங்குகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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விைல, உடைம பரிமாற்றம், மற்றும் ஏற்படக்கூடிய இடர்கள் உள்ளிட்ட புராடக்டின் முக்கிய 
தன்ைமகைள எடுத்துக்கூறி, ேநர்ைமயாகவும், ெதளிவாகவும் புராடக்டுகைள விற்ேபன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1. புராடக்ட் மற்றும் ேசைவகள் பற்றிய விருப்புெவறுப்பற்ற மற்றும் ேநர்ைமயான 
தகவல்கைள வைலதளம்/புெராேமாஷனல் ஏடுகள்/ெசயலிகள் ஆகியவற்றில் நீங்கள் 
தருகிறீர்களா? ஏற்படக்கூடிய இடர்கைள ெதளிவாகக் கூறுகிறீர்களா?

2.  உடைமைய சட்டப்பூர்வமாக மாற்றுதல் மற்றும் உரிய ஒழுங்குகட்டுப்பாடு வழிகாட்டு 
விதிகள் பற்றியும் நீங்கள் தகவல் தருகிறீர்களா?

3. மார்க்ெகட்டிங் தகவல்ெதாடர்பில் ேபாட்டிப் புெராைவடர்களின் புராடக்டுகளுக்கு எதிராக 
உங்களுைடய புராடக்ைட வித்தியாசப்படுத்தும் ேவைளயில், ெதாழில்துைறயின் 
கண்ேணாட்டத்ைதப் பாதிக்காத வைகயில் விருப்பு ெவறுப்பற்ற மற்றும் ேநர்ைமயான 
தகவல்கைளத் தருகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு தங்க புராடக்டுகள் பற்றிய விளக்கக் குறிப்புக்கைள 
வழங்குேவன் என்றும் அல்லது அைவ நம்பத்தகுந்த முைறயில் எங்கு கிைடக்கும் 
என்பைதத் ெதரிவிப்ேபன் எனவும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்காக விளக்கக் குறிப்புக்கள் எதுவும் உருவாக்கியிருக்கிறீர்களா? 
வாடிக்ைகயாளர்களின் விசாரைணகைளயும், குைறகைளயும் கவனிப்பதற்கு கஸ்டமர் 
சப்ேபார்ட் பணியாளர்கள் உங்களிடம் இருக்கிறார்களா?

2.  கஸ்டமர் சப்ேபார்ட் ேசைவகைள ெதாழில்முைற ஆேலாசைனகளாக தவறாகப் புரிந்து 
ெகாள்ளாமல் இருக்க எவ்வாறு உறுதி ெசய்வீர்கள்?

3.  உங்கள் நிறுவனத்தில் விளக்கக் குறிப்புக்கள் இல்லாத நிைலயில், தகவல் கிைடக்கும் 
மற்ற இடங்களுக்கு வழிகாட்டுவீர்களா? அைவ நம்பத்தகுந்த ஆதாரங்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து நியாயமான விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கைளப் 
ெபறுேவன் என்றும் அவர்களுக்கு முக்கிய விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைளத் 
ெதரிவிப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து நியாயமான விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கைள நீங்கள் 
ெபறுகிறீர்கள் என்பைத எவ்வாறு உறுதி ெசய்வது? விைலகளின் எல்லா பிரிவுகைளயும் 
வாடிக்ைகயாளரிடம் ெதரிவிப்பீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகள், சட்டப்பூர்வமாக உடைமைய மாற்றித் தருவது, ெடலிவரி/ 
திரும்ப எடுப்பது ெதாடர்பான ெகாள்ைக, ரிட்டர்ன் ெகாள்ைக ேபான்ற முக்கிய விதிகள் 
மற்றும் நிபந்தைனகைள வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் ெதளிவாகத் ெதரிவிப்பீர்களா?

3.  விைலகள், விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் ேபான்றவற்றில் ெசய்யப்படும் மாற்றங்கைள 
வாடிக்ைகயாளருக்குத் ெதரிவிக்க உங்கள் நிறுவனத்திற்குள் ெகாள்ைக ஏதும் 
இருக்கிறதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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அைனத்து விற்பைன அைமப்புக்களிலும் ேகஒய்சி ெபற்ற பிறேக நடத்தப்படும் 
ஒவ்ெவாரு விற்பைனக்கும் வரி இன்வாய்ஸ்கைளத் தருேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

1.  விைல, புராடக்ட், வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகள் மற்றும் பரிமாற்ற விவரங்கைள 
இன்வாய்ஸில் ேசர்க்கிறீர்களா?

2.  ேகஒய்சி ேசாதைனகளுக்காக வாடிக்ைகயாளரிடம் இருந்து ேதைவயான ஆவணங்கைள 
நீங்கள் திரட்டுகிறீர்களா? ேகஒய்சி தரமுடியாத வாடிக்ைகயாளர்களுடன் நீங்கள் பிஸினஸ் 
ெசய்கிறீர்களா?

3.  எந்த ஒரு வைகயிலும் விற்பைன ெசய்வதற்கு ேதைவயான ேகஒய்சி விவரங்கைள 
நீங்கள் பராமரிக்கிறீர்களா?

4.  உங்களுைடய நிறுவனத்தில் ேமற்கண்ட நைடமுைறகள் பின்பற்றப்படுவதற்கு ஒரு 
சிஸ்டம் உங்களிடம் இருக்கிறதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:



9

42

ஶ்வாடிக்ைகயாளரிடம் உள்ள தங்கத்ைத புெராைவடருக்குக் கடன் ெகாடுத்தவர்கள் 
உரிைம ேகாராமல் இருக்க தங்கத்தின் சட்டப்படியான உடைமைய வாடிக்ைகயாளருக்கு 
மாற்றிக் ெகாடுக்க நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1. முதலீடு ெசய்யப்பட்ட தங்கத்தின் சட்டப்படியான உைடைம உரிைமைய நீங்கள் 
வாடிக்ைகயாளருக்கு வழங்குகிறீர்களா? ஒவ்ெவாரு பரிமாற்றத்திற்கும் இந்த நைடமுைற 
பின்பற்றப்படுகிறது என்பைத எவ்வாறு உறுதி ெசய்கிறீர்கள்?

2. எந்தக் கட்டத்தில் சட்டப்படியான உடைம வாடிக்ைகயாளருக்குக் கிைடக்கும் என்பைத 
நீங்கள் ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கிறீர்களா?

3. உடைம மாற்றத்ைத முடிப்பதற்கு காலக்ெகடு எதுவும் ைவத்திருக்கிறீர்களா? எத்தைன 
தடைவ நீங்கள் காலக்ெகடுைவ நிைறேவற்றியிருக்கிறீர்கள்?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:



10

43

மதிப்புமிக்க ெபாருட்கைள பாதுகாப்பாக எடுத்து ைவக்கவும், ெகாண்டு ெசல்லவும் 
ேபாதிய ஆப்பேரஷனல் நைடமுைறகைள ஏற்படுத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  தங்கத்ைத எடுத்து ைவப்பதற்கும், ெகாண்டு ெசல்வதற்கும் ேபாதிய பாதுகாப்பு 
நடவடிக்ைககைள நீங்கள் பின்பற்றுகிறீர்களா? இழப்பு ஏற்படுமானால்,  அதற்கு 
இன்ஷ்யூரன்ஸ் கவர் உள்ளதா?

2.  லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஏஜன்சிகைள உங்கள் ேபனலில் ேசர்ப்பதற்கு முன்பு அவற்ைற 
மதிப்பிடுவதற்காக உங்கள் நிறுவனத்திற்குள் மதிப்பீட்டு முைறகள் உள்ளனவா? ‘‘ேநா யுவர் 
புெராைவடர்’’ ேசாதைனகளின் ஒரு பகுதியாக ஏஜன்சிகளிடம் இருந்து ேதைவயான 
ஆவணங்கைளத் திரட்டுகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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சூரு ஒரு குறிப்பிட்ட கால வைரயைறக்குள்ளும், ேகாரப்படும்ேபாதும் தங்கத்ைத 
வாடிக்ைகயாளருக்கு ெடலிவரி ெசய்ய/ திரும்பக் ெகாடுக்க வைக ெசய்ேவன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  தங்கத்ைத ெடலிவரி எடுப்பது/ திரும்பப் ெபறுவது ெதாடர்பாக வாடிக்ைகயாளருக்கு உள்ள 
உரிைமகைள தங்கத்ைத வாங்கும்ேபாது நீங்கள் ெதளிவாகத் ெதரிவிப்பீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளர் தங்கத்ைத முழுைமயாக திரும்ப எடுத்துக் ெகாள்ள/ ெடலிவரி 
ெபறுவதற்கு காலக்ெகடு எதுவும் நீங்கள் ஒப்புக் ெகாண்டிருக்கிறீர்களா? அந்தக் 
காலக்ெகடுைவ எவ்வாறு நிைறேவற்றுவீர்கள்?

3.  உண்ைமயான ெடலிவரி ேகாரிக்ைககள் மட்டுேம பூர்த்தி ெசய்யப்படுவைத உறுதி ெசய்ய 
உங்களிடம் கணினியில் காேசாைலகள் மற்றும் நிலுைவகள் உள்ளதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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வாடிக்ைகயாளரின் முதலீட்டுக்காக ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட தங்கத்ைத ( ெதாகுப்பு 
ஒதுக்கீடு உட்பட) எனது நிறுவனத்தின் ெசாந்தத் தங்கத்தில் இருந்து முற்றிலுமாக பிரித்து 
ைவத்திருப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்கள் ெசய்யும் முதலீட்டுக்காக ஒதுக்கீடு ெசய்யப்படும் தங்கத்ைத, அைவ 
தனிநபர் ஒதுக்கீடாக இருந்தாலும், ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடாக இருந்தாலும், ஒதுக்கீட்டு வடிவில் 
நீங்கள் ைவத்திருக்கிறீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளர் உங்களிடம் ைவத்துள்ள தங்கத்ைத மற்ற தங்கக் ைகயிருப்புக்களில் 
இருந்து பிரித்து ைவக்க நீங்கள் உறுதி ெசய்கிறீகளா?

3.  வாடிக்ைகயாளர் உங்களிடம் ைவத்த தங்கத்ைத புெராைவடர் அணுகாமலும், 
பயன்படுத்தாமலும் இருக்க உங்களிடம் கண்ட்ேரால் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளனவா?

4.  தங்கக் ைகயிருப்பு ெபாருளடங்கலில் வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கிறது 
என்பைத தினமும் நீங்கள் சரிபார்க்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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 தங்கக் ைகயிருப்பு ெபாருளடங்கலில் வாடிக்ைகயாளரின் தங்கத்ைத ெதளிவாக 
அைடயாளம் காணத்தக்க வைகயில் பராமரிப்பதாக நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  தங்கக் ைகயிருப்பு ெபாருளடங்கைல ெதளிவாக அைடயாளம் காணத்தக்க வைகயில் 
நீங்கள் ைவத்திருக்கிறீர்களா? அைடயாளம் காண்பதற்காக என்ன பிரத்ேயக மார்க்கைர 
நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள்?

2.  ெபாருளடங்கலில் இருந்து தங்க யூனிட்டுகள் அகற்றப்பட்ட பிறகு / ெபாருளடங்கலில் 
ேசர்க்கப்பட்ட பிறகு பிரத்ேயக மார்க்கர்கள் எவ்வாறு நீங்கள் அப்ேடட் ெசய்கிறீர்கள்?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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ஓவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளரும் தனது ஒதுக்கீட்டு தங்கத்ைத ( ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடு உட்பட) 
அைடயாளம் காணத்தக்க யூனிட்டாக ைவத்திருக்கிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்கள் ஓரளவு/ முழுைமயாக ைவத்திருக்கும் தங்கத்ைத அைடயாளம் 
காணத்தக்க யூனிட்டுகளாக வைரந்து ைவத்திருக்கிறீர்களா? ஆம் எனில் வாடிக்ைகயாளர் 
எந்த அளவு தங்கம் ைவத்திருந்தாலும் இந்த வைரபடம் பராமரிக்கப்படுகிறதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் மற்றும் பணத்ைத நிறுவனத்தின் பணம் மற்றும் தங்கத்தில் 
இருந்து சட்டப்படி பிரித்து ைவக்க நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

1.  வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் மற்றும் பணத்ைத நிறுவனத்தின் பணம் மற்றும் தங்கத்தில் 
இருந்து சட்டப்படி பிரித்து ைவக்க என்ன ெகாள்ைககள் மற்றும் உள் கட்டுப்பாடுகள் 
உங்களிடம் உள்ளது?

2.  இவற்ைற எல்லா சமயங்களிலும் கம்ெபனி பின்பற்றுகிறது என்பைத எவ்வாறு உறுதி 
ெசய்கிறீர்கள்?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து கருத்துக்கைளயும் விசாரைணகைளயும், புகார்கைளயும் 
ெபற்று, பதிவு ெசய்து, குைறகைளத் தீர்ப்பதற்கு ேபாதிய சிஸ்டம் ெசயல்படுத்துேவன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்களின் புகார்கைளப் ெபறுவதற்கு ஓரு சிஸ்டம் ைவத்திருக்கிறீர்களா?  
புகார் கிைடத்ததும், அைதத் தீர்ப்பதற்கு காலக்ெகடு கூறுவீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளர்களின் புகார்கைளக் கவனிக்க உங்களிடம் கஸ்டமர் சப்ேபார்ட் டீம் 
உள்லதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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நான் வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர் ஒவ்ெவாருவருக்கும் பாகுபாடு காட்டாமல் 
விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் பணம் ெகாடுப்பதற்கான காலக்ெகடு பற்றி ெதளிவாகத் 
ெதரிவிப்ேபன் மற்றும் பின்பற்றுேவன்  என்று உறுதி கூறுகிேறன்.

1. சப்ைளயர்கள்/ வாடிக்ைகயாளர்களுடன் வர்த்தகத்ைத இறுதி ெசய்வதற்கு முன்பாக 
புராடக்ட் / ேசைவகளுக்கான ேபெமன்ட் விதிகள் பற்றி ெதளிவாகத் ெதரிவித்து 
விட்டீர்களா? 

2.  நீங்களும், சப்ைளயர்களும் இந்த விதிகைளப் பின்பற்றுவைத உறுதி ெசய்கிறீர்களா?

3. ேபெமன்ட் ேமாசடிகைளக் கட்டுப்படுத்த உங்களிடம் கண்ட்ேரால் உள்ளதா? இது 
அவ்வேபாது அப்கிேரடு ெசய்யப்படுகிறதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:



18

51

வாடிக்ைகயாளர்களின் பணம் மற்றும் தங்கத்திற்கு இடர் ஏற்படாமல் இருக்க ேபாதிய 
வசதிகைள ஏற்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும், புெராைவடர்களுக்கும் இைடேய நீங்கள் தங்கத்ைதயும் 
பணத்ைதயும் எவ்வாறு ெகாண்டு ெசன்று ேசர்க்கிறீர்கள்? புெராைவடரின் பிஸினசில் 
இருந்து தங்க இருப்ைபப் பிரித்து ைவக்க என்ன ஆப்பேரஷனல் கட்டுப்பாடுகைளப் 
பயன்படுத்துகிறீர்கள்?

2.  வழக்கம்ேபால் நைடெபறும் பிஸினஸ் நடவடிக்ைககளால் அல்லது எதிர்பாராத 
நிைலைமகளினால் ஏற்படக்கூடிய எதிர்கால ெபாறுப்புக்கைள நிைறேவற்ற ேபாதுமான 
அளவு நிதிவளங்கைள ஒதுக்கி ைவத்திருக்கிறீர்களா?

3.  புெராப்ைரட்டரி டிேரடிங் ெசய்கிறீர்களா? ஆம் எனில், எந்த ஒரு புெராப்ைரட்டரி டிேரடிங் 
ெசாத்துக்களில் இருந்து வாடிக்ைகயாளர்களின் ெசாத்துக்கைள பிரித்து ைவக்க நீங்கள் 
என கண்ட்ேரால் பயன்படுத்துகிறீர்கள்?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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நான் எனது பிஸினஸில் உள்ள முக்கியமான நிதி சார்ந்த மற்றும் நிதி சாராத இடர்கைளக் 
கண்டறிந்து, அவற்ைறக் கைளவதற்கு உரிய நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என உறுதி 
கூறுகிேறன்.

1. பிஸினஸில் முக்கியமான நிதி சார்ந்த மற்றும் நிதிசாராத இடர்கைள நீங்கள் கண்டறிந்து, 
அளவிட்டு, கண்காணிக்கிறீர்களா?

2. இடர்கைளச் சமாளிக்க உங்களிடம் ெகாள்ைககள் உள்ளிட்ட நைடமுைறகள் உள்ளனவா? 
கண்டறியப்பட்ட இடர்கைளச் சமாளிக்க/ கைளய நிர்வாகமுைற ஏேதனும் உள்ளதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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ேடட்டாைவப் பாதுகாக்க, இைணயப் பாதுகாப்பிற்கு, மற்றும் ேடட்டா ஸ்ேடாேரைஜ 
பத்திரமாக ைவத்திருக்க  பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள ஐடி நைடமுைறகைளச் 
ெசயல்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

1.  ஐடி கட்டைமப்பு வசதிகைளப் பாதுகாக்க ேபாதிய நடவடிக்ைககைள எடுக்கிறீர்களா?

2.  ேடட்டாைவப் பாதுகாக்க, இைணயப் பாதுகாப்பிற்கு, மற்றும் ேடட்டா ஸ்ேடாேரைஜ 
பத்திரமாக ைவத்திருக்க என்ன ஐடி ெகாள்ைககைள நீங்கள் பின்பற்றுகிறீர்கள்? இைவ 
ெதாழில்தரங்களுக்கு நிகராக உள்ளனவா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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ஏேதனும் ேமாசமாக நிகழுமானால், வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் மற்றும் பணத்ைத 
முழுவதுமாக மாற்றித் தருவதற்காக மூடுவதற்கான திட்டம் ஒன்ைற உருவாக்குேவன் என 
நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

1.  வைரயறுக்கப்பட்ட அளவீடுகள், பணிகள் மற்றும் ெபாறுப்புக்களுடன் மூடுவதற்கான 
திட்டத்ைத நீங்கள் ைவத்திருக்கிறீர்களா?

2.  ஏேதனும் ேமாசமாக நிகழுமானால், வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் மற்றும் பணம் முழுவதுமாக 
அவருக்குக் கிைடக்க என்ன கண்ட்ேரால் மற்றும் நைடமுைறகைள நீங்கள் 
ைவத்திருக்கிறீர்கள்?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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ேபாதுமான அளவுக்கு பண ேமாசடி கட்டுப்பாடுகைள ைவத்திருப்ேபன் என்றும், 
சந்ேதகத்திற்குரிய நடவடிக்ைககைள உரிய அதிகாரிகளுக்குத் ெதரிவிப்ேபன் என்றும் 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  ேபாதுமான அளவுக்கு பண ேமாசடி கட்டுப்பாடுகள் உங்களிடம் உள்ளனவா?

2. சந்ேதகத்திற்குரிய நடவடிக்ைககைள நீங்கள் கண்டறிந்து உரிய அதிகாரிகளுக்குத் 

ெதரிவிக்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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உரிய சட்டவிதிகைளயும், ஒழுங்கு கட்டுப்பாடுகைளயும் பின்பற்றவும், ேபாதுமான 
ஆவணங்கைளப் பராமரிக்கவும், ஒழுங்குகட்டுப்பாடு அதிகாரிகளுக்குத் 
ேதைவப்படக்கூடிய தகவல்கைளயும் வழங்கவும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  உங்களுைடய நிறுவனத்திற்குப் ெபாருந்தக்கூடிய எல்லா சட்டங்கைளயும்/ஒழுங்கு 
விதிகைளயும் நீங்கள் பின்பற்றுகிறீர்களா?

2.  பின்பற்றப்படும் அைனத்து விதிகள் மற்றும் தணிக்ைக நைடமுைறகளுக்கு நீங்கள் 
ஆவணங்கைள ைவத்திருக்கிறீர்களா?

3.  வாடிக்ைகயாளரின் மற்றும் புெராைவடரின் தங்க இருப்ைப சரிபார்ப்பது ேபான்ற உள் 
தணிக்ைககைள நீங்கள் நடத்துகிறீர்களா? இந்தத் தணிக்ைககைள ெதாழில்முைறப்படி 
இயங்கும் சுேயச்ைசயான தணிக்ைகயாளர்கள் நடத்துகின்றனரா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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முக்கியமான பிஸினஸ் மற்றும் ஆப்பேரஷன்கள் குறித்து ( தங்க இருப்பு, இைணய 
பாதுகாப்பு, மற்றும் தகவல் சிஸ்டம்கள் உட்பட)  ஒழுங்கான இைடெவளிகளில் 
மூன்றாவது தரப்ைபக் ெகாண்டு சுேயச்ைசயான தணிக்ைககைளச் ெசய்ய நான் ஏற்பாடு 
ெசய்ேவன் என உறுதி கூறுகிேறன். 

1.  முக்கியமான பிஸினஸ் மற்றும் ஆப்பேரஷன்கள் குறித்து சுேயச்ைசயான 
தணிக்ைககைளச் ெசய்கிறீர்களா?

2.  தணிக்ைகயின் தரத்ைதயும், தணிக்ைகயாளர்கைள அமர்த்துவதற்கு முன்னால் 
அவர்களின் நற்ெபயைரயும் நீங்கள் ெசக் ெசய்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:
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எனது நம்பகத் தன்ைமைய அதிகரிக்க  தணிக்ைக அறிக்ைககள்/ நிதிநிைல 
அறிக்ைககள் ேபான்ற தகவல்கைள ெவளிப்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

1.  நம்பகத்தன்ைமைய அதிகரிக்க தணிக்ைக அறிக்ைககைளயும், நிதிநிைல 

அறிக்ைககைளயும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும், ெபாதுமக்களுக்கும் ெதரிவிக்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:



59

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

 நடவடிக்ைக அைனத்து ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயாக ெசய்தல் ேரட்டிங்

ெகாள்முதல்

மார்க்ெகட்டிங்

விற்பைன

ேபாக்குவரத்து
மற்றும்
ெடலிவரி

கஸ்டமர் சப்ேபார்ட் 
& குைற தீர்ப்பு

1. எனது சப்ைளயர்கள் பற்றிய ெபாருத்தமான தகவல்கைல நான் பதிவு ெசய்து 
ைவத்திருப்ேபன் என்றும், ேபாதிய ‘ேநா யுவர் புெராைவடர்’ ேசாதைனகைளச் 
ெசய்ேவன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

2.  எனது சப்ைளயர்களிடம் இருந்து ெபறப்படும் தங்கப் ெபாருட்களின் தரத்ைத 
உறுதி ெசய்ய ேபாதிய அளவுக்கு சுேயச்ைசயான ேசாதைனகைளச் 
ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

3. சப்ைளயர்களுடனான எல்லாப் பரிமாற்றங்கைளயும் ஆவணப்படுத்தி 
ெவளிப்பைடயாக பிஸினஸ் ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4. ெதாழில்தரமுள்ள ேநர்ைமையப் பின்பற்றும் தங்கப் ெபாருட்கைள மட்டுேம 
ஏற்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன் ( கூடுதல் மிகச்சிறந்த 
நைடமுைறகள்)

10. விைலமதிப்பற்றா ெசாத்துக்கைள பாதுகாப்பாக ஸ்ேடார் பண்ணி ைவக்கவும், 
ெகாண்டு ெசல்லவும் ேபாதிய ஆப்பேரஷனல் நைடமுைறகைளயும், 
கட்டுப்பாடுகைளயும் ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

11. ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட காலவரம்புக்குள் மற்றும் ேகாரும்ேபாது 
வாடிக்ைகயாளருக்கு தங்கத்ைத ெடலிவரி ெசய்ய/ திரும்பக் ெகாடுக்க வைக 
ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

12. வாடிக்ைகயாளர்களின் அைனத்து முதலீடுகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட தங்கத்ைத 
(ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடு உள்பட) எனது ெசாந்தக் ைகயிருப்பில் இருக்கும் 
தங்கத்தில் இருந்து முழுைமயாகப் பிரித்து ைவப்ேபன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

13. வாடிக்ைகயாளர் என்னிடம் ைவத்துள்ள தங்க இருப்பிற்கு ெபாருளடங்கைல 
ெதளிவாக அைடயாளம் காணத்தக்க வைகயில் பராமரிப்ேபன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

14. ஒதுக்கப்பட்ட தங்கத்ைத ( ெதாகுப்பு ஒதுக்கீடு உள்பட) ஒவ்ெவாரு 
வாடிக்ைகயாளரும் எளிதில் அைடயாளம் காணத்தக்க வைகயில் 
ைவத்திருப்ேபன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

15. வாடிக்ைகயாளரின் பணம் மற்றும் தங்கத்ைத நிறுவனத்தின் பணம் மற்றும் 
தங்கத்தில் இருந்து சட்டப்படி பிரித்து ைவக்க நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

16.  வாடிக்ைகயாளர்களின் கருத்துக்கள், புகார்கள், விசாரைணகைள ெபற்று, 
பதிவு ெசய்து, குைறதீர்க்க ேபாதிய சிஸ்டத்ைதயும், ெமக்கானிசத்ைதயும் 
ெசயல்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

7. ேநர்ைமயான விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கைள வசூலிப்ேபன் என்றும், 
முக்கிய விதிகைளயும், நிபந்தைனகைளயும் வாடிக்ைகயாளருக்குத் 
ெதரிவிப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

8. ேதைவயான ேகஒய்சி விவரங்கைளப் ெபற்ற பிறகு நடத்தப்படும் ஒவ்ெவாரு 
விற்பைனக்கும் வரி இன்வாய்ஸ் தருேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

9. வாடிக்ைகயாளரின் இருப்பில் உள்ள தங்கத்தின் மீது புேராைவடருக்குக் கடன் 
ெகாடுத்தவர்கள் உரிைம ேகாராமல் இருக்க தங்கத்ைத உடனுக்குடன் 
வாடிக்ைகயாளருக்கு மாற்றித் தருேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

5. விைல, உடைம பரிமாற்றம், மற்றும் ஏற்படக்கூடிய இடர்கள் ஆகிய ெபாருளின் 
தன்ைமகைள ெதளிவாகவும், ேநர்ைமயாகவும் எடுத்துக்கூறி புராடக்டுகைள 
புேராேமாட் ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

6. வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு தங்கப் ெபாருட்கள் பற்றிய விளக்கக் குறிப்புக்கைள 
வழங்குேவன் என்றும், அல்லது அைவ கிைடக்கும் நம்பகமான 
ஆதாரங்கைளக் காட்டுேவன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.
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ேபெமன்ட்ஸ்

இடர் 
கட்டுப்பாடுகள்

தணிக்ைக
மற்றும் 
சட்டவிதிகளுக்கு 
கட்டுப்படுதல்

17. வாடிக்ைகயாளர்கள் மற்றும் சப்ைளயர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் பாகுபாடு 
காட்டாமல் ஒேர சீராக ேபெமண்ட்டுக்கான விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் 
காலக்ெகடுைவ ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

23.  உரிய சட்டவிதிகைளயும், ஒழுங்கு கட்டுப்பாடுகைளயும் பின்பற்றவும், 
ேபாதுமான ஆவணங்கைளப் பராமரிக்கவும், ஒழுங்குகட்டுப்பாடு 
அதிகாரிகளுக்குத் ேதைவப்படக்கூடிய தகவல்கைளயும் வழங்கவும் நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

24. முக்கியமான பிஸினஸ் மற்றும் ஆப்பேரஷன்கள் குறித்து (தங்க இருப்பு, 
இைணய பாதுகாப்பு, மற்றும் தகவல் சிஸ்டம்கள் உட்பட)  ஒழுங்கான 
இைடெவளிகளில் மூன்றாவது தரப்ைபக் ெகாண்டு சுேயச்ைசயான 
தணிக்ைககைளச் ெசய்ய நான் ஏற்பாடு ெசய்ேவன் என உறுதி கூறுகிேறன். 

25. எனது நம்பகத் தன்ைமைய அதிகரிக்க  தணிக்ைக அறிக்ைககள்/ நிதிநிைல 
அறிக்ைககள் ேபான்ற தகவல்கைள ெவளிப்படுத்துேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

18. வாடிக்ைகயாளர்களின் பணம் மற்றும் தங்கத்திற்கு இடர் ஏற்படாமல் இருக்க 
ேபாதிய வசதிகைள ஏற்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

19.  பிஸினஸில் ஏற்படக்கூடிய முக்கிய நிதிசார்ந்த மற்றும் நிதி சாராத இடர்கைள 
முைனப்பாகக் கண்டறிந்து, அவற்ைறச் சமாளிக்க / ேபாக்க உரிய 
நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

20. ேடட்டாைவப் பாதுகாக்க, இைணயப் பாதுகாப்பிற்கு, மற்றும் ேடட்டா 
ஸ்ேடாேரைஜ பத்திரமாக ைவத்திருக்க  பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள ஐடி 
நைடமுைறகைளச் ெசயல்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

21. ஏேதனும் ேமாசமாக நிகழுமானால், வாடிக்ைகயாளரின் தங்கம் மற்றும் 
பணத்ைத முழுவதுமாக மாற்றித் தருவதற்காக மூடுவதற்கான திட்டம் ஒன்ைற 
உருவாக்குேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

22. ேபாதுமான அளவுக்கு பண ேமாசடி கட்டுப்பாடுகைள ைவத்திருப்ேபன் 
என்றும், சந்ேதகத்திற்குரிய நடவடிக்ைககைள உரிய அதிகாரிகளுக்குத் 
ெதரிவிப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

 நடவடிக்ைக அைனத்து ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயாக ெசய்தல் ேரட்டிங்
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ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளின்படி மதிப்பீடு 
தங்கம் ரீட்ெடய்ல் வர்த்தகத்தில் டிஜிட்டல் முதலீடு - மார்ச் 2021

  1. மார்ச், 2021

இைணப்பு ஆ: ஆவண வடிவங்களின் கட்டுப்பாடு
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் ெதாடர்ந்து மாறிவரும் ஆவணம் ஆகும். இதில் 
ெதாழில்துைறயின் புதுப்புது வடிவங்கள் மற்றும் மிகச்சிறந்த நைடமுைறகள் அடிக்கடி 
ேசர்க்கப்படுகின்றன. பின்வரும் அட்டவைணயில் ஆவணத்தின் புது வடிவம் மற்றும் 
அப்ேடட்டுகளின் வரலாறு இடம்ெபற்றுள்ளது.

வ. எண் வடிவம் எண் காலக்ெகடு
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குறிப்புக்கள்
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குறிப்புக்கள்


