
பான் ஏசியா பாங்கிங் ககாப்பகேஷன் பி.எல்.சி 

கசவையிவைப் பயன்படுத்த முன்ைர் நீங்கள் ைார்த்வதகள் மற்றும் நிபந்தவைகவைக் 

கட்டாயமாக ைாசிக்க கைண்டும். இச் கசவைவயப் பயன்படுத்த பதிவு சசய்ைதன் ஊடாக இந்த 

அவைத்து ைார்த்வதகள் மற்றும் நிபந்தவைகைாலும் நீங்கள் பிவைப்புறுகின்றரீ்கள் 

என்பதவை ஏற்கிறரீ்கள் எைக் கருதப்படுகிறது. 

பான் ஏசியா ைங்கியின் இலத்திேைியல் ைங்கிச் கசவைக்காை ைார்த்வதகள் மற்றும் நிபந்தவைகள் 

1.  கசவைகள் 

(அ)        பான் ஏசியா பாங்கிங் ககாப்பகேஷன் பி.எல்.சி. (’ைங்கி’ என்பது சூழ்நிலை அனுமதித்தல் அல்ைது 
கதலைப்பாடு உலையதாயிருத்தல் ஆகியைற்லை வைளிப்படுத்துைகதாடு ைாரிசுகள் மற்றும் ஒதுக்கீட்டிற்கு 
உரிகயார்கலளயும் உள்ளைக்குகின்ைது.) ஆனது காைத்திற்குக் காைம் இந்த ைார்த்லத மற்றும் 

நிபந்தலனகளுக்கு ஏற்ை ைண்ணம், ைங்கியால் (’இவையத்தைம்’) அல்ைது வமாலபல் கருைியால் 
(சமாவபல் கருைி), ைங்கியுைன் ைாடிக்லகயாளர்கள் வதாைர்பு வகாள்ளல் மற்றும் அைிவுறுத்தல்கள் 
ைழங்கல் ஆகியைற்லை, ைங்கிச் வசயற்பாடு, முதலீடு, நதி மற்றும் பிை பரிமாற்ைங்கள் பல்ைலகயான 
இயல்புகளுைனான வகாடுக்கல் ைாங்கல்கள் மற்றும் ைங்கியிைமிருந்தான (’கசவை’) கசலைகள், 
உற்பத்திகள், தகைல், வபாருட்கள், நன்லமகள் மற்றும் சலுலககலளப் வபறுைதற்காக ைாடிக்லகயாளர்கள் 
(ஒவ்வைாரு “ைாடிக்வகயாைர்” என்பதும் சூழ்நிலையின் கதலைப்பாட்டிற்கு ஏற்ப, பான் ஏசியா ைங்கியின் 
இைத்திேனியல் ைங்கிச் கசலைலய பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்ை, ைங்கியின் ஒரு கணக்கு உரிமதாேர் 
எனப் வபாருள்படும்.) வசய்ய இைமளிப்பதற்காகச் வசயற்படுத்தப்படும் அல்ைது கபணப்படும்  இலணயம் சார் 

கசலைகள் மற்றும் ைசதிலய ைழங்கும். 

(ஆ)        கசலையின் ஒரு பகுதியாக, ைங்கியானது எந்தவைாரு இலணயத்தளம் அல்ைது வமாலபல் கருைி, எந்த 

ஒரு நபரினாலும் (ஒவ்வைாரு “தகைல் தருநர்” என்பதும் தகைல் தருநருக்கு எந்தவைாரு தகைலையும் தரும் 

எந்தவைாரு நபலேயும் குைிக்கின்ைது.) ைிநிகயாகிக்கப்படும் நிதி, சந்லத அல்ைது பிை தகைல் மற்றும் தேவு 
(“தகைல்”) ைழியாக தயார்நிலையில் இருக்கும் மற்றும் எந்த ஒரு ைடிைம், ஊைகம் அல்ைது ைழிமுலையாக 

உள்ள தகைைிைிருந்து ஒருங்கிலணக்கப்பட்ை அைிக்லககலள (’அறிக்வககள்’) தரும். 

(இ)        பின்ைருைனைற்லை உள்ளைக்கியுள்ளதான கசலையின் கநாக்கு மற்றும் ைலக ஆகியைற்லை எந்தக் 

கட்டுப்பாடும் இன்ைி காைத்துக்குக் காைம் மாற்ைல் மற்றும் தீர்மானித்தலுக்கு ைங்கிக்கு உரிலம உண்டு: - 

i.          எந்த கநேத்திலும் கசலைலய ைிரிைாக்கல், திருத்தல் அல்ைது குலைத்தல்; 

ii.          எந்தவைாரு பரிைர்த்தலனயினதும், வகாடுக்கல் ைாங்கைினதும் வபறுமதிக்கு ஏற்ப அதிகபட்ச மற்றும் 

குலைந்தபட்ச நாளாந்த எல்லைகள் கபான்ைதும் அல்ைது கசலையிலனப் பயன்படுத்தி ைாடிக்லகயாளர் 

வசய்யும் பரிைர்த்தலனகள் மற்றும் வகாடுக்கல் ைாங்கல்கள் கபான்ைதுமான, கசலைப் பயன்பாட்டின் மீது எந்த 

ஒரு கட்டுப்பாட்லையும் ைிதித்தல் அல்ைது மாற்ைல்; மற்றும் 

iii.         கசலை தயாோக இருக்குமிைத்து சாதாேண கசலை மணித்தியாைங்கள், மற்றும் எந்த ஒரு கசலை 

அல்ைது பரிைர்த்தலனக்கான நாளாந்த முடிவு கநேம் ஆகியைற்லை குைித்துலேத்தல் அல்ைது மாற்ைல். 

எந்தவைாரு பிேகயாகத்திைிருக்கும் முடிவு கநேத்தின் பின்னர் ைாடிக்லகயாளரிைமிருந்து ைங்கிக்குக் கிலைக்கும் 

எந்தவைாரு அைிவுறுத்தலையும் அடுத்த ைணிக நாளில் கிலைத்ததாகக் கருதுதல்.  

(ஈ)        கசலை கநாக்கத்திற்காக ைங்கியானது ைாடிக்லகயாளலே குைித்த கணக்கு(கலள) ஐ பரிந்துலேக்க 

அல்ைது பதிவு வசய்யக் ககாேைாம். 
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2. ஆட்சிக்குட்படுத்தும் ைார்த்வதகள் மற்றும் நிபந்தவைகள் 

ைாடிக்லகயாளர் கணக்குகலள இயக்குைதற்கு, பரிைர்த்தலனகள் மற்றும் வகாடுக்கல் ைாங்கல்கலள 

வசய்ைதற்கு, காைத்திற்கு காைம் தயாோக உள்ள கசலைகள், உற்பத்திகள், தகைல், வபாருள், நன்லமகள் மற்றும் 

சலுலககலள ைங்கியிைமிருந்து வபறுைதற்கு கூடுதல் ைழிமுலைகலள கசலை தருகிைது. இந்த கசலைலய 

பயன்படுத்துைதால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பரிைர்த்தலனகள் மற்றும் வகாடுக்கல் ைாங்கல்கள் ஆகியலை இந்த 

ைார்த்லதகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் மற்றும் ைங்கியின் வபாது ைணிக நிபந்தலனகளுக்கு அலமைானலை. 

மற்றும் கணக்குகள், பரிைர்த்தலனகள், வகாடுக்கல் ைாங்கல்கள், கசலைகள், உற்பத்திகள், தகைல், வபாருட்கள், 

நன்லமகள், ைசதிகள், ைிதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுலைகள் ஆகியைற்லை ஆட்சி வசய்யும் அலனத்து பிை 

ைார்த்லதகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் ஆகியலை பிேகயாகத்தில் வதாைர்ந்தும் இருக்கும். 

3. கசவைகைின் பயன்பாடு 
(அ)        கசலையிலன முதல் தேமாக அணுகுைதானால், ைாடிக்லகயாளர் ைங்கியில் பதியுமாறு ககாேப்படுைார் 

அல்ைது ைங்கி காைத்துக்குக் காைம் குைிப்பிடும் அது கபான்ை வசய்லகயில் ஈடுபடுமாறு ககாேப்படுைார். 

அத்துைன் கசலையின் பயன்பாட்லை ஆளும் அலனத்து ைார்த்லத மற்றும் நிபந்தலனகளுக்கும் 

ைாடிக்லகயாளரின் ஒப்புதல் வபைப்படும். அதற்கான கநாக்கத்லத ைங்கி வபாறுப்பாக குைிப்பிடுதல் கைண்டும். 

(ஆ)         இச் கசலைக்கு பதிவு வசய்யும் கபாது ைாடிக்லகயாளோனைர் கசலை வதாைர்பாக தான் அளித்த 

அலனத்துத் தகைல்களும் உண்லமயானலை, முழுலமயானலை இன்லைய கததிக்கானலை என உறுதி 
வசய்தல் கைண்டும். அத்துைன் இத் தகைல் வதாைர்பான வசம்லமயற்ை நிலையினால் ஏகதனும் நட்ைங்கள் நிதி 
ரீதியாககைா அல்ைது பிை ைடிைங்களிகைா ஏற்பட்ைால் அதற்கு ைங்கிகயா அல்ைது ைங்கி ஊழியர்ககளா 

வபாறுப்பாக மாட்ைார்கள். அைிவுறுத்தல்கலளப் பாதிக்கும் நபர்களின் நம்பகத்தன்லம மற்றும் அதிகாேத்லத 

ைிசாரிக்கவும் அைிவுறுத்தல்களின் முழுலமசார் வசம்லமலய ைிசாரிக்கவும் ைங்கியானது எவ்ைிதத்திலும் 

கைலமப்பட்டிருக்கைில்லை. ைங்கியானது இந்த அைிவுறுத்தல்கலள வசல்லுபடியானது என்றும், இந்த 

அைிவுறுத்தல்களில் எந்தவைாரு தைறு, குற்ைம், ஏமாற்று, வதளிைற்ை தன்லம அல்ைது தைைாக புரிந்து 

வகாள்ளப்பைல் என எலையும் இல்ைாது ைாடிக்லகயாளர் அதனால் பிலணக்கப்பட்ைைர் என்றும் எடுத்துக் 

வகாள்ளும். 

(இ)        இந்தச் கசலையானது ைாடிக்லகயாளருக்கு தனித்த பாைலன மற்றும் பிேத்திகயாக பாைலனக்கு 

உரியதாகும். 

(ஈ)         ைாடிக்லகயாளர் வதரிந்கதா வதரியாமகைா இச்கசலைலய, தகைலை மற்றும்/ அல்ைது அைிக்லககலள 

சட்ை ைிகோதமான கநாக்கம் அல்ைது வசயற்பாட்டுைன் வதாைர்புலையதாக பிைலேப் பாைிக்க ைிைக்கூைாது. அது 

கபான்ை பாைலனபற்ைி அைருக்குத் வதரியைந்தால் ைாடிக்லகயாளர் உைனடியாக ைங்கிக்கு அைிைிக்க 

கைண்டும். அதிகாேமளிக்கப்பைாத நபர்கள் மற்றும் அதிகாேமளிக்கப்பைாத கநாக்கங்களுக்காக இச்கசலை 

பாைிக்கப்படின் அதற்கான வபாறுப்பு வதாைர்ந்தும் ைாடிக்லகயாளரிைகம இருக்கும். 

(உ)        எந்தவைாரு மாற்று ைதீம், ைட்டி ைதீம் வகாடுக்கல் ைாங்கல் ைதீம் மற்றும் பிை ைிலைகள் மற்றும் 

ைங்கியால் இலணயத்தளங்களில் அைிைிக்கப்பட்ை தகைல்கள் அல்ைது ஒரு இலணயைழிக் ககள்ைிக்கான 

பதிைளிப்பு ஆகியலை பார்லைக்கானலை மட்டுகமயன்ைி அலை ைங்கிலயப் பிலணக்கா. ைங்கியால், குைித்த 

பரிைர்த்தலனக்கான கநாக்கில் ைழங்கப்படும் எந்தவைாரு ைதீம், ைிலை மற்றும் தகைல் ஆனலை, ைங்கியால் 

அளிக்கப்பட்ை ஏதாயினும் ைித்தியாசமான ைதீம், ைிலை அல்ைது தகைல் சார்ந்து ைாடிக்லகயாளர் தன் 

ஒப்புதலை உறுதி வசய்தபின்னர், ைாடிக்லகயாளலேகய பிலணப்பிற்குள்ளாக்கும். 

(ஊ)  ைங்கியின் அலுைைர் அல்ைது அலுைைர்களால், உரிமை மற்றும் ஆலண அளிக்கும் ககாரிக்லககள் 

மற்றும் அைிவுறுத்தல்கள் ஆகியன உைனடியாக அல்ைது தானியங்கித்தனமாக வசயற்படுத்தப்பை மாட்ைா 
என்பலத ைாடிக்லகயாளர் ஏற்க கைண்டும். அத்துைன், ைாடிக்லகயாளருக்கு வதரியப்படுத்தி அல்ைது 
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வதரியப்படுத்தா ைண்ணம் அது கபான்ை அைிவுறுத்தல்கலள அனுமதிக்க அல்ைது நிோகரிக்க ைங்கிக்கு உரிலம 

உண்டு. 

(எ) ைாடிக்லகயாளரின் பிேதிநிதியாக ஒரு வகாடுப்பனலைச் வசலுத்தும் கபாது ைங்கியானது, முகைோக 

இருத்தல் அல்லது வகாடுப்பனவு ைழிப்படுத்தப்படும் இைத்தின் பில்ைிடுகைாரின் ஒரு முகைோகத் வதாழிற்பைல் 

ஆகியைற்லைச் வசய்யாது என்பலத ைாடிக்லகயாளர் ஏற்க கைண்டும். 

(ஏ) ைாடிக்லகயாளோல், ைிற்பலன அல்ைது கசலைகளின் ைிநிகயாகத்திற்கான மூன்ைாம் தேப்பின் 

ஒப்பந்தங்களிற்காக கசலையூைாக வகாடுப்பனவுகள் கமற்வகாள்ளப்படும் நிலையில், ைாடிக்லகயாளோனைர் 

மூன்ைாம் தேப்பினர் அைர்களின் கைலமலய நிலைகைற்றும் பகுதியின் குலைபாடு ஏதுமிருப்பின் அதற்காக 

ைங்கிலய வபாறுப்பாக்கைியைாது என்பலத ஏற்க கைண்டும்.  

4. பயநர் சபயர் மற்றும் கடவுச்சசால்  

(அ)        ைாடிக்லகயாளோனைர் ைங்கி இலணய ைழியால், கசலையின் கநாக்கங்களுக்காக ைாடிக்லகயாளலே 

அலையாளங்காண்பதற்காக, ைழங்கப்பட்ை ைழிகாட்ைலை, பயநர் அலையாளக் குைி (”பயநர் வபயர்”), 

கைவுச்வசால் (”கைவுச்வசால்”) மற்றும் ைாடிக்லகயாளுக்கு மின்னஞ்சலூைாக ைழங்கப்பட்ை தனிப்பட்ை 

அலையாளப்படுத்தும் இைக்கம் மற்றும் கசலைலய வசயற்படுத்துமிைத்து இருக்கும் லகயைக்கத்வதாலைகபசி 
இை (”வசயற்படுத்தும் சாைி”) ஆகியைற்லை அளித்துப் பின்பற்ை கைண்டும். 

(ஆ)        ைாடிக்லகயாளோனைர் கிலைக்கப்வபற்ை வசயற்படுத்தும் சாைிலய உபகயாகித்து கசலைலய 

வசயற்படுத்த கைண்டும். மற்றும் உைனடியாக கைவுச்வசால்லை மீளலமக்க கைண்டும். 

(இ) ைாடிக்லகயாளோனைர் கைவுச்வசால்லை எப்கபாது கைண்டுமாயினும் மாற்ை இயலும். ஆனால், எந்த 

மாற்ைமும் ைங்கி அனுமதித்த பின்கப நலைவபறும். ைாடிக்லகயாளோல் பயநர் வபயலே மாற்ை முடியாது. 

 (ஈ)        ைாடிக்லகயாளோனைர் நல்ை நம்பிக்லகயுலையைோக நைந்து வகாள்ளல், வபாறுப்பான கைனிப்பு 

உலையைோகச் வசயற்பைல் மற்றும் பயநர் வபயர் மற்றும் கைவுச்வசால்லை இேகசியமாக கபணுதைில் சிேத்லத 

உலையைோக இருத்தல் ஆகியைற்லை வகாண்டிருக்க கைண்டும். எந்த கநேத்திலும் எச்சூழ்நிலையிலும் 

ைாடிக்லகயாளர் பயநர் வபயர் மற்றும் கைவுச்வசால்லை இன்வனாரு நபருக்கு வதரியப்படுத்தக் கூைாது.  

(உ)        பயநர் வபயர் மற்றும் கைவுச்வசால் மற்றும் அல்ைது வசயற்படுத்தும் சாைி ஆகியலை ஏதும் 

தைறுதைாககைா அல்ைது அதிகாேமளிக்கப்பைாத வைளிப்படுத்தைாகைா இன்வனாரு நபருக்கு அளிக்கப்படின் 

ைாடிக்லகயாளகே அதற்கான வபாறுப்லப ஏற்க கைண்டும். அத்துைன் பயநர் வபயர் மற்றும் கைவுச்வசால் மற்றும் 

அல்ைது வசயற்படுத்தும் சாைி ஆகியலை அதிகாேமளிக்கப்பைாத நபர்களால் அல்ைது அதிகாேமளிக்கப்பைாத 

கநாக்கங்களுக்காக பாைிக்கப்படின் அதற்கான அபாயத்லதயும் அைகே வபாறுப்கபற்க கைண்டும். 

(ஊ) கசலையின் பாதுகாப்லப ைலுப்படுத்துைதற்காக காப்புக் ககள்ைிகள் மற்றும் உரிய பதில்கலள மாற்றுைலத 

ைாடிக்லகயாளர் உறுதிப்படுத்த கைண்டும். 

(எ)         பயநர் வபயர் மற்றும் அல்ைது கைவுச்வசால் ஆகியன அதிகாேமளிக்கப்பைாத நபரிைம் வைளிப்படுத்துலக 

அல்ைது ஏகதனும் அதிகாேமளிக்கப்பைாத கசலைப்பாைலனக்கான பயன்பாடு ஆகியைற்ைின் கபாது அல்ைது 

அைற்ைின் மீதான சந்கதகத்தின் கபாது, ைாடிக்லகயாளோனைர் ைங்கிக்கு கநேடியாக ைந்கதா அல்ைது ைங்கி 
காைத்திற்கு காைம் அளிக்கும் வதாலைகபசித் வதாைர்பு எண்கலளப் பயன்படித்தி வதாலைகபசியில் கபசுைதன் 

மூைகமா அைியப்படுத்த கைண்டும். (ைங்கி ைாடிக்லகயாளரிைம் தேப்படும் தகைல்கலள எழுத்துபூர்ைமாகத் 

தந்து உறுதிப்படுத்துமாறு ககாே முடியும்) அத்துைன், அது கபான்ை அைிைித்தலை வபற்ைலமக்கான ைங்கியின் 

உண்லமயான பற்றுச்சீட்டு அல்ைது அந்த அைிைித்தைின் மீது ைங்கியின் நைைடிக்லக ஆகியன நலைவபறும் 
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ைலே, அதிகாேமளிக்கப்பைாத நபர்களால் அல்ைது அதிகாேமளிக்கப்பைாத கநாக்கங்களுக்கான கசலையின் 

ஏதாைது அல்ைது அலனத்துப் பயன்பாடுகளுக்கும் ைாடிக்லகயாளகே வபாறுப்பாைார் 

(ஏ)  ைங்கியானது அது கபான்ை அைிைித்தைின் நிலையில், ஏமாற்று கைலையின் தன்லமலய கண்ைைியும் ைலே 

அல்ைது ைாடிக்லகயாளோல் வபாறுப்பு ஒப்புக்வகாள்ளும் ைலே கசலைலய நிறுத்த முடியும்.  

(i) ைங்கியானது ஒப்பந்தம், குற்ைச்வசயல் (சட்டரீதியான கைலம மீைல் அல்ைது அைட்சியம் உள்ளைங்கைானது) 

அல்ைது எந்த ைலகயிலுமான கசதங்கள் நட்ைங்கள், வசைவுகள் அல்ைது ைாடிக்லகயாளோல் அனுபைிக்கப்பட்ை 

துன்பத்திற்கான ஈடுகள் (கநேடியானது, மலைமுகமானது அல்ைது எதிர்வு கூைத்தக்கது அல்ைது தகாதது) 

ஆகியைற்றுக்கு வபாறுப்பாகாது.;  

i. ைாடிக்லகயாளோல் ஆக்கப்பட்ை அல்ைது உள்கநாக்குைன் ஆக்கப்பட்ை எந்த ஒரு அைிவுறுத்தைின் முடிைான 

எந்தவைாரு பரிைர்த்தலன மற்றும் சமேசத்திற்குள்ளானது கபான்ை பார்லைக்குரியதும் மற்றும் ைங்கியால் 

முன்னம் வசயற்படுத்தப்பட்ைதும் அல்ைது வசயற்பாடு நிறுத்தப்படுலகயில் உள்ளதுமான பயநர் வபயர் மற்றும் 

கைவுச்வசால் அல்ைது வசயற்படுத்துலகலய நிறுத்த ைங்கியால் முடியாத நிலை அல்ைது 

ii. சமேசத்திற்குள்ளான பயநர் வபயர் மற்றும் கைவுச்வசால்லுக்காக பார்லையிைக்கூடிய ஏதாைது 

அைிவுறுத்தலை வசயற்படுத்த ைங்கி தைைியுள்ள பட்சத்தில், ைங்கியானது அந்த அணுகலை நிறுத்தும் மற்றும் 

வசயற்படுலகலயயும் நிறுத்தும்.  

(j) ைங்கி பின்ைருைனைற்ைிைிருந்து வபாறுப்பற்ைதாயும் தீங்கு அற்ைதாயும் உள்ளவதன ைாடிக்லகயாளர் 

உைன்படுகிைார்: ைங்கி பயநர் வபயர் மற்றும் வசாந்தக் கைவுச்வசால் ஆக்க அனுமதியளிப்பு ஆகியைற்ைின் 

பாைலனலய அனுமதித்ததால் ஏற்பட்ை எந்த ஒரு நட்ைங்கள், கட்ைணங்கள், சூட்கள், வபறும் பண அளவுகள், 

வசைவுகள் மற்றும் கசதங்கள் ைாடிக்லகயாளர் இதன்மூைம் ஒப்புக்வகாள்கிைார் மற்றும் மாற்ை இயைாத ைங்கி 
வபாறுப்பாகிைார்கள் மற்றும் இருந்து எந்த இழப்புகள், கட்ைணங்கள், ைழக்குகள், ககாரிக்லககள், ைங்கி என்ைார் 

அல்ைது, நீடித்த கூடும் உள்ளாகி, ஏற்படும் அல்ைது பயன்படுத்த அனுமதிப்பது ைங்கி காேணம் பாதிக்கப்பட்ைார் 

வசைவுகள் மற்றும் கசதங்கள் எதிோக பாதிப்பில்ைாத கசமிக்கப்படும் வபற்றுள்ளார் பயனர் வபயர் மற்றும் 

மின்னணு ைங்கிக்கு ைிண்ணப்பிக்க அல்ைது பேவும் ைாடிக்லகயாளர் ைழிமுலைகலள அல்ைது 

ககாரிக்லககலள, கமற்படி வசாந்த கைவுச்வசாற்கள் உருைாக்கம் அனுமதித்து மற்றும் / அல்ைது 

அைிவுறுத்துகிைது, ககாரிக்லககள் மற்றும் ைழிமுலைகலள ைாடிக்லகயாளர் சரியான உைல் இல்ைாமல் 

கூைினார் முலையில் ைாடிக்லகயாளர் மூைம் அனுப்பி லைக்கப்படும் லகவயாப்பம் / மற்றும் / அல்ைது 

முகைரிகலள ைழியாக பரிமாைி மின்னணு வசய்திகலள ஏற்றுக்வகாள்ைதன் மூைம் அத்தலகய 

அைிவுறுத்தல்கலள கதான்ைி / ைாடிக்லகயாளர் மூைம் அல்ைது கைறு எந்த மின்னணு வபாருள் மூைம் மற்றும் 

ைழங்கப்படும் வமாலபல் எண்கள் ைாடிக்லகயாளர் மணிக்கு மின்னணு வபாருள் மூைம் தேவு, தகைல், 

அைிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வசய்திகலள ைழங்கும் ஒப்புக்வகாள்கிைது ைாடிக்லகயாளர் வசாந்த ஆபத்து, ைங்கி 
வபாறுப்பாக அல்ைது மின்னணு அல்ைது மற்றும் பயனர் வபயர் மூைம் உருைானது மற்றும் அலை வசயைாக்கம் 

மற்றும் தாக்கம் வசலுத்தைல்ை பரிமாற்ைங்கள் ைாடிக்லகயாளர் அைிவு அல்ைது அதிகாேம் இல்ைாமல் கைட்ைா 

மாற்ைப்படுலகயில் எந்த இழப்பு மற்றும் / அல்ைது தைைாக திலசதிருப்பப்பைாத கணக்கில் வபாறுப்பிற்கு 

இல்ைாமல் ைாடிக்லகயாளர், உருைாக்கப்பட்ை கைவுச்வசாற்கள். 

5. ைாடிக்வகயாைர் அறிவுறுத்தல்கள் 

(அ)        ைாடிக்லகயாளர் பயநர் வபயர் மற்றும் கைவுச்வசால் மற்றும் காைத்துக்குக் காைம் ைங்கியால் 

அளிக்கப்பட்ை பிை அலையாளப்படுத்துைான்கலள கசலையில் உள் நுலழயவைன அளிக்குமாறு 

கதலைப்படுத்தப்படுைார் அத்துைன் அைர் ைங்கி இலணயத்திற்ககா அல்ைது வமாலபல் கருைி ஊைாககைா 

அைிவுறுத்தல்கலள ைழங்க முடியும். கசலையுைன் வதாைர்புபட்ை அைிவுறுத்தல்கள், ைங்கி காைத்திற்குக் காைம் 

குைித்துலேக்கும் முலையில் இருந்தாவைாழிய மற்றும் ைங்கி உண்லமயில் அைற்லைப் வபற்ைாவைாழிய, 

ைங்கியால் ைாங்கக்கூடியன எனக் கருதப்பைா. 
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(ஆ)        பயநர் வபயர் மற்றும் கைவுச்வசால் அல்ைது அலை கபான்ை ைங்கி குைித்துலேத்த 

அலையாளப்படுத்துைான்கலள அளித்து ைழங்கும் கசலை சார் அைிவுறுத்தல்கள் எைற்லையும் ஒருதைலை 

ைழங்கினால் ைங்கியின் ஒப்புதைின்ைி மாற்ைல் அல்ைது மீளப்வபை இயைாது. அலை கபான்ை அலனத்து 

அைிவுறுத்தல்களும் ைங்கியின் நன்னம்பிக்லகயால் வசயற்படுத்தப்படும். இது ைாடிக்லகயாளலேகயா அல்ைது 

அைர் சார்பாக உள்களாலேகயா பிலணக்க ைல்ைது. அது கபான்ை அைிவுறுத்தல்கலள ைழங்கும் ஒருைருலைய 

அலையாளத்லத பரிகசாதிக்க கைண்டிய எந்தவைாரு கைலமயும் ைங்கிக்குக் கிலையாது. 

(இ)        ைங்கியானது, ைங்கியின் அபிப்பிோயச் சாத்தியப்பாடு மற்றும் நியாயப்பாடுக்கு ஏற்ைதாயிருத்தல் 

மற்றும் ைழலமயான ைணிகப் பயிற்சி மற்றும் வசயன்முலைகளுக்கு ஏற்ைதாயிருத்தல் ஆகியலையுைன் 

இணங்காத அைிவுறுத்தல்கலளச் வசயற்படுத்தாது. 

(ஈ)        அைிவுறுத்தல் கிலைக்கப்வபற்ைலம அல்ைது பரிைர்த்தலன நைந்தலமக்கான உறுதிப்படுத்தல் ைங்கி 
இலணயம் அல்ைது வமாலபல் கருைி மூைம் ைழங்கப்படும். அவ் உறுதிப்படுத்தைானது பரிைர்த்தலன நைந்த 

உைகனகய ைாடிக்லகயாளருக்கு கிலைக்கப்வபற்ைது என கருதப்படும் மற்றும் அது கிலைத்ததா என கசாதிக்க 

கைண்டியது ைாடிக்லகயாளரின் கைலமயாகும். அவ் உறுதிப்படுத்துதல் கிலைக்காதைிைத்து ைங்கியுைன் 

வதாைர்பு வகாண்டு ைிசாரிக்க கைண்டியது ைாடிக்லகயாளரின் கைலமயாகும். 

(உ)        எந்தவைாரு கணக்கு மற்றும் வசய்யப்பட்ை பரிைர்த்தலன வதாைர்பான தகைல் இலணயத்தளத்தில் 

இருப்பது பார்லைக்காக மட்டுகம. அந்த கணக்கு மற்றும் பரிைர்த்தலனக்கான ைங்கியின் பதிவுககள 

முடிைானலையாகும். 

6. தயார்நிவல  

கசலையானது “தயார்நிலை” அடிப்பலையில் ைழங்கப்படும். மற்றும் எந்த முன்னைிைித்தலுமின்ைி ைங்கி அதன் 

ைிருப்பப்படி ஆைர்த்தனப்படி அல்ைது தற்காைிகமாக, தேகைற்ைம், கபணுலக மற்றும் நிலையுயர்த்தச் 

வசயன்முலை அல்ைது கைறு ஏதாைது கநாக்கங்களுக்கான கசலைலய நிறுத்தைாம். அது கபான்ை நிகழ்ைின் 

கபாது, அதன் ைிலளைாக ஏதாைது நட்ைம் ஏற்படின் அல்ைது ஏதாைது கசதம் ஏற்படின் ைங்கி வபாறுப்பாகாது. 

கசலையூைாக தயார்நிலையில் உள்ள தகைல் ஆனது ைங்கியின் பிேதான ைங்கிவமன்வபாருளிலுள்ளதாகும் 

மற்றும் அலனத்து கநேங்களிலும் ைங்கியானது தற்கபாலதய மற்றும் வசம்லமயான நிதித்தகைலை அளிக்க 

முயற்சி வசய்யும். ைங்கி தன் பக்கத்தில் கசலைக்கான அதிகபட்ச தயார்நிலைலய அளிக்கும். அத்துைன் வதாகுதி 
வசயைிளக்கும் காைங்களில் ைாடிக்லகயாளர்களுக்கு ஊைகங்கள் மற்றும் இலணயம் மற்றும் ைங்கி 
வபாருத்தமானவதன கருதும் ைழியால் ைாடிக்லகயாளருக்கு அைிைிக்கும். 

7. கட்டைங்கள் 

ைங்கியானது, கசலை பயன்படுத்துலக (ஏதாயினும் மீளப்வபைல்/பரிைர்த்தலன/வகாடுப்பனவு) அல்ைது 

நிறுத்துலக வதாைர்பாக, கணக்கிைிருந்து கட்ைணத்லதயும் அேச ைரிகலளயும் எடுக்கும் உரிலம வபற்றுள்ளது. 

அந்த கட்ைணங்கலள மீளலமக்கவும் ைங்கிக்கு உரிலம உண்டு. ைாடிக்லகயாளருக்கான எந்தக் 

கட்ைணத்லதயும் காைத்துக்குக் காைம் ைங்கி தீர்மானித்து அைிவுத்தலுைன் அல்ைது அைிைித்தைின்ைி 
அமுற்படுத்தும். இது, ைாடிக்லகயாளர் வதாைர்ந்தும் குைித்த திகதியின்பின் கசலை பயன்படுத்தினால், 

ைாடிக்லகயாளலே பிலணக்கக்கூடியதாகும். அவ்ைாைாக ைாடிக்லகயாளரிைமிருந்து அதுகபான்ை ைங்கியால் 

குைிக்கப்படும் காை இலைவைளிகளில் கட்ைணம் வபைப்படும். ைங்கியானது வகாடுப்பனவு 

அளிக்கப்பைாலமக்கான அைிைிப்லப ைாடிக்லகயாளருக்கு தேத்கதலையில்லை. 
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8. ைாடிக்வகயாைரின் கீழ்ைருைை மற்றும் சபாறுப்புகள் 

(அ)        கசலை அளித்தல் கநாக்கத்திற்காக ைங்கி காைத்திற்குக் காைம் ககட்கும் தகைல்கலள ைாடிக்லகயாளர் 

ைழங்க கைண்டும். அைர் அளிக்கும் தகைல்கள் சரியானலை, முழுலமயானலை மற்றும் இன்லைய 

கததிக்குரியலை என அைர் உறுதிப்படுத்த கைண்டும். அைரின் முகைரி மற்றும் பிை வதாைர்புத் தகைல்களும் 

அளிக்கப்பை கைண்டும். 

(ஆ) ைாடிக்லகயாளர் வதாைர்பான தகைலை வைளிப்படுத்தல் அல்ைது அனுப்புதலுக்கு அைர் ைங்கிக்கு 

அதிகாேமளித்து உள்ளார். ைங்கியால் வசய்யப்பட்ை அைரின் கணக்குகள் மற்றும் பரிைர்த்தலனகள் ஆகிய 

ைிபேங்கலள ஏதாயினும் சட்ை அடிப்பலையில் நீதியலமப்பால் ககாருமிைத்து ைங்கி அளிக்கும். 

(இ)        ைாடிக்லகயாளர் ஆனைர், கசலையின் எப்பகுதியிலும் அல்ைது இலணயத்தளம் அல்ைது ஏதாைது 

வமாலபல் கருைி ஊைாக அைர்களிைமுள்ள எந்த வமன்வபாருளிலும், வதாகுப்பகைச் வசய்தல், பின்கனாக்கிய 

வபாைியியல், வமாழிவபயர்ப்பு, மாற்ைம், ஏற்லக, திருத்தல், மாற்ைம் வசய்தல், ைிரிைாக்கல், கசர்த்தல், அழித்தல் 

மற்றும் ஏதாைது ைலகயில் கமாசடி வசய்தல் ஆகியைற்லை வசய்யக் கூைாது. 

(ஈ)        ைாடிக்லகயாளர் அலத ைாடிக்லகயாளர் வபாறுப்பு, ைாடிக்லகயாளர் ைழக்கமான ைர்த்தக கசனல்கள் 

மூைம் ைர்த்தக கநாக்கங்களுக்காக சுதந்திேமாக சந்லத ைிலைகள் மற்றும் ைதீத்லதத் தீர்மானிக்க எந்த தகைல் 

சரிபார்க்க மற்றும் / அல்ைது நம்பியிருக்கிைது அல்ைது அது நடிப்பு முன் வதரிைிப்பகதாடு, சட்ை சுயாதீன 

வதாழில்முலை ஆகைாசலன வபை கைண்டும் என்பலதயும் ஒப்புக் , ைரி மற்றும் அலனத்து சட்ைங்கள் கீழ் 

ைாடிக்லகயாளர் பாதிக்கும் கசலை, தகைல் மற்றும் அைிக்லககள், இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் 

மற்றும் எந்த பரிமாற்ைங்கள் மற்றும் உைன்பாடுகளின் பயன்பாடு வதாைர்பாக பை பிேச்சிலனகள் உள்ளன. 

(உ) ைாடிக்லகயாளர், வபை மற்றும் சரியான கைலை நிலையில் கசலைலய பயன்படுத்தி, உபகேணங்கள் 

அல்ைது கசலை தீங்கிலழக்கும் அச்சுறுத்தல்கள் எதிோக கபாதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் கதலையான 

இருக்கும் மற்றும் குலைபாடுள்ள அல்ைது பாதுகாப்பற்ை உபகேணங்கள் பயன்படுத்தி கசலை அணுக முடியாது 

கமற்வகாள்ள இருக்கைாம் எந்த உபகேணங்கள் போமரிக்க வபாறுப்பு ஒப்புக்வகாள்கிைது அல்ைது எந்த முலையில் 

எந்த கமாசமான கசலை பாதிக்கும். ைாடிக்லகயாளர் உைன்பைைில்லை மற்றும் மின்னணு ைங்கி அலமப்பு 

எல்ைா கநேங்களிலும் ைங்கியின் வசாத்து இருக்கும் என்று ைங்கி உறுதி மற்றும் ைாடிக்லகயாளர் எந்த 

ைங்கியின் வசாத்து எந்த உரிலமகலளப் வபை, அல்ைது கசலை அல்ைது தகைல் நகவைடுக்க எந்த 

சூழ்நிலையிலும் என்ைார், உத்திகள், தேவு அல்ைது அகத வதாைர்பான ைடிைலமப்புகலள பயன்படுத்தைாம். 

(ஊ) ைாடிக்லகயாளர் ைங்கி எந்த இழப்பு அல்ைது கசதம் அல்ைது இைாபம் எந்த இழப்பும், ஒப்பந்தங்கள், நிதி 
இழப்பு தேவு அல்ைது உள்ளாகி அல்ைது அல்ைாத ஏற்று மற்றும் / அல்ைது அல்ைாத ைிலளைாக பாதிக்கப்பட்ை 

நல்வைண்ண இழப்பு மற்றும் வபாறுப்பு இருக்க கூைாது என்று ஒப்புக் வகாள்கிைார் எந்த காேணம் கசலை மீது 

அைிவுறுத்தலுக்கு மற்றும் என்று பின்பற்றுைது மூன்ைாைது கட்சிகள் ைழங்கப்படும் வபாருட்கள் அல்ைது 

கசலைகள் வசலுத்தப்பட்ை கட்ைணம் ைழக்கில், ைங்கி முடியாது மற்றும் கநேம் ைிநிகயாக தேத்லத வபாறுப்லப 

அல்ைது வபாறுப்பு, அல்ைது வபாருட்கள் கிலைப்பது எடுக்க முடியாது அல்ைது கசலைகள்  ைழங்கப்படும். 

9. தகைல் மற்றும் தகைல் தருநர்கள் 

(அ)        தகைல், அைிக்லககள்மற்றும் அைற்ைின் ைடிைங்கள், முலைலம மற்றும் வதாகுக்கும்முலை, கதர்வு, 

அளிக்லக ஆகியன (ஒட்டுவமாத்தமாக ”இேகசியத் தகைல்கள்”) ைணிக இேகசியங்கள் மற்றும் இேகசியம் 

காக்கப்பை கைண்டியன ைங்கியின் மற்றும் தகைல் தருநரின் தனிப்பட்ை வசாத்துகள் என்பலத ைாடிக்லகயாளர் 

ஏற்று அங்கீகரிக்கின்ைார் 
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(ஆ)        ைிகசை அனுமதி வபற்ைாைன்ைி ைாடிக்லகயாளர் பின்ைருைனைற்லை வசய்யக் கூைாது.:- 

 i.          ைிற்க பரிமாற்ை, வைளியிை, ஒதுக்க, வதரிைிக்கும்படி, குத்தலக, துலண உரிமம், பங்கு, கைன், 

ைிநிகயாகிக்க, கைத்துதல், ஒளிபேப்பு, ககபிள்காஸ்ட் வசய்தல், புழக்கத்தில் உள்ள லைத்து, பதிைிைக்க,, 

இனப்வபருக்கம் நகல் அல்ைது இல்லைவயனில் ைழங்கும் அல்ைது கைறு எந்த ைலகயிலும் அல்ைது எந்த 

ேகசிய தகைல் பேப்புைதற்கு யாோைது ஒருைர் அல்ைது ஒரு ைணிக கநாக்கில் எந்த ைலகயிலும் எந்த ேகசிய 

தகைல் சுேண்ை; 

ii.          ைலேயலை இல்ைாமல், நீக்க அழித்து, அழிக்க, கபாகின்ைன அல்ைது எந்த தனியுரிமம் மீது குைிக்கும் 

அல்ைது உட்பை ேகசியத் தகைல் காணப்படும் எந்த ைழியில் மாற்ை, எந்த ைர்த்தக அல்ைது பதிப்புரிலம 

அைிைிப்பு; அல்ைது 

iii.         இேகசிய தகைலை கைறு நிகழ்ச்சியுைன் ஒருங்கிலணக்க அல்ைது வதாகுக்க  

(இ)        பின்ைருைனைற்றுக்கு ஏற்புலையதாக இருந்தாைன்ைி வைளிப்படுத்துலகயின் மீதான மட்டுறுத்தல்கள் 

எந்தவைாரு இேகசிய தகைலுக்கும் பிேகயாகிக்கப்பைாது: - 

i.          வைளிப்படுத்துலக சட்ைத்தினால் வசய்யக் ககாேப்படுலகயில் ைங்கிக்கான ைாடிக்லகயாளரின் எழுத்து 

மூை அைிைித்தைின் பின்னர்; அல்ைது 

ii.          அதன் வைளிப்படுத்துலகக்கு ைங்கி உைன்படும் கபாது. 

(ஈ)        ைாடிக்லகயாளர் ஒப்புக்வகாள்கிைார் என்று அலனத்து உரிலம, தலைப்பு மற்றும் ைட்டி மற்றும் ேகசியத் 

தகைல் மற்றும் எந்த மற்றும் அலனத்து வதாைர்புலைய பதிப்புரிலம, முத்திலே, கசலை முத்திலே, தனியுரிம 

வசாத்து, வதாழில் ேகசியங்கள் மற்றும் பிேத்திகயக பலைப்புகள் வதாைர்பு வகாண்டிருக்கும் மற்றும் ைங்கி 
தனிப்பட்ை வசாத்து இருக்கும் என்ைார் மற்றும் அந்தந்த தகைல் ைழங்குனர்கள். இல்லை, தலைப்பு அல்ைது 

தகைல் மற்றும் இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் அைிக்லககள் வபாருள் அணுக உரிலம ைிை மற்ை 

ைட்டி வதரிைிப்பதில் அல்ைது ைாடிக்லகயாளர் மாற்ைப்படும். ைாடிக்லகயாளர் எந்த பிேதிநிதித்துைம் வசய்ய 

அல்ைது ைாடிக்லகயாளர் கபான்ை உரிலமலய, தலைப்பு அல்ைது ைட்டி என்று சுட்டிக் காட்ைக் கூடும் எந்த 

வசயலை வசய்ய மாட்ைார்கள். 

(உ)         ஒரு தகைல் அளிப்பைரின் அது ைழங்கப்பட்ை எந்த தகைல் கிலைப்பது வதாைர்பாக கநேம் 
ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகளுக்கு கநேம் இருந்து வகாண்டு ைேைாம். அத்தலகய நிபந்தலனகலள 
அல்ைது பயனுள்ள கததி பின்னர் ைாடிக்லகயாளர் கபான்ை தகைல்கள், முன் அைிைிப்பு உட்பட்டு, 
அணுகல் அதில் ைாடிக்லகயாளர் சம்மதமளிக்கைாம். 

(ஊ)         தகைல்கள் மற்றும் அைிக்லககள் ஆகியன பார்லைக்காக மட்டுகம ஆகும். அலை ைர்த்தகத்திற்ககா 

அல்ைது கைறு கநாக்கங்களுக்கானலை அல்ை. ைங்கிகயா அல்ைது தகைல் தருநகோ ைாடிக்லகயாளருக்கான 

முதலீட்டு ஆகைாசகர் அல்ை. 

(எ)        எந்த ைங்கி அல்ைது எந்த தகைல் ைழங்குநர், பிேதிபைிக்கிைது அல்ைது ைரிலச, துல்ைியம், உண்லம, 

நம்பகத்தன்லம, கபாதுமான, தகைல் அல்ைது அைிக்லககள் அல்ைது அது எந்த கநாக்கத்திற்காக வபாருந்தும் 

என்பலத எந்த காைக்வகடு அல்ைது எந்தவ ாரு பிற தக லின் முழு  டி ம் உறுதியளிக்கிைது. அகதகபால் 

அைர்கள் ஒன்று தகைல் அல்ைது ைாடிக்லகயாளர் அல்ைது கைறு எந்த நபர் அைிக்லககள் ஆகியைற்ைின் 

நம்பகப்வபாறுப்பு (ஒப்பந்தம் அல்ைது கைறுைிதமாக)  
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(ஏ)         ங்கிக்கு நேரடியாக தக ல்  ழங்குப மர அமடயாளம் காணப்பட்டுள்ளதும்  ழங்கப்பட்டதுைான 
தக ல் தயார் ேிமலயில் ம க்கப்படும். எந்தவ ாரு தக ல் தருேராலும் தரப்படும் எந்தவ ாரு தக ல் 
ைீதும்  ங்கி எவ் மகயான கருத்மதயும் வ ளிப்படுத்தாது. அத்துடன் எந்தவ ாரு தக மலயும் 
நசாதித்தல் அல்லது சரிபார்க்கும் எந்தவ ாரு கடமைமயயும் ஏற்காது. 

(ஐ)          தகைல் மற்றும் / அல்ைது அைிக்லககள் வதாைர்பான ஏகதனும் ைலகயான உத்தேைாதத்லத, 

பிேதிநிதித்துைம் அல்ைது உத்தேைாதம் ைழங்கப்படும் அல்ைது மலைமுகமாக இருக்கைாம் மற்றும் ைங்கி 
அல்ைது எந்த தகைல் அளிப்பைரின் எந்த ஊழியர் அல்ைது முகைர் அத்தலகய உத்திேைாதம், பிேதிநிதித்துைம் 

அல்ைது உத்தேைாதம் வகாடுக்க அதிகாேம் உள்ளது. 

10. ைங்கியின் சபாறுப்புகள் 

(அ)        கசலை வதாைர்பாக அதன் அலமப்புகள் கபாதுமான பாதுகாப்பு ைடிைலமப்புகலள நிறுைப்படும் என்று 

கட்டுப்படுத்த மற்றும், ைிதிகள், வநைிமுலைகள், ைழிகாட்டுதல்கள், சுற்ைைிக்லககள், குைியடீுகள் கணக்கில் எந்த 

சட்ைம் எடுத்து, அலமப்புகள் இயக்க ஆபத்துகலள நிர்ைகிக்கும் உறுதி மற்றும் நியாயமான 

நலைமுலைப்படுத்துைதற்கு நைைடிக்லககலள ைங்கி எடுக்கும் நைத்லத மற்றும் அவ்ைப்கபாது ைங்கி 
வபாருந்தும் இது நிைவுகின்ை சந்லத நலைமுலைகள். 

(ஆ)             எந்த ைங்கி அல்ைது எந்த தகைல் ைழங்குநர் அல்ைது கசலை, தகைல் மற்றும் அைிக்லககள் லைேஸ் 

அல்ைது எந்த கமாசமான ைாடிக்லகயாளர் ைன்வபாருள், வமன்வபாருள் அல்ைது உபகேணங்கள் 

பாதிக்கும் அழிவு அம்சங்களில் இருந்து ைிைக்கானலை என்று பிேதிபைிக்கிைது. 

 (இ)        வமாத்த அைட்சியம் அல்ைது ைங்கி அல்ைது மட்டுகம கநேடி இழப்பு மற்றும் கசதம் அளைிற்கு எந்த 

அதிகாரிகள் அல்ைது ஊழியர்கள் (ஏதாைது இருந்தால்) அதிைிருந்து கநேடியாக மற்றும் முற்ைிலும் எழும் 

அல்ைது வதாைர்புலைய பரிைர்த்தலன அளவு (எது குலைைாக உள்ளது) கைண்டுவமன்கை இயல்புநிலை 

காேணமாக, ைங்கி ைாடிக்லகயாளர் அல்ைது இருந்து அல்ைது வதாைர்பாக எழும் ைிலளவுகலள கைறு நபர் எந்த 

கைலம அல்ைது வபாறுப்லபயும் கூைாது: - 

i.           ாடிக்மகயாளர் அல்லது எந்தவ ாரு பிற ேபரால், நசம மயப் பயன்படுத்தல் ைற்றும் / அல்லது 
எந்தவ ாரு தக மலயும் அப்பயன்பாட்டின் மூலம் அணுகல் ஆகியன அதிகாரைளிக்கப்படாதம  ஆகும்.; 

ii.          எந்த குறுக்கீடு, இலைமைிப்பு, சஸ்வபன்ஷன், தாமதம், இழப்பு, கசதம், இன்லம, லக கால்கலள 

வைட்டுதல் அல்ைது மற்ை கதால்ைி ைழிமுலைகலள தகைல் அல்ைது கசலை வதாைர்பான கைத்தும் அல்ைது 

இலணய தள (கள்) இலணக்கும் கசலை, கைவுச்வசால் ைழங்குைதில் மற்றும் அல்ைது ஏற்படும் வமாலபல் 

சாதனங்கள் எந்த வசயல்கள், உட்பை ைங்கியின் நியாயமான கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பால் ைிட்டுைிடுதல் அல்ைது 

சூழ்நிலையில், எந்தைித கட்டுப்பாடுமின்ைி, எந்தைித வதாைர்பாைல் ைலையலமப்பின் கதால்ைி, வசயல்பை 

அல்ைது எந்த மூன்ைாம் தேப்பு கசலை ைழங்குநர்கள் ைிடுபடுதல், இயந்திே ககாளாறு, சக்தி கதால்ைி, 
வசயைிழப்பு, முைிவு, அல்ைது உபகேணங்கள் கபாதாலம, நிறுைல் அல்ைது ைசதிகள், அல்ைது எந்த சட்ைங்கள், 
ைிதிகள், வநைிமுலைகள், குைியடீுகள், திலசகளில், கட்டுப்பாட்டு வநைிமுலைகள் அல்ைது அேசு ஆலண (அல்ைது 

இல்லையா சட்ைக் கட்டுப்பாட்லை வகாண்ை); மற்றும் 

iii.         பரிமாற்ைம் மற்றும் / அல்ைது எந்த தகைல் மற்றும் / அல்ைது ைாடிக்லகயாளர், கசலை மற்றும் / 

அல்ைது பரிமாற்ைங்கள் அல்ைது வதாைர்புகள் மூைம் அல்ைது எந்த வதாைர்பு வநட்வைார்க் ைழங்குநர் எந்த 

அலமப்பு, உபகேணங்கள் அல்ைது கருைி ைாடிக்லகயாளர் கசலை இணங்க நைத்திய வதாைர்புலைய தேவுகளின் 

கசமிப்பு.  
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(ஈ)        எந்த நிகழ்ச்சியில் ைங்கி அல்ைது எந்த தகைல் அளிப்பைரின் ைாடிக்லகயாளர் அல்ைது உட்பை எந்த, 

இலை மலைமுக, சிைப்பு, தாோபுேத்தில் அல்ைது உதாேணமாக பாதிப்பு கைறு நபர் வபாறுப்பாக, ைலேயலை 

இல்ைாமல், பயன்படுத்த, ைருைாய், இைாபங்கள் அல்ைது கசமிப்பு எந்த இழப்பு இருக்க கைண்டும். 

11. ைாடிக்வகயாைரின் சபாறுப்புகள் 

(அ)        ைாடிக்லகயாளர் முழுலமயாக வபாறுப்பாக மற்றும் இருந்து அல்ைது எந்த தகைல் அல்ைது அைிக்லக 

அல்ைது ைாடிக்லகயாளர் அல்ைது கைறு எந்த நபர் அல்ைது இல்லையா மூைம் இது கபான்ை பயன்பாடு 

ைிலளைாக கைறு எந்த தகைல் கசலைகள் மற்றும் / அல்ைது அணுகலை பயன்படுத்தும் வதாைர்பாக எழும் 

அலனத்து ைிலளவுகலள வபாறுப்பு கைண்டும் அங்கீகாேம் இல்ைாத பிை தைைைிட்ைார் அல்ைது தைைாக 

இயக்கிய வமாத்த அைட்சியம் அல்ைது ைங்கி கைண்டுவமன்கை இயல்புநிலை, அதன் அதிகாரிகள் அல்ைது 

ஊழியர்கள் ஏற்படும் கட்ைணம்.  

(ஆ)        ைாடிக்லகயாளர் அலனத்து வபாறுப்புகள், கூற்றுக்கள், ககாரிக்லககள், இழப்புகள், கசதங்கள், 

வசைவுகள், எந்த ைலகயான கட்ைணங்கள் மற்றும் வசைவுகள் எதிோக ைங்கி அல்ைது எந்த தகைல் அளிப்பைரின் 

மற்றும் அந்தந்த அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் நட்ை ஈடு கைண்டும் (ைலேயலை இல்ைாமல், உட்பை, ஒரு 

முழு ஈட்டுறுதி அடிப்பலையில் சட்ை கட்ைணங்கள்) அைர்கள் எந்த வபைக்கூடிய மற்றும் கசலை, தகைல் மற்றும் 

/ அல்ைது அைிக்லககள் ைழங்குதல் அல்ைது ைங்கியின் அதிகாேங்கள் மற்றும் உரிலமகலள உைற்பயிற்சி 
அல்ைது பாதுகாப்பு வதாைர்பாக மூைம் அல்ைது அைர்கள் எந்த எதிோக வகாண்டு ைேப்படும் எந்த அலனத்து 

நைைடிக்லககள் அல்ைது நைைடிக்லககள் இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் கீழ், ைலே காேணமாக 

வமாத்த அைட்சியம் அல்ைது ைங்கி கைண்டுவமன்கை இயல்புநிலை திரும்பி, எந்த தகைல் அளிப்பைரின் அல்ைது 

அந்தந்த அதிகாரிகள் அல்ைது ஊழியர்கள் மற்றும் எந்த பயனர் வபயர்கள் / கைவுச்வசால் திருட்டு ைங்கி வபாறுப்பு 

ஏற்காது. 

 

12. மாற்றம் மற்றும் நீக்கம் 

(அ) ைங்கியானது எவ்கைலளயிலும் எவ்ைித முன்னைிைித்தலும் ைழங்காமல் 

எக்காேணமுமில்ைாமல்ைாடிக்லகயாளர் உபகயாகிக்கும் எந்தவைாரு கசலைலயயும் இலைநிறுத்தைாம் 

அல்ைது முழுைதுமாக நிறுத்தைாம்.  

 
(ஆ) ைங்கிக்கு எழுத்துமூைமாக அைிைித்து ைாடிக்லகயாளர் எப்கபாது கைண்டுமானாலும் கசலைலய 

நிறுத்தைாம். 

 
(இ) தங்கள் வபாருள் கசலைகள் மற்றும் / அல்ைது ைாடிக்லகயாளர் கசலைகள் பயன்பாடு இலைநீக்கம் அல்ைது 

நிறுத்தம் ைாழ கைண்டும் இலைநிறுத்தம் அல்ைது நிறுத்தம் உள்ளிட்ை பிைகு முழு சக்தி மற்றும் 

ைைிலமயானதாக இருக்கும் வபாருட்டு இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் எந்த அலனத்து ைிதிகள் 

ைிலளலை வகாடுக்க, தலையும், உட்பிரிவுகள் 3 (ஆ), 4, 8, 9, 10 மற்றும் 11 கபான்ை இலைநிறுத்த அல்ைது ஒரு புைம் 

இல்ைாமல், ைாடிக்லகயாளர் அைர்கள் எந்த கைலமகலள அல்ைது வபாறுப்புகள் வதாைர்பான இந்த 

ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் அளைிற்கு கட்டுப்பைாது வதாைரும் இருக்கும், ைாடிக்லகயாளர் 

வசய்யப்படுகிைது அல்ைது வைளிகயற்ை கைண்டும். 

 
 

13. திருத்தங்கள் 

9



ைங்கி இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் திருத்தி மற்றும் / அல்ைது எந்த கநேத்திலும் மற்றும் 

அவ்ைப்கபாது கூடுதல் ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் அைிமுகப்படுத்தைாம். எந்த திருத்தம் மற்றும் / 

அல்ைது இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் கூடுதைாக அல்ைது இலணய தளம் (கள்) அல்ைது காட்சி, 
ைிளம்பேம் அல்ைது கைறு ைலகயில் ைங்கி நிலனப்பது கபாை வைளியிட்ைதன் மூைம் அளிக்கக்கூடிய 

ைாடிக்லகயாளர் அைிைிப்பு இல்ைாமல் பயனுள்ள ஆக, மற்றும் கைண்டும் ைாடிக்லகயாளர் போமரிக்க அல்ைது 

அல்ைது மாறுபாடு பயனுள்ள கததிக்குப் பின்னர் கசலைகலளப் பயன்படுத்தலைத் வதாைர்ந்தால் 

ைாடிக்லகயாளர் மீது பிலணப்பு இருக்கும். 

14. சதாடர்பாடல் 

(அ)        ைங்கி அவ்ைப்கபாது, (எழுதப்பட்ை என்பலத அல்ைது கைறு எந்த ைடிைத்தில்) அைிைிப்பு ைடிைம் மற்றும் 

அைிைிப்பு ஒவ்வைாரு ைலக வபாறுத்து வதாைர்பு முலையில் இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் ஏற்ப 

வகாடுக்க கைண்டும். 

(ஆ)        கம்யூனிககஷன்ஸ், தனிப்பட்ை முலையில் ைழங்கினார் பதைிலய, வதாலைநகல் ஒைிபேப்பு, அச்சு 

அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைம் அனுப்பப்படும் ைாடிக்லகயாளர் தனிப்பட்ை ைிநிகயாக கநேத்தில் அல்ைது கைந்த 

ைாடிக்லகயாளர் எழுத்துப்பூர்ைமாக அைிைிக்கப்படும் முகைரியில் அலத ைிட்டு மீது (தனிப்பட்ை முலையில் 

குைிப்கபதுமின்ைி) மூைம் வபற்ைிருக்கின்கைன் கருதப்படும் ைங்கி, (அங்கு பதைிலய அனுப்பிய) கமலும் முகைரி 

உைனடியாக வதாலைநகல் அல்ைது அச்சு எண் அல்ைது மின்னஞ்சல் முகைரி அல்ைது வமாலபல் எண்ணிக்லக 

கைந்த ைங்கி ைாடிக்லகயாளர் எழுத்துப்பூர்ைமாக அைிைிக்கப்படும் கைத்தும் பின்னர் இைங்லக ஜனநாயக 

கசாசைிச குடியேசின் உள்ளது என்ைால் தகைல்களுக்கு பிைகு 48 மணி கநேம். உண்லமயான ேசீது நாளில் ைங்கி 
ைழங்கப்படும் என ைங்கி ைாடிக்லகயாளர் அனுப்பிய கம்யூனிககஷன்ஸ் கருதப்பை கைண்டும். 

15. கசைேபிலிட்டி 

எந்த கநேத்தில் ஒன்று அல்ைது அத்தலகய ைிதிகள் கமலும் அல்ைது, சட்ைப்பூர்ை வசல்லுபடியாகும் எந்த 

அதிகாே சட்ைங்கலள கீழ் எந்த ைிதத்தில், சட்ைைிகோத தைைான அல்ைது வசயல்படுத்த ைந்தால் இந்த 

ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் ைிதிகள் ஒவ்வைாரு, மற்றும் பைர் இருந்து கைறுபட்ைதாகும் மற்றும் 

அல்ைது மீதமுள்ள ைிதிகள் நலைமுலைப்படுத்த எந்த ைழியில் பாதிக்கப்பை மாட்ைார்கள். 

16. தள்ளுபடி 

ைங்கி மூைம் எந்த வசயல், தாமதம் அல்ைது புைக்கணிப்பு இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் அல்ைது 

இவ்ைலகயான உரிலமகள், அதிகாேங்கள் அல்ைது லைத்தியம் எந்த கமலும் அல்ைது மற்ை பயிற்சி கீழ் அதன் 

உரிலமகலள, அதிகாேங்கள் மற்றும் மாற்ைடீு பாதிக்காது. இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் கீழ் 

உரிலமகள் மற்றும் ஒட்டுவமாத்த மாற்ைடீு மற்றும் சட்ைம் ைழங்கப்பட்ை உரிலமகள் மற்றும் மாற்ைடீு 

எதிோனது அல்ை. 

17. ஆளும் சட்டம் மற்றும் நீதித்துவற 

(அ)        கசலைகள் மற்றும் இந்த ைிதிமுலைகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் ஆட்சி மற்றும் இைங்லக ஜனநாயக 

கசாசைிச குடியேசின் சட்ைங்களுக்கு ஏற்ப லகயாளப்படுகின்ைன 

(ஆ)        ைங்கி மற்றும் ைாடிக்லகயாளர் இைங்லக ஜனநாயக கசாசைிசக் குடியேசின் நீதிமன்ைங்களின் அதிகாே 

ைேம்பிற்குள் உள்ளனர்.   

18. ஆட்சிசபறும் ஆைை ைடிைம் 
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இவ் ஆைணத்தின் ஆங்கிை ைடிைத்திற்கும் பிை ைடிைங்களுக்குமிலைகய ஏகதனும் முேண்பாடு ஏற்படின், இந்த 

ைார்த்லத மற்றும் நிபந்தலனகளின் ஆங்கிை ஆைண ைடிைகம முன்னிறுத்தி ஏற்கப்படும். 
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