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சிங்பாஸ்

பயனர் ெபயர்
கட�ச்ெசால்

உ�மம் ெபற்ற கடன்
ெகா�ப்பவர்

$

நான் நிர்வாகக்
கட்டணத்ைதச்

ெச�த்திவ�ட்ேடன்.

நான் எப்ேபா� என�

கடைனப் ெபறலாம்?

வணக்கம்?!

$

ஆதரவள�த்தவர்:#பா�காப்பாக இ�ங்கள்

கிள�க் ெசய்வதற்� �ன்னர்
ச�பார்க்க�ம்

இவர� ஆதர�டன்:

கடன் ேமாச�கள்
கடன் வழங்�ம் ேசைவகள் என்ற ேபார்ைவய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்
ேமாச�கள�ல் ெப�ம்பா�ம் வ�ைரவான கடன்கள் அல்ல� அதிக கடன்
ெதாைககள் ேபான்ற “ச�ைககள்” உள்ளடங்�ம்.

இ� எப்ப� நிகழ்கிற�?

நான் எதற்காக இைதத் ெத�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்?

$6.8 மில்லியன் ெவள்ள�
ஏமாற்றப்பட்�ள்ள�

பா�காப்பாக இ�ங்கள்

ேமாச� ெசய்பவர்கள் ெப�ம்பா�ம் தங்கைள உ�மம் ெபற்ற
கடன் ெகா�ப்ேபார்கள�ன் ஊழியர்கள் என்� ேபாலியாகக்
�றிக் ெகாள்வார்கள்.

• 
  

அவர்கள் ��ஞ்ெசய்தி, ஐேமேசஜ் (iMessage) அல்ல�
வாட்ஸ்ஆப் ெசய்தி �லம் எள�தில் ஏமாறக்��ய மக்கைளக்
�றிப்ப�ன்றி அ�கலாம்.

• 
  

அதன் ப�ற�, அவர்கள் கடன் ெதாைகைய வழங்க ��வதற்�
�ன்� ஒ� ெதாைகைய ைவப்�த்ெதாைகயாக ெச�த்�மா�
ஆர்வ�ள்ள நபர்கள�டம் அறி��த்�வார்கள்.

• 
  

என��ம், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பணத்ைதச் ெச�த்திய ப�ற�
அவர்க�க்� ஒ�ேபா�ம் கடன் ெதாைக வ�நிேயாகிக்கப்படா�.
ேம�ம் ேமாச� ெசய்பவர்கைள அதன் ப�ற� ெதாடர்�ெகாள்ள
��யா�.

• 
  

சில நிகழ்�கள�ல், ேமாச� ெசய்பவர்கள் உங்கள�ன் அைடயாள
அட்ைட, சிங்பாஸ் வ�வரங்கள் மற்�ம் வங்கிக் கணக்� எண்கள்
ேபான்ற தன�ப்பட்ட தகவல்கைளக் ேகட்க�ம் �யற்சிக்கலாம்.

• 
  

உங்கள் கணக்�கைளத் தங்கள் வசமாக்க அல்ல� ப�ற
சட்டவ�ேராத நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள அவர்கள் இந்த
வ�வரங்கைளப் பயன்ப�த்தலாம்.

• 
  

2019 ஜனவ� �தல் நவம்பர் வைர கடன் ேமாச�கள்
�லம் சிங்கப்�ரர்கள் $6.8 மில்லியன் ெவள்ள� அள�க்�
ஏமாற்றப்பட்�ள்ளனர் (த ஸ்ட்ெரய�ட்ஸ் ைடம்ஸ்
அறிக்ைகய�ன்ப�).

• 
  

இந்த எண்ண�க்ைக, 2018-ஆம் ஆண்� ��வ�ம் ேமாச�
ெசய்பவர்கள�டம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இழந்த ெதாைகைய
வ�ட �ன்� மடங்� அதிகமா�ம்.

சிங்கப்��ல் கடன் ேமாச�கள் -
ஜனவ�-நவம்பர் 2019

கடன் ெகா�ப்பவர்

அைடயாள அடை்ட எண்
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அறி�கமில்லாத எண்

$$$$$$$
$$$$$$$

பணம் ெப�க

அறி�கமில்லாத எண்

கடைனப் ெபற,

நிர்வாகக்கட்டண
த்திற்காக

$150 ெச�த்�ங்கள்.

உ�மம் ெபற்ற கடன்

ெகா�ப்பவர்

!

$

நான் எவ்வா� கடன்
ேமாச�ையக் கண்டறியலாம்? 

ந�ங்கள் கவன�டன் ஆராய ேவண்�ய சில
வ�ஷயங்கள் இங்ேக ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன!

��ஞ்ெசய்தி, ஐெமேசஜ் (iMessage) அல்ல� வாட்ஸ்ஆப்
ேபான்ற ெசய்தி அ�ப்�ம் தளங்கள�ல் கடன் ேசைவக�க்கான
வ�ளம்பரங்கள் �றித்� எச்ச�க்ைகயாக இ�க்க�ம்.

உ�மம் ெபற்ற கடன் ெகா�ப்ேபார், கட�க்� ஒப்�தல்
அள�க்�ம் �ன்னர், கடன் ெப�ந�ன் அைடயாளம்
மற்�ம் வ�வரங்கைளத் தங்கள் வண�க இடத்தில்
ேந�ல் ச�பார்க்கச் சட்டப்ப� கடைமப்பட்�ள்ளனர்.

இைத உைர ெசய்தி அல்ல� ெசய்தி அ�ப்�ம் ெசயலி
வழியாகச் ெசய்ய ��யா�.

அைடயாளம்

வ�வரங்கள்

வட்�ய�ல்லா கடன்
கிைடக்கிற�!!! கடன்கள்
வரம்� இல்ைல.
உடன�யாகப் பணம்
ெப�ங்கள்!

அறி�கமில்லாத எண்

உ�மம் ெபற்ற கடன் ெகா�ப்ேபார் ெசய்தி அ�ப்�ம் தளங்கள்
வழியாக வ�ளம்பரம் ெசய்வ� சட்டவ�ேராதமா�ம்.

வட்�ய�ல்லா 

ஆதரவள�த்தவர்:#பா�காப்பாக இ�ங்கள்

கிள�க் ெசய்வதற்� �ன்னர்
ச�பார்க்க�ம்

இவர� ஆதர�டன்:

கடைனப் ெப�வதற்காக நிர்வாகக் கட்டணம், ெசயலாக்கக்
கட்டணம் அல்ல� ப�ற கட்டணத்ைத ெச�த்�மா� கடன்
ெகா�ப்ேபார் ேகா�னால் மிக�ம் கவனமாக இ�ங்கள்.

உ�மம் ெபற்ற கடன் ெகா�ப்ேபார், கட�க்காக வ�ண்ணப்பம்
ெசய்வ�டம் கடைன வழங்�வதற்� �ன்னர் பணம்
ெச�த்�மா� ேகட்க மாட்டார்.

கடன் வழங்கப்பட்ட ப�ன்னேர நிர்வாகக் கட்டணத்ைத வ�லிக்க
���ம், ேம�ம் அைவ வழக்கமாகக் கடன் ெப�நர் கடைனத்
தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம்.
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எண்ைணத்
தைடெசய்�ங்கள்இல்ைல

ஆம்

$

$

$

அைடயாள அடை்ட எண்

கடன் ேமாச�கள�ல் இ�ந்�
என்ைன எவ்வா� பா�காத்�க்
ெகாள்ளலாம்?

��ஞ்ெசய்தி, ஐேமேசஜ் (iMessage) அல்ல� வாட்ஸ்ஆப் ேபான்ற
ெசய்தி அ�ப்�ம் ெசயலிகள் வாய�லாக ந�ங்கள் ெப�ம் கடன்
ேசைவக�க்கான வ�ளம்பரங்கைளப் �றக்கண��ங்கள். ேம�ம்
அவற்�க்�ப் பதிலள�க்க ேவண்டாம்.

ந�ங்கள் ெதாடர்� ெகாள்ளப்பட்ட ெசய்தி அ�ப்�ம் ெசயலிய�ல்
உள்ள தன���ைம அைமப்�கைளப் பயன்ப�த்தி, அந்த எண்ைணத்
தைடெசய்�, ஸ்ேபம் (ேவண்டாத அைழப்�) என்� �காரள�க்க�ம்.

ச�பார்க்கப்படாத ஆதாரங்க�க்� உங்கள�ன் அைடயாள
அட்ைட எண், சிங்பாஸ் அல்ல� வங்கிக் கணக்�
வ�வரங்கள் உள்ள�ட்ட உங்கள�ன் தன�ப்பட்ட தகவல்கைள
(த�ந்த காரணமின்றி) ெகா�க்க ேவண்டாம்.

ேமாச� ெசய்பவர்கள் உங்கள் கணக்�கைள அ��வதற்�,
ேமாச� ெசய்� ெபா�ட்கைள வாங்�வதற்� அல்ல�
உங்கைளப் ேபால் ந�த்� ஆள்மாறாட்டம் ெசய்வதற்�
இந்த வ�வரங்கைளப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம்.

சட்ட அைமச்சின் கடன்ெகா�ப்ேபார் பதிவகத்தில்
பட்�யலிடப்பட்�ள்ள உ�மம் ெபற்ற கடன் ெகா�ப்ேபா�ன்
ேசைவகைள மட்�ேம பயன்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள்:
https://rom.mlaw.gov.sg/information-for-borrowers/
list-of-licensed-moneylenders-in-singapore/.

ஆதரவள�த்தவர்:#பா�காப்பாக இ�ங்கள்

கிள�க் ெசய்வதற்� �ன்னர்
ச�பார்க்க�ம்

இவர� ஆதர�டன்:

கடன் ேமாச�கள�ல் இ�ந்� உங்கைள ந�ங்கேள
பா�காத்�க்ெகாள்ள ��வதற்கான சில வழிகள்

இங்ேக ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன:

�காரள��ங்கள்

சிங்பாஸ்
அைடயாள
அட்ைட எண்

வங்கிக்கணக்�

கடன்ெகா�ப்ேபார் பதிவகம்


