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சிங்கப்பூர் சேமிப்புப் பத்திரங்கள் (SSB) குறித்த 
உண்மைத்தாள் 

 

 

 

அரோங்கை் ஏன் சேமிப்புப் பத்திரங்கமள அறிமுகப்படுத்துகிறது? 

 தனிநபரக்ள் நீண்ட-காலம் சேமிப்பதற்கு ஓர ்பாதுகாப்பான 

மற்றும் சதணைக்சகற்ற இணக்கமான ைழிணய ைழங்குைதற்கு.  

நிதிப்பபாருள் குறித்த தகவல்கள் 

இனை் விவரங்கள் 

தகுதி  18 மற்றும் அதற்கு அதிகமான ையதுணடய 

தனிநபரக்ள் 

ைழங்குபைர ்  சிங்கப்பூர ்அரோங்கம் 

காலைணர  10 ஆண்டுகள் 

ைட்டி  6 மாதத்திற்கு ஒருமுணற ைழங்கப்படும் 

 முந்ணதய மாதத்தில் சிங்கப்பூர ்அரோங்கக் 

கடன்பத்திரங்கள் (SGS) ஈடட்ுகின்ற 

ைட்டியின் அடிப்பணடயில் ைட்டி விகிதங்கள் 

நிரண்யிக்கப்படும்; சமலும் இந்த ைட்டி 

விகிதம் ஒை்வைாரு வைளியீட்டின் சபாதும் 

மாறாமல் இருக்கும். 

வைளியீடு  மாதந்சதாறும் 

வதாணகமீட்பு  மாதந்சதாறும், அபராதமின்றி 

 அேல் மற்றும் ஏசதனும் ைட்டியும் சேரத்்து 

ைழங்கப்படும்  

 $500 மடங்குகளில் 

முதலீடட்ுத் 

வதாணக 

 குணறந்தபட்ேம் $500, மற்றும் அணதத் 

வதாடரந்்து $500 மடங்குகளில் 

 ஆக வமாத்தம் $200,000 ைணர (1 பிப்ரைரி 

2019-இல் இருந்து) 

மற்றைர ்

வபயருக்கு 

மாற்றம் 

வேய்ய 

முடியாது 

 முதலீட்டாளரக்ள் தங்களுணடய 

பத்திரங்களின் உரிணமத்துைத்ணத 

மற்வறாரு நபருக்கு மாற்றம் வேய்ய 

முடியாது 

ைரி  ைட்டி ைருமானத்திற்கு ைரி விலக்கு உண்டு 
 

முக்கிய 

சிறப்பை்ேங்கள் 
 

பாதுகாப்பானமவ 

சிங்கப்பூர ்அரோங்கத்தின் முழு 

உத்திரைாதத்ணதப் வபற்றுள்ளது. 

உங்கள் முதலீடட்ுத் வதாணகக்கு 

எந்தவித இழப்புமின்றி உங்கள் 

அேல் வதாணக முழுைணதயும் 

நீங்கள் திரும்பப் வபற முடியும். 

 

நீண்ட-கால முதலீடு 

10 ஆண்டுகாலம் ைணர முதலீடு 

வேய்து, காலப்சபாக்கில் 

“உயரக்ின்ற” அல்லது 

அதிகரிக்கின்ற ைட்டிணய 

ஈடட்ுங்கள். நீங்கள் அதிக 

காலத்திற்குே ்சேமித்தால், அதிக 

ைட்டிணயப் வபறுவீரக்ள். 

 

சதமவக்சகற்ற பதாமகமீட்புக் 

காலை் 

எந்தவித அபராதமுமின்றி ஒரு 

மாதத்திற்குள் உங்கள் 

பணத்ணதத் திரும்பப் 

வபறுங்கள். உங்களுணடய 

முதலீடட்ுக் காலம் குறித்து 

நீங்கள் வதாடக்கத்திசலவயசய 

முடிவைடுக்கத் சதணையில்ணல.  

 

நீங்கள் எவ்வாறு நன்மை பபற முடியுை்? 

 

 ஓய்வுகாலத்திற்காக சேமித்தல் - உங்களுணடய சேமிப்பின் மதிப்ணபப் சபணுைதற்கான ஒரு 

பாதுகாப்பான மற்றும் சதணைக்சகற்ற இணக்கமான ைழி. 

 “அவேரகால சேமிப்பு நிதி” - உயரக்ின்ற ைட்டி ைருைாணய உங்கள் சேமிப்பின் மூலம் 

ஈடட்ுங்கள், சமலும் உங்களுக்கு அைசியம் சதணைப்படும் சைணளயில் உங்கள் பணத்ணத 

விணரைாகத் திரும்பப் வபறுங்கள். 

 ைாறுபட்ட தன்மை பகாண்ட முதலீடுகள் - உங்கள் முதலீடுகளினால் ஏற்படும் இடரக்ணளக் 

குணறக்க, பல்சைறு துணறகணளே ்சேரந்்த மாறுபட்ட தன்ணம வகாண்ட முதலீடுகணளத் 

சதரந்்வதடுங்கள். உங்கள் முதலீட்டின் ஒரு பகுதிணய சேமிப்புப் பத்திரங்களுக்கு ஒதுக்குைதன் 

மூலம் இது ோத்தியமாகும். 

நான் எவ்வளவு இலாபத்மதப் பபற முடியுை்? 

 உங்களுணடய சேமிப்புப் பத்திரத்ணத நீங்கள் முழுணமயாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ணைத்திருந்தால், 

உங்கள் முதலீட்டால் ஒரு ைருடத்திற்குே ்ேராேரியாக கிணடக்கும் இலாபமானது, நீங்கள் முதலீடு 

வேய்த அசத காலத்தில் ஒரு 10-ைருட SGS-ஐ ணைத்திருந்தால் கிணடக்கக்கூடிய இலாபத்திற்கு 



சிங்கப்பூர ்நாணய ஆணணயம் 
 

சிங்கப்பூர ்நாணய ஆணணயம் 
2 

இணணயாக இருக்கும். கடந்த 10 ஆண்டுகளில், 10-ைருட SGS ஆனது வபாதுைாக 2% முதல் 3% 

ைணரயிலான இலாபத்ணத ஈட்டியுள்ளது. 

 உங்களுணடய சேமிப்புப் பத்திரத்ணத நீங்கள் முன்கூட்டிசய மீட்க முடிவுவேய்தால், நீங்கள் 

குணறைான இலாபத்ணதசய வபறுவீரக்ள். வபாதுைாக, குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குத் தனது 

சேமிப்புப் பத்திரத்ணத ணைத்திருக்கும் ஒரு முதலீட்டாளர,் அசத காலக்கட்டத்திற்குண்டான SGS-

இன் இலாபத்திற்கு இணணயான இலாபத்ணதப் வபறுைார.் 

 

உயர்கின்ற வட்டி விகிதை்: இது எவ்வாறு பேயல்படுகிறது 

ஜூன் 2015 SGS விகிதங்களின் அடிப்பணடயில் ைட்டிணய ைழங்குகின்ற $1,000 சேமிப்புப் பத்திரங்கணள 

நீங்கள் ஜூணல 2015-இல் ைாங்குகிறீரக்ள் என்று ணைத்துக் வகாள்சைாம். (இந்த மதிப்புகள், விளக்கும் 

சநாக்கங்களுக்காக மடட்ுசமயாகும்.) 

 

 

 முதல் ஆண்டில், நீங்கள் $9 ைட்டிணய ஈடட்ுவீரக்ள். இது உங்களின் 1 ஆண்டு முதலீடட்ுக் 

காலத்திற்கு கிணடத்த 0.9% ைட்டி ைருைாயாகும். இரண்டாைது ஆண்டில், நீங்கள் $15 ைட்டிணயப் 

வபறுவீரக்ள். 2 ஆண்டுகாலத்தில், நீங்கள் ேராேரியாக ஒை்வைாரு ஆண்டுக்கும் சுமார ்1.2% ைட்டி 

ைருைாணய ஈடட்ுவீரக்ள். 

 நீங்கள் வபறும் ைட்டித் வதாணக காலப்சபாக்கில் அதிகரிக்கும். பத்தாைது ஆண்டில், நீங்கள் $33 

ைட்டிணயப் வபறுவீரக்ள். முதல் ஆண்டில் இருந்து பத்தாைது ஆண்டு ைணர நீங்கள் வபறும் 

ைட்டியின் அடிப்பணடயில், ஒரு ைருடத்திற்கான உங்களுணடய ேராேரி ைட்டி ைருைாய் 2.4% ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒரு வருடத்திற்கான 

ேராேரி SSB வருவாய் 

1 ஆண்டு:     0.9% 

2 ஆண்டுகள்:  1.2% 
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10 ஆண்டுகள்: 2.4% 
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ஆண்டு 1 ஆண்டு 2 … ஆண்டு 10 
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சேமிப்புப் பத்திரங்களுக்காக பராக்கத்மதப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பித்தல் ைற்றுை் பதாமகமீட்டல் 

நீங்கள் விண்ணப்பை் 

பேய்வதற்கு முன்னர் 

ஏடிஎை்’கள் ைற்றுை் இமணய 

வங்கியியல் (இன்டர்பநட் சபங்கிங்) 

வாயிலாக விண்ணப்பை் ைற்றுை் 

பதாமக மீட்டல் 

அடுத்து என்ன நிகழுை்? 

தயவுவேய்து 

கீழ்க்கண்டைற்ணறத் 

தயாராக ணைத்துக் 

வகாள்ளுங்கள் 

 பங்சகற்கின்ற ஏசதனும் 

ஒரு ைங்கியில் ஒரு 

ைங்கிக் கணக்கு 

(தற்ேமயம் DBS/POSB, 

OCBC அல்லது UOB) 

 சநரடி ைரவு ணைத்தல் 

சேணை (DCS) 

வேயற்படுத்தப்பட்ட ஓர ்

தனிநபர ்CDP 

கடன்பத்திரங்கள் 

கணக்கு 

 

DBS/POSB, OCBC அல்லது UOB ஏடிஎம்’கள் 

அல்லது DBS/POSB இணணய ைங்கியியல். 

நீங்கள் ைங்கிக்கு சநரில் வேன்று 

விண்ணப்பிக்கசைா அல்லது 

வதாணகணயத் திரும்பப் வபறசைா 

முடியாது. 

விண்ணப்பிக்கும் சைணளயில், உங்கள் 

ஏடிஎம் அட்ணடயுடன் இணணந்துள்ள 

ைங்கிக் கணக்கில் இருந்து வதாணக 

கழித்தல் வேய்யப்படும். இதற்கு SRS 

மற்றும் மசேநி நிதிகள்  

தகுதிவபறவில்ணல. 

ஒை்வைாரு விண்ணப்பம் மற்றும் 

வதாணகமீட்டல் சைண்டுசகாளுக்கும், 

திரும்ப அளிக்கப்படாத ஓர ்$2 

பரிைரத்்தணனக் கட்டணம் ைங்கிகளால் 

விதிக்கப்படும். 

தகுதிவபறும் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு CDP 

மூலம் அஞ்ேல் ைழியாக 

தகைல் வதரிவிக்கப்படும். 

ைட்டியானது, உங்களுணடய 

CDP கடன்பத்திரங்கள் 

கணக்குடன் 

இணணக்கப்பட்டிருக்கும் 

ைங்கிக் கணக்கிற்குத் 

தானாக ைரவு ணைக்கப்படும். 

வதாணக மீடட்ல்: 

உங்களுணடய வதாணக மீட்பு 

சைண்டுசகாள்கள் 

வேயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு 

CDP உங்களுக்கு அஞ்ேல் 

ைாயிலாகத் தகைல் 

வதரிவிக்கும். 

ைரவுதவ்தாணகயானது, 

உங்களுணடய CDP 

கணக்குடன் 

இணணக்கப்பட்டிருக்கும் 

உங்கள் ைங்கிக் கணக்கிற்கு, 

அணதத் வதாடரந்்து ைரும் 

மாதத்தின் 2ைது சைணல 

நாளுக்குள் ைரவு 

ணைக்கப்படும். 

உங்களுமடய CDP கடன் பத்திரங்கள் கணக்கு ைற்றுை் DCS -ஐத் பதாடங்குதல் 

 நீங்கள் வராக்கத்ணதப் பயன்படுத்தி சேமிப்புப் பத்திரங்களுக்காக விண்ணப்பிக்கிறீரக்ள் 

என்றால், உங்களிடம் DCS வேயற்படுத்தப்பட்ட ஒரு தனிநபர ்CDP கடன் பத்திரங்கள் கணக்கு 

இருக்க சைண்டியது அைசியமாகும்.  

 நீங்கள் விண்ணப்பப் படிைத்ணத இணணயம் ைாயிலாகப் பதிவிறக்கம் வேய்து, நிணறவுவேய்து, 

பிறகு நிணறவுவேய்த விண்ணப்பப் படிைத்ணத CDP-க்கு அஞ்ேலில் அனுப்பி ணைப்பதன் மூலம் 

உங்கள் CDP கணக்ணகத் வதாடங்கலாம். சமலதிகத் தகைல்களுக்கு, http://www.sgx.com/cdp/faq என்ற 

இணணயப்பக்கத்ணதப் பாரண்ையிடவும் அல்லது நீங்கள் CDP ைாடிக்ணகயாளர ்சேணை 

ணமயத்ணத (9 நாரத்் புசைானா விஸ்டா ட்ணரை், #01-19/20 தி வமட்சராசபாலிஸ், சிங்கப்பூர ்138588) 

அல்லது ஏசதனும் SGX கடன் பத்திரத் தரகணர சநரில் வேன்று காணலாம். 

 உங்களிடம் ஏற்கனசை ஒரு CDP கணக்கு உள்ளது எனில், DCS ஆன்ணலனுக்கு விண்ணப்பம் வேய்ய 

நீங்கள் CDP இணணயே ்சேணைணயப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது விண்ணப்பப் படிைத்ணதப் 

பதிவிறக்கம் வேய்து, நிணறவுவேய்து, பிறகு CDP-க்கு அஞ்ேலில் அனுப்பலாம். உங்களுணடய 

அணடயாள அடண்ட அல்லது கடவுேச்ீடட்ுடன் நீங்கள் CDP ைாடிக்ணகயாளர ்சேணை ணமயத்ணத 

சைண்டுமானாலும் அணுகலாம். 

 

http://www.sgx.com/cdp/faq
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[புதிது! 1 பிப்ரவரி 2019 முதல் SRS நிதிகமளப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பங்களுக்காகத் 

பதாடங்கிடுங்கள்] 

துமண ஓய்வூதியத் திட்ட (SRS) நிதிகமளப் பயன்படுத்தி சேமிப்புப் பத்திரங்களுக்காக விண்ணப்பை் 

பேய்யுங்கள் அல்லது பதாமகமீட்பு பேய்யுங்கள் 

நீங்கள் விண்ணப்பை் 

பேய்வதற்கு முன்னர் 

இமணய வங்கியியல் (இன்டரப்நட் 

சபங்கிங்) வாயிலாக விண்ணப்பை் 

பேய்தல் 
அடுத்து என்ன நிகழுை்? 

தயவுவேய்து 

கீழ்க்கண்டைற்ணறத் 

தயாராக ணைத்துக் 

வகாள்ளுங்கள் 

 SRS ஆப்பசரட்டரக்ளில் 

(தற்ேமயம் DBS/POSB, 

OCBC அல்லது UOB) 

ஒன்றுடன் ஒரு SRS 

கணக்கு 

 உங்கள் SRS கணக்கில் 

சபாதுமான வதாணக. 

 நீங்கள் 

விண்ணப்பிக்கின்ற 

வதாணக மற்றும் S$2 

பரிைரத்்தணனக் 

கட்டணம் இதில் 

உள்ளடங்கும் 

உங்கள் SRS ஆப்பசரட்டரின் (எ.கா., 

DBS/POSB, OCBC அல்லது UOB) இணணய 

ைங்கியியல் இணணயைாேல் ைாயிலாக 

விண்ணப்பம் வேய்யுங்கள். நீங்கள் 

ைங்கிக்கு சநரில் வேன்று சேமிப்புப் 

பத்திரங்களுக்காக விண்ணப்பிக்கசைா 

அல்லது வதாணகணயத் திரும்பப் 

வபறசைா முடியாது என்பணதக் 

குறித்துக்வகாள்ளுங்கள். 

விண்ணப்பிக்கும் சைணளயில், உங்கள் 

சேமிப்புப் பத்திரங்களின் 

வகாள்முதலுக்காக பயன்படுத்தப்படும் 

SRS நிதிகணள ைங்கிகள் பூட்டிவிடும் 

அல்லது ஒதுக்கிணைத்துவிடும். 

ஒை்வைாரு விண்ணப்பம் மற்றும் 

வதாணகமீட்டல் சைண்டுசகாளுக்காகவும், 

திரும்ப அளிக்கப்படாத ஓர ்$2 

பரிைரத்்தணனக் கட்டணம் ைங்கிகளால் 

விதிக்கப்படும் என்பணதக் 

குறித்துக்வகாள்ளுங்கள். 

தகுதிவபறும் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு 

அஞ்ேல் ைழியாக ைங்கிகள் 

தகைல் வதரிவிக்கும். 

ைட்டியானது, 6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுணற உங்களுணடய SRS 

கணக்கிற்குத் தானாக ைரவு 

ணைக்கப்படும். 

வதாணக மீட்புக்கு, 

உங்களுணடய வதாணக மீட்பு 

சைண்டுசகாள்கள் 

வேயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு 

ைங்கிகள் உங்களுக்கு அஞ்ேல் 

ைாயிலாகத் தகைல் 

வதரிவிக்கும். 

ைரவுதவ்தாணகயானது, 

உங்களுணடய SRS கணக்கிற்கு, 

அணதத் வதாடரந்்து ைரும் 

மாதத்தின் 2ைது சைணல 

நாளுக்குள் ைரவு ணைக்கப்படும். 

 

மசேநி நிதிகள் தற்ேமயம் சேமிப்புப் பத்திரங்களுக்கான விண்ணப்பங்களுக்குத் தகுதிவபறவில்ணல. 


