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प्रसिावना
व्यक्ततगत ग्राहकाशी व्यविार

रताना सदस्य बँ ािंनी बँक िं ग सेवािंचा

राखावा िे सािंगिारी िी ग्राि

ित ाची सिंहिता आिे . यामुळे ग्राि ाला सिंरक्षि ममळते व

बँ ािंनी ग्राि ाशी नेिमीचे व्यविार

रताना

िी सिंहिता ररझव्िा बँ े च्या तनयाम

से वागले पाहिजे िे िी

क िं वा पयावेक्ष

मीत

सा दजाा

ळते.

अनुदेश सूचनािंच्या बदली क िं वा ऐवजी

हदलेली नािी. ररझव्िा बँ े ने वेळोवेळी हदलेल्या सूचनािंचे व तनदे शािंचे
सिंहिताच्या तरतद
ू ीमध्ये तनिााररत तनयाम

मी

आम्िी पालन

रू.

सच
ू नािंपेक्षा उच्चस्तरीय मापदिं ड (प्रमाि) प्रस्थापीत

े लेली असू श तात आणि अशावेळी उच्चतरीय

मापदिं ड

प्रचमलत राितील

ारि िी सिंहिता

म्ििजे आमच्याद्वारे ऐक्च्ि ररत्या स्वी ारलेल्या सवोत्तम प्रथा असतील, यासाठी आम्िी
तम्
ु िाला वचनबद्ध आिोत.
चािंगली ग्राि

सेवा दे ण्यासाठी व ग्राि ाला जास्तीत जास्त

सेवािंच्या उच्चस्तर मापदिं डाचा

आम्िी अिंर्ग ार

सिंहितेमध्ये उल्लेखलेला `तुम्िी' म्ििजे ग्राि

समािान व्िावे यासाठी बँक िं ग

रु.
व आम्िी म्ििजे ज्यािंच्याशी ग्राि

व्यविार

रत असेल ती बँ .

1.1.

सांहहिेची

उहिष्टे

सिंहिता खालील गोष्टीिंसाठी वव मसत
a .
b

आम्िी तुमच्याशी व्यविार

े ली आिे .

रताना बँक िं ग प्रथािंच्या क मान दजाांचा स्तर तनक्चचत

रून चािंगल्या व तनष्पक्ष सेवािंचा पुरस् ार

रिे.

पारदमशाता वाढवविे ज्यामुळे बँ े च्या सेवेतून तुम्िाला आमच्या
ाय असाव्यात

याबिल

तुमची जाि वाढवविे.

c

व्यविाराचा उच्चतर दजाा गाठण्यासाठी स्पिाात्म

d

तुम्िी व तुमची बँ

e

डून सिंयक्ु तत

बाजार शक्ततिंना प्रोत्साहित

यामध्ये तनष्पक्ष व क्जव्िाळ्याचे नाते तनमााि

बँक िं ग प्रिाली मध्ये ववचवास वाढवविे.

ववभाग 2 मर्िल मुख्य बािंर्िल ीचा समावेश सिंहितेच्या मापदिं डामध्ये
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अपेक्षा
रिे

रिे.

े ला आिे .

1.2.

सांहहिेचा वापर

े लेली असतील क िं वा नसतील, तरीिी या

येथे उल्लेणखलेली सवा उत्पादने आमच्यातफे दे ऊ

सिंहितेतील तरतूदी खाली हदलेल्या सवा उत्पादने व सेवािंना लागू आिे त,
क िं वा

आमच्या वतीने

ाम

रिारे एजिंट,

माध्यमाने, इिंटरनेट क िं वा इतर

ाउिं टरवरून, फोनवरुन, पोष्टाने, इलेतरॉतन

ोित्यािी पद्धतीने हदल्या जात असततल.

चालू खािे, बचत खाते, मुदि ठे वी, आविी ठे वी. सावाजतन

i.

(PPF) व इतर सवा प्र ारची ठे व
ii.

ज्या आमच्या शाखा

भववष्य तनवााि तनिी खाते

खािी

प्रदान (Payment) सेवा, जसे तनवक्ृ त्त वेतन,

पेमेंट ऑडार,

पैसे पाठववण्याची सुवविा

जसे िना षा (डडमािंड ड्राफ्ट), वायर रान्सफर व सवा इलेतरॉतन

माध्यमे जसे,

आरटीजीएस, एनईएफटी

सिंबिंर्ित बँक िं ग सेवा

iii.

सर ारी व्यविाराशी

iv.

डीमॅट खािे, समिल्
ू य (इक्तवटी),

सरकारी रोखे

भारतीय चलनी नोटा/नािी बदलण्याची सवु विा

v
vi.
vii.
viii.
ix.

सरु क्षक्षत
जे,

ठे व लॉ र सवु विा,

अर्ि षा व हमी

पैसे बदलून दे ण्यासि

सरु क्षा ठे व सेवा,

ववदे शी ववतनमय सेवा.

आमच्या शाखािंद्वारे आणि/क िं वा आमच्या अर्ि ृ त प्रतततनिी क िं वा एजिंटद्वारे वव ली
जािारी त्रयस्थ पक्ष ववमा व गुिंतविू

x.

िनादे शािंची वसल
ू ी,

उत्पादने.

क्रेडडट काडव, डेबबट काडव, एटीएम काडव, समाटव काडव अशी काडव उत्पादने व सेवा
(आमच्या सिंलग्न

िं पन्यािंनी दे ऊ

े लेली क्रेडडट

ाडाांसि)

(ठळक अक्षरािील शबदािंचे अथा पररमशष्ट मध्ये "स्पक्ष्ट रि
2.
2.1.

ोशात" हदले आिे त).

मुख्य वचने

आपल्याप्रिी आमची मुख्य वचने

2.1.1. िुमच्याशी सवव व्यवहाराांच्या बाबिीि, खालील बाबीांची तनक्चचिी करून, सांयुक्तिक व
तनष्पक्ष विवन करणे.
a.

बँ े च्या

पुरविे .
b.

ाऊिंटरवर रत म/िनादे श स्वी ारिे व दे िे या क मान बँक िं ग सुवविा

आम्िी आपल्याला दे ऊ लेलेली उत्पादने व सेवा आणि आम्िी पाळत असलेल्या

पद्धतत व प्रथा या बाबतीत या सिंहितेमध्ये तनक्चचत
c.

आमची उत्पादने व सेवा या सिंबिंर्ित

तुमच्या गरजािंशी सुसिंगत असतील याची आम्िी
d.

े लेली वचने व मापदिं ड गाठिे.

ायदे व

तनयमािंनुसार असततल तसेच

ाळजी घेऊ.

आमचे तुमच्याशी व्यविार िे पारदशा ता व ए ात्मतेचे

नैतत

तत्व पाळिार

असतील.

e.

सरु क्षक्षत व ववचवसनीय बँक िं ग व प्रदान प्रिालीचा आम्िी वापर
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रु.

2.1.2. आमची आधथवक उत्पादने व सेवा कशी कामे करिाि हे िुम्हाला समजण्यासाठी आम्ही
हे करु a.

तुम्िाला खालील पै ी

ोित्यािी ए ा क िं वा त्यापेक्षा जास्त भाषािंमध्ये माहिती

पुरवविे - हििंदी, इिंग्रजी क िं वा स्थातन

b.

भाषा.

आमच्या जाहिराती व ववपिन साहित्य िे स्पष्ट असेल व गैरसमज
नसेल याची

c.

रुन दे िारे

ाळजी घेिे.

तुम्िाला आमच्या उत्पादनािंची व सेवािंची स्पष्ट माहिती दे िे, अटी व शती व व्याजदर/
सेवा आ ार जो लागू असेल त्याववषयी माहिती दे ण्याची तनक्चचती

d.

तम्
ु िाला

ोित्या सवु विा ममळू श तात व त्या

आणि चौ शीसाठी तम्
ु िी

ोिाला व

रिे.

शा ममळवाव्या याची माहिती दे िे.

से भेटावे याववषयीची माहिती दे िे.

2.1.3. िुमचे खािे ककांवा सेवा याांचा उपयोग करण्यासाठी मदि करणे.
a.

या बाबत तुम्िाला तनयममत सुिारीत माहिती पुरवविे.
व्याजदर, आ ार क िं वा अटी व शती यामध्ये

b.
c.

तुमच्या मािीतीसाठी बँ े त प्रदमशात
आम्िी दे त असलेल्या सेवा

ii.

बचत आणि चालू खात्यासाठी आवचय
ठे वल्यास लागिारा आ ार
तुमची
नाव

iv.

ळवविे.

रण्याच्या गोष्टी-

i.

iii.

ािीिी बदल झाल्यास तुम्िाला

क मान मशल्ल

ािी तक्रार असल्यास तुम्िी शाखेतील

व क मान मशल्ल

न

ोित्या अर्ि ा-याला भेटावे, त्याचे

शाखेमध्ये तुमच्या तक्रारीचे तनवारि न झाल्यास तुम्िी ज्या झोनल/प्रादे मश
व्यवस्थाप ाला/प्रिान नोडल अर्ि ा-याला भेटू श ता त्याचे नाव व पत्ता.

v.

शाखा ज्या बँककांग लोकपालाच्या न्यातय

क्षेत्राखाली येत असेल त्याचे नाव व

पत्ता.
vi.

पक्ु स्त े च्या स्वरूपात उपलबि असलेली माहिती.

खालील गोष्टीिंबिलची आमची िोरिे (Policies) आमच्या वेबसाईटवर दे िे -

e.
i.

ठे वी

ii.

चे

iii.

तक्रार तनवारि

iv.

नु सान भरपाई

v.

वसल
ू ी

दे य र मा घेिे व तारि परत घेिे

2.1.4. ज्या गोष्टी चक
ु ीच्या होऊ शकिाि अशा वेळी चटकन व सहानुिूिीपूणव वागणे a.

चु ा ताबडतोब दरु
ु स्त
असेल तर तो रि

रिे व चु ीमुळे जर बँ े ने

ािी आ ार लावला

रिे, आमच्या चु ीमुळे तुमचे आर्था

नु सानभरपाईच्या िोरिािंप्रमािे ते भरुन दे िे.
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नु सान झाले तर आमच्या

तुमच्या तक्रारीिंची ताबडतोब दखल घेिे.

b.

जर तुमचे समािान झाले नािी तर ती तक्रार

c.

तािंबत्र

d.

चु ीमुळे

शी पुढे न्यावी याबिल माहिती दे िे

ामात अडथळा आल्यास पयाायी योग्य मागा वापरिे.

2.1.5. िुमची सवव वैयक्तिक माहहिी खाजगी व गुप्ि ठे वणे.

खालील पररच्िे द 5 मर्िल बाबी सोडून आम्िी तम
ु ची सवा वैयक्तत
ठे व.ू

माहिती खाजगी व गुप्त

2.1.6. सांहीिा जनिेपयंि पोचववण्यासाठी आम्ही हे करु:

असाल तर खाते उघडताना क िं वा एरवी मागिी

तम्
ु िी नवीन ग्राि

a.

ए

े ल्यास सिंिीतेची

प्रत दे ण्यात येईल.

b.

सिंिीता प्रत्ये

c.

सिंिीतेशी सिंबिंर्ित माहिती तम्
ु िाला दे ण्यात व सिंिीते प्रमािे प्रत्यक्षात वागण्यासाठी
आमचे

d.

शाखेमध्ये व आमच्या वेबसाईटवर उपलबि असेल.

माचारी

प्रमशक्षक्षत असतील याची आम्िी

ाळजी घेऊ.

सिंहिता व त्यातील तरतद
ू ीिं ववषयी ग्राि ािंमध्ये जागतृ त व्िावी म्ििन
ू इतर िी मागा
वापरु.

2.1.7. िेदिावमुति नीिीचा अांधगकार करणे व प्रत्यक्षाि आणणे.
आम्िी वय, विंश, मलिंग, वैवाहि
भेदभाव

दजाा, िमा, अपिंगत्व क िं वा आर्था

क्स्थती यावर आिाररत

रिार नािी.
3. माहहिी - पारदशवकिा

तुम्िी खालीलपै ी

ोित्यािी माध्यमातून व्याजदर, शुल्

ममळवू श ता:
a.

आमच्या शाखािंमर्िल नोटीस-बोडा

b.

आमच्या शाखेत क िं वा िे ल्प-लाईनवर फोन

c.

आमच्या वेबसाईटवर

d.

आम्िी यासाठी नेमलेल्या
चौ शी

e.

व आ ार यासिंबिंिीची माहिती

रुन

माचा-यािं डे क िं वा मदतीसाठी नेमलेल्या

रुन

आमच्या शाखा आणि वेबसाईटवर असलेले प्रशुल्क अनुसूची
(टे ररफ शेड्यल
ु ) पािून

3.1.

सामान्य माहहिी
आम्िी िे

a.
b.

रु :

तम
ु च्या गरजािंशी सस
ु िंगत अशा आमच्या उत्पादने व सेवा यािंची मािीती दे ऊ.
"सािे बचत खाते" उघडण्यासाठी लागिा-या
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ागदपत्रािंची यादी शाखेमध्ये

माचा-यािं डे

द्ववभाषी/बत्रभाषी रुपात लावू. "िोटे खाते" उघडण्यासाठी लागिा-या
मी

मीत

ागदपत्रािंची यादी िी लावू.

तुम्िाला िवी असलेली आमची उत्पादने व सेवा यािंची मुख्य वैमशष््ये सािंगून स्पष्ट

c.

माहिती दे ऊ, ज्यामध्ये लागू असलेला व्याजदर, शुल्

व आ ार यािंचा समावेश

असेल.

आम्िी जी उत्पादने व सेवा ए ापेक्षा जास्त मागाांनी दे त असू जसे, एटीएम द्वारे ,

d.

इिंटरनेटवर, फोनद्वारे , शाखेमध्ये वगैरे तर त्याची माहिती दे ऊ व त्याववषयी अर्ि
माहिती तुम्िाला
आमच्या

e.
f.

शी ममळे ल िे िी सािंग.ू

ायदे ववषय , तनयाम

व आिंतरर

पत्ता मसद्ध

रण्यासाठी

ोिती माहिती आम्िाला लागते,

तम
ु चे ित

व जबाबदारी, ववशेषतः आम्िी दे ऊ

रिे जी सवा ठे व खाती, सरु क्षा

"फोन करु नका" सेवा

े लेल्या नामतनदे शन सवु विेचा वापर
क्ष

रु न ा सेवा" क िं वा "राष्रीय फोन

तुम्िी आमच्या बँ े च्या "फोन

प्रत्यक्ष अथवा आपल्या सेवा पुरविा-या माफात
उत्पादने/सेवा यािंची व्यावसातय

िे आम्िी तम्
ु िाला सािंग.ू

क्षातील वस्तू व सरु क्षा ठे व

जाते, या साठीची मािीती दे ऊ.
3.2.

िोरिािंच्या गरजािंसाठी तम
ु ची ओळख व

नोंदिी

यावर हदली

रु न ा सेवा" मध्ये

े ली तर आमच्या नवीन

माहिती फोन/एसएमएस/ ईमेल द्वारे आम्िी

ळविार नािी.

तथावप, खाते वववरि आणि इतर मित्वाची माहिती जसे खात्यातील व्यविार आणि तुम्िी
सध्या वापरत असलेली उत्पादने व सेवा यासाठी िे लागू नािी.
3.3.

व्याजदर

आम्िी तुम्िाला आमच्या
i.
ii.

तुमच्या ठे व व
जर

जा खात्यासाठी

खालील माहिती दे ऊ :

ोिता व्याजदर लागू आिे .

जा नतकी केलेल्या (कफतसड) व्याजदराचे असेल, तर

पुन्िा ठरववता येण्याचे
iii.

जा उत्पादना मिील

जर

जा

रारामध्ये व्याजदर

लम जर असेल तर, आणि पररिामस्वरूप तारीख.

जा बदलत्या व्याजदराचे असेल, तुमच्या बदलत्या (फ्लोहटांग) व्याजदराशी

सिंबिंर्ित सांदिव दर ज्याच्याशी तुमचा बदलता व्याजदर जोडलेला असेल आणि
तुमच्या

जाासाठी वास्तवव

क िं वा हदलेली सूट.
iv.

आम्िी तुमचे

जा नत ी

कफरवण्याची मुभा दे तो
येिारा आ ार.
v.

आम्िी तम
ु च्या ठे वीिंवर
आ ारु

लागू व्याजदर ठरावव

सिंदभा दरावर लावलेला िप्ता

े लेल्या व्याजदरातून बदलता व्याजदर क िं वा तत्सम

ा, आणि जर दे त असू तर त्यासाठी त्यावर लावण्यात
े व्िा व्याज दे ऊ क िं वा तम
ु च्या
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जा खात्यावर

े व्िा व्याज

आम्िी तुमच्या ठे वीिंवर व

vi.

आ ारिी

शी

जा खात्यावर

रु.

3.3.1. व्याजदरािील बदल

आम्िी तम्
ु िाला आमच्या

से व्याज लावू व त्यावररल व्याजाची

जा उत्पादना मिील व्याजदरातील बदल

व्याजदर ज्याच्याशी बदलता (तरिं गता )

ळवू तसेच सिंदभा

व्याजदर सलग्न आिे त्याच्यात िोिारे खालील पै ी

ोित्यािी ए ा पद्धतीने अशा तनिायािंनिंतर पिंिरा हदवसािंच्या आत आपल्याला
i.

पत्र

ii.

ई-मेल

iii.

एसएमएस

िी माहिती आम्िी शाखामिील
3.4.

ळवू.

नोटीस बोडा आणि आमच्या वेबसाईटवर दे खील दे ऊ.

टे रीफ शेड्युल (प्रशुल्क अनुसूची)

3.4.1. शुल्क व आकार

ववववि सेवािं ररता आमचे शुल्

a.

व सेवा आ ार बँ े चे मिंडळ (बोडा)

क िं वा मिंडळाने

अर्ि ार

हदलेला सक्षम अर्ि ारी यािंच्या मान्यतेने ठरलेले असतील व ते वाजवी आणि ए ाच
प्र ारच्या ग्राि ािंना भेदभावरहित असतील.

b.

आमच्या वेबसाईटवर शुल्

अनुसूची उपलबि असेल व त्याची ए

प्रत तुमच्या

माहितीसाठी शाखेमध्ये ठे वली जाईल. आम्िी आमच्या शाखािंमध्ये शुल्
उपलबि असल्या बिलची नोटीस लाव.ू

c.

तुम्िी तनवडलेली

अनुसूची

ोितीिी उत्पादने व सेवा यािंना लागू असलेले आ ार शुल्

अनुसूची मध्ये ववस्ताराने दे ऊ.
d.

तुम्िी तनवडलेल्या उत्पादने/सेवािंचा लाभ घेताना लागू असलेल्या अटी व शती यािंचा

भिंग झाल्यास/क िं वा न पाळल्यास तुम्िाला लागू िोिा-या दिं डाबिलची माहिती आम्िी
पुरवू.

3.4.2. शुल्क व आकार यािील बदल
जर आम्िी

िोण्यापूवी ए
जािीर
3.5.
a.

ोितेिी आ ार वाढवले क िं वा नवीन बदल

महिना आिी खाते वववरिपत्र/ईमेल/एसएमएस अलटा /शाखेतील नोटीसबोडा द्वारे

रु. िी माहिती आमच्या वेबसाईटवर दे खील उपलबि असेल.

अटी आणण शिी

तम्
ु िी ज्या सेवा मार्गतल्या असतील, त्याच्याशी सिंबिंर्ित अटी व शती आम्िी तम्
ु िाला
आिीच सािंगू

b.

े ले तर ते आम्िी नवीन बदल लागू

सवा अटी व शती योग्य असतील आणि आनष
ु िंर्ग

अर्ि ार, दातयत्व व बिंिने स्पष्ट

रिा-या असतील आणि शतयतोवर िी माहिती साध्या, सोप्या भाषेत हदली जाईल.
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3.5.1. अटी व शिी मधिल बदल

अटी व शती मर्िल बदल आम्िी आपल्याला नवीन बदल लागू िोण्यापूवी ए

a.

आिी खालील मागाांनी

महिना

ळवू.

i.

पत्र

ii.

खाते वववरि पत्र

iii.

एसएमएस

iv.

ई-मेल

िी माहिती आमच्या वेबसाईटवर आणि शाखेतील नोटीसबोडावर सुद्धा उपलबि असेल.
b.
c.

सािारि

जर
सूर्चत

ोितेिी बदल

रताना ए

महिन्यापूवी सूचना दे ण्यात येईल

ोितीिी सूचना न दे ता आम्िी बदल
रु.

े ले तर असे बदल आम्िी 30 हदवसात

ह्या बदलािंमुळे जर तुमची गैरसोय िोिार असेल तर तम्
ु िी

सूचना न दे ता 60 हदवसािंत तुमचे खाते बिंद
तुम्िाला
d.

ोितीिी

रु श ता क िं वा बदलू श ता. यासाठी

ोितािी ज्यादा आ ार क िं वा व्याज लागिार नािी.

अटी व शती यामिील नववन बदल वेळच्या वेळी वेबसाईट वर

रुन घेऊ.

आपल्या

ववनिंती नुसार नवीन अटी व शती यािंची प्रत दे ऊ.
4.
a.

सवा जाहिराती व

जाहहराि, ववपणन व ववक्री

प्रवतानीय

सािने स्पष्ट असतील, भ्राम

नसतील याची आम्िी

ाळजी घेऊ.
b.

ोित्यािी माध्यमातील जाहिरात क िं वा प्रवतान साहित्य ज्यामध्ये बँक िं ग सेवा क िं वा
उत्पादने या डे लक्ष वेिले असेल व ज्यात व्याजदराचा समावेश असेल, अशावेळी आम्िी
त्यामध्ये लागू िोिारे इतर आ ार व शुल्
सववस्तरपिे आपि ववनिंती

c.

यािंचा उल्लेख

े ल्यास/मार्गतल्यास उपलबि

रु व सिंबिंर्ित अटी व शती
रुन दे ऊ.

ािी वेळा आिारभुत सेवा दे ण्यासाठी जर आम्िी ततस-या पक्षाची सेवा घेत असू, तर

तुमची वैयक्तत

माहिती (जर त्या ततस-या पक्षाला हदली तर) ती माहिती तो ततसरा

पक्ष आमच्याइत ीच गोपनीय व सरु क्षक्षत ठे वील याची आम्िी
d.

तम्
ु िी उपभोगत असलेल्या आमच्या सेवेची वेगवेगळी वैमशष््ये आम्िी तम्
ु िाला वेळोवेळी
इ-मेल, एसएमएस, फोन द्वारे
नोंदिी

e.

ाळजी घेऊ.

ळव.ू जर तम्
ु िी आमच्या "फोन

े ली नसेल तर आमची इतर उत्पादने/सेवा ववषय

रु न ा" सवु विेवर

माहिती आम्िी तम्
ु िाला दे ऊ.

आमचे डीएसए (प्रत्यक्ष ववक्री प्रतततनिी) जेव्िा तम
ु च्या डे आमची उत्पादने/सेवा
वव ण्यासाठी तम
ु च्याशी प्रत्यक्ष क िं वा फोनवर सिंप ा
याचे तनयम आम्िी तयार

रतील त्यावेळी त्यािंनी

से वागावे

े ले आिे त. जेव्िा ते आमची उत्पादने वव ण्यासाठी तुमच्याशी

प्रत्यक्ष क िं वा फोनवर सिंप ा

साितील तेव्िा त्यािंनी ते आमच्या बँ े चे फतत ववक्री
12

प्रतततनिी आिे त अशी ओळख दे िे अपेक्षक्षत आिे . आमच्यातफे
क िं वा एजिंट सदर तनयमािंचे पालन
f.

रिारा ततसरा पक्ष

ाळजी घेऊ.

तम
ु च्या डून आमच्या प्रतततनिी/ ु रीयर क िं वा एजिंट यािंच्या सिंदभाातील गैरवतािू
तनयमािंचे उल्लिंघन याबाबतीत
त्या सिंदभाात पूिा चौ शी
नु सान भरुन दे ऊ.

g.

रे ल याची आम्िी

ाम

आमच्या वतीने

ाम

क िं वा

ोितीिी तक्रार आली तर आम्िी योग्य पाऊले उचलन
ू

रु व आमच्या नु सान भरपाईच्या िोरिानुसार

रिारा क िं वा उत्पादने वव िारा

ववक्री पूिा झाल्यावर त्याला ममळिारे शुल्

क िं वा

आपले

ोिीिी त्रयस्थ पक्ष क िं वा एजिंट
मीशन उघड

रे ल याची

ाळजी

घेऊ.

5. खाजगीपणा आणण गुप्ििा
a.
ग्राि
b.

आम्िी तुमची सवा वैयक्तत
नसलात तरी).

माहिती खाजगी व गोपनीय ठे वू (जरी तुम्िी निंतर आमचे

खालील तत्व आणि िोरि त्यासाठी आम्िी अनुसरु.

तुम्िी स्वतः हदलेली क िं वा अन्य मागााने ममळालेली तुमच्या खात्यासिंदभाातील माहिती

आम्िी

ोिालािी अगदी आमच्याच गट वा अन्य

खालील बाबीिंचा अपवाद असेल.
i.

आम्िाला जर ती माहिती
तनयिंत्र ाला आवचय

िं पनीला सुद्धा दे िार नािी.

फतत त्यासाठी

ायद्याने द्यावी लागली क िं वा बँक िं ग

असेल.

ii.

िी माहिती जािीर

रिे िे

जनतेप्रतत

ताव्य ठरले.

iii.

अशी माहिती दे ण्यात जर आमचा फायदा असला (उदिरिाथा, घोटाळा
रोखिे) परिं तु तुम्िी क िं वा तुमच्या खात्याची माहिती
पत्ता

िरुन)

आमच्याच

दे ण्यासाठी आम्िी िे
iv.
v.

इतर

िं पन्यािंसि

ारि म्ििन
ू वापरिार नािी.

जर तम्
ु िी आम्िाला माहिती उघड

(तुमचे नाव व

ोिालािी

रण्यासाठी प्रार्ि ृ त

ववक्रीसाठी

े ले तर.

तम
ु च्याववषयी बँ र सिंदभा आमच्या डे मार्गतला गेला तर तो दे ण्यापव
ू ी
आम्िाला तम
ु ची लेखी परवानगी लागेल.

c.

तुम्िी स्पष्टपिे आम्िाला अर्ि ार हदल्यामशवाय आम्िी तुमची वैयक्तत
ववपिन / ववक्रीच्या

ारिासाठी

माहिती

ोिालािी दे िार नािी क िं वा आम्िीिी वापरिार

नािी.
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कजव माहहिी कांपन्या

5.1.

जेव्हा िुम्ही कजावसाठी अजव करिा िें व्हा आम्ही िम्
ु हाला :
जा माहिती

a.

िं पनी [CIC] ची भूमम ा आणि आम्िी त्यािंच्या डे

े लेली तुमची चौ शी

व त्यािंच्या डून आलेली माहिती तुम्िाला समजावून सािंगू व त्यािंनी पुरववलेल्या
माहितीचा तुम्िाला

जा ममळववण्यासाठी

तुमच्या ववनिंतीनुसार व तुम्िी योग्य शुल्

b.

ाय पररिाम िोईल िे िी सािंग.ू
भरल्यानिंतर CIC

ममळालेली क्रेडडट इन्फमेशनची प्रत तुम्िाला दे ऊ.
आमच्या डून घेतल्या गेलेल्या

c.

जा रत मेची

डून आम्िाला

माहिती आम्िी ठरावव

अिंतराने CIC

ला दे ऊ.

CIC ला पाठवलेल्या अिवाला मध्ये तुम्िी आमच्या डून घेतलेल्या वैयक्तत

d.

जााची

माहिती खालील बाबतीत हदली जाते.
तुम्िी

i.

जााऊ रत म वादग्रस्त असेल.

ii.
e.

जा भरण्यात, तनक्चचत

तुम्िी

जााचे

े लेल्या मुदततनुसार, मागे पडला असाल

ािी िप्ते आिी भरले नसतील, पि त्यानिंतर तनयममत भरले असतील,

तर आम्िी त्याच्या पुढील महिन्याच्या अिवालात िी माहिती CIC

f.

डे पाठवू.

तुम्िी आमच्या डून घेतलेल्या उचल/ जााची माहिती आम्िी ज्या CIC ला दे तो, त्याचे
वववरि तुमच्या ववनिंतीनस
ु ार तुम्िाला दे ऊ.

6. दे य राशश जमा करणे
a.

जेव्िा आम्िी

जा दे ऊ, तेव्िा त्याच्या परतफेडीची पद्धत म्ििजे क ती रत म

शा िप्त्यािंमध्ये फेडायची िे सािंगू.

तर तुमच्या डून पैसे वसूल

तथावप जर तुम्िी परतफेडीचे वेळापत्र

रुन घेण्यासाठी दे शातील

ायद्यामध्ये स्पष्ट

े व्िा,

पाळले नािी
े ल्याप्रमािे

पावले उचलली जातील.
b.

वसल
ू ी

रण्यासाठी क िं वा प्रततभतू तचा ताबा घेण्यासाठी आणि वसल
ू ी एजिंट नेमण्यासाठी

आमच्या डे मिंडळाने सम्मत

े लेले िोरि असेल.

c. वसल
ू ी एजिंट नेमताना मान्यता, परवाना व नोंदिी
तनयम, मागदशा

d.

तत्वे आणि अटी यािंचा ववचार

आमचे वसल
ू ी एजिंट त्यािंच्या जबाबदा-या

रण्याचे सवा शतय/सिंबद्ध
े ला जाईल.

ाळजीपव
ू ा

व सिंवेदिंनमशलतेने

पडतील यासाठी योग्यप्र ारे प्रमशक्षक्षत असतील याची आम्िी
ाळजी घेऊ

e.

ी ते आपली मयाादा सोडिार नािीत.
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वववे ाने पार

ाळजी घेऊ. आम्िी िीसद्ध
ु ा

आमचे दे य र मा परत घेण्याच्या,परतफेडीचे पैसे घेण्याचे िोरि
सौजन्यपूि,ा सभ्यतेने वागवविे व

ायदे ,

िी दस
ु -याला

मन

वळवविे या गोष्टीिंवर आिाररत आिे . ग्राि ािंचा ववचवास वाढवविे व बािंर्िल ी

तनमााि

रिे यावर आमचा ववचवास आिे.

f. दे य र मे (Dues) बिल सवा माहिती आम्िी आपल्याला दे ऊ व ते फेडण्यासाठी आम्िी
आपल्याला पुरेशी सूचना दे ण्याचा प्रयत्न

g.

रु.

वसूली एजन्सी डे प्र रि पाठवण्यापूवी त्या प्र रिाची नीट तपासिी

रण्याची आमची

यिंत्रिा असेल , म्ििजे आमच्या चु ीमुळे तुम्िाला त्रास िोिार नािी.
तुमच्या ववरुद्ध वसूली पद्धत अजमावण्यापूवी तुम्िास लेखी

h.

एजिंटला/ एजन्सीला
ळव.ू

तुमची

े स हदली आिे त्यािंचे नाव पत्ता वा फोन निंबर

आम्िी आमच्या वेबसाईटवर आम्िी वसल
ू ीसाठी

i.

ळवू आणि ज्या वसूली

नेमलेल्या एजन्सी

तुम्िाला

िं पन्यािंची माहिती

दे ऊ.

आपल्या ववनिंती नस
ु ार वसल
ू ी

j.

िं पन्यािंची माहिती आम्िी आमच्या शाखािंमध्येिी उपलबि

रुन दे ऊ.

आमचे

k.

माचारी क िं वा पैसे क िं वा तारि जमा

ोिीिी व्यक्तत स्वतःची ओळख

रण्यासाठी आम्िी प्रार्ि ृ त

रुन दे ईल व आम्िी हदलेले अर्ि ारपत्र आपल्याला

दाखवेल.

मशवाय आपि ववचारल्यास बँ े ने हदलेले क िं वा प्रार्ि ृ त

आमच्या

माचा-यापै ी

दाखवेल.
l.

घेण्यासाठी अर्ि ृ त
i.

े लेली

ोिीिी क िं वा बँ े ने ज्याला वसूली

े ले आिे अशी व्यक्तत खालील मागादशा

े लेले ओळखपत्र

रण्यासाठी क िं वा ताबा
तत्वाचे पालन

रे ल.

सिसा तम्
ु िाला िव्या असलेल्या हठ ािी तम
ु च्याशी सिंप ा सािला जाईल, असे

ववमशष्ट हठ ाि तम्
ु िी न सािंर्गतल्यास तम
ु च्या घरी क िं वा िे िी शतय न झाल्यास
तम
ु च्या
ii.
iii.
iv.
v.

ामाच्या /व्यवसायाच्या हठ ािी

तम
ु ची भेट घेतली जाईल.

अर्ि ृ त व्यक्ततची ओळख व अर्ि ार तम्
ु िाला सािंर्गतला जाईल.
तम
ु चा खाजगीपिा जपला जाईल.

सभ्यपिे तम
ु च्याशी सिंवाद सािला जाईल.
तुमच्या

ामाच्या क िं वा ििंद्याच्या दृष्टीने शतय नसल्यास क िं वा ववशेष पररक्स्थती

सोडून सिसा आमचे प्रतततनिी तुमच्याशी स ाळी 7.00 ते सिंध्या ाळी 7.00 या
वेळात सिंप ा साितील.
vi.

ववमशष्ट वेळी क िं वा ववमशष्ट जागी फोन न
शतयतोवर मानली जाईल.

vii.

फोन

े ल्याची वेळ, क ती वेळा फोन

रण्या ववषयीची तुमची ववनिंती

े ला ते आणि बोलिे यािंच्या नोंदी ठे वल्या

जातील.
viii.

दे य र मेबाबतचे वाद क िं वा मतभेद
पिे

दोन्िी पक्षािंना मान्य िोण्यासारखे व सामान्य

योग्य ररतीने सोडववण्यासाठी पूिा मदत
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े ली जाईल.

पैसे वसूलीसाठी तुमच्या घरी आले असता

ix.

आमचे अर्ि ारी/एजिंट

सभ्यता व और्चत्य

ोित्यािी व्यक्ततववरुद्ध

सािंभाळले जाईल.

ोित्यािी प्र ारे तोंडी क िं वा

िा दपटशा क िं वा त्रास दे िार नािीत, जसे जािीरररत्या मानिानी

शारररी
क िं वा

रिे

ु टुिंबबयािंचा, ममत्रािंचा इ. खाजगीपिा न जपिे, िमतया दे िे, तननावी फोन

रिे आणि चू ीचे व हदशाभूल

रिारे तनवेदन

रिे.

तथावप, सिंप ाासाठी तम
ु ची माहिती तनयममत दे त रिािे िी तम
ु ची जबाबदारी आिे . जर
तुम्िी हदलेल्या माहितीनुसार बँ
स्रोतािंद्वारे

तुमची

माहिती

ममत्र/नातेवाई ािंशी सिंप ा
ु टुिंबातील

x.

फोन

तुमच्याशी सिंप ा सािू श ली नािी, तर उपलबि

गोळा

रे ल

आणि

तुम्िाला

रे ल.

ु िाचा मत्ृ यु अथवा

शोिण्यासाठी

लग्ना सारख्या मित्वाच्या प्रसिंगासारख्या वेळी

रिे अथवा वसूली साठी भेट घेिे टाळले जाईल.

वसूली एजिंटच्या चु ीच्या वागण्याबिल आपल्या डून तक्रार आल्यास त्याची

xi.

चौ शी

े ली जाईल.

दे य राशश गोळा करणे व गहाण वसिूांचा िाबा घेण्याचे िोरण

6.1.

तुमच्या

दे य रामश गोळा
िोरिािंचा

अवलिंब

रने आणि गिाि वस्तूिंचा ताबा घेण्यासाठी आम्िी
रु. सदर िोरि

ायद्याशी सिंबद्ध अशा

आमच्या वेबसाईटवर उपलबि असेल आणि ववनिंती

े ल्यास त्याची प्रत आपल्याला आमच्या शाखािंमध्ये उपलबि िोऊ श े ल.
7. िक्रारी, गा-हाणी तनवारण व अशिप्राय
7.1.

अिंतगात पद्धतत

a.

तुम्िाला जर तक्रार

रायची असेल तर आम्िी तुम्िाला सािंगू

i.

तक्रार

शी

रावी.

ii.

तक्रार

iii.

तक्रार

ु ठे

iv.

उत्तर

v.

तक्रार तनवारण्यासाठी

vi.

तुम्िी ममळालेल्या तनिायाबाबत समािानी नसाल तर पुढे

रावी

ोिा डे

रता येईल

िी ममळे ल (उत्तराची अपेक्षा

रावी)

ोिाला भेटावे

b.

आमचे

c.

तक्रारी योग्य ररतीने व जलद

माचारी तुम्िाला तुमच्या प्रचनािंबाबत मदत

ाय

रावे.

रतील.

िाताळण्याच्या पद्धततची माहिती

सािंगू.
d.

िी

ु ठे ममळे ल िे आम्िी

तुमच्या तक्रारीसिंदभाात तुम्िी ज्यािंना भेटू श ता त्या अर्ि ा-याचे नाव, त्या त्या

शाखािंमध्ये लावले जाईल. जर शाखेच्या पातळीवर तुमची तक्रार सोडववली गेली नािी,
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तर तुम्िी आमच्या ववभागीय/प्रादे मश

व्यवस्थाप ाला/प्रमुख नोडल अर्ि ा-याला

(PNO) भेटू श ता, त्यािंचे पत्ते शाखेमध्ये लावले जातील.

जर तुमच्या डून तक्रार लेखी ममळाली असेल, तर त्याचे उत्तर/पोचपावती आम्िी

e.

तुम्िाला ए ा आठवड्याच्या आत पाठवण्याचा प्रयत्न
तनयत टे मलफोन मदत

ें द्रावर क िं वा ग्राि

तुम्िाला तक्रार सिंदभा क्रमािं
तुमच्या तक्रारीचे

f.

वेळ लागला असेल तर तो

ळवत रािू.
रुन आम्िी तुम्िाला अिंततम उत्तर दे ऊ क िं वा जर जास्त

समािान झाले नािी तर ती तक्रार पढ
ु े
जर तक्रार दाखल

ाळात

त्याबाबतची प्रगतत

ा लागतो िे समजावून दे ऊ आणि तम
ु ची तक्रार

ममळाल्यापासन
ू 30 हदवसािंच्या आत िे
g.

जर तुम्िी तक्रार आमच्या

सेवा क्रमािं ावर हदली असेल तर आम्िी

दे ऊ व वाजवी

परीक्षि

रू.

रण्याचा प्रयत्न

रु. तसेच तरीिी तम
ु चे

शी न्यावी. िे िी सािंग.ू

े ल्यापासन
ू 30 हदवसाच्या आत आमच्या डून समािान ार

ममळाले नािी व तम्
ु िाला इतर मागाांनी तक्रारीचे तनवारि

उत्तर

रुन घ्यावे असे वाटत

असेल तर बँक िं ग लो पाल योजनेखाली ररझव्िा बँ े ने नेमलेल्या बँक िं ग लो पालािंशी
सिंप ा
7.2.

रू श ता. त्याववषयीची

ाया पद्धती आमचे

माचारी तम्
ु िाला दे तील.

बँककांग लोकपाल योजना.

बँक िं ग लो पाल योजना आमच्या वेबसाईटवर असेल. त्याची प्रत तुम्िी ववनिंती

a.

तुम्िाला नाममात्र पैशात उपलबि
शाखा

प्रदमशात
7.3

रुन हदली जाईल.

आमच्या प्रत्ये

शाखेमध्ये ती

ोित्या बँक िं ग लो पालाच्या न्यायार्ि रिाखाली येते त्यािंचे नाव व पत्ता
े ला जाईल.

ग्राहक सिा

ल्पना व सूचना यािंचे ववतनमय िोण्यासाठी तनयममत मागा म्ििून ठरावव

ग्राि सभा आयोक्जत
7.4

े ल्यास

रण्याचा प्रयत्न

रु.

शाखा सिरीय ग्राहकसेवा सशमिी सिा-

आम्िी आमच्या शाखािंमध्ये मामस

अिंतराने

शाखा स्तरीय ग्राि सेवा सममतीच्या सभेची तारीख जािीर

रु. इच्िा असल्यास तम्
ु िी सभेला िजर रािू श ता.
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8.
8.1.

उत्पादने व सेवा

ठे व खािे

तुम्िी आमच्या डे ववववि खाती उघडू श ता. जसे, बचत खाते, मुदत ठे व, चालू खाते,

a.

इ. खालील पद्धतीने तुम्िी िी खाती उघडू श ता.
i.

ए

ii.

सिंयुतत

iii.
iv.
v.
vi.
b.

खातेदार

सिंयुतत ( ोिीिी ए

क िं वा उत्तरजीवी)

सिंयुतत (पहिला क िं वा उत्तरजीवी)

सिंयुतत (निंतरचा क िं वा उत्तरजीवी)
क िं वा इतर

ोित्यािी पद्धतीने

ोिीतीिी क मान मशल्ल

ठे वण्याची आवचय ता न ठे वता प्राथमम

बचत बँ

(BSBD खाते) सवा ग्राि ािंसाठी उपलबि ठे वू.सदर खात्यामध्ये

ठे व खाते

ोितािी आ ार न

लावता क मान सामान्य सवु विा दे ऊ. खाते उघडताना पारदशी पद्धतीने इतर आनष
ु िंर्ग
गोष्टी तम्
ु िाला सािंगू.
c.

िी खाती जेथे अनज्ञ
ू ेय असेल तेथे तम्
ु िी नामतनदे शन

रुन उघडू श ता. खाते

उघडताना नामातनदे शाचा पयााय हदला जाईल. तसेच नामातनदे मशत व्यक्ततचे नाव

पासबु /खाते वववरिपत्र/मद
ु त ठे व पावतीवर नोंदववण्याचा पयाायिी हदला जाईल. खाते
उघडताना आम्िी पव
ा ामी (मागील)
ू ग
सुवविेबिलिी सािंगू.
d.

तुम्िी नामतनदे शन

खात्यावरील

पररनाम व नामतनदे शनाच्या

े ल्यास त्याची पोचपावती दे ऊ व हदलेली माहिती पासबु /खाते

वववरिपत्र/मुदत ठे व पावतीवर नोंदवून ठे वू. तुम्िी ववनिंतत
e.

व्यक्ततचे नाव सुद्धा त्यावर मलिून दे ऊ.
खाते उघडताना आम्िी तुम्िाला मलक्तवड डडपॉक्जट (तरल

े ल्यास नामतनदे मशत

ठे व) सुवविा, स्वीप खाते व

तशाच इतर सुवविािंबिल आणि त्याची आ ारिी व पद्धतत यािंची माहिती दे ऊ.
8.1.1. खािे उघडणे व ठे व खात्यामिील व्यवहार
ोितेिी ठे व खाते

a.

उघडण्यापूवी, आम्िी खालील गोष्टी

रु :

"तुमच्या ग्राि ाला जािा" (KYC) च्या मागादशा

b.

त्यासाठी आवचय

c.

तुमच्या

ग्राि ाला

पुरावे व

जािा,

ागदपत्र तुम्िाला बँ े मध्ये दाखल
(KYC)

Laundering) क िं वा इतर सािंवविी
गोळा

े ली जाईल. अर्ि

त्यासाठीचे

तत्वािंची अिंमलबजाविी

क िं वा

ाळा

पैसा

रिे

रण्यास सािंगिे

रोखिे

(Statutory) आवचय ता पूिा

(Anti

Money

रण्यासाठी मािीती

मािीती लागल्यास ती स्वतिंत्रपिे मागववली जाईल व

ारि तुम्िाला सािंर्गतले जाईल. मशवाय
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ायद्याने मार्गलती नसेल तर िी

मािीती पुरवविे ऐक्च्ि

असेल.

ायदा अिंमलात आििा-या एजिंसी/बँक िं ग तनयाम

यािंच्यामशवाय इतरािंसाठी िी माहिती गुप्त असेल.
d.

खाते उघडण्यासाठीचा अजा व इतर साहित्य तुम्िाला पुरववले जाईल.
आवचय

व पडताळिीसाठी

लागिारी माहिती व

ज्यामध्ये

ागदपत्र यािंची माहिती हदलेली

असेल. जी KYC मागादशा ासाठी लागेल.
e.

आमचे अमभलेख अद्यावत ठे वण्यासाठी KYC साठी आवचय
ठरावव

f.

अिंतराने सादर

ागदपत्रे तुम्िाला

रावी लागतील.

ठे व खाते उघडण्यासाठी असलेली पद्धत व तुम्िाला िवी असलेली आवचय

स्पष्टी रिे

हदली जातील.
g.

तम्
ु िी वापरिार असिा-या ठे व सवु विेसिंदभाातील "अत्यावचय
तम्
ु िाला दे ऊ.

h.

खाते उघडताना, तनक्षेप वीमा
मयाादा
जाईल.

अटी व शती" (MITC)

आणि प्रत्यय गारिं टी तनगम (DICGC)

व अटी नस
ु ार उपलबि

ने ठरावव

े लेल्या ववम्याच्या सिंरक्षिाची माहिती तम्
ु िाला हदली

8.1.2. खािे बदलणे
a.

जर तुम्िी तनवडलेल्या चालू /बचत खात्याववषयी समािानी नसाल तर, त्या खात्यामध्ये
पहिल्यािंदा पैसे ठे वण्याच्या 14 हदवसािंच्या आत ते खाते आमच्या

डडल दस
ु -या

एखाद्या खात्यात बदलून दे ण्यासाठी आमच्याशी सिंप ा सािा क िं वा त्यावर क्जत े
व्याज जमा झाले असेल त्यासि तुमची रत म परत
आम्िी नोटीसीचा
b.

ाळ ववचारात घेिार नािी क िं वा जादा आ ार घेिार नािी.

जर तुम्िाला तुमचे चालू/बचत खाते बिंद
पूिा

रण्यास आम्िाला सािंगा. यासाठी

े ल्या व सवा दस्तावेज सादर

रायचे असेल व तुम्िी सवा औपचारर ता

े ले तर तुमच्या डून सूचना ममळाल्यानिंतर

ाम ाजाच्या तीन हदवसािंच्या आत तुमचे खाते आम्िी बिंद

c.

रु.

जर तुम्िाला तुमचे खाते आमच्या बँ े च्या दस
ु -या एखाद्या शाखेत बदलून िवे असेल
तर तसेिी

रुन दे ऊ. नवीन शाखेत तुमचे खाते तुमच्या डून तशी ववनिंती आल्यानिंतर

ामाच्या तीन हदवसाच्या आत सुरु

े ले जाईल; त्यासाठी पत्त्याचा नवीन पुरावा

मागिार नािी आणि तम
ु च्या सध्याच्या पत्त्याबाबत तुमचे स्वतनवेदन पुरेसे असेल.

पत्त्याचा दस्तावेजी पुरावा तुम्िाला सिा महिन्यािंच्या आत द्यावा लागेल. खाते सुरु
झाल्यावर

आम्िी

तुम्िाला

लगेच

ळवू.

खात्या

ववषयी

सूचना/परस्पर वजावट इ.) असतील तर आम्िी नववन शाखेला
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सवा

ळवू.

सूचना

(स्थायी

8.1.3. बचि/चालू खािे

जेव्िा तुम्िी ठे व खाते सुरू

a.

ठरावव
दे त जाऊ.

b.

राल, तेव्िा आम्िी

ाळामध्ये तनःशुल्

जर ठरावव

रता येिारे व्यविार क ती वेळा पैसे

मयाादा उल्लिंतघली गेली, तर

ोिते आ ार लागतील याची माहिती दे ऊ.

आ ारािंची माहिती टे ररफ शेड्यूल मध्ये समाववष्ट
c.

बचत खात्याचे व्याजदर, ते

से

ाढले जाते व

दे ऊ.
8.1.3.1. ककमान शशल्लक
a.

बचत खात्यात

मीत

मी क ती मशल्ल

ाढले इ. माहिती

े ली जाईल.
े व्िा हदले जाते िी माहिती तुम्िाला

असली पाहिजे िे आम्िी शाखािंमध्ये प्रदशीत

रू.

b.

ठे वीिंबिल, जसे बचत खाते व चालू खाते क िं वा इतर

ोित्यािी पद्धततचे ठे व खाते,

याबिल आम्िी तम्
ु िाला पढ
ु ील माहिती दे ऊ.
i.

या खात्यावर व्यविार चालू ठे वण्यासाठी असलेल्या अटी व शतीचा भाग म्ििन
ू
क मान मशल्ल

ii.

ठे विे

खात्यात क मान मशल्ल

न ठे वल्यास तुम्िाला

क ती आ ार द्यावा लागेल, टे ररफ

शेड्यूलमध्ये ह्या आ ारािंबिल स्पष्ट माहिती हदली जाईल.
iii.

क मान मशल ी सिंदभाात

ािी बदल

ाळात जर क मान मशल्ल

े ल्यास 30 हदवस अगोदर

ळवू. या नोटीस

रत म वाढववली गेली, तर तेवढी मशल्ल

नसल्याबिल

ािीिी आ ार लावला जािार नािी.
8.1.3.2. आकारणी
चे

बु , अततररतत /प्रततमलपी खाते वववरिपत्र, पासबु ाची प्रततमलवप, प्रदान झालेल्या चे ची

प्रततमलपी, डेबबट

ाडा, एटीएम

ाडा, सिीची पडताळिी, परत आलेला चे , आदे श क िं वा

खात्यािंच्या पद्धतीत बदल, बचत/चालू खाते बिंद
समावेश आमच्या टे ररफ शेड्यूलमध्ये
सवलतीिंचा

ाळ पूिा िोईपयांत

रिे इ. साठी ववमशष्ट आ ारिी आिे , क्जचा

े ला जाईल. हदलेल्या सवलती व सिाय्य त्या मूळ

ाढून घेतल्या जािार नािीत.
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8.1.3.3. पासबुक/वववरणपत्र
जर तुम्िी पासबु

a.

घेतले नसेल, तर तुमच्या खात्याचे व्यवस्थापन व त्यातील

पिाण्यासाठी आम्िी तुम्िाला तुमच्या खात्याचे मामस
(तुम्िी स्वी ारिार असल्यास) पाठवू.

जर तुम्िाला िवे असेल तर तशी ववनिंती

b.

ममळिा-या वववरिपत्रामशवाय अर्ि

नोंदी

वववरिपत्र/ई-मेल वववरिपत्र

े ल्यास तुमच्या खात्यावर सामन्यत:

वेळा

ािी आ ार लावून तुम्िाला खाते

वववरिपत्र दे वू. टे ररफ शेड्यूलमध्ये त्याचे आ ार हदलेले असतील.
आमचा एमआयसीआर

c.

ोड व आयएफएस

ोड, पासबु

दे ऊ.
d.

बँ े चा ग्राि सेवा क्रमािं /शाखेचा सिंप ा क्रमािं

e.

पासबु /वववरिपत्रातील नोंदी

थोडतयात व

पासबु

आणि खाते वववरिपत्रात

आणि खाते वववरिपत्रात दे ऊ.

समजण्यास सोप्या असतील याची खात्री

रु.

8.1.3.4.

ठे व खात्याची श्रेणीवाढरीत असेल तर तम
ु च्या डून मलणखत क िं वा इतर

तम
ु चे खाते श्रेिीवाढीच्या अटी पि
ू ा

रुन दे ऊ क िं वा

ोित्यािी माध्यमाने सिंमतत ममळाल्यावर तम
ु च्या खात्याची श्रेिीवाढ

अर्ि ृ त इलेतरॉतन
श्रेिीवाढ

रुन दे ऊ.

माध्यमाने सिंमतत ममळाल्यावर त्याची ग्राह्यता तपासन
ू पािू व निंतर

8.1.4. लहान (अज्ञान) मुलाांसाठी खािे
a. चौ शी

े ल्यास अज्ञान मुलासाठी खाते

येतील िे तुम्िाला सािंग.ू
b.

अज्ञान मूल सज्ञान िोईल ती तारीख

से उघडले जाते व त्या मध्ये व्यविार

से

रता

ळवू.

8.1.5. सुप्ि/अप्रविी/तनक्ष्क्रय (इनऑपरे हटव्ह) खािी
आम्िी िे
a.

रु :

खाते उघडताना तुम्िी क ती
खाते िोईल िे सािंगू.

ाळपयांत तुमचे खाते वापरले नािी तर ते सुप्ि/अप्रविी

तम
ु चे खाते सप्ु त/अप्रवती

िोण्यापव
ू ी क िं वा त्याचा पररिामस्वरुप

वगी ृ त िोण्यापव
ू ी तनदान तीन महिने आिी तम्
ु िाला सच
ू ना दे वू.
b.
c.
d.
e.
f.

तम
ु चे खाते सप्ु त/अप्रवती िोत असल्याबिलची सूचना एसएमएस/ईमेल द्वारे

खाते सप्ु त/अप्रवती िोण्यापव
ू ी सिंयत
ु त खातेदाराला/ खातेदारािंना
जर खाते तम्
ु िाला पन्
ु िा चालू
एखादे खाते

रायचे असेल तर त्याची पद्धत िी

े वळ सुप्त/अप्रवती आिे म्ििन
ू त्याला

अप्रवती खाते पन्
ु िा चालू

रण्यासाठी

ळव.ू

ळवू.

ोितािी आ ार लाविार नािी.

ोितािी आ ार लाविार नािी.
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ळवू

8.1.6. खािे बांद करणे
सामान्य पररक्स्थतीत खाते बिंद

रण्याची

हदल्यामशवाय आम्िी तुमचे खाते बिंद
चे ची तुम्िाला पयाायी व्यवस्था
नािीत.
8.2.

रिार नािी. अशा पररक्स्थतीत तुम्िी अगोदरच हदलेल्या

रावी लागेल व या खात्यातून नवीन चे

रु.

आम्िी ड्रॉप बॉतस सवु विा दे ऊ ज्यामध्ये जमा
श ता. ड्रॉप बॉतसमध्ये जमा झालेले चे
जात आिे त याची योग्य ती
तर चे

b.

स्थातन

रण्यासाठी पाठवण्याचे चे

टा ू

योग्य ररतीने व तत्परतेने हिशोबात घेतले

ाळजी घेतली जाईल. तथावप, तरीिी तम
ु ची इच्िा असेल

ड्रॉप बॉतसमध्ये टा ण्याऐवजी

ाउिं टरवर दे ऊन त्याची पोचपावती घेऊ श ता.

व बािे रगावच्या चे , डीडी इ. च्या समाशोिन चक्रा ववषयी माहिती दे ऊ.

वसल
ू ीसाठी चे

हदल्यावर पैसे

े व्िा

ाढू श ता आणि आमच्या चेक वसल
ू ी िोरण

नस
ु ार ववलिंब व्याज ममळण्यास तम्
ु िी
c.

दे ता येिार

समाशोिन चक्र/वसल
ू ी सेवा

आम्िी िे
a.

ारिे दे ऊन तनदान 30 हदवसािंची सूचना

जर चे , डीडी सिंग्रहित

े व्िा पात्र ठराल याचािी समावेश असेल.

रण्यास ववलिंब झाला तर आमच्या चे

वसूली /नु सान

भरपाई िोरिानुसार तुमच्या डून मागिी येण्याची वाट न पािता तुम्िाला भरपाई
हदली जाईल.
d.

जर आमच्या डे जमा

रण्यासाठी हदलेला चे

लगेच एसएमएस/इमेल द्वारे
e.

प्रदान न

ळव.ू

रता आलेला/ना ारलेला चे

आल्याचा हदनािं

प्रदान न िोता परत आला तर तुम्िाला

िस्ताक्षररत ररटना मेमोसि त्यावर चे

व प्रदान परत आल्याचे/ना ारण्याचे

परत

ारि दे ऊन 24 तासािंच्या आत

तुम्िाला परत पाठवू.
f.

बािे रगावच्या चे चे क्रेडडट जर आम्िी लगेच दे त असू, तसेच त्यासाठी लागू असलेल्या

अटी व शती जसे तुमच्या क ती िनादे शािंपयांत क्रेडडट द्यायचे, खात्याचे व्यविार
समािान ार
g.

जर

से, इ. माहिती दे ऊ.

व्यविारा दरम्यान तुमचा चे /इन्स्ुमें ट िरवल्यास आमच्या चे

भरपाई िोरिा
h.

आिे त क िं वा

वसूली/ नु सान

नुसार भरपाई दे ण्यास व त्याची डुक्प्ल े ट ममळवून दे ण्यास मदत

रु.

आमच्या डे खाते उघडताना व जेव्िा जेव्िा तुम्िी चौ शी

राल तेव्िा तेव्िा वररल

नवीन िोरि आमच्या वेबसाईटवर व सवा शाखािंमध्ये प्रदशीत

े ले जाईल.

माहिती आम्िी तुम्िाला दे ऊ. आमच्या चे
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वसूली िोरिामध्ये

ािी बदल झाल्यास,

8.3. रोकड व्यवहार

ोअर बँक िं ग नुसार आम्िी

a.

ोित्यािी शाखेत

b.

िी सेवा हदली जाईल.

ररझव्िा

बँ े च्या

सूचनािंप्रमािे

व रो ड

पैसे स्वी ारु व पैसे

ािी प्रततबिंि क िं वा आ ार लागू असतील तर त्या

दे ऊ, परिं तु अशा व्यविारािंसाठी
अिीन

चे

आम्िी

फाटतया/मळतया

नोटा

आणि/क िं वा

मी

क िं मतीची नािी आमच्या सवा शाखािंमध्ये बदलून त्याऐवजी स्वच्ि नोटा/नािी दे ऊ. िी
सुवविा आम्िी ठरावव
c.
8.4.

ठरावव

र मेपयांत खातेदार नसलेल्या ग्राि ाला सुद्धा दे ऊ.

र मेपेक्षा जास्त र मेचे व्यविार

प्रत्यक्ष खची टाकणे (थेट नावे शलहहणे )व सथायी सच
ू ना

या सिंदभाात आम्िी खालीलप्रमािे
a.

ृ ती रु:

खाते उघडताना तम्
ु िाला प्रत्यक्ष खची/स्थायी सच
ू ना
शा नोंदवू श ता क िं वा रि

त्या

सािंग.ू वेळोवेळी दरु
ु स्त
b.

रताना आम्िी तुमचा पॅन (PAN) माग.ू

शा उपयोगात येतात व तम्
ु िी

रु श ता आणि त्यावर क ती शल्
ु

े लेल्या टे ररफ शेड्यल
ू प्रमािे शल्
ु

तम्
ु िी प्रत्यक्ष खचीसाठी जसे इलेतरॉतन
आदे शािंरूपी हदलेल्या आदे शािंप्रमािे

ाम

लागेल िे

लावले जाईल.

क्तलअररिंग सक्व्िास (इसीएस) व स्थायी

े ले जाईल. तुम्िी हदलेल्या आदे शाप्रमािे

रण्यात ियगय क िं वा ववलिंब झाला व त्यामुळे तुमचा आर्था

ाम

तोटा झाला क िं वा

अततररतत क िं मत वाढली, तर बँ े च्या नु सान भरपाई नीतीप्रमािे भरपाई दे ऊ. पि
तुमच्या खात्यात पुरेशी मशल्ल

आले नािी, तर वेळोवेळी दरु
ु स्त

तुमच्या डून आ ार घेतला जाईल.
c.

जर असे लक्षात आले

नसल्यामुळे जर तुमच्या आदे शाप्रमािे
े लेल्या प्रशुल्

ाम

रता

अनुसुचीप्रमािे ( टे ररफ शेड्यूल)

ी अनर्ि ृ त पिे/चु ीमुळे तुमच्या खात्यात

नावे घातली गेली आिे तर तुमच्या खात्यात व्याजास ट

परतावा

ोितीिी रत म
हदला जाईल व

बँ े च्या नु सानभरपाई िोरिाप्रमािे भरपाई हदली जाईल.
8.5.

प्रदान (दे णे)थाांबववण्याची सुवविा

या सिंदभाात आम्िी खामललप्रमािे
a.

रु:

तुम्िी हदलेल्या चे च्या बाबतीत तुम्िी दे िे

थािंबववण्याची

चे

ृ तत

े लेली सूचना स्वी ारु.

तुमच्या डून सूचना ममळाल्यावर ताबडतोब त्याची पोचपावती दे ऊ व जर आमच्या डून
b.
c.

आिीच तलीअर झाले नसतील तर पुढची

असल्यास प्रशुल्

रु.

अनुसुची ( मध्ये टे ररफ शेड्युल) हदल्याप्रमािे आ ार लावू.

जर प्रदान थािंबववण्याच्या सूचनेची पोचपावती हदल्यानिंतर िी आमच्या डून चे चे
प्रदान

े ले गेले, तर तेवढी रत म

िोरिानुसार

भरपाई दे ऊ.
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परत

रु व बँ े च्या नु सान भरपाई

8.6.

िुम्ही जारी केलेले चेक/नावे शलहहण्याच्या सूचना

आम्िी िे
a.

रु:

तुमच्या खात्यातून त्याचे पैसे हदले गेले असे मूळ चे /वजावटीच्या सूचना क िं वा त्यािंची
प्रततमलपी क िं वा सीटीएस नुसार जमा
ायद्यानुसार आवचय

b.

जोपयांत

आमच्या डे

असलेल्या

रिा-या बँ े

डून प्राप्त झालेली चे ची प्रततमा

ालावर्िसाठी ठे वू.

अमभलेख/रे ॉडा

उपलबि

असेल

तोवर

चे /चे ची

प्रततमा/वजावटीच्या सूचना क िं वा त्यािंची प्रततमलपी तुम्िाला पुरावा म्ििून दे ऊ. जर
तुमच्या

खात्यातील प्रदत्त चे /वजावटीच्या सूचनािंबिल

वषााच्या आत मागिी
प्रशल्
ु
c.

े ल्यास

ािी आ ार लागिार नािी.

अनस
ु च
ु ीनस
ू ार ( टे ररफ शेड्यल
ु ) शल्
ु

a.

लावले जाईल.

टे ररफ शेड्यल
ू मध्ये समाववष्ट

े ले जाईल.

शा पद्धतीने परतावा िवा, त्याबिलच्या सूचना घेऊ.

जर मुदत पूिा झाल्यानिंतर ठे वीचे

ाय

रायचे याच्या सूचना हदलेल्या नसतील, तर

तरीिी जर तुमच्या डून

ािीिी सूचना आली नािी तर

ळवू.

र बचत ठे व इ. प्र ारच्या

ठे वी सोडून, त्या ठे वीचे पूववाच्याच मुदती साठी प्रचमलत दराने नूतनी रि

d.

ाय

जेव्िा तम्
ु िी आमच्या डे मद
ु त ठे व ठे वाल, तेव्िा आम्िी अजाातच तम
ु च्या ठे वीची मद
ु त

मुदतपूतीची नोटीस पत्र/मेल/एसएमएस द्वारे पुरेसे आिी
c.

वषाानिंतर

मुदि ठे वी

पूिा झाल्यानिंतर

b.

मात्र ए

प्रदान न झालेले चेक व िारीख उलटून गेलेले (सटे ल) चेक याबाबतीत आम्िी
रतो ते सािंग.ू यासाठी लागिारे शल्
ु

8.7.

ािी वाद असेल, तर ए

मुदतीपूवी

पैसे

ाढून

घेण्याबिलची

पद्धत

सािंगू.

िी

माहिती

खाते

रु.
उघडण्याचा

फॉमा/एमआयटीसी(मित्वाच्या अटी व शती ) व मुदत ठे व पावतीच्या मागील बाजूसिी
हदलेली असेल.

e.

मुदत ठे व मुदतीपूवी

मोडण्यासाठी असलेली आ ारिी व

सािंगू.

f.

सिंयुतत खाते "पहिला क िं वा उत्तरजीवी/ ोिी िी ए
मुदत ठे वीतील पैसे मुदतीपूवी

त्यावर लागू िोिारे व्याज

क िं वा उत्तरजीवी" आदे श असलेले

ाढून घेण्यासाठी सवा खातेदारािं डून ववमशष्ट सिंयुतत

आदे श हदला तर परवानगी दे ऊ. खाते उघडण्याच्या फामामध्ये िा आदे श तुम्िाला हदला
जाईल.
g.

तुमची ठे व स्वी ारताना, मुदतीनिंतर तुम्िाला ठे वीचे नूतनी रि

रायचे असल्यास

त्यासाठी लागू िोिारे व्याज, अटी व शती सािंगू. िी माहिती खाते उघडण्याचा फॉमा/
एमआयटीसी/मुदत ठे व पावतीच्या मागील बाजूसिी हदलेली असेल.
h.

तुमच्या ठे वीच्या जमा िोिा-या व्याजावर लागू िोिा-या आय र अर्ितनयमाच्या

तरतूदी, त्या अर्ितनयमाप्रमािे आमच्यावर असलेली बिंिने आणि आमच्या डून मूळ
स्त्रोतातन
ू

र

ापताना तम्
ु िाला ममळू श िारी सट
ू याबिल माहिती दे ऊ.
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i.

जर तुमच्या व्याज उत्पन्नावर तुम्िी

र दे ण्यास पात्र नसाल तर अजा भरताना

तुमच्या डून आम्िी 15 एच/15जी फॉमा भरून घेऊ. तुमच्या व्याज उत्पन्नावर
दे ण्यास पात्र नसाल तर तुम्िी आवचय ता असल्यास असा फॉमा ठरावव
आमच्या डे जमा
j.
k.

े ल्या जािा-या व्याजातून जर आम्िी

ाळात त्यासिंबिंिीचे प्रमािपत्र तुम्िाला दे ऊ.

तुमच्या बचत/चालू खात्यावरील व्याजावर जर
तुमच्या बँ

ाळाने

रावा. आम्िी त्याची पोचपावती दे ऊ.

तुमच्या ठे वीवर जमा िोिा-या/प्रदान
े ला तर ठरावव

र

र लागू िोत असेल तर वजा

र वजा
रु व तो

पासबु मध्ये/खाते वववरिपत्रात दाखवू.

8.7.1. ठे व िारणा वरील कजव

मद
ु त ठे वीवर तम्
ु िाला उपलबि असलेली अर्ि षा (ओव्िरड्राफ्ट)/ जा सवु विा तम्
ु िाला सािंगू.
8.8.
a.
b.

मयि खािेदाराच्या खात्या सांदिाविील दाव्याचे समायोजन (खािे िबदीली )
मयि खािेदाराचा खात्याचा हिशेब चु ता

रण्यासाठी आम्िी सोपी पद्धत वापरु.

जे आमच्या डे मयत खतेदाराच्या खात्याच्या परताव्या साठी फॉमा घ्यायला येतील

त्यािंना मयत खातेदाराचे खाते जमाबिंदी ( तबदीली )
आमच्या वेबसाईट वर असतील.

रण्यासाठी दावा

फॉमा दे ऊ. दावा फॉमा

8.8.1. उत्िरजीवी/नामतनदे श कलम असलेले खािे
a.

मयत खातेदाराच्या बाबतीत, जेव्िा त्याने नामतनदे शनाची सुवविा घेतली आिे आणि वैि

नामतनदे शत

े ले आिे क िं वा उत्तरजीवी

लमासि खाते उघडले असेल (जसे " ोिीिी ए

क िं वा उत्तरजीवी" क िं वा " ोिीिी क िं वा उत्तरजीवी" क िं वा "आिीचा क िं वा उत्तरजीवी" क िं वा
"निंतरचा क िं वा उत्तरजीवी") तर मयत खातेदाराच्या खात्यातील मशल्ल ीचे प्रदान मयत
खातेदाराच्या उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्ततला
i.

उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्ततची ओळख व खातेदाराच्या मत्ृ युचे तथ्य
योग्य

ii.

े ले जाईल, जर

ागदपत्रािंचा पुरावा दे ऊन पटवून दे ईल.

मयत खातेदाराच्या खात्यातून प्रदान
आदे श सक्षम न्यायालयाने जारी

अशा

रण्यास बिंदी

रिार

ोितािी

े ला नसेल.

प्र रिािंमध्ये मयत खातेदाराच्या खात्यात मशल्ल

असलेली रत म ववचारात न घेता

मयत खातेदाराच्या उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्तत डून उत्तरार्ि ार प्रमािपत्र, प्रशासन पत्र
क िं वा प्रोबेट इ. क िं वा उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्तत डून क्षततपूती बॉण्ड क वा जामीन न
मागता प्रदान

ले जाईल.

b. उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्ततिंना मयत खातेदाराचे
बँ े

डून प्रदान

ायदे शीर वारसािंचे ववचवस्त

ममळे ल. अथाात त्यामुळे ज्या व्यततीचे उत्तरजीवी/नामतनदे मशत

ज्याना मयत व्यततीच्या खात्यातील रत म अदा
दावे याना क्षती पोिोचिार नािी.
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म्ििून

े लेल्या

े ली आिे , अशा व्यक्ततिंववरुद्धचे ित

व

या अटीिंच्या अिीन उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्ततिंना प्रदान

c.

े ल्यानिंतर बँ

त्यािंच्या

दातयत्वामिन
ा िे मुतत िोईल.
ू पूिप

" ोिीिी क िं वा उत्तरजीवी" क िं वा "निंतरचा क िं वा उत्तरजीवी" अर्िदे श असलेल्या मुदत

d.

ठे वीिंच्या

बाबतीत

ोित्यािी

मॅच्युररटीपूवी ठे वी

ए ा

ठे वीदाराच्या

मत्ृ युनिंतर

उत्तरजीवी

ाढून घेण्याची परवानगी तेव्िाच हदली जाईल, जेव्िा

ठे वीदारािं डून अशा प्र ारचा अर्िदे श/आदे श

ए

े लेले नसेल क िं वा

क िं वा सिंयत
ु त खाते) या पध्दतीचे

खातेदारािंना

ठे वी सिंदभाातील सवा

घेतला असेल.

8.8.2. उत्िरजीवी/नामतनदे श कलम नसलेले खािे
जर मयत खातेदाराने नामतनदे शन

सि

ोिीिी ए

क िं वा उत्तरजीवी (जसे

खाते नसेल तर सामान्य मािसाला उगीचच िोिारा

त्रास व असुवविा टाळण्यासाठी खातेदाराच्या

ायदे शीर वारसािंना परतफेड

रण्यासाठी सोपी

आम्िी पद्धत अवलिंब.ू
आमचे

जोखीम व्यवस्थापन िोरि

सादर

रावी न लागता मयत ठे वीदाराच्या खात्यातील रत म दे ण्यासाठी आम्िी त्याच्या

खात्यातील मशल्ल

र मेनुसार ठरावव

लक्षात घेऊन क्षततपूती बिंि-पत्रामशवाय इतर

ागदपत्र

क मान मयाादा ठरवू.

8.8.3 दावा चक
ु िा करण्यास लागणारा वेळ
मयत खातेदाराच्या वतीने
चु ता

सादर

े लेला दावा, आम्िाला ममळाल्यापासन
ू 15 हदवसाच्या आत

रु व त्याच्या उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्ततिंना पैसे दे ऊ. मात्र खातेदाराच्या मत्ृ यच
ु ा

पुरावा व दावेदाराची

नीट ओळख याबाबतीत बँ े चे समािान झाले पाहिजे.

8.8.4. मुदि ठे वी मुदिीपूवी मोडणे

मुदत ठे वीच्या बाबतीत, खाते उघडण्याच्या फॉमा मध्येच असे

लम घालू

ी ज्यामध्ये

खातेदाराचा मत्ृ यु झाल्यास मुदत ठे व मुदतीपूवी मोडण्यास मुभा हदलेली असेल यासाठी
आवचय

अटी त्या फॉमामध्येच हदलेल्या असतील. आणि

दिं डात्म

शुल्

अशा प्र ारे पैसे

ाढतािंना

ोितेिी

लागिार नािी.

8.8.5. मयि खािेदाराच्या नावावर येणारा पैशाच्या ओघाचे व्यवसथापन
मयत

खातेदाराच्या

उत्तरजीवी/नामतनदे मशत

व्यक्ततचा

खातेदाराच्या नावावर येत राििा-या पैशािंच्या सिंदभाात
योग्य

वाचावा

यासाठी,

मयत

उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्तत डून

रारनामा/अर्ि ारपत्र घेतले जाईल. यासाठी खालीलपै ी एखाद्या मागााचा अवलिंब

रण्याचा ववचार
i.

त्रास

े ला जाईल.

नामतनदे मशत/उत्तरजीवी
मालमत्ता"अशा नावाने ए

व्यक्तत आम्िाला

"

________________

खाते उघडण्यासाठी प्रार्ि ृ त
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मयत यािंची

रु श ते., ज्यामध्ये मयत

खातेदाराच्या नावावर येिारे सवा पैसे जमा
नािीत.

े ले जातील, मात्र पैसे

क िं वा

नामतनदे मशत/उत्तरजीवी व्यक्ततने आम्िाला प्रार्ि ृ त

ii.

ाढता येिार

े ल्यास आलेले पैसे, पाठविा-

यास "खातेदार मत्ृ यु पावला आिे " अशा शे-यासि परत पाठववले जातील व त्याप्रमािे
नामतनदे मशत/उत्तरजीवी व्यक्ततला
क िं वा

ळववण्यात येईल. उत्तरजीवी/नामतनदे मशत व्यक्तत

ायदे शीर वारस निंतर पैसे पाठववण्या-याशी सिंप ा सािन
ू योग्य व्यक्ततच्या नावे

परक्राम्य दस्ताऐवाजाद्वारे ( Negotiable Instrument) क िं वा इतर एलेतरॉतन
माध्यमातन
ू
8.9

पैसे पाठवण्यास सािंगू श तात.

सरु क्षा ठे व, लॉकर

जर आम्िी सरु क्षा ठे व लॉ र
मौल्यवान वस्तिंच्
ू या
सरु क्षा

सेवा दे त असू, तर सरु क्षा लॉ साच्या वाटपासिंदभाातील व
क्षाबिलचे तनयम व पद्धत आणि क िं मती सामानाची

सरु क्षीत ठे वी

ठे व याबाबतची पि
ू ा माहिती दे ऊ. मद
ु त ठे वीशी सिंबिंर्ित न ठे वता लॉ र दे ऊ. तथावप,

लॉ रचे भाडे वेळच्या वेळी ममळण्याच्या दृष्टीने लॉ र दे ताना तीन वषााचे भाडे व गरज
पडल्यास लॉ र तोडण्यासाठी लागिारे शुल्

इततया र मेची मुदत ठे व घेऊ.

8.10 ववदे श ववतनयम सेवा

जेव्िा तुम्िी ववदे शी चलन वव त घ्याल क िं वा वव ाल त्यावेळी आम्िी या सेवेबिलची,

a.

ववतनमय दर व ववदे शी चलन व्यविाराला लागू असलेले इतर आ ार याबिलची माहिती
दे ऊ. जर िे शतय नसेल, तर ते

शा पद्धतीने घेतले जाते ते तुम्िाला सािंग.ू

जर तुम्िाला परदे शी पैसे पाठवायचे असतील, तर ते

b.

माहिती दे ऊ.
i.

सेवेची माहिती व ती

ii.

तुम्िी परदे शी पाठववलेले पैसे तेथे
त्याची

iii.

े व्िा ममळतील िे सािंगू व जर उशीर झाला तर

ारिे दे ऊ.

ववदे शी चलन बदलताना लागू असलेला ववतनमय दर सािंगू (जर प्रत्यक्ष व्यविार
तुम्िाला भरावे लागिारे
लागिारे आमच्या
सूर्चत

c.

रावे िे सािंगू व पुढील

शी वापरावी िे सािंगू.

रताना िे शतय नसेल, तर तो दर

iv.

से

बरोबर

ाय िोता िे

ोितेिी
ाम

आम्िी तुम्िाला निंतर

ममशन क िं वा शुल्

रण्या-या सिाय

रू.

ळवू.)

व पैसे ममळिा-याला

परदे शी बँ े चे शुल्

याबिल

परदे शी पैसे पाठववण्यासाठी तुम्िी हदलेली माहिती पुरेशी आिे क िं वा नािी िे सािंग.ू जर
ववसिंगती क िं वा

ागदपत्रािंची अपरु ी माहिती हदली असेल, तर आम्िी तम्
ु िाला ताबडतोब

ळवू व ती दरु
ु स्त/पि
ू ा

रण्यासाठी मदत
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रु.

जर परदे शातून तुमच्या खात्यात पैसे आले असतील तर आम्िी तुम्िाला मूळ रत म

d.

व त्यावर जर
शुल्
शुल्

तुम्िी

e.

ािी शुल्

भरण्याचे मान्य
लाविार नािी.
ववचारल्यास

लावले असेल तर ती रत म

ळवू. जर पाठविा-याने सवा

े ले असेल, तर पैसे तुमच्या खात्यात भरताना आम्िी

आम्िी

आवचय ता क िं वा अटी सािंगू.

दे त

असलेल्या

ववदे शी

चलन

सेवेसिंबिंर्ित

ािीिी

तनयाम

ज्याहदवशी रत म तुमच्या खात्यात जमा झाली पाहिजे त्यापेक्षा जास्त उशीर झाला

f.

तर, तुम्िाला बँ े च्या नु सान भरपाई िोरिाप्रमािे नु सान भरपाई दे ऊ. i) दे य तारखे
निंतर झालेले व्याजाचे नु सान व ii) ववदे शी ववनीमय दराच्या प्रतत ु लतेची दे य
तारखेपासन
ू भरपाई

ायदे मशर

आमच्या नु सान भरपाई िोरिा नस
ु ार दे व.ू

g.

तनयाम /

सच
ू नािंनस
ु ार आवचय

8.11.

िारिाांिगवि पैसे पाठववणे

असलेली प्रमािपत्रे तनःशल्
ु

दे ऊ.

जर तुम्िाला भारतातल्या भारतात (दे शािंतगात) पैसे पाठवायचे असतील तर आम्िी ते
रावे याबिल माहिती दे ऊ व खालील प्रमािे

a.
b.
c.
d.

सेवािंची ववस्तत
ृ माहिती दे ऊ व

क िं वा

ममशन द्यावे लागेल िे सािंगू.

मोबाईल बँक िं ग/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारे पाठवलेल्या पैशाची क्स्थती

ाय आिे िे

ळवू.

एनईएफटी/आरटीजीएस व्यविाराशी सिंबिंर्ित तुमचे प्रचन/चौ शी िाताळिा-या आमच्या
सुवविा

ें द्राशी सिंप ा सािण्यासाठी अद्ययावत माहिती वेबसाईटवर दे ऊ.

ववलिंब झाल्यास त्याबिल भरपाई दे ऊ आणि नु सान/अततररतत शुल्
घेतले असेल तर त्याचीिी भरपाई

g.

ोिती सेवा सवाात जास्त योग्य आिे , ते सािंगू

टे ररफ शेड्यूल प्रमािे सेवािंसाठी क ती शुल्

ग्राि

f.

रु:

शी वापरावी ते सािंगू

तुमच्या गरजानुरुप पैसे पाठवण्यासाठी

एसएमएस/ईमेल द्वारे
e.

ृ ती

से

ठरावव

रु.

तुमच्या डून

मयाादेपयांत पैसे पाठवण्याची सवु विा आम्िी खातेदार नसलेल्या बँ े त येिा-या

ोित्यािी ग्राि ाला दे ऊ.
8.12. कजव
a.
b.

जा आणि अर्ग्रम दे ण्यासाठी आमच्या मिंडळाने क्स्व ृ त

तुमची आर्था

क्स्थती व परतफेडीच्या क्षमता यािंचे

आिारावर तुम्िाला

c.

जा दे ण्याचा तनिाय ठरवू.

े लेले िोरि ठरववलेले असेल.

ाळजीपूवा

तनिाारि

जा दे ण्याच्या बाबतीत आम्िी मलिंग, जात आणि िमााच्या आिारावर भेद

तथावप, समाजाच्या ठरावव

वगाासाठी (वव ास) योजना तयार

भाग घेण्यापासून या गोष्टी आम्िाला परावत्ृ त

रिार नािीत.
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रुन त्या
रिार नािी.

रण्यापासून क िं वा त्यात

8.12.1. कजव
8.12.1.1. सामान्य माहहिीआम्िी िे

a.

रु

तुम्िी घेतलेल्या

जा सिंचामलत

तुम्िाला दे ऊ.

b.

तुम्िाला

जा/क्रेडडट

रिा-या अत्यिंत मित्वाच्या अटी व शती (MITC)

ाडा दे ण्याच्या वेळीच आमच्या

व त्याचबरोबर त्याला लागू िोिारे शुल्

c.

अजा

जा/क्रेडडट

ाडााची ठळ

वैमशष््ये

व आ ार यािंची माहिती दे ऊ.

रण्यासाठी तुमच्या डून आम्िाला

ायदे मशर तरतूदीिंची पूतत
ा ा

रण्यासाठी

लागिारी माहिती/ ागदपत्र यािंची माहिती दे ऊ. तम
ु ची ओळख, रािण्याचा पत्ता व
नो री इ. या सिंदभाात लागिारे
व तनयाम
तम्
ु िाला दे ऊ.
d.

तम्
ु िी

ागदपत्र व सिंवैिातन

गरजेनस
ु ार लागिारे इतर

जा/क्रेडडट

प्रार्ि रिािंसाठी

ायदे शीर

ागदपत्र जसे पॅन (PAN) ची माहिती आम्िी

ाडा अजाामध्ये हदलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी तम
ु च्या

घरच्या क िं वा ऑकफसच्या फोनवर सिंप ा सािू आणि/क िं वा गरज भासल्यास आम्िी
े लेल्या एजन्सीद्वारे तम
ु च्या घरी क िं वा ऑकफसमध्ये प्रत्यक्ष भेट

याचसाठी तनयत
ु त
दे ऊ.
e.

जर आम्िी तुम्िाला ओव्िरड्राफ्ट सुवविा दे त असू क िं वा तुम्िी वापरत असलेल्या
ओव्िरड्राफ्टची मयाादा वाढवून दे त असू
रायची आिे क िं वा

शी वाढते व त्यावरचे व्याज

जर आम्िी तुम्िाला फोनवरुन क्रेडडट सुवविा दे ऊ

लेखी क िं वा इतर

जााची रत म जमा
क्रेडडट

से वाढते त्याची पद्धत सािंग.ू

े ली/मान्य

े ली तर तुमच्या डून

ोित्यािी पद्धतीने मान्यता आल्यानिंतरच तुमच्या खात्यात त्या
े ली जाईल. अर्ि ृ त इलेतरॉतन

तर आवचय
g.

े ल्याबरोबर

से िे तुम्िाला सािंग.ू आवचय ता असल्यास आम्िी तुम्िाला

ओव्िरड्राफ्टची रत म
f.

तर त्याची परतफेड मागिी

मागााने तुमची मान्यता आली

ववर्िग्राह्यता तपासून पािूनच मान्य रु.
ाडाची मयाादा वाढवून दे िे व व्यक्ततगत
जााची मयाादा वाढवविे इ. सि

ोित्यािी स्वरूपात न मार्गतलेले पूवस
ा म्मत क्रेडडट सुवविा दे िार नािी.
8.12.1.2 कजावसाठी अजव व त्याची प्रकक्रया
a.

जा

दे ताना,

आम्िी

व्याजदर,वावषा
तसेच
शुल्

जा

अजााचा

भाग

म्ििून

त्याच्या

बरोबर

लागू

िोिारे

व्याज दरासि,तरिं गते (बदलते) दर क िं वा ठरलेले (तनक्चचत) व्याजदर,

जा प्रकक्रयेसाठी दे य शुल् /आ ार, जर

परत ममळे ल

ा,

जााची अगोदर परतफेड

जा सिंमत झाले नािी/हदले नािी तर िे
रण्याची सुवविा व असल्यास त्याची

आ ारिी िी सवा माहिती दे ऊ. त्याचबरोबर परतफेडीस ववलिंब झाल्यास त्यावर
असल्यास दिं डात्म

आ ारिी, तुमचे

जा नत ी

े लेल्या व्याजदरातून तरिं गत्या

व्याजदरात क िं वा उलट बदलायचे असल्यास, जर असतील तर लागू िोिारे आ ार,
क िं वा इतर बाबी

ी ज्यामळ
ु े

जादाराच्या व्याजावर पररिाम िोत असेल याची माहिती
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दे वू.ज्यामुळे तुम्िाला इतर बँ ाच्या व्याजदराशी तुलना

राता येवू श े ल व योग्य

तनिाय घेता येईल.
b.

अजा पूिप
ा िे भरण्याच्या दृष्टीने जोडावयाच्या आवचय
तनयाम

ागदपत्रािंची ( ायदे शीर व

आवचय ता) यादी अजाा बरोबर दे ऊ. गरज पडल्यास अजा भरण्यास मदत

रु.

c.

जरी तुम्िी अजा प्रत्यक्ष क िं वा ऑनलाईन सादर
जाासाठी

े लेल्या

अजााची

पोचपावती

नत ीच

ालावर्िमध्ये तनिाय घेतला जाईल िे तुम्िाला

d.

हदवसािंच्या आत
ाळामध्ये

g.

सिसा

जाासाठी अजा घेतानाच

ळववण्याचा प्रयत्न

तम
ु चा

अजाावर

रु.
ागदपत्रे जोडली

जााचा तनिाय अजा ममळाल्यापासन
ू

ामाच्या 30

जा प्रकक्रयेसाठी आवचय

ती माहिती आम्िी घेतो.

जा अजा ना ारल्यास त्याची

ारिे तुम्िाला मलखीत स्वरूपात

आम्िी तुम्िाला

जा मिंजूर झाल्याचे पत्र दे ऊ, ज्यात तुम्िाला

आम्िी तुम्िाला

जाफेडीची तरतूद असलेले शेड्युल ( जा घेतल्याच्या

ळवू.

मिंजूर झालेली

व शती यािंची माहिती हदलेली असेल.

j.

जेव्िा व्याजदर बदलतील त्यावेळी सम ृ त मामस
िप्तेच चालू ठे वून
वाढवण्याचा क िं वा उलट रण्याचा वव ल्प आिे ा िे आम्िी तम्
ु िाला सािंगू.
जाासाठी तुम्िी तयार

खचााने
k.

रुन दे ऊ व

जाासाठी तुमच्या

े लेल्या सवा

जा दस्तावेजामध्ये हदलेल्या प्रत्ये

डून घेतलेल्या प्रत्ये

सिंलग्न ाच्या प्रततमलपी दे ऊ.

तारि/आनुषिंर्ग

तारि म्ििून घेतलेल्या

तुमचे खाते एनपीए िोण्यापूवी त्याची क्स्थती तुम्िाला पत्र/मेल क िं वा एसएमएस ने
ळववण्याचा प्रयत्न

m.

ालावर्ि

ागदपत्रािंच्या अर्िप्रमाणित प्रततमलपी आमच्या

मालमत्तेची लेखी पावती दे ऊ.
l.

जााची

ालाविीमिील

मूळ रत म व व्याजाच्या परतफेडीचे शेड्युल) दे ऊ.
i.

क ती

ािी माहिती लागली तर आम्िी तम
ु च्याशी ताबडतोब सिंप ा साि.ू

रत म, अटी
h.

तुमच्या

ळवू. रु. 20 लाखापढ
ु च्या र मेच्या बाबतीतील तनिाय वाजवी

ळवू.

जर आिखी
f.

दे ऊ.

अजा पि
ा िे भरलेला असेल व बरोबर हदलेल्या यादीप्रमािे सवा
ू प

असतील तर रु.20 लाखापयांतच्या

e.

े ला असला तरी आम्िी तुमच्या

जर आम्िी

रारानुसार

रु.

जा परत घेण्यासाठी क िं वा भराभर पेमेंट

रण्याचा क िं वा

अततररतत सुरक्षा घेण्याचा तनिाय घेतला, तर तुम्िाला आगाऊ सूचना दे ऊ.

n.
o.

तुमच्या मुदत/डडमािंड
प्रशुल्

वावषा
p.

जा खात्याचे वावषा

स्टे टमें ट पाठवू.

अनुसूची ( टे ररफ शेड्युल) मध्ये हदल्याप्रमािे शुल्

स्टे ्में ्सए ा पेक्षा

मान्य/ रार

अर्ि

वेळा

िवी

असल्यास दे वू.

लावून, तुम्िाला

जााची

े लेल्या सवा र मेची परतफेड झाल्यावर 15 हदवसािंच्या आत आम्िी तुमच्या

सवा तारि/दस्तावेज/गिाि ठे वलेल्या मालमत्तेचे ित , ववलेख ववषयीचे
दे ऊ. जर दस
ु -या

ोित्या दाव्यासाठी िा ित
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ागदपत्र परत

बदलन
ू घ्यायचा असेल तर त्या दस
ु -या

दाव्याची पूिा माहितीसि तुम्िाला सूचना पाठव.ू व तो सिंबिंर्ित दावा पूिा िोईपयांत ते
तारि /दस्तावेज/ ागदपत्र/गिाि ठे वलेल्या मालमत्तेचे ित , ववलेख आमच्या डेच ठे वू.
q.

मान्य/ रार

े ल्याप्रमािे सवा र मेची परतफेड झाल्यानिंतर तुमच्या प्रततभूतत/तारि/

दस्तावेज/ गिाि ठे वलेल्या मालमत्तेचे ित , ववलेख परत दे ण्यास 15 हदवसािंपेक्षा जास्त
ववलिंब झाला
जा

r.

तर आम्िी तुम्िाला नु सान भरपाई दे ऊ.

घेताना

तुम्िी

आमच्या डून

आमच्या डे

ठे वलेली

प्रततभूतत/ ागदपत्रे/मालमत्तेचे

ागद

िरवले गेले तर तुमचे नु सान भरुन दे ऊ. आणि ते िरवले असल्याबिलचे प्रमािपत्र दे ऊ
व तम्
ु िाला त्या

ागदपत्रािंच्या प्रततमलवप ममळवून दे ण्यासाठी पि
ा िे मदत
ू प

जा खाते बदलण्याची अजादाराची ववनिंती क िं वा बँ /आर्था

s.

प्रकक्रया सामान्य क्रमाने
क िं वा नािी िे
t.

रु.

सिंस्थे डून आलेल्या ववनिंतीची

रु व अजा ममळाल्यापासन
ू दोन आठवड्याच्या आत मान्य िोते

ळवू.

बदलते व्याजदर असलेल्या गि
ू ा बिंदी शल्
ु
ृ जाावर आम्िी समयपव
क िं वा पव
ू -ा प्रदान दिं ड(वप्रपेमेंट पेनल्टी) लाविार नािी.

(फोरतलोजर शल्
ु )

8.13. हमी
तुमच्या दे यतेसाठी ततस-या पक्षा डून िमी क िं वा इतर सरु क्षा आम्िी स्वी ारावी असे

a.

तुम्िाला वाटत असेल तर, तुमच्या ववत्ताबिलची गुप्त माहिती तुम्िाला िमी क िं वा
इतर तारि दे िा-या व्यक्ततला क िं वा त्यािंच्या

ायदे सल्लागाराला दे ण्यासाटी आम्िी

तुमची परवानगी मागू.
आम्िी िे िी

b

रु

त्यािंनी स्वतिंत्र

i)

ायदे शीर सल्ला घ्यावा व त्यािंनी त्यािंची बािंर्िल ी आणि त्यािंच्या

तनिायाचा िोऊ श िारा पररिाम समजन
ू घ्यावा यासाठी त्यािंना उद्यत
ु त
(तेथे योग्य असेल, ज्या

ागदपत्रािंवर आम्िी त्यािंची सिी घेऊ त्यावर स्पष्ट व

उघड सच
ू ना दे ऊन त्याची मशफारस
ii)

त्यािंना िी माहिती दे ऊ

े लेली असेल).

ी िमी हदल्यामुळे क िं वा इतर तारि हदल्यामुळे तुमच्या

ऐवजी क िं वा तुमच्या इत े च तेिी त्या
iii)

त्यािंचे दातयत्व/जबाबदारी

iv)

मिंजूर झालेल्या

तुम्िी जेव्िा एखाद्या

जााला जबाबदार राितील.

ाय असेल त्याची माहिती त्यािंना दे ऊ.

जााच्या अटी व शती/ जा

िमीदारािंना ववनामूल्य दे ऊ.

c.

रु.

रारनामा तुमच्या

जाासाठी राहिलेल्या

जाासाठी जामीनदार (guarantor) राििार असाल तर आम्िी

तुम्िाला खालील प्रमािे माहिती दे वू:
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i.
ii.

जामीनदार म्ििून तुमचे दातयत्व

तुम्िी बँ े ला क ती र मेच्या दातयत्वासाठी बािंर्िल आिात.
ोित्या पररक्स्थतीत आम्िी तुम्िाला पैसे भरायला सािंगू

iii.
iv.

जर जामीनदार म्ििून तुम्िी पैसे दे ऊ श ला नािीत तर आम्िी तुमच्या इतर
पैशािंचा अवलिंब /वापर

v.

जामीनदार

vi.

जामीनदार म्ििून

रु श तो

ा?

म्ििून तुमचे दातयत्व ठरावव
िी

व

ोित्या पररक्स्थतीत व

पार पाडावे लागेल िे आम्िी तुम्िाला
vii.

ज्या

मान्य/ रार
प्रततभतू त/

मान्य/ रार

e.

ळवू.

ी अमयााहदत आिे .

शा पद्धतीने तुमचे

जादारासाठी तम्
ु िी जाममनदार राहिला आिात, त्याच्या आर्था

प्रतत ु ल फर

d.

मयाादेपयांत आिे

क्स्थतीमध्ये

पडला तर त्याची माहिती

े ल्याप्रमािे

परतफेड

तम्
ु िाला दे त रािू.
झाल्यावर 15 हदवसािंच्या

दातयत्व

आत

तम
ु च्या सवा

ागदपत्र/गिाि ठे वलेल्या सिंपत्तीचे दस्तावेज तम्
ु िाला परत दे ऊ.

े ल्याप्रमािे परतफेड झाल्यावर तम
ु च्या सवा प्रततभतू त/ ागदपत्र/गिाि

ठे वलेल्या सिंपत्तीचे दस्तावेज तम्
ु िाला परत दे ण्यास 15 हदवसािंपेक्षा जास्त ववलिंब
झाल्यास आम्िी तम्
ु िाला नु सान भरपाई दे ऊ.

प्रततभूतत/ ागदपत्र आमच्या डून िरवले तर आम्िी तुम्िाला त्याबिल नु सानभरपाई

f.

दे ऊ व ते िरवल्याबिल प्रमािपत्र दे ऊ. त्यािंची प्रततमलवप ममळवून दे ण्यासाठी पूिप
ा िे
मदत

रु.

8.14. केंद्रीय नोंदणी (सेंट्रल रक्जसट्री)

क िं वा दय्ु यम ( ोलॅ टरल)

जेव्िा प्राथमम

सुवविा घेता, तेव्िा
िे िी

सािंगू

ी

सुरक्षा म्ििून अचल मालमत्ता गिाि ठे वून

ें द्रीय नोंदिी पध्दतीच्या

ाम ाजासिंदभाात

जादाराला क िं वा या मालमत्तेचे व्यविार

जा

माहिती तुम्िाला दे ऊ आणि
रण्याची इच्िा असलेल्या

ोिालािी िे अमभलेख तपासण्यासाठी उपलबि असतील.
8.15.

दे य राशीचा हहशोब पूणव करणे (सेटेलमें ट ऑफ ड्यूज)

a. जेव्िा तुम्िाला वेळेवर प्रदान
b. खरोखर आर्था

रिे शतय नसेल तर शतयतेवढ्या लव र आम्िाला

समस्या असलेल्या सवा प्र रिािंचा आम्िी तनयाम

आमचे िोरि यािंना अनुसरुन सिानूभुतीपूवा

व स ारात्म तेने ववचार

तुम्िाला सिं टातून बािे र पडण्यासाठी आम्िी मदत

c.
d.

दे य र मेची परतफेड

f.

े लेल्या OTSच्या अटी व शती स्पष्ट

OTS खाली हिशोब चु ता

ाय पररिाम िोईल ते सािंगू.

रुन सािंगू.

तत्वे आणि

रु.
रु.

रण्यासाठी आम्िी तुम्िाला ए दाच हिशोब पूिा

योजना हदली, तर त्याचे ववस्तत
ृ माहिती दे ऊ.
e. तुम्िाला दे ऊ

रण्याचा प्रयत्न

मागादशा

ळवा.

रण्याची (OTS)

े लात तर CIC मध्ये असलेल्या तुमच्या क्रेडडट वववरिावर
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8.16. कजव व काडावच्या दे यिेचे प्रतििूतिकरण
जर आम्िी तुमचे

a.

जा/तुमच्या

ाडााची दे यता दस
ु -या आस्थापनेशी मसतयुटराईज

(वव ली) तर त्या आस्थापनेचे नाव व सिंप ा
जा/ ाडााची येिे रत म तुम्िाला

(Non Standard Assets) अशी

जे

माहिती आणि त्यािंना अिंतररत

ळवू. सामान्यत: जी

ऍसेट रर न्स्रतशन

जातात. जेव्िा दे यता तडजोडीने ममटवली

े ली
े लेली

जे/ ाडााची दे यता प्रमाि नसते
िं पनीला(ARC) सोपवून वव ली

जाते तेव्िा ARC ला अशी

जे (आर्था

मालमत्ता

स्वरूप) सोपवण्याचा प्रचन येत नािी.
b.

ज्या

लागेल.
ज्या

c.

िं पनीला तुमचे

जा/दे यता सोपवली असतील तेथे तुम्िाला तुमची दे य रत म भरावी

िं पनी डे तम
ु चे

जा/दे यता सोपवली ( अिंतररत) असतील ती

उिार/ जााची (क्रेडडट) माहिती क्रेडडट इिंनफमेशन
d. आमच्या डून तुमचे
ववरुद्ध तुमची

जा दे यता ज्या

िं पनीला

ळववत रािील.

िं पनी डे सोपवली (अिंतररत

ािी तक्रार असेल, तर त्याचे तनवारि

रण्यात मदत

िं पनी यापढ
ु े तम
ु च्या

े ली ) असतील, त्यािंच्या
रण्याचा आम्िी

प्रयत्न

रु.

8.17. इलेतट्रॉतनक बँककांग

8.17.1. वपन (PIN वैयक्तिक ओळख क्रमाांक ) आणण पासवडव (परवलीचा शब्द)
वपन व पासवडाच्या सिंदभाात ते

a.

चालू

रिे, सािंभाळिे व त्याची सुरक्षा यासाठी

आिंतरराष्रीय स्तरावर प्रमाणित पद्धतत वापरु. ज्यामुळे त्यािंची गुप्तता आणि तुमच्या सुरक्षेची
ाळजी घेतली जाईल.

b.

तुमचा वपन तुम्िाला तुमची ओळख पटवून आमच्या शाखेमध्ये दे ऊ क िं वा आमच्या डे

असलेल्या तुमच्या पत्त्यावर पाठवू. तुमच्या सोयीनुसार वपन नवीन तयार
c.
टाळा.

रुन घ्या.

तम
ु चे खाते सरु क्षक्षत रिाण्याच्या दृक्ष्टने खाली दाखवल्याप्रमािे सोपे वपन आणि पासवडा

I
Ii

जन्म हदनािं , महिने, वषा
क्रमानस
ु ार अिं

– (जसे, 3456)

Iii

सिज अिंदाज

Iv

तम
ु च्या दरू ध्वनी क्रमािं ाचा भाग

V
भाग
Vi

तुमच्या

रता येिारे क्रमािं

ोित्यािी

(जसे 1111)

ाडावर िापलेल्या क्रमािं ाचा त्याच क्रमाने आलेला

सिज ममळण्यासाठी तुमची

ोितीिी माहिती (जसे ड्रायक्व्ििं ग परवाना

क िं वा तुमच्याशी सिंबिंर्ित इतर क्रमािं ) आणि
Vii

ु टुिंब सदस्यािंची, पाळीव प्राण्यािंची क िं वा रस्त्याची नावे

d. तुमच्या वपन व पासवडाची

ाळजी घेिे आवचय
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आिे .

हे करु नका

तम
ु चे

i.
ii.
iii.
iv.

ाडा, वपन,पासवडा क िं वा इतर सरु क्षा माहिती इतरािंना वापरु दे िे.

तम
ु चा वपन, पासवडा क िं वा इतर सरु क्षा माहिती मलिून ठे विे.
तम
ु चे पासवडा तम
ु च्या मोबाईल/ब्राऊजरमध्ये नोंदवन
ू ठे विे.

तुमच्या खात्याची माहिती पासवडा/वपन क िं वा इतर सुरक्षा माहिती

ोिालािी अगदी

त्याने बँ े चा अर्ि ृ त प्रतततनिी आिे असे सािंर्गतले तरी दे िे.
ोित्यािी

v.

दे िे.
vi.

ारिासाठी बँ /खात्याची माहिती मागिा-या पत्र व्यविाराला उत्तर

िं पनी/व्यक्ततिंनी पाठवलेल्या क िं वा भारतीय व्यक्तत जे अशा सिंस्थािंचे

परदे शी
प्रतततनिी

असल्याचे

भासवतात,

बनावट

ऑफसा/लॉटरी

क्जिं ण्याच्या,

परदे शातून आलेल्या परदे शी चलनातील र्चप फिंड पाठवल्याच्या भूलथापािंना बळी

पडिे. या ऑफसा सिसा पत्र, इमेल, मोबाईल, फोन, एसएमएस इ. द्वारे पाठवल्या
जातात.
नेहमी हे करा

तम
ु चा वपन, पासवडा व इतर सरु क्षा माहिती लक्षात ठे वा व या सिंदभाात तम
ु च्या डे

i)

आलेला मलणखत पत्रव्यविार फाडून टा ा.

ii) जर तम
ु चा वपन बदलिार असाल तर नवीन वपन

ाळजीपव
ू ा

तनवडा

iv) तुमचे

ाळजी घ्या व तुमचा वपन, पासवडा व

iii) सिज सोपा नसलेला असा मजबत
ू पासवडा तनवडा व तो तनयममतपिे बदलत रिा.
ाडा तुमच्या ताबयात सुरक्षक्षत रिाण्यासाठी

इतर सुरक्षा माहिती नेिमीच गुप्त ठे वा.
v)

जेव्िा तुम्िी एटीएम क िं वा पीओएस

पिात नािी याची
vi)

ाउिं टरवर

ाळजी घ्या.

तुम्िाला लक्षात आले क िं वा शिं ा आली

आिे क िं वा

ाडा वापराल तेव्िा तुमचा वपन

ी तुमचा वपन क िं वा पासवडा

ळण्याची शतयता आिे तर आम्िाला लगेच

ळवा.

ळला आिे असे समजले क िं वा शिं ा आली तर तो लगेच बदला.

vii) ववववि
viii) तुमच्या

ोिाला

िं प्युटर/मोबाईल मध्ये पॉवर ऑन/ऍतसेस पासवडा टा ा,

श िार नािी.

e. तुमचा वपन क िं वा इतर सुरक्षा माहिती

ळला

ोिाला तुमचा पासवडा/वपन

ाडा आणि वस्तूिंसाठी वेगवेगळा वपन क िं वा पासवडा द्यायचा प्रयत्न

पासवडा टा ा म्ििजे तुमच्या परवानगी मशवाय इतर

ोिी

ोिी तुमचा

रा.

िं प्युटरला स्क्रीनसेव्िर

िं प्युटर/मोबाईल वापरु

ोिाला समजली तर तुम्िी आम्िाला सूर्चत

े ल्यानिंतर आम्िी त्याचा गैर-वापर िोऊ नये यासाठी ताबडतोब पावले उचलू.
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8.17.2. इांटरनेट बँककांग
a.

इिंटरनेट बँक िं ग द्वारे व्यविार

प्रिाली वापरण्यासाठी आवचय
b.

रिे व सुरक्षक्षतपिे चालू

रिे यासाठी योग्य सुरक्षा

पावले उचलू.

आमची इिंटरनेट बँक िं ग प्रिाली व तिंत्र सुरक्षक्षत ठे वण्यासाठी पूिा

तनयममत आढावा घेऊ आणि नेिमी अद्यावत
c.

रीत रािू.
तनयत ामल , ई-मेल, आमच्या वेबसाईटद्वारे व ग्राि

ाळजी घेऊ व त्याचा

द्वारे तुम्िाला ऑनलाईन सुरक्षेच्या दृष्टीने साक्षर
d.

आम्िी तुम्िाला

नेिमी वापरतात असे एटीएम इ.

रण्यासाठी पुढा ार घेऊ.

िीिी तुमच्या डे इिंटरनेट बँक िं ग सुरक्षा माहिती प्रत्यक्ष क िं वा लेखी

(ई-मेल सि) दे ण्यास सािंगिार नािी क िं वा तम
ु चा पासवडा ववचारिार नािी.
e.

जेव्िा प्रथम आम्िी आमची इिंटरनेट बँक िं ग सवु विा तम्
ु िाला खल
ु ी

ऑनलाईन माहिती सरु क्षक्षत ठे वण्याबिलची माहिती

ु िी स्वतः आणि तम
ु च्या
ु ठे ममळे ल व तम्

सिंगि ाला ठ बाजी, घोटाळे क िं वा अनर्ि ृ त व्यविारािंपासन
ू

से सरु क्षक्षत ठे वायचे ते सािंगू

िी माहिती वेळोवेळी अद्ययावत
f.

रु, तेव्िा तम
ु ची

रीत रािू.
इिंटरनेट बँक िं ग सवु विा वापरुन तम
ु ची माहिती खाते व वादग्रस्त व्यविार अनर्ि ृ तपिे

पाहिली जात असेल तर त्याचा ररपोटा

रण्याची पद्धतत

ाय आिे िे तम्
ु िाला सािंगू व

त्यािंच्याशी सिंप ा सािण्याची माहिती तुम्िाला दे ऊ म्ििजे अशी अनर्ि ृ त
लक्षात आली तर तुम्िी लगेच ररपोटा
g.

रु श ाल.

जेव्िा तुम्िी इिंटरनेट बँक िं ग सेवा चालू

ृ तत तुमच्या

राल तेव्िा सिंबिंर्ित अटी व शती तुम्िाला सािंगू.

ववस्तत
ृ इिंटरनेट बँक िं ग अटी व शती आमच्या वेबसाईटवर िी उपलबि असतील.
h.

सवा इिंटरनेट बँक िं ग सिंबिंर्ित सेवा व असल्यास त्याला लागू िोिारे शुल्

व आपल्याला िे ऑनलाईन उपलबि असतील. तसेच सदर शुल्
शेड्युलमध्ये िी हदलेले असतील.

i) तनयाम ाने वेळोवेळी तनहित

े ल्याप्रमािे, आर्था

(प्रशुल्

तनक्चचत

अनुसूची )

टे ररफ

व्यविारासाठी आम्िी दस
ु रा पैलू मापदिं ड

(सें ड फॅतटर पॅरामीटर) द्वारे अततररतत प्रमािी रि प्रकक्रया पूिा
j.

दशाववले जातील

े लेल्या मयाादेपेक्षा जास्त र मेचे आर्था

रु.

व्यविार तुम्िी

े ल्यास आमच्या डे

नोंदवलेल्या क्रमािं ावर आम्िी तुम्िाला एसएमएस/ई-मेल अलटा पाठवू.
k.

नेट बँक िं ग वर

तुम्िाला पाठव.ू
l.

इलेक्र्ट्रॉतन

तनक्चचत

े लेल्या सवा आदाता (payee)/बबलर नोंदिी रिाचे एसएमएस/इ-मेल

व्यविारा मध्ये क िं मत, व्यविाराची पद्धत आणि लाभाथी यासाठी

रण्याची सुवविा तुम्िाला दे ऊ. तुम्िाला पयााय बदलायचा असेल तर त्यासाठी

आम्िाला तुमच्या डून अततररतत अर्िप्रमाि लागेल.
ममळाल्यावर आम्िी तुम्िाला अलटा पाठवू.
m. तुम्िी
आम्िाला

माल स्तर

तुमच्या डून पयााय बदलण्याची ववनिंतत

े व्िािी इिंटरनेट बँक िं ग सेवेचा पयााय सोडू श ता. तथावप तुमचा तनिाय तुम्िी

ळवला पाहिजे व आवचय

n. तुमच्या डून

इिंटरनेट

बँक िं ग

औपचारर ता पूिा

सवु विा

चालू

े ल्या पाहिजेत.

िोण्यापव
ू ी/पररचामलत

व्यविारातन
ू नु सान झाले तर त्याला तम्
ु िी जबाबदार असिार नािी.
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रण्यापव
ू ी

ािी

o. जो पासवडा क िं वा सुरक्षा माहिती आम्िी तुम्िाला प्रत्यक्ष हदली, त्याबाबत
झाल्यास त्यासाठी

ग्राह्य िरिार नािी.

े वळ तो तुम्िी हदलेल्या नेमतया पत्त्यावर पाठवला आिे िा पुरावा म्ििून

p. तुम्िाला इिंटरनेट बँक िं ग सेवेचा ऍतसेस ममळाल्यानिंतर
झाल्यास तुमची दे यता खालील गोष्टीपेक्षा
i.
ii.
iii.
iv.
q.

ािी वाद

आम्िाला प्रत्यक्ष सूर्चत

मी असेल-

ोितेिी अनर्ि ृ त व्यविार

रताना असलेले प्रत्यक्ष नु सान क िं वा

तुमच्या खात्यातून उपलबि असु श िारी

ाढता येण्यासाठीची मशल्ल

तुम्िी अशा व्यविारािंसाठी ठरवून हदलेली मयाादा
(i) ते (iii) पेक्षा

मी क िं वा

माल रु.10,000 (रु.दिा िजार फतत)

तम
ु चा पासवडा क िं वा सुरक्षा माहिती इतर

माहिती क िं वा खात्याचा ऍतसेस इतर
ळवल्यास, तम्
ु िी आम्िाला

ोिाला ममळाल्यास शतय ततततया लव र आम्िाला

ळवल्यानिंतर झालेल्या नु सानासाठी तम्
ु िाला जबाबदार िरले

जािार नािी, जर तम्
ु िी लबाडी नािी
ऍतसेस उघड

ोिाला समजली क िं वा तम
ु च्या इिंटरनेट बँक िं ग

े लीत क िं वा तनष् ाळजीपिे वागला नािी क िं वा अशा

रिे क िं वा अनर्ि ृ त ऍतसेसमध्ये तम
ु चा सिभाग नसेल तर.

r. इिंटरनेट बँक िं ग प्रिालीची सरु क्षा त्रट
ु ी मळ
ु े योग्य

ाळजी घेण्यास असमथा ठरलो त्यामळ
ु े

तुमचे प्रत्यक्ष नु सान झाले व िे तुमच्यामुळे क िं वा तुमच्या सिभागामुळे झाले नािी तर
त्याबिल तुम्िाला परतावा/नु सान भरपाई दे ऊ.
s. जोपयांत तुम्िी
तथापी
i.

ािी

ाळजी घेता, तोपयांत ऑनलाईन बँक िं ग सुरक्षक्षत व सोयीस् र आिे .

ृ पया खालील गोष्टीिंची

ाळजी घ्या :

आमच्या सुरक्षक्षत इिंटरनेट बँक िं ग साईटला प्रत्यक्ष भेट द्या(उघडा) . इतर साईटच्या
मलिं वरुन क िं वा ई-मेलवरुन सिंप ा टाळा. बनावट वेबसाईट टाळण्यासाठी स्क्रीनवर
हदसलेल्या डोमेन नावाची खात्री

ii.

रुन घ्या.

तुमचा पासवडा क िं वा वपन ववचारिा

रिा-या ई-मेल डे दल
ा
ु क्ष

रा व त्याची

माहिती चौ शीसाठी आम्िाला द्या. पोलीस क िं वा आम्िी तुम्िाला ऑनलाईन
बँक िं ग क िं वा पेमेंट

ाडा वपन क िं वा पासवडा बिलची माहिती ववचारण्यासाठी

तुमच्याशी सिंप ा साििार नािी.
iii.

ाम झाले

ी नेट बँक िं ग मिन
ू लॉगऑफ

िोण्यासाठी फतत ती वविंडो बिंद
iv.
v.

तुमचे सिंगि
िॅ सा,

िीिी सायबर

वापरु न ा.

ॅ फे क िं वा ववभागून

नेिमी नवीनतम अँटी-व्िायरस आणि एँटी स्पाय वेअर सॉफ्टवेअर

वापरुन सुरक्षक्षत ठे वा.
vi.

रु न ा तर लॉग आउट बटि वापरा.

आमची इिंटरनेट बँक िं ग साईट उघडण्यासाठी
वापरले जािारे सिंगि

रा. सेशन बिंद झाल्यावर लॉगऑफ

वायरस अटॅ

क िं वा नु सान ार

प्रोग्राम तम
ु च्या सिंगि ात घालन
ू घ्या.
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प्रोग्रामपासून रक्षि

रिारे मसतयुररटी

तुमचा सिंगि

vii.

योग्य असे

व त्यातील माहिती इिंटरनेटद्वारे इतरािंपासून सुरक्षक्षत ठे वण्यासाठी

फायरवॉल (अक्ग्नमभिंत) प्रोग्राम लावून घ्या.

तुमच्या ऑपरे हटिंग मसस्टीममिन
ू `फाईल व वप्रिंटीिंग शेअररिंग' डडसेबल

viii.

जेव्िा वापरात नसेल तेव्िा तुमचा सिंगि

ix.

`लॉग ऑफ'

रुन घ्या.

रा.

तुमच्या इिंटरनेट एतसप्लोअर ब्राउझर मध्ये तुमचा आयडी/पीआयएन (ओळख

x.

क्रमािं ) ठे वू न ा.
तुमचे खाते व

xi.

े लेले व्यविार नेिमी तपासत रिा.

आमचा सल्ला पाळा-ऑनलाईन सुरक्षक्षत

xii.

से रिावे ह्यासाठी मदत व सल्ला

ममळण्यासाठी आमची वेबसाईट िी योग्य जागा आिे .
8.17.3. मोबाईल बॅककांग
a.

आमचे मोबाईल ऍक्प्ल े शन्स सरु क्षक्षत असतील याची
आढावा घेऊ आणि अद्ययावत

b.

इिंटरनेट बँक िं गचा वापर

ाळजी घेऊ. तनयममतपिे त्याचा

रीत रािू.

ाळजी बरोबरच जेव्िा तुम्िी बँक िं ग

रताना घ्यावयाच्या

सेवेसाठी मोबाइल क िं वा इतर सोशल ममडडयाचा वापर
सुरक्षते साठी अततररतत

i.

तुमचा सािन ( डडवाइस)
इन

ii.

ाळजी घेिे गरजेचे आिे .

रुन ठे वू न ा.

सािन (डडवाइस)

रता तेव्िा तुमच्या सािनािंच्या

उघड्यावर टा ू न ा क िं वा मोबाइल बँक िं ग सेवेसाठी लॉग
रुन ठे विे क िं वा मोबाइल बँक िं ग सेवेचा अनर्ि ृ त

ु लुपबिंद (लॉ )

वापर टाळण्यासाठी इतर पावले उचलिे
iii.

तुमचे सािन (डडवाइस)

आम्िाला
c.

िरवले

क िं वा चोरीला गेले

तर शतय ततततया लव र

ळवा.

जर तम्
ु िी मोबाईल बॅक िं ग सेवा स्वी ारली, तर तम
ु च्या नोंदिीपव
ू ी तम्
ु िाला खालील
माहिती दे ऊ:

i.

वापरिा-याची अर्ि ृ तता आणि त्याच्याशी सिंलग्न

ायदे शीर जबाबदारी यासाठी

आम्िी वापरलेली सरु क्षा पद्धतत.
ii.

वापर व पेमेंट थािंबवण्यासाठी लागू असलेल्या सच
ू ना क्स्व ारण्यासाठीच्या, जर असतील
तर सिंबिंर्ित, अटी व शती.

8.17.4. एटीएम/डेबबट व क्रेडडट काडव
a.

तुम्िी तनवडलेल्या खात्याबरोबर जर सामान्यपिे आम्िी एटीएम/डेबबट

दे ऊ. तुमची इच्िा नसल्यास तुम्िी िे
b.

ाडा ना ारु श ता.

ाडा तुम्िाला प्रत्यक्ष हदले जािार असेल, तर

तुमची ओळख पटली पाहिजे.
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ाडा दे त असू तर

ाडा तुमच्या ताबयात दे ण्यापूवी आम्िाला

तुमच्या

c.

पहिल्या

ाडााबरोबर

ाडा

से

वापरायचे

याच्या

माहितीबरोबर

मागादशा /सभासद पुक्स्त ा दे ऊ. यात पढ
ु ील माहिती असेल- अटी व शती, तुमचे

सेवा

ाडा िरवले/

गैर वापर झाला तर तुमचे िोिारे नु सान आणि इतर सिंबिंर्ित माहिती.
तुमच्या

d.

ाडाासाठी तम
ु च्या क ती खात्यािंचा ऍतसेस आिे ते सािंगू, त्याचबरोबर तुमचे

ए ापेक्षा जास्त
e. पीओएस
f. तुमच्या
तम
ु चे

रत असेल तर ती

ोिती िे िी सािंगू.

ाउिं टर, एटीएम व ववदे शी चलन व्यविारासाठी सध्या लागू असलेली मयाादा

ळव.ू

g.

ामे

ाडा

ाडाासाठी लागू िोिारे शुल्

तम
ु च्या सवा

व आ ार सािंगू.

ाडा व्यविारािंसाठी, र मेशी सिंबिंर्ित न ठे वता, "ऑनलाईन अलटा " दे ऊ.

ाडा दर वेळी वापरल्यावर अलटा दे ताना आम्िी ए

व्यविार तम्
ु िी
रुन तम
ु चे

े ला नसेल/तम
ु च्या

ाडा तनष्क्रीय

रु श ता.

टे लीफोन क्रमािं

दे ऊ. जर तो

ाडााचा गैरवापर झाला असेल तर तम्
ु िी त्यावर सिंप ा

h. ए ाच हदवशी सलग तीन वेळ चु ीचे लॉग इन झाल्यास तम्
ु िाला एसएमएस पाठव.ू
तम्
ु िी तम
ु चा चालू मोबाईल क्रमािं /इमेल आयडी आम्िाला नेिमी

i.

ळवला पाहिजे, म्ििजे

तम्
ु िाला आमचे अलटा तत्परतेने ममळतील. िी माहिती दे ण्यात तम्
ु िी चु लात तर
गैर वापरामुळे िोण्याच्या नु सानीस तुम्िी जबाबदार असाल.
जेव्िा आम्िी तुम्िाला

j.

ाडा दे ऊ. तेव्िा त्याची

ाळजी

खालील गोष्टीिं डे लक्ष हदले पाहिजे.
i) तुमचे
ii)

शी घ्यावी िे िी सािंगू. उदा. तुम्िी

ाडा उघड्यावर पा ीट, पसा वािनात टा ू नये, जेथन
ू सिज

ाढता येईल.

ाडा ममळाल्याबरोबर लगेच त्यावर सिी

iii) तुमचे

ाडााच्या

ाडा

ोिालािी दे ऊ न ा क िं वा

रुन ठे वा.
ोिालािी वापरु दे ऊ न ा.

ाडा

वापरल्यावर आठविीने परत घ्या.
iv) तुमचा पत्ता बदलल्यास आम्िाला लगेच
द्यायचे असल्यास ते योग्य पत्त्यावर पोचेल.
v) तुमचे

ळवा म्ििजे दस
ु रे

ाडा िरवल्यास क िं वा चोरीला गेल्यास तुमच्या लक्षात आल्यावर

लगेच आम्िाला

ळवा.

8.17.4.1. नुकसान/चोरी/वादग्रसि व्यवहार कळववणे
a.

तुमचे

ाडा/वपन िरवले, चोरी झाली क िं वा अनर्ि ृ त वापर झाल्यास ते

तुमचे

ाडा िरवले क िं वा चोरी झाले क िं वा तुमचा वपन/पासवडा

तुमचे

ाडा िरवले, चोरी झाले क वा तुमचे

ोिती पद्धतत वापरावी ते
b.

ळवू.

दे यता क ती राहिल याचा समावेश आम्िी अटी व शती मध्ये
c.

वापर झाला तर ते लक्षात आल्याबरोबर तम्
ु िाला
टे लीफोन क्रमािं

ाडा

व इ-मेल आयडी दे ऊ.
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ोिाला

रु.

ाडा वपन/पासवडा यापै ी

ळववण्यासाठी
ळला तर तुमची

शाचािी अनर्ि ृ त

ळववण्यास सोयीचे जावे म्ििन
ू आवचय

d. तुमचे

ाडा िरवले क िं वा चोरीस गेले क िं वा इतर सुरक्षा माहिती समजल्याचे तुमच्या लक्षात

आल्याबरोबर तुमचा वपन, पासवडा व सुरक्षा माहिती ताबडतोब बदलण्याबरोबरच तुम्िी
आम्िाला लगेच

ळवले पाहिजे.

ाडा िरवले क िं वा चोरी झाले तर तुम्िा आम्िाला

e. जर तुमचे एटीएम/डेबबट/क्रेडडट

ळववल्यावर ताबडतोब त्याचा गैरवापर िोण्यापासून थािंबववण्यासाठी आवचय

f. तुम्िी आम्िाला

ळवेपयांतच्या वेळात झालेल्या गैरवापरासाठी तुम्िी जबाबदार असाल.

ाडा िरवले क िं वा त्याचा गैरवापर झाल्याचे तुम्िी

g.

अवरोिीत(बलॉ )

पावले उचलू.

रु.

ळववले

ी ताबडतोब आम्िी ते

ाडा

ाडा िरवले/गैरवापर झाल्याचे तुम्िी आमच्या 24 तास खल्
ु या टोल

फ्री क्रमािं ावर सािंगन
ू त्याची लेखी पष्ु टी त्यानिंतर लगेच पाठवावी. यासाठी हदलेल्या इमेल
आयडीवर तम्
ु िी ईमेल िी
तम्
ु िाला ताबडतोब दे ऊ.

रु श ता. त्यानस
ु ार

इतर

ोिाला

ळवल्याचे

े ल्याची पष्ु टी आम्िी

ाडा िरवले, चोरी झाले क िं वा तम
ु चा वपन क िं वा पासवडा

ए दा तम्
ु िी आम्िाला तम
ु चे

h.

ाडााचा वापर बलॉ

ळववले

ी

त्यानिंतर

त्या

ाडााच्या

झालेल्या

ोित्यािी

गैरवापरासाठी तम्
ु िी जबाबदार ठरिार नािी. पि जर तम्
ु िी तनष् ाळजीपिे क िं वा लबाडीने
वागलात तर िे सिंरक्षि तम्
ु िाला ममळिार नािी.

i. वादग्रस्त व्यविारािंच्या बाबतीत तुम्िी ववचारले तर त्याबिलची अर्ि

माहिती तुम्िाला दे ऊ.

ज्या बाबतीत आम्िाला तम
ु चे म्िििे मान्य नसेल, तेव्िा प्रचनािंक त व्यविार तुम्िीच प्रार्ि ृ त
े ला आिे ह्याचा पुरावा दे ण्याची जबाबदारी आमच्यावर असेल.

चु ीचे, अवैि क िं वा अनर्ि ृ त व्यविार झाल्याचे आम्िाला सूर्चत े ले तर त्याबाबत
आम्िी चौ शी रु. तो व्यविार चु ीचा, अवैि क िं वा अनर्ि ृ त असल्याचे आढळून आले तर
j.

चाजाबॅ
k.

प्रोसेस नुसार पुन्िा उलट (ररव्िसा)

रु.

जर तुम्िी तुमचा बरोबर पत्ता हदला असेल, तुम्िाला तुमचे

ाडा व जर असेल तर वपन

ाडा, वपन क िं वा पासवडा बाबत

ािी वाद असल्यास आम्िी

व पासवडा ममळण्यापूवी झालेल्या नु सानीस तुम्िी जबाबदार असिार नािी. तुम्िाला
वैयक्तत ररत्या न ममळालेल्या

ाडा, वपन क िं वा पासवडा तम्
ु िाला ममळाल्याचा

े वळ तुमच्या योग्य पत्त्यावर पाठवले िा

पुरावा म्ििून िरिार नािी.

l. खालील गोष्टीिंमुळे िोिा-या नु सानीस तुम्िी जबाबदार नसालi.

आमचे

माचारी, एजिंट क िं वा इलेतरॉतन

ठ बाजी क िं वा तनष् ाळजी वागिू ;
ii.

ममशन,

बँक िं ग सेवा पुरवविारा तत
ृ ीय पक्ष यािंची

ाडा क िं वा वापरात असलेल्या प्रिालीमुळे झालेल्या चु ा, जर त्या चु ा

लक्षात येण्यासारख्या नसतील क िं वा त्याबिल तुम्िाला मेसेज पाठवला नसेल क िं वा
त्याची सूचना प्रदमशात
iii.
iv.

तुम्िाला
इतर

े ली नसेल तर.

ाडा, वपन क िं वा पासवडा ममळण्यापूवी झालेले अनर्ि ृ त व्यविार.

ोितेिी अनर्ि ृ त व्यविार, जेथे िे स्पष्ट आिे

असण्याची शतयता नािी.
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ी त्यात तुमचा सिभाग

तुम्िी आम्िाला सूर्चत

m.

रण्यापूवी झालेल्या नु सानीसाठी तुमची दे यता रु.10,000/-

(रु.दिा िजार फतत पेक्षा जास्त नसेल). तथावप िी मयाादा लागू िोिार नािी जरतुम्िी ठ बाजी क िं वा तनष् ाळजीपिे वागलात; क िं वा

i.
ii.
वररल

n.

तुमच्या

मी असेल-

लम तुम्िाला लागू असेल तर तुमची

सूर्चत

i.

ाडा िरवले/चोरी झाले व तुम्िी आम्िाला सूर्चत

तम
ु च्या खात्यातन
ू पैसे

व्यविारावर वाद

o.

माल दे यता खालील उल्लेणखलेल्या

रण्याच्या वेळी असलेले प्रत्यक्ष नु सान

तुमचे

ii.

ाडााच्या अनर्ि ृ त वापरामध्ये तुमचा सिभाग असेल.

ाढण्यासाठी तम्
ु िी पात्र असलेली

पेक्षा

े ले या मिल्या वेळेत
माल मयाादा

रण्यासाठी तम
ु च्या डे मयााहदत वेळ असेल. ह्या वेळेबिल आम्िी अटी

आणि शतीमध्ये तम्
ु िाला माहिती दे ऊ. त्या वेळेमध्ये चु ीचे, अवैि क िं वा अनर्ि ृ त
व्यविारािंची माहिती आम्िाला

ळवण्याचा अथा आम्िी तो व्यविार उलट कफरवू श िार नािी.

व तम्
ु िाला त्याचे पररिाम भोगावे लागतील. अशा मयााहदत वेळा असतात, जेव्िा आम्िी क्रेडडट
ाडाचे व्यविार ररव्िसा

उदा. आम्िी क्रेडडट

रु श तो. ववशेषतः जेथे क्रेडडट

ाडा

िं पनीचे तनयम लागू िोतात.

ाडा व्यविार उलट कफरवू श िार नािी जेथे वस्तूचा दजाा आणि सेवा

याबिल व्यापा-याशी वाद असेल क िं वा दजाा व सेवा याबाबतीत तुमचा ववचार बदलला क िं वा
ाडा व्यविारामध्ये तुमच्या डून क िं वा व्यापा-या डून चू

डेबबट

तुम्िाला तक्रार नोंदवता येण्यासाठी क िं वा तनवारि

p.

झाली.

रुन घेण्यासाठी सोयीचे जावे म्ििून

एटीएम मध्ये ज्यािंचे एटीएम आिे त्या बँ े च्या िे ल्प डेस् /सिंबिंर्ित व्यक्ततिंचे टे मलफोन निं.
प्रदमशात

रु.

ज्यािंच्या डे तक्रार नोंदवता येईल अशा अर्ि ा-याचे नाव व टे मलफोन निंबरिी प्रदमशात

q.
रु.
r.

एटीएम व्यविार अयशस्वी

झाला व रत म

नावे टा ली गेली तर सदर चु ीच्या

र मेचा तुम्िाला ववहित वेळेमध्ये परतावा दे ऊ. ववहित वेळेपेक्षा जास्त ववलिंब आमच्या डे
म्ििजे एटीएम
s.

ाडा जारी

े लेल्या बँ े

डे व्यविाराच्या तीस हदवसािंच्या आत नोंदववला तर.

वादग्रस्त एटीएम व्यविाराच्या बाबतीत, वाद ममटे पयांत सिंबिंर्ित सीसीटीव्िीद्वारा

िायार्चत्रि झालेल्या घटनािंचे फुटे ज आमच्या डे ठे वू. अशा अमभलेखाच्या परररक्षि
दरम्यान वाद उपक्स्थत

ाळा

े ला गेला तरच िे फुटे ज ममळू श े ल.

8.17.5. क्रेडडट काडव
a.

जेव्िा तुम्िी

ाडाासाठी अजा

तुम्िाला दे ऊ. जसे मित्वाच्या

राल तेव्िा त्याच्याशी सिंबिंर्ित सवा माहिती आम्िी
अटी व शती, शुल्

व व्याजदर व ईतर शुल्

बबमलिंग

व पेमेंट ठरवायची पद्धत, पैसे भरण्यास उमशर झाला िे ठरवण्याची पध्दत, ममत
रत म भरण्याचे आर्था

पररिाम पूननावी रि आणि

ाडा वापरण्यासाठी तुम्िाला आवचय

ाडा बिंद

असलेली सवा माहिती.
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मी

रण्याची पद्धत, व

b.

अजााबरोबर आम्िी तुम्िाला अततशय मित्वपूिा अटी व शती (MITC) ची ए
प्रततमलपी दे ऊ.

c.

लक्षक्षत
d.

ाडा साठी अजा क िं वा त्याचा लाभ घेिार असाल, त्याच्या पूतत
ा ेचा

जेव्िा तुम्िी क्रेडडट

ालावर्ि आम्िी तुम्िाला सूर्चत

जर तुमचा प्रोफाईल क्रेडडट

ाडा जारी

तनक्ष्क्रय (डडएक्तटव्िे टेड) क्रेडडट

रू.

रण्यासाठी योग्य वाटला तर आम्िी तुम्िाला

ाडा जारी

रु आणि तुमच्या डून क्रेडडट

स्वी ारत असल्याची सिंमतत आली तसेच सकक्रय
उचलल्यावरच
e.

ाडा सक्रीय/चालू

पावले

े ले जाईल जे वररल अटीिंच्या अिीन असेल.

जर तम
ु च्या सिंमतत मशवाय आम्िी
हदलेल्या

रण्यासाठी आवचय

ाडा

ाडा सकक्रय

े ले क िं वा तम
ु च्या सिंमतत मशवाय

ाडााचे आ ार लावला तर आम्िी तो आ ार फतत परतच

रिार नािी तर

त्या आ ाराच्या दप्ु पट रत म दिं ड म्ििन
ू तम्
ु िाला परत दे ऊ.
f.

आम्िी तम
ु च्या लेखी सिंमतत निंतरच तम्
ु िाला ऋि/उिार सवु विा दे ऊ क िं वा तम
ु च्या
ाडााची क्रेडडट मयाादा वाढवू. इलेतरॉतन

ववमशष्ट प्र ारे

ोिते व्यविार

असल्याबिल प्रमाणित
म्ििून प्राप्त
g.

माध्यमा द्वारे प्राप्त सिंमतत, ज्यात तम्
ु िी

रिार आणि अततशय मित्वाच्या अटी व शती वाचले

रता आणि ज्यातन
ू अशा सिंमततचे डडक्जटल रे ॉडा साक्ष्य

रुन घेऊ श तो, त्यालािी सिंमतत मानले जाईल.

आम्िी तुमच्यातफे नामतनदे मशत

े लेल्या व्यक्ततिंना अततररतत

तुमच्या ववनिंतीनुसार तुम्िाला जारी

े लेल्या अततररतत

मयाादा ठरवून दे ऊ श तो. अशा अततररतत

जर तुमच्या क्रेडडट

ाडाची मयाादा

मी

रण्याचा प्रस्ताव असेल, तर त्याचे

दे ऊन तुम्िाला ताबडतोब एसएमएस/ई-मेल द्वारे
पुष्टीिी पाठवू.
i.

तुमची

ाडाासाठी (ए ू ि मयाादेमध्ये)

ाडा िार ाच्या सवा व्यविारािंसाठी तुम्िी

जबाबदार असाल.
h.

ाडा दे ऊ श तो.

ारि

ळवू व त्यानिंतर त्याची लेखी

ाडा रि

रण्याची ववनिंती, जर दे य बा ी र मेचा तनपटारा/प्रदान झालेले

असेल, तर मान्य

डे नोंदलेल्या

रु आणि तुमची लेखी ववनिंतत क िं वा आमच्या

तुमच्या ई-मेल आयडी वरुन प्राप्त क्रेडडट

ाम ाजाच्या 7 हदवसािंच्या आत त्याची पुष्टी

ाडा बिंद/रि

रण्याची ई-मेल आल्यानिंतर

रु,

8.17.5.1. क्रेडडट काडव वववरणपत्र
a.

तुमच्या क्रेडडट

ाडा खात्याची

व्यवस्था

पिाण्यासाठी

खरे दी/ ाढलेले पैसे पिाण्यासाठी आम्िी तम्
ु िाला क्रेडडट

व

क्रेडडट

ाडाने

े लेली

ाडा व्यविाराचे तपशील

असलेले वववरिपत्र दरमिा पोष्टाने क िं वा तम्
ु िाला िवे असल्यास इिंटरनेट द्वारे
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ववनामूल्य पाठवू. क्रेडडट

ाडा वववरिपत्र प्रत्ये

महिन्याच्या ठरावव

तारखेला तुमच्या

पत्त्यावर पोष्टाने/ ु रीयरने क िं वा तुमची इच्िा असल्यास ईमेलने ववनामूल्य पाठवले

जाईल. वववरिपत्र इिंटरनेट बँक िं गवर सुद्धा पािू श ता.
वववरिपत्र न ममळाल्यास तुम्िी आमच्याशी सिंप ा सािावा म्ििजे आम्िी वववरिपत्र

b.

पुन्िा पाठवण्याची व्यवस्था
असल्यास
शुल्

c.

रु. ज्यामुळे तुम्िाला वेळेवर पेमेंट

पाििे सोयीचे िोईल.

आणि आ ारिी व अटी व शती यात

ळवू. सिसा, (व्याजदर व तनयाम

क मान ए
क्रेडडट

ािी बदल झाल्यास आम्िी तुम्िाला

आवचय तेनुसार िोिारे बदल सोडून) बदल िे

महिन्याची पव
ा च
ू स
ू ना दे ऊन

त्याच्या प्रततमलपीसि आपल्याला
d.

रिे व अपवाद

े ले जातात. बदल मामस

ळववले जातील.

ाडा िार ाची थ बा ी क्रेडडट इन्फमेशन

परु े से आिी त्याबिल

वववरिपत्र क िं वा

िं पनीला

ळववण्यासि मिंडळाने क्स्व ृ त मान्य

ळवण्यापव
ू ी

ाडािार ाला

े लेली पद्धत अनस
ु रु.

8.18. त्रयसथ पक्ष उत्पादने (थडव पाटी प्रॉडतट)
आम्िाला जर प्रार्ि ृ त

े ले गेले तरच फतत आम्िी थडा पाटी प्रॉडतट जसे म्युच्युअल फिंड,

वीमा इ. वव ण्यासाठी सुरुवात

रु. त्रयस्थ पक्ष

रण्यासाठी आमच्या डे आमच्या मिंडळाने क्स्व ृ त
जर आम्िी

a.

ोित्यािी गुिंतविू /ऍसेट प्रबिंिन

ोित्यािी प्र ारच्या गुिंतविू

त्याची माहिती दे ऊ.
b.
याची
c.

उत्पादनािंचे ववपिन व ववतरि

े लेले िोरि असेल.

िं पनी क िं वा ववमा

िं पनीचे एजिंट म्ििून

योजना जसे म्युच्युअल फिंड क िं वा ववमा दे त असू तर तुम्िाला

आम्िी वव त असलेले सवा गुिंतविू
ाळजी घेऊ.

व ववमा योजना वतामान तनयमािंनुसार असतील

तुम्िी जेव्िा आमच्या डून बँक िं ग सेवा क िं वा उत्पादने घ्याल तेव्िा तुम्िी आमच्या डून

त्या बदल्यात
d.

आर्था

ोितेिी त्रयस्थ पक्ष उत्पादन घ्यावे असा आग्रि

आमच्या डून घेतलेल्या

जाासाठी तम्
ु िी ठे वलेल्या तारिासिंदभाात तम्
ु िी ठरावव

त्याच सिंस्थे डून ववमा ित्र घ्यावे असा आग्रि आम्िी
उत्पादन दे त असू तर ते पि
ा िे ऐक्च्ि
ू प

क िं वा

रिार नािी. जर आम्िी एखादे ववमा

असेल. तम्
ु िी तम
ु च्या इच्िे नुसार

सिंस्थेतन
ू ववमा घेऊ श ता.
e. आम्िी ठरावव

रिार नािी.

ोित्यािी

अिंतराने जसे जाहिरात/नोटीस बोडा/वेबसाईट वररल माहिती/माहितीपत्र ाचे

ववतरि इ. द्वारे आमच्या शाखािंतून हदल्या जािा-या सेवािंची माहिती तुम्िाला दे ऊ, फतत जर
तुम्िी अशी माहिती न दे ण्यासिंदभाात वव ल्प हदला नसेल तर.
f.

आमच्या शाखेतून वव ल्या जािा-या गुिंतविू

अिाताप्राप्त अर्ि ारी समजाऊन सािंगतील याची
g.

व ववमा योजना तुम्िाला आमचे ववर्िवत

ाळजी घेऊ.

गुिंतविू /ववमा योजना तुम्िाला वव ण्यापूवी ग्राि ािंसाठीचे

आम्िी दक्षता घेऊ.
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यथोर्चत मुल्यािं न

रण्याची

h.

जर आम्िाला ववचवास वाटला

ी तुमच्यासाठी योग्य आणि उर्चत आिे तरच ते उत्पादन

तुम्िाला वव ू .

एखादी सेवा स्वी ारण्याचे लेखी क िं वा अर्ि ृ त इलेतरातन

i.

माध्यमाद्वारे आवचय

(ववर्िवत ग्राह्यता)तुमच्या डून ममळाल्यावरच त्या सेवेसाठी तुमच्या डून आवचय

वैिता
अजा व

ागदपत्र घेऊ.

j. आम्िी दे ऊ

रीत असलेल्या सेवेच्या स्पष्ट अटी व शती तुम्िाला दे ऊ.

k. ववववि उत्पादने वव ण्याशी सिंबिंर्ित सेवेचे शुल्
असतील याची

ाळजी घेऊ.

योजनेनस
ु ार आवचय

l.

प्रदमशात

सवा औपचारर ता (वैद्य ीय परीक्षा िरुन) पूिा झाल्यानिंतर 30

हदवसािंच्या आत वववरिपत्र/पॉमलसीचे

ागदपत्र तम
ु च्या डे पाठवले जातील याची

शतयतेवढी ववक्री पचचात सेवा जसे पध्दतशीर

m.

े ले असतील व तुम्िाला ममळाले

गिंत
ु व्िू

ाळजी घेऊ.

योजनािंच्या िप्त्यािंचे

(एसआयपी) चे स्मरिपत्र, नवीनतम तनव्वळ मालमत्ता मल्
ा ेची तारीख,
ु य (एनएव्िी), पि
ू त
ववम्याच्या िप्त्याची दे य तारीख इ.
n.

तम्
ु िी घेतलेल्या योजना/उत्पादनाच्या

दे ण्याची व्यवस्था

ायाक्षमते बिलची माहिती ठरावव

रु.

o. म्युच्युअल फिंड, ववमा/इतर ववत्तीय
जर

ािी

मीशन/शुल्

अिंतराने तम्
ु िाला

िं पन्या डून त्यािंच्या उत्पादनाचे मा े हटिंग

ममळाले असेल, तर त्याची माहिती दे ऊ.

े ल्यामुळे

8.19. क्रेडडट समुपदे श (कजव/पि सांदिावबाबि मागवदशवन ) सुवविा
आम्िी क्रेडडट समुपदे श
ें द्राच्या शाखािंमध्ये

सुवविा दे ण्याचा प्रयत्न

रु. जेथे िी सुवविा उपलबि असेल त्या

ोित्यािी बँ ािंनी उभारलेल्या समुपदे श

ें द्राचे पत्ते व वेळ इ. प्रदमशात

रु जेिे रुन तुम्िी िी सेवा घेऊ श ाल.
8.20. अशिलेख शमळववणे
आपि ववनिंतत

े ल्यास व अमभरक्षि

योग्य मल्
ू य भरुन आपिास उपलबि
9.

a.

ालाविीमध्ये असल्यास तम
ु च्या व्यविाराचे

रुन हदले जातील.

शाखा बांद करणे/शाखेची जागा बदलणे

जर आम्िी एखादी शाखा बिंद

रिार असलो क िं वा स्थलािंतर

तुम्िाला बँक िं ग सेवा दे िे अशतय झाले तर आम्िी तुम्िालाें द्रात

i.

त्या

ii.

इतर सवा बाबतीत ए

रिार असलो क िं वा यापुढे

ोित्यािी बँ े ची ए िी शाखा नसेल, तर दोन महिन्यािंची नोटीस दे ऊ.

b. जर आम्िी शाखेचे स्थलािंतर
c. शाखेच्या

ागदपत्र

ाम ाजाच्या वेळात

महिन्याची नोटीस दे ऊ.
रिार असू तर शाखेचा नवीन पत्ता पूिा तपशीलासि दे ऊ.
ािी बदल

े ला तर तसे तुम्िाला
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ळवू.

10. आधथवक समावेश (फाइनाक्न्शयल इनतल्युजन)
a.

क मान बचतीची अट न ठे वता आम्िी "प्राथमम

उपलबि
जारी
शोििे

बचत बँ

ठे व खाते" (बीएसबीडी खाते)

रुन दे ऊ; मात्र यासाठी भारतीय ररझव्िा बँ े ने वेळेवेळी बँ

खाते उघडण्यासाठी

े लेल्या तुमच्या ग्राि ाला ओळखा ( े वायसी) आणि अँटी मनी लॉक्न्ड्रिंग - ाळा पैसा

तनःशुल्

(AML) सारख्या सूचनािंचे पालन

रावे लागेल. आम्िी क मान सामान्य सुवविा जसे

ाडा क िं वा एटीएम- म-डेबबट

एटीएम

ाडा दे ऊ व त्यािंची माहिती दे ऊ. खाते

उघडताना िी सवा सिंबिंर्ित माहिती पारदशीपिे सािंगू.
b. अगदी सोप्या

े लेल्या

े वायसी (तम
ु चा ग्राि

जािा) पद्धततनस
ु ार आम्िी असे खाते

उघडून दे ण्याची सवु विा दे ऊ. तथावप, िी खाती अततररततपिे "लिान खाती" म्ििन
ू मानली
जातील आणि त्यासाठी लागू असलेले प्रततबिंि स्थातन

भाषेत व तम्
ु िाला सिज समजेल अशा

पद्धतीने सािंर्गतले जातील.
c. प्राथमम

बचत बँ

ठे व खाते (बीएसबीडी खाते) उघडण्यासाठीच्या आवचय ता व "लिान

खाती" उघडण्यासाठी सोप्या

े वायसी पद्धतीखाली आवचय

बत्रभाषी रुपात सवा शाखािंमध्ये मित्वाच्या जागी प्रदमशात
d. आमच्या

माचा-यािंमध्ये ववशेषतः

म्ििून प्रमशक्षिासि इतर आवचय
e.

ाउिं टरवरील

पावले उचल.ू

खाते चालू ठे वण्यासाठी ए ा महिन्यात ठरावव

व इलेतरॉतन

माध्यमाने राज्य व

रु.

माचा-यािंमध्ये जागरु ता तनमााि व्िावी

वेळाच पैसे

उपलबि

क िं वा खूप

तुमची इच्िा असल्यास तनःशुल्

जर सेवा व्यविार क िं वा शुल्

तनदान ए
h.

यामध्ये

मी शुल्

ािी बदल

ळवू.

िे बदल तुम्िाला सोयीच्या माध्यमाद्वारे

व्यायसातय
i.

महिना आिी तुम्िाला
प्रतततनिी

ाडा

रुन दे ऊ.

त्यासाठी तुम्िाला समजेल अशा भाषेत अगोदर समजावून सािंगू.
g.

ाढिे, सामान्य क्रेडडट

ें द्र सर ार डून तुमच्या खात्यात पैसे अिंतररत िोिे इ.

सामान्य बँक िं ग सुवविा आम्िी तुम्िाला तनःशुल्
f.

ागदपत्राची यादी द्ववभाषी/

( बबझीनेस

ॉरस्पॉडन्ट)

घेऊन गुिवर्िात सेवा दे ऊ.

रिार असू तर ते लागू िोण्यापूवी

ळवू जसे शाखेतील नोटीस बोडा, क िं वा

क िं वा पत्र इ.

जेथे आमची शाखा नसेल, तेथे भारतीय ररझव्िा बँ े च्या पथदशी मागादशा

खाते उघडिे, ठे वी ठे विे, रत म व व्यविारािंच्या सिंख्येच्या मयाादेनुसार पैसे

सूचनानुसार

ाढिे, मशल्ल

पिािे इ. व ए ा हठ ािािून दस
रिे इ. सेवािंसाठी व्यायसातय
ु री डे पैसे अिंतररत
प्रतततनिी (बबझीनेस ॉरस्पॉडन्ट ) (B.C.)/ व्यायसायी सुलमभ ार प्रतततनिी (बबझीनेस
फॅमसमलटे टर ) (B.F.) नेमण्याचा प्रयत्न

रु.

j. आम्िी मोबाईल बँक िं ग सेवा दे ण्याचािी प्रयत्न
k.

रु.

तसेच मोबाईल फोन, इसीएस, एनइएफटी सारख्या इलेतरॉतन

पाठवण्याच्या इतर सवु विा दे ण्याचा प्रयत्न

रु.
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माध्यमे इ. द्वारे पैसे

बीसी/बीएफ च्या

l.

नोंदलेल्या
m.

ृ तत व अ ृ तत साठी आम्िी जबाबदार असू आणि त्यािंच्या ववरुद्ध

ोित्यािी तक्रारीचा तपास

गरज पडल्यास आम्िी तुम्िाला परवडिा-या क िं मतीत

शती तुम्िी

जाासाठी अजा

असेल. जसे तुमच्या
माहिती. अशा
व्याजदर लागू
रु. ए

o.

जा योजना तुम्िाला सािंगू ज्यात पुढील गोष्टीिंचा अिंतभााव

जााच्या अजाावर ववचार

रण्याची पद्धत व
लाखापयांतच्या

आमच्या

जाासाठी दय्ु यम (

डून घेतलेल्या

आम्िी सिानभ
ु त
ू ीपव
ू ा
वर उल्लेख

असिारी क मान

डे ठे वले जािारे तारि,

ाळ, परतफेडीची पद्धत इ.

जा मयाादा रु.10 लाख आिे ).

q.

रण्यासाठी बँ े ला आवचय

जााना लागू िोिा-या मित्वाच्या अटी व शती, बँ े

(सक्ष्
ू म व लघु उद्योज ािंसाठीचे (MSE)
p.

जा सुवविा दे ऊ. ज्यािंच्या अटी व

राल तेव्िा तुम्िाला सािंगू.

आमच्या डे असलेल्या ववववि

n.

रु.

ोलॅ टरल ) तारि आम्िी मागिार नािी

जा सोडून जेथे त्यािंच्यासाठी दय्ु यम

जाासिंदभाात तुम्िाला

व स ारात्म तेने त्यावर ववचार

े लेल्या आपल्या आर्था

ािी आर्था

तारिमत
ु त

अडचिी असल्या तर

रु.

अडचिीतन
ू बािे र येण्यासाठी आमच्या डून मदत

घेण्यासाठी तम्
ु िी ज्या आर्था

अडचिीिंना तोंड दे त आिात, त्या आम्िाला सािंर्गतल्या

r. तुम्िाला अडचिीतून बािे र

ाढण्यासाठी आम्िी तुमची इच्िा असल्यास ररव्िायव्िल

पाहिजेत.

(पुनरुज्जीवन) पॅ े ज दे ऊ जर असे पॅ े ज दोघािंच्यािी हिताच्या दृष्टीने ववचार

रण्यायोग्य

वाटत असेल तर.

सामान्य बँक िं ग शाखेमध्ये क िं वा दस
ु -या मागााने म्ििजे इन्फमेशन आणि

s.

टे तनॉलॉजी (ICT-माहिती व सिंवाद तिंत्रज्ञान) योग्य फ्लॅ टफॉमाचा वापर
खाते

से वापरावे

याबिल त्यािंना मशक्षि दे ऊ व मागादशान

t. ग्राि ािंना मशक्षक्षत

रण्यासाठी आम्िी आर्था

लक्ष्य गटाला सिभागी

u.

मशबबरे , स्टॉल व टाऊन िॉल

ायाक्रम आयोक्जत

माचा-यािंना मशक्षक्षत

w. बॅं ववरहित क्षेत्रामध्ये आर्था

खातेदारािंनी

रु.
ायाक्रम चालवू.

रुन लिान शिरे व गावािंमध्ये आर्था

v. पूिा दे शात व ववशेषत: बॅं े मध्ये आर्था
स्तरावररल

साक्षरता

रुन बँ

म्युतन े शन

समावेश वाढववण्यासाठी

रु.

समावेशनाचे प्रयत्न व्िावेत म्ििून आमच्या सवा

रण्यासाठी यिंत्रिा राबवू.

समावेशन योजना चालू

े ली आिे तेथे बॅं े चे प्रयत्न

पूित्ा वास जावे म्ििून बॅं े च्या अर्ि ा-यािंनी तनयममत/नेिमी भेटी दे ण्याची पद्धत आम्िी सुरु
रु.

तुमच्या तक्रारी असतील तर त्यामध्ये ताबडतोब लक्ष दे ण्याचा प्रयत्न

x.

लव र त्यािंचे तनरसन
y. जर तुम्िाला बॅं
रायची पद्धत

बॅं े

रु व लव रात

रु.

क िं वा त्यािंचे बीसी/बीएफ यािंच्या ववरुद्ध गा-िािे/तक्रार असेल तर तक्रार

ाय आणि बॅं े त तक्रार तनवारिाची यिंत्रिा

ाय आिे , तसेच तुमच्या तक्रारीचे

डून तनवारि झाले नािी क िं वा तम
ु चे समािान झाले नािी तर बॅंक िं ग लो पाल योजने

ववषयी सािंग.ू
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z. आर्था

समावेशन

ायाक्रमाची आम्िी भरपूर प्रमसवद्ध

रु आणि ग्राि ािंना ववववि उत्पादने

व सेवािंववषयी माहिती दे ऊ.

11. जेष्ठ नागररक व अपांग व्यक्ति
a.

आमचे ववशेष ग्राि

व्यविार

जसे जेष्ठ व्यक्तत, अपिंग व अमशक्षक्षत लो ािंना आमच्याशी बॅं

रण्यास सोपे व सोयीस् र जावे म्ििून आम्िी पूिा प्रयत्न

रु. अशा अजादार व

ग्राि ािंना सोयीस् र िोरि , उत्पादने व सेवािंचा यात समावेश असेल.

b. तुम्िाला बॅंक िं ग सेवा ममळण्यात सुिारिा िोईल अशा प्रिाली व पद्धतत तयार
प्रयत्न

रण्याचा

रु.

c. आमच्या शाखा व एटीएम मध्ये प्रत्यक्ष प्रवेशासठी रस्ते तुमच्यासाठी सुलभ व सोयीचे
बनववण्याचा प्रयत्न

रु.

d. तुमच्याशी सिंवाद साििा-या आमच्या
मदत

रण्यासाठी प्रोत्सािन दे ऊ.

माचा-यािंना तुमचे बॅंक िं ग व्यविार

रताना तुम्िाला

2. या सिंहितेमध्ये हदलेल्या इतर सवा बािंिील ी मशवाय i. आम्िी आपल्याला यथोर्चत अग्रक्रम दे ऊ. बॅंक िं ग व्यविार व तक्रार तनवारि यामध्ये
वैयक्तत

सेवा दे ण्याचा प्रयत्न

रु.

ii. बॅंक िं ग िॉलमध्ये बसण्याची सुवविा दे ण्याचा प्रयत्न
iii. ए

रु.

णखड ी पद्धततद्वारे तुम्िाला आमच्या सेवा दे ण्याचा प्रयत्न

iv. तुम्िी तनक्चचत
पत्र व पासबु

सादर

े लेल्या मयाादेपयांत, तुम्िी प्रार्ि ृ त
े ले तर पैसे

रु.

े लेल्या व्यक्ततला त्याने प्रार्ि ार

ाढण्याची परवानगी दे ऊ.

v. ववशेष पररक्स्थतीमध्ये जसे आजारपि, शाखेमध्ये प्रत्यक्ष येऊ न श िे इ. वेळी घरी सेवा
(डोअरस्टे प बॅंक िं ग) दे ण्याचा प्रयत्न

रु (जसे रत म स्वी ारिे/खात्यामध्ये चे /डीडी इ. जमा

रिे क िं वा रत म पोचविे/चे च्या बदल्यात डीडीी़ दे िे/लेखी मागिी)

vi. तनवक्ृ त्तवेतनिार ािंना त्यािंच्या खात्यात जमा िोिा-या तनवक्ृ त्तवेतनाच्या र मेचे वववरि
असलेली पेन्शन स्लीप दे ऊ.

vii. ववशेष पररक्स्थतीत तनवक्ृ त्तवेतन तुमच्या घरी दे ण्याचा प्रयत्न
viii. तनवक्ृ त्तवेतनिार ािंनी सादर

रु.

रिे अतनवाया असलेले जीवन प्रमािपत्र आमच्या बॅं े च्या

ोित्यािी शाखेत स्वी ारु.

ix. ऑहटझम, सेरेब्रल पाल्सी, में टल ररटाडेशन आणि बिुअपिंगत्व असलेल्या व्यक्ततिंच्या
नातेवाई /पाल ािंना राष्रीय ववचवस्त अर्ितनयम 1999 खाली ायदे शीर पाल
सा तनयत
ु त
रावा याचे मागादशान

x.

ोितािी भेदभाव न

बॅंक िं ग, लॉ र, फुट ळ

रु म्ििजे तो अशा व्यक्ततिंचे खाते उघडू श े ल व चालवू श े ल.
रता अिंि व्यक्ततिंना सवा बॅंक िं ग सवु विा जसे चे

जा, क्रेडडट

ाडा इ. सरस ट हदल्या जातील याची
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बु , एटीएम, नेट
ाळजी घेऊ.

xi. ववववि बॅंक िं ग सुवविािंचा लाभ घेता यावा म्ििून अिंि व्यक्ततिंना आम्िी शतय तेवढी मदत
रु.

xii. आम्िी तनयममतपिे बैठ ा आयोक्जत

रण्याचा प्रयत्न

रु, म्ििजे तुम्िाला तुमचे

म्िििे सािंगता येईल व ए बत्रत अनुभवाचा फायदा िोईल.
12.

िुमच्या खात्याची सुरक्षा

12.1. सुरक्षक्षि व खात्रीशीर बॅंककांग व पेमेंट शससटीम
a.

तम्
ु िी ववचवास ठे वावा अशा सरु क्षक्षत व खात्रीशीर पेमेंट मसस्टीमचा लाभ घेऊ श ाल,
यासाठी आम्िी पि
ू ा प्रयत्न

b.

सरु क्षा व्यवस्थेचा ए

घेऊ ज्यामळ
ु े योग्य लक्ष

रु.

भाग म्ििन
ू आम्िी जेथे व्यविाया असेल तेथे सीसीटीव्िी लावन
ू

ठे वले जाईल.

12.2. आम्ही सविःला अद्ययावि ठे वू
a.

तुमचे नाव, पत्ता, टे लीफोन क्र. व ई-मेल ऍड्रेस आमच्या डे नोंदवला गेल्याची खात्री

रुन घ्या, म्ििजे तुम्िाला आम्िी आवचय
b.

नाव, पत्ता, टे मलफोन क्रमािं , ई-मेल ऍड्रेस (याद्वारे आम्िी तुमच्याशी सिंवाद साितो)

यामध्ये बदल

े ल्याबरोबर आम्िाला ताबडतोब

12.3. िुमचे खािे
a.

अलटा पाठवू श ू .

ळववण्याची तसदी घ्यावी.

िपासणे (लक्ष ठे वणे)

आम्िी तुम्िाला सुचववतो
जा व जर एखादी

नोंद

ी तुम्िी

तुमचे वववरिपत्र क िं वा पासबु

नेिमी तपासत

तम्
ु िाला चु ीची वाटली तर शतयतो लगेच आम्िाला

ळवा

म्ििजे आम्िी ती तपासन
ू पािू, प्रत्यक्ष नावे ( डायरे तट डेबबट) आणि स्थायी आदे श
नेिमी तपासत राहिल्यामळ
ु े तम
ु चे पैसे तम्
ु िाला पाहिजे तेथेच गेल्याची खात्री पटे ल.
b.

जर तम
ु च्या खात्यातील एखाद्या व्यविाराची चौ शी

रण्याची आम्िाला गरज वाटली

तर आमच्याशी व जर आम्िाला आवचय ता वाटली तर पोलीस/इतर तपासिी
एजन्सीशी सि ाया

े ले पाहिजे.
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12.4. काळजी घेणे
तुमचे खाते सुरक्षक्षत ठे विे व
चे , पासबु

ठ बाजी/घोटाळा टाळण्यास मदत

व इतर सुरक्षा माहिती यािंची

ाळजी घेिे गरजेचे आिे .

रण्यासाठी तुमचे
यासाठी

खालील सूचना पाळा.
a.

हे करु नका तम
ु चे चे बु

i.

ोरे चे

ii.
दे िे.
c.

तम
ु च्या

व

सिी

ाडे ए त्र ठे विे
रुन ठे विे

ोिाला तम
ु च्या खात्याची माहिती, पासवडा क िं वा इतर सरु क्षा माहिती

इतर

iii.
b.

ाडा/चे बु चा गैरवापर टाळण्यासाठी

जर तम
ु चे चे बु , पासबु
क िं वा इतर
अशा

रावे िे आम्िी तम्
ु िाला सािंग.ू

क िं वा एटीएम/डेबबट ाडा िरवले क िं वा चोरी झाली असेल

ोिाला तम
ु चा ओळखक्रमािं

पररक्स्थतीत

ाय

आम्िाला

क िं वा इतर सरु क्षक्षत माहिती

ळववल्यावर

आम्िी

त्यािंचा

ताबडतोब पावले उचलू. वपन/पासवडा (परवलीचा शबद )
जर तुम्िाला असा सिंशय क िं वा खात्री असेल
आिे क िं वा चोरले आिे क िं वा इतर
सुरक्षक्षत माहिती

ोिाला

e.

ी तुमचे चे बु , पासबु ,

आम्िाला सूर्चत

ाडा िरववले

ोिाला तुमचा ओळख क्रमािं , पासवडा क िं वा इतर
ळवविे आवचय

तुमचे नु सान तुम्िी आमच्या चोवीस तास टोल फ्री निंबरवर सािंगू श ता
लेखी पुष्टी ताबडतोब पाठवू

f.

रोखण्यासाठी

ळल्यास तुम्िी तो

ळली आिे तर तुम्िी ते आम्िाला ताबडतोब

आिे .

ळली असेल

गैरवापर

ताबडतोब बदलिे गरजेचे आिे .
d.

ृ पया

श ता क िं वा आमच्या ई-मेल पत्त्यावर

रे पयांतच्या वेळेत जर

जबाबदार असाल.

आणि तशी

ळवू श ता.

ािी गैरवापर झाला तर त्याला तुम्िी

12.5. प्रदान (पेमेंट) रि करणे
a.

चे चे प्रदान थािंबवण्यासाठी क िं वा हदलेली
रि

b.

रण्यासाठी आम्िाला लेखी

तुमच्या डून

लाभाथी/प्रयोतत

ळवा.

स्थायी सच
ू ना क िं वा परस्पर खाती नोंद

ोितािी आदे श मागे घेण्याची सूचना आम्िी स्वी ारू. त्यासाठी
सिंस्था

(बेनेकफशरी/युजर

घेण्याची आवचय ता नािी.

48

इक्न्स्ट्यूट)

डून

पूवा

मान्यता/सिंमतत

c.

जर प्रदान रि
रि

d.

क्रेडडट

रण्याचा तुमचा तनिाय तुम्िी आम्िाला सूर्चत

े ला नािी तर प्रदाने

रिे शतय िोिार नािी.
ाडाची प्रदाने रि

रिे िी त्याच्या अटी व शतीच्या अिीन असतील.

12.6. नुकसानीची जबाबदारी
जर तुम्िी अफरातफर

े लीत तर तुमच्या खात्याचे िोिारे सवा नु सान िी तुमची

जबाबदारी असेल. जर तुम्िी योग्य

ाळजी घेतली नािी व त्यामुळे तुमचे नु सान

झाले तर त्यालािी तम्
ु िीच जबाबदार असाल.
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पररमशष्ट
सपष्टीकरणकोश
सदर व्याख्या
तािंबत्र

ोडमध्ये आलेल्या शबदािंचे अथा व अटी यािंची माहिती दे ते. ते

ायदे शीर क िं वा

नािीत.

एटीएम –( Automated Teller Machine )
एटीएम ममशनद्वारे ग्राि

त्याचे वपन (PIN) ओळखक्रमािं

वापरुन पैसे

ाढिे, इतर माहिती

व इतर सेवा ममळवू श तो.
बँककांग लोकपाल
ए

स्वतिंत्रपिे वाद तनवारि

रिारी प्रार्ि ृ त सिंस्था, जी ररझव्िा बँ े ने व्यक्तत आणि िो्या

सिंस्थािंना त्यािंच्या बँ ाशी िोिा-या वादातन
ू तोडगा

ाढण्यासाठी तनमााि

े ली आिे .

काडव
ए

प्लॅ क्स्ट चे

ाडा, जे ग्राि

ाढण्यासाठी वापरतो.

वस्तू आणि सेवािंचा मोबदला दे ण्यासाठी क िं वा पैसे

या सिं े त सिंहितेमध्ये डेबबट, क्रेडडट, स्माटा व एटीएम

ाडाचा समावेश

े ला आिे .
क्रेडडट काडव
क्रेडडट

ाडा िे क्रेडडट सुवविा ममळिारे प्लॅ क्स्ट चे

श ता क िं वा पैसे

ाडा. याने तुम्िी सामान व सेवािंचे बबले दे ऊ

ाढू श ता.

चेक वसूली करण्याचे िोरण
वेगवगेळ्या स्थातन

व बािे रगावच्या बँ ािंचे चे

रण्यासाठी बँ ामध्ये जमा

व पी.ओ./डी.डी. इ. त्या - त्या खात्यात जमा

े ले जातात. ह्याद्वारे खालील



चे

वव त घेण्याची ववनिंतत



चे

जमा

रण्यासाठी वेळेची मयाादा



चे

जमा

रण्यास ववलिंब झाल्यास व्याज दे िे



स्थातन

व बािे रगावचा चे

ताबडतोब जमा
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रिे

ामे

े ली जातात.



चे /इन्स्ुमें टस ् सिंक्रमिा दरम्यान िरवल्यास व तो जमा

रण्यासाठी लागिारा

आ ार
ग्राहक

ज्याचे बँ े त खाते आिे अशी व्यक्तत (ज्यामध्ये दस
ु -या व्यक्ततबरोबर सिंयुतत खाते क िं वा
मत्ृ युपत्र व्यवस्थाप

क िं वा ववचवस्त

क िं वा हिन्द ु अववभतत

समावेश िोतो. परिं तु ए टा व्यापारी/प्रोप्रायटरशीप, भागीदारी,

ु टुिंबाचा

ताा म्ििून खाते यािंचा

िं पन्या, तलब आणि सोसायटी

यािंचा समावेश िोत नािी) क िं वा जे बँ े ची इतर उत्पादने/ सेवा यािंचा वापर
चालू
िा ए

रतात.

खािे
मागिीनस
ु ार ठे वीचा प्र ार आिे . अथाात त्या खात्यातील मशल्ल

क िं वा ठरावव

रत म क तीिी वेळा

र मेवर आिाररत

ाढता येत.े

मि
ृ व्यक्तिचे खािे
ज्या ठे व खात्याचा खातेदार मत
ृ झाला असेल क िं वा सिंयुतत खात्याचा ए

क िं वा अर्ि

खातेदार मत
ृ झाले असतील असे खाते मत
ृ व्यक्ततचे खाते मानले जाते.
डीमॅट खािे

डीमॅट खाते म्ििजे डीमटे ररयलाईज्ड खाते, ज्यामध्ये गुिंतविू दाराचे रोखे इलेतरॉतन
माध्यमामध्ये असतात.
ठे व खािे


बचत खाते - ठरावव

ाळामध्ये पैसे

असलेले मागिी ठे व आिे .


मुदत ठे व - म्ििजे ठरावव

ाढण्याची र मेनुसार व वेळेनुसार मयाादा

ाळासाठी बँ े मध्ये ठे वलेली ठे व जी मुदत सिंपल्यानिंतरच

ाढता येत.े यामध्ये पुनरावती ठे व/दप्ु पट लाभ ठे व/ मी

ठे व/मामस


उत्पन्न प्रमािपत्र/त्रैमामस

नोटीस ठे व - म्ििजे ठरावव
हदवसाची नोटीस दे ऊन िी ठे व

ाळासाठी ठे व/तनक्चचत

उत्पन्न प्रमािपत्र इ. चा समावेश िोतो.

ाळासाठी ठे वलेली मद
ु त ठे व, पि ए

ाढून घेता येत.े
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पि
ू ा बँक िं ग

इक्तवटी

इक्तवटी म्ििजे

ॉपोरे ट सिंस्थेच्या भािंडवलाचा भाग, जो

क िं वा डीमटे ररयलाइज्ड स्वरुपात असतो.

इलेतट्रॉतनक क्तलअररांग सक्व्हवस (इसीएस)
समाशोिन

ें द्राची सेवा वापरुन ए ा बँ

खात्यातून दस
ु -या बँ

माध्यमाने पैसे पाठववण्याची सोय.
तनक्चचि व्याजदर

जाावरील तनक्चचत

े लेला व्याजदर म्ििजे

अथवा अटी व शतीनस
ु ार तो पहिल्या
िरां गिा व्याजदर

जाावरील तरिं गता ( बदलता व्याजदर)

सिंदभा दराशी सिंबिंर्ित आिे , व
त्याप्रमािे वेगवेगळा असेल.

िं पनीचे शेअसा म्ििून वास्तवव

जााच्या पि
ू ा

खात्यामध्ये इलेतरॉतन

ालाविीसाठी तनक्चचत

े लेला दर

ािी वषाानिंतर पन्
ु िा बदलन
ू घेता येतो.

म्ििजे असा व्याजदर जो तनक्चचत

े लेला नािी परिं तु

जााच्या अटी व शतीनुसार सिंदभा दरात जर बदल िोतील

हमी

व्यक्ततने हदलेले वचन
सरकारी रोखे

सर ारने सावाजतन

जा उभे

रण्यासाठी तनमााि

े लेली व जारी

रोखे

े लेली प्रततभूतत क िं वा

सुप्ि ककांवा अप्रविी खािे

ज्यामध्ये तनदान दोन वषाा पासून ए िी व्यविार झालेला नािी असे बचत क िं वा चालू खाते.
मेल

वास्तवव

क िं वा इलेतरॉतन

माध्यमातील पत्र

एनइएफटी (NEFT)
नॅशनल इलेतरॉतन

फिंड रान्स्फर (NEFT) पद्धतत िी राष्रीय स्तरावररल पैसे पाठवण्याची

पद्धतत आिे , ज्याद्वारे दे शातील ए ा बँ
येतात.

शाखेतन
ू दस
ु -या बँ
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शाखेत

ोठे िी पैसे पाठवता

नामतनदे शनाची सोय /सुवविा
नामतनदे शनाच्या सुवविेमुळे बँ

िे

रु श ते -

खातेदाराच्या मत्ृ यु निंतर त्याच्या खात्यात जमा असलेली रत म त्याने नामतनदे मशत
व्यक्ततला दे ता येत.े खातेदाराने त्याच्या सुरक्षा
नामतनदे मशत व्यक्ततला परत
असल्यास त्यातील वस्तू

जारी

नामतनदे मशत व्यक्ततला दे ता येतात.

े ल्यानिंतर तीन महिन्यािंनी जमा

पॅन (PAN)
वैयक्तत

खाते क्रमािं

े लेला क्रमािं

क्षात ठे वलेल्या वस्तू त्याच्या मत्ृ यु पचचात

रता येतात. खातेदाराने बँ े चा लॉ र भाड्याने घेतलेला

िारीख उलटलेला (सटे ल) चेक
चे

े लेल्या

रण्यासाठी हदलेला चे

(PAN) आय र ववभागाने हदलेला दिा अक्षरे व अिं

जो पूिा भारतामध्ये वेगळा (युतन ) क्रमािं

ाडाद्वारे हदलेला असतो. िा

बदल झाला म्ििून क िं वा क्रमािं

ायमस्वरुपी क्रमािं

असून

ममळून तयार

असतो. िा क्रमािं

लॅ ममनेटेड

रदात्याच्या रहिवासाच्या पचचात

दे िारा अर्ि ारी बदलला म्ििून तो बदलला जािार नािी.

पासवडव ( परवलीचा शब्द)
अक्षरे क िं वा अिं

क िं वा अक्षरे व अिं

सिंयुततपिे, जे ग्राि ाने तनवडले असेल असा ए

ोड,

ज्यामुळे त्याला फोन क िं वा इिंटरनेट बँक िं ग सेवा वापरता येते, पासवडा ओळख पटववण्यासाठी
सुद्धा वापरला जातो.

वपन (PIN) वैयक्तिक ओळख क्रमाांक
िा गोपनीय क्रमािं
श तो, पैसे
श तो.

असून

ाडाासि िा क्रमािं

ाढू श तो आणि बँ े ने दे ऊ

वापरुन ग्राि

वस्तू/सेवािंचा मोबदला दे ऊ

े लेल्या इतर इलेतरॉतन

सेवािंचा वापर

रु

आरटीजीएस (RTGS)

आरटीजीएस म्ििजे ररयल टाईल ग्रॉस सेटलमें ट. बँ ािंद्वारे तनिी पाठववण्याची िी सवाात
जलद पद्धत आिे . आरटीजीएस मध्ये ए ास ए

असा व्यविार िोतो. ज्याला ग्रॉस सेटलमें ट

असे म्िितात व ररयल टाईम म्ििजे वाट न पिाता ताबडतोब.
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रे फरन्स रे ट - सांदिव दर

िा बँ ािंचा बेंचमा ा दर असतो, बदलत्या दरावर आिाररत जे
सिंदभादर लागू िोतो. प्रत्ये

बँ

60 वषे वयापेक्षा जास्त वयाची व्यक्तत ज्येष्ठ नागरर

स्माटा

ाडा िे क्रेडडट

असते, क्जच्यामळ
ु े

ाडाच्या आ ाराचे प्लॅ क्स्ट चे
माहिती

अर्ि ृ तता सरु क्षक्षत रिाते. िे

े ले जाते त्यासाठी

त्यािंच्या नीतीनुसार सिंदभादर ठरववते क िं वा बदलत असते.

ज्येष्ठ नागररक

समाटव काडव

जा मिंजूर

प्रोसेस

िोते.

असते.

ाडा असते ज्यामध्ये मायक्रोर्चप घातलेली

स्माटा

ाडा टे मलफोन

ॉल

ाडाळे माहितीची साठवि, ओळख व
रण्यासाठी, इलेतरॉतन

पद्धतीने पैसे

दे ण्यासाठी व इतर गरजािंसाठी वापरता येते.
टे ररफ शेड्युल
बँ

आपल्या ग्राि ािंना त्यािंच्या उत्पादने व सेवािंसाठी जे शल्
ु /आ ार लावते त्याची माहिती

शेड्युलमध्ये हदलेली असते.
अनपेड (अदत्ि) चेक
बँ े

डून `अनपेड' (चु ता न

े लेला)

म्ििून परत आलेला चे .
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या सिंहितेची तनममाती बँक िं ग

ोड व मान

बोडा (बीसीएसबीआय)

द्वारे भारतीय ररझव्िा बँ , इिंडडयन बँतस असोमसएशन (भारतीय बँ
सिंघ) व सभासद बँ ािंच्या सियोगाने

े ली आिे . या सिंहितेचा मुख्य

उिेश चािंगल्या व तनष्पक्ष बँक िं ग प्रकक्रयेचा प्रचार, क मान दजाा
तनक्चचत

रिे, पारदमशाता वाढविे, उच्चतर पररचालन दजाा ममळवविे

आणि त्यािी पेक्षा चािंगले बँ र-ग्राि

सिंबिंि वाढवविे िा आिे , ज्यामुळे

सामान्य मािसाचा बँक िं ग प्रिाली मध्ये ववचवास

ायम रािील.

बीसीएसबीआयची स्थापना फेब्रव
ु ारी 2006 मध्ये स्वतिंत्र सिंस्था म्ििन
ू
े ली गेली व त्याचा उिेश बँ ािंनी स्वी ारलेल्या बँक िं ग

ोड व

मान ाचे अनुपालन बँ ा ग्राि ािंना सेवा दे त असताना योग्य प्र ारे
रीत आिे त यावर लक्ष ठे विे व तनक्चचत

रिे िा िोता.

बीसीएसबीआयने दोन प्र ारच्या सिंहिता बनववल्या आिे त- ग्राहकाांप्रति
बँकाांच्या बाांधिलकीची सांहहिा आणि सुक्ष्म व लघु उद्योगाांसाठी

बँकाांच्या बाांधिलकीची सांहहिा. बीसीएसबीआयच्या सभासद बँ ा ज्यात
अनस
ु र्ू चत वाणिज्य बँ ा, शिरी सि ारी बँ ा आणि क्षेत्रीय ग्रामीि
बँ ािंचा समावेश आिे , यािंनी िी सिंहिता स्वी ारली आिे .

बीसीएसबीआय आपली अमभ ल्पना (डडजाइन) व अर्िदे शानुसार तक्रार
तनवारि फोरम नािी. तथावप बीसीएसबीआय बँ ािंची िोरिे ,
पद्धत आणि प्रकक्रयेतील

मतरते सिंबिंिी प्रिाली मध्ये (जर

मतरता असेल तर ती शोिण्याच्या दृक्ष्टने तक्रारी
ती दरू

रण्यासाठी

ारवाई

बीसीएसबीआय बिल अर्ि

ामाची
ािी)

डे पािते आणि

रते.
माहितीसाठी

िी वेबसाईट पिावी.
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