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आयसीआयसीआय बँकेकडू न ‘पॉक
पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’ ची घोषणा
•

फेसबुकवर जगातील अशा #कारचे प$हले एप

•

या एपमुळे )ाहकांना फेसबुकवर +व+वध +व-ीय .यवहार करणे श/य

मुंबई : भारतातील खासगी 3े4ातील सवा5त मोठ7 बँक असणा-या आयसीआयसीआय बँकेने आज ‘पॉके स बाय आयसीआयसीआय
बँक’ या न.या एपची घोषणा केली आहे . या एप8या मा9यमातून )ाहकांना फेसबूक या सोशल मी$डया साई स8या मा9यमातून
+व+वध बँ$कग सेवा िमळवता येणार आहे .
फेसबुकवर जगातील अशा #कारचे प$हले एप असणारे ,‘पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’, फेसबुकवर असताना )ाहकांना
बँ$कंगची सु+वधा पुरवते. युवा आ<ण सोशल मी$डयाशी बँक जोडली जात अस=याचे मह>वह? ते अधोरे <खत करते.
या #संगी बोलताना, चंदा कोचर,
कोचर एमड? आ<ण सीईओ,
सीईओ आयसीआयसी बँक Bहणा=या, “बँ$कगसाठ7 तं4Cानातील ना+वDयतेचा वापर
करEयासाठ7 आमची बँक कायम आघाड?वर असते.‘पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’ ची घोषणा कFन आBह? जगातील
फेसबुकवर सव5समावेशक बँ$कग एप आणले आहे . खयाल आपका, या आम8या त>वCानाशी हा उपHम सुसंगत असून >या
मा9यमातून )ाहकांना बँ$कंग सेवा अिधक सुलभ आ<ण सोपे कFन दे णार? उ>पादने आ<ण सेवा आBह? #दान करतो.‘
‘पॉके स बाय
आयसीआयसीआय बँक’ 8या मा9यमातून, अनेक #कारचे .यवहार करEयासाठ7 फेसबुकवर भरपूर वेळ घालवणा-या तFण
)ाहकांना सोशल मी$डया साईट न सोडता .यवहार करEयास मदत होणार आहे .”
फेसबुकचे भारतभरात 82 िमिलयन उपभोIे असून >यापैकK 40%, 30 वयवषा58या खाली आहे त.
हे एप Bहणजे ‘तुम8या बँके’चा नैसिग5क +वकास आहे . बँकेने गे=या वषM सुN केले=या फेसबुक एपमुळे, फेसबुकवर असताना
)ाहकांना बचत खा>याचे तपशील व +वधाने तसेच चेकबूक ऑड5र करणे आ<ण डे +बट काड5 अPावत करणे श/य झाले आहे .
‘पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’ खालील महRवा8या सु+वधा #दान करते•

<S लट एन शेअर:
र )ाहकांना )ुप8या बाहे र पडू न खचा5ची मा$हती कFन घेणे आ<ण फेसबुक िम4ांशी शेअर
करEयाची परवानगी ते दे ते. बाकK असले=या पेमटबTल िम4ांना आठवण कFन दे Eयासाठ7 संदेश पाठवEयाचा
पया5यह? हे एप उपलUध कFन दे ते.

•

िम4ाला र/कम अदा करा:
करा िम4ांचे बँक अकVटचा तपशील, बँक अकVट नंबर, WॅEच आयएफएससी (IFSC) कोड इ.
बाबी मा$हत नसताना िनधी ZाDसफर करEयाची परवानगी हे एप )ाहकांना दे ते. या सु+वधे8या मा9यामातून )ाहक
इले/Zॉिनक कूपनची िनिम5ती कF शकतात आ<ण www.icicibank.com वर >याला िम4ांची माDयता िमळू शकते.
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•

#ीपेड मोबाईल [रचाज5: पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’8या मा9यमातून )ाहक फेसबुकवFन ता>काळ #ीपेड
मोबाईल [रचाज5 कF शकतात.

•

िसनेमा ितकKट बुकKंग: उपभोIे >यां8या फेसबुकिम4ांसोबत, आवड>या िसनेमाचे िनयोजन कF शकतात आ<ण
पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’8या मा9यमातून ितकKटह? बुक कF शकतात.

एप8या मा9यमातून )ाहक +बग-+व-ीय .यवहारह? कF शकतो. >याम9ये- सारांश तसेच बचत खा>या8या िमनी Sटे टमटचे
दश5न, Hेड?ट काड5 चा तपशील जाणून घेणे आ<ण $डमॅट हो=ड?ंग Sटे टमट िमळवणे यांचा समावेश होतो. या एप8या
मा9यमातून )ाहक मुदत $कंवा आवतM ठे व उघडू शकतो, चेकबुक ऑड5र कF शकतो, चेक पेमट थांबवू शकतो आ<ण डे +बट
काड5 अPयावत कF शकतो.
फेसबुकचा

युजर

आयड?

लॉिगंग

कFन,

>यानंतर

आयसीआयसीआय8या

अिधकृ त

फेसबुक

पेजवर

(www.facebook.com/icicibank) जाऊन, ‘पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’ टॅ बवर </लक कFन )ाहक, या एपचा लाभ घेऊ
शकतात. डे +बट काड5 नंबर आ<ण पीआयएन नंबरची एंZ? कFन ते अजा5ची न`दणी कF शकतात. >यां8या #ोफाईलला
“ए स” नावाखाली अज5 जोडला जाईल. न`दणी #$HयेदरBयान, )ाहकांना नवीन चार अंकK पीआयएनची िनवड करावी
लागेल, >याचा नंतर8या लॉिगDससाठ7ह? उपयोग होऊ शकतो.
‘पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’ म9ये सुर3ेची अनेक वैिशa ये असून >यामुळे सुर<3त सामा<जक बँ$कंग8या अनुभवाची
खा4ी पटते.
•

सुर3ा : एपम9ये 128 +बच एDHKपbसचा वापर होत अस=यामुळे )ाहकाची मा$हती सुर<3त राहते.

•

सुर<3त Wाऊ<जं
Wाऊ<जंग: https वर रन होत अस=यामुळे .यवहार सुर<3त राहतात.

•

सुर<3त सुFवात : )ाहका8या डे +बट काड5 नंबर आ<ण पीआयएन नंबरची अकVट न`दणी8या वेळ? खा4ी होत
अस=यामुळे गैरवापर टाळता येतो.

•

.यवहार सुN करताना .यवहारा8या खरे खुरेपणाची पडताळणी:
पडताळणी #>येक .यवहारासाठ7, एकमेव जलदगतीने िनमा5ण
केलेला ओट?पी (OTP- वन टाईम पासवड5 ) असून, )ाहकाने .यवहाराला सुNवात केली आहे , हे तपासून पाहEयासाठ7
तो )ाहका8या मोबाईल नंबरवर पाठवला जातो.

‘पॉके स बाय आयसीआयसीआय बँक’संबंधी अिधक जाणून घेEयासाठ7 भेट Pा (www.icicibank.com/pockets) $कवा
(www.facebook.com/icicibank).
आयसीआयसीआय बँके िल.
िल.संबंधीी- आयसीआयसी बँके िल. (एनवायएसई-आयबीएन) ह? भारतातील खासगी 3े4ातील सवा5त
मोठ7 तर एकूणात दस
ु -या Hमाकांची बँक आहे . 31 माच5 2013 रोजी, ितची एकूण मालम-ा युएस $ 124 आहे . खासगी
3े4ातील +वमा कंपDया, िस/यु[रट? फBस5, Bयु8युअल फंiस आ<ण खासगी इ</वट? फBस5चा, आयसीआयसीआय8या सहयोगी
कंपDयांम9ये

समावेश

www.icicibank.com

होतो. भारतासह इतर

19 दे शांम9ये

ितचे

काय5 सुF आहे . अिधक

मा$हतीसाठ7

भेट Pा-
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Except for the historical information contained herein, statements in this release, which contain words or phrases such
as 'will', 'would', etc., and similar expressions or variations of such expressions may constitute 'forward looking
statements'. These forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and other factors that could
cause actual results to differ materially from those suggested by the forward-looking statements. These risks and
uncertainties include, but are not limited to our ability to obtain statutory and regulatory approvals and to successfully
implement our strategy, future levels of non-performing loans, our growth and expansion in business, the adequacy of
our allowance for credit losses, technological implementation and changes, the actual growth in demand for banking
products and services, investment income, cash flow projections, our exposure to market risks as well as other risks
detailed in the reports filed by us with the United States Securities and Exchange Commission. ICICI Bank undertakes no
obligation to update forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date thereof. All reference
to interest rates, penalties and other terms and conditions for any products and services described herein are correct as
of the date of the release of this document and are subject to change without notice. The information in this document
reflects prevailing conditions and our views as of this date, all of which is expressed without any responsibility on our
part and is subject to change. In preparing this document, we have relied upon and assumed, without independent
verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources. ICICI Bank and the "I man"
logo are the trademarks and property of ICICI Bank. Any reference to the time of delivery or other service levels is only
indicative and should not be construed to refer to any commitment by us. The information contained in this document is
directed to and for the use of the addressee only and is for the purpose of general circulation only.
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