गर्ाहकांपर्ित बँकेच्या बांिधलकीची संिहता
जानेवरी 2018

ही गर्ाहकांच्या हक्काची अिधकार संिहता असून जी बँिकग
कायर्-पध्दतीचा िकमान दजार् िनधार्िरत करते.

भारतीय बँिकग संिहता आिण मापदंड बोडर् यांचे सदस्य या
नात्याने वैयिक्तक गर्ाहकांशी दैनंिदन वहार करताना या
संिहते ारे िनधार्िरत िकमान आवश्यक दजार्चे आम्ही
अनुसरण करू.
ही संिहता गर्हकाला संरक्षण देते त्याचपर्माणे BCSBI
च्या सदस्यांनी गर्ाहकांशी दैनंिदन

वहार कशा पर्कारे

करवायास हवे ते िविदत करते.

कर्.

अनुकर्मिणका

पान कर्.

1

पर्स्तावना (Introduction)

1

1.1

संिहतेची उ ी े (Objectives of the Code)

1

1.2

संिहतेचा वापर (Application of Code)

2

2

पर्मुख वचनब ता (Key commitments)

3

2.1

आपल्यापर्ती आमची मुख्य वचने (Our key commitments to you)

3

2.1.1

वाजवी वतर्णुिकचा अिधकार (Right to fair treatment)

3

2.1.2

पारदशर्कता, व न्य्याय आिण पर्ामािणक

4

वहाराचा अिधकार (Right to transparency,

fair & honest dealing)
2.1.3

सुयोग्यतेचा अिधकार (Right to suitability)

5

2.1.4

गोपनीयतेचा अिधकार

6

2.1.5

तकर्ार िनवारण आिण नुकसानभरपाईचा अिधकार (Right to Grievance Redressal and

(Right to Privacy)

6

Compensation)
3

मािहतीची पारदशर्कता (Information Transparency)

7

3.1

सामान्य मािहती (General Information)

7

3.2

फोन करू नका सेवा (”Do Not Call’ Service)

8

3.3

ाज दर (Interest Rates)

8

3.3.1

ाज दरातील बदल ( Changes in Interest Rates )

9

3.4

पर्शुल्क अनुसूची (Tariff Schedule)

9

3.4.1

शुल्क व आकार (Fees & Charges)

9

3.4.2

शुल्क व आकार यातील बदल (Changes in Fees & Charges)

9

3.5

अटी आिण शत (Terms & Conditions)

10

3.5.1

अटी व शत मिधल बदल (Changes in Terms & Conditions)

10

4

जािहरात, िवपणन आिण िवकर्ी (Advertising, Marketing and Sales)

11

5

खाजगीपणा आिण गोपिनयता (Privacy and Confidentiality)

13

5.1

कर्ेिडट मािहती कं पन्या (Credit Information Companies - CICs)

14

6

तकर्ारी, गा-हाणी व अिभपर्ाय (Complaints, Grievances and Feedback)

15

6.1

अंतगर्त प ित

15

6.2

बँिकग लोकपाल योजना ( Banking Ombudsman Scheme)

16

6.3

गर्ाहकांच्या सभा ( Customer Meets(

16

6.4

शाखा-स्तरीय गर्ाहकसेवा सिमती सभा (Branch Level Customer Service

16

(Internal Procedures)

Committee Meetings)
7

थकबाकीची वसूली (Collection of Dues)

17

7.1

देय रािश वसूल करणे व तारण मालम ेचा ताबा घेण्याचे धोरण

19

(Collection of Dues and Security Repossession Policy)
8

उत्पादने आिण सेवा (Products & Services)

20

8.1

ठे व खाती (Deposit Accounts)

20

8.1.1

खाते उघडणे आिण ठे व खात्यांवरील

वहार (Account Opening and Operation of

21

Deposit Accounts)
8.1.2

आपले खाते बदल करण्या संदभार्त (Changing Your Account)

22

8.1.3

बचत / चालू खाती (Savings / Current Accounts)

22

8.1.3.1

िकमान खाते-िशल्लक (Minimum Balance)

23

8.1.3.2

शुल्क

23

8.1.3.3

पासबूक / स्टेटमटस (Passbook / Statements)

24

8.1.3.4

जमा खात्यांची शर्ेणीसुधारणा आिण मूल्यवृि कारक सेवांचा समावेश (Upgradation of

24

( Charges(

deposit accounts and addition of value added services)
8.1.3.5

जमा खात्यांचे अवनितकरण (Downgrading of Deposit Accounts)

24

8.1.4

अल्पवयीन (अज्ञान) मुलांची खाती (Accounts of Minors)

24

8.1.5

िनिष्कर्य /सु खाती

25

8.1.6

तुमचे खाते बंद करण्या संदभार्त (Closing your account)

(Inoperative / Dormant Accounts)

25

8.2

समाशोधन चकर् / संकलन सेवा (Clearing cycle / Collection Services)

25

8.3

रोिखचे

26

8.4

थेट नावे टाकणे / डेिबट आिण स्थायी िनदश (Direct Debits and Standing

वहार ( Cash Transactions (

27

Instructions)
8.5

पर्दान रोखण्याची सुिवधा

( Stop Payment Facility (

8.6

तुम्ही जारी के लेले धनादेश / डेिबट सूचना (Cheuqes / Debit Instructions)

27

8.7

मुदत ठे वी (Term Deposits)

28

8.7.1

मुदत ठे व च्या तारणवार िमळणारे कजर्

8.8

मृत खातेधारकांच्या बाबतीत दा ांचे िनराकरण (Settlement of claims in respect

(Advance against Term Deposits )

27

29
29

of deceased account holders)
8.8.1

उ रजीवी / नामिनदश कलम असलेली खाती (Accounts with survivor / nominee

29

clause)
8.8.2

उ रजीवी / नामिनदश कलम असलेली खाती (Accounts with survivor / nominee

30

clause)
8.8.3

दावा चुकता करण्याची काल मयार्दा (Time limit for settlement of claims)

30

8.8.4

मुदतपुत पूव मुदत ठे व खाते िनलंिबत करणे (Premature termination of term deposit

31

account)
8.8.5

मयत खातेदाराच्या नावावर येणारा पैशाच्या ओघाचे

वस्थापन (Treatment of flows

31

in the name of the deceased depositor)
8.8.5.1

िनवृ ी वेतन खाती (Pension accounts )

31

8.9

सुरक्षा ठे व जमाकक्ष (Safe deposit lockers)

32

8.10

िवदेश िविनयम सेवा ( Foreign exchange services )

32

8.11

भारतांतगर्त रक्कम पाठिवणे

33

8.12

कजर् वाटप (Lending)

34

8.12.1

कजर् (Loan)

34

(Remittances within India (

8.12.1.1 सामान्य मािहती(General Information (

34

8.12.1.2 कजार्साठी अजर् व त्याची पर्िकर्या (Application for loans & their processing)

35

8.13

हमी

38

8.14

भारतीय के न्दर्ीय पर्ितभूित मालम ा पुनरबांधणी आिण पर्ितभूित िहत िनबंधक (CERSAI (

39

8.15

देय रकमेची िहशोबपुत (Settlement of Dues)

39

8.16

कजर् व काडार्च्या देयतेचे पर्ितभूितकरण (Securitisation of Loans/Card Dues)

39

8.17

इलेक्टर्ॉिनक आिण िडिजटल बँिकग (Electronic and Digital Banking)

40

8.17.1

इं टरनेट आिण मोबाइल बँिकग (Internet and Mobile Banking)

40

8.17.2.1 पीन्स आिण पासवडर्स(PINs and Passwords)

43

8.17.2.2 तुमच्या “िपन” िकवा पासवडर्ची काळजी घेण्यासाठी तुम्ही पुढील सुरक्षा प ती / खबरदारीचे
उपाय आत्मसात करावे

44

8.17.3

46

एटीएम/ डेिबट व कर्ेिडट काड्सर् ( ATM / Debit and Credit Cards )

8.17.4.1 हरवल्याचे / चोरीस गेल्याचे / िववािदत वहारांची मािहती कळवणे
( Reporting loss / theft / disputed transactions)

47

8.17.4.2 अनिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक बँिकग

49

वहारांसंदभार्तील मयार्िदत दाियत्व (Limited liability in

respect of unauthorized electronic banking transactions)
8.17.4.3 गर्ाहकाच्या शून्य दाियत्वासाठी / मयार्िदत दाियत्वासाठीची पर्त्यावतर्न कालमयार्दा
(Reversal Timeline for Zero Liability/ Limited Liability)

50

8.17.5

50

कर्ेिडट काडर्(Credit Card)

8.17.5.1 कर्ेिडट काडर् िववरणपतर् (Credit Card Statements )

53

8.18

तर्यस्थ पक्ष उत्पादने (Third Party Products)

54

8.19

कर्ेिडट समुपदेश सुिवधा (Credit counseling facility)

55

8.20

अिभलेख उपलब्ध करुन देणे (Getting records)

55

9

शाखा बंद करणे/शाखेची जागा बदलणे (Branch Closure / Shifting)

56

10

आिथक समावेषण (Financial Inclusion)

56

11

जे नागिरक व िद ांग

59

िक्त (Senior Citizens and Differently Abled Persons)

12

तुमच्या खात्यांची सुरक्षा

(Protecting Your Accounts)

12.1

सुरिक्षत व िव सनीय बिकग व पेमट पर्णाली

60
60

( Secure and Reliable banking & payment systems )
12.2

आम्हाला अ यावत ठे वण्याबाबत ( Keeping us updated )

60

12.3

तुमचे खाते तपासणे (लक्ष ठे वणे) (Checking your account)

60

12.4

काळजी घेण्याबाबत (Taking care)

61

12.5

पर्दान (पेमट) र करणे (Cancelling payments)

62

12.6

नुकसानीचे दाियत्व (Liability for losses)

62

पिरिश – स्प ीकरणकोश (Glossary)
जोडपतर् – 1 - सवर्समावेशक सूचना फलक (नमूना)
[Annexure 1 – Comprehensive Notice Board (Format)]

63
68

पर्स्तावना
ही गर्ाहकांच्या हक्काची अिधकार संिहता असून जी बिकग कायर्-पध्दतीचा िकमान दजार् िनधार्िरत करते. भारतीय
बँिकग संिहता आिण मापदंड बोडर् यांचे सदस्य या नात्याने आम्ही या संिहतेचे पालन करू. ही संिहता गर्ाहकाला
संरक्षण पुरवते व सदस्य बके ने गर्ाहकांशी दैनंिदन

वहार कशा पर्कारे करावयास हवे ते िविदत करते.

ही संिहता िरझव्हर् बँकेच्या िनयामक (Regulatory) िकवा पयर्वेक्षी (Supervisory) अनुदश
े ांच्या / सूचनांच्या
ऐवजी िकवा त्याच्या बदली नाही. िरझव्हर् बँकेने वेळोवेळी िदलेल्या सूचनांचे व िनदशांचे आम्ही पालन करू.
संिहतेच्या तरतूदीमध्ये िनधार्िरत िनयामक सूचनांपेक्षा अिधक उच्च दजार्चे मापदंड (पर्माण) िनधार्िरत के लेले असू
शकतात आिण अशावेळी उच्च दजार्चे मापदंड
स्वीकारलेल्या सव

पर्चिलत राहतील कारण ही संिहता म्हणजे आम्ही स्वेच्छेने

म पर्था असतील, ज्यासाठी आम्ही तुम्हाला वचनब

चांगली गर्ाहक सेवा देण्यासाठी व गर्ाहकाला जास्तीत जास्त
पध्दत चा अंिगकार करण्याचा आम्ही पर्य करु.

आहोत.

समाधान व्हावे यासाठी उच्च दजार्च्या बँिकग

संिहतेमध्ये उल्लेखलेला `तुम्ही' िकवा ‘आपण’ म्हणजे गर्ाहक व ‘आम्ही’ / ‘आम्हाला’ म्हणजे ज्यांच्याशी गर्ाहक
वहार करत असेल ती बँक. बँकेची शाखा या पिरभाषेत बँिकग आउटलेट तसेच अधर्-वेळ बँिकग आउटलेट देखील
समािव आहेत.
1.1 संिहतेची उ ी े (Objectives of the Code)

संिहता खालील कारणासाठी िवकिसत के लेली आहे:
a. तुमच्याशी

वहार करताना बँिकग पर्थांच्या दजार्ंचा िकमान स्तर िनि त करून चांगल्या व वाजवी सेवांचा

पुरस्कार करणे.
b. पारदिशता वाढिवणे ज्यायोगे तुम्हाला आमच्या कडू न वाजवी अपेक्षा काय असा ात हे चांगल्या पर्कारे
समजावून देण.े
c.

वहाराचा उच्चतर दजार् गाठण्यासाठी स्पधार्त्मक बाजार शिक्तना पर्ोत्सािहत करणे.

d. तुम्ही व तुमची बँक यामध्ये िनष्पक्ष आिण सौहादर्पूणर् नाते िनमार्ण करणे.
e. बँिकग पर्णाली मध्ये िव ास वृिध्हगत करणे.
f. िडिजटल बँिकग च्या वातावरणात सुरिक्षत आिण वाजवी गर्ाहक सेवा पर्ोत्सािहत करणे.
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g. गर्ाहकांमध्ये जागरूकता वाढवणे आिण गर्ाहक संरक्षण वृिध्हगत करणे.
संिहतेचे मापदंड हे या संिहतेच्या पर्करण 2 मध्ये ‘पर्मुख वचनब ते ारे ’ समािव के ले आहेत.
1.2

संिहतेचा वापर (Application of Code)

ही संिहता, खाली दशर्वलेली आमची बँिकग उत्पादने िकवा सेवा, आमच्या शाखा िकवा आमच्या वतीने काम
करणारे एजंट यांचे

ारे , अथवा काउं टरवरून, फोनवरुन, पोस्टाने, इलेक्टर्ॉिनक माध्यमाने, इं टरनेट िकवा इतर

कोणत्याही प तीने िदल्या असल्या तरीही, लागू असेल. परं तु, खाली चच लेल्या सवर्च सेवा अथवा उत्पादने आम्ही
देऊ के ली असतीलच असे नाही.
a. चालू खाते, बचत खाते, मुदत ठे वी, आवत ठे वी, सावर्जिनक भिवष्य िनवार्ह िनधी खाते (PPF) व इतर सवर्
पर्कारची ठे व खाती;
b. पर्दान (Payment) सेवा, जसे िनवृि

वेतन, पेमट ऑडर्र, पैसे पाठिवण्याची सुिवधा जसे धनाकषर् (िडमांड

डर्ाफ्ट), वायर टर्ान्सफर व सवर् इलेक्टर्ॉिनक
c. सरकारी

वहार जसे, आरटीजीएस, एनईएफटी, आयएमपीएस, यू पी आय;

वहारांशी संबंिधत बँिकग सेवा;

d. डीमॅट खाते, समतूल्य (इिक्वटी), सरकारी रोखे;
e.

भारतीय चलनी नोटा/नाणी बदलण्याची सुिवधा;

f.

धनादेश संकलन (Cheque Collection), लॉकर सुिवधा, सुरिक्षत ठे व सेवा;

g.
h.
i.

कज, ओव्हरडर्ाफ्ट व हमी (guarantees);
पैसे बदलून देण्यासह िवदेशी िविनमय सेवा;
आमच्या शाखां ारे आिण / िकवा आमच्या अिधकृ त पर्ितिनधी िकवा एजंट ारे िवकली
जाणारी तर्यस्थ पक्ष (Third Party) िवमा व गुंतवणूक उत्पादने;

j. कर्ेिडट काडर्, डेिबट काडर्, एटीएम काडर्, स्माटर् काडर् अशी काडर् उत्पादने व पीओएस सेवा
(आमच्या उपकं पन्या िकवा संलग्न कं पन्यांनी देऊ के लेल्या कर्ेिडट काडार्ंसह);
k. िडिजटल सेवा जसे ई-वालेट, मोबाइल बिकग, इं टरनेट बिकग, यूपीआई, BHIM (िभम), आधार पे.
(ठळक अक्षरातील शब्दांचे अथर् पिरिश मध्ये "स्पि करण कोशात" िदले आहेत).
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2. पर्मुख वचनब ता (Key Commitments)

2.1 आपल्यापर्ती आमची मुख्य वचने (Our key Commitments to you)
2.1.1 वाजवी वतर्णिु कचा अिधकार (Right to Fair Treatment)
तुमच्याशी सवर्
a.

वहारांच्या बाबतीत, खालील बाब च्या संदभार्त, संयुिक्तक व उिचत वतर्न करू:

बँकेच्या काउं टरवर रोख रक्कम / धनादेश स्वीकारणे वा देणे, रकमांचे हस्तांतरण (Remittance), जुन्या
/ खराब नोटा बदलून देणे आिण त्याचपर्माणे पयार्यी

वस्थे ारा रोख-िवरिहत (cash less)

वहार

अश्या िकमान सेवा पुरवीणे.
b.

आम्ही आपल्याला देऊ के लेली बँिकग उत्पादने व सेवा आिण आम्ही अनुसारत असलेल्या प ित व पर्था
या बाबतीत या संिहतेमध्ये िनधार्िरत पर्ितब तांचे मापदंड साध्य करणे.

c. िडिजटल बँिकग सहीत आमची उत्पादने व सेवा संबंिधत कायदे व िनयमांनुसार असतील तसेच तुमच्या
गरजांशी सुसंगत आिण बँिकग क्षेतर्ातील पिरिस्थतीनुरूप असतील याची आम्ही काळजी घेऊ.
d. आमचे तुमच्याशी असणारे

वहार हे पारदशर्कता व एकात्मतेचे नैितक तत्व पाळणार असतील.

e. सुरिक्षत, िव सनीय, सोयीस्कर आिण मजबूत अशा िडिजटल बँिकग व पर्दान पर्णालीचा आम्ही वापर करु.
f. आमची आिथक उत्पादने आिण सेवा देताना आिण िवतरीत करताना वय, वंश, िलग, वैवािहक िस्थती,
धमर्, अपंगत्व िकवा आिथक िस्थतीच्या आधारावर आपल्याशी भेदभाव के ला जाणार नाही.
g. आपल्याबरोबरच्या सवर्

वहारांमध्ये िकमान मापदंड िनि त करून चांगल्या आिण वाजवी बँिकग

प त चा पर्चार करु.
h. आपल्या बरोबर सुयोग्य आिण न्याय्य संबंध िनमार्ण करणे.
i. आमच्या स्टाफला पुरेसे आिण योग्य पर्िशक्षण िदले जाईल ज्यायोगे हे सुिनि त करू की आमचे कमर्चारी
आपणास तातडीने आिण िवनमर्पणे मदत करतील व एखादी गो

अयोग्य प ितने झाली असल्यास

झालेल्या चुका दुरुस्त करून आपल्या तकर्ारी जलदपणे आिण सहानुभत
ू ीपूवर्क हाताळल्या जातील.
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2.1.2 पारदशर्कता, व न्य्याय आिण पर्ामािणक

वहाराचा अिधकार (Right to Transparency, Fair and

Honest Dealing)
आम्ही आमची िव ीय उत्पादने आिण सेवा कशा पर्कारे कायर् करतात हे आपणाला समजण्यासाठी :
a. िहन्दी, इं गर्जी िकवा स्थािनक भाषा या पैकी कोणत्याही एका िकवा अिधक भाषेत त्यांची पुरेशी मािहती

आवश्यक त्या सुरक्षा उपायां (Safeguards) सिहत िदली जाईल.
b.

आमची जािहरात आिण पर्चारात्मक सािहत्य स्प असून ते िदशाभूल करणारे नसल्याचे सुिनि त करू.
आम्ही तयार के लेले करारनामे पारदशर्क, सहज समजणारे आिण आपल्याला चांगल्या पर्कारे कळले आहेत
हे सुिनि त करण्यासाठी आम्ही सवर् पर्य

करू. उत्पादनाच्या िकमती, संबंिधत जोखीम, उत्पादनांच्या

जीवनचकर्ा दरम्यान वापराचे िनयम आिण अटी आिण परस्परांवर असणारया जबाबदायार्ं स्प पणे उघड
के ल्या जातील. आम्ही हे सुिनि त करू की आपण चुिकची िवपणन प ती, करार िवषयक सक्तीच्या अटी,
नकारात्मक पुि करणे अथवा चुकीच्या भाषांतराला बळी पडणार नाही.
हे साध्य करण्यासाठी पर्करण 3 मधील ‘मािहती पारदशर्कता’ आिण पर्करण 4 मधील ‘जािहरात, िवपणन
आिण िवकर्ी’ या मध्ये िदलेल्या प ती आिण कायर्प त चे आम्ही पालन करणार आहोत.
c.

आम्ही हे सुिनि त करू की तुम्हाला आिथक उत्पादने व सेवा, िकमान िशल्लक आवश्यकता (Minimum
Balance Requirement),

ाजदर आिण सेवा शुल्क व त्या संदभार्तले िनयम व अटी यांची संपूणर्

मािहती पारदशर्क प तीने िदली जाईल. ही मािहती आपल्या पसंतीनुसार खालीलपैकी कोणत्याही मागार्ने
उपलब्ध के ली जाईल:
(i)

एस एम एस िकवा ई-मेल ारा

(ii)

इलेक्टर्ोिनक िकवा छापील माध्यमां ारा

(iii)

आमच्या वेब-साइट ारा

(iv)

शाखेतल्या सूचना फ़लक ारा

[ वेब साइट व शाखेतल्या नोिटस बोडर्

ारे के लेला मािहतीचा पर्सार हा वर दशर्वलेल्या इतर प ती

ितिरक्त असेल ]
d. आपणाकरता कोणत्या सुिवधा उपलब्ध आहेत व त्याचा लाभ कसा घ्यावा याची मािहती िदली जाईल.

त्याचपर्माणे चौकशीसाठी तुम्ही कोणाला व कसे संपकर् करावे यािवषयी मागर्दशर्न के ले जाईल.
e.

आपल्याकरता आमच्या शाखेत खालील मािहती पर्दिशत करण्यात येईल:
(i)

आम्ही देऊ के लेल्या सेवा.

(ii)

बचत खाती आिण चालू खात्यांसाठी िकमान िशल्लक आवश्यकता, लागू असल्यास, आिण
िनधार्िरत िकमान िशल्लक खात्यांमध्ये न ठे वल्याब ल आकारले जाणारे शुल्क.
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(iii)
f.

पुिस्तके च्या स्वरूपात उपलब्ध असलेली मािहती.

खालील गो ीबाबतची धोरणे (Policies) आमच्या वेबसाइट वर पर्दिशत के ली जातील
(i)

ठे वी (Deposits)

(ii)

धनादेश संकलन (Cheque Collection)

(iii)

तकर्ार िनवारण (Grievance Redressal)

(iv)

नुकसान भरपाई (Compensation)

(v)

थकबाकी वसूली आिण सेक्युिरटी (तारण मालम च
े ा) पुनरर् ताबा (Collection of Dues &
Security Repossession)

(vi)

गर्ाहक अिधकारांची सनद (Charter of Customer’s Rights)

(vii)

गर्ाहक संरक्षण धोरण (सायबर फसवणूकी पासूनच्या संरक्षणा सिहत) (Consumer
Protection Policy)

(viii)

अनिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक बिकग

वहारांमधले मयार्िदत दाियत्व (Limited Liability in

respect of Unauthorized Electronic Banking Transactions)
(ix)

ज्ये

नागिरकांसाठी आिण िद ांग

क्ती करता असलेल्या सुिवधा (Facilities for Senior

Citizens and Differently Abled Persons)
g.

गर्ाहकांमधील संिहते संबंधी जागरूकता वाढवण्यासाठी आम्ही –
(i)

आपण आमच्याकडे खाते उघडताना आिण िकवा िवनंती के ल्यावर या संिहतेची पर्त उपलब्ध करू.

(ii)

आमच्या पर्त्येक शाखेत आिण आमच्या वेबसाइटवर ही संिहता उपलब्ध असेल.

(iii)

ही संिहता पर्भावीपणे अमलात आणण्यासाठी आमच्या कमर्चायार्ंना संिहते संबंिधत मािहती देण्याचे
पर्िशक्षण देण्याचे आम्ही सुिनि त करू.

(iv)

“या संिहतेतील तरतुद ” या िवषयावर गर्ाहक मेळावे (Customer Meets) िनयिमत पणे
आयोिजत करू.

2.1.3 सुयोग्यतेचा अिधकार (Right to Suitability)
आम्ही आपल्याला आपल्या गरजेनुसार आिण आपली आिथक पिरिस्थती आिण समज याचे आकलन करून योग्य
अशी आिथक उत्पादने सूिचत करू जी पर्करण 4 – “जािहरात, िवपणन आिण िवकर्ी” मध्ये तसेच “थडर् पाट
पर्ोडक्टस” च्या कलम 8.18 मध्ये िवस्ताराने दशर्वण्यात आले आहे.
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2.1.4 गोपनीयतेचा अिधकार (Right to Privacy)
“गोपिनयता आिण गु ता” या पर्करण 5 मध्ये नमूद के ल्यानुसार आम्ही आपली सवर् वैयिक्तक मािहती खाजगी आिण
गोपनीय म्हणून हाताळू
2.1.5 तकर्ार िनवारण आिण नुकसानभरपाईचा अिधकार (Right to Grievance Redressal and
Compensation)
काही चूक झाली तर ती आम्ही तातडीने आिण सहानुभत
ू ीपूवर्क खालील पर्माणे हाताळू :
a.

आमच्या चुका तातडीने दुरुस्त करून आिण चुकुन लागू के लेले कोणतेही बँक शुल्क आम्ही र करू तसेच
आमच्या चुकीमुळे उ वलेल्या कोणत्याही आिथक नुकसानाची भरपाई आमच्या नुकसान भरपाई
धोरणानुसार करू.

b.

आपल्या तकर्ारी तातडीने हाताळू

c.

जर आपण अ ाप समाधानी नसाल तर आपल्या तकर्ारीचा कसा पाठपुरावा करावा ते
सांगू.

d.

तांितर्क दोषा मुळे उ वणायार् अडचणी दूर करण्यासाठी सुयोग्य पयार्यी संधी उपलब्ध करुन देउ.

e.

आम्ही आपल्या मािहतीसाठी आमच्या शाखेमध्ये खलील गो ी पर्दिशत करू:
(i)

जर आपली काही तकर्ार असेल तर शाखेच्या अिधकाऱ्याचे नाव ज्याला तुम्ही भेटून तकर्ार
दाखल करु शकता.

(ii)

जर आपल्या तकर्ारीचे िनवारण शाखेत झाले नाही तर पर्ादेिशक (Regional) / िवभागीय
(Zonal) मँनेजर / मुख्य नोडल अिधकारी यांचे नाव व प ा ज्याना आपण भेटू शकता.

(iii)

शाखा ज्या बँिकग लोकपालाच्या (Ombudsman) अिधकार क्षेतर्ात असेल त्याचे नाव व
संपकर् तपशील.

या संिहतेच्या पर्करण 6 मधील उल्लेखा पर्माणे तकर्ार िनवारणाच्या अंतगर्त पर्िकर्ये बाबत आम्ही आपणास सल्ला
देऊ ज्यात बँिकग लोकपाल योजनेचा तपशील समािव आहे.
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3. मािहतीची पारदशर्कता (Information Transparency)

आमची आिथक उत्पादने, सेवा, अित महत्वाच्या अटी आिण िनयम (Most Important Terms and
Conditions - एमआईटीसी) यांची माहीती, लागू असलेल्या (एनेक्शर-1), ि भािषक / ितर्भाषी रूपात “सवर्
समावेशक नोिटस बोडर्” (Comprehensive Notice Board- सीएनबी) वर आमच्या पिरसरात आम्ही पर्दिशत
करू. तसेच, आम्ही पर्त्यक्ष-वेळ तत्वावर (Real time basis) सीएनबीवर ही मािहती, बदल पर्भावी तारखे सह,
अ यावत करत राहू.
खाली नमूद के लेल्या िविवध मगार्ने आपल्याला

ाजदर आिण शुल्काब ल मािहती िमळू शके ल.

a. आमच्या शाखेतील सूचना फलक.
b. आमच्या शाखेशी िकवा हेल्पलाईनशी संपकर् साधून.
c. आमची वेबसाइट.
d. आमच्या यासाठी िनयुक्त कमर्चारी / हेल्प-डेस्कशी संपकर् करून.
e. आमच्या शाखेमध्ये / आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या पर्शुल्क-अनुसच
ू ी (Tariff
Schedule) चा संदभर् घेऊन.

3.1 सामान्य मािहती (General Information)
आम्ही खलील गो ी करू:
a. आपल्याला देऊ के लेल्या िविवध उत्पादनांचे आिण सेवांचे पर्कार यांची मािहती देऊ व आपल्या गरजेनुसर योग्य
ते पयार्य सुचवु.
b. मूलभूत बचत बँक ठे व (Basic Savings Bank Deposit - बीएसबीडी) खाते उघडण्यासाठी लागणारी
आवश्यक कागदपतर्े ि भाषीय / ितर्भाषी स्वरूपात आमच्या सवर् शाखांमध्ये ठळकपणे पर्दिशत करू.
त्याचपर्माणे, “छोटे खाते” (Small Accounts) उघडण्यासाठी िशिथल के लेले िनयम देखील आम्ही पर्दिशत
करू.
c. आपल्याला स्वारस्य असलेल्या सेवा आिण उत्पादनांची पर्मुख वैिशष्

े व त्या करता लागू असलेले

ाज दर,

शुल्क व आकार यांची स्प आिण संपूणर् मािहती देऊ.
d. आमची बँिकग उत्पादने आिण सेवा यांचा लाभ घेण्याचे िविवध पयार्य उदा. आमच्या शाखा, बँिकग
आऊटलेटस्,

वसाय पर्ितिनधी,

वसाय सुिवधारक (Business Facilitators), एटीएम, मायकर्ो एटीएम,

फोन बँिकग, मोबाइल बँिकग, नेट बँिकग यांची मािहती देऊ व त्यासंबिध अिधक मािहती कशी िमळवता
येईल हे देखील सांगू.
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e. आमच्या कायदेिवषयक, िनयामक व आंतिरक धोरणांच्या गरजांसाठी तुमचा प ा व ओळख िस

करण्यासाठी

कोणती मािहती आम्हाला आवश्यक असते, हे तुम्हाला सांगू.
f. तुमचे हक्क व जबाबदायार्, िवशेषतः आम्ही देऊ के लेल्या नामिनदशन सुिवधेच्या (Nomination Facility)
संदभार्त जी सवर् ठे व खाती, सुरक्षा कक्षातील वस्तू (articles in safe custody) व सेफ िडपॉिज़ट लॉकर
याकरता िदली जाते, या संबिधची माहीती देऊ.
g. बचत / चालू खाते आिण इतर सवर् ठे व खात्यांसंबंधी “अित महत्त्वाच्या अटी आिण िनयम” (एमआईटीसी)
आपल्या रे कॉडर्साठी, खाते उघडण्यापूव आपल्याला देण्यात येईल.
3.2 “फोन करू नका” सेवा (Do Not Call Service)
तुम्ही आमच्या बँकेच्या "फोन करु नका” सेवा िकवा "रा ीय फोन करु नका सेवा" (National Do Not Call
Registry) मध्ये स्वतः अथवा आपल्या टेलीफ़ोन सेवा पुरवठादारा (Service Provider) माफर् त न दणी के ली
असेल तर आमची नवीन उत्पादने / सेवा यांची

ावसाियक मािहती फोन/एसएमएस/ ईमेल ारे आम्ही तुम्हाला

कळवणार नाही. तथािप, खाते िववरण (Account Statement) आिण इतर महत्वाची मािहती जसे एस एम एस
अलटर् सह खात्यातील

वहार, आिण तुम्ही सध्या लाभ घेत असलेली उत्पादने व सेवा यासाठी मातर् हे बंधन

असणार नाही.
3.3

ाज दर (Interest Rates)

आम्ही तुम्हाला खालील मािहती देऊ :
a. तुमच्या ठे व व कजर् खात्यासाठी कोणता
b. जर आपण घेतलेले कजर् िस्थर (Fixed)

ाजदर लागू आहे.
ाजदराचे असेल, तर कजर् करारामध्ये “ ाजदर पुनिनधार्रण कलम”

(Interest Reset Clause), जर असेल तर, आिण त्याची पर्भावी तारीख.
c. जर कजर् बदलत्या (Floating)

ाजदराचे असेल तर तुमच्या बदलत्या

(Reference Rate) ज्याच्याशी तुमचा बदलता
लागू

ाजदराशी संबंिधत संदभर्-दर

ाजदर जोडलेला असेल. तसेच तुमच्या कजार्साठी पर्त्यक्षात

ाजदर, संदभर् दरावर लावलेले अिधमूल्य (पर्ीिमयम) िकवा िदलेली सूट.

d. आपल्या कजार्ला “िस्थर” (Fixed) दरा पासून “बदलत्या” (Floating) दरा मध्ये िकवा उलटस्वरूपी रुपांतर
करण्याचा पयार्य आपल्याजवळ आहे का आिण असल्यास त्यकारता आकारले जाणारे शुल्क.
e. तुमच्या ठे व वर

ाज देय के व्हा असेल िकवा तुमच्या कजर् खात्यावर के व्हा

काल-ब ता.
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ाज आकारलं जाइल या संदभार्तील

f. आम्ही तुमच्या ठे व वर वा कजर् खात्यावर

ाजाची आकारणी कशी करतो आिण

ाजाची गणना कशी के ली

जाते.
3.3.1

ाज दरातील बदल ( Changes in Interest Rates )

आम्ही तुम्हाला आमच्या कजर् उत्पादना वरील

ाजदरातील बदल तसेच संदभर्

ाजदर यांच्यात होणारे बदल

खलील पैकी कोणत्याही मागार्ने आमच्याकडे अ यावत झालेल्या गर्ाहक संपकर् पत्य्यावर िनयिमत पणे कळवू.
i.

पतर्

ii.

ई-मेल

iii.

एसएमएस

iv.

पर्सार माध्यमे

ाज दरातील बदल आम्ही शाखे मधील नोटीस बोडर् आिण आमच्या वेबसाईटवर देखील पर्दिशत करू.
3.4 पर्शुल्क अनुसच
ू ी (Tariff Schedule)
3.4.1

शुल्क व आकार (Fees & Charges)

a. िविवध सेवांकिरता शुल्क व सेवा आकार आमच्या बँकेचे बोडर् िकवा बोडार्ने अिधकृ त के लेले
सक्षम अिधकारी यांच्या मान्यतेने ठरवलेले असतील आिण हे देखील सुिनि त के ले जाईल की
व ते वाजवी आिण कोणत्याही एकाच पर्कारच्या गर्ाहकांमध्ये भेदभाव करणारे नसतील.
b. आमच्या वेबसाईटवर शुल्क अनुसूची (Tariff Schedule) उपलब्ध असेल व त्याची एक पर्त
अवलोकनाथर् शाखेमध्ये ठे वली जाईल. आम्ही आमच्या शाखांमध्ये शुल्क अनुसूची

उपलब्ध

तुमच्या
असल्या

ब लची

नोटीस लावू.
c. तुम्ही िनवडलेली उत्पादने व सेवा यांना लागू असलेले आकार ‘शुल्क अनुसूची’ मध्ये िवस्ताराने

देऊ.

d. तुम्ही िनवडलेली उत्पादने / सेवांचा लाभ घेताना त्या संदिभत लागू असलेल्या अटी व शत यांचा भंग झाल्यास
िकवा न पाळल्यास तुम्हाला लागू होणा-या दंडाब लची मािहती आम्ही पुरवू.
3.4.2. शुल्क व आकार यातील बदल (Changes in Fees & Charges)
जर आम्ही कोणत्याही शुल्क िकवा आकारात वाढ के ली िकवा नवीन शुल्क िकवा आकार लागू के ले तर असे नवीन
बदल लागू होण्यापूव एक मिहना आधी खाते िववरणपतर् /ईमेल / एसएमएस अलटर्/शाखेतील नोटीसबोडर् ारे
आम्ही सूिचत करु. ही मािहती आमच्या वेबसाईटवर देखील ठळकपणे उपलब्ध असेल.
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3.5

अटी आिण शत (Terms & Conditions)

a. तुम्ही जी बँिकग उत्पादने अथवा ज्या सेवांची मागणी के ली असेल, त्याच्याशी संबंिधत अटी व शत आम्ही
तुम्हाला सांगू
b. सवर् अटी व शत वाजवी असतील आिण संबिधत अिधकार, दाियत्व व बंधने स्प करणा-या असतील तसेच
शक्यतो ही मािहती साध्या व सोप्या भाषेत िदली जाईल.
3.5.1 अटी व शत मिधल बदल (Changes in Terms & Conditions)
a. अटी व शत मिधल बदल आम्ही आपल्याला नवीन बदल लागू होण्याच्या एक मिहना आधी खालील पैकी
कोणत्याही एका िकवा अिधक मागार्ंनी कळवू.
i.

पतर्

ii.

खाते िववरण पतर् (स्टेटमट ऑफ अकाउं ट)

iii.

एसएमएस

iv.

ई-मेल

ही मािहती आमच्या शाखेतील नोटीसबोडर्वर आिण वेबसाईटवर सु ा उपलब्ध असेल.
b. साधारणपणे कोणतेही बदल हे संभा

पर्भावी (prospective effect) असतील व ते अमलात

आणण्याच्या

एक मिहना अगोदर सूिचत के ले जातील.
c. जर कोणतीही सूचना न देता आम्ही बदल के ले तर असे बदल आम्ही 30 िदवसात सूिचत करु. जर असा बादल
आपल्याकारता असुिवधाकरक असेल तर अश्या बदलाच्या सुचनेच्या तारखेपासून 60 िदवसांत तुम्ही तुमचे
खाते बंद करु शकता िकवा खाते बदल करू शकता. त्यामुळे तुम्हाला बदल झालेला वािढव आकार िकवा
ावे लागणार नाही.
d. अटी व शत यामधे के लेले बदल तात्काळ वेबसाईट वर अ यावत के ले जातील. त्याचपर्माणे
आपण िवनंती के ल्यास नवीन अटी व शत यांची पर्त आपणास िदली जाईल.
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ाज

4. जािहरात, िवपणन आिण िवकर्ी (Advertising, Marketing and Sales)

a. आमची जािहरात आिण पर्चारात्मक (Promotional) सामगर्ी स्प असतील व िदशाभूल करणारे
नसतील हे आम्ही िनि त करू.
b. कोणतीही जािहरात िकवा पर्चारात्मक सािहत्य ज्यामध्ये बँिकग सेवा िकवा उत्पादने याकडे लक्ष वेधले असेल
िकवा ज्यात

ाजदराचा उल्लेख असेल व अशावेळी जर इतर आकार व शुल्क लागू होत असेल तर त्यांचा

आम्ही उल्लेख करु व आपण िवनंती के ल्यास / मािगतल्यास संबंिधत अटी व शत सिवस्तरपणे उपलब्ध करुन
देऊ.
c. आधारभुत सेवा (Support Services) देण्यासाठी जर आम्ही ितसऱ्या पक्षाची (थडर् पाट ) मदत घेत असू, तर
तुमची वैयिक्तक मािहती (जर त्या थडर् पाट ला िदली असेल तर) ती थडर् पाट आमच्या इतकीच गोपनीय व
सुरिक्षत तहने हाताळे ल हे आम्ही सुिनि त करू.
d. तुम्ही लाभ घेत असलेल्या आमच्या िव ीय उत्पादनांची वेगवेगळी वैिशष्

े आम्ही तुम्हाला वेळोवेळी इ-मेल,

एसएमएस, फोन ारे संपर्िे षत करु. जर तुम्ही आमच्या "फोन करु नका" सुिवधेवर न दणी के ली नसेल तर
आमच्या इतर उत्पादने / सेवा िवषयक सुरू असलेल्या िविवध योजनांची (Offers) ची मािहती आपणाला देऊ.
आपल्याला ईमेल ारा पाठवले गेलेल्या मािहती संदभार्त भिवष्यात संपर्ेषणाची सदस्यता र (unsubscribe)
करण्याचा पयार्य आपणास आहे.
e. आमच्या िव ीय उत्पादनांचे / सेवांचे िवपणन करण्याकरता आम्ही “थेट िवकर्ी पर्ितिनधी” (Direct Selling
Agents – डीएसए) यांची िनयुिक्त करू शकतो. आमचे डीएसए जेव्हा तुमच्याकडे आमची उत्पादने/सेवा
िवकण्यासाठी तुमच्याशी पर्त्यक्ष िकवा फोनवर संपकर् करतील त्यावेळी त्यांचे वतर्न कसे असावे याची एक
संिहता आम्ही तयार के ली आहे. जेव्हा ते आमची उत्पादने िवकण्यासाठी तुमच्याशी पर्त्यक्ष िकवा फोनवर
संपकर् साधतील तेव्हा त्यांनी ते बँकेचे फक्त ‘िवकर्ी पर्ितिनधी’ आहेत अशी ओळख देणे अिनवायर् आहे. आमच्या
वतीने काम करणारी िकवा आमची उत्पादने िवकणारी थडर् पाट िकवा एजंट सदर िनयमांचे पालन करे ल हे
आम्ही सुिनि त करू.
f. आमचे पर्ितिनधी / कु रीयर िकवा डीएसए यांच्या संदभार्तील गैरवतर्णूक िकवा त्यांच्या कडू न झालेले या संिहतेचे
उल्लंघन याबाबतीत कोणतीही तकर्ार आपणाकडू न पर्ा झाली तर आम्ही योग्य ती पाऊले उचलून त्या संदभार्त
चौकशी करु व आमच्या नुकसान भरपाईच्या धोरणानुसार आपले झालेले नुकसान भरुन देऊ.
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g. आम्ही हे सुिनि त करू की आमच्या वतीने काम करणारा कोणीही एजट िकवा आमची आिथक उत्पादने
िवकणारी कोणीतीही थडर् पाट िवकर्ीचा

वहार पूणर् झाल्यावर त्यांना िमळणारी फी िकवा कमीशन उघड

करे ल.
h. आम्ही हे सुिनि त करू की आमच्या जािहरात मध्ये काल्पिनक / फस ा / िदशाभूल करणायार् ऑफरब ल
जागरूकता वाढिवण्यासाठी आवश्यक अश्या सवर् संबंिधत संदश
े ांचाही समावेश असेल.

12

5. खाजगीपणा आिण गोपिनयता (Privacy and Confidentiality)

आम्ही तुमची सवर् वैयिक्तक मािहती खाजगी व गोपनीय ठे वू (कालांतराने जरी तुम्ही आमचे गर्ाहक रािहला नाहीत
तरी). त्यासाठी आम्ही खालील तत्व आिण धोरणांचा अवलंब करू:
a. खालील बाब चा अपवाद वागळता, तुमच्या खात्यासंदभार्तील तुम्ही स्वतः िदलेली िकवा अन्य मागार्ने
िमळालेली मािहती आम्ही, आमच्याच गटातील कं पनी वा अन्य कोणत्याही कं पनी सह, कोणालाही देणार नाही.
(i) कर्ेिडट इन्फमशन कं पनीज़ (रे ग्युलेशन) अ◌ॅक्ट (सीआयसीए) पर्माणे कजार्ची मािहती, असुरिक्षत कजर्, कर्ेिडट
काडर् इ. मािहती कर्ेिडट इन्फॉमर्मेशन कं पनीज (सीआयसी) ला देण.े
(ii) काय ाने आवश्यक असलेली िकवा बँिकग िनयामकाने मगीतलेली मािहती देणे.
(iii) जनते पर्ित दाियत्व या नात्याने उघड करावी लागणारी मािहती.
(iv) आमचे िहत-संबंध जपण्याच्या उ ेशाने मािहती देण्याची आवश्यकता असल्यास (उदाहरणाथर् फसवणूक
रोखण्यासाठी). परं तु िवपणन उ ेशासाठी (marketing purpose) मातर् आम्ही िकवा आमच्या गटातील
इतर कं पन्यांसह आपली िकवा आपल्या खात्याची (आपल्या नाव आिण पत्त्यासह) कोणासही मािहती देण्याचे
हे एक कारण म्हणून वापरणार नाही.
(v) जर तुम्ही आम्हाला मािहती उघड करण्यासाठी पर्ािधकृ त के ले तर.
(vi) तुमच्यािवषयी बँकर संदभर् (Banker’s Reference) आमच्याकडे मािगतला गेला तर तो देण्यापूव
आम्हाला तुमची लेखी परवानगी लागेल.
b. तुम्ही आम्हाला स्प पणे अिधकृ त के ल्यािशवाय आम्ही तुमची वैयिक्तक मािहती िवपणन / िवकर्ीच्या कारणासाठी
कोणालाही देणार नाही िकवा आम्हीही वापरणार नाही.
c. जर आम्ही आपल्याकडू न के वायसी (KYC) च्या गरजां ितिरक्त कोणतीही मािहती गोळा के ली तर ती खाते
उघडण्याच्या फॉमर्चा एक भाग म्हणून असणार नाही तर ती स्वतंतर्िरत्या गोळा करू. जर आम्ही आपणाकडू न
कोणतीही अितिरक्त मािहती गोळा के ली तर आम्ही कोणत्या कारणासठी ही मािहती घेत आहोत याचे कारण देऊ
आिण त्यासाठी आपणाकडू न िविश संमती घेऊ.
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5.1 कर्ेिडट मािहती कं पन्या (Credit Information Companies - CICs)
जेव्हा तुम्ही कजर् सुिवधेसाठी अजर् करता तेव्हा:
a. आम्ही तुम्हाला CIC ची भूिमका, आम्ही त्यांच्याकडे करू शकत असलेल्या तुमच्या चौकशीचे मु े व त्यांनी
पुरिवलेल्या मािहतीचा तुमच्या कजर् िमळिवण्याच्या क्षमतेवर होणारा पिरणाम हे िवषद करू.
b. CIC कडू न आम्ही िमळवलेल्या कर्ेिडट इन्फमशन िरपोटर्ची पर्त तुमच्या िवनंतीनुसार आिण त्याकरीता तुम्ही
िनधार्िरत शुल्क भरल्या नंतर उपलब्ध के ली जाईल.
c. आपण आमच्याकडू न घेतलेल्या कजार्ची अचूक मािहती CIC ला ठरािवक कालांतराने देत राहू.
d. CIC ला कळवलेल्या मािहती मध्ये आपण घेतलेल्या वैयिक्तक कजार्ची देखील मािहती असेल जर:
(i) तुमच्या कडू न कजार्ची परतफे ड करण्यात िदरं गाई झाली असेल.
(ii) देय रकमे संदभार्त काही िववाद असेल.
e. आम्ही कजार्ची िस्थती (Credit Status) तातडीने अ यावत करु परं तु कोणत्याही पिरिस्थतीत देय रकमेची
(Overdues) परतफे ड झाल्याच्या तारखेपासून 30 िदवसां पेक्षा जास्त कालाविध या करता लागणार नाही. कजर्खाते बंद झाल्यास 30 िदवसांच्या आत सीआईसी ला िरपोटर् के ले जाईल. जर तुमचे कजर् खाते अगोदर िडफॉल्ट
मध्ये असेल व त्यानंतर िनयिमत (Regularize) झाले असेल तर ही मािहती सीआईसी ला पुढील िरपोटर् मध्ये
अ यावत के ली जाईल. जर आंिशक (partial) / िवलंिबत (delayed) िकवा देय रकमेची कोणतीही तडजोड़
असल्यास, ते आपल्या कर्ेिडट गुण-तािलके वर (credit score) पिरणाम करु शके ल.
f. सीआयसीला पुरिवल्या जाणायार् मािहतीब ल जर काही मतभेद असल्यास आम्ही अशी मािहती देण्याची कारणे
समाधानकारकपणे समजावून या पर्करणाचे िनराकरण करू.
g. आपण आमच्याकडू न घेतलेले कर्ेिडट / कजर् सुिवधा संबंिधत मािहती आम्ही कोणत्या सीआयसी ला िरपोटर् के ली
आहे

ाचा तपशील आपण िवनंती के ल्यास आम्ही आपणास सांगू.

h. रु.25 लाख(**) िकवा त्यापेक्षा अिधक रकमेच्या हेतुपुरस्सर चुकारपणा (willful defaulters) करणारे ओळखून
आम्ही त्यांची नावे जाहीर करू आिण िरझव्हर् बके च्या मागर्दशर्क तत्त्वांनुसार, काटेकोरपणे

अशा िवलफु ल

िडफॉल्टरची नावे कर्ेिडट मािहती कं पन्याना (CICs) सादर करू.
i. ज्यांचे खाते संशयास्पद (Doubtful) िकवा तोटा (Loss) म्हणून वग कृ त के ले आहे अशा रु.100 कोटी(**) िकवा
त्यापेक्षा अिधक अशा रकमेच्या िडफॉल्टरची नावे िरझव्हर् बके च्या मागर्दशर्क तत्त्वांनुसार, काटेकोरपणे कर्ेिडट
मािहती कं पन्याना (CICs) सादर करू.
**(िकवा वेळोवेळी सुधारीत के ल्यापर्माणे)
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6. तकर्ारी, गा-हाणी व अिभपर्ाय (Complaints, Grievances and Feedback)

6.1.

अंतगर्त प ित (Internal Procedures)

a.

तुम्हाला जर तकर्ार करायची असेल तर आम्ही तुम्हाला सांगू:
i.

तकर्ार कशी करावी.

ii.

तकर्ार कु ठे करावी

iii.

तकर्ार कोणाकडे करता येईल

iv.

आमच्या कडू न उ राची अपेक्षा कधी करावी

v.

तकर्ार िनवारण करण्यासाठी कोणाला भेटावे

vi.

झालेल्या िनणर्याबाबत जर तुम्ही समाधानी नसाल तर पुढे काय करावे.

b. आमचे कमर्चारी तुम्हाला तुमच्या कोणत्याही पर् ांबाबत मदत करतील.
c.

तकर्ारी योग्य िरतीने व जलद हाताळण्याच्या आमच्या प ितची मािहती तुम्हाला कु ठे उपलब्ध होउ शके ल हे
आम्ही सांग.ू

d. तुमच्या तकर्ारीसंदभार्त तुम्ही ज्यांचेशी संपकर् करू शकता त्या अिधका-याचे नाव शाखेमध्ये पर्दिशत के ले जाईल.
जर शाखेच्या पातळीवर तुमची तकर्ार सोडिवली गेली नाही, तर आम्ही हे सुिनि त करू की आपली तकर्ार
बके च्या अंतगर्त सव च्च तकर्ार िनवारण अिधकायार्च्या स्तरावर नेउन आपल्याला 30 िदवसांच्या आत अंितम
पर्ितसाद िदला जाईल. आपली इछा असल्यास आपण आमच्या िवभागीय / पर्ादेिशक

वस्थापकाला / पर्मुख

नोडल अिधका-याला (PNO) भेटू शकता, ज्यांचे प े शाखेमध्ये पर्दिशत के लेले असतील.
e. जर आपण आपली लेखी तकर्ार हाती िदली असेल तर आम्ही ताबडतोब त्याची पावती देऊ आिण एक "तकर्ार
संदभर् कर्मांक" स्वतंतर्रीत्या तुमच्या न दणीकृ त मोबाईल नंबरवर एसएमएस ारे पाठिवला जाईल. जर आपली
तकर्ार फोन ारे आमच्या िनयुक्त टेिलफोन हेल्पडेस्क िकवा गर्ाहक सेवा कर्मांकावर के ली असेल तर, आम्ही
आपल्याला एक तकर्ार संदभर् कर्मांक देऊ आिण आपल्या तकर्री संदभार्तील पर्गतीची मािहती वाजवी
कालावधीमध्ये देऊ.
f. आपली तकर्ार पर्ा

झाल्या पासून 30 िदवसांच्या आत पर्करणाचा तपास करून आम्ही आपल्याला अंितम

पर्ितसाद पाठवू िकवा आपल्याला पर्ितसाद देण्यास जास्त वेळ का लागत आहे याचे स्प ीकरण देण्याचा पर्य
करू. तरी देखील जर आपण समाधानी नसाल तर आपल्या तकर्ारीचा पाठपुरवा कसा करावा हे सांगू.
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g. तकर्ार दाखल के ल्यापासून जर 30 िदवसाच्या आत आमच्याकडू न उ र / समाधानकारक उ र तुम्हाला िमळाले
नाही व तुम्हाला इतर मागार्ंनी तकर्ारीचे िनवारण करुन घ्यावे असे वाटत असेल तर बँिकग लोकपाल
(Banking Ombudsman) योजनेखाली िरझव्हर् बँकेने नेमलेल्या बँिकग लोकपालांशी तुम्ही संपकर् करू
शकता. त्यािवषयीची कायर्-प ती आमचे कमर्चारी तुम्हाला स्प करतील.
6.2 बँिकग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme)
बँिकग लोकपाल योजना आमच्या वेबसाईटवर आम्ही पर्दिशत करू. आपण िवनंती के ल्यास योजनेची पर्त नाममातर्
शुल्कात उपलब्ध करुन िदली जाईल.

आमच्या पर्त्येक शाखेमध्ये ती शाखा कोणत्या बँिकग लोकपालाच्या

अिधकारक्षेतर्ा अंतगर्त येते त्यांचे नाव व प ा पर्दिशत के ला जाईल. जर बँिकग लोकपालाने िनणर्य िदला आिण
आम्हा जवळ त्या िनणर्या िवरू

अपील करण्याचा कोणताही आधार नसल्यास, तकर्ारकत्यार्ने हा िनणर्य मान्य

असल्याचे िलिखत स्वरूपात िदल्याच्या तारखेपासून 30 िदवसांच्या आत आम्ही या िनणर्याचे पालन करू.
6.3 गर्ाहकांच्या सभा (Customer Meets)
वैचािरक देवाण-घेवाण आिण सूचनांचे एक िनयिमत माध्यम म्हणून आम्ही ठरािवक कालांतराने गर्ाहकांच्या सभा
आयोिजत करण्याचा पर्य करू.
6.4 शाखा-स्तरीय गर्ाहकसेवा सिमती सभा (Branch Level Customer Service Committee Meetings)
शाखा स्तरीय गर्ाहकसेवा सिमतीच्या मािसक सभेची तारीख आम्ही आमच्या शाखांमध्ये पर्दिशत करु. इच्छा
असल्यास आपण त्या सभेला उपिस्थत राहू शकता
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7. थकबाकीची वसूली (Collection of Dues)
a. जेव्हा आम्ही कजर् देऊ, त्यावेळेसच त्याच्या परतफे डीचे वेळापतर्क म्हणजेच रक्कम, कालाविध, िकती व कशा
हप्त्यांमध्ये फे डायची हे स्प पणे सांग.ू तथािप जर तुम्ही परतफे डीचे वेळापतर्क पाळले नाही तर तुमच्याकडू न
पैसे वसूल करुन घेण्यासाठी देशातील पर्चिलत काय ापनुसार योग्य ती पावले उचलली जातील.
b. थकबाकी वसूलीसाठी िकवा सेक्युिरटीचा (तारण मालम च
े ा) पुनरर् ताबा घेण्यासाठी आिण वसूली पर्ितिनधी
(एजंट) नेमण्यासाठी आमचे बँकेच्या बोडर् ारे मान्यता पर्ा असे धोरण असेल.
c. वसूली करता पर्ितिनधी (एजंट) नेमताना सवर् संबिधत कायदे, िनयम, मागर्दशर्क तत्वे आिण मंजूिरसाठी अटी,
परवाना िकवा न दणी संबिधत सवर् बाबी िवचारात घेतल्या जातील.
d. आम्ही हे सुिनि त करू की आमचे वसूली एजंट त्यांची जबाबदारी काळजीपूवक
र् व संवेदन
ं िशलतेने
पाडण्यासाठी योग्यपर्कारे पर्िशिक्षत असतील. आम्ही हे देखील सुिनि त करू

की

ते

आखून

पार
िदलेल्या

मयार्दांचे उल्लंघन करणार नाहीत.
e. आमचे कजर् परतफे डीचे धोरण सौजन्यपूणर्, िनष्पक्ष आिण मन वळिवण्याच्या तत्वावर आधािरत आहे. गर्ाहकांचा
िव ास वृध गत करणे आिण त्यांच्याबरोबर दीघर्कालीन संबंध िनमार्ण करण्यावर आम्ही िव ास ठे वतो.
f. आपणाकडू न देय असलेल्या रकमे ब लची सवर् मािहती आम्ही आपल्याला देऊ आिण त्याची परतफे ड
करण्यासाठी पुरेशी पूवर्सूचना आपल्याला देण्याचा पर्य करु.
g. वसूली एजन्सीकडे कजर् चुकवण्याचा (डीफॉल्ट) मामला सोपावण्यापूव त्या पर्करणाची नीट तपासणी करण्याची
आमची यंतर्णा असेल, म्हणजे आमच्या कामातील तर्ुिट मुळे तुम्हाला असुिवधा होणार नाही.
h. जेव्हा आम्ही आपल्या िवरू

वसूली पर्िकर्या आरं भ करू त्यावेळेस आपणास लेखी सूिचत करू व त्याचबरोबर

आपली के स कोणत्या वसूली एजंटकड़े / संस्थेकडे िदली आहे त्याचे नाव, प ा व फोन नंबर आपणास देऊ.
i. आम्ही वसूलीसाठी नेमलेल्या एजन्सीज / कं पन्यांची मािहती आमच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असेल.
J. त्याचपर्माणे, आपण िवनंती के ल्यास, आपल्याशी संबंिधत िरकव्हरी एजन्सीज / कं पन्यांचा तपशील आमच्या
शाखेत उपलब्ध करून देऊ.
k. आमचे कमर्चारी िकवा वसूली वा सेक्युिरटीचा(तारण मालम ेचा)पुनरर् ताबा (Security Repossession)
घेण्याकरता आमच्या कडू न अिधकृ त करण्यात आलेली कोणतीही

क्ती (ती िकवा तो) स्वतःची ओळख देतील

आिण आम्ही िदलेले अिधकार पतर् पर्स्तुत करतील. त्याचपपर्माणे, आपण िवनंती के ल्यास, बँकेने िदलेले अथवा
बँकेने अिधकृ त के लेल्या अिधका-याने िदलेले स्वतःचे ओळखपतर् दाखवतील.
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l. आमचे सवर् कमर्चारी िकवा बँकेने वसूलीसाठी िकवा सेक्युिरटीचा (तारण मालम ेचा) पुनरर् ताबा घेण्यासाठी
अिधकृ त के लेली कोणतीही

िक्त खालील मागर्दशर्क तत्वाचे पालन करे ल.

सवर्साधारणपणे तुम्ही िनवडलेल्या स्थानी तुमच्याशी संपकर् साधला जाईल. जर असे िविश िठकाण

i.

तुम्ही सांिगतलेले नसल्यास तुमच्या घरी िकवा तेही शक्य न झाल्यास तुमच्या कामाच्या
/ वसायाच्या िठकाणी तुमच्याशी संपकर् साधला जाईल.
आमचे कमर्चारी / एजट स्वतःची ओळख व बँकेचे पर्ितिनिधत्व करण्याचा त्यांचा अिधकार तुम्हाला

ii.

अवगत करतील.
iii.

तुमच्या गोपनीयतेचा आदर के ला जाईल .

iv.

तुमच्याशी सभ्यपणे संवाद साधला जाईल.

v.

तुमच्या कामाच्या िकवा

वसायाच्या दृ ीने अपवादात्मक िरत्या आवश्यक झाल्यास िकवा िविश

पिरिस्थती वागळता, साधारणपणे, आमचे पर्ितिनधी तुमच्याशी सकाळी 7.00 ते संध्याकाळी 7.00
या वेळेदरम्यान संपकर् साधतील.
िविश वेळी िकवा िविश जागी फोन न करण्या िवषयीच्या तुमच्या िवनंतीचा शक्यतोवर आदर

vi.

राखला जाईल.
vii.

फोन के ल्याच्या वेळा, फोन कॉल ची संख्या आिण झालेले संभाषण यांच्या न दी ठे वल्या जातील.

viii.

देय रकमेबाबतचे िववाद िकवा मतभेद परस्परं ना स्वीकायर् व सु विस्थत रीतीने सोडिवण्यासाठी पूणर्
मदत के ली जाईल.

ix.

पैसे वसूलीसाठी तुमच्या घरी आले असता सभ्यता व औिचत्य पाळले जाईल. आमचे अिधकारी/एजंट
कोणत्याही

िक्तिवरु

नाहीत, त्याचपर्माणे

कोणत्याही पर्कारे मौिखक िकवा शािररीक धाकदपटशा िकवा तर्ास देणार
जाहीरिरत्या मानहानी करणे िकवा कु टुंिबयांचा, िमतर्ांचा, कजर् अनुमोदन

करणारयांचा इ. खाजगीपणा ला बाधा आणणे, धमक्या देण,े िननावी फोन करणे आिण चूकीचे व
िदशाभूल करणारे िनवेदन करणे अश्या मागार्चा अवलंब करणार नाहीत.
तथािप, संपकार्साठी तुमची मािहती अ यावत करत रहाणे ही तुमची जबाबदारी आहे. जर तुम्ही िदलेल्या
मािहतीच्या आधारे बँक तुमच्याशी संपकर् साधू शकली नाही, तर उपलब्ध सर्ोतां ारे तुमची मािहती गोळा
के ली जाईल आिण तुमचा शोध घेण्यासाठी तुमचे िमतर् / नातेवाईक यांच्याशी संपकर् के ला जाईल.
x.

कु टुंबातील कु णाचा मृत्यु अश्या अनुिचत पर्संगी अथवा लग्ना सारख्या एखा ा महत्वाच्या पर्संगी फोन
करणे / वसूली साठी भेट घेणे टाळले जाईल.

xi.

वसूली एजंटच्या गैर-वतर्नाब ल आपल्याकडू न कोणतीही तकर्ार आल्यास त्याची चौकशी के ली जाईल.
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7.1 देय रािश वसूल करणे व तारण मालम च
े ा ताबा घेण्याचे धोरण (Collection of Dues and Security
Repossession Policy)
थकबाकी वसूली आिण गहाण वस्तूंचा पुनरर् ताबा घेण्यासाठी आम्ही काय ाशी सुसंगत अशा धोरणांचा अवलंब
करु. सदर धोरण आमच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असेल आिण िवनंती के ल्यास त्याची पर्त आपल्याला आमच्या
शाखांमध्ये अवलोकनाथर् उपलब्ध के ली जाईल.

19

8. उत्पादने आिण सेवा (Products & Services)

8.1 ठे व खाती (Deposit Accounts)
a. तुम्ही आमच्याकडे िविवध पर्कारची खाती उघडू शकता जसे बचत खाते, मुदत ठे वी, चालू खाते, इत्यािद. आपण
अशी खाती खालील शैली मध्ये उघडू शकता:
i.

एकल नावाने

ii. संयुक्त नावे
iii. संयुक्त पणे (कोणीही एक िकवा उ रजीवी) (Either or Survivor)
iv. संयुक्त पणे (पर्थम
v. संयुक्त पणे (नंतरची

िक्त िकवा उ रजीवी) (Former or Survivor)
िक्त िकवा उ रजीवी) (Later or Survivor)

िकवा
vi. अन्य कोणत्याही प तीने
b. आम्ही आपणाकरता “बेिसक बचत बँक ठे व खाते” (Basic Savings Bank Deposit Accounts- BSBD)
उपलब्ध करू ज्या मध्ये िकमान िशल्लक रकमेची (Minimum Balance) पूवर्-अट नसेल. आम्ही कोणतेही शुल्क न
आकारता, पासबुका(**) सह, िकमान सवर्सामान्य सुिवधा पुरवु / देऊ. या संदभार्तील मािहती पारदशर्किरत्या
आपणास खाते उघड्ण्याच्या वेळेस िदली जाईल.

(**) पेमट बँका आिण स्मॉल फायनान्स बँकां करीता पासबुक / स्टेटमट ऑफ अकाउं ट संदभर्तील िनयम ऑपरे िटग
मागर्दशर्क तत्त्वांनुसार असतील. पेमट बँका आिण स्मॉल फायनान्स बँका याना
पासबुका ऐवजी पेपर फॉमर् / इलेक्टर्ॉिनक स्वरूपात खात्याचे स्टेटमट देण्याची अनुमती आहे.
c. वर दशर्वलेली खाती, परवानगी-योग्य असेल त्यापर्माणे, नामिनदशन सुिवधेसह (Nomination Facility)
आपण उघडू शकता. खाते उघडण्याच्या फॉमर्मध्ये आम्ही नामिनदशनासाठी पयार्य समािव
नामिनदिशत

करू तसेच

क्तीचे नाव पासबूक / अकाउं ट स्टेटमट / िफ़क्स्ड िडपॉिज़ट िरसीट (FDR) वर दशर्िवण्याचा पयार्य

देखील उपलब्ध असेल.
खाते उघडण्याच्या वेळीच आम्ही वर उल्लेख असलेल्या खात्यांचा तसेच नामिनदशन सुिवधे मुळे होणारा पिरणाम
स्प करू.
d. तुम्ही के लेल्या नामिनदशनाची मािहती िमळाल्याची आम्ही पावती / स्वीकृ ित देऊ व पासबुक / अकाउं ट स्टेटमट
/ एफडीआर वर नामिनदशनाची सत्यता न दू. त्याचपर्माणे आपण लेखी िवनंती के ल्यास नामिनदिशत
देखील त्यावर नमूद करू.
e. आम्ही पासबुकां मध्ये ठे व िवमा संरक्षणािवषयी (Deposit Insurance Cover) मािहती पुरवू.
f. बँके बरोबरच्या सवर्

वहारांचा पुरेसा तपशील आम्ही पासबुकां मध्ये देऊ.
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िक्तचे नाव

g. खाते उघडण्याच्या वेळी आम्ही आपल्याला “तरल ठे व सुिवधा” (Liquid Deposit Facility), स्वीप अकाउं ट
आिण आमच्या तत्सम बँिकग उत्पादनाब ल, त्यांचे पिरणाम आिण कायर्प तीसह, सूिचत करू.

8.1.1 खाते उघडणे आिण ठे व खात्यांवरील

वहार (Account Opening and Operation of Deposit

Accounts)
कोणतेही ठे व खाते उघडण्या पूव , आम्ही:
a. "तुमच्या गर्ाहकांना जाणून घ्या" (के वायसी) मागर्दशर्क सूचनांनुसार योग्य ती काळजी-पर्िकर्या (Due
diligence) पूणर् करू.
b. या संदभार्त आवश्यक अशी कागदपतर्े िकवा पुरावे सादर करण्यास आपणास सांग.ू
c. गोळा के ली जाणारी मािहती के वळ आमच्या के वायसी करता आवश्यक, मनी ल डिरग पर्ितबंधक िकवा इतर
कोणत्याही वैधािनक आवश्यकतांनुसार असेल. जर आम्हाला कोणतीही अितिरक्त मािहती हवी असेल तर ती
स्वतंतर्पणे मािगतली जाईल आिण अशी अितिरक्त मािहती मागण्या साठीची कारणे आम्ही स्प करू. काय ाने
अिनवायर् नसल्यास अशी मािहती पर्दान करणे आपणाकरता स्वैिच्छक असेल. काय ाची अंमलबजावणी करणारी
एखादी संस्था / बँिकग िनयामकाने आवश्यक के ले नसल्यास ही मािहती गोपनीय ठे वली जाईल.
d. खाते उघडण्याच्या फॉमर् उपलब्ध करू ज्या मध्ये के वायसी च्या पूतर्ते करता आम्हाला आवश्यक असलेल्या
मािहतीचे िववरण आिण पडताळणीसाठी वा रे कॉडर् करता लागणारी कागदपतर्े सादर करणे या संदभार्तली मािहती
असेल.
e. के वायसीच्या संदभार्तील कागदपतर्े िनयिमत कालावधीने सादर करणे आवश्यक करु ज्यायोगे आमचे रे कॉड्सर्
अ यावत करणे आम्हाला शक्य होईल.
f. ठे व खाते उघडताना पर्िकर्यात्मक औपचािरकता स्प करू आिण आपण मािगतलेले आवश्यक ते स्प ीकरण देऊ.
g. ज्या ठे व सुिवधेचा आपण लाभ घेऊ इिछता त्या करता लागू असलेल्या “अित महत्वाच्या अटी व शत ” (Most
Important Terms and Conditions -MITC) आपणास देऊ.
h. खाते उघडण्याच्या वेळी तुम्हाला, एमआयटीसीचा एक भाग म्हणून, िडपॉिज़ट इन्शुरन्स अँड कर्ेिडट गॅरंटी
कॉप रे शन ऑफ इं िडया (डीआयसीजीसी) यांनी देऊ के लेल्या ठे व िवमा योजनेचा तपशील व त्या संदभार्तील िनयम
व अटी उपलब्ध करून देऊ.
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8.1.2 आपले खाते बदल करण्या संदभार्त (Changing Your Account)
a. जर आपण आपल्या चालू / बचत खात्याच्या िनवडीब ल आनंदी नसाल तर, खाते उघडल्या पासून 14
िदवसांच्या आत, आपण आमच्या इतर कोणत्याही खाते / आम्ही देऊ के लेल्या उत्पादनांत फे रबदल (Switch)
करण्यासाठी आमच्याशी संपकर् साधू शकता. वैकिल्पकिरत्या, आपण आपले

खाते, त्यावरील जमा झालेल्या

ाजासह, बंद करण्याचा पयार्य देखील िनवडू शकता. अशा पर्करणांमध्ये कोणतेही दंडात्मक शुल्क लागू के ले
जाणार नाही.
b. आपण आपले चालू / बचत खाते बंद करण्याचा िनणर्य घेतल्यास, आम्ही आपणाकडू न सूचना पर्ा झाल्याच्या,
परं तु सवर् औपचािरक पूतत
र् ा आिण सवर् जरूरी कागदपतर्े सादर के ल्यानंतर, तीन कामकाजाच्या िदवसांच्या आत
आवश्यक कृ ती करू.
c. जर आपण आपल्या सिकर्य आिण ऑपरे िटव्ह खात्याला आमच्याच बँकेच्या दुसयार् शाखेत स्थालांतिरत करू
इिच्छत असाल, तर आम्ही त्यापर्माणे करू. या संदभार्त आपली िवनंती पर्ा

झाल्यावर, आम्ही पत्त्याचा नवीन

पुरावा न मागता आिण आपल्या वतर्मान पत्त्याब ल आपल्या स्वतःच्या घोषणापतर्ाच्या आधारे आपले खाते 3
(तीन) कामकाज िदवसांच्या आत आपल्या इिछत शाखेत हस्तांतिरत करू. परं तु सहा मिहन्यांच्या आत तुम्हाला
बदल झालेल्या पत्त्याचा कागदोपतर्ी पुरावा सादर करावा लागेल. आपले खाते िकर्यान्वियत (operationalised)
झाल्यानंतर आम्ही आपणास लवकरात लवकर सूिचत करू. आपल्या िव मान स्थायी सूचना (Standing
Instructions) / डायरे क्ट डेिबट, इत्यािद, जर असल्यास, त्या संबिध आपले खाते हस्तांतिरत के लेल्या शाखेला
सूिचत के ले जाईल.
8.1.3 बचत / चालू खाती (Savings / Current Accounts)
जेव्हा आपण ठे व खाते उघडाल तेव्हा, आम्ही:
a. एका ठरािवक कालावधीत िकती

वहार, रोख / एटीएम िवथडर्ॉअल्स, इत्यािद िवनामूल्य के ले जाऊ शकतात

याची मािहती देऊ.
b. िविहत मयार्दा ओलांडल्यास आपल्याला कोणत्या पर्कारचे शुल्क लागू के ले जाईल याची मािहती देऊ. शुल्काचा
तपशील आमच्या पर्शुल्क-अनुसूची (टेिरफ शे
c. आपल्या बचत ठे व वर कोणत्या दराने

ूल) मध्ये समािव के ला जाईल.

ाज िदले जाईल, त्याचे मोजमाप कसे के ले जाते आिण त्याच्या देयकाचा

ठरािवक कालाविध याबाबतची मािहती आपल्याला िदली जाईल.
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8.1.3.1 िकमान खाते-िशल्लक (Minimum Balance)
a. बचत बँक खात्यात िकमान िशल्लक रक्कम िकती असावी हे आमच्या शाखेमध्ये पर्दिशत के ले जाईल.
b. ठे व उत्पादने जसे बचत बँक खाते आिण चालू खाते िकवा कोणत्याही अन्य पर्कारचे ठे व खाते या संदभार्त आम्ही
आपल्याला सूिचत करू की:
i. खात्याच्या ऑपरे शन्स संबिधत अटी व शत चा एक भाग म्हणून अशा खात्यांमध्ये िकती िकमान
िशल्लक रक्कम ठे वणे आवश्यक आहे.
ii. जर आपण आपल्या खात्यात िकमान िशल्लक रक्कम कायम ठे वण्यात कसूर के ल्यास त्याब ल लागू
होणारे शुल्क. शुल्काचा तपशील आमच्या पर्शुल्क-अनुसूची (टेिरफ शे

ूल) मध्ये समािव असेल.

iii. िकमान िशल्लक रकमेच्या िनयमात कोणतेही बदल करण्यापूव 30 िदवसांची पूवर्सूचना िदली
जाईल.

ा सूचना कालावधी (Notice Period) दरम्यान आम्ही वाढ झालेली िकमान िशल्लक रक्कम

आपल्या खात्यात न ठे वल्या ब ल कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. यािशवाय आपणाकड़े
बीएसबीडी खात्यात बदल (िस्वच) करुन घेण्याचा पयार्य असेल ज्यासाठी आम्ही कोणतेही शुल्क
आकारण्यापूव आपल्याला सूिचत करू.
iv. आम्ही हे सुिनि त करू की बचत खात्यातील िशल्लक के वळ “िकमान िशल्लक” न ठे वल्याच्या
शुल्क आकारणीमुळे नकारात्मक (Negative) होणार नाही. जर खाते बंद िकवा पुनरुज्जीिवत
करायचे झाल्यास िकमान िशल्लक न ठे वल्यामुळे लागू के लेले शुल्क भरण्याची मागणी आम्ही करणार
नाही.
v. आपण आपल्या खात्यात “िकमान िशल्लक” न ठे वल्या ब ल चे शुल्क हे आपल्या खात्यात आढळू न
आलेल्या िकमान िशल्लक रकमेच्या कमतरतेच्या पर्माणात असेल.
8.1.3.2 शुल्क (Charges)
चेकबुक जारी करण्याकरता, अितिरक्त / डु प्लीके ट स्टेटमट ऑफ अकाउं ट, डु प्लीके ट पासबूक, पेड़ चेक च्या
पर्ितिलिप, फोिलयो शुल्क, डेिबट काडर्, एटीएम काडर्, स्वाक्षरी सत्यापन, चेक िरटनर्, जनादेश (Mandate) िकवा
खात्याच्या शैलीतील बदल, बचत / चालू खाते बंद करणे, होम बर्ांच /नॉन-होम बर्ांच मधे रोख जमा करणे वा
काढ़णे, बँकेच्या स्वत:च्या / इतर बँकाच्या एटीएम / माइकर्ो एटीएम मधून कॅ श / नॉन-कॅ श
िविश

शुल्क आमच्या पर्शुल्क-अनुसूची (टेिरफ शे

ूल) मध्ये समािव

असेल. िदलेल्या सवलती िकवा सुट त्या

सवलतीच्या मूळ वैधता कालावधी दरम्यान काढू न घेतल्या जाणार नाहीत.
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वहार, इत्यािद चे

8.1.3.3 पासबूक / स्टेटमटस ** (Passbook / Statements)
a. आपणास आपले खाते

वस्थािपत करण्यासाठी आिण त्यातील न दी तपासण्यासाठी, जर आपण पासबूक हा

पयार्य िनवडला नसेल तर, आम्ही आपल्याला मािसक खाते-उतारा / ईमेल

ारा स्टेटमट्स (आपली संमती

असल्यास) पुरवु. ही सुिवधा िडिजटल माध्यमातून सु ा उपलब्ध होउ शके ल.
b. आपण आम्हाला, आपल्या खात्यासाठी सामान्यतः उपलब्ध आहे त्यापेक्षा अिधक वेळा खाते िववरण पर्दान
करण्यास सांगू शकता. ही सेवा सशुल्क असेल व आमच्या पर्शुल्क-अनुसूची (टेिरफ शे

ूल) मध्ये समािव असेल.

c. आम्ही आमचा एमआयसीआर कोड आिण आयएफएस कोड चेकबुक, पासबुक्स आिण खाते िववरण (अकाउं ट
स्टेटमेन्ट) यावर दशर्वू.
d. बँकेच्या गर्ाहक सेवा कदर्ाचा कर्मांक आिण शाखेचा संपकर् कर्मांक आम्ही पासबूक आिण खाते िववरण (अकाउं ट
स्टेटमट) वर उपलब्ध करून देऊ.
e. आम्ही आिथक वषार्मध्ये एकदा "कजर् खात्याचे िववरण” (स्टेटमट) िवनामूल्य पर्दान करू. हे िववरण (स्टेटमट)
ऑनलाइन सुिवधे ारे िकवा ईमेल- ारे उपलब्ध के ले जाईल आिण या पयार्यांच्या अनुपिस्थतीत पोस्ट ारे
पाठवण्यात येईल. जर तुम्हाला कजर् खात्याच्या िववरणाची (स्टेटमेन्टची) नक्कल िकवा अिधक पर्ती ह ा असतील
तर त्याकािरता जे शुल्क लागू असेल ते आमच्या वेबसाइट वर असलेल्या पर्शुल्क सूची (टैिरफ शै

ूल) मध्ये तसेच

कजार् संबधीच्या दस्तऐवजा मध्ये नमूद के लेले असेल.

(**) पेमट बँका आिण स्मॉल फायनान्स बँकां करीता पासबुक / खाते िववरण (स्टेटमट ऑफ अकाउं ट) संदभर्तील
िनयम ऑपरे िटग मागर्दशर्क तत्त्वांनुसार असतील. पेमट बँका आिण स्मॉल फायनान्स बँका याना पासबुका ऐवजी
पेपर फॉमर् / इलेक्टर्ॉिनक स्वरूपात खात्याचे िववरण (स्टेटमट) देण्याची अनुमती आहे.
8.1.3.4 जमा खात्यांची शर्ेणीसुधारणा आिण मूल्यवृि कारक सेवांचा समावेश (Upgradation of deposit
accounts and addition of value added services)
जर आपले खाते शर्ेणीसुधारणा िकवा मूल्यविधत सेवांसाठीच्या अटी पूणर् करत असेल, तर आपल्या लेखी संमतीने
िकवा इतर कोणत्याही मागार्ने िकवा जेथे आपली मान्यता पर्माणीकृ त इलेक्टर्ॉिनक माध्यमा ारे घेतली जाते अश्या
पर्कारे घेतल्यानंतरच शर्ेणीसुधारणा िकवा मूल्यविधत सेवां पुरवल्या जातील.
8.1.3.5 जमा खात्यांचे अवनितकरण (Downgrading of Deposit Accounts)
एकदा खाते वरच्या दजार् वरुन खालच्या दजार्वर अवनत झाल्यानंतर आपणास तसे कळवू. 30 िदवसांच्या
पूवर्सूचनेनंतर आम्ही खाते अवनत करू. अज्ञान
8.1.4 अल्पवयीन (अज्ञान) मुलांची खाती (Accounts of Minors)
a. आपण िवनंती के ल्यास आम्ही तुम्हाला सांगू की एखा ा अल्पवयीन (अज्ञान)

िक्तच्या नावे ठे व खाते कसे

उघड़ता येते आिण ते कसे ऑपरे ट करता येते.
b. अल्पवयीन (अज्ञान)

िक्त कोणत्या तारखेस वयस्क (सज्ञान) होत आहे हे आम्ही सूिचत करू.
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8.1.5 िनिष्कर्य / सु खाती (Inoperative / Dormant Accounts)
आम्ही हे करू :
a. जेव्हा तुम्ही तुमचे खाते उघडाल तव्हा कोणत्या पिरिस्थतीत तुमचे खाते िनष्कर्ीय / सु

म्हणून वग कृ त के ले

जाईल याची तुम्हाला मािहती देऊ. तसेच, आपले खाते िनिष्कर्य / सु असे वग कृ त करण्यापूव िकमान तीन महीने
अगोदर त्याचे होणार पिरणाम आमच्या रे कॉडर् पर्माणे आपल्या अंितम न दलेल्या पत्त्यावर आिण /िकवा ईमेल ारे
आपणास सूिचत करू.
b. आपले खाते िनिष्कर्य / सु असे वग कृ त के ले जात आहे हे सांगणारा एसएमएस / ईमेल देखील पाठवण्याचा
पर्य करू.
c. खाते िनष्कर्ीय / सु असे वग कृ त करण्यापूव संयुक्त खातेधारकाला / खातेधारकांना सु ा सूिचत के ले जाईल.
d. आपण खाते सिकर्य करू इिच्छत असल्यास आम्ही आपल्याला या प तीची मािहती देऊ.
e. खाते के वळ िनिष्कर्य / सु झाल्यामुळे कोणतेही शुल्क लागू के ले जाणार नाही.
f. िनिष्कर्य खात्याच्या सिकर्यकरणासाठी (पुन्हा चालू करण्यासाठी) आम्ही आपल्याला शुल्क आकारणार नाही.
g. सु खाते सिकर्य झाल्यावर, आपल्या िवनंती नुसार, एसएमएस / ईमेल िकवा पतर्ासह िविवध मागार्ने आपणास
सूिचत करू.
8.1.6 तुमचे खाते बंद करण्या संदभार्त (Closing your account)
सामान्य पिरिस्थतीत, आम्ही िकमान 30 िदवसांची सूचना व कारणे िदल्यािशवाय आपले खाते बंद करणार नाही.
अशा पर्करणांमध्ये, आपल्या ारे आधीच जारी के लेल्या धनादेशांकिरता आपण पयार्यी

वस्था करणे बंधन कारक

राहील व त्याचपर्माणे अश्या खात्यावर नवीन धनादेश जारी करण्यापासुन स्वतःला परावृत करणे आवश्यक असेल.
8.2 समाशोधन चकर् / संकलन सेवा (Clearing cycle / Collection Services)
a. संकलनासाठी पाठवण्याकरता धनादेश जमा करण्यासाठी आम्ही डर्ॉप-बॉक्स सुिवधा देऊ. डर्ॉपबॉक्समध्ये जमा
झालेले धनादेश योग्य रीतीने आिण तातडीने न दले जावे हे सुिनि त करण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली
जाईल. तरीसु ा, आपल्या इछेनुसार, आपण धनादेश डर्ॉपबॉक्समध्ये जमा करण्या ऐवजी बँकेच्या काउं टरवर जमा
करुन पोचपावती घेऊ शकता.
b. आम्ही स्थािनक आिण पररगावच्या धनादेश / िडमांड डर्ाफ्ट ई. समाशोधन चकर्ाब ल, त्याच िदवसाच्या
(same day) िक्लअिरगसाठी धनादेश इत्यािद दाखल करण्यासाठी कट-ऑफ वेळ, आपण धनादेश इत्यािद जमा
के ल्यानंतर पैसे कधी काढू शकता, समाशोधनासाठी िवलंब झाल्यास आमच्या चेक कलेक्शन पॉिलसी नुसार
(धनादेश वसूली /नुकसान भरपाई धोरणानुसार) आपणास कधी
सूिचत करू.
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ाज देय होते यासारख्या तपशीलांसह आपल्याला

c. जर चेक, डीडी इत्यािद संकलनास िवलंब झाला तर आमच्या धनादेश वसूली /नुकसान भरपाई धोरणानुसार,
तुमच्याकडू न मागणी होण्याची वाट न पाहता, तुम्हाला नुकसान भरपाई िदली जाईल.
d. जर आपण संकलनासाठी जमा के लेला धनादेश पर्दान न होता परत आला तर तुम्हाला त्विरत एसएमएस / ईमेल
ारे कळवण्यात येईल.
e. आपण जारी के लेला परं तु पर्दान न करता आलेला / अस्वीकृ त धनादेश अिधकृ त स्वाक्षरी असलेल्या चेक िरटनर्
मेमो सोबत, ज्यामधे अस्वीकृ ितची तारीख व नाकारण्याचे करण समािव

असेल, 24 तासांच्या आत तुम्हाला

परत के ला जाईल.
f. जर बाहेरगावच्या धनादेशासाठी तात्काळ कर्ेिडट देऊ करण्यात आले, तर याबाबत िनयम व अटी यांची मािहती
देऊ, उदा. तुम्ही दाखल के लेले चेक्स / डर्ाफ्ट्स ई. संतोषजनकरीत्या संचािलत अश्या खात्या मध्ये कोणत्या मयार्दे
पयर्ंत कर्ेिडट के ले जाऊ शकतात, इत्यािद.
g. जर आपण आमच्याकडे जमा के लेले चेक / डर्ाफ्ट इ. मागर्स्थ असताना गहाळ झाले (lost in transit) तर आम्ही
आमच्या धनादेश वसूली /नुकसान भरपाई धोरणा पर्माणे आपणास डु िप्लके ट चेक / डर्ाफ्ट िमळण्याकरता सवर्
पर्कारची मदत करू व आमच्या धनादेश वसूली /नुकसान भरपाई धोरणानुसार आपणास भरपाई देऊ.
h. आपण जेव्हा खाते उघडाल त्या वेळेस आिण आपण जेव्हा िवचारणा कराल तेव्हा आम्ही वरील मािहती देऊ. जर
आमच्या धनादेश वसूली /नुकसान भरपाई धोरणा मध्ये काही बदल झाल्यास, सुधािरत धोरण आमच्या वेबसाइट
वर पर्दिशत के ले जाईल आिण ते आमच्या सवर् शाखांमध्ये उपलब्ध के ले जाईल.
8.3 रोिखचे
a.

वहार (Cash Transactions)

वहाराच्या पर्कारावर असलेले कोणतेही िनबर्ंध िकवा लागू असलेले शुल्क यांचा अपवाद वागळता, आम्ही

आमच्या सवर् शाखेत कोअर बँिकग पर्णालीनुसार रोख रक्कम स्वीकारु अथवा अदा करू.
b. खराब / मळलेल्या नोटा आिण / िकवा छोटी नाणी आम्ही दर िदवशीच्या एका िनधार्िरत मयार्दे पयर्ंत आमच्या
सवर् शाखांमध्ये िविनयिमत करून त्याबद्ल्यात चांगल्या दजार्च्या, स्वच्छ अश्या नोटा / नाणी जारी करू.
त्याचपर्माणे ही सेवा, एका िनधार्िरत मयार्दप
े यर्ंत, िनयिमत नसलेल्या (Walk-in) गर्ाहकांकरता सु ा उपलब्ध
असेल.
c. िनिद रकमेपेक्षा अिधक रोख रकमेच्या

वहारांसाठी आपला पॅन (PAN) सादर करणे आवश्यक असेल.
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8.4 थेट नावे टाकणे / डेिबट आिण स्थायी िनदश (Direct Debits and Standing Instructions)
या संदभार्त आम्ही खालीलपर्माणे कृ ती करू:
a. थेट डेिबट / स्थायी िनदश कशा पर्कारे कायर् करतात, तुम्ही त्या कशा न दवू िकवा र

करू शकता आिण

त्यासंबिधचे शुल्क याची मािहती आपणास खाते उघडताना देऊ. या सेवे करीता आमच्या पर्शुल्क-सूची नुसार शुल्क
आकारले जाईल.
b. थेट डेिबट करता आपण िदलेले आदेश [रा ीय इलेक्टर्ॉिनक समाशोधन सेवा (NECS) / रा ीय स्वयंचिलत
समाशोधन गृह (NACH) च्या अंतगर्त] आिण आपल्या इतर स्थायी सुचनांनुसार कृ ती करू. जर आपल्या
आदेशानुसार कृ ती करण्यास िवलंब अथवा हयगय झाल्यास व त्यामुळे आपले आिथक नुकसान वा आपणावर
अितिरक्त बोज़ा पडल्यास आम्ही आपल्याला बँकेच्या नुकसान भरपाई धोरणानुसार भरपाई देऊ. तुमच्या खात्यात
पुरेशी िशल्लक नसल्यामुळे जर तुमच्या आदेशाचे पालन करता आले नाही तर पर्शुल्क अनुसूचीपर्माणे (Tariff
Schedule) आकार घेतला जाईल.
c. जेव्हा असे िनि त होईल की एखादी रक्कम तुमच्या खात्यात अनिधकृ तपणे / चुकीने डेिबट के ली गेली आहे तेव्हा
ती रक्कम

ाजासह तुमच्या खात्यात कर्ेिडट के ली जाईल व आमच्या नुकसान भरपाई धोरणानुसार आपणास

भरपाई िदली जाईल.
8.5 पर्दान रोखण्याची सुिवधा (Stop Payment Facility)
या संदभार्त आम्ही खालीलपर्माणे कृ ती करू:
a. तुम्ही जारी के लेल्या चेकच्या बाबतीत तुमची पर्दान रोखण्याची सूचना स्वीकारु. तुमच्याकडु न तशी सूचना
िमळाल्यावर तात्काळ त्याची पोचपावती देऊ आिण, जर आमच्याकडू न चेक अगोदरच पर्दािनत (Clear) झाला
नसेल तर, पुढील कृ ित करू.
b. पर्शुल्क अनुसूिचमध्ये नमूद के ल्यापर्माणे, लागू असल्यास, आकार लावू.
c. जर पर्दान रोखण्याची सुचना आम्हाला िमळाल्यानंतर आमच्याकडू न चेकचे पर्दान के ले गेले, तर तेवढी रक्कम
परत करू व आमच्या नुकसान भरपाई धोरणानुसार भरपाई देऊ.
8.6 तुम्ही जारी के लेले धनादेश / डेिबट सूचना (Cheuqes / Debit Instructions)
आम्ही हे करू :
a.

तुमच्या खात्यातून पर्दािनत झालेले मूळ धनादेश / डेिबट सूचना िकवा त्यांच्या पर्ितिलिप िकवा चेक

टर्ंकेशन िसस्टम (CTS) नुसार सादरकत्यार् बँकेकडू न पर्ा
असलेल्या कालावधीसाठी जतन करू.

27

झालेली चेकची पर्ितमा काय ानुसार

आवश्यक

b. जोवर आमच्याकडे रे कॉड्सर् उपलब्ध आहेत तोपयर्ंत पुरवा म्हणून धनादेश/धनादेशाची पर्ितमा/ डेिबट सूचनेची
पर्त िकवा पर्ितमा आपणास देऊ. जर तुमच्या खात्यातील पर्द

धनादेश / डेिबट सूचनांच्या संदभार्त काही वाद

असेल आिण िववािदत चेक ई. च्या पर्ितिलिपची आपण िवनंती के ल्यास अश्या धनादेशांच्या / डेिबट सुचनेच्या
तारखेपासून एका वषार्च्या आत मागणी के ल्यास आकार लागणार नाही. मातर् एक वषार्च्या कालाविधनंतर अश्या
िवनंतीवर पर्शुल्क सूची पर्माणे आकार लावला जाईल.
C. पर्दान न झालेले आिण कालबा

(stale) झालेले धनादेश आम्ही कसे हताळतो ते आपल्याला िविदत करू. या

संदभार्त आकारले जाणारे शुल्क आमच्या पर्शुल्क सूची मध्ये समािव असेल.
8.7 मुदत ठे वी (Term Deposits)
a. जेव्हा आपण आमच्याकडे मुदत ठे व ठे वाल, तेव्हा खाते उघड्ण्याच्या तुमच्या अजार्तच ठे वीची मुदत पूणर्
झाल्यानंतर ठे वीच्या रकमेचा परतावा कशा प तीने पािहजे, त्याब लच्या सूचना घेऊ.
b. मुदत पूणर् झाल्यानंतर ठे वीच्या परता ा संदभार्त आपली कोणतीही सूचना नसल्यास, ठे वीच्या मुदतपुत ची
तारीख पुरेशी अगोदरच पतर् /ई-मेल /एसएमएस ारा आपणास कळवू.
c. तदनंतरही आपणाकडू न कोणतीही सूचना पर्ा झाली नाही तर, कर-बचत ठे वी ई. सारख्या मुदत ठे वी सोडू न,
त्या ठे वीचे पूव च्याच मुदतीकरता परं तु पर्चिलत

ाज दराने नूतनीकरण करू.

d. मुदत ठे वीचे पैसे मुदतपुत होण्याआधीच काढण्याची पर्िकर्या सांगू. ही मािहती खाते उघडण्याचा फॉमर् / एम
आय टी सी (महत्वाच्या अटी व शत ) / मुदत ठे व पावतीच्या मागील बाजूसही उपलब्ध असेल.
e. मुदत ठे वीचे पैसे मुदत पूणर् होण्याआधीच काढ़ायचे झाल्यास लागू असलेले

ाज दर आिण आकारले जाणारे

शुल्क यांची मािहती देऊ.
f. मुदत ठे वीचे पैसे मुदत पूणर् होण्याआधीच काढ़ायचे झाल्यास, जर सवर् ठे वीदारांनी या करता संयुक्तपणे िविश
अिधदेश (Mandate) िदला असल्यास, पूवर्वत

िक्त िकवा उ रजीवी / दोह पैकी एक िकवा उ रजीवी या

अिधदेशा पर्माणे परवानगी देऊ. खाते उघड्ण्याच्या अजार्मध्येच आम्ही अश्या अिधदेशाचे पर्योजन करू.
g. मुदतपुत नंतरच्या एखा ा तारखेस जर तुम्हाला ठे वीचे नूतनीकरण करायचे असल्यास त्यासाठी लागू होणारे
ाज, अटी व शत , तुमची ठे व स्वीकारताना सांगू. ही मािहती खाते उघडण्याचा फॉमर् / एम आय टी सी
(महत्वाच्या अटी व शत ) / मुदत ठे व पावतीच्या मागील बाजूसही उपलब्ध असेल.
h. तुमच्या ठे व वरील जमा
असलेली बंधने आिण मूळ

ाजाच्या उत्प ा संदभार्त आयकर कायदयातील तरतुदी, या काय ांतगर्त आमच्यावर
ोतातून कर कापताना तुम्हाला िमळू शकणारी सूट याब ल मािहती देऊ.
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i. जर तुमचे

ाजाचे उत्प

हे करपातर् नसेल तर अजर् करतेवेळी आम्ही आपल्याकडू न फॉमर् 15G िकवा 15H, जो

लागू असेल तो, स्वीकारु. जर तुम्ही तुमच्या

ाजाच्या उत्प ावर कर भरण्यास जबाबदार नसाल तर तुम्ही

आम्हाला आवश्यक असेल तो फॉमर् आिथक वषार्च्या सुरवातीला सुपूदर् करू शकता. आम्ही अशा फॉम्सर् ची
पोचपावती देऊ.
j. तुमच्या ठे वीवर जमा झालेल्या / पर्दान के ल्या जाणायार्

ाजातुन जर आम्ही कर वज़ावट के ली तर िनधार्िरत

कालाविधत त्यासंबधीचे पर्माणपतर् तुम्हाला देऊ.
8.7.1 मुदत ठे व च्या तारणवार िमळणारे कजर् (Advance against Term Deposits)
मुदत ठे व च्या तारणावर उपलब्ध असलेले कजर् / अिधकषर् (ओव्हरडर्ाफ्ट) सुिवधा यािवषयी आम्ही सुस्प पणे सांगू.
8.8 मृत खातेधारकांच्या बाबतीत दा ांचे िनराकरण (Settlement of claims in respect of deceased
account holders)
a. आमच्या ठे व धोरणाचा एक भाग म्हणून मृत खातेधारकांच्या बाबतीत दा ांचे िनराकरण करण्यासाठीची
कायर्रत पर्िकर्या (operational procedure) आमच्या शाखेत आिण आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
b. मयत खातेधारकांचे दावे िनराकरणासाठी ज्या

िक्त आमच्याशी संपकर् साधतील त्या

क्तीना आम्ही दावा

करण्याकरता लागणारे फॉम्सर् उपलब्ध करुन देऊ. हे फॉम्सर् आमच्या वेबसाइट वर देखील उपलब्ध असतील.
8.8.1 उ रजीवी / नामिनदश कलम असलेली खाती (Accounts with survivor / nominee clause)
a. मयत खातेदाराने जर त्याचे ठे व खाते नामिनदशन सुिवधेचा वापर करुन वैधिरत्या नामिनदशन के ले असेल
िकवा ‘उ रजीवी’ कलमासह खाते उघडले असेल (जसे “दोह पैकी एक िकवा उ रजीवी” िकवा “कोणीही एक िकवा
उ रजीवी” िकवा “पर्थम

िक्त िकवा उ रजीवी” िकवा “नंतरची

िक्त िकवा उ रजीवी”) तर मयत खातेदाराच्या

खात्यातील िशल्लकीचे पर्दान मयत खातेदाराच्या उ रजीवी / नामिनदिशत
i. उ रजीवी / नामिनदिशत

क्तीला के ले जाईल, जर –

िक्त स्वतःची ओळख आिण खातेदाराच्या मृत्युच्या

वस्तुिस्थित बाबत योग्य कागदपतर्ांचा पुरवा सादर करुन पटवून देईल.
ii. मयत खातेदाराच्या खात्यातून रक्कम पर्दान करण्यास बँकेस मज्जाव करणारा सक्षम
न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसल्यास.
अश्या पर्करणांमध्ये, मयत खातेदाराच्या खात्यात िकती रक्कम िशल्लक आहे हे िवचारात न घेता, मयत
खातेदाराच्या उ रजीवी / नामिनदिशत

िक्तस, त्याच्याकडू न उ रािधकार पर्माणपतर् (Succession

Certificate), पर्शासन पतर् (Letter of Administration) िकवा पर्ोबेट इ. िकवा नामिनदिशत

िक्तकडू न

क्षितपूित बंध (Indemnity Bond) िकवा जामीन (Surety) न मागता मयत खातेदाराच्या खात्यातील िशल्लक
रक्कम पर्दान के ली जाईल.
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b. उ रजीवी/नामिनदिशत

िक्तना मयत खातेदाराच्या कायदेशीर वारसांचे िव स्त म्हणून बँकेकडू न पर्दान

िमळे ल. अथार्त त्यामुळे मयत

क्तीच्या खात्यातील रक्कम ज्या

क्तीला बँकेने अदा के ली आहे अशा

िक्तिवरु चे

कोणाचेही हक्क व दावे याना क्षती पोहोचणार नाही.
c. या अट च्या अधीन राहून उ रजीवी/नामिनदिशत

िक्तना रक्कम पर्दान के ल्यानंतर बँक आपल्या दाियत्वामधून

पूणर्पणे मुक्त होईल.
d. "दोह पैकी कोणीही एक िकवा उ रजीवी" िकवा "पिहला िकवा उ रजीवी" असा अिधदेश (Mandate)
असलेल्या मुदत ठे व च्या बाबतीत कोणत्याही एका ठे वीदाराच्या मृत्युनंतर उ रजीवी सह-खातेदारांना मुदतपुत
पूव ठे वी काढू न घेण्याची परवानगी तेव्हाच िदली जाईल, जेव्हा सवर् ठे वीदारांकडू न अशा पयार्याचा अिधदेश
बँकेला िदला गेला असेल. मुदितपूव ठे वीचे पैसे काढायचे असल्यास ठे िवच्या तारखेस लागू असलेल्या

ाज दराने

व ज्या कालाविध पयर्ंत ठे व आमच्याकड़े जमा होती त्या कालाविध पयर्ंत, कोणत्याही दंडािशवाय, िदली जाईल.
e. कृ पया याची न द घ्या की संयुक्त नावे असलेल्या ठे व खात्या संदभार्त सवर् खातेदारांच्या दुदवी मृत्यु नंतरच
नामिनदिशत

िक्तचे त्या खात्यावरील अिधकार गर्ा

धरले जातील.

f. नामिनदशन न दणी करते वेळी आपणास नामिनदिशत

िक्तचे नाव पासबुक / खात्याचे िववरण /एफ डी आर

मध्ये दशर्वावे अथवा नाही याबाबत पयार्य उपलब्ध असेल.
8.8.2.

उ रजीवी / नामिनदश कलम नसलेली खाती (Accounts without the survivor / nominee

clause)
जर मयत खातेदाराने नामिनदशन के लेले नसेल िकवा “दोह पैकी कोणीही एक िकवा उ रजीवी” (जसे एकल िकवा
संयुक्तिरत्या पिरचािलत खाते) या पध्दतीचे खाते नसेल तर सामान्य माणसाला नाहक होणारा तर्ास व गैरसोय
टाळण्यासाठी खातेदाराच्या कायदेशीर वारसांना परतफे ड करण्यासाठी आम्ही सोपी पर्िकर्या अवलंबू. आमच्या
जोखीम

वस्थापन धोरणानुसार क्षितपूत बंध-पतर्ा ितिरक्त (Letter of Indeminity) इतर कागदपतर् सादर

करावी न लागता मयत ठे वीदाराच्या खात्यातील िकती रक्कम परत देता येऊ शके ल याची आम्ही िकमान मयार्दा
ठरवू (आपण मागणी के ल्यास ही मािहती शाखेत िदली जाईल).
8.8.3

दावा चुकता करण्याची काल मयार्दा (Time limit for settlement of claims)

दावेदारानी खातेदाराच्या मृत्युचा योग्य तो पुरावा व बँकेस समाधानकारक अशी दावेदाराची स्वत:ची ओळख
पटवून िदल्यास मयत खातेदाराच्या वतीने सादर झालेला दावा, आम्हाला िमळाल्यापासून 15 िदवसाच्या आत
चुकता करु व मयत

िक्तच्या उ रजीवी / नामिनदिशत
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िक्तना देय रक्कम अदा करू.

8.8.4. मुदतपुत पूव मुदत ठे व खाते िनलंिबत करणे (Premature termination of term deposit account)
मुदत ठे व च्या बाबतीत, खाते उघडण्याच्या फॉमर् मध्येच आम्ही असे कलम समािव करू की ज्यायोगे खातेदाराचा
मृत्यु झाल्यास मुदत ठे व मुदतीपूव िनलंिबत करण्यास (मोडण्यास) मुभा िदलेली असेल. याकरता लागू असलेल्या
अटी सु ा खाते उघडण्याच्या फॉमर्मध्येच िदलेल्या असतील. अश्या पर्कारे मुदतपुत पूव पैसे काढतांना कोणतेही
दंडात्मक शुल्क लागू होणार नाही.
8.8.5. मयत खातेदाराच्या नावावर येणारा पैशाच्या ओघाचे

वस्थापन (Treatment of flows in the

name of the deceased depositor)
मयत खातेदाराच्या उ रजीवी / नामिनदिशत

िक्तला होणारे क टाळण्यासाठी, मयत खातेदाराच्या नावावर

येत राहणा-या पैशांच्या संदभार्त उ रजीवी / नामिनदिशत

िक्तकडू न योग्य पर्कारचा करारनामा / अिधकारपतर्

घेतले जाईल. यासाठी खालीलपैकी एखा ा मागार्चा अवलंब करण्याचा िवचार के ला जाईल.
i.

नामिनदिशत / उ रजीवी

िक्त आम्हाला " ________________ मयत यांची मालम ा" अशा नावाने

एक खाते उघडण्यासाठी पर्ािधकृ त करु शकते., ज्यामध्ये मयत खातेदाराच्या नावावर येणारे सवर् पैसे जमा
के ले जातील, मातर् पैसे काढता येणार नाहीत.
िकवा
ii.

नामिनदिशत/उ रजीवी

िक्तने आम्हाला पर्ािधकृ त के ल्यास आलेले पैसे, "खातेदार मृत्यु पावला आहे"

अशा शे-यासह पाठवणा-यास (Remitter) परत के ले जातील व त्यापर्माणे नामिनदिशत/उ रजीवी
िक्तला कळिवण्यात येईल. त्यानंतर उ रजीवी/नामिनदिशत

िक्त िकवा कायदेशीर वारस पैसे

पाठिवण्या-याशी संपकर् साधून योग्य त्या लाभाथ च्या नावे परकर्ाम्य दस्ताऐवाजा ारे ( Negotiable
Instrument) िकवा इतर इलेक्टर्ॉिनक माध्यमा ारे पैसे पाठवण्यास सांगू शकतात.

8.8.5.1 िनवृ ी वेतन खाती** (Pension accounts)
i. िनवृ ी वेतन जमा करण्याकरता बचत खाते उघडले असेल त्या खात्याकरता नामिनदशन सुिवधा उपलब्ध
असल्याचे आम्ही आपल्याला सांगू.
ii. आम्ही आपल्याला कळवू की बँिकग कं पन्या (नॉिमनेशन) िनयम, 1985 आिण िनवृ ीवेतन थकबाकी
(नामिनदशन) िनयम, 1983, िभ आहेत.
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iii. आम्ही आपणास सूिचत करू की तुमच्या ारे िनवृ ीवेतन थकबाकी (नामिनदशन) िनयम,1983 नुसार
िनवृि वेतनाची थकबाकी िमळण्याकरता के लेले नामिनदशन तुमच्या आमच्याकडील ठे व खात्यासाठी वैध असणार
नाही. यामुळे, जर ठे व खात्याकरता असलेल्या नामिनदशन सुिवधेचा लाभ आपण घेऊ इिच्छत असल्यास बँिकग
कं पन्या (नॉिमनेशन) िनयम 1985 नुसार नामिनदशन आवश्यक आहे.
(**) [टीप: या संिहतेमधील कलम 8.8.5 मधील तरतूदी आमच्याकडील िनवृि वेतन धारकांच्या ठे व खात्या करीता
लागू होणार नाहीत.]
8.9

सुरक्षा ठे व जमाकक्ष (Safe deposit lockers)

a. जर आम्ही सुरक्षा जमाकक्ष (लॉकर) सुिवधा देत असू, तर लॉकसर्च्या वाटपासंदभार्तील व मौल्यवान वस्तूंच्या
सुरक्षीत ठे वीब लचे िनयम व प त आिण िकमती सामानाची सुरिक्षत ठे व याबाबतची पूणर् मािहती देऊ.
त्याचपर्माणे, सेफ िडपॉिझट लॉकरची सेवा आिण मौल्यवान वस्तूंचा सुरिक्षत ठे व यांच्यातील खास िविश
वैिशष्

े, शुल्कासह फरक स्प करू. लॉकरचे वाटप मुदत ठे वीशी िनगिडत न ठे वता करू. तथािप, लॉकरचे भाडे

वेळच्या वेळी िमळण्याच्या दृ ीने लॉकर देताना तीन वषार्चे भाडे व गरज पडल्यास लॉकर तोडण्यासाठी लागणारे
शुल्क इतक्या रकमेची मुदत ठे व घेऊ. आपल्या लॉकरच्या भाडे थकबाकी संबंिधत आमच्या रे कॉडर्वर उपलब्ध
असलेल्या पत्त्यावर आिण / िकवा ईमेलवर आपल्याला स्मरणपतर्े पाठवू. लॉकर करारानुसार भाडे िदले गेले नाही
तर देय असलेले भाड़े िमळे पयर्ंत लॉकर सुिवधेवर बंधने आणण्याचा अिधकार आमच्याकडे असेल. आम्ही संबंिधत
करारात हे कलम समािव करू.
b. आम्ही आपल्याला कळवू की लॉकर भाडे तत्वावर घेतल्यामुळे प ादाता (lessor) आिण भाडेकरू (lessee)
म्हणून संबंध पर्स्थािपत होतात आिण भाडेकरूला सेफ िडपॉिज़ट लॉकरकरता मुक्त आिण सुरिक्षत वातावरणात
पर्वेश िमळण्याचा अिधकार आहे.
8.10

िवदेश िविनयम सेवा (Foreign exchange services)

a.

जेव्हा तुम्ही िवदेशी चलनाची खरे दी िकवा िवकर्ी कराल त्यावेळी आम्ही या सेवेब लची, िविनमय दर व
िवदेशी चलन

वहाराला लागू असलेले इतर आकार याब लची मािहती देऊ. जर हे शक्य नसेल, तर ते

कशा प तीने घेतले जाते ते तुम्हाला सांगू.
b.

जर तुम्हाला परदेशात पैसे हस्तांतिरत करायचे झाल्यास ते कसे करावे हे सांगू व पुढील
मािहती देऊ.
i.

सेवांचे वणर्न आिण त्याचा वापर कसा करावा हे सांग.ू

ii.

तुम्ही परदेशी पाठिवलेले पैसे तेथे के व्हा िमळतील हे सांगू व जर उशीर झाला तर त्याची कारणे सांगू.

iii.

िवदेशी चलन बदलताना लागू असलेला िविनमय दर सांगू (जर पर्त्यक्ष
नसेल, तर तो दर काय होता हे आम्ही तुम्हाला नंतर कळवू.)
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वहार करताना हे शक्य

तुम्हाला

iv.

ावे लागणारे कोणतेही किमशन िकवा शुल्क व पैसे िमळणा-याला सु ा

ावे लागणारे

संबिधत िवदेशी बँकेचे शुल्क याब ल अवगत करू.
c.

िवदेशात देय रक्कम अदा करण्याकरता तुम्ही िदलेली मािहती पुरेशी आहे िकवा नाही हे सांगू. जर काही
तर्ुिट असल्यास िकवा अपूरी कागदपतर्े िदली असल्यास, आम्ही तुम्हाला तातिडने कळवू व ती दुरुस्त/पूणर्
करण्यासाठी सहाय्य करु.

d.

जर परदेशातून तुमच्या खात्यात पैसे जमा झाले असतील तर आम्ही तुम्हाला मूळ रक्कम
व त्यावर जर काही शुल्क लावले असेल तर ती रक्कम कळवू. जरी पैसे पाठवणा-याने सवर् शुल्क भरण्याचे
मान्य के ले असेल तरीही, पैसे आपल्या खात्यात जमा करते वेळी आम्ही आमचे शुल्क / वैधािनक कर जमा
झालेल्या रकमेतुन वजा करु.

e.

तुम्ही िवनंती के ल्यास आम्ही देत असलेल्या िवदेशी चलन सेवेसंबंिधत िनयामक आवश्यकता (Regulatory
requirements) िकवा अटी याबाबत मागर्दशर्न करू.

f.

ज्यािदवशी रक्कम तुमच्या खात्यात कर्ेिडट होणे अपेिक्षत असेल त्यापेक्षा जास्त उशीर झाला तर, तुम्हाला
या पर्कारे नुकसान भरपाई देऊ. i) रक्कम देय तारखे नंतर जमा झाल्यामुळे झालेले

ाजाचे नुकसान व ii)

िवदेशी चलन दराच्या पर्ितकु ल हालचाली मुळे देय असलेली भरपाई, आमच्या नुकसान भरपाई धोरणा
नुसार देवू.
g.

वैधािनक पर्माणपतर् जी कोणत्याही शुल्कािशवाय देणं बंधनकारक आहे ती वगळता, िनयामक / वैधािनक
सूचनांनुसार आवश्यक असलेली पर्माणपतर्े नाममातर् शुल्क, जे आमच्या वेबसाइटवर पर्दिशत के ले असेल,
आकारुन िदली जातील.

8.11. भारतांतगर्त रक्कम पाठिवणे (Remittances within India)
जर तुम्हाला भारतांतगर्त पैसे पाठवायचे असतील तर ते कसे करावे याब ल आम्ही मािहती देऊ व खालील पर्माणे
कृ ती करु:
a.

सेवांची िवस्तृत मािहती देऊ व त्यांचा वापर कसा करावा ते सांगू

b.

पैसे पाठवण्यासाठी कोणती सेवा तुमच्या गरजेनुसार सवार्त जास्त योग्य आहे, ते सुचवू.

c.

टेिरफ शे

d.

ूल पर्माणे सेवांसाठी िकती शुल्क िकवा किमशन तुम्हाला

मोबाईल बँिकग/एनईएफटी/आरटीजीएस

ावे लागेल हे सांग.ू

ारे आपण पाठवलेल्या पैशाची िस्थती / भिवष्य काय आहे हे

एसएमएस / ईमेल ारे कळवू.
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e.

एनईएफटी/आरटीजीएस

वहार / िडिजटल बँिकग शी संबंिधत तुमचे पर् /चौकशी हाताळणा-या आमच्या

गर्ाहक सुिवधा कदर्ाशी संपकर् साधण्यासाठी अ यावत मािहती वेबसाईटवर उपलब्ध करून देऊ.
f. िवलंब झाल्यास त्याब ल भरपाई देऊ आिण नुकसान / अितिरक्त शुल्क तुमच्याकडू न घेतले असल्यास त्याचीही
भरपाई आमच्या नुकसान भरपाई धोरणानुसार करु.
g. एका िनधार्िरत मयार्दप
े यर्ंत पैसे पाठवण्याची सुिवधा खातेदार नसलेल्या बँकेत येणा-या
कोणत्याही गर्ाहकाला (Walk-in customer) सु ा आम्ही देऊ.
8.12. कजर् वाटप (Lending)
a. कजर् आिण अिगर्मच्या (Advances) संदभार्त बँकेच्या बोडार्ने मंजूर के लेले धोरण असेल.
b. तुमची आिथक िस्थती व परतफे डीच्या क्षमता यांचे काळजीपूवर्क मूल्यांकन करुन त्या
आधारावर तुम्हाला कजर् देण्याचा आमचा िनणर्य अवलंबून असेल.
c. कजर् देण्याच्या बाबतीत आम्ही िलग, जात आिण धमार्च्या आधारावर भेद करणार नाही. तथािप, समाजाच्या
िविश वगार्साठी (िवकास) योजना तयार करण्यापासून िकवा त्यात भाग घेण्यापासून ही बाब आम्हाला अटकाव
करणार नाही.
8.12.1. कजर् (Loans)
8.12.1.1. सामान्य मािहती (General Information) आम्ही हे करु:
a.

तुम्ही ज्याचा लाभ घेऊ इिच्छता अश्या कजर् / कर्ेिडट सुिवधे करता लागू असणा-या अत्यंत महत्वाच्या अटी
व शत (MITC) आम्ही तुम्हाला देऊ.

b. तुम्हाला कजर् / कर्ेिडट काडर् देण्याचा अजर् स्वीकारताना (sourcing) आिण कजार्ची / कर्ेिडट काडार्ची मंजूरी
कळवताना आमच्या कजर्/कर्ेिडट काडार्ची ठळक वैिशष्

े व त्याचबरोबर त्याला लागू होणारे शुल्क व

आकार यांची मािहती देऊ.
c.

अजर् करण्यासाठी तुमच्याकडू न आम्हाला लागणारी मािहती /कागदपतर्े याबाबत सल्ला देऊ. तुमची
ओळख, राहण्याचा प ा व नोकरी, इ. या संदभार्त लागणारे कागदपतर् व वैधािनक पर्ािधकरणांच्या
(Regulatory Authority) कायदेशीर व िनयामक आदेशांचे पालन करण्यास लागणारे इतर कोणतेही
कागदपतर् [जसे पॅन (PAN)] इ. ची मािहती आम्ही तुम्हाला देऊ.
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d.

तुम्ही कजार्च्या /कर्ेिडट काडर् अजार्मध्ये िदलेल्या मािहतीची सत्यता पडताळण्यासाठी तुमच्या घरच्या
िकवा

वसायाच्या फोनवर संपकर् साधू आिण/िकवा कोणत्याही पयार्यी चॅनेल ारे िकवा गरज भासल्यास

आम्ही याचसाठी िनयुक्त के लेल्या एजन्सी ारे तुमच्या घरी िकवा तुमच्या

वसायाच्या पत्त्यावर पर्त्यक्ष

भेट देऊ.
e.

जर आम्ही तुम्हाला ओव्हरडर्ाफ्ट सुिवधा देत असू िकवा तुम्ही लाभ घेत असलेल्या ओव्हरडर्ाफ्टची मयार्दा
वाढवून देत असू तर त्याची परतफे ड मागणी के ल्याबरोबर करायची आहे िकवा कसे, हे तुम्हाला सांग.ू
त्याचपर्माणे, आवश्यकता असल्यास आम्ही तुम्हाला ओव्हरडर्ाफ्टच्या रकमेचे तसेच

ाजाचे व दंडात्मक

ाजाचे मोजमाप कसे के ले जाते त्याची प त सांगू.
f.

जर आम्ही तुम्हाला फोनवरुन कर्ेिडट सुिवधा देऊ के ली / मंजूर के ली तर तुमच्याकडू न लेखी िकवा इतर
कोणत्याही प तीने स्वीकृ ित आल्यानंतरच, जसे एस एम एस /ई-मेल, तुमच्या खात्यात त्या कजार्ची रक्कम
जमा के ली जाईल. अिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक मागार्ने तुमची स्वीकृ ित आली तर आवश्यक ती िविधगर्ा ता
तपासून पाहूनच मान्य करु.

g.

कर्ेिडट काडर्ची मयार्दा वाढवून देण,े

िक्तगत कजार्ची मयार्दा वाढिवणे इ. सह कोणत्याही स्वरूपात,

आपण न मािगतलेले (unsolicited) पूवर्सम्मत कर्ेिडट सुिवधा देऊ करणार नाही.
8.12.1.2 कजार्साठी अजर् व त्याची पर्िकर्या (Application for loans & their processing)
a. कजर् देताना (sourcing), आम्ही कजार्च्या अजार्चा एक भाग म्हणून लागू होणारे
दरासह, तरं गते (floating) िकवा िस्थर (fixed)

ाजदर, वािषक

ाज

ाजदर, तसेच कजर् पर्िकर्येसाठी देय शुल्क/आकार, जर कजर् संमत

झाले नाही / िवतिरत झाले नाही तर भरलेले शुल्क परत िमळे ल का, कजार्ची आगाऊ परतफे ड (pre-payment)
करण्याचा पयार्य असल्यास त्याची आकारणी ही सवर् मािहती देऊ. त्याचबरोबर परतफे डीस िवलंब झाल्यास त्यावर
दंडात्मक आकारणी, लागू असल्यास, तसेच

तुमचे कजर् ‘िफ़क्स्ड’

ाजदरातून ‘फ्लोिटग’

ाजदरात िकवा

उलटस्वरूपी रुपांतर करण्याचा पयार्य असल्यास लागू होणारे आकार, कजर् करारामध्ये “ ाजदर पुनिनधार्रण
कलम” (Interest Reset Clause) असल्यास िकवा इतर बाबी की ज्यामुळे कजर्दाराच्या
असेल याची मािहती देऊ. ज्यामुळे तुम्हाला इतर बँकांच्या

ाजावर पिरणाम होत

ाजदराशी अथर्पूणर् तुलना कराता येऊ शके ल व सुयोग्य

िनणर्य घेता येईल.
b. अजर् पूणप
र् णे भरण्याच्या दृ ीने जोडावयाच्या आवश्यक कागदपतर्ांची पडताळणी सूची (check-list)
(कायदेशीर व िनयामक बब ची पुतर्ता करणारी) अजार् बरोबर देऊ. गरज लागल्यास आम्ही आपणास कजार्चा अजर्
भरण्यास मदत करु.
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c.

तुम्ही कजार्चा अजर् पर्त्यक्ष िकवा ऑनलाईन सादर के ला असला तरी आम्ही तुमच्या अजार्ची पोचपावती
पर्त्येकवेळी देऊ व तुमच्या अजार्वर िकती कालाविधमध्ये पर्िकर्या के ली जाईल हे तुम्हाला कळवू.

d. जर कजार्चा अजर् पूणर्पणे भरलेला असेल व पडताळणी सूचीपर्माणे (check list) सवर् कागदपतर्े जोडली
असतील तर तुमच्या अजार्बाबतचा िनणर्य आमच्या पर्चिलत धोरणानुसार, जे वेबसाइटवर उपलब्ध आहे,
त्यानुसार कळवू.
e.

साधारणपणे कजार्साठी अजर् स्वीकरतानाच कजर् पर्िकर्येसाठी आवश्यक ती सवर् मािहती आम्ही घेतो. जर
काही अितिरक्त मािहती लागलीच तर आम्ही तुमच्याशी ताबडतोब संपकर् साधू.

f.
g.

तुमचा कजार्चा अजर् नाकारल्यास त्याची कारणे तुम्हाला लेखी स्वरूपात पतर् िकवा ई-मेल ारा कळवू.
आम्ही तुम्हाला कजर् मंजूरी चे पतर् देऊ, ज्यात तुम्हाला मंजूर झालेली कजार्ची रक्कम, अटी व शत यांची
मािहती िदलेली असेल.

h.

आम्ही तुम्हाला परतफे डीचे (Amortisation) वेळापतर्क देऊ (कजार्ची मूळ रक्कम व कजार्च्या
कालावधीवरील

i.

जेव्हा

ाजाच्या परतफे डीचे वेळापतर्क).

ाजदर बदलतील त्यावेळी समकृ त (Equated) मािसक ह े तसेच सुरू ठे वून कालाविध

बदलण्याचा िकवा उलटस्वरूपी असा िवकल्प आहे का हे आम्ही तुम्हाला सांगू.
j.

कजार्साठी तुम्ही कायार्िन्वत (Execute) के लेल्या सवर् कागदपतर्ांच्या / कजर् दस्तऐवजांच्या पर्माणीकृ त
पर्ितिलपी (कॉपी) आपण िवनंती के ल्यास आमच्या खचार्ने उपलब्ध करुन देऊ तसेच कजर् दस्तावेजामध्ये
नमूद के लेल्या / जोडलेल्या पर्त्येक दस्तऐवजांच्या पर्ितिलपी कजर् िवतरण करताना स्वागत-संच
(Welcome kit) म्हणून देऊ. तथािप, अितिरक्त पर्माणीकृ त पर्तीसाठी आमच्या दरपतर्कात नमूद
के ल्यानुसार वाजवी शुल्क आकारले जाईल.

k.

कजार्साठी तुमच्या कडू न घेतलेल्या पर्त्येक तारण/ आनुशंिगक तारण म्हणून घेतलेल्या
मालम ेच्या दस्तावेजांची लेखी पावती देऊ.

l.

तुमचे खाते हे अनुत्पािदत खाते (NPA) होण्यापूव त्याची िस्थती तुम्हाला पतर् /ई-मेल
िकवा एसएमएस ारे कळिवण्याचा पर्य करु.

m.

जर आम्ही आपण घेतलेली कजर् रक्कम त्विरत फे डण्यासाठी (Recall) िकवा करारानुसार
गितमानतेने फे डण्याचा िकवा अितिरक्त तारण घेण्याचा िनणर्य घेतला, तर तुम्हाला पुरेशी
पूवर्सूचना देऊ.

n.

तुमच्या मुदत (Term) / िडमांड कजर् खात्याचे वािषक िववरण देऊ.
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o.

जर तुम्हाला कजर् खात्याचे िववरण अिधक वेळा हवे असल्यास पर्शुल्क अनुसूची ( टेिरफ शे

ुल) मध्ये

दशर्वल्यापर्माणे शुल्क आकारुन देऊ.
p.

मान्य के लेल्या / करार के लेल्या सवर् देय रकमेची परतफे ड झाल्यावर 15 कामकाजाच्या िदवसांच्या आत
आम्ही तुमच्या सवर् तारण/दस्तावेज/गहाण ठे वलेल्या मालम ेचे हक्क, िवलेख िवषयीचे कागदपतर् परत करू
व सटर्ल रिजस्टर्ी फॉर सेकुरीटायज़ेशन, अॅसेट रीकनस्टृ क्क्षन अँड सेक्युरीटी इं टरे स्ट (CERSAI) ला
आमच्या दा ाचे समाधान झाल्याचे िरपोटर् करू. जर दूसरया कोणत्या दा ा करता हा हक्क बदलून
घ्यायचा झाल्यास त्या दूसरया दा ाच्या पूणर् मािहतीसह तुम्हाला सूिचत करू व त्या संबिधत दा ाचे
िनराकरण होई पयर्ंत ते तारण / दस्तावेज़ /कागदपतर् /गहाण ठे वलेल्या मालम ेचे हक्क आमच्याकडेच ठे वन
ू
घेऊ.

q.

करार के ल्यापर्माणे सवर् रकमेची परतफे ड झाल्यानंतर तुमच्या पर्ितभूित/तारण/ दस्तावेज/ गहाण ठे वलेल्या
मालम च
े े हक्क, िवलेख परत देण्यास िकवा पूणर् परतफे ड झाले िवषयी CERSAI ला अहवाल देण्यास 15
कामकाज िदवसांपेक्षा जास्त िवलंब झाला तर आम्ही तुम्हाला आमच्या नुकसान भरपाई धोरणानुसार
भरपाई देऊ.

r.

कजर् घेताना तुम्ही आमच्याकडे ठे वलेली पर्ितभूित / दस्तावेज़ /मालम च
े ी कागदपतर्े आमच्याकडू न गहाळ
झाली तर तुमचे नुकसान भरुन देऊ आिण ते हरवले असल्याब लचे पर्माणपतर् देऊ व आमच्या खचार्ने
तुम्हाला त्या कागदपतर्ांच्या पर्ितिलिप िमळवून देण्यासाठी पूणर्पणे मदत करु.

s. आम्ही आपल्याकडू न िकवा एखा ा बँक / िव ीय संस्थेकडू न, आपल्या स्प संमतीसह आलेल्या कजर् खात्याचे
हस्तांतरण करण्याच्या िवनंतीवर पर्िकर्या करू आिण आपला अजर् पर्ा
आठव
t.

झाल्याच्या तारखेपासून दोन

ांच्या आत तुमची िवनंती मान्य होते िकवा कसे हे कळवू.

वैयिक्तक कजर्दारांना फ्लोिटग दरांवर (बदलते

ाजदर) आम्ही मंजूर के लेल्या सवर् पर्कारच्या मुदत कजार्ची

समयपूवर् परतफे ड के ल्यास संदिभत कजार्वर मुदतपूव-र् बंद शुल्क (फोरक्लोजर चाजस) िकवा पूवर्-पर्दान दंड
(िपर्पेमट पेनल्टी), जरी परतफे ड स्वत:च्या

ोतातुन िकवा इतर बँकांकडू न अिधगर्हणा ारे (Takeover)

के ली असेल तरीही लावणार नाही.
u. जर एखादे कजर् खाते कोणत्याही अनुदान (Subsidy) िकवा सहाय्य (Subvention) योजनेअत
ं गर्त पातर् असेल
तर त्या योजनेची वैिशष्

े आिण त्याचा लाभ घेण्याकरता आपण कोणत्या आवश्यकता पूणर् करणे गरजेचे

आहे ते सांगू.
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8.13. हमी (Guarantee)
a.

तुमच्या देयतेसाठी ितस-या पक्षाकडू न हमी िकवा इतर सुरक्षा आम्ही स्वीकारावी असे तुम्हाला वाटत असेल
तर, तुमच्या आिथक बाब ची गोपनीय मािहती तुम्हाला हमी िकवा इतर तारण देणा-या

िक्तला िकवा

त्यांच्या कायदे सल्लागाराला देण्यासाटी आम्ही तुमची परवानगी मागू.
b

आम्ही हेही करु
i)

त्यांनी स्वतंतर् कायदेशीर सल्ला घ्यावा व त्यांनी त्यांची बांिधलकी आिण त्यांच्या िनणर्याचा होऊ
शकणारा पिरणाम समजून घेतला आहे याची खातर्ी करून घेऊ. (तेथे योग्य असेल, ज्या कागदपतर्ांवर
आम्ही त्यांची सही घेऊ त्यावर स्प व उघड सूचना देऊन त्याची िशफारस के लेली असेल).

ii)

त्यांना ही मािहती देऊ की हमी िदल्यामुळे िकवा इतर तारण िदल्यामुळे तुमच्या ऐवजी िकवा तुमच्या
इतके च तेही त्या कजार्ला जबाबदार राहतील.

iii)

त्यांचे दाियत्व/जबाबदारी काय असेल याची मािहती त्यांना देऊ.

iv)

मंजूर झालेल्या कजार्च्या अटी व शत /कजर् करारनामा तुमच्या कजार्साठी रािहलेल्या हमीदारांना
िवनामूल्य देऊ.

c. तुम्ही जेव्हा एखा ा कजार्साठी जामीनदार (guarantor) राहणार असाल तर आम्ही तुम्हाला खालील पर्माणे
मािहती देव:ू
i.

जामीनदार म्हणून तुमचे दाियत्व

ii.

तुम्ही बँकेला िकती रकमेच्या दाियत्वासाठी बांिधल आहात.

iii.

कोणत्या पिरिस्थतीत आम्ही तुम्हाला पैसे भरायला सांगू

iv.

जर जामीनदार म्हणून तुम्ही पैसे भरू शकला नाहीत तर आम्ही आमच्याकडे असलेल्या तुमच्या इतर
पैशांचे सहाय्य /वापर यासाठी करु शकतो का?

v.

जामीनदार म्हणून तुमचे दाियत्व िविश मयार्दप
े यर्ंत आहे की अमयार्िदत आहे.

vi.

जामीनदार म्हणून कधी व कोणत्या पिरिस्थतीत व कशा प तीने तुमचे दाियत्व पार पाडावे लागेल
हे आम्ही तुम्हाला कळवू.

vii.

ज्या कजर्दारासाठी तुम्ही जािमनदार रािहला आहात, त्याच्या आिथक िस्थतीमध्ये उल्लेख
करण्यासारखा िकवा पर्ितकु ल फरक पडला असेल तर त्याची मािहती तुम्हाला देऊ.

d.

मान्य/करार के ल्यापर्माणे रकमेची परतफे ड झाल्यावर 15 िदवसांच्या आत तुमच्या सवर् पर्ितभूित/
कागदपतर्/गहाण ठे वलेल्या संप ीचे दस्तावेज तुम्हाला परत देऊ.
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e.

मान्य/करार के ल्यापर्माणे परतफे ड झाल्यावर तुमच्या सवर् पर्ितभूित/कागदपतर्/गहाण ठे वलेल्या संप ीचे
दस्तावेज तुम्हाला परत देण्यास 15 िदवसांपेक्षा जास्त िवलंब झाल्यास आम्ही तुम्हाला नुकसान भरपाई
देऊ.

f.

पर्ितभूित/कागदपतर् आमच्याकडू न हरवले तर आम्ही तुम्हाला त्याब ल नुकसानभरपाई देऊ व ते हरवल्याब ल
पर्माणपतर् देऊ. त्यांची पर्ितिलिप िमळवून देण्यासाठी पूणर्पणे मदत करु.

8.14. भारतीय के न्दर्ीय पर्ितभूित मालम ा पुनरबांधणी आिण पर्ितभूित िहत िनबंधक (CERSAI)
जेव्हा पर्ाथिमक िकवा दुय्यम (कोलॅटरल) तारण म्हणून स्थावर िकवा जंगम संपती / मालम ा गहाण ठे वून कजर्
सुिवधा घेता, तेव्हा CERSAI च्या न दणी पध्दतीच्या कामकाजासंदभार्त मािहती तुम्हाला देऊ आिण हेही सांगू
की

कजर्दाराला िकवा या संपती / मालम ेचे

वहार करण्याची इच्छा असलेल्या कोणालाही हे अिभलेख

तपासण्यासाठी उपलब्ध असतील. आम्ही आमच्या हक्काबाबत CERSAI ला सूिचत करू.
8.15. देय रकमेची िहशोबपुत (Settlement of Dues)
a. जेव्हा तुम्हाला वेळेवर रक्कम भरणे शक्य नसेल तर शक्यतेव

ा लवकर आम्हाला कळवा.

b. ख-या अथार्ने आिथक समस्या असलेल्या सवर् पर्करणांचा आम्ही िनयामक मागर्दशर्क तत्वे आिण आमचे धोरण
यांना अनुसरुन सहानूभुतीपूवर्क व सकारात्मकतेने िवचार करु.
c. तुम्हाला अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी आम्ही मदत करण्याचा पर्य करु.
d. देय रकमेची परतफे ड करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला एकदाच िहशोब पूणर् करण्याची (OTS) योजना िदली, तर
त्याची िवस्तृत मािहती देऊ.
e. तुम्हाला देऊ के लेल्या OTSच्या अटी व शत स्प करुन सांगू.
f. OTS च्या योजने अंतगर्त िहशोब चुकता के लात तर CIC मध्ये असलेल्या तुमच्या कर्ेिडट इितहासावर (Credit
History) काय पिरणाम होईल ते सांगू.
8.16. कजर् व काडार्च्या देयतेचे पर्ितभूितकरण (Securitisation of Loans/Card Dues)
a. जर आम्ही तुमची कज/तुमच्या काडार्वरील देयता दुस-या आस्थापनेशी िसक्युटराईज के ली (िवकली) तर त्या
आस्थापनेचे नाव व संपकर् तपशील आिण त्यांना अंतिरत के लेली कजर्/काडार्ची येणे रक्कम तुम्हाला कळवू. सामान्यत:
जी कज/काड अनुत्पािदत असतात (Non Performing Assets) अशी कज ऍसेट िरकन्स्टर्क्शन कं पनीला (ARC)
अिभहस्तांतरीत करुन िवकली जातात. जेव्हा देयता तडजोडीने िहशोबपुत करून िमटवली जाते तेव्हा अशी कज
(आिथक मालम ा स्वरूप) ARC ला अिभहस्तांतरीत के ली जात नाहीत.
b. ज्या संस्थेकड़े तुमचे कजर्/देयता सोपवली असेल तेथे तुम्हाला तुमची देय रक्कम त्यांचेकडे भरावी लागेल.
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c. ज्या संस्थेकडे तुमचे कजर्/देयता सोपवली (अिभहस्तांतरीत) के ली असेल ती संस्था यापुढे तुमच्या देणे बाकी
/कजार्ची (कर्ेिडट) मािहती कर्ेिडट इं नफमशन कं पनीला कळिवत राहील.
d. आमच्याकडू न तुमचे कजर्/देयता ज्या संस्थेकडे सोपवली (अिभहस्तांतरीत) के ली असेल, त्यांच्या िवरु

तुमची

काही तकर्ार असेल, तर त्याचे िनवारण करण्यात मदत करण्याचा आम्ही पर्य करु.
e. ज्या संस्थेकडे तुमचे कजर् / देणे बाकी अिभहस्तांतरीत के ली असेल अशा संस्थेब ल सवर् तकर्ार च्या
िनवारणासाठी आम्ही नोडल पर्ािधकारी (Authority) असू. अशा तकर्ारी जणू आमच्या िवरु

आहेत असे गृहीत

धरून त्यांचे तत्काल िनवारण होईल याची काळजी घेऊ.
8.17. इलेक्टर्ॉिनक आिण िडिजटल बँिकग (Electronic and Digital Banking)
8.17.1. इं टरनेट आिण मोबाइल बँिकग (Internet and Mobile Banking)
आम्ही सुरिक्षत आिण संरिक्षत इं टरनेट आिण मोबाइल बँिकग सेवा पुरवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करू.
आम्ही हे सुिनि त करू की आमच्या यंतर्णा आिण तंतर्ज्ञान सुरिक्षत आिण संरिक्षत आहेत तसेच वेळोवेळी त्यांचा
आढावा घेऊ व त्या अ यावत करत राहू.
a.

जोिखम कमी करण्यासाठी आिण अनिधकृ त

वहारांतून उ वणा-या दियत्वापासून गर्ाहकांचे रक्षण

करण्यासाठी आम्ही एक मजबूत आिण गितमान फसवणूक पर्ितबंधक आिण शोध यंतर्णा राबवू.
b.

इं टरनेट /मोबाइल बँिकग सुरिक्षतता आिण पर्दाना संबिधत फसवणूक याबाबत तुम्हाला

िशिक्षत

करण्यासाठी आम्ही खलील िविवध उपकर्मांचा अवलंब करू:
i. आमच्या वेबसाइटवर संबंिधत मािहती पर्दिशत करणे
ii. एटीएम आिण शाखा यांसारख्या गर्ाहक भेट देणा-या जागी मािहती पर्दिशत करणे
iii. ठरािवक कालाविधमध्ये शैक्षिणक ई-मेल्स
c. जेव्हा आपण इं टरनेट / मोबाइल बँिकग सेवांसाठी पर्वेश (access) िमळवाल तव्हा आशा सेवांना लागू
असलेल्या िनयम व अट ब ल सु ा सूिचत करू. सवर् इं टरनेट / मोबाइल बँिकग संबिधत सेवा आिण त्यांना संलग्न
असलेली शूल्के , जर लागू असतील तर, आमच्या वेबसाईटवर पर्दिशत के ली जातील आिण तुम्हाला उपलब्ध करून
िदली जातील.
d. तुमची ऑनलाइन मािहती संरिक्षत ठे वण्यासाठी आिण कम्प्युटर / मोबाइल हँडसेट वापरताना फसवणुकीपासून,
खोटया िकवा अनिधकृ त

वहारांपासुन स्वतःचे रक्षण कसे करावे याब ल आवश्यक ती मािहती कु ठू न पर्ा होऊ

शके ल हे देखील तुम्हाला सांगू. ही मािहती वेळोवेळी अ यावत के ली जाईल.
e. िनयामकाने वेळोवेळी िनि त के ल्यानुसार िव ीय

वहारांसाठी आम्ही यथायोग्य अशी पर्माणीकरण पर्िकर्या

(Authentication Process) राबवू.
f. तुम्ही के लेल्या सवर् पर्कारच्या

वहारांसाठी, रक्कम िकती हे िवचारात न घेता, आम्ही तुम्हाला एसएमएस /

ऑनलाइन ई-मेल अलटर् पाठवू. हे अलट्सर् आमच्याकडे न दलेल्या तुमच्या संपकार् पर्माणे पाठवले जातील.
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g. आपले काडर् पर्त्यक्ष िरत्या वापरले जात नाही (Card not present) अश्या आपल्या सवर् ऑनलाइन
वहारांकरता िकवा आयव्हीआर (IVR)

वहारांकरता जेथे काडार्वरची मािहती उपलब्ध नसते अश्यावेळी आम्ही

अितिरक्त घटक म्हणून पर्माणीकरण (Authentication) / िवधीगर्ा ता (Validation) सुिनि त करण्यासाठी
िवचारणा करू.
h. नेटबँिकगवर के लेल्या सवर् पर्ा कत्यार् (Payee)/ िबलर यांच्या न दणीब ल एसएमएस / ईमेल पाठवू.
i. जर आम्ही तुम्हाला इलेक्टर्ॉिनक प तीने होणा-या

वहारांकिरता मूल्यावर,

वहाराच्या प तीवर,

वहार

संख्येवर आिण लाभाथ वर दैनंिदन मयार्दा घालण्याची सुिवधा देऊ के ली असेल व तुम्ही त्या मध्ये बदल करू
इच्छीत असाल तर आम्हाला आपल्याकडू न अितिरक्त अिधस्वीकृ ती लागेल. आम्हाला पयार्यात बदल करण्याची
िवनंती पर्ा झाल्यावर आम्ही तुम्हाला अलटर् पाठवू / सतकर् करू.
j. मोबाइल बँिकग सेवा हे स्वतंतर् नेटवकर् आहे, म्हणजेच कोणत्याही नेटवकर् पिरचालकाचे मोबाइल फोन वापरणारे
गर्ाहक एका बँकेच्या खात्यामधील पैसे, त्याच िकवा दुस-या कोणत्याही बँकेमधील खात्यामध्ये हस्तांतिरत करू
शकतात.
k. जर आपण मोबाइल बँिकग सेवेची िनवड के लीत, तर या सेवेकरता तुमची न दणी होण्याअगोदर तुम्हाला
खालील पर्माणे सूिचत करू:
i. वापरकत्यार्ची अिधकृ तता / अिधपर्माणतेसाठी आम्ही स्वीकारलेली सुरक्षा पर्िकर्या.
ii. गर्ाहकाच्या न दणीपासून सेवा सिकर्य होइपयर्ंत लागणारा कालाविध.
iii. पर्दान थांबवण्याच्या सूचना (Stop payment instructions) लागू होतात का िकवा कसे

व

जर होत असतील तर त्याच्या स्वीकृ ितच्या अटी व शत .
l. तुम्ही मोबाइल बँिकग सेवेच्या न दणीसाठी िविवध मागार्ने अजर् करू शकता जसे; एटीएम, वेबसाइट, फोन
बँिकग, आयव्हीआर, एसएमएस, इ. त्याकारता तुम्ही शाखेमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही.
m. मोबाइल बँिकग

वहार हे पूणर्तः तत्क्षणीक (Instantaneous) असतात आिण म्हणून ते उलट िफरवता येत

नाहीत. त्यामुळे पर्दान थांबवण्याचे िवशेषािधकार खूप मयार्िदत असतात.
n. तुम्ही कधीही इं टरनेट / मोबाइल बँिकग सेवा घेणे थांबवू शकता. परं तु, तुम्ही तुमचा िनणर्य आम्हाला कळवणे
आवश्यक आहे व त्यासाठी आवश्यक ती औपचािरकता पूणर् करण्याची खातर्ी करून घेणे गरजेचे असेल.
o. पासवडर् िकवा सुरक्षािवषयक मािहती जर तुम्हाला

िक्तशः िदली गेली नसेल आिण जर त्याबाबतीत काही वाद

िनमार्ण झाला तर के वळ तुमच्या योग्य अशा न दणीकृ त पत्त्यावर पाठवल्याचा पुरवा हा तुम्हाला पासवडर् िकवा
सुरक्षािवषयक मािहती िमळाल्याचा पुरवा आहे असं म्हणून त्यावर अवलंबून राहणार नाही.
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p. पुरेशी आिण सोपी खबरदारी घेतली तर ऑनलाइन बँिकग हे सुरिक्षत आिण सोईचे आहे. कृ पया खाली िदलेल्या
सल्ल्यांचे पालन होईल हे सुिनि त करा:
i. आमच्या सुरिक्षत इं टरनेट बँिकग साइटला थेट भेट

ा. दुस-या साइट वरील िकवा

ई-मेल मधील िलकवरून आमच्या साइट वर येणे टाळा आिण बनावट वेबसाइट पासून
बचाव करण्यासाठी वेबसाइट चे डोमेन नाव नीट तपासून पहा.
ii. तुमचे सतर् पूणर् झाल्यानंतर इं टरनेट बँिकगमधून लॉग आऊट करा. सतर् बंद होण्यासाठी
‘लॉग आऊट’ हे बटण वापरा. के वळ लॉग ऑफ करण्याची िवडो बंद करू नका.
iii. वापरात नसताना तुमचा पीसी लॉग ऑफ करा.
iv. िवमानतळे , रे ल्वे स्थानके , सायबर कॅ फे िकवा इतर सावर्जिनक नेटवकर् / वाय-फाय इ. सारख्या
असुरिक्षत नेटवक्सर् वरुन इं टरनेट बँिकग करणे टाळा.
v. तुमच्या कं म्प्युटर/ लॅपटॉपमध्ये तुमच्या बर्ाऊझरची आवृ ी नवीनतम (Latest) व अ यावत करत
रहा (इं टरनेट एक्सप्लोरर, गूगल कर्ोम, इ.).
vi. हॅकसर्, व्हायरस हल्ले िकवा कोणत्याही दुभार्वनायुक्त (Malicious) पर्ोगर्ॅम्सपासून
सुरिक्षत राहण्यासाठी सुरक्षा पर्ोगर्ॅम्स स्थािपत (install) करा. िनयिमतपणे तुमचा
िसक्युिरटी पर्ोगर्ॅम िकवा अट
ॅ ँ ीव्हायरस अ यावत करत रहा.
vii. तुमच्या िडव्हाइस / लॅपटॉप / मोबाइल, इ. चे आिण त्यातील डेटाचे बाहेरच्यांपासून
रक्षण करण्यासाठी योग्य अशी फायरवॉल स्थािपत करा.
viii. तुमच्या ऑपरे ट ग िसस्टीमवरील “फाइल अँड िपर्िटग शेअिरग” िनिष्कर्य (Disable)
करा.
ix. इलेक्टर्ॉिनक आिथक

वहार / इं टरनेट बँिकग करताना शक्यतो आभासी (Virtual)

कीपॅडचा वापर करा.
q. इं टरनेट बँिकग चा वापर करताना तुमच्यावरील जबाबदा-या

ितिरक्त, तुम्हाला मोबाइल अॅप् िकवा दुस-या

कोणत्याही समाज माध्यमा ारा (Social Media) बँिकग सेवांचा लाभ घेताना तुमच्या िडव्हाइसचे संरक्षण
करण्यासाठी खालीलपर्माणे अितिरक्त काळजी घ्यावी लागेल:
i. तुमचे उपकरण (िडव्हाइस) मोबाइल बँिकग सेवेमध्ये लॉिगन करून ठे वलेला आिण दुलर्िक्षत राहू
नका.
ii. तुमच्या मोबाइल बँिकग सेवेचा अनिधकृ त वापर टाळण्यासाठी तुमचा िडव्हाइस लॉक करा.
iii. तुमचा िडव्हाइस हरवला िकवा चोरीला गेला तर शक्य िततक्या लवकर आम्हाला कळवा.
iv. नवी आवृित / अ तन (Update) आल्यावर तुमचे मोबाइल अॅप अ यावत करून घ्या.
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देऊ

v. तुमच्या मोबाइलवर सुरक्षेचे नवे पॅचेस उपलब्ध होतील हे सुिनि त करण्यासाठी तुमच्या
मोबाइलची ऑपरे ट ग िसस्टीम अ यावत करा.
vi. तुमचा मोबाइल फोन अिधकृ त िवकर्ेत्याकडू न खरे दी करा.
vi. तुमच्या मोबाइलवर डाऊनलोड के लेली सवर् अॅप्स अस्सल असल्याची खातर्ी करून घ्या.

अिव ासाहर्

ोतांकडू न अप्ॅ स डाऊनलोड करू नका.
r. वापर करून झाला की मोबाइल बँिकग अॅिप्लके शनमधून लॉग आऊट करा. तुमचे खाते आिण तुम्ही के लेल्या
वहारांचा तपशील िनयिमतपणे तपासा.
s. तुमची इं टरनेट / मोबाइल बँिकग सुरक्षािवषयक मािहती कोणालाही सांगू नका िकवा तुमचा पासवडर् कोणत्याही
ई-मेलला िदलेल्या उ रामध्ये देऊ नका (जरी तो ईमेल आमच्या बँकेकडू न आला आहे असे वाटत असले तरीही).
कृ पया याची चौकशी करण्यासाठी आम्हाला मािहती

ा. तुमचे ऑनलाइन बँिकग िकवा पेमट काडर् िपन

िवचारण्यासाठी, िकवा तुमच्या पासवडर्ची मािहती घेण्यासाठी पोलीस िकवा आम्ही कधीही तुमच्याशी संपकर्
साधणार नाही.
t. मोबाइल बँिकगच्या सुिवधेतून उ वणा-या गर्ाहकांच्या तकर्ारी / गा-हाणी बँिकग लोकपाल (Banking
Ombudsman) योजनेच्या अखत्यारीत येतात.
8.17.2.1 पीन्स आिण पासवडर्स (PINs and Passwords)
a. पासवडर् म्हणजे काही अक्षरांचा आिण / िकवा आक

ांचा असा समूह जो गर्ाहकाची ओळख पडताळू न

पाहण्याकरता परवलीचा शब्द म्हणून वापरला जातो. संवेदनशील िकवा महत्वाची मािहती चुकीच्या

िक्तच्या

हातात पडू नये यासाठी पासवडर्स हे महत्वाचे असतात.
b. आम्ही िपन आिण पासवडर् िनिमती, जतन आिण टिमनल सुरक्षेसाठी आंतररा ीय स्तरावर स्वीकाहर् मानकांचे
पालन करू, ज्यायोगे तुमची गोपिनयता आिण सुरक्षा सुिनि त करता येईल.
c. तुमची ओळख पटल्यावर आम्ही तुमचा िपन एका मोहोरबंद िलफाफ्यामध्ये आमच्याकडे असलेल्या रे कॉडर्नुसार
तुमच्या न दणीकृ त पत्त्यावर पाठवू िकवा आमच्या शाखेमधुन आपली ओळख पटवून घेतल्यावर सुपुदर् करू. तसेच,
तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार, िपन ऑनलाइन / आयव्हीआरएस ारा

ुत्प (Generate) करू शकता.

d. आम्ही हे सुिनि त करू की तुमचे अिलकडचे संपकर् तपशील (मोबाइल कर्मांक, ई-मेल आयडी आिण लँडलाइन
कर्मांक) बँकेकडे न दणीकृ त आिण अ यावत के लेले आहेत.
e. तुमचे खाते सुरिक्षत ठे वण्यासाठी तुम्ही सशक्त िपन / पासवडर् िनवडणे व तो िनयिमतपणे बदलणे गरजेचे राहील.
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8.17.2.2 तुमच्या “िपन” िकवा पासवडर्ची काळजी घेण्यासाठी तुम्ही पुढील सुरक्षा प ती / खबरदारीचे उपाय
आत्मसात करावे
िपन / पासवडर् तयार करण्यासाठी:
a. एखादा सशक्त पासवडर् तयार पुढील मागर्दशर्क तत्वांचे पालन करावे
 सहज शोधून काढता येतील अशी ओळखीची नावे वापरू नये (स्वत:, जोडीदार, मुल,े पालक, पाळीव
पर्ाणी, इ.)
 तुमच्यािवषयी सामान्यत: माहीत असलेल्या बाब चा वापर टाळा (छंद, जन्मतारखा, आवडीचे खेळ,
इ.).
 शब्दकोशामध्ये आढळणारे शब्द वापरू नका कारण सॉफ्टवेअर पर्ोगर्ॅम्स संभा

शब्द शोधू शकतात आिण

पासवडर् ओळखू शकतात. त्याऐवजी शब्दकोष हल्ल्यास पर्ितबंध करण्यासाठी चुकीच्या स्पेिलगच्या
शब्दाची रचना करा.
 िकमान सहा िकवा जास्त कॅ रे क्टरसर् चा वापर करा. पासवडर् मध्ये िजतकी कॅ रे क्टरसर् जास्त

असतील

िततका तो जास्त सुरिक्षत असतो.
 एखा ा

क्तीला / सॉफ्टवेअर पर्ोगर्ॅमला तुमचा पासवडर् ओळखता येऊ नये याकरता तो आणखी अवघड

करण्यासाठी अक्षरे आिण अंक यांचा िमशर् वापर करा.
 पासवडर् हुडकू न काढणे कठीण व्हावे यासाठी िवशेष कॅ रे क्टरसर्चा / वणार्ंचा (@,#, %,$, ई.) वापर
करा.
 मो

ा आिण लहान िलपीतल्या शब्दांचा संयोग अथवा िमशर्ण अिधक सुरिक्षत पासवडर् िनमार्ण

करण्यास मदत करतात.
b. *िपन तयार करण्यासाठी खालील बाब चा वापर करू नका:


जन्मतारखा, मिहना िकवा वषर्;



कर्माने येणारया संख्या (उदा. 3456);



अंकांची अशी जुळणी जी सहज ओळखता येईल (उदा. 1111);



तुमच्या दूरध्वनी कर्मांकातील काही भाग;



तुमच्या कोणत्याही काडार्वरील कर्मांकाचा भाग ज्या कर्माने छापला असेल त्या कर्माने;



इतर सहजरीत्या उपलब्ध असलेली वैयिक्तक मािहती (उदा. वाहनचालक परवाना, तुमच्या वाहनाचा
कर्मांक िकवा तुमच्याशी सहजपणे संबिधत इतर कोणताही कर्मांक)

* ही के वळ एक उदाहरणदाखल यादी असून ती सवर्समावेशक नाही.
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तुमच्या खात्यामधून अनिधकृ त

वहार होऊ नये म्हणून घ्यायची खबरदारी:

हे करू नका:


तुमचे काडर्, िपन, पासवडर् िकवा अन्य गोपनीय मािहती इतर कोणालाही वापरण्यास परवानगी देणे.



तुमचा िपन, पासवडर् िकवा इतर गोपनीय मािहती िलहून ठे वणे िकवा न द करून ठे वणे.



तुमचा पासवडर् तुमच्या बर्ाउझसर्मध्ये (जसे इं टरनेट एक्सप्लोरर, गूगल कर्ोम, फायरफॉक्स, इ.) िकवा इकॉमसर् साइट्स िकवा मोबाइल उपकरणात संगर्िहत करून ठे वणे.



तुमच्या फोनवर तुमचा मोबाइल बँिकग लॉग-इन आिण पासवडर् जतन (Save) करून ठे वणे.



तुमच्या खात्याचा तपशील, पासवडर् / िपन / ओटीपी िकवा इतर गोपनीय मािहती कोणालाही देण,े
यामध्ये बँकेचे अिधकृ त पर्ितिनिध असल्याचा दावा करणारे देखील समािव आहेत.



तुमच्या बँक खात्याशी संबंिधत मािहती िवचारणा-या (इं टरनेट बँिकग पासवडर्, एटीएम िपन, सीव्हीव्ही,
काडर् कालबा



होण्याची तारीख [Expiry date], इ.) अशा कोणत्याही संपर्ेषणाला पर्ितसाद देण.े

कोणताही संदश
े जर कु ठलीही सुिवधा बंद होण्यािवषयी धमकािवत असेल िकवा एखादा आकषर्क /
उत्कं ठावधर्क पर्स्ताव (Offer) देत असेल िकवा इतर कोणतेही कारण देत असेल तर त्याला पर्ितसाद देणे.
पतर्, इ-मेल्स, मोबाइल फोन, एसएमएस, इ. ारे आलेल्या अशा पर्कारच्या सवर् संदश
े ांकड़े दुलर्क्ष करावे.



फस ा ऑफसर् / लॉटरीत िजकणे /काही परदेशी संस्था /

क्ती यांच्याकडू न परदेशातून िवदेशी चलनात

स्वस्तात पैसे पाठवणे यासारख्या गो ीना बळी पडणे. यांमध्ये अशा संस्थांचे /

क्त चे पर्ितिनिध म्हणून

काम करणारे भारतीय नागिरक असू शकतात.
अनेकदा असे संदश
े एखादा िमतर्, बँक, िकवा एखा ा कायदेशीर

ोताकडू न आल्याचे भासवून तुम्हाला

काही िविश वेबसाइटकडे िनदिशत करतात ज्या तुम्हाला वैयिक्तक मािहती पुरिवण्यास ऊ ुक्त करतात
जसे तुमचे युझर नेम आिण पासवडर् िकवा कर्ेिडट काडार्संबंधी मािहती.


कोणत्याही संशयास्पद ई-मेल /एसएमएस वरील एखा ा िलकवर िक्लक करणे आिण ज्याच्या

ोतावर

तुमचा िव ास नसेल अशा ई-मेल / एसएमएस वर तुमची मािहती देणे.


तुम्ही तुमच्या पीसी / मोबाइल उपकरणावर पासवडर् पर्िव करताना तो दुस-या कोणालाही बघू देणे
िकवा एटीएम िकवा पॉइं ट ऑफ सेल (POS) काउं टरवर तुम्ही तुमचे काडर् वापरत असताना “िपन” बघू
देणे.

हे नेहमी करा:


ठरािवक कालांतराने – िकमान दर 3 ते 6 मिहन्यांनी तुमचा िपन / पासवडर् बदला. तुमच्या पूव च्या
पासवडर्ची पुनरावृ ी करू नका.



तुमचा िपन, पासवडर् आिण इतर गोपनीय मािहती लक्षात ठे वा आिण यासंदभार्त तुम्हाला आलेले
कोणतेही िलिखत संदश
े न करा.
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तुमचे काडर् तुमच्याच ताब्यात ठे वण्यासाठी योग्य ती काळजी घ्या आिण तुमचा िपन, पासवडर् आिण
इतर सुरिक्षतता मािहती सवर्काल गु ठे वा.




वेगवेगळ्या काडार्ंकरता आिण उपकरणाकरता वेगवेगळे िपन्स िकवा पासवडर् वापरा.
तुमच्या कं प्युटर/मोबाईल/ लॅपटॉप मध्ये पॉवर ऑन/ऍक्सेस पासवडर् लागू करा आिण कं प्युटर/ मोबाईल/
लॅपटॉप मध्ये स्कर्ीनसेव्हर पासवडर् चा वापर करा म्हणजे इतर कोणीही त्यांचा वापर तुमच्या परवानगी
िशवाय करू शकणार नाही.
तुमचा ई-मेल आयडी िकवा मोबाइल कर्मांक बदलल्यास तात्काळ तुमच्या बँकेला (बँकेचे पर्ािधकृ त
अिधकारी िकवा अिधकृ त वािहन्या यामाफर् त) त्यािवषयी कळवा.

8.17.3 एटीएम / डेिबट व कर्ेिडट काड्सर् (ATM / Debit and Credit Cards)
a. तुम्ही िनवडलेल्या खाते पर्कारा मध्ये, समान्यतः जर देत असू, तर आम्ही तुम्हाला एटीएम /डेिबट काडर् देऊ.
b. नवीन काडर् / बदली काडर् (डेिबट तसेच कर्ेिडट काडर्) ही मुलतः ईव्हीएम िचप आिण िपन सिकर्य के लेली काडर्च
असतील. तुम्हाला काडर् नको असल्यास तुम्ही ते स्वीकारण्यास नकार देऊ शकता.
c. जर काडर् तुम्हाला वैयिक्तकिरत्या िवतिरत के ले जाणार असेल तर काडर् देण्यापूव आम्हाला समाधानकारक अशी
तुमची ओळख पटणे गरजेचे असेल.
d. तुमच्या पिहल्या काडार्बरोबर ते कसे वापरायचे याच्या मािहतीबरोबर सेवा मागर्दशर्क (Service Guide) /
सभासद पुिस्तका (Member Booklet) पाठवू ज्यामध्ये यासंबंधीच्या अटी व शत , तुमचे काडर् हरवले / गैर वापर
झाला तर तुमचे होणारे नुकसान वगैरे मािहती असेल.
e. तुमचे काडर् तुमच्या कोणत्या खात्यांकरता ऍक्सेस करू शकते ते सांगू, त्याचबरोबर तुमचे काडर् एकापेक्षा जास्त
कामांकरता उपयोगी असेल तर ती कोणती हे ही सांग.ू
f. पीओएस काउं टर, एटीएम व िवदेशी चलन

वहारासाठी सध्या लागू असलेली मयार्दा सांग.ू

g. तुमच्या काडार्साठी लागू होणारे शुल्क व आकार सांगू.
h. कृ पया खालील उपाययोजना करून आपले काडर् सुरिक्षत ठे वा:
 काडर् िमळाल्याबरोबर लगेच त्यावर सही करा.
 तुमचे काडर् उघ

ावर (पाकीटात, पसर् मध्ये) िकवा अश्या जागी (उदा. तुमच्या वाहनात) सोडू नये, जेथून

कोणाच्याही लक्षात न येता, सहज काढता येईल.
 तुमचे काडर् कोणालाही,

ापारी अस्थापनेसह (उदा. हॉटेल्स, पेटर्ोल पंप, इ.) देऊ नका िकवा कोणालाही

वापरु देऊ नका.
 काडर् वापरल्यावर आठवणीने परत घ्या.
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 तुमचा प ा बदलल्यास, कागदोपतर्ी पुर ासह, आम्हाला लगेच कळवा म्हणजे बदली

काडर्

ायचे

असल्यास ते योग्य पत्त्यावर पोहचेल.
िववादास्पद / अयशस्वी (Failed) एटीएम



वहरासंबंधीत

तकर्ारी काडर् देणा-या बँकेमध्ये दाखल करा ात (बँकेचे पर्ािधकृ त अिधकारी िकवा पर्ािधकृ त वाहीन्यां
माफर् त).
8.17.4.1 हरवल्याचे / चोरीस गेल्याचे / िववािदत

वहारांची मािहती कळवणे

(Reporting loss / theft / disputed transactions)
a. तुमचे काडर् अथवा िपन हरवल्याचे, चोरी झाल्याचे िकवा त्याच्या अनिधकृ त वापराचे बाबतीत आम्हाला
कळवण्यासाठी (Reporting) कोणत्या पर्िकर्येचे पालन करायचे याची मािहती आम्ही तुम्हाला देऊ.
b. तुमचे काडर् हरवले िकवा चोरी झाले िकवा तुमचा िपन/पासवडर् उघड झाला तर तुमचे दाियत्व िकती रािहल
याचा समावेश आम्ही अटी व शत मध्ये करु.
c. कोणतीही इलेक्टर्ॉिनक

वहार सुिवधा सिकर्य करण्यापूव आम्ही तुमचा मोबाइल कर्मांक आिण िजथे उपलब्ध

असेल ितथे, ई-मेल आयडी न दवण्याची सुिवधा पुरवू.
d. अनिधकृ त

वहाराची मािहती 24 x 7 देण्यास तुम्हाला समथर् करण्यासाठी आम्ही िविवध माध्यमे (वािहन्या)

पुरावू. ही माध्यमे असतील हेल्पलाईन्स, एसएमएस, ई-मेल, आयव्हीआर, वेबसाईट इ. आपण अश्या

वहारांची

मािहती आपल्या गृह शाखेमध्ये (होम बर्च) कामकाजाच्या वेळांमध्येही देऊ शकता. त्याचपर्माणे, तुम्ही आमच्या
माध्यमा ारा तुमचे काडर् कसे अवरोिधत (ब्लॉक) करू शकता याचा तपशील देऊ. तुमच्या काडार्चा वापर ब्लॉक
के ल्याची िनि ती करणारा संदश
े आम्ही त्विरत पाठवू.
e. आम्ही, शक्य असल्यास, एसएमएसला अंगभूत (inbuilt) पर्त्यु र सुिवधा पुरावू. परं तु, आमच्या सवर् एसएमएस
अॅलट्सर्मध्ये एक पयार्यी कर्मांक / मोबाइल कर्मांक / ई-मेल आयडी समािव असेल ज्यादवारे तुम्हाला आमच्याशी
त्विरत संपकर् साधता येईल.
f. तकर्ारी दाखल करण्यासाठी आमच्या वेबसाइटच्या होमपेजवर आम्ही एक थेट दूवा (िलक) उपलब्ध करून देऊ
त्यामध्ये अनिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक

वहारांचे िरपोिटग करण्याकरता एक िविश पयार्य असेल.

g. गहाळ झाल्याची / फसवणूक झाल्याची माहीती देण्याकरता आम्ही एक यंतर्णा पुरवू जी तुम्हाला तात्काळ
पर्ितसाद देईल (स्वयंपर्ितसाद समािव ) आिण तकर्ार िमळाल्याची पोच तकर्ार न दणी कर्मांकासह िदली जाईल.
h. तुमचे काडर् हरवल्याचे िकवा चोरीला गेल्याचे िकवा दुस-या कोणत्या

क्तीला तुमचा िपन, पासवडर् िकवा इतर

सुरक्षा िवषयक गोपनीय मािहती समजल्याचे तुमच्या लक्षात येताच तुम्ही ती तात्काळ बदलण्याबरोबरच
आम्हालाही लवकरात लवकर कळवणे आवश्यक असेल. आम्हाला सूिचत के ल्यानंतर, आम्ही तुमच्या काडार्चा
गैरवापर टाळण्यासाठी तात्काळ पावले उचलू (उदा. तुमचे काडर् ब्लॉक करणे िकवा िपन पुनरर् िचत [रीसेट] करणे,
जशी गरज असेल त्यापर्माणे).
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i. एकदा तुम्ही आम्हाला कळवलेत की तुमचे काडर् हरवले आहे िकवा चोरीला गेले आहे िकवा तुमचा िपन अथवा
पासवडर् उघड झाला आहे, की त्यानंतर तुमच्या काडार्च्या कोणत्याही अनिधकृ त वापरासाठी तुम्ही जबाबदार
असणार नाही.
J. अनिधकृ त

वहाराची तुमची तकर्ार िमळाल्यानंतर, तुमच्या खात्यातून त्यापुढील अनिधकृ त

वहारांस

पर्ितबंध घालण्यासाठी आम्ही तात्काळ पावले उचलू.
k. अनिधकृ त

वहारामुळे झालेल्या नुकसानीचे दाियत्व त्या त्या वेळी अिस्तत्वात असलेल्या िनयामकाच्या

िनयमांवर (Regulatory rules) आधािरत असेल.
l. जर तुम्ही आम्हाला तुमचा िव मान प ा सूिचत के ला (कळवला) असेल तर तुम्हाला काडर् िमळायच्या आधी,
िकवा लागू असल्यास, तुमचा िपन आिण पासवडर् िमळायच्या आधी झालेल्या नुकसानाब ल तुम्ही जबाबदार
नसाल.
m. तकर्ार दाखल करण्यासाठी आिण / िकवा हरवलेल्या / असुरिक्षत काडार्ची मािहती देण्यासाठी / ब्लॉक
करण्यासाठी आम्ही एटीएमच्या िठकाणी एटीएम चे स्वािमत्व असणा-या बँकेच्या संपकर् पर्ितिनधीचे / हेल्प डेस्कचे
दूरध्वनी कर्मांक / टोल-फर्ी नंबर पर्दिशत करू. कृ पया तकर्ार िनवारणासाठी तुम्ही तुमची तकर्ार काडर् देणा-या
बँकेकडेच कराल याची खातरजमा करा.
n. एटीएम आयडी सवर् एटीएमवर पर्दिशत असतील. आपण तकर्ार / सूचना करताना त्याचा उल्लेख करावा.
एटीएम संबिधत तकर्ार करण्याचे फॉम्सर् एटीएमच्या िठकाणीच उपलब्ध असतील.
o. अयशस्वी झालेल्या एटीएम

वहारांमधून चुकून डेिबट झालेल्या रकमांचा परतावा आम्ही िविहत

कालमयार्दम
े ध्ये करू. िविहत कालमयार्दप
े ािलकडे कोणताही िवलंब झाल्यास व जर तकर्ार आमच्याकडे (म्हणजेच
एटीएम काडर् देणा-या बँकेकडे) अश्या

वहारानंतर 30 िदवसांच्या आत दाखल झालेली असेल तर, िविहत

के ल्यानुसार भरपाई देऊ.
p. एटीएम

वहार िववादास्पद असल्यास, वाद सोडवला जाईपयर्ंत संबंिधत कॅ मेरा िचतर्ण (Footage) जतन

करू. जर संबंिधत वाद अश्या िचतर्णाच्या जतन कालाविध दरम्यान उभा रािहला तरच उपलब्ध होऊ शके ल.
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8.17.4.2 अनिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक बँिकग

वहारांसद
ं भार्तील मयार्िदत दाियत्व (Limited liability in respect

of unauthorized electronic banking transactions)
a. पुढील पर्कारच्या घटनांमुळे अनिधकृ त

वहार घडल्यास तुमचे दाियत्व “शून्य” असेल.

i. आमच्या बाजूने संगनमताने झालेली फसवणूक (Contributory fraud)
/ आमचा िनष्काळजीपणा / आमच्यातील तर्ुटी.
ii. तर्यस्थ पक्षा ारे उल्लंघन झाले असेल ज्यामध्ये यंतर्णेतील कमतरता अन्य िठकाणी
असेल आिण अश्या (अनिधकृ त)

वहाराची मािहती तुम्हाला आमच्याकडू न संपर्ेिषत

(communicate) झाल्यानंतर कामकाजाच्या तीन िदवसांच्या आत तुम्ही आम्हाला
त्याबबत सूिचत के ले असेल तर.
b. अनिधकृ त

वहारांमुळे होणा-या नुकसानास खालील पिरिस्थितत आपण जबाबदार असाल:

i. ज्या पर्करणांत तुमच्या िनष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले असेल उदा. तुम्ही पेमट
संबंधातील मािहती कोणाला सांिगतलीत, तर तो अनिधकृ त

वहार तुम्ही आम्हाला

कळवेपयर्ंत झालेल्या संपूणर् नुकसानासाठी तुम्ही जबाबदार असाल. अनिधकृ त

वहार

आम्हाला कळवल्यानंतर होणा-या नुकसानासाठी आम्ही जबाबदार असू.
ii. ज्या पर्करणांत अनिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक बँिकग

वहारासाठीची जबाबदारी आमच्यावर

िकवा तुमच्यावरही नाही, परं तु यंतर्णेमध्ये अन्यतर् कोठे तरी असेल आिण तुमच्याकडू न
अशा

वहाराबाबत आम्हाला कळिवण्यास (आमच्याकडू न त्याबबत तुम्हास

वहाराची

मािहती संपर्ेिषत [communicate] झाल्यावर चार ते सात कामकाजांच्या िदवसांचा) िवलंब
झाल्यास तुमच्या पर्त्येक

वहारासाठीचे दाियत्व त्या

वहार मूल्याएवढे मयार्िदत

असेल िकवा या िवषयावर िरझव्हर् बँकेच्या वेळोवेळी िदल्या जाणा-या मागर्दशर्क
सूचनांनुसार जी रक्कम कमी, तेवढे तुमचे दाियत्व असेल.
iii. यािशवाय, जर तुम्ही आम्हाला िरपोटर् करण्यास सातहून अिधक िदवसांचा िवलंब के लात,
तुमचे दाियत्व आमच्या बोडार्ने संमत के लेल्या धोरणानुसार िनि त के ले जाईल जे

(बोडर्

पिब्लक डोमेनमध्ये / आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
आरबीआयच्या या िवषयावरील िनदशांनुसार आमच्या धोरणापर्माणे तुमच्या
दाियत्वाचा तपशील तुम्हाला खाते उघडण्याच्या वेळेस पुरवू. या िवषयीचे आमचे धोरण
सवर् गर्ाहकांना वैयिक्तकिरत्या देखील सूिचत के ले जाईल.
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संमत

तर
धोरण)

8.17.4.3 गर्ाहकाच्या शून्य दाियत्वासाठी / मयार्िदत दाियत्वासाठीची पर्त्यावतर्न कालमयार्दा
(Reversal Timeline for Zero Liability/ Limited Liability)
तुम्ही सूिचत के ल्यानंतर, अनिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक

वहारामधील रक्कम, तुम्ही आम्हाला कळिवलेल्या तारखेपासून

10 कामकाज िदवसांमध्ये आम्ही तुमच्या खात्यात कर्ेिडट करू (शँडो रीव्हसर्ल) (िवमा दा ाच्या तडजोडीची, जर
असल्यास, वाट न पाहता). रक्कम कर्ेिडट के ल्याचा

मूल्य-िदनांक (Value date) अनिधकृ त

वहाराच्या

िदनांकापासून मानला जाईल.
त्याचपर्माणे, आम्ही हे सुिनि त करू की :
i. तुमच्या तकर्ारीचे िनवारण होईल आिण आमच्या बोडार्ने संमत के लेल्या धोरणानुसार िनि त के लेल्या
कालाविधत परं तु तुमच्याकडू न पर्ा झालेल्या तकर्ारीच्या िदनांकापासून 90 िदवसांच्या आत दाियत्व, असल्यास,
पर्स्थािपत के ले जाईल आिण तुम्हाला या िवषयावरील आरबीआय च्या मागर्दशर्क तत्वांनुसार भरपाई देऊ.
ii. जर आम्ही 90 िदवसांमध्ये तकर्ारीचे िनवारण करण्यास िकवा तुमचे दाियत्व, जर असल्यास, िनि त करण्यास
अक्षम ठरलो तर तुम्हाला आरबीआयच्या मागर्दशर्क तत्वांनुसार भरपाई देऊ; आिण
iii. तुमच्या डेिबट काडर् / बँक खात्याच्या बाबतीत तुम्हाला
कर्ेिडट काडर् संबंधात तुमच्यावर

ाजाचे नुकसान सहन करावे लागणार नाही आिण

ाजाचे कोणतेही अितिरक्त ओझे नसेल.

8.17.5 कर्ेिडट काडर् (Credit Card)
a.

जेव्हा तुम्ही कर्ेिडट काडार्साठी अजर् कराल तेव्हा त्याच्याशी संबंिधत महत्वाच्या अटी व शत आम्ही तुम्हाला
स्प

करून सांगू जसे, शुल्क व

ाजदर व इतर शुल्क, िबिलग व पेमट ठरवायची प त, अितदेय

(Overdues) मोजमाप करण्याची पध्दत, के वळ “िकमान रक्कम” भरण्याचे आिथक पिरणाम, काडर्
पूनर्नवीकरण (Renewal) आिण संपु ात (Termination) आणण्याची प त, व काडर् वापरण्यासाठी
तुम्हाला आवश्यक असलेली इतर मािहती.
b. सवार्त महत्वाचे िनयम व अटी (MITC) आम्ही “फॉन्ट 10” या िविश

आकारामध्ये (Font of 10)

खालीलपर्माणे पर्दिशत करू:
i. िवपणन करताना – शुल्के आिण आकारणी यासंबंधातील MITCs.
ii. अजर् करताना / स्वागत-संच देताना – इतर सवार्समवेत** सवर् महत्वाचे िनयम व अटी (MITCs).
iii. कर्ेिडट काडर् िबिलग वर – शुल्के आिण आकारणी, पैसे काढण्याच्या मयार्दा यावरील MITCs
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iv. िनयम व अटी या मधे कोणतेही बदल झाल्यास – सातत्याने व पर्वाही स्वरूपात (on-going basis).
**तर्यस्थ

िक्त ारा फसवणूक झाल्यास िकवा फसवणुकीत तुमचा कोणताही सहभाग नसल्यास

तुमचे दाियत्व.
c.

कर्ेिडट काडार् करता तुम्ही अजर् करतेवेळी आम्ही ल य म्हणून
ठरवलेल्या िनवारण-पूतर्तेचा अवधी (Targeted turnaround time) तुम्हाला सांग.ू काडर् उत्पादनांवरील
वािषक शुल्क आिण वािषकीकृ त टक्केवारी दर (Annualized Percentage Rates – एपीआर) आम्ही
सांगू (िकरकोळ खरे दीसाठी आिण रोख उचली करता, वेगवेगळे असल्यास, समान पर्ामुख्याने). एपीआर,
िवलंिबत देयक शुल्क आिण

ाजाचे मोजमाप करण्याची प त उदाहरणांसह स्प के ली जाईल.

ा बाबी

स्वागत संचा मध्ये दशर्वल्या जातील आिण मािसक िववरणामध्ये देखील दशर्वल्या जातील. दरमहा के वळ
िकमान पेमट करण्याबाबतच्या सचनेमळ
ु े परतफे डीचा कालावधी लांबेल व पिरणामी थिकत रकमेवर
चढणा-या

ाजाचा भरणा सवर् मािसक िववरणांमध्ये ठळकपणे दशर्वला जाईल. मािसक कर्ेिडट काडर्

िववरणात उल्लेिखत फक्त “िकमान देय रक्कम” जर तुम्ही भरायचे ठरवलेत तर न भरलेल्या रकमेवर लागू
होणारा

ाजदर आिण इतर शुल्के सु ा आम्ही दशर्वू.

एमआयटीसीमध्ये, आम्ही िवशेषत: हे स्प करू की जर मागील मिहन्यातील िबलाची थकबाकी रािहली
असेल, तर “मोफत ऋण कालावधी” गमावला जातो.
d.

जर आम्हाला तुमचे पर्ोफाईल कर्ेिडट काडर् जारी करण्यासाठी
योग्य वाटले तर आम्ही तुम्हाला िनिष्कर्य (िडएिक्टव्हेटेड –वापरासाठी तयार नसलेले) कर्ेिडट काडर् जारी
करु आिण तुमच्याकडू न कर्ेिडट काडर् स्वीकारत असल्याची संमित आली तसेच सिकर्य करण्यासाठी आवश्यक
पावले उचलल्यावरच काडर् सकर्ीय/चालू के ले जाईल जे अट च्या अधीन असेल.

e.

जर तुमच्या संमित िशवाय आम्ही काडर् सिकर्य के ले िकवा
तुमच्या संमित िशवाय िदलेल्या काडार्चे आकार लावला तर आम्ही तो आकार फक्त परतच करणार नाही
तर परत के लेल्या आकाराच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून तुम्हाला परत देऊ.

f.

आम्ही तुमच्या लेखी संमित नंतरच तुम्हाला ऋण/उधार
सुिवधा देऊ िकवा तुमच्या काडार्ची कर्ेिडट मयार्दा वाढवू. इलेक्टर्ॉिनक माध्यमा ारे पर्ा
तुम्ही िविश पर्कारे कोणते

संमित, ज्यात

वहार करणार आिण अितशय महत्वाच्या अटी व शत वाचले असल्याब ल

पर्मािणत करता आिण ज्यातून अशा संमितचे िडिजटल रे कॉडर् साक्ष म्हणून पर्ा करुन घेऊ शकतो, त्यालाही
संमित मानले जाईल.
g.

आम्ही तुमच्यातफ नामिनदिशत के लेल्या

िक्तना अितिरक्त

(Add-on) काडर् देऊ शकतो. तुमच्या िवनंतीनुसार तुम्हाला जारी के लेल्या अितिरक्त काडार्साठी (एकू ण
मयार्दम
े ध्ये) मयार्दा ठरवून देऊ शकतो. अशा अितिरक्त काडर् धारकाच्या सवर्
जबाबदार असाल.
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वहारांसाठी तुम्ही

h.

जर तुमच्या कर्ेिडट काडर्ची मयार्दा कमी करण्याचा पर्स्ताव
असेल, आिण जर असा पर्स्ताव तुमच्याकडू न आलेला नसेल, तर आम्ही तुम्हाला 30 िदवसांची पूवर्सूचना
देऊ व त्याचे कारण तुम्हाला एसएमएस/ई-मेल/ पतर्ा

i.

ारे कळवू.

काडर् र करण्याची / काडार्ची मयार्दा कमी करण्याची तुमची
िवनंती, जर देय बाकी रकमेचा िनपटारा / पर्दान झालेले असेल, तर मान्य करु आिण तुमची लेखी िवनंित
िकवा आमच्या कडे न दलेल्या तुमच्या ई-मेल आयडी वरुन पर्ा कर्ेिडट काडर् बंद/र करण्या बाबतचा ईमेल आल्यानंतर कामकाजाच्या 7 िदवसांच्या आत त्याची पु ी करु,

j.

तुम्ही काडर्धारक असताना, जर आम्हाला देय असलेल्या
रकमेचा भरणा करण्यात तुम्ही कसूर के ल्यास तुमच्या कर्ेिडट मध्ये असलेल्या, त्याच क्षमतेमध्ये, बँकेकडील
कोणत्याही खात्यामधील िकवा बँकेच्या ताब्यातील िकवा अिभरक्षेतील (custody) तुमच्या मालकीच्या
सवर् पैशावर धारणाधीकार (Lien) बजावण्याचा िकवा वजावट करण्याचा अिधकार आमच्याकडे असेल.
तुमच्या ठे व खात्यावर धारणािधकार / ताबा स्थािपत के ल्यानंतर तीन िदवसांच्या आत आम्ही तुम्हाला
यासंदभार्त तुमच्या न दणीकृ त ईमेल आयडीवर / न दणीकृ त मोबाइल कर्मांकावर िकवा पतर्ा ारे सूिचत
करू.

k.

िवमा कं पन्यांच्या सहयोगाने जर आम्ही आमच्या कर्ेिडट काडर्
धारकांना िवमा सुरक्षा देऊ करत असू, तर आम्ही तुमच्याकडू न अपघाती मृत्यु आिण अपंगत्व लाभाच्या
संदभार्तील नामिनदशनाचे तपशील लेखी स्वरूपात घेऊ. आम्ही हे सुिनि त करू की जी िवमा कं पनी
िवमा सुरक्षेशी संबंधीत दावे हताळणार आहे त्या िवमा कं पनीने नामिनदशन तपशील न दवला आहे.

l.

अल्पशा रकमेचे (low value) ऑन-लाइन “काडर् नॉट पर्ेजट”
(सीएनपी) (काडार्च्या गैरहजेरीतील)

वहार सुकर करण्यासाठी अितिरक्त घटक अिधपर्माणनाची

(Additional Factor Authentication – एएफए) अट िशथील करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आम्ही
(काडर् इशू करणारी बँक) तुम्हाला “पेमट अिधपर्माणन उपाय” (Payment Authentication Solutions)
वैकिल्पक तत्वावर उपलब्ध करुन देऊ. तुम्ही िनवडलेला पयार्य तुमच्या संमतीने सिकर्य करण्यासाठी आम्ही
“एकदाच न दणी” (One-time Registration) सुिवधा पुरवू. एएफए िशिथल करण्याची सुिवधा ही पर्ित
वहार रु. 2,000/- चे कमाल मूल्य असणा-या सीएनपी
ठरवल्यापर्माणे) लागू असेल. पर्ती

वहारांना (िकवा िनयामकाने वेळोवेळी

वहार मयार्दा याहून कमी ठे वण्याची सुिवधा देखील आम्ही तुम्हाला

देऊ.
m.

या संिहतेितल कलम 8.17.4.2 नुसार आम्ही कोणत्याही
अनिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक

वहाराची जबाबदारी घेऊ.
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8.17.5.1 कर्ेिडट काडर् िववरणपतर् (Credit Card Statements)
a. तुमच्या कर्ेिडट काडर् खात्याचे

वस्थापन करण्यासाठी व तुम्ही के लेली खरे दी / काढलेले पैसे यांचा तपशील

तपासण्याकरता तुमच्या कर्ेिडट काडर् खात्याचे िववरणपतर् आम्ही दरमहा िवनामूल्य पाठवू. कर्ेिडट काडर् िववरणपतर्
पर्त्येक मिहन्याच्या ठरािवक तारखेला आमच्याकडे न दलेल्या तुमच्या पत्त्यावर पोस्टाने / कु िरअर ारे िकवा,
तुम्हाला हवे असल्यास, ई-मेल ारा पाठवले जाईल. िववरणपतर् इं टरनेट बँिकगवर सु ा पाहण्यासाठी उपलब्ध के ले
जाईल. आम्ही हे सुिनि त करू की चुकीची िबले आकारणार नाही आिण आम्ही सूिचत न के लेली शुल्के
आकारण्यात येणार नाहीत. जर कोणत्याही िबलािवरोधात तकर्ार दाखल झाली तर तकर्ारीचे सौहादार्ने िनवारण
करण्याच्या हेतूने साठ िदवसांच्या आत आम्ही आपणास स्प ीकरण देऊ आिण गरज पडल्यास कागदोपतर्ी
पुरवासु ा देऊ. जर चुिकने आकारलेली शुल्के आम्ही पर्त्यावितत (Reversed) के ली तर अश्या पर्त्यावतर्नामुळे
तुमच्या दाियत्वाची पिरपूित (settlement) झाली असे मानण्यात येणार नाही.
b. जर आपणास िववरणपतर् िमळाले नाही तर तुम्ही आमच्याशी संपकर् साधणे अपेिक्षत असेल जेणेकरुन आम्ही
िववरणपतर् पुन्हा पाठवण्याची

वस्था करू शकू व आपणास वेळेवर पेमट करण्यास व काही आक्षेप, असल्यास,

आमच्या नजरे स आणून देणे शक्य होईल.
c. शुल्क आिण आकारणी व अटी व शत यात काही बदल झाल्यास आम्ही तुम्हाला कळवू / सूिचत करू. समान्यतः बदल
हे ( ाजदर व िनयामक आवश्यकतेनुसार होणारे बदल सोडू न) संभा

पर्भावासह व िकमान एक मिहन्याची

पूवर्सूचना देऊन के ले जातील. झालेले बदल हे मािसक िववरणपतर्ा ारा िकवा त्याच्या पर्ितिलपी ारा आपल्याला
सूिचत के ले जातील. या मध्ये आपल्याकडू न शुल्क भरण्याबाबत कसूर झाल्यास कर्ेिडट इन्फॉमशन कं पन्यांना (CIC)
िरपोटर् के ले जाईल.
d. कर्ेिडट काडर् धारकाच्या देय देण्यात कसूर (Default) झालेल्या पिरिस्थितचे CIC ला िरपोटर् करण्यापूव , आम्ही
बँकच्या संचालक मंडळाने याबाबत संमत के लेल्या पर्िकर्येचे पालन करू ज्यामध्ये काडर्धारकाला पुरेशी सूचना देणे
समािव

असेल. जरी चुिकने लावलेल्या िबलाचे पर्त्यावतर्न के लेले असेल तरीही, सूिचत न के ले गेलेले शुल्क हे

सीआयसीला िरपोटर् करण्याचे कारण असणार नाही. जर आम्ही शुल्काचे पर्त्यावतर्न हे पिरपूित (Settelment)
म्हणून गृहीत धरले असेल तर आम्ही सीआयसीला त्यापर्माणे िरपोटर् करू व सीआयसीला कळवल्याचे तुम्हाला सांगू.
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8.18 तर्यस्थ पक्ष उत्पादने (Third Party Products)
सेबी (म्यूचुअल फं ड) आिण आयआरडीएआय (िवमा उत्पादने) अशा संबंिधत िनयामका ारे िनगर्िमत न दणी
पर्माणपतर्ानुसार झालेल्या कॉप रे ट एजन्सी करारनाम्या अंतगर्त पशन फं ड, म्यूचुअल फं ड आिण िवमा, इ. सारखी तर्यस्थ
पक्षाची उत्पादने आम्ही िवतिरत करतो. आमच्याकडे आयआरडीएआय (कॉप रे ट एजट्सची न दणी) िनयमने, 2015 शी
सुसंगत असे िवमा उत्पादनांच्या िवकर्ीकरता आमच्या संचालक मंडळाने संमत के लेले धोरण अंमलात आहे.
a. जर आम्ही कोणत्याही गुंतवणूक/मालम ा पर्बंधन कं पनी िकवा िवमा कं पनीचे एजंट म्हणून कोणत्याही पर्कारच्या
गुंतवणूक योजना जसे म्युच्युअल फं ड िकवा िवमा देत असू तर तुम्हाला त्याबाबत मािहती देऊ. कोणतीही

िक्त जर

आमच्या जागेचा वापर करुन आमच्या वतीने तर्यस्थ पक्षाच्या उत्पादनांचे िवपणन करत असेल अथवा िवकत असेल तर
त्याकरता आम्ही जबाबदार असू.
b. आम्ही हे सुिनि त करू की आम्ही िवकत असलेल्या सवर् गुंतवणूक व िवमा योजना त्या त्या वेळच्या
िनयम आिण िविनयमानुसार असतील.
c. तुम्ही जेव्हा आमच्याकडू न बँिकग सेवा िकवा उत्पादने घ्याल तेव्हा तुम्ही आमच्याकडू न त्या बदल्यात कोणतेही तर्यस्थ
पक्ष उत्पादन घ्यावे (quid pro quo) अशी सक्ती करणार नाही.
d. आमच्याकडू न घेतलेल्या कजार्साठी तुम्ही ठे वलेल्या तारणासंदभार्त तुम्ही ठरािवक िकवा त्याच संस्थेकडू न िवमा छतर्
घ्यावे असा आगर्ह आम्ही करणार नाही. जर आम्ही एखादे िवमा उत्पादन देत असू तर ते पूणप
र् णे ऐिच्छक असेल. तुम्ही
तुमच्या इच्छेनुसार कोणत्याही संस्थेतून / सेवा पुरवठादाराकडू न िवमा घेऊ शकता.
e. आम्ही, िनयिमत कालांतराने, तुम्हाला जािहरत ारे / सूचना फलका ारे / वेबसाइटवरील मािहती ारे / मािहती
पतर्का ारे , इ. आिण तसेच, तुम्ही अशी मािहती न स्वीकारण्याचा पयार्य िनवडला नसेल तर, आमच्या शाखांमध्ये
िवकल्या जाणा-या उत्पादनांच्या लाभांबाबत ई-मेल आिण एसएमएस माफर् त मािहती देऊ.
f. आम्ही हे सुिनि त करू की आमच्या शाखेतून िवकल्या जाणा-या गुंतवणूक व िवमा योजना / उत्पादने तुम्हाला आमचे
िविधवत अहर्तापर्ा अिधकारी स्प करून सांगतील.
ु ल फं ड असल्यास पर्मुख
g. तुम्हाला देऊ करण्यात आलेल्या उत्पादनांचे तपशीलवार िनयम व अटी आम्ही पुरवू (म्यूचअ
मािहती पुिस्तका आिण िवमा उत्पादने असल्यास उत्पादन पुिस्तका, िवकर्ीचे उदाहरण)
h. गुंतवणूक / िवमा उत्पादने तुम्हाला िवकण्यापूव गर्ाहकांसाठीचे यथोिचत मुल्यांकन (Due Diligence) करण्याची
आम्ही दक्षता घेऊ.
i. जर आम्हाला िव ास वाटला की एखादे उत्पादन तुमच्यासाठी योग्य आिण उिचत आहे तरच ते उत्पादन आम्ही
तुम्हाला िवकू .
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j. एखा ा उत्पादनाचे सदस्य होण्याचा / लाभ घेण्याचा स्वीकार आपल्याकडू न अिधकृ त इलेक्टर्ॉिनक माध्यमा ारे
आल्यावर आवश्यक वैधता (िविधवत गर्ा ता) तपासून त्या सेवेसाठी आवश्यक अजर् व कागदपतर् तुमच्याकडू न घेऊ.
k. आम्ही हे सुिनि त करू की योजनेनुसार आवश्यक सवर् औपचािरकता (वै कीय परीक्षेसह) पूणर् झाल्यानंतर 30
िदवसांच्या आत िववरणपतर् / पॉिलसीचे कागदपतर् तुमच्याकडे पाठवले जातील.
l. जास्तीतजास्त शक्य होईल तेवढी “िवकर्ी प ात सेवा” देण्याची आम्ही

वस्था करू जसे पध्दतशीर गुंतवणूक

योजनांच्या हप्त्यांचे (एसआयपी) चे स्मरणपतर्, नवीनतम िनव्वळ मालम ा मुल्य (एनएव्ही), पिरपक्वतेची तारीख,
िवम्याच्या हप्त्याची देय तारीख, इ.
m. सेवा पुरवठादार तुम्ही त्यांच्यामाफर् त घेतलेल्या योजनेचा / उत्पादनांच्या कामिगरीसंदभार्त िनयिमत कालांतराने
तुम्हाला मािहती देत राहतील. जर तुम्हाला एखा ा िविश सेवेची गरज असल्यास आणी तशी िविश िवनंती आपण
के ल्यास आम्ही ती सेवा आपणास उपलब्ध करून देऊ.
n. म्युच्युअल फं ड, िवमा / इतर िव ीय कं पन्याकडू न त्यांच्या उत्पादनाचे माकिटग (िवपणन) के ल्यामुळे िमळालेले
कमीशन / इतर शुल्क, जर असेल तर, त्याची मािहती वेबसाइटवर पर्दिशत करू.
o. िवमा िवकर्ी / म्यूचुअल फं ड / तर्यस्थ पक्ष गुंतवणूक उत्पादनांची िवकर्ी यांसारख्या उपसह बँिकग

वसायाकरता

(Para banking activities) असलेल्या आरबीआयच्या मागर्दशर्क तत्वांचे आम्ही पालन करू.
p. आम्ही हे सुिनि त करू की िविवध उत्पादने िवकण्याशी संबंिधत सेवेचे शुल्क पर्दिशत के लेले असेल

व तुम्हाला ते

उपलब्ध के ले जाईल.
8.19. कर्ेिडट समुपदेश सुिवधा (Credit counseling facility)
आम्ही कर्ेिडट समुपदेश सुिवधा देण्याचा पर्यास करु. तुम्हाला अश्या सेवेचा लाभ घेता यावा म्हणून जेथे ही सुिवधा
कोणत्याही बँकांनी उभारलेल्या िविश समुपदेश कदर्ामध्ये उपलब्ध करून िदली असेल त्या कदर्ाचे प े व वेळ इ. आम्ही
आमच्या शाखेत पर्दिशत करु.

8.20. अिभलेख उपलब्ध करुन देणे (Getting records)
आपल्या

वहारांशी संबंिधत कागदपतर्े / रे कॉडर्स, आपण िवनंित के ल्यास व अिभरक्षण कालावधीमध्ये असल्यास, आम्ही

मूल्य आकारुन आपणास उपलब्ध करुन देऊ.
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9. शाखा बंद करणे/शाखेची जागा बदलणे
(Branch Closure / Shifting)

a. जर आम्ही आमची शाखा बंद करण्याची योजना आखली असेल िकवा शाखा स्थलांतरीत करणार असलो िकवा
तुम्हाला बँिकग सेवा देणे सुरू ठे वणे आम्हाला अशक्य झाले तर आम्ही तुम्हालाi.

त्या पिरसरात इतर कोणत्याही बँकेची एकही शाखा कायर्रत नसेल, तर दोन मिहन्यांची नोटीस देऊ.

ii.

इतर सवर् पिरिस्थतीत एक मिहन्याची नोटीस देऊ.

b. जर आम्ही शाखा स्थलांतरीत करणार असू तर शाखेच्या नवीन जागेचा संपूणर् प ा देऊ. .
c. शाखेच्या कामकाजाच्या वेळात काही बदल असल्यास तुम्हाला कळवू.
10. आिथक समावेषण (Financial Inclusion)

a. िकमान िशल्लक रकमेची अट न ठे वता आम्ही "मूलभूत बचत बँक ठे व खाते" (Basic Savings Bank
Deposit Account - बीएसबीडी खाते) / छोटे खाते (Small Account) आिण जन-धन खाते

उपलब्ध करुन

देऊ; मातर् यासाठी भारतीय िरझव्हर् बँकेने व भारत सरकारने खाते उघडण्यासाठी वेळोवेळी जारी के लेल्या “तुमच्या
गर्ाहकाला ओळखा” (KYC) आिण अँटी मनी लॉिन्डर्ग (AML) च्या अंतगर्त िदलेल्या सूचनांचे पालन आवश्यक
असेल. त्याचबरोबर, िनःशुल्क एटीएम काडर् िकवा एटीएम-कम-डेिबट काडार्सह आम्ही िकमान सामान्य सुिवधा देऊ
व त्यांची मािहती देऊ. खाते उघडताना ही सवर् संबंिधत मािहती तुम्हाला पारदश पणे सांग.ू
b. सुलभ के लेल्या “के वायसी” िनयमानुसार आम्ही असे खाते उघडू न देण्याची सुिवधा देऊ. परं तु, ही खाती "छोटी
खाती" म्हणून सु ा मानली जातील आिण त्यासाठी लागू असलेले पर्ितबंध स्थािनक भाषेत व तुम्हाला सहज
समजेल अशा प तीने सांिगतले जातील.
c. मूलभूत बचत बँक ठे व खाते (बीएसबीडी खाते) उघडण्यासाठीच्या आवश्यकता व "छोटे खाते" / “जन धन” खाते
उघडण्यासाठी सुलभ के वायसी प तीखाली आवश्यक कागदपतर्ाची यादी ि भाषी/ ितर्भाषी रुपात आम्ही सवर्
शाखांमध्ये ठळकपणे पर्दिशत करु.
d. आमच्या कमर्चा-यांमध्ये िवशेषतः काउं टरवरील कमर्चा-यांमध्ये जागरुकता िनमार्ण व्हावी म्हणून त्यांच्या
पर्िशक्षणासह इतर आवश्यक पावले उचलू.
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e. सामान्य बँिकग सुिवधा आम्ही तुम्हाला िनःशुल्क उपलब्ध करुन देऊ जसे खाते चालू ठे वण्यासाठी एका मिहन्यात
ठरािवक वेळाच पैसे काढणे, सामान्य कर्ेिडट काडर् (General Credit Card)

वहार व इलेक्टर्ॉिनक माध्यमाने

राज्य व कदर् सरकारकडू न तुमच्या खात्यात पैसे अंतिरत होणे.
f. आपण इिच्छत असल्यास गुणविधत सेवा (Value Added Services) आम्ही िनःशुल्क अथवा कमी शुल्क
आकारुन देऊ. त्यासाठी तुम्हाला समजेल अशा भाषेत अगोदर समजावून सांगू.
g. जर सेवा,

वहार िकवा शुल्क यामध्ये काही बदल होणार असतील तर ते लागू होण्यापूव िनदान एक मिहना

आधी तुम्हाला कळवू.
h. हे बदल तुम्हाला सोयीच्या माध्यमा ारे कळवू जसे शाखेतील नोटीस बोडर्, िकवा

ायसाियक पर्ितिनधी

(िबझनेस कॉरस्पॉडन्ट) िकवा पतर् इ.
i. जेथे आमची शाखा नसेल, तेथे भारतीय िरझव्हर् बँकेच्या पथदश मागर्दशर्क सूचनानुसार खाते उघडणे, ठे वी
ठे वणे, रक्कम व

वहारांच्या संख्येच्या मयार्दन
े ुसार पैसे काढणे, िशल्लक रकमेची चौकशी, इ. व एका िठकाणाहून

दुसरीकडे पैसे अंतिरत करणे इ. सेवांसाठी

ायसाियक पर्ितिनधी (िबझीनेस कॉरस्पॉडन्ट - B.C.) /

ावसायीक

सुिवधारक (िबझीनेस फॅ िसिलटेटर - B.F.) नेमण्याचा पर्यास करु.
j. आम्ही मोबाईल बँिकग सेवा देण्याचाही पर्यास करु.
k. मोबाईल फोन, एनइसीएस, एनइएफटी सारखी इलेक्टर्ॉिनक माध्यमे इ. ारे सु ा पैसे हस्तांतिरत करण्याच्या
इतर सुिवधा देण्याचा पर्यास करु.
l. बँिकग आउटलेटस / बीसी / बीएफच्या कृ ित व तर्ुट साठी (Acts of commission and omission) आम्ही
जबाबदार असू आिण त्यांच्या िवरु

न दलेल्या कोणत्याही तकर्ारीचा तपास करु.

m. तुम्हाला गरज असल्यास आम्ही तुम्हाला परवडणा-या िकमतीत कजर् सुिवधा देऊ ज्यांच्या अटी व शत तुम्ही
कजार्साठी अजर् कराल तेव्हा तुम्हाला सांगू.
n. आमच्याकडे असलेल्या िविवध कजर् योजना तुम्हाला सांगू ज्यात पुढील गो चा अंतभार्व असेल, जसे तुमच्या
कजार्च्या अजार्वर िवचार करण्यासाठी बँकेला आवश्यक असणारी िकमान मािहती, अशा कजार्ना लागू होणा-या
महत्वाच्या अटी व शत , बँकेकडे ठे वले जाणारे तारण,

ाजदर व

ाज आकारण्याची प त व काळ, परतफे डीची

प त, इ.
o. सरकार पर्ायोिजत योजनेच्या अंतगर्त पर्ाधान्य क्षेतर्ातील (Priority Sector) रुपये एक लाखापयर्ंतच्या
कजार्साठी दुय्यम (कोलॅटरल) तारण आम्ही मागणार नाही (सू म व लघु उ ोजकांसाठीचे (MSE) कजर् सोडू न जेथे
त्यांच्यासाठी दुय्यम तारणमुक्त कजर् मयार्दा रुपये 10 लाख आहे). शैक्षिणक कजर् योजनेअंतगर्त रुपये चार
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लाखापयर्ंतच्या शैक्षिणक कजार्साठी, िकवा वेळोवेळी सुधािरत रकमेवर, आम्ही दुय्यम तारणाचा आगर्ह धरणार
नाही.
p. आमच्या कडू न घेतलेल्या कजर् सुिवधे संदभार्त तुम्हाला काही आिथक अडचण चा सामना करावा लागत
असल्यास आम्ही सहानुभूतीपूवर्क व सकारात्मकतेने त्यावर िवचार करु.
q. वर उल्लेख के ल्यापर्माणे तुम्ही तुमच्या कोणत्याही आिथक िववंचनेब ल आम्हाला सूिचत करू शकता ज्यायोगे
तुमच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला मदत करू शकतो. तुमच्या कजार्च्या अजार्वर िवचार
करताना, जर एखा ा िविश

सरकार पर्ायोिजत योजनेअंतगर्त “शून्य दाियत्व” (No Dues) पर्माणपतर् मागणे

अिनवायर् असेल तर त्याचा अपवाद वागळता, आम्ही तुमच्याकडे “शून्य दाियत्व” पर्माणपतर् मागण्याचा आगर्ह
धरणार नाही (वैयिक्तक कजर्दार आिण स्वयं-सहाय्य गट [Self Help Group] आिण सह-दाियत्व गट [Joint
Liability Group]).
r. तुमच्या अडचण वर मात करण्यासाठी एक पर्यास म्हणून आिण दोघांच्याही िहताच्या दृ ीने िवचार करण्यायोग्य
वाटल्यास, आम्ही पुनरुज्जीवन योजना (Revival Package) तयार करू.
s. सामान्यत: शाखेमध्ये िकवा पयार्यी मागार्ने म्हणजे इन्फमशन आिण कम्युिनके शन टेक्नॉलॉजी (ICT-मािहती व
संवाद तंतर्ज्ञान) सारख्या योग्य फ्लॅटफॉमर्चा वापर करुन बँक खातेदारांनी खाते कसे हताळावे याब ल त्यांना
िशक्षण देऊ व मागर्दशर्न करु.
t. गर्ाहकांना िशिक्षत करण्यासाठी आम्ही आिथक साक्षरता अिभयान हाती घेऊ.
u. आिथक समावेषण वृध गत करण्यासाठी ल य गटाला सहभागी करुन लहान शहरे व गावांमध्ये िशिबरे , स्टॉल
व टाऊन हॉल कायर्कर्म आयोिजत करु.
v. पूणर् देशात व िवशेषत: बके मध्ये आिथक समावेशनाचे पर्य

व्हावेत म्हणून आमच्या सवर् स्तराविरल कमर्चा-

यांना िशिक्षत करण्यासाठी यंतर्णा राबवू.
w. ज्या बकिवरिहत क्षेतर्ामध्ये आिथक समावेशन योजना राबवली जात आहे तेथे, बके चे पर्य

पूणर्त्वास जावे

म्हणून, बके च्या अिधका-यांनी िनयिमत / नेहमी भेटी देण्याची प त आम्ही सुरु करु.
x. तुमच्या तकर्ारी असतील तर त्यामध्ये ताबडतोब लक्ष देण्याचा व लवकरात लवकर त्यांचे िनरसन करण्याचा
पर्यास करू.
y. जर तुम्हाला बक िकवा त्यांचे

वसाय पर्ितिनिध (BC) /

वसाय सुिवधारक (BF) यांच्या िवरु

गा-

हाणे/तकर्ार असेल तर तकर्ार करायची प त आिण बके त तकर्ार िनवारणाची यंतर्णा काय आहे, तसेच तुमच्या
तकर्ारीचे बके कडू न िनवारण झाले नाही िकवा तुमचे समाधान झाले नाही तर बिकग लोकपाल योजने िवषयी सांगू.
z. आिथक समावेशन कायर्कर्माची आम्ही

ापक पर्िसि

मािहती देऊ.
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करु आिण गर्ाहकांना िविवध उत्पादने व सेवांिवषयी

11. जे नागिरक व िद ांग

िक्त

(Senior Citizens and Differently Abled Persons)

a. आमचे िवशेष गर्ाहक जसे जे नागिरक, िद ांग व अिशिक्षत लोकांना आमच्याशी

वहार करण्यास सोपे व

सोयीस्कर जावे म्हणून आम्ही पूणर् पर्यास करु. अशा अजर्दार व गर्ाहकांना सोयीस्कर अशी धोरणे, उत्पादने व
सेवांचा यात समावेश असेल.
b. तुम्हाला बिकग सेवा िमळवणे सुकर होईल अशा पर्णाली व प ित तयार करण्याचा पर्यास करु.
c. आमच्या शाखा व एटीएम मध्ये

िक्तश: येण्यासाठी सुलभ व सोयीचे रस्ते बनिवण्याचा पर्यास करु. बँकेच्या

शाखांमध्ये आिण एटीएममध्ये रँ प आिण रे िलगची सुिवधा देण्याचा पर्यास करू जेणेकरुन ज्ये नगिरकांना आिण
िद ांग

िक्तना बँकेच्या िविवध सुिवधांचा लाभ घेता येईल.

d. तुमच्याशी संवाद साधणा-या आमच्या कमर्चा-यांना तुमचे बिकग

वहार करताना तुम्हाला मदत करण्यासाठी

पर्ोत्साहन देऊ.
2. या संिहतेमध्ये िदलेल्या इतर सवर् बांधीलकी

ितिरक्त -

i. आम्ही आपल्याला यथोिचत अगर्कर्म देऊ. बिकग

वहार व तकर्ार िनवारण यामध्ये वैयिक्तक सेवा देण्याचा

पर्यास करु.
ii. बिकग हॉलमध्ये बसण्याची सुिवधा देण्याचा पर्यास करु.
iii. “एक िखडकी” (One Window) प ित ारे तुम्हाला आमच्या सेवा देण्याचा पर्यास करु.
iv. तुम्ही पर्ािधकृ त के लेल्या

िक्तला, तुम्ही िनि त के लेल्या मयार्दप
े यर्ंत, त्याने पर्ािधकार पतर् व पासबुक सादर के ले

तर पैसे काढण्याची परवानगी देऊ.
v. िवशेष पिरिस्थतीमध्ये जसे आजारपण, शाखेमध्ये पर्त्यक्ष येऊ न शकणे इ. वेळी घरी सेवा (डोअरस्टेप बिकग)
देण्याचा पर्यास करु (जसे रक्कम स्वीकारणे/खात्यामध्ये चेक/डीडी इ. जमा करणे िकवा रक्कम पोचवणे/चेकच्या
बदल्यात डी़डी देण/े इतर लेखी मागण्या, इ.)
70 वषार्हून अिधक वयाच्या ज्ये नागिरकांसाठी आिण िद ांग
िक्तसाठी (वै कीयदृष्

िक्तसाठी िकवा शारीिरक िवकलता असणा-या

ा पर्मािणत दीघर्कालीन रोग िकवा अपंगत्व असणे), दृि हीन

िक्तसह, आम्ही मुलभूत

बिकग सेवांसाठी घरपोच बिकग सुिवधा पुरवण्याचा एकितर्त पर्यास करू उदा. अशा गर्ाहकांच्या घरी जाऊन
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पावती बदल्यात रोख आिण धनादेश इत्यािद घेण,े िडमांड डर्ाफ्ट पोहोचवणे, के वायसी कागदपतर्े घेणे आिण
हयातीचा दाखला देण,े इ.
vi. िनवृि वेतनधारकांना त्यांच्या खात्यात जमा होणा-या िनवृि वेतनाच्या रकमेचे िववरण असलेली पेन्शन स्लीप
देऊ.
vii. िवशेष पिरिस्थतीत िनवृि वेतन तुमच्या घरी येऊन देण्याचा पर्यास करु.
viii. मािहतीचे के न्दर्ीकरण (Centralized Data) करून िनवृि वेतनधारकांनी सादर करणे अिनवायर् असलेले
हयातीचे पर्माणपतर् आमच्या बके च्या कोणत्याही शाखेत स्वीकारु.
ix. ऑिटझम, सेरेबर्ल पॅलसी, मटल िरटाडशन आिण बहुअपंगत्व असलेल्या

िक्तच्या नातेवाईक/पालकांना रा ीय

िव स्त अिधिनयम 1999 च्या अंतगर्त कायदेशीर पालक कसा िनयुक्त करावा याचे मागर्दशर्न करु म्हणजे तो अशा
िक्तचे खाते उघडू शके ल व चालवू शके ल.
x. आम्ही हे सुिनि त करू की कोणताही भेदभाव न करता अंध

िक्तना सवर् बिकग सुिवधा जसे चेक बुक, एटीएम,

नेट बिकग, लॉकर, िकरकोळ (Retail) कजर्, कर्ेिडट काडर् इ. िदल्या जातील.
xi. अंध

िक्तना िविवध बिकग सुिवधांचा लाभ घेता यावा म्हणून आम्ही शक्य तेवढी मदत करु.

xii.

आम्ही िनयिमतपणे गर्ाहक बैठका आयोिजत करण्याचा पर्यास करु, म्हणजे तुम्हाला तुमचे म्हणणे
मांडता येईल व सामूिहक अनुभवाचा फायदा होईल.

xiii.
12. तुमच्या खात्यांची सुरक्षा (Protecting Your Accounts)

12.1. सुरिक्षत व िव सनीय बिकग व पेमट पर्णाली (Secure and Reliable banking & payment
systems)
a. तुम्ही िव सनीय आिण सुरिक्षत अशा पेमट पर्णालीचा उपभोग घेऊ शकाल हे सुिनि त करण्यासाठी आम्ही
सव

म पर्यास करु.

b. सुरक्षा

वस्थेचा एक भाग म्हणून आम्ही, जेथे

वहायर् असेल तेथे, सीसीटीव्ही बसवू ज्यामुळे बारका ाने लक्ष

ठे वता येईल.
12.2. आम्हाला अ यावत ठे वण्याबाबत (Keeping us updated)
a. कृ पया तुमचे नाव, प ा, टेलीफोन कर्. व ई-मेल आयडी आमच्याकडे न दवला गेल्याची खातर्ी करुन घ्या, म्हणजे
तुम्हाला आम्ही आवश्यक अलटर् पाठवू / सतकर् करू शकू .
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b. कृ पया तुम्ही तुमचे नाव, प ा, फोन कर्मांक, ई-मेल आयडी बदलल्यास अश्या बदलाचा पुरवा आवश्यक
तदनुषंिगक कागदपतर्ांसह तातडीने आम्हाला कळवण्याची खातर्ी करुन घ्या, ज्यायोगे आम्हाला आवश्यक असेल
तेव्हा तुमच्याशी संपकर् साधणे शक्य होईल.
12.3. तुमचे खाते तपासणे (लक्ष ठे वणे) (Checking your account)
a.

आम्ही तुम्हाला िशफारस करतो / सुचवतो की तुम्ही तुमचे िववरणपतर् िकवा पासबुक िनयिमतपणे तपासत
जा व जर एखादी न द (Entry) तुम्हाला चुकीची वाटली तर लवकरात लवकर आम्हाला कळवा म्हणजे
आम्ही ती तपासून पाहू. थेट नावे (Direct Debit) आिण स्थायी आदेश (Standing Instructions)
नेहमी तपासत रािहल्यामुळे तुमचे पैसे तुम्हाला पािहजे तेथेच गेल्याची खातर्ी पटेल.

b.

जर तुमच्या खात्यातील एखा ा

वहाराची चौकशी करण्याची आम्हाला गरज वाटली तर आमच्याशी व

जर पोलीस/इतर तपासणी यंतर्णाचा चौकशीमध्ये सहभाग आम्हाला आवश्यक वाटल्यास त्यांच्याशी
सहकायर् करणे गरजेचे राहील.

12.4. काळजी घेण्याबाबत (Taking care)
तुमचे खाते सुरिक्षत ठे वणे व ठकबाजी/फसवणूक टाळण्यास मदत करण्यासाठी तुमचे चेक्स, पासबुक व
इतर गोपनीय मािहती यांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. यासाठी कृ पया खालील सूचनांचे पालन करा.
a. i. तुमचे चेकबुक व काड एकतर् ठे वू नका.
ii. कोरे चेक (धनादेश) सही करुन ठे वू नका.
iii. इतर कोणाला तुमच्या खात्याची मािहती, पासवडर् िकवा इतर गोपनीय मािहती देऊ नका.
b. तुमच्या काडर् / चेकबुकचा गैरवापर टाळण्यासाठी ते कसे सुरिक्षत ठे वावे हे आम्ही तुम्हाला सांगू.
c. जर तुमचे चेकबुक, पासबुक िकवा एटीएम/डेिबटकाडर् हरवले िकवा चोरी झाली असेल िकवा इतर कोणाला
तुमचा ओळखकर्मांक िकवा इतर सुरिक्षत मािहती कळली असेल अशा पिरिस्थतीत आम्हाला कळिवल्यावर
आम्ही त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलू. िपन/पासवडर् (परवलीचा शब्द ) कोणाला
कळल्यास तुम्ही तो ताबडतोब बदलणे गरजेचे आहे.
d. जर तुम्हाला असा संशय आला िकवा असे आढळले की तुमचे चेकबुक, पासबुक, काडर् हरिवले आहे िकवा चोरीला
गेले आहे िकवा इतर कोणाला तुमचा ओळख कर्मांक, पासवडर् िकवा इतर गोपनीय मािहती कळली आहे तर
तुम्ही ते आम्हाला ताबडतोब कळिवणे आवश्यक आहे.
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e. तुमचे वर नमूद के ल्यापर्माणे झालेले नुकसान तुम्ही आमच्या चोवीस तास “टोल-फर्ी” नंबरवर कळवू शकता
आिण तशी लेखी पु ी ताबडतोब पाठवू शकता अन्यथा, वैकिल्पकरीत्या, आपल्याला या कारणासाठी िदलेल्या
आमच्या ई-मेल पत्त्यावर कळवू शकता.
f. आम्हाला सूिचत करे पयर्ंतच्या कालाविधत जर काही गैरवापर झाला तर त्याला तुम्ही जबाबदार असाल.

12.5

पर्दान (पेमट) र करणे (Cancelling payments)

a. चेकचे पर्दान थांबवण्यासाठी (Stop Payment) िकवा िदलेली स्थायी सूचना (Standing Instructions)
िकवा थेट नावे टाकण्याच्या सुचनेची (Direct Debits) न द र करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला लेखी कळवणे
आवश्यक राहील.
b. तुमच्याकडू न कोणताही आदेश मागे घेण्याची सूचना आम्ही स्वीकारू. त्यासाठी लाभाथ / पर्योक्त संस्था
(बेनेिफशरी / युजर इिन्स्ट

ूट) कडू न पूवर् मान्यता / संमित घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

c. जर पर्दान र करण्याचा तुमचा िनणर्य तुम्ही आम्हाला सूिचत के ला नाही तर पर्दाने र करणे शक्य होणार
नाही.
d. कर्ेिडट काडर्ची पर्दाने र करणे ही इतर िनधार्िरत अटी व शत च्या अधीन असतील.
12.6. नुकसानीचे दाियत्व (Liability for losses)
जर तुम्ही फसवणूक के लीत तर तुमच्या खात्याचे होणारे सवर् नुकसान ही तुमची जबाबदारी असेल. जर तुम्ही
आवश्यक ती काळजी घेतली नाही व त्यामुळे तुमचे नुकसान झाले तर तुम्ही जबाबदार असाल.

62

पिरिश – स्प ीकरणकोश (Glossary)

सदर

ाख्या कोडमध्ये आलेल्या शब्दांचे अथर् व अटी यांचे स्प ीकरण देते. या

ाख्या कायदेशीर िकवा तांितर्क

नाहीत.
आधार पे:
एक मोबाइल अॅप (अनुपर्योग) जे बायोमेिटर्क काडर् वापरुन िडिजटल पेमट करू देते.
अप
ॅ :
अॅप हे अॅप्लीके शन (अनुपर्योग) या शब्दाचे संिक्ष रूप आहे. अॅप्लीके शन हा एक सॉफ्टवेअर पर्ोगर्ॅम असतो ज्याची
रचना वापर करणा-यासाठी एक िविश िकर्या पार पाडण्यासाठी के लेली आसते.
एटीएम –
एटीएम (Automated Teller Machine)

हे एक मिशन आहे ज्या ारे गर्ाहक त्याचे काडर् िपन (PIN)

ओळखकर्मांक वापरुन पैसे काढणे, इतर मािहती व इतर सेवा िमळवू शकतो.
बँिकग लोकपाल
वाद िनवारण करणारी एक स्वतंतर् पर्ािधकृ त संस्था, जी िरझव्हर् बँकेने

िक्त आिण लहान

ावसायीक संस्थांना

त्यांच्या बँकाशी होणा-या वादातून तोडगा काढण्यासाठी िनमार्ण के ली आहे.
बँिकग आउटलेट:
एक िनि त िठकाणी बँिकग सेवा देणारे यूिनट िजथे बँकेचे कमर्चारी िकवा

वसाय सहयोगी (Business

Correspondents) तैनात के लेले असतात व ितथे ठे वी स्वीकारण्याचा, धनादेश वटवण्याचा / रोख रक्कम
काढण्याचा िकवा कजर् देण्याच्या सेवा आठव

ातून िकमान पाच िदवस दररोज चार तास पुरवल्या जातात.

भीम:
“भारत इं टरफे स फॉर मनी” हे मोबाइल अॅप नॅशनल पेमट्स कॉप रे शन ऑफ इं िडया (एनपीसीआय) ने िवकिसत
के लेले असून ते यूिनफाइड पेमट इं टरफे स (यूपीआय) वर आधािरत आहे.
काडर्:
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एक प्लॅिस्टकचे काडर्, जे वस्तू आिण सेवांचा मोबदला देण्यासाठी िकवा पैसे काढण्यासाठी गर्ाहक वापरतो. या
संिहतेमध्ये डेिबट, कर्ेिडट, स्माटर् व एटीएम काडर्चा समावेश के ला आहे.
कर्ेिडट काडर्
कर्ेिडट काडर् हे कर्ेिडट सुिवधा िमळणारे प्लॅिस्टकचे काडर् आहे ज्या ारे तुम्ही खरे दी के लेले सामान व सेवांचे पैसे देऊ
शकता िकवा रोख रक्कम काढू शकता.
धनादेश संकलनाचे धोरण (Cheque Collection Policy)
धनादेश संकलनाचे धोरण म्हणजे वेगवगेळ्या स्थािनक व बाहेरगावच्या बँकांचे चेक व पी.ओ./डी.डी. इ. त्या - त्या
खात्यात जमा करण्यासाठी बँकामध्ये जमा के ले जातात त्या संबंधीचे धोरण.

ा ारे खालील कामे के ली जातात.



चेक िवकत घेण्याची िवनंित



चेक जमा करण्यासाठी वेळेची मयार्दा



चेक संकलन करण्यास िवलंब झाल्यास



स्थािनक व बाहेरगावच्या चेकची रक्कम ताबडतोब कर्ेिडट करणे



चेक/इन्स्टर्ुमटस् संकर्मणा दरम्यान (In-transit) हरवल्यास तो संकिलत करण्यासाठी लागणारा आकार.

ाज देणे

गर्ाहक
ज्याचे बँकेत खाते आहे अशी

िक्त (ज्यामध्ये दुस-या

िक्तबरोबर संयुक्त खाते िकवा मृत्युपतर्

िव स्त िकवा िहन्दु अिवभक्त कु टुंबाचा “कतार्” म्हणून खाते यांचा समावेश होतो. परं तु एक
करणारी

वस्थापक िकवा
ानेच

ापार

िक्त / पर्ोपर्ायटरशीप, भागीदारी, कं पन्या, क्लब आिण सोसायटी यांचा समावेश होत नाही) िकवा जे

बँकेची इतर उत्पादने/ सेवा यांचा वापर करतात.
चालू खाते
हा एक मागणीनुसार रक्कम काढ़ता येऊ शकणारा ठे वीचा पर्कार आहे. या खात्यातून िशल्लक रक्कम, असल्यास,
िकवा ठरािवक रक्कम िकतीही वेळा काढता येते.
मृत

िक्तचे खाते

ज्या ठे व खात्याचा खातेदार मृत झाला असेल िकवा संयुक्त खात्याचा एक िकवा अिधक खातेदार मृत झाले असतील
असे खाते मृत

िक्तचे खाते मानले जाते.

डीमॅट खाते
डीमॅट खाते म्हणजे डीमटेिरयलाईज्ड खाते, ज्यामध्ये गुंतवणूकदाराचे रोखे इलेक्टर्ॉिनक स्वरूपात ठे वलेले असतात.
ठे व खाती


“बचत ठे व” म्हणजे मागणीपर्माणे िविश कालाविधमधे ठरािवक वेळा पैसे काढण्याची व ठरािवक रकमेची
सु ा बँकेने मयार्दा घातले असलेले ठे व खाते आहे.
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“मुदत ठे व” म्हणजे एका िनि त अशा कालाविधसाठी बँकेमध्ये ठे वलेली ठे व जी मुदत संपल्यानंतरच
काढता येते. यामध्ये पुनरावत ठे व/दुप्पट लाभ ठे व/कमी काळासाठी ठे व/िनि त ठे व/मािसक उत्प
योजना / तर्ैमािसक उत्प योजना, इ. चा समावेश होतो.



“नोटीस ठे व” म्हणजे ठरािवक काळासाठी ठे वलेली मुदत ठे व, पण एक पूणर् कामकाज िदवसाची नोटीस
देऊन ही ठे व काढू न घेता येते.

इिक्वटी
इिक्वटी म्हणजे एखा ा कॉप रे ट संस्थेच्या भांडवलाचा भाग, जो कं पनीचे समभाग (शेअसर्) म्हणून भौितक स्वरूपात
(Physical form) िकवा डीमटेिरयलाइज्ड (Demat) स्वरुपात असतो.
इलेक्टर्ॉिनक िक्लअिरग सिव्हस (इसीएस)
समाशोधन कदर्ाच्या (Clearing House) सेवा ारे एका बँक खात्यातून दुस-या बँक खात्यामध्ये इलेक्टर्ॉिनक
माध्यमा ारा िनधी हस्तांतरण करण्याची ही एक प ित आहे.

िस्थर

ाजदर (Fixed Rate of Interest)

कजार्वरील िस्थर

ाजदर म्हणजे कजार्च्या पूणर् कालावधीसाठी िनि त के लेला िस्थर असा

ाजदर िकवा लागू

असलेल्या अटी व शत नुसार जो पिहल्या काही वषार्नंतर सुधािरत (Revise) करता येतो.
तरं गता / बदलता

ाजदर (Floating Rate of Interest)

कजार्वरील तरं गता िकवा बदलता

ाजदर म्हणजे असा

ाजदर जो िस्थर नाही परं तु संदभर् दराशी (Reference

Rate) जोडलेला असेल व संदभर् दरात जसे बदल होतील त्यापर्माणे

ाजदर बदलेल.

हमी (Guarnatee)
पर्ामुख्याने जबाबदार असलेल्या
(Default) के ल्यास अन्य

क्तीने कजार्चा भरणा करण्यास अथवा बंधनाची पुतर्ता करण्यास कसूर

िक्तने कजार्चा भरणा अथवा बंधनाची पुतत
र् ा करण्याचे िदलेले लेखी आ ासन

सरकारी रोखे
सरकारी रोखे म्हणजे सरकारने सावर्जिनक कजर् उभे करण्यासाठी िनमार्ण के लेली व जारी के लेली पर्ितभूित िकवा
रोखे
सु िकवा अपर्वत खाते (Inoperative / Dormant Account)
सु िकवा अपर्वत खाते म्हणजे असे बचत िकवा चालू खाते ज्यामध्ये दोन वषार् पासून
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वहार झालेले नाहीत.

आयएमपीएस (IMPS)
तात्काळ पर्दान सेवा अथार्त “इिमिडएट पेमट सिव्हस” ही मोबाइल फोन ारा इं टरबँक इलेक्टर्ॉिनक इं स्टंट मोबाइल
मनी टर्ान्सफर सिव्हस आहे.
रा ीय इलेक्टर्ॉिनक समाशोधन सेवा
भारतीय िरझव्हर् बँकेने (आरबीआय) ने भारताच्या सीमेअंतगर्त इलेक्टर्ॉिनक िनधी हस्तांतरणासाठी सुरू के लेली ही
एक यंतर्णा आहे.
रा ीय स्वयंचािलत समाशोधन गृह (National Automated Clearing House)
बँकाना, आिथक संस्थांना, कॉप रे ट आिण सरकारला मोठे इलेक्टर्ॉिनक

वहार करण्यासाठीचा हा एक वेब

आधािरत मंच आहे.
एनइएफटी (NEFT)
नॅशनल इलेक्टर्ॉिनक फं ड टर्ान्स्फर (NEFT) प ित ही िनधी हस्तांतरणाची रा ीय स्तराविरल

प ित आहे,

ज्या ारे देशातील एका बँक शाखेतून दुस-या बँक शाखेत कोठे ही पैसे हस्तांतिरत करता येतात.
नामिनदशनाची सुिवधा
नामिनदशनाच्या सुिवधेमुळे बँक हे करु शकते: खातेदाराच्या मृत्यु नंतर त्याच्या खात्यात जमा असलेली रक्कम त्याने
नामिनदिशत के लेल्या

िक्तला देता येते. खातेदाराने त्याच्या सुरक्षा कक्षात ठे वलेल्या वस्तू त्याच्या मृत्यु प ात

नामिनदिशत

िक्तला परत करता येतात. खातेदाराने बँकेचा लॉकर भा

नामिनदिशत

िक्तला देता येतात.

ाने घेतलेला असल्यास त्यातील वस्तू

तारीख उलटल्या मुळे बाद झालेला धनादेश (स्टेल चेक)
असा धनादेश जो जारी के ल्यानंतर तीन मिहन्यांनी संकलनाकरता पर्स्तुत करण्यासाठी आलेला आहे.
पॅन (PAN)
वैयिक्तक खाते कर्मांक (PAN) हा आयकर िवभागाने िदलेला अक्षरे व अंक अश्या दहा वणार्चा िमळू न तयार के लेला
असा कर्मांक जो संपूणर् भारतामध्ये एकमेव (युिनक) असतो. हा कर्मांक लॅिमनेट के लेल्या काडर् स्वरूपात िदलेला
असतो. हा कायमस्वरुपी कर्मांक असून करदात्याच्या रिहवासाच्या पत्त्यात बदल झाला म्हणून िकवा करांचे
मूल्यांकन करणारा अिधकारी बदलला म्हणून तो बदलला जात नाही.
अंश कालीन (Part time) बँिकग आउटलेट
एक बँिकग आउटलेट जे आठव

ातुन िकमान पाच िदवस आिण दररोज िकमान चार तास सेवा पुरवते.

पासवडर् (परवलीचा शब्द)
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अक्षरे िकवा अंक िकवा संयुक्तपणे अक्षरे व अंक यांचा समूह, जे गर्ाहकाने िनवडले असेल, असा एक कू ट संकेत,
ज्यामुळे गर्ाहकाला फोन िकवा इं टरनेट बँिकग सेवा सुरिक्षतरीत्या वापरता येते. ओळख पटिवण्यासाठी सु ा
पासवडर् वापरला जातो.
िपन (PIN) [वैयिक्तक ओळख कर्मांक]
हा एक गोपनीय कर्मांक असून काडार्सह हा कर्मांक वापरुन गर्ाहक वस्तू / सेवांचा मोबदला देऊ शकतो, पैसे काढू
शकतो आिण बँकेने देऊ के लेल्या इतर इलेक्टर्ॉिनक सेवांचा वापर करु शकतो.
पीओएस (पॉइं ट ऑफ सेल्स)
पीओएस िकवा स्वाइप मशीन या लोकिपर्य नावाने ओळखले जाणारे हे एक तंतर्ज्ञानात्मक साधन असते जे
आस्थापनांना (Merchant Establishments) रोकड रिहत

ापारी

वस्थेत गर्ाहकांना वस्तू िकवा सेवांची िवकर्ी

करण्यास पुरवले जाते. गर्ाहकाला के वळ त्याचे डेिबट, कर्ेिडट िकवा पर्ीपेड काडर् मशीनमध्ये स्वाइप करावे लागते.
आरटीजीएस (RTGS)
आरटीजीएस म्हणजे िरयल टाईम गर्ॉस सेटलमट. बँकां ारे िनधी हस्तांतरणाची ही सवार्त जलद प त आहे.
आरटीजीएस मध्ये “एकास एक” असा

वहार होतो. ज्याला गर्ॉस सेटलमट असे म्हणतात व िरयल टाईम म्हणजे

तत्क्षणी, ताबडतोब, पर्तीक्षा कालाविध न लागता.
संदभर् दर (रे फरन्स रे ट)
हा बँकांचा बचमाकर् दर असतो. अस्थाई दरावर (Floating Rate) आधािरत जे कजर् मंजूर के ले जाते त्यासाठी
संदभर् दर लागू होतो. पर्त्येक बँक त्यांच्या नीतीनुसार संदभर् दर ठरिवते व ते वरचेवर बदलले जाऊ शकतात.
ज्ये / विर नागिरक
ज्ये / विर नागिरक म्हणजे 60 वष वयापेक्षा जास्त वयाची

िक्त.

हीशेबपूित झालेले खाते (Settled Account)
थकबाकीची परतफे ड करण्याकरता बँकेने देऊ / मान्य के लेल्या “एकवेळ हीशेबपुत ” (ओटीएस) योजनेअत
ं गर्त
हीशेबपूतर् झालेले ऋण खाते. यातून असे सूचीत होते की ऋणकोने काही रक्कम अदा के ली असली तरी कदािचत
मूलतः मान्य के ल्यानुसार पूणर् रक्कम भरलेली नाही. ऋणक चा ऋण इितहास अ यावत करण्यासाठी अशा
हीशेबपुत झालेल्या खात्यांची मािहती सीआयसी (CIC) ला कळवली जाते.
स्माटर् काडर्
स्माटर् काडर् हे कर्ेिडट काडर्च्या आकाराचे प्लॅिस्टकचे काडर् असते ज्यामध्ये मायकर्ोिचप घातलेली असते िजच्यामुळे
मािहती पर्ोसेस होते. स्माटर् काडर्मुळे मािहतीची साठवण, ओळख व अिधकृ तता सुरिक्षत रहाते. हे काडर् दूरध्वनी
करण्यासाठी, इलेक्टर्ॉिनक मागार्ने पैसे देण्यासाठी व इतर काही गरजांसाठी वापरता येते.
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पर्शुल्क अनुसच
ू ी (Tariff Schedule)
बँक आपल्या उत्पादने व सेवांसाठी गर्ाहकांना जे शुल्क / आकार लावते त्याची सूची िकवा मािहती.
युिनफाइड पेमट इं टरफे स (युपीआय)
िनिध हस्तांतरणाची एक पर्णाली जी एका पूवर् पिरभािषत (Pre-defined) ई-मेल आयडीवरुन स्माटर् फोन ारा
दोन बँक खात्यांमध्ये िनिध हस्तांतरण करून देते.
अद धनादेश (Unpaid Cheque)
बँकेकडू न `अनपेड' (चुकता न के लेला) म्हणून परत आलेला / के लेला चेक.
जोडपतर् – 1
सवर्समावेशक सूचना फलकाचा नमूना
(------------------------- पयर्ंत अ यावत)
अ. गर्ाहक सेवांची मािहती:
आम्ही देत असलेल्या सेवा पर्दिशत के ल्या आहेत
i. ठे व वरील पर्मुख

ाजदर आिण िवदेशी चलनाचे दर आम्ही शाखेमध्ये वेगळे पर्दिशत के ले आहेत.

ii. सवर् ठे व खात्यांवर, सेफ कस्टडीतील आिण सेफ िडपॉझीट वॉल्टमधील वस्तूंवर नामिनदशनाची सुिवधा उपलब्ध
आहे.
iii. आम्ही खराब झालेल्या आिण फाटलेल्या नोटा बदलून देतो.
iv. सवर् मूल्यांची नाणी आम्ही स्वीकारत /बदलून देतो.
v. स्थािनक आिण परगावचे धनादेश संकलन करण्यासाठी लागू असलेल्या कालमयार्दक
े रता कृ पया आमचे धनादेश
संकलन धोरण वाचा.
vi. समाधानकारक खात्यांसाठी, आम्ही रु. _____________ पयर्ंतच्या परगावच्या धनादेशाचे कर्ेिडट तात्काळ देऊ
करतो. (कृ पया धनादेश संकलन धोरण पहा)
vii. बँकेचा ‘बीपीएलआर’ (बचमाकर् पर्ाईम लिडग रे ट) / ‘एमसीएलआर’ (मािजनल कॉस्ट ऑफ लिडग रे ट) आिण
त्याचा पर्भावी िदनांक.
ब. सेवा शुल्के
अनु.
कर्.
1

खाते पर्कार

िकमान िशल्लक आवश्यकता

िकमान िशल्लक ठे वण्यात कसूर

(मािसक / तर्ैमािसक /अधर्वािषक )

झाल्यास शुल्के

रु.

रु.

बचत खाते
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क. तकर्ार चे िनवारण:
i. जर तुमची काही गा-हाणी / तकर्ारी असतील तर कृ पया संपकर् करा:____________________
_____________________________________________________________________
ii. जर तुमच्या तकर्ारीचे िनवारण शाखा स्तरावर झाले नाही तर तुम्ही आमच्या पर्ादेिशक / क्षेतर्ीय

वस्थापकाकडे

येथे संपकर् करू शकता: (प ा) ____________________________________
iii. जर आमच्या तकर्ार िनवारणाने तुमचे समाधान झाले नसेल तर तुम्ही बँिकग लोकपालाकडे येथे संपकर् करू
शकता (नाव / प ा / दूरध्वनी कर्मांक आिण ईमेल आयडी

ावा). ___________

_____________________________________________________________________
ड. िदल्या जाणा-या इतर सेवा:
i. आम्ही िडिजटल पेमट आिण सेवासु ा देऊ करतो.
ii. आम्ही मूलभूत बचत बँक ठे व खाते उघडतो.
iii. आम्ही थेट कर संकलन स्वीकारतो. (कृ पया चलनावर पॅन / टॅन कर्.

ा. चलन डर्ॉप बॉक्स मध्ये टाकू नका). (जर

बँक ही सेवा देत असेल तर)
iv. आम्ही पिब्लक पर्ॉिव्हडट फं ड खाती उघडतो (जर बँक ही सेवा देत असेल तर)
v. येथे विर नागिरक बचत योजना, 2004 राबवली जाते (जर बँक ही सेवा देत असेल तर).
vi. भारत सरकार आिण राज्य सरकार ारा पर्ायोिजत पंतपर्धान रोजगार योजना / इतर योजना इथे
राबवल्या जातात (जर बँक

ा सेवा देत असेल तर).

vii. आम्ही एमएसएमई कज / उत्पादने / मुदर्ा कज देऊ करतो.
viii. आम्ही िकसान कर्ेिडट काडर् देऊ करतो (जर बँक ही सेवा देत असेल तर).
ix. पंतपर्धान सहय्य िनिध करता देणग्या येथे स्वीकारल्या जातात.
ई. पुिस्तके च्या स्वरूपात उपलब्ध असलेली मािहती
(कृ पया “मी आपणास मदत करू शकतो का ?” या काउं टरशी संपकर् करा)
i. वरील (अ) ते (ड) मध्ये उल्लेिखत सवर् बाबी.
ii. चलन िविनमय
iii. सवर्सामान्य

वहारांसाठी नागिरकांची सनद.
वहारांसाठी वेळेचे िनयम.

iv. सवर् बँक नोटांची रचना आिण सुरक्षािवषयक वैिशष्

े.

v. ठे वी, धनादेश संकलन, तकर्ार िनवारण यंतर्णा, नुकसान भरपाई, वसूली आिण तारणाचा पुनरर् ताबा, गर्ाहक हक्क
आिण गर्ाहक सुरक्षा संबिधत धोरणांचे दस्तऐवज.
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vi. संपूणर् सेवा शुल्के , िवनामूल्य िदल्या जाणा-या सेवांसह.
vii. न्याय्य कायर्प ती संिहता / कर्ेिडट काडर् पिरचालनाची न्याय्य कायर्प ती संिहता /बँकेच्या गर्ाहकांशी असलेल्या
वचनब तेची संिहता / सू म आिण लघु

वसायांशी असलेल्या वचनब तेची संिहता.

बँकेच्या वास्तूबाहेर पुरवायची मािहती:
- बँकेचे / शाखेचे नाव
- सा ािहक सु ीचा िदवस
- सा ािहक शाखा नॉन-बँिकग िदवस
- शाखेच्या कामकाजाची वेळ

या संिहतेची िनिमती बँिकग कोड व मानक बोडर् (बीसीएसबीआय) ारे भारतीय िरझव्हर्
बँक, इं िडयन बँक्स असोिसएशन (भारतीय बँक संघ) व सभासद बँकांच्या सहयोगाने के ली
आहे. या संिहतेचा मुख्य उ ेश चांगल्या व िनष्पक्ष बँिकग पर्िकर्येचा पर्चार, िकमान दजार्
िनि त करणे, पारदिशता वाढवणे, उच्चतर पिरचालन दजार् िमळिवणे आिण त्याही पेक्षा
चांगले बँकर-गर्ाहक संबंध वाढिवणे हा आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसाचा बँिकग
पर्णालीवरील िव ास कायम राहील.
बीसीएसबीआयची स्थापना फे बर्ुवारी 2006 मध्ये स्वतंतर् संस्था म्हणून के ली गेली व त्याचा
उ ेश बँकांनी स्वीकारलेल्या बँिकग कोड व मानकाचे अनुपालन बँका गर्ाहकांना सेवा देत
असताना योग्य पर्कारे करीत आहेत यावर लक्ष ठे वणे व सुिनि त करणे हा होता.
बीसीएसबीआयने दोन पर्कारच्या संिहता बनिवल्या आहेत- गर्ाहकांपर्ित बँकांच्या
बांिधलकीची संिहता आिण सु म व लघु उ ोगांसाठी बँकांच्या बांिधलकीची संिहता.
बीसीएसबीआयच्या सभासद बँका ज्यात अनुसूिचत वािणज्य बँका, शहरी सहकारी बँका
आिण क्षेतर्ीय गर्ामीण बँकांचा समावेश आहे, यांनी ही संिहता स्वीकारली आहे.
बीसीएसबीआय आपली अिभकल्पना (िडजाइन) व अिधदेशानुसार तकर्ार िनवारण फोरम
नाही. तथािप बीसीएसबीआय बँकांची धोरणे , कामाची प त आिण पर्िकर्येतील कमतरते
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संबंधी पर्णाली मध्ये (जर काही) कमतरता असेल तर ती शोधण्याच्या दृि ने तकर्ारी कडे
पाहते आिण ती दूर करण्यासाठी कारवाई करते.
बीसीएसबीआय ब ल अिधक मािहतीसाठी कृ पया www.bcsbi.org.in
भेट

ा.

भारतीय बँिकग संिहता आिण मापदंड मंडळ
www.bcsbi.org.in
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ा वेबसाईटला

