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ആമുഖം
iടപാടുകാരുെട aവകാശ
ര്പതിപാദിkുn ഈ ച സംഹിതയി BCSBI aംഗം en നിലയി വയ്kികളായ
iടപാടുകാരുമായി ബnെpടുേmാ ബാ ിങ് നടപടികളി നാം പാലിേkണ്ടതായ ഏററ്വും മിതമായ െപരുമാററ്
നിലവാര
നി യിcിരിkുnു. iത്uപേഭാkാk k് സംരkണം ന കുകയും ൈദനംദിന iടപാടുകളി ബാ ുക
iടപാടുകാേരാട് e െന െപരുമാറണെമn് വിശദീകരിkുകയും െചyുnു.
ഭാരതീയ റിസ വ് ബാ ിന്െറ നിയര്nണം, േമ േനാ ം enിവ സംബnിc നി േdശ െള ഈ ച സംഹിത
മറികടkുകേയാ പകരം വkുകേയാ െചyുnിെലല്nു മാര്തമലല് ഭാരതീയ റിസ വ് ബാ ് പുറെpടുവിcി ുll itരം
നി േdശ െള/ ശാസന െള ഞ
aനുസരിkുകയും െചyുnതാണ്. ര്കമെpടുt aഥവാ േമ േനാ ം വഹിയ്k
നി േdശ ളി സൂചിpിcി ുllതിേനkാ uയ n നിലവാരം ഈ ച സംഹിതയിെല വയ്വsക k് കണ്േടkാം. ഞ
k്
നി േളാടുll ര്പതിjാബdതെയn നിലയി ഞ
സ േമധയാ സmതിcി ുll ഏററ്വും മികc ബാ ിങ് ര്പവ tന െള
നിലനി kുnതാണ്. iടപാടുകാ k് െമcെp
ഈ ച സംഹിത ര്പതിനിധാനം െചyുകയാ atരം uയ n നിലവാര
േസവനം ന കുnതിനും aവ k് uയ n സംതൃപ്തിേയകുnതിനും ബാ ിങ് ര്പവ tന ളി
uയ n നിലവാര
സ ീകരിkുവാനും ഞ
ര്പയത്നിയ്kും.
ഈ ച സംഹിതയി നി
enാ iടപാടുകാര enും ഞ
/ ഞ െള enാ iടപാടുകാര വയ്ാപരിkുn
ബാ ് enും വിവk. ശാഖ enതി ബാ ിങ് ഔെ ്ലററ്്/പാ ് ൈടം ബാ ിങ് ഔട്െലററ്ുക enിവ u െpടും.

1.1

ച സംഹിതയുെട ലkയ്

ൾ

ഈ ച സംഹിത വികസിpിെcടുtത് താെഴ പറയുn uേdശ
e. നി ളുമായുll iടപാടിലുണ്ടാേവണ്ട ഏററ്വും കുറ
നടപടികെള േര്പാtാഹിpിkുക.
ബി.ഞ ളി നിnും നി
സുതാരയ്ത വ dിpിkുക.

േളാടു കൂടിയാണ്:

നിലവാരം നിജെpടുtി, നലല്തും uചിതവുമായ ബാ ിങ്

k് നയ്ായമായും ര്പതീkിയ്kാവുnത്eെnn് മികc രീതിയി മനsിലാkുവാ പാകtി

സി. മtരtിലൂെട മികc ര്പവ tന നിലവാരം ൈകവരിkുവാ വിപണിശkികെള േര്പാtാഹിpിkുക.
ഡി. നി

ളും നി

ളുെട ബാ ുമായി ുll യുkവും സൗഹാ dപൂ ണവുമായ ബnം േര്പാtാഹിpിkുക.

i.ബാ ിങ് വയ്വsയിലുll വിശ ാസം പരിേപാഷിpിkുക.
eഫ്. ഡിജിററ് വത്കരിയ്kെp പരിതsിതിയിെല ബാ ിങ് ര്പവ tന
iടപാടുക േര്പാtാഹിpിkുക.

ളി സുരkിതവും യുkവുമായ uപേഭാkൃ

ജി. iടപാടുകാരുെട aവേബാധം വ dിpിkുകയും aവരുെട സുരk െമcെpടുtുകയും െചyുക.
ച സംഹിതയിെല മാനദ

വിഭാഗം 2-െല മുഖയ് ര്പതിjാബdതകളി u െkാllിcി ുണ്ട്.

1.2

ച സംഹിതയുെട ്രപേയാഗം

നിേnാ,

താെഴ െകാടുtിരിkുn eലല്ാ u പn
kും േസവന
kും aവ േനരി ുശാഖകളി നിേnാ ഏജന്റുമാരി
aഥവാ കൗണ്ടറുക , േഫാ , തപാ , iന്റ ആക്ററ്ീവ് iലേര്kാണിക് സംവിധാന
, iന്റ െനററ്്, മേററ്െത ിലും
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രീതിയി ന കെpടുnവയാെണ ിലും ഈ നിയമാവലി ബാധകമാണ്.enാ iവിെട ച c െചyെpടുn eലല്ാ u pn
ഞ
k് ലഭയ്മാkാനാെയേnാ aെലല്േnാ വരാം.
e. കറന്റ് akൗ

ുകൾ, േസവിങ്സ് akൗണ്ടുക , നി

akൗണ്ടുക , മററ്ു നിേkപ akൗ

ിത കാല നിേkപ

, ആവ tന നിേkപ

ളും

, PPF

ുകൾ enിവ

ബി. െപ ഷ , േപയ്െമന്ററ്് ഓ ഡറുക , ഡിമാ ഡ് ര്ഡാഫ്ററ്ുക , വയ

ര്ടാ സ്ഫറുക , RTGS, NEFT, IMPS,

UPIേപാലുll iലേര്kാണിക് iടപാടുക enിതയ്ാദി പണവിതരണ േസവന
സി. സ kാ iടപാടുകളുമായി ബnെp ബാ ിങ് േസവന
ഡി. ഡീമാ ് akൗ

ുകൾ, iകവ്ി ി, സർkാർ േബാ

i. ഭാരതീയ കറ സിേനാ ുകളുെട/ നാണയ

ുകൾ

ളുെട വിനിമയ സൗകരയ്ം

eഫ്. െചkുകളിെല തുക േശഖരിയ്k , േസഫ് കsഡി േസവന
ജി. വായ്പകളും ഓവ ര്ഡാഫ്ററ്ുകളും,ഗയ്ാര

, േസഫ് െഡേpാസിററ്് േലാk

സൗകരയ്ം

ികളും

eച്. പണം മാററ് u െpെടയുll വിേദശനാണയ് വിനിമയ േസവന
ഐ. ഞ ളുെട ശാഖകളിലൂെടയും aംഗീകൃത ര്പതിനിധിക / ഏജന്റുമാ
പാ ി i ഷുറ സും നിേkപ u pn ളും
െജ.െ്രകഡി ് കാർഡുകൾ, െഡബിററ്് കാ ഡുക , ATM
േസവന
u പn

(ഞ
)

ളുെട aനുബn sാപന

enിവരി കൂടിയും വി kെpടുn േത ഡ്

കാർഡുകൾ, സ്മാർ ് കാർഡുകൾ,POS

/ സഹായക കmനിക ന കുn െര്കഡിററ്് കാ ഡുക u െpെടയുll കാർഡ്

െക. E - WALLET, െമാൈബ ബാ ിങ്, iന്റ െനററ്് ബാ ിങ്, UPI, ഭീം, ആധാർ േപ തുട

ിയ ഡിജിററ് u പn

ക ികറുpു നിറtി െകാടുtിരിkുn ര്പധാന വാkുകളുെട a tം ശbാവലിയി ന കിയി ുണ്ട്

2. മുഖയ് ്രപതിjാബdതകൾ
2 .1 ഞ

ൾkു നി

േളാടുള്ള മുഖയ് ്രപതിjാബdതകൾ

2.1.1 മാനയ്മായ െപരുമാ ം ലഭിkുnതിനുള്ള aവകാശം
താെഴ പറയുn രീതിയി ഞ
ര്പവ tിkുക.

k് നി

ളുമായുll eലല്ാ iടപാടുകളിലും uചിതമായും നീതിയുkമായും
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e. ബാ ിന്െറ കൗണ്ടറി പണം/ െചkുക സ ീകരിkുകയും ന കുകയും, പണം aയയ്k , മുഷി
േനാ ുക മാറി
ന ക തുട ിയവയി aടിsാന ബാ ിങ് സൗകരയ്െമ ിലും ന കുകയും ബദ വിതരണ മാ ഗ ളിലൂെട പണരഹിത
iടപാടുക ലഭയ്മാkുകയും െചyുക.
പിnുടരുn നടപടിര്കമ
ബി. ഞ
ന കുn u പn ളിലും േസവന ളിലും ഞ
ച സംഹിതയി പറ ിരിkുn ര്പതിjാബdതകളും നിലവാര ളും നിറേവററ്ുക.

ളിലും ര്പവ tന രീതികളിലും ഈ

സി. ഞ ളുെട u പn ളും േസവന ളും akരtിലും a ttിലും ര്പസkമായ നിയമ ളും നിബnനകളും
പാലിkുnതാെണnും നി ളുെട ആവശയ്
k് aനുസൃതമാെണnും ഡിജിററ് ബാ ിങ് u െpെടയുll ബാ ിങ്
സാഹചരയ്
kനുസരിcുllതാെണnും uറpാkുക.
ഡി. നി ളുമായുll ഞ ളുെട iടപാടുക
നി kുnു en് uറpു വരുtുക.

സതയ്സnതയുെടയും സുതാരയ്തയുെടയും ധാ മിക തത

i. സുരkിതവും സൗകരയ്ര്പദവും ശkവുമായ സാേ തിക വിദയ്യുെട പ
സംവിധാന
ര്പദാനം െചyുക.

ളി

uറcു

ാtലtി ഡിജിററ് ബാ ിങ്, പണെമാടുk

ര്പായം,
eഫ്. ഞ ളുെട u പn ളും േസവന ളും വാഗ്ദാനം െചyുnതിലും വിതരണം െചyുnതിലും ഞ
വംശം, ലിംഗം, ൈവവാഹിക sിതി, മതം, ശാരീരിക പരാധീനത, സാmtിക sിതി enിവയുെട aടിsാനtി
നി
െkതിെര പkപാതം കാണിkുകയിലല്.
ജി. നി ളുമായുll eലല്ാ iടപാടുകളിലും മിനിമം നിലവാരം uറpിcുെകാണ്ട് മികcതും യുkവുമായ ബാ ിങ്
ശീല
േര്പാtാഹിpിkുnതാണ്.
eഛ്.നി

ളുമായി നയ്ായമായതും നീതിയുkവുമായ ബnം േര്പാtാഹിpിkുnതാണ്.

ഐ. നി

k് താമസം കൂടാെതയും മരയ്ാദപൂ വമായും േസവനം ന കുnത് uറpാkാനായി ഞ

ളുെട ജീവനkാ k്

uചിതമായതും ആവശയ്മായ വിധtിലുllതുമായ പരിശീലനം ന കുnു.െതററ്് സംഭവിkുn സാഹചരയ് ളി െപെ n്
aനുതാപപൂ വം iടെപടുകയും aത് തിരുtുകയും നി ളുെട പരാതിക േവഗtി പരിഹരിkുnതിനുll നടപടിക
ൈകെkാllുകയും െചyുnതിന് ഈ പരിശീലനം aവെര ര്പാപ്തരാkുnു.

2.1.2

സുതാരയ്ത, നയ്ായവും സതയ്സnവുമായ iടപാടുകൾ enിവkുള്ള

aവകാശം
ഞ ളുെട സാmtിക u പn
സഹായിkുnതിേലkായി:

ളും േസവന

ളും ര്പവ tിkുnത് e

െനെയn് മനsിലാkുവാ നി

െള

e. aവെയ സംബnിcു് യഥാസമയtും മതിയാേവാളവും ആവശയ്മായ സുരkാനടപടിക iനി പറയുn oേnാ
aതിലധികേമാ ഭാഷകളി നി
k് ന കുnു - ഹിnി, iംgീഷ് aെലല് ി യുkമായ ര്പാേദശിക ഭാഷ.
ബി. ഞ ളുെട പരസയ് േര്പാtാഹക വാങ്മയം വയ്kവും െതററ്ിdരിയ്kെpടാtതുമാെണnു uറpു വരുtുnു.
ഞ
തyാറാkുn കരാറുക aെലല് ി ധാരണാപര്ത
enിവ സുതാരയ്വും eളുptി മനsിലാകുnതും
നി ളുമായി നnായി ആശയ വിനിമയം നടtുnതും ആയിരിkുെമnു uറpാkുnു. u പn വില, aതിെല
ന സാdയ്തക , uല്പntിന്െറ ആയുഷ്ചര്കtിനുപരിയായി ുll uപേയാഗtിന് ബാധകമായ നിയമ ളും
നിബnനകളും, പരസ്പര utരവാദിത
enിവ സംബnിc വയ്kമായ വിവര ളും െവളിെpടുtുnതാണ്.
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നി
k് നയ്ായരഹിതമായ ബിസിനസ് aെലല് ി വിപണന നടപടിക , ബലാ കാരമായുll കരാ വയ്വsക , െതററ്ായ
uറpുക aെലല് ി െതററ്ിdരിയ്pിkുn ദൃ ാn
enിവ േനരിേടണ്ടി വരിെലല്nും ഞ
uറpു ന കുnു. iതു
ൈകവരിkുnതിനായി, ഞ
aധയ്ായം മൂnിെല വിവര ളുെട സുതാരയ്ത, aധയ്ായം നാലിെല പരസയ്ം, വിപണനം,
വില്പന enിവ സംബnിc് നല്കിയിരിkുn നടപടിര്കമ
പാലിkുnതാണ്.
സി. ഞ ളുെട u പn
, േസവന
, മിനിമം ബാല സ് ആവശയ്കതക , പലിശ നിരkുക , സ വീസ് ചാ ജുക ,
aവെയ ബാധിkുn വയ്വsക , നിബnനക enിവ സംബnിc eലല്ാ വിവര ളും സുതാരയ്മായ രീതിയി നി ളുെട
മു ഗണനാതാല്പരയ്ം aനുസരിcു് താെഴ പറയുn വിധം നി െള aറിയിkുെമn് uറpാkുnു.
i. SMSaെലല് ി i-െമയി aയcുെകാണ്ട്
ii. iലേര്kാണിക് aെലല് ി acടി മാധയ്മ ളിലൂെട
iii. ഞ ളുെട െവബ് ൈസററ്ി ര്പദ ശിpിcു െകാണ്ട്
iv. ശാഖകളിെല േനാ ീസ് േബാ ഡി ര്പദ ശിpിcു െകാണ്ട്
(െവബ് ൈസററ്ിലും േനാ ീസ് േബാ ഡിലും ര്പദ ശിpിkുnത് മുകളി പരാമ ശിcിരിkുn മററ്ു രീതിക കൂടാെതയാണ്.)
ഡി. നി

kുll സൗകരയ്

eെnാെkയാെണnും ആ സൗകരയ്

സംശയ

തീ kാ ആെര, e

ിെന ബnെpടണെമnും മററ്ുമുll വിവര

i. നി

ളുെട aറിവിേലkായി ഞ

െള e

െന uപേയാഗെpടുtാെമnും നി
നി

ളുെട

k് ന കുnു.

ളുെട ശാഖകളി ര്പദ ശിpിkുnു:

i. ഞ
ന കുn േസവന
ii. േസവിങ്സ് ബാ ് akൗണ്ടുക kും കറന്റ് akൗണ്ടുക kും ആവശയ്മായ ഏററ്വും ചുരു
(മിനിമം ബാല സ്) aത് നിലനി tാതിരുnാ ന േകണ്ടി വരാവുn പിഴകളും.
iii. ലഘു പുസ്തക രൂപtി ലഭയ്മാകുn വിവരം

ിയ

നീkിയിരിpും

eഫ്. താെഴ പറയുnവെയ കുറിcുll ഞ ളുെട നയ
ഞ ളുെട െവബ് ൈസററ്ി ര്പദ ശിpിcി ുണ്ട്.
i. നിേkപ
ii. െചk് തുക േശഖരണം
iii. പരാതി പരിഹാരം
iv. ന പരിഹാരം
v. കടം തിരിcു പിടിയ്kലും ജാമയ്വസ്തു വീണ്െടടുkലും
vi. iടപാടുകാരുെട aവകാശ ളുെട ചാ
vii. iടപാടുകാരന്െറ സംരkണ നയം (ൈസബ ത ിpുകളി നിnുll സംരkണം u െpെട)
viii. aനധികൃതമായ iലേര്kാണിക് ബാ ിങ് iടപാടുകളിെല kിപ്ത ബാdയ്തക
ix. മുതി n പൗരന്മാ kും ഭിn േശഷിയുllവ kും ലഭിkുn സൗകരയ്
ജി. ച
സംബnിc് iടപാടുകാ kിടയി aവേബാധം വള tുnതിന് ഞ
െചyുn കാരയ്
i. നി
ഞ ളുെട ബാ ി akൗണ്ട് തുറkുേmാേഴാ aെലല് ി നി
ആവശയ്െpടുേmാേഴാ നി
oരു പക p് ന കുnതാണ്.
ii. ഈ ച
ഞ ളുെട eലല്ാ ശാഖകളിലും ഞ ളുെട െവബ് ൈസററ്ിലും ലഭയ്മാkുnതാണ്.
iii. ച
സംബnിc ര്പസk വിവര
ന കുnതിനും ച
ഫലര്പദമായി നടpാkുnതിനും ഞ
പരിശീലനം ലഭിkുnു enുറpാkുnു.
iv. ച
ളുെട വകുpുകളിന്േമ നി ിത കാലയളവി iടപാടുകാരുെട മീററ്ിംഗ് നടtും.

k് ഈ ച

ളുെട

ളുെട ജീവനkാ k്

2.1.3 aനുേയാജയ്തkുള്ള aവകാശം
നി ളുെട ആവശയ്
k് േയാജിcതും നി ളുെട സാmtിക സാഹചരയ്
aവേലാകനം െചയ്തു െകാണ്ടും
adയ്ായം നാലി പരസയ്ം, വിപണനം, വില്പന enിവെയkുറിcും വകുp് 8.18 മൂnാം കkി u പn െളkുറിcും
വിശദമാkിയ ധാരണകളുെട aടിsാനtിലും ആണ് ഞ
നി
k് u പn
വാഗ്ദാനം െചyുnത്.
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2.1. 4 സവ്കാരയ്തkുള്ള aവകാശം

നി

adയ്ായം aഞ്ചി സ കാരയ്തയും രഹസയ്ാtകതയും സംബnിc് ന കിയ കാരയ്
kു വിേധയമായി ഞ
ളുെട eലല്ാ വയ്kിപരമായ വിവര ളും സ കാരയ്വും രഹസയ്വുമായി ൈകകാരയ്ം െചyുnതാണ്.

2.1.5 പരാതി പരിഹാരtിനും ന
െതററ്ുക സംഭവിkുn കാരയ്
െചyുnതാണ്:

പരിഹാരtിനുമുള്ള aവകാശം

aനുതാപപൂ vവും േവഗtിലും iനി പറയുn വിധtി ഞ

ൈകകാരയ്ം

e. ഞ ളുെട െതററ്ുക താമസംവിനാ തിരുtുകയും aബdവശാ ഏെത ിലും ചാ ജുക ഞ
ഈടാkിയി ുണ്െട ി
aത് റdാkുകയും ഞ ളുെട െതററ്ു കാരണം നി
kുണ്ടാകുn സാmtിക ന tിന് ഞ ളുെട ന പരിഹാര നയം
aനുസരിcുll ന പരിഹാരം ന കുകയും െചyുnതാണ്.
ബി.നി

ളുെട പരാതിക uടനടി ൈകകാരയ്ം െചyും.

സി. enി ും നി

തൃപ്തനായിെലല് ി പരാതിയുമായി e

ഡി.സാേ തിക തകരാറുക മൂലം uണ്ടാകുn ര്പശ്ന

െന മുേnാ ു േപാകാെമnു പറ

ദുരീകരിയ്kാ uചിതമായ iതര മാ ഗ

ു തരുnതാണ്.
ലഭയ്മാkും.

i. നി ളുെട aറിവിേലkായി iനി പറയുn കാരയ്
ഞ
ശാഖയി ര്പദ ശിpിkുnതാണ്:
i. നി
k് eെn ിലും ആവലാതി uണ്െട ി , ശാഖയി നി
സമീപിേkണ്ടതായ uേദയ്ാഗsന്െറ േപര്.
ii. ശാഖാ തലtി നി ളുെട പരാതിയ്k് പരിഹാരം ലഭിcിെലല് ി നി
k് സമീപിയ്kാവുn റീജിയണ /േസാണ
മാേനജ / ര്പി സിp േനാഡ ഓഫീസ (PNO) enിവരുെട േപരും േമ വിലാസവും.
iii. ഈ ശാഖkുേമ നിയമപരമായ aധികാര പരിധിയുll ബാ ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാന്െറ േപരും ബnെpടാനുll
വിവര ളും.
നി ളുെട പരാതി പരിഹാരtിന് േവണ്ടിയുll ആnരിക നടപടിര്കമ
ച സംഹിതയി ആറാം aധയ്ായtി
വിശദമാkിയി ുll ബാ ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാ പdതി u െpെട നി െള aറിയിkുnതാണ്.

3. വിവര

ൾ - സുതാരയ്ത

u പn
, േസവന
, ഏററ്വും ര്പധാനെp
വയ്വsകളും നിബnനകളും(MITC) enിവ സംബnിc
വിവര
ഞ ളുെട ശാഖമnിരtി നി dി സമര്ഗ േനാ ീസ് േബാ ഡി (CNB) ബാധകമായ ര്തിഭാഷാ/ദ ിഭാഷ രൂപtി
(aനുബnം I) ര്പദ ശിpിkുകയും േബാ ഡിെല വിവര
കൃതയ്മായ സമയ ളി പുതുkുകയും മാററ്
ര്പാബലയ്tി
വരുn തീയതി വയ്kമാkുകയും െചyുnതാണ്.
iനി പറയുn വിവിധ മാ g ളിലൂെട പലിശ നിരkുക , ചാ ജുക , സാധാരണയുll ഫീസുക enിവ സംബnിc
വിവരം നി
k് ലഭിkുnതാണ്.
e. ഞ ളുെട ശാഖകളിെല േനാ ീസ് േബാ ഡ്
ബി.ഞ

ളുെട ശാഖകെളേയാെഹ പ്ൈലനുകെളേയാ ബnെpടുnതിലൂെട

സി. ഞ

ളുെട െവബ്ൈസററ്ിലൂെട

ഡി. ഞ

ളുെട നിയുk uേദയ്ാഗsേനാട്/െഹ പ്െഡസ്കി േചാദിkുnതിലൂെട

i. ഞ

ളുെട ശാഖകളിലും െവബ് ൈസററ്ിലും ലഭയ്മായ തീരുവ പ ിക പരിേശാധിkുnതിലൂെട
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3. 1 െപാതുവിവര

ൾ

e.
ഞ
aവതരിpിkുnതും നി ളുെട ആവശയ്
േസവന െളയും കുറിcുll വിവര
നി
k് ന കുnതാണ്.

k് iണ

ബി. eലല്ാ ശാഖകളിലും രണ്ടു ഭാഷകളി / മൂnു ഭാഷകളി

േബസിക് േസവിങ്സ്ബാ ് ഡിേpാസിററ്്akൗണ്ട്

തുട ുnതിനാവശയ്മായ േരഖക
ര്പാധാനയ്േtാെട
ഏ െpടുtിയ iളവുകളും ഞ
ര്പദ ശിpിയ്kും.

ര്പദ ശിpിയ്kും.

ുnതുമായ വിവിധ u പn

െചറിയ

സി. ഈടാkാവുn പലിശ നിരkുക , ഫീസുക , ചാ ജുക enിവ u െpെട നി
u പn ളുെടയും ര്പധാനെp സവിേശഷതകെളkുറിcു് വയ്kമായ വിവരം നി

akൗണ്ടുക

െളയും

തുട

ുnതിനു

k് താ പരയ്മുll േസവന
k് ലഭയ്മാkും.

ളുെടയും

ഡി. ഏെതലല്ാം വിഭിn മാ ഗ ളിലൂെട,
uദാഹരണtിന് ശാഖക , ATMക , ൈമേര്കാ ATMക , േഫാ , െമാൈബ ,
െനററ്്ബാ ിങ്, ബിസിനസ് കറസ്േപാണ്ടന്റുക , തുട ിയവയിലൂെട ഞ ളുെട u പn ളും േസവന ളും
ലഭയ്മാകുെമnും aവെയpററ്ി കൂടുത വിവര
e െന കണ്െടtാെമnും പറ ു തരും.
i. നിയമം, നിയര്nണം, ആnരിക നയം enിവ സംബnിc ആവശയ്കതക നിറേവററ്ുവാ നി
തിരിcറിയുnതിനും നി ളുെട േമ വിലാസം െതളിയിkുnതിനുമായി eെnലല്ാം വിവര
േവണ്ടിവരുെമn് പറയും.

െള വയ്kിപരമായി
നി ളി നിn്

eഫ്. eലല്ാ നിേkപ akൗണ്ടുകളിലും സുരkിത ൈകവശtിലും േസഫ് ഡിേpാസിററ്് േലാkറുകളിലും ലഭയ്മാkുn
സൗകരയ്

െളkുറിcും, വിശിഷയ്ാനാമനിർേdശ സൗകരയ്െtkുറിcും, നി

utരവാദിത

ളുെട aവകാശ

െളയും

െളയും കുറിcുമുll വിവരം ന കും.

ജി. േസവിങ്സ് ബാ ്(SB)/കറന്റ് akൗണ്ട്(CA), മററ്ു നിേkപ akൗണ്ടുക enിവ തുറkുnതിനു മു പ് aതുമായി
ബnെp വളെര ര്പധാനെp നിബnനകളും വയ്വsകളും(േമാs് iേmാ ന്റ് െടംസ് ആ ഡ് കണ്ടിഷ സ്-MITC) നി
ന കുnതാണ്

k്

3 .2 “വിളിയ്kരുത്” en േസവനം
ഞ ളുെട ബാ ിെല “വിളിയ്kരുത്” രജിസ്ര്ടിയിേലാ “േദശീയ വിളിയ്kരുത്” രജിസ്ര്ടിയിേലാ േനരിേ ാ നി ളുെട
േസവന ദാതാവ് മുഖാnിരേമാ രജിs െചയ്തി ുll പkം െടലിേഫാ വിളി/ SMS/i-െമയി enിവയിലൂെട ഞ ളുെട
ഏെത ിലും പുതിയ u പnെt/േസവനെt കുറിcുll വിവരം ഞ
നി ളി etിയ്kിലല്. പെk, നി ളുെട
akൗണ്ട് സ്േററ്ററ്്െമന്റിെന പററ്ിയും aതുേപാെല നി ളുെട iടപാടുകെള കുറിcും നിലവി uപേയാഗിkുn
u പn െളയും േസവന െളയും കുറിcുll aറിയിpുകളുെടയും
മററ്ു ര്പധാനെp
uപേദശ ളുെടയും
വിവര ളുെടയും കാരയ്tിലും iത് ബാധകമലല്.

3. 3 പലിശ നിരkുകൾ
താെഴ പറയുnവെയ സംബnിc വിവര
e. നി

നി

k് ന കുnതാണ്:

ളുെട നിേkപtിനും വായ്പ akൗണ്ടുക kും ബാധകമാകുn പലിശ നിരkുകെളkുറിcും
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ബി. sിര പലിശ നിരkിലുള്ള വായ്പകളുെട കാരയ്tി , പലിശ പുനഃ:നി ണയിkുn നിബnന വായ്പാ
കരാ പര്തtി uണ്െടn പkം aത് ര്പാബലയ്tി വരുn തീയതിയും.
സി. asിര പലിശ നിരkിലുള്ള വായ്പകളുെട കാരയ്tി , നി

ളുെട asിര നിരkിെന ബnെpടുtാ

േപാകുn സൂചിത നിരkും, നി ളുെട വായ്പയിന്േമലുll യഥാ t പലിശ നിരk് കണkാkുവാ സൂചിത
നിരkിന്േമ ഏ െpടുtുn കൂടുത കുറവും.
ഡി. നി
k് നി ളുെട വായ്പാ പലിശ sിര നിരkി നിnും asിര നിരkിേലയ്kും തിരിcും i ാനുസരണം
മാററ്ാനുll aവസരം uണ്െട ി aതിനു േവണ്ടി വരുn oററ്tവണ െചലവുകളും.
i. നി ളുെട നിേkപ
eര്തയാെണnും.
eഫ്. നി

kു പലിശ ന കുnത് aഥവാ നി

ളുെട നിേkപ

aതി ര്പകാരം e

ളുെട വായ്പക k് പലിശ ഏ െpടുtുn കാലാവധി

kും വായ്പാ akൗണ്ടുക kും eര്പകാരമാണ് ഞ

പലിശ ചുമtുnെതnും

െനയാണ് പലിശ കണkാkുnെതnും.

3. 3 .1 പലിശ നിരkുകളിെല മാ

ൾ

ഞ ളുെട വായ്പാ u പn ളിന്േമലുll പലിശ നിരkിന്േമേലാ asിര നിരkിെന ബnെപടുtിയിരിkുn
സൂചിത നിരkിേലാ eെn ിലും മാററ്ം വരുn പkം താെഴ പറയുn ഏെത ിലും മാ ഗം uപേയാഗിc് നി െള
കാലാകാലം aറിയിkുnതാണ്.
e. കt്
ബി. iെമയി
സി. eസ്.eം.eസ്
ഡി. മാdയ്മ
ഞ ളുെട െവബ്ൈസററ്ിലും ശാഖകളിെല േനാ ീസ് േബാ ഡിലും ര്പസ്തുത വിവരം ര്പദ ശിpിkുnതാണ്.

3.4 നിരk് പ ിക
3.4.1. ഫീസുകളും ചാർജുകളും
e. ഞ ളുെട വിവിധ േസവന
kുll ഫീസും ചാ ജുകളും േബാ േഡാ ikാരയ്tി േബാ ഡ് ചുമതലെpടുtിയ
േയാഗയ്മായ aധികാരsാപനേമാ aംഗീകരിcി ുllതാെണnും aവ oേര വിഭാഗം iടപാടുകാരുെട കാരയ്tി നയ്ായവും
പkപാത രഹിതവുമാെണnും ഞ
uറpു വരുtും.
ബി. ഞ

ളുെട തീരുവ പ ിക നി

ളുെട പരിേശാധനയ്kായി ഞ

ളുെട െവബ് ൈസററ്ി

െകാടുkുകയും eലല്ാ

ശാഖകളിലും aവയുെട oരു പക p് ലഭയ്മാkുകയും െചyും. തീരുവ പ ിക ശാഖയി ലഭയ്മാെണn േനാ ീസ് ഞ
eലല്ാ ശാഖകളിലും ര്പദ ശിpിയ്kും.
സി. നി

തിരെ

വിശദാംശ
ഡി. നി

ഞ ളുെട തീരുവ പ ികയി െകാടുkുnതാണ്.
െതരെ ടുt u പnെt/േസവനെt സംബnിc

ളുെട

ടുt u പntിനു/േസവനtിനു eെn ിലും ചാ ജുക ബാധകമാെണ ി aതിെനkുറിcുll
ഏെത ിലും

പാലിയ്kാതിരിkുn /ലംഘിkുn പkം ചുമtാവുn പിഴക സംബnിc വിവര
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നിബnനകേളാ
ളും കൂടി ഞ

വയ്വsകേളാ

ന കുnതാണ്.

3.4.2 ഫീസുകളിെലയും ചാർജുകളിെലയും മാ

ൾ

ഞ
ഏെത ിലും ഫീേസാ ചാ േജാ വ dിpിkുകേയാ പുതിയവ aവതരിpിkുകേയാ െചyുn പkം,
akാരയ്ം പുതുkിയ നിരkുക ര്പാബലയ്tി വരുnതിനു oരു മാസം മു പു തെn akൗണ്ട് വിവര / iെമയി / SMS
ഞ ളുെട
മുnറിയിpുക / ശാഖകളിെല േനാ ീസ് േബാ ഡുക enിവയിലൂെട aറിയിkുnതാണ്. ഈ വിവര
െവബ്ൈസററ്ി ര്പാധാനയ്േtാെട ലഭയ്മാkുnതാണ്.

3.5 നിബnനകളും വയ്വsകളും
e. ഞ േളാട് നി
ആവശയ്െp ിരിkുn േസവനtിന്െറ ര്പസkമായ നിബnനകളും വയ്വsകളും നി
aറിയിkുnതായിരിയ്kും.
ബി. eലല്ാ നിബnനകളും വയ്വsകളും നയ്ായമായിരിkുകയും aവ ര്പസkമായ aവകാശ

െള

െളയും ബാdയ്തകെളയും

ചുമതലകെളയും കുറിc് വയ്kവും ലളിതവും സരളവുമായ ഭാഷയി ര്പതിപാദിkുnതും ആകും.

3.5.1 നിബnനകളിെലയും വയ്വsകളിെലയും മാ

ൾ

e. നിബnനക kും വയ്വsക kുമുll മാററ്
താെഴ പറ ിരിkുn oേnാ aതിേലെറേയാ മാ gം uപേയാഗിc്
aവ നിലവി വരുnതിനു oരുമാസം മു പ് നി െള aറിയിkുnതാണ്:
i. കt്
II. akൗണ്ട് േsററ്്െമ റ്
iii. SMS
iv. i-െമയി
ഞ ളുെട ശാഖകളിെല േനാ ീസ് േബാ ഡുകളിലും െവബ്ൈസററ്ിലും ര്പസ്തുത വിവരം ലഭയ്മാkുകയും െചyും.
ബി. സാധാരണയായി oരു മാസെt േനാ ീസ് ന കിയതിന് േശഷമായിരിയ്kും നിബnനക kും

വയ്വsക kും

പി kാല ര്പാബലയ്േtാെട മാററ്ം വരുtുnത്.
സി. മുnറിയിp് കൂടാെത ഞ

eെn ിലും മാററ്ം വരുtിയി ുണ്െട ി , 30 ദിവസ

kുllി aത് സംബnിc്

നി െള aറിയിkുnതാണ്. ആ മാററ്ം നി
k് aഹിതമാെണ ി , േനാ ീസ് കി ി 60 ദിവ
kുllി നി
k്
akൗണ്ട് aവസാനിpിkുകേയാ പുതുkിയ ചാ ജുകേളാ പലിശേയാ ന കാെത തെn തുക മെററ്ാരു akൗണ്ടിേലയ്k്
മാററ്ാവുnേതാ ആണ്.
ഡി. നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും eെn ിലും മാററ്ം വരുtുn പkം aത് uടനടി ഞ

ളുെട െവബ്ൈസററ്ി

െകാണ്ട് വരുnതാണ്. ആവശയ്െpടുn പkം പുതിയ നിബnനകളുെടയും വയ്വsയുെടയും oരു പക p് ഞ
ന കുnതാണ്.

നി

k്

4. പരസയ്വും വിപണനവും വിൽpനയും
e.ഞ

ളുെട eലല്ാ പരസയ്

ളും ര്പചാരണ സാമര്ഗികളും വയ്kമാെണnും െതററ്ിdരിpിkുnതെലല്nും ഞ

വരുtും.
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uറpു

ബി. oരു ബാ ിങ് േസവനtിേലയ്േkാ u പntിേലയ്േkാ ര്ശd kണിkുnേതാ, aെലല് ി പലിശ നിരkിെനpററ്ി
പരാമ ശം u െkാllുnേതാ ആയ ഏെത ിലും പരസയ്tിനും ര്പചാര ലിഖിതtിനും, മററ്ു ഫീസും ചാ ജുകളും
ബാധകമാേണാ enും ര്പസkമായ നിബnനകളുെടയും വയ്വsകളുെടയും പൂ ണ വിവര
aേപkിkുn പkം
ലഭയ്മാകുേമാ enും സൂചിpിcിരിയ്kും.
സി. aവലംബ േസവന

ന കുnതിന് മൂnാം കkികളുെട േസവന

ഞ

ര്പേയാജനെpടുtുn പkം, നി

ളുെട

വയ്kിഗത വിവര
മൂnാം കkിക ൈകകാരയ്ം െചyുnത് (മൂnാം കkിക k് ലഭയ്മാെണ ി ) ഞ
ൈകകാരയ്ം
െചyുമായിരുn aേത േതാതിലുll രഹസയ് സ ഭാവേtാെടയും ഭര്ദതേയാെടയും ആയിരിkുെമn് ഞ
uറpു വരുtും.
ഡി. നി

ര്പേയാജനെpടുtിയി ുll ഞ

ളുെട u പn

ളുെട വിവിധ സവിേശഷതക കാലാകാലം ഞ

നി

െള i-

െമയി വഴിേയാ SMS കൂടിേയാ േഫാ വിളിേcാ aറിയിkുnതായിരിയ്kും. ഞ ളുെട മററ്ുത്പn െളയും,
u പn െള/േസവന െള സംബnിc ര്പചാരണ വാഗ്ദാന െളയും പററ്ിയുll വിവര
,
"വിളിയ്kരുത്" en
േസവനtിനായി രജിsർ െചയ്തി ിെലല് ിൽമാര്തേമ നി െള aറിയിkുകയുllു. i-െമയി മുേഖന പ ു
വkുn വിവര
i. ഞ

, ഭാവിയി ലഭിയ്kാതിരിയ്kാ നി

ളുെട u പn

/േസവന

k് aവയുെട വരിkാര aലല്ാതാകുവാനും സാധിയ്kും.

വിപണനം നടtുnതിനായി ഞ

ര്പേയാജനെpടുtിേയkാവുn ഞ

ളുെട

ഡയറk് െസലല്ിങ് ഏജ സിക k്(DSA) ഞ
oരു െപരുമാററ് ച ം നിജെpടുtിയി ുllതും ഞ ളുെട u പn
വി kുnതിന് േനരിേ ാ േഫാ മുേഖനേയാ നി െള സമീപിkുേmാ aവ ഞ ളുെട വിപണന ഏജന്റുമാരായി മാര്തം
സ യം പരിചയെപടുtണെമnും aതി നിഷ്ക ഷിcി ുllതാണ്. ഞ
k് േവണ്ടി ര്പവ tിkുകേയാ ഞ ളുെട
u പn
വി kുകേയാ െചyുn ഏതു മൂnാം
കkിയും ഏജന്റും ര്പസ്തുത െപരുമാററ്
ച tിനനുസൃതമായിര്പവ tിkുെമnു ഞ
uറpു വരുtും.
eഫ്. ഞ ളുെട ര്പതിനിധി/ വാ tാവാഹക aെലല് ി DSA, aനുചിതമായ ര്പവ tനtി ഏ െp ുെവേnാ ഈ ച
സംഹിതkു വിരുdമായ രീതിയി ര്പവ tിcു eേnാ നി ളി നിn് eെn ിലും പരാതി കി ുn aവസരtി ,
aേന ഷണം നടtുവാനും പരാതി ൈകകാരയ്ം െചyുവാനും ഞ ളുെട ന പരിഹാരം ന ക നയtിനനുസൃതമായി
നി
kുണ്ടായ ന ം പരിഹരിkുവാനും ഞ
uചിതമായ നടപടിക സ ീകരിkുnതാണ്.
ജി. ഞ

k് േവണ്ടി ര്പവ tിkുകേയാ ഞ

ളുെട u പn

വി kുകേയാ െചyുn മൂnാമെതാരാ aഥവാ ഏജന്റ്

oരു വില്പന പൂ tിയായാ aവ kു ലഭിkുn ഫീേസാ കmീഷേനാ െവളിെpടുtുnു en് ഞ
eച്.ഞ

ളുെട പരസയ്tി വയ്ാജ/തത ദീkയിലല്ാt വാഗ്ദാന

ര്പസk വിവര

uറpു വരുtും.

െkതിെര aവേബാധം വള tുnതിനുll eലല്ാ

ളും u െകാllിkുnതാെണnും uറpു വരുtുnതായിരിയ്kും.

5. സവ്കാരയ്തയും രഹസയ്ാtകതയും
നി ളുെട വയ്kിഗത വിവര
സ കാരയ്വും രഹസയ്വും ആെണnുll രീതിയിലായിരിയ്kും ഞ
ൈകകാരയ്ം െചyുnത്. (നി
ഞ ളുെട iടപാടുകാര aലല്ാതായാ േപാലും). താെഴ പറയുn തത ളാലും
നയ ളാലും ഞ
നയിkെpടുnതാണ്.
e. നി

ളുെട akൗണ്ടുകളുമായി ബnെp

aെലല് ിലും, താെഴ പറയുn aസാധാരണ സn ഭ

വിവര

aെലല് ി വസ്തുതക നി

ന കിയി ുllവ ആയാലും

ളി oഴിെക െവളിെpടുtുnതലല്.

i. െര്കഡിററ്് i ഫ േമഷ കmനിക k്(CIC), െര്കഡിററ്് i ഫ േമഷ കmനീസ് (െറഗുേലഷ ) നിയമം (CICA) ര്പകാരം വായ്പക ,
ഈടിലല്ാt വായ്പക , െര്കഡിററ്് കാ ഡുക മുതലായവ സംബnിc വിവര
നക
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ii. നിയമര്പകാരേമാ aെലല് ി ബാ ിങ് െറഗുേലററ് ആവശയ്െpടുn ര്പകാരേമാ വിവര
iii. വിവരം െവളിെpടുേtണ്ടത് െപാതുജന

ന േകണ്ടി വരുേmാ

േളാടുll ക tവയ് നി vഹണമാകുേmാ

iv. വിവരം ന േകണ്ടത് ഞ ളുെട താ പരയ്
kു ആവശയ്മായി വnാ (uദാഹരണtിന് ത ിpു തടയുവാ ).
enാ ,
kായി, ഞ ളുെട ര്ഗൂpിെല മററ്ു കmനിക u pെടയുll മററ്ാ kും നി െളpററ്ിേയാ നി ളുെട
വിപണനാവശയ്
akൗണ്ടുകെളേയാ സംബnിcുll വിവര
[നി ളുെട േപരും േമ വിലാസവും u െpെട] ന കുവാ ഞ
iത്
oരു കാരണമാkുകയിലല്
v. വിവര

െവളിെpടുtുവാ നി

ഞ

െള aധികാരെpടുtുn പkം

vi. നി െള സംബnിc് ബാേ ഴ്സ് റഫറ സ് ന കുവാ
േരഖാമൂലമുll aനുമതി ഞ k് േവണ്ടി വരുnതാണ്

ഞ

േളാട് ആവശയ്െp ാ

ബി. നി
ഞ െള ര്പേതയ്കം aധികാരെpടുtാt പkം ഞ
ഞ
uപേയാഗിയ്kിലല്
നി ളുെട വയ്kിഗത വിവര

aത് ന കുവാ

നി

u െpെട ആരുേടയും വിപണന ആവശയ്

ളുെട

k്

സി. KYC ആവശയ്കതക kലല്ാെത, ഞ
നി ളി നിn് eെn ിലും വിവര
സമാഹരിkുകയാെണ ി aവ ഞ
akൗണ്ട് തുറk aേപk േഫാറtിന്െറ ഭാഗമാkാെത ര്പേതയ്കം േശഖരിkുnതാണ്. ഞ
aധിക വിവര
സമാഹരിkുകയാെണ ി , ഈ വിവര
േശഖരിkുnതിന്െറ uേdശം നി െള aറിയിkുകയും ikാരയ്tിനായി
നി ളുെട സ്പ മായ aനുമതി േതടുകയും െചyുnതാണ്.

5.1 വായ്പാവിവര

ൾ നൽകുn കmനികൾ

നി
വായ്പയ്kായി aേപkിkുേmാ :
e. െര്കഡിററ്് i ഫ േമഷ
കmനികളുെട (CICക )പ ് enാെണnും ഞ
aവ വഴി നടtുn പരിേശാധനക
eെnലല്ാെമnും aവ ലഭയ്മാkുn വിവര
നി
k് വായ്പ ലഭിയ്kാനുll സാധയ്തയിന്േമലുll സ ാധീനെമെnnും
ഞ
നി
k് വിവരിcു തരും.
ബി. aേപk ന കി ആവശയ്മായ ഫീസും aടkുേmാ CICയി നിnും ഞ
പക p് നി

k് ലഭയ്മാkും.

സി. നി

ഞ

ളി

നിnും eടുt വായ്പയുെട ശരിയായ വിവര

k് ലഭിc വായ്പാവിവര റിേpാ ിന്െറ

ഞ

CICകെള നി

ിത iടേവളകളി

aറിയിയ്kും.
ഡി. CICകെള aറിയിkുn വിവര

ളി

നി

ഞ

k് വീേ ണ്ടുn വയ്kിഗത കട

ളും താെഴ പറയുn

സാഹചരയ് ളി u െpടുnതായിരിയ്kും.
i. നി
വായ്പ തിരിcടവി വീഴ്ച വരുtുേmാ
ii. ന േകണ്ട തുക ത ktിലാകുേmാ
i. നി

ളുെട വായ്പ akൗണ്ടിെല കുടി ിക aടcാ uട തെn enാ 30 ദിവസtി aധികമാകാെത െര്കഡിററ്് sാററ്സ്

പുതുkുnതാണ്. വായ്പ aടcു തീ kുകയാെണ ി akാരയ്ം ഞ
30 ദിവസtിനുllി CICയ്k് റിേpാ ്
െചyുnതാണ്. നി ളുെട വായ്പ akൗണ്ട് തിരിcടവി വീഴ്ച വരുtുകയും പിnീട് ര്കമെpടുtുകയും െചയ്താ ഈ
വിവരം
CICകെള
aടുt റിേpാ ി
aറിയിkുnതാണ്. ഏെത ിലും തിരിcടവ് ഭാഗികമായി
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നടkാതിരുnാ /ൈവകിയാ /വായ്പ കുടി ിക
ബാധിkുnതാണ്.
eഫ്. CICയ്k് ന കിയ വിവര

aടcു തീ kാതിരുnാ

വിശദാംശ

ഞ
നി

ളുെട െര്കഡിററ്് സ്േകാറിെന

െള കുറിc് eെn ിലും ത kമുണ്ടായാ , CICയ്k് ഈ വിവരം ന കിയതിന്െറ കാരണം
ഈ ര്പശനം പരിഹരിkുnതാണ്.

സംബnിc് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം ന കിെകാണ്ട് ഞ
ജി. നി

aത് നി

ളി നിെnടുt വായ്പകളുെട/ഋണ ബാdയ്തകളുെട വിവര
ളുെട aേപk ര്പകാരം ഞ

നി

,

ഞ

ന കിയ

CICകെള കുറിcുll

െള aറിയിkും.

eച്. മനഃപൂ വം വായ്പ തിരിcടയ്kാ വിസmതിkുn, 25 ലkം രൂപkു മുകളി ബാdയ്ത ullവെര ഞ
േവ തിരിcു് aവരുെട വിവര
ക ശനമായും RBI മാ ഗ നി േdശ
aനുസരിcു് െര്കഡിററ്് i ഫ േമഷ കmനികെള
aറിയിkുnതാണ്.
ഐ. oരു േകാടി രൂപkു മുകളി തിരിcടയ്kാ വീഴ്ച വരുtിയവരുെട വിവര
തyാറാkുകയും aവരുെട
akൗണ്ടുക സംശയാസ്പദം aെലല് ി ന ആസ്തികളായി തരം തിരിkുകയും ക ശനമായും RBI മാ ഗ നി േdശ
aനുസരിcു്(aെലല് ി കലാകാല ളിെല േഭദഗതിക ര്പകാരം) ഞ
െര്കഡിററ്് i ഫ േമഷ കmനികെള aറിയിkുകയും
െചyുnതാണ്.

6 പരാതികൾ, സ
6.1 ആഭയ്nര നടപടി്രകമ

ട

ൾ, വിലയിരുtലുകൾ

ൾ

e. നി
k് oരു പരാതി സമ pിയ്kണെമnുണ്െട ി താെഴ സൂചിpിcിരിkുn ര്പകാരം ഞ
i. e െന aത് െചyണെമn്
ii. eവിെട പരാതി സമ pിയ്kാ കഴിയുെമn്
iii. ആ kു പരാതി സമ pിയ്kാ കഴിയുെമn്
iv. മറുപടി eേpാ ര്പതീkിയ്kാെമn്
v. പരാതി പരിഹാരtിന് ആെര സമീപിയ്kണെമn്
vi. ഫലം തൃപ്തികരമെലല് ി en് െചyണെമn്
ബി. നി

ളുെട ഏതു േചാദയ്tിനുംവയ്kമായ മറുപടി ന കി ഞ

പറ

ു തരും:

ളുെട ജീവനkാ സഹായിkും.

സി. പരാതിക നയ്ായമായും േവഗtിലും ൈകകാരയ്ം െചyുnതിനുll ഞ
eവിെട കണ്െടtാെമn് ഞ

പറ

ളുെട നടപടിര്കമ

ളുെട വിശദവിവര

ു തരും.

ഡി. നി
k് പരാതി ull പkം സമീപിയ്kാവുn uേദയ്ാഗsന്െറ േപര് ശാഖയി ര്പദ ശിpിയ്kും. ശാഖാ തലtി
നി ളുെട പരാതിയ്k് പരിഹാരമായിെലല് ി ബാ ിനുllി tെnയുll
ഏററ്വും uയ n പരാതി പരിഹാര
uേദയ്ാഗsരുെട തലtിേലk് പരാതി etിkുകയും നി
k് 30 ദിവസtിനുllി anിമ മറുപടി ന കുകയും
െചyുnതാണ്.നി
ആര്ഗഹിkുnു e ി , ശാഖയി ര്പദ ശിpിcിരിkുn േമ വിലാസtി ഞ ളുെട റീജിയണ
മാേനജെര/ േസാണ മാേനജെര/ ര്പി സിp േനാഡ ഓഫീസെറ (PNO) നി
k് സമീപിയ്kാവുnതാണ്.
i. നി ളുെട പരാതി േരഖാമൂലം േനരി ് ൈകമാറിയതാെണ ി ഞ
uട തെn aതിന്െറ oരു ൈകpററ്ുചീ ു ന കുകയും
oരു കംൈpന്റ് റഫറ സ് നm നി ളുെട രജിs െചയ്തി ുll െമാൈബ നmറി ര്പേതയ്കം SMS ആയി aയkുകയും
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െചyുnതാണ്. ഞ ളുെട നി dി െടലിേഫാ െഹ പ് െഡസ്കിേലാ uപേഭാkൃ നmറിേലാ, െടലിേഫാ മുേഖനയാണ് പരാതി
ന കിയിരിkുnത് e ി , കംൈpന്റ് െറെഫറ സ് നm നി
k് തരുnതും നയ്ായമായ കാലയളവിനുllി പുേരാഗതി
നി െള aറിയിkുnതുമാണ്.
eഫ്. ര്പശനം പരിേശാധിcതിനു േശഷം,
ഞ ളുെട anിമ ര്പതികരണം നി
k് aയcു തരികേയാ aെലല് ി
തീരുമാനം aറിയിkുവാ കൂടുത സമയം േവണ്ടതിന്െറ ആവശയ്കത വിശദീകരിkുകേയാ െചyുെമn് മാര്തമലല് നി ളുെട
പരാതി കി ി 30
ദിവസtിനകം aര്പകാരം െചyുവാ ര്പയത്നിkുകയും enി ും തൃപ്തി േതാnിയിെലല് ി
പരാതിയുമായി e െന മുേnാ ു േപാകാെമn് പറ ു തരികയും െചyുnതാണ്.
ജി. ഞ
k് പരാതി സമ pിcു 30 ദിവസtിനകം നി
k് ര്പതികരണം/തൃപ്തികരമായ ര്പതികരണം ഞ ളി നിn്
ലഭിയ്kാതിരിkുകേയാ, പരാതി പരിഹാരtിന് മററ്ു മാ ഗ
േതടാ ആര്ഗഹിkുകേയാ െചyുn പkം നി
k്
ബാ ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാ പdതിയ്k് കീഴി ഭാരതീയ റിസ വ് ബാ ് നിയമിcി ുll ബാ ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാെന
സമീപിയ്kാവുnതാണ്. iതിന്െറ നടപടിര്കമ
ഞ ളുെട ജീവനkാ വിശദമാkിtരും.

6.2 ബാ

ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ പdതി

ബാ ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാ പdതി ഞ ളുെട െവബ്ൈസററ്ി പരസയ്െpടുtുnതും ആവശയ്െpടുn പkം
നാമമാര്ത ചാ ജി iതിന്െറ പക p് ലഭയ്മാkുnതുമാണ്. ഏതു ഓംബുഡ്സ്മാന്െറ aധികാര പരിധിയിലാേണാ ശാഖ
വരുnത് ആ ഓംബുഡ്സ്മാന്െറ േപരും ബnെpേടണ്ട വിലാസവുംഞ ളുെട ശാഖകളി ര്പദ ശിpിയ്kും. ബാ ിങ്
k് aതിെനതിെര apീലിനുll കാരണം iലല്ാതിരിkുകയും െചയ്താ
ഓംബുഡ്സ്മാ oരു വിധി ര്പഖയ്ാപിkുകയും ഞ
പരാതിkാരനി നിn് വിധി aംഗീകരിcു െകാണ്ട് േരഖാമൂലം aറിയിp് ലഭിcു 30 ദിവസtിനുllി ഞ
ആ വിധി
നടpാkുnതാണ്.

6. 3 iടപാടുകാരുെട േയാഗ

ൾ

ആശയ ളും നി േdശ ളും ൈകമാറാനുll oരു പതിവ് മാ ഗം en നിലയി
iടപാടുകാരുെട േയാഗ
സംഘടിpിയ്kാ ഞ
ര്ശമിkുnതാണ്.

6.4 iടപാടുകാർk് േവ

kിപ്തമായ iടേവളകളി

ിയുള്ള ശാഖാതല േസവനസമിതി േയാഗ

ര്പതിമാസ ശാഖാതല iടപാടുകാരുെട േസവനസമിതി േയാഗ ളുെട തീയതി
ര്പദ ശിpിkുnതാണ്. നി
ആര്ഗഹിkുn പkം നി
k് aതി പെ ടുkാവുnതാണ്.

ഞ

ൾ
ളുെട

ശാഖകളി

7. കടം പിരിയ്kൽ
e. ഞ

വായ്പ ന കുേmാ തുക, കാലാവധി, തവണ enിവ u െpെട തിരിcടയ്k ര്പര്കിയെയ സംബnിc്

വിശദമായി പറ ു തരും.enാ തിരിcടവ് സമയര്കമം നി
പാലിയ്kാതിരുnാ കടം പിരിെcടുkുnതിന്രാജയ്െt
നിയമ
aനുസരിcു്വയ്kമായ നടപടിര്കമ
സ ീകരിkുnതാണ്.
ബി. കുടി ിക പിരിkുnതിനും ജാമയ്വസ്തു വീണ്െടടുkുnതിനും ഏജ സികെള നിയമിkുnതിന്ഞ
aംഗീകരിc oരു നയം uണ്ടായിരിkും.
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k് േബാ ഡ്

സി. ഈടാk ഏജന്റുമാെര നിയമിkുേmാ eലല്ാ ര്പസkമായ നിയമ

ളും നിയര്nണ

ളും മാ ഗനി േdശ

ളും

aംഗീകാരtിനുll നിബnനകളും ൈലസ സ് ന കലും aെലല് ി രജിസ്േര്ടഷനും പരിഗണിkും.
ഡി. ഞ

ളുെട ഈടാk

ഏജന്റുമാ

ത

ളുെട utരവാദിത

കരുതേലാെടയും സംേവദനkമതേയാെടയും

ൈകകാരയ്ം െചyാ േവണ്ടവിധtി പരിശീലനം േനടിയവരാെണn് ഞ
ഞ
uറp് വരുtും.

uറpാkും. aവ aതിരു കടkുnിെലല്nും

i. നലല് െപരുമാററ്ം, മരയ്ാദ, aനുനയിpിk , enിവയി aധി ിതമാണ് ഞ
ആtവിശ ാസവും ദീ ഘകാല ബnവും േപാററ്ി വള tുnതി ഞ
eഫ്. aടkുവാനുll തുകകെളpററ്ി മുഴുവ വിവരവും ഞ

ളുെട ഈടാk

നയം.iടപാടുകാരന്െറ

വിശ സിkുnു.
നി

k് ന കുnതും

aവ തിരിcടkുnതിനു

േവണ്ടര്ത മുnറിയിp് ന കുnതിന് ര്പയത്നിkുnതുമാണ്.
ജി. ഞ

ളുെട ഭാഗtു നിnുll വീഴ്ചക കാരണം നി

k് ബുdിമു ുണ്ടാകാതിരിയ്kാ േവണ്ടി oരു കുടി ിക േകസ്,

പിരിവ് സംഘtിന് ൈകമാറുnതിന് മു പ് പരിേശാധനkുll സംവിധാനം ഞ
eഛ്. നി

െkതിെര ഈടാk നടപടിക സ ീകരിcു തുട

kുണ്ടായിരിയ്kും.

ുേmാ ഞ

ഈടാk ഏജ സിയുെട/ ഏജന്റിന്െറ േപരും േമ വിലാസവും െടലിേഫാ നmറും നി
ഐ. ഞ

ഏ െpടുtിയ വായ്പ വീണ്െടടുk ഏജ സി sാപന

നി

kു eഴുതുnതാണ്. മാര്തമലല്

െള aറിയിkുnതാണ്.

ളുെട/കmനികളുെട വിശദാംശ

ഞ

ളുെട

െവബ്ൈസററ്ി ര്പസിdെpടുtുnതാണ്.
െജ. നി

aേപkിkുn പkം നി

ര്പസkമായ വിശദാംശ

ഞ

ളുെട

ളുമായി ബnെp വായ്പ വീണ്െടടുk ഏജ സി sാപന

ളുെട/ കmനികളുെട

ശാഖാതലtിലും ലഭയ്മാkുnതാണ്.

െക.കടം പിരിെcടുkുnതിന് aെലല് ി opം ജാമയ്വസ്തു തിരിcു പിടിkുnതിനു ഞ

െള ര്പതിനിധാനം െചyുവാ

aധികാരെപടുtെp ഞ ളുെട ജീവനkാരേനാ/ ജീവനkാരിേയാ ഏെത ിലും വയ്kിേയാ ബാ ് aെലല് ി ബാ ിന്െറ
ആവശയ്െpടുn പkം നി െള
aധികാരtി ന കിയി ുll തിരിcറിയ കാ ഡും aധികാര പര്തവും, നി
കാണിkുകയും േബാധയ്െpടുtുകയും െചyും.
eൽ. വായ്പാ തുക തിരിcു പിടിkുnതിന് aെലല് ി / opം ജാമയ്വസ്തു വീണ്െടടുkുnതിന് ഞ െള ര്പതിനിധാനം
െചyുവാ aധികാരെpടുtെp ഞ ളുെട ജീവനkാരും aെലല് ി മേററ്െതാരാളും താെഴ വിവരിcിരിkുn
മാ ഗനി േdശ
പാലിkുnതായിരിയ്kും.
i. നി ളുമായി ബnെpടുnത് സാധാരണഗഗതിയി നി
തിരെ ടുkുn sലtു വേcാ, a െന നി dി മായ oരു
sലമിെലല് ി നി
താമസിkുn sലtു വേcാ, താമസിkുn സ്ഥലtു നി െള കാണാനാവാെത വnാ
വയ്ാപാരം/െതാഴി െചyുn സ്ഥലtു വേcാ ആയിരിയ്kും.
ii. aവെര തിരിcറിയാനുll വിവര
aറിയിkും.
iii. നി
iv. നി

ളും ര്പതിനിധാനം െചyുnതിനുll aധികാരെt സംബnിcും നി

ളുെട സ കാരയ്ത മാനിയ്kെpടും.
ളുമായി ുll aഭിമുഖ ച c മാനയ്മായ രീതിയി ആയിരിയ്kും.
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െള

v. നി ളുെട ബിസിനsുമാേയാ െതാഴിലുമാേയാ ബnെp ് സാധയ്മലല്ാെത വരുn ര്പേതയ്ക സാഹചരയ് ളിെലാഴിെക
ഞ ളുെട ര്പതിനിധി നി ളുമായി ബnെpടുnത് സാധാരണ രാവിെല 7 മണിയ്kും ൈവകുേnരം 7 മണിയ്kും
iടയ്kായിരിkും.
vi. oരു ര്പേതയ്ക സമയേtാ oരു ര്പേതയ്ക sലtായിരിkുേmാേഴാ വിളിkുnത് oഴിവാkണെമn നി
കഴിയുnര്ത മാനിkെpടുnതാണ്.

ളുെട താ പരയ്ം

vii. ഏതു സമയെtാെkയായി eര്ത തവണ വിളിkുnുെവnതും സംഭാഷണtിെല ullടkവും േരഖെpടുtുnതാണ്.
viii. പിരിെcടുkാനുll തുകക സംബnിc ത k
aെലല് ി aഭിര്പായ വയ്തയ്ാസ
ര്കമര്പകാരവും ആയ രീതിയി പരിഹരിkുnതിനു eലല്ാ സഹായവും ന കുnതാണ്.

പരസ്പരം സ ീകാരയ്വും

ix. കുടി ികക പിരിെcടുkുnതിനു നി ളുെട sലം സn ശിkുn
സമയtു ansും മാനയ്തയും
പാലിkുnതാണ്.ഞ ളുെട uേദയ്ാഗs / ഏജന്റുമാ പരസയ്മായി aവമതിയ്kാനുേdശിcുll ര്പവ tന േളാ aത്
േപാെല നി ളുെട കുടുംബാംഗ ളുെടയും മധയ്sരുെടയും സുഹൃtുkളുെടയും സ കാരയ്തയിേലkുll നുഴ ു
കയററ്േമാ ഭീഷണിെpടുtേലാ േപര് െവളിെpടുtാt േഫാ വിളികേളാ വാk് െകാണ്േടാ ശരീരം െകാണ്േടാ ഏെത ിലും
വയ്kിയ്െkതിെര ഏെത ിലും വിധtിലുll േര്ദാഹര്പവ tികേളാ ഭീഷണി െപടുtലുകേളാ നടtുnതിന്
തുനിയുകയിലല്.enിരിയ്kലും, നി െള ബnെpടാനുll വിവര
പുതുേkണ്ടത് നി ളുെട utരവാദിത മാണ്.
നി
ലഭയ്മാkിയ വിവര ളുപേയാഗിcു നി െള ബnെpടാ ബാ ിന് കഴിയാt പkം നി െള കണ്െടtാ ബാ ്
െപാതു uറവിട ളി നിn് ലഭയ്മായ വിവരം uപേയാഗെpടുtുകയും നി ളുെട സുഹൃtുkെള/ ബnുkെള
സമീപിkുകയും െചyും.
x. കുടുംബtി േദഹവിേയാഗദുഃഖേമാ മററ്ു ഏെത ിലും ദുരn േളാ സംഭവിcിരിkുn aനുചിതമായ സn ഭ ളിേലാ
വിവാഹം േപാലുll ര്പധാനെp മംഗള ക മ
നടkുn സമയേtാ തുക പിരിെcടുkുnതിനുll വിളിക /സn ശന
oഴിവാkുnതാണ്.
xi. പിരിവു ഏജന്റുമാരുെട aനുചിതനടപടികെളkുറിcു നി
aേന ഷണം നടtും.

7.1 കടം പിരിയ്kലും ജാമയ്വസ്തു വീെ

ളുെട ഭാഗtുനിnുll ഏതു പരാതിെയയും കുറിc് ഞ

ടുkൽ നയവും:

കടം പിരിയ്kലും
ജാമയ്വസ്തു തിരിcു പിടിkലും നയം നിയമവയ്വsയുമായി സമരസെപ ു േപാകുn
വിധtി ഞ
പിnുടരും. ര്പസ്തുത നയം ഞ ളുെട െവബ്ൈസററ്ി ര്പദ ശിpിkുകയും നി
k് വായിcു
േനാkാനായി eലല്ാ ശാഖകളിലും aതിന്െറ oരു പക p് ലഭയ്മാkുകയും െചyും.

8 uൽപn
8.1 നിേkപ akൗ

ളും േസവന

ളും

ുകൾ

e. േസവിങ്സ് akൗണ്ടുക , കാലാവധി നിേkപ

, കറന്റ് akൗണ്ടുക തുട

നി
k് തുട ാവുnതാണ്.താെഴ പറയുn രീതിയി താ k് itരം akൗണ്ടുക തുട
i. തനിെയ
ii. സംയുkമായി
iii. സംയുkമായി(ആെര ിലും oരാ aെലല് ി aതിജീവിkുn ആ )
vi. സംയുkമായി(ആദയ്െt ആ aെലല് ി aതിജീവിkുn ആ )
v. സംയുkമായി(രണ്ടാമെt ആ aെലല് ി aതിജീവിkുn ആ )
vi. മേററ്െത ിലും രീതിയി
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ി വിവിധതരം akൗണ്ടുക
ാവുnതാണ്.

ബി. മിനിമം ബാല സ് േവണെമn നിബnനiലല്ാെത തെn ഞ
akൗണ്ട് (BSBD
സൗകരയ്
വിശദാംശ

നി

k് aടിsാന േസവിങ്സ് ബാ ് െഡേpാസിററ്്

akൗണ്ട്) ലഭയ്മാkുnതാണ്. ചാ ജുക ഈടാkാെത പാസ്ബുk്* aടkമുll കുറ

സാധാരണ

ഞ
ഈ akൗണ്ടി വാഗ്ദാനം െചyുnതാണ്/ന കുnതാണ്.akൗണ്ട് തുറkുn സമയtു ര്പസkമായ
സുതാരയ്മായ രീതിയി നി െള aറിയിkുnതാണ്.

*േപയ്െമന്റ്

ബാ ുക kും സ്മാ

ഫിനാ സ് ബാ ുക kും പാസ് ബുk്/ akൗണ്ട് േsററ്്െമന്റ് enിവയുമായി

ബnെp മാനദ
, ബാധകമായ ര്പവ tന മാ ഗനി േdശ
ര്പകാരമായിരിkും.േപയ്െമന്റ് ബാ ുക kും സ്മാ
ഫിനാ സ് ബാ ുക kും പാs്ബുkിനു പകരം േപp രൂപtി / iലേര്kാണിക് രൂപtി akൗണ്ട് േsററ്്െമന്റ്
ന കാനാണ് aനുമതിയുllത്.
സി. aനുവദനീയമായുllിടtു നാമനി േdശ സൗകരയ്േtാെട മുകളി

പറ

akൗണ്ടുക

നി

k് തുട

ാം.

akൗണ്ട് തുറkുn േഫാറtി നാമനി േdശം െചyുnതിനും നാമനി േdശം െചyെp വയ്kിയുെട േപര് പാസ് ബുkി /
akൗണ്ട് വിവരtി / sിര നിേkപ രസീതുകളി (FDR) u െപടുtുnതിനുll aവസരം ന കുnതുമാണ്. േമ പറ
akൗണ്ടുകളുെടവിവkകെളയും നാമനി േdശ സൗകരയ് െളയും കുറിc് akൗണ്ട് തുട ുn aവസരtി ഞ
നി േളാടു വിശദീകരിkും.
ഡി. നി

ളുെട നാമനി േdശ വിശദാംശ

ൈകpററ്ിയത് നി

െള aറിയിkുകയും

ബുkി /akൗണ്ട് വിവരtി / FDR
േരഖെpടുtുകയും െചyും. നി
നാമനി േdശം െചyെp ആളുെട േപരും കൂടി ഞ
സൂചിpിkുnതാണ്.
i. െഡേpാസിററ്് i ഷുറ സ് പരിരk സംബnിc വിവര
eഫ്. പാസ് ബുkി ഞ

ളും ഞ

ര്പസ്തുത വിവരം പാസ്

േരഖാമൂലം ആവശയ്െpടുn പkം

പാസ് ബുkി ന കുnതാണ്.

eലല്ാ iടപാടുകളുെടയും മതിയായ വിവര

ന കുnതാണ്.

ജി. aനായാേസന പണമാkാവുn നിേkപ സൗകരയ്െt കുറിcും സ ീപ് akൗണ്ടിെനയും സമാനമായ ഞ ളുെട
മററ്ു pn െളയും aവയുെട വിവkകെളയും നടപടിര്കമ െളയും കുറിcും akൗണ്ട് തുട ുn aവസരtി ഞ
aറിയിkുnതായിരിkും.

8.1.1 നിേkപ akൗ

ുകൾ തുറkലും ്രപവർtിpിയ്kലും

ഏതു നിേkപ akൗണ്ട് തുറkുnതിനു മു പും ഞ

:

e. ബാ ിന്െറ iടപാടുകാരെന/iടപാടുകാരിെയ aറിയുക(KYC)

enതി കീഴിെല മാ ഗനി േdശ

aനുസരിcു്

േവണ്ടര്ത ജാര്ഗത കാ ും.
ബി. aതിനാവശയ്മായ േരഖകളും െതളിവുകളും ലഭയ്മാkുവാ നി

േളാടു ആവശയ്െpടും.

സി. കllpണം െവളുpിk തടയേലാ മേററ്െത ിലും നിയമാനുസൃത ആവശയ്കതക നിറേവററ്ുnതിേലേkാ േവണ്ട
വിവര
മാര്തേമ KYC യുെട ആവശയ്tിേലkു ഞ
സmാദിkുകയുllു. eെn ിലും aധിക വിവരം ആവശയ്െpടുn
പkം aത് ര്പേതയ്കം െചyുnതും atരം aധിക വിവരം ആവശയ്െpടുnതിന്െറ uേdശം വയ്kമാkുnതുമാണ്.
atരം വിവര
ന കുnത് നിയമം aനുശാസിkാt പkം, സ േമധയാ ആയിരിkും. നിയമം നടpാkുn ഏജ സി/
ബാ ിങ് െറഗുേലററ് ആവശയ്െpടാt പkം ര്പസ്തുത വിവരം രഹസയ്മായി സൂkിkുnതായിരിkും.
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ഡി. akൗണ്ട് തുറkുnതിനാവശയ്മായ േഫാറം നി
k് ലഭയ്മാkും. aത് പരിേശാധനയ്kായി, opം/aെലല് ി KYC
യുെട ആവശയ്
തൃപ്തിെpടുtുnതിനായി സമ pിേkണ്ട aവശയ്ം േവണ്ടി വരുn വിവര ളുെടയും സമ pിേkണ്ട
േരഖകളുെടയും വിശദാംശ
u െkാllിcി ുllതായിരിkും.
i. നി ളുെട െറേkാ ഡുക നാളതീകരിkാ ഞ
iടേവളകളി സമ pിയ്kാ ആവശയ്െpടും.
eഫ്.നി

നിേkപ

വിശദീകരണ
ജി.നി
(MITC) നി

akൗണ്ട് തുട

െള ര്പാപ്തരാkുn വിധtി KYC

ുേmാ , പാലിേkണ്ട നടപടിര്കമ

വിശദമാkുകയും നി

ആവശയ്െpടുn നിേkപ സൗകരയ്tിെന നിയര്nിkുn "ഏററ്വും ര്പധാനെp വയ്വsകളും നിബnനകളും"
k് ന കുnതാണ്.
ുn സമയtു്, MITC യുെട ഭാഗമായി െഡേpാസിററ്്i ഷുറ സ് ആ ഡ് െര്കഡിററ്് ഗയ്ാരണ്ടി

േകാ പേറഷ ഓഫ് inയ് (DICGCI) ലഭയ്മാkുn നിേkപ i ഷുറ സ് സ്കീമിെന
നിബnനകളും സംബnിcുll വിശദ വിവര ളും നി
k് ന കുnതാണ്.

e. നി

ളാവശയ്െപടുn

ന കുകയും െചyുnതാണ്.

eച്. akൗണ്ട് തുട

8.1.2 നി

സംബnിc േരഖക ര്കയ്തയ്മായ

ളുെട akൗ
തിരെ

പററ്ിയും aതിന്െറ വയ്വsകളും

് മാ ൽ

ടുt കറന്റ് aെലല് ി േസവിങ്സ് akൗണ്ടി നി

സംതൃപ്തനെലല് ി akൗണ്ട് തുട

ി 14

ദിവസtിനുllി ഞ ളുെട മെററ്ാരു akൗണ്ടിേലkു/u പntിേലkു മാറുnതിനു ഞ െള സമീപിkാം. aെലല് ി ,
നി
k് akൗണ്ട് aവസാനിpിkുവാനും eെn ിലും പലിശ േനടിയി ുണ്െട ി aത് സഹിതം നി ളുെട പണം
തിരിെക ന കാനും ആവശയ്െpടാവുnതുമാണ്. itരം സn ഭ ളി പിഴ ഈടാkുnതലല്.
ബി.നി ളുെട കറന്റ് akൗണ്ട്/േസവിങ്സ് akൗണ്ട് aവസാനിpിkുവാ നി
തീരുമാനിcാ , നി ളുെട നി േdശം
ൈകപററ്ി മൂnു് ര്പവ tി ദിവസ
kുllി , നി
eലല്ാ ഔപചാരിതകളും പൂ tിയാkുകയും ആവശയ്മായ eലല്ാ
േരഖകളും സമ pിkുകയും െചyുn പkം akൗണ്ട് നി tലാkുnതാണ്.
സി. നി

ളുെട സജീവമായ akൗണ്ട് ഞ

ളുെട ബാ ിന്െറ മെററ്ാരു ശാഖയിേലk് മാററ്ണെമnുണ്െട ി aര്പകാരം

െചയ്തു തരും. നി ളുെട aേപk ൈകപററ്ി മൂn് ര്പവൃtി
ദിവസtിനുllി േമ വിലാസം െതളിയിkുn പുതിയ
േരഖക kായി നി ബnിkാെതയും നി ളുെട നിലവിലുll േമ വിലാസം സ യം സാkയ്െpടുtി ന കുnതിന്െറ
aടിsാനtിലും eവിേടkു േവണേമാ ആ ശാഖയിേലk് ഞ
akൗണ്ട് മാററ്ി തരും. ര്പസ്തുത േമ വിലാസtി
േരഖാമൂലമുll െതളിവ് നി
ആറു മാസtിനകം സമ pിേkണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ ശാഖയി akൗണ്ട് നിലവി
വnാലുടെന നി െള akാരയ്ം aറിയിkും. നിലവിലുll നി ളുെട sിര നി േdശ െള/േനരി ുll
ചിലെവഴുtുകെളകുറിcുമുll വിവര
, a െനയുll പkം, പുതിയ ശാഖെയ aറിയിkുnതാണ്.

8.1.3 േസവിങ്സ് /കറൻറ് akൗ
oരു നിേkപ akൗണ്ട്
aറിയിkുnതായിരിkും.

നി

ുകൾ
തുട

ുേmാ
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ഞ

താെഴ

പറയുn

കാരയ്

നി

െള

e. നി ിത കാലയളവിനുllി സൗജനയ്മായി നി
പി വലിk മുതലായവയുെട e ം.

k് നടtാവുn iടപാടുക , പണം േനരി ും ATM

ബി.ആ പരിധി കടnാ ചുമtെpടുn ചാ ജുകെളpററ്ി, a
െഷഡയ്ൂളി u െpടുtും.
സി. നി ളുെട േസവിങ്സ് നിേkപ
സമയര്കമം enിവ.

k്

െന uണ്െട ി ചാ ജുകളുെട വിശദവിവര

ന കുn പലിശയുെട നിരk്, aത് കണkാkുn രീതി,

വഴിയും

താരിഫ്

aത് ന കുn

8.1.3.1 മിനിമം ബാലൻസ്
e. േസവിങ്സ് ബാ ് akൗണ്ടി നിലനി േtണ്ട ഏററ്വും കുറ

ബാല സ് eര്തെയnു ഞ

ളുെട ശാഖകളി

ര്പദ ശിpിkും.
ബി. േസവിങ്സ് ബാ ് akൗണ്ട്, കറന്റ് akൗണ്ട്, ഏെത ിലും തരtിലുll മററ്ു നിേkപ akൗണ്ടുക enീ
നിേkപ u പn
i.

െളkുറിcു് iനി പറയുn കാരയ്

നിലനി േtണ്ട ഏററ്വും കുറ

ഞ

നി

െള aറിയിkും.

ബാല സ് സംബnിcുll കാരയ്ം.

ii. akൗണ്ടി ഏററ്വും കുറ
ബാല സ് നിലനി tുnതി നി
വീഴ്ച വരുtിയാ ചുമtുn പിഴതുകകെളkുറിച്.
aവയുെട വിശദ വിവര
തീരുവ പ ികയി u െപടുtിയി ുണ്ടാകും.
iii. നിലനി േtണ്ട ഏററ്വും കുറ
ബാല സി eെn ിലും മാററ്ം uണ്െട ി aത് 30 ദിവസം മു പ്
നി െള
aറിയിkും.
ഈ േനാ ീസ് കാലാവധിയി ,
പുതുkിയ uയ n ബാല സ് നിലനി tാtതിന് ഞ
ചാ ജ്
ഈടാkുnതലല്.iതു കൂടാെത, icാനുസരണം BSBD യിേലk് മാറുnതിനും oരു aവസരം uണ്ടായിരിkും. ഈ
akൗണ്ടി eെn ിലും ചാ ജ് ഈടാkുnതിന് മു പ് നി െള വിവരം aറിയിkും.
iv. മിനിമം ബാല സ് നിലനി tാtതിനാ പിഴ ചുമtി en oററ് കാരണtാ േസവിങ്സ് akൗണ്ട് നയ്ൂന ബാkി
ആകുnിലല് en് ഞ
uറpാkുnതാണ്.akൗണ്ട് േkാസ് െചyുകേയാ aെലല് ി പുനരുjീവിpിkുകേയാ
െചyുകയാെണ ി , മിനിമം
ബാല സ് നില നി tാtതിന്െറ േപരി ന കാനുll ചാ ജുക aടkുവാ ഞ
ആവശയ്െpടുകയിലല്
v. നി
മിനിമം ബാല സ് നിലനി tാtതിന്െറ േപരി ഈടാkുn
ആനുപാതികമായിരിkും.

പിഴ മിനിമം ബാല സി കുറവ് കണ്ട തുകയ്k്

8.1.3.2 ചാർജുകൾ
െചk് ബുk് ന ക , aധികമായ/പക pായ akൗണ്ട് വിവരണം, പാസ് ബുkിന്െറ പക p്, പണം ന കിയ
െചkുകളുെട പക pുക , േഫാളിേയാ ചാ ജുക , െഡബിററ്് കാ ഡ്, ATM കാ ഡ്, opിന്െറ sിരീകരണം, െചk് മട
,
നി േdശtിേലാ akൗണ്ട് രീതിയിേലാ വരുtുn മാററ്ം, േസവിങ്സ് akൗണ്ട്/കറന്റ് akൗണ്ട് aവസാനിpിk ,
സ േദശ/aനയ്േദശ ശാഖകളിെല പണം നിേkപിk /പി വലിk , ബാ ിന്െറ സ nം/മററ്ുബാ ിന്െറ ATM/ ൈമേര്കാ ATM
തുട ിയവയുെട പണ/പേണതര iടപാടുക തുട ിയവയുെട നി ദി
നിരkുക ഞ ളുെട തീരുവ പ ികയി
u െപടുtുnതാണ്. ന കിയി ുll iളവുകളുെട/ആശ ാസtിന്െറ ആദയ്സാധുതാകാലt് aവ പി വലിkുnതലല്.

8.1.3.3 പാസ്ബുk്/ േs ്െമന്റുകൾ*
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e. നി

k് പാസ്ബുk് േവണ്ടാt പkം, നി

പരിേശാധിkുnതിലും
സഹായിkുnതിനായി
െമയി േsററ്്െമന്റ്(നി
k് സ ീകാരയ്െമ ി ) ഞ
ബി. നി

ളുെട akൗണ്ട് ൈകകാരയ്ം െചyുnതിലും aതിെല കുറിpുക
akൗണ്ടിന്െറ oരു ര്പതിമാസ കണkു വിവരം /iന കുnതാണ്.ഡിജിററ് മാ ഗ ളിലൂെടയും iതു ലഭയ്മാകുnതാണ്.

ളുെട akൗണ്ടിന്െറ തരtി െപ akൗണ്ടിന് സാധാരണ ന കുnതി കൂടുത തവണ akൗണ്ട് വിവര

ന കുവാ നി

k് ആവശയ്െpടാവുnതാണ്. iതിനുll നി

ിത ചാ ജ് തീരുവ പ ികയി സൂചിpിcിരിkും.

സി.െചk് ബുkിലും പാസ് ബുkിലും akൗണ്ട് േsററ്്െമന്റിലും ഞ

ളുെട MICR, ഐ.eഫ്.eസ്

േകാഡുക

േരഖെpടുtിയിരിkും.
ഡി.ബാ ിന്െറ uപേഭാkൃ േസവന നm /ശാഖയുമായി ബnെpേടണ്ട നm enിവ പാസ് ബുkുകളിലും േsററ്്െമന്റിലും
ലഭയ്മാkും.
i. വിശദമായ oരു "േsററ്്െമന്റ് ഓഫ് േലാ akൗണ്ട്", സാmtിക വ ഷtി oരിk ചാ ജ് onും ഈടാkാെത
ന കുnതാണ്. ഈ േsററ്്െമന്റ് ഓ ൈല ആേയാ i-െമയി മുേഖനേയാ iതു രണ്ടും iെലല് ി തപാ മുേഖനേയാ
aയkുnതാണ്. നി ളുെട േലാ akൗണ്ടിന്െറ ഡയ്ൂpിേkററ്് aെലല് ി കൂടുത പക pുക ആവശയ്മാെണ ി , aതിനു
ചാ ജ് ഈടാkുnതാണ്. iതു ഞ ളുെട െവബ് ൈസററ്ിലും തീരുവ പ ികയിലും വായ്പയുമായി ബnെp േരഖകളിലും
െകാടുkുnതായിരിkും.

*േപയ്െമന്റ്

ബാ ുക kും സ്മാ

ഫിനാ സ് ബാ ുക kും പാസ് ബുk്/ akൗണ്ട് േsററ്്െമന്റ് enിവയുമായി

ബnെp ച
aവ kു ബാധകമായര്പവ tന മാ ഗനി േdശ
k് aനുസരിcായിരിkും. പാs്ബുkിനു പകരം
േപp രൂപtി /iലേര്kാണിക് രൂപtി േsററ്്െമന്റ് ന കാനാണ് േപയ്െമന്റ് ബാ ുക kും സ്മാ ഫിനാ സ് ബാ ുക kും
aനുമതി ullത്.

8.1.3.4 നിേkപ akൗ

ുകളുെട തരം uയർtലും മൂലയ് വർധിത േസവന

ൾ

കൂ ിേcർkലും
നി ളുെട akൗണ്ടുക തരം uയ tലിനും മൂലയ് വ ധിത േസവന
ലഭിkുnതിനും േവണ്ട മാനദ
ൈകവരിcി ുണ്െട ി നി ളുെട േരഖാമൂലേമാ മേററ്െത ിലും മാ ഗtിലൂെടേയാ ull aനുമതി േനടിയ േശഷേമാ,
aതുമെലല് ി iലേര്kാണിക് മാ ഗtിലൂെട ലഭിc നി ളുെട aനുമതി, ആവശയ്മായ uറpു വരുtിയ േശഷേമാ, മാര്തം
ഞ
aര്പകാരം െചyുnതാണ്.

8.1.3.5 നിേkപ akൗ

ുകളുെട േ്രഗഡ് താഴ്tൽ

നി ളുെട akൗണ്ട് തരം താഴ്tെpടുേmാ ഞ
േനാ ീസ് ന കിയ േശഷമാണ് ഞ
akൗണ്ട് തരം താഴ്tുnത്.

8.1.4 ്രപായപൂർtിയാകാtവരുെട akൗ
e. നി

നി

െള വിവരം aറിയിkുnതാണ്. 30 ദിവസെt

ുകൾ

aേപkിkുn പkം ര്പായപൂ tിയാകാt oരാളുെട േപരി നിേkപ akൗണ്ട് e

ര്പവ tിpിkാെമnുമുll കാരയ്ം നി

k് ഞ

പറ

ു തരും.
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െന തുട

ാെമnും

ബി. ൈമന ര്പായപൂ tിെയtുn തീയതി നി

െള ഞ

aറിയിkും.

8.1.5 ്രപവർtനരഹിത/ നിഷ്്രകിയ akൗ
ഞ
:
e. ഏത് സാഹചരയ്

ളിലാണ്

നി

ുകൾ

ളുെട akൗണ്ട് ്രപവർtനരഹിത/

നിഷ്്രകിയ akൗ

്

വിഭാഗtി u െpടുtുnെതn് നി
akൗണ്ട് തുട ുേmാ
തെn പറ ു തരും. നി ളുെട akൗണ്ട്
ര്പവ tനരഹിത/ നിഷ്ര്കിയ akൗണ്ട് ആയി പരിഗണിkെpടുnതിനു മൂnു മാസം മു പ് akാരയ്വും aതിന്െറ
പരിണത ഫല ളും നി ളുെട aവസാനം രജിs െചയ്ത േമ വിലാസtി aെലല് ി i-െമയിലി aറിയിkുnതാണ്.
ബി. നി

ളുെട akൗണ്ട് ര്പവ tനരഹിത/ നിഷ്ര്കിയ akൗണ്ട് വിഭാഗtി u െpടുtുn കാരയ്ം നി

െമയി വഴി aറിയിkുവാ
സി. oരു

െള SMS/ i-

ര്ശമിkും.

akൗണ്ട് ര്പവ tനരഹിത/

നിഷ്ര്കിയ akൗണ്ട് വിഭാഗtി u െpടുtുnതിന്

മു പ് aതിന്െറ

സംയുk aവകാശിെയ/ aവകാശികെള കൂടി aറിയിkുവാ ര്ശമിkുnതാണ്.
ഡി. akൗണ്ട് ര്പവ tനkമമാkുവാ
നി

നി

ആര്ഗഹിkുകയാെണ ി പിnുടേരണ്ട നടപടി ര്കമ

eെnn്

െള ധരിpിkും.

i. oരു akൗണ്ട് ര്പവ tനരഹിത/ നിഷ്ര്കിയ akൗണ്ട് ആകുnത് െകാണ്ട് മാര്തം eെn ിലും പിഴ ഈടാkുnതലല്
eഫ്. ര്പവ tനരഹിത akൗണ്ട് ര്പവ tനkമമാkുവാ നി
ജി. നി

ളി നിnും oരു ചാ ജും ഈടാkുnതലല്.

ളുെട aേപkെയ തുട n് നിഷ്ര്കിയ akൗണ്ട് സജീവമാkുകയാെണ ി SMS/ i-െമയി aെലല് ി കt്

u െpെടയുll വിവിധ മാ ഗ

8.1.6 നി

ളിലൂെട നി

ളുെട akൗ

െള വിവരം aറിയിkുnതാണ്.

് aവസാനിpിkൽ

സാധാരണ സാഹചരയ് ളി കാരണ
കാണിcു െകാണ്ട് കുറ ത് 30 ദിവസെt e ിലും േനാ ീസ് ന കാെത
നി ളുെട akൗണ്ട് aവസാനിpിkുnതലല്. atരം േകസുകളി നി
േനരെt െകാടുtി ുll െചkുകളുെട
കാരയ്tി
പകരം ര്കമീകരണ
െചyുകയും ര്പസ്തുത akൗണ്ടിന്േമ
പുതുതായി െചk് ന കുnത്
നി tിവയ്kുകയും െചേyണ്ടതുണ്ട്.

8.2 kിയറിങ് ആവൃtി / സമാഹരണ േസവന

ൾ

e. കളkന് aയkുnതിനു േവണ്ടി നി ളുെട െചkുക നിേkപിkുവാ
oരു െപ ി ഞ
ലഭയ്മാkും.
നിേkപെപ ിയിലി െചkുക ശരിയായ രീതിയിലും യഥാ സമയtും വരവ് വcി ുണ്െടn കാരയ്ം uറpു വരുtുnതിന്
ആര്ഗഹിkുn പkം െചkുക നിേkപ െപ ിയി iടാെത
ആവശയ്മായ മു കരുതലുക eടുkും. enിരിkിലും, നി
കൗണ്ടറി ഏ പിcു് ൈകപററ്ു ചീ ു വാ ാവുnതാണ്.
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ബി. aതാതു sലെt ര്പാേദശിക i സ്ര്ടെമന്റുകളുെടയും െവളിയിലുll
i സ്ര്ടെമന്റുകളുെടയും kിയറിങ്
ആവൃtിെയ പററ്ിയുംദിവസെt പി വലിkലിനായി i സ്ര്ടെമന്റ് സമ pണtിനുll aവസാന സമയം
eേpാെഴnുllതിെനപററ്ിയും,
നിേkപിcതിന് േശഷം eേpാ നി
k് പണം പി വലിkാെമnുllതിെനpററ്ിയും,
eേpാ a ഹത
ഞ ളുെട െചk് കളkൻ നയമനുസരിcു് കളkന്െറ കാലതാമസtിനുll പലിശയ്k് നി
േനടുെമnുllതിെനpററ്ിയും വിശദമായി നി
സി. നി

k് പറ

ുതരും.

ആവശയ്െpടുnതു വെര കാkാെത, ഞ

ളുെട െചk് േശഖരണ/ന പരിഹാരം ന ക നയമനുസരിcു്

i സ്ര്ടുെമന്റ് കളkനി uണ്ടാകുn ഏെത ിലും വിധtിലുll aമാntിനു നി

k് ന

ഡി. നി

െള uട തെn SMS/ i-െമയി വഴി

നിേkപിc oരു െചk് പണമിലല്ാെത മട

ിയാ akാരയ്ം നി

പരിഹാരം ന കുnതാണ്.

aറിയിkും.
i. മട

ി വn തീയതി, മടkിയതിന്െറ/ പണം നിേഷധിcതിന്െറ കാരണം enിവ സൂചിpിcു െകാണ്ട് യഥാവിധി

opുവc റിേ
െമേമാേയാെടാpം
മടkിtരുnതായിരിkും.

പണം ന കാt/ നിരാകരിkെp

െചk് ഞ

24

മണിkൂറിനകം

eഫ്. മററ്ു sലെt െചkുകളിന്േമ uടനടി െര്കഡിററ്് വാഗ്ദാനം െചyെപടുnുെവ ി നി
സമ pിkുn
i സ്ര്ടെമന്റുകളിന്േമ തൃപ്തികരമായി ര്പവ tിkുn akൗണ്ടുകളി െര്കഡിററ്് െചyാവുn തുകയുെട പരിധി
മുതലായവ u െpെടയുll ര്പസkമായ നിബnനകളും വയ്വsകളും നി െള aറിയിkും.
ജി.

നി

നിേkപിc

െചk്/i സ്ര്ടുെമന്റ്

aയcു

ന കുേmാ

മാ gമേധയ്

കളk /േകാm േസഷ നയമനുസരിcു്oരു ഡയ്ൂpിേkററ്് െചk്/i സ്ര്ടുെമന്റ്
ലഭിkുnതിനുമുll eലല്ാ സഹായ ളും ന കും.
eച്.നി

akൗണ്ട് തുട

ുേmാഴും പിെnനി

ന െp ാ

ളുെട

െചk്

ലഭയ്മാkുnതിനും ന പരിഹാരം

േചാദിkുേmാെഴാെkയും മുകളി

ന കും.ഞ ളുെട െചk് കളk നയtി eെn ിലും മാററ്ം വnാ പുതുkിയ
ര്പദ ശിpിkുകയും ഞ ളുെട eലല്ാ ശാഖകളിലും ലഭയ്മാkുകയും െചyുnതാണ്.

ഞ

നയം ഞ

പറ

വിവര

ളുെട െവബ്ൈസററ്ി

8.3 പണമിടപാടുകൾ
e. േകാ ബാ ിങ് സംവിധാനtിന് കീഴി ഞ

ളുെട ഏതു ശാഖയിലും പണം സ ീകരിkുകയും പണം ന കുകയും

െചyും.itരം iടപാടുക , aവയുെട തരം, ചാ ജുക enിവ സംബnിc നിയര്nണ
ബി. മുഷി

/കീറിpറി

േനാ ുകെളയും െചറുനാണയ

െളയും ഞ

k് വിേധയമായിരിkും.

ളുെട eലല്ാ ശാഖകളിലും മാററ്ി പകരം നലല്തും

oരു നി ിത പരിധി വെര ന കുകയും െചyും.akൗണ്ട്
വൃtിയുllതും ആയ ബാങ്ക്േനാ ുക /നാണയ
uടമകളലല്ാt സാധാരണ കടnു വരുn iടപാടുകാ kും നി dി പരിധിkുllി ഈ സൗകരയ്ം ഞ
ന കും.
സി. oരു നി dി

തുകയ്k് േമലുll iടപാടുക k് നി

ളുെട പാൻ(PAN) ന കുവാ ഞ

8 .4 േനരി ുള്ള െചലെവഴുtും sിര നിർേdശ
ഞ

:
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ളും

ആവശയ്െpേ kാം.

e. akൗണ്ട് തുട

ുേmാ േനരി ുll െചലെവഴുtുക /sിര നി േdശ

e

െന ര്പവ tിkുnു enും aവ

e െന നി
k്േരഖെpടുtാം/റdു െചyാം enും aവയുമായി ബnെp ചാ ജുക eര്ത enും ഞ
തരും. ഞ ളുെട തീരുവ പ ിക ര്പകാരം ചാ ജുക ഈടാkുnതാണ്.

പറ

ു

ബി. േനരി ുll െചലെവഴുtുക kും നാഷണൽ iലക്േ്രടാണിക് kിയറിങ് സർവീസ്(NECS),
നാഷണൽ ഓേ ാേമ ഡ് kിയറിങ് ഹൗസ്(NACH) iവkു കീഴി ന കുn sിര നി േdശ

kും േവണ്ടി

നി
ന കുn aനുമതി aനുസരിcു്ര്പവ tിkും.നി േdശ
നടpി വരുtുnതിന് കാലതാമസേമാ വീഴ്ചേയാ
വരുtി നി
k് സാmtിക ന േമാ aധികെcലേവാ uണ്ടാkിയാ ബാ ിന്െറ ന പരിഹാര നയമനുസരിcു് ന
പരിഹാരം ന കുnതാണ്.നി ളുെട akൗണ്ടി േവണ്ടര്ത നീkിബാkി iലല്ാtതിനാ നി േdശം നടpാkാനാകാെത
വnാ ഞ ളുെട തീരുവp ിക aനുസരിcുll ചാ ജുക ചുമtുnതാണ്.
സി. നി ളുെട akൗണ്ടി നിn് aനധികൃതമായി/െതററ്ായി പണം പി വലിcു en് നി ണയിkെp ാ , uടനടി പലിശ
സഹിതം നി ളുെട akൗണ്ടിേലkു ആ പണം തിരിെക വരവ് വkുnതുംഞ ളുെട ന
പരിഹാര നയം
aനുസരിcുll ന പരിഹാരം ന കുnതുമാണ്.

8.5 പണം നൽകൽ നിർtി വയ്kുnതിനുള്ള സൗകരയ്ം (േsാp് േപയ്െമന്റ്)
ഞ
:
e. നി
ന കിയ െചkുകളിന്േമ പണം ന കുnത് നി tിവയ്kാനുll നി േdശം സ ീകരിkും.നി ളുെട നി േdശം
ൈകpററ്ിkഴി ാ uടെന തെn ആ വിവരം നി െള aറിയിkുnതും ആ െചkുകളുെട പണം േനരെt
ന കിkഴി ി ിലല്ാt പkം േവണ്ട നടപടി സ ീകരിkുnതുമാണ്.
ബി. ചാ ജുക uണ്െട ി aവ തീരുവ പ ികയി സൂചിpിcി ുll ര്പകാരം ചുമtുnതായിരിkും.
സി.പണം ന കുnത് നി tിവയ്k നി േdശം കി ിയതായി നി
ആ പണം തിരിെക ന കുnതും ബാ ിന്െറ ന

8.6 നി
ഞ
:
e. നി

െള aറിയിc േശഷം െചkിന്േമ ഞ

പരിഹാരനയം aനുസരിcു് ന പരിഹാരം ന കുnതുമാണ്.

ൾ നൽകുn െചk്/െചലെവഴുtു നിർേdശ

ൾ

ളുെട akൗണ്ടി നിn് പണം ന കിയ as െചkുക /നടപടി eടുt െഡബിററ്് നി േdശ

ര്ട േകഷ
സിstിന് (CTS ) കീഴിലുll ബാ ി നിnും ലഭിkുn aവയുെട പക p് aെലല് ി ചിര്ത
aനുശാസിkുnര്ത കാലം സൂkിcു വkുnതാണ്.
ബി. േരഖക ഞ

പണം ന കിയാ ,

aെലല് ി െചk്
enിവ നിയമം

ളുെട ൈകവശം ullിടേtാളം കാലം െതളിവിനായി െചk്/െചkിന്െറ ചിര്തം/നടപടി സ ീകരിcി ുll

െഡബിററ്് നി േdശം aെലല് ി aവയുെട പക p് നി
k് ന കും.നി ളുെട akൗണ്ടി നിnും പണം ന കിയ oരു
െചkിന്െറ/െഡബിററ്് നി േdശtിന്െറ കാരയ്tി ത kം uണ്ടായാ ര്പസ്തുത െചk്, മുതലായവ ആവശയ്െp ു aേപk
സമ pിkുnത് െചkിന്െറ/ നി േdശtിന്െറ തീയതി മുത oരു വ ഷtിനുllിലാെണ ി , ചാ ജുക onും
ഈടാkുnതലല്.ര്പസ്തുത കാലാവധിk് േശഷമാെണ ി തീരുവ പ ിക ര്പകാരം ചാ ജുക ഈടാkുnതാണ്.
സി. പണം ന കാt െചkുകളും കാലാവധി കഴി

(കാലഹരണെp ) െചkുകളും e

നി

തീരുവ പ ികയി u െpടുtും.

േളാടു പറയും.ചുമtുn ചാ ജുകളുെട വിവര
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െന ൈകകാരയ്ം െചyുെമn്

8.7 കാലാവധി നിേkപ
e. നി
നി

ൾ

ളുെട നിേkപം കാലാവധി etുേmാ aതിന്െറ വിനിേയാഗെtpററ്ി aത് തുട

ളുെട നി േdശ

വാ

ുnതായിരിkും.

ബി. കാലാവധി പൂ tിയാകുേmാ നിേkപtിന്െറ വിനിേയാഗെtpററ്ി നി േdശ
aടുtു വരുnത് നി
സി. aേpാഴും നി

ുവാനുll aേപkയി തെn

iലല്ാtപkം

കാലാവധി

െള കt്, i-െമയി , SMS വഴി കാേലകൂ ി aറിയിkും.
ളി നിn് നി േdശം ലഭിkാt പkം നികുതി ലാഭിkുn നിേkപ

നിേkപെt നിലവിെല പലിശ നിരkി

aേത കാലാവധിവc് ഞ

മുതലായവ oഴിെകയുll

പുതുkുnതാണ്.

ഡി. കാലാവധി പൂ tിയാkുnതിനു മു പ് കാലാവധി നിേkപം പി വലിkുnതിനുll
aറിയിkും. നിേkപ akൗണ്ട് തുറk
ലഭയ്മാkും.

േഫാറtി

നടപടിര്കമ

നി

െള

/MITCയി /FDRന്െറ പുറകു വശtു കൂടി ര്പസ്തുത വിവരം

i. കാലാവധി പൂ tിയാkുnതിനു മു പ് കാലാവധി നിേkപം പി വലിcാ ബാധകമായ പലിശ നിരkുകെളയും
ചാ ജുകെളയും പററ്ിനി

െള aറിയിkും.

eഫ്. ആദയ്െt ആ

aെലല് ി

േശഷിcയാ / രണ്ടിെലാരാ

aെലല് ി

േശഷിcയാ

en aധികാരെpടുtലിനു

aനുവദിkും.enാ
aനുസരിcു് കാലാവധി പൂ tിയാkുnതിനു മു പ് കാലാവധി നിേkപ
പി വലിkാ ഞ
ര്പസ്തുത uേdശtിനായി eലല്ാ നിേkപകരി നിnും നി
നി ിതമായ സംയുk aധികാരപര്തം ഞ
k്
ന കിയിരിkണം.akൗണ്ട് തുറkുnതിനുll േഫാറtി തെn atരം aനുശാസനം ഞ
വാ ുnതാണ്.
ജി. കാലാവധിkു േശഷമുll തീയതിയി നിേkപം പുതുkുn പkം വയ്വsകെളയും uപാധികെളയും സംഗതമായ
പലിശ നിരkിെനയും കുറിc് നിേkപം സ ീകരിkുn സമയtു ഞ
നി െള aറിയിkും.ര്പസ്തുത വിവരം
akൗണ്ട് തുറk േഫാറtി /MITC യി / FDR ന്െറ പുറകു വശtു കൂടി ലഭയ്മാkും.
eച്. നി ളുെട നിേkപ ളിന്േമലുll പലിശ വരുമാനtിന് ബാധകമായ വരുമാന നികുതി നിയമtിെല വയ്വsക ,
ആ നിയമtിന് കീഴിലുll ഞ ളുെട കടമക , ര്പഭവtി tെn നികുതി കിഴിkുnതി നിnും oഴിവാkുnതിന്
നി
k് ലഭയ്മായ വയ്വsക enിവെയ കുറിc് നി െള ഞ
aറിയിkും.
ഐ.പലിശ വരുമാനtിന് നികുതി aടkാ നി

ബാധയ്sനലല്ാt പkം aേപk ന കുn സമയtു് നി

ളി

നിnും േഫാറം 15ജി, 15eച് ഞ
വാ ുnതാണ്. നി ളുെട പലിശ വരുമാനtിന് നികുതി aടേkണ്ടാt പkം
നിയമം ആവശയ്െpടും വിധമുll േഫാറം സാmtിക വ ഷtിന്െറ തുടktി ഞ
k് സമ pിkണം.atരം
േഫാറ
സ ീകരിcതായി ഞ
രസീത് ന കും.
െജ. നി

ളുെട നിേkപ

ളിന്േമ

ന കിയ/uണ്ടായ പലിശയി നിnും ഞ

നികുതി കിഴിkുകയാെണ ി നി

ിത

കാലാവധിkുllി ആവശയ്മായ സ ിഫിkററ്് ന കുnതാണ്.

8.7.1 കാലാവധി നിേkപ
കാലാവധി നിേkപ

ളിേnൽ വായ്പ നൽകൽ

ളിന്േമ ലഭയ്മായ വായ്പ/ഓവ ര്ഡാഫ്ട് സൗകരയ്
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െളpററ്ി ഞ

വിശദീകരിcു തരും.

8.8

uടമകൾ

മരിcുേപായ

akൗ

ുകളിേnലുള്ള

aവകാശവാദ

ളുെട

തീർpാkൽ
e. മരണമട

akൗണ്ടുടമകളുെട akൗണ്ടുക തീ pാkുnതിനുll നടപടി ര്കമ

ഞ

ളുെട ശാഖകളിലും

െവബ്ൈസററ്ിലും നിേkപ സ ീകരണ നയtിന്െറ ഭാഗമായി u െpടുtിയി ുണ്ട്.
ബി. മരണമട

akൗണ്ടുടമകളുെട akൗണ്ടുകളിന്േമലുll aവകാശവാദ

േഫാറtിനായി ഞ

െള സമീപിkുnവ kു െkയിം േഫാറം ഞ

8.8.1

ന കും.ഞ

“aതിജീവിkുnയാൾ/നാമനിർേdശം

akൗ

തീ pാkുnതിനു ആവശയ്മായ

ളുെട െവബ്ൈസററ്ിലും aതുണ്ടാകും.

െചyെപ യാൾ”

വകുpുള്ള

ുകൾ

e. മരണമട
നിേkപകന്െറ നിേkപ akൗണ്ടിന്െറ കാരയ്tി നിേkപക നാമനി േdശ സൗകരയ്ം
uപേയാഗെpടുtി സാധുവായ നാമനി േdശം നടtിയി ുണ്െട ിലും aെലല് ി aതിജീവിk വകുp് u െpടുtിയ
akൗണ്ടാണ് തുറnി ുllെത ിലും ("രണ്ടി oരാ aെലല് ി aതിജീവിkുnയാ " aെലല് ി "ഏെത ിലും oരാ
aെലല് ി aതിജീവിkുnയാ " aെലല് ി "രണ്ടാമെtയാ
aെലല് ി aതിജീവിkുnയാ ") നിേkപtിെല
നീkിബാkി aതിജീവിkുnവ kു/നാമനി േdശം െചyെപ യാ kു താെഴ പറയുn കാരയ്
kു വിേധയമായി ന കും.
i. aതിജീവിkുnവരുെട/നാമനി േdശം െചyെപ യാളുെട aനനയ്തയും akൗണ്ടുടമയുെട മരണവും aനുേയാജയ്മായ
േരഖാമൂലമുll െതളിവുകളാ sാപിkെp ാ .
ii.
മരണമട
വയ്kിയുെട akൗണ്ടി നിnും പണം ന കുnതിന്
േകാടതിയുെട utരവ് iലല്ാതിരുnാ .

ബാ ിെന വിലkിെkാണ്ട് പരയ്ാപ്തമായ

itരം സംഭവ ളി aതിജീവിkുnവ kു/നാമനി േdശം െചyെപ യാ kു aനnരാവകാശ സ ിഫിkററ്്, പരിപാലന
പര്തം, സാkയ്പര്തം(െര്പാേബററ്്) മുതലായവ ഹാജരാkുnതിന് നി ബnിkാെതയും aത് േപാെല aതിജീവിkുnവരി /
നാമനി േdശം െചyെപ യാളി നിn് നേ ാtരവാദപര്തേമാ ജാമയ്േമാ വാ ാെതയും തുക കണkിെലടുkാെത പണം
ന കും.
ബി. aതിജീവിkുnവ / നാമനി േdശം െചyെപ യാ

ബാ ി നിnും പണം ൈകpററ്ുnത് മരണമട

നിേkപകന്െറ

നിയമര്പകാരമുll ര്ടsി en നിലയിലാണ്.aതായത്, പണം ന കെp വ k് eതിെര ഏെതാരാ kും unയിkാവുn
aവകാശെtേയാ aവകാശ വാദെtേയാ aത് ബാധിkുകയിലല്.
സി. മു പറ

വയ്വsക k് വിേധയമായി aതിജീവിkുnയാ kു/ നാമനി േdശം െചyെപ യാ kു പണം ന കുേmാ

ബാ ിന്െറ ബാdയ്ത പൂ ണമായും aവസാനിkുകയാണ്.
ഡി. “ആെര ിലും oരാ aെലല് ി aതിജീവിkുnയാ ” aെലല് ി “ആദയ്െt ആ aെലല് ി aതിജീവിkുnയാ ” en
വയ്വs ull കാലാവധി നിേkപ ളുെട കാരയ്tി , നിേkപtിെല oരു നിേkപകന്െറ മരണെt തുട n്
ജീവിcിരിkുn നിേkപകന് (നിേkപക k്) കാലാവധി കഴിയും മു േപ പി വലിkുവാ eലല്ാ നിേkപകരുെടയും
aനുമതി പര്തം uണ്െട ി മാര്തേമ aനുവദിkുകയുllു. കാലാവധി കഴിയും മു േപയുll പി വലിk നിേkപം
നടtിയ തീയതിയിെല പലിശ നിരk് aനുസരിcും നിേkപം ഞ ളുെട പk നിലനിn കാലയളവിേലkും പിഴ കൂടാെത
aനുവദിkുnതാണ്.
i. േജായിന്റ് നിേkപ akൗണ്ടിന്െറ കാരയ്tി eലല്ാ നിേkപകരുെടയും മരണം സംഭവിcാ മാര്തേമ േനാമിനിkു
aവകാശം uണ്ടാകുകയുllൂ en് ര്ശdിkുക
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eഫ്. േനാമിേനഷ രജിs െചyുn സമയtു്, പാസ് ബുk്/ akൗണ്ട് േsററ്്െമന്റ്/ FDR

enിവയി േനാമിനിയുെട

േപര് സൂചിpിkാേനാ aെലല് ി സൂചിpിkാതിരിkാേനാ ull aവകാശം uണ്ടായിരിkും.

8.8.2

“aതിജീവിkുnയാൾ/നാമനിർേdശം െചyെപ യാൾ” വയ്വs iലല്ാt

akൗ

ുകൾ

മരണം സംഭവിc നിേkപക ആെരയും നാമനി േdശം െചയ്തി ിലല്ാtേതാ, "ആെര ിലുംoരാ aെലല് ി
aതിജീവിkുnവ " en രീതിയി aലല്ാtേതാ(aതായതു oററ്േkാ കൂ ാേയാ ൈകകാരയ്ം െചyുn akൗണ്ടുക )ആയ
akൗണ്ടുകളുെട കാരയ്tി , സാധാരണkാരന് aസൗകരയ്വും aനാവശയ്മായ ബുdിമു ും oഴിവാേkണ്ടതിന്െറ
aനിവാരയ്ത കണkിെലടുത്, നിേkപകന്െറ നിയമര്പകാരമുll aവകാശിക kു പണം ന കുവാ ലളിതമായ oരു
നടപടിര്കമം ഞ
സ ീകരിkും. മരണെp
നിേkപകനുമായി ബnെp ുll aവകാശവാദ
oരു
നേ ാtരവാദപര്തിക aലല്ാെത മെററ്ാരു േരഖയും ആവശയ്െpടാെത തീ pാkുnതിനു ഏററ്വും കുറ
ര്പാരംഭപരിധി(aതാവശയ്െp ാ ശാഖയി ലഭയ്മാണ്)ഞ ളുെട ന സാധയ്താ മാേനജ്െമന്റ് നയtിനനുസൃതമായി
നി യിkുnതാണ്.

8.8.3 aവകാശ വാദ

ൾ തീർpാkാനുള്ള സമയ പരിധി

നിേkപക മരണമട ു enതിന്െറ െതളിവും aവകാശികെള തിരിcറിയുnതിനുll വയ്kമായ േരഖകളും
ബാ ിന് തൃപ്തികരമായ രീതിയി സമ pിkുnു enതിന് വിേധയമായി, മരണം സംഭവിc നിേkപകന്െറ േപരിലുll
aവകാശവാദtി , aത് ൈകpററ്ിയ തീയതി മുത 15 ദിവസtി കവിയാt കാലയളവിനുllി തീ pു ക പിc്
aതിജീവിkുnയാ kു/നാമനി േdശം െചyെപ യാ kു പണം ന കുnതാണ്.

8.8.4 കാലാവധി നിേkപ

ളുെട aകാല സമാപ്തമാkൽ

കാലാവധി നിേkപ ളുെട കാരയ്tി നിേkപകന്െറ മരണം സംഭവിcാ കാലാവധി നിേkപ
aകാലികമായി aവസാനിpിkുവാ aനുവദിkും en വയ്വs കൂടി akൗണ്ട് തുട ുn േകാളtി തെn ഞ
േച kുnതാണ്.a െന പി വലിkുവാ aനുവദിkുnതിന് ബാധകമായ വയ്വsക കൂടി akൗണ്ട് തുട ുn
േഫാറtി വയ്kമാkിയിരിkും.itരം aകാലിക പി വലിkലുക kു യാെതാരുവിധ പിഴയും ചുമtുnതലല്.

8.8.5 മരണെp നിേkപകന്െറ േപരിൽ വരുn പണം ൈകകാരയ്ം െചyൽ
നിേkപ
akൗണ്ടിെല aതിജീവിkുnവ kു/ നാമനി േdശം െചyെp വ kു ബുdിമു ു oഴിവാkുവാ
മരണം സംഭവിc akൗണ്ട് uടമയുെട േപരി വnു െകാണ്ടിരിkുn പണം ൈകകാരയ്ം െചyുnതിന് aവരി നിn്
യുകതമായ uടmടി/aധികാരപര്തം ഞ
വാ ുnതാണ്.ഈ കാരയ്tി , താെഴ പറയുn രണ്ടു സമീപന ളി on്
ഞ
പരിഗണിkും.
i. നിേkപ akൗണ്ടിെല aതിജീവിkുnയാ / നാമനി ദശം െചyെപ യാ , "eേsററ്് ഓഫ് ....., ദി ഡിസീസ്ഡ്" en
രീതിയി oരkൗണ്ട് തുട ുവാ ഞ െള aധികാരെpടുtണം.മരിc നിേkപകന്െറ േപരി വnുെകാണ്ടിരിkുn
പണം, പി വലിkലുക നടtാt പkം കണkി െകാllിkുവാ aനുവദിkുnതാണ്.
aെലല് ി
ii. മരിc akൗണ്ടുടമയുെട േപരി വരുn പണെമലല്ാം "akൗണ്ടുടമ മരണമട ു" en കുറിേpാെട aവ
aയkുnവ kു തിരിെക etിcു െകാടുkുവാനും ആ വിവരം aതിജീവിkുnവെര /നാമനി േdശം െചyെപ യാെള
aറിയിkുവാനും aവ kു ഞ െള aധികാരെപടുtാം. തുട n്, നിയമര്പകാരമുll aവകാശിക k് oരു ൈകമാററ്
ര്പമാണം മുേഖനേയാ iലേര്kാണിക് ര്ടാ സ്ഫ മുേഖനേയാ ശരിയായ ഗുണേഭാkാവിന്െറ േപരി പണം etിcു
െകാടുkുവാ പണം aയkുn ആളിെന സമീപിkാവുnതാണ്.
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8.8.5.1 െപൻഷൻ akൗ

ുകൾ*

i. െപ ഷ akൗണ്ടുകളി േനാമിേനഷ സൗകരയ്ം ലഭയ്മായിരിkും.
II. ബാ ിങ് കmനീസ് (േനാമിേനഷ ) റൂ സ്, 1985uം aരിേയഴ്സ് ഓഫ് െപ ഷ
വയ്തയ്സ്തമാെണn് ഞ
നി െള aറിയിkുnതാണ്.

(േനാമിേനഷ ) റൂ സ് 1983uം

iii. െപ ഷ കുടി ിക കി ുnതിന് aരിേയഴ്സ് ഓഫ് െപ ഷ (േനാമിേനഷ ) റൂ സ് ര്പകാരം നി
തnി ുll േനാമിേനഷ
നി ളുെട നിേkപ akൗണ്ടുക kു ബാധകമായിരിkിെലല്nു ഞ
നി െള aറിയിkുnതാണ്. നി
k് aര്പകാരം
oരു േനാമിേനഷ സൗകരയ്ം േവണെമ ി iതിനായി ബാ ിങ് കmനീസ് (േനാമിേനഷ ) റൂ സ്, 1985 ര്പകാരം ര്പേതയ്കം
േനാമിേനഷ ആവശയ്മാണ്.
ളിെല 8.8.5 നിബnനക
(*ര്ശdിkുക, ഞ ളുെട ബാ ിലുll െപന്ഷേനഴ്സിന്െറ നിേkപ akൗണ്ടുക kു ഈ ച
ബാധകമായിരിkിലല്)

8.9 േസഫ് െഡേപാസി ് േലാkറുകൾ
e. േസഫ് െഡേപാസിററ്് േലാkറുക kും aതുേപാെല മൂലയ്മുll വസ്തുkളുെട സുരkിത സൂkിkലിനും ബാധകമായ
ച
ളുെടയും നടപടിര്കമ ളുെടയും പൂ ണമായ വിവര
, ആ േസവനം ഞ
ലഭയ്മാkുn പkം നി
k്
k്
ന കുnതാണ്. opം iവ തmിലുll വയ്തയ്ാസവും ഈ േസവന ളുെട സവിേശഷതകളും aവkുll ചാ ജുകളും നി
വയ്kമാkി
തരുnതാണ്.sിര
നിേkപം
നടtുnതുമായി
ബnെപടുtാെത
േലാkറുക
aനുവദിkുnതാണ്.enിരിkിലും, േലാk വാടക കൃതയ്മായി ഈടാkുnതിനായി, േലാk aനുവദിkുേmാ മൂnു
വ ഷെt വാടകയുെട സമാനമായ തുകയ്kും aതയ്ാവശയ് സn ഭ ളി േലാk െപാളിേkണ്ടി വnാലുll
െചലവുക kും
തുലയ്മായ തുക sിര നിേkപമായി വാ ുnതാണ്.ബാ ി aവസാനം േരഖെpടുtിയി ുll
വിലാസtി /ഈെമയിലി നി ളുെട േസഫ് െഡേപാസിററ്് േലാkറിന്െറ വാടക കുടി ികയുെട ഓ mെpടുtലുക
aയkുnതാണ്. േലാk കരാ aനുസരിcു് വാടക കുടി ിക aടkുnത് വെര േലാkറി ര്പവ tന
നിയര്nിkുnതിന് ഞ
k് aവകാശമുണ്ടായിരിkും.കരാറി ഈ വയ്വs ഞ
u െപടുtുnതാണ്.
ബി. oരു േസഫ് െഡേപാസിററ്് േലാk വാടകയ്െkടുkുnത് പാ tിനു െകാടുkുn ആളും പാ kാരനും തmിലുll oരു
ബnം സൃ ിkുെമnും പാ kാരന് സുരkിതമായ anരീktി േസഫ് െഡേപാസിററ്് േലാk uപേയാഗെpടുtാനുll
aവകാശം uണ്ടായിരിkുെമnും ഞ
നി െള ധരിpിkുnു.

8.10 വിേദശ നാണയ് വിനിമയ േസവന
e. നി

വിേദശ നാണയ്ം വാ

ൾ

ുകേയാ വി kുകേയാ െചyുേmാ ലഭയ്മായ േസവന

നാണയ് iടപാടുക k് ബാധകമായ മററ്ു ചാ ജുക enിവ സംബnിc വിവര
aവ കണkാkുn വിധം ഞ
പറ ു തരും.
ബി. വിേദശേtk് പണം aയkണെമ ി , aത് e

െന േവണെമn് പറ

ഞ

, വിനിമയ നിരkുക , വിേദശ
ന കുnതാണ്. aത് സാധയ്മെലല് ി

ു തരുകയും താെഴ പറയുn കാരയ്

വിശദമാkുകയും െചyും.
i. ഈ േസവന ളും aവ uപേയാഗിേkണ്ട രീതിയും
ii. നി
uപേയാഗിkുn പണം eേpാ വിേദശtു etുെമnും താമസമുണ്െട ി aതിന്െറ കാരണവും
iii. വിേദശ കറ സിയിേലkു മാററ്ുേmാ ബാധകമായ വിനിമയ നിരk് (iടപാട് നടtുn സമയtു
സാധയ്മാകുnിെലല് ി നിരk് eര്തയാെണn് പിnീട് ഞ
aറിയിkും)
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aത്

iv. നി
ന േകണ്ട കmീഷ aഥവാ ചാ ജുകളുെട വിവര
ബാ ിന് ചാ ജുക ന േകണ്ടി വരുെമn മുnറിയിpും

ളും കൂടാെത, വിേദശtു പണം ൈകpററ്ുn ആ വിേദശ

സി. വിേദശtു പണം etിkുnതിന് ആവശയ്മായ വിവര

ളര്തയും നി

ന കിയി ുണ്േടാ iലല്േയാ en് ഞ

പറ ു തരും. eെn ിലും പിഴവുക പററ്ുകേയാ, പൂ ണമായ േരഖക iലല്ാെത വരുകേയാ െചയ്താ നി െള വിവരം
uട തെn aറിയിkുകയും െതററ്് തിരുtുnതി /േരഖക പൂ ണമാkുnതി നി െള സഹായിkുകയും െചyും.
ഡി. വിേദശtു നിnും നി

ളുെട ബാ ് akൗണ്ടിേലkു പണം മാററ്ുnുണ്െട ി ഞ

ൈകpററ്ിയ യഥാ t തുകയും

ചുമtിയ നിരkുക eെn ിലും uണ്െട ി aതും നി െള aറിയിkും. eലല്ാ നിരkുകളും ന കാ പണം aയkുn
ആ സmതിcി ുണ്െട ി േപാലും, പണം നി ളുെട akൗണ്ടി വരവ് െവkുേmാ ഞ ളുെട നിരkുക /
ഈടാkുnതാണ്.
നിയമപരമായുll നികുതിക enിവ ഞ
i. നി

ആവശയ്െപടുേmാെഴാെkയും ഞ

നിബnനകെള aെലല് ി വയ്വsകെളkുറിcു് ഞ

ന കുn വിേദശ നാണയ് േസവന
മാ ഗ നി േdശ

ളുമായി ബnെp

നിയര്nണ

ന കുnതാണ്.

eഫ്. തുക കണkി െകാllിേkണ്ട ദിവസtിനpുറം eെn ിലും കാലതാമസം uണ്ടായാ നി

k്

i) നി ിത തീയതിk് apുറമുll കാലതാമസം െകാണ്ട് uണ്ടാവുn പലിശ ന tിനും
ii) വിേദശ നാണയ് വിനിമയ നിരkിെല ര്പതികൂലമായ വയ്തിയാന
െകാണ്ട് uണ്ടാകുn ന tിനും, ബാ ിന്െറ ന
പരിഹാര നയം aനുസരിcുll ന പരിഹാരം ന കുnതാണ്.
ജി. നിയര്nണ /നിയമര്പകാരമുll നി േdശ

aനുസരിcുll eലല്ാ സ ിഫിkററ്ുകളും

(നിയമപരമായുllതും

സൗജനയ്മായി ന േകണ്ടതുമായ സ ിഫിkററ്ുക oഴിെകയുllവ) നാമമാര്തമായ ചാ ജ് ഈടാkിെkാണ്ടു നി
ന കുnതാണ്. ചാ ജുക െവബ്ൈസററ്ി ര്പദ ശിpിkുnതാണ്.

k്

8.11 ഭാരതtിനുള്ളിൽ പണം aയയ്kൽ
ഭാരതtിനുllി നി

k് പണമടkണെമ ി aത് e

െന േവണെമn് ഞ

നി

െള aറിയിkുകയും,

കൂടാെത
e. ഞ

ളുെട േസവന

ബി. നി

ളുെട ആവശയ്

െളയും aവ e

െന uപേയാഗിkണെമnതിെന പററ്ിയും വിവരിkും.

kനുസരിcു് പണം aയkുവാ പററ്ിയ ഏററ്വും നലല് രീതി നി േdശിkും.

സി. തീരുവ പ ികയി

പറ

ചാ ജുകളുെടയും വിവര

നി

ിരിkുn ര്പകാരം ഈ േസവനtിനു നി

ന േകണ്ട കmീഷ

u െpെട eലല്ാ

െള aറിയിkും.

ഡി. െമാൈബ ബാ ിങ്/ NEFT/ RTGS enിവയിലൂെട നി

നടtിയ പണെമാടുkലിന്െറ ഫലം/ aവs നി

െള SMS

/i-െമയി വഴി aറിയിkും.
i. നി ളുെട NEFT/ RTGS iടപാടുക / ഡിജിററ് ബാ ിങ് enിവെയpററ്ിയുll aേന ഷണ
/ പരാതിക ൈകകാരയ്ം
െചyുnതിന് ഞ ളുെട കsമ
െഫസിലിേററ്ഷ
േകര്n െള ബnെpേടണ്ട പുതുkിയ വിവര
ഞ ളുെട
െവബ്ൈസററ്ി ലഭയ്മാkും.
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eഫ്. eെn ിലും കാലതാമസം uണ്ടാകുകയാെണ ി , നി
ന പരിഹാര നയം aനുസരിcു് ന
ജി. കടnു വരുn iടപാടുകാ k് നി

kുണ്ടാകുn ന tിന്/aധികെcലവിന് ഞ

ളുെട

പരിഹാരം ന കുnതാണ്.
ിത പരിധിയിലുll പണെമാടുkു സൗകരയ്

ഞ

ലഭയ്മാkും.

8.12 വായ്പ നൽകൽ
e. വായ്പക kും aഡ ാ സുക kും ഞ
ബി. വായ്പ ന കുnതിനുll ഞ

k് േബാ ഡ് aംഗീകൃത നയമുണ്ട്.

ളുെട തീരുമാന

നി

ളുെട സാmtിക sിതിെയയും തിരിcടവ് േശഷിെയയും

കുറിc് കരുതേലാെടയും കാരയ്േബാധേtാെടയുമുll വിലയിരുtലിെന aടിsാനമാkിയായിരിkും.
സി. വായ്പ ന കുnതിന് ലിംഗം, ജാതി, മതം enിവയുെട aടിsാനtി യാെതാരു വിേവചനവും ഞ
കാ ുകയിലല്.
enിരിkിലും സമൂഹtിെല ര്പേതയ്ക വിഭാഗ
kായുll പdതിക ആവിഷ്കരിkുnതി നിേnാ aവയി
പെ ടുkുnതി നിേnാ iതു ഞ െള തടsെpടുtുnിലല്.

8. 12.1 വായ്പകൾ
8.12.1.1 െപാതു വിവര
ഞ
:
e. നി

ൾ

ര്പേയാജനെpടുtാ ആര്ഗഹിc വായ്പ/ ഋണ സൗകരയ്െt നിയര്nിkുn ഏററ്വും ര്പധാനെp വയ്വsകളും

uപാധികളും (MITC) നി

k് ന കും.

ബി. aേപk സ ീകരിkുേmാഴും വായ്പ/െര്കഡിററ്് കാ ഡ് aനുവദിc വിവരം നി െള aറിയിkുേmാഴും ബാധകമായ
ഫീസും ചാ ജുകളും u െpെട നി ളുെട വായ്പയുെടയും െര്കഡിററ്് കാ ഡ് u പn ളുെടയും മുഖയ് സവിേശഷതക
വിശദമാkി വിവര
ന കും.
സി. aേപkിkുവാ നി ളി നിn് eെnാെk വിവര
/ േരഖക ആവശയ്മുണ്െടnു aറിയിkും.നി ളുെട
േമ വിലാസം, േജാലി, തിരിcറിയ മുതലായ വിവര െള സംബnിc് eെnാെk േരഖക േവണെമnും നിയമപരവും
നിയര്nണ സംബnവുമായ ആവശയ്തക പാലിkുnതിന് ച ര്പകാരമുll, aധികാരിക നിജെpടുtിയി ുll മററ്ു
ഏെതാെk േരഖക (uദാ:പാ വിവര
) േവണെമnും aറിയിkും.
ഡി. നി

െള താമസsലെtേയാ വയ്ാപാരsലെtേയാ െടലിേഫാ നmറുകളി ബnെp / aെലല് ി മേററ്െത ിലും ബദ

മാ ഗ ളിലൂെടേയാ/ aെലല് ി ഞ
k് ആവശയ്െമnു േതാnിയാ താമസsലtു opം/ aെലല് ി ബിസിനസ് sലtു
േനരി ് വേnാ വായ്പ/െര്കഡിററ്് കാ ഡ് aേപkയി നി
ന കിയി ുll വിവര
പരിേശാധിkുnതാണ്.
i. നി

k് oരു ഓവ ര്ഡാഫ്ട് aനുവദിkുകേയാ നിലവിലുll ഓവ ര്ഡാഫ്ററ്ിന്െറ പരിധി വ dിpിkുകേയാ െചയ്താ

ആവശയ്െp ാലുടെനേയാ aലല്ാെതേയാ ഓവ ര്ഡാഫ്ട് തിരിcടേkണ്ടത് en് ഞ
നി െള aറിയിkും. ആവശയ്െp ാ
aധിക പററ്ു തുക കണkാkുn രീതിെയ പററ്ിയും പലിശയും opം പിഴ പലിശയും കണkാkുn വിധവും
aറിയിkുnതാണ്.
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eഫ്.വായ്പാ സൗകരയ്ം ഞ

െടലിേഫാണിലൂെട വാഗ്ദാനം െചyുകേയാ aംഗീകരിkുകേയാ െചyുn പkം, തുക

ൈകpററ്ിയതായി േരഖാമൂലമുll സmതപര്തം നി ളി നിnും ലഭിcതിനു േശഷം/aെലല് ി SMS/ i-െമയി േപാലുll
മേററ്െത ിലും രീതിയിലുll സmതം ലഭിcതിനു േശഷം മാര്തേമ നി ളുെട akൗണ്ടി വരവ് വയ്kുകയുllു.
ആധികാരിക iലേര്kാണിക് മാ g ളിലൂെടയാണ് നി ളുെട സmതം ലഭിkുnെത ി , ആവശയ്മായ സാധൂകരണtിനു
േശഷേമ aര്പകാരം െചyുകയുllു.
ജി. വയ്kിഗത

വായ്പ, െര്കഡിററ്് കാ ഡ് മുതലായവയുെട പരിധി uയ tുnത് u െpെട ഏതു രൂപtിലുമുll

ആവശയ്െpടാtതും മു കൂ ി aംഗീകരിkാtതുമായ oരു വായ്പാസൗകരയ്വും വാഗ്ദാനം െചyിലല്.

8.12.1.2 വായ്പാ aേപkകളും aവയുെട പരിേശാധന നടപടികളും
e. oരു വായ്പാu പnം aേന ഷിcു വരുn സമയtു് asിര നിരkിലായാലും sിര നിരkിലായാലും ബാധകമായ
പലിശനിരkുക , വാ ഷികവത്കരിc പലിശനിരkുക , വായ്പാനടപടിര്കമ
kു eെn ിലും ഫീസ്/ചാ ജുക
uണ്െട ി aത്, വായ്പ തുക aനുവദിcിെലല് ി /ന കിയിെലല് ി itരം ഫീസുകളി നിnും മടkി ന കാവുn തുക,
മു കൂ തിരിcടവ് സൗകരയ്മുണ്െട ി aതിന്േമലുll ചാ ജുക , തിരിcടവ് താമസിcാ ന േകണ്ട പിഴപലിശ, sിര പലിശ
നിരkി നിn് asിര നിരkിേലയ്kും തിരിcും നി ളുെട വായ്പക മാററ്ുnതിന് േവണ്ടിവരുn പരിവ tന
en കാരയ്ം, വായ്പkാരന്െറ താ പരയ്െt ബാധിkുn മററ്ു
ചാ ജുക , പലിശ പുനഃര്കമീകരണ വയ്വsയുണ്േടാ
കാരയ്
enിവ സംബnിc വിവര
വായ്പാaേപkാേഫാറേtാെടാpം ഞ
ന കും. aേpാ മററ്ു ബാ ുകളുെട
u പn ളുമായി a tവtായ oരു താരതമയ്ം നടtുവാനും വിവര
മനsിലാkി oരു തീരുമാനം eടുkുവാനും
നി
k് സാധിkും.
ബി.

eലല്ാ

a ttിലും

പൂ ണമായ

aേപk

സമ pിkുവാ

നി

െള

ര്പാപ്തനാkുnതിനായി

വായ്പാaേപkാേഫാറേtാെടാpം
സമ pിേkണ്ട േരഖകളുെട otുേനാkു പ ികയും (നിയമപരവും
നിയര്nണപരവുമായ ആവശയ്
kു വഴ ുnത്) ലഭയ്മാkും. ആവശയ്െp ാ , വായ്പാaേപk പൂരിpിkാ നി െള
ഞ
സഹായിkും.
സി. നി

ളുെട വായ്പാ aേപk ഓ ൈലനിേലാ

aലല്ാെതേയാ സമ pിcാലും തീ cയായും oരു ൈകപററ്ുചീ ു

താ k് ലഭയ്മാkുnതാണ്. നി ളുെട വായ്പാaേപkയിന്േമ oരു തീരുമാനം eര്ത കാലtിനുllി uണ്ടാകുെമn
കാരയ്വും aതി സൂചിpിcിരിkും.
ഡി.

നി

ളുെട

aേപk

eലല്ാ

a ttിലും

േരഖകേളാടുകൂടിയുllതും ആകുn പkം ഞ
നി ളുെട aേപkയിന്േമലുll തീരുമാനം ഞ

പൂ ണവും

otുേനാkു

പ ിക

ര്പകാരമുll

ളുെട െവബ്ൈസററ്ി ന കിയി ുll നിലവിലുll നയ
നി െള aറിയിkും.

eലല്ാ

aനുസരിcു്

i. സാധാരണയായി aേപk സമ pിkുn സമയtു് തെn aതിന്േമലുll നടപടിര്കമ

k് േവണ്ട eലല്ാ വിവര

ഞ
േശഖരിkാറുണ്ട്.കൂടുതലായി
ബnെപടുnതാണ്.

uടെന

eഫ്. നി

eെn ിലും

വിവര

ളുെട വായ്പാaേപk നിരസിkാനുll കാരണ

ജി. aനുവദിc തുകയുെട വിശദാംശ

േവണ്ടി

വnാ

നി

ളുമായി

കt് മുേഖെന/i-െമയി വഴി aറിയിkുnതാണ്.

ളും വയ്വsകളും നിബnനകളും വിശദീകരിkുn കt് നി
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തെn

ളും

k് ലഭയ്മാkും.

eച്. ഞ

നി

k് oരു കടം തിരിcടk പ ിക(വായ്പ കാലാവധിയി മുതലും പലിശയും തിരിcടkുnതിനുll

പ ിക) ന കും.
ഐ. പലിശ നിരkി മാററ്മുണ്ടാകുേmാ തുലയ്മാസ തവണ sിരമാkി നില നി tി കാലാവധി വ dിpിkുവാനും
kുണ്േടാ en കാരയ്വും ഞ
നി െള aറിയിkും.
തിരിcും െചyാനുll aനുവാദം നി
െജ. നി
aേപkിkുn പkം വായ്പാേരഖേയാെടാpം വcിരിkുn ഓേരാ േരഖയുെടയും പക pും aേതാെടാpം
നി
opു വc് ന കിയി ുll വായ്പാേരഖകളുെട സാkയ്െpടുtിയ പക pും ഞ ളുെട െചലവി വായ്പാവിതരണ
k് ന കും. enിരുnാലും ഈ േരഖകളുെട കൂടുത പക pുക ആവശയ്മാെണ ി നയ്ായമായ
സ ാഗത കിററ്ിെനാpം നി
ചാ ജുക ഈടാkുnതാണ്.
െക. ഏെത ിലും വായ്പkായി
ഞ

നി

സ ീകരിc ജാമയ്tിന്െറ/ സമാnര ജാമയ്tിന്െറ aവകാശ േരഖക ൈകpററ്ിയതിനു

k് രസീത് ന കും.

eൽ. നി

ളുെട akൗണ്ട് നിഷ്ര്കിയ ആസ്തി ആകുnതിനു മു പ് കtിലൂെട/ SMS വഴി/ iെമയിലിലൂെട aതിന്െറ

aവs നി

െള aറിയിkുവാ ര്ശമിkും.

eം. കരാ aനുസരിcുll തിരിcടവ് aെലല് ി ര്പവ tനം ത രിതെpടുtുവാേനാ aധിക ജാമയ്ം ആവശയ്െpടാേനാ
തീരുമാനിkുകയാെണ ി മതിയായര്ത േനരെt നി
eൻ. നി

k് േനാ ീസ് ന കുnതാണ്.

ളുെട ദീ ഘകാല/ ഡിമാ ഡ് വായ്പകളുെട വാ ഷിക കണkു വിവരം ഞ

o. ആവശയ്െpടുn പkം തീരുവ പ ികയി സൂചിpിcി ുll ചാ ജി നി
ഞ

ലഭയ്മാkും.

k് കൂടുത തവണ വായ്പ കണkു വിവരം

ലഭയ്മാkും.

പി. സmതിcി ുll aഥവാ കരാ ര്പകാരമുll മുഴുവ കടവും തിരിcടcു് 15

ര്പവൃtി ദിവസtിനുllി ജാമയ്

വസ്തുk / േരഖക /ആധാര
eലല്ാം ഞ
നി െള തിരിcു് ഏ pിkുകയും െസ ര്ട രജിസ്ര്ടി േഫാ
െസകയ്ൂരിൈററ്േസഷ , aസററ്് റീ ക സ്ര്ടk
ആ ഡ് െസകയ്ൂരിററ്ി iന്ററs്(CERSAI) enിവ k് റിേpാ ് െചyുnതും
ആയിരിkും. മെററ്െn ിലും aവകാശവാദ
തീ pാkാനായി ത ിkഴിkാനുll aവകാശം ര്പേയാഗിkാനുണ്െട ി
aതിെനkുറിcുll eലല്ാ വിവര ളും aട ിയ മുnറിയിp് നി
k് ന കുnതും സംഗതമായ ര്പസ്തുത
eലല്ാം ഞ
ൈകവശം
aവകാശവാദം തീ pാkുnതു/ പണം ന കുnതു വെര ജാമയ് വസ്തുk / േരഖക /ആധാര
വkുകയും െചyും.
കയ്ൂ. സmതിcി ുll aഥവാ കരാറിേല െp ി ുll മുഴുവ കടവും തിരിcടcു് 15 ദിവസtിനുllി ഈടുവസ്തുk ,
േരഖക , പണയ ഭൂമിയുെട ആധാര
enിവ തിരിേc pിkുnതി eെn ിലും താമസമുണ്ടായാേലാ, ഞ ളുെട കടം
മുഴുവ തൃപ്തികരമായി aടcുതീ െtnു CERSAIയ്k് റിേpാ ് െചyാ ൈവകിയാേലാ ഞ ളുെട ന പരിഹാര
നയtിന് aനുസൃതമായ ന പരിഹാരം ന കുnതാണ്.
ആർ. ഞ

k് നി

ന കിയ ഈടുവസ്തുk , േരഖക , ആധാര

enിവ ന മാകുn സാഹചരയ്tി നി

k്

ഞ
ന പരിഹാരം ന കും. ജാമയ്
/േരഖക /ആധാര
ന മായത് സംബnിcുll oരു സാkയ്പര്തം ന കുകയും
aവയുെട പക p് eടുkുnതിനു േവണ്ട eലല്ാ സഹായവും ഞ ളുെട െചലവി െചയ്തു തരികയും െചyും.
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eസ്. നി ളി നിേnാ oരു ബാ ി /ധനകാരയ്sാപനtി നിേnാ സാധാരണ ഗതിയി നി ളുെട സ്പ മായ
സmതേtാടു കൂടി ലഭിkുn വായ്പാakൗണ്ട് മാററ്ിതരണെമn aേപk സാധാരണ നിലയി േര്പാസs് െചyുകയും
ഞ ളുെട സmതേമാ വിസmതേമാ aേപk ലഭിcു് രണ്ടാഴ്ചkുllി നി െള aറിയിkുകയും െചyും.
ി. നി

kനുവദിcി ുll (വയ്kിെയn നിലയി )asിര നിരkി പലിശയുll eലല്ാ കാലാവധി വായ്പകളുെട

കാരയ്tിലും േനരെt aടcു തീ kുnതിേനാ മു കൂ aടcു തീ kുnതിേനാ aത് നി
ചാ ജുകേളാ പിഴേയാ ചുമtിലല്.
ബാ ുകളുെട ഏെററ്ടുk വഴിയായാലും ഞ

ളുെട ഫണ്ടി നിnായാലും മററ്ു

യു. ഏെത ിലും സബ്സിഡി സ്കീമിന്െറ പരിരk ലഭിkുnതിന് േയാഗയ്തയുll വായ്പകേളാ aെലല് ി
ര്പാബലയ്tിലുll സ kാ ധനസഹായ സ്കീേമാ
uണ്െട ി atരം സ്കീമുകളുെട സവിേശഷതകെളkുറിcും
aതിനായി നി
പൂ tീകരിേkണ്ട കാരയ് െള കുറിcും ഞ
നി
k് വിശദീകരിcു തരും.

8.13 uറpു നൽകൽ
e. നി ളുെട ബാdയ്തക kായി മൂnാമത് oരാളുെട uറpു aെലല് ി ജാമയ്ം ഞ
സ ീകരിkണെമn് നി
ആര്ഗഹിkുേmാ
aവ േkാ aവരുെട നിയേമാപേദശകേനാ നി ളുെട സാmtിക sിതിെയkുറിcുll
രഹസയ്വിവര
നല്കാ നി ളുെട aനുവാദം ഞ
േതടും.
ബി. aത് കൂടാെത ഞ
:
i. aവരുെട ര്പതിjാബdതെയയും aവരുെട തീരുമാനtിന്െറ പരിണത ഫലസാധയ്തകെളയും കുറിc് aവ
മനസിലാkുnു en് uറpു വരുtുവാ േവണ്ടി സ തര്nമായ നിയേമാപേദശം സ ീകരിkുവാ aവെര ഞ
േര്പാtാഹിpിkും.(aനുേയാജയ്മാകുnയിട ളി
aവേരാടു ഞ
opു വയ്kാ പറയുn േരഖകളി ഈ ശുപാ ശ
സുവയ്kവും ര്പതയ്kവുമായ മുnറിയിpായി uണ്ടായിരിkും).
ii.
ഗയ്ാരന്റിേയാ മററ്ു ജാമയ്േമാ ന കുn പkം
ബാധയ്sരായിരിkുെമn കാരയ്ം aവേരാടു പറയും.

നി

െളേപാെലേയാ

നി

iii. aവരുെട ബാdയ്ത enായിരിkുെമn് aവെര aറിയിkും.
iv. നി
uപേയാഗിc വായ്പാസൗകരയ്tിനു ഗയ്ാരന്റ ആയ ആ k് (ആളുക k്)നി
വായ്പാകരാറിന്െറ വയ്വsയുെടയും uപാധികളുെടയും oരു പക p് ന കും.
സി. oരു വായ്പk് ഗയ്ാരന്റി ന കുn കാരയ്ം നി

kു

പകരേമാ

aവരും

k് aനുവദിc വായ്പയുെട/

പരിഗണിkുേmാ താെഴ പറയുn കാരയ്

െളpററ്ി ഞ

നി േളാടു പറയും.
i. ഗയ്ാരന്റ en നിലയി നി ളുെട ബാdയ്ത;
ii. നി
ബാ ിന് വാk് ന കുn ബാdയ്തയുെട തുക eര്ത en്;
iii. ബാdയ്ത aടcുതീ kാ നി േളാടു ആവശയ്െpടുn സാഹചരയ്
;
iv. ഗയ്ാരന്റ en നിലയി വായ്പ aടcു തീ kുnതി നി
വീഴ്ച വരുtിയാ , ബാ ിലുll നി ളുെട മററ്ു പണം
ഞ
k് ൈകവശെpടുtാേമാ en കാരയ്ം;
v. ഗയ്ാരന്റ en നിലയി നി ളുെട ബാdയ്തക oരു ര്പതയ്ക തുകയ്kകtു പരിമിതെpടുtിയി ുണ്േടാ, aേതാ
aതിനു പരിമിതി iലല്േയാ en കാരയ്ം;
vi. ഗയ്ാരന്റ en നിലയി നി െള ബാdയ്തകളി നിnും മുkമാkുn സമയവും സാഹചരയ് ളും opം ആ വിവരം
ഞ
നി െള aറിയിkുn രീതിയും;
vii നി
oരു ജാമയ്kാര ആയി നി kുn വായ്പkാരന്െറ സാmtിക sിതിയി സാരമായേതാ ര്പതികൂലമായേതാ
eെn ിലും മാററ്
uണ്ടായാ ഞ
വിവരം നി െള aറിയിkുnതായിരിkും.
ദിവസtിനുllി
ഡി. സmതിcി ുll aഥവാ കരാറിേല െp ി ുll മുഴുവ
കടവും തിരിcടcു് 15
ജാമയ്
/േരഖക / ആധാര
eലല്ാം ഞ
നി െള തിരിേc pിkും.
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i. സmതിcി ുll aഥവാ കരാറിേല െp ി ുll മുഴുവ കടവും തിരിcടcു് 15 ദിവസtിനുllി ഈടുകളും
േരഖകളും പണയവസ്തുവിന്െറ aവകാശേരഖകളും തിരിേc pിkുnതി eെn ിലും താമസമുണ്ടായാ ഞ
aതിനു ന പരിഹാരം ന കുnതാണ്.
eഫ്. ഞ
k് നി
ന കിയ ഈടുക / േരഖക / ആധാര
iവ ന മാകുn സാഹചരയ്tി നി
kു ഞ
ന മായത് സംബnിcുll oരു സാkയ്പര്തം ന കുകയും
ന പരിഹാരം ന കും. ഈടുക / േരഖക / ആധാര
aവയുെട പക p് eടുkുnതിനു േവണ്ട eലല്ാ സഹായവും െചയ്തു തരികയും െചyും.

8.14

െസൻ്രടൽ രജിസ്്രടി ഓഫ് െസകയ്ൂരൈ േസഷൻ, aസ ് റീ കൺസ്്രടkൻ

ആൻഡ് െസകയ്ൂരി ി iന്ററs് ഓഫ് inയ് (സി.i.ആർ.eസ്.e.ഐ )
ര്പാഥമിക ഈടാേയാ aെലല് ി സമാnര ഈടാേയാ sാവര വസ്തുkളും opം/ aെലല് ി ജംഗമ
വസ്തുkളും ന കി oരു വായ്പാസൗകരയ്ം നി
kു ലഭയ്മാകുേmാ , സി.i.ആ .eസ്.e.ഐ യുെട ഏതു
ര്പവ tനെtkുറിcും ഏതു വായ്പാദാതാവിനും aെലല് ി ര്പസ്തുത വസ്തു ൈകകാരയ്ം െചyാ ആര്ഗഹിkുn
മററ്് ഏെതാരു വയ്kിkും സി.i.ആ .eസ്.e.ഐയുെട േരഖക പരിേശാധനk് ലഭയ്മായിരിkുെമn വസ്തുതയും
ഞ
നി െള aറിയിkും. ഞ ളുെട aവകാശവും സി.i.ആ .eസ്.e.ഐെയ aറിയിkും.

8.15

കുടി ിക തീർp്

e.
നി ളുെട തിരിcടവുക
aറിയിkണം.

സമയtിന് െചyാനാവാt പkം akാരയ്ം കഴിയുnതും േവഗം ഞ

െള

ബി. നിയര്nണ നി വഹണ മാ ഗനി േdശ
kും ഞ ളുെട നയ
kും aനുരൂപമായ വിധtി വാസ്തവമായ
സാmtിക ബുdിമു ുll eലല്ാ േകസുകെളയും ഞ
aനുഭാവപൂ വവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായി പരിഗണിkും.
സി. നി

ളുെട ബുdിമു ുക മറികടkാ നി

ഡി. നി
kു കടം
വാഗ്ദാനെtkുറിcു് നി

െള സഹായിkാ ഞ

തിരിcടവിന് oററ്tവണ
േളാട് വിശദീകരിkും.

തീ pാk

ര്ശമിkും.
(ഓ.

ററ്ി.eസ്)

വാഗ്ദാനം

െചyുnപkം

i. നി
k് വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിkുn ഓ.ററ്ി.esിന്െറ വയ്വsകെളയും നിബnനകെളയും കുറിcു് നി
eഴുതി aറിയിkും.
eഫ്.
ഓ.ററ്ി.esിന് കീഴി
വായ്പ തീ pാkുn പkം സി.ഐ.സിക
പരിപാലിkുn
വായ്പാചരിര്തtി itരം തീ pുക uണ്ടാkുn വിവk eെnn് നി
k് വിശദീകരിcു തരും .

8.16 വായ്പകൾ/ കാർഡ് കട

നി

െള

ളുെട

ൾ സമാഹരിcു വിൽkൽ

e.
നി ളുെട വായ്പക / കാ ഡ് കട
ഞ
മെററ്ാരു sാപനtിന് വി kുnപkം aവരുെട േപരും
ബnെpേടണ്ട വിവര ളും aവ kു വി ുെകാടുt നി ളുെട വായ്പയുെടയും കാ ഡ് കടtിന്െറയും തുകകളും
നി െള aറിയിkും. സാധാരണഗതിയി , നിഷ്ര്കിയ ആസ്തികളായ (e .പി.e) വായ്പക / കാ ഡ് കട
ആണ്
otുതീ pാkുn പkം
ആസ്തി പുന നി മാണ കmനിക k് (e.ആ .സി) വി kാ പരിഗണിkുnത്. കട
e.ആ .സികെള ഏ pിkുn കാരയ്ം uദിkുnിലല്.

31

ബി.
തുട n് വായ്പക / കട
ബാധയ്sനാകും.
സി. വായ്പക / കട
aറിയിkുnത് തുടരും.

ൈകമാററ്ം

ൈകമാററ്ം െചyെp

െചyെp

sാപനtിന് നി

sാപനം

നി

ളുെട

െകാടുേkണ്ട തുക ന കാ

വായ്പാവിവര

ഡി. നി ളുെട വായ്പക / കട
enിവ ഞ
ൈകമാററ്ം െചയ്ത sാപനtിെനതിെര നി
പരാതിയുll പkം നി െള സഹായിkാ ഞ
പരിര്ശമിkും.

സി.ഐ.സികെള

k് eെn ിലും

i.
നി ളുെട വായ്പക / കട
ൈകമാറുn sാപനെt സംബnിcുll eലല്ാ പരാതികളും
പരിഹരിkുnതിനുll ഏേകാപന aധികാരിയായി ഞ
തുടരുnതായിരിkും. ഈ പരാതിക ഞ
െkതിെരയുll
പരാതിക ആെണn രീതിയി aവ പരിഗണിkുകയും iവ േവഗtി പരിഹരിkുnു enുറpാkുകയും െചyും.

8.17 iലക്േ്രടാണിക്, ഡിജി ൽ ബാ

ിങ്

8.17.1 iന്റർെന ും െമാൈബൽ ബാ

ി

ും

നി
k് സുരkിതവും സംരkിതവുമായ iന്റ െനററ്്, െമാൈബ ബാ ിങ് ലഭയ്മാkാ ഞ
uചിതമായ
നടപടിക ൈകെkാllുnതാണ്. ഞ ളുെട സിsവും സാേ തിക വയ്വsയും സുരkിതവും സംരkിതവുമാെണnു
uറpാkുകയും കൃതയ്മായ iടേവളകളി aവ aവേലാകനം െചyുnതും നാളതീകരിkുnതുമാണ്.
e.
aനധികൃതമായ iടപാടുക മൂലം uപേഭാkാk kുണ്ടാകുn ന ം തടയുnതിനും uപേഭാkാk k്
സുരk ന കുnതിനും ഞ
ശkവും ഊ jസ ലവുമായ ത ിpു ര്പതിേരാധ സംവിധാന ളും സാേ തിക വിദയ്കളും
നടpാkുnതാണ്.
ബി.
iന്റ െനററ്്/െമാൈബ
ബാ ിങ് സുരkെയ കുറിcും പണമിടപാടിെല
മാ gെtkുറിcും
നി െള േബാധവാനാkുnതിന് ഞ
താെഴ പറയും
ൈകെkാllുnതാണ്.
i. ഞ ളുെട െവബ്ൈസററ്ി ര്പസkമായ വിവര
ര്പദ ശിpിkുnു.
ii. e.ടി.emുക , ശാഖക േപാെല iടപാടുകാ k് സm kമുll ഭാഗ ളി ഈ വിവര
iii. േബാധവത്കരണ i-െമയിലുക iടയ്kിടയ്k് aയkുnു.

ത ിpുക
തടയുnതിനുll
വിധം വിവിധ നടപടിക
കാണിkുnു.

ലഭയ്മാകുേmാ aവkു ബാധകമായ നിബnനകളും
സി. നി
k് iന്റ െനററ്്/െമാൈബ ബാ ിങ് േസവന
വയ്വsകളും നി െള aറിയിkും. eലല്ാ iന്റ െനററ്്/െമാൈബ ബാ ിങ് aനുബn േസവന ളും ചാ ജുക
uണ്െട ി aതും ഞ ളുെട െവബ്ൈസററ്ി ര്പദ ശിpിkുകയും നി
k് ലഭയ്മാkുകയും െചyും.
ഡി. നി

ളുെട െമാൈബ

വിവര

സംരkിkുnതിനും കmയ്ൂ / െമാൈബ

ഹാ ഡ്െസററ്് uപേയാഗിkുn

സമയt്
ത ിpുക ,
സ്കാമുക
aെലല് ി
aനധികൃത
iടപാടുക
enിവയി
നിnും
സ യം
പരിരkിkെpടുnതിനും നി
k് ആവശയ്മുll വിവര
eവിെടയാണ് ലഭിkുക enും ഞ
നി െള
aറിയിkും.
i. പണമിടപാടുക
സുരkിതമാkാ
സമയാസമയ
ര്പമാണീകരണ ര്പര്കിയക ഞ
നടpിലാkും.
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ളി

നിയര്nണാധികാരിക

നി േdശിkുn

മതിയായ

eഫ്. നി ളുെട iടപാടിെല തുക eര്തെയn വയ്തയ്ാസമിലല്ാെത, eലല്ാtരം iടപാടുക kും ഞ
eസ് eം
eസ് / ഓ ൈല / i-െമയി ജാര്ഗത നി േdശ
aയkും. ഈ aറിയിpുക നി
ഞ ളുെട പk രജിs
െചയ്തി ുll സm kമാ g
വഴി ആയിരിkും.
ജി. കാ ഡിലല്ാെത നടtാവുn eലല്ാ ഓ ൈല iടപാടുകളിലും ഐ.വി.ആ iടപാടുകളിലും കാ ഡുകളി കാണാt
വിവര ളുെട aടിsാനtി ആധികാരികത uറpാk / സാധുത uറpാk
വിവര
ഞ
നി േളാട്
ആവശയ്െpടും.
eച്. െനററ്്ബാ ി ി
നടtുn eലല്ാ േപയീ/ ബിലല് രജിസ്േര്ടഷനിലും ഞ
i-െമയി ജാര്ഗതാ സേnശം aയkും.
ഐ. iലേര്kാണിക് രീതികളിലുll iടപാടുകളി മൂലയ്ം, iടപാട്
enിവയി നി
k് i മുll oരു ൈദനംദിന പരിധി നി
െചyുകയാെണ ി aത് മാററ്ുn aവസരtി നി ളി നിn് oരു
ഓപ്ഷനി മാററ്ം വരുtുnതിനുll aേപk ലഭിkുേmാ നി
k്

നി

k് oരു eസ്.eം.eസ്/

രീതിക , iടപാടുകളുെട e ം, ഗുണേഭാkാk
യിkുnതിനുll സൗകരയ്ം ഞ
വാഗ്ദാനം
aധിക aധികാരെpടുt ആവശയ്മായി വരും.
ഞ
ജാര്ഗത മുnറിയിp് aയkുnതാണ്.

െജ. െമാൈബ ബാ ിങ് േസവനം െനററ്വ k് aധിഷിഷ്ഠിതമലല്. aതായത് uപേഭാkാk k് ഏതു ഓpേറററ് െനററ്്
വ kിെല െമാൈബ േഫാണുകളിലൂെടയും oരു ബാ ിെല akൗണ്ടി നിn് aെത ബാ ിെല മേററ്െത ിലും
akൗണ്ടിേലേkാ aെലല് ി മെററ്ാരു ബാ ിെല akൗണ്ടിേലേkാ പണം aയkാം.
kായി തyാറാവുകയാെണ ി ര്പസ്തുത േസവനtിന് േവണ്ടിയുll
െക. നി
െമാൈബ ബാ ിങ് േസവന
രജിസ്േര്ടഷനു മുmായി ഞ
നി െള aറിയിkുnത്:
i. uപേയാkൃ ര്പാമാണീകരണtിനായി ഞ
സ ീകരിc സുരkാ നടപടിര്കമം;
ii. iടപാടുകാെര രജിs െചyുnതിനും േസവനം സജീവമാkുnതിനും iടയി േവണ്ടി വരുn സമയം.
iii. േsാp് േപയ്െമന്റ് നി േdശtിന്െറ ര്പാേയാഗികത aെലല് ി ര്പാേയാഗികത iലല്ായ്മ, കൂടാെത aവയുെട
aംഗീകാരtിനുll നിബnനകളും വയ്വsകളും uണ്െട ി aവയും.
eൽ. നി
k് െമാൈബ ബാ ിങ് േസവന ളുെട രജിസ്േര്ടഷനായി e.ടി.eം, െവബ്ൈസററ്ുക , േഫാ ബാ ിങ്,
ഐ.വി.ആ , eസ്.eം.eസ്
തുട ിയ വിവിധ മാ g ളിലൂെട aേപkിkാം. aതിനായി ശാഖകളിേലkു
വരണെമnിലല്.
eം. െമാൈബ ബാ ിങ് iടപാടുക uടനടി ര്പവ tികമാവുnതും റdു െചyാ
േsാp് േപയ്െമന്റ് ആനുകൂലയ്
വളെര പരിമിതമാണ്.

കഴിയാtതുമാണ്.

aതിനാ

eൻ. നി
k് iന്റ െനററ്്/െമാൈബ ബാ ിങ് േസവന
ഏതു സമയtും oഴിവാkാവുnതാണ്. enിരുnാലും
നി ളുെട
തീരുമാനെtkുറിcു്
ഞ െള
aറിയിേkണ്ടതും
ആവശയ്മുll
ഔപചാരികതക
നി
പൂ tിയാkുnുെവnു uറpുവരുേtണ്ടതുമാണ്.
ഓ. നി
k് േനരി ് നല്കിയതലല്ാt പാs്േവ ഡുകേളാ സുരk വിവര േളാ ലഭിcതിെനkുറിcു് eെn ിലും
ത kം uണ്ടായാ നി ളുെട ശരിയായ രജിs െചയ്ത വിലാസtി aത് aയcി ുണ്ട് enതിന്െറ െതളിവ് aവ
നി
സ ീകരിcി ുണ്ട് enതിന്െറ െതളിവായി ഞ
കണkാkിലല്.
പി. നി
ആവശയ്മായതും enാ ലളിതവുമായ മു കരുതലുക ൈകെkാllുകയാെണ ി ഓ ൈല ബാ ിങ്
സുരkിതവും സൗകരയ്ര്പദവുമാണ്. ദയവായി താെഴ െകാടുt uപേദശം നി
പാലിkുnുണ്െടn് uറpു വരുtുക.
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i. ഞ ളുെട സുരkിത iന്റ െനററ്് ബാ ിങ് ൈസററ്് േനരി ് സn ശിkുക. മെററ്ാരു ൈസററ്ിെല aെലല് ി oരു iെമയിലിെല ലി ിലൂെട ൈസററ്ി etുnത് oഴിവാkുക. സ്പൂഫ് െവബ് ൈസററ്ുക oഴിവാkാ െഡാൈമ നാമം
ര്പദ ശിpിcിരിkുnത് പരിേശാധിc് uറpാkുക.
ii. നി ളുെട െസഷ പൂ tിയാകുേmാ iന്റ െനററ്് ബാ ി ി നിnും പുറtു കടkുക. പുറtു കടkാ 'േലാഗ്
ഔ ്' ബ aമ tി െസഷ aവസാനിpിkാം. േലാഗ് ഔ ് െചyാനായി െവറുെത വി േഡാ േkാസ് െചയ്താ േപാര.
iii. uപേയാഗtിലിലല്ാtേpാ നി

ളുെട കmയ്ൂ

േലാഗ് ഓഫ് െചyുക.

iv. വിമാനtാവള
, െറയി േവ േsഷനുക , ൈസബ കേഫക aെലല് ി മേററ്െത ിലും െപാതു െനററ്്വ k്/ ൈവൈഫ,
തുട ിയ aരkിത െനററ്് വ kുകളി iന്റ െനററ്് ബാ ിങ് സൗകരയ്ം uപേയാഗിkുnത് oഴിവാkുക.
v. നി ളുെട കംപയ്ൂ റും ലാപ്േടാpും ഏററ്വും പുതിയ െര്ബൗസ
മുതലായവ) sാപിcു് aപ്േഡററ്് െചyുക.

(iന്റ െനററ്്

eക്സ്േpാറ , ഗൂഗി

േര്കാം

vi. ഹാk മാ , ൈവറസ് ആര്കമണ
aെലല് ി ഏെത ിലും kുര്ദ േര്പാര്ഗാമുക enിവയ്െkതിരായി പരിരk
ലഭിkാ െസകയ്ൂരിററ്ി േര്പാര്ഗാമുക sാപിkുക. െസകയ്ൂരിററ്ി േര്പാര്ഗാം aപ്േഡററ്് െചyുക. െസകയ്ൂരിററ്ി േര്പാര്ഗാം
aെലല് ി ആ റിൈവറസ് േര്പാര്ഗാം enിവ പതിവായി aപ്േഡററ്് െചyുക.
vii. നി ളുെട uപകരണം/ ലാപ്േടാp്/ െമാൈബ enിവയിെല ullടkെt പുറെമ നിnുll ആര്കമണ
രkിkാ aനുേയാജയ്മായ oരു ഫയ വാ sാപിkുക.
viii. നി

ളി നിn്

ളുെട ഓpേറററ്ിംഗ് സിstിെല ‘ഫയ ആ ഡ് ര്പിന്റിങ് െഷയറിങ്' സൗകരയ്ം നിഷ്ര്കിയമാkുക.

ix. iലേര്kാണിക് സാmtിക iടപാടുക / iന്റ െനററ്് ബാ ിങ് നടtുേmാ
ര്ശമിkുക.

െവ ച

കീപാഡ് uപേയാഗിkാ

കയ്ു. iന്റ െനററ്് ബാ ിങ് uപേയാഗിkുേmാ ull നി ളുെട utവാദിത
kു പുറെമ, oരു െമാൈബ
apിേkഷ aെലല് ി മേററ്െത ിലും േസാഷയ്
മീഡിയ തുട ിയവയി കൂടി ബാ ിങ് േസവന
uപേയാഗിkുേmാ
നി ളുെട uപകരണം രkിkെpടുnതിന് aധിക ര്ശd ന േകണ്ടതുണ്ട്.
i. നി ളുെട uപകരണെt ര്ശdിkാതിരിkുകേയാ െമാൈബ ബാ ിങ് സ വീസ് േലാഗി െചയ്ത് iടുകേയാ
െചyരുത്.
ii. നി ളുെട െമാൈബ ബാ ിങ് സ വീസിന്െറ aനധികൃത uപേയാഗം തടയാ നി ളുെട uപകരണം േലാk്
െചyുക.
iii. നി ളുെട
uപകരണം ന െpടുകേയാ േമാ ിkെpടുകേയാ െചയ്താ കഴിയുnര്ത േവഗtി ഞ െള
aറിയിkുക.
iv. നി ളുെട െമാൈബ ബാ ിങ് ആpിന്െറ പുതിയ പതിp്/ aപ്േര്ഗഡ് പുറtിറ ിയാ uട aപ്േഡററ്്
െചyുക.
v. നി ളുെട െമാൈബ േഫാണി ഏററ്വും പുതിയ സുരkാ പാcുക ലഭയ്മാെണn് uറpാkുnതിന് നി ളുെട
െമാൈബ ഓpേറററ്ിംഗ് സിsം aപ്േഡററ്് െചyുക.
vi. oരു aംഗീകൃത ഡീലറുെട പk നിn് നി ളുെട െമാൈബ േഫാ വാ ുക.
vii. നി ളുെട െമാൈബലി
െഡൗ േലാഡ് െചയ്തി ുll eലല്ാ ആpിേkഷനുകളുെടയും ആധികാരികത
പരിേശാധിc് uറpാkുക. വിശ ാസമിലല്ാt uറവിട ളി നിn് apിേkഷനുക
െഡൗ േലാഡ്
െചyരുത്.
ആർ. െമാൈബ ബാ ിങ് apിേkഷ uപേയാഗിc് കഴി
akൗണ്ട്, iടപാട് ചരിര്തം enിവ പരിേശാധിkുക.

ാ uട േലാഗ് ഔ ് െചyുക. പതിവായി നി

ളുെട

eസ്. നി ളുെട iന്റ െനററ്്/ െമാൈബ ബാ ിങ് സുരkാ വിവര
ആരുമായും പ ിടരുത്. aെലല് ി ഏെത ിലും
േപാലും) മറുപടിയായി aവ ന കരുത്.
iെമയ്ലിനു (aത് നി ളുെട ബാ ി നിn് aയcതായി കരുതിയാ
itരtി aഭയ് tന
ലഭിcാ ദയവായി iേതkുറിcു ഞ െള aറിയിkുക. ഞ
aേന ഷിkുnതാണ്.
െപാലീേസാ ഞ േളാ oരിkലും നി ളുെട ഓ ൈല ബാ ിങ് aെലല് ി േപയ്െമന്ററ്് കാ ഡ് പി.ഐ.eൻ,
aെലല് ി നി ളുെട പാs്േവ ഡ് വിവരം െവളിെpടുtാ നി േളാടു ആവശയ്െpടുകയിലല്.
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ടി.
െമാൈബ ബാ ിങ് സൗകരയ്
uപേയാഗിkുേmാ uണ്ടാകുn uപേഭാkൃ പരാതി/ ആവലാതിക ബാ ിങ്
ഓംബുഡ്സ്മാ (ബി.ഓ) പdതിയി u െpടുnു.

8.17. 2.1 പി.ഐ .eൻ uം പാs്േവർഡുകളും
e. ആധികാരികമാk ര്പര്കിയയി oരു uപേഭാkാവിന്െറ aനനയ്ത പരിേശാധിkുnതിനായി uപേയാഗിkുn
akര ളുെട oരു നിര ആണ് പാസ്േവഡ്. െസ സിററ്ീവ് േഡററ് aെലല് ി സുര്പധാന വിവര
െതററ്ായ ൈകകളി
പതിkുnിെലല്nു uറpാkുnതി പാസ്േവ ഡുക ര്പധാന പ ു വഹിkുnു.
ബി. നി ളുെട സംരkണം uറpു വരുtുnതിനായി പി.ഐ.eൻ ക kും പാസ്േവർഡുകൾkും
രഹസയ് സ ഭാവവും സുരkിതത വും uറpാkാ anാരാര്
തലtി സ ീകരിcി ുll നി മാണ രീതിയിെലയും
സംഭരണtിെലയും െട മിന സുരkയിെലയും നിലവാര
ഞ
uറpു വരുtും.
സി. നി ളുെട പി.ഐ.e സീ െചയ്ത കവറി ഞ
k് ലഭയ്മായ വിലാസtി aയkുകേയാ aെലല് ി
ഞ ളുെട ശാഖയി വcു് കൃതയ്മായ തിരിcറിയലിനുേശഷം നി
k് ന കുകേയാ െചyുnതാണ്. നി ളുെട
സൗകരയ്ം േപാെല ഓ ൈലനായി ഐ.വി.ആ .eസ് വഴി aെലല് ി e.ടി.eം മുേഖന പി സൃ ിkാ സാധിkും.
ഡി.
നി ളുെട ഏററ്വും പുതിയ സm k വിവര
(െമാൈബ
ബാ ി രജിs െചyുകയും നാളതീകരിkുകയും െചyുnു en് ഞ

നm , i-െമയി ഐഡി, ലാ ഡ് ൈല
uറpാkുകയും െചyും.

i. നി ളുെട akൗണ്ട് പരിരkിkുnതിനായി,
നി
oരു ശkമായ
െതരെ ടുkണം. opം പതിവായി aതി മാററ്ം വരുtുകയും െചyണം.

8.17.2.2

നി

ളുെട

പി.ഐ.eൻ

aെലല്

(PIN)

ിൽ

നm )

പി.ഐ.e ./ പാസ്േവഡ്

പാസ്േവഡ്

enിവ

സംരkിkുnതിനുള്ള സുരkാ നടപടികളും / മുൻകരുതലുകളും
പി.ഐ.eൻ./ പാസ്േവഡ് സൃ ിkുnതിന്
e. ശkമായ oരു പാസ്േവഡ് സൃ ിkുnതിന് iനിpറയുn മാ gനി േdശ
* eളുpം കണ്െടtാവുn പരിചിതമായ േപരുക
വള tുമൃഗ
മുതലായവയുെട േപര്)

uപേയാഗിkുക.

uപേയാഗിkരുത് (സ nം േപര്, ഭാരയ്, മk , രkക tാk ,

* താ െളkുറിcു് സാധാരണ aറിയാവുn വസ്തുതക
ര്പിയെp സ്േപാ ട്സ് മുതലായവ).

uപേയാഗിkുnത് oഴിവാkുക (േഹാബിക , ജന്മദിന

,

* നിഘണ്ടുവി കണ്െടtിയ വാkുക uപേയാഗിkരുത്. േസാഫ്ററ്്െവയ േര്പാര്ഗാമുക സാധയ്മായ atരം
വാkുക kായി തിരയുകയും ഊഹിെcടുkുകയും െചയ്േതkാം. പകരം, oരു നിഘണ്ടു ആര്കമണം തടയുnതിനായി
akരെതററ്ുll വാkുക കൂ ിേc tു uപേയാഗിkുക.
* കുറ ത് ആേറാ aതിലധികേമാ akര
കൂടുnത് സുരkിതത െt കൂ ും.

/ ak

/ ചിh

*akര ളും
ak ളും സംേയാജിpിcു uപേയാഗിkുnത് നി
േസാഫ്ററ്്െവയ േര്പാര്ഗാമിന് ബുdിമു ാകും.
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uപേയാഗിkുക.

പാസ്േവ ഡി കയ്ാരേkഴ്സ്

ളുെട പാസ്േവഡ് ഊഹിkാ

വയ്kിക k്/

* പാസ്േവഡ് ര്കാക്
uപേയാഗിkുക.

െചyുnത് കൂടുത

ര്പയാസകരമാkുnതിന് സ്െപഷയ്

* കൂടുത സുരkിതമായ oരു പാസ്േവഡ് സൃ ിkാ ap - േലാവ

ബി. പി.ഐ.eൻ(PIN) സൃ
* ജനന തീയതി, മാസ
* തുട cയായ ak

കയ്ാരkറുക

െകയ്സ് akര

(@,#,%,,$ മുതലായവ)

കൂ ിേc tുപേയാഗിkുക.

ിkാൻ iനിpറയുnവ uപേയാഗിkരുത്

aെലല് ി വ ഷ

;

(uദാ: 3456);

* eളുptി ഊഹിേckാവുn സംഖയ്ക (uദാ: 1111);
* നി

ളുെട െടലിേഫാ നmറിന്െറ ഭാഗ

* നി

ളുെട കാ ഡുകളിെല ak

;

ളുെട ഭാഗ

aവ acടിc ര്കമtി

* eളുptി ൈകവശെpടുtാവുn വയ്kിപരമായ മററ്് വിവര
(uദാ: ൈര്ഡവിംഗ് ൈലസ സ്, നി
വാഹന നm , aെലല് ി eളുptി നി ളുമായി ബnെപടുtാവുn മററ്് നmറുക )

ളുെട

* iത് uദാഹരണം മാ്രതം, സമ്രഗവും സmൂർണവുമായ പ ികയലല്.

നി

ളുെട akൗ

ിൽ aനധികൃത iടപാടുകൾ നടtുnത് തടയുnതിനുള്ള

മുൻകരുതലുകൾ:
െചyരുതാtവ:
* നി ളുെട കാ ഡ്, പി , പാസ്േവഡ്,
ആെരെയ ിലും aനുവദിkുnത്
* നി ളുെട
വkുnത്

പി , പാസ്േവഡ്, aെലല് ി

aെലല് ി

മേററ്െത ിലും

മററ്ു സുരkാ വിവര

സുരkാ

വിവരം

uപേയാഗിkാ

േവെറ

enിവ eവിെടെയ ിലും േരഖെpടുtി

* നി ളുെട ര്ബൗസറി (iന്റ െനററ്് eക്സ്േpാറ , ഗൂഗി േര്കാം, ഫയ േഫാക്സ് മുതലായവ) aെലല് ി i-േകാേമഴ്സ്
ൈസററ്ുകളി aെലല് ി െമാൈബ ഹാ ഡ് െസററ്ി നി ളുെട പാസ്േവഡ് (ക ) സൂkിkുnത്.
* നി

ളുെട േഫാണി െമാൈബ ബാ ിങ് േലാഗി പാസ്േവഡ് േസവ് െചyുnത്

* നി ളുെട akൗണ്ട് വിശദാംശ
, പാസ്േവഡ്/ പി / ഓ.ടി.പി aെലല് ി മററ്ു സുരkാ വിവര
ബാ ിന്െറ ര്പതിനിധിക en് aവകാശെpടുnവ u െpെടയുll ഏെതാരാ kും ന കുnത്

മററ്ുllവ k്,

* നി ളുെട ബാ ് akൗണ്ട് വിവര
( iന്റ െനററ്് ബാ ിങ് പാസ്േവഡ്, e.ടി.eം പി , സി.വി.വി, കാ ഡ്
കാലഹരണെpട തിyതി മുതലായവ) ആവശയ്െpടുn ഏെത ിലും aറിയിpുകേളാട് ര്പതികരിkുnത്
*
ഏെത ിലും സൗകരയ്
നി tലാkുെമn ഭീഷണിയി ര്പതികരിkുnത് aെലല് ി
aെലല് ി
മേററ്െത ിലും കാരണ ളാ
ര്പതികരിkുnത്. കtുക , i-െമയിലുക ,
eസ.eം.eസുക enിവയിലൂെടയുll atരം സേnശ
eലല്ാം aവഗണിkണം.

േമാഹന വാഗ്ദാനtാ
െമാൈബ
േഫാണുക ,

* വയ്ാജ വാഗ്ദാന
/ േലാ റി േനട / ചില വിേദശ sാപന
/ വയ്kിക വിേദശtുനിn് വില കുറ
ഫണ്ടുക
നി ളുെട akൗണ്ടിേലk് ൈകമാറാ
ആര്ഗഹിkുnു തുട ിയ ര്പേലാഭന ളി aകെpടുnത്, atരം
sാപന
/വയ്kിക enിവരുെട ര്പതിനിധികളായി ര്പവ tിkുn inയ് പൗരന്മാരും iതി u െp ി ുണ്ടാകാം.
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* ഈ സേnശ
oരു സുഹൃt്, ബാ ് aെലല് ി
uളവാkിേയkാം.
iവ നി ളുെട വയ്kിഗത വിവര
കാ ഡ്
വിവര
േപാലുll
വിവര
നി െള
െവബ്ൈസററ്ുകളിേലk് ന കുnതിന് നി െള േര്പരിpിkുnു.

നിയമാനുസൃത uറവിട ളി
നിnാെണn േതാn
ആയ യൂസ െനയിം, പാസ്േവഡ് aെലല് ി െര്കഡിററ്്
കബളിpിkുnതിന്
രൂപക പന
െചയ്ത
ചില

* സംശയാസ്പദമായ i-െമയിലുകളിേലാ/ eസ് eം esുകളിേലാ ull oരു ലി ് kിk് െചyുnത്. uറവിടം
വിശ സനീയമലല്ാt i-െമയി / eസ്.eം.esി നി ളുെട വിവര
ന കരുത്.
* പിസി/ െമാൈബ ഹാ ഡ്െസററ്് enിവയി
കൂടാെത e.ടി.emുക aെലല് ി വില്പന
മററ്ുllവ പി.ഐ.e കാണുnത്.

eലല്ായ്േpാഴും െചേy

നി ളുെട പാസ്േവഡ് uപേയാഗിkുnത് മററ്ാെര ിലും കാണുnത്,
കൗണ്ടറുകളി (പി.ഓ.eസ്) നി ളുെട കാ ഡ് uപേയാഗിkുേmാ

ത്

* നി ിത iടേവളകളി നി ളുെട പി.ഐ.e / പാസ്േവഡ് മാററ്ുക - കുറ
നി ളുെട മുmെt പാസ്േവ ഡുക ആവ tിkരുത്.
*
നി ളുെട പി.ഐ.e / പാസ്േവഡ്, മററ്ു സുരkാ വിവര
േരഖാമൂലമുll aറിയിp് eെn ിലും uണ്െട ി നശിpിkുക.

ത് ഓേരാ 3 മുത 6 മാസtി oരിk .

enിവ ഓ tു വkുക. നി

* നി ളുെട കാ ഡ് സുരkിതമായി സൂkിkാ ആവശയ്മായ നടപടിക ൈകkുllുക. opം നി
പാസ്േവഡ്, മററ്ു സുരkാ വിവര
enിവയും eലല്ാ കാലtും രഹസയ്മായി സൂkിkണം.
* വിവിധ കാ ഡുക kും aെലല് ി
പാസ്േവ ഡുക uപേയാഗിkുക.

വിവിധ

ര്പേയാഗ

uപകരണ

kും

വയ്തയ്സ്ത

k് ലഭിc

ളുെട പി.ഐ.e /

പി.ഐ.e

aെലല് ി

* നി ളുെട കംപയ്ൂ / ലാപ്േടാp്/ െമാൈബ enിവയി പവ ഓ / ആക്സസ് പാസ്േവഡ് uപേയാഗിkുക. opം
നി ളുെട കംപയ്ൂ / ലാപ്േടാp്/ െമാൈബ enിവയി സ്ര്കീ േസവ പാസ്േവഡ് uപേയാഗിkുക. a െനയായാ
നി ളുെട aനുവാദമിലല്ാെത മററ്ാ kും aവ uപേയാഗിkാനാവിലല്.
* നി ളുെട i-െമയി ഐഡി aെലല് ി െമാൈബ നm മാറിയാ
aംഗീകൃത മാ g
aംഗീകൃത uേദയ്ാഗsന്മാ വഴി aെലല് ി

നി ളുെട ബാ ിെന uട aറിയിkുക. (ബാ ിന്െറ
ളിലൂെട).

8.17.3 e.ടി.eം / െഡബി ും െ്രകഡി ും കാർഡുകൾ
e. നി
െതെരെ ടുt iനം akൗണ്ടിേനാെടാpം സാധാരണയായി ന കുnതാെണ ി
e.ടി.eം െഡബിററ്് കാ ഡുക വാഗ്ദാനം െചyുnതാണ്.

നി

kും ഞ

ബി. പുതിയ കാ ഡുക / പകരം ന കുn കാ ഡുക (െഡബിററ്് കാ ഡുകളും െര്കഡിററ്് കാ ഡുകളും) i.വി.eം ചിpും
kത് ആവശയ്മിലല്ാt പkം നിരസിkാവുnതാണ്.
പി.ഐ.e ര്പാപ്തമാkിയതുമായ കാ ഡുക ആയിരിkും. നി
സി. േനരി ് കാ ഡുക
തൃപ്തരാേകണ്ടതുണ്ട്.

ന കുn പkം aവ ന കുnതിന് മു പ് നി

ളുെട തിരിcറിയ

കാരയ്tി

ഞ

ഡി. വിശദമായ വയ്വsകെളയും uപാധികെളയും നി ളുെട കാ ഡ് ന െpടുകേയാ/ ദുരുപേയാഗം െചyുകേയാ
െചയ്താ നി
kുണ്ടാേയkാവുn ന െtയും കാ ഡുപേയാഗം സംബnിcു ര്പസkമായ മററ്ു വിവര ളും
വിശദമാkുn oരു സ വീസ് ൈഗഡ് / aംഗ ലഘുപുസ്തകം നി ളുെട ആദയ് കാ ഡിേനാെടാpം ഞ
ന കും.
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i. നി
നി
ഞ

ളുെട ഏെതാെk akൗണ്ടുകളി

ര്പസ്തുത കാ ഡിന് ര്പേവശിkാെമn കാരയ്ം നി

k് ലഭയ്മാkിയ കാ ഡിന് onിലധികം ര്പവ tന
aറിയിkും.

eഫ്.
പി.ഓ.eസ് കൗണ്ടറുക , e.ടി.emുക ,
പരിധി eര്തെയnു നി െള aറിയിkും.

ull പkം aവ ഏെതാെkയാെണn കാരയ്വും നി

െള

വിേദശനാണയ് iടപാടുക enിവയ്k് നിലവിലുll iടപാട്

ജി. നി

ളുെട കാ ഡിന് ബാധകമായ ഫീസുകെളയും ചാ ജുകെളയും കുറിc് aറിയിkും.

eച്.

താെഴ െകാടുtിരിkുn നടപടിക സ ീകരിcു് ദയവായി നി

* നി

െള aറിയിkും.

ളുെട കാ ഡിെന സുരkിതമാkുക.

ളുെട കാ ഡ് കി ിയ uട തെn aതി opിടണം.

* ആരും ര്ശdിkാെത eടുtു മാററ്ാ കഴിയുn വിധtി വാെലററ്ി , പഴ്സി aെലല് ി മററ്ിട
വാഹനം) നി ളുെട കാ ഡ് uേപkിkരുത്.
* കcവട sാപന
(uദാ : െറേsാറന്റ്, െപേര്ടാ
പm് മുതലായവ) aടkം ആ kും
ന കുകേയാ aത് uപേയാഗിkാ മെററ്ാരാെള aനുവദിkുകേയാ െചyരുത്.

ളി (uദാ: നി
നി

ളുെട

ളുെട കാ ഡ്

* uപേയാഗേശഷം കാ ഡ് തിരിെകെയടുkുവാ ഏേpാഴും ഓ kണം.
* നി ളുെട േമ വിലാസം മാറുnു e ി േരഖാമൂലമുll െതളിവ് സഹിതം ആ വിവരം ഞ െള aറിയിcാ
ആവശയ്മായി വരുേmാ പകരമുll കാ ഡ് ശരിയായ sലtു തെn aയcുതരാ ഞ
k് സാധിkും.
*ത kമുll/ പരാജയെp e.ടി.eം iടപാടുക സംബnിc പരാതിക കാ ഡ് വിതരണം െചയ്ത ബാ ി
സമ pിേkണ്ടത്(aംഗീകൃത aധികാരിക aെലല് ി aംഗീകൃത മാ gം മുേഖന)

8.17.4.1

ന

ആണ്

െpടൽ/ േമാഷണം/ തർkമുള്ള iടപാടുകൾ enിവ റിേpാർ ്

െചyൽ
e.
നി ളുെട
കാ ഡിന്െറേയാ
പി.ഐ.enിന്െറേയാ
ന െpട ,
േമാഷണം,
enിവെയkുറിcും റിേpാ ് െചyുnതിന് നി
പിnുടേരണ്ട നടപടികെളkുറിcു് നി

aനധികൃത
uപേയാഗം
െള aറിയിkും.

ബി. നി ളുെട കാ ഡിന്െറേയാ പി.ഐ.enിന്െറേയാ ന െpട , േമാഷണം, enിവയിലും പി.ഐ.e / പാസ്േവഡ്
enിവയുെട െവളിെpടുtലിലും നി ളുെട ബാdയ്ത enായിരിkുെമn് വയ്വsകളിലും നിബnനകളിലും ഞ
u െpടുtും.
സി. ഏെത ിലും iലേര്kാണിക് iടപാട് സൗകരയ്ം ര്പവ tന kമമാkുnതിനുമുm് നി ളുെട െമാൈബലും iെമയി ഐ.ഡിയും uണ്െട ി
രജിs െചyുnതിനുll aവസരം ഞ
ര്പദാനം െചyുnതാണ്.
onിലധികം മാ g
ഡി. oരു aനധികൃത iടപാട് 24x7
aടിsാനtി റിേpാ ് െചyുnതിന് ഞ
ന കുnതാണ്. aവ െഹ പ് ൈല , eസ്.eം.eസ്, iെമയി , ഐ.വി.ആ , െവബ്ൈസററ്് മുതലായവയാണ്. ര്പവൃtി
സമയ ളി നി ളുെട ര്പാേദശിക ശാഖയിലും നി
k് ikാരയ്ം aറിയിkാനാവും. കൂടാെത നി
k് കാ ഡ്
ഏെതലല്ാമാെണn് നി െള aറിയിkുnതാണ്. കാ ഡിന്െറ uപേയാഗം
േbാk്
െചyാ സാധിkുn മാ g
തട തിന്െറ sിരീകരണം താമസംവിനാ നി
k് ന കും.
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i. സാധയ്മാകുെമ ി , ഞ

eസ്.eം.esുക k് സ യം മറുപടി ന കുn സംവിധാനം ഏ െpടുtുnതാണ്.

enിരുnാലും, ജാര്ഗത aറിയിp് eലല്ാ eസ്.eം.esുകളിലും uട
െമയി ഐ.ഡി enിവ u െpടുtുnതാണ്.

ബnെpടുnതിനുll പകരം നm / i-

eഫ്. പരാതിക സമ pിkുnതിന് ഞ ളുെട െവബ്ൈസററ്ിന്െറ േഹാം േപജി േനരി ുll ബnെpടലിനു സൗകരയ്ം
ന കുnതാണ്. iതി aനധികൃത iലേര്kാണിക് iടപാടുക റിേpാ ് െചyാ ര്പേതയ്ക ഓപ്ഷ uണ്ടായിരിkും.
ജി. പരാതി ന കുേmാ രജിs െചയ്തി ുll പരാതി നm സഹിതം നി
ര്പതികരണം u െpെട) aയkുn ന ം/ ത ിp് റിേpാ ിങ് സിsവും ഞ

െkാരു uടനടി ര്പതികരണം(സ േര്പരിത
ന കും.

eച്. നി ളുെട കാ ഡ് ന െpടുകേയാ േമാഷണം േപാകുകേയാ aെലല് ി നി ളുെട പി.ഐ.e / പാസ്േവഡ്
aെലല് ി മററ്ു സുരkാ വിവരം മററ്ാെര ിലും aറിയുകേയാ െചയ്താ aവ uടനടി മാററ്ുnത് കൂടാെത eര്തയും
െപെ n് akാരയ്ം നി
ഞ െള aറിയിേkണ്ടതുമാണ്. ഞ െള aറിയിkുേmാ ദുരുപേയാഗം തടയുnതിന്
ഞ
uട നടപടിക ൈകെkാllും(നി ളുെട കാ ഡ് തടയുnത്, aെലല് ി പി ഐ e പുനഃസjമാk
േപാലുllവ)
ഐ.
നി ളുെട കാ ഡ് ന െpടുകേയാ േമാ ിkെpടുകേയാ നി ളുെട
പി.ഐ.e aെലല് ി പാസ്േവഡ്
െവളിെpടുtുകേയാ െചയ്തതിനുേശഷം akാരയ്ം ഞ െള aറിയിcു കഴി ാ aതിനുേശഷം നി ളുെട കാ ഡ്
ബാധയ്sനായിരിkിലല്.
ഏെത ിലും വിധtി aനധികൃതമായി uപേയാഗിkുnതിനു നി
െജ. oരു aനധികൃത iടപാടിെന കുറിc് നി ളുെട പരാതി ലഭിcു കഴി ാ നി ളുെട akൗണ്ടി വീണ്ടും
കൂടുത aനധികൃത iടപാടുക uണ്ടാകാെത തടയുnതിന് ഞ
uട നടപടി സ ീകരിkും.
െക. oരു aനധികൃത iടപാടിന്െറ ഫലമായി uണ്ടാകുn ന tിന്െറ ബാdയ്ത, നിയര്nണ aധികാരിയുെട ആ
aനുസരിcു് ആയിരിkും.
സമയtു് നിലവിലുll നിയമാനുസൃത നിയര്nണ
eൽ.
നി ളുെട
കാ ഡ്, പി.ഐ.e , പാസ്േവഡ് enിവ നി
സംഭവിkുകയാെണ ി നി
k് aതി ബാdയ്ത uണ്ടായിരിkിലല്. enാ നി
aറിയിcി ുണ്ടായിരിkണം.

സ ീകരിkുnതിന് മുm്
ന ം
ളുെട നിലവിെല വിലാസം ഞ െള

eം.
പരാതി ന കുnതിനും, കൂടാെത/ aെലല് ി / ന െp / uപേയാഗിkാ പററ്ാt കാ ഡുക റിേpാ ്
െചyുnതിനും/ തടയുnതിനും േവണ്ടി ഞ
e.ടി.eം പരിസരt് e.ടി.emിന്െറ uടമsതയിലുll ബാ ുകളുെട
െടലിേഫാ / െഹ പ് െഡസ്കുകളുെട
േടാ ര്ഫീ നmറുക ര്പദ ശിpിkുnതാണ്. നി
k് കാ ഡ് ന കുn ബാ ിന്
മാര്തേമ പരാതി പരിഹാരtിനായി പരാതിക ന കുnുllൂ en് uറpാkുക.
eൻ. eലല്ാ e.ടി.emുകളിലും aതിന്െറ ഐ.ഡി ര്പദ ശിpിcി ുണ്ട്. oരു പരാതി/ നി േdശം നടtുേmാ നി
aത് udരിേkണ്ടതാണ്. e.ടി.eം പരാതിക സമ pിkുnതിനുll േഫാം e.ടി.eം പരിസരtി നിnും
ലഭിkുnതാണ്.
നി ിത സമയ പരിധിkുllി
ഓ. പരാജയെp e.ടി.eം iടപാടുകളാ െതററ്ായി െഡബിററ്് െചyുn തുക ഞ
തിരിെക ന കുnതാണ്. നി dി
സമയ പരിധിkpുറമുll ഏതു കാല വിളംബtിനും ഞ
നി ിത ന
പരിഹാരം ന കും. aതിനായി iടപാട് നടn് 30 ദിവസtിനുllി ഞ
k് (aതായത് e.ടി.eം കാ ഡ് ന കുn
ബാ ്) െkയിം സമ pിcിരിkണെമnു മാര്തം.
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പി. ത kമുll e.ടി.eം iടപാടുകളുെട കാരയ്tി , ത kം പരിഹരിkെpടുnത് വെര ര്പസkമായ കയ്ാമറ
ദൃശ
നിലനി tും. itരം േരഖകളുെട നി ദി
സംരkണ കാലയളവി ത kം unയിcാ മാര്തേമ aവ
ലഭയ്മാകുകയുllു.

8.17.4.2 aനധികൃത iലക്േ്രടാണിക് ബാ

ിങ് iടപാടുകൾ സംബnിc kിപ്ത

ബാdയ്ത
e. iനിpറയുn
സംഭവ ളിലാണ് aനധികൃത iടപാട് നടnി ുllെത ി നി
a ഹത uണ്ടായിരിkും. ബാdയ്ത uണ്ടാകിെലല്n് a tം.
I. ഞ

k് ശൂനയ്ബാdയ്തയ്k്

ളുെട ഭാഗtുണ്ടായ ത ിp്/ aര്ശd/ േപാരായ്മ

ii. മെററ്വിെടെയ ിലുമുll
ര്പവ tന വയ്വsകളിെല aപാകതക മൂലമുണ്ടാകുn
aനധികൃത iടപാട് സംബnിc ഞ ളുെട aറിയിp് ലഭിcു് മൂnു ര്പവ tി ദിവസ
ഞ െള aറിയിkുnു.
ബി.
iനിpറയുn
ബാധയ്sരാണ്.

സാഹചരയ്

ളി

aനധികൃത

iടപാടുക

മൂലം

മൂnാം കkി ലംഘനം,
kുllി നി
ikാരയ്ം

സംഭവിkുn

ന tിന്

നി

i. േപയ്െമന്റിനുll aധികൃത േരഖക നി
പ ുെവkുnത് േപാലുll aര്ശd കാരണം uണ്ടാകുn ന
ളി ,
വഹിkണം. aനധികൃത
aനധികൃത
iടപാട് ഞ
k് റിേpാ ് െചyുnതുവെര ull മുഴുവ ന വും നി
iടപാടിന്െറ റിേpാ ി ിനു േശഷം സംഭവിkുn ന
ഞ
വഹിkും.
ii. aനധികൃത iലേര്kാണിക് ബാ ിങ് iടപാടിന്െറ utരവാദിത ം ഞ ളിേലാ aെലല് ി നി ളിേലാ aലല്ാെത
സംവിധാനtി മെററ്വിെടെയ ിലുമാണുllെത ി , ഞ െള ഈ വിവരം aറിയിkുnതി നി ളുെട ഭാഗtു നിn്
കാലവിളംബം uണ്ടാവുകയാെണ ി (ഞ ളുെട aറിയിp് ലഭിc േശഷം നാല് മുത ഏഴ് ദിവസം വെര)
ഓേരാ
iടപാടിെനസംബnിcും നി
kുll ബാdയ്ത കാലാകാല ളി റിസ വ് ബാ ്
പുറെpടുവിcി ുll മാ ഗനി േdശ
ര്പകാരം ആ iടപാടിന്െറ മൂലയ്ം aെലല് ി iടപാട് തുക ഏതാേണാ കുറവ് aതായി പരിമിതെpടുtുnതാണ്.
iii. കൂടാെത ഞ െള aറിയിkുnതിനുll കാലതാമസം ഏഴ് ര്പവൃtി ദിന
kpുറമാെണ ി , aത് െപാതു
െഡാെമയ്നി / ഞ ളുെട െവബ്ൈസററ്ി ലഭയ്മായി ുll, േബാ ഡ് aംഗീകൃത നയം aനുസരിcു് നി ളുെട ബാdയ്ത
നി യിkെpടുnതാണ്. akൗണ്ടുക തുറkുn സമയtു് നി ളുെട ബാdയ്ത സംബnിcു് റിസ വ് ബാ ്
നി േdശ
പാലിcുെകാണ്ട് രൂപെpടുtിയി ുll ഞ ളുെട നയ വിശദാംശ
ഞ
നി
k് ന കും. ഈ
വിഷയെtkുറിcുll
ഞ ളുെട നയെtpററ്ി വയ്kിപരമായി ഞ
eലല്ാ iടപാടുകാെരയും
aറിയിkുnതാണ്.

8.17.4.3

ശൂനയ് ബാdയ്ത/ kിപ്ത ബാdയ്ത

സംബnിയായ മടkി നൽകൽ

സമയ്രകമം
aനധികൃത iലേര്kാണിക് iടപാടിെനkുറിcു് നി ളി നിn് aറിയിp് ലഭിc തിyതി മുത 10 ര്പവൃtി
ദിവസ
kുllി aനധികൃത iലേര്kാണിക് iടപാടി u െpടുn തുക i ഷ റ സ് െkയിം തീ pാകുnതിനു കാtു
നി kാെത നി ളുെട akൗണ്ടി െര്കഡിററ്് െചyും (ഷാേഡാ റിേവഴ്സ ). aനധികൃത iടപാടിന്െറ തിyതി ര്പകാരം
തെn ഈ െര്കഡിററ്ിന് ര്പാബലയ്ം ന കുnതായിരിkും.
iത് കൂടാെത ഞ
i.

നി

താെഴ പറയുn കാരയ്

uറpു ന കും.

ളുെട പരാതി പരിഹരിkുകയും, ബാdയ്ത eെn ിലും uണ്െട ി aത് ഞ ളുെട േബാ ഡ്
aംഗീകരിc നയtി
വയ്kമാkി ുll സമയtിനുllി , enാ പരാതി ലഭിcു 90 ദിവസtിനുllി
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തീ pാkുകയും റിസ വ് ബാ ് മാ gനിേdശ
െചyും.
ii.

ഞ

aനുസരിcു് നി

k് ന പരിഹാരം ന കുകയും

k് പരാതി പരിഹരിkാനാവാതിരിkുകേയാ aെലല് ി നി ളുെട ബാdയ്ത 90 ദിവസtിനുllി
നി യിkാ കഴിയാെത വരികേയാ െചyുn സാഹചരയ്tി
റിസ വ് ബാ ് മാ gനിേdശ
aനുസരിcു് ന പരിഹാരം ന കെpടും; opം

iii. െഡബിററ്് കാ ഡ്/ ബാ ് akൗണ്ട് enിവയുെട കാരയ്tി നി
k് പലിശ ന ം uണ്ടാകിലല്, െര്കഡിററ്്
കാ ഡിന്െറ കാരയ്tി നി
k് പലിശയുെട aധിക ഭാരം വഹിേkണ്ടി വരിലല്.

8.17.5 െ്രകഡി ് കാർഡ്
e. നി
െര്കഡിററ്് കാ ഡിന് aേപkിkുേmാ , ഫീസും പലിശയും മററ്ു ചാ ജുകളും, ബിലല്ി ും പണമടയ്kലും
കുടി ിക കണkാkുn രീതിയും െചേലല്ണ്ട തുകയി പരമാവധി കുറcു മാര്തം oടുkുnതിെല സാmtിക
വിവkകളും പുതുk , നി tിവയ്k നടപടിര്കമ
മുതലായവയും േപാെല ര്പസkമായ നിബnനകളും
വിശദമാkിtരും.
വയ്വsകളും, കൂടാെത കാ ഡ് uപേയാഗിkുnതിന് ആവശയ്മായ മററ്ു വിവര ളും ഞ
ബി. ഏററ്വും ര്പധാനെp നിബnനകളും വയ്വsകളും (eം.ഐ.ടി.സി) താെഴ െകാടുtത് േപാെല പtു
േഫാണ്ടിന്െറ akര വലിptി ഞ
െവളിെpടുtും:
i.
ii.

മാ kററ്ിങ് േവളയി 'ഫീസുകളും ചാ jുകളും' സംബnിc eം.ഐ.ടി.സിക
aേപkിkുേmാ /െവ kം കിററ്് ന കുേmാ മററ്ു പലതിന്െറയും കൂെട eലല്ാ eം.ഐ.ടി.സികളും, താെഴ
പറയുnവയുെട aടkം*

iii.
iv.

*മൂnാം

െര്കഡിററ്് കാ ഡ് ബിലല്ിംഗ്, ഫീസ് നിരkുക പി വലിkുnതിനുll പരിധി enിവയിെല eം.ഐ.ടി.സി.ക
നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും uണ്ടാകുn മാററ്
തുട cയായ aടിsാനtി .
കkി ത ിpി , (നി

k് പ ാളിtമിലല്ാt ത ിpി ) നി

ളുെട ബാdയ്ത u െpെട

സി. നി
k് oരു െര്കഡിററ്് കാ ഡ് ലഭയ്മാkുേmാ / aേപkിkുേmാ ഞ
k് േവണ്ടിവരുn നടപടിര്കമം
വാ ഷിക ഫീസ്,
aവസാനിpിk സമയെtkുറിcു്
ഞ
നി െള aറിയിkും. കാ ഡ് uല്പn ളിെല
വാ ഷിക aടിsാന ശതമാന നിരk്(e.പി.ആ ), (ചിലല്റ വാ ലിേനാ aെലല് ി പണം പി വലിkലിേനാ
(വയ്തയ്സ്തമാെണ ി ) തുലയ് ര്പാധാനയ്േtാെട) വയ്kമാkുnതാണ്. e.പി.ആ കണkു കൂ ുn രീതി, ൈവകി
പണമടkുേmാഴുll ചാ ജുക , പലിശ കണkുകൂ enിവ uദാഹരണ
സഹിതം വയ്kമായി വിശദീകരിkും.
ഈ കാരയ്ം െവ kം കിററ്ിലും ര്പതിമാസ േsററ്്െമന്റിലും കാണിkുnതാണ്. ര്പതിമാസം പരമാവധി കുറ
േപയ്െമന്റ് മാര്തം aടkുnതുമൂലം
തിരിcടവ് നീളുnതിന്െറയും aതിന്െറ ഫലമായി ബാkിനി പു തുകയി
ഈടാkുn പലിശെയയും കുറിc് eലല്ാ ര്പതിമാസ േsററ്്െമന്റിലും വയ്kമായ aറിയിpുണ്ടാകും. ഈടാkെpടുn
മററ്ു ചാ ജുകളും വയ്kമായി
വിശദീകരിkും. eം.ഐ.ടി.സി.യി മു മാസെt ബിലല്ിെല കുടി ിക eെn ിലും
ബാkിയുണ്െട ി "ര്ഫീ െര്കഡിററ്് പീരിയഡ് ലഭയ്മാകുnതലല് en് ഞ
നി
k് ര്പേതയ്കിc് വിശദീകരിcു
തരുnതാണ്.
ഡി. നി ളുെട വയ്kിവിവര
െര്കഡിററ്് കാ ഡ് വിതരണtിന് aനുേയാജയ്മാെണn് ഞ
പരിഗണിkുn പkം
വിതരണം െചyും. itരം െര്കഡിററ്്
ര്പവ tനkമമലല്ാതാkിയ (uപേയാഗിkാ സjമലല്ാt)െര്കഡിററ്് കാ ഡ് ഞ
കാ ഡുക , നി
aത് സ ീകരിc വിവരം ഞ െള aറിയിkുകയും aതിെന ര്പവ tനkമമാkുവാ ര്പേതയ്ക
നിബnനക k് വിേധയമായി, ആവശയ്മായ നടപടിക സ ീകരിkുകയും െചയ്തതിനു േശഷം ര്പവ tനkമമായി
മാറും.
i. നി ളുെട aനുമതിയിലല്ാെത ഞ
ഈടാkിയാ
ആ ചാ jുക ഞ
ന കുകയും െചyും.

ര്പവ tനkമമാkിയാ / നി
aനുമതി ന കാt കാ ഡിന് തുക
പി വലിkുെമn് മാര്തമലല് പി വലിc ചാ jുകളുെട iര ി പിഴയായി
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eഫ്. നി ളുെട സmതേtാടുകൂടി മാര്തേമ നി ളുെട കാ ഡിന്േമ വായ്പ/ കടം സൗകരയ്ം aനുവദിkുകേയാ
കടtിന്െറ പരിധി വ dിpിkുകേയാ
െചyൂ.
iടപാട് നി
ര്പേതയ്കം സാധുവാkുnതും eം.ഐ.ടി.സി
വായിkുകയും itരം സmത ളുെട ഡിജിററ് േരഖക സmതtിന്െറ െതളിവായി വീണ്െടടുkാ കഴിയുകയും
െചyുn iലേര്kാണിക് മാ g ളിലൂെട ലഭിkുn സmതെtയും സmതമായി കണkാkും.
ജി. നി
നാമനി േdശം ന കുn വയ്kി(ക )k് oരു കൂ ിേc k
കാ ഡ്(ക ) ഞ
ന കുnതായിരിkും.
നി
k് ന കിയി ുll കൂ ിേc k
കാ ഡിന് (കാ ഡുക kു) നി ളുെട aഭയ് tന ര്പകാരം വായ്പാ പരിധി
(െമാtമുll പരിധിkുllി ) aനുവദിkുകയും െചyും. itരം aധിക കാ ഡുക ൈകവശം വയ്kുnവരുെട eലല്ാ
iടപാടുക kും നി
utരവാദിയായിരിkും.
eഛ്. നി ളുെട െര്കഡിററ്് കാ ഡിെല പരിധി കുറkുെn ി , aത് നി ളുെട aഭയ് tന ര്പകാരമെലല് ി 30
ദിവസെt േനാ ീസ് ന കി aറിയിkും. opം, ഞ
നി െള eസ്.eം.eസ്/ i-െമയി /കt് വഴി aതിന്െറ
കാരണം aറിയിkുകയും െചyും.
ഐ. വായ്പാ സൗകരയ്ം റdാkാനുll/ പരിധി കുറയ്kാനുll നി ളുെട aേപk ഞ
aനുസരിkുnു en്
uറpു വരുtുകയും െര്കഡിററ്് കാ ഡ് റdാkാ / പരിധി കുറയ്kാ / നി tാ നി
eഴുതി ന കുകേയാ
ഞ ളുമായി രജിs െചയ്തി ുll i-െമയി ഐ.ഡി വഴിേയാ aെലല് ി കെtഴുതിേയാ aേപkിkുn പkം aത്
ലഭിcു് ഏഴ് ര്പവൃtിദിന
kുllി akാരയ്ം നടpിലാkുnു en് uറpാkുകയും െചyും. enാ കുടി ിക
തുക ull പkം aത് തീ pാേkണ്ടതാണ്/ aടേkണ്ടതാണ്.
െജ. കാ ഡ് uപേയാഗിkുn നി
aടയ്kാനുll പണം aടkുnതി വീഴ്ച വരുtുകയാെണ ി ബാ ി ullേതാ
aെലല് ി ബാ ് uടമsതയിലുllേതാ aെലല് ി ൈകവശം വcിരിkുnേതാ ആയ നി ളുെട ഏതു akൗണ്ടിേലയും
നി
k് aവകാശെp eലല്ാ പണtിന്േമലും ലീനും ത ിkിഴിkലിനുll aവകാശവും uണ്ടായിരിkും. aെത
െചyുnതിനും
ഞ
k്
aധികാരtി
പണം
ഈടാkുകയും
വായ്പയിേലk്
aടkുകയും
aവകാശമുണ്ടായിരിkുകയും െചyുnതാണ്. നി ളുെട നിേkപ akൗണ്ടിെല പണtിന്േമലുll aവകാശം
sാപിcു് മൂnു ദിവസtിനുllി
നി ളുെട രജിs െചയ്ത i-െമയി ഐഡി/ രജിs െചയ്ത െമാൈബ നm
aെലല് ി കt് മുേഖന ഈ വിവരം നി െള aറിയിkുnതാണ്.
െക. i ഷുറ സ് കmനികളുമായി േച n് ഞ ളുെട െര്കഡിററ്് കാ ഡ് uടമക k് eെn ിലും i ഷുറ സ് പരിരk
വാഗ്ദാനം െചyുnുണ്െട ി , aപകട മരണtിനും aംഗ ൈവകലയ് ആനുകൂലയ്
kും േവണ്ടിയുll നി ളുെട
േനാമിനിെയkുറിcുll വിശദ വിവര
ഞ
നി ളി
നിn് േരഖാമൂലം വാ ുnതാണ്. i ഷുറ സ്
പരിരkയുമായി ബnെp െkയിമുക ൈകകാരയ്ം െചyുn i ഷുറ സ് കmനിയും ര്പസ്തുത വിശദശാംശ
േരഖെpടുtി വkുnു en് ഞ
uറpു വരുtും.
eൽ. മൂലയ്ം കുറ
ഓ ൈല കാ ഡ്-േനാ ്-െര്പെസന്റ് (സി.e .പി) iടപാടുക സുഗമമാkുnതിനായി, aഡിഷണ
ഫാk ഓെതന്റിേkഷ (e.eഫ്.e) ആവശയ്കതകളി iളവ് വരുtിയി ുണ്ട്. aതനുസരിcു്, ഞ
(കാ ഡ്
ന കുn ബാ ്) "േപയ്െമന്റ്
ഓെതന്റിേkഷ പരിഹാര
" നി ളുെട iഛാനുസരണം ന കുnതാണ്. നി ളുെട
സmതം േതടാനും നി ളുെട ഓപ്ഷ സജീവമാkാനും ഞ
oററ്tവണ രജിസ്േര്ടഷ സംവിധാന
ന കും. atരം
പരിഹാര ളി e.eഫ്.e kുll iളവ് സി.e .പി iടപാടി ഓേരാnിനും പരമാവധി 2000 രൂപ ആയിരിkും
(aെലല് ി കാലാകാല ളി െറഗുേലററ് തീരുമാനിkുnതു േപാെല). ഓേരാ iടപാടിനും കുറ
പരിധി നി യിkാ
ഞ
നി െള സഹായിkും.
eം. ഈ ച tിെല 8.17.4.2 നിബnന ര്പകാരമുll ഏതു aനധികൃത iല േര്ടാണി
ഞ
വഹിkുnതാണ്.

iടപാടുകളുെട ബാdയ്തയും

8.17.5.1 െ്രകഡി ് കാർഡ് േs ്െമന്റുകൾ
e. നി ളുെട െര്കഡിററ്് കാ ഡ് കണkു ൈകകാരയ്ം െചyുnതിലും െര്കഡിററ്് കാ ഡ് uപേയാഗിcുll വാ ലുക /
പണം പി വലിk പരിേശാധിkുnതിനും നി െള സഹായിkുവാ മാസം േതാറും െര്കഡിററ്് കാ ഡ് iടപാടുകളുെട
വിവര
ലഭയ്മാkാനുll സൗകരയ്ം െചലെവാnും ഈടാkാെത ഞ
ന കുnതാണ്.
ഓേരാ മാസവും മു
സൗജനയ്മായി തപാലി /
നി യിc തിyതിയി നി ളുെട തപാ േമ വിലാസtി െര്കഡിററ്് കാ ഡ് കണkു വിവര
െകാറിയറി aയcു തരും. aെലല് ി , നി
ആര്ഗഹിkുn പkം രജിs െചയ്ത േമ വിലാസtി i-െമയി
െചയ്തുതരും. iന്റ െനററ്് ബാ ി ി കാണാ കഴിയുn വിധtിലും കണkു വിവര
ലഭയ്മാkും. െതററ്ായ
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ബിലല്ുക തyാറാkി ന കുകയിെലല്nും ഞ
പരസയ്െpടുtി ിലല്ാt ചാ ജുക ഈടാkുകയിെലല്nും ഞ
uറpാkുnതാണ്. ബിലല്ിെനതിെര eെn ിലും
പരാതി unയിkെpടുnു e ി ഞ
വിശദീകരണം ന കും.
ആവശയ്െമ ി േരഖാമൂലമുll െതളിവുകളും aറുപതു ദിവസtിനുllി ന കും. പരാതിക രമയ്മായി പരിഹരിkുക
en നിലപട് മൂലമാണ് iതു െചyുnത്. െതററ്ായ ചാ ജുക പി വലിkുകയാെണ ി കടം തിരിcടവ് തീ nു enലല് aത്
െകാണ്ടുേdശിkുnത്.
ബി. ഈ േsററ്്െമന്റ് നി
k് കി ാതിരുnാ നി
ഞ െള ബnെpടുെമn് ര്പതീkിkുnു. a െനയായാ
സമയബnിതമായി പണം ന കാനും oഴിവാേkണ്ടവ ചൂണ്ടിkാണിkാനും നി െള ര്പാപ്തനാkും വിധം വിശദാംശ
നി
k് വീണ്ടും aയcു തരുവാനുll ഏ pാട് െചyാനാകും.
സി. ഫീസിന്െറയും ചാ ജുകളുെടയും പ ികയിലും വയ്വsകളിലും നിബnനകളിലും ull മാററ്

െളkുറിcും നി

െള

ഞ
aറിയിkും. സാധാരണയായി, (പലിശ നിരkുകളിലുllവയും നിയര്nണാവശയ്കതകളുെട ഫലമായുണ്ടാകുnവയും
oഴിെകയുll) മാററ്
ചുരു ിയത് oരു മാസെമ ിലും മുേn aറിയിp് ന കി ഭാവിയി ര്പാബലയ്tി
വരtkവിധമായിരിkും നടpിലാkുക. മാസം േതാറുമുll akൗണ്ട് വിവരണtിേനാ aതിന്െറ പക pിേനാ opം ഈ
മാററ്
aറിയിkുnതാണ്. eെn ിലും വീഴ്ച വരുtുകയാെണ ി akാരയ്ം െര്കഡിററ്് i ഫ േമഷ കmനികെള (CIC)
aറിയിkുകയും െചyും.
ഡി. െര്കഡിററ്് കാ ഡ് ൈകവശമുllയാളുെട കുടി ിക വിവര

െര്കഡിററ്് i ഫ േമഷ കmനിയ്k് aയcു െകാടുkും

മു പ് aയാ k് മതിയായ മുnറിയിp് ന കുnത് u െpെട ഞ
േബാ ഡ് aംഗീകൃത നടപടിര്കമtിനനുസൃതമായി
ര്പവ tിയ്kും. െതററ്ായ ബിലല്ിംഗ് പി വലിkുെമnിരിkിലും മുnറിയിp് ന കാt നിരkുകളാലുണ്ടാകുn കുടി ിക
CIC റിേpാ ി ിനു കാരണമാകുകയിലല്. ചാ ജുക പി വലിkുnത് തീ pാkിയതായി ഞ
പരിഗണിkുകയാെണ ി
aത് CIC െയ aറിയിkുകയും ikാരയ്ം CIC െയ aറിയിcതായി നി െള aറിയിkുകയും െചyും.

8.18 മൂnാം കkി uൽപn

ൾ

െസബി (മയ്ൂc ഫണ്ട്), IRDIA (i ഷുറ സ് u പn
) തുട ിയ നിയര്nണ ഏജ സിക ന കുn രജിസ്േര്ടഷ
സ ിഫിkററ്ിന്െറ aടിsാനtി േകാ പേറററ്് ഏജ സി സംവിധാനം മുേഖെന മൂnാം കkി u പn ളായ െപ ഷ
ഫണ്ടുക , മയ്ൂc ഫണ്ടുക , i ഷുറ സ് മുതലായവ വിതരണം െചyുnതാണ്. IRDAI (േകാ pേറററ്് ഏജന്റുമാരുെട
രജിസ്േര്ടഷ ) െറഗുേലഷ സ് 2015 aനുസരിcു് i ഷുറ സ് u പn
വി kുnതിന് ഞ
k് േബാ ഡ് aംഗീകൃത
നയമുണ്ട്.
e. ഏെത ിലും നിേkപം/ ആസ്തി ൈകകാരയ്ം െചyുn കmനിയുെടേയാ i ഷുറ സ് കmനിയുെടേയാ ഏജന്റുമാ en
enിവ u െpെടയുll eെതകിലും വിധtിലുll നിേkപ u പn
നിലയി മയ്ൂc ഫണ്ടുക , i ഷുറ സ് u പn
ഞ
വാഗ്ദാനം െചyുn പkം akാരയ്ം നി െള aറിയിkും. ഞ
k് േവണ്ടി മൂnാം കkി u പn ളുെട
വില്പനയ്kായി ഞ ളുെട പരിസരം uപേയാഗിkുn ഏതു വയ്kിയുെടയും utരവാദിത ം ഞ
kായിരിkും.
ബി. ഞ

ന കുn eലല്ാ നിേkപ i ഷുറ സ് u പn

aനുസരിcുllതാെണnും ഞ
സി. ഞ

ഡി. ഞ

kും നിയര്nണ

kും

uറpു വരുtും.

ളി നിn് oരു ബാ ിങ് േസവനേമാ u പnേമാ നി

കkി u പnം വാ

ളും നിലവിലുll ച

ര്പേയാജനെpടുtുn പkം പകരം ഏെത ിലും മൂnാം

ണെമേnാ aതിന്െറ വരിkാരനാകണെമേnാ നി

െള ഞ

ളി നിnും eടുtി ുll വായ്പക kായി ലഭയ്മാkിയി ുll ജാമയ്

ദാതാവി നിn്/ aേത സംഘടനയി നിn് നി

നി ബnിkുകയിലല്.
ളുെട കാരയ്tി ഏെത ിലും ര്പേതയ്ക

i ഷുറ സ് പരിരk േനടണെമn് ഞ
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നി ബnിkിലല്. ഞ

വാഗ്ദാനം

െചyുn i ഷുറ സ് u പn
വാ ുക enത് പൂ ണമായും േസ cാനുസരണമായിരിkും. നി
നിnും i ഷുറ സ് പരിരk സ ീകരിkുവാനുll സ ാതര്nയ്ം നി
kുണ്ടായിരിkും.
i. നി

itരം വിവര

േവണ്െടnു െതരെ

k് i മുll ദാതാവി

ടുkാt പkം കൃതയ്മായ iടേവളകളിലുll പരസയ്ം/ aറിയിp്

ഫലകം/ െവബ്ൈസററ്ി വിവരം ന ക / ലഘുേലഖ വിതരണം െചy മുതലായവയിലൂെട ഞ ളുെട ശാഖകളിലും i-െമയി ,
SMS, മുേഖെനയും വി kെpടുn u പn ളുെട ര്പേയാജനെtkുറിcും നി
k് േബാധനം ന കും.
eഫ്. ഞ

ളുെട ശാഖകളി വി kുn eലല്ാ നിേkപ, i ഷുറ സ് uത്പn

േവണ്ട േയാഗയ്തയും പരിശീലനവും േനടിയ ജീവനkാ നി

െളയും കുറിc് ആ u പn

േളാടു വിശദീകരിcു തnു en് ഞ

വി kാ

uറpാkും.

ജി. നി
k് വാഗ്ദാനം െചയ്ത uല്പntിന്െറ വിശദമായ നിബnനകളും വയ്വsകളും ഞ
ന കും.(മയ്ൂc
ഫണ്ടിന്െറ കാരയ്tി മുഖയ് വിവര െമേmാറാണ്ടവും i ഷുറ സ് u പn ളുെട കാരയ്tി u പn വിവരണവും
വില്പന വിശദീകരണവും)
eച്. നിേkപ, i ഷുറ സ് u പn
ഞ

നി

k് വി kുnതിന് മു പ് iടപാടുകാരന് a ഹമായ ജാര്ഗതാ നടപടിക

ൈകെkാllും.

ഐ. േയാഗയ്വും aനുേയാജയ്വുമാെണnു ഞ

k് വിശ ാസമുണ്െട ി

മാര്തേമ ഞ

oരു u പnം നി

k്

വി kുകയുllു.
െജ. uല്പntിന്െറ വരിkാരനാകാ / aത് uപേയാഗിkാ നി

സmതം ന കിയതിന് േശഷം മാര്തേമ നി

k് ന കുn

u pntിന് ആവശയ്മായ aേപkയും േരഖകളും ഞ
കരsമാkുകയുllു. eഴുതിtn aെലല് ി ആധികാരികമായ
iലേര്kാണിക് മാ g ളിലൂെട ആവശയ്മായ സാധൂകരണtിനു േശഷം ന കിയതായിരിkണം സmതം.
െക. eലല്ാ ഔപചാരിതകളും (െമഡിk പരിേശാധന u െpെട) പൂ tിയായി 30 ദിവസtിനകം പdതി ര്പകാരമുll
വിവരണം/ േപാളിസി േരഖക നി

k് ലഭയ്മാkി en് ഞ

uറpു വരുtും.

eൽ. SIP ഓ മിpിയ്k , ഏററ്വും പുതിയ NAV, കാലാവധി പൂ tിയാകുn തീയതി, ര്പീമിയം aടേkണ്ട തീയതി
മുതലായ വില്പനാനnര േസവന
eം. നി

സാധയ്മായതിന്െറ പരമാവധി ലഭയ്മാkാ ഞ

ര്പേയാജനെpടുtിയ പdതിയുെട/ u പn

നടപടി സ ീകരിkും.

ളുെട ര്പകടനെtkുറിcുll വിവരം ര്കമമായ iടേവളകളി

ലഭയ്മാkുവാ േവണ്ട ര്കമീകരണം േസവനദാതാk െചyും. നി
k് eെn ിലും ര്പേതയ്ക േസവനം ആവശയ്മായി
വരികയാെണ ി നി ളി നിn് സ്പ മായ aേപk സ ീകരിc േശഷം aത് നടpാkും.
eൻ. മയ്ൂc ഫണ്ട്/ i ഷുറ സ്/ മററ്ു ധനകാരയ് sാപന

enിവയി നിn് aവരുെട u പn

െചയ്താ ലഭിkുn eലല്ാ കmീഷനുകെളയും മററ്ു ഫീസുകെളയും (a
െവബ്ൈസററ്ി െവളിെpടുtും.
ഓ. i ഷുറ സ്/ മയ്ൂc ഫണ്ട്, മററ്ു മൂnാം കkി നിേkപ u പn
ര്പവ tന

ളി ഞ

റിസ വ് ബാ ിന്െറ മാ ഗ നി േdശ

െന ull പkം) കുറിcുll വിശദാംശ

ഞ

enിവയുെട വി pന േപാലുll പാരാബാ ിങ്

പാലിkുnതാണ്.
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വിപണനം

പി. വിവിധ u പn

വി kുn േസവനവുമായി ബnെp

ലഭയ്മാkുnു enും ഞ

uറpാkും.

8.19 വായ്പയുെട ഗുണേദാഷ

ചാ ജുക

ര്പദ ശിpിkെpടുെമnും aവ നി

k്

െള കുറിcുള്ള uപേദശം

വായ്പയുെട ഗുണേദാഷ െള കുറിcുll uപേദശം ലഭയ്മാkുവാ ഞ
പരിര്ശമിkും. itരം സൗകരയ്ം
eവിെടയാേണാ ലഭയ്മാകുക ആ ര്പേദശെt ശാഖകളി atരം േകര്n ളുെട േമ വിലാസം, സമയം മുതലായവ നി
kു
ആ േസവനം uപേയാഗിkുവാനായി ഞ
ര്പദ ശിpിkും.

8.20 iടപാട് േരഖകൾ ലഭയ്മാkൽ
aേപkിkുn പkം നി ളുെട iടപാടുകെളkുറിcുll വിവര
ഞ
ചാ ജ് ഈടാkിെkാണ്ടു
ലഭയ്മാkുnതാണ്. enാ aത് atരം വിവര
സംരkിcു വയ്kാനുll നി dി കാലാവധിkുllിലായിരിkണം

9. ശാഖ പൂ ൽ/ sാനം മാ ൽ
e. ഞ ളുെട ശാഖ പൂ ുവാ പdതിയിടുകയാെണ ിേലാ ശാഖ മെററ്ാരു sലേtയ്k് മാററ്ുെn ിേലാ നി
ബാ ിങ് േസവന
തുട nും ന കാ കഴിയിെലല് ിേലാ താെഴ പറയുn കാരയ്
ഞ
നി
k് ന കും.
i. നി ളുെട sലtു മെററ്ാരു ബാ ിന്െറ oരു ശാഖയും ര്പവ tിkുnിലല് e ി രണ്ടു മാസെt മുnറിയിp്.
ii. മെററ്ലല്ാ സാഹചരയ് ളിലും oരു മാസെt മുnറിയിp്.
ബി. ശാഖ മാററ്ുകയാെണ ി ശാഖയുെട പുതിയ sലെt മുഴുവ േമ വിലാസവും നി
സി. ബാ ിന്െറ ര്പവ tന സമയtി eെn ിലും മാററ്മുll പkം aത് നി

k്

െള aറിയിkും.

െള aറിയിkും.

10 സാmtിക uൾെപടുtൽ
e. റിസ വ് ബാ ്/ ഭാരത സ kാ കാലാകാലം പുറെpടുവിkുn
‘iടപാടുകാരെന തിരിcറിയുക’ (KYC), പണം
െവളുpിk നിേരാധനം enിവ സംബnിc നി േdശ
പാലിcു െകാണ്ട് oരു തരtിലുമുll ഏററ്വും കുറ
നീkിയിരിpും ആവശയ്മിലല്ാെത തെn ഞ
aടിsാന േസവിങ്സ് ബാ ് നിേkപ akൗണ്ട് (BSBD akൗണ്ട്)/
െചറുകിട akൗണ്ട്, ജ ധ akൗണ്ട് enിവ ലഭയ്മാkും. ATM കാ ഡ് aെലല് ി ATM സഹിത െഡബിററ്് കാ ഡ്
സൗകരയ്ം േപാലുll ഏററ്വും ചുരു ിയ സൗകരയ്
കൂടി യാെതാരു ചാ ജും വാ ാെത ഞ
വാഗ്ദാനം െചyുകയും
ലഭയ്മാkുകയും aവെയ കുറിc് നി െള aറിയിkുകയും െചyും. akൗണ്ട് ആരംഭിkുn സമയtു് ആവശയ്മായ
വിശദാംശ െള കുറിc് സുതാരയ്മായ രീതിയി
നി െള aറിയിkും
ബി. ലളിതമാkിയ “iടപാടുകാരെന തിരിcറിയുക”

(KYC) മാനദ

ളുെട aടിsാനtി itരം akൗണ്ടുക

തുറkുnതിനുll സൗകരയ്വും ഞ
ലഭയ്മാkും. enിരിkിലും കൂടുതലായി itരം akൗണ്ടുകെള െചറിയ
akൗണ്ടുകളായി കണkാkുകയും മനsിലാkാ eളുpമുll രീതിയിലും ര്പാേദശിക ഭാഷയിലും നി െള aറിയിkുn
നിയര്nണ
k് aവ വിേധയമായിരിkുകയും െചyും.
സി. aടിsാന േസവിങ്സ് ബാ ് നിേkപ akൗണ്ട് തുറkുnതിനു aവശയ്ം േവണ്ട കാരയ്
െക.ൈവ.സി മാനദ

, ലളിതമാkിയ

ളുെട aടിsാനtി െചറിയ akൗണ്ടുക / ജ ധ akൗണ്ടുക തുറkുnതിനാവശയ്മായ
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േരഖക തyാറാk enിവെയ കുറിc് ദ ിഭാഷയി / ര്തിഭാഷയി
aറിയിpുണ്ടാകുnതാണ്.
ഡി. ഞ

ഞ

ളുെട eലല്ാ ശാഖകളിലും ര്പാധാനയ്േtാെട

ളുെട ജീവനkാരി , വിശിഷയ്ാ iടപാടുകാരുമായി േനരി ് ബnെപടുn ജീവനkാരി , iവെയകുറിcു്

aവേബാധമുണ്ടാkാനായി പരിശീലനം u െpെടയുll നടപടിക സ ീകരിkും.
i. oരു മാസtി നി dി e ം പണം പി വലിയ്kേലാടു കൂടിയ akൗണ്ടുക , െപാതുവായ െര്കഡിററ്് കാ ഡ്,
iലേര്kാണിക് സംവിധാനം uപേയാഗിc് േകര്n സംsാന സ kാരുകളി നിnും ആനുകൂലയ്
ൈകമാറ േപാലുll
aടിsാന ബാ ിങ് സൗകരയ്
സൗജനയ്മായി ഞ
ലഭയ്മാkും.
eഫ്. നി
നി

ആവശയ്െpടുn പkം സൗജനയ്മാേയാ സൗജനയ് നിരkിേലാ മൂലയ്വ ധിത േസവന

ന കും. ikാരയ്ം

kറിയാവുnതും മനsിലാkാവുnതുമായ ഭാഷയി മു വശtു തെn പരസയ്െpടുtുകയും െചyും.

ജി. േസവന

േkാ iടപാടുക േkാ ചാ ജുക േkാ eെn ിലും മാററ്ം വരുtിയി ുll പkം, iവ ര്പാബലയ്tി

വരുnതിനു ചുരു
eഛ്. മാററ്

ിയത് oരു മാസtിനു മു േപ തെn നി

െള aറിയിkും.

uണ്െട ി ശാഖയിെല േനാ ീസ് േബാ ഡി ര്പദ ശിpിk , വയ്ാപാര കാരയ് നി വഹണം നടtുn ആ

മുഖാnരം, കt് മുേഖന enിവയി നി

k് േയാജിc മാ g

ളിലൂെട നി

െള aറിയിkും.

ഐ. തുകെയയും, iടപാടുകളുെട e െtയും, നീkിബാkി aേന ഷണം മുതലായവെയയും aടിsാനെpടുtി oരു
ബാ ് akൗണ്ട് തുറkാനും പണം നിേkപിkാനും പി വലിkാനും, aതുേപാെല oരു sലtു നിnും മെററ്ാരു
sലേtk് പണം ൈകമാറുnത് സൗകരയ്െpടുtുnതിനുമായി റിസ വ് ബാ ് മാ g നി േdശ
kനുസരിcും aവ
സmതിcി ുll േറാഡ് മാpുക aനുസരിcും ഞ
k് ശാഖയിലല്ാtിടtു ഞ
വയ്ാപാര കാരയ് നി വഹണം നടtുn
oരാളുെട (ബി.സി)/ വയ്ാപാര സൗകരയ്ം oരുkുn ആളുെട (ബി.eഫ്) േസവനം േതടും.
െജ. െമാൈബ ബാ ിങ് സൗകരയ്

ളും ലഭയ്മാkുവാ ഞ

െക. െമാൈബ േഫാണുക , NECS, NEFT തുട

പരിര്ശമിkും.

ിയ iലേര്kാണിക് സംവിധാന

enിവയും ലഭയ്മാkുവാ ഞ

പരിര്ശമിkും.
eൽ. ബാ ിങ് ഔ ് െലററ്്,
utരവാദിത ം ഞ

ബി.സി,

ബി.eഫ്

enിവയുെട eലല്ാ വിധ െചയ്തികളുെടയും വീഴ്ചകളുെടയും

kായിരിkും. aവ െkതിെര unയിkെp ി ുll ഏതു പരാതിയും aേന ഷിkുnതായിരിkും.

eം. ആവശയ്ം വരുn പkം വായ്പാസൗകരയ്tിനായി aേപkിkുേmാ നി
വയ്വsക kും uപാധിക kും വിേധയമായി താ ാവുn െചലവി വായ്പാസൗകരയ്ം ഞ

ളുെട aറിവി െpടുtുn
വാഗ്ദാനം െചyും.

eൻ. നി ളുെട വായ്പാ aേപk തീ pാkുnതിനാവശയ്മായ ഏററ്വും ചുരു ിയ വിവര
, itരം വായ്പക k്
ബാധകമായ ഏററ്വും ര്പധാനെp വയ്വsകളും നിബnനകളും ന േകണ്ട ഈടും, പലിശ ഈടാkുn രീതിയും
കാലയളവും, തിരിcടവ് നടപടിര്കമവും u െpെട വിവിധ വായ്പാപdതിക k് ബാധകമായ eലല്ാ കാരയ് ളും ഞ
വിശദീകരിcു തരും.
ഓ. uയ n aധിക ജാമയ്രഹിത പരിധിയായ പtു ലkം രൂപ ബാധകമായ eം.eസ്.i iടപാടുകാ kുll വായ്പക
oഴിെക, മു ഗണനാ േമഖല വായ്പകളി സ kാ സ്േപാ സ െചyുn പdതികളി oരു ലkം രൂപ വെരയുll വായ്പാ
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പരിധിയ്k് ഞ
സമാnര ജാമയ്tിന് നി ബnിkിലല്. നാലു ലkം രൂപ വെരയുll, aെലല് ി കാലാകാലം പുതുkുn
തുകkുll, വിദയ്ാഭയ്ാസ വായ്പക kും ഞ
സമാnര ജാമയ്tിന് നി ബnിkിലല്.
പി. നി

െളടുt വായ്പാസൗകരയ്വുമായി ബnെp ് നി

atരം േകസുക ഞ

eെn ിലും സാmtിക ര്പയാസം േനരിടുn പkം

aനുകmാപൂ vവും aനുകൂലവുമായി പരിഗണിkും.

കയ്ു. മുകളി സൂചിpിc േപാെല eെn ിലും സാmtിക ര്പയാസം നി

േനരിടുn പkം, ആ ബുdിമു ുക മറി

കടkാ നി െള സഹായിkുnതിനായി akാരയ്ം ഞ െള aറിയിkണം. നി ളുെട വായ്പാaേപkയി നടപടി
eടുkുn സമയtു്, സ kാ
ര്പാേയാജകരായി ുll “കുടി ിക iലല്” സ ിഫിkററ്് ആവശയ്െpടുn ര്പേതയ്ക
സ്കീമുകളിെലാഴിെക ull, oരു തരtിലുll വായ്പക kും (വയ്kിഗത വായ്പക kും സ യം സഹായ ര്ഗൂpുക kും
(SHG) സംയുk ബാdയ്താ ര്ഗൂpുക kും (JLG) നി ളി നിn് "കുടി ിക iലല്" സ ിഫിkററ്് ലഭയ്മാkുവാ
നി ബnിkുകയിലല്)
ആർ. ആശാസയ്മാകുn പkം iരുകൂ രുെടയും താ പരയ്
ന കി നി

ളുെട ബുdിമു ുക മറികടkാ നി

kു aനുേയാജയ്മായ oരു പുനരുdാരണ പാേkജിന് രൂപം

െള സഹായിkാ ഞ

ര്ശമിkും.

eസ്. സാധാരണ ശാഖയിലുll akൗണ്ടുകളും വാ tാ വിനിമയtിന്െറയും സാേ തിക വിദയ്യുെടയും (ICT)
aടിsാനtിലുll uപകരണ
uപേയാഗിcുll iതര ചാനലുകളിലുll ബാ ് akൗണ്ടുകളും e െന
ര്പവ tിpിkണെമnു iടപാടുകാെര പഠിpിkുകയും വഴികാ ുകയും െചyും.
ടി. iടപാടുകാെര േബാധവാന്മാരാkാനായി സാmtിക സാkരതാ ര്പവ tന

ഞ

ഏെററ്ടുkും.

യു. സാmtിക u െpടുtലിെന േര്പാtാഹിpിkുക en കാരയ്tിനായി പ ണ
വിഭാഗ
വി.
ഞ

ളുെട പ ാളിtേtാെട കയ്ാmുക , sാളുക , െടൗ ഹാ പരിപാടിക enിവ ഞ

ളിലും ര്ഗാമ

ളിലും ലkയ്

സംഘടിpിkും.

രാജയ്tു െപാതുെവയും ബാ ുകളി ര്പേതയ്കിcും നടkുn സാmtിക u െപടുt പരിര്ശമ

െള കുറിc്

ളുെട eലല്ാ വിഭാഗം ജീവനkാെരയും പഠിpിkാനുll സംവിധാനം െകാണ്ട് വരും.

ഡbിയു. ബാ ിന്െറ ര്പവ tന

ളുെട aവസാനതല നടpാk uറpു വരുtാനായി സാmtിക u െപടുt

സംരംഭ
നടpാkി വരുn ബാ ിലല്ാt േമഖലകളി ബാ ുേദയ്ാഗsരുെട ര്കമമായ/ തുട n് േപാകുn സn ശന പdതി
ഞ
നടpിലാkും.
eക്സ്. നി

k് പരാതിക

uണ്െട ി

aവെയ eര്തയും െപെ n് േക kുവാനും പരിഹരിkുവാനും ഞ

പരിര്ശമിkും.
െkെn ിലും ആവലാതി
ൈവ. ബാ ്, aതിന്െറ ബാ ിങ് നി ഗമന sാനം, ബി.സി, ബി.eഫ്, enിവെയ കുറിc് നി
uണ്െട ിലും aത് പരിഹരിkെp ിെലല് ിലും, നി
k് തൃപ്തിയാകുn വിധtി പരിഹരിcിെലല് ിലും, പരാതിക
e െന സമ pിkണെമnും പരാതിക പരിഹരിkാ ബാ ിലുll സംവിധാനം eെnnും, aത് േപാെല ബാ ിങ്
ഓംബുഡ്സ്മാ പdതിെയ കുറിcും ഞ
പറ ു തരും.
iെസഡ്. സാmtിക u െpടുt
u പn

െളയും േസവന

പdതിk് ഞ

വയ്ാപകമായ ര്പചാരം ന കുകയും iടപാടുകാെര വിവിധ

െളയും കുറിc് േബാധവാന്മാരാkുകയും െചyും.
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11 മുതിർn പൗരnാരും ഭിn േശഷിയുള്ളവരും
e. മുതി n പൗരന്മാരും ഭിnേശഷിയുllവരുമായ ഞ

ളുെട വിശി

iടപാടുകാ k് ഞ

ളുമായി iടപാടുക

നടtുnത് eളുpവും സൗകരയ്ര്പദവുമാkാ aേ യററ്ം പരിര്ശമിkും. itരം aേപkക kും iടപാടുകാ kും
സൗകരയ്ര്പദമായ േപാളിസിക , u pn
, േസവന
enിവ ന കുnതും iതി u െpടും.
ബി. ബാ ിങ് േസവന
വികസിpിkുവാ ഞ

ളിേലkുll നി

ളുെട ര്പേവശനം െമcെpടുtാനുll സംവിധാന

ളും നടപടികളും

പരിര്ശമിkും.

സി. ഞ ളുെട ശാഖകളിലും ATMകളിലും നി
k് ശാരീരികമായ ര്പേവശനം സൗകരയ്ര്പദമാkാ ഞ
പരിര്ശമിkും.
ബാ ് ശാഖകളിലും ATMകളിലും മുതി n പൗരന്മാ kും ഭിn േശഷിയുllവ kും ര്പേവശനം aനായാസമാkുnതിനു
റാmുകളും ഹാ ഡ് റയിലി ുകളും sാപിkുnതാണ്.
ഡി. നി

k് ബാ ിങ് iടപാടുക നടtാ േവണ്ട സഹായം െചyുnതിന് നി

ജീവനkാെര കൂടുത

ളുമായി iടെപടാനായി ഞ

ളുെട

കാരയ്േബാധമുllവരാkും.

i. ഈ ച സംഹിതയി u െpടുtിയി ുll മെററ്ലല്ാ ചുമതലെപടുtലുക kും പുറെമ :
I. നി
k് ഞ
േസവന
നി

േവണ്ട മു ഗണന ന കും. ബാ ിങ് iടപാടുക kും പരാതിക പരിഹരിkുnതിനും വയ്kിപരമായ
k് ലഭയ്മാkുവാ േവണ്ടി ഞ
പരിര്ശമിkും.

ii. ബാ ിങ് ഹാളി iരിpിടം oരുkുnതിന് േവണ്ടി ഞ
iii. oരു ഏകജാലക സംവിധാനtിലൂെട നി

പരിര്ശമിkും.

kാവശയ്മായ േസവന

ലഭയ്മാkുnതിന് ഞ

പരിര്ശമിkും.

iv. ചുമതലെpടുtിെകാണ്ടുll കtും പാs്ബുkും ഹാജരാkുn പkം നി
ചുമതലെpടുtിയ വയ്kിെയ നി
നി യിc പരിധി വെര നി ളുെട നിേkപ
പി വലിkുവാ ഞ
aനുവദിkും.
v. aനാേരാഗയ്ം, ശാഖയി േനരി ് വരാനുll കഴിവിലല്ായ്മ തുട ിയ ര്പേതയ്ക സാഹചരയ് ളി 'വാതി pടി‘ ബാ ിങ്
(akൗണ്ടി വരവ് വയ്kാ പണവും i സ്ര്ടെമന്റുകളും വീ ി വnു വാ ുക, കൂടാെത െചkുകളും eഴുതി ന കുn
aേപkയും സ ീകരിcു് പണം, ഡിമാ ഡ് ര്ഡാഫ്ററ്് enിവ വീ ി etിkുക തുട ിയ േസവന
ന കുക) ലഭയ്മാkാ
പരിര്ശമിkും. 70 വയsി കൂടുത ര്പായമുll മുതി n പൗരന്മാ kും ൈവകലയ്മുllവ kും aെലല് ി
ഞ
േരാഗബാധിതരായ വയ്kിക kും (തീര്വമായ aസുഖം aെലല് ി ശാരീരിക ൈവകലയ്മുണ്െടnു ൈവദയ്ശാസ്ര്ത
സ ിഫിkററ്് ലഭിcവ ) കാഴ്ചൈവകലയ്ം ullവ u െpെടയുllവ kും വാതി pടി ബാ ിങ് േസവന
നല്കാ ഞ
onിcു പരിര്ശമിkുnതാണ്.
vi. നി

ളുെട akൗണ്ടി വരുn െപ ഷ വിവര

vii. ര്പേതയ്ക സാഹചരയ്

u െകാllുn െപ ഷ sിപ് ഞ

നി

k് (െപ ഷ കാ k്) ന കും.

ളി െപ ഷ വീ ി െകാണ്ടുതരുnത് ഏ pാടാkാ പരിര്ശമിkും.

viii. േകര്nീകൃതമായ വിവര പരിപാലനം നടtി നി
ബാ ് ശാഖയിലും സ ീകരിkുവാ ഏ pാടാkും.

(െപ ഷ കാ ) സമ pിേkണ്ട ൈലഫ് സ ിഫിkററ്് ഞ

ളുെട ഏതു

ix. ഓ ിസം, െസറിര്ബ പാ സി, മാനസിക തകരാറ്, onിലധികം ൈവകലയ്
enിവ െകാണ്ട് aശkരായ വയ്kിക k്
നാഷണ ര്ടസ്ററ് ആk്, 1999 ര്പകാരം നിയമപരമായ രkാക tാവിെന e െന നിയമിkാെമnും aയാ k് aവ kു
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േവണ്ടി e െന akൗണ്ട് തുട ുകയും ര്പവ tിpിkുകയും െചyാെമnും aശkരായ itരം വയ്kികളുെട
ബnുk k്/ രkിതാk k് ഞ
വഴി കാ ുnതാണ്.
x. െചk് ബുk് സൗകരയ്ം, ATM സൗകരയ്ം, െനററ്് ബാ ിങ് സൗകരയ്ം, േലാk സൗകരയ്ം, ചിലല്റ വായ്പക , െര്കഡിററ്്
കാ ഡുക മുതലായ eലല്ാ ബാ ിങ് സൗകരയ് ളും വിേവചനരഹിതമായി, കാഴ്ചkു ബുdിമു ുllവ kും ലഭയ്മാkുn
കാരയ്ം ഞ
uറpു വരുtും.
xi. നി
k് നി
പതിവായി േയാഗ

ളുെട uത്കണ്ഠക ര്പകടിpിkാനും കൂ ായ aനുഭവസmtി
സംഘടിpിkുവാ ഞ
പരിര്ശമിkും.

12 നി
12.1

സുരkിതവും

സംവിധാന

ളുെട akൗ

നിnും േന

ളുണ്ടാkാനുമായി

ുകൾ സംരkിkൽ

വിശവ്സനീയവുമായ

ബാ

ിങ്,

പണം

െകാടുkൽ

ൾ

e. സുരkിതവും വിശ സനീയവുമായ ബാ ിങ്, പണം െകാടുk സംവിധാന
ഞ
പരമാവധി ര്ശമിkും.
ബി. സുരkിതത സംവിധാന

നി

ആസ ദിkുnു enുറpാkാ

ളുെട ഭാഗമായി കടുt ജാര്ഗത പുല tുnതിനു സാധയ്മായ iട

ളിെലലല്ാം CCTV കയ്ാമറ

sാപിkുnതാണ്.

12.2 മാ

ൾ apേpാൾ ഞ

െള aറിയിkൽ

ആവശയ്മായ മുnറിയിpുക നി
kയkുവാ , നി ളുെട iേpാഴെt േമ വിലാസം, േഫാ നm , െമാൈബ േഫാ
നm , enിവയും i-െമയി ID യും ഞ ളുെട ൈകവശമുണ്െടn് uറpാkുക. iവയി മാററ്മുണ്ടായാ , aതും aത്
െതളിയിkുn േരഖകളും യഥാ സമയം ഞ െള aറിയിkുnു en് uറpു വരുtുക.

12.3 നി
e. നി

ളുെട akൗ

് സവ്യം പരിേശാധിkൽ6

ളുെട കണkു വിവരം aെലല് ി പാസ് ബുk് sിരമായി പരിേശാധിkണെമn് ഞ

ശുപാ ശ െചyുnു.

ഏെത ിലും കണkു േച k െതററ്ാെണnു േതാnിയാ ആവുnതും േവഗം ഞ െള aറിയിkണം. aേpാ ഞ
k്
aതിെനkുറിc് aേന ഷിkാനാകും. േനരി ുll പണംപററ്ുകളും നി ളുെട sിര നി േdശ ളും പതിവായി
പരിേശാധിkുnത്, പണം ന േകണ്ട sാനേtk് തെnയാേണാ േപാകുnെതn് uറpാkുവാ സഹായമാകും.
ബി.

നി

ളുെട

akൗണ്ടിെല

oരു

iടപാട്

ഞ

k്

aേന ഷിേkണ്ടതുണ്െട ി ,

നി

ഞ

ളുമായും

േപാലീസുമായും മററ്ു aേന ഷണ ഏജ സികെള u െപടുേtണ്ടതുണ്െട ി aവരുമായും സഹകരിkണം.

12.4 ്രശd െചലുtൽ
e. നി

ളുെട akൗണ്ടി കൃര്തിമം കാണിkുnത് തടയുnതിലും aത് സംരkിkുnതിലും സഹായിkുവാ നി

ളുെട

െചk്, പാസ് ബുk് മററ്ു സുരkാ വിവര
enിവയി ര്ശd വേkണ്ടത് ര്പധാനമാണ്. താെഴ െകാടുtിരിkുn
uപേദശം പാലിkുnു en് ദയവായി uറpു വരുtുക:
i. നി ളുെട െചk് ബുkും കാ ഡുകളും onിcു സൂkിkരുത്
ii. onും eഴുതാt െചk് ലീഫുക opി ു വയ്kരുത്
iii. നി ളുെട akൗണ്ട് വിവര
, പാs്േവ ഡ്, മററ്ു സുരkാ വിവര
enിവ മെററ്ാരാ k് െകാടുkരുത്.
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ബി. നി
ഞ

ളുെട കാ ഡ്, െചk് ബുk്, enിവ ദുരുപേയാഗം െചyുnതി നിnും സുരk ന കാ en് െചyാനാകുെമn്

നി

സി. നി

െള aറിയിkും.
ളുെട െചk് ബുk്, പാസ്ബുk് aെലല് ി ATM/ െഡബിററ്് കാ ഡ് ന െpടുകേയാ േമാ ിkെpടുകേയാ aെലല് ി

നി ളുെട പി.ഐ.e , മററ്ു സുരkാ വിവര
enിവ മെററ്ാരാ aറിയുകേയാ െചയ്താ akാരയ്ം ഞ െള
aറിയിkുn മുറയ്k്, iവ ദുരുപേയാഗം െചyെpടുnത് തടയുവാ ര്ശമിkുnതിനായി െപെ nുll നടപടികെളടുkും.
മാററ്ുകയും േവണം.
മററ്ാ െk ിലും aറിയാവുn പkം നി ളുെട പി.ഐ.e , പാs്േവ ഡ് enിവ നി
ഡി. നി

ളുെട െചk് ബുk്, പാസ്ബുk് aെലല് ി ATM/ െഡബിററ്് കാ ഡ് ന െപ താേയാ

േമാ ിkെപ താേയാ

aെലല് ി നി ളുെട പി.ഐ.e , പാs്േവ ഡ്, മററ്ു സുരkാ വിവര
enിവ മെററ്ാരാ aറി ു en് സംശയം
േതാnുകേയാ കണ്െടtുകേയാ െചയ്താ akാരയ്ം സാധയ്മാവുnര്ത േനരെt ഞ േളാട് aവശയ്ം പറേയണ്ടതുണ്ട്.
i. നി

k് ന കിയിരിkുn ഞ

ളുെട 24 മണിkൂ

േടാ ര്ഫീ നmറി

േഫാണിലൂെട ന െtpററ്ി ഞ

െള

aറിയിkുകയും uടെന തെn വിവരം sിരീകരിcു് ഞ
k് eഴുതുകയും െചyാം. aെലല് ി , ഈ ആവശയ്tിനായി
നി
k് ന കിയി ുll വിലാസtി i-െമയി മുേഖെന വിവരം aറിയിkാം.
eഫ്. ഞ
നി

െള വിവരമറിയിkുn സമയം വെരയുll ദുരുപേയാഗം കാരണം ന മുണ്ടായാ aതിന്െറ ബാdയ്ത

kായിരിkും.

12.5 പണം നൽകുnത് റdാkൽ
e. oരു െചkിന്െറ പണം ന കുnത് നി tി വയ്kണെമ ി , aെലല് ി നി
aെലല് ി േനരി ുll െഡബിററ്്

നി േdശം റdു െചyണെമ ി നി

ന കിയിരിkുn sിര നി േdശം

േരഖാമൂലം ആവശയ്െpടണം.

ബി. ഗുണേഭാകതാവി നിnും/ uപേയാഗിkുn sാപനtി നിnും പി വലിയ്kാ മു കൂ ിയുll സmതം/ aംഗീകാരം
േനേടണ്ടത് ആവശയ്മാkാെത നി

ന കുn aനുമതി പി വലിkാനുll ഏതു നി േdശവും ഞ

സി. റdു െചyുവാനുll നി

ളുെട തീരുമാനം

ഞ

െള മു കൂ ി aറിയിkാതിരുnാ

സ ീകരിkും.
പണം ന കുnത് റdു

െചyുവാനാെയnു വരിലല്. ഡി. െര്കഡിററ്് കാ ഡ് aടവുകളുെട റdാk , നിജെpടുtിയി ുll മററ്ു നിബnനക kും
വയ്വsക kും വിേധയമാണ്.

12. 6 ന
നി
നി
ന

െpടുtലിേnലുള്ള ബാdയ്ത

വഞ്ചനാപരമായ ര്പവ tനtി ഏ െp ാ , നി ളുെട akൗണ്ടിെല eലല്ാ ന
kും utരവാദിത ം
kായിരിkും. നി
aനവധാനതേയാെട െപരുമാറുകയും aത് ന
kു കാരണമാകുകയും െചയ്താ ആ
ളുെട utരവാദിത ം നി
kാേയkാം.
.............................

50

aനുബnം
ശbാവലി
ഈ ച സംഹിതയി uപേയാഗിcി ുll വാkുകളുെടയും സാേ തിക പദ
aവ തികcും നിയമര്പകാരവും സാേ തികവും ആയ നി vചന ളലല്.

ളുെടയും a tം

iവിെട വിശദീകരിkുnു.

ആധാർ േപ: ഡിജിററ് േപയ്െമന്റുക ബേയാെമര്ടിക് കാ ഡുപേയാഗിcു് സാധയ്മാkുn oരു െമാൈബ apിേkഷ .
ആp്: “ആpിേkഷ ” enതിന്െറ ചുരുk േപര്. uപേയാkാവിന് ര്പേതയ്ക ര്പവ tനം േനരി ് നടtാ രൂപക പന
െചയ്ത േസാഫ്ററ്് െവയറാണ് ആpിേkഷ .
ഓേ ാേമ ഡ് െടലല്ർ െമഷീൻ (e ിeം): oരു uപേഭാkാവിന് തന്െറ കാ ഡും പിnും(PIN) ന കി പണേമാ
വിവര

േളാ മററ്ു േസവന

േളാ ലഭിkുnതിനായി uപേയാഗിkുn സ യം ര്പവ tിkുn യേര്nാപകരണം.

ബാ ിങ്
ഓംബുഡ്സ്മാൻ:
വയ്kിക kും
െചറുകിട
വയ്ാപാര
sാപന
kും
aവരുെട
ബാ ുകളുമായുണ്ടാകുn ത k
ൈകകാരയ്ം െചyുവാ ഭാരതീയ റിസ വ് ബാ ് രൂപം െകാടുt oരു സ തര്n പരാതി
പരിഹാര േഫാറം.
ബാ

ിങ് ഔെ ്ല ്: oരു നി

ിത sലtു ബാ ിങ് േസവനം ര്പദാനം െചyുn oരു ഘടകമാണിത്. ബാ ിന്െറ

ജീവനkാരേനാ aെലല് ി ബിസിെനs് കറസ്േപാണ്ടന്േറാ ആണ് േസവനം ലഭയ്മാkുnത്. നിേkപം സ ീകരിkുക,
െചkുക മാറുക, പണം പി വലിkുക, വായ്പ eടുkുക enീ േസവന
ദിവസം കുറ ത് നാലു മണിkൂ വീതം
ആഴ്ചയി aഞ്ചു ദിവസം ലഭയ്മാkും.
ഭീം : ഭാരത് iന്റ േഫസ് േഫാ മണി(BHIM) enത് യൂണിൈഫഡ് േപയ്െമന്റ് iന്റ േഫസ്(UPI) aടിsാനമാkി നാഷണ
േപയ്െമ റ്സ് േകാ പേറഷ ഓഫ് inയ്(NPCI) വികസിpിc െമാൈബ ആp്.
കാർഡ് : സാധന

kും േസവന

kും പണം ന കുവാനും ATM

നിnും പണം പി വലിkാനും iടപാടുകാരന്

uപേയാഗിkാവുn pാsിക് കാ ഡ്. ഈ ച സംഹിതയി െഡബിററ്്, െര്കഡിററ്്, സ്മാ ്, ATM കാ ഡുക enിവ u െപടുnു.
െ്രകഡി ് കാർഡ്:

സാധന

kും േസവന

kും പണം ന കുവാനും പണം പി വലിkുവാനും നി

െള

aനുവദിkുn വായ്പാ സൗകരയ്മുll കാ ഡ്.
െചk് സമാഹരണ നയം: oരു akൗണ്ടി വരവ് വയ്kാനായി നിേkപിkുn പലതരം േലാk / ഔ ് േsഷ
െചkുകളുെടയും i സ്ര്ടെമന്റുകളുെടയും കാരയ്tി ബാ ് പിnുടരുn നയെtയാണ് െചk് സമാഹരണ നയം
പരാമ ശിkുnത്. aതി താെഴ പറയുnവ u െpടുnു.
 െചk് വാ
aേപkക
 െചkുക akൗണ്ടി വരവ് വkുnതിനുll സമയ ൈദ ഘയ്ം
 െചkു തുക സമാഹരിkുnതി കാലതാമസം വnാ പലിശ ന ക
 േലാk / ഔ ് േsഷ െചkുക akൗണ്ടി uടനടി വരവ് വയ്k .
 െചk് കളk നിരkുക
 സഞ്ചാരമാ ഗtി ന െപടുn െചkുകളും ര്പമാണ ളും aവയുെട
തുക േശഖരിkലും
iടപാടുകാരൻ: akൗണ്ട് ull വയ്kി (സംയുk akൗണ്ട് aെലല് ി eക്സികയ്ൂ , ര്ടsീ, HUF ന്െറ ക tാ
enീ നിലകളി akൗണ്ടി iടപാട് നടtുnവ ; enാ
േസാ േര്ടേഡഴ്സ്/ േര്പാൈര്പെററ് സ്, പാ ട്ണ ഷിപ്,
കmനിക , kbുക , സംഘ
(െസാൈസററ്ീസ്) enിവ u െpടുnിലല്) aെലല് ി ബാ ിന്െറ മററ്ു േസവന
/u പn
enിവ ര്പേയാജനെpടുtുn ആ .
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കറന്റ് akൗ

്: akൗണ്ടിലുll ബാല സിെന ആര്ശയിcു് aെലല് ി പരസ്പരം സmതിc oരു തുക വെര eര്ത

തവണ േവണെമ ിലും പണം പി വലിkുവാ കഴിയുn, ആവശയ്െpടുേmാ ന േകണ്ട നിേkപtിന്െറ രൂപം.
മൃത akൗ

്: ഏക വയ്kിഗത akൗണ്ടി

iടപാടുകാര മരണമടയുകേയാ സംയുk akൗണ്ടുകളുെട

കാരയ്tി oേnാ aതിലധികം േപേരാ മരണമടയുകേയാ െചയ്ത akൗണ്ട്.
ഡീമാ ് akൗ
്: ബുkി eഴുതി സൂkിkാt akൗണ്ട്. നിേkപകരുെട ഓഹരി നിേkപം iലേര്kാണിക്
രൂപtി സൂkിkുn akൗണ്ട്.
നിേkപ akൗ





ുകൾ:

- നി ിത കാലയളവിനകtു പണം പി വലിkലുകളുെട
e tിനും
േസവിങ്സ് നിേkപ
പി വലിkുn തുകയ്kും നിയര്nണം ഏ െpടുtിയി ുll ഡിമാ ഡ് നിേkപം.
നി ിത കാലയളവ് കഴി തിനു േശഷം മാര്തം പി വലിkാനാവുnതും oരു നി ിത കാലയളവിേലk്
, iര ി േന
ബാ ുക സ ീകരിkുnതുമായ നിേkപമാണ് കാലാവധി നിേkപ
; ആവ tിത നിേkപ
നിേkപ
, ഹൃസ കാല നിേkപ
, sിര നിേkപ
, മാസവരുമാന സ ിഫിkററ്്, ൈര്തമാസ വരുമാന
സ ിഫിkററ്് enിവ u െpടുnു.
േനാ ീസ് നിേkപ
- oരു ര്പേതയ്ക കാലയളവിേലkുll കാലാവധി നിേkപ
. enാ കുറ
പkം
oരു പൂ ണ ബാ ിങ് ദിനtിന് മു െപ ിലും േനാ ീസ് ന കിയാ മാര്തം പി വലിkാവുnവ.

iകവ്ി ി: oരു േകാ പേറററ്് sാപനtിന്െറ ഓഹരിെയn നിലയിലുll മൂലധന ഭാഗം;

ഭൗതിക രൂപtിലായാലും

ഡിജിററ് രൂപtിലായാലും.
iലക്േ്രടാണിക് kിയറിങ് േസവനം: kിയറിങ് ഹൗസിന്െറ േസവനമുപേയാഗിcു് oരു ബാ ് akൗണ്ടി
നിnും മെററ്ാരു ബാ ് akൗണ്ടിേലkു തുക iലേര്kാണിക് മാ ഗtിലൂെട ൈകമാറുnതിനുll സര്mദായം.
sിര നിരk് പലിശ : വായ്പാ
വായ്പയുെട വയ്വsകളും നിബnനകളും
നി യിേckും.

കാലാവധി മുഴുവനും
പലിശ നിരk് sിരമായിരിkും. aെലല് ി
aനുസരിcു് ആദയ് ഏതാനും വ ഷ
kു േശഷം നിരk് പുതുkി

asിര നിരk് പലിശ : വായ്പയിന്േമലുll പലിശ നിരk്, സൂചനാ നിരkിന്െറ (െറഫറ സ് േറററ്്)
വയ്തിയാന
kനുസരിcു മാറിെകാണ്ടിരിkുെമnതിനാ നിരk് asിരമായിരിkും.
ഗയ്ാരന്റി: oരു വയ്kിയുെട കടം aെലല് ി ബാdയ്ത aയാ തിരിെക ന കിയിെലല് ി / നിറേവററ്ിയിെലല് ി aത്
തിരിെക ന കും/ നിറേവററ്ും en് മെററ്ാരാ േരഖാമൂലം ന കുn uറp്.
സർkാർ കടp്രതം: െപാതുവായ്പ eടുkുക en uേdശേtാെട സ kാ രൂപം ന കി
െസകയ്ൂരിററ്ി േബാണ്ടാണ്
iടപാടുകളിലല്ാt/

വിതരണം െചyുn

സ kാ കടപര്തം.
നിഷ്്രകിയമായ

akൗ

ുകൾ:

രണ്ടു

വ ഷtിേലെറയായി

യാെതാരു

iടപാടുകളും നടkാt േസവിങ്സ് ബാ ് akൗണ്ട് /കറന്റ് akൗണ്ട്.
imീഡിയ ്

േപയ്െമന്റ് സർവീസ്(IMPS):

െമാൈബ േഫാണിലൂെട തtമയം നടtുn, ബാ ുക

തmിലുll iലേര്kാണിക് പണം aയk േസവനമാണ് imീഡിയററ്് േപയ്െമന്റ് സ വീസ് (IMPS)
നാഷണൽ iലക്േ്രടാണിക് kിയറിങ് സർവീസ്: ഭാരതtി പണം aയkാനായി ഭാരതീയ റിസ വ് ബാ ്
aവതരിpിc iലേര്kാണിക് സംവിധാനം.

52

നാഷണൽ ഓേ ാേമ ഡ് kിയറിങ് ഹൗസ്:
enിവയ്k് േവണ്ടി ബാ ടിsാനtി
aടിsാനtിലുll േവദി.

ബാ ുക , ധനകാരയ് sാപന

, േകാ പേറററ്ുക , സ kാ

വളെര uയ n മൂലയ്tിലുll an -ബാ ് iടപാടുക നടtുn െവബ്

നാഷണൽ iലക്േ്രടാണിക് ഫ
് ്രടാൻസ്ഫർ (NEFT) : oരു ബാ ് ശാഖയി നിnും മേററ്െതാരു ബാ ്
ശാഖയിേലkും പണം ൈകമാററ്ം െചyാനുll സൗകരയ്െമാരുkുn േദശവയ്ാപക സംവിധാനെtയാണ് നാഷണ
iലേര്kാണിക് ഫണ്ട് ര്ടാ സ്ഫ en് പറയുnത്.
നാമനിർേdശ സൗകരയ്ം: നാമനി േdശ സൗകരയ്ം oരു ബാ ിെന ഈ വിധം ര്പാപ്തമാkുnു: മരണമട
നിേkപക നാമ നി േdശം െചയ്തിരിkുn വയ്kിk് നിേkപകന്െറ േപരിലുll aര്തയും പണം ന ക ; ബാ ിന്െറ േസഫ്
കsഡിയി ull, മരണമട
വയ്kിയുെട സാധന
നാമനി േdശം െചyെp ിരിkുn വയ്kിk് മടkി ന ക ; േലാk
വാടകkാരന് മരണം സംഭവിkുn സn ഭ ളി േസഫ്ററ്ി േലാkറിെല സാധന
aയാ നാമനി േdശം െചയ്തയാ kു
നക.
കാലഹരണെp
സമ pിkെp െചk്.

െചk്: െചkിന്െറ തീയതി തുട

ി മൂnു മാസtിനു േശഷം പണം േശഖരണtിനായി

പാൻ (പി.e.eൻ): ഭാരത സ kാരിന്െറ ആദായ നികുതി വകുp് aനുവദിkുn പtു akരാk

u െp ,

ഭാരതtിലാകമാനം ബാധകമായ സവിേശഷ നmറാണ് െപ മനന്റ് akൗണ്ട് നm . നികുതിദായകന്െറ
മാറിയാലും assിങ് ഓഫീസ മാറിയാലും ഈ നm മാറാെത sായിയായി തുടരു nതാണ്.

േമ വിലാസം

പാർ ് ൈടം ബാ ിങ് ഔ ് െല ്: ദിവസം നാലു മണിkൂെറ ിലും ആഴ്ചയി ഏററ്വും കുറ
ദിവസം േസവനം ന കുn ബാ ിങ് ഔെ ്ലററ്്.

ത് aഞ്ചു

പാs്േവർഡ്:

േഫാേണാ iന്റ െനററ്് ബാ ിങ് േസവനേമാ uപേയാഗിkുവാനുll aനുമതിkായി സ യം

െതെരെ ടുt ഗൂഢമായ വാേkാ
തിരിcറിയലിനായും uപേയാഗിkുnു.

ak

േളാ

aവയുെട

കൂ ി

കല tേലാ

േപഴ്സണൽ ഐഡന്റിഫിേkഷൻ നmർ(പിൻ): രഹസയ് സംഖയ് ആയ

ആണ്

പാs്േവ ഡ്.

ഈ നm

iതു

കാ ഡിെനാpം

uപേയാഗിkുnതിലൂെട iടപാടുകാ k് വസ്തുk k്/ േസവന
k് പണം ന കുവാനും പണം പി വലിkുവാനും
ബാ ിന്െറ മററ്ു iലേര്kാണിക് േസവന
uപേയാഗിkാനും aനുമതി ലഭിkും.
േപായിന്റ് ഓഫ് െസയിൽസ്(പി.ഓ.eസ്): പി.ഓ.eസ് aെലല് ി സ ായ്പ് െമഷി en് aറിയെpടുn
iത്
വയ്ാപാര sാപന ളി ചരkുകളുെടയും േസവന ളുെടയും വില്പന പണരഹിത iടപാടുകളായി
നടtുnതിനുll സാേ തിക uപകരണമാണ്. eലല്ാ uപേഭാകതാkളും aവരുെട െഡബിററ്്,
െര്കഡിററ്്,
ര്പീെപയ്ഡ്
കാ ഡുക iതി സ ായ്പ് െചയ്ത് iടപാടുക നടേtണ്ടതാണ്.
റിയൽ ൈടം േ്രഗാസ് െസ ിൽെമന്റ് (RTGS): ബാ ിങ് ചാന വഴി പണം ൈകമാററ്ം െചyാനുll ഏററ്വും
േവഗതേയറിയ മാ gം RTGS സംവിധാനം വാഗ്ദാനം െചyുnു. ‘oററ്െkാററ്k്’ (േര്ഗാസ് െസററ്ി െമന്റ്) en ര്കമtി സമയ
ന മിലല്ാെത, iടപാട് നടkുn സമയtു് തെn തീ pാkലും സംഭവിkുnു.
സൂചിത നിരk്: asിര പലിശ നിരkി aനുവദിkുn വായ്പകളുെട പലിശയുമായി ബnെപടുtിയിരിkുn
ഈ നിരk് ബാ ിന്െറ പലിശ നിരkിന്െറ aളവുേകാലാണ്. ഓേരാ ബാ ും പലിശയുെട സൂചിത നിരk് നി
േഭദഗതി വരുtുnത് aവരുെട നയ
k് aനുസൃതമായാണ്.
മുതിർn പൗരൻ: aറുപതു വയsിനു േമ ര്പായമുll വയ്kിയാണ് മുതി n പൗര .
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യിkുnത്/

െസ ിൽഡ് akൗ

്: കുടി ിക കടം പിരിെcടുkാ േവണ്ടി ബാ ് വാഗ്ദാനം െചyുn oററ്tവണ തീ pാk

പdതി(OTS) ര്പകാരം തീ pാkിയിരിkുn േലാ akൗണ്ട്. iതു സൂചിpിkുnത് കടം വാ ുnയാ യഥാ ttി
oരു തുക ആയിരിkാം aടkുnത്. വായ്പkാരന്െറ വായ്പാചരിര്തം
aടേkണ്ട മുഴുവ തുകേയkാ കുറ
നാളതീകരിkുnതിനായി i െന തീ pാkെp akൗണ്ടുക CIC k് റിേpാ ് െചേyണ്ടതാണ്.
സ്മാർ ് കാർഡ് : വിവര

ൈകകാരയ്ം െചyാ കഴിയുn ൈമേര്കാചിപ് ullി ഘടിpിcി ുllതും oരു െര്കഡിററ്്

കാ ഡിേനാളം വലിpമുllതുമായ pാsിക് കാ ഡാണ് സ്മാ ് കാ ഡ്. iതു തിരിcറിയ , ര്പമാണീകരിk , വിവര
സംഭരണം, enീ കാരയ്
വളെര സുരkിതമായി െചyുn oരു മാ ഗം ലഭയ്മാkുnു. േഫാ വിളിkാനും iലേര്kാണിക്
പണമടkലുക kും മററ്ു ര്പേയാഗ
kും uപേയാഗിkാവുnതാണ്.
തീരുവ പ ിക : iടപാടുകാ k് ലഭയ്മാkിയിരിkുn u പn

kും േസവന

kും ബാ ് ഏ െpടുtിയിരിkുn

ചാ ജുകെള വിശദമാkുnതാണ് തീരുവ പ ിക.
യൂണിൈഫഡ് േപയ്െമന്റ് iന്റർേഫസ്(UPI) : oരു സ്മാ ് േഫാ uപേയാഗിc് ഏെത ിലും രണ്ടു ബാ ്
akൗണ്ടുക തmി േനരെt നി യിcിരിkുn i-െമയി ID മുേഖന പണം ൈകമാററ്ം െചyുവാ aനുവദിkുn
േപയ്െമന്ററ്് സിsം.
മടkി aയc െചk് : പണം ന കാെത ബാ ് തിരിcയkുn (മട

ി വരുn) െചk്.

aനുബnം 1
സമ്രഗ േനാ ീസ് േബാർഡിന്െറ രൂപേരഖ
e. uപേഭാkൃ േസവന വിവര

ൾ:

ഞ
ന കുn േസവന
ഞ
ര്പദ ശിpിcിരിkുnു.
i. നിേkപtിന്െറ ര്പധാന പലിശ നിരkുകളും വിേദശനാണയ് വിനിമയ നിരkുകളും ര്പേതയ്കം ര്പേതയ്കം ബാ ് ശാഖകളി
ര്പദ ശിpിcി ുണ്ട്.
ii. eലല്ാ നിേkപ akൗണ്ടുക kും സുരkിതമായി സൂkിkാ ഏ pിc സാധന
േലാkറുക kും േനാമിേനഷ സൗകരയ്ം ലഭയ്മാണ്.
iii. ഞ

കീറിയതും മുഷി

kും

േസഫ് ഡിേപാസിററ്്

തുമായ േനാ ുക മാററ്ി ന കുnതാണ്.

iv. eലല്ാ മൂലയ്tിലുമുll നാണയ

ഞ

സ ീകരിkുnതും/ ൈകമാററ്ം െചynതുമാണ്.

v. േലാk , ഔ ് േsഷ െചkുക പണമാkി മാററ്ാനുll സമയ പരിധി മനsിലാkാ ഞ
പരിേശാധിkുക.

ളുെട െചk് കളk േപാളിസി

vi. ഔ ് േsഷ െചkുകളുെട തുകയി
......... രൂപ വെര ബാ ് തൃപ്തികരെമnു കരുതുn akൗണ്ടുകളിേലk്
uടനടി െര്കഡിററ്് ന കുnതാണ്.(ഞ ളുെട െചk് കളk േപാളിസി പരിേശാധിkുക.)
vii. ബാ ിന്െറ BPLR(െബഞ്ച്മാ ക് ൈര്പം
aതിന്െറ ര്പാബലയ്tിയതിയും.

െല ഡിങ് േറററ്്)/ MCLR (മാ ജിന േകാs ഓഫ് െല ഡിങ് േറററ്്)enിവയും
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ബി. സർവീസ് ചാർജുകൾ
്രകമ നം.

akൗ

ിന്െറ

തരം

മിനിമം ബാലൻസ്

iതു

ആവശയ്കത

പാലിkാതിരുnാലുള്ള

(്രപതിമാസം/

ചാർജുകൾ

ൈ്രതമാസം/
aർd വർഷം)
1. േസവിങ്സ് akൗണ്ട്.

സി. പരാതി പരിഹാരം:
i. നി

k് eെn ിലും ആവലാതിക /പരാതിക uണ്െട ി ദയവായി സമീപിkുക:

ii.നി ളുെട പരാതി ശാഖാതലtി പരിഹരിkെp ിെലല് ി നി
ബnെpടാം (േമ വിലാസം)
iii. ഞ ളുെട പരാതി പരിഹാരtി നി
തൃപ്തരെലല് ി നി
േമ വിലാസം, െടലിേഫാ നm , i-െമയി വിലാസം)

ഡി. നൽകുn മ ു േസവന
i. ഞ
ii. ഞ
iii. ഞ
iv.ഞ

ഡിജിററ് iടപാടുകളും േസവന

k് ഞ

ളുെട റീജിയണ / േസാണ മാേനജരുമായി

k് ബാ ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാെന സമീപിkാം.(േപര്,

ൾ:
ളും ന കുnു.

േബസിക് േസവിങ്സ് ബാ ് ഡിേpാസിററ്് akൗണ്ടുക തുറkുnു.
ര്പതയ്k നികുതി സ ീകരിkുnു.( ബാ ് ഈ ര്പവ tനം ഏെററ്ടുtി ുണ്െട ി )
പbിക് േര്പാവിഡന്റ് ഫണ്ട് akൗണ്ട് തുറkുnു.( ബാ ് ഈ ര്പവ tനം ഏെററ്ടുtി ുണ്െട ി )

v. മുതി n പൗരന്മാരുെട സmാദയ് പdതി-2004 ന്െറ േസവനം ന കുnു.( ബാ ് ഈ ര്പവ tനം ഏെററ്ടുtി ുണ്െട ി )
vi. ര്പധാനമര്nി േറാസ്ഗാ േയാജന/േകര്n സ kാരും സംsാന സ kാരും സ്േപാ സ െചyുn മററ്ു പdതിക enിവ
eവിെട ര്പവ tിkുnുണ്ട്.(ബാ ് ഈ ര്പവ tനം ഏെററ്ടുtി ുണ്െട ി )
vii. ഞ
viii. ഞ

MSME വായ്പക , u പn

/ മുര്ദ വായ്പക enിവ വിതരണം െചyുnു.

കിസാ െര്കഡിററ്് കാ ഡുക വിതരണം െചyുnു.(ബാ ് ഈ ര്പവ tനം ഏെററ്ടുtി ുണ്െട ി )

ix. ര്പധാനമര്nിയുെട ദുരിതാശ ാസ നിധിയിേലkുll സംഭാവനക ഞ

i. ലഘുേലഖ രൂപtിൽ ലഭയ്മാകുn വിവര
i. മുകളി e മുത ഡി വെര വിശദീകരിcിരിkുn eലല്ാ കാരയ്

സ ീകരിkുnതാണ്.

ൾ:

ളും.

ii. കറ സി ൈകമാററ് സൗകരയ്െtകുറിcുll പൗരന്മാരുെട aവകാശ പര്തിക
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iii. െപാതുiടപാടുക kുll സമയ നിബnനക
iv. eലല്ാ ബാ ് േനാ ുകളുെടയും രൂപക pനയും സുരkാ സവിേശഷതകളും
v.
നിേkപ
, െചk് കളk , പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം, ന
പരിഹാരം, കുടി ികകളുെടയും പണയ
വസ്തുkളുെടയും വീണ്െടടുk , uപേഭാkൃ aവകാശ നയം, uപേഭാkൃ സംരkണ നയം, enിവ സംബnിc
േപാളിസി േരഖക .
vi. സൗജനയ്മായി ന കുn േസവന

ളും മററ്ു േസവന

ളുെട നിരkുകളും വയ്kമാkുn പ ിക.

vii. utമ െപരുമാററ് ച
, െര്കഡിററ്് കാ ഡ് uപേയാഗിkുേmാ പാലിേkണ്ട െപരുമാററ് ച
, uപേഭാkാkേളാടുll
ബാ ിന്െറ ര്പതിjാബdതയുെട ച സംഹിത/സൂk്മ, െചറുകിട വയ്വസായ േളാടുll ര്പതിjാബdതയുെട ച
സംഹിത.
ബാ ് മnിരtിനു പുറtു ന േകണ്ടതായ വിവര





:

ബാ ്/ ശാഖയുെട േപര്
ആഴ്ചയിെല aവധി ദിവസ
ശാഖയുെട ര്പതിവാര ബാ ിടപാടുക iലല്ാt ര്പവൃtി ദിവസം
ശാഖയുെട ര്പവൃtി സമയം.
.................

ഭാരതീയ റിസ വ് ബാ ്, inയ് ബാങ്ക്സ് aേസാസിേയഷ , മററ്ു aംഗ ബാ ുക enിവയുെട കൂ ായ
ര്പവ tനtിലൂെട ബാ ിങ് േകാഡ്സ് ആ ഡ് sാ േഡ ഡ് േബാ ഡ് ഓഫ് inയ് (BCSBI)
ആവിഷ്കരിcതാണ് ഈ ച സംഹിത. െമcെp തും നയ്ായയുkവുമായ ബാ ിങ് സര്mദായം
േര്പാtാഹിpിkുക, േസവന ളുെട കാരയ്tി aടിsാന നിലവാരം നിജെpടുtുക, സുതാരയ്ത uറpു
വരുtുക,
മികc ര്പവ tന നിലവാരം ൈകവരിkുക,
ബാ ും iടപാടുകാരനുമായി ുll
സൗഹാ dപൂ ണമായ ബnം േര്പാtാഹിpിkുകയും aത് വഴി സാധാരണkാരന് ബാ ിങ്
സര്mദായtിലുll വിശ ാസം പരിേപാഷിpിkുകയും െചyുക enിവയാണ് ര്പസ്തുത ച സംഹിതയുെട
മുഖയ് ലക്ഷയ്ം.
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'ബാ ുക സ ീകരിcി ുll ബാ ിങ് നിയമാവലിയും നിലവാര ളും ത ളുെട േസവനം ന കുn സമയtു്
ശരിയായ a ttി u െkാllുnുണ്േടാ' enതിന് േമ േനാ ം വഹിkുവാനും akാരയ്ം uറpാkാനും
oരു സ യംഭരണ sാപനമായി 2006 െഫര്ബുവരിയി sാപിതമായതാണ് BCSBI.
BCSBI രണ്ടു ച സംഹിതക kു രൂപം ന കിയി ുണ്ട്.
iടപാടുകാേരാടുll ബാ ിന്െറ ര്പതിjാബdതയുെട ച
സംഹിതയും സൂk്മ െചറുകിട
സംരംഭ േളാടുll ബാ ിന്െറ ര്പതിjാബdതയുെട ച സംഹിതയും. െഷഡയ്ൂ ഡ് വാണിജയ് ബാ ുക ,
a ബ സഹകരണ ബാ ുക , ര്ഗാമീണ ബാ ുക enിവ u െpടുn BCSBI aംഗ ബാ ുക ഈ ച സംഹിത
aംഗീകരിcു നടpിലാkിയി ുണ്ട്.
BCSBI
aതിന്െറ രൂപtിലും aനുശാസനtിലും oരു പരാതി പരിഹാര േവദിയലല്. enിരിkിലും
ബാ ുകളുെട നയ ളിെലയും നടപടിര്കമ ളിെലയും സംവിധാനtിെലയും aപാകതക uണ്െട ി aവ
കണ്െടtുക en ലkയ്േtാെട പരാതിക പരിഗണിkുകയും നയ്ൂനതക പരിഹരിkുnതിന് േവണ്ട
നടപടിക സ ീകരിkുകയും െചyുnു.
BCSBI െയ കുറിcുll കൂടുത വിവര
k് www.bcsbi.org.in en െവബ്ൈസററ്് ദയവായി സn ശിkുക.

സി - 7, നാലാം നില, ഭാരതീയ റിസ വ് ബാ ് മnിരം, ബാര്n കു ള േകാംpക്സ്, മുംൈബ - 400 051
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