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முன்னுணர
இது ஒரு வொடிக்ணகயொளர் உொிணமக்கொன ஒரு நெறித்ந ொகுப்பு. வங்கிகள்
னி
ெபர் வொடிக்ணகயொளர்கணளக் ணகயொளும்நபொது BCSBI-ன் அங்கத் ினரொக ெொங்கள்
பின்பற்றவிருக்கும் வங்கி ெணடமுணறகளுக்கொன குணறந் பட்ச ர அளவீடுகணள
ெிர்ையிக்கக் கூடிய வொடிக்ணகயொளர்களின் உொிணமக்கொன நெறித்ந ொகுப்பு ஆகும்.
நமலும், வங்கிகள் வொடிக்ணகயொளர்கநளொடு ெடத்தும்

ினசொி பொிவர்த் ணனகளில்

எவ்வொறு நசயல்பட நவண்டும் என்று எ ிர்பொர்க்கப்- படுவண யும் எடுத்துணரக்கிறது.
ொிசர்வ் வங்கி நவளியிடுகின்ற நெறிப்படுத்தும்
அல்ைது
நமற்பொர்ணவயிடும்
அறிவுறுத் ல்களுக்கு ப ிைொகநவொ அல்ைது அவற்ணற விஞ்சிய ொகநவொ இந்
நெறித்ந ொகுப்பு நவளியிடப்படவில்ணை. நமலும் ொிசர்வ் வங்கி அவ்வப்நபொது
நவளியிடும்
அறிவுறுத் ல்கள் மற்றும் வழிகொட்டு ல்கணள
ெொங்கள்
பின்பற்றுநவொம். இத் கு அறிவுறுத் ல்கள் மற்றும் வழிகொட்டு ல்கள் சுட்டிக்கொட்டும்
ரத்ண விட அ ிகமொக ரெிணைப்படிகணள இந் நெறித்ந ொகுப்பின் அம்சங்கள்
ெிர்ையிக்கக்கூடும்.

ஏநனன்றொல், உங்களுடனொன

ெிணைக்கொக ெொங்கநள வலிந்து ஏற்றுக் நகொண்ட சிறந்

எங்களின்

கட்டுப்பொட்டு

பழக்கவழக்கங்கணள இந்

நெறித் ந ொகுப்பு சுட்டிக் கொட்டுகிறது.
மிக உயர்ந்
முயற்சி

ரமுணடய வங்கியல் பழக்கவழக்கங்கணளக்

நமற்நகொண்டு,

சிறந்

வொடிக்ணகயொளர்

ணகக்நகொள்ள ெொங்கள்
நசணவணய

அளித்து,

வொடிக்ணகயொளர்கணள அ ிக அளவில் ிருப் ி அணடயச் நசய்நவொம்.
இந்

நெறித்ந ொகுப்பில்

“ெீங்கள்”

என்பது

வொடிக்ணகயொளணரயும்

“ெொங்கள்”/”எங்களொல்” என்பது வொடிக்ணகயொளர் ெடவடிக்ணகயில் ஈடுபடும்
வங்கிணயயும் குறிக்கும். வங்கிக்கிணள என்பது வங்கியின் முகப்பு / பகு ி நெர வங்கி
முகப்ணபயும் உள்ளடக்கியது.

1.1 நெறித்ந ொகுப்பின் நெொக்கங்கள்
இந்

a.

நெறித்ந ொகுப்பு பின்வரும் நெொக்கங்களுக்கொக உருவொக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்களுக்கொக ெொங்கள் நசயல்படும்நபொது குணறந் பட்ச

ரெிணைகணள

உருவொக்கி சிறந் மற்றும் ெியொயமொன வங்கி ெடவடிக்ணககணள நமம்படுத்து ல்;

b. நசயல்பொடுகளில் நவளிப்ணடயொன ஒளிவுமணறவற்ற

ன்ணமணய அ ிகொிப்ப ன்

மூைம், ெீங்கள் எங்களிடம் ெியொயமொக என்ன எ ிர்பொர்க்கைொம் என்பண

உங்களொல்

ென்றொகப் புொிந்துநகொள்ள முடியும்.
c. நபொட்டி மூைம்

ரமொன நசயல்பொட்டு ெிணைகணள அணடய, சந்ண

சக் ிகணள

ஊக்கப்படுத்து ல்.
d. உங்களுக்கும்

மற்றும்

உங்கள்

வங்கிக்கும்

இணடயில்

நெர்ணமயொன

மற்றும் இைக்கமொன உறவு முணறணய நமம்படுத்து ல்.
e. வங்கி ெிர்வொக அணமப்பில் ெம்பிக்ணகணய வளர்த் ல்.
f. எண்மின்மயமொக்கப்பட்ட சூழலில் வங்கி ெடவடிக்ணகயில் பொதுகொப்பொன
ெியொயமொன முணறயில் வொடிக்ணகயொளர் ெடத் ப்படுவண ஊக்குவித் ல்.
g. வொடிக்ணகயொளர்களின் விழிப்புைர்ணவ அ ிகொிக்கச் நசய்து அவர் ம் பொதுகொப்ணப
உயர்த்து ல்.
பிொிவு 2-ல் முக்கியப் நபொறுப்புகள் பகு ியில் நெறித்ந ொகுப்பின்
அடங்கியுள்ளன.

ரெிணைகள்

1.2 நெறித்ந ொகுப்பின் பயன்பொடு
எங்கள் கிணளகளொல் அல்ைது எங்கள் சொர்பொக நசயல்படும் முகவர்களொல், வங்கி
முகப்புகளில் அளிக்கப்பட்ட அல்ைது ந ொணைநபசி அல்ைது அஞ்சல் அல்ைது
நெரடியொன இருவழித் ந ொடர்புணடய மின்னணு சொ னங்கள், இணையம் மூைம்
அல்ைது நவநறந் வணகயிலும் நசய்யப்படும் நசணவகளுக்கும், அளிக்கப்படும் ெி ிப்
நபொருட்களுக்கும் இந்
நெறித்ந ொகுப்பு நபொருந்தும்.
ஆனொல் இங்கு
குறிப்பிடப்படும் அணனத்துப் நபொருட்களில் சிை வணகயொனணவ சிை வங்கிகளொல்
அளிக்கப்படொமலும் இருக்கைொம்.

a.

ெடப்புக்கைக்குகள், நசமிப்புக் கைக்குகள், குறித் கொை ணவப்புகள் (Term

Deposit), ந ொடர்ணவப்புகள் (Recurring Deposit), நபொது வருங்கொை ணவப்பு ெி ிக்
கைக்குகள் மற்றும் இ ர ணவப்புக் கைக்குகள்.

b.

ஓய்வூ ியம் (Pension), நகொடுப்பொணை (Payment Order), நகட்நபொணை

(Demand Draft)
மின்னணுப்

ந் ி மூைம் பைம் அனுப்பும் நசணவகள் (Wire Transfers) மற்றும்
பொிவர்த் ணனகள், உ ொரைம் - ெிகழ்நெர நமொத் த்

ீர்வு (RTGS),

ந சிய மின்னணு ெி ி மொற்றம் (NEFT), உடனடிப் பைப்பொிமொற்றச் நசணவ (IMPS),
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பட்டுவொடொ இணடமுகம் (UPI).

c.

அரசு பொிவர்த் ணனகள் சம்பந் ப்பட்ட வங்கிச் நசணவகள்.

d.

மின்னணு வடிவக் கைக்குகள் (Demat accounts), ஈவுப்பங்கு (Equity),

அரசுப்பத் ிரங்கள் (Govt. bonds).

e.

இந் ிய கரன்சி நெொட்டுகள் / ெொையங்கள் பொிமொற்ற வச ி.

f.

கொநசொணைகள்

நசகொிப்பு,

பொதுகொப்பு

நபொறுப்பு

நசணவகள்

(Safe

Custody Services), பொதுகொப்பு நபட்டக வச ிகள் (Safe Deposit Locker)

g.

கடன்கள், இருப்புக்குநமல் எடுப்பு, (Over draft) மற்றும் உத் ரவொ ங்கள்

h.

பைப்பொிமொற்றம் உட்பட அந்ெியச் நசைொவைி நசணவகள்

i.

மூன்றொம்

ரப்பு கொப்பீடு மற்றும் எங்கள் கிணளகள் / அங்கீகொிக்கப்பட்ட

பிர ிெி ிகள்/முகவர்கள்
நபொருட்கள்
j.

மூைம்

விற்கப்படும்/சந்ண ப்படுத் ப்படும்

மு லீட்டுப்

கடன் அட்ணடகள் (Credit card) பற்று அட்ணடகள் (Debit Card)

பைம் வழங்கு

அட்ணட (ATM Card) ஸ்மொர்ட்

அட்ணட (Smart Card)

ொனியங்கி
உட்பட

அட்ணடகள்
ிட்டம் மற்றும் விற்பணன முணனய நசணவகள் (POS) (எங்களொல்
உருவொக்கப்படும் எங்கள் சொர்பு அணமப்புகளொல் / ெிறுவனங்களொல் வழங்கப்படும்
கடன் அட்ணடகள் உட்பட).

k. e-வொைட், நமொணபல் வங்கிச் நசணவ, இணைய வங்கிச் நசணவ, UPI, BHIM, ஆ ொர்
நப ஆகிய எண்மின் சொ னங்கள்.
டித்
எழுத்துக்களில் உள்ள முக்கிய வொர்த்ண களின்
அருஞ்நசொற்கள் விளக்கப்பட்டியலில் ரப்பட்டுள்ளன.

நபொருள்

2. முக்கிய நபொறுப்புக்கள்
2.1 உங்களுக்கொன எங்களின் முக்கியப் நபொறுப்புகள்
2.1.1 அணனத்து ெடவடிக்ணககளிலும் ெியொயமொகச் நசயல்படக்நகொரும் உொிணம
உங்களுடனொன எங்களின் அணனத்து ெடவடிக்ணககளிலும் ெியொயமொக நசயல்பட –
a.

வங்கியின்

முகப்புகளில் நரொக்கம் / கொநசொணை இன்ன பிற நபறு ல் மற்றும்

வழங்கு ல், பைம் அனுப்பும் வச ிகள், பணழய அழுக்கணடந்
நெொட்டுகணள
மொற்று ல் நபொன்ற குணறந் பட்ச வங்கி வச ிகணள அளித் ல். நமலும், மொற்றுப்
பட்டுவொடொ வொயில்கள் மூைமொக பைமில்ைொ பொிவர்த் ணனகளுக்கு ஏற்பொடு
நசய்து ரு ல்.
b.

ெொங்கள் அளிக்கும்

மற்றும்

ிட்டங்கள் மற்றும் நசணவகளில் மற்றும் ெணடமுணறகள்

நசயல்முணறகளில்

எங்கள்

அலுவைர்கள்

நசயல்படுவ ில்,

இந்

நெறித்ந ொகுப்பின் நபொறுப்புகள் மற்றும் ரெிணைகணளப் பூர்த் ி நசய் ல்.
c.

எங்கள்

ிட்டங்களும் மற்றும் நசணவகளும் சம்பந் ப்பட்ட

சட்டங்கள் மற்றும்

ஒழுங்குமுணறகணள
உங்களின்
ந ணவகளுக்குப்
நபொருந்தும்
அளவில்
உைர்வுபூர்வமொகவும்
எழுத் ளவிலும்
முழுணமயொக
பூர்த் ி
நசய்வந ொடு
ெடப்பிலுள்ள வங்கியியநைொடு இணயந்து (எண்மின் வங்கியியல் உட்பட)
இருப்பண யும் உறு ி நசய் ல்.
d.

உங்களுடனொன

எங்கள்

ெடவடிக்ணககள் நெர்ணமயொகவும் ந ளிவொகவும்

இருப்பந ொடு நெறிமுணற நகொள்ணகப்படி இருப்பண உறு ி நசய் ல்.
e.

எண்மின்

வங்கிச்

நசணவ

மற்றும்

பைப்பட்டுவொடொ

ீர்வு

அணமப்பு,

பொதுகொப்பொகவும், நசௌகொியமொகவும் மற்றும் வலிணமயொன ந ொழில்நுட் சூழலில்
கிணடக்கச்நசய் ல்.
f. எங்கள் ெி ிப் நபொருட்கள் மற்றும் நசணவகணள அளிக்கும்நபொது வயது, இனம்,
பொல்,
ிருமைமொன ெிணை, ம ம், குணறபொடு, ெி ிெிணை ஆகிய எவற்றின்
அடிப்பணடயிலும் உங்களிடம் பொகுபொடு கொட்டமொட்நடொம்.
g. உங்களுடனொன அணனத்து ெடவடிக்ணககளிலும் சிறந்
ெியொயமொன வங்கி
ெணடமுணறகணள ஊக்குவித்து குணறந் பட்ச சீரொன ர அளணவ பின்பற்றிடுநவொம்.

h. ெியொயமொன சமமொன ெட்புறணவ உங்களுடன் நபைிட ஊக்குவிப்நபொம்.
i. உங்கணளப் நபொதுமொன அளவில் உொியமுணறயில் கவனித்து, ெல்ை ெொகொிகமொன
பண்பு ெைத்துடன் ெடந் ிட எங்கள் பைியொளர்களுக்குப் பயிற்சி அளித் ிடுநவொம்.
வறுகள் ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் புகொர்கணள உடனடியொகக் ணகயொண்டு
அவற்ணறத் துொி மொகச் சொிப்படுத் ி, இரக்கத்துடன் ெடந் ிடப் பயிற்சி அளிப்நபொம்.
2.1.2 நவளிப்பணடத் ன்ணமக்கு உொிணம, ெியொயமொன மற்றும்
நெர்ணமயொன ெடவடிக்ணக
எங்களின் ெி ித்

ிட்டங்கள் மற்றும் நசணவகள் எவ்வொறு நசயல்படுகின்றன

என்பண ப் புொிந்துநகொள்ள உங்களுக்கு உ விட –

a. அவற்ணறப்

பற்றி

கீழ்கண்ட

ஏ ொவது ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கும் நமைொன

நமொழிகளில் உங்களுக்கு உொிய நெரத் ில் நபொதுமொன அளவில்

கவல் அளித் ல் -

இந் ி, ஆங்கிைம் அல்ைது உொித் ொகும் உள்ளூர் நமொழி.

b.

எங்களின் விளம்பரம் மற்றும் வைிக ஊக்குவிப்பு ணகநயடு ந ளிவொக மற்றும்

யொணரயும் ிணச ிருப்பொமல் இருப்பண உறு ிப்படுத்து ல். எங்களின் விளம்பரம்,
ெொங்கள்
உருவொக்கும்
ஒப்பந் ங்கள்
அல்ைது
உடன்படிக்ணககள்
நவளிப்பணடயொன ொகவும், எளி ில் புொிந்து நகொள்ளக் கூடிய வணகயில் ெல்ை
முணறயில்
உங்களுக்குத்
ந ொிவிக்கப்படுவ ற்குத்
ந ணவயொன
அணனத்து
முயற்சிகளும் எடுக்கப்படுவண உறு ி நசய் ிடுநவொம். ெி ிப் நபொருளின் விணை,
இணைந்துள்ள நெொிடர், அந் ப் நபொருளின் பயன்பொட்டு கொைத் ிற்குள் அண
உட்படுத்தும் கட்டைங்கள் மற்றும் ெிபந் ணனகள், பரஸ்பர நபொறுப்புகள்
ந ளிவொகத்
ந ொிவிக்கப்படநவண்டும்.
ெியொயமற்ற
வர்த் கத் ிற்நகொ,
சந்ண ப்படுத்தும் ெடவடிக்ணககளுக்குக் கட்டொயப்படுத்தும் ஒப்பந்
வழிகள்,
எ ிர்மணறயொன வொக்குறு ிகள் அல்ைது ிணச ிருப்பக்கூடிய பிர ிெி ித்துவங்கள்
ஆகியவற்றிற்கு ெீங்கள் உட்படுத் ப்படுவ ில்ணை என்பண உறு ிப்படுத்துகிநறொம்.
இவற்ணற ெிணறநவற்ற, நவளிப்பணடத் ன்ணம குறித் அத் ியொயம் 3, விளம்பரம்,
சந்ண ப்படுத்து ல், விற்பணன குறித்
அத் ியொயம் 4-ல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ள
ெணடமுணறகணளயும் நசயல்பொடுகணளயும் பின்பற்றுநவொம்.
c. எங்களின் ெி ிப் நபொருட்கள் மற்றும் நசணவகள் குணறந் பட்ச ெிலுணவ வட்டி
மற்றும் நசணவக் கட்டைங்கள், அவற்றிற்குப் நபொருந்தும் ெிபந் ணனகள் மற்றும்
கட்டணளகள் விரவும் இணவயணனத்ண யும் நவளிப்பணடயொன முணறயில், உங்கள்
விருப்பப்படி
பின்வரும்
வணகயில்
முழுணமயொகத்
கவல்
ருவண
உறு ிப்படுத்துநவொம்.
i.

குறுஞ்நசய் ி அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைமொக

ii.

மின்னணு அல்ைது அச்சு வடிவில்

iii.

எங்கள் வங்கியின் இணைய ளத் ில் கொட்சிப்படுத் ி

iv.

வங்கிக் கிணளயின் அறிவிப்புப் பைணகயில் கொட்சிப்படுத் ி

(இணையம் மற்று வங்கிக் கிணளயின் அறிவிப்புப் பைணகயில் ந ொிவித் ல் என்பது
இ ர வழிகநளொடு கூடு ைொகப் பின்பற்றப்படும் வழிமுணறயொகும்)

d. உங்களுக்கு என்ன ென்ணமகள் கிணடக்கின்றன - ெீங்கள்

நபற

எப்படி ென்ணமகணளப்

முடியும் மற்றும் உங்கள் நகள்விகள், சந்ந கங்களுக்கு ெீங்கள் யொணர மற்றும்

எப்படி ந ொடர்பு நகொள்ளநவண்டும் எனத் கவல் அளித் ல்.
e.

எங்களின் கிணளகளில் கீழ்க்கண்டணவ குறித்

கவல்கணள உங்களுக்கொக

கொட்சிக்கு ணவத் ல்
i. ெொங்கள் அளிக்கும் நசணவகள்
ii. நசமிப்புக் கைக்கு மற்றும் ெடப்புக் கைக்கில் ெிர்ையிக்கப்பட்டிருக்கும்
குணறந் பட்ச ெிலுணவ ணவத் ிரொவிட்டொல் வசூலிக்கப்படும் கட்டைம்
iii. சிற்நறடு (Booklet) வடிவில் உள்ள

கவல்கள்

f. எங்களின் இணைய ளத் ில் கீழ்க்கண்டணவ குறித்

எங்களின் நகொள்ணககணள

நவளியிடு ல்.
i.

ணவப்புகள்

ii.

கொநசொணை நசகொிப்பு

iii.

புகொர்களுக்குத்

iv.

இழப்பீடு

v.

ெிலுணவ வசூல் மற்றும்
ணகயகப்படுத்து ல்

vi.

வொடிக்ணகயொளர் உொிணமக் கட்டணள

vii.

வொடிக்ணகயொளர் பொதுகொப்புக் நகொள்ணக (கைினி வழிக் குற்றங்களிலிருந்து
பொதுகொப்பு)

viii.

அங்கீகொிக்கப்படொ
மின்னணு
வணரயறுக்கப்பட்ட நபொறுப்பு

ix.

ீர்வு
பிணைய

/

அடமொனப்

வங்கியில்

மு ிநயொர் மொற்றுத் ிறனொளிகளுக்நகன வச ிகள்

நபொருணள

மீட்டு

பொிவர்த் ணனகளில்

g. நெறித்ந ொகுப்ணபப் பற்றிய விழிப்புைர்ணவ அ ிகொித் ிட

i)

ஏற்கனநவ உள்ள வொடிக்ணகயொளரொனொல் நகொொிக்ணகயின்நபொிலும்,
பு ி ொகக் கைக்குத்
ந ொடங்குபவரொனொல் கைக்கு ந ொடங்கும்
சமயத் ில் நெறித்ந ொகுப்பின் ஒரு பிர ிணய உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.

ii)

ஒவ்நவொரு கிணளயிலும் மற்றும் எங்கள் இணைய ளத் ிலும் இந்
நெறிமுணறத் ந ொகுப்பு கிணடக்கச் நசய்நவொம்.

iii)

இந் நெறிமுணறத்ந ொகுப்புபற்றி சம்பந் ப்பட்ட கவணை அளிக்க
எங்கள் ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்நபொம் மற்றும் நெறித்ந ொகுப்ணப
ிறம்பட நசயல்முணறப்படுத்துவண உறு ிப்படுத்துநவொம்.

iv) நெறிமுணறத்ந ொகுப்பு மற்றும் அவற்றில் அடங்கியுள்ள கருத்துக்கள்
குறித்து அவ்வப்நபொது வொடிக்ணகயொளர்கள் கூட்டங்கள் ெடத்துநவொம்.
2.1.3 நபொருந்தும் ன்ணமக்குொிய உொிணம
உங்களின் ந ணவகளுக்நகற்ப உங்கள் ெி ியியல் சூழணை ஆய்வு நசய்து அ ன்
அடிப்பணடயில் அத் ியொயம் 4-ல் விளம்பரம் சந்ண ப்படுத்து ல், விற்பணன
மற்றும்

8.18ல்

மூன்றொம்

ரப்பினொின்

நபொருட்கள்

குறித்து

விவொிக்கப்பட்டுள்ளபடி, உங்களுக்குப் நபொருந் க் கூடிய ெி ிப்நபொருட்கணளப்
பொிந்துணரப்நபொம்.

2.1.4. இரகசியம் கொத் ிட உொிணம
கீநழ அத் ியொயம் 5ல் இரகசியப் பொதுகொப்புக் குறித்து நகொடுக்கப்பட்டுள்ள
கருத்துக்களுக்குட்பட்டு உங்களின் அணனத்து நசொந் த் கவல்கணளயும் னிப்பட்ட
வி த் ில் ரகசியமொன ொகக் கரு ிக் ணகயொள்நவொம்.
2.1.5. புகொர்த் ீர்வு மற்றும் இழப்பீடு
வறுகள் நெர்ந் ிருந் ொல் ெொங்கள் விணரந்தும், கருணைநயொடும் பின்வரும் வணகயில்
நசயைொற்றுநவொம்.
a) உடநன வறுகணளத் ிருத்து ல் மற்றும் எங்கள் வறு கொரைமொக ஏந னும்
வங்கி கட்டைங்கள் வி ிக்கப்பட்டிருந் ொல் அவற்ணற ரத்து நசய் ல். நமலும்
எங்களின்

வறு கொரைமொக உங்களுக்கு ஏந னும் ெஷ்டம் ஏற்பட்டிருந் ொல்,

எங்களின் இழப்பீட்டுக் நகொள்ணகப்படி உங்களுக்கு ெஷ்ட ஈடு அளித் ல்.

b) உங்கள் புகொர்கணள உடனடியொக கவனித்து உொிய ெடவடிக்ணக எடுத் ல்.
c) ெீங்கள் இன்னமும் ிருப் ி அணடயவில்ணைநயன்றொல் அண
எப்படித் ந ொிவிப்பது என்கின்ற ஆநைொசணன கூறு ல்.

நமலிடத் ிற்கு

d) ந ொழில்நுட்ப நசயல்பொடுகளினொல் ஏற்பட்ட பிரச்சிணனயினொல் அவற்ணற
சொி நசய் ிட குந் மொற்று ஏற்பொடுகள் நசய் ல்.
e) எங்களின் கிணளகளில் கீழ்க்கண்டணவ குறித்
கொட்சிக்கு ணவத் ல்.

கவல்கணள உங்களுக்கொக

i)

உங்களுக்கு
ஏந னும் குணற இருப்பின்,
அணுகநவண்டிய அ ிகொொியின் நபயர்.

ii)

அந் வங்கிக் கிணளயில் உங்களின் குணற ீர்க்கப்படொவிடில், அணுக
நவண்டிய மண்டை மற்றும் பிரொந் ிய
அலுவைக
நமைொளர் /
முக்கியத் ந ொடர்பு அ ிகொொியின் நபயர் மற்றும் முகவொி.

iii)

அந் க்

அந் க் கிணளயின் நசயல்பொட்டு பரப்பு எல்ணைக்குொிய
குணற ீர்ப்பொளொின் நபயர் மற்றும் ந ொடர்புக்குொிய விவரங்கள்.

கிணளயில்

வங்கிக்

உங்கள் புகொர் ீர்வுக்கு உொிய உள்ளக நசயல்முணறகணள அறிவிப்நபொம். கூடநவ,
அத் ியொயம் 6-ல் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி வங்கிக் குணற ீர்ப்பொளர் ிட்டம் பற்றிய
விவரங்கணளத் ந ொிவிப்நபொம்.
3.

கவல் - நவளிப்பணட ன்ணம

ெி ிப்நபொருட்கள், நசணவகள், மிக முக்கியமொன கட்டைங்கள் மற்றும் ெிபந் ணனகள்
ஆகியணவ குறித்
கவல்கணள எங்கள் அலுவைகக் கட்டிடத் ிலிலுள்ள அறிவிப்புப்
பைணகயில்,
பின்னிணைப்பு-1-ல்
குறிப்பிட்டபடி
நபொருந்தும்
வணகயில்
இருநமொழியிநைொ / மும்நமொழியிநைொ கொட்சிப்படுத் ிடுநவொம். நமலும், அந் ப்
பைணகயிலுள்ள கவல்கணள ெிகழ்நெர அடிப்பணடயில் அவ்வப்நபொது புதுப்பித்து
அது ெணடமுணறப்படுத் ப்படும் ந ியுடன் கவல் ந ொிவிப்நபொம்.
ெீங்கள் வட்டி விகி ங்கள், கட்டைங்கள் பற்றி பின்வரும் எந்
கவல் நபறைொம்.

ஒன்றின் மூைமும்

a) எங்கள் கிணளகளில் அறிவிப்புகணளப் பொர்ப்ப ன் மூைம்
b) எங்கள் கிணளகணள அல்ைது
ந ொடர்புநகொள்வ ன் மூைம்

உ வி

ணமயங்கணள

ந ொணைநபசியில்

c) எங்களின் இணைய ளத்ண ப் பொர்ப்ப ன் மூைம்
d) எங்களின் ெியமிக்கப்பட்ட அலுவைர் / உ வி ணமய அலுவைணர நகட்கைொம்.

e) எங்கள் கிணள மற்றும் இணைய ளத் ில் உள்ள கட்டைப் பட்டியணைப்
(Tariff Schedule) பொர்ப்ப ன் மூைம்.
3.1 நபொதுவொனணவ
ெொங்கள் பின்வரும் நபொதுவொன கவல்கணள அளிப்நபொம்
a) ெொங்கள் வழங்குகிற மற்றும் உங்கள் ந ணவகளுக்கு
குந் ொக உள்ள
ஏ ொவது ஒரு ிட்டம் அல்ைது நசணவ பற்றி உங்களுக்குத் கவல் அளிப்நபொம்.
b) அடிப்பணடயொன வங்கி நசமிப்புக் கைக்ணகத்
ந ொடங்குவ ற்குத்
ந ணவயொன ஆவைங்கள் எணவ என்பண
இரு நமொழி அல்ைது
மும்நமொழியில் ென்றொகத் ந ொியும்படி எல்ைொ வங்கிக் கிணளகளிலும்
பொர்ணவக்கு ணவக்கநவண்டும்.
c) ெீங்கள் எங்களிடம் கூறியுள்ள, உங்களுக்கு விருப்பமொக உள்ள நசணவகள்
மற்றும்

ிட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி ந ளிவொன

கவணை

(அ ற்குொிய வட்டிவிகி ங்கள், கட்டைங்கள் மற்றும் நசைவு உட்பட) அளித் ல்
d) எங்களின்

நசணவகள்

மற்றும்

ிட்டங்கணளப்

பல்நவறு

வழிகளில்,

உ ொரைமொக வங்கிக் கிணளகள், ஏடிஎம்கள், இணைய ளம், ந ொணைநபசி
இன்ன பிற, எவ்வொறு ெீங்கள் நபறைொம் என்பது பற்றிக் கூறுநவொம். நமலும்
இணவபற்றி கூடு ல் கவல் எவ்வொறு அறிவது என்பது குறித்தும் உங்களுக்குத்
கவல் ருநவொம்.
e) சட்டம், ஒழுங்கு முணற மற்றும் உள்ெிர்வொகக் நகொள்ணகத் ந ணவகளின்படி
நசயல்பட, உங்கள் அணடயொளம் மற்றும் முகவொி ெிரூபிக்க, உங்களிடமிருந்து
எங்களுக்கு என்ன
நவொம்.

கவல் ந ணவ என்பது பற்றியும் உங்களுக்கு

கவல்

ரு

f) எல்ைொ வணகயொன ணவப்புக் கைக்குகள் மற்றும் பொதுகொப்பு நபட்டக வச ிகள்
ஆகியணவகளுக்கு “வொொிசு ொரர் ெியமன வச ி”ணயப் நபறுவது மற்றும் அது
ந ொடர்பொன உங்களின் உொிணமகள் மற்றும் நபொறுப்புகள் குறித்
கவல்கள்
அளித் ல்.
g) கைக்ணகத் ந ொடங்கும் முன்பு, நசமிப்புக் கைக்கு, ெடப்புக் கைக்கு,
அணனத்து ணவப்புக் கைக்குகளுக்கும் ந ொடங்குவ ற்கு உொிய மிக
முக்கியமொன கட்டணளகள் மற்றும் ெிபந் ணனகணள உங்களின் ப ிவுக்கொக
அளிப்நபொம்.
3.2. “அணழப்பு நவண்டொ” நசணவ
எங்கள் வங்கியின் “அணழப்பு நவண்டொ” நசணவ அல்ைது ந சிய “அணழப்பு நவண்டொ
” நசணவயில் நெரடியொகநவொ அல்ைது நசணவ அளிப்பவர் மூைமொகநவொ,
நபயணர
நசணவகள்

ெீங்கள்
குறித்து

ப ிவுநசய் ிருக்கும்பட்சத் ில்,
ெீங்கள்

விரும்பொ

வைிகத்

எங்களின்

உங்கள்

ெி ிப்நபொருட்கள்,

கவல்கணள,

ந ொணைநபசி

அணழப்புகள் / குறுஞ்நசய் ிகள் / மின்னஞ்சல்கள் மூைமொக, உங்களுக்கு ெொங்கள்
அனுப்பமொட்நடொம்.

இருப்பினும்,

உங்களின் வங்கிக் கைக்கு அறிக்ணககள்,

முக்கியமொன அறிவுறுத் ல்கள், உங்கள் பொிவர்த் ணன
ெீங்கள்

குறித்

எச்சொிக்ணககள்,

ற்சமயம் பயன்படுத் ி வரும் ெி ிப்நபொருட்கள் மற்றும் நசணவகள் குறித்

கவல்கள் ஆகியவற்றிற்கு உங்களின் “அணழப்பு நவண்டொ” ப ிவு நபொருந் ொது.

3.3. வட்டி விகி ங்கள்
கீழ்க்கண்டணவ குறித் விவரங்கணள ெொங்கள் உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.
a) உங்களின் ணவப்பு மற்றும் கடன் கைக்குகளின் மீ ொன வட்டி விகி ங்கள்.
b) ெிணையொன வட்டி விகி த் ில் கடன்கள் அளிக்கப்பட்டிருந் ொல், அந் க் கடன்
ஒப்பந் த் ில் உள்ள வட்டி விகி ம் குறித்
விவரங்கள் மற்றும் எந்
ந ியிலிருந்து அது அமைொக்கத் ிற்கு வருநமன்ற விவரம்.
c) மொறுகின்ற வட்டி விகி த் ில் கடன் அளிக்கப்பட்டிருந் ொல், அந் விகி ம்
எந் ஒரு குறியீட்டின் விகி த்துடன் ந ொடர்புணடயது. நமலும் கடன் மீ ொன
உண்ணமயொன வட்டி விகி ம், பிொிமியத் ிநைொ அல்ைது
எவ்வொறு அந்
குறியீட்டு வட்டி விகி த் ிலிருந்து
கைக்கிடப் படுகிறது என்கின்ற விவரம்.

ள்ளுபடியிநைொ

ெிர்ையிக்கப்பட்டு

d) ெிணையொன வட்டி விகி த் ிலிருந்து மொறுகின்ற வட்டிவிகி ம் அல்ைது
மொறுகின்ற வட்டி விகி த் ிலிருந்து ெிணையொன வட்டி விகி த் ிற்கு கடனின்
வட்டிணய மொற்றிக்நகொள்ள ெொங்கள் உங்களுக்கு வொய்ப்பு அளிக்கிநறொமொ?
அவ்வொறொயின் அ ற்கு உொிய கட்டைம்.
e) எப்நபொது ெொங்கள் உங்களின் ணவப்புகளின்மீது வட்டி அளிப்நபொம்,

கடன்

கைக்குகள் மீது வட்டி வசூலிப்நபொம்.
f) உங்களின் ணவப்புகளின்மீதும் கடன் கைக்குகள் மீதும் எவ்வொறு வட்டி
கைக்கிடப்படுகிறது.
3.3.1. வட்டி விகி ங்களில் மொற்றங்கள்
வட்டி விகி ங்களில் மொற்றங்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட விகி த் ில் (அ ொவது மொறுகின்ற
வட்டி விகி ம் எ னுடன் ந ொடர்புணடயந ொ
அந்
குறிப்பிட்ட விகி த் ில்)

மொற்றங்கள்

ஏந னும்

இருக்குமொயின்,

அண

முடிவு

எடுக்கப்பட்ட

இரு

வொரங்களுக்குள் பின்வரும் வணகயில் ந ொிவிப்நபொம்.
a)

கடி ம்

b)
c)

மின்னஞ்சல்
குறுஞ்நசய் ி

d)

ஊடகம்

நமலும் இத் கவணை வங்கிக் கிணளகளிலுள்ள அறிவிப்புப்பைணககள் மற்றும்
இணைய ளத் ின் மூைமொகவும் ந ொிவிப்நபொம்.
3.4 கட்டைப்பட்டியல்
3.4.1. கட்டைங்கள் (fees and charges)

a) எங்களின் கட்டைங்கள் மற்றும் குறிப்பொன நசணவக்குொிய கட்டைங்கள்
வங்கியின் ெிர்வொக மன்றத் ின்
ஒப்பு ணைப் நபற்றுள்ளன. அல்ைது
மன்றத் ொல் அங்கீகொிக்கப்பட்டு இவ்விஷயத் ில் முடிநவடுக்க அ ிகொரம்
பணடத் அ ிகொொியொல் அவற்றிற்கு ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பண
உறு ி நசய்கிநறொம். நமலும் இந் க் கட்டைங்கள் ெியொயமொன ொகவும், ஒநர
மொ ிொியொக உள்ள வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு இணடநய பொரபட்சம் இல்ைொ
வி த் ிலும், ெிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளண உறு ிநசய்கிநறொம்.

b) ெொங்கள்
கட்டைப் பட்டியணை எங்கள் இணைய ளத் ில் பொர்ணவக்கு
ணவத்துள்நளொம் ஒவ்நவொரு கிணளயிலும் அ ன் பிர ி உங்களுக்கு கிணடக்கும்.
இது குறித்
கவல் ஒவ்நவொரு கிணளயின் அறிவிப்புப் பைணகயிலும்
இருக்கும்.
c) உங்களொல் ந ர்ந்ந டுக்கப்படும்
ிட்டங்கள் மற்றும் நசணவகளுக்கு
உொித் ொகும் ஏ ொவது கட்டைங்கள் பற்றி எங்களின் பட்டியலில் ெொங்கள்
உங்களுக்கு விவரங்கள் அளிப்நபொம்.
d) உங்களொல் ந ர்ந்ந டுக்கப்படும் ிட்டங்களின்/நசணவகளின் ஏ ொவது வி ிகள்
மற்றும்
ெிபந் ணனகணளப்
பின்பற்றொமல்
இருத் ல்/மீறு ல்
நபொன்றவற்றுக்கொக உொித் ொகும் அபரொ ங்கள் பற்றியும் ெொங்கள் உங்களுக்கு
கவல் ந ொிவிப்நபொம்.

3.4.2. கட்டைங்களில் மொற்றங்கள்
ெொங்கள் இந்

கட்டைங்களில் எண யொவது அ ிகொித் ொல் அல்ைது ஒரு பு ிய

மொற்றத்ண

அறிமுகப்படுத் ினொல்,

மொற்றியணமக்கப்பட்ட

கட்டைங்கள்

வி ிக்கப்படுவ ற்கு/ அமைொக்கப்படுவ ற்கு ஒரு மொ த்துக்கு முன்நப
கவல்
ந ொிவிக்கப்படும். இண வங்கிக் கைக்கு அறிக்ணககள் / மின்னஞ்சல் / குறுஞ்நசய் ி
எச்சொிக்ணககள் / வங்கிக் கிணளகளிலுள்ள அறிவுப்புப் பைணககள் மூைமொகத்
ந ொிவிப்நபொம். இந் த் கவல் இணைய ளத் ிலும் கொைக்கிணடக்கும்.
3.5 வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகள்
a) ெீங்கள் ஒரு

ிட்டத்ண , நசணவணயப் பயன்படுத் ினொல் ெீங்கள் எங்களிடம்

அளிக்கும்படி நகட்டுள்ள நசணவ சம்பந் மொன வி ிகள், ெிபந் ணனகணள
ெொங்கள் உங்களுக்கு ந ொிவிப்நபொம்.
b) அணனத்துவி ிகளும் ெிபந் ணனகளும் ெியொயமொனணவயொக இருக்கும் மற்றும்
அவற்நறொடு ந ொடர்புணடய உொிணமகள், கடணமகள் மற்றும் நபொறுப்புகள்
ந ளிவொகவும் எளிய நமொழியிலும் ந ொிவிக்கப்படும்.
3.5.1. வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகளில் மொற்றங்கள்
a) வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகளில் ஏந னும் மொற்றங்கள் நசய்யப்பட்டொல், அணவ
அமைொக்கம் நசய்யப்படுவ ற்கு ஒரு
பின்வரும் வணகயில் ந ொிவிக்கப்படும்.
i)

கடி ம்

ii)

கைக்கு அறிக்ணக

iii)

குறுஞ்நசய் ிகள்

iv)

மின்னஞ்சல்

மொ த் ிற்கு

முன்ன ொகநவ

உங்களுக்கு

இந் த் கவல் வங்கியின் ஒவ்நவொரு கிணளயின் அறிவிப்புப் பைணகயிலும் மற்றும்
இணைய ளத் ிலும் ந ொிவிக்கப்படும்.
b) நபொதுவொக ஒரு மொ கொை அவகொசம் நகொடுத்து அறிவிக்கப்பட்ட பின்நப
மொற்றங்கள் அமைொக்கப்படும்.
c) ெொங்கள் முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி மொற்றங்கள் நசய் ிருந் ொல், ெொங்கள் அந்
மொற்றத்ண 30 ெொட்களுக்குள் அறிவிப்நபொம். அத் ணகய மொற்றம் உங்களுக்கு
வச ியொக இல்ைொ

பட்சத் ில்,

ெீங்கள் எங்களது அறிவிப்பு கிணடத்
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ெொட்களுக்குள்,
உங்கள் கைக்ணக முடித்துக்நகொள்ளைொம் அல்ைது மொற்றிக்
நகொள்ளைொம். இ ற்கொக ெீங்கள் எந் கூடு ல் கட்டைங்கநளொ அல்ைது வட்டிநயொ
நசலுத் ந ணவயில்ணை.
d) வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகளில் ெொங்கள் எந் மொற்றங்கணளச் நசய் ொலும்
அவற்ணற அவ்வப்நபொது உடனடியொக எங்களின் இணைய ளத் ில்
ிருத் ி
அணமத்து கவல் அளிப்நபொம். பு ிய வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகளின் ஒரு ெகணை
உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.
4. விளம்பரம், சந்ண ப்படுத்து ல் மற்றும் விற்பணன
a) எங்களின்அணனத்து விளம்பரங்கள் மற்றும் ஊக்குவிப்பு அம்சங்கள் ந ளிவொக
மற்றும் யொணரயும்
ிணச
ிருப்பொமல் இருக்கும்படி அணமந் ிருப்பண
உறு ிப்படுத் ிக் நகொள்நவொம்.
b) கவனத்ண க் கவரும் எந் நவொரு வங்கித்
ிட்டம் அல்ைது நசணவயின்
எந் நவொரு விளம்பரத் ிலும் மற்றும் வைிக ஊக்குவிப்புநவளியீட்டிலும் வட்டி
விகி ம் பற்றி ஒரு குறிப்பிருந் ொல் அ ற்கு இ ர கட்டைங்கள் உொித் ொகுமொ
என்பனவற்ணற குறிப்பிடுநவொம்.
நமலும், நவண்டுநகொளின் நபொில்
இவற்நறொடு ந ொடர்புணடய வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகளின் முழு விபரங்கள்
கிணடக்கும் என்ப ணனயும் குறிப்பிடுநவொம்.
c) ந ொடர்புணடய துணை நசணவகணள அளிக்க, ெொங்கள் மூன்றொம் ரப்பினணரப்
பயன்படுத் ினொல், ெொங்கள் எங்கணளப் நபொன்நற அவர்களும் அந

அளவு

இரகசியத் ன்ணமயுடன் மற்றும் பொதுகொப்பொக உங்கள் நசொந்
கவணை
(அத் ணகய மூன்றொம் ரப்பினருக்கு ஏதும் கிணடத் ொல்) ணகயொள நவண்டும்
என நகட்டுக்நகொள்நவொம்.
d) ெீங்கள் நபற்றுள்ள எங்கள்

ிட்டங்களின் பல்நவறு அம்சங்கணளப் பற்றி

ெொங்கள் அவ்வப்நபொது உங்களுக்கு மின்னஞ்சல், குறுஞ்நசய் ி அல்ைது
ந ொணைநபசி மூைம் ந ொிவிப்நபொம். “அணழப்பு நவண்டொநசணவ”யில் ெீங்கள்
ப ிவு நசய்யொ ிருந் ொல் மட்டுநம எங்கள்
ிட்டங்கள் / நசணவகள்
சம்பந் ப்பட்ட அல்ைது வைிக ஊக்குவிப்பு சலுணககள் சம்பந் ப்பட்ட
கவல்கணள உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.
e) எங்களின் நெரடி விற்பணன முகவர்களுக்கொக (DSA) ெொங்கள் ஒரு ெடத்ண
நெறிணய (Code of Conduct) வகுத்துள்நளொம்.

எங்களின்

ிட்டங்கணள/

நசணவகணள விற்பணன நசய்ய ெொங்கள் இவர்களின்
நசணவணய
பயன்படுத்துகிநறொம்.
எங்களின்
ிட்டங்கணள நெரடியொக அல்ைது
ந ொணைநபசி மூைம் விற்பணனநசய்ய இவர்கள் உங்கணளஅணுகும்நபொது
இவர்கள்

ொங்கள் ‘யொர்’

என அணடயொளம் கொட்டிக்நகொள்ள நவண்டும்.

எங்களின் சொர்பில் நசயைொற்றும் அல்ைது எங்களின் ெி ிப் நபொருட்கணள
விற்பணன நசய்யும் மூன்றொம் ெபர் / முகவர் ெடத்ண நெறித் ந ொகுப்ணப
பின்பற்றுவண ெொங்கள் உறு ி நசய்நவொம்.
f) எங்களின் பிர ிெி ி / கூொியர் அல்ைது நெரடி விற்பணன முகவர் (DSA)
கண்ைியமற்ற முணறயில் ெடந்துநகொண்டொல், அல்ைது நெறித்ந ொகுப்ணப மீறி
இருந் ொல் அண ப்பற்றி விசொொிக்க ெொங்கள்
குந்
ெடவடிக்ணககணள
நமற்நகொள்நவொம் மற்றும் அந் ப்
புகொணரத் க்கவி த் ில் ணகயொண்டு
உங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்ணப ஈடுநசய்நவொம்.
g) எங்களின் சொர்பில் நசயைொற்றும் அல்ைது விற்பணனயில் ஈடுபடும் முகவர்,
னது நசயல் அல்ைது விற்பணன முடிந் பின் அவருக்கு கிணடக்கும் கட்டைம்/
ரகுத்ந ொணக குறித்
கவணை மணறக்க மொட்டொர்.
h) நபொலியொன / அக்கணறயற்ற அணழப்புகளுக்கு எ ிரொன விழிப்புைர்ணவ
வளர்க்கும்
வி த் ில்
நசய் ிகள்
அடங்கிய
வணகயில்
விளம்பரங்களும் அணழக்கப்படுவண உறு ி நசய் ிடநவண்டும்.

அணனத்து

5. ரகசியம் கொத் ல்
உங்களின்
னிப்பட்ட
கவல்கள்
அணனத்ண யும்
(ெீங்கள்
எங்களின்
வொடிக்ணகயொளரொகத் ந ொடர்ந்து இல்ைொ நபொ ிலும் கூட) ரகசியமொன ொகக் கரு ி
பின்வரும் நகொட்பொடுகணளப் பின்பற்றிப் பொதுகொத் ிடுநவொம்.
a) உங்களொல் அளிக்கப்பட்ட அல்ைது நவறுவி த் ில் ந ொிவிக்கப்பட்ட
உங்களின் கைக்குகள் சம்பந் ப்பட்ட கவணை அல்ைது கவல் விவரங்கணள
ெொங்கள் யொருக்கும் (எங்கள் குழுமத் ின் இ ர ெிறுவனங்கள் உட்பட)
ந ொிவிக்கமொட்நடொம்.
இ ற்கு வி ிவிைக்கொன ெிணைகள் பின்வருமொறு:
i.

கடன்

கவல் குழுமங்கல் நெறிமுணறச் சட்டம் CICA-ன்படி கடன்

கவல்

குழுமங்களுக்கு (CIC-க்கொன) கடன். பிணையமில்ைொக் கடன், கடன் அட்ணட
ஆகியணவ குறித்

கவல்கள் அளிப்நபொம்.

ii.

சட்டம் அல்ைது வங்கிக் கட்டுப்பொட்டுக்கு ந ணவயொன கவணை வழங்கு ல்.

iii.

நபொதுமக்களுக்கு ந ொியப்படுத் நவண்டிய கடணமயிருந் ொல் -

iv.

எங்களின் ெைன் கரு ி ெொங்கள் கவல் ரநவண்டிய ெிணை ஏற்பட்டொல் (உ.ம்.
நமொசடிணய

டுக்க) ஆனொல், விற்பணன நெொக்கத் ிற்கொக எங்கள் குழுமத் ின்

இ ர ெிறுவனங்கள் உட்பட நவறு யொருக்கும் உங்கணளப் பற்றி (நபயர் மற்றும்
முகவொி உட்பட) அல்ைது உங்கள் கைக்குகணளப் பற்றி கவல் அளிக்க
ெொங்கள் இண ஒரு கொரைமொகப் பயன்படுத் மொட்நடொம்.
v.

கவல் ந ொிவிக்கும்படி ெீங்கள் எங்களுக்கு அ ிகொரமளித் ொல் -

vi.

உங்கணளப் பற்றி ஒரு வங்கியின் குறிப்பொன விபரம் ந ணவப்பட்டொல், விபரம்
நகொடுக்கும்படி ெொங்கள் நகட்கப்பட்டொல், ெொங்கள் அண க் நகொடுக்கும் முன்பு
உங்களின் எழுத்து பூர்வமொன அனும ி எங்களுக்கு அவசியம்.
b) குறிப்பொக அங்கீகொரம் அளித் ிருந் ொைன்றி, உங்கள் நசொந் த்
விற்பணன நெொக்கங்களுக்கொக எவருக்கும் அளிக்கமொட்நடொம்.
பயன்படுத் மொட்நடொம்.
c) KYC ந ணவகளுக்கொக அன்றி நவறு ஏந னும்

கவணை,
ெொங்களும்

கவல் ந ணவப்பட்டொல்,

அண த் னியொக நசகொிப்நபொம். அது கைக்குத் ந ொடங்கும் படிவத் ின் ஒரு
பகு ியொக இருக்கொது. இவ்வொறு னிப்பட்ட நவறு கவணை நகட்கும்நபொது,
அது எந்
நெொக்கத் ிற்கொக என்பண
விளக்கி, அண ப் நபறுவ ற்கொக
உங்களின் குறிப்பொன அனும ிணயயும் நபறுநவொம்.
5.1.

கடன் நபறுபவர் பற்றித்

கவல் ரும் குழுமங்கள்

(Credit Information Companies-CIC)

ெீங்கள் கடன் வச ிக்கொக விண்ைப்பிக்கும்நபொது –

a. இத் கு குழுமங்களின் (CIC)

பங்களிப்ணப ெொங்கள் உங்களுக்கு கிணடக்கச்

நசய்நவொம். உங்கணளப் பற்றிய கவல்கணள ெொங்கள் அவர்களிடம் நசொ ித்து
அறிநவொம் என்பண யும், அ ன் நபொருட்டு அவர்கள் எங்களுக்கு அளிக்கும்
கவல்கள் உங்களின் கடன்நபறும்
கு ிணய ெிர்ையிப்ப ில் எத் கு
விணளணவ ஏற்படுத்தும் என்பண யும் ெொங்கள் உங்களுக்கு விளக்கமொகத்
ந ொிவிப்நபொம்.
b. உங்கணளப் பற்றி குழுமங்கள் (CIC)

எங்களுக்கு நகொடுத்துள்ள

கவலின்

ெகணை, இ ற்கொன நகொொிக்ணக ெீங்கள் அளித் ிருந் ொல், உொிய கட்டைத்ண
நசலுத் ியபின், உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.

c. எங்களிடம் ெீங்கள் வொங்கிய கடன் குறித்
இணடநவளியில்

கடன்

நபறுநவொர்

கவல்

கவல்கணள சீரொன கொை
குழுமங்களுக்கு

(CIC)

ந ொிவிப்நபொம்.
d. இத் கு குழுமங்களுக்கு (CIC) ெொங்கள் அளிக்கும்

கவல் ெீங்கள் எங்களிடம்

வொங்கிய நசொந் க் கடன்கள் பற்றிய ொக பின்வரும் ெிணையில் இருந் ொலும்,
அண யும் உள்ளடக்கிய ொக இருக்கும்.
i.

ெீங்கள்

நசலுத் நவண்டிய

ந ொணககணள

நசலுத்துவ ில்

பின் ங்கியிருந் ொல்;
ii.

ெீங்கள் கடன்பட்டிருக்கும் ந ொணக சர்ச்ணசக்குொியது எனில்;

e. கடன் ெிலுணவ ெிணைணய உடனடியொக புதுப்பித் ிடுநவொம். கடன் வணை
வறியிருந்து 30 ெொட்களுக்குள் அது
ிருப்பிச் நசலுத் ப்பட்டிருந் ொல்,
உடனடியொக
கவல் புதுப்பிக்கப்படும்.
உங்கள் கடன்
வணை
நசலுத்துவ ில் ொம ம் ஏற்பட்டிருந் ொல், அதுநவ பின்னர் சீரணடந் ிருந் ொல்,
அத் கவணை CIC-க்கு அனுப்பும் அடுத் அறிக்ணகயில் ந ொிவிப்நபொம். கடன்
வணை நசலுத்துவ ில் பகு ியளவு /

ொம ம் / ீர்வில் பொக்கிகள் இருந் ொல்,

அது உங்களின் கடன் ஸ்நகொணரப் பொ ிக்கும்.
f. CIC-க்கு அனுப்பிய கவல் குறித்து ஏந னும் கரொறு எழுந் ொல், CIC-க்கு அது
குறித்து கவல் அனுப்பிய ன் கொரைங்கணள
விவொித்துத் கரொணற சமரசம் நசய் ிடுநவொம்.

ிருப் ியளிக்கும் வி த் ில்

g. ெீங்கள் எங்களிடம் நபற்ற கடன் அல்ைது கடன் வச ி குறித்
ெொங்கள் எந்ந ந்

கவல்கணள

குழுமங்களுக்கு (CIC) அனுப்புகிநறொம் என்பது குறித்

விபரங்கணள ெீங்கள் நவண்டிக்நகொண்டொல் உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.
h. ரூ. 25 ைட்சத் ிற்கும் அ ிகமொக உள்ள கடன்கணள நவண்டுநமன்நற கட்டத்
வறியவர்கணள அணடயொளம் கண்டு அவர்களின் நபயர்கணள இந் ிய ொிசர்வ்
வங்கியின்
வழிகொட்டு ல்களின்படி
கடன்
கவல்
குழுமங்களுக்கு
ந ொிவிப்நபொம்.
i.

ரூ. 1 நகொடிக்கும்* நமல் உள்ள கடன் கைக்குகணள (சந்ந கத் ிற்குொிய /
ெஷ்டமொன) கட்டத்

வறியவர்களின் நபயர்கணள இந் ிய ொிசர்வ் வங்கியின்

வழிகொட்டு ல்களின்படி கடன் கவல் குழுமங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
(*அல்ைது அவ்வப்நபொது ிருத் ியணமக்கப்பட்ட)

6. புகொர்கள், குணறகள் மற்றும் கருத்து ந ொிவித் ல்
6.1 உள்ளக ெணடமுணறகள்
a. ெீங்கள் ஒரு புகொர் நசய்ய விரும்பினொல் ெொங்கள் உங்களுக்கு ந ொிவிப்பன:
i.

எப்படி இண ச் நசய்வது

ii.

எங்நக புகொர் நசய்யப்பட முடியும்

iii.

எவொிடம் புகொர் நசய்யப்பட நவண்டும்

iv.

எப்நபொது ப ிணை எ ிர்பொர்க்கைொம்

v.

குணற ீர்க்க யொணர அணுகுவது

vi.

முடிவு பற்றி உங்களுக்கு ிருப் ிகரமொக இல்ணைநயனில் என்ன நசய்வது
b. ெீங்கள் ஏந னும் நகள்விகள் நகட்டொல், எங்கள் அலுவைர்கள் உங்களுக்கு
ப ில்கள் அளித்து உ வுவொர்கள்.
c. புகொர்கணள
ெியொயமொக மற்றும் விணரவொகக்
ணகயொள எங்களின்
ெணடமுணறகளின் விவரங்கணள எங்நக ந ொிந்துநகொள்ளைொம் என ெொங்கள்
உங்களுக்குக் கூறுநவொம்.
d. உங்களுக்கு குணற ஏதும் இருப்பின், ெீங்கள் உங்கள் வங்கிக் கிணளயில் அணுக
நவண்டிய அ ிகொொியின் நபயணர அறிவிப்புப் பைணகயில் நவளியிடுநவொம்.
கிணள அளவில் உங்கள் புகொர் ீர்க்கப்படொவிடில், அண வங்கியில் உள்ள
உயர்மட்ட அ ிகொொியிடம் எவ்வொறு எடுத்துச் நசல்வது என்பண யும்
அ ற்கொன முடிவொன ப ில் 30 ெொட்களுக்குள் கிணடப்பண
உறு ி
நசய் ிடுநவொம். ெீங்கள் எங்கள் வங்கியின் பிரொந் ிய / மண்டை / முக்கியத்
ந ொடர்பு அ ிகொொிணய கிணளயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முகவொியில் ந ொடர்பு
நகொள்ளைொம்.
e. உங்கள் புகொர் எழுத்து பூர்வமொக நபறப்பட்டு இருந் ொல், உடனடியொக
உங்களுக்கு ஒரு ஒப்பு ணை / ப ிணை அனுப்ப முயற்சி நசய்நவொம். நமலும் ஒரு
புகொர் குறிப்பு எண்ணும், குறுஞ்நசய் ி மூைம் ெீங்கள் ப ிவு நசய்துள்ள
அணைநபசி எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும். உங்கள் புகொர் எங்களொல்
ஏற்படுத் ப்பட்டிருக்கின்ற
ந ொணைநபசி
உ விநமணச
மூைமொகத்
ந ொணைநபசியில்
அல்ைது
வொடிக்ணகயொளர்
நசணவ
எண்ைில்
ந ொிவிக்கப்படுகிறந னில், ெொங்கள் உங்களுக்கு ஒரு புகொருக்கொன குறிப்பு
எண் அளிப்பந ொடு, புகொர்மீது நமற்நகொள்ளப்பட்டு வரும் ெடவடிக்ணகயின்
முன்நனற்றம் பற்றி
ந ொிவிப்நபொம்.

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ெியொயமொன

கொை

வரம்பில்

f. விஷயத்ண ப் பொிசீலித் பின், ெொங்கள் எங்கள் இறு ி முடிணவ உங்களுக்கு
அனுப்புநவொம் அல்ைது ப ில் அளிக்க எங்களுக்கு ஏன் கூடு ல் கொைம்
ந ணவப்படுகிறது என விளக்குநவொம். நமலும் உங்கள் புகொர் கிணடத் பின் 30

ெொட்களுக்குள் அந்
ீர்வொல் ிருப் ி கிணடக்கொவிட்டொல், உங்கள் புகொணரத்
ந ொடர்ந்து நமலும் எப்படி ணகயொள்வது என்பது பற்றி ெொங்கள் உங்களுக்கு
கூறுநவொம்.

g) எங்களிடம் புகொர் நகொடுத் 30 ெொட்களுக்குள் உங்களுக்கு ிருப் ிகரமொன
ப ில் கிணடக்கொ பட்சத் ில், உங்களின் குணறணயத் ீர்த்துக் நகொள்ள நவறு
வழிகணள ெொட விரும்பினொல்,

ெீங்கள் இந் ிய ொிசர்வ் வங்கி ெியமித்துள்ள

வங்கிக் குணற ீர்ப்பொளணர வங்கிக் குணற ீர்ப்பொளர்
ிட்டத் ின்கீழ்
அணுகைொம். அந் த் ிட்டம் குறித் நசயல்முணறகணள எங்களின் அலுவைர்
உங்களுக்கு விளக்கிக் கூறுவொர்.
6.2 வங்கி குணற ீர்ப்பொளர் ிட்டம்
எங்கள் இணைய ளத் ில் வங்கி குணற ீர்ப்பொளர் ிட்டத்ண கொட்சிக்கு ணவப்நபொம்.
ஒரு ெியொயமொன கட்டைம் நசலுத் ிக் நகொருவ ன் நபொில் இ ன் ெகல் கிணடக்கும்படி
நசய்யப்படும்.
குணறத் ீர்ப்பொளர் நசயல்பொட்டு பரப்நபல்ணையின்கீழ் இயங்கும்
கிணளகளில் குணற ீர்ப்பொளொின் நபயரும், ந ொடர்பு நகொள்ளக்கூடிய அணனத்து
விவரங்களும் கொைக்கிணடக்கும். வங்கிக் குணற ீர்ப்பொளர் ீர்ப்பிணன அளித்து,
அ ற்கு எ ிரொக ெொங்கள் முணறயீடு நசய் ிட எந் முகொந் ிரமும் இல்ணைநயனில்
ெொங்கள் அந் த்
ீர்ப்பு வழங்கப்பட்டபின், புகொர் ொரர் அண
ஒப்புக்நகொண்டு
எழுத்துப்பூர்வமொக அளிக்கும் ஒப்புணகணய நபற்றுக்நகொண்டபின், 30 ெொட்களுக்குள்
அண நசயல்படுத் ிடுநவொம்.
6.3 வொடிக்ணகயொளர் கூட்டங்கள்
வொடிக்ணகயொளர்கள் ங்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆநைொசணனகணள எடுத்துணரக்க
உ வும் வணகயில் வொடிக்ணகயொளர் கூட்டங்கணள சீரொன கொை இணடநவளியில்
ெடத் ிட ெொங்கள் முயற்சிகள் நமற்நகொள்நவொம்

6.4 கிணளமட்ட அளவிைொன வொடிக்ணகயளர் நசணவ கமிட்டி கூட்டங்கள்
வங்கியின் கிணளமட்ட அளவிைொன வொடிக்ணகயளர் நசணவ கமிட்டி கூட்டங்களில்,
ெீங்கள் விரும்பினொல் கைந்துநகொள்ள ஏதுவொக, அணவ பிர ி மொ மும் ெடத் ப்படும்
ந

ிணய கிணளயின் அறிவிப்புப் பைணகயில் நவளியிடுநவொம்.

7. கடன் ெிலுணவ வசூலித் ல்

a) ெொங்கள் கடன்கணள நகொடுக்கும்நபொந அண த் ிருப்பிச் நசலுத் , ந ொணக,
கொைவரம்பு மற்றும் கொை இணடநவளி என ிருப்பிச் நசலுத்தும் ிட்டமுணறணய
உங்களுக்கு விளக்குநவொம்.

எனினும்,

ெீங்கள்

ிருப்பிச் நசலுத்தும்

ிட்டமுணறப்படி

நசலுத் ொவிட்டொல்

கடன்கணள

வசூலிக்க,

உள்ெொட்டு

சட்டப்படி ஒரு ெிர்ையிக்கப்பட்ட ெணடமுணற நமற்நகொள்ளப்படும்.
b) கடன் வசூல், அடமொனப் நபொருணளக் ணகயகப்படுத்து ல், மற்றும்

வசூல்

முகவர்கள் ெியமனம் நபொன்றணவ குறித் எங்கள் நகொள்ணககள் வங்கிெிர்வொக
மன்றத் ொல் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டணவயொக இருக்கும்.
c) வசூல் முகவர்கணள ெியமிக்கும்நபொது, ெணடமுணறயிலுள்ள சட்ட ிட்டங்கள்,
நெறிமுணறகள்,
ெிபந் ணனகள்,

வழிகொட்டு ல்கள்,
உொிமம்,

ப ிவு,

அனும ிநபறத்

ஆகியணவ

ந ணவயொன

கைக்கில்

எடுத்துக்

நகொள்ளப்படும்.
d) வசூல் முகவர்கள்
ங்களது நபொறுப்பிணன கவனமொகவும் அடுத் வர்
உைர்வுகணளப் புொிந்துநகொண்டு ணகயொளப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர்கள்
என்பண
உறு ிநசய்து நகொள்நவொம். நமலும், அவர்கள்
ங்களின்
எல்ணைகணள மீறமொட்டொர்கள் என்பண யும் உறு ிநசய்து நகொள்நவொம்.
e) எங்களின்

வசூலிப்பு

நகொள்ணக,

ெயமொன

பண்பு,

ெியொயமொக

ெடந்து

நகொள்ளு ல் மற்றும் வற்புறுத் ல் நபொன்றணவகணளக்நகொண்டது.
f) கடன்கள் சம்பந் மொக ெொங்கள் உங்களுக்கு அணனத்துத்
கவல்கணளயும்
அளிப்நபொம் மற்றும் கடன்கணளத் ிருப்பிச்நசலுத்
க்க முன்னறிப்பு அளிக்க
முயற்சிப்நபொம்.
g) எங்களின்

வறொல், ெீங்கள் துன்பத் ிற்கு உள்ளொகக் கூடொது என்பண க்

கருத் ில் நகொண்டு, வசூலிப்பு முகவர்களிடம், கடன் நசலுத் த்

வறிய ஒரு

கைக்கிணன

நசொ ணன

ஒப்பணடக்கும்

முன்,

ெொங்கள்

பைவணகயொன

முணறணமகணளக் ணகயொள்நவொம்.
h) கடன்

வசூலுக்கொன

ஆரம்பிக்கும்நபொது,
அ ில்

வசூல்

ெடவடிக்ணககணள

உங்களுக்கு

எ ிரொக

ெொங்கள்

ெொங்கள் உங்களுக்கு எழுத்து மூைம் ந ொிவிப்நபொம்.

முகவொின்

ஒப்பணடக்கப்பட்டுள்ளந ொ

நபயர்
அந்

/

யொொிடம்

வசூல்

உங்கள்

முகவொின்

கடன்

கைக்கு

நபயர்,

முகவொி,

ந ொணைநபசி எண்கள் ஆகியவற்ணறயும் ந ொிவிப்நபொம்.
i) எங்களின்
இணைய ளத் ில்
வசூலிப்ப ற்கொன முகவர்கள்
ந ொிவிப்நபொம்.

எங்களொல்
ெியமிக்கப்பட்ட
கடன்
/ ெிறுவனங்கள் பற்றிய விவரங்கள்

j) எங்களின் கிணளகளிலும் கூட, கடன் வசூலிப்ப ற்கொக உள்ள முகவர் மற்றும்
ெிறுவனம் பற்றிய

கவல்கள் மற்றும் ெணடமுணறகணள, நகொொிக்ணகயின்

நபொில் அளிப்நபொம்.
k) எங்களின் அலுவைர்கள் அல்ைது எங்களுக்கொக கடணன வசூலிக்க
மற்றும்/அல்ைது பிணையத்ண ணகயகப்படுத் நசயல்படும் எந் ஒரு ெபரும்
அவணர
/
அவணளப்
பற்றிய
அணடயொளத்ண
கொட்டுவந ொடு
எங்களொல்அங்கீகொரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள கடி த்ண க்
கொட்டுவொர்கள்.
ெீங்கள் நகொொினொல், உங்களுக்கு வங்கியில் அல்ைது வங்கி அ ிகொரபூர்வமொக
வழங்கிய (அவணர/அவணள பற்றிய) அணடயொள அட்ணடணயக் கொட்டுவொர்கள்.
l) கடன் நசகொிப்பு மற்றும் / அல்ைது பிணையத்ண க்
ணகயகப்படுத்து ல்
நபொன்றவற்றில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் அணனவரும் அல்ைது எங்கள் வங்கி
சொர்பொக நசயல்பட அங்கீகொிக்கப்பட்ட எந் ஒரு ெபரும் கீநழ ெிர்ையிக்கப்
பட்டுள்ளபடி வழிகொட்டல்கணளப் பின்பற்றுவர்.
i.

நபொதுவொக உங்கள் விருப்பப்படி ந ொிவிக்கும் இடத் ில் ெீங்கள் ந ொடர்பு
நகொள்ளப்படுவீர்கள்.

ஆனொல், அத் ணகய குறிப்பிட்ட இடம் என எதுவும்

குறிப்பிடப்படொவிட்டொல், உங்கள் வீட்டில் சந் ிக்க இயைவில்ணை எனில்,
வைிகம் ெடத்தும் /ந ொழில் புொியும் இடத் ில் ந ொடர்பு நகொள்ளப்படுவீர்கள்.
ii.

உங்கணளச் சந் ிக்க வரும் ெபொின் அணடயொளம்
அங்கீகொரம்பற்றி உங்களுக்குத் ந ொிவிக்கப்படும்.

மற்றும்

அவரது

iii.

உங்கள் அந் ரங்கம் ம ிக்கப்படும்.

iv.

உங்களுடனொன ெடவடிக்ணக, ந ொடர்புகள் ெொகொீகமொன முணறயில் இருக்கும்.

v.

உங்கள் வியொபொரம் அல்ைது ந ொழிலின் சூழ்ெிணைகணளப் நபொறுத்து, நவறு
வி மொகத் ந ணவப்பட்டொல் விர, நபொதுவொக பிர ிெி ிகள் கொணை 07.00 மைி
மு ல் இரவு 07.00 மைிக்கு இணடப்பட்ட நெரத் ில் உங்கணளத் ந ொடர்பு
நகொள்வொர்கள்.

vi.

ஒரு குறிப்பிட்ட நெரத் ில் அல்ைது குறிப்பிட்ட இடத் ில் அணழப்புகணளத்
விர்க்கும்படி

ெீங்கள் நகொொினொல், அந்

நகொொிக்ணககள் இயன்றவணர

ம ிக்கப்படும்.
vii.

அணழப்புக்களின் நெரம் மற்றும் எண்ைிக்ணக மற்றும் உணரயொடல்களின் அடக்கம்
ஆ ொரமொகப் ப ிவு நசய்து ணவத்துக் நகொள்ளப்படும்.

viii.

கடன்கள் சம்பந் மொக விவொ ங்கள் மற்றும் கருத்து நவறுபொடுகள் ஒருவருக்நகொருவர்
ஏற்கத் க்க வணகயில் மற்றும் ஒழுங்கொன வி த் ில் ீர்க்கப்பட அணனத்து உ வியும்
அளிக்கப்படும்.

ix.

உங்களுணடய இடத் ிற்கு வசூலுக்கு வரும்நபொது ெயத் கு பண்பு ெொகொிகத்ந ொடு
கூடிய ெணடமுணறகள் கணடப்பிடிக்கப்படும்.
எங்களின் அ ிகொொிகள் மற்றும்
முகவர்கள் அவமொியொண க்கு உள்ளொக்கும் துன்புறுத் ல் ரும் பின்வரும் வணகயொன

எந் வி மொன

ெடவடிக்ணககளிலும்

உளொீ ியொகநவொ
ரக்குணறவொகப்
அவமொியொண யொகப்

ஈடுபடமொட்டொர்கள்.

துன்புறுத்து ல்,
நபசு ல்,
நபசு ல்,

நபொது

குடும்ப
குடும்ப

உடல்ொீ ியொகநவொ

இடங்களில்

மொியொண யின்றி

உறுப்பினர்கள்,

ெண்பர்களிடம்

நகௌரவம்,

அந் ஸ்து

இவற்ணறக்

நகடுக்கும்வணகயில் ெடந்துநகொள்ளு ல்,
நபொய்யொக முணறயற்ற வணகயில்
அெொகொிகமொக, நபயணரக் குறிப்பிடொமல் பயமுறுத்தும் வணகயில் ந ொணைநபசியில்
மிரட்டல்கள் விடுத் ல். இருப்பினும் உங்கணளத் ந ொடர்புநகொள்ளத் ந ணவயொன
கவல்கணள
அவ்வப்நபொது
புதுப்பித்துக்நகொள்ளநவண்டியது
உங்களின்
நபொறுப்பொகும். ெீங்கள் அளித்
கவல்களின் அடிப்பணடயில் வங்கி உங்கணளத்
ந ொடர்புநகொள்ள முடியொமல் நபொனொல், வங்கி நபொதுவொக உள்ள நவவ்நவறு
ஆ ொரங்கணளத் ந டி ெண்பர்கள் உறவினர் ஆகிநயொணரத் ந ொடர்புநகொண்டும்
கவல் நபற நெொிடைொம்.
x.

குடும்பத் ில் ஏந னும் துயரமொன சூழல் அல்ைது இ ர நச ம் ஏதும் ஏற்பட்டுள்ள
சூழல்கள் நபொன்ற நபொருத் மற்ற
ருைங்களில் கடன் பொக்கிணய வசூலிக்க
அணழப்புகள்/வருணககள் நமற்நகொள்வது விர்க்கப்படும்.

xi.

இவ்வொறு கடன் வசூலிக்கவரும் ெபர்களிடம் ஏந னும் புகொர்கள் / குணறகள்
உங்களிடமிருந்து வருநமயொனொல் உடநன அதுபற்றி பொிசீலிக்கப்படும்.

7.1 கடன் வசூல் மற்றும் அடமொனப்நபொருள் ணகயகப்படுத்தும் நகொள்ணக
கடன் வசூல் மற்றும் அடமொனப்நபொருள் ணகயகப்படுத்தும் நகொள்ணகணய ெொங்கள்
சட்ட ிட்டத் ிற்கு இணயபுணடய ொன வணகயில் பின்பற்றுநவொம்.
இந் க் நகொள்ணக
எங்களின் இணைய ளத் ில் நவளியிடப்படும்.
அ ன் ஓரு பிர ி எங்களின் எல்ைொ
கிணளகளிலும் உங்கள் பொர்ணவக்கு ணவக்கப்படும்.

8. ெி ிப்நபொருட்கள் மற்றும் நசணவகள்
8.1 ணவப்புக் கைக்குகள்
a. எங்களிடம் ெீங்கள் நசமிப்பு கைக்குகள், குறித் கொை ணவப்புகள், ெடப்புக்
கைக்குகள் நபொன்ற பைவணகக் கைக்குகணளயும் ந ொடங்கைொம்.
கீழ்க்கண்ட வி ங்களில் இத் ணகய கைக்குகணள ந ொடங்கைொம்.
i.

னிெபர்

ii.

கூட்டொக

iii.

கூட்டொக (யொநரனும் ஒருவர்அல்ைது எஞ்சுபவர்)

iv.

கூட்டொக (முந்ண யவர் அல்ைது எஞ்சுபவர்)

v.

கூட்டொக (பிந்ண யவர் அல்ைது எஞ்சுபவர்)

vi.

அல்ைது நவறு வி மொன கைக்குகள்

b. குணறந் பட்ச ெிலுணவக்கொக ந ணவ இல்ைொ

ெீங்கள்

அடிப்பணட வங்கி நசமிப்புக்

கைக்ணக (Basic Savings Bank Deposit Account, BSBD) வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு
அளிப்நபொம்.

நபொதுவொன குணறந் பட்ச நசணவகணள (கைக்குப் புத் கங்கள்

வழங்கு ல்

உட்பட*)

முன்வருநவொம்.

வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு

கைக்ணகத்

கட்டைம்

ஏதுமின்றி

வழங்க

ந ொடங்கும் நவணளயில், ந ணவயொன விொிவொன

கவல்கள் ஒளிவுமணறவின்றி ந ொிவிக்கப்படும்.
* நகொடுப்பனவு (Payment banks) வங்கிகள் மற்றும் சிறுெி ி வங்கிகளுக்கு,
(Pass Book) கைக்கு புத் கங்கள் / கைக்கு அறிக்ணக ஆகியணவ குறித்
ெணடமுணறகள்

ெடப்பிலுள்ள

வழிகொட்டி

இணவகள் கைக்கு அறிக்ணகணயக் கொகி

உத் ரவுகள்

நபொருந்தும்.

வடிவில்/ மின்னணுவடிவில்

பொஸ்புக்கிற்குப் ப ிைொக அளிக்கைொம்.
b. நமற்கண்டவற்ணற ெீங்கள் வொொிசு ெியமன வச ியுடன் அல்ைது இல்ைொமல்
ந ொடங்கைொம். கைக்கு ந ொடங்கும் படிவத் ில் வொொிசு ெியமனம் பற்றி
குறிப்பிட இடம் அளித் ிடுநவொம். நமலும் ெியமன ொரொின் நபயணர பின்வரும்
எந் வணகயில் குறிப்பிட்டுக் கொட்டைொம் என்பண யும் படிவத் ிநைநய நகட்டு
அறிந்துநகொள்நவொம். அ ொவது உங்களின் வொொிசு விவரங்கள் பற்றி நசமிப்பு
கைக்கு புத் கம்/கைக்கு விவரப்பட்டியல்/குறித் கொை ணவப்புச் சொன்றி ழ்
இவற்றில் எ ில் ப ிவுநசய்யநவண்டும் என்பண யும் நகட்டறிநவொம். கைக்கு
ந ொடங்கும்நபொது ெொங்கள் ற்நபொதுள்ள கைக்கு சம்பந் ப்பட்ட மற்றும்
ெியமன வச ிகள் பற்றி விளக்குநவொம்.
c. உங்களின் வொொிசு விவரங்கள் பற்றிய கவணை ஏற்றுக்நகொண்டு அ ணன
கீழ்கண்ட
ஆவைங்களொன
நசமிப்பு
கைக்கு
புத் கம்/கைக்கு
விவரப்பட்டியல்/குறித் கொை ணவப்புச் சொன்றி ழ் மு லியவற்றில் ெொங்கள்
ப ிவு நசய்ய ஒப்புக்நகொள்நவொம்.
உங்கள் நவண்டுநகொளுக்கிைங்க
ெியமன ொரொின் நபயணரயும் அங்நக குறிப்பிடுநவொம்.
d. ணவப்புக் கொப்பீடு குறித்

கவணை பொஸ்புத் கத் ில் அளிக்கைொம்.

e. பொிவர்த் ணனகள் குறித் நபொதுமொன கவல்கணள வங்கிக் கைக்குப் புத் கம்
பொஸ்புத் கத் ில் அளிப்நபொம்.
g) நமலும் ெொங்கள் வழங்கும் எளி ில் பைமொக்கும் ணவப்பு வச ி, மொற்று, உயர்வட்டி
வச ியுணடய கைக்கு மற்றும் இதுநபொல் இ ர
ிட்டங்கள் பற்றி மற்றும்
சம்பந் ப்பட்டுள்ள ெணடமுணறகள் பற்றி கைக்கு ந ொடங்கும்நபொது கூறுநவொம்.
8.1.1 கைக்கு ந ொடங்கு ல் மற்றும் ணவப்பு கைக்குகணள இயக்கு ல்
எந் ஒரு ணவப்புக் கைக்ணகயும்
நசயல்படுநவொம்.

ந ொடங்கும் முன்

ெொங்கள் பின் வருமொறு

a) வங்கியின்

வழிகொட்டு ல்களின்படி

"உங்கள்

வொடிக்ணகயொளணரத்

ந ொிந்துநகொள்க" (KYC) இ ன் கீழ் ந ணவப்படும் வி த் ில் குந் அம்சங்கள்
நமற்நகொள்நவொம்.
b) ெீங்கள் கைக்குத் ந ொடங்கத் ந ணவயொன ஆவைங்கள் அல்ைது சொன்றுகள்
சமர்ப்பிக்கும்படி நகட்நபொம்.
c) எங்களின் "உங்கள் வொடிக்ணகயொளணரத் ந ொிந்துநகொள்க"
என்ற
நகொள்ணகக்குத் ந ணவயொன மற்றும் கறுப்புப்பைத் ிற்கு எ ிரொன அல்ைது
நவறு சட்டொீ ியொன ெிர்பந் ங்களுக்கு அவசியமொன கவல்கணள மட்டுநம
ெொங்கள் உங்களிடம் நகட்டுப்நபறுநவொம். ஒரு நவணள கூடு ைொக ஏந னும்
கவல் ந ணவப்பட்டொல், அ ற்குொிய கொரைத்ண விளக்கிச் நசொல்லிய பிறநக
உங்களிடமிருந்து அத் கு கூடு ல் கவல்கணளப் நபறுநவொம். ஆயினும்
சட்டப்படி ந ணவப்பட்டொைன்றி அண அளிப்பது உங்களின் விருப்பநம.
இத் கு
கவல், அமைொக்கப்பிொிவு அ ிகொொி/வங்கி நெறிமுணறயொளருக்கு
ந ணவப்பட்டொைன்றி, நவறு எவருக்கும் அளிக்கப்படொது மற்றும் ரகசியமொக
ணவத் ிருக்கப்படும்.
d) கைக்குத்
ந ொடங்க படிவங்கள் மற்றும் பிற ஆவைங்கள் உங்களுக்கு
அளிக்கப்படும். இவற்றில் ெீங்கள் ரநவண்டிய முக்கிய கவல்கள் மற்றும்
"உங்கள் வொடிக்ணகயொளணரத் ந ொிந்துநகொள்க" என்ற ந ணவகளுக்நகற்ப
சொிபொர்க்க மற்றும்/அல்ைது ப ிவு நசய்து நகொடுக்கப்பட நவண்டிய
ஆவைங்கள் பற்றிய விவரங்கள் அடங்கி இருக்கும்.
e) ந ணவப்படும்நபொது
எங்களின்
ஆவைங்களில்
விவரங்கணளப்
புதுப்பித்துக்நகொள்ள
"உங்கள் வொடிக்ணகயொளணரத் ந ொிந்துநகொள்க"
நகொள்ணகக்குத் ந ணவயொன ஆவைங்கணள அவ்வப்நபொது சமர்ப்பிக்க
உங்கணள நவண்டுநவொம்.
f) ஒரு ணவப்புக் கைக்கு ந ொடங்கும்நபொது ெணடமுணற சம்பிர ொயங்கணள
ெொங்கள் விளக்குநவொம் மற்றும் ெீங்கள் நகொரும் ந ணவயொன கவல்கணள
அளிப்நபொம்.
g) ெீங்கள் நபறவிரும்பும் ணவப்புக் கைக்கு வச ி ந ொடர்பொன "மிகமுக்கிய
கட்டணளகள்

மற்றும்

ெிபந் ணனகணள"

(Most

Important

Terms

and

Conditions) உங்களுக்கு அறிவிப்நபொம்.

h) ெீங்கள் கைக்ணகத் ந ொடங்கும்நபொது “இந் ிய ணவப்பு கொப்பீடு மற்றும் கடன்
உத் ரவொ

கழகம்”

(DICGC)

வழங்கும்

சிை

வரம்புகள்

மற்றும்

ெிபந் ணனகணளப் நபொறுத்து கொப்பீட்டுத் ிட்டத் ின் கீழ் உள்ள கொப்பீடு
வச ியின் விவரங்கணள உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.

8.1.2 உங்கள் கைக்ணக மொற்று ல்

a) ெீங்கள் ந ர்ந்ந டுத் ெடப்பு/நசமிப்பு கைக்குவணக பற்றி உங்களுக்கு ிருப் ி
இல்ணை என்றொல், ெீங்கள் கைக்கில் மு ன்மு லில் பைம் நசலுத் ிய
ந

ியிலிருந்து
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ெொட்களுக்குள்,

ஒருவணகக்

கைக்கிலிருந்து

மற்நறொன்றிற்கு ெீங்கள் மொற்றிக்நகொள்ள ெொங்கள் உ வுகிநறொம் அல்ைது
ெொங்கள் உங்கள் பைத்ண அது வட்டி ஏதும் சம்பொ ித் ிருந் ொல், அண யும்
நசர்த்து ிருப்பி அளிப்நபொம். நவறு எந் அறிவிப்புக் கொைவரம்பு மற்றும் எந்
கூடு ல் கட்டைங்களும் இ ற்குக் கிணடயொது.
b) ெீங்கள் உங்கள் ெடப்பு / நசமிப்பு கைக்ணக முடித்துக் நகொள்ள ீர்மொனித் ொல்
உங்கள் குறிப்புகணளப் நபற்ற பின் ந ணவயொன ெணடமுணறகணளப் பின்பற்றி
உொிய ஆவைங்கணள சமர்ப்பித் ொல், ெொங்கள் மூன்று அலுவல் ெொட்களுக்குள்
உங்கள் கைக்ணக முடிப்நபொம்.
c) ெீங்கள் உங்கள் கைக்ணக எங்கள் வங்கியின் மற்நறொரு கிணளக்கு மொற்ற
விரும்பினொல், ெொங்கள் அவ்வி ம் நசய்நவொம். உங்கள் நகொொிக்ணகணயப்
நபற்ற பின், மூன்று ெொட்களுக்குள் விரும்பிய கிணளக்கு மொற்றிவிடுநவொம்.
அப்நபொது பு ிய முகவொிக்கொன சொன்றொவைங்கள் எண யும் வலியுறுத் ொமல்,
உங்களின் உறு ிநமொழியின் நபொிநைநய இண ச் நசய்நவொம்.
ஆறு
மொ ங்களுக்குள் பு ிய முகவொிக்கொன சொன்றொவைங்கணள ெீங்கள் சமர்ப்பிக்க
நவண்டும். பு ிய கிணளயில் உங்கள் கைக்கு நசயல்படத் ந ொடங்கியதும்
உங்களுக்குத்
ந ொியப்படுத்துநவொம். உங்கள் கைக்கு ந ொடர்பொன
ெிணையொன நசயல்முணற கட்டணளகள், நெரடிப் பற்றுகள் குறித்

கவல்கணள

பு ிய கிணளக்கு அனுப்புநவொம்.
8.1.3 நசமிப்பு / ெடப்புக் கைக்குகள்
ெீங்கள் ஒரு ணவப்புக் கைக்ணகத் ந ொடங்கும்நபொது ெொங்கள் a) ஒரு

குறிப்பிட்ட

கொைவரம்பிற்குள்

கட்டைமின்றி

நசய்யக்கூடிய

பொிவர்த் ணனகள், பைம் எடுத் ல்களின் எண்ைிக்ணக, மு லியணவ பற்றி
உங்களுக்குத் கவல் ந ொிவிப்நபொம்.
b) இத் ணகய வரம்புகணள மிஞ்சும்நபொது கட்டைங்கள் ஏந னும் இருந் ொல்,
அணவ பற்றி உங்களுக்குத்

கவல் ந ொிவிப்நபொம்.

கட்டைங்களின் விவரம் நகொடுக்கப்படும்.

கட்டைப் பட்டியலில்

c) உங்கள் நசமிப்பு ணவப்புகள் மீது வழங்கப்படும் வட்டி விகி ம் என்ன, அது
எப்படி கைக்கிடப்படுகிறது மற்றும் அது அளிக்கப்படும் கொைவணரயணற
என்ன என்பது பற்றி ந ொிவிப்நபொம்.

d) 8.1.3.1 குணறந் பட்ச இருப்பு

a) நசமிப்புக் கைக்கில் பரொமொிக்கப்படநவண்டிய குணறந் பட்ச இருப்பு பற்றிய
கவணை
எங்கள்
வங்கிக்
கிணளகளில்
அறிவிப்புப்
பைணககளில்
ந ொியப்படுத்துநவொம்.
b) நசமிப்புக்

கைக்கு,

ெடப்புக்

கைக்கு

அல்ைது

ஏந னும்

ணவப்புக்

கைக்குகளுக்கு ெொங்கள் பின்வரும் கவல்கணள அளிப்நபொம்.

i.

இத் கு கைக்குகணள இயக்க, உருவொக்கப்பட்டுள்ள வி ிகள் மற்றும்
ெிபந் ணனகளின்
குணறந் பட்ச

ii.

ஒரு

அம்சமொக,

பரொமொிக்கப்பட

நவண்டிய

இருப்புகள் பற்றி கவல் ந ொிவிப்நபொம்.

உங்கள் கைக்கில் ெீங்கள் குணறந் பட்ச இருப்ணப பரொமொிக்கத்
வறினொல்,

அ ற்கொக வி ிக்கப்படும் கட்டைங்கள் பற்றி

கவல்

ந ொிவிப்நபொம். கட்டைப் பட்டியலில் கட்டைங்களின் விவரங்கள்
நகொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

iii.

குணறந் பட்ச இருப்பு குறித்து ஏந னும் மொற்றங்கள் இருப்பின், 30
ெொட்களுக்கு முன்ன ொக

கவல் ந ொிவிக்கப்படும்.

இந்

மொற்றம்

அமைொக்கப்படும் கொைத் ில், குணறந் பட்ச இருப்ணப பரொமொிக்கத்
வறினொல், அ ற்கொக ெொங்கள் கட்டைங்கள் ஏதும் உங்களிடமிருந்து
வசூலிக்கமொட்நடொம். நமலும், கட்டைம் வி ிப்ப ற்கு முன்பொக ெீங்கள்
உங்கள் கைக்ணக BSBD கைக்கொக மொற்றுவ ற்கொன வொய்ப்ணபயும்
உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
iv.

குணறந் பட்ச இருப்ணப பரொமொிக்கொ கொரைத் ிற்கொகக் கட்டைம்
வி ிக்கப்பட்ட
கொரைத் ொல்
மட்டுநம
அ ிலுள்ள
ெிலுணவ
எ ிர்மணறயொக (பற்றொக) மொறிப் நபொகவில்ணை என்பண
உறு ி
நசய் ிடுநவொம். ஒருநவணள கைக்ணக முடிக்க அல்ைது புதுப்பிக்க
நெொிடும்நபொது, இவ்வொறு வி ிக்கப்பட்ட கட்டைத் ின் பொக்கிணய
உங்களிடம் நகட்கமொட்நடொம்.

v.

குணறந் பட்ச அவசிய இருப்பில் ந ொணக எந்
உள்ளந ொ,

அ ன்

விகி த் ிநைநய,

அளவில் குணறவொக

இ ற்கொன

கட்டைம்

வி ிக்கப்படும்.
8.1.3.2 கட்டைங்கள்
கொநசொணை புத் கங்கள் வழங்கு ல், கைக்குகளின் கூடு ல்/ெகல் அறிக்ணக, ெகல்
கைக்கு புத் கம், நசலுத் ப்பட்ட கொநசொணைகளின் ெகல்கள், புத் கத் ொள் எண்
(கைக்நகட்டின் ஒரு பக்கம் folio) கட்டைங்கள், பற்று அட்ணட, ஏடிஎம் அட்ணட,
ணகநயழுத்ண சொிபொர்த் ல், கொநசொணை ிருப்பி அனுப்பப்படு ல், உொிணம அ ிகொரம்
வழங்கு ல் அல்ைது கைக்கு வங்கியில் மொற்றம், நசமிப்பு / ெடப்பு கைக்குகணள
முடித் ல், கைக்கிலிருந்து பைம் எடுத் ல் / கைக்குத் ந ொடங்கிய வங்கிக் கிணளயில்
/ மற்ற கிணளகளில் பைம் நடபொசிட் நசய் ல் உங்கள் வங்கியின் ATM / இ ர
வங்கியின் ATM / நுண் ATM நபொன்றவற்றில் பைம் / பைம்சொரொ பொிவர்த் ணனகள்
நசய் ல் மு லியவற்றுக்கொன குறிப்பிட்ட கட்டைங்கள் எங்கள் கட்டைப் பட்டியலில்
நகொடுக்கப்படும்.
ஏந னும்
சலுணககள்
/
விைக்குகள்
இவற்றில்
அளிக்கப்பட்டிருந் ொல், அணவ ெணடமுணறயில் இருக்கும் கொைகட்டத் ில் விைக்கிக்
நகொள்ளப்படமொட்டொது.

8.1.3.3 கைக்குப் புத் கம் / அறிக்ணககள்*
a. ெீங்கள் கைக்குப் புத் கத்ண

(Passbook) ந ர்வுநசய்யொவிடில், உங்கள்

கைக்ணக ெிர்வகிக்க மற்றும் அ ில் ப ிவுகள் சொிபொர்த் ிட உ வும் நபொருட்டு
ெொங்கள் ஒரு மொ ொந் ிர அறிக்ணக/ெீங்கள் விரும்பினொல் மின்னஞ்சல் மூைமும்
அனுப்புநவொம்.
b. உங்கள் கைக்குவணகக்கு வழக்கமொக உள்ளண விட அடிக்கடி கைக்கு
அறிக்ணககள் ந ணவப்பட்டொல் ஒரு கட்டைம் நசலுத்துவ ன்நபொில் ெீங்கள்
அண க் நகட்டுப் நபறைொம். இ ற்கொன கட்டைம் கட்டைப் பட்டியயில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
c. எங்களின் MICR நகொட் மற்றும்

IFSC நகொடு ஆகியவற்ணற கைக்குப்

புத் கங்கள் மற்றும் கைக்கு அறிக்ணககளில் நகொடுப்நபொம்.
d. எங்கள் வங்கியின் வொடிக்ணகயொளர் நசணவ எண் / வங்கிக் கிணளயின் ந ொடர்பு
ந ொணைநபசி எண் ஆகியவற்ணற கைக்குப் புத் கங்கள் மற்றும் கைக்கு
அறிக்ணககளில் நகொடுப்நபொம்.

e. கடன் கைக்கின் விவரமொன அறிக்ணகணய ஒவ்நவொரு ெி ியொண்டிலும்
கட்டைம் ஏதுமின்றி அளிப்நபொம்.
ஆன்ணைன் மூைமொக, மின்னஞ்சல்
மூைமொக இண க் கிணடக்கச் நசய்நவொம். இணவகளில்ைொ பட்சத் ில் பொலில்
அனுப்புநவொம். இந் க் கடன் கைக்கின் விவர அறிக்ணகயின் அ ிகமொன
ெகல்கள் ந ணவப்பட்டொல், அ ற்நகன கட்டைம் நசலுத் நவண்டும்.
அதுபற்றிய கவல் இணையத் ிலுள்ள எங்கள் கட்டைப்பட்டியலிலும், கடன்
சொர்ந் ஆவைங்களிலும் ந ொிவிக்கப்பட்டிருக்கும்.
* கைக்குப் புத் கம் / அறிக்ணககள் குறித் நகொட்பொடுகள் நகொடுப்பனவு
வங்கிகள் மற்றும் சிறுெி ி வங்கிகளுக்கு, ெடப்பிலுள்ள நசயல்முணற
வழிகொட்டு ல்களின்படி அணமந் ிருக்கும்.
இத் கு வங்கிகள் கைக்குப்
புத் கத் ிற்குப் ப ிைொக கொக வடிவிநைொ / மின்னணு வடிவிநைொ அளிப்ப ற்கு
அனும ி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
8.1.3.4 ணவப்புக் கைக்குகணள நமம்படுத்து ல் மற்றும் ம ிப்புக் கூட்டு நசணவகள்
ஒரு ணவப்புக் கைக்ணக நமம்படுத் த் ந ணவயொன ெிபந் ணனகணள உங்கள் வங்கி
ணவப்புக் கைக்கு பூர்த் ி

நசய்யுமொனொல்,

உங்களின்

எழுத்துப்பூர்வ

சம்ம த்ண ப்
நபற்ற பின்னநர ெொங்கள் அண ச் நசய்நவொம்.
சம்ம த்ண
அங்கீகொிக்கப்பட்ட மின்னணு ஊடகம் மூைமொகவும் ெீங்கள் அனுப்பைொம். அண
சொிபொர்த் பின்னர் கைக்ணக நமம்படுத்துநவொம்.
8.1.3.5 ணவப்புக் கைக்குகணள கீழ்ெிணைப்படுத்து ல்
உயர்ந்
ெி ிப்நபொருள் ெிணையிலிருந்து உங்கள் கைக்கு கீழ் ெிணைக்கு
இறக்கப்டும்நபொது உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம். முப்பது ெொட்கள் அறிவிப்புக்குப்
பின் இவ்வொறு கீழிெிணைக்கு கைக்கு இறக்கப்படும்.
8.1.4 இளவர் (Minor) கைக்குகள்
(a) ஒரு வயது வரொ ெபர் (18 வயது பூர்த் ி ஆகொ வர்) எப்படி கைக்குத் ந ொடங்க
முடியும் மற்றும் அது எப்படி இயக்கப்படைொம் என்பண ப் பற்றி ெீங்கள் விபரம்
நகட்டொல் ெொங்கள் ப ில் அளிப்நபொம்.
(b) ெொங்கள் கைக்கு ணவத் ிருக்கும் ெபர் நமஜரொகும் ந

ிணயத் ந ொிவிப்நபொம்.

8.1.5 நசயல்படொ / முடங்கிய கைக்குகள்
ெொங்கள் a. ெீங்கள் கைக்கு ந ொடங்கும்நபொது உங்கள் கைக்கு நசயல்படொ / முடங்கிய
கைக்கொக உங்கள் கைக்கு வணகப்படுத் ப்பட கொைவரம்பு எது எனக்
கூறுநவொம். உங்கள் கைக்கு நசயல்படொ / முடங்கிய அல்ைது நகொரப்படொ

கைக்கு என்று வணகப்படுத் ப்படுவ ற்கு மூன்று மொ ங்களுக்கு முன்,
கணடசியொகப் ப ிவு நசய்யப்பட்ட முகவொிக்கு அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைம்
கவல் ந ொிவிப்நபொம்.
b. ெொங்கள் உங்கள் கைக்கு நசயல்படொ
/ முடங்கிய கைக்கொக
வணகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது என்கிற விவரத்ண
குறுஞ்நசய் ி அல்ைது
மின்னஞ்சல் மூைமொகவும் ந ொிவிக்க முயற்சிகள் நமற்நகொள்நவொம்.
c. நசயல்படொ
/
முடங்கிய
கைக்கொக
உங்கள்
கைக்கு
வணகப்படுத் ப்படுவ ற்கு முன்ன ொகநவ உங்களுடன் கூட்டொக கைக்கு
ணவத்துள்ள அணனவருக்கும் இண த் ந ொியப்படுத்துநவொம்.
d. ெீங்கள் உங்கள் கைக்ணக நசயல்படுத்
விரும்பினொல் அ ற்கொக
பின்பற்றநவண்டிய ெணடமுணறணய ெொங்கள் உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
e. நசயல்படொ / முடங்கிய கைக்கு என்ற கொரைத் ிற்கொக மட்டுநம ெொங்கள்
கட்டைம் வசூலிக்க மொட்நடொம்.
f. நசயல்படொ / முடங்கிய கைக்ணக நசயல்படுத்துவ ற்கு எந் க் கட்டைமும்
வி ிக்கப்படமொட்டொது.
g. முடக்கப்பட்ட கைக்ணக உங்கள் நகொொிக்ணகயின் நபொில் நசயல்படணவத்தும்
அண உங்களுக்குப் பல்நவறு வழிகளில் (குறுஞ்நசய் ி / மின்னஞ்சல் / கடி ம்
உட்பட) ந ொிவிப்நபொம்.
8.1.6 உங்கள் கைக்ணக முடித் ல்
வழக்கமொன சூழ்ெிணைகளில் ெொங்கள் குணறந் பட்சம் 30 ெொட்கள் கொை அவகொசம்
அளிக்கொமல், கொரைத்ண க் கூறொமல், உங்கள் கைக்ணக முடிக்க மொட்நடொம்.
இவ்வொறு
உங்களொல் ஏற்கனநவ வழங்கப்பட்ட கொநசொணைகளுக்கு மொற்று
ஏற்பொடுகள் ெீங்கள் நசய்ய நவண்டியது அவசியம்.
மற்றும் ெீங்கள் இத் ணகய
கைக்கிலிருந்து எந் புது கொநசொணைகளும் நகொடுப்பண
விர்க்க நவண்டும்.
8.2 ீர்வுமுணறசுழற்சி (Clearingcycle) / ெி ியியல் உபகரைங்கள் நசகொித் ல்
(Collection Services)
a. நசகொிப்ப ற்கொக வங்கியில் நகொடுக்கப்படும் கொநசொணைகணளப் நபொடுவ ற்கு
ஒரு நபட்டிணய ெொங்கள் வங்கிக் கிணளகளில் ணவத் ிருப்நபொம். அ ில்
நபொடப்படும் கொநசொணைகள் உொிய நெரத் ில், சொியொக கைக்கில் எடுத்துக்
நகொள்ளப்படுவ ற்கு

உொிய

முன்நனச்சொிக்ணகணய

ெொங்கள்

கணடப்பிடிப்நபொம்.

இருப்பினும் ெீங்கள் விரும்பினொல், கொநசொணைணயப்

நபட்டியில் நபொடொமல், உொிய ஒப்புணகணயப் நபற்று முகப்பில் அளிக்கைொம்.

b.

ெொங்கள் உள்ளூர் மற்றும் நவளியூர் கொநசொணைகளுக்கொன
ந ொிவிப்நபொம்.

அந ெொளின்

ீர்வுக்கொன

கொை

ீர்வுமுணற பற்றி

வரம்பு,

ீர்வுக்கொக

நகொடுக்கப்பட்ட கொநசொணைக்கொன பைத்ண
கைக்கிலிருந்து எப்நபொது
ெீங்கள் எடுக்கைொம் மற்றும் எங்கள் கொநசொணை ஏற்புக் நகொள்ணகயின்படி
கொநசொணை ீர்வில் ொம ம் ஏற்பட்டொல் அ ற்கொன வட்டி எந் ெொளிலிருந்து
கைக்கிடப்படும் ஆகிய விவரங்கணள உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
c. எங்களின் கொநசொணை ஏற்பு / இழப்பீடு நகொள்ணகயின்படி உபகரைங்கள்
நசகொிப்பில் கொை ொம ம் ஏற்பட்டொல் உங்களிடமிருந்து நகொொிக்ணக
ஏதுமின்றிநய உங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குநவொம்.
d. ெீங்கள்

நடபொசிட்

நசய்

கொநசொணை

பைம்

நகொடுக்கப்படொமல்

ிருப்பப்பட்டொல், உங்களுக்கு குறுஞ்நசய் ி அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைமொக
உடனடியொக கவல் ந ொிவிப்நபொம்.
e. ஒரு கொநசொணை பைம் நகொடுக்கப்படொமல்
ிருப்பப்படுமொனொல் /
மறுக்கப்படுமொனொல் அது ிரும்பி வந்துள்ள கவணை உொிய அ ிகொொியின்
ணகநயொப்பத்துடன்

ிருப்பப்பட்ட ந

ி, அ ற்கொன கொரைம் இவற்நறொடு 24

மைி நெரத் ிற்குள் அண கைக்கில் நபொட்ட ெபருக்கு ிருப்பி அனுப்புநவொம்.
f. ெொங்கள்

நவளியூர்

கொநசொணைகளுக்கு

உடனடியொக

வரவு

அளித் ொல்,

உொித் ொகும் வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகணள (கைக்குகள் ிருப் ிகரமொக
இயக்கப்படும்பட்சத் ில்
ெீங்கள்
கைக்கில்
நடபொசிட்
நசய்துள்ள
உபகரைத் ிற்கு எந்

வரம்புவணர பைம் உடனடியொக வரவு ணவக்கப்படும்,

என்பணவ உட்பட) உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.
g. எங்களின்

கொநசொணை

ஏற்புக்

நகொள்ணகயின்படி

ெீங்கள்

சமர்ப்பித்

கொநசொணை/உபகரைம் எடுத்துச் நசல்ைப்படும்நபொது ந ொணைந்துநபொனொல்,
அ ன் ெகல் நபற,

ெொங்கள் அணனத்து உ விகளும் அளிப்நபொம்.

நமலும்

அ ற்கு உொிய இழப்பீட்ணட எங்கள் நசகொிப்புக் நகொள்ணகப்படி அளிப்நபொம்.
h. ெீங்கள் உங்கள் கைக்ணகத் ந ொடங்கும்நபொதும், மற்றும் ெீங்கள் எப்நபொது
எங்களிடம் நகட்டொலும்,

ெொங்கள் நமற்கண்ட

கவல்கணள அளிப்நபொம்.

எங்கள் நகொள்ணகயில் ஏந னும் மொற்றம் இருந் ொல், மொற்றியணமக்கப்பட்ட

நகொள்ணக எங்கள் இணைய ளத் ிலும்
கிணளகளிலும் பொர்ணவக்கு ணவக்கப்படும்.

மற்றும்

எங்களின்

எல்ைொ

8.3 நரொக்கப் பொிவர்த் ணனகள்
a. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வங்கிச்
நசணவயின் கீழ் இயங்கும் எல்ைொ
கிணளகளிலும் ெொங்கள் கொநசொணைகள் / நரொக்கம் நபற்றுக்நகொள்நவொம்
மற்றும் நரொக்கம் வழங்குநவொம்.
ஆயினும் அந்
பொிவர்த் ணனக்குொிய
கட்டுப்பொட்டு வி ிகள் மற்றும் கட்டைங்கள் ஏந னும் இருக்குமொயின்,
அவற்றிற்கு உட்பட்டு ெொங்கள் நசயல்படுநவொம்.
b. அழுக்கொன / சிண ந் ரூபொய் நெொட்டுக்கள் மற்றும் / அல்ைது சிறு ெொையங்கள்
எங்கள் அணனத்து வங்கிக் கிணளகளிலும் நபற்றுக்நகொண்டு அ ற்கு மொற்றொக
ெல்ை ரமொன சுத் மொன ரூபொய் நெொட்டுகள்
மற்றும் ெொையங்கணளத்
ருநவொம். ஒரு குறிப்பிட்ட ந ொணகவணர ெொங்கள் இந் வச ிணய வங்கிக்கு
வந்து நபொகின்ற வொடிக்ணகயொளருக்கும் அளிப்நபொம்.
c. பொிவர்த் ணனகள் ஒரு குறிப்பிட்ட ந ொணகக்கு நமல் நபொனொல் ெொங்கள்
உங்கள் வருமொனவொி கைக்கு எண்ணை சமர்ப்பிக்கும்படி நகட்கைொம்.
8.4 நெரடிப்பற்று (Direct Debit) மற்றும்
ெிணையொன நசயல்முணறக் கட்டணளகள் (Standing Instructions)
ெொங்கள் –
a. கைக்குத் ந ொடங்கப்படும் நெரத் ில் நெரடிப் பற்று / ெிணையொன நசயல்முணற
ஆணைகள் நசயல்படுகின்றன மற்றும் ெீங்கள் அவற்ணற எப்படிப் ப ிவு
நசய்வது / ரத்து நசய்வது மற்றும் அணவ சம்பந் மொன கட்டைங்கள் என்ன
என்பண
ெொங்கள்
உங்களுக்கு
கூறுநவொம்.
அவ்வப்நபொது
ிருத் ியணமக்கப்படும்
கட்டைப்
பட்டியலின்படி
கட்டைங்கள்
வி ிக்கப்படும்.
b. நெரடிப் பற்றுக்கொக ெீங்கள் நகொடுத்துள்ள உொிணம அ ிகொரங்கள் (Mandate)
அ ொவது மின்னணுத் ீர்வு முணற (ECS) மற்றும் இ ர ெிணையொன குறிப்புகள்
மீது நசயல்படுநவொம். உொிணம அ ிகொரத்ண

நசயல்படுத்துவ ில் ஏ ொவது

ொம ம் அல்ைது வறு ஏற்பட்டொல், அ ன் கொரைமொக பை ெஷ்டம் அல்ைது
கூடு ல் நசைவு ஏற்பட்டொல், ெொங்கள் வங்கியின் இழப்பீடு நகொள்ணகயின்படி
ெஷ்டஈடு அளிப்நபொம்.
உங்கள் கைக்கில் நபொ ிய இருப்பு இல்ைொ
கொரைத் ொல் உங்களின் உொிணம அ ிகொரம் நசயல்படுத் ப்பட முடியொது
நபொனொல்

ெொங்கள்,

அவ்வப்நபொது

மொற்றி

பட்டியலின்படி, கட்டைங்கள் வி ிப்நபொம்.

அணமக்கப்படும்

கட்டைப்

c. ஒரு நெரடிப் பற்றின் மூைம் உங்கள் கைக்கிலிருந்து அங்கீகொரம் இல்ைொ
முணறயில்/
வறு ைொக
பைம்
கழிக்கப்பட்டுள்ளது
எனத்
ீர்மொனிக்கப்படுகிறந னில், உங்கள் கைக்கில் வட்டியுடன் அது மீண்டும்
நசர்க்கப்படும் மற்றும் வங்கியின் இழப்பீட்டுக் நகொள்ணகயின்படி உங்களுக்கு
ெஷ்டஈடுஅளிக்கப்படும்.
8.5 கொநசொணை மீ ொன பைத்ண வழங்கொமல் ெிறுத்தும் வச ி
(Stop Payment Facility)

ெொங்கள் –

a. உங்களொல் வழங்கப்படும் கொநசொணைகள் சம்பந் மொக அவற்றுக்கு பைம்
நகொடுக்கப்படொமல் ெிறுத்தும் குறிப்ணப ஏற்றுக் நகொள்நவொம்.
உங்கள்
குறிப்புகள் கிணடத் வுடன் ெொங்கள் அ ற்கு ஒப்பு ல் அளித்துவிட்டு, இந்
கொநசொணைகள் எங்களொல் ஏற்கனநவ ீர்வு நசயப்படொமல் இருந் ொல் உடனடி
ெடவடிக்ணக எடுப்நபொம்.
b. இ ற்நகன ஏதும் கட்டைங்கள் இருந் ொல் அவற்ணற வி ிப்நபொம் மற்றும்
அணவ அவ்வப்நபொது மொற்றி அணமக்கப்படும் கட்டைப் பட்டியலில்
நசர்க்கப்படும்.
c. பைம் அளிக்க நவண்டொம் என்ற குறிப்புகள் நபறப்பட்ட பின், ஒரு
கொநசொணைக்கு பைம் அளிக்கப்பட்டிருந் ொல், ெொங்கள் அந் கொநசொணையின்
ம ிப்புக்குொிய பைத்ண
உங்களுக்கு
ிருப்பி வழங்குநவொம்.
மற்றும்
வங்கியின் இழப்பீடு நகொள்ணகயின்படி உங்களுக்கு ெஷ்டஈடு வழங்குநவொம்.

8.6 உங்களொல் வழங்கப்படும் கொநசொணை / பற்று இவற்றுக்கொன அறிவுறுத் ல்கள்

ெொங்கள் –

a. உங்கள்

கைக்கிலிருந்து

எடுக்கப்படும்

அசல்

கொநசொணைகள்

/

பற்று

அறிவுறுத் ல்கள் அல்ைது அவற்றின் ெகல்கணள அல்ைது CTS முணறயின் கீழ்
வழங்கும் வங்கி அனுப்பும் ெிழல்படங்கணள, சட்டப்படி ந ணவப்படும்கொைம்
வணர ணவத் ிரும்நபொம்.
b. உங்களுக்கு கொநசொணை / பற்று குறிப்ணப அல்ைது அ ன் ெகணை எங்களின்
ப ிவுகள் இருக்கும் கொைம்வணர, ஒரு சொன்றொக ெொங்கள் வழங்குநவொம்.
உங்கள் கைக்கிலிருந்து பைம் வழங்கப்பட்ட கொநசொணை / பற்று குறிப்புகள்
பற்றி ஏ ொவது

விவொ ம்

எழுமொனொல்,

அது குறித்

நகொொிக்ணக

ஒரு

ஆண்டுக்குள்

(கொநசொணை/பற்று

எழுப்பப்பட்டொல்,

எந் க்

அறிவுறுத் ல்

கட்டைமும்

இ ற்கு

ந

ியிலிருந்து)

வி ிக்கப்படமொட்டொது.

நகொொிக்ணக ஒரு ஆண்டு கழித்து எழுப்பப்பட்டொல், கட்டைங்கள் கட்டைப்
பட்டியல்படி வி ிக்கப்படும்.
c. ‘பைம் அளிக்கப்படொ கொநசொணைகள்’ (unpaid cheques) மற்றும் கொைம் கடந்
/ கொைொவ ியொன (நசல்ைொ ) (stale) கொநசொணைகள் விவகொரத் ில் எப்படி
நசயல்படுநவொம் என்பண உங்களுக்கு கூறுநவொம். இ ற்கொக வி ிக்கப்படும்
கட்டைங்களின் விபரங்கள் கட்டைப் பட்டியலில் நகொடுக்கப்படும்.
8.7 குறித் கொை ணவப்புகள்

a. மு ிர்வணடயும்
குறித் கொை ணவப்புக்கு பைம் நபறுவ ற்கொன உங்கள்
ஆணைகணள உங்கள் விண்ைப்பப்படிவத் ிநைநய நபறுநவொம்.
b. மு ிர்வுத் ந ொணக பட்டுவொடொ குறித்

அறிவுறுத் ல்கள் இல்ைொ பட்சத் ில்,

ெொங்கள் மு ிர்வுத்
ந ிணய ணவப்பு ொரருக்கு முன்கூட்டிநய
மின்னஞ்சல் / குறுஞ்நசய் ி மூைம் அறிவிப்நபொம்.

கடி ம் /

c. இவ்வொறு அறிவித்தும் உங்களிடமிருந்து அறிவுறுத் ல் ஏதும் கிணடக்கப்
நபறொ பட்சத் ில், மு ிர்வுநபற்ற ணவப்புகணள (வொி விைக்கு நபறும் நசமிப்பு
ணவப்புகள் ெீங்கைொக) அந

கொை அளவில், அன்ணறக்குொிய வட்டிவிகி த் ில்

புதுப்பிப்நபொம்.
d. குறித் கொைணவப்புகணள மு ிர்வுத்
ந ிக்கு முன்ன ொக
நசயல்முணறகணள உங்களுக்கு அறிவிப்நபொம்.
இந் த்

ிரும்பப்நபறும்
கவல் கைக்கு

ந ொடங்கும் படிவம் / மிக முக்கிய கட்டணளகள் மற்றும் ெிபந் ணனகள் (MITC)/
குறித் கொை ணவப்பு ரசீதுக்குப் பின்புறம் இவற்றில் நகொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
e. குறித் கொை ணவப்பில் மு ிர்வுக்கு முன்ன ொக பைம் எடுக்கும்நபொது அ ற்கொக
வி ிக்கப்படும் கட்டைம், உொிய வட்டி விகி ம் நபொன்ற விவரங்கணளத்
ந ொிவிப்நபொம்.
f. ணவப்பு ொரர்கள் அணனவரும் (முந்ண யவர் அல்ைது எஞ்சுபவர் / எவநரனும்
ஒருவர் அல்ைது எஞ்சுபவர்) இணைந்து ஒரு கட்டணள அளித் ிருக்கும்
பட்சத் ில்,

அ ன்படிநய,

மு ிர்வுக்கு

முன்ன ொக,

ணவப்பிலிருந்து பைம் எடுக்க அனும ி
கட்டணளக்கொன
குறிப்பும்
கைக்குத்
நகொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

அந்

அளிக்கப்படும்.
ந ொடங்கும்

குறித் கொை
இந் க்
படிவத் ில்

g. மு ிர்வுத்

ந

ிக்குப் பின்பு ெீங்கள் ணவப்புகணள புதுப்பிக்கும்பட்சத் ில்,

ெொங்கள் அ ற்கொக உொித் ொகும் வட்டி விகி ம், வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகள்
பற்றி உங்களிடம் ணவப்ணபப் நபறும்நபொந
கவல் ந ொிவிப்நபொம். இந் த்
கவல் கைக்கு ந ொடங்கும் படிவம் / மிக முக்கிய கட்டணளகள் மற்றும்
ெிபந் ணனகள் (MITC/ குறித் கொை ணவப்பு ரசீதுக்குப் பின்புறம் இவற்றில்
நகொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
h. உங்களின் ணவப்பின் மீது நபறும் வட்டிவருவொய் குறித் வருமொனவொி சட்டப்
பிொிவுகள், அ ன்கீழ் உள்ள எங்களின் நபொறுப்புகள் இவற்நறொடு, வட்டி
வருவொயிலிருந்து கழிக்கப்படும் வருமொன வொிக்கொன சலுணககள் ஏந னும்
இருப்பின், அணவ குறித்தும் உங்களுக்கு ந ொிவிப்நபொம்.

i.

ெீங்கள்

நபறும்

வட்டி

விண்ைப்பிக்கும்நபொந

வருமொனவொிக்கு

15H / 15G படிவத்ண

உட்படவில்ணை

எனில்

உங்களிடமிருந்து நபற்றுக்

நகொள்நவொம்.
வட்டியின் மீது வருமொன வொி ெீங்கள் கட்டத்
ந ணவயில்ணைநயன்றொல், ெி ியொண்டின் ந ொடக்கத் ில் இந் ப் படிவத்ண
ெீங்கள் எங்களிடம் சமர்ப்பிக்கைொம். இண ப் நபற்றுக்நகொண்ட ற்கு ெொங்கள்
ஒப்புணக அளிப்நபொம்.
j.

உங்களின் ணவப்புத் ந ொணகயின் மீ ொன வட்டிக்குொிய வருமொன வொிணயக்
கழித் ிருந் ொல் அ ற்கொன சொன்றி ணழ உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.

8.7.1 குறித் கொை ணவப்புகள் மீ ொன கடன்கள்
குறித் கொை ணவப்புகளின்நபொில் கடன் அல்ைது இருப்புக்கு நமல் எடுக்கும் வச ி
ஏந னும் இருக்குமொயின் ெொங்கள் அண உங்களுக்கு விளக்குநவொம்.
8.8 கைக்கு ொரர்கள் இறந்துவிட்டொல் நகொொிக்ணககள் ீர்க்கப்படு ல்
a. கைக்கு ொரர் இறந்துவிட்டொல் அந் க் கைக்குகள் மீ ொன நகொொிக்ணகணயத்
ீர்ப்ப ற்கொன ெணடமுணறகள், எங்களின் இணைய ளத் ில் ணவப்புகள்
‘நகொள்ணகயின்’ ஒரு பகு ியில் விளக்கப்பட்டிருக்கும்.

b. கைக்கு ொரர் இறந்துவிட்டொல் கைக்ணகத் ீர்க்க எங்கணள அணுகுநவொருக்கு
நகொொிக்ணக விண்ைப்படிவங்கணள ெொங்கள் அளிப்நபொம். இந் ப் படிவங்கள்
எங்கள் இணைய ளத் ிலும் அளிக்கப்பட்டிருக்கும்.

8.8.1 எஞ்சுபவர் / வொொிசு என்கிற வி ியுணடய கைக்குகள்
a. இறந்துநபொன ஒரு ணவப்பு ொரர் னது கைக்கில் வொொிசு ொரர் ெியமன வச ிணயப்
பயன்படுத் ி, நசல்லுபடியொகும் ஒரு வொொிசு ெியமனத்ண நசய் ிருக்கைொம் அல்ைது
அந் கைக்கு ந ொடங்கும்நபொந இறப்புக்குப் பின் யொர் என்பண ெிர்ையிக்கும்
சட்ட வி ியுடன் (“யொநரனும் ஒருவர் அல்ைது எஞ்சுபவர்”) ந ொடங்கப் பட்டிருக்கைொம்.
அவ்வொறொயின், ணவப்புக் கைக்கில் உள்ள மீ ி இருப்புத் ந ொணக அவர் இறப்புக்குப்
பின் உள்ள எஞ்சுபவர்) / களுக்கு) / வொொிசுக்கு பின்வருபனவற்ணறயும் நபொறுத்து
வழங்கப்படும்.
i.

ஒருவரது இறப்புக்கு பின் எஞ்சுபவர்/களுக்கு) / வொொிசின் (வொொிசுகளின்)
அணடயொளம் மற்றும் கைக்கு ொரொின் இறப்பு பற்றிய உண்ணம ெிணை, குந்
ஆவை ஆ ொரத்துடன் ெிரூபிக்கப்பட நவண்டும்.

ii.

உொிய அ ிகொரமுள்ள ஒரு ெீ ிமன்றம், இறந்துநபொனவொின் கைக்கில் உள்ள
பைத்ண
வழங்கக்கூடொது என
வழங்கப்படும்.

ணட ஆணை ஏதும் வி ிக்கொ பட்சத் ில்

இத் ணகய ெிகழ்வுகளில், இறந்துநபொன ணவப்பு ொரொின் இறப்புக்குப் பின், அவொின்
கைக்கில் எவ்வளவு பைம் பொக்கி இருந் ொலும், வொொிசு ொரர் சொன்றி ழ் (Succession
Certificate),

நசயைொண்ணமக்

வலியுறுத் ொமல்,

எந் வி மொன

நபொன்றவற்ணறயும்

கடி ம்

(Letter

விடு ணைப்

வலியுறுத் ொமல்,

of

Administration)

பத் ிரம்

அல்ைது

எஞ்சுபவர்/களுக்கு)

/

எண யும்
பிணையம்
வொொிசுக்கு

(வொொிசுகளுக்கு), அந் ப் பைம் வழங்கப்படும்.
b. வங்கி ணவப்பிலிருக்கும் பைத்ண ஒருவரது இறப்புக்கு பின் எஞ்சுபவர்/களுக்கு) /
வொொிசு (வொொிசுகள்) இறந்துநபொன ணவப்பு ொரொின் சட்டபூர்வ வொொிசுகளின் ஒரு
அறங்கொப்பொளர் (Trustee) என்ற ெிணையிநைநய நபறுவொர்(கள்) என்பது ந ளிவொகத்
ந ொிவிக்கப்படும், அ ொவது அவருக்கு வழங்கப்படும் பைம், நபறுபவருக்கு எ ிரொக
எந் ஒரு ெபொின் உொிணம அல்ைது நகொொிக்ணகணயப் பொ ிக்கொது.
c. ஏற்கனநவ உள்ள ெிபந் ணனகணளப் நபொறுத்து ஒருவரது இறப்புக்கு பின்
எஞ்சுபவர்/களுக்கு) /வொொிசுக்கு (வொொிசுகளுக்கு) பைம் வழங்கப்படுமொனொல் அது
வங்கியின் நபொறுப்ணப முழுணமயொக ெிணறநவற்றிய ொகும்.
c. யொநரனும் ஒருவர் அல்ைது எஞ்சுபவர், முந்ண யவர் அல்ைது எஞ்சுபவர் என்ற
வொசகங்கணளயுணடய ணவப்புக் கைக்குகணளப் நபொறுத் வணர, கைக்கு ொரொில்
எவநரனும்

ஒருவர்

இருப்பிலுள்ள பைத்ண

இறந்து

விட்டொல்,

குறித் கொைத் ிற்கு

முன்ன ொகநவ

எடுக்க, (வி ி அனும ிக்கும் பட்சத் ில்), சம்பந் ப்பட்ட

அணனத்து கைக்கு ொரர்களும் சம்ம ித்து கட்டணள அளித் ொல் மட்டுநம முடியும்.
மு ிர்வுக்கு முன்னர் இவ்வொறு எடுக்கப்படும்நபொது அந் நடபொசிட் எங்களிடமிருந்
கொை கட்டத் ிற்கு அந் நடபொசிட் நபறப்பட்ட ந ியில் ெடப்பிலிருந் வட்டி
விகி த் ிநைநய அபரொ ம் ஏதுமின்றி அனும ிக்கப்படும்.
d. கூட்டு ணவப்புக் கைக்குகணளப் நபொறுத் வணர, எல்ைொ நடபொசிட்டு ொரர்களும்
இறக்க நெொிட்டொல் மட்டுநம வொொிசு ொரொின் உொிணம என்பது ெணடமுணறக்கு வரும்.
e. வொொிசு ொரர் ெியமனத்ண ப் ப ிவு நசய்யும்நபொது, அவொின் நபயர், கைக்குப்
புத் கம் / கைக்கு அறிக்ணக / ணவப்பு ரசீது ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட நவண்டுமொ
அல்ைது நவண்டொமொ என்பண த் ந ர்வு நசய்யும் வொய்ப்பு அளிக்கப்படும்.
8.8.2 இருவொில் ஒருவர் அல்ைது எஞ்சுபவர் / வொொிசு என்ற
உடன்படிக்ணக வொசகம் இல்ைொ கைக்குகள்
இறந்துநபொன ணவப்பு ொரர் எந்

வொொிணசயும் ெியமிக்கவில்ணை என்றொல் அல்ைது

“இருவொில் ஒருவர் அல்ைது எஞ்சுபவர்” என்கின்ற வி ி இல்ைொ பட்சத் ில் ( னியொக
அல்ைது கூட்டொக இயக்கப்படும் கைக்குகள்), ெொங்கள் ஒரு சொ ொரை மனி ருக்கு
ஏற்படும் அநசௌகொியத்ண யும், ந ணவயற்ற

ொம த்ண யும்

விர்க்க நவண்டும்

என்பண க் கருத் ில் நகொண்டு, ணவப்பு ொரொின் சட்டபூர்வ வொொிசுக்கு (வொொிசுகளுக்கு)
பைம் வழங்க ஒரு எளிய ெணடமுணறணய நமற்நகொள்நவொம். நெொிடர் ெிர்வொகத்ண
கருத் ில்

நகொண்டு,

ணவப்பு ொரொின்

ெொங்கள்

கைக்கு

குணறந் பட்ச

இருப்புக்கொக

ணவப்பு ொரொின் கைக்கில் அந்
பிணைக்கடி ம்
வழங்கப்படும்.

ஒரு

வரம்ணப,

ெிர்ையிப்நபொம்.

இறந்துநபொன
இறந்துநபொன

ந ொணக வணரயிலுள்ள நகொொிக்ணககள், ஈட்டுறு ி

விர நவறு எண யும் வலியுறுத் ொமல்

ீர்வு நசய்யப்பட்டு பைம்

8.8.3 ீர்வுநகொொிக்ணககணள ீர்க்க கொைவரம்பு
இறந்துநபொன ணவப்பு ொரர் சம்பந் ப்பட்ட நகொொிக்ணககளுக்கு

ீர்வு அளிக்க,

வொொிசு ொரர் அல்ைது வொழுகின்ற மற்நறொரு ணவப்பு ொரருக்கு, நகொொிக்ணக நபறப்பட்ட
ினத் ிலிருந்து
15
ெொட்களுக்குள்
ெொங்கள்
பைத்ண
அளித் ிடுநவொம்.
ணவப்பு ொரொின் மரைத்துக்கொன சொன்று மற்றும் குந் வி த் ில் நகொொிக்ணகக்கு
(நகொொிக்ணககளுக்கு) உொிய அணடயொளம் ஆகியவற்ணற வங்கிக்குத் ிருப் ி அளிக்கும்
வி த் ில் அளிப்பது அவசியமொகும்.

8.8.4 குறித் கொை ணவப்பு கைக்குகணள மு ிர்வுக்கு
முன்ன ொகநவ முடித்துக் நகொள்ளு ல்
குறித் கொை ணவப்புகணளப் நபொறுத் வணர, கைக்கு ந ொடங்கும் படிவத் ிநைநய
ெொங்கள், ணவப்பு ொரர் இறந்துவிட்டொல் குறித் கொை ணவப்புகணள முன்ன ொகநவ
முடித்து நகொள்ள ஒரு சட்ட வி ிணய நசர்த் ிருக்கிநறொம். இவ்வொறு முன்னநர
முடித்துக்நகொண்டு பைம் நபறுவண அனும ிப்ப ற்கொன ெிபந் ணனகள் கைக்கு
ந ொடங்கும் படிவத் ிலும் குறிப்பிடப்படும்.
இவ்வொறு முன்னநர கைக்ணக
முடித்துக்நகொண்டு பைம் நபறுவ ற்கு எவ்வி அபரொ க் கட்டைமும் கிணடயொது.

8.8.5 இறந் ணவப்பு ொரொின் நபயொில் ெிகழும் பொிவர்த் ணனகணளக் ணகயொளு ல்
இறந்துநபொன ணவப்பு ொரொின் கைக்கில் ந ொடர்ந்து வரவொகும் பைம் மீ ொன
ெடவடிக்ணககளுக்கொக ஒரு ணவப்புக்கைக்கில் இருவொில் ஒருவரது இறப்புக்கு பின்
மற்நறொருவர் (மற்றவர்கள்) / வொொிசு நபொன்நறொருக்கு ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கணளத்
விர்க்க, ெொங்கள் பின்வருமொறு நசயல்படுநவொம். ஒருவரது இறப்புக்கு பின்
இவ்வொறு ந ொடர்ந்து வரவொகும் பைத்ண க்
ணகயொளும்வி ம் குறித்து
மற்நறொருவொிடமிருந்து (மற்றவர்களிடமிருந்து) / வொொிசிடமிருந்து குந் சம்ம ம் /
அங்கீகொரம் நபறுநவொம்.

இந்

விஷயத் ில், ெொங்கள் கீழ்க்கண்ட இரண்டு

அணுகுமுணறகளில் ஒன்ணறப் பயன்படுத்துநவொம்.
i.

ெொங்கள் இறந்துநபொன கைக்கு ொரொின் கைக்கில்அவருடன் கூட்டொக இருந்
அவரது இறப்புக்குப் பின் வொழ்கிற ெபரொல் (ெபர்களொல்)/ வொொிசொல் ஒரு பு ிய
கைக்ணக ‘அமரர் ிரு ........ அவர்களின் நசொத்து’ என்ற நபயொில் ந ொடங்கும்படி
ெொங்கள் கூறுநவொம்.
இ ில் இறந்துநபொன ெபொின் கைக்கில் வரவொகும்
அணனத்தும் நசர்க்கப்படும். ஆனொல் இந் கைக்கிலிருந்து பைம் எடுக்க அனும ி
கிணடயொது.
அல்ைது
இறந் நபொன

கைக்கு ொரொின்

கைக்கில்

வரவொகும்

ந ொணககணள

ெொங்கள்

“கைக்கு ொரர் இறந்து விட்டொர்” எனக் குறிப்பிட்டு, ந ொணகணயச் நசலுத் ியவருக்நக
அவற்ணற ிருப்பி அனுப்பிட மற்றும் கைக்கில் அவருடன் கூட்டொக இருந் அவரது
இறப்புக்கு பின் வொழ்கிற ெபருக்கு (ெபர்களுக்கு) / வொொிசுக்கு இது பற்றி உொிய
வி த் ில் கவல் ந ொிவிப்நபொம். அ ன்பின், கைக்கில் அவருடன் கூட்டொக இருந்
அவரது இறப்புக்கு பின் வொழ்கிற ெபர் (ெபர்கள்)/வொொிசு/சட்டபூர்வ வொொிசு(கள்), பைம்
நசலுத்துபவணர அணுகி, அந் ந ொணககணள உொிய பயனொளியின் நபயொில் ஏ ொவது
ஒரு ெி ியியல் உபகரைம் மூைமொகநவொ (Negotiable Instruments) அல்ைது மின்னணு
ீர்வு நசணவ (ECS) மூைமொகநவொ நபறைொம்.

8.8.5.1 ஓய்வூ ியக் கைக்குகள்*

i) ஓய்வூ ியம் வரவு ணவக்கப்படுவ ற்கொக ந ொடங்கப்பட்ட நசமிப்புக்
கைக்குகளுக்கு வொொிசு ொரர் ெியமன வச ி உண்டு என்பண
ெொங்கள்
உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
ii) வங்கிக் குழுமங்கள் (வொொிசு ெியமன) வி ிகள் 1985 என்பணவ ஓய்வூ ிய
ெிலுணவ (வொொிசு ெியமன) வி ிகள் 1983-யிலிருந்து நவறுபட்டணவ என்பண
உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.

iii) ஓய்வூ ிய ெிலுணவ (வொொிசு ெியமன) வி ிகளின்படி நசய்யப்பட்ட வொொிசு ொரர்
ெியமனம் என்பது எங்களிடம் ணவத்துள்ள நசமிப்புக் கைக்குகணளப்
நபொறுத் வணர நசல்ைொது என்பண த் ந ொிவிப்நபொம். ெீங்கள் வொொிசு ெியமன
வச ிணயப் நபறவிரும்பினொல், வங்கிக் குழுமங்கள் (வொொிசு ெியமன) வி ிகள்
1985-ன்படி னியொனந ொரு வொொிசு ொரணர ெியமிக்க நவண்டுவது அவசியம்.
* (குறிப்பு – நெறித்ந ொகுப்பின் 8.8.5-ன் கருத்துக்கள், ஓய்வூ ிய ொரர்களின் வங்கி
ணவப்புக் கைக்குகளுக்குப் நபொருந் ொது)
8.9

பொதுகொப்பு ப் நபட்டகங்கள்

a) ெொங்கள்

இச்நசணவ

அளிக்கும்

பட்சத் ில்,

பொதுகொப்பு

நபட்டகங்களுக்கு
உொித் ொகும்
வி ிகள்
மற்றும்
ெணடமுணறகளின் முழு
விபரங்கணளயும்
மற்றும் விணை
ம ிப்புமிக்கவற்ணற
பத் ிரமொக
அ ில் ணவத் ிருப்பது
பற்றியும்,

இணவ

இரண்டிற்கும்

இணடநயயுள்ள

வித் ியொசத்ண ப் பற்றியும், உொிய கட்டைங்கணளப் பற்றியும்
உங்களுக்கு
விபரம்
அளிப்நபொம்.
ெொங்கள்
பொதுகொப்பு
நபட்டகங்கணள ெிணையொன ணவப்புகளுடன் ந ொடர்புபடுத் ி
வழங்குவ ில்ணை. எனினும், பொதுகொப்பு நபட்டகங்களுக்கொன
வொடணகணய

வறொமல்

நபறும்

நபொருட்டு,

பொதுகொப்பு

நபட்டகங்கணள
ஒதுக்கீடு
நசய்யும்
சமயத் ில்,
மூன்று
வருடங்களுக்கொன வொடணக மற்றும் அவசரத் ந ணவணய
முன்னிட்டு பொதுகொப்பு நபட்டகத்ண உணடத்து ிறப்ப ற்கொன
கட்டைம்
ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கிய ெிணையொன ணவப்புத்
ந ொணகணய உங்களிடமிருந்து நபற்றிடைொம்.
இ ற்கொன
வொடணக பொக்கி இருக்குமொனொல், அது குறித்து எங்களிடம் ப ிவு
நசய்துள்ள
முகவொிக்கு
அல்ைது
மின்னஞ்சல்
மூைமொக
உங்களுக்கு ெிணனவூட்டல்கணள அனுப்புநவொம். பொதுகொப்புப்
நபட்டக
வச ிக்கொன
ஒப்பந் த் ின்படி,
ெிலுணவயிலுள்ள

வொடணக
அளிக்கப்படும்
வணர,
நபட்டகத்ண ப்
பயன்படுத்துவண
கட்டுப்படுத்தும் உொிணம எங்களுக்குண்டு.
இ ற்கொன வி ிணய ெொங்கள் ஒப்பந் த் ில் இணைத் ிருப்நபொம்.
b) பொதுகொப்புப் நபட்டகத்ண

வொடணகக்கு எடுக்கும்நபொது, பரஸ்பர

உறவுமுணற, வொடணகக்கு எடுத் வர் மற்றும் வொடணகக்கு விடுபவர்
என்ற முணறயிநைநய அணமந் ிருக்கும். நபட்டகத்ண வொடணகக்கு
எடுத் வர் அண ப் பொதுகொப்பொன சூழலில் சு ந் ிரமொக அணுகிட
உொிணமயுண்டு.
8.10

அன்னியச் நசைொவைி நசணவகள்

(a) ெீங்கள் அன்னியச் நசைொவைி வொங்கும்நபொது அல்ைது
விற்கும்நபொது ெொங்கள்

இ ற்கொன நசணவகள்,

மொற்று

விகி ம்

மற்றும்
அன்னியச் நசைொவைி
பொிவர்த் ணனகளுக்கொக
உொித் ொகும்
கட்டைங்கள் பற்றி கவல் ந ொிவிப்நபொம். இது
சொத் ியமில்ணை எனில், இணவ எப்படி நசயல் படுத் ப்படைொம்
என ெொங்கள் உங்களுக்கு கூறுநவொம்.
(b)

ெீங்கள்

நவளிெொட்டுக்கு

விரும்பினொல், அண

பைத்ண

அனுப்பிட

எப்படி நசய்யநவண்டும்

என

ெொங்கள்

கூறுநவொம். மற்றும் ெொங்கள் உங்களுக்கு:

i) நசணவகள்

மற்றும்

அவற்ணற

எவ்வொறு

பயன்படுத்துவது என்ற விவரங்கணள அளிப்நபொம்;
ii) ெீங்கள்
நவளிெொட்டுக்கு அனுப்பிய
அங்நக நசன்றணடயும்,
மற்றும்
கொரைம்
ஏதும்
இருந் ொல்
ந ொிவிப்நபொம்.

பைம் எப்நபொது
ொம த்துக்கொன
அணவ பற்றியும்

iii) அன்னியச்
நசைொவைியொக
மொற்றப்படும்நபொது
உொித் ொகும் மொற்று
விகி ம் (பொிவர்த்ண னயின் நபொது
இது

சொத் ியமொகொது எனில்,

விகி ம் என்ன

என்பண

ெொங்கள் பின்னர் ந ொிவிப்நபொம்).
iv) ெீங்கள்
நசலுத் நவண்டிய
ஏ ொவது
கமிஷன்
அல்ைது கட்டைங்களின் விபரங்கள் மற்றும் பைத்ண ப்
நபறும்
ெபரும்
ந ொடர்புணடய
வங்கிக்குொிய

கட்டைங்கணள நசலுத் நவண்டியிருக்குமொனொல், அது
குறித்து எச்சொிக்ணகயும் அளிப்நபொம்.
(c)

நவளிெொட்டில்

பைம்

வழங்க

ெீங்கள்

அளித்

கவல் நபொதுமொன ொ அல்ைது இல்ணையொ
என
ெொங்கள்
ந ொிவிப்நபொம். அ ொவது குணறபொடுகள் அல்ைது ஆவை
நவணைகளில்

முழுணமயின்ணம ஏற்பட்டொல்,

ெொங்கள்

உங்களுக்கு
உடநன ந ொிவிப்நபொம்.
மற்றும் அவற்ணற
ிருத்
/ முழுணமயொக்க உங்களுக்கு உ வுநவொம்.
(d)

நவளிெொட்டிலிருந்து

பைம்

உங்கள்

வங்கி

கைக்குக்கு

பொிமொற்றம் நசய்யப்படுகிறது எனில்,

ெொங்கள்

நபற்றுள்ள அசல் ந ொணகணயயும் மற்றும் அ ற்கு ஏ ொவது
கட்டைங்கள்
வி ிக்கப்பட்டுள்ள ொ
என்றும் கூறுநவொம்.
அனுப்புபவர்
அணனத்து
கட்டைங்கணளயும் நசலுத்
ஒப்புக்நகொண்டிருந் ொலும்
ெொங்கள்
உங்கள்
கைக்கில்
பைம் வரவு ணவக்கும்நபொது எங்களின் கட்டைங்கணளயும் /
சட்டப்பூர்வ வொிகணளயும் கழித்துக்நகொள்நவொம்.
(e) ெொங்கள்

வழங்கும்

அன்னியச் நசைொவைி

நசணவகள்

சம்பந் ப்பட்ட நெறிமுணற
வி ிகள்
அல்ைது ெிபந்ண னகள்
பற்றி
ெீங்கள் நகொொினொல் ெொங்கள் வழிகொட்டு ல்கள்
அளிப்நபொம்.
f. ந ொணக

வரவு

ணவப்ப ற்கு உொிய ந

ொம ம் ஏற்பட்டொல்
அளிக்கப்படும்.

உங்களுக்கு

(அ) நசலுத்
நவண்டிய
ந
நவண்டிய
கொைவரம்புக்கு
ஏற்படும் ெஷ்டம்.

ிணயத்

ொண்டி

பின்வருமொறு

ெஷ்டஈடு

ிக்கு
அப்பொல்
நசலுத்
வட்டி இழப்பின் கொரைமொக

(ஆ) அன்னியச் நசைொவைி விகி த் ில் ஏற்படும் நமொசமொன
மொறு ல்களொல் விணளயும் ெஷ்டத் ிற்கு, வங்கியின்
ஈட்டுக் நகொள்ணகயின்படி இழப்பீடு வழங்கப்படும்.
g.

நெறிமுணற

/

சட்டபூர்வ

ெஷ்ட

அறிவுறுத் ல்களின்படி

அளிக்கப்பட
நவண்டிய
சொன்றி ழ்கள்
இைவசமொக
வழங்கப்படும். இணவ விர, இ ர சட்டப்பூர்வ சொன்றி ழ்கள்
இணைய ளத் ில்
நகொடுக்கப்
பட்டுள்ளபடி
குணறந்
கட்டைங்களில் வழங்கப்படும்.

8.11

இந் ியொவுக்குள் பைம் அனுப்பு ல்

இந் ியொவுக்குள்
ெீங்கள்
பைம்
ெொங்கள்
அண
எப்படி நசய்ய
பின்வருமொறு கூறுநவொம்.
a.

நசணவகளின்

விபரம்

நசலுத்
விரும்பினொல்
நவண்டும்
என்பண ப்

மற்றும்

அவற்ணற

எப்படிப்

பயன்படுத்துவது எனக் கூறுநவொம்.
b.

உங்கள்

ந ணவக்நகற்ப

பைத்ண

அனுப்ப

மிகச்

சிறந் வழி எது என ெொங்கள் கூறிநவொம்;

c. கட்டைப் பட்டியலின்படி,

நசணவக்கொக, ெீங்கள் நசலுத்

நவண்டிய
அணனத்து கட்டைங்கணளயும் பற்றி (கமிஷன்
உட்பட) ந ொிவிப்நபொம்.
d. ந சிய மின்னனு ெி ி பொிவர்த் ணன (NEFT) / உடனுக்குடன்
ெிகழும் பைத்

ீர்வு (RTGS)/ ெடமொடும் வங்கி (Mobile banking)

ஆகியணவ மூைம் அனுப்பப்படும்
குறுஞ்நசய் ி

(SMS)

/

பைத் ின் ெிணை பற்றி அறிய,

மின்னஞ்சல்

(Email)

மூைம்

கவல்

அனுப்பப்படும்.
e. RTGS / NEFT பொிவர்த் ணனகள் ந ொடர்பொக ஐயங்கள் /
புகொர்கள் இருந் ொல் அ ணனக் ணகயொளும் வொடிக்ணகயொளர் வச ி
ணமயங்களின் ந ொடர்பு எண்கணள எங்களது இணைய ளத் ில்
புதுப்பித்து ணவத்துள்நளொம்.
f.

ொம த் ொல் ஏற்படும் ெஷ்டம் ஈடு நசய்யப்படும்.

உங்களுக்கு

பை

ெஷ்டம்

/

கூடு ல்

நசைவு

மற்றும்

ஆகியணவயும்

இழப்பீட்டுக் நகொள்ணகப்படி ஈடு நசய்யப்படும்.
g.

வந்து

நபொகும்

(கைக்கு

ணவத் ிரொ )

வொடிக்ணக-

யொளர்களுக்குக் கூட பொிந்துணரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குட்பட்டு
பைம் அனுப்பும் வச ிகணள அளிக்கிநறொம்.
8.12 கடன் வழங்கு ல்

a)

மன்றக்

குழுவொல்

ஒப்பு ல்

அளிக்கப்பட்ட

கடன்

நகொள்ணகணய பின்பற்றுநவொம்.
b) உங்களது ெி ிெிணை மற்றும்

ிருப்பி அளிக்கக்கூடிய

ிறன்

இவற்ணற கவனமொகவும் சிறந் முணறயிலும் பொிசீலித்து கடன்
நகொடுக்கும் முடிவுகணள ெொங்கள் எடுப்நபொம்.
c) கடன் வழங்கும் விஷயத் ில் பொலின, ஜொ ி மற்றும் ம
அடிப்பணடயில் பொரபட்சம் கொட்டமொட்நடொம்.
எனினும்,
சமு ொயத் ின்
சிை
குறிப்பிட்ட
பிொிவுனருக்கொன
சிை
சிறப்புத் ிட்டங்கணள உருவொக்கு ல்,
மற்றும் பங்நகற்கும்
முயற்சிகளிலிருந்து ெொங்கள் விைகிட மொட்நடொம்.

8.12.1 கடன்கள்
8.12.1.1 நபொதுத்

கவல்

ெொங்கள் உங்களுக்கு a.

ெீங்கள்

வொங்கும்

கடன்

வச ிக்கொன

முக்கியமொன

வி ிகள்

மற்றும்

ெிபந் ணனகணளத் (Most Important Terms and Conditions - MITC) ந ொிவிப்நபொம்.

b.

கடன்

அட்ணட

/

கடன்

உங்களுக்கு

வழங்கப்பட்டண

ந ொிவிக்கும் நெரத் ில், அ ற்குண்டொன கட்டைம் மற்றும்
நசலுத் நவண்டிய ந ொணக நபொன்ற முக்கிய அம்சங்கணள
உங்களுக்குத் கவைொக ந ொிவிப்நபொம்.
c.

ெீங்கள்

விண்ைப்பிக்கத்

கு ியொக,

உங்களிடமிருந்து

எங்களுக்கு என்ன கவல் / ஆவைம் ந ணவ என ெொங்கள்
உங்களுக்குத்
ந ொிவிப்நபொம்.
நமலும்
உங்கள்
அணடயொளம்,

முகவொி, நவணை

சம்பந் மொக எங்களுக்கு

என்ன ஆவைம்
ந ணவ
என்பண யும்
மற்றும்
சட்டம்
மற்றும் நெறிமுணறத் ந ணவக்நகற்ப சட்டபூர்வ
அ ிகொர
அணமப்புகளுக்கொக
நவறு ஏந னும் ஆவைம்
(உ.ம்.
வருமொன வொிக் கைக்கு எண்
விபரங்கள்) ந ணவப்படுமொ
என்பண யும் ெொங்கள் உங்களுக்கு ந ொிவிப்நபொம்.
d.

உங்கள்

குறிப்பிடப்

கடன்

அட்ணட

விண்ைப்பத் ில் உங்களொல்

பட்டுள்ள விவரங்கணளச் சொிபொர்க்க, உங்கணள

உங்கள் வீட்டில் மற்றும் /அல்ைது வியொபொர

ந ொணைநபசி

எண்களில் மற்றும் / அல்ைது உங்கள் வீட்டுக்கு / அல்ைது
வியொபொர முகவொிக்கு,
எங்கள்

இ ற்கொகநவ ெியமிக்கப்பட்டுள்ள

முகவர்கள்

மூைம் ந ொடர்புநகொண்டு,

இவ்வொறு

எங்களுக்குத் ந ணவப்படும் பட்சத் ில், விசொொிப்நபொம்.
e.

ெொங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இருப்புக்குநமல் எடுப்பு (OD)

நகொடுக்கும்நபொது அல்ைது அ ன் வரம்ணப அ ிகொிக்கும்
நபொது அது நகட்கும்நபொது
ிருப்பித் ரப்பட நவண்டுமொ
அல்ைது நவறு வி த் ில்
ிருப்பிச்நசலுத் ப்பட நவண்டுமொ
எனக்

கூறுநவொம். நமலும்

ந ணவப்பட்டொல்,

ெொங்கள்

அ ிகமொக
எடுக்கப்பட்ட ந ொணகணய கைக்கிடும்
முணற
மற்றும் வட்டி, அபரொ த் ந ொணக கைக்கீடு நபொன்றணவ
பற்றியும்
கவல் ந ொிவிப்நபொம்.
f.

ெொங்கள்

ந ொணைநபசி

வொய்ப்பளித்து,

மூைம்

ெீங்களும்

உங்களுக்கு

கடன்

ர

அனும ித் ிருந் நபொ ிலும்,

ெீங்கள் எழுத்துமூைம் ஒப்பு ல் அளித் பின்னநர உங்களின்
கடன் ந ொணகணய
கைக்கில்
வரவு ணவப்நபொம். அல்ைது
நவறு ஏந னும் ஒரு வழியிநைொ மற்றும் உங்களது விருப்பத்ண
அ ிகொரப்பூர்வமொன மின்னணு வழியிநைொ அனுப்பைொம்.
g. ெீங்கள் விரும்பொ

முன்னநர

ீர்மொனிக்கப்பட்ட எந் நவொரு

கடன் வச ிணயயும் எந் நவொரு வடிவிலும் கடன் அட்ணடயின்
கடன் வரம்ணப அ ிகப்படுத்து ல் னிெபர் கடன் உயர்த்து ல்
(Top-up) நபொன்றணவகணள நசய்யமொட்நடொம்.

8.12.1.2 கடன்களுக்கொன விண்ைப்பங்கள் மற்றும்
அவற்றின் பொிசீைணன
a.
ஒரு
கடணன
வழங்கும்நபொது அ ற்கு
உொித் ொகும்
ஆண்டு வட்டி
விகி ங்கள் (ெிணையொன
வட்டி
அல்ைது
மொறுபடும்
வட்டி
விகி ம்)
அந ொடுகூட பொிசீைணனக்கொன
பீஸ்/கட்டைங்கள்
ஒருநவணள
ிருப்பி

ஏதும்

கடன்

ரப்படுமொ

இருந் ொல்,

அணவ பற்றியும்,

அளிக்கப்படொவிட்டொல்,
என்ற

கட்டைம்

விவரம், நகடுவுக்கு முன்னநர

கடணனத்
ிருப்பிச் நசலுத்துவ ற்கொன விருப்பத் ந ர்வுகள்
மற்றும்
கட்டைங்கள்
ஏதும் இருந் ொல் அணவ, மற்றும்
ிருப்பித்
ருவ ில் கொை ொம ம் இருந் ொல் அபரொ
வட்டி
ஏந னும்

இருப்பின்,

அது குறித்

கவல்

ஆகியணவ

அணனத்ண யும்
ிட்ட

விகி த்ண

குறித்

கவல்கள்

மொற்றும்

அளிப்நபொம். கடனின்

நபொழுது

(ெிணையொன ிலிருந்து

மொறுபடும்
வட்டி விகி த் ிற்கு அல்ைது மொறுபடும் வட்டி
விகி த் ிலிருந்து ெிணையொன வட்டி விகி த் ிற்கு) ஏந னும்
கட்டைங்கள்
உண்டொ
என்ப ணனயும், நமலும் இவ்வொறு
வட்டிணய
மொற்றிணயமக்கக்
கடன்
உடன்படிக்ணகயில் வி ி
உண்டொ
என்பண யும்
கடனொளியின்
ெைணனப் பொ ிக்கும்
எந் நவொரு விபரத்ண யும் ெொங்கள் ந ொிவிப்நபொம். இ னொல்
இ ர வங்கிகநளொடு சொியொன வி த் ில் ஒப்பிட்டு ெீங்கள்
ந ளிந்துைர்ந் முடிவிணன எடுக்க முடியும்.
b.

கடன் விண்ைப்பப் படிவத்ந ொடு சமர்ப்பிக்க நவண்டிய

ஆவைங்களின் பட்டியணை (சட்ட மற்றும் ஒழுங்கு ந ணவகளின்
அடிப்பணடயில்) உங்களுக்குக் நகொடுப்நபொம். அப்நபொழுது ொன்
உங்களது விண்ைப்பம் எல்ைொ வணகயிலும் பூர்த் ியணடந்
ொக
இருக்கும். ந ணவப்பட்டொல், உங்களது கடன் விண்ைப்பப்
படிவத்ண பூர்த் ி நசய்வ ில் ெொங்கள் உங்களுக்கு உ வுநவொம்.
c.
கைினி
வழியொகநவொ
நெரடியொகநவொ,
எப்படி
விண்ைப்பத்ண
சமர்ப்பித் ிருந் ொலும்,
உங்களின்
கடன்
விண்ைப்பத்ண ப்
நபற்றுக்நகொள்ளும்நபொழுது,
ஒப்புணக
அளிப்நபொம்.
இ ில் எந் க் கொைகட்டத் ிற்குள் விண்ைப்பம்
பொிசீலிக்கப்படும் என்ப ணனக் குறிப்பிடுநவொம்.
d.
நகொடுக்கப்பட்டுள்ள
நசக்
லிஸ்ட்டின்படி
அணனத்து
ஆவைங்கநளொடு முழுணமயொகக் கடன் விண்ைப்பம் பூர்த் ி
நசய்யப்பட்டு
அளிக்கப்பட்டிருந் ொல்
அந் க்
கடன்
விண்ைப்பத் ின் மீ ொன முடிணவ எங்களது இணைய ளத் ில்
நவளியிடப்பட்டுள்ள ெடப்பிலுள்ள கடன் நகொள்ணகயின்படி
உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
e.
நபொதுவொகக் கடன்
விண்ைப்பத்ண ப்
பொிசீலிக்கத்
ந ணவப்படும் அணனத்து விஷயங்களும்
கடனுக்கொக
விண்ைப்பிக்கும்நபொந
எங்களொல் நசகொிக்கப்படும்.
ஒரு
நவணள

எங்களுக்கு

கூடு ல்

கவல்

ந ணவப்பட்டொல்,

ெொங்கள் உங்கணள உடநன ந ொடர்பு நகொள்நவொம்.
f.
ெொங்கள் எழுத்து மூைமொக உங்கள் கடன் விண்ைப்பம்
ெிரொகொிக்கப்படுவ ற்கொன
கொரைங்கள
உங்களுக்கு
ந ொிவிப்நபொம்.

g.
உங்கள்
விண்ைப்பத் ின்மீது
வழங்கப்பட்ட
கடன்
ந ொணக மற்றும் அ ற்கொன வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகணளக்
குறிப்பிட்டு விவரமொன கடி ம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
h.
கடணனத்
ிருப்பிச்
நசலுத்துவ ற்கொன
ிட்டப்
பட்டியணை (அசல் மற்றும் வட்டியுடன் நசர்த்து
கடணன
கொைக்நகடுவுக்குள் அணடப்ப ற்கொன வழி முணற) அளிப்நபொம்.
i.
வட்டி
விகி ம்
மொறும்நபொழுது
சமச்சீரொக
வடிவணமக்கப்பட்ட
மொ ொந் ர
வணைகணள
(EMI)
அப்படிநய
மொற்றமின்றி
ணவத்து,
கடன்
கொைத்ண
ெீட்டிப்ப ொ அல்ைது கடணனத்
ிருப்பிச் நசலுத்தும் கொைத்ண
மொற்றொமல் வணைகணள மொற்றுவ ொ என்ற இருவணகயொன
விருப்பத் ந ர்வுகள் உங்களுக்கு உண்டொ என்பண
ெொங்கள்
ந ொிவிப்நபொம்.
j. ெீங்கள் நகொொினொல், உங்களொல் பூர்த் ி நசய்து அளிக்கப்பட்ட
அணனத்து
கடன்
ஆவைங்களின்
நமய்ப்பிக்கப்பட்ட
ெகல்கணள அந ொடு
கடன்
ஆவைத் ில்
ெீங்கள்
குறிப்பிட்டுள்ள
இணைப்புகள் ஒவ்நவொன்றின் ெகணையும்
ெொங்கள் எங்கள் நசைவில்
ருநவொம்.
ஆயினும் கூடு ைொக
நமய்ப்பிக்கப்பட்ட ெகல்கள் ந ணவயொனொல், எங்கள் பட்டியல்
படி ெியொயமொன கட்டைங்கள் வி ிக்கப்படும்.
k. ெீங்கள் அளிக்கும் அடமொனச் நசொத்து அல்ைது பிணையத் ின்
உொிணம பத் ிரங்கள் மற்றும் ெீங்கள் அளிக்கும் ந
ியிடப்பட்ட /
ந
ியிடப்படொ
கொநசொணைகள்
ஆகியவற்றிற்கு
ெொங்கள்
எழுத்து வடிவில் ரசீதுகள் அளிப்நபொம்.
l. வொரொக்கடனொக உங்கள் கடன் கைக்கு மொறுவ ற்கு முன்,
உங்களுக்கு

கடி ம்/

மூைமொக அது பற்றிய

மின்னஞ்சல்

அல்ைது

குறுஞ்நசய் ி

கவணைத் ந ொிவிக்க முயற்சிப்நபொம்.

m. கூடு ல் கடனீட்டு ஆவைங்கள் (Securities) நகட்பந ொ
அல்ைது ஒப்பந் த் ின் கீழ் நசயல்படு ல் அல்ைது பைத்ண
நசலுத்து ணை

முடுக்கி

விடுவது

/

ிரும்ப

நபொன்றவற்ணறத்
ீர்மொனித் ொல் அது
உங்களுக்கு அறிவுப்பு நகொடுப்நபொம்.

n.

குறித்

கொை

/

நகட்பு

கடன்களின்

அணழப்பது

பற்றி

ஆண்டு

முன்னநர

கைக்கு

அறிக்ணகணய உங்களுக்கு ெொங்கள் அளித் ிடுநவொம்.

o. உங்களுக்கு அடிக்கடி உங்களது கடன் கைக்கு அறிக்ணக
ந ணவப்படுமொனொல், ெொங்கள் அ ணன அளித் ிடுநவொம்.
அ ற்கு கட்டைம் உண்டு, அது உங்களுக்கொன கட்டை
பட்டியலில் குறிப்பிடப்படும்.
p. ஒப்பந் ப்படியுள்ள
அல்ைது
ஒப்புக்நகொள்ளப்பட்ட
உங்களின்
கடன் ந ொணகணய
முழுவதுமொக
ெீங்கள்
ிருப்பித்
ந்
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ெொட்களுக்குள் ெீங்கள் எங்கள் வசம்
ஒப்பணடத்

அடமொனப்நபொருட்கள் /ஆவைங்கள் / அடமொன

நசொத்துக்குொிய
உொிணமப்பத் ிரங்கள் ஆகியவற்ணற ெொங்கள்
ிருப்பித்
ந் ிடுநவொம்.
அண
CERSAI-க்கு எங்களின்
அடமொனம் குறித்
ிருப் ிெிணை பற்றிய அறிக்ணகணய
அளிப்நபொம். அவற்றின்மீது
ீர்க்கப்படொ
ஏந னும்
நகொொிக்ணக

இருக்குமொனொல்,

அண

ெொங்கள் நசலுத் ிக்

நகொள்ளும் பட்சத் ில், அத் கு நகொொிக்ணககள்

குறித்து

முழு

விபரங்கணள உங்களுக்கு முன்ன ொகநவ அறிவிப்பு நசய்து,
அந் க்
நகொொிக்ணக
ீர்வு
ஆவைங்கணள
எங்கள்

நசய்யப்படும் வணர நமற்படி
வசம் ணவத் ிருப்நபொம்.

q. ஒப்பந் ப்படியுள்ள
அல்ைது
ஒப்புக்நகொள்ளப்பட்ட
உங்களின்
கடன் ந ொணகணய
முழுவதுமொக
ெீங்கள்
ிருப்பித்
ந் பின் அல்ைது CERSAI-க்கு எங்களின்
அடமொனம் குறித்
ிருப் ிெிணை பற்றிய அறிக்ணகணய
அளித் பின்
ெீங்கள்
எங்கள்
வசம்
ஒப்பணடத்
அடமொனப்நபொருட்கள்
/
ஆவைங்கள்
/
அடமொன
நசொத்துக்குொிய உொிணமப்பத் ிரங்கள் ஆகியவற்ணற ெொங்கள்
ிருப்பித்
ந் ிட 15
ெொட்களுக்கு நமல்
ொம மொனொல்,
இழப்பீட்டுக் நகொள்ணகப்படி இழப்பீடு வழங்குநவொம்.
r.

கடன்

வழங்கும்

பத் ிரங்கள்
உங்களது

/

சமயத் ில்,

ஆவைங்கள்
ெஷ்டத் ிற்கு

/

ெீங்கள்

எங்களுக்கு

ந ொணைந்து
ெொங்கள்

அளித்

நபொகும்பட்சத் ில்

ஈடு

நசய்நவொம்.

ந ொணைந்துநபொன பத் ிரங்கள் / ஆவைங்கணளக் குறிப்பிட்டு ஒரு
பு ிய சொன்றி ணழ நவளியிடுநவொம். மற்றும் ெகல் ஆவைங்கணள
எங்கள் நசைவில் நபற்றிட உங்களுக்கு உ விடுநவொம்.

s.

உங்களிடமிருந்து

அல்ைது

ஒரு

வங்கியிலிருந்து / ெி ி

அணமப்பிலிருந்து கடன் வொங்கிய ந ொணகணய மற்நறொன்றிற்கு
மொற்றக்நகொரும் நகொொிக்ணகணய ெொங்கள்
வழக்கமொன
ெணட
முணறப்படி பொிசீலிப்நபொம். நபொதுவொக எங்களின் ஒப்பு ல்

அைைது
மறு லிப்ணப
உங்களின்
நகொொிக்ணக
வொரங்களுக்குள் உங்களுக்கு ந ொிவிப்நபொம்.

வந்
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t. உங்களுக்கு ( னிெபர் கு ியில்) வழங்கப்பட்ட ெிணையில்ைொ
வட்டி
விகி ங்கள்
நகொண்ட
குறித் கொைக்
கடன்கணள
மு ிர்வுக்கு முன்பு நசொந்
ெி ியிலிருந்ந ொ, அல்ைது நவறு
வங்கிக்கு

மொற்றிநயொ

முடிப்ப ற்கொன

கட்டைங்கள்

/

அபரொ ங்கள் ஆகியணவகணள ெொங்கள் வி ிக்க மொட்நடொம்.
u. ஒரு கடன் மீது மொனிய வச ி, கடன்

ள்ளுபடி வச ி உள்ள ொ

என்பண யும் அ ன் ெடப்பிலுள்ள அம்சங்கணளயும் உங்களுக்கு
விளக்கிச்
நசொல்லி,
அ ற்கு
ெீங்கள்
பூர்த் ி
நசய்ய
நவண்டியணவகணளப் பற்றியும் விளக்கிடுநவொம்.

8.13. நபொறுப்புறு ி / உத் ிரவொ ம்
a)

உங்களது

நபொறுப்புகளுக்கு,

மூன்றொவது

ெபொிடமிருந்து

உத் ிரவொ ம் அல்ைது நவறு ஏந னும் நசக்யூொிட்டி ெொங்கள்
ஏற்றுக் நகொள்ளநவண்டும் என ெீங்கள் விரும்பினொல், ெொங்கள்
உங்களது ெி ி ெிணை ந ொடர்பொன விவரங்கணள உங்களது
உத் ிரவொ ம் அல்ைது நசக்யூொிட்டி அளிப்பவொிடநமொ அல்ைது
அவர்களது சட்ட பூர்வ ஆநைொசகொிடநமொ அளித் ிட உங்கள்
அனும ிணயக் நகட்நபொம்.
b) நமலும் ெொங்கள் பின் வருமொறு நசயல்படுநவொம் -

i.

னிப்பட்ட சட்ட ஆநைொசணனணய எடுத்துக் நகொண்டு
இ ன்மூைம்
ங்களது அர்ப்பைிப்பு மற்றும்
ங்களது
முடிவின்
விணளவுகணள
ென்கு
புொிந்துநகொள்ள
ஊக்குவிப்நபொம் (ந ணவப்படும் இடத் ில் ெொம் அவர்கணள
ணகநயழுத் ிடச்

நசொல்லி,

பொிந்துணரணய

ந ளிவொன

மற்றும் நவளிப்பணடயொன அறிக்ணகயொக அளிப்நபொம்).

ii.

உத் ரவொ ம்
அல்ைது
நசக்யூொிட்டி
அளிப்பவர்,
உங்களுக்கு ப ிைொகநவொ அல்ைது உங்களுடன் நசர்ந்ந ொ
நபொறுப்பொகிறொர் என்பது பற்றி ந ொிவிப்நபொம்.

iii.

அவர்களது நபொறுப்பு என்ன என்பது பற்றி ந ொிவிப்நபொம்.

iv.

ெீங்கள் நபற்ற
அளிக்கப்பட்ட
ெிபந் ணனகள்

கடன் வச ிக்கொன உத் ரவொ ியிடம்
கடனுக்கொன
வி ிகள்
மற்றும்
/

கடன்

ஒப்பந் ம்

பற்றிய

விவரங்கள்

ஆகியவற்ணற இைவசமொக அளித் ிடநவண்டும்.
c) ெீங்கள்

ஒரு

ஆகைொம்

கடனுக்கு

என

உத் ரவொ ம் நகொடுப்பவரொக

கருதும்நபொது,

ெொங்கள்

உங்களுக்குப்

பின்வருவனவற்ணறக் கூறுநவொம்;

i) ஒரு உத் ரவொ ம் நகொடுப்பவரொக உங்கள் நபொறுப்பு;
ii) வங்கிநயொடொன உங்களின் நபொறுப்பு;
iii) உங்களின்
நபொறுப்புக்கொக
பைம் கட்ட
உங்கணள அணழக்கத் ந ணவ எற்படும் சூழல்கள்;
iv) ெீங்கள்

ஒரு

நசலுத் த்
இ ர

உத் ரவொ ம் நகொடுப்பவரொக

வறினொல்,

பைத்ண

வங்கியில்

உள்ள

ெொங்கள்

பைத்ண ச்
உங்களின்

ெொட நவண்டியிருக்குமொ;

v) ஒரு
உத் ரவொ ியொக
உங்கள் நபொறுப்பு
குறிப்பிட்ட
அளவிற்கு மட்டும் ொனொ அல்ைது அ ற்கு வணரயணற ஏதும்
கிணடயொ ொ;
vi) ஒரு உத் ரவொ ம்
நகொடுப்பவர் எனில் உங்கள்
நபொறுப்புக்கணள பூர்த் ி நசய்ய நவண்டிய நெரம் மற்றும்
சூழல்கள் மற்றும் வி ம் பற்றியும்
கூறுவந ொடு
அதுபற்றி
உங்களுக்குத்
கவலும் ந ொிவிப்நபொம்.
vii)
ெீங்கள்
உத் ரவொ ம்
நகொடுப்ப ற்கு
நபொறுப்நபற்றுள்ள ெபொின் ெி ிெிணைணமயில் நமொசமொன
மொற்றம் / மொற்றங்கள் இருந் ொல் ெொங்கள் உங்களுக்குத்
கவல் ந ொிவிப்நபொம்.
d) ஒப்பந் ப்படியுள்ள
ந ொணகணய

அல்ைது

முழுவதுமொக

ஒப்புக்

ெீங்கள்

நகொள்ளப்பட்ட

ிருப்பித்

ந்
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ெொட்களுக்குள் ெீங்கள் எங்கள் வசம் ஒப்பணடத் அடமொனப்
நபொருட்கள் / ஆவைங்கள் / அடமொன நசொத்துக்குொிய
உொிணமப்பத் ிரங்கள்
ஆகியவற்ணற
ெொங்கள்
ிருப்பித்
ந் ிடுநவொம்.
e)

நமற்கண்டவொறு

ிருப்பித்

ருவ ில்

அ ற்கு ெொங்கள் உங்களுக்கு இழப்பீடு

ொம ம்

ஏற்பட்டொல்

ருநவொம்.

f) நசக்யூொிட்டிஸ் / ஆவைங்கள் கொைொமல் நபொகும்பட்சத் ில்,
உங்களது

ெஷ்டம்

ஈடுகட்டப்படும்.

ந ொணைந்து

நபொன

நசக்யூொிட்டிஸ் / ஆவைங்கணள குறிப்பிட்டு ஒரு சொன்றி ழ்
வழங்குநவொம். மொற்று ஆவைப் பிர ிணய நபற அணனத்து
உ விகளும் வழங்குநவொம்.
8.14 ணமயப் ப ிநவடு
அணசயொச் நசொத்ண மு ன்ணம அல்ைது இணைப்பிணையமொக
ணவத்து கடன் வச ி நபற்றொல், அ ற்கொன ணமயப் ப ிநவடுகள்
உள்ளன என்பண யும் கடன் நகொடுத் வர் அல்ைது அந்
நசொத் ின்நபொில் பொிவர்த் ணன நசய்ய ெிணனப்பவர் ஆகிநயொர்
அ ில்
ந டி
விவரங்கள்
நபற
முடியும்
என்பண யும்
ந ொிவிப்நபொம். எங்களின் அடமொனப் ப ிவிணன CERSAI-க்குத்
ந ொிவிப்நபொம்.

8.15 கடன் ந ொணகணயத்

ீர்வு நசய் ல்

a.
ெீங்கள்,
குறிப்பிட்ட
நெரத் ில்
பைம்
நசலுத்
முடியவில்ணைநயன்றொல், அது பற்றிய
கவணை எவ்வளவு
சீக்கிரம் முடியுநமொ அவ்வளவு சீக்கிரம் ந ொிவிக்கநவண்டும்.
b.
உண்ணமயொக
பைத்
ட்டுப்பொடு
உள்ளவர்களின்
விஷயத் ில்
இரக்கத்ந ொடும்
நெர்மணற
எண்ைத்ந ொடும்
ெடந்துநகொள்நவொம்.
எனினும்
எங்கள்
நகொள்ணகயின்
ஒழுங்குமுணற
வழிகொட்டு
நெறிகளுக்குட்பட்டு
அ ணனச்
நசய்நவொம்.

c.
உங்கள் பிரச்சிணனகளிலிருந்து ெீங்கள் நவளிவர ெொங்கள்
உங்களுக்கு உ விட முயற்சிப்நபொம்.
d.

ஒருமுணற

ீர்வுக்கொன (One Time Settlement) வொய்ப்பு

வழங்கப்பட்டொல்,
ெீங்கள் நசலுத் நவண்டிய ந ொணகக்கொக
உங்களுக்கு
அந்
வொய்ப்ணபப்
பற்றிய
விவரங்கணள
உங்களுக்கு விளக்கிடுநவொம்.
e.
ஒருமுணற
ீர்வுக்கொன வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகணள
உங்களுக்கு எழுத்துமூைமொக அளிப்நபொம்.
f.
ஒருமுணற
நசய்துவிட்டொல்,
குழுமங்கள்”

ீர்வின்
கீழ்,
ெீங்கள்
கடணனத்
“கடன் நபறுபவர் குறித்
கவல்

ீர்வு
ரும்

(CIC) பரொமொித்துவரும் உங்கள் கடன் வரைொறு

ந ொடர்பொன கவல்களில் நமற்கண்ட ீர்வு
ஏற்படுத்தும்
விணளவுகள் பற்றியும் உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்
8.16 அடமொனப்நபொருணளக் ணகயகப்படுத்து ல் /
கடன் அட்ணட யிலுள்ள பொக்கிகள்
a.

உங்களது அட்ணடக்கொன கடன்கள்/நசலுத் நவண்டிய

ந ொணக ஆகியவற்ணற, இன்நனொரு அணமப்பிற்கு விற்க
முணனயும் நபொழுது, அவர்களது ந ொடர்பு விவரங்கள், நபயர்
ஆகியணவ
உங்களுக்கு
அளிக்கப்படும்.
நபொதுவொக,
கடன்கள்/கடன்

அட்ணட

பொக்கிகள்,

நசொத்து

மறுசீரணமப்பு

கம்நபனியிடம் (ARC) விற்கப்படும். பொக்கிகள் இைக்கத் ீர்வு
மூைம் முடித்துணவக்கப்பட்டொல், நமற்கூறியவொறு நசொத்துக்கள்
விற்கப்பட மொட்டொது.
b.

கடன்/நசலுத் நவண்டிய

ந ொணக

எந்

கம்நபனிக்கு

மொற்றப்பட்டந ொ, அந் அணமப்பிடம், ெீங்கள் பைம் நசலுத்
கடணமப்பட்டுள்ளீர்கள்.
c.
எந்
அணமப்பிடம் ெீங்கள் பைம் நசலுத் நவண்டிய
நபொறுப்பு ஒப்பணடக்கப்பட்டந ொ, அந்
அணமப்பு, உங்கள்
கடன்

d.

கவணை CICக்கு அனுப்பிவிடும்.

உங்கள்

கடன்

/

நசலுத் நவண்டிய

ந ொணக

ஆகியணவகணள
நவநறொரு
அணமப்பிற்கு
மொற்றிக்
நகொடுத் பிறகு,
அந்
அணமப்பின்மீது
ஏந னும்
குணற
இருந் ொல், அவ்விஷயத் ில் ெொங்கள் உங்களுக்கு உ வுநவொம்.

e.
ெொங்கள் எந்
அணமப்பிற்கு உங்கள் கடன் பொக்கிணய
மொற்றித்
ந்ந ொநமொ அந்
அணமப்பிற்கு எ ிரொன புகொர்கள்
அணனத் ிற்கும் ெொங்கநள ீர்வுக்கொன ந ொடர்பு அ ிகொொியொக
நசயல்படுநவொம்.
அந் ப் புகொர்கணள எங்களுக்கு எ ிரொன
புகொர்களொகநவ கரு ி உடனுக்குடன் அணவ ீர்க்கப்படுவண
உறு ி நசய் ிடுநவொம்.
8.17 மின்னணு வங்கியியல்
8.17.1. இணைய ளம் மற்றும் ணகநபசி மூைம் வங்கிச்நசணவ
எங்களது
இணையம்
மற்றும்
பொதுகொப்பொகவும்,
ிறம்படவும்

ணகநபசி
நசணவகள்
இருப்ப ற்கொக
க்க

ெடவடிக்ணககணள எடுத்து வருகிநறொம்.
நமலும், அவற்ணற
அவ்வப்நபொது மறுசீரொய்வு நசய்து புதுப்பித்தும் வருகிநறொம்.
a.
நமொசடிணயத்
டுத் ிடும்
மற்றும்
முன்கூட்டிநய
கண்டறியும் வழிமுணறகளுடன் கூடிய வலிணமயொன பொதுகொப்பு
முணறணமகணள
அமல்படுத் ி,
நெொிடர்கணளக்
குணறத்து,
அங்கீகொிக்கப்படொ
பொிவர்த் ணனகளொல்
ஏற்படும்
பொ ிப்புகளிலிருந்து
வொடிக்ணகயொளர்கணளப்
பொதுகொக்க
அணனத்து ெடவடிக்ணககணளயும் எடுப்நபொம்.
b.
இணையம்
மற்றும்
ணகநபசி
மூைம்
வங்கிப்
பொிவர்த் ணனகணளப்
பொதுகொப்புடன்
ெடத் ிடவும்,
பைப்பட்டுவொடொ
குறித்
நமொசடிகணளத்
டுத் ிடவும்,
ெொங்கள் உங்களுக்கு அறிவூட்ட பின்வரும் பல்நவறு முன்
முயற்சிகணள எடுக்கிநறொம்.

i) எங்கள் இணைய ளத் ில் சம்பந் ப்பட்ட
விவரங்கணளயும் கொட்சிப்படுத்துகிநறொம்.

அணனத்து

ii) வொடிக்ணகயொளர் ந ொடர்புணடய முணனயங்களில் ஏடிஎம்
ணமயங்களில்,
வங்கிக்
கிணளகளில்,
கவல்கணளக்
கொட்சிப்படுத்துகிநறொம்.
iii) குறிப்பொன
கவல்கணள
அவ்வப்நபொது அனுப்புநவொம்.

மின்னஞ்சல்

மூைம்

c.
இணைய ள
வங்கிச்
நசணவகணள
ெீங்கள்
பயன்படுத்தும்நபொழுது, அத் ணகய நசணவகள் ந ொடர்பொன
வி ிகள்
மற்றும்
ெிபந் ணனகணள
உங்களுக்குத்
ந ொியப்படுத்துநவொம்.
நமலும், எங்களது இணைய ளத் ில்
இணைய ள வங்கிச்நசணவ குறித்
கட்டைங்கள், வி ிகள்
மற்றும் ெிபந் ணனகள் உள்ளன.
d. இணைய ள வங்கிச் நசணவகணள உங்களுக்கு அளிக்கும்
ருைத் ில், உங்களது கைினிவழித் கவல்கணள பொதுகொத் ல்
மற்றும் உங்களது கைினிணய நமொசடியிலிருந்து பொதுகொத் ல்,
ஊழல்கள்
அல்ைது
முணறயற்ற
பொிவர்த் ணனகள்
இவற்றிலிருந்து பொதுகொத்துக் நகொள்ள எங்கு, எத் ணகய
கவல்கணள நபற்றுக் நகொள்ளநவண்டும் என்ப ற்கு ெொங்கள்
வழிகொட்டுநவொம். இத் கவல் அவ்வப்நபொது புதுப்பிக்கப்படும்.
e. ெி ியியல் நெறிமுணறயொளர் அவ்வப்நபொது அளிக்கும்
பொிந்துணரகளின்படி,
ெி ிப்
பொிவொித் ணனகளுக்கு
அ ிகொரமளிக்கும்
நசயல்முணறகளில்
இரண்டொம்கட்ட

ெிணைப்பொடுகளின் மூைமொக கூடு ைொன
நசயல் முணறணய நமற்நகொள்நவொம்.

அ ிகொரமளிக்கும்

f. ெீங்கள் எங்களுடன் ப ிவு நசய்து நகொண்ட ந ொடர்பு
விவரங்கள் மூைம் ெீங்கள் நமற்நகொள்ளும் அணனத்து ெி ியியல்
பொிவர்த் ணனகள்
குறுஞ்நசய் ி

(ந ொணக

(SMS)

/

ஏ ொக

இருப்பினும்)

மின்னஞ்சல்

(email)

குறித்தும்
மூைம்

எச்சொிக்ணககள் அனுப்பப்படும்.
g.
IVR
பொிவர்த் ணனகளிலும்
மற்றும்
அணனத்து
அட்ணடயில்ைொ (Card not present) பொிவர்த் ணனகளிலும்,
கூடு ைொக
அ ிகொரமளிப்பு
அல்ைது
ம ிப்பூட்டல்
ந ணவப்பட்டொல், அண உங்களிடம் நகொொிப்நபறுநவொம்.
h. இணைய ள வங்கிச்நசணவயில்
ந ொிவிக்கும்
கவலுக்குப்
ப ிவு
குறுஞ்நசய் ி / மின்னஞ்சல் மூைம்

பைம் நசலுத் ியண த்
நசய்து
நகொண்டபின்

கவல் அனுப்பப்படும்.

i)
மின்னணு
பொிவர்த் ணனகளில்,
பயனொளிகள்
மற்றும்
பொிவர்த் ணன விவரங்களின் ம ிப்பில் ஒரு
ினசொி உச்ச
வரம்ணப ெிர்ையிப்ப ற்கொன வச ிணய ெொங்கள் உங்களுக்கு
அளிப்நபொம்.
விருப்பத் ந ர்வுகணள மொற்றும் நெரங்களில்,
கூடு ைொக
உங்களிடமிருந்து
அ ிகொரமளித் ணை
நவண்டிடுநவொம்.
விருப்பத்ந ர்வு
மொற்றத் ிற்கொன
நவண்டுநகொணள நபறும்நபொழுது, ெொங்கள் உங்களுக்கு ஒரு
எச்சொிக்ணக ெிணனவூட்டணை அனுப்பிடுநவொம்.
j. நமொணபல் வங்கிச் நசணவ என்பது எந் க் குறிப்பொன
நெட்நவொ ர்க்ணகயும்
சொர்ந்
ல்ை.
எந்
வணகயொன
நெட்நவொர்க்
நமொணபல்
நபொன்
நசணவணயப்
பயன்படுத் ினொலும், ெீங்கள் உங்கள் வங்கிக் கைக்கிலிருந்து
அந்
வங்கியிலுள்ள
நவநறொரு
கைக்கிற்நகொ
அல்ைது
நவநறந் வங்கிக்நகொ பைப்பொிமொற்றம் நசய் ிட முடியும்.
k. ெீங்கள் ணகநபசி வங்கிநசணவணய ந ர்வு நசய் ொல், அந்
நசணவக்கு ப ிவு நசய்வ ற்கு முன்பொக, கீழ்க்கண்டவற்ணற
உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
i) உபநயொகிப்பொளர்
முணறப்படுத் லுக்கொக
எங்களொல்
பின்பற்றப்படும் பொதுகொப்பு ெணடமுணற.
ii) வொடிக்ணகயொளர்
ப ிவு
நசய் பின்
நசணவகணளச்
நசயைொக்கப்படுத்துவ ற்கு
எடுத்துக்நகொள்ளும்
கொை
அவகொசம்.

iii) பைம்
ருவண
ெிறுத் ச் நசொல்வ ற்கொன உத் ரவுகள்
மற்றும் இ ணன ஏற்றுக்நகொள்வ ற்கொன வி ிகள் மற்றும்
ெிபந் ணனகள் அல்ைது இவற்றின் பிரநயொகம்.
l. நமொணபல் வங்கிச் நசணவணயப் ப ிவு நசய்து நபறுவ ற்கு
ெீங்கள் வங்கிக்கு வரத் ந ணவயில்ணை. ஏடிஎம், இணையம்,
நபொன் வங்கிச் நசணவ, IVR, எஸ்எம்எஸ் நபொன்ற பை
வழிகளில் இண ெீங்கள நபறமுடியும்.
m.
நமொணபல்
வங்கிப்
பொிவர்த் ணனகள்
முற்றிலும்
உடனடியொக ெிகழக்கூடியணவ. அவற்ணற மொற்றி மீட்நடடுக்க
முடியொது.
இ ில் பைக்நகொடுப்ணப ெிறுத்தும் வச ி மிக
அொி ொக வரயணறகளுக்கு உட்பட்டுக் கிணடக்கும்.
n. இணைய ள வங்கிச்நசணவயிலிருந்து ெீங்கள் எப்நபொழுது
நவண்டுமொனொலும் விைகிக்நகொள்ளைொம். எனினும், உங்கள்
முடிணவ எங்களுக்குத் ந ொிவித் ிடநவண்டும்.
மற்றும் அது
ந ொடர்பொன சம்பிர ொய ெடவடிக்ணககணள பூர்த் ிநசய்வண
உறு ிநசய்யநவண்டும்.
o. நெரடியொக வினிநயொகிக்கப்படொ கடவுச் நசொற்கள் அல்ைது
பொதுகொப்பு
கவல்கள்
ந ொடர்பொக
ஏந னும்
சர்ச்ணச
இருந் ொல்,
ெொங்கள்
உங்களுக்கு,
சொியொன
முகவொிக்கு
அனுப்பியுள்ள
சொன்ணற
ணவத்ந ,
ெீங்கள்
நபற்றுக்
நகொண்ட ொகக் கூறமொட்நடொம்.
p.

கைினி

வழி

வங்கிச்

நசணவ

பொதுகொப்பொனது

மற்றும்

எளிணமயொனது.
ஆனொல் ெீங்கள் சிை முன்நனச்சொிக்ணக
ெடவடிக்ணககணள நமற்நகொள்ள நவண்டும்.
யவு நசய்து கீநழ
நகொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுணரகணளக் கணடபிடிப்பண உறு ி
நசய்து நகொள்ளுங்கள்.
i) எங்களது

பொதுகொப்பொன

இணைய ள

வங்கிச்நசணவ

இடத் ிற்கு (ணசட்டிற்கு) (site) கைினியில் நெரடியொகச்
நசல்ைவும்.
மூைமொகநவொ
மூைமொகநவொ

நவநறொரு
ணசட்டிலிருந்து
இணைப்பு
அல்ைது
நவநறொரு
மின்னஞ்சல்
நசல்வண த்
விர்க்கவும்.
நமொசடி

இணைய ளங்கணளத்

விர்த் ிட ஆட்சிப்பரப்பு (Domain)

நபயர் சொியொக உள்ள ொ என்ற பொர்த் ிடுக.
ii) இணைய ள

வங்கி

நசணவயில்

உங்களுக்கொன

நெரம்

முடிந் தும் நவளிநய வந்து (Log off) விடுங்கள். “Log out”
குமிழிணயப் பயன்படுத் ி நவளிநய வரவும்.

இ னொல்

உபநயொகிக்கும் நெரம் முடிவுக்கு வருகிறது.

ிணரணய மூடி

(Windows) நவளிநய வரநவண்டொம்.
iii) உங்கள் னிப்பட்ட கைினிணய உபநயொகத் ில் இல்ைொ
சமயத் ில், இயக்கத்ண ெிறுத் ி (Log off) ணவக்கவும்.
iv) நவளியில் வர்த் க ொீ ியில் ெடத் ப்படும் இணைய ள
ணமயங்கள் பொதுகொப்பின்றி விமொனம் மற்றும் ரயில்
ெிணையங்களில் கிணடக்கும் அல்ைது ஏ ொவது நபொது
நெட்நவொர்க்

நசணவகள்

/

ணவஃணப

நசணவகள்

ஆகியவற்ணறப்
பயன்படுத் ி,
இணைய ள
பொிவர்த் ணனகணள நமற்நகொள்ளநவண்டொம்.

v)

வங்கிப்

உங்கள் கைினிணய / மடிக்கைினிணயப் பு ி ொக உள்ள
ணவரஸ் எ ிர்ப்பு மற்றும் ஸ்ணபநவர் நமன்நபொருணள,
பிரவுசர்
ஆகிவணகணள
சீரொன
இணடநவளியில்
புதுப்பிக்கநவண்டும்.

vi)

பொதுகொப்பு முணறணமகணள ெிறுவி, கைினியில் கவல்
ிருடுநவொர், ணவரஸ்
ொக்கு ல் அல்ைது நவறு
ீய
ிட்டங்கள்
ஆகியணவகளுக்கு
எ ிரொக
நசயல்படநவண்டும்.

vii)

நபொருத் மொன நெருப்புத் டுப்ணப (Firewall) ெிறுவி

உங்கள் கைினி மற்றும் அ ில் உள்ள விஷயங்கணள
நவளியொட்களிடமிருந்து பொதுகொத்து ணவயுங்கள்.
viii)
உங்களது ஆபநரடிங் சிஸ்டத் ில் “நகொப்பு மற்றும்
அச்சுப்பிர ி பங்நகற்கும்“ (File and Printing sharing)
அம்சத்ண இயங்கொமல் (disable) நசய் ிடுக.
ix) மின்னணு ெி ியியல் பொிவர்த் ணனகள் / இணைய வங்கிச்
நசணவகள் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும்நபொது, நமய்ெிகர்
(Virtual Keypad)
ட்நடழுத்துக்கணளப் பயன்படுத்துவது
ெைம்.
q.

ணகநபசி

மூைம்

இணைய ள

வங்கி

நசணவணய

நபறும்நபொழுந ொ
அல்ைது
நவறு
ஏந னும்
சமூகவணை
ளத் ின்
மூைம்
வங்கிநசணவகணளப்
நபறும்நபொழுந ொ,
ெீங்கள்
கருவிணயப்
பொதுகொத் ிட,
கூடு ல்
கவனமொக,
கீழ்க்கண்ட ெடவடிக்ணககணள எடுக்க நவண்டும்.

i) இணைய ள வங்கிச்நசணவக்குள் நுணழந் பிறகு உங்கள்
கருவிணய விட்டு ெீங்கள் நசல்ைக்கூடொது.
ii) உங்கள் கருவிணய பூட்டநவண்டும் அல்ைது உங்கள்
கருவியிலிருந்து உங்கள் ணகநபசி வங்கி நசணவணயப்
பயன்படுத்துவண த்
டுப்ப ற்கு
ெடவடிக்ணககள்
எடுக்கநவண்டும்.
iii) உங்களது
கருவி
கொைொமல்
நபொனொநைொ
அல்ைது
ிருடப்பட்டொநைொ அதுபற்றிய
கவணை இயன்றவணர
எவ்வளவு
சீக்கிரம்
முடியுநமொ
அவ்வளவு
சீக்கிரம்
ந ொிவிப்பது.
iv) உங்கள் நமொணபல் வங்கி ஆப்ணப (App) அவ்வப்நபொது
புதுப்பித்து, உயர்ந்
ரெிணையில் ணவத்துக்நகொள்ளவும்.
v) உங்கள்
நமொணபலின்
ஆபநரட்டிங்
சிஸ்டத்ண
அவ்வப்நபொது
புதுப்பித்து,
அ ில்
பொதுகொப்புக்கொன
கூடு ல்
அம்சங்கள்
கிணடப்பண
உறு ி
நசய்து
நகொள்ளவும்.
vi) உங்கள் நமொணபல் நபொணன அங்கீகொிக்கப்பட்ட வர்த் க
ெிறுவனத் ிடமிருந்து வொங்குங்கள்.
vii)
உங்கள்
நமொணபல்
நபொனில்
ளவிறக்கம்
நசய்யப்படும் ஆப்கள் நமய்ணமத்
ன்ணம உணடயன
என்பண
உறு ிநசய்துநகொள்ளுங்கள்.
ெம்பமுடியொ
ஆ ொரங்களிலிருந்து
ஆப்கணள
ளவிறக்கம்
நசய்ய
நவண்டொம்.

r.
நமொணபல்
பொங்கிங்
ஆப்ணபப்
பயன்படுத் ியபின்,
அ ிலிருந்து உடநன நவளிநயறி (Log out) விடுங்கள்.
உங்களின் கைக்கு மற்றும் பொிவர்த் ணன வரைொற்ணற, சீரொன
இணடநவளிகளில் நசொ ித்துக் நகொண்நட இருக்கநவண்டும்.
s.

உங்களது கடவுச் நசொல் அல்ைது PIN ஆகியவற்ணறக்

நகட்டு ஏந னும் மின்னஞ்சல் உங்களுக்கு வந் ொல் அ ணன
அைட்சியம் நசய்து, அது பற்றிய
கவணை எங்களுக்கு
அளித் ொல், அது பற்றி ெொங்கள் விசொரணை நசய்நவொம்.
கொவல்துணறநயொ, ெொங்கநளொ ஒருநபொதும் உங்கள் கைினி வழி
வங்கி விவரங்கள் அல்ைது பைம் நசலுத்தும் அட்ணட PINகள்
அல்ைது பொஸ்நவர்ட்
மொட்நடொம்.

கவல்

ஆகியணவ

பற்றிக்

நகட்க

t. நமொணபல் வங்கிச் நசணவயில் ஏற்படும் வொடிக்ணகயொளர்
புகொர்கள் / குணறகள் வங்கிக் குணறத் ீர்ப்பொளர் ிட்டத் ின் கீழ்
உள்ளன.
8.17.2.1

னிெபர் அணடயொள எண் (PIN)
மற்றும் கடவுச் நசொற்கள் (Password)

a.

கைினிவழிப்

பொிவர்த் ணன

நசயல்பொடுகளில்,

அண ப்

பயன்படுத்துபவொின் அணடயொளத்ண
உறு ி நசய் ிட, எண்
மற்றும் எழுத்துகளொல் இணைந் பொஸ்நவர்டு பயன்படுகிறது.
இந் ப் பொஸ்நவர்டு மிக முக்கியமொன வங்கிக் கைக்கு சொர்ந்
னி ெபர்
கவல்கள்
வறொனவர்கள் ணககளில் சிக்கிடொமல்
டுத் ிட, பொஸ்நவர்டு மிக மிக முக்கியமொகும்.
b. உருவொக்கு ல், பொதுகொத் ல் ஆகிய அம்சங்களில் சர்வந ச
ரத் ிற்கு இணையொக ெம்பகத் ன்ணம மற்றும் பொதுகொப்ணப
உறு ிநசய்யும் வி மொக உங்களுக்கு னிெபர் அணடயொள எண்
மற்றும்
கடவுச்நசொல்
ஆகியவற்ணற
அளிக்க
ெொங்கள்
முணனநவொம்.
c.

னிெபர் அணடயொள எண்ணை (PIN), எங்களது கிணளயில்,

உங்கணள முணறப்படி அணடயொளம் கண்டு ஒப்பணடப்நபொம்.
அல்ைது
எங்களது
ப ிநவட்டில்
உள்ள
முகவொிக்கு
அனுப்பிணவப்நபொம்.

உங்கள் வச ிக்நகற்ப ெீங்கநள PINஐ

உருவொக்கைொம்.
d. உங்களது ந ொடர்பு

கவல்கள் (நமொணபல் எண், மின்னஞ்சல்

முகவொி மற்றும் வீட்டுத் ந ொணைநபசி எண்) புதுப்பிக்கப்பட்டு,
வங்கியிடம்
ப ிவு
நசய்யப்பட்டுள்ளண
உறு ிப்படுத் ிக் நகொள்நவொம்.

ெொங்கள்

e. உங்கள் கைக்ணக பொதுகொக்கும் வி மொக வலிணமயொன PIN
அல்ைது
கடவுச்
நசொல்ணைத்
ந ர்ந்ந டுத்து
அண
அவ்வப்நபொது சீரொன கொை இணடநவளியில் மொற்றிக்நகொள்ள
நவண்டும்.
8.17.2.2

னிெபர் அணடயொள எண் மற்றும் கடவுச் நசொல்ணை

பொதுகொக்க பின்வரும் பொதுகொப்பொன ெணடமுணறகணள /
முன்நனச்சொிக்ணககணள ெீங்கள் கூடநவ பின்பற்றநவண்டும்.
பின் அல்ைது பொஸ்நவர்ணட உருவொக்க –

a) வலிணமயொன “கடவுச் நசொல்ணை” உருவொக்க பின்வரும்
வழிமுணறகணளப் பின்பற்றுங்கள்.
 பழக்கமொன, எளி ில் கண்டுநகொள்ளக்கூடிய நபயர்கணள
(உங்களின், வொழ்க்ணகத் துணை, குழந்ண கள், நபற்நறொர்,
நசல்ைப்பிரொைி

ஆகிநயொொின்

உபநயொகிப்பண

நபயர்கணள)

விர்த் ிடவும்.

 உங்கணளப்பற்றிய சிை நபொதுவொன உண்ணமகள் சொர்ந்
விபரங்கணள

(பிறந்

நபொழுதுநபொக்கு,
உபநயொகிப்பண த்

ந

ிகள்,

விணளயொட்டு

பிடித் மொன
நபொன்றணவ)

விர்த் ிடவும்.

 அகரொ ியில்
இருக்கும்
வொர்த்ண கணள
அப்படிநய
பயன்படுத் நவண்டொம்.
ஏநனனில்
கைினி
நமன்நபொருள் அண
யூகிக்க வொய்ப்புண்டு.
ப ிைொக,
பிணழயுடன் வொர்த்ண கணளத் ந ர்ந்ந டுங்கள்.
 எண்ணையும்,
எழுத்துக்கணளயும்
வித் ியொசமொக
இணைத்து கைினி நமன்நபொருளொல் யூகிக்க முடியொ
வண்ைம் பொஸ்நவர்ணடத் ந ர்ந டுங்கள்.


னிச்சிறப்பு

எழுத்துக்கணளப்

(@,

#,

%,

$

etc.)

பயன்படுத் ி பொஸ்நவர்ணட வலிணமயொக்குங்கள்.
 ஆங்கிைத் ில் சிறிய, நபொிய எழுத்துக்கணளக் கைந்து
பயன்படுத் ி
பொதுகொப்பொன
பொஸ்நவர்ணட
உருவொக்குங்கள்.
b)

பின்வருவனவற்ணறப்

பயன்படுத் ி,

*PIN-ஐ

உருவொக்கொ ீர்கள்.
 பிறந்

ந

ிகள், மொ ங்கள் அல்ைது வருடங்கள்

 வொிணசயொன எண்கள் (உ ொரைம் 3456)
 எளி ில் ஊகிக்கக்கூடிய எண்கள் நசர்க்ணக

(உ ொரைம்

1111)
 உங்கள் ந ொணைநபசி எண்ைின் சிை பகு ிகள்
 உங்களது அட்ணடகள் ஏ ொவது ஒன்றில் அச்சடிக்கப்பட்ட
எண்களில் சிை பகு ிகள்
 எளி ில்

கிணடக்கக்கூடிய

உங்களின்

னிப்பட்ட

விவரங்கள் (உ ொரைம் ஓட்டுனர் உொிமம், வொகன எண்
அல்ைது உங்கநளொடு ந ொடர்புணடய நவறு எண்கள்)

* இது முழுணமயொன பட்டியல் அல்ை உ ொரைத் ிற்கொக சிை
மட்டுநம நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உங்கள்
கைக்கில்
முணறயற்ற
விர்ப்ப ற்கொன முன்நனச்சொிக்ணககள்

பொிவர்த் ணனகணளத்

நசய்யக்கூடொ ணவ
 நவறு எவணரயும் உங்கள் அட்ணட, PIN, கடவுச் நசொல்
அல்ைது
இ ர
அனும ிப்பது

பொதுகொப்பு

கவணை

உபநயொகிக்க

 உங்களது PIN, கடவுச் நசொல் அல்ைது இ ர பொதுகொப்பு
கவணை எழு ி ணவப்பது அல்ைது ப ிவு நசய்வது
 உங்களது அணைநபசி / கைினியில், பிநரௌசர் (internet
explorer, google chrome, Firefox. Etc.) உங்கள் கடவுச்
நசொல்ணை ப ிவுநசய்து ணவப்பது
 நமொணபல் நபங்கிங் ைொக் இன் மற்றும் பொஸ்நவர்ணட
அணைநபசியில் நசமித்து ணவப்பது
 உங்களது கைக்கு விவரங்கள், பொஸ்நவர்ட்/PIN அல்ைது
இ ர பொதுகொப்பு கவணை, வங்கியின் அங்கீகொிக்கப்பட்ட
பிர ிெி ிகள்
என்று
கூறிக்நகொள்நவொர்
உட்பட
எவொிடமும் நகொடுப்பது
 எந் நெொக்கத் ிற்கொகவும், வங்கிக் கைக்கு விவரங்கணள
நகட்டு வரும் கவல் ந ொடர்பு வினொக்களுக்கு (ATM PIN,
CVV, Card Expiry Date ….. ) ப ிைளிப்பது
 உங்களின் வங்கிச் நசணவ துண்டிக்கப்படைொம் என்று
மிரட்டைொக அணழப்பு வந் ொநைொ அல்ைது நமொசடியொன
அளிப்புகள், அணழப்புகள் எந்
வணகயில் வந் ொலும்
(கடி ங்கள்,
மின்னஞ்சல்கள்,
அணைநபசிகள்,
குறுஞ்நசய் ிகள்
ஆகியணவ
மூைம்)
இவற்ணறப்
புறக்கைிக்கொமல் ப ிைளிப்பது.
 நமொசடியொன

அளிப்புகள்

நவளிெொட்டு அணமப்புகள் /

/

ைொட்டொியில்

பொிசு

/

சிை

னிப்பட்டவர்கள், அத் ணகய

அணமப்புகளுக்கு
இந் ியொவில்
பிர ிெி ியொக
இருப்பவர்கள் இவர்களிடமிருந்து நவளிெொட்டுப் பைம்
மலிவொகக்
கிணடக்கிறது
நபொன்ற
அணழப்புகள்
ஆகியணவகளுக்கு இணரயொகு ல்.
இத் ணகய நசய் ிகள் நபரும்பொலும், ஒரு ெண்பர், வங்கி,
ஆ ொரப்பூர்வ ெபொிடமிருந்து வருவது நபொல் அணமந்து

உங்கணள சிை இணையத் ிற்கு வழிகொட்டி அணழத்துச்
நசன்று முக்கியமொன

கவல்கணளக் நகட்பது நபொல் (PIN,

Card No. … etc.) இருக்கும்
 சந்ந கத் ிற்குறிய
மின்னஞ்சல்,
குறுஞ்நசய் ி
ஆகியவற்றிலுள்ள இணைப்புகளில் கிளிக் நசய்து கவல்
ரு ல்
 பிறர்
முன்னிணையில்
அவர்கள்
பொர்க்கும்படியொக,
கைினிணய
அல்ைது
அணைநபசிணயப்
பயன்படுத் ி,
உங்கள் கடவுச் நசொல் அல்ைது அட்ணட எண்ணைப் ப ிவு
நசய் ல் அல்ைது ஏடிஎம் விற்பணன முணனயங்களில்
அட்ணடயின் பின்ணனப் பயன்படுத்து ல்

எப்நபொதும்
 PIN,

கடவுச்

நசொல்

மூன்று, ஆறு மொ

ஆகியவற்ணற

அவ்வப்நபொது

கொை இணடநவளிகளில் மொற்றுங்கள்

பணழய
கடவுச்
பயன்படுத் ொ ீர்கள்

நசொல்ணை

மீண்டும்

 உங்களது PIN, கடவுச் நசொல் இ ர பொதுகொப்பு

கவல்

ஆகியவற்ணற மன ில் இருத் ிக்நகொள்ளவும். மற்றும்
எழுத் ில் உள்ள கவல்கணள அழித்துவிடவும்.
 நவவ்நவறு
நவவ்நவறு

அட்ணடகள்
PIN

அல்ைது

அல்ைது

கருவிகளுக்கு

பொஸ்நவர்டுகணள

பயன்படுத்துங்கள்.


உங்கள்

கைினி/அணைநபசி,

ிணர

முகப்பு

ஆகியணவகணள
ிறந் ிட, உங்களுக்நகன்று
ஒரு
பொஸ்நவர்ணட ணவத்துக் நகொள்ளுங்கள்.
இ னொல்
நவறு

எவரும்

உங்களது

அணைநபசிணய,
உங்களது
உபநயொகிக்க முடியொது.

னிக்

கைினி/

அனும ியின்றி

 உங்களின் மின்னஞ்சல் முகவொி அல்ைது நமொணபல்
எண்ணை
மொற்றினொல்
உடனடியொக
அங்கீகொிக்கப்பட்ட அ ிகொொி அல்ைது மின்னூடகம்
வொயிைொக உங்கள் வங்கிக்குத் ந ொிவியுங்கள்

8.17.3
ொனியங்கி பைம் வழங்கும் இயந் ிரம்/பற்று மற்றும்
கடன் அட்ணடகள் (Debit and Credit Cards)
a) ெீங்கள் விருப்பப்பட்டு ந ர்வு நசய்
கைக்கின் மீது
நபொதுவொக ஏடிஎம் / நடபிட் அட்ணடகணள ெொங்கள்
வழங்குநவொம்.
b) பு ிய அட்ணடகள் / மொற்று அட்ணடகள் (both Debit and
Credit Cards) கட்டொயமொக EMV சிப் உடன் பின்
இணைந்
ொக வழங்கப்படும். உங்களுக்கு விருப்பம்
இல்ணை என்றொல் இ ணன நவண்டொநமன்று ெீங்கள்
நசொல்ைைொம்.
c) உங்களிடம்
நெரடியொக
அட்ணடகணள
நகொண்டு
நசர்க்கும்நபொது,
உங்களது
அணடயொளம்
குறித்து
முழுணமயொக ிருப் ியணடந் பிறநக நகொடுக்கப்படும்.
d) உங்கள் நசணவ வழிகொட்டி / அங்கத் ினர் ணகநயடு
ஆகியணவகணள உங்களுக்கு அனுப்பிணவப்நபொம். அ ில்
உங்களது
மு ல்
அட்ணடயுடன்
வி ிகள்
மற்றும்
ெிபந் ணனகள் ஆகியணவபற்றிய விொிவொன விவரங்கள்
இருக்கும். உங்கள் அட்ணட ந ொணைந்து நபொனொநைொ /
வறொக பயன்படுத் ப்பட்டொநைொ உங்கள் கைக்கில்
ஏற்படும்
ெஷ்டங்கள்
ஆகியணவபற்றியும்,
உங்கள்
அட்ணடணய எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதுபற்றியும்
விவரங்கள் இருக்கும்.
e) ெீங்கள் ணவத்துள்ள கைக்குகளில், உங்கள் அட்ணடணயப்
பயன்படுத் ி எந் க் கைக்ணகக்
ணகயொள முடியும்
என்பதுபற்றி உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
நமலும்,
உங்களுக்குக்
நகொடுக்கப்பட்ட
அட்ணட,
ஒன்றுக்கு
நமற்பட்ட
உபநயொகங்கள்
நகொண்ட ொ,
அப்படிநயன்றொல்
அணவ
யொணவ
என்பதுபற்றியும்
உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
f) விற்பணன முணனயங்கள், ஏடிஎம் மற்றும் அன்னியச்
நசைொவைி
பொிவர்த் ணனகள்
ஆகியவற்றில்
உங்களுக்கொன ெடப்பு பொிவர்த் ணன வரம்புகள்பற்றி
உங்களுக்கு அறிவுறுத்துநவொம்.
g) உங்கள் அட்ணடக்கொன கட்டைங்கள்பற்றி உங்களுக்கு
அறிவுறுத்துநவொம்.

h) ெொங்கள் உங்களுக்கு அட்ணடணய அளிக்கும்நபொழுது
அந்
அட்ணடணய
எவ்வொறு
பொதுகொப்பொக
ணவத்துக்நகொள்வது என்பதுபற்றி நசொல்லுநவொம்.
 உங்கள் அட்ணட உங்களிடம் வந்து நசர்ந் வுடநனநய
அ ில் ணகநயழுத் ிடுங்கள்.
 உங்கள்
அட்ணடணய
நகட்பொரற்ற
பர்ஸ்,
வொகனம்
நபொன்றவற்றிநைொ அல்ைது யொரும் பொர்க்கொமல் எளி ொக
எடுத்துவிடக்கூடிய இடத் ிநைொ ணவக்கக்கூடொது.
 உங்கள் அட்ணடணய யொொிடமும் நகொடுக்கநவண்டொம்.
அல்ைது நவறு யொணரயும் உங்கள் கொர்ணட வர்த் க
இடங்களில் (உ ொரைம் – உைவு விடு ி, நபட்நரொல்
பங்க்) பயன்படுத்

அனும ிக்க நவண்டொம்.

 உங்கள் அட்ணடணய உபநயொகப்படுத் ிய பின்னர் ிருப்பி
எடுத்துக்நகொள்ள மறக்கொ ீர்கள்.
 உங்கள் முகவொி மொறினொல் அ ணன ஆவைச் சொன்றுடன்
எங்களுக்குத்
ந ொியப்படுத் வும்.
ஏநனனில், அட்ணட
ந ொணைந்து நபொனொல் மொற்று அட்ணடணய சொியொன
முகவொிக்கு ெொங்கள் அனுப்பநவண்டும்.
 சர்ச்ணசக்குொிய / வறிய ஏடிஎம் பொிவர்த் ணனகள் சொர்ந்
புகொர்கணள அங்கீகொிக்கப்பட்ட அ ிகொொிகள் அல்ைது
மின்னூடகங்கள் வொயிைொக அட்ணட வழங்கும் வங்கிக்குத்
ந ொிவிக்கவும்.

8.17.4.1 ந ொணைந்து நபொ ல்/ ிருட்டு/சர்ச்ணசக்குொிய
பொிவர்த் ணனகள் பற்றி

கவல் ந ொிவிப்பது

a)
ந ொணைந்து நபொ ல்,
ிருட்டு அல்ைது முணறயற்ற
வணகயில் அட்ணட மற்றும் PIN ஆகியவற்ணற பயன்படுத் ியது
பற்றி
கவல் அளிப்ப ற்கொன ெணடமுணறபற்றி உங்களிடம்
ெொங்கள் கவல் ந ொிவிப்நபொம்.
b)
அட்ணட ந ொணைந்து நபொ ல் அல்ைது
ிருடு நபொ ல்
அல்ைது உங்களது கடவுச் நசொல்
மற்றும் PIN நவளிநய
ந ொிந்துவிட்டது நபொன்ற சூழ்ெிணைகளில் உங்களது நபொறுப்பு
என்ன என்பதுபற்றி வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகளில் ெொங்கள்
விளக்கியுள்நளொம்.
c)
மின்னணு முணறயிைொன பொிவர்த் ணன வச ிணயச்
நசயைொக்கப்படுத்துவ ற்கு முன்பொக, உங்களின் நமொணபல்
எண், மின்னஞ்சல் முகவொி இருப்பின் அண யும், ப ிவு
நசய்துநகொள்ள ஏற்பொடு நசய்து ருநவொம்.

d)
கொைொமல் நபொன அல்ைது வறொகப் பயன்படுத் ப்பட்ட
அட்ணடணயப்
பற்றிய
கவணை
எங்களுக்கு
24X7
அடிப்பணடயில் எந்நெரமும் ந ொிவிக்க வச ிகள் நசய்து
ருநவொம்.
அணவ கட்டைமில்ைொ ந ொணைநபசி எண்கள்,
SMS, மின்னஞ்சல், IVR, இணையம் நபொன்றணவ. நமலும் இது
பற்றி ெீங்கள் கைக்கு ணவத்துள்ள வங்கிக் கிணளயிலும்,
நவணை நெரத் ில் ெீங்கள் நெொில் நசன்றும் ந ொிவிக்கைொம்.
நமலும்
எந்ந ந்
வழிவணககளில்
உங்கள்
அட்ணடணய
முடக்கைொம் என்பண யும் ந ொிவிப்நபொம். இவ்வொறு அட்ணட
முடக்கப்பட்ட
விவரத் ிற்கொன
உறு ிணய
உடனடியொகத்
ந ொிவிப்நபொம்.
e)
எங்களின்
குறுஞ்நசய் ிகளுக்கு,
ந ணவப்படும்
இடங்களில்
உடனடியொகப்
ப ிைளிக்கும்
வச ிணயயும்
உள்ளணமத்துத்
ருகிநறொம். ஆயினும், குறுஞ்நசய் ிகளிநை
மொற்று நமொணபல் எண், ந ொணைநபசி எண், மின்னஞ்சல்
முகவொி
ஆகியவற்ணற,
எங்கணள
உடனடியொகத்
ந ொடர்புநகொள்ள வச ியொகக் நகொடுத்துள்நளொம்.

f)
உங்கள் புகொர்கணள உடனடியொக நெரடியொகத் ந ொிவிக்க
ஏதுவொக
எங்கள்
இணையத் ின்
முகப்புப்
பக்கத் ில்,
முணறயற்ற மின்னணு பொிவர்த் ணனகணளப் பற்றி புகொர்
ந ொிவிக்கும் வச ி என்று குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்பொடு நசய்து
ரப்பட்டுள்ளது.

g)
ெஷ்டம் அல்ைது நமொசடி குறித்து அறிவிக்கும் ஒரு
முணறணமக்கு வச ி நசய்து
ந்துள்நளொம்.
அ ன்படி புகொர்
கிணடத் தும்
ொனொகநவ
அது
ஒப்புணகயுடன்
ப ிவு
நசய்யப்பட்டுப் ப ிவு நசய்யப்பட்ட புகொர் எண் உொிய
வணகயில் அனுப்பும் வச ி இம்முணறணமயில் உண்டு.
h)
உங்களுணடய
அட்ணட
ந ொணைந்துவிட்டது
என்று
ந ொிந்
உடநனநய
எங்களுக்கு
அதுபற்றித்
ந ொிவிக்க
நவண்டும். அந நபொை, நவறு யொநரனும் உங்கள் PIN, கடவுச்
நசொல்
அல்ைது
இ ர
பொதுகொப்புத்
கவல்கணள
ந ொிந்துநகொண்டொலும், அவற்ணற மொற்றுவ ற்கு முன் உடநன
எங்களுக்குத்
கவல்
ந ொிவிக்கவும்.
எங்களுக்குத்
ந ொிவிக்கப்பட்டபின்
உடனடியொக
(அட்ணடயின்
உபநயொகத்ண முடக்கு ல், PINஐ மொற்றியணமத் ல் நபொன்ற)
ெடவடிக்ணக எடுக்கப்பட்டு, அவற்றின்
வறொன பயன்பொடு
ெிறுத் ப்படும்.
i)

உங்களது அட்ணட ந ொணைந்து நபொனொநைொ அல்ைது
ிருட்டுப்
நபொனொநைொ
அல்ைது
PIN,
கடவுச்
நசொல்

மற்றவர்களுக்குத் ந ொிந்துவிட்டது என்ற
கவணை உடநன
எங்களுக்குத் ந ொிவித்துவிட்டொல், அந்
நெரத் ிற்குப் பிறகு,
அந் அட்ணட முணறயற்ற வணகயில் பயன்படுத் ப்படுவ ற்கு
ெீங்கள் நபொறுப்பல்ை.
எனினும், இந்
பொதுகொப்பு ெீங்கள்
நமொசடியொக
நசயல்பட்டொநைொ,
கவனக்
குணறவொக
இருந்
ொல் ெிகழ்ந் ொநைொ நபொருந் ொது.

j)
முணறயற்ற அங்கீகொிக்கப்படொ
பொிவர்த் ணன குறித்து
உங்களின் புகொர் கிணடத் வுடன் ந ொடர்ந்து இத் ணகய
பொிவர்த் ணனகள் உங்கள் கைக்கில் ெிகழ்வண த்
டுக்க
உடனடியொக முயற்சிகள் எடுப்நபொம்.

k)
முணறயற்ற அங்கீகொிக்கப்படொ
பொிவர்த் ணனகளொல்
ஏற்படும் ெஷ்டத் ிற்கொன நபொறுப்பு என்பது நெறிமுணறயொளர்
வி ித்து, அப்நபொது ெடப்பிலிருக்கும் நெறிமுணறகளின்படி
அணமந் ிடும்.

l)
உங்கள் அட்ணட உங்கணள வந்து நசர்வ ற்கு முன்ன ொக
அல்ைது
PIN
மற்றும்
பொஸ்நவொர்டு
உங்களுக்கு
வந்து
நசர்வ ற்கு முன் (ெீங்கள் உங்களின் வசிப்பிட முகவொிணயச்
சொியொகத்
ந் ிருந் ொல்) ஏந னும் ெஷ்டம் ஏற்பட்டிருந் ொல்
அ ற்கு ெீங்கள் நபொறுப்பல்ை.

m) ATM
ணமயங்களில்
புகொர்
நசய்வ ற்கு
உ வியொக
ந ொணைநபசி எண் / இைவச ந ொணைநபசி நசணவ எண்கள் /
ATM ணவத்துள்ள் ந ொடர்பு வங்கியின் அ ிகொொியின் நபயர்
ஆகியணவ குறித்
கவல்கள்
ரப்பட்டிருக்கும் புகொர்கணளப்
ப ிவு
நசய்யைொம்
/
ந ொணைந்துநபொன
/
வறொகப்
பயன்படுத் ப்பட்ட அட்ணடயின் உபநயொகத்ண
முடக்கைொம்.
உங்களுக்கு அட்ணட அளித் வங்கியிடம் மட்டுநம ீர்வுக்கொக
புகொர் நசய்யநவண்டும்.
n)
எல்ைொ ATM-களிலும், ATM-ன் ID நகொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
புகொர் அல்ைது ஆநைொசணன அளிக்கும்நபொது அவற்ணறக்
குறிப்பிடநவண்டும். ATM குறித் புகொர்கணள அளிப்ப ற்கொன
படிவங்கள் ATM ணமயங்களிநைநய ணவக்கப்பட்டிருக்கும்.

o)
ATM-ல் பைம் வரத் வறிய, ஆனொல்
வறொகப் பற்று
ணவக்கப்பட்ட பொிவர்த் ணனகள் ந ொடர்பொன ந ொணக குறித்
கொைத் ிற்குள்
உங்கள்
கைக்கில்
வரவு
ணவக்கப்படும்.
ஒருநவணள
ஏந னும்
ொம ம்
ஏற்பட்டொல்,
அ ற்கு

குறிப்பிடப்பட்ட வணகயில் இழப்பீடு வழங்குநவொம். ஆனொல்
இது குறித்
நகொொிக்ணக, அட்ணட நவளியிடும் வங்கிக்குப்
பொிவர்த் ணன
ெடந்
30
ெொட்களுக்குள்
ந ொிவிக்கப்பட
நவண்டும்.

p)
சர்ச்ணசக்குொிய
பொிவர்த் ணனகணளப்
நபொறுத் வணர
அவற்றிற்குொிய கொமிரொ ப ிவுகணள
ீர்வு கொைம் வணர
பொதுகொத்து ணவப்நபொம்.
ப ிவுகளின் பொதுகொப்பிற்குொிய
கொைத் ிற்குள் பொிவர்த் ணன குறித்
புகொர் எழுப்பப்பட்டொல்
மட்டுநம கொமிரொ ப ிவுகள் ரப்படும்.
8.17.4.2 முணறயற்ற அங்கீகொிக்கப்படொ மின்னணு
பொிவர்த் ணனகள் மீது வணரயறுக்கப்பட்ட நபொறுப்பு
a) கீழ்க்கண்ட

வணகயில்

ெிகழ்ந் ொல்,

முணறயற்ற

உங்களின்

பொிவர்த் ணனகள்

நபொறுப்பு

ஒன்றுமில்ணை

(பூஜ்யம்).
i)

எங்கள்

சொர்பில்,

நமொசடிக்குத்

துணைநபொன

/

அைட்சியம் / குணறபொடு ஆகியணவ இருக்குமொனொல்,
ii)

மூன்றொம்

ரப்பினொின்

முணறணமயிநைநய

வறு ல்

எங்நகொ

ெிகழந் ிருக்கும்பட்சத் ில்,
பொிவர்த் ணன

குறித்

கிணடக்கப்நபற்ற
எங்களுக்கு அண

நவறிடத் ில்
நமலும்

நசய் ி

மூன்று

கொரைமொக
வறு

முணறயற்ற

எங்களிடமிருந்து

நவணை

ெொட்களுக்குள்

அறிவித் ிருந் ொல்.

b) கீழ்க்கண்ட ெிகழ்வுகளில் முணறயற்ற பொிவர்த் ணனகள்
மீ ொன ெஷ்டத் ிற்கு ெீங்கள் நபொறுப்பொவீர்கள்.
i) உங்களின்

அைட்சியத் ொல்

பைப்பட்டுவொடொ
கொரைத் ொல்)

கவல்கணளப்

ெஷ்டம்

(முக்கியமொன
பகிர்ந்து

ஏற்பட்டிருந் ொல்,

நகொண்ட
முணறயற்ற

பொிவர்த் ணன குறித்து ெீங்கள் ந ொிவிக்கும்வணர, ெஷ்டம்
முழுணமயொக

உங்களுணடய ொகும்.

ெீங்கள்

கவல்

ந ொிவித் பின் ஏந னும் ெஷ்டம் ஏற்பட்டொல் அவற்றிற்கு
ெொங்கள் நபொறுப்நபற்நபொம்.
ii) முணறயற்ற

பொிவர்த் ணன

ெிகழ்ந்

ற்கு

ெீங்கநளொ,

வங்கிநயொ கொரைொகொமல், முணறணமயில் நவநறங்நகொ,
எவரொநைொ, அணவ ெிகழ்ந் ிருந் ொல், அதுபற்றிய

கவணை

ெீங்கள்

எங்களுக்குத்

ந ொிவிப்ப ில்

(வங்கியிடமிருந்து பொிவர்த் ணன குறித்
ெொளிலிருந்து

4

மு ல்

7

ொம ம்

நசய் ி கிணடத்

நவணை

ெொட்களுக்குள்)

ஏற்பட்டொல், உங்களின் நபொறுப்பு பின்வரும் வணகயில்
அணமந் ிடும். அவ்வப்நபொது இது குறித்து இந் ிய ொிசர்வ்
வங்கி

நவளியிடும்

பொிவர்த் ணனக்குொிய
பொிவர்த் ணனயின்

வழிகொட்டு ல்களின்படி,
நபொறுப்பு

ம ிப்பு

ஒரு

என்பது

அல்ைது

அந்

வழிகொட்டு லில்

கூறப்படும் ந ொணக (இவற்றில் எது குணறநவொ அது).
iii) ெீங்கள்
நவணை

பொிவர்த் ணனபற்றிய
ெொட்களுக்கும்

கவல்

அ ிகமொக

ந ொிவிப்ப ில்
ொம ம்

7

நசய் ொல்,

உங்களின் நபொறுப்பின் அளவு எங்கள் வங்கியின் ெிர்வொக
மன்றத் ொல்

ஒப்பு ைளிக்கப்பட்ட

அடிப்பணடயில்

ீர்மொனிக்கப்படும்.

வங்கியின் இணையத் ில் / நபொதுத்
கொைக்

கிணடக்கும்.

வழிகொட்டு ல்களின்படி

இந் ிய
உங்கள்

நகொள்ணகயின்
இந் க் நகொள்ணக
கவல் நமணடயில்
ொிசர்வ்

வங்கியின்

நபொறுப்பு

குறித்து

ெொங்கள் வகுத்துள்ள நகொள்ணகயின் விவரங்கள் கைக்குத்
ந ொடங்கும்நபொந

உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.

வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு
குறித்

னித் னிநய

இந்

நமலும்
விஷயம்

நகொள்ணகணய ெொங்கள் ந ொிவிப்நபொம்.

8.17.4.3 நபொறுப்பு ஏதுமில்ைொ ெிணைக்குொிய பொிவர்த் ணன
மொற்றுக்குொிய கொைகட்டம் / வணரயறுக்கப்பட்ட
நபொறுப்பு
ெீங்கள்

முணறயற்ற

பொிவர்த் ணன

பற்றிய

கவணைத்

ந ொிவித் தும், அ ற்குொிய ந ொணகக்கொன வரணவ (ெிழல் மொற்று)
உங்கள் கைக்கில் கவல் உங்களிடமிருந்து நபற்ற 10 நவணை
ெொட்களுக்குள் ப ிவு நசய் ிடுநவொம். இ ற்கொன இழப்பீட்டுக்
நகொொிக்ணக
ஏந னும்
இருந் ொலும்
அ ன்
ீர்ப்பிற்கொக
கொத் ிரொமல் ெொங்கள் இந்
வரவுப் ப ிணவ நசய் ிடுநவொம்.
இ ற்குொிய ம ிப்பு ந
ி என்பது முணறயற்ற பொிவர்த் ணன
ெிகழ்ந் ிட்ட ந
ியொகநவ இருக்கும்.
நமலும் ெொங்கள் பின்வருவனவற்ணற உறு ி நசய் ிடுநவொம்.
i) உங்களின்
புகொர்
அளிக்கப்பட்ட

ெிர்வொக
மன்றத் ொல்
ஒப்பு ல்
நகொள்ணகயின்படி,
குறிப்பிட்ட

கொைத் ிற்குள் (புகொர் ந ொிவிக்கப்பட்ட ெொளிலிருந்து 90
ெொட்களுக்குள்)

ீர்க்கப்பட்டு,

பட்டொல், இந் ிய ொிசர்வ்
வழிகொட்டு ல்களின்படி
வழங்கப்படும்.

நபொறுப்பு

ீர்மொனிக்கப்

வங்கி இது குறித்து அளித்
உங்களுக்கு
இழப்பீடு

ii) உங்களின் புகொணர 90 ெொட்களுக்குள்
ீர்க்க முடியொமல்,
உங்களின் நபொறுப்ணபத்
ீர்மொனிக்க முடியொவிட்டொல்,
இந் ிய
ொிசர்வ்
வங்கியின்
வழிகொட்டு ல்களின்படு
இழப்பீடு வழங்கப்படும். நமலும்,
iii) பற்று

அட்ணட

நபொறுத் வணர,
ஏதுமில்ணை.

/

வங்கிக்

கைக்கு

உங்களுக்கு
கடன்

ஆகியவற்ணறநப

வட்டி

அட்ணடணயப்

மீது

ெஷ்டம்

நபொறுத் வணர,

கூடு ைொன வட்டிச் சுணம ஏதுமிருக்கொது.
8.17.5
a)

கடன் அட்ணட

ெீங்கள்

கடன் அட்ணடக்கொக

விண்ைப்பிக்கும்நபொது,

ெொங்கள் அ ன் வி ிகள், கட்டைங்கள்
கட்டைங்கள்,
பொக்கிணய

பில்லிங்
கைக்கிடும்

முடித்துக்நகொள் ல்
வி ிகள்

மற்றும்

மற்றும்

வட்டி

மற்றும் பைம் நசலுத்து ல்,
முணற,

ெணடமுணறகள்

ெிபந் ணனகணள

புதுப்பித் ல் மற்றும்
என

சம்பந் ப்பட்ட

விளக்குநவ ொடு,

கடன்
அட்ணடணய
இயக்கத்
கவல்கணளயும் அளிப்நபொம்.

ந ணவப்படும்

ெீங்கள்
இ ர

b) மிக முக்கிய வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகணள அச்சு வடிவில்
(எழுத்துக்களின் அளவு 10) பின் வருமொறு அளிப்நபொம்.
i) சந்ண ப்படுத்தும்நபொது MITC-களில் “கட்டைங்கள்
மற்றும் பீஸ்கள்“.

ii) விண்ைப்பிக்கும்நபொது

/

வரநவற்பு

நகொணட

–

அணனத்து MITC-க்குள் (அணனத் ிற்கும் நமைொக*).

iii) கடன் அட்ணட மீ ொன பில்லிங் குறித்து MITCsபீஸ்கள், கட்டைங்கள், பைம் எடுக்கும் வரம்புகள்.

iv) வி ிகள்
மற்றும்
ெிபந் ணனகளில்
ஏற்படும் நெரங்களில் அவ்வப்நபொதும்.

மொற்றங்கள்

* மூன்றொம் ெபரொல் நமொசடி ஏந னும் ெிகழ்ந்து அ ில் உங்கள்
பங்களிப்பு ஏதுமில்ைொ பட்சத் ில் உங்களின் நபொறுப்பு.
c) ெீங்கள் அட்ணடக்கொக விண்ைப்பிக்கும்நபொழுது, அல்ைது
அண ப்
பயன்படுத்தும்நபொது
பைத்ண
ிருப்பி
நசலுத்துவ ற்கொன சுழற்சி கொை அவகொசம் பற்றி உங்களுக்கு
அறிவுறுத்துநவொம்.
உங்கள் அட்ணட மீ ொன ஆண்டுக்
கட்டைம், நமலும் அட்ணடயில் கிணடக்கும் ெி ிப் நபொருட்கள்
மீ ொன APR வருடொந் ிரக் கட்டை ச விகி ம் (சில்ைணரயொகப்
நபொருட்கள் வொங்கு ல் மற்றும் பைமொக எடுக்கும் கடன்
இரண்டிற்கும் சொிசமமொன முக்கியத்துவம் அளித் ல்) APR
கைக்கிடும்
முணற,
ொம மொக
வணை
நசலுத்து லில்
அபரொ ம், வட்டிக் கைக்கீடு ஆகியணவ உ ொரைத்துடன்
விளக்கப்படும்.
வரநவற்பு நகொணடயில் இந்
அம்சங்கள்
விளக்கப்படுவந ொடு, இவற்றிற்கு மொ ொந் ிர அறிக்ணகயும்
ந ளிவொகக்
கொட்டப்படும்.
மொ ொமொ ம்
குணறந் பட்ச
ெிலுணவப் பொக்கித் ந ொணகணய மட்டுநம நசலுத் ி வந் ொல்,
ெிலுணவயிலுள்ள ந ொணக மீது வட்டி கூடிக்நகொண்நட நபொகும்
என்கின்ற விவரமும், மொ ொந் ிர கடன் கைக்கு அறிக்ணகயில்
ந ளிவொகத் ந ொியும்படி கொட்டப்பட்டிருக்கும்.
மொ ொமொ ம்
குணறந் பட்ச
பொக்கிணய
(அறிக்ணகயிலுள்ள)
மட்டுநம
நசலுத்துவ ொல், ெிலுணவயில் நசலுத் ப்படொ
மீ ித் ந ொணக
மீது
வி ிக்கப்படும்
வட்டி
விகி ம்
மற்றும்
இ ர
கட்டைங்கணளப் பற்றியும் விவரங்கள் ந ொிவிக்கப்படும்.
MITC-யில் “இைவச கடன் கொைம்“ குறிப்பொகக் கொட்டப்
பட்டிருக்கும். அது நபொனமொ ெிலுணவ பில் ந ொணகயில் பொக்கி
இருந் ொல் அளிக்கப்படொது என்பதும் விவொிக்கப்பட்டிருக்கும்.
d)

ெொங்கள்,

உபநயொகிக்க

இயக்கப்படொ
முடியொ )

கடன்

அட்ணடணய

உங்கணளப்

பற்றிய

(உடநன

விவரங்கள்

ிருப் ியொக இருக்கும்பட்சத் ில் அனுப்பிடுநவொம். குறிப்பிட்ட
ெிபந் ணனகளுக்குட்பட்டு
அ ணன
இயக்கிட
ெீங்கள்
அட்ணடணய
நபற்றுக்நகொள்ள
சம்ம ம்
ந ொிவித் பிறகு
ெடவடிக்ணககள் எடுப்நபொம்.
e)

உங்கள்

சம்ம மின்றி

உங்கள்

அட்ணடணய

இயக்கப்பட்ட ொக ஆக்கினொல், அல்ைது ெீங்கள் சம்ம ம்
நகொடுக்கொ அட்ணடக்கு, பைம் வசூலிக்க பில் அனுப்பினொல்,

அந் க்
கட்டைத்ண த்
ள்ளுபடி
கட்டைத் ின்
இருமடங்கொக
நசலுத் ிடுநவொம்.

நசய்வந ொடு,
அந் க்
அபரொ த்ண யும்

f) உங்களுக்கு முன் பை / கடன் வச ி அல்ைது கடன் வரம்ணப
உயர்த்து ல் ஆகியணவகணள உங்கள் அட்ணடக்கு உங்கள்
சம்ம த்ண எழுத்துப் பூர்வமொக ந ொிவித் பிறநக நசய்நவொம்.
நமலும் மின்னணு முணறயில் சம்ம ம் அளித்து, MITC-ணய
படித்து
பொிவர்த் ணனணய ம ிப்புள்ள ொக்கும் வணகயில்
நசயல்பட்டு,
மின்னணுப்
ப ிநவடுகளில்
சம்ம ம்
ந ொிவித்
ற்கொன அத் ொட்சிணயப் நபற முடிந் ொலும் சம்ம ம்
ந ொிவித்
ொகக் கரு ப்படும்.
g) உங்களொல் ெியமிக்கப்படும் ெபர்களுக்கு, ெொங்கள் இணைப்பு
அட்ணடணயயும் நகொடுப்நபொம்.
அடிப்பணடயில்

கடன்

வரம்பிற்குள்)

இணைப்பு

உங்களது நவண்டுநகொளின்

வரம்ணப

ெிர்ையித்து

அட்ணடணய

(நமொத்

உங்களுக்கு

வழங்கிடுநவொம்.
அத் கு
அட்ணட ணவத் ிருப்பவர்களொல்
நசய்யப்படும் அணனத்து பொிவொித் ணனகளுக்கும் ெீங்கநள
நபொறுப்பு.
h) உங்களது கடன் அட்ணடமீ ொன வரம்ணபக் குணறத் ிடத்
ிட்டமிடும்நபொழுது,
அது
உங்களின்
நகொொிக்ணகயின்படி
அணமந் ிரொ பட்சத் ில் உங்களுக்கு இது குறித்து 30 ெொட்கள்
அறிவிப்பு அனுப்பி, அ ன் கொரைத்ண யும் குறுஞ்நசய் ி /
மின்னஞ்சல் / கடி ம் மூைம் ந ொிவிப்நபொம்.

i) ெீங்கள் கடன் அட்ணடணய ரத்து நசய்ய / வரம்ணபக் குணறக்க
மற்றும்
முடித்துக்நகொள்ள
எழுத்து
மூைமொக
அல்ைது
மின்னஞ்சல் மூைமொக நவண்டுநகொள் விடுத் ொல், அது கிணடத்
ஏழு
நவணை
ெொட்களுக்குள்
உங்கள்
நகொொிக்ணக
ெிணறநவற்றப்படும்.
எனினும், ெீங்கள் நசலுத்
நவண்டிய
ந ொணக ஏதும் இருந் ொல்,
அண
நசலுத் ிய பிறநக
ெடவடிக்ணக எடுக்கப்படும்.
j) எங்களின் கடன் பொக்கிணய ரத் வறினொல், அண வசூலிக்க
எங்களின் பிணை உொிணமணய ெொங்கள் ணகயிநைடுப்நபொம்.
அ னொல், அட்ணட ொரரொக உள்ள உங்கள் வங்கிக் கைக்குகள்
அணனத் ிலும் உள்ள வரவுகள், வங்கியின் வசம் உங்களின்
பைம் அணனத்ண யும் ணகப்பற்ற எங்களுக்கு உொிணம உண்டு.
இ ற்கொன அறிவிப்ணப ெொங்கள் ப ிவு நசய்யப்பட்ட உங்கள்
மின்னஞ்சல் / நமொணபல் எண் அல்ைது கடி ம் மூைமொகத்

ந ொிவிப்நபொம்.
எங்கள் பிணை உொிணமணயக் ணகக்நகொண்ட /
நடபொசிட்டுகணள பிடித்துக்நகொண்ட மூன்று ெொட்களுக்குள் இண
உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம்.
k) கொப்பீட்டு ெிறுவனத்துடன் இணைந்து விபத்து அல்ைது அங்கஹீனம்
ஏற்படும் ருைத் ில், இழப்புக் கொப்பீடு வச ிணய அட்ணட ொரருக்கு
ெொங்கள் வழங்க முற்பட்டொல், உங்களிடமிருந்து, வொொிசு ொரர் ெியமனம்
குறித்
கவணை எழுத்துப் பூர்வமொக நபற்றிடுநவொம்.
இந்
ெியமன ொரர் விவரம், நகொொிக்ணகணய ஏற்கும் கொப்பீடு ெிறுவனத் ில்
ப ிவு நசய்யப்படுவண ெொங்கள் உறு ி நசய் ிடுநவொம்.
l) ஆன்ணைன் மூைமொக அட்ணட
ரொமநை நசய்யப்படும் (CNP)
பொிவொித் ணனகளில்
குணறந்
ம ிப்புணடயனவற்றில்
கூடு ல்
அ ிகொரமளிக்கும் ந ணவ (AFA)
ளர்த் ப்பட்டுள்ளது.
இ ன்படி,
அட்ணட
அளிக்கும்
வங்கியொன
ெொங்கள்
“பைப்பட்டுவொடொ
அங்கீகொிக்கும்
ீர்வு வச ிகணள“ ெீங்கள் விரும்பினொல் உங்களுக்கு
அளிப்நபொம்.
இ ற்கொன உங்கள் ஒப்பு ணைப் நபறவும், அண
இயக்கவும் ஒருமுணறப ிவு நசயல்முணற வச ிணயயும் அளிப்நபொம்.
அ ிகபட்சமொக
ரூபொய்
2000/வணரயில்
(அவ்வப்நபொது
நெறிமுணறயொளரொல்
ீர்மொனிக்கப்படும் ந ொணகயில்) ெடத் ப்படும்
CNP பொிவர்த் ணனகளில் AFA
ளர்வுகள் அறிமுகப்படுத் ப்படும்.
ெீங்கள்
விரும்பினொல்,
இந்
வச ிணய
இண விடக்
குணறந்
பொிவர்த் ணன வரம்ணப ெிர்ையித்துப் பயன்நபறைொம்.
m) இந் நெறித் ந ொகுப்பில் 8.17.4.2 பிொிவில் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி,
முணறயற்ற
அங்கீகொிக்கப்படொ
மின்னணு
பொிவர்த் ணனக்கொன
நபொறுப்ணப ெொங்கள் ஏற்றுக்நகொள்நவொம்.
8.17.5.1. கடன் அட்ணட அறிக்ணககள்
a.

உங்கள்

மற்றும் கடன்

கடன்

அட்ணட

அட்ணடணயப் பயன்படுத் ி

கைக்ணக ெிர்வகிக்க
நசய்யப்பட்ட

நகொள்மு ல்கள்/ பைம் எடுத் ல் ஆகியவற்ணற

சொிபொர்க்க,

ெொங்கள்
மொ ொந் ிர
பொல்
வழியொநகவொ அல்ைது ெீங்கள்
விரும்பினொல் இன்டர்நெட் மூைமொகநவொ கடன் அட்ணட
பொிவர்த் ணன
விபரங்கணள
இைவசமொகப் நபற
ஏற்பொடு
நசய்நவொம்.
உங்களின்
பொல் முகவொிக்கு மொ ந்ந ொறும்
முன்னநர
ீர்மொனித்
ஒரு
ந
ியில் இைவசமொகக் கடன்
அட்ணட அறிக்ணக அனுப்பப்படும்.
வறொன பில்கள்
உருவொக்கப்படுவ ில்ணை
அல்ைது
எங்களொல்
ந ொிவிக்கப்படொ
கட்டைங்கள் வி ிக்கப்படுவ ில்ணை
என்பண
ெொங்கள் உறு ிநசய்கிநறொம்.
அனுப்பப்பட்ட
அறிக்ணகயிலுள்ள ஏ ொவது ஒரு பில் மீது புகொர் எழுந் ொல்
அ ற்கு உொிய விளக்கம் அளிப்நபொம். ந ணவப்பட்டொல்,
அ ிகபட்சமொக 60 ெொட்களுக்குள் அ ற்குொிய ஆவைச்

சொன்ணறயும் அளித்து புகொணர சுமூகமொன முணறயில் ீர்க்க
முயற்சி நசய்நவொம்.
வறொன கட்டைங்கள் மொற்றி
அணமக்கப்பட்டொல், அது ெிலுணவ பொக்கிணயத்
ீர்வு
நசய்
ொகக் கரு ப்படமுடியொது.
b. இந்

கவல் கிணடக்கவில்ணை என்றொல், ெீங்கள் எங்கணளத்

ந ொடர்பு நகொள்ள நவண்டும் என ெொங்கள் எ ிர்பொர்க்கிநறொம்.
எனநவ,

ெீங்கள் பைம்

நசலுத்

மற்றும்

அ ில்

ஏதும்

வி ிவிைக்கு
இருந் ொல்
உொிய நெரத் ில்
எங்களுக்குத்
ந ொியப்படுத்
உ வும் வி த் ில்
ெொங்கள் உங்களுக்கு
மீண்டும் விபரங்கணள அனுப்புநவொம். இணைய ள வங்கிச்
நசணவயில்
பொர்ப்ப ற்கு
ஏதுவொகவும்
அறிக்ணகணய
அனுப்புநவொம்.
c.

ெொங்கள்

உங்களுக்கு

பீஸ்

மற்றும்

கட்டை

முணறயில்
மொற்றங்கள் இருந் ொநைொ அல்ைது வி ிகள்
மற்றும்
ெிபந் ணனகளில்
மொற்றங்கள் இருந் ொநைொ
ந ொியப்படுதுநவொம் /
அறிவிப்நபொம்.
நபொதுவொக
(வட்டி
விகி ங்கள் அல்ைொ மற்றும் நெறிமுணறத்ந ணவகளின்
விணளவொக

ஏற்படுவது)

குணறந் பட்சம்

ஒரு

மொ கொைம்

முன்னறிவிப்பு நகொடுத் பின்நப
மொற்றங்கள்
அமலுக்கு
வரும்.
மொ ொந் ிர கைக்கு அறிக்ணக
அல்ைது
அ ன்
ெகலுடன்
மொற்றங்கள் குறித் விபரம் ந ொியப்படுத் ப்படும்.
பில் ந ொணகணயக் கட்டத்
வறினொல், அது கடன்
கவல்
குழுமத் ிற்கு அறிவிக்கப்படும்.
d) கடன் அட்ணட ணவத் ிருப்பவொின், கடன்ந ொணகணயக்
கட்டத் வறும்
ெிணைபற்றி, கடன்
கவல் ெிறுவனத் ிற்கு
அறிக்ணக நகொடுக்கும் முன்பொக, வங்கியின் ெிர்வொக மன்றத் ொல்
அங்கீகொிக்கப்பட்ட
ெணடமுணறணயக்
கணடபிடித் ிடுநவொம்.
கடன் அட்ணட ொரருக்கு முன்னநர அறிவிப்பு நகொடுப்பதும்
இ ில் அடங்கும்.
வறொன பில்
ிருத் ியணமக்கப்படுவது
ஒருபுறம் இருக்க, ந ொிவிக்கப்படொ
கட்டைங்கள் கொரைமொக
கவல்
எதுவும்
CIC-க்குத்
ந ொிவிக்கப்படமொட்டொது.
கட்டைங்கள்
ிருத் ி அணமக்கப்படுவ ொல் ெிலுணவ
ீர்வு
நசய்யப்பட்டொல், அதுபற்றி CIC-க்கு அறிவித்து உங்களுக்கும்
ந ொிவித் ிடுநவொம்.
8.18 மூன்றொம் ரப்பு நசணவகள்
ஓய்வூ ிய ெி ிப் நபொருட்கள் பரஸ்பர ெி ி மு லீடுகள், கொப்பீட்டு
நசணவகள் நபொன்ற மூன்றொம் ரப்பினர் நபொருட்கணள அந் ந்
நெறிமுணறயொளர்களிடமிருந்து (முணறநய SEBI, IRDA) நபற்ற
ப ிவு நசய்யப்பட்ட முகவர் ஒப்பந் ஏற்பொட்டின் அடிப்பணடயில்

ெொங்கள் விற்பணன நசய் ிடுநவொம்.
IRDA
வி ிமுணறகள்
2015-ன்படி கொப்பீட்டு நபொருட்கள் விற்பணன சொர்ந்
நகொள்ணக
எங்கள்
ெிர்வொக
மன்றத் ொல்
ஒப்பு ல்
அளிக்கப்பட்டு
நசயல்படுத் ப்படுகிறது.
a)

பரஸ்பர ெி ி உள்ளிட்ட மு லீட்டுத்

கொப்பீட்டுத்

ிட்டங்கள் மற்றும்

ிட்டங்கள் ஆகியவற்ணற மு லீடு / நசொத்து ெிர்வொக

ெிறுவனம்
அல்ைது
கொப்பீடு
ெிறுவனம்
ஆகியவற்றின்
முகவர்களொக ெொங்கள் அளிக்கிநறொம் என்பண
உங்களுக்குத்
ந ொிவிப்நபொம். எங்கள் சொர்பில் எங்கள் கட்டிடத் ில் மூன்றொம்
ரப்பினர் நபொருட்கணள விற்பணன நசய்யும் எந் நவொரு
ெபருக்கும் ெொங்கல் நபொறுப்நபற்கிநறொம்.
b)
ெணடமுணறயில்
உள்ள
வி ிகள்
மற்றும்
ெிபந் ணனகளுக்குட்பட்டு,
அணனத்து
மு லீட்டு
மற்றும்
கொப்பீட்டு நசணவகணள அளிப்பண உறு ி நசய்கிநறொம்.
c)
எங்களிடமிருந்து
ெீங்கள்
வங்கி
நசணவ
அல்ைது
நபொருள்நபற்று பயன்படுத் ினொல், மூன்றொம் ரப்பு நசணவ
அல்ைது நபொருணள ணகமொறொக வொங்க வற்புறுத் மொட்நடொம்.
d)

கடன்கணளப் நபறும்நபொழுது, உங்களொல் அளிக்கப்படும்

பிணையங்களுக்கு

குறிப்பிடும்

ெபர்

/

ெிறுவனம்

இவற்றிடமிருந்து
கொப்பீடு
நசய்யநவண்டும்
என்று
வற்புறுத் மொட்நடொம். அப்படி எ ொவது கொப்பீடு நசணவகணள
ெொங்கள் அளிக்கும்பட்சத் ில், உங்களுக்கு விருப்பம் இருந் ொல்
அ ணனத்
ந ர்ந்ந டுத்துக்
நகொள்ளைொம்.
உங்களது
விருப்பத் ிற்நகற்ப
கொப்பீடு
நசணவணய
ந ொிவு
நசய்ய
உங்களுக்கு உொிணம உண்டு.
e)
எங்கள்
கிணளகளில்
அளிக்கப்படும்
நசணவகள்
ஆகியவற்ணறப் பற்றி ெீங்கள் அறிந் ிட சீரொன இணடநவளியில்,
அவ்வப்நபொது விளம்பரம் / அறிவிப்புப் பைணக / இணைய ள
கவல் / துண்டு பிரசுரங்கள் மூைமொக உங்களுக்கு விபரங்கள்
அனுப்பிடுநவொம். எனினும் கவல் அனுப்பநவண்டொம் என்று
ெீங்கள் நசொன்னொல் அனுப்பமொட்நடொம்.
f)

கிணளகளில்

அந் ந்

நசணவகள்

/

நபொருட்கணள

விற்பணன
நசய்ய
முணறயொன
கு ிபணடத்
ெபர்கள்,
உங்களிடம் எங்களது அணனத்து மு லீட்டு மற்றும் கொப்பீட்டு
ிட்டங்கணளபற்றி விளக்கிக் கூறுவொர்கள்.

g)
உங்களுக்கும்
அளிக்கப்படும்
மூன்றொம்
ரப்பினர்
நபொருட்கள் குறித் வி ிகள் மற்றும் ெிபந் ணனகள் உங்களுக்கு
விொிவொக
கூறப்படும்
(பரஸ்பர
ெி ிப்
நபொருட்கள்
நபொறுத் மட்டில் ‘முக்கிய
கவல் குறிப்பொணை’, சிற்நறடு
மற்றும் கொப்பீணடப் நபொறுத் மட்டில் உ ொரைத்துடன் கூடிய
விற்பணன விளக்கக் ணகநயடு).
h)
ஒரு மு லீடு அல்ைது கொப்பீட்டுப் நபொருணள விற்பணன
நசய்யும்நபொழுது வொடிக்ணகயொளருக்குப் நபொருந் க் கூடிய
கூர்ந் கவனத்துடன் நசயல்படுநவொம்.

i)
ஒரு
நபொருள்
உங்களுக்குப்
நபொருத் மொன ொகவும்
ந ணவயொன ொகவும் இருப்ப ொக ெொங்கள் கரு ினொல் மட்டுநம,
அண உங்களுக்கு விற்பணன நசய்நவொம்.
ஒரு நபொருணள / நசணவணய ெீங்கள் நவண்டும் என்ற

j)

விருப்பத்ண
மின்னணு

எழுத்துமூைமொகநவொ அல்ைது அ ிகொரப்பூர்வமொன
ஊடகம்மூைமொகநவொ

/

அ ற்கொன

ம ிப்பளித்து

நகட்கும்நபொழுது மட்டுநம அ ற்குத் ந ணவயொன விண்ைப்பம்
மற்றும் ஆவைங்கணள உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.
k)

பொலிசி

ஆவைங்கள்

ிட்டத் ிற்நகற்றவொறு
(மருத்துவப்

/

அறிக்ணக

அணனத்து

பொிநசொ ணன

ஆகியணவ

சம்பிர ொயங்களும்

உட்பட)

முடிவணடந்
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ெொட்களுக்குள் உங்களுக்கு அனுப்பிணவக்கப்படும்.

l)

எங்களொல்

முடிந் வணர,

அ ிகபட்ச

அளவொக,

“விற்பணனக்குப் பிந் ிய நசணவணய“ அளிப்நபொம். உ ொரைமொக
முணறயொன மு லீட்டுத்

ிட்டம் (Systematic Investment Plan),

அப்நபொண ய ெிகர ம ிப்பு (Net Asset Value), மு ிர்வணடயும்
ந
ி, பிொிமியம் நசலுத்துவ ற்கொன ந
ெிணனவூட்டல்கள்.

m)

ி

ஆகியணவ குறித்

அவ்வப்நபொழுது ெீங்கள் பயன்படுத் ிக் நகொள்ளும்

ிட்டம்/

நசணவகளின் நசயல்பொடு குறித்து, உங்களுக்கு ெொங்கள் சீரொன
இணடநவளிகளில்
கவல் அளிப்நபொம். ஏ ொவது குறிப்பிட்ட
நசணவ
உங்களுக்குத்
ந ணவப்பட்டொல்,
உங்களின்
நகொொிக்ணகயின் நபொில் அ ற்கும் ஏற்பொடு நசய்து ருநவொம்.

n)

பரஸ்பர

ெி ி

/

கொப்பீடு

/

இ ர

ெி ி

ெிறுவனங்கள்

ஆகியவற்றின் நபொருட்கணள சந்ண ப்படுத்

அணனத்து

கட்டைங்கள்

ஆகியணவபற்றிய

/

இ ர

கட்டைங்கள்

ரகுக்

விவரங்கணள விொிவொக உங்களுக்கு அளித் ிடுநவொம்.
o)
பகு ியளவு
வங்கித்
ந ொடர்புணடய
நசயல்பொடுகள்,
அ ொவது கொப்பீடு, பரஸ்பர ெி ி இ ர மூன்றொம்
ரப்பினர்
மு லீட்டுப் நபொருட்கள் சொர்ந்
ெடவடிக்ணககள் ந ொடர்பொக
இந் ிய ொிசர்வ வங்கி வழங்கியுள்ள வழிகொட்டு ல்களின்படி
ெொங்கள் ெடந் ிடுநவொம்.

p)

ந ொடர்புணடய நசணவகள் / நபொருட்கள் விற்பணனக்கொன

கட்டைங்கள்
ந ளிவொக
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும்
உங்களுக்கும் ந ொியப்படுத்துநவொம்.

இ ணன

8.19 கடன் ஆநைொசணன வச ி
கடன் ஆநைொசணன வச ிணய உங்களுக்கு அளித் ிட ெொங்கள்
முணனந் ிடுநவொம். எங்நகங்நகல்ைொம் அந் வச ி உள்ளந ொ,
அந் ணமயங்களில் உள்ள கிணளகளில் எங்களது முகவொி, நெரம்
மற்றும் வங்கியொல் ஏற்படுத் ப்பட்ட ஆநைொசணன ணமயங்கள்
ஆகியணவபற்றிய
விவரங்கணள
உங்கள்
வச ிக்கொக,
பொர்ணவயில்படும்படி நவளிப்பணடயொக ணவத் ிடுநவொம்.
8.20 ப ிநவடுகணளப் நபறு ல்
பொதுகொத்து
பரொமொிக்கப்படநவண்டிய
கொைகட்டத் ிற்குள்
நகட்கப்படும் உங்கள் பொிவர்த் ணன ந ொடர்பொன ப ிவுகணளப்
நபற,
ெீங்கள்
நவண்டுநகொள்
விடுத் ொல்,
அ ற்கொன
கட்டைத்ண ப் நபற்றுக்நகொண்டு ெீங்கள் நகொரும் ப ிவுகணள
வழங்குநவொம்.
9. கிணளணய மூடு ல் / இடம் மொற்று ல்

a.

ெொங்கள்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

கிணளணய

நவறு

இடத் ிற்கு

மொற்றினொநைொ
அல்ைது
ந ொடர்ந்து
அந்
இடத் ில்
வங்கிச்நசணவணய அளிக்கமுடியவில்ணை என்றொநைொ ெொங்கள்
உங்களிடம் –

i.

அந்
இடத் ில்
நவறு
வங்கிக்கிணள
ஏதும்
நசயல்படவில்ணைநயன்றொல்,
இரண்டு
மொ ங்களுக்கு
முன்நப முன்னறிவிப்பு நகொடுப்நபொம்.

ii.

மற்றவற்றில்
வழங்கப்படும்.

ஒரு

மொ

முன்னறிவிப்பு

மட்டும்

b. ஒரு கிணளணய மொற்றினொல், புது இடத் ில் உள்ள எங்களது
கிணளயின் முழு முகவொிணய உங்களுக்கு அளித் ிடுநவொம்.
c.

அந் க்

கிணளயின்

நவணை

நெரத் ில்

ஏந னும்

மொற்றம்

இருந் ொல் அ ணனயும் ந ொிவித் ிடுநவொம்.
10. அணனவருக்கும் வங்கிச் நசணவ
a. உங்கள் வொடிக்ணகயொளணரத் ந ொிந்துநகொள்ளுங்கள் (Know
Your Customer – KYC) / கறுப்புப் பை ஒழிப்பு (Anti Money
Laundering – AML) ஆகியணவ ந ொடர்பொக, இந் ிய ொிசர்வ் வங்கி
அவ்வப்நபொது
நவளியிடும்
உத் ரவுகளுக்கு
கட்டுப்பட்டு,
குணறந் பட்ச ெிலுணவத் ந ொணகத் ந ணவணய வற்புறுத் ொமல்
அடிப்பணட நசமிப்பு வங்கி ணவப்புக்கைக்கு (Basic Savings
Bank Deposit Account –BSBD Account) “சிறு கைக்கு/ஜன் ன்
கைக்கு“ ணவத்துக்நகொள்ள வச ி நசய் ிடுநவொம்.
ஏடிஎம்
அட்ணட
அல்ைது
ஏடிஎம்நமொடு
நசர்ந்
பற்றுஅட்ணட
கட்டைங்கள்
இல்ைொ து
ஆகியணவபற்றிய
விவரங்கணள
உங்களுக்குத் ந ொிவிப்நபொம். இது சம்பந் மொன விவரங்கணள
ெீங்கள் அறிய ஏதுவொக, கைக்ணகத் ந ொடங்கும்நபொழுது ஒளிவு
மணறவற்ற ன்ணமயில் அணவ அளிக்கப்படும்.
b.

எளி ொக்கப்பட்ட

நகொள்ளுங்கள்

உங்கள்

வொடிக்ணகயொளணரத்

நகொள்ணககளின்

(KYC)

ந ொிந்து

அடிப்பணடயில்

கைக்குகணளத்
ிறந் ிட
வச ி
நசய்நவொம்.
எனினும்,
அத் ணகய கைக்குகள் சிறிய கைக்குகள் என்று கூடு ைொக
வணகப்படுத் ப்படும், மற்றும் சிை ெிபந் ணனகள் வி ிக்கப்படும்.
அணவ வட்டொர நமொழியில் ெீங்கள் எளி ில் புொிந்துநகொள்ளும்
வணகயில் வழங்கப்படும்.
c. எங்களது எல்ைொக் கிணளகளிலும் BSBD கைக்ணகப்பற்றியும்
“சிறு கைக்கு/ஜன் ன் கைக்கு“ துவங்க KYC வி ிகள்பற்றியும்,
இவற்றிற்குத்
ந ணவயொனணவபற்றியும்
இருநமொழி
/
மும்நமொழியில் விளக்கி பொர்ணவயில்படும்படி ணவத் ிருப்நபொம்.

d.

நமற்கண்டணவ

ந ொடர்பொக

எங்கள்

பைியொளர்களுக்கு

விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்
சிறந்
பயிற்சிகணள
அளிக்க
ெடவடிக்ணககணள நமற்நகொள்நவொம்.
குறிப்பொக முன்னைிப்
பைியொளர்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும்.
e.

கட்டைமின்றி,

அடிப்பணட

வங்கி

வச ிகள்

அ ொவது

கைக்குகணள பரொமொித்து ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ைிக்ணகயில்
பைம் எடுத் ல்கணள அனும ிப்பது, நபொதுக்கடன் அட்ணட
மற்றும் மின்னணு நமணடகளின் மூைம் மொெிை, மத் ிய அரசுத்
ிட்டங்களின் பயன்கணள நபற்றுத்
ருவது ஆகியவற்ணறச்
நசய் ிடுநவொம்.
f.

ெீங்கள்

விருப்பப்பட்டொல்,

கட்டைமின்றிநயொ

அல்ைது

குணறந்
கட்டைத் ிநைொ ம ிப்பு கூட்டப்பட்ட நசணவகணள
உங்களுக்கு அளித் ிடுநவொம். இ ணனப்பற்றி ெீங்கள் புொிந்து
நகொள்ளக்கூடிய நமொழியில் உங்களுக்கு அறிவித் ிடுநவொம்.
g.

நசணவகள்,

பொிவர்த் ணனகள்

அல்ைது

கட்டைங்களில்

ஏந னும் மொற்றங்கள் இருந் ொல் அணவ அமலுக்கு வருவ ற்கு
ஒரு மொ ம்முன்பொக, அதுபற்றி உங்களுக்குத் ந ொிவிக்கப்படும்.
h. ஏந னும் மொற்றங்கள் இருந் ொல், அது உங்களுக்கு ஏற்ற,
நபொருத் மொன வழியில், அ ொவது கிணளயின் அறிவிப்புப்
பைணக அல்ைது வர்த் கத் ந ொடர்பொளர் அல்ைது கடி ங்கள்
மூைமொக உங்களுக்குத் ந ொிவிக்கப்படும்.
i. வங்கிக்கிணளகள் இல்ைொ நபொழுதும், எங்களுக்குக்கிணளகள்
இல்ைொ - நபொழுதும், வர்த் கத்ந ொடர்பொளர் (BC) / வர்த் க
வச ி நசய்து
ருபவர் (BF) ஆகிநயொணர ொிசர்வ் வங்கியின்
வழிகொட்டு லின்படி
ெியமித்து,
அவர்கள்
மூைம்,
பு ிய
கைக்குகணள ந ொடங்கவும், பைத்ண நடபொசிட் நசய் ிடவும்,
எடுத் ிடவும்,
ெிலுணவத்
ந ொணக
பற்றி
அறியவும்,
ஓொிடத் ிலிருந்து மற்நறொரு இடத் ிற்கு மற்நறொரு கைக்கிற்கு
மொற்றவும், (ஒரு குறிப்பிட்ட ந ொணக மற்றும் பொிவர்த் ணன
எண்ைிக்ணககளுக்கு உட்பட்டு) உ விகள் நசய்யப்படும்.
j.

நமொணபல்

வங்கி

வச ிகணள

அளித் ிட

ெொங்கள்

முணனந் ிடுநவொம்.
k. நமலும், நவறு வணகயொன அனுப்பும் வழிகளொன ணகநபசி
மற்றும் மின்னணுநமணடகளொன மின்னணு

ீர்வு நசணவ – ECS,

ந சீய மின்னணு பை பொிமொற்றம் – NEFT ஆகியணவகள்
மூைமும் அனுப்பு லுக்கு வழிவணக நசய்யப்படும்.
l. வர்த்க ந ொடர்பொளர் (BC) / வர்த் க வச ி நசய்து

ருபவர் (BF)

ஆகிநயொரொல் ஏற்படும் வறுகளுக்கு நபொறுப்நபற்றுக்நகொண்டு
அவர்களுக்கு எ ிரொன புகொர்கள் விசொொிக்கப்படும்.
m. உங்களுக்கு ந ணவ ஏற்பட்டொல், ெியொயமொன வட்டிக்கு கடன்
வச ிணய
அளிக்க
யொரொக
உள்நளொம்.
இ ற்கொன
ெிபந் ணனகள்
மற்றும்
வி ிகள்,
ெீங்கள்
கடனுக்கொக
விண்ைப்பிக்கும்நபொழுது உங்களுக்குத் ந ொிவிக்கப்படும்.
n.

பல்நவறு

கடன் ிட்டங்கள்பற்றி

உங்களுக்குத்

ந ொிவித் ிடுநவொம். இ ில் உங்களது கடன் விண்ைப்பத் ிணன
பொிசீலித் ிட, வங்கிக்குத் ந ணவப்படும் குணறந் பட்ச
கவல்,
அத் ணகய கடன்களுக்கொன மிக முக்கிய வி ிகள் மற்றும்
ெிபந் ணனகள், வங்கி இ ற்கொக வசூலிக்கும் பிணையம், வட்டி
வி ிக்கப்படும்
ன்ணம மற்றும் கொை இணடநவளி,
ிருப்பிச்
நசலுத்தும் ெணடமுணற ஆகியணவபற்றி, விொிவொக விளக்கமொக
ந ொிவிக்கப்படும்.
o.

ரூபொய்

ஒரு

ைட்சம்

வணரயிைொன

கடனிற்கு

இணைப்பிணையம்
நவண்டுநமன்று
வற்புறுத் மொட்நடொம்.
ெடுத் ர சிறு ெிறுவன வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு ரூ. 10 ைட்சம்
வணர இணைப்பிணையத் ிலிருந்து விைக்கு உண்டு. ரூ. 4.00
ைட்சம் (அவ்வப்நபொது மொற்றியணமக்கப்படும்) வணரயிைொன
கல்விக் கடனுக்கு கல்விக் கடன் ிட்டத் ின் கீழ் பிணையத்ண
வற்புறுத் மொட்நடொம்.
p. உங்கள் கடன் வச ி ந ொடர்பொக, ஏந னும் ெி ிப்பிரச்சிணன
உங்களுக்கு ஏற்பட்டொல், அவ்விஷயத் ில்
நெர்மணறயொகவும் ெடந்துநகொள்நவொம்.
q.

நமற்கண்டவொறு

ெீங்கள்

கருணையுடனும்,

ெி ிப்பிரச்சிணன

எண யும்

சந் ித் ொல்,
அதுபற்றி
உடநன
எங்களுக்குத்ந ொிவித் ொல்,
உங்கள் சிக்கல்களிலிருந்து மீளுவ ற்கு, ெொங்கள் உங்களுக்கு
உ வுநவொம். உங்களின் கடன் விண்ைப்பத்ண ப் பொிசீைணன
நசய்யும்நபொது, ஒரு குறிப்பிட்ட அரசு சொர்ந்
ிட்டக் கடனுக்கு
ந ணவப்பட்டொநைொழிய ‘ெிலுணவ பொக்கியில்ைொ சொன்றி ழ்’
நவண்டுநமன்று உங்கணள ( னிெபர் அல்ைது சுயஉ விக் குழு
உறுப்பினர், கூட்டுப் நபொறுப்புக் குழு உறுப்பினர் என்ற
ெிணையில்) வற்புறுத் மொட்நடொம்.

r. இரு

ரப்பினொின் ெைன் கரு ி, ஏற்புணடய ொக இருக்கும் ஒரு

மீட்பு
ிட்டத்ண ,
ெீங்கள்
விரும்பினொல்,
சிக்கல்களிலிருந்து மீள உங்களுக்கு அளிப்நபொம்.

உங்கள்

s. ெொங்கள் வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு வங்கிக்கைக்ணக எப்படி
நசயல்படுத்துவது என்பதுபற்றி
கவல்கள் அளித்து மற்றும்
வழிகொட்டு ல்களும் நசய்நவொம்.
இ ணன சொ ொரை வங்கிக்
கிணள
அலுவைகம் மூைமொகநவொ
அல்ைது மொற்று வழியொக
கவல்
ந ொடர்பு
ந ொழில்நுட்ப
(Information
and
Communication Technology- ICT) வச ி உணடய
கருவிகள்
மூைமொகநவொ நசய் ிடுநவொம்.
t. வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு, நமற்கண்ட விஷயத் ில் நபொ ிய
அறிவிணனப் புகட்டிட,
நமற்நகொள்ளுநவொம்.

ெி ியியல்

கல்வி

ெடவடிக்ணககணள

u. அணனவருக்குமொன வங்கிச்நசணவ என்னும் நெொக்கத் ிற்கொக
ெொங்கள் முகொம்கள், நபொருட்கொட்சிகளில் அரங்குகள் மற்றும்
ெகர்மன்ற ெிகழ்ச்சிகள் ஆகியணவகணள ெகரங்கள் மற்றும்
கிரொமங்களில் முன்நனொடிக்குழுவின் பங்களிப்புடன் நசய்நவொம்.
v.

ெொட்டில்

அணனவருக்குமொன

வங்கிச்நசணவ

ஏற்படுத்துவ ற்கொன
முயற்சிகள்,
குறிப்பொக
வங்கிகளொல்
நமற்நகொள்ளப்படும் முயற்சிகள்பற்றி எங்கள் பைியொளர்களுக்கு
நபொ ிய அறிணவ ஊட்டிட வங்கியில் ஒரு முணறணமணய
அறிமுகப்படுத்துநவொம்.
w. வங்கி வச ியில்ைொ

இடங்களுக்கு, வங்கியின் அ ிகொொிகணள

அவ்வப்நபொது
அனுப்பி,
அணனவருக்குமொன
வங்கிச்
நசணவகளுக்கொன
முன்முயற்சிகள்
இறு ிக்கட்டம்
வணர
அமைொக்கம் நசய்யப்படுகிற ொ என்று கண்கொைிக்கப்படும்.
x. உங்களது புகொர்கணள உடனடியொக

கவனித்துக்

நகட்டு,

அவற்றிற்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் ீர்வுகொை முடியுநமொ, அவ்வளவு
சீக்கிரம் நசய் ிட முயற்சிகள் நமற்நகொள்ளப்படும்.
y. வங்கிணயப்பற்றிநயொ அல்ைது வர்த் கத் ந ொடர்பொளர் (BC)/
வர்த் க வச ி நசய்து

ருநவொர் (BF) ஆகிநயொர் மீது ஏந னும்

புகொர்கள் இருந் ொல், அவற்ணற எப்படி அளிப்பது என்பதுபற்றிய
முணறணமணய உங்களுக்கு எடுத்துக் கூறுநவொம்.
அப்படியும்
உங்கள் புகொர் ீர்த்துணவக்கப்படொவிட்டொல், அல்ைது ீர்ப்பில்
உங்களுக்கு
ிருப் ியில்ைொவிட்டொல்
வங்கி
குணற ீர்ப்பு

ஆணையத்ண

(Banking Ombudsman Scheme) அணுகுவது

பற்றியும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கூறுநவொம்.
z.

அணனவருக்குமொன

வங்கிச்நசணவ

பற்றி

பரந்

அளவில்

விளம்பரப் படுத்துநவொம்.
மற்றும் வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு
வங்கி அளிக்கும் பல்நவறு நசணவகள் மற்றும் நபொருட்கள்பற்றி
விளக்கிக்கூறுநவொம்.

11. மூத்

குடிமக்கள் மற்றும் மொற்றுத்

ிறனொளிகள்

a. ெொம் மூத்
குடிமக்கள், மொற்று
ிறனொளிகள் மற்றும்
படிப்பறிவில்ைொ வொடிக்ணகயொளர்கள் ஆகிய ெமது சிறப்பு
வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு எளிய மற்றும் வச ியொன வங்கிச்
நசணவகணள
அளிக்க
முயற்சிகள்
நமற்நகொள்நவொம்.
இவற்றில்
இத் ணகய
விண்ைப்ப ொரர்களுக்கும்
வொடிக்ணகயொளர்களுக்கும் ஏற்ற வச ியொன நகொள்ணககள்,
யொொிப்புகள் மற்றும் நசணவகளும் அடங்கும்.
b. ெொங்கள் அணமப்புகள் மற்றும் ெணடமுணறகணள உருவொக்கி
வங்கிச் நசணவகளுக்கொன உங்கள் அணுகுமுணறகணள
நமம்படுத் முயற்சி நசய்நவொம்.
c. ெீங்கள் நெரடியொக வங்கிக் கிணளகள் மற்றும் ATMகணள
அணுக வச ிகணளச் நசய்நவொம்.
d. ெொங்கள் உங்கள் வங்கி ெடவடிக்ணககணள நமற்நகொள்வ ில்
எங்கள் ஊழியர்கள் உங்களுக்கு உ விகரமொக இருக்கும்
வணகயில் ந ொடர்பு நகொள்ள ஊக்குவிப்நபொம்.
e. இந்
நெறித்ந ொகுப்பில்
கூறப்பட்ட
அணனத்து
உறு ிப்பொடுகநளொடு
பின்
வருவனவற்ணறயும்
கணடப்பிடிப்நபொம்.
i.

ெொங்கள் உங்களுக்கு உொிய முன்னுொிணம நகொடுப்நபொம்.
ெீங்கள் வங்கி பொிவர்த் ணனகள் நமற்நகொள்ள மற்றும்
குணறகணள
ீர்வு
நசய்ய
உங்களுக்கு
னிப்பட்ட
நசணவகணள வழங்க முயற்சி நசய்நவொம்.

ii.

ெொங்கள் வங்கிக் கூடத் ில் ெீங்கள்
வச ிகணள ஏற்பொடு நசய்நவொம்.

iii.

ெொங்கள் ஒற்ணற சொளர முணற மூைம் எங்கள் நசணவகணள
உங்களுக்கு வழங்க முயற்சி நசய்நவொம்.

அமர

இருக்ணக

iv.

அங்கீகொர கடி ம் மற்றும் வங்கிக் கைக்குப் புத் கத்ண
உங்களொல்
அங்கீகொிக்கப்பட்ட
ெபர்கள்
சமர்ப்பிக்கும்
பட்சத் ில், ெீங்கள் அனும ித்
வரம்பு வணர, உங்கள்
பைத்ண கைக்கிலிருந்து எடுக்க அனும ிப்நபொம்.

v.

உடல் ெைக் குணறவு நபொன்ற சூழ்ெிணைகளில் ெீங்கள்
வங்கிக்
கிணளக்கு
வர
முடியொ
சூழ்ெிணையில்
(எழுத்துமூைம் நகட்கும் பட்சத் ில், பைம் / கொநசொணை
உங்கள்
கைக்கில்
நசர்க்க
அல்ைது
கொநசொணைக்கு
பைப்பட்டுவொடொ
/
நகட்புவணரநவொணை
வழங்குவது
நபொன்ற) வங்கிச் நசணவகணள உங்கள் வீட்டு வொயிலில்
அளிக்க முயற்சி நசய்நவொம்.
70 வயது கடந்
மு ியவர்கள், மொற்றுத்
ிறனொளிகள்,
மருத்துவொீ ியொக
ீரொ
நெொய் மற்றும் குணறபொடுகளொல்
பொ ிக்கப்பட்டவர்கள்,
கண்பொர்ணவ
குணறபொடு
உணடயவர்கள் உட்பட இவர்களுக்நகல்ைொம் பின்வரும்
வணகயிைொன
அடிப்பணட
வங்கி
வச ிகணள
வீட்டு
வொயிலில் அளிக்க முற்படுநவொம்.
ஒப்புணக அளித்துப்
பைம்,
கொநசொணைகள்
நடபொசிட்
நசய்ய
ஏற்பொடு,
வணரநவொணைகணள
வழங்கு ல்,
KYC
ஆவைங்கள்
சமர்ப்பித் ல்,
உயிர்வொழ்
சொன்றி ழ்
சமர்ப்பித் ல்,
இத் ணகய
நசணவகணள
நமற்கூறிய
வணகயிைொன
வொடிக்ணகயொளர்களின் இல்ைத் ிநைநய அளித் ல்.

vi.

ெொங்கள்
உங்களுக்கு
(ஓய்வூ ிய ொரர்கள்)
உங்கள்
கைக்கில் வரவு ணவக்கப்பட்ட
ஓய்வூ ிய விவரங்கள்
அடங்கிய ஒரு ஓய்வூ ிய சீட்டு வழங்குநவொம்.

vii.

சிறப்பு சூழ்ெிணையில், உங்கள் வீட்டு
ஓய்வூ ிய ந ொணகணய அளிப்நபொம்.

வொசற்படியில்

viii.

ெொங்கள் எங்கள் வங்கியின் எந்
கிணள மூைமும் ெீங்கள்
(ஓய்வூ ியர்கள்)
சமர்ப்பிக்க
நவண்டிய
உயிர்வொழ்
சொன்றி ணழ சமர்ப்பித் ொல், அ ணன ஏற்றுக்நகொள்நவொம்.

ix.

ெொங்கள்
ஊனமுற்ற
ெபர்களின்
உறவினர்கள்
/
நபற்நறொர்களுக்கு ந சிய அறக்கட்டணள சட்டம் 1999 ன்
கீழ் மன இறுக்கம், நபருமூணள வொ ம், மூணளக் குணறபொடு
மற்றும்
பல்வணக
குணறபொடுகள்
உள்ள
ஊனமுற்ற
ெபர்களுக்கு
வங்கிக்
கைக்குகணள
ந ொடங்கி
நசயல்படுத் ,
சட்டப்படி
பொதுகொவைர்
ெியமிக்க
வழிகொட்டுநவொம்.

x.

ெொங்கள்
கொநசொணைப்
புத் க
வச ி,
ஏடிஎம்
வச ி,
மின்னூடக வங்கி வச ி, பொதுகொப்பு நபட்டக வச ி,
சில்ைணற கடன், கடன் அட்ணடகள் நபொன்ற வங்கி வச ிகள்
யொணவயும் பொர்ணவக் குணறபொடுள்ளவர்களுக்கு
எந் வி
பொகுபொடின்றி கிணடக்க உறு ி நசய்நவொம்.

xi.

ெொங்கள் பல்நவறு வங்கி வச ிகணள பொர்ணவக்குணறபொடு
உள்ளவர்களுக்கு
அளிக்க அணனத்து சொத் ியமொன
உ விகணளயும் வழங்குநவொம்.

xii.

உங்கள் குணறகணள எடுத்துச் நசொல்ைவும் கூட்டமொக
அனுபவங்கணளப் பொிமொறிக் நகொள்ளவும் பயன்நபறவும்
ெொங்கள்
வழக்கமொன
கூட்டங்கள்
ெடத்
ஏற்பொடு
நசய்நவொம்.

12. உங்கள் கைக்குகணளப் பொதுகொத் ல்
12.1 பொதுகொப்பொன மற்றும் ெம்பகத் ன்ணமயொன
வங்கி மற்றும் நசலுத்து ல் அணமப்பு

a. ெீங்கள் பொதுகொப்பொன மற்றும் ெம்பகத்
ன்ணமயொன
வங்கியியல் மற்றும் பைம் நசலுத்து ல் அணமப்புகணள
அனுபவிக்க
சிறந்
முயற்சிகணள
நமற்நகொள்ள
உறு ிநகொள்நவொம்.
b. சொத் ியமுள்ள இடங்களில் பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகளுக்கொக
நெருங்கிய கண்கொைிப்பு சிசிடிவி நகமரொக்கணள ெொங்கள்
ெிறுவுநவொம்.
12.2 உங்கணளப் பற்றிய

கவல்கணளப் புதுப்பியுங்கள்

a. ெொங்கள் உங்களுக்கு ந ணவப்படும் நபொழுது உங்கணளத்
ந ொடர்புநகொள்ள உங்கள் நபயர், முகவொி, ணகநபசி
எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவொி மொறும்நபொது,
உடனடியொக, எங்களுக்கு ந ொியப்படுத்
உறு ிநசய்து
நகொள்ளுங்கள்.
b. ெொங்கள்
உங்களுக்கு
ந ணவயொன
கவல்
அனுப்ப,
உங்களின்
ற்நபொண ய முகவொி, ந ொணைநபசி எண்,
ணகநபசி எண் மற்றும் / அல்ைது மின்னஞ்சல் முகவொி
ஆகியவற்ணற எங்களிடம் ப ிவு நசய்ய உறு ி நசய்யுங்கள்.

12.3 உங்கள் கைக்கணக சொிபொர்ப்பது
a. உங்கள் கைக்கு அறிக்ணக அல்ைது கைக்குப் புத் கத்ண
ெீங்கள் அடிக்கடி சொி பொர்க்க நவண்டும் என்று ெொங்கள்
பொிந்துணரக்கிநறொம். ஒரு ப ிவில் வறு இருக்கிறது என்று
ெீங்கள் அறிந் ொல், ெொங்கள் அண
விசொொிக்கும்நபொருட்டு
ெீங்கள்
முடிந் வணர
உடநன
அண
எங்களுக்கு
ந ொியப்படுத்துங்கள். நெரடி பற்றுகள் மற்றும் ெிணையொன
கட்டணளகணள
அடிக்கடி
சொிபொர்த் ல்,
பைம்
நபொகநவண்டிய
இடத் ிற்கு
நசல்கிற ொ
என்பண
உறு ிப்படுத் உ வும்.
b. உங்கள் கைக்கில் ஒரு பொிவர்த் ணனணய விசொொிக்க
நவண்டும் என்றொல் எங்களுடனும் நபொலீஸ் / மற்ற
புைனொய்வு
முகவருடனும், ெொங்கள்
ந ொடர்பு நகொள்ள
நவண்டுநமன்றொல், ெீங்கள் ஒத்துணழப்ணப ெல்கநவண்டும்.
12.4 கவனம் நசலுத்து ல்
நமொசடிணயத் டுக்க மற்றும் உங்கள் கைக்குகணளப் பொதுகொக்க
உ வியொக ெீங்கள் உங்கள் கொநசொணைகள், நசமிப்புக் கைக்கு
புத் கம் மற்றும் இ ர பொதுகொப்பு கவல் மீது கவனம் நசலுத்
நவண்டும்.
யவு
நசய்து
ெீங்கள்
கீழ்க்கண்ட
ஆநைொசணனகணளப்
பின்பற்றுவண
உறு ி
நசய்து
நகொள்ளுங்கள்.
a) i.
உங்கள் கொநசொணை புத் கம் மற்றும்
இரண்ணடயும் ஒநர இடத் ில் ணவக்கொ ீர்கள்.
ii.
கொலியொன
ணவக்கொ ீர்கள்.

கொநசொணைகளில்

அட்ணடகள்

ணகநயொப்பம்

இட்டு

iii. உங்கள் கைக்கு பற்றிய விவரங்கள்,
னிெபர் அணடயொள
எண் அல்ைது இ ர பொதுகொப்பு
கவல் இவற்ணற நவறு
எவொிடமும் நகொடுக்கொ ீர்கள்.
b) ெீங்கள் உங்கள் அட்ணட / கொநசொணைப் புத் கத்ண
பயன்படுத் ொமல் இருக்க என்ன நசய்யைொம் என
உங்களுக்கு கூறுநவொம்.

வறொகப்
ெொங்கள்

c) உங்கள் கொநசொணைப் புத் கம், நசமிப்பு புத் கம் அல்ைது
ஏடிஎம் பற்று அட்ணட ந ொணைந்துநபொனொநைொ அல்ைது ிருட்டு
நபொய்விட்டொநைொ அல்ைது யொநரொ ஒருவர் உங்கள்
னிெபர்
அணடயொள எண் (PIN) அல்ைது இ ர பொதுகொப்பு
கவணை
ந ொிந்து ணவத் ிருந் ொநைொ ெீங்கள் எங்களுக்குத்
கவல்
ந ொிவித்
உடன்
இணவ
வறொகப்பயன்படுத் ப்படொமல்

விர்க்க ெொங்கள் உடனடியொக ெடவடிக்ணககள் எடுப்நபொம்.
யொநரொ ஒருவர் உங்கள் னிெபர் அணடயொள எண் (PIN)/கடவுச்
நசொல்ணை ந ொிந்துணவத் ிருந் ொல் ெீங்கள் அ ணன மொற்ற
நவண்டும்.
d) ெீங்கள் உங்கள் கொநசொணை புத் கம், நசமிப்பு புத் கம்,
அட்ணட
ந ொணைந்துநபொய்விட்டொல்
அல்ைது
ிருடப்பட்டுவிட்டொல், அல்ைது யொநரொ ஒருவர் உங்கள் னிெபர்
அணடயொள எண், கடவுச் நசொல் அல்ைது இ ர பொதுகொப்பு
கவணை
ந ொிந்துணவத்துள்ளொர்
என
சந்ந கப்பட்டொநைொ
அல்ைது
கண்டுபிடித் ொநைொ
ெீங்கள்
எங்களிடம்
கவல்
ந ொிவிப்பது மிக முக்கியம்.
e)
ெீங்கள்
அவற்ணற
இழந் து
பற்றி
உங்களுக்கு
அளிக்கப்பட்டிருக்கும்
எங்களின்
ந ொணைநபசி
எண்ைில்
அல்ைது 24 மைி நெர கட்டைமற்ற ந ொணைநபசி எண்ைில்
எங்களிடம் ந ொிவிக்க முடியும் அல்ைது ஓர் எழுத்துப்பூர்வமொன
கவணை உடனடியொக அளியுங்கள். நமலும், இ ற்கு ப ிைொக
ெீங்கள் இந் நெொக்கத் ிற்கொக ெொங்கள் உங்களுக்கு அளித்துள்ள
முகவொிக்கு மின்னஞ்சல் மூைம் கவல் அனுப்பைொம்.
f) எங்களிடம் கவல் ந ொிவிக்கப்படும் வணர, இணவ
பயன்படுத் ப்படுவ ொல்
ஏற்படும்
விணளவுகளுக்கு
நபொறுப்பொவீர்கள்.

வறொகப்
ெீங்கள்

12.5 பைம் வழங்கு ல்கணள ரத்து நசய் ல்
a. ஒரு கொநசொணைக்கு பைம் வழங்கொமல் ெிறுத்
அல்ைது
ஏற்கனநவ
அளிக்கப்பட்டுள்ள
ஒரு
ெிணையொன
நசயல்முணற ஆணைணய ரத்து நசய்ய அல்ைது ஒரு
நெரடிபற்ணற
ரத்து
நசய்ய
ெீங்கள்
எங்களுக்கு
எழுத்துப்பூர்வமொகத் கவல் ந ொிவிக்க நவண்டும்.
b. ெிணையொன நசயல்முணற ஆணைணய ரத்து நசய்ய ெீங்கள்
நகொடுக்கும் எந் ஆணைணயயும் பயனொளி / பயன்பொட்டு
ெிறுவனத் ிடமிருந்து முன் உடன்பொடு / ஒப்பு ணை ெீங்கள்
நபறநவண்டிய
அவசியம்
இல்ைொமநைநய
ஏற்றுக்நகொள்நவொம்.
c. ரத்து நசய்வ ற்கொன உங்கள்
ீர்மொனத் ின் அறிவிப்ணப
ெீங்கள் நகொடுக்கொ
பட்சத் ில், பைம் வழங்கு ல்கணள
ரத்து நசய்ய இயைொது.
d. கடன் அட்ணடகளுக்கொன பைம் வழங்கு ல்கணள ரத்து
நசய் ல் இ ற்கொக ெிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள இ ர வி ிகள்
மற்றும் ெிபந் ணனகணளப் நபொறுத் து.

12.6 ெஷ்டங்களுக்குப் நபொறுப்பு
ெீங்கள் நமொசடியொன வி த் ில் நசயல்பட்டொல், உங்கள் கைக்கில்
ஏற்படும் அணனத்து ெஷ்டங்களுக்கும் ெீங்கள் ொன் நபொறுப்பு .
ெீங்கள் ெியொயமொன கவனத்துடன் நசயல்படொவிட்டொல், மற்றும்
அ னொல்
ெஷ்டங்கள்
ஏற்பட்டொல்,
அவற்றிற்கு
ெீங்கள்
நபொறுப்பொவீர்கள்.

இணைப்பு – நசொற்களஞ்சியம்
இந்

வணறயணறகள்

வழிகொட்டு

நெறியில்

உபநயொகப்-

படுத் ப்பட்ட வொர்த்ண கள் மற்றும் ப ங்கணள விளக்குகின்றது.
இணவ சொியொன சட்டம் அல்ைது ந ொழில்நுட்ப விளக்கங்களொக
அணமயொது.
ஆ ொர் நப (Aadhaar Pay)
பநயொ நமட்ொிக் அட்ணடணயப் பயன்படுத் ி
நசலுத்து ல்களுக்கு உ வும் நமொணபல் ஆப்.

எண்மின்

பை

ஆப் – நசயலி (App)
‘பயன்பொடு‘ என்ற கைினி நமன்நபொருளின் ஆங்கிைப் நபயொின்
சுருக்கநம
குறிப்பிட்ட

‘ஆப்‘

என்ற

வணகயில்

அணழக்கப்படுகிறது.
நெொிணடயொகப்

பயனொளி

பயன்படுத் க்

ஒரு

கூடிய

‘நமன்நபொருள்‘ ‘ஆப்‘ (நசயலி) எனப்படும்.
ொனியங்கி பைம் வழங்கும் இயந் ிரம் (ATM)
ொனியங்கி
பைம்
வழங்கும்
இயந் ிரம்
என்பது
ஒரு
வொடிக்ணகயொளர் னக்நகன நகொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்ணட மற்றும்
னிெபர் அணடயொள எண்ணைக்நகொண்டு பைம்,

கவல் மற்றும்

இ ர நசணவகணளப் நபற உ வும் இயந் ிரமொகும்.
வங்கி குணற ீர்ப்பொணையம்
ொிசர்வ் வங்கியொல் ஏற்படுத் ப்பட்ட னித் ியங்கக்கூடிய சச்சரவு
ீர்க்கும் அணமப்பு. இ ன் மூைம் னிப்பட்டவர்கள் மற்றும் சிறு
வியொபொொிகள் ஆகிநயொருக்கு வங்கிகளில் ஏற்படும் பிரச்சிணனகள்
ீர்த்து ணவக்கப்படுகின்றன.
வொயிலில் வங்கிச் நசணவ (Banking outlet)
வொயிலில் வங்கிச் நசணவகணள வழங்கும் ஒரு வொயில் என்று
இண க் கூறைொம்.
இ ில் வங்கிப் பைியொளர் அல்ைது வங்கி
வர்த் கத் ந ொடர்பொளர் இருப்பொர்.
ணவப்புகணள ஏற்றுக்

நகொள்ளு ல்,
கொநசொணைகளுக்குப்
பைம்
அளித் ல்,
கைக்கிலிருந்து பைம் எடுத் ல், பைம் கடனொகக் நகொடுத் ல்
ஆகிய நசணவகணள இங்கு ஒரு ெொளில் குணறந் பட்சம் ெொன்கு
மைி நெரம், வொரத் ில் குணறந் பட்சம் ஐந்து ெொட்களுக்கு
அளிக்கப்படும்.
பொர ப் பை இணடமுகம் (BHIM)
நெஷனல் நபநமன்ட்ஸ் கொர்ப்பநரஷன் ஆப் இந் ியொவினொல்,
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பைப்பட்டுவொடொ இணடமுகத் ின் (UPI)-ன்
அடிப்பணடயில்

யொொிக்கப்பட்ட நமொணபல் ஆப் (நசயலி) ‘பிம்‘

ஆகும்.
அட்ணட
ஒரு
வொடிக்ணகயொளர்
நபொருட்கள்
மற்றும்
நசணவகணளப்
நபறும்நபொது மற்றும் பைத்ண எடுக்கப் பயன்படுத் ப்படும் எந்
ஒரு பிளொஸ்டிக் அட்ணடயும் நபொதுவொக குறிப்பிடும் வொர்த்ண .
இந்

நெறிமுணறயில் அட்ணட என்பது பற்று, வரவு, ஸ்மொர்ட்

மற்றும்

ொனியங்கி

பைம்

வழங்கும்

அட்ணடகணள

(ATM)

உள்ளடக்கியது.
கடன் அட்ணட
கடன் அட்ணட என்பது கடன் வச ியுடன் கூடிய பிளொஸ்டிக்
அட்ணட இ ன் மூைம் நபொருட்கள் மற்றும் நசணவகளுக்கொன
கட்டைத்ண அளிக்கும் மற்றும் பைத்ண எடுக்கவும் முடியும்.
கொநசொணை ஏற்புக் நகொள்ணக (Cheque Collection Policy)
கொநசொணை நசகொிப்பு நகொள்ணக என்பது ஒரு வங்கியொல் பல்நவறு
உள்ளூர்
மற்றும்
நவளியூர்
கொநசொணைகள்
மற்றும்
உபகரைங்கணள வங்கியிடம் ஒரு கைக்கில் வரவு ணவக்கும்
நபொருட்டு அளிக்கப்படுகிறது.
இக்நகொள்ணக மற்றவற்றிற்கு
இணடநய கீழ்க்கண்டணவகநளொடு ந ொடர்புணடயது.
 கொநசொணை வொங்கும் நவண்டுநகொள்கள்
 கொநசொணை வரவு ணவப்ப ற்கொன கொை அளவு

 கொநசொணைகணள நசகொிப்ப ில்
அளிப்பது

ொம ம் ஏற்பட்டொல் வட்டி

 உள்ளூர் மற்றும் நவளியூர் கொநசொணைகணள உடனடியொக
வரவு ணவப்பது
 கொநசொணைகள் / உபகரைங்கள் வழியில் ந ொணைந் ொல்
அத் ணகயணவகணள வசூலிப்ப ற்கொன கட்டைம்.
வொடிக்ணகயொளர்
வங்கிக் கைக்குள்ள ஒருவர் (ஒருவருடன் இணைந்து மற்நறொரு
கைக்கு அல்ைது நசயல்படுத்துபவரொக கைக்கு ணவத் ிருத் ல்
அல்ைது நபொறுப்பொண்ணம உறுப்பினர் அல்ைது
ர்மகர்த் ொ
அல்ைது இந்து கூட்டுக் குடும்பத் ின் நசயல் அ ிகொரம் உள்ள
ெபர்.

ஆனொல்

பங்கு ொரர்கள்,

வியொபொொிகள்,
ெிறுவனங்கள்,

ெிறுவன
மன்றங்கள்

ஆகிநயொர்
ெீங்கைொக)
அல்ைது
நபொருட்கள்
/
நசணவகணளப்
வொடிக்ணகயொளர் எனக் கரு ப்படுவர்.

உொிணமயொளர்கள்,
மற்றும்

சங்கங்கள்

வங்கியிடமிருந்து
மற்ற
நபறுநவொர்
ஆகிநயொர்

ெடப்புக் கைக்கு
ஒரு பற்றுக் கைக்கில் உள்ள ந ொணக அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்ட
ஒப்புக்நகொள்ளப்பட்ட ந ொணக இவற்ணறப் நபொறுத்து பைத்ண
ிரும்ப
எடுப்பண
எத் ணன
டணவ
நவண்டுமொனொலும்
அனும ிக்கக்கூடிய நகட்பு ணவப்பின் ஒரு வடிவம் ெடப்புக்
கைக்கு ஆகும்.
இறந் வர் கைக்கு (Deceased Person’s Account)
வங்கியில் கைக்கு ணவத் ிருக்கும் னிெபர் இறந் ொநைொ அல்ைது
இணைந் கைக்குகள் ணவத் ிருப்நபொொில் ஒன்று அல்ைது அ ற்கு
நமற்பட்நடொர் இறந் ொநைொ அது இறந் வர் கைக்கு ஆகும்.
பத் ிரவடிவில்ைொ

கைக்குகள் (Demat Account)

மு லீட்டொளர்களின்
பங்குகள்
பத் ிர
வடிவில்
இல்ைொமல்
மின்னணு
வடிவணமப்பில்
பரொமொிக்கப்படுகின்ற
கைக்நக
பத் ிரவடிவில்ைொ கைக்கு எனப்படும்.

ணவப்பு கைக்குகள் (Deposit Account)
“நசமிப்பு

ணவப்புகள்”

(Savings

Deposits)

என்பது

நகட்பு

ணவப்புகளில் ஒருவணக ஒரு குறிப்பிட்ட கொைத் ிற்குள் எத் ணன
முணற ிரும்ப எடுக்கைொம் மற்றும் எவ்வளவு ந ொணக எடுக்கைொம்
என்ப ில் சிை வணரயணறகள் உண்டு.
“குறித் கொை ணவப்புகள்” (Term Deposits) என்பது ஒருவணக
வங்கி ணவப்பு.
இத் கு ணவப்புகணள வங்கியில் குறிப்பிட்ட
கொைத் ிற்கு ணவத் ிருந்து ெிர்ையிக்கப்பட்ட கொை முடிவிற்கு
பின்னநர ணவப்பு ொரர்
ிரும்பப் நபற இயலும்.
இணவ
ந ொடர்ணவப்பு / இரட்ணடபைன் ணவப்புகள் / குறுகியகொை
ணவப்புகள் / ெிணையொன ணவப்புகள் / மொ ொந் ிர வருமொன
சொன்றி ழ் / ஆண்டு வருமொன சொன்றி ழ் நபொன்றணவ.
“அறிவிப்பு ணவப்புகள்” (Notice Deposit) என்பது குறித் கொை
ணவப்பு. ஆனொல் ஒரு வங்கி நவணை ெொள் அறிவிப்ணப நகொடுத்
பின் ொன் அண த் ிரும்ப எடுக்க முடியும்.
ஈவுப் பங்கு (Equity)
ஈவுப் பங்கு என்பது ஒரு கூட்டுொிணம ெிறுவனத் ின் மூை னத் ின்
ஒரு பகு ியொக, பங்குகளொக ஏட்டு வடிவத் ிநைொ மின்னணு வடிவ
முணறயிநைொ இருப்பணவ ஆகும்.
மின்னணு

ீர்வுச் நசணவ (Electronic Clearing Service)

ஒரு வங்கிக் கைக்கிலிருந்து மற்நறொரு வங்கிக் கைக்கிற்கு
ீர்வுணமயத் ின் நசணவகணள பயன்படுத் ி ெி ி அனுப்பும்
நசணவநய மின்னணு ீர்வுச் நசணவயொகும்.
ெிணைத்

வட்டி விகி ம் (Fixed rate of interest)

ஒரு கடனின் ெிணைத் வட்டி விகி ம் என்பது, வட்டி விகி ம் அந்
கடனுக்கொன நமொத் கொைகட்டத் ிலும் ெிணையொன ொக இருக்கும்
அல்ைது கடனின் ெிபந் ணனகள் மற்றும் வி ிமுணறகணளப்
நபொறுத்து இ ில் சிை வருடங்கள் கழித்து வட்டி விகி ம் மொற்றி
அணமக்கப்படைொம்.

மொறும் வட்டி விகி ம் (Floating rate of interest)
ஒரு

கடனுக்கொன

கடனின்

வட்டி

ெிபந் ணனகள்

விகி ம்
மற்றும்

மொறு லுக்குட்பட்டும்,

ெிணையொன ொக
வி ிமுணறகணளப்

குறிப்பிட்ட

இல்ைொமல்,
நபொறுத்து

விகி த்ந ொடு

இணைக்கப்பட்டும், அ ற்நகற்ப நவறுபடும் வட்டி விகி ம் ஆகும்.
உத் ரவொ ம் (Guarantee)
ஒருவரொல் நகொடுக்கப்படும் உறு ிநமொழி.
அரசு பத் ிரம் (Government Bond)
நபொது மக்களிடமிருந்து கடணனத்
ிரட்டும் நெொக்கத்துடன்
அரசொல் உருவொக்கப்பட்டு நவளியிடப்படும் பத் ிரங்கள் அரசுப்
பத் ிரங்கள் ஆகும்.
நசயல்படொ / முடங்கிய கைக்குகள் (Inoperative / Dormant Account)
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் நமைொகப் பொிவர்த் ணனகள்
ஏதும்
ெடத் ப்படொ
நசமிப்பு / ெடப்புக் கைக்குகள் நசயல்படொ / முடங்கிய
கைக்குகள் என்று அணழக்கப்படும்.
உடனடிப் பட்டுவொடொ நசணவ (IMPS)
நமொணபல் நபொணனப் பயன்படுத் ி உடனடியொக வங்கிக் கைக்குகளின் இணடநய
மின்னூடக உடனடிப் பைப்பொிமொற்ற நசணவயொகும்.
நெஷனல் மின்னணுத் ீர்வுச் நசணவகள் (National Electronic Clearing Services)
இந் ியொவிற்குள் மின்னணு முணறயில் பைமொற்றம் நசய்வ ற்கொக இந் ிய ொிசர்வ்
வங்கி அறிமுகம் நசய் ஒரு முணறணம.
ந சிய ொனியங்கி ீர்வகம் (National Automated Clearing House)
இணையத்ண
அடிப்பணடயொகக் நகொண்ட
ளத் ில் வங்கிகளுக்கு இணடநய
நசய்யப்படும் உயர் ம ிப்பு பைப்பொிமொற்ற பொிவர்த் ணனகள் ெடத்தும் ஏற்பொடு.
வங்கிகள், ெி ிெிறுவனங்கள், நபரு குழுமங்கள், அரசுக் கைக்குகளிணடநய உயர்
ம ிப்புப் பைப்பொிமொற்றங்களுக்கு இந் வச ி ஏற்பொடு உ வுகிறது.

ந சிய மின்னணு ெி ிமொற்றம் (NEFT)
ந சிய

அளவில்,

வங்கியின்

ஒரு

கிணளக்கு,

வங்கியின்
ெி ிணய

கிணளயிலிருந்து

மொற்றுவ ற்கு

மற்நறொரு

வச ிப்படுத்தும்

முணறணமநய ந சிய மின்னணு ெி ிமொற்றம் ஆகும்.
ெியமன வச ி (Nomination facility)
ெியமன வச ி கீழ்க்கண்டணவகணள வங்கிக்கு எளி ொக்குகிறது.
ணவப்பு ொரர் இறந் ொல், அவர் ெியமித் வருக்கு பைத்ண
முடிகிறது.

இறந் வர்,

வங்கியின்

விட்டுச் நசன்ற நபொருட்கணள
பொதுகொப்புப்
நபட்டகத்ண
இறந்துவிட்டொல், அந்

பொதுகொப்புப்

வழங்க

நபொறுப்பில்

வழங்க முடிகிறது.
வங்கிப்
வொடணகக்கு
எடுத் வர்

பொதுகொப்பு நபட்டகத் ில் உள்ளணவகணள

அவர் ெியமித் வருக்கு நகொடுக்கமுடிகிறது.
கொைொவ ியொன (கொைங்கடந் ) கொநசொணை (Out-of-date (stale)
cheque)
ஒரு

கொநசொணை

மொ ங்கள்

கழித்து

நவளியிடப்பட்ட
நசகொிப்புக்கு

ந

ியிலிருந்து

அளிக்கப்பட்டொல்,

மூன்று

அது

ஒரு

கொைொவ ியொன (கொைங்கடந் ) கொநசொணை ஆகும்.
வருமொன வொிக்கைக்கு எண் (PAN)
இந் ிய அரசின் வருமொன வொித்துணறயினரொல் அளிக்கப்படும்,
அகிை

இந் ிய

அளவிைொன,

னித்துவம்

வொய்ந் ,

எழுத்தும்

எண்ணும் நகொண்ட பத்து இைக்க எண், ெிரந் ரக் கைக்கு எண்
ஆகும்.

இது

நகொடுக்கப்படுகிறது.

நமன் கட்டு
இது

வடிவிைொன

ெிரந் ரமொனது,

முகவொி மொறுவ ற்நகற்ப மொறொது.
அ ிகொொி மொறினொலும் மொறொது.

அட்ணடயில்

வொிகட்டுபவொின்

அதுநபொை வொி வி ிக்கும்

பகு ிநெர வங்கி நசயல்பொட்டு வொயில்
(Part time Banking Outlet)
ஒரு ெொளில் குணறந் பட்சம் ெொன்கு மைி நெரமும் ஒரு வொரத் ில்
குணறந் பட்சம்
ஐந்து
ெொட்களொவது
வங்கிச்
நசணவகணள
அளிக்கும் பகு ி நெர முகப்பு.
கடவுச் நசொல் (Password)
ஒரு வொர்த்ண
நசர்ந்

அல்ைது சிை எண்கள் அல்ைது இணவயிரண்டும்

கைணவ நுணழவுொிணமக் குறியீடொக, வொடிக்ணகயொளரொல்

ந ர்ந்ந டுக்கப்பட்டு இணைய ள வங்கிச்
நசணவ அல்ைது
ந ொணைநபசி மூைம் வங்கிச் நசணவ இணவகணளப் பயன்படுத்
அனும ி
அளிக்கிறது.
அணடயொளம்
கொைவும்
இது
பயன்படுகிறது.
னிெபர் அணடயொள எண் (PIN)
இது ஒரு ரகசிய எண்.

அட்ணடப் பயன்பொட்டின்நபொது இ ணன

உபநயொகப்படுத்துவ ொல்,
நசணவகளுக்கொன

வொடிக்ணகயொளர்கள் நபொருட்கள் /

கட்டைத்ண

நசலுத் வும்,

பைம்

எடுத் லுக்கும் மற்றும் வங்கி அளிக்கும் மின்னணு நசணவகணள
பயன்படுத் வும் முடிகிறது.
விற்பணன முணனயம் (Point of Sales – PoS)
ஒரு
வர்த் க
ெிறுவனம்,
பைமின்றி
வொடிக்ணகயொளர்
பொிவர்த் ணனகணள ெடத் ிட பயன்படுத்தும் ஒரு ந ொழில்நுட்ப
வச ி எந் ிரம்.

வொடிக்ணகயொளர் இந்

எந் ிரத் ில்

னது பற்று/

கடன்/முன்னர் பைம் நசலுத் ப்பட்ட அட்ணடணய பயன்படுத் ி
பொிவர்த் ணன ெடத் ிடைொம்.
ெிகழ்நெர நமொத் த்

ீர்வு (RTGS)

உடனுக்குடன் நசய்யப்படும் நமொத் த்

ீர்வு (Real Time Gross

Settlement) முணறணம வங்கிகள் வொயிைொக மிக விணரவொன பை
பொிமொற்றத்ண
அளிக்கிறது.
இம்முணறயில் பை அனுப்பீடு
உண்ணமயொன நெரத் ில் அ ொவது கொத் ிருக்கும் நெரமின்றி
நசய்யப்படுகிறது.

குறியீட்டு விகி ம் (Reference Rate)
இது மொறுபட்ட வட்டி விகி த் ொல் வழங்கப்படும் கடன்களின்
வட்டி விகி த்ந ொடு ந ொடர்புணடய வங்கியின் அளவுக் குறியீட்டு
வட்டி விகி மொகும்.
இந்
விகி ம்
னிப்பட்ட வங்கிகளின்
நகொள்ணகக்நகற்ப ீர்மொனிக்க / ிருத் ப்படும்.
மூத்

குடிமகன் (Senior Citizen)

மூத்

குடிமகன் என்பவர் 60 வய ிற்குநமல் ஆனவர்.

ீர்க்கப்பட்ட கைக்கு (Settled account)
கடணன அணடக்கத்
வறிய கைக்குகளில் ஒருமுணற
ீர்வுத்
ிட்டத் ின் கீழ் ீர்க்கப்படும் கடன் கைக்கு ீர்க்கப்பட்ட கைக்கு
எனப்படும்.
இத் கு கடன் கைக்குகளில் மு ன் மு லில்
ெிர்ையிக்கப்பட்ட
முழுத்ந ொணகயும்
நசலுத் ப்படுவ ில்ணை.
இவ்வொறு ஒருமுணற
ிட்டத் ின் கீழ்
ீர்க்கப்பட்ட கைக்குகள்
பற்றிய
கவல் கடன்
கவல் குழுமங்களுக்கு, கடனொளியின்
வரைொற்ணறப் புதுப்பிக்கும் நபொருட்டு அறிவிக்கப்படும்.
ஸ்மொர்ட் அட்ணட (Smart Card)
ஸ்மொர்ட் அட்ணட என்பது கடன் அட்ணட அளவிைொன
நசயல்பொடுநகொண்ட
ணமக்நரொ-சிப்
நபொருத் ப்பட்ட
பிளொஸ்டிக் அட்ணட.

கவல்
ஒரு

அது விவரங்கணள ந க்கி ணவக்கவும்,

பொதுகொப்பொன முணறயில் அணடயொளம் கொைவும், உொிணமக்கு
சொன்று பகர்வ ொவும் அணமகிறது.

ந ொணைநபசியில் அணழக்க,

மின்னணு
முணறயில்
பைம்
அளிக்க
நசணவகளுக்கும் இது பயன்படுகிறது.

மற்றும்

இ ர

கட்டைப் பட்டியல் (Tariff Schedule)
வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு வங்கிகள் அளிக்கும் பல்நவறு நசணவகள்
மற்றும் நபொருட்களுக்கொன கட்டைங்களின் பட்டியல்.

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பைப்பட்டுவொடொ இணடமுகம்
(Unified Payment Interface – UPI)
ஸ்மொர்ட் நபொன், முன்னநர வணரயறுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்
முகவொி வொயிைொக, இரு வங்கிகள் இணடநய பைமொற்ற வச ி
ஏற்பொட்ணட அளிக்கும் பட்டுவொடொ ீர்வு முணற.
பைம் அளிக்கப்படொ
இந்

கொநசொணை (Unpaid cheque)

கொநசொணை, பைம் நகொடுக்கொமல் வங்கி

ிருப்பிஅளிப்பது.

பின்னிணைப்பு – 1
விொிவொன அறிவிப்புப் பைணகயின் வடிவம்
ிருத் ியணமக்கப்பட்டது
(................
A. வொடிக்ணகயொளர் நசணவ

ந

ி வணர புதுப்பிக்கப்பட்டது)

கவல்

ெொங்கள் அளிக்கும் நசணவகணள ெொங்கள் கொட்சிப்படுத்துநவொம்.
(i)

ணவப்புகள் மீ ொன, முக்கிய வட்டி விகி ங்கள் மற்றும்
அந்ெியச் நசைொவைி விகி ங்கணள
னிநய வங்கிக்
கிணளயில் கொட்சிப்படுத்துகிநறொம்.

(ii)

அணனத்து ணவப்புக் கைக்குகளிலும், பொதுகொப்பிற்கொக
ஏற்கப்படும் நபொருட்கள் மற்றும் நபட்டக வச ிகளிலும்
வொொிசு ொரர் ெியமன வச ி உண்டு.

(iii)

பணழய கிழிந்
ருநவொம்.

(iv)

அணனத்து ம ிப்பிைக்க ெொையங்கணளயும் ஏற்நபொம்/
மொற்றித்

நமொசமொன பைத் ொள்கணள மொற்றித்

ருநவொம்.

(v)

உள்ளூர்,
நவளியூர்
கொநசொணைகள்
வசூலுக்கொக
ஏற்ப ற்கு எடுத்துக்நகொள்ளும் கொை அவகொசம் பற்றிய
கவலுக்கு
எங்களின்
கொநசொணை
ஏற்புக்
நகொள்ணகணயப் பொர்க்கவும்.

(vi)

ிருப் ிகரமொக நசயல்படும் கைக்குகளில், நவளியூர்
கொநசொணைகள் ரூ. _______ வணர (கொநசொணை ஏற்புக்
நகொள்ணகணயப்

பொர்க்கவும்)

உடனடியொக

வரவு

ணவப்நபொம்.
(vii)

குறியீட்டுப் பிர ொன கடனளிக்கும் விகி ம் (Benchmark
Prime Lending Rate – BPLR) கடனளிக்க குணறந் பட்ச
நசைவு
ந

விகி ம்

(Marginal

ியுடன் அறிவிக்கப்படும்.

Cost

of

Lending

Rate)

B. நசணவக் கட்டைங்கள்

வ.
எண்

கைக்கு வணக

குணறந் பட்ச ெிலுணவத்

ெிலுணவ
பரொமொிக்கப்படொ
பட்சத் ில்
வி ிக்கப்படும்
கட்டைங்கள்

ந ணவ (மொ ொந் ிர/
கொைொண்டு/அணரயொண்டு)

1.

நசமிப்புக்
கைக்கு

C. புகொர்த்
(i)

ீர்வு
உங்களுக்கு ஏந னும் குணற / புகொர் இருக்குமொனொல்
இவணர அணுகவும்.

(ii)

கிணள அளவில், புகொர்
பிரொந் ிய

ீர்க்கப்படொவிடில், மண்டை /

நமைொளணரப்

பின்வரும்

முகவொியில்

அணுகவும். (முகவொி)
(iii)

புகொர்
ீர்வில்
இல்ணைநயன்றொல்,
அணுகைொம்.

உங்களுக்குத்
வங்கிக்
குணற

ிருப் ி
ீர்ப்பொளணர

(நபயர், முகவொி, ந ொணைநபசி எண்,

மின்னஞ்சல் முகவொி விவரங்கள்

ரநவண்டும்)

D. அளிக்கப்படும் இ ர நசணவகள்
(i)

ெொங்கள் எண்மின் நசணவகணளயும் வழங்குகிநறொம்.

(ii)

அடிப்பணட

நசமிப்புக்

கைக்கு

(BSBD)

ந ொடங்கிடுநவொம்.
(iii)

நெரடி
(உங்கள்

வொிணய
PAN

வசூலுக்கொக
/

TAN

ஏற்றுக்நகொள்நவொம்.

ஆகியவற்ணறச்

சைொனில்

குறிப்பிடவும். சைொணன நபட்டியில் நபொடநவண்டொம்)
(வங்கியில் நசயல்படுத் ப்பட்டொல்)

(iv)

நபொது

வருங்கொை

(வங்கியில்

ணவப்பு

ெி ிக்

கைக்குகணளத்

நசயல்படுத் ப்

பட்டொல்)

ந ொடங்கிடுநவொம்.
(v)

மூத்

குடிமக்கள் நசமிப்புத்

நசயல்படுத் ப்பட்டொல்)

ிட்டம் 2004 (வங்கியில்
இங்நக

நசயல்படுத் ப்

படுகிறது.
(vi)

பிர ம மந் ிொி நரொஜ்கொர் நயொஜனொ / இ ர மத் ிய,
மொெிை

அரசுத்

ிட்டங்கள்

இங்நக

(வங்கியில்

நசயல்படுத் ப்பட்டொல்) நசயல்படுத் ப்படுகிறது.
(vii)

குறு, சிறு, ெடுத் ர ெிறுவனக் கடன்கள் / நபொருட்கள் /
முத்ரொ கடன்கள் ெொங்கள் வழங்குகிநறொம்.

(viii)

விவசொயி கடன் அட்ணடகள் (வங்கியில் நசயல்படுத் ப்
பட்டொல்) ெொங்கள் வழங்குகிநறொம்.

(ix)

பிர ம மந் ிொி ெிவொரை ெி ிக்கு
ெொங்கள் ஏற்றுக்நகொள்கிநறொம்.

E. சிற்நறடு வடிவில் உள்ள
(“ெொங்கள்

உங்களுக்கு

ென்நகொணடகணள

கவல்கள்

உ வைொமொ”

–

உ வி

முகப்ணப

ெொடுங்கள்)
i. நமநை (A) மு ல் (D) வணர குறிப்பிடப்பட்டணவ.
ii. ெொைய
மொற்று
கட்டணள உொிணம.

வச ிகளில்

குடிமக்களின்

iii. வழக்கமொக ெணடநபறும் பொிவர்த் ணனகளுக்கொன
கொை வணரயணற ெிர்ையம்.
iv. பைத் ொள்களின்
அம்சங்கள்.

வடிவம்

மற்றும்

பொதுகொப்பு

v. ணவப்புகள்,
கொநசொணை
ஏற்பு,
புகொர்
ீர்வு
அணமப்பு,
இழப்பீடு,
ெிலுணவ
வசூல்,
பிணையத்ண க்
ணகயகப்படுத்து ல்,
வொடிக்ணகயொளர் உொிணம, பொதுகொப்பு குறித்
நகொள்ணக ஆவைங்கள்.
vi. முழுணமயொன
கட்டைங்கள்,
நசணவகள்.
vii. ெியொயமொன
ந ொகுப்பு
குறித்
நெறித்

/

அணனத்து
வணக
நசணவக்
இைவசமொக
அளிக்கப்படும்

பழக்க

வழக்கங்களுக்கொன

நெறித்

கடன் அட்ணட ெணடமுணறகணளக்

ெியொயமொன பழக்க வழக்கங்களுக்கொன
ந ொகுப்பு

/

வொடிக்ணகயொளருடனொன

வங்கிப் நபொறுப்புகளுக்குொிய நெறித் ந ொகுப்பு /
குறு,
சிறு
ெிறவனங்களுடனொன
வங்கிப்
நபொறுப்புக்களுக்குொிய நெறித் ந ொகுப்பு.
வங்கிக் கட்டிடத் ிற்கு நவளிநய

ரப்படநவண்டிய விவரங்கள் –



வங்கியின் நபயர் / கிணள





வொர விடுமுணற ெொள்
வொரத் ில் வங்கிப் பைியில்ைொ
வங்கிக் கிணள நவணை நெரம்

ெொள்

இந் ிய ொிசர்வ் வங்கி, இந் ிய வங்கிகளின் சங்கம் மற்றும் அ ன்
அங்கத் ினர்கள் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பொங்கிங் நகொட்ஸ்
அன்ட்
ஸ்டொன்டர்ட்ஸ்
நபொர்ட்
ஆஃப்
இந் ியொ
இந்
நெறித்ந ொகுப்ணப உருவொக்கியுள்ளது. சிறந் , ெியொயமொன வங்கி
சொர்ந்

ெணடமுணறகணள ஊக்குவித் ல், குணறந் பட்ச

ெிர்ையித் ல், ஒளிவு மணறவற்ற

ர அளணவ

ன்ணமணய அ ிகப்படுத்து ல்,

அ ிக பட்ச ெணடமுணறத்
ர அளணவகணள எட்டு ல் ஆகிய
அணனத்ண யும்
னது ணமய நெொக்கமொக நகொண்டது
இந்
நெறித்ந ொகுப்பு.

இணவயணனத் ிற்கும்

நமைொக,

வங்கி

ெணடமுணறகளில் சொ ொரை மனி னுக்கு உள்ள ெம்பிக்ணகணய
வலுப்படுத்தும்

வணகயில்,

இணடநயயொன
நெொக்கமொகும்.

வங்கிக்கும்

உறவிணன

வொடிக்ணகயொளருக்கும்

நமம்படுத்துவதும்

அ ன்

BCSBI பிப்ரவொி 2006ம் ஆண்டு ஒரு சுநயச்ணசயொன அணமப்பொக
ந ொடங்கப்பட்டது. “வங்கிகள்

ங்களின் நசணவணய அளிக்கும்

நபொது
அணவ
நெறிமுணறகள்
மற்றும்
ர
உண்ணமயில் கணடப்பிடிக்கின்றனவொ என்பண

அளவீடுகணள
கண்கொைித்து

உறு ிப்படுத்தும் நெொக்கில்” – BCSBI ந ொடங்கப்பட்டது.
BCSBI

இருவணக

நெறித்ந ொகுப்புகணள

உருவொக்கியுள்ளது.

ஒன்று வொடிக்ணகயொளகுக்கொன நெறித்ந ொகுப்பு.
மற்நறொன்று
சிறு
மற்றும்
குறு
ெிறுவனங்களுக்கொன
நெறித்ந ொகுப்பு.
பட்டியலிடப்பட்ட வைிக வங்கிகள், ெகர கூட்டுறவு வங்கிகள்,
பிரொந் ிய கிரொம வங்கிகள் உள்ளிட்ட அணனத்து அங்கத் ினர்
வங்கிகளும்

BCSBI

வகுத்துள்ள

நெறித்ந ொகுப்ணப

பின்பற்றுகின்றன.
வடிவணமப்பு
பொர்த் ொல்,
அணமப்பல்ை.

மற்றும்
BCSBI

இைட்சிய
என்பது

ஆயினும்,

நெொக்கின்
புகொர்

வங்கி

அடிப்பணடயில்

ீர்வுகளுக்கொன
முணறணமயில்

ஒரு
உள்ள

குணறபொடுகணள அறியும் நெொக்கில், அ னிடம் வரும் புகொர்கணளப்
பொர்ணவயிட்டு, நகொள்ணக, நசயல்முணற, ெணடமுணற இவற்றில்
இணடநவளிகள் ஏந னும் இருக்குமொயின், அவற்ணற சொிநசய்ய
ெடவடிக்ணக எடுக்கும்.
BCSBI குறித்

நமலும் விவரங்கள் அறிய www.bc.sbi.org.in என்ற

இணைய ளத்ண ப் பொர்க்கவும்.

பொங்கிங் நகொட்ஸ் அண்ட் ஸ்டொண்டர்ட்ஸ் நபொர்டு ஆப் இந் ியொ
C-7, 4-வது ளம், இந் ிய ொிசர்வ் வங்கிக் கட்டிடம், பொந்த்ரொ குர்ைொ வளொகம், மும்ணப-400 051
ந ொணைநபசி எண் – 022-2657 3724 / 2657 3371

