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1. రిచమము
ఇది ఖాతాదారుల హకుుల నిమమావళి. BCSBI సభ్యమలుగా, వమకిఖత ఖాతాదారులకు మేము
అాందిాంచే బ్మాంకాంగ్ కాయమఔలాపాల ఔనీస ప్రమాణాలు దీనిలో పాందుయచఫడ్డడయి. ఇది
ఖాతాదారులకు యక్షణ ఔల్ాంచి, సభ్యమలైన బ్మాంకులు, తభ రోజువారీ లావాదేవీలలో ఖాతాదారులతో
ఏ విధాంగా వమవహరిాంచాలో వివరిస్ిాంది.
ఈ కోడ్స రిజర్డ్ా బ్మాంక్ నిమాంత్రణ / యమవేక్షణ ఆదేశాలకు ఫదులుగాగాని, వాట్టని అతిక్రమిసూిగాని
చేమఫడలేదు. ఆర్డ్ బి ఐ ఎట్టఔపుడు జారీచేసే ఆదేశాలను / మాయగదయశకాలను మేము పాట్టస్ిము.
నిమాంత్రణ ఆదేశాలఔనన ఈ నిఫాంధనలు ఉననత ప్రమాణాలు ఔల్గ్ ఉాండవచుు.

ఈ ఉననత

ప్రమాణాలు, మేము అాంగీఔరిాంచిన ఉతిభ విధానాలకు ప్రతీఔఖనుఔ, సాఛ్ుాందాంగా పాట్టస్ిభని మా
వాగాానాం.
ఉతిభమైన బ్మాంకాంగ్ వామపాయ విధానాలను అభలుయచి, మేలైన సేవలను అాందిాంచి, తదాారా
వినియోఖదారుల సాంతృపిిక పాట్లడడ్డనిక మేము ప్రమతినస్ిము.
ఈ కోడ్సలో 'మీరు' అనగా, ఖాతాదారు; 'మేము' అనగా

ఖాతాదారుయొఔు బ్మాంక్. 'శాక' అనగా,

బ్మాంకాంగ్ ఓట్లెట్ / పార్డ్ట టైమ్ ఓట్లెట్ ఔల్పి.
1. 1 నిమమావళి లక్ష్యమలు
ఈ నిమమావళి ఈక్రిాందివాట్టకై ఔల్ాంచఫడినది:
a. మీతో లావాదేవీలోో, ఔనీస ప్రమాణాలు నిశుయిాంచడాందాారా మరుగైన, నామమమైన బ్మాంకాంగ్
విధానాలు ప్రోతసహాంచుట
b. పాయదయశఔతను పాంచి, మానుాంచి మీరు ఏమి ఆశాంచవచుు అనన అవగాహన పాంచుట
c. పోటీదాారా, మార్కుట్ శకుిలను ప్రోతసహాంచి, తదాారా కాయమఔలాపాలలో ఉననత ప్రమాణాలు
స్ధాంచుట
d. మీకు, మీ బ్మాంకుకు భధమ స్హృదాబవానిన పాంపాందిాంచుట
e. బ్మాంకాంగ్ వమవసథటో విశాాసాం పాంచుట
f. డిజిటల్ వాతావయణాంలో, ఖాతాదారులతో స్యక్షితమైన, నామమమైన లావాదేవీలు ప్రోతసహాంచుట
g. వినియోఖదారుల అవగాహన పాంచి, వారిక అధఔ యక్షణ ఔల్ాంచుట
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నిమమావళి ప్రమాణాలు, ర్కాండవ అధామమాంలో, కీలఔ నిఫదధతలక్రిాంద పేర్కునఫడ్డడయి.
1. 2 నిమమావళి అభలు
ఈ నిమమావళి మేము అాందిాంచే ఈక్రిాంది ఉతత్తిల / సేవలకు (అవి మాశాకలచే, ప్రతినిధులచే,
కాంటర్డ్ / ఫోన్ / పోస్ట / ఎలకాీనిక్ రిఔరాల దాారాగాని / ఇాంటర్డ్నెట్ లేఔ ఏ ఇతయ విధాంగాగాని
అాందిాంచే సేవలకు) వరిిస్ాం
ి ది.
a. ఔర్కాంట్ ఖాతాలు, పదుపు ఖాతాలు, నిరీీతకాల డిపాజిట్లో, రిఔరిాంగ్ డిపాజిట్లో, PPF ఖాతాలు
భరియు అనిన ఇతయ డిపాజిట్ ఖాతాలు;
b. పనషన్, పేమాంట్ ఆయడరు,ో డిమాాండ్స డ్రాఫ్టటలు, తాంతి ఫదిలీలు, ఎలకాీనిక్ లావాదేవీలు మొదలైన
చెల్ోాంపు సేవలు;
ఉదా: RTGS, NEFT, IMPS, UPI;
c. ప్రభ్యతా లావాదేవీలకు సాంఫాంధాంచిన, బ్మాంకాంగ్ సేవలు;
d. డ్డ-మామట్ అకాంట్లో, ఈకాటీ, ప్రభ్యతా బ్ాండుో;
e. భాయత ఔర్కనీస నోట్లో / నాణేల మారిడి;
f. చెకుుల వసూలు, సేఫ్ ఔసటడ్డ సేవలు, సేఫ్ డిపాజిట్ లాఔర్డ్ సౌఔయమాం;
g. రుణాలు, ఒవర్డ్ డ్రాఫ్టటలు భరియు గామయాంటీలు
h. విదేశీ మాయఔ సేవలు, ద్రవమ మారిడి
i. మా శాకలు, అధఔృత ప్రతినిధులు, ఏజాంటోదాారా విక్రయిాంచే పట్లటఫడి ఉతత్తిలు, మూడవ క్షపు
బీమా;
j. కారుడలు – క్రెడిట్ కారుడలు, డెబిట్ కారుడలు, ATM కారుడలు, స్భర్డ్ట కారుడలు, భరియు POS సేవలు
(మా అనుఫాంధ సాంసథలు, మాచే స్థపిాంచఫడిన ఔాంపనీలతో సహా)
k. ఇ-వాలెట్, మొబైల్ బ్మాంకాంగ్, ఇాంటర్డ్నెట్ బ్మాంకాంగ్, UPI, BHIM, ఆధార్డ్ పే వాంట్ట డిజిటల్
ఉతత్తిలు
లావు అక్షరాలలో ఉనన దాలకు అయధాం, గోోజరీలో ఇవాఫడినది.
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2. కీలఔ నిఫదధతలు
2. 1 మీకు మా ముకమమైన వాగాానాలు
2. 1. 1 సముచితమైన సేవలు పాందే హకుు
మీతో జరిపే అనిన లావాదేవీలలో సక్రభముగా, నామమమైన రీతిలో వమవహరిాంచుట:
a. బ్మాంక్ కాంటయోలో, నఖదు / చెకుులు స్ట్రాఔరిాంచుట/ చెల్ోాంచుట, నఖదు ాంపుట, భల్నమైన నోట్లో
మారుుట మొ. వి. భరియు ఇతయ విధానాలదాారా నఖదు యహత లావాదేవీలు జరుపుట.
b. మా ఉతత్తిలు, సేవలు, మేము అనుసరిాంచే విధ విధానలలో, ఈ నిమమావళిలో పేర్కునన
వాగాానాలు, ప్రమాణాలు నెయవేరుుట.
c. మా ఉతత్తిలు, సేవల విషమాంలో (డిజిటల్ బ్మాంకాంగ్తో సహా), అభలులో ఉనన చట్టటలు,
నిఫాంధనలు, బ్మాంకాంగ్ యాంఖాంలో ఖల వాడుఔలు, మీ అవసరాలకు అనుగుణాంగా పాట్టాంచుట.
d. మీతో అనిన వమవహారాలలో, నిజాయితీ, పాయదయశఔత వాంట్ట నైతిఔ విలువలు ఔల్గ్ ఉాండుట.
e. స్యక్షితమైన, స్లబమైన, ఫల్షఠమైన స్ాంకేతిఔతఖల, డిజిటల్ బ్మాంకాంగ్ / చెల్ోాంపు విధానాలు
ఔల్ాంచుట
f. వమస్స, జాతి, స్త్రీ/పురుష, వైవాహఔ హోదా, భతము, వైఔలమము లేఔ ఆరిథఔ సిథత్తలకు
నిమితిములేకుాండ్డ, ఉతత్తిలు / సేవలు అాందిాంచుట.
g. ఔనీస ప్రమాణాలు పాట్టాంచడాం దాారా, ఉననతమైన, నామమమైన బ్మాంకాంగ్ సాంప్రదాయాలను
ప్రోతసహాంచుట.
h. మీతో ధయభమైన, నిషక్షపాతమైన బ్ాంధవామనిన పాంచుకొనుట.
i. మీకు సతాయమే, భరామదగా సేవలాందిచుటకు, మా సిఫఫాందిక శక్షణనిచుుట భరియు ఏవయినా
పయపాట్లో జరిగ్నపుడు శీఘ్రాంగా, స్నుభూతితో వాట్టని చఔుదిదిా, మీ ఫిరామదులపై చయమ
తీస్కొనుట.
2. 1. 2 లావాదేవీలోో పాయదయశఔత, నామమాం, నిజాయితీ కోరే హకుు
మా ఆరిథఔ ఉతత్తిల, సేవలగురిాంచి మీకు అవగాహన ఔల్ాంచుటకు మేము ఈ క్రిాంది విధాంగా
తోడడతాము:
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a. వాట్టగురిాంచి సభయానిక తగ్న సమాచాయాం, భరియు మీరు తీస్కోవలసిన జాగ్రతిలు, హాందీ,
ఇాంగీోష్ భరియు స్థనిఔ భాషలలో, తెలుపుతాము.
b. మా ప్రఔటనలు భరియు ప్రచాయ స్హతమాం సషటాంగా, నిజాయితీగా ఉాండేలా, రూఢియచుకోవడాం.
కాాంట్రాకుటలు, ాందాలు పాయదయశఔాంగా, సయళమైన రీతిలో, మీకు చఔుగా తెల్పే విధాంగా
ఉాండడ్డనిక అనిన విధాలా ప్రమతనాం చేయుట. ఉతతిియొఔు ధయ, దానిలోఖల నషటబయాలు, దాని
ఖడువుకాలాంవయకు వరిిాంచే నిమభ నిఫాంధనలు, యసయ బ్ధమతలు, విశదాంగా తెలుపుట.
అనైతిఔమైన వామపాయ / మార్కుట్టాంగ్ విధానాలు, నియఫాంధఔయమైన కాాంట్రాక్ట షయత్తలు, లేనివి ఉననట్లో
తెలుపుట లేఔ పడదారి ట్టటాంచుట వాంట్ట అనామయాలకు, మీరు లోనుగాకుాండ్డ శ్రదధవహాంచుట.
ఇది స్ధాంచుటకు, మేము అధామమాం 3 - 'సమాచాయాం - పాయదయశఔత', అధామమాం 4 - 'ప్రఔటనలు,
మార్కుట్టాంగ్ భరియు అభభకాలు' లో వివరిాంచిన విధానాలు అనుసరిస్ిము.
c. ఈ క్రిాంది మారాగలదాారా, మా ఉతత్తిలు, సేవలు, ఔనీస నిలా అవశమఔత, వడ్డడరేట్లో, సేవల
రుస్ములు, ఇాంకా వాట్టక వరిిాంచే నిమభ నిఫాంధనలు, షయత్తల గురిాంచి పాయదయశఔాంగా మీరు
కోరిన విధాంగా పూరిి సమాచాయాం అాందిాంచుట:
i. ఎస్ ఎమ్ఎస్ (SMS), ఇ-మైల్
ii. ఎలకాీనిక్ లేదా ముద్రిత మాధమభాం
iii. మా వెబ్ సైట్లో ప్రదరిశాంచుట
iv. మా శాకలో నోటీస్ బోర్డ్డలో ప్రదరిశాంచుట
[ఇతయ విధానాలకు అదనాంగా, మా వెబ్ సైట్లో, నోటీస్ బోర్డ్డలో ప్రదరిశస్ిము]
d. మీకు ఔల్ాంచిన సేవలు, వాట్టని ఎలా వినియోగ్ాంచుకోవలెను, మీ సాందేహాలకై ఎవరిని
సాంప్రదిాంచవలెను మొదలైన సమాచాయాం అాందిాంచుట.
e. మీ సమాచాయాంకొయకు నోటీస్ బోర్డ్డలో ఈక్రిాంది వివరాలు ప్రదరిశాంచుట:
i. మేము అాందిాంచే సేవలు
ii. ఉననచో, పదుపు ఖాతాలకు, ఔర్కాంట్ ఖాతాలకు ఔనీస నిలాల ఆవశమఔత భరియు ఈ నిలాలో లోట్ల
ఔల్గ్నయెడల చెల్ోాంచవలచిన చారీీలు.
iii. సమాచాయాం, చినన పుసిఔ రూాంలో ఔలదు
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f. వెబ్ సైట్లో, ఈ క్రిాంది అాంశాలపై మా విధానాలు:
i. డిపాజిట్లో
ii. చెకుుల వసూలు
iii. ఫిరామదుల రిష్కుయాం
iv. రిహాయము
v. ఫకాయిల వసూలు, తాఔట్లట తిరిగ్ పాందుట
vi. వినియోఖదారుల హకుుల జాబితా
vii. వినియోఖదారుల యక్షణ విధానాం (సైఫర్డ్ నేరాలనుాండి యక్షణతో సహా)
viii. అక్రభ ఎలకాీనిక్ బ్మాంకాంగ్ లావాదేవీలకు సాంఫాంధాంచి రిమిత బ్ధమత
ix. వయో వృదుధలకు, శారీరిఔ సభసమలు ఖలవారిక ఖల సదుపాయాలు
g. ఈ నిమమావళిటో అవగాహన పాంచుటకు మేము:
i. ఖాతా తెరిచినపుడు లేదా మీరు కోరినపుడు, ఈ నిమమావళి ప్రతి, మీకు అాందచేస్ిము.
ii. నిమమావళి ప్రతి, మా అనిన శాకలలో / వెబ్ సైట్లో ఉాంచుతాము.
iii. నిమమావళి గురిాంచి తగ్న సమాచాయమిచుుటకు, దానిని సభయథ వాంతముగా అభలు చేయుటకు,
మా సిఫఫాందిక శక్షణనిస్ిము
iv. నిరీీత సభయాలలో, నిమమావళిలోఖల అాంశాలపై సమావేశాలు నియాహస్ిము.
2. 1. 3 అనుగుణమైన ఉతత్తిలు పాందే హకుు
అధామమాం 4 - 'ప్రఔటనలు, మార్కుట్టాంగ్, భరియు అభభకాలు' భరియు కాోజ్ 8. 18. లో తెల్పిన
విధాంగా, మీ ఆరిథఔ సిథతి, మీ అవగాహన అాంచనావేసి దాని ఆధాయాంగా, మీ అవసరాలకు తగ్న
ఉతత్తిలనే అాందిస్ిము.
2. 1. 4 గోమత హకుు
అధామమాం 5 – 'గోమత భరియు యహసమము' లో వివరిాంచిన అాంశాలకు లోఫడి, మీ వమకిఖత
సమాచారానిన గోమముగా ఉాంచుతాము.
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2. 1. 5 ఫిరామదుల రిష్కురానిక భరియు రిహాయాం కోరుటకు హకుు
పయబ్ట్ల జరిగ్నపుడు, దానిని ఈ క్రిాంద తెల్పిన విధాంగా, శీఘ్రాంగా, స్నుభూతితో
సరిదిదుాతాము:
a. మా రిహాయ విధాన నిఫాంధనల ప్రకాయాం, మా తపు వెాంటనే సరిచేస్కొని, వసూలు చేసిన బ్మాంక్
చారీీలు యదుాచేసి, మీకు ఔల్గ్న ఆరిథఔ నష్కటనిక రిహాయాం చెల్ోస్ిము.
b. మీ ఫిరామదులపై సతాయమే చయమ తీస్కొాంట్టము
c. మీరు తృపిి చెాందఔపోతే, ఫిరామదుపై మీరు తీస్కోఖల్గ్న తదురి చయమను తెలుపుతాము.
d. స్ాంకేతిఔ లోపాలవలో ఔల్గ్న సభసమల రిష్కురానిక ప్రతామమానమ అవకాశాలు ఔల్స్ిము.
e. మీ సమాచాయాంకొయకు మా శాకలో ఇవి ప్రదరిశస్ిము:
i. మీకు ఇఫఫాంది ఔల్గ్తే, సాంప్రదిాంచవలసిన అధకారి పేరు.
ii. మీ సభసమ రిష్కుయాంకాఔపోతే సాంప్రదిాంచవలసిన రీజనల్ / జోనల్ / ప్రినిసల్ నోడల్ అధకారి
పేరు, చిరునామా.
iii. ఏ ఆాంబుడ్సీభన్ అధకాయ రిధలో శాక ఉననదో, వారి పేరు, సాంప్రదిాంచుటకు వివరాలు.
నిమమావళి, అధామమాం 6 లో వివరిాంచిన, ఫిరామదుల రిష్కురానికఖల అాంతయగత వమవసథ, బ్మాంకాంగ్
ఆాంబుడ్సీభన్ థఔాం, మీకు తెలుపుతాము.

3. సమాచాయాం – పాయదయశఔత
మా ఉతత్తిలు, సేవలు, అతి ముకమమైన నిమభ నిఫాంధనలు (ఎాం ఐ ట్ట సి, Most Important Terms
and Conditions), మా సభగ్ర నోటీస్ బోర్డ్డ పై ర్కాండు / మూడు భాషలలో (అనుఫాంధాం 1 లో
చూపినట్లో), ప్రదరిశస్ిము. మారులు, ఆమారులు అభలులోనిక వచేు తేదీ, ఎట్టఔపుడు తక్షణమే
సవరిస్ిము.
వడిడ రేట్లో, రుస్ములు భరియు చారీీలగురిాంచిన సమాచాయాం ఈ క్రిాంది మారాగలదాారా
తెల్సికొనవచుును:
a. మా శాకలోఖల నోటీస్ బోర్డ్డ
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b. మా శాక హెల్ లైన్కు ఫోన్ చేయుట
c. మా వెబ్ సైట్ చూచుట
d. మా నిరిాషట సిఫఫాందిని, సహామ సిఫఫాందిని సాంప్రదిాంచుట
e. మా శాకమాందు / వెబ్ సైట్లో రుస్ముల ట్టటఔ (Tariff Schedule) చూచుట
3.1 స్ధాయణ సమాచాయాం
a. మేము అాందిాంచే వివిధ ఉతత్తిలు, సేవల సమాచారానిన మీకు తెల్పి, అాందులో మీ అవసరాలకు
సరిడేవాట్ట గురిాంచి వివరిస్ిము.
b. మా అనిన శాకలలో ప్రథమిఔ పదుపు ఖాతా తెరుచుటకు కావలసిన త్రాల వివరాలు, ర్కాండు /
మూడు భాషలలో ప్రదరిశస్ిము. ఇాంతేగాఔ, 'చిననఖాతాలు' తెయచుటకు, సడల్ాంచిన వివరాలు క్యడ్డ
తెల్మజేస్ిము.
c. మీకు ఆసకిఖల సేవల, ఉతత్తిల ప్రధాన వివరాలపై సషటమైన సమాచారానిన, వడ్డడరేట్లో,
రుస్ములు, చారీీలను తెల్మజేస్ిము.
d. మా సేవలు, ఉతత్తిలను వినియోగ్ాంచుకొనుటకుఖల వివిధ మారాగలను తెల్మజేస్ిము. ఉదా:
శాకలు, బ్మాంకాంగ్ ఓట్లెట్స, బ్మాంకాంగ్ ఔయస్ాండెాంట్లో, బిజినెస్ ఫెసిల్టేటర్డ్స, ATMs, మైక్రో ATMs,
ఫోన్ బ్మాంకాంగ్, మొబైల్ బ్మాంకాంగ్, నెట్ బ్మాంకాంగ్. వీట్టగురిాంచి భరినిన వివరాలు ఎలా పాందాలో
తెలుపుతాము.
e. చటట / నిమాంత్రణ / అాంతయగత విధానాలకు అనుస్యాంగా, మీ గురిిాంపు, చిరునామాల
ధృవీఔయణకొయకు మాకు ఏ సమాచాయాం కావలెనో వివరిస్ిము.
f. మీ హకుులు బ్ధమతలకు సాంఫాంధాంచి, ప్రతేమకాంచి అనిన యకాల డిపాజిటోపైన, సేఫ్ ఔసటడ్డలో ఉాంచిన
వస్ివులపైన, సేఫ్ డిపాజిట్ లాఔయోకు నామినేషన్ సౌఔయమాంమీద (nomination facility), సమాచాయాం
ఇస్ిము.
g. పదుపు /ఔర్కాంట్ / ఇతయ డిపాజిట్ ఖాతాలు తెరిచేముాందు, మీ రికార్డ్డ కొయకు, అతి ముకమ నిమభ
నిఫాంధనలు అాందజేస్ిము.
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3. 2 'డు నాట్ కాల్' సౌఔయమాం
మా బ్మాంక్ యొఔు 'డు నాట్ కాల్' ర్కజిస్ట్రీలో లేఔ నేషనల్ 'డు నాట్ కాల్ ర్కజిస్ట్రీలో' ప్రతమక్షాంగాగానీ,
సరీాస్ ప్రొవైడర్డ్ దాారాగాని నమోదు అయి ఉాంటే, మా ఉతత్తిల /సేవల వాణిజమ సమాచాయాం మీకు
ఫోన్ దాారా, SMS దాారా అయాచితముగా తెలుము. మీ ఖాతా నివేదిఔలకు, మీ ఖాతాలోని
లావాదేవీలకు, మీరు ప్రస్ితాం వినియోగ్స్ినన ఉతత్తిలగురిాంచిన ముకమమైన సలహాలు, సమాచాయాం
తెలుపుటకు (SMS తో సహా) ఇది వరిిాంచదు.
3. 3 వడ్డడ రేట్లో
మేము ఈక్రిాంది విషయాను గురిాంచి తెలుపుతాము:
a. మీ డిపాజిట్లో, రుణాలపై వరిిాంచే వడ్డడరేట్లో.
b. నిరీీత వడ్డడ రేటో (fixed rate of interest) రుణాల విషమాంలో, రుణ ాందాంలో ‘వడ్డడ రీసెట్ కాోజ్’
ఉననటోయితే, దాని అభలు తేదీ.
c. అనిశుత వడ్డడ రేట్ (floating rate of interest) రుణాలయితే, మీ వడ్డడ రేట్ అనుసాంధానిాంచఫడిన
రిపర్కన్స రేట్ వివరాలు, మీ రుణాంపై వడ్డడ రేట్ నియీయిాంచడ్డనిక దానిపై అనాయిాంచిన ప్రీమిమమ్ లేఔ
డిసౌుాంట్ వివరాలు.
d. మీ రుణానిన నిరిీత వడ్డడరేట్ నుాండి అనిశుత వడ్డడరేట్లకు లేదా అనిశుత వడ్డడరేట్ నుాండి నిరీీత
వడ్డడరేట్లకు మారుుటకు సేాఛ్ు ఔలదా? అయినచో దానిఔయే చారీీలు.
e. మీ డిపాజిటోపై వడ్డడ చెల్ోాంచే / మీ రుణాలపై వడ్డడ వసూలుచేసే నిరీీత కాల రిమితి.
f. మీ డిపాజిటోపై చెల్ోాంచే / రుణాలపై విధాంచే వడ్డడ లెకుాంపు విధానాలు.
3. 3. 1 వడ్డడ రేటోలో మారులు
మా రుణ ఉతత్తిలపై వడ్డడ రేటోలో మారులు, ర్కపర్కన్స రేట్లలో మారులు, మావదానునన మీ తాజా
సాంయు వివరాలకు ఈ క్రిాంది దధత్తలదాారా తెల్మచేస్ిము:
a. ఉతియము
b. ఇ- మైల్
c. ఎస్. ఎమ్. ఎస్
d. ఇతయ మాధమమాలు
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ఈ సమాచాయాం, మా శాకలోని నోటీస్ బోర్డ్డలో, మా వెబ్ సైట్లో క్యడ్డ ప్రదరిశస్ిము.
3. 4 స్ాంఔముల ట్టటఔ
3. 4. 1 రుస్ములు భరియు చారీీలు
a. మేము విధాంచే రుస్ములు / చారీీలు మా బ్మాంక్ బోర్డ్డచే లేదా బోర్డ్డచే ఈ నియీమాం తీస్కొనుటకు
అనుభతిాంచఫడిన బ్ధమతఖల అధకారిచే, నియీయిాంచఫడతాయి. ఇవి సముచితముగా ఉాండి
కేవరాగనిక చెాందిన ఖాతాదారులాందరిక ఏ తాయతభమత లేకుాండ్డ వరిిస్యి
ి .
b. మా స్ాంఔముల ట్టటఔ మా వెబ్సైట్లోనూ, ప్రతి శాకలోనూ అాందుబ్ట్లలో ఉాంచుతాము. మా
శాకలో స్ఔపు ట్టటఔ ఔలదని, నోటీస్ బోర్డ్డలో తెల్మజేస్ిము.
c. మీరు ఎాంచుకునన ఉతత్తిలకు / సేవలకు వరిిాంచే, స్ాంఔపు /చారీీల వివరాలు తెల్మజేస్ిము.
d. మీరు ఎాంచుకునన ఉతత్తిల / సేవల నిమభ నిఫాంధనలు పాట్టాంచనిచో విధాంచఖల జరిమానా
గురిాంచి క్యడ్డ సమాచాయాం అాందిస్ిము.
3. 4. 2 రుస్ములు / చారీీలలో మారులు
ఔవేళ మేము రుస్ములు /చారీీలు పాంచినా, కొతివి విధాంచినా అవి అభలులోక వచేు నెలరోజుల
ముాందు, ఖాతా నివేదిఔలో / ఇ-మైల్ / ఎస్. ఎమ్. ఎస్ / మాశాకలోని నోటీస్ బోర్డ్డదాారా
తెల్మజేస్ిము. ఈ సమాచాయాం మా వెబ్సైట్లో క్యడ్డ ప్రముకాంగా పాందురుస్ిము.
3. 5 నిమభ నిఫాంధనలు
a. మానుాంచికోరిన ఉతత్తిల / సేవల నిమభ నిఫాంధనలు తెల్మరుస్ిము.
b. నిమభ నిఫాంధనలు నామమాంగా ఉాంట్టయి. ఇరువురి హకుులు, బ్ధమతలు, సషటాంగా,
వీలయినాంత సయళమైన భాషలో తెల్మరుస్ిము.
3. 5. 1 నిమభ నిఫాంధనలలో మారులు
a. నిమభ నిఫాంధనలలో మారులు ఉాంటే, అవి అభలులోకవచేు నెలరోజులు ముాందుగా, ఈ క్రిాంది
మారాగలదాారా తెల్మరుస్ిము.
i. ఉతియము
ii. ఖాతా నివేదిఔలు
iii. ఎస్. ఎాం. ఎస్.
iv. ఇ-మైల్
ఈ సమాచాయము అనిన శాకలలోని నోటీస్ బోరుడలలో, మా వెబ్సైట్లో లబమభగును.
b.

స్ధాయణాంగా

ఈ

మారులు,

మీకు

ఔ

నెలరోజులు

ముాందుగా

తెల్మచేశాకే

అభలుయచఫడతాయి.
c. ఔవేళ ఏవేని మారులు, నోటీస్ లేకుాండ్డ అభలురిసేి వాట్టని నెలరోజులలోపు మీకు
తెల్మచేస్ిము. ఆ మారులు మీకు నషటఔయభని భావిసేి, నోటీస్ జారీ చేసిన 60 రోజులలోగా ఖాతా
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మూసివేసి, మీకు అయహతఖల భర్కఔ ఖాతాకు మాయవచుు. దీనికై మీరు ఏవిధమైన సవరిాంచిన
రుస్ముగాని, చారీీలుగాని చెల్ోాంచనఔురేోదు.
d. మేము నిమభ నిఫాంధనలలో చేసిన మారులు, ఎట్టఔపుడు వెబ్సైట్లలో పాందురుస్ిము.
మీ అబమయథనమేయకు, క్రొతి నిమభ నిఫాంధనల ప్రతిని అాందజేస్ిము.

4. ప్రఔటనలు, మార్కుట్టాంగ్ భరియు అభభకాలు
a. మా ప్రఔటనలు, వామపారాభివృదిాకై అాందిాంచిన సమాచాయాం, సషటాంగా, తపుదోవ ట్టటాంచేవి
కాకుాండ్డ ఉాంట్టయి.
b. మా ప్రచాయ స్హతమాంలో బ్మాంకాంగ్ సేవలు, ఉతత్తిలు, వడ్డడరేటోగురిాంచి ప్రస్ివిసేి, తదితయ
రుస్ములు, ఫీజులు వరిిస్ియా వెలోడిస్ిము. తతసాంఫాంధమైన నిమభ నిఫాంధనల పూరిి
సమాచాయాం, మీ అబమయథనమేయకు తెలుపుతాము
c. ఔవేళ సహామఔ సేవలకై మూడవ క్షపువారి (third party) సేవలను వినియోగ్సేి, మీ వమకిఖత
సమాచాయాం (వారివదా ఉాంటే) వారుక్యడ్డ, మా అాంత శ్రదధతో, గోమాంగా, బద్రతతో ఉాంచే జాగ్రతిలు
తీస్కొాంట్టము.
d. ఎట్టఔపుడు, మీరు ఎాంచుకొనన ఉతత్తిలకు సాంఫాంధాంచిన వివిధ అాంశాలు ఇ-మైల్, ఎస్. ఎాం.
ఎస్ లేదా ఫోన్దాారా తెల్మరుస్ిము. మీరు 'డు నాట్ కాల్' సదుపామాం కొయకు రిజిసటర్డ్
చేస్కొని ఉాంటే, ఇతయ ఉతత్తిల భరియు ప్రొతాసహఔ సమాచాయాం మీకు తెల్మజేమఫడదు. ఈ
విషమమై మీకు ఇ-మైల్స క్యడ్డ వదానుకొాంటే, బవిషత్తిలో సాందేశాలు 'అన్-సబ్సెలుైబ్'
చేస్కోవచుు.
e. మా ఉతత్తిలు/ సేవలు విక్రయిాంచేాందుకు నిమమిాంచిన ప్రతమక్ష అభభఔపు ప్రతినిధ సాంసథలకొయకు
(DSA) మేము ఔ నిమభ నిఫాంధనావళి రూపాందిాంచాము. దీనిక అనుస్యాంగా, ఇతయ
విషయాలతోబ్ట్ల, మాఉతత్తిలు విక్రయిాంచేాందుకు మిముభలను ప్రతమక్షాంగాగాని / ఫోన్దాారాగాని
ఔల్సినపుడు, మా బ్మాంక్ అభభఔపు ప్రతినిధగానే రిచమాం చేస్కోవలెను.
ఉతిపత్తిలను / సేవలను

మా తయఫ్టన

విక్రయిాంచే మూడవ పారీటలు, ప్రతినిధులు, ఈ నిమభ నిఫాంధనలను

పాట్టాంచేలా మేము శ్రదధ తీస్కొాంట్టము.
f. మా ప్రతినిధ / కొరిమర్డ్ / DSA అభరామదగా ప్రవరిిాంచాడనీ, లేఔ నిమమావళిని ఉలోాంఘాంచాడనీ,
మీరు ఫిరామదుచేసేి, తగ్న దరామపుిచేసి, వారిపై సముచిత చయమ తీస్కొని, మీకు జరిగ్న నష్కటనిక,
బ్మాంక్ నషట రిహాయ విధానాం ప్రకాయాం, తగు రిహాయము చెల్ోస్ిము.
g. మా తయఫ్టన నిచేసూి, మా ఉతత్తిలను విక్రయిాంచే మూడవ క్షాం / ప్రతినిధులు, అభభఔాం పూరిి
అయిన పిద దానిలో వారిక వచేు రుస్ము/ఔమిషన్, మీకు తెల్పేలా చూస్ిము.
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h. దగాకోరు / అవాసివిఔమైన ప్రతిపాదనల గురిాంచి అవగాహన ఔల్ాంచేాందుకు, మా ప్రఔటనలలో
తగ్న సాందేశాలు పాందురుస్ిము.

5. గోమత భరియు యహసమము
ఈ క్రిాంది సాందరాబలు మినహా, మేము మీ వమకిఖత సమాచారానిన, గోమాంగా, యహసమాంగా,
ఉాంచుతాము. (మీరు మా ఖాతాదారుగా మానేసిన తరువాతక్యడ్డ). ఈ విషమాంలో మేము ఈక్రిాంది
సూత్రాలు, నిరేాశాలు పాట్టస్ిము.
a. మీ ఖాతాల గురిాంచి మీరు సభరిాంచిన లేఔ భరోవిధాంగా లభిాంచిన సమాచారానిన ఇతయ
ఔాంపనీలకు (మా అనుఫాంధ సాంసథలతో సహా), ఎవరికీ, ఈ క్రిాంది ప్రతేమఔ రిసిథత్తలలోత
తెల్మనివాము.
i. యతి సమాచాయ ఔాంపనీల (నిమాంత్రణ) చటటాం క్రిాంద యతి సమాచాయ సాంసఠలు, రుణాలు,
హామీలేని రుణాలు, క్రెడిట్ కారుడు మొ. వాట్టగురిాంచిన వివరాలు కోరినపుడు;
ii. చటటరీతామ లేఔ బ్మాంకాంగ్ నిమభఔయిలు వివరాలు కోరినపుడు;
iii. ప్రజలకు సమాచాయము తెలువలసిన బ్ధమత తలెతిినపుడు;
iv. మా ప్రయోజనాలు కాపాడుకొనే అవసయాం ఔల్గ్నపుడు (ఉదా. మోస్నిన నిరోధాంచేాందుకు). ఈ
వాంఔతో మీ గురిాంచి, మీ ఖాతాలగురిాంచి ఎవారికీ, మా అను ఫాంధ సాంసథలతోసహా, మార్కుట్టాంగ్
కొయకు, సమాచాయము (మీ పేరు, చిరునామాసహతాం) ఈమము.
v. మీరే మీ సమాచారానిన ఇవాభని అనుభతిాంచినపుడు;
vi. మీపై 'బ్మాంఔర్డ్ రిపర్కన్స' ఇచేుముాందు, దీనికై ముాందే మా వదా అనుభతి లేఔపోతే, మీ వ్రాత
పూయాఔ అనుభతి కోయతాము.
b. మీ వమకిఖత సమాచాయాం, మీరు ప్రతేమఔాంగా అనుభతిసేిత, మేము / ఇతరులు ఎవారూ,
భర్కుట్టాంగ్ ప్రయోజనాలకు వినియోగ్ాం చరు.
c. ఖాతా తెరిచినపుడు, క్ వై సి (KYC) అవసరాలకు అదనాంగా, ఏ సమాచాయము కోయము. ఇతయ
సమాచాయాం అవసయభయితే, దానిని వేరుగా సేఔరిస్ిము. ఆ సమాచాయాం ఎాందుకు కావలెనో
వివరిాంచి, మీ సభభతి ప్రతేమఔాంగా తీస్కొాంట్టము.
5. 1 యతి సమాచాయ సాంసథలు (సి. ఐ. సిలు, Credit Information Companies)
a. మేము సి. ఐ. సిల పాత్ర, మేము వారినుాండి మీ గురిాంచి ఏ వివరాలు తనిఖీ చేస్ిమో, తగ్న రుణాం
పాందడ్డనిక అవి మీఅయహతను ఏవిధాంగా ప్రబ్వితాం చేస్ియో మీకు వివరిస్ిము.
b. మీరు అబమరిథసే,ి నిరేాశత రుస్ము వసూలుచేసి, సి. ఐ. సి. నుాండి మేము గ్రహాంచిన నివేదిఔ ప్రతి,
మీకు అాందచేస్ిము.
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c. మానుాండి మీరు తీస్కొనన రుణాల వివరాలు నిమమిత అవధులలో, సి. ఐ. సిక, తెల్మచేస్ిము.
d. సి. ఐ. సిక తెల్పిన సమాచాయాంలో, ఈ క్రిాంది సాందరాబలలో మీ వమకిఖత రుణాల సమాచాయాం క్యడ్డ
ఉాంట్లాంది.
i. ఫకాయిలు చెల్ోాంచడాంలో వెనుఔఫడితే
ii. చెల్ోాంచవలసిన మొతిాం, వివాదాంలో ఉాంటే
e. ఫకాయిలు తిరిగ్చెల్ోాంచిన వెాంటనే, 30 రోజులు దాటేలోగా, ఫకాయిల సమాచాయాం అప్డేట్
చేస్ిము. రుణాం తిరిగ్చెల్ోాంచిన 30 రోజులలోగా సి ఐ. సి. క తెల్మజేస్ిము. ఫకాయిలో ఉనన
రుణాం తరువాత చెల్ోాంచఫడితే, ఈ సాంఖతి, మా తరువాతి నివేదిఔలో సి. ఐ. సి. క తెల్మరుస్ిము.
మీరు ఫకాయిలు పాక్షిఔాంగా చెల్ోాంచినా / చెల్ోాంచుటలో జామమైనా / సెట్టల్మాంట్ జరిగ్నా అది
మీయతి ఖణనను (Credit Score) ప్రభావితాంచేస్ిాంది.
f. సి. ఐ. సిక ఇచిున సమాచాయాంపై వివాదాం తలెతిితే, సి. ఐ. సిక నివేదిఔ ాండ్డనిక కాయణాలు, మీకు
తృపిిఔల్గేలా వివరిస్ిము.
g. మీరు కోరితే, మానుాంచి పాందిన రుణ సదుపాయాలగురిాంచి ఏ సి ఐ. సిక సమాచాయమిచాుమో,
వారి వివరాలు తెల్మచేస్ిము.
*

h. రూ. 25 లక్షలు అాంతకుమిాంచి రుణాలను బుదిధపూయాఔాంగా ఎఖవేసినవారిని గురిిాంచి, వారిపేరుో
ప్రఔట్టస్ిము. రిజర్డ్ా బ్మాంక్ మాయగదయశకాలను కచిుతాంగా పాట్టసూి, వారి పేయోను సి ఐ. సిక తెల్మ
చేస్ిము.
i. రూ. 1. 00 కోట్ట అాంతకు పైన రుణాల ఎఖవేసి, ఖాతాలు అనుమానాసదమైనవి / నషటపోయిన
అసెట్లోగా వరీగఔరిాంచఫడిన వారి పేరుో, రిజర్డ్ా బ్మాంక్ మాయగదయశకాలు కచిుతాంగా పాట్టసూి, సి. ఐ.
సిలకు తెల్మచేస్ిము.

6. ఫిరామదులు, ఇఫఫాందులు భరియు సాందన
6. 1 అాంతయగత విధానాలు
a. మీరు ఫిరామదుచేమవలసిన విధానాం మేము తెలుపుతాము:
i. ఎలా చేయాల్
ii. ఎఔుడ చేయిల్
iii. ఎవరిక చేయాల్
iv. జవాబు ఎపుడు ఆశాంచాల్
v. రిష్కురానిక ఎవరిని సాంప్రదిాంచాల్
vi. పల్తాం మీకు తృపిిఔయాంగా లేకుాంటే, ఏాం చేయాల్
b. మీ సాందేహాలు తీయుడ్డనిక మా సిఫఫాంది సహామాంచేస్ిరు.
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c. ఫిరామదులపై మేము నామమాంగా, తారితాంగా చయమతీస్కొనే విధానాం తెలుపుతాము
d. మీ ఫిరామదుకై సాంప్రదిాంచవలసిన అధకారి పేరు, మా శాకలో ప్రదరిశస్ిము. ఔ వేళ మీ ఫిరామదు,
శాఖా స్థయిలో రిషురిాంచలేఔపోతే, బ్మాంకులోని అత్తమననత ఫిరామదుల రిష్కుయ అధకారిక ాంపి,
మా ఆకరి నియీమాం మీకు 30 రోజులలోపు తెల్మచేస్ిము. మీరు అవసయభని భావిసేి, మా శాకలో
ప్రదరిశాంచిన చిరునామావదా, మా రీజనల్ / జోనల్ మానేజర్డ్ను / ప్రినిసల్ నోడల్ ఆఫీసర్డ్ను
సాంప్రదిాంచవచుు.
e. మీ వ్రాతపూయాఔ ఫిరామదు ప్రతమక్షాంగా సభరిాంచినటోయితే, వెాంటనే మీకు యశీదు ఇస్ిము. ఫిరామదు
ర్కపర్కన్స నాంఫరు, మీరు నమోదుచేసిన మొబైల్ నాంఫరుకు ఎస్. ఎమ్. ఎస్. చేస్ిము.

మీరు

ఫోనుదాారా మా హెల్ డెస్ుకు లేదా ఔసటభర్డ్ సరీాస్ నాంఫరుకు ఫిరామదు చేసినటోయితే, వెాంటనే
ఫిరామదు ర్కపర్కన్స నాంఫరు కేట్టయిాంచి, కేస్ యొఔు ప్రఖతిని సముచిత కాలాంలో తెల్మరుస్ిము.
f. మీ సభసమను రిశీల్ాంచిన తరువాత మా త్తది ప్రతిసాందన తెలుపుతాము. భరికొాంత సభమాం
అవసయమైతే, మీ ఫిరామదు అాందిన 30 రోజులలోగా అాందుకు కాయణాలు తెల్మచేస్ిము. మీరిాంకా
త్తష్టట చెాందఔపోతే, ఆతరువాత ఏమిచేయాలో వివరిస్ిము.
g. ఫిరామదుచేసిన 30 రోజులలోగా మీకు జవాబు రాఔపోయినా, జవాబు మీకు త్తష్టటఔయాంగా
లేఔపోయినా, రిష్కురానిక ఇతయ మారాగలు ఔలవు. బ్మాంకాంగ్ ఆాంబుడ్సీభన్ థఔాం అనుస్యాంగా
రిజర్డ్ా బ్మాంక్ నిమమిాంచిన బ్మాంకాంగ్ ఆాంబుడ్సీభన్కు (Banking Ombudsman) అరీీ
చేస్కొనవచుును. ఈ విధానానిన మా సిఫఫాంది మీకు వివరిస్ిరు.
6. 2 బ్మాంకాంగ్ ఆాంబుడ్సీభన్ థఔాం
మా వెబ్సైట్లలో బ్మాంకాంగ్ ఆాంబుడ్సీభన్ థఔాం ప్రదరిశస్ిము. మీరు కోరితే, సాల రుస్ముతో
మీకు దాని ప్రతిని అాందచేస్ిము. మా శాక ఏ ఆాంబుడ్సీభన్ రిధలోక వస్ిాందో, వారి పేరు, సాంయు
వివరాలూ తెల్మచేస్ిము. ఆాంబుడ్సీభన్ తీరునిచిు, మాకు అప్పల్ చేయుటకు కాయణాలు లేనిచో, ఆ
తీరుకు మీ ల్ఖితపూయాఔ సభభతి లభిాంచిన 30 రోజులలోగా, ఆతీరును అభలురుస్ిము.
6. 3. ఖాతాదారుల సమావేశాలు
నిమమిత కాలాలలో వినియోఖదారుల సమావేశాలు నియాహాంచి, నియాంతయాం సూచనలు / సలహాల
ఇచిుపుచుుకొనుటకు ప్రమతినస్ిము.
6. 4 శాఖాస్థయి ఖాతాదారుల సేవా సమితి సమావేశాలు
మా శాకలో, నెలవారీ శాఖాస్థయి ఖాతాదారుల సమావేశాంజరిగే తేదీని తెలుపుతాము. మీకు
ఇషటభయితే ఈ సమావేశాలలో పాల్గగన వచుు.
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7. బ్కీల వసూలు
a. మీకు రుణాం జారీచేసిన ప్రతిస్రీ, తిరిగ్చెల్ోాంపు వివరాలు అనగా చెల్ోాంచవలసిన మొతిాం, ఖడువు,
చెల్ోాంపుల నిరీీత కాలవమవధులు మొ.వి. ఔవేళ మీరు ఈ తిరిగ్చెల్ోాంపు కాలసూచీ పాట్టాంచఔ పోతే,
అభలులో ఉనన చట్టటలలో నిరేాశాంచినక్రభాంగా, ఫకాయిలు వసూలు చేమడాం జరుగుత్తాంది.
b. ఫకాయిల వసూలుకు, తాఔట్లట స్ాధీనము చేస్కొనుటకు మా బ్మాంక్ బోర్డ్డ అనుభతిాంచిన
విధానముఔలదు. రిఔవరీ ఏజాంటోనుక్యడ్డ నిమమిస్ిము.
c. రిఔవరీ ఏజాంటోను నిమమిాంచే సభమాంలో, వరిిాంచే అనిన చట్టటలు, మాయగదయశకాలు, లైసెనిసాంగ్ లేఔ
రిజిసేీషన్ రిఖణనలోనిక తీస్కొాంట్టము.
d. రిఔవరీ ఏజాంట్లో, వారి బ్ధమతలను జాగ్రతిగా, స్నినతాంగా నియారిిాం చేలా శక్షణనిస్ిము. వారి రిధ
అతిక్రమిాంచకుాండ్డ చూస్ిము.
e. ఫకాయిలు వసూలుచేసే విధానాలు, భరామదపూయాఔ, నామమపూయాఔ, అనునమపూయాఔ ప్రవయినపై
ఆధాయడి ఉననవి. మాకు ఖాతాదారుల నభభఔాం, దీయఘకాల బ్ాంధవామలు పాంపాందిాంచుకొనుట
ముకమభని, మేము విశాసిస్ిము.
f. మీ ఫకాయిలపై సభగ్ర సమాచాయాం మీకు తెల్పి, వాట్టని చెల్ోాంచుటకు తగ్నాంత ముాందుగా సూచన
ఇచుుటకు ప్రమతినస్ిము.
g. మా పయపాట్లవలో మీకు అసౌఔయమాం ఔలఖక్యడదనే భావాంతో, బ్కీ ఎఖవేత కేస్లలో అనిన
అాంశాలు సభగ్రాంగా రిశీల్ాంచిన తరువాతనే, రిఔవరీ ఏజాంటోకు గ్స్ిము.
h. రిఔవరీ ప్రక్రిమ ప్రయాంభిసేి, రిఔవరీ సాంసథ / ఏజాంట్ పేరు, చిరునామా, టెల్ఫోన్ నాంఫరుో మీకు
ల్ఖితపూయాఔాంగా తెల్మచేస్ిము.
i. మాచే నిమమిాంచఫడిన రిఔవరీ సాంసథల / ఏజాంటో వివరాలు మా వెబ్సైట్లలో ప్రదరిశస్ిము.
j. మీకు సాంఫాంధాంచిన రిఔవరీ సాంసథల / ఏజాంటో వివరాలు మీ అబమయథనపై, మా శాకనుాండి
తెలుస్కొనవచుును.
k. మా సిఫఫాంది లేఔ ఫకాయిల వసూలుకు / తాఔట్లట స్ాధీనముచేస్కొనుటకు మాచే
అనుభతిాంచఫడిన మా ప్రతినిధ, వారిని రిచమాంచేస్కొని, మాచే జారీచేమఫడడ, అధకాయత్రానిన
చూపిస్ిరు. మీరు అడిగ్నటోయితే, మా బ్మాంకు అధకారిఔాంగా జారీచేసిన గురిిాంపుకారుడను
చూపిస్ిరు.
l. మా ఉదోమగులాందరూ భరియు మాచే ఫకాయిల వసూలుకు / తాఔట్లట స్ాధీనముచేస్కొనుటకు
అనుభతిాంచఫడిన వమకుిలు, ఈ క్రిాంది మాయగదయశకాలు పాట్టస్ిరు.
i. మీరు ఎాంచుకొనన ప్రదేశాంలో, లేనిచో మీ ఇాంట్టమాందు, మీరు ఇాంట్టలో లేనిచో మీ వామపాయము/
ఉదోమఖముచేసే సథలాంలో మిముభలను ఔలుస్ిరు.
ii. వారి గురిిాంపు, అధకాయ హోదా మీకు తెలుపుతారు.
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iii. మీ ఏకాాంతానిన గౌయవిస్ిరు.
iv. మీతో నాఖరిఔముగా వమవహరిస్ిరు
v. మీ వామపాయాం / వృతిి వలో వీలుకానపుడుత, స్ధాయణాంగా 0700-1900 భధమ సభమాంలోనే
మా ప్రతినిధులు మిముభలను ఔలుస్ిరు.
vi. ఏవేని సభయాలలో లేఔ ప్రదేశాలలో, ఫోన్ కాల్స మీకు ఇషటాంలేనటోయితే, మీ భనోభావాలను
వీలయినాంతవయకు, గౌయవిస్ిము.
vii. ఫోన్ కాల్స సాంకమ, సభమాం, సాంభాషణ వివరాలు రికార్డ్డ చేమఫడతాయి.
viii.

వివాదాలను,

విభేదాలను

యసయ

అాంగీకాయాంతో,

స్నునమాంగా,

సక్రభాంగా

రిషురిాంచుకొనుటకు, మీకు అనినవిధాలా సహామడతాము.
ix. మీతో సమావేశభయినపుడు, సబమతా సాంస్ురాలు పాట్టాంచఫడతాయి. మా అధకారులు,
ప్రతినిధులు మిముభగాని, మీ కుట్లాంఫ సభ్యమలనుగాని, మాటలలోగాని చేతలలోగాని బమపట్లటట,
వేధాంచుట చేమరు. నలుగురిలో అవమానిాంచుట, మీ / మీయొఔు కుట్లాంఫసభ్యమల, భధమవరుిల,
సేనహత్తల ఏకాాంతానిక బాంఖాం ఔల్గ్ాంచుట చేమరు. బెదిరిాంపు భరియు ఆకాశరాభనన ఫోన్ కాల్స;
అఫదధపు / తపుదోవ ట్టటాంచే ఔథనాలు చేమరు.
అయితే, మీ సాంయు వివరాలు అప్డేట్ చేమడాం మీ బ్ధమత. మీరిచిున వివరాలతో మిముభలను
చేరుకోలేఔపోతే, మిముభలను ఔనుగొనడ్డనిక, ఫమట్టవారు / మీసేనహత్తలు / ఫాంధువుల నుాండి
సమాచాయాం సేఔరిస్ిము.
x. ఫాంధువియోఖము వాంట్ట అనుచిత సభయాలలో లేఔ వివాహములవాంట్ట శుబకారామలు
జరుగుత్తనన సభయాలలో, ఫకాయిల వసూలుకు, మిముభలను కాల్ చేమము / సాంప్రదిాంచము.
xi. మా రిఔవరీ ఏజాంట్లో అనుచితాంగా ప్రవరిాంచాయని మీరు ఫిరామదుచేసేి, దానిపై విచాయణ
చేడతాము.
7. 1 బ్కీల వసూలు భరియు తాఔట్లట స్ాధీనాంచేస్కొనుటకు విధానము
బ్కీల వసూలు, తాఔట్లట స్ాధీనము చేస్కొనుట విషమాంలో, చటటాంలో సూచిాంచిన విధానానిన
అనుసరిస్ిము. ఈ విధానాం మా వెబ్సైట్లలో, చూడవచుు. దాని ప్రతి, రిశీలనకు, మా శాకలో
లబమమౌత్తాంది.
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8. ఉతత్తిలు భరియు సేవలు
8. 1 డిపాజిట్ ఖాతాలు
a. మావదా మీరు వివిధ యకాల ఖాతాలు తెయవవచుు – పదుపుఖాతాలు (Savings Accounts),
కాలరిమితి డిపాజిట్లో (టయమ్ డిపాజిట్లో, Term Deposits), ఔయాంట్ ఖాతాలు (Current Accounts)
మొ. వి. ఈ ఖాతాలు మీరు ఈక్రిాంది విధాలుగా తెయవవచుు:
i. ఔురి పేరుతో
ii. ఉభభడిగా
iii. ఉభభడిగా (ఇరువురు లేఔ జీవిాంచిఉననవారు)
iv. ఉభభడిగా (మొదట్టవారు లేఔ జీవిాంచిఉననవారు)
v. ఉభభడిగా (తరువాతివారు లేఔ జీవిాంచిఉననవారు) లేఔ
vi. ఏదైనా భర్కఔ రీతిలో
b. ఔనీస నిలా అవసయాం లేని 'బేసిక్ సేవిాంగ్స బ్మాంక్ డిపాజిట్ అకాంట్' (బి ఎస్ బి డి., Basic
*

Savings Bank Deposit Account), మీరు తెయవవచుు. దీనిలో మీరు పాస్ బుకుుతో సహా, ఔనీస
సదుపాయాలు పాందవచుు. తగ్న వివరాలు ఖాతా తెరిచే సభమాంలో, మీకు వివరిస్ిము.
*

చెల్ోాంపు బ్మాంకులు, చినన ఆరిథఔ బ్మాంకులకు పాస్ బుక్ / ఖాతా నివేదిఔ సదుపాయాలు, ఆఖాతాల

మాయగదయశకాలనుఫట్టట, ఉాంట్లాంది. ఈ బ్మాంకులు, ఖాతా నివేదిఔ, పాస్ బుకుులో కాకుాండ్డ, కాగ్తాంపై
లేఔ ఎలకాీనిక్ మాధమభాంలో ఈమవచుు.
c. పై ఖాతాలు, అనుభతి ఉననచో, నామినేషన్ సదుపామాంతో తెయవవచుు. ఖాతా తెరిచే ఫాయాంలో,
నామినేషన్ చేయుటకు, నామినీ పేరు పాస్ బుకుులో /ఖాతా నివేదిఔలలో / ఫిక్స్ డిపాజిట్
యశీదులలో (ఎఫ్ డి ఆర్డ్) తెలుపుటకు మీ ఇషటాం తెల్మచేయుటకు అవకాశాం ఔల్స్ిము.
పై ఖాతాల వివరాలూ, నామినేషన్ సదుపాయాల గురిాంచి, ఖాతా తెరిచే సభమాంలో మీకు
అవగాహన ఔల్స్ిము.
d. మీ నామినేషన్ వివరాలు అాందినట్లో తెల్పి, పాస్ బుకుులో, ఖాతా నివేదిఔలలో, ఫిక్స్ డిపాజిట్
యశీదులలో నామినేషన్ ఔలదని నమోదు చేస్ిము. మీరు వ్రాతపూయాఔాంగా కోరితే, నామినీ పేరు
వాట్టలో తెలుపుతాము.
e. డిపాజిట్ బీమా వివరాలు, పాస్ బుకుులో తెలుపుతాము.
f. అనిన లావాదేవీల తగ్ననిన వివరాలు, పాస్ బుకుులో తెలుపుతాము.
g. ఖాతా తెరిచే సభమాంలో, ల్కాడ్స డిపాజిట్, స్ట్రాప్ అకాంట్లో భరియు అట్లవాంట్ట ఇతయ ఉతత్తిల
వివరాలూ, విధానాల గురిాంచిక్యడ్డ తెల్మచేస్ిము.
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8. 1. 1 ఖాతా తెయచుట భరియు డిపాజిట్ ఖాతాలలో లావాదేవీలు
డిపాజిట్ ఖాతా తెరిచేముాందు:
a. 'మీ ఖాతాదారుని తెలుస్కోాండి' (క్ వై సి, Know Your customer) మాయగదయశకాలను శ్రదధగా
పాట్టస్ిము.
b. అాందుకు అవసయమైన త్రాలను సభరిాంచభని కోయతాము.
c. క్ వై సి, భనీ లాాండరిాంగ్ నిరోధన, ఇతయ చట్టటలకు ఆవశమఔమైన త్రాలుమాత్రమే సేఔరిస్ిము.
భరేదైన అదనపు సమాచాయాం అవసయమైతే, దానిని వేరుగా అడిగ్ అాందుకు కాయణాలు తెలుపుతాము.
చటటరీతామ అవసయభయితే త ఆసమాచాయాం స భరిాంచుట, మీ ఇష్కటనుఖతము. చటట పాలన
వమవసథలు / బ్మాంకాంగ్ నిమభఔయిలు కోరితేత, మీ సమాచాయాం గోమాంగా ఉాంచఫడుత్తాంది.
d. ఖాతా తెరిచే ఫాయాంతోబ్ట్ల, ముకమమైన సమాచాయాం, రిశీలనకు అవసయమైన త్రాలు, క్ వై సి
అవసరాలకు కావలసిన త్రాలు, మా రికార్డ్డకొయకై సభరిాంచవలెను.
e. ఎట్టఔపుడు మేము కోరిన త్రాలు, మా రికారుడలలో క్ వై సి ఆవశమఔతలు నవీఔరిాంచుటకు,
సభరిాంచవలెను.
f. వమవహాయ విధానాలు, మీ సాందేహాలకు వివయణలు, ఖాతా తెరిచే సభమాంలో తెలుపుతాము.
g. మీరు ఎాంపిఔచేస్కునన డిపాజిట్ సౌఔరామనిక సాంఫాంధాంచిన
అతి ముకమమైన నిమభ నిఫాంధనలు (ఎమ్ ఐ ట్ట సి, Most Important Terms and Conditions,
MITC) తెల్మచేస్ిము.
h. ఖాతా తెరిచినపుడు, ఎమ్ ఐ ట్ట సిలో భాఖాంగా, డిపాజిట్ ఇనూసూర్కన్స అాండ్స క్రెడిట్ గామయాంటీ
కార్కరేషన్ (DICGC) ఔల్ాంచే డిపాజిట్ బీమా థఔాం, దాని నిమభ నిఫాంధనలపై అవగాహన
ఔల్స్ిము.
8. 1. 2 ఖాతా మారుుట
a. ఔయాంట్ / పదుపు ఖాతా ఎాంచుకుననాందుకు మీరు అసాంతృపిిగాఉాంటే, ఖాతా తెరిచిన 14 రో. లోగా
భర్కఔ ఖాతాకు / ఉతతిిక మారుుకొనుటకు సాంప్రదిాంచవచుును. లేదా ఖాతా మూసివేమభని
కోయవచుు. ఎట్టట జరిమానా విధాంచఫడదు.
b. మీరు ఖాతా మూసివేయాలని నిశుయిాంచుకుాంటే, మీ ఆదేశాలు అాందిన 3 నిదినాల లోగా, అనిన
ప్రక్రిమలు పూరిిచేసి, కావలసిన త్రాలు సభరిాంచి ఉననటోయితే, మీ ఖాతా మూసివేమఫడుత్తాంది.
c. మీరు కోరినటోయితే, వినియోఖాంలో ఉనన మీఖాతాను మా బ్మాంకు భర్కఔ శాకకు ఫదిలీచేస్ిము.
మీ అబమయథన అాందిన 3 ని దినాలలోగా, క్రొతి చిరునామా ధృవీఔయణ కోయకుాండ్డ, ప్రస్ితపు
చిరునామాపై కేవలాం మీ ల్ఖితపూయాఔ హామీ ఆధాయాంగా, ఖాతా ఫదిలీ చేస్ిము. 6 నెలలలోగా
చిరునామా

ధృవీఔయణ

సభరిాంచవలెను.

ఖాతా

వినియోఖాంలోకవచిున

వెాంటనే

మీకు

తెల్మచేస్ిము. మీ ఖాతాకు ప్రస్ితాం వరిిాంచే, స్థయీ సూచనలు / ప్రతమక్ష చెల్ోాంపులు (standing
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instructions / direct debits) ఉననటోయితే, ఆవివరాలను ఖాతా ఫదిలీ అయిన క్రొతి శాకకు
తెల్మచేస్ిము.
8. 1. 3 పదుపు / ఔర్కాంట్ ఖాతాలు
మీరు డిపాజిట్ ఖాతా తెరిచేముాందు:
a. నిరేాశాంచిన ఖడువులో మీరు ఉచితాంగా చేమఖల, నఖదు / ఎ. ట్ట. ఎమ్ (ATM) లావాదేవీల సాంకమ
తెల్మచేస్ిము.
b. ఈ రిమితిదాట్టతే, విధాంచే చారీీలు తెలుపుతాము. చారీీల వివరాలు, మా రుస్ముల టీటలో
చేరుుతాము.
c. పదుపు డిపాజిటోపై చెల్ోాంచే వడ్డడ శాతాం, అది ఎలా లెకుస్ిరో, ఏ ఖడువులోో చెల్ోస్మో
ి
తెలుపుతాము.
8. 1. 3. 1 ఔనీస నిలా (Minimum balance)
a. పదుపు ఖాతాలో ఉాంచవలసిన ఔనీస నిలా, మా నోటీస్ బోర్డ్డ లో ప్రదరిశాంఫడుత్తాంది.
b. పదుపు ఖాత, ఔర్కాంట్ ఖాతా లేఔ ఇతయ డిపాజిటోవాంట్ట ఉతత్తిల గురిాంచి ఈ క్రిాంది వషయాలు
తెల్మచేస్ిము:
i. ఆ ఖాతాల నిఫాంధనల అనుస్యాం ఉాంచవలసిన ఔనీస నిలా;
ii. ఔనీస నిలా ఉాంచుటలో విపలభయితే విధాంచే జరిమానా. చారీీల వివరాలు, మా రుస్ముల టీటలో
చేరుుతాము.
iii. ఉాంచవలసిన ఔనీస నిలాలో మారు ఔల్గ్తే, 30 రోజుల ముాందుగా సూచిస్ిము. నోటీస్
సభమాంలో, పాంచిన నిలా ఉాంచఔపోయినా జరిమానా విధాంచము. ఇాంతేగాఔ, మీకు బి ఎస్ బి డి
ఖాతాకు మారుుకొనే సేాఛ్ు ఇవాఫడుత్తాంది. జరిమానా విధాంచేముాందే ఈ విషమాం మీకు
తెలుపుతాము.
iv. ఔనీస నిలా లేనాందువలో వసూలుచేసిన అదనపు చారీీలు కాయణాంగా, ఖాతాలో నిలా వమతిరేఔాం
కాకుాండ్డ చూస్ిము. ఔవేళ ఖాతా మూసివేసినా, పునరుదధరిాంచినా, ఔనీస నిలా ఉాంచనాందుకు
విధాంచిన అదనపు చారీీల ఫకాయిలు, వసూలు చేమము.
v. విధాంచిన అదనపు చారీీలు, నిలాలో ఔల్గ్న లోట్ల మొతిాం పై లెకుాంచఫడతాయి.
8. 1. 3. 2 రుస్ములు
ఈ క్రిాంది ప్రక్రిమలకు వరిిాంచే ప్రతేమఔ రుస్ములు, రుస్ములటీటలో పేర్కునఫడతాయి:
చెక్ బుక్ జారీ; ఖాతా నివేదిఔ ప్రతి; పాస్ బుక్ ప్రతి; ఫోల్యో చారీీలు; డెబిట్ కార్డ్డ ఏ. ట్ట. ఎమ్ కార్డ్డ;
సాంతఔాం ధృవీఔయణ; చెక్ వాస్; అకాంట్ ఆదేశాలు లేఔ తీరులో మారు; పదుపు / ఔర్కాంట్ ఖాతాల
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మూసివేత; ఇాంట్టవదా / భర్కఔశాకలో నఖదు జభ; బ్మాంకుయొఔు / ఇతయ బ్మాంకుల ఏ. ట్ట. ఎమ్
లు / మైక్రో ఏ ట్ట. ఎమ్ల దాారా, నఖదు / నఖదుయహత లావాదేవీలు మొదలైనవి. ఇచిున రాయితీలు /
సదుపాయాలు, వాట్ట అసలు చెలుోబ్ట్లకాలాంలో యదుాచేమఫడవు.
8. 1. 3. 3 పాస్ బుక్ / నివేదిఔలు*
a. పాస్ బుక్ సౌఔయమాంకోరితేత, మీ ఖాతాలు నియాహాంచుటకు, అాందులోని లావాదేవీలు
సరిచూస్కొనుటకు (మీ అనుభతితో) మీకు నెలవారీ నివేదిఔలు / ఇ-మైల్ నివేదిఔలు ాంపుతాము.
ఇవి డిజిటల్ మాధమభాంలోక్యడ్డ లబమమౌతాయి.
b. మీరు సాల రుస్ము చెల్ోాంచి, నివేదిఔలు, ఆఖాతాలకు వరిిాంచే నిరీీత సభయాలఔనన, తయచుగా
కోయవచుు. దీనిఔయే రుస్ము మా రుస్ముల టీటలో ఉాంట్లాంది.
c. మా బ్మాంక్ MICR కోడ్స భరియు IFS కోడ్స, చెక్ బుకుులలో, పాస్ బుకుులలో భరియు ఖాతా
నివేదిఔలలో పేర్కుాంట్టము.
d. మా బ్మాంక్ ఖాతాదారుల సేవకై సాంప్రదిాంచవలసిన ఫోన్ నాంఫర్డ్ / శాకయొఔు ఫోన్ నాంఫర్డ్, పాస్
బుక్ / నివేదిఔలలో పాందురుస్ిము.
*

e. రుణ ఖాతా నివేదిఔ (Statement of Loan Account), ఆరిథఔ సాంవతసయాంలో ఔస్రి, ఉచితాంగా
అాందచేస్ిము. ఈ నివేదిఔ, ఆన్లైన్, ఇ-మైల్ దాారా లభిస్ిాంది. ఈ సదుపాయాలు లేనటోయితే,
పోస్ట దాారా ాంఫడును. మీకు దాని నఔలు లేఔ అదనపు ప్రత్తలు కావాలాంటే, రుస్ము చెల్ోాంచాల్.
రుస్ము, మావెబ్సైట్లలోని రుస్ములటీటలో, రుణ త్రాలలో తెలుపుతాము.
* చెల్ోాంపు బ్మాంకులకు /చినన రుణ బ్మాంకులకు పాస్ బుక్ / ఖాతా నివేదిఔకు సాంఫాంధాంచి
నిఫాంధనలు, వాట్టక వరిిాంచే మాయగదయశకాలకు లోఫడి ఉాంట్టయి.
8. 1. 3. 4 డిపాజిట్ ఖాతాల స్థయి పాంచుట భరియు విశేష సేవల ఔలన
నిఫాంధనలను అనుసరిాంచి, మీ ఖాతా స్థయి పరుగుటకు / విశేషసేవలు పాందుటకు అయహత ఖడిసేి,
మీ సభభతి వ్రాతపూయాఔాంగా / ఇతయ మారాగలదాారా / అధకారిఔ ఎలకాీనిక్ మాధమభాందాారా
స్ట్రాఔరిాంఫడి (క్రభఫదీధఔయణ తరువాత), మేము ఉననతస్థయి ఖాతాగా రిఖణిస్ిము.
8. 1. 3. 5 డిపాజిట్ ఖాతాల స్థయి తగ్గాంచుట
ఖాతా ఉననతశ్రేణినుాండి క్రిాంది శ్రేణిక తగ్గాంచఫడితే, మీకు 30 రోజుల నోటీస్నిచిు, ఖాతా స్థయి
తగ్గస్ిము.
8. 1. 4 మైనయో ఖాతాలు
a. మీరు కోరితే, మైనయో ఖాతాలు తెరిచే విధానాం, వాట్ట నియాహణ గురిాంచి మీకుతెలుపుతాము.
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b. మైనర్డ్, మేజర్డ్ అవబోయే తేది తెల్మచేస్ిము.
8. 1. 5 వాడుఔలోలేని / నిద్రాణమైన ఖాతాలు
మేము:
a. మీరు ఖాతా తెరిచే సభమాంలో, మీఖాతా ఎట్టట రిసిథత్తలలో వాడుఔలోలేని / నిద్రాణమైనఖాతాగా
(inoperative / dormant) రిఖణిాంచఫడుత్తాందో, తెలుపుతాము. ఆవిధాంగా వరీగఔరిాంచే మూడు
నెలల ముాందుగా మీకు ఆ విషమము, దాని యమవస్నాలు, మావదా నమోదయిన మీ చివరి
చిరునామాకు భరియు / ఇ-మైల్ దాారా తెలుపుతాము.
b. మీ ఖాతా వాడుఔలోలేని / నిద్రాణమైన ఖాతాగా రిఖణిాంచబోత్తనానభని, ఎస్ ఎమ్ ఎస్ / ఇ -ల్
ాంపుటకు ప్రమతినస్ిము.
c. ఉభభడి ఖాతాదారుకు / లకు క్యడ్డ ఖాతా, వాడుఔలోలేని / నిద్రాణమైన ఖాతా
రిఖణిాంచబోత్తనానభని, తెలుపుతాము.
d. మీరు కోరితే, ఖాతాని తిరిగ్ చైతనమవాంతముచేయు విధానానిన తెలుపుతాము.
e. ఖాతా వాడుఔలోలేని / నిద్రాణమైన ఖాతాగా మారిన కాయణానిక, ఎ ట్టట చారీీ విధాంచము.
f. వాడుఔలోలేని ఖాతాను చైతనమవాంతము చేయుటకు ఎట్టట రుస్ము వసూలుచేమము.
g. నిద్రాణ ఖాతా చైతనమవాంతము చేసినపిభభట మీకు ఎస్. ఎమ్. ఎస్. / ఇ-మైల్ / ఉతియముతోసహా,
వివిధ మారాగలదాారా తెల్మరుస్ిము.
8. 1. 6 మీ ఖాతా మూసివేయుట
స్మానమాంగా మీఖాతా, కాయణాలు వివరిసూి, 30 రోజుల నోటీస్ లేనిదే, మూసివేమము. ఈలోగా
మీరు అాంతకుముాందే జారీ చేసిన చెకుుల చెల్ోాంపుకు ప్రతామమానమ ఏరాట్లో చేస్కొని, అతరువాత
చెకుులు జారీచేమరాదు.
8. 2 కోమరిాంగ్ ప్రక్రిమ / ఔలెక్షన్ సేవలు
a. వసూలుచేమవలసిన చెకుులు జభ చేయుటకు మీకు డ్రాప్ బ్క్స సౌఔయమము ఔల్స్ిము.
జభచేసిన చెకుుల లెఔు చూపుటకు తగ్న శ్రదధ తీస్కొాంట్టము. అయితే, మీరు చెకుులు డ్రాప్ బ్క్స
లో జభచేసేఫదులుగా, కాంటరోో ఇచిు యశీదుపాందవచుు.
b. మీ చెకుులు, స్థనిఔ / ఫమట్ట ఊళళకు ాంపే సభమసూచిఔ తెలుపుతాము. అదే రోజ
కోమరిాంగుకు ాంపాలాంటే మీరు చెకుులు ఏ సభయానిక ముాందు జభచేయాలో చెపుతాము. చెకుు
జభచేసిన తరువాత ఎపుడు నఖదు తీస్కొవచోు, ఔలెక్షన్ జామభయిన చెకుులపై, మా ‘చెక్ ఔలెక్షన్
విధానాం’ (Cheque Collection Policy) ప్రకాయాం, వడ్డడ ఎపుడు చెల్ోాంచఫడుత్తాందో తెల్మచేస్ిము.
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c. చెకుుల వసూలు ఆలసమమైతే, మా ‘చెక్ వసూలు / రిహాయ విధానాం’ (Cheque Collection /
Compensation Policy) ప్రకాయాం, మీరు కోయఔపోయినా, రిహాయాం చెల్ోస్ిము.
d. ఔవేళ మీరు జభచేసిన చెకుు, చెల్ోాంచకుాండ్డ తిపి ాంఫడితే, ఎస్. ఎమ్. ఎస్ /ఇ-మైల్ దాారా
మీకు వెాంటనే తెల్ఫరుస్ిము.
e. చెల్ోాంచఫడని / తియసురిాంచఫడిన చెకుు, తిరిగ్వచిున తేదీ తెలుపుతూ, తిపివేయుటకు కాయణాలు
తెలుపుతూ సాంతఔాంచేమఫడిన రిటర్డ్న మమోతోపాట్ల, మీకు 24 ఖాం. లోగా వాస్ చేస్ిము.
f. ఫమట్ట ప్రాంతాలకు ాంపిన చెకుుపై, తక్షణ జభ కావాలాంటే, వరిిాంచే నిమభ నిఫాంధనలు
భరియు ఖాతా తృపిిఔయాంగా నియాహాంచఫడుత్తననచో, ఏ రిమితిమేయకు సొముభ జభచేస్ిమో
తెల్మరుస్ిము.
g. మీరు ఔలన్కొయకు జభచేసిన చెకుు / ఇతయ స్ధనాలు మాయగభధమాంలో పోయినటోయితే, వాట్ట
నఔళ్ళళ పాందడ్డనిక మీకు అనినవిధాలా సహమడతాము. ‘చెక్ వసూలు / రిహాయ విధానాం’,
అనుసరిాంచి మీకు రిహాయాం చెల్ోస్ిము.
h. పై సమాచాయాం, మీరు ఖాతా తెరిచిన సభమాంలో భరియు మీరు కోరినపుడు తెల్మరుస్ిము.
8. 3 నఖదు లావాదేవీలు
a. కోర్డ్ బ్మాంకాంగ్ అభలులో ఉనన మా శాకలనినట్టలోను, మీరు నఖదు జభచేమవచుు /
తీస్కోవచుు. అయితే అట్టట లావాదేవీలకు ఏవయినా రిమిత్తలు, రుస్ములు ఉాంటే, అవి వరిిస్ియి.
b. పాతఫడిన / చినిగ్న నోట్లో లేఔ చిలోయ నాణేలు స్ట్రాఔరిాంచి, భాంచి/ శుభ్రమైన నోట్లో / చిలోయ నాణేలు
తిరిగ్ ఇస్ిము. ఈ సౌఔయమాం మా అనిన శాకలలోను, రోజు రిమితిక లోఫడి ఔలదు. వాక్-ఇన్
ఔసటభయోకుక్యడ్డ రిమితికలోఫడి, ఈ సౌఔయమాం అాందిస్ిము.
c. అనుభతిాంచిన నఖదు రిమితిక మిాంచి జరిపే లావాదేవీలకు, మీ పి ఏ ఎన్ (PAN) తెలుపుట
అవసయము.
8. 4. ప్రతమక్ష చెల్ోాంపులు / స్థయీ సూచనలు
మేము:
a. మీరు ఖాతా తెరిచే సభమాం లో ప్రతమక్ష చెల్ోాంపులు / స్థయీ సూచనలు నిచేసే విధానాం, అవి
నమోదు /యదుా చేసే దధతి, అాందుఔయే చారీీలు తెల్మచేస్ిము. మా రుస్ముల ట్టటఔలో తెల్పిన
చారీీలు వసూలుచేమఫడతాయి.
b. నేషనల్ ఎలకాీనిక్ కోమరిాంగ్ సరీాస్ (National Electronic Clearing Service, NECS) భరియు
నేషనల్ ఆట్లమేటెడ్స కోమరిాంగ్ హౌస్ (National Automated Clearing House, NACH)
మారాగలదాారా ప్రతమక్ష చెల్ోాంపులు చేయుటకు, మీ ఆదేశాలు పాట్టస్ిము. ఔవేళ ఈ చెల్ోాంపులలో
జామాంఔల్గ్, మీరు నషటపోయినా, అదనాంగా చెల్ోాంచవలసి వచిునా, మా బ్మాంక్ 'రిహాయ విధాన
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ప్రకాయాం', రిహాయాం చెల్ోస్ిము. తగ్న నిలా లేని కాయణాంగా మీ ఆదేశాలు పాట్టాంచలేని సాందయబాంలో,
మా రుస్ముల టీట ప్రకాయాం చారీీలు వసూలు చేస్ిము.
c. మీ ఆదేశాలు లేకుాండ్డ / పయపాట్ల వలో, మీ ఖాతా డెబిట్ చేమఫడితే, మా బ్మాంక్ నషట రిహాయ
విధానాం అనుసరిాంచి, రిహాయాం చెల్ోస్ిము.
8. 5 చెల్ోాంపు నిలుపుదల సౌఔయమాం
మేము:
a. జారీచేసిన చెకుుల చెల్ోాంపు నిల్పివేతకొయకు మీరిచిున ఆదేశాలు స్ట్రాఔరిస్ిము. మీ ఆదేశాలు
అాందిన వెాంటనే యశీదు ఇచిు, సదరు చెకుులు అాంతకుముాందే చెల్ోాంచనటోయితే, చెల్ోాంపు
నిల్పివేస్ిము.
b. రుస్ముల టీట, ప్రకాయాం చెల్ోాంచవలసిన రుస్ము వసూలు చేస్ిము.
c. మీ చెల్ోాంపు నిలుపుదల ఆదేశాలు అాందిన పిభభట చెకుు చెల్ోాంచఫడితే, మా నషట రిహాయ విధానాం
ప్రకాయాం, తగు రిహాయాంచెల్ోస్ిము.
8. 6 చెకుులు / మీచే జారీచేమఫడిన డెబిట్ ఆదేశాలు
మేము:
a. మీ ఖాతాకు సాంఫాంధాంచిన చెకుులు / డెబిట్ ఆదేశాలు, ఇతయ బ్మాంకులనుాండి ఔలెక్షన్ కొయకు,
చెక్ ట్రాంకేషన్ సిసటమ్ (Cheque Truncation System) క్రిాంద వచిున చెకుుల కాప్పలు లేదా చిత్రాలు
(ఇమేజెస్), చటటాం క్రిాంద నిరేాశాంచిన కాలాంవయకు మావదా ఉాంచుకొాంట్టము.
b. మా రికారుడలో లబమభయినాంతవయకు, చెక్ / చెక్ యొఔు ఇమేజ్ /డెబిట్ అదేశాలు లేఔ వాట్ట
ప్రత్తలు, స్క్షూాం కొయకు ఇస్ిము. చెల్ోాంచిన చెక్ / డెబిట్ ఆదేశాలపై ఏదైనా వివాదాం తలెతిి, వాట్టని
మీరు కోరితే, అవి జారీచేసిన ఔ సాంవతసయాం వయకు చారీీలు విధాంచఫడవు. ఈ కాలాంమీరితే,
రుస్ముల టీట ప్రకాయాం చారీీలు చెల్ోాంచవలెను.
c. చెల్ోాంచని /ఖడువుమీరిన చెకుుల పై ఏవిధమైన చయమ తీస్కొాంట్టమో మీకు తెల్మరుస్ిము.
చారీీల వివరాలు మా ట్టరిఫ్ షెడ్యమలులో పేర్కుాంట్టము.
8. 7 కాలరిమితి డిపాజిట్లో (Term Deposits)
a. మీరు కాలరిమితి డిపాజిట్ తెరిచే దయఖాస్ి ఫాయాంలో, దాని ఖడువు పూరిి అయిన తరువాత మీ
డిపాజిట్ ఏ విధాంగా వినియోగ్ాంచాలో మీనుాండి, ఆదేశాలు పాందుతాము.
b. ఏ ఆదేశాలు లేని క్షాంలో, ఉతియాం / ఇ-మైల్ / ఎస్. ఎాం. ఎస్. దాారా తగ్నాంత ముాందుగా,
డిపాజిట్ ఖడువు తేదీ సమీపిస్ిననదని సూచననిస్ిము.
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c. ఇాంకా మీ ఆదేశాలు లభిాంచఔపోతే, డిపాజిట్ మునుపు చేసిన కాలానిక, ఇపుడు ఉనన వడ్డడరేట్లతో
నవీఔరిస్ిము. (ట్టక్స సేవిాంగ్ డిపాజిట్లో మొ. వి. మినహా)
d. ఖడువుకాలాం పూరిికాఔముాందే (before maturity), డిపాజిట్ తిరిగ్ తీస్కునే విధానాం మీకు
తెలుపుతాము. ఈ సమాచాయాం, ఖాతా తెరిచే ఫాయాంలో / ఎమ్ ఐ ట్ట సి / ఫిక్స్ డిపాజిట్ యశీదు వెనుఔ
క్యడ్డ ఉాంట్లాంది.
e. ఖడువుకు ముాందుగా తీస్కునే కాల రిమితి డిపాజిటోకు వరిిాంచే వడ్డడ రేట్లో, మీకు తెలుపుతాము.
f. అాందరు ఉభభడి ఖాతాదారులనుాండి, నిరిాషటమైన ఆదేశాలు లభిసేి, 'మొదట్టవారు లేఔ జీవిాంచి
ఉననవారు' / 'ఇరువురు లేఔ జీవిాంచి ఉననవారు' ఆదేశాల అనుస్యాం, డిపాజిట్లో ఖడువుకు ముాందుగా
తీస్కొనుట అనుభతిస్ిము. ఖాతా తెరిచే ఫాయాంలో దీనిని పాందురుస్ిము.
g. డిపాజిట్ స్ట్రాఔరిాంచే సభమాంలో, ఖడువు దాట్టన తరువాత డిపాజిట్ నవీఔరిాంచుటకు ఖల నిమభ
నిఫాంధనలు, వడ్డడ రేట్ మీకు తెల్మచేస్ిము. ఈ సమాచాయాం, ఖాతా తెరిచే ఫాయాం / ఎమ్ ఐ ట్ట సి /
ఎఫ్ డి ఆర్డ్ వెనుఔ క్యడ్డ ఉాంట్లాంది.
h. మీ డిపాజిటోపై జభ అయిన వడ్డడక వరిిాంచే ఆదామనున వివరాలు, ఈ విషమాంలో మా
బ్ధమతలు, ట్ట డి ఎస్ నుాండి మినహాయిాంపు కోరుటకు ఖల నిఫాంధనలు, మీకు తెలుపుతాము.
i. వడ్డడపై మీ రాఫడి, ఆదామ నున రిధలోనిక రాఔపోతే, ఖాతాతెరిచే సభమాంలో, మీ వదానుాండి,
ఫాయాం 15 G లేఔ 15 H అాంగీఔరిస్ిము. మీరు ట్టక్స చెల్ోాంచనవసయాం లేఔపోతే, ప్రతి ఆరిథఔ సాం వతసయ
ఆయాంబాంలో, ఈ ఫాయాం సభరిాంచాల్. ఫాయాం అాందినట్లో యశీదు ఇస్ిము.
j. చెల్ోాంచిన వడ్డడ / జభచేసిన వడ్డడ ట్టక్స మిణాయిాంచి చెల్ోాంచినచో దానికై ధృవత్రాం, నిమమిత
ఖడువులోపు జారీ చేస్ిము.
8. 7. 1 కాలరిమితి డిపాజిటోపై రుణాలు
కాలరిమితి డిపాజిటోపై లబమభయే, రుణ / ఒవర్డ్ డ్రాఫ్ట సదుపాయాలు మీకు వివరిస్ిము.
8. 8 భృతిచెాందినవారి ఖాతాలు / సెట్టల్మాంట్లలు
a. మా డిపాజిట్ పాల్స్ట్రలో భాఖాంగా, భృతిచెాందినవారి డిపాజిటోపై క్లోములు రిషురిాంచే విధానాం,
మా శాకమాందు, వెబ్ సైట్లలో లభిాంచును.
b. భృతి చెాందినవారి ఖాతా క్లోముల రిష్కురానిక అవసయమైన ఫారాలు, భముభలను సాంప్రదిాంచిన
వారిక ఇస్ిము. ఈ ఫారాలు, వెబ్సైట్లలోక్యడ్డ ఉాంచుతాము.
8. 8. 1 'నామినీ' / 'జీవిాంచి ఉననవారు', నిఫాంధనలుఖల ఖాతాలు
a. ఖాతాదారు అాంగీకాయయోఖమమైన నామినేషన్ చేసి, లేఔ 'జీవిాంచి ఉననవారు' కాోజుతో ('ఇరువురు
లేఔ జీవిాంచి ఉననవారు'; 'ఔరు లేఔ జీవిాంచి ఉననవారు'; 'మొదట్టవారు జీవిాంచి ఉననవారు';
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'తరువాతివారు జీవిాంచి ఉననవారు') ఖాతా తెరిచి ఉాంటే, ఖాతాలో నిలా, జీవిాంచి ఉననవారిక /
నామినీక ఈ క్రిాంది షయత్తలకులోఫడి, చెల్ోాంచఫడుత్తాంది
i. ఖాతాదారు భయణిాంచాడని, వారే జీవిాంచి ఉననవారు / నామినీలు అని గురిిాంచే ధృవత్రాలు
సభరిాంచవలెను.
ii. భయణిాంచిన వారి ఖాతానుాండి సొముభ చెల్ోాంచుట నిరోధసూి, నామమస్థనమునుాండి, ఏవిధమైన
ఆదేశములు ఉాండరాదు.
ఈ సాందరాబలలో, జీవిాంచి ఉననవారిక / నామినీలకు, వాయసతాపు ధృవీఔయణ త్రము (సక్సషన్
సరిటఫికేట్), రిపాలనా త్రము (లెటర్డ్ ఆఫ్ అడిభనిసేీషన్), ప్రోబేట్, మొ. వి. సభరిాంచనవసయాం
లేకుాండ్డ; సామాం పూచీఔత్తి (బ్ాండ్స ఆఫ్ ఇాండెమినటీ), హామీ కోయకుాండ్డ, భయణిాంచినవారి ఖాతాలో
ఉనన నిలా, ఏ రిమితి లేకుాండ్డ చెల్ోాంచ ఫడుత్తాంది.
b. జీవిాంచి ఉననవారిక / నామినీలకు బ్మాంకు నుాండి, భయణిాంచిన ఖాతాదారుని, చటటరీతామ
వాయస్లకు ట్రస్ట్రటలుగా సొముభ చెల్ోాంచఫడుత్తాంది. అనగా, జీవిాంచి ఉననవారిక / నామినీలకు చేసిన
ఈ చెల్ోాంపు, వారిపై ఎవరికేని ఖల హకుులను / క్లోములను ప్రభావి తాం చేమదు.
c. పై నిఫాంధనలకు లోఫడి, జీవిాంచి ఉననవారిక నామినీలకు చేసిన చెల్ోాంపు, బ్మాంకుయొఔు
లమబిల్టీ పూరిిగా చెల్ోాంచినట్లో రిఖణిాం చఫడుత్తాంది.
d. 'ఇరువురు లేఔ జీవిాంచి ఉననవారు', 'మొదట్టవారి లేఔ జీవిాంచి ఉననవారు', షయత్తలతో తెరిచిన
డిపాజిటయోలో, ఔరు భయణిసేి, జీవిాంచి ఉనన అాందరు డిపాజిటరుో అాంగీఔరిసేినే ఖడువు ముగ్మఔ
ముాందు తీస్కొనవచుు. డిపాజిట్ తెరిచిన సభమాంలో వడ్డడరేట్లతో, డిపాజిట్ కొనస్గ్నాంత
కాలానిక చెల్ోాంచఫడుత్తాంది.
e. ఉభభడి డిపాజిట్దారులాందరూ భయణిాంచుట వాంట్ట దుయదృషట సాంగటన జరిగ్న తరువాతే,
నామినీ హకుుదారుడగును.
f. నామినేషన్ నమోదు చేసే సభమాంలో, నామినీ పేరు పాస్ బుకుులో/ఖాతా నివేదిఔలో / ఫిక్స్
డిపాజిట్ యశీదులో పేర్కునాలా వదాా అనే సేాఛ్ు మీకు ఉాంట్లాంది.
8. 8. 2 జీవిాంచి ఉననవారు / నామినీ నిఫాంధనలు లేని ఖాతాలు
ఔవేళ భయణిాంచిన డిపాజిటర్డ్ నామినేషన్ చేమని భరియు 'ఇరువురు / జీవిాంచి ఉననవారు'
నిఫాంధనలులేని (ఔరు లేఔ ఉభభడి ఖాతాల వాంట్టవి), డిపాజిటర్డ్ నామమయమైన వాయస్లకు
ఔషటము, ఇఫఫాంది ఔల్గ్ాంచక్యడదనే ఉదేాశాంతో, చెల్ోాంపుకై, సయళమైన విధానానిన అభలురుస్ిము.
మా రిస్ు నియాహణ పాల్స్ట్ర ప్రకాయాం, ఏ రిమితివయకు, కేవలాం వాయస్ల సామాం పూచీఔత్తి
ఆధాయాంగా, (ఇతయ త్రాలు కోయకుాండ్డ), భయణిాంచినవారి డిపాజిట్ చెల్ోాంచవచుునో, నిశుయిస్ిము.
(ఈ రిమితి, మా శాకలో తెల్మచేస్ిరు)
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8. 8. 3 క్లము
ో ల రిష్కురానిక కాల రిమితి
భృతిచెాందిన డిపాజిటయో విషమాంలో, జీవిాంచిఉననవారిక / నామినీక, క్లోము అాందిన 15 రోజుల లోగా
చెల్ోాంపుచేస్ిము. అయితే, బ్మాంకుకు అాంగీకాయభగునట్లో, డిపాజిటర్డ్ భృతిచెాందినట్లో ధృవీఔయణ /
నామినీ గురిిాంపు సభరిాంచవలెను.
8. 8. 4 కాలరిమితి ఖాతాలు, ఖడువుకు ముాందు మూసివేత
కాలరిమితి ఖాతాలు తెరిచే ఫాయాం లోనే, డిపాజిటర్డ్ భయణిసేి, డిపాజిట్ ముాందుగానే మూసివేతకు
అనుభతిాంచఫడుత్తాందని, నిఫాంధన ఉాంట్లాంది.

ఏ సాందరాబలలో అట్టట మూసివేత

అనుభతిాంచఫడుత్తాందో క్యడ్డ, ఫాయాంలో వివరిాంచఫడుత్తాంది. దీనికై ఎట్లవాంట్ట అరాధరుస్ము
వసూలు చేమము.
8. 8. 5 భృతిచెాందినవారి ఖాతాలో జభ
జీవిాంచి ఉననవారిక / నామినీలకు ఔషటాం నివారిాంచుటకు, భయణిాంచినవారి ఖాతాలో జభల
నియాహణకు సాంఫాంధాంచి వారినుాండి ాందము / అనుభతి తీస్కొాంట్టము. ఈ క్రిాందివాట్టలో
ఏదోఔ మాయగము పాట్టస్ిము:
i. జీవిాంచి ఉననవారు / నామినీ, 'ఎసేటట్ ఆఫ్………ది డిస్ట్రస్డ' పేరుతో భర్కఔ ఖాతా తెరిచి,
భయణిాంచిన డిపాజిటర్డ్ పేరుతో వచిున సొముభ జభచేయుటకు మాకు అనుభతిచుుట. సొముభ
తీస్కొనుట అనుభతిాంచఫడదు.
లేఔ
ii. ఖాతాకు డిపాజిట్ చేయుటకు వచిున సొముభ 'ఖాతాదారు భయణిాంచినారు' అనన సూచనతో తిపి
వేసి, జీవిాంచి ఉననవారిక / నామినీక ఆ సాంఖతి తెల్మచేయుటకు అనుభతిాంచుట.
జీవిాంచిఉననవారు

/

నామినీ,

ాంపినవారిని

సాంప్రదిాంచి,

సరైన

లబిధదారుకు,

చెకుు

మొదలయినవాట్టదాారా (నెగోష్టమబుల్ ఇన్స్ీ మాంట్స) లేఔ ఎలకాీనిక్ ఫదిలీదాారా, సొముభ
చెల్ోాంచభని కోయవచుు.
*

8. 8. 5. 1 పనషన్ ఖాతాలు

i. పనషన్ జభకొయకు తెరిచిన పదుపు ఖాతాలకు, నామినేషన్ సౌఔయమాం ఔలదని తెలుపుత్తనానము.
ii. బ్మాంకాంగ్ ఔాంపనీస్ (నామినేషన్) రూల్స, 1985 భరియు అరిమర్డ్స ఆఫ్ పనషన్ (నామినేషన్)
రూల్స, 1983, విభిననమైనవని తెలుపుత్తనానము.
iii. మీరు అరిమర్డ్స ఆఫ్ పనషన్ (నామినేషన్) రూల్స క్రిాంద చేసిన నామినేషన్, డిపాజిట్ ఖాతాకు
చెలోదు. దీనిక, నామినేషన్ సౌఔయమాం వినియోగ్ాంచుకొనుటకు, బ్మాంకాంగ్ ఔాంపనీస్ (నామినేషన్)
రూల్స, 1985 అనుస్యాం, ప్రతేమఔమైన నామినేషన్ అవసయభని తెలుపుత్తనానము.
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* [వివయణ: 8. 8. 5 లోఖల నిఫాంధనలు పనషనయో డిపాజిట్ ఖాతాలకు వరిిాంచవు]
8. 9 సేఫ్ డిపాజిట్ లాఔరుో
a. మేము ఈ సేవలు అాందిస్ిననటోయితే, మేము మీకు సేఫ్ డిపాజిట్ లాఔయో కేట్టయిపు భరియు,
విలువైన వస్ివుల సేఫ్ డిపాజిట్కు భధమ ఖల తేడ్డను వివరిస్ిము.

వీట్టఔయే చారీీలు,

విశేషతలగురిాంచి తెల్మచేస్ిము. ఫిక్స్ డిపాజిటోకు ముడిపటటకుాండ్డ, లాఔరుో కేట్టయిస్ిము.
అయితే, లాఔర్డ్ అద్దా, సతాయాం చెల్ోాంచుటకు, అతమవసయ రిసిథత్తలలో లాఔర్డ్ గులకొట్లటటకు, 3 సాం.
అద్దాకు సభమైన మొతిాం, ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేమభని కోయవచుు. మీరు ఇచిున ఆకరి చిరునామాకు,
లేఔ ఇ-మైల్ దాారా, అద్దా ఫకాయిలు గురుి చేస్ిము.
b. సేఫ్ డిపాజిట్ లాఔర్డ్ అద్దాకు తీస్కొాంటే, లెససర్డ్ భరియు లెస్ట్రస (lessor and lessee) సాంఫాంధము
నెలకొాంట్లాంది. లెస్ట్రస స్యక్షిత రిసరాలోో, సేఫ్ డిపాజిట్ లాఔర్డ్ సేాఛ్ుగా నియోగ్ాంచుకోవచుును.
8. 10 విదేశీ ద్రవమ మాయఔ సేవలు
a. మీరు విదేశీ మాయఔాం క్రమ విక్రయాలు చేయాలనుకుాంటే, మీకు ఈ సేవలగురిాంచి సమాచాయాం
తెలుపుతాము. విదేశీ మాయఔ రేట్ల, లావాదేవీలకు వరిిాంచే చారీీలు తెల్మచేస్ిము.

ఇది

స్ధమాంకాఔపోతే, ఇవి ఏ విధాంగా లెకుస్ిరో తెలుపుతాము.
b. మీరు విదేశాలకు నఖదు ఫదిలీ చేసే విధానాం తెల్మచేసి, ఈ క్రిాంది విషయాలు వివరిస్ిము.
i. సేవల వివరాలు, అవి వినియోగ్ాంచుకొనే దధతి.
ii. నఖదు విదేశానిక చేరే సభమాం, ఆలసమభయితే దానిక కాయణాలు.
iii. అనాయిాంచిన మాయఔపు రేట్ల. (లావాదేవీ జరిపే సభమాంలో ఇది వీలుకాఔపోతే, తరువాత
తెల్మచేస్ిము).
iv. ఔమిషన్, చారీీల వివరాలు తెలుపుతాము. భరియు నఖదు అాందుకునేవారుక్యడ్డ, విదేశీ ప్రతినిధ
బ్మాంకుకు చారీీలు చెల్ోాంచవలసి ఉాంట్లాందని సూచిస్ిము.
c. మీరు సభరిాంచిన వివరాలు పూరిిగా లేఔపోయినా, తేడ్డలు ఉనాన, తక్షణమే మీకు తెల్పి, వాట్టని
సరిదిదుాటకు సహామడతాము.
d. విదేశాలనుాండి మీకు సొముభ అాందితే, అసలు మీకు వచిున మొతిాం, మాచారీీలు తెల్మచేస్ిము.
ఔవేళ ాంపినవారు అనిన చారీీలు బరిాంచుటకు అాంగీఔరిాంచినా, మా చారీీలు / చటటరీతామ
చెల్ోాంచవలసిన రుస్ములు మినహాయిాంచి, సొముభ మీఖాతాకు జభ చేస్ిము.
e. మీరు అడిగ్నపుడు, విదేశీ మాయఔపు సేవలకు సాంఫాంధాంచిన నిమాంత్రణ వివరాలు షయత్తల
గురిాంచి మీకు సలహాల్స్ిము.
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f. సొముభ మీఖాతాలో జభచేమవలసిన తేదీ దాట్టపోతే, మీకు – (i) ఆలసమమైన కాలానిక వడ్డడ (ii)
మాయఔపురేట్ల మారువలో ఔలగ్న నష్కటనిక, బ్మాంక్ నషటరిహాయ విధానాం ప్రకాయాం, రిహాయాం
చెల్ోస్ిము.
g. చటటఫదధాంగా భరియు ఉచితాంగా జారీచేమవలసినవి మినహా, మీకు కావలసిన అనిన ధృవత్రాలు,
మా వెబ్ సైట్లలో తెల్పిన సాల రుస్ముకు జారీ చేస్ిము.
8.11 దేశములోని ఇతయ ప్రాంతాలకు నఖదు ఫదిలీ
మీరు దేశములోని ఇతయ ప్రాంతాలకు నఖదు ఫదిలీ చేసే విధానాం, తెలుపుతాము.
a. మా సేవలు వివరిాంచి, అవి ఎలా వినియోగ్ాంచుకోవలెనో తెలుపుతాము.
b. మీ అవసరాలకు సరిపోయినట్లో నఖదు ఫదిలీ మాయగాం సూచిస్ిము.
c. ట్టరిఫ్ షెడ్యమల్ ప్రకాయాం మీరు చెల్ోాంచవలసినచారీీలు / ఔమిషన్ వెలోడిస్ిము.
d. మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ /ఎన్ ఇ ఎఫ్ ట్ట (నెఫ్ట, NEFT) / ఆర్డ్ ట్ట జి ఎస్ (RTGS) దాారా మీరు ాంపిన
సొముభ ఏ దశలో ఉననదో, ఎస్ ఎమ్ ఎస్, ఇ-మైల్ దాారా తెల్మచేస్ిము.
e. NEFT/ RTGS డిజిటల్ బ్మాంకాంగ్ దాారా మీరు ాంపిన సొముభకు సాంఫాంధాంచిన ఫిరామదులపై చయమ
తీస్కొనుటకు, వినియోఖదారుల సేవా కేాంద్రాల తాజా సాంయు వివరాలు, మా వెబ్ సైట్లలో
ప్రదరిశస్ిము.
f. ఏదేని జామాంజరిగ్తే, మీకు జరిగ్న నష్కటనిక, అదనపు కరుుకు, మా నషట రిహాయ విధానాంక్రిాంద
రిహాయాంచెల్ోస్ిము.
g. 'వాక్-ఇన్' ఔసటభయోకుక్యడ్డ కొాంత రిమితి వయకు, నఖదు ఫదిలీ సౌఔయమాం ఔలఖచేస్ిము.
8. 12 అపులు (lending)
a. అపులు /రుణాలపై మా బ్మాంక్ బోర్డ్డ అనుభతిాంచిన విధానాం ఔలదు
b. మీ ఆరిథఔ సిథతిఖత్తలు, తిరిగ్చెల్ోాంచే స్తిభత క్షుణీాంగా రిశీల్ాంచి నియీమాం తీస్కుాంట్టము.
c. అపు జారీచేసే విషమాంలో, స్త్రీ/ పురుష, కులము భరియు భతము ఆధాయాంగా ఏ తాయతభమము
చూము. అయితే, ప్రతేమఔ తయఖత్తలకోసాం ఏయయచిన థకాలలో పాలు ాంచుకొాంట్టము.
8. 12. 1 రుణాలు (loans)
8. 12. 1. 1 స్ధాయణ సమాచాయాం
మేము:
a. మీరు కావాలనుకొనన రుణ /యతి సౌఔయమాంపై, అతి ముకమ నిమభ నిఫాంధనలు (MITC)
తెల్మచేస్ిము.
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b. మా రుణ / క్రెడిట్ కార్డ్డ ఉతత్తిల, ముకమ అాంశాలు, చారీీలు, దయఖాస్ి అాంగీఔరిాంచే సభమాంలో,
భరియు భాంజూరు చేసినపుడు, మీకు తెలుపుతాము.
c. దయఖాస్ి చేయుటకు కావలసిన మీ గురిిాంపు, చిరునామా, దవీ ధృవీఔయణకు కావలసిన త్రాలు,
భరియు చటటఫదధ / నిమాంత్రణ అవసరాలకు కావలసిన ఇతయ త్రాలు (పామన్ కార్డ్డ వివరాలవాంట్టవి),
తెల్మచేస్ిము.
d. మేము అవసయభని భావిసేి, రుణ/ క్రెడిట్ కార్డ్డ దయఖాస్ిలో ఇచిున వివరాల తనిఖీ చేయుటకు, మీ
ఇాంట్టవదా / వామపాయ టెల్ఫోన్ నాంఫరుపై / ఇతయ మారాగల దాారా / లేదా మేము నిమమిాంచిన
ఏజనీసలదాారా మిముభలను ప్రతమక్షముగా మీ ఇాంట్టవదా లేఔ / వామపాయ సథలములో సాంప్రదిాంచవచుు.
e. మీకు ఒవర్డ్ డ్రాఫ్ట సదుపామాం ఔల్ాంచినా, ప్రస్ితపు ఒవర్డ్ డ్రాఫ్ట రిమితి పాంచినా, మేము కోరిన
తక్షణాం తిరిగ్చెల్ోాంచాలా అనేది తెల్మచేస్ిము. ఒవర్డ్ డ్రాఫ్ట మొతిాం, దానిపై వడ్డడ లెకుాంచే విధానము
వివరిస్ిము.
f. ఔ వేళ ఫోనుదాారా రుణ సదుపామాం భాంజూరు చేసినటోయితే, వ్రాతపూయాఔాంగా, లేఔ ఎస్ ఎమ్
ఎస్ /ఇ-మైల్ దాారా మీ అాంగీకాయాం అాందిన తరువాతే మీఖాతాలో జభ చేస్ిము. అధకారిఔ
ఎలకాీనిక్ మాధమభాం దాారా అాంగీకాయాం అాందితే అది సక్రభమైనదని నిరాధరిాంచిన తరువాత
(validate) జభచేమఫడుత్తాంది.
g. మీరు అబమరిథాంచనిదే, భాంజూరు అయిన రుణ సౌఔయమాం / క్రెడిట్ కార్డ్డ రిమితి / వమకిఖత
రుణరిమితి పాంచుట మొ. వి., చేమము.
8. 12. 1. 2 రుణ దయఖాస్ిలు వాట్ట రిశీలన
a. రుణ సౌఔయమాం అాందిాంచే సభమాంలో, దయఖాస్ి ఫాయాంలో భాఖాంగా ఈ వివరాలు
పాందురుస్ిము:
వడ్డడ రేట్లో, స్లీనా వడ్డడరేటో వివరాలతో సహా; ఫోోట్టాంగ్ రేట్ల లేదా నిరీీత రేట్ల; దయఖాస్ి రిశీలనకు
రుస్ము / చారీీలు; మేము రుణాం జారీ చేమఔపయినా, చెల్ోాంచఔపోయినా తిరిగ్ చెల్ోాంచే రుస్ము;
ముాందు చెల్ోాంపు సౌఔయమాం, చారీీలు; తిరిగ్ చెల్ోాంపులో జాపామనిక జరిమానా; మీ రుణాం నిరీీత వడ్డడ
రేట్ల నుాండి ఫోోట్టాంగ్ రేట్లకు లేదా వెనుఔకు మారుుకొనుటకు అయే చారీీలు; వడ్డడ రీసెట్ నిఫాంధనలు
లేఔ రుణగ్రహీత ప్రయోజనాలను ప్రభావితాం చేసే ఇతయ అాంశాలు సవివయాంగా తెలుపుతాము. మీరు
ఇతయ బ్మాంకులతో వీట్టని పోల్ు, సరైన నియీమాం తీస్కోఖలుగుతారు.
b. మీరు సభగ్రమైన దయఖాస్ి చేయుటకు అవసయమైన త్రాల జాబితా (నామమయమైన /
నిమాంత్రణయమైన త్రాలతో సహా) అాందచేస్ిము. అవసయమైతే దయఖాస్ి నిాంపుటలో సహామాం
చేస్ిము.
c. మీరు దయఖాస్ి నేరుగా లేఔ ఆన్ లైనులో సభరిాంచినా, తనిసరిగా యశీదు ఇస్ిము. దయఖాస్ి
రిశీలనకు టేట కాల అవధ తెలుపుతాము.
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d. మా వెబ్ సైట్లలో చూపిన ప్రస్ిత విధానాంప్రకాయాం, మీ రుణ దయఖాస్ిపై మానియీయానిన
తెల్మచేస్ిము. అయితే, మీ దయఖాస్ి అనినవిధాలా సాంపూయీాంగా ఉాండి, మేము ఇచిున జాబితా లోని
అనిన త్రాలు ఔల్గ్ ఉాండ్డల్.
e. స్ధాయణాంగా రిశీలనకు అవసయమైన అనిన వివరాలూ దయఖాస్ి చేసే సభమాంలోనే సేఔరిస్ిము.
కానీ, అదనపు సమాచాయాం అవసయమైతే, తక్షణాం మిముభలను సాంప్రదిస్ిము.
f. మీ దయఖాస్ి తియసురిసేి, అాందుకు కాయణాలు మీకు వ్రాత పూయాఔముగా లేదా ఇ-మైల్ దాారా
తెలుపుతాము,
g. రుణాం భాంజూరు త్రాంలో, రుణ మొతిము, ఇతయ షయత్తలు నిఫాంధనలు తెల్మచేస్ిము.
h. రుణాం జారీచేసిన కాల అవధలో, మీరు చెల్ోాంచవలసిన అసలు, వడ్డడ, కాల నిఫాంధన టీటలో
(amortisation schedule) తెల్మచేస్ిము
i. వడ్డడ రేట్ల మారినపుడు, నెలవారీ సభవాయిదాలు అలాగే ఉాంచి ఖడువు పాంచడమా లేఔ ఖడువులో
మారు లేకుాండ్డ, వాయిదా మొతిాం పాంచుటకు మీకు సేాఛ్ు ఔలదో లేదో తెలుపుతాము.
j. మీరు కోరితే, అనిన రుణ త్రాల, వాట్టక జత యచిన త్రాల, ధృవీఔరిాంచిన ప్రత్తలు, మా సొాంత
కరుుతో మీకు అాందచేస్ిము. అయితే, అదనపు ప్రత్తలు కావాలాంటే, రుస్ము వసూలుచేస్ిము.
k. కుదువ/తాఔట్లటరీతామ మీవదా తీస్కొనన త్రాలకు వ్రాతపూయాఔ యశీదులు ఇస్ిము.
l. నియయథఔ ఆసిిగా (Non-performing Asset) మాయబోత్తాంటే, ముాం దుగానే, ఉతియాం /ఇ-మైల్ / ఎస్
ఎమ్ఎస్ దాారా మీకు హెచురిఔ చేస్ిము.
m. మేము రుణాంవెనకు తీస్కోవాల్ / తారితాంగా తిరిగ్ చెల్ోాంపు / అాంగీఔరిాంచిన చయమ / అదనపు
తనఖా, కోయవలెనని నిశుయిసేి, తగ్నాంత ముాందుగా మీకు తెలుపుతాము.
n. మీ డిమాాండ్స / టర్డ్భ లోనులకు సాంఫాంధాంచిన వారిషఔ రుణ నివేదిఔలు అాందచేస్ిము.
o. రుణ నివేదిఔలు ఇాంకా తయచుగా కావాలాంటే, ట్టరిఫ్ షెడ్యమల్ ప్రకాయాం, రుస్ము చెల్ోాంచవలెను.
p. మా ఫకాయిలు పూరిిగా చెల్ోాంచిన 15 నిదినాలలోగా, మీ సెక్యమరిట్టలు / దస్ివేజులు / తనఖా
త్రాలు తిరిగ్ ఇచిు, వాట్టపై మా హకుు చెల్ోనదని, సెాంట్రల్ రిజిస్ట్రీ పర్డ్ సెక్యమరిటైజేషన్ (Central
Registry for Securitisation), అసెట్ రిఔన్సీక్షన్ అాండ్స సెక్యమరిట్ట ఇాంటర్కస్ట (Asset Reconstruction
and Security Interest) లకు తెల్మచేస్ిము. ఇతయ రుణాలకు సాంఫాంధాంచి 'రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్'
ఉననటోయితే, ఆవివరాలు మీకు తెల్పి, ఆ క్లోము తీరిపోయేవయకు మీ త్రాలను తిరిగ్ ఇవాము.
q. ఔవేళ మీరు అాంగీకాయాం ప్రకాయాం అనిన ఫకాయిలు తీరేుసిన తరువాత త్రాలు తిరిగ్ ఇవాడాంలో
లేఔ CERSAI క వాట్టపై మా హకుు చెల్ోనదని తెలడాంలో,15 రో. మిాంచి జామాంజరిగ్తే, మా నషట
రిహాయ విధానాం అనుస్యాంగా, మీకు రిహాయాం చెల్ోస్ిము.
r. మీరు మా వదా కుదువ పట్టటన త్రాలు / సెక్యమరిటీలు మొ. వి. పోయినటోయితే, మీ నష్కటనిక
రిహాయాం చెల్ోస్ిము. ఈవి మావదా పోయినవని ధృవీఔయణ త్రమును ఇచిు, వాట్ట నఔళ్ళళ మా
కరుుతో పాందుటకు సహామడతాము.
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s. మీనుాండికాని, భర్కఔ బ్మాంక్ / ఆరిథఔ సాంసథనుాండికాని, రుణ ఖాతా ఫదిలీ చేయుటకు అబమయథన వసేి,
ర్కాందువారాలలోపు దానిపై మా నియీమాం తెల్మరుస్ిము.
t. మీ (వమకిఖత హోదాలో) ఫోోట్టాంగ్ రేట్ రుణాలు మీరు సాాంతాంగా / లేఔ ఖాతా తీస్కొనన భర్కఔ
బ్మాంక్, ముాందుగా చెల్ోాంచినా, ఏ యఔమైన చారీీలు / జరిమానాలు విధాంచము.
u. మీరు తీస్కొనన రుణాం ఏవేని రాయితీ / సహామఔ థకాల క్రిాందకు వసేి, వాట్ట వివరాలు మీకు
తెల్మచేసి, దానికై కావలసిన అదనపు అవసరాలు తెల్మజేస్ిము.
8. 13 గామయాంటీ
a.

మీ అపు నిమితిము, మూడవ వమకినుాండి పూచీఔత్తి (గామయాంటీ, guarantee) / సెక్యమరిటీ

అాంగీఔరిాంచభని కోరితే, వారిక / వారి నామమ సలహాదారుకు, మీ వమకిఖత సమాచాయాం
తెల్మజేయుటకు, మీ అనుభతి కోయతాము.
ఇాంతేగాఔ, మేము:
i. వారి బ్ధమత / జవాబుదారీ సరిగా అయధాంచేస్కొనుటకు, సాతాంత్ర నామమ సలహాదారు సలహాను
తీస్కొభభని ప్రొతసహస్ిము. (తగ్నచో, వారి సాంతఔాం చేమవల్సన త్రాలలో ఈ సలహా
ప్రముకమముగా సూచిస్ిము)
ii. పూచీఔత్తి / సెక్యమరిట్ట ఇవాడాందాారా మీ ఫదులుగా / మీతోబ్ట్ల వారుక్యడ్డ బ్ధుమలౌతాయని
తెలుపుతాము.
iii. వారి బ్ధమత / జవాబుదారీ ఏమేయకో, తెలుపుతాము.
iv. మీ రుణానిక పూచీఔత్తిగా ఉననవారిక, జారీచేసిన రుణ వివరాలు / ాందాం యొఔు ప్రతిని,
ఉచితాంగా అాందచేస్ిము.
c. ఏదేని రుణానిక, మీరు పూచీఔత్తిగా (guarantor) ఉాండ్డలనుకొాంటే, ఈ క్రిాంది విషయాలు
వివరిస్ిము:
i. గామయాంటర్డ్గా మీ జవాబుదారీ
ii. మీరు బ్మాంకుకు జవాబుదారీగా ఉాండే మొతిాం ఎాంత.
iii. ఏ రిసిథత్తలలో మిముభలను గామయాంటీ సొముభ చెల్ోాంచభని కోయతాము.
iv. గామయాంటరుగా మీరు చెల్ోాంచఔపోతే, బ్మాంకులోఖల మీ ఇతయ సొముభనుాండి చెలుోవేమవచాు.
v. మీ బ్ధమత కొాంత రిమితివయకేనా లేఔ పూరిిగానా.
vi. ఏయే సభయాలు /రిసిథత్తలలో మీరు గామయాంటర్డ్ బ్ధమతనుాండి విముకి చెాందుతారు.
vii. మీరు గామయాంటరుగా ఉననవారి ఆరిథఔ రిసిథతిలో క్షీణిాంపు
d. తనఖా పట్టటన ఆసిిక సాంఫాంధాంచిన అనిన సెక్యమరిటీలు /త్రాలు / దస్ివేజులు, ఫకాయిలు పూరిిగా
చెల్ోాంచిన 15 రో. లోగా తిరిగ్ ఇస్ిము.
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e. ఫకాయిలు పూరిిగా చెల్ోాంచిన తరువాత సెక్యమరిటీలు / త్రాలు / దస్ివేజులు తిరిగ్ ఇచుుటలో 15
రో. దాట్ట జామాంఔల్గ్తే, మీకు నషట రిహాయాం చెల్ోస్ిము.
f. మీరు మా వదా కుదువ పట్టటన త్రాలు / సెక్యమరిటీలు మొ. వి. పోయినటోయితే, మీ నష్కటనిక
రిహాయాంచెల్ోస్ిము. ఇవి మావదా పోయినవని ధృవీఔయణ త్రమును ఇచిు, వాట్ట నఔళ్ళళ మా కరుుతో
పాందుటకు సహామడతాము.
8. 14 సెాంట్రల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సెక్యమరిటైజేషన్, అసెట్ రిఔన్సీక్షన్ అాండ్స సెక్యమరిటీ ఇాంటర్కస్ట ఆఫ్
ఇాండియా (CERSAI)
మీ సిథరాసిి / చరాసిి ప్రధాన లేఔ అదనపు హామీగా, రుణాం పాందితే, మీకు CERSAI కాయమఔలాపాలు
వివరిస్ిము. మీ ఆస్ిలకు సాంఫధాంచి, వమవహారాలు జయగోరే రుణ సాంసథలుకాని, వమకుిలుగాని
అవి రిశీల్ాంచవచుు. ఆస్ిలపై మాకు హకుు ఖలదని తెల్మచేస్ిము.
8. 15. ఫకాయిల సెట్టల్మాంట్
a. మీరు ఖడువు తేదీక చెల్ోాంపు చేసే సిథతిలో లేఔపోతే, మాకు తెల్మచెయామల్.
b. నిమాంత్రణా మాయగదయశకాలు / మా విధానాలకు అనుగుణాంగా, మీ ఆరిథఔ ఇఫఫాందులను,
స్నుభూతితో రిశీల్స్ిము.
c. మీ ఇఫఫాందులు తీరుుటకు సహామము చేస్ిము.
d. ఔవేళ కేస్రి చెల్ోాంపు (ఒ ట్ట ఎస్, onetime settlement) సౌఔయమాం ఔల్సేి, దాని వివరాలు
తెలుపుతాము.
e. మీకు ప్రతిపాదిాంచిన ఒ టీ ఎస్ నిమభ నిఫాంధనలు వ్రాతపూయాఔముగా తెల్మచేస్ిము.
f. ఒ ట్ట ఎస్ క్రిాంద ఫకాయిలు చెల్ోసే,ి యతి సమాచాయ సాంసథల (సి ఐ సి లు, Credit Information
Companies) వదాఖల మీ యతి చరిత్ర ఎలా ప్రభావితమౌత్తాందో తెలుపుతాము.
8. 16 రుణాల, కార్డ్డ ఫకాయిల సెక్యమరిటైజేషన్
a. ఔవేళ మీ రుణాలు / కార్డ్డ ఫకాయిలు భర్కఔ సాంసథకు విక్రయిసేి
[securitise (sell)] ఫదిలీ చేసిన రుణ మొతిాం / ఫకాయిలు తెల్మచేస్ిము. వారి సాంయు
వివరాలుక్యడ్డ తెల్మచేస్ిము. స్ధాయణాంగా, నియయథఔ ఆస్ిలు (non-performimg assets) అసెట్
రిఔన్సీక్షన్ ఔాంపనీక (ఏ ఆర్డ్ సి, ARC) అభభఫడతాయి. అయితే, ాందాం దాారా సెట్టల్ చేస్కునన
ఫకాయిలు, ఏ ఆర్డ్ సిక అభభడాం అనే ప్రశన ఉాండదు.
b. ఆ సాందయఫాంలో, మీరు ఫకాయిలు ఆ సాంసథకు తీయువలెను.
c. మీ రుణాలు / ఫకాయిలు ఫదిలీ చేసిన సాంసథ, మీ రుణ నివేదిఔ సి ఐ సిలకు అాందిాంచవచుు.
d. ఫదిలీ చేసిన సాంసథపై మీకు ఏదైన ఫిరామదు ఉాంటే, దాని రిష్కురానిక సహామడతాము.
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e. మీ రుణాం/ ఫకాయిలు ఫదిలీ చేసిన సాంసథపై మీకుఖల ఫిరామదుల రిష్కురానిక, మేము నోడల్
అధకారులుగా ఉాంట్టము.
8. 17 ఎలకాీనిక్ భరియు డిజిటల్ బ్మాంకాంగ్
8. 17. 1 ఇాంటర్డ్నెట్ భరియు మొబైల్ బ్మాంకాంగ్
బద్రమైన స్యక్షతక్షితమైాం, ఇాంటర్డ్నెట్ / మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ సౌఔరామలు ఔల్ాంచడ్డనికై తగ్న చయమలు
తీస్కొాంట్టము. మా విధానాలు, స్ాంకేతిఔత బద్రమైనవి, స్యక్షితమైనవిగా రూఢియచుకొని, వాట్టని
ఎట్టఔపుడు సమీక్షిసూి, నవీఔరిస్ిము.
a. ఖాతాదారులని మోస్లనుాండి యక్షిాంచుటకు, ధృడమైన, క్రియాశీలమైన మోస నిరోధఔ వమవసథను
అభలురుస్ిము.
b. మీకు ఇాంటర్డ్నెట్, మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ బద్రత / లావాదేవీలలో మోస్లను నివారిాంచుట టో
అవగాహన ఔల్ాంచుటకు, ఈ క్రిాంది చయమలను తీస్కొాంట్టము:
i. ఉయుఔిమైన సమాచారానిన మా వెబ్సైట్లలో ఉాంచుట
ii ఏ ట్ట ఎమ్లు, శాకలలో సమాచాయాం ప్రదరిశాంచుట
iii. ఎట్టఔపుడు ాంపే విదామవిషమఔ ఇ-మైల్స
c. మీరు ఇాంటర్డ్నెట్, మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ వినియోగ్స్ిాంటే, వాట్ట నిమభ నిఫాంధనలు తెలుపుట. ఈ
సేవలకు సాంఫాంధాంచిన చారీీలు మా వెబ్సైట్లలో సూచిస్ిము.
d. ఔాంపూమటర్డ్, మొబైల్, వినియోగ్స్ిననపుడు, మీ ఆన్లైన్ సమాచారానిన, మోస్లు, దగాలు, అక్రభ
లావాదేవీల నుాండి యక్షిాంచుకొనుటకు, అవసయమైన సమాచాయాం లబమభయే ప్రదేశాలు తెలుపుతాము.
ఈ సమాచాయాం ఎట్టఔపుడు నవీఔరిాంచఫడుత్తాంది.
e. నిమభఔయిలు ఎట్టఔఫ్టపడు, నిరేాశాంచిన విధాంగా, ఆరిథఔ లావాదేవీల ధృవీఔయణ ప్రక్రిమ
పాట్టస్ిము.
f. మొతిాంతో నిమితిాంలేకుాండ్డ, మీరు జరిపిన అనిన లావాదేవీలక్య, ఎస్ ఎమ్ ఎస్ / ఆన్లైన్ / ఇ-మైల్
హెచురిఔలు ాంపుతాము.
g. కార్డ్డలో ఔనఫడని / కార్డ్డ లేకుాండ్డ ఆన్ లైన్లో జరిపే / ఐ వి ఆర్డ్ లావాదేవీలకు, అదనపు ధృవీఔయణ
కోయతాము.
h. నెట్ బ్మాంకాంగ్ దాారా జరిపే లావాదేవీలకు, చెల్ోాంపుదారు / బిలోర్డ్ రిజిసేీషన్, ఎస్ ఎమ్ ఎస్ / ఇమైల్ దాారా ాంపుతాము.
i. మీకు ఔ రోజుకు ఎలకాీనిక్ మాధమభాం దాారా జరిపే లావాదేవీలు / వాట్ట విలువ / లావాదేవీల
సాంకమ / లబిధదారులపై రిమితివిధాంచే సౌఔయమాం ఔల్గ్ ఉాంటే, ఇవి మారుుకొనుటకు, అదనపు
అనుభతి కావలెను. మీ అనుభతి అాందిన వెాంటనే మీకు హెచురిఔ చేస్ిము.
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j. మొబైల్ బ్మాంకాంగ్, నెట్వర్డ్ు మీద ఆధాయడి ఉాండదు. అనగా, మొబైల్ ఫోను ఖల
వినియోఖదారులు ఏ నెట్ వర్డ్ు ఉయోగ్స్ినాన, అదే బ్మాంకులోని భర్కఔ ఖాతాకు, లేఔ భర్కఔ
బ్మాంకుకు సొముభ ఫదిలీ చేమవచుు.
k. మీరు మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ సౌఔయమాం కోరితే, రిజిసేీషన్కు ముాందుగా, మీకు ఈక్రిాంది సమాచాయాం
తెల్మరుస్ిము.
i. వినియోఖదారు ధృవీఔయణకై అనుసరిాంచే బద్రతా ప్రక్రిమ;
ii. రిజిసేీషన్కు, సేవ అాందుబ్ట్లలోక రావడ్డనిక టేట కాలవమవధ;
iii. చెల్ోాంపు నిలుపుదల సౌఔయమాం ఔలదా, అయితే అాందుకుఖల నిమభ నిఫాంధనలు
l. ఏ ట్ట ఎమ్ / వెబ్సైట్ /ఫోన్ బ్మాంకాంగ్ /ఐ వి ఆర్డ్ / ఎస్ ఎమ్ ఎస్ మారాగలదాారా మీరు మొబైల్
బ్మాంకాంగ్ రిజిసేీషన్ కొయకై దయఖాస్ి చేమవచుు, మా శాకకు రావలసిన అవసయము లేదు.
m. మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ లావాదేవీలు తక్షణాం జరిగ్పోతాయిఖనుఔ, వాట్ట నిలుపుదల అవకాశాలు
చాలా తకుువ.
n. మీ ఇాంటర్డ్నెట్ / మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ సౌఔరామలు మీరు ఎపుడయినా నిల్పివేమవచుు. కానీ, మీ
నియీయానిన మాకు తెల్పి అవసయమైన ప్రక్రిమలు పూరిిచేమవలెను.
o. మీకు, పాస్ వర్డ్డ ఇతయ గోనీమ సమాచాయాం అాందలేదని వివాదాం ఔల్గ్తే, కేవలాం మీరు నమోదు
చేసిన చిరునామాకు ాంపిన స్క్షూాం ఆధాయాంగా అది మీకు అాందినది అని నిశుయానిక రాము. (పాస్
వర్డ్డ లేఔ ఇతయ గోనీమ సమాచాయాం, మీకు వమకిఖతాంగా జారీచేమని సాందయబాంలో)
p. మీరు ఈక్రిాంది స్లబమైన సూచనలు తనిసరిగా పాట్టసేి, ఆన్లైన్ బ్మాంకాంగ్ స్యక్షితము,
సౌఔయమవాంతము:
i. భర్కఔ ల్ాంక్ / ఇ-మైల్ నుాండి కాకుాండ్డ, మా ఇాంటర్డ్నెట్ బ్మాంకాంగ్ సైట్ నేరుగా దరిశాంచాండి.
దాంఖ వెబ్సైట్లో నివారిాంచుటకు, ఔనిపిాంచే డొమైన్ పేరు రిశీల్ాంచాండి.
ii. మీ ని పూరిి అయిన వెాంటనే, ఇాంటర్డ్నెట్ బ్మాంకాంగ్ నుాండి 'లాగ్ ఓట్' ఫటన్ వినియోగ్ాంచి
పూరిిగా 'లాగ్ ఓట్' చేమాండి. కేవలాం విాండో మూసివేమవదుా.
iii. ఉయోఖాంలో లేని సభమాంలో, ఔాంపూమటర్డ్ 'లాగ్ ఆఫ్' చేమాండి
iv. విమానాశ్రయాలు, రైలేా సేటషన్లు, సైఫర్డ్ ఔఫేలలోఖల / ఇతయ స్యాజనిఔ నెట్ వరుులు / వై ఫైలు
వాంట్ట బద్రతలేని నెట్ వరుులు, ఇాంటర్డ్నెట్ బ్మాంకాంగుకు వినియోగ్ాంచవదుా.
v. మీ ఔాంపూమటర్డ్ / లామప్ ట్టప్, ఇాంటర్డ్నెట్ ఎక్సపోోయర్డ్ / గూగుల్ క్రోమ్ వాంట్ట బ్రౌజయోతో
నవీఔరిాంచాండి.
vi. హామఔరుో / వైర్డ్స్లు / హానిఔయమైన ప్రోగ్రాములనుడి యక్షణకు, సెక్యమరిటీ ప్రోగ్రాములు
ఏరాట్లచేస్కొని, సక్రభాంగా నవీఔరిాంచాండి.
vii. మీ ఉఔయణాలను / లామప్ ట్టప్ / మొబైల్ మొ. వాట్టలోని సమాచారానిన ఫమట్టవారినుాండి
యక్షిాంచడ్డనిక ఫైర్డ్ వాల్ నెలకొలాండి.
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viii. మీ ఆరేట్టాంగ్ సిసటమ్లో 'ఫైల్ అాండ్స ప్రిాంట్టాంగ్ షేరిాంగ్' సదుపాయానిన, అసభయథాం చేమాండి.
ix. ఎలకాీనిక్ ఆరిథఔ లావాదేవీలు / ఇాంటర్డ్నెట్ బ్మాంకాంగ్ జరిపేసభమాంలో, వరుుూవల్ కీ బోర్డ్డ
ఉయోగ్ాంచుట శ్రేమసుయాం.
q. ఇాంటర్డ్నెట్ బ్మాంకాంగ్ ఉయోగ్ాంచే సభమాంలో, మీ స్ధనాలను యక్షిాంచుకొనుటకు, పై
జాగ్రతిలేగాఔ, ఈ క్రిాంది విషయాలపై శ్రదధవహాంచవలెను:
i. మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ లాగ్ ఇన్ చేసిన రిఔరానిన అలాగే వదల్ వెళళరాదు.
ii. తెల్మని వమకుిలు మీ రిఔరానిన ఉయోగ్ాంచకుాండ్డ, లాక్ చేమవలెను.
iii. మీ రిఔయాంపోయినా, దాంగ్ల్ాంచఫడినా, మాకు వెాంటనే తెల్మచేమవలెను.
iv. క్రొతి వెయషన్ / అప్గ్రేడ్స వచిునపుడు, మీ 'మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ ఏప్ను' తాజాయచుకోవలెను.
v. నూతన సెక్యమరిట్ట పామచ్లు లబమభయేాందుకు, మొబైల్ ఆరేట్టాంగ్ సిసటమ్ నవీఔరిాంచవలెను.
vi. అధఔృత డ్డలరునుాండే, మొబైల్ ఫోన్ కొనవలెను.
vii. డౌన్లోడ్స చేసిన ఏప్ల ప్రమాణిఔత ధృవీఔరిాంచుకోవలెను. నభభఔాంలేని ఏప్లు డౌన్లోడ్స
చేమవదుా.
r. మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ పూరిి అయిన వెాంటనే, లాగ్ ఓట్ కావలెను. మీ ఖాతాను, లావాదేవీల చరిత్రనూ
ఎలోపుడ్య రిశీల్ాంచుకోవలెను.
s. ఇ-మైల్ దాారా, ఎవయయినా కోరితే మీ ఇాంటర్డ్నెట్ / మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ బద్రతా సమాచారానిన
తెలువదుా. (ఇ-మైల్ మా బ్మాంకునుాండే వచిునట్లో అనిపిాంచినా). ఈ విషమాం మాకు తెల్పితే
మేము రిశోధస్ిము. మేముగాని, పోలీస్లుగాని, ఎపుడ్య
మీ ఆన్లైన్ బ్మాంకాంగ్ లేఔ చెల్ోాంపు కారుడల, పిన్ (PIN) లేఔ పాస్ వర్డ్డ తెలభని కోయము.
t. మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ సౌఔయమాం గురిాంచి ఫిరామదులు, బ్మాంకాంగ్ ఆాంబుడ్సీభన్ రిధలోనిక వస్ియి.
8. 17. 2. 1 ‘పిన్’ లు ‘పాస్ వరుడలు’ (PINs and Passwords)
a. పాస్ వర్డ్డ అనగా, వినియోఖదారుని ధృవీఔరిాంచుటకు, ఉయోగ్ాంచే వరుస అక్షరాలు, చిహానలు.
స్నినతమైన, ముకమమైన సమాచాయాం, మోసగాళళ చేత్తలోోడకుాండ్డ యక్షణకు, ఇవి అతి ముకమాం.
b. మీ గోమత /యక్షణకొయకు, మేము మీ పిన్, పాస్ వరుడలు అాంతరాీతీమాంగా ఆమోదిాంచఫడిన
ప్రమాణాలతో (generation, storage, terminal security) సృష్టటస్ిము.
c. మీ 'పిన్', మావదా నమోదయిన ఆకరి చిరునామాకు, స్ట్రల్డ ఔవరులో / మీ గురిిాంపు నిరాధరిాంచుకొని,
మా శాకలో అాందచేస్ిము. మీకు వీలయితే, మీరుక్యడ్డ ఆన్లైన్లో /ఐ వి ఆర్డ్ ఎస్ దాారా 'పిన్'
సృష్టటాంచుకోవచుు.
d. మీ సాంయు వివరాలు (మొబైల్ నాం., ఇ-మైల్ ఐ డి, లామాండ్స లైన్ నాం . మొ.వి.) నమోదు అయి,
నవీఔరిాంచే శ్రదధ వహస్ిము.
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e. మీ ఖాతా యక్షణకొయకు మీరు ఔషటభయిన పిన్ / పాస్ వర్డ్డ ఎాంచుకొని, తయచు మారుుతూ
ఉాండవలెను.
8. 17. 2. 2 పిన్, పాస్వర్డ్డ యక్షణకు / బద్రతకు జాగ్రతిలు
పిన్ / పాస్వర్డ్డ సృష్టటాంచుటకు:
a. కోషటమైన పాస్వర్డ్డ ఔల్ాంచుకొనుటకు:

 రిచితమైన పేరుో (సొాంత పేరు, భాఖస్ామి పేరు, పిలోల, తల్ోదాండ్రుల, పాంపుడు జాంత్తవుల
పేరుో మొ. వి.) ఉయోగ్ాంచరాదు

 మీ గురిాంచిన అాందరికీ తెల్సిన విషయాలు (హాబీలు, జనభదినాలు, ఇషటడే ఆటలు మొ. వి.)
ఉయోగ్ాంచరాదు

 డిక్షనరీలలో ఉనన దాలు ఉయోగ్ాంచరాదు. ఎాందుఔాంటే, ఆ దాలు వెతిక, పాస్వర్డ్డ
ఊహాంచవచుు. ఇది నిరోధాంచుటకు, తపు సెల్ోాంగ్ ఖల దాలు జతచేమాండి.

 ఔనీసాం ఆరు చిహానలుఖల పాస్వర్డ్డ ఉయోగ్ాంచాండి. చిహానలు ఎనిన ఎకుువ ఉాంటే పాస్వర్డ్డ
అాంత స్యక్షితమైనది.

 అక్షరాలు అాంక్లు ఔల్పిన పాస్వర్డ్డ, ఔ వమకి / ఔాంపూమటర్డ్ ఊహాంచుట ఔషటాం.

 పాస్వర్డ్డ తెలుస్కొనుట ఔషటభయేలా, ప్రతేమఔ చిహానలు (@, #, %, $ మొ. వి)
ఉయోగ్ాంచాండి

 ఫలమైన పాస్వర్డ్డ కొయకు, పదా ఫడి (upper case), చినన ఫడిలో (lower case) అక్షరాలు
ఔల్పి తయారుచేమాండి.
b. పిన్ కొయకు ఈ క్రిాందివి ఉయోగ్ాంచరాదు:
 జనభదిన తేదీలు, నెలలు, సాంవతసరాలు
 వరుస సాంకమలు (ఉదా; 3456)

 స్లబాంగా ఊహాంచఖల్గే సాంకమలు (ఉదా; 1111)
 టెల్ఫోన్ నాంఫరులో భాగాలు

 మీ ఇతయ కారుడలలో వరుసగా ముద్రిాంచిన అాంక్లు

 స్లబాంగా తెలుస్కొనఖల్గే ఇతయ అాంక్లు (ఉదా: మీ డ్రైవిాంగ్ లైసెన్స, వాహన సాంకమ,
మొ.వి.)
ఇవి ఉదాహయణకుమాత్రమే. పూరిిజాబితా కాదు.
మీ ఖాతాలో అక్రభ లావాదేవీలు నివారిాంచుటకు:
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చేమక్యడనివి:

 మీ కారుడయొఔు పిన్, పాస్వర్డ్డ, ఇతయ బద్రతా సమాచాయాం భర్కఔరు ఉయోగ్ాంచుటకు
అనుభతిాంచుట.

 మీ పిన్, పాస్వర్డ్డ, ఇతయ బద్రతా సమాచాయాం వ్రాసిపట్లటకొనుట, నమోదు చేయుట.

 మీ పాస్వర్డ్డ మీ బ్రౌజయోలో (ఇాంటర్డ్నెట్ ఎక్సపోోయర్డ్, గూగుల్ క్రోమ్, ఫైర్డ్ ఫాక్స మొ. వి) లేఔ
ఇ-కాభర్డ్స సైటోలో, మొబైల్ ఫోనులో దాచి ఉాంచుట.

 మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ లాగ్ ఇన్, పాస్వర్డ్డ ఫోనులో ఉాంచుట. మీ ఖాతా వివరాలు, పాస్వర్డ్డ,
పిన్ / ఒ ట్ట పి, ఇతయ బద్రతా సమాచాయాం భర్కఔరిక తెల్మచేయుట (మా బ్మాంక్ అధఔృత
ప్రతినిధులభని చెపుకొనేవారితోసహా)

 మీ బ్మాంక్ అకాంట్ వివరాలు (ఇాంటర్డ్నెట్ బ్మాంకాంగ్ పాస్వర్డ్డ, ఏ ట్ట ఎమ్ పిన్, సి వి వి,
కార్డ్డ ఖడువుతీరే తేదీ మొ. వి) తెలభని కోరుతూ వచేు సాందేశాలకు జవాబిచుుట.

 మీ సౌఔరామనిన యదుాచేస్ిము అని బమపటేట, లేఔ ఆఔయషణీమమైన ప్రతిపలాం చూపుతూ లేఔ
ఇతయ కాయణాలు తెలుపుతూ వచిున సాందేశాలకు సాందిాంచుట (అలా వచిున అనిన ఉతిరాలు,
ఇ-మైల్స, మొబైల్ ఫోనులు, ఎస్ ఎమ్ ఎస్లు మొ. సాందేశాలకు సాందిాంచరాదు)

 మోసపూరిత వాగాానాలు, లాటరీలలో గెలుపు / విదేశీ సాంసథలు, వమకుిలనుాండి (వారిక
ప్రతినిధులుగా చెపుకొనే దేశ పౌరులతో సహా) చవఔగా నఖదు లబమత మొదలైన ప్రలోభాలకు
లోఫడుట.
(ఈ సాందేశాలు తయచుగా సేనహత్తలనుాండి, బ్మాంకు ఇతయ చటటఫదధమైన సాంసథలనుాండి
వచిునట్లో అనిపిస్ియి. భర్కఔ వెబ్సైట్లకు భళిళాంచి మీ యూజర్డ్ నేమ్, పాస్వర్డ్డ లేఔ క్రెడిట్
వివరాలు వాంట్ట గోనీమ వివరాలు తెల్మయచే విధాంగా, మోసగ్స్ిరు)

 అనుమానాసద ఇ-మైల్స /ఎస్ ఎమ్ ఎస్లలో చూపిన ల్ాంకులపై కోక్ చేయుట (మీకు వచిున
ఇ-మైల్, ఎస్ ఎమ్ ఎస్ మీద విశాాసాం ఉాంటేగాని మీ సమాచాయాం తెలురాదు)

 మీరు ఔాంపూమటరులో/ మొబైల్ ఫోనులో పాస్వర్డ్డ, ఏ ట్ట ఎమ్ / వయిఔసాంసథలోో పిన్ నమోదు
చేసినపుడు, ఇతరులుకు ఔనిపిాంచేవిధాంగా, చేయుట.
ఎలోపుడ్య గురుిాంచుకొనవలసినవి:

 నిమమిత కాలాలోో మీ పిన్ / పాస్వర్డ్డ మాయుాండి – ఔనీసాం 3-6 నెలలకొఔస్రి. మునుట్ట
పాస్వరుడలు తిరిగ్ ఉయోగ్ాంచరాదు.

 పిన్ /పాస్వరుడలు, ఇతయ సమాచాయాం జాాఔముాంచుకొని, వ్రాతపూయాఔ సాందేశాలను
నాశాంచేమాండి.

 మీ కారుడలు, మీ అధీనములో ఉాంచుకొని, బద్రతా సమాచారానిన, యహసమాంగా ఉాంచుటకు
తగ్న చయమలు తీస్కోవలెను.
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 వివిధ కారుడలు / రిఔరాలకు వేరువేరు పిన్ / పాస్వరుడలు వినియోగ్ాంచాండి.

 మీ ఔాంపూమటర్డ్, లామప్ ట్టప్, మొబైల్ ఫోనోకు 'వర్డ్ ఆన్' పాస్ వరుడలు వినియోగ్ాంచి, మీ
అనుభతి లేకుాండ్డ ఇతరులు ఉయోగ్ాం చడాం నిరోధాంచాండి.
మీ ఇ-మైల్ ఐ డి లేఔ మొబైల్ నాంఫర్డ్ మారినటోయితే, బ్మాంకు యొఔు అధఔృత అధకారుల / అధఔృత
మారాగలదాారా, మీ బ్మాంకుకు, తక్షణాం తెల్మచేమాండి.
8. 17. 3 ఏ ట్ట ఎమ్ / డెబిట్ భరియు క్రెడిట్ కారుడలు
a. స్ధాయణాంగా, మీరు తెరిచిన ఖాతాని ఫట్టట, ఏ ట్ట ఎమ్ / డెబిట్ కార్డ్డ జారీచేస్ిము.
b. కొతి కారుడలు / తిరిగ్ జారీచేసిన కారుడలు (డెబిట్ / క్రెడిట్ కారుడలు) ఇ ఎాం వి చిప్ లేఔ పిన్ ఔల్గ్
ఉాంట్టయి. మీకు కార్డ్డ వదానుకొాంటే, తియసురిాంచవచుు.
c. కార్డ్డ వమకిఖతాంగా మీకు అాందిాంచాలాంటే, మీ గురిిాంపు మాకు నిరూపిాంచాల్.
d. మీకు మొదట్టస్రి కారుడ జారీచేసే సభమాంలో, సరీాస్ గైడ్స / మాంఫర్డ్ బుక్లెట్ ాంపుతాము.
వీట్టలో, నిమభ నిఫాంధనలు, మీ కార్డ్డ పోయినా, దురిానియోఖయచినా ఆ నష్కటనిక మీ బ్ధమత,
ఇతయ సమాచాయాం పాందుయచి ఉాంట్లాంది.
e. కార్డ్డ మీరు ఏ ఖాతాలకు ఉయోగ్ాంచవచోు తెలుపుతాము. కారుడకు ఇతయ ప్రయోజనాలు ఉాంటే
అవి మీకు వివరిస్ిము.
f. ఏ ట్ట ఎమ్ / పి ఒ ఎస్ / విదేశీ ముద్రా లావాదేవీలపై ప్రస్ిత రిమిత్తలు తెల్మచేస్ిము.
g. మీ కారుడకు చెల్ోాంచవలసిన రుస్ము / చారీీలు తెలుపుతాము.
h. ఈక్రిాంది చయమలదాారా మి కారుడ స్యక్షతముగా ఉాంచుకోవచుు:
 కార్డ్డ అాందిన వెాంటనే, దానిపై సాంతఔాంచేమాండి.

 మీ రుసలోగాని, కారులోగాని నియోక్షూముగా వదల్వెళళరాదు.

 మీ కార్డ్డ ఇతరులకు, వామపాయ సాంసథలవారిక (ర్కస్టయాంట్లో, పట్రోలు ఫాంకులు మొ.) ఇవారాదు.
 ఉయోగ్ాంచిన తరువాత వెనకు తీస్కోవడాం భరువరాదు.
 మీ

చిరునామా

మారినటోయితే,

రుజువుతోబ్ట్ల

మాకు

తెల్మచేమాండి.

అవసయభయినపుడు, మీ కొతి కార్డ్డ సరైన చిరునామాకు ాంపుటకు వీలవుత్తాంది.

 విపలభయిన / వివాదాసదమైన లావాదేవీలగురిాంచి, కార్డ్డ జారీచేసిన సాంసథకు తెలాండి.
(సరైన అధకాయ మారాగలదాారా)
8. 17. 4. 1 కారుా పోగొట్లటకొనుట /దాంగ్ల్ాంపు / వివాదగ్రసి లావాదేవీల గురిాంచి తెలుపుట
a. మీ కార్డ్డ పోయినా, దాంగ్ల్ాంచఫడినా, లేఔ కార్డ్డ /పిన్ అనధకాయాంగా ఉయోగ్ాంచఫడినా,
పాట్టాంచవలసిన విధానానిన మీకు తెల్మచేస్ిము.
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b. కార్డ్డ పోగొట్లటకొనుట / దాంగ్ల్ాంచఫడుట / పిన్ భరియు పాస్వరుడలను ఇతరులకు తెలుపుట
వలన మీకు ఔల్గే నష్కటలకు మీ బ్ధమత ఎాంతమేయకో, నిమభ నిఫాంధనలోో తెలుపుతాము.
c. ఎలకాీనిక్ లావాదేవీలు ప్రయాంభిాంచే ముాందు, మీ మొబైల్ నాంఫరు, ఇ-మైల్ ఐ డి, మాతో నమోదు
చేస్కొనే సదుపామాం ఔల్స్ిము.
d. అక్రభ లావాదేవీలు తక్షణమే తెల్మచేయుటకు, వివిధ మారాగలు (హెల్ లైన్, ఎస్ ఎమ్ ఎస్, ఇమైల్, వెబ్ సైట్ మొ. వి,) 24 ఖాం. తెరిచి ఉాంచుతాము. మీ శాక నిచేసే వేళలోో క్యడ్డ ఫిరామదు
చేమవచుు.

మీకార్డ్డ నిల్పివేమభని ఆదేశాల్చేు మారాగలుక్యడ్డ తెల్మచేస్ిము. మీ కారుాపై

లావాదేవీలు నిల్పివేసినట్లో మీకు ధృవరుస్ిము.
e. మీ ఎస్ ఎమ్ ఎస్కు దానాంతట అదే జవాబెచేు ఏరాట్ల చేస్ిము. మా ఎస్ ఎమ్ ఎస్ సూచనలలో,
భముభ తక్షణాం సాంప్రదిాంచడ్డనిక ప్రతామమానమ నాంఫరుో / మొబైల్ నాంఫరు / ఇ-మైల్ ఐ డి
తెల్మచేస్ిము.
f. మా వెబ్సైట్ల, హోమ్ పేజీలో, అక్రభ ఎలకాీనిక్ లావాదేవీలపై ఫిరామదు చేయుటకు, ప్రతమక్ష
ల్ాంకుదాారా సదుపామాంఔల్స్ిము.
g. మా 'నష్కటలు / మోస్లు నివేదిాంచే విధానాం' దాారా (ఆట్ల ర్కస్న్స తో ఔల్పి) మీ ఫిరామదు
అాందినట్లో తెలుపుతూ, ఫిరామదు నాం ఫర్డ్ తెల్మచేస్ిము.
h. మీ కార్డ్డ పోయినది / దాంగ్ల్ాంచఫడినది / మీ పిన్, పాస్వర్డ్డ, ఇతయ సమాచాయాం వేర్కఔరిక
తెల్సినది, లేఔ మాయుఫడినది అని తెల్పిన వెాంటనే, అది దురిానియోఖాం కాకుాండ్డ తక్షణ చయమలు (కార్డ్డ
నిలుపుదల, పిన్ మారుుట) చేడతాము.
i. మీ కార్డ్డ పోయినది / దాంగ్ల్ాంచఫడినది / మీ పిన్, పాస్ వర్డ్డ భర్కఔరిక లెితెల్సినది అని ఫిరామదు
చేసిన తరువాత దాని దురిానియోఖాంపై మీకు బ్ధమత ఉాండదు.
j. అక్రభ లావాదేవీ జరిగ్ాందని మీ ఫిరామదు అాందిన వెాంటనే, అది తరువాత దురిానియోఖాం
చేమకుాండ్డ చయమలు తీస్కొాంట్టము.
k. అనధకాయ లావాదేవీలవలో ఔల్గ్ నష్కటనిక బ్ధమత, నిమభఔయిలు జారీ చేసిన నిఫాంధనల
ఆధాయాంగా నియీయిాంచఫడుత్తాంది.
l. సరైన చిరునామా మా వదా నమోదు చేసి ఉాంటే, కార్డ్డ, లేఔ పాస్ వర్డ్డ (అవసయభయితే) మీకు
అాందఔముాందు ఔల్గ్న నష్కటలకు మీరు బ్ధుమలుకారు.
m. ఫిరామదులు చేయుటకు, పోయిన / బద్రత కోలోయిన కారుడల గురిాంచి తెలుపుటకు, మా టెల్ఫోన్
/ సహామఔ సిఫఫాంది ట్లల్ ఫ్రీ నాంఫరుో / ఏ టీ ఎమ్ నియాహస్ినన బ్మాంకులో సాంప్రదిాంచవలసిన వారి
వివరాలు ప్రదరిశస్ిము. రిష్కురానిక, కార్డ్డ జారీ చేసిన బ్మాంకుకే ఫిరామదు చేమవలెను.
n. ఏ ట్ట ఎమ్ యొఔు ఐడి, ఏ ట్ట ఎమ్ లో ప్రదరిశాంచఫడుత్తాంది. ఫిరామదు చేయుటకు /
సలహానిచుుటకు, ఈ నాంఫరు తెలాండి. ఫిరామదు చేయుటకు ఫాయాం, ఏ ట్ట ఎమ్ లో లభిాంచును.
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o. ఏ ట్ట ఎమ్ లో తపుగా డెబిట్ చేమఫడిన మొతాిలను నిరిాషట కాలరిమితిలో తిరిగ్ చెల్ోస్ిము.
కారుడ జారీచేసిన బ్మాంకుకు, లావాదేవీ జరిగ్న 30 రోజులలోగా, క్లోమ్ చేసేి, నిరేాశాంచిన రిహాయాం
చెల్ోస్ిము.
p. ఏ ట్ట ఎమ్ లావాదేవీలపై వివాదాంఔల్గ్నపుడు, వివాదాం రిష్కుయభయేవయకు క్మేరా ఫ్టటేజ్
ఉాంచుతాము. ఇది దాచి ఉాంచుటకు నిరేాశాంచిన సభమాంలోగా వివాదాం ఔల్గ్నపుడే దానిని మీరు
చూడఖలరు.
8. 17. 4. 2 అక్రభ ఎలకాీనిక్ లావాదేవీలపై రిమిత బ్ధమత
a. ఈ క్రిాంది రిసిథత్తలలో అనధకాయ లావాదేవీలు జరిగ్నపుడే, మీ బ్ధమత ఏమాత్రాం ఉాండదు (జీరో
లమబిల్టీ, Zero liability)
i. మావలో జరిగ్న మోసాం /నియోక్షూము / లోము
ii. వమవసథలో, ఇతరుల లోాం (అనధకాయ లావాదేవీ జరిగ్నదని మేము తెల్పిన మూడు నిదినాలలోగా
మీరు మాకు తెల్పితే).
b. ఈ క్రిాంది సాందరాబలలో జరిగ్న అక్రభ లావాదేవీలవలో నషటాంఔల్గ్తే, దానిక మీరే బ్ధుమలు:
i. వివరాలు భర్కఔరితో ాంచుకోవడాం వాంట్ట మీ నియోక్షూాం కాయణాంగా, జరిగ్న అక్రభ లావాదేవీ
గురిాంచి మాకు ఫిరామదు చేసేాంతవయకు ఔల్గ్న నషటాం, మీరే పూరిిగా బరిాంచవలెను. ఫిరామదు చేసిన
తరువాత ఔల్గ్న నష్కటనిక మేము బ్ధుమలము.
ii. అక్రభ లావాదేవీక బ్ధమత, మీపై / మాపై కాకుాండ్డ, వమవసథలో భర్కఔచోట ఉాండి, దానిపై ఫిరామదు
చేయుటలో మీరు జామాం చేసేి, (మానుాండి సాందేశాం అాందిన 4-7 రోజులు) ప్రతి లావాదేవీ బ్ధమత,
దాని విలువమేయకు లేదా ఆర్డ్ బి ఐ ఎట్టఔపుడు జారీచేసిన మాయగదయశకాలలో తెల్పిన మేయకు (ఏది
తకుువయితే అది) మీపై ఉాంట్లాంది.
iii. ఇాంతేగాఔ, మాకు ఫిరామదుచేయుటలో, 7 రోజులకు మిాంచి జామాంఔల్గ్తే, మీ బ్ధమత మా బోర్డ్డ
నియీయిాంచిన విధాంగా (బిోక్ డొమైన్ లో, మా వెబ్సైట్లలో పేర్కునఫడినది) నిశుయిాంచఫడుత్తాంది.
మీ బ్ధమత గురిాంచి, ఆర్డ్ బి ఐ మాయగదయశకాలకు అనుస్యాంగా రూపాందిాంచిన పాల్స్ట్ర, ఖాతా తెరిచే
సభమాంలో మీకు వివరిస్ిము. మా పాల్స్ట్ర అాందరు ఖాతాదారులకు వమకిఖతాంగా తెల్మచేస్ిము.
8. 17. 4. 3 జీరో లమబిల్టీ / ల్మిటెడ్స లమబిల్టీ కొయకై రివయసల్ టైమ్ లైన్
మీరు అక్రభ ఎలకాీనిక్ లావాదేవీ గురిాంచి మాకు తెల్పిన 10 నిదినాలలోగా మీ ఖాతాకు జభ
చేస్ిము (ష్కడో రివయసల్). ఇాందుకొయకు బీమా క్లోము చేసినటోయితే, అది సెట్టల్ అయేాంతవయకు వేచి
ఉాండము. అక్రభ లావాదేవీ జరిగ్న తేదీనుాండి ఆ సొముభ జభ చేసినట్లో రిఖణిాంచఫడుత్తాంది.
ఇాంతేగాఔ, మేము ఈక్రిాంది విధాంగా రూఢియచుకొాంట్టము:
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i. మీ ఫిరామదు రిషురిాంచఫడినది. మీ బ్ధమత ఉననటోయితే అది నిరాధరిాంచి (మా బోర్డ్డ ఆమోదిాంచిన
పాల్స్ట్రలో తెల్పిన సభమాంలోగా- కాని ఫిరామదు అాందిన తేదీక 90 రోజులు మిాంచకుాండ్డ) ఆర్డ్ బి ఐ
మాయగదయశకాలను అనుసరిాంచి, రిహాయాం చెల్ోస్ిము.
ii. మేము 90 రోజులలోగా ఫిరామదు రిషురిాంచలేఔపోయినా, బ్ధమత నియీయిాంచలేఔపోయినా, ఆర్డ్
బి ఐ మాయగదయశకాల ప్రకాయాం, రిహాయాంచెల్ోాంచఫడును; భరియు,
iii డెబిట్ కార్డ్డ / బ్మాంకు ఖాతా విషమాంలో మీకు వడ్డడరీతామ ఏ నషటము సాంబవిాంచదు. క్రెడిట్ కార్డ్డ
అయితే, మీరు ఏ అదనపు వడ్డడ చెల్ోాంచనవసయాంలేదు.
8. 17. 5 క్రెడిట్ కార్డ్డ
a. మీరు క్రెడిట్ కార్డ్డ కొయకు దయఖాస్ి చేసినపుడు ఈ షయత్తలు, నిఫాంధనలు తెల్మచేస్ిము రుస్ము, వడ్డడ ఇతయ చారీీలు, బిల్ోాంగ్ భరియు చెల్ోాంపు, ఒవ ర్డ్డ్యమ ఫకాయిలు లెకుాంచుట, బ్కీ
ఉనన ఔనీస మొతిాం చెల్ోసేిఖల ఆరిథఔ రిణామాలు, నవీఔయణ / యదుాచేయుట / కార్డ్డ ఉయోగ్ాంచుటకు
అవసయమైన సమాచాయాం.
b. ఈ క్రిాంది, అతమధఔ ప్రధానమాంఖల షయత్తలు, నిఫాంధనలు (ఎమ్ ఐ ట్ట సి, MITC) ప్రముకాంగా
(ఫాాంట్ 10లో, font 10) సూచిస్ిము.
i. మార్కుట్టాంగ్ చేసే సభమాంలో, రుస్ములు. చారీీలకు సాంఫాంధాంచిన ఎమ్ ఐ ట్ట సి.

*

ii. దయఖాస్ి సభమాంలో / వెల్ఔమ్ కట్ - అనిన ఎమ్ ఐ ట్ట సిలు, ఇతయ సమాచాయాంతో సహా

iii. క్రెడిట్ కార్డ్డ బిల్ోాంగ్ – రుస్ములు భరియు చారీీలపై ఎమ్ ఐ ట్ట సిలు, కరుుపై రిమిత్తలు
iv. షయత్తలు, నిఫాంధనలలో మారులు
* మూడవ వమకి చేసిన మోస్లు లేఔ మీ జోఔమాం లేకుాండ్డ జరిగ్న మోస్లు
c. మీరు కారుడ ఉయోగ్ాంచే /కారుడకు దయఖాస్ి చేసే సభమాంలో లక్షూాంగా పట్లటకొనన టర్డ్నఅరాండ్స
సభమాం. వారిషఔ రుస్ము, భరియు కారుడలపై ఏనుమవలైస్డ ర్కసాంటేజ్ రేట్లో (ఏ పి ఆర్డ్, APR) [చిలోయ
కొనుగోళళకు, నఖదు రుణానిక (వేరుగా ఉననటోయితే) సభ ప్రముకమతనిచిు]
ఏ పి ఆర్డ్ లెకుాంపు, ఆలసమపు చెల్ోాంపుకు చారీీలు, వడ్డడ లెకుాంపు, ఉదాహయణలతో వివరిాంచఫడతాయి.
నెలవారీ నివేదికుకు అదనాంగా ఈ అాంశాలు వెల్ఔమ్ కట్లో చూఫడతాయి. మీరు కేవలాం ఔనీస
మొతిాం చెల్ోసే,ి తిరిగ్చెల్ోాంపు సభమాం పరిగ్, మీఫకాయిలపై వడ్డడ అధఔభవుత్తాందని, అనిన నెలవారీ
నివేదిఔలలో, ప్రముకాంగా తెల్మచేస్ిము. ఔనీస మొతిాం మాత్రమే చెల్ోసే,ి ఫకాయిలపై వసూలుచేసే
వడ్డడ, తదితయ చారీీలు, నెలవారీ నివేదిఔలో తెలుపుతాము.
ఎాం ఐ ట్ట సి లో, క్రిాందట్ట నెల బ్కీ మిగ్ల్ ఉననటోయితే, ఉచితాంగా అపు లభిాంచే కాలాం (free credit
period) కోలోతాయని ప్రతేమఔాంగా తెలుపుతాము.
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d.

మీరు క్రెడిట్ కారుడకు అరుహలని భావిసేి, ముాందుగా మీకు డి ఏకటవేటెడ్స (వెాంటనే

వినియోగ్ాంచుటకు వీలులేని) కార్డ్డ జారీ చేస్ిము. మీరు కారుడకు అాంగీకాయాంతెల్పి, అవసయమైన ఇతయ
చయమలు పూరిిచేసిన తరువాత, కార్డ్డ ఏకటవేట్ (వినియోగాయహము) చేస్ిము.
e. కారుడను మీ సభభతి లేకుాండ్డ ఏకటవేట్ చేసినా, బిల్ ాంపినా, చారీీలు వెనకు తీస్కోవడమేగాఔ
అాంతకు ర్కట్టటాంపు మొతిాం, రిహాయాంగా చెల్ోస్ిము.
f. మీ కారుడపై అపు / రుణ సదుపామాం ఔల్గ్ాంచుట లేఔ కార్డ్డ రిమితి పాంచుట మీ వ్రాతపూయాఔ
అనుభతితోనే చేస్ిము. మీరు ఎాం ఐ ట్ట సి వివరాలను చదివి, ఎలకాీనిక్ మాధమభాందాారా ాంపిన
సభభతి మీ అాంగీకాయాంగా రిఖణిస్ిము (ఈ సభభతి, ప్రతేమఔాంగా వేల్ డేట్ చేమఫడి, రుజువు
కావాలాంటే మీ డిజిటల్ రికారుడలనుాండి తిరిగ్ పాందఖల్గేలా ఉాండ్డల్.)
g. మీరు నామినేట్ చేసిన వమకుిలకు, ఏడ్స-ఆన్ కారుడలు (మీ కారుడలకు జోడిాంచిన) జారీ చేస్ిము. మీ
కారుడ రిమితిలో వీట్టక ఉ-రిమిత్తలు విధస్ిము. అదనపు కార్డ్డ హోలడరుో చేసిన అనిన
లావాదేవీలకు మీరే బ్ధుమలు.
h. మీరు కోయకుాండ్డ, మేమే కార్డ్డ రిమితి తగ్గాంచదల్సేి, అాందుకు కాయణాలు వివరిసూి, 30 రోజుల
ముాందు ఎస్ ఎమ్ ఎస్, ఇ-మైల్, ఉతియాం దాారా, నోటీస్ జారీ చేస్ిము.
i. మీయొఔు రుణము / బ్కీ తీరేుసి నటోయితే, మీ కారుడ యదుా చేయుటకు / రిమితి తగ్గాంచుటకు
వచిున అబమయథన అభలు జరిపి, 7 నిదినాలలోగా వ్రాతపూయాఔాంగాగాని, మావదా నమోదయిన ఇమైల్ ఐ డి కగాని, ధృవీఔయణ ాంపుతాము.
j. మా ఫకాయిలు చెల్ోాంచఔపోతే, మీరు కార్డ్డ హోలడరుగా ఉనన హోదాలో మా వదా ఉనన అనిన
ఖాతాలలో జభ ఉనన/ బ్మాంకు స్ాధీనాంలో, అధీనతలో ఉనన మీ సొముభపై, మేము లీన్ (lien)
భరియు చెలుో బ్ట్లచేస్కొనే హకుు (రైట్ ట్ల సెట్ ఆఫ్, right to set off) ఉయోగ్స్ిము. ఇది
తెలుపుతూ, మీకు మావదా నమోదు కాఫడిన ఇ-మైల్ / మొబైల్ నాంఫరు / లేఔ ఉతియాం దాారా హకుు
వినియోగ్ాంచిన మూడు రోజులలోపు, వయిమానాం ాంపుతాము.
k. ఔవేళ, బీమా ఔాంపనీలతో ఔల్పి క్రెడిట్ కార్డ్డ హోలడయోకు, బీమా సౌఔయమాం ఔల్సేి, మీకు
ప్రమాదవశాత్తి భయణాం / అాంఖవైఔలమాం సాంబవిసేి, బీమా ప్రయోజనాలు పాందవలసిన నామినీ పేరు,
మీనుాండి వ్రాతపూయాఔముగా తీస్కొాంట్టము. నామినీ వివరాలు బీమా చెల్ోాంచే ఔాంపనీ నమోదు
చేస్కొనేలా శ్రదధ తీస్కొాంట్టము.
l. ఆన్లైన్ కార్డ్డ నాట్ ప్రెజాంట్ (Card Not Present, CNP) లావాదేవీల విలువ తగ్గాంచుటకు, అడిషనల్
ఫామఔటర్డ్ ఆథాంట్టకేషన్ (Additional Factor Authentication, AFA) స్లువు చేశాము. ఆ కాయణాంగా,
మేము పేమాంట్ ఆథాంట్టకేషన్ సొలూమషన్స (payment authentication solutions) ఎాంచుకొనే
అవకాశాం ఔల్ాంచాము. మీ అనుభతి తీస్కొని, మీ ఎాంపిఔ అభలు చేయుటకు ఔస్రి రిజిసేీషన్
చేస్కొనే సౌఔయమాం ఔలుఖచేస్ిము. AFA లో చేసిన ఈ సడల్ాంపు, ప్రతి CNP లావాదేవీక రూ. 2000/
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రిమితివయకు వరిిస్ిాంది. (లేఔ నిమభఔయిలు ఎట్టఔపుడు సూచిాంచిన రిమితి వయకు).
లావాదేవీయొఔు రిమితి తగ్గాంచుటలో, మీకు తోడడతాము.
m. అక్రభ ఎలకాీనిక్ లావాదేవీ జరిగ్తే, నిఫాంధన 8. 17. 4. 2 లో తెల్పిన ప్రకాయాం, మేము బ్ధమత
వహస్ిము.
8. 17. 5. 1 క్రెడిట్ కార్డ్డ నివేదిఔలు
a. మీ క్రెడిట్ కార్డ్డ ఖాతా నియాహాంచుకొనుటకు, కొనుగోళ్ళళ, నఖదు విత్డ్రావల్స సరి చూచుకొనుటకు,
క్రెడిట్ కారుడతో చేసిన లావాదేవీల నివేదిఔ ప్రతినెలా, ఉచితాంగా మీకు ాంపుతాము. ఈ నివేదిఔ
ప్రతినెలా, నియీయిాంచిన తేదీన, పోస్ట / కొరిమర్డ్ దాారా మీ చిరునామాకు ాంఫడుత్తాంది. మీరు
కోరినటోయితే, మావదా నమోదుచేసిన ఇ-మైలుకు ాంఫడుత్తాంది. ఈ నివేదిఔ మీరు ఇాంటర్డ్నెట్
బ్మాంకాంగ్ సైట్లలోక్యడ్డ చూడవచుు. తపు బిలుోలు చేమకుాండ్డ జాగ్రతి తీస్కొాంట్టము. మీకు
తెలకుాండ్డ ఏ చారీీలు వసూలు చేమము. బిలుో గురిాంచి ఏదైనా ఫిరామదు చేసేి, 60 రోజులలోగా
దానిక వివయణ, అవసయమైతే రుజువు, చూపిస్ిము. వివాదానిన స్నుక్యలాంగా రిషురిాంచే వైకరి
చూపుతాము. తపుగా వసూలుచేసిన చారీీలు తిరిగ్ చెల్ోాంచినపుడు అవి ఫకాయి తీరిునట్లో
రిఖణిాంచఫడదు.
b. ఈ నివేదిఔ అాందని క్షాంలో, సభయానిక బిలుో చెల్ోాంచుటకు, అబమాంతరాలు ఉాంటే మాకు
తెలుపుటకు, వివరాలు మీకు భళ్ళళ ాంపిాంచఖలము.
c. రుస్ములు, ఫీజులు నిమభ నిఫాంధనలలో మారులు ఔల్గ్నపుడు మీకు తెల్మచేస్ిము.
మారులు స్ధాయణాంగా రాబోయే తేదీనుాండి అభలులోక వస్ియి. వీట్టగురిాంచి మీకు ఔ నెల
ముాందుగా తెల్చేమఫడుత్తాంది (వడ్డడ రేట్లో, నిమాంత్రణ ఆవశమఔతలకు సాంఫాంధాంచిన మారులు
త). మారులు నెలవారీ నివేదిఔలతోబ్ట్ల తెల్మచేమఫడతాయి. దీనిలో లోాం ఔల్గ్తే, యతి
సమాచాయ సాంసథలకు (క్రెడిట్ ఇన్పరేభషన్ ఔాంపనీలు, సి ఐ సి, (CIC)) తెల్మచేమఫడుత్తాంది.
d. క్రెడిట్ కార్డ్డ ఫకాయిల ఎఖవేతకు సాంఫాంధాంచిన వివరాలు

సి ఐ సి కు తెల్పే ముాందు, మాబోర్డ్డ

అమోదిాంచిన దధతి పాట్టస్ిము. కార్డ్డ హోలడరుకు తగ్న నోటీస్ ఇస్ిము. అయితే, తపు బిలుోలు
వెనకు ఇచుుట, మీకు తెలకుాండ్డ విధాంచిన చారీీలు, సి ఐ సి క నివేదిాంచుటకు కాయణాలు కావు.
ఔవేళ తిరిగ్ ఇచిున చారీీలు సెట్టల్ అయినట్లో రిఖణిసేి, ఆ సాంఖతి సి ఐ సి క తెల్మచేసి,
ఆవిషమాం మీక్య తెలుపుతాము.
8. 18 మూడవక్షపు ఉతత్తిలు (Third Party Products)
ఎస్ ఇ బి ఐ (SEBI, మూమచువల్ పాండోకు), ఐ ఆర్డ్ డి ఏ ఐ (IRDAI, బీమా ఉతత్తిలకు) జారీ చేసిన
నమోదు త్రాల ఆధాయాంగా చేస్కొనన కార్కరేట్ ాందాల క్రిాంద, పనషన్ పాండుో, మూమచువల్
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పాండుో, బీమా వాంట్ట మూడవ క్షపు థకాలను మేము విక్రయిస్ిము. ఐ ఆర్డ్ డి ఏ ఐ (రిజిసేీషన్ ఆఫ్
కార్కరేట్ ఏజాంట్స ర్కగుమలేషన్స, 2015 [IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations
2015], ప్రకాయాం బీమా ఉతత్తిల అభభకానిక మాకు బోర్డ్డ అమోదిాంచిన విధానాం ఔలదు.
a. ఏదేని ఇనెాస్టమాంట్ /అసెట్ మానేజ్మాంట్ /బీమా ఔాంపేనీక మేము ప్రతినిధులుగా, మూమచువల్
పాండుో, బీమా వాంట్ట భదుపు ఉతత్తిలను విక్రయిస్ిాంటే, అది మీకు తెలుపుతాము. మా ఆవయణలో
మా తయఫ్టన, మూడవ క్షపు ఉతత్తిల విక్రమాం/ మార్కుట్టాంగ్ చేస్ిాంటే, మేము జవాబుదారీ.
b. మేము అమేభ అనినపట్లటఫడి / బీమా థకాలు నిమభ నిఫాంధనల ప్రకాయమేనని,
నిరాధరిాంచుకొాంట్టము.
c. మీరు మానుాండి బ్మాంకాంగ్ సేవలు / థకాలు పాందడ్డనిక, మూడవ క్షపు ఉతత్తిలు
కొనవలెనని, నియఫాంధాంచము.
d. మీరు రుణాం పాందుటకు మావదా సెక్యమరిటీలు హామీగా పడితే, ఔ ప్రతేమఔ సాంసథనుాండి లేఔ అదే
సాంసథ నుాండి బీమా పాందవలెనని ఫలవాంతము చేమము. మేము అాందిాంచే బీమా థకాలు
తీస్కొనుట కేవలాం మీ ఇషటము. మీకు నచిున సాంసథనుాండి మీరు బీమా పాందవచుును.
e. మా శాకలలో విక్రయిాంచే థకాలగురిాంచి, సభయానుక్రభముగా ప్రఔటనలు / నోటీస్ బోర్డ్డ / వెబ్
సైట్ల / ఔయత్రాల దాారా మీకు అ వగాహన ఔల్స్ిము. ఇ-మైల్, ఎస్ ఎమ్ ఎస్ క్యడ్డ ాంపుతాము
(మీరు వదాని ఎాంచుకొని ఉాంటే త)
f. మా శాకలో విక్రయిాంచే అనిన భదుపు / బీమా థకాలు మీకు స్శక్షిత్తలైన / సభరుథలైన సిఫఫాంది
వివరిస్ిరు.
g. మీకు అమేభ థఔాంగురిాంచిన నిమభ, నిఫాంధనలు, విశదాంగా తెల్మచేస్ిము (మూమచువల్
పాండోకు- కీ ఇన్పరేభషన్ మమొరాాండమ్; బీమా థకాలకు - ప్రోడక్ట బ్రోషర్డ్ / సేల్స ఇల సేీషన్)
h. భదుపు / బీమా థకాలు అమేభ ముాందుగా, 'ఔసటభర్డ్ డ్యమ డిల్జెన్స' (Customer due diligence)
ప్రక్రిమ పాట్టస్ిము.
i. మీకు తగ్నది, సరైనది అని భావిసేినే థకానిన మీకు అముభతాము.
j. మీరు ఆ థకానిన వినియోగ్ాంచుకొనుటకు, వ్రాతపూయాఔముగా / అధఔృత ఎలకాీనిక్ మాధమభాం
దాారా (వాల్డేట్ చేసిన తరువాత) సభభతి తెల్పితేనే, అవసయమైన దయఖాస్ి / త్రాలు ాంపుతాము.
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k. సేటట్మాంట్ / పాల్స్ట్ర త్రాలు, థకానిక అవసయమైన ప్రక్రిమలు పూరిిచేసిన (వైదమ రీక్షతో సహా)
30 రోజులలోగా, మీకు అాందేలా చూస్ిము.
l. మా శామశకుిలా, విక్రయానాంతయ సేవలు అాందిస్ిము (ఎస్ ఐ పి, తాజా ఎన్ ఏ వి, ఖడువు తేది,
ప్రీమిమాం చెల్ోాంచవలసిన తేదీ మొ. వి. మీ జాపిిక తెచుుట)
m. సేవా సాంసథలు నిమమిత కాలాలలో, మీరు తీస్కొనన థఔాం/ ఉతత్తిల నితీరుపై సమాచాయాం
తెలుపుతారు. మీకు ఏదయినా ప్రతేమఔ సేవ గురిాంచి తెలుస్కోవాలాంటే, మీ అబమయథనమేయకు, మేము
సహఔరిస్ిము.
n. వారి థకాల విక్రయానిక, మూమచువల్ పాండుో / బీమా ఔాంపనీలు /ఇతయ ఆరిథఔ సాంసథలనుాండి
మేము పాందిన ఔమిషన్ / ఉననటోయితే ఇతయ రుస్ములు, బ్మాంకు వెబ్సైట్లలో తెల్మరుస్ిము.
o. బీమా / మూమచువల్ పాండ్స / ఇతయ మూడవ క్షపు భదుపు థకాల విక్రయిాంపుకు, మేము ఆర్డ్ బి
ఐ మాయగదయశకాలు పాట్టస్ిము.
p. వివిధ థకాలు అనుఫాంధ సేవల విక్రయానిక చారీీలు, ప్రదరిశస్ిము / మీకు తెల్మరుస్ిము.
8. 19 యతి సలహా సౌఔయమాం (Credit Counselling Facility)
మీకు యతి సలహా సౌఔయమాం ఏరాట్ల చేయుటకు మేము ఔృష్టచేస్ిము.

ఈ సౌఔయమాం

వినియోగ్ాంచుకొనుటకు వీలుగా, సలహా కేాంద్రాలు ఎచుటఔలవో (ఈ కేాంద్రాలు, ఏ బ్మాంకు
ఏరాట్లచేసినా) – ఆ చిరునామా, సభమాం, అచుట్ట శాకలో ప్రదరిశస్ిము.
8. 20 రికారుడలు పాందుట
సాల రుస్ము వసూలుచేసి, మీ అబమయథనమేయకు, మీ లావాదేవీలకు సాంఫాంధాంచిన రికారుాలు మీకు
అాందిస్ిము. అయితే ఇది రికారుడలు దాచి ఉాంచుటకు నిరేాశాంచిన ఖడువులోనే స్ధమభవుత్తాంది.

9. శాకల మూసివేత / స్థనాాంతయణము
a. మేము ఔ శాకను మూసివేమదల్సేి లేఔ భర్కఔచోటకు మారాులనుకొాంటే లేఔ బ్మాంకాంగ్ సేవలు
అాందిాంచలేఔపోతే, మీకు:
i. ఆ ప్రదేశాంలో భర్కఔ బ్మాంకు శాక లేనటోయితే, ర్కాండు నెలల నోటీస్;
ii. ఇతయ సాందరాబలలో ఔ నెల నోటీస్ ఇస్ిము.
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b. మాశాకను భర్కఔచోటకు మారిుతే, ఆక్రొతి ప్రదేశాం యొఔు పూరిి చిరునామా మీకు
తెల్మచేస్ిము.
c. నివేళలోో మారు ఉాంటే తెల్మచేస్ిము.

10. ఆరిథఔ సాంగట్టతము (Financial Inclusion)
a. మీ ఖాతాదారుని తెలుస్కోాండి (క్ వై సి, KYC) భరియు రిజర్డ్ా బ్మాంక్ / భాయత ప్రభ్యతాము, భనీ
లాాండరిాంగ్పై ఎట్టఔపుడు జారీచేసిన ఆదేశాలకు అనుగుణాంగా, ఔనీస నిలా లేకునాన, ప్రథమిఔ
పదుపుఖాతా / చినన ఖాతాలు / జన్ ధన్ ఖాతాల సౌఔయమాం ఔల్స్ిము. ఏ ట్ట ఎమ్ లేదా ఏ ట్ట ఎమ్ఔమ్-డెబిట్ కార్డ్డ వాంట్ట స్ధాయణ ఔనీస సదుపాయాలు, ఏ చారీీలు లేకుాండ్డ అాందచేస్ిము.
ఇతయ వివరాలు, మీరు ఖాతా తెరిచే సభమాంలో మీకు తెలుపుతాము.
b. ఇాంతేగాఔ, సయళ్ళఔరిాంచిన క్ వై సి నిఫాంధనలు అభలురుస్ిము. అదనాంగా, ఈఖాతాలను, చినన
ఖాతాలవలె రిఖణిస్ిము. వీట్టకఖల నిఫాంధనలు, మీ స్థనిఔ భాషలో, స్లబాంగా అయథభయేవిధాంగా,
ఖాతా తెరిచే సభమాంలో వివరిస్ిము.
c. మాశాకలనినట్టలోను, ప్రథమిఔ పదుపు ఖాతా / జన్ ధన్ ఖాతాలు తెరిచే విధానాం అాందుకు
సయళ్ళఔరిాంచిన కే వై సి నిఫాంధనల ప్రకాయాం, కావలసిన త్రాలు, ర్కాండు/ మూడు భాషలలో,
ప్రముకాంగా ప్రదరిశస్ిము.
d. ఈ విధులు నియారిిాంచే సిఫఫాంది అవగాహనకొయకు, శక్షణనిచుుట, తదితయ చయమలు తీస్కొాంట్టము.
e. ఖాతాలో, ఔ నెలలో రిమిత సాంకమలో నఖదు ఉసాంహరిాంచుట (విత్డ్రావల్), స్ధాయణ క్రెడిట్
కార్డ్డ, రాష్ట్ర/ కేాంద్ర ప్రభ్యతాాల నుాండి పాందిన ప్రయోజనాలు, ఎలకాీనిక్ మాధమమాల దాారా సొముభ
ఫదిలీ వాంట్ట ప్రథమిఔ బ్మాంకాంగ్ సదుపాయాలు, ఉచితాంగా ఔల్స్ిము.
f. మీరు కావాలాంటే, ఇతయ సేవలు ఉచితాంగాగాని, సాల రుస్ముకుగాని, అాందచేస్ిము. వీట్టపై
వివయణ మీకు అయథభయే భాషలో, ముాందుగానే తెల్మరుస్ిము.
g. సేవలలో, లావాదేవీలలో, రుస్ములలో ఏవైనా మారులుననటోయితే, అవి అభలులోనిక వచేు ఔ
నెల ముాందుగా మీకు తెల్మచేస్ిము.
h. ఈ మారులు నోటీస్ బోరుడలో ప్రదరిశస్ిము. మా వామపాయ ప్రతినిధులు (బి సి, Business
Correspondent) /ఉతిరాల దాారా, తెల్మరుస్ిము.
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I. మా శాకలు లేని ప్రదేశాలలో, రిజర్డ్ా బ్మాంక్ మాయగదయశకాలను అనుసరిాంచి, బిజినెస్
ఔయస్ాండెాంటోను (బి సి, Business Correspondents) / బిజినెస్ ఫెసిల్టేటయోను (బి ఎఫ్, Business
Facilitators) నిమమిస్ిము. వీరిదాారా, ఖాతాలు తెయచుట, నఖదు జభ/విత్డ్రావల్, (రిమితిాంచిన
వయకు), నిలా తెలుస్కొనుట, నఖదు ఫదిలీ మొ. వి చేమవచుును.
j. మొబైల్ బ్మాంకాంగ్ సేవలు అాందిాంచుటకు ప్రమతినస్ిము.
k. మొబైల్ ఫోన్, NECS, NEFT మొదలైన ఎలకాీనిక్ మాధమమాల దాారా, నఖదు ఫదిలీ చేస్ిము.
l. బ్మాంకాంగ్ ఓట్లెట్లో, బి సిలు, బి ఎఫ్ల చయమలకు మేము బ్ధుమలము. వారిపై వచిున ఫిరామదులు
దరామపుి చేస్ిము.
m. అవసయభయితే, మీకు రుణ సదుపామముక్యడ్డ ఔల్స్ిము. రుణాంకొయకు దయఖాస్ి చేసే
సభమాంలో, వరిిాంచే నిమభ నిఫాంధనలు తెలుపుతాము.
n. అాందుబ్ట్లలో ఉనన వివిధ రుణ థకాలు; మీ దయఖాస్ి రిశీల్ాంచుటకు కావలసిన ఔనీస
త్రాలు; రుణాలకు వరిిాంచే అతి ముకమ నిమభ నిఫాంధనలు (ఎమ్ ఐ ట్ట సి), బ్మాంకుకు పటటవల్సన
తాఔట్లట; అనాయిాంచే వడ్డడరేట్ భరియు చెల్ోాంచే కాలవమవధులు; తిరిగ్చెల్ోాంపు విధానాం, మీకు
సభగ్రాంగా వివరిస్ిము.
o. ప్రధానమ యాంఖ రుణాల థఔాంక్రిాంద (Priority Sector Lending) ప్రభ్యతా ప్రయోజిత థకాలకు ఔ
లక్ష రూపాయిలవయకు; ఎాం ఎస్ ఇ ఖాతాదారులకు రూ. 10 లక్షలవయకు జారీ చేసిన రుణాలకు మేము
ఎట్లవాంట్ట తాఔట్లట / కోయము. విదామ రుణాలకు రూ. 4 లక్షలు లేఔ ఎట్టఔపుడు విదామ రుణ
థఔాంలో సవరిాంచిన రిమితి వయకు, మేము ఏ తాఔట్లట ఈమనవసయములేదు.
p. మీ రుణానిక సాంఫాంధాంచి, ఏదయినా ఆరిథఔ ఇఫఫాంది ఔల్గ్తే, మేము స్నుభూతితో,
స్నుక్యలాంగా రిశీల్స్ిము.
q. మీ ఆరిథఔ ఇఫఫాందులు మాకు తెల్పితే, అవి తీరుుటకు మేము సహామాం చేస్ిము. ఏ రుణానికైనా
మీరు [(వమకిఖత / సామాం సేవఔ సాంఘాలు (SHGs) /ఉభభడి బ్ధమత సాంఘాలు (JLGs)] నో డ్యమ (No
Due) ధ్రువత్రాం సభరిాంచాలని ఫలవాంతము చేమము (ప్రభ్యతా ప్రయోజిత థఔాంలో ఇది
పాందవలెనని నిమభాం ఉాంటే త)
r. మీ ఆరిథఔ ఇఫఫాందులు తీయడ్డనిక, ఉబయులకు భాంచిది అని భావిసేి, ఔ పునరుదధయణ థఔాం
తయారుచేస్ిము.
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s. బ్మాంకు ఖాతాలు, మా శాకదాారా లేఔ ఇనపరేభషన్ భరియు ఔ మూమనికేషన్ స్ాంకేతిఔ (ICT)
మాధమమాలదాారా నియాహాంచుటకు తగ్న అవగాహన ఔల్స్ిము.
t. ఖాతాదారుల విజాానముకొయకు ఆరిథఔ అక్షరాసమతా కాయమక్రమాలు నియాహస్ిము.
u. లక్షిత వరాగలకొయకు (target groups) శబిరాలు, స్టల్స, టౌన్ హాల్ కాయమక్రమాలు నియాహాంచి,
టటణాలు / గ్రామాలలో, ఆరిథఔ సాంగట్టతముకొయకు ఔృష్టచేస్ిము.
v. మా బ్మాంకు సిఫఫాందిక, దేశాంలో, ప్రతేమకాంచి మా బ్మాంకులో, ఆరిథఔ సాంగట్టతాం కొయకు
జరుగుత్తనన ప్రమతానలు తెల్పే ప్రక్రిమ ప్రవేశడతాము.
w. ఈ ప్రమతనాంలో, బ్మాంకు ఔృష్ట ఎాంతమేయకు సపలభయిాందని తెలుస్కొనేాందుకు, బ్మాంకులు
లేని ప్రాంతాలకు, మా అధకారులు సక్రభాంగా సాందరిశసూి ఉాండే విధానాం ప్రవేశపడతాము.
x. మీ ఫిరామదులకు వెాంటనే సాందిాంచి, సతాయమే రిషురిాంచుటకు ప్రమతినస్ిము.
y. ఔ వేళ మీకు బ్మాంకుయొఔు / బి సి / బి ఎఫ్ మీద ఏభయినా ఫిరామదుచేయాలాంటే, బ్మాంకులోఖల
ఫిరామదు రిష్కుయ వమవసథను వివరిస్ిము. బ్మాంకులో మీ ఫిరామదు రిషురిాంచఫడఔపోతే లేఔ
ఆరిష్కుయాం మీకు నచుఔపోతే, బ్మాంకాంగ్ ఆాంబుడ్సీభన్ థఔాం గురిాంచి తెల్మచేస్ిము.
z. ఆరిథఔ అక్షరాసమత కాయమక్రమాలగురిాంచి విసిృతాంగా ప్రచాయాంచేసి, వివిధ ఉతత్తిలు, సేవలపై వారి
అవగాహన పాంచుతాము.

11. వయోవృదుధలు భరియు దివామాంగులు
a. వయోవృదుధలు, దివామాంగులు, చదువురానివారు మాతో బ్మాంకాంగ్ జరుపుట స్లబతయాం,
సౌఔయమవాంతాం చేయుటకు శామశకుిలా ఔృష్టచేస్ిము. అట్లవాంట్ట ఖాతాదారులకు అనుక్యలమైన
థకాలు, ఉతత్తిలు, సేవలు అాందిస్ిము.
b. మీరు బ్మాంకాంగ్ సేవలు స్లువుగా వినియోగ్ాంచుకొనే విధానాలు రూపాందిస్ిము.
c. మా శాకలు, ఏ ట్ట ఎమ్లు స్లబాంగా చేరుకొనే సౌఔరామలు ఔల్స్ిము. ఎకుుటకు వీలుగా
రామాంపులు (ramps), ట్లటకొనుటకు హామాండ్స రైల్ాంగులు (hand railings) ఏరాట్లచేస్ిము.
d. బ్మాంకాంగ్ సేవలకొయకు వచిునపుడు మీకు సహామడవలసిన ఆవశమఔతను మా సిఫఫాందిక
బోధరుస్ిము.
e. ఈ కోడ్సలో చేసిన వాగాానాలకు అదనాంగా:
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i. మీకు ప్రధానమతనిస్ిము. బ్మాంకాంగ్ లావాదేవీలలో, ఫిరామదుల రిష్కురానిక, మీకు వమకిఖత సేవలు
అాందిస్ిము.
ii. బ్మాంకాంగ్ హాలులో, క్యరుునే సౌఔయమాం ఔల్స్ిము.
iii. మా సేవలు కేచోట (single window) అాందిాంచుటకు ప్రమతినస్ిము.
iv. మీరు విధాంచిన రిమిత్తలకు లోఫడి, మీ సభభతిత్రాం ఔల్గ్ పాస్ బుక్ సభరిాంచిన, ఎవరినైనా
సొముభ తీసికొనుటకు అనుభతిస్ిము.
v. మీరు అసాసథతగా లేఔ బ్మాంకుకు రాలేని సిథతిలో ఉననచో, వాకట్ట ముాందు (డోర్డ్సెటప్, Doorstep)
బ్మాంకాంగ్ సదుపామాం ఏరాట్ల చేస్ిము. (అనగా - నఖదు, చెకుులు మొ.వి తీస్కొని మీ ఖాతాకు
జభచేయుట లేఔ నఖదు చెల్ోాంచుట, చెక్ / వ్రాతపూయాఔ అబమయథన, చేసినచో జారీచేసిన డిమాాండ్స డ్రాఫ్ట
అాందజేయుట మొ.వి)
70 సాంవతసరాల వమస్స పైఫడిన దివామాంగులైన, లేఔ దుయఫలాంగా ఉనన (దీయఘ వామధగ్రస్ిలు లేఔ
దివామాంగులు అని వైదుమలనుాండి ధృవీఔయణ త్రాం ఔల్గ్నవారు), దృష్టటలోాం ఔలవారిక, డోర్డ్సెటప్
బ్మాంకాంగ్ సౌఔయమాం (నఖదు, ఇతయ స్ధనాలు (instruments) స్ట్రాఔరిాంచి యశీదు ఇచుుట; డిమాాండ్స
డ్రాఫ్టటలు అాందజేయుట; క్ వై సి / లైఫ్ సరిటఫికేట్ మీ ఇాంట్టవదానే సభరిాంచుట వాంట్ట ఔనీస సేవలు)
అాందిాంచుటకు తీవ్రమైన ఔృష్టచేస్ిము.
vi. పనషనయోకు, ఖాతాకు జభ అయిన పనషన్ వివరాలు తెలుపుతూ పనషన్ సిోప్ జారీచేస్ిము.
vii. ప్రతేమఔ రిసిథత్తలలో, మీ ఇాంట్టవదేా పనషన్ చెల్ోాంచుటకు, ప్రమతినస్ిము.
viii. పనషనరుో సభరిాంచవలసిన లైఫ్ సరిటఫికేట్, ఏ శాకలోనైనా సభరిాంచవచుు. దీనికై మాకు
కేాంద్రీమ వమవసథ ఔలదు.
ix. దివామాంగుల తల్ోతాండ్రులను/ఫాంధువులను నేషనల్ ట్రస్ట చటటాం, 1999 క్రిాంద, ఆట్టజాం (autism),
సెర్కబ్రల్ పాలీస (cerebral palsy), మాంటల్ రిట్టరేడషన్ (mental retardation), భల్టపుల్ డిజబిల్టీస్
(multiple disabilities) ఖల వమకుిలు, వారి ఖాతాలు తెరుచుటకు / నియాహాంచుటకు చటటఫదధ
సాంయక్షకులను (Legal Guardians) నిమమిాంచే విధానాం గురిాంచి తెలుపుతాము.
x. దృష్టటలోాం ఖలవారికక్యడ్డ, ఏ వివక్ష చూకుాండ్డ, చెక్ బుక్, ఏ ట్ట ఎాం, నెట్ బ్మాంకాంగ్, లాఔర్డ్,
చిలోయ రుణాలు, క్రెడిట్ కారుడలు వాంట్ట అనిన బ్మాంకాంగ్ సౌఔరామలు, తనిసరిగా ఔల్స్ిము.
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xi.

దృష్టటలోాం

ఔలవారు,

బ్మాంకాంగ్

సేవలు

వినియోగ్ాంచుకొనుటకు,

అనినవిధాలా

సహామడతాము.
xii. మీ అనుబవాలు మాతో ాంచుకొనుటకు, నిమతకాల్ఔ సమావేశాలు ఏరాట్ల చేస్ిము.

12. మీ ఖాతాల రియక్షణ
12. 1 స్యక్షితమైన, విశాసనీమమైన బ్మాంకాంగ్ / చెల్ోాంపు సేవలు
a. మీకు స్యక్షితమైన, విశాసనీమమైన బ్మాంకాంగ్ భరియు చెల్ోాంపు సేవలు అాందిాంచుటకు మా
శకిమేయకు ఔృష్ట చేస్ిము.
b. యక్షణ వమవసథలో భాఖాంగా, యమవేక్షణకు, వీలయినచోటో CCTV క్మేరాలు ఏరాట్లచేస్ిము.
12.2 మీ తాజా వివరాలు తెలాండి
a. అవసయమైన సాందేశాలు ాంపుటకు వీలుగా, మీ ప్రస్ిత చిరునామా, ఫోన్ నాంఫరు, మొబైల్ ఫోన్
నాంఫర్డ్, భరియు /లేఔ ఇ-మైల్ ఐ డి మావదా తఔ నమోదు చేమాండి.
b. అవసయమైనపుడు మిముభ సాంప్రదిాంచుటకు, మీ పేరు, చిరునామా మారినపుడు (తగ్న
ఋజవులతో), ఫోన్ నాంఫరుో, ఇ-మైల్ ఐ డి మారినపుడు, మాకు తెల్మచేమాండి.
12.3 మీ ఖాతాల రిశీలన
a. మీ ఖాతా నివేదిఔ లేఔ పాస్ బుక్ ఎపుడ్య సరిచూస్కోవాలని మేము సూచిస్ిము. ఏదయినా
లావాదేవీ తపుగా నమోదయితే, వీలయినాంత తాయలో మాకు తెల్మరిసేి, మేము దరామపుి చేస్ిము.
ప్రతమక్ష డెబిట్లో (direct debits), స్థయీ సూచీలు (standing instructions) సరిచూస్కోవడాం దాారా
మీ సొముభ సరైనవారిక చెల్ోాంఫడుతోాందని, రూఢియచుకోవచుు.
b. మీ ఖాతాలో లావాదేవీలపై దరామపుి జయపాలాంటే మీరు మాతో; అవసయమైతే పోల్స్ ఇతయ దరామపుి
సాంసథలతో సహఔరిాంచాల్.
12.4 జాగ్రతిలు తీస్కొనుట
మీ ఖాతాల బద్రతకు, మోస్లు నిరోధాంచుటకు, మీ చెకుులు, పాస్ బుక్, ఇతయ గోనీమ
సమాచాయాంగురిాంచి శ్రదధవహాంచడాం, చాలా ముకమాం. దమచేసి ఈక్రిాంది సలహాలు పాట్టాంచాండి:
a.
i. మీ చెక్ బుకుులు, కారుడలు కేస్థనాంలో ఉాంచవదుా
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ii. ఖాళ్ళ చెకుులు సాంతఔాంచేసి ఉాంచవదుా.
iii. మీ ఖాతా వివరాలు, పాస్వర్డ్డ ఇతయ యహసమ సమాచాయాం, ఎవారికీ తెలవదుా.
b. మీ కారుడ, చెక్ బుక్ దురిానియోఖాం కాకుాండ్డ ఏాం చెయామలో మేము చెపుతాము.
c. మీ చెక్ బుక్, పాస్బుక్ లేఔ ఏ ట్ట ఎమ్ కార్డ్డ /డెబిట్ కార్డ్డ దాంగ్ల్ాంచఫడిాందని లేదా ఇతరులకు
మీ పిన్, యహసమ సమాచాయాం తెల్సిపోయినదని మాకు తెల్పిన వెాంటనే, అవి
దురుయోఖాంకాకుాండ్డ తక్షణ చయమలు తీస్కుాంట్టము.
d. మీ చెక్ బుక్ / పాస్ బుక్ / కార్డ్డ దాంగ్ల్ాంచఫడినదని లేఔ పిన్, పాస్వర్డ్డ వాంట్ట యహసమ
సమాచాయాం వేర్కఔరి తెల్సిపోయిాందని మీకు అనుమానమునాన / ఔనుగొనాన, సతాయమే మాకు
తెల్చేయుట భకమము.
e. మా 24 ఖాంటల ట్లల్ ఫ్రీ నాంఫరుకు తెల్పి, వ్రాతపూయాఔ ధృవీఔయణ వెాంటనే ాంవలెను. లేదా,
మేము ఇాందుకై ఇచిున ఇ మైల్ చిరునామాకు తెలవచుును.
f. మాకు తెల్పేాంతవయకు, దురిానియోగానిక మీరే బ్ధుమలు.
12.5 చెల్ోాంపులు యదుా చేయుట
a. చెకుు చెల్ోాంపు నిల్పివేయాలనాన, స్థయీ సూచనలు, ప్రతమక్ష డెబిట్ యదుాచేయాలనాన మాకు
వ్రాతపూయాఔాంగా తెల్మచేమవలెను.
b. ముాందు ఇచిున ఆదేశాలను యదుాచేమభని మీరు తిరిగ్ ఆదేశాల్సేి, లబిధదారు / ఆసాంసథ నుాండి
ఏసభభతి కోయకుాండ్డనే, అవి పాట్టస్ిము.
c. యదుాచేయాలనన మీనిశుమాం మాకు తెల్మచేమనిదే, చెల్ోాంపులు యదుాచేయుట స్ధమాంకాదు.
d. క్రెడిట్ కార్డ్డ చెల్ోాంపుల యదుా, ఇతయ నిమభ నిఫాంధనలకు లోఫడి ఉాంట్లాంది.
12.6 నష్కటలకు బ్ధమత
మీరు మోసపూరితాంగా ప్రవరిిసేి, మీ ఖాతాపై అనిన నష్కటలకు మీరే బ్ధుమలు. మీ అశ్రదధవలో
నషటాంఔల్గ్తే, దానిక మీరే బ్ధుమలు.

*****
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అనుఫాంధాం- దకోశాం (Glossary)
ఈ నియాచనాలు, కోడ్సలో ఉయోగ్ాంచిన దముల అరాథనిన వివరిస్ియి. ఇవి చటటయాంగా,
స్ాంకేతిఔయాంగా కచిుతమైన నియాచనాలు కాఔపోవచుు.
ఆధార్డ్ పే: ఫయోమట్రిక్ కార్డ్డ వినియోగ్ాంచి డిజిటల్ చెల్ోాంపులు చేసే మొబైల్ ఏప్.
ఏప్:

అపిోకేషన్ అనుదానిక సాంక్షిి దము. అపిోకేషన్ అనగా ఔ ప్రతేమఔ క్రిమ చేయుటకు

రూపాందిాంచిన స్ఫ్టవేర్డ్ ప్రోగ్రామ్.
ఏ ట్ట ఎమ్ (ATM): ఆట్లమేటెడ్స టెలోర్డ్ భషీన్ అనగా వినియోఖదారుడు, కార్డ్డ, PIN ఉయోగ్ాంచి
నఖదు తీస్కొనుటకు, సమాచాయాం, ఇతయ సేవలు పాందుటకు వీలుఔల్ాంచే భషీన్.
బ్మాంకాంగ్ ఆాంబుడ్సీభన్: వమకుిలు/ వామపాయస్ిలు, వారి బ్మాంకులపైఖల ఫిరామదుల రిషుయణకు,
రిజర్డ్ా బ్మాంక్ స్థపిాంచిన, సాతాంత్ర వమవసథ.
బ్మాంకాంగ్ ఓట్లెట్: బ్మాంకు సిఫఫాందిచే లేదా బిజినెస్ ఔయస్ాండెాంట్లచే-డిపాజిట్లో స్ట్రాఔరిాంచుట,
చెకుులు నఖదు చేస్కొనుట / నఖదు ఉసాంహయణ, రుణాం ఇచుుట, మొదలైన సేవలు (రోజుకు
ఔనీసాం నాలుగు ఖాంటలు వారానిక ఐదు రోజులు) ఔల్ాంచే సేవా విభాఖాం.
BHIM: భాయత్ ఇాంటర్డ్ఫేస్ పర్డ్ భనీ, యూనిఫైడ్స పేమాంట్ ఇాంటర్డ్ఫేస్ (UPI) ఆధాయాంగా, నేషనల్
పేమాంట్స కార్కరేషన్ ఆఫ్ ఇాండియా రూపాందిాంచిన (NPCI) 'మొబైల్ ఏప్'.
కార్డ్డ: వినియోఖదారుడు, నఖదు తీస్కొనుటకు, వస్ివులు / సేవలకు చెల్ోాంచుటకు ఉయోగ్ాంచే
పాోసిక్
ట కారుడ. ఈ కోడ్సలో డెబిట్ / క్రెడిట్ /స్భర్డ్ట /ఏ ట్ట ఎమ్ కారుడలకు ఈ దాం ఉయోగ్ాంచఫడినది.
క్రెడిట్ కార్డ్డ: రుణ సౌఔయమాం అాందిాంచే పాోసిటక్ కార్డ్డ. దీనిని వస్ివుల / సేవల చెల్ోాంపుకు, నఖదు
ఉసాంహయణకు ఉయోగ్ాంచవచుు.
చెక్ ఔలెక్షన్ పాల్స్ట్ర: ఖాతాకు జభ చేయుటకు, డిపాజిట్ చేసిన స్థనిఔ, ఫమట్ట ప్రదేశాల చెకుులు /
ఇతయ స్ధనాలకు (instruments) సాంఫాంధాంచి, బ్మాంక్ అనుసరిాంచే విధానాం. ఈ విధానాం, ఇతయ
విషయాలతోబ్ట్ల, ఈ క్రిాంది వివరాలు ఔల్గ్ ఉాంట్లాంది:
 చెక్ కొనుగోలు అబమయథనలు
 చెకుులు ఖాతాలో జభచేయుటకు కాలరిమిత్తలు
 చెకుులు వసూలు చేయుటలో జామాం జరిగ్తే, వడ్డడ చెల్ాంపు.
 స్థనిఔ / ఫమట్ట చెకుులపై, తక్షణ నఖదు జభ
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 చెకుులు / స్ధనాలు పోవుట భరియు వసూలు చేయుటకు అయే చారీీలు
ఖాతాదారు (ఔసటభర్డ్, customer): ఖాతా ఔల్గ్న వమకి [భర్కఔరితో ఉభభడి ఖాతా, లేఔ ఎకీక్యమటర్డ్ లేఔ
ట్రస్ట్రట లేఔ హాందూ అవిబఔి కుట్లాంబ్నిక ఔయి (ఏకైఔ వయికులు, యాజమానమ సాంసథలు, / భాఖస్ామి
సాంసథలు, ఔాంపనీలు, ఔోబుఫలు, భరియు సొసైటీలు మినహా)], లేఔ బ్మాంకునుాండి, ఇతయ ఉతత్తిలు /
సేవలు వినియోగ్ాంచుకొనే వమకి.
ఔర్కాంట్ ఖాతా:

ఔయఔమైన డిమాాండ్స డిపాజిట్. నిలా ఉననాంతవయకు లేఔ అాంగీఔరిాంచిన

మొతిాంవయకు, ఉసాంహయణలపై (withdrawals) రిమితి లేదు.
భయణిాంచినవారి ఖాతా (డిస్ట్రజ్డ అకాంట్, deceased account): ఖాతాఔల్గ్న వమకి / లేఔ ఉభభడి
ఖాతా అయితే, ఖాతాదారులలో ఔరు లేఔ అాంతకుమిాంచి ఖాతాదారులు భయణిాంచిన, డిపాజిట్
ఖాతాలు.
డిమామట్ ఖాతా: డిభటీరిమలైజ్డ అకాంట్. భదుపుదారుల 'స్టక్', ఎలకాీనిక్ మాధమభాంలో
నియాహాంచఫడుత్తాంది.
డిపాజిట్ ఖాతాలు:
 పదుపు ఖాతాలు అనగా నిమమిత కాలాంలో, చేమఖల లావాదేవీల సాంకమ, విత్డ్రా చేమఖల
మొతిాంపై రిమితిఖల డిమాాండ్స డిపాజిట్.
 టర్డ్భ డిపాజిట్: నిమమిత ఖడువుకొయకై బ్మాంకు స్ట్రాఔరిాంచిన డిపాజిట్లో. ఖడువు తేదీ
తరువాతనే విత్డ్రా చేయుటకు అనుభతిాంచఫడతాయి. ఉదా: రిఔరిాంగ్ /డబుల్ బెనిఫిట్ /
ష్కర్డ్ట డిపాజిట్లో /ఫిక్స్ డిపాజిట్లో / భాంతీో ఇన్ఔమ్ సరిటఫికేట్లో / కాాయటరీో ఇన్ఔమ్ సరిటఫికేట్లో
మొ. వి.
 నోటీస్ డిపాజిట్: ఇది క్యడ్డ నిమమితకాల డిపాజిట్వాంట్టదే. అయితే, ఔ పూరిి బ్మాంకాంగ్
దినపు నోటీస్తో, విత్డ్రా చేమవచుు.
ఈకాటీ: ఈకాటీ అనగా, కార్కరేట్ సాంసథల మూలధనాంలో భాఖాం. ఔాంపనీ షేయో రూాంలో లేఔ
డ్డమామట్ రూాంలో ఉాండవచుు.
ఎలకాీనిక కోమరిాంగ్ సరీాస్: ఔ బ్మాంకు ఖాతానుాండి భర్కఔ బ్మాంకు ఖాతాకు, కోమరిాంగ్ హౌస్
సేలు వినియోగ్ాంచుకొని, ఎలకాీనిక్ మాధమభాం దాారా నఖదు ఫదిలీచేసే విధానాం.
ఫిక్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇాంటర్కస్ట: మొతిాం రుణ కాలానిక నియీయిాంచిన సిథయమైన వడ్డడ రేట్. లేదా, రుణ
నిఫాంధనలనుఫట్టట, మొదట్ట కొనిన సాంవతసరాల తరువాత సవరిాంచవచుు.
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ఫోోట్టాంగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇాంటర్కస్ట: వడ్డడ రేట్, సిథయాంగా లేకుాండ్డ, రిపర్కన్స రేట్లకు సాంధానిాంచఫడి
ఉాంట్లాంది. రిపర్కన్స రేట్ మారినపుడు, వడ్డడరేట్లక్యడ్డ మారుత్తాంది.
గామయాంటీ: ఔ వమకి రుణాం చెల్ోాంచుటలో, విధ నియారిిాంచుటలో ప్రథభ బ్ధమతఖల వమకి విపలమైతే, ఆ
బ్ధమత తాము నెయవేరుస్ిభని ల్ఖితపూయాఔాంగా వ్రాసి ఇచిున కరారు త్రము.
ఖవర్డ్నమాంట్ బ్ాండ్స: ప్రజా రుణాం తీస్కొనుటకు, ప్రభ్యతాాం జారీ చేసిన సెక్యమరిటీ.
వాడుఔలోలేని / నిద్రాణ ఖాతా (Inoperative / Dormant Account):
ర్కాండు సాంవతసరాలుగా, లావాదేవీలులేని పదుపు /ఔర్కాంట్ ఖాతా.
IMPS: బ్మాంకులభధమ మొబైల్ ఫోన్దాారా, ఎలకాీనిక్ మాధమభాంలో తక్షణ నఖదు ఫదిలీ సేవ.
నేషనల్ ఎలకాీనిక్ కోమరిాంగ్ హౌస్: దేశవామిాంగా, ఎలకాీనిక్ మాధమభాందాారా, నఖదు ఫదిలీక,
రిజర్డ్ా బ్మాంక్ ఏరాట్ల చేసిన వమవసథ.
నేషనల్ ఆట్లమేటెడ్స కోమరిాంగ్ హౌస్: బ్మాంకులకు, ఆరిథఔ సాంసథలకు, వామపాయ సాంసథలకు భరియు
ప్రభ్యతాానిక అధఔ విలువ లావాదేవీలు జరుపుటకు ఉదేాశాంచిన, వెబ్ ఆధారిత వేదిఔ.
నేషనల్ ఎలకాీనిక్ పాండ్సస ట్రాన్సపర్డ్ (NEFT): దేశవామిాంగా, ఔ బ్మాంకు శాకనుాండి భర్కఔ బ్మాంకు
శాకకు నఖదు ఫదిలీ చేసే వమవసథ.
నామినేషన్ సదుపామాం (Nomination Facility):
నామినేషన్, బ్మాంక్-భయణిాంచిన డిపాజిటర్డ్ ఖాతాలోని సొముభ నామినీక చెల్ోాంచుటకు; భయణిాంచిన
వమకి బ్మాంకు యక్షణలో ఉాంచిన ఉాంచిన వస్ివులు నామినీక ఇచుుటకు; సేఫ్ డిపాజిట్ లాఔర్డ్ అద్దాకు
తీస్కొనన వమకి భయణిసేి, అవి నామినీక అగ్ాంచుటకు వీలు ఔల్స్ిాంది.
ఓట్ ఆఫ్ డేట్ చెక్ (సేటల్ చెక్): జారీచేసిన మూడు నెలల తరువాత, వసూలుకు సభరిాంచిన చెక్.
పి ఏ న్ (PAN, Permanent Account Number): భాయత ప్రభ్యతాాం, ఆదామనున శాక వారు,
దేశవామిాంగా జారీచేసిన ది అక్షయ / సాంకమలుఖల, ప్రతేమఔ లామినేటెడ్స కార్డ్డ. ఇది శాశాత సాంకమ,
నున చెల్ోాంపుదారుని చిరునామా / అసెసిాంగ్ అధకారి, మారినా, దీనిలో మారు ఉాండదు.
పార్డ్ట టైమ్ బ్మాంకాంగ్ ఓట్లెట్:
ఔనీసాం, వారానిక ఐదు రోజులు, రోజుకు నాలుగు ఖాంటలు సేవలాందిాంచే, బ్మాంకాంగ్ ఓట్లెట్.
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పాస్వర్డ్డ: ఫోన్ / ఇాంటర్డ్నెట్ దాారా బ్మాంకాంగ్ లావాదేవీలు జరుపుటకు, గురిిాంపుకొయకు
వినియోఖదారుడు ఎాంచుకునన, అక్షయములు, సాంకమలు లేదా ర్కాండ్య ఔల్సియునన కోడ్స దము.
పి ఐ ఎన్ (PIN, Personal Identification Number): ఖాతాదారులు, వస్ివులకు /సేవలకు ధయ
చెల్ోాంచుటకు, నఖదు విత్డ్రా చేయుటకు, బ్మాంక్ అాందిాంచే ఇతయ సేవలు వియోగ్ాంచుకొనుటకు,
కారుడతోబ్ట్ల ఉయోగ్ాంచవలసిన యహసమ సాంకమ.
పి ఒ ఎస్ (పాయిాంట్ ఆఫ్ సేల్, Point of Sale):
స్ధాయణాంగా సెలాప్ భష్టన్ అని పిలుస్ిరు. నఖదు ఉయోగ్ాంచకుాండ్డ, విక్రయాలు జరుపుటకు,
వామపాయ సాంసథలు నెలకొల్న స్ాంకేతిఔ రిఔరాలు. వినియోఖదారుడు తన డెబిట్ /క్రెడిట్ / ముాందే
చెల్ోాంచిన కార్డ్డ సెలాప్ చేమవలెను.
ఆర్డ్ ట్ట జి ఎస్ (RTGS):
రిమల్ టైమ్ గ్రోస్ సెట్టల్మాంట్కు, కుోి దము. బ్మాంకాంగ్ మాయగాంలో నఖదు ఫదిలీక అతి శీఘ్రతయ
మాయగము. లావాదేవీలు వన్-ట్ల-వన్ ప్రతిదిఔన, వాసివ కాలాంలో, అనగా ఏమాత్రాం వేచి ఉాండే
అవసయాం లేకుాండ్డ, జరుగుతాయి.
రిపర్కన్స రేట్: ఈ బెాంచ్ మార్డ్ు రేట్ ఆధాయాంగా, ఫోోట్టాంగ్ రేట్ రుణాల వడ్డడరేట్,
నియీయిాంచఫడుత్తాంది. వడ్డడయొఔు రిపర్కన్స రేట్, వివిధ బ్మాంకులు, వారి విధానాలను అనుసరిాంచి,
నియీయిస్ియి / సవరిస్ియి.
వయోవృదుధలు (Senior Citizens): అయవై ఏళళ వమస్స పైఫడినవారు.
సెట్టల్డ అకాంట్: ఫకాయిలు ఏఔకాల చెల్ోాంపు విధానాంలో (One Time Settlement) తీరిువేసిన
రుణాలు. రుణగ్రహీత, ఫహుశా పూరిిగా కాకుాండ్డ కొాంత సొముభ చెల్ోాంచినట్లో సూచిస్ిాంది.
ఖాతాదారుని రుణ చరిత్ర అప్డేట్ చేయుటకు ఈ వివరాలు యతి సమాచాయ సాంసథకు (CIC)
తెలుపుతారు.
స్భర్డ్ట కార్డ్డ: క్రెడిట్ కార్డ్డ రిమాణాం లోనే ఉనన పాోసిటక్ కార్డ్డ. వివరాలు విశేోష్టాంచుటకు మైక్రో చిప్
ఔల్గ్ ఉాంట్లాంది. గురిిాంపు, అధకాయము, సమాచాయాం, నిక్షిిముగా ఉాంచుటకు స్యక్షితమైన
మాయగము.

ఫోన్ చేయుటకు, నఖదు చెల్ోాంపులకు భరియు కొనిన ఇతయ అవసరాలకు

వినియోగ్ాంచవచుును.
రుస్ముల ట్టటఔ (Tariff Schedule): ఖాతాదారులకు బ్మాంకు అాందచేసే, ఉతత్తిలు /సేవలపై విధాంచే
రుస్ములు వివరిాంచే ట్టటఔ.
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యూనిఫైడ్స పేమాంట్ ఇాంటర్డ్ఫేజ్ (UPI): ముాందు నిశుయిాంచిన ఇ-మైల్ ఐ డి వినియోగ్ాంచి, స్భర్డ్ట
ఫోన్ దాారా, ర్కాండు బ్మాంకు ఖాతాల భధమ నఖదు ఫదిలీచేసే విధానాం.
అన్పైడ్స చెక్: చెల్ోాంపు చేమకుాండ్డ బ్మాంక్ తిరిగ్ ాంపిన (bounced) చెక్.

అనుఫాంధాం 1
సభగ్ర నోటీస్ బోర్డ్డ నమూనా
(…….తేదీ వయకు నవీఔరిాంచఫడినది)
A. ఖాతాదారులకు అాందిాంచే సేవల సమాచాయాం:
i. కీలఔ వడ్డడరేట్లో, విదేశీ మాయఔ రేట్లో మా శాకలో, వేరుగా ప్రదరిశాంచినాము.
ii. అనిన డిపాజిట్ ఖాతాలు, మావదా బద్రతకొయకై ఉాంచిన భరియు సేఫ్ డిపాజిట్ వాలుటలలో ఖల
వస్ివులకు, నామినేషన్ సదుపామాం ఔలదు.
iii. మాసిన / చినిగ్న నోటోను మారిడిచేస్ిము.
iv. అనిన విలువల నాణేలు అాంగీఔరిస్ిము / మారిడిచేస్ిము.
v. స్థనిఔ / ఫమట్ట చెకుుల వసూలుకు కాలరిమితి కొయకు మా చెక్ వసూలు విధానానిన చూడుడు.
vi. సాంతృపిిఔయాంగా కొనస్గుత్తనన ఖాతాలలో, రూ.______ వయకు ఫమట్ట చెకుులు వెాంటనే జభ
చేస్ిము. (చెక్ వసూలు విధానానిన చూడుడు.)
vii. బ్మాంకుయొఔు బెాంచ్ మార్డ్ు ప్రైమ్ లెాండిాంగ్ రేట్ (BPLR), మారిీనల్ కాస్ట ఆఫ్ లెాండిాంగ్ రేట్
(MCLR) వాట్ట అభలు తేదీ.
B. సేవా రుస్ములు:
క్రభ సాం.

ఖాతా తయహా

ఉాంచవలసిన ఔనీస

ఔనీస నిలా తగ్గనచో

నిలా

వరిిాంచే చారీీలు

(నెలకు / త్రైమాసికానిక

(రూ.)

/ అయధ సాం.నిక) (రూ.)
1.

పదుపు ఖాతా

C. ఫిరామదుల రిష్కుయాం:
i. మీకు ఏదయినా ఇఫఫాంది / ఫిరామదు ఉననటోయితే, దమచేసి వీరిని సాంప్రదిాంచాండి:
ii. శాఖా స్థయిలో మీ ఫిరామదు రిషుయాం కాఔపోయిన యెడల, రీజనల్ / జోనల్ మానేజరును
సాంప్రదిాంచాండి. చిరునామా:_____
iii. మా రిష్కుయాం మీకు తృపిిఔయాంగా లేనటోయితే బ్మాంకాంగ్ ఆాంబుడ్సీభన్ను సాంప్రదిాంచాండి.
_______ (పేరు, చిరునామా, ఫోన్ నాంఫరు భరియు ఇ-మైల్)
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D. ఇతయ సేవలు:
i. డిజిటల్ చెల్ోాంపులు / సేవలుక్యడ్డ సభక్యరుస్ిము.
ii. ప్రథమిఔ పదుపు ఖాతా తెరుస్ిము.
iii. ప్రతమక్ష నునలు స్ట్రాఔరిస్ిము. (దమచేసి చలానుపై PAN /TAN తెలువలెను. చలానులు, డ్రాప్
బ్క్సలో వేమవదుా) (ఈ సదుపామాం ఉననచో)
iv. ప్రజా బవిషమ నిధ (Public Provident Fund) ఖాతాలు తెరుస్ిము (ఈ సదుపామాం ఉననచో)
v. వయోవృదుధల పదుపు థఔాం, 2004 ఇచుట ఔలదు (ఈ సదుపామాం ఉననచో)
vi. ప్రధాన భాంత్రి రోజ్గార్డ్ యోజన/ ఇతయ కేాంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభ్యతా ప్రయోజిత థకాలు లభిాంచును (ఈ
సదుపామాం ఉననచో)
vii. ఎమ్ ఎస్ ఇ రుణాలు /ఉతత్తిలు / ముద్రా రుణాలు జారీచేస్ిము.
viii. కస్న్ క్రెడిట్ కారుడలు జారీ చేస్ిము (ఈ సదుపామాం ఉననచో)
ix. పి ఎాం సహామఔ నిధక విరాళాలు స్ట్రాఔరిస్ిము
E. చినన పుసిఔ రూాంలో లభిాంచే సమాచాయాం
(దమచేసి మా సహామఔ సిఫఫాందిని సాంప్రదిాంచాండి)
i. పైన A నుాంచి D వయకుఖల అాంశాలు
ii. నోటో మారిడిక, సిట్టజన్స చాయటర్డ్.
iii. స్ధాయణ లావాదేవీలకు కాలరిమితి.
iv. అనిన ఔర్కనీస నోటో సారూము భరియు బద్రతా అాంశాలు.
v. డిపాజిట్లో, చెక్ వసూళ్ళళ, ఫిరామదుల రిష్కుయ విదానాం, రిహాయాం, ఫకాయిల వసూలు, తాఔట్లట
స్ాధీనయచుకొనుట, ఖాతాదారుల హకుులు భరియు ఖాతాదాయో యక్షణ పై విధాన త్రాలు.
vi. అనిన సేవలకు రుస్ములు (ఉచిత సేవలతో సహా)
vii. నామమమైన విధానాల కోడ్స /క్రెడిట్ కార్డ్డ లావాదేవీలకు నామమమైన కోడ్స /ఖాతాదారులకు బ్మాంక్
నిఫదధ నిమమావళి / ఎమ్ ఎస్ ఇ లకు బ్మాంకు నిఫదధత.
ఫమట ప్రదరిశాంచే సమాచాయాం:

 బ్మాంక్ పేరు /శాక పేరు

 వాయాంలో, శెలవు దినము

 వాయాంలో శాక నిచేమని రోజు
 శాక నివేళలు

61

ఖాతాదారులకొయకు బ్మాంకుల నిఫదధతా నిమమావళి – జనవరి 2018

వివయణలు
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ఈ కోడ్స, రిజర్డ్ా బ్మాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా, ఇాండిమన్ బ్మాంక్స అస్తసియేషన్ (IBA), భరియు
సభ్యమలైన ఇతయ బ్మాంకుల సహకాయాంతో, బ్మాంకాంగ్ కోడ్సస అాండ్స స్టాండర్డ్డ్ బోర్డ్డ ఆఫ్ ఇాండియాచే
(BCSBI), రూపాందిాంచఫడినది. యోఖమమైన, నామమఫదధమైన బ్మాంకాంగ్ విధానాలను, ఔనీస
ప్రమాణాలను నెలకొలుట, పాయదయశఔత మరుగుయచుట, ఉననత ప్రమాణాలు నిరేాశాంచుట
అనినట్టకీ మిాంచి బ్మాంకులు – ఖాతాదారులకు భధమ బ్ాంధవామనిన ఫల్షటాంచేసి, తదాారా
స్మానుమడిక బ్మాంకాంగ్ వమవసథటో విశాాస్నిన వృదిధ చేయుట, ఈ కోడ్సయొఔు ప్రధాన ఉదేాశాం.
బ్మాంకులు తభ సేవలు అాందిాంచుటలో, బ్మాంకాంగ్ కోడ్సస భరియు ప్రమాణాలు త్త చ
తకుాండ్డ అనుసరిచేవిధాంగా యమవేక్షిాంచుటకు, రూఢియచుకొనుటకు, BCSBI, ఫిబ్రవరి 2006
లో నెలకొలఫడిాంది.
BCSBI ర్కాండు విభినన కోడ్సలను రూపాందిాంచిాంది -కోడ్స ఆఫ్ బ్మాంక్స ఔమిట్మాంట్ ట్ల బ్మాంక్స
ఔసటభర్డ్స (Code of Banks’s Commitment to Customers) భరియు కోడ్స ఆఫ్ బ్మాంక్స ఔమిట్
మాంట్ ట్ల మైక్రో అాండ్స స్భల్ ఎాంటర్డ్ప్రైజెస్ (Code of Bank’s Commitment to Micro and
Small Industries). BCSBIలో సభ్యమలైన బ్మాంకులు (షెడ్యమల్డ వాణిజమ బ్మాంకులు, నఖయ సహకాయ
బ్మాంకులు, ప్రాంతీమ గ్రామీణ బ్మాంకులతో సహా) ఈ కోడ్సస పాట్టాంచుటకు అాంగీఔరిాంచాయి.
BCSBI, దాని ప్రతితిి రీతామ, ఫిరామదుల రిష్కుయ వేదిఔగా ఉదేాశాంచఫడలేదు. ఫిరామదులను,
వమవస్థఖత లోట్లపాటోను (విధానాలు, కాయమసయళి, వాడుఔలలోని లోపాలను) గురిిాంచడ్డనిక
మాత్రమే రిశీల్ాంచి, వాట్ట దిదుాబ్ట్లకై చయమలు చేడుత్తాంది.
BCSBI గురిాంచి భరినిన వివరాలకు దమచేసి, www.bcsbi.org.in వెబ్సైట్ దరిశాంచాండి.

బ్మాంకాంగ్ కోడ్సస అాండ్స స్టాండర్డ్డ్ బోర్డ్డ ఆఫ్ ఇాండియా
C-7, 4 ఫోోర్డ్, రిజర్డ్ా బ్మాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా బిల్డాంగ్,
బ్ాంద్రా కురాో కాాంపోక్స, ముాంబై - 400 051
టెల్ఫోన్: 022-2657 3724 / 2657 3371
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