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सूआम, लघु व म#यम उोग िवकास अिधिनयम 2006 म#ये *या+या केले,या सूआम व लघु 

उोगांशी *यवहार करताना बँकांनी कमीत कमी कसा दजा2 राखावा या संदभा2तील ऐि6छक 

संकेत संिहता आहेत. यामुळे तु:हाला संर;ण िमळते व बँकांनी तुम6याशी नेहमीचे *यवहार 

करताना आिण आिथ2क संकटा6या काळात कसे वागले पािहजे हेही कळते. 

 

हे संकेत संिहता िरझ*ह2 बँके6या िनयामक िकंवा पय2वे;क अनुदेश सूचनां6या बदली िकंवा 

ऐवजी िदलेले नाहीत. िरझ*ह2 बँकेने वेळोवेळी िदले,या सूचनांचा आ:ही उपयोग कB. िनयामक 

सूचनांप े;ा वरचा ःतर संकेत संिहता6या तरतूदीम#ये असेल व वरचा ःतर :हणजे 

आम6याCारे ऐि6छकिरDया ःवीकारले,या सवEFम ूथा असतील, हे आमचे तु:हाला वचन 

आहे.  संकेत संिहताम#ये `तु:ही' :हणजे भारतातील सूआम व लघ ुउोग (सूआम आिण लघु 

उोग) व आ:ही :हणजे Iयां6याशी माहक *यवहार करत असेल ती बँक. 

 

1.1. िनयमांची उिKLे 
 

संकेत संिहतेचा उKेश असा आहे. 
 

क.   काय2;म बँिकंग सुिवधा उपलNध कOन देऊन MSE ;ेऽाला सकाराDमक ऊजा2/वाव देणे. 

ख. तुम6याशी *यवहार करताना चांग,या व योRय बँिकंग दजा2चा ःतर राखणे. 

ग.   पारदिश2ता वाढिवणे Iयामुळे बँके6या सेवेतून तु:हाला काय अपेि;त आहे, याबKल 

तुमची जाण वाढेल. 

घ. पिरणामकारक संपका2Cारे तुम6या उोगांबKलची आमची समज वाढवणे. 

ड़. *यवहाराचा वरचा दजा2 गाठUयासाठी ःपधा2Dमक माकV टींग उFेजीत करणे. 

च. तु:ही  व तुमची बँक याम#ये योRय व िज*हाWयाचे नाते िनमा2ण करणे. 

छ. बँिकंग आवँयकतेनुसार वेळेवर व लवकर सेवा देणे. 

ज. बँिकंग ूणाली म#ये िवYास वाढिवणे. 

 

 िवभाग 2 मिधल मु+य बांिधलकीने संकेत संिहताचा दजा2 राखला जाईल. 

 

1.2. संकेतांचा वापर 

 

खाली िदले,या सव2 उDपादने व सेवांना हे संकेत लाग ूआहेत,  जरी शाखा िकंवा  उपशाखा  

Dयां6यातफV  काम करणारे एजंट, काउंटरवBन, फोनवOन, पोLाने, इले^शॉिनक मा#यमाने, 
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इंटरनेट िकंवा इतर कोणDयाही पaतीने वापर केलेला असू दे, तथािप येथे उ,लेिखलेली सव2 

उDपादने आम6यातफV  देऊ केलेली असतील िकंवा नसतील. 

क. चालूचालूचालूचालू खातेखातेखातेखाते, मुदतमुदतमुदतमुदत ठेवीठेवीठेवीठेवी, आवतb  ठेवी, व इतर सव2  ूकारची जमाजमाजमाजमा खातीखातीखातीखाती 

ख. ूदान (Payment) सेवा, जसे प ेमcट ऑड2र, प ैसे पाठिवUयाची सुिवधा जसे धनाकष2 

(िडमांड साiट), वायर शाjसफर व सव2 इले^शॉिनक मा#यमे जसे, आरटीजीएसआरटीजीएसआरटीजीएसआरटीजीएस, 

ईएफटीईएफटीईएफटीईएफटी, एनईएफटीएनईएफटीएनईएफटीएनईएफटी िकंवा इतर कोणताही माग2. 

ग. सरकारी *यवहाराशी  संबंिधत बँिकंग सेवा 

घ. डीमटॅ खाते, समतू,य, सरकारी रोखे 

ड़. भारतीय चलनी नोटा बदलUयाची सुिवधा  

च. सुरि;त ठेव लॉकर सुिवधा, सुर;ा ठेव सेवा, चे^स िःवकारणे 

छ.      कज2 व इतर बेिडट सुिवधा Iयाम#ये प ुढील बाबींचा समावेश असेल- कॅश बेिडट,  

ओ*हर साiट, चेक आिण िबल पचVस/िडःकाउंट (देशांतग2त व िवदेशी दोjहीं), लेटर 

ऑफ बेिडट खाली िदले,या कागदपऽांचे िनगोिशएशन (देशांतग2त व िवदेशी दोjहीं), 

आिण नॉन फंड बेःड जसे देशांतग2त आिण/िकंवा िवदेशी लेटर ऑफ बेिडट (डी/पी 

िकंवा डी/ए), हमी देणे (देशांतग2त व िवदेशी दोjहीं), देशांतग2त व िवदेशी िब,स िकंवा 

कले^शनचे चेक, िबलचे को-ऍ^सेपटjस िकंवा ए*हलायजेशन, बायस2 बेिडट इDयािद     

ज. प ैसे बदलून देUयासह फेमा अतंग2त/भारतीय िरझ*ह2 बँके6या माग2दश2क सूचनांनुसार  

िवदेशी िविनमय सेवा. 

झ. आम6या शाखांCारे आिण/िकंवा आम6या अिधकृत ूितिनधी िकंवा एजंट Cारे िवकली 

जाणारी ऽयःथ प; िवमा व गुंतवणूक उDपादने. 

ञ.   बेिडट काड2, डेिबट काड2, एटीएम काड2, ःमाट2 काड2  अशी काड2 उDपादने व सेवा  

त.   फॅ^टरींग सेवा 

थ.   मचrट सेवा (*यापारी सेवा) 
 

 (ठळक अ;रातील शNदांचे अथ2 "शNदाथ2" या िवभागात िदले आहेत). 

 

2. मु+य बंधने 

 

2.1. आमची मु+य बंधने  

 

2.1.1.   तुम6याशी सव2 *यवहारां6या बाबतीत िवचारप ूव2क व योRय वत2न करणे.  

 

अ. बँके6या काऊंटरवर र^कम/चेक ःवीकारणे व देणे या िकमान बँिकंग सुिवधा प ुरव.ू 

ब. जलद आिण चांगली सेवा आिण बेिडट देऊ. 

क.   आमची उDपादने व सेवा प ुरिवUयात आिण  पaित व ूथा या बाबतीत या संिहतेमिधल 

बािधलकी व दजा2 राख.ू 
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ड. आ:ही याचीही काळजी घेऊ की आमची उDपादने व सेवा यांचा संबंिधत कायदे व 

िनयम  यां6याशी ताळमेळ असेल. 

इ. आमचे तुम6याशी *यवहार हे एकाDमतेचे  नैितक  तDव पाळणारे व पारदश2क 

असतील. 

फ. सुरि;त व िवYसनीय बँिकंग व ूदान ूणालीचा आ:ही वापर कO. 

ग.    िवFीय अडचणींचा सहानुभूतीप ूव2क िवचार करUयाचा ूयs कO. (खालील परॅा 5.8  

      पहा).   

 

2.1.2. आमची आिथ2क उDपादने व सेवा कशी कामे करतात हे तु:हाला समजUयाठी - 

 

अ. तु:हाला खालील प ैकी कोणDयाही एका िकंवा Dयाप े;ा जाःत भाषांम#ये मािहती  

      प ुरिवणc - िहंदी, इंमजी िकंवा ःथािनक भाषा. 

ब. आम6या जािहराती व ूवत2न सािहDय हे ःपL असेल व गैरसमज कOन देणारे 

 नसेल याची काळजी घेणे. 

क. तु:हाला आम6या उDपादनांची व सेवांची ःपL मािहती देणे, अटी व शतb व *याजदर/ 

सेवा आकार जो लाग ूअसेल Dयािवषयी मािहती देUयाची काळजी घेणे. 

ड. आमची उDपादने तु:हाला चकुी6या पaतीने िवकली जाणार नाहीत 

ई. तु:हाला कोणDया सुिवधा िद,या जातात व Dया कशा vयाय6या याची मािहती देणे 

तुम6या ूwांसाठी तु:ही कोणाला व कसे भेटावे यािवषयीची मािहती तु:हाला देणे. 

 

2.1.3. तुमचे खाते िकंवा सेवा यांचा उपयोग करUयासाठी मदत करणे. 

 

अ. तु:हाला िनयिमत योRय मािहती प ुरिवणे 

ब. *याजदर, आकार िकंवा अटी व शतb याम#ये काहीही बदल झा,यास तु:हाला कळिवणे. 

क. तुम6या माहीतीसाठी बँकेत ूदिश2त करUया6या गोLी.  

 

i. आ:ही देत असले,या सेवा 

ii. चालू खाDयासाठी आवँयक िकमान िश,लक व िकमान िश,लक न ठेव,यास 

लागणारा आकार 

iii. तुमची काही तबार असUयास तु:ही शाखेतील कोणDया अिधका-याला भेटावे, Dयाचे 

नाव 

iv. शाखेम#ये तुम6या तबारीचे िनवारण न झा,यास तु:ही Iया झोनल/ूादेिशक 

*यवःथापकाला भेटू शकता Dयाचे नाव व पFा. 

v. शाखा Iया बँिकंग लोकपाला6या jयाियक ;ेऽाखाली येत असेल Dयाचे नाव व पFा. 

vi. प ुिःतके6या ःवBपात उपलNध असलेली मािहती. 
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ड. खालील गोLींबKलची आमची नीती आम6या वेबसाईटवर िदली आहे - 

 

i. चेक जमा करणे 

ii. तबार िनवारण 

iii. नुकसान भरपाई  

iv. देय रकमा घेणे व सुर;ा परत घेणे 

 

2.1.4. Iया गोLी चकुी6या होऊ शकतात अशा वेळी खालीलूमाणे चटकन व सहानुभूतीप ूण2 

वागणे - 

 

अ. चकुा ताबडतोब दOःतु  करणे व आम6या चकुीमुळे जर बँकेने काही आकार लावला  

      असेल  तर तो रK करणे. 

ब. तुम6या तबारींची ताबडतोब दखल घेणे. 

क. जर तुमचे समाधान झाले नाही तर ती तबार कशी प ुढे jयावी याबKल मािहती देणे  

 (खालील पिर6छेद 10 पहा) 

ड. बँकेतील तांिऽक चकुीमुळे  कामात अडथळा आ,यास पया2यी  योRय माग2 वापरणे. 

 

2.1.5. तुमची सव2 वैयिyक व *यावसाियक मािहती खाजगी व गुz ठेवणे.  

 

खालील पिर6छेद 4 मिधल बाबीं6या अधीन आ:ही तुमची सव2 वैयिyक व 

*यावसाियक मािहती खाजगी आिण गुz ठेव.ू 

 

2.1.6. संिहता जनतेपयrत पोचिवUयासाठी आ:ही हे कO. 

 

अ. तु:ही (िवमान माहकांनी) मागणी के,यास आ:ही संिहतेची ूत तु:हाला काऊंटरवBन 

देऊ िकंवा इले^शॉिनक मा#यमाने िकंवा मेल  Cारे देऊ. 

ब. तु:ही नवीन माहक असाल तर खाते उघडताना संिहतेची एक ूत िवनामू,य देUयात  

 येईल. 

क. संिहता ूDयेक शाखेम#ये व आम6या वेबसाईटवर पहाUयासाठी उपलNध असेल. 

ड. संिहतेशी संबंिधत मािहती तु:हाला देUयात व संिहते ूमाणे ूDय;ात वागUयासाठी 

आमचे कम2चारी ूिशि;त असतील याची आ:ही काळजी घेऊ. 

 

2.1.7. भेदभावमुy नीतीचा अिंगकार करणे व ूDय;ात आणणे. 

  

आ:ही उोगाचा ूवत2क/मालक/भागीदार यां6या बाबतीत वय, वंश, िलंग, वैवािहक 

दजा2, धम2 िकंवा अप ंगDव यावर आधािरत भेदभाव करणार नाही. 



 

 

5 

3. मािहती  

 

तु:ही खालीलप ैकी कोणDयाही मा#यमातून *याजदर, सामाjय शु,क व आकार यासंबंधीची 

मािहती िमळव ूशकता. 

 

अ. आम6या शाखेत िकंवा हे,प -लाईनवर फोन कOन 

ब. आम6या वेबसाईटवर 

क. आ:ही यासाठी नेमले,या कम2चा-यांकडे िकंवा मदतीसाठी नेमले,या कम2चा-यांकडे 

चौकशी कOन 

ड. आम6या शाखेत आिण वेबसाईटवर उपलNध असले,या सेवा  माग2दश2क (टेिरफ शे}युल  

      पाहनू ) पाहन ू (खालील 3.3. संदभ2 पहावा) 

 

3.1.  आ:ही हे कO. 

 

अ. आम6या वेगवेगWया योजनांबKल, िवशेषतः  एमएसई साठी असले,या, मािहती देऊ 

ब. तु:हाला हवी असलेली आमची उDपादने व कजV जसे कॅश बेिडट, मुदत कजV (टम2 

लोन), गरंॅटी, बील िडःकाऊंिटंग/खरेदी, ऑफ बलॅjसशीट बाबी यांची मु+य वैिशं�ये 

सांगून ःपL मािहती  देऊ, Iयाम#ये लाग ू असलेला *याजदर, *याजदर मोजUयाची 

पaत, शु,क व आकार यांचा समावेश असेल. 

क. तु:ही िनवडलेली आमची उDपादने व सेवा तुम6या गरजेनुOप योRय अशी कOन देऊ. 

ड. आ:ही जी उDपादने व सेवा एकाप े;ा जाःत मागाrनी देत असू (जसे, एटीएम Cारे, 

 इंटरनेटवर, फोनCारे, शाखेम#ये वगैरे) तर Dयाची मािहती देऊ व Dयािवषयी अिधक  

 मािहती तु:हाला कशी िमळेल हे ही सांग.ू 

इ. आम6या कायदेिवषयक, िनयामक व आंतिरक नीती6या गरजांसाठी तुमची ओळख व 

पFा िसa करUयासाठी कोणती मािहती आ:हाला लागते,  हे आ:ही तु:हाला सांग.ू 

 

3.2. *याजदर 
 

*याजदरातील बदल 

 आ:ही तु:हाला *याजदरात कोणताही बदल झा,यास सात िदवसां6या आत खालील 

प ैकी कोणDयाही तु:हाला सोयी6या अशा पaतींनी आप,याला कळवू. 

i. पऽ 

ii. ई-मेल 

iii. एसएमएस 
 

 ही मािहती आ:ही तुम6यासाठी आम6या शाखांम#ये तसेच वेबसाईटवर उपलNध कOन देऊ. 
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3.3 टेरीफ शे}युल (ूशु,क अनुसूची) 

 

3.3.1.  शु,क व आकार 

 

अ. तु:ही िनवडलेली कोणतीही उDपादने व सेवा जसे, िकमान िश,लक न ठेवणे, बाहेरचे 

चेक गो ळा करणे, खातेपऽक, िडमांड साiट व चेकबुक देणे, खाते बंद करणे व एटीएम 

मधनू प ैसे काढणे व भरणे यांना लागू असलेले आकार शु,क तु:हाला कळव.ू  

ब. िविवध सेवांसाठी बँकेने लावलेले शु,क व आकार बँके6या मंडळाने िकंवा कोणDयाही      

स;म ूािधका-याने माjय केलेले असतील. Iयांची अिधकािरता सव2 शाखांसाठी असेल,       

या संदभा2त िनण2य घेUयासाठी मंडळाने ूािधकृत केले असेल व सव2 ूकार6या      

माहकांसाठी योRय व भेदभावमुy असेल यांची आ:ही काळजी घेऊ. 

क. आ:ही आम6या शाखांम#ये शु,क अनुसूची बKलची नोटीस लाव ू व ती  तु:ही      

िवनाशु,क पाह शकताू .   

ड. आम6या वेबसाईट वर व शाखांम#ये िवनामू,य िद,या जाणा-या सेवांची सूची ूदिश2त 

कO.  

इ. तु:ही िनवडले,या उDपादने/सेवांचा लाभ घेताना लाग ूअसले,या अटी व शतb यांचा 

भंग झा,यास/िकंवा न पाळ,यास तु:हाला लाग ूहोणा-या दंडा बKलची मािहती आ:ही 

प ुरव.ू 

ई. शाखा कोअर बँिकंग सो,युशन (CBS) म#ये पिरवित2त झा,याबKल शु,क वाढवणार 

नाही. 

 

3.3.2. शु,क व आकार यातील बदल 

 

जर आ:ही कोणतेही आकार वाढवले िकंवा नवीन बदल केले तर ते आ:ही नवीन बदल 

लाग ूहोUयाप ूवb एक मिहना खातेपऽक, ईमेल, एसएमएस/शाखांमिधल नोटीसबोड2 Cारे  

आधी जाहीर कO. ही मािहती आम6या वेबसाईट वर देिखल देऊ. 

 

3.4. अटी आिण शतb 

 

अ. तु:ही Iया सेवा मािगत,या असतील, Dया6याशी संबंिधत अटी व शतb आ:ही तु:हाला 

 आधीच सांग ू

ब. सव2 अटी व शतb योRय असतील, िवशेषतः नामांकन सुिवधा, भार व बंधने या बKलचे 

योRय अिधकार िदले जातील आिण श^यतोवर ही माहीती सा#या सो�या भाषेत िदली 

जाईल. 
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3.4.1. अटी व शतb मिधल बदल 

 

अ. अटी व शतb मिधल बदल आ:ही आप,याला खालील मागाrनी कळव.ू 

i. पऽ 

ii. ईमेल 

iii. एसएमएस 

आ:ही ही मािहती आम6या वेबसाईवर व शाखांम#ये उपलNध कOन देऊ. 

ब. साधारण कोणतेही बदल करताना एक मिहjयाप ूवb सूचना देUयात येईल. 

क. जर कोणतीही सूचना न देता आ:ही बदल केले तर असे बदल आ:ही 30 िदवसात 

सूिचत कO.  �ा बदलांमुळे जर तुमची गैरसोय होणार असेल तर तु:ही कोणतीही सूचना 

न देता 60 िदवसांत तुमचे खाते बंद कO शकता िकंवा बदलू शकता. यासाठी तु:हाला 

कोणताही Iयादा आकार िकंवा *याज लागणार नाही. 

ड. जर आ:ही एका वषा2त मोठे बदल िकंवा खपू छोटे बदल केले तर आप,या िवनंती नुसार 

नवीन अटी व शतb यांची ूत देऊ. 

 

4. गोपनीयता आिण गुzता 

 

अ) आ:ही तुमची सव2 वैयिyक मािहती गोपनीय व गुz ठेव ू(जरी तु:ही नंतर आमचे माहक 

नसलात तरी).  खालील तDव आिण नीती Dयासाठी आमचे माग2दश2क असतील. तु:ही ःवतः 

िदलेली िकंवा अjय मागा2ने िमळालेली तुम6या खाDयासंदभा2तील मािहती आ:ही कोणालाही 

अगदी आम6याच दसु-या कंपनीला सुaा देणार नाही.  फy Dयासाठी खालील बाबींचा अपवाद 

असेल. 

i) आ:हाला कायाने जर ती मािहती ावी लागली. 

ii) ही मािहती जाहीर करणे हे  जनतेूित कत2*य असले. 

iii) जर आमचे िहत सांभाळUया6या आिण/िकंवा िववेकी जोखीम कमी करUया6या 

रणनीतीनुसार मािहती ावी लागली (उदाहरणाथ2, घोटाळा रोखणे) परंत ुतु:ही िकंवा 

तुम6या खाDयाची मािहती  (तुमचे नाव व पFा) आम6याच इतर कंपjयांसह कोणालाही 

िवपनासाठी देUयासाठी आ:ही हे कारण :हणून वापरणार नाही. 

iv) जर तु:ही आ:हाला मािहती उघड करायला सांिगतली िकंवा आम6याकडे Dयासाठी 

तुमची लेखी परवानगी असेल. 

 

ब)   तुम6यािवषयी  बँकर संदभ2 आम6याकडे मािगतला गेला तर तो देUयाप ूवb  आ:हाला  

तुमची लेखी परवानगी लागेल. 

क) तुम6यािवषयी वैयिyक मािहती मागिवUयासाठी स#या अिःतDवात असले,या 

काया6या चौकटीतील तमुचे अिधकार आ:ही तु:हाला समजावून देऊ.  
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ड)   तु:ही ःपLपणे आ:हाला अिधकार िद,यािशवाय आ:ही तुमची वैयिyक मािहती 

िवबी6या कारणासाठी कोणालाही देणार नाही िकंवा आ:हीही वापरणार नाही. 
 

4.1. कज2 मािहती कंपनी 

 

अ. कज2 मािहती कंपjया [CIC] ची भूिमका तु:हाला समजावून सांग ूव Dयांनी Dयां6या 

सभासदांना प ुरिवले,या मािहतीचा तु:हाला पत िमळिवUयासाठी काय पिरणाम होईल हे 

ही सांग.ू 

ब. जे*हा तु:ही खाते उघडाल, ते*हा तुम6या खाDयाबKलची मािहती CIC ला देऊ, 

Iयाम#ये तु:ही आ:हाला देय असलेले वैयिyक/*यवसायासाठीचे कज2, तसेच तुम6या 

खाDयाचा वापर आिण वेळोवेळी आ:ही तुम6या खाDयाची करीत असलेली िनरी;णे 

यांचा समावेश असेल.  

क.   आम6याकडून घेत,या गेले,या कज2 र^कमेची  मािहती आ:ही दर मिहjयाला CIC ला  

देतो. 

ड. CIC ला  पाठवले,या अहवाला म#ये तु:ही आम6याकडून घेतले,या वैयिyक कजा2ची 

मािहती खालील बाबतीत िदली जाते. 

i. तुम6या कजा2चे हzे िश,लक असतील. 

ii. कजा2ऊ र^कम वादमःत असेल. 

iii. तु:ही असे ूःताव आणले असतील, Iयांनी आमचे समाधान झाले नसेल. 

 

ई. तु:ही कजा2चे काही हzे आधी भरले नसतील, पण Dयानंतर िनयिमत भरले असतील, 

तर आ:ही Dया6या प ुढील मिहjया6या अहवालात ही मािहती CIC कडे पाठव.ू 

फ.   तुम6या खाDयाबKल CIC ला आ:ही मािसक तDवावर अयावत ठेव,ू जसे िवशेषतः 

जे*हा  सबःटँडड2 मधनू तुमचे खाते ःटँडड2 होईल आिण/िकंवा आम6या मतानुसार तुमचे 

खाते िनयिमत/बंद झा,यानंतर लगेच. 

 ग. जे*हा तु:ही आम6याकडून कज2 सुिवधा मागता ते*हा तुम6या िवनंतीनुसार व तु:ही 

योRय शु,क भर,यानंतर CIC कडून आ:हाला िमळालेली बेिडट इjफमVशनची ूत तु:हाला 

देऊ. 

 

5. कज2 देणे 

 

क.   आमची कज2 देUयाची नीती ही रा�ीय नीती व िविनयामक िहताचे ूितिबंब असेल. एक  

 िखडकी योजनेCारे सव2 सुिवधा देUयाचा आ:ही ूयs कO. 

ख. आ:ही आम6या वेबसाईटवर सूआम आिण लघु उोग नीती देऊ. आम6या शाखांम#येही 

उपलNध कOन देऊ. वसूली कंपjयांची मािहती आ:ही आप,या िवनंती नुसार नाममाऽ 

प ैसे घेऊन ही ूत आप,याला देऊ. 
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ग. खालील िवषयाविरल नीती आम6या वेबसाईटवर देऊ तसेच आम6या शाखेत उपलNध       

कOन देऊ. 
 

 सूआम आिण लघु उोगांसाठी कज2 देणे. 

 सूआम आिण लघु उोगांचे प ुनव2सन करणे. 

घ. आ:ही तु:हाला उपलNध सुिवधा व शु,क आिण सूआम आिण लघ ुउोग साठी बेिडट 

गरंॅटी फंड शःट 6या बेिडट गरंॅटी योजने6या अटींची मािहती देऊ. ही योजना पाऽ 

बँकांCारे िदली जाते व CGTMSE सूआम आिण लघु उोगासाठी हमी योजना :हणून 

लोकिूय आहे. स#या ही योजना नवीन तसेच प ूवbपासून असले,या सूआम आिण लघु 

उोग साठी लागू आहे. Iयात कमाल बेिडट मया2दा ूDयेक कज2दारासाठी O.100 लाख 

(Oपए शभंर लाख) असले,या सेवा उोगांचा समावेश आहे परंतु िकरकोळ *यापारी, 

शै;िणक संःथा. ूिश;ण संःथा व ःवमदत गट (एसएचजी) यांचा समावेश नाही. 

ड. जे*हा कज2 कोणDयाही चालू अथ2सहा�य योजनेखाली येऊ शकत असेल, ते*हा अशा 

योजनेची वैिशं�ये व तु:हाला Dयासाठी प ूण2 करावी लागणारी आवँयकता यांची 

मािहती देऊ. 

च. भावी कज2दारांसाठी िवFीय ूबंध या िवषयाविरल �ान िमळिवUया6या �Lीने काय2बम 

आयोिजत करUयाचा ूयs कO. 

छ. क,पना व सूचनांचे आदान-ूदान करणारा िनयिमत माग2 :हणून  ठरािवक 

कालाविधनंतर सूआम आिण लघु उोग कज2दारां6या बैठका आयोिजत करUयाचा ूयs 

कO.   

 

5.1 अज2 

 

क. आ:ही सरळ, समजUयास सोपा, ःटjॅडड2 अज2 िवनामू,य उपलNध कO. 

ख. तुमचा अज2 सव2 त-हेने पिरप ूण2 *हावा :हणून अजा2सोबत ावया6या दःतावेजांची सूची 

(कायदेशीर व िविनयामक आवँयकतेनुसार) देऊ. गरज पडली तर, तुमचा अज2 

भरUयासाठी तु:हाला मदत कO. 

ग. तु:हाला अज2 देतानाच, लागू *याजदर, वािष2क *याजदर व जर असतील तर 

शु,क/आकार, आिण इतर कोणतीही तुम6या िहतास बाधक अशी गोL असेल तर सांग ू

यामुळे इतर बँकांशी अथ2प ूण2 तुलना कOन िनण2य घेUयात तु:हाला मदत होईल. 

घ. ूDय; िकंवा ऑनलाईन अज2 भर,यावर Dयाची िलिखत पोचपावती िदली जाईल, 

Iयाम#ये तुमचा अज2 िनकाली काढUयास लागणारा वेळ िदलेला असेल. 

ड. साधारणतः उधार सुिवधेचा अज2 देतानाच अजा26या ूिबयेसाठी लागणारी सव2 मािहती 

गोळा केली जाईल. जर याप े;ा जाःत काही मािहतीची गरज पडली तर, आ:ही अज2 

िमळा,यापासून कामा6या सात िदवसां6या आत तमु6याशी संपक2  कO. 
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च. स#या चालू असले,या कज2 सुिवधेचे नूतनीकरण करताना ती सुिवधा समाधानकारक 

िरDया चालू अस,यास, जी मािहती आम6याकडे अगोदरच नाही, फy अशीच मािहती 

तुम6याकडून घेUयाचा ूयs कO. 

छ. आम6याकडून माjय झालेले व तु:ही घेतलेले कज2/उधार सुिवधेसाठी लागू असले,या 

अDयंत महDवा6या अटी व शतb (MITC) तु:हाला देऊ. 

ज. तुम6या अजा2ची िःथती तु:हाला ऑनलाईन जाणून घेता यावी यासाठी ूयs कO. 

झ. मंजूर झाले अथवा नाही झाले तरी, O.5 लाखापयrत6या कजा2साठी कोणतेही ूिबया 

शु,क लावणार नाही. 

ञ. O.5 लाख पयrतचा कज2 सुिवधेचा िकंवा कज2 सुिवधा वाढिवUयाचा तुमचा अज2 अज2 

िमळा,यापासून दोन आठव}यात िनकाली काढू, O. 5 लाख ते 25 लाख पयrतचा अज2 

चार आठव}यात तर O. 25 लाखाप े;ा जाःत रकमेचा अज2 आठ आठव}यात िनकाली 

काढू, माऽ सव2 त-हेने तुमचा अज2 प ूण2 असावा व सूचीम#ये िद,याूमाणे सव2 

दःतावेज अजा2सह िदलेले असावेत.  

 

 

5.2. पत (बेिडट) मू,यांकन 

 

क. i.   आमचे कम2चारी/यासाठी नेमलेले एजंट तुम6या काया2लया6या/घर6या प�यावर  

        तुम6याशी संपक2  कOन तु:ही अजा2त िदलेली मािहती पडताळन पाहतीलू . 

ii. तु:हाला प ैसे देUयाप ूवb िकंवा तुम6या ओ*हरसाiट िकंवा कजा2ची मया2दा 

वाढवUयाप ूवb, तुम6या अजा2चे सा;ेपाने मू,यांकन कO. 

iii. तु:ही तबार केले,या आराख}याचा वाजवीपणा आ:हाला योRय वाटला पािहजे. 

iv. तुम6या कजा2ची आवँयकता तपासून पाहताना आ:ही तुम6या धंाचा हंगामीपणा 

व चबीयता िवचारात घेऊ आिण गरज असेल तर, ःवतंऽ कमाल व िकमान 

कज2सीमा िनधा2िरत कO. 
 

ख. योRय मू,यांकन करUयासाठी आ:हाला खालील मािहतीची आवँयकता असेल 

 

i. कजा2चे कारण 

ii. तुम6या धंाची योजना 

iii. तुम6या धंातून प ैशाची आवक, नफा आिण स#या असलेली िवFीय बांिधलकी, 

जेथे गरज असलेले तेथे लेखा िववरणपऽे जोडावीत 

iv. तुमची वैयिyक िवFीय बांिधलकी 

v. याप ूवb तु:ही तुमचे प ैसे/भांडवल कसे हाताळले होते? 

vi. बेिडट इjफमVशन कंपनीकडून िमळणारी मािहती 

vii. पतमानांकन कंपनींकडून िमळालेला अस,यास, दजा2  

viii. इतरांकिडल मािहती, जसे दसरे सावकारु /धनको 
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ix. बाजार आहवाल (माकV ट िरपोट2) 

x. जर कज2 आवँयकता O.100 लाखापयrत असेल तर काही तारण (ूितभूित) ठेवले 

आहे का िकंवा CGTMSE िवमा उपलNध आहे का 

xi. इतर आनुषंिगक मािहती    
 

ग)  आ:ही हे कO- 
 

i. O. 10 लाख िकंवा िरझ*ह2 बँकेने वेळोवेळी िनधा2िरत केले,या कज2मया2देपयrत आ:ही 

सपािY2क (कोलटॅरल) सुर;ेचा आमह धरणार नाही 

ii. तुमची आिथ2क िःथती चांगली अस,याबKल व तुमचा प ूवVितहास चांगला 

अस,याबKल आमचे समाधान झाले तर O.25 लाखपयrतचे कज2 सपािY2क 

सुर;ेिशवाय देUयाचा िवचार कO. 

iii. तु:हाला माjय केलेली O.100 लाखपयrतची कज2 मया2दा CGTMSE 6या कज2 हमी 

योजनेखाली घेUयासाठी तुमची अनुमती घेऊ आिण Dयामुळे O.100 लाख कमाल 

मया2देपयrत सपािY2क ूितभूती आिण/िकंवा ततृीय प;ीय हमी देUयाचा आमह 

धरणार नाही; जर ही सुिवधा आम6यातफV  संमत केलेली पाऽ सुिवधा असेल आिण 

CGTMSE योजनेखाली िवमाकृत आिण तुमची संमित असेल तर. 

iv. तु:ही अनुमािनत केले,या वािष2क उलाढाली6या िकमान 20% र^कम सूआम व लघु 

उोगांसाठी (उDपादन) खेळते भांडवल :हणून िनि�त कO. 

v. उDपादन अनुमािनत के,याप े;ा जाःत झाले िकंवा सुOवातीला अदंािजत केलेले 

खेळते भांडवल अप ुरे आहे असे िदसले आिण यासाठी तु:ही आवँयक प ुरावा सादर 

केला; तर अशा पिरिःथतीत खेळते भांडवल योRय ूकारे वाढवून देUयाची तुमची 

िवनंती माjय करUयाचा िवचार कO. 

 

घ)  गरंॅटीज (हमी) 
 

जर तुम6या कजा2वर इतर कोणीतरी िदलेली हमी िकंवा सुर;ा आ:ही ःवीकारावी असे तु:हाला 

वाटत असेल तर तुमची िवFिवषयक गोपनीय मािहती Dयांना िकंवा Dयां6या कायदेशीर 

स,लागाराला देUयाची परवानगी आ:ही तुम6याकडून घेऊ.  Dयाचबरोबर आ:ही .... 
 

i. Dयांची बांिधलकी आिण Dयां6या िनण2याचा पिरणाम Dयांनी समजून घेतला आहे 

याची खाऽी कOन घेUयासाठी Dयांना ःवतंऽ कायदेशीर स,ला घेUयास उुy कO. 

(जेथे गरज असेल तेथे, Iया कागदपऽांवर आ:ही Dयांना स�ा करUयास सांगू 

Dयावर ःपL व उघड सूचना :हणून विरल स,ला/िशफारस केलेली असले.) 
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ii. Dयांना हे सांगू की, हमी िकंवा ूितभूित देUयामुळे तुम6या इतकेच तेही जबाबदार 

ठरतात. 

iii. तु:ही जी कज2 सुिवधा घेतली आहे ते कज2 मंजूर झा,या6या/कज2 करारा6या अटी व 

शत�ची एक ूत हमीदारास देऊ. 

iv. तुम6या मुदत कज2 खाDया6या वािष2क िववरण पऽाची ूत कजा26या हमीदारास देऊ. 
 

5.3  मंजूर / नामंजूर (फेटाळणे) 
 

     आ:ही हे कO- 
 

क.  कोणतीही कज2 सुिवधा मंजूर करUयासाठी भरपाई :हणून काहीही ठेव    

ठेवUयासाठी आमह करणार नाही 

ख. तु:हाला ओ*हरसाiट देताना िकंवा स#याची ओ*हरसाiटची मया2दा वाढवून 

देताना, तुमचा ओ*हरसाiट मागणी के,यावर देय आहे िकंवा कसे हे सांग.ू 

ग. मंजूर केलेले कज2 देताना अटी, शतb व इतर सावधानी सूचना िलिखत ःवOपात 

देऊ. ते ूमािणत कO व Dयाची ूत तु:हाला देऊ. 

घ. तु:ही िनंपािदत केले,या कजा2साठी6या कागदपऽे, Dयाच बरोबर कज2 

कागदपऽाम#ये िदले,या सव2 संलRन कागद व Dयाची यादी यां6या 

अिधूमािणत ूित आम6या खचा2ने तु:हाला देऊ. 

ङ. कज2 िकंवा उधारी न देता आ,यास, Dयाची कारणे िलिखत ःवOपात तु:हाला 

कळव.ू 

च. दजा2 देUयाची पaत अवलंब,ू Iयाचे मानक तु:हालाही कळव.ू 

छ. िनि�त *याजदर असलेले O.50 लाखापयrतचे कज2 मुदतीप ूवb DयाबKल कोणतेही 

शु,क न लावता फेडUयास परवानगी देऊ. 

ज. बदलता *याजदर असलेले कज2 मुदतीप ूवb, DयाबKल कोणतेही शु,क न लावता, 

फेडUयास परवानगी देऊ. 

झ. कज2 मंजूर करताना ठेवले,या सव2 अटी व शत�चे पालन के,यानंतर कज2 मंजूर 

झा,या िदवसानंतर कामकाजा6या दोन िदवसां6या आत कजा2ची र^कम 

िवतिरत कO. 

ञ. कज2 फेडीची तरतूद (कज2 मुदती दर:यान फेडावयाची मुKल व *याजा6या 

रकमेचे वेळापऽक) तु:हाला देऊ. 

ट. तु:हाला िदले,या कज2 मंजूरी पऽातील अटी व शतbनुसार वेळोवेळी आढावा 

घेUयाची व नवीकरणाची सुिवधा देUयाची काळजी घेऊ. 
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5.4.  कc िीय नोदणी शाखा (सcशल रिजःशी) 
 

 जे*हा तु:ही कज2 सुिवधा vयाल ते*हा कc िीय न�दणी शाखेची काय2पaित तु:हाला सांगू 

व कोणताही कज2दार िकंवा Dया संपFी संदभा2त *यवहार करUयास इ6छक *यिyला ते ु

अिभलेख शोधUयासाठी उपलNधता सांग.ू 
 

5.5. िवतरणोFर- 

 आ:ही हे कO- 
 

क. कज2 मंजूर करUयास लागणा-या अटी, कज2 करारनामा िकंवा नवीन/िवरोधी मािहती 

आ:हाला समजली तर अशा पिरिःथतीत यािशवाय तुम6या कारभारात ढवळाढवळ 

करणार नाही. 

ख. आमची िनयंऽण पaित िवधायक राहील यासाठी ूयs कO व तुम6या आम6याशी 

*यवहारात काही ख-या अडचणी आ,यास Dया सहानुभूतीप ूव2क सोडवUयाचा ूयs 

कO. 

ग. अशाच ूकारची कज2सुिवधा इतर कोणDयाही संःथेतून घेतली तर ते तु:ही 

आ:हाला कळिवणे आवँयक आहे. 

घ. खालील मािहती तुम6याकडून िनयिमतपणे घेऊ. 
 

i. तुम6या कारभारातील भावी योजनांची स#या6या ूDय; िनकाला बरोबर 

तुलना. 

ii. तुम6या *यवसाय योजने6या महDवा6या प ैलंूची ूगित 

iii. तुलन-पऽ, नफा-तोटा खाते व इतर वािष2क ताळेबदंाशी संबंिधत कागदपऽे 

iv. तुम6या धनको व ऋणको यांची वयानुसार िवभागणी व Dयात गुतंलेली 

र^कम. 
 

ङ. नेहमी घेUया6या खबरदारी नुसार तुम6या मया2देूमाणे प ैसे काढUयाची अनुमित 

देऊ. 

च. जर तुमची पिरिःथती बदलली तर, तुम6याकडून आवँयक नवीन मािहतीबKल 

तुम6याशी बोलू. 

छ. तुम6याकडून  िकंवा बँक/िवFीय संःथा जे तुमचे खाते घेणार आहेत, Dयां6या कडून 

खाते बदल कOन देUयाची िवनंती आ,यापासून दोन आठव}या6या आत आमचा 

होकार िकंवा इतर काही कळव.ू  

ज. कज2फेड प ूण2 झा,यावर आिण कोणDयाही पिरिःथतीत करार केलेली िकंवा माjय 

केलेली सव2 देणी फेड,यानंतर 15 िदवसां6या आंत तुम6या सव2 ूितभूित परत देऊ. 

जर दसु-या कोणDयाही दा*यासाठी यातील ह^क बदलून vयायचा असेल, तर Dया 

दसु-या दा*याची प ूण2 मािहतीस तु:हाला रीतसर सूचना पाठवू व तो संबंिधत दावा 
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प ूण2पणे फेडला जाईपयrत ते तारण/दःतावेज/गहाण ठेवले,या मालमFेचे ह^क 

आम6याकडेच ठेव.ू 

झ. तुम6याकडून िवनंित आ,यानंतर Dयाच िदवशी तारण/पोच देऊ. 

ञ. तु:ही ूितभूित िद,यानंतर 24 तासां6या आत तुमची प ैसे काढUयाची ;मता 

वाढवून देऊ. 

ट. तुम6या खाDयातील *याज आकारणी, शु,क व आकार इDयािद वजावटीची मािहती 

देऊ. 

ठ. खालीलप ैकी कोणDयाही एका िकंवा जाःत पaतींनी तुम6या ूगितवर ल; ठेव.ू 

i. तुम6याकिडल माला6या िनयतकािलक िववरणपऽाची छाननी कO. 

ii. आम6याकिडल तुम6या खाDयातील *यवहारांवर ल; ठेव.ू 

iii. आमचे कम2चारी िकंवा अिधकृत ूितिनधी तुम6या पिरसरात भेट देऊन 

मालाचे आिण/िकंवा Iयासाठी िवFसहा�य िदले आहे अशा ऍसेटसचे 

सDयापन करतील. 

iv. जे*हा गरज असेल ते*हा तुमचा *यवसाय कसा चालला आहे, याचा माकV ट 

िरपोट2 घेऊ. 
 

ड. तुमचे खाते NPA होUयाप ूवb DयाबKल तुम6याशी पऽ/मेल िकंवा SMS सारे संपक2   

करUयाचा ूयs कO. 
 

ढ. जर आ:ही कज2 परत मागिवUयाचे ठरिवले िकंवा अिधक ूितभूितंची गरज आहे 

असे वाटले, तर प ुरेसे अगोदर तु:हाला सूचना पाठव.ू 
 

5.6.   िनधीतर आधािरत (नॉन फंड बेःड) सुिवधा  

 

क. ऍड*हाईस, कjफमVशन, िनगोिशएन, िडःकाऊंिटंग Cारे भांडवल साधने िकंवा क6चा 

माल/उपभोRय वःतू इ. खरेदी करUयासाठी आ:ही िनधीतर आधािरत सुिवधा देऊ. लेटर 

ऑफ बेिडट, गरंॅटी जमा र^कम इ. रा�ीय कायदा व Dया6याशी संलRन िनयम आिण 

आंतररा�ीय चcबर ऑफ कॉमस2 (वािणIय) (ICC) ने वेळोवेळी ूिसa केले,या 

ूकाशनांमिधल लागू असले,या िनयमांनी या सुिवधा शािसत आहेत व तु:ही ते माjय 

केले पािहजे. 

ख.   तुम6या िवFीय ऑिNलगेशनसाठी आ:ही जामीनदार :हणून उभे राहू. 

ग. आ:ही तु:हाला िनया2त िबले घेUयास व देशांतग2त दसु-या शहरातील *यापार व सेवा 

िबले घेUयात मदत कO. 
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5.7. िवमा 
 

क. जर आ:ही कोणDयाही िवमा कंपनीचे एजंट :हणून कोणDया ूकारचा िवमा देऊ 

शकत असलो तर ते सांग.ू 

ख. िवमा उDपादने घेत अस,याबKलची लेखी माjयता तुम6या कडून घेऊ. 

ग. आम6याकडून घेतले,या कजा2बKल जर तु:ही आम6याकडे ूितभूती ठेवली असेल 

तर अमुकच िवमा दाDयाकडून तु:ही िवमा घेतला पािहजे असे सांगणार नाही. 
 

5.8.  िवFीय अडचणी 

     आ:ही कशी मदत कO शकू- 

 

5.8.1. िवFीय अडचणींचा आ:ही सहानुभूतीप ूव2क व सकाराDमक �Lीने िवचार कO. सहसा 

तुम6या अडचणी तु:हालाच ूथम कळतील आिण तु:ही Dया श^यतोवर लवकर 

आ:हाला कळवा*या. जर आ:हाला तुम6या अडचणी समज,या तर आ:ही Dया 

तु:हाला लेखी कळव.ू जर वेग महDवाचा वाटला तर आ:ही फोन, फॅ^स िकंवा ई-मेलने 

संपक2  साधUयाचा ूयs कO.  

 

5.8.2. खालील यादीत आम6याशी संबंिधत अशी काही उदाहरणे आहेत. िवशेषतः जे*हा काय 

चालले आहे. हे तु:ही सांगत नसाल. 

 

क. जे*हा *यावसाियक उDपादनांची सुरवात करUयास िवलंब होत असेल आिण जे*हा 

िकंमत जाःत वाढत असेल. 

ख. जे*हा िनयतकािलक मािहती जसे मालाचे िववरणपऽ, नवीकरण मािहती इ. देUयात 

अवाःतव िवलंब होत असेल. 

ग. तुम6या कॅश बेिडट/चालू खाDयामधील चेक वारंवार परत येत असतील 

घ. जर तुमची माjय केलेली कज2मया2दा वारंवार वाढवून घेत असाल. 

ङ. जर तुम6या *यावसाियक उलाढालीम#ये तुम6याकडून िनि�त ःपLीकरण न येता, 

फार मोठी चढउतार होत असेल. 

च. जर िवनाकारण फार काळपयrत काम थांबत/लंिबत होत असेल. 

छ. जर तुमचा तोटा होत असेल 

ज. जर तु:ही तुम6या *यवसायाचा मोठा भाग िवकत असाल. 

झ. जर तु:हाला िदलेले कज2 तु:ही माjय केले,या कारणािशवाय इतर कारणांसाठी 

वापरले िकंवा ती र^कम अप ेि;त *यवसायाप े;ा इतर िठकाणी वळवली. 

ञ. जर तु:ही िनयत कालांतराने *याज भरले नाही 

ट. जर तु:ही माjय केले,या कजा26या परतफेडीचे वेळापऽक पाळUयात असफल 

झालात. 
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ठ. तु:ही काढलेली िबले तुम6या माहकांकडून फेडली न जाता वारंवार परत आली. 

ड. तुम6या प ुरवठादारांनी तमु6यावर काढलेली िबले तुम6याकडून फेडली न जाUयाचा 

ूसंग वारंवार आला. 

ढ. तुम6यासाठी आ:ही िदलेली हमी जे*हा इन*होक केली ते*हा तुम6याकडून ती 

ऑनर  होत नाही. 

ण. जर तु:ही प ुःतकी ऋण/ऋणको तुम6या खाDयातील उलाढाली6या अनुOप वाढत 

नसतील. 

त. जर सव2 िवबी तुम6या खाDयातून होत नसेल. 

थ. जर तु:ही माjय केलेली मािहती वेळेवर िदली नाही. 

द. जर दसु-या कोणी कज2दाराने तुम6या *यवसाया6या िवOa *यवसाय समापन िकंवा 

इतर वैध कृती साठी अज2 केला. 

 

5.8.3. तुम6या अडचणींमधनू बाहेर येUयासाठी आ:ही तु:हाला सव2 ूकारचे सहा�य कO. 

तुम6या सिबय सहकाया2ने तुम6या िवFीय संकटाशी सामना करUयासाठी योजना तयार 

कO. Iया गोLी आ:ही माjय के,या Dया तु:हाला िलिखत ःवOपात देऊ. 
 

5.8.4. आ:ही तु:हाला बेिडट समुपदेशन देUयाचा ूयs कO. Iयामुळे तु:हाला तुम6या 

िवFीय अडचणींचा सामना करUयास मदत होईल. 

 

5.8.5. क.  जर तु:ही अडचणीत असाल, तर जर तु:ही सांिगतले तर आ:ही तुम6या  

स,लागारांबरोबर काम कO. तु:ही चांग,या भावनेने काम करणे, कामा6या ूगितबKल 

आ:हाला मािहती देणे, तुमचा करार आम6याकडे ठेवणे व आवँयक बदल वेळ6यावेळी 

करणे महDवाचे आहे. 

      ख.   आ:ही तु:हाला अिधक िवFीय मािहती/बांिधलकी िवचाO, Iयामुळे आप,याला  

      एकऽ काम करताना तुम6या अडचणी अिधक चांग,या पaतीने कळतील. 
 

5.9. आजारी सूआम आिण लघु उोग ची देखभाल व ऋण प ुनर2चना- 
 

जर तुमचे कज2 खाते 6 मिहjयाप े;ा जाःत काळ  सबःटjॅडड2 रािहले िकंवा आम6या 

बँके6या धोरणानुसार तुमचे युिनट आजारी ठरले तर देखभाल/ऋण प ुनर2चना काय2बम 

तयार करUयाचा िवचार कO. 
 

ऋण प ुन2रचनेची तुम6या िवनंतीचा िवचार करUयासाठी आ:ही हे कO. 
 

क. ूथम हे पहा की तु:ही योRय/समथ2 आहात का? 

ख. जर तु:ही योRय /समथ2 आहात, असे वाटले तर तुम6या प ुनOIजीवनासाठी दोष 

िनवारण करUयाची सुOवात करावी. 
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ग. जर तुमचे युिनट समथ2 आहे व सह*यवःथा/बहबँिकंग *यवःथेखाली असेल आिण जर ु
आम6याकडे िश,लक रकमेचा जाःतीत जाःत भाग असेलतर प ुनर2चनेचे 

पकेॅज/काय2बम तयार करावे. 
  

घ. असा एक प ुनव2सन काय2बम तयार करा, Iयाम#ये भारतीय िरझ*ह2 बँके6या 

िनयमांूमाणे तुमचे अशंदान असेल आिण जो तमुची िवनंती आ,यापासून जाःतीत 

जाःत 60 िदवसां6या आत सुO केला जाईल. 

 

जर आ:हाला वाटले की हा प ुनव2सन काय2बम यशःवी होऊ शकणार नाही, तर Dयाची 

कारणे आ:ही तु:हाला सांगू व तु:हाला व तुम6या स,लागारांना दसरे पया2य शोधायला ु

सांग.ू 
 

जर आ:ही काही करार कO शकलो  नाही तर तु:हाला हे ःपL कO िक आ:ही कां 

तु:हाला पािठंबा देऊ शकत नाही व आमचा पािठंबा के*हा काढन घेऊ हे सांगूू . 
 

5.9.1. देय रकमेची परत फेड  

 

क. तुम6या देय रकमेची परत फेड करUयासाठी आ:ही एक वेळ  settlement (OTS) देऊ 

केली, तर Dया योजनेची प ूण2 मािहती देऊ. 

ख. तु:हाला देय केले,या OTS 6या अटी व शतb िलिखत ःवOपात देऊ. 

ग. जर OTS ूःताव माjय केला तर, बेिडट इjफमVशन कंपनीज (CIC) ने ठेवले,या 

तुम6या इितहासाचा अशा सेटलमcटमुळे होणारा अप ेि;त िवFीय भार तु:हाला 

समजावून सांग.ू 

 

6.   देणी गोळा करणे आिण ूितभूित परत घेUयाची नीती 
 

6.1.  देणी गोळा करणे 

 

क. जे*हा आ:ही कज2 देऊ ते*हा र^कम,  अविध आिण परतफेडीचा िनि�त 

कालाविध या संबंधाने परतफेडीची पaत सांग.ू तथािप, जर तु:ही परतफेडीचे 

वेळापऽक पाळले नाही तर, तुमचे कज2 माjय करतानाच देशातील 

कायानुOप देय रकमे6या परतफेडीसाठी िनि�त केलेली पaती अवलंब.ू 

ख. या पaतीम#ये तु:हाला ःमरण पऽाCारे सूचना देऊ िकंवा *यिyशः भेट देऊ 

आिण/िकंवा अस,यास ूितभूित परत देऊ. 

ग. यात चकू झा,यास तुमची केस वसूली एजंटकडे पाठव.ू परतफेडीची कारवाई 

सुO झा,याचे तु:हाला कळव.ू 
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घ. परतफेडीची कारवाई सुO के,यावर आ:ही तु:हाला सांगू की जर तु:हाला या 

संदभा2त तबार करायची असेल तर आम6या हे,पलाईन बमांकावर संपक2  

साधा. 

ङ. आम6या वसूली एजंटा6या गैर आचरणािवOa तुम6या तबारीचा बारीक 

तपास कO. जर तुम6याकडून बँकेचा ूितिनधी/वसूली एजंट गैर वागणूक 

िकंवा कोडचे उ,लंघन करीत आहे अशी तबार आली तर आ:ही Dया संबंधात 

प ूण2 तपास कO व तुमची तबार आ,यापासून 30 िदवसां6या आत Dयातील 

िनंकष2 तु:हाला कळवू आिण जेथे योRय असेल तेथे. अस,यास नुकसान 

भरपाई देऊ. 
 

6.2.  देणी गोळा करUयाची नीती आिण ूितभूती परत घेणे 

 

क. आमची देणी गोळा करUयाची नीती सौजjय, योRय *यवहार व समजून पटेल अशी 

आहे. आ:ही माहकांचा िवYास संपादन करणे व दीघ2 काळापयr6या नाDयावर िवYास 

ठेवतो. आम6या नीतीचा भाग :हणून- 

i. तुम6या देणी रकमे बKलची प ूण2 मािहती आ:ही तु:हाला देऊ आिण जे*हा देणी 

देय असतील Dया6या प ुरेशा अगोदर तु:हाला कळिवUयाचा ूयs कO. 

ii. तुम6याकडून वसूली सुO करUयाप ूवb तु:हाला लेखी कळव.ू 

iii. आ:ही नेमले,या वसूली एjजसी फम2/कंपनी बKलची मािहती आम6या वेबसाईटवर 

देऊ. 

iv. िवनंित के,यास वसली एजjसी फम2/कंपनीची मािहती आम6या शाखांम#ये सुaा 

उपलNध कOन देऊ. 

v. आमचे कम2चारी िकंवा प ैसे िकंवा तारण जमा करUयासाठी ूािधकृत केलेली कोणीही 

*यिy ःवतःची ओळख कOन देईल व आ:ही िदलेले अिधकारपऽ आप,याला 

दाखवेल.  िशवाय आपण िवचार,यास बँकेने िदलेले िकंवा ूािधकृत केलेले 

ओळखपऽ  दाखवेल. 

vi. वसूलीसाठी एजjटस पाठवUयाप ूवb आ:ही Dया ूकरणाची आम6याकडे नीट 

तपासणी  कO. :हणजे आम6या चकुीमुळे तु:हाला ऽास होणार नाही. 

 

6.2.ख. तुम6यािवOa वसूली  कम2चारी िकंवा बँकेने Iयाला वसूली करUयासाठी िकंवा ताबा  

घेUयासाठी अिधकृत केले आहे अशा *यिy ने सा;ेपाने काम करणे अप ेि;त आहे व ती *यिy  

खालील माग2दश2क तDवाचे पालन करेल. 

 

i. सहसा तु:हाला ह*या असले,या िठकाणी तुम6याशी संपक2  साधला जाईल, असे 

िविशL िठकाण तु:ही न सांिगत,यास तुम6या घरी िकंवा हेही श^य न झा,यास 

तुम6या कामा6या िठकाणी तुमची भेट घेतली जाईल. 
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ii. अिधकृत *यिyची ओळख व अिधकार तु:हाला सांिगतला जाईल. 

iii. तुमचा खाजगीपणा व ूित�ा जपली जाईल. 

iv. स�यपणे तुम6याशी संवाद साधला जाईल. 

v. तुम6या कामा6या िकंवा धंा6या �Lीने श^य नस,यास िकंवा िवशेष पिरिःथती 

सोडून सहसा आमचे ूितिनधी तुम6याशी सकाळी 7.00 ते सं#याकाळी 7.00 या 

वेळात संपक2  साधतील. 

vi. िविशL वेळी िकंवा िविशL जागी फोन न करUया िवषयीची तुमची िवनंती 

श^यतोवर मानली जाईल. 

vii. फोन के,याची वेळ व सं+या आिण बोलणे न�दवून ठेवले जाईल. 

viii. देय रकमेबाबतचे वाद िकंवा मतभेद  दोjही प;ांना माjय होUयासारखे व योRय 

िरतीने सोडिवUयासाठी प ूण2 मदत केली जाईल. 

ix. प ैसे वसूलीसाठी तुम6या कडे आले असता  स�यता व औिचDय  सांभाळले 

जाईल. 

x. वसूलीचे फोन करUयासाठी िकंवा भेटीसाठी अयोRय वेळा जसे  कुटंबातीलु  कुणाचा 

मDृय ुअगर इतर वाईट घटनांचा काळ टाळला जाईल. 

 

6.2.ग.  ूितभूतींचा ताबा घेUयासाठी आ:ही कायाशी संबa अशा नीतीचा अवलंब कO. या 

नीतीची ूत आम6या वेबसाईट वर ूदिश2त कO व िवनंती के,यास Dयाची ूत आप,याला 

उपलNध होऊ शकेल. 

 

7 ठेव खाते 

 

अ. तु:ही आम6याकडे िविवध खाती उघडू शकता. जसे, मुदत ठेव, चालू खाते  इ.  

ब. जेथे परवानगी असेल तेथे ही खाती तु:ही नामिनदVशन कOन उघडू शकता. 

क.  खाते उघडताना आ:ही प ूव2गामी खाDयाचा अिभूेत भार तसेच नामिनदVशना6या 

सुिवधेबKलही सांग.ू 

ड. खाते उघडताना जेथे जेथे लागू आिण ःवीकाय2 असेल तेथे आ:ही तु:हाला िलि^वड 

िडपॉिजट (तरल  ठेव) सुिवधा, ःवीप खाते व तशाच इतर सुिवधांबKल आिण Dयाची 

अपेि;त आकारणी व पaित यांची मािहती देऊ. 

 

7.1. खाते उघडणे व ठेव खाDयाचा वापर 

 

कोणतेही ठेव खाते  उघडUयाप ूवb, आ:ही खालील गोLी कO.  

 

क. "तुम6या माहकाला जाणा" (KYC) 6या माग2दश2क तDवांची अमंलबजावणी करणे 

ख. Dयासाठी आवँयक प ुरावे व कागदपऽ तु:हाला बँकेम#ये दाखल करUयास सांगणे 
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ग. तुम6या माहकाला जाणा, (KYC) िकंवा काळा प ैसा (Anti Money Laundering) िकंवा 

इतर सांिवधीक (Statutory) आवँयकता प ूण2 करUयासाठी माहीती गोळा केली जाईल. 

अिधक माहीती लाग,यास ती ःवतंऽपणे मागिवली जाईल व Dयासाठीचे कारण 

तु:हाला सांिगतले जाईल. िशवाय आवँयक नस,यास ही माहीती प ुरिवणे ऐि6छक 

असेल. 

घ. खाते उघडUयासाठीचा अज2 व इतर सािहDय तु:हाला प ुरिवले जाईल. Iयाम#ये 

खाDयासाठी  आवँयक व पडताळणीसाठी  लागणारी मािहती व कागदपऽे यांची 

मािहती ायची असेल, जी KYC 6या आवँयकतेनसुार ावी.  

ड. ठेव खाते उघडUयासाठी असलेली पaत व तु:ही िवचारलेली आवँयक ःपLीकरणे िदली  

      जातील. 

च.   तुम6या ठेव खाDया6या सुिवधेसाठी असलेली अितमहDवा6या अटी व शतb (MITC)  

     तु:हाला देऊ. 

छ. खाते उघडताना, िन;ेप वीमा  आिण ूDयय गरंॅटी िनगम (DICGC)  ने ठरािवक 

मया2दा  व अटी नुसार उपलNध केले,या िव:या6या संर;णाची मािहती त:ुहाला िदली 

जाईल. 

 

7.2.  खाते बदलणे 

 

अ. जर तु:हाला तुमचे चालू/बचत खाते बंद करायचे असेल तर तुम6याकडून सूचना 

िमळा,यानंतर कामकाजा6या तीन िदवसां6या आत तुमचे खाते आ:ही बंद कO. 

ब. जर तु:हाला तुमचे खाते आम6या बँके6या दसु-या एखाा शाखेत बदलून हवे असेल 

तर तसेही कOन देऊ. नवीन शाखेत तुमचे खाते तुम6याकडून तशी िवनंती आ,यानंतर 

एक आठव}यां6या आत सुO केले जाईल; नवीन शाखेम#ये तु:ही KYC साठी6या 

गरजा प ूण2 के,यावरच हे होऊ शकेल.  खाते सुO झा,यावर आ:ही तु:हाला लगेच 

कळव.ू खाDया िवषयी सव2 सूचना (ःथायी सूचना/परःपर वजावट इ.)  आ:ही निवन 

शाखेला कळव.ू 

 

क. आम6याकडून िकंवा आम6याकडे तुमचे चालू खाते बदलताना आम6या चकुीमुळे जर 

काही बँकेचे आकार भरावे लागले िकंवा आम6याकडून अनावँयक उशीर झाला तर 

आ:ही ते आकार रK कO/ूितप ूतb कO. 

 

7.3.  जे*हा तु:ही  ठेव खाते सुB कराल, ते*हा आ:ही 

 

अ. तु:ही खाDयाम#ये िकती *यवहार केला, िकती वेळा प ैसे काढले इ. मािहती िवनामू,य 

व ठरािवक काळाने देत जाऊ. 
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ब. जर ठरािवक मया2दा उ,लंिघली गेली, तर कोणते आकार लागतील याची मािहती देऊ.  

आकारांची मािहती टेिरफ शे}यूल म#ये समािवL केली जाईल. 

क. तुम6या खाDयावर िदले जाणारे *याजाचे दर, ते कसे काढले जाते व के*हा िदले जाते 

ही मािहती तु:हाला देऊ. 

 

7.4.  िकमान िश,लक  

 

चालू खाते िकंवा इतर कोणDयाही पaतीचे ठेव खाDयाबKल आ:ही तु:हाला प ुढील मािहती देऊ. 

 

अ. ही खाती चालू ठेवUयासाठी असले,या अटी व शतbचा भाग :हणून िकमान िश,लक 

ठेवणे 

ब. खाDयात िकमान िश,लक न ठेव,यास तु:हाला  िकती आकार ावा लागेल, टेिरफ 

शे}यूलम#ये �ा व इतर आकारांबKल ःपL मािहती िदली जाईल. 

क. िकमान िशलकी संदभा2त काही बदल के,यास 30 िदवस अगोदर कळव.ू या नोटीस 

काळात जर िकमान िश,लक र^कम वाढिवली गेली, तर तेवढी िश,लक नस,याबKल  

काहीही आकार लावला जाणार नाही. 

 

7.5.  आकारणी 

 

चेक बुक, अितिरy /ूितिलपी खाते िववरणपऽ, पासबुकाची ूितिलिप , ूदान झाले,या चेकची 

ूितिलपी, प�ृ आकारणी, डेिबट काड2, एटीएम काड2, सहीची पडताळणी, िश,लक कमी 

अस,यामुळे परत आलेला चेक, आदेश िकंवा खाDयां6या पaतीत बदल, ूदान थांबवणे, ःथायी 

आदेश देणे/रK करणे इ. साठी िविशL आकारणी आहे, िजचा समावेश आम6या टेिरफ 

शे}यूलम#ये केला जाईल. िदले,या सवलती/सहा�य Dया मूळ सवलतींचा काळ प ूण2 होईपयrत 

काढनू  घेत,या जाणार नाहीत. (विरल पिर6छेद 3.3. पहावा) 
 

 

 

7.6.  ठेवी 

 

7.6.1. ठेवींचे नूतनीकरण 

 

जे*हा तु:ही आम6याकडे मुदत ठेव ठेवाल, ते*हा आ:ही 

 

क. अजा2तच तुम6या ठेवीची मुदत प ूण2 झा,यानंतर कशा पaतीने परतावा हवा, 

DयाबKल6या सूचना घेऊ. 
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ख. मुदतप ूतb6या वेळी ठेवीचा िनपटारा कOन करावा याबKल काही सूचना नस,यास आ:ही 

तु:हाला मुदतीची तारीख जवळ आ,याचे पऽ/ईमेल/एसएमएस Cारे कळव.ू 

ग. ठेवीचे नूतनीकरण करUयासाठी लागू असलेले *याजदर सांग.ू 

 

7.6.2. मुदतीप ूवb ठेवी काढन घेणेू  

 

क. मुदतीप ूवb प ैसे काढनू  घेUयाबKलची पaत सांग.ू 

ख. मुदत ठेव मुदतीप ूवb  मोडUयासाठी असलेली आकारणी व  Dयावर लाग ूहोणारे *याज 

सांग ू

 

7.6.3.  मुदत होऊन गेलेल,या गेले,या मुदत ठेवीचे नूतनीकरण 

 

ठेवीची मुदत प ूण2 झा,यानंतर तु:ही Dया ठेवीचे नूतनीकरण करणार असाल Dयाला लाग ू 

*याजदर आ:ही तु:हाला सांग.ू 

 

7.6.4. ठेवींविरल अिमम 

 

मुदत ठेवीवर तु:हाला उपलNध असलेली अिधकष2 (ओ*हरसाiट)/कज2 सुिवधा तु:हाला सांग.ू 

 

7.7.  िववरणपऽ 

 

क. तुम6या खाDयाचे *यवःथापन व Dयातील  न�दी पहाUयासाठी आ:ही तु:हाला तुम6या 

खाDयाचे मािसक िववरणपऽ पाठव.ू जर ते तुम6या खाDया6या ूकारासाठी योRय नसेल 

ते सोडून (जसे असे खाते Iयासाठी तुम6याकडे पासबुक िदले असेल). आम6याकडे 

उपलNध असेल व तुमची इ6छा असेल तर िववरणपऽ आ:ही ई-मेल िकंवा आम6या 

सुरि;त इंटरनेट बँिकंग सेवे Cारे पाठव.ू 

 

ख.  जर तु:हाला हवे असेल तर तशी िवनंती के,यास तुम6या खाDयावर िमळणा-या 

िववरणपऽा िशवाय अिधक वेळा  काही आकार लावून तु:हाला िववरणपऽ पाठव.ू टेिरफ 

शे}यूलम#ये Dयाचे आकार िदलेले असतील. 

ग. शेवटचे काही *यवहार तु:ही काऊंटरवर िवचाOन पाहू शकता. जशा सुिवधा उपलNध 

असतील तसे आपण हे *यवहार एटीएम, इंटरनेट तसेच फोन व मोबाईल बँिकंगवर 

सुaा पाहू शकता.  

 

7.8. सुz/अूवतb (इनऑपरेिट*ह) खाती  
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आ:ही हे कO. 

अ. खाते उघडताना कोणDया पिरिःथतीत तुमचे खाते सुz/अूवतb खाते  होईल हे सांग.ू  

तुमचे खाते सुz/अूवतb होUयाप ूवb िकंवा बेवारस खाते :हणून िकंवा Dयाचा 

पिरणामःवOप वगbकृत होUयाप ूवb तीन मिहने आधी तु:हाला कळवू. 

ब. जर खाते तु:हाला प ुjहा चालू करायचे असेल तर Dयाची पaत ही कळवू. 

क. अूवतb खाते प ुjहा चालू करUयासाठी कोणताही आकार लागणार नाही. 
 

7.9.  खाते बंद करणे 

 

सामाjय पिरिःथतीत िनदान 30 िदवसांची सूचना िद,यािशवाय आ:ही तमुचे खाते बंद करणार 

नाही. "सामाjय" नसलेली पिरिःथित :हणजे खाDयाचे अयोRय *यवहार असणे, इ. अशा 

पिरिःथतीत तु:ही अगोदरच िदले,या चेकची पया2यी *यवःथा करावी लागेल व या खाDयातून 

नवीन चेक देता येणार नाहीत. 

 

7.10. समाशोधन चब/संमह वसूली सेवा 

 

आ:ही हे कO. 

अ. ःथािनक व बाहेरगाव6या चेक, डीडी इ. 6या समाशोधन चबा िवषयी मािहती देऊ.  

वसूलीसाठी चेक िद,यावर प ैसे के*हा  काढू शकता आिण आम6या चेक संमहण नीती 

नुसार िवलंब *याज िमळUयास तु:ही के*हा पाऽ ठराल याची मािहती आम6या 

वेबसाईटवर आिण पहाUयासाठी आम6या शाखेम#येसुaा उपलNध आहे. 

ब. जर चेक, डीडी संमिहत करUयास िवलंब झाला तर आम6या चेक संमहण/नुकसान 

भरपाई नीतीनुसार तुम6याकडून मागणी येUयाची वाट न पाहता तु:हाला भरपाई िदली 

जाईल. 

 

क. बाहेरगाव6या चेकचे बेिडट जर आ:ही लगेच देत असू, तर Dयासाठी लाग ूअसले,या 

अटी व शतb जसे तुम6या िकती धनादेशांपयrत बेिडट ायचे, खाDयाचे *यवहार 

समाधानकारक आहेत िकंवा कसे, इ. मािहती देऊ. 

ड. जर  *यवहारा दर:यान तु:ही िदलेला चेक/इjःटमcटु  हरव,यास आम6या चेक संमहण 

नीती नुसार सव2 मदत कO व Dयाची ूितिलपी िमळवून देUयास मदत कO. 

इ. आम6याकडे खाते उघडताना व जे*हा जे*हा तु:ही चौकशी कराल ते*हा ते*हा विरल 

मािहती आ:ही तु:हाला देऊ. आम6या नीतीम#ये काही बदल झा,यास, नवीन नीती 

आम6या वेबसाईटवर व सव2 शाखांम#ये दश2नी जागी लावली जाईल. 

 

7.11 नगद  *यवहार 
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अ. तुमचे खाते असले,या शाखेत  चेक व नगद प ैसे ःवीकाO व प ैसे देऊ. 

ब िरझ*ह2 बँके6या सूचनांूमाणे आ:ही फाट^या/मळ^या नोटा आिण/िकंवा कमी 

िकंमतीची नाणी आम6या शाखेम#ये बदलून देऊ. 

क. ठरािवक रकमेप े;ा जाःत रकमेचे *यवहार करताना आ:ही तुमचा पनॅ (PAN) माग.ू 

 

7.12.  ूDय; खचb टाकणे व ःथायी सूचना  

 

आ:ही कO. 

अ. खाते उघडताना तु:हाला ूDय; खचb/ःथायी सूचना कशा उपयोगात येतात व तु:ही 

Dया कशा न�दव ूशकता िकंवा रK कO शकता आिण Dयावर िकती शु,क लागेल हे 

सांग.ू वेळोवेळी दOःतु   केले,या टेिरफ शे}यूलूमाणे शु,क लावले जाईल. 

ब. तु:ही ूDय; खचbसाठी जसे इले^शॉिनक ि^लअिरंग सि*ह2स (इसीएस) व ःथायी 

आदेशांBपी िदले,या आदेशांूमाणे काम केले जाईल. तु:ही िदले,या आदेशाूमाणे काम 

करUयात हयगय िकंवा िवलंब झाला व Dयामुळे तुमचा आिथ2क तोटा झाला िकंवा 

अितिरy िकंमत वाढली, तर बँके6या नुकसान भरपाई नीतीूमाणे भरपाई देऊ. पण 

तुम6या खाDयात प ुरेशी िश,लक नस,यामुळे  जर तुम6या आदेशाूमाणे काम करता 

आले नाही, तर तुम6याकडून वेळोवेळी दOःतु  केले,या टेिरफ शे}यूलूमाणे आकार 

घेतला जाईल. 

क. जर असे ल;ात आले की अनिधकृत पणे/चकुीमुळे तुम6या खाDयातनू र^कम वजा 

केली आहे तर तुम6या खाDयात *याजासकट  परतावा  िदला जाईल व बँके6या 

नुकसानभरपाई नीतीूमाणे भरपाई िदली जाईल. 

 

7.13. ूदान थांबिवUयाची सुिवधा 
 

 आ:ही हे कO. 

अ. तु:ही िदले,या चेक6या बाबतीत तु:ही ूदान थांबिवUयाची केलेली सूचना ःवीकाO.  

तुम6याकडून सूचना िमळा,यावर ताबडतोब Dयाची पोचपावती देऊ व जर 

आम6याकडून चेक आधीच ^लीअर झाला नसेल तर प ुढची कृित कO. 

ब. ूदान थांबिवUया6या सूचनेसाठी आकार टेिरफ शे}युलम#ये समािवL कO. 

क. जर ूदान थांबिवUया6या सूचनेची पोचपावती िद,यानंतर चेकचे ूदान केले गेले, तर 

नुकसान भरपाई नीतीनुसार भरपाई देऊ. 

 

7.14. तु:ही जारी केलेले चेक/डेिबट इjःटमcटु ्  

 

आ:ही हे कO 
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अ. तुम6या खाDयातून Iयाचे प ैसे िदले गेले असे मूळ चेक/वजावटी6या सूचना िकंवा 

Dयांची ूितिलपी कायानुसार आवँयक असले,या कालाविधसाठी ठेव.ू 

ब. जोपयrत आम6याकडे अिभलेख/रेकॉड2 उपलNध असेल तोवर चेक/वजावटी6या सूचना 

िकंवा Dयांची ूितिलपी तु:हाला प ुरावा :हणून देऊ. जर तुम6या  खाDयातील ूदF 

चेक/वजावटी6या सूचना बKल काही वाद असेल, तर एक वषा26या आत मागणी 

के,यास काही आकार लागणार नाही.  माऽ एक वषा2नंतर टेिरफ शे}युलनुसार शु,क 

लावले जाईल. 

क. ूदान न झालेले चेक व तारीख उलटनू  गेलेले (ःटेल) चेक याबाबतीत काय करावे ते 

सांग.ू ूदान न होता परत आले,या चेकसाठी शु,क लाव.ू यासाठी लागणारे शु,क 

वेळोवेळी दOःतु  केले,या टेिरफ शे}यूलम#ये समािवL असेल. 

 

7.15. शाखा बंद होणे/बदलणे 

 

जर आ:ही एखादी शाखा बंद करणार असलो िकंवा दसरीकडेु  हलवणार असलो तर आ:ही 

तु:हाला देऊ 

 

अ. जर तुम6या भागात कोणDयाही बँकेची शाखा नसेल तर दोन मिहjयाची नोटीस देऊ व 

तु:हाला कशा ूकारची बँिकंग सेवा प ुरिवणे श^य नसेल तर Dयाची मािहती देऊ. 

ब. इतर सव2 ूकरणात एक मिहjयाची नोटीस देऊ. तुम6या भागात दसु-या कोणDयाही 

बँकेची शाखा असेल तर दोन मिहjयाची नोटीस देऊ. 

क.    जर आ:ही शाखा दसरीकडे नेलीु , तर नवीन जागेचा पFा तु:हाला कळव.ू 

ड.     शाखे6या वेळापऽकात काही बदल झाले तर, तेही तु:हाला कळव.ू  
 

7.16. मयत खातेदारा6या खाDयाचा िहशेब चकुता करणे 

मयत खातेदारा6या खाDयाचा िहशेब चकुता करUयासाठी आ:ही सोपी पaत वापO व सूआम 

आिण लघु उोगांना लागू असले,या सीमेपयrत बँकेची माहकांूित बांिधलकी6या नीतीम#ये 

केले,या तरतूदीला बांिधल राहू.  

 

8.  तुम6या खाDयाची सुर;ा 

 

8.1. सुरि;त व खाऽीशीर बँिकंग व प ेमcट िसःटीम 

 

आ:ही बँिकंग *यवःथेचा एक भाग :हणून काम कO. Iयामुळे तु:ही िवYास ठेवावा 

अशा सुरि;त व खाऽीशीर प ेमcट िसःटीमचा लाभ घेऊ शकाल. सुर;ा *यवःथेचा एक 

भाग :हणून आ:ही सीसीटी*ही लावून घेऊ Iयामुळे योRय ल; ठेवले जाईल. 
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8.2. आ:ही ःवतःला अयावत ठेव ू

 

 कृपया खालील गोLींम#ये बदल के,याबरोबर आ:हाला कळिवUयाची तसदी vयावी. 

 

अ. नाव, घटना (भागीदार/िनदेशकांमिधल बदल धOन) 

ब. पFा 

क. टेिलफोन बमांक 

ड. ई-मेल ऍसेस (याCारे आ:ही तुम6याशी नेहमी संवाद साधतो) 

 

8.3. तुमचे खाते  तपासणे (ल; ठेवणे)  

 

अ. आ:ही तु:हाला सुचिवतो की तु:ही  तुमचे िववरणपऽ िकंवा पासबुक नेहमी तपासत 

जा व जर एखादी  न�द  तु:हाला चकुीची वाटली तर श^यतो लगेच आ:हाला कळवा 

:हणजे आ:ही ती तपासून पाहू, परःपर वजा खाती न�द आिण ःथायी आदेश नेहमी 

तपासत रािह,यामुळे तुमचे प ैसे तु:हाला पािहजे तेथेच गे,याची खाऽी पटेल. 

ब. जर तुम6या खाDयातील एखाा *यवहाराची चौकशी करUयाची आ:हाला गरज वाटली 

तर आम6याशी व जर आ:हाला आवँयकता वाटली तर पोलीस/इतर तपासणी  

एजjसीशी सहकाय2  केले पािहजे. 

 

8.4. काळजी घेणे 

 

तुमचे खाते सुरि;त ठेवणे व  ठकबाजी/घोटाळा टाळUयास मदत करUयासाठी तुमचे 

चेक, पासबुक, काड2, िपन व इतर सुर;ा मािहती यांची काळजी घेणे गरजेचे आहे.  

यासाठी कृपया खालील सूचना पाळा. 

 

क. हे कO नका - 

i. तुमचे चेकबुक व एटीएम/डेिबट/बेिडट काडV एकऽ ठेवणे 

ii. कोरे चेक सही कOन ठेवणे 

iii. तुमचा िपन बमांक, पासवड2 िकंवा इतर सुर;ा मािहती िलहनू  िकंवा रेकाड2 

कOन ठेवणे. 

iv. तुम6या खाDयाची मािहती, पासवड2, काड2 िकंवा इतर गुz मािहती इतर 

कोणाला देणे. 

 

ख. नेहमी हे करा. 

i. जर तु:ही पोLाने चेक पाठवणार असलात तर, Iया6या नावाने चेक काढला आहे, 

Dया *यिyचे नाव ःव6छ व ठळक अ;रात िलिहणे, Iयामुळे घोटाळा ( fraud ) 
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टाळUयास मदत होईल. आ:ही सूिचत करतो की चेकखाली उलटा काब2न प ेपर ठेवून 

चेक िलिह,यास रासायिनक फेरफार टाळUयास मदत होईल. 

ii. जर तु:ही तुमचा ओळख बमांक (PIN) बदलणार असलात तर नवीन बमांक 

काळजीप ूव2क िनवडा. 

iii. तुमचा ओळखबमांक (PIN), पासवड2 व इतर सुरि;त मािहती ल;ात ठेवा व लेखी 

मािहती जर काही असेल तर िमळा,यानंतर लगेच फाडून टाका. 

iv. काड2 तुम6या ःवतः6या ताNयात सुरि;त ठेवUयाची काळजी vया व तुमचा 

ओळखबमांक, पासवड2 व इतर सुरि;त मािहती नेहमीच गुz ठेवा.  

v. तुम6या काडा26या पावDया जप ून ठेवा व नL करताना काळजी vया. 

vi. जर तु:ही बँक खाDयासाठी चेक देणार असाल तर खातेदाराचे नाव चेकवर (एबीसी 

बँक खाते ब. XYZ) िलहा. चेक िलहनू  झा,यावर उरले,या मोकWया जागेत आडवी 

रेघ मारा :हणजे तेथे कोणी अनिधकृत *यिy अितिरy नाव अथवा अकं िलहू 

शकणार नाही. 

 

ग. जर तुमचे चेकबुक, पासबुक िकंवा एटीएम/डेिबटकाड2 हरवले िकंवा चोरी झाली असेल  

िकंवा इतर कोणाला तुमचा ओळखबमांक िकंवा इतर सुरि;त मािहती कळली असेल      

अशा पिरिःथतीत आ:हाला कळिव,यावर आ:ही Dयांचा गैरवापर रोखUयासाठी 

ताबडतोब पावले उचलू. 

घ. जर तु:हाला असा संशय िकंवा खाऽी असेल की तुमचे चेकबुक, काड2 हरिवले आहे 

िकंवा चोरले आहे िकंवा इतर कोणाला तुमचा ओळख बमांक, पासवड2 िकंवा इतर 

सुरि;त मािहती कळली आहे तर तु:ही ते आ:हाला ताबडतोब कळिवणे आवँयक 

आहे. 

ञ. तुमचे नुकसान तु:ही आम6या चोवीस तास उपलNध टोल ृी नंबरवर सांग ूशकता  

आिण तशी लेखी प ुLी ताबडतोब पाठव ू  शकता िकंवा आ:ही यासाठी िदले,या 

आम6या ई-मेल प�यावर कळव ूशकता. 

च. आ:हाला सूिचत करेपयrत6या वेळेत जर काही गैरवापर झाला तर Dयाला तु:ही 

जबाबदार असाल. 

 

8.5. इंटरनेट बँिकंग 

 

जोपयrत तु:ही साधी सोपी सावधिगरी घेता, तोपयrत ऑनलाईन बँिकंग सुरि;त व 

सोयीःकर आहे. कृपया खालील गोLींची काळजी vया. 
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क. आमची इंटरनेट बँिकंग साईट परःपर उघडा. इतर साईट6या िलंकवOन िकंवा ई-

मेलवOन संपक2  टाळा. बनावट वेबसाईट टाळUयासाठी ःबीनवर िदसले,या डोमेन 

नावाची खाऽी कOन vया. 

ख. तुमचा पासवड2 िकंवा िपन िवचारणा करणा-या ई-मेलकडे दल2;ु  करा व Dयाची मािहती 

चौकशीसाठी आ:हाला ा. पोलीस िकंवा आ:ही त:ुहाला ऑनलाईन बँिकंग िकंवा प ेमcट 

काड2 िपन िकंवा पासवड2 बKलची मािहती िवचारUयासाठी तुम6याशी संपक2  साधणार 

नाही. 

ग. आमची इंटरनेट बँिकंग साईट उघडUयासाठी कधीही सायबर कॅफे िकंवा िवभागून 

वापरले जाणारे संगणक वापO  नका. 

 

घ. तुमचे संगणक नेहमी नवीनतम अटँी-*हायरस आिण अटँी ःपाय वेअर सॉiटवेअर 

वापOन सुरि;त ठेवा. हकॅस2,  वायरस अटकॅ िकंवा नुकसानकारक  शोजन हॉस2 

ूोमामपासून र;ण करणारे सुर;ा काय2बम तुम6या संगणकात घालून vया. तुमचा 

संगणक व Dयातील मािहती इंटरनेटCारे इतरांपासून सुरि;त ठेवUयासाठी योRय 

फायरवॉल ूोमाम लावUयाची आ:ही िशफारस करतो. 

ड. तुम6या ऑपरेिटंग िसःटीममधनू `फाईल व िूंटींग शेअिरंग' िडसेबल कOन vया. 

च. जे*हा वापरात नसेल ते*हा तुमचा संगणक `लॉग ऑफ' करा. 

छ. तुम6या इंटरनेट ए^स�लोरर ॄाउझर म#ये तुमचा आयडी/पीआयएन (ओळख बमांक) 

ठेव ूनका. 

ज. तुमचे खाते व केलेले *यवहार नेहमी तपासत रहा. 

झ. आमचा स,ला पाळा - ऑनलाईन सुरि;त कसे रहावे �ासाठी मदत व स,ला 

िमळUयासाठी आमची वेबसाईट ही योRय जागा आहे. 

 

8.6. ूदान रK करणे 

 

जर तु:ही केलेली एक िकंवा अनेक ूदाने रK करायची असतील, तर Dयासाठी खालील 

गोLी करा 

 

अ. चेकचे प ेमcट थांबवUयासाठी िकंवा िदलेली  ःथायी सूचना िकंवा परःपर वजा रK 

करUयासाठी आ:हाला लेखी कळवा. 

ब. परःपर वजा (डायरे^ट डेिबट) रK करUयासाठी आ:हाला कळिवणे आवँयक आहे.  

Dयाचबरोबर आ:ही असे सूिचत कO इि6छतो की हे तु:ही आ ूवत2कालाही कळवावे. 

क. जर ूदान रK करUयाचा तुमचा िनण2य तु:ही आ:हाला कळिवला नाही तर ूदाने रK 

करणे श^य होणार नाही. 
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8.7. नुकसानीची जबाबदारी 

 

अ. जर तु:ही अफरातफर केलीत तर तुम6या खाDयाचे होणारे सव2 नुकसान ही तुमची 

जबाबदारी असेल.  

ब.   जर तु:ही योRय काळजी घेतली नाही व Dयामुळे तुमचे नुकसान झाले तर Dयालाही 

तु:हीच जबाबदार असाल. 

क. जर तु:ही अफरातफर केली नाहीत िकंवा नीट काळजी घेतलीत, तर काडा26या 

गैरवापरामुळे होणारे नुकसान हे काड2 देताना असले,या अटी व शतb नुसार तु:हाला 

िनयत असले,या रकमेइतकेच मया2िदत असेल. 

 

ड. तुमचा ओळखबमांक हरवणे िकंवा पासवड2 िकंवा इतर मािहती दसु-यांना कळणे यामुळे 

होणा-या गैरवापरामुळे झालेले नुकसान हे तु:ही आ:हाला तशी सूचना देईपयrत 

तु:हाला सोसावे लागेल. 

 

9.    सेवा 

 

9.1. िवदेश िविनयम सेवा 

 

क. जे*हा तु:ही िवदेशी चलन िवकत vयाल िकंवा िवकाल Dयावेळी आ:ही या सेवेबKलची, 

िविनमय दर व िवदेशी चलन *यवहाराला लाग ूअसलेले इतर आकार याबKलची मािहती 

देऊ. जर हे श^य नसेल, तर  ते कशा पaतीने घेतले जाते ते तु:हाला सांग.ू 

ख. जर तु:हाला परदेशी प ैसे पाठवायचे असतील, तर ते कसे करावे हे सांग ूव कO 

i. तु:ही िवचार,यास आ:ही देत असले,या िवदेशी चलन सेवेसंबंिधत िविनयामक 

आवँयकता िकंवा अटी सांग.ू 

ii. सेवेची मािहती व ती कशी वापरावी हे सांग.ू  

iii. तु:ही परदेशी पाठिवलेले प ैसे तेथे के*हा िमळतील हे सांग ूव जर उशीर झाला तर 

Dयाची कारणे देऊ. 

iv. िवदेशी चलन बदलताना लाग ूअसलेला िविनमय दर सांग ू (जर ूDय; *यवहार 

करताना हे श^य नसेल, तर तो दर आ:ही तु:हाला नंतर कळवू.) 

v. तु:हाला भरावे लागणारे कोणतेही किमशन िकंवा शु,क व प ैसे िमळणा-याला 

लागणारे परदेशी बँकेचे शु,क याबKल मािहती देऊ. 

vi. परदेशी प ैसे पाठिवUयासाठी तु:ही िदलेली मािहती प ुरेशी आहे िकंवा नाही हे सांग.ू 

जर  िवसंगत िकंवा कागदपऽांची अप ुरी मािहती िदली असेल, तर आ:ही तु:हाला 

ताबडतोब कळव ूव ती दOःतु /प ूण2 करUयासाठी मदत कO. 
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ग.  कोणDयाही इनवड2 रेिमटेjससाठी आ:ही हे कO- 

i. जर परदेशातून तुम6या खाDयात प ैसे आले असतील तर आ:ही तु:हाला मूळ 

र^कम व Dयावर जर काही शु,क लावले असेल तर ती र^कम कळव.ू जर 

पाठवणा-याने सव2 शु,क भरUयाचे माjय केले असेल, तर प ैसे तुम6या खाDयात 

भरताना आ:ही काहीही शु,क लावणार नाही. 

ii. Iयािदवशी र^कम तुम6या खाDयात जमा झाली पािहजे Dयाप े;ा जाःत उशीर 

झाला तर, तु:हाला बँके6या नुकसान भरपाई नीतीूमाणे जी आम6या वेबसाईटवर 

उपलNध आहे) तुम6या कडून मागणी येUयाची वाट न पहाता नुकसान भरपाई देऊ. 

i) देय तारखे नंतर झालेले *याजाचे नुकसान व ii) िवदेशी िवनीमय दरा6या 

ूितकुलतेची देय तारखेपासून भरपाई देऊ. 

 

घ. िविनयामक/सांिविधक सूचनांनुसार आवँयक असलेली सव2 ूमाणपऽे िवनाशु,क देऊ. 

 

9.2. भारताम#ये प ैसे पाठिवणे 

 

जर तु:हाला भारताम#ये (देशांतग2त) प ैसे पाठवायचे असतील तर आ:ही ते कसे करावे 

याबKल मािहती देऊ व हे कO. 

 

अ. सेवांची िवःततृ मािहती देऊ व कशी वापरावी ते सांग ू 

ब. तुम6या गरजानुOप प ैसे पाठवUयासाठी कोणती सेवा सवा2त जाःत योRय आहे, ते सांग ू

क. वेळोवेळी दOःतु  केले,या टेिरफ शे}यूल ूमाणे  सेवांसाठी िकती शु,क िकंवा किमशन 

ावे लागेल हे सांग.ू 

ड.   िवलंब झा,यास DयाबKल भरपाई देऊ आिण नुकसान/अितिरy शु,क तुम6याकडून घेतले 

     असेल तर Dयाचीही भरपाई तुम6या कडून मागणी येUयाची वाट न पहाता कO. 

 

 

10. तबारी,  िनवारण व मागोवा 

 

10.1. आंतिरक पaित 

 

अ. तु:हाला जर तबार करायची असेल तर आ:ही तु:हाला सांग ू

i. तबार कशी करावी. 

ii. तबार कुठे करावी 

iii. उFर कधी िमळेल (उFराची अपे;ा कधी करावी) 

iv. तबार िनवारUयासाठी कोणाला भेटावे 

v. तु:ही िमळाले,या िनण2याबाबत समाधानी नसाल तर प ुढे काय करावे. 
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ब.    आमचे कम2चारी तु:हाला तुम6या ूwांबाबत मदत करतील. 

क. तबारी योRय िरतीने व लवकर हाताळUया6या पaितची मािहती कुठे िमळेल हे आ:ही 

सांग.ू आम6या वेबसाईटवर तबार िनवारUयाची नीती देऊ. 

ड़. तुम6या तबारीसंदभा2त तु:ही Iयांना भेटू शकता Dया अिधका-याचे नाव, Dया Dया 

शाखांम#ये दश2नी भागात लावले जाईल. जर शाखे6या पातळीवर तुमची तबार 

सोडिवली गेली नाही, तर तु:ही आम6या िवभागीय/ूादेिशक *यवःथापकाला  भेटू 

शकता, Dयांचे पFे शाखेम#ये लावले जातील. 

ई. जर तुम6याकडून तबार लेखी िमळाली असेल, तर Dयाचे उFर/पोचपावती आ:ही 

तु:हाला एका आठव}या6या आत पाठव.ू जर तु:ही तबार आम6या िनयत टेिलफोन 

मदत कc िावर िकंवा माहक सेवा बमांकावर िदली असेल तर आ:ही तु:हाला तबार 

संदभ2 बमांक देऊ व ठरािवक काळाने Dयाबाबतची ूगित कळवत राहू. 

फ. तुम6या तबारीचे  परी;ण कOन आ:ही तु:हाला अिंतम उFर देऊ िकंवा जर जाःत 

वेळ लागला असेल तर तो का लागतो हे समजावून देऊ आिण तमुची तबार 

िमळा,यापासून 30 िदवसां6या आत हे करUयाचा ूयs कO.  तसेच जर तुमचे 

समाधान झाले नाही तर ती तबार प ुढे कशी jयावी. हे ही सांग.ू 

 

10.2. बँिकंग लोकपाल योजना. 

 

अ. बँिकंग लोकपाल योजना आम6या वेबसाईटवर आिण सव2 शाखांम#ये उपलNध असेल 

Iयाूमाणे आ:ही भारतीय िरझ*ह2 बँके6या बँिकंग लोकपाल योजना 2006 खाली येतो 

हे ःपL होईल. Dयाची ूत तु:ही िवनंती के,यास तु:हाला नाममाऽ प ैशात उपलNध 

कOन िदली जाईल.   

 

आम6या ूDयेक शाखांम#ये ती शाखा कोणDया बँिकंग लोकपाला6या 

jयायािधकरणाखाली येते Dयांचे नाव व पFा दश2नी जागी लावला जाईल. 

 

ब. जर तबार दाखल के,यापासून 30 िदवसा6या आत आम6याकडून समाधानकारक उFर 

िमळाले नाही व तु:हाला इतर मागाrनी तबारीचे िनवारण कOन vयावे असे वाटत 

असेल तर बँिकंग लोकपाल योजनेखाली िरझ*ह2 बँकेने नेमले,या बँिकंग लोकपालाकडे 

जाऊ शकता. Dयािवषयीची काय2 पaती आमचे कम2चारी तु:हाला देतील. 

 

10.3. संिहतेतील तरतूदी माहकांचे समाधान होईल अशा ूकारे लाग ू होUयासाठी माग2दश2न 

पaित ठेव.ू 

 

11.   जािहरात, िवपणन आिण िवबी 
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क. ूवत2नीय सािहDय आिण जािहराती या ःपL असतील व िदशाभूल करणा-या नसतील 

याची आ:ही काळजी घेऊ. 

ख.   कोणDयाही मा#यमातील कोणतीही जािहरात आिण ूवत2नीय सािहDय बँिकंग सेवा िकंवा 

उDपादनांकडे ल; वेधणारे असेल व Iयात *याजदराचा संदभ2 असेल, Dयाम#ये इतर 

शु,क आिण आकार लागू असतील तर तेही देऊ. आिण Dया6याशी संबंिधत सव2 अटी 

व शतb आप,या िवनंितनसुार देऊ.  

घ. ततृीय प;ीय सेवा 

 तु:हाला सेवा देUयासाठी आ:ही ितस-या प;ाची मदत घेतली तर Dयां6यासाठी 

आ:हाला तुमची *यिyगत व *यावसाियक मािहती (अशा ितस-या प;ासाठी उपलNध 

असेल तर) िजतकी सुरि;त व गुzपणे आ:ही वापरतो तशीच वापरली जाईल. 

ड़. आ:ही याची काळजी घेऊ की, आम6यासाठी काम करणारा िकंवा आमची उDपादने 

िवकणारा ितसरा प; िकंवा एजंट जी उDपादने आिण सेवा संिहतेम#ये िद,या आहेत, 

संिहतेतील अटी प ूण2 करतील. 

च. आ:ही वेळोवेळी तुम6यासाठी उपलNध असलेली आम6या उDपादनांची नवीन वैिशं�ये 

कळव.ू आम6या उDपादने/सेवांशी संबंिधत इतर उDपानांची मािहती िकंवा ूवत2क ऑफस2 

तु:हाला कळव.ू फy जर तु:ही अशी मािहती/सेवा ई-मेल िकंवा आम6या वेबसाईटवर 

िकंवा फोन बँिकंग/माहक सेवा बमांकावर Dयासाठी न�दणी कOन तुमची संमित िदली 

असेल. 

छ.  आ:ही आम6या परःपर िवबी एजjसी (DSA), Iयां6या सेवा आम6या सेवा/उDपादनांचे 

िवपणन करUयासाठी आ:ही वापरतो, Dयां6यासाठी वागणूकीची संिहता िदली आहे. 

जे*हा ते आमची उDपादने िवकUयासाठी ूDय; िकंवा फोनCारे संपक2  साधतील ते*हा 

Dयांची ओळख सांगतील. 

ज. तुम6याकडून अशी काही तबार आली की, आमचे ूितिनिध/कुरीयर िकंवा DSA 

अयोRय वागणूकीम#ये गुतंलेले आहेत िकंवा संिहतेचे उ,लंघन करीत आहेत, तर आ:ही 

Dयाचा शोध घेUयासाठी योRय पावले उचलू आिण तबार हाताळ आिण तुम6याकडून ू

तबार येUयाची वाट न पहाता आम6या नुकसान भरपाई नीतीूमाणे तमुचे नुकसान 

भBन देऊ. 
 

12. संिनयंऽण 

 

बीसीएसबीआय संकेत संिहतेवर (कोडवर) िनयंऽण  ठेवते.  

 

13. मदत िमळणे 

संकेत संिहतेिवषयी तु:हाला काही चौकशी करायची असेल तर आम6या िववि;त 

टेिलफोन हे,पडेःक िकंवा  माहक सेवा-बमांकावर संपक2  साधावा िकंवा इंिडयन बँ^स 

असोिसएशनशी खालील प�यावर संपक2  साधावा. 
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इंिडयन बँ^स असोिसएशन 

6वा मजला, सcटर 1 इमारत 

व,ड2 शेड सcटर, कफ परेड 

मंुबई-400 005 

टेलीफोन न.ं022-22174040 

फॅ^स   - 022-22184222 

ई-मेल www.iba.org.in 

 

िकंवा वर िदले,या बीसीएसबीआय6या प�यावर ही संपक2  साध ूशकता. 

 

बँिकंग कोडस अडँ ःटँडड2 बोड2 ऑफ इंिडया 

 सी-7, िरझ*ह2 बँक ऑफ इंिडया 

 वांिे-कुला2  संकुल, मंुबई-400 051 

 टेिल.ब.26573724 , 022-26573371 

 ई-मेल - hdp.bcsbi@rbi.org.in  फॅ^स 022- 26573719 

 वेबसाइट – www.bcsbi.org.in   

 

13.1 संकेत संिहतेची ूितिलिप उपलNध अस,याबKलची सूचना सव2 शाखांम#ये आम6या 

वेबसाईटवर िदलेली आहे. तु:हाला ती कशी िमळेल व तुम6या िवनंितनुसार ती तु:हाला 

देUयात येईल ही मािहतीसुaा Dयावर आहे.  

 

14. संकेत संिहतेचे परी;ण 

 

दर दोन वषाrनी संकेत संिहतेचे प ुनलEकन करUयात येईल व ते पारदश2क पaतीने केले जाईल. 

 

शNदकोश 

*या+या कोडम#ये आले,या शNदांचे अथ2 व अटी यांची मािहती देते. ते कायदेशीर िकंवा 

तांिऽक  नाहीत. 

 

एटीएम - 

एटीएम मिशनCारे माहक Dयाचे िपन (PIN) ओळखबमांक वापOन प ैसे काढणे, इतर मािहती 

व इतर सेवा िमळवू शकतो. 

 

बँक गरंॅटी 
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बँक गरंॅटी हे बँकेने Dयां6या माहका6या वतीने ततृीय प;ाला िदलेले वचन आहे. Iयाूमाणे 

जर माहक िवलेखात िदलेले ऑिNलगेशन प ूण2 कO शकला नाही तर तेवढी र^कम देUयाची 

जबाबदारी बँक घेईल. 

  

बँिकंग लोकपाल 

एक ःवतंऽपणे वाद िनवारण करणारी ूािधकृत संःथा, जी िरझ*ह2 बँकेने *यिy आिण छो�या 

संःथांना Dयां6या बँकाशी होणा-या वादातून तोडगा काढUयासाठी िनमा2ण केली आहे. 

 

 

िब,स 

िब,स हे िवFीय िनगोिशएबल इंः�मcट आहे. जसे िबल ऑफ ए^सचcज िकंवा ूॉिमसरी नोट. 

िबल ऑफ ए^सचcज िवबी करणा-याकडून खरेदीदाराला िदली जाते Iयात Dयाला परुवठा 

केले,या मालाचा/िदले,या सेवेचा मोबदला देUयाची सूचना केलेली असते. ूॉिमसरी नोट :हणजे 

खरेदीदाराकडून िवबी करणा-याला िमळाले,या मालाचा/सेवेचा मोबदला देUयाचे वचन िदलेले 

असते. 
 

िब,स पचVस/िडःकाउंिटंग 

िब,स पचVस/िडःकाउंिटंग ही Iयाने मागणी िकंवा यूजjस िबल ऑफ ए^सचcज िदले आहे अशा 

माला6या िवबेDयाला बेिडट देUयाची पaत आहे. िडमांड िबल खरेदी केले जाते आिण यूजjस 

िबल िडःकाउंट केले जाते. 

काड2 

एक �लिॅःटकचे काड2, जे माहक वःत ू आिण सेवांचा मोबदला देUयासाठी िकंवा प ैसे 

काढUयासाठी वापरतो. या संकेत संिहतेम#ये डेिबट, बेिडट, ःमाट2 व एटीएम काड2चा समावेश 

केला आहे. 

 

कॅश बेिडट/ओ*हर साiट 

कॅश बेिडट/ओ*हर साiट ही अशी बेिडट सुिवधा आहे Iयात कज2दाराला आधीच एक मया2दा 

ठरवून िदली जाते Dया मया2देत Dया6या आवँयकतेनुसार र^कम तो काढ शकतोू .  जर 

Dया6या खाDयात ऋण उपलNध असेल तर तो प ुjहा न*याने र^कम उचलू शकतो. अशा ूकारे 

ही मया2दा चबाकार ऋण आहे. उरले,या रकमेवर बँक *याज लावते. 

 

नगद तोटा 

नगद तोटा :हणजे नy तोटा वजा डेिूिसएशन  

 

चेक जमा करUयाची नीती 
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वेगवगेWया ःथािनक व बाहेरगाव6या बँकांचे चेक व पी.ओ./डी.डी. इ. Dया - Dया खाDयात जमा 

करUयासाठी बँकाम#ये जमा केले जातात. �ाCारे खालील कामे केली जातात. 

• चेक िवकत घेUयाची िवनंित 

• चेक जमा करUयासाठी वेळेची मया2दा 

• चेक जमा करUयास िवलंब झा,यास *याज देणे 

• ःथािनक व बाहेरगावचा चेक ताबडतोब जमा करणे 

• चेक/इjः�मcटस ्संबमण  दर:यान हरव,यास  
 

नुकसान भरपाईची नीती 

नुकसान भरपाईची नीती :हणजे बँकेने माहकाला जर बँके6या ओिमशन िकंवा किमशन मुळे 

माहकाचा िवFीय तोटा झाला तर देUयाची नुकसान भरपाई.  

 

बेिडट सुिवधा/बँक कज2 

बँके Cारे देUयात येणा-या बेिडट सुिवधा या मुदत कज2 िकंवा ओ*हरसाiट िकंवा कॅश बेिडट 

या ःवOपात ठरािवक काळासाठी माहकाला िद,या जातात Iयावर बँक *याज लावते.  

 

बेिडट इनफमVशन कंपनीज (CICs) 

बेिडट इनफमVशन कंपनीज  कंपनी अिधिनयम 1956 नुसार नोदणीकृत कंपjया असतात. 

Iयांना िरझ*ह2 बँक नोदणीकरण ूमाण पऽ देते. या कंपjयाना Dयां6या सभासद असले,या 

कज2 देणा-या संःथांकडून बेिडट बKलची मािहती गोळा करUयाचा आिण िव�ेषण के,यानंतर 

ही मािहती Dयां6या सभासदांना व िवशेष यूजस2ना देUयाचा अिधकार आहे. 

 

चालू  खाते 

हा एक मागणीनुसार ठेवीचा ूकार आहे. अथा2त Dया खाDयातील िश,लक रकमेवर आधािरत 

िकंवा ठरािवक र^कम िकतीही वेळा काढता येते. 

 

माहक 

Iयाचे बँकेत खाते आहे असा सुआम आिण लघु *यावसाियक िकंवा Dयाचा अिधकृत ूितिनधी 

जे बँकेची इतर उDपादने/ सेवा यांचा वापर करतात. 

 

मतृ *यिyचे खाते 

Iया ठेव खाDयाचा खातेदार मतृ झाला असेल िकंवा संयुy खाDयाचा एक िकंवा अिधक 

खातेदार मतृ झाले असतील असे खाते मतृ *यिyचे खाते मानले जाते. 

 

डीमटॅ खाते 
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डीमटॅ खाते :हणजे डीमटेिरयलाईIड खाते, Iयाम#ये गुंतवणूकदाराचे रोखे इले^शॉिनक 

मा#यमाम#ये असतात. 

 

ठेव खाते 

• बचत खाते - ठरािवक काळाम#ये प ैसे काढUयाची रकमेनुसार व वेळेनुसार मया2दा 

असलेले मागणी ठेव आहे. 

• मुदत ठेव - :हणजे ठरािवक काळासाठी बँकेम#ये ठेवलेली ठेव जी मुदत संप,यानंतरच  

काढता येते. याम#ये प ुनरावतb ठेव/द�पटु  लाभ ठेव/शॉट2 ठेव/िनि�त ठेव/मािसक 

उDपjन ूमाणपऽ/ऽमैािसक उDपjन ूमाणपऽ इ. चा समावेश होतो. 

• नोटीस ठेव - :हणजे ठरािवक काळासाठी ठेवलेली मुदत ठेव, पण एक प ूण2 बँिकंग 

िदवसाची नोटीस देऊन ही ठेव काढनू  घेता येते. 

 

इले^शॉिनक ि^लअिरंग सि*ह2स (इसीएस) 

समाशोधन कc िाची सेवा वापOन एका बँक खाDयातून दसु-या बँक खाDयाम#ये इले^शॉिनक 

मा#यमाने प ैसे पाठिवUयाची सोय. 

 

इएफटी 

इले^शॉिनक फंड शाjःफर (इएफटी) ही योजना िरझ*ह2 बँकेने बँकांना सहा�यभूत होUयासाठी 

सुO केली. IयाCारे  बँका आप,या माहकांना एका बँके6या शाखेतील खाDयातून, इएफटी सेवा 

उपलNध असले,या दसु-या िठकाणी असले,या खाDयाम#ये प ैसे ःथानांतिरत  कO शकतात.  

 

इि^वटी 

इि^वटी :हणजे कॉपEरेट संःथे6या भांडवलाचा भाग, जो कंपनीचे शेअस2 :हणून वाःतिवक  

िकंवा डीमटेिरयलाइIड ःवOपात असतो. 

 

फॅ^टिरंग 

 

येणा-या प ैशाचे *यवःथापन करUयासाठी असलेला िवक,प :हणजे फॅ^टिरंग. हा िवबी बेिडटचे 

Oप ांतर नगद रकमेत करतो. 

 

सरकारी रोखे 

कc ि आिण राIय सरकारने साव2जिनक कज2 उभे करUयासाठी िनमा2ण केलेली व जारी केलेली 

ूितभूित िकंवा रोखे 

 

हमी 
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*यिyने िदलेले वचन 

 

खाDयाचे अयोRय वागणे 

खाDयाम#ये प ुरेशी िश,लक नसताना चेक देणे, खाDयाम#ये िकंवा खाDयामधनू वारंवार चेक 

येणे िकंवा जाणे, खाते ओ*हरसॉ होणे (;मतेप े;ा जाःत र^कम काढणे) िकंवा माjय केलेली 

बेिडट मया2दा ओलांडणे, केवायसी चे मानदंड प ूण2 न करणे, घोटाळा िकंवा घोटाळा करUयाचा 

उKेश माहकांने दाखवणे, पीएमएलए अिधिनयम 2002 नुसार संशियत *यवहार, मनी लाँडिरंग 

*यवहारात गुंतणे इDयािद खाDया6या अयोRय वागUयाची उदाहरणे आहेत.   

 

लेटर ऑफ बेिडट 

लेटर ऑफ बेिडट बँकेने जारी केलेला दःतावेज आहे जे सहसा बदलता न येणारे वचन आहे 

Iयामुळे लेटर ऑफ बेिडट म#ये नमूद केलेला दःतावेज सादर के,यावर लाभाथbला ूदान 

िदले जाते. 

 

मेल 

ूDय; िकंवा इले^शॉिनक मा#यमातील पऽ 

 

मचrट सि*ह2सेस (*यापारी सेवा) 

मचrट सि*ह2सेस :हणजे बेिडट/डेिबट काडा2 Cारे ूदान ःवीकारणा-या *यापारी आिण सेवा 

संःथांचे खाते. काडV, काड2 टिम2नल जसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन (पीओएस) 6या काउंटरवर 

िकंवा फोन वर िकंवा इंटरनेट Cारे ःवीकारली जातील. 

 

सुआम आिण लघु *यवसाय 

सुआम आिण लघ ु *यवसाय असे *यवसाय आहेत जे सेवा देUयात िकंवा उDपादन करUयात 

गुंतलेले आहेत. सुआम *यवसाय याची *या+या अशी आहे- असा *यवसाय Iयाचे कोणDयाही 

उोगातील उDपादन करUयासाठी संयंऽ आिण मशीन मधील गुंतवणूक O.25 लाखां प े;ा 

जाःत नसेल िकंवा सेवा देणारा असा *यवसाय Iयाची साधनांम#ये गुंतवणूक O.10 लाखां प े;ा 

जाःत नसेल. 

 

लघु *यवसाय याची *या+या अशी आहे- असा *यवसाय Iयाचे कोणDयाही उोगातील 

उDपादन करUयासाठी संयंऽ आिण मशीन मधील गुंतवणूक O.25 लाखां प े;ा जाःत असेल 

परंतु O.5 कोटी प े;ा जाःत नसेल. िकंवा सेवा देणारा असा *यवसाय Iयाची साधनांम#ये 

गुंतवणूक O.10 लाखां प े;ा जाःत असेल परंतु O.2 कोटी प े;ा जाःत नसेल. 

 

एनइएफटी  (NEFT) 
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नशॅनल इले^शॉिनक फंड शाjःफर (NEFT) पaित ही रा�ीय ःतराविरल प ैसे पाठवUयाची 

पaित आहे, IयाCारे देशातील एका बँक शाखेतून दसु-या बँक शाखेत कोठेही प ैसे पाठवता 

येतात. 

 

नेटवथ2 

नेटवथ2 :हणजे भांडवल अिधक िनबा2ध आरि;त िनधी वजा संिचत हािन (Capital + free 

reserves-accumulated losses) 

 

 

 

नामिनदVशनाची सोय /सुिवधा 

नामिनदVशना6या सुिवधेमुळे बँक हे कO शकते - 

खातेदारा6या मDृय ुनंतर Dया6या खाDयात जमा असलेली र^कम Dयाने नामिनदVिशत केले,या 

*यिyला देता येते. खातेदाराने Dया6या सुर;ा क;ात ठेवले,या वःत ूनामिनदVिशत *यिyला 

परत करता येतात. खातेदाराने बँकेचा लॉकर भा}याने घेतलेला अस,यास Dयातील वःत ू 

नामिनदVिशत *यिyला देता येतात.  

 

गैर-िनिध आधािरत सुिवधा 

गैर-िनिध आधािरत सुिवधा ही बँकेने िदलेली अशी सुिवधा आहे, जे*हा माहक ही सुिवधा घेतो 

ते*हा बँकेतून िनधी बाहेर जात नाही परंत ुजर माहक ही सुिवधा घेताना िदलेले वचन प ूण2 

करUयास अपयशी ठरला तर तेवढे दाियDव नंतर6या तारखेला िबःटलाइज केले जाईल. गैर-

िनिध आधािरत सुिवधा सहसा बँक गरंॅटी, ए^सेपटjस  आिण लेटर ऑफ बेिडट 6या ःवOपात 

िदली जाते.  

  

गैर िनंपािदत पिरसंपिF (NPA) 

गैर िनंपािदत पिरसंपिF असे कज2 िकंवा अिमम,  

i)  मुदत कजा2म#ये *याज िकंवा मुKलाचा हzा 90 िदवसाप े;ा जाःत काळपयrत भरलेला 

    नसेल  

ii)  ओ*हरसाiट/कॅश बेिडट6या संदभा2त खाते आउट ऑफ ऑड2र झाले  

iii)  िबल पचVस िकंवा िडःकाउंट6या संदभा2त िबल 90 िदवसाप े;ा जाःत काळ ओ*हर}यू  

    झाले 

 

ओिरजीनेटर (originator) 

अशी संःथा, जी माहका6या सूचनेनुसार माहका6या खाDयातील प ेमcटस गोळा करते. 

 

इतर सुर;ा मािहती 
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वैयिyक सDय व मािहती (जी फy माहकाला मािहत आहे) जी खाते वापरत असताना 

खातेदाराची ओळख पटिवUयासाठी वापरली जाऊ शकते. 

 

तारीख उलटलेला (ःटेल) चेक 

चेक जारी के,यानंतर तीन मिहjयांनी जमा करUयासाठी िदलेला चेक 

 

`आउट ऑफ ऑड2र' िःथित 

मंजूर केले,या रकमेप े;ा/प ैसे काढUया6या ;मतेप े;ा जाःत र^कम सतत अदF बाकी रहाणे 

:हणजे `आउट ऑफ ऑड2र' िःथित. जे*हा खाDयाम#ये अदF बाकी मंजूर मया2दा/प ैसे 

काढUया6या ;मतेप े;ा कमी असेल, परंतु तुलन पऽा6या तारखेपयrत सतत 90 िदवस काही  

र^कम जमा नसेल िकंवा तेव�या काळा दर:यानचे *याज वजा करUयासाठी काही जमा नसेल, 

ते*हा असे खाते आउट ऑफ आड2र धरले जाते.   

 

ओ*हर}य ू

कोणतीही र^कम कोणDयाही कज2 सुिवधेखाली बँकेला देय असेल तथािप बँकेने िनि�त 

केले,या तारखेला िदली गेली नाही तर ती र^कम ओ*हर}यू ठरते. 

 

िनि�त *याजदर 

कजा2वरील िनि�त केलेला *याजदर :हणजे कजा26या प ूण2 कालावधीसाठी िनि�त केलेला दर.  

अटी व शतbनुसार तो पिह,या काही वषा2नंतर प ुjहा बदलून घेता येतो. 

 

पनॅ (PAN)  

वैयिyक खाते बमांक (PAN) आयकर िवभागाने िदलेला दहा अ;रे व अकं िमळनू  तयार 

केलेला बमांक जो प ूण2 भारताम#ये वेगळा (युिनक) बमांक असतो. हा बमांक लिॅमनेटेड 

काड2Cारे िदलेला असतो. हा नंबर कायमःवOपी असतो व आयकर भरणा-याचा पFा 

बदल,यावर िकंवा एसेिसंग अिधकारी बदल,यावर बदलत नाही. 

 

पासवड2 

अ;रे िकंवा अकं िकंवा अ;रे व अकं संयुyपणे, जे माहकाने िनवडले असेल असा एक कोड, 

Iयामुळे Dयाला फोन िकंवा इंटरनेट बँिकंग सेवा वापरता येते, पासवड2 ओळख पटिवUयासाठी 

सुaा वापरला जातो. 

 

प ेमcट व सेटलमcट िसःटीम 

ही एक िवFीय पaित आहे. प ुरवठादार व िनधीचा वापर करणारा यां6याम#ये प ैशाचे 

आदानूदान करUयासाठी वापरUयात येणारी पaित आहे. ही पaित िवFीय संःथांCारे बेिडट व 

डेिबट कOन वापरली जाते. 
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िपन (PIN) वैयिyक ओळख बमांक 

हा गोपनीय बमांक असून काडा2सह हा बमांक वापOन माहक वःत/ूसेवांचा मोबदला देऊ 

शकतो, प ैसे काढू शकतो आिण बँकेने देऊ केले,या इतर इले^शॉिनक सेवांचा वापर कO 

शकतो. 

 

आरटीजीएस (RTGS) 

आरटीजीएस :हणजे िरयल टाईल मॉस सेटलमcट. बँकांCारे िनधी पाठिवUयाची ही सवा2त जलद 

पaत आहे. आरटीजीएस म#ये एकास एक असा *यवहार होतो. Iयाला मॉस सेटलमcट असे 

:हणतात व िरयल टाईम :हणजे वाट न पहाता ताबडतोब. 

 

तक2 संगत 

योRय कारण आिण िवचाराने काम करणे जे *यवहारा6या मया2देत असेल, अDयिधक नसेल. 

 

िरपझेशन (परत घेणे) 

िरपझेशन (परत घेणे) :हणजे अशी पaत जे*हा कज2दाराने करारना:यातील अटी पाळन कजVचे ू

हzे फेडले नाहीत तर बँक Iया घर िकंवा वःतू (जसे गाडी) चा ताबा घेते.   

 

प ुनव2सन काय2बम 

प ुनव2सन काय2बम हा आजारी घटकांसाठी तयार केलेला असतो. िरझ*ह2 बँके6या िनदेशाूमाणे 

तो तयार केलेला असतो व सहसा Dयात खालील गोLींचा समावेश असतो. 

i) िविनयामक िनदेशानुसार िशिथल केले,या *याजदरासिहत खेळते भांडवल 

ii) *याजाचे िनधी िदलेले मुदत कज2 

iii) खेळते भांडवल मुदत कज2 

iv) मुदत कज2 

v) आकिःमक कज2 सहा�य  

 

ःमाट2 काड2 

ःमाट2 काड2 हे बेिडट काड26या आकाराचे �लिॅःटकचे काड2 असते Iयाम#ये मायबोिचप घातलेली 

असते, िज6यामुळे  मािहती  ूोसेस  होते.  िज6यामुळे मािहतीची साठवण, ओळख व 

अिधकृतता सुरि;तपणे प ुरिवली जाते. हे काड2 टेिलफोन कॉल करUयासाठी, इले^शॉिनक 

पaतीने प ैसे देUयासाठी व इतर गरजांसाठी वापरता येते. 

 

सुर;ा   
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कज2 िकंवा उFरदाियDवाला तारण :हणून ठेवलेले ऍसेटस. कज2दार कज2 फेडUयास कुचराई 

करत असेल ते*हा कज2 देणारी बँक या ऍसेटस वर दावा कO शकते. 

कज2दाराला िदले,या कज2 सुिवधेमधनू तयार केलेली मालमFा :हणजे ूाथिमक सुर;ा आिण 

िकंवा जी *यवसायाशी/ूक,पाशी परःपर संबिधत आहे, Iयासाठी कज2 िदले आहे. 

कजा2साठी ठेवलेले कोणतेही तारण :हणजे संपािY2क सुर;ा उदा. दािगने, घर गहाण ठेवणे इ.  

 

सेवा 

i) सुआम आिण लघु सेवा उोग, यां6या सेवा :हणजे लहान रःते आिण पाणी वाहतूकदार, 

लहान *यावसाियक, *यावसाियक आिण ःवरोजगार असले,या *यिy आिण इतर सव2 सेवा 

उोग   

ii) बँकेCारे िद,या जाणा-या सेवा जसे िविवध सुिवधा जसे िवूेषण (डीडी, एमटी, टीटी इ. 

जारी करणे), नगद ःवीकारणे व ूदान करणे, नोटा व परदेशी चलन बदलून देणे इ. 
 

आजारी घटक 

 

आजारी घटक :हणजे अशी संःथा जी सहा मिहjयाप े;ा जाःत काळ सबःटँडड2 रािहली आहे 

िकंवा तोटा जमत रािह,यामुळे नेटवथ2 प ूण2 संपले आहे Iयाप ैकी 50% मागील आिथ2क वषा2त 

संपले आहे आिण संःथा मागील दोन वषा2प ासून *यावसाियक उDपादन करीत आहे. 
 

 

सबःटँडड2 

सबःटँडड2 :हणजे असा एसेट जो 12 मिहने िकंवा Dयाप े;ा कमी काळ एनपीए रािहला आहे. 

 

टेिरफ शे}युल 

बँक आप,या माहकांना Dयां6या उDपादने व सेवांसाठी जे शु,क/आकार लावते Dयाची मािहती 

शे}युलम#ये िदलेली असते. 

 

अनपेड (अदF) चेक  

बँकेकडून `अनपेड' (चकुता न केलेला)  :हणून परत आलेला चेक. 

 

 

mg/raj2/BSCBT/लघ ुव म#यम उोग िवकास अिधिनयम 2006 
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