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ಆವೃತಿು  ಚರಿತ್ರಾ  

 

ವಿತರಣೆಯ 

ದಿನಾಂಕ 

ಆವೃತಿು  

ಸಂಖೆ್ಯ . 

ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಕಾರಣ 

ಟಿಪಪ ಣಿಗಳು 

ಆಗಸ್್ಟ 2008 1.0 ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲೆ  

ಜೂನ್ 2013 2.0 
ನವಿಗಕರಿಸಿದ 

ದಾಖಲೆ 
ನವಿಗಕರಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

ಜೂನ್ 2018 3.0 
ನವಿಗಕರಿಸಿದ 

ದಾಖಲೆ 

ಆರ್.ಬ.ಐ ಸುತಿ್ಗಲೆಯ 

ಪ್ರಿಷ್ಕ ೃತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

ಡಿಸಂರ್ರ್ 

2018 
3.1 

ನವಿಗಕರಿಸಿದ 

ದಾಖಲೆ 

ಐಬಎ ನಿಗತ್ತಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಆಬೀಐ ಸುತಿ್ಗಲೆಯನ್ನು  

ನವಿಗಕರಿಸಲಾರ್ದೆ 

ಜುಲೈ 2019 4.0 
ನವಿಗಕರಿಸಿದ 

ದಾಖಲೆ 
 

ಅಕ್್ ಗರ್ರ್ 

2019 
4.1 

ದಾಖಲೆಯನ್ನು  

ನವಿಗಕರಿಸಿ 

 

ಗ್ರರ ಹಕರ ದೂರುಗಳ ಸಂಕಲಪ  

ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಕಕ ರ್ ಟನ್ೀ 

ಅರಂಡ್ ಟೈಮ್ (TAT) ನಲಿ್ಲ  

ನವಿಗಕೃತ ಚೌಕಟ್್ಟ  

ಅಕ್್ ಗರ್ರ್ 

2022 
5 

ನವಿಗಕರಿಸಿದ 

ದಾಖಲೆ 
ವಿಮರ್ಶೀಸಿ ತಾಜಾಗೊಳಿಸಿ 

 
 

ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು  ಸೈನ್-ಆಫ್ ಪಟಿಿ  
 

ಸೈನ್ ಆಫ್ (ಎಸ್ಟ(, ಪ್ರಾಮರ್ಶೀ )ಆರ್) ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ತ (ಐ) ಗ್ರರ್ ಈ ಕೆಳರ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  

ನಿಗಡಲಾರ್ದೆ. 

 

ಹೆಸರು ಕೆಷ ಗತರ  
ಕ್ರರ ಯೆಯ 

ಅವಶೆ್ ಕತೆ 

ಪ್ರ ಗತ್ತ ಗೊಗಯೆಲ್ ಕ್ಕರ್ಯೀಚರಣೆಗಳು (ಐ) 

ಸಂಜಯ್ ಡೆ್ಯ ರಾಂಟೆ ಉತಪ ನು  (ಐ) 

ಬಂದ್ದ ಸೇತ್ ಕ್ಕರ್ಪೀರೇಟ್ ಉತಪ ನು  )ಎಸ್ಟ( 

ರಾಕೇಶ್ ಕೃಪಾಲ್ಲನಿ ಖಾಸರ್ ರ್ರಾಕ್ರ ಉತಪ ನು   )ಎಸ್ಟ( 

ಹಷ್ೀಲ್ ದಾಲಿ್ಲ  ಕ್ಕರ್ಯೀಚರಣೆಗಳು (ಆರ್&ಎಸ್ಟ) 

ಕೆ.ಜಿ.ಸುರ್ರ ಮನಿಯನ್ ಐ.ಟಿ. (ಐ) 

ಅಮರಿಗಶ್ ಧಿರಾವನಿ ಅನ್ನಸರಣೆ (ಐ) 

ರಚನ ಅಗವಾೀಲ್  ಅನ್ನಸರಣೆ (ಐ) 

ಪ್ರೇಶ್ ತಮಹ ಂಕರ್ ವಂಚನೆ ಅಪಾಯದ ಘಟಕ (ಆರ್&ಎಸ್ಟ) 

ವಿನಿತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ರಿಗಟೈಲ್ ಉತಪ ನು  )ಎಸ್ಟ( 
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ಪರಿಚಯ 

 
ಪಾವತ್ತ ಮತಿ್ತ  ವಸಾಹತ್ತ ವೆ ವಸೆ ಗಳಲಿ್ಲನ ತಾಂತ್ತರ ಕ ಪ್ರ ಗತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಮಾರುಕಟ್ೆಯಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಆಟಗ್ರರರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ಕರ್ಯೀಚರಣಾ 

ವೆ ವಸೆ ಗಳು ಮತಿ್ತ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳಲಿ್ಲನ ಗುಣಾತಮ ಕ ರ್ದಲಾವಣೆಗಳು, ರ್ಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತಿಮ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದರ್ಸುವಲಿ್ಲ   ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಪ ರ್ಧೀಯ ಮಾರುಕಟ್ೆ   ಶ್ಕಿ್ರಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಯೀರೂಪ್ಕೆಕ  ತರಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕ್ಟ್ಿ ವೆ.  ಸಿಸ್ ಮ್. ತನು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ 

ಮೂಲಸೌಕಯೀದ ಅತೆ್ತ ತಿಮ ರ್ಳಕೆಯಂದಿಗೆ ತನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದರ್ಸುವುದ್ದ ಬೆ್ ಂಕ್ರನ ಪ್ರ ಯತು ವಾರ್ದೆ. ನವೆಂರ್ರ್ 1, 2004 

ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ, ಔಟ್ ಸ್ ಗಷ್ನ್ ಚೆಕ್ಕಕ ಗಳು / ಉಪ್ಕರಣಗಳ ವಿಳಂರ್ ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರ್ಡಿಿ  ಪಾವತ್ತಗ್ರರ್ 

ಕ್ಕಲಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಭಾರತ್ತಗಯ ರಿಸರ್ವೀ ಬೆ್ ಂಕ್ ಬೆ್ ಂಕ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿಗಡಿದ ನಿರ್ದೀಶ್ನಗಳನ್ನು  ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕ್ಳುು ವುದ್ದ, ಉತಿಮ 

ಕ್ಕಯೀನಿವೀಹಣೆಗ್ರರ್ ಬೆ್ ಂಕ್ ತನು  ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಮತಿಷ್್ಟ  ಅವಕ್ಕಶ್ಗಳನ್ನು  ಒದರ್ಸಿತ್ತ. ಆದು ರಿಂದ, ಬೆ್ ಂಕ್ರನ ಈ 

ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಗತ್ತಯು, ಖಾತೆಯ  ಅನಧಿಕೃತ ಡೆಬಟ್, ಚೆಕ್   ಗಳು/ ಉಪ್ಕರಣಗಳ   ವಿಳಂರ್ ಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ರರ್ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ  ರ್ಡಿಿ  ಪಾವತ್ತ, 

ತಡೆಯನ್ನು  ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಚೆಕ್ಕಕ ಗಳ ಪಾವತ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ರ್ದಶ್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಳುು ವಂತೆ ವಿನೆ ಸಗೊಳಿಸಲಾರ್ದೆ. ಪಾವತ್ತ 

ಸೂಚನೆಗಳು, ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹಣ ರವಾನೆ, ವಿರ್ದರ್ಶ ವಿನಿಮಯ ಸೇವೆಗಳು, ಸಾಲ, ಇತೆಾ ದಿ. ಈ ನಿಗತ್ತಯು ಗ್ರರ ಹಕರ ಚ್ಚಕ್ರತೆೆಯಲಿ್ಲ  

ಪಾರದಶ್ೀಕತೆ ಮತಿ್ತ ನೆಯಸಮಮ ತತೆಯ ತತಿ ಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ.  

 
ಈ ನಿಗತ್ತಯ ಉದೆು ಗಶ್ವೇನೆಂದರೆ, ಬೆ್ ಂಕ್ರನ ಕಡೆಯಂದ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲನ ಕ್ರತೆಯಂದಾರ್ ಅಥವಾ ಬೆ್ ಂಕ್ರಗೆ ನೇರವಾರ್ 

ಕ್ಕರಣವಾಗರ್ಹುದಾದ ರ್ಯವುರ್ದ ಲಗಪ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಷ್ನ್ ಕ್ರರ ಯೆಯಂದಾರ್ ಗ್ರರ ಹಕನಿಗೆ ಉಂಟಾಗರ್ಹುದಾದ ರ್ಯವುರ್ದ ಆರ್ಥೀಕ 

ನಷ್್ ವನ್ನು  ಬೆ್ ಂಕ್ ಸರಿದೂರ್ಸುವ ವೆ ವಸೆಯನ್ನು  ಸೆಾಪ್ಸುವುದ್ದ.   ಗ್ರರ ಹಕರು  ಅದನ್ನು   ಕೇಳದೆಯೇ  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯುತಿಾರೆ  ಎಂದ್ದ ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುು ವ ಮೂಲಕ, ಗ್ರರ ಹಕರು ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಕಕ ರ್ ಬೆ್ ಂಕ್ರಂಗ್ ಒಂಬುಡೆ ಮ ನ್ ಅಥವಾ ಇತರ 

ರ್ಯವುರ್ದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು  ಸಂಪ್ಕ್ರೀಸಬೇಕ್ಕದ ಸಂದರ್ೀಗಳನ್ನು  ಬೆ್ ಂಕ್ ನಿರಿಗಕ್ರಷ ಸುತಿದೆ. ಬೆ್ ಂಕ್ ಒದರ್ಸುವ ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲನ 

ನೆ್ಯ ನತೆಯಂದಾರ್ ಗ್ರರ ಹಕರು ಅನ್ನರ್ವಿಸರ್ಹುದಾದ  ಆರ್ಥೀಕ  ನಷ್್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಮಾತರ  ಪಾಲ್ಲಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದ್ದ 

ಪುನರುಚಿ ರಿಸಲಾರ್ದೆ, ಇದನ್ನು  ನೇರವಾರ್ ಅಳೆಯರ್ಹುದ್ದ  ಮತಿ್ತ  ಅದರಂತೆ  ಈ ನಿಗತ್ತಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ ರ್ದಧ ತೆಗಳು ಬೆ್ ಂಕರ್-

ಗ್ರರ ಹಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಇತೆ ಥೀಪ್ಡಿಸಲು ಸೂಕಿವಾರ್ ರಚ್ಚಸಲಾದ  ರ್ಯವುರ್ದ ವೇದಿಕೆಯ ಮಂದೆ ಬೆ್ ಂಕ್ ತನು  ಸೆಾನವನ್ನು  

ಸಮರ್ಥೀಸಿಕ್ಳುು ವಲಿ್ಲ   ಹಂದಿರುವ ರ್ಯವುರ್ದ ಹಕ್ರಕ ಗೆ  ರ್ಯವುರ್ದ ಪೂವಾೀಗರ ಹಪ್ಗಡಿತವಾರ್ರುವುದಿಲಿ . 

 
ಈ ನಿಗತ್ತನಮಮ  ವೆಬ್ ಸೈಟ್www.barclays.in ನಲಿ್ಲ  ಲರೆ್ ವಿದೆ  

 

1. ಅನಧಿಕೃತ / ತಪ್ಪಪ ದಡೆಬಿಟ್ 

 
ಬೆ್ ಂಕ್ಅನಧಿಕೃತ /ತಪಾಪ ದನೇರಡೆಬಟನ್ನು ಖಾತೆಗೆಎತಿ್ತದು ರೆ, ಸೆಾನವನ್ನು ಪ್ರಿರ್ಶಗಲ್ಲಸಿದನಂತರ, 

ತಪಾಪ ದಡೆಬಟಬ ಗೆೆಮಾಹಿತ್ತಪ್ಡೆದತಕ್ಷಣನಮೂದನ್ನು ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಅನಧಿಕೃತ/ತಪಾಪ ದಡೆಬಟ್ಉಳಿತಾಯಬೆ್ ಂಕೆಠ ಗವಣಿಯಮೇಲ್ಲನರ್ಡಿಿಯಪಾವತ್ತಗೆಅನಿ ಯವಾಗುವಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಕ್ರಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡ್ಯವಮೂಲಕಅಥವಾ

ಸಾಲದಖಾತೆಯಲಿ್ಲಬೆ್ ಂಕ್ರಗೆಹೆಚಿ್ಚ ವರಿರ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸುವಮೂಲಕಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಆರ್ಥೀಕನಷ್್ ವನ್ನು ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿದರೆ, 

ಅಂತಹನಷ್್ ಕೆಕ ಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಾಹಕರಿಗೆಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಗಡ್ಯತಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಅನಧಿಕೃತ / 

ತಪಾಪ ದಡೆಬಟಾಕ ರಣದಿಂದಾರ್ಬ್ಕ್ರಯಅಸಮಪ್ೀಕತೆಯಕ್ಕರಣದಿಂದಾರ್ಚೆಕಕ ನ್ನು ಹಿಂದಿರುರ್ಸಲುಆಕಸಿಮ ಕವಾರ್ಅಥವಾನೇರಡೆಬಟೆ್ಸಚನೆಗಳವೈಫಲೆ ದಿಂ

ದಾರ್ಗ್ರರ ಹಕರುರ್ಯವುರ್ದಆರ್ಥೀಕನಷ್್ ವನ್ನು ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದು ರೆ, 

ಎಲಿಾಸಂಬಂಧಿತಅಂಶ್ಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆತೆಗೆದ್ದಕ್ಂಡನಂತರಅಂತಹಆರ್ಥೀಕನಷ್್ ದಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು ಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಾಹಕರಿಗೆಸರಿದೂರ್ಸುತಿದೆ. 

 
ಅನಧಿಕೃತ ಡೆಬಟ್ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳು ಎಂದರೆ ಗ್ರರ ಹಕರ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲರುವ ರ್ಯವುರ್ದ ಡೆಬಟ್ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಾರ್ದ್ದು , ಅವುಗಳನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಸೂಚ್ಚಸಿಲಿ  ಅಥವಾ ಬೆ್ ಂಕ್ ನಿಂದ ಒಪ್ಪ ಲಪ ಟ್ಿ ಲಿ  ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿಲಿ ದ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಾರ್ರುತಿವೆ. ತಪುಪ  ಡೆಬಟ್ ಗಳು ಎಂದರೆ 

ದೊಗಷ್ದಿಂದಾರ್ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಂದ ಗ್ರರ ಹಕ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲ  ಡೆಬಟ್ ಮಾಡಲಾದ ರ್ಯವುರ್ದ ಮೊತಿಗಳು. 

 

ಒಂದ್ದವೇಳೆಗ್ರರ ಹಕರಿಂದತಪ್ಪ ಂದ್ದವರದಿಮಾಡಲಾದನಮೂದ್ದಗಳಪ್ರಿರ್ಶಗಲನೆಯುಮೂರನೇವೆ ಕಿ್ರಯನ್ನು ಒಳಗೊಳು ದಿದು ರೆ, 

ತಪುಪ ಡೆಬಟನ್ನು ವರದಿಮಾಡಿದದಿನಂಕದಿಂದಗರಿಷ್ಠ  7 

ಕೆಲಸದದಿನಗಳಅವಧಿಯಳಗೆಪ್ರಿರ್ಶಗಲನೆಯಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು ಪೂಣೀಗೊಳಿಸಲುಬೆ್ ಂಕಿ ೆ ವಸೆಮಾಡ್ಯತಿದೆ. ಒಂದ್ದವೇಳೆ, 

ಪ್ರಿರ್ಶಗಲನೆಯುಮೂರನೇವೆ ಕಿ್ರಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೆಅಥವಾಸಾಗರಗತಿರಕೇಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಿರ್ಶಗಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ,ಗ್ರರ ಹಕರಿಂದಅನಧಿಕೃತ/ತಪಾಪ ದ

ವೆ ವಹಾರವನ್ನು ವರದಿಮಾಡಿದದಿನಂಕದಿಂದಒಂದ್ದತ್ತಂಗಳಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಳಗೆಬೆ್ ಂಕಪ ರಿರ್ಶಗಲನಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು ಪೂಣೀಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕ. 

 

2.ಖಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಎನ್. ಎ. ಸಿ. ಎಚ್ ನೇರ ಡೆಬಿಟ್ಗಳು/ಇತರ ಡೆಬಿಟ್ ಗಳ ಸೂಚನೆ  
 

ಗ್ರರ ಹಕರನೇರಡೆಬಟ್/ಎನ್ಎಸಿಎಚಿೆಬಟೆ್ಸಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕಲದಲಿ್ಲನಿವೀಹಿಸಲುಬೆ್ ಂಕೆಕ ೈಗೆತಿ್ತಕ್ಳುು ತಿದೆ. ಅಂತಹ 

ರ್ದಧ ತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲುಬೆ್ ಂಕಿ್ರ ಫಲವಾದರೆ,ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಕಯೀಗತಗೊಳಿಸುವಲಿ್ಲನವಿಳಂರ್/ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಕಯೀಗತಗೊಳಿಸುವಲಿ್ಲನವೈಫ

ಲೆ ದಿಂದಾರ್ಗ್ರರ ಹಕರುಅನ್ನರ್ವಿಸುವರ್ಯವುರ್ದಆರ್ಥೀಕನಷ್್ ದಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಸರಿದೂರ್ಸಲಾಗುತಿದೆ. 
 

ಬೆ್ ಂಕೆ್ಸಚ್ಚಸಿದಶುಲಕ ಗಳವೇಳಾಪ್ಟ್ಿಯಪ್ರ ಕ್ಕರಅನಿ ಯವಾಗುವರ್ಯವುರ್ದಸೇವಾಶುಲಕ ದೊಂದಿಗೆಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಾಹಕರಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡ್ಯತಿದೆ. 

ಒಂದ್ದವೇಳೆವೆ ವಸೆಯನ್ನು ಉಲಿಂಘಿಸಿಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ವುರ್ದಶುಲಕ ವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, 

ಒಪ್ಪ ತನಿಯಮಗಳುಮತಿ್ತಷ್ರತಿ್ತಗಳಪ್ರಿರ್ಶಗಲನೆಗೆಒಳಪ್ಟ್್ಟ ಗ್ರರ ಹಕರುಸೂಚ್ಚಸಿದಾಗಬೆ್ ಂಕ್ಕು ಲಕ ಗಳನ್ನು ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸುತಿದೆ. 

ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಉಂಟಾಗುವರ್ಯವುರ್ದತತಪ ರಿಣಾಮದಆರ್ಥೀಕನಷ್್ ವನ್ನು ಸಹಸರಿದೂರ್ಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 
ಸಿಿ ಗಕರಿಸುವವರಲ್ಲಖಿತಒಪ್ಪ ಗೆಯಲಿದೆಬೆ್ ಂಕಿೆಬಟಾಕ ಡ್ೀಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆಮತಿ್ತಸಕ್ರರ ಯಗೊಳಿಸಿದೆಎಂದ್ದಸೆಾಪ್ತವಾದಾಗ, 

ಬೆ್ ಂಕಿಕ್ಷಣವೇಶುಲಕ ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕ್ಳುು ವುದ್ದಮಾತರ ವಲಿದೆ, 

ಈನಿಟ್ಿ ನಲಿ್ಲನಿಯಂತರ ಕಮಾಗೀಸೂಚ್ಚಗಳಪ್ರ ಕ್ಕರರಿವಸಾಮ ೀಡಲಾದಶುಲಕ ಗಳಮೌಲೆ ಕ್ರಕ ಂತದ್ದಪ್ಪ ಟ್್ಟಮೊತಿವನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸುವವರಿಗೆರ್ಯವುರ್ದಹಿಂಜರಿ

ಕೆಯಲಿದೆದಂಡವನ್ನು ಪಾವತ್ತಸುತಿದೆ. 

 

3. ಪ್ಪವತಿತಡೆಸೂಚನೆಗಳನಂತರಚೆಕ್ಕು ಗಳಪ್ಪವತಿ 
ಪಾವತ್ತತಡೆಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬೆ್ ಂಕ್ಅಂರ್ಗಕರಿಸಿದನಂತರಚೆಕಕ ನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಿದು ರೆ, 

ಬೆ್ ಂಕಿ ೆ ವಹಾರವನ್ನು ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸುತಿದೆಮತಿ್ತಗ್ರರ ಹಕರಹಿತಾಸಕಿ್ರಯನ್ನು ರಕ್ರಷ ಸಲುಮೌಲೆ -ದಿನಂಕದಕೆರ ಡಿಟನ್ನು ನಿಗಡ್ಯತಿದೆ. 
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ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಉಂಟಾಗುವರ್ಯವುರ್ದತತಪ ರಿಣಾಮದಆರ್ಥೀಕನಷ್್ ವನ್ನು ಮೇಲ್ಲನಪೆಾ ರಾ1 ರಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಒದರ್ಸಿರುವಂತೆಸರಿದೂರ್ಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

ಗ್ರರ ಹಕರುವಹಿವಾಟನ್ನು ಬೆ್ ಂಕ್ರಗೆತ್ತಳಿಸಿದ2ಕೆಲಸದದಿನಗಳೊಳಗೆಅಂತಹಡೆಬಟೆಳನ್ನು ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 

4. ವಿದೇಶಿವಿನಮಯಸೇವೆಗಳು 
 
ವಿರ್ದಶ್ಗಳಿಗೆಕಳುಹಿಸಲಾದವಿರ್ದರ್ಶಕರೆನೆಿ ಗಳಲಿ್ಲಗೊತಿ್ತಪ್ಡಿಸಿದಚೆಕ್ಕಕ ಗಳಸಂಗರ ಹಣೆಯಲಿ್ಲನವಿಳಂರ್ಕ್ಕಕ ರ್ಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಾಹಕರಿಗೆಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಗಡ್ಯವುದಿ

ಲಿ , ಏಕೆಂದರೆಸಾಗರಗತಿರಬೆ್ ಂಕ್ಕಗಳಿಂದಸಕ್ಕಲದಲಿ್ಲಸಾಲವನ್ನು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳು ಲುಬೆ್ ಂಕೆೆಸಾಧೆ ವಾಗುವುದಿಲಿ . 

ವಿರ್ದಶ್ಗಳಲಿ್ಲನಬೆ್ ಂಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆಯಲಾದಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವಸಮಯವುರ್ದಶ್ದಿಂದರ್ದಶ್ಕೆಕ ಮತಿ್ತರ್ದಶ್ದೊಳಗೆ, 

ಸೆ ಳದಿಂದಸೆ ಳಕೆಕ ಭಿನು ವಾರ್ರುತಿದೆಎಂಬುದ್ದಬೆ್ ಂಕ್ರನಅನ್ನರ್ವವಾರ್ದೆ. 

ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾರ್ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುರ್ಸುವಸಮಯದಮಾನದಂಡಗಳುಸಹರ್ದಶ್ದಿಂದರ್ದಶ್ಕೆಕ ರ್ದಲಾಗುತಿವೆ. ಆದಾಗೆ್ಯ , 

ಖಾತೆಯನಡವಳಿಕೆಯುಈಹಿಂದೆತೃಪಿ್ಕರವಾರ್ದು ರೆ, ಚೆಕ್ 

/ಸಾಧನವನ್ನು ಖರಿಗದಿಸುವಮೂಲಕಅಂತಹಸಾಧನದವಿರುದಧ ಮಂಗಡವಾರ್ಸಾಲವನ್ನು ಬೆ್ ಂಕಪ ರಿಗಣಿಸುತಿದೆ. ಆದಾಗೆ್ಯ , 

ಆದಾಯವನ್ನು ಬೆ್ ಂಕ್ರನನಗಸ್್ಟ ಾಗಖಾತೆಗೆಅದರಕರೆಸಾಪ ಂಡೆಂಟ್ು ಂದಿಗೆಜಮೆಮಾಡಿದನಂತರಸಾಲವನ್ನು ನಿಗಡ್ಯವಲಿ್ಲ ಅನಗತೆ ವಿಳಂರ್ಕ್ಕಕ ರ್ಬೆ್ ಂ

ಕೆ್ಕ ಾಹಕರಿಗೆಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಗಡ್ಯತಿದೆ. 

ನಿಗಧಿತಸಾಮಾನೆಕ್ಸಲ್ಲಂಗ್ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆತೆಗೆದ್ದಕ್ಂಡ್ಯನಸ್್ಟ ಾಗಖಾತೆಗೆಕೆರ ಡಿಟಾಮ ಡಿದದಿನಂಕದಿಂದಒಂದ್ದವಾರಕ್ರಕ ಂತಹೆಚಿ್ಚ ನವಿಳಂರ್ಕೆಕ / 

ನಿಗದಿತದಿನಂಕಕೆಕ ಅಂತಹಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಗಡಲಾಗುತಿದೆ. ಅಂತಹಸಂದರ್ೀಗಳಲಿ್ಲಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ಈಕೆಳರ್ನಂತೆರೂಪ್ಸಲಾಗುವುದ್ದ: 

 

a) ಬೆ್ ಂಕ್ರನಸಂಗರ ಹಣಾನಿಗತ್ತಯಲಿ್ಲಸೂಚ್ಚಸಿದಂತೆ, ಆದಾಯವನ್ನು ಕೆರ ಡಿಟಾಮ ಡ್ಯವಲಿ್ಲನವಿಳಂರ್ಕೆಕ ರ್ಡಿಿ .  

b) ವಿರ್ದರ್ಶವಿನಿಮಯದರದಲಿ್ಲನಪ್ರ ತ್ತಕ್ಸಲಚಲನೆಯಂದಾರ್ಉಂಟಾಗುವರ್ಯವುರ್ದಸಂಭಾವೆ ನಷ್್ ಕೆಕ ಪ್ರಿಹಾರ. 

 

5. ಭಾರತದಲಿ್ಲಹಣರವಾನೆ 

 

a)ಚೆಕಸ ಾಂಗಾ ಹ 

 
ಸಾಧನಗಳಸಂಗರ ಹಣೆಯಲಿ್ಲನವಿಳಂರ್ದಿಂದಾರ್ಪ್ರಿಹಾರವುಬೆ್ ಂಕ್ರನಚೆಕೆಂಗರ ಹಣಾನಿಗತ್ತಯಲಿ್ಲ  (www.barclays.in ಲರೆ್ ವಿದೆ) 

ಸೂಚ್ಚಸಿದಂತೆಇರುತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತ್ತಗ್ರರ್ಈಕೆಳಗೆಪುನರುತಾಪ ದಿಸಲಾರ್ದೆ: "ಹರಶಾಖ್ಯಚೆಕ್ಕಕ ಗಳವಿಳಂರ್ಸಂಗರ ಹಣೆಗೆರ್ಡಿಿಪಾವತ್ತ: 

ಬೆ್ ಂಕ್ರನಪ್ರಿಹಾರನಿಗತ್ತಯಭಾಗವಾರ್, ಉಲಿೆಗಖಿಸಿದಅವಧಿಯನ್ನು ಮಿಗರಿಸಾಲನಿಗಡ್ಯವಲಿ್ಲವಿಳಂರ್ವಾದಲಿ್ಲ , 

ಬೆ್ ಂಕಿನು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಸಂಗರ ಹಸಾಧನಗಳಮೊತಿದಮೇಲೆರ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸುತಿದೆ. 

ಅಂತಹರ್ಡಿಿಯನ್ನು ಎಲಿಾರಿಗತ್ತಯಖಾತೆಗಳಲಿ್ಲಗ್ರರ ಹಕರಿಂದರ್ಯವುರ್ದಬೇಡಿಕೆಯಲಿದೆಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ವಿಳಂರ್ವಾದಸಂಗರ ಹಣೆಯಮೇಲೆರ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸುವಉದೆು ಗಶ್ಕ್ಕಕ ರ್ಬೆ್ ಂಕ್ರನಸಿ ಂತಶಾಖ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಥವಾಇತರಬೆ್ ಂಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆಯಲಾದಸಾಧ

ನಗಳನಡ್ಯವೆರ್ಯವುರ್ದವೆ ತೆಾ ಸವಿರುವುದಿಲಿ . 

 

ವಿಳಂಬವಾದಸಂಗಾ ಹಣೆಯಬಡಿ್ಡಯನ್ನು ಈಕೆಳಗಿನದರಗಳಲಿ್ಲಪ್ಪವತಿಸತಕು ದ್ದು : 

 

a)7/10/14ದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರಿದವಿಳಂರ್ದಅವಧಿಗೆಉಳಿತಾಯಖಾತೆದರವುಹರರಾಜೆ ದಚೆಕ್ಕಕ ಗಳಸಂಗರ ಹಣೆಯಲಿ್ಲರರ್ಹುದ್ದ. 

 

b) ಅಸಾಧಾರಣವಿಳಂರ್ದಸಂದರ್ೀದಲಿ್ಲ , 

ಅಂದರೆ14ದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರಿದರ್ಡಿಿಯನ್ನು ಮಿಗರಿದವಿಳಂರ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಯಅವಧಿಯಅವಧಿಠೇವಣಿಗೆಅನಿ ಯವಾಗುವದರದಲಿ್ಲಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 

c)ಅಸಾಧಾರಣವಿಳಂರ್ದಸಂದರ್ೀದಲಿ್ಲ , 

ಅಂದರೆ90ದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರಿದವಿಳಂರ್ಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಅವಧಿಯಅವಧಿಠೇವಣಿದರಕ್ರಕ ಂತ2%ಹೆಚಿ್ಚ ನದರದಲಿ್ಲಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 

d) ಒಂದ್ದವೇಳೆಸಂಗರ ಹದಅಡಿಯಲಿ್ಲನಚೆಕ್ರಕ ನಆದಾಯವನ್ನು ಗ್ರರ ಹಕರಓವರ್ಡ್ರ ೀಫ್್/ಲಗನಾ ತೆಗೆಜಮೆಮಾಡಬೇಕ್ಕದರೆ, 

ಸಾಲದಖಾತೆಗೆಅನಿ ಯವಾಗುವದರದಲಿ್ಲರ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ. ಅಸಾಧಾರಣವಿಳಂರ್ಗಳಿಗೆಅಂದರೆ90ದಿನಗಳಿರ್ಂತಹೆಚಿ್ಚ ನವಿಳಂರ್ಗಳಿಗೆ, 

ಸಾಲದಖಾತೆಗೆಅನಿ ಯವಾಗುವದರಕ್ರಕ ಂತ2%ಹೆಚಿ್ಚ ನದರದಲಿ್ಲರ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ.ಮೇಲೆನಿಗಡಲಾದರ್ಡಿಿಪಾವತ್ತಭಾರತದೊಳಗೆಸಂಗರ ಹಣೆ

ಗ್ರರ್ಕಳುಹಿಸಲಾದಸಾಧನಗಳಿಗೆಮಾತರ ಅನಿ ಯಸುತಿದೆಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸರ್ಹುದ್ದ. 

 
ಗ್ರರ ಹಕರಿಂದಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ರರ್ಬೆ್ ಂಕ್ರಗೆಹಸಿಾಂತರಿಸಿದನಂತರಉಪ್ಕರಣದನಷ್್ ದಿಂದಾರ್ಗ್ರರ ಹಕರುಅನ್ನರ್ವಿಸಿದಆರ್ಥೀಕನಷ್್ ಕೆಕ ಬೆ್ ಂಕ್ರನಪ್ರಿ

ಹಾರನಿಗತ್ತನಮಮ ಸಂಗರ ಹಣಾನಿಗತ್ತಯಲಿ್ಲಸೂಚ್ಚಸಿದಂತೆಇರುತಿದೆ. ಮಾಹಿತ್ತಗ್ರರ್ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆಹರತೆಗೆಯಲಾರ್ದೆ: 

 
 

"ರವಾನೆಯಲಿ್ಲ  / ಚುಕು ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲಿ್ಲ ಅಥವಾಬೆ್ ಾಂಕ್ರನಶಾಖ್ಯಗೆಪ್ಪವತಿಸುವಲಿ್ಲಕಳೆದ್ದಹೀದಚೆಕ್ಕು ಗಳು / 

ಉಪಕರಣಗಳು: 

 
ಒಂದ್ದವೇಳೆಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ರರ್ಸಿಿ ಗಕರಿಸಲಾದಚೆಕ್ಅಥವಾಒಂದ್ದಸಾಧನವುಸಾಗಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಥವಾಚ್ಚಕಿಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲಿ್ಲ ಅಥವಾಪಾವತ್ತಸುವಬೆ್ ಂಕ್ರನಶಾಖ್ಯ

ಯಲಿ್ಲಕಳೆದ್ದಹಗದರೆ, ಬೆ್ ಂಕು ಷ್್ ದರ್ಗೆೆತ್ತಳಿದತಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನು ಖಾತೆದಾರರಗಮನಕೆಕ ತರತಕಕ ದ್ದು , 

ಇದರಿಂದಖಾತೆದಾರನ್ನರ್ಡ್ರ ಯಗೆೀಪಾವತ್ತತಡೆಯನ್ನು ರೆಕ್ಕರ್ಡ್ಮ ೀಡಲುತ್ತಳಿಸರ್ಹುದ್ದಮತಿ್ತಚೆಕ್ಕಕ ಗಳನ್ನು ನಗಡಿಕ್ಳು ರ್ಹುದ್ದ, 

ಕಳೆದ್ದಹಗದಚೆಕ್ಕಕ ಗಳು/ ಸಲಕರಣೆಗಳಮೊತಿವನ್ನು ಕೆರ ಡಿಟಾಮ ಡದಕ್ಕರಣಅವನ್ನ /ಅವಳುನಿಗಡಿದರ್ಯವುರ್ದ, ಅವನ್ನ / 

ಅವಳುನಿಗಡಿದರ್ಯವುರ್ದ, ಅಗೌರವಕೆಕ ಒಳಗ್ರಗುವುದಿಲಿ . 

ಚೆಕ್ರಕ ನರ್ಡ್ರ ಯನಿೀಂದನಕಲುಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲುಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಾಹಕರಿಗೆಎಲಿಾಸಹಾಯವನ್ನು ಒದರ್ಸುತಿದೆ. 

ಸಾರಿಗೆಯಲಿ್ಲಕಳೆದ್ದಹಗದಸಾಧನಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಬೆ್ ಂಕ್ಕಾ ತೆದಾರನಿಗೆಈಕೆಳರ್ನರಿಗತ್ತಯಲಿ್ಲಪ್ರಿಹಾರನಿಗಡ್ಯತಿದೆ: 

 

a) ಒಂದ್ದವೇಳೆಸಾಧನದನಷ್್ ದರ್ಗೆೆಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಸಂಗರ ಹಣೆಗೆನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಕ್ಕಲಮಿತ್ತಯನ್ನು ಮಿಗರಿಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆತ್ತಳಿಸಿದರೆ 

(ಸಂದಭಾೀನ್ನಸಾರ7/10/14ದಿನಗಳು) 

ಉಳಿತಾಯರ್ಡಿಿ ದರವನ್ನು ಮೇಲೆನಿದಿೀಷ್್ ಪ್ಡಿಸಿದದರಗಳಲಿ್ಲನಿಗದಿತಸಂಗರ ಹದಅವಧಿಯನ್ನು ಮಿಗರಿದಅವಧಿಗೆಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 



 

 

b) ಇದಲಿದೆ, ನಕಲ್ಲಚೆಕ್ / 

ಉಪ್ಕರಣವನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವಲಿ್ಲಮತಿ್ತಅದರಸಂಗರ ಹಣೆಯಲಿ್ಲಮತಿಷ್್ಟ ವಿಳಂರ್ವನ್ನು ಒದರ್ಸಲುಉಳಿತಾಯಬೆ್ ಂಕು ರದಲಿ್ಲ ಇನ್ಯು 15ದಿನಗಳಅವಧಿಗೆಚೆ

ಕು ಮೊತಿದಮೇಲೆಬೆ್ ಂಕಬ ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸುತಿದೆ. 

 

c) ರರ್ಶಗದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಿದನಂತರನಕಲ್ಲಚೆಕ್ 

/ಉಪ್ಕರಣವನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವಲಿ್ಲಗ್ರರ ಹಕರುಅನ್ನರ್ವಿಸುವರ್ಯವುರ್ದಸಮಂಜಸವಾದಶುಲಕ ಗಳಿಗೆಬೆ್ ಂಕ್ / 

ಅವಳುಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹಪಾವತ್ತಸುತಿಾರೆ, ಒಂದ್ದವೇಳೆಸಾಧನವನ್ನು ಬೆ್ ಂಕ್ / ಸಂಸೆಯಂದಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ಕದರೆ, 

ಅವರುನಕಲ್ಲಸಾಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲುಶುಲಕ ವನ್ನು ವಿಧಿಸುತಿಾರೆ. 

 
ಇದಲಿದೆ, 

ತಮಮ ಕಂಟಗೀಳಲಿ್ಲಪ್ರ ಸಿುತಪ್ಡಿಸಲಾದಸೆಳಿಗಯಚೆಕ್ಕಕ ಗಳಸಂಗರ ಹಣೆಮತಿ್ತಸಾಕ್ಕಷ ತಾಕ ರದಲಿ್ಲನವಿಳಂರ್ದಅವಧಿಗೆಮಂದಿನಬೆ್ ಂಕಬ ಡಿಿಯನ್ನು  

(ಚೆಕೆಂಗರ ಹನಿಗತ್ತಯಲಿ್ಲನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ) ಆರ್ಯವೆ ವಹಾರದಿನದಚೆಕೆಠ ಗವಣಿಗಳಿಗೆಕಟ್-ಆಫೆ ಮಯದೊಳಗೆಪಾವತ್ತಸುತಿದೆ. 

 

 

b)ವಿದೆ್ದನಾ ನಪ್ಪವತಿಗಳು 
 
ಕೆರ ಡಿಟೆಳನ್ನು ಸಂಸಕ ರಿಸುವಲಿ್ಲವಿಳಂರ್ / 

ವಿದೆ್ದ ನಮ ನಪಾವತ್ತಗಳರಿಟನೆ ೀಂದರ್ೀಗಳಲಿ್ಲರ್ಡಿಿಪಾವತ್ತಯಮೇಲ್ಲನಆಬೀಐಮಾಗೀಸೂಚ್ಚಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಉದಾ: ಎನ್ಇಎಫ್್ಟ , 

ಬ್ಕಿೆಗೀಸಾಬ ೆ ಂಕ್ರಪ ಎಲೆ್ಲ , 

ಭಾರತವುಗಮೆ ಸೆಾನಖಾತೆದಾರರಿಗೆಕೆರ ಡಿಟಾಮ ಡಲುಮಂದಾಗುತಿದೆಅಥವಾಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತಕ್ಕಲಮಿತ್ತಯಳಗೆರಿಮಿಟಿಂಗ್ರಬ ೆ ಂಕ್ರಗೆಹಿಂದಿರುರ್ಸಿ. 

ಮಾನೆಕ್ಕರಣಗಳಿಲಿದೆನಿಗದಿತಕ್ಕಲಮಿತ್ತಯಳಗೆಫಲಾನ್ನರ್ವಿಖಾತೆಗೆಜಮಾಮಾಡಲುಸಾಧೆವಾಗದಸಂದರ್ೀಗಳಲಿ್ಲ , ಆಬೀಐLAF ರೆರ್ಪದರ + 2% 

ರದರದಲಿ್ಲಸಾಲದವಿಳಂರ್ದಅವಧಿಗೆಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಪ್ರಿಹಾರನಿಗಡಲಾಗುತಿದೆ. 

 

6. ನಕಲುಪಾ ತಿವಿತರಣೆಮತ್ತು ವಿಳಂಬಕೆು ಪರಿಹಾರ 
 
ಖರಿಗದಿದಾರನಿಂದಅಂತಹವಿನಂತ್ತಯನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದಹದಿನೈದ್ದದಿನಗಳೊಳಗೆನಕಲುಪ್ರ ತ್ತಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತಿದೆಮತಿ್ತಬೆ್ ಂಕೆ್ಸಚ್ಚಸಿದದಾಖಲೆಗಳ

ನ್ನು ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗುತಿದೆ. ಮೇಲ್ಲನನಿಗದಿತಅವಧಿರ್ಂತಹೆಚಿ್ಚ ನವಿಳಂರ್ಕ್ಕಕ ರ್, 

ಅಂತಹವಿಳಂರ್ಕ್ಕಕ ರ್ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಪ್ರಿಹಾರವಾರ್ಅರ್ದಅವಧಿಯಸೆಿ ರಠೇವಣಿಗೆಅನಿ ಯವಾಗುವದರದಲಿ್ಲರ್ಡಿಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 

7. ಎಟಿಎಾಂ ವೈಫಲೆ್  

 
ದೂರುಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದನಂತರಗರಿಷ್ಠ 5 

ದಿನಗಳಅವಧಿಯಳಗೆವಿಫಲವಾದಎಟಿಎಂನಕ್ಕರಣದಿಂದಾರ್ತಪಾಪ ರ್ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾದಮೊತಿವನ್ನು ಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಾಹಕರಿಗೆಮರುಪಾವತ್ತಸುವುದ್ದಕರಿ್ಡ್ಯ

ವಾರ್ದೆ. 

ಬೆ್ ಂಕ್ರನಡೆಬಟಾಕ ರ್ಡ್ಮ ೀಲಕವಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬಂರ್ಲ್ಲಸುವರ್ಯವುರ್ದಎಟಿಎಂಗಳಮೂಲಕವಿಫಲವಾದವಹಿವಾಟ್ಟಗಳುಈಖಂಡದಅಡಿಯಲಿ್ಲರ್ರು

ತಿವೆ.  ದೂರುಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದದಿನಂಕದಿಂದ5 ದಿನಗಳಒಳಗೆಗ್ರರ ಹಕರಖಾತೆಯನ್ನು ಮರು-ಕೆರ ಡಿಟಾಮ ಡಲುರ್ಯವುರ್ದವಿಫಲವಾದರೆ, 

ಬ್ಧಿತಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಬೆ್ ಂಕ್ರು ನಕೆಕ ರೂ.100/- ಗಳಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತ್ತಸುತಿದೆ. 

ಈಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ಗ್ರರ ಹಕರಿಂದರ್ಯವುರ್ದಕಿೆಗಮ್ಇಲಿದೆಸಿಯಂಚಾಲ್ಲತವಾರ್ಗ್ರರ ಹಕರಖಾತೆಗೆಜಮಾಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ, 

ಅರ್ದದಿನದಂದ್ದಬೆ್ ಂಕಿ್ರ ಫಲವಾದಎಟಿಎಂವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಗೆಕೆರ ಡಿಟ್ಅನ್ನು ಒದರ್ಸುತಿದೆ. 

ಬೆ್ ಂಕ್ರನಗ್ರರ ಹಕರುಇತರಬೆ್ ಂಕ್ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ರ್ಳಸುವಾಗಅವರಎಟಿಎಂವೆ ವಹಾರದಸಂದರ್ೀದಲಿ್ಲಶುಲಕ ವನ್ನು ಮರಳಿಪ್ಡೆಯುವವಿವರಗಳನ್ನು

ಸೇರಿಸರ್ಹುದ್ದ. 

 

8. ಬೆ್ ಾಂಕ್ಏಜಾಂಟರಿಾಂದಸಂಹಿತ್ರಯಉಲಿ್ಾಂಘನೆ 

 
ಬೆ್ ಂಕ್ರನಪ್ರ ತ್ತನಿಧಿ, ಮಾರಾಟಗ್ರರ, 

ಸೇವಾಪೂರೈಕೆದಾರರುಮತಿ್ತಕ್ರಿಯರ್ಯೀವುರ್ದಅನ್ನಚ್ಚತನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲತ್ಡರ್ದಾು ರೆಅಥವಾಬೆ್ ಂಕೆ ಿ ಯಂಪ್ರ ಗರಿತವಾರ್ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿರುವಗ್ರರ ಹಕರ

ರ್ಗೆೆಬೆ್ ಂಕು ರ್ದಧ ತೆಯಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲಿಂಘಿಸಿಕ್ಕಯೀನಿವೀಹಿಸಿದಾು ರೆಎಂರ್ಗ್ರರ ಹಕರಿಂದರ್ಯವುರ್ದದೂರನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದರೆ, 

ದೂರುಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದದಿನಂಕದಿಂದ7ಕೆಲಸದದಿನಗಳಒಳಗೆಮತಿ್ತಎಲಿ್ಲನಷ್್ ಗಳು, 

ರ್ಯವುದಾದರೂಇದು ರೆಅವುಸಮಥೀನಿಗಯವಗಅಲಿೆಲಿಾಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಆರ್ಥೀಕಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಗಡಲುಬೆ್ ಂಕೆ್ಸ ಕಿಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕ್ಳು ತಕಕ ದ್ದು . 

 

9. ವಾಣಿಜೆ್ ಬೆ್ ಾಂಕ್ಕಗಳಿಾಂದಸಹಕಾರಿಬೆ್ ಾಂಕ್ಕಗಳ  "ಸಮಾನಸಾಧನಗಳ" ವಹಿವಾಟು 

 
ವಾಣಿಜೆ ಬೆ್ ಂಕ್ಕಗಳಿಂದಸಹಕ್ಕರಿಬೆ್ ಂಕ್ಕಗಳಿಗೆ "ಸಮಾನ" 

ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ತಸುವವೆ ವಸೆಯಲಿ್ಲಪಾರದಶ್ೀಕತೆಯಕ್ರತೆಯರ್ಗೆೆ ಆರ್.ಬ.ಐಕಳವಳವೆ ಕಿಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಈಸಂಬಂಧವಾರ್, 

ಇತರಬೆ್ ಂಕ್ಕಗಳುನಿವೀಹಿಸುವಚಾಲಿ್ಲಖಾತೆಗಳಮೇಲೆರ್ಡ್ರ ಮಾಡಿದಚೆಕ್ಕಕ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸದಹರತ್ತಬೆ್ ಂಕಿನು ಂದಿಗೆನಿವೀಹಿಸುತಿ್ತರುವಚಾಲಿ್ಲಖಾತೆಗಳ

ಮೇಲೆರ್ಡ್ರ ಮಾಡಿದಚೆಕೆಳನ್ನು ಬೆ್ ಂಕೆರವಿಸುವುದಿಲಿ ಎಂದ್ದಸಪ ಷ್್ ಪ್ಡಿಸಲಾರ್ದೆ. 

ಸಾಕಷ್್ಟ ಹಣಕ್ಕಸಿನವೆ ವಸೆಯಅನ್ನಪ್ಸೆಿ ತ್ತಯಲಿ್ಲಚೆಕ್ಕಕ ಗಳಪಾವತ್ತಮಾಡದಿರುವುದಕೆಕ  / 

ವಿಳಂರ್ವಾರ್ಪಾವತ್ತಸಿದು ಕ್ಕಕ ರ್ಚೆಕ್ಹ ಗಲಿ ಗೆೀಪ್ರಿಹಾರನಿಗಡಲುವಿತರಿಸುವಬೆ್ ಂಕಜ ವಾಬ್ು ರರಾರ್ರಬೇಕ್ಕ. 

 
 

10.ಡೆಬಿಟ್ಕು ರ್್ಡ ವಹಿವಾಟುಮಿತಿಗಳು 

 
ರಿಸವಾಬ ೆ ೀಂಕ್ಆಫ್ಇಂಡಿರ್ಯನಿಯಮಗಳಿಗೆಅನ್ನಗುಣವಾರ್, ಬೆ್ ಂಕ್ಕಕ ಡ್ೀ, ಬೆ್ ಂಕೆ್ಕರುತ್ತನಸಂಖೆ್ಯ  (BIN) 

ಮತಿ್ತಬೆ್ ಂಕಮ ಟ್ ದಲಿ್ಲವಹಿವಾಟ್ಟಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆತಂದಿದೆ. ಈಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಕ್ಕಡೆು ೀಟಿ ಕೆ್ರ ಿ ೀಚು ಲಿ್ಲಯೇಹಂದಿಸಲಾರ್ದೆ. 

ಈಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷೀಕವಾರ್ವೆ ವಹಾರದಅಗತೆ ತೆಗಳುಮತಿ್ತಬೆ್ ಂಕ್ರನಿಂದಅಪಾಯದಮೌಲೆಮಾಪ್ನಕೆಕ ಅನ್ನಗುಣವಾರ್ಪ್ರಿರ್ಶಗಲ್ಲಸಲಾಗುತಿದೆ. 
 

11.ಸಾಲ್ದಮೇಲ್ಲನಎಲಿಾಬ್ಕ್ರಗಳಮರುಪ್ಪವತಿಯಮೇಲೆಅರ್ಡಮಾನಆಸಿು ಗೆಸೆಕೆ್ಯ ರಿಟಿಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು, 

ಶಿೀರ್ಷವಕೆಪತಾ ದಹಿಾಂದಿರುಗಿಸುವಿಕೆ.     



 

 

 

ಅಡಮಾನವಿಟ್ ಆಸಿಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಬೆ್ ಂಕೆೆ ಕೆ್ಕ ರಿಟಿಗಳು/ದಸಿಾವೇಜುಗಳು/ಹಕ್ಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುರ್ಸದಿದು ರೆಅಥವಾಬೆ್ ಂಕ್ರನಶಾಖ್ಯಯಂದಅ

ಡಮಾನಮಾಡಿದಆಸಿಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಸಕೆ್ಸ ರಿಟಿಗಳು/ದಸಿಾವೇಜುಗಳು/ಹಕ್ಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವಂತೆಗ್ರರ ಹಕನಿಗೆತ್ತಳಿಸದಿದು ರೆ / 

ಬೆ್ ಂಕ್ರನಅಧಿಕೃತಏಜಂಟನ್ನಬೆ್ ಂಕ್ರನಂದಿಗೆಒಪ್ಪ ದಅಥವಾಒಪ್ಪ ಂದಮಾಡಿಕ್ಂಡಿರುವಎಲಿಾಬ್ಕ್ರಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತ್ತಮಾಡಿದದಿನಂಕದಿಂದ1

5 ದಿನಗಳಒಳಗೆ, ಗ್ರರ ಹಕನ್ನಈಹಕಕ ನ್ನು ಹಂದಿರತಕಕ ದ್ದು . 

ಕ್ಕಂದ್ದಕ್ರತೆನಿವಾರಣಾನಿಗತ್ತಯಪ್ರ ಕ್ಕರಸೂಕಿಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದಬೆ್ ಂಕ್ರನನಿಧಾೀರವುಅಂತ್ತಮಮತಿ್ತರ್ದಧ ವಾರ್ರುತಿದೆ. 

 
 

12. ಗ್ರಾ ಹಕರಕ್ಷಣೆ - ಅನಧಿಕೃತವಿದೆ್ದನಾ ನಬೆ್ ಾಂಕ್ರಾಂಗ್ ಹಿವಾಟುಗಳಲಿ್ಲಗ್ರಾ ಹಕರಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದ್ದ 

 
ಗ್ರರ ಹಕರುನಡೆಸುವವಿದೆ್ದ ನಮ ನಬೆ್ ಂಕ್ರಂಗಿ ಹಿವಾಟ್ಟಗಳಸುರಕ್ಷತೆಮತಿ್ತರ್ದರ ತೆಯನ್ನು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳು ಲುಸೂಕಿವೆ ವಸೆ ಗಳುಮತಿ್ತಕ್ಕಯೀವಿಧಾನ

ಗಳು ಬೆ್ ಂಕ್ರರ್ದೆ; 

 
ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಂದಉಂಟಾಗುವಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಣೀಯಸಲುಮತಿ್ತಅಂತಹಘಟನೆಗಳಿಂದಉಂಟಾಗುವಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳೆ

ಯಲುಬೆ್ ಂಕು ೃಢವಾದಮತಿ್ತಕ್ರರ ರ್ಯತಮ ಕಕ್ಕಯೀವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂದಿದೆ. 

ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತರೆ್ ಸಲುಮತಿ್ತಅದರಿಂದಉಂಟಾಗುವಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳಿಂದತಮಮ ನ್ನು ತಾವುರಕ್ರಷ ಸಿಕ್ಳು ಲುಇದ್ದಸೂಕಿಕರ ಮಗಳನ್ನು ಹಂದಿದೆ. 

ಇದ್ದದೃಢವಾದಮತಿ್ತಕ್ರರ ರ್ಯತಮ ಕವಂಚನೆಪ್ತಿೆಹಚಿ್ಚ ವಿಕೆಮತಿ್ತತಡೆಗಟ್್ಟ ವಕ್ಕಯೀವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂದಿದೆ; 

 
ಎಸ್ಟಎಂಎಸಮ ತಿ್ತವೆಬೆ ೈಟು ವಿಗಕರಣಮತಿ್ತಆವತೀಕಮಧೆ ಂತರಗಳಲಿ್ಲವಂಚನೆತಡೆಗಟ್್ಟ ವರ್ಗೆೆ ಇತರವಿಧಾನಗಳಮೂಲಕಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಾಹಕರಿಗೆರ್ಶಕ್ಷ

ಣನಿಗಡ್ಯತಿದೆ. 

 
ಬೆ್ ಂಕ್ರನಗ್ರರ ಹಕರುನಮಮ  24X7 

ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆಕರೆಮಾಡರ್ಹುದ್ದಅಥವಾರ್ಯವುರ್ದಅನಧಿಕೃತಎಲೆಕ್್ಕ ಾನಿಕ್ಕಬ ೆ ಂಕ್ರಂಗಿ ಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನು ವರದಿಮಾಡಲುನಮಮಚಾನೆಲೆಳ

ಮೂಲಕದೂರನ್ನು ಲಾಗ್ರಮ ಡರ್ಹುದ್ದ. 

 

ಇದಲಿದೆ, 

ಈನಿಗತ್ತಈಕೆಳರ್ನವಿವರಗಳಪ್ರ ಕ್ಕರಅನಧಿಕೃತವೆ ವಹಾರದಸಂದರ್ೀದಲಿ್ಲಗ್ರರ ಹಕರಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನ್ನು ವೆಾ ಖೆಾ ನಿಸುವಗುರಿಯನ್ನು ಹಂದಿದೆ- 

 
 
ಇದಲಿದೆ, 

ಈನಿಗತ್ತಈಕೆಳರ್ನವಿವರಗಳಪ್ರ ಕ್ಕರಅನಧಿಕೃತವೆ ವಹಾರದಸಂದರ್ೀದಲಿ್ಲಗ್ರರ ಹಕರಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನ್ನು ವೆಾ ಖೆಾ ನಿಸುವಗುರಿಯನ್ನು ಹಂದಿದೆ- 

 

ಒಬಬ ಗ್ರಾ ಹಕನಶೂನೆಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ 

 
ಈಕೆಳರ್ನಘಟನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟ್ಟಸಂರ್ವಿಸಿದಾಗಶೂನೆಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗೆಗ್ರರ ಹಕನಹಕ್ಕಕ ಉದಭ ವಿಸುತಿದೆ: 

 

i. ಬೆ್ ಂಕ್ರನಕಡೆಯಂದವಂತ್ತಗೆವಂಚನೆ/ ನಿಲೀಕೆ್ಷ / ಕ್ರತೆ 

(ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗ್ರರ ಹಕರುವರದಿಮಾಡಿದಾು ರೆಯೇಅಥವಾಇಲಿವೇಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ರಕ ಸದೆ). 

ii. ಕ್ರತೆಯುಬೆ್ ಂಕ್ರನಲಿ್ಲ ಅಥವಾಗ್ರರ ಹಕರರ್ಳಿಇರುವುದಿಲಿ ಆದರೆವೆ ವಸೆಯಲಿ್ಲಬೇರೆಡೆಇರುತಿದೆ, 

ಮತಿ್ತಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಬೆ್ ಂಕ್ರನಿಂದಸಂವಹನವನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದಮೂರುಕೆಲಸದದಿನಗಳೊಳಗೆಗ್ರರ ಹಕರುಬೆ್ ಂಕ್ರಗೆತ್ತಳಿಸತಕಕ

ದ್ದು . 

 

ಒಬಬ ಗ್ರಾ ಹಕನಸಿೀಮಿತಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ 
 
ಈಕೆಳರ್ನಸಂದರ್ೀಗಳಲಿ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಂದಉಂಟಾಗುವನಷ್್ ಕೆಕ ಗ್ರರ ಹಕನ್ನಜವಾಬ್ು ರನರ್ರುತಿಾನೆ: 

 
i. ಪಾವತ್ತರುಜುವಾತ್ತಗಳನ್ನು ಅವನ್ನಹಂಚ್ಚಕ್ಂಡಿರುವಂತಹಗ್ರರ ಹಕನನಿಲೀಕೆ್ಷ ದಿಂದಾರ್ನಷ್್ ವುಂಟಾದಸಂದರ್ೀಗಳಲಿ್ಲ , 

ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟನ್ನು ಬೆ್ ಂಕ್ರಗೆವರದಿಮಾಡ್ಯವವರೆಗ್ಯಗ್ರರ ಹಕನ್ನಸಂಪೂಣೀನಷ್್ ವನ್ನು ರ್ರಿಸುತಿಾನೆ. 

ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟಿನವರದಿಯನಂತರಉಂಟಾಗುವರ್ಯವುರ್ದನಷ್್ ವನ್ನು ಬೆ್ ಂಕಭ ರಿಸುತಿದೆ
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ii. ಅನಧಿಕೃತವಿದೆ್ದ ನಮ ನಬೆ್ ಂಕ್ರಂಗಿ ಹಿವಾಟಿನಜವಾಬ್ು ರಿಯುಬೆ್ ಂಕ್ರನಮೇಲಾಗಲ್ಲಗಗ್ರರ ಹಕರಮೇಲಾಗಲ್ಲಗಇರುವುದಿಲಿ , 

ಆದರೆವೆ ವಸೆಯಲಿ್ಲಬೇರೆಡೆಇದು ಲಿ್ಲಮತಿ್ತಅಂತಹವೆ ವಹಾರದಬೆ್ ಂಕ್ರನಿಂದಸಂವಹನವನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದನಲಕ ರಿಂದಏಳುಕೆಲಸದದಿನಗಳನಡ್ಯ

ವೆಗ್ರರ ಹಕರುಬೆ್ ಂಕ್ರಗೆಸೂಚನೆನಿಗಡಿದಾಗ, ಗ್ರರ ಹಕರಪ್ರ ತ್ತವಹಿವಾಟಿನಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯುವಹಿವಾಟಿನಮೌಲೆ ಕೆಕ ಸಿಗಮಿತವಾರ್ರುತಿದೆ. 

ಅಥವಾ -ಕೆಳಗೆನಿಗಡಲಾದಮೊತಿ , ರ್ಯವುದ್ದಕಡಿಮೆಯಗಅದ್ದ 

 
ಕರ ಮ ಸಂಖೆ್ಯ  ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ್ರಗಿನಯಂತಾ ಕರಿಾಂದವೆಾ ಖೆಾ ನಸಲಾದಸನು

ವೇಶಗಳು /ಘಟನೆಗಳು 

ಗ್ರಾ ಹಕಹಣೆಗ್ರರಿ

ಕೆ (ಗರಿಷ್ಠ ) 

ಬೆ್ ಾಂಕ್

ಬ್ಧೆ ತ್ರ 

1 ಬ.ಎಸ್ಟ.ಬ.ಡಿಖಾತೆಗಳು INR5000 ಉಳಿಕೆವಹಿವಾ

ಟ್ಟಮೌಲೆ > 

INR 5000 

2 ಇತರಎಲಿಾ  SB ಖಾತೆಗಳು, ಚಾಲಿ್ಲ  / ನಗದ್ದಕೆರ ಡಿಟ್ / MSME ಗಳಓವರ್ಡ್ರ ೀಫ್್ಟ್ ಾ ತೆಗಳು, 

ಚಾಲಿ್ಲಖಾತೆಗಳು / ಕೆ್ಕ ರ್ಶಕ ಾಡಿಟ್ / 

ವಾರ್ಷೀಕಸರಾಸರಿಬೆ್ ಲೆನೆ ಹ ಂದಿರುವವೆ ಕಿ್ರಗಳಓವರ್ಡ್ರ ೀಫ್್ಟ್ ಾ ತೆಗಳು 

(ವಂಚನೆಸಂರ್ವಿಸುವ 365 ದಿನಗಳಮೊದಲು ) / ರೂ.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆಮಿತ್ತ 

ವಹಿವಾಟ್ಟಮೌ

ಲೆ ಅಥವಾ INR 

10,000.00 

(ರ್ಯವುದ್ದಕಡಿಮೆ

ಯಗಅದ್ದ ) 

ಉಳಿಕೆವಹಿವಾ

ಟ್ಟಮೌಲೆ > 

INR 10,000 

3 ರೂ.5ಲಕ್ಷಕ್ರಕ ಂತಹೆಚಿ್ಚ ನಮಿತ್ತಹಂದಿರುವಎಲಿಾ ಇತರಕರೆಂಟ್ / ಕೆ್ಕ ರ್ಶಕ ಾಡಿಟ್ / 

ಓವರ್ಡ್ರ ೀಫ್್ಟ್ ಾ ತೆಗಳು 

ವಹಿವಾಟ್ಟಮೌ

ಲೆ ಅಥವಾ INR 

25,000.00 

(ರ್ಯವುದ್ದಕಡಿಮೆ

ಯಗಅದ್ದ ) 

ಉಳಿಕೆವಹಿವಾ

ಟ್ಟಮೌಲೆ > 

INR 25,000 

 
ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದದಿನಂಕವನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, 

ಮೇಲೆತ್ತಳಿಸಲಾದಕೆಲಸದದಿನಗಳಸಂಖೆ್ಯ ಯನ್ನು ಗ್ರರ ಹಕರಹಗಮ್ಬ್ರ ಂಚು ಕೆಲಸದವೇಳಾಪ್ಟ್ಿಯಪ್ರ ಕ್ಕರಎಣಿಸತಕಕ ದ್ದು . 

 

ವಿದೆ್ದ ನಮ ನಬೆ್ ಂಕ್ರಂಗಿ್ರ ನಲೆಳಲಿ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯುವಹಿವಾಟಿನದಿನಂಕದಿಂದ 7 

ಕೆಲಸದದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರಿವರದಿಮಾಡಲಾರ್ದೆ. 

 
ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆ್ಯ  
ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಗ್ರರ್ನಿಯಂತರ ಕರಿಂದವೆಾ ಖೆಾ ನಿಸಲಾದಸನಿು ವೇಶ್ಗಳು / 

ಘಟನೆಗಳು 

ಗ್ರರ ಹಕಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ 

(ಗರಿಷ್ಠ ) 

ಬೆ್ ಂಕ್

ಬ್ಧೆ ತೆ 

1 ಎಲಿಾರಿಗತ್ತಯಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಣೀವಹಿವಾಟ್ಟ

ಮೌಲೆ  

INR0.00 
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ಎಲಿಾವಿವಾದಿತಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ, ಗ್ರರ ಹಕರುನಿಗದಿತಕ್ಕಲಮಿತ್ತಯಳಗೆವೆಾ ಜೆ ನಮೂನೆ, ಎಫ್.ಐ.ಆನೀಪ್ರ ತ್ತ, 

ಇತೆಾ ದಿಗಳಂತಹಪೂರಕದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದರ್ಸಬೇಕ್ಕಗುತಿದೆ. 

ಒಂದ್ದವೇಳೆಗ್ರರ ಹಕರುದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದರ್ಸಲುಅಸಮಥೀರಾದರೆಅಥವಾನಿಗದಿತಕ್ಕಲಮಿತ್ತಯಳಗೆದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲಿ್ಲಸುವಲಿ್ಲಗ್ರರ ಹಕರ

ಕಡೆಯಂದವಿಳಂರ್ವಾದಾಗ, ಬೆ್ ಂಕ್ರನಿಂದಬ್ಕ್ರಯರುವಅನ್ನಸರಣೆಯನಂತರ, 

ಬೆ್ ಂಕಿನಿಖ್ಯಯನ್ನು ಮಕಿ್ಕಯಗೊಳಿಸಲುಅಸಮಥೀವಾಗುತಿದೆಮತಿ್ತಅಂತಹಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟ್ಟ(ಗಳ) 

ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯುಗ್ರರ ಹಕರರ್ಳಿಮಾತರ ಉಳಿಯುತಿದೆ. 

 
ಗ್ರರ ಹಕರುವರದಿಮಾಡ್ಯವಅನಧಿಕೃತವಿದೆ್ದ ನಮ ನಬೆ್ ಂಕ್ರಂಗಿ ಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬೆ್ ಂಕ್ರು ಯತಕ್ಕಲ್ಲಕವಾರ್ಪ್ರಿರ್ಶಗಲ್ಲಸುತಿದೆಮತಿ್ತಸಂಬಂಧಿತಎಂಐಎ

ಸ್ಟಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತಸಮಿತ್ತಗಳಿಗೆಪ್ರ ಕಟಿಸುತಿದೆ. 

 
ಗ್ರಾ ಹಕರಶೂನೆಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ/ ಸಿೀಮಿತಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗ್ರಗಿಹಿಮ್ಮಾ ಖ ಸಮಯರೇಖ್ಯ 

 
ಗ್ರರ ಹಕರಿಂದಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ಡೆದನಂತರ, 

ಅನಧಿಕೃತವಿದೆ್ದ ನಮ ನವೆ ವಹಾರದಲಿ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಮೊತಿವನ್ನು ಗ್ರರ ಹಕರುಅಂತಹಅಧಿಸೂಚನೆಯದಿನಂಕದಿಂದ 10 

ಕೆಲಸದದಿನಗಳಒಳಗೆಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಾಹಕರಖಾತೆಗೆಕೆರ ಡಿಟಾಮ ಡಬೇಕ್ಕ. ಕೆರ ಡಿಟ್ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟಿನದಿನಂಕದಂತೆಇರಬೇಕ್ಕದಮೌಲೆ ವಾರ್ರುತಿದೆ. 

ಒಮೆಮ ದೂರನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಿದನಂತರಮತಿ್ತಗ್ರರ ಹಕರಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯು, 

ಬೆ್ ಂಕ್ರನನಿಗತ್ತಯಲಿ್ಲನಿದಿೀಷ್್ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆಅಂತಹಸಮಯದೊಳಗೆಸೆಾಪ್ತವಾರ್ದು ರೆ, ಆದರೆದೂರುಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದದಿನಂಕದಿಂದ 90 

ದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರದಂತೆ, ಮತಿ್ತಆಬೀಐಸುತಿ್ಗಲೆಯನಿಬಂಧನೆಗಳಪ್ರ ಕ್ಕರಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಗಡಲಾಗುತಿದೆ: 

 
(i) 90 ದಿನಗಳಒಳಗೆದೂರನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲುಅಥವಾಗ್ರರ ಹಕರಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧೀರಿಸಲುಸಾಧೆ ವಾಗದಿದು ರೆ, 

ಈಸುತಿ್ಗಲೆಯಲಿ್ಲಸೂಚ್ಚಸಲಾದಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ;ಮತಿ್ತ  

(ii) ಡೆಬಟಾಕ ಡ್ೀ / ಬೆ್ ಂಕ್ಕಾ ತೆಯಸಂದರ್ೀದಲಿ್ಲ , ಗ್ರರ ಹಕರುರ್ಡಿಿ ನಷ್್ ವನ್ನು ಅನ್ನರ್ವಿಸುವುದಿಲಿ  

 

ಮತು ಷಿ್ಟ ಅನಧಿಕೃತವಿದೆ್ದನಾ ನವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟಿು ವುದ್ದ 
 
ಗ್ರರ ಹಕರಿಂದಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟಿನವರದಿಯನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದನಂತರ, ರ್ಯವುರ್ದಹೆಚಿ್ಚ ನಮೊಗಸದವಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ ಲು, 

ಬೆ್ ಂಕ್ಕಮ ಂದಿನತನಿಖ್ಯಯವರೆಗೆಖಾತೆಅಥವಾಕ್ಕಡು ೀಲಿ್ಲರ್ಯವುರ್ದಮಂದಿನವಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯರ್ಹುದ್ದಅಥವಾನಿರ್ೀಂಧಿಸರ್ಹುದ್ದ. 

 

ಪುರಾವೆಯಹರೆ 
 

ಅನಧಿಕೃತವಿದೆ್ದ ನಮ ನಬೆ್ ಂಕ್ರಂಗಿ ಹಿವಾಟ್ಟಗಳಸಂದರ್ೀದಲಿ್ಲಗ್ರರ ಹಕರಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬಗತ್ತಪ್ಡಿಸುವಹರೆಯುಬೆ್ ಂಕ್ರನಮೇಲೆಇರುತಿದೆ
. 

 

ಅನಧಿಕೃತವಿದೆ್ದನಾ ನವಹಿವಾಟುಗಳವರದಿಮತ್ತು ಮೇಲ್್ಲಚಾರಣೆ 

 
ಅನಧಿಕೃತ ವಿದೆ್ದ ನಮ ನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಗ್ರರ ಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು  ಬೆ್ ಂಕ್ರನಳರ್ನ ಸೂಕಿ ಸಮಿತ್ತಗಳಿಗೆ ವರದಿ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.  ವರದಿಗಳ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣ/ ಸಂಖೆ್ಯ  ಮತಿ್ತ ವಿವಿಧ ವಗೀಗಳ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್್ಟ  ಮೌಲೆ  

ಮತಿ್ತ  ಹಂಚ್ಚಕೆಯನ್ನು  ಅಂದರೆ, ಕ್ಕಡ್ೀ ಪ್ರ ಸಿುತ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳು, ಕ್ಕಡ್ೀ ಪ್ರ ಸಿುತ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳು, ಇಂಟನೆೀಟ್ ಬೆ್ ಂಕ್ರಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ 

ಬೆ್ ಂಕ್ರಂಗ್, ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳು, ಇತೆಾ ದಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿದೆ.  

 

13.  ಟನ್ವಅರಾಂಡಿೆ ೈಮ್ (TAT) 

ನಹಾರ್ೀವನೀಕರಣಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತಪ್ಪವತಿವೆ ವಸೆೆ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕಾಂಡುವಿಫಲ್ವಾದವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆಗ್ರಾ ಹಕಪರಿಹಾರ 
 

 ಒಂದ್ದವೇಳೆವೆ ವಹಾರವು 'ಕೆರ ಡಿಟ್-ಪುಶ್' 

ನಿಧಿಗಳವಗ್ರೀವಣೆರ್ಯರ್ದು ಲಿ್ಲಮತಿ್ತಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯಖಾತೆಗೆಡೆಬಟನ್ನು ಸೆಾಪ್ಕನಿಗೆಡೆಬಟಾಮ ಡಿದಾಗ, 

ಆಗನಿಗದಿತಅವಧಿಯಳಗೆಕೆರ ಡಿಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆತರಲಾಗುತಿದೆ,ತಪ್ಪ ದಲಿ್ಲದಂಡವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆಫಲಾನ್ನರ್ವಿಗೆಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ಕ. 

ಟಿಎಟಿಯನ್ನು ಮಿಗರಿಸೆಾಪ್ಕಬೆ್ ಂಕ್ರನಕ್ನೆಯಲಿ್ಲವೆ ವಹಾರವನ್ನು ಪಾರ ರಂಭಿಸಲುವಿಳಂರ್ವಾದರೆ, 

ಆಗದಂಡವನ್ನು ಮೂಲದಾರರಿಗೆಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 'ವಿಫಲವಹಿವಾಟ್ಟ' ಎಂಬುದ್ದಸಂವಹನಲ್ಲಂಕೆಳಲಿ್ಲನವೈಫಲೆ , ಎಟಿಎಂನಲಿ್ಲಹಣದಅಲರೆ್ ತೆ, ಸಷ್ನೆಳಟೈಮ್ಔಟ್, 

ಇತೆಾ ದಿಗಳಂತಹರ್ಯವುರ್ದಕ್ಕರಣದಿಂದಾರ್ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಕ್ಕರಣವಾಗದರ್ಯವುರ್ದಕ್ಕರಣದಿಂದಾರ್ಸಂಪೂಣೀವಾರ್ಪೂಣೀಗೊಳು ದ

ಒಂದ್ದವೆ ವಹಾರವಾರ್ದೆ. 
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ಸಂಪೂಣೀಮಾಹಿತ್ತಯಕ್ರತೆಅಥವಾಸರಿರ್ಯದಮಾಹಿತ್ತಯಕ್ರತೆಮತಿ್ತಹಿಮಮ ಖವಹಿವಾಟನ್ನು ಪಾರ ರಂಭಿಸುವಲಿ್ಲನವಿಳಂರ್ದಿಂ

ದಾರ್ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಖಾತೆಗೆಪ್ರಿಣಾಮಬಗರಲುಸಾಧೆ ವಾಗದಕೆರ ಡಿಟೆಳನ್ನು ಸಹವಿಫಲವಹಿವಾಟ್ಟಗಳುಒಳಗೊಂಡಿರುತಿವೆ. 

 ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯಕಡೆಯಂದಹಣವನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಿದಅರ್ದದಿನದಂದ್ದವಿತರಕರು / 

ಒರಿಜಿನೇಟರ್ಕ್ನೆಯಲಿ್ಲರಿವಸ್ಟೀಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆತರಲಾಗುತಿದೆ. 

 ರ್ದರ್ಶಗಯವಹಿವಾಟ್ಟಗಳುಅಂದರೆ, 

ಮೂಲಮತಿ್ತಫಲಾನ್ನರ್ವಿಇರ್ಬ ರೂಭಾರತದೊಳಗೆಇರುವವಹಿವಾಟ್ಟಗಳುಈಚೌಕಟ್ಿ ನಅಡಿಯಲಿ್ಲರ್ರುತಿವೆ. 
 

ಕರ . 

ಸಂ 

ಘಟನೆಯವಿವರಣೆ ಸ್ಯಂ-ಹಿಮ್ಮಾ ಖಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕಾು ಗಿಚೌಕಟಿು  

ಸ್ಯಂ-

ಹಿಮ್ಮಾ ಖವಾಗಲುಸಮಯರೇಖ್ಯ 

ಪ್ಪವತಿಸಬೇಕಾದಪ

ರಿಹಾರ 

I II III IV 

1 ಸಣಣ -ಎಟಿಎಾಂಗಳುಸೇರಿದಂತ್ರಸಿಯಂಚಾಲ್ಲತಟೆಲಿ್ಯವಾಂತಾ ಗಳು (ಎಟಿಎಾಂಗಳು) 

a ಗ್ರರ ಹಕರಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆ

ದರೆನಗದ್ದವಿತರಿಸಲಾರ್ಲಿ  . 

ಗರಿಷ್್ ಟಿ + 5 

ದಿನಗಳಒಳಗೆವಿಫಲವಹಿವಾಟಿನಪ್ರ-

ಸಕ್ರರ ಯಹಿಮಮ ಖ (R). 

ಖಾತೆದಾರನಕೆರ ಡಿಟೆೆಟಿ + 5 

ದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರಿದವಿಳಂ

ರ್ದದಿನಕೆಕ ₹ 100/- . 

2 ಕಾರ್್ಡ ವಹಿವಾಟು 

a ಕ್ಕಡಿು ೀಂದಕ್ಕಡೆೆ ೀವಗ್ರೀವಣೆ 

 

ಕ್ಕರ್ಡ್ಾ ೀತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆ

ದರೆಫಲಾನ್ನರ್ವಿಕ್ಕರ್ಡ್ಾ ೀತೆಯನ್ನು ಜ

ಮಾಮಾಡಿಲಿ . 

ಒಂದ್ದವೇಳೆಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯಖಾತೆಗೆಜಮೆ

ರ್ಯಗದಿದು ರೆ,  ಟಿ + 1 

ದಿನದೊಳಗೆಇತಿ್ತಗಚ್ಚನ  (R) ವಹಿವಾಟನ್ನು  

ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕ. 

ಟಿ + 1  

ದಿನಕ್ರಕ ಂತಹೆಚಿ್ಚ ನವಿಳಂ

ರ್ಕೆಕ ದಿನಕೆಕ ₹ 100 /-  . 

b ಪ್ಒಎಸು ಲಿ್ಲನಗದ್ದಸೇರಿದಂತೆಪಾಯಂಟ್ಆಫೆ್ ಗ

ಲ್ (ಪ್ಒಎಸ್ಟ) (ಕ್ಕಡ್ೀಇರುವುದ್ದ( 

 

ಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆದರೆವೆಾಪಾ

ರಿಸೆ ಳದಲಿ್ಲದೃಢಗಕರಣವನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಲಾರ್

ಲಿ  , ಅಂದರೆ, ಚಾರ್ಜೀ-ಸಿಿಪ್ಜ ನರೇಟ್ಆರ್ಲಿ . 

ಟಿ + 5 ದಿನಗಳಒಳಗೆಸಿಯಂ-

ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸುವಿಕೆ  . 

ಟಿ + 5 

ದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರಿದವಿ

ಳಂರ್ಕೆಕ ದಿನಕೆಕ ₹ 100 /-  . 

c ಕ್ಕಡ್ೀ ಇಲಿದ ಸೆಿ ತ್ತ(CNP)(ಇ- 

ಕ್ಕಮಸ್ಟೀ) 

 

ಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆದರೆವೆಾಪಾರಿ

ಯವೆ ವಸೆಯಲಿ್ಲದೃಢಗಕರಣವನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸ

ಲಾರ್ಲಿ .  

3 ತಕ್ಷಣದಪ್ಪವತಿವೆ ವಸೆೆ  (IMPS) 

a ಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆದರೆಫಲಾನ್ನ

ರ್ವಿಖಾತೆಗೆಜಮಾಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ .  

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಖಾತೆಗೆಜಮಾಮಾಡಲುಸಾ

ಧೆ ವಾಗದಿದು ರೆ,   ಟಿ + 1 

ದಿನದಂದ್ದಫಲಾನ್ನರ್ವಿಬೆ್ ಂಕ್ರು ಂದಆ

ಟ್ಗರಿವಸೀಲ್ (R). 

ವಿಳಂರ್ವುಟಿ + 1 

ದಿನವನ್ನು ಮಿಗರಿದರೆದಿನಕೆಕ ₹ 

100 /-  .   

4 ಯುನಫೈಡೆಪ ೀಮಾಂಟ್ಸ ಇಾಂಟರ್ಫವಸ್ (ಯುಪಿಐ) 
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a ಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆದರೆಫಲಾನ್ನ

ರ್ವಿಯಖಾತೆಗೆಜಮೆರ್ಯಗುವುದಿಲಿ  

(ಹಣದವಗ್ರೀವಣೆ ). 

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಖಾತೆಗೆಜಮಾಮಾಡಲುಸಾ

ಧೆ ವಾಗದಿದು ರೆ,   ಟಿ + 1 

ದಿನದಂದ್ದಫಲಾನ್ನರ್ವಿಬೆ್ ಂಕ್ರು ಂದಆ

ಟ್ಗರಿವಸೀಲ್ (R) . 

ವಿಳಂರ್ವುಟಿ + 1 

ದಿನವನ್ನು ಮಿಗರಿದರೆದಿನಕೆಕ ₹ 

100 /-.   

b ಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆದರೆವೆಾಪಾರಿ

ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  (ವೆಾಪಾರಿಗೆಪಾವತ್ತ) 

ವಹಿವಾಟ್ಟದೃಢಗಕರಣವನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಲಾರ್ಲಿ . 

ಟಿ + 5 ದಿನಗಳಒಳಗೆಸಿಯಂ-

ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. 

ವಿಳಂರ್ವು T + 5 

ದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರಿದರೆದಿನಕೆಕ ₹ 

100 /- .  

 
 

ಕಾ ಮ 

ಸಂ

ಖೆ್ಯ  

ಘಟನೆಯ ವಿವರಣೆ ಸ್ಯಂ-ಹಿಮ್ಮಾ ಖಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕಾು ಗಿಚೌಕಟಿು  

ಸ್ಯಂ-

ಹಿಮ್ಮಾ ಖವಾಗಲುಸಮಯರೇಖ್ಯ 

ಪ್ಪವತಿಸಬೇಕಾದಪ

ರಿಹಾರ 

I II III IV 

5 ಆಧಾರ್ಎನೇಬಲಿೆ ಪ ೀಮಾಂಟಿಸ ಸಿ ಮ್ ( ಆಧಾರ್ಪವಸೇರಿದಂತ್ರ) 

a ಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆದರೆವೆಾ

ಪಾರಿಸೆ ಳದಲಿ್ಲವಹಿವಾಟ್ಟದೃಢಗಕರಣವ

ನ್ನು ಸಿಿ ಗಕರಿಸಲಾರ್ಲಿ . 

ಪ್ಡೆದ್ದಕ್ಳುು ವವರು ಟಿ + 5 ದಿನಗಳ 

ಒಳಗೆ  ಕೆರ ಡಿಟ್ ಸಮಿಗಕರಣವನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸತಕಕ ದ್ದು .  

ವಿಳಂರ್ವುಟಿ + 5  

ದಿನಗಳನ್ನು ಮಿಗರಿದರೆದಿನಕೆಕ ₹ 

100 /-  . 

b ಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಟಾಮ ಡಲಾರ್ದೆಆದರೆಫಲಾ

ನ್ನರ್ವಿಖಾತೆಯನ್ನು ಜಮಾಮಾಡಿಲಿ . 

6 ಆಧಾರ್ಪ್ಪವತಿಬಿಾ ಡ್ಡಸ ಸ ಸಿ ಮ್ (ಎಪಿಬಿಎಸ್) 

a ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯಖಾತೆಗೆಜಮಾಮಾಡ್ಯವ

ಲಿ್ಲವಿಳಂರ್. 

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಬೆ್ ಂಕ್ಟಿ + 1 

ದಿನದೊಳಗೆವಹಿವಾಟನ್ನು ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿ

ಸಬೇಕ್ಕ. 

ವಿಳಂರ್ವುಟಿ + 1  

ದಿನವನ್ನು ಮಿಗರಿದರೆದಿನಕೆಕ ₹ 

100 /-  .  

7 ರಾರಿ್ಷ ಾ ೀಯಸ್ಯಂಚಾಲ್ಲತಚುಕು  ಗೃಹ (NACH) 

a ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯಖಾತೆಗೆಜಮೆಮಾಡ್ಯವ

ಲಿ್ಲವಿಳಂರ್ಅಥವಾಮೊತಿವನ್ನು ಹಿಮಮ

ಖಗೊಳಿಸುವುದ್ದ. 

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಬೆ್ ಂಕ್ಟಿಯಳಗೆಕೆರ ಡಿಟಾಮ

ಡದವಹಿವಾಟನ್ನು ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸಲು 

ಟಿ + 1 ದಿನ. 

ವಿಳಂರ್ವುಟಿ + 1  

ದಿನವನ್ನು ಮಿಗರಿದರೆದಿನಕೆಕ ₹ 

100 /-  .  

b ಗ್ರರ ಹಕರುಬೆ್ ಂಕ್ರನಲಿ್ಲಡೆಬಟಾಮ ೆ ಂಡೇಟ್ಅನ್ನು

ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕ್ಂಡಹರತಾರ್ಯೂಖಾತೆಯ

ನ್ನು ಡೆಬಟ್ಮಾಡಲಾರ್ದೆ. 

ಅಂತಹಡೆಬಟೆೆಗ್ರರ ಹಕರಬೆ್ ಂಕಜ ವಾ

ಬ್ು ರವಾರ್ರುತಿದೆ.  

ರೆಸಲೆ್ಯ ಶ್ನ್ಅನ್ನು ಟಿ + 1 

ದಿನದೊಳಗೆಪೂಣೀಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕ  . 

 
 

14. ಸಾಲ್ದಾತರಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ; ಸಾಲ್ಗ್ರರರಿಗೆಬದಧ ತ್ರಗಳು 

 
ಬೆ್ ಂಕ್ಹ ಣೆಗ್ರರಿಕೆಯಸಾಲದಾತರತತಿ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಂಡಿದೆ. ಸಾಲದಾತರಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯಮಾಗೀಸೂಚ್ಚಗಳು, 

ಮತಿ್ತಬೆ್ ಂಕ್ಅಂರ್ಗಕರಿಸಿದಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಬೆ್ ಂಕ್ರನರ್ದಧ ತೆಯಸಂಹಿತೆಯವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ , 

ಬೆ್ ಂಕ್ಒಪ್ಪ ಕ್ಂಡಅಥವಾಗುತಿ್ತಗೆಪ್ಡೆದಎಲಿಾಬ್ಕ್ರಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತ್ತಸಿದ15 ದಿನಗಳಒಳಗೆಅಡಮಾನಮಾಡಿದಆಸಿಿಗೆಎಲಿಾಸಕೆ್ಕ ರಿಟಿಗಳು / 

ದಾಖಲೆಗಳು / ರ್ಶಗರ್ಷೀಕೆಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆಹಿಂದಿರುರ್ಸುತಿದೆ. 

ಇದಕೆಕ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಯರ್ವಿಳಂರ್ವಾಗುವುದರಿಂದಉಂಟಾದಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣಾನಷ್್ ಕ್ಕಕ ರ್ಬೆ್ ಂಕೆ್ಕ ಲಗ್ರರನಿಗೆಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಗಡ್ಯತಿದೆ. 
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ಬೆ್ ಂಕ್ಕಗಳಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಡಮಾನಆಸಿಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನಮಾಡಲುಹಕ್ಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ್ದಕ್ಂಡಸಂದರ್ೀದಲಿ್ಲ , 

ಪ್ರಿಹಾರವುನಕಲ್ಲದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲುಜೇಬನವೆಚಿ ಗಳನ್ನು ಮತಿ್ತಬೆ್ ಂಕ್ರು ಧೀರಿಸಿದಂತೆಒಟ್್ಟಮೊತಿವನ್ನು ರ್ರಿಸುತಿದೆ. 

 

15. ಅನವಾಯವನಬವಾಂಧ 

 
ನಗರಿಕಅಡೆತಡೆಗಳು, ವಿಧಿ ಂಸಕಕೃತೆ ಗಳು, ಲಾಕಟ್, ಮಷ್ಕ ರ, ಅಪ್ಘಾತಗಳುಅಥವಾಇತರಕ್ಕಮಿೀಕತ್ಂದರೆಗಳು, ಅಪ್ಘಾತಗಳು, ಬಂಕ್ರ, 

ನೈಸರ್ೀಕವಿಪ್ತಿ್ತಗಳುಅಥವಾಇತರ "ರ್ದವರಕೃತೆ ಗಳು", ಯುದಧ , ಬೆ್ ಂಕ್ರನಮೂಲಸೌಕಯೀಕೆಕ ಅಥವಾಅದರವರದಿಗ್ರರಬೆ್ ಂಕ್ (ಗಳು) 

ಹಾನಿ, 

ಸಾಮಾನೆಸಂವಹನಸಾಧನಗಳಅನ್ನಪ್ಸೆಿ ತ್ತಅಥವಾಎಲಿಾರಿಗತ್ತಯಸಾರಿಗೆಸಾಧನಗಳಅನ್ನಪ್ಸೆಿ ತ್ತಸೇರಿದಂತೆಕೆಲವುಅನಿರಿಗಕ್ರಷ ತಘಟನೆಗಳುಸಂರ್ವಿಸಿ

ದರೆ, ವಿಳಂರ್ವಾದಸಾಲಕ್ಕಕ ರ್ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆಪ್ರಿಹಾರನಿಗಡಲುಬೆ್ ಂಕಜ ವಾಬ್ು ರರಾರ್ರುವುದಿಲಿ . 

ಇತೆಾ ದಿನಿದಿೀಷ್್ ಸೇವಾವಿತರಣಾನಿಯತಾಂಕಗಳಲಿ್ಲತನು ಬ್ಧೆ ತೆಗಳನ್ನು ನಿವೀಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಬೆ್ ಂಕ್ರನನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು ಮಿಗರಿರುತಿದೆ.   

 

16.ಸಾಮಾನೆ  

 
ರ್ಯವುರ್ದಲಾರ್ದನಷ್್ , ಅಥವಾರ್ಯವುರ್ದಪ್ರಗಕ್ಷಅಥವಾತತಪ ರಿಣಾಮದನಷ್್ , ಹಾನಿಗಳುಅಥವಾವೆಚಿ ಗಳಿಗೆಬೆ್ ಂಕಜ ವಾಬ್ು ರನರ್ರುವುದಿಲಿ . 

ಈನಿಗತ್ತಯಅಡಿಯಲಿ್ಲಪ್ರಿಹಾರದಸಿಿ ಗಕ್ಕರವುಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ಕಿೆಗಮಾಮ ಡಲಾದಕ್ಕಂದ್ದಕ್ರತೆಗಳಿಂದಉದಭ ವಿಸುವಎಲಿಾಸಮಸೆ ಗಳಸಂಪೂಣೀಮತಿ್ತ

ಅಂತ್ತಮಇತೆ ಥೀವಾರ್ರುತಿದೆ. 

 
****************************************************************************** 
 
 

ನವೆಾಂಬರ್ 2022 
 
 
 
 
 


