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आवृत्तीचा इणिहास 
 

जारी करण्याची 

िारीख 

आवृत्ती 

क्रमांक  
बदलाचे कारि 

णिपण्णी 

ऑर्स्ट 2008 1.0 प्रारंतिक दस्तऐवज  

जून 2013 2.0 
दस्तऐवज अद्ययावि 

केले  
िरिुदी अद्ययावि केल्या  

जून 2018 3.0 
दस्तऐवज अद्ययावि 

केले  

आर.बी.आय च्या पररपत्रकािील 

िरिुदी अद्ययावि केल्या  

तिसेंबर 2018 3.1 

दस्तऐवज अद्ययावि 

केले  

आय.बी.ए ची िोरणे आतण 

आर.बी.आय चे पररपत्रक अद्ययावि 

केले  

जुलै 2019 4.0 
दस्तऐवज अद्ययावि 

केले  

 

ऑक्टोबर 2019 4.1 

दस्तऐवज अद्ययावि 

केले  

ग्राहकांच्या िक्रारीचें तनराकरण आतण 

नुकसान िरपाईसाठी टनग अराउंि 

टाइम (टॅट) वर रचना (फे्रमवकग ) 

अद्ययावि केली  

ऑक्टोबर 2022 5 
दस्तऐवज अद्ययावि 

केले  

आढावा घेिला आतण िाजे (रीफे्रश) 

केले  

 
 

णविरि आणि साइन-ऑफ यादी 

 

हा दस्तऐवज साइन ऑफ (एस), आढावा घेणे (आर) तकंवा मातहिी (आय) साठी खालील लोकांना 

जारी केला रे्ला आहे. 

 

नाव  तविार्  आवश्यक कारवाई 

तप्रिी र्ोयल ऑपरेशन्स (आय) 

संजय दुरांिे प्रॉिक्ट  (आय) 

तबंदू सेठ कॉपोरेट प्रॉिक्ट (एस)  

राकेश तक्रपलानी खाजर्ी ग्राहक उत्पादन (प्रायवे्हट 

क्लायंट प्रॉिक्ट) 
(एस) 

हषगल दळवी ऑपरेशन्स (आर आतण एस) 

के जी सुब्रमण्यम आय.टी  (आय) 

अमरीश तिरवानी अनुपालन (कंप्लायंस) (आय) 

रचना अग्रवाल अनुपालन (कंप्लायंस) (आय) 
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परेश िाम्हणकर फ्रॉि ररस्क युतनट (आर आतण एस) 

तवनीिी राजेश  तकरकोळ उत्पादन (ररटेल प्रॉिक्ट) (एस)  
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नुकसान भरपाई आणि ग्राहक संरक्षि धोरि 

 

पररचय 

 

पेमेंट आतण सेटलमेंट तसस्टम मिील िांतत्रक प्रर्िी आतण बाजारपेठेिील तवतवि खेळािंूनी हािी घेिलेल्या 

ऑपरेशनल तसस्टम आतण प्रतक्रयांमिील रु्णात्मक बदलांमुळे स्पिेच्या बाजारपेठेिील शक्ीनंा प्रणालीचा 

उपयोर् करणाऱयांना अतिक चांर्ली सेवा प्रदान करण्याची कायगक्षमिा सुिारणास सक्षम केलेले आहे. 

आपल्या िंत्रज्ञानाच्या पायािूि सुतविांचा सवोत्तम पद्धिीने उपयोर् करून ग्राहकांना सेवा देण्याचा बँकेचा 

प्रयत्न असेल. ररझव्हग बँक ऑफ इंतियाने बँकांना आउटसे्टशन चेक जमा करण्यासाठी कालमयागदेि सूचना 

देणे, 1 नोव्हेंबर 2004 पासून आउटसे्टशन चेक / सािने (इनु्स्ट्रमेंट्स) उशीराने र्ोळा करण्यासाठीची 

व्याजाची रक्कम िरणे, या र्ोष्टी मारे् घेिल्याने बँकेला चांर्ल्या कामतर्रीसाठी आपली कायगक्षमिा 

वाढतवण्याकररिा अजून संध्या उपलब्ध झाल्या होत्या. बँकेच्या या नुकसान िरपाई िोरणाची रचना ही, 

खािे अनतिकृिपणे िेतबट करणे, िनादेश / सािन (इनु्स्ट्रमेंट्स) र्ोळा करण्याि झालेल्या तवलंबासाठी 

ग्राहकांना व्याज देणे, स्टॉप पेमेंट सूचना तमळाल्यावर िनादेशसाठी रक्कम िरणे, िारिाि पैसे पाठतवणे, 

परकीय चलन सेवा, कजग देणे, इत्यादी के्षत्रांचा समावेश करण्यासाठी तिझाइन केली रे्ली आहे. ग्राहकांना 

तदलेल्या वार्णुकीि पारदशगकिा आतण तनष्पक्षिा ठेवणे, या ित्त्ांवर हे िोरण आिाररि आहे. 

 

या िोरणाचे उद्दीष्ट अशी प्रणाली स्थापन करणे आहे ज्यायोरे् बँकेच्या सेवेिील कमिरिेमुळे तकंवा बँक 

थेट जबाबदार असलेल्या कोणत्याही चुकीमुळे तकंवा बँकेला कतमशनमुळे ग्राहकाला होणाऱया कोणत्याही 

आतथगक नुकसानीची िरपाई बँक करिे. ग्राहकाला न मार्िा नुकसान िरपाई तदली जाईल याची खात्री 

करून घेऊन, ग्राहकाला बँतकंर् लोकपाल तकंवा इिर कोणत्याही मंचाकिे तनवारणासाठी संपकग  सािावा 

लारे्ल याची उदाहरणे लक्षणीयरीत्या कमी होिील, अशी बँकेची अपेक्षा आहे. याचा पुनरुच्चार करण्याि 

येि आहे की या िोरणाि केवळ आतथगक नुकसानीची िरपाई समातवष्ट आहे जी बंॅकेद्वारे देऊ केलेल्या 

सेवांमिील कमिरिेमुळे ग्राहकांना होऊ शकिे जी थेट पद्धिीने मोजली जाऊ शकिे आतण म्हणूनच या 

िोरणांिर्गि वचनबद्धिा ही कोणत्याही अतिकाराचा पूवगग्रह न बाळर्िा बँकर-ग्राहक तववादांवर योग्य 

प्रकारे र्ठीि केलेल्या कोणत्याही मंचापुढे बँकेला आपली िूतमका मांिण्याच्या कोणत्याही अतिकाराचा 

पूवगग्रह न बाळर्िा आहे. 

 

हे िोरण www.barclays.in या आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे  

 

1. अनणधकृि / चुकीचे डेणबि 

जर बँकेने एखाद्या खात्याि अनतिकृि/चुकीचे थेट िेतबट उपस्स्थि केले असेल, िर त्या स्स्थिीची 

पििाळणी केल्यानंिर, चुकीच्या िेतबटची मातहिी तदल्यावर िाबििोब नोदं (एंटर ी) मारे् घेिली जाईल. 

बचि बँक ठेवीवरील व्याज िरण्यासाठी लारू् असलेल्या तकमान तशल्लकमधे्य कपाि करून तकंवा कजग 

खात्याि बँकेला अतिररक् व्याज देऊन, जर अनतिकृि /चुकीच्या िेतबटमुळे ग्राहकाचे आतथगक नुकसान 

झाले असेल, िर बँक अशा नुकसानीसाठी ग्राहकाला नुकसान िरपाई देईल. तशवाय, जर अनतिकृि / 

चुकीच्या िेतबटमुळे तशल्लकच्या अपुरेपणामुळे िनादेश परि करणे तकंवा थेट िेतबट सूचनांमधे्य तबघाि 

झाल्यामुळे ग्राहकाचे काही आतथगक नुकसान झाले असेल िर, सवग संबंतिि बाबीचंा तवचार करून बँक 

ग्राहकाला अशा आतथगक नुकसानीच्या मयागदेपयंि िरपाई देईल.  

 

अनतिकृि िेतबट व्यवहार हे ग्राहकाच्या खात्यािील असे कोणिेही िेतबट व्यवहार असिाि ज्यासाठी 

ग्राहकाने सूचना तदलेल्या नाहीि तकंवा बंॅकेने ग्राहकाला मान्य केलेले तकंवा कळतवलेले नाही. तु्रटीमुळे 

ग्राहक खात्याि अनविानाने िेतबट केलेली कोणिीही रक्कम चुकीचे िेतबट्स असिाि.   

 

ग्राहकाने चुकीची नोदं झाली आहे अशी कळतवल्यावर त्याच्या पििाळणीि िृिीय पक्षाचा समावेश 

नसल्यास, बँक चुकीचे िेतबट झाल्याची नोदं केल्याच्या िारखेपासून जास्तीि जास्त 7 कामकाजी तदवसांच्या 

आि पििाळणीची प्रतक्रया पूणग करण्याची व्यवस्था करेल. पििाळणीमधे्य िृिीय पक्ष सामील असल्याचे 

http://www.barclays.in/
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आढळल्यास तकंवा जेथे परदेशी कें द्ांवर पििाळणी केली रे्ली असेल िेथे बँक ग्राहकाद्वारे अनतिकृि / 

चुकीच्या व्यवहाराची नोदं केल्याच्या िारखेपासून जास्तीि जास्त एक मतहन्याच्या आि पििाळणी प्रतक्रया 

पूणग करेल. 

 

2. एन.ए.सी.एच ची खात्ांना थेि डेणबि्स/ इिर डेणबि्सची सूचना  

 

ग्राहकांच्या थेट िेतबट/एन.ए.सी.एच िेतबट च्या सूचना वेळेि पूणग करण्याचे काम बँक हािी घेणार 

आहे. जर बँक अशा प्रकारच्या वचनबद्धिेची पूिगिा करण्याि अपयशी ठरली िर सूचनांची 

अंमलबजावणी करण्याि तवलंब झाल्यामुळे / अयशस्वी झाल्याने ग्राहकाला होणाऱया कोणत्याही 

प्रमाणािील आतथगक नुकसान िरून काढण्याि येईल. 

 

बँक कोणिेही लारू् सेवा शुल्क, जे बँकेने अतिसूतचि केलेल्या शुल्काच्या वेळापत्रकानुसार असेल, 

ग्राहकांच्या खात्यािून िेतबट करेल. जर बँकेने व्यवस्थेचे उलं्लघन करून कोणिेही शुल्क आकारले िर, 

ग्राहकाने तनदशगनास आणून तदल्यावर त्याने मान्य केलेल्या अटी व शिींचे समीकक्षण करण्याच्या अिीन 

राहून बँक शुल्क मारे् घेईल. याचा पररणाम स्वरूप ग्राहकाच्या कोणत्याही आतथगक नुकसानीची िरपाई 

करण्याि येईल. 

 

जेथे हे तसद्ध झाले आहे की बँकेने प्राप्तकत्यागच्या लेखी संमिीतशवाय िेतबट कािग जारी केलले आहे 

आतण सतक्रय केलेले आहे, िेथे बँक त्वररि शुल्क उलट िर करिेच आतण याव्यतिररक् या संदिागिील 

तनयामक मार्गदशगक ित्त्ांनुसार परि केलेल्या शुल्काच्या मूल्याच्या दुप्पट रक्कम संकोच न करिा 

प्राप्तकत्यागस देऊन दंि देखील िरिे. 

 
 
 

3. स्टॉप पेमेंि सूचनांनंिर धनादेशांचे पेमेंि 

 

जर बंॅकेने स्टॉप पेमेंटच्या सूचना (इंस्टरक्शन) स्वीकारल्यानंिर चेक वटला रे्ला असेल िर, बँक व्यवहार 

उलट करेल आतण ग्राहकाच्या तहिाचे रक्षण करण्यासाठी त्या िारखेच्या मूल्या प्रमाणे (वॅ्हलू्य-िेटेि) 

के्रतिट देईल. याचा पररणाम स्वरूप होणाऱया ग्राहकाच्या कोणत्याही आतथगक नुकसानीची, वरील पररचे्छद 

1 अंिर्गि प्रदान केल्याप्रमाणे, िरपाई केली जाईल. ग्राहकाने बँकेला व्यवहाराची मातहिी तदल्याच्या 2 

कामकाजी तदवसांच्या आि असे िेतबट्स उलट केले जािील. 

 

4. परकीय चलन सेवा 

 

परदेशी बँकांकिून वेळेवर पिपुरवठा तमळवणे (के्रतिट तमळवणे) बँकेला शक्य होणार नसल्याने 

परदेशी चलनाि तनतिि केलेल्या िनादेशांना र्ोळा करण्याि होणाऱया तवलंबाची िरपाई बँक ग्राहकाला 

देणार नाही. बँकेला असा अनुिव आला आहे की, परदेशािील बँकांवर काढलेल्या सािनांना 

(इनु्स्ट्रमेंट्सना) र्ोळा करण्याची वेळ प्रते्यक देशाि आतण अर्दी देशाि, एका तठकाणाहून दुसऱया तठकाणी 

वेर्वेर्ळी असिे. अशा िातु्परत्या स्वरूपाि मंजूर केलेल्या सािनांच्या परिाव्यासाठी वेळेचे तनकष देखील 

प्रते्यक देशाि तिन्न असिाि. िथातप, बँक िनादेश / सािन (इनु्स्ट्रमेंट) खरेदी करून, खात्यािील व्यवहार 

िूिकाळाि समािानकारक असल्यास, अशा सािनांतवरूद्ध आर्ाऊ पिपुरवठ्याचा (के्रतिटचा) तवचार 

करेल. िथातप, एकदा रक्कम त्याच्या कॉरेस्पॉन्डन्टसह बँकेच्या नॉस्टर ो खात्याि जमा झाल्यानंिर के्रतिट 

देण्याि अनावश्यक तवलंब झाल्यास बँक ग्राहकाला िरपाई देईल. तनिागररि केलेला सामान्य कूतलंर् 

कालाविी तवचाराि घेिल्यानंिर, के्रतिटच्या िारखेपासून नॉस्टर ो अकाउंट / देय िारखेपयंि एका 

आठवड्याच्या पुढे झालेल्या तवलंबासाठी अशी िरपाई तदली जाईल. अशा प्रकरणांमधे्य नुकसान िरपाईची 

र्णना खालीलप्रमाणे करण्याि येईल : 
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अ) बँकेच्या र्ोळा करण्याच्या (संकलन) िोरणाि नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम जमा करण्यास तवलंब 

केल्याबद्दल व्याज. 

ब) परकीय चलन दरािील प्रतिकूल हालचालीमुंळे होणाऱया कोणत्याही संिाव्य नुकसानीची िरपाई. 

 
 

5. भारिाि भरिा (रेणमिन्स) 

 

a) धनादेश गोळा करिे  

 

सािन र्ोळा करण्यािील तवलंबामुळे होणारी नुकसान िरपाई बँकेच्या िनादेश र्ोळा करण्याच्या 

(संकलन) िोरणाि (www.barclays.in उपलब्ध आहे) दशगतवल्याप्रमाणे असेल आतण हे मातहिीसाठी 

खाली पुन्हा तदले रे्ले आहे: "आउटसे्टशन िनादेश र्ोळा करण्याि तवलंब झाल्याने व्याज िरणे: 

बँकेच्या नुकसान िरपाई िोरणाचा एक िार् म्हणून, के्रतिट देण्यास नमूद केलेल्या कालाविीपेक्षा जास्त 

उशीर झाल्यास बँक आपल्या ग्राहकांना संकलन सािनांच्या रक्कमवर व्याज देईल. सवग प्रकारच्या 

खात्यांमधे्य ग्राहकांकिून कोणिीही मार्णी न असिाना असे व्याज तदले जाईल. वसुली करण्याि तवलंब 

झाल्याने त्यावरील व्याज िरण्याच्या उदे्दशासाठी बँकेच्या स्वि:च्या शाखांवर तकंवा इिर बँकांवर 

काढलेल्या सािनांमधे्य कोणिाही फरक केला जाणार नाही. 

 
 

संकलन करण्यास तवलंब झाल्याने त्याचे व्याज खालील दराने तदले जाईल: 

 

a) आउटसे्टशन िनादेश र्ोळा करिाना 7/10/14 तदवसांपुढील झालेल्या तवलंबाच्या कालाविीसाठी, जसा 

असेल िसा, बचि बँकेचा.  

 

b) 14 तदवसांपेक्षा जास्त तवलंब झाल्यास संबंतिि कालाविीकररिा मुदि ठेवीसाठी लारू् असलेल्या दराने 

व्याज तदले जाईल 

 

c) असािारण तवलंब झाल्यास, म्हणजेच 90 तदवसांपेक्षा जास्त तवलंब झाल्यास, संबंतिि कालाविीसाठी 

मुदि ठेवीच्या दरापेक्षा 2% अतिक दराने व्याज तदले जाईल 

 

d) जर संकलनाखाली असलेल्या िनादेशाची रक्कम ग्राहकाच्या ओव्हरिर ाफ्ट / कजग खात्याि जमा केली 

रे्ली पातहजे असेल, िर कजगखात्याला लारू् असलेल्या दराने व्याज तदले जाईल. असािारण तवलंब म्हणजे 

90 तदवसांपेक्षा जास्त तवलंब झाल्यास, कजग खात्याला लारू् असलेल्या दरापेक्षा 2% पेक्षा जास्त दराने व्याज 

तदले जाईल हे लक्षाि घेिले पातहजे की वरीलप्रमाणे व्याज देय फक् िारिाि र्ोळा करण्यासाठी 

पाठतवलेल्या सािनांसाठीच लारू् असेल.” 

 

ग्राहकाने संकलनासाठी बँकेकिे सुपूदग केल्यानंिर सािन (इनु्स्ट्रमेंट) र्मावल्यामुळे ग्राहकांना होणाऱया 

आतथगक नुकसानीबद्दल बँकेचे नुकसान िरपाईचे िोरणही आमच्या संकलन िोरणाि दाखतवल्याप्रमाणे 

असेल. मातहिीसाठी िे खाली तदल्याप्रमाणे आहे: 

 

"टर ास्झझटमधे्य / स्िअररंर् प्रतक्रयेि तकंवा पेमेंट करणाऱया बँकेच्या शाखेि हरवलेले िनादेश / सािन: 

 

संकलनासाठी स्वीकारलेला िनादेश तकंवा एखादे सािन टर ास्झझटमधे्य तकंवा स्िअररंर् प्रतक्रयेि तकंवा पेमेंट 

बँकेच्या शाखेि हरवल्यास बँकेला नुकसानीची मातहिी तमळिाच िाबििोब, खािेदाराच्या लक्षाि आणून 

देईल जेणेकरून खािेदार चेक काढणाऱयाला (िर ॉवरला) स्टॉप पेमेंटची नोदं करण्यासाठी कळवू शकेल 

आतण र्मावलेले िनादेश / सािनांची रक्कम जमा न केल्यामुळे त्याने / तिने जारी केलेल्या िनादेशांचा, 

जर काही असिील िर, अवमान होणार नाही याची काळजी घेऊ शकेल. चेक काढणाऱयाकिून (िर ॉवर 

file:///D:/Translation%20Transcription/Global%20Language%20Solutions/Projects%20Done/2023/January%202023/07th%20January-Compensation%20and%20Customer%20Protection%20Policy%20%20251022+Retail%20CASA+Retail%20NR%20Soc/www.barclays.in
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किून) िुस्प्लकेट सािन (इनु्स्ट्रमेंट) तमळवण्यासाठी बँक ग्राहकाला सवग मदि करेल. टर ास्झझटमधे्य 

र्मावलेल्या सािनांच्या (इनु्स्ट्रमेंट्सच्या) संदिागि बँक खािेदाराला खालील प्रकारे नुकसान िरपाई देईल: 

 

a) जर सािनांच्या नुकसानीबद्दल मातहिी ग्राहकास संकलनासाठी तनिागररि केलेल्या मुदिीच्या पलीकिे 

तदली रे्ली असेल िर (7/10/14 तदवस जसे असू शकिे िसे) वर नमूद केलेल्या दराने तनिागररि संकलन 

कालाविीपेक्षा जास्त कालाविीसाठी बचि व्याज दर तदला जाईल. 

 

b) याव्यतिररक्, िुस्प्लकेट िनादेश / सािन (इनु्स्ट्रमेंट) तमळतवण्याि आतण त्याच्या संकलनाि आणखी 

तवलंब होण्याच्या शक्यिेसाठी िरिूद करण्याकररिा बँक िनादेशाच्या रक्कमवर पुढील 15 तदवसांच्या 

कालाविीसाठी बचि बँक दराने व्याज देईल.   

 

c) जर हे सािन बँक / संस्थेकिून, जे िुस्प्लकेट इनु्स्ट्रमेंट जारी करण्यासाठी शुल्क आकारेल, 

प्राप्त केले जायचे असेल, िर पाविी तदल्यानंिर िुस्िकेट चेक / सािन (इनु्स्ट्रमेंट) 

तमळतवण्यासाठी ग्राहकाने केलेल्या कोणत्याही वाजवी शुल्काची िरपाई देखील बँक करेल. 

 

तशवाय, संबंतिि व्यवसाय तदवसाच्या िनादेश ठेवीचं्या कट-ऑफ वेळेि त्यांच्या काउंटरवर सादर केलेले 

स्थातनक िनादेश र्ोळा करण्यास आतण प्राप्त करण्याि तवलंब होण्याच्या कालाविीसाठी बँक व्याज 

(िनादेश संकलन िोरणाि नमूद केल्याप्रमाणे) देईल.  

 

b) इलेक्ट्र ॉणनक पेमेंि्स 

 

के्रतिट्सवर प्रतक्रया / इलेक्टर ॉतनक पेमेंट्सच्या परिाव्याच्या बाबिीि तवलंब होण्याच्या घटनांसाठी व्याज 

िरण्याबाबि आर.बी.आय च्या मार्गदशगक ित्त्ांच्या बाबिीि उदाहरणाथग, एन.ई.एफ.टी, बाकग लेज बँक 

पी.एल.सी, िारि इष्ट खािेिारकांना जमा करण्याचे तकंवा तवतहि मुदिीच्या आि िरणा करणाऱया 

(रेतमतटंर्) बँकेला सूचना परि करण्याचे काम हािी घेिे. अशा प्रकरणांमधे्य जेथे वैि कारणांतशवाय 

तवतहि मुदिीि लािार्थ्ागच्या खात्याि जमा करणे शक्य नाही, िेथे ग्राहकांना आर.बी.आय एल.ए.एफ रेपो 

रेट + 2% दराने के्रतिट dदेण्यासाठी तवलंब झालेल्या कालाविीसाठी िरपाई तदली जाईल.  

 

6. डुप्लिकेि डर ाफ्ट जारी करिे आणि णवलंबासाठी नुकसान भरपाई करिे    

 

बँकेने तवतहि केलेल्या कार्दपत्रांसह खरेदीदाराकिून अशी तवनंिी प्राप्त झाल्यापासून पंिरवड्याच्या आि 

िुस्प्लकेट िर ाफ्ट जारी केला जाईल. वरील तवतहि कालाविीपेक्षा जास्त तवलंब झाल्यास, अशा तवलंबासाठी 

ग्राहकाला नुकसान िरपाई म्हणून संबंतिि कालाविीच्या मुदि ठेवीसाठी लारू् असलेल्या दराने व्याज तदले 

जाईल. 

 
 
 

7. ए.िी.एम न चालिे  

 

बँकेकिे ग्राहकाची, न चालणाऱया ए.टी.एम मुळे चुकीच्या पद्धिीने िेतबट झालेल्या रक्कमसाठी िक्रार 

प्राप्त झाल्यापासून जास्तीि जास्त 5 तदवसांच्या आि िी ग्राहकाला परि देणे बँकेवर बंिनकारक आहे. 

बँकेच्या िेतबट कािगद्वारे करिा येणाऱया कोणत्याही ए.टी.एम द्वारे झालेल्या अयशस्वी व्यवहारांचा या 

कलमांिर्गि समावेश आहे. िक्रार प्राप्त झाल्यापासून 5 तदवसांच्या आि ग्राहकाचे खािे पुन्हा जमा 

करण्याि अपयशी ठरल्यास, बँक पीतिि ग्राहकाला दररोज रु. 100/- एवढी नुकसान िरपाई देईल. 

ही िरपाई ग्राहकाकिून कोणिाही दावा न करिा आपोआप ग्राहकांच्या खात्याि बँक अयशस्वी ए.टी.एम 

व्यवहारांचे के्रतिट देण्याचाच तदवशी जमा केली जाईल. जेव्हा बँकेच्या ग्राहकाने इिर बँक ए.टी.एम चा 
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वापर केला असेल, िेव्हा त्याने ए.टी.एम व्यवहार केल्यास चाजग बॅकचा िपशील समातवष्ट केला जाऊ 

शकिो.  

 
 

8. बँकेच्या एजंिकडून संणहिेचे (कोडचे) उलं्लघन 

 

बँकेचा प्रतितनिी, तवके्रिा, सेवा प्रदािा आतण कुररअर यांनी कोणत्याही चुकीच्या विगणुकीि सहिार् घेिलेला 

आहे तकंवा बँकेने से्वचे्छने स्वीकारलेल्या ग्राहकांशी असलेल्या बँकेच्या बांतिलकीचे उल्लंघन केलेले आहे, 

अशी कोणिीही िक्रार ग्राहकाकिून प्राप्त झाल्यास, िक्रार तमळाल्याच्या िारखेपासून 7 कामकाजी 

तदवसांच्या आि आतण जेथे न्याय्य असेल िेथे, ग्राहकाला आतथगक नुकसानीची िरपाई देण्यासाठी, काही 

असल्यास, बँक चौकशी करण्यासाठी आतण तनष्कषग कळतवण्यासाठी योग्य िी पावले उचलेल. 

 
 

9. व्यावसाणयक बँकांकडून सहकारी बँकांच्या 'ॲिपार साधन (इनु्स्ट्रमेंि्स)' चा व्यवहार 

 

व्यावसातयक बँकांकिून सहकारी बँकांच्या 'ॲटपार' सािनांच्या (इनु्स्ट्रमेंट्सच्या) देयकाच्या व्यवस्थेि 

पारदशगकिा नसल्याबद्दल, जेथे िरणा करणाऱयाने (रेतमटरने) आिीच सािनांसाठी (इनु्स्ट्रमेंट्ससाठी) पैसे 

तदलेले असून सुद्धा अशा सािनांचा अनादर केला जािो, याकररिा आर.बी.आय ने तचंिा व्यक् केलेली 

आहे. या संदिागि असे स्पष्ट केले आहे की, जोपयंि िनादेश जारी करण्याची व्यवस्था केली जाि नाही, 

िोपयंि बँक आपल्यासह इिर बँकांनी ठेवलेल्या चालू खात्यांवर काढलेला िनादेश वटवणार नाही. पुरेशी 

तनिीची व्यवस्था नसिाना िनादेशचे देयक न िरण्यासाठी / तवलंब झालेल्या देयकासाठी िनादेश 

िारकाला नुकसान िरपाई देण्याची जबाबदारी जारी करणाऱया बँकेची असेल.  

 
 

10. डेणबि काडााच्या व्यवहाराची मयाादा 

 

ररझव्हग बँक ऑफ इंतियाच्या तनयमांनुसार बँकेने कािग, बँक आयिेंतटतफकेशन नंबर (बी.आय.एन) िसेच 

बँक स्तरावर व्यवहार मयागदा घािलेल्या आहेि. कािग नेटवकग  स्स्वचवरंच या मयागदा तनस्चचि करण्याि 

आलेल्या आहेि. या मयागदांचे व्यवसायाच्या र्रजेनुसार आतण बँकेकिून जोखीम मूल्यांकनानुसार वातषगक 

पुनरावलोकन केले जािे.  

 
  

11. कजाावरील सवा थकबाकीच्या परिफेडीवर मालमत्ता गहाि ठेवण्याकररिा णसकु्यररिीज, कागदपते्र, 

िायिल डीड परि करिे  

 

जर बँकेने िारण मालमते्तच्या संदिागि तसकु्यररटीज / कार्दपते्र / टायटल िीि्स परि केलेली नाहीि 

तकंवा बँकेच्या शाखा / अतिकृि एजंटकिून िारण मालमते्तच्या संदिागि तसकु्यररटीज / कार्दपते्र / 

टायटल िीि्स बँकेने सहमिी तदलेल्या तकंवा बँकेशी करार केलेल्या सवग थकबाकीच्या परिफेिीच्या 

िारखेपासून 15 तदवसांच्या आि जमा करण्याची मातहिी ग्राहकाला तदलेली नाही, िर िक्रार तनवारण 

िोरणानुसार ग्राहकाला योग्य िी पावले उचलण्याचा अतिकार असेल. बँकेचा तनणगय अंतिम आतण 

बंिनकारक असेल.  

 
 

12. ग्राहक संरक्षि - अनणधकृि इलेक्ट्र ॉणनक बँणकंग व्यवहारािील ग्राहकांचे उत्तरदाणयत्व मयााणदि 

करिे 

 

ग्राहकांद्वारे केल्या जाणाऱया इलेक्टर ॉतनक बँतकंर् व्यवहारांची सुरतक्षििा आतण संरक्षण सुतनतिि करण्यासाठी 

बँकेकिे योग्य प्रणाली आतण कायगपद्धिी आहेि; 
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अनतिकृि व्यवहारांमुळे तनमागण होणाऱया िोक्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आतण अशा घटनांमुळे उद्भवणारी 

दातयते्व मोजण्यासाठी बँकेकिे एक मजबूि आतण दमदार (िायनॅतमक) यंत्रणा आहे. जोखीम कमी 

करण्यासाठी आतण त्यािून उद्भवणाऱया जबाबदाऱयांपासून स्वि:चे संरक्षण करण्यासाठी याि योग्य उपाय 

आहेि. याि एक मजबूि आतण दमदार (िायनॅतमक) फसवणूक शोि आतण प्रतिबंि यंत्रणा आहे; 

 

बँक वेळोवेळी फसवणूक रोखण्यासाठी एस.एम.एस आतण वेबसाइट अद्यिन आतण इिर माध्यमांद्वारे 

ग्राहकांना मातहिी देि असिे. 

 

बँकेच्या ग्राहकांना कोणत्याही अनतिकृि इलेक्टर ॉतनक बँतकंर् व्यवहारांचा अहवाल देण्यासाठी आमच्या 24X7 

हेल्प लाइनवर कॉल करिा येईल तकंवा आमच्या चॅनेलद्वारे िक्रार नोदंतविा येईल.  

 

याव्यतिररक्, या िोरणाने खालील िपशीलांनुसार अनतिकृि व्यवहाराच्या बाबिीि ग्राहकाचे उत्तरदातयत्व 

पररिातषि करण्याचे उदे्दश्य ठेवलेले आहे -  

 

ग्राहकाचे शून्य उत्तरदाणयत्व (ग्राहकाची झीरो लायणबणलिी) 

 

जेथे खालील घटनांमधे्य अनतिकृि व्यवहार होईल िेथे ग्राहकाचा शून्य उत्तरदातयत्वाचा हक्क तनमागण 

होईल: 

i. बँकेकिून (व्यवहाराची नोदं ग्राहकाने केली आहे की नाही याची पवाग न करिा) सहाय्यकारी 

फसवणूक    

/ तनष्काळजीपणा / कमिरिा.  

ii.      िृिीय पक्षाकिून उलं्लघन जेथे कमिरिा बँकेकिून तकंवा ग्राहकाकिून नसून तसस्टममधे्य इिरत्र  

        कुठेिरी आहे, आतण अनतिकृि व्यवहाराबद्दल बँकेकिून संसूचना तमळाल्यावर िीन कामकाजी  

        तदवसांि ग्राहकाने बँकेला सूतचि केले आहे. 

    
 

ग्राहकाचे मयााणदि उत्तरदाणयत्व 

 

खालील प्रकरणांमधे्य अनतिकृि व्यवहारांमुळे होणाऱया नुकसानीची जबाबदारी ग्राहकावर राहील : 

 

 i. ज्या प्रकरणांमधे्य एखाद्या ग्राहकाने तनष्काळजीपणा केल्यामुळे िोटा होिो, जसे की त्याने पेमेंट 

के्रिेस्झशयल्स सांतर्िलेली आहेि, िेव्हा ग्राहकाने बँकेला अनतिकृि व्यवहाराची मातहिी देईपयंि त्याला 

संपूणग नुकसान सहन करावे लार्णार आहे. अनतिकृि व्यवहार झाल्याचे कळतवल्यावर होणारे कोणिेही 

नुकसान बँक उचलेल.  

 

ii.  अशा प्रकरणांमधे्य जेथे अनतिकृि इलेक्टर ॉतनक बँतकंर् व्यवहाराची जबाबदारी बँकेची तकंवा ग्राहकाची 

नसून प्रणालीमधे्य इिरत्र कुठेिरी असिे आतण जेव्हा ग्राहक अशा व्यवहाराच्या बँकेकिून संसूचना 

तमळाल्याच्या चार िे साि कामकाजी णदवसांच्या दरम्यान बँकेला सूतचि करिो, िेव्हा ग्राहकाच्या प्रिी 

व्यवहाराचे उत्तरदातयत्व हे व्यवहार मूल्य तकंवा खाली तदलेल्या रक्कमपुरिे, जे कमी असेल िे, मयागतदि 

असेल. 

 

अनु

क्रमां

क  

अनतिकृि व्यवहारांसाठी तनयामकाने पररिातषि केलेली पररस्स्थिी/घटना ग्राहकाचे 

उत्तरदातयत्व 

(कमाल) 

बँकेचे 

उत्तरदातयत्व  
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1 बी.एस.बी.िी खािी (अकाउंट्स) रु. 

(आय.एन.आर)  

5000/- 

शेष व्यवहाराचे 

मूल्य > रु. 

(आय.एन.आर) 

5000/- 

2 इिर सवग बचि खािी, चालू / रोख के्रतिट / एम.एस.एम.ई ची 

ओव्हरिर ाफ्ट खािी, वातषगक सरासरी तशल्लक (फसवणूकीची घटना 

होण्याआिीच्या 365 तदवसांदरम्यान) / रु. 25 लाखांपयंि मयागदा 

असलेल्या व्यक्ीचंी चालू खािी / रोख के्रतिट / ओव्हरिर ाफ्ट खािी  

व्यवहाराचे मूल्य 

तकंवा रु. 

(आय.एन.आर) 

10,000.00/- 

(जे कमी असेल 

िे) 

शेष व्यवहाराचे 

मूल्य > रु. 

(आय.एन.आर) 

10,000/- 

3 इिर सवग चालू / रोख के्रतिट / ओव्हरिर ाफ्ट खािी ज्यांची मयागदा रु. 5 

लाखांपेक्षा जास्त आहे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

व्यवहाराचे मूल्य 

तकंवा रु. 

(आय.एन.आर) 

25,000.00/- 

(जे कमी असेल 

िे) 

शेष व्यवहाराचे 

मूल्य > रु. 

(आय.एन.आर)  

25,000/- 
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संसूचना तमळण्याची िारीख वर्ळून ग्राहकाच्या रृ्ह शाखेच्या कामकाजाच्या वेळापत्रकानुसार वर नमूद 

केलेल्या कामाच्या तदवसांची संख्या मोजली जाईल. 

 

इलेक्टर ॉतनक बँतकंर् चॅनेलवरील अनतिकृि व्यवहारांसाठी उत्तरदातयत्व जे व्यवहाराच्या िारखेपासून 7 

कामकाजी तदवसांपेक्षा जास्त तदवसांनी नोदंवले रे्ले आहे 

 

अनुक्रमांक  अनतिकृि व्यवहारांसाठी तनयामकाने पररिातषि केलेली पररस्स्थिी / 

घटना 

ग्राहकाचे 

उत्तरदातयत्व 

(कमाल) 

बँकेचे 

उत्तरदातयत्व  

1 सवग प्रकारच्या खात्यांसाठी पूणग व्यवहाराचे 

मूल्य 

रु. 

(आय.एन.आर)  

0.00/- 

 
 

बँकेला सवग वादग्रस्त प्रकरणांसाठी ग्राहकाला आिारिूि कार्दपते्र म्हणजे तववादाचा फॉमग, एफ.आय.आर 

ची प्रि इत्यादी तवतहि मुदिीि प्रदान करणे आवश्यक आहे. बँकेने योग्य पाठपुरावा केल्यानंिर, ग्राहक 

कार्दपते्र देण्यास असमथग ठरल्यास तकंवा तनिागररि मुदिीि कार्दपते्र सादर करण्यास ग्राहकाकिून तवलंब 

झाल्यास, बँकेला िपासाचा तनष्कषग काढिा येणार नाही आतण अशा प्रकरणांच्या बाबिीिील अनतिकृि 

व्यवहारांचे दातयत्व केवळ ग्राहकावरच राहील. 

 

ग्राहकांनी नोदंतवलेल्या अनतिकृि इलेक्टर ॉतनक बँतकंर् व्यवहारांचा बँक वेळोवेळी आढावा घेईल आतण 

संबंतिि सतमत्यांना संबंतिि एम.आय.एस प्रकातशि करेल. 

 

ग्राहकाच्या शून्य उत्तरदाणयित्वासाठी (णझरो लायणबणलिीसाठी) / मयााणदि उत्तरदाणयत्वासाठी 

परिवण्याचा कालावधी   

  

ग्राहकाने अतिसूतचि केल्यावर, बँक अनतिकृि इलेक्टर ॉतनक व्यवहारामधे्य सामील रक्कम ग्राहकाने अशा 

अतिसूचना तदल्याच्या िारखेपासून 10 कामकाजी तदवसांच्या आि ग्राहकांच्या खात्याि जमा करेल. 

अनतिकृि व्यवहाराच्या िारखेला असलेले मूल्य के्रतिट असेल. एकदा िक्रारीचे तनराकरण झाले आतण 

ग्राहकाचे उत्तरदातयत्व, जर काही असेल िर, बँकेच्या िोरणाि नमूद केल्याप्रमाणे, परंिु िक्रार प्राप्त 

झाल्याच्या िारखेपासून 90 तदवसांपेक्षा जास्त नाही, आतण आर.बी.आय च्या पररपत्रकािील िरिुदीनुंसार 

ग्राहकाला नुकसान िरपाई तदली जािे: 

 

i. जेथे िक्रारीचे तनराकरण करणे तकंवा ग्राहकाचे उत्तरदातयत्व, काही असल्यास, 90 तदवसांच्या आि 

तनतिि करिा येि नाही, िेथे या पररपत्रकाि नमूद केल्याप्रमाणे नुकसान िरपाई ग्राहकाला तदली जािे; 

आतण 

ii. िेतबट कािागच्या/बँक खात्याच्या बाबिीि, ग्राहकाला व्याजाचे नुकसान सहन करावे लार्ि नाही 

 
 

पुढील अनणधकृि इलेक्ट्र ॉणनक व्यवहारांना प्रणिबंध करिे   

 

ग्राहकाकिून अनतिकृि व्यवहार झाल्याचे कळल्यावर पुढील कोणत्याही फसव्या व्यवहारांना प्रतिबंि 

करण्यासाठी, बँक पुढील िपास होईपयंि खात्याला तकंवा कािागला फ्रीज करू शकिे तकंवा पुढील व्यवहार 

रोखू शकिे. 
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णसद्धीभार (बडान ऑफ पू्रफ) 

अनतिकृि इलेक्टर ॉतनक बँतकंर् व्यवहारांच्या बाबिीि ग्राहकांचे उत्तरदातयत्व तसद्ध करण्याचा बोजा बँकेवर 

असेल. 

   

अनणधकृि इलेक्ट्र ॉणनक व्यवहार कळणविे आणि त्ांची देखरेख करिे  

 

अनतिकृि इलेक्टर ॉतनक व्यवहारांशी संबंतिि सवग ग्राहकांच्या िक्रारी बंॅकेिील योग्य सतमत्यांना कळवाव्याि. 

नोदं करण्यामधे्य, इिर र्ोष्टीबंरोबरच, प्रकरणांचे प्रमाण / संख्या आतण सामील असलेले एकूण मूल्य व 

तवतवि प्रकारच्या प्रकरणांमधे्य तविरण, जसे की, कािग उपस्स्थि व्यवहार, कािग अनुपस्स्थि व्यवहार, 

इंटरनेट बँतकंर्, मोबाइल बँतकंर्, ए.टी.एम व्यवहार इत्यादी यांचा समावेश असेल.  

 

13.  टनग अराउंि टाइम (टॅट) साठीचा सुसंवाद आतण अतिकृि पेमेंट तसस्टमचा वापर करून अयशस्वी 

व्यवहारांसाठी ग्राहकाची िरपाई 

 जर व्यवहार 'के्रतिट-पुश' फंि टर ान्सफर असेल आतण लािाथी खािे जमा झाले नसेल पण 

देणाऱयाच्या (जनकाच्या) िेतबटवर पररणाम झाला असेल, िर तवतहि कालाविीि के्रतिट देण्याि 

येईल आतण िसे न केल्यास लािार्थ्ागला दंिाची रक्कम देण्याि येईल. जर टॅटच्या पलीकिे 

देणाऱया (जनक) बँकेच्या बाजूने व्यवहार सुरू करण्यास उशीर झाला, िर देणाऱयाला 

(जनकाला)  दंिाची रक्कम देण्याि येईल.  

 'असफल व्यवहार' हा एक असा व्यवहार आहे जो ग्राहक जबाबदार नसलेल्या कोणत्याही 

कारणामुळे, जसे की संवादाची तलंक अयशस्वी होणे, ए.टी.एम मधे्य रोख रक्कम उपलब्ध नसणे, 

सत्रांची वेळ संपणे, इत्यादी मुळे पूणग होि नाही. असफल व्यवहारांमधे्य अशा के्रतिट्सचा देखील 

समावेश असेल जे पूणग मातहिीचा अिाव तकंवा योग्य मातहिीचा अिाव आतण उलट व्यवहार 

सुरू करण्यास उशीर झाल्यामुळे लािार्थ्ागच्या खात्याि पररणाम देऊ शकलेले नाही.  

 

 लािार्थ्ागच्या बाजूने तनिी तमळालेल्याच्या तदवशीच जारीकत्यागच्या / देणाऱयाच्या बाजूला 

व्यवहार उलट केला जाईल.  

 

 स्वदेशी व्यवहार, म्हणजे, असे जेथे देणारा (जनक) आतण लािाथी दोघेही िारिाि आहेि, 

त्यांचा या रचनेि (फे्रमवकग  मधे्य) समावेश आहे 

 

अनु

क्रमां

क 

घिनेचे विान ऑिो-ररव्हसाल आणि नुकसान भरपाईसाठी रचना 

(फे्रमवका ) 

ऑिो-ररव्हसाल करीिा 

कालावधी  

देय नुकसान 

भरपाई 

I II III IV 

1 मायक्रो-ए.िी.एम सह ऑिोमेिेड िेलर मशीन्स (ए.िी.एम) 
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अ ग्राहकाचे खािे िेतबट झाले परंिु 

रोख रक्कम तविरीि केली रे्ली 

नाही. 

जास्तीि जास्त टी + 5 तदवसांच्या 

आि अयशस्वी व्यवहाराचे 

स्विः हून (प्रो-अॅस्क्टव्ह) ररव्हसगल 

(आर). 

टी + 5 तदवसांपेक्षा 

जास्त तवलंब 

झाल्यावर खािेदाराच्या 

के्रतिटवर ₹ 100/- 

प्रतितदन  

2 काडााचे व्यवहार 

a कािग िे कािग स्थानांिर (टर ान्सफर) 

 

कािग खत्यािून िेतबट झाले 

परंिु लािार्थ्ागच्या कािग खात्याि 

जमा झालेले नाही. 

जर लािार्थ्ागच्या खात्याि के्रतिट 

तदले रे्ले नाही िर, जास्तीि जास्त 

टी + 1 तदवसाच्या आि व्यवहार 

ररव्हसग (आर) केला रे्ला 

पातहजे. 

टी + 1 तदवसापेक्षा 

जास्त तवलंब 

झाल्यास ₹ 100/- 

प्रतितदन.  

b पॉईंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस) 

(कािग उपस्स्थि) ज्यामधे्य 

पी.ओ.एस मिील रोख रक्कमचा 

समावेश आहे 

 

खािे िेतबट झाले आहे परंिु 

व्यापाराच्या तठकाणी पुष्टी तमळालेली 

नाही म्हणजे, चाजग-स्िप ियार 

झाली नाही. 

टी + 5 तदवसांच्या आि 

ऑटो-ररव्हसगल. 

टी + 5 तदवसांपेक्षा 

जास्त तवलंब 

झाल्यास ₹ 100/- 

प्रतितदन. 

c कािग उपस्स्थि नाही (नॉट पे्रझेंट) 

(सी.एन.पी) (ई- कॉमसग) 

 

खािे िेतबट झाले आहे परंिु 

व्यापाराच्या तसस्टमवर पुष्टी तमळालेली 

नाही. 

3 त्वररि देय प्रिाली (आय.एम.पी.एस) 

a खािे िेतबट झाले आहे परंिु 

लािार्थ्ागच्या खात्याि जमा झालेले 

नाही. 

लािार्थ्ागच्या खात्याि जमा करिा 

आलेले नसल्यास, लािाथी 

बँकेद्वारे जास्तीि जास्त टी + 1 

तदवसांि ऑटो ररव्हसगल (आर).  

जर तवलंब टी + 1 

तदवसापेक्षा जास्त असेल 

िर ₹ 100/- प्रतितदन. 

4 युणनफाइड पेमेंि्स इंिरफेस (यू.पी.आय) 

a खािे िेतबट झालेले आहे परंिु 

लािार्थ्ागच्या खात्याि जमा झालेले नाही 

(तनिीचे स्थानांिरण). 

लािार्थ्ागच्या खात्याि जमा करिा 

आलेले नसल्यास, लािाथी 

बँकेद्वारे जास्तीि जास्त टी + 1 

तदवसांि ऑटो ररव्हसगल (आर). 

जर तवलंब टी + 1 

तदवसापेक्षा जास्त असेल 

िर ₹ 100/- प्रतितदन. 
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b खािे िेतबट झाले आहे परंिु 

व्यवहाराची पुष्टी व्यापाऱयाच्या 

तठकाणी (व्यापाऱयाला देय) 

तमळालेली नाही. 

टी + 5 तदवसांच्या आि 

ऑटो-ररव्हसगल. 

जर तवलंब टी + 5 

तदवसांपेक्षा जास्त असेल 

िर ₹ 100/- प्रतितदन. 

 
 

अनु

क्रमां

क  

घिनेचे विान ऑिो-ररव्हसाल आणि नुकसान भरपाईसाठी रचना 

(फे्रमवका ) 

ऑिो-ररव्हसाल करीिा 

कालावधी  

देय नुकसान 

भरपाई 

I II III IV 

5 आधार सक्षम पेमेंि णसस्टम (आधार पे सणहि) 

अ खािे िेतबट झालेले आहे परंिु 

व्यवहाराची पुष्टी व्यापाऱयाच्या 

तठकाणी तमळालेली नाही. 

तमळवणाऱयाने टी + 5 तदवसांच्या 

आि "के्रतिट अनुयोजन" सुरू 

करावे. 

जर तवलंब टी + 5 

तदवसांपेक्षा जास्त असेल 

िर ₹ 100/- प्रतितदन. 

ब खािे िेतबट झाले आहे परंिु 

लािार्थ्ागच्या खात्याि जमा झाले 

नाही. 

6 आधार पेमेंि णिज णसस्टम (ए.पी.बी.एस) 

अ लािार्थ्ागचे खािे जमा करण्यास 

तवलंब.  

लािाथी बँकेने टी + 1 तदवसाि 

व्यवहार उलट करावा. 

जर तवलंब टी + 1 

तदवसांपेक्षा जास्त असेल 

िर ₹ 100/- प्रतितदन. 

7 नेशनल ऑिोमेिेड प्लिअररंग हाउस (एन.ए.सी.एच) 

अ  लािार्थ्ागचे खािे जमा करण्यास 

तवलंब होणे तकंवा रक्कम परि 

करणे. 

लािाथी बँकेने टी + 1 तदवसाि 

के्रतिट न तदलेला व्यवहार उलट 

करावा. 

जर तवलंब टी + 1 

तदवसांपेक्षा जास्त असेल 

िर ₹ 100/- प्रतितदन. 

ब  ग्राहकाने बँकेकिे तदलेले िेतबट 

आदेश रद्द करूनही खािे िेतबट केले 

रे्लेले आहे. 

अशा िेतबटसाठी ग्राहकाची 

बँक जबाबदार असेल. टी + 

1 तदवसाच्या आि तनराकरण 

केले रे्ले पातहजे.  

 
 

14. सावकारांचे उत्तरदाणयत्व; कजादारांप्रिी वचनबद्धिा 

 

बँकेने सावकारांच्या दातयत्वाची िते्त् स्वीकारली आहेि. सावकारांच्या दातयत्वासाठी मार्गदशगक िते्त्, आतण 

बँकेने स्वीकारलेल्या ग्राहकांशी बँकेच्या बांतिलकीच्या संतहिेच्या संदिागि, बँक कजगदारांना िारण 

मालमते्तसाठी सवग तसकु्यररटीज / कार्दपते्र / टायटल िीि्स कजगदारांना मान्य केलेल्या तकंवा करार 

केलेल्या सवग थकबाकीची परिफेि केल्यावर 15 तदवसांच्या आि परि करेल. िे परि करण्यास उशीर 

झाल्यामुळे, काही आतथगक नुकसान झालेले असल्यास, त्याकररिा बँक कजगदाराला िरपाई देईल. बँकांच्या 

हािून मालमत्ता िारण ठेवण्यासाठी मालकी हक्काच्या दस्तऐवजाचे नुकसान झाल्यास, बँकेने ठरवल्याप्रमाणे 

िुस्प्लकेट कार्दपते्र तमळतवण्यासाठी आतण एकरकमी रक्कम, अशी स्खशािील खचागिून िरपाई देईल.   
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15. नैसणगाक आपत्ती  
 

जर काही अनपेतक्षि घटना घिल्या ज्याि यांचा समावेश आहे परंिु एवढ्यापुरिे मयागतदि नाही, जसे की 

नार्री व्यत्यय, िोिफोि, टाळेबंदी, संप, अपघाि तकंवा इिर कामर्ारांची र्िबि, अपघाि, आर्, नैसतर्गक 

आपत्ती तकंवा इिर "देवाची काये", युद्ध, बँकेच्या पायािूि सुतविांचे तकंवा त्याच्या कॉरेस्पॉन्डन्ट बँकेचे 

(बँकांचे) नुकसान, संवादाच्या नेहमीच्या सािनांचा अिाव तकंवा सवग प्रकारच्या वाहिुकीचा अिाव इत्यादी, 

जे बँकेच्या तनयंत्रणाबाहेरचे आहे, जे तिला तवतशष्ट सेवा तविरण मापदंिांमधे्य आपल्या जबाबदाऱया पार 

पािण्यापासून प्रतिबंतिि करिे, िर याकररिा बँक के्रतिट देण्यास तवलंब झाल्यास ग्राहकांना नुकसान 

िरपाई देण्यास जबाबदार राहणार नाही. 

 

16. सवासाधारि  

 

नफ्याचे कोणिेही नुकसान, तकंवा कोणिेही अप्रत्यक्ष तकंवा पररणामी होणारे नुकसान, हानी तकंवा खचग 

यासाठी बँक जबाबदार राहणार नाही. या िोरणांिर्गि नुकसान िरपाईची स्वीकृिी ही िक्रारीमुंळे 

उद्भवणाऱया सवग समस्ांचे, ज्यासाठी नुकसान िरपाईचा दावा केला रे्लेला आहे, पूणग आतण अंतिम 

तनराकरण असेल.  

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

नोव्हेंबर 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 


