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આ ાહકનાં અિધકારોની એક આચારસંહતા છે ,
- બેકંગ ણાલીના લ0ુતમ ધોરણો #થાિપત કર છે ,
4ય56તગત ાહકો સાથે 4યવહાર કરતી વખતે,
બીસીએસબીઆઈનાં સ:ય તર;ક અમે પાલન કર;<ં,ુ
તે ાહકોને ર=ણ > ૂ@ંુ પાડ છે અને બીસીએસબીઆઈનાં
સ:ય બક તેના ાહકો સાથે રોજબરોજના 4યવહારમાં
કવી ર;તે 4યવહાર કરવો તેની સમBૂતી > ૂર; પાડ છે .
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આ ાહકોના અિધકારોનો એક કોડ છે , - બેકંગ ણાલીના લ0ુતમ ધોરણો #થાિપત કર છે ,
4ય56તગત ાહકો સાથે 4યવહાર કરતી વખતે BCSBI ના સ:ય તર;ક અમે તેQ ુ ં પાલન કર;<ં.ુ
તે ાહકોને ર=ણ > ૂ@ંુ પાડ છે અને સમ|વે છે ક સ:ય બક ાહક સાથે કવી ર;તે દ િનક
4યવહારો કરવા જર; છે .
આ કોડ ભારતીય રઝવ$ બકની(આરબીઆઈ)
[ ૂચનાઓને

િનયમનકાર; અથવા [ુપરવાઇઝર;

#થાનાંતરત ક રબાતલ કરતો નથી અને અમે આરબીઆઇ {ારા સમયાંતર

આપવામાં આવતી [ ૂચનાઓ / િનદ શોQ ુ ં પાલન કર;<ં.ુ આ કોડ િનધા$ રત િનયમનકાર;
[ ૂચનાઓમાં િનયત કરલ કરતા ઉચ ધોરણો સેટ કર; શક છે કારણ ક આ કોડ તમારા
Hયેની અમાર; િતબKધતા તર;ક અમારા {ારા #વેછાએ #વીRૃત ેtઠ થા રBૂ કર છે .
વુ સાર; ાહક સેવા > ૂર; પાડવા અને ાહક સંતોષના ચા #તરો >ુરા પાડવા અમે
બેકંગ 4યવહારના ઉચ ધોરણો અપનાવવાનો યાસ કર;<ંુ
આ કોડમાં, તમે એ 'ાહક' ને [ ૂચવે છે અને 'અમે' / 'અમને', બક ને [ ૂચવે છે , - ાહક સાથે
કામ કર છે .
ાંચ બકyગમાં આઉટલેટ / પાટ$ -ટાઇમ બકyગ આઉટલેટનો સમાવેશ થાય છે .
1.1 /G 6P+ '
આ કોડ આ માટ િવકસાવવામાં આ4યો છે :
એ.

તમાર; સાથેના અમારા 4યવહારમાં લ0ુmમ ધોરણો સેટ કર;ને સાર; તથા િનtપ=
બૅકંગ ણાલીને ોHસાહન આપો ;

બી.

પારદિશOતા વધારવી -થી તમે અમાર; પાસેથી <ંુ 4યાજબી ર;તે અપે=ા રાખી શકો
છો તેના માટ વુ સાર; સમજણ મેળવી શકો;

1

સી.

#પધા$ {ારા ઉચ#તર;ય ધોરણોને હાંસલ કરવા માટ બ|રના દળોને (markert

forces), ોHસાહત કરવા;
ડ;.

તમે અને તમાર; બક વચે 4યાજબી અને સારા ઉtમાભયા$ સંબધ
ં ને ોHસાહન

આપવા;
ઈ.
એફ.

બેકંગ િસ#ટમમાં િવાસ િવકસાવવો;
ડ;ટાઈ્

વાતાવરણમાં બકyગના કસમાં

સલામત અને 4યાજબી ાહક

4યવહારોને ોHસાહત કરવા.
.

ાહકોની | િૃ ત વધારવી અને ાહક સલામતી વધારવી

કોડના ધોરણોને ચાવીપ િતબKધતા {ારા કરણ 2 માં આવર; લેવામાં આ4યા છે .

1.2 કોડની ઉપયોગિતા
આ કોડ નીચે યાદ; થયેલ તમામ ઉHપાદનો અને સેવાઓને લા ુ પડ છે , પછ; ભલે તે અમાર;
શાખા અથવા અમારા વતી કાય$રત એજટો {ારા દાન કરવામાં આવે, ક પછ; ભલે તે
કાઉટર પર, ફોન પર, પો#ટ {ારા, ઇટર6ટવ ઇલે6ોિનક ઉપકરણો {ારા, ઇટરનેટ પર
અથવા અય કોઈપણ પિત {ારા >ુરા પાડવામાં આવતા હોય. જો ક, અહi ચચા$ કરાયેલી
તમામ ોડ6¡સ અમારા {ારા ઓફર થતી હોય અથવા ન થતી હોય.
એ.

Q  9 !, બચત ખાતાઓ, Iુદતી થાપણો, રકરyગ ડ;પોPઝટ, પીપીએફ ખાતાઓ
અને અય તમામ G/RM 9 !;

બી.

પેશન, પેમે ટ ઓડ$ સ$, ડ;માડ ¢ા£¡સ, વાયર ાસફર અને RTGS, NEFT, IMPS, UPI
-વા તમામ ઇલે6ોિનક ાઝે6શસ {ારા રિમટસ -વી ુકવણી સેવાઓ.;

સી.

સરકાર; 4યવહારો સંબિં ધત બકyગ સેવાઓ;

ડ;.

G+M 9 !, SABM, 1 /T1;

ઈ.

ભારતીય ચલણી નો¡સ / િસ¤ા િવિનમય [ુિવધા;
2

એફ. ચેકોQ ુ ં કલે6શન, સેઈફ ક#ટડ; સેવાઓ, સેઈફ ડપોPઝટ લોકરની [ુિવધા;
.

લોસ, ઓવર¢ાફટ અને .+ 3M;

એચ.

Iુ¥ાની ફરબદલી સહત િવદશી ચલણની સેવાઓ;

આઈ.

અમાર; શાખા અને /અથવા અમારા અિધRૃત િતિનિધઓ અથવા એજટોના
માક ટyગ {ારા થડ$ પાટ વીમો અને ઇવે#ટમટ ોડ6¡સ ;

-.

)GM T1N, ડPબટ કા સ$, CMC કા સ$, ;MN T1N સહતની GN ોડ6¡સ અને
#.!.C1. સેવાઓ (અમારા {ારા મોટ કરલી અમાર; પેટા કંપનીઓ / કંપનીઓ
{ારા ઓફર થતા uડટ કા સ$ સહત);
 #V (UPI), #CSC
ઇ-વૉલેટ, મોબાઇલ બેકંગ, ઇટરનેટ બેકંગ, 

ક.

(BHIM),  + (Aadhar Pay) -વી ડnજટલ ોડ6¡સ .
(બોqડ §લેકમાં દખાતા ક; શ§દોનો અથ$ શ§દકોષમાં આપવામાં આ4યો છે .)

2.   Mc !
2.1

 *7+

2.1.1 /K  N/

   *& c !
&

તમાર; સાથેના અમારા તમામ 4યવહારોમાં સાર; અને યોLય ર;તે વત$ન કરv,ુ ં -મક:
3

એ.

બેકના કાઉટર પર રોકડ / ચેકોની લેવડદવડ, રિમટસ, ગંદ; (soiled)
નોટોની બદલી

વગેર -વી ¨ુનતમ બેકંગ સેવાઓ > ૂર; પાડવી અને

વૈકxqપક ડ;લીવર; ચેનલો મારફતે કશલેસ 4યવહારો > ૂરા પાડવા.
બી.

અમે - ોડ6¡સ અને સેવાઓ દાન કર;એ છ;એ તેને માટ અને અમે કાય$પિતઓ અને થાઓ અQુસર;એ છ;એ તેમાં આ કોડમાં રBૂ કરાયેલી
િતબતાઓ > ૂર; કરવી;

સી.

સંચાર અને િસાંતોમાં અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ સંબિં ધત કાયદાઓ
અને િનયમનો Iુજબ છે તેની, અને ડnજટલ બૅકંગ સહત બૅકંગની 5#થિતને
Kયાનમાં રાખીને તમાર; જરયાતોને યોLય છે તેની ખાતર; કરવી.

ડ;.

તમાર; સાથેના અમારા 4યવહારો સHય િનtઠા અને પારદશ$કતાના નૈિતક
િસાંતો પર આધારત હોય તેની ખાતર; કરવી.

ઈ.

એક [ુરP=ત, અQુRૂળ અને

સશ6ત ટ6નોલોકલ પયા$ વરણમાં ડnજટલ

બૅકંગ અને ુકવણીની પિતઓ દાન કરવી.
એફ.

અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ રBૂ અને દાન કરતી વખતે વય, |િત, Pલyગ,
વૈવાહક દરªજો, ધમ$, અપંગતા અથવા નાણાંક;ય 5#થિતના આધાર તમાર;
િવ@ુ કોઈ ભેદભાવ નહi રાખવામાં આવે.

.

તમાર; સાથેના તમામ 4યવહારોમાં લ0ુmમ ધોરણો [ુયોnજત કર;ને સાર; અને
4યાજબી બૅકંગ પિતઓનો ચાર કરવો.

એચ.
આઈ.

તમાર; સાથે 4યાજબી અને યાયી સંબધ
ં ને ોHસાહન આપv ુ ં
તમાર; સંભાળ રાખતા અમારા

#ટાફને >ુરતી અને યોLય ર;તે તાલીમ

આપવી અને અમારા #ટાફ તમાર; પાસે ઝડપથી અને ન«તાથી હાજર રહ તે
[ુિનિ¬ત કરv.ુ ં જો કંઇક  ૂલ થાય તો  ૂલ [ુધાર;ને અને તમાર; ફરયાદોને
ઝડપથી સંભાળ;ને એવી બાબતો સાથે ઝડપથી અને સહાQુ ૂિત> ૂવ$ક 4યવહાર
કરવો.
2.1.2 %&'( , @я#

+ * @"/
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&

અમારા નાણાંક;ય ઉHપાદનો અને સેવાઓ કવી ર;તે કામ કર છે તેની તમને સમજ પડ તે
માટ તમને સહાય કરવા અમે:
એ.

તે િવશે તમને સમયસર અને પયા$ sત માહતી આપવી અને નીચે આપેલી કોઈપણ
એક અથવા વુ ભાષાઓમાં જર; સાવચેતી આપવી- હદ;, ®ે અથવા યોLય
#થાિનક ભાષા.

બી.

અમાર; |હરાતો અને ોHસાહક સાહHય #પtટ છે અને ¯ામક નથી તેની ખાતર;
કર;<ં.ુ

અમે - સમBૂતી અથવા કરાર ગોઠવીએ છ;એ તે પારદશ$ક હોય, તમે

સરળતાથી સમ શકો તેમ હોય અને તમને સાર; ર;તે સંચાર થયેલ હોય તે
[ુિનિ¬ત કરવા દરક યાસ કર;<ં.ુ ઉHપાદનના વન ચu ઉપયોગને િનયમન કરતા
ઉHપાદનની કyમત, સંકળાયેલા જોખમો અને પર#પર જવાબદાર;ઓ #પtટપણે ગટ
થશે. અમે [ુિનિ¬ત કર;<ંુ ક તમે અયાયી 4યવસાય અથવા માક ટyગ પિતઓ, કરાર
સંબધ
ં ી

દબાણ¨ુ6ત

શરતો, નકારાHમક

>ુtટકરણો

અથવા

ગેરમાગ°

દોરતા

િતિનિધઓને આધીન નથી.
આ હાંસલ કરવા માટ, અમે |હરાત, માક ટyગ અને સેqસ પરની કરણ ૩ અને
માહતી પારદિશOતા ®ગે કરણ 4 પરની પિત અને કાય$વાહ;Q ુ ં અQુસરણ કર;<ં.ુ
તમાર; પસંદગી Iુજબ નીચેની પિતઓ મારફતે તેમને લા ુ પડતી શરતો અને

સી.

િનયમો ઉપરાંત અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ, ¨ુનતમ બેલે સ જરયાતો,
4યાજદર અને સિવOસ ચાજ]સ િવશેની સં> ૂણ$ માહતી તમને આપવામાં આવે તે
[ુિનિ¬ત કર;<ં.ુ
i.

એસએમએસ અથવા ઈ-મેqસ મોકલીને.

ii. ઇલે6ોિનક અથવા િટ મીડયા {ારા
iii. અમાર; વેબસાઇટ પર દશા$ વીને.
iv. ાંચનાં [ ૂચના બોડ$ પર દશા$ વીને
[વેબસાઇટ અને શાખા નોટસ બોડ$ પર દશ$ન ઉપર ઉqલેPખત માહતી સારણની અય
ર;તો ઉપરાંત હશે.]
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ડ;.

તમને > ૂર; પાડવામાં આવતી [ુિવધાઓ અને તમે કવી ર;તે આનો ઉપયોગ કર; શકો
છો તથા તમારા ´ોને સંબોધવા કોને અને કવી ર;તે સંપક$ કર; શકો તેની માહતી
આપી<ંુ

ઈ.

તમાર; |ણ માટ, અમાર; ાંચમાં દિશOત કર;<ંુ
i.

સેવાઓ - અમે > ૂર; પાડ;એ છ;એ.

ii.

બચત

ખાતા

અને

ચાlુ ખાતા

માટની

ઓછામાં ઓછા

બેલે સની

આવµયકતા, જો હોય તો,
અને તેની Pબન-|ળવણીના ચાજ]ઝ
iii.
એફ.

>ુ5#તકાના #વપમાં ઉપલ§ધ માહતી.

આના િવષે અમાર; વેબસાઇટ પર અમાર; નીિતઓ દિશOત કર;<ં.ુ
i. ડપોPઝ¡સ
ii. ચેકો એકિ¶ત કરવા
iii. ફરયાદ િનવારણ
iv. વળતર
v. લેણાની રકમની ઉઘરાણી અને અવેજનો >ુનઃ કબજો
vi. ાહક અિધકારોQંુ ચાટ$ ર (દ#તાવેજ)
vii.

ાહક [ુર=ા નીિત (સાયબર ¹ોડથી ર=ણ સહત)

viii.

અનિધRૃ ત

ઇલે6ોિનક

બકyગ

4યવહારના

સંદભ$માં

મયા$ દત

જવાબદાર;
ix.
.

વરtઠ નાગરકો અને અલગ ર;તે સ=મ 4ય56તઓ માટ [ુિવધાઓ

ાહકો વચે કોડ િવશે |ગકતા વધારવા માટ અમે
i.

ºયાર તમે કોઈ ખાE ુ ં ખોલાવતા હો Hયાર અને તે િસવાય માંગણી
કરવાથી તમને કોડની એક નકલ > ૂર; પાડ;<ં.ુ

ii.

અમાર; દરક શાખા અને અમાર; વેબસાઇટ પર આ કોડ ઉપલ§ધ
કરાવી<ં.ુ
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iii.

કોડ િવશે સંબિં ધત માહતી દાન કર; શક અને કોડનો અસરકારક
ર;તે ઉપયોગ કર; શક

તે માટ અમારા #ટાફને તાલીમ આપવામાં

આવે તેની ખાતર; કર;<ં.ુ
iv.
. .d /K /

સમયાંતર કોડની જોગવાઈઓ પર ાહક મીટiગોQ ુ ં આયોજન કર;<ં.ુ
&

E ૃmીય પ= ોડ6¡સ પરની

કલમ નં. 8.18. અને |હરાત, માક ટyગ અને સેqસ પરના

કરણ 4 ની િવગતો Iુજબ તથા તમારા નાણાંક;ય સંજોગો અને આકારણીને આધાર તમાર;
જરયાતો માટ અમે તમને યોLય ઉHપાદનો દાન કર;<ં.ુ
. .e ,-

/

&

sુ તતા અને ગોપનીયતા પર કરણ 5 માં ઉqલેખ કરલી બાબતોને આધીન, અમે તમાર;
તમામ ®ગત માહતીને ખાનગી અને ગોપનીય તર;ક ગણી<ં.ુ
. .f 0% &

+ = /

&

જો કંઇક ખોંુ થશે તો તેની સાથે અમે ઝડપથી અને સહાQુ ૂિત> ૂવ$ક 4યવહાર કર;<ં,ુ -મ ક
:
એ. અમાર;  ૂલોને તાHકાPલક [ુધાર;ને અને કોઈ પણ બેક ચાજ]સ, ક - અમે  ૂલથી
લા ુ

કર;એ

છ;એ,

રદ

કર;ને

અને

અમાર;

વળતર

(કૉ»પેસેશન)

નીિત(પોPલસી)ના સંદભ$માં અમાર;  ૂલને લીધે તમને થયેલ કોઈપણ નાણાંક;ય
Qુકસાન માટ વળતર  ૂકવી<ં.ુ
બી.

તમાર; ફરયાદોને તરત સંભાળ;<ં.ુ

સી.

જો તમે હBુ પણ સંEtુ ટ ન હો તો તમાર; ફરયાદ કવી ર;તે આગળ મોકલવી
તે તમને જણાવી<ં.ુ

ડ;.

તકનીક; િનtફળતાઓથી ઉદભવતી સમ#યાઓ ¼ૂ ર કરવા માટ યોLય વૈકxqપક
માગ½ > ૂરા પાડ;<ં.ુ

ઈ. તમાર; માહતી માટ અમે અમાર; શાખામાં આ દિશOત કર;<ં.ુ
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i. શાખાના અિધકાર;Q ુ ં નામ -નો તમે સંપક$ કર; શકો છો, જો તમને કોઈ
ફરયાદ હોય તો.
II. જો તમાર; ફરયાદQંુ શાખામાં િનવારણ ન થાય તો ાદિશક / ઝોનલ
મેનજ
ે ર / IુJય નોડલ અિધકાર; (પી.એન.ઓ.) ના નામ અને સરનાIં,ુ
-નો તમે સંપક$ કર; શકો છો.
iii. બકyગ લોકપાલના નામ અને સંપક$ ની િવગતો -ના યાય =ે¶માં શાખા
આવે છે .
આ કોડના કરણ 6 માં વણ$4યા માણે બકiગ લોકપાલ યોજનાની િવગતો સહત તમાર;
ફરયાદોના િનરાકરણ માટની hતરક કાય$પKધિત ®ગે અમે તમને સલાહ આપી<ં.ુ

d. " # – %&'( 
અમે અમારા પરસરમાં એક 4યાપક નોટસ બોડ$ (સીએનબી) પર [ ૂPચત અને લા ુ પડતી
¾{ભાષી / િ¶ભાષી ભાષા

(અQુ[ ૂPચ 1)

માં અમારા ઉHપાદનો, સેવાઓ, સૌથી મહHવના

િનયમો અને શરતો (એમઆઇટ;સી) ®ગેની માહતી દિશOત કર;<ંુ અને સીએનબી પર અમે
વા#તિવક ટાઈમ પર આધારત પરવત$ન(change)ની અસરકારક તાર;ખ અપડટ કર;<ં.ુ નીચે
જણાવેલ િવિવધ માKયમો {ારા તમને 4યાજ દરો, ફ; અને ચાજ]સ િવશેની માહતી મળ; શક
છે .
એ.

અમાર; શાખામાં નોટ;સ બોડ$ .

બી.

અમાર; શાખા અથવા હqપલાઇસનો સંપક$ કરવાથી.
8

સી.

અમાર; વેબસાઇટ.

ડ;.

અમારા િન¨ુ6ત કમ$ચાર;ઓ / હqપ ડ#ક ને > ૂછવાથી

ઈ.

અમાર; શાખા / અમાર; વેબસાઇટ પર M)0 4 5 જોઇને.

d. 1 " #
અમે આ કર;<ંુ :
એ.

- ઉHપાદનો અને સેવાઓ અમે ઓફર કર;એ છ;એ અને - તમાર; જરયાતોને
અQુપ છે તેના કારો ®ગે તમને માહતી આપી<ં.ુ

બી.

અમાર; તમામ શાખાઓમાં બેPઝક સેિવyLસ બૅક ડપોPઝટ (બીએસબીડ;) ખાતાંઓ
ખોલવા માટના આવµયક દ#તાવેજો IુJયHવે ¾{ભાષી / િ¶ભાષી ભાષામાં દશા$ વી<ં.ુ
"નાના એકાઉ¡સ" ખોલવા માટની

સરળ (રલે6#ડ) આવµયકતાઓ પણ અમે

દિશOત કર;<ં.ુ
સી.

અમે તમને લા ુ પડતા 4યાજ દરો, ફ; અને ખચ$ સહત તમને -માં રસ હોય તે
સેવાઓ અને ઉHપાદનોની IુJય લા=Pણકતાઓ સમ|વતી #પtટ માહતી આપી<ં.ુ

ડ;.

અમે તમને શાખાઓ, બૅકંગ આઉટલે¡સ, Pબઝનેસ કોરસપોડટ, Pબઝનેસ
ફિસPલટટસ$, એટ;એમ, માઇuો એટ;એમ, ફોન બેકંગ, મોબાઇલ બેકંગ, નેટ બેકંગ
-વી િવિવધ ચેનલો, ક -ની મારફતે અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ મળ; શક તે
કહ;<ંુ અને તે િવશે વુ |ણકાર; કવી ર;તે મળે તે જણાવી<ં.ુ

ઈ.

અમારા માટ કાQ ૂની, િનયમનકાર; અને hતરક નીિતઓની સમી=ાઓQ ું પાલન
કરવા તમાર; ઓળખ અને સરનાIંુ સાPબત કરવા માટ તમાર; પાસેથી જર;
માહતી ®ગે તમને જણાવી<ં.ુ એફ. ખાસ કર;ને તમારા તમામ ડપોPઝટ ખાતા,
સેઈફ ક#ટડ;માંની વ#Eુઓ અને સેઈફ ડપોPઝટ લૉકર પર ઓફર કરવામાં આવેલી
/&+' 4& મેળવવા માટ, તમારા અિધકારો અને જવાબદાર;ઓ િવશે તમને
માહતી આપી<ં.ુ
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.

એકાઉટ ખોલતાં પહલાં બચત બૅક (એસ.બી.) / કરટ એકાઉટ (સીએ) અને
અય તમામ ડપોPઝટ ખાતાની બાબતમાં તમારા રકોડ$ માટ તમને “સૌથી મહHવના
િનયમો અને શરતો” (એમઆઇટ;સી) આપી<ં.ુ

d. 'g2 '/ "h' (Do Not Call) 1+
જો તમે અમાર; બકની 'Åુ નોટ કોલ ર#;' અથવા 'નેશનલ Åુ નોટ કોલ રnજ#;' સાથે સીધા
અથવા તમારા સેવા દાતા {ારા નÆધણી કરાવી હશે તો અમે અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ
િવશેની કોઈપણ અિનછનીય 4યાપાર; માહતી તમને ટPલફોન કૉqસ /એસએમએસ {ારા
મોકલી<ંુ નહi. જો ક, હાલમાં તમે - ઉHપાદનો અને સેવાઓનો ઉપયોગ કર; રÇા છો તથા
તમારા ખાતામાં લેવડદવડ સંબધ
ં ી એસએમએસ એલટ$ સહત તમારા એકાઉટ #ટટમે¡સ
અને અય મહHવ> ૂણ$ સલાહ અને માહતી સહતની માહતી ાsત કરવા માટ તે લા ુ નહi
થાય.
d.d @я %/
અમે તમને આના પર માહતી આપી<ં:ુ
એ.
બી.

4યાજ દરો - તમાર; ડપોPઝટ અને લોન ખાતાઓ પર લા ુ થાય છે .
0E @я %ની લોનના ક#સામાં, લોન કરારમાં 4યાજ ફર;થી સેટ કરવાની
જોગવાઈ અને તેની અસરકારક તાર;ખ, જો કોઈ હોય તો.

સી.

o2/Mp. @я%ની લોસના ક#સામાં, ) 01 ) M ક - તમારા £લોટyગ રટ
સાથે સંકળાયેલા છે અને િિમયમ અથવા ડ#કાઉટ ક - તમાર; લોનનો
વા#તિવક દર ન¤; કરવા માટ લા ુ પડ છે .

ડ;.

તમાર; પાસે તમાર; લોનને ફ6#ડ દરમાંથી £લોટyગ દર અને તેનાથી ઊલંુ,
પાંતરત કરવાનો િવકqપ છે ક કમ , અને જો આમ હોય, તો તેના પર એક
વખતના લા ુ પડતા ચાજ]સ.
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ઈ.

સામિયકતા ક -ની પર અમે તમાર; થાપણો પર 4યાજ  ૂકવીએ છ;એ અથવા
તમારા લોન એકાઉ¡સ પર 4યાજ ચાo કર;એ છ;એ.

એફ.

અમે તમાર; ડપોPઝટ અને લોન ખાતાઓ પર કવી ર;તે 4યાજ લા ુ પાડ;એ
છ;એ અને તેના પર 4યાજની ગણતર; કવી ર;તે કર;એ છ;એ.

d.d.

@я%3 0)0

સમય સમય પર અમાર; પાસે ઉપલ§ધ છે qલી અપડટડ ાહક સંપક$ ની િવગતો પર અમાર;
લોન ોડ6¡સ પરના 4યાજ દરોમાં ફરફાર તથા રફરસ રટમાંના ફરફારોની નીચેનામાંથી
કોઈપણ માKયમો {ારા અમે તમને |ણ કર;<ં:ુ
એ.

પ¶

બી.

ઇ-મેઇલ

સી.

એસએમએસ

ડ;.

ચાર માKયમ

આ

માહતી અમાર; શાખાઓના નોટ;સ બોડ$ પર તથા અમાર; વેબસાઇટ પર પણ
દિશOત કર;<ં.ુ

d.e M)0 '+Gq 52
3.4.1 ફ; અને ચાજ]સ
એ.

અમે ખાતર; કર;<ંુ ક િવિવધ સેવાઓ માટની અમાર; ફ; અને સિવOસ ચાnoસ,
અમારા બોડ$

અથવા આ બાબતે િનણ$ય લેવા બોડ$ {ારા અિધRૃત કોઈ યોLય

સ=મ સmાિધકાર; {ારા મંBૂર થયેલ છે અને તે એક સમાન વગ$ના ાહકો માટ
4યાજબી તથા Pબન-ભેદભાવ> ૂણ$ હશે.
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અમે અમાર; વેબસાઇટ પર અમાર; ટરફ [ ૂPચ I ૂક;<ંુ અને તમારા અવલોકન માટ

બી.

દરક શાખા પર એક નકલ ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ અમે અમાર; શાખાઓમાં તે શાખામાં
ટરફ [ ૂPચની ઉપલ§ધતા િવશે નોટસ દિશOત કર;<ં.ુ
અમે અમાર; ટરફ [ ૂPચમાં તમારા {ારા પસંદ કરલ ઉHપાદનો અને સેવાઓને લા ુ

સી.

પડતા કોઈપણ ચાoની િવગતો તમને આપી<ં.ુ
ડ;.

અમે તમને તમારા {ારા પસંદ કરલ ોડ6ટ /સેવાઓને અQુસરતા કોઈપણ
િનયમો તથા

શરતોના Pબન-પાલન / ઉqલંઘનના ક#સામાં વ[ુલાતપા¶

દંડ

િવશે પણ માહતી આપી<ં.ુ
d.e. 0

+ яr13 0)0/

જો અમે કોઈપણ ફ; અથવા ચાo વધાર;એ અથવા નવી ફ; ક ચાo દાખલ કર;એ, તો તે
[ુધારલા ચાo અસરકારક બને તેના એક મહના પહલાં એકાઉ¡સ િનવેદનો / ઈ-મેલ /
એસએમએસ એલટ$ સ/ અમાર; શાખામાંના નોટસ બોડ$

{ારા [ ૂPચત કરવામાં આવશે. આ

માહતી અમાર; વેબસાઇટ પર પણ આગવી ર;તે ઉપલ§ધ કરાવવામાં આવશે.
d.f &/
એ.

+ ' /

તમે અમને - ઉHપાદનો / સેવાઓ >ુરા પાડવા કહશો તે માટ સંબિં ધત િનયમો
અને શરતો ®ગે અમે તમને સલાહ આપી<ં.ુ

બી.

બધા િનયમો અને શરતો 4યાજબી હશે અને સંબિં ધત અિધકારો, જવાબદાર;ઓ અને
ફરજોને #પtટ ર;તે, અને બને તેટલી સાદ; અને સરળ ભાષામાં [ુયોnજત કરવામાં
આવશે.

d.f. &/
એ.

+ ' /3 0)0/
[ુધારલા િનયમો અને શરતોને અસરકારક બનાવવાના એક મહના પહલાં
નીચેની કોઈ એક અથવા વુ ચેનલો {ારા િનયમો અને શરતોમાં ફરફાર િવશે
અમે તમને જણાવી<ં:ુ
i. પ¶
ii. એકાઉટQ ું િનવેદન
12

iii. એસએમએસ
iv. ઇ-મેઇલ
અમાર; વેબસાઇટમાં અને અમાર; શાખામાના નોટસ બૉ સ$ પર પણ આ માહતી
ઉપલ§ધ કરાવવામાં આવશે.
બી.

સામાય ર;તે,

એક મહનાની નોટસ આsયા પછ; ભાવી અસરથી ફરફારો

કરવામાં આવશે.

સી.

જો અમે નોટસ િવના કોઈ ફરફાર કય½ હશે, તો અમે 30 દવસની ®દર

ફરફાર [ ૂPચત કર;<ં.ુ
જો આવા બદલાવથી તમને કોઈ ગેરલાભ થાય, તો તમે નોટસના 60
દવસની ®દર, તમા@ંુ એકાઉટ બંધ કર; શકો છો અથવા [ુધારલા ચાo
અથવા 4યાજ  ૂક4યા વગર અય કોઈ પા¶ એકાઉટ પર પાંતર કર; શકો
છો.
ડ;.

િનયમો અને શરતોમાં કોઈ પણ ફરફાર અમે તરત જ અમાર; વેબસાઇટ પર
અપડટ કર;<ં.ુ નવા િનયમો અને શરતોની કોપી, િવનંતી કરવા પર, અમે તમને
આપી<ં.ુ

e. હેરાત
રાત, t Mp.
રા
એ.

+ +

અમે તકદાર; રાખી<ંુ ક અમાર; બધી |હરાતો અને મોશનલ સામી #પtટ હોય
અને ગેરમાગ° દોરનાર; ના હોય.

બી. એવી કોઈપણ |હરાત અને મોશનલ સાહHયમાં ક - બૅકંગ સેવા અથવા ઉHપાદન
પર Kયાન ખચે છે અથવા તેમાં 4યાજ દરના સંદભ$નો સમાવેશ થાય છે , જો અય ફ;
અને ચાo લા ુ થશે તો અમે એ પણ [ ૂPચત કર;<ંુ અને સંબિં ધત િનયમો અને
શરતોની સં> ૂણ$ િવગતો તમાર; માંગણી Iુજબ ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ
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સી. જો તમને > ૂરક સેવાઓ > ૂર; પાડવા માટ અમે E ૃતીય પ=ોની સેવાઓનો લાભ લઈએ
તો, તેઓ પણ તમાર; ®ગત માહતીની (જો તે E ૃતીય પ=ો માટ ઉપલ§ધ હોય તો)
sુ તતા અને સલામતી અમાર; -મ જ રાખે તેની અમે ખાતર; કર;<ં.ુ .
ડ;. અમે વખતો વખત , ઈ-મેલ, એસએમએસ {ારા અથવા ટPલફોન પર તમે ઉપયોગમાં
લીધેલા અમારા ઉHપાદનોના િવિવધ લ=ણો ®ગે તમને જણાવી<ં.ુ જો તમે 'Åૂ નોટ
કોલ' [ુિવધા ની નÆધણી નહ કરાવી હોય તો અમારા ઉHપાદનો /સેવાઓના સંદભ$માં
અમારા અય ઉHપાદનો અથવા મોશનલ ઓફર િવશેની માહતી ફ6ત તમને જ
જણાવવામાં આવશે. ઇ-મેઇલ {ારા શેર થતી માહતી ®ગે આવા ભાિવ સંચારથી
અનસ§#uાઇબ કરવાનો તમાર; પાસે િવકqપ છે .
ઈ. અમે અમાર; ડાયર6ટ સેPલyગ એજસીઓ (ડ;એસએ) માટ આચારસંહતા ઘડલી છે ,
-મની સેવાઓ અમે અમારા ઉHપાદનો / સેવાઓQ ુ ં વેચાણ કરવા માટ મેળવી શક;એ
છ;એ, - અય બાબતોની સાથે સાથે

ºયાર તેઓ અમારા ઉHપાદનોને વેચવા માટ

4ય56તગત અથવા ફોન {ારા તમારો સંપક$ કરશે Hયાર તેઓ પોતાની |તને અમારા
બકના ફ6ત વેચાણ એજટ તર;ક જ ઓળખાવશે. અમે ખાતર; કર;<ંુ ક અમારા વતી
કાય$રત અમારા ઉHપાદન વેચનાર કોઈ પણ પ= અથવા એજટ આચાર સંહતાQ ુ ં
પાલન કરશે.
એફ. અમારા િતિનિધ / Rુરયર અથવા ડ;એસએસ એ કોઈ પણ અયોLય વત$Éકં ૂ કરલ
છે અથવા આ કોડના ઉqલંઘનની કાય$વાહ; કર; છે એ ®ગે આપના તરફથી કોઈ
ફરયાદ મÊયાના ક#સામાં, અમે તપાસ માટ અને ફરયાદને હડલ કરવા અને અમાર;
વળતર નીિત Iુજબ Qુકસાનની ભરપાઈ કર; આપવા માટ યોLય પગલા લઈ<ં.ુ
. અમે [ુિનિ¬ત કર;<ંુ ક અમારા વતી કામ કરતાં અથવા અમારા ઉHપાદનQંુ વેચાણ
કરનારા

કોઈ પણ E ૃતીય પ= અથવા એજટને વેચાણ થયા પછ; - ફ; અથવા

કિમશન મળે છે તે જણાવે. એચ. અમે ખાતર; કર;<ંુ ક અમાર; |હરાતોમાં એવા
તમામ સંબિં ધત સંદશાઓ શામેલ થશે -ની અનૈિતક / બનાવટ; ઓફર સામે | િૃ ત
વધારવા માટ જર છે .
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f. ખાન
ખાનગીય
ગીયતા

+ ./# 

અમે તમાર; તમામ ®ગત માહતીને ખાનગી અને ગોપનીય રાખી<ંુ (ºયાર તમે અમારા
ાહક ન રÇા હો Hયાર પણ) અને તે નીચેના િસાંતો અને નીિતઓ {ારા સંચાPલત થશે:
એ.

તમારા {ારા ક અય {ારા મળે લી તમારા ખાતાઓને લગતી માહતી અથવા ડટા
અમારા Ëુપમાં અય કંપનીઓ / એકમો સહત, કોઈપણ 4ય56તને, નીચે

જણાવેલ

કટલાક અપવાદપ ક#સાઓ િસવાય, અય કોઈને આપી<ંુ નહ;
i.

uડટ ઇફોમ°શન કંપનીઓ (સીઆઈસી) ને uડટ ઇફમ°શન કંપનીઝ
(રL¨ુલશ
ે ન) એ6ટ (સીઆઈસીએ) હઠળ લોસ, અ[ુરP=ત લોન, uડટ કાડ$
વગેર -વી માહતી > ૂર; પાડવી.

II.

કાયદા {ારા અથવા બેકંગ િનયમનકાર {ારા જર; માહતી આપવી.

iii.

|હર જનતા Hયે ફરજનાં ભાગ પે એ આપવી જ@ુર; બને.

iv.

જો અમારા હત માટ અમાર કોઈને માહતી આપવી પડ (ઉદાહરણ તર;ક,
છે તરિપyડ; રોકવા), પરં E ુ અમે આનો માક ટyગ હEુઓ માટ અમારા Bૂથમાં
અય કંપનીઓ સહત, અય કોઈને પણ તમે ક તમારા ખાતાઓ (તમારા
નામ અને સરનામા સહત) િવષે માહતી આપવા માટ ઉપયોગ કર;<ંુ નહ.
જો માહતી આપવા માટ તમે અમને અિધRૃત કરો તો.

v.
vi.

ºયાર તમારા િવશે બેકરનો સંદભ$ આપવો જર; હોય, Hયાર અમે તે

આપીએ તે પહલા અમાર તમાર;
આપેલી નહ હોય તો.
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લેPખત પરવાનગી જર; હશે, જો પહલા

બી. અમે તમાર; 4ય56તગત માહતીને કોઈ પણ 4ય56ત {ારા માક ટyગ હEુઓ માટ
ઉપયોગમાં લઈ<ંુ નહi ºયાં [ુધી તમે અમને તે કરવા માટ #પtટ ર;તે અિધRૃ ત નહi
કરો.
સી. જો અમે કવાયસીની જરયાત િસવાય તમાર; પાસેથી કોઈ પણ માહતી એકિ¶ત
કર;એ, તો અમે તેને અલગથી એકિ¶ત કર;<ંુ અને નહi ક એકાઉટ ઓપિનyગ ફોમ$ના
ભાગ પે. જો અમે કોઈ વધારાની માહતી એકિ¶ત કર;એ છ;એ, તો -ના માટ અમે
આ માહતી એકઠ; કર; રÇા છ;એ તે હEુ સમ|વી<ંુ અને તે માટ તમાર; ચો¤સ
સંમિત લઈ<ં.ુ
f. )GM V0/O' 3 #!
ºયાર તમે કોઈ િધરાણ [ુિવધા માટ અર કરો:
એ.

અમે તમને uડ;ટ ઇફમ°શન કંપનીઝ (સીઆઇસી)ની  ૂિમકા તેમજ અમે તેમની સાથે
કર; શક;એ છ;એ તે ચકાસણી તથા તે - માહતી > ૂર; પાડ છે તેની અસર તમાર;
િધરાણ મેળવવાની તમાર; =મતા પર <ંુ થઇ શક છે તે સમ|વી<ં.ુ

બી. આપના {ારા માંગલ
ે ી અને િનધા$ રત ફ;ની ુકવણી થયા પછ; સી.આઇ.સી. પાસેથી
ાsત થયેલી uડટ ઇફોમ°શન રપોટ$ ની એક નકલ અમે તમને આપી<ં.ુ
સી. િનિ¬ત સમયાંતર

તમારા {ારા અમાર; પાસેથી લેવામાં આવેલ િધરાણ િવશે અમે

સી.આઈ.સી.ને યોLય માહતી આપી<ં.ુ
ડ;.

સી.આઈ.સી.ને આપેલ માહતીમાં અમે તમને આપેલા 4ય56તગત િધરાણની િવગતો
પણ શામેલ હશે, ºયાર
i. તમ  ૂકવણીમાં પાછળ રહ; ગયા હો,
ii. બાક; રહલ નાણાં િવવાદમાં હોય.

ઈ.

અમે uડટ #ટટમેટ તાHકાPલક અપડટ કર;<ં,ુ પરં E ુ ઓવરડ\ુની ુકવણીના 30
દવસ કરતાં મોÅંુ નહi. ઇવેટના 30 દવસની ®દર અમે સી.આઈ.સી ને લોન બંધ
કરવાની |ણ કર;<ં.ુ જો

લોન ખાE ુ ં ડફોqટ થ¨ંુ હોય, પરં E ુ Hયારબાદ િનયિમત

બને, તો આ માહતી અમે આગામી રપોટ$ માં સી.આઇ.સી. સાથે અપડટ કર;<ં.ુ જો
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િધરાણના લેણાંની કોઈ hિશક /િવલંPબત /કોઈપણ પતાવટ હોય, તો તે તમારા
uડટ #કોરને અસર કરશે
એફ. સીઆઈસીને > ૂર; પાડવામાં આવેલ માહતીના િવવાદના ક#સામાં સીઆઈસીને
રપોટ$ કરવાના કારણો માટ સંતોષકારક ર;તે સમ|વીને અમે તે બાબતQ ુ ં િનરાકરણ
લાવી<ં.ુ
.

અમે િવનંતીથી, તમે અમાર; પાસેથી લીધેલ િધરાણ/લોન [ુિવધા િવશેની માહતી
-ને > ૂર; પાડ;એ છે તે સી.આઇ.સી.(ઓ)ની િવગતો તમને જણાવી<ં.ુ

એચ. અમે `25 લાખ* અને વુના ઈરાદા> ૂવ$કના ડફોqટસ$ના નામોને િનિ¬ત કર;<ંુ અને
|હર કર;<ંુ અને આવા િવલંPબત ડફોqટસ$ના નામો uડટ ઇફમ°શન કંપનીઓને
આપવામાં આવશે, - સં> ૂણ$પણે આરબીઆઈની માગ$દિશOકા Iુજબ રહશે.
અમે `1.00 કરોડ* અને તેથી ઉપરના ડફોqટસ$ના નામોને રBૂ કર;<ંુ -મના

આઈ.

એકાઉ¡સને

આરબીઆઇના

માગ$દિશOકા

Iુજબ

શંકા#પદ

(doubtful)

અથવા

Qુકસાનની(loss) અ#કયામતોમાં uડટ ઇફમ°શન કંપનીઓને વગ]Rૃત કરવામાં આવે
છે .
* (અથવા -મ સમય સમય પર [ુધારો કરવામાં આવે)
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u. 0%/, 

+ *& 1%

u. v  N"
એ.

જો તમે ફરયાદ કરવા માંગતા હો તો અમે તમને જણાવી<ંુ ક:
i. આમ કવી ર;તે કરv.ુ ં
II. ફરયાદ ાં કર; શકાય.
iii. ફરયાદ કોને કર; શકાય.
iv. જવાબ ાર મળ; શક
v. તકરાર િનવારણ માટ કોનો સંપક$ કરવો.
vi. જો તમે િનtકષ$થી સંE ુtટ ન હો તો <ંુ કરv?ુ ં

બી.

તમારા કોઈ પણ ´ો માટ અમારા કમ$ચાર;ઓ તમને મદદ કરશે.

સી.

અમે તમને કહ;<ંુ ક ફરયાદોના યોLય અને ઝડપી ઉકલ માટ અમાર; uયાની
િવગતો ાંથી મળ; શક.

ડ;.

તમાર કોઈ તકરાર હોય તો બેકની શાખામાં કયા અિધકાર;નો સંપક$ કરવો તેQ ુ ં
નામ અમે દિશOત કર;<ં.ુ જો શાખાનાં #તર તમાર; ફરયાદQ ુ ં િનવારણ ના થઇ શક
તો અમે તેને બકની ®દર ફરયાદ િનવારણના સવા$ િધકાર; #તર [ુધી વધારવા
માટ ખાતર; આપી<ંુ અને 30 દવસની ®દર તમને ®િતમ િતભાવ આપી<ં.ુ જો
તમે ઈછો તો તમે અમારા =ે¶ીય/ઝોનલ મેનજ
ે ર /

IુJય મKયવત] અિધકાર;

(પી.એન.ઓ.) નો સંપક$ કર; શકો છો -મના સરનામાં શાખામાં દશા$ વલ
ે ા હોય છે .
ઈ.

જો તમાર; લેPખત ફરયાદ હાથોહાથ પહÆચાડ; હશે તો અમે તરત જ એક #વીRૃિત
મોકલી<ંુ અને એસએમએસ {ારા ર#ટર મોબાઇલ નંબર પર "ફરયાદ સંદભ$
નંબર" અલગથી મોકલવામાં આવશે. જો અમારા િન¨ુ6ત ટPલફોન હqપ ડ#ક પર
અથવા ાહક સેવા નંબરના ફોન પર તમાર; ફરયાદ કર; હશે તો અમે તમને
"ફરયાદ સંદભ$ નંબર" દાન કર;<ંુ અને 4યાજબી સમયની ®દર ગિતની |ણ
કર;<ં.ુ
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એફ. આ બાબતની તપાસ કયા$ પછ;, અમે તમને અમારો ®િતમ િતભાવ મોકલી<ંુ
અથવા સમ|વી<ંુ ક અમને િતસાદ આપવા માટ શા માટ વુ સમયની જર છે
અને તમાર; ફરયાદ ાsત થયાના 30 દવસની ®દર આv ુ ં કરવાનો યHન કર;<ંુ
અને તમાર; ફરયાદને કવી ર;તે આગળ લેવી તે તમને જણાવી<ં,ુ જો તમે હ
પણ સંEtુ ટ નથી થતા તો.
.

અમને ફરયાદ કયા$ ના 30 દવસની ®દર, જો તમને અમાર; પાસેથી િતસાદ /
સંતોષકારક િતસાદ ન મળે અને તમાર; ફરયાદના િનકાલ માટ જો તમે અય
માગ° આગળ વધવા માંગતા હો તો તમે બેકંગ લોકપાલ યોજના હઠળ આરબીઆઇ
{ારા િન¨ુ6ત કરાયેલા બેકંગ લોકપાલનો સંપક$ કર; શકો છો. આ સંદભ° અમારા
કમ$ચાર;ઓ તમને આ બાબતે uયા સમ|વશે

u. +wx. 2/2 (yzT1+) ;
અમે અમાર; વેબસાઇટ પર બેકંગ ઑ»બ સમેન યોજના દિશOત કર;<ં.ુ અર કરવાથી
નવા ચાo પર તેની નકલ ઉપલ§ધ કરવામાં આવશે. અમે અમાર; શાખામાં બકyગ
ઑ»બ સમેનના નામ અને સંપક$ ની િવગતો દિશOત કર;<ંુ -ના અિધકાર=ે¶ હઠળ શાખા
આવે છે . જો બકyગ ઑ»બ સમેન એવોડ$ પસાર કર અને એવોડ$ સામે અપીલ કરવા માટ
અમાર; પાસે કોઈ આધાર

નથી, તો અમે ફરયાદ; {ારા એવોડ$ ની લેPખત #વીRૃિતની

તાર;ખથી 30 દવસની ®દર એવોડ$ Q ુ ં પાલન કર;<ં.ુ
u.d {"/# 1|!
િવચારો અને [ ૂચનોના આદાનદાન માટ એક િનયિમત ચેનલ તર;ક અમે સમયાંતર
ાહકોની સભાઓ ગોઠવવાનો યHન કર;<ં.ુ
u.e '9 ; ) {" 1+ 1&& # 1|!
અમે અમાર; શાખાઓ પર અમાર; શાખા #તરની માિસક ાહક સેવા સિમિતની મીટyગની
તાર;ખો, દિશOત કર;<ં,ુ જો તમે ઇછો તો તેમાં તમે ભાગ લઇ શકો છો
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(એ)

જયાર અમ તમને લોન આપી<ંુ Hયાર અમે તમને રકમ, Rુલ સમયગાળો અને
>ુન:  ૂકવણીના હsતા -વી >ુન:  ૂકવણીના માળખાં ®ગે જણાવી<ં.ુ તેમ છતાં
જો તમે >ુન:  ૂકવણીની [ુPચ Iુજબ  ૂકવણી નહ કરો તો અમે - તે જLયાના
કાયદા Iુજબ બાક; લેણાંની વ[ુલાત કર;<ં.ુ

(બી)

અમાર; પાસે લેણાંની વ[ુલાત અને |મીનગીર;નો >ુન: ક§જો મેળવવા તેમજ
વ[ુલાત માટ એજટો નીમવા અમારા બોડ$ {ારા માય નીિત હશે.

(સી)

વ[ુલાત માટ એજટો નીમતી વખતે બધા વત$માન કાયદાઓ, િનયમનો,
માગ$દિશOકાઓ અને મંBુર;, લાઈસસ અને નÆધણી -વી શરતોને Kયાનમાં લેવામાં
આવશે.

(ડ;)

અમે તકદાર; રાખી<ંુ ક અમારા ઉઘરાણીના એજટો તેમની જવાબદાર;ઓને
સાવચેતી અને

સંવદ
ે નશીલતા સહત સંભાળે તે માટ તાલીમબKધ હોય. અમે

એ પણ જોઈ<ંુ ક તેઓ મયા$ દાQ ુ ં ઉqલંઘન કર નહi.
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(ઈ)

અમાર; ઉઘરાણીની નીિત, િવન«તા, યોLય કાય$વાહ; અને સમ|વટને આધીન હશે.
અમે ાહકના ભરોસામાં v ૃ¾ અને લાંબા ગાળાના સંબધ
ં ોમાં માનીએ છ;એ.

(એફ)

અમે તમારા લેણાંની સં> ૂણ$ િવગતોની |ણકાર; આપી<ંુ અને  ૂકવણી માટ > ૂરતો
સમય આપી<ં.ુ

()

તમારા ડ;ફોqટ કસને ર;કવર; એજસીને સÆપતા પહલાં અમે સં> ૂણ$ |ત તપાસ
કર;<ંુ -થી અમાર; કોઈ  ૂલના ભોગે તમાર હરાન ના થv ુ ં પડ.

(એચ)

ઉઘરાણીના નાણાંની વ[ુલાત માટ કાય$વાહ; કરતા પહલા અમે તમને લેPખતમાં
|ણ કર;<ંુ અને -ને તમારો કસ સÆપવામાં આ4યો છે તે વ[ુલાત એજસી ક
એજટQ ુ ં નામ અને સરનાIંુ તથા ટલીફોન નંબર ®ગે |ણ કર;<ં.ુ

(આઈ)

અમે અમાર; વેબસાઈટ ઉપર અમારા {ારા નીમવામાં આવેલી વ[ુલાત એજસી /
કંપનીની િવગતો Iુક;<ં.ુ

(- )

અમો િવનંતીથી તમને લા ુ પડતી વ[ુલાત એજસી / કંપનીની િવગતો બકની
શાખાઓ ઉપર પણ ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ

(ક)

બાક; લેણાની વ[ુલાત માટ અને / અથવા િસોર;ટ;ના >ુનઃક§| માટ અમારા
વતી ક અિધRૃત કરવામાં આવેલ કમ$ચાર; અથવા અિધRૃત થયેલ 4ય56ત તેની /
તેણીની ઓળખાણ આપશે અને તેમને આપેલ અિધRૃત પ¶ બતાવશે અને તમે
િવનંતી કરશો તો તમને તેQ ુ ં / તેણીQ ુ ં બક {ારા અપાયેl ું ઓળખપ¶ બતાવશે.

(એલ)

અમારા તમામ કમ$ચાર; વગ$ અથવા અમારા {ારા અિધRૃત કોઈ 4ય56ત વ[ુલાત માટ અને / અથવા િસોર;ટ;ના >ુનઃક§| માટ આવેલ

હશે તે નીચે

Iુજબના માગ$દશ$નને અQુસરશે:
(i) તમારો સંપક$ તમાર; કોઈ પસંદગીની જLયાએ અથવા તો તમારા રહઠાણ
પર અને જો Hયાં ન મળ; શકો તો તમારા ધંધા ક 4યવસાયના #થળે કરાશે.
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(ii) તમને મળવા આવેલ 4ય56તની ઓળખ અને અમને રBૂ કરતી
અિધRૃ તતાની માહતી પણ તમને આપવામાં આવશે.
(iii) તમાર;

sુ તતા(privacy) જળવાશે.

(iv) તમાર; સાથે સ:ય ભાષામાં વાતચીત કરવામાં આવશે.
(v) સામાય ર;તે તમારો સંપક$ સવાર ૭ થી સાં- ૭ ના ગાળામાં કરવામાં
આવશે િસવાય ક તમારા ધંધા ક 4યવસાયના િવશેષ સંજોગોને લીધે તે
ૂ ન હોય.
અQુRળ
(vi) શકય હશે Hયાં [ુધી કોઈ ચો¤સ સમય ક #થળે સંપક$ ન કરવાની તમાર;
િવનંતી માય રાખવામાં આવશે.
(vii) કટલી વાર અને કયાર ફોન કરાયો તથા વાતચીતના િવષયની લેPખત
નÆધ રાખવામાં આવશે.
(viii) તમારા બાક; લેણાં ®ગેની તકરાર ક તફાવતQ ુ ં િનરાકરણ લાવવા બÓે
પ=ોને #વીકાય$ હોય અને યોLય ર;તે પતાવટ થાય તે માણે તમને
સં> ૂણ$ મદદ કર;<ં.ુ
(ix) બાક; લેણાની વ[ુલાત માટ તમારા #થળે આવનાર 4ય56ત Iુલાકાત
દર»યાન િશtટાચાર અને ઔPચHય |ળવશે. અમારા કમ$ચાર; / એજટ
કોઈપણ કારની ધાક ધમક; ક મૌPખક ક શાર;રક -વી હરાનગિત કરશે
નહi

-માં |હરમાં અપમાિનત કરv,ુ ં કૌંુPબક સ:યો, િમ¶ો ક

ઓળખીતાઓ સામે શાંિતનો ભંગ, અનામી ક ધમક; ભયા$ ફોન અગર ખોટા
ક ગેરમાગે દોરવાવાળ; રBૂઆત નહi કર.
તેમ છતાં તમારા સંપક$ ની િવગતોને અKયતન કરાવવી એ તમાર; ફરજ છે . જો
બક તમે આપેલી િવગતો માણે તમારો સંપક$ ના કર; શક તો |હર
Öોતમાંથી મળતી માહતીનો ઉપયોગ કર;ને

તમને અQુસરવા તમારા

િમ¶ો / સંબધ
ં ીઓનો સંપક$ કરશે.
(x)

Rંુુ ંબમાં કોઈના I ૃH¨ુ -વાં અસામાય સંજોગો ક લLન -વા અગHયના
કૌંુPબક સંગમાં નાણાંની વ[ુલાત માટ આવવાQ ુ ં ક ફોન કરવાQ ુ ં
ટાળવામાં આવશે.
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(xi) અમારા વ[ુલાત એજટની ગેર4યાજબી 4યવહાર ®ગેની તમાર; કોઈપણ
ફરયાદની અમે તપાસ કર;<ં.ુ

7.1  3# 4 52

+ #.# ~  (R+')# #&

કાયદાની [ુસગ
ં તતામાં અમે લેણાંની વ[ ૂલાત અને |મીનગીર;ના >ુનઃ કબ| નીિતQ ુ ં
પાલન કર;<ં.ુ આ નીિત અમાર; વેબસાઇટ પર દશા$ વવામાં આવશે અને તે માટની એક નકલ
અમાર; શાખા પર અવલોકન માટ ઉપલ§ધ કરાશે.

8. 67%/

+ 1+!

8.1 < 9 ! (G/RM C6D1)
એ. તમે અમાર; પાસે બચત ખાતાઓ, Iુદતી થાપણો, ચાlુ ખાતાં વગેર -વા િવિવધ
કારનાં ખાતાઓ ખોલી શકો છો. આવા ખાતાઓ તમે નીચે જણાવેલ ર;તે ખોલી શકો
છો:
i. િસyગલ (4ય56તગત)
ii. સં¨6ુ ત
iii. સં¨6ુ ત (એક અથવા હયાત)
iv. સં¨6ુ ત (પહલા અથવા હયાત)
v. સં¨6ુ ત (બી| અથવા હયાત);
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અથવા
vi બી કોઈ પણ ર;તે
બી. અમે તમને લ0ુતમ બેલે સની કોઈ પણ જરયાત વગર 'બેPઝક સેિવyLસ બૅક
ડપોPઝટ એકાઉટ' (બીએસબીડ; એકાઉટ) ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ અમે પાસpુક *
સહતની ઓછામાં ઓછ; સામાય [ુિવધાઓ કોઈ પણ ચાo વગર આપી<ંુ / દાન
કર;<ં.ુ ખાતા ખોલવાના સમયે સંબિં ધત િવગતો તમને પારદશ$ક ર;તે જણાવી<ં.ુ
* પેમે ટ બકો અને #મોલ ફાઇનાસ બકો માટ, પાસpુક /#ટટમેટ ઓફ એકાઉટને
લગતા ધોરણો લા ુ પડતી ઓપરટiગ માગ$દિશOકાઓ Iુજબ રહશે. પેમે ટ (ુકવણી)
બકો અને નાની નાણાં (#મોલ ફાઇનાસ) બકોને પાસpુકની જLયાએ પેપર
#વપે/ઇલે6ોિનક #વપે એકાઉટ #ટટમેટ > ૂ@ંુ પાડવાની મંBૂર; છે .
સી. તમારા {ારા ઉપરો6ત ખાતાઓ, ºયાં પણ #વીકાય$(permissible) છે , નોિમનેશન
[ુિવધા સાથે ખોલી શકાય છે . અમે એકાઉટ ઓપિનyગ ફોમ$માં નોિમનેશન માટનો
િવકqપ

અને

પાસpુક

/

એકાઉટ

#ટટમેટ

/

ફ6#ડ

ડપોPઝટ

રિસ¡સ

(એફડ;આર)માં નોિમનીના નામ [ ૂચવવા માટનો િવકqપ પણ શામેલ કર;<ં.ુ
એકાઉટ

ખોલવાનાં

સમયે

અમે

આગળના

એકાઉ¡સ

અને

નોિમનેશનની

[ુિવધાઓની અસરો પણ સમ|વી<ં.ુ
ડ;.

અમે તમાર; નોિમનેશન િવગતો ાsત કરવાની #વીRૃિત આપી<ંુ અને પાસpુક /
એકાઉટ #ટટમેટ / એફડ;આર પર નોિમનેશનની હક;કત રકોડ$ કર;<ં.ુ તમાર;
િવનંતી Iુજબ, અમે તેની પર નોમીનીQ ુ ં નામ પણ દશા$ વી<ં.ુ

ઈ.

અમે પાસpુ6સમાં થાપણ વીમા કવર િવશેની માહતી > ૂર; પાડ;<ં.ુ

એફ. અમે પાસpુકમાં તમામ 4યવહારોની > ૂરતી િવગતો આપી<ં.ુ
.

અમે તમને અમારા {ારા ઓફર થતા Pલ56વડ ડપોPઝટ [ુિવધા, #વીપ એકાઉટ અને
એવા કારની ોડ6¡સ તથા ખાE ુ ં ખોલાવવાના સમયે તેમની અસર અને શામેલ
કાય$વાહ; ®ગેની |ણ કર;<ં.ુ

8.1.1 <

ખાતુ
ખાતું ખોલા
ખોલાવ
ખાતાની
કામગીરી
ગીરી
લાવવું અને ખાતા
તાની કામ
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કોઈ પણ ડપોPઝટ ખાE ુ ં ખોલતા પહલા, અમે:
એ.

"તમારા ાહકને |ણો" (કવાયસી) માગ$દિશOકા હઠળ તમામ જર; ખાતર; કર;<ં.ુ .

બી.

તે માટ જર; દ#તાવેજો અથવા >ુરાવા રBૂ કરવા તમને જણાવી<ં.ુ

સી.

અમાર; કવાયસી, િવેશન ઓફ મની લોડરyગ અથવા બી

કોઈપણ

કાયદાક;ય ધોરણે જર; માહતી જ માંગી<ં.ુ જો અય કોઈપણ વધારાની માહતી
માંગવામાં આવશે તો, તે અલગથી માંગવામાં આવશે અને અમે તમને આ કારની
વધારાની માહતી મેળવવા માટના કારણને સમ|વી<ં.ુ ºયાં [ુધી કાયદા {ારા
આવµયક ન હોય Hયાં [ુધી આવી માહતી > ૂર; પાડવી એ #વૈxછક રહશે. આ
માહતી કાયદા અમલીકરણ એજસી / બકyગ િનયમનકાર {ારા જર; નહ હોય
Hયાં [ુધી
ડ;.

sુ ત રાખવામાં આવશે.

ખાતા ખોલવા માટના ફોમ$ > ૂરા પાડ;<ંુ -માં કવાયસીની જરયાતોને > ૂર; કરવા
માટના રકોડ$ અને / અથવા ચકાસણી માટ #Eુત કરવાની દ#તાવેજો અને રBૂ
કરવા માટ આવµયક માહતીની

ઈ.

િવગતો સમાિવtટ હશે.

જર;યાત Iુજબ અમારા રકો સ$ને અપડટ કરવા માટ અમને સ=મ બનાવવા માટ
સમય સમય પર કવાયસીને લગતાં દ#તાવેજો તમાર રBૂ કરવાના રહશે..

એફ.

થાપણ ખાE ુ ં ખોલાવતી વખતે કાય$વાહ;ની ઔપચારકતા અને તમારા {ારા
માંગવામાં આવેલ #પtટ;કરણો સમ|વી<ં.ુ

.

તમે - થાપણ [ુિવધા લેવાની માગણી કરો છે તેને સંચાPલત કરતી સૌથી વુ
મહHHવની શરતો અને િનયમો (એમઆઇટ;સી) તમને જણાવી<ં.ુ

એચ.

ખાE ુ ં ખોલાવવાનાં સમયે, એમઆઇટ;સીના ભાગપે ડપોPઝટ ઇµયોરસ અને
uડટ ગેરંટ; કોપ½રશન ઓફ ઇડયા (ડ;આઈસીસી) {ારા ઓફર કરાયેલ
ડપોPઝટ વીમા યોજનાની િવગતો અને તેની શરતો તથા િનયમો તમને ઉપલ§ધ
કરાવી<ં.ુ

. .

 9 # 0)%2#
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એ.

જો તમે ચાlુ / સેિવyગ ખાતાની તમાર; પસંદગીથી સંEtુ ટ ન હો તો, તમે ખાE ુ ં
ખોqયાના 14 દવસની ®દર અમારા {ારા ઓફર કરાયેલ કોઈપણ અય ખાતા /
ઉHપાદનોમાં ફરબદલી કરવા માટ અમારો સંપક$ કર; શકો છો. વૈકxqપક ર;તે, તમે
ઉપાnoત કરલ 4યાજ સહત ખાE ુ ં બંધ કરવા માટ કહ; શકો છો. આવા કસોમાં
કોઈ દં ડનીય ચાજ]સ લા ુ કરવામાં આવશે નહi.

બી.

જો તમે તમા ચાlુ /બચત ખાE ુ ં બંધ કરવા માંગતા હો તો અમે તમાર;
[ ૂચનાઓ ાsત કરવાના ¶ણ કાય$કાર; દવસની ®દર તે Iુજબ કર;<ં,ુ જોક તે
માટ તમાર તમામ જર; ઔપચારકતાઓ > ૂણ$ કરવી પડશે

અને તમામ જર;

દ#તાવેજો આપવાના રહશે.
સી.

જો તમે તમા@ુ સuય અને કાય$રત

ખાE ુ ં

અમાર; બકની બી શાખામાં

#થાનાંતરત કરવા માંગો છો, તો અમે તે કર;<ં.ુ અમે તમાર; અર ાsત થયા
પછ;, સરનામાના

તા| >ુરાવા પર આહ રાJયા વગર અને તમા હાલQ ુ ં

સરનાIંુ આsયા ®ગેના #વયં-ઘોષણાપ¶ના આધાર 3 (¶ણ) કામકાજના દવસની
®દર ાસફર; શાખામાં ખાE ુ ં #થાનાંતરત કર;<ં.ુ આ સરનામાના દ#તાવે
>ુરાવા તમાર છ મહનાની ®દર રBૂ કરવા પડશે. ખાE ુ ં કાય$રત થઈ |ય તે પછ;
તરત જ અમે તમને |ણ કર;<ં.ુ તમાર; હાલની #થાયી [ ૂચનાઓ / ડાયર6ટ
ડPબટ પરની માહતી, જો કોઈ હોય તો તે ાસફર; શાખાને આપવામાં આવશે.

. .d 

/ Q  9 !

ºયાર તમે થાપણ ખાEુ ખોલાવશો Hયાર અમે:
એ.

આપેલ સમયગાળામાં કર; શકાતી િવના I ૂqય

લેવડદવડ, રોકડ / એટ;એમ

ઉપાડની સંJયા, વગેર િવષે |ણ કર;<ં.ુ
બી.

જો આવી સંJયા મયા$ દાથી ઉપર થાય તો કોઈ કારના ચાo, જો કોઈ હોય તો,
તમને જણાવી<ં.ુ અમાર; ટરફ [ ૂPચમાં ચાoની િવગતો સમાિવtટ થશે.

સી.

તમાર; બચત થાપણો પર કટલો 4યાજદર ુકવવામાં આવે છે , તે કવી ર;તે
ગણવામાં આવે છે , અને તેની ુકવણીની સામયી6તા <ંુ છે તે તમને જણાવી<ં.ુ
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  / યૂનતમ +2+1
. .d. 2
એ.

અમાર; શાખામાં બચત ખાતામાં કટલી લ0ુતમ જમા રકમ |ળવવી જર; છે તે
દિશOત કર;<ં.ુ

બી.

બચત બૅક ખાE ુ ં અને ચાlુ ખાE ુ ં અથવા અય કોઈ કારનાં થાપણ ખાતાં -વા
થાપણ ઉHપાદનો િવષે અમે તમને આ |ણ કર;<ં:ુ
i.

આવા ખાતાઓની કામગીર;ને સંચાPલત કરતા િનયમો અને શરતોના
ભાગપે કટલી લ0ુતમ િસલક |ળવવી જોઇએ.

ii.

તમારા {ારા ખાતામાં લ0ુmમ બેલે સ |ળવવામાં િનtફળતાના ક#સામાં
કટલો ચાo વ[ ૂલવામાં આવશે. ચાજ]સની િવગતો ટરફ [ ૂPચમાં શામેલ
થશે.

iii.

30 દવસ અગાઉ

લ0ુmમ િસલક |ળવી રાખવા માટના કોઈપણ

ફરફાર આ નોટસ ગાળા દરિમયાન, અમે [ ૂPચત કરલ આવા ઉચ લ0ુmમ
િસલકની |ળવણી ન કરવા બદલ કોઈ ચાo વ[ ૂલ<ંુ નહi. વુમાં,
બીએસબીડ; એકાઉટ પર 5#વચ કરવાનો િવકqપ હશે, -ના માટ અમે કોઈ
ચાo વ[ ૂલ કરતા પહલાં તમને [ ૂPચત કર;<ં.ુ
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અમે ખાતર; કર;<ંુ ક મા¶ બચત ખાતામાં લ0ુmમ બેલે સ ન

iv.

|ળવવાના ચાo લગાવવાને લીધે

નકારાHમક બેલે સ નહ થાય. જો

ખાતાને બંધ અથવા >ુનજ]િવત કરવામાં આવે, તો અમે લ0ુmમ િસલકની
|ળવણી નહi કરવાને લીધે નહ  ૂકવેલ <ુqકની  ૂકવણી નહi માંગીએ.
v.

તમાર |ળવવા પડતા લ0ુmમ િસલકની Pબન-|ળવણી માટના ચાજ]સ
અવલોકન કરલ ઘટાડાના માણસર રહશે.

. .d. яr1
અમારા ટરફ શેડ\ુલમાં ચેક pુ6સ |ર; કરવી, વધારાના / ખાતાના Åુxsલકટ #ટટમેટ,
Åુxsલકટ પાસpુક,  ૂકવણી થયેલ ચેકની નકલો, ફોPલયો ચાnoસ, ડPબટ કાડ$ , એટ;એમ કાડ$ ,
સહ;ની ચકાસણી, ચેક પરત, ખાતાના આદશ (mandate) ક તેના કારમાં ફરફાર, બચત
/ચાlુ ખાE ુ ં બંધ

કરv,ુ ં

પોતાની

/અય

શાખામાંથી

રોકડ

ઉપાડ/જમા,

બેકના

પોતાનાં/અય બેકના એટ;એમ / માઇuો એટ;એમ, વગેર પર રોકડ/Pબન-રોકડ 4યવહારો
શામેલ કરવામાં આવશે. ×ટછાટ અથવા રાહતના I ૂળ માયતા સમય દર»યાન આપેલી
×ટછાટ / રાહત પાછ; ખચવામાં આવશે નહi.
. .d.d 1 / &+%/ *
એ

. તમારા ખાતાQ ુ ં સંચાલન કરવામાં અને તેનામાં એ;ઝ તપાસવામાં તમને મદદ
કરવા માટ, જો તમે પાસpુક ની પસંદગી નહ કર; હોય તો અમે તમને માિસક
#ટટમેટ / ઈ-મેલ #ટટમેટ (તમને #વીકાય$ હશે તો) આપી<ં.ુ ડ;ટલ ચેનલો
મારફતે પણ આ ઉપલ§ધ હશે.

બી.

તમે અમને

તમારા ખાતાના

કાર માટ

સામાય ર;તે ઉપલ§ધ હોય તેના

કરતાં કરતાં વુ વખત એકાઉટ #ટટમેટ > ૂ@ંુ પાડવા માટ કહ; શકો છો, -નો
ચાo થશે. આ ચાo અમારા ટરફ [ ૂPચમાં દશા$ વાશે.
સી.

અમે ચેક p ૂક, પાસpુક અને ખાતાના િનવેદનોમાં અમારા MICR કોડ અને IFS
કોડને દશા$ વી<ં.ુ
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ડ;.

અમે પાસpુક અને ખાતાના િનવેદનોમાં શાખાનો સંપક$ નંબર/ બેકનો ક#ટમર
કર નંબર ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ

ઈ.

અમે નાણાંક;ય વષ$માં એકવાર "લોન એકાઉટQંુ #ટટમેટ " િનઃ<ુqક દાન
કર;<ં.ુ આ િનવેદન ઑનલાઈન એ6સેસની [ુિવધા અથવા ઈ-મેલ {ારા અને આ
ચેનqસની ગેરહાજર;માં પો#ટ {ારા ઉપલ§ધ કરાવવામાં આવશે. જો તમને લોનના
#ટટમેટની Åુxsલકટ કોપી અથવા તેની વુ નકલોની જર હોય, તો તેનો ચાo
 ૂકવવાપા¶ રહશે, - અમાર; વેબસાઇટ પરના

ટરફ શેડ\ ૂલમાં અને

લોન

સંબિં ધત દ#તાવેજોમાં |હર કરવામાં આવશે.
*

પેમે ટ બકો અને #મોલ ફાઇનાસ બકો માટ, પાસpુક/ખાતાના િનવેદનને
લગતા ધોરણો તેમને લા ુ પડતી ઓપરટiગ માગ$દિશOકાઓ Iુજબ રહશે.
ુકવણી બકો અને #મોલ ફાઇનાસ બકોને પાસpુકને બદલે પેપર ફોમ$ /
ઇલે6ોિનક #વપે ખાતાQ ુ ં િનવેદન > ૂ@ંુ પાડવાની મંBૂર; છે .

. .d.e < 9 3 3 6r

+  5 &(

1+!3 (value added services)

/.
જો તમા@ંુ ખાE ુ ં ઉKવ]કરણ(upgradation) અથવા I ૂqય વિધOત સેવાઓની શરતો > ૂણ$ કરશે,
તો અમે ફ6ત તમાર; લેPખત સંમિત ાsત થયા પછ; અથવા અય કોઈ પણ કાર {ારા
અથવા ºયાં તમાર; સંમિત અિધRૃત ઇલે6ોિનક માKયમથી મેળવાય છે Hયાં જર;
માયતા(validation) પછ; અમે તે કર;<ં.ુ
. .d.f G/RM 9 !3 G6{+Gp. 3
જો તમા@ંુ એકાઉટ ઉચ ોડ6ટ સં#કરણ (version) માંથી નીચી ોડ6ટ સં#કરણ પર
ડાઉનેડ થઈ |ય તો અમે તમને |ણ કર;<ં.ુ ¶ીસ દવસની
ખાE ુ ં ડાઉનેડ કર;<ં.ુ
. .e 1.#  9 !
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નોટસ આsયા પછ; અમે

એ. તમાર; િવનંતી Iુજબ તમે કઈ ર;તે સગીર માટ ખાE ુ ં ખોલાવી શકો અને તેનો ઉપયોગ
કર; શકો તે અમે જણાવી<ં.ુ
બી. - તાર;ખે સગીર >ુJત વયના બને તેની અમે |ણ કર;<ં.ુ

. .f 4-

/ &w> 9 3

અમે:
ºયાર તમે તમા@ંુ ખાE ુ ં ખોલાવો Hયાર જણાવી<ંુ ક કયા સંજોગોમાં તમા ખાE ુ ં

એ.

 - / &w> તર;ક વગ]Rૃત કરવામાં આવશે. તમારા ખાતાને 4
 - /
4
&w> તર;ક વગ]Rૃત કરવામાં આવે Hયાર અને જો તેમ થાય તો તેના
પરણામો િવષે, ઓછામાં ઓછા ¶ણ મહના પહલાં અમારા રકોડ$ પરના છે qલા
સરનામા પર અને / અથવા ઈ-મેલ પર અમે તમને જણાવી<ં.ુ
અમે એસએમએસ / ઈ-મેલ મોકલીને તમા ખાE ુ ં [ુrsુ ત/ િનtuય તર;ક

બી.

વગ]Rૃત થઇ રØંુ છે તેની |ણ કરવાનો પણ યHન કર;<ં.ુ
ખાતાને [ુrsુ ત/ િનtuય તર;ક વગ]Rૃત કરવામાં આવે તે પહલાં સં¨6ુ ત

સી.

ધારકને પણ |ણ કર;<ં.ુ
ડ;.

જો તમે ખાતાને સuય કરવા માંગતા હો તો તેના માટ કઈ uયા કરવી પડ
તે જણાવી<ં.ુ

ઈ.

મા¶ ખાE ુ ં [ુrsુ ત/ િનtuય હોય તેના માટ કોઈ ચાo વ[ ૂલ કર;<ંુ નહi.

એફ.

[ુrsુ ત/ િનtuય ખાતાને સuય કરવા માટ કોઈ ચાo લઈ<ંુ નહ.

.

તમાર; િવનંતીથી એસએમએસ / ઈ-મેલ અથવા પ¶ સહતની િવિવધ ચેનલો
મારફતે િનtuય ખાતાના સuય થવા ®ગે અમે |ણ કર;<ં.ુ

. .u

3  93 3 3
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સામાય સંજોગોમાં, અમે ઓછામાં ઓછા 30 દવસની નોટસ આsયા પછ; તમા ખાE ુ ં બંધ
કર;<ંુ અને આમ બંધ કરવાના કારણો પણ દશા$ વી<ં.ુ આવા ક#સાઓમાં, અગાઉથી આપેલ
ચેક માટ તમાર વૈકxqપક 4યવ#થા કરવી પડશે અને આવા ખાતાના કોઈ

નવા ચે6સ

આપવાથી ¼ુર રહv ુ ં પડશે..
. B2p.  / 4 52
એ.

1+!

કલે6શન માટના ચેક ભરવા માટ અમે તમને ¢ોપ બો6સ [ુિવધા દાન કર;<ં.ુ
¢ોપ બૉ6સમાં નાંખલ
ે ા ચેક યોLય ર;તે અને યોLય સમયે જમા થાય તે [ુિનિ¬ત
કરવા માટ અમે જર; સાવચેતી લઈ<ં.ુ જો ક, જો તમે ઇછતા હો તો ¢ોપ
બો6સમાં જમા કરાવવાને બદલે કાઉટર પર ચેક મÊયાની રશીદ સામે તે જમા
કરાવી શકો છો.

બી.

અમે તમને સાધન જમા કરા4યા પછ; ાર નાણાં ઉપાડ; શકો, એજ દવસના
x6લયરyગ માટ

સાધન જમા કરાવવાનો કટ-ઓફ સમય, અને અમાર; ચેક

કલે6શન પોPલસી Iુજબ તમે િવલંPબત કલે6શન

પર 4યાજ મેળવવા માટ

ાર હકદાર થશો વગેર -વી માહતી સહત #થાિનક અને આઉટ #ટશન
સાધનો માટનાં x6લયરyગ ચu િવશે |ણ કર;<ં.ુ
સી.

સાધનના કલેકશનના િવલંબ માટ અમાર; ચેક કલે6શન / વળતર નીિત
Iુજબ તમાર; માંગણીની રાહ જોયા વગર, અમે તમને વળતર  ૂકવી<ં.ુ

ડ;.

ºયાર તમારા {ારા જમા કરાવેલ ચેક #વીકાયા$ વગર પરત ફરશે Hયાર અમે
તમને એસએમએસ/ઈ-મેલ {ારા તાHકાPલક |ણ કર;<ં.ુ

ઈ.

અમે #વીકાયા$ વગર/નાણાં  ૂક4યા વગરના ચેકને ર;ટન$ની તાર;ખ દશા$ વતા
યોLય ર;તે સહ; થયેલ મેમો

તથા ર;ટન$/અ#વીRૃતીના કારણો સહત 24

કલાકની ®દર પાછા મોકલી<ં.ુ
એફ.

જો બહારગામના ચેક માટ તાHકાPલક રકમ જમા કરવાની ઓફર થશે તો અમે
સંતોષ> ૂવ$ક ચાલતા ખાતામાં તમારા {ારા રBૂ કરલ સાધન કટલી મયા$ દા [ુધી
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જમા થઇ શક તે સહત લા ુ પડતા િનયમો અને શરતો સંબિં ધત માહતી
દાન કર;<ં.ુ
.

અમે અમાર; ચેક કલે6શન પોPલસી Iુજબ અમે આગળ વધી<ંુ અને તમારા
{ારા મોકલેલ ચેક / ઇ#Ùમેટ હરફરમાં ખોવાઇ જશે તો અમે તમને Åુxsલકટ
ચેક / ઇ#Ùમેટ મેળવવા માટ બધી સહાય > ૂર; પાડ;<ંુ અને અમાર; ચેક
કલે6શન / વળતર નીિત Iુજબ તમને વળતર આપી<ં.ુ

એચ.

જયાર તમે તમા@ંુ ખાE ુ ં ખોલો છો અને ºયાર પણ તમે માંગશો Hયાર અમે
ઉપરની માહતી આપી<ં.ુ જો અમાર; ચેક કલે6શન નીિતમાં કોઈ ફરફાર થશે
તો અમાર; વેબસાઇટ પર દિશOત કર;<ંુ અને અમાર; તમામ શાખાઓ પર
ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ

.d /G @"/
એ.

અમે કોર બેકંગ હઠળ અમાર; કોઈપણ શાખાઓમાં ખાસ કોઈ પણ કારના
િતબંધો અથવા આવા 4યવહારો પર લા ુ પડતા ચાજ]સ ને આધીન, જો
કોઈ હોય તો, રોકડ #વીકાર;<ંુ અને આપી<ં.ુ

બી.

અમે અમાર; તમામ શાખાઓમાં િતદન િનયત મયા$ દા [ુધી ગંદ;/ ફાટલી
નÆધો અને/અથવા નાના િસ¤ાના બદલામાં સાર;

ુ વmાવાળા, #વછ બૅક
ણ

નો¡સ / િસ¤ા િવિનમય કર;<ં.ુ અમે બેકમાં આવનારા દરક ાહકને પણ
િનયત મયા$ દાની ®દર આ સવલત િવ#તાર;<ં.ુ
સી.

ચો¤સ રકમ ઉપરના 4યવહારો માટ, અમે તમારાં PAN રBૂ કરવા કહ;<ં.ુ

.e G) BM G)M

+ ;<# 4 5/

અમે:
એ.

ખાE ુ ં ખોલાવતી વખતે અમે તમને ડાયર6ટ ડPબટ અને #થાયી [ ૂચનો કવી
ર;તે કાય$ કર છે અને કવી ર;તે તેમને નÆધાય/ર થાય અને તેને સંબિં ધત
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ચાજ]સ ®ગે માહતી આપી<ં.ુ અમાર; ટરફ [ ૂPચ Iુજબ ચાo વ[ ૂલ કરવામાં
આવશે.
બી.

ડાયર6ટ

ડPબટ [+'2

S2+B/&

B2p.

1&(1

(એનઇસીએસ)

હઠળ/+'2 !M/+M)G B2#p. "61 (એનએસીએચ)] અને અય
#થાયી [ ૂચનો માટ તમારા {ારા આપવામાં આવેલા આદશો પર અમે કાય$
કર;<ં.ુ આદશનો અમલ કરવામાં થતા િવલંબ અથવા િનtફળતાના ક#સામાં
થતા નાણાંક;ય Qુકશાન અથવા વધારાના ખચ$ના પરણામે, અમે બેકની
વળતર નીિત Iુજબ તમને વળતર આપી<ં.ુ જો તમારા ખાતામાં અપયા$ sત
બેલે સને કારણે [ુચનાનો અમલ ના થાય તો અમે અમાર; ટરફ [ ૂPચ Iુજબ
ચાo વ[ ૂલ કર;<ં.ુ
સી.

-v ુ ં એ ન¤; થાય ક તમારા ખાતામાંથી કોઈ પણ રકમ અનિધRૃત ર;તે/ખોટ;
ર;તે ઉધાર કરવામાં આવી છે , અમે તે 4યાજ સાથે જમા કર;<ંુ અને અમાર;
વળતર નીિત Iુજબ તમને વળતર  ૂકવી<ં.ુ

.f ++M /# (;M/ ++M) 4&
અમે :
એ.

તમારા {ારા |ર; કરાયેલા ચેકના સંદભ$માં તમાર; પાસેથી #ટોપ પેમે ટની
[ ૂચનાઓ ાÇ કર;<ં(ુ #વીકાર;<ં)ુ . તમાર; [ ૂચનાઓ મળતા જ અમે #વીRૃિત
આપી<ંુ અને જો આ ચેકQ ુ ં અમારાથી પહલા પેમે ટ નહ થ¨ંુ હોય તો અમે
તરત જ પગલાં લઈ<ં.ુ

બી. અમાર; ટરફ [ ૂPચમાં જણા4યા માણે જો કોઈ હોય તો, ચાo વ[ ૂલ કર;<ં.ુ
સી. જો અમને #ટોપ પેમે ટની [ુચના મÊયા પછ; કોઈ ચેકQ ુ ં પેમે ટ થશે તો
અમાર; વળતરની ુકવણીની નીિત Iુજબ તમને તેની િત>ુત] અને
ભરપાઇ કર; આપી<ં.ુ .
.u

   +2 + / G)M 4 5!

અમે:
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એ.

તમારા ખાતામાંથી આપવામાં આવેલ અસલ ચે6સ /ડPબટ [ ૂચનાઓ
અથવા ચેક ંકશન િસ#ટમ (સીટ;એસ) હઠળ #Eુત કરનાર બૅકમાંથી
મળે લાં ચેકની કોપી ક ઈમેજો કાયદાની જરયાત Iુજબના સમયગાળા માટ
રાખી<ં.ુ

બી. જો અમાર; પાસે રકડ$ હશે તો ચેક/ચેકની ઇમેજ/ડબીટ [ુચના અથવા તેની
નકલ >ુરાવા તર;ક આપી<ં.ુ જો તમારા ખાતામાંથી  ૂકવાયેલ ચેક / ડPબટ
[ ૂચનાઓ ®ગે કોઈ િવવાદ થાય અને આવા ચેક, વગેર માટ ચેક / ડPબટ
[ ૂચનાની તાર;ખથી એક વષ$ની Iુદતની ®દર િવનંતી કરવામાં આવે તો
કોઈ ચાo વ[ ૂલ કરવામાં આવશે નહi. આ સમયગાળા પછ;થી ાsત થયેલ
િવનંતીઓના સંદભ$માં, ટરફ [ ૂPચ Iુજબ ચાo વ[ ૂલ કરવામાં આવશે.
સી.  ૂકવણી ના થયેલા ચેક અને Iુદત બહારના [stale] ચેક માટ કવી ર;તે
4યવહાર કર;એ છ;એ તે માટ તમને જણાવી<ં.ુ અમાર; ટરફ [ ૂPચમાં ચાo
વ[ ૂલ કરવાની િવગતો શામેલ કરવામાં આવશે.
 # </
.} %
એ.

ºયાર તમે અમાર Hયાં Iુદતી થાપણો Iુકશો, Hયાર પાકતી Iુદત પર
તમાર; થાપણોના િનકાલ માટ તમાર; [ ૂચના

અમે તમાર; પાસેથી

એકાઉટ ઓપિનyગ ફોમ$માં મેળવી<ં.ુ
બી.

જો પાકતી તાર;ખે થાપણના િનકાલ માટની કોઈ [ુચના નહ હોય તો
અમે તમને પ¶ / ઈ-મેલ / એસએમએસ {ારા તેની પાકવાની સંભિવત
તાર;ખ િવશે અગાઉથી |ણ કર;<ં.ુ

સી.

તેમ છતાં પણ જો

તમારા તરફથી અમને કોઈ [ ૂચના નહ મળે , તો

અમે ટ= બચત થાપણો, વગેર િસવાયની થાપણ

પહલાના જ

સમયગાળા માટ - તે વત$માન 4યાજના દર પર ર¨ ૂ કર;<ં.ુ
ડ;.

અમે તમને પાકતી Iુદત પહલાં તમાર Iુદતી થાપણોના નાણાં
મેળવવાની uયાની |ણ કર;<ં.ુ આ માહતી એકાઉટ ઓપિનyગ ફોમ$
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/ એમઆઈટ;સી / એફડ;આરના પાછલા ભાગમાં પણ ઉપલ§ધ
કરાવી<ં.ુ
ઈ.

અમે તમને લા ુ પડતા 4યાજ દરો અને પાકતી Iુદત પહલા Iુદતી
થાપણોના નાણાં ઉપાડવા ઉપર લાગતા ચાoની |ણ કર;<ં.ુ

એફ.

અમે Iુદતી થાપણની પાકતી Iુદત પહલા તમે આપેલ [ ૂચના 'થમ
અથવા ઉmરવી (હયાત) /ગમે તે એક અથવા હયાત' આદશ અQુસાર
ઉપાડવાની મંBુર; આપી<ં.ુ જોક આ હEુ માટની ખાસ [ ૂચના બધા
થાપણદારો પાસેથી અમને આપવામાં આવેલી હોવી જોઈએ. અમે
એકાઉટ ઓપિનyગ ફોમ$માં આવા આદશ માટ દાન કર;<ં.ુ

.

થાપણ #વીકારતી વખતે જો તમે પાકતી Iુદત પછ; થાપણ ર;¨ુ કરો
તો તેના િનયમો શરતો, અને લા ુ પડતા 4યાજ ®ગે અમે તમને |ણ
કર;<ં.ુ આ માહતી એકાઉટ ઓપિનyગ ફોમ$ / એમઆઇટ;સી /
એફડ;આરના પાછળના ભાગમાં પણ ઉપલ§ધ કરાશે.

એચ.

અમે તમને તમાર; ડપોPઝટ પર ઉપાnoત 4યાજની આવક પર લા ુ
પડતા આવકવેરા અિધિનયમોની જોગવાઈઓ, અિધિનયમ હઠળ અમાર;
જવાબદાર;ઓ અને Úોત પર કરવેરા કપાત માંથી Iુ56ત મેળવવા માટ
ઉપલ§ધ જોગવાઈઓ તમને જણાવી<ં.ુ

આઈ. જો તમે તમાર; 4યાજની આવક પર કર  ૂકવવા માટ જવાબદાર ન હો
તો અરના સમયે અમે લા ુ પડતા

ફોમ$ 15  અથવા 15 એચ

તમાર; પાસેથી #વીકાર;<ં.ુ જો તમે તમાર; 4યાજની આવક પર કર
 ૂકવવા માટ જવાબદાર ન હો તો, નાણાંક;ય વષ$ની શઆતમાં તમે
અમને આવµયક ફોમ$ સબિમટ કર; શકો છો. અમે આવા ફો»સ$ મÊયાની
રસીદ આપી<ં.ુ
-.

જો તમાર; થાપણ પર  ૂકવેલ/ઉપાnoત 4યાજમાંથી અમે ટ= કાપી<ંુ
તો િનયત સમયગાળામાં જર; માણપ¶ |ર; કર;<ં.ુ
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અમે Iુદતી થાપણો સામે ઉપલ§ધ લોન / ઓવર¢ાફટની [ુિવધા સમ|વી<ં.ુ
. 

9 / 13%|N3 %!#  M
એ.

અમાર; શાખા અને અમાર; વેબસાઇટ પર થાપણ નીિતના એક ભાગ
તર;ક I ૃત થાપણદારોના દાવાની પતાવટ માટની ઓપરશનલ uયા
ઉપલ§ધ છે .

બી.

I ૃત 4ય56તઓના ખાતાના દાવાઓની પતાવટ માટ - અમાર; પાસે
ફોમ$ માટ આવશે તેમને અમે તે દાન કર;<ં.ુ અમે અમાર; વેબસાઇટ
પર પણ દાવાના ફોમ$ Iુક;<ં.ુ

. .  "
એ.

/ /&# 2 (B2/R) 1<+ 9 !
I ૃત

ડપોPઝટરના

થાપણ

ખાતાના

ક#સામાં, ºયાં

થાપણદારોએ

નોિમનેશન [ુિવધાનો ઉપયોગ કય½ છે , માય નોિમનેશન ક¨Û ુ છે અથવા
ºયાં ખાE ુ ં ઉmરવી કલમ (‘ખોલાવનાર ક ઉmરવી’, ‘કોઈ પણ ક
ઉmરવી’, ‘પહલો ક ઉmરવી’, અથવા ‘પછ;નો ક ઉmરવી’), I ૃત
થાપણ ખાતાધાર6ના ખાતામાં રહલી રકમ ઉmરવી(ઓ)/ નોિમનીને
ુકવવામાં આવશે, જો :
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i.

ઉmરવી (ઓ)/નોિમનીની ઓળખ

અને ખાતાધારકનાં I ૃH¨ુની

કાયદસરતાને યોLય દ#તાવે >ુરાવા {ારા, #થાિપત કરવામાં આવે
છે .
II.

જો બકને I ૃત 4ય56તના ખાતામાંથી ુકવણી કરતા અટકાવવા
સ=મ અદાલત {ારા કોઈ આદશ ન હોય.
આવા

ક#સાઓમાં,

I ૃત

થાપણદારના

ખાતાના

નાણાં

ઉmરવી(ઓ)/નોિમની 4ય56તને વારસાઈ માણપ¶, વહ;વટ;પ¶
અથવા ોબેટ વગેર રBૂ કરવા પર ભાર I ૂા વગર અથવા
ઉmરવી(ઓ)/નોિમની 4ય56ત પાસેથી =િત> ૂિતOQ ુ ં કોઈ બોડ
અથવા |મીન માંLયા વગર I ૃત એકાઉટ ધારકના ખાતામાં ગમે
તેટલી જમા રકમ હશે તેને Kયાનમાં લીધા વગર ુકવણી કરાશે.
બી.

ઉmરવી(ઓ)/નોિમની 4ય56ત બક પાસેથી I ૃત ડપોPઝટરના કાQ ૂની
વારસદારના #ટ; તર;ક ુકવણી ાsત થશે, એટલે ક, આવી ુકવણી,
એવા કોઈ અિધકાર અથવા દાવા પર અસર કરશે નહi - કોઈ પણ
4ય56તને ઉmરવી(ઓ)/નોિમની ક -ને ુકવણી કરવામાં આવે છે
તેની સામે હોય,

સી.

ઉપરો6ત શરતો > ૂર; થતી હશે તો ઉmરવી(ઓ)/નોિમની ને ુકવણી
કયા$ પછ; બૅકની જવાબદાર; સં> ૂણ$પણે > ૂર; થાય છે .

ડ;.

Iુદતી થાપણવાળા ક#સામાં ‘ખોલાવનાર ક ઉmરવી’ અથવા ‘થમ
ક ઉmરવી’ નો આદશ હોય

અને થાપણદારોમાથી કોઇપણ એકQ ુ ં

I ૃH¨ુ થાય તો હયાત સં¨6ુ ત ખાતેદારો {ારા Iુદત પહલા થાપણના
નાણાં ઉપાડ; શકશે, જો આ અસર ®ગેનો બધા થાપણદારોનો કોઈ
આદશ હોય.

Iુદત પહલાના

આ ઉપાડ કોઈ પણ પેનqટ; વગર,

અમાર; પાસે થાપણ -ટલા સમય માટ રહ; છે તે સમય માટ થાપણની
તાર;ખ નાં દવસે લા ુ પડતા દર પર કરવામાં આવશે.
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ઈ.

એ નÆધવામાં આવે છે ક સં¨6ુ ત થાપણખાતાના ક#સામાં, નોમીનીનો
અિધકાર તમામ થાપણદારોની I ૃH¨ુની કમનસીબ ઘટના પછ; જ ઊભો
થાય છે .

એફ.

નોિમનેશનના

રnજ#શનના

#ટટમેટ/એફડ;આરમાં નોિમનીQ ું

સમયે,

પાસpુક/

એકાઉટ

નામ દશા$ વvંુ ક નહ તેનો તમાર;

પાસે િવકqપ હશે.

. . 6# / /&# 2 . 9 
જો I ૃત થાપણદાર {ારા કોઈ પણ નોિમનેશન કરવામાં આ4¨ંુ ન હોય તો

અથવા

"ખોલાવનાર ક ઉmરવી " (-મ ક એક ક સં¨6ુ ત ર;તે ખોલાવેલા ખાતા) ના કાર કરતાં
અય કોઈ ર;તે ખોલેલ ખાતા માટ થાપણદારના કાQ ૂની વારસદારોને ુકવણી કરવા માટ
સામાય 4ય56તને અ[ુિવધા અને અQુPચત હાડમાર; ટાળવા માટની અગHયની જરયાતને
Kયાનમાં રાખીને અમે એક સરળ પિત અપનાવી<ં.ુ અમાર; જોખમ સંચાલન નીિત (ર#ક
મેનજ
ે મેટ પોPલસી)ની [ુસગ
ં તતા Iુજબ, અમે ¨ ૂનતમ Þેશોqડ(threshold) Pલિમટ (- તમે
કહશો તો અમાર; શાખા પર કહવામાં આવશે) ન¤; કર;<ં.ુ - મયા$ દા [ુધી I ૃત ખાતેદાર
(ઓ) ®ગેના દાવાઓ =િત> ૂિતO પ¶ િસવાયના કોઈપણ દ#તાવેજો
I ૂા વગર િનકાલ કરવામાં આવશે.
. .d %!#  M M) # 1 N %
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રBૂ કરવા માટ

ભાર

અમે I ૃત ડપોPઝટસ$ના દાવાઓની પતાવટ કર;<ંુ અને દાવા મÊયાની તાર;ખના

15

દવસથી વુ નહ તેટલા સમયગાળામાં બેકને સંતોષ થાય એ Iુજબ દાવેદારોના
ઓળખપ¶ અને થાપણદારના I ૃH¨ુના માણપ¶ રBૂ કયા$ પછ;

ઉmરવી /નોિમનીને

 ૂકવણી કર;<ં.ુ
 # < 9 # %

. .e %

")2 1-

Iુદતી થાપણના ક#સામાં, અમે એકાઉટ ઓપિનyગ ફોમ$માં એક Iુાનો સમાવેશ કર;<ંુ ક
થાપણદારના I ૃH¨ુના ક#સામાં, Iુદતી થાપણ Iુદત પહલા સમાsત કર; શકાશે. આવા
ીમેયોર ઉપાડ કઈ શરતોને આધીન છે તે પણ ખાE ુ ં ખોલાવવાના ફોમ$માં દશા$ વવામાં
આવશે. આવા ીમેયોર ઉપાડ પર કોઈ દં ડ લા ુ પડશે નહi
. .f  

<% 9 3 я < 3 3# я

I ૃત ખાતેદારના નામમાં જમા થતા નાણાંની માવજત ®ગે થાપણ ખાતાના ઉmરવી (ઓ)
/ નોિમનીને કોઈ તકલીફ ના પડ તે માટ અમે ઉmરવી (ઓ) / નોિમની પાસેથી ઉPચત
કરાર / અિધકારપ¶

મેળવી<ં.ુ આ સંદભ$માં, અમે નીચે આપેલા બે િવકqપોમાંથી એકને

અપનાવવાQ ુ ં િવચાર;<ં:ુ
i.

અમે ઉmરવી (ઓ) / નોિમની {ારા અિધRૃત થઈ I ૃતક ના નામે “ એ#ટટ

ઓફ

__________, I ૃત 4ય56ત.” ખાE ુ ં ખોલી શક;એ છ;એ -માં I ૃતકના નામે થતી બધી આવક
જમા કરવા દવાય છે , શરત એ ક, કોઈ ઉપાડ નહ કરવા દવાય.
<
II.

ઉmરવી (ઓ) / નોિમની {ારા અિધRૃત થઈ I ૃતકના નામે આવતા નાણાં ક

મોકલનારને "ખાતેદાર I ૃH¨ુ પા»યા છે " એવી ટ;sપણી સાથે પરત કર;એ છ;એ અને તે
®ગેની |ણ

ઉmરવી (ઓ) /નોિમની ને કર;એ છ;એ. Hયાર પછ;

ઉmરવી (ઓ) /

નોિમની / કાQ ૂની વારસદાર (ઓ) એ નાણાં મોકલનારનો સંપક$ કર;ને યોLય લાભાથ]ના
નામે નેગોશીયેબલ સાધન અથવા ઇલે6ોિનક ાસફર {ારા  ૂકવણી કરવા માટ સંપક$ કર;
શક છે
39

. .f. +' 9 3! *
અમે તમને જણાવી<ંુ ક પેશન જમા કરવા માટ ખોલેલા બચત ખાતાં માટ નામાંકન

i.

(નોમીનેશન) [ુિવધા ઉપલ§ધ છે .
II.

અમે તમને જણાવી<ંુ ક ‘બકyગ કંપનીઓ (નામાંકન) િનયમો, 1985’ એ ‘એર;યસ$
ઓફ પેશન (નોિમનેશન) િનયમો, 1983’ થી અલગ છે .

iii.

અમે તમને જણાવી<ંુ ક પેશનના એર;યસ$ માટ, એર;યસ$ ઓફ પેશન (નોિમનેશન)
િનયમો, 1983’ હઠળ તમે કરલ નોિમનેશન અમાર; પાસે તમે ધરાવતા થાપણ
ખાતાઓ માટ માય નથી.
જો તમે નોિમનેશન [ુિવધાનો લાભ લેવાની ઇછા રાખો છો તો બકyગ કંપનીઓ
(નામાંકન) િનયમો, 1985’ હઠળ અલગ નોિમનેશન કરv ુ ં જર; છે .

* [નÆધ: કોડની 8.8.5 ની જોગવાઈઓ પેશનરો {ારા અમાર; સાથે રાખવામાં આવેલ
ડપોPઝટ ખાતાના ક#સામાં લા ુ પડતી નથી] *
.8 1+V0 G/RM 2g
એ.

જો અમે સેવાની ઑફર કરતા હોઈ<ંુ તો સેઈફ ડપોPઝટ લૉકસ$ અને ક;મતી ચીજો
માટ સેઈફ ડ;પોઝીટ [ુિવધાની ફાળવણી માટ પણ તમને િનયમો અને કાય$વાહ;ની
સં> ૂણ$ િવગતો આપી<ંુ અને બંને વચેના તફાવત તથા તેમના ચાજ]સ અને આ
[ુિવધાઓની અનય િવશેષતાઓ સમ|વી<ં.ુ ફ;= ડ;પોઝીટ ખાતા સાથે જોડàા
વગર અમે લોકસ$ની ફાળવણી કર;<ં.ુ જોક લોકરQ ુ ં ભાÅંુ [ુિનિ¬ત કરવા માટ અમે
ફાળવણીના સમયે ફ;= ડ;પોઝીટ લઈ<ંુ - ૩ વષ$Q ુ ં ભાÅંુ અને

સંભિવત ઘટનામાં

લોકર ખોલવા માટના ખચા$ આવર; લેશ.ે અમે તમારા સેઈફ ડપોPઝટ લૉકરના
Iુદતવીતી ભાડા માટ રકોડ$ પરના તમારા છે qલા સરનામાં અને / અથવા ઈ-મેલ
પર રમાઇડસ$ મોકલી<ં.ુ લૉકર સમBૂતી Iુજબ ભાÅંુ  ૂકવવાQંુ બાક; છે Hયાં [ુધી
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અમાર; પાસે લોકરની

કામગીર;

િતબંિધત કરવાનો અિધકાર હશે. અમે કરારમાં

આ કલમ શામેલ કર;<ં.ુ
બી.

અમે તમને સલાહ આપી<ંુ ક સેઈફ

ડપોPઝટ લૉકર ભાડ રાખવાથી લીઝર અને

લીઝીના સંબધ
ં Q ુ ં િનમા$ ણ થાય છે અને લીઝી પાસે સલામત અને [ુરP=ત
પયા$ વરણમાં સેઈફ ડપોPઝટ લોકરના ¹; ઍ6સેસ માટનો અિધકાર છે .
.
એ.

&%) '# 2# 1+!
ºયાર તમે િવદશી ચલણ ખર;દો ક વેચો Hયાર અમે તમને તે [ુિવધા, ચલણના દર
અને આવા 4યવહારો પર લા ુ પડતા અય ચાજ]સની માહતી આપી<ં.ુ જો આ
સંભવ નહ હોય તો અમે તમને કહ;<ંુ ક આ કવી ર;તે ન¤; થાય છે .

બી. જો તમે િવદશમાં નાણાં ાસફર કરવા માંગતા હો, તો તે કવી ર;તે કરાય તે તમને
જણાવી<ંુ
અને તમને આ આપી<ં:ુ
i. સેવાઓQ ુ ં વણ$ન અને તેનો ઉપયોગ કવી ર;તે કરવો.
ii. તમે િવદશમાં મોકલેલા નાણાં Hયાં ાર મળવા જોઈએ અને િવલંબના કારણો,
જો કોઈ હોય તો.
a. િવિનમય દર - િવદશી ચલણના પાંતરણ માટ લા ુ પડ છે (જો
ાઝેકશનના સમયે આ શ ન હોય તો, અમે પછ;થી તમને જણાવી<ંુ ક દર
<ંુ હતો).
iii. કોઇપણ કિમશન અથવા ચાoની િવગતો, -ની તમાર  ૂકવણી કરવી પડશે
અને ચેતવણી ક - 4ય56ત નાણાં મેળવે છે તેને સંવાદદાતા બકના ચાo પણ  ૂકવવા
પડ; શક છે .
સી. અમે તમને કહ;<ંુ ક તમારા {ારા િવદશમાં નાણાં મોકલવા માટ તમારા {ારા
આપવામાં આવેલી માહતી પયા$ sત છે ક નહi. કોઈપણ િવસંગિત અથવા અ> ૂણ$
દ#તાવેજોના ક#સામાં, અમે તમને તાHકાPલક સલાહ આપી<ંુ અને તે [ુધારવા / > ૂણ$
કરવા માટ તમાર; સહાય કર;<ં.ુ
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ડ;.

જો િવદશથી તમારા બક ખાતામાં નાણાં #થાનાંતરત થાય, તો અમે તમને મળે લ I ૂળ
રકમ અને ચાo, જો કોઈ હોય તો, જણાવી<ં.ુ જો ેષક તમામ ચાo  ૂકવવા માટ
સંમત થયા હોય, તો પણ અમે તમારા ખાતામાં નાણાં જમા કરાવવાના સમયે
રકમમાંથી અમારા ચાજ]સ / વૈધાિનક કરની કપાત કર;<ં.ુ

ઈ.

ºયાર તમે કહશો Hયાર અમે તમને અમારા {ારા દાન કરવામાં આવતી

આવતી

િવદશી િવિનમય સેવાઓ સંબિં ધત િનયમનકાર; આવµયકતાઓ અથવા શરતો િવશે
તમને માગ$દશ$ન આપી<ં.ુ
એફ. િનિ¬ત Iુદતની તાર;ખથી નાણાં જમા થવામાં િવલંબના ક#સામાં તમને વળતર
મળશે;
(i) િનયત તાર;ખથી ઉપરના સમય પરના 4યાજ ને લીધે કોઈપણ ખોટ માટ અને; (ii)
બકની વળતર નીિત Iુજબ ફોર6સ રટની િતRૂળ વધઘટ માટ પણ
.

- વૈધાિનક છે અને - િનઃ<ુqક |ર; કરવાના છે તે માણપ¶ િસવાય િનયમનકાર;
/ વૈધાિનક [ ૂચનો હઠળ |ર; કરવાના બધા માણપ¶ો નવી ફ; લઈને |ર;
કરવામાં આવશે, આ ચાજ]સ અમાર; વેબસાઈટ પર દશા$ વવામાં આવશે.

.

|

%) '# % 3 /2

જો તમાર ભારત દશની ®દર જ નાણાં મોકલવા હોય, તો અમે તમને |ણ કર;<ંુ ક તે કવી
ર;તે કરv ુ ં અને
એ.

અમાર; સેવાઓની િવ#E ૃત માહતી અને કવી ર;તે તે કરv.ુ ં

બી.

ૂ
તમાર; જરયાતોને અQુRળ
નાણાં મોકલવા માટની ેtઠ ર;ત તમને [ુચવી<ં.ુ

સી.

ટરફ [ ૂPચ Iુજબ [ુિવધા માટ તમાર કિમશન સહત - તમામ ચાજ]સની  ૂકવણી
કરવી પડશે તેની િવગતો |હર કર;<ં.ુ

ડ;.

મોબાઇલ બેકંગ / એનઇએફટ; / આરટ;એસ {ારા તમારા {ારા મોકલવામાં
આવેલ નાણાંની હાલ <ંુ ગિત/ 5#થિત છે તે તમને એસએમએસ / ઈ-મેઈલ {ારા
જણાવી<ં.ુ

42

ઈ.

એન.ઇ.એફ.ટ;. /આરટ;એસ 4યવહારો / ડnજટલ બૅકંગ સંબિં ધત તમારા
´ો/ફરયાદોના

િનવારણ માટ અમારા ાહક સહાય ક¥ોના અâતન સંપક$ ની

િવગતો અમાર; વેબસાઇટ પર ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ
એફ. કોઈ પણ િવલંબના ક#સામાં અમાર; વળતર નીિત Iુજબ િવલંબ અને કોઈપણ
Qુકશાન/ વધારાના ખચ$ માટ અમે તમને વળતર  ૂકવી<ં.ુ
.

.

િનધા$ રત મયા$ દાની ®દર કોઈપણ ાહકને અમે પૈસા મોકલવાની [ુિવધા આપી<ં.ુ

&
એ.

લોસ અને એડવા5સસ માટ અમાર; પાસે બોડ$ {ારા મંBૂર પૉPલસી હશે..

બી.

િધરાણ માટના અમારા િનણ$યો તમાર; નાણાંક;ય 5#થિત અને  ૂકવણી કરવાની
=મતાની સાવધાની તથા િવવેક>ુણ$ આકારણી પર આધારત હશે.

સી.

િધરાણની

બાબતમાં અમે

Pલyગ,

|િત અને ધમ$ના આધાર ભેદભાવ નહi

રાખીએ. જો ક, આ બાબતે સમાજના ચો¤સ વગ½ માટ રચાયેલ યોજનામાં દાખલ
થતા/ તેમાં ભાગ લેતા અટકાવી શકશે નહ.
.

. 2/1

.

. . 1 " #

અમે:
એ.

તમે - લોન /િધરાણ [ુિવધા મેળવવાની ઈછા ધરાવો છો તેને સંચાPલત કરતા
સૌથી અગHયના િનયમો અને શરતો (એમઆઇટ;સી) જણાવી<ં.ુ

બી.

તમને અર કરતી વખતે અને લોન / uડટ કાડ$ મંBૂર;ની વાતચીત વખતે લા ુ
પડતી ફ; અને ચાજ]સ સહત અમાર; લોન અને કાડ$ ોડ6¡સની IુJય
લા=Pણકતાઓ સમ|વી<ં.ુ
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સી.

તમને અર કરવા માટ સ=મ કરવા તમાર; ઓળખ, સરનાIં,ુ રોજગાર વગેર
અને કાQ ૂની અને િનયમનકાર; આવµયકતાઓQ ું પાલન કરવા માટ વૈધાિનક
સmાવાળાઓ (દાખલા તર;ક, PAN િવગતો) {ારા િનયત કરલ કોઈપણ અય
દ#તાવેજ ને લગતી તમાર; પાસેથી અમાર માટ જર; માહતી / દ#તાવેકરણ
િવશે સલાહ આપી<ં.ુ

ડ;.

જો અમને

જર; લાગશે તો તમારા િનવાસ#થાન અને / અથવા Pબઝનેસ

ટPલફોન નંબર પર તમને સંપક$ કર;ને, અને / અથવા કોઈપણ વૈકxqપક ચેનલો
અને / અથવા તમારા રહઠાણની બ Iુલાકાત {ારા

અને / અથવા આ હEુ

માટ અમારા {ારા િનમÉ ૂક કરલ એજસીઓ {ારા લોન / uડટ કાડ$ ની અરમાં
તમ ઉqલેખ કરલી િવગતોની ચકાસણી કર;<ં.ુ
ઈ.

જો અમે તમને ઓવર¢ાફટ ઓફર કર;<ં,ુ અથવા તમાર; હાલની ઓવર¢ાફટ
મયા$ દામાં વધારો
કર;<ં,ુ તો તમારો ઓવર¢ાફટ માંગ પર અથવા અયથા  ૂકવવાપા¶ છે ક નહ
તે તમને જણાવી<ં.ુ જો જર; હશે તો, અમે તમને લીમીટ કરતાં વુ ઉપાડ કરલ
રકમની ગણતર;ની પKધિત, અને 4યાજની તથા દં ડનીય 4યાજની ગણતર; િવશે
પણ સલાહ આપી<ં.ુ

એફ. જો અમે ટPલફોન પર uડટ [ુિવધા ઓફર / મંBૂર કર;<ંુ તો તમાર; લેPખત
#વીRૃ િત અથવા એસએમએસ /ઈ-મેલ -વી કોઈ અય પKધિત {ારા અને જો
અિધRૃત ઇલે6ોિનક સાધનો {ારા તમાર; સંમિત મેળવવામાં આવશે તો જર;
માયતા (validation) ાsત કયા$ પછ; જ તમારા ખાતામાં તે જમા કર;<ંુ
.

તમાર; માંગણી વગરની તથા > ૂવ$-મંBૂર થયેલી, uડટ કાડ$ ની મયા$ દામાં વધારો
અને પસ$નલ લોનમાં ઇ|ફો (top up) સહતની કોઈ પણ uડટ [ુિવધા ઓફર
નહi કર;એ..

.

. . 2/1 M)#



+
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એ..

લોન ોડ6ટ લેતી વખતે લોન એxsલકશન ફોમ$ના ભાગ તર;ક, 4યાજદર સાથે
વાિષOક 4યાજ, £લોટyગ અથવા ફ6#ડ દર, તેમજ ોસેિસyગ માટ  ૂકવવા પા¶ ફ;
/ ચાo, જો લોન મંBૂર / િવતરણ ન કરવામાં આવે, તો આવી ફ;ની પરત
મેળવવા પા¶ રકમ, સમય પહલા લોન ુકવવા નો િવકqપ, અને ચાજ]સ, જો
કોઈ હોય તો, િવલંPબત >ુનઃ ુકવણી માટ દં ડનીય 4યાજ, ફ;= દર માંથી
£લોટyગ દર બદલવા 4યાજ નો દર >ુનઃ સેટ કરવાની કોઈ કલમ હોવી, અને
અય કોઈ બાબત ક - બોરોઅરના હતને અસર કર છે વગેર -વી માહતી > ૂર;
પાડ;<ં,ુ -થી અય બેકની આવી બાબતો સાથે સમજ> ૂવ$કની સરખામણી કર;
શકાય અને તમારાથી માહતીદ િનણ$ય લઇ શકાય.

બી.

તમે લોન અરને સં> ૂણ$ ર;તે ભર;ને રBૂ કરો તે માટ તમને સ=મ કરવા અમે
તમને લોન અરપ¶ સાથે રBૂ કરવા માટના દ#તાવેજોQ ુ ં ચેકPલ#ટ આપી<ંુ
(કાQ ૂની અને િનયમનકાર; આવµયકતાઓ ના પાલન હEુ). જો જર; હશે તો,
અમે તમને તમાર; લોન અરQ ુ ં ફોમ$ ભરવામાં મદદ કર;<ં.ુ

સી.

ચાહ તમે ઓનલાઈન અથવા બમાં આપેલી હોય, અમે તમાર; લોન અરની
#વીRૃિતની પહÆચ અવµય આપી<ંુ -માં અરની uયા કટલા સમયગાળામાં
કરવામાં આવશે તે દશા$ વી<ં.ુ ડ;. જો તમાર; અર તમામ બાબતોમાં > ૂણ$ હશે
અને > ૂરા પાડવામાં આવેલ 'ચેક લã#ટ' Iુજબ તમામ દ#તાવેજો સાથે રBૂ કરલ
હશે તો અમે અમાર; વત$માન નીિત, - વેબસાઇટ પર ઉપલ§ધ છે , તે Iુજબ
તમાર; લોન અર પરનો અમારો િનણ$ય જણાવી<ં.ુ

ઈ.

સામાય ર;તે લોન અર #વીકારવાના સમયે લોન અર પર uયા કરવા
માટ જર; તમામ િવગતો અમે એકિ¶ત કર;<ં.ુ જો કોઈ વધારાની માહતીની
જર હશે તો અમે તરત જ તમારો સંપક$ કર;<ં.ુ

એફ. તમાર; લોન અર નામંBૂર કરવાQ ુ ં કારણ/ઓ અમે તમને લેPખતમાં જણાવી<ં.ુ
લોન અરના આવા નામંBુર;ના કારણ (ઓ) અમે પ¶ અથવા ઇ-મેઇલ {ારા
પણ મોકલી<ં.ુ
.

અમે મંBૂર કરલી રકમ અને િનયમો તથા
આપી<ં.ુ
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શરતોની

િવગતો મંBુર; પ¶

એચ. અમે તમને એક ઋણIુ56ત (amortisation) પ¶ક (લોનની Iુદત માટના Iુલ
અને 4યાજની ુકવણીQ ુ ં શેડ\ ૂલ) > ૂ@ંુ પાડ;<ં.ુ
આઈ. અમે તમને એ પણ |ણ કર;<ંુ ક ºયાર 4યાજ દરમાં ફરફાર થાય Hયાર તમાર;
પાસે માિસક હsતાની રકમ

યથાવત રાખીને >ુનઃ ુકવણીના સમયમાં વધારો

કરવો ક તેથી ઉલંુ કરv ુ ં તેના માટ કોઈ િવકqપ છે ક કમ.
-

તમે કહશો તો, અમારા ખચ° િવતરત વેલકમ ક;ટના એક ભાગ તર;ક લોનના
દ#તાવેજમાં નÆધાયેલા દરક અQુલLનકની નકલ સાથે આપના {ારા કરવામાં
આવેલ તમામ લોન દ#તાવેજોની અિધRૃત નકલોની આ> ૂિતO કર;<ં.ુ જો ક,
વધારાની અિધRૃત કોપી માટ અમારા ટરફ Iુજબ 4યાજબી ચાo વ[ ૂલ કરવામાં
આવશે.

ક.

અમે લોન માટ |મીનગીર;/કોલેટરલ તર;ક લીધેલા તમામ તમામ દ#તાવેજોના
શીષ$ક માટ લેPખત રસીદ આપી<ં.ુ

એલ.

તમા@ંુ ખાE ુ ં નોન પફ½િમyગ એસેટ (એનપીએ) બને તે પહલાં અમે તમારા
એકાઉટની 5#થિત િવશે પ¶ / ઈ-મેલ અથવા એસએમએસ {ારા તમને |ણ
કરવા માટ યHન કર;<ં.ુ

એમ. જો અમે કરાર Iુજબ લોન પાછ; માંગવા /ુકવણી ક કામગીર;ને ઝડપી કરવા
અથવા

વધારાની િસોરટ;ઝ લેવાQ ુ ં ન¤; કર;<ંુ તો અમે તમને અગાઉથી

> ૂરતી [ ૂચના આપી<ંુ
એન. અમે તમને તમાર; ટમ$ / ડમાડ લોસના વાિષOક હસાબQ ુ ં #ટટમેટ આપી<ં.ુ
ઓ

ટરફ [ ૂPચમાં દશા$ વલ
ે ચાo  ૂકવવાથી અમે તમને જો વુ વખત લોન #ટટમેટ
જર; હોય તો આપી<ં.ુ

પી.

ન¤; થયેલ અથવા કરાર Iુજબ બધા લેણાંની ુકવણી થઇ |ય તેના
કામકાજના દવસોમાં અમે તમને
Iુકલ

િમલકતના ખત પ¶કો

15

બધી િસોરટ;ઝ / ડોુમે ¡સ / ગીરો

પરત કર;<ંુ અને અમારો ચાo > ૂરો થવા ®ગે

સેલ ર#; ફોર િસોરટાઇઝેશન, એસેટ રક#6શન એડ

િસોરટ;

ઈટર#ટ (સીઈઆરએસએઆઇ) ને રપોટ$ કર;<ં.ુ જો કોઈ અય દાવા માટ
=િત>ુિતO (સેટ-ઓફ) ના અિધકારનો ઉપયોગ કરવાનો હશે તો અમે અય
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દાવાઓ િવશે સં> ૂણ$ િવગતો સાથે યોLય નોટસ આપી<ંુ અને ºયાં [ુધી સંબિં ધત
દાવાની માંડવાળ /ુકવણી નહi થાય Hયાં [ુધી િસોરટ;ઝ / દ#તાવેજો
/ગીરો િમલકતનાં શીષ$ક રાખી<ં.ુ
ુ. ન¤; થયેલ અથવા કરાર Iુજબ બધા લેણાંની ુકવણી થઇ |ય અથવા અમારો
ચાo > ૂરો થવા ®ગે સીઈઆરએસએઆઇ ને રપોટ$ કર;એ તેના 15 કામકાજના
દવસની ®દર

િસોરટ;ઝ / દ#તાવેજો/ ખતપ¶કો

પાછા આપવામાં કોઈ

િવલંબ થશે તો અમે તમને અમાર; વળતર નીિત Iુજબ વળતર આપી<ં.ુ
આર. ºયાર તમે લોન લો છો Hયાર તમે અમને - િસોરટ;ઝ / ડોુમે ¡સ / ખત
પ¶કો

આsયા છે તે જો અમારાથી ખોવાઈ જશે તો અમે તમને Qુકશાન માટ

વળતર આપી<ં.ુ અમે ખોવાઈ ગયેલા િસોરટ;ઝ / દ#તાવેજો / ખત પ¶કો
દશા$ વE ુ ં માણપ¶ |ર; કર;<ંુ અને અમારા ખચ° Åુxsલકટ ડોુમેટસ મેળવવા
વગેર માટ તમને સં> ૂણ$ સહાય કર;<ં.ુ
એસ. સામાય ર;તે તમાર; #પtટ સંમિત સાથે અમે તમાર; પાસેથી ક બક/નાણાંક;ય
સં#થા પાસેથી િધરાણ ખાE ુ ં તબદ;લ કરવાની િવનંતીની uયા કર;<ંુ અને આવી
િવનંતી ાsત થયાના બે સsતાહની ®દર અમાર; સંમિત અથવા અયથા
જણાવી<ં.ુ
ટ;.

તમને (તમાર; 4ય56તગત =મતામાં) મંBૂર કરાયેલ £લોટyગ રટ ટમ$ લોસ પર
અમે સમય > ૂવ$ ુકવણી ચાo/ > ૂવ$ ુકવણી દં ડ લઈ<ંુ નહ ભલે પછ; તેની
પોતાના ભંડોળમાંથી અથવા અય બકો {ારા ટકઓવર માંથી  ૂકવણી થઇ હોય.

¨ુ.

જો અમલમાં રહલ સહાય યોજના અથવા કોઈ સબસીડ; યોજના હઠળ આવર;
લેવા માટ કોઈ લોન પા¶ હશે તો અમે તમને આવી યોજનાની િવશેષતા ®ગે
અને તમાર કોઈ આવµયકતા > ૂર; કરવાની જર હશે તો તે િવષે સમ|વી<ં.ુ

. d .+ 3M
એ.

જો તમે અમને તમાર; જવાબદાર;ઓ માટ ગેરંટ; ક E ૃmીય પ= તરફથી અય
િસોર;ટ; #વીકારવા કહશો તો ગેરંટ; ક અય િસોર;ટ; આપનાર 4ય56તને

47

અથવા તેમના કાQ ૂની સલાહકારને તમારા િધરાણ ®ગેની ગોપનીય માહતી
આપવા અમે તમને > ૂછ;<ં.ુ
બી.

અમે આ પણ કર;<ં:ુ
તેઓ તેમની િનણ$યની િતબતા અને સંભિવત પરણામો સમ-

i.

તે

ખાતર; કરવા #વતં¶ કાQ ૂની સલાહ લેવા માટ તેમને ોHસાહત
કર;<ં.ુ (ºયાં યોLય હશે , - દ#તાવેજોમાં આ ભલામણ #પtટ અને દખીતી
નોટ;સ તર;ક સમાિવtટ હશે.)
તેમને |ણ કર;<ંુ ક ગેરંટ; અથવા અય [ુર=ા આપવાથી તેઓ તમારા

ii.

બદલે અથવા સાથે સાથે જવાબદાર થઇ શક છે .
iii.

તેમને જણાવી<ંુ ક તેમની જવાબદાર; <ંુ થશે.

iv.

તમે મેળવેલ િધરાણ [ુિવધાના ગેરટર (ઓ) ને મંBૂર થયેલ લોન /
લોન કરારની શરતો અને િનયમોની નકલ િનઃ<ુqક આપી<ંુ

સી.

ºયાર તમે કોઈ લોન માટ બાંયધર; આપવાQ ુ ં િવચારતા હશો Hયાર અમે
તમને કહ;<ં:ુ
i.

બાંયધર; આપનાર તર;ક તમાર; જવાબદાર;;

ii.

બક Hયે બાંયધર;ની તમાર; િતબતાની રકમ;

iii.

કયા સંજોગોમાં અમે તમાર; જવાબદાર;  ૂકવવા તમને કૉલ કર;<ં;ુ

iv.

જો બાંયધર; આપનાર તર;ક તમે ુકવણી કરવામાં િનtફળ |ઓ તો
અમાર; પાસે બકમાં તમારા અય નાણાં ઉપર બેકનો કોઈ હ¤ રહશે ક
કમ;

v.

<ંુ બાંયધર; આપનાર તર;ક તમાર; જવાબદાર;ઓ કોઈ ચો¤સ રકમ
>ુરતી મયા$ દત છે ક અમયા$ દત છે ;

vi.

કયા સમય અને સંજોગોમાં બાંયધર; આપનાર તર;કની તમાર;
જવાબદાર;ઓ > ૂર; થશે

તથા આ ®ગે અમે તમને કઈ ર;તે [ ૂPચત

કર;<ં;ુ
vii.

તમે -ના |મીન રÇા છો તેની આિથOક પર5#થિતમાં મહHવનો ક
િવપર;ત ફરફાર થાય અમે તમને તેની |ણ કર;<ં;ુ
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ડ;.

ન¤; થયા Iુજબ ક કરાર Iુજબ >ુર>ુરા લેણાની રકમની ુકવણીના 15
દવસની ®દર અમે તમને બધી ગીરો િમલકતની િસોરટ;ઝ / દ#તાવેજો /
ખતપ¶કો પરત કર;<ં’ુ

ઈ.

જો ન¤; થયા Iુજબ ક કરાર Iુજબ >ુર>ુરા લેણાની રકમની ુકવણીના 15
દવસ પછ;

ગીરો િમલકતની િસોરટ;ઝ / દ#તાવેજો / ખતપ¶કો પરત

કરવામાં કોઈ િવલંબ થશે તો ’અમે તમને વળતર આપી<ં.ુ
એફ. જો અમારાથી કોઈ િસોરટ;ઝ / દ#તાવેજો ખોવાઈ જશે તો અમે તમને તેના
Qુકશાન માટ વળતર  ૂકવી<ં.ુ
અમે ખોવાઈ ગયેલી િસોરટ;ઝ / દ#તાવેજો દશા$ વE ુ ં માણપ¶ |ર; કર;<ંુ
અને Åુ xsલકટ ડોુમેટસ મેળવવા વગેર માટ તમને સં> ૂણ$ સહાય કર;<ં.ુ
8.14 &1/MSR+', C1+M ;B' CG &1/M VM) ;M !0 SwG #
1+2 ; (CERSAI)
ºયાર તમે ાથિમક અથવા કોલેટરલ [ુર=ા તર;ક #થાવર અને /અથવા જગમ
ં
િમલકત
સાથે સંકળાયેલી લોન [ુિવધા લેશો Hયાર અમે તમને CERSAI કામગીર; િવષે સલાહ આપી<ંુ
તથા એ હક;કત ક - તે િમલકત / અ#કયામતો સાથે 4યવહાર કરવાની ઈછા રાખનાર કોઈ
પણ િધરાણકતા$ અથવા અય કોઇ 4યકત {ારા તપાસ માટ તેમનો રકો સ$ ઉપલ§ધ હશે, તે
જણાવી<ં.ુ અમે CERSAI ને અમારા ચાo [ ૂPચત કર;<ંુ

 )
8.15 2+3#  M (1+M2+M !0 GqR
એ.

જો તમે તમાર;  ૂકવણી સમયસર કરવા માટ સ=મ ન હો તો તમે શ તેટલી
વહલી તક, અમને |ણ કરો.

બી.

અમે િનયમનકાર; માગ$દિશOકાઓ અને અમાર; નીિતને અQુપ, વા#તિવક
નાણાંક;ય Iુµકલીઓ વાળા તમામ કસોનો સહાQુ ૂિત> ૂવ$ક અને હકારાHમક ર;તે
િવચારણા કર;<ં.ુ
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સી.

તમાર; તકલીફોને ¼ૂ ર કરવામાં અમે તમાર; મદદ કર;<ં.ુ

ડ;.

જો અમે તમને લેણાંની ર;કવર; માટ વન ટાઇમ સેટલમેટ (ઓટ;એસ) ઓફર
કર;<ંુ તો અમે તમને ઓફરની િવગતો સમ|વી<ં.ુ

ઈ.

તમને ઓફર કરલી ઓટ;એસની શરતો અને િનયમો અમે તમને લેPખતમાં
જણાવી<ં.ુ

એફ. જો બાક;ની  ૂકવણી ઓટ;એસ હઠળ થશે તો આવા

સમાધાનની CIC {ારા

|ળવવામાં આવેલ તમારા શાખ ઈિતહાસ પર <ંુ અસર થાય તે અમે તમને
સમ|વી<ં.ુ
8.16 2/ / GN  2+3 + (&1/MSR+')
એ.

જો અમે તમાર; લોન/કાડ$ પરના બાક; લેણાં અય એકમને વેચી<ંુ તો અમે
તેમને ાસફર કરલી તમાર; લોનની રકમ/ uડટ કાડ$ ના બાક; લેણાં સહત
આવા એકમQ ુ ં નામ અને સંપક$ ની

િવગતો ®ગે સલાહ આપી<ં.ુ સામાય

સંજોગોમાં - લોન/કાડ$ ના લેણાં નોન પરફોિમéગ એસે¡સ (એનપીએ) છે તેને
સÆપણીઓ (એસાઈનમેટ) {ારા એસેટ રક#6શન કંપની (એઆરસી) ને
વેચવામા આવે છે . ºયાં પર#પર સમBૂતી {ારા ભરપાઈ થાય Hયાં આવી
એસે¡સ એઆરસીને સÆપવાનો અવકાશ રહતો નથી.
બી.

Hયાર પછ; - એકમને લોન / બાક; લેણાં તબદ;લ કરવામાં આ4યા છે તેને
નાણાં  ૂકવવા માટ તમે જવાબદાર રહશો.

સી.

- એકમને લોન /બાક; લેણાં તબદ;લ કરવામાં આ4યા છે તે સી.આઈ.સી.ને
તમાર; uડટ માહતીની |ણ કરવાQંુ ચાlુ રાખશે..

ડ;.

અમે - એકમને તમાર; લોન / બાક; રહલી રકમ તબદ;લ કર; છે તેની સામે
જો તમાર કોઈ ફરયાદ હોય તો તે માટ અમે તમને મદદ કર;<ં.ુ .

ઈ.

- એકમને અમે તમાર; લોન /બાક; રહલી રકમ તબદ;લ કર; છે તેની
સામેની તમામ ફરયાદોના િનકાલ માટ અમે નોડલ ઓથોરટ; રહ;<ં.ુ આ
ફરયાદોને અમે અમાર; સામેની ફરયાદો છે એમ ગણી<ંુ અને ખાતર; કર;<ંુ ક
તેમQ ુ ં Eુરંત િનરાકરણ થાય.
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8.17 S2+B/&

+ GяM2 wx.

8.17.1 VM+M

+ /S2 +wx.

[ુરP=ત અને સલામત ઇટરનેટ અને મોબાઇલ બકyગ > ૂર; પાડવા માટ અમે યોLય પગલા
લઈ<ંુ
અમાર; િસ#ટમો અને તકનીકો [ુરP=ત અને સલામત છે તેની અમે ખાતર; કર;<ંુ અને
સમયાંતર તેમની સમી=ા અને અપડટ કર;<ં.ુ
એ.

અનિધRૃત 4યવહારોથી ઉભી થતી જવાબદાર;ઓમાંથી ાહકોને [ુરP=ત કરવા
અને જોખમો ઘટાડવા માટ અમે છે તરિપyડ; રોકવા, શોધવા મજp ૂત અને ગિતશીલ
પિતનો અમલ કર;<ંુ

બી.

ઇટરનેટ / મોબાઇલ બકyગ [ુર=ા અને  ૂકવણી સંબિં ધત છે તરિપyડ; અટકાવવા
તમને િશP=ત કરવા માટ અમે આ ર;તે િવિવધ પહલ કર;<ં;ુ

i.

અમાર; વેબસાઇટ પર સંબિં ધત માહતી દિશOત કર;<ં.ુ

ii.

એટ;એમ અને શાખાઓ -વા ાહક ટચપેઇસ પર માહતી દિશOત કર;<ં.ુ

iii.

સામિયક શૈ=Pણક ઈ-મેqસ મોકલી<ં.ુ

સી.

ºયાર તમે ઇટરનેટ /મોબાઇલ બેકંગ સેવાઓ અપનાવો Hયાર અમે તમને
આવી સેવાઓ સંબિં ધત લા ુ પડતા િનયમો અને શરતોની પણ |ણ કર;<ં.ુ
તમામ ઇટરનેટ /મોબાઇલ બેકંગ સંબિં ધત સેવાઓ અને સંકળાયેલ ચાજ]સ, જો
કોઈ હોય તો, અમાર; વેબસાઇટ પર દિશOત કર;<ંુ
કરાવી<ં.ુ
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અને તમને ઉપલ§ધ

ડ;.

તમાર; ઑનલાઇન માહતી અને ક»s¨ુટર /મોબાઇલ હડસેટનો ઉપયોગ કરતી
વખતે તમે પોતાને કપટ, કૌભાંડો અથવા અનિધRૃ ત 4યવહારોથી [ુરP=ત રાખો તે
માટની માહતી ાંથી મળ; શક તે માટ પણ અમે તમને |ણ કર;<ં.ુ સમયસમય પર આ માહતી અપડટ કર;<ં.ુ

ઈ.

સમય સમય પર િનયમનકાર {ારા [ ૂચ4યા માણે નાણાંક;ય 4યવહારો માટ અમે
પયા$ sત માણીકરણ uયા હાથ ધર;<ંુ

એફ.

તમારા {ારા હાથ ધરાયેલી રકમ ભલે ગમે તેટલી હોય અમે તમને તમામ
કારનાં 4યવહારો માટ એસએમએસ / ઑનલાઇન ઈ-મેઈલ ચેતવણીઓ
મોકલી<ં.ુ આ ચેતવણીઓ અમાર; સાથે નÆધાયેલ તમાર; સંપક$ િવગત પર
મોકલવામાં આવશે.

.

તમામ કારના ઓનલાઈન અને કાડ$ રBૂ કયા$ વગરના 4યવહારો તથા
આઈવીઆર 4યવહારો માટ અમે કાડ$ પર ¼ૃµયમાન ન હોય એવી માહતી પર
આધારત વધારાની પરબળ માણીકરણ / માયતા માટ > ૂછ;<ં.ુ

એચ.

નેટબેકંગ પર કરવામાં આવેલી તમામ નાણાં લેનાર(પેયી) / Pબલરની નÆધણી
પર અમે તમને એસએમએસ / ઇ-મેઇલ મોકલી<ં.ુ

આઈ.

જો લેવડદવડના ઇલે6ોિનક મો સ માટ અમે તમને I ૂqય, 4યવહારોની ર;ત,
4યવહારો અને લાભાથ]ઓની સંJયા પર દ િનક કપ(મયા$ દા) ફ6સ કરવાની
[ુિવધા દાન કર;<ંુ તો, તમારા {ારા િવકqપો બદલવાના ક#સામાં અમને
વધારાની અિધRૃતતાની જર પડશે. જયાર િવકqપમાં ફરફાર માટની િવનંતી
ાsત થશે Hયાર અમે તમને એક ચેતવણી મોકલી<ંુ

-.

મોબાઇલ બેકંગ સેવા નેટવક$ #વતં¶ છે , એટલે ક મોબાઇલ ફોન ધરાવતા ાહકો
કોઈ પણ ઓપરટરના નેટવક$ થી એક બકના એક ખાતામાંથી એ જ બકના અય
કોઈ ખાતામાં અથવા કોઈ અય બકમાં ફં સ ાસફર કર; શક છે

ક.

જો તમે મોબાઇલ બેકંગ સેવાઓ માટ પસંદગી કરશો , તો સેવા માટ નÆધણી
કરાવતા પહલા અમે તમને આના માટ |ણ કર;<ં:ુ
i.

વપરાશકતા$ માણીકરણ માટ અમારા {ારા અપનાવાયેલી [ુર=ા uયા;

ii.

ાહકોના ર#શન અને [ુિવધાના સuયકરણ વચેનો સમય;
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iii.

#ટોપ પેમે ટ

[ ૂચનાઓ અને અયથા લા ુ પડતી અથવા #વીકાર માટના

િનયમો અને શરતો, જો કોઈ હોય, તે માટ.
iv.

મોબાઇલ બેકંગ સેવાઓની નÆધણી માટ તમે એટ;એમ, વેબસાઈ¡સ, ફોન
બેકંગ, આઈવીઆર, એસએમએસ, વગેર મારફતે અર કર; શકો છો. તે
માટ તમાર શાખાઓમાં આવવાની આવµયકતા નથી.

એમ.

મોબાઇલ બેકંગ 4યવહારો સં> ૂણ$પણે તાHકાPલક હોય છે અને તે ઉલટાવવા માટ
અસમથ$ હોય છે . આથી #ટોપ પેમે ટના િવશેષાિધકારો êુબ મયા$ દત હોય છે .

એન.

કોઈપણ સમયે તમે ઈટરનેટ / મોબાઇલ બેકંગ સેવાઓને નાપસંદ કર; શકો
છો. જો ક, તમાર તમારા િનણ$ય િવશે અમને |ણ કરવી પડશે અને ખાતર; કરવી
પડશે ક તમે જર; ઔપચારકતાઓ > ૂણ$ કર; છે .

ઓ

- તમને 4ય56તગત ર;તે |ર; કરવામાં આવતી નથી તે પાસવ સ$ અથવા [ુર=ા
માહતી ાxsત િવશેના કોઈપણ િવવાદમાં અમે તમને ાsત થ¨ંુ છે તેના >ુરાવા
તર;ક તમારા સાચા રnજ#ટર થયેલ સરનામા પર મોકq¨ંુ છે મા¶ તેને જ
સાPબતીના >ુરાવા તર;ક અમે આધાર રાખતા નથી

પી.

ºયાં [ુધી તમે >ુરતી અને સરળ સાવચેતી લો છો Hયાં [ુધી ઑનલાઇન બકyગ
સલામત અને અQુRૂળ છે . Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો ક તમે નીચે આપેલ સલાહને
અQુસરો છો:
i. અમાર; [ુરP=ત ઇટરનેટ બેકંગ સાઇટની સીધી જ Iુલાકાત લો. અય
સાઇટ અથવા ઈ-મેલ Pલyક {ારા ઍ6સેસ કરવાQંુ ટાળો અને છે તરામણી
વેબસાઈટથી ¼ુર રહવા દિશOત થતા ડોમેઈનQ ુ ં નામ ચકાસો.
ii. ºયાર તમા@ંુ સ¶ > ૂણ$ થાય Hયાર ઇટરનેટ બેકંગમાંથી લૉગ આઉટ કરો.
લૉગ

આઉટ કરવા માટ 'લોગ આઉટ' બટન વાપરvંુ જોઈએ, -થી સ¶

બંધ થઇ |ય. મા¶ િવyડો બંધ કર;ને ‘લૉગ ઓફ’ કરv ુ ં જોઈએ નહ.
iii. ºયાર તમા PC ઉપયોગમાં ન હોય Hયાર ‘લૉગ ઓફ’ કર; દv ુ ં જોઈએ.
iv. એરપોટ$ , રલવે #ટશસ, સાયબર કાફ અથવા કોઈ અય |હર નેટવક$ /
વાઈ-ફાઈ વગેર -વા અ[ુરP=ત નેટવ6સ$ પર ઇટરનેટ બેકંગનો ઉપયોગ
કરવાQ ુ ં ટાળv ુ ં જોઈએ.
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v. તમારા કો»s¨ુટર/લેપટોપને તમારા ાઉઝર(ઇટરનેટ એ6સsલોરર,

ૂગલ

uોમ, વગેર) ના નવા સં#કરણ (વઝ$ન) સાથે અપડટ કરો
vi. હકરો, વાયરસ ુમલા, અથવા કોઈપણ ¼ૂ િષત ોા»સ સામ ર=ણ માટ
[ુર=ા ોા»સ ઇ#ટોલ કરો
vii.

તમારા િસોર;ટ; અથવા એટ;વાયરસ ોામ િનયિમત ધોરણે

અપડટ કરો.
viii.

તમારા ઉપકરણ / લેપટોપ / મોબાઇલ વગેર અને બહારના લોકોની

સામીથી [ુરP=ત રાખવા માટ યોLય ફાયરવોલ ઇ#ટોલ કરો.
ix. તમાર; ઑપરટyગ િસ#ટમ પર 'ફાઇલ અને િટંગ શેરyગ' [ુિવધાને અ=મ
(disable) કરો.
x. ઈલે6ોિનક નાણાંક;ય 4યવહારો / ઇટરનેટ બેકંગ આયોજન કરતી વખતે
ુ લ ક;પેડનો ઉપયોગ કરો
ાધાયપણે વ¨$અ
ુ.

ઇટરનેટ બેકંગનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમાર; જવાબદાર;ઓ ઉપરાંત, બેકંગ
[ુિવધાઓ ઍ6સેસ કરવા માટ મોબાઇલ એxsલકશન અથવા સામાnજક મીડયાના
કોઈપણ અય #વપનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારા ઉપકરણને બચાવવા માટ
તમાર વધારાની કાળ લેવાની જર છે :
i. તમારા ઉપકરણમાં મોબાઇલ બકyગ સેવામાં લોગ ઇન કર;ને તેનાથી ¼ુર
રહશો નહ.
ii. મોબાઇલ બકyગ [ુિવધાનો અનિધRૃત ઉપયોગ રોકવા માટ તમારા
ઉપકરણને લૉક કરો.
iii.

તમા@ુ ડવાઇસ ખોવાઇ ક ચોરાઇ |ય તો શ તેટલી જલદ;થી

અમને [ ૂPચત કરો
iv.

ºયાર ºયાર નv ુ ં સં#કરણ (version) ર;લીઝ/અપેડ થાય Hયાર

તમાર; મોબાઇલ બકyગ એxsલકશનને અપેડ કરો.
v. તમારા મોબાઇલ પર નવીનતમ [ુર=ા પેચો (patches) ઉપલ§ધ થાય તે
[ુિનિ¬ત કરવા માટ તમાર; મોબાઇલ ઓપરટyગ િસ#ટમને અપડટ કરો
vi.

કોઈ અિધRૃત ડ;લર પાસેથી તમારા મોબાઇલ ફોનની ખર;દ; કરો.
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vii.

તમારા મોબાઇલ પર ડાઉનલોડ કરાયેલી બધી એxsલકશસની

અિધRૃ તતા ચકાસવા માટ ખાતર; કરો. અિવસનીય Úોતોમાંથી એxsલકશસ
ડાઉનલોડ કરશો નહi
આર.

એકવાર તમે તેનો ઉપયોગ કર; લો Hયારપછ; મોબાઇલ બેકંગ એxsલકશનમાંથી
લૉગ આઉટ થઇ |ઓ. તમા ખાE ુ ં અને 4યવહારોના ઇિતહાસને િનયિમતપણે
તપાસો.

એસ.

કોઈપણ ઈ-મેલ (અમાર; બકમાંથી મોકલવામાં આ4યા છે એમ દખાય તો પણ)
ના જવાબ તર;ક તમાર; ઇટરનેટ /મોબાઇલ બેકંગની [ુર=ા માહતી શેર કરશો
નહ અથવા તમારા પાસવડ$ ને કટ કરશો નહi. અમે આની તપાસ કર;એ તે માટ
તમે અમને |ણ કરો. તમાર; ઑનલાઇન બકyગ પીન અથવા પેમે ટ કાડ$ પીન
અથવા તમાર; પાસવડ$ માહતી |હર કરવા પોલીસ અથવા અમે ારય તમારો
સંપક$ કર;<ંુ નહi

ટ;.

મોબાઇલ

બેકંગ

[ુિવધામાંથી

ઉëવતી

ફરયાદો ાહક

ઓ»બ સમેન (બીઓ) યોજના હઠળ આવર; લેવામાં આવે છે .

. }. . #

+ 1T1N
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ફરયાદો બેકંગ

ું લા(#ંગ) છે -નો ઉપયોગ માણીકરણ uયા
પાસવડ$ એ અ=રોની એક ìખ

એ.

દર»યાન વપરાશકતા$ ની ઓળખ ચકાસવા માટ થાય છે . પાસવ સ$ મહHવ> ૂણ$
હોય છે -થી સંવદ
ે નશીલ ડટા અથવા ગંભીર માહતી ખોટા હાથમાં ન આવી
|ય.
બી.

તમારા ર=ણ માટ તેમની

sુ તતા અને [ુર=ાની ખાતર; કરવા માટ પાસવડ$ સ

અને પીન સંબિં ધત િનમા$ ણ, સંહ અને ટિમOનલ [ુર=ાની પિતઓ માટ અમે
hતરરાt;ય #વીRૃત ધોરણોની >ુtટ કર;<ં.ુ
સી.

અમે તમને તમાર;

PIN .અમાર; પાસે રકોડ$ પરના રnજ#ટડ$ સરનામે અથવા

યોLય ઓળખાણ પછ; અમાર; શાખા પર સીલબંધ કવરમાં મોકલી<ં.ુ તમે પણ
તમાર; સગવડ Iુજબ ઓનલાઈન /આઈ.વી.આર.એસ. {ારા અથવા ATM પર
િપન બનાવી શકો છો.
અમે ખાતર; કર;<ંુ ક તમાર; હાલની સંપક$ િવગતો (મોબાઇલ નંબર, ઈ-મેલ

ડ;.

આઈડ; અને લેડલાઇન નંબર) બક સાથે ર#ટર અને અપડટ કરવામાં
આવેલ છે .
ઈ.

તમારા ખાતાને [ુરP=ત રાખવા માટ, તમાર મજp ૂત (strong) PIN / પાસવડ$
પસંદ કરવા જોઈએ અને તેમને િનયિમત પે બદલવા જોઈએ.

. }. .

 PIN

1+ #

< 1GN  3 E 

) #+# 12

*/

# я/VC.

PIN / પાસવડ$ બનાવવા માટ:
એ.

મજp ૂત પાસવડ$ બનાવવા માટ નીચે આપેલા માગ$દશ$નોનો ઉપયોગ કરો:
• સરળતાથી શોધી શકાય એવા |ણીતા નામોનો ઉપયોગ કરશો નહi,(પોતે,પHની,
બાળકો, માતાિપતા, ીિતપા¶ 4ય56ત વગેર)
• તમારા િવશેની સામાય ર;તે ઓળખાયેલી હક;કતોનો ઉપયોગ કરવાQ ુ ં ટાળો (શોખ,
જમદવસો, િય રમતો, વગેર).
• શ§દકોશમાંથી મળે લા શ§દોનો ઉપયોગ કરશો નહ કારણક સો£ટવેર ોામ સંભિવત
શ§દો માટ શોધ કર; શક છે અને પાસવડ$ Q ું અQુમાન કર; શક છે . તેને બદલે
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અ<ુ જોડણીવાળા (misspelt) શ§દોQ ુ ં

સંયોજન (combination) કરો

-થી

શ§દકોશ ુમલો અટકાવી શકાય.
• ઓછામાં ઓછા છ ક વુ અ=રોનો ઉપયોગ કરો. -મ વુ અ=રો તેમ પાસવડ$ વુ
[ુરP=ત છે .
• કોઈ 4ય56ત / સો£ટવેર ોામને તમારા પાસવડ$ ની ધારણા કરવાQ ુ ં Iુµકલ
બનાવવા માટ અ=રો અને સંJયાઓનાં સંયોજનનો ઉપયોગ કરો.
• પાસવડ$ ને uક (crack) કરવાQ ુ ં વુ Iુµકલ બનાવવા માટ િવિશtટ(spcial)
અ=રો(character) [@, #,%, $, વગેર] નો ઉપયોગ કરો
• અપર અને લોઅર કસ અ=રોના સંયોજનનો ઉપયોગ કરો - વુ [ુરP=ત પાસવડ$
બનાવવા માટ સહાય કર છે .
બી..

*PIN બનાવવા માટ નીચેનાનો ઉપયોગ કરશો "h:
• જમ તાર;ખો, મહનાઓ ક વષ$;
• અQુuમ વાળ; સંJયાઓ (ઉ.દા 3456);
• નંબરના સંયોજનો -Q ુ ં સરળતાથી અQુમાન લગાવી શકાય છે (ઉ.દા 1111);
• તમારા ટPલફોન નંબરના ભાગો;
• તમારા કા સ$ પર - uમમાં Iુ¥ત થાય છે તે સંJયાઓના ભાગો;
• અય સરળતાથી [ુલ:ય 4ય56તગત ડટા (દા.ત. ¢ાઇિવyગ લાઇસસ, તમારા વાહન
નંબર અથવા અય સંJયાઓ - તમાર; સાથે સરળતાથી જોડાયેલ છે )

*   C >M3  +

+

+ 13~ 5N % <#.

તમારા ખાતામાં અનિધRૃત 4યવહારો અટકાવવા માટની સાવચેતીઓ:
'/ "h:
• કોઈ અય 4ય56તને તમા@ંુ કાડ$ , િપન, પાસવડ$ અથવા અય [ુર=ા માહતીનો
ઉપયોગ કરવાની મંBૂર; આપવી.
• તમાર; PIN, પાસવડ$ અથવા અય [ુર=ા માહતી લખવી અથવા રકોડ$ કરવી.
• તમારા ાઉઝસ$માં (-વા ક ઇટરનેટ એ6સsલોરર,

ૂગલ uોમ, ફાયરફો6સ, વગેર)

અથવા ઇ-કોમસ$ સાઇ¡સ પર અથવા મોબાઇલ હડસેટમાં તમારો પાસવડ$ (ઓ)
#ટોર કરવો.
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• તમારા ફોન પર તમા મોબાઇલ બકyગ લૉગ ઈન અને પાસવડ$ ને સાચવવો.
• બકના અિધRૃ ત િતિનિધઓ હોવાનો દાવો કરનારા સહત, કોઈપણને તમારા
એકાઉટની િવગતો, પાસવડ$ / િપન / OTP અથવા અય [ુર=ા માહતી આપવી.
• તમારા બક એકાઉટ ઓળખપ¶ો (-વા ક ઈટરનેટ બેકંગ પાસવડ$ , એટ;એમ િપન,
સીવીવી, કાડ$ સમાxsત તાર;ખ, વગેર) માટ > ૂછાતી કોઈપણ વાતચીતનો જવાબ
આપવો.
• [ુિવધા બંધ થવાની ધમક; આપતા અથવા ઉmેજક ઓફર કરતા, અથવા કોઈ અય
કારણોનો ઉqલેખ કરતા કોઈ સંદશનો િતસાદ પણ આપવો. પ¶ો, ઈ-મેqસ,
મોબાઇલ ફોન, એસએમએસ, વગેર {ારા આવા તમામ સંચાર અવગણવા જોઈએ.
• બનાવટ; ઓફર /લોટર; િવ-તા /ચો¤સ િવદશી સં#થાનો ક 4ય56તઓ {ારા
િવદશમાંથી િવદશી ચલણના ભંડોળના સ#E ુ ં રિમટસ, વગેરના િશકાર થv.ુ ં આમાં
આવી સં#થાઓ / 4ય56તઓના િતિનિધઓ તર;ક કામ કરતા ભારતીય રહવાસીઓ
શામેલ હોઈ શક છે
ઘણીવાર આ સંદશાઓ એક િમ¶, બક અથવા કોઈ અય કાયદસરના Úોત તરફથી
આવેલા હોય એમ દખાય છે - તમને ડઝાઇન કરલી ચો¤સ વેબસાઇ¡સ પર તમે
તમાર; વપરાશકતા$ (¨ુઝર)નામ અને પાસવડ$ અથવા uડટ કાડ$ માહતી -વી
તમાર; 4ય56તગત માહતી > ૂર; પાડો એવી ¨ુ56તઓ િનદ િશત કર છે .
• કોઈપણ શંકા#પદ ઈ-મેqસ / એસએમએસમાં Pલyક પર x6લક કરવી, અને ºયાં [ુધી
તમને Öોત ઈ-મેલ /એસએમએસ પર િવાસ થાય નહ Hયાં [ુધી તમાર; માહતી
> ૂર; પાડશો નહi.
•

તમારા પીસી /મોબાઇલ હડસેટમાં તમારો

પાસવડ$ દાખલ કરો Hયાર અથવા

ºયાર તમે એટ;એમ ક પૉઇટ ઓફ સેલ (પીઓએસ) કાઉટસ$ પર તમારા કાડ$ નો
ઉપયોગ કરો છો Hયાર PIN દાખલ કરતી વખતે અય કોઈ 4ય56ત જોવા દવી.
"3+'3:
•

િનયિમત ®તરાલે--ઓછામાં ઓછા દરક 3 થી 6 મહને, તમાર; PIN / પાસવડ$
બદલો. તમારા અગાઉના પાસવડ½Qંુ >ુનરાવત$ન કરશો નહi.
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•

તમારા PIN, પાસવડ$ અને અય [ુર=ા માહતીને યાદ રાખો અને તમે ાsત
કરલ કોઈ લેPખત સંચાર, જો કોઈ હોય તો, નાશ કરો.

•

તમારા કાડ$ ને તમાર; ®ગત ક#ટડ;માં [ુરP=ત ર;તે રાખવા માટ 4યાજબી પગલાં
લો અને તમાર; PIN, પાસવડ$ અને અય [ુર=ા માહતી હંમશ
ે ા

•

sુ ત રાખો.

Bુ દા Bુ દા કા સ$ અથવા ઉપકરણો માટ અલગ અલગ PIN અથવા પાસવડ$ નો
ઉપયોગ કરો.

•

તમારા ક»s¨ુટર / લેપટોપ માટ પાવર-ઑન / એ6સેસ પાસવડ$ નો ઉપયોગ કરો
અને તમારા ક»s¨ુટર / લેપટોપ /મોબાઈલ પર #u;નસેવર પાસવડ$ નો ઉપયોગ
કરો -થી તમાર; અQુમિત િવના કોઇ તેનો ઉપયોગ કર; શકશે નહi.
તમા ઈ-મેલ આઈડ; અથવા મોબાઇલ નંબરમાં કોઈ ફરફાર થાય તો તાHકાPલક
|ણ કરો.(બક અિધRૃત અિધકાર;ઓ અથવા અિધRૃત ચેનલ {ારા)

. }.d CMC / G)M
એ.

+ )GM T1N

અમે તમને તમે - કારQ ુ ં ખાE ુ ં

પસંદ ક¨Û ુ છે તેની સાથે સામાય ર;તે |ર;

કરવામાં આવE ુ ં એટ;એમ / ડPબટ કાડ$ ઓફર કર;<ં.ુ
બી.

નવા / રsલેસમેટ કા સ$ (ડPબટ તેમજ uડટ કા સ$) આવµયકપણે EMV Pચપ અને
PIN સ=મ કાડ$ જ હશે. જો તમે તેને ન ઈછતા હો તો તમે કાડ$ #વીકારવા માટ ના
પાડ; શકો છો

સી.

આ કા સ$ તમને 4ય56તગત ર;તે પહÆચાડવામાં આવે છે , કા સ$ િવતરત કરવાની
મંBૂર; આપતા પહલાં તમાર; ઓળખ િવશે અમને સંતોષ થવો જ જોઈએ

ડ;.

તમારા થમ કાડ$ સાથે તમારા કાડ$ ના ઉપયોગ િવષે િવગતવાર િનયમો અને શરતો,
જો તમા@ંુ કાડ$ ખોવાઈ |ય / તેનો ¼ુ@ુપયોગ થાય તો તમારા ખાતામાં થE ુ ં Qુકસાન,
-ના માટ તમે જવાબદાર હોઈ શકો છો અને અય સંબિં ધત માહતી આપતી સેવા
માગ$દિશOકા /સ:ય >ુ5#તકા મોકલી<ંુ

ઈ.

અમે તમને |ણ કર;<ંુ ક તમારા કયા ખાતાને કાડ$ થી ઍ6સેસ કર; શકાય છે . અમે
તમને |ણ કર;<ંુ ક તમને |ર; કરવામાં આવેl ું કાડ$ એક કરતાં વુ કાય$ (function)
કર; શક છે ક કમ અને જો એમ હોય તો તે કયા કાય½ છે ?
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એફ.

અમે તમને POS કાઉટસ$, એટ;એમ અને ફોર6સ 4યવહારો પર લા ુ થતી વત$માન
4યવહાર મયા$ દા િવશે સલાહ આપી<ં.ુ

.

અમે તમને તમારા કાડ$ પર લા ુ થતી ફ; અને ચાજ]સ ®ગે સલાહ આપી<ં.ુ

એચ.

Rૃપા કર;ને નીચેના પગલાં લઈને તમારા કાડ$ ને [ુરP=ત કરો:
• તમારા કાડ$ ને ાsત કયા$ પછ; તરત જ સાઇન અપ કરો.
• તમા કાડ$ બેદરકાર;> ૂવ$ક રાખશો નહ (ઉદા. વોલેટ-બટવો) અથવા એવી જLયાએ
રહવા નહ દો (ઉદા.તમા વાહન) ºયાંથી તેને |ણ થયા વગર ¼ૂ ર કર; શકાય.
• કોઈને પણ તમા કાડ$ આપશો નહ અથવા વેપાર; સં#થાઓ (દા.ત. ર#ટોરાં, પેોલ
પંપ, વગેર) સહત અય કોઇને તમારા કાડ$ નો ઉપયોગ કરવા દશો નહ.
• હંમશ
ે ા કાડ$ નો ઉપયોગ કયા$ પછ; તમા કાડ$ પાíં લેવાQ ુ ં યાદ રાખો.
• જો તમે તમા સરનાIંુ બદલો તો અમને દ#તાવે >ુરાવા સાથે તેની |ણ કરો
-થી ºયાર ºયાર જર પડ Hયાર, તમારા સાચા સરનામાં પર રsલેસમેટ કાડ$
મોકલાવી શક;એ.
• િવવાદત / િનtફળ એટ;એમ 4યવહારો સંબિં ધત ફરયાદો કાડ$ |ર; કરતી

બક

(અિધRૃત અિધકાર;ઓ અથવા ચેનલ {ારા) સાથે નÆધવામાં આવશે.

. }.e.  1 / / / &%
એ.

@"/3 /M . ( ")2)

અમે તમને તમારા કાડ$ અથવા િપનના અનિધRૃત ઉપયોગો, ખોવાઈ જv ુ ં અથવા
ચોર; ®ગે |ણ કરવા માટની કાય$ણાલીની |ણ કર;<ંુ

બી.

તમારા કાડ$ ના ખોવાઈ જવા અથવા ચોર; અથવા તમારા PIN અથવા પાસવડ$ ને કટ
કરવાના સંબધ
ં માં તમાર; <ંુ જવાબદાર; હશે તે અમે િનયમો અને શરતોમાં શામેલ
કર;<ંુ

સી.

કોઈપણ ઇલે6ોિનક 4યવહાર [ુિવધા સuય કરતા પહલાં અમે તમારો મોબાઇલ
નંબર અને

ºયાં ઉપલ§ધ હશે Hયાં ઈ-મેલ આઈડ; નÆધાવવા માટની =મતા > ૂર;

પાડ;<ં.ુ

60

ડ;.

અમે તમને 24 x 7 ના ધોરણે અનિધRૃત 4યવહાર ર;પોટ$ કરવા માટ સ=મ કરવા
માટ બુિવધ ચેનqસ દાન કર;<ં.ુ આ ચેનલો હqપલાઈન, એસએમએસ, ઈ-મેલ,
આઈવીઆર, વેબસાઇટ, વગેર હશે. તમે આવા 4યવહારોની |ણ તમારા પોતાની
શાખામાં પણ કામકાજના કલાકો દરિમયાન કર; શકો છો. વુમાં, અમે તમને અમાર;
ચેનqસની િવગતો પણ આપી<ંુ -ના {ારા તમે તમારા કાડ$ ને §લૉક કર; શકશો. અમે
તરત જ કાડ$ નો ઉપયોગ §લોક કયા$ ની >ુtટ મોકલી<ં.ુ

ઈ.

જો શ હશે તો, અમે એસએમએસ {ારા આપોઆપ જવાબ આપવાની [ુિવધા
આપી<ં.ુ જો ક અમાર; બધી

એસએમએસ ચેતવણીઓમાં અમારો તાHકાPલક સંપક$

કરવા માટ વૈકxqપક નંબર / મોબાઇલ નંબર /ઈ-મેલ આઈડ;. શામેલ હશે.
એફ.

અમે અમાર; વેબસાઇટના હોમ પેઈજ પર ફરયાદો નÆધાવવા માટ એક સીધી
કડ;(લiક) > ૂર; પાડ;<ંુ -માં અનિધRૃત ઇલે6ોિનક 4યવહારો ર;પોટ$ કરવા માટનો
ચો¤સ િવકqપ હશે.

.

અમે ખોવાઈ જવા / છે તરિપyડ;ની રપોટîગ િસ#ટમ દાન કર;<ંુ - ફરયાદ નÆધણી

નંબર સાથે સાથે ફ

રયાદની #વીRૃિત માટ તમને તાHકાPલક િતભાવ (ઓટો ર#પોસ

સહત) મોકલશે.
એચ.

-વી તમને ખબર પડ ક તમા@ંુ કાડ$ ખોવાઈ ગ¨ંુ છે અથવા ચોરાઇ ગ¨ંુ છે અથવા
કોઈ અય 4ય56ત તમાર; PIN, પાસવડ$ અથવા અય [ુર=ા માહતી ને તરત જ
બદલી નાખવા સાથે સાથે તે િવષે |ણે પણ છે તો તમાર અમને -ટલી બને તેટલી
જqદ; |ણ કરવી જોઈએ.
તમે અમને [ ૂPચત કરશો પછ;, અમે તાHકાPલક પગલાં લઈ<ંુ (-મ ક તમા કાડ$
§લોક કરવાQ ુ ં અથવા પીન ર;સેટ કરવી , - તે કસ હોઈ શક).

આઈ. એકવાર તમે અમને [ ૂPચત કરશો ક તમા@ંુ કાડ$ ખોવાઇ ગ¨ંુ છે અથવા ચોરાઇ ગ¨ંુ છે
અથવા તમાર; PIN અથવા પાસવડ$ ગટ થઇ ગઈ છે , તો તે સમય પછ; તમે તમારા
કાડ$ ના કોઈ પણ અનિધRૃત ઉપયોગ માટ જવાબદાર નહi રહો.
-.

અનિધRૃત 4યવહારની તમાર; ફરયાદ મÊયા પછ;, અમે તમારા ખાતામાં વુ
અનિધRૃ ત 4યવહારો અટકાવવા તાHકાPલક પગલાં લઈ<ં.ુ
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ક.

અનિધRૃત 4યવહારને લીધે Qુકસાન માટની જવાબદાર; - તે સમયે અમલમાં રહલ
િનયમનકારના િનયમનો પર આધારત હશે

એલ.

જો તમે અમને તમારા વત$માન સરનામાની |ણ કર; હશે તો, તમે તમા@ુ કાડ$ અને
જો લા ુ પડ તો, તમાર; PIN અને પાસવડ$ , ાsત કરતા પહલાં થતા Qુકસાન માટ
જવાબદાર નહi થાઓ.

એમ.

અમે ફરયાદો નÆધાવવા અને / અથવા ખોવાઈ ગયેલા/સમાધાન થયેલા

કા સ$

§લોક કરવા અને / અથવા ફરયાદો નÆધાવવા એટ;એમ #થળ પર એટ;એમ
ધરાવનાર; બેકની સંપક$ 4ય56ત /હqપ ડ#ક નો ટPલફોન /ટોલ ¹; નંબર દિશOત
કર;<ં.ુ Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો ક િનરાકરણ માટ તમે તમાર; ફરયાદો મા¶ તમા
કાડ$ |ર; કરનાર; બક ને જ નÆધાવો છો.
એન.

બધા એટ;એમ પર એટ;એમ પર આઈડ; દશા$ વવામાં આવે છે . ફરયાદ /[ ૂચન કરતી
વખતે તમાર તેને ટાંકv ુ ં (quote) જોઈએ. એટ;એમ ફરયાદો નÆધાવવા માટના ફોમ$
એટ;એમ #થળે ઉપલ§ધ હોય છે .

ઓ.

િનયત સમય મયા$ દાની ®દર અમે િનtફળ એટ;એમ 4યવહારોમાં ખોટ; ર;તે ઉધારલ
રકમની અમે ભરપાઈ કર;<ં.ુ િનધા$ રત સમયમયા$દાની બહારના કોઈપણ િવલંબ માટ,
અમે િનધા$ રત કયા$ Iુજબ વળતર  ૂકવી<ં,ુ જો ક 4યવહારના 30 દવસની ®દર
દાવો અમાર; (એટલે ક એટ;એમ કાડ$ |ર; કરતી બક) સાથે નÆધવામાં આવેલો હોવો
જોઈએ.,

પી.

િવવાદત એટ;એમ 4યવહારોના ક#સામાં, િવવાદનો િનકાલ થાય Hયાં [ુધી સંબિં ધત
કમેરાના ðટજને |ળવી<ં.ુ જો આવા રકોડ$ ની િનયત સાચવણીની અવિધની ®દર
િવવાદ ઉભો થશે તો જ આવા ðટજની ઍ6સેસ ઉપલ§ધ હશે.

. }.e.
એ.

&¡

S2+B/& +wx. @"/ 13%|N3 N%

я%

જો નીચેના સંજોગોમાં અનિધRૃત 4યવહારો થશે તો તમે ¢ 5 (R#/) я% માટ

હકદાર હશો:
i. અમારા પ=ે > ૂરક ¹ોડ / બેદરકાર;/ ઉણપ.
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ii. E ૃતીય પ=Q ુ ં ઉqલંઘન ºયાં િસ#ટમમાં ાંક ઉણપ હોય અને તમે અનિધRૃત
4યવહાર િવશે અમાર; પાસેથી સંચાર ાsત કરો તેના ¶ણ કાય$કાર; દવસની ®દર
અમને [ ૂPચત કરો છો.
અનિધRૃત 4યવહારો થવાને લીધે થતા Qુકશાન માટ નીચેના ક#સાઓમાં તમે

બી.

જવાબદાર રહશો:
i.

- ક#સામાં ºયાં તમાર; બેદરકાર;ને લીધે Qુકશાન થ¨ંુ છે , -મ ક ºયાં તમે ુકવણી
ઓળખો (credentials) શેર કયા$ છે , ºયાં [ુધી તમે અનિધRૃત 4યવહાર ®ગે અમને
|ણ નહ કરો Hયાં [ુધી તમાર સં> ૂણ$ Qુકશાન સહન કરvંુ પડશે. અનિધRૃત
4યવહારના રપોટîગ કયા$ પછ; કોઈપણ Qુકશાન અમે ભોગવી<ં.ુ

ii. - ક#સાઓમાં અનિધRૃ ત ઇલે6ોિનક બેકંગ 4યવહારોની જવાબદાર; ન તો અમાર;
ક ન તો તમાર; છે , પરં E ુ ાંક િસ#ટમમાં છે અને ºયાર તમારા તરફથી અમને આવા
4યવહાર [ ૂPચત કરવામાં િવલંબ થાય છે (તમારા તરફથી સંચાર ાsત કયા$ પછ;
ચારથી સાત કામકાજના દવસ) તો તમાર; િત 4યવહાર જવાબદાર;
4યવહારના

I ૂqય

અથવા

તે

આ િવષય પર સમય સમય પર |ર; કરલી રઝવ$

બકની માગ$દિશOકાઓમાં જણા4યા Iુજબની રકમ, - ઓછ; હશે તે, [ુધી મયા$ દત
રહશે.
iii. વુમાં, જો તમારા {ારા રપોટ$ કરવામાં િવલંબ કામકાજના સાત દવસ કરતાં વધાર
હશે તો અમારા બોડ$ {ારા મંBૂર કરલી નીિત અQુસાર તમાર; જવાબદાર; ન¤;
કરવામાં આવશે - |હર ડોમેન / અમાર; વેબસાઇટ પર ઉપલ§ધ રહશે. તમાર;
જવાબદાર; બાબતે ખાતાં ખોલવાના સમયે, આ િવષય પર આરબીઆઈના દશા
િનદ શોના અQુસધ
ં ાનમાં ઘડાયેલી

અમાર; નીિતની િવગતો આપી<ં.ુ આ િવષય

પરની અમાર; નીિત િવશે અમે તમામ ાહકોને 4ય56તગત ર;તે પણ |ણ કર;<ં.ુ

. }.e.d ¢ 5(R#/) я% / N%

я% M) 1N2 1) 9
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તમારા {ારા [ ૂPચત થયા પછ; આવી [ ૂચનાની તાર;ખથી 10 દવસની ®દર(વીમા દાવાના
પતાવટની રાહ જોયા િવના, જો કોઈ હોય તો) અમે તમારા ખાતામાં અનિધRૃ ત ઇલે6ોિનક
4યવહારમાં શામેલ રકમ જમા (શેડો રવસ$લ) કર;<ં.ુ આ જમા રકમ અનિધRૃત 4યવહારની
તાર;ખે રહલા I ૂqય -ટલી હશે.
વુમાં, અમે ખાતર; કર;<ંુ ક:
i.

તમાર; ફરયાદ ઉકલવામાં આવશે અને અમારા બોડ$ {ારા મંBૂર કરલી પૉPલસીમાં
ઉqલેખલ
ે સમયમાં, પરં E ુ ફરયાદની ાxsતની તાર;ખથી 90 દવસથી વુ નહ,
જવાબદાર; #થાિપત, જો કોઈ હોય તો, થશે તથા તમને આ િવષય પરની
આરબીઆઈની માગ$દિશOકાઓ Iુજબ તમને વળતર  ૂકવવામાં આવશે;

ii. જો 90 દવસની ®દર, અમે ફરયાદનો ઉકલ લાવવા અથવા તમાર; જવાબદાર;
િનધા$ રત કરવામાં, જો કોઈ હોય તો, અસમથ$ હોઈ<ંુ તો આરબીઆઈની
માગ$દિશOકાઓ Iુજબ તમને વળતર  ૂકવવામાં આવશે; અને
iii.

ડPબટ કાડ$ / બક ખાતાના ક#સામાં, તમને 4યાજQ ુ ં Qુકશાન નહ થાય, અને
uડટ કાડ$ ના ક#સામાં, તમાર કોઈ વધારાનો બોજો સહન નહ કરવો પડ.

. }.f )GM GN
એ.

ºયાર તમે uડટ કાડ$ માટ અર કરો, Hયાર અમે તમને ફ;, 4યાજ અને અય ચાજ]સ,
PબPલyગ અને ુકવણી, િનયત સમય કરતાં મોડા ુકવણી કરવાથી થતી રકમ
(ઓવરડ\ુ)ની ગણતર;ની પિત, મા¶ “બાક; લ0ુmમ રકમ” ની  ૂકવણી કરવાથી
થતી આિથOક અસરો, નવીકરણ (ર;¨ુઅલ) અને કાડ$ ની સેવાઓ બંધ કરવી ને લગતી
શરતો તથા િનયમો અને કાડ$ વાપરવા માટ તમને જર પડ; શક એવી અય કોઈપણ
માહતી સમ|વી<ં.ુ

બી.

અમે તમને નીચે જણા4યા Iુજબ દસનાં ફોટમાં સૌથી મહHવ> ૂણ$ િનયમો અને શરતો

(એમઆઇટ;સી) |હર કર;<ં.ુ
i. માક ટyગ દર»યાન "ફ; અને ચાnoસ" પર ની એમઆઇટ;સી
ii. એxsલકશન /#વાગત ક;ટ વખતે – અય બાબતોની સાથે સાથે, તમામ એમઆઇટ;સી*
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iii. uડટ કાડ$ PબPલyગ પર- ફ; અને ચાજ]સ તથા ઉપાડ (¢ોòગ) મયા$દા પર
એમઆઇટ;સી,
iv. ચાlુ ધોરણે િનયમો અને શરતોના કોઈપણ ફરફાર.
* ¶ાહત 4ય56ત {ારા છે તરપiડ;ના ક#સામાં અથવા ºયાં તમે કૌભાંડમાં ફાળો આsયો ન
હોય Hયાં તમાર; જવાબદાર;.
સી.

ºયાર તમે uડટ કાડ$ લો /અર કરો છો Hયાર અમે તમને લóયાંકત ટન$ એરાઉડ

સમય િવષે સલાહ આપી<ં.ુ અમે કાડ$ ોડ6¡સ પરની વાિષOક ફ; અને વાિષOક ટકાવાર; દરો
(એપીઆર) {×ટક ખર;દ; માટ અને રોકડ એડવાસ માટ અલગ ર;તે, (અલગ અલગ હોય
તો) સમાન ાધાયતા સાથે} ટાંક;<ં(ુ quote). એપીઆરની ગણતર;ની પિત, મોડ;
ુકવણીના ચાજ]સ, અને 4યાજની ગણતર; ®ગે #પtટપણે ઉદાહરણો સાથે સમ|વી<ં.ુ
માિસક #ટટમેટમાં બતાવવા ઉપરાંત આ પાસાં વેલકમ કટમાં બતાવવામાં આવશે. દર
મહ;ને મા¶ “¨ુનતમ ુકવણી” કરવાથી વાિષOક બાક; બેલે સ પર 4યાજની ુકવણી સાથે
લંબાશે, આ બતાવતી [ુચના તમામ માિસક #ટટમે¡સમાં અલગ ર;તે દિશOત કરવામાં
આવશે. માિસક uડટ કાડ$ #ટટમેટમાં બતા4યા Iુજબ જો તમે “બાક; ¨ુનતમ રકમ”
 ૂકવવાQ ુ ં પસંદ કરશો તો Pબન  ૂકવાયેલ રકમ પર લા ુ પડતો 4યાજ દર અને અય
ચાજ]સ પણ અમ દશા$ વી<ં.ુ
અમે એમઆઇટ;સીમાં િવિશtટ ર;તે સમ|વી<ંુ ક જો પાછલા મહનાના PબલQ ુ ં કોઈપણ
બેલે સ બાક; હોય તો "¹; uડટ સમયગાળા" નો લાભ જતો રહ છે .
જો અમે તમાર; ોફાઇલ ને uડટ કાડ$ |ર; કરવા માટ યોLય ગણી<ંુ તો અમે

ડ;.

િનtuય કાડ$ (ઉપયોગ કરવા માટ તૈયાર નથી) પણ |ર; કર;<ંુ અને જો તમે આ કાડ$
માટ તમાર; #વીRૃિત મોકલશો અને અય કોઈ શરતો - િનદ શ કરવામાં આવે તેને
આધીન, જો તમે કાડ$ સuય કરવાના જર; પગલાં લેશો તો જ આ કાડ$ સuય થશે.
ઈ.

જો અમે તમાર; સંમિત િવના કાડ$ સuય કર;એ અથવા - કાડ$ માટ તમે તમાર;
સંમિત આપી નથી તે માટ માટ Pબલ રBૂ કર;એ છ;એ તો અમે મા¶ તાHકાPલક ચાo
ઉલટાવી<ંુ એટlંુ જ નહ પણ ઉલટાવેલા ચાo કરતા બમણી રકમ પણ  ૂકવી<ં.ુ

એફ.

જો તમાર; લેPખતમાં સંમિત હશે તો જ અમે તમારા કાડ$ પર લોન/િધરાણ [ુિવધા

િવ#તાર;<ંુ અથવા િધરાણની મયા$ દાને વધાર;<ં.ુ ઇલે6ોિનક માKયમથી ાsત થયેલ
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સંમિત, ºયાં તમે ખાસ કર;ને ાઝે6શન

માય કરો છો

અને જો તમે એમઆઇટ;સી

વાંયા હોય અને ºયાં આવા સંમિતના ડnજટલ રકો સ$ને સંમિતના >ુરાવા તર;ક
>ુનઃાsત કરવામાં આવી શક છે Hયાં તેને સંમિત ગણવામાં આવશે.
.

અમે તમારા {ારા નામાંકત 4ય56ત (ઓ) ને ઍડ-ઑન (વધારા)Q ુ ં કાડ$ (ઓ) |ર;

કર; શક;<ં.ુ
જો તમે કહશો તો તમને આપવામાં આવેલ ઍડ-ઑન કાડ$ (ઓ) માટ અમે િધરાણ
મયા$ દા (એકંદર મયા$ દાની ®દર) સેટ કર;<ં.ુ આવા વધારાના કાડ$ ધારકો {ારા
કરવામાં આવેલા તમામ 4યવહારો માટ તમે જવાબદાર રહશો.
એચ.

જો તમારા uડટ કાડ$ ની મયા$ દા ઘટાડવાની દરખા#ત કરવામાં આવશે તો અમે તમને
¶ીસ દવસની નોટસ આપી<ંુ િસવાય ક તમે િવનંિત ન કર; હોય, અને એસએમએસ
/ ઈ-મેલ / લેટર {ારા તમને તેના કારણની |ણ પણ કર;<ં.ુ

આઈ.

અમે ખાતર; કર;<ંુ ક રદ કરવા/ મયા$ દામાં ઘટાડો કરવાની તમાર; િવનંતીQ ુ ં પાલન
થાય અને લેPખતમાં અથવા અમાર; સાથે ર#ટર થયેલ ઈ-મેલ આઈડ; {ારા ાsત
થયેલ િવનંતીના 7 કામકાજના દવસની ®દર તમને uડટ કાડ$
મયા$ દામાં ઘટાડો કરવા / uડટ કાડ$

બંધ કરવા ક

રદ કરવા/

ઘટાડા /®ગે >ુtટ આપી<ં,ુ

શરત એ ક બાક; રકમ, જો કોઈ હોય, તો તેની પતાવટ / ુકવણી કરવામાં આવે.
-.

જો તમે અમને બાક; નાણાંની ુકવણીમાં ક[ુર કરશો તો કાડ$ ધારક તર;ક, તે જ
=મતામાં, બેકની ક#ટડ;માં

ક

બેકના કબ|માં બક પાસેના કોઈ પણ ખાતામાં તમે ધરાવતા તમામ જમા નાણાં પર
અમે

> ૂવા$ િધકાર(લીયેન) I ૂકવાનો તથા સેટ-ઓફ કરવાનો અિધકાર ધરાવી<ં.ુ અમે

તમને ઈ-મેલ {ારા તમારા રnજ#ટડ$ ઈ-મેલ આઇડ; /રnજ#ટડ$ મોબાઇલ નંબર અથવા
પ¶ પર તમારા ડપોPઝટ ખાતા પર લીયેન/હોqડ Iુકવાના ¶ણ દવસની ®દર આ
®ગેની |ણ કર;<ં.ુ
ક.

જો અમે અમારા uડટ કાડ$ ધારકોને વીમા કંપનીઓ સાથે જોડાણ કર;ને કોઈ વીમા
કવર ઓફર કર;<ંુ તો અમે આક5#મક I ૃH¨ુ અને અપંગતા લાભોના સંબધ
ં માં તમાર;
પાસેથી લેPખતમાં વીમા કવર માટ નોિમનીની
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િવગતો મંગાવી<ં.ુ વીમા કવર

સંબિં ધત દાવાઓ સંભાળતી વીમા કંપની {ારા સંબિં ધત નોિમનેશનની િવગતો
નÆધવામાં આવે એની અમે ખાતર; કર;<ં.ુ
એલ.

કાડ$ રBૂ કયા$ વગરના(સીએનપી) નીચા I ૂqયના ઓનલાઈન 4યવહારોને સરળ
બનાવવા

કાડ$ ની [ુિવધા આપવા માટ, વધારાના પરબળના

માણીકરણ

(એએફએ) ની આવµયકતાઓને હળવી કરવામાં આવી છે . તદQુસાર, અમે (કાડ$ |ર;
કરનાર; બક) તમને એક વૈકxqપક ધોરણે " ૂકવણી માણીકરણ ઉકલો "(payment
authentication solution) ઓફર કર;<ં.ુ તમાર; સંમિત લેવા અને તમારા િવકqપને
સuય કરવા માટ, અમે એક સમયની (one time)ર#શન uયા માટની [ુિવધા
આપી<ં.ુ
આવા સોq¨ુશસ હઠળ એએફએ માટની ×ટછાટો 4યવહાર દ;ઠ વુમાં વુ
`.2000/- (અથવા િનયમનકાર {ારા વખતોવખત - ન¤; કરવામાં આવે) ના
I ૂqયના CNP 4યવહારો માટ લા ુ પડશે. અમે તમને 4યવહાર દ;ઠ ઓછ; મયા$ દાઓ
સેટ કરવા માટ પણ સગવડ આપી<ં.ુ
એમ.

અમે કોઈપણ અનિધRૃત ઇલે6ોિનક 4યવહારની જવાબદાર; આ કોડની કલમ
8.17.4.2 Iુજબ વાહન કર;<ં.ુ

. }.f. )GM GN &+%/
એ.

તમારા uડટ કાડ$ ખાતાQ ુ ં સંચાલન કરવામાં અને ખર;દ;ઓ / રોકડ ઉપાડની િવગતો
તપાસવા માટ, અમે તમને તમારા uડટ કાડ$ થી /કાડ$ નો ઉપયોગ કર;ને લેવડદવડની
િવગતો સાથેQ ું માિસક #ટટમેટ િનઃ<ુqક મોકલી<ં.ુ દર મહનાની > ૂવ$િનધા$રત તાર;ખે
પો#ટ અથવા Rુરયર {ારા તમારા મેઇPલyગ સરનામા પર, અથવા જો તમે ઈછતા હો
તો અમાર; સાથે નÆધાયેલા સરનામાં પર ઈ-મેલ {ારા uડટ કાડ$ Q ું #ટટમેટ
મોકલવામાં આવશે. ઇટરનેટ બેકંગ પર જોવા માટ પણ આ #ટટમેટ ઉપલ§ધ
કરવામાં આવશે. અમે ખાતર; કર;<ંુ ક ખોટા Pબqસ બનાવવામાં આવતાં નથી અને
|ર; કરવામાં આ4યા નથી અને અમે એવા ખચ$ વ[ ૂલ નહ કર;<ંુ - અમારા {ારા
[ ૂPચત કરવામાં આ4યા નથી. જો કોઈ Pબલ સામે ફરયાદ કરવામાં આવે તો અમે તેQ ુ ં
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#પtટ;કરણ આપી<ંુ અને જો જર; હશે તો, 60 દવસના મહmમ સમયગાળામાં તમને
રBૂ કર;<ં.ુ જો કોઈ ખોટા ચાo ઉલટાવી દવામાં આવે તો, તે રવસ$લને

લેણાંની

પતાવટ તર;ક ગણવામાં આવશે નહi.
બી.

જો આ િનવેદન ાsત ન થાય તે સમયે, અમે ઇછ;એ ક તમે અમાર; સાથે સંપક$ કરો
-થી

અમે

િવગતોને

ફર;થી

મોકલવાની

ગોઠવણ

કર;

શક;એ -થી

તમને

સમયસર. ૂકવણી કરવા અને કોઈ વાંધો હોય તો તેQ ુ ં Kયાન ખચવા સ=મ કર;
શક;એ.
સી.

ફ; અને ચાજ]સ તથા િનયમો અને શરતોની [ુPચમાં ફરફારો ®ગે અમે |ણ કર;<ંુ
/ [ ૂPચત કર;<ં.ુ સામાય ર;તે, ફરફારો (4યાજ દરો િસવાય અને - િનયમનકાર;
આવµયકતાઓના પરણામપે છે ) ઓછામાં ઓછ; એક મહના નોટસ આsયા પછ;
ભાવી અસરથી બનાવવામાં આવશે. આ ફરફારોને

માિસક #ટટમેટ ઓફ એકાઉટ

અથવા તેની નકલ સાથે [ ૂPચત કરવામાં આવશે. ડફોqટના ક#સામાં, uડટ
ઇફોમ°શન કંપનીઓ (સીઆઇસી) ને તેની |ણ કરવામાં આવશે.
ડ;.

uડટ ઇફમ°શન કંપનીઓને uડટ કાડ$ ધારકની ડફોqટ 5#થિત િવશેની

|ણ કરતા

પહલા, અમે કાડ$ ધારકને પયા$ sત નોટસ ફાળવવા સહત બોડ$ {ારા મંBૂર કરલી
કાય$વાહ;Qંુ પાલન કર;<ં.ુ ખોટા PબPલyગQ ુ ં રવસ$લ હોવા છતાં પણ [ ૂPચત કયા$
વગરના ચાo CIC ને રપોટ$ કરવાQંુ કોઈ કારણ નહi હોય. જો અમે ચાoના
રવસ$લને

સેટલડ (SETTLED) તર;ક લઈ<ંુ તો અમે સીઆઇસીને પતાવટ ®ગેની

|ણ કર;<ંુ અને તમને પણ સી.આઇ.સી.ને અહવાલ આપવાની |ણ કર;<ં.ુ

.

 # E 67%/ (<GN M£ */GBD1)

અમે સેબી (»¨ુ¨ુઅલ ફંડ) અને આઈઆરડ;એઆઇ (વીમા ોડ6¡સ) -વા સંબિં ધત
રL¨ુલટ
ે સ$ {ારા |ર; કરાયેલા નÆધણી માણપ¶ની શરતો Iુજબ કોપ½રટ એજસીની
4યવ#થા હઠળ પેશન ફંડો, »¨ુ¨ુઅલ ફં સ અને વીમા વગેર -વા ¶ી| પ=ના ઉHપાદનોQ ુ ં
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િવતરણ કર;એ છ;એ. વીમા ઉHપાદનોના વેચાણ માટ અમાર; પાસે IRDAI (કોપ½રટ
એજ¡સના રnજ#શન) રL¨ુલશ
ે સ 2015 Iુજબ બોડ$ {ારા મંBૂર થયેલી પૉPલસી છે .
એ.

જો અમે કોઈ રોકાણ/એસેટ મેનજ
ે મેટ કંપની અથવા વીમા કંપનીના એજટ તર;ક,
»¨ુ¨ુઅલ ફંડો અથવા વીમા ોડ6¡સ સહત કોઈપણ કારની રોકાણ ોડ6¡સ
ઓફર કર;<ંુ તો અમે તમને |ણ કર;<ં.ુ અમારા #થાનનો ઉપયોગ કર;ને અમારા
વતી E ૃતીય પ= ઉHપાદનો વેચતી અથવા માક ટyગ કરતી કોઈપણ 4ય56ત માટ અમે
જવાબદાર છ;એ.

બી.

અમે ખાતર; કર;<ંુ ક અમે - બધા રોકાણ અને વીમા ોડ6¡સ વેચીએ છ;એ તે
હાલના િનયમો અને િનયમનો અQુસાર છે .

સી.

ºયાર તમે અમાર; પાસેથી બૅકંગ સેવા અથવા ઉHપાદનનો ઉપયોગ કરો છો, Hયાર
અમે તમને કોઈપણ E ૃતીય પ= ઉHપાદનની ખર;દ;/ સ§#uાઇબ કરવાની ફરજ
પાડતા નથી.

ડ;.

અમાર; પાસેથી લીધેલી લોન માટ આપના {ારા આપવામાં આવતી િસોરટ;ઝના
ક#સામાં, અમે તમને

કોઈ ચો¤સ દાતા / સમાન સં#થા

પાસેથી તમારા {ારા

વીમા કવચ લેવાય તેની પર આહ નહi રાખીએ. અમારા {ારા ઓફર થતી વીમા
ોડ6¡સ લેવી, જો કોઈ હોય તો, એ મા¶

#વૈxછક આધાર રહશે. તમે તમાર;

પસંદગીના સેવા દાતા પાસેથી વીમા કવર મેળવવા માટ Iુ6ત હશો.
ઈ.

અમે િનયિમત સમયાંતર અમારા શાખામાં વેચવામાં આવતા ઉHપાદનોના ફાયદાઓ
િવષે

|હરાત / નોટસ બોડ$ / વેબસાઈટ પર માહતી / પિ¶કાઓના િવતરણ

વગેર {ારા અને જો તમે આવી માહતી ાsત નહ કરવાQ ુ ં પસંદ ના ક¨Û ુ હોય તો, ઈમેqસ અને એસએમએસ {ારા પણ તમને િશP=ત કર;<ં.ુ
એફ.

અમે ખાતર; કર;<ંુ ક શાખામાં વેચાયેલી તમામ રોકાણ અને વીમા ોડ6¡સ ®ગે
તમને એવી 4યકતઓ {ારા સમ|વવામાં આવી

ક -ઓ ઉHપાદનો વેચવા માટ

યોLય ર;તે લાયક અને િશP=ત હોય.
.

અમે તમને ઓફર કરાતી ોડ6ટની િવગતવાર શરતો અને િનયમો >ુરા પાડ;<ં.ુ
(»¨ુ¨ુઅલ ફંડ ના ક#સામાં IુJય માહતી મેમોરડમ અને વીમા ઉHપાદનોના
ક#સામાં ોડ6ટ ોશર, વેચાણ #પtટ;કરણ).
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એચ.

તમને રોકાણ/વીમા ોડ6¡સ વેચતા પહલા અમે યોLય ાહક િનtઠા (customer due
diligence) પગલાં લા ુ પાડ;<ં.ુ

આઈ. જો અમને લાગશે ક તમારા માટ તે ઉPચત અને યોLય છે તો જ અમે તમને મા¶ એ
ોડ6ટ વેચી<ં.ુ
-.

તમારા {ારા આવµયક માયતા પછ;/અિધRૃત ઇલે6ોિનક માKયમો {ારા અથવા
લેPખતમાં સ§#uાઇબ કરવા માટ, અથવા ોડ6ટ લેવા માટ સંમિત આsયા પછ;થી જ
અમે ઓફર કરાયેલ ોડ6ટ માટ જર; અર અને દ#તાવેકરણ મેળવી<ં.ુ

ક.

અમે ખાતર; કર;<ંુ ક યોજના Iુજબ તમામ ઔપચારકતાઓ (તબીબી પર;=ા સહત)
> ૂણ$ થયાના 30 દવસની ®દર િનવેદન / નીિત દ#તાવેજો તમને િવતરત કરવામાં
આવશે.

એલ.

અમે એસઆઇપી, નવીનતમ એનએવી, પાકવાની તાર;ખ, િિમયમ  ૂકવણીની િનયત
તાર;ખ, વગેર -વી મહmમ શ "વેચાણ પછ;ની સેવાઓ" (After Sales Service)
> ૂર; પાડવાQંુ આયોજન કર;<ં.ુ

એમ.

સેવા દાતાઓ પાસેથી લીધેલા યોજના /ઉHપાદનોની કામગીર; પર તમને સામિયક
માહતી અપાશે. જો તમાર કોઇ ચો¤સ [ુિવધાની જર હોય, તો તમાર; પાસેથી
ચો¤સ િવનંિત ાsત થયા પછ; અમે તમને તે [ુિવધા આપી<ં.ુ

એન.

»¨ુ¨ુઅલ ફંડ / વીમા / અય નાણાંક;ય કંપનીઓ પાસેથી તેમના ઉHપાદનોના
િવતરણ માટ મળે લી તમામ કિમશન / અય ફ;ની િવગતો અમે બેકની વેબસાઈટ
પર |હર કર;<ં.ુ

ઓ.

વીમા / »¨ુ¨ુઅલ ફંડ / અય E ૃતીય પ= રોકાણ ોડ6¡સ -વી પેરા બેકંગ
v ૃિmઓના વેચાણ વખતે અમે આરબીઆઈની માગ$દિશOકાઓQ ુ ં પાલન કર;<ં.ુ

પી.

અમે ખાતર; કર;<ંુ ક િવિવધ ોડ6¡સQ ુ ં વેચાણ કરવા સંબિં ધત સેવાઓના ચાજ]સ
દિશOત કરવામાં આવશે અને તમને ઉપલ§ધ કરાવવામાં આવશે.

. 8 & 'N ()GM 61+2p.) 4& 
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અમે િધરાણ પરામશ$ [ુિવધા > ૂર; પાડવાનો યHન કર;<ં.ુ તે ક¥ પર તમને સેવાનો લાભ
લેવા માટ સ=મ બનાવવા માટ ºયાં પણ આવી [ુિવધા ઉપલ§ધ હશે Hયાં, અમે કોઈ ચો¤સ
ક¥ોમાં અમાર; શાખામાં, તે ક¥ પર કોઈ પણ બક {ારા #થાિપત કરાયેલા કાઉસેPલyગ
ક¥ોના સરનામા, સમય વગેરને દિશOત કર;<ં.ુ
.

) /T1N +=

જો તમે કહશો તો અમે તમને તમારા ખચ° તમારા 4યવહારોને લગતા રકોડ$ ઉપલ§ધ
કરાવી<ં,ુ , જો ક

આ કારના રકોડ$ િનધા$ રત અવિધની ®દર હોવા જોઈએ.

8. ¤3 3 <# / &'woMx.
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એ.

જો અમે અમાર; શાખા બંધ કરવાની યોજના ધરાવીએ છ;એ અથવા જો અમે અમાર;
શાખા ખસેડ;એ છ;એ અથવા અમે તમને બેકંગ સેવાઓ આપવાQ ુ ં ચાlુ રાખી શકતા
નથી, તો અમે તમને આપી<ં-ુ
i. જો તે ક¥માં કામ કરતી કોઈ પણ બકની શાખા ન હોય તો બે મહનાની નોટસ;
ii. અય તમામ ક#સાઓમાં એક મહનાની નોટ;સ

બી.

જો અમે શાખા ખસેડ;<ંુ તો અમાર; શાખાના નવા #થાનના સં> ૂણ$ સરનામાની અમે

તમને |ણ કર;<ં.ુ
સી.

અમે તમને શાખાના કામકાજના સમયના કોઈપણ ફરફાર ®ગે |ણ કર;<ં.ુ

. 3 1+'
એ.

બક ખાતાઓ ખોલવા માટ સમય સમય પર RBI / ભારત સરકાર (.ઓ.આઈ.) {ારા
|ર; કરવામાં આવેલા) અમે તમારા ાહકને |ણો (કવાયસી) / એટ-મની
લોડરyગ (એએમએલ) પરની [ ૂચનાઓના પાલનને આધાર કોઈ પણ લ0ુmમ
બેલે સની આવµયકતા િવના 'બેPઝક સેિવyLસ બૅક ડપોPઝટ એકાઉટ' (બીએસબીડ;
ખાતાં) / #મોલ એકાઉટ અને જન-ધન એકાઉટ ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ કોઈપણ ચાo
વગર અમે એટ;એમ કાડ$ અથવા એટ;એમ-કમ-ડPબટ કાડ$ [ુિવધા સહત મીનીમમ
સામાય [ુિવધાઓ પણ ઓફર કર;<ંુ /> ૂર; પાડ;<ંુ - તમને જણાવવામાં આવશે.
ખાE ુ ં ખોલવાના સમયે તમને પારદશ$ક ર;તે સંબિં ધત િવગતો જણાવવામાં આવશે.

બી.

અમે સરળ કવાયસીના ધોરણોના આધાર આવા ખાતાં ખોલવા માટની [ુિવધા પણ
િવ#તાર;<ં.ુ જો ક, વુમાં િતબંધોને આધીન આવા એકાઉ¡સને "નાના એકાઉ¡સ"
તર;ક ગણવામાં આવશે - તમને સમજવામાં સરળ અને #થાિનક ભાષામાં
જણાવવામાં આવશે.

સી.

અમે અમાર; તમામ શાખાઓમાં પણ ¾{ભાષી / િ¶ભાષીમાં "બેPઝક સેિવyLસ બૅક
ડપોPઝટ એકાઉટ" ખોલવાની જરયાતો અને "નાના ખાE"ુ ં / જન-ધન ખાE ુ ં
ખોલવા માટ સરળ કવાયસીના ધોરણો હઠળ આવµયક દ#તાવેજો પણ આગવી ર;તે
દશા$ વી<ં.ુ
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ડ;.

ઉપરના િવશે અમે અમારા #ટાફમાં, ખાસ કર;ને ¹ટલાઈન #ટાફમાં | ૃિત લાવવા,
તાલીમ આપવા સહત, પગલા લઈ<ં.ુ

ઈ.

અમે એક મહનામાં ચો¤સ ઉપાડની સંJયા સાથે એકાઉ¡સને |ળવી રાખv,ુ ં જનરલ
uડટ કાડ$ અને ઇલે6ોિનક sલેટફોમ$ મારફતે રાºય અને ક¥ સરકારો તરફથી મળતા
લાભોની તબદ;લી

(ાસફર) -વી I ૂળ ૂત બૅકંગ [ુિવધાઓ િનઃ<ુqક, દાન

કર;<ં.ુ
એફ.

જો તમે ઈછો તો, અમે તમને કોઈ પણ <ુqક વગર

અથવા ઓછા ચાજ]સ {ારા

I ૂqય વિધOત સેવાઓ દાન કર;<ંુ - તમે |ણતા હો અને સમજતા હો એવી
ભાષામાં અગાઉથી [ ૂPચત કરવામાં આવશે.
.

જો [ુિવધાઓ, 4યવહારો અથવા ચાજ]સમાં કોઈ ફરફાર થશે તો, તે અમલમાં આવે
તેના એક મહના પહલા તમને તેની |ણ કરવામાં આવશે.

એચ.

જો કોઈ ફરફારો થશે તો શાખાના નોટ;સ બોડ$ પર દિશOત કર;ને, અથવા Pબઝનેસ
કોરસપોડટ {ારા અથવા પ¶ો, વગેર -વા તમારા માટ ઉPચત માKયમ {ારા સંચાર
કરવામાં આવશે.

આઈ. ºયાં અમાર; કોઈ શાખા નથી, Hયાં અમે આરબીઆઇ સાથે ન¤; થયેલ માગ$દિશOકાઓ
અને રોડ-મેપ Iુજબ Pબન-બેકંગ િવ#તારોમાં ખાતા ખોલાવવા, રકમ અને
4યવહારોની સંJયાના આધાર નાણાં ઉપાડવા અને જમા કરવા, બેલે સ > ૂછપરછ,
વગેર માટ તેમજ એક જLયાએથી બી| #થળે પૈસા ાસફર કરવાની સવલત > ૂર;
પાડવા 4યાપાર કોરસપોડટ (બીસી) /Pબઝનેસ ફિસPલટર(બીએફ) રાખવાનો યાસ
કર;<ં.ુ
-.

અમે મોબાઇલ બેકંગ [ુિવધાઓ > ૂર; પાડવાનો પણ યાસ કર;<ં.ુ

ક.

અમે મોબાઇલ ફોન, એનઇસીએસ, એનઇએફટ; વગેર સહત નાણાં મોકલવા માટના
અય ઇલે6ોિનક sલેટફોમ$ > ૂરા પાડવાનો પણ યHન કર;<ં.ુ

એલ.

અમે બેકંગ આઉટલેટ / બીસી / બીએફની તમામ  ૂલો અને િતિનિધHવ
(omission and commission) ના તમામ કાય½ માટ જવાબદાર થઈ<ંુ અને તેમની
િવ@ુ  નÆધવામાં આવેલી કોઈપણ ફરયાદની તપાસ કરવામાં આવશે.
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એમ.

જર હશે તો અમે, િધરાણ [ુિવધા માટ અર કરતી વખતે તમને જણાવવામાં
આવતા િનયમો અને શરતોને આિધન, પરવડ એવા ખચ° uડટ [ુિવધા આપી<ં.ુ

એન.

અમે તમને તમાર; લોન એxsલકશનની uયા માટ જર; છે એ લ0ુmમ માહતી,
આવી લોનોને લા ુ પડતી સૌથી મહHવની શરતો અને િનયમો, બકને ચાo થઈ શક
તે સીોર;ટ;ઓ, 4યાજ લા ુ પાડવાની પિત અને સામિય6તા, >ુનઃુકવણી uયા,
વગેર સહત ઉપલ§ધ િવિવધ િધરાણ યોજનાઓ િવશે સમ|વી<ં.ુ

ઓ.

અમે એમએસઇના ાહકોને લોન િસવાયQ ુ ં િધરાણ ક ºયાં

`.10 લાખની ચી

કોલેટરલ Iુ6ત મયા$ દા લા ુ પડ છે , ાધાયતા સે6ટર હઠળ સરકાર ાયોnજત
યોજનાઓ માટ `એક લાખ [ુધીની િધરાણની મયા$ દા માટ કોલેટરલ િસોરટ; પર
આહ નહi રાખીએ. અમે

`4 લાખ [ુધીની અથવા િશ=ણ લોન યોજના હઠળ

વખતો વખત [ુધારવામાં આવતી મયા$ દા [ુધીની

િશ=ણ લોન માટ

કોલેટરલ

િસોરટ; પર આહ નહi રાખીએ.
પી.

જો તમારા {ારા લેવામાં આવેલી િધરાણ [ુિવધાઓમાં કોઈ પણ નાણાંક;ય Iુµકલીનો
સામનો કરવો પડàો હશે, તો અમે સહાQુ ૂિત> ૂવ$ક અને હકારાHમક ર;તે આવા કસોની
િવચારણા કર;<ં.ુ

ક¨ં.ુ

અમે તમાર; Iુµકલીઓને ¼ૂ ર કરવામાં સહાય કર;એ તે માટ અમને મદદ કરવા માટ
તમે અમને ઉપર જણાવેલ કોઈપણ નાણાંક;ય Iુµકલી િવશે |ણ કર; શકો છો. તમામ
કારની લોન માટ તમાર; લોન અર પર uયા કરતી વખતે અમે તમાર;
(4ય56તગત દવાદારો અને #વ સહાય Bૂથો (એસએચ) અને સં¨6ુ ત જવાબદાર;
Bૂથો (-એલ)

પાસેથી "કોઈ લેણાં નથી" (no due certificate) માણપ¶ નો

આહ નહ રાખીએ, િસવાય ક કોઈ ખાસ સરકાર ાયોnજત #ક;મ પોતે "કોઈ લેણાં
નથી" માણપ¶ મેળવવા માટ જોગવાઈ કરતી હોય.
આર.

ºયાં ઇછનીય છે , અમે તમને તમાર; Iુµકલીઓને ¼ૂ ર કરવા, >ુન@ુHથાન(revival)
પેકજ

અપાવવા માટ મદદ કરવા યાસ કર;<ં,ુ જો આપણે બંનન
ે ા હતમાં આv ુ ં

પેકજ ઇછનીય ગણવામાં આવે તો.
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એસ.

અમે માહતી અને સંચાર તકનીક (આઇસીટ;) સ=મ sલેટફોમ$ હઠળના ઉપકરણોનો
ઉપયોગ કર;ને ખાતા ધારકોને સામાય શાખા હઠળ અથવા તો વૈકxqપક ચેનલ {ારા,
બક ખાતા સંચાPલત કરવાની ર;ત માટ તમને િશP=ત કર;<ંુ અને માગ$દશ$ન આપી<ં.ુ

ટ;.

ાહકોને િશP=ત કરવા અમે નાણાંક;ય સા=રતા v ૃિmઓ હાથ ધર;<ં.ુ

¨ુ.

લóય Bૂથ {ારા સહયોગ સાથે નગરો અને ગામોમાં નાણાંક;ય સમાવેશના કારણને
ોHસાહન આપવા માટ અમે ક»પ, ¼ુકાનો અને ટાઉન હોલ ઇવે¡સQ ુ ં આયોજન કર;<ં.ુ

વી.

અમે સામાય ર;તે દશમાં અને ખાસ કર;ને બકમાં, નાણાંક;ય સમાવેશ યHનો િવશે
સમ #તર અમારા #ટાફને િશP=ત કરવા બકમાં એક પિત રBૂ કર;<ં.ુ

ડબq¨ુ.

ºયાં નાણાંક;ય સમાવેશ પગલાં હાથ ધરવામાં આ4યા છે એવા Pબન-બક
િવ#તારોમાં બકના યHનોના ®િતમ અમલીકરણની ખાતર; કરવા માટ અમે બકના
અિધકાર;ઓ {ારા િનયિમત / સતત Iુલાકાતોની એક ગોઠવણ કર;<ં.ુ

એ=.

અમે તમાર; ફરયાદોને, જો કોઈ હોય તો તરત જ હાથ પર લેવાનો

યHન કર;<ંુ

અને તેમને સૌથી પહલાં ઉકલવા યાસ કર;<ં.ુ
વાય. જો તમાર બક અથવા તેના બેકંગ આઉટલેટ / બીસી / બીએફ િવશે કોઈ ફરયાદ
હોય, તો અમે ફરયાદ દાખલ કરવાની પKધિત િવષે અને બકમાં ફરયાદોના
િનરાકરણ માટની પKધિત,

તથા જો તમાર; ફરયાદQ ુ ં િનરાકરણ ન થાય અથવા

તમારા સંતોષ Iુજબ િનરાકરણ ન થાય તો બકyગ લોકપાલ યોજના િવષે અમે તમને
|ણ કર;<ં.ુ
ઝેડ

અમે નાણાંક;ય સમાવેશ કાય$uમનો

4યાપક ચાર કર;<ંુ

અને િવિવધ ઉHપાદનો

અને સેવાઓ િવશે ાહકોને િશP=ત કર;<ં.ુ

. >? ./
એ.

  + 1'B

+

@AB !

અમાર; સાથે બેકંગ 4યવહાર કરવાQ ુ ં સરળ અને અQુRૂળ બનાવવા માટ અમે
વરtઠ નાગરકો, અલગ ર;તે સશ6ત અને િનર=ર 4ય56તઓ -વા અમારા ખાસ
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ાહકો માટ અમારા ેtઠ યHનો કર;<ં.ુ આમાં આવા અરજદારો અને ાહકો માટ
ૂ નીિતઓ, ઉHપાદનો અને [ુિવધાઓ બનાવવાનો સમાવેશ થશે.
અQુRળ
બી.

તમને બેકંગ સેવાઓ [ુલભ થાય તે માટ અમે અમાર; 4યવ#થાઓ અને uયાઓ
િવકસાવવાનો યHન કર;<ં.ુ
અમાર; શાખાઓ અને એટ;એમ તમને શાર;રક ર;તે અQુRૂળ પડ તેમ કરવા માટ

સી.

અમે યHન કર;<ં.ુ વરtઠ નાગરકો અને અય ર;તે સશ6ત 4ય56તઓને

િવિવધ

બેકંગ [ુિવધાઓ [ુલભ થાય તે માટ બક શાખાઓ અને એટ;એમમાં રø »sસ અને હડ
રPલyગ > ૂર; પાડવા માટ યHનો કર;<ં,ુ
ડ;.

તમારા બેકંગ 4યવહારો હાથ ધરવા માટ તમને મદદપ થાય તે માટ સહકાર
આપવા માટ અને અમારા કમ$ચાર;ઓને સંવદ
ે નશીલ બનાવી<ં.ુ

ઈ.

આ કોડમાં જણા4યા માણેના વચનો ઉપરાંત:
•

i. અમે તમને યોLય ાધાયતા આપી<ં.ુ બેકંગ 4યવહારો અને ફરયાદોના િનવારણ
માટ અમે તમને 4ય56તગત સેવાઓ > ૂર; પાડવાનો યાસ કર;<ં.ુ

•

ii. અમે બેકંગ હૉલમાં બેઠક 4યવ#થા > ૂર; પાડવાનો યHન કર;<ં.ુ

•

iii. અમે તમને એક બાર; પKધિત (િસyગલ િવડો મેકિનઝમ) {ારા અમાર; સેવાઓ
> ૂર; પાડવા માટ યHન કર;<ં.ુ

•

iv. અમે તમારા {ારા અિધRૃત 4ય56ત {ારા અિધRૃિત પ¶ અને પાસpુક રBૂ કયા$ પછ;
તમારા {ારા િનયત મયા$દામાં તમારા ભંડોળમાંથી ઉપાડ કરવા દઈ<ં.ુ

•

v. ના¼ુર#ત તPબયત ક બક [ુધી આવવાની =મતા ના હોય એવા ખાસ સંજોગોમાં
અમે 'ડોર#ટપ' (ઘર hગણે) બકyગ સેવાઓ (ખાતામાં જમા કરવા માટ રોકડ/જમા
કરવાQ ુ ં સાધન (ચેક) લઇ જvં,ુ અથવા ચેક |ર; કરલા ચેક / લેPખતમાં િવનંતી
સામે રોકડ /ડમાડ ¢ા£¡સની ડPલવર; કરવી) માટ લેPખત / લેPખતમાં Iુદત
મેળવવા માટના સાધનો) > ૂર; પાડવાનો યHન કર;<ં.ુ -ઓ નબળ; ¥tટ ધરાવે છે
તેમના સહત

70 વષ$થી વુ ùમરના વરtઠ નાગરકો અને અલગ ર;તે સશ6ત

અથવા અ#વ#થ/કમજોર 4ય56તઓ (તબીબી ર;તે માPણત લાંબી માંદગી અથવા
અપંગતા ધરાવતી) માટ આવા ાહકોના #થળ/િનવાસ#થાન પર અમે રસીદ સામે
રોકડ/સાધનોની ડPલવર;, ડમાડ ¢ા£¡સની ડPલવર;, કવાયસી દ#તાવેજો અને
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લાઇફ સટúફકટ રBૂ કરવા, વગેર -વી I ૂળ ૂત બૅકંગ સવલતો માટ 'ડોર#ટપ' (ઘર
hગણે) બકyગ સેવાઓ > ૂર; પાડવા માટ સં¨6ુ ત યHનો કર;<ં.ુ
•

vi. અમે તમને પેશન 5#લપ |ર; કર;<ંુ (પેશનરો) -માં તમારા ખાતામાં જમા
થયેલ પેશનની િવગતો હશે.

•

vii. ખાસ સંજોગોમાં, અમે તમારા ઘર hગણે પેશન િવતરત કરવાની 4યવ#થા
કરવાનો યHન કર;<ં.ુ

•

viii. અમે અમાર; બકની કોઈપણ શાખામાં તમારા {ારા (પેશનરો) સબિમટ કરવા
જર; લાઇફ સટúફકટ #વીકાર;<ંુ તથા તે માટનો ક¥ત ડટા |ળવી<ં.ુ

•

ix. અમે ઓટ;ઝમ (#વલીતાની િવRૃિત), સેરલ પાqસી(મગજનો લકવો), માનિસક
િવકલાંગ અને મqટ;પલ ડસેPબPલટ; ધરાવતી િવકલાંગ 4ય56તઓ માટ નેશનલ #ટ
એ6ટ, 1999 હઠળ, કાયદસરના વાલીની િનમÉ ૂક કવી ર;તે કરવી તે ®ગે
4ય56તઓના સંબધ
ં ીઓ / માતા-િપતાને

અપંગ

માગ$દશ$ન આપી<ંુ , ક - પછ; આવી

4ય56તઓ માટ ખાતાઓ ખોલી શકશે અને 4યવહારો કર; શકશે.
•

x. અમે ખાતર; કર;<ંુ ક ¥tટહ;ન 4ય56તઓને કોઈપણ ભેદભાવ વગર ચેકp ૂક
[ુિવધા, એટ;એમ [ુિવધા, નેટ બેકંગ [ુિવધા, લોકર [ુિવધા, રટલ લોન, uડટ કાડ$
વગેર -વી તમામ બેકંગ સવલતો અ ૂકપણે દાન કરવામાં આવે છે .

•

xi. િવિવધ બેકંગ સેવાઓ મેળવવા માટ અમ ¥tટહ;ન 4ય56તઓને તમામ શ
સહાય કર;<ં.ુ

•

xii. અમે િનયિમત મીટyLસQ ુ ં આયોજન કરવાનો યાસ કર;<ંુ -થી તમે તમાર;
Pચyતાઓને રBૂ કર; શકો અને સાI ૂહક અQુભવનો લાભ મેળવી શકો.
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12. તમારા ખાતાની સાચવણી
. 12

+ &¥1# wx.

+ ¦## &

અમે એ [ુિનિ¬ત કરવા માટ ેtઠ યHનો કર;<ંુ ક તમે [ુરP=ત અને િવસનીય

એ.

બૅકંગ
અને ુકવણી ણાલીઓનો આનંદ માણો -માં તમને િવાસ હોય.
બી. સલામતી 4યવ#થાના ભાગપે ુ#ત સાવધાની માટ અમે ºયાં પણ શ હોય Hયાં
સીસીટ;વી #થાિપત કર;<ં.ુ
 § G)M ( N A;<& <# ) 0) 9

.

+

એ.

તમને જર; ચેતવણીઓ મોકલવા અમને સ=મ કરવા માટ Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો

ક તમે
તમા@ુ વત$માન સરનાIં,ુ ફોન નંબર, મોબાઇલ ફોન નંબર અને /અથવા ઈ-મેલ
આઇડ;ને
અમાર; પાસે ર#ટર કરો છો.
બી. Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો ક ºયાર તમે તમા@ંુ નામ, સરનાIંુ બદલો, Hયાર અમને
Eુરંત
જ@ુર; નામ બદલવાના સહાયક દ#તાવેજો અને સરનામાંના >ુરાવા, ફોન નંબસ$ અને
ઈમેલ આઈડ; જણાવશો -થી ºયાર જર પડ Hયાર અમે તમારો સંપક$ કર; શક;એ.
.d

 9 # 1#

એ.

અમે ભલામણ કર;એ છ;એ ક તમે તમા@ંુ #ટટમેટ અથવા પાસpુક િનયિમતપણે

તપાસો.
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જો તમને એ; ખોટ; લાગે તો તમાર શ એટlંુ જqદ; અમને જણાવv ુ ં જોઈએ
-થી અમે
તેની તપાસ કર; શક;એ. ડાયર6ટ ડPબટ અને #ટડંગ ઓડ$ ર પરની િનયિમત
તપાસથી તમે ખાતર; કર; શકશો ક તમે નાણાં મોકલવા ઇછો છો Hયાં જ જઈ રÇા
છે .
બી.

જો અમાર તમારા ખાતાના કોઈ 4યવહારની તપાસ કરવાની જર હશે, તો તમાર
અમાર;

સાથે અને પોલીસ / અય તપાસ એજસીઓ સાથે સહકાર આપવો જોઇએ,

જો અમાર તેમને સામેલ કરવાની જર પડ.
.e 13|= 9#
છે તરિપyડ; અટકાવવા અને તમારા ખાતાQ ું ર=ણ કરવા માટ તમારા ચેકસ, પાસpુક અને
અય [ુર=ા માહતીની સંભાળ લેવી આવµયક છે .
Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો ક તમે નીચેની સલાહને અQુસરો છો:
એ.
i. તમાર; ચેક pુક અને કા સ$ એક સાથે ન રાખો
.ii. સહ; કરલા કોરા ચેકસ રાખશો નહi.
iii. કોઈને પણ તમારા ખાતાની માહતી, પાસવડ$ અથવા અય [ુર=ાને લગતી માહતી
આપશો નહ.
બી.

અમે તમા@ુ કાડ$ / ચેક pુકને ¼ુપયોગથી કવી ર;તે સલામત રાખv ુ ં તેની તમને

સલાહ
આપી<ં.ુ
સી.

જો તમાર; ચેકpુક, પાસpુક અથવા એટ;એમ/ડPબટ કાડ$ ખોવાઇ |ય ક ચોરાઇ |ય,

અથવા
તમાર; PIN અથવા અય [ુર=ા માહતીની કોઈ અય 4ય56તને |ણ થાય, તો તમે
તમને

79

Eુરત જ |ણ કરો, -થી તેનો ¼ુ@ુપયોગ ન થાય તે માટ અમે તાHકાPલક પગલાં
લઈ<ં.ુ
જો તમાર; PIN / પાસવડ$ ની બી| કોઈને |ણ થઇ હોય તો પણ તમાર તે બદલવા
જોઈએ.
ડ;.

જો તમને |ણ થાય ક શંકા |ય ક તમાર; ચેક pુક, પાસpુક, કાડ$ ખોવાઈ ગ¨ંુ છે

અથવા
ચોરાઇ ગ¨ંુ છે અથવા કોઈ અય તમાર; PIN, પાસવડ$ અથવા અય [ુર=ા
માહતીને |ણે
છે તો એ ®ગે અમને |ણ કરવી આવµયક છે .
ઈ.

ખોવાઈ જવાની ઉપરો6ત માહતી ®ગે તમને આપેલા અમાર; 24 કલાક કાય$રત ટોલ

¹;
નંબર પર ફોન {ારા તમે અમને કહ; શકો છો અને તે માટ તરત જ અમને એક
લેPખત >ુtટ
મોકલી શકો છો. િવકqપ પે, આ હEુ માટ તમને આપેલા ઇ-મેઇલ એ¢સ પર પણ
અમને
|ણ કર; શકો છો.
એફ.

ºયાં [ુધી તમે અમને [ ૂPચત નહ કરો Hયાં [ુધી તેના ¼ુ@ુપયોગ માટ તમે જવાબદાર

રહશો.
.f ¦ # % #
એ.

ચેકની ુકવણીને રોકવા અથવા આપેલ #થાયી [ ૂચનાને ર કરવા, અથવા ડાયર6ટ
ડPબટ [ ૂચનાને રદ કરવા માટ, તમાર લેPખતમાં જ |ણ કરવી પડશે.

બી.

અમે તમાર; મેડટ (આદશ)પાછો ખચી લેવાની કોઈ [ ૂચના #વીકાર;<ંુ -માં તમાર
લાભાથ]/ વાપરનાર સં#થાની > ૂવ$ સંમિત/પાíં ખચવાની મંBુર; મેળવવાની જર
નહ હોય.
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સી.

જો તમે રદ કરવાના તમારા િનણ$યની [ ૂચના નહ આપો તો  ૂકવણીને રદ કરવાQ ુ ં

શ ન બની શક.
ડ;.

uડટ કાડ$ ની ુકવણી ર કરવાQ ુ ં િનયત કરલા અય િનયમો અને શરતોને આધીન

રહશે.
.u  1 M) я%
જો તમે ગેરર;તી દાખવી હશે તો, તમારા ખાતાના તમામ Qુકસાનની

જવાબદાર; તમાર;

રહશે. જો તમે 4યાજબી કાળ િવના વHયા$ હશો તો - Qુકસાન થશે તેના માટ તમે
જવાબદાર હશે.
**********

C+1 – Glossary- 'I%2
આ 4યાJયાઓ તમને કોડમાં ઉપયોગમાં લેવાતા શ§દો અને શરતોની સમજ આપશે.
તે સચોટ કાQ ૂની અથવા ટકનીકલ 4યાJયાઓ નથી.
Aadhaar Pay: આધાર પે:
મોબાઇલ એxsલકશન - બાયોમેક કાડ$ નો ઉપયોગ કર;ને ડnજટલ  ૂકવણીને સ=મ કર છે .
App: એxsલકશન:
App એ "એxsલકશન" શ§દQંુ સંP=sત #વપ છે
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એxsલકશન એ સીધેસીધા વપરાશકતા$ માટ ચો¤સ કાય$ કરવા માટ રચાયેલ એક સૉ£ટવેર
ોામ છે .
ATM: એટ;એમ
ઓટોમેટડ ટલર મશીન [એટ;એમ] એક એv ુ ં મશીન છે -માં ાહક રોકડ, માહતી અને અય
સેવાઓ મેળવવા માટ િપન સહતના કાડ$ નો ઉપયોગ કર; શક છે .
Banking Ombudsman: બકyગ ઑ»બ સમેન
4ય56તઓ અને નાના વેપાર;ઓને તેમની બકો સાથેના િવવાદોના ઉકલ માટ રઝવ$ બેક ઓફ
ઈડયા {ારા #થાિપત #વતં¶ િવવાદ િનવારણ સmા.
Banking Outlet: બકyગ આઉટલેટ
એક િનિ¬ત Pબy¼ુ સિવOસ ડPલવર; એકમ, - બૅકના કમ$ચાર;ઓ અથવા 4યવસાય સંવાદદાતા
{ારા ચલાવાય છે , ºયાં દવસમાં ઓછામાં ઓછા ચાર કલાક અથવા સsતાહમાં ઓછામાં
ઓછા

પાંચ દવસ માટ ડપોPઝટની #વીRૃિત, ચેક નકદ;કરણ/ રોકડ ઉપાડ ક નાણાં

િધરાણની [ુિવધાઓ આપવામાં આવે છે . .
BHIM: બીએચઆઈએમ:
ભારત ઈટરફસ ફોર મની એ નેશનલ પેમે¡સ કોપ½રશન ઓફ ઇડયા (એનપીસીઆઇ)
{ારા િવકિસત એક મોબાઇલ એxsલકશન છે - ¨ુિનફાઇડ પેમે ટ ઈટરફસ (¨ુપીઆઈ) પર
આધારત છે .
Card: કાડ$
કોઈપણ sલા#ટક કાડ$ માટનો

સામાય શ§દ છે , -નો ઉપયોગ ાહક માલ અને સેવાઓ

માટ  ૂકવણી કરવા અથવા રોકડ ઉપાડવા કર; શક છે . આ કોડમાં ડPબટ, uડટ, #માટ$ અને
એટ;એમ કા સ$નો સમાવેશ થાય છે .
Credit Card: uડ;ટ કાડ$
uડટ કાડ$ એ િધરાણ [ુિવધાવાûં એક sલા#ટ;ક કાડ$ છે , - તમને માલસામાન અને સેવાઓ
માટ  ૂકવણી કરવા અથવા રોકડ ઉપાડવા દ છે .
Cheque Collection Policy; ચેક કલે6શન નીિત
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ચેક કલે6શન પોPલસી એ ખાતામાં જમા કરવા માટ બેકમાં ડ;પોઝીટ થતા િવિવધ #થાિનક
અને બહારગામના ચે6સ અને સાધનોના સંદભ$માં બક {ારા અQુસરવામાં આવતી નીિતઓનો
ઉqલેખ કર છે . આ નીિત અય બાબતોની સાથે સાથે આની સાથે 4યવહાર કર છે
•

ચેક ખર;દવાની િવનંતીઓ

•

ચેક જમા કરવાનો સમયગાળો

•

ચેકના કલેકશનના િવલંબના ક#સામાં 4યાજની  ૂકવણી

•

#થાિનક અને બહારના ચેકની Hવરત uડટ

•

હરફરમાં ખોવાયેલા ચેક /સાધનો અને આવા કલે6શન માટના ચાo.

Customer: ાહક
એવી 4યકત - ખાE ુ ં ધરાવે છે [અય 4ય56ત સાથે સં¨6ુ ત ખાE ુ ં અથવા કોઈ એચ¨ુએફના
એx6ઝુટર અથવા #ટ; અથવા "કતા$ " તર;ક, પણ સોલ ડસ$ /ોાઈટરશીપ,
પાટ$ નરશીપ, કંપનીઓ, 6લબો અને સોસાયટ;ઓનો સમાવેશ થતો નથી) અથવા - બકમાંથી
અય ઉHપાદનો / સેવાઓનો લાભ લે છે .
Current Account : ચાlુ ખાતા
ડમાડ ડપોPઝટનો એક કાર. ખાતાના બેલે સ પર આધારત અથવા અIુક િનિ¬ત રકમ
[ુધી કોઈ પણ સંJયામાં ઉપાડની મંBૂર; આપવામાં આવે છે .
Deceased Account : I ૃતકQ ુ ં ખાE ુ ં
I ૃતકQંુ ખાE ુ ં એ એક ડપોPઝટ ખાE ુ ં છે , -માં િસyગલ એકાઉટ ધારક I ૃH¨ુ પામે છે અથવા
સં¨6ુ ત ખાતાના ક#સામાં એક અથવા વુ સં¨6ુ ત ખાતાધારકો I ૃH¨ંુ પા»યા છે .
Demat Account: ડ;મેટ ખાE ુ ં
ડ;મેટ ખાE ુ ં એ ડમટ;રયલાઈüડ ખાતાંનો ઉqલેખ કર છે અને એv ુ ં ખાE ુ ં છે -માં
રોકાણકારોના #ટોકને ઇલે6ોિનક #વપમાં રાખવામાં આવે છે .
Deposit Accounts: ડપોPઝટ એકાઉ¡સ
• "સેિવyLસ ડપોPઝટ"એટલે ડમાડ ડપોPઝટનો એક કાર ક - કોઈ પણ ચો¤સ
સમયગાળા દરિમયાન બક {ારા મંBૂર કરલ ઉપાડની રકમ તેમજ ઉપાડની સંJયા
પરના િતબંધોને પા¶ છે .
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• "Iુદતી(ટમ$) ડપોPઝટ"એટલે ક િનયત સમય માટ બક {ારા ાsત ડ;પોઝીટ, િનયત સમયગાળો > ૂરો થયા પછ; જ ઉપાડ; શકાય છે અને તેમાં ર;કરiગ / ડબલ
બેિનફટ ડપોPઝટ / લ0ુ ડપોPઝટ / ફ6#ડ ડપોPઝટ / માિસક આવક માણપ¶ /
િ¶માિસક આવક માણપ¶, વગેરનો સમાવેશ થાય છે .
• "નોટસ ડપોPઝટ" એટલે ચો¤સ સમયગાળા માટની ટમ$ ડપોPઝટ, પરં E ુ તે ઉપાડવા
માટ ઓછામાં ઓછા એક સં> ૂણ$ બેકંગ દવસની નોટસ આપવી પડ છે .
Equity: ઇ56વટ;
ઇ56વટ; એ કોપ½રટ એકમની I ૂડ;નો એક ભાગ છે -Qંુ િતિનિધHવ કંપનીના ભૌિતક અથવા
ડમટ;રયલાઈüડ શેરોના #વપે રBૂ થાય છે .
Electronic Clearing Service ઇલે6ોિનક 6લીયરyગ સિવOસ
x6લયરyગ હાઉસની સેવાઓનો ઉપયોગ કર;ને એક બક એકાઉટથી બી| બેક એકાઉટમાં
કરવામાં આવતા ઇલે6ોિનક ફંડ ાસફરનો કાર છે .
Fixed rate of interest: ફ6સ 4યાજનો દર
લોન પર 4યાજનો ફ6સ દર એટલે ક લોનની સમ Iુદત માટ 4યાજ દર ન¤; થાય છે
અથવા લોનના િનયમો અને શરતોને આધાર તે શઆતના થોડા વષ½ પછ; [ુધાર; શકાય
છે .
Floating rate of interest: £લોટyગ 4યાજનો દર
લોન પર £લોટyગ 4યાજનો દર એટલે ક 4યાજનો દર િનધા$ રત નથી પરં E ુ સંદભ$
(reference) દર સાથે સંકળાયેલો છે અને પછ;થી તેમાં થતા ફરફારો સાથે બદલાશે.
Guarantee: ગેરંટ;
IુJયHવે જવાબદાર 4ય56ત {ારા ડફોqટની ઘટનામાં અય 4ય56તની દv ુ ં અથવા
જવાબદાર;ઓની ુકવણી ક પાલન માટ ખાતર; કરવા લેPખતમાં બાંયધ
ે ર;.
Government Bond: સરકાર; બોડ
સરકાર; બોડ એટલે |હર લોન ઉભી કરવાના ઉે µય માટ સરકાર {ારા િનમા$ ણ થતી અને
|ર; કરાયેલી િસોર;ટ;.
Inoperative / Dormant Account: [ુrsુ ત / િનtuય ખાE ુ ં
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[ુrsુ ત / િનtuય ખાE ુ ં એ એક બચત અથવા ચાlુ ખાE ુ ં છે -માં બે વષ$થી વુ સમયગાળા
દર»યાન કોઈ 4યવહાર ન થયો હોય.
IMPS:

આઈએમપીએસ (તાHકાPલક ુકવણી સેવા)

તાHકાPલક ુકવણી સેવા એ મોબાઇલ ફોન મારફતે થતી hતર-બેક ઇલે6ોિનક તાHકાPલક
મોબાઇલ મની ાસફર સેવા છે .
National Electronic Clearing Service: નેશનલ ઇલે6ોિનક 6લીયરyગ સિવOસ
તે ભારતની ®દર ઇલે6ોિનક ફંડ ાસફર માટ રઝવ$ બેક ઓફ ઈડયા (આરબીઆઇ)
{ારા રBૂ કરવામાં આવેલી પિત છે .
National Automated Clearing House: રાt;ય ઓટોમેટડ x6લયરyગ હાઉસ
તે ઇટરબેક, બક, નાણાંક;ય સં#થાઓ, કોપ½રટ અને સરકાર માટ ઉચ વોq¨ુમ ઇલે6ોિનક
4યવહારોની [ુિવધા માટQ ુ ં વેબ આધારત એક sલેટફોમ$ છે .
NEFT: એનઈએફટ;
રાt;ય ઇલે6ોિનક ફંડ ાસફર િસ#ટમ(એનઇએફટ;) એ એક રાt4યાપી ફંડ ાસફર
યોજના છે , - દશમાં એક બક શાખાથી અય કોઇ પણ બક શાખામાં ફંડ(ભંડોળ)ના
પરવહનની [ુિવધા આપે છે .
Nomination facility: નામાંકન [ુિવધા
નોિમનેશન [ુિવધા બકને સuય કર છે :
•

I ૃH¨ુ પામેલ થાપણદારના ખાતામાં જમા રકમની તેના નોિમનીને ુકવણી કરવી;

•

બેકની સેઈફ ક#ટડ;માં રહલી I ૃH¨ુ પામેલ 4ય56તની વ#Eુઓ નોિમનીને પરત
આપવી;

•

સેઈફ ડ;પોઝીટ લોકર ભાડ રાખનારના I ૃH¨ુના ક#સામાં, સેઈફ ડપોPઝટ લૉકરની
વ#Eુઓ ભાડ રાખનારના નોિમનીને આપવી.

Out-of-date [stale] cheque: આઉટ ઓફ ડટ [વાસી]ચેક
ચેક ઇµ¨ ૂ કયા$ ની તાર;ખથી ¶ણ મહના પછ;, કલે6શન માટ #Eુત થયેલ ચેક.
PAN (Permanent Account Number: PAN (કાયમી એકાઉટ નંબર)
કાયમી એકાઉટ નંબર એક આખા ભારતની અનય સંJયા છે , - ભારત સરકારના
આવકવેરા િવભાગ {ારા ફાળવેલ દસ આqફા¨ ૂમેરક અ=રો ધરાવે છે . તે લેિમનેટડ કાડ$ ના
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#વપમાં |ર; કરવામાં આવે છે . તે કાયમી હોય છે અને કરદાતાના સરનામાં અથવા
આકારણી અિધકાર;ના ફરફાર સાથે બદલાશે નહi
Part time Banking Outlet: પાટ$ ટાઇમ બકyગ આઉટલેટ
એક બૅકંગ આઉટલેટ - દરરોજ ઓછામાં ઓછા ચાર કલાક અને અઠવાડયાના ઓછામાં
ઓછા પાંચ દવસ માટ સેવાQંુ િવતરણ > ૂ@ંુ પાડ છે .
Password: પાસવડ$
ાહક પસંદ કરલ ઍ6સેસ કોડ પર શ§દ અથવા સંJયાઓ અથવા સંયોજન, - તેને ફોન
અથવા ઈટરનેટ બેકંગનો ઉપયોગ કરવાની મંBૂર; આપે છે .
PIN [Personal Identification Number]:
એક ગોપનીય નંબર છે , -નો

PIN [4ય56તગત ઓળખ નંબર]

કાડ$ સાથે ઉપયોગ કરવાથી ાહકને વ#Eુઓ/ સેવાઓની

ુકવણી, રોકડ ઉપાડ, અને બક {ારા આપવામાં આવતી અય ઇલે6ોિનક સેવાઓનો
ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી મળે છે .
PoS (Point of Sales): પીઓએસ (પોઇટ ઑફ સેqસ)
પી.ઓ.એસ અથવા - #વાઇપ મશીન તર;ક |ણીE ુ ં છે ક - કશલેસ વાતાવરણમાં ાહકોને
માલ અથવા સેવાઓQ ુ ં વેચાણ હાથ ધરવા મચ$ટ એ#ટાý§લશમેટ (ME) ને > ૂ@ુ પાડવામાં
આવE ુ ં તકનીક; સાધન છે . બધા ાહકને મા¶ તેના / તેણીના ડPબટ, uડટ અથવા ીપેડ
કાડ$ ને #વાઇપ કરવાQંુ છે .
RTGS: આરટ;એસ
ૂ ા=ર 'RTGS' નો અથ$ છે ર;અલ ટાઇમ ોસ સેટલમેટ. આરટ;એસ િસ#ટમ બૅકંગ
ંક
ચેનલ મારફતે ભંડોળના પરવહનQંુ સૌથી ઝડપી માKયમ છે . આરટ;એસ હઠળ
4યવહારોની પતાવટ વન ુ વન ધોરણે થાય છે , -ને 'ોસ' સેટલમેટ કહવાય છે

અને તે

કોઈ પણ |તના વેઈટiગ પીર;યડ વગર Eુરંત એટલે ક 'ર;અલ ટાઇમ' માં થાય છે .
Reference rate; સંદભ$ દર
તે બેકના 4યાજના દરનો બેચમાક$ દર છે -ની સાથે £લોટyગ રટના 4યાજના દરમાં મંBૂર
કરાયેલી લોન પરQ ુ ં 4યાજ સંકળાયેl ુ છે .
4યાજનો આ સંદભ$ દર 4ય56તગત બેકો {ારા તેમની નીિતઓ અQુસાર ન¤; / ફરફાર થાય
છે .
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Reference rate: વરtઠ નાગરક
60 વષ$થી વુ વયના 4ય56તઓ વરtઠ નાગરકો છે .
Settled account: સેટલડ એકાઉટ
લોન ખાE ુ ં - ઓવરડ\ુની ુકવણી માટ બેક {ારા ઓફર કરલી "વન ટાઇમ સેટલમેટ"
(ઓટ;એસ) યોજના હઠળ સેટલ થાય છે . આ એ [ ૂચવે છે ક ºયાર બોરોઅર કટલીક રકમ
 ૂકવી હતી તે કદાચ અસલ

રકમ માટ સંમત થયા માણે > ૂર; ન હતી. આવા પતાવટ

ખાતા બોરોઅરના uડટ ઇિતહાસને અપડટ કરવા માટ CIC ને ર;પોટ$ કરવામાં આવે છે .
Smart Card: #માટ$ કાડ$
એક #માટ$ કાડ$ એ લગભગ uડટ કાડ$ ની સાઈઝQ ુ ં sલા#ટક કાડ$ છે , -માં ડટા પર uયા
કરવા માટ એક માઇuોPચપ લગાવેલી હોય છે . ઓળખ, માણીકરણ અને ડટાના સંહ માટ
તે એક [ુરP=ત માKયમ > ૂ@ંુ પાડ છે . તેનો ઉપયોગ ટPલફોન કૉPલyગ, ઇલે6ોિનક રોકડ
ુકવણી અને અય એxsલકશસ માટ કર; શકાય છે .
Tariff Schedule: ટરફ [ ૂPચ
બક {ારા તેના ાહકોને ઓફર કરલા ઉHપાદનો અને સેવાઓ પર {ારા વ[ ૂલવામાં આવતા
ચાજ]સની િવગત આપE ુ ં શેડ\ ૂલ.
Unified Payment Interface (UPI): એક;Rૃત ુકવણી ઈટરફસ (¨ુપીઆઈ)
એક ુકવણી પિત - #માટ$ ફોનનો ઉપયોગ કર;ને કોઈપણ બે બક એકાઉ¡સ વચે
> ૂવ$4યાJયાિયત ઈ-મેલ આઈડ; નો ઉપયોગ કર;ને ફંડ ાસફરની મંBૂર; આપે છે .
Unpaid Cheque: પેઈડ ચેક
આ એક ચેક છે , - બક {ારા 'અનપેઇડ' [બાઉસ થયેલ] પાછો ફય½ છે .

અQુ[ ૂPચ 1
4યાપક નોટસ બોડ$ Q ુ ં #વપ
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(-------------------- [ુધી અપડટ થયેલ છે )

C. {" 1+ " #:
અમે - સેવાઓ > ૂર; પાડ;એ છે તે દિશOત કર; છે .
i. અમે ડપોPઝટ અને ફોર6સ ર¡સ પરના IુJય 4યાજ દરો શાખામાં અલગથી દિશOત કયા$
છે .
II. નોિમનેશન [ુિવધા તમામ ડપોPઝટ ખાતાઓ, સેઈફ #ટડ;માંની વ#Eુઓ અને સેઈફ
ડપોPઝટ વોqટસ પર ઉપલ§ધ છે .
iii. અમે ગંદ; અને ફાટલી નોટો બદલી આપીએ છ;એ.
iv. અમે તમામ ®કત I ૂqયના િસ¤ા #વીકાર;એ /બદલી આપીએ છ;એ.
v. #થાિનક અને બહારગામના ચેકના કલે6શન માટ લા ુ પડતી સમયમયા$ દા માટ અમાર;
ચેક કલે6શન નીિતનો સંદભ$ Bુ ઓ.
vi. સંતોષજનક ખાતાઓ માટ, અમે

`.__________ (ચેક કલે6શન નીિતનો સંદભ$ Bુ ઓ)

[ુધીના બહારગામના ચેકની રકમ તાHકાPલક જમા કર;એ છ;એ.
vii બેકના બીપીએલઆર (બેચમાક$ ાઇમ લેડંગ રટ) / એમસીએલઆર (માજ]નલ કો#ટ
ઓફ લેડiગ રટ) અને તેની અમલીકરણ તાર;ખ.
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1#. 0% & :
i. જો તમાર કોઈ ફરયાદો / દાવો હોય, તો Rૃપા કર;ને સંપક$ કરો:
II. જો તમાર; ફરયાદ શાખા #તર વણઉકલાયેલી હોય, તો તમે અમારા ાદિશક/ઝોનલ
મેનજ
ે રનો અહi ..................... (સરનાIં)ુ સંપક$ કર; શકો છો:

88

iii. જો તમને અમાર; ફરયાદ િનવારણથી સંતોષ ન હોય તો, તમે બેકંગ લોકપાલનો અહi
..............(નામ, સરનાIં,ુ ટPલફોન નંબર અને ઈ-મેલ સરનાIંુ આપv ુ ં જોઈએ) સંપક$ કર;
શકો છો:

G. ~ 5 G3  #

 1+! :

i. અમે ડnજટલ  ૂકવણી અને સેવાઓ પણ દાન કર;એ છ;એ.
II. અમે 'બેPઝક સેિવyLસ બૅક ડપોPઝટ એકાઉ¡સ' ખોલીએ છ;એ.
iii. અમે Hય= કર કલે6શન #વીકાર;એ છ;એ.(ચલનમાં PAN / TAN દશા$ વો).
¢ોપ બોકસમાં ચલન નાંખશો નહi. (જો બક {ારા સંચાPલત હોય તો )
iv. અમે પý§લક ોિવડટ ફંડ ખાતા ખોલીએ છ;એ.(જો બક {ારા સંચાPલત હોય તો)
v. અહ; િસિનયર િસટઝસ સેિવyLસ #ક;મ, 2004 Qંુ સંચાલન થાય છે . (જો બક {ારા
સંચાPલત
હોય તો)
vi. અહ; વડાધાન રોજગાર યોજના / ભારત સરકાર અને રાºય સરકાર {ારા ાયોnજત
અય
યોજનાઓQ ુ ં સંચાલન થાય છે (જો બક {ારા સંચાPલત હોય તો).
vii. અમે એમએસએમઇ લોસ / ોડ6¡સ / Iુ¥ા લોસ ઓફર કર;એ છ;એ.
viii.અમે કસાન uડટ કા સ$ ઇ#¨ુ કર;એ છ;એ (જો બક {ારા સંચાPલત હોય તો)
ix. અહi પીએમ રાહત ફંડ માટQંુ દાન #વીકારવામાં આવે છે .

E. ~A ;  ( 52+M) ;3 62I " #
(Rૃપા કર;ને 'ંુ તમાર; <ંુ મદદ કર; શRંુ' કાઉટર પર સંપક$ કરો)
i. ઉપર (એ) થી (ડ;) માં ઉqલેખ કરલી બધી વ#Eુઓ.
ii ચલણ િવિનમય સવલતો માટ નાગરક અિધકાર પ¶.
iii સામાય 4યવહારો માટ સમયનો ધોરણો
iv. તમામ બૅક નો¡સની ડઝાઇન અને [ુર=ા િવશેષતાઓ
v. ડપોPઝટ, ચેક કલે6શન, ફરયાદ િનવારણ તં¶, વળતર, લેણાંની વ[ ૂલાત અને િસોરટ;
>ુનઃ
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કબજો, ાહક અિધકાર નીિત અને ાહક ર=ણ નીિત સંબિં ધત નીિત(પોPલસી) દ#તાવેજો.
vi. િનઃ<ુqક આપવામાં આવતી સેવાઓ સહત સં> ૂણ$ સેવા ચાજ]સ,
vii. યોLય 4યવહાર

કોડ / uડટ કાડ$ કામગીર; માટ યોLય 4યવહાર કોડ /ાહકો માટ

બેકની
િતબKધતાનો કોડ / માઇuો એડ #મોલ એટરાઇPઝસ માટ િતબKધતાનો કોડ
+# яK# " ~ 5 G3  # " #:
- બેક / શાખાQંુ નામ:________
- સાsતાહક ર|ઓ:__________
- સાsતાહક શાખા નોન-બેકંગ દવસ:__________
- શાખાના કામકાજના કલાકો:____________

નÆધો
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નÆધો
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આ કોડ ભારતીય રઝવ$ બેક, ઇડયન બ6સ એસોિસયેશન અને મે»બર બેકો સાથે મળ;ને
બેકંગ કો ઝ એડ #ટાડ સ$ બોડ$ ઓફ ઇડયા (બીસીએસબીઆઇ) {ારા #થાિપત કરવામાં
આ4યો છે . આ કોડનો IુJય હEુ સારા

અને યોLય

બૅકંગ 4યવહારને ઉmેજન આપvં,ુ

લ0ુતમ ધોરણો ન¤; કરવા, પારદિશOતા વધારવી, ચા ઓપરટyગ ધોરણોને હાંસલ કરવા
અને એ બધાથી ઉપર સામાય માણસને બૅકંગ િસ#ટમમાં િવાસ બેસે તે માટ બેક-ાહક
વચે હાદú ક ઉtમાજનક સંબધ
ં ોને ોHસાહન મળે તે છે .
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" તેમની સેવાઓ > ૂર; પાડતી વખતે બેકો {ારા અપનાવવામાં આવેલા બૅકંગ કો સ અને
#ટાડ સ$Q ુ ં

સાચી ભાવનાથી પાલન થાય છે ક કમ તેની દખરખ રાખવા િનર;=ણ અને

[ુિનિ¬ત કરવા માટ " ફþુઆર; 2006 માં એક #વાયm સં#થા તર;ક બીસીએસબીઆઇની
#થાપના કરવામાં આવી હતી
બીસીએસબીઆઈએ કો સના બે સેટ િવકસા4યા છે -+/# {"/ *7+# c /
/G” તથા “4 5¬

+  1"1/ *7+# c / /G” .આ કો સ BCSBI ની

સ:ય બેકો {ારા અપનાવવામાં આવેલ છે -માં અQુ[ ૂPચત કોમિશOયલ બકો, શહર; સહકાર;
બકો અને ાદિશક ામીણ બેકોનો સમાવેશ થાય છે .
BCSBI તેની સંરચના અને ઘડતર Iુજબ ફરયાદોના િનવારણ માટQ ુ ં ફોરમ નથી.
જો ક, બીસીએસબીઆઇ ણાલીગત ખામીઓ ઓળખવા, જો કોઈ હોય તો, બકોમાં નીિતઓ,
કાય$પિતઓ અને ણાલીઓમાં ®તરના પમાં ફરયાદો Bુ એ છે અને ારં ભ કર છે અને તે
[ુધારવા માટ પગલાં લે છે .
BCSBI િવશે વુ માહતી માટ Rૃપા કર;ને વેબસાઈટ www.bcsbi.org.in પર લોગ ઇન કરો
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ુ ઇ - 400
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