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ன் ைர 
 

இ  ஒ  தன்னார்வ ெநறித்ெதாகுப் , இ  வங்கிகள் தனி நபர் 

வாடிக்ைகயாளர்கள் உடனான நடவடிக்ைககளில் ஈ ப ம்ேபா  வங்கி 

பின்பற்ற ேவண்டிய நைட ைறக க்கான குைறந்தபட்ச தரங்கைள 

நிர்ணயிக்கிற .  இ  உங்க க்கு பா காப்  அளிப்பேதா , உங்களின் 

அன்றாட நடவடிக்ைககளில் உங்க டன் வங்கிகள் எப்படி ெசயல்பட 

ேவண் ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற  என்பைத ம் விளக்குகிற .  
 

ரிசர்வ் வங்கி ெவளியி கின்ற ெநறிப்ப த் ம் அல்ல  

ேமற்பார்ைவயி ம் அறி த்தல்க க்கு பதிலாகேவா அல்ல  அவற்ைற 

விஞ்சியதாகேவா இந்த ெநறித்ெதாகுப்  ெவளியிடப்படவில்ைல.  ேம ம் 

ரிசர்வ் வங்கி அவ்வப்ேபா  ெவளியி ம் அறி த்தல்கள் மற் ம் 

வழிகாட் தல்கைள நாங்கள் பின்பற் ேவாம். இத்தகு அறி த்தல்கள் மற் ம் 

வழிகாட் தல்கள் சுட்டிக்காட் ம் தரத்ைதவிட அதிகமாக தரநிைலப்படிகைள 

இந்த ெநறித்ெதாகுப்பின் அம்சங்கள் நிர்ணயிக்கக்கூ ம்.  ஏெனன்றால், 

உங்க டனான எங்களின் கட் ப்பாட்  நிைலக்காக நாங்கேள வலிந்  ஏற் க் 

ெகாண்ட சிறந்த பழக்கவழக்கங்கைள இந்த ெநறித்ெதாகுப்  சுட்டிக் 

காட் கிற . 
 

இந்த ெநறித்ெதாகுப்பில் “நீங்கள்” என்ப  வாடிக்ைகயாளைர ம் “நாங்கள்” 

என்ப  வாடிக்ைகயாள டன் சம்பந்தப்பட் ள்ள வங்கிைய ம் குறிக்கும். 

 
1.1  ெநறித்ெதாகுப்பின் ேநாக்கங்கள் 

 
இந்த ெநறித்ெதாகுப்  பின்வ ம் ேநாக்கங்க க்காக உ வாக்கப்ப ள்ள .  
 
a. உங்க க்காகச் ெசயல்ப ம்ேபா  குைறந்தபட்ச தரநிைலகைள 

உ வாக்கி சிறந்த மற் ம் நியாயமான வங்கி நடவடிக்ைககைள 

ேமம்ப த் தல்;  

b. ெசயல்பா களில் ெவளிப்பைடயான ஒளி மைறவற்ற தன்ைமைய 

அதிகரிப்பதன் லம் எங்கள் ேசைவகளில் உங்களின் நியாயமான 

எதிர்பார்ப் கைள ேம ம் நன்றாக ரிந்  ெகாள்ள டி ம்;  

c. ேபாட்டி லம் நன்கு இயங்கும் நிைலகைள அைடய விற்பைன  

அைமப் கைள ஊக்கப்ப த் தல்;  

d. உங்க க்கும் மற் ம் உங்கள் வங்கிக்கும் இைடயில் நியாயமான  

மற் ம் கனிவான உற  ைறைய ேமம்ப த் தல் 

e. வங்கி நிர்வாக அைமப்பில் நம்பிக்ைகைய வளர்த்தல் 

 
பிரி  2-ல் க்கியப் ெபா ப் கள் பகுதியில் ெநறித்ெதாகுப்பின் தர 

நிைலகள் அடங்கி ள்ளன. 
 

1.2  ெநறித்ெதாகுப்பின் பயன்பா  
 

ேவ விதமாக குறிப்பிடப்பட்டால் தவிர, இந்த ெநறித்ெதாகுப்பின் 

அைனத்  பகுதிக ம் கீேழ பட்டியலிடப்ப ம் அைனத்  

திட்டங்க க்கும் மற் ம் ேசைவக க்கும் ெபா ந் ம்.  அைவ 

கிைளகளால், சார்  அைமப் களால், கப் களில் (Counters) 
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வழங்கப்ப வதாக இ ந்தா ம், ெதாைலேபசியில், தபாலில், 

கலந் ைரயா ம் மின்ன  க விகள் லமாக, இைணயம் லமாக 

அல்ல  ேவ எந்த ைற லமாக வழங்கப்ப வதானா ம் சரி  

அைனத் க்கும்  ெபா ந் ம். எனி ம் இங்ேக நாம் விவாதிக்கும் 

அைனத்  திட்டங்க ம் எல்லாவங்கிகளா ம் வழங்கப்பட் க் 

ெகாண்டி க்கலாம் அல்ல  வழங்கப்படாம ம் இ க்கலாம். 

 
a. நடப் க்கணக்குகள், ேசமிப்  கணக்குகள், குறித்தகால ைவப் கள் (Term 

Deposit), ெதாடர்ைவப்  (Recurring Deposit)  ெபா  வ ங்கால ைவப்  நிதி(P 

PF)  மற் ம் அைனத்  இதர ைவப்  கணக்குகள் 

b. ஓய் தியம் (Pension), ெகா ப்பாைண (Payment Order), ேகட்ேபாைல (Demand 

Draft) தந்தி கம்பி லம் பணம் ெச த் ம் ேசைவகள் (Wireless Transfers) 

மற் ம் மின்ன  பரிவர்த்தைனகள் – (உம்) ஆர்டிஜிஎஸ் (RTGS), 
இஎஃப்டி (EFT), ெநஃப்ட் (NEFT) 

c. அரசு பரிவர்த்தைனகள் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிச் ேசைவகள் 

d. மின்ன  வடிவ கணக்குகள் (Demat accounts), ஈ ப்பங்கு(Equity), அரசுப் 

பத்திரங்கள் (Govt. bonds) 

e. இந்திய கரன்சி ேநாட் க்கள் பரிமாற்ற வசதி 

f. காேசாைலகள் ேசகரிப் , பா காப்  சார்ந்த ேசைவகள் (Safe Custody 

Services), பா காப்  ெபட்டக வசதிகள்  (Safe Deposit Locker) 

g. கடன்கள், இ ப் க்குேமல் எ ப்  (Over draft) மற் ம் உத்தரவாதங்கள் 

h. பணப்பரிமாற்றம் உட்பட அந்நியச் ெசலாவணி ேசைவகள் 

i. ன்றாம் தரப்  காப்பீ  மற் ம் எங்கள் கிைளகள் லம் விற்கப்ப ம் 

தலீட் த் திட்டங்கள் 

j. கடன் அட்ைடகள் (Credit card) பற்  அட்ைட (Debit Card)  தானியங்கி பணம் 

வழங்கு அட்ைட(ATM Card) ஸ்மார்ட் அட்ைட (Smart Card) உட்பட 

அட்ைடகள் திட்டம் மற் ம் ேசைவகள் (எங்களால் உ வாக்கப்ப ம் 

எங்கள் சார்  அைமப் க்களால்/நி வனங்களால் வழங்கப்ப ம் கடன் 

அட்ைடகள் உட்பட) 

 
தடித்த எ த் க்களில் உள்ள க்கிய வார்த்ைதகளின் ெபா ள் 

அ ஞ்ெசால் விளக்கப்பட்டியலில் தரப்பட் ள்ளன.+++++ 
 

2. க்கிய ெபா ப் க்கள் 

 
2. 1  உங்க க்கான எங்களின் க்கியப் ெபா ப் கள் 

 
2.1.1  உங்க டனான எங்களின் அைனத்  நடவடிக்ைககளி ம்  
          நியாயமாக ெசயல்பட 
 

a. வங்கியின் கப் களில் ெராக்கம்/காேசாைலகள் ெப தல் மற் ம் 

ெச த் த க்கான குைறந்தபட்ச வங்கி வசதிகள் அளித்தல் 

b. நாங்கள் அளிக்கும் திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகளில் மற் ம் 

நைட ைறகள் மற் ம் ெசயல் ைறகளில் எங்கள் அ வலர்கள் 

ெசயல்ப வதில், இந்த ெநறித்ெதாகுப்பின் ெபா ப் கைள மற் ம் 

தரநிைலகைள ர்த்தி ெசய்தல் 
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c. எங்கள் திட்டங்க ம் மற் ம் ேசைவக ம் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள் 

மற் ம் ஒ ங்கு ைறகைள ைமயாக ர்த்தி ெசய்வைத உ தி 

ெசய்தல் 

d. உங்க டனான எங்கள் நடவடிக்ைககள் ேநர்ைம மற் ம் ெதளிவான 

தன்ைம உடன்ெநறி ைறக் ெகாள்ைகப்படி இ ப்பைத உ தி ெசய்தல் 

e. வங்கி ேசைவ மற் ம் பணம் வழங்குதல் அைமப்  பா காப்பாக, 

நம்பகமாக இயங்கச் ெசய்தல் 

 
2.1.2  எங்களின் நிதித் திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகள் எவ்வா   
          ெசயல்ப கின்றன என்பைத ரிந் ெகாள்ள உங்க க்கு உதவிட 

 
a. அவற்ைறப் பற்றி கீழ்கண்ட ஏதாவ  ஒன்  அல்ல  ஒன் க்கும் 

ேமலான ெமாழிகளில் உங்க க்கு தகவல் அளித்தல்: இந்தி, ஆங்கிலம் 

அல்ல  உரித்தாகும் உள் ர் ெமாழி 

b. எங்களின் விளம்பரம் மற் ம் வணிக ஊக்குவிப்  ைகேய  ெதளிவாக 

மற் ம் யாைர ம் திைச தி ப்பாமல் இ ப்பைத உ திப்ப த் தல் 

c. எங்களின்  திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகள் அவற் க்கு உரித்தாகும் 

விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகள் மற் ம் வட்டி விகிதங்கள்/ேசைவ 

கட்டணங்கள் பற்றி உங்க க்குத் ெதளிவான தகவல் கிைடப்பைத 

உ திப்ப த் தல் 

d. உங்க க்கு என்ன நன்ைமகள் கிைடக்கின்றன. நீங்கள் எப்படி 

நன்ைமகைளப் ெபற டி ம் அவற்றின் நிதி சம்பந்தப்பட்ட 

விைள கள் என்ன மற் ம் உங்கள் ேகள்விகள், சந்ேதகங்க க்கு 

நீங்கள் யாைர மற் ம் எப்படி ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ம் என 

தகவல் அளித்தல்   
 
2.1.3  உங்கள் கணக்கு அல்ல  ேசைவையப் பயன்ப த்த  
         கீ ள்ளவா  உதவிட 

 
a. உங்க க்கு உரித்தாகும் விதத்தில் மிக சமீபத்திய, தகவல்கைளத் 

ெதாடர்ந்  அளித்தல். 

b. வட்டி விகிதங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல  விதிகள் மற் ம் 

நிபந்தைனகளில் ெசய்யப்ப ம் மாற்றங்கள் பற்றி உங்க க்குத் தகவல் 

ெதரிவித்தல் 

c. எங்களின் கிைளகளில் கீழ்க்கண்டைவ குறித்த தகவல்கைள 

உங்க க்காக காட்சிக்கு ைவத்தல் 

 
i. நாங்கள் அளிக்கும் ேசைவகள் 

ii. ேசமிப் க் கணக்கு மற் ம் ஆடம்பரமில்லா அடிப்பைடக் கணக்கில் 

(No Frills Accounts) ைவத்தி க்க ேவண்டிய குைறந்தபட்ச நி ைவ, அைத 

ைவத்திராவிட்டால் வசூலிக்கப் ப ம் கட்டணம் 

iii. உங்க க்கு ஏேத ம் குைற இ ப்பின் அந்த கிைளயில் அ க 

ேவண்டிய அதிகாரியின் ெபயர் 

iv. அந்த வங்கிக் கிைளயில் உங்களின் குைற தீர்க்கப்படாவிடில் அ க 

ேவண்டிய மண்டல மற் ம் பிராந்திய அ வலக ேமலாளரின் ெபயர் 

மற் ம் கவரி 
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v. அந்தக் கிைளயின் ெசயல்பாட்  பரப்ெபல்ைலக்குரிய வங்கி குைற 

தீர்ப்பாளரின் ெபயர் மற் ம் ெதாடர் க்குரிய விவரங்கள் 

vi. சிற்ேற  (Booklet) வடிவில் உள்ள தகவல்கள் 

 
 
d. கீழ்க்கண்டைவ குறித்த எங்களின் ெகாள்ைககைள எங்களின் இைணய 

தளத்தில் ெவளியிட்  அளித்தல் 

 
1. காேசாைல ேசகரிப்  

2. கார்க க்கான தீர்  

3. இழப்பீ  

4. நி ைவ வசூல் மற் ம் பிைணய/அடமானப் ெபா ைள மீண் ம் 

ைகயகப்ப த் தல் 

 
2.1.4  தவறாக ஏ ம் நிகழ்ந் ள்ள  எனில், அவற்ைற ரிதமாக,  
          அக்கைற டன் கவனித்திட 

 
a. உடேன தவ கைளத் தி த் தல் மற் ம் எங்கள் தவ  காரணமாக 

ஏேத ம் வங்கி கட்டணங்கள் விதிக்கப்பட் ள்ள  எனில் அவற்ைற 

ரத்  ெசய்தல் 

b. உங்கள் கார்கைள உடேன கவனித்  உரிய நடவடிக்ைக எ த்தல் 

c. நீங்கள் இன் ம் தி ப்தி அைடயவில்ைல எனில் உங்கள் காைர 

ேமலிடத் க்கு எப்படி ெதரிவிப்ப  என்ற ஆேலாசைன (பாரா 7 

பார்க்க ம்) கூ தல் 

d. ெதாழில் ட்ப ெசயலிழப் களால் ஏற்பட் ள்ள பிரச்சைனகள் எனில், 

அவற்ைற சரி ெசய்திட தகுந்த மாற்  வசதிகள் அளித்தல் 

 
2.1.5  உங்கள் அைனத்  ெசாந்த தகவல்கைள ம் தனிப்பட்ட  
         விதத்தில் இரகசியமாக க திட 

 
கீேழ பாரா 5ல் குறிப்பிட் ள்ள விஷயங்கைள ெபா த்  நாங்கள் 

உங்கள் அைனத்  ெசாந்த தகவல்கைள ம் தனிப்பட்ட விதத்தில் 

இரகசியமாக க தி ைகயாள்ேவாம். 
 
2.4.6  ெநறித்ெதாகுப்ைப ெவளியிட நாங்கள் 

 
a. ஏற்கனேவ உள்ள வாடிக்ைகயாளரானால் ேவண் ேகாளின்ேபரில்  

ெநறித்ெதாகுப்பின் ஒ  நகைல கப்பிேலேய நாங்கள் உங்க க்கு  

அளிப்ேபாம் அல்ல  மின்னஞ்சல் அல்ல  ‘அஞ்சல்’ லமாக 

அளிப்ேபாம் 

b. நீங்கள் உங்கள் கணக்ைக வக்கும்ேபா  உங்க க்கு ( திய 

வாடிக்ைகயாளர்) ெநறித்ெதாகுப்பின் ஒ  நகைல அளிப்ேபாம். 

c. ஒவ்ெவா  கிைளயி ம் மற் ம் எங்கள் இைணய தளத்தி ம் இந்த 

ெநறி ைறத்ெதாகுப்  கிைடக்கச்ெசய்ேவாம். மற் ம் 

d. இந்த ெநறி ைறத்ெதாகுப்  பற்றி சம்பந்தப்பட்ட தகவைல அளிக்க 

எங்கள் ஊழியர்க க்கு பயிற்சி அளிப்ேபாம் மற் ம் ெநறித்ெதாகுப்ைப 

ெசயல் ைறப்ப த் வைத உ திப்ப த் ேவாம். 
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2.4.7  பாராபட்சமற்ற ஒ  ெகாள்ைகைய ஏற் க்ெகாள் தல்  
          மற் ம் நைட ைறப்ப த்திட 
 

நாங்கள் வய , இனம், பாலினம், தி மண நிைல, மதம் அல்ல  உடல் 

ஊ பா  அடிப்பைடயில் யாரிட ம் பாரபட்சமாக நடக்க மாட்ேடாம். 

 
 

3.  தகவல்–ெவளிப்பைடயான ஒளி மைறவற்ற தன்ைம 
 
 
நீங்கள் வட்டி விகிதங்கள் ெபா வான கட்டணங்கள் பற்றி பின்வ ம் எந்த 

ஒன்றின் ல ம் தகவல் ெபறலாம்.  
 

a. எங்கள் கிைளகளில் அறிவிப் கைளப் பார்ப்பதன் லம் 

b. எங்கள் கிைளகைள அல்ல  உதவி ைமயங்கைள ெதாைலேபசியில் 

ெதாடர் ெகாள்வதன் லம் 

c. எங்களின் இைணயதளத்ைதப் பார்ப்பதன் லம் 

d. எங்களின் நியமிக்கப்பட்ட அ வலர்/உதவி ைமய அ வலைர 

ேகட்கலாம் 

e. ேசைவ விளக்க ைகேய  (Service Guide)/கட்டணப் பட்டியைல (Tariff 

Schedule) பார்ப்பதன் லம் 
 
3.1  ெபா வானைவ 

  
 நாங்கள் 
 

a. நீங்கள் எங்களிடம் கூறி ள்ள, உங்க க்கு வி ப்பமாக உள்ள 

ேசைவகள் மற் ம் திட்டங்களின் க்கிய அம்சங்கள் பற்றி ெதளிவான 

தகவைல (அதற்குரிய வட்டி விகிதங்கள், கட்டணங்கள் மற் ம் ெசல  

உட்பட) அளித்தல் 

b. நாங்கள் வழங்குகிற மற் ம் உங்கள் ேதைவக க்கு தகுந்ததாக உள்ள 

ஏதாவ  வைக திட்டம் அல்ல  ேசைவ பற்றி உங்க க்கு தகவல் 

அளிப்ேபாம் 

c. நாங்கள் ஒன் க்கும் ேமலான வழியில் திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகள் 

வழங்குகிேறாம் எனில் (உ.ம். ஏடிஎம்களில், இைணயதளத்தில், 

ெதாைலேபசியில், கிைளகளில் மற் ம் பிறவற்றின் லம்) உங்க க்கு 

கூ ேவாம் மற் ம் அவற்ைறப்பற்றி எப்படி கூ தல் தகவல் அறிவ  

என்ப  பற்றி ம் உங்க க்கு தகவல் அளிப்ேபாம் 

d. சட்டம், ஒ ங்கு ைற மற் ம் உள்நிர்வாக ெகாள்ைக ேதைவகளின்படி 

ெசயல்பட உங்கள் அைடயாளம் மற் ம் கவரி நி பிக்க, 

உங்களிடமி ந்  எங்க க்கு என்ன தகவல் ேதைவ என்ப  பற்றி ம் 

உங்க க்கு தகவல் கூ ேவாம். 

e. எல்லா வைகயான ைவப் க்கணக்குகள், பா காப்பிற்காக அளிக்கப் 

ப ம் மற் ம் பா காப்  ெபட்டக வசதிகள் ஆகியைவக க்கு  

“வாரிசுதாரர் நியமன வசதி"ைய ெப வ  குறித்த தகவல்கள் அளித்தல் 
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3.2  “அைழப்  ேவண்டா”  ேசைவ 
 
நீங்கள் வாடிக்ைகயாளராக ஆகும்ேபா  உங்களின் ெபயைர “அைழப்  

ேவண்டா” ேசைவயில் நாங்களாகேவ பதி  ெசய்  வி ேவாம்.  இந்த 

தகவைல ேசைவையப் ெபற ஒப் தல் அளிக்கிேறன்  என்  எ த்  

ர்வமாக எங்க க்கு ெதரிவித்தாலன்றி அல்ல  ெதரிவிக்கும்வைர நாங்கள் 

ெதாைலேபசி அைழப் கள்/கு ஞ்ெசய்திகள்/ மின்னஞ்சல் லமாக 

உங்க க்குத் தகவல் ெதரிவிக்க மாட்ேடாம். 

 
 

3.3  வட்டி விகிதங்கள் 
 
கீழ்க்கண்டைவ குறித்த விவரங்கைள நாங்கள் உங்க க்கு  அளிப்ேபாம். 
 
a.  (i)   உங்களின் ைவப்  மற் ம் கடன் கணக்குகளின் மீதான வட்டி விகிதங்கள் 

 
(ii) "நிைலயான வட்டி விகித"த்தில் கடன்கள் அளிக்கப்பட்டி ந்தால், அந்த 

கடன் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள வட்டி விகிதம் குறித்த விவரங்கள் மற் ம் 

எந்த ேததியிலி ந்  அ  அமலாக்கத்திற்கு வ ெமன்ற விவரம். 

 
(iii)"மா கின்ற வட்டி விகித"த்தில் கடன் அளிக்கப்பட்டி ந்தால் அந்த 

விகிதம் எந்த ஒ  "குறியீட்  விகித"த் டன் ெதாடர் ைடய . ேம ம் 

கடன் மீதான வட்டி விகிதம், பிரிமியத்திேலா அல்ல  தள் படியிேலா 

எவ்வா  அந்த குறியீட்  வட்டி விகிதத்திலி ந்  நிர்ணயிக்கப்பட்  

கணக்கிடப்ப கிற  என்கின்ற விவரம்.  அந்த குறியீட்  வட்டி விகிதம் 

ெவவ்ேவ  காலகட்டத்தில் ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாள் ம் 

கடனாளிக க்கு சீராக அைமந்தி ம். 

 
(iv)  வட்டி விகிதம் குறித்த விளக்கத்தில் குைறந்தபட்ச வட்டி விகிதம் என்ப  

கடன் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்ப மா? 
 
(v) நிைலயான வட்டி விகிதத்திலி ந்  மா கின்ற வட்டி விகிதம் அல்ல  

மா கின்ற வட்டி விகிதத்திலி ந்  நிைலயான வட்டி விகிதத்திற்கு 

கடனின் வட்டிைய மாற்றிக்ெகாள்ள நாங்கள் உங்க க்கு வாய்ப்  

அளிக்கிேறாமா? அவ்வாறாயின் அதற்கு உரிய கட்டணம். 
 

b. எப்ேபா  நாங்கள் உங்களின் ைவப் களின்மீ  வட்டி அளிப்ேபாம்? கடன் 

கணக்குகள் மீ  வட்டி வசூலிப்ேபாம்? 
 
c. உங்களின் ைவப் களின்மீ ம் கடன் கணக்குகள் மீ ம் எவ்வா  வட்டி 

கணக்கிடப்ப கிற . 

 
3.3.1  வட்டி விகிதங்களில் மாற்றங்கள் 

 
வட்டி விகிதங்களில் மாற்றங்கள் மற் ம் குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் அதாவ  

எத டன் மா கின்ற வட்டி விகிதம் ெதாடர் ைடயேதா அந்த விகிதத்தில் 

மாற்றங்கள் ஏேத ம் இ ப்பின், அவற்ைற பின்வ ம் ஏதாவ  ஒன்  

அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட வைகயில் ெதரிவிப்ேபாம். 
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i. கிைளகளில் உள்ள அறிவிப் ப் பலைககள் 

ii. கணக்கு அறிக்ைகயின் பிற்ேசர்க்ைக 

iii. கடிதங்கள் 

iv. மின்னஞ்சல் 

v. கு ஞ்ெசய்தி 

vi. இைணயதளம் 

vii. ெசய்தித்தாள் 

 
3.4    கட்டணப்பட்டியல் 

 
3.4.1 கட்டணங்கள் (Fees & charges) 

a. நாங்கள் எங்கள் கிைளகளில் கட்டணப்பட்டியல் பற்றிய அறிவிப்ைப 

காட்சிக்கு ைவத்தி ப்ேபாம்.  இைத நீங்கள் இலவசமாகப் பார்க்கலாம். 

b. உங்களால் ேதர்ந்ெத க்கப்ப ம் திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவக க்கு 

உரித்தாகும் ஏதாவ  கட்டணங்கள் பற்றி எங்களின் பட்டியலில் நாங்கள் 

உங்க க்கு விவரங்கள் அளிப்ேபாம் 

c. உங்களால் ேதர்ந்ெத க்கப்ப ம் திட்டங்களின்/ேசைவகளின் ஏதாவ  

விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகைள பின்பற்றாமல் இ த்தல்/ மீ தல் 

ேபான்றவற் க்காக உரித்தாகும் அபராதங்கள் பற்றி ம் நாங்கள் 

உங்க க்கு தகவல் ெதரிவிப்ேபாம். 

 
3.4.2 கட்டணங்களில் மாற்றங்கள்: 

நாங்கள் இந்த கட்டணங்களில் எைதயாவ  அதிகரித்தால் அல்ல  ஒ  

திய மாற்றத்ைத அறி கப்ப த்தினால், மாற்றியைமக்கப்பட்ட 

கட்டணங்கள் விதிக்கப்ப வதற்கு / அமலாக்கப்ப வதற்கு ஒ  

மாதத் க்கு ன்ேப தகவல் ெதரிவிக்கப்ப ம். 

  

3.5   விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகள் 

 
a. நீங்கள் ஒ  திட்டத்ைத, ேசைவையப் பயன்ப த்தினால் நீங்கள் 

எங்களிடம் அளிக்கும்படி ேகட் ள்ள ேசைவ சம்பந்தமான விதிகள், 

நிபந்தைனகைள நாங்கள் உங்க க்கு ெதரிவிப்ேபாம். 

b. அைனத்  விதிக ம் நிபந்தைனக ம் நியாயமானைவயாக இ க்கும் 

மற் ம் அவற்ேறா  ெதாடர் ைடய உரிைமகள், குறிப்பாக வாரிசுதாரர் 

நியமன வசதி குறித்த கடைமகள் மற் ம் ெபா ப் கள் ெதளிவாக ம் 

எளிய ெமாழியி ம் ெதரிவிக்கப்ப ம்.   
 
3.5.1 விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள் 

 
a. விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் ஏேத ம் மாற்றங்கள் இ ப்பின் 

அவற்ைற பின்வ ம் ஏதாவ  ஒ  வைகயில் உங்க க்கு 

ெதரிவிப்ேபாம். 

 
i. கணக்கு அறிக்ைககள் / ேசமிப்  கணக்கு த்தகங்கள் 

ii. தானியங்கி பணம் வழங்கு இயந்திரம் 

iii. ஒவ்ெவா  கிைளயி ம் உள்ள அறிவிப்  பலைக 

iv. கணினிவழியாக இைணயதளம் மற் ம் மின்னஞ்சல் 
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v. ெசய்த்தித்தாள் 

vi. கு ஞ்ெசய்திகள் 

 
b. ெபா வாக ஒ மாத கால அவகாசம் ெகா த்  அறிவிக்கப்பட்ட 

பின்ேப மாற்றங்கள் அமலாக்கப்ப ம்.   
 
c. நாங்கள் ன்னறிவிப்  ஏ ம் இன்றி மாற்றங்கள் ெசய்தி ந்தால் 

நாங்கள் அந்த மாற்றத்ைத 30 நாட்க க்குள் அறிவிப்ேபாம்.  

அத்தைகய மாற்றம் உங்க க்கு வசதியாக இல்லாத பட்சத்தில், நீங்கள் 

60 நாட்க க்குள் எந்தவித அறிவிப் ம் தராமல் உங்கள் கணக்ைக 

டித் க்ெகாள்ளலாம் அல்ல  மாற்றிக்ெகாள்ளலாம்.  இதற்காக நீங்கள் 

எந்த கூ தல் கட்டணங்கேளா அல்ல  வட்டிேயா ெச த்த 

ேதைவயில்ைல.   
 
d. விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் நாங்கள் எந்த மாற்றங்கைள 

ெசய்தா ம் அவற்ைற அவ்வப்ேபா  உடனடியாக எங்களின் 

இைணயதளத்தில் தி த்தி அைமந்  தகவல் அளிப்ேபாம்.  திய 

விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகளின் ஒ  நகைல அல்ல  மாற்றங்களின் 

சு க்கத்ைத நீங்கள் ேகாரினால் உங்க க்கு அளிப்ேபாம். 

 
 

4.    விளம்பரம், சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் விற்பைன 

 
a. அைனத்  விளம்பரங்கள் மற் ம் ஊக்குவிப்  அம்சங்கள் ெதளிவாக 

மற் ம் யாைர ம் திைச தி ப்பாமல் இ க்கும்படி உ திப்ப த்திக் 

ெகாள்ேவாம். 

 
b. கவனத்ைதக் கவ ம் எந்தெவா  வங்கித் திட்டம் அல்ல  ேசைவயின் 

எந்தெவா  விளம்பரத்தி ம் எந்தெவா  ஊடகத்தி ம் மற் ம் வணிக 

ஊக்குவிப்  ெவளியீட்டி ம் வட்டி விகிதம் பற்றி ஒ  குறிப்பி ந்தால் 

அதற்கு இதர கட்டணங்கள் உரித்தாகுமா என்பனவற்ைற 

குறிப்பி ேவாம்.  ேம ம் ேவண் ேகாளின் ேபரில் இவற்ேறா  

ெதாடர் ைடய விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகளின்  விபரங்கள் 

கிைடக்கும் என்பதைன ம் குறிப்பி ேவாம்.   
 
c. ஆதர  ேசைவகைள அளிக்க, நாங்கள் ன்றாம் தரப்பினரின் 

ேசைவகைள பயன்ப த்தினால், நாங்கள் எங்கைளப் ேபான்ேற அந்த 

ன்றாம் தரப்பினர் அேத அள  இரகசியத்தன்ைம டன் மற் ம் 

பா காப்பாக உங்கள் ெசாந்த தகவைல (அத்தைகய ன்றாம் 

தரப்பின க்கு ஏ ம் கிைடத்தால்) ைகயாள ேவண் ம் என ேகட் க் 

ெகாள்ேவாம். 

 
d. நீங்கள் ெபற் ள்ள எங்கள் திட்டங்களின் பல்ேவ  அம்சங்கைளப் பற்றி 

நாங்கள் அவ்வப்ேபா  உங்க க்கு தகவல் ெதரிவிப்ேபாம்.  எங்கள் 

திட்டங்கள்/ேசைவகள் சம்பந்தப்பட்ட அல்ல  வணிக ஊக்குவிப்  

ச ைககள் சம்பந்தப்பட்ட தகவல், அத்தைகய தகவைல/ேசைவைய 

தபாலில் ெபற நீங்கள் உங்கள் ஒப் தைல அளித்தி ந்தால் ேம ம் 

அல்ல  அதற்காக எங்கள் இைணயதளத்தில்/ ெதாைலேபசி லம் 



[10] 
 

வங்கி நடவடிக்ைகயில் /வாடிக்ைகயாளர் ேசைவ எண்ணில் பதி  

ெசய்தி ந்தால் மட் ேம உங்க க்கு வழங்கப்ப ம்.   
 
e. எங்களின் ேநரடி விற்பைன கவர்வர்க க்காக (DSA) நாங்கள் ஒ  

நடத்ைத ெநறிைய (Code of Conduct) வகுத் ள்ேளாம்.  எங்களின் 

திட்டங்கைள/ேசைவகைள விற்பைன ெசய்ய நாங்கள் இவர்களின் 

ேசைவைய பயன்ப த் கின்ேறாம்.  எங்களின் திட்டங்கைள ேநரடியாக 

அல்ல  ெதாைலேபசி லம் விற்பைன ெசய்ய இவர்கள் உங்கைள 

அ கும்ேபா  இவர்கள் தாங்கள் யார் என அைடயாளம் 

காட்டிக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  அந்த ெநறித்ெதாகுப்பின் எல்ைலக்கு 

உட்பட்ட அைனத்  திட்டங்கள் / ேசைவகைள எங்களின் சார்பில் 

ெசய்திட ன்வ ம் ன்றாம் நபர் அல்ல  கவர் அந்த 

ெநறித்ெதாகுப்பின் ேகாட்பா கைள பின்பற் வைத நாங்கள் 

உ திெசய்தி ேவாம்.   
 
f. எங்களின் பிரதிநிதி / கூரியர் அல்ல  ேநரடி விற்பைன கவர் 

கண்ணியமற்ற ைறயில் நடந் ெகாண்டால் அல்ல  ெநறித் 

ெதாகுப்ைப மீறி இ ந்தால் அைதப்பற்றி விசாரிக்க நாங்கள் தகுந்த 

நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ேவாம் மற் ம் அந்த காைர 

தக்கவிதத்தில் ைகயாண்  உங்க க்கு ஏற்பட்ட இழப்ைப 

ஈ ெசய்ேவாம். 

 

5.  அந்தரங்கம் மற் ம் இரகசியத் தன்ைம 

 
நாங்கள் உங்கள் அைனத்  ெசாந்த தகவல்கைள ம் தனிப்பட்டதாக ம் 

இரகசியமானதாக ம் (நீங்கள் ெதாடர்ந்  வாடிக்ைகயாளராக நீடிக்காத 

ேபாதி ம்கூட)  க ேவாம் மற் ம் ைகயாள்ேவாம்.  நாங்கள் கீழ்க்கண்ட 

ெகாள்ைகயின் வழிகாட்டல்கள்படி ெசயல்ப ேவாம். உங்களால் அளிக்கப்பட்ட 

அல்ல  ேவ விதத்தில் ெதரிவிக்கப்பட்ட உங்களின் கணக்குகள் 

சம்பந்தப்பட்ட தகவைல அல்ல  தகவல் விவரங்கைள நாங்கள் யா க்கும் 

(எங்கள் கு மத்தின் இதர நி வனங்கள் உட்பட) ெதரிவிக்கமாட்ேடாம்.  

இதற்கு விதிவிலக்கான நிைலகள் பின்வ மா  
 
a. சட்டப்படி நாங்கள் தகவல் ெகா க்கப்படேவண்டியி ந்தால்   
 
b. ெபா மக்க க்கு ெதரியப்ப த்த ேவண்டிய கடைமயி ந்தால் 

 
c. எங்களின் நலன் க தி நாங்கள் தகவல் தரேவண்டிய நிைல ஏற்பட்டால் 

(உ.ம்.  ேமாசடிைய த க்க) ஆனால் விற்பைன ேநாக்கத்திற்காக எங்கள் 

கு மத்தின் இதர நி வனங்கள் உட்பட ேவ  யா க்கும் உங்கைளப் 

பற்றி (ெபயர் மற் ம் கவரி உட்பட) அல்ல  உங்கள் கணக்குகைளப் 

பற்றி தகவல் அளிக்க நாங்கள் இைத ஒ  காரணமாக பயன்ப த்த 

மாட்ேடாம்.  
 
d. தகவல் ெதரிவிக்கும்படி நீங்கள் எங்கைள ேவண்டினால் அல்ல  

எங்க க்கு உங்களின் அ மதி எ த் ப் ர்வமாக இ ந்தால். 

 



[11] 
 

e. உங்கைளப் பற்றி ஒ  வங்கியின் விபரம் ெகா க்கும்படி நாங்கள் 

ேகட்கப்பட்டால் நாங்கள் அைத ெகா க்கும் ன்  உங்களின் 

எ த் ர்வமான அ மதி எங்க க்கு அவசியம்.   
 
எங்கள் வசம் உள்ள உங்கைளப் பற்றிய ெசாந்த தகவல்கைள குறித்  

ெதரிந் ெகாள்ள தற்ேபாைதய சட்ட அைமப்பின் கீழ் உங்க க்கு இ க்கும் 

உரிைமகளின் வரம்ைப நாங்கள் விளக்கிச் ெசால்ேவாம்.     
 
நீங்கள் எங்க க்கு ெசய்யலாம் எனக் குறிப்பாக அங்கீகாரம் அளித்தி ந்தால் 

தவிர, நாங்கள் உட்பட யா க்கும் விற்பைன ேநாக்கங்க க்காக உங்கள் 

ெசாந்த தகவைல நாங்கள் பயன்ப த்த மாட்ேடாம். 

 
5.1.    கடன் ெப பவர் பற்றி தகவல் த ம் (ேகட் ப் பரிந் ைர ெசய் ம்)  

 கவர்கள் 

 
a. இத்தகு கவர்களின் பங்களிப்ைப நாங்கள் உங்க க்கு விளக்கிச் 

ெசால் ேவாம்.  உங்கைளப் பற்றிய தகவல்கைள நாங்கள் அவர்களிடம் 

ேசாதித்  அறிேவாம் என்பைத ம் அதன்ெபா ட்  அவர்கள் 

எங்க க்கு அளிக்கும் தகவல்கள் உங்களின் கடன்ெப ம் தகுதிைய 

நிர்ணயிப்பதில் எத்தகு விைளைவ ஏற்ப த் ம் என்பைத ம் நாங்கள் 

உங்க க்கு விளக்கமாகத் ெதரிவிப்ேபாம். 
 
b. கடன் ெப பவர் பற்றி தகவல் த ம் (ேகட் ப் பரிந் ைர) 

கவர்க க்கு நீங்கள் எங்களிடம் ெபற்ற கடன்கள் பற்றிய தகவைல 

மாதா மாதம் அளிப்ேபாம். 

 
c. இத்தகு கவர்க க்கு நாங்கள் அளிக்கும் தகவல் நீங்கள் எங்களிடம் 

வாங்கிய ெசாந்தக் கடன்கள் பற்றிய தகவல்கைள (பின்வ ம் நிைலயில் 

இ ந்தா ம்கூட) உள்ளடக்கியதாக ம் இ க்கும்.   
 

i. நீங்கள் ெச த்த ேவண்டிய ெதாைககைள ெச த் வதில் 

பின்தங்கியி ந்தால் 
 

ii. நீங்கள் கடன்பட்டி க்கும் ெதாைக விவாதத்திற்குரிய  எனில் 
 

iii. நீங்கள் ெசய் ள்ள திட்ட ன்ெமாழிதல்கள் தி ப்திகரமாக 

இல்ைல என்றால் 

 
d. உங்களின் கடைன தி ப்பிச் ெச த் வதில் தவறியி ந்தால் ஆனால் 

பின்னர் அைதேய சீராக ெச த்தி வந்தால் இ  குறித்த 

அவ்வப்ேபாைதய தகவைல ம் எங்களின் அ த்த த்த மாதாந்திர 

அறிக்ைகயில் கவர்க க்கு ெதரிவிப்ேபாம். 
 
e. உங்கைள பற்றி கவர்கள் எங்க க்கு ெகா த் ள்ள தகவலின் ஒ  

நகைல (நீங்கள் எங்களிடம் கட க்கு விண்ணப்பித் , இதற்கான 

ேகாரிக்ைக ம் ெகா த்தி ந்தால்), உரிய கட்டணத்தின் ேபரில் 

உங்க க்கு அளிப்ேபாம்.  
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6. கடன்கைள வசூலித்தல் 

 
 நாங்கள் கடன்கைள ெகா க்கும்ேபாேத அைதத் தி ப்பிச் ெச த்த 

ெதாைக, காலவரம்  மற் ம் கால இைடெவளி என தி ப்பிச் ெச த் ம் 

நைட ைறகைள உங்க க்கு விளக்குேவாம்.  எனி ம் நீங்கள் தி ப்பிச் 

ெச த் ம் திட்ட ைறப்படி ெச த்தாவிட்டால் கடன்கைள வசூலிக்க, 

உள்நாட்  சட்டப்படி ஒ  நிர்ணயிக்கப்பட்ட நைட ைற ேமற்ெகாள்ளப் 

ப ம்.  இந்த நைட ைறயில் உங்க க்கு ேநாட்டீஸ் லம் நிைன ட் தல் 

அல்ல  உங்கைள ேநரில் சந்தித்தல் மற் ம்/அல்ல  ஏதாவ  "பிைணயம்" 

இ ந்தால் அைத மீண் ம் ைகயகப்ப த் தல் ேபான்றைவ உட்ப ம். 

 
எங்களின் வசூலிப்  ெகாள்ைக, நயமான பண் , நியாயமாக நடந்  ெகாள்தல் 

மற் ம் வற் த்தல் ேபான்றைவகைளக் ெகாண்ட . நாங்கள் 

வாடிக்ைகயாளரின் நம்பிக்ைகைய மற் ம் நீண்டகால உறைவ வளர்த்தல் 

ேபான்றவற்ைற நம் கிேறாம். 

 
a. எங்களின் இைணயதளத்தில் எங்களால் நியமிக்கப்பட்ட கடன் 

வசூலிப்பதற்கான கவர்கள்/நி வனங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 

ெதரிவிப்ேபாம் 

b. எங்களின் கிைளகளி ம் கூட கடன் வசூலிப்பதற்காக உள்ள கவர் 

மற் ம் நி வனம் பற்றிய தகவல்கள் மற் ம் நைட ைறகைள 

அளிப்ேபாம். 

c. எங்களின் அ வலர்கள் அல்ல  எங்க க்காக கடைன வசூலிக்க 

மற் ம்/அல்ல  பிைணயத்ைத ைகயகப்ப த்த ெசயல்ப ம் எந்த ஒ  

நப ம் அவைர/அவைள பற்றிய அைடயாளத்ைத காட் வேதா  

எங்களால் அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட் ள்ள கடிதத்ைத காட் வார்கள். 

நீங்கள் ேகாரினால் உங்க க்கு வங்கியில் அல்ல  வங்கி 

அதிகாரத்தின் கீழ் வழங்கப் பட்ட அவைர/அவைள பற்றிய அைடயாள 

அட்ைடைய காட் வார்கள். 

d. கடன்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் உங்க க்கு அைனத்  தகவல்கைள ம் 

அளிப்ேபாம் மற் ம் கடன்கைளத் தி ப்பிச் ெச த்த தக்க 

ன்னறிவிப்  அளிக்க யற்சிப்ேபாம். 

e. எங்களின் தவறால் நீங்கள் ன்பத்திற்கு உள்ளாகக் கூடா  என்பைதக் 

க த்தில் ெகாண் , வசூலிப்  கவர்களிடம், கடன் ெச த்த தவறிய 

ஒ  கணக்கிைன ஒப்பைடக்கும் ன், நாங்கள் பலவைகயான 

ேசாதைன ைறைமகைளக் ைகயாள்ேவாம்.   

f. கடன் வசூ க்கான நடவடிக்ைககைள உங்க க்கு எதிராக நாங்கள் 

ஆரம்பிக்கும்ேபா  நாங்கள் உங்க க்கு எ த்  லம் 

ெதரிவிப்ேபாம். 

g. கடன் ேசகரிப்  மற் ம்/அல்ல  பிைணயத்ைத ைகயகப்ப த்தல் 

ேபான்றவற்றில் ஈ ப ம் ஊழியர்கள் அைனவ ம் அல்ல  எங்கள் 

வங்கி சார்பாக ெசயல்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்த ஒ  நப ம் கீேழ 

நிர்ணயிக்கப் பட் ள்ளபடி வழிகாட்டல்கைள பின்பற் வர். 

 
i. ெபா வாக உங்கள் வி ப்பப்படி ெதரிவிக்கும் இடத்தில் நீங்கள் 

ெதாடர்  ெகாள்ளப்ப வீர்கள்.  ஆனால் அத்தைகய குறிப்பிட்ட 
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இடம் என எ ம் குறிப்பிடப்படாவிட்டால், உங்கள் வீட்டில் 

சந்திக்க இயலவில்ைல எனில், வணிகம் நடத் ம்/ெதாழில் ரி ம் 

இடத்தில் ெதாடர்  ெகாள்ளப்ப வீர்கள். 

ii. தல் ைறயிேலேய உங்கைள சந்திக்க வ ம் நபரின் 

அைடயாளம் மற் ம் அவர  அங்கீகாரம் பற்றி உங்க க்கு 

ெதரிவிக்கப்ப ம் 

iii. உங்கள் அந்தரங்கம் மதிக்கப்ப ம் 

iv. உங்க டனான நடவடிக்ைக ெதாடர் கள் நாகரீகமான ைறயில் 

இ க்கும். 

v. உங்கள் வியாபாரம் அல்ல  ெதாழிலின் சூழ்நிைலகைளப் ெபா த்  

ேவ விதமாகத் ேதைவப்பட்டால் தவிர, ெபா வாக பிரதிநிதிகள் 

07.00  மணி மற் ம் 19.00 மணிக்கு இைடயில் உங்கைள ெதாடர்  

ெகாள்வார்கள் 

vi. ஒ  குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் அல்ல  குறிப்பிட்ட இடத்தில் 

அைழப் க்கைள தவிர்க்கும்படி நீங்கள் ேகாரினால் அந்த 

ேகாரிக்ைககள் இயன்றவைர மதிக்கப்ப ம். 

vii. அைழப் க்களின் ேநரம் மற் ம் எண்ணிக்ைக மற் ம் 

உைரயாடல்களின் அடக்கம் ஆதாரமாக பதி  ெசய்  ைவத் க் 

ெகாள்ளப்ப ம். 

viii. கடன்கள் சம்பந்தமாக விவாதங்கள் மற் ம் க த்  ேவ பா கள் 

ஒ வ க்ெகா வர் ஏற்கத்தக்க வைகயில் மற் ம் ஒ ங்கான 

விதத்தில் தீர்க்கப்பட அைனத்  உதவி ம் அளிக்கப்ப ம் 

ix. கடன்கைள வசூலிக்க உங்கள் இடத்திற்கு வ ம்ேபா  நாகரீகம் 

மற் ம் மரியாைத கைடப்பிடிக்கப்ப ம். 

x. கு ம்பத்தில் ஏேத ம் யரமான் சூழல் அல்ல  இதர ேசதம் ஏ ம் 

ஏற்பட் ள்ள சூழல்கள் ேபான்ற ெபா த்தமற்ற த ணங்களில் கடன் 

பாக்கிைய வசூலிக்க அைழப் க்ள்/வ ைககள் ேமற்ெகாள்வ  

தவிர்க்கப்ப ம் 

xi. இவ்வா  கடன் வசூலிக்கவ ம் நபர்களிடம் ஏேத ம் 

கார்கள்/குைறகள் உங்களிடமி ந்  வ ேமயானால் உடேன 

அ பற்றி பரிசீலிக்கப்ப ம். 

 
6.1. பிைணயம் ைகயகப்ப த் தல் ெகாள்ைக 

 
சட்டத்திற்ேகற்ப நாங்கள் ஒ  பிைணயம் ைகயகப்ப த் தல் ெகாள்ைகைய 

கைடப்பிடிப்ேபாம்.  உங்கள் ேவண் ேகாளின் ேபரில் ெகாள்ைகயின் ஒ  

நகல் உங்க க்கு கிைடக்கும்படி ெசய்யப்ப ம். 

 
 

7.  கார்கள், குைறகள் மற் ம் க த்  ெதரிவித்தல் 

 
7.1 உள்ளக நிர்வாக நைட ைறகள் 

 
a. நீங்கள் ஒ  கார் ெசய்ய வி ம்பினால் நாங்கள் உங்க க்கு 

ெதரிவிப்பன: 

 
i. எப்படி இைத ெசய்வ  
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ii. எங்ேக கார் ெசய்யப்பட டி ம் 

iii. எப்படி கார் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

iv. எப்ேபா  பதிைல எதிர்பார்க்கலாம் 

v. குைறதீர்க்க யாைர அ குவ  

vi. டி  பற்றி உங்க க்கு மகிழ்ச்சி இல்ைலெயனில் என்ன ெசய்வ  

 
நீங்கள் ஏேத ம் ேகள்விகள் ேகட்டால் எங்கள் அ வலர்கள் உங்க க்கு 

பதில்கள் அளித்  உத வார்கள் 
 
b. கார்கைள நியாயமாக மற் ம் விைரவாக ைகயாள எங்ேக எங்களின் 

நைட ைறகளின் விவரங்கைள ெதரிந்  ெகாள்ளலாம் என நாங்கள் 

உங்க க்கு கூ ேவாம். 

c. உங்கள் கார் எ த்  ர்வமாக ெபறப்பட்  இ ந்தால், ஒ  

வாரத்திற்குள் நாங்கள் உங்க க்கு ஒ  ஒப் தைல/பதிைல அ ப்ப 

யற்சி ெசய்ேவாம்.  உங்கள் கார் எங்களால் 

ஏற்ப த்தப்பட்டி க்கின்ற ெதாைலேபசி உதவிேமைச லமாக 

ெதாைலேபசியில் அல்ல  வாடிக்ைகயாளர் ேசைவ எண்ணில் 

ெதரிவிக்கப்ப கிற  எனில் நாங்கள் உங்க க்கு ஒ  கா க்கான 

பதில்கடித எண் அளிப்பேதா , கார்மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் 

நடவடிக்ைகயின் ன்ேனற்றம் பற்றி ஒ  குறிப்பிட்ட நியாயமான கால 

வரம்பில் ெதரிவிப்ேபாம். 

d. விஷயத்ைதப் பரிசீலித்தப்பின் நாங்கள் எங்கள் இ தி டிைவ 

உங்க க்கு  அ ப் ேவாம் அல்ல  பதில் அளிக்க எங்க க்கு ஏன் 

கூ தல் காலம் ேதைவப்ப கிற  என விளக்குேவாம். ேம ம் உங்கள் 

கார் கிைடத்தப்பின் 30 நாட்க க்குள் அைதத் தீர்க்க யற்சி 

ெசய்ேவாம் மற் ம் உங்க க்கு அந்த தீர்வால் தி ப்தி 

கிைடக்காவிட்டால் உங்கள் காைர நீங்கள் ெதாடர்ந்த ேம ம் எப்படி 

ைகயாள்வ  என்ப  பற்றி நாங்கள் உங்க க்கு கூ ேவாம். 

 
7.2 வங்கி குைறதீர்ப்பாளர் திட்டம்  

 
a. எங்கள் இைணயதளத்தில் வங்கி குைறதீர்ப்பாளர் திட்டத்ைத காட்சிக்கு 

ைவப்ேபாம்.  ஒ  நியாயமான கட்டணம் ெச த்திக் ேகா வதன் 

ேபரில் இதன் நகல் கிைடக்கும்படி ெசய்யப்ப ம். குைறத்தீர்ப்பாளர் 

ெசயல்பாட்  பரப்ெபல்ைலயின்கீழ் இயங்கும் கிைளகளில் 

குைறதீர்ப்பளரின் ெபய ம், ெதாடர்  ெகாள்ளக்கூடிய அைனத்  

விவரங்க ம் காணக்கிைடக்கும். 
 
b. எங்க டன் நீங்கள் ெதாடர்  ெகாள்ளேவண்டிய கிைள அதிகாரிகளின் 

ெபயர்கள் ெகாண்ட தகவல் காட்சிக்கு ைவக்கப்ப ம். உங்கள் 

கார்க க்கு தகுந்த தீர்  கிைள அளவில் கிைடக்காதபட்சத்தில், 

நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ள, எங்களின் மண்டல/வட்டார ேமலாளர்களின் 

கவரிக ம் காட்சிக்கு ைவக்கப்ப ம். 

  
c. எங்களிடம் கார் ெதரிவித்த 30 நாட்க க்குள் எங்களிடமி ந்  

உங்க க்கு தி ப்திகரமான பதில் கிைடக்காவிட்டால் மற் ம் 

குைறகைள தீர்த் க்ெகாள்ள நீங்கள் இதர வழிகளில் ெசயல்பட 



[15] 
 

வி ம்பினால் நீங்கள் வங்கி குைறத்தீர்க்கும் திட்டத்தின்கீழ் இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியால் நியமிக்கப்பட் ள்ள வங்கி குைற தீர்ப்பாைணயத்ைத 

அ கலாம்.  இந்த விஷயத்தில் எங்கள் அ வலர்கள் நைட ைறைய 

விளக்குவார். 
 

8. திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகள் 

 
8.1  ைவப் க் கணக்குகள் 
 
a. எங்களிடம் நீங்கள் ேசமிப்  கணக்குகள், குறித்தகால ைவப் கள், 

நடப் க் கணக்குகள் ேபான்ற பலவைக கணக்குகைள ம் மற் ம் 

ஆடம்பரமற்ற அடிப்பைட கணக்கு தலியவற்ைற ம் வங்கலாம்.  

நீங்கள் கீழ்க்கண்ட விதங்களில் இத்த்ைகய கணக்குகைளத் வங்கலாம். 

i. தனிநபர் 

ii. கூட்  

iii. கூட்  (யாேர ம் ஒ வர் அல்ல  ஒ வர  இறப்பிற்குபின் 

மற்ெறா வர்) 

iv. கூட்  ( ந்ைதயவர் அல்ல  ஒ வர  இறப்பிற்குபின் மற்ெறா வர்) 

v. கூட்  (பிந்ைதயவர் அல்ல ஒ வர  இறப்பிற்குபின் மற்ெறா வர்)  

vi. அல்ல  ேவ  ஏதாவதான விதம் 

 
b. ேமற்கண்டவற்ைற நீங்கள் வாரிசு நியமன வசதி டன் அல்ல  

இல்லாமல் ெதாடங்கலாம். கணக்கு ெதாடங்கும் படிவத்தில் வாரிசு 

நியமனம் பற்றி குறிப்பிட இடம் அளித்தி ேவாம். கணக்கு 

வங்கும்ேபா  நாங்கள் தற்ேபா ள்ள கணக்கு சம்பந்தப்பட்ட மற் ம் 

நியமன வசதிகள் பற்றி விளக்குேவாம். 

 
c. உங்களின் வாரிசு விவரங்கள் பற்றி ஏற் க்ெகாண் , அதைன 

கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களான ேசமிப்  கணக்கு த்தகம்/கணக்கு 

விவரப்பட்டியல்/குறித்தகால ைவப் ச் சான்றிதழ்களில் நாங்கள் பதி  

ெசய்  ஒப் க்ெகாள்ேவாம்.  உங்கள் ேவண் ேகா க்கிடங்க 

நியமனதாரரின் ெபயைர ம் அங்ேக குறிப்பி ேவாம். 
 
d. ேம ம் நாங்கள் வழங்கும் எளிதில் பணமாக்கும் ைவப்  வசதி, மாற் , 

உயர்வட்டி வசதி ைடய கணக்கு மற் ம் இ ேபால் இதர திட்டங்கள் 

பற்றி மற் ம் சம்பந்தப்பட் ள்ள நைட ைறகள் பற்றி கணக்கு 

வங்கும்ேபா  கூ ேவாம். 
 
கணக்கு ெதாடங்குதல் மற் ம் ைவப்  கணக்குகைள இயக்குதல் 
 
எந்த ஒ  ைவப் க் கணக்ைக ம் ெதாடங்கும் ன், நாங்கள் 

 
a. வங்கியின் வழிகாட்டல்களின்படி “உங்கள் வாடிக்ைகயாளைர 

ெதரிந் ெகாள்க” (KYC) இதன்கீழ் ேதைவப்ப ம் விதத்தில் தகுந்த 

அம்சங்கைள ேமற்ெகாள்ேவாம். 

b. நீங்கள் கணக்கு வங்க ேதைவயான ஆவணங்கள் அல்ல  சான் கள் 

சமர்ப்பிக்கும்படி ேகட்ேபாம். 
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c. எங்களின் Ôஉங்கள் வாடிக்ைகயாளைர ெதரிந் ெகாள்”-ைகக்கு ஏற்ப 

பணப்ப க்க க்கு எதிரான நிைல அல்ல  ஏதாவ  இதர சட்டத் 

ேதைவக க்ேகற்ப மட் ேம நாங்கள் தகவல் ெப ேவாம்.  

ஒ ேவைள கூ தல் தகவல் ேதைவப்பட்டால், அ  தனியாகப் 

ெபறப்ப ம் மற் ம் நாங்கள் இத்தைகய கூ தல் தகவல் ெப வதன் 

ேநாக்கத்ைதக் குறிப்பி ேவாம்.  இத்தைகய தகவைல அளிப்ப  

தன்னிச்ைசயான . 

d. கணக்கு வங்க படிவங்கள் மற் ம் பிற ஆவணங்கள் உங்க க்கு 

அளிக்கப்ப ம். இவற்றில் நீங்கள் தரேவண்டிய க்கிய தகவல்கள் 

மற் ம் “உங்கள் வாடிக்ைகயாளைர ெதரிந் ெகாள்க என்ற 

ேதைவக க்ேகற்ப சரிபார்க்க மற் ம்/அல்ல  பதி  ெசய்ய 

ெகா க்கப்பட ேவண்டிய ஆவணங்கள் பற்றிய விவரங்கள் அடங்கி 

இ க்கும். 

e. ஒ  ைவப் க் கணக்கு  வங்கும்ேபா  நைட ைற சம்பிரதாயங்கைள 

நாங்கள் விளக்குேவாம் மற் ம் நீங்கள் ேகா ம் ேதைவயான 

தகவல்கைள அளிப்ேபாம். 

f. நீங்கள் கணக்ைக வங்கும்ேபா  இந்திய ைவப்  காப்பீ  மற் ம் 

கடன் ெபா ப்  கார்ேபாேரஷன் (DICGC) வழங்கும் சில வரம் கள் 

மற் ம் நிபந்தைனகைளப் ெபா த்  காப்பீட் த் திட்டத்தின்கீழ் காப்பீ  

வசதியின் விவரங்கள் உங்க க்கு கிைடக்கும்படி ெசய்ேவாம்.  
 
உங்கள் கணக்ைக மாற் தல் 
a. நீங்கள் ேதர்ந்ெத த்த நடப் /ேசமிப்  கணக்குவைக பற்றி உங்க க்கு 

தி ப்தி இல்ைல என்றால் நீங்கள் கணக்கில் தன் தலில் பணம் 

ெச த்திய ேததியிலி ந்  14 நாட்க க்குள், ஒ வைக கணக்கிலி ந்  

மற்ெறான்றிற்கு நீங்கள் மாற்றிக்ெகாள்ள நாங்கள் உத கிேறாம். அல்ல  

நாங்கள் உங்கள் பணத்ைத அ  வட்டி ஏ ம் சம்பாதித்தி ந்தால் 

அைத ம் ேசர்த்  தி ப்பி அளிப்ேபாம்.  ேவ  எந்த அறிவிப் க் 

காலவரம்  மற் ம் எந்த கூ தல் கட்டணங்க ம் இதற்கு கிைடயா . 

b. நீங்கள் உங்கள் நடப் /ேசமிப்  கணக்ைக டித் க் ெகாள்ள 

தீர்மானித்தால் உங்கள் குறிப் கைளப் ெபற்ற பின் 3 அ வல் 

நாட்க க்குள் நாங்கள் உங்கள் கணக்ைக டிப்ேபாம். 

c. நீங்கள் உங்கள் கணக்ைக எங்கள் வங்கியின் மற்ெறா  கிைளக்கு 

மாற்ற வி ம்பினால் நாங்கள் அவ்விதம் ெசய்ேவாம். உங்கள் 

ேகாரிக்ைகையப் ெபற்ற பின் இரண்  வாரங்க க்குள், திய 

கிைளயில் ேதைவப்ப ம் “உங்கள் வாடிக்ைகயாளைரத் ெதரிந் ெகாள்க” 

சம்பிரதாயங்கைளப் ர்த்தி ெசய்வதன்ேபரில் திய கிைளயில் உங்கள் 

கணக்கு இயக்க ஆரம்பிக்கப்ப ம்.  உங்களின் நிைலயான 

ெசயல் ைற ஆைண/ேநரடிப் பற் கள் ஏ ம் இ ந்தால் நாங்கள் 

அவற்ைற திய கிைளக்கு ெதரிவிப்ேபாம். 

d. உங்களின் நடப் /ேசமிப் க் கணக்ைக எங்க:ளிடமி ந்ேதா/ 

எங்க க்ேகா மாற் ம்ேபா , ஏேத ம் தவ , அல்ல  ேதைவயற்ற 

விதத்தில் காலதாமதம் ஏற்பட்டி ந்தால், அதனால் உங்க க்கு 

ஏேத ம் கட்டணங்கள் விதிக்கப்பட்டி ந்தால் அவற்ைற நாங்கள் ரத்  

ெசய்ேவாம். 
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8.1.1  ேசமிப் /நடப்  கணக்குகள் 

 
நீங்கள் ஒ  ைவப் க் கணக்ைகத் ெதாடங்கும்ேபா  நாங்கள் 
 

a. ஒ  குறிப்பிட்ட காலவரம்பிற்குள் கட்டணமின்றி ெசய்யக்கூடிய 

பரிவர்த்தைனகள், பணம் எ த்தல்களின் எண்ணிக்ைக, தலியைவ 

பற்றி உங்க க்குத் தகவல் ெதரிவிப்ேபாம். 

b. இத்தைகய வரம் கைள மிஞ்சும்ேபா  கட்டணங்கள் ஏேத ம் 

இ ந்தால் அைவ பற்றி உங்க க்குத் தகவல் ெதரிவிப்ேபாம்.  

கட்டணப் பட்டியலில் கட்டணங்களின் விவரம் ெகா க்கப்ப ம். 

c. உங்கள் ேசமிப்  ைவப் கள் மீ  வழங்கப்ப ம் வட்டி விகிதம் என்ன, 

அ  எப்படி கணக்கிடப்ப கிற  மற் ம் அதன் காலவைரயைற என்ன 

என்ப  பற்றி ெதரிவிப்ேபாம். 

 
குைறந்தபட்ச இ ப்  

 
ேசமிப் க் கணக்கில் பராமரிக்கப்பட்ட ேவண்டிய குைறந்தபட்ச இ ப்  பற்றி 

எங்கள் வங்கிகளில் தகவல் காட்சிக்கு ைவக்கப்ப ம்.   
 

ேசமிப்  கணக்கு மற் ம் நடப்  கணக்கு ேபான்ற மற் ம் ஏேத ம் ைவப்  

கணக்கு ேபான்ற ைவப்  திட்டங்க க்கு நாங்கள்: 
 
a. இத்தைகய கணக்குகைள இயக்க, உ வாக்கப்பட் ள்ள விதிகள் மற் ம் 

நிபந்தைனகளின் ஒ  பாகமாக பராமரிக்கப்பட ேவண்டிய  

குைறந்தபட்ச இ ப் கள் பற்றி தகவல் ெதரிவிப்ேபாம். 

b. உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் குைறந்தபட்ச பராமரிப்ைப பராமரிக்கத் 

தவறினால் அதற்காக விதிக்கப்ப ம் கட்டணங்கள் பற்றி தகவல் 

ெதரிவிப்ேபாம். கட்டணப் பட்டியலில் கட்டணங்களின் விவரங்கள் 

ெகா க்கப்பட்டி க்கும். 

c. குைறந்தபட்ச இ ப்  குறித்  ஏேத ம் மாற்றங்கள் இ ப்பின், 30 

நாட்க க்கு ன்னதாக தகவல் ெதரிவிக்கப்ப ம்.  இந்த மாற்ற 

நடவடிக்ைக ேநரங்களில் குைறந்தபட்ச இ ப்ைப பராமரிக்கத் 

தவறினால் அதற்காக நாங்கள் கட்டணங்கள் ஏ ம் உங்களிடமி ந்  

வசூலிக்கமாட்ேடாம்.  
 

கட்டணங்கள் 
 

காேசாைல த்தகங்கள் வழங்குதல், கணக்குகளின் கூ தல்/நகல் அறிக்ைக, 

நகல் கணக்கு த்தகம், ெச த்தப்பட்ட காேசாைலகளின் நகல்கள், 

த்தகத்தாள் எண் (கணக்ேகட்டின் ஒ  பக்கம்-folio) கட்டணங்கள், பற்  

அட்ைட,  ஏடிஎம் அட்ைட, ைகெய த்ைத சரிபார்த்தல், ேபாதிய இ ப்  

இல்லாததால் காேசாைல தி ப்பி அ ப்பப்ப தல், உரிைம அதிகாரம் 

வழங்குதல் அல்ல  கணக்கு வைகயில் மாற்றம் தலியவற் க்கான 

குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் எங்கள் கட்டணப் பட்டியலில் ெகா க்கப்ப ம்.  சில 

விஷயங்களில் கட்டண ச ைககள் அல்ல  விலக்கு அளிக்கப்படலாம்.  

உ.ம். வாழ்நாள் மான கடன் அட்ைடகளில் ப்பித்தல் கட்டணத்ைத 

நிரந்தரமாக ரத்  ெசய்தல் ேபான்றைவ.  இத்தைகய ச ைககள் / விலக்குகள் 

ெதாடக்க தல் அைவ நைட ைறயில் இ க்கும் காலகட்டத்தில் விலக்கிக் 

ெகாள்ளப்படமாட்டா . 
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அறிக்ைககள் 

 
a. நீங்கள் கணக்குப் த்தகத்ைத (Passbook) ேதர் ெசய்யாவிடில். உங்கள் 

கணக்ைக நிர்வகிக்க, மற் ம் அதில் பதி கைள சரிபார்த்திட உத ம் 

ெபா ட்  நாங்கள் ஒ  மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ ப் ேவாம். 

b. உங்கள் கணக்கு வைகக்கு வழக்கமாக கிைடப்பைதவிட நீங்கள் 

அடிக்கடி மாத அறிக்ைககள் ெகா க்கும்படி நீங்கள் எங்களிடம் ஒ  

கட்டணம் ெச த் வதன்ேபரில் ேகட்கலாம்.  இந்த கட்டணம் கட்டணப் 

பட்டியலில் குறிப்பிடப்ப ம். 

c. கப்பில் நீங்கள் உங்களின் ந்ைதய சில பரிவர்த்தைனகைள 

ெதரிந் ெகாள்ள இய ம்.  ேம ம் நீங்கள் ஏடிஎம்.இல் அல்ல  மின் 

ஊடகம் லம் ெதரிந் ெகாள்ளலாம்.  ெதாைலேபசி மற் ம் நடமா ம் 

வங்கிச் ேசைவ லமாக ம் (இந்த வசதிகள் எங்களிடம் இ ந்தால்) 

தகவல் ெபறலாம். 

d. ேம ம் நாங்கள் உங்க க்கு மின்னஞ்சல் லம் அல்ல  எங்களின் 

பா காப்பான இைணயதள வங்கியியல் ேசைவ லம் கணக்கு 

அறிக்ைககைள அ ப் ேவாம். இந்த வசதிகள் எங்களிடம் இ ந்தால், 

நீங்கள் வி ம்பினால் இவ்வா  அ ப்ப டி ம். 

e. உங்கள  ேசமிப்  கணக்கு த்தகத்தில் / அறிக்ைகயில் பதி கைள 

சு க்கமாக ம் ெதளிவாக ம் ெசய் ெகா ப்பைத உ தி ெசய்கிேறாம். 
 
8.1.2  குறித்தகால ைவப் கள் 

 
நீங்கள் ஒ  குறித்தகால ைவப்ைப ெதாடங்கும்ேபா  நாங்கள்  
 
a, திர்வைட ம் குறித்தகால ைவப் க்கு பணம் ெப வதற்கான உங்கள் 

ஆைணகைள உங்கள் விண்ணப்படிவத்திேலேய ெப ேவாம். 

b. குறித்த கால ைவப்பில் திர் க்கு ன்னதாக பணம் எ க்க என்ன 

நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் என்பதைன ெதரிவிப்ேபாம். 

c. குறித்த கால ைவப்பில் திர் க்கு ன்னதாக பணம் எ க்கும்ேபா  

அதற்காக விதிக்கப்ப ம் கட்டணம், உரிய வட்டி விகிதம் ேபான்ற 

விபரங்கைளத் ெதரிவிப்ேபாம். 

d. திர்  ேததிக்குப் பின்  நீங்கள் ைவப் கைள ப்பிக்கும் பட்சத்தில், 

நாங்கள் அதற்காக உரித்தாகும் வட்டி விகிதம், விதிகள் மற் ம் 

நிபந்தைனகள் பற்றி உங்களிடம் ைவப்ைபத் ெப ம்ேபாேத தகவல் 

ெதரிவிப்ேபாம். 

e. உங்களின் ைவப்பின் மீ  ெப ம் வட்டி வ வாய் குறித்த வ மான 

வரி சட்டப் பிரி கள், அதன்கீழ் உள்ள எங்களின் ெபா ப் கள் 

இவற்ேறா , வட்டி வ வாயிலி ந்  கழிக்கப்ப ம் வ மான வரிக்கான 

ச ைககள் ஏேத ம் இ ப்பின், அைவ குறித் ம் உங்க க்கு 

ெதரிவிப்ேபாம். 

f. நீங்கள் ெப ம் வட்டி வ மான வரிக்கு உட்படவில்ைல எனில் 

விண்ணப்பிக்கும்ேபாேத 15H/15G படிவத்ைத உங்களிடமி ந்  

ெபற் க்ெகாள்ேவாம். 

g. உங்களின் ைவப் த் ெதாைகயின் மீதான வட்டிக்குரிய வ மான 

வரிையக் கழித்தி ந்தால் அதற்கான சான்றிதைழ உங்க க்கு 

அளிப்ேபாம். 
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ைவப் களின்மீ  கடன்கள் 

 
குறித்தகால ைவப் களின்மீ  (Term Deposits) கிைடக்கும் கடன் / 

இ ப் க்குேமல் எ ப்  (Overdraft) வசதி பற்றி நாங்கள் விளக்குேவாம். 

 
8.1.3  ஆடம்பரமில்லா அடிப்பைடக் கணக்கு (No Frills Account)  
 
மிகக் குைறந்த பட்ச இ ப்  ' ஜ்யம்' அல்ல  மிக குைறவான இ ப் டன் 

ஒ  ஆடம்பரமில்லா அடிப்பைட வங்கி கணக்கு வங்க வசதி 

அளிக்கிேறாம்.  அத்தைகய கணக்கில் பலவித ேசைவகள் / திட்டங்க க்கு 

உரித்தாகும் கட்டணங்கள் தனியானெதா  கட்டணத் திட்ட ைற பட்டியலில் 

குறிப்பிடப்ப ம்.  இத்தைகய கணக்குகளின் தன்ைம மற் ம் பரிவர்த்தைன 

எண்ணிக்ைககள் சில கட் ப்பா க க்கு உட்பட்டைவ.  அைவ பற்றி 

உங்க க்கு கணக்கு ெதாடங்கப்ப ம்ேபாேத ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கப்ப ம். 

 
8.1.4  வய  வராேதார் (Minor) கணக்குகள் 

 
ஒ  வய  வராத நபர் எப்படி கணக்கு ெதாடங்க டி ம் மற் ம் அ  

எப்படி இயக்கப்படலாம் என்பைதப் பற்றி நீங்கள் விபரம் ேகட்டால் நாங்கள் 

பதில் அளிப்ேபாம். 

 
8.1.5  சிறப்  கணக்குகள்  
 

த்த குடிமக்கள், உடல் ஊன ற்ேறார் மற் ம் எ தப்படிக்கத் ெதரியாத 

நபர்கள் ேபான்ற எங்களின் சிறப்பான வாடிக்ைகயாளர்கள் சுலபமாக ம் 

ெசௗகரியமாக ம் ெசயல்பட நாங்கள் மிகுந்த யற்சிகைள 

ேமற்ெகாண் ள்ேளாம். இத்தைகய வாடிக்ைகயாளர்களின் மற் ம் 

விண்ணப்பதாரர்களின் வசதிக்காக ெகாள்ைககள், திட்டங்கள் மற் ம் 

ேசைவகைள ெசயல்ப த் தல் இைவகளில் அடங்கும். 

 
கண்பார்ைவ இல்லாதவர் / இதரவைக ஊன ற்ேறார் ேபான்ேறார் கணக்கு 

ெதாடங்க வி ம் ைகயில் தனக்கும் வங்கிக்கும் ெதரிந்த ஒ வைர சாட்சியாக 

ேநரில் உடன் அைழத் வந்தால், நாங்கள் கணக்கு ெதாடங்கும் நைட ைற 

மற் ம் இதர விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகைள ெதரிவிப்ேபாம். 

 
8.1.6  ேதங்கிய/ெசயல்படாத கணக்குகள் 

 
a. நீங்கள் கணக்கு ெதாடங்கும்ேபா  உங்கள் கணக்கு ேதங்கிய / 

ெசயல்படாத கணக்காக உங்கள் கணக்கு வைகப்ப த்தப்பட காலவரம்  

எ  எனக் கூ ேவாம்.  உங்கள் கணக்கு ேதங்கிய / ெசயல்படாத 

அல்ல  ேகாரப்படாத கணக்கு ஆக வைகப்ப த்தப்ப வதற்கு ன்  

மாதங்க க்கு ன் நாங்கள் உங்க க்கு தகவல் ெதரிவிப்ேபாம்.  

ேம ம் கட்டண திட்ட ைறப்படி அதைன மீண் ம் ெசயல்ப த்த 

கட்டணங்கள் உட்பட மற் ம் விைள கள் பற்றி நாங்கள் உங்க க்கு 

தகவல் ெதரிவிப்ேபாம்; 
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b. ேதங்கிய / ெசயல்படாத கணக்காக ஒ  கணக்ைக வைகப்ப த் ம் 

ன்னர் அந்தக் கணக்கின் இதர கூட்டாளிக க்கும் தகவல் 

ெதரிவிப்ேபாம்; 

c. நீங்கள் உங்கள் கணக்ைகச் ெசயல்ப த்த வி ம்பினால் அதற்காகப் 

பின்பற்ற ேவண்டிய நைட ைறைய நாங்கள் உங்க க்கு 

ெதரிவிப்ேபாம். 

d. ெசயல்படாத கணக்கிைன நீங்கள் ெசயல்ப த்த வி ம்பினால் அதற்கு 

கட்டணம் வசூலிக்க மாட்ேடாம். 
 
8.1.7  உங்கள் கணக்ைக டித் க் ெகாள் தல் 

 
வழக்கமான சூழ்நிைலகளின் கீழ், நாங்கள் குைறந்தபட்சம் 30 நாட்கள் கால 

அவகாசம் அளிக்காமல் உங்கள் கணக்ைக டிக்க மாட்ேடாம்.  

"வழக்கமானைவ" அல்ல எனக் க தப்ப ம் சூழல்க க்கு உதாரணம் 

காட்டேவண் ெமன்றால் ைறயற்றவைகயில் கணக்ைக ைகயாள்வைத 

கூறலாம்.  இவ்வா  நிக ம்ேபா  உங்களால் ஏற்கனேவ வழங்கப்பட்ட 

காேசாைலக க்கு மாற்  ஏற்பா கள் நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டிய  அவசியம் 

மற் ம் நீங்கள் இத்தைகய கணக்கிலி ந்  எந்த  காேசாைலக ம் 

ெகா ப்பைத தவிர்க்க ேவண் ம். 

 
8.2  தீர் ைற சுழற்சி (Clearing cycle) /  
       நிதியியல் உபகரணங்கள் ேசகரித்தல் (Collection services) 
 
நாங்கள்,  
 

a. நாங்கள் உள் ர் காேசாைலகள் மற் ம் ெவளி ர் காேசாைலக க்கான 

தீர் ைற பற்றி உங்க க்குத் தகவல் ெதரிவிப்ப டன், வர க்காக 

நீங்கள் சமர்ப்பித்த காேசாைலகள், வைரேவாைலகள் தலியவற் க்கு 

நீங்கள் எப்ேபா  பணம் ெபறலாம் என்ற விவரங்கைள ம் மற் ம் 

எங்கள  "காேசாைல ஏற்  ெகாள்ைக"யின்படி, கால தாமதத்திற்கான 

வட்டிைய நீங்கள் எப்ேபா  ெபறத்தகுதி உைடயவர் என் ம் தகவல் 

ெதரிவிப்ேபாம்.   

b. எங்களின் காேசாைல ஏற்  / இழப்பீ  ெகாள்ைகயின்படி 

உபகரணங்கள் ேசகரிப்பில் காலதாமதம் ஏற்பட்டால் உங்களிடமி ந்  

ேகாரிக்ைக ஏ மின்றிேய உங்க க்கு இழப்பீ  வழங்குேவாம். 

c. நாங்கள் ெவளி ர் காேசாைலக க்கு உடனடியாக வர  அளித்தால், 

உரித்தாகும் விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகைள (நீங்கள் கணக்கில் 

ெடபாசிட் ெசய் ள்ள உபகரணத்திற்கு எந்த வரம் வைர  பணம் 

உடனடியாக வர  ைவக்கப்ப ம், கணக்குகள் தி ப்திகரமாக 

இயக்கப்ப கிறதா என்பைவ உட்பட) உங்க க்கு அளிப்ேபாம். 

d. எங்களின் காேசாைல ஏற்  ெகாள்ைகயின்படி நீங்கள் சமர்ப்பித்த 

காேசாைல/உபகரணம் எ த் ச் ெசல்லப்ப ம்ேபா , ெதாைலந்  

ேபானால், அதன் நகல் ெபற நாங்கள் அைனத்  உதவிக ம் 

அளிப்ேபாம்.  

e. நீங்கள் உங்கள் கணக்ைகத் ெதாடங்கும்ேபா ம் மற் ம் நீங்கள் 

எப்ேபா  எங்களிடம் ேகட்டா ம் நாங்கள் ேமற்கண்ட தகவைல 

அளிப்ேபாம்.  எங்கள் ெகாள்ைகயில் ஏேத ம் மாற்றம் இ ந்தால், 



[21] 
 

மாற்றியைமக்கப்பட்ட ெகாள்ைக எங்கள் இைணயதளத்தி ம் மற் ம் 

எங்களின் எல்லா கிைளகளி ம் காட்சிக்கு ைவக்கப்ப ம். 

 
8.3  ெராக்க பரிவர்த்தைனகள் (Cash Transactions) 
 

a. ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட வங்கி ேசைவயின் கீழ் இயங்கும் எல்லா 

கிைளகளி ம் நாங்கள் காேசாைலகள் / ெராக்கம் ெபற் க்ெகாள்ேவாம் 

மற் ம் ெராக்கம் வழங்குேவாம்.  ஆயி ம் அந்த பரிவர்த்தைனக்குரிய 

கட் ப்பாட்  விதிகள் மற் ம் கட்டணங்கள் ஏேத ம் இ க்குமாயின் 

அவற்றிற்கு உட்பட்  நாங்கள் ெசயல்ப ேவாம். 

b. அ க்கான / சிைதந்த பாய் ேநாட் க்கள் மற் ம் / அல்ல  சி  

நாணயங்கள் ெபற் க்ெகாண்  இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆைணக் 

குறிப் களின்படி அவற்ைற மாற்றித் த ேவாம். 

c. பரிவர்த்தைனகள் ஒ  குறிப்பிட்ட ெதாைகக்கு ேமல் ேபானால் நாங்கள் 

உங்கள் நிரந்தர கணக்கு எண்ைண சமர்ப்பிக்கும்படி ேகட்கலாம். 

d. தானியங்கி இயந்திர பரிவர்த்தைனகளில் தவ கள் நிகழ்ந் , உங்களின் 

கணக்கில் பணம் கழிக்கப்பட்டி ந்தால், அந்தத் ெதாைகைய உங்களின் 

கார் கிைடக்கப்ெபற்ற நாளிலி ந்  12 ேவைல நாட்க க்குள் 

தி ப்பித் த ேவாம்.    
 
8.3.1   ேநரடி பற்  (Direct Debit) மற் ம்  
           நிைலயான ெசயல் ைற ஆைணகள் (Standing Instructions) 
 

a. கணக்கு ெதாடங்கப்ப ம் ேநரத்தில் ேநரடிப் பற்  / நிைலயான 

ெசயல் ைற ஆைணகள் ெசயல்ப கின்றன மற் ம் நீங்கள் அவற்ைற 

எப்படி பதி  ெசய்வ  / ரத்  ெசய்வ  மற் ம் அைவ சம்பந்தமான 

கட்டணங்கள் என்ன என்பைதக் நாங்கள் உங்க க்கு கூ ேவாம்.  

அவ்வப்ேபா  தி த்தியைமக்கப்ப ம் கட்டணப் பட்டியலின்படி 

கட்டணங்கள் விதிக்கப்ப ம்.   
 

b. ேநரடி பற் க்காக நீங்கள் ெகா த் ள்ள உரிைம அதிகாரங்கள் (Mandate) 

அதாவ  மின்ன த் தீர்  ைற (ECS) மற் ம் இதர நிைலயான 

குறிப் கள் மீ  ெசயல்ப ேவாம். உரிைம அதிகாரத்ைதச் ெசயல் 

ப த் வதில் ஏதாவ  தாமதம் அல்ல  தவ  ஏற்பட்டால், அதன் 

காரணமாக பண நஷ்டம் அல்ல  கூ தல் ெசல  ஏற்பட்டால் நாங்கள் 

வங்கியின் இழப்பீ  ெகாள்ைகயின்படி நஷ்டஈ  அளிப்ேபாம்.  

உங்கள் கணக்கில் ேபாதிய இ ப்  இல்லாத காரணத்தால் உங்களின் 

உரிைம அதிகாரம் ெசயல்ப த்தப்பட டியா ேபானால் நாங்கள், 

அவ்வப்ேபா  மாற்றி அைமக்கப்ப ம் கட்டணப் பட்டியலின்படி 

கட்டணங்கள் விதிப்ேபாம். 

c. ஒ  ேநரடி பற்றின் லம் உங்கள் கணக்கிலி ந்  அங்கீகாரம் இல்லாத 

ைறயில் / தவ தலாக பணம் கழிக்கப்பட் ள்ள  எனத் 

தீர்மானிக்கப்ப கிற  எனில், உங்கள் கணக்கில் வட்டி டன் அ  

மீண் ம் ேசர்க்கப்ப ம் மற் ம் வங்கியின் இழப்பீட் க் 

ெகாள்ைகயின்படி உங்க க்கு நஷ்டஈ  அளிக்கப்ப ம். 
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8.4  காேசாைல மீதான பணத்ைத வழங்காமல் நி த் ம் வசதி (Stop Payment Facility) 
 
நாங்கள்,  
 

a. உங்களால் வழங்கபப ம் காேசாைலகள் சம்பந்தமாக அவற் க்கு பணம் 

ெகா க்கப்படாமல் நி த் ம் குறிப்ைப ஏற் க் ெகாள்ேவாம்.  உங்கள் 

குறிப் கள் கிைடத்த உடன் நாங்கள் அதற்கு ஒப் தல் அளித் விட் , 

இந்த காேசாைலகள் எங்களால் ஏற்கனேவ தீர்  ெசயப்படாமல் 

இ ந்தால் உடனடி நடவடிக்ைக எ ப்ேபாம். 

b. இதற்ெகன ஏ ம் கட்டணங்கள் இ ந்தால் அவற்ைற விதிப்ேபாம் 

மற் ம் அைவ அவ்வப்ேபா  மாற்றி அைமக்கப்ப ம் கட்டணப் 

பட்டியலில் ேசர்க்கப்ப ம். 

c. பணம் அளிக்க ேவண்டாம் என்ற குறிப் கள் ெபறப்பட்ட பின், ஒ  

காேசாைலக்கு பணம் அளிக்கப்பட்டி ந்தால் நாங்கள் அந்த காேசாைல 

மதிப் க்குரிய பணத்ைத உங்க க்கு தி ப்பி வழங்குேவாம் மற் ம் 

வங்கியின் இழப்பீ  ெகாள்ைகயின்படி உங்க க்கு நஷ்டஈ  

வழங்கப்ப ம். 

 
8.5  உங்களால் வழங்கப்ப ம் காேசாைல/பற்  இவற் க்கான அறி த்தல்கள்  
 
நாங்கள்,  
 

a. உங்கள் கணக்கிலி ந்  எ க்கப்ப ம் அசல் காேசாைலகள் / பற்  

அறி த்தல்கள்  அல்ல  அவற்றின் நகல்கைள அல்ல  

நிழல்படங்கைள சட்டப்படி ேதைவப்ப ம் காலம் வைர 

ைவத்தி ப்ேபாம். 

b. உங்க க்கு காேசாைல / பற்  குறிப்ைப அல்ல  அதன் நகைல 

எங்களின் பதி கள் இ க்கும் காலம்வைர ஒ  சான்றாக நாங்கள் 

வழங்குேவாம்.  உங்கள் கணக்கிலி ந்  பணம் வழங்கப்பட்ட 

காேசாைல / பற்  குறிப் கள் பற்றி ஏதாவ  விவாதம் எ மானால், 

அ  குறித்த ேகாரிக்ைக ஒ  ஆண் க்குள் எ ப்பப்பட்டால், எந்த 

கட்டண ம் இதற்கு விதிக்கப்படமாட்டா .  மற் ம் ஒ  ஆண் க்கு 

ேமல் எனில் கட்டணங்கள் கட்டணத் திட்ட ைற பட்டியல்படி 

விதிக்கப்ப ம். 

c. "பணம் அளிக்கப்படாத காேசாைலகள்" (unpaid cheques) மற் ம் 

காலம்கடந்த/காலாவதியான (ெசல்லாத) (stale) காேசாைலகள் 

விவகாரத்தில் எப்படி ெசயல்ப ேவாம் என்பைத உங்க க்கு 

கூ ேவாம்.  கணக்கில் இ ப்  இல்ைல என்ற காரணத் க்காக, பணம் 

வழங்கப்படாமல் தி ப்பி அ ப்பப்பட்ட காேசாைலக்கு நாங்கள் 

கட்டணம் விதிப்ேபாம்.  விதிக்கப்ப ம் கட்டணங்களின் விபரங்கள் 

அவ்வப்ேபா  மாற்றி அைமக்கப்ப ம் கட்டணப் பட்டியலில் 

ேசர்க்கப்ப ம். 

 
8.6   கிைள டப்ப தல்/இடம் மாறல் 

 
நாங்கள் எங்கள் கிைளைய டத் திட்டமிட்டால் அல்ல  எங்கள் கிைளைய 

எங்காவ  மாற்றினால், நாங்கள் உங்க க்கு,  
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a. உங்கள் பகுதியில் ேவ  ஏேத ம் வங்கியின் கிைள இயங்கவில்ைல 

எனில் ன்  மாதங்கள் ன்னதாகேவ தகவல் அறிவிப்ேபாம் மற் ம் 

நாங்கள் உங்க க்கு எப்படி ெதாடர்ந்  வங்கிச் ேசைவகள் 

அளிப்ேபாம் என்பைத ம் கூ ேவாம்.   
 

b. ேவ  ஏேத ம் வங்கியின் கிைள ெசயல்ப கிற  எனில் இரண்  

மாதங்க க்கு ன் தகவல் அறிவிப்ேபாம். 

 
8.7  கணக்குதாரர்கள் இறந் விட்டால், ேகாரிக்ைககள் தீர்க்கப்படல்  
 
8.7.1 கணக்குதாரர்கள் இறந் விட்டால், "இறந்தவர் கணக்கு" தீர்க்க நாங்கள் 

ஒ  எளிய நைட ைறைய பின்பற் ேவாம்.  
 
a. இறப் க்குப் பின் மற்ெறா வர் (மற்றவர்கள்)/வாரிசு என்கின்ற விதி ைடய 

கணக்குகள்  
 
இறந் ேபான ஒ  ைவப் தாரர் தன  கணக்கில் வாரிசுதாரர் நியமன 

வசதிையப் பயன்ப த்தி ெசல் படியாகும் ஒ  வாரிசு நியமனத்ைத 

ெசய்தி க்கலாம் அல்ல  அந்த கணக்கு ெதாடங்கும்ேபாேத இறப் க்குப் பின் 

யார் என்பைத நிர்ணயிக்கும் சட்ட விதி டன் ("யாேர ம் ஒ வர் அல்ல  

ஒ வர  இறப் க்கு பின் மற்ெறா வர்" அல்ல  "எந்த ஒ  நபர் அல்ல  

ஒ வர  இறப் க்கு பின் மற்ெறா வர்" அல்ல  ஒ வர  இறப் க்கு பின் 

மற்ெறா வர்") ெதாடங்கப்பட்டி க்கலாம்.  அவ்வாறாயின் ைவப் க் கணக்கில் 

உள்ள மீதி இ ப் த் ெதாைக அவர் இறப் க்குப் பின் உள்ள 

மற்ெறா வ க்கு (மற்றவர்க க்கு)/ வாரிசுக்கு பின்வ பனவற்ைற ம் 

ெபா த்  வழங்கப்ப ம்:  
 

i. ஓ வர  இறப் க்கு பின் மற்ெறா வரின்(களின்)/ வாரிசின் 

(வாரிசுகளின் ) அைடயாளம் மற் ம் கணக்குதாரரின் இறப்  பற்றிய 

உண்ைம நிைல, தகுந்த ஆவண ஆதாரத் டன் நி பிக்கப்பட 

ேவண் ம்.  
 

ii. உரிய அதிகார ள்ள ஒ  நீதிமன்றம், இறந் ேபானவரின் கணக்கில் 

உள்ள பணத்ைத வழங்கக்கூடா  என தைட ஆைண ஏ ம் விதிக்காத 

பட்சத்தில் வழங்கப்ப ம். 

iii. வங்கி ைவப்பிலி க்கும் பணத்ைத ஒ வர  இறப் க்கு பின் 

மற்ெறா வர்(கள்) / வாரிசு (வாரிசுகள்) இறந் ேபான ைவப் தாரரின் 

சட்ட ர்வ வாரிசுகளின் ஒ  அறங்காப்பாளர் (Trustee) என்ற 

நிைலயிேலேய ெப வார்(கள்)  என்ப  ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கப்ப ம்.  

அதாவ  அவ க்கு வழங்கப்ப ம் பணம், ெப பவ க்கு எதிராக எந்த 

ஒ  நபரின் உரிைம அல்ல  ேகாரிக்ைகையப் பாதிக்கா . 

 
ஏற்கனேவ உள்ள நிபந்தைனகைளப் ெபா த் , ஒ வர  இறப் க்கு பின் 

மற்ெறா வ க்கு (மற்றவர்க க்கு) / வாரிசுக்கு (வாரிசுக க்கு) வழங்கப்ப ம் 

பணம் வங்கியின் ெபா ப்ைப ைமயாக நிைறேவற் வதாகும்.  இத்தைகய 

நிகழ் களில் இறந் ேபான ைவப் தாரரின் இறப் க்குப் பின் மற்ெறா வ க்கு 

(மற்றவர்க க்கு) / வாரிசுக்கு (வாரிசுக க்கு) வழங்கப்ப ம் பணம், 

வாரிசுதாரர் சான்றிதழ் (Succession Certificate), ெசயலாண்ைமக் கடிதம் (Letter of 
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Administration) எைத ம் வலி த்தாமல் அல்ல  எந்த வி தைலப் பத்திரம் 

அல்ல  பிைணயம் ேபான்றவற்ைற வலி த்தாமல் மற்ெறா வர்(கள் ) / 

வாரிசு (வாரிசுகள் ) ஆகிேயா க்கு இறந் ேபான கணக்குதாரரின் கணக்கில் 

எவ்வள  பணம் பாக்கி இ ந்தா ம் அ  வழங்கப்ப ம். 

 
b. ஒ வர  இறப் க்கு பின் மற்ெறா வர் (மற்றவர்கள்)/வாரிசு என்ற 

உடன்படிக்ைக வாசகம் இல்லாத கணக்குகள்  

 
இறந் ேபான ைவப் தாரர் எந்த வாரிைச ம் நியமிக்கவில்ைல என்றால் 

அல்ல  "யேர ம் ஓ வர் அல்ல  ஒ வர  இறப் க்கு பின் மற்ெறா வர்" 

என்கின்ற விதி இல்லாத பட்சத்தில் (தனியாக அல்ல  கூட்டாக இயக்கப்ப ம் 

கணக்குகள்), நாங்கள் ஒ  சாதாரண மனித க்கு ஏற்ப ம் 

அெசௗகரியத்ைத ம், ேதைவயற்ற தாமதத்ைத ம் தவிர்க்க ேவண் ம் 

என்பைதக் க த்தில் ெகாண் , ைவப் தாரரின் சட்ட ர்வ வாரிசுக்கு 

(வாரிசுக க்கு) பணம் வழங்க ஒ  எளிய நைட ைறைய ேமற்ெகாள்ேவாம்.  

இடர்வர  நிர்வாகத்ைத க த்தில் ெகாண் , நாங்கள் ஒ  குைறந்தபட்ச 

வரம்ைப, இறந் ேபான ைவப் தாரின் கணக்கு இ ப் க்காக நிர்ணயிப்ேபாம்.  

இறந் ேபான ைவப் தாரின் கணக்கில் அந்த ெதாைக வைரயி ள்ள 

ேகாரிக்ைககள், ஈட் தி பிைணக்கடிதம் தவிர ேவ  எைத ம் 

வலி த்தாமல் தீர்  ெசய்யப்பட்  பணம் வழங்கப்ப ம். 

 
c. குறித்தகால ைவப்  கணக்குகைள திர் க்கு ன்னதாகேவ டித் க் 

ெகாள்தல்  
 
குறித்தகால ைவப் கைளப்  ெபா த்தவைர, கணக்கு வங்கும்  

படிவத்திேலேய நாங்கள், ைவப் தாரர் இறந் விட்டால் குறித்தகால 

ைவப் கைள ன்னதாகேவ டித் க் ெகாள்ள ஒ  சட்ட விதிைய 

ேசர்த்தி க்கிேறாம்.  இவ்வா  ன்னேர டித் க்ெகாண்  பணம் ெப வைத 

அ மதிப்பதற்கான நிபந்தைனகள் கணக்கு ெதாடங்கும் படிவத்தி ம் 

குறிப்பிடப்ப ம்.  இவ்வா  ன்னேர கணக்ைக டித் ெகாண்  பணம் 

ெப வதற்கு எவ்வித அபராதக் கட்டண ம் கிைடயா . 

 

d. இறந் ேபான ைவப் தாரரின் கணக்கில் ெதாடர்ந்  வரவாகும் பணம் 

மீதான நடவடிக்ைக 

 
இறந் ேபான ைவப் தாரரின் கணக்கில் ெதாடர்ந்  வரவாகும் பணம் மீதான 

நடவடிக்ைகக க்காக ஒ  ைவப் க் கணக்கில் ஒ வர  இறப் க்கு பின் 

மற்ெறா வர் (மற்றவர்கள்)/வாரிசு ேபான்ேறா க்கு ஏற்படக்கூடிய 

சங்கடங்கைளத் தவிர்க்க நாங்கள் பின்வ மா  ெசயல்ப ேவாம்.  ஒ வர  

இறப் க்கு பின் இவ்வா  ெதாடர்ந்  வரவாகும் பணத்ைத ைகயா ம் விதம் 

குறித்  மற்ெறா வரிடமி ந்  (மற்றவர்களிடமி ந் ) / வாரிசிடமி ந்  

தகுந்த சம்மதம் / அங்கீகாரம் ெப ேவாம்.  இந்த விஷயத்தில், நாங்கள் 

கீழ்க்கண்ட இரண்  அ கு ைறகளில் ஒன்ைறப் பயன்ப த் ேவாம். 

 
i. நாங்கள் இறந் ேபான கணக்குதாரரின் கணக்கில் அவ டன் கூட்டாக 

இ ந்த அவர  இறப் ககுப் பின் வாழ்கிற நபரால் (நபர்களால்) 

/வாரிசால் ஒ  திய கணக்ைக 'அமரர் தி  .................... அவர்களின் 
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ெசாத் ' என்ற ெபயரில் ெதாடங்கும்படி நாங்கள் கூ ேவாம்.  இதில் 

இறந் ேபான நபரின் கணக்கில் வரவாகும் அைனத் ம் ேசர்க்கப்ப ம். 

ஆனால் இந்த கணக்கிலி ந்  பணம் எ க்க அ மதி கிைடயா .   

அல்ல  
 

ii. இறந் ேபான கணக்குதாரரின் கணக்கில் வரவாகும் ெதாைககைள 

நாங்கள் "கணக்குதாரர் இறந்  விட்டார்" எனக் குறிப்பிட் , 

ெதாைகையச் ெச த்தியவ க்ேக அவற்ைற தி ப்பி அ ப்பிட மற் ம் 

கணக்கில் அவ டன் கூட்டாக இ ந்த அவர  இறப் க்கு பின் 

வாழ்கிற நப க்கு (நபர்க க்கு) / வாரிசுக்கு இ  பற்றி உரிய விதத்தில் 

தகவல் ெதரிவிப்ேபாம்.  அதன்பின், கணக்கில் அவ டன் கூட்டாக 

இ ந்த அவர  இறப் க்கு பின் வாழ்கிற நபர் 

(நபர்கள்)/வாரிசு/சட்ட ர்வ வாரிசு(கள்), பணம் ெச த் பவைர அ கி, 

அந்த ெதாைககைள உரிய பயனாளியின் ெபயரில் ஏதாவ  ஒ  

நிதியியல் உபகரணம் லமாகேவா (Negotiable Instruments) அல்ல  

மின்ன  தீர்  ேசைவ (ECS) லமாகேவா ெபறலாம்.   
 
8.7.2  தீர்  ேகாரிக்ைககைள தீர்க்க காலவரம்  

 
இறந் ேபான ைவப் தாரர் சம்பந்தப்பட்ட ேகாரிக்ைகக க்கு தீர்  அளிக்க, 

வாரிசுதாரர் அல்ல  வா கின்ற மற்ெறா  ைவப் தார க்கு, ேகாரிக்ைக 

ெபறப்பட்ட தினத்திலி ந்  15 நாட்க க்குள் நாங்கள் பணத்ைத 

அளித்தி ேவாம்.  ைவப் தாரரின் மரணத் க்கான சான்  மற் ம் தகுந்த 

விதத்தில் ேகாரிக்ைகக்கு (ேகாரிக்ைகக க்கு) உரிய அைடயாளம் 

ஆகியவற்ைற வங்கிக்குத் தி ப்தி அளிக்கும் விதத்தில் அளிப்ப  

அவசியமாகும். 

 
8.8  பா காப்  ெபட்டகங்கள்  
 
நாங்கள் இச்ேசைவ அளிக்கும் பட்சத்தில், பா காப்  ெபட்டகங்க க்கு 

உரித்தாகும் விதிகள் மற் ம் நைட ைறகளின்  விபரங்கைள மற் ம் 

மதிப் மிக்கவற்ைற பத்திரமாக அதில் ைவத்தி ப்ப  பற்றி நாங்கள் 

உங்க க்கு விபரம் அளிப்ேபாம். 

 
8.9  அன்னிய ெசலாவணி ேசைவகள்  
 

a. நீங்கள் அன்னியச் ெசலாவணி வாங்கும்ேபா  அல்ல  விற்கும்ேபா  

நாங்கள் இதற்கான ேசைவகள், மாற்  விகிதம் மற் ம் அன்னியச் 

ெசலாவணி பரிவர்த்தைனக க்காக உரித்தாகும் இந்த கட்டணங்கள் 

பற்றி தகவல் ெதரிவிப்ேபாம்.  இ  சாத்தியமில்ைல எனில் இைவ 

எப்படி ெசயல்ப த்தப்படலாம் என நாங்கள் உங்க க்கு கூ ேவாம்.   
 

b. நீங்கள் ெவளிநாட் க்கு பணத்ைத பரிமாற்றம் ெசய்ய வி ம்பினால், 

அைத எப்படி ெசய்யேவண் ம் என நாங்கள் கூ ேவாம் மற் ம் 

நாங்கள் உங்க க்கு:  
 

i. ேசைவகள் மற் ம் அவற்ைற எவ்வா  பயன்ப த் வ  என்ற 

விவரங்கைள அளிப்ேபாம்;   
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ii. நீங்கள் ெவளிநாட் க்கு அ ப்பிய பணம் எப்ேபா  அங்ேக 

ெசன்றைட ம் மற் ம் தாமத் க்கான காரணம் ஏ ம் இ ந்தால் 

அைவ பற்றி ம் ெதரிவிப்ேபாம். 

iii. அன்னியச் ெசலாவணியாக மாற்றப்ப ம்ேபா  உரித்தாகும் 

மாற்  விகிதம் (பரிவர்த்தைனயின்ேபா  இ  சாத்தியமாகா  

எனில், விகிதம் என்ன என்பைத நாங்கள் பின்னர் 

ெதரிவிப்ேபாம்). 

iv. நீங்கள் ெச த்தேவண்டிய ஏதாவ  கமிஷன் அல்ல  

கட்டணங்களின் விபரங்கள் மற் ம் பணத்ைதப் ெப ம் நப ம் 

ெவளிநாட்  வங்கிக்குரிய கட்டணங்கைள ெச த்த 

ேவண்டியி க்குமானால் அ குறித்  எச்சரிக்ைக ம் 

அளிப்ேபாம்.   
 

c. ெவளிநாட்டில் பணம் வழங்க நீங்கள் அளித்த தகவல் ேபா மானதா 

அல்ல  இல்ைலயா என நாங்கள் ெதரிவிப்ேபாம்.  அதாவ  

குைறபா கள் அல்ல  ஆவண ேவைலகளில் ைமயின்ைம 

ஏற்பட்டால், நாங்கள் உங்க க்கு உடேன ெதரிவிப்ேபாம். மற் ம் 

அவற்ைற தி த்த / ைமயாக்க உங்க க்கு உத ேவாம்.     
 

d. ெவளிநாட்டிலி ந்  உங்கள் வங்கி கணக்குக்கு பணம் பரிமாற்றம் 

ெசய்யப்ப கிற  எனில், நாங்கள் ெபற் ள்ள அசல் ெதாைகைய ம் 

மற் ம் அதற்கு ஏதாவ  வரிகள் விதிக்கப்பட் ள்ளதா என் ம் 

கூ ேவாம்.  அ ப் பவர் அைனத்  கட்டணங்கைள ம் ெச த்த 

ஒப் க்ெகாண்டி க்கிறார் எனில் நாங்கள் உங்கள் கணக்கில் பணம் 

வழங்கும்ேபா  எந்த கட்டணங்கைள ம் விதிக்க மாட்ேடாம்.    
 

e. நாங்கள் வழங்கும் அன்னியச் ெசலாவணி ேசைவகள் சம்பந்தப்பட்ட 

ெநறி ைற விதிகள் அல்ல  நிபந்தைனகள் பற்றி நீங்கள் ேகாரினால் 

நாங்கள் வழிகாட்டல்கள் அளிப்ேபாம்.    
 

f. ெதாைக வர  ைவப்பதற்கு உரிய ேததிையத் தாண்டி தாமதம் 

ஏற்பட்டால் உங்க க்கு பின்வ மா  நஷ்டஈ  அளிக்கப்ப ம். (அ) 

ெச த்த ேவண்டிய ேததிக்கு அப்பால் ெச த்த ேவண்டிய 

காலவரம் க்கு வட்டி காரணமாக ஏேத ம் நஷ்டம் ஏற்பட்டால், (ஆ) 

அன்னியச் ெசலாவணி விகிதத்தில் ேமாசமான மா தல்கள் ஏற்பட்டால், 

வங்கியின் நஷ்டஈட் க் ெகாள்ைகயின்படி அைவ ஈ ெசய்யப்ப ம்.  
 

g. ெநறி ைற / சட்ட ர்வ அறி தல்களின்படி அளிக்கப்படேவண்டிய  

அைனத் ச் சான்றிதழ்க ம் இலவசமாக வழங்கப்ப ம். 

 
 
8.10   இந்தியா க்குள் பணம் அ ப் தல்  
 
இந்தியா க்குள் நீங்கள் பணம் ெச த்த வி ம்பினால் நாங்கள் அைத எப்படி 

ெசய்ய ேவண் ம் என்  பின்வ மா  கூ ேவாம்.   
 

a. ேசைவகளின் விபரம் மற் ம் அவற்ைற எப்படிப் பயன்ப த் வ  

எனக் கூ ேவாம்.  
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b. உங்கள் ேதைவக்ேகற்ப பணத்ைத அ ப்ப மிகச் சிறந்தவழி எ  என 

நாங்கள் கூ ேவாம்; 

c. அவ்வப்ேபா  மாற்றி அைமக்கப்ப ம் கட்டண திட்ட ைற 

பட்டியலின்படி, ேசைவக்காக, நீங்கள் ெச த்தேவண்டிய அைனத்  

கட்டணங்கைள ம் பற்றி (கமிஷன் உட்பட) ெதரிவிப்ேபாம்.   
 
ஏதாவ  தாமதம் ஆனால், உங்க க்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத் க்கு / கூ தல் 

ெசல க க்கு நாங்கள் உங்க க்கு நஷ்டஈ  அளிப்ேபாம். 

 
8.11  கடன் வழங்குதல்  
 
நாங்கள் உங்க க்கு ஏ ம் கடன் வழங்கும் ன், அல்ல  உங்கள் 

இ ப் க்குேமல் எ ப்  (Overdraft), கடன் அட்ைட (Credit Card) வரம்ைப அல்ல  

இதர கடைன அதிரிகரிக்கும் ன்  நீங்கள் அைதத் தி ப்பிச் ெச த்த 

டி மா என மதிப்பி ேவாம்.  எங்களால் உங்க க்கு உதவ டியாவிட்டால் 

அதைன ம ப்பதற்கான காரணத்ைத (காரணங்கைள)  எ த்  ர்வமாகத் 

ெதரியப்ப த் ேவாம். உங்கள் கடன்க க்காக நாங்கள் சிலரிடமி ந்  ஒ  

உத்தரவாதம் அல்ல  இதர பிைணயத்ைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என 

நீங்கள் வி ம்பலாம்.  அவ்வமயம் உத்தரவாதம் அல்ல  இந்த பிைணயம் 

அளிக்கும் நப க்கு அல்ல  அவர்களின் சட்ட ர்வ ஆேலாசக க்கு உங்கள் 

நிதிநிைல சம்பந்தப்பட்ட இரகசிய தகவல்கைள அளிக்க உங்கள் அ மதிைய 

நாங்கள் ேகட்கலாம்.   
 
ேம ம் நாங்கள்;  
 

a. அவர்களின் ெபா ப்ைப ரிந் ெகாள்வைத மற் ம் அவர்களின் 

தீர்மானத்தால் ஏற்படக்கூடிய விைள கைள ம் (உரித்தாகும் 

இடங்களில், நாங்கள் அவர்களிடம் ைகெய த்திடக் ேகட்கும் 

ஆவணங்களில் இந்தப் பரிந் ைர ஒ  ெதளிவான அறிவிப்பாக 

இ க்கும்) ரிந்  ெகாண்டைத உ திப்ப த் ம் விதத்தில் தனிப்பட்ட 

சட்ட ஆேலாசைன ெப ம்படி அவர்கைள ஊக்கப்ப த் ேவாம். 

b. உத்தரவாதம் அல்ல  இதர பிைணயம் அளிப்பதால் அவர்க க்கு 

பதிலாக நீங்கள் அல்ல  அவர்க ம் ேசர்ந்  ெபா ப் க்கு 

உள்ளாகலாம் என்  கூ ேவாம். 

c. அவர்களின் ெபா ப்  என்னவாக இ க்கும் என நாங்கள் கூ ேவாம். 

 
8.11.1  கடன் திட்டங்கள்  
 
கடன்க க்கான விண்ணப்பங்கள் மற் ம் அவற்றின் பரிசீலைன;  
 

a. ஒ  கடைன வழங்கும்ேபா  அதற்கு உரித்தாகும் வட்டி விகிதங்கள் 

(நிைலயான வட்டி அல்ல  மா ப ம் வட்டி விகிதம்) அேதா  கூட 

பரிசீலைனக்கான பீஸ் / கட்டணங்கள் ஏ ம் இ ந்தால், அைவ 

பற்றி ம், ஒ ேவைள கடன் அளிக்கப்படாவிட்டால், கட்டணம் தி ப்பி 

தரப்ப மா என்ற விவரம்,  ெக க்கு ன்னேர கடைன தி ப்பிச் 

ெச த் வதற்கான வி ப்பத் ேதர் கள் மற் ம் கட்டணங்கள் ஏ ம் 

இ ந்தால் அைவ, மற் ம் தி ப்பித் த வதில் காலதாமதம் இ ந்தால் 

அபராத வட்டி ஏேத ம் இ ப்பின், அ  குறித்த தகவல் ஆகிய 
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அைனத்ைத ம் குறித்த தகவல்கள் அளிப்ேபாம்.  கடனின் வட்டி 

விகிதத்ைத மாற் ம்ெபா  (நிைலயானதிலி ந்  மா ப ம் வட்டி 

விகிதத்திற்கு அல்ல  மா ப ம் வட்டி விகிதத்திலி ந்  நிைலயான 

வட்டி விகிதத்திற்கு) ஏேத ம் கட்டணங்கள் உண்டா என்பதைன 

ேம ம் இவ்வா  வட்டிைய மாற்றியைமக்க கடன் உடன்படிக்ைகயில் 

விதி உண்டா என்பைத ம் கடனாளியின் நலைன பாதிக்கும் 

எந்தெவா  விபரத்ைத ம் நாங்கள் ெதரிவிப்ேபாம். இதனால் இதர 

வங்கிகேளா  சரியான விதத்தில் ஒப்பிட்  நீங்கள் ெதளிந் ணர்ந்த 

டிவிைன எ க்க டி ம். 

b. நாங்கள் உங்களின் கடன் விண்ணப்பத்ைத ெபற் க்ெகாள் ம்ேபா  

ஒப் ைக அளிப்ேபாம்.  கடன் ேகா ம் உங்களின் விண்ணப்பத்தின் 

மீதான டி  எ க்க ேதைவப்ப ம் காலத்ைத ெப ம்பா ம் உங்கள் 

விண்ணப்பத்திேலேய குறிப்பிட நாங்கள் எல்லா யற்சிக ம் 

எ ப்ேபாம். 

c. நாங்கள் உங்களின் கடன் குறித்த மிக க்கியமான விதிகள் (MITC) 

மற் ம் நிபந்தைனகள் பற்றி தகவல் ெதரிவிப்ேபாம்.   

(பாரா 3.3.-வட்டி விகிதங்கள்; பாரா 8.15 காப்பீ  - பார்க்க) 

d. ெபா வாக கடன் விண்ணப்பத்ைதப் பரிசீலிக்க, ேதைவப்ப ம் 

அைனத்  விஷயங்க ம் கட க்காக விண்ணப்பிக்கும்ேபாேத 

எங்களால் ேசகரிக்கப்ப ம்.  ஒ  ேவைள எங்க க்கு கூ தல் தகவல் 

ேதைவப்பட்டால், நாங்கள் உங்கைள உடேன ெதாடர்  ெகாள்ேவாம். 

e. உங்கள் விண்ணப்பத்தின் மீ  வழங்கப்பட்ட கடன் ெதாைகைய 

குறிப்பிட்  விவரமான கடிதம் உங்க க்கு வழங்கப்ப ம்.  கடன் 

குறித்த விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகள் (பாரா 3.5-ஐப் பார்க்க), உங்களின் 

ெபா ப் கள், வங்கியின் ெபா ப் கள் மற் ம் இதர விவரங்கள் அதில் 

குறிப்பிடப்ப ம். 

f. கடைன தி ப்பிச் ெச த் வதற்கான திட்டப்பட்டியைல (அசல் மற் ம் 

வட்டி டன் ேசர்த்  கடைன காலெக க்குள் அைடப்பதற்கான 

வழி ைற) அளிப்ேபாம். 

g. வட்டி விகிதம் மா ம்ெபா  சமச்சீராக வடிவைமக்கப்பட்ட மாதாந்தர 

தவைணகைள அப்படிேய  மாற்றமின்றி ைவத்  கடன் காலத்ைத 

நீட்டிப்பதா அல்ல  கடைன தி ப்பிச் ெச த் ம் காலத்ைத மாற்றாமல் 

தவைணகைள மாற் வதா என்ற இ வைகயான வி ப்பத் ேதர் கள் 

உங்க க்கு உண்டா என்பைத நாங்கள் ெதரிவிப்ேபாம். 

h. நீங்கள் ேகாரினால், உங்களால் ர்த்தி ெசய்  அளிக்கப்பட்ட 

அைனத்  கடன் ஆவணங்களின் ெமய்ப்பிக்கப்பட்ட நகல்கைள 

அேதா  கடன் ஆவணத்தில் நீங்கள் குறிப்பிட் ள்ள இைணப் கள் 

ஒவ்ெவான்றின் நகைல ம் நாங்கள் எங்கள் ெசலவில் த ேவாம். 

i. நீங்கள் அளிக்கும் அடமானச் ெசாத்  அல்ல  பிைணயத்தின் உரிைம 

பத்திரங்கள் மற் ம் நீங்கள் அளிக்கும் ேததியிடப்பட்ட / 

ேததியிடப்படாத காேசாைலகள் ஆகியவற்றிற்கு நாங்கள் 

எ த் வடிவில் ரசீ கள் அளிப்ேபாம். 

j. வ மாக உங்களின் கடன் தவைணகள் அளிக்கப்பட்டபின் / கடன் 

தீர்க்கப்பட்டபின், உங்களின் காசாக்கப்படாத மற் ம் ன்ேததியிட்ட 

காேசாைலகைள நாங்கள் தி ப்பித் தந்தி ேவாம். 
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k. ஒப்பந்தப்படி ள்ள அல்ல  ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட உங்களின் கடன் 

ெதாைகைய வ மாக நீங்கள் தி ப்பித் தந்த 15 நாட்க க்குள் 

நீங்கள் எங்கள் வசம் ஒப்பைடத்த அடமானப்ெபா ட்கள்/ஆவணங்கள் 

/அடமான ெசாத் க்குரிய உரிைமப்பத்திரங்கள் ஆகியவற்ைற நாங்கள் 

தி ப்பித் தந்தி ேவாம்.  அவற்றின்மீ  தீர்க்கப்படாத ஏேத ம் 

ேகாரிக்ைக இ க்குமானால், அைத நாங்கள் ெச த்திக்ெகாள் ம் 

பட்சத்தில், அத்தகு ேகாரிக்ைககள் குறித்   விபரங்கைள 

உங்க க்கு ன்னதாகேவ அறிவிப்  ெசய் , அந்தக் ேகாரிக்ைக தீர்  

ெசய்யப்ப ம்வைர ேமற்படி ஆவணங்கைள எங்கள் வசம் 

ைவத்தி ப்ேபாம். 

l. ஒப்பந்தப்படி ள்ள அல்ல  ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட உங்களின் கடன் 

ெதாைகைய வ மாக நீங்கள் தி ப்பித் தந்த 15 நாட்க க்குள் 

நீங்கள் எங்கள் வசம் ஒப்பைடத்த அடமானப்ெபா ட்கள்/ஆவணங்கள் 

/அடமான ெசாத் க்குரிய உரிைமப்பத்திரங்கள் ஆகியவற்ைற நாங்கள் 

தி ப்பித் தந்தி ேவாம்.  அவ்வா  தி ப்பித்தரத் தாமதமானால் 

அதற்கு இழப்பீ  வழங்குேவாம். 

m. கடன் வழங்கும் விஷயத்தில் நாங்கள் பாலினம், ஜாதி மற் ம் மதம் 

என்ற அடிப்பைடயில் பாரபட்சமாக நடந்  ெகாள்ள மாட்ேடாம்.  

ஆனால் ச கத்தின் பலதரப்பட்ட மக்க க்கான திட்டங்கைள 

உ வாக்குவதில், பங்ேகற்பதில் இ ந்  இ  எங்கைள விலக்கா . 

n. கடன் வாங்கியவரிடமி ந்  அல்ல  ஒ  வங்கியிலி ந்  / நிதி 

அைமப்பிலி ந்  கடன் வாங்கிய ெதாைகைய மற்ெறான்றிற்கு மாற்றக் 

ேகா ம் ேகாரிக்ைகைய நாங்கள் வழக்கமான நைட ைறப்படி 

பரிசீலிப்ேபாம்.  ெபா வாக எங்களின் ஒப் தல் அலல  ம தலிப்ைப 

உங்களின் ேகாரிக்ைக வந்த 21 நாட்க க்குள் உங்க க்கு 

ெதரிவிப்ேபாம்.   

 

8.12  உத்தரவாதம்  
 

a. நீங்கள் ஒ  கட க்கு உத்தரவாதம் ெகா ப்பவராக ஆகலாம் என 

க ம்ேபா , நாங்கள் உங்க க்கு பின்வ வனவற்ைறக் கூ ேவாம்;  
 

i. ஒ  உத்தரவாதம் ெகா ப்பவராக உங்கள் ெபா ப்  

ii. வங்கிேயாடான உங்களின் ெபா ப்  

iii. உங்களின் ெபா ப் க்காக பணம் கட்ட நாங்கள் உங்கைள 

அைழக்கத் ேதைவ எற்ப ம் சூழல்கள் 

iv. நீங்கள் ஒ  உத்தரவாதம் ெகா ப்பவராக பணத்ைத ெச த்தத் 

தவறினால், வங்கியில் உள்ள உங்களின் இதர பணத்ைத நாட 

ேவண்டியி க்குமா 

v. ஒ  உத்தரவாதியாக உங்கள் ெபா ப்  குறிப்பிட்ட அளவிற்கு 

மட் ம்தானா அல்ல  அதற்கு வைரயைற ஏ ம் கிைடயாதா 

vi. ஒ  உத்தரவாதம் ெகா ப்பவர் எனில் உங்கள் ெபா ப் க்கைள 

ர்த்தி ெசய்ய ேவண்டிய ேநரம் மற் ம் சூழல்கள் மற் ம் விதம் 

பற்றி ம் கூ வேதா  அ பற்றி உங்க க்குத் தகவ ம் 

ெதரிவிப்ேபாம்.   
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b. நீங்கள் உத்தரவாதம் ெகா ப்பதற்கு ெபா ப்ேபற் ள்ள நபரின் நிதி 

நிைலைமயில் ேமாசமான மாற்றம் / மாற்றங்கள் இ ந்தால் நாங்கள் 

உங்க க்குத் தகவல் ெதரிவிப்ேபாம். 

 
c. ஒப்பந்தப்படி ள்ள அல்ல  ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெதாைகைய 

வ மாக நீங்கள் தி ப்பித் தந்த 15 நாட்க க்குள் நீங்கள் எங்கள் 

வசம் ஒப்பைடத்த அடமானப் ெபா ட்கள் / ஆவணங்கள் / அடமான 

ெசாத் க்குரிய உரிைமப்பத்திரங்கள் ஆகியவற்ைற நாங்கள் தி ப்பித் 

தந்தி ேவாம். 
 

d. ேமற்கண்டவா  தி ப்பித் த வதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் அதற்கு 

நாங்கள் உங்க க்கு இழப்பீ  த ேவாம்.  
 
8.13  ெபா த் தகவல்  
 
நாங்கள்;  
 

a. கட க்கு/கடன் அட்ைடக்கு ஒப் தல் பற்றித் தகவல் ெதரிவிக்கும்ேபா  

உரித்தாகும் ெசல  மற் ம் கட்டணங்க டன் எங்களின் கடன் மற் ம் 

கடன் அட்ைட திட்டங்களின் க்கிய அம்சங்கள் பற்றி விளக்கமான 

தகவல் அளிப்ேபாம். 

b. நாங்கள் உங்களின் கடன்/கடன் அட்ைட குறித்த மிக க்கியமான 

விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகள் (Most Important Terms and Conditions) பற்றி 

தகவல் ெதரிவிப்ேபாம். 

c. நீங்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியாக, உங்களிடமி ந்  எங்க க்கு என்ன 

தகவல் / ஆவணம் ேதைவ என நாங்கள் உங்க க்குத் ெதரிவிப்ேபாம்.  

ேம ம் உங்கள் அைடயாளம், கவரி, ேவைல சம்பந்தமாக 

எங்க க்கு என்ன ஆவணம் ேதைவ என்பைத ம் மற் ம் சட்ட 

மற் ம் ெநறி ைறத் ேதைவக்ேகற்ப சட்ட ர்வ அதிகார 

அைமப் க க்காக ேவ  ஏேத ம் ஆவணம் (உ.ம். நிரந்தர கணக்கு 

எண் விபரங்கள்) ேதைவப்ப மா என்பைத ம் நாங்கள் உங்க க்கு 

ெதரிவிப்ேபாம்.  

d. உங்கள் கடன் அட்ைட விண்ணப்பத்தில் உங்களால் குறிப்பிடப் 

பட் ள்ள விவரங்கைளச் சரிபார்க்க, உங்கைள உங்கள் வீட்டில் மற் ம் 

/அல்ல  வியாபார ெதாைலேபசி எண்களில் மற் ம்/அல்ல  உங்கள் 

வீட் க்கு/அல்ல  வியாபார கவரிக்கு, இதற்காகேவ நியமிக்கப் 

பட் ள்ள எங்கள் கவர்கள் லம் ெதாடர் ெகாண் , இவ்வா  

எங்க க்குத் ேதைவப்ப ம் பட்சத்தில், விசாரிப்ேபாம். 

e. நாங்கள் உங்க க்கு ஒ  இ ப் க்குேமல் எ ப்  (OD) 

ெகா க்கும்ேபா  அல்ல  அதன் வரம்ைப அதிகரிக்கும்ேபா  அ  

ேகட்கும்ேபா  தி ப்பித்தரப்பட ேவண் மா அல்ல  ேவ  விதத்தில் 

தி ப்பிச் ெச த்தப்பட ேவண் மா எனக் கூ ேவாம்.  ேம ம் 

ேதைவப்பட்டால், நாங்கள் அதிகமாக எ க்கப்பட்ட ெதாைகைய 

கணக்கி ம் ைற மற் ம் பாக்கி ள்ள கடன் ெதாைகக்கான வட்டி 

கணக்கீ  ேபான்றைவ பற்றி ம் தகவல் ெதரிவிப்ேபாம். 

f. நீங்கள் வி ம்பாத, ன்னேர தீர்மானிக்கப்பட்ட எந்தெவா  கடன் 

வசதிைய ம் எந்தெவா  வடிவி ம் (கடன் வரம்ைப அதிகப்ப த் தல், 
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தனிநபர் கடன் டாப்-அப் (top-up) ெசய்தல் உட்பட) நாங்கள் 

அளிக்கமாட்ேடாம். 

g. நாங்கள் ெதாைலேபசி லம் உங்க க்கு கடன் தர வாய்ப்பளித் , 

நீங்க ம் அ மதித்தி ந்த ேபாதி ம், நீங்கள் எ த்  லம் ஒப் தல் 

அளித்த பின்னேர உங்களின் கடன் ெதாைகைய கணக்கில் வர  

ைவப்ேபாம். 

h. ஒ ேவைள உங்களின் அ மதியின்றி இைத நாங்கள் ெசய்தி ந்தால்/ 

உங்கள் கடன் அட்ைட பில் (Bill)இல் அைதச் ேசர்த்தி ந்தால், அைதத் 

தி த் வேதா , அந்த ெதாைகயின் இ மடங்ைக உங்க க்கு 

அபராதமாக அளிப்ேபாம்  
 
8.14  கடன் அட்ைட 

 
8.14.1  ெபா த் தகவல் 
 

a. நீங்கள் கடன் அட்ைடக்காக விண்ணப்பிக்கும்ேபா , நாங்கள் 

கட்டணங்கள் மற் ம் வட்டி கட்டணங்கள், பில்லிங் மற் ம் பணம் 

ெச த் தல், பாக்கிைய கணக்கி ம் ைற, ப்பித்தல் மற் ம் 

டித் க்ெகாள்தல் நைட ைறகள் என சம்பந்தப்பட்ட விதிகள் மற் ம் 

நிபந்தைனகைள விளக்குவேதா , நீங்கள் கடன் அட்ைடைய இயக்கத் 

ேதைவப்ப ம் இதர தகவல்கைள ம் அளிப்ேபாம்.   
 
b. நாங்கள் உங்களின் கடன் அட்ைட குறித்த மிக க்கியமான விதிகள் 

(MITC) மற் ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய தகவலின் நகைல நீங்கள் 

விண்ணப்பிக்கும்ேபாேத அளிேபாம். 
 
c. நீங்கள் ஒ  திட்டத்ைத/ேசைவையப் ெப ம்ேபா / விண்ணப்பிக்கும் 

ேபா  நாங்கள் எங்களின் இலக்கான ேதைவப்ப ம் நிகழ்  சுழற்சி 

ேநரம் பற்றி உங்க க்குத் ெதரிவிப்ேபாம்.   
 
d. விபரமாக விதிகள் மற் ம் நிபத்தைனகள், உங்கள் கடன் அட்ைட 

ெதாைலந் ேபானால், தவறாகப் பயன்ப த்தப்பட்டால் உங்கள் 

கணக்கில் ஏற்ப ம் நஷ்டங்க க்கு நீங்கள் ெபா ப்பாகும் நிைல 

மற் ம் உங்கள் கடன் அட்ைடைய பயன்ப த் வ  சம்பந்தமான இதர 

தகவ டன் உங்கள் ேசைவ சிற்ேற  (Service Guide)/உ ப்பினர் 

த்தகத்ைத ம் (Member Booklet) உங்களின் தல் கடன் அட்ைடேயா  

ேசர்த்  அ ப் ேவாம்.   
 
e. கடன் அட்ைட ேநரடியாக பயன்ப த்தாத, பாய் 5000-ம் ேமற்பட்ட 

பரிவர்த்தைனகள் குறித்  நாங்கள் உங்க க்கு உடன்நிகழ் எச்சரிக்ைக 

(online alert)  ெசய்ேவாம். 

 
f. நீங்கள் உங்கள் கடன் அட்ைடக்கான அறிக்ைகயில் குறிப்பிட் ள்ள 

ஒ  பரிவர்த்தைனைய ஏற் க்ெகாள்ள மாட்டீர்கள் எனில், நாங்கள் 

நீங்கள் ேகட்கும்பட்சத்தில் உங்க க்கு கூ தல் விவரங்கள் 

அளிப்ேபாம்.  சில சூழல்களில், நாங்கள் உங்கள் க த்ைத 

ஏற்கவில்ைல எனில், நீங்கள் ேகள்வி எ ப் ம் விவாதத் க்குரிய 

பரிவர்த்தைனக்கு சான்  அளிப்ேபாம். 
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8.14.2  கடன் அட்ைட / தனிநபர் அைடயாள எண் (PIN) வழங்குதல்  
 

a. நீங்கள் அளித்த தபால் கவரி அல்ல  மாற்  கவரிக்கு மட் ேம 

(எங்களால் தபால் கவரிக்கு அ ப்பப்பட டியவில்ைல எனில்) 

நாங்கள் உங்கள் கடன் அட்ைட / தனிநபர் அைடயாள எண்ைண 

அ ப் ேவாம்.  இதற்கு மாற்றாக, நீங்கள் வி ம்பினால் நாங்கள் 

உங்கள் கடன் அட்ைட / தனிநபர் அைடயாள எண்ைண எங்கள் 

கிைளகளில், உங்களின் அைடயாளத்ைத ேசாதித்தபின் அளிப்ேபாம். 

 
b. கடன் அட்ைட வழங்கப்பட்ட உங்கள் விபரங்கைள பரிசீலித்தபின் 

தகுந்த  என நாங்கள் க தினால், நாங்கள் டி-ஆக்டிேவட் (பயன்ப த்த 

தயார் நிைலயில் இல்லாத ) கடன் அட்ைட வழங்கலாம் மற் ம் 

அத்தைகய டி-ஆக்டிேவடட் கார்  நீங்கள் ெசயல்ப த்த ேதைவ ள்ள 

நடவடிக்ைககைள எ த்தபின் மற் ம் குறிப்பிடப்ப ம் இதர 

நிபந்தைனகைளப் ெபா த்  மட் ேம ெசயல்படத் வங்கும்.   
 
 
c. உங்களின் ஒப் தலின்றி கடன் அட்ைட ெசயல்ப த்தப்ப மானால் / 

உங்களின் ஒப் தலின்றி பில் அ ப்பப்ப மானால் அந்தக் 

கட்டணங்கைள தி ப்பிக் ெகா ப்பேதா  இவ்வா  தி ப்பி 

அளிக்கப்ப ம் கட்டணங்களின் இரட்டிப் த் ெதாைகைய உங்க க்கு 

அபராதமாக தி ப்பித் த ேவாம். 

 
d. நீங்கள் எ த்  லம் ஒப் தல் அளித்தால் நாங்கள் உங்கள் கடன் 

அட்ைட மீ  கடன் வசதி / கடன் வரம்ைப அதிகரித்தல் ஆகியவற்ைற 

ெசய்ேவாம்.  
 
e. உங்கள் கடன் அட்ைட மீதான வரம்  குைறக்கப்பட்டால், உங்க க்கு 

உடனடியாக கு ஞ்ெசய்தி அல்ல  மின்னஞ்சல் லமாக தகவல் 

அளித்  பின்னர் எ த்  வடிவில் உ திெசய்ேவாம். 

 
f. தனிநபர் அைடயாள எண் (PIN) எப்ேபா  அளிக்கப்பட்டா ம் சரி, 

நாங்கள் அைத உங்கள் தபால் கவரிக்கு தனியாக அ ப்பி 

ைவப்ேபாம். 

 
8.14.3  கடன் அட்ைட அறிக்ைககள் 
 

a. உங்கள் கடன் அட்ைட கணக்ைக நிர்வகிக்க மற் ம் கடன் அட்ைட 

பயன்ப த்தி ெசய்யப்பட்ட ெகாள் தல்கள் / பணம் எ த்தல் 

ஆகியவற்ைற சரிபார்க்க, நாங்கள் மாதாந்திர தபால் வழியாகேவா 

அல்ல  நீங்கள் வி ம்பினால் இன்டர்ெநட் லமாகேவா கடன் 

அட்ைட பரிவர்த்தைன விபரங்கைளப் ெபற இலவசமாக வசதி 

கிைடக்கும்படி ெசய்ேவாம்.  உங்களின் தபால் கவரிக்கு மாதந்ேதா ம் 

இலவசமாக ஒ  ன்னேர தீர்மானித்த ேததியில் கடன் அட்ைட 

அறிக்ைக அ ப்பப்ப ம்.   
 
b. இந்த தகவல் கிைடக்கவில்ைல என்றால், நீங்கள் எங்கைளத் ெதாடர்  

ெகாள்ள ேவண் ம் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம்.  எனேவ, நீங்கள் 
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பணம் ெச த்த மற் ம் அதில் ஏ ம் விதிவிலக்கு இ ந்தால் உரிய 

ேநரத்தில் எங்க க்குத் ெதரியப்ப த்த உத ம்விதத்தில் நாங்கள் 

உங்க க்கு மீண் ம் விபரங்கைள அ ப் ேவாம்.   
 
c. நாங்கள் உங்க க்கு பீஸ் மற் ம் கட்டண ைறயில் மாற்றங்கள் 

இ ந்தாேலா அல்ல  விதிகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள் 

இ ந்தாேலா ெதரியப்ப ேவாம் / அறிவிப்ேபாம்.  ெபா வாக 

மாற்றங்கள் (வட்டி விகிதங்கள் அல்லாத மற் ம் ெநறி ைறத் 

ேதைவகளின் விைளவாக ஏற்ப வ ) குைறந்தபட்சம் ஒ  மாதகால 

ன் அறிவிப்  ெகா த்தபின்ேப அம க்கு வ ம்.  மாதாந்திர 

கணக்கு அறிக்ைக அல்ல  அதன் நக டன் மாற்றங்கள் குறித்த 

விபரம் ெதரியப்ப த்தப்ப ம். 
 
8.15 காப்பீ  

 
a. ஏதாவ  ஒ  காப்பீட்  நி வனத்தின் கவர் என்கின்ற ைறயில் 

நாங்கள் ைவப் கள் அல்ல  கடன் அட்ைடகள் மீ  ஏதாவ  காப்பீ  

வழங்குகிேறாமா என்கின்ற விபரத்ைத உங்க க்குத் ெதரிவிப்ேபாம். 

b. இந்த காப்பீட் த் திட்டங்கைள உங்க க்கு அளிக்க உங்களின் எ த்  

ர்வ அ மதி உள்ள  என்பைத நாங்கள் உ திெசய்  ெகாள்ேவாம். 

c. நீங்கள் வாங்கிய கடன்க க்கு அடமானமாக எங்கள் வசம் 

ஒப்பைடக்கப்பட்ட ெசாத் க்க க்கு காப்பீட்ைட ஒ  குறிப்பிட்ட 

நி வனத்திலி ந்  ெபற ேவண் ம் என்பைத நாங்கள் வற் த்த 

மாட்ேடாம். 

 
8.16  நடமா ம் வங்கி  ேசைவகள் 
 
இந்தவைகயான ேசைவைய நீங்கள் ேதர்ந்ெத க்கும்ேபா  அதற்காக நீங்கள் 

பதி  ெசய்  ெகாள் ம் ன் நாங்கள் பின்வ ம் தகவல்கைள உங்க க்கு 

அளிப்ேபாம். 

 
a. பயன்ப த் ம் நபைர அைடயாளங்கா ம் ைற, அ  ெதாடர்பான 

சட்டரீதியான ஆபத் கள் ஏேத ம் இ ப்பின் அைவ குறித் ம், 

நாங்கள் ேமற்ெகாள் ம் பா காப்  ெசயல்பாட் ைற 

b. 'காேசாைல மீ  பணம் ெகா ப்பைத நி த் ம் குறிப் கள் இங்ேக 

ெசல் ம்படியாகுமா?  அவற்ைற ஏற் க்ெகாள்வதாயின், அைவ 

ெதாடர் ைடய சட்ட ர்வ வழிகள் மற் ம் நிபந்தைனகள் ஏேத ம் 

இ ப்பின், அைவபற்றிய தகவல். 
 
8.17  கடன் ஆேலாசைன வசதி 

 
கடன் வசதி குறித்த ஆேலாசைன அளிக்க நாங்கள் ன்வ ேவாம். 

 
8.18  ஆவணப் பதி கைளப் ெப தல் 

 
பா காக்கப்பட்  வ ம் காலகட்டத்திற்குள் ேகட்கப்ப மாயின், உங்கள் 

கணக்கின் நடவடிக்ைககள் குறித்த ஆவணப்பதி கைள உங்களின் 

ேகாரிக்ைகயின்ேபரில் உரிய கட்டணத்திற்கு உங்க க்கு அளிப்ேபாம். 
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9.  உங்கள் கணக்குகைள பா காத்தல் 
 
9.1  பா காப்பான மற் ம் நம்பகமான வங்கிச் ேசைவ மற் ம்  
       பணம் வழங்கும் அைமப் கள்.   
 
நம்பகமான விதத்தில் பணம் ெகா ப்  ைறகைள ம் பா காப்பானவைகயில் 

வங்கிச் ேசைவகைள ம் நீங்கள் ெபற்  மகி ம்வைகயில் நாங்கள் ஒ  

கூட்டாக, ெதாழில் நி வனம் ேபால் ஒற் ைம டன் ெசயல்ப ேவாம்.   
 
பா காப்  ஏற்பா களின் ஒ  பகுதியாக, தீவிரமான கண்காணிப்பின் 

ெபா ட்  சிசிடிவி (CCTV) ெபா த் ேவாம். 

 
9.2   நாங்கள் சரியான தகவல்கள் ெபற உத ங்கள் 

 
நீங்கள் கீழ்க்கண்டவற்ைற மாற்றினால், இயன்றவைர எங்க க்கு உடனடியாகத் 

தகவல் ெதரிவிப்பைத உ திப்ப த்திக் ெகாள் ங்கள்.   
 
a. ெபயர்  

b. கவரி 

c. ெதாைலேபசி எண் 

d. மின்னஞ்சல் கவரி (நாங்கள் இதன் லேம உங்கைளத் ெதாடர்  

 ெகாள் ம்பட்சத்தில்). 

 
9.3  உங்கள் கணக்ைக சரிபார்த்தல் 

 
a. நீங்கள் உங்கள் கணக்ைக அல்ல  ேசமிப் க் கணக்கு த்தகத்ைத 

ெதாடர்ந்  சரிபார்க்க ேவண் ம் என நாங்கள் பரிந் ைரக்கிேறாம்.  

அதில் ஏதாவ  பதி  தவறாகத் ேதான்றினால், நீங்கள் இயன்றவைர 

உடனடியாக எங்க க்கு ெதரியப்ப த்த ேவண் ம்.  இதனால் நாங்கள் 

உடேன விசாரிக்க டி ம்.  ேநரடி பற் கைள மற் ம் நிைலயான 

குறிப் கைள அவ்வப்ேபா  ெதாடர்ந்  சரிபார்ப்ப  நீங்கள் வி ம் ம் 

விதத்தில்தான் உங்கள் பணம் வழங்கப்ப கிற  என்பைத 

உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள உங்க க்கு உத ம். 

 
b. உங்கள் கணக்கில் ஒ  பரிவர்த்தைன பற்றி நாங்கள் பரிேசாதிக்க 

வி ம்பினால், நீங்கள் எங்க டன் ஒத் ைழக்க ேவண் ம் மற் ம் 

நாங்கள் காவல் ைற / இதர விசாரைண ஏெஜன்சிகள் இதில் சம்பந்தப்பட 

ேவண் ம் என நிைனத்தால், அவர்க ட ம் நீங்கள் ஒத் ைழக்க 

ேவண் ம். 

 
 
9.4  கவனம் ெச த் தல்  
 
ேமாசடிையத் த க்க மற் ம் உங்கள் கணக்குகைளப் பா காக்க உதவியாக 

நீங்கள் உங்கள் காேசாைலகள், ேசமிப் க் கணக்கு த்தகம், அட்ைடகள், 

தனிநபர் அைடயாள எண்கள் மற் ம் "இதர பா காப்  தகவல்" மீ  கவனம் 

ெச த்த ேவண் ம்.  தய  ெசய்  நீங்கள் கீழ்க்கண்ட ஆேலாசைனகைளப் 

பின்பற் வைத உ தி ெசய் ெகாள் ங்கள். 
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a. நீங்கள்  
 

i. உங்கள் காேசாைல த்தகம் மற் ம் அட்ைடகள் இரண்ைட ம் ஒேர 

இடத்தில் ேசர்த்  ைவக்காதீர்கள்;   

ii. காலியான காேசாைலகளில் ைகெய த்  இட்  ைவக்காதீர்கள்;   

iii. உங்கள் அட்ைடைய, தனிநபர் அைடயாள எண்ைண, கட ச்ெசால் 

அல்ல  இதர பா காப்  தகவைல ேவ  யா ம் பயன்ப த்த 

அ மதிக்காதீர்கள்;   

iv. உங்கள் தனிநபர் அைடயாள எண், கட ச்ெசால் அல்ல  இதர 

பா காப்  தகவைல எ தி ைவக்கேவா அல்ல  பதி  ெசய்  

ைவக்கேவா ெசய்யாதீர்கள்;   

v. யா க்குேம உங்கள் கணக்கு விபரங்கள், கட ச்ெசால் அல்ல  இதர 

பா காப்  தகவைலக் ெகா க்காதீர்கள்.  
 
b. எப்ேபா ேம  
 

i. நீங்கள் யா க்கு காேசாைல ெகா க்கிறீர்கேளா அவர் ெபயைரத் 

ெதளிவாக எ ங்கள்.  நீங்கள் காேசாைலையத் தபால் லம் 

அ ப்பினால், அ  ேமாசடிைய த க்க உத ம்.  நீங்கள்  இத்தைகய 

காேசாைலகளின் பின் றம் கார்பன் தாள் ைவத்  எ ம்படி நாங்கள் 

பரிந் ைரக்கிேறாம்.   இரசாயன ைறயில் மா தல்கள் ெசய்யப்ப வைத 

தவிர்க்க இ  உத ம.   
 
ii. நீங்கள் உங்கள் தனிநபர் அைடயாள எண்ைண (PIN) மாற்றினால் திய 

தனிநபர் அைடயாள எண்ைண (PIN) ேதர்ந்ெத க்கும்ேபா  மிக 

கவனமாக இ ங்கள்; 

iii. உங்கள் தனிநபர் அைடயாள எண்ைண, கட ச்ெசால்ைல மற் ம் இதர 

பா காப்  தகவைல ஞாபகம் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் மற் ம் 

எ த் ர்வமான தகவல் ஏ ம் ெபற் , நீங்கள் அைதப் படித்த உடன், 

இயன்றவைர விைரவில் அழித்  வி ங்கள்;  

iv. உங்கள் ெசாந்த பா காப்பில் உங்கள் கார்ைட பத்திரமாக ைவத்தி க்க 

நியாயமான நடவடிக்ைககள் எ ங்கள் மற் ம் உங்கள் தனிநபர் 

அைடயாள எண், கட ச்ெசால் மற் ம் இதர பா காப்  தகவல்கைள 

எல்லா ேநரங்களி ம் இரகசியமாக ைவத்தி க்க நடவடிக்ைக எ ங்கள்; 

v. உங்கள் அட்ைட ரசீ கைள பத்திரமாக ைவத்தி ங்கள் மற் ம் 

அவற்ைற கவனமாக அப் றப்ப த் ங்கள்; 

vi. நீங்கள் ஒ  வங்கி கணக்குக்கு காேசாைல வழங்குகிறீர்கள் எனில், 

கணக்குதாரரின் ெபயைர (ஏபிசி பாங்க் அக்க ன்ட் - எக்ஸ் ஓய் இசட்) 

காேசாைலயில் எ ங்கள்.  காேசாைலயில் பயன்ப த்தப்படாத 

பகுதியில் நீங்கள் ஒ  ேகா  ேபாட ேவண் ம்.  இதனால் 

அங்கீகாரமற்ற நபர் யா ம் கூ தல் எண்கள் அல்ல  ெபயர்கள் எ த 

இயலா . 

 
c. நீங்கள் உங்கள் அட்ைட/காேசாைலப் த்தகத்ைத தவறாகப் 

பயன்ப த்தாமல் இ க்க என்ன ெசய்ய டி ம் என நாங்கள் 

உங்க க்கு கூ ேவாம். 
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d. உங்கள் காேசாைல த்தகம், ேசமிப்  த்தகம் அல்ல  ஏடிஎம், பற்  

அட்ைட ெதாைலந்  ேபானாேலா அல்ல  தி ட்  ேபாய்விட்டாேலா 

அல்ல  யாேர ம் ஒ வர் உங்கள் தனிநபர் அைடயாள எண் (PIN) 

அல்ல  இதர பா காப்  தகவைல ெதரிந்  ைவத்தி ந்தாேலா, நீங்கள் 

எங்க க்குத் தகவல் ெதரிவித்த உடன், இைவ தவறாகப் 

பயன்ப த்தப்படாமல் தவிர்க்க, நாங்கள் உடனடியாக நடவடிக்ைககள் 

எ ப்ேபாம்.   
 
e. நீங்கள் உங்கள் காேசாைல த்தகம், ேசமிப்  த்தகம், அட்ைட 

ெதாைலந்  ேபாய் விட்டால் அல்ல  தி டப்பட்  விட்டால், அல்ல  

யாேர ம் ஒ வர் உங்கள் தனிநபர் அைடயாள எண், கட ச்ெசால் 

அல்ல  இதர பா காப்  தகவைல ெதரிந்  ைவத் ள்ளார் என 

சந்ேதகப்பட்டாேலா அல்ல  கண் பிடித்தாேலா, நீங்கள் எங்களிடம் 

தகவல் ெதரிவிப்ப  மிக க்கியம்,   
 
f. நீங்கள் அவற்ைற இழந்த  பற்றி உங்க க்கு அளிக்கப்பட்டி க்கும் 

எங்களின் ெதாைலேபசி எண்ணில் அல்ல  24 மணி ேநர கட்டணமற்ற 

ெதாைலேபசி எண்ணில் எங்களிடம் ெதரிவிக்க டி ம் அல்ல  ஒ  

எ த் ப் ர்வமான தகவைல உடனடியாக அளி ங்கள்.  ேம ம், இதற்கு 

பதிலாக நீங்கள் இந்த ேநாக்கத் க்காக நாங்கள் உங்க க்கு அளித் ள்ள 

கவரிக்கு மின்னஞ்சல் லம் தகவல் அ ப்பலாம். 

 
g. எங்களிடம் தகவல் ெதரிவிக்கப்ப ம் வைர இவற்ைற தவறாக 

பயன்ப த்தப்ப வதால் ஏற்ப ம் விைள க க்கு நீங்கள்தான் ெபா ப்   
 
9.5   இைணயதளத்தில் வங்கி ேசைவ 

 
நீங்கள் சில எளிய ன்ெனச்சரிக்ைககைளக் கைடப்பிடித்தால் இைணயதள 

வங்கியியல் ேசைவ பா காப்பான  மற் ம் வசதியான .  தய  ெசய்  

நீங்கள் கீழ்க்கண்ட ஆேலாசைனகைளப் பின்பற் வ்ைத உ தி ெசய்  

ெகாள் ங்கள். 

 
a. எங்களின் இன்டர்ெநட் பாங்கிங் இைணயதளத் க்கு ேநரடியாக 

வா ங்கள்.  எங்கள் இைணயதளத்திற்கு மற்ேறா  இைணயதளத்தின் 

ெதாடர்  அல்ல  மின்னஞ்சல் லம் ெதாடர் ெகாள்வைதத் 

தவி ங்கள் மற் ம் காணப்ப ம் ெடாைமன் ெபயைர சரிபார்த்  

ஏமாற் ம் இைணயதளங்கைளத் தவி ங்கள். 

 
b. உங்கள் திற ச்ெசால் அல்ல  தனிநபர் அைடயாள எண்ைண ேகட்கும் 

எந்த மின்னஞ்சைல ம் றக்கணித்  வி ங்கள் மற் ம் அத்தைகய 

மின்னஞ்சல் பற்றி விசாரிக்க எங்க க்கு தகவல் ெதரிவி ங்கள், 

காவல் ைறேயா, நாங்கேளா உங்களின் ஆன்ைலன் பாங்கிங் அல்ல  

ேபெமன்ட் கார்  பின்கள் அலல்  உங்கள் திற ச்ெசால் தகவல் பற்றி 

விபரம் ெதரிவிக்கும்படி எப்ேபா ேம ேகட்கமாட்ேடாம். 

 
c. எங்கள் பாங்கிங் இைணயதளத்ைத ெதாடர் ெகாள்ள இைணயதள 

ேச3ைவ ைமயங்கள் / பகிர்ந்  ெகாள் ம் கணினிகைள தய  ெசய்  

பயன்ப த்தாதீர்கள் என நாங்கள் ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.   
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d. ெதாடர்ந்  மிக நவீன ஆன்ட்டி-ைவரஸ் மற் ம் ெமன்ெபா ள் 

பயன்ப த்தி உங்கள் கணினிைய மிக ம் பா காப்பாக ைவத்தி ங்கள் 

என நாங்கள் அறி த் கிேறாம்.  நீங்கள் ஹாக்கர்கள், ைவரஸ் 

தாக்குதல்கள் அல்ல  தீங்கு ஏற்ப த் ம் "ட்ேராஜன் ஹார்ஸ்' 

ப்ேராகிராம்கள் ேபான்றவற்றிலி ந்  உங்கள் கணினிையப் பா காக்க 

ெசக் ரிட்டி ப்ேராக்கிராம்கைள கணினியில் பயன்ப த்தலாம்.  உங்கள் 

கணினிையக் காப்பாற்ற மற் ம் அதில் உள்ள தகவல்கைள 

ெவளிநாபர்களிடமி ந்  பா காக்க கணினியில் தகுந்த பயர்வால்-ஐ 

அைமக்கலாம் என சிபாரிசு ெசய்கிேறாம். 

 
e. உங்கள் ஆபேரட்டிங் சிஸ்டத்தில் ைபல் அண்ட் ப்ரிண்டிங் ேஷரிங் 

சிஸ்டம் அம்சத்ைத ெசயல்படாமல் நி த் ங்கள். 

 
f. பயன்ப த்தாதேபா  உங்கள் கணிைனைய லாக் ஆஃப் ெசய் ங்கள். 

 
g. இன்டர்ெநட் எக்ஸ்ப்ேளாரர் ப்ெரளசரில் உங்கள் ஐடி/பின்-ஐ ஸ்ேடார் 

ெசய்யாதீர்கள். 

 
h. உங்கள் கணக்ைக மற் ம் பரிவர்த்தைன விவரங்கைள ெதாடர்ந்  

சரிபா ங்கள். 

 
i. எங்கள் ஆேலாசைனப்படி ெசயல்ப ங்கள் - எங்கள் இைணயதளங்கள் 

ெபா வாக ஆன்ைலனில் எப்படி பா காப்பாக ெசயல்ப வ  என்ற 

தகவைல தந்  வழிகாட் ம். 

 
9.6  பணம் வழங்குதல்கைள ரத்  ெசய்தல் 

 
நீங்கள் வழங்கும்படி அங்கீகாரம் அளித்த ஒன்ைற அல்ல  வரிைசயாக 

பலவற்ைற ரத்  ெசய்ய நீங்கள் வி ம்பினால் நீங்கள் பின்வ பனவற்ைற 

ெசய்ய ேவண் ம். 

 
a. ஒ  காேசாைலக்கு பணம் வழங்காமல் நி த்த அல்ல  ஏற்கனேவ 

அளிக்கப்பட் ள்ள ஒ  நிைலயான ெசயல் ைற ஆைணைய ரத்  

ெசய்ய அல்ல  ஒ  ேநரடி பற்ைற ரத்  ெசய்ய நீங்கள் எங்க க்கு 

எ த் ப் ர்வமாகத் தகவல் ெதரிவிக்க ேவண் ம். 

 
b. ேநரடியாகப் பற்ைற ரத்  ெசய்ய நீங்கள் எங்க க்குத் தகவல் 

அளி ங்கள்.  ேம ம் நீங்கள் அந்த "வாடிக்ைகயாளரின் 

உத்தரவிற்ேகற்ப பணம் வசூலிக்கும் நி வனம்" தகவல் ெதரிவிக்கும்படி 

நாங்கள் பரிந் ைரக்கிேறாம். 
 
c. ரத்  ெசய்வதற்கான உங்கள் தீர்மானத்தின் அறிவிப்ைப நீங்கள் 

ெகா க்காத பட்சத்தில், பணம் வழங்குதல்கைள ரத்  ெசய்ய இயலா . 

 
d. கடன் அட்ைடக க்கான பணம் வழங்குதல்கைள ரத்  ெசய்தல் 

இதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள இதர விதிகள் மற் ம் 

நிபந்தைனகைளப் ெபா த்த . 
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9.7  நஷ்டங்க க்குப் ெபா ப்  

 
a. நீங்கள் ேமாசடியான விதத்தில் ெசயல்பட்டால், உங்கள் கணக்கில் 

ஏற்ப ம் அைனத்  நஷ்டங்க க்கும் நீங்கள்தான் ெபா ப் .  நீங்கள் 

நியாயமான கவனத் டன் ெசயல்படாவிட்டால், மற் ம் அதனால் 

நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டால், அவற் க்கு நீங்கள் ெபா ப்பாவீர்கள்.   
 
b. நீங்கள் ேமாசடியான விதத்தில் அல்ல  தகுந்த கவனமின்றி 

ெசயல்படாதபட்சத்தில், உங்கள் கார்  தவறாகப் பயன்ப த்தப்பட்டால் 

உங்களின் ெபா ப் , கார்ைட ெவளியிட நிர்ணயிக்கப்ப ள்ள விதிகள் 

ம>ற் ம் நிபந்தைனகளின் கீழ் உள்ள ெதாைகயின் வரம் க்கு 

உட்பட்ட . 

 
c. உங்கள் தனிநபர் அைடயாள எண் (PIN) ெதாைலந்ததன் காரணமாக 

அல்ல  உங்கள் கட ச்ெசால் அல்ல  இதர பா காப்  தகவைல பிறர் 

அறிந்தி த்தல் ேபான்றவற் க்கு, எங்களிடம் தகவல் ெதரிவிக்கப்பட் , 

தவறாகப் பயன்ப த் வைத த க்கத் தகுந்த நடவடிக்ைககைள நாங்கள் 

எ க்கும்வைர, ஏற்ப ம் தவறான பயன்பா க க்கு நீங்கள் 

ெபா ப்பாவீர்கள். 

 

10.  கண்காணிப்  

 
தி ேபங்கிங் ேகாட் அண்  ஸ்டான்டார்  ேபார்  ஆப் இந்தியா இந்த 

ெநறி ைறத் ெதாகுப்ைப கண்காணிக்கும்.  ெதாடர் ெகாள்ள விவரங்கள் 

கீழ்க்கண்டவா .  
 
ேபங்கிங் ேகாட் அண்  ஸ்டான்டார்  ேபார்  ஆப் இந்தியா  

C-7, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கட்டிடம் 

பாந்த்ரா குர்லா வளாகம் 

ம்ைப- 400 051 

ெதாைலேபசி : 022 - 26571096 

நகல ப்பி  :  022 - 26573719 

மின்னஞ்சல் : ceo.bcsbi@rbi.org.in      இைணயதளம் : www.bcsbi.org.in 
 

11.  உதவி ெப தல் 

 
ெநறி ைறத் ெதாகுப்  பற்றி நீங்கள் ஏேத ம் ேகள்விகள் ேகட்க 

வி ம்பினால், விளக்கம் ெபற வி ம்பினால் நீங்கள் எங்களால் 

நியமிக்கப்பட்ட ெதாைலேபசி உதவி ேமைச அல்ல  வாடிக்ைகயாளர் ேசைவ 

எண்ைணத் ெதாடர் ெகாள்ள ேவண் ம் அல்ல  கீழ்க்கண்ட கவரியில் 

இந்தியன் பாங்க்ஸ் அேசாசிேயஷைனத் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம்: 

 
இந்தியன் பாங்க்ஸ் அேசாசிேயஷன் 

6-வ  மாடி, ெசன்டர் 1 பில்டிங் 

ேவல்  டிேரட் ெசன்டர் காம்ப்ெளக்ஸ், கஃப் பேரட், ம்ைப 400 005 

மின்னஞ்சல்  : code@iba.org.in   இைணயதளம் : www.iba.org.in 
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அல்ல  ேமற்கண்ட கவரியில் பாங்கிங் ேகாட்ஸ் அண்ட் ஸ்டான்டர்டஸ் 

ேபார்  ஆஃப் இந்தியா-ைவத் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம். 

 
 
11.1  எங்களின் எல்லா கிைளகளி ம் மற் ம் எங்கள் இைணயதளத்தி ம் 

ெநறி ைறத் ெதாகுப் களின் நகல்கள் கிைடக்கும் என்பைத அறிவிப்ேபாம். 

ேம ம் நீங்கள் இதன் ஒ  பிரதிைய எப்படிப் ெபற டி ம் என்பைத ம் 

விளக்குேவாம்.  மற் ம் ேகாரிக்ைகயின் ேபரில் நாங்கள் உங்க க்கு ஒ  

நகல் கிைடக்கச் ெசய்ேவாம். 
 
 

12.  ெநறி ைறத் ெதாகுப்பின் ம ஆய்  

 
இந்த ெநறி ைறத் ெதாகுப்  ன்  ஆண் களில் ம  ஆய்  ெசய்யப்ப ம்.  

இ  ஒளி  மைறவற்ற ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

 
-o0o- 
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இைணப்  – ெசாற்களஞ்சியம் 

 
 வழிகாட்  ெநறி ைறயில் உபேயாகப்ப த்தப்பட்ட வார்த்ைதகள் 

மற் ம் பதங்க க்கான விளக்கங்கள்.   
 
தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம் 

 
தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம் (ATM) என்ப , ஒ  வாடிக்ைகயாளர் 

தனக்ெகன ெகா க்கப்பட் ள்ள அட்ைட மற் ம் தனிநபர் அைடயாள 

எண்ைணக் ெகாண்  பணம், தகவல் மற் ம் இதர ேசைவகைளப் ெபற 

உத ம் இயந்திரமாகும். 

 
வங்கி குைறதீர்ப்பாைணயம் 

 
ரிசர்வ் வங்கியால் எற்ப த்தப்பட்ட தனித்தியங்கக்கூடிய சச்சர  தீர்க்கும் 

அைமப் .  இதன் லம் தனிப்பட்டவர்கள் மற் ம் சி  வியாபாரிகள் 

ஆகிேயா க்கு வங்கிகளில் ஏற்ப ம் பிரச்சிைனகள் தீர்த்  

ைவக்கப்ப கின்றன. 

 
அட்ைட  
 
  ஒ  வாடிைகயாளர் ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகைளப் ெப ம்ேபா  

மற் ம் பணத்ைத எ க்கப் பயன்ப த் ம் எந்த ஒ  பிளாஸ்டிக் 

அட்ைடைய ம் ெபா வாக குறிப்பி ம் வார்த்ைத.  இந்த ெநறி ைறயில் 

அட்ைட என்ப  பற் , வர , ஸ்மார்ட் மற் ம் தானியங்கி பணம் வழங்கும் 

அட்ைடகைள (ATM) உள்ளடக்கிய .  
 
கடன் அட்ைட  
 
கடன் அட்ைட என்ப  கடன் வசதி டன் கூடிய பிளாஸ்டிக் அட்ைட. 

இதன் லம் ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவக க்கான கட்டணத்ைத அளிக்க ம் 

மற் ம் பணத்ைத எ க்க ம் டி ம்.  
 
காேசாைல ஏற் க் ெகாள்ைக 

 
காேசாைல ேசகரிப்  ெகாள்ைக என்ப  ஒ  வங்கியால் எந்த உள் ர் 

மற் ம் ெவளி ர் காேசாைலகைள மற் ம் உபகரணங்கள் வங்கியிடம் ஒ  

கணக்கில் வர  ைவக்கும் ெபா ட்  அளிக்கப்ப கிற .  இக்ெகாள்ைக 

மற்றவற்றிற்கிைடேய கீழ்க்கண்டைவகேளா  ெதாடர் ைடய . 
 

 காேசாைல வாங்கும் ேவண் ேகாள்கள்  

 காேசாைலகைள வர  ைவப்பதற்கான கால அள  

 காேசாைலகைள ேசகரிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் வட்டி அளிப்ப  

 உள் ர் மற் ம் ெவளி ர் காேசாைலகைள உடனடியாக வர  

ைவப்ப  

 காேசாைலகள்/ உபகரணங்கள் வழியில் ெதாைலந்தால் 

அத்தைகயைவகைள வசூலிப்பதற்கான கட்டணம் 
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வாடிக்ைகயாளர் 

 
வங்கிக் கணக்குள்ள ஒ வர் (ஒ வ டன் இைணந்த மற்ெறா  கணக்கு 

அல்ல  ெசயல்ப த் பவராக கணக்கு ைவத்தி த்தல் அல்ல  

ெபா ப்பாண்ைமக்கு  உ ப்பினர் அல்ல  இந்  கூட் க் கு ம்பத்தின் 

ெசயல் அதிகாரம் உள்ள நபர் ஆனால் வியாபாரிகள்  நி வன 

உரிைமயாளர்கள், பங்குதாரர்கள், நி வனங்கள், மன்றங்கள் மற் ம் சங்கங்கள் 

ஆகிேயார் நீங்கலாக) அல்ல  வங்கியிடமி ந்  மற்ற ெபா ட்கள்/ 

ேசைவகைளப் ெப ேவார் ஆகிேயார் வாடிக்ைகயாளர் எனக் க தப்ப வார். 

 
நடப்  கணக்கு 

 
ஒ  பற் க் கணக்கில் உள்ள ெதாைக அல்ல  ஒ  குறிப்பிட்ட 

ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெதாைக இவற்ைறப் ெபா த்  பணத்ைத தி ம்ப 

எ ப்பைத எத்தைன தடைவ ேவண் மானா ம் அ மதிக்கக்கூடிய ேகட்  

ைவப்பின் ஒ  வடிவம் நடப் க் கணக்கு ஆகும். 

     
இறந்தவர் கணக்கு 

 
வங்கியில் கணக்கு ைவத்தி க்கும் தனிநபர் இறந்தாேலா அல்ல  இைணந்த 

கணக்குகள் ைவத் ள்ேளாரில் ஒன்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ேடார் 

இறந்தாேலா, அ  இறந்தவர் கணக்கு ஆகும். 

 
பத்திர வடிவில்லாத கணக்குகள்  (Demat Account) 
 

தலீட்டாளர்களின் பங்குகள் பத்திர வடிவில் இல்லாமல் மின்ன  

வடிவ ைறயில் பராமரிக்கப்ப கின்ற ைறேய பத்திரவடிவில்லாத 

கணக்குகள் எனப்ப ம்.  
 
ைவப்  கணக்குகள் (Deposit Accounts) 
 
Ôேசமிப்  ைவப் கள்” (Savings Deposits) என்ப  ேகட்  ைவப் களில் ஒ  வைக.  

ஒ  குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் எத்தைன ைற தி ம்ப எ க்கலாம் மற் ம் 

எவ்வள  ெதாைக எ க்கலாம் என்பதில் சில வைரயைறகள் உண் . 

 
• Ôகுறித்தகால ைவப் கள்” (Term Deposits) என்ப  ஒ  வைக வங்கிைவப் . 

இத்தகு ைவப் கைள வங்கியில்  குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ைவத்தி ந் , 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால டிவிற்கு பின்னேர ைவப் தாரர் தி ம்பப்ெபற 

இய ம்.  இைவ ெதாடர்ைவப்  / இரட்ைடபலன் ைவப் கள் / 

கு கியகால ைவப் கள் / நிரந்தர ைவப் கள் / மாதாந்திர வ மான 

சான்றிதழ் / காலாண்  வ மான சான்றிதழ் ேபான்றைவ. 

 

• Ôஅறிவிப்  ைவப் ”  (Notice Deposit) என்ப  குறித்த கால ைவப் . ஆனால் 

ஒ   வங்கி நாள் அறிவிப்ைப ெகா த்த பின்தான் அைதத் 

தி ம்ப எ க்க டி ம். 
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ேதங்கிய / ெசயல்படாத கணக்கு (Dormant/Inoperative Account) 
 
ேதங்கிய  / ெசயல்படாத கணக்கு என்ப  வங்கி ேசமிப் க் கணக்கு அல்ல  

நடப் க் கணக்கு இைவகள் கடந்த இரண்  ஆண் க க்கும் ேமலாக 

பரிவர்த்தைனகள் எ ம் இல்லாதி ப்பதாகும். 

 
மின்ன  நிதிமாற்றம் (EFT) 
 
மின்ன  நிதிமாற்றம் என்ற திட்டத்ைத ரிசர்வ் வங்கி 

அறி கப்ப த்தி ள்ள .  இதன் லம் வங்கிகள் வாடிக்ைகயாளர்க க்கு 

நிதிைய ஒ  கணக்கிலி ந்  மற்ெறான்றிற்கு, ஒ  கிைளயிலி ந்  மற்ெறா  

கிைளக்கு, மின்ன  நிதிமாற்ற வசதி உள்ள இடங்க க்கு அ ப்ப டி ம்.  

தற்ெபா  மின்ன  நிதிமாற்ற வசதி ரிசர்வ் வங்கி அ வலகங்கள் உள்ள 15 

ைமயங்களில் உள்ள . 

 
ஈ ப் பங்கு (Equity) 
 
ஈ ப் பங்கு என்ப  ஒ  கூட் ரிைம நி வனத்தின் லதனத்தின் ஒ  

பகுதியாக பங்குகளாக ஏட்  வடிவத்திேலா, மின்ன  வடிவ ைறயிேலா 

இ ப்பைவ ஆகும். 

 
மின்ன  தீர்  ேசைவ (Electronic Clearing Service) 
 
ஒ  வங்கிக் கணக்கிலி ந்  மற்ெறா  வங்கிக் கணக்கிற்கு தீர்  ைமயத்தின் 

ேசைவகைளப் பயன்ப த்தி நிதி அ ப் ம் ேசைவ, மின்ன  தீர் ச் 

ேசைவயாகும். 
 
நிைலத்த வட்டி விகிதம் (Fixed rate of interest) 
 
ஒ  கடனின் நிைலத்த வட்டி விகிதம் என்ப  வட்டி விகிதம் அந்த 

கட க்கான ெமாத்த காலகட்டத்தி ம் நிைலயானதாக இ க்கும் அல்ல  

கடனின் நிபந்தைனகள் மற் ம் விதி ைறகைளப் ெபா த்  தல் சில 

வ டங்கள் கழித்  வட்டி விகிதம் மாற்றி அைமக்கப்படலாம். 

 
மா ம் வட்டி விகிதம்  (Floating rate of interest) 
 
ஒ  கட க்கான வட்டி விகிதம் நிைலயானதாக இல்லாமல், கடனின் 

நிபந்தைனகள் மற் ம் விதி ைறகைளப் ெபா த்  மா த க்குட்பட் ம், 

குறியீட்  விகிதத்ேதா  இைணக்கப்பட் ம், அதற்ேகற்ப ேவ ப ம் வட்டி 

விகிதம் ஆகும். 

 
உத்தரவாதம்  (Guarantee) 
 
ஒ வரால் ெகா க்கப்ப ம் உ திெமாழி 

 
அரசு பத்திரங்கள்  (Government Bond) 
 
ெபா மக்களிடமி ந்  கடைனத் திரட் ம் ேநாக்கத் டன் அரசால் 

உ வாக்கப்பட்  ெவளியிடப்ப ம் பத்திரங்கள் அரசுப் பத்திரங்கள் ஆகும். 
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அஞ்சல்  (Mail) 
 
ஏட்  வடிவிேலா மின்ன  வடிவிேலா உள்ள கடிதம்  
 
ேதசிய மின்ன  நிதிமாற்றம் (NEFT) 
 
ேதசிய அளவில், ஒ  வங்கியின் கிைளயிலி ந்  மற்ெறா  வங்கியின் 

கிைளக்கு, நிதிைய மாற் வதற்கு வசதிப்ப த் ம் ைறைமேய ேதசிய 

மின்ன  நிதி மாற்றம் ஆகும். 

 
ஆடம்பரமில்லா அடிப்பைடக் கணக்கு  ('No Frills" Account) 
 
ஆடம்பரமில்லா அடிப்பைடக் கணக்கு என்ப  அடிப்பைட வங்கிக் கணக்கு 

ஆகும்.  அத்தைகய கணக்கு ெதாைகேய இல்லாமேலா அல்ல  மிகக் 

குைறந்த அள  ெதாைகையக் ெகாண்ேடா ஆரம்பிக்கப்படலாம்.  இத்தைகய 

கணக்குக க்கு கட்டணம் மிகக்குைற .  இந்த கணக்குக க்கு 

அளிக்கப்ப ம் ேசைவகள் வைரயைறக்குட்பட்டைவ. 

 
நியமன வசதி  (Nomination facility) 
 
நியமன வசதி கீழ்க்கண்டைவகைள வங்கிக்கு எளிதாக்குகிற : 

 
ைவப் தாரர் இறந்தால், அவர் நியமித்தவ க்கு பணத்ைத வழங்க டிகிற .  

இறந்தவர், வங்கியின் பா காப் ப் ெபா ப்பில் விட் ச் ெசன்ற ெபா ட்கைள 

வழங்க டிகிற .  வங்கிப் பா காப்  ெபட்டகத்ைத வாடைகக்கு எ த்தவர் 

இறந் விட்டால், அந்த பா காப் ப் ெபட்டகதில் உள்ளைவகைள அவர் 

நியமித்தவ க்கு ெகா க்க டிகிற . 

 
வாடிக்ைகயாளரின் உத்தரவிற்ேகற்ப பணம் வசூலிக்கும் நி வனம்  (Originator) 
 
வாடிக்ைகயாளரின் உத்தர க க்ேகற்ப வாடிக்ைகயாளரின் வங்கிக் 

கணக்கிலி ந்  பணத்ைத வசூலிக்கும் நி வனம். 

 
மற்ற பா காப்  தகவல்கள்  (other security information) 
 
வங்கிக் கணக்ைக வாடிக்ைகயாளர் பயன்ப த் ம்ெபா  அைடயாளம் காண 

உத ம் வைகயில் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற் ம் 

விவரங்கள், (வாடிக்ைகயாள க்குத் ெதரிந்த வரிைசயில்). 

 
காலாவதியான / காலங்ககடந்த காேசாைல  [Out-of-date (stale) cheque] 
 
ஒ  காேசாைல ெவளியிடப்பட்ட ேததியிலி ந்  6 மாதங்கள் கழித்  

தண்ட க்கு அளிக்கப்பட்டால், (அதாவ  பணம் ெபற) அ  ஒ  

காலாவதியான / காலங்கடந்த  காேசாைல ஆகும். 

 
நிரந்தரக் கணக்கு எண்  (PAN)  
 
இந்திய அரசின் வ மான வரித் ைறயினரால் அளிக்கப்ப ம், அகில இந்திய 

அளவிலான, தனித் வம் வாய்ந்த, எ த் ம் எண் ம் ெகாண்ட பத்  

இலக்க எண், நிரந்தரக் கணக்கு எண் ஆகும்.  இ  ெமன்தகட்  வடிவிலான 
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அட்ைடயில் ெகா க்கப்ப கிற .  இ  நிரந்தரமான , வரிகட் வபரின் 

கவரி மா வதற்ேகற்ப மாறா .  அ ேபால வரி விதிக்கும் அதிகாரி 

மாறினா ம் மாறா . 

 
கட ச் ெசால்  (Password) 
 
ஒ  வார்த்ைத அல்ல  சில எண்கள் அல்ல  இைவயிரண் ம் ேசர்ந்த 

கலைவ ைழ ரிைமக் குறியீடாக, வாடிக்ைகயாளரால் ேதர்ந்ெத க்கப்பட் , 

இைணயதள வங்கி ேசைவ அல்ல  ெதாைலேபசி லம் வங்கி ேசைவ 

இைவகைளப் பயன்ப த்த அ மதி அளிக்கிற .  அைடயாளம் காண ம் 

இ  பயன்ப கிற . 

 
 
ெகா ப்  மற் ம் தீர்  ைற Payment and Settlement System 
 
ெகா ப்  மற் ம் தீர்  ைறைமகள் என்ப  நிதியியல் 

நி வனங்க க்குக்கிைடேய பற்  அல்ல  வர  பரிமாற்றத்திற்காக பணத்ைத 

ெகா ப்பவர்க க்கும் பயனாளிக க்கும் இைடேய மாற்றம் ெசய்யப் 

பயன்ப ம் நிதியியல் ைறைமகள் ஆகும். 
 
 
தனிநபர் அைடயாள எண்  (PIN)  
 
இ  ஒ  ரகசிய எண், அட்ைடப் பயன்பாட்டின்ேபா  இதைன 

உபேயாகப்ப த் வதால், வாடிக்ைகயாளர்கள் ெபா ட்கள் / ேசைவக க்கான 

கட்டணத்ைத ெச த்த ம், பணம் எ த்த க்கும் மற் ம் வங்கி அளிக்கும் 

மின்ன  ேசைவகைள பயன்ப த்த ம் டிகிற . 

 
நிகழ்ேநர ெமாத்தத் தீர்  (RTGS) 
 
உட க்குடன் ெசய்யப்ப ம் ெமாத்தத் தீர்  (Real Time Gross Settlement) ைறைம 

வங்கிகள் வாயிலாக மிக விைரவான பண பரிமாற்றத்ைத அளிக்கிற .  

இம் ைறயில் பண அ ப்பீ  உண்ைமயான ேநரத்தில் அதாவ  

காத்தி க்கும் ேநரமின்றி ெசய்யப்ப கிற . 

 
குறியீட்  விகிதம்  (Reference Rate) 
 
இ  மா பட்ட வட்டி விகிதத்தால் வழங்கப்ப ம் கடன்களின் வட்டி 

விகிதத்ேதா  ெதாடர் ைடய வங்கியின் அள க் குறியீட்  வட்டி 

விகிதமாகும்.  இந்த விகிதம் தனிப்பட்ட வங்கிகளின் ெகாள்ைகக்ேகற்ப 

தீர்மானிக்க / தி த்தப்ப ம். 

 
பிைணயம்  (Security) 
 
ஒ  கட க்ேகா அல்ல  மற்ற ெபா ப்பிற்ேகா ஆதரவாக அளிக்கப்ப ம் 

ெசாத் க்கள். 

 
த்த குடிமகன்  (Senior Citizen) 

 
த்த குடிமகன் என்பவர் 60 வயதிற்குேமல் ஆனவர். 
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ஸ்மார்ட் அட்ைட  (Smart Card) 
 
ஸ்மார்ட் அட்ைட என்ப  கடன் அட்ைட அளவிலான ைமக்ேராசிப் 

ெபா த்தப்பட்டஒ  பிளாஸ்டிக் அட்ைட. அ  விவரங்கைள ேதக்கி 

ைவக்க ம், பா காப்பான ைறயில் அைடயாளம் காண ம், உரிைமக்கு 

சான்  பகர்வதாக ம் அைமகிற .  ெதாைலேபசியில் அைழக்க, மின்ன  

ைறயில் பணம் அளிக்க மற் ம் இதர ேதைவக க்கும் இ  பயன்ப கிற . 

 
கட்டணப் பட்டியல்  (Tariff Schedule) 
 
வாடிக்ைகயாளர்க க்கு வங்கிகள் அளிக்கும் பல்ேவ  ேசைவகள் மற் ம் 

ெபா ட்க க்கான கட்டணங்களின் பட்டியல். 

 
பணம் அளிக்கப்படாத காேசாைல  (Unpaid Cheque) 
 
இந்த காேசாைல, பணம் ெகா க்காமல் வங்கி தி ப்பி அளிப்ப .  
 
 

-o0o- 


