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સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતો 

�ાહક અને બ�ક વચ્ચેના સબંધંને સચંા�લત કરતા 

સામાન્ય િનયમો: 
 

1. આ વ્યવસાિયક શરતો લા� ુકરવા અને તેમા ંફ�રફાર કરવાની શ�તા અને 

ખાસ વ્યવસાિયક સબંધંો માટ�ની િવશેષ શરતો: 
1.1 લા� ુકરવાની શ�તા 

સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતો, �ાહક અને બ�કની સ્થાિનક કચેર�ઓ (�ને 

હવે પછ� "બ�ક" તર�ક� ઓળખવામા ંઆવશે) વચ્ચેના સમ� વ્યવસાિયક 

સબંધંો�ુ ંસચંાલન કર� છે. વ�મુા,ં ચો�સ વ્યવસાિયક સબંધંો (�મ ક� 

�મીનગીર�ના વ્યવહાર, કાડર્-આધા�રત �કૂવણી, ચેકનો ઉપયોગ, બચત 

ખાતા, ���ડટ �ાન્સફર) ખાસ શરતો �ારા સચંા�લત થાય છે, � આ સામાન્ય 

વ્યવસાિયક શરતો (�ન ેહવે પછ� "ખાસ વ્યવસાિયક શરતો" તર�ક� 

ઓળખવામા ંઆવશે) કરતા અલગ અથવા તે ઉપરાતં હોઈ શક� છે. આ 

ઉપરાતં, બ�ક, અ�કુ દ�શોમા ં�ાહકના રહ�ઠાણના આધાર� �ાહકો સાથ ે

જોડાવવા માટ� તેના પોતાના િનયમો િનધાર્�રત કર� શક� છે, પછ� આવા 

િનયમોને ખાસ વ્યવસાિયક શરતો તર�ક� ગણવામા ંઆવે સહ. �યાર� �ાહક 

�ારા ખા� ુ ંખોલવામા ંઆવે અથવા અન્ય સેવાઓનો લાભ લેવામા ંઆવે 

ત્યાર� �ાહક આ ખાસ વ્યવસાિયક શરતો સાથ ેસમંત થાય છે. જો �ાહકના 

બ�કની િવદ�શી કચેર�ઓ/શાખાઓ સાથ ેપણ વ્યવસાિયક સબંધંો હોઈ, તો 

બ�કનો �વૂાર્િધકાર (સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોમા ંસખં્યા 14) પણ આવી 

િવદ�શી કચેર�ઓ/શાખાઓના દાવાઓ માટ� �મીનગીર� આપે છે. 
 

1.2 ફ�રફાર 
બ�ક �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલ બ��ક�ગ સેવાઓના ઉપયોગ માટ� લા� ુથતી 

સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતો, િવશેષ વ્યવસાિયક શરતો અને અન્ય તમામ 

િનયમો, શરતો અને �ચૂનાઓ ઉમેરવા, �ધુારવા, ફ�રફાર કરવા, બદલવા 

અથવા રદ કરવાનો અિધકાર �રુ�ક્ષત રાખ ેછે અને બ�ક �ારા �દાન 

કરવામા ંઆવ�ુ ંકોઈપણ ઉત્પાદન અથવા સેવાઓની કોઈપણ 

િવશેષતાઓમા ંફ�રફાર કરવાનો અિધકાર અનામત છે. 
2. બ��ક�ગ સબંિંધત ગોપનીયતા અને બ��ક�ગ સબંિંધત બાબતોની �હ�રાત 

2.1 બ��ક�ગ સબંિંધત ગોપનીયતા 
બ�કને �ણકાર� હોઈ તેવી �ાહક-સબંિંધત મા�હતી અને �લૂ્યાકંન ગોપનીય 

રાખવાની ફરજ બ�કની છે  (બ��ક�ગ સબંિંધત ગોપનીયતા). બ�ક� તેના �ારા 

�રૂ� પાડવામા ંઆવતી કોઈપણ સેવાઓ હ�ઠળ મા�હતીની ગોપનીયતા અને 

તેના �સારણન ે�રુ�ક્ષત રાખવા માટ� તમામ જ�ર� પગલા ંલીધા ંછે અને 

આવી ગોપનીય મા�હતીના �લુાસા માટ� બ�કને જવાબદાર ગણી શકાય 

નહ�, િસવાય ક� બ�ક અથવા તેના અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓ તરફથી ઘોર 

બેદરકાર� આચરવામા ંઆવી હોય. 
— જો �ાહક સમંિત આપે તો બ�ક, �ાહક સબંિંધત મા�હતી �હ�ર કર� 

શક� છે, અથવા 
— જો બ�ક, બ��ક�ગ સબંિંધત બાબતોને �હ�ર કરવા માટ� અિધ�ૃત 



છે, અથવા 

— કાયદા �ારા અથવા કોઈપણ ન્યાિયક અથવા િનયમનકાર� સ�ા 

�ારા પસાર કરાયેલ અથવા કા�નૂી ���યા�ુ ંપાલન કરવા માટ� 

જ�ર� હોય અથવા પરવાનગી આપવામા ંઆવી હોય, અથવા 

— ના અિધકારો અથવા િમલકત અથવા તેના 

સભ્યો/અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓના રક્ષણ અને સરંક્ષણ માટ�, 

અથવા 

— િનયમો અને શરતો લા� ુકરવા માટ�, અથવા 

— બ�કને ઓનલાઈન સેવાઓ અને કોઈપણ સેવા-સબંિંધત 

��િૃ�ઓ �વી ક� તે ઓનલાઈન સેવાઓ માટ� સબ�સ્�પ્શન ફ� 

વ�લૂવા અને આવી ઓનલાઈન સેવાઓ સાથેની કોઈપણ 

સમસ્યા �ગે �ાહકને ��ૂચત કરવા અથવા તેનો સપંકર્ કરવા 

�વી સેવાઓ �દાન કરવા બ�કને સક્ષમ કરવા માટ� અથવા 

વ્યવહારના સકંલનને સક્ષમ કરવા માટ�, ���ડટ �રપો�ટ�ગ અથવા 

જો લા� ુબ��ક�ગ ધોરણો અ�સુાર અથવા બ�ક સાથે સમંત 

થયેલી આવી મા�હતીન ેલા� ુપડતા િનયમો અને શરતો 

અ�સુાર જો જ�ર� હોઈ આ �કારની �હ�રાત જ�ર� છે. 

— આથી �ાહક બ�કને, કાયદા અથવા પરંપરાગત �થાઓ �જુબ 

અન્ય બ�કો/નાણાક�ય 

સસં્થાઓ/બ્�રુો/એજન્સી/સહભાગીદાર�/કોઈપણ 

ટ��લકોમ્�િુનક�શન અથવા ઈલેક્�ોિનક ક્લીય�ર�ગ નેટવકર્મા ં

�ાહકની વ્ય�ક્તગત િવગતો અને વ્યવહારના ઈિતહાસને લગતી 

તમામ મા�હતીની આપ-લે, શેર, �દાન કરવા માટ� અિધ�ૃત કર� 

છે અને આવી મા�હતીના ઉપયોગ અથવા �હ�રાત માટ� બ�કને 

જવાબદાર ઠરાવી શકાશે નહ�. 

— �ાહક સમંત થાય છે ક� બ�ક અથવા તેના કોન્�ાકટર તેની �ગત 

મા�હતી, તેમજ �કડાક�ય િવશ્લેષણ અને 

— ���ડટ સ્કો�ર�ગ માટ� કોમ્પ્�ટુર પર અથવા અન્યથા ઓનલાઈન 

સેવાઓ પર સાચવશે અને આગળ ���યા કરશે. 

— �ાહક�, કોઈપણ ર�તે, બ�કને લગતી કોઈપણ ગોપનીય ��ૃિતની 

અને બ�ક તરફથી અન્ય કોઈ વ્ય�ક્તને કોઈપણ સેવાઓનો લાભ 

લેતી વખતે તેના �ારા �ાપ્ત કરવામા ંમા�હતી �હ�ર નહ� કર�. 

આ જવાબદાર��ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાન ેઆ સામાન્ય 

વ્યવસાિયક શરતોનો ગભંીર ભગં માનવામા ંઆવશે અને 

કોઈપણ �કુસાનના �વૂર્�હ િવના, બ�ક સબંધંોન ેસમાપ્ત કરવા 

માટ� હકદાર બનશે �ના માટ� તે �ાહક પાસેથી દાવો કરવા માટ� 

હકદાર હોઈ શક� છે, �મા ંઑનલાઇન સેવાઓ અને સેવા 

સબંિંધત કોઈપણ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

2.2 બ��ક�ગ સબંિંધત બાબતોની �હ�રાત 

કાયદા �ારા જ�ર� હોય અથવા કા�નૂી ���યા�ુ ંપાલન કરવા 

માટ�અથવા કોઈપણ ન્યાિયક અથવા િનયમનકાર� સ�ા �ારા અથવા 

ઉપરોક્ત કોઈપણ કારણોસર પસાર કરાયેલા આદ�શ િસવાય બ��ક�ગ 

સબંિંધત બાબતોની િવગતોની કોઈપણ �હ�રાતમા ં�ાહકની આિથ�ક 

�સ્થિત, િધરાણપા�તા અને સ�રતાને લગતા સામાન્ય ��ૃિતના પ�કો 



અને �ટપ્પણીઓનો સમાવેશ થાય છે. ખાતાઓમા ંબાક� રકમ રકમ, 

બચત થાપણોની રકમ, િસ�ો�રટ� �ડપો�ઝટની રકમ અથવા બ�કને 

સ�પવામા ંઆવેલી અન્ય અસ્કયામતોની અથવા ���ડટ �િુવધા હ�ઠળ 

કાઢવામા ંઆવેલી રકમ િવશે કોઈ મા�હતી �હ�ર કરવામા ંઆવશે નહ�. 
 
2.3 બ��ક�ગ સબંિંધત બાબતોની �હ�રાત માટ� �વૂર્-જ�ર�યાતો 

બ�કને, �બન-વ્ય�ક્તગત સસં્થાઓ અને વ્યવસાિયક વ્ય�ક્તઓ સબંિંધત 

બ��ક�ગ બાબતોને �હ�ર કરવાનો અિધકાર છે પણ શરત એ છે ક� �છૂપરછ 

તેમની વ્યવસાિયક ��િૃ�ઓ સાથે સબંિંધત હોય. ઉપરની કલમ 2(ક) અને 

(ખ) મા ંદશાર્વેલ શરતોને આધીન, જો બ�ક�, �ાહક તરફથી િવપર�ત 

�ચૂનાઓ �ાપ્ત કર� હોય, તો બ�ક કોઈપણ મા�હતી �હ�ર કરશે નહ�. જો 

િવનતંી કરનાર પક્ષ ેિવનતંી કર�લી મા�હતીમા ંતેનો વાજબી �હત દશાર્વ્યો 

હોય અને આવી મા�હતીની �હ�રાતથી તેનો ગેરકાયદાસર ઉપયોગ નહ� 

થાય, તે�ુ ંમાન્ય પછ� જ બ��ક�ગ સબંિંધત બાબતોની િવગતો �હ�ર કરવામા ં

આવશે. 
 
2.4 �હ�ર કરાયેલ બ��ક�ગ સબંિંધત બાબતોના �ાપ્તકતાર્ઓ 

બ�ક �ારા બ��ક�ગ બાબતોની િવગતો મા� તેના પોતાના �ાહકોને તેમજ 

અન્ય ���ડટ સસં્થાઓને તેમના પોતાના હ��ઓુ માટ� અથવા તેમના 

�ાહકોના હ�� ુમાટ� �હ�ર કરાઈ છે. 
 

3. બ�કની આિથ�ક �જમ્મેદાર�. �ાહકની �રૂતી બેદરકાર�: 

3.1 આિથ�ક જવાબદાર�ના િસ�ાતંો 

બ�ક અથવા તેના કોઈપણ અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓ �ારા આચરવામા ં

આવેલી કોઈપણ બેદરકાર�ના કારણને લીધ ેથ�ુ ંહોય તે િસવાય �ાહકને 

થતા કોઈપણ �કુસાન અથવા હાિન માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�, એ 

શરત ેક� �ાહક� પોતાની �લૂ �ારા તે �કુસાનમા ં (દા.ત. આ સામાન્ય 

વ્યવસાિયક શરતોની સખં્યા 11 મા ંઉલ્લે�ખત સહકારની ફરજો�ુ ંઉલ્લઘંન 

કર�ન)ે, �ાહકની �રૂતી બેદરકાર�ના િસ�ાતંો ન�� કરશે ક� બ�ક અને �ાહક� 

ક�ટલા �માણમા ં�કુસાન વહન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

મા�હતી �રૂ� પાડવાની વૈધાિનક ફરજો િસવાય, બ�ક આ સામાન્ય 

વ્યવસાિયક શરતોમા ંજણાવ્યા િસવાય અલગથી સમંત ન થાય ત્યા ં�ધુી 

મા�હતી �દાન કરવા માટ� બધંાયેલ રહ�શે નહ�. ખાસ કર�ન,ે તે �ાહકને 

ભાિવ �ક�મત અથવા િવિનમયની ખોટ િવશ,ે તેને સ�પવામા ંઆવેલી 

વસ્�ઓુની �ક�મત અથવા  

િનરથર્કતા િવશે અથવા આવી વસ્�ઓુના �ક�મતન ેઅસર કર� અથવા 

જોખમમા ં�કૂ� તેવી કોઈ હક�કતો અથવા સજંોગો િવશ ેઅથવા સલાહ 

આપવા અથવા �ાહક પાસેથી સબંિંધત �ચૂના િવના મા�હતી આપવા માટ� 

બધંાયેલો રહ�શે નહ�. 
 
3.2 �તૃીયા પક્ષન ેમોકલવામા ંઆવેલ આદ�શ 

જો �ાહક �ારા આપવામા ંઆવેલ આદ�શની િવગતો એવી હોય ક� બ�ક તેને 

આગળની ���યા માટ� સામાન્ય ર�ત ે�તૃીય પક્ષન ેસ�પી દ�, તો બ�ક તેને 

તેના પોતાના નામ ે�તૃીય પક્ષન ેમોકલીને આદ�શ આપે છે (�તૃીયા પક્ષન ે

મોકલવામા ંઆવેલ આદ�શ). ઉદાહરણ તર�ક� આ અન્ય ���ડટ સસં્થાઓ 



પાસેથી બ��ક�ગ બાબતોની મા�હતી મેળવવા અથવા અન્ય દ�શોમા ં

�મીનગીર�ના કબ્� અને વહ�વટ માટ� લા� ુપડ� છે. આવા �કસ્સાઓમા,ં 

બ�કની જવાબદાર� �તૃીય પક્ષની સાવચેતી�વૂર્ક પસદંગી કરવી અને 

�ચૂનાઓ �ધુી મયાર્�દત રહ�શે. 
 
3.3 વ્યવસાયમા ંિવક્ષેપ 

�ુદરતી આપિ�, તોફાન, ��ુ અથવા �ુદરતી ઘટનાઓ અથવા કોઈપણ 

ન્યાિયક અથવા િનયમનકાર� સ�ા �ારા પસાર કરાયેલા આદ�શન ેકારણે 

અથવા બ�ક જવાબદાર ન હોઈ તેવી અન્ય કોઈ ઘટનાઓ  (દા.ત. હડતાલ, 

તાળાબધંી, �ા�ફક હોલ્ડ-અપ્સ, સ્થાિનક અથવા િવદ�શી િનયમનકાર� 

સ�ાવાળાઓના વહ�વટ� �ૃત્યો)) ને કારણે થયેલા કોઈપણ �કુસાન માટ� 

બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�.  
 

4. �તૃ્�,ુ માનિસક અસમથર્તા, દ�વાળા અથવા �ાહક �ારા તેનો ધધંો સમેટ� લેવા પર 

િનકાલનો અિધકાર; 

�ાહકની �તૃ્�,ુ માનિસક અસમથર્તા, દ�વાળા અથવા �ાહક �ારા તેનો ધધંો સમેટ� 

લેવા પર, બ�ક �ારા કોઈ પણ વ્ય�ક્ત ક� � �ાહક અથવા �તૃકના વહ�વટકતાર્, 

�બધંક અથવા અન્ય �િતિનિધ તર�ક� િન�કુ્ત હોય અથવા કોઈપણ �સ્ટ� અથવા 

સપંિ�ના �ાપ્તકતાર્ અથવા સપંિ�ના કોઈપણ કિથત લાભાથ� સમક્ષ  િનકાલ 

કરવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવે તે પહ�લા ંબ�ક, બ�કને સ્વીકાયર્ હોય તે ર�ત ે

ફોમર્ અથવા કોઈપણ ર�ત ેઉપલબ્ધ હોઈ તેવા દસ્તાવે� �રુાવા (�મ ક� 

વહ�વટના પ�ો, સબંિંધત કોટર્ના આદ�શો અથવા તેવા દસ્તાવેજો) �ાપ્ત કરવા 

માટ� હકદાર છે.  

જો કોઈ દસ્તાવે� �રુાવા ��ે� ભાષામા ંન હોય, તો તેવા �કસ્સામા ંજો બ�ક 

િવનતંી કર�, તો તે દસ્તાવેજો બ�કને સ્વીકાયર્, તેના ��ે� અ�વુાદ સાથ ેર�ૂ થવા 

જોઈએ. �યા ં�ાહક, સ�ંકુ્ત ખાતાધારકો ધરાવ ેછે, ત્યા ંબ�ક, કોઈપણ સ�ંકુ્ત 

ખાતાધારકોના �તૃ્�,ુ માનિસક અસમથર્તા, દ�વાળા અથવા તેનો ધધંો સમેટ� 

લેવાની �ચૂના �ાપ્ત કરતા પહ�લા, �ચૂનાઓ અને ર�કોડર્ પર �ાપ્ત થાયેલ 

�ાહકના આદ�શો અ�સુાર �ાહકના ખાતા(ખાતાઓ)ની કામગીર�ને મ�ૂંર� આપવા 

માટ� અિધ�ૃત છે. સબંિંધત નો�ટસની �ા�પ્ત પછ�, �યા ં�ધુી બ�કને ઉપરોક્ત 

ઉલ્લે�ખત �રુાવા �ાપ્ત ન થાય ત્યા ં�ધુી તે ખાતા(ઓ) સ્થ�ગત કરવા માટ� 

હકદાર રહ�શે. 
 

5. �ાહકો માટ� લા� ુકાયદા અને અિધકારક્ષે��ુ ંસ્થાન: 
5.1 લા� ુકાયદા 

આ સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોની જોગવાઈઓ ભારતીય કાયદા અ�સુાર 

સચંા�લત અને સમજવામા ંઆવશે. 
 
5.2 અિધકારક્ષે��ુ ંસ્થાન 

� બ�કમા ં�ાહક�ુ ંહોઈ તે બ�કની શાખા કાયાર્લય માટ� અિધકારક્ષે� 

ધરાવતી કોટર્મા ંબ�ક �ાહક સામે દાવો કર� શક� છે. જો ક�, �યા ંઆવા �ાહક 

રહ� છે અથવા વ્યવસાય કર� છે અથવા વ્ય�ક્તગત ર�ત ેનફા માટ� કામ કર� 

છે તેવા સ્થાને બ�ક તેની સ�ંણૂર્ િવવેક��ુ�થી �ાહક સામ ેકોટર્મા ંદાવો કર� 

શક� છે. આવા �ાહક � બ�કમા ંખા� ુ ંધરાવે છે, તે બ�કની શાખા કાયાર્લય 

માટ� અિધકારક્ષે� ધરાવતી કોટર્મા ંબ�ક સામ ેદાવો કર� શક� છે.  
 



6. ખાતા ખોલવા અને તેની �ળવણી કરવી: 

6.1 ખાતા ખોલવા 

ખા� ુ ંખોલાવતી વખત ે�ાહક� તેની ઓળખનો માન્ય �રુાવો ર�ૂ કરવો 

પડશ ેઅથવા જો બ�ક સ�ંષુ્ટ ન થાય, તો �ાહક� ઓળખનો વૈક�લ્પક �રુાવો 

ર�ૂ કરવો પડશ.ે બ�કના હાલના ખાતાધારક �ારા પણ �ાહકનો પ�રચય 

કરાવવામા ંઆવશે � બ�કને આવા �ાહકના નામ/સરના�ુ/ંઓળખની ��ુષ્ટ 

કરશે. ખા� ુ,ં  ખાતાધારકના નામ અથવા કંપનીના નામ હ�ઠળ ખાતા સખં્યા 

સાથ ેરાખવામા ંઆવશ.ે 

�ાહક �ારા બ�કને ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ મા�હતીમા ંકોઈપણ ફ�રફાર 

�ગે બ�ક �ારા િન�દ�ષ્ટ મોડ �ારા અયોગ્ય િવલબં કયાર્ િવના બ�કને �ણ 

કરવા માટ� બધંાયેલો છે. 
 

6.2 સાહ�નો ન�નૂો 

� વ્ય�ક્તઓ ખાતા અથવા િસ�ો�રટ�ઝ એકાઉન્ટની કામગીર� કરવા 

અથવા તેના પર સહ� કરવા માટ� અિધ�ૃત થવાના હોય તેઓએ તેમની 

સહ�ઓ બ�કમા ંજમા કરાવવી. જમા કરાયેલી સહ�ઓના આધાર�, બ�ક 

ખાતાના કાયર્ક્ષે�મા ંલે�ખત વ્યવસ્થાની પરવાનગી આપશ.ે 
 
6.3 સચંાલન અને સહ� કરવાની સ�ા 

સચંા�લત કરવાની સ�ા 

— મા� ખાતાધારક જ ખાતા �ગેની વ્યવસ્થા કરવા માટ� હકદાર રહ�શ.ે 

મા� એવા વ્ય�ક્તઓ ક� �મની �િતિનિધત્વની સ�ા, કાયદા �ારા �રૂ� 

પાડવામા ંઆવી છે અથવા � વ્ય�ક્તઓ ખાતાને સચંા�લત કરવા માટ� 

સ્પષ્ટ લે�ખત પાવર ઑફ એટન� ધરાવ ેછે તેઓ જ �ખુત્યારના�ુ�ં ુ ં

�િતિનિધત્વ કરવા માટ� હકદાર છે. તેઓ તેમની ઓળખ અને 

�િતિનિધત્વ કરવાની ક્ષમતા શ�ક્ત સા�બત કરવા માટ� બધંાયેલા 

રહ�શે. 
 

— સહ� કરવાની સ�ા 

ખાતાધારક સ્પષ્ટપણે અને લે�ખતમા ં�તૃીય પક્ષન ેખાતા પર સહ� 

કરવાનો અિધકાર આપી શક� છે. હસ્તાક્ષર કરવા માટ� અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત 

ફક્ત ખાતા પર સ્વભાવ બનાવવા અને રદ કરવા માટ� હકદાર છે. 
 

7. ચા� ુખાતાઓ માટ� સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ્સ: 

7.1 સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટનો ��ુો 

�યા ં�ધુી અન્યથા સમતંી �ાપ્ત ન થાય ત્યા ં�ધુી, બ�ક, દર�ક ક�લેન્ડર 

મ�હનાના �તે ચા� ુખાતા માટ� સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કર� છે, 

�નાથી આ સમયગાળા દરિમયાન બનંે પક્ષો �ારા ઉપા��ત દાવાઓની 

(બ�ક �ારા લાદવામા ંઆવેલા વ્યાજ અને �લુ્ક સ�હત) પતાવટ થાય છે. 

બ�ક, આ સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોની કલમ 12 અથવા �ાહક સાથ ે

કરાયેલા અન્ય કોઈપણ કરાર અ�સુાર તેનાથી ઉ�વતા બેલેન્સ પર વ્યાજ 

વ�લૂ કર� શક� છે. 
 
7.2 વાધંાઓ માટ� માન્ય સમય; મૌન સમતંી �ારા મ�ૂંર� 

જો �ાહકને સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટની અયોગ્યતા અથવા અ�ણૂર્તા 

�ગે કોઈ વાધંો હોઈ તો તેને તેની �ા�પ્ત પછ�ના બે અઠવા�ડયાની �દર 



તેની �ણ કરવાની રહ�શે ; જો વાધંાની �ણ લે�ખતમા ંકરવાની હોય, તો 

તેને બે અઠવા�ડયાનો સમયગાળો આ લે�ખત વાધંો મોકલવા માટ� �રૂ� ુ ં

છે. િનયત સમયમા ંવાધંો ઉઠાવવામા ંિનષ્ફળતાને મ�ૂંર� તર�ક� ગણવામા ં

આવશે. સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કરતી વખત,ે બ�ક સ્પષ્ટપણ ેઆ 

તથ્ય તરફ �ાહક�ુ ંધ્યાન દોરશ.ે આ સમયગાળાની સમા�પ્ત પછ� પણ 

�ાહક સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�ધુારાની માગં કર� શક� છે, પરં� ુતે 

પછ� સા�બત કર�ુ ંઆવશ્યક છે ક� ખા� ુ ંકા ંતો ખોટ� ર�તે ડ��બટ થ�ુ ંહ�ુ ં

અથવા �લૂથી જમા થ�ુ ંન હ�ુ.ં 
 

8. બ�ક �ારા કરવામા ંઆવેલી �રવસર્ એન્��ઓ અને કર�ક્શન એન્��ઓ: 

8.1 રકમની સ્વી�ૃિત 

માન્ય વતર્માન એકાઉન્ટ મેઈન્ટ�નન્સ એ�ીમેન્ટના �કસ્સામા,ં બ�ક �ાહક 

વતી નાણાની રકમ સ્વીકારવા અને તેને તેના/તેણીના ખાતામા ંજમા કરવા 

માટ� બધંાયેલ અને ન બદલે શક� તેવી ર�ત ેહકદાર રહ�શે. એકાઉન્ટ 

મેઇન્ટ�નન્સ એ�ીમેન્ટ સમાપ્ત થયા પછ� પણ, �યા ં�ધુી ખાતાના 

સબંધંમા ં�ાહકની જવાબદાર�ઓ અ�સ્તત્વમા ંછે ત્યા ં�ધુી બ�ક, �ાહક વતી 

નાણા ંસ્વીકારવા માટ� હકદાર હશે. �ાહકને નાણાનંી રકમ �દાન કરવાની 

�ચૂના બ�ક �ારા લાભાથ�ના ખાતામા ંરકમ જમા કર�ને હાથ ધરવામા ં

આવશે, િસવાય ક� �ચૂનામા ંઅન્યથા દશાર્વેલ હોય. 
 
8.2 સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કરતા પહ�લા 

ચા� ુખાતાઓ પર ખોટ� ���ડટ એન્��ઓ, (દા.ત. ખોટા એકાઉન્ટ નબંરન ે

કારણે) બ�ક �ારા આગામી સામિયક બલેેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કરતા પહ�લા ડ��બટ 

એન્�� �ારા ઉલટાવી (�રવસર્) દ�વામા ંઆવી શક� છે �થી કર�ન ેબ�ક �ાહક સામ ે

પરત �કુવણીનો દાવો કર� શક� (�રવસર્ એન્��); આ �કસ્સામા,ં �ાહક ડ��બટ 

એન્�� સામ ેવાધંો ઉઠાવી શક� નહ� કારણ ક� ���ડટ એન્��ની સમાન રકમનો 

િનકાલ પહ�લેથી જ કર� દ�વામા ંઆવ્યો હશે. 
 
8.3 સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કયાર્ પછ� 

જો બ�ક, સામિયક બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કયાર્ પછ� ખોટ� ���ડટ એન્�� શોધી 

કાઢ� છે અન ેજો બ�ક �ાહક સામ ેપરત �કુવણીનો દાવો કર� છે, તો તે �ાહકના 

ખાતામા ંતેના દાવાની રકમ (કર�ક્શન એન્��) સાથ ેડ��બટ કરશે. જો �ાહક 

કર�ક્શન એન્�� સામ ેવાધંો ઉઠાવ ેછે, તો બ�ક, િવવા�દત રકમ ખાતામા ંફર�થી 

જમા કરાવશ ેઅન ેતનેી �નુઃ�કુવણી માટ� અલગથી દાવો કરશે. 
 
8.4 �ાહકને �ચૂના; વ્યાજની ગણતર� 

કોઈપણ �રવસર્ એન્��ઓ અન ેકર�ક્શન એન્��ઓ �ગ ેબ�ક, વ્યાજની 

ગણતર�ના સદંભર્મા,ં �ાહકને તરત જ ��ૂચત કરશે. બ�ક, � �દવસ ેખોટ� 

એન્�� કરવામા ંઆવી હતી તે �દવસથી એન્��ઓને �વૂર્વત� ર�તે �ભાિવત 

કરશ.ે 
 

9. કલેક્શન ઓડર્ર: 

9.1 દસ્તાવેજોની ર�ૂઆત પર દ�ખાતી શરતી ���ડટ એન્��ઓ. 

જો બ�ક તેમની �કુવણી પહ�લા ચેક �ટલી જ રકમ જમા કર� છે, તો આ બ�ક 

�ારા જમા રકમની વાસ્તિવક �ા�પ્તને આધીન �કુવણીની શરત ેકરવામા ં

આવે છે, પછ� ભલે આ વસ્�ઓુ બ�કમા ંજ �કૂવવાપા� હોય. જો �ાહક 



દ�વાદાર પાસેથી બાક� રકમ (ઉદાહરણ તર�ક� ���સ્ટ વોરંટ) વ�લૂવાની બ�કને 

�ચૂના આપીને અન્ય વસ્�ઓુની સ�પણી કર� છે અન ેજો બ�ક આવી રકમ માટ� 

���ડટ એન્�� લા� ુકર� છે, તો તે અનામત હ�ઠળ બ�ક આ રકમ મેળવશે. જો 

વસ્�ઓુ બ�કમા ંજ �કૂવવાપા� હોય, તો આ અનામત પણ લા� ુપડશ.ે જો 

ચેક �કૂવવામા ંન આવ ેઅથવા જો બ�ક કલેક્શન ઓડર્ર હ�ઠળ રકમ ન મેળવે, 

તો બ�ક આ દરિમયાન સામિયક બલેેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ક� 

નહ� તે ધ્યાનમા ંલીધા િવના શરતી ���ડટ એન્�� રદ કરશે. 

આ આરક્ષણન ેલીધે, જો કલેક્શન િનષ્ફળ ગ�ુ ંહોય અથવા જો કરજદારની 

નાણાક�ય �સ્થિત, ન્યાિયક અથવા િનયમનકાર� સ�ા �ારા હસ્તક્ષેપ અથવા 

બ�ક, કલેક્શનની રકમના િનકાલનો અિનયિં�ત અિધકાર મેળવશે નહ� તેવા 

અન્ય કારણોસર બ�ક, ���ડટ એન્��ને સામાન્ય એન્�� �ારા �રવસર્ કરવા માટ� 

બધંાયેલી રહ�શે.  

જો જમા કર�લી રકમ િવદ�શમા ં�ાપ્ત કરવામા ંઆવી હોય અન ેબ�કને િવદ�શી 

કાયદા અ�સુાર અથવા િવદ�શી બ�ક સાથ ેથયલેા કરારના આધાર� �તૃીય પક્ષ 

�ારા રકમ ફર�થી ડ��બટ કરવામા ંઆવે તો પણ આરક્ષણનો ઉપયોગ કર� 

શકાય છે. 

જો આરક્ષણ અમલમા ંહોય, તો બ�ક �ાહકન ેજમા રકમનો િનકાલ કરવાનો 

અિધકાર નકારવા માટ� પણ હકદાર હશે. ખાતાઓના સ�ંલુનથી આરક્ષણ 

ખતમ નહ� થાય. 
 
9.2 �ાહક �ારા કરવામા ંઆવેલ ચકેની �કુવણી. જો બ�કની સામાન્ય ���યાઓ 

અ�સુાર ડ��બટ એન્�� રદ કરવામા ંઆવી ન હોય તો ચેકની �કૂવણી કરવામા ં

આવે છે. રોકડમા ં�કૂવવાપા� ચકેને એકવાર તેમની રકમ �સ્�તુકતાર્ પક્ષને 

�કૂવવામા ંઆવે તે પછ� �કૂવવામા ંઆવી હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે. બ�ક, 

�કૂવણી માટ� �ણ કર� ક� પછ� તરત જ બ�ક �ારા ચેકની �કૂવણી કરવામા ં

આવી હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે (� પણ પહ�લા થાય). આ ફકરો બ�ક �ારા 

સમયાતંર� ન�� કરવામા ંઆવેલી કોઈપણ િવપર�ત ���યા/જોગવાઈને 

આધીન રહ�શે. 
 

10. િવદ�શી ચલણના વ્યવહારો અન ેિવદ�શી ચલણવાળા ખાતામા ંરહ�લા જોખમો: 

10.1 િવદ�શી ચલણવાળા ખાતાઓને લગતા આદ�શનો અમલ  

�ાહકના િવદ�શી ચલણવાળા ખાતાઓ, �ાહક �ારા િવદ�શી ચલણમા ં�કૂવણી 

અન ેિનકાલની ક�શલસે પતાવટને અસર કર� છે. િવદ�શી ચલણવાળા ખાતાઓ 

પર ���ડટ બેલેન્સનો િનકાલ (દા.ત. િવદ�શી ચલણ ���ડટ બેલેન્સના ડ��બટમા ં

���ડટ �ાન્સફર �ારા) ચલણના ઘર�� ુદ�શમા ંબ�કો �ારા પતાવટ કરવામા ંઆવે 

છે, િસવાય ક� બ�ક તેને સ�ંણૂર્પણે તેની પોતાની સસં્થામા ંઅમલમા ં�કૂ�. 
 
10.2 �ાહક સાથ ેિવદ�શી ચલણના વ્યવહારો માટ� ���ડટ એન્��ઓ 

જો બ�ક �ાહક સાથ ેકોઈ વ્યવહાર �ણૂર્ કર� છે (દા.ત. ફોરવડર્ એક્સચને્જ 

�ાન્ઝેક્શન) ક� �ના હ�ઠળ તેને િવદ�શી ચલણમા ંરકમની જોગવાઈ કરવાની 

બાક� હોય, તો તે �ાહકના ખાતામા ંસબંિંધત ચલણમા ંરકમ જમા કર�ને તેની 

િવદ�શી ચલણની જવાબદાર��ુ ંિનકાલ કરશે, િસવાય ક� અન્યથા સમતંી �ાપ્ત 

થઇ હોય. 
 
10.3 બ�ક �ારા કામગીર�ની અસ્થાયી મયાર્દા 



િવદ�શી ચલણ ���ડટ બેલેન્સ (ફકરો 1) ના ડ��બટ માટ� િનકાલનો આદ�શ 

અમલ કરવાની અથવા િવદ�શી ચલણની જવાબદાર�ના (ફકરો 2) િનકાલ 

કરવાની બ�કની ફરજ એ હદ �ધુી સ્થ�ગત કરવામા ંઆવશે ક� �યા ં�ધુી 

બ�ક રાજક�ય અ�સ્થરતા/અિનિ�તતા અથવા સબંિંધત ચલણના દ�શમા ં

સજંોગો અથવા ઘટનાઓને કારણ ેિવદ�શી ચલણ ���ડટ બેલેન્સ અથવા 

જવાબદાર��ુ ંનામાકંન કરવામા ંઆવ ેછે તે ચલણનો �િતબિંધત ર�તે 

િનકાલ કર� શકતી નથી અથવા કર� શક� છે. �યા ં�ધુી આવા સજંોગો 

અથવા ઘટનાઓ ચા� ુરહ� ત્યા ં�ધુી, બ�ક સબંિંધત ચલણના દ�શની બહાર 

અન્ય કોઈ જગ્યાએ, અન્ય કોઈ ચલણમા ં(�રુો સ�હત) અથવા રોકડ 

�દાન કર�ન ેકામ કરવા માટ� બધંાયેલી નથી. જો ક�, િવદ�શી ચલણ ���ડટ 

બેલેન્સના ડ��બટ માટ� િનકાલના આદ�શનો અમલ કરવાની બ�કની ફરજ 

સ્થ�ગત કરવામા ંઆવશે નહ� જો બ�ક તને ેતેની પોતાની સસં્થામા ંસ�ંણૂર્ 

ર�તે અમલમા ં�કૂ�. ઉપરોક્ત જોગવાઈઓ �ારા �ાહક અન ેબ�કના સમાન 

ચલણમા ંપરસ્પર દાવાઓ ન�� કરવાનો અિધકાર ઉપરની 

જોગવાઈઓથી �ભાિવત થશે નહ�. 
 
10.4 �ાહક�ુ ંજોખમ 

દર�ક િવદ�શી ચલણવાળા વ્યવહારની એન્�� �ાહક �ારા સ�ંણૂર્ ��િૃત 

સાથ ેએ ધ્યાનમા ંરાખીન ેદાખલ કરવામા ંઆવશે ક� િવદ�શી ચલણના 

વ્યવહારમા ંિવદ�શી િવિનમય જોખમો શામલે હોઈ શક� છે �ના માટ� બ�ક 

જવાબદાર રહ�શે નહ�. 
 

11. સહકાર આપવાની �ાહકની ફરજો: 

11.1 11.1 સહકાર આપવાની જવાબદાર� 

બ�ક સાથેના તેના/તણેીના વ્યવહારમા ં�ાહક�, ખાસ કર�ન,ે નીચ ેજણાવ્યા 

�જુબ સહકાર આપવાની જવાબદાર�ઓ�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઈએ. તે�ુ ં

કોઈપણ ઉલ્લઘંન અહ� જણાવ્યા �જુબ બ�કને, કરાર સમાપ્ત કરવાના 

અિધકારનો ઉપયોગ કરવા તરફ દોર� જશે. 
 
11.2 �ાહકના નામ, સરના�ુ ંઅથવા બ�ક �ત્યે �િતિનિધત્વના અિધકારમા ં

ફ�રફાર: 

�ાહક� તેના નામ અન ેસરનામામા ંકોઈપણ ફ�રફારની સાથ ેસાથ ેકોઈપણ 

વ્ય�ક્તને આપવામા ંઆવેલી બ�ક �ત્યનેા �િતિનિધત્વના કોઈપણ 

અિધકારની સમા�પ્ત અથવા તેમા ં�ધુારાની �ણ, િવલબં કયાર્ િવના તરત 

જ બ�કને લે�ખતમા ંકરવી જોઈએ (ખાસ કર�ને, �ખુત્યારના�ુ)ં. �યા ં

�િતિનિધત્વનો અિધકાર સાવર્જિનક ર�જસ્ટરમા ં(ર�જસ્�ાર ઑફ કંપનીઝ) 

ન�ધવામા ંઆવે છે અને તેની કોઈપણ સમા�પ્ત અથવા તમેા ંકોઈપણ 

�ધુારા તે ર�જસ્ટરમા ંદાખલ કરવામા ંઆવ ેછે, એવી પ�ર�સ્થિતમા ં�ાહક� 

�ણ કરવી આવશ્યક છે. 

�ાહક� કા�નૂી વ્યવહારો કરવાની તેની ક્ષમતામા ંકોઈપણ ફ�રફાર અથવા 

ક્ષમતા �મુ્મવવા �ગ ેબ�કને તરત જ લે�ખતમા ં�ણ કરવી જોઈએ. જો 

�ાહક કોઈ કંપની અથવા કા�નૂી સસં્થા છે, તો તેના િવઘટનની તરત જ 

બ�કને �ણ કરવી આવશ્યક છે. 
 
11.3 ઓડર્ર અન ે���ડટ �ાન્સફરની સ્પષ્ટતા 



ઓડર્સર્ અને ���ડટ �ાન્સફરમા ંસ્પષ્ટપણે તમેનો ઉ�ેશ્ય અન ેહ�� ુ

દશાર્વવામા ંઆવવો જોઈએ. અસ્પષ્ટ અથવા અયોગ્ય ઓડર્સર્ અને ���ડટ 

�ાન્સફરથી ��ો ઉ�વ ેછે, �ના કારણે િવલબં થઇ શક� છે. ખાસ કર�ન,ે 

ખાતામા ંરકમ જમા કરવાનો આદ�શ આપતી વખતે (દા.ત. ડાયર�ક્ટ ડ��બટ 

અન ેચેક �ેઝન્ટ�શન) અન ે���ડટ �ાન્સફર કરતી વખત,ે �ાહક� �કૂવનારના 

નામની તેમજ એકાઉન્ટ નબંર, બ�ક કોડ નબંર અન ેદશાર્વેલ ચલણ સા�ુ ં

અન ેબરાબર છે ક� નહ� તેની ખાતર� કરવી જોઈએ. ઓડર્ર અન ે���ડટ 

�ાન્સફરમા ં�ધુારા, તમેની ��ુષ્ટ અથવા �નુરાવતર્નો આ ર�તે સ�પવામા ં

આવા જોઈએ. 
 
11.4 �ચૂનાઓ: 

— બ�ક, �ાહકો અથવા તમેના મેન્ડ�ટ ધારકો પાસેથી બ�કના સતંોષ માટ� 

�ાહકની યોગ્ય અિધ�ૃતતા સાથ ે�ચૂનાઓ સ્વીકારશે. 

— જો કોઈ કારણસર, બ�કને �ચૂના આપનાર વ્ય�ક્તની અિધ�ૃતતા િવશ ે

કોઈ શકંા હોય, તો બ�ક આવી �ચૂના/ઓ�ુ ંપાલન ન કરવા અથવા 

તેને ન અ�સુરવા માટ� અિધ�ૃત છે. 

— ઈન્ટરનેટ �ારા અન ેઓનલાઈન સેવાઓના સદંભર્મા ં�ચૂનાઓ 

�ાપ્ત કરવા િસવાય બ�ક મા� બ��ક�ગ અવસર્ દરિમયાન જ �ચૂનાઓ 

સ્વીકારશે. જો બ�કને બ��ક�ગ અવસર્ પછ� કોઈપણ �ચૂનાઓ �ાપ્ત 

થશે, તો તેનો અમલ, બ�ક �ારા પછ�ના બે�ન્ક�ગ �દવસે કરવામા ં

આવશે ત�ેુ ંમાનવામા ંઆવશે. 
 
11.5 �માણીકરણ: 

�ાહક� યોગ્ય �માણીકરણના હ��ઓુ માટ� િનધાર્�રત આવશ્યકતાઓ�ુ ં

પાલન અન ે��ુષ્ટ કરવી જોઈએ: �ાહક, વ્યવહારો માટ� જ�ર� િનયત 

�માણીકરણ તકનીકો અન ે�રુક્ષા પગલાઓં અ�સુરવા માટ� સમંત થાય 

છે અન ેબ�ક �ારા �ાહકન ેઆપલે પાસવડર્/કોઈપણ નબંર કોઈપણ �તૃીય 

પક્ષને �હ�ર કરવામા ંન આવે તેની ખાતર� કરવા માટ� તમામ વાજબી 

પગલા ંલેવાની બાયંધર� આપે છે.    
 
11.6 આદ�શના અમલ અથવા ���ડટ �ાન્સફરના સબંધંમા ંતાત્કા�લતકતાનો 

િવશેષ સદંભર્ 

જો �ાહકને લાગે ક� આદ�શ અથવા ���ડટ �ાન્સફર માટ� ખાસ તાત્કા�લક 

અમલની જ�ર છે, તો �ાહક� આ તથ્ય િવશ ેબ�કને અલગથી �ણ કરવી 

જોઈએ. િ�ન્ટ�ડ ફોમર્ પર �ર� કરાયેલા આદ�શ અથવા ���ડટ �ાન્સફર 

માટ�, આ ફોમર્થી અલગથી કર�ુ ંઆવશ્યક છે. 
 
11.7 બ�ક તરફથી મળેલી �ચૂનાઓની ચકાસણી અન ેતેના પર વાધંો 

�ાહક� તરત જ એકાઉન્ટ સ્ટ�ટમેન્ટ, િસ�ો�રટ� �ાન્ઝેક્શન સ્ટ�ટમેન્ટ, 

િસ�ો�રટ�ઝ અન ેઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમના સ્ટ�ટમેન્ટ, અન્ય સ્ટ�ટમેન્ટ, ઑડર્ર 

અન ે���ડટ �ાન્સફરના અમલની �ચૂના તમેજ અપે�ક્ષત �કુવણીઓ અન ે

કન્સાઇનમેન્ટ્સ (�ચૂના) અન ેમેઇલની મા�હતીની, તેમની સચોટતા અન ે

સ�ંણૂર્તા માટ� ચકાસણી કરવી જોઈએ અન ેજો તેને લગતા કોઈપણ 

વાધંાઓ િવશેની �ણ તરત જ કરવી જોઈએ. 

જો બ�કને બ ેઅઠવા�ડયાના સમયગાળામા ંકોઈ લે�ખત વાધંો ન મળે, તો 



બ�કના સ્ટ�ટમેન્ટ અન ેસેવાઓ, �ાહક �ારા સાચી માનવામા ંઅન ેમ�ૂંર 

કરવામા ંઆવી હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવશે. 
 
11.8 સ્ટ�ટમેન્ટ ન મળવાના �કસ્સામા ંબ�કને �ણ કરવી  

જો સમયાતંર� બેલેન્સ સ્ટ�ટમેન્ટ અન ેિસ�ો�રટ� સ્ટ�ટમેન્ટ ન મળે તો �ાહક� 

તરત જ બ�કને �ણ કરવી જોઈએ. જો �ાહકન ેઅન્ય �ચૂનાઓ (દા.ત. 

િસ�ો�રટ� �ાન્ઝેક્શન સ્ટ�ટમેન્ટ, �ાહકના આદ�શના અમલ પછ�ના 

એકાઉન્ટ સ્ટ�ટમેન્ટ અને ���ડટ �ાન્સફર અથવા �ાહક �ારા અપે�ક્ષત 

�કૂવણી) �ાપ્ત થવાની અપેક્ષા હોય તો પણ બ�કને ��ૂચત કરવાની તેની 

ફરજ છે. 
 
11.9 ટ��લકોમ્�િુનક�શનના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામા ંયોગ્ય કાળ� અન ે

ધ્યાન રાખ�ુ ં

જો �ાહક ટ��લકોમ્�િુનક�શન �ારા આદ�શ અથવા અન્ય સ્ટ�ટમેન્ટ આપે છે, 

તો તેણે �ાન્સિમશન એરર અન ે�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� યોગ્ય સાવચેતી 

રાખવી જોઈએ. 
 
11.10 અ�વુા�દત દસ્તાવેજો આપવાની ફરજ 

બ�કને કોઈપણ િવદ�શી ભાષાના દસ્તાવેજો, માન્ય વ્ય�ક્ત �ારા મ�ુંર કર�લ 

��ે� અ�વુાદ સાથ ેઅન ેજો બ�કને આવશ્યકતા હોય તો તે યોગ્ય ર�તે 

�મા�ણત કર�ને આપવા જોઈએ. 

બ�ક �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી સેવાઓની �ક�મત 

12. વ્યાજ, �લુ્ક અન ેપોતાના પૈસા વડ� કર�લ ખચર્: 

12.1 વ્યાજ અન ે�લુ્ક 

�ાહક� બ�કને �કૂવવાપા� નાણા ંપર વ્યાજ �કૂવ�ુ ંપડશ ેઅન ેબ�ક �ારા આવા 

દર� આપવામા ંઆવતી સેવાઓ, આવા આધાર� અથવા આધારો પર અન ેઆવા 

સમય ેબ�ક સાથ ેલે�ખતમા ંસમંત થ�ુ ંજોશ ેઅથવા આવા લે�ખત કરાર ન 

બનાવ્યાના �કસ્સામા,ં બ�ક �ારા સમયાતંર� ન�� કયાર્ �જુબ �લુ્કની �કુવણી 

કરવી પડશ.ે 
 
12.2 �દુતવીતી રકમ પર વ્યાજ 

�ાહક �ારા િનયત તાર�ખે રકમ ન �કૂવવા પર અથવા અગાઉ કોઈ કરાર 

િવના ખાતામા ંહોઈ તનેા કરતા વધાર� રકમ ઉપાડ� લેવાના �કસ્સામા,ં બ�ક, 

તેની િવવેક��ુ�થી �કુવાયેલ રકમ પર વધાર� વ્યાજ વ�લૂવા માટ� હકદાર 

હશે અન ેઆ �કારના વ્યાજ�ુ,ં બ�ક �ારા િનધાર્�રત સમયાતંર� સયંોજન 

કરવામા ંઆવશે. 
 
12.3 વ્યાજ અન ે�લુ્કમા ંફ�રફાર 

બદલતા વ્યાજ દર� લીધેલી લોનના �કસ્સામા,ં વ્યાજ દર સબંિંધત લોન 

કરારની શરતો અ�સુાર સયંો�જત કરવામા ંઆવશે. 

�ાહક સામાન્ય ર�તે કાયમી ધોરણે ઉપયોગ કરાતા વ્યવસાિયક સબંધંો 

(દા.ત. એકાઉન્ટ/િસ�ો�રટ�ઝ એકાઉન્ટ મેનેજમેન્ટ) ને લગતા વ્યવહારો 

માટ�ના �લુ્કમા,ં બ�ક �ારા તેની વ્યાજબી િવવેક��ુ�થી ફ�રફાર કરવામા ં

આવી શક� છે. 
 



12.3 ખચર્ અન ે�લુ્ક 

બ�ક �ારા અ�રુોધ કરવા પર, �ાહક તરત જ બ�કને �કૂવણી અથવા 

ભરપાઈ કરશે અને બ�ક �ારા સામાન્ય ર�તે લેવામા ંઆવતા હોઈ ક� પછ� 

�ાહકને અગાઉ �ણ કરવામા ંઆવી હોય ક� ન હોય અન ેઅન્ય તમામ 

ખચર્, �લુ્ક અને આ સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોના સબંધંમા ંબ�ક �ારા 

કરવામા ંઆવેલ પોતાના પૈસામાથંી ખચર્ અને અન્ય ખચાર્ઓ, કોઈપણ 

ખાસ વ્યાપાર� શરતો અથવા કા�નૂી ખચર્ અન ેિવથહો�લ્ડ�ગ ટ�ક્સ (કોપ�ર�ટ 

આવકવેરા િસવાય) સહ�ત બ�ક અને �ાહક વચ્ચનેા અન્ય કોઈપણ કરાર 

�જુબના તમામ કિમશન અન ેઅન્ય �લુ્કની રકમ �ાહકના કોઈપણ 

ખાતામાથંી ડ��બટ કરવા માટ� હકદાર હશ.ે 

બ�ક, વ્ય�ક્તગત રકમનો ઉલ્લખે કયાર્ િવના એકસાથે આવા �લુ્ક અન ેખચર્ 

વ�લૂવા માટ� હકદાર રહ�શ,ે િસવાય ક� �ાહક સ્પષ્ટપણે વ્ય�ક્તગત રકમને 

વગ��ૃત કરવાની માગંણી કર�. 

�ાહક સામ ેબ�ક �ારા કર�લ માગંણા માટ� �મીનગીર� 

13. �મીનગીર� �રૂ� પાડવી અથવા વધારવી: 

13.1 �મીનગીર� માટ� િવનતંી કરવાનો બ�કનો અિધકાર 

બ��ક�ગ સબંધંમાથંી ઉ�વતા કોઈપણ માગંણા માટ�, બ�ક, યોગ્ય 

સમયગાળાની �દર, �ાહકને �મીનગીર� �દાન કરવાનો અ�રુોધ કર� 

શક� છે, પછ� ભલે આવા માગંણા શરતી હોય અથવા સમય �ધુી મયાર્�દત 

હોય અથવા હ�ુ બાક� ન હોય (દા.ત. �ાહક વતી �ર� બાયંધર� હ�ઠળ 

�કૂવવામા ંઆવેલી રકમ માટ� વળતર). જો �ાહક� બ�ક �ત્યનેી અન્ય 

�ાહકની આિથ�ક જવાબદાર�ઓ (દા.ત. �મીનગીર� તર�ક�) માટ� 

જવાબદાર� સ્વીકાર� હોય, તો બ�ક, તોપણ, પાકતી �દુત પહ�લા આવી 

જવાબદાર�ના પ�રણામે ઋણ માટ� �મીનગીર� �દાન કરવા અથવા 

વધારવાની માગં કરવા માટ� હકદાર નથી.  
 
13.2 જોખમમા ંફ�રફાર 

જો બ�ક�, �ાહક સામ ેમાગંણા કયાર્ પછ�, શ�આતમા ંસ�ંણૂર્ અથવા �િશક 

ર�તે �મીનગીર� �રૂ� પાડવાની અથવા વધારવાની માગંણી કર� હોય, તો 

તે પછ�ના સમયે આવી માગં ઓછ� કર� શક� છે, જો ક�, આવા સજંોગો ઉ�વ ે

અથવા બ�કના ધ્યાનમા ંઆવે � �ાહક સામનેા મગંણાનંે ઉચ્ચ જોખમ 

�લૂ્યાકંનને યોગ્ય ઠ�રવ ેછે. આ, ખાસ કર�ન ેત્યાર� થાય, જો (એ) �ાહકની 

આિથ�ક/નાણાક�ય �સ્થિત બદલાઈ ગઈ હોય અથવા નકારાત્મક ર�તે 

બદલવાની શ�તા હોય અથવા (બી) હાલની �મીનગીર��ુ ં�લૂ્ય બગડ�ુ ં

હોય અથવા બગડવાની શ�તા હોઈ. બ�કને �મીનગીર� માટ� અ�રુોધ 

કરવાનો કોઈ અિધકાર નથી જો તે સ્પષ્ટપણે સમંત થયેલ હોય ક� �ાહક� 

કા ંતો કોઈ �મીનગીર� �દાન કરવાની નથી અથવા ફક્ત તે જ 

�મીનગીર� �દાન કરવી જોઈએ � િન�દ�ષ્ટ કરવામા ંઆવી છે. તમામ 

�કારના લોન કરારો માટ�, જો લોન કરારમા ં�મીનગીર� �ગ ેકોઈ સ�ંણૂર્ 

�ચૂના ન હોય તો પણ �મીનગીર� �રૂ� પાડવામા ંઆવે અથવા વધારવા 

માટ� બ�ક અ�રુોધ કર� શક� છે. 
 
13.3 �મીનગીર� �દાન કરવા અથવા વધારવા માટ� સમય િનધાર્�રત કરવો  



બ�ક, �મીનગીર� �દાન કરવા અથવા વધારવા માટ� �રૂતો સમય આપશે. 

જો �ાહક આ સમયગાળામા ં�મીનગીર� �દાન કરવાની અથવા 

વધારવાની જવાબદાર��ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ �ય તો બ�ક આ 

વ્યવસાિયક શરતોની કલમ 20 �જુબ, �ચૂના િવના તેના સમા�પ્તના 

અિધકારનો ઉપયોગ કર� શક� છે અન ેઆમ કરતા પહ�લા તે તેના પ�રણામ 

તરફ �ાહક�ુ ંધ્યાન દોરશે.  
 

14. બ�કની તરફ�ણમા ં�વૂાર્િધકાર: 

14.1 �વૂાર્િધકાર માટ� કરાર 

�ાહક આથી ��ુષ્ટ કર� છે ક� બ�ક એવી �મીનગીર� અન ેજગંમ િમલકત 

પર �વૂાર્િધકાર મેળવશે �, બ��ક�ગ વ્યવસાયના ક્ષે�મા,ં બ�કની સ્થાિનક 

કચેર�ના કબ�મા ંઆવી છે અથવા આવી શક� છે. બે�ન્ક�ગ સબંધંોમાથંી 

ઉ�વતા, બ�ક સામેના �ાહકના માગંણાઓ અથવા ભિવષ્યમા ંહોઈ શક� 

તેવા મગંણાઓં (દા.ત. ���ડટ બેલેન્સ) પર પણ �વૂાર્િધકાર મેળવશે. જો 

કોઈ �મીનગીર� �વૂાર્િધકારને આધીન હોય, તો આવા �વુાર્િધકાર આવી 

�મીનગીર�ને લગતા વ્યાજ અન ે�ડિવડન્ડ �ધુી લબંાવવામા ંઆવશે. 

માગંણા, શરતી અથવા મયાર્�દત હોય અથવા હ�ુ બાક� ન હોય તો પણ 

�વૂાર્િધકાર �ાહક સાથેના વ્યવસાિયક સબંધંમા ંસ�ંકુ્ત ખાતાઓ સ�હત 

બ�કના દાવાઓને �રુ�ક્ષત કરશે. સ�ંકુ્ત ખાતાઓ અથવા િસ�ો�રટ�ઝ 

એકાઉન્ટ્સની િમલકત પરનો �વૂાર્િધકાર પણ મા� એક ખાતાધારક 

અથવા િસ�ો�રટ�ઝ ખાતાધારક સાથનેા વ્યવસાિયક સબંધં હ�ઠળ બ�કના 

દાવાઓને �રુ�ક્ષત કરશે. 
 
14.2 �વૂાર્િધકાર અ�સ્તત્વમા ંઆવ�ુ ં

બ�ક �ારા સપંિ�નો કબજો લેવા પર, ઉપર જણાવેલ માગંણા  �યા ં�ધુી 

અ�સ્તત્વમા ંછે; અન્યથા ભિવષ્યમા ંકોઈપણ સમયે �યાર� આવા માગંણાઓ 

ઉપ્ત� થાય ત્યાર� આ �ધુી �વૂાર્િધકાર અ�સ્તત્વમા ંઆવશે. 
 
14.3 �રુ�ક્ષત માગંણા 

�વૂાર્િધકાર, બ��ક�ગ સબંધંમાથંી ઉ�વતા તમામ વતર્માન, ભાિવ અન ે

આક�સ્મક મગંણાઓંન ે�રુ�ક્ષત કરવા માટ� હોઈ છે � બ�ક તનેી તમામ 

સ્થાિનક અન ેિવદ�શી કચેર�ઓ સાથ ે�ાહક સામ ેમેળવવા માટ� હકદાર છે. 

જો �ાહક� બ�ક �ત્ય ેઅન્ય �ાહકની આિથ�ક જવાબદાર�ની જવાબદાર� 

સ્વીકાર� હોય (દા.ત. �મીન તર�ક�), �વૂાર્િધકાર ઋણની પ�રપક્વતા 

પહ�લા કરવામા ંઆવલેી જવાબદાર�ના પ�રણામે ઉ�વ�ુ ંદ��ુ ં�રુ�ક્ષત કરશે 

નહ�. 
 
14.4 �વૂાર્િધકારમાથંી ��ુક્ત 

જો ભડંોળ અથવા અન્ય સપંિ�, અનામત હ�ઠળ બ�કના િનકાલની સ�ામા ં

આવે છે ક� તનેો ઉપયોગ ફક્ત ચો�સ હ�� ુમાટ� જ થઈ શક� છે (દા.ત. 

િવિનમયના �બલની �કુવણી માટ� રોકડ જમા કરાવવી), તો બ�કનો 

�વૂાર્િધકાર આ સપંિ� પર હોતો નથી. . જો ક�, �યા ં�ધુી આરક્ષણ 

�ભાવશાળ� હોય ત્યા ં�ધુી જ આ લા� ુપડશ.ે આ જ વસ્� ુબ�ક �ારા �ર� 

કરાયલેા શસેર્ (પોતાના શેર) અન ેિસ�ો�રટ�ઝને લા� ુપડ� છે �ન ેબ�ક 

�ાહકના ખાતા માટ� િવદ�શમા ં�રુ�ક્ષત કબ�મા ંરાખ ેછે. ત�ુપરાતં, 



�વૂાર્િધકાર ન તો બ�ક �ારા �ર� કરવામા ંઆવેલ નફો-ભાગીદાર� 

અિધકારો/નફો-ભાગીદાર� �માણપ�ો અથવા દસ્તાવેજ �ારા ��ુષ્ટ થયેલ 

નથી અથવા અ�મા�ણત છે એવી બ�કની ગૌણ જવાબદાર�ઓ માટ� લા� ુ

પડ�ુ ંનથી. 
 
14.5 વ્યાજ અને �ડિવડન્ડ વોરંટ 

જો �મીનગીર� બ�કના �વૂાર્િધકારને આધીન હોય, તો �ાહક આવી 

�મીનગીર�ને લગતા વ્યાજ અન ે�ડિવડન્ડ વોરંટની �ડ�લવર� માગંવાનો 

હકદાર નથી. 
 

15. �બન-રોકડ ખચર્ અન ેિવિનમયપા�ના �કસ્સામા ં�મીનગીર� પર વ્યાજ: 

15.1 �મીનગીર� �ારા મા�લક�મા ંફ�રબદલી 

�બન-રોકડ ખચર્ વખતે, બ�ક વ�લૂાત માટ� જમા કરાયેલા કોઈપણ ચેક 

અન ેિવિનમયપા�ના �ારા મા�લક� �ાપ્ત કર� છે. બ�ક આવી વસ્�ઓુની 

ખર�દ� સમયે િવિનમયપા�ના સ�ંણૂર્ મા�લક� મેળવે છે; જો બ�ક ખાતામા ં

િવિનમયપા�ને ફર�થી ડ��બટ કર� છે, તો તે આવા િવિનમયપા�ની �મીન 

તર�ક� મા�લક� �ળવી રાખ ેછે. 
 
15.2 �મીનગીર� �ારા સ�પણી 

ચેક અન ેિવિનમયપા� હ�ઠળના દાવાઓ ચેક અન ેિવિનમયપા�મા ં

મા�લક�ના સપંાદન સાથ ેબ�કને એકસાથ ેપસાર થશ;ે જો �બન-રોકડ ખચર્ 

જમા કરવામા ંઆવે તો માગંણા પણ બ�કને સ�પાઈ �ય છે (દા.ત. 

ડાયર�ક્ટ ડ��બટ, કોમિશ�યલ ���ડ�ગના દસ્તાવેજો). 
 
15.3 �બન-રોકડ ખચર્નો િવશેષ હ�� ુ

જો �બન-રોકડ ખચર્, બ�કમા ંઅનામત હ�ઠળ જમા કરવામા ંઆવ ેક� તેમની 

સમાન �લૂ્યનો ઉપયોગ ફક્ત ચો�સ હ�� ુમાટ� જ થઈ શક� છે, તો 

�મીનગીર� �ારા મા�લક�ની ફ�રબદલી અથવા સ�પણી આ ખચર્ કરતા વ� ુ

ન હોઈ શક�. 
 
15.4 બ�કના �રુ�ક્ષત અિધકાર�  

�મીનગીર� �ારા સ્થાનાતં�રત અથવા સ�પાયેલ મા�લક� એ કોઈપણ 

અિધકારને �રુ�ક્ષત કર� છે � બ�ક �ાહકના ચા� ુખાતામાથંી �યાર� �બન-

રોકડ ખચર્ જમા કરવામા ંઆવે ત્યાર� અથવા ન �કુાયેલા �બન-રોકડ ખચર્ 

અથવા િવિનમયપા��ુ ંકલેક્શન અથવા િવિનમયપા�ના �નુઃડ��બટના 

પ�રણામે ઉ�વતા હોય ત્યાર� �ાહક સામ ેહકદાર હોઈ શક�. �ાહકની 

િવનતંી પર, બ�ક આવી વસ્�ઓુની, �મીનગીર� �ારા �ાહકને મા�લક� 

�નુઃસ્થાિપત કર� છે અન ેજો તે આવી િવનતંી સમય,ે �ાહક સામ ેકોઈ 

માગંણી ન કર� તો તનેે પસાર થયલેા દાવાઓ �ને �રુ�ક્ષત કરવાની જ�ર 

છે અથવા જો તે �ાહકન ેતેનો િનકાલ કરવાની પરવાનગી �ાપ્ત થતી 

નથી. 
 

16. �મીનગીર� માટ�ના અિધકારની મયાર્દા: 

16.1 કવર મયાર્દા 

�યા ં�ધુી તમામ �મીનગીર��ુ ંવાસ્તિવક �લૂ્ય બ��ક�ગ વ્યવસાય સબંધં 

(કવર મયાર્દા) થી ઉ�વતા તમામ મગંણાનંી �ુલ રકમને અ��ુપ ન હોય 



ત્યા ં�ધુી �મીનગીર� �દાન કરવામા ંઆવ ેઅથવા વધારવાની માગં બ�ક 

કર� શક� છે. 
 
16.2 િવશેષ કરારો 

જો વ�લૂપા� �લૂ્ય અથવા અન્ય કવર મયાર્દા િસવાયની ચો�સ 

�મીનગીર� માટ� આકારણીના માપદંડો માટ� પક્ષકારો સમંત થયા હોય, તો 

આ અન્ય માપદંડો અથવા મયાર્દાઓ લા� ુથશે. 
 

17. �મીનગીર�ની વ�લુાત 

જો �ાહક કોઈપણ રકમ �કૂવવામા ંઅથવા શાખ-પ� અથવા �મીનગીર� 

�દાન કરવામા ંિનષ્ફળ �ય અથવા �કુ� �ય, તો પછ� �ાહક �ારા બ�ક 

�ત્યનેી કોઈપણ આક�સ્મક અથવા અન્ય જવાબદાર� અથવા જવાબદાર� 

વાસ્તવમા ંપ�રપક્વ થઈ હોય ક� નહ�, તો બ�ક �કુવણીની માગં અથવા �ાહકન ે

�ણ કયાર્ િવના, ડોઇશ બ�ક એ�નો કબજો એવી ર�તે અન ેએવી શરતો પર ક� 

� બ�ક તેના સ�ંણૂર્ િવવેક��ુ�થી યોગ્ય માન ેte ર�ત ેતેની અથવા તેની કોઈપણ 

કચેર�/�ાચંમા ં�ાહકની કોઈપણ સપંિ��ુ ંવેચાણ, �ા�પ્ત અથવા અન્યથા 

િનકાલ (કોઈપણ ચલણમા ં�પાતંર કરવા સ�હત) કર� શક� છે. 

વેચાણ અથવા િનકાલની ઉપરોક્ત સ�ાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી શક� તેવા 

કોઈપણ �કુસાન માટ� બ�ક ક� તેના કોઈપણ એજન્ટો કોઈપણ ર�ત ેજવાબદાર 

રહ�શે નહ� અન ેકોઈપણ �ોકર, હરા� કરનાર, એજન્ટ અથવા આવા વેચાણ 

અથવા િનકાલના સબંધંમા ંબ�ક �ારા કાયર્રત અન્ય વ્ય�ક્ત તેની ��યાઓ અથવા 

�કૂ માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�. 

કોઈપણ વચેાણ અથવા િનકાલની ચોખ્ખી આવક, એઆઈઆઈ ખચર્, �લુ્ક અને 

અન્ય િવતરણની �કુવણી પછ� અન ેકોઈપણ અગાઉના માગંણા પછ� �ાહક 

�ારા બ�કને બાક� અથવા બાક� રહ�લ નાણાનંી �કુવણી માટ� લા� ુકરવામા ં

આવશે. બ�કના કોઈપણ અિધકાર� �ારા કરવામા ંઆવેલ િનવદેન ક� વેચાણ 

અથવા િનકાલની શ�ક્તનો ઉપયોગ કર� શકાય છે તે આવા તથ્યનો િનણાર્યક 

�રુાવો છે અન ે�ાહક તેના પર િવવાદ કરવાનો હકદાર નથી. 
 

18. પતાવટ: 

18.1 બ�ક, �ાહકના બ�ક સામે તમામ મગંણાઓં સામ ે�ાહકની તમામ આિથ�ક 

જવાબદાર�ઓની પતાવટ કરવા માટ� હકદાર હશ,ે ખાસ કર�ન ે

ખાતાધારકોમાથંી એકની સામ ેબ�કના માગંણા સામ ેસ�ંકુ્ત ખાતાઓ પર 

���ડટ બલેેન્સ પણ.  
 

18.2 પતાવટ કરવાના હાલનો હક �ળવી રાખવાની સાથ,ે �યા ં�ધુી 

�ાહકને પતાવટ માટ� સ્ટ�ટમેન્ટ ન મળ્�ુ ંહોય ત્યા ં�ધુી બ�ક ચા� ુખાતા 

પર ���ડટ બેલેન્સ �ગે �તૃીય પક્ષકારોની તરફ�ણમા ં�ાહકના િનકાલ 

કરશ.ે 

સમા�પ્ત 

19. �ાહકના સમા�પ્ત માટ�ના અિધકારો: 

19.1 કોઈપણ સમયે સમા�પ્તનો અિધકાર 

�યા ં�ધુી બ�ક અન ે�ાહક અન્યથા કોઈ �દુત અથવા સમા�પ્તની 

જોગવાઈ માટ� સમંત ન થાય ત્યા ં�ધુી, �ાહક કોઈપણ સમયે, ��ૂચત કયાર્ 



િવના, સ�ંણૂર્ અથવા ચો�સ વ્યવસાિયક સબંધંો (દા.ત. ચકેનો ઉપયોગ) 

તર�ક� વ્યવસાિયક સબંધંને સમાપ્ત કર� શક� છે. 
 
19.2 વાજબી કારણસર સમા�પ્ત 

જો બ�ક અન ે�ાહક કોઈ ચો�સ વ્યવસાિયક સબંધં માટ� કોઈ �દુત 

અથવા િવપર�ત જોગવાઈ સાથ ેસમંત થયા હોય, તો જો કોઈ વ્યાજબી 

કારણ હોય ક� � �ાહકને બ�કની કાયદાક�ય સમસ્યાઓ ધ્યાનમા ંલીધા 

પછ�, વ્યવસાિયક સબંધં ચા� ુરાખવા માટ� અસ્વીકાયર્ બનાવે છે, તો પછ� 

�ાહક �ારા ત�ેુ/ંતે�ુ ંએકાઉન્ટ �ળવી રાખતી બ�કની શાખા કચરે�ને 

લે�ખતમા ંવાજબી �ચૂના આપ્યા બાદ આવા સબંધંને સમાપ્ત કર� શકાય 

છે. 
 

20. બ�કના સમા�પ્તના અિધકારો: 

20.1 �યાર� કોઈ �દુત િનધાર્�રત ન હોય ત્યાર� �ચૂના િવના 

�યા ં�ધુી બ�ક અન ે�ાહક અન્યથા કોઈ �દુત અથવા સમા�પ્તની 

જોગવાઈ માટ� સમંત ન થાય ત્યા ં�ધુી, બ�ક કોઈપણ સમયે વ્યવસાિયક 

સબંધંન ેસ�ંણૂર્ અથવા ચો�સ વ્યવસાિયક સબંધંો (દા.ત. ચકેનો 

ઉપયોગ) તર�ક� સમાપ્ત કર� શક� છે. 
 
20.2 નો�ટસ પર સમા�પ્ત - �યા ંકોઈ �દુત િનધાર્�રત ન હોઈ 

�ચૂના માટ� વાજબી અવિધના અવલોકન કરવા પર, બ�ક કોઈપણ સમયે 

વ્યવસાિયક સબંધંને સ�ંણૂર્ અથવા ચો�સ સબંધંો તર�ક� સમાપ્ત કર� શક� 

છે �ના માટ� ન તો કોઈ �દુત ક� સમા�પ્તની જોગવાઈ સમંત થઈ હોય 

(દા.ત. ચેક ફોમર્ના ઉપયોગને અિધ�ૃત કરતો કરાર). �ચૂનાનો 

સમયગાળો ન�� કરતી વખત,ે બ�ક �ાહકની કાયદાક�ય સમસ્યાઓ 

ધ્યાનમા ંલેશે. 
 
20.3 કોઈ િનિ�ત �દુત વગરની લોનની સમા�પ્ત 

લોન અન ેલોનની �િતબ�તાઓ ક� �ના માટ� ન તો િનિ�ત �દુત ક� ન 

તો સમા�પ્તની જોગવાઈ માટ� સમતંી હોય, તે આ અિધકારનો ઉપયોગ 

કરતી વખતે, બ�ક �ારા કોઈપણ સમયે સમાપ્ત થઈ શક� છે.  
 
20.4 વાજબી કારણસર સમા�પ્ત 

બ�ક કોઈપણ સમયે િવપર�ત ર�તે, કોઈપણ કરારો હોવા છતા ંઅહ� 

ઉલ્લે�ખત કારણોસર તાત્કા�લક �ભાવથી અન ે�ચૂના અવિધ િવના 

કોઈપણ સમયે સમ� વ્યવસાય સબંધં અથવા તેના વ્ય�ક્તગત ભાગોન ે

સમાપ્ત કરવા માટ� હકદાર રહ�શ:ે 

— જો �ાહક� તેની નાણાક�ય �સ્થિત િવશ ેઅયોગ્ય સ્ટ�ટમેન્ટ આપ્યા હોય 

અન ેજો આવા સ્ટ�ટમેન્ટ લોન આપવા �ગનેા બ�કના િનણર્ય અથવા 

બ�ક માટ� જોખમો ધરાવતી અન્ય કામગીર� (દા.ત. ડ��બટ કાડર્ની 

�ડ�લવર�); અથવા માટ� મહત્વ�ણૂર્ હોય. 

— ભલે ને �મીનગીર� �કુ્ત કર� દ�વામા ંઆવી હોય તો પણ લોનની 

�કુવણી અથવા બ�ક �ત્યનેી અન્ય કોઈપણ આિથ�ક જવાબદાર�ના 

િનકાલન ેજોખમમા ં�કૂ� એવી ર�ત ે�ાહકની નાણાક�ય �સ્થિતમા ં

અથવા �મીનગીર�ના �લૂ્યમા ંન�ધપા� ઘટાડો થાય અથવા થવાની 

શ�તા હોય; અથવા 



— જો �ાહક આ વ્યવસાિયક શરતોની સખં્યા 13 અ�સુાર �મીન �દાન 

કરવા અથવા વધારવાની જવાબદાર� સાથ,ે બ�ક �ારા મ�ૂંર કરાયલે 

જ�ર� સમયગાળાની �દર અથવા અન્ય કોઈ કરારની જોગવાઈઓ�ુ ં

પાલન કરવામા ંિનષ્ફળ �ય છે; 

— જો કરારની જવાબદાર�ના ભગંન ેકારણ,ે �ાહક �ારા �ધુારાત્મક 

કાયર્વાહ� માટ� િનધાર્�રત વાજબી સમયગાળાની સમા�પ્ત પછ� અથવા 

�ાહકન ેઆપેલી ચેતવણી અસફળ સા�બત થયા પછ�, સમા�પ્તની 

મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશે, �યા ં�ધુી આ જોગવાઈ કોઈ ચો�સ ક�સની 

િવશેષ િવશષેતાઓને કારણ ે�ૂર કર� શકાય નહ�; 

— જો �ાહક તેના �કૂવવાપા� રકમની �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ �ય 

અન ેજો �ાહક, આવી િનષ્ફળતા માટ� ��ૂચત કયાર્ પછ�ના બ ે

અઠવા�ડય ેઅથવા તે પહ�લા ંત ેરકમ �કૂવી ન શક�; 

— �ાહકન ેતનેો વ્યવસાય સ્વૈ�ચ્છક ર�ત ેસમેટ� લેવા પર અથવા 

પતાવટ માટ� ઠરાવ પસાર કરવામા ંઆવ્યો હોય (એક�ીકરણ, 

એક�કરણ અથવા િવલયન િસવાય); 

— �ાહક દ�વા�ળયો બન ેછે અથવા િનયત તાર�ખે તનેા દ�વાની �કૂવણી 

કરવામા ંઅસમથર્ હોય છે અથવા િનષ્ફળ �ય છે અથવા સામાન્ય 

ર�તે તેના દ�વાની �કૂવણી કરવામા ંઅસમથર્તા લે�ખતમા ંસ્વીકાર� છે; 

— �ાહક તેના લેણદારો સાથ ેઅથવા તેના લાભ માટ� સામાન્ય સ�પણી, 

ગોઠવણ અથવા રચના કર� છે; 

— અહ� ઉલ્લે�ખત આિથ�ક જવાબદાર�ઓ�ુ ંપાલન ન કર�ુ ંઅથવા અહ� 

ઉલ્લે�ખત કોઈપણ િનયમો અને શરતોનો ભગં કરવા પર; 

— �ાહક� તેની સામ ેનાદાર� અથવા દ�વાળા અથવા કોઈપણ નાદાર� 

અથવા દ�વાળાના કાયદા હ�ઠળ અથવા લેણદારના અિધકારોન ેઅસર 

કરતા અન્ય સમાન કાયદા હ�ઠળ દ�વાળા અથવા નાદાર� માટ� �કુાદો 

મેળવવાની કાયર્વાહ� શ� કર� અથવા તેની સમા�પ્ત અથવા 

�લ�ક્વડ�શન માટ� અર� ર�ૂ કરવામા ંઆવ ેઅન ેઆવી કોઈપણ 

કાયર્વાહ� અથવા તનેી સામ ેસસં્થાિપત અથવા ર�ૂ કરાયલેી અર�નો 

�કુ�મો, આવી કાયર્વાહ� અથવા �કુ�મો,  

— દ�વાળા અથવા નાદાર� અથવા રાહત માટ�ના આદ�શની એન્�� અથવા 

તેને સમાપ્ત કરવા અથવા પતાવટ માટ�ના આદ�શની એન્��ના 

�કુાદામા ંપ�રણમ ેછે, અથવા 

— તેને સસં્થાિપત અથવા તેની ર�ૂઆતના 30 �દવસની �દર દર�ક 

ક�સમા ંબરતરફ, િનકાલ, મનાઈ કર�લ અથવા �િતબિંધત નથી; 

— તેના માટ� અથવા તેની બધી અથવા ન�ધપા� ર�તે તમામ સપંિ�ના 

સદંભર્મા ંસચંાલક, �ોિવઝનલ �લ�ક્વડ�ટર, �ાપ્તકતાર્, �સ્ટ�, 

કબ�દાર અથવા અન્ય સમાન અિધકાર�ની િનમ�કૂ અથવા શોધ 

કરવાન ેઆધીન બન ેછે; 

— �ાહકની તમામ અથવા ન�ધપા� ર�ત ેતમામ સપંિ�નો કબજો લનેાર 

�ાપ્તકતાર્ પક્ષ અથવા �ાહકની તમામ અથવા ન�ધપા� ર�તે તમામ 

સપંિ�ઓ પર અથવા તેની સામે લાદવામા ંઆવેલી તકલીફ, અમલ, 

જોડાણ અથવા અન્ય કા�નૂી ���યા છે અન ેઆવા �ાપ્તકતાર્ પક્ષ 

કબજો �ળવી રાખ ેછે અથવા તે પછ�ના 30 �દવસની �દર દર�ક 

�કસ્સામા ંઆવી કોઈપણ ���યાન ેબરતરફ, �ટા કરવામા,ં મનાઈ 



અથવા �િતબિંધત કરવામા ંઆવશ ેનહ�; 

— વ�મુા,ં બ�ક કોઈપણ સમય,ે કોઈપણ કારણ દશાર્વ્યા િવના, તેના �ારા 

�દાન કરવામા ંઆવતી કોઈપણ ઑનલાઇન સવેાઓમા ં�ાહકના 

ઍક્સેસન ેઅટકાવવાનો, સ્થ�ગત કરવાનો અથવા સમાપ્ત કરવાનો 

અિધકાર અનામત રાખે છે અન ે�ાહકન,ે કોઈપણ કારણ આપ્યા િવના 

અન ેકોઈપણ �કારના �કુસાન/હાિન/ખચર્ માટ� જવાબદાર થયા િવના 

યોગ્ય �ચૂના આપવા માટ� �ેષ્ઠ �યાસો કરશે. 
 

21. કોઈપણ પક્ષ �ારા સમા�પ્ત 

નીચેની કોઈપણ ઘટનાઓમાથંી કોઈપણ સમયે કોઈ ઘટના�ુ ંબન�ુ ંએ �ડફોલ્ટ 

ઘટના છે અન ેઅસર�સ્ત પક્ષ �ારા વ્યવસાિયક સબંધંોને તાત્કા�લક સમાપ્ત 

કરવામા ંઆવી શક� છે. 

અન્ય પક્ષ �ારા અહ� િન�દ�ષ્ટ િનયમો અન ેશરતો હ�ઠળ કોઈપણ જવાબદાર��ુ ં

પાલન કરવામા ંઅથવા તે�ુ ં�દશર્ન કરવામા ંિનષ્ફળતા અન ેજો આવી 

િનષ્ફળતા િવશ ેપક્ષન ે�ચૂના આપવામા ંઆવે તે પછ� પણ જો �ીસમા �દવસે 

અથવા તે પહ�લા ંઆવી િનષ્ફળતા�ુ ંિનવારણ કરવામા ંન આવે. 

જયાર� અન્ય પક્ષ �ારા કરવામા ંઆવી અથવા કરવામા ંઆવી હોવા�ુ ં

માનવામા ંઆવલેી ર�ૂઆત કોઈપણ ભૌિતક સદંભર્મા ંખોટ� અથવા ગેરમાગ� 

દોરનાર� હોવા�ુ ંસા�બત થાય છે. 
 

22. કા�નૂી પ�રણામો: 

22.1 સમ� વ્યાપાર સબંધં અથવા તેના વ્ય�ક્તગત ભાગોન ેસમાપ્ત કયાર્ 

પછ�, ત્યા ંહ�ઠળ બાક� રહ�લી તમામ રકમો તરત જ બાક� બની જશે અન ે

�ાહક �ારા સ�ંણૂર્ ર�તે બ�કને �કૂવવાપા� થશે. બ�ક, તેની સ�ંણૂર્ 

િવવેક��ુ�થી, �ાહકન ેખાતાઓની પતાવટ માટ� વાજબી સમયગાળો 

આપી શક� છે િસવાય ક� તે તેના માટ� તાત્કા�લક હાજર રહ��ુ ંજ�ર� ન 

હોય (દા.ત. કોઈ �િુવધા સમાપ્ત થવા અથવા એકાઉન્ટ બધં થવાના 

�કસ્સામા ંચેક ફોમર્ પરત કર�ુ.ં ) વ�મુા,ં બ�ક �ાહક વતી તેના �ારા 

ધારવામા ંઆવલેી તમામ જવાબદાર�ઓમાથંી આપમળેે �કુ્ત થશ.ે 
 
22.2 વ�મુા,ં બ�ક �ાહક વતી તમામ જવાબદાર�ઓ તેમજ તરત જ પતાવટ 

કરવા માટ� અને જમા થયેલી રકમોના �નુ-ડ��બટ માટ�, કલેક્શનને 

આધીન રહ�ને હકદાર રહ�શે. �મીનગીર�માથંી ઉ�વતા દાવાઓ, ખાસ 

કર�ન ેિવિનમયપા� અથવા ચેક િવશ,ે �યા ં�ધુી સભંિવત ડ��બટ બેલેન્સ 

આવર� લવેામા ંન આવ,ે જો કોઈ હોય તો, ત્યા ં�ધુી બ�ક �ારા માગંવામા ં

આવશે. 
 
22.3 બ�ક, આવી સમા�પ્તની તાર�ખ �ધુી બાક� રહ�લી તમામ ફ� અન ેઅન્ય 

નાણા ંમેળવવા માટ� હકદાર રહ�શે. સવેાની સમા�પ્ત પર બ�ક� �ાહકન ે

મોકલવાની હોય તવેી કોઈપણ રકમમાથંી બ�ક તેને �કૂવવાપા� 

કોઈપણ રકમ કાપવા માટ� હકદાર છે. 
 
22.4 આ સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતો, વ્યવસાિયક સબંધં સમાપ્ત થયા પછ� 

પણ �હસાબોની સ�ંણૂર્ પતાવટ �ધુી લા� ુપડતી રહ�શે. 
 



થાપણ�ુ ંસરંક્ષણ 

23. �ડપો�ઝટ �ોટ�ક્શન ફડં: 

23.1 રક્ષણની શ�તા 

બ�ક એ એસોિસયશેન ઓફ જમર્ન બ�ક્સ (Einlagensicherungsfonds 

des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.) ના �ડપો�ઝટ 

�ોટ�ક્શન ફડંની સભ્ય છે, �ને હવ ેપછ� અહ� "�ડપો�ઝટ �ોટ�ક્શન ફંડ" 

તર�ક� ઉલ્લે�ખત કરવામા ંઆવશે. �ડપો�ઝટ �ોટ�ક્શન ફંડ તમામ આિથ�ક 

જવાબદાર�ઓ�ુ ંસરંક્ષણ કર� છે � સરવયૈામા ં"�ાહકો �ત્યનેી 

જવાબદાર�ઓ" તર�ક� દશાર્વ�ુ ંજ�ર� છે. આમા ંમાગં, �દુત અને બચત 

થાપણો છે, �મા ંન�ધાયેલ બચત �માણપ�ોનો સમાવેશ થાય છે. દર�ક 

લેણદાર માટ� રક્ષણની મહ�મ મયાર્દા, થાપણની �રુક્ષા માટ� સબંિંધત 

�કુવવાપા� થાપણના 30% છે. આ �રુક્ષાની મયાર્દા, �ાહકન ેિવનતંી 

પર બ�ક �ારા ��ૂચત કરવામા ંઆવશે. તે ઇન્ટરનેટ પર www.bdb.de 

પર ઉપલબ્ધ છે. 
 
23.2 થાપણના સરંક્ષણમાથંી ��ુક્ત 

તે, મગંણાઓં ક� �ના સદંભર્મા ંબ�ક� બરેર ઇન્સ્�મેન્ટ �ર� કયાર્ છે, દા.ત. 

બેરર બોન્ડ્સ અન ે�ડપો�ઝટના બેરર સ�ટ��ફક�ટ્સ તમેજ બ�કોની આિથ�ક 

જવાબદાર�ઓ � �રુ�ક્ષત નથી. 
 
23.3 �ડપો�ઝટ �ોટ�ક્શન ફડંના પેટા-િનયમોની વધારાની વે�લ�ડટ� 

સરંક્ષણની શ�તાની વ� ુિવગતો �ડપો�ઝટ �ોટ�ક્શન ફંડના પેટા-

િનયમોની કલમ 6 મા ંસમાયેલ છે, � િવનતંી પર ઉપલબ્ધ છે. 
 
23.4 મગંણાઓં�ુ ંહસ્તાતંરણ 

તમામ પેટાકંપની અિધકારો સાથ,ે �ડપો�ઝટ �ોટ�ક્શન ફંડ અથવા તેના 

�િતિનિધ �ાહકન ે�કૂવણી કર� તે હદ �ધુી, બ�ક સામે �ાહકના મગંણાનંી 

સબંિંધત રકમ એકસાથે �ડપો�ઝટ �ોટ�ક્શન ફંડમા ં�ાન્સફર હસ્તાતં�રત 

કરવામા ંઆવશે. 
 
23.5 મા�હતીની �હ�રાત 

બ�ક, �ડપો�ઝટ �ોટ�ક્શન ફંડ અથવા તેના �િતિનિધને તમામ સબંિંધત 

મા�હતી �હ�ર કરવા અન ેતેમના િનકાલ પર જ�ર� દસ્તાવેજો �દાન 

કરવા માટ� હકદાર રહ�શ.ે 
 

24. અન્ય: 

24.1 સાવચેતી 

�ાહક� કોઈપણ ખાતા અન/ેઅથવા વ્યવહારને લગતી તમામ સબંિંધત 

મા�હતી (દા.ત. તેની સહ�) અન ેદસ્તાવેજો (દા.ત. ચેક), �ઝુર આઈડ�, 

પાસવડર્/પીન નબંર યોગ્ય ર�તે રાખવામા ંઆવે અન ેતનેી �રુક્ષા 

કરવામા ંઆવ ેતેની કાળ� અન ેસાવચેતી રાખવી જોઈએ �થી તેનો 

ઉપયોગ કોઈપણ અન્ય પક્ષ �ારા કોઈપણ અનિધ�ૃત હ�� ુમાટ� ન કર� 

શકાય. જો �ાહકન ેતનેા ખાતા, મા�હતી અથવા દસ્તાવેજના કોઈપણ 

અનિધ�ૃત ઉપયોગની �ણ થાય અથવા શકંા થાય તો તેણે બ�કને 

તાત્કા�લક �ણ કરવી જોઈએ કારણ ક� બ�કને આ વ્યવસાિયક શરતોના 



સબંધંમા ંતેની વ્યાજબી ર�તે જ�ર પડ� શક� છે. 

જો નકલી હસ્તાક્ષરોના કારણે અથવા દસ્તાવેજોની અન્ય મા�હતીમા ં

ફ�રફારના કારણે િવિનમયપા� બ�કને ડ��બટ કરવામા ંઆવ ેછે, તો બ�ક, 

બદલામા,ં તે �ાહકના ખાતામા ંડ��બટ કર� શક� છે. 
 

25. ક્ષિત�િૂત� 

આથી �ાહક બ�કને તમામ મગંણા,ં માગંણીઓ, દાવાઓ, ��યાઓ, �કુસાની, 

જવાબદાર�ઓ, ખચર્, �કુસાન, �લુ્ક અન ેઅન્ય રકમો ક� � બ�કને લોન આપવા 

અથવા અન્ય બ��ક�ગ �િુવધાઓ આપવાના સબંધંમા ંઅથવા તેના કારણે 

ઉ�વવાથી ભોગવવી પડ� શક� છે અથવા વહન કરવી પડ� શક� છે, તે �ાહક� 

બ�કને ફર� �કૂવવા પડશ ેઅન ેબ�ક બેદરકાર�, છેતરિપ�ડ� અથવા ઇરાદા�વૂર્કની 

ગેરવતર્�કૂ માટ� દોિષત હોય ત્યા ંિસવાય બ�ક �ારા  ભોગવવામા ંઆવેલ 

�કુસાનની કોઈપણ �કુવણીની માગં પર બ�કને તરત જ �કુવણી કરવી પડશ.ે  
 

26. દ�વાદાર��ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 

બ�કના અિધ�ૃત અિધકાર�(ઓ) �ારા �ાહક �ારા બ�કને બાક� રહ�લી રકમ અન ે

આિથ�ક જવાબદાર�ઓ (તેના ચલણ સ�હત) માટ� અથવા કોઈપણ 

વ્યવહાર/સબંધંન ેલગતી કોઈપણ બાબત માટ� દ�વા�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કરવામા ં

આવશે � કોઈપણ સ્પષ્ટ �લૂ અથવા �કૂ કરવા પર � �ાહકને િનણાર્યક અન ે

બધંનકતાર્ રહ�શ.ે 
 

27. ચલણ સબંિંધત ક્ષિત�િૂત� 

જો બ�કને �ાહક �ારા �કુવવાપા� અન ેબાક� રહ�લી કોઈપણ રકમ માટ� �કુવણી 

�ાપ્ત થાય અને આવી �કુવણી તે ચલણ િસવાયની અન્ય ચલણમા ંહોય 

("કરન્સી એકાઉન્ટ"), તો બ�ક કોઈપણ સમયે તેના િવવેક��ુ�થી અન ે�ાહકન ે

�ચૂના આપ્યા િવના, આવી �કુવણીને �પાતંરણની શરતો(ઓ) અન ેબ�કને � તે 

સમય ેભોગવવા પડ� શક� તેવા દર(ઓ) પર ખાતાના ચલણમા ં�પાતં�રત કરવા 

હકદાર રહ�શે. બ�કને કોઈપણ �કુવણી (પછ� ભલે તે કોઈપણ �કુાદા અથવા 

કોટર્ના આદ�શના અ�સુધંાનમા ંઅથવા અન્યથા હોય) તે રકમ ક� �ના સદંભર્મા ં

તે કરવામા ંઆવી હતી તે �ડસ્ચા� કરશ ેનહ� િસવાય ક� બ�કને ચલણ ખાતામા ં

સ�ંણૂર્ �કુવણી �ાપ્ત થઈ હોય. જો આવી �કુવણી ખાતાના ચલણમા ં

દશાર્વવામા ંઆવલેી રકમ કરતા ંઓછ� હોય, તો બ�ક પાસ ે�ાહક સામ ેકાયર્વાહ� 

કરવા�ુ ંએક અલગ કારણ હશે �થી તે �કુસાનની �નુઃ�ા�પ્ત કર� શક�. 
 

28. �ચૂનાઓ 

બ�ક તેની િવવકે��ુ�થી, �ાહકન ેસામાન્ય પોસ્ટ, હાથોહાથ, ટ�લેક્સ અથવા 

ફ�િસમાઈલ (સરના�ુ,ં ટ�લેક્સ નબંર અથવા �ાહકના ફ�િસમાઈલ નબંર પર) �ારા 

કોઈપણ નો�ટસ, પ�વ્યવહાર, સાધન અથવા દસ્તાવેજ તેના છેલ્લા �ણીતા 

સરનામે અથવા બ�કના ર�કોડર્મા ંઉપલબ્ધ સરનામે મોકલવા માટ� હકદાર છે અન ે

આવા કોઈપણ સદં�શાવ્યવહાર �ાહકન ેમોક્લયાના બ ે�દવસ પછ� (જો સ્થાિનક 

હોય તો) �ાપ્ત થયા હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવશે. પાચં �દવસ પછ� (જો િવદ�શમા ં

હોય), �ાન્સિમશન સમયે (જો ટ�લેક્સ અથવા ફ�િસિમલ �ારા), અથવા �ડ�લવર� 

વખતે (જો હાથોહાથ હોઈ). 
 

29. ખાતામા ંહોઈ તેના કરતા વ� ુરકમ ઉપાડવી 

બ�ક તેની િવવકે��ુ�થી (આ�ુ ંકરવા માટ� બધંાયેલા િવના) �ાહકને કોઈપણ 



�કુવણીની જવાબદાર� �રૂ� કરવા અથવા કોઈપણ �ચૂના�ુ ંપાલન કરવાના 

હ��થુી લોન, નાણાક�ય સહાય અથવા અ�ીમ રકમ આપી શક� છે, � સજંોગોમા ં

તેના અ�સુધંાનમા ંજો બ�કની માગં પર કોઈપણ જવાબદાર�ઓ ઊભી થાય, તો 

�ાહક �ારા તરત જ �કૂવવાપા� રહ�શ ે(�યા ં�ધુી બ�ક લે�ખતમા ંસમંત ન થાય 

ત્યા ં�ધુી) અન ે(ii) આવા પરસ્પર સમંત દર� વ્યાજ ભોગવશે (અથવા કરાર ન 

હોઈ તે સજંોગોમા,ં આવા દર� બ�ક તેની �ત�રક ���યાઓ અ�સુાર વ્યાજબી 

ર�તે વ્યાજ ન�� કર� શક� છે). 
 

30. દસ્તાવેજો 

જો બ�કને કોઈપણ દસ્તાવેજો �ાપ્ત કરવા અથવા મોકલવાના હોય, તો તે 

તેમની વાજબી કાળ� સાથ ેતપાસ કરશે. બ�ક, તેને �ાથિમક ��ષ્ટએ વ્યવ�સ્થત 

લાગે તેવા કોઈપણ દસ્તાવેજ પર આધાર રાખી શક� છે અન ેતે આ દસ્તાવેજોની 

યથાતર્તા, માન્યતા, અસરકારકતા, યોગ્યતા અથવા સ�ંણૂર્તા, ન તો તેમા ં

દશાર્વેલી મા�હતીના અથર્ઘટન અથવા અ�વુાદ માટ�, ન તો આ દસ્તાવેજોમા ં

ઉલ્લે�ખત કોઈપણ મા�હતીની ��ૃિત, �માણ અથવા �સ્થિત માટ� જવાબદાર 

નથી. 
 

31. બ�ર ભાવમા ંઘટાડાના કારણે ખોટ 

�યા ં�ધુી િવપ�રત કરાર સ્પષ્ટપણે લે�ખતમા ંકરવામા ંઆવ્યો ન હોય ત્યા ં�ધુી, 

બ�ક આ સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોમા ંઉલ્લે�ખત િસવાયની કોઈપણ વહ�વટ� 

ફરજોની જવાબદાર� લેતી નથી. 

ખાસ કર�ન,ે બ�ક �ાહકન ેબ�ર ભાવમા ંફ�રફારને કારણે અથવા જમા કરાયલેી 

સપંિ� અથવા �મીનગીર�ના �લૂ્યમા ંઘટાડા અથવા �વૂર્�હ અથવા અન્યથા 

�લૂ્યન ે�કુસાન પહ�ચાડ� શક� તેવા કોઈપણ સજંોગોને કારણ ેજોખમી હોઈ શક� 

તેવા કોઈપણ �કુસાન િવશ ે�ાહકન ે�ણ કરવાની બાયંધર� આપતી નથી. 
 

32. વ્યાજ દરમા ંફ�રફાર 

જો આદ�શના અમલીકરણના સબંધંમા ંિવલબં અથવા �કૂ� જવાને કારણે અથવા 

તેના સબંધંમા ંકોઈ �ચુનાને લીધ,ે વાસ્તવમા ં�ાહકને �કુસાન થાય છે, તો બ�ક 

ફક્ત વ્યાજમા ંફ�રફાર માટ� જ જવાબદાર છે, િસવાય ક� ચો�સ �કસ્સામા,ં બ�ક 

આદ�શ અથવા �ચૂનાથી ન�ધે છે ક� આ �કુસાન વ્યાજના �કુસાન કરતા ંવધી 

શક� છે. મા� ચલણના �લૂ્યમા ંફ�રફાર અથવા �કુવણીના માધ્યમને કારણે 

થયેલા કોઈપણ �કુસાન માટ� કોઈ જવાબદાર� માનવામા ંઆવતી નથી. 
 

33. �મીનગીર�ની �ળવણી 

સમાતંર �મીનગીર� તર�ક� બ�કની તરફ�ણમા ં�મીન તર�ક� રાખલે કોઈપણ 

માલ, િમલકત અથવા અિધકારોની �ળવણી અન ેરક્ષણ તેમજ બ�કની તરફ�ણમા ં

સમાતંર �મીનગીર� તર�ક� રાખલે કોઈપણ મગંણાઓં અથવા ફ�રફારો અન ે

વાિષ�ક��ુ ંકલેક્શન અને બ�કને યોગ્ય ર�તે ��ૂચત કરવાની �ાહકની પોતાની 

ફરજ છે. 
 

34. કા�નૂી ક્ષમતા 

જો બ�કને કોઈપણ દોષ ક� િન�ષ્�યતા િવના, �ાહક અથવા તેના �િતિનિધઓની 

કા�નૂી ક્ષમતા પરના કોઈપણ િનય�ંણોની �ણકાર� �ાપ્ત ન થાય અન ેતેના 

કારણે જો બ�કને કોઈપણ �કુસાન ભોગવ�ુ ંપડ�, તો �ાહક બ�કન ેતેની ભરપાઈ 

કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શે.  



 
35. �મીનગીર�ની લેવડદ�વડ 

�યા ંએક કરતા ંવ� ુસ્ટોક એક્સચેન્જ પર અથવા ઓવર-ધ-કાઉન્ટર માક�ટમા ં

�મીનગીર�ની લેવડદ�વડ કરવામા ંઆવે છે, ત્યા ંબ�ક િવપર�ત �ચૂનાઓ �ાપ્ત 

ન થવાની �સ્થિતમા,ં આવા આદ�શ�ુ ંઅમલ કરવા�ુ ંપસદં કરશે. 
 

36. સપંિ� પર મા�લક� અન ેબૌ��ક અિધકારો 

સ્ટ�શનર� અન ેબ�કની વેબસાઈટ પર �દિશ�ત કોપીરાઈટ, ��ડમાક્સર્, લોગો, 

સ્લોગન અન ેસિવ�સ માકર્સ બ�કના અથવા સબંિંધત બૌ��ક સપંદા અિધકાર 

મા�લકોના ન�ધાયેલા અન ેન�ધાયેલા ન હોય તેવા સપંિ� પર બૌ��ક અિધકારો 

છે. તેમા ંસમાિવષ્ટ કોઈ પણ વસ્�નુે ��ૂચત, �િતબિંધત અથવા અન્યથા, 

કોઈપણ લાયસન્સ અથવા અિધકાર �ારા, અ�દુાન તર�ક� સમજવામા ંઆવવી 

જોઈએ નહ�. બ�કની વેબસાઈટ પર �દિશ�ત કોઈપણ બૌ��ક સપંિ�નો ઉપયોગ 

બ�કની લે�ખત પરવાનગી િવના અથવા બૌ��ક સપંિ� ધરાવતા �તૃીય પક્ષ 

િવના થઇ શકશ ેન�હ. બ�ક વોરંટ આપતી નથી ક� ર�ૂ કરતી નથી ક� �ાહક �ારા 

બ�કની વેબસાઈટ પર �દિશ�ત મા�હતીનો ઉપયોગ પટેન્ટ, કોપીરાઈટ અથવા 

કોઈપણ બૌ��ક સપંિ�ના અિધકારો અથવા બ�કની મા�લક�ના અથવા તેની સાથ ે

જોડાયેલા ન હોય તેવા �તૃીય પક્ષોના અન્ય કોઈપણ અિધકારો�ુ ંઉલ્લઘંન કરશે 

નહ�. બ�ક �ાહકન ેબ�કની વેબસાઈટ એક્સસે કરવાનો અન ેઆ શરતો તેમજ 

ખાસ �બઝનેસ શરતો અ�સુાર િવિવધ ઓનલાઈન સેવાઓનો ઉપયોગ કરવાનો 

અિધકાર આપ ેછે. �ાહક સ્વીકાર� છે ક� ટ�ક્સ્ટ, કન્ટ�ન્ટ, ફોટો�ાફ્સ, િવ�ડયો, ઑ�ડયો 

અન ે�ા�ફક્સ સ�હતની સેવાઓ, પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત નથી, કા ંતો બ�ક 

અન/ેઅથવા સામ�ી �દાતાઓની િમલકત છે અથવા તેનો ઉપયોગ કર� છે અન ે

કદાચ તેના �ારા સરં�ક્ષત છે. લા� ુપડતા કોપીરાઈટ્સ, ��ડમાક્સર્, સિવ�સ માકર્સ, 

�તરરાષ્��ય સિંધઓ અન/ેઅથવા અન્ય મા�લક�ના અિધકારો અન ેભારત અન ે

અન્ય દ�શોના કાયદા અન ેિનયમો અન ેશરતો. 
 

37. અિધકારોમા ંકોઈ માફ� નહ� 

આ સામાન્ય વ્યાવસાિયક શરતોના સદંભર્મા ંકોઈપણ અિધકાર, સ�ા અથવા 

િવશેષાિધકારનો ઉપયોગ કરવામા ંિનષ્ફળતા અથવા િવલબંને માફ� તર�ક� 

ચલાવવામા ંઆવશે નહ� અન ેકોઈપણ અિધકાર, સ�ા અથવા િવશેષાિધકારનો 

એકલ અથવા �િશક ઉપયોગ અ�ગુામી કોઈપણને અથવા વ� ુકવાયત, તે 

અિધકાર, સ�ા અથવા િવશેષાિધકાર અથવા અન્ય કોઈપણ અિધકાર, સ�ા 

અથવા િવશેષાિધકારનો ઉપયોગ બાકાત રાખવા માટ� માનવામા ંઆવશે નહ�. 
 

38. િવભાજનક્ષમતા 

જો આ સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોની કોઈપણ જોગવાઈ અથવા શરત કોઈપણ 

કાયદા, િનયમ, વહ�વટ� �ુકમ અથવા કોઈપણ અદાલત �ારા ન્યાિયક િનણર્યને 

કારણે અમાન્ય અથવા �બનઅસરકારક માનવામા ંઆવશે. અથવા િનયમનકાર� 

અથવા સ્વ-િનયમનકાર� એજન્સી અથવા સસં્થા, આવી અમાન્યતા અથવા 

�બનઅસરકારકતા ફક્ત આવી જોગવાઈ અથવા શરત સાથે જોડાશે. 

બાક�ની જોગવાઈઓ અન ેશરતોની માન્યતા તેના �ારા �ભાિવત થશે નહ� અન ે

આ સામાન્ય વ્યાવસાિયક શરતો એવી ર�તે હાથ ધરવામા ંઆવશ ેક� �મ ક� 

આવી કોઈપણ અમાન્ય અથવા �બનઅસરકારક જોગવાઈ અથવા શરત અહ� 

સમાિવષ્ટ ન હોય. 
 



39. શીષર્ક 

આ િનયમો અન ેશરતોમા ંકલમના શીષર્કો મા� અ��ુૂળતા માટ� છે અન ે

સબંિંધત શબ્દના અથર્ન ેઅસર કરતા નથી. 
 

સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોન ેલગતા શબ્દો 

સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતો સાથ ેઆ શબ્દો �ાહક અન ેબ�ક વચ્ચ ેસમંત થયેલી 

સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોનો એક ભાગ છે. િનયમો અન ેશરતો સમાિવષ્ટ હોવાના 

�કસ્સામા ંઆ શબ્દો િનયમો અન ેશરતો �સુગંત રહ�શ.ે શરતો બ�ક શાખાઓમા ં

ઉપલબ્ધ રહ�શે. 
 

1. વ્યાખ્યાઓ 

1.1 "બ�ક" નો અથર્ ડોઇશ બ�ક એ� અન ેતેની શાખાઓ છે અન ેતે તનેા 

અિધકાર�ઓ, કમર્ચાર�ઓ, એજન્ટો, ઠ�ક�દારો, સલાહકારો, �િતિનિધઓ, 

અ�ગુામીઓ, મા�હતી �દાતાઓ અન ેએવી કોઈપણ વ્ય�ક્તઓ અથવા 

સસં્થાઓ, �ઓ તેના સદંભર્ અથવા તનેા અથર્ન ે�િત�ૂળ ન હોય, કોઈપણ 

ખાતાઓ અથવા સવેાઓની જોગવાઈ અથવા અન્ય કોઈપણ બ�ક 

કામગીર�ના સબંધંમા ંકોઈપણ હ�� ુમાટ� બ�ક સાથ ેસકંળાયલે અથવા 

સકંળાયલેા છે ત્યા ં�ધુી તેનો સમાવેશ થાય છે, િસવાય ક� બ�ક� પોતે આવી 

કોઈપણ વ્ય�ક્ત અથવા સસં્થાને અહ�થી બાકાત કર� હોય. 
 

1.2 "�લુ્ક" નો અથર્ બ�ક �ારા વ�લૂવામા ંઆવતા તમામ �લુ્ક, ફ�, વ્યાજ, ખચર્ 

અથવા કોઈપણ ખાતા અન/ેઅથવા સેવાઓ અન/ેઅથવા અન્યથા �ાહક 

પરના કોઈપણ કાયદાના સદંભર્મા ંઅન ેસવેા કરનો સમાવશે થાય છે.  
 

1.3 40.3 "સમાતંર બ�ક" નો અથર્ છે અન ેતેમા ંએવી અન્ય બ�કોનો સમાવેશ 

થાય છે � બ�ક �ધુી િવસ્તર� છે, સ્થાિનક અન ેસીમાપાર બનંે સ્તર�, નોસ્�ો 

એકાઉન્ટની �ળવણી સ�હત પણ મયાર્�દત નથી, અન ે�ક્લયરન્સ અન ે

કલકે્શન ��િૃ�ને િવસ્તારવી, ���ડટની લાઇન િવસ્તર� છે, વપેાર ફાઇનાન્સ 

��િૃ�ઓ હાથ ધરવાની �િુવધા આપે છે. 
 
1.4 "�ાહક" એ વ્ય�ક્ત અથવા વ્ય�ક્ત(ઓ) છે (i) �ના નામ ેબ�કમા ં

ખાતા(ખાતાઓ) અ�સ્તત્વમા ંછે, કદાચ હવ/ેભિવષ્યમા ંગમે ત્યાર� 

ખોલવામા ંઆવશે (બદલવામા ંઆવશે); (ii) �મન ેસેવાઓ ઉપલબ્ધ 

કરાવવામા ંઆવે છે; (iii) કાડર્ધારક, �યા ંપણ લા� ુહોય અન ેતમેા ં

એકવચન અન ેબ�વુચન બનંનેો સમાવેશ થાય છે, સ�ંકુ્ત ખાતાધારકોના 

સદંભર્ના હ��ઓુ માટ�, વ્ય�ક્તગત અન ેસા��ૂહક ર�તે. "�ાહક" શબ્દમા ં

ન્યાિયક વ્ય�ક્તઓ, ભાગીદાર� પેઢ�, સગંઠનના વ્ય�ક્તઓ�ુ,ં HUF (�હન્�ુ 

અિવભા�જત �ુ�ંુબ), કંપની, સહકાર� મડંળ�, ચેર�ટ�બલ સોસાયટ� અથવા 

�સ્ટ, �મા ંસરકાર� અથવા રાજક�ય પટેાિવભાગ અથવા એજન્સી અથવા 

તેની િનિમ� - બ�કમા ંખા� ુ ંહોય તેનો સમાવેશ થાય છે. અ��ુૂળતા માટ� 

�ાહકનો ઉલ્લખે ��ુષવાચી �લ�ગમા ંકરવામા ંઆવે છે. 
 
1.5 "એફઈએમએ" એટલ ેફોર�ન એક્સચેન્જ મનેજેમેન્ટ એક્ટ, 1999. 
 
1.6 "�ુદરતી આપિ�" મા ંઆક�સ્મક ઘટના, આગ, માલસામાન, તોફાન, 



િવસ્ફોટ, ધરતીકંપ અથવા ભગવાનના અન્ય કોઈપણ કાય�, સરકાર�/અધર્-

સરકાર�/સ્થાિનક સ�ાના કોઈપણ કાય�, �મા ંવ્યવસાયને અસર કરતા 

કાયદા, �ુકમના�ુ,ં વટ�ુકમો અન ેસરકાર� િનયમો � બ�ક, નાગ�રક િવક્ષેપ, 

��ુો, ��ુ �વી પ�ર�સ્થિતઓ, �ુલ્લડો અન ેબળવો, �હ�ર �ુશ્મનના �ૃત્યો, 

હડતાલ અને તાળાબધંી, પ�રવહન બધં અથવા મદં�મા ંપ�રણમે છે.  
 
1.7 "ઇન્ટરનટે" એ કમ્પ્�ટુર અન ેઅન્ય ઇલેક્�ોિનક ઉપકરણોનો નેટવકર્ છે � 

મા�હતી�ુ ંઆદાન�દાન અન ેિવિનમય કર� છે અન ેતે તરત જ િવ�વ્યાપી 

�સારણ ક્ષમતા, મા�હતીના �સાર માટ��ુ ંએક િમક�િનઝમ, ભૌગો�લક 

સ્થાનને ધ્યાનમા ંલીધા િવના વ્ય�ક્તઓ અન ેતેમના કમ્પ્�ટુસર્ વચ્ચે 

સહયોગ અન ે��યા�િત��યા માટ��ુ ંમાધ્યમ છે.  
 
1.8 "મેઇ�લ�ગ એ��સ" એ બ�કમા ંન�ધાયલે �ાહક�ુ ંસરના�ુ ંછે (અથવા બ�ક 

�ારા �ચૂવવામા ંઆવલે ર�તે �ાહક �ારા સમયાતંર� બ�કના ર�કોડર્મા ં

બદલાયેલ છે) તે સરના�ુ ંછે ક� �ના પર તમામ પ�વ્યવહાર મોલવામા ં

આવે છે. 
 
1.9 "ર�જસ્ટડર્ એ��સ" એ ખા� ુ ંખોલતી વખતે �ાહક �ારા બ�કને આપવામા ં

આવેલા મઇે�લ�ગ સરનામા િસવાય�ુ ંઅન ેબ�ક �ારા િનધાર્�રત ર�તે 

સમયાતંર� બ�કના ર�કોડર્મા ંબદલાયેલ કોઈપણ સરના�ુ ંછે. 
 
1.10 "આરબીઆઇ" નો અથર્ ભારતીય �રઝવર્ બ�ક છે. 
 
1.11 "ઇન્ટરનટે બ��ક�ગ �ોડ ઇન્સ્યોરન્સ" એ અહ�ની કલમમા ંદશાર્વલે િનયમો 

અન ેશરતોને આધીન બ�કની ઇન્ટરનેટ બ��ક�ગ �િુવધા �ારા �ાહકોના 

ખાતા પરના કપટ�ણૂર્ વ્યવહારોના સદંભર્મા ં�ાહકને બ�ક �ારા વીમા 

�દાન કરવાની વધારાની સેવાનો છે: 
 
1.12 "તકનીક� ખામી" મા ંિનયિમત �ળવણીની જ��રયાતો, વધારાની માગં, 

પાવર ન હો�ુ,ં કમ્પ્�ટુર એરર, �ો�ાિમ�ગ એરર, સૉફ્ટવેર અથવા હાડર્વરે 

એરર, કમ્પ્�ટુર �કેડાઉન, ઇન્ટરનેટ અથવા નેટવકર્ ફ�લ્યર, 

ટ��લકમ્�િુનક�શન નેટવકર્મા ં�લૂ, ઈન્ટરનેટ કનેક્શનની અ�પુલબ્ધતા, 

બ�કના સવર્ર અન ે�ાહકના કોમ્પ્�ટુર નેટવકર્ વચ્ચે સચંારમા ંસમસ્યાઓ, 

બ�ક�ુ ંસવર્ર અથવા વેબસાઈટ બધં થઈ જ�ુ,ં 

કોમ્�િુનક�શન �લ�ક્સની અ�પુલબ્ધતા, કોમ્પ્�ટુર સોફ્ટવરેમા ંકારપશન, 

સિવ�સ �ોવાઈડર ઈન્�ાસ્�ક્ચર અન ેટ��લકોમ્�િુનક�શન નેટવકર્મા ંખામીઓ 

અન ેઅન્ય કોઈપણ ટ�ક્નોલો� સબંિંધત ખામીઓને કારણ ેઉ�વતા; �ુદરતી 

આફત, ખોરાક, અ�ગ્ન અન ેઅન્ય �ુદરતી આફતો, કા�નૂી �િતબધંો અથવા 

બ�કના િનય�ંણની બહારની અન્ય કોઈપણ સમસ્યા અથવા �શુ્ક�લી સ�હત 

પરં� ુતનેા �ધુી મયાર્�દત નહ�, કોઈપણ કારણોસર કોઈપણ સમસ્યાઓ 

અન ે�શુ્ક�લીઓ. 
 

1.13 "શરતો" નો અથર્ એવી શરતો હશે � અત્યાર� અ�સ્તત્વમા ંછે અન ે�મા ં

સમયાતંર� ફ�રફાર થઈ શક� છે. 
 

1.14 "વેબસાઇટ" નો અથર્ બ�કની વેબસાઇટ છે. 
 



2. સ્વી�ૃિત 

�ાહક સ્વીકાર� છે ક� તણેે આ શરતો વાચંી છે, સમીક્ષા કર� છે અન ેસમ� છે. 

�ાહક �બનશરતી શરતો અન ેએફઈએમએ, આરબીઆઇના િનયમો અન ે

િવિનયમો અથવા અન્ય કોઈપણ િનયમનકાર� સ�ાિધકાર� સ�હત તમામ લા� ુ

કાયદાઓ�ુ ંપાલન કરવા માટ� �બનશરતી સમંત થાય છે, �મા ંસમયાતંર� 

ફ�રફાર પણ થઈ શક� છે. �ાહક એ પણ સ્વીકાર� છે ક� �ાહકન ે� ખાતા અથવા 

સેવાઓ ઓફર કરવામા ંઆવે છે તે કોઈપણ સજંોગોમા ંકોઈપણ �તૃીય પક્ષને 

સ�પવા યોગ્ય/તબદ�લીપા� નથી અન ેતનેો ઉપયોગ �ાહક �ારા જ કરવામા ં

આવશે. 
 

3. સમાન બ�ક સાથે સબંધંો 

બ�ક ચો�સ સવેાઓ અથવા �િુવધાઓ �દાન કરવા માટ� સમાન બ�કોની સેવાનો 

ઉપયોગ કર� શક� છે. બ�ક �ાહકના �હતની રક્ષા માટ� યોગ્ય કાળ� લેશે, પરં� ુ

સમાન બ�કના કોઈપણ �ૃત્ય અથવા �કૂ અન/ેઅથવા ચકેની વ�લૂાતમા ં

કોઈપણ િવલબંના પ�રણામે કોઈ �કુસાન/જવાબદાર� ઊભી થાય તો બ�ક 

જવાબદાર રહ�શે નહ�. 
 

4. મા�હતીનો �લુાસો 

�ાહક આથી અિનવાયર્પણે સમંત થાય છે અન ેસમંિત આપ ેછે ક� બ�ક કોઈપણ 

સમય ેઅન ેકોઈપણ એજન્સી, બ્�રુો, સલંગ્ન કંપનીઓ, પઢે�ઓ, સસં્થાઓ, 

કોપ�ર�ટ સસં્થાઓ અન ેઅન્ય વ્ય�ક્તઓ સ�હત કોઈપણ બહારની એજન્સીઓ 

સ�હત અન્ય વ્ય�ક્તઓને �ાહકની કોઈપણ મા�હતી �હ�ર કર� શક� છે અન ે

ઉપલબ્ધ કરાવી શક� છે, � સખ્ત ર�તે ગોપનીય રહ�શ.ે  

�ાહક વ�મુા ંસમંત થાય છે ક� બ�ક તનેી �ગત મા�હતી કોમ્પ્�ટુર પર અથવા 

અન્યથા �કડાક�ય િવશ્લેષણ અન ે���ડટ સ્કો�ર�ગ માટ� કોઈપણ સેવાના સબંધંમા ં

રાખી શક� છે અન ેતેની આગળ ���યા કર� શક� છે. 

�ાહક એ પણ સમંત થાય છે ક� બ�ક અન્ય સસં્થાઓને કડક િવ�ાસમા ં�હ�ર કર� 

શક� છે �મ ક� વ્ય�ક્તગત મા�હતીને સમાિવષ્ટ પરં� ુમયાર્�દત નથી (i) કોઈપણ 

ટ��લકોમ્�િુનક�શન અથવા ઇલેક્�ોિનક �ક્લય�ર�ગ નેટવકર્મા ંસહભા�ગતા માટ� જ�ર� 

હોઈ શક� છે; (ii) કા�નૂી અથવા િનયમનકાર� િનદ�શ/�ચૂનાના પાલનમા;ં (iii) 

���ડટ ર��ટ�ગ એજન્સી �ારા ���ડટ ર��ટ�ગ માટ�; (iv) છેતરિપ�ડ� િનવારણ હ��ઓુ માટ�. 
 

5. �ાહક�ુ ં�િતિનિધત્વ અન ેબાયંધર� 

�ાહક �િતિનિધત્વ કર� છે અન ેબાયંધર� આપે છે ક� (i) તનેી પાસ ેસ�ા છે 

અન/ેઅથવા તે શરતોન ેસ્વીકારવા માટ� કાયદ�સર ર�તે હકદાર છે અન ેતે 

કોઈપણ િવકલાગંતા, �િતબધં અથવા �િતબધં હ�ઠળ નથી ક� � તેને શરતો 

હ�ઠળની કોઈપણ જવાબદાર�ઓ કરવા અથવા તે�ુ ંપાલન કરવાથી અટકાવ;ે (ii) 

શરતોનો અમલ અથવા તેમાનંો કોઈપણ ભાગ �ત્યક્ષ ક� આડકતર� ર�તે, �ાહક� 

કર�લા અથવા �વેશ કર�લા અન્ય કોઈપણ કરાર અથવા દસ્તાવેજ સાથ ે

િવરોધાભાસમા ંનથી; (iii) �ાહક સામ,ે સબંિંધત અથવા તેને અસર કરતી કોઈ 

જવાબદાર�ઓ નથી, � વ્ય�ક્તગત ર�તે અથવા એકંદર�, બ�કના વ્યવસાય માટ� 

સામ�ી છે; (iv) �ાહક �ારા ન�ધણી સમયે બ�કને આપવામા ંઆવેલી વ્ય�ક્તગત 

મા�હતી સાચી અન ેસચોટ છે અન ેત્યારપછ� આપવામા ંઆવલેી અન્ય કોઈપણ 

મા�હતી સાચી અન ેસચોટ હશ;ે (v) એવી કોઈ કા�નૂી કાયર્વાહ� નથી અથવા 

�ાહકની િવ�� �િતબિંધત અથવા મનાઈ �કુમ ન�હ અથવા તેની સામ ે



ઉ�વવાની સભંાવના છે ક� � શરતો�ુ ંઉલ્લઘંન કર� શક� અથવા �ાહકની આ 

શરતોની પ�ર�ણૂર્તાન ેભૌિતક ર�તે અસર કર� શક�. 
 

6. બ�કની આિથ�ક જવાબદાર�ની મયાર્દા 

બ�ક તેના �ાહકોને �રુ�ક્ષત અન ે�લૂ-�કુ્ત સેવાઓ �રૂ� પાડવા માટ� સ�ંણૂર્ 

કાળ� લેશે. બ�ક કોઈપણ કારણોસર �ાહક અથવા કોઈપણ �તૃીય પક્ષને થતા 

કોઈપણ �કુસાન, હાિન, ખોટ, ખચર્, અયોગ્યતા અન ેતેના �વા કોઈપણ 

કારણોસર બ�ક જવાબદાર ક� રહ�શ ેનહ�. 

ઉપરોક્તના �વૂર્�હ િવના, નીચનેા કારણોસર થયલેા કોઈપણ �કુસાન અથવા 

હાિન માટ� બ�ક, �ાહક અથવા કોઈપણ �તૃીય પક્ષને જવાબદાર રહ�શે નહ�: 

�ાહકની �ચૂનાઓના આધાર� બ�ક �ારા સ�ાવનાથી કરવામા ંઆવતી કોઈપણ 

કાયર્વાહ�, યોગ્ય સમજદાર�નો ઉપયોગ કર�ને અથવા વાજબી કાળ� લઈન;ે 

ખાતા(ઓ) અને/અથવા સેવા(સેવાઓ)ના ઉપયોગ �ારા થતા કોઈપણ 

અનિધ�ૃત અન ેગેરકાયદ�સર વ્યવહારો, � �ાહક અન/ેઅથવા કોઈપણ �તૃીય 

પક્ષના કપટ�ણૂર્ અથવા બેદરકાર�ભયાર્ વતર્નના કારણ ેહોઈ હોઈ શક� છે; 

�સૂણખોર� અથવા બ�કની કોમ્પ્�ટુર િસસ્ટમ્સ/નેટવકર્ અથવા કોમ્�િુનક�શન 

નેટવકર્મા ંહ��ક�ગ; �ાહકના ખાતા(ઓ)મા ંબલેેન્સની અ�રૂતીતાન ેકારણે �ાહકની 

કોઈપણ �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતા; કોઈપણ �ુદરતી આપિ� 

અથવા કોઈપણ તકનીક� ખામી અથવા બ�કના િનય�ંણની બહારના અન્ય 

કોઈપણ કારણોસર બ�કના ખાતાનો ઉપયોગ કરવામા ંઅથવા કોઈપણ સેવાઓનો 

લાભ મેળવવામા ં�ાહકની િનષ્ફળતા; 

�ાહકના બ�ક ખાતાનો ગેરકાયદ�સર ઉપયોગ થતો હોય અથવા �તૃીય પક્ષ �ારા 

ગેરકાયદ�સર ર�ત ેસવેાઓનો લાભ લેવામા ંઆવતો હોય ત્યાર� બ�કને �ણ 

કરવામા ં�ાહકની િનષ્ફળતા; કોઈપણ પાસવડ્સર્ અથવા અન્ય ઓળખ �ચ�ો 

અથવા કોઈપણ કાડર્ અથવા ટોકન એકાઉન્ટ ચલાવવા અથવા કોઈપણ 

સેવાઓનો લાભ લવેા માટ� �ાહકને આપવામા ંઆવતા હોઈ તે ગોપનીય અન ે

�રુ�ક્ષત રાખવામા ંિનષ્ફળતા, ; �ાહક �ારા ખોટ� મા�હતી �રૂ� પાડવામા ંઅથવા 

જોગવાઈ કરવામા ંિનષ્ફળતા, પછ� ભલે તે વ્ય�ક્તગત હોય અથવા કોઈપણ 

ખાતા અથવા સેવાઓના સબંધંમા ંહોય; કોઈપણ �કુવણી રોકવાની �ચૂનાઓ 

અથવા �ાહકની આવી �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન ન કર�ુ ંઅથવા તેમા ંકોઈ િવલબં; 

કોઈપણ ભારતીય કાયદા અથવા િવદ�શી કાયદા�ુ ંઉલ્લઘંન; અથવા �ાહક 

અથવા �ાહકની સમંિત સાથ/ેિવના કોઈપણ અન્ય વ્ય�ક્ત �ારા કોઈપણ 

શરતોનો ભગં. 

બ�ક �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલ કોઈપણ સેવાઓના ઉપયોગના પ�રણામે 

�ાહકને થતા કોઈપણ �કુસાન અથવા ખોટ માટ� બ�ક જવાબદાર હોય તેવા 

સજંોગોમા,ં બ�ક ફક્ત સીધા �કુસાન અથવા ખોટ માટ� જ જવાબદાર રહ�શે �, 

ઘટનાઓના સામાન્ય �મમા,ં વાજબી ર�તે ��મા ંરહ�લા સજંોગોમાથંી 

પ�રણામની અપકે્ષા રાખવામા ંઆવે છે અન ેમા� જો આ�ુ ં�કુસાન અથવા ખોટ 

બ�કની ઘોર બેદરકાર� અથવા ઇરાદા�વૂર્કની �લૂન ેકારણે થાય છે અન ેબ�ક 

આમા ંકોઈપણ આક�સ્મક, પરોક્ષ, �ૂરસ્થ, પ�રણામી, િવશષે �કુસાન અથવા હાિન 

માટ� જવાબદાર રહ�શે નહ�. 
 

7. �ુદરતી આફતો/તકનીક� ખામીઓ 

અહ�થી િવપ�રત કંઈપણ હોવા છતા,ં જો બ�કને તેની કોઈપણ અથવા બધી 



જવાબદાર� અહ�થી અથવા અન્યથા �ુદરતી આફતો અથવા તકનીક� ખામીઓથી 

ઉ�વતા અથવા તેનાથી સબંિંધત કોઈપણ કારણસર અથવા બ�કના વ્યાજબી 

િનય�ંણ બહાર હોઈ તેવા અન્ય કોઈપણ કારણોસર િનકાલ કરવાથી 

અટકાવવામા ંઆવે તો અહ� કંઈપણ લા� ુથશે નહ�. 
 

8. �કુસાન ભરપાઈ 

�ાહક, બ�ક અન ેદર�ક કમર્ચાર� એજન્ટો, સલાહકારો, ઠ�ક�દારો, મા�હતી �દાતાઓ 

અથવા બ�કના �િતિનિધઓને તમામ ��યાઓ, મગંણાઓં, જવાબદાર�ઓ, 

માગંણીઓ, કાયર્વાહ�, �કુસાન, ખચર્, �લુ્ક માટ� �કુસાન ભરપાઈ કરવા માટ� 

અન ેવક�લની ફ� અન ેકોટર્/િનણાર્યક સસં્થાના ખચર્ સ�હતનો ખચર્, � બ�ક �ારા 

નીચે દશાર્વેલ ભગંના કારણે અથવા તેના પ�રણામે અથવા તેના કારણે ઉ�વતા 

અન ેબ�ક �ારા વહન કરવામા ંઆવતા �કુસાનની ભરપાઈ કરવા માટ� સમતં 

થાય છે; (i) �ાહકની ર�ૂઆતો અન ેબાયંધર�નો ભગં; (ii) �ાહક અથવા �ાહકની 

સમંિત સાથ/ેિવના કોઈપણ અન્ય વ્ય�ક્ત �ારા ખાતા અન/ેઅથવા સેવાઓનો 

અયોગ્ય ઉપયોગ; અથવા (iii) �ાહક અથવા અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત �ારા �ાહકની 

સમંિત સાથ/ેિવના, શરતોની કોઈપણ જોગવાઈઓ અથવા બ�ક સાથેના અન્ય 

કોઈપણ કરારનો ભગં અથવા (iv) બ�ક �ારા સ�ાવનાથી �ાહકના �ૃત્યો અથવા 

�કૂન ેકારણ ે�ાહક �ારા આપવામા ંઆવેલ કોઈપણ �ચૂનાન ેલવેા અથવા 

લેવાનો ઇનકાર કરવો, �મા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે પરં� ુત ેમયાર્�દત 

નથી: (એ) �યાર� �ાહકન ેશકંા હોય અથવા ખબર હોય ક� તેના પાસવડર્ �તૃીય 

પક્ષોને ખબર છે અથવા �યાર� �તૃીય પક્ષ તેના પાસવડર્નો ઉપયોગ અનિધ�ૃત 

ર�તે અથવા ગેરકાયદ�સર વ્યવહારો કરવા માટ� કર� છે, ત્યાર� બ�કને �ણ/��ૂચત 

કરવામા ંિનષ્ફળતા; (બી) �તૃીય પક્ષોથી પાસવડર્ ગોપનીય રાખવામા ંઅન ે

�રુ�ક્ષત રાખવામા ંિનષ્ફળતા; (સી) બ�કને તેની વ્ય�ક્તગત મા�હતી અથવા 

ખાતાની મા�હતીમા ંથયેલા કોઈપણ ફ�રફારો �ગ ે�ણ કરવામા ંિનષ્ફળતા; (ડ�) 

�ાહકના પાસવડર્નો ઉપયોગ કર�ને કમ્પ્�ટુર િસસ્ટમ/નેટવકર્ અન/ેઅથવા 

બ�કના ડ�ટાનો અનિધ�ૃત અથવા ગરેકાયદ�સર ઍક્સેસ; (ઈ) કાયદા�ુ ંપાલન 

કરવામા ંિનષ્ફળતા; (f) બ�ક �ારા  � તે સમયે ખાતા અથવા સેવાઓના સદંભર્મા ં

�ર� કરાયેલ ઉપયોગ માટ�ની માગર્દિશ�કાઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતા; (�) 

આ શરતો અન ેબ�ક અન ે�ાહક વચ્ચનેા કોઈપણ કરાર�ુ ંપાલન કરવામા ં

િનષ્ફળતા. 
 

9. લા� ુપડતા/સચંા�લત કાયદા 

બ�કની આ શરતો, ખાતાઓ/સેવાઓ અન ેફરજ�ુ ંસચંાલન, આરબીઆઇ �ારા 

સમયાતંર� �ર� કરવામા ંઆવેલ કાયદાઓ અન ેમાગર્દિશ�કાઓને આધીન રહ�ને 

કરવામા ંઆવશે. ભારત િસવાયના કોઈપણ દ�શના કાયદાઓ�ુ ંપાલન ન કરવા 

માટ� બ�ક �ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ કોઈપણ �કારની જવાબદાર� સ્વીકારતી નથી. હક�કત 

મા� એ છે ક� મોબાઈલ �ારા ભારત િસવાયના કોઈ દ�શમા ંખાતાઓ અથવા 

સેવાઓને ઈન્ટરનેટ �ારા અથવા ફોન અથવા  મોબાઈલ �ારા એક્સેસ કર� 

શકાય છે, તેનો અથર્ એ નથી ક� તે દ�શના કાયદા આ શરતો અને/અથવા 

�ાહકના ખાતાઓની કામગીર�ન ેસચંા�લત કર� છે. 
 

10. કાયદા/ભાષા�ુ ંપાલન કર�ુ ં

ક�સ હોય તે અ�સુાર �ાહક પોતે અથવા કાયદ�સર ર�તે અિધ�ૃત 

�િતિનિધ/�િતિનિધઓ �ારા ખા� ુ ંખોલવા અને ચલાવવા માટ� અથવા 



સેવાનો લાભ લેવા માટ� કાયદા �ારા પા� અને સક્ષમ હોવા જોઈએ. �ાહકની 

અયોગ્યતા અથવા અસમથર્તાને લીધે થયેલા કોઈપણ �કુસાન અથવા હાિન 

માટ� બ�ક �ાહક અથવા કોઈપણ �તૃીય પક્ષન ેજવાબદાર રહ�શે નહ�. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� તે કાયદાનો �ણકાર છે અને તેઓ ભારતમા ંઅથવા 

િવદ�શમા ંકર� છે તેવી કોઈપણ લેવડ-દ�વડને લા� ુપડ� શક� તેવા કોઈપણ 

કાયદા�ુ ંપાલન કરશ.ે �ાહક �ારા કોઈપણ કાયદાના ઉલ્લઘંન માટ� બ�ક 

કોઈપણ �તૃીય પક્ષન ેજવાબદાર અથવા પા� રહ�શ ેનહ�. 
 

11. આ�બ���શન 

નીચે જણાવ્યા �જુબ આ�બ���શનના પગલા,ં બ�કો અને નાણાક�ય સસં્થાઓના 

અિધિનયમ, 1993 ને કારણે �યા ં�ધુી તફાવતો દ�વાની વ�લૂાત હ�ઠળ 

આવેલા દ�વાની વ�લૂાત માટ�ના ન્યાયાલયના અિધકારક્ષે�મા ંન આવે ત્યા ં

�ધુી તેનો આશરો લેવામા ંઆવશે � �કસ્સામા ંન્યાયાલયને આ બાબતે 

અિધકારક્ષે� હશે. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� તે, દર�ક સમય,ે બ�ક સાથેની શરતો અથવા અન્ય 

કોઈપણ કરારના સદંભર્મા ંઉ�વતા તમામ મતભેદોને ઉક�લવા માટ�ના તમામ 

�યાસો કરશે. આ�બ���શન �ારા બ�ક સાથે ચચાર્ કર� � િનષ્ફળ થવાથી, જો ક� 

આ�બ���શન બ�ક �ારા નામા�ંકત એકમા� મધ્યસ્થી �ારા કરવામા ંઆવશે. 

મધ્યસ્થી તર�ક� કામ કરવા માટ� િન�કુ્ત વ્ય�ક્તના �તૃ્�,ુ ઇનકાર, ઉપેક્ષા, 

અસમથર્તા અથવા અસક્ષમતાના �કસ્સામા,ં બ�ક અન્ય એકમા� મધ્યસ્થીની 

િનમ�કૂ કરશે. 

આ�બ���શન એ આ�બ���શન અને કો�ન્સ�લયેશન અિધિનયમ, 1996 ની 

જોગવાઈઓ અ�સુાર હાથ ધરવામા ંઆવશે અને ��ે�મા ંહશે. આ�બ���શન�ુ ં

સ્થળ ભારતમા ં�ુબંઈ રહ�શે. �ાહક સ્થળના આધાર� આવી કાયર્વાહ� સામેના 

કોઈપણ વાધંાને માફ કર� છે. આ કરારની ઉપરોક્ત જોગવાઈઓ હોવા છતા,ં 

�ાહક �ારા આ કરારની જોગવાઈઓ�ુ ંકોઈપણ ઉલ્લઘંન અથવા 

આશકંા/ધમક�ભયાર્ ઉલ્લઘંનની �સ્થિતમા,ં બ�ક અન્ય તમામ પગલા ંલેવા 

ઉપરાતં, આ�બ���શનનો આશરો લીધા વગર આવા કોઈપણ ઉલ્લઘંનને 

અટકાવવા માટ� મનાઈ �ુકમ મેળવવા માટ� હકદાર રહ�શે. શરતોના કોઈપણ 

ઉલ્લઘંન અથવા ધમક�ભયાર્ ઉલ્લઘંનની ઘટનામા ંઅથવા શરતો માટ� 

�ાહકના અિધ�ૃત �િતિનિધઓ/કમર્ચાર�ઓ �ારા બ�ક સાથે અન્ય કોઈપણ 

કરાર અથવા તેમની અને �ાહક વચ્ચે સબંિંધત કરારો, �ાહકના �િતિનિધઓ 

બ�કને એવી ર�તે સહકાર આપે છે ક� તમામ કાયદાક�ય પગલાઓં�ુ ંિનય�ંણ 

કરવા સ�હત આવા ઉલ્લઘંનને રોકવા માટ� જ�ર� હોય. ઉપરોક્તના �વૂર્�હ 

વગર, શહ�રની અદાલતો ક� �મા ંબ�કની શાખા ક� �મા ંખા� ુ ંખોલવામા ંઆવ્�ુ ં

છે/ખોલવામા ંઆવ્�ુ ંહ�ુ ંતે શહ�રની અદાલતો પાસે શરતોના સદંભર્મા ં

કોઈપણ િવવાદનો િનણર્ય લેવા�ુ ંિવિશષ્ટ અિધકારક્ષે� હશે. 

ઉપરોક્ત શરતો હોવા છતા,ં બ�કને અિધકારક્ષે� ધરાવતી કોઈપણ અન્ય 

સક્ષમ અદાલત અથવા ન્યાિયક ફોરમમા ંદાવો લાવવા/ફાઈલ કરવાનો 

અિધકાર છે, પછ� ભલ ેતે ભારતમા ંહોય ક� બહાર. 
 

12. ર�કોડર્ની �ળવણી અને સ�ંહ 

બ�ક તેના એકમા� િવકલ્પ અને િવશેષાિધકાર ખાતાઓ અથવા સેવાઓના 

સબંધંમા ંલેવડ-દ�વડના આવા ર�કોડર્ને �ળવશે અથવા નાશ કરશે, કારણ ક� 



બ�ક તેને યોગ્ય માને છે અથવા કાયદા �ારા ફર�જયાત છે. �ાહક તેની 

માન્યતા અને સચ્ચાઈ પર �� ઉઠાવશે નહ�. બ�ક �ારા રાખવામા ંઆવેલ 

ર�કોડર્ અને તેના �ાહકના ર�કોડર્ વચ્ચે તકરારના �કસ્સામા ંબ�કના ર�કોડર્ 

િનણાર્યક અને બધંનકતાર્ રહ�શ.ે 
 

13. �ોત પર કર કપાત (TDSI) 

આવકવેરા અિધિનયમ, 1961 હ�ઠળ િનધાર્�રત વ્યાજની આવક પર અને 

સમય-સમય પર કર�લા �ધુારા �જુબ, �ોત પર કરની કપાત કરવામા ં

આવશ.ે અન્યથા ઉલ્લે�ખત કયાર્ િસવાય, TDS માટ��ુ ં�માણપ� બ�ક �ારા 

તમામ થાપણો માટ� એકસાથ ેવાિષ�ક ધોરણ ે�ર� કરવામા ંઆવી શક� છે � 

તે નાણાક�ય વષર્ માટ� તમામ વ્યાજની ઉપજ/�કુવણીઓને આવર� લે છે. 

�દુતી થાપણની સલાહ પર દશાર્વેલ રકમ કર, અટકાવેલ કર અથવા 

ઉપાડના કારણ ેકોઈપણ કપાત માટ� સમાયો�જત કરવામા ંઆવતી નથી અને 

તેથી આવી સલાહ પર ઉલ્લે�ખત રકમ �કૂવવા માટ� બ�ક પર કોઈ 

જવાબદાર� લાદવામા ંઆવતી નથી. જો �ાહક ફોમર્ ન.ં 15 (H)/યોગ્ય 

આવકવેરા ��ુક્ત �માણપ� બ�કને ન આપે તો, �યા ંલા� ુહોય ત્યા,ં �ાહક 

આવી થાપણો પરના વ્યાજ પર લા� ુપડતા TDS સાથે �દુતી થાપણ ખા� ુ ં

ઉધાર કરવા માટ� અથવા �ાહકની અન્ય થાપણ અથવા બ�ક ખા� ુ ં(છે) � 

પહ�લેથી છે અને/અથવા ભિવષ્યમા ંખોલવામા ંઆવશે તેના માટ� બ�કને 

અિધ�ૃત કર� છે. જોઈન્ટ �દુતી થાપણના �કસ્સામા,ં TDS ની રકમ જોઈન્ટ 

ખાતા ધારક પર આવશ ે��ુ ંનામ અર� ફોમર્મા ંસૌથી પહ�લા દ�ખાય છે. જો 

કપાત માટ� ઉપલબ્ધ વ્યાજની રકમ કરતા ંકપાત પા� કરની રકમ ઓછ� 

હોય, તો બ�ક �ાહકના બી� ખાતામાથંી અને/અથવા �ખુ્ય ખાતામાથંી તેને 

વ�લૂ કરવા માટ� હકદાર છે. 

 કોઈપણ જવાબદાર� િવના આવા સમય�વૂ� મેળવેલી રોકડના કારણ ેથતા 

�કુસાન માટ� �દુતી થાપણ પોત ેઅને તે હ�� ુમાટ� બ�ક પણ તેન ેસમય�વૂ� 

તોડવા માટ� હકદાર છે. 
 

14. અન્ય 

�ાહક સમંત થાય છે ક� આ કરારની કોઈપણ જોગવાઈઓ હાથ ધરવા માટ� 

બ�ક પેટા કરાર  કર� શક� છે અને એજન્ટો, સલાહકારો, ઠ�ક�દારો, સામ�ી 

�દાતાઓ અથવા �િતિનિધઓને િન�કુ્ત કર� શક� છે. બ�ક આવી વ્ય�ક્તઓની 

કોઈપણ બેદરકાર� અથવા કપટ�ણૂર્ �ૃત્યો અથવા તેમની સ�ાના દાયરાની 

બહાર કરવામા ંઆવેલા કોઈપણ �ૃત્યો માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. સાચવેલ 

અને આ શરતોમા ંસ્પષ્ટ ર�તે �દાન કયાર્ િસવાયના, કોઈપણ �યાસ, અથવા 

�યાસ કરવામા ંિનષ્ફળતા, અથવા કોઈપણ અિધકાર, સ�ા મેળવવામા ં

િવલબં અથવા આ શરતોમા ં��ૂચત પગલા ંતે બ�ક �ારા અથવા અન્ય 

અિધકાર, પગલા ંઅથવા સ�ા �ારા માફ��ુ ંિનમાર્ણ કરશ ે. જો શરતોની એક 

અથવા વ� ુજોગવાઈઓ કોઈ એક �ાહક સામે અમલને પા� ન હોય, તો આ 

કોઈપણ ર�તે અન્ય �ાહકો સામે તે જોગવાઈના અમલીકરણને અસર કરશે 

નહ�. અસ્થાયી ધોરણ ેઅથવા ફક્ત િવશેષ ક�સ તર�ક�, બ�ક શરતોની કોઈપણ 

જોગવાઈઓન ેમાફ� આપવા�ુ ંઅથવા �ટ આપવા�ુ ંન�� કર� શક� છે અને 

આનાથી તે જોગવાઈને અન્ય સમયે કડક ર�તે લા� ુકરવાના બ�કના 

અિધકારન ેઅસર થશ ેનહ�. આ શરતોની કોઈપણ જોગવાઈ કોઈપણ લા� ુ



કાયદા�ુ ંઉલ્લઘંન કરતી હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવે અથવા જો કોઈ કારણોસર 

સ�ાક�ય અિધકારક્ષે�ની અદાલતન ેઆ શરતો માટ� કોઈ જોગવાઈ મળે 

અથવા તેનો ભાગ મળે � અમલને પા� નથી, તો તે જોગવાઈને 

અ�મુિતપા� મહ�મ હદ �ધુી લા� ુકરવામા ંઆવશે �થી કર�ન ેઆ 

શરતોના ઉ�ેશ્યને �ભાિવત કર� શકાય, અને આ બાક�ની શરતો સ�ંણૂર્ જોશ 

અને અસરકારકતામા ંચા� ુરહ�શ.ે બ�ક કોઈપણ દાવા/દાવાઓ, કોઈપણ 

અથવા બધી સેવાઓને અવ્યવહા�ુ અથવા અસ્વીકાયર્ જોખમોથી ભર�લી 

જણાય તો તેમા ં�ધુારો, ફ�રફાર અથવા ઉપાડ કરવાનો અિધકાર અનામત 

રાખે છે. જો તે બ�કને અવ્યવહા�ુ અથવા અસ્વીકાયર્ જોખમો માટ� સવંેદનશીલ 

લાગે તો બ�ક કોઈપણ દાવા/દાવાઓ, કોઈપણ અથવા બધી સેવાઓને 

આકષ્યાર્ વગર, �ધુારો, ફ�રફાર અથવા પાછા ખ�ચી લેવાનો અિધકાર અનામત 

રાખે છે. 
 

ખાતાઓના આચરણ માટ�ના િનયમો 

�ાહક સમંત થાય છે ક� ખા� ુ ંખોલાવ�ુ ંઅને �ળવ�ુ ંઅન ેખાતાના સચંાલન માટ� 

સેવાઓનો લાભ મેળવવો એ નીચેના િનયમો અન ેશરતો અન ેબ�ક �ારા �ર� 

કરવામા ંઆવેલી બ�કની સામાન્ય વ્યવસાિયક શરતોન ેઆધીન છે એટલ ેક� બ�ક �ારા 

�ર� કરવામા ંઆવેલ છે.  

સમય સમય પર તેમજ �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા અથવા અન્ય કોઈ સ�ા �ારા 

સમયાતંર� ર�ૂ કરાયલેા અથવા �ધુાર�લા શરતો અન ેિનયમો. શરતો અન ેિનયમો 

સમાિવષ્ટ હોવાના �કસ્સામા ંખાતાના આચારણ માટ�ના આ િનયમો �સુગંત રહ�શે. 
 

1. વ્યાખ્યાઓ: 
શરતોમા ંબધા ક�િપટલાઇઝ્ડ શબ્દો અને શબ્દસ�હૂોનો અથર્ અહ� દશાર્વેલ છે 

િસવાય ક� અન્યથા �ચૂવવામા ંઆવે. આ વ્યાખ્યાઓ ઉપરાતં, બ�કની 

સામાન્ય વ્યાપાર શરતોની વ્યાખ્યાઓ લા� ુપડશે: 
 

1.1 "ખાતા"ં મા ંતમામ હાલના, નવા અને ભાિવ (કોઈપણ બદલાયેલ 

અથવા �ધુાર�લ ફોમર્ સ�હત પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત નથી) 

ખાતા(ઓનો), (કોઈપણ સ્વ�પમા ંસામાન્ય બ��ક�ગ અને કોઈપણ 

�કારના બ��ક�ગ અથવા નાણાક�ય સબંધંો સ�હત પરં� ુતેના �ધુી 

મયાર્�દત નથી), કા ંતો બ�કમા ંયો�યેલ, સચંા�લત અને/અથવા િસ�ગલ 

અને/અથવા સ�ંકુ્ત ર�તે લેવડ-દ�વડ કરતા હોય તેવા ખાતાઓંનો 

સમાવેશ થાય છે. 
 

1.2 "વૈક�લ્પક ચેનલો" મા ંએ.ટ�.એમ.(ATM); ફોન (ફ�ક્સ સ�હત); 

ઈન્ટરનેટ; પી.ઓ.એસ.(POS) નો સમાવેશ થાય છે (જોક� તેના �ધુી 

મયાર્�દત નથી). 
 

1.3 "અિધ�ૃત હસ્તાક્ષરકતાર્" નો અથર્ એ છે ક� � એક કરતા વ� ુ

હસ્તાક્ષર સાથે સચંા�લત ખાતાના �ાહક �ારા અને/અથવા લા� ુ

કાયદા અ�સુાર આપવામા ંઆવેલ સ�ાઓ અ�સુાર 

ખાતાઓં/એક્સેસ સેવાઓ�ુ ંસચંાલન કરવા માટ� તે �ાહકો �ારા 

સ્પષ્ટપણ ેઅિધ�ૃત વ્ય�ક્ત. 



 
1.4 "બ�ક ર�" નો અથર્ છે નેગોિશયેબલ ઇન્સ્�મેન્ટ અિધિનયમ, 1881 હ�ઠળ 

�હ�ર કરાયેલ તમામ રિવવાર, રાષ્��ય ર�ઓ અને �હ�ર ર�ઓ, ભલે 

તે �દવસોમા ંબ�ક અથવા તેની કોઈપણ શાખાઓ �લુી હોય. 
 

1.5 "CID(કસ્ટમર આઇડ�ન્ટ�ફ�ક�શન નબંર)" એટલ ે�ાહક ઓળખ નબંર. 
 

1.6 “FEDAI (ફોર�ન એક્સચેન્જ ડ�લસર્ એસોિસએશન ઓફ ઈ�ન્ડયા)" 

એટલ ેભારત�ુ ંિવદ�શી િવિનમય વ્યાપાર� સગંઠન) 
 

1.7 "Gol(ગવન્મ�ન્ટ ઓફ ઇ�ન્ડયા)" નો અથર્ ભારત સરકાર છે. 
 

1.8 "ઘર �ગણ ેબ��ક�ગ સેવાઓ- રોકડની લવેડ- દ�વડની સેવા, ચકે અન ે

દસ્તાવેજોની લેવડ-દ�વડ, ફોર�ન એક્સચેન્જની લેવડ-દ�વડ અથવા 

બ�ક �ારા તેની સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકાર આપવામા ંઆવતી અન્ય 

કોઈપણ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 

1.9 "સ�ંકુ્ત ખા� ુ"ં એટલે એક કરતા ંવ� ુવ્ય�ક્તગત �ાહક �ારા 

રાખવામા ંઆવેલ ખા� ુ ં
 

1.10 ઇન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ નો અથર્ છે િવિવધ વ્યવહારો કરવા અથવા 

ઈન્ટરનેટ પર મા�હતી મેળવવા માટ� બ�ક �ારા સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકાર 

આપવામા ંઆવતી �િુવધાઓ. 
 

1.11 NRI. ફોર�ન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ અિધિનયમ 1999 હ�ઠળ 

અને/અથવા Gol અને/અથવા RBI �ારા ઘડાયેલા શરતો અને 

િનયમો અ�સુાર �બન-િનવાસી ભારતીય. 
 

1.12 OCS એટલે, ફોર�ન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ અિધિનયમ 1999 હ�ઠળ 

અને/અથવા Gol અને/અથવા RBI �ારા ઘડાયેલા શરતો અને 

િનયમો અ�સુાર િવદ�શી કોપ�ર�ટ સસં્થાન. 
 

1.13 સચંાલન આદ�શ એટલે બ�કમા ંખા� ુ ંખોલાવતી વખતે �ાહક �ારા 

િન�દ�ષ્ટ કર�લ ખાતા ંવપરાશની ર�ત અને બ�ક �ારા િનધાર્�રત ર�ત ે

�ાહક �ારા સમયાતંર� બદલાઈ શક� છે. 
 

1.14 પાસવડર્નો અથર્ ખાતાના સચંાલન માટ� અને/અથવા વૈક�લ્પક 

માધ્યમો �ારા ખાસ કર�ન ેઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ �ારા ચો�સ સેવાઓ 

મેળવવા માટ� તેમા ંબ�ક �ારા �ાહકન ેફાળવવામા ંઆવેલ અને/અથવા 

�ાહક �ારા પસદં કરાયલે અને/અથવા �ાહક �ારા તેની પસદંગી 

�જુબ બદલાયેલ કોઈપણ ર�ન્ડમલી જનર�ટ થયેલ �પુ્ત અને 

ગોપનીય કોડનો સમાવેશ થાય છે, 

 
1.15 �કુવણીની �ચૂનાઓનો અથર્ છે �ાહકના ખાતામાથંી બ�ક પાસે રહ�લા 

અન્ય �ાહકના અન્ય કોઈપણ ખાતામા ંઅથવા આવી બ�કના �ાહકના 

અન્ય કોઈપણ બ�કમા ંઅથવા વેપાર� સસં્થાના ખાતામા ંફંડ �ાન્સફર 

કરવા �ાહક �ારા આપવામા ંઆવેલી �ચૂનાઓ. 
 



1.16 વ્ય�ક્તગત ઓળખ નબંર (PIN)" નો અથર્ ખાતાના સચંાલન માટ� 

અન/ેઅથવા વૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા ચો�સ સેવાઓ મેળવવા માટ� બ�ક 

�ારા �ાહકને ફાળવવામા ંઆવેલ અન/ેઅથવા �ાહક �ારા પસદં કરાયેલ 

અન/ેઅથવા �ાહક �ારા તેની પસદંગી �જુબ બદલાયેલ કોઈપણ 

ર�ન્ડમલી જનર�ટ થયલે �પુ્ત અન ેગોપનીય કોડનો સમાવેશ થાય છે. 
 

1.17 Pio - એટલે ફોર�ન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ અિધિનયમ, 1999 

અને/અથવા GOl અને/અથવા RBI �ારા ઘડવામા ંઆવેલા સબંિંધત 

શરતો અને િનયમો હ�ઠળ િનધાર્�રત ભારતીય �ળૂની વ્ય�ક્ત. 
 

1.18 પગાર ખા� ુ ંએટલે એક સસં્થા ("એમ્પ્લોયર") સાથેની રોજગાર�ના 

આધાર� �ાહકના નામે ખોલવામા ંઆવેલ ખા� ુ ં�ની સાથે બ�કની તે 

સદંભર્મા ંવ્યવસ્થા છે. 
 

1.19 સલામત મેઈલ એટલ ે�ાહકો બ�કની વેબસાઈટ પર લોગ ઈન કર� તે 

પછ� ઈન્ટરનટે બે�ન્ક�ગ સેવાનો લાભ લેતા �ાહકો માટ� ઈ-મેલ �િુવધા 

ઉપલબ્ધ છે. 
 

1.20 સેવાઓમા ંવૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા અપાતી સેવાઓ; ઘર �ગણે બ��ક�ગ 

સેવાઓ; �ૉપ બૉક્સ સેવા અથવા અન્ય કોઈપણ સેવાઓ � સમય સમય 

પર, તેની સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકાર, તેના તમામ અથવા તેના ક�ટલાક 

�ાહકોને સ�ંણૂર્ અથવા તેનો અ�કુ ભાગ � બ�ક �ારા ઓફર કરવામા ં

આવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે. 
 

1.21 વૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા સેવાઓનો અથર્ છે િવિવધ લેવડ-દ�વડ કરવા 

અથવા મા�હતી મેળવવા માટ� વૈક�લ્પક માધ્યમો પર બ�ક �ારા તેની 

સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકાર આપવામા ંઆવતી �િુવધાઓ અથવા સેવાઓ �મા ં

ફોન બે�ન્ક�ગ, ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ, ગ્લોબલ ડ��બટ કાડર્ અને એ.ટ�.એમ 

(ATM) નેટવકર્ નો સમાવેશ થાય છે પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત નથી. 
 

1.22 સ્થાયી �ચૂનાઓ �ાહક �ારા િન�દ�ષ્ટ ર�તે બ�કને આપવામા ંઆવતી 

ડ��બટ �ચૂનાઓ છે, � �ાહક �ારા િન�દ�ષ્ટ સમયગાળા દરિમયાન 

અથવા �ાહક �ારા િન�દ�ષ્ટ ઘટના બનવા પર ભિવષ્યની તાર�ખોમા ં

અમલમા ં�કૂવાની હોય છે. 
 

1.23 વપરાશકતાર્નામ અથવા વપરાશકતાર્ 10 નો અથર્ અન ેતેમા ંબ�ક �ારા 

�ાહકને ખાતાના સચંાલન માટ� અન/ેઅથવા ચો�સ ઈન્ટરનેટ બ��ક�ગ 

સેવા મેળવવા માટ� ફાળવવામા ંઆવેલ કોડનો સમાવશે થાય છે. 
 

1.24 કામકાજના �દવસો એટલે એવા �દવસો, � બ�કની ર�ઓના 

�દવસો નથી. 
 

2. ડાઉન�ેડ 
જો બ�ક �ાહકન ેકોઈપણ સમયે િવશેષાિધકાર/ખાનગી બ��ક�ગ દરજ્જો આપ્યો 

હોય, આથી જો તે બ�ક �ારા સમયાતંર� િનધાર્�રત કર�લ અને જણાવ્યા �જુબ 

સબંધં/સર�રાશ િ�માિસક બેલેન્સની જ��રયાત �ળવવામા ંસક્ષમ ન હોય તો 



આવા �કસ્સામા ં�ાહક તેને "ખાનગી બ��ક�ગ �ાહક" સ્ટ�ટસમાથંી અન્ય 

સ્ટ�ટસમા ંડાઉન�ેડ કરવા માટ� બ�કને અપ�રવતર્નીય ર�તે અિધ�ૃત કર� છે. 

આવા �કસ્સામા ં�ાહક બ�કને આ માટ� અિધ�ૃત કર� છે: (i) તેના ખાતાના બચત 

ખાતાના �કારમા ંફ�રફાર કરવા માટ�, �ના માટ� અલગ અલગ સર�રાશ 

િ�માિસક બેલેન્સની આવશ્યકતા હોઈ શક� છે, અને તેના પર લા� ુચા��ુ ં

અલગ સમયપ�ક હોઈ શક� છે. (ii) બ�ક �ારા સમયાતંર� િનધાર્�રત કયાર્ �જુબ 

"ખાનગી બ��ક�ગ" ખાતા ધારક તર�ક� તેને ઉપલબ્ધ તમામ િવશેષાિધકારોન ે

સમાપ્ત કર� છે. 

�ાહક એ માટ� પણ સમંત થાય છે ક� બ�કને તેની પાસેથી વ� ુમૌ�ખક/લે�ખત 

મ�ૂંર� લીધા િવના અને તેને કોઈપણ �વૂર્ સચંાર મોકલ્યા િવના ઉપરોક્ત 

પગલા ંલેવાનો અિધકાર રહ�શ.ે 
 

3. સ�ંકુ્ત ખાતાઓ 

સ�ંકુ્ત ખાતાના �કસ્સામા ંઅહ�ની તમામ જોગવાઈઓ તમામ �ાહકોને લા� ુ

પડશે. સ�ંકુ્ત ખાતાના તમામ ધારકો સચંાલન આદ�શને ધ્યાનમા ંલીધા 

વગર સ�ંકુ્ત ખાતાના ઉપયોગથી થતી તમામ કાય�, �લૂો અને લેવડ-દ�વડ 

�ારા સ�ંકુ્ત ર�તે અને વ્ય�ક્તગત ર�તે બધંાયેલા રહ�શ.ે 

સ�ંકુ્ત ખાતાના સબંધંમા ંખાતાના સ્ટ�ટમેન્ટ સ�હત, પરં� ુતેના �ધુી 

મયાર્�દત નથી તેવો સદં�શાવ્યવહાર, �થમ ઉલ્લે�ખત ખાતા ધારકના મેઈ�લ�ગ 

સરનામા પર મોકલવામા ંઆવશ.ે આવા �કસ્સામા,ં આવા તમામ સચંાર 

સ�ંકુ્ત ખાતાના તમામ ધારકો �ારા �ાપ્ત થયા હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવશે. 

બ�ક આવા દર�ક સમયે, �ાહકના કોઈપણ સ�ંકુ્ત ખાતામા ંજમા પડ�લી સ�ંણૂર્ 

રકમન ેઆવા ખાતાના ધારકોની બાક� હોય તેવી રકમ સામે સેટ-ઓફ 

કરવાનો અિધકાર રહ�શે. જો કોઈ ધારક ખાતામાથંી �કુવણી કરવાની મનાઈ 

કર� છે તો ખાતામાથંી તમામ ધારકો/હયાત ધારકો પાસેથી ડ�સ્ચા� કર�લી 

રકમ િસવાય કોઈ રકમ �કૂવવામા ંઆવશ ેનહ�. 

સ�ંકુ્ત �દુતી થાપણ ખાતાઓ ફક્ત આવા ખાતાના તમામ ધારકો �ારા 

સ�ંકુ્ત ર�તે સચંા�લત કર� શકાય છે. . તે સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવે છે ક� ખા� ુ ં

ચલાવવાનો અથર્ અને મયાર્દા િવના તેમા ંસામેલ છે (a) સમય�વૂ� તોડ�ુ ં

(�િશક અથવા સ�ંણૂર્); (b) પાકતી �દુતની �ચૂનાઓમા ંફ�રફાર ઓટો 

ર�ન્�અુલથી િસ�ગલ મેચ્યો�રટ� �ધુી અને તેનાથી િવપર�ત (c) સમય�વૂ� 

ર�ન્�અુલ; (d) ખાતામા ંજમાથી લઈને �નુઃરોકાણ માટ� વ્યાજના �કારની 

�ચૂનામા ંફ�રફાર અને તેનાથી િવપર�ત (e) ખાતામા ંજમાથી લઈન ેચેક �ારા 

�કુવણી કરવા �ધુી �ળૂ રકમના �કારની �ચૂનામા ંફ�રફાર અને તેનાથી 

િવપર�ત. જો ખાતાધારકોએ સચંાલન આદ�શ આપ્યો હોય, તો બ�ક તેની 

સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકાર કોઈપણ ખાતાધારકો �ારા સચંાલન આદ�શના આધાર� 

ઉપરોક્ત તમામ અથવા કોઈપણ લેવડ-દ�વડને મ�ૂંર� આપી શક� છે. જો 

લેવડ-દ�વડ એક જ હસ્તાક્ષરના આધાર� ���યા કરવામા ંઆવે તો, તે બધા 

સ�ંકુ્ત ખાતા ધારકો માટ� બધંનકતાર્ રહ�શ.ે 
 

4. �બન-વ્ય�ક્તગત ખાતાઓ 
�બન-વ્ય�ક્તગત સસં્થાઓ �ારા રાખવામા ંઆવેલા ખાતાઓ તેમને લા� ુપડતા 

કાયદાઓ અ�સુાર અન ેસચંાલનના આદ�શ અ�સુાર અથવા બ�ક �ારા જ�ર� 

હોઈ શક� તે �જુબ અિધ�ૃત હસ્તાક્ષરકતાર્ �ારા સચંા�લત કરવામા ંઆવશે. 
 



5. િવદ�શી ચલણ/�બન-િનવાસીઓના ખાતાઓ 
રહ�વાસીઓ/�બન-િનવાસીઓના િવદ�શી ચલણના નામા�ંકત ખાતા(ખાતાઓ) 

અન ે�બન-િનવાસીઓના �િપયાના �લૂ્યવાળા ખાતા(ખાતાઓ) RBI/GOlના 

િનયમનો �ારા સચંા�લત થશે અન ેશરતો સાથ ેકોઈપણ િવરોધાભાસના �કસ્સામા ં

આ િનયમો અ�સ્તત્વમા ંરહ�શે. 
 

6. �બન-િનવાસી ભારતીયો (NRI) 
એન.આર.આઈ.(NRI) �ાહક બાહં�ધર� આપે છે ક� તે (�ુ)ં કાયમી િનવાસ 

માટ� ભારત પરત ફરવા િવશે �ણ કરશ;ે (ii) NRE/NRO અથવા 

આર.બી.આઈ (RBI) �ારા સમયાતંર� �કુવામા ંઆવેલી કોઈપણ અન્ય 

લા� ુયોજના�ુ ંપાલન કર�, (iii) ભારતમા ંરોકાણના હ�� ુમાટ� NRO/NRE 

ખાતામા ંડ��બટના �કસ્સામા ંઅને રોકાણોની વેચાણની આવકને ર�ૂ કરતી 

���ડટના �કસ્સામા ંખાતર� કર�, આવા રોકાણો/રોકાણમા ંઘટાડો થવા 

ઉપાડ આર.બી.આઈ (RBI)ની સામાન્ય અથવા ચો�સ પરવાનગી �ારા 

આવર� લેવામા ંઆવશે. 

NRI �ાહક આ �ારા લા� ુકાયદાઓ�ુ ંપાલન ન કરવાને કારણે બ�ક �ારા 

ઉ�વતા અથવા ભોગવાતી કોઈપણ ખોટ, દાવા, �ક�મત, ચા� અને ખચર્ 

સામ ેબ�કને વળતર આપવા સમંત થાય છે. 
 

7. ડ�શુ બ�ક �ીિમયમ પેરોલ ખા� ુ ં
�ાહક સ્વીકાર� છે અને સમંત થાય છે ક� બ�કની સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકાર તેના 

ડોઇશ બ�ક �ીિમયમ પેરોલ ખાતાનંા સદંભર્મા;ં 

(i) િનયોક્તા સાથે તેની રોજગાર�ના ચલણ દરિમયાન જ તે અ�કુ 

�િુવધાઓ માટ� હકદાર હોઈ શક� છે; (ii) ડોઇશ બ�ક �ીિમયમ પેરોલ 

ખાતાના સદંભર્મા ંજણાવેલી કોઈપણ �િુવધાઓ સ�ંણૂર્પણે અથવા 

�િશક ર�તે બધં થઈ શક� છે; (iii) જો િનયોક્તા �ારા ચો�સ સમયગાળા 

માટ� કોઈ રકમ જમા કરવામા ંન આવે અને/અથવા િનયોક્તાની 

�ચૂનાઓ પર અને/અથવા જો �ાહક કોઈપણ કારણસર િનયોક્તાની 

સેવામા ંરહ�વા�ુ ંબધં કર� તો કારણ ગમે તે હોય ડોઇશ બ�ક �ીિમયમ 

પેરોલ ખા� ુ ંબધં થઈ શક� છે. �ાહક આથી અટલ અને �બનશરતી ર�તે 

બ�કને િનયોક્તાની િવનતંી પર ડ��બટ કર�ને/���ડટ�ુ ંિવપર�ત કર�ન ે

વ�લૂ કરવા માટ� અિધ�ૃત કર� છે, કોઈપણ વધારાની રકમ તેનો કોઈ 

સદંભર્ અથવા આ�ય લીધા િવના અને / અથવા િનયોક્તાની �ચૂનાઓ 

પર તેના ખાતામા ંજમા કરાવે છે, અહ� ઉપર દશાર્વેલ કોઈપણ �ૃત્યો 

માટ� બ�ક જવાબદાર અથવા પા� રહ�શે નહ�. 
 

8. �દુતી થાપણ (TD)  
લ��ુમ રકમ અને �દુત ક� �ના માટ� બ�ક �ારા �દુતી થાપણ ખોલી શકાય 

છે અને બ�ક �ારા સમયાતંર� તેના પર�ુ ંવ્યાજ ��ૂચત કરવામા ંઆવશે. 

�દુતી થાપણની અમલની તાર�ખ એ તાર�ખ હશે ક� � �દવસે 

�ાહક/થાપણકતાર્ બ�કમા ંરોકડ જમા કર� છે અથવા અથવા � તાર�ખે 

બ�કમા ંજમા થયેલ ચેકની �ા�પ્ત થાય છે અથવા ઈન્ટરનેટ બ��ક�ગ પર ફંડ 

�ાન્સફર કરવામા ંઆવે છે તે તાર�ખ. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� �દુતની થાપણની પાકતી તાર�ખે, ફંડના િનકાલ 

�ગેની લે�ખત �ચૂનાઓની ગેરહાજર�મા,ં બ�કને તેના િવશેષાિધકાર 

�વતર્માન વ્યાજ દરો પર પાકતી �દુતી થાપણને સમાન શરતો પર તેના 

પરના ઉપા��ત વ્યાજ સાથે થાપણ �રન્� ુકરવાનો અિધકાર છે. જો �દુતી 



થાપણ એક કરતા ંવ� ુ�ાહકોના નામે �ર� કરવામા ંઆવે છે, તો ઓછામા ં

ઓછા એક �ાહક �ારા �રન્� ુકરવાની �ચૂનાઓ આપવી જોઈએ. 

જો �ાહક તેના �ારા સહ� કર�લી લે�ખત િવનિંત �ારા બ�કને અર� કર�; 

અથવા સ�ંકુત �દુતી થાપણના �કસ્સામા ં- જો બધા સ�ંકુત ખાતા ધારકો 

�ારા સહ� કર�લી લે�ખત અર� ઓછામા ંઓછા સાત �દવસ અગાઉ બ�કમા ં

દાખલ કરવામા ંઆવ ેતો જ �દુતી થાપણની શરતો કદાચ સશંોિધત કરવી 

અથવા બદલવી પડ� શક� છે. 

જો ક�, આવી શરતોને સશંોિધત કરવી ક� બદલવી ક� ન�હ તેનો સ�ંણૂર્ 

િવશેષાિધકાર બ�ક પાસ ેરહ�શ.ે 

�દુતી થાપણને સમય પહ�લા તોડાવવાની મ�ૂંર� બ�કના સ�ંણૂર્ 

િવશેષાિધકાર અને બ�ક �ારા સમયાતંર� િનધાર્�રત ચા�/દંડ પર આપવામા ં

આવશ.ે �ાહક સમંત થાય છે ક� જો બ�ક તેને �દુતની થાપણના સમય 

પહ�લા તોડવાની પરવાનગી આપે છે, તો પહ�લાથી �કૂવેલ વ્યાજની 

વ�લૂાત કદાચ �દુતી થાપણની આવકમાથંી વ�લૂ કરવામા ંઆવશે. 

સચંાલન આદ�શને ધ્યાનમા ંલીધા વગર, આમ સમય�વૂ� �દુતી થાપણને 

તોડવા માટ� તમામ સ�ંકુ્ત ખાતાધારકોની સહ� જ�ર� છે. 

થાપણોના �નુઃરોકાણના �કસ્સામા ં�દુતી થાપણ પર િ�માિસક દર� ચ���ૃ� 

વ્યાજ આપવામા ંઆવશે, �મા ંઓછામા ંઓછા બે મ�હનાની �દુત માટ� 

બ�કમા ંથાપણો રાખવામા ંઆવશ.ે �દુતી થાપણ પર વ્યાજ આર.બી.આઈના 

િનદ�શો �જુબ િ�માિસક કરતા ઓછા સમયગાળા માટ� ઘટાડ�લા વ્યાજના દર� 

�કૂવી શકાય છે. 
 

9. ખાતાના િવશેષ �કારો : 

9.1 સ�ંકુ્ત ખા� ુ ં

એક કરતા વ� ુખાતાધારકો માટ� સ�ંકુ્ત ખા� ુ ંપણ ખોલવામા ંઆવી 

શક� છે. ખાતા સબંધંી દાવા �ગેના િનણર્યો, ખાસ કર�ને તેને બધં 

કરવાના અને હસ્તાક્ષર કરવાની સ�ા આપવાના િનણર્યો તમામ 

ખાતાધારકો સ�ંકુ્ત ર�ત ેલઈ શક� છે. વ્ય�ક્તગત ક�સમા ંદર�ક 

ખાતાધારક અિધ�ૃત �િતિનિધ �ારા ર�ૂ થઈ શક� છે. ખાતા હ�ઠળના 

દાવા �ગેની વ્યવસ્થામા,ંખાતામાથંી ઉ�વતી તમામ જવાબદાર�ઓ 

માટ� ખાતાધારકો સ�ંકુ્ત ર�તે અને િવ�ભ� ર�તે જવાબદાર રહ�શ.ેદર�ક 

વ્ય�ક્તગત સ�ંકુ્ત ખાતા ધારક �ારા સહ� કરવાની અિધ�ૃતતા કદાચ 

રદ કરવામા ંઆવી શક� છે. 
 

9.2 િવદ�શી ચલણ ખા� ુ ં

જો બ�ક �ાહક માટ� િવદ�શી ચલણ ખા� ુ ંરાખે છે, તો સબંિંધત િવદ�શી 

ચલણમા ં�ાન્સફર કરવામા ંઆવેલ રકમ આવા ખાતામા ંજમા 

કરવામા ંઆવશે, િસવાય ક� કોઈ અલગ �ાન્સફર �ચૂના આપવામા ં

આવી હોય. જો કોઈ િવદ�શી ચલણ ખા� ુ ંઅ�સ્તત્વમા ંન હોય, તો �યા ં

�ધુી �ાહક �ારા સ્પષ્ટપણ ેઅલગથી �ચૂના આપવામા ંન આવે ત્યા ં

�ધુી બ�ક રાષ્��ય ચલણમા ંિવદ�શી ચલણની રકમ જમા કરવા માટ� 

હકદાર રહ�શ.ે� �દવસથી િવદ�શી ચલણમાનંી રકમ બ�ક �ાન્સફર માટ� 

હોય અને બ�ક �ારા તેનો ઉપયોગ થઈ શક� તે �દવસના �પાતંરણ 

દર� રકમ�ુ ં�પાતંરણ કરવામા ંઆવશે. 

િવદ�શી ચલણમા ંજમા રકમના ધારકોએ કોઈપણ અને તમામ 



નાણાક�ય અને કા�નૂી પ�રણામો અને �કુસાન/ક્ષિત (િવિનમય 

દરોમા ંવધઘટને કારણે થયેલા �કુસાન સ�હત) સહન કર�ુ ંપડશે, � 

ભારતમા ંઅને િવદ�શમા ંબ�ક �ારા રાખવામા ંઆવેલ સબંિંધત 

ચલણમા ં�ુલ જમા રકમને અસર કર� છે � સજંોગોવસાત અથવા 

કોઈ �સગંોપાત થ�ુ ંહ� ુ ં�ના માટ� બ�ક જવાબદાર નથી. 
 

10. એટન�/આદ�શ ધારક 
જો �ાહક ખાતા�ુ ંસચંાલન કરવા અથવા તેના વતી સેવાઓનો લાભ લેવા 

માટ� વક�લની િનમ�કૂ કરવા ઇચ્છે છે, તો તેણે ચકાસણીના હ��ઓુ માટ� 

�ળૂ�તૂ નકલ સાથે યોગ્ય ર�તે નોટરાઇઝ કર�લી પાવર ઓફ એટન�/ 

આદ�શના પ�ની �મા�ણત હસ્તાક્ષ�રત નકલ બ�કને મોકલવી પડશે (બ�ક �ારા 

મ�ૂંર કરાયલે ફોમ�ટમા ં). બ�ક તેના સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકાર સાથે આ પાવર 

ઓફ એટન�/આદ�શના પ�ને સ્વીકાર� શક� છે અને બ�કને સ્વીકાયર્ હોય તે 

ર�તે આવા પાવર ઓફ એટન�/આદ�શ ધારકન ે�ાહક વતી ખાતા�ુ ંસચંાલન 

કરવા માટ� અથવા સેવાઓનો લાભ લેવાની મ�ૂંર� આપી શક� છે. પાવર ઓફ 

એટન� પાછ� ખ�ચી લેવાના �કસ્સામા ં�ાહક તરત જ બ�કને આની લે�ખતમા ં

�ણ કરશ ેઅને પાવર of એટન� પાછ� ખ�ચી લેવાના સમથર્નમા ંદસ્તાવેજો 

સબિમટ કરશ.ે 
 

11. સરના�ુ ં
બ�ક તેના િવશેષાિધકારથી અપવાદ�પ સજંોગો િસવાય તમામ સદં�શાવ્યવહાર, 

પ�વ્યવહાર, ખાતા સ્ટ�ટમેન્ટ, ચેક�કુ, �ાફ્ટ વગેર�, મેઇ�લ�ગ સરનામા ંપર 

�ાહકને મોકલશ.ે 

�ાહક� તેના મેઈ�લ�ગ સરનામા/ંર�જસ્ટડર્ સરનામામંા ંજો કોઈપણ ફ�રફાર હોય 

તો તેની �ણ તરત જ બ�કને કરવી જોઈએ. ર�જસ્ટડર્ સરના�ુ ંમેઈ�લ�ગ 

સરનામા ંતર�ક� બદલવા�ુ ંછે અથવા તેનાથી િવપર�ત સદં�શાવ્યવહાર બ�કન ે

સ્વીકાયર્ કોઈપણ અન્ય ર�ત �ારા મોકલી શકાય છે. કોઈપણ સરનામામંા ં

ફ�રફાર �યા ં�ધુી અન્યથા ઉલ્લે�ખત ના હોય તો �ાહકના ખાતાઓને લા� ુ

પડશે ક� �મા ંતે એકમા� અથવા �ાથિમક ધારક છે. સ�ંકુત સચંાલનના 

આદ�શ સાથ ેસ�ંકુ્ત ખાતાના �કસ્સામા ંમઈે�લ�ગ/ર�જસ્ટડર્ સરનામામંા ંકોઈ 

ફ�રફાર કરવામા ંઆવશ ેનહ� િસવાય ક� તમામ ધારકો �ારા સદં�શાવ્યવહાર 

કરવામા ંઆવ્યો હોય. 
 
જો �ાહકને કોઈપણ કારણોસર બ�ક �ારા આ સરનામે પોસ્ટ કરવામા ં

આવેલ/�ુ�રયર કર�લ કોઈ મેઈલ �ાપ્ત ન થાય તો બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�. 

કારણોમા ંસામેલ છે (પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત નથી) પોસ્ટ કરવામા ં

�લૂ/�ુ�રયર એજન્સીની ખામી આપેલ સરનામા ંપર મેઇલ િવત�રત કરવામા ં

આવ્યો છે પરં� ુ�ાહક �ારા �ાપ્ત થયો નથી અન/ેઅથવા �ાહક ત્યા ં

ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે મેઈલ આપેલા સરનામે િવત�રત કરવામા ંઆવ્યો 

નથી. ત્યા ંમેઈલની �ડ�લવર� ન થવાના કારણે અથવા ન મળવાના �કસ્સામા,ં 

બ�ક તેને ફર�થી �ડ�લવર કરવા માટ� જવાબદાર અથવા પા� રહ�શે નહ�. 
 

12. �ાહક �ારા સદં�શા વ્યવહાર 
�ાહક� બ�ક સાથે મા� ઉલ્લે�ખત મોડ �ારા જ વાતચીત કરવી જોઈએ અને 

અન્ય કોઈ નહ�. બ�ક અન્ય કોઈપણ માધ્યમ �ારા �ાપ્ત સદં�શાવ્યવહાર 

�ાપ્ત કરવા માટ� જવાબદાર નથી. ખાસ કર�ને, જો અ�કુ �કારની લેવડ-

દ�વડની િવનતંીઓને ફોન અથવા ઈ-મેલ �ારા મ�ૂંર� ન હોય. તો તેનો 



ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહ�. �ાહક� સમયની િનણાર્યક �ચૂનાઓ માટ� 

�રુ�ક્ષત મેઈલનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, 

દા.ત. ચેક અટકાવવા અથવા ડ��બટ કાડર્/���ડટ કાડર્નો ઉપયોગ �ૂંકા ગાળા 

માટ� અથવા કાયમી ધોરણ ેસેવાઓમાથંી બધં કરવો. તમામ સદં�શાવ્યવહાર 

ભલે લે�ખતમા ંહોય ક� અન્ય ર�તે તે મા� ત્યાર� જ માન્ય રહ�શ ેજો તે બ�ક 

�ારા િનધાર્�રત ફોમ�ટમા ં(જો કોઈ હોય તો) મોકલવામા ંઆવે. 
 

13. બ�કને �ચૂનાઓ 
બ�કને આપેલી તમામ �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન �ચૂના મળ્યા સમયે બ�ક �ારા 

�ચૂવવામા ંઆવેલ સમયની �દર અને લા� ુકાયદા �ારા મ�ૂંર� અ�સુાર 

કરવામા ંઆવશે. 

બ�ક તેના પર કાયર્ કર� તે પહ�લા �ાહકને મળેલી �ચૂનાઓમા ંગમે ત્યાર� 

ફ�રફાર થઈ શક� છે. જો બ�ક તેના પર કાયર્વાહ� કર� તે પહ�લા �ાહક આવી 

ફ�રફાર સબંધી �ચૂનાઓ આપવામા ંિનષ્ફળ �ય તો બ�ક તેના �ારા થયેલા 

કોઈપણ �કુસાન/જવાબદાર� માટ� જવાબદાર રહ�શે નહ�. ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ 

પર �ાહક �ારા � લેવડ-દ�વડને સીધી જ અસર થાય છે તેને ઉલટાવી શકાતા 

નથી. 

જો બ�ક માને છે ક� (i) કાયદા �ારા આમ કર�ુ ંજ�ર� છે; (ii) રકમ ગેરવાજબી 

ર�ત ેમોટ� છે; (iii) બ�કના મનમા ંવાજબી શકંા પેદા થાય છે; (iv) િવનતંીને માન 

આપવાથી બ�કને અ��ુચત �શુ્ક�લી પડ� શક� છે; અથવા (v) �રુક્ષા જોખમ અને 

બ�ક આવા ઇનકારના કારણો �ાહકને જણાવી શક� છે તો બ�ક �ાહકના 

ખાતામાથંી રોકડમા ંફંડ ઉપાડવાની િવનતંીન ેમાન આપવાનો અથવા અન્ય 

િવનતંીને માન આપવાનો ઇનકાર કર� શક� છે 
 

14. ર� દરમ્યાન ���યા 

બ�કની ર� પર અથવા કામકાજના કલાકો પછ�ની કોઈપણ લેવડ-દ�વડ, 

બ�કના સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકારથી, પછ�ના કામકાજના �દવસે થયા હોય તેમ 

ખાતામા ંદશાર્વવામા ંઆવશ ેઅને લેવડ-દ�વડના વાસ્તિવક �દવસે 

દશાર્વવામા ંઆવશે નહ� અને આવી રકમ પરની તમામ કપાત/ઉપજ 

આવા કામકાજના �દવસ �જુબ કપાત/ ઉપજ તર�ક� ગણવામા ંઆવશે. બ�ક 

�ાહક �ારા થયેલ કોઈપણ વ્યાજના �કુસાન અથવા ઉભી થતી જવાબદાર� 

માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ�, �મા ંચેક પરત કરવો, આવી લેવડ-દ�વડ � 

�દવસે વાસ્તવમા ંથઈ હોય તે �દવસે બતાવવામા ંઆવી ન હોવાને કારણ ે

ઉ�વતા વ્યાજની ખોટ સામેલ છે પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત નથી. FCNR 

પ્લેસમેન્ટ સ�હતની કોઈપણ લેવડ-દ�વડ માટ� િવિનમય દર બ�ક �ારા 

િનધાર્�રત/લા� ુકર�લ દરોના આધાર� લા� ુકરવામા ંઆવશે � આગામી 

કાયર્કાર� �દવસની જ��રયાતોન ેઆધીન છે અથવા અન્યથા RBI �ારા લા� ુ

કરવામા ંઆવશે. 
 

15. નામ ઉમેર�ુ ંઅથવા કાઢ� નાખ�ુ ં

કોઈપણ ખાતાના સદંભર્મા,ં જો ધારક�ુ ંનામ ઉમેરવા�ુ ંઅથવા કાઢ� 

નાખવા�ુ ંહોય, તો હાલના �ાહક અને ��ૂચત �ાહક� બ�ક �ારા િનધાર્�રત 

જ��રયાત અ�સુાર બ�કને લે�ખતમા ંઅર� કરવી પડશે અને આ માટ� 

બ�કને જ�ર� હોય તેવી મા�હતી અને દસ્તાવેજો �દાન કરવાના રહ�શ.ે 
 

16. �તૃ્� ુઅથવા અસમથર્તા 



બ��ક�ગ કંપનીઓના (નોિમનેશન) િનયમો, 1985 સ�હતના લા� ુકાયદાઓ 

અ�સુાર નોિમનેશનની �િુવધા ઉપલબ્ધ છે. ખા� ુ ંખોલતી વખતે �ાહકને 

નોિમની િન�કુ્ત કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

સ�ંકુ્ત ખાતાના અથવા �બન-વ્ય�ક્તગત ખાતાના �કસ્સામા,ં �ાહક સમંત થાય 

છે અને જો કોઈ સ�ંકુ્ત ખાતાધારક અથવા ખાતાના અિધ�ૃત હસ્તાક્ષરકતાર્, 

કોઈ કારણસર �તૃ્� ુપામ ેઅથવા કોટર્ �ારા અથવા કોઈપણ અન્ય સ�ાિધકાર� 

�ારા અસમથર્ �હ�ર કરવામા ંઆવે તો બ�કને તાત્કા�લક �ણ કરવા સમંત થાય 

છે અને બાયંધર� આપે છે. �યાર� કોઈ પણ ખાતાધારક�ુ ં�તૃ્� ુથાય અથવા 

અસમથર્ �હ�ર કરવામા ંઆવે અથવા તેની કામગીર� પર �િતબધં �કૂવામા ં

આવે ત્યાર� બ�ક ખાતા પર રોક લગાવી શક� છે અને તેની તમામ કામગીર� બધં 

કર� શક� છે, જો ક� બ�ક આવા ખાતાઓ પર ચા� વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખી શક� છે 

અને કોઈપણ બ�કર �વૂાર્િધકાર હ�ઠળ અથવા અન્ય ર�તે તેની બાક� રકમનો 

દાવો કર� શક� છે. જો �ાહક �ારા નોિમનેશનની �િુવધાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો 

હોય, તો બ�ક �ારા સબંિંધત સમયે ઉલ્લે�ખત િનયમો અને શરતો પર નોિમનીને 

�કૂવણી કર�ને બ�ક તેની જવાબદાર�માથંી ��ુક્ત મેળવશે, િસવાય ક� તેને 

કોટર્ના આદ�શ �ારા ખાસ �િતબિંધત કરવામા ંઆવી હોય. કોઈપણ નોિમનીની 

ગેરહાજર�મા,ં બ�ક ખાતામા ંકોઈપણ ફંડ અને તમામ ફંડ ત્યા ં�ધુી રાખી શક� છે 

�યા ં�ધુી તે ખાતા ધારકના વારસદારની ઓળખ અને ઓળખાણપ�ને તેના 

સતંોષ માટ� ર�ૂ ન કર�, �મા ંઉ�રાિધકાર� તર�ક�� ુ ં

�માણપ�/વિસયતનામાનંી �મા�ણત નકલ અથવા કાયદા �ારા હાલના સમય 

માટ� જ�ર� હોય તેવા અન્ય �રુાવાનો સમાવેશ થાય છે. ખા� ુ ંબધં કરવામા ં

આવશે અને તેની બાક� રકમ હયાત ખાતાધારકને આપવામા ંઆવશે. �થમ 

ઉલ્લે�ખત ખાતાધારક િસવાયના બાક�ના ખાતાધારકના �તૃ્� ુપર, ખા� ુ ંહયાત 

ખાતાધારકના નામે ચા� ુરહ�શે. 
 

17. ખા�ુ ંબધં/સેવાઓ સમાપ્ત 

બ�ક, તેના સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકારથી, કોઈપણ કારણસર અથવા કોઈપણ કારણ 

વગર �ાહકન ે7 (સાત) �દવસની નો�ટસ આપીને કોઈપણ ખા� ુ ંબધં કર� 

શક� છે અથવા કોઈપણ સેવાને સમાપ્ત કર� શક� છે. ઉપરોક્ત પ�ર�સ્થિત 

હોવા છતા,ં જો બ�કનો અ�ભ�ાય છે ક� સેવાઓ ચા� ુરાખવી બ�કના �હત માટ� 

અ��ુૂળ નથી તો �ાહક સ્વીકાર� છે અને સમંત થાય છે ક� બ�ક કોઈપણ 

સમયે નો�ટસ આપ્યા વગર બ�ક પાસે રહ�લા સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકારના 

સજંોગોમા ંસેવાઓને બધં/સશંોિધત/રદ/સમાપ્ત કર� શક� છે. આવા ખાતા 

બધં થવાથી અથવા સેવાઓની સમા�પ્તથી ઉ�વતા કોઈપણ પ�રણામો માટ� 

બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�. 

બ�ક તેના િવશેષાિધકારથી, અને ઉપરોક્ત માટ� કોઈપણ �વૂર્�હ વગર અને 

ઉપરાતં જો આવી વ્ય�ક્તના �. એક કરોડ અને તેથી વ� ુ�લૂ્યના ચેકને 

નાણાકં�ય વષર્મા ંચાર ક� તેથી વ� ુ�સગંોએ તે ખાતામા ં�રૂતા ફંડના 

અભાવે અસ્વી�ૃત કરવામા ંઆવ્યા હોય તો ચા� ુખા� ુ,ં બચત ખા� ુ ંઅથવા 

ઓવર�ાફ્ટ ખા� ુ ંધરાવતી વ્ય�ક્ત�ુ ંખા� ુ ંબધં કર� શક� છે, જો ક� બ�ક એવા 

વ્ય�ક્તને નો�ટસ આપશ ેક� ��ુ ંખા� ુ ં�ી� ચેકનો અસ્વીકાર થયા પછ� બધં 

થઈ શક� છે. �ાહક ગમે ત્યાર� તે�ુ ંખા� ુ ંબધં કર� શક� છે અથવા કોઈપણ 

સેવાઓનો લાભ લેવા�ુ ંબધં કર� શક� છે. 

�યા ં�ધુી �ાહક �ારા બ�કને �કૂવવાપા� તમામ ચા� સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંન 



આવ ેત્યા ં�ધુી બ�ક ખા� ુ ંબધં કરવા માટ� ઇનકાર કરવા હકદાર રહ�શ.ે બ�ક 

�ાહકન ેતે તાર�ખની �ણ કર� શક� છે ક� � �દવસે તે�ુ ંખા� ુ ંબધં કરવામા ં

આવશ ેઅને સેવા સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે કોઈપણ ખા� ુ ંબધં થવા પર, 

આવા ખાતા સાથે સકંળાયેલી સેવાઓ આપમેળે સમાપ્ત થઈ જશે. ખા� ુ ંબધં 

કરતી વખત ે�ાહક બ�કમા ંપરત ફરશ ેઅને/અથવા બ�કને લા� ુપડતા ં

તમામ ન�હ વપરાયેલ ચેકના પાના/કાડર્/ડ�મેટ �ચૂના �સ્લપના નાશની 

��ુષ્ટ કરશ.ે બ�કના કબ�મા ંઅથવા સભંાળમા ંરહ�લા કોઈપણ �ાહકના 

ફંડ/સપંિ�/ખાતા(ખાતાઓ)માથંી દાવો કરવાના બ�કના અિધકાર સાથે 

�વૂર્�હ વગર, અહ� �ાહક �બનશરતી, અપ�રવતર્નીય ર�તે અને કોઈપણ 

�તના િવલબં વગર સમંત થાય છે અને બ�કની લે�ખત માગં પર, ઉલ્લે�ખત 

ર�તે કોઈ પણ �કારનો દાવો કયાર્ િવના અથવા દલીલ િવના સા�બત 

કરવાની જ�ર વગર અથવા કોઈ કારણ દશાર્વ્યા વગર દાવો કર�લ કોઈપણ 

રકમ અથવા રકમો અથવા તેમા ંઉલ્લે�ખત રકમ માટ� બ�કની માગંના કારણો 

દશાર્વ્યા વગર બ�કને તાત્કા�લક �કૂવણી કરવા માટ� બાયંધર� આપે છે. 

જો ખા� ુ ંખોલવાની તાર�ખથી છ મ�હનાની �દર �ાહક �ારા ખા� ુ ંબધં 

કરવામા ંઆવે તો બ�ક તેના સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકારથી �ાહક પાસેથી ચા� 

વ�લૂી શક� છે. ખા� ુ ંબધં થયા પછ� ચેકના અસ્વીકારના કારણ ેબ�કને � કોઈ 

�કુસાન અથવા હાિન થઈ શક� છે તેની સામે �ાહક� બ�કને �કુસાની ભરપાઈ 

કરવી જોઈએ. 
 

18. ચેક �કુ અને ચેક 

બચત, ચા� ુખા� ુ ંઅથવા ઓવર�ાફ્ટ ખા� ુ ંધરાવતી વ્ય�ક્તઓન ેબ�ક �ારા 

�ચૂવવામા ંઆવેલા આવા ચા� પર ચેક �કુ �ર� કરવામા ંઆવી શક� છે. 

ચેક�કુ �ાહકન ેતેના મેઇ�લ�ગ સરનામા ંપર મોકલવામા ંઆવશે. બ�ક તેના 

િવશેષાિધકારથી કાયદા �જુબ અ�કુ �ાહકોને "સમકક્ષ" ચેક�કુ ઓફર કર� 

શક� છે. ઉપરાતં, જો આવી વ્ય�ક્તના ખાતામા ંપયાર્પ્ત ફંડના અભાવે 

નાણાકં�ય વષર્ દરિમયાન ચાર ક� તેથી વ� ુ�સગંો માટ� આવી વ્ય�ક્તના �. 

એક કરોડ અને તેથી વ� ુ�લૂ્યના ચેકનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવ્યો હોય તો 

બ�ક ચા�,ુ બચત અથવા ઓવર�ાફ્ટ ખા� ુ ંધરાવતી કોઈપણ વ્ય�ક્તને નવી 

ચેક�કુ આપવાનો ઇનકાર કરશ.ે બ�ક તેના િવશેષાિધકારથી ચા� ુખા� ુ ંબધં 

કરવા�ુ ંપણ િવચાર� શક� છે. િનવાસી િવદ�શી ચલણ (RFC) ખા� ુ ંધરાવતા 

�ાહકોને બ�ક ચેક�કુ �ર� કરશ ેનહ�. 

�ાહકોએ ચેક એવી ર�તે લખવા જોઈએ ક� �થી �ર� કયાર્ પછ� ફ�રફાર 

અટકાવી શકાય અને �ાહકની સહ� બ�કના ર�કોડર્માનંી સહ� સાથ ેમેચ થવી 

જોઈએ. ચેક પરનો કોઈપણ ફ�રફાર આવા દર�ક ફ�રફાર સામે �ાહકના 

હસ્તાક્ષર �ારા �મા�ણત થયેલ હોવો જોઈએ. બ�ક કોઈપણ ર�તે બદલાયેલ 

ચેકની �કૂવણીનો ઇનકાર કરવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે િસવાય ક� બ�ક 

પાસે ર�કોડર્ પરના ન�નૂા �જુબ �ાહક �ારા સ�ંણૂર્ સહ� હ�ઠળ ફ�રફાર 

�મા�ણત કરવામા ંન આવે. 
 

19. ચેક/�ાફ્ટ/પે ઓડર્ર �ડપો�ઝટ 

બ�ક કોઈપણ વ્ય�ક્ત પાસેથી �ાહકના ખાતામા ંજમા કરાવવા માટ� 

ચેક/�ાફ્ટ/પે ઓડર્ર (ત્યારબાદ આ િવભાગના હ�� ુમાટ� "ઇન્સ્�મેન્ટ" તર�ક� 

ઓળખાય છે) સ્વીકાર� શક� છે. �યા ં�ધુી લા� ુકાયદા �ારા અન્યથા 



ફર�જયાત ન હોય ત્યા ં�ધુી બ�ક� જમા કરનાર વ્ય�ક્તના અિધકાર પર �� 

કરવા જ�ર� નથી અથવા તેના માટ� બધંાયેલી નથી. 

�ાહકને ઇન્સ્�મેન્ટના સદંભર્મા ંહાલના ં�ક્લય�ર�ગ સમય માટ� બ�ક સાથ ે

તપાસ કરવા માટ� સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે. સ્થાિનક ઇન્સ્�મને્ટ આગામી 

કામકાજના �દવસ ે�કુવણી માટ� િનદ� િશત બ�કન ેર�ૂ કરવામા ંઆવશે. �બન-

સ્થાિનક ચેકો (ભારતમા ંઅથવા બહાર લખેલા) નાણાક�ય સેવા �રૂ� પાડતી 

બ�કો/પોતાની શાખાઓને કલેક્શનના આધાર� અથવા સીધા જ �કુવણી 

માટ�ની િનદ� િશત બ�કને મોકલવામા ંઆવશ ેઅન ેઆવા ઇન્સ્�મને્ટની આવક 

ફંડની �ા�પ્ત પછ� ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવશે. બ�ક આગામી અમલમા ં

�કુ�લ �ક્લય�ર�ગ સમયને પહ�ચી વળવા માટ� �ેષ્ઠ ધોરણે �યાસ કરશ ેઅન ે

િવલબંના પ�રણામ ેથયેલા કોઈપણ �કુસાન/જવાબદાર�ઓ માટ� જવાબદાર 

રહ�શે નહ�. ખાતામા ંિવદ�શી ચલણના ઇન્સ્�મેન્ટની ���ડટ FEMA સ�હતના 

તમામ લા� ુકાયદાઓ અન ેિવિનમય િનય�ંણ અન ેઆરબીઆઈ અથવા 

કોઈપણ િનયમનકાર� સ�ા સમયાતંર� િનદ� િશત કર� શક� તેવા િનયમોને 

આધીન રહ�શે. 

ઇન્સ્�મેન્ટ નાણાક�ય સેવા �રૂ� પાડતી બ�ક/પોતાની શાખા �ધુી પહ�ચે તેની 

ખાતર� કરવા માટ� બ�ક તમામ જ�ર� કાળ� લેશ,ે જો ક� નાણાક�ય સેવા �રૂ� 

પાડતી બ�કો/પોતાની શાખાઓને કલેક્શનના આધાર� મોકલવામા ંઆવેલ 

ઇન્સ્�મેન્ટ કા ંતો માગર્મા ં�મુાવી દ� છે અથવા બ�ક �ારા ફંડ �ાપ્ત થ�ુ ંનથી 

આવા �કસ્સામા ંબેક જવાબદાર રહતી નથી. આવા સજંોગોમા,ં બ�ક નાણાક�ય 

સેવા �રૂ� પાડતી બ�ક/ �કુવણી માટ�ની િનદ� િશત બ�ક સાથ ેફોલોઅપ 

કરવાની કોઈ જવાબદાર� �તગર્ત નથી અન ે�ાહક� આગળની કાયર્વાહ� માટ� 

ઇન્સ્�મેન્ટ �ર� કરનારનો સપંકર્ કરવાની જ�ર છે. 

જો નાણાક�ય સેવા �રૂ� પાડતી બ�ક/�કુવણી માટ�ની િનદ� િશત બ�ક/પોતાની 

શાખા �ારા તેના માટ�ના ફંડ ખાતામા ંજમા થયા પછ� ઈન્સ્�મેન્ટ પરત 

કરવામા ંઆવ,ે તો બ�ક ઈન્સ્�મેન્ટની રકમ અન ેચા�, જો કોઈ હોય તો, 

આગોતર� �ચૂના િવના ખાતામાથંી ઉધાર કરશ.ે  

બ�ક કોઈપણ કરાર આધા�રત જવાબદાર�ઓ માટ� જવાબદાર અથવા પા� 

રહ�શે નહ�, � ખાતામા ંઅગાઉની રકમ જમા કરવાના આધાર� �ાહક �ારા 

સ્વીકારવામા ંઆવી હતી. �ાહક તે જ �દવસ ે�ક્લયરન્સ માટ� વ� ુ�લૂ્યના 

�ક્લય�ર�ગમા ંભાગ લેતી શાખા પર લખેલા વ� ુ�લૂ્યના ઈન્સ્�મને્ટન ેજમા 

કરાવી શક� છે. વ� ુ�લૂ્યના �ક્લય�ર�ગ માટ� મોકલવામા ંઆવે ત�ેુ ંકોઈ 

ઈન્સ્�મને્ટ જમા કરાવતી વખત,ે �ાહક� �ડપો�ઝટ �સ્લપ પર તે જ જણાવ�ુ ં

જોઈએ, �થી વ� ુ�લૂ્યના �ક્લય�ર�ગ માટ� તેની સાથેના ઈન્સ્�મને્ટન ે

ઓળખવામા ંબ�કને મદદ મળે. બ�ક આવી �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરવા માટ� 

તમામ જ�ર� પગલા ંલેશે. જો બ�ક, તેના િનય�ંણ બહારના કારણોને લીધ,ે 

�ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંઅસમથર્ હોય, તો બ�ક �ાહકન ેથતા કોઈપણ 

�કુસાન માટ� જવાબદાર રહ�શે નહ�. �ાહક� આ સેવા માટ� હાલની માગર્દિશ�કા 

માટ� બ�કમા ં�છૂપરછ કરવી જોઈએ. બ�ક કોઈપણ �કુસાન માટ� જવાબદાર 

અથવા પા� રહ�શે નહ�, �મા ંનીચેના કારણોસર પ�રણામી �કુસાનનો 

સમાવેશ થાય છે, પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત નથી:(જો �ડપોઝીટ �સ્લપ પર 

લખેલા ખાતા નબંરની સ્પષ્ટતા/ઓવરરાઈટ�ગના અભાવે થાપણદારના 

ખાતા િસવાયના ખાતામા ંઇન્સ્�મને્ટની રકમ જમા કરવામા ંઆવે તો); અથવા 

(iii) કોઈપણ કારણોસર �ક્લય�ર�ગ માટ� ઇન્સ્�મેન્ટ ને આગળની ���યામા ંલઈ 



જવામા ંિવલબંને કારણ;ે �ડપો�ઝટ �સ્લપ સાથે ઇન્સ્�મને્ટ જોડવામા ંઆવ્�ુ ંહ�ુ ં

ક� નહ� તે �ગ ેકોઈ િવવાદના �કસ્સામા,ં બ�કનો િનણર્ય �િતમ અન ે

બધંનકતાર્ રહ�શે. 

જો ઇન્સ્�મને્ટની આવક વ�લૂવામા ંઆવતા કલેક્શન ચા� કરતા ઓછ� હોય 

અન/ેઅથવા એવા સ્થાનના સદંભર્મા ં�યા ંબ�કની કોઈપણ બ�ક સાથ ેકોઈ 

વ્યવસ્થા નથી તો સ્થાિનક ના હોય તેવા ક્લીય�ર�ગ પર લખવામા ંઆવેલ 

ઇન્સ્�મેન્ટની સ્વી�ૃિતનો ઇનકાર કરવા માટ� બ�ક હકદાર છે. 

બ�ક અન ે�ાહક વચ્ચેની વ્યવસ્થા �જુબ, �ાહક �ારા લખવામા ંઆવેલ અન ે

બ�કની કોઈપણ શાખામા ં�કૂવવાપા� ચેક,  આવી ર�ૂઆતના સમયે અન ે

તાર�ખે બ�કની કોઈપણ શાખામા ંઆવા ચેકની ર�ૂઆતન,ે આવા સમયે અન ે

ડ�ટાના આધાર� િનદ� િશત શાખામા ંચેકની અસરકારક ર�ૂઆત માનવામા ં

આવશે. 
 

20. ચેક પરત 

જો ખાતામા ંચેક �ક્લયરન્સ માટ� બ�કને ર�ૂ કરવામા ંઆવે ત્યાર� બ�કના 

ર�કોડર્મા ંદશાર્વેલ બાક� રકમની સમકક્ષ સમ� ચેકની રકમ ઉધાર કરવા માટ� 

અ�રૂ� ુ ંબેલેન્સ હોય તો બ�ક કોઈપણ ચેક પરત કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શે 

નહ�, તેમ છતા,ં તે જ તાર�ખે, �ક્લય�ર�ગની રકમ મેળવવાથી, જમા રોકડ 

વગેર�ને કારણ ેખાતામા ંઅન્ય સમયે પયાર્પ્ત બેલેન્સ હોઈ શક� છે. બ�ક 

કોઈપણ કારણોસર, �કૂવ્યા વગર પરત કરવામા ંઆવે છે તેવા ચેક િવશે 

�ાહકન ે�ણ કરવા માટ� જવાબદાર નથી અથવા બધંાયેલી નથી. 
 

21. અ�રૂ�ુ ંફંડ 

�યાર� �ાહક પાસે તનેા �ારા લખવામા ંઆવેલ ચેકની રકમન ેઆવર� 

લેવા અથવા અન્ય કોઈપણ ઉધાર માટ� ખાતામા ં�રૂ� ુ ંફંડ ન હોય, ત્યાર� 

તેનાથી િવપર�ત �ાહક �ારા �ર� કરાયલેી કોઈપણ �ચૂનાન ેધ્યાનમા ં

લીધા િવના બ�ક ચેક અથવા ડ��બટન ેઅ�રૂતા ફંડની વસ્� ુગણી શક� છે. 
 

22. સર�રાશ િ�માિસક બેલેન્સ 

�ાહક� બ�ક �ારા સમયાતંર� િનધાર્�રત કર�લ મયાર્દા �જુબ તેના ખાતામા ં

લ��ુમ સર�રાશ િ�માિસક બેલેન્સ �ળવ�ુ ંજ�ર� છે. સર�રાશ િ�માિસક 

બેલેન્સની ગણતર� ખાતાના દ� િનક �િતમ બેલેન્સને ઉમેર�ને અને ક�લેન્ડર 

િ�માિસકના �થમ �દવસથી તે ક�લેન્ડર િ�માિસકના છેલ્લા �દવસ દરિમયાન 

ખા� ુ ંસ��ય હોય તેવા �દવસોની �ુલ સખં્યા સાથે ભાગાકાર કર�ન ેકરવામા ં

આવ ેછે. સિવ�સ ચાજ�સ, �મ ક� બ�ક �ારા િનધાર્�રત અથવા ��ૂચત કરવામા ં

આવ ેછે, તે જ�ર� લ��ુમ સર�રાશ િ�માિસક બેલેન્સ ન �ળવવાના આધાર� 

ગણવામા ંઆવે છે. 
 

23. ચા� અને વ્યાજ 

�ાહક(�ાહકો) જવાબદાર રહ�શે અન ેખાતાના સબંધંમા ંઅથવા સમયાતંર� 

�ચૂવ્યા �જુબ કોઈપણ સેવાઓ માટ�ના તમામ ચા� �કૂવવા�ુ ંવચન આપે 

છે. વ્યાજની ગણતર� દસમી (10મી) અન ેદર�ક ક�લેન્ડર મ�હનાના છેલ્લા 

�દવસ વચ્ચેના લ��ુમ જમા બેલેન્સ પર અન ેમા� સમ� રકમ પર 

કરવામા ંઆવે છે. 

બચત ખાતામા ંવ્યાજ માિસક ઉપા��ત કરવામા ંઆવશે અન ેઅધર્-વાિષ�ક 



ધોરણ ે�કૂવવામા ંઆવશ.ે 

બચત અન ે�દુતી થાપણના ખાતા પર �કૂવવાપા� વ્યાજ બ�ક �ારા સમય-

સમય પર, તેના સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકાર અન ેલા� ુકાયદા �જુબ ન�� કરવામા ં

આવે તેવા દર અથવા દરોએ હશે. તે સમયાતંર� (વધી અન ેઘટ� શક� તેમ 

બનંે) બદલાઈ શક� છે. 

�ાહકના ખાતામા ંઅ�રૂતા બેલેન્સના �કસ્સામા,ં બ�ક પાસ ેખાતામા ંજમા થઈ 

શક� તેવી રકમ પર ચા�ની મયાર્દા �ધુીનો �વૂાર્િધકાર રહ�શે. બ�ક આ રકમને 

તે જ ખાતામા ંઅથવા �ાહકના અન્ય કોઈપણ ખાતામાથંી અ�ગુામી જમા 

રાિશમાથંી (�િશક અથવા સ�ંણૂર્) વ�લૂ કરવાનો અિધકાર અનામત રાખે 

છે. બ�ક �ાહકના કોઈપણ ખાતામા ંપડ�લી કોઈપણ જમા રાિશમાથંી �ાહકને 

કોઈપણ પહ�લા ક� પછ�થી-નો�ટસ આપ્યા વગર તેના ચા� વ�લૂવા માટ� 

હકદાર હશ,ે અન ેબ�ક પણ આવી વ�લૂાતન ેકારણે ચેકના કોઈપણ ર�તે 

પરત આવવા માટ� જવાબદાર રહ�શે નહ�. 

કાડર્ના ઉપયોગના પ�રણામ ે�કૂવવાપા� કોઈપણ ચા�, સરકાર� ચા�, ડ�ટુ� 

અથવા ડ��બટ અથવા કરની સ�ંણૂર્ જવાબદાર� �ાહકની રહ�શે અન ેજો �ાહક 

પર આવા ચા� લાદવામા ંઆવ,ે તો બ�ક આવા ચા�, સરકાર� ચા�, ડ�ટુ� 

અથવા કર ખાતામાથંી ડ��બટ કરશે. �ાહક આથી બ�કન ેખાતામાથંી કપાત 

કરવા માટ� અિધ�ૃત કર� છે અન ેકાડર્ના સબંધંમા ં�ાહકને બાક� હોય તેવા 

નાણા ંએક� કરવામા ંબ�ક � કોઈપણ ખચર્ (કાયદા �ારા પરવાનગી 

આપવામા ંઆવેલી મયાર્દા વગર વાજબી વક�લની ફ� સ�હત) કર� છે તેની 

સામ ેબ�કને વળતર આપવાની બાયંધર� આપે છે. 
 

24. ફંડ �ાન્સફર 

�ાહક સબંિંધત ખાતામા ં�રૂતા ફંડ વગર અથવા ઓવર�ાફ્ટની મ�ૂંર� માટ� 

બ�ક સાથે પહ�લેથી હોય તે વ્યવસ્થા વગર ફંડ સ્થાનાતં�રત કરવાનો �યાસ 

કરશ ેનહ�. 

બ�ક, તેના િવશેષાિધકારથી, �ાહકની �વૂર્ મ�ૂંર� અથવા �ચૂના વગર 

ફંડ/���ડટ �િુવધાની અપયાર્પ્તતા હોવા છતા ંપણ �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કર� 

શક� છે અને બ�ક વ�લૂ કર� શક� તેવા દર� �ાહક� પ�રણામી 

ઓવર�ાફ્ટ/એડવાન્સ/���ડટ અને તેના પરના તમામ સબંિંધત ચા� અને 

વધારાની રકમ પર વ્યાજની �કુવણી વ્યાજ સાથે કરવી પડશે.  

ફન્ડ �ાન્સફર માટ�ની િવનતંીઓ સીધી �ાહક પાસેથી �બ�મા ં�ાપ્ત થતી 

નથી તેની સાથે અિધ�ૃત હસ્તાક્ષરકતાર્/�ાહક �ારા સહ� કર�લ ચેક સાથે હોવો 

આવશ્યક છે. 

બ�ક તમામ અથવા કોઈપણ �કૂવણી કરવા માટ�ની �કૂ અથવા કોઈપણ 

કારણસર મોડ� �કૂવણી કરવા માટ�ની કોઈપણ �કૂ માટ� જવાબદાર રહ�શે 

નહ�. 
 

25. ઉપાડ માટ� �ચૂનો 

બ�ક તેના સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકારથી તેના �ાહકોને શાખા અથવા વૈક�લ્પક 

માધ્યમો �ારા ઉપાડ માટ� �ચૂનો આપવાની �િુવધા �રૂ� પાડ� શક� છે. દર�ક 

�ચૂના માટ� �ાહક� તે રકમનો ઉલ્લેખ કરવો પડશે � તેના ખાતામાથંી બ�ક 

સાથેના અન્ય ખાતામા ંઅથવા �ાફ્ટ �ારા �ાન્સફર કરવા માટ� ઉધાર કરવામા ં

આવશ.ે �ાહક એ �િુનિ�ત કરવા માટ� જવાબદાર છે ક� � તાર�ખે ઉપાડની 



�ચૂનાઓ અમલમા ં�કુવામા ંઆવશે તે તાર�ખે સબંિંધત ખાતામા ં�રૂ� ુ ંફંડ 

ઉપલબ્ધ છે. બ�ક, તેના િવશેષાિધકારથી, �ાહકની �વૂર્ મ�ૂંર� અથવા �ચૂના 

િવના ફંડ/���ડટ �િુવધાની અપયાર્પ્તતા હોવા છતા,ં ઉપાડની �ચૂનાઓ�ુ ં

પાલન કર� શક� છે અને �ાહક� પ�રણામી ઓવર�ાફ્ટ/એડવાન્સ/���ડટ અને 

તેના પરના તમામ સબંિંધત ચા� અને વધારાની રકમ પર�ુ ંવ્યાજ બ�ક 

વ�લૂ કર� શક� તેવા દર� વ્યાજ સાથે �કૂવ�ુ ંપડશે.  

બ�ક તમામ �ચૂનાઓ અથવા કોઈપણ �ચૂનાઓને અમલમા ં�કુવામા ં�કૂ 

અથવા કોઈપણ કારણોસર મોડા �ચૂનો મેળવવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. 
 

26. બેલેન્સ કરતા વ� ુઉપાડવાળા ખાતા 

જો કોઈપણ કારણોસર ખાતામા ંઉધાર�લ રાિશ હોય, તો �ાહક બ�કના 

�વતર્માન દર અને પ�િત અ�સુાર વ્યાજ અને અન્ય ચા� �કૂવવા અને 

ભોગવવા માટ� બાયંધર� આપે છે અને તે જ �દવસે ખાતા�ુ ંિનયમન કરશે, 

િસવાય ક� �યા ં�ધુી બ�ક ચો�સ અપવાદ�ુ ંિનમાર્ણ કર�. NRI/PIO/OCB  

ના �ાહકન ેઓવર�ાફ્ટ �િુવધા આર.બી.આઈ(RBI) �ારા સમયાતંર� 

િનધાર્�રત અથવા િનયત કર�લા િનયમોન ેઆધીન રહ�શે. 
 

27. ખાતા�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 

દર�ક ખાતા માટ� ખાતા�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ બ�ક �ારા તેના સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકારથી 

િનધાર્�રત સમયાતંર� �ર� કરવામા ંઆવશ.ે �ાહક સ્વીકાર� છે ક� બ�ક �ારા 

તેન ેમોકલવામા ંઆવેલા ખાતાના સ્ટ�ટમને્ટ પર બ�ક વતી સહ� ન કર� શક�. 

જો �ાહકન ેબ�ક �ારા તમેન ેઆપવામા ંઆવેલી ખાતાની મા�હતીમા ંકોઈ 

�લૂ જણાય તો તેણે ખાતા�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ �ાપ્ત થયાના બે (2) અઠવા�ડયાની 

�દર ત ે�જુબ બ�કન ે�ણ કરવી જોઈએ, અને આમ કરવામા ંિનષ્ફળતા 

�ાહક �ારા સ્વીકારવામા ંઆવી હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવશ.ે જો �ાહકન ેતેના 

કોઈપણ ખાતા પરના કોઈપણ વ્યવહારની �ણ થાય ક� � તેના �ારા માન્ય 

ર�ત ેઅિધ�ૃત ન હોય, તો તેણે તરત જ બ�કને �ણ કરવી જોઈએ. બ�ક આ 

�લૂન ેતાત્કા�લક �ધુારવા અને આવી �લૂન ેકારણે ઉ�વતા કોઈપણ વ્યાજ 

અથવા ચા�ન ેસમાયો�જત કરવાનો �યાસ કરશ,ે પરં� ુત ેઆમ કરવા માટ� 

બધંાયેલ નથી. જો કોઈપણ સમય ેકોઈપણ કારણસર બ�ક ખાતા સ્ટ�ટમેન્ટમા ં

ફરક જોવા મળે તો તેન ે�ધુારવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે. આવા 

કોઈપણ શકંાસ્પદ ઉધાર/ઉપાડ િવશ ેબ�કન ે��ૂચત કરવા માટ� �ાહક 

તરફથી કોઈપણ િવલબં, �લૂ, �કૂ અથવા અવગણનાન ેકારણે ઉ�વતા 

કોઈપણ પ�રણામ માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ� અન ેકોઈપણ પ�રણામ 

અથવા ઉ�વતા �કુસાન માટ� એકમા� �ાહક જ જવાબદાર રહ�શે. જો �ાહક 

સ્ટ�ટમેન્ટની તપાસ કરવામા ંઅથવા સમસ્યાની �ણ કરવામા ંિવલબં કર� 

છે, તો ત ે

સમસ્યાનો ઉક�લ લાવવાની બ�કની ક્ષમતાન ેઅસર કર� શક� છે. �ાહક 

સ્ટ�ટમેન્ટ અન/ેઅથવા અન્ય દસ્તાવજેો/મા�હતી તયૈાર કરવા અન ેમેઇલ 

કરવા માટ� �તૃીય પક્ષ/િવ��તાઓની સેવાઓન ેમેળવવા અન ેતનેો 

ઉપયોગ કરવા માટ� બ�કને અિધ�ૃત કર� છે. મેલમા ંખોવાયેલા સ્ટ�ટમેન્ટ માટ� 

બ�ક જવાબદાર નથી. 

જો જ�ર� હોય તો �ાહક� �ુ�પ્લક�ટ સ્ટ�ટમેન્ટ માટ� બ�કનો સપંકર્ કરવો જોઈએ. 

બ�ક તરફથી ઈમલે એકાઉન્ટ અથવા અન્ય ઈલેક્�ોિનક ર�સીિવ�ગ 



કોમ્�િુનક�શન િસસ્ટમ્સ/સવર્ર પર મોકલવામા ંઆવેલા સ્ટ�ટમેન્ટ અથવા 

સદં�શાઓ સ�ંણૂર્પણે �ાહકના પોતાના જોખમ ેછે અને જો તે ખોવાઈ �ય, 

ખોટ� ર�ત ે�ાપ્ત થઈ �ય અથવા ખોટા ઈ-મેલ પર મોકલવામા ંઆવ ે

અથવા તને ે�તૃીય પક્ષો �ારા ઍક્સસે કર� શકાય ત્યાર� આવા �ાન્સિમશન 

માટ� બ�ક જવાબદાર અથવા પા� નથી અને હોઈ શક� ન�હ. કોઈપણ 

વૈક�લ્પક માધ્યમો (ઈન્ટરનેટ બ��ક�ગ અથવા ઈમઈેલ સ�હત પરં� ુતેના 

�ધુી મયાર્�દત નથી) �ારા �ાહકન ેમોકલવામા ંઆવેલા સ્ટ�ટમેન્ટ/સદં�શાઓ 

જો બ�કમા ંઉપલબ્ધ ર�કોડર્ સાથ ેકોઈપણ કારણોસર મેળ ખાતા નથી તો તે 

સજંોગોમા ંત ેપછ�થી ઉપલબ્ધ રહ�શ.ે �ાહક �ુ�પ્લક�ટ સ્ટ�ટમેન્ટ �ર� કરવા 

માટ� બ�ક �ારા અમલમા ં�કુવામા ંઆવલેા કોઈપણ ચા� �કૂવવા માટ� 

સમંત થાય છે. 
 

28. �કુવણી રોકવી 

એ �િુનિ�ત કરવાની �ાહકની જવાબદાર� છે ક� �કુવણી રોકવાની �ચૂનાઓ 

સીધી બ�કને ફોન બ��ક�ગ �ારા, શાખાના કાઉન્ટર પર અથવા વૈક�લ્પક માધ્યમો 

પર સેવાઓ પર �કુવણી રોકવાની �િુવધા �ારા આપવામા ંઆવે. બ�કને 

અન્ય કોઈપણ માધ્યમ �ારા મોકલવામા ંઆવેલ �કુવણી રોકવાની 

�ચૂના(ઓ) માટ�, આવી �કુવણી રોકવાની �ચૂના(ઓ) પર ���યા ના થવી 

અથવા િવલ�ંબત ���યા માટ� અને તેના કારણે ઉ�વતા કોઈપણ પ�રણામી 

�કુસાન માટ�, અને આવા �કુવણી અટકાવવાની �ચૂના(ઓ) �ારા આવર� 

લેવામા ંઆવેલ ચેક(ચેકો) ના �ક્લયરન્સ માટ� બ�ક જવાબદાર અથવા પા� 

રહ�શે નહ�. સ�ંકુ્ત કામગીર� માટ� સચંાલન આદ�શ ધરાવ�ુ ંકોઈપણ ખાતા 

માટ�, �કુવણી રોકવાની �ચૂનાઓ પર એ જ ર�તે હસ્તાક્ષર હોવા આવશ્યક છે 

� ખાતાના સચંાલનમા ંલા� ુપડ� છે. 

�યાર� બ�ક વૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા �કુવણી રોકવા માટ�ની તમામ �ચૂનાઓ 

સ્વીકાર� છે, ત્યાર� તે �ાહક તરફથી લે�ખત �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરવાનો આ�હ 

રાખી શક� છે. જો ક�, આ સજંોગોમા,ં બ�ક કોઈપણ લે�ખત �ચૂનાઓ �ાપ્ત કયાર્ 

િવના �કુવણી રોકવાની �ચૂનાઓને માન્ય ગણે છે, �ના પ�રણામે �ાહક 

અથવા �તૃીય પક્ષને કોઈપણ �કુસાન અથવા હાિન થાય છે, તેના માટ� બ�ક 

જવાબદાર રહ�શે નહ�. ચેકના �ક્લય�ર�ગ અથવા તેના કોઈપણ પ�રણામો �ના 

માટ� બ�ક �ારા �કુવણી રોકવાની �ચૂનાઓ �ાપ્ત થઈ છે - જો આવી 

�ચૂનાઓ સ્વીકાયર્ માધ્યમ �ારા ન હોય અને/અથવા સચંાલન આદ�શ �જુબ 

હસ્તાક્ષર કરવામા ંન આવ્યા હોય અને /અથવા �ચૂનાઓ તે તાર�ખે �ાપ્ત 

થાય છે � ચેક(ચેકો) �ક્લય�ર�ગમા ં�ાપ્ત થયાની તાર�ખથી બે કામકાજના 

�દવસો પછ� હોય તો તેના માટ� બ�ક જવાબદાર અથવા પા� રહ�શે નહ�. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� એકવાર સ્વીકાર�લી �કુવણી રોકવાની �ચૂના રદ કર� 

શકાતી નથી. 
 

29. િવદ�શી િવિનમય વ્યવહારો અન ેિવિનમય દર 

લા� ુપડતા િવિનમય દર સ�હત �મા ંિવદ�શી િવિનમય સામેલ છે તેવા 

ખાતામા ંકરવામા ંઆવતા તમામ વ્યવહારો RBI/Gol/FEDAI �ારા �ર� 

કરાયલે િનયમન માટ�ની માગર્દિશ�કા �જુબ હશે અને આ સદંભ� બ�કનો 

િનણર્ય �િતમ અને બધંનકતાર્ રહ�શ.ે 
 

30. િવદ�શથી મળેવલેી રકમ 



ભારતની બહારના કોઈપણ ખાતામા ંમેળવવામા ંઆવેલી કોઈપણ રકમ માટ�, 

�ાહક�, બ�કની કોઈપણ �ચૂના િવના, બ�કને તેના માટ��ુ ંકારણ/હ��,ુ બ�કને 

જ�ર� હોય તેવા �રુાવા અથવા �રુાવા સાથ ેજણાવ�ુ ંજોઈએ. 

 
ઘર �ગણે બ��ક�ગ સેવાઓ અને �ોપ બોક્સ સેવાઓ 

�ાહક સમંત થાય છે ક� ઘર �ગણે બ��ક�ગ સેવાઓ અને �ૉપ બૉક્સ સેવાઓનો 

લાભ લેવો એ નીચેના િનયમો અને શરતો તેમજ બ�કની સામાન્ય વ્યાપાર� શરતો 

અને બ�ક �ારા સમયાતંર� �ર� કરવામા ંઆવતા ખાતાઓના સચંાલન માટ�ના 

િનયમો તેમજ �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા અથવા અન્ય કોઈ સ�ાિધકાર� �ારા 

સમયાતંર� ર�ૂ કરાયેલા અથવા �ધુાર�લા શરતો અને િનયમોને આધીન છે. ઘર 

�ગણે બ��ક�ગ સેવાઓ અને �ોપ બોક્સ સેવાઓ માટ� િનયમો અને શરતો સમાિવષ્ટ 

હોવાના �કસ્સામા ંસબંિંધત રહ�શે. 
 

1. સામાન્ય શરતો 

ઘર �ગણે બ��ક�ગ સેવાઓ બ�ક �ારા િનધાર્�રત સમયે �ોડક્ટ ઑફ�ર�ગ 

�જુબ અને મા� બ�ક �ારા મ�ૂંર કરાયલેા �ાહકોને હાલની RBI 

માગર્દિશ�કાઓ સ�હત લા� ુકાયદાઓ �જુબ જ ઓફર કરવામા ંઆવી શક� છે. 

બ�ક તેના િવશેષાિધકારથી િનણર્ય લઈ શક� છે અને આ કારણ ેબ�ક આ 

સેવાઓ માટ� આ �કારના ચા� વ�લૂ કર� શક� છે. આ સેવાઓ �ાહકન ેતેના 

મેઇ�લ�ગ/ર�જસ્ટડર્ સરનામે ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશે. �ડ�લવર�/િપક-અપ 

િવનતંીઓ માટ� અન્ય કોઈપણ સરનામાનંી સ્વી�ૃિત મા� બ�કના 

િવશેષાિધકાર ("મેઇ�લ�ગ/મ�ૂંર સરના�ુ"ં) પર આધા�રત રહ�શે. આ 

સેવાઓનો લાભ લેવા માટ�, બ�ક �ારા માન્ય કોઈપણ વૈક�લ્પક માધ્યમ �ારા 

�ાહક તેમની િવનતંી બ�ક �ધુી પહ�ચાડ� શક� છે. આમા ંસામેલ કંઈપણ હોવા 

છતાપંણ બ�ક વૈક�લ્પક માધ્યમો, મેઈલ અથવા �ુ�રયર �ારા �ાપ્ત �ાહકની 

�ચૂનાઓને �મા�ણત કરવા; અથવા �ાહકના િપન/પાસવડર્/વપરાશકતાર્ 

આઈડ� અથવા અન્ય ઓળખની િવગતોનો ઉપયોગ કર�ન ે�ચૂનાઓ 

આપનાર વ્ય�ક્ત �ાહક છે ક� નહ� તે ચકાસવા માટ� જવાબદાર ક� બધંાયેલી 

રહ�શ ેનહ�. બ�ક વૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા �ાહક પાસેથી મળેલી �ચૂનાઓનો 

ર�કોડર્ �ળવી શક� છે, કારણ ક� બ�ક તેને યોગ્ય માને છે. 

�યાર� બ�ક વાજબી સાવચેતીઓનો ઉપયોગ કરશે, ત્યાર� આ સેવાઓ "કોઈ 

વોરંટ� ન�હ કોઈ જોખમ ન�હના ધોરણે" �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે. આ સેવાઓ 

સ્પષ્ટ શરતોને આિધન ઓફર કરવામા ંઆવે છે અને �દાન કરવામા ંઆવે 

છે ક� �મા ંબ�ક ખાતર� આપતી નથી ક� સેવાઓ ચો�સ સમય ે�દાન 

કરવામા ંઆવશે (બ�ક �ારા, �ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્ત �ારા અથવા અન્ય 

ર�તે) અને સેવાઓના કોઈપણ િવલબં અથવા �ુ�ુપયોગ થવા માટ� બ�ક 

કોઈપણ �કુસાન સહન કરવા માટ� જવાબદાર અથવા પા� રહ�શે નહ�. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� સેવાઓમાથંી ઉ�વતા કોઈપણ ખચર્ અથવા �કુસાન 

માટ� બ�કની �ાહક અથવા અન્ય કોઈપણ પક્ષકારો �ત્ય ેકોઈ જવાબદાર� રહ�શ ે

નહ� અને �ાહક આ સદંભર્મા ંબ�કને �કુસાનીની ભરપાઈ કરવા માટ� વ� ુ

સમંત થાય છે. 

આ સેવાઓ બ�ક �ારા �ુ�રયર/મેસેન્જર/મેલ �ારા અને બ�કને યોગ્ય લાગ ે

તેવા માધ્યમ �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવી શક� છે ("�ડ�લવર� પસર્ન"), િસવાય 



ક� �યા ંબ�ક� કોઈ માધ્યમનો ઉલ્લેખ કય� હોય અથવા �યા ં�ાહક� કોઈ 

ચો�સ માધ્યમ માટ� િવનતંી કર� હોય ( કોઈપણ વધારાના ચા� સાથે 

અથવા વગર) પછ� આવા ચો�સ ર�તે ઉલ્લે�ખત/િવનતંી કર�લા માધ્યમ 

�ારા આ સેવાઓ �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે. ઓળખના હ�� ુમાટ�, �ાહક� 

�ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્ત�ુ ંઓળખ કાડર્ કાળ��વૂર્ક તપાસ�ુ ંજોઈએ. 

�ાહક� �ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્તને બ�ક �ારા િન�દ�ષ્ટ કર�લા કોઈપણ 

�માણીકરણ દસ્તાવેજની નકલ બતાવવાની અથવા �દાન કરવાની જ�ર 

પડ� શક� છે. જો ક�, �ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્ત �ાહકની ઓળખનો આ�હ 

રાખવા અથવા તેની ચકાસણી કરવા અથવા �ાહકની સહ� ચકાસવા માટ� 

બધંાયેલા નથી. 
 

2. રોકડ/�ાફ્ટ �ડ�લવર� 

સમય સમય પર બ�ક �ારા �ાહકની િવનતંી �ાપ્ત થવા પર 

મેઇ�લ�ગ/મ�ૂંર સરનામા પર િનધાર્�રત મયાર્દામા ંરોકડ/�ાફ્ટ િવત�રત 

કરવામા ંઆવશે. �ાહક બ�કને ચેક નબંર જણાવશે �ની સામે રોકડ/�ાફ્ટ 

�ાહકન ેિવત�રત કરવામા ંઆવશે. �ચૂનાઓ મળવા પર, બ�ક તરત જ 

�ાહકના ખાતામાથંી આવી રકમ ઉધાર કરશે અને પછ� રોકડ/�ાફ્ટની 

�ડ�લવર�ની વ્યવસ્થા કરશ.ે 

�ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્ત (i) ચેક પરની સહ� �ાહકની છે ક� ક�મ તે 

ચકાસવા માટ�, અથવા (ii) ચેકની રકમના શબ્દોમા ંઅને �કડાઓમા ં

રકમમા ંકોઈ તફાવત હોય તો �ડ�લવર� �ણૂર્ કરવા માટ�, અથવા જો 

ચેકની રકમ બ�ક �ારા �ાપ્ત �ાહકની �ળૂ�તૂ િવનતંીથી અલગ હોય તો 

તેના માટ� જવાબદાર અથવા બધંાયેલ નથી. �ાહક� ખાતર� કરવાની જ�ર 

છે ક� ચેક તાર�ખ પછ�નો અથવા �ૂનો નથી. ઉપરાતં, ચેકની િવગતોમા ં

કોઈપણ મા�હતીમા ંફ�રફારના �કસ્સામા ં�ાહક� ફ�રફારને સ�ંણૂર્ અિધ�ૃતતા 

સાથે હસ્તાક્ષર કરવા જ�ર� છે. 

આવા ચેક પર કોઈપણ ફરકના �કસ્સામા,ં બ�ક હ� પણ �ાહક �ારા 

અગાઉ આપવામા ંઆવેલી ડ��બટની �ચૂનાઓન ેઅમલમા ં�કૂવા માટ� 

હકદાર રહ�શ.ે 

�ડ�લવર� સમયે મેઇ�લ�ગ/મ�ૂંર કર�લા સરનામા ંપર �ાહકની હાજર� ન 

હોવા સ�હત પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત નહ� એવા કોઈપણ કારણસર બ�ક 

�ાહકન ેરોકડ/�ાફ્ટની �ડ�લવર� ન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શે નહ�. 

રોકડ/�ાફ્ટની �ડ�લવર� ન થવાના �કસ્સામા,ં તેના માટ� ���ડટ અને 

ચા�ની ���યા બ�ક �ારા તે જ �દવસે અથવા પછ�ના કામકાજના �દવસે, 

બ�કના સ�ંણૂર્ િવશેષાિધકારથી કરવામા ંઆવશે અને ખાતામા ંજમા 

થવામા ંિવલબંને કારણે કોઈપણ ચેક પરત કરવા માટ� બ�ક જવાબદાર 

રહ�શ ેનહ�. 

ભૌિતક સ્વ�પે ચલણ (રોકડ અથવા અન્ય વ્યાખ્યાિયત �પ તર�ક� બાકાત 

છે) ભારતની બહાર િવત�રત કર� શકાશે નહ� અને કરવામા ંઆવશે નહ� 

અને બ�ક �ારા લા� ુકર� શકાય તેવી ભૌગો�લક મયાર્દાઓને આધીન 

રહ�શ.ે �ાપ્ત દર�ક ચો�સ િવનતંી �ને બ�ક યોગ્ય ગણી શક� છે તેના માટ� 

બ�કના અિધકારોન ેમયાર્�દત કયાર્ િવના, તે એન.આર.આઈ માટ� આવી 

વ્ય�ક્તગત હાજર�ની આવશ્યકતાઓન ેપણ આધીન રહ�શ.ે 
 



3. રોકડ/ચકે િપક-અપ 

સમયે સમયે, �ાહકની િવનતંી પર અને બ�કના િવશેષાિધકારથી 

મેઇ�લ�ગ/મ�ૂંર સરનામા પરથી બ�ક �ારા િનધાર્�રત કર�લી મયાર્દામા ંરોકડ 

લેવામા ંઆવશે. �ાહક પાસેથી િપક-અપ માટ�ની �ચૂનાઓ �ાપ્ત કયાર્ પછ�, 

બ�ક મેઇ�લ�ગ/મ�ૂંર કર�લ સરનામાની �લુાકાત લેવા માટ� �ડલીવર� કરનાર 

વ્ય�ક્તની વ્યવસ્થા કરશે. �ાહક� �ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્તને રોકડ/ચેક અને 

ભર�લી �ડપો�ઝટ �સ્લપ આપવાની રહ�શે. �ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્ત �ાહક 

પાસેથી સ્વીકાર કરતી રસીદ તર�ક� કામચલાઉ રસીદ �ર� કરશે અને 

ત્યારબાદ બ�કના અિધ�ૃત અિધકાર�ઓને �ડપો�ઝટ �સ્લપ અને રોકડ/ચેક 

સ�પશે. 

રોકડ થાપણની રકમ અથવા ચેક બ�ક �ારા ચકાસણીને આધીન રહ�શે અને આ 

ચકાસણી કર�લ રકમ �િતમ અને �ાહક માટ� બધંનકતાર્ રહ�શે. થાપણો માટ�ની 

જમા રકમ �ાહકને રોકડ થાપણોના �કસ્સામા ંઅને �કુવણી કરનાર બ�ક �ારા 

તે યોગ્ય ર�તે �કૂવવામા ંઆવ્યા પછ� ચેક �ડપો�ઝટના �કસ્સામા ંનીચેના 

કામકાજના �દવસ દરિમયાન ઉપલબ્ધ થશ ે

�ડપોઝીટ સમયે �ડ�લવર� વ્ય�ક્ત �ારા આપવામા ંઆવેલી સ્વી�ૃિત મા� તે જ 

દશાર્વશે � �ાહક� �ડપોઝીટ ક�ુ� છે અને તે બ�કને જવાબદાર રહ�શે નહ�. જો 

આવી થાપણોમા ંગદં�, ફાટ�લી નોટો હોય, તો આવી થાપણોની સ્વી�ૃિત કરન્સી 

નોટ �રફંડ િનયમો અ�સુાર આરબીઆઈ �ારા �િતમ સ્વી�ૃિત અન ેવળતરને 

આધીન રહ�શે. િવદ�શી ચલણની રોકડ/ચેકની થાપણો અથવા અન્ય કોઈપણ 

થાપણો, � અસ્વીકાયર્ છે, તે �ાહકની �ક�મત, જોખમ અને જવાબદાર� પર 

પરત કરવામા ંઆવશે. 
 

4. િવદ�શી િવિનમય (ફોર�ક્સ) �ડ�લવર�/િપક-અપ 

બ�ક િવશેષાિધકારથી �ાહકની િવનતંી પર, �ાહકન ેઆપેલ સલાહ �જુબ, 

FEMA, આરબીઆઈની માગર્દિશ�કા અને આવી શરતો સ�હત તમામ હાલના 

કાયદાઓન ેઆધીન �ાહક પાસેથી લેવા અને પહ�ચાડવા માટ� રોકડમા ં

ફોર�ક્સ અને/અથવા �વાસી ચેકની �ડ�લવર�/િપક-અપ કરવાની વ્યવસ્થા 

કર� શક� છે � બ�ક �ારા સમયાતંર� ��ૂચત થઈ શક� છે. 

આ સેવા �ાહકોને બ�કના અિધ�ૃત એજન્ટો �ારા અથવા મની ચેન્જર તર�ક� 

કાયર્ કરવા માટ� આરબીઆઈ �ારા અિધ�ૃત કોઈપણ સ્વત�ં સેવા �દાતા 

�ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવી શક� છે. 
 

5. �ોપ બોક્સ સેવા 

આ સેવા �ારા બ�કની સાઈટ પર �સ્થત �ોપ બોક્સ પર સ્થાિનક ચલણના 

ચેકઅને �ચૂનાઓ સ્વીકારવામા ંઆવે છે. આ સેવા ફક્ત �ાહકની �િુવધા 

માટ� �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે અને તેણ ેતેનો લાભ લેતા પહ�લા આ સેવા 

માટ�ની માગર્દિશ�કા/િનયમો અને શરતો િવશ ે�છૂપરછ કરવી જોઈએ. 

�ૉપ બૉક્સમા ંજમા કરવામા ંઆવેલ ઈન્સ્�મેન્ટ યોગ્ય ર�તે લખા�ુ ંજોઈએ 

અને તેની સાથે જોડાયેલ �ડપો�ઝટ �સ્લપ સાથે જમા કરાવ�ુ ંજોઈએ. �યાર� 

ઈન્સ્�મેન્ટ અ��ંુૂ હોય, યોગ્ય ર�તે લખવામા ંન આવ્�ુ ંહોય અથવા RBI ના 

િનયમો અ�સુાર �રૂતા �રુાવા અથવા દસ્તાવેજો સાથે સમિથ�ત ન હોય 

અથવા બ�ક �ારા અસગંત અથવા અપયાર્પ્ત હોવા�ુ ંજણાય ત્યાર� બ�ક �ૉપ 

બૉક્સમા ંજમા કરવામા ંઆવેલા કોઈપણ ઈન્સ્�મેન્ટના સબંધંમા ંકોઈપણ 



���ડટનો (બ�ક �ત્યે કોઈ જવાબદાર� િવના) ઇનકાર કર� શક� છે અને/અથવા 

�રવસર્ એન્��. આ કલમના સદંભર્મા ંકોઈપણ િવવાદના �કસ્સામા,ં બ�કનો 

િનણર્ય �િતમ અને બધંનકતાર્ રહ�શ.ે �ાહક બ�ક સાથે અને બ�ક �ારા થતા 

કોઈપણ સદં�શાવ્યવહાર માટ�ના તમામ ખચ� ઉઠાવવા�ુ ંઅને �ાહકના �ૃત્ય 

અથવા �કૂથી બ�કને થતા કોઈપણ �કુસાન અથવા હાિનના કારણે બ�કને 

વળતર આપવા�ુ ંવચન આપે છે. 

�ૉપ બૉક્સમા ંજમા કરવામા ંઆવેલા કોઈપણ ઈન્સ્�મેન્ટ અથવા ચેકની 

���યા ન કરવાન ેકારણે અથવા િવલ�ંબત ���યાને કારણ ે�ાહક અથવા 

કોઈપણ �તૃીય પક્ષન ેથઈ શક� તેવા �કુશાન અથવા �ડપો�ઝટ �સ્લપ પર 

ખાતા નબંરની સ્પષ્ટતા/ઓવરરાઈટ�ગના અભાવને કારણ ેથતા �કુશાન 

અથવા હ�� ુિસવાયના ખાતામા ંઈન્સ્�મેન્ટની રકમ જમા કરાવવાથી થતા 

કોઈપણ �કુસાન અથવા હાિન માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે ન�હ. 
 

6. રોકડ/�ડમાન્ડ �ાફ્ટ/બેન્કરની ચકે �ડ�લવર� સેવાઓ  
�ાહક સ્વીકાર� છે અને સમંત થાય છે ક� બ�ક �ારા િનધાર્�રત સેવાની શરતો 

અ�સુાર િન�કુ્ત રોકડ/�ડમાન્ડ �ાફ્ટ/બેન્કસર્ ચેક �ડ�લવર� સેવાઓ માટ� 

િન�કુ્ત �િતિનિધ િનધાર્�રત સમયમયાર્દામા ંબ�કના ંિનધાર્�રત ફોમ�ટ અ�સુાર 

બ�કને ફ�ક્સ મોકલવાની વ્યવસ્થા કરશ.ે બ�ક અને/અથવા તેની એજન્સીએ 

રોકડ/�ડમાન્ડ �ાફ્ટ/બ�કસર્ ચેકની �ડ�લવર�ને અસરકારક બનાવવા માટ� 

�ાહકના સ્થળ પર વ�મુા ંવ� ુએક કલાક �ધુી રાહ જોવી પડશે. 

બ�ક �ાહકો અને સેવાઓનો લાભ લેનાર વ્ય�ક્તઓન ેસેવાઓના સબંધંમા ં

સમયાતંર� બ�ક �ારા િનધાર્�રત િનયમો અને શરતો પર રોકડ/�ડમાન્ડ 

�ાફ્ટ/બ�કસર્ની ચેક �ડ�લવર� સેવાઓ ઓફર કરશ.ે આ હ�� ુમાટ�,'િન�કુ્ત 

�િતિનિધ'નો મતલબ એવી વ્ય�ક્ત ક� �ની િનમ�કૂ �ાહક/વ્ય�ક્તઓ �ારા 

કરવામા ંઆવી હોય, � બ�કના ં�ાહકો માટ� બ�કમાથંી રોકડ/�ડમાન્ડ 

�ાફ્ટ/બ�કસર્ ચેક �ડ�લવર� સેવાઓનો લાભ લે છે. 

�ાહક આ સેવાઓનો લાભ લેવા માટ� સમયાતંર� બ�ક �ારા �ચૂવવામા ં

આવેલા બી� દસ્તાવેજોના અમલ માટ� સમંત થાય છે. �ાહક સ્વીકાર� છે 

અને સમંત થાય છે ક� �ડમાન્ડ �ાફ્ટ/બેન્કસર્ના ચેકની �ડ�લવર� પણ "તમાર� 

�તને" �કૂવવાપા� િવનતંી કર�લી રકમના ચેકની સામે જ અમલી બનશે. 

�ાહક સ્વીકાર� છે ક� તે �િત�ૃિત �ચૂનાઓ સાથે સકંળાયેલા જોખમોથી વાક�ફ 

છે અને બ�ક કોઈ પણ ક્ષિત/સ્પષ્ટતા/સ�ા ક� અિધ�ૃતતાનો અભાવ હોય તો 

પણ કોઈ પણ �િત�ૃિત �ચૂનાઓ પર કાયર્ કરવાની ફરજ પાડ� શક� છે 

(પરં� ુબ�ક તેને �ાહકને સ�ંણૂર્પણે અિધ�ૃત અને બધંનકતાર્ ગણી શક� છે,  

અને બ�ક �ારા �ાહક પાસેથી ફ�ક્સ �ચૂના �ાપ્ત થવી એ બ�કના કોપ�ર�ટ 

સેલેર� એકાઉન્ટ �ાહક તરફથી િનણાર્યક �ચૂનાઓ માનવામા ંઆવશે, �થી 

બ�ક તેના પર કાયર્વાહ� કર� શક�. 
 
�ાહક સ્વીકાર� છે અને સમંત થાય છે ક�, બ�ક/ કોપ�ર�ટ �ાહક ખાતે સચંાર 

ઉપકરણ િનષ્ફળ જવાના �કસ્સામા ંઅથવા ફ�ક્સ �ારા ગેરવાજબી �ચૂનાઓ 

�ાપ્ત થવા અથવા કોઈ પણ કારણસર સેવાઓની �ડ�લવર� ન થવી/ 

િવલ�ંબત �ડ�લવર�ને કારણ ે�ાહક અથવા તેના કમર્ચાર� � સેવાઓ �ાપ્ત 

કર� છે તેમને થતા કોઈ પણ હાિન/ �કુસાન માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. 
 
�ાહક સમંત થાય છે ક� બ�ક �ાહક �ારા બ�કને આપવામા ંઆવેલા તમામ 



દસ્તાવેજો/�ચૂનાઓ પર સ�ંણૂર્ આધાર રાખે અને બ�કને હસ્તાક્ષર 

કરનાર/એ�ક્ઝ�ટુન્સની સચોટતા/સ�ા અને સક્ષમતા �ગ ેવ� ુ�છૂપરછ 

કરવાની જ�ર રહ�શ ેનહ�.�ાહક� બ�ક �ારા િનધાર્�રત િનયમો અને શરતો પર 

બ�કને સ્વીકાયર્ ફોમ�ટમા ંતેની સમંિત આપવાની રહ�શ ેઅને બ�ક �ારા �યાર� 

પણ જ�ર પડ� ત્યાર� તે બ�કને �પુરત કરવાની રહ�શ.ે 

સમંિત પ� �સ્�તુ કર�ુ ંએ આ સેવાઓનો લાભ લેવા માટ�ની દાખલો 

બેસાડવાની શરત છે. 

આ સેવાઓનો લાભ લઈને, �ાહક� ઉપરોક્ત તમામ િનયમો અને શરતો સાથે 

સમંત થયા હોવા�ુ ંઅને તેનો સ્વીકાર કય� હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવશે. �યાર� 

બ�ક વાજબી સાવચેતીનો ઉપયોગ કરશે, ત્યાર� �ાહક સ્વીકાર� છે ક� આ 

સેવાઓ "કોઈપણ વોરન્ટ� વગર અથવા જોખમના આધાર�" �રૂ� પાડવામા ં

આવ ેછે. �ાહક સમંત થાય છે ક�, આ સેવાઓ આપતી બૅન્કના સબંધંમા ંકોઈ 

પણ પરોક્ષ, આક�સ્મક, િશક્ષાત્મક અથવા પ�રણામ�પી ખચાર્ઓ, �કુસાની ક� 

અન્ય કોઈ પણ કારણસર �ાહક ક� અન્ય કોઈ પણ પક્ષકારો �ત્ય ેબ�કની 

કોઈ જવાબદાર� રહ�શે નહ� અને સેવાઓના કોઈ પણ �કારના �ુ�ુપયોગને 

કારણ ેબ�ક �ુમ્મેવાર ક� જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. �ાહક આ સબંધંે બ�કને 

વળતર આપવા સમંત થાય છે. 

�ાહક સમંત થાય છે ક�, �ાહક અને/અથવા કોઈ પણ એજન્ટ ક� �િતિનિધ 

�ારા કોઈ પણ શરતોનો ભગં થાય તો �ાહક બ�કને �કુસાની અને વળતર 

�કૂવવા માટ� જવાબદાર રહ�શ.ે �ાહક સમંત થાય છે ક� �કુસાન અને 

વળતરમા ંતમામ �ત્યક્ષ અને પરોક્ષ �કુસાનના દાવાઓ, ખચર્, દ�ણગી, 

ખચાર્ઓ ક� � બ�ક �ારા (�મા ંબ�ક �ારા ક� િવ�ુ�મા ંકોઈ પણ પગલા ંક� 

કાયર્વાહ�ન ેકારણ ેતેનો સમાવેશ થાય છે) �ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે ઉલ્લઘંનના 

પ�રણામ ેઅથવા તેના કારણ ેથયા હોય અથવા સહન કયાર્ હોય તેવા તમામ 

દાવાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 
 

વૈક�લ્પક ચેનલ્સ મારફતે અપાતી સેવાઓ 

�ાહક સમંત થાય છે ક� વૈક�લ્પક ચેનલ્સ મારફતે સેવાઓનો લાભ લેવો એ નીચેના 

િનયમો અને શરતો તેમજ બ�કની સામાન્ય વ્યાપાર� શરતો તેમજ બ�ક �ારા 

સમયાતંર� �ર� કરવામા ંઆવેલા ખાતાના સચંાલન માટ�ના િનયમો તેમજ �રઝવર્ 

બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા અથવા અન્ય કોઈ પણ સ�ાધાર� �ારા સમયાતંર� ર�ૂ કરાયેલા 

અથવા �ધુાર�લા િનયમોન ેઆિધન છે. િનયમો અને શરતો ધરાવતા હોય તેવા 

�કસ્સામા ંવૈક�લ્પક ચેનલ્સ �ારા આ સેવાઓ માટ� િનયમો અને શરતો �સ્�તુ હોવી 

જોઈએ. 
 

1. વ્યાખ્યાઓ 

19.1 કામના કલાકોનો અથર્ એ છે ક� તે સમયગાળો ક� �ના માટ� બ�ક કાયર્કાર� 

�દવસોમા ંવ્યવસાય માટ� �લુ્લી રહ� છે અને બ�કની દર�ક શાખા માટ� 

વ્યવસાયના કલાકો અલગ-અલગ હોઈ શક� છે, �મ ક� સમયાતંર� ��ૂચત 

કરવામા ંઆવે છે. 
 

19.2 રોકડ/�ડમાન્ડ �ાફ્ટ/બેન્કસર્ ચેક સેવાઓ"મા ંરોકડ �ડ�લવર� સેવા, રોકડ 

લેવા જ�ુ,ં ચેક અને દસ્તાવેજો લેવાજ�ુ/ંડ��લવર� અથવા અન્ય કોઈ 

પણ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે, � બ�ક સાથ ેપગાર ખા� ુ ં�ળવવા 



માટ� �ાહકને તેની સ�ંણૂર્ �નુસફ� �જુબ અને/અથવા બ�ક તરફથી આ 

સેવાઓનો લાભ લેતા પાસર્ન્સને બ�ક તરફથી બ�કના �ાહકો માટ� આ 

સેવાઓનો લાભ લેતી હોય. 
 

19.3 "ઇલેક્�ોિનક બ��ક�ગ"નો અથર્ થાય છે તમામ બ��ક�ગ વ્યવહારો અને 

�િુવધાઓ �નો �ાહક �ારા કોઈ પણ વૈક�લ્પક ચેનલ્સ પર લાભ 

લેવામા ંઆવે છે. 
 

2. સામાન્ય 

બ�ક �ારા વૈક�લ્પક ચેનલ્સ મારફત ેસેવાઓ તેની �નુસફ� �જુબ અન ે�ાહકને 

અ��ુૂળ હોય તે ર�ત ેજ �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે. �ાહક પોતાના જોખમ ેઆ 

સેવાનો લાભ લઈ શક� છે. શરતો ઉપરાતં, �ાહક� વૈક�લ્પક ચેનલો મારફતે 

સેવાઓના ઉપયોગ, �યોજન અન ેસચંાલન માટ�ની માગર્દિશ�કાઓ�ુ ંઅ�સુરણ 

કરવા�ુ ંરહ�શે, � બ�ક �ારા સમયાતંર� �ર� કરવામા ંઆવી શક� છે. વૈક�લ્પક 

ચેનલો �ારા સેવાઓ સ�ંકુ્ત ખાતાના �ાહકો માટ� જ ઉપલબ્ધ થશ,ે આ 

ખાતાની કાયર્કાર� �ચૂનાઓ ઘણી છે. 
 

3. �ાહકની ઓળખ અન ે�માણ�તૂતા 

ઈલેક્�ોિનક બે�ન્ક�ગને �ાહકના �માણ�તૂીકરણ બાદ જ પાસવડર્/િપન/�ઝુર 

આઈડ� અથવા �ાહકના અન્ય ઓળખપ�કો �ારા બ�ક �ારા �ર� કરાયેલા 

અન્ય ઓળખપ�કો �ારા મ�ૂંર� આપવામા ંઆવે છે. �ાહક આ સાથે બ�ક �ારા 

વૈક�લ્પક ચેનલ્સ (તેના પાસવડર્/િપન/�ઝુર આઈડ�નો ઉપયોગ કર�ન)ે �ારા 

�માણ�તૂતા બાદ �ાપ્ત થયેલા કોઈ પણ વ્યવહારને હાથ ધરવા માટ� બ�કને 

સ્પષ્ટ સ�ા આપે છે અને તે આવા �ાહક પાસેથી આવી હોવા�ુ ંમાનવામા ં

આવશે. વૈક�લ્પક ચેનલ્સ મારફતે �ાપ્ત થયેલી કોઈ પણ વ્યવહારની 

િવનતંીની અિધ�ૃતતાની ખરાઈ કરવાની બ�કની કોઈ ફરજ રહ�શ ેનહ� અથવા 

પાસવડર્/િપન/�ઝુર આઈડ�ની ખરાઈ કરવા િસવાય �ાહક �ારા મોકલવામા ં

આવી હોવાનો આશય ધરાવે છે. આવી �ચૂનાઓ પર સ�ાવનાથી કાયર્ કરવા 

માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�. 
 
જો બ�ક એ�ુ ંમાનતી હોય ક� વૈક�લ્પક ચેનલો �ગેની �ચૂનાને �ાહક �ારા 

યોગ્ય ર�તે અિધ�ૃત કરવામા ંઆવી ન હોય તો બ�ક તેને યોગ્ય ર�તે અિધ�ૃત 

કરવામા ંઆવી છે ક� ક�મ તે ચકાસવાના વાજબી �યાસો કયાર્ બાદ, આવી 

�ચૂનાઓનો અમલ કરવાનો ઇનકાર કર� શક� છે અથવા તે �ચૂનાના આધાર� 

કરવામા ંઆવેલી કોઈ પણ કાયર્વાહ�ને �રવસર્ કરવા માટ�ના પગલા ંલઈ શક� 

છે. બ�ક પોતાની સ�ંણૂર્ �નુસફ�ને આિધન રહ�ને વૈક�લ્પક ચેનલો મારફતે 

એવી કોઈ પણ �ચૂના/�ચૂનાઓ�ુ ંપાલન ન કરવાનો િનણર્ય લઈ શક� છે, 

�યા ંબ�કને એ�ુ ંમાનવા�ુ ંકારણ હોય ક� �ચૂના/ઓ વાસ્તિવક નથી અથવા 

અન્યથા અયોગ્ય છે અથવા અસ્પષ્ટ છે અથવા શકંા ઊભી કર� શક� છે. 

�ચૂનાઓનો અમલ કરવા અથવા પ�રવતર્નનો આવા ઈનકારન ેકારણે 

�ાહક/�ા�હત પક્ષને થયેલા કોઈ પણ �કુસાન માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે 

નહ�. 
 

4. ફ�ક્સ મારફત ે�ાહકન ેસચંાર 

�ાહકની િવનતંીથી બ�ક �ાહકને �ાહકના ખાતા(ઓ) સબંિંધત નાણાક�ય 

મા�હતી (�ાહક �ારા માગવામા ંઆવેલી) �િત�ૃિત ("ફ�ક્સ") (�ાહક �ારા 



માગવામા ંઆવેલા ફ�ક્સ નબંર પર) �ારા મોકલી શક� છે, � કદાચ ખાનગી અન ે

ગોપનીય �કારની હોઈ શક� છે અન ેજો આવી મા�હતી કોઈ પણ �ા�હત પક્ષની 

�ણમા ંઆવે તો �ાહક કોઈ પણ ર�તે બ�કન ેજવાબદાર ઠ�રવી શકશે નહ�. 
 

5. ફ�ક્સ �ારા �ચૂનાઓ 

�ાહક લે�ખત અને સહ� કર�લી �ચૂનાઓ ફ�ક્સ મારફતે મોકલી શક� છે. બ�ક 

પોતાની �નુસફ� �માણે આ �ચૂનાઓ પર કાયર્ કર� શક� છે. ફ�ક્સની 

�ચૂનાઓ�ુ ંઅ�સુરણ સદં�શાવ્યવહારની હાડર્ કોપી �ારા કરવામા ંઆવે તે 

�િુનિ�ત કરવાની જવાબદાર� �ાહકની છે. 

�ાહક સ્વીકાર� છે ક� ફ�ક્સ �રુ�ક્ષત માધ્યમ નથી અને ફ�ક્સ મોકલતા પહ�લા 

�ાહક� એ �િુનિ�ત કર�ુ ંજોઈએ ક� ફ�ક્સ સાચા નબંર પર મોકલવામા ંઆવી 

ર�ો છે અને ફ�ક્સ ઇ�ચ્છત �ા�પ્તકતાર્ �ધુી પહ�ચ્યો છે ક� ક�મ તેની ખરાઈ 

કરવા માટ� બેન્કમા ંકોલ કરવો જોઈએ. �ાહક એ પણ સ્વીકાર� છે ક� તેણે 

પોતાના જોખમે ફ�ક્સ મારફત ે�ચૂનાઓ મોકલવી પડશે અને ફ�ક્સના 

ઉપયોગથી �ાહકને થયેલા કોઈ પણ �કુસાન ક� �કુસાન માટ� બ�ક જવાબદાર 

રહ�શે નહ�. 
 

6. વ્યવહારોનો ર�કોડર્ 

કમ્પ્�ટુર િસસ્ટમ �ારા અથવા અન્ય કોઈ પણ ર�તે �ળવવામા ંઆવતી 

વૈક�લ્પક ચેનલ્સ પરના વ્યવહારોના બ�કના પોતાના ર�કોડર્ને જ બ�ક �ારા 

િનણાર્યક તર�ક� સ્વીકારવામા ંઆવશે અને તે તમામ હ��ઓુ માટ� બ�ક અને 

�ાહકન ેબધંનકતાર્ રહ�શે અને �ાહક કોઈ પણ �તના િવરોધ ક� િવરોધ 

િવના બ�કના આવા ર�કોડર્ને માન્યતા આપે છે, હાથ ધર� છે અને સ્વીકારવા 

સમંત થાય છે. 

ક�ટલીક વૈક�લ્પક ચેનલોની સ્વાભાિવક લાક્ષ�ણકતાઓને કારણ ે�ાહક 

વૈક�લ્પક ચેનલો પર �ાહક �ારા અમલી બનાવવાનો �યાસ કરવામા ં

આવેલા વ્યવહારની િ�ન્ટ કાઢ� શક� છે. જો ક�, ફક્ત બ�ક �ારા �ળવવામા ં

આવેલો ર�કોડર્ જ �બળ રહ�શ.ે �ાહક �બનશરતીપણે સ્વીકાર� છે અને 

વૈક�લ્પક ચેનલ્સ પર આ માટ� િવનતંી કયાર્ બાદ બ�ક �ારા હાથ ધરવામા ં

આવેલા ક� ન કરાયેલા કોઈ પણ વ્યવહાર સામે ન લડવા સમંત થાય છે. 
 

7. પાસવડર્(ઓ)/િપન/એક્સેસ 

વૈક�લ્પક ચેનલ્સ મારફતે કોઈ પણ સેવાનો લાભ લેવા માટ� �ાહકન ેબ�ક �ારા 

પાસવડ્સર્/િપન/કાડર્ અન/ેઅથવા �ઝુર આઈડ�ની ફાળવણી કરવામા ંઆવશ.ે 

�ાહકને તે ટ�મ્પર-�ફૂ સીલબધં કવર ("મેઇલર")મા ં�ાપ્ત થશ.ે �ાહક� એ 

�િુનિ�ત કરવા�ુ ંરહ�શે ક� મેઈલર કોઈ પણ �કારની છેડછાડ કયાર્ િવના જ �ાપ્ત 

થાય અન ેજો તેમ ન કરાય તો તેણે બ�કને લે�ખતમા ંઅથવા ફોન �ારા તાત્કા�લક 

�ણ કરવાની રહ�શે. 
 
જો એક પછ� એક �ણ વખત ખોટો પાસવડર્/િપન દાખલ કરવામા ંઆવ ેતો 

(અથવા બ�ક �ારા સમયાતંર� ન�� કરવામા ંઆવેલા �યાસોની સખં્યા) તો 

ઈલેક્�ોિનક બ��ક�ગના માધ્યમથી �ાહકોની સેવાઓની પહ�ચન ેબધં કર� દ�વામા ં

આવશ.ે આવી �સ્થિતમા ંબ�ક ચો�સ �તરાલ પછ� આપમેળે એક્સેસને ફર�થી 

સ��ય કર� શક� છે. 
 
બ�ક �ારા િન�દ�ષ્ટ કયાર્ �જુબ સતત સમયગાળા માટ� સેવાઓનો ઉપયોગ ન થાય 



તેવા �કસ્સામા ંબ�ક પાસવડર્/િપન/�ઝુર આઇડ�ને િન�ષ્�ય કરવાનો િનણર્ય લઈ 

શક� છે. �ાહક એક્સેસને કામચલાઉ ધોરણે િન�ષ્�ય કરવા માટ� પણ િવનતંી કર� 

શક� છે. વૈક�લ્પક ચેનલ્સ �ારા સેવાઓની �લુભતાને �નુઃ કાયર્રત કરવા માટ�, 

�ાહક� બ�ક �ારા િનધાર્�રત પ�, ફોન અથવા અન્ય માધ્યમ �ારા બ�કને �ણ 

કરવાની રહ�શે, �મા ંબ�ક �ારા જ�ર �જુબની અથવા �ચૂવવામા ંઆવેલી ચો�સ 

િવગતો �રૂ� પાડવી અન ેઆ ર�તે મોકલવામા ંઆવેલી મા�હતી સાચી ગણાશે. 
 

8. પાસવડર્/િપન/�ઝુર આઈડ�ની �રુક્ષા અને ગોપનીયતા  

�ાહક સમંત થાય છે અને સ્વીકાર� છે ક� તેના ખાતાની િવગતો અને 

પાસવડર્/િપન �ગે �પુ્તતા �ળવવા માટ� તે સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શે. 

�ાહક� વૈક�લ્પક ચેનલ્સના તેના ઉપયોગની �રુક્ષા�ુ ંરક્ષણ કરવા માટ� 

રચાયેલી અન્ય કોઈ પણ જ��રયાતો�ુ ંઅ�સુરણ કર�ુ ંજોઈએ, � 

માગર્દિશ�કાઓમા ંિનધાર્�રત કરવામા ંઆવી છે અથવા સમયાતંર� �ાહકને 

��ૂચત કરાય છે. 
 
�ાહક એકલો જ વૈક�લ્પક ચેનલ્સ મારફતે �ચૂનાઓ �ાપ્ત કરવા અને 

આપવા સક્ષમ છે તેની ખાતર� કરવા માટ� તેણે દર�ક સમયે નીચેની �રુક્ષા 

���યાઓ�ુ ંઅ�સુરણ કર�ુ ંજોઈએ. (i) �ાહક� તેનો પાસવડર્/િપન િનયિમત 

પણે બદલવો પડશે અથવા તો બ�ક �ારા જ�ર જણાય તો, (ii) પાસવડર્/િપન 

પસદં ન કરો, �નો તેણે અગાઉ ઉપયોગ કય� હોય અથવા �નો કોઈ પણ 

�ારા અ�મુાન કરવામા ંઆવે તેવી શ�તા હોય; (iii) હમંેશા તેના 

પાસવડર્/િપનની �રુક્ષા કરવી અન ેતેના પાસવડર્/િપનની કોઈ પણ િવગતો 

અન્ય કોઈને �હ�ર ન કરવી (જોઈન્ટ એકાઉન્ટ હોલ્ડર અથવા બ�ક સ્ટાફના 

સભ્ય સ�હત); (iv) પાસવડ્સર્/િપનન ેએવી ર�તે ર�કોડર્ ન કરો ક� �ના �ારા તે 

�વુાચ્ય અથવા કોઈ પણ �ા�હત પક્ષ માટ� �લુભ હોય; (v) ખાસ કર�ને 

પાસવડ્સર્/િપન યાદ રાખો અને પછ� તેના કોઈ પણ ર�કોડર્નો નાશ કરો; (vi) 

કોઈન ેપણ તેના વતી વૈક�લ્પક ચેનલો �ારા સેવાઓ�ુ ંસચંાલન કરવાની 

મ�ૂંર� આપવી નહ�; (vii) �યાર� તે વૈક�લ્પક ચેનલોમા ંલોગ ઇન થાય છે ત્યાર� 

કોઈ પણ િસસ્ટમને ધ્યાન આપ્યા િવના છોડશો નહ� અને દર�ક વખતે તે 

વૈક�લ્પક ચેનલોમાથંી લોગ આઉટ કરવા માટ� આવી િસસ્ટમથી �ૂર �ય છે; 

(viii) ઓ�ફસ�ુ ંવાતાવરણ �વા સ્થાિનક એ�રયા નેટવકર્ (અથવા લેન) સાથે 

જોડાયેલા કોઈ પણ ઉપકરણ અથવા ઉપકરણમાથંી વૈક�લ્પક ચેનલ્સનો 

ઉપયોગ કરવો નહ�. સૌ�થમ એ �િુનિ�ત કયાર્ િવના ક� અન્ય કોઈ પણ 

વ્ય�ક્ત તેના પાસવડ્સર્/િપન�ુ ંઅવલોકન ક� નકલ કરવા સક્ષમ ન હોય. 

ઉપરોક્ત �રુક્ષા ���યાઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંતેના તરફથી કોઈ પણ �કારની 

િનષ્ફળતાને કારણે જો બ�કને કોઈ પણ �કાર�ુ ં�કુસાન થ�ુ ંહોય તો �ાહક� 

બ�કને વળતર આપ�ુ ંપડશે. જો �ાહકને ખબર પડ� ક� તેનો પાસવડર્/િપન 

અથવા તેનો કોઈ પણ ભાગ અન્ય કોઈને �ણમા ંહોય તો તેણ ેવૈક�લ્પક 

ચેનલ્સ મારફતે તરત જ પાસવડર્/િપન પોતે જ બદલી નાખવાનો રહ�શે. જો 

આ શ� ન હોય તો, �ાહક� કામકાજના કલાકો દરિમયાન અથવા ફોન મારફતે 

તાત્કા�લક બ�કની શાખામા ંબ�કને �ણ કરવાની રહ�શે. બ�ક નવા 

પાસવડર્/િપનની સ્થાપના ન થાય ત્યા ં�ધુી વૈક�લ્પક ચેનલ્સ મારફતે 

સેવાઓના ઉપયોગને સ્થ�ગત કર� શક� છે.આવી �ચૂના અગાઉ કરાયેલો કોઈ 

પણ વ્યવહાર સ�ંણૂર્પણે �ાહકના જોખમ અને �ક�મતે થવાનો રહ�શે. 



પાસવડર્/િપન/�ઝુર આઇડ� �મુાવવોઃ જો �ાહક પાસવડર્/િપન �લૂી �ય 

અથવા �મુાવે તો તેણે બ�ક �ારા િનધાર્�રત ર�તે બ�કને �ણ કરવાની રહ�શ,ે 

�ણે પોતાની સ�ંણૂર્ �નુસફ� �જુબ �ાહકન ેનવો પાસવડર્/િપન મોકલવાની 

વ્યવસ્થા કર� હતી. 
 

9. બ�કના �ાહકના અિધકારો/જવાબદાર�ઓ 

9.1 ઈન્ટરનટે બ��ક�ગ સવેાઓની �રુક્ષા �િુનિ�ત કરવા અને અનિધ�ૃત ઍક્સેસન ે

રોકવા માટ� બ�ક તનેે યોગ્ય લાગ ેતવેી ટ��ક્નક લા� ુકર� શક� છે. બ�ક �ેષ્ઠ 

ટ�ક્નોલો�નો ઉપયોગ કરવાનો �યાસ કરશ,ે પરં� ુ�ાહક સમ� છે ક� 

ટ�ક્નોલો�ની ��ૃિતને કારણ,ે ટ�કિનકલ �ણાલીને હમંેશા સરળ અને 

છેડછાડથી �ૂર રાખવી શ� નથી. 
 

9.2 �ાહક માને છે અન ે�બનશરતી ર�ત ેસ્વીકાર� છે તથા સમંત થાય છે ક� જો 

ટ�કિનકલ  ખામીઓ અથવા ઇન્ટરનેટ બ��ક�ગ સેવાઓનો ઉપયોગ કર�ને 

લેવડ-દ�વડ કરતી વખતે અન/ેઅથવા પાસવડર્ના �ુ�ુપયોગ/અનિધ�ૃત 

ઉપયોગના કારણે કોઈપણ વ્ય�ક્તના ખાતા/ઓની મા�હતી �હ�ર થઈ 

જવાને કારણે �ાહકન ેકોઈ �કુસાન થાય તો તે માટ� કોઈપણ ર�ત ેબ�ક 

જવાબદાર ગણાશ ેનહ�. જો �ાહક આવી �રુક્ષા અન ેગોપનીયતાની 

આવશ્યકતાઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ �ય તો અનિધ�ૃત ��િૃ�થી થતા 

�કુસાન માટ� તે પોત ેજ જવાબદાર ગણાશ.ે બ�ક કોઈપણ સજંોગોમા ંઆ 

વતી કોઈ જવાબદાર� સ્વીકારતી નથી. 
 

9.3 વ�મુા,ં �ાહક સમંત થાય છે અને સ્વીકાર� છે ક� કોમ્પ્�ટુર વાયરસ, �ોજન 

હોસર્, વોમ્સર્, લો�જક સોફ્ટવરે અથવા અન્ય બોમ્બ અથવા તનેા �વા �ો�ામ 

ક� ��ટન્સના પ�રણામ ેથતા ંકોઈપણ (�ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ) �કુસાન અથવા ખોટ 

માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�.  
 
9.4 �ાહક બ�ક �ારા લે�ખત માગંણી પર તરત જ બ�કન ેવળતર આપશ ેઅન ે

બ�કન ેકોઈપણ જવાબદાર�ઓ, �કુસાની, ખચર્, ખચર્, દાવાઓ અથવા 

માગંણીઓ અથવા �કુસાન સામે બ�કન ેવળતર આપ�ુ ંરહ�શ ે� �ાહક �ારા 

કોઈપણ ઉલ્લઘંનના પ�રણામ ેબ�ક �ારા થઈ શક� છે. આ કરારની શરતો. 
 
9.5 ઈન્ટરનટે બે�ન્ક�ગ લેવડ-દ�વડના સદંભર્મા ં�ાહકન ેબેન્ક �ારા �દાન 

કરવામા ંઆવતી ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ �ોડ ઈન્સ્યોરન્સ પો�લસીની િવશેષ સેવા, 

અહ� દશાર્વેલ િનયમો અન ેશરતોન ેઆધીન છે:- 

a. બ�ક તેના પોતાના ખચ� ભૌગો�લક મયાર્દામા ંતથા િનયમો અન ેશરતોને 

આધીન અન ેખાસ કર�ને નીિતમા ંદશાર્વેલ મયાર્દા �તગર્ત ઈન્ટરનેટ 

બ��ક�ગ વ્યવહારો માટ� વીમો લશેે. 
 
b. �ાહક� તેના ખાતામા ંઈન્ટરનટે બ��ક�ગ �ારા લેવડ-દ�વડમા ંકોઈપણ 

છેતરિપ�ડ� થાય તો પોતાના શહ�રમા ં�સ્થત 24-કલાકના ફોન બ��ક�ગ 

નબંર પર ફોન કર�ન ેતરત જ બ�કને તનેી �ણ કરવી જોઈએ. વ� ુ

�ુ�ુપયોગને રોકવા માટ� બ�ક તરત જ �ાહકના �ઝુર ID ને િન�ષ્�ય 

કરશ.ે 
 



c. પાસવડર્ની �રુક્ષા માટ� �ાહક સ્વય ંજવાબદાર છે અને તેની સલામતી 

�િુનિ�ત કરવા માટ� તે અહ� દશાર્વ્યા �જુબના તમામ પગલા ંલશેે. જો 

ઈન્ટરનટે બે�ન્ક�ગ પાસવડર્ સાથ ેચેડા ંથયા હોય, તો �ાહક� તરત જ 

સ્થાિનક પોલીસ સ્ટ�શનમા ંફસ્ટર્  ઈન્ફમ�શન �રપોટર્  ("FIR") દાખલ કરવી 

જોઈએ અને તેની �ણ કરતા ંપ� સ�હત FIR ની એક નકલ સ્થાિનક 

બ�ક શાખાન ેમોકલવી જોઈએ. 
 

9.6 ત્યાર બાદ �ાહક� નીચે દશાર્વેલ દસ્તાવેજો બ�કને મોકલવાના રહ�શે: 

a. પોલીસ અિધકાર� �ારા યોગ્ય ર�ત ેસ્વીકારવામા ંઆવેલ FIR �રપોટર્ ; 

b. �કુસાન/િવવા�દત વ્યવહારોની િવગતો આપતો પ�. 

c. બ�ક �ારા અન ેબ�કના સતંોષ માટ� જ�ર� અન્ય તમામ દસ્તાવેજો. 
 

9.7 ઉપર જણાવ્યા �જુબના જ�ર� દસ્તાવેજો બ�કમા ંજમા કયાર્ના 5 �દવસની 

�દર, િવવા�દત રકમ માટ� �ચ��ત હોલ્ડ સાથે બ�ક �ાહકને કામચલાઉ 

���ડટ આપશે. 
 

9.8 દ�યતા સમાન લવેડ-દ�વડની મહ�મ રકમ �. 25,000 �ધુી મયાર્�દત 

રહ�શે અને ખાતા દ�ઠ તે વ�મુા ંવ� ુ�. 1,00,000 હશે. 
 

9.9 �ાહક તરફથી તનેી કોઈપણ સીધી નાણાક�ય ખોટ ("�કુસાન") �ગેના 

જ�ર� દસ્તાવજેો સ�હતની ર�ૂઆત કરવામા ંઆવે, તો તે �કુસાનની �ણ 

કરતા પહ�લા, બ�ક આવા કપટ�ણૂર્ વ્યવહાર(રો) િવષ ેપોતાની ર�ત ેતપાસ 

કરવા માટ� અિધ�ૃત છે. જો આવી તપાસમા ં�ાહક, તેના પ�રવારના 

સભ્યો/સબંધંીઓ અથવા તેના કમર્ચાર�ઓની કોઈ �ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ સડંોવણી 

જણાય, તો બ�ક �ાહકને આવી નીિતનો લાભ આપવાનો ઇનકાર કરવા 

ઉપરાતં �ાહક સામ ેયોગ્ય પગલા ંલવેા માટ� અિધ�ૃત છે. 

કામચલાઉ િધરાણ પણ તપાસ પછ� જ ન�� કરવામા ંઆવશે. બ�કની 

તપાસના તારણો �િતમ ગણાશ ેઅન ેત ે�ાહકન ેબધંનકતાર્ રહ�શ.ે 
 

9.10 �ાહક ત્યા ં�ધુી ખા� ુ ંબધં કર� શકતો નથી �યા ં�ધુી બ�ક �ારા તે ખાતા�ુ ં

હોલ્ડ ફડં �કુ્ત કરવામા ંન આવ.ે 
 

9.11 જો ક� આથી સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવ ેછે ક� �ાહકન ેઆ ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ �ોડ 

ઈન્સ્યોરન્સ પો�લસીનો લાભ ત્યાર� જ મળશે જો: 

a. ખા� ુ ંલવેડ-દ�વડની ��ષ્ટએ સાર� �સ્થિતમા ંછે 

b. છેલ્લા 12 મ�હનામા ંઆવા �કુસાનની બે કરતા ંવ� ુઅનિધ�ૃત 

ઘટનાઓ બની નથી, અન ે

c. �ાહક ર�ૂઆત કર� છે ક� તણેે ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ 

પાસવડર્(પાસવડ્સર્)ની �રુક્ષામા ંકોઈ બેદરકાર� દાખવી ન હતી. જો ક� 

ઈન્ટરનટે બે�ન્ક�ગ �ોડ ઈન્સ્યોરન્સ પો�લસી હ�ઠળ બેન્કની જવાબદાર� 

અહ� કલમ 9 મા ંદશાર્વ્યા �જુબ સામાન્ય બાકાતન ેઆધીન રહ�શ ેઅન ે

જો કોઈ કારણસર �કુસાન થ�ુ ંહોય તો ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ લોસ 

પો�લસીની કલમ 9 મા ંજણાવ્યા �જુબ, �ાહક આ પો�લસીનો કોઈ 

લાભ મળેવવા માટ� હકદાર રહ�શ ેનહ�. 
 

10. લેવડ-દ�વડની ���યા 



વૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા નાણાક�ય વ્યવહારોની ���યા કરવા માટ�નો સમય 

મેન્�અુલી ક� ઈલેક્�ોિનક ર�ત ેકરવામા ંઆવતી ���યાઓ �જુબ બદલાઈ શક� છે; 

�મ ક�, તરત જ અપડ�ટ થઈ શક� છે ક� નહ�, તે કામકાજના કલાકો બધં થયા પછ� 

લેવડ-દ�વડ કરવામા ંઆવે, વગરે� �વા પ�રબળ અને પ�ર�સ્થિતઓને આધાર� તે 

બદલાઈ શક� છે. સ્ટોપ પેમેન્ટ �ચૂનાઓ અન ેઅન્ય તાક�દના/મહત્વ�ણૂર્ અ�રુોધ 

માટ�, �ાહક� બ�ક સાથ ેફોલોઅપમા ંરહ��ુ ંજોઈએ અને બ�ક પણ ભૌિતક ર�ત ેતેના 

ર�કોડર્ રાખે છે તનેી ખાતર� કરવી જોઈએ. 

એકવાર �ાહક� વૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા �ચૂના આપી દ�ધા પછ�, �ાહક તેન ે

ઉલટાવી/બદલી શકશ ેનહ�. �ાહક� આપલેી �ચૂનાને �રવસર્ કરવાની બ�કની કોઈ 

જવાબદાર� નથી; �ાહક� એવી �ચૂના આપવી ક� � શરતી હોય અથવા 

ઉલટાવી/બદલી શકાય તેવી હોય અથવા સામાન્ય બ��ક�ગ �થા�ુ ંઅ�સુરણ 

કર�ન ે�કૂવણી કરવા કરતા ંતે �થા િવના �ા�હત પક્ષને �કૂવણી કરવામા ંબ�ક 

સક્ષમ હોય. 

બ�ક તેની િવવકે��ુ�થી �ાહકન ેખચ� બ��ક�ગ �ણાલીના િનયમો અને �થાઓ હ�ઠળ 

શ� હોય તેટલી હદ �ધુી એન્�� �રવસર્ કરવાનો �યાસ કર� શક� છે. 

�ાહક આથી ��ુષ્ટ કર� છે અને સ્વીકાર� છે ક� ભડંોળના ઇલેક્�ોિનક હસ્તાતંરણ �ારા 

કરવામા ંઆવતી �કૂવણી આવકવેરા અિધિનયમ, 1961 ની કલમ 40A (3) ને 

આધીન છે. 

વૈક�લ્પક માધ્યમોની સેવા �ારા ઉપલબ્ધ નાણાક�ય મા�હતી મા� સદંભર્ હ��ઓુ 

માટ� છે. આ સેવા �ારા ઉપલબ્ધ મા�હતી �-તે ખાતાની એવી લેવડ-દ�વડો 

દશાર્વશે નહ� � કદાચ ���યા માટ� બ�ક પાસે હોય પરં� ુતનેી ���યા કરવામા ં

આવી ન હોય અથવા �ની �કુવણી માટ� હ�ુ પણ ચકાસણી કરવાની બાક� હોય. 

કારણવશાત ક� આવી કોઈપણ નાણાક�ય મા�હતીના પ�રણામે �ાહક અથવા 

�તૃીય પક્ષને થયેલા કોઈપણ �કુસાન અથવા નાણાક�ય ખોટ માટ� બ�ક 

જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. 

�ાહકના ખાતા(ખાતાઓ)મા ંઅન ેબ�કમા ં�રૂતા �માણમા ંભડંોળ ઉપલબ્ધ હોય તો 

બ�ક વૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા �ાપ્ત થયલે ફંડ �ાન્સફર અન ે�કુવણીની ���યાઓ 

કરવાનો �યાસ કરશે. બ�કના વાજબી િનય�ંણમા ંન હોય તેવા સજંોગોને કારણ ે

આમાથંી કોઈપણ �કૂવણી કરવામા ં�કૂ થાય � મોડ� �કૂવણી કરવામા ંઆવે તો 

તે માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. 
 

11. મયાર્દાઓ 

બ�ક, તનેા એકમા� િવકલ્પ પર, �ાહક� વકૈ�લ્પક માધ્યમો �ારા અથવા અન્યથા 

કર�લા કોઈપણ નાણાક�ય વ્યવહાર માટ� લ��ુમ અને મહ�મ મયાર્દા સટે અને 

ર�સેટ કરશે અને આવી કોઈપણ મયાર્દા તનેા ખાતામા ંઉયપ્લબ્ધ શેષ જમા 

રાિશ �જુબ હશે. આવી મયાર્દાઓ બ�ક �ારા સમય-સમય પર િનધાર્�રત કર�લા 

પ�રમાણો પર આધા�રત હોઈ શક� છે. 

દ� િનક લ��ુમ/મહ�મ લેવડ-દ�વડની મયાર્દા તમામ ATM પર લા� ુરહ�શે અને 

તે િવિવધ બ�કોના નટેવકર્ સલંગ્ન અલગ-અલગ ATM વચ્ચ,ે િવિવધ દ�શો વચ્ચે 

સમય-સમય પર બદલાઈ શક� છે. એક મયાર્દા એ પણ છે ક� િવિવધ 

AlMs/નેટવકર્ �ારા કરવામા ંઆવતા નાણાક�ય વ્યવહારોમા ંએક�પતાના 

અભાવને કારણે �ાહકને થતી કોઈપણ ખોટ ક� અ�િુવધા માટ� બ�ક જવાબદાર 

રહ�શે નહ�. 
 



12. વૈક�લ્પક માધ્યમો �ારા સવેાઓ �ધુી પહ�ચ (ઍક્સેસ) 

�ાહકની િવનતંી પર અન ેબ�કના િવવકે��ુ�થી વકૈ�લ્પક માધ્યમો �ારા �ાહક 

સેવાઓની ઍક્સેસ ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશ.ે �ાહકના CID સલંગ્ન તમામ 

ખાતાઓ બ�કના િનયમોન ે�જુબ વૈક�લ્પક માધ્યમો પર �લુભ થઈ શક� છે. જો ક�, 

ઍક્સેિસબલ હોય તવેા દર�ક ખાતા પર મળતી લેવડ-દ�વડની �િુવધા, ત ેખાતા 

પરના �ાહકના ઓપર��ટ�ગ મેન્ડ�ટ પર આધાર રાખ ેછે. �બન-વ્ય�ક્તગત �ાહકોના 

�કસ્સામા,ં ખાતાના સચંાલન માટ� તનેા યોગ્ય સચંાલક મડંળ �ારા અિધ�ૃત 

કરવામા ંઆવેલ વ્ય�ક્તઓન ે�ાહકની િવનતંીના આધાર� તે ખાતાનો ઍક્સેસ 

�દાન કરવામા ંઆવશે. 
 

13. ભડંોળની પયાર્પ્તતા 

�ાહક સમંત થાય છે ક� તેના ખાતામા ં�રૂ� ુ ંભડંોળ ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાર� તે 

વૈક�લ્પક ચનેલો �ારા પોતાના ખાતામાથંી કોઈપણ રોકડ ઉપાડવાનો �યાસ ન�હ 

કર�. પયાર્પ્ત એકાઉન્ટ બેલેન્સ �િુનિ�ત કરવાની જવાબદાર� સ�ંણૂર્પણે �ાહકની 

છે. આ બાબત ેમયાર્દાનો ભગં કરવાનો કોઈપણ �યાસ કરવામા ંઆવ ેતો બ�ક 

વૈક�લ્પક ચનેલો �ારા �ાહકન ેઆપવામા ંઆવતી સેવાઓ પાછ� ખ�ચી શક� છે 

અથવા બ�કન ેયોગ્ય લાગ ેતેવા અન્ય પગલા ંલઈ શક� છે. 
 

14. સોફ્ટવરે અન ેહાડર્વેર 

વૈક�લ્પક ચનેલો �ારા બ�કની સેવાઓનો લાભ લવેા અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટ�, 

�ાહક પોતાના ખચ�, બ�ક �ણાલી સાથ ે�સુગંત હોય તેવ તમામ સોફ્ટવરે અન ે

કોમ્પ્�ટુર તથા કોમ્�િુનક�શન િસસ્ટમ્સ ખર�દશે અને સમય-સમય પરતેને લા� ુ

પડતા ંઅપડ�ટ/અપ�ડે કરશ ેતથા તેની �ળવણી કરશે. બ�ક સમયાતંર� તેના 

સોફ્ટવરે, હાડર્વરે, ઓપર��ટ�ગ િસસ્ટમ્સ વગેર�ન ેબદલવા ક� અપ�ડે કરવા માટ� 

સ્વત�ં રહ�શ ેઅન ે�ાહકના સોફ્ટવેર, હાડર્વરે, ઓપર��ટ�ગ િસસ્ટમ્સ સબંિંધત 

સહાયતા આપવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. આ માટ� મા� �ાહક જવાબદાર 

રહ�શ.ે 
 

15. બૌ��ક સપંિ� 

�ાહક સ્વીકાર� છે અન ેસમંત થાય છે ક� કોઈપણ સેવા હ�ઠળના સોફ્ટવેરમાનંા 

તમામ બૌ��ક સપંદા અિધકારો તેમજ વકૈ�લ્પક ચેનલો �ારા ખાતાની ઍક્સેસ 

મેળવવા માટ� જ�ર� એવા અન્ય સોફ્ટવરે બ�ક અથવા સબંિંધત િવ��તાઓની 

કા�નૂી િમલકત છે. બ�ક ખાતાઓન ેઍક્સેસ કરવા અન ેબ��ક�ગ સેવાઓનો ઉપયોગ 

કરવા માટ� બ�ક �ારા �ાહકને આપવામા ંઆવલેી પરવાનગી થક�, �ાહકને �-તે 

સોફ્ટવરેની બૌ��ક સપંદામા ંકોઈપણ �કારની મા�લક� અથવા મા�લક�ના 

અિધકારો મળશે નહ�. �ાહક ઉપરોક્ત સોફ્ટવેરન ેસશંોિધત, અ�વુાદ, 

�ડસએસેમ્બલ, �ડકમ્પાઇલ અથવા �રવસર્ એ�ન્જિનયર કરવાનો અથવા સોફ્ટવેરના 

સોસર્ કોડની નકલ કરવાનો અથવા સોફ્ટવેરના આધાર� કોઈપણ વ્�તુ્પ� ઉત્પાદન 

બનાવવાનો �યાસ કરશે નહ�. 
 

16. ચેતવણીઓ 

બ�ક તમામ અથવા કોઈપણ �ાહકોને મા� મા�હતી માટ� ચેતવણીઓની �િુવધા 

આપી શક� છે અન ેતનેી પોતાની િવવેક��ુ�થી તેન ેબધં કર� શક� છે. ખાતાઓ પરના 

નાણાક�ય વ્યવહારો �ગે �ચ�લત બ��ક�ગ �થા �ારા માગર્દશર્ન મળ�ુ ંરહ�શ ેઅન ે

�ેષ્ઠ �યાસના આધાર� બ�ક ચો�સ �વૂર્-િનધાર્�રત ચતેવણીઓ �દિશ�ત કર� શક� છે. 



જો ક�, ચેતવણીઓની સમયસરતા, સ�ંણૂર્તા, ચોકસાઈ અને સફળ �ડ�લવર� અથવા 

રસીદ માટ� બ�ક જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી રહ�શે નહ�. 
 

17. 5. ફોન બ��ક�ગ સવેાઓ: 

સમય સમય પર બ�ક તેની ફોન બ��ક�ગ સવેા હ�ઠળ કમર્ચાર� સહાયતા અથવા 

ઓટોમટે�ડ ફોન બ��ક�ગ િસસ્ટમ (પર પસદંગીના િવકલ્પો) ડાયલ  કરવાની સેવા 

�તગર્ત િવિવધ �િુવધાઓ ઓફર કર� શક� છે. 

�રુક્ષા હ��ઓુ માટ� અને �ાહકો તથા બ�ક કમર્ચાર�ઓન ે�રુ�ક્ષત રાખવા માટ� અન ે

િવવાદોને ઉક�લવામા ંમદદ કરવા માટ�, આ સેવા �તગર્ત થતા ંસવંાદોને, બ�ક 

તેની િવવેક��ુ�થી ટ�પ કર� શક� છે અથવા �ાહક અને બ�ક વચ્ચનેી ટ��લફોિનક 

વાતચીત ર�કોડર્ કર� શક� છે અને બ�ક, તેનો ર�કોડર્ રાખ ેછે, તમેજ �ાહકની �ચૂનાઓ 

પણ સાભંળે છે, અને ઉપરોક્ત તમામ બાબતો માટ� �ાહક પોતાની સમંિત આપ ે

છે. 
 

18. ઇન્ટરનટે બ��ક�ગ સવેાઓ 

ઈન્ટરનટે બે�ન્ક�ગ સવેાઓ �રૂ� પાડવા માટ� તેના �ારા ઉપયોગમા ંલેવાતી 

િસસ્ટમમા ંપયાર્પ્ત �રુક્ષા રક્ષકો છે તેની ખાતર� કરવા માટ� બેન્ક વ્યાજબી ર�ત ે

વ્યવહા�ુ પગલા ંલશેે; કોઈપણ લા� ુપડતા કાયદા, િનયમો, િવિનયમો, 

માગર્દિશ�કા, પ�રપ�ો, આચારસ�ંહતા અન ે�વતર્માન બ�ર �થાઓન ેધ્યાનમા ં

લઈન ેઆવી િસસ્ટમોના સચંાલનમા ંજોખમો�ુ ંિનય�ંણ અન ેસચંાલન કરવામા ં

આવશ.ે �ાહક ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગમા ંસકંળાયેલા જોખમો, જવાબદાર�ઓથી વાક�ફ છે 

અન ેતેણે યોગ્ય િવચારણા કયાર્ બાદ તનેો લાભ લીધો છે. �ાહક જણાવે છે અને 

ખાતર� આપ ેછે ક� ત ેકોમ્પ્�ટુર/ઈલેક્�ોિનક મશીનર�, ઈમેલ અન ેઈન્ટરનેટ�ુ ં

કામચલાઉ જ્ઞાન ધરાવે છે �ને કારણે તે ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગનો લાભ લવેા માટ� 

સક્ષમ છે. 
 

19. અ�રૂા નાણાક�ય વ્યવહારો 

�ાહક �ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલા લેવડ-દ�વડના સદંભર્મા ંભડંોળના �ભાિવત 

કરવા માટ�ની �કુવણી �ચૂના �ાહક �ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલા વ્યવહારના 

સદંભર્મા ંહોઈ શક� છે અને � વ્ય�ક્તઓને આવી �કુવણી કરવા માટ�ની 

�ચૂનાઓ લા� ુકરવામા ંઆવી હોય તેની ��િૃ�ને કારણે ક� તનેી �કૂને લઈને 

તે �કુવણી થઈ શક� નહ� અથવા �ણૂર્ થઈ શકશે નહ�. આવા કોઈપણ અ�ણૂર્ ક� 

િનષ્ફળ નાણાક�ય વ્યવહારો માટ� બ�ક કોઈપણ ર�તે જવાબદાર અને/અથવા 

ઉ�રદાયી રહ�શે નહ�. �ાહકની �ચૂનાઓ અ�સુાર ફડં �ાન્સફર માટ�નો કોઈપણ 

નાણાક�ય વ્યવહાર કોઈપણ કારણોસર �ણૂર્ થઈ શકશ ેનહ� અથવા તેનો અમલ 

થઈ શકશ ેનહ� તો આવા �બન-ભૌિતક�કરણ પામેલા અન/ેઅથવા અ�ણૂર્ વ્યવહાર 

માટ� બ�ક કોઈપણ ર�ત ેજવાબદાર રહ�શ ેનહ�. �ાહક સમ� છે ક� બ�ક મા� �ાહકની 

�ચૂનાઓ અ�સુાર ફડં �ાન્સફર કરવાની સેવાઓ �દાન કર� છે. 
 

20. વાયરસ સામ ેરક્ષણ: 

ઈન્ટરનટે બ��ક�ગનો ઉપયોગ કરવા માટ� વપરાતી �ાહકની િસસ્ટમ અથવા 

કમ્પ્�ટુર ક� અન્ય સાધનો, ઉપકરણ ક� તેના �વા અન્ય સાધનો/�ડવાઇસીસ, 

સૉફ્ટવેરન ેકોઈપણ �કારના કમ્પ્�ટુર વાયરસથી �કુત અને �રુ�ક્ષત રાખવાની 

તથા �-તે સોફ્ટવરેની માન્ય સમયવાદ� �ળવી રાખવાની જવાબદાર� �ાહકની 

પોતાની છે. સોફ્ટવેર બોમ્બ, �ોજન હોસર્ અને વોમ્સર્ (�વુાયરસ")થી િસસ્ટમનો 



બચાવ અને રક્ષણ કરવા માટ� �ાહક� તમામ વ્યાજબી વ્યવહા�રક પગલા ંલવેા 

જોઈએ અને �િુનિ�ત કર�ુ ંજોઈએ ક� તનેી દર�ક ર�ત ેપયાર્પ્ત �ળવણી કરવામા ં

આવેલ છે અને ત ે�રુ�ક્ષત છે. જો ક� બ�ક બ�કની વેબસાઈટ પર વાયરસ અન ેઆવી 

અન્ય િવનાશક સામ�ીના �વશેન ેરોકવા માટ� પગલા ંલેવામા ંઆવશે, પરં� ુત ેએ 

બાબતે ખાતર��ણૂર્ નથી ક� બ�કની વેબસાઈટ અથવા તેની સાથે �લ�ક કર�લી 

વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર�લ સામ�ીમા ંઆવા વાયરસ નથી હોતા. આવા 

વાઈરસ ક� િવનાશક સામ�ીને કારણ ેથતા કોઈપણ �કુસાન અથવા ગોટાળા માટ� 

બ�ક જવાબદાર નથી. બ�ક બાહં�ધર� આપતી નથી ક� બ�કની વેબસાઈટ અથવા તેના 

કાય� અિવરત અથવા કોઈપણ �લૂ ક� ��ુટથી �કુ્ત રહ�શ.ે 
 

21. વૈક�લ્પક ચનેલો �ારા સેવાઓ માટ�ની જવાબદાર�ની મયાર્દા: ઈન્ટરનેટ બ��ક�ગ સવેા 

ઉપલબ્ધ કરાવવા/ન કરાવવાના પ�રણામ ે�ાહકન ેથઈ શક� તવેા �ત્યક્ષ, પરોક્ષ, 

પ�રણામલક્ષી, �ૂરસ્થ અથવા િવશેષ, કોઈપણ �કુસાન અથવા નાણાક�ય ખોટ 

માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�. નીચે આપલેા પ�ર�સ્થિતઓ (�ૃષ્ટાતં�પ યાદ� પરં� ુ

સ�ંણૂર્ નથી)મા ંબ�ક �ાહકને થયેલ �કુસાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ�: �યાર� ફોસર્ 

મે�યોર અથવા ટ�કિનકલ સ્નેગ્સથી આવી ખોટ અથવા �કુસાન થાય છે; �ાહકની 

િસસ્ટમ અન ેબ�કની િસસ્ટમ વચ્ચનેી કોઈપણ અસગંતતા; �ાહક અથવા અન્ય કોઈ 

વ્ય�ક્ત �ારા �ાહકની િસસ્ટમનો કોઈપણ �ુ�ુપયોગ; ઇન્ટરનટે બ��ક�ગ દરમ્યાન 

અન્ય �ા�હત પક્ષને �ાહકના ખાતાઓ િવશેની મા�હતીનો કોઈપણ ઍક્સસે મળે; 

�ાહકના પાસવડર્/પીનનો કોઈપણ �તૃીય પક્ષ �ારા અનાિધ�ૃત ર�તે ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવે; �ાન્સિમશન દરિમયાન અથવા બી� કોઈપણ ર�ત ે�ાહકના ડ�ટા, 

મા�હતી અથવા સદં�શ િવષ ે�કુસાન ક� લોપ/િવ�ૃિત/�ષ્ટાચાર/િવલબં/િવક્ષેપ 

થાય; અથવા બ�કના િનય�ંણની બહારના સજંોગોને લીધે ખાતાઓની ઍક્સેસ 

ઇ�ચ્છત ર�તે ઉપલબ્ધ ન હોય તો; અથવા કામકાજના કલાકો દરિમયાન વકૈ�લ્પક 

ચેનલ સેવાઓ ઉપલબ્ધ ન હોય. આ તમામ સજંોગોમા ં�ાહકને થયેલા �કુસાન 

માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�. 

ડ��બટ-કમ-એટ�એમ કાડર્ સેવાઓ 

�ાહક સમંત થાય છે ક� ડ��બટ-કમ-એટ�એમ કાડ્સર્ સેવાઓનો લાભ મેળવવો એ નીચેના 

િનયમો અને શરતો તમેજ બ�કની સામાન્ય વ્યાપાર� શરતો અન ેખાતાઓના સચંાલન માટ� 

બ�ક �ારા સમયાતંર� બહાર પાડવામા ંઆવતા િનયમો, તેમજ �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા 

અથવા અન્ય કોઈ સ�ાિધકાર� �ારા સમયાતંર� ર�ૂ કરાયેલા અથવા �ધુાર�લા િનયમો 

અન ેિવિનયમોન ેઆધીન છે. િનયમો અન ેશરતો સમાિવષ્ટ હોવાના �કસ્સામા ંડ��બટ-કમ-

ATM કાડ્સર્ સેવાઓ માટ�ના િનયમો અને શરતો �સુગંત રહ�શ.ે 
 

1. સામાન્ય 

અહ� સામાન્ય તર�ક� �લુ�લ�ગ અને �ી�લ�ગ - બનંે સમાવેશ થશ.ે 
 

2. વ્યાખ્યાઓ 

"એકાઉન્ટ હોલ્ડર" અથાર્ત “ખાતા ધારક” એવી વ્ય�ક્ત છે � બ�કમા ંબચત ખા� ુ ં

અથવા ચા� ુખા� ુ ંઅથવા અન્ય કોઈપણ �કાર�ુ ંખા� ુ ંધરાવ ેછે. "�હસાબી શાખા" 

એ બ�કની કોઈપણ શાખાનો ઉલ્લખે દશાર્વે છે �યા ં�ાહક�ુ ંખા� ુ ં�ળવવામા ંઆવ ે

છે અન ેબ�ક �ારા નામા�ંકત કરાયલે અન્ય કોઈપણ શાખા છે. 
 



FEMA ની કલમ 2 © મા ંવ્યાખ્યાિયત કયાર્ �જુબ "અિધ�ૃત ડ�લર" એટલ ેિવદ�શી 

િવિનમય અથવા િવદ�શી િસ�ો�રટ�ઝમા ંનાણાક�ય વ્યવહાર કરવા માટ� અિધ�ૃત 

વ્ય�ક્ત અથવા ઑફશોર બ��ક�ગ એકમ. 
 

"કાડર્" એ બ�ક �ારા ઓફર કરવામા ંઆવતા ક્લાિસક અન ેગોલ્ડ ડ��બટ કાડ્સર્ સ�હત 

કાડર્ધારકન ેઆપવામા ંઆવેલા ડ�શુ બ�ક AG ડ��બટ-કમ-ATM કાડર્ અન ેસમયે-

સમય ેબ�ક �ારા �ાહકને આપવામા ંઆવતી અન્ય કોઈપણ િવિવધતા છે. 

"કાડર્ધારક" એટલે બ�કના �ાહક ક� �મને કાડર્ આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે અથવા બ�કના 

કાડર્નો ઉપયોગ કરવા માટ� બેન્કના �ેયાહક� નીમેલી અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત ક� � બ�ક�ુ ં

કાડર્ રાખવા અન ેતેનો ઉપયોગ કરવા માટ� અિધ�ૃત છે. 
 

"કાડર્ એકાઉન્ટ" નો અથર્ છે બેન્ક �ારા સચંા�લત કોઈપણ બચત ખા� ુ ં

અને/અથવા ચા� ુખા� ુ ંઅને/અથવા (રોકડ ���ડટ/લોન એકાઉન્ટ્સ િસવાય) 

કોઈપણ અન્ય �કાર�ુ ંખા� ુ ંક� � કાડર્ના ઉપયોગ માટ� લાયક હોય. તે કાડર્ 

આપવાની સાથે ક� તે પછ� ચા� ુથઈ શક� છે. 
 

"NCASST" એટલે �ાહક સ��ય વેચાણ અન ેસેવા ટિમ�નલ્સ (�ન ે"ટચ એક્સેસ 

બ��ક�ગ ટિમ�નલ્સ" પણ કહ�વાય છે) પછ� ભલ ેતે ભારતમા ંહોય ક� િવદ�શમા,ં બ�ક હોય 

ક� શરે કર�લ નેટવકર્ ક� �ના પર, કાડર્ધારક પોતાના કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને સબંિંધત 

કાડર્ એકાઉન્ટ (ખાતાઓ) ઍક્સેસ કર�ને નાણાક�ય લેવડ-દ�વડો કર� શક� છે. 
 

"�ડપોઝીટર�" નો અથર્ છે કોઈપણ મશીન/ઉપકરણ પછ� ભલ ેતે ભારતમા ંહોય ક� 

િવદ�શમા,ં પછ� ભલ ેત ેબ�ક હોય ક� શેર કર�લ નેટવકર્ , ક� �ના પર, કાડર્ધારક તનેા 

કાડર્નો ઉપયોગ કર�ન ેતેના કાડર્ એકાઉન્ટ (ખાતાઓ)ન ેઍક્સેસ કર� શક� અને તેના 

કાડર્મા ંભડંોળ જમા કર� શક� છે. 
 

"EDC" નો અથર્ છે કોઈપણ ઈલેક્�ોિનક ડ�ટા ક�પ્ચર ટિમ�નલ, િ�ન્ટસર્, અન્ય 

પે�રફ�રલ્સ અને ઉપકરણોને ચલાવવા માટ� આવશ્યક PIN પેડ અને જ�ર� સોફ્ટવરે 

સ�હતની એસસેર�ઝ, પછ� ભલ ેતે ભારતમા ંહોય ક� િવદ�શમા,ં પછ� ભલે તે બ�ક હોય 

ક� શરે કર�લ નેટવકર્ ક� �ના પર, અન્ય વસ્�ઓુની સાથ,ે કાડર્ધારક મચર્ન્ટ 

એસ્ટા�બ્લશમેન્ટમા ં�ાન્ઝેક્શનની ���યા કરવા માટ� દ�શભરની બ�ક સાથેના તમેના 

કાડર્ એકાઉન્ટ (ખાતાઓ)મા ંજમા પોતાના ભડંોળનો ઉપયોગ કર� શક� છે. 
 

"એ�ક્ઝમ" એ ભારતની િનકાસ આયાત નીિતનો ઉલ્લેખ કર� છે, � સમયાતંર� 

તમામ �ધુારાઓ સ�હત ભારતીય �રઝવર્ બ�ક �ારા િનધાર્�રત કરવામા ંઆવ ેછે. 

"�તરરાષ્��ય લવેડ-દ�વડો" એટલે ભારત, નેપાળ અન ે�ટૂાનની બહાર કાડર્ધારક 

�ારા તનેા કાડર્ વડ� કરવામા ંઆવેલ નાણાક�ય લેવડ-દ�વડો. 
 

"લોસ્ટ/સ્ટોલન કાડર્ ઇન્સ્યોરન્સ" એ ચોરાયેલા અથવા ખોવાયલેા કાડર્ માટ� કાડર્ 

ધારકન ેબ�ક �ારા વીમો �દાન કરવાની વધારાની સવેા છે, � અહ� કલમ 12 મા ં

દશાર્વેલ િનયમો અન ેશરતોન ેઆિધન છે. "ખોવાયેલ/ચોરાયેલ કાડર્ વીમા પૉ�લસી 

એ ખોવાયલેા અથવા ચોરાયેલા કાડર્ના સબંધંમા ંબ�ક �ારા �િત�ષ્ઠત વીમા કંપની 

સાથ ેમળ�ન ે�દાન કરવામા ંઆવતી �િુવધા છે અન ેતે િવષે અહ� કલમ 12 મા ં

વ� ુસ્પષ્ટપણ ેજણાવ્�ુ ંછે. 
 

"ભાગીદાર એટ�એમ" (PA) મા ંબ�કના ઓટોમટે�ડ ટ�લર મશીન (ATM) અન ેઅન્ય 

બ�કો (OB) ના એટ�એમનો સમાવેશ થાય છે � VISA કાડર્ ઇન્ટરનશેનલના શરે 



કર�લ પમેેન્ટ નેટવકર્મા ંભાગ લ ેછે અન ે"" �ુ ંસેવા �ચ� દશાર્વ ેછે, �ના �ારા 

કાડર્ધારક પોતાના કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને પોતા�ુ ંકાડર્ એકાઉન્ટ (ખાતાઓ) ઍક્સેસ 

કર�ન ેતેમા ંજમા ભડંોળ મેળવી શક� છે. 
 

"ભાગીદાર મચર્ન્ટ એસ્ટા�બ્લશમેન્ટ્સ" (PME) એટલે એવી સસં્થાઓ ક� � VISA 

કાડર્ ઇન્ટરનેશનલ શેડર્ પેમેન્ટ નેટવકર્નો એક ભાગ છે અને "" થક� �ાન્ઝેક્શન કરવા 

માટ�ના ટિમ�નલ “________”પર કાડર્ સ્વીકારવા માટ� સિવ�સ માકર્  (િ�ન્ટ 

લોગો) “_________”�દિશ�ત કર� છે �મા ંઅન્ય, સ્ટોસર્, �ુકાનો, ર�સ્ટોરન્ટ્સ, 

હોટ�લ્સ, એરલાઇન્સ અને કાડર્ની માન્યતા તર�ક� ઘોિષત અન્ય સસં્થાઓનો સમાવશે 

થશ.ે 
 

"PIN" નો અથર્ બ�ક �ારા કાડર્ધારકને ફાળવવામા ંઆવેલ વ્ય�ક્તગત ઓળખ નબંર 

અથવા કાડર્ના સબંધંમા ંતે કાડર્ધારક/બ�ક �ારા સમય-સમય પર પસદં કરવામા ં

આવ ેછે. 
 

"POS" એટલ ેપોઈન્ટ ઓફ સેલ ટિમ�નલ. 
 

"�ાથિમક ખા� ુ"ં એટલ ેઉપર વણર્વ્યા �જુબના ખાતાઓમાથંી એક �કાર�ુ ંખા� ુ,ં 

�માથંી વેપાર� સસં્થાઓ અથવા VISA/PLUS ATM ના સ્થાનો પર કરવામા ં

આવેલા લેવડ-દ�વડો ડ��બટ કરવામા ંઆવશ.ે 
 

"�ો�ામ" એટલે ડોઇશ બ�ક ગોલ્ડ ડ��બટ કાડર્ �રવોડ્સર્ �ો�ામ, �ના િવષ ેઅહ� 

ક્લોઝ 17 મા ંિવગતવાર �ણકાર� આપવામા ંઆવી છે. 
 

"પોઇન્ટ્સ" એટલે �ો�ામ હ�ઠળ આપવામા ંઆવતા �રુસ્કાર/વફાદાર� પોઈન્ટ. 
 

"સ�ક" એ સા��ૂહક ર�ત ેડોઇશ બ�ક AG અન ેતેની તમામ શાખા કચરે�ઓ દશાર્વ ેછે 

અન ેતેમા ંતેના અ�ગુામીઓ અને સ�પણીઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 

"સલે્સ �સ્લપ" એ VISA ટિમ�નલ પર અથવા સહભાગી મચર્ન્ટ એસ્ટા�બ્લશમેન્ટ �ારા 

PAIPME/ટિમ�નલ પર કાડર્ધારક �ારા કરવામા ંઆવતા નાણાક�ય વ્યવહારો�ુ ં

�લૂ્ય દશાર્વતી પહ�ચ/�સ્લપ છે �ને કાડર્ધારક પોતાની પાસે સાચવી રાખે છે. 
 

"ટિમ�નલમા ંકાડર્ધારક �ારા કરવામા ંઆવતી લેવડ-દ�વડની ���યાઓ માટ� જ�ર� 

સહભાગી મચર્ન્ટ એસ્ટા�બ્લશમેન્ટના સ્થાન પરના તમામ ઉપકરણો, સોફ્ટવરે, 

પે�રફ�રલ્સ અને એસેસર�ઝનો સમાવશે થાય છે અને તેમા ંઈલેક્�ોિનક ડ�ટા ક�પ્ચર 

(EDC) ટિમ�નલ, VISA ટિમ�નલ, િ�ન્ટસર્, પસર્નલ આઈડ��ન્ટ�ફક�શન નબંર (PIN) 

પેડ્સનો સમાવેશ થાય છે. . 
 

"�ાન્ઝેક્શન" એટલે કાડર્ધારક �ારા PA અને ટિમ�નલ પર �ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે 

કાડર્નો ઉપયોગ કર�ન ેકાડર્ એકાઉન્ટન ેઍક્સસે કર�ન ેનાણાક�ય લવેડ-દ�વડ કરવા 

માટ� બ�કન ેઆપવામા ંઆવેલ કોઈપણ �ચૂના. 
 

"VISA" એટલે વીઝા ઇન્ટરનશેનલની મા�લક��ુ ં�ચ�. 
 

"VISA Electron" એટલે વીઝા ઇન્ટરનશેનલની મા�લક��ુ ં�ચ�. 
 



"VISA/PLUS ATM નેટવકર્" એટલે અથર્ ભારત અન ેિવદ�શમા ંિવિવધ સ્થળોએ 

�સ્થત ATM � કાડર્ને સ્વીકાર� છે અને VISA/PLUS અથવા VISA ઇલેક્�ોન 

�તીકો દશાર્વે છે. 
 

3. �યોજયતા/ઉપયો�ગતા/આવશ્યકતા: 

3.1 કાડર્નો ઇશ્� ુઅન ેઉપયોગ ભારતીય �રઝવર્ બ�ક ("RBI")ના સમયાતંર� 

અમલમા ંઆવતા િનયમો, RBI ના એક્સચેન્જ કં�ોલ ર�ગ્�લુશેન્સ (િવિનમય 

િનય�ંણ િવિનયમન), FEMA, FEMA હ�ઠળ ઘડવામા ંઆવલેા તમામ 

િનયમો અને િવિનયમો, �ચૂનાઓ/પ�રપ�ોન ેઆધીન રહ�શ.ે કાડર્નો ઉપયોગ 

ભારતમા ંઅને િવદ�શમા ંથઈ શક� છે, પરં� ુિવદ�શી ચલણ ઉપાડવા માટ� 

નેપાળ અને/અથવા �ટૂાનમા ંતેનો ઉપયોગ કર� શકાતો નથી. વ�મુા,ં 

કાડર્ ભારત, નેપાળ અને �ટૂાનમા ંવેપાર� સસં્થાઓમા ંિવદ�શી �ૂ�ંડયામણમા ં

�કુવણી માટ� માન્ય નથી, એટલ ેક� નપેાળ અથવા �ટૂાનમા ંકાડર્નો ઉપયોગ 

કરતી વખતે નાણાક�ય વ્યવહારો�ુ ંચલણ ત ેદ�શોના સ્થાિનક ચલણ અથવા 

ભારતીય �િપયામા ંહો�ુ ંજોઈએ. કાડર્ધારક તે�ુ ંપાલન નહ� કર� તો તેના પર 

FEMA અન ેઅન્ય અ��ુપ િનયમો હ�ઠળ કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે અને તે 

માટ� ત ેપોતે જ જવાબદાર રહ�શ.ે 
 

3.2 કોઈપણ િનયમો અને શરતો અથવા કોઈપણ કાયદા ક� િવિનયમો�ુ ંપાલન 

કરવામા ં�કૂ થાય ક� તે�ુ ંપાલન કરવામા ંન આવ,ે તો બ�ક અથવા RBIના 

કહ�વાથી, કાડર્ધારકન ે�તરરાષ્��ય સ્તર� માન્ય ડ��બટ-કમ-એટ�એમ કાડર્ 

રાખવા માટ� �િતબિંધત કરવામા ંઆવી શક� છે. 
 

3.3 િવદ�શમા ંજતા કાડર્ધારકો, RBI �ારા સમયાતંર� િનધાર્�રત િવદ�શી િવિનમય 

હકના દાયરામા ંરહ�ન,ે વ્ય�ક્તગત ઉપયોગ માટ�ના તમામ વાસ્તિવક 

વ્ય�ક્તગત ખચર્ માટ� કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે, જો ક� િવદ�શ �વાસ 

દરિમયાન કરવામા ંઆવેલ �ુલ િવિનમય હકદાર� કરતા ંવ� ુન હોય તે 

આવશ્યક છે. િવદ�શમા ંખર�દ�લ માલસામાનની ભારતમા ંઆયાત માટ� 

સામાનના િનયમો/એ�ક્ઝમ નીિતનો અમલ કરવામા ંઆવશ.ે 
 

3.4 બે�ઝક �ાવલે ક્વોટા (BTQ) હ�ઠળ િવદ�શી �ૂ�ંડયામણ મળેવવા માટ� કાડર્ધારક� 

તેના પાસપોટર્મા ંશેરો મરાવવો જોઈએ. િવિનમયની હકદાર અિધ�ૃત ડ�લર 

બ�ક/બ�કની અિધ�ૃત ડ�લર શાખાઓમાથંી (યા�ા પહ�લા)ં ભરપાઈની 

માન્યતા �િુનિ�ત કરવી જોઈએ. કાડર્નો ઉપયોગ ર�િમટન્સ (ભર�ુ ંક� 

�ેિષત રકમ)ને �ભાિવત કરવા માટ� કર� શકાતો નથી ક� �ના માટ� 

વતર્માન/�ચ�લત િનયમો હ�ઠળ િવિનમય કરવાની અ�મુિત નથી. 
 

3.5 કાડર્ધારક, જો ત ેઈચ્છે તો, અિધ�ૃત ડ�લર/�લ ફ્લે�ડ મની ચેન્જર પાસેથી 

હકના દાયરામા ંકાડર્ સામ ેિવદ�શી ચલણી નોટો/�ાવેલસર્ ચેકના �પમા ં

િવદ�શી િવિનમય મળેવી શક� છે. આવી િવદ�શી ચલણી નોટો/�વાસીઓના 

ચેક આઉટ હકદાર��ુ ંવેચાણ હાલના િનયમો �ારા સચંા�લત થશ ેઅન ેતે 

લા� ુપડતી મયાર્દાઓને આધીન રહ�શ.ે ક�લેન્ડર વષર્ દરિમયાન િવદ�શી 

ચલણના અિધ�ૃત ડ�લર પાસેથી િવદ�શી ચલણની નોટો/�ાવેલસર્ ચેકના 

�પમા ંઉપાડ�લ િવિનમય, પાસપોટર્  પર માન્ય હોવો જોઈએ. 
 



3.6 કાડર્નો ઉપયોગ એવા હ��ઓુ માટ� ભરણા ં�ભાિવત કરવા માટ� કર� શકાતો 

નથી ક� �ના માટ� વતર્માન િનયમો હ�ઠળ િવિનમયની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી 

નથી �મ ક� (a) સામિયકો ક� � િનધાર્�રત/�િતબિંધત ��ૂચમા ંછે; (b) �લૂ, 

સ્વીપસ્ટ�ક્સ, લોટર� વગેર�. (c) ઉત્પાદનો/સવેાઓ�ુ ંવેચાણ કરતી ઈન્ટરનટે 

સાઇટ્સ �ના માટ� િવદ�શી િવિનમયની �ટ નથી. બ�ક િવિનમય િનય�ંણ 

િવભાગની �ાદ�િશક કચેર�ન ેસ�ંણૂર્ િવગતો સ�હત આવા ઉલ્લઘંનની �ણ 

કરવાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે. ઉલ્લઘંનની આવી ઘટનામા,ં 

કાડર્ધારકનો કાડર્નો ઉપયોગ કરવાનો અિધકાર તરત જ ન�� કરવામા ં

આવશ.ે 
 

3.7 કોઈ પણ સજંોગોમા ંકાડર્ધારકની હકદાર� વટાવી જવાના કારણ ેકાડર્ �બલ/ 

લેણાનંી �કુવણીમા ંિવલબં થવો જોઈએ નહ� ક� તેની ના થવી જોઈએ નહ�. 

આવી વ� ુહકદાર� માટ� કાડર્ધારક પર કોઈ દાવો કરવા અથવા �કુવણીની 

માગં કરવા માટ� બ�ક પર કોઈ જવાબદાર� રહ�શે નહ� અન ે�કુવણી ન 

કરવાથી કાડર્ધારક તનેી કાડર્ સભ્યપદ �મુાવવાના જોખમ માટ� જવાબદાર 

રહ�શ.ે 
 

3.8 જો RBI �ારા �સ્�તુ એક્સચેન્જ કં�ોલ ર�ગ્�લુેશન્સ�ુ ંપાલન ન કરવાને કારણ ે

અથવા સમયાતંર� �ધુારો કરવામા ંઆવ્યો હોય ક� અન્યથા, કાડર્ રદ કરવામા ં

આવ ેતો કાડર્નો ભારતમા ંક� િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા બદલ તનેે કાડર્ 

િવશેના િનયમની અવમાનના માનવમા ંઆવશે, �ને માટ� બ�ક જવાબદાર 

રહ�શે નહ�. 
 

3.9 FEMA, અથવા તેમા ં�ધુારા, તમામ િનયમો અન ેિવિનયમો, તનેા હ�ઠળ 

�ર� કરાયેલી �ચૂનાઓ, િવિનમય િનય�ંણ માગર્દિશ�કા, �વતર્માન સામાન 

િનયમો અને અમલમા ંરહ�લી EXIM નીિત�ુ ંપાલન �િુનિ�ત કરવાની 

જવાબદાર�, ફક્ત કાડર્ધારકની જ રહ�શ.ે 
 

3.10 કાડર્ધારક આ િનયમો અને િવિનયમો�ુ ંઉલ્લઘંન કર�ને કાડર્નો ખોટો 

ઉપયોગ કરવા બદલ થતા ં�કુસાનની સ�ંણૂર્ જવાબદાર� સ્વીકાર� છે અને 

બ�કને થતી તમામા ંહાિન, �કુસાન, વ્યાજ, �પાતંરણ, કોઈ અન્ય �કારનો 

નાણાક�ય બોજો, �લુ્ક ક� ખચર્ �ણૂર્ કરવા માટ� બ�કન ેક્ષિત�િૂત� કર� 

આપવા�ુ ંવચન આપ ેછે � કાડર્ધારકના ખાતામાથંી �કૂવીન ેભોગવ�ુ ં

પડશે. 
 

4. કાડર્ના ફાયદા: 

4.1 કાડર્ધારક પરવાનગી �ાપ્ત PME પર �કૂવણી કર� શક� છે અન ેATM/POS 

ઉપકરણો પર કાડર્ના ઉપયોગ �ારા તનેા કાડર્ એકાઉન્ટ બેલેન્સ િવશેની 

મા�હતીની ખાતર� કર� શક� છે. � ચલણમા ંકાડર્ એકાઉન્ટ રાખવામા ંઆવ્�ુ ંછે 

તેની સમકક્ષ, �ોસેિસ�ગ ચા�, �પાતંર ચા�/ફ� વગેર� કંઇ હોય તો, તે લેવડ-

દ�વડો માટ�ની રકમ VISA િનયમનો �જુબ વ�લૂવામા ંઆવ ેછે અને તે 

કાડર્ધારકના કાડર્ એકાઉન્ટમા ંડ��બટ કરવામા ંઆવશે. આ કાડર્ િવઝા 

ઈલેક્�ોન સેવા �તગર્ત ભારત અન ેિવદ�શમા ંATM અન ેવપેાર� સસં્થાઓમા ં

ઉપયોગ માટ� માન્ય છે. બ�ક કાડર્ધારકન ેયોગ્ય �ચૂના આપ્યા પછ� 

આધાર�તૂ નાણાક�ય વ્યવહારોના �કારો બદલવાનો અિધકાર અનામત 



રાખ ેછે. કાડર્ પર દશાર્વેલ મ�હનાના છેલ્લા કામકાજના �દવસ �ધુી આ કાડર્ 

માન્ય છે. 
 

5. સ્વીકાયર્તા: 

5.1 આ કાડર્, ભારતમા ંઅને િવદ�શમા ંPA અને ટિમ�નલ પર બ�ક �ારા સમયાતંર� 

પરવાનગી આપેલ લવેડ-દ�વડો તેમજ બ�ક �ારા સમયાતંર� િનિ�ત કરવામા ં

આવેલ અન્ય �કુવણી પ�િતઓ માટ� જ સ્વીકાયર્ રહ�શ.ે 
 

6. �ણુધમર્ 

6.1 કાડર્ એ બ�કની િમલકત છે અન ેિવનતંી પર િવલબં કયાર્ િવના, બ�કના 

અિધ�ૃત વ્ય�ક્તન ેપરત કર�ુ ંઆવશ્યક છે. કાડર્ધારક� કાડર્ સ�પતા પહ�લા 

બ�કના અિધ�ૃત વ્ય�ક્તની ઓળખની ખાતર� કરવી જોઈએ. કાડર્ �ાન્સફર�બલ 

નથી. કાડર્ધારક �ારા સેવાઓની હવ ેઆવશ્યકતા ન હોય અથવા કોઈપણ 

કારણસર બ�ક �ારા સવેાઓ પાછ� ખ�ચવામા ંઆવ ેતો, કાડર્ધારક� કાડર્ રદ 

કરવા માટ� બ�કન ેતેપરત કર�ુ ંપડશ.ે બ�ક, તેના સ�ંણૂર્ િવવકે��ુ�થી, સમાન 

િનયમો અને શરતો અથવા બ�કન ેયોગ્ય લાગ ેતવેા અન્ય િનયમો અન ેશરતો 

પર �રપ્લેસમેન્ટ કાડર્ અથવા િપન અથવા બનંે �ર� કર� શક� છે. કાડર્ની 

સમયસીમા સમાપ્ત થાય ત્યાર� કાડર્ધારક� તનેે �ાસંા ભાગમા ંકાપીન ેતનેો 

નાશ કરવો. બ�ક કાડર્ની સમા�પ્ત પહ�લા કાડર્ધારકન ે�રન્� ુકર��ુ ંકાડર્ 

મોકલવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ારા �ળવવામા ંઆવલેા તમામ ખાતાઓ 

બધં થવાના �કસ્સામા,ં કાડર્ધારક તરત જ કાડર્ પરત કરવા માટ� બધંાયલેા છે. 

નોિમની માટ�ના કાડ્સર્ પણ એકાઉન્ટ ધારકના તમામ ખાતા બધં થઈ ગયા 

પછ� તરત જ પરત કરવા જોઈએ. ઉપરોક્ત જોગવાઈઓને આિધન અને 

કલમ 12 મા ંિવગતવાર ઉલ્લે�ખત અને પો�લસીની શરતો �જુબ, 

કાડર્ધારક કોઈપણ �તૃીય પક્ષના હાથમા ંઆવતા કાડર્ �ારા અથવા તેના 

�ારા કાડર્ અને/અથવા િપનનો અયોગ્ય/છેતરિપ�ડ�/અનિધ�ૃત/�ુ�પ્લક�ટ/ 

�લૂભર�લા ઉપયોગ, લોસ્ટ/સ્ટોલન કાડર્ ઈન્સ્યોરન્સ પો�લસી હ�ઠળ આવર� 

લેવામા ંઆવતી જવાબદાર�ની સીમાથી બહારના �કસ્સામા ંબ�કન ે

જવાબદાર ઠ�રવશે નહ�. 
 

7. કાડર્ધારકની જવાબદાર�ઓ: 

7.1 કાડર્ના સબંધંમા ંબ�ક �ારા આપવામા ંઆવતી તમામ �િુવધાઓ અને 

સબંિંધત તમામ �લુ્ક માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે કાડર્ ધારક રસીદ 

મળ્યા પછ� તરત જ કાડર્ પર હસ્તાક્ષર કરશ ેઅન ેતેન ે�રુ�ક્ષત જગ્યાએ 

રાખશ ેઅન ેકોઈપણ સજંોગોમા ંકાડર્નો ઉપયોગ અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત �ારા 

કરવાની મ�ૂંર� આપવી જોઈએ નહ�. 
 

7.2 કાડર્ધારક ��તૃ થયા પછ� તરત જ બ�કન ે��ૂચત કરશ:ે કાડર્ની ખોવાઈ 

�ય ક� ચોરાઇ �ય અથવા તેની નકલ કરવામા ંઆવે અથવા તેનો 

(અનાિધ�ૃત) ઉપયોગ કરવા માટ� તૈયાર કરનાર માધ્યમો િવશ;ે કાડર્ધારકના 

કાડર્ એકાઉન્ટ પરના કોઈપણ અનિધ�ૃત લેવડ-દ�વડોનો ર�કોડર્ જોવા મળે; 

બ�ક �ારા તે કાડર્ એકાઉન્ટની �ળવણીમા ંકોઈપણ �લૂ અથવા અન્ય 

અિનયિમતતા જણાય, તો આ તમામ �કસ્સાઓમા ંકાડર્ ધારક� બ�કને ��ૂચત 

કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 
 



7.3 કાડર્ધારક� કાડર્ ખોવાઈ જવા અથવા ચોરાઈ જવા પર તરત જ સ્થાિનક 

પોલીસમા ંફસ્ટર્  ઈન્ફમ�શન �રપોટર્  (એફઆઈઆર) ન�ધાવવી જોઈએ અન ે

કવ�ર�ગ લટેર સાથ ેતનેી એક નકલ બ�કને મોકલવી જોઈએ. 
 

7.4 કાડર્ધારક એકવાર કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને �ાન્ઝેક્શન (���યા) ચા� ુકરવામા ં

આવ્યા બાદ તેને બદલશે નહ� ક� ર� નહ� કર�. 
 

7.5 કાડર્ધારક સમંત થાય છે ક� તનેે કાડર્ એકાઉન્ટમા ં���ડટ બેલેન્સને ધ્યાનમા ં

લીધા િવના, સમયાતંર� �હ�રાત કયાર્ �જુબ ક�લેન્ડર �દવસ દ�ઠ મા� અ�કુ 

ચો�સ રકમની રોકડ ઉપાડવાની/માલ ક� સવેાઓ ખર�દવાની મ�ૂંર� 

આપવામા ંઆવશ.ે 
 

7.6 �યા ં�ધુી કાડર્ એકાઉન્ટમા ં�રૂ� ુ ંભડંોળ ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારક 

કાડર્નો ઉપયોગ કર�ન ેઉપાડ/ખર�દ� કરવાનો �યાસ ન કરવા સમંત થાય છે. 

કાડર્ એકાઉન્ટમા ંપયાર્પ્ત બલેેન્સની ખાતર� કરવાની જવાબદાર� સ�ંણૂર્પણ ે

કાડર્ધારકની જ છે. કાડર્ એકાઉન્ટ ઓવર�ો થવાના �કસ્સામા,ં તેણ ેસમયાતંર� 

બ�ક �ારા વ�લૂવામા ંઆવતા �લુ્ક અન ેદંડના વ્યાજ �કૂવીને તરત જ 

એકાઉન્ટ બેલેન્સની �સ્થિત �ધુારવી પડશ.ે આ �લુ્ક બ�ક �ારા ન�� કરવામા ં

આવશ ેઅન ેસમય સમય પર તનેી �હ�રાત કરવામા ંઆવશે. 
 

7.7 જો કાડર્ધારક�ુ ંકાડર્ એકાઉન્ટ લેવડ-દ�વડોને કારણ ેઓવર�ો થઈ ગ�ુ ંહોય, 

તો બ�ક કોઈપણ નો�ટસ આપ્યા િવના સ�ંકુ્ત અથવા વ્ય�ક્તગત - કોઈપણ 

કાડર્ધારકના અન્ય ખાતાઓમા ંપડ�લી કોઈપણ ���ડટ સામ ેઆ રકમ સેટ-ઓફ 

કરવાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે અને આ�ુ ંકરવા માટ� ખાસ કર�ને 

કાડર્ધારક બ�કને અિધ�ૃત કર� છે. 
 

7.8 આ િનયમો અને શરતોમાથંી કંઇપણ બેન્ક અને કાડર્ધારક વચ્ચ ેસમયે-

સમયે કરવામા ંઆવલે કા�નૂી ક� અન્ય સમ�ૂતી અ�સુાર નાણાનંા સેટ-

ઓફ, હસ્તાતંરણ, ઉપયો�ગતા માટ�ના બને્કના અિધકારને અસર કરશે નહ�. 
 

7.9 �યાર� બ�ક �ારા િવનતંી કરવામા ંઆવ ેત્યાર�, કાડર્ધારક� તેના કાડર્ એકાઉન્ટન ે

લગતી તમામ અથવા કોઈપણ બાબતોને લગતી તમામ મા�હતી, ર�કોડર્ 

અથવા �માણપ�ો બ�કને �દાન કરવા જોઈએ. 
 

7.10 બ�કના કમર્ચાર�ઓ તમેજ સહભાગી એટ�એમ તર�ક� ઓળખવામા ંઆવતા 

એટ�એમ ધરાવતી અન્ય બ�કોના કમર્ચાર�ઓ, PME ના અિધકાર�ઓ અથવા 

અન્ય કોઈની પણ સમક્ષ, કોઈપણ સજંોગોમા ંલે�ખત સ્વ�પમા,ં સમ� 

શકાય તેવા અથવા અન્યથા �લુભ હોય તેવા કોઈપણ સ્વ�પમા ંપોતાના 

કાડર્ની પીન �ાર�ય �હ�ર કરવી જોઈએ નહ� ક� �થી કર�ને કોઈપણ �ા�હત 

પક્ષન ેઆવા ર�કોડર્ની �ામા�ણકપણે અથવા અ�મા�ણકપણ ે�ણકાર� મળ� 

�ય. 
 

7.11 કાડર્ધારક સ્વીકાર� છે ક� તેની િવનતંી અને જોખમ પર બ�ક તેન ેકાડર્નો 

ઉપયોગ કર�ન ેનાણાક�ય વ્યવહારો કરવા માટ� હવ ેઆપલેી કોઈપણ લે�ખત 

સ્થાયી �ચૂનાઓ િસવાય અથવા ત ેપછ�થી બ�કન ેઆપવામા ંઆવી શક� તવેી 

�િુવધા �રૂ� પાડવા માટ� સમંત છે. 
 



7.12 કાડર્ધારકની �ચૂનાઓ પર, સામાન્ય કારોબારમા,ં સ�ાવનાથી કામ કરતી 

બ�કન,ે તેની કામગીર� બદલ કાડર્ધારક જવાબદાર ઠ�રવશ ેનહ�. 
 

7.13 કાડર્ધારકની �ચૂનાઓન ેઅ�સુરવા માટ�, બ�ક પોતાના �ેષ્ઠ �યાસ કરશ ે

અન ેકાડર્ધારકની કોઈપણ �ચૂનાઓ પર તાત્કા�લક કાયર્વાહ� કરવામા ંક� 

ત�ન િવલબં અથવા અસમથર્તા થાય તો તે માટ� બ�ક કોઈપણ ર�ત ે

જવાબદાર/ઉ�રદાયી રહ�શ ેનહ�. 
 

7.14 અહ� નીચ ેઆપેલા કાડર્ એકાઉન્ટ્સ માટ� બ�કની ફક્ત તે જ શાખામા ંજ 

�કૂવવાપા� દ�ણદાર�ઓ છે ક� �યા ંતે ખા� ુ ંઅથવા �ડપો�ઝટ ખોલવામા ં

આવી હતી અન ેત ેસ્થાિનક કાયદાઓન ેઆધીન છે (�મા ંકોઈ મયાર્દા િવના, 

કોઈપણ સરકાર� કામગીર�, આદ�શો, �ુકમો અન ેિનયમોનો સમાવશે થાય છે, 

�મા ંનાણાક�ય અન ેિવિનમય િનય�ંણ િનયમો પણ સમાિવષ્ટ છે). બેન્કના 

િનય�ંણની બહાર�ુ ંપર�વતર્ન, હસ્તાતંરણ, માગં, અનૈ�ચ્છક સ્થાનાતંર, ��ુ 

ક� નાગ�રક સઘંષર્ અથવા અન્ય કારણોસર �િતબધંને કારણે કાડર્ ખાતામા ં

જમા ધનરાિશની અ�પુલબ્ધતા માટ� બેન્ક, તેની અન્ય શાખા, સહાયક ક� 

સહયોગી બેન્ક ક� તનેી શાખા જવાબદાર રહ�શે નહ�. 
 

8. નાણાક�ય જવાબદાર�: 

8.1 બ�ક �ારા આપવામા ંઆવતી તમામ �િુવધાઓ અન ેસબંિંધત તમામ �લુ્કની 

�કુવણી માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ ેઅને બ�ક સાથ ેકાડર્ િવષયક તમામ 

નાણાક�ય વ્યવહારોના સબંધંમા ંસ�ાવનાથી કાયર્ કરશ.ે કાડર્ �ારા આપવામા ં

આવેલ કોઈપણ �ચૂના અફર રહ�શ.ે કાડર્ધારક, તમામ સજંોગોમા,ં કાડર્ના 

ઉપયોગ માટ� સ�ંણૂર્ જવાબદાર� સ્વીકારશ,ે પછ� ભલેન ેતનેી �ણકાર� 

અથવા તેની સ�ા સાથે ���યા, વ્યક્ત અથવા ગ�ભ�ત ર�તે કરવામા ંઆવી 

હોય ક� નહ�. કાડર્ધારક બ�કને તેના કાડર્ના ઉપયોગ �ારા તેના �ાથિમક 

ખાતા(ઓ)માથંી કોઈપણ ઉપાડ અથવા હસ્તાતંરણની રકમ ડ��બટ કરવા માટ� 

અથવા બ�કના લવેડ-દ�વડના ર�કોડર્ અ�સુાર કોઈપણ �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન 

કરવા માટ� બ�કને અિધ�ૃત કર� છે. 
 

8.2 ડ��બટ-કમ-એટ�એમ કાડર્ �િુવધાના ઉપયોગથી ઉ�વતી કોઈપણ 

જવાબદાર�ઓ એકાઉન્ટ ધારક અથવા કાડર્ધારક �ારા અન્ય કોઈન ે

હસ્તાતં�રત કર� શકાશ ેનહ�. 
 

9. ATM, POS ટિમ�નલ અન ેઅન્ય �કુવણી પ�િતઓ સબંિંધત સામાન્ય શરતો: 

9.1 અનેક ખાતા: 

a. કાડર્ધારક સમંત થાય છે ક� જો ત ેબ�કમા ંઅનકે ખાતા ધરાવતો હોય, 

તો બ�ક તનેા કાડર્ ખાતાઓની સખં્યા ન�� કરશે, �મા ંકાડર્ની �િુવધા 

હશે. 
 
b. મ�લ્ટપલ એકાઉન્ટ્સ સાથ ેજોડાયેલા કાડ્સર્ના �કસ્સામા,ં વહ�ચાયલે 

નેટવક્સર્ અને વેપાર� સસં્થાઓ સાથેની નાણાક�ય લેવડ-દ�વડો મા� 

�ાથિમક એકાઉન્ટ પર જ અસર કરશ.ે જો આ ખાતામા ંકોઈ ભડંોળ ન 

હોય તો, બ�ક નાણાક�ય લેવડ-દ�વડો(ની ���યા) કરશે નહ�, પછ� 

ભલે તે જ કાડર્ સાથ ેજોડાયેલા અન્ય કાડર્ એકાઉન્ટ્સમા ંભડંોળ 

ઉપલબ્ધ હોય. 



 
c. બ�ક તમામ વસ્�ઓુ અથવા સવેાઓની ખર�દ�, રોકડ, ફ�, �લુ્ક અન ે

કાડર્ના ઉપયોગ �ારા �કૂવવાપા� �કૂવણીના �લૂ્ય માટ� કાડર્ 

એકાઉન્ટ્સ ડ��બટ કરશ.ે તમામ નાણાક�ય વ્યવહારોન ેકાડર્ 

એકાઉન્ટ(ખાતાઓ) સબંિંધત એકાઉન્ટ સ્ટ�ટમને્ટમા ંદશાર્વવામા ં

આવશ.ે બ�ક �ારા કાડર્ધારકન ેદર ક્વાટર્રમા ંઆવા િનવેદનો લે�ખતમા ં

મોકલવામા ંઆવશે � તેને છેલ્લે બ�કને જણાવેલ ઈમેઈલ પર 

મોકલવામા ંઆવશ.ે 
 
d. કાડર્ધારક સમંત થાય છે ક� તનેા ખાતા(ઓ)ન ેલગતા નાણાક�ય લવેડ-

દ�વડો �ગેનો બ�કનો ર�કોડર્ િનણાર્યક અન ેઅિધ�ૃત છે � તેન ે

બધંનકતાર્ રહ�શ.ે 
 
9.2 ATM, POS અન ેઅન્ય �કુવણી પ�િતનો ઉપયોગ: 

a. એટ�એમ સ્થાનો પર ગોપનીય િપનની મદદથી કાડર્ કાયર્રત થાય છે. 

િપનના ઉપયોગથી કરવામા ંઆવતા તમામ નાણાક�ય વ્યવહારો માટ� 

કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે 
 
b. કાડર્ ઇશ્� ૂકરતી વખત ેકાડર્ધારકન ેસીલબધં પર�બડ�યામા ંકાડર્ની 

િપન મોકલવામા ંઆવશે અને કાડર્ધારક� ખાતર� કરવી જોઈએ ક� ત ે

સીલબધં પર�બડ�યામા ંજ �ાપ્ત થાય છે. 
 
c. િપન કાડર્ પર ન�ધાયલે ન હોવી જોઈએ અને તનેે કાડર્ સાથ ેરાખવી 

જોઈએ નહ�. 
 
d. કાડર્ધારક �િુવધાની ઉપલબ્ધતાના આધાર� તેનો પોતાનો િપન 

(કોઈપણ 4-�કનો નબંર) પસદં કર� શક� છે, તેન ેબદલી પણ શક� છે. 

આવા �કસ્સામા,ં કાડર્ધારક� સરળતાથી ઓળખી શકાય તેવો િપન પસદં 

કરવો જોઈએ નહ�, દા.ત. તેની જન્મતાર�ખ, કાર ન�ધણી નબંર 

અથવા �નુરાવિત�ત નબંરો વગરે�. 
 
e. આવી કોઈપણ બાબત �હ�ર કરવા�ુ ંઅથવા PIN ની ગોપનીયતા�ુ ં

અ�રૂ� ુ ંરક્ષણ વગરે�ના જોખમની જવાબદાર� સ�ંણૂર્પણ ેકાડર્ધારક 

પર છે. િપનનો ઉપયોગ કર�ન ેકરવામા ંઆવતા તમામ નાણાક�ય 

વ્યવહારો માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ ેઅન ેતે લવેડ-દ�વડ �ગેના 

જનર�ટ કર�લા ર�કોડર્�ુ ંપાલન કરશે. 
 
f. જો કાડર્ધારક કાડર્ િપન �લૂી �ય, તો તણેે િપન બદલવા માટ� બ�કને 

લે�ખતમા ંિવનતંી કરવાણી રહ�શ,ે ત્યાર પછ� બ�ક કાડર્ધારકન ેનવો 

િપન જણાવશ.ે જો ક�, બ�કના ર�કોડ્સર્ અન ેકોમ્પ્�ટુર િસસ્ટમમા ંનવો 

િપન આપવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી �ૂના િપનનો ઉપયોગ કર�ને 

કરવામા ંઆવેલા લેવડ-દ�વડો માટ� એકાઉન્ટ ધારકને જવાબદાર 

ગણવામા ંઆવશ.ે 
 
g. બ�ક સામાન્ય ર�તે 30 �દવસની �દર �ાન્ઝેક્શન માટ� કાડર્ધારકના 

ખાતામાથંી ડ��બટ કરશ.ે 
 



h. PA/ટિમ�નલ પર કરવામા ંઆવેલ લેવડ-દ�વડો�ુ ં�લૂ્ય અને સમય-

સમય પર �હ�ર કરાયેલા કાડર્ના ઇશ્� ૂઅથવા ઉપયોગ માટ� લા� ુ

તમામ સબંિંધત �લુ્ક કાડર્ધારકના કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી તરત જ 

ડ��બટ કરવામા ંઆવશે. લેવડ-દ�વડો સબંિંધત જો કોઈ વ્યવસ્થા હોય 

તો તે બ�ક �ારા ચકાસણી કયાર્ પછ� તે લા� ુકરવામા ંઆવશે. 

એકવાર PA/ટિમ�નલ પર રસીદ જનર�ટ થઈ �ય પછ� નાણાક�ય 

વ્યવહારોને અિધ�ૃત માનવામા ંઆવ ેછે અને �ણૂર્ થાય છે. 

કાડર્ધારક� VISA ટિમ�નલ પર જનર�ટ થયલે સેલ્સ �સ્લપની એક 

નકલ પર હસ્તાક્ષર કર�ને �ળવી રાખવી આવશ્યક છે. કાડર્ધારક� 

આવી રસીદો �ળવી રાખવી જોઈએ અન ેતનેા એકાઉન્ટ સ્ટ�ટમેન્ટ 

સાથ ેમળેવવી જોઈએ. જો બ�ક �ારા આપવામા ંઆવેલા સ્ટ�ટમેન્ટમા ં

દશાર્વેલ કોઈપણ ચા� અથવા �ાન્ઝેક્શનના સદંભર્મા ંકાડર્ધારકન ે

કોઈ િવવાદ હોય, તો કાડર્ધારક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખના 15 �દવસની 

�દર બ�કન ેિવગતો આપવી જોઈએ, જો ત ેઆવી ના કર� તો, એ�ુ ં

માનવામા ંઆવશે ક� તમામ �લુ્ક સ્વીકાયર્ અને �મમા ંછે તથા તે 

લેવામા ંઆવશે. PA/ટિમ�નલ પર ���યા કરાયેલા નાણાક�ય 

વ્યવહારોનો બ�કનો ર�કોડર્ તમામ હ��ઓુ માટ� િનણાર્યક અન ેબધંનકતાર્ 

રહ�શ.ે 
 
i. કાડર્નો ઉપયોગ એવા કોઈપણ હ�� ુમાટ� થવો જોઈએ નહ� �ન ેFEMA 

હ�ઠળ સમયાતંર� �ધુાર�લ, એક્સચેન્જ કં�ોલ મેન્�અુલ અથવા તનેા 

�તગર્ત લા� ુકરાયલે કોઈપણ િનયમો, િનયમન, �ચૂનાઓ હ�ઠળ 

મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી નથી. 
 
j. સહભાગી AlMs/ટિમ�નલ્સ પર કાડર્ના ઉપયોગ માટ� VISA કાડર્ના શેર 

કર�લ પમેેન્ટ નેટવકર્મા ંસહભાગી કોઈપણ સભ્ય બ�કો સાથે કરવામા ં

આવતા કાડર્ધારકના કોઈપણ નાણાક�ય વ્યવહારની જવાબદાર� બ�ક 

સ્વીકારશે નહ�, � માલસામાનના �રુવઠા અન/ેઅથવા સવેાઓ �ધુી 

મયાર્�દત નથી. આવા એટ�એમ પર ઓફર કરવામા ંઆવતા લવેડ-

દ�વડના �કાર બ�કના પોતાના નટેવકર્  પર આપવામા ંઆવતા 

વ્યવહારો કરતા અલગ હોઈ શક� છે. બ�ક મા� ન્�નૂતમ �ાન્ઝેક્શન 

સેટન ેજ સપોટર્  કરશે � અન્ય નટેવકર્  સાથે જોડાયેલા ATM પર 

આપવામા ંઆવશ.ે બ�ક કાડર્ધારકન ેકોઈપણ �ચૂના આપ્યા િવના 

�ાન્ઝેક્શન સેટ બદલવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે. 
 
k. આવી �િુવધાઓ માટ� અલગ સિવ�સ ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે � બ�ક 

�ારા સમયાતંર� �હ�ર કરવામા ંઆવશ ેઅન ેકાડર્ધારકના કાડર્ 

એકાઉન્ટમાથંી કાપવામા ંઆવશ.ે આવી ફ� કપાત કરવા માટ� કાડર્ 

ખાતામા ં�રૂ� ુ ંભડંોળ ન હોય તેવી �સ્થિતમા,ં બ�ક આવા વ્યવહારોન ે

નકારવાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે. બ�કનો િનણર્ય કાડર્ધારક માટ� 

બધંનકતાર્ છે. 
 
l. જો કાડર્ધારકન ેકોઈપણ સહભાગી એટ�એમ નેટવકર્  સ્થાપના અથવા 

વેપાર� સ્થાપના �ગે કોઈ ફ�રયાદ હોય, તો તે બાબત કાડર્ધારક �ારા 

સ્થાપના સાથ ેઉક�લવી જોઈએ અન ેતમે કરવામા ંિનષ્ફળતા તેન ેબ�ક 



�ત્યનેી કોઈપણ જવાબદાર�માથંી �કુ્ત કરશે નહ�. જો ક�, કાડર્ધારક� 

આ ફ�રયાદની બ�કન ેતાત્કા�લક �ણ કરવી જોઈએ. 
 
m. કાડર્નો ઉપયોગ ફક્ત સહભાગી એટ�એમ/ટિમ�નલ પર જ ઇલેક્�ોિનક 

ઉપયોગ માટ� છે અને લેવડ-દ�વડ �ણૂર્ થયા પહ�લા �કુવણીની 

વ્યવસ્થા માટ� તનેો ઉપયોગ થવો જોઈએ નહ� �મ ક� હોટ�લમા ંચકે 

ઇન દરિમયાન, મઇેલ ઓડર્રની ખર�દ�, િવદ�શી સામિયકો/આવતર્નો�ુ ં

સભ્યપદ, ફોન ઑડર્ર �ારા  ખર�દ� વગરે�. આવા કોઈપણ ઉપયોગને 

અનિધ�ૃત ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેકાડર્ધારક સ�ંણૂર્ ર�ત ેજવાબદાર 

રહ�શ.ે 
 
n. વ�મુા,ં PME/વપેાર� સસં્થાનમા ંકોઈ રોકડ વ્યવહાર એટલે ક� રોકડ 

ઉપાડ અથવા જમા કરવાની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશે નહ�. 

o. બ�ક PME �ારા લાદવામા ંઆવલેા અને કાડર્ધારકના ખાતામા ં

�ાન્ઝેક્શનની રકમ માટ� ડ��બટ કરાયેલા કોઈપણ વધારાના �લુ્ક માટ� 

કોઈ જવાબદાર� સ્વીકારતી નથી. 
 
p. કોઈપણ ટિમ�નલમા ં��ુટ અથવા કમ્�િુનક�શન �લ�કમા ંિનષ્ફળતાને 

કારણ ેતમામ �રફંડ અને સમાયોજનો માટ� મને્�અુલી ���યા કરવામા ં

આવશ ેઅન ેયોગ્ય ચકાસણી પછ� ���ડટ કરવામા ંઆવશે. કાડર્ધારક 

સમંત થાય છે ક� આ �રફંડન ેધ્યાનમા ંલીધા િવના, આવા 

ઇનકાર/સમાયોજન માટ� બાક� રહ�લા કોઈપણ ડ��બટન ેફક્ત કાડર્ 

એકાઉન્ટ્સમા ંઉપલબ્ધ બલેેન્સના આધાર� સન્માિનત કરવામા ંઆવશ.ે 
 
q. તમામ રોકડ/ચેક �ડપોઝીટ મા� બ�કના એટ�એમમા ંજ કર� શકાય છે. 

બ�કના એટ�એમ અને ટિમ�નલ્સ પર કાડર્ના ઉપયોગ �ારા કરવામા ં

આવેલ તમામ રોકડ/ચેક જમા કરવાની ���યાઓ, ચેક�કુ માટ�ના 

અ�રુોધ, એકાઉન્ટ સ્ટ�ટમેન્ટની િવનતંી, વગરે� માટ� કાડર્ધારક સમંત 

થાય છે ક� આવી થાપણો, િવનતંીઓ, બ�કના બ ેઅિધકાર�ઓ �ારા 

ચકાસણીન ેઆધીન રહ�શે અન ેઆવી ચકાસણી કાડર્ધારક માટ� 

બધંનકતાર્ રહ�શ.ે તનેા પર સામાન્ય ર�ત ેઆગલા કામકાજના �દવસ ે

���યા કરવામા ંઆવશે. ATM પર તમામ રોકડ/ચેક �ડપો�ઝટ 

વ્યવહારો માટ�, કાડર્ધારક સમંત થાય છે ક� ATM �ારા એક રસીદ ર�ૂ 

કરવામા ંઆવશ ેઅન ેઅન્ય કોઈ રસીદ આપવામા ંઆવશ ેનહ�. 
 
r. બ�ક, તનેી િવવેક��ુ�થી, એવી કોઈપણ �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન ન કરવા�ુ ં

ન�� કર� શક� છે �યા ંતેની પાસે એ�ુ ંમાનવા�ુ ંકારણ હોય ક� 

�ચૂનાઓ સાચી નથી અથવા અસ્પષ્ટ છે અથવા શકંાસ્પદ છે અથવા 

અન્ય કોઈ ર�તે અયોગ્ય છે અને તનેે કોઈપણ કારણોસર અમલમા ં

�કૂ� શકાતી નથી. 
 
s. જો કાડર્ધારક તરફથી �ાપ્ત કોઈપણ �ચૂના એક કરતા વ� ુર�ત ે

અમલમા ં�કુવામા ંબ�ક સક્ષમ હોય, તો બ�ક તેની સ�ંણૂર્ િવવકે��ુ�થી 

ઉપરોક્ત કોઈપણ ર�ત ેતે �ચૂનાનો અમલ કર� શક� છે. 
 



t. કાડર્ન ેસામાન્ય ર�ત ેભારત અને િવદ�શમા ંતમામ ઇલેક્�ોિનક વેપાર� 

સસં્થાઓ �ારા સન્માિનત (માન્ય) કરવામા ંઆવશ,ે �યા ંVISANISA 

ઇલેક્�ોન લોગો દશાર્વલે હોય. 
 
u. કોઈપણ સ્થાન ે�દિશ�ત કરવામા ંઆવેલ કાડર્�ુ ં�મોશનલ મ�ટ�રયલ 

અથવા VISA િસમ્બોલ એ બાબત �િુનિ�ત નથી કર� ુ ંક� તે સ્થાન ે

ઉપલબ્ધ તમામ સામાન અને સેવાઓ તે કાડર્ વડ� ખર�દ� શકાય. 
 
v. �યાર� કાડર્ ધારકના હસ્તાક્ષર હશ ેત્યાર� જ કાડર્�ુ ંસન્માન કરવામા ં

આવશ.ે 
 
w. એકવાર EDC ટિમ�નલ સલે્સ �સ્લપ જનર�ટ કર� ત્યાર� નાણાક�ય 

વ્યવહારો અિધ�ૃત અને �ણૂર્ કરવામા ંઆવ ેછે. �ાન્ઝેક્શનની રકમ 

કાડર્ સાથ ેસલંગ્ન �ાથિમક ખાતામાથંી તરત જ ડ��બટ થાય છે. 

કાડર્ધારક� ખાતર� કરવી જોઈએ ક� કાડર્નો ઉપયોગ દર�ક ખર�દ� માટ� 

વેપાર� સ્થાન પર મા� એક જ વાર થાય છે. 
 
x. બ�ક વધારાના ચા� પર સલે્સ �સ્લપની નકલો આપી શક� છે. કાડર્ધારક 

�ારા વ્ય�ક્તગત ર�ત ેહસ્તાક્ષ�રત ન હોય તવેી કોઈપણ વેચાણ �સ્લપ 

� કાડર્ધારક �ારા અિધ�ૃત હોવાન ેકારણ ેસા�બત થઈ શક�, તો તેની 

જવાબદાર� કાડર્ધારકની રહશ.ે 
 
y. �કુવણી માટ� બ�ક �ારા PME પાસેથી �ાપ્ત થયેલ કોઈપણ ચા� 

અથવા અન્ય �કુવણીની િવનતંી એ િનણાર્યક �રુાવો છે ક� આવી 

માગંણી પર ન�ધાયલે �લુ્ક, PME પર રકમમા ંઅને કાડર્ધારક �ારા 

કરવામા ંઆવેલ અન્ય માગંણી માટ� યોગ્ય ર�તે લેવામા ંઆવ્યો 

હતો, િસવાય ક� કાડર્ ખોવાઈ ગ�ુ ંહોય, ચોરાઈ ગ�ુ ંહોય અથવા 

છેતરિપ�ડ�થી તેનો �ુ�ુપયોગ થયો હોય, તો તેના માટ�ની જવાબદાર� 

કાડર્ધારકની રહ�શે. 
 
z. જો કોઈ વપેાર� કોઈ �લૂને કારણ ેઅથવા મચ�ન્ડાઈઝ ર�ટનર્ના કારણ ે

�ણૂર્ થયેલ લવેડ-દ�વડને રદ કરવા ઈચ્છે છે, તો તનેે અગાઉની 

વેચાણ રસીદ રદ કરવી જોઈએ અન ેરદ કર�લી રસીદની નકલ તનેી 

પાસ ેરાખવી જોઈએ. કોઈપણ વપેાર�/ઉપકરણની �લૂ અથવા 

કોમ્�િુનક�શન �લ�કમા ં��ુટન ેકારણ ેતમામ �રફંડ અન ેએડજસ્ટમેન્ટ્સ 

મેન્�અુલી �ોસેસ થવા જોઈએ અન ેકાડર્ એકાઉન્ટમા ંયોગ્ય સત્યાપન 

પછ� અને લા� ુપડતા ંVISA િનયમો અન ેિવિનયમો અ�સુાર જમા 

કરવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક સમંત થાય છે ક� આન ેધ્યાનમા ંલીધા 

િવના, આ સમય દરિમયાન �ાપ્ત થયેલ કોઈપણ ડ��બટન ેફક્ત કાડર્ 

ખાતા(ઓ)મા ંઉપલબ્ધ બેલેન્સના આધાર� �ણૂર્ કરવામા ંઆવશ.ે 

�કૂવણીની �ચૂનાઓની અવહ�લના કરવાના આવા �ૃત્યો બદલ 

કાડર્ધારક બ�કને પણ વળતર આપ ેછે. 
 
 કાડર્ધારક� કોઈપણ સમયે, ત�ેુ ંકાડર્ વાપરવા માટ� અન્ય કોઈ વ્ય�ક્તને 

સ�પ�ુ ંજોઈએ નહ�. કાડર્ધારક� એ �િુનિ�ત કર�ુ ંજોઈએ ક� કાડર્ �ારા 

નાણાક�ય લેવડ-દ�વડ સમયે PME પર તે સ્વય ંસદ�હ� હાજર હોય. 
 



9.3 વેપાર�ઓ સાથ ેકાડર્ધારકના િવવાદો 

a. કાડર્ધારકના વાસ્તિવક હસ્તાક્ષર સ�હત કાડર્ નબંર ન�ધાયલેી વેચાણ 

�સ્લપ એ બ�ક અને કાડર્ધારક વચ્ચ ેકાડર્ધારક �ારા અદા કરવામા ં

આવેલી જવાબદાર�ના િનણાર્યક �રુાવા તર�ક� રહ�શ.ે 
 
b. તે સ્પષ્ટપણે સમજ�ુ ંઆવશ્યક છે ક� કાડર્ની �િુવધા એ કાડર્ધારકને 

સામાન ખર�દવા અથવા સેવાઓનો લાભ મેળવવાની ક�વળ �િુવધા 

છે અને આ ર�ત ેખર�દ�લા સામાન ક� સેવાઓની �ણુવ�ા, જથ્થા, 

�લૂ્ય, �ડ�લવર� િવશે નેબ્ક કોઈ વોરંટ� આપટ� નથી ક� કોઈ ર�ૂઆત 

કરતી નથી અને આન ેલાગત કોઈપણ િવવાદનો PME સાથે સીધો 

ઉક�લ લાવવો જોઈએ. જો ક�, કાડર્ધારક� વેપાર� સાથેના િવવાદ �ગે 

બ�કને �ણ કરવી જોઈએ, સ્થાનોના નામ, �ાન્ઝેક્શનની તાર�ખ અન ે

સમય તથા અન્ય િવગતોની �ણકાર� આપવી જોઈએ � બ�કન ે

તેની તપાસમા ંમદદ કરશે. 
 
c. અસમંિતની �ચૂના મળ્યાના બે મ�હનાની �દર સ્ટ�ટમેન્ટમા ં

દશાર્વેલ લા� ુપડતા �લુ્ક લઈન ે�ુભાયલે કાડર્ધારકની અસમંિત�ુ ં

િનરાકરણ કરવા માટ� બ�ક �માણ�તૂ અને વ્યાજબી �યાસો કરશ.ે 

જો આવા �યત્નો પછ�, બ�ક ન�� કર� ક� દશાર્વેલ �લુ્ક સાચો છે, તો 

તેણે કાડર્ધારકને વેચાણ �સ્લપ અથવા �કુવણીની માગંણીની નકલ 

સ�હતની િવગતો સાથ ેતેની �ણ કરવી જોઈએ. 
 
d. કાડર્ન ેકોઈપણ સસં્થા �ારા નહ� સ્વીકારવા બાબતે બ�ક કોઈ 

જવાબદાર� સ્વીકારતી નથી. 
 

10. ડ��બટ કાડર્ના ઉપયોગ માટ�ના �લુ્ક: 

10.1 વાિષ�ક �લુ્ક બ�ક �ારા સમયાતંર� કાડર્ધારકન ે�ણ કરવામા ંઆવેલ દર� લા� ુ

પડ� છે. કાડર્ �ર� કરવા પર વાિષ�ક ફ�ની રકમ કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી ડ��બટ 

કરવામા ંઆવશ.ે બ�ક કોઈપણ સમય ેકાડર્ધારક પાસેથી કાડર્ ઈશ્� ુકરવા, 

કાડર્ન ેફર�થી ઈશ્� ુકરવા, ફોટો�ાફ સાથ ે�ર� કરાયેલ ડ��બટ કાડ્સર્ અને 

સમયાતંર� ��ૂચત કયાર્ �જુબ એકા જ ખાતા માટ� અનેક ડ��બટ કાડર્ ઈશ્� ૂ

કરવા માટ� અન/ેઅથવા કોઈપણ ફ�/�લુ્ક લવેાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે. 

કાડર્ �ારા કરવામા ંઆવેલા નાણાક�ય વ્યવહારો માટ�ના �લુ્ક, લા� ુફ� અન ે

�લુ્કની િવગતો બ�ક પાસેથી મળેવી શકાય છે અન ેતે સમય સમય પર 

બદલાતી રહ� છે. 
 

10.2 આવી કોઈપણ ફ� અન ે�લુ્ક લેવામા ંઆવશ ેત્યાર� તેની રકમ કાડર્ 

એકાઉન્ટમાથંી આપમળેે કપાઈ જશ.ે આ ઉપરાતં, ક�ટલાક અન્ય ATM 

મા�લકો અથવા શેર કર�લ નેટવકર્ના ઓપર�ટરો તમેના ATM/અન્ય 

ઉપકરણના દર�ક ઉપયોગ માટ� વધારાનો �લુ્ક લાદ� શક� છે, અને આવો 

કોઈપણ �લુ્ક, અન્ય લા� ુફ�/ચા� સાથ ેકાડર્ એકાઉન્ટમાથંી કાપવામા ં

આવશ.ે 
 

10.3 કાડર્ના ઉપયોગના પ�રણામ ે�કૂવવાપા� કોઈપણ સરકાર� �લુ્ક, ડ�ટુ� 

અથવા ડ��બટ અથવા ટ�ક્સની જવાબદાર� કાડર્ધારકની રહ�શ ેઅને જો (�ા ંતો 



�ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે) તેના પર લાદવામા ંઆવ ેતો, બ�ક આવા �લુ્ક, ડ�ટુ� 

અથવા ટ�ક્સ તેના કાડર્ના ખાતા(ઓ)માથંી ડ��બટ કરશે.  
 

10.4 કાડર્ધારક બ�કને તનેા કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી કપાત કરવા માટ� અિધ�ૃત કર� છે, 

અન ેબ�કન ેકોઈપણ લાગતો, �લુ્ક અન ેખચાર્ઓ બદલ બ�કને �કુસાની 

ભરપાઈ કર� છે � બ�ક �ારા તેના કાડર્ના ખાતામાથંી બ�કના દ�વાના નાણા ં

એક� કરવામા ંઆવી શક� છે (�મા,ં કાયદા �ારા મ�ૂંર� આપવામા ંઆવેલ  

સીમામા ંરહ�ને મયાર્દા િવના વાજબી વક�લની ફ�નો સમાવશે થાય છે.) 
 

10.5 �કુવણીનો ઇનકાર કરવાની ક્ષમતા 

કાયદા �ારા ક� અન્ય ર�તે જ�ર� હોય ત ેિસવાય, જો બ�કન ેકોઈપણ ���યા, 

સમન્સ, ઓડર્ર, મનાઈ �કુમ, અમલ, િવક્ષેપ, વ�લૂાત, �વૂાર્િધકાર, મા�હતી 

અથવા �ચૂના �ાપ્ત થાય � બ�કની સ�ાવનાને ઠ�સ પહ�ચાડ� અને � 

કાડર્ધારકની ક્ષમતા અથવા ક્ષમતા પર �� ઉઠાવ,ે કાડર્ �ારા નાણાક�ય 

વ્યવહારો કરવા માટ� અિધ�ૃત હોવાનો દાવો કરનાર કોઈ વ્ય�ક્તની ક્ષમતા 

ક� િવ�ાસ પર �� ઊઠ�, ત્યાર� બ�ક તેની િવવેક��ુ�થી અને કાડર્ધારક અથવા 

આવી અન્ય વ્ય�ક્ત �ત્યેની જવાબદાર� િવના, કાડર્ધારકન ેતનેા ભડંોળનો 

કોઈપણ ભાગ મળેવવા અથવા ઉપાડવાની મ�ૂંર� આપવાનો ઇનકાર કર� 

શક� છે, અથવા બ�ક આવા ભડંોળન ેયોગ્ય સ�ાિધકાર�ન ે�કૂવી શક� છે અને 

કાડર્ધારક પાસેથી ત ેવ�લૂવા માટ� આવશ્યક એવા કાયદાક�ય પગલા ંલઈ 

શક� છે. 
 

11. ખાિસયતો 

11.1 કાડર્ સાથ ેઆપવામા ંઆવતી કોઈપણ અથવા તમામ �િુવધાઓમા ં

ઉમેરો/ડ�લીટ/�ધુારો કરવાનો અિધકાર બ�ક પોતાની પાસે અનામત રાખે છે. 

બ�ક �ારા કાડર્ની આસપાસ �મોશનલ �િુવધાઓ ઉમરેવા/�બલ્ડ કરવાનો 

�યાસ કરવામા ંઆવશે. જો ક� આ ફક્ત �ેષ્ઠ �યાસના ધોરણ ેજ હશ ેઅને આ 

�મોશનલ �િુવધાઓથી ઉ�વતા કોઈપણ િવવાદન ેબ�કની જવાબદાર� તર�ક� 

ગણવામા ંઆવશે નહ�. 
 

11.2 ખર�દ�લ માલ/સેવાઓના સદંભર્મા ંકાડર્ધારકને �ડસ્કાઉન્ટ આપવા માટ� બ�ક 

ક�ટલાક વપેાર�ઓ સાથે વ્યવસ્થા કર� શક� છે. જો ક�, કાડર્ધારકન ેઆવા 

વેપાર�ઓ સાથ ેથયેલા કોઈપણ િવવાદ માટ� બ�ક જવાબદાર અથવા 

ઉ�ેરદાયી રહ�શ ેનહ�. 
 

12. ખોવાયેલા અથવા ચોરાયેલા કાડ્સર્: 

12.1 કાડર્ની �રુક્ષાની જવાબદાર� કાડર્ધારકની છે અન ેતનેી સલામતી �િુનિ�ત 

કરવા માટ� તે તમામ પગલા ંલેશ.ે જો કાડર્ ખોવાઈ �ય અથવા ચોરાઈ �ય, 

તો કાડર્ધારક� સ્થાિનક પોલીસમા ંફસ્ટર્  ઇન્ફમ�શન �રપોટર્  ("એફઆઈઆર") 

ફાઇલ કરવી જોઈએ અન ેતરત જ તનેી નકલ સ�હત એક કવ�ર�ગ લટેર 

�ારા કાડર્ ખોવાયાની �ણ બ�કન ેકરવી જોઈએ. 
 

12.2 બ�ક કાડર્ધારકોન ેચોરાયેલા અને/અથવા ખોવાયેલા કાડર્ના સબંધંમા ંવીમા 

પૉ�લસી �રૂ� પાડવાની વધારાની સવેા આપ ેછે, � અહ� દશાર્વેલ િનયમો 

અન ેશરતોન ેઆધીન છે: 



a. બ�ક તેના પોતાના ખચ� ભૌગો�લક મયાર્દામા ંઅન ેિનયમો અન ેશરતોને 

આધીન અન ેખાસ કર�ને પો�લસીમા ંદશાર્વેલ મયાર્દાન ેઆધીન 

ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ માટ� વીમા પૉ�લસી લેશ.ે 
 

b. કાડર્ધારક� આ�ુ ં�કુસાન થાય ક� તરત જ તમેના શહ�રમા ં24-કલાકના 

ફોન બ��ક�ગ નબંર પર કૉલ કર�ન ેબ�કન ેકાડર્ ખોવાઈ જવાની �ણ કરવી 

જોઈએ. કાડર્નો �ુ�ુપયોગન ેરોકવા માટ� બ�ક તરત જ કાડર્ન ે�ડ-એ�ક્ટવેટ 

કરશ.ે 
 

c. ત્યારબાદ કાડર્ધારક� નીચેના દસ્તાવેજો બ�કન ેમોકલવાના રહ�શ:ે 

I. અિધકાર� �ારા યોગ્ય ર�તે સ્વીકારવામા ંઆવેલ FIR �રપોટર્ ; 

II. �કુસાન/િવવા�દત લવેડ-દ�વડની િવગતો આપતો પ� 

III. કલામ 18.6 મા ંજણાવ્યા �જુબ કાડર્ધારક તરફથી 

�કુસાનીનો પ� 

IV. �તરરાષ્��ય વ્યવહાર િવવાદના �કસ્સામા ંપાસપોટર્ની 

નકલો અન ે

V. બ�ક �ારા અન ેબ�કના સતંોષ માટ� જ�ર� અન્ય તમામ 

દસ્તાવેજો. 
 

d.  ઉપર �જુબ જ�ર� દસ્તાવેજો બ�કમા ંજમા કયાર્ના 5 �દવસની �દર, 

બ�ક, િવવા�દત રકમ માટ� �ચ��ત હોલ્ડ સાથ ેકાડર્ધારકન ે�ોિવઝનલ 

���ડટ આપશ.ે 
 

e.  કાડર્ દ�ઠ મહ�મ દ�યતા �. 2.5 લાખ �ધુી મયાર્�દત રહ�શ.ે 2.5 લાખ 

અન ેકાડર્ધારકન ે�કુસાનની �ણ કરવાના વ�મુા ંવ� ુ30 �દવસ 

�ધુીના સમયમા ંતમામ �કુસાન માટ� કવર કરવામા ંઆવશ.ે 
 

f. �ાહક તરફથી તનેી કોઈપણ સીધી નાણાક�ય ખોટ ("�કુસાન") �ગેના 

જ�ર� દસ્તાવજેો સ�હતની ર�ૂઆત કરવામા ંઆવે, તો તે �કુસાનની 

�ણ કરતા પહ�લા, બ�ક આવા કપટ�ણૂર્ વ્યવહાર(રો) િવષ ેપોતાની ર�તે 

તપાસ કરવા માટ� અિધ�ૃત છે. જો આવી તપાસમા ં�ાહક, તેના 

પ�રવારના સભ્યો/સબંધંીઓ અથવા તેના કમર્ચાર�ઓની કોઈ �ત્યક્ષ ક� 

પરોક્ષ સડંોવણી જણાય, તો બ�ક �ાહકન ેઆવી નીિતનો લાભ આપવાનો 

ઇનકાર કરવા ઉપરાતં �ાહક સામ ેયોગ્ય પગલા ંલવેા માટ� અિધ�ૃત છે. 

કામચલાઉ િધરાણ પણ તપાસ પછ� જ ન�� કરવામા ંઆવશે. બ�કની 

તપાસના તારણો �િતમ ગણાશ ેઅન ેત ે�ાહકન ેબધંનકતાર્ રહ�શ.ે 
 

g. �ાહક ત્યા ં�ધુી ખા� ુ ંબધં કર� શકતો નથી �યા ં�ધુી બ�ક �ારા તે 

ખાતા�ુ ંહોલ્ડ ફંડ �કુ્ત કરવામા ંન આવ.ે 
 

h. જો ક� આથી સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવ ેછે ક� �ાહકન ેઆ ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ 

�ોડ ઈન્સ્યોરન્સ પો�લસીનો લાભ ત્યાર� જ મળશે જો: 

I. ખા� ુ ંલવેડ-દ�વડની ��ષ્ટએ સાર� �સ્થિતમા ંછે 

II. છેલ્લા 12 મ�હનામા ંઆવા �કુસાનની બે કરતા ંવ� ુ

અનિધ�ૃત ઘટનાઓ બની નથી, અન ે 



III. �ાહક ર�ૂઆત કર� છે ક� તણેે ઈન્ટરનેટ બે�ન્ક�ગ 

પાસવડર્(પાસવડ્સર્)ની �રુક્ષામા ંકોઈ બેદરકાર� દાખવી ન 

હતી. 

i. જો ક�, ખોવાયેલ/ચોરાયેલ કાડર્ પો�લસી હ�ઠળ બ�કની જવાબદાર�, 

કલમ 16 મા ંદશાર્વલે સામાન્ય બાકાતને આધીન રહ�શે અને જો કલમ 

16 મા ંઉલ્લે�ખત કોઈપણ કારણોસર નાણાક�ય �કુસાન થાય તો 

કાડર્ધારક ખોવાયેલ/ચોરાયેલ કાડર્ વીમા પૉ�લસી હ�ઠળ કોઈપણ લાભ 

મેળવવા માટ� હકદાર રહ�શે નહ�. 
 

12.3 હસ્તાક્ષર વગરના કાડર્ના �કસ્સામા,ં કાડર્ધારક તેના પર લાગતા તમામ �લુ્ક 

માટ� જવાબદાર રહ�શ ેઅન ેકાડર્ધારક ખોવાયલે/ચોરાયેલ કાડર્ વીમા 

પૉ�લસીના કોઈપણ લાભ માટ� હકદાર રહ�શ ેનહ�. 
 

12.4 જો કાડર્ધારક�ુ ંકાડર્ િવદ�શમા ંખોવાઈ �ય, તો ત ેઉપરોક્ત ���યાને 

અ�સુર� શક� છે અથવા કલમ 13 મા ંજણાવ્યા �જુબ VISA ગ્લોબલ 

ઈમરજન્સી આિસસ્ટન્સ હ�લ્પ-લાઈન પર તનેા �કુસાનની �ણ કર� શક� છે. 

જો કાડર્ધારક VISA ગ્લોબલ ઈમરજન્સી આિસસ્ટન્સ સવેાઓનો ઉપયોગ કર� 

તો તેને આ સેવાઓના ઉપયોગ માટ�ના �લુ્ક વહન કરવા પડશ.ે 
 

12.5 કાડર્ધારક એ હક�કત�ુ ંધ્યાન રાખશ ેક� એકવાર કાડર્ ખોવાઈ �ય, ચોરાઈ 

�ય અથવા ક્ષિત�સ્ત થઈ �ય અને પછ�થી મળ� આવે, તો તરત જ તેન ે

અડધા ભાગમા ંકાપીન ેબ�કને પરત કર�ુ ંઅને તનેો �ુ�ુપયોગ અટકાવવા 

માટ� �રૂતી કાળ� લવેી. જો ક� કાડર્ધારક� તમામ બાબતોમા ંિનયમો અન ે

શરતો�ુ ંપાલન ક�ુ� હોય, તો બ�ક તેની સ�ંણૂર્ િવવકે��ુ�થી િનયત �લુ્ક 

લઈને તનેા ખોવાયલેા/ચોરાયલેા કાડર્ માટ� �રપ્લેસમેન્ટ કાડર્ �ર� કરશે. 
 

13. VISA વૈિ�ક સહાય �ારા મળતી સેવાઓ: 

13.1 ઇમરજન્સી આિસસ્ટન્સ �ો�ામ �ારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓના 

સદં�શાવ્યવહાર અને વ્યવસ્થાઓ �તૃીય-પક્ષ સેવા �દાતા �ારા �દાન 

કરવામા ંઆવે છે અન ેVISA ઇન્ટરનેશનલ �ારા તેનો ખચર્ �કૂવવામા ં

આવે છે અને કાડર્ધારક ઉપયોગમા ંલેવાતી કોઈપણ અને તમામ તબીબી, 

કા�નૂી અથવા અન્ય સેવાઓના ખચર્ માટ� કાડર્ધારક પોતે જવાબદાર છે. 

સહાય �ેષ્ઠ �યાસના ધોરણે �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે અને સમય, �તર 

અથવા સ્થાનોની સમસ્યાઓને કારણે તે ઉપલબ્ધ ન પણ થઈ શક�. VISA 

International �ારા �ચૂવવામા ંઆવેલા અને/અથવા િન�કુ્ત તબીબી 

અને/અથવા કા�નૂી વ્યાવસાિયકો VISA International ના કમર્ચાર�ઓ 

નથી અને તથેી, તઓે કોઈપણ તબીબી, કા�નૂી અથવા પ�રવહન સેવાની 

ઉપલબ્ધતા, તેના ઉપયોગ, કાય�, �લૂ�કૂ અથવા પ�રણામો માટ� 

જવાબદાર નથી. બ�ક આવી સેવાઓની વ્યવસ્થા અથવા ઉપયોગ માટ� 

કોઈ જવાબદાર� સ્વીકારતી નથી. 
 

14. સવલતોમા ંઉમેરો અને સવલતો પાછ� ખ�ચી લેવી 

14.1 બ�ક, તનેી િવવેક��ુ�થી, કાડર્ધારકન ેતેની �િુવધા અને ઉપયોગ માટ� શરે 

કર�લ નટેવકર્  �ારા વ� ુATM, EDC-POS અને/અથવા અન્ય ઉપકરણો 

ઉપલબ્ધ કરાવી શક� છે. બ�ક �ારા સમય-સમય પર િનધાર્�રત કયાર્ �જુબ આ 



ઉપકરણો પર કાડર્ધારક �ારા કરવામા ંઆવલેા નાણાક�ય લવેડ-દ�વડો માટ� 

લા� ુતમામ ફ�, �લુ્ક વગેર�ની રકમ, કાડર્ધારકના ખાતા(ખાતાઓ)માથંી 

ડ��બટ �ારા વ�લૂવામા ંઆવશે. કાડર્ધારક સમ� છે અન ેસમંત થાય છે ક� 

આવા નેટવક્સર્ િવિવધ સેવાઓ અને/અથવા સ્થાનો માટ� િવિવધ કાયર્ક્ષમતા, 

સેવાઓ �દાન કરવા માટ� િવિવધ �કારના �લુ્ક લઈ શક� છે. 
 

14.2 બ�ક, તનેી સ�ંણૂર્ િવવકે��ુ�થી, કોઈપણ સમયે, કાડર્ધારકન ે�ચૂના આપ્યા 

િવના, એટ�એમ/ અન્ય �ડવાઇસ પર કાડર્ અને/અથવા તેન ેલગતી સેવાઓનો 

ઉપયોગ કરવાની �િુવધાઓ – �વીક� – પૈસા ઉપાડવા, ખાતા બધં કરવા, 

રદ કરવા, નીલ�ંબત અને/અથવા સમાપ્ત કરવા માટ� હકદાર રહ�શ.ે કાડર્ 

એકાઉન્ટ(ખાતાઓ) પર ભારતની �દર/બહારના અન્ય ઉપકરણો અન ેઆવા 

સસ્પેન્શન અથવા સમા�પ્તના પ�રણામ ેકોઈપણ ર�ત ેકાડર્ધારકન ેથયેલા 

�કુસાન અથવા નાણાક�ય ખોટ માટ� કાડર્-ધારક જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. બ�ક 

િસવાયની કોઈપણ સસં્થા માટ� કાડર્ધારક �ારા તેના કાડર્ એકાઉન્ટ(ખાતાઓ) 

પર કરવામા ંઆવતા નાણાક�ય વ્યવહારો માટ� બ�કની કોઈ જવાબદાર� 

અથવા ઉ�રદાિયત્વ રહ�શે નહ�. 
 

14.3 �ળવણી: સેવાઓની ઉપલબ્ધતાને �ભાિવત કર� શક� તવેા �ળવણી 

કાયર્ની આગોતર� �ચૂના આપવામા ંઆવશ,ે ત્યાર� બ�ક કોઈપણ �ચૂના 

િવના, ATM/અન્ય સમાન ઉપકરણની ઍક્સેસ અથવા બધી અથવા કોઈપણ 

સેવાઓની જોગવાઈન ેસ્થ�ગત કરવાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે, પછ� 

ભલે તે િનયિમત �ળવણી માટ� હોય ક� અન્ય કોઈ કારણોસર, બ�ક તેને 

ઉ�ચત માને છે. 
 

15. �તરરાષ્��ય વ્યવહારો: 

15.1 તમામ િવદ�શી ચલણમા ંનાણાક�ય લેવડ-દ�વડો માટ� વપરાતો િવિનમય દર 

બ�ક �ારા ન�� કરવામા ંઆવશ ેઅન ેત ેકાડર્ધારકન ેબધંનકતાર્ રહ�શ.ે 
 

15.2 રહ�વાસીઓ 

a. RBIની માગર્દિશ�કા �જુબ, િવિનમય િનય�ંણ િનયમો અ�સુાર, જો 

તેમા ંસમાિવષ્ટ ભર�ુ ંઅ�મુિતપા� મયાર્દા કરતા ંઓ� ંહોય અથવા 

તેની સમકક્ષ અને �થમ �ૃ�ષ્ટએ િવિનમય િનય�ંણ િનયમો �જુબ 

મળે તો, કાડર્ધારકન ેપરવાનગી હ��ઓુ માટ� કાડર્ના ઉપયોગ માટ� 

ઇન્વૉઇસ/�બલ �વા દસ્તાવે� �રુાવા ર�ૂ કરવાની જ�ર નથી.  
 

b. RBIની માગર્દિશ�કા �જુબ, જો િવદ�શની �લુાકાત દરિમયાન કાડર્ના 

ઉપયોગની રકમ કાડર્ધારકના િવદ�શી િવિનમય અિધકારો કરતા ંવધી 

�ય, તો કાડર્ધારક� ઉપયોગમા ંલેવાયલેા િવદ�શી િવિનમયના ઉપયોગ 

માટ� દસ્તાવ�ે �રુાવા �દાન કરવાના રહ�શે. િવિનમય િનય�ંણ 

િવભાગની �ાદ�િશક કચેર�ન ેસ�ંણૂર્ િવગતો સ�હત આ બાબતની �ણ 

કરવા માટ� બ�ક અિધ�ૃત છે. 
 

c. એક્સચેન્જ ર�ગ્�લુશેન્સ (િવિનમય િવિનયમન) �જુબ, દર�ક િવદ�શી 

ચલણના નાણાક�ય વ્યવહારો માટ� કાડર્ધારક� યોગ્ય ર�ત ેભર��ુ ંA2 

ફોમર્ સબિમટ કર�ુ ંજોઈએ અને ઉપયોગ કરાયેલ િવદ�શી ચલણ માટ� 

તેને તેના પાસપોટર્ માટ� સમથર્ન મેળવ�ુ ંજોઈએ. 



 
d. કાડર્ધારક સપંકર્  કર� શકતો ન હોય ક� RBI �ારા િન�દ�ષ્ટ �રપો�ટ�ગ 

સમયની �દર તે સબિમટ કરવામા ંસક્ષમ ન હોય તેવા �કસ્સામા,ં 

બ�ક, તનેી સ�ંણૂર્ િવવકે��ુ�થી, કાડર્ધારક વતી ઉપરોક્ત ફોમર્ ભર� 

શક� છે અન ેસબિમટ કર� શક� છે અને કાડર્ધારક આથી આ ફોમર્ ભરવા 

અન ેસબિમટ કરવા માટ� બ�કન ેખાસ અિધ�ૃત કર� છે અન ેબ�કને 

વળતર �કૂવી આપ ેછે, એટલે ક� કાડર્ધારક વતી િવદ�શી િવિનમયની 

ખર�દ� માટ�ની િવનતંી (A2 ) ફોમર્ ભરવા માટ� તે બ�કને અિધ�ૃત 

કર� છે. બ�ક, જો ક�, ઉપરોક્ત ફોમર્ ભરવા અથવા સબિમટ કરવા માટ� 

બધંાયેલ નથી અન ેકાડર્ધારક તનેે સબિમટ ન કર� અને � પ�રણામો 

આવે તે માટ� પણ તે જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી રહ�શ ેનહ�. 
 

15.3 �બન-િનવાસી 

જો કાડર્ધારક સપંકર્ કર� શકતો ન હોય અથવા RBI �ારા િન�દ�ષ્ટ �રપો�ટ�ગ 

સમયની �દર તે સબિમટ કરવામા ંસક્ષમ ન હોય, તો બ�ક, તેની સ�ંણૂર્ 

િવવેક��ુ�થી, કાડર્ધારક વતી ઉપરોક્ત ફોમર્ ભર� અને સબિમટ કર� શક� છે 

અન ેઆ માટ� કાડર્ધારક બ�કન ેખાસ અિધ�ૃત કર� છે. અન ેબ�કન ેઉક્ત ફોમર્ 

ભરવા અન ેસબિમટ કરવા માટ� વળતર આપે છે, એટલે ક� કાડર્ધારક વતી 

ફોર�ન એક્સચેન્જ (A2) ફોમર્ ખર�દવાની િવનતંી બ�ક �ારા �રૂ� કરવામા ં

આવે છે. બ�ક, જો ક�, ઉપરોક્ત ફોમર્ ભરવા અથવા સબિમટ કરવા માટ� 

બધંાયેલ નથી અન ેકાડર્ધારક તનેે સબિમટ ન કર� તો � પ�રણામો આવે તે 

માટ� પણ ત ેજવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી રહ�શે નહ�. 
 

16. જવાબદાર�માથંી બાકાત: 

16.1 ઉપરોક્ત કોઈપણ �કુસાન બાબત ે�વૂર્�હ રાખ્યા િવના, �ત્યક્ષ ક� 

આડકતર� ર�ત ેઉ�વતા કોઈપણ �કુસાન અથવા નાણાક�ય ખોટના 

સદંભર્મા,ં બ�કની કાડર્ધારક �ત્ય ેકોઈપણ �કારની જવાબદાર� રહ�શ ેનહ�: 

a. �રૂા પાડવામા ંઆવલે માલ અથવા સવેાઓમા ંકોઈપણ ખામી. 
 

b. કોઈપણ OB/PME �ારા કાડર્ન ેમાન્યતા આપવાનો અથવા 

સ્વીકારવાનો ઇનકાર. 
 

c. કાડર્ધારકની બેદરકાર�, �લૂ, અ�મા�ણકતા, ગેરવતર્�કૂ, છેતરિપ�ડ� 

અથવા અનિધ�ૃત વ્ય�ક્તને કાડર્ સ�પવાન ેકારણ ેકાડર્ધારક 

િસવાયના અન્ય વ્યવહારની �ચૂનાઓન ે�ભાિવત કરવી અથવા 

કાડર્નો �ુ�ુપયોગ કરવો/થવો. 
 

d. મશીન/યાિં�ક ��ુટઓ/િનષ્ફળતાઓ, ટ�કિનકલ ભગંાણ વગરે�ને કારણ ે

PA/ટિમ�નલ, બ�કના નટેવકર્ અથવા OB નેટવકર્�ુ ંકામ ન કર�ુ.ં 
 

e. કાડર્ની સમાપિતની તાર�ખ પહ�લા બ�ક �ારા અથવા કોઈપણ વ્ય�ક્ત 

�ારા કાડર્ના સમપર્ણની માગંણી અન ે�ા�પ્તના અિધકારની કવાયત. 
 

f. કાડર્ પરત કરવાની િવનતંી કરતી કોઈપણ વ્ય�ક્ત �ારા કરવામા ં

આવેલ કોઈપણ િનવેદન અથવા કોઈપણ વ્ય�ક્ત �ારા સ�ંકુ્ત ર�તે 

કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ કાયર્. 
 



g. બ�કના અિધ�ૃત કમર્ચાર�ઓ િસવાય અન્ય કોઈને કાડર્ધારક �ારા કાડર્ 

સ�પવામા ંઆવ.ે 
 

h. કાડર્ની સમાપિતની તાર�ખ પહ�લા બ�ક �ારા અથવા કોઈપણ વ્ય�ક્ત 

�ારા કાડર્ના સમપર્ણની માગંણી અન ે�ા�પ્તના અિધકારની કવાયત, 

પછ� ભલ ેઆવી માગં અન ેશરણાગિત બ�ક �ારા અથવા કોઈપણ 

વ્ય�ક્ત અથવા કમ્પ્�ટુર ટિમ�નલ �ારા કરવામા ંઆવી હોય 

અન/ેઅથવા �ાપ્ત કરવામા ંઆવી હોય. 
 

i. બ�ક �ારા �હ�ર કરાયલે કોઈપણ િવગતોમા ંકોઈપણ ખો�ંુ િનવેદન, 

ખોટ� ર�ૂઆત, �લૂ અથવા �કૂ. 
 

j. બ�ક �ારા કોઈપણ કાડર્ન ેસમાપ્ત કરવાના તનેા અિધકારની કવાયત. 
 

k. કાડર્ના �નુઃ કબ� અને/અથવા, તનેે પરત કરવા માટ�ની કોઈપણ 

િવનતંી અથવા કાડર્ન ેમાન્યતા આપવા અથવા સ્વીકારવા માટ� 

કોઈપણ વપેાર� સસં્થાના ઇનકારન ેકારણ ેકિથત ર�ત ેકાડર્ધારકની 

���ડટ પા�તા અને �િતષ્ઠાને કોઈપણ �કારની હાિન પહ�ચી હોય. 
 

l. RBI �ારા સમયાતંર� �ર� કરાયેલી માગર્દિશ�કા �ારા િનધાર્�રત 

િવદ�શી �ૂ�ંડયામણની હકદાર� કરતા ંવ� ુિવિનમયને કારણ ેઅથવા 

કાડર્ધારક �ારા કરવામા ંઆવેલા િવિનમયો તેના/તણેીના હક કરતા ં

વ� ુહોવાની બ�કને �ણ થયા ત્યાર� બ�ક �ારા લેવામા ંઆવતા �લુ્ક 

�કૂવવાનો �ાહક �ારા ઇનકાર. 
 

m. વેપાર� સ્થાન/ATM પર કોઈપણ કારણસર નાણાક�ય વ્યવહારમા ં

ઘટાડો. 
 

16.2 બ�ક કોઈ જવાબદાર� સ્વીકારતી નથી અન ેકોઈપણ સેવાની િનષ્ફળતા 

અથવા િવક્ષેપો (ડ�ટાના �કુશાન સ�હત પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત નથી) 

માટ� િસસ્ટમ અથવા સાધનની િનષ્ફળતાન ેકારણે અથવા બ�ક �ારા �તૃીય 

પક્ષ ઉત્પાદનો �વા ક� વીજળ� અથવા ટ��લકોમ્�િુનક�શન �મા ંપરસ્પર 

િનભર્રતાઓનો સમાવશે થાય છે અને આવી િનભર્રતામા ંિનષ્ફળતાને 

કારણ ેકોઈપણ �કુસાન અથવા હાિન થાય તો તે માટ� બ�ક જવાબદાર 

રહ�શ ેનહ�. ઉપરાતં, ભગવાનના �ૃત્યો, રમખાણો, નાગ�રક અથડામણો, 

િવ�ોહ, ��ુો અથવા તનેા િનય�ંણ બહારના અન્ય કોઈપણ કારણો માટ� 

અથવા કોઈપણ હડતાલ અથવા તાળાબધંી �ારા તનેા વ્યવસાયમા ં

િવક્ષેપથી ઉ�વતા પ�રણામો માટ� બેન્કની કોઈ જવાબદાર� ક� ઉ�રદાિયત્વ 

નથી. 
 

16.3 જો એટ�એમ અથવા તનેા �વા ઉપકરણમા ંખામી સ�ર્ય, �ના પ�રણામ ે

કાડર્ધારકન ેલેવડ-દ�વડમા ંઅ�કુ અથવા બધી રકમ�ુ ં�કુસાન થાય, અન ે

આવા �કુસાનની બ�ક �ારા બ�કના ર�કોડર્ની ચકાસણી �ારા ��ુષ્ટ કરવામા ં

આવ,ે તો બ�ક તે �કુસાનને �ધુારશ.ે કાડર્ધારકના નામા�ંકત 

ખાતા(ખાતાઓ)મા ંકોઈપણ ગોઠવણો સ�હત સેવા �લુ્ક માટ�ના કોઈપણ 

સમાયોજનો હોય તો તે �ારા પણ આ �ધુારો લા� ુકરશ.ે 
 



16.4 કાડર્ધારકની �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંકોઈપણ િનષ્ફળતાના કારણે 

કાડર્ધારકન ેથયલેા કોઈપણ �કુસાન અથવા નાણાક�ય હાિન માટ� બ�ક 

જવાબદાર રહ�શ ેનહ�, �યાર� આવી િનષ્ફળતા બ�કના િનય�ંણની બહારના 

કારણોન ેલીધ ેથાય છે, ત્યાર� બ�કનો અ�ભ�ાય �િતમ છે.  
 

16.5 કાડર્ની �િુવધા માટ� અર� કર�ન ેઅન ેતનેો લાભ લઈન,ે કાડર્ધારક તેના 

�ારા કરવામા ંઆવતી નાણાક�ય લેવડ-દ�વડો કરવા માટ� બ�કને સ્પષ્ટ 

સ�ા આપ ેછે. િપન િસવાયના અન્ય માધ્યમથી કરાયેલા નાણાક�ય 

વ્યવહારની અિધ�ૃતતા ચકાસવાની બ�કની કોઈ જવાબદાર� રહ�શ ેનહ�. 
 

16.6 બ�ક કોઈ પણ સજંોગોમા ં�ત્યક્ષ, પરોક્ષ, આક�સ્મક, પ�રણામલક્ષી અન ે

કોઈપણ દાવા આવક, રોકાણ, ઉત્પાદન, સ�ાવના, નફો, ધધંામા ંિવક્ષેપ 

અથવા કોઈપણ સજંોગોમા ં�કુસાન અથવા નાણાક�ય ખોટ માટ� કોઈપણ 

દાવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ�. કોઈપણ વ્ય�ક્ત અથવા અન્ય �કારની 

ખોટ, પછ� ભલ ેત ેએકાઉન્ટ ધારક, કાડર્ધારક અથવા અન્ય કોઈપણ 

વ્ય�ક્ત �ારા ચલાવવામા ંઆવે. 
 

17. બ�કના �રવોડર્ �ો�ામ હ�ઠળ કાડર્ધારકોન ે�રુસ્કારો: 

17.1 આ �ો�ામ ફક્ત બ�કના ગોલ્ડ ડ��બટ કાડર્ધારકો અન ેતનેા સબંધંમા ં�રૂક 

અન ેએડ-ઓન ગોલ્ડ કાડ્સર્ માટ� જ ઉપલબ્ધ છે. 
 

17.2 આ કાયર્�મ એક એવો �રુસ્કાર કાયર્�મ છે � ડોઇશ બ�ક ગોલ્ડ કાડર્ સભ્યને 

તેના કાડર્ પર સામાન અન ેસેવાઓની ખર�દ� પર અન ેબ�ક �ારા સમયાતંર� 

સમાવવામા ંઆવેલ અન્ય કોઈપણ �લુ્ક પર તનેા કાડર્ પર લાગતા �લુ્ક 

પર પોઈન્ટ મેળવવા સક્ષમ બનાવે છે. કાયર્�મનો હ��.ુ કાડર્ધારકના 

�ાથિમક ખાતામા ં�રડ�મેબલ પોઈન્ટ સામ ેરોકડ ���ડટ �દાન કરવાનો છે. 

આ કાયર્�મ તેના અમલની તાર�ખથી બ�ક �ારા િનધાર્�રત સમય �ધુી ચા� ુ

રહ�શ.ે 

17.3 પોઈન્ટ્સ સચંય 

�રુસ્કાર/વફાદાર� પોઈન્ટ્સ મા� ડોઇશ બ�ક ગોલ્ડ ડ��બટ કાડ્સર્ પર જ 

આપવામા ંઆવ ેછે. 

બ�ક દર�ક �.100/- ની �ક�મતના માલ/સવેાઓની સ્થાિનક/�તરરાષ્��ય 

ખર�દ� માટ� એક પોઈન્ટ આપશ.ે પછ�થી �મશ: વ્યસ્ત કરવામા ંઆવતા 

�લુ્ક પર પોઈન્ટ્સ ઉપા��ત કરવામા ંઆવશે નહ�. બ�ક, તનેી સ�ંણૂર્ 

િવવેક��ુ�થી, ચો�સ સમયગાળા માટ� અથવા ચો�સ 

પ�ર�સ્થિતઓ/�મોશનલ સ્ક�મ માટ� અન્ય કોઈપણ નાણાક�ય વ્યવહારો 

માટ� પણ પોઈન્ટ આપી શક� છે. કાડર્ધારકોન ેરોકડ એડવાન્સ અને ફ� �વા 

ક� જોઇિન�ગ ફ�, વાિષ�ક ફ�, સપ્લીમેન્ટર� કાડર્ ફ�, મ�લ્ટપલ કાડર્ ફ� અન ે

સિવ�સ ચા� �ાન્ઝેક્શન્સ સાથ ેસકંળાયલેા વ્યવહારો માટ� પોઇન્ટ્સ 

આપવામા ંઆવશ ેનહ�. �ાન્ઝેક્શન્સની ઉપરની ��ૂચ બ�ક �ારા તેના 

િવવેક��ુ�થી કાડર્ સભ્યને આપવામા ંઆવતી �ચૂના હ�ઠળ મઇેડ-�ડૂ હોઈ 

શક� છે. લાયક �ાથિમક, �રૂક અથવા બ�ુિવધ કાડ્સર્ના �કસ્સામા ં

વ્ય�ક્તગત કાડર્ એકાઉન્ટ્સમા ંપોઈન્ટ્સ જમા થશ.ે કોઈપણ �રૂક કાડ્સર્ 

�ારા ઉપા��ત પોઈન્ટ આપમળેે �ાથિમક કાડર્ ખાતામા ંજમા થશ ે�ના પર 

�રૂક કાડ્સર્ ઇશ્� ૂકર�લ છે અન ેઅન્ય કોઈપણ કાડર્ ખાતામા ંનહ�. જો 



સબંિંધત તાર�ખે કોઈપણ કાડર્, તે �ાથિમક, �રૂક, બ�ુિવધ અથવા અન્ય 

કોઈપણ કાડર્ પા� ંખ�ચવામા ંઆવ્�ુ ંછે અથવા બધં કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય 

અથવા રદ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય ક� �નુઃસ્થાિપત કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તો તે 

માટ� કાડર્ધારક પોતે જ જવાબદાર છે, અહ� કાડર્ના કોઈપણ િનયમો અન ે

શરતોના ભગંન ેકારણ ેકાડર્ પર સ�ંચત પોઈન્ટ્સ�ુ ં�રડમ્પશન માન્ય રહ�શ ે

નહ�. જો કોઈ કાડર્ એકાઉન્ટન ેકાડર્ધારક �ારા સ્વૈ�ચ્છક ર�ત ેઅથવા બ�ક 

�ારા તનેી િવવેક��ુ�થી બધં કરવામા ંઆવ ેતો પોઈન્ટ્સ સમાપ્ત થઈ જશ.ે 

જો કાડર્ ધારક �ારા અથવા ડોઇશ બ�કના ડ��બટ કાડ્સર્ �ારા કાડર્ એકાઉન્ટ 

�નુઃસ્થાિપત કરવામા ંઆવ ેતો, કાડર્ધારકન ેકાડર્ એકાઉન્ટ રદ કરવા 

અથવા પા� ંખ�ચવા અથવા બધં કરવા પહ�લા ંઉપા��ત કોઈપણ 

પોઈન્ટનો લાભ મળશ ેનહ�. કાડર્ધારક �ારા ડ�શુ બ�ક ડ��બટ કાડર્ સ્વૈ�ચ્છક 

ર�તે બધં થવાની �સ્થિતમા,ં કાડર્ એકાઉન્ટમા ંરહ�લા પોઈન્ટ, તે કાડર્ બધં 

થયાના એક મ�હનાની �દર �રડ�મ કર� શકાય છે. આવા સમયગાળાની 

�દર આ પોઈન્ટ �રડ�મ કરવામા ંિનષ્ફળ થવા પર પોઈન્ટ્સ આપોઆપ 

સમાપ્ત થઈ જશ ેઅથવા નષ્ટ થઈ જશ.ે કાડર્ધારક અન્ય વ્ય�ક્તન ેકોઈપણ 

પોઈન્ટ �ાન્સફર કર� શકતો નથી. 

17.4 �રડમ્પશન 

�ાપ્ત થયેલા પોઇન્ટ્સ ગોલ્ડ ડ��બટ કાડર્ ધરાવતા ંમા� �ાથિમક કાડર્ 

સભ્ય �ારા જ �રડ�મ કર� શકાશ,ે કોઇ વધારાના કાડર્ધારક �ારા નહ�, �ાપ્ત 

થયેલો એક પોઇન્ટ એક �િપયા માટ� �રડ�મ કર� શકાશે. 

કાડર્ધારક �-તે વષર્ માટ� આ પોઇન્ટ્સ �રડ�મ કરવા�ુ ંતે શ� કર� તે 

પહ�લા તેમણે વાિષ�ક લ�તુમ �.25,000 (એટલ ેક� 250 પોઇન્ટ્સ) 

ખચર્વાના રહ�શે. ડ��બટ કાડર્ �ર� થયા પછ�ના મ�હનાથી 12-મ�હનાનો 

સમયગાળો શ� થશે. 12-મ�હનાના સમયગાળામા ંમળેલા તમામ પોઇન્ટ્સ 

12-મ�હનાના સમયગાળાની સમા�પ્ત બાદ વ� ુ3 મ�હનાઓ માટ� માન્ય 

રહ�શે. આ સમય બાદ, પોઇન્ટ્સની ��ુત સમાપ્ત થઇ જશ.ે 

તમામ સલંગ્ન ખાતાઓ અન ેકાડર્ ફર�જયાતપણે યોગ્ય સ��ય હોવા 

જોઇએ અન ેડ�ચુ બેન્ક ડ��બટ કાડ્સર્ અથવા કાડર્ �ારા �રડમ્પશન 

િવનતંીના સમયે રદ અથવા સમાપ્ત થય�ેુ ંહો�ુ ંન જોઇએ. 

પોઇન્ટ્સ કાડર્ધારકના મા� �ાથિમક એકાઉન્ટના રોકડ ઉપાડ સામ ેજ 

�રડ�મ કરવાપા� છે. 

કાડર્ધારકો �ારા ડ�ચુ બેન્ક ડ��બટ કાડ્સર્ને એકવખત આપવામા ંઆવેલો 

�રડમ્પશન ઑડર્ર રદ અથવા પરત ખ�ચી અથવા બદલી શકાશ ેનહ�. 

�રડમ્પશન થવા પર, પોઇન્ટ્સ કાડર્ધારકના ખાતામા ંસ�ંચત થયેલા 

પોઇન્ટ્સમાથંી આપમળેે બાદ કર� લેવામા ંઆવશે. 

ઑડર્ર�ુ ંતે �મમા ંપાલન કરવામા ંઆવશે � �મમા ંતે ડ�ચુ બેન્ક ડ��બટ 

કાડ્સર્ને �ાપ્ત થાય છે અન ેતેના �ારા સ્વીકારવામા ંઆવે છે. 

જો કાડર્ધારક ઑડર્ર માટ� �રૂતી સખં્યામા ંપોઇન્ટ્સ ધરાવતો નહ� હોય તો 

ઑડર્રન ેરદ થયેલો ગણી લેવામા ંઆવશે. 

આ યોજનાના પ�રણામ સ્વ�પે ઉપર �જુબ અથવા અન્યથા �રડમ્પશન 

�ારા કાડર્ધારક માટ� ઉદભવી શકતા ંઅથવા ઉપા��ત થયેલા સરકાર 

અથવા કોઇ અન્ય સ�ામડંળ અથવા મડંળ અથવા કોઇ અન્ય ભાગ લેતી 

સસં્થાન ે�કૂવવાપા� કોઇપણ કરવરેા અથવા અન્ય જવાબદાર�ઓ અથવા 

ચા��સની �કૂવણી એકમા� કાડર્ધારક� કરવાની રહ�શે. 



 
17.5 �રવૉડર્ �ો�ામમા ંફ�રફાર અને �ત 

(a) બેન્ક વ�મુા ંકાડર્ધારકને �વૂર્ નો�ટસ વગર કોઇપણ સમયે કોઇ અન્ય 

�ો�ામ �ારા આ �ો�ામમા ંસ�ંણૂર્પણે અથવા �િશક ફ�રફાર કરવાનો 

અથવા �ો�ામનો �ત લાવવાનો અિધકાર અબાિધત રાખે છે. 
 

(b) આ યોજના સ�ંણૂર્પણ ેસ્વૈ�ચ્છક છે અને તે સમ� લેવામા ંઆવ્�ુ ંછે ક� 

તમામ ચા��સ કાડર્ના વપરાશના સામાન્ય �મમા ંકાડર્ધારક �ારા 

સ્વૈ�ચ્છક ર�તે ખચર્વામા ંઆવ્યા ંછે. 
 

(c) આ િનયમો અને શરતો વધારાના રહ�શે અને ડ�ચુ બેન્ક ડ��બટ 

કાડ્સર્ના ઉપયોગને િનયિં�ત કરતા ંિનયમો અને િનયમનોના સ્થાન 

પર / િવપ�રત ર�તે અસરકતાર્ રહ�શે નહ�. 
 

(d) તેમા ંસમાિવષ્ટ કોઇપણ બાબત આ �ો�ામ ચા� ુરાખવા અથવા 

વ� ુઆ જ �કાર�ુ ંઅથવા અન્ય યોજનાઓ હાથ ધરવા�ુ ંડ�ચુ 

બેન્ક ડ��બટ કાડ્સર્�ુ ંવચન અથવા ર�ૂઆત ગણવામા ંઆવશે 

નહ�. 
 

(e) ડ�ચુ બેન્ક ડ��બટ કાડ્સર્ પોઇન્ટ્સની ગણતર� �િતમ, િનણાર્યક 

અને કાડર્ સભ્યોને બધંનકતાર્ રહ�શે અને િવવાદ અથવા તકરારને 

આધીન ગણાશે નહ�. 
 

(f)  આ ડ�ચુ બેન્ક ડ��બટ કાડ્સર્ �રવૉડર્ �ો�ામમાથંી ઉભા થતા ં

અથવા તનેી સાથે સબંિંધત અથવા તેના પ�રણામ સ્વ�પે જો કોઇ 

િવવાદો હોય તો તે �ુબંઇ ખાતે સક્ષમ સ�ા ધરાવતી અદાલતો / 

ન્યાયપચંોના કાયર્ક્ષે�ને આધીન રહ�શે. 
 

(g) જો કાડર્ધારકની તરફ�ણમા ંકોઇ િવવા�દત વ્યવહાર ઉક�લવામા ં

આવે અને/અથવા �યાર� વ્યવહાર ઉલટાવવામા ંઆવે તે 

�કસ્સામા ંસમકક્ષ પોઇન્ટ્સ પણ ઉલટાવવામા ંઆવશે. 
 

18. ક્ષિત�િૂત�ઃ 

18.1 કાડર્ધારક બેન્ક, તનેા �ાહકો અથવા �ા�હત પક્ષકાર �ારા થયેલા કોઇ 

�કુસાન અથવા હાનીઓ અને ખચાર્ઓ અથવા ખાતાધારક અથવા 

કાડર્ધારક અથવા તેના કોઇપણ એજન્ટ, કમર્ચાર� અથવા સહયોગીઓ 

�ારા કાડર્ની �િુવધાના ઉપયોગના સદંભર્મા ં�ા�હત પક્ષકાર �ારા 

કરવામા ંઆવેલા કોઇ દાવા અથવા કાયર્વાહ� સામે ક્ષિત�િૂત� કરશે અને 

બેન્કને હાનીર�હત ઠ�રવશે. 
 

18.2 કાડર્ધારક નીચે દશાર્વલેા કારણોના �ત્યક્ષ અથવા અ�ત્યક્ષ પ�રણામ 

સ્વ�પે બેન્કને થઇ શકતા ંઅથવા થયલેી તમામ જવાબદાર�ઓ, 

�કુસાનો, હાનીઓ અને ખચાર્ઓ માટ� બેન્કને ક્ષિત�િૂત� કરવા માટ� સમંત 

થાય છેઃ 

(h) કાડર્ધારકની બેદરકાર�/�લૂ અથવા ગરેવતર્� ૂકં. 

(i) કાડર્ અને ખાતા સાથે સબંિંધત િનયમો/જોગવાઇઓ અને શરતો�ુ ં

ઉલ્લઘંન અથવા �બન-પાલન. 



(j) કાડર્ધારક અથવા તેના કમર્ચાર�ઓ/એજન્ટ �ારા કોઇપણ વ્યવહાર 

સબંિંધત ઉચાપાત અથવા �બન-�ામા�ણકતા. 

(k) ATMs/ EDC અને સમાન �કારના ઇલેક્�ોિનક ટિમ�નલ મશીન છે 

અને તનેી સાથે કામગીર� કરતી વખતે ખામીઓ સ�ર્ઇ શક� છે. 

કાડર્ધારક કોઇ આવા મશીન/યાિં�ક �લૂો/િનષ્ફળતાઓ માટ� બેન્કને 

ક્ષિત�િૂત� કરવા માટ� સમંત થાય છે. 
 

18.3 કાડર્ધારક RBIના િવિનમય ��ુશ િનયમનોના કાડર્ધારક �ારા પાલન ન 

કરવાના પ�રણામ સ્વ�પે પેદા થતા ંપ�રણામોમાથંી બેન્કન ેક્ષિત�િૂત� કરશે 

અને તનેે હાનીર�હત ઠ�રવશે. 
 

18.4 કાડર્ધારક PIN પ�વ્યવહારના પ�રવહન દરિમયાન �ૂ�રયર �ારા ખોટ� 

જગ્યાએ મોકલવાના / ખોવાઇ જવાના કારણ ેથયેલા કોઇપણ �કુસાન 

સામે બેન્કન ેસ�ંણૂર્પણે ક્ષિત�િૂત� કરશ.ે 
 

18.5 બેન્ક કોઇ કારણોસર �િુવધા �રૂ� પાડવાની અથવા િનયમો અન ેશરતો�ુ ં

પાલન કરવાની કોઇ િનષ્ફળતા માટ� જવાબદાર બનશે નહ�, � બને્કના 

િનય�ંણ બહાર હોય. કાડર્ધારકને બેન્ક �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી 

કાડર્ની �િુવધાના અવજેમા,ં કાડર્ધારક આથી બેન્કને કોઇપણ �કારની 

કાયર્વાહ�ઓ, દાવાઓ, માગંણીઓ, �નુાવણીઓ, �કુસાનો, હાનીઓ, 

વ્ય�ક્તગત હાની, �ક�મતો, ચા��સ અને ખચાર્ઓમાથંી અને તેની સામે 

ક્ષિત�િૂત� કરવા અને બેન્કને �કુસાન ર�હત રાખવા માટ� સમંત થાય છે, 

� બેન્કને કાડર્ધારકન ેઆ કિથત કાડર્ની �િુવધા �રૂ� પાડવાના પ�રણામ 

સ્વ�પે અથવા બેન્ક કાડર્ધારકની ��ુઇરાદા�વૂર્ક �ચૂનાઓ મળેવવામા ં

અથવા મેળવવામા ંઇન્કાર કરવામા ંઅથવા કાયર્વાહ� કરવામા ંક�રૂ 

કરવાના કારણોસર કોઇપણ સમયે ઊભી થઇ શક� છે, સ�ર્ઇ શક� છે 

અથવા સામનો કરવો પડ� શક� છે. 
 

18.6 કાડર્ધારક આથી કોઇ જવાબદાર� (દ�વાની અથવા ફોજદાર�), �કુસાન, 

�ક�મત, ખચાર્ઓ અથવા હાનીઓ સામે બેન્કની સ�ંણૂર્પણે ક્ષિત�િૂત� કર� છે, 

� કાડર્ના �મૂ થવા અથવા �ૂ�ુપયોગ થવાના કારણે, તેના �મૂ થવાના 

�સગંે અને બેન્કને �ણકાર� નહ� આપવાના �સગંે કાડર્ધારકન ેસ�ર્ઇ 

શક� છે. કાડર્ના �મૂ થવાના/ ચોરાઇ જવાના �સગંે �ની �ણકાર� અહ� 

આપેલા ક્લોઝ 12 અ�સુાર આપવામા ંઆવી છે તે �કસ્સામા ંકાડર્ધારક 

બેન્કને જવાબદાર બનશે અને આથી �.2.5 લાખથી વધાર� રકમ માટ� કાડર્ 

�મૂ થવા/ ચોરાઇ જવાના કારણે પેદા થતી કોઇ દ�વાની અથવા 

ફોજદાર� જવાબદાર�, �ક�મત, ખચાર્ઓ અથવા હાનીઓ સામે બેન્કની 

સ�ંણૂર્પણે ક્ષિત�િૂત� કર� છે. 
 

19. વીમા લાભોઃ 

19.1 કાડર્ધારક સ્પષ્ટપણે સ્વીકાર� છે ક� અ�ે ક્લોઝ 12મા ંઉલ્લેખ કયાર્ �જુબ 

�મૂ થયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ વીમા પો�લસી િસવાય, કોઇપણ �રૂા 

પાડવામા ંઆવેલા કોઇપણ �કારના વીમા કવચ માટ� બેન્ક જવાબદાર 

બનશે નહ� અને એકમા� વીમા કંપની જવાબદાર બનશે, અને આવા 

વીમા કવચ, વળતરની વ�લૂાત અથવા �કૂવણી, દાવાઓની ���યા 



અથવા પતાવટ અથવા અન્યથા ગમે તે િવષયવસ્�નુા સદંભર્મા ં

ઉદભવતી કોઇપણ બાબત માટ� બેન્કને જવાબદાર ઠ�રવશે નહ�, અને 

આવી તમામ બાબતોનો સદં�શાવ્યવહાર અને પતાવટ સીધી વીમા કંપની 

સાથે હાથ ધરવામા ંઆવશે. 
 

19.2 કાડર્ધારક વ�મુા ંસ્વીકાર� છે ક� આ ર�તે �રૂો પાડવામા ંઆવેલો વીમો 

મા� અમલમા ંરહ�લી સબંિંધત વીમા પો�લસીના િનયમો અ�સુાર, અને 

�યા ં�ધુી તે કાડર્ધારક રહ� છે અને સાર� ર�તે જળવાયેલા તેના ખાતા 

સાથે બેન્કનો તે કાડર્ધારક રહ� છે ત્યા ં�ધુી જ કાડર્ધારકને ઉપલબ્ધ 

બનશે. ગમે તે કારણોસર કાડર્/ખા� ુરદ કરવા પર અથવા કામચલાઉ 

અથવા કાયમી ર�તે પરત ખ�ચવા પર આવા વીમા કવચના લાભ 

કાડર્/ખાતાના બધં થવાની આવી તાર�ખથી આપોઆપ અને સ્વય ં

ઉપલબ્ધ થવા�ુ ંબધં થશે. બેન્ક કોઇપણ સમયે (એકમા� પોતાની 

િવવેક��ુ� પર અને કાડર્ધારકને તે સબંિંધત કોઇપણ નો�ટસ આપ્યા ં

વગર અને તે�ુ ંકોઇ કારણ ��ંુૂ પાડ�ા ંવગર) આવા વીમા કવચનો લાભ 

�લુતવી, પરત અથવા રદ કર� શક� છે, અને આ લાભ ચા� ુરાખવા માટ� 

બેન્ક ઉપર કોઇ બધંનકતાર્ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. 
 

20. બેન્કનો બોજોઃ 

20.1 બેન્કનો પતાવટ અને બો�નો અિધકાર કાડર્ધારક �ારા ઉપયોગ 

કરાયેલી અને/અથવા �રૂ� પડાયેલી કાડર્ સવેાઓના પ�રણામ સ્વ�પે 

ઉદભવતી ગમ ેતે �કારની તમામ બાક� �કૂવવાપા� રકમ �ધુી વ્યાપ્ત 

રહ�શે. 
 

21. સેવાનો �તઃ 

21.1 કાડર્ધારક ઊભા બે �ુકડામા ંકાપેલા કાડર્ની સાથે બને્કન ે7 �દવસો કરતા ં

ઓછા નહ� તેટલા સમયની લે�ખત નો�ટસ આપીન ેઅન ેતે �ગનેી 

માન્ય રસીદ �ાપ્ત કર�ન ેકોઇપણ સમયે આ �િુવધા સમાપ્ત કર� શક� 

છે. લે�ખત નો�ટસની �ા�પ્ત યોગ્ય ર�તે સ્વીકારવામા ંઆવે ત્યા ં�ધુી 

ઊભા થયેલા તમામ ચા��સ માટ� જવાબદાર કાડર્ધારક ઠરશે. 
 

21.2 આવી ર�તે સેવાનો �ત કાડર્ધારકને બેન્ક �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી 

તમામ �િુવધાઓનો પણ �ત ગણવામા ંઆવશે. કાડર્ધારક કાડર્નો નાશ 

કય� હોવાનો દાવો કર� ત્યાર બાદ કાડર્ ઉપર ઊભા થયેલા ચા��સના 

�સગં,ે કાડર્ધારક કાડર્ની ઉપર ઊભા થયલેા તમામ ચા��સ માટ� 

સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર બનશ,ે ભલે પછ� આવા ચા��સ �ૂ�ુપયોગના 

પ�રણામે થયા હોય ક� ન હોય અને ભલે પછ� બેન્કને કાડર્ના નાશ 

કયાર્ની �ચૂના આપી દ�વામા ંઆવી હોય ક� ન હોય. 
 

21.3 નામાકંન કર�લા ખાતા(ઓ) બધં કરવા માટ�, કાડર્ધારક ઓછામા ંઓછ� 7 

�દવસની નો�ટસ આપવાની રહ�શે અને બેન્કને કાડર્ પરત કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 
 

21.4 બેન્ક કાડર્ના અયોગ્ય, �બનઅિધ�ૃત અથવા કપટ�કુ્ત વપરાશના 

કોઇપણ �કસ્સામા ંઅથવા કાડર્ધારકને 7 �દવસની નો�ટસ આપીને 

કાડર્ધારક �ારા કોઇ િનયમો અને શરતોના પાલન નહ� કરવાના 

કારણોસર કોઇપણ સમયે તાત્કા�લક અસરથી કાડર્ રદ કરવાનો અિધકાર 



ધરાવે છે. આવી નો�ટસ કોઇપણ કારણ સાથે અથવા તેના વગર કાડર્ રદ 

કર�ન ેબેન્કને છેલ્લે લ�ેખતમા ં��ૂચત કર�લા ભારતમા ંકાડર્ધારકના 

સરનામા પર પો�સ્ટ�ગના 7 �દવસોની �દર કાડર્ધારકને �ાપ્ત થઇ ગઇ 

હોવા�ુ ંમાની લેવામા ંઆવશે. આવા �કસ્સામા,ં બેન્ક ઑનલાઇન અથવા 

ઑફલાઇન પ�ર�સ્થિતના �સગંે બેન્કના ર�કોડર્ અ�સુાર ડ��બટ-કમ-ATM 

કાડર્ / PINના ઉપયોગ �ારા અમલી થયલેા તમામ ઉપાડો/હસ્તાતંર 

માટ� બેન્ક �ની સભ્ય છે તે �ત�રક/યોજના િનયમનોના આધાર પર તે 

સમયની �દર નામાકંન થય�ેુ ંખા� ુ ંઉધારવાની કાડર્ધારકની વ્યક્ત 

સ�ા ધરાવશ,ે � આખર� અને બધંનકતાર્ ગણાશે. 
 

22. િનયમો અને શરતોમા ંફ�રફારોઃ 

22.1 બેન્ક પો�લસી, કાડર્ ઉપર ઉપલબ્ધ કરાવાતી �િુવધાઓ અને લાભોમા ં

ફ�રફાર કરવાનો અને સમય સમય પર આ િનયમો અને શરતો બદલવાનો 

અને પોતે યોગ્ય ગણે તેવી કોઇપણ પ�િતથી આવા કોઇ ફ�રફારની 

કાડર્ધારકને �ચૂના આપવાનો અિધકાર અબાિધત રાખે છે. કાડર્ધારકને 

આવા કોઇપણ ફ�રફારો બધંનકતાર્ રહ�શે િસવાય ક� કાડર્ આવો કોઇ ફ�રફાર 

અમલી બન્યો હોય તે તાર�ખ પહ�લા રદ કરવા માટ� બેન્કને પરત કરવામા ં

આવ�ેુ ંહોય. 
 

22.2 બેન્ક નીચે �ચૂીબ� કર�લા હ��ઓુ/કારણો સ�હત (પરં� ુતટેલા �રૂતા ં

મયાર્�દત નહ�) ફ�રફારો કર� શક� છેઃ 

(l) ડ��બટ-કમ-ATM કાડર્ અને PINના ઉપયોગ અથવા વધારાના કાડર્ના 

ઉપયોગ અથવા કાડર્ બદલવાની સાથે એકમા� સબંિંધત ચા��સ 

લાદવા અથવા વધારો કરવા. 

(m) કાડર્ધારકના કાડર્ સાથે વ્યવહારો સબંિંધત �કુસાનો માટ� તેની 

જવાબદાર�મા ંવધારો કરવા. 

(n) કાડર્ના ઉપયોગને લા� ુપડતા ંસમયાતંર વ્યવહારોની મયાર્દા 

ગોઠવવા. 
 

22.3 બેન્ક નો�ટસ આપ્યા ંવગર ફ�રફાર કર� શક� છે, જો આવા ફ�રફારો કાડર્ના 

વ્યવહારો માટ� ઉપયોગ કરાતી ઇલેક્�ોિનક િસસ્ટમ અથવા ઉપકરણોની 

�રુક્ષા �ળવવા અથવા �નુઃસ્થાિપત કરવા આવશ્યક હોય. જો આવો 

ફ�રફાર કરવામા ંઆવ ેતો કાડર્ધારકને ��ૂચત કરવામા ંઆવશ,ે િસવાય ક� 

આવી �હ�રાત ઇલેક્�ોિનક િસસ્ટમ અથવા ઉપકરણની �રુક્ષાને 

જોખમમા ં�કુતી હોય. 
 

22.4 આ �ગ ેઅથવા કોઇ અન્ય ફ�રફારો �ગનેી �ચૂના બેન્ક �ારા 

કાડર્ધારકને વ્ય�ક્તગત ર�તે �રૂ� પાડ�ને અથવા બેન્ક સાથે ન�ધાયેલા 

તેના અ�તન સરનામા પર તેને પ� મારફતે મોકલીને આપી શકાય છે. 

કાડર્ધારક� તનેા સરનામામા ંથયેલા કોઇપણ ફ�રફાર �ગે બેન્કને તરત જ 

��ૂચત કરવી જોઇએ. આવા �િતમ ��ૂચત સરનામા પર મોકલલેા 

પ�નો �રુાવો �યાર� તનેે પોસ્ટ �ારા યોગ્ય �મમા ંમોકલવામા ંઆવ્યો 

હોય તે સમયે �ચૂનાનો �િતમ �રુાવો રહ�શે ભલે આવી �ચૂનાની પોસ્ટ 

�ડ�લવર ન થઇ હોવાના કારણે પરત થઇ હોય. 
 



22.5 બેન્ક ATM/શાખાના સ્થળની આસપાસ અથવા તેની �દર નો�ટસ 

�દિશ�ત કર�ને અથવા �ેસ િવજ્ઞ�પ્ત �ારા અથવા એકાઉન્ટ િનવદેનમા ં

સદં�શ �ારા પણ આ િનયમો અને શરતોના ફ�રફારની કાડર્ધારકને નો�ટસ 

આપી શક� છે. 

22.6 આ િનયમો અને શરતો (a) વ્યક્ત અથવા ગ�ભ�ત, મૌ�ખક અથવા લે�ખત 

અગાઉ કરવામા ંઆવલેા �સ્તાવો, ર�ૂઆતો, સમજણો અથવા 

સમ�ૂતીઓની ઉપર અ�સ્તત્વ ધરાવશે અને (b) �ડપો�ઝટ ખાતા માટ� 

બેન્કના સામાન્ય વ્યવસાય િનયમો અને શરતો અને અન્યથા લા� ુ

પડતા ંબને્કના કોઇ અન્ય િનયમો અને શરતો ઉપરાતં લા� ુપડશે. જોક�, 

કોઇ િવસગંતતાના �કસ્સામા,ં આ ડ��બટ-કમ-ATM કાડર્ �િુવધા માટ�ના 

િનયમો અને શરતો ડ��બટ-કમ-ATM કાડર્ �િુવધા હ�ઠળ વ્યવહારોના 

સબંધંમા ંઆખર� ગણવામા ંઆવશે. 
 

23. જ્ઞાપનઃ 

23.1 બેન્ક વ�મુા ંકોઇ ઇલકે્�ોિનક ફંડ �ાન્સફર નેટવકર્મા ંતેની ભાગીદાર�ના 

સદંભર્મા ંઆવશ્યક હોય અથવા યોગ્ય હોય તેવી કાડર્ એકાઉન્ટ સબંિંધત 

આવી મા�હતી, અન્ય સસં્થાઓની સાથે �સુ્તપણે િવ�ાસમા,ં ઉ�ગર 

કરવાનો અિધકાર અબાિધત રાખે છે. 
 

23.2 બેન્ક એકમા� પોતાની િવવેક��ુ� પર, તેના પ�રસરો / મશીન/ 

ઉપકરણો પર બને્ક �િુવધાઓની કાડર્ધારકની �ા�પ્ત/હાજર�/ઉપયોગને 

ક�મેરા પર વી�ડયોટ�પ અથવા ર�કોડર્ કર� શક� છે અને કોઇ કાયર્વાહ�મા ં

આવી �ક્લિપ�ગ્સના �ટ�જ ઉપર �રુાવા તર�ક� આધાર રાખી શક� છે. 
 

23.3 ATM/CASST/ટચ એક્સેસ બે�ન્ક�ગ ટિમ�નલ/EDC-POS/ અન્ય 

ઉપકરણો પર ડ��બટ-કમ-ATM કાડર્નો ઉપયોગ નીચેની બાબતો માટ� 

કાડર્ધારકની વ્યક્ત સમંિત ગણવામા ંઆવશેઃ 

(a) યોગ્ય વ્યવહારો અન ેએકાઉન્ટ ર�કોડ્સર્ �ળવવા માટ� બેન્ક માટ� 

કોઇપણ ર�તે આવશ્યક હોય તેવી મા�હતી�ુ ંએક�ીકરણ, સ�ંહ, 

સદં�શાવ્યવહાર અને ઓળખની ���યા અને એકાઉન્ટ બેલેન્સ. 
 

(b) બેન્ક ATM નેટવકર્ / અન્ય નેટવકર્મા ંભાગ લેવા અને ���યા કરવા 

માટ� કાડર્ધારકના ખાતા અને વ્યવહારની મા�હતી અને ATM/અન્ય 

ઉપકરણ ઉપર કાડર્ને ઉપયોગ કરવા માટ� સક્ષમ બનાવવા અન્ય 

આવશ્યક ડ�ટાની િવગતો મોકલવી અથવા �સા�રત કરવા. 
 

(c) આવા ભાગ લેનાર અને બેન્ક/અન્ય નેટવકર્મા ં���યાકતાર્ �ારા 

આવી મા�હતી અથવા ડ�ટાની �ળવણી માટ�. 
 

(d) બેન્ક ATM નેટવકર્ / અન્ય નેટવકર્મા ંકિથત ભાગ લનેાર અને 

���યાકતાર્ �ારા મા�હતીની �હ�રાતને િનયિં�ત કરતા ંકાયદાઓ અને 

િનયમનોના અ�પુાલન માટ� �ને આવા ભાગ લેનારાઓ અથવા 

���યાકતાર્ઓ આધીન છે. 
 

(e) કાડર્ધારકના બેન્ક ખાતા(ઓ) અથવા કાડર્ના ઉપયોગ �ારા કરાયલેા 

વ્યવહારો અથવા વ્ય�ક્તગત િવગતો �ગે �ા�હત પક્ષકારોને મા�હતી 



ઉ�ગર કરવા માટ�, �યાર� આમ કર�ુ ંવ્યવહારો �ણૂર્ કરવા માટ� 

આવશ્યક હોય; અને/અથવા �યાર� કાયદા અથવા સરકાર� સસં્થા 

અથવા ન્યાયાલય આદ�શો અથવા કાયદ�સર કાયર્વાહ�ઓના પાલન 

માટ� આવશ્યક હોય; અને/અથવા �યાર� �લૂો અથવા કાડર્ધારક 

ઊભા કર�લા ��ો ઉક�લવા માટ� આવશ્યક હોય; અને/અથવા બેન્કની 

�ત�રક ડ�ટા �ોસેિસ�ગ જ��રયાતોને સતંોષવા માટ�. 
 

23.4 કાડર્ધારક કાયદા અથવા િનયમનો �ારા કાડર્ધારક પાસેથી બેન્કને જ�ર� 

હોય અથવા કોઇ અન્ય બેન્ક �ારા સમય સમય પર વ્યાજબી ર�તે િવનતંી 

કરવામા ંઆવતી મા�હતી બેન્કને �રૂ� પાડવા માટ� સમંત થાય છે. 
 

24. િવવાદ અન ેસમાધાન માટ� કાયર્ક્ષ�ેઃ 

24.1 બેન્ક ગણત�ં ભારત િસવાયના અન્ય કોઇપણ દ�શના કાયદાઓના �બન-

પાલન માટ� �ત્યક્ષ અથવા અ�ત્યક્ષ કોઇપણ �કારની જવાબદાર� 

સ્વીકારતી નથી. એક મા� હક�કત ક� કાડર્નો ઉપયોગ �ાહક �ારા ભારત 

િસવાય અન્ય દ�શમા ંકર� શકાય છે ત�ેુ ંઅથર્ઘટન એવી ર�તે કરવામા ં

આવશે નહ� ક� તે દ�શના કાયદાઓ આ િનયમો અને શરતો અને/અથવા 

�ાહકના કાડર્ ખાતા(ઓ)ની કામગીર�ઓ અને/અથવા કાડર્ના ઉપયોગને 

િનયિં�ત કર� છે. 
 

24.2 બેન્ક વાજબી સિવ�સ ચા� અને કાડર્ધારકના કાડર્ની સાથે જોડાયલેી 

કાયદ�સર કાયર્વાહ�ના કારણે વાજબી કાયદ�સર ફ� સ�હત પરં� ુતે �રૂતી 

મયાર્�દત નહ� તવેા બને્કને થયેલા કોઇ ખચાર્ઓ કાડર્ધારકના 

ખાતા(ઓ)માથંી કપાત કરવાનો અિધકાર અબાિધત રાખે છે. 
 

ઇલેક્�ોિનક ફંડ �ાન્સફર સેવાઓ 

�ાહક સમંત થાય છે ક� ઇલેક્�ોિનક ફંડ �ાન્સફર ("EFT") મારફત ેસેવાઓ મેળવવી 

ભારતીય �રઝવર્ બેન્ક અથવા અન્ય કોઇ સ�ામડંળ �ારા સમયાતંર� ર�ૂ કરાયેલા અથવા 

�ધુારો કરાયેલા િનયમો અને િનયમનોની સાથે સાથે સમયાતંર� બેન્ક �ારા �ર� કયાર્ 

�જુબ બેન્કની સામાન્ય વ્યવસાય શરતોની સાથે સાથે નીચનેા િનયમો અને શરતોને 

આધીન છે. િનયમો અને શરતો સાથે િવસગંતતાના �કસ્સામા ંઆ ઇલેક્�ોિનક ફંડ 

�ાન્સફર સેવાના િનયમો અને શરતો �સુગંત ગણવામા ંઆવશે. 
 

1. �ાહકોના અિધકારો અને જવાબદાર�ઓ 

1.1 �ાહક EFT િવનતંીમા ંઆપવામા ંઆવલેી િવગતોની સચોટતા માટ� 

જવાબદાર રહ�શે અને EFT િવનતંીમા ંકોઇ �લૂના કારણોસર સ�ર્તા કોઇ 

�કુસાન માટ� બેન્કને �કુસાન ભરપાઇ કરવા જવાબદાર ગણાશ.ે 

�ાહક બેન્ક �ારા EFT િવનતંીનો અમલ કરવામા ંઆવે તે પહ�લા તેની 

EFT િવનતંીને યોગ્ય ર�તે લા� ુપડતા ંતેના ખાતામા ંફંડની ઉપલબ્ધતા 

�િુનિ�ત કરશે. જોક�, �યાર� બેન્ક �ાહકના ખાતામા ંયોગ્ય ર�તે લા� ુ

પડતા ંફડંની ઉપલબ્ધતા વગર EFT િવનતંીનો અમલ કર� તે �કસ્સામા ં

�ાહક બેન્કને �કૂવવાપા� વ્યાજ સ�હત લા� ુપડતા ંચા��સની સાથે તેના 

ખાતામા ંઉધારવામા ંઆવેલી રકમ બેન્કને �કૂવવા બધંનકતાર્ ગણાશે, � 

તેમની EFT િવનતંીના અ�સુધંાને બેન્ક �ારા EFT હાથ ધરવામા ંઆવ્�ુ ં



છે. 
 

1.2 �ાહક સમંત થાય છે ક� �વી બેન્ક �ારા EFT િવનતંી સ્વીકારવામા ંઆવે 

અને તેનો અમલ કરવામા ંઆવે તેની સાથ ેજ તે ટાળ� ન શકાય તેવી 

બનશે. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� તે RBI EFT યોજનામા ંકોઇ પક્ષકાર િવ�ુ� કોઇ 

દાવો કરવા માટ� અિધકાર ધરાવશે નહ�. EFT કામકાજના ઓછામા ંઓછા 3 

�દવસના સમય �તરાલનો સમાવેશ કર� છે.  �યાર� બેન્ક EFT �ચૂનાની 

�ા�પ્તની સાથે તરત જ તેનો અમલ કરવાનો �યત્ન હાથ ધરશે (�મ ક� તે 

જ �દવસે, �યાર� બેન્કના કામકાજના કલાકો દરિમયાન �ાપ્ત થાય અથવા 

ત્યારપછ� �યાર� તે કામકાજના કલાકો પછ� �ાપ્ત થાય) તેમ છતા ંતે તેની 

કામગીર� માટ� બાહં�ધર� આપતી નથી અથવા જવાબદાર બનશે નહ�. 
 

જો બેન્ક �ારા EFT િવનતંી ��ુઇરાદા�વૂર્ક અને �રુક્ષા ���યાઓના 

અ�પુાલનમા ંઅમલ કરવા આવ્યો હશે તો બેન્ક �ારા અમલમા ં�કુવામા ં

આવેલી કોઇ EFT િવનતંી �ાહકને બધંનકતાર્ રહ�શે. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� તે કોઇ �કુસાન, હાનીઓ વગરે� માટ� બેન્કને જવાબદાર 

ઠ�રવશે નહ� � ફડં �ાન્સફરના અમલ અને �ણૂર્ થવામા ંિવલબંના �સગંે થઇ શક� 

છે/તેમના �ારા ભોગવવામા ંઆવી શક� છે. 
 

1.3 �ાહક તરફથી EFT વ્યવહારો માટ� �ચૂનાઓ �ાપ્ત કરવાની સમય મયાર્દા 

અને નાણાક�ય મયાર્દા સમયાતંર� બેન્ક �ારા િનધાર્�રત કરવામા ંઆવશે 

અને �ાહકને ��ૂચત કરવામા ંઆવશે. સમય મયાર્દા બાદ બેન્ક �ારા �ાપ્ત 

થયેલી િવનતંીઓ ઉપર કામકાજના પછ�ના �દવસે ���યા કરવામા ંઆવશે. 
 

1.4 �ાહક �િુનિ�ત કરશે ક� EFT �િુવધા હ�ઠળ તમામ વ્યવહારો ભારતમા ંલા� ુ

પડતા ંતમામ કાયદાઓ અને/અથવા અન્યથા િવદ�શ િવિનમય િનયમન 

અિધિનયમ, 1999 (FEMA), એન્ટ�-મની લોન્ડ�ર�ગ કાયદો અને તે હ�ઠળના 

િનયમો, િનયમનો, �હ�રનામાઓ સ�હત પરં� ુતે �રૂતા ંમયાર્�દત નહ� તમે 

તેની સાથે �સુગંત ર�તે અને અ�પુાલનમા ંહાથ ધરવામા ંઆવે છે અને કોઇ 

વ્યવહાર માટ� EFT �િુવધાનો ઉપયોગ કરશે નહ� � �િતબિંધત છે. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� EFT �િુવધા �તગર્ત હાથ ધરવામા ંઆવતી કોઇ 

EFT િવનતંી સાથે કોઇ િવશેષ સજંોગો જોડાયેલા હશે નહ� અને કોઇપણ 

સજંોગો �તગર્ત �ાહક તે રકમ કરતા ંવધારાની રકમ માટ� કોઇ વળતરનો 

દાવો કરવાનો હ� ધરાવશે નહ� � રકમ ઉપરોક્ત ક્લોઝ 1મા ં�રૂ� 

પાડવામા ંઆવલેી છે. 
 

2. બેન્કના અિધકારો અન ેજવાબદાર�ઓઃ 

2.1 બેન્ક �ાહક �ારા યોગ્ય ર�તે અિધ�ૃત કરવામા ંઆવેલી અને �રુક્ષા ���યા 

�ારા �મા�ણત કરવામા ંઆવેલી �ાહક �ારા �ર� કરાયેલી EFT 

િવનતંીનો અમલ કરશે, િસવાય ક�ઃ 

(a) �ાહકના ખાતામા ંઉપલબ્ધ ફડં �રૂ� ુ ંન હોય અથવા EFT િવનતંી�ુ ં

પાલન થાય તેમ યોગ્ય ર�તે લા� ુન પડ�ુ ંહોય અને �ાહક� 

�કૂવણીની જવાબદાર� પ�ર�ણૂર્ કરવા માટ� કોઇ અન્ય વ્યવસ્થા 

કર�લી ન હોય. 



(b) બેન્કને માનવાને કારણ હોય ક� EFT િવનતંી ગેરકાયદ�સર વ્યવહાર 

હાથ ધરવા માટ� �ર� કરવામા ંઆવલેી છે. 

(c) EFT િવનતંી અ�ણૂર્ હોય અથવા સમંત થયલેા સ્વ�પમા ં�ર� 

કરવામા ંઆવેલી ન હોય. 

(d) RBI EFT યોજના હ�ઠળ EFT િવનતંીનો અમલ કર� શકાય તેમ ન 

હોય. 

(e) EFT િવનતંી કોઇ િવશેષ સજંોગોની નો�ટસ સાથે જોડાયેલી હોય. 
 

�ાહક �ારા �ર� કરવામા ંઆવલેી કોઇપણ EFT િવનતંી બેન્કને બધંનકતાર્ 

રહ�શે નહ� �યા ં�ધુી બને્ક� તેનો સ્વીકાર કર�લો ન હોય. 
 

બેન્ક, તેના �ારા અમલ કરવામા ંઆવલેી દર�ક EFTની િવનતંીના અમલ 

પર, હસ્તાતંર થયેલા ફંડની રકમ તેની ઉપર �કૂવવાપા� ચા��સ સાથે, 

�ાહકના િનધાર્�રત ખાતાને ઉધારવાનો હ� ધરાવશે, ભલે ખા� ુ ં�રૂતા ં

�માણમા ંબેલેન્સ ધરાવ�ુ ંહોય ક� નહ�. જો ફંડ �ાન્સફર EFT કામકાજના 

�ી� �દવસના કામકાજની સમા�પ્ત પહ�લા �ણૂર્ ન થાય તો બને્ક �ાહકને તે 

અ�સુાર �ચૂના આપશે. 
 

3. હસ્તાતંરની શરતો 

બેન્ક ઇલેક્�ોિનક સદં�શાઓના �સારણ, �ડ�લવર� અથવા નોન-�ડ�લવર� અથવા 

�સારણ અથવા તેની �ડ�લવર�મા ંકોઇ �લૂ, ક�રૂ અથવા ખામી અથવા કોઇપણ 

�કારના કારણોસર સદં�શ ઉકલવામા ંઅથવા �ાપ્ત થયેલી તનેી ગરેર�ૂઆતમાથંી 

અથવા ગતંવ્ય બને્કની કાયર્વાહ� અથવા પોતાના િનય�ંણ બહારના �ૃત્ય અથવા 

�સગંે ઉદભવતા અથવા પ�રણમતા �કુસાન અથવા હાની માટ� જવાબદાર ઠરશે 

નહ�. 

તમામ �કૂવણી િનદ�શો �ાહક �ારા ધ્યાન�વૂર્ક તપાસવા જોઇએ. બેન્ક લાભાથ� 

બેન્ક �ારા લા� ુપડાયેલા/વ�લૂાયેલા કોઇ ચા��સ/કિમશન માટ� જવાબદાર 

નથી. આ િનયમો અન ેશરતો EFT િવનતંી ફોમર્, ખાતાઓ અને બને્કની સેવાઓ 

માટ� િનયમનો અને શરતો તથા િનયમોમા ંિન�દ�ષ્ટ કરાયેલી જોગવાઇઓ સાથે 

તેના અ�સુધંાનમા ંવાચંવાના રહ�શે. 
 

4. સેવાનો �ત 

બેન્ક એકમા� પોતાની િવવેક��ુ� પર અન ેબેન્ક �ારા િનધાર્�રત કરવામા ં

આવેલા ચો�સ એકાઉન્ટ/સેવા/પ�ર�સ્થિત/સજંોગો / વ્યવહારમા ંઉલ્લખે કર�લા 

અને લા� ુપડતા ંચો�સ જોગવાઇ અન ેશરતો/િનયમો અ�સુાર અને સમયાતંર� 

થયેલા ફ�રફાર �જુબ કોઇપણ સવેાઓનો �ત લાવવાનો અિધકાર ધરાવશે. 

�ાહક પણ બને્ક �ારા િનધાર્�રત કરવામા ંઆવેલા ચો�સ ખાતાની સેવા / 

પ�ર�સ્થિત / સજંોગો/ વ્યવહારની સેવા/પ�ર�સ્થિત/સજંોગો/ વ્યવહાર અ�સુાર 

અને સમયાતંર� થયલેા ફ�રફાર �જુબ સેવાઓનો �ત લાવવા માટ� અિધકાર 

ધરાવશે. જોક� �ાહકનો દરજ્જો યથાવત રહ�શે અને સમયાતંર� થયેલા ફ�રફાર 

લા� ુપડશે. �ાહક જોક� કિથત ચો�સ ખાતા અને સેવાઓ �તગર્ત કરવામા ં

આવેલા તમામ વ્યવહારો માટ� જવાબદાર બનશે અને તમેના �ારા બેન્કને બાક� 

અને �કૂવવાપા� બનેલી તમામ રકમો / ચા��સની યોગ્ય ર�ત ે�કૂવણી કરશે. 
 

�બલ �કૂવણી સેવાઓ 



 
�ાહક સમંત થાય છે ક� �બલ �કૂવણી સેવાઓની ઉપલબ્ધી બેન્કના સામાન્ય કામકાજની 

શરતોની સાથે સાથે નીચેના િનયમો અને શરતો, ખાતાઓની િશસ્ત માટ� િનયમોને 

આધીન અને ભારતીય �રઝવર્ બેન્ક અને અન્ય કોઇ સ�ામડંળ �ારા સમયાતંર� ર�ૂ 

કરાયેલા અન ે�ધુારવામા ંઆવેલા િનયમો અને િનયમનોની સાથે સાથે બેન્ક �ારા �ર� 

કરવામા ંઆવતા ંવૈક�લ્પક માધ્યમો થક� સેવાઓના િનયમો અને શરતો અ�સુાર રહ�શે. 

િનયમો અને શરતોની સાથે સગંતતાના �કસ્સામા,ં વૈક�લ્પક માધ્યમો થક� આ સેવાઓ 

માટ� િનયમો અને શરતો �સુગંત ગણવામા ંઆવશે. 
 

1. સામાન્ય 

�બલ �કૂવણી �ાહકને બેન્ક સાથે રહ�લા તેના/તેણીના િનધાર્�રત એકાઉન્ટ �ારા 

�બલની �કૂવણી માટ� અને બેન્ક સાથે ન�ધાયેલા કોઇ સેવા �દાતાના ખાતામા ં

નાણા જમા કરવા માટ� સક્ષમ બનાવે છે; �બલ �કૂવણી બેન્ક �ારા �રૂ� પાડવામા ં

આવે છે, જો �ાહક જો કોઇ ચા��સ હોય તો તેની સાથે આવા �બલની રકમ પેટ� 

�ાહકના ખાતાને ઉધારવા માટ� વૈક�લ્પક માધ્યમો મારફતે સેવા �ારા બેન્કને 

અિધ�ૃત કર�. 
 

2. વ્યવહાર�ુ ંઅમલીકરણ 

�ાહક સમંત થાય છે ક� બેન્ક �બલર �ારા જ�ર� હોય તે �જુબ �બલ રકમની 

�કૂવણીઓ કરશે. �ાહક ખોટ� અથવા અ�ણૂર્ ન�ધોના કારણે �બલર �ારા �બલ 

રકમના ઇનકાર માટ� બેન્કને જવાબદાર ઠ�રવશે નહ�. 
 

3.  �ાહકની જવાબદાર� 

�ાહક �બ�લ�ગ કંપની સાથે ન�ધવામા ંઆવી હોય તેવી તેની સાચી ઓળખ 

િવગતો �રૂ� પાડવા સમંત થાય છે અને આ સબંધંમા ંખોટ� મા�હતીના કારણે 

કોઇ જવાબદાર�માથંી બેન્કને ક્ષિત�તૂ� કરવા માટ� સમંત થાય છે. 

�ાહક વ�મુા ંસમંત થાય છે ક� બેન્ક �ારા િનધાર્�રત કરાયેલા સમયની �દર તે 

બેન્કને �બ�લ�ગ કંપની સાથ ેન�ધવામા ંઆવી હોય તેવી ઓળખ િવગતોમા ંકોઇ 

ફ�રફાર �ગે �ણકાર� �રૂ� પાડશે. 
 

4. ઇનકાર 

એક તરફ �યાર� બને્ક �બ�લ�ગ િવગતો ઉપર ચો�સ સભંાળ �િુનિ�ત કરવા માટ� 

તમામ વાજબી પગલા ંહાથ ધરશ,ે તેમ છતા ંબેન્ક કોઇ �લૂ માટ� જવાબદાર 

નથી. �ાહક કોઇ તેમને ઉદભવી શકતા/ંભોગવવામા ંઆવી શકતા ં�કુસાન, 

હાનીઓ વગેર� માટ� બેન્કને જવાબદાર ઠ�રવશે નહ� જો તેમા ંસમાિવષ્ટ મા�હતી 

અચો�સ / ખોટ� હોવા�ુ ંઉ�ગર થાય. 
 

5. �બ�લ�ગ કંપની સબંિંધત જ્ઞાપન અને તેની સાથે િવવાદ 

�ાહક સમંત થાય છે ક� �બ�લ�ગ કંપની �ારા બેન્કને �રૂ� પાડવામા ંઆવી રહ�લી 

તેની �બ�લ�ગ િવગતો �ગે તે કોઇપણ �કારનો વાધંો ધરાવતો નથી. �ાહક 

સમંત થાય છે ક� �બલ િવગતો સાથે કોઇપણ િવવાદોની પતાવટ સીધી જ �બ�લ�ગ 

કંપની સાથે કરવામા ંઆવશે અને બેન્કની  જવાબદાર� મા� મા�હતી �રૂ� પાડવા 

�રૂતી મયાર્�દત રહ�શે. 
 

6. પર�રુણ જોગવાઇઓ 

�ાહક સમંત થાય છે ક� બેન્કને આપવામા ંઆવેલી �ચૂનાઓ અને વ્યવહારોની 



ન�ધણી �િતમ �રુાવો રહ�શે અને તમામ હ��ઓુ માટ� બધંનકતાર્ ગણાશે અને 

કોઇપણ કાયર્વાહ�મા ં�રુાવા તર�ક� ઉપયોગ કર� શકાશે. 

�ાહક સમંત થાય છે ક� �બલ �કૂવણી સેવાઓ માટ� કોઇ ચા��સ હોય તો ત ે

એકમા� બેન્કની િવવકે��ુ�ને આધીન હશે અને બેન્ક સમય સમય પર કોઇપણ 

નો�ટસ આપ્યા ંવગર તમેા ંફ�રફાર કરવા માટ� સ્વત�ંતા ધરાવશે. �ાહક સમંત 

થાય છે ક� બેન્ક �બલ �કૂવણી �િુવધા અથવા તેના �તગર્ત કોઇપણ અથવા 

તમામ ખાતાઓના સદંભર્મા ં�રૂ� પાડવામા ંઆવતી કોઇપણ સેવાઓ તેમને 

કોઇપણ નો�ટસ આપ્યા ંવગર (કોઇપણ આરણ ��ંુૂ પાડ�ા ંવગર) કોઇપણ 

સમયે પાછ� ખ�ચવા �ગે સ્વત�ંતા ધરાવશે. 
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• www.deutschebank.co.in ની �લુાકાત લો. 

• અમારા 24-કલાક ફોન બ�ેન્ક�ગ 1860 266 6601# પર કૉલ કરો. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# આ ટોલ �� નબંર નથી અને કૉલ ચા��સ લા� ુપડશે. ભારત બહારના �ાહકોએ +91 22 6601 6601 ડાયલ કરવાનો રહ�શે. �ુબંઇમા ંવસતા �ાહકો 

6601 6601 પર પણ કૉલ કર� શક� છે. 

* 7 �દવસ પહ�લા પ�રપક્વતા સમય પહ�લા ઉપાડવામા ંઆવતી �ડપો�ઝટ માટ� કોઇ વ્યાજ �કૂવવાપા� બનશે નહ�. 15મા �દવસે અથવા ત્યારબાદ, �.15 

લાખથી ઓછ� �ફક્સ્ડ �ડપો�ઝટના પ�રપક્વતા સમય પહ�લા ઉપાડ માટ� 1%નો દંડનીય દર લા� ુપડશે એટલે ક� � સમયગાળા માટ� �ડપો�ઝટ ચા� ુહોય 

તેને લા� ુપડતા ંવ્યાજમાથંી લા� ુપડતા દંડની રકમની બાદબાક�. 7મા �દવસે અથવા ત્યારબાદ �.15 લાખ અથવા તેનાથી વધાર� �ફક્સ્ડ �ડપો�ઝટના 

પ�રપક્વતા સમય પહ�લા ઉપાડ માટ� 1% દંડનીય દર લા� ુપડશે એટલે ક� �ડપો�ઝટ � સમયગાળા માટ� ચા� ુહોય તેને લા� ુપડતા ંવ્યાજમાથંી લા� ુ

પડતા દંડની બાદબાક�. વ્યાજદરો �વૂર્ નો�ટસ વગર ફ�રફારને આધીન છે. બને્ક �ારા �રક�ર�ગ �ડપો�ઝટ ઉપર વ્યાજની ગણતર� ભારતીય બેન્ક સગંઠન 

�ારા ��ૂચત કર�યાલા �દશા-િનદ�શો અ�સુાર કરવામા ંઆવશે અને પ�રપક્વતા ઉપર �કૂવવામા ંઆવશે. 

^િનયમો અને શરતો લા�.ુ 
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