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सामान्य व्यवसायाची अट�  

ग्राहक आ�ण  बँक यांच्यातील संबंधांवर �नयंत्रण ठेवणारे मूलभूत �नयम :  
 

1. या व्यावसा�यक अट�ंच्या उपयोगाची व्याप्ती आ�ण सुधारणा आ�ण 
�व�शष्ट व्यावसा�यक संबंधांसाठ� �वशेष अट�: 
1.1 उपयोगांची व्याप्ती 

सामान्य व्यवसाय अट� ग्राहक आ�ण बँकेच्या देशांतगर्त 
कायार्लयांमधील संपूणर् व्यवसाय संबंध �नयं�त्रत करते  (यानंतर 
"बँक" म्हणून संबोधले जाईल).  याव्य�त�रक्त, �व�शष्ट 
व्यावसा�यक संबंध (जसे क� रोख्यांचा व्यवहार, काडर्-आधा�रत 
देयके, धनादेशांचा वापर, बचत खाती, पत हस्तांतरण) �वशेष 
अट�ंद्वारे �नयं�त्रत केले जातात, ज्यात या सामान्य व्यवसाय 
अट�पासून �वचलन असू शकते, �कंवा त्याव्य�त�रक्त, (त्यानंतर 
"�वशेष व्यवसाय अट�" म्हणून संबोधले जाते). याव्य�त�रक्त, 
एखाद्या �व�शष्ट देशातील ग्राहकांच्या �नवासस्थानाच्या आधारे 
ग्राहकांशी संलग्न होण्यासाठ� बँक स्वत: चे �नयम तयार करू 
शकते, तर अशा �नयमांना �वशेष व्यवसाय अट� म्हंटले जाऊ 
शकते.    जेव्हा ग्राहक खाते उघडतो �कंवा इतर सेवांचा लाभ 
घेतो तेव्हापासून तो या �वशेष व्यवसाय अट�ंशी सहमत असतो 
�कंवा त्या मान्य करतो. जर ग्राहकान ेबँकेच्या �वदेशी कायार्लये/ 
शाखांशी व्यावसा�यक संबंध ठेवले, तर ब�केचा धारणा�धकार 
(सामान्य व्यवसाय अट�ंचे क्र.14) देखील अशा �वदेशी 
कायार्लये/शाखांचे दावे सुर��त करतात. 

 

1.2 सुधारणा 
बँकेने प्रदान केलेल्या बँ�कंग सेवांच्या वापरासाठ� लागू होणार् या 
कोणत्याह� सामान्य व्यवसाय अट�, �वशेष व्यवसाय अट� आ�ण 
इतर सवर् अट�, शत� आ�ण नो�टस जोडणे, दरुुस्ती, सुधारणे, बदल 
करणे �कंवा रद्द करण्याचा अ�धकार बँकेकड ेआहे आ�ण बँकेने 
ऑफर केलेल्या कोणत्याह� उत्पादनांची �कंवा सेवांची कोणतीह� 
वै�शष्ट्ये त्यात बदल करण्याचा अ�धकार बँकेकड ेआहे. 

2. बँ�कंग गोपनीयता आ�ण बँ�कंग कामकाजाचे प्रकटन:  
2.1 बँ�कंग गोपनीयता 

ग्राहकांशी संबं�धत कोणत्याह� वस्तुिस्थतीबद्दल आ�ण 
मूल्यमापनाबद्दल गुप्तता पाळणे ज्याचे मा�हती(बँ�कंग 
गोपनीयता) बँकेकडे आहे ते पाळणे बँकेचे कतर्व्य आहे.       
बँकेने मा�हतीच्या गोपनीयतेचे संर�ण करण्यासाठ� सवर् आवश्यक 
उपाययोजना केल्या आहेत आ�ण �तच्याद्वारे प्रदान केल्या 
जाणार् या कोणत्याह� सेवेच्या अंतगर्त त्यांचे प्रसारण केले आहे 
आ�ण गोपनीय मा�हतीच्या प्रकट�करणासाठ� ती जबाबदार राहणार 



नाह�, जोपय�त बँक �कंवा �तच ेअ�धकार�/कमर्चार� यांचा गंभीर 
�नष्काळजीपणा स्था�पत केला जात नाह�.  
— जर ग्राहकाने त्यास संमती �दल� असेल तर बँक ग्राहकाशी 

संबं�धत  मा�हती उघड करू शकते, �कंवा 
— जर बँकेला त्यांच्या कामकाजाबद्दल मा�हती उघड करण्याचा 

अ�धकार असेल, �कंवा 
— आवश्यक असल्यास �कंवा कायद्याने परवानगी �दल्यास 

�कंवा कोणत्याह� न्या�यक �कंवा �नयामक प्रा�धकरणाने 
पा�रत केलेल्या आदेशाच्या कारणास्तव �कंवा कायदेशीर 
प्र�क्रयेचे पालन करण्यासाठ�, �कंवा 

— बँकेच्या �कंवा त्याच्या सदस्य/ अ�धकार�/कमर्चार�, 
हक्कांचे �कंवा मालम�ेचे संर�णासाठ� �कंवा 

— अट� व शत�ची अंमलबजावणी करण्यासाठ�, �कंवा 
— बँकेला ऑनलाइन सेवा आ�ण कोणत्याह� सेवांसह सेवा  

प्रदान करण्यास स�म करण्यासाठ� सेवा-संबं�धत 
�क्रयाकलाप जसे क� त्या ऑनलाइन सेवांसाठ� सदस्यता 
शुल्क गोळा करणे, आ�ण अशा ऑनलाइन सेवांसह, �कंवा 
कालबाह्य होण्याच्या कोणत्याह� समस्येबद्दल ग्राहकाशी 
सू�चत करणे �कंवा त्यांच्याशी संपकर्  साधणे �कंवा एखाद्या 
व्यवहाराचे संकलन, पतबद्दल अहवाल देणे �कंवा लागू 
बँ�कंग �नकषांनुसार �कंवा बँकेशी सहमती दशर्�वल्याप्रमाणे 
अशा मा�हतीला लागू असलेल्या अट� व शत�नुसार ते 
गरजेचे �कंवा असे प्रकट�करण आवश्यक आहे.  

— ग्राहक याद्वारे ग्राहकाच्या वैयिक्तक तपशीलाशी संबं�धत सवर् 
मा�हती आ�ण व्यवहाराच्या इ�तहासाशी संबं�धत सवर् मा�हती 
इतर बँका/�व�ीय संस्था/ब्यूरो/एजन्सी/सहभागी/कोणत्याह� 
दरूसंचार �कंवा इलेक्ट्रॉ�नक िक्लअ�रगं नेटवकर् मध्ये 
देवाणघेवाण, शेअर, भाग घेण्यास ग्राहक याद्वारे अ�धकृत 
करतो. कायदा �कंवा प्रथा प्रथा आ�ण अशा मा�हतीच्या 
वापरासाठ� �कंवा प्रकट�करणासाठ� बँकेला जबाबदार धरणार 
नाह�.  

— ग्राहक सहमत आहे क� बँक �कंवा त्याचे कंत्राटदार      
ऑनलाइन सेवांच्या संदभार्त तसेच सांिख्यक�य �वश्लेषण 
आ�ण के्र�डट स्कोअ�रगं सेवांच्या संदभार्त संगणकावर �कंवा 
अन्यथा त्याची वैयिक्तक मा�हती धारण करू शकतात 
आ�ण त्यावर प्र�क्रया करू शकतात.  

— ग्राहक कोणत्याह� प्रकारे, बँकेशी संबं�धत कोणतीह� मा�हती, 
जी गोपनीय स्वरूपाची आहे आ�ण बकेँकडून इतर कोणत्याह� 
व्यक्तीला कोणत्याह� सेवांचा लाभ घेताना त्याने प्राप्त केल� 
आहे, कोणत्याह� प्रकारे उघड करू नये. या दा�यत्वाचे पालन 
करण्यात अयशस्वी झाल्यास या सामान्य व्यावसा�यक अट�ंचे 
गंभीर उल्लंघन मानले जाईल आ�ण बँकेला कोणत्याह� हानीचा 
पूवर्ग्रह न ठेवता संबंध संपुष्टात आणण्याचा अ�धकार असेल 



ज्यासाठ� ती ग्राहकाकडून हक्क सांगू शकेल अशा कोणत्याह� 
हानीचा हक्क असेल ज्यामध्ये ऑनलाइन सेवा आ�ण 
कोणत्याह� सेवांचा समावेश आहे. 

 
2.2 बँ�कंग कामकाजाचे प्रकटन 

बँ�कंग कामकाजाचे तपशीलाचे कोणत्याह� प्रकट�करणामध्ये 
आ�थर्क िस्थती, पतयोग्यता आ�ण ग्राहकाची पतदार� या संदभार्त 
सामान्य स्वरूपाची �वधाने आ�ण �टप्पण्या यांचा समावेश होतो. 
खात्यांच्या �शल्लक रक्कम, बचत ठेवी, सुर�ा ठेवी �कंवा 
बँकेकडे सोपवलेल्या इतर मालम�ेच्या रकमेबद्दल �कंवा ब�केकडे 
सोपवलेल्या इतर मालम�ेची कोणतीह� मा�हती उघड केल� 
जाणार नाह� पत सु�वधेअंतगर्त काढलेल� रक्कम, जोपय�त 
कायद्याने �कंवा कायदेशीर प्र�क्रयेचे पालन करण्यासाठ� �कंवा 
कोणत्याह� न्या�यक �कंवा �नयामक  प्रा�धकरणाने पा�रत 
केलेल्या आदेशाच्या कारणास्तव  आवश्यक नसेल तर �कंवा 
वर�ल कोणत्याह� कारणास्तव.  

 
2.3 बँ�कंगच्या कामकाजाचे प्रकट�करणासाठ� पूवर्-आवश्यकता  

बँकेला �बगर वैयिक्तक संस्था आ�ण व्यावसा�यक व्यक्तींशी 
संबं�धत बँ�कंगच्या कामकाजाचे प्रकटन करण्याचा अ�धकार आहे, 
परंतु जर चौकशी त्यांच्या व्यावसा�यक �क्रयाकलापांशी संबं�धत 
असेल तर. तथा�प, वर�ल कलम 2 (ए) आ�ण (बी) मध्ये नमूद 
केलेल्या अट�ंच्या अधीन राहून, ग्राहकाकडून �वपर�त सूचना 
प्राप्त झाल्या असतील तर बँक कोणतीह� मा�हती उघड करणार 
नाह�. बँ�कंगच्या कामकाजाचा तपशील तेव्हाच उघड केला जाईल 
जेव्हा �वनंती करणार्या प�ाने �वनंती केलेल्या मा�हतीमध्ये 
त्याचे औ�चत्य �सद्ध केले असेल आ�ण तेथे अशी मा�हती उघड 
करणे हे ग्राहकांच्या कायदेशीर �चतंेच्या �वरुद्ध असेल असे 
मानण्याचे काह�ह� कारण नसेल.  
 

2.4 बँ�कंगच्या कामकाजाचे प्रकटनासाठ�चे प्राप्तकत� 
बँक बँ�कंग व्यवहारांची मा�हती केवळ स्वत:च्या ग्राहकांना तसेच 
इतर पतसंस्थांना त्यांच्या स्वत:च्या �कंवा त्यांच्या ग्राहकांच्या 
कामांसाठ� जाह�र करते.  

 

3. बँकेचे दा�यत्व. ग्राहकाचे हा�नकारक दलुर्�: 
3.1 उ�रदा�यत्वाची त�व े

बँकेच्या �कंवा �तच्या कोणत्याह� अ�धकार�/कमर्चार्याच्या 
कोणत्याह� �नष्काळजीपणामुळे झालेल्या कारणा�शवाय ग्राहकाला 
झालेल्या कोणत्याह� तोटा �कंवा नुकसानासाठ� बँक जबाबदार 
राहणार नाह�, तथा�प, जर ग्राहकाने यात योगदान �दले असेल तर 
स्वत:च्या चुकांमुळे (उदा. या सामान्य व्यवसाय अट�ंपैक� क्र. 11 



मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सहकायर् करण्याच्या कतर्व्यांचे उल्लंघन 
करून) नुकसान झाल्यास, हा�नकारक दलुर्�ाची त�वे बँक आ�ण 
ग्राहकांना �कती प्रमाणात तोटा सहन करावा लागेल हे �नधार्�रत 
करतील. 
मा�हती प्रदान करण्याच्या वैधा�नक कतर्व्यांव्य�त�रक्त, स्वतंत्रपणे 
सहमती �दल्या�शवाय, या सामान्य व्यवसाय अट�ंमध्ये नमूद 
केलेल्या व्य�त�रक्त मा�हती प्रदान करण्यास बँक बांधील असणार 
नाह�. �वशेषत:, ग्राहकाला नजीकच्या �कंमतीबद्दल �कंवा 
देवाणघेवाणीच्या तोट्याबद्दल, त्याच्याकडे सोपवलेल्या वस्तूंचे 
मूल्य �कंवा �नरुपयोगीपणा �कंवा अशा वस्तूंच्या मूल्यावर 
प�रणाम होण्याची �कंवा धोक्यात आणण्याची शक्यता असलेल्या 
कोणत्याह� तथ्य �कंवा प�रिस्थतीबद्दल �कंवा सल्ला देण्यास 
�कंवा प्रदान करणे बंधनकारक नाह� जर तशी ग्राहकाकडून 
संबं�धत सूचना �मळाल� नसेल तर. 

 
3.2 थडर् पाट�वर �दले गेलेल आदेश/ऑडर्सर्  

जर ग्राहकाने �दलेल्या ऑडर्र/आदेश असा असेल क� बँक 
सामान्यत: तो �तसर् या प�ाला(थडर् पाट�) त्याच्या पुढ�ल 
अंमलबजावणीसाठ� सोपवते, तर बँक ती ऑडर्र स्वतःच्या नावाने 
ततृीय प�ाकडे पाठवते (�तसर्या प�ाला �दलेल� ऑडर्र). हे लागू 
होते, उदाहरणाथर्, इतर के्र�डट संस्थांकडून बँ�कंग प्रकरणांची 
मा�हती �मळवण्यासाठ� �कंवा इतर देशांमधील रोख्यांचा ताबा 
आ�ण प्रशासनासाठ�. अशा प्रकरणांमध्ये, बँकेचे दा�यत्व त्रयस्थ 
प�ाच्या काळजीपूवर्क �नवड आ�ण सूचनांपुरते मयार्�दत असेल. 

 
3.3 व्यवसायात व्यत्यय 

बळजबर�ने, दंगल�मुळे, युद्धामुळे �कंवा नैस�गर्क घटनांमुळे 
�कंवा कोणत्याह� न्या�यक �कंवा �नयामक प्रा�धकरणाने पा�रत  
केलेल्या आदेशामुळे झालेल्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� आ�ण 
इतर घटनांमुळे ज्यासाठ� बँक जबाबदार नाह� (उदा. संप, 
टाळेबंद�, टॅ्र�फक होल्ड-अप्स, देशी �कंवा परदेशी �नयामक 
प्रा�धकरणांची प्रशासक�य कृत्ये) याच्यासाठ� बँक जबाबदार 
राहणार नाह�. 

 
4. ग्राहकाचा मतृ्यू, मान�सक अ�मता, �दवाळखोर� �कंवा संपुष्टात 

आल्यावर व्यवस्था लावण्याचा अ�धकार; 
ग्राहकाचा मतृ्यू, मान�सक अ�मता, �दवाळखोर� �कंवा संपुष्टात 
आल्यावर, बँकेला त्याचा कागदोपत्री पुरावा (जसे क� प्रशासनाची पते्र, 
संबं�धत न्यायालयाचे आदेश �कंवा त्याचे कोणतेह� समतुल्य) 
�नष्पादक, प्रशासक  �कंवा ग्राहकाचा अन्य प्र�त�नधी �कंवा मतृ 
व्यक्ती, मालम�ेचा कोणताह� �वश्वस्त �कंवा प्राप्तकतार् �कंवा 
मालम�ेचा कोणताह� क�थत लाभाथ� म्हणून �नयुक्त केलेल्या 



कोणत्याह� व्यक्तीला �कंवा त्याच्याद्वारे �वल्हेवाट लावण्याची 
परवानगी देण्यापूव� बँकेला स्वीकायर् अशा स्वरूपात आ�ण प्रकारात 
सादर करण्याची आवश्यकता असते. कोणताह� कागदोपत्री पुरावा 
इंग्रजी भाषेत नसल्यास, त्या घटनेपे�ा, बँकेने �वनंती केल्यास, ते 
बँकेला स्वीकायर् असलेल्या इंग्रजी भाषांतरासह सादर केले जावे. जेथे 
ग्राहकामध्ये संयुक्त खातेदारांचा समावेश असतो, तेथे बँक, कोणत्याह� 
संयुक्त खातेदाराचा मतृ्यू, मान�सक अ�मता, �दवाळखोर� �कंवा 
संपुष्टात येण्याची सूचना प्राप्त होण्यापूव�, सूचनांनुसार ग्राहकाचे खाते 
चालवण्यास परवानगी आ�ण रेकॉडर्वर�ल ग्राहकांचे आदेश देण्यास 
अ�धकृत आहे. संबं�धत सूचना �मळाल्यानंतर, वर नमूद केल्याप्रमाणे 
पुरावे प्राप्त होईपय�त बँकेला खाते गोठवण्याचा अ�धकार असेल.  

 
5.  ग्राहकांसाठ� लागू कायदा आ�ण अ�धकार�ेत्र:  

5.1 लागू कायदा 
या सामान्य व्यावसा�यक अट�ंच्या तरतुद� भारतीय कायद्यानुसार 
�नयं�त्रत केल्या जातील आ�ण त्यांचा अथर् लावला जाईल. 

 
5.2 कायर्�ेत्राचे �ठकाण 

खाते सांभाळणार्या बँकेच्या शाखा कायार्लयाचे कायर्�ेत्र 
असलेल्या न्यायालयात बँक आपल्या ग्राहकावर दावा दाखल करू 
शकते. तथा�प, बँक आपल्या एकमेव �ववेकबुद्धीनुसार,    
ग्राहकावर अशा कोणत्याह� �ठकाणी न्यायालयात दावा दाखल 
करू शकते जेथे असा ग्राहक राहतो �कंवा व्यवसाय चालू ठेवतो 
�कंवा वैयिक्तक�रत्या फायद्यासाठ� काम करतो. अशा   
ग्राहकांच्या वतीने, खाते सांभाळणार्या बँकेच्या शाखा कायार्लयाचे 
अ�धकार�ेत्र असलेल्या न्यायालयातच अशा ग्राहकांनी दावा 
दाखल केला असेल.  

 
6. खाती उघडणे आ�ण देखभाल करणे: 

6.1 खाती उघडणे 
खाते उघडताना ग्राहक त्याच्या/ �तच्या ओळखीचा वैध पुरावा  
सादर करेल �कंवा जर बँक समाधानी नसेल तर ओळखीचा पूरक 
पुरावा सादर करेल. बँकेच्या �वद्यमान खातेदाराद्वारे  ग्राहकाची 
ओळख देखील करून �दल� जाईल जो अशा ग्राहकाचे नाव / प�ा 
/ ओळख बँकेला पुष्ट� करेल. खाते क्रमांकासह      
खातेधारकाच्या �कंवा कंपनीच्या नावाने खाती एकत्र ठेवल� 
जातील. 
ब�केला सादर केलेल्या कोणत्याह� डेटामध्ये कोणत्याह� बदलांची 
मा�हती ब�केने �न�दर्ष्ट केल्याप्रमाणे �वनाव्यत्यय �वलंब न करता 
बँकेला कळवणे ग्राहकास बंधनकारक आहे.   

 
6.2 नमुना स्वा�र� 



ज्या व्यक्तींना खात े�कंवा रोख्यांच्या खात्यावर काम करण्यासाठ� 
�कंवा स्वा�र� करण्यासाठ� अ�धकृत केले जाईल त्यांनी त्यांच्या 
स्वा�र्या बँकेकडे जमा केल्या पा�हजेत. जमा केलेल्या 
स्वा�र�ंच्या आधारे, बँक खात्याच्या कायर्�ेत्रात �ल�खत 
स्वरूपाची परवानगी देईल. 

 
6.3 काम करण्याचा आ�ण स्वा�र� करण्याचा अ�धकार 

— केवळ खातेदारालाच चालवण्याचा अ�धकार खात्याशी 
संबं�धत �नणर्य घेण्याचा अ�धकार असेल. ज्या व्यक्तींचे 
प्र�त�न�धत्व करण्याचा अ�धकार कायद्याद्वारे प्रदान केला 
गेला आहे �कंवा खाते चालवण्यासाठ� स्पष्ट लेखी 
मुखत्यारपत्र धारण केलेल्या व्यक्तींनाच खातेदाराचे 
प्र�त�न�धत्व करण्याचा अ�धकार आहे. त्यांना त्यांची ओळख 
आ�ण प्र�त�न�धत्वाची ओळख �सद्ध करणे बंधनकारक 
असेल. 

— स्वा�र� करण्याचा अ�धकार 
खातेदार स्पष्टपणे आ�ण �ल�खत स्वरूपात ततृीय प�ाला 
खात्यावर स्वा�र� करण्याचा अ�धकार देऊ शकतो. स्वा�र� 
करण् यासाठ� प्रा�धकृत व् यक् ती खात् यावर व्यवस्था बनवण् याचा 
आ�ण रद्द करण् याचा अनन्य अ�धकार असेल. 

 
7.  चालू खात्यांसाठ� �नयतका�लक �शल्लक �ववरण पत्र: 

7.1 �नयतका�लक समतोल �ववरण पत्रांचा मुद्दा  
अन्यथा सहमती न झाल्यास, बँक प्रत्येक म�हन्याच्या शेवट� चालू 
खात्यासाठ� �नयतका�लक �शल्लक �ववरण जार� करते, ज्यामुळे 
या कालावधीत दोन्ह� प�ांनी प्राप्त केलेले दावे  (बँकेने मंजूर 
केलेल व्याज आ�ण शुल्कासह). बँक या सामान्य व्यवसाय 
शत�च्या खंड क्रमांक 12 नुसार �कंवा ग्राहकासोबत केलेल्या इतर 
कोणत्याह� करारानुसार त्यातून उद्भवलेल्या �शल्लक रकमेवर 
व्याज आकारू शकते. 

 
7.2 हरकतींसाठ� मंजूर असलेल� वेळ; मौनाने मान्यता 

�नयतका�लक �शल्लक �ववरणातील चुक�ची �कंवा अपूणर्तेबद्दल 
ग्राहकाला जे काह� आ�ेप असू शकतात, ते ते प्राप्त झाल्यानंतर 
दोन आठवड्यांपे�ा जास्त काळाने  उपिस्थत करणे आवश्यक 
आहे; जर आ�ेप लेखी स्वरूपात �दले गेले असतील, तर ते दोन 
आठवड्यांच्या कालावधीत पाठवणे पुरेसे आहे. योग्य वेळेत 
आ�ेप घेण्यात अपयश येणे ह� मान्यता मानल� जाईल. 
�नयतका�लक �शल्लक �ववरण जार� करताना, बँक स्पष्टपणे या 
प�रणामाकडे  ग्राहकाचे  ल� वेधेल. हा कालावधी संपल्यानंतरह� 
ग्राहक  �नयतका�लक �शल्लक �ववरणामध्ये सुधारणा करण्याची 
मागणी करू शकतो, परंतु नंतर हे �सद्ध करणे आवश्यक आहे 



क� खाते एकतर चुक�च्या पद्धतीने ड�ेबट केले गेले आहे �कंवा 
चुकून जमा केले गेले नाह�. 

 
8.   ब�केने केलेल्या उलट न�द� आ�ण दरुुस्ती न�द�: 

8.1 रकमेची स्वीकृती 
वैध �वद्यमान खाते देखभाल कराराच्या बाबतीत, बँक 
ग्राहकाच्या वतीने रक्कम स्वीकारण्यास आ�ण ती त्याच्या/�तच्या 
खात्यात जमा करण्यास बांधील आ�ण अप�रवतर्नीयपणे पात्र 
असेल. खाते देखरेखीचा करार संपुष्टात आणल्यानंतरह�, बँकेला 
खात्याशी संबं�धत ग्राहकाच्या जबाबदार्यांच्या मयार्देपय�त 
ग्राहकाच्या वतीने पैसे स्वीकारण्याचा अ�धकार असेल. ग्राहकाला 
रक्कम देण्याची सूचना बँकेद्वारे लाभाथ�च्या खात्यात जमा 
करून केल� जाईल, अन्यथा सूचनांमध्ये सू�चत केले नाह�.  

 
8.2 �नयतका�लक �शल्लक �ववरण जार� करण्यापूव� 

चालू खात्यांवर�ल चुक�च्या के्र�डट न�द� (उदा. चुक�च्या खाते  
क्रमांकामुळे पुढ�ल �नयतका�लक जार� होण्यापूव� ब�केने ड�ेबट 
एन्ट्र�द्वारे उलटकेले असेल ब�केचा ग्राहका�वरुद्ध परतफेडीचा 
दावा आहे या मयार्देपय�त �शल्लक �ववरण (�रव्हसर् एन्ट्र�);        
या प्रकरणात, के्र�डट एन्ट्र�च्या समतुल्य रकमेची व्यवस्था 
आधीच लावल� गेल� आहे या कारणास्तव ग्राहक डे�बट एन्ट्र�वर  
आ�ेप घेऊ शकत नाह�.  

 
8.3 �नयतका�लक �शल्लक �ववरण जार� केल्यानंतर 

�नयतका�लक �शल्लक �ववरण जार� केल्यानंतर बँकेने चुक�ची 
के्र�डट एंट्र� तपासल्यास आ�ण बँकेचा ग्राहका�वरुद्ध परतफेडीचा 
दावा असल्यास, ती ग्राहकाच्या खात्यातून त्याच्या दाव्याची 
रक्कम (सुधारणा न�द) ड�ेबट करेल. जर ग्राहकान ेसुधारणा 
न�द�वण्यास हरकत घेतल�, तर बँक �ववा�दत रकमेसह खात्यात 
पुन्हा के्र�डट करेल आ�ण त्याच्या परतफेडीचा दावा स्वतंत्रपणे 
करेल. 

 
8.4 ग्राहकाला सूचना; व्याजाची गणना बँक ग्राहकांना कोणत्याह� 

�रव्हसर् एंट्र� आ�ण दरुुस्त केलेल्या न�द� त्व�रत सू�चत करेल. 
व्याजाच्या गणनेच्या संदभार्त. ज्या �दवशी चुक�ची न�द केल� 
गेल� होती त्या �दवसापासून बँक पूवर्ल�ी पद्धतीने न�द�ंवर 

प�रणाम करेल. 
 

9. संकलन आदेश(कलेक्शन ऑडर्र): 
9.1 कागदपत्रांच्या सादर�करणावर सशतर् के्र�डट न�द�ंचा प�रणाम देणे. 

जर बँकेने धनादेशांचे काउंटर व्हॅल्यू त्यांच्या देयकाच्या अगोदर 



जमा केले, तर हे पेम�टच्या अट�वर बँकेद्वारे जमा केलेल्या 
रकमेच्या वास्त�वक पावतीच्या अधीन केले जाते, जर� या वस्तू 
बँकेतच देय असल्या तर�ह�. जर ग्राहकाने इतर बाबी समपर्ण 
केल्या, बँकेला कजर्दाराकडून देय रक्कम गोळा करण्याचे �नद�श 
�दले (उदा. व्याज वॉरंट), आ�ण जर बँकेने अशा रकमेसाठ� के्र�डट 
एंट्र� लागू केल�, तर बँकेला ती रक्कम �मळेल या राखीव अंतगर्त 
हे केले जाते. जर वस्तू बँकेतच देय असतील तर हे राखीव देखील 
लागू होईल. धनादेश न भरल्यास �कंवा कलेक्शन ऑडर्र अंतगर्त 
बँकेला रक्कम न �मळाल्यास, या दरम्यान �नयतका�लक �शल्लक 
�ववरण जार� केले गेले आहे �कंवा नाह� याची पवार् न करता बँक 
सशतर् के्र�डट एंट्र� रद्द करेल. 
या आर�णामुळे, जर वसुल� अयशस्वी झाल� असेल �कंवा 
कजर्दाराच्या आ�थर्क िस्थतीमुळे, न्यायालयीन �कंवा �नयामक 
प्रा�धकरणाने हस्त�ेप केला असेल �कंवा इतर कारणांमुळे के्र�डट 
एंट्र� साध्या न�द�द्वारे पूवर्वत करण्यास बँक बांधील असेल. बँकेला 
जमा करावयाच्या रकमेच्या �वल्हेवाट�चा अ�नब�ध अ�धकार प्राप्त 
होणार नाह� अशी अपे�ा करणे. 
जमा केलेल� रक्कम परदेशात जमा झाल� असेल आ�ण परदेशी 
कायद्यानुसार �कंवा परदेशी बँकेसोबत केलेल्या कराराच्या आधारे 
बँकेने ती रक्कम पुन्हा ड�ेबट केल� असेल तर आर�णाचा वापर 
केला जाऊ शकतो. 
जर आर�ण लागू असेल, तर बँकेला ग्राहकाला जमा केलेल्या 
रकमेची �वल्हेवाट लावण्याचा अ�धकार नाकारण्याचाह� अ�धकार 
असेल. खात्यांचा समतोल साधून आर�ण संपणार नाह�. 

 
9.2 ग्राहकाने केलेल्या धनादेशांचे पेम�ट बँकेच्या सामान्य प्र�क्रयेनुसार 

ड�ेबट एंट्र� रद्द न झाल्यास चेक �दले जातात. रोखीने देय 
असलेले धनादेश सादरकत्यार् प�ाला त्यांची रक्कम �दल्यानंतर 
ते वटले गेले असे मानले जाते. बँकेने देयकाचा सल्ला पाठवताच 
(जे काह� होईल ते) धनादेश ब�केवर वटले गेले आहेत असे मानले 
जाते. हा प�रच्छेद कोणत्याह� �वरुद्ध प्र�क्रया / तरतुद�च्या 
अधीन असेल जो ब�केद्वारे वेळोवेळी �निश्चत केला जाऊ 
शकतो.



10. परक�य चलन व्यवहार आ�ण परक�य चलन खात्यांमध्ये अंतभूर्त 
जोखीम: 
10.1 परक�य चलन खात्यांशी संबं�धत ऑडर्रची अंमलबजावणी 

ग्राहकाची �वदेशी चलन खाती परक�य चलनात ग्राहकाला देयके 
आ�ण व्यवस्था लावण्यासाठ� �बनारो�खचा व्यवहार पूणर् करतात. 
परक�य चलन खात्यांवर�ल के्र�डट �शलक�ची व्यवस्था (उदा. 
परक�य चलन के्र�डट �शल्लकच्या डे�बटमध्ये के्र�डट 
हस्तांतरणाद्वारे) चलनाच्या मूळ देशात बँकांद्वारे �कंवा 
त्याद्वारे पक्क� केल� जाते, जोपय�त बँक ती पूणर्पणे स्वतःच्या 
संस्थेमध्ये कायार्िन्वत करत नाह�. 

 
10.2 यासह परक�य चलन व्यवहारांसाठ� के्र�डट न�द�  

ग्राहक जर ब�केने ग्राहकाशी व्यवहार पूणर् केला (उदा. फॉरवडर्  
एक्स्च�ज व्यवहार) ज्याअंतगर्त परक�य चलनातील रकमेची 
तरतूद करणे आवश्यक आहे, तर ते आपले परक�य चलन 
दा�यत्व पार पाडेल ग्राहकाचे खाते संबं�धत चलनात जमा करणे, 
जोपय�त अन्यथा सहमती दशर्�वल� जात नाह�. 

 
10.3 ब�केच्या काम�गर�ची तात्पुरती मयार्दा   

परक�य चलन के्र�डट �शल्लक (प�रच्छेद 1) डे�बट करण्यासाठ� 
�कंवा परदेशी चलन बंधन (प�रच्छेद 2) मुक्त करण्यासाठ� 
व्यवस्था आदेश अंमलात आणण्याचे बँकेचे कतर्व्य या 
मयार्देपय�त �नलं�बत केले जाईल आ�ण जोपय�त बँक करू शकत 
नाह� �कंवा करत नाह� तोपय�त. राजक�य अिस्थरता/अ�निश्चतता 
�कंवा संबं�धत चलनाच्या देशातील प�रिस्थती �कंवा घटनांमुळे 
ज्या चलनात परक�य चलन के्र�डट �शल्लक �कंवा दा�यत्व 
�न�हत आहे त्या चलनाची प्र�तबं�धतपणे व्यवस्था लावणे. ज्या 
मयार्देपय�त आ�ण जोपय�त अशी प�रिस्थती �कंवा घटना कायम 
राहतील, तोपय�त बँक संबं�धत चलनाच्या देशाबाहेर�ल अन्य 
�ठकाणी, इतर काह� चलनात (युरोसह) �कंवा रोख रक्कम 
उपलब्ध करून देण्यास बांधील नाह�. तथा�प, परक�य चलन 
के्र�डट �शल्लक डे�बट करण्यासाठ� �वल्हेवाट आदेश अंमलात 
आणण्याचे बँकेचे कतर्व्य �नलं�बत केले जाणार नाह� जर बँक ते 
पूणर्पणे �तच्या स्वतःच्या संस्थेमध्ये कायार्िन्वत करू शकत 
असेल. वर�ल तरतुद�ंमुळे ग्राहक आ�ण बँकेचे परस्पर दावे समान 
चलनात मांडण्याचा अ�धकार बा�धत होणार नाह�. 

 
10.4 ग्राहकासाठ� धोका 

परक�य चलन व्यवहारात परक�य चलनातील जोखमींचा समावेश 
असू शकतो, ज्यासाठ� बँक जबाबदार राहणार नाह�, याची पूणर् 
जाणीव ग्राहकाद्वारे प्रत्येक परक�य चलन व्यवहारात केल� 
जाईल.  



 
11. सहकायर् करणे हे ग्राहकाचे कतर्व्ये:  

11.1 सहकायर् करणे बंधनकारक 
बँकेबरोबरच्या त्याच्या/�तच्या व्यवहारात ग्राहक, �वशेषत: खाल� 
नमूद केल्याप्रमाणे सहकायर् करण्याच्या जबाबदार्यांचे पालन 
करेल. त्याचे कोणतेह� उल्लंघन केल्यास येथे नमूद  
केल्याप्रमाणे बँकेसाठ� करार संपुष्टात आणण्याचा अ�धकार 
�मळेल.  

 
11.2 ग्राहकाचे नाव, प�ा �कंवा बँकेकडे प्र�त�न�धत्व करण्याच्या 

अ�धकारांमध्ये बदल: 
ग्राहकाने ग्राहकाच्या नावात आ�ण प�यातील कोणत्याह� 
बदलाबाबत तसेच कोणत्याह� व्यक्तीला बँकेच्या प्र�त�नधीत्वाचे 
कोणतेह� अ�धकार (�वशेषतः, मुखत्यारनामा) संपुष्टात 
आणल्याबद्दल �कंवा त्यामध्ये सुधारणा केल्याबद्दल �वलंब न 
करता, बँकेला त्व�रत लेखी कळवावे. हे अ�धसूचना कतर्व्य 
देखील अिस्त�वात आहे जेथे प्र�त�न�धत्वाचे अ�धकार सावर्ज�नक 
न�दणी (रिजस्ट्रार ऑफ कंपनीज) मध्ये न�दवले जातात आ�ण 
त्यांची कोणतीह� समाप्ती �कंवा त्यामध्ये कोणत्याह� सुधारणा 
त्या रिजस्टरमध्ये एन्टर केल्या जातात. 
कायदेशीर व्यवहारांमध्ये प्रवेश करण्याच्या ग्राहकाच्या �मतेमध्ये 
कोणताह� बदल �कंवा तोटा झाल्यास ग्राहकाने बँकेला ताबडतोब 
लेखी कळवावे. जर ग्राहक कंपनी �कंवा कायदेशीर संस्था असेल, 
तर त्याचे �वघटन त्व�रत बँकेला सू�चत केले जाईल. 

 
11.3 आदेश आ�ण पत हस्तांतरणाची स्पष्टता  

आदेश आ�ण पत हस्तांतरणाने त्यांचा हेतू आ�ण कारण 
स्पष्टपणे दशर्�वला पा�हजे. ऑडर्र आ�ण पत हस्तांतरण जे 
स्पष्टपणे �कंवा योग्य�रत्या शब्दबद्ध केले जात नाह�त ते प्रश्न 
�नमार्ण करू शकतात, ज्यामुळे �वलंब होऊ शकतो.   �वशेषत: 
खाते  (उदा. थेट ड�ेबट व धनादेश सादर�करणे)  जमा करण्याचे 
आदेश देताना आ�ण पत हस्तांतरण करताना, ग्राहकाने त्या 
नावाची अचूकता आ�ण पूणर्ता सु�निश्चत करणे आवश्यक आहे 
देयकतार्, तसेच खाते क्रमांक,  
बँक कोड नंबर आ�ण नमूद  केलेले चलन. दरुुस्त्या, पुष्ट�करण 
�कंवा आदेशांची पुनराव�ृी आ�ण पत हस्तांतरण म्हणून �नयुक्त 
करणे आवश्यक आहे. 

 
11.4 सूचना: 

— ब�केच्या समाधानासाठ� ग्राहक �कंवा त्यांच्या आदेश  
धारकांकडून ग्राहकांच्या योग्य अ�धकृततेसह सूचना बँक  
स्वीकारेल. 



 
 

— जर कोणत्याह� कारणामुळे, सूचना देणार्या व्यक्तीच्या 
अ�धकृततेबद्दल बँकेला काह� शंका असेल तर, बँकेला अशा 
प्रकारे न स्वीकारण्याचा �कंवा त्यानुसार कायर् न करण्याचा 
अ�धकार देण्यात आला आहे 

— इंटरनेटद्वारे आ�ण ऑनलाइन सेवांच्या संदभार्त सूचना  
प्राप्त करण्याव्य�त�रक्त बँक केवळ बँ�कंग तासांमध्येच 
सूचना स्वीकारेल. जर ब�केला बँ�कंग तासांच्या बाहेर  काह� 
सूचना प्राप्त झाल्या, तर त्या ग्राहकाने दसुर्या बँ�कंग 
कामाच्या तासात �दल्या आहेत असे धरले जाईल. 

 
11.5 प्रमाणीकरण: 

ग्राहक योग्य प्रमाणीकरणाच्या उद्देशाने �व�हत आवश्यकतांचे 
पालन करेल आ�ण त्याची पुष्ट� करेल: ग्राहक �व�हत प्रमाणीकरण 
तंत्र�ान आ�ण व्यवहारांसाठ� आवश्यक सुर�ा  उपायांची पुष्ट� 
करण्यास सहमत आहे आ�ण सवर् वाजवी पावले उचलण्याचे 
वचन देतो हे सु�निश्चत करण्यासाठ� क� बँकेने ग्राहकाला �दलेला 
संकेतशब्द / कोणताह� क्रमांक कोणत्याह� ततृीय प�ाला उघड 
केला जात नाह�. 

 
11.6 ऑडर्रची अंमलबजावणी �कंवा पत हस्तांतरणाच्या संबंधात 

तात्काळतेचा �वशेष संदभर् 
जर ग्राहकाला असे वाटत असेल क� ऑडर्र �कंवा पत 
हस्तांतरणासाठ� �वशेषतः तत्परतेने अंमलबजावणी करणे 
आवश्यक आहे, तर ग्राहकाने या वस्तुिस्थतीबद्दल बँकेला 
स्वतंत्रपणे सू�चत केले पा�हजे. छापील फॉमर्वर जार� केलेल्या 
ऑडर्र �कंवा पत हस्तांतरणासाठ�, हे फॉमर्पासून वेगळे केले 
करणे आवश्यक आहे.  

 
11.7 बँकेकडून प्राप्त झालेल्या अ�धसूचनेची तपासणी आ�ण त्यावर�ल 

आ�ेप  
ग्राहकाने ताबडतोब या �ववरणांचे पर��ण केले पा�हजे खाते, 
सुर�ा व्यवहाराची �ववरण, रोखे आ�ण गंुतवणूक�च्या उत्पन्नाचे 
�ववरण, इतर �ववरण, ऑडर्रच्या अंमलबजावणीचे आ�ण पत 
हस्तांतरणाचे सल्ले, तसेच अपे��त देयकांची आ�ण 
आवकची(सल्ले) मा�हती आ�ण त्यांच्या बरोबर असण्याबद्दल 
आ�ण प�रपूणर्तेबद्दल आ�ण ताबडतोब त्याच्याशी संबं�धत काह� 
आ�ेप न�दवायचा असल्यास मेल करावा.  
जर  बँकेला दोन आठवड्यांच्या कालावधीत कोणतेह� लेखी 
आ�ेप प्राप्त झाले  नाह�त, तर बँकेने नमूद केलेले �ववरण 
आ�ण सेवा योग्य आ�ण ग्राहकाने मंजूर केल्या आहेत असे 



मानले जाईल. 
 

 
11.8 �ववरणपते्र न �मळाल्यास बँकेला नोट�स 

�नयतका�लक �शल्लक �ववरण आ�ण रोखे �ववरण न 
�मळाल्यास ग्राहकाने बँकेला ताबडतोब सू�चत केले पा�हजे. 
ग्राहकाकडून इतर सल्ले अपे��त असल्यास बँकेला सू�चत 
करण्याचे कतर्व्य देखील समा�वष्ट आहे (उदा. सुर�ा व्यवहार 
�ववरण, ग्राहकाच्या ऑडर्रची अंमलबजावणी केल्यानंतर खात्याचे 
�ववरण आ�ण पत हस्तांतरण �कंवा ग्राहकाकडून अपे��त 
देयक). 

 
11.9 दरूसंचार साधनांचा वापर करण्यासाठ� योग्य काळजी आ�ण 

प�रश्रम   
जर ग्राहकाने दरूसंचारद्वारे ऑडर्र �कंवा इतर �वधाने केल�, तर 
ट्रान्स�मशनच्या चुका आ�ण �वकृतीकरण टाळण्यासाठ� तो / ती 
योग्य ती खबरदार� घेईल. 

 
11.10 भाषांतराचा मसुदा देण्याचे कतर्व्य 

कोणतीह� परक�य भाषेतील दस्तऐवज बँकेला मान्यताप्राप्त 
व्यक्तीने केलेल्या इंग्रजी भाषांतरात सादर केल� जातील  आ�ण 
बँकेला आवश्यक असल्यास योग्य प्रकारे प्रमा�णत देखील केल� 
जातील.  

 

 बँक सेवांचा खचर्  

12. व्याज, शुल्क आ�ण �खशातून होणारा खचर् : 
12.1 व्याज आ�ण शुल्क 

ग्राहक ब�केमुळे देय असलेल्या पैशावर व्याज आ�ण ब�केने प्रदान 
केलेल्या सेवांवर�ल शुल्क अशा दराने, अशा प्रमाणे �कंवा 
आधारावर आ�ण अशा वेळी देईल ब�केशी लेखी  सहमती 
दशर्�वल� �कंवा, अशा लेखी कराराच्या  अनुपिस्थतीत, बँकेने 
वेळोवेळी �निश्चत केल्याप्रमाणे. 

 
12.2 थक�त रकमेवर व्याज  

देय �कंवा पूवर् करारा�शवाय जास्त काढलेल्या रकमेवर न 
भरलेल्या रकमेवर जास्त व्याज आकारण्याचा बँकेला �तच्या 
�ववेकबुद्धीनुसार अ�धकार असेल आ�ण असे व्याज बँकेने 
�नधार्�रत केल्यानुसार कालांतराने चक्रवाढ होऊ शकते. 

 
12.3  व्याज आ�ण शुल्कात बदल  

प�रवतर्नीय व्याजदर कजार्च्या बाबतीत, व्याजदर संबं�धत कजर् 



कराराच्या अट�ंनुसार समायोिजत केला जाईल. 
 
 
 
व्यावसा�यक संबंधांच्या चौकट�त (उदा. खात/ेरोखे खाते 
व्यवस्थापन) ग्राहक सामान्यत: कायमस्वरूपी वापरत असलेल्या 
सेवांसाठ�चे शुल्क बँकेने आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार बदलले जाऊ 
शकत.े 

       12.4 खचर् आ�ण शुल्क 
ग्राहकाने मागणीनुसार ताबडतोब बँकेला पैसे �दले �कंवा परतफेड 
केल� पा�हजे आ�ण ब�केला ग्राहकाच्या कोणत्याह� खात्याला सवर् 
क�मशन आ�ण इतर शुल्कासह ड�ेबट करण्याचा अ�धकार 
असेल. यापूव� ग्राहकाला सू�चत केले गेले होत ेआ�ण या 
सामान्य व्यवसाय अट�ंच्या संदभार्त ब�केने केलेले इतर सवर् खचर्, 
शुल्क आ�ण �खशातून आ�ण इतर खचर्, कोणत्याह� �वशेष 
व्यवसाय अट� �कंवा बँक आ�ण ग्राहक यांच्यातील इतर कोणताह� 
करार, ज्यात कायदेशीर खचर् आ�ण �वथहोिल्डंग कर (कॉप�रेट 
आयकर वगळता) यांचा समावेश आहे. 
जोपय�त ग्राहकाने स्पष्टपणे वैयिक्तक रकमेच्या 
आयटमायझेशनची मागणी केल� नाह� तोपय�त बँक वैयिक्तक 
रक्कम �न�दर्ष्ट न करता एकरकमी आधारावर असे शुल्क आ�ण 
खचर् करण्यास पात्र असेल. 

 

   ब�केच्या ग्राहका�वरूद्धच्या दाव्यांसाठ� सुर�ा   

13. सुर�ा प्रदान करणे �कंवा वाढ�वणे: 
13.1 सुर��ततेची �वनंती करण्याचा बँकेचा अ�धकार 

बँक अशी मागणी करू शकते क� बँ�कंग संबंधातून उद्भवणार्या 
कोणत्याह� दाव्यांसाठ� ग्राहकाने नेहमीच्या प्रकारची सुर�ा योग्य 
कालावधीत, योग्य कालावधीत प्रदान करावी, जर� असे असले 
तर� दावे सशतर् �कंवा वेळेनुसार  मयार्�दत असतात �कंवा 
अद्याप देय नसतात (उदा. ग्राहकाच्या वतीने जार� केलेल्या 
हमीनुसार भरलेल्या रकमेसाठ� नुकसान  भरपाई). जर ग्राहकाने 
दसुर्या ग्राहकाच्या बँकेप्रती असलेल्या जबाबदार्यांचे उ�रदा�यत्व 
गहृ�त धरले असेल (उदा. जामीनदार म्हणून), तर बँक, तथा�प, 
सुर�ा प्रदान करण्याची मागणी करण्यास पात्र नाह� �कंवा 
कजार्च्या प�रपक्वतेपूव� झालेल्या अशा उ�रदा�यत्वामुळे होणार्या 
कजार्साठ� वाढ केल� जाते.     

 
13.2  जोखमीत बदल 

जर ब�केने, ग्राहका�वरूद्ध दावे तयार केल्यावर, सुरुवातीला 
संपूणर्पणे �कंवा अंशतः अशी मागणी केल� असेल क� सुर�ा 



प्रदान केल� जावी �कंवा वाढवावी, तर नंतरच्या काळात अशी 
मागणी कोणीह� कमी करू शकणार नाह�, तथा�प, जर अशी 
प�रिस्थती उद्भवल� �कंवा बँकेला मा�हत असेल तर जी 
ग्राहका�वरूद्धच्या दाव्यांच्या उच्च जोखमीच्या मूल्यांकनाचे  
समथर्न करत.े �वशेषत: जर (ए) ग्राहकाची आ�थर्क / �व�ीय  
िस्थती बदलल� असेल �कंवा नकारात्मक पद्धतीन ेबदलण्याची 
इशारा �दला गेला असेल �कंवा (बी) मूल्य असेल तर असे होऊ 
शकते सध्याची सुर�ा �बघडल� आहे �कंवा �बघडण्याची भीती 
आहे. ग्राहकाला एकतर कोणतीह� सुर�ा पुरवायची गरज नाह� 
�कंवा फक्त पुरवणे आवश्यक आहे हे स्पष्टपणे मान्य केले गेले 
असेल तर बँकेला सुर��ततेची मागणी करण्याचा अ�धकार नाह� 
ती सुर�ा जी �न�दर्ष्ट केल� गेल� आहे. सवर् प्रकारच्या कजर् 
करारांसाठ�, बँक कजार्च्या करारामध्ये सुर��ततेबद्दल कोणतेह� 
संपूणर् संकेत नसले तर�ह� सुर�ा प्रदान केल� जावी �कंवा वाढवावी 
अशी मागणी करू शकते. 

 
13.3 सुर�ा प्रदान करण्यासाठ� �कंवा वाढ�वण्यासाठ� कालावधी  बँक 

सुर�ा प्रदान करण्यासाठ� �कंवा वाढवण्यासाठ� पुरेसा वेळ देईल. 
जर बँकेने या व्यवसाय शत�च्या खंड क्रमांक 20 नुसार नोट�स 
न देता आपल्या संपुष्टात येण्याच्या अ�धकाराचा वापर करायचा 
असेल तर, ग्राहकाने अशा कालावधीत सुर�ा प्रदान करण्याच्या 
�कंवा वाढवण्याच्या बंधनाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, 

ते ग्राहकाचे ल� वेधून घेईल. असे करण्यापूव� या प�रणामासाठ�. 
 

14. बँकेच्या बाजूने धारणा�धकार: 
14.1  धारणा�धकारचा करार 

ग्राहक याद्वारे पुष्ट� करतो क� बँक रोखे आ�ण चीजवस्तूंवर  
धारणा�धकार प्राप्त करेल जे बँ�कंग व्यवसायाच्या व्याप्तीमध्ये, 
बँकेच्या घरगुती कायार्लयाच्या ताब्यात आले आहेत �कंवा येऊ 
शकतात. बँ�कंग संबंधांमुळे (उदा. पत �शल्लक) उद्भवलेल्या 
बँके�वरुद्ध ग्राहकाच्या �कंवा भ�वष्यात असलेल्या कोणत्याह� 
दाव्यावर बँक धारणा�धकार देखील प्राप्त करेल. जर कोणतेह� 
रोखे धारणा�धकाराच्या अधीन असतील, तर अशा 
धारणा�धकाराचा अशा रोख्याशी संबं�धत व्याज आ�ण लाभांशाचा 
�वस्तार केला जाईल. दावे सशतर् �कंवा वेळेपय�त मयार्�दत असले 
�कंवा अद्याप देय नसले तर�ह�, धारणा�धकाराने व्यावसा�यक 
संबंधांतगर्त ग्राहकाच्या �वरुद्ध बँकेचे दावे सुर��त केले 
पा�हजेत, त्यात संयुक्त खात्यांचा समावेश आहे. संयुक्त खाती 
�कंवा रोखे खात्यांच्या मालम�ेवर�ल धारणा�धकार देखील केवळ 
एका खातेदाराशी �कंवा रोखे खातेदाराशी असलेल्या व्यावसा�यक 
संबंधांतगर्त बँकेचे दावे सुर��त करेल. 



 
14.2  धारणा�धकार अिस्तत्वात येणे 

वर नमूद केल्याप्रमाणे दावे अिस्तत्वात असलेल्या मयार्देपय�त 
बँकेने वस्तू ताब्यात घेतल्यावर धारणा�धकार अिस्तत्वात येईल; 
अन्यथा भ�वष्यातील कोणत्याह� टप्प्यावर जेव्हा असे दावे 
उद्भवतात.   

 
14.3 सुर��त दावे 

बँ�कंग संबंधांमुळे �नमार्ण होणारे सवर् �वद्यमान, भ�वष्यकाल�न 
आ�ण आकिस्मक दावे सुर��त करण्याचे काम या 
धारणा�धकाराद्वारे केले जाते, जे बँक आपल्या सवर् देशी आ�ण 
परदेशी कायार्लयांसह ग्राहकाच्या �वरोधात असण्याचा हक्क आहे. 
जर ग्राहकाने दसुर्या ग्राहकाच्या बँकेप्रती असलेल्या जबाबदार�चे 
उ�रदा�यत्व गहृ�त धरले असेल (उदा. जामीनदार म्हणून), तर 
कजार्च्या प�रपक्वतेपूव� झालेल्या उ�रदा�यत्वामुळे होणारे कजर् 
धारणा�धकार सुर��त करणार नाह�. 

 
14.4  धारणा�धकारात सूट 

जर �नधी �कंवा इतर मालम�ा �रझव्हर् अंतगर्त बँकेच्या �वल्हेवाट 
लावण्याच्या अ�धकारात आल्या तर त्यांचा वापर केवळ एका 
�व�शष्ट उद्देशासाठ� केला जाऊ शकतो (उदा. �वपत्र भरण्यासाठ� 
रोख ठेव), बँकेचा धारणा�धकार या मालम�ेपय�त �वस्ता�रत होत 
नाह�. हे मात्र, आर�ण प्रभावी असेपय�तच लागू होईल. हेच बँकेने 
जार� केलेल्या समभागांना (स्वतःचे शेअसर्) आ�ण बँक 
ग्राहकाच्या खात्यासाठ� परदेशात सुर��त कस्टडीमध्ये ठेवलेल्या 
रोख्यांना लागू होते. �शवाय, धारणा�धकार बँकेने स्वतः जार� 
केलेल्या नफा-सहभागी हक्क/नफा-सहभाग प्रमाणपत्रांना �कंवा 
कागदपत्रांद्वारे पुष्ट� केलेल्या �कंवा अपुष्ट�कृत बँकेच्या 
अधीनस्थ दा�यत्वांपय�त �वस्ता�रत नाह�. 

 
14.5 व्याज आ�ण लाभांश हमी 

जर रोखे बँकेच्या मालक�च्या अधीन असतील, तर ग्राहक अशा 
रोखयाशी संबं�धत व्याज आ�ण लाभांश वॉरंटच्या �वतरणाची 
मागणी करण्यास पात्र नाह�. 

 
15. �वपत्राचे संकलन(कलेक्शन) आ�ण वटवलेल्या गोष्ट�ंच्याबाबतीत 

रोख्यांचे व्याज: 

15.1 रोख्यांच्या मागार्ने मालक�चे हस्तांतरण 

अशा वस्तू जमा केल्याच्या वेळी जमा करण्यासाठ� जमा केलेले 
कोणतेह� धनादेश आ�ण �वपत्रांच्या प्र�तभूतीद्वारे बँक मालक� 
�मळवते. बँक अशा वस्तूंच्या खरेद�च्या वेळी वटवलेल्या 



�वपत्रांची संपूणर् मालक� �मळवते; जर ते वटवलेल्या �वपत्र 
खात्यात पुन्हा डे�बट करते, तर ते अशा वटवलेल्या �वपत्रांमध्ये 
सुर�ेच्या मागार्ने मालक� कायम ठेवते. 

 
15.2 �वपत्राच्या मागार्ने अ�भहसतांकन  

धनादेश आ�ण प्रपत्र यांमधील दावे एकाच वेळी धनादेश आ�ण 
�वप्रपत्रमध्ये मालक� हक्क संपादन करून ब�केकडे हस्तांत�रत  
केले जातील; जर इतर वस्तू कलेक्शनसाठ� जमा केल्या गेल्या 
असतील तर (उदा. थेट डे�बट्स, व्यावसा�यक व्यापाराची 
कागदपते्र) दावे देखील बँकेकडे जातात. 

 
15.3   कलेक्शनसाठ� �वशेष-उद्देश वस्तू 

जर  कलेक्शनच्या वस्तू बँकेकडे राखीव ठेवीत असतील क� 
त्यांचे प्र�तमूल्य केवळ �व�शष्ट हेतूसाठ� वापरले जाऊ शकते, तर 
सुर�ेच्या मागार्ने मालक�चे हस्तांतरण �कंवा अ�भहसतांकन या 
वस्तूंपय�त �वस्तारत नाह�. 

 
15.4  बँकेचे सुर��त दावे 

सुर�ेच्या मागार्ने मालक�चे हस्तांतरण �कंवा अ�भहसतांकन 
केलेल� मालक� ग्राहकाच्या चालू खात्यातून उद्भवणार्या 
ग्राहका�वरूद्ध पात्र असलेल्या कोणत्याह� दाव्यांना सुर��त 
ठेवण्याचे काम करते जेव्हा वस्तू कलेक्शनसाठ� जमा केल्या 
जातात �कंवा वसुल�साठ� न भरलेल्या वस्तू �कंवा वटवलेल्या 
�वपत्रा पुन्हा डे�बट केल्यामुळे उद्भवते.             
ग्राहकाच्या �वनंतीनुसार, बँक अशा वस्तंूच्या सुर�ेद्वारे आ�ण 
जर ती असेल तर त्याच्याकड ेगेलेल्या दाव्यांची मालक�  
ग्राहकाकड ेपुन्हा हस्तांत�रत करते अशा �वनंतीच्या वेळी, 
ग्राहका�वरूद्ध कोणतेह� दावे करत नाह�त जे सुर�ेद्वारे  करणे 
आवश्यक आहे �कंवा जर ते ग्राहकाला अशा वस्तंूचे काउंटर 
मूल्याची व्यवस्था लावण्याची परवानगी अं�तम देयकच्या वेळी 
देत नसेल तर. 

 
16. सुर�ेच्या दाव्याची  मयार्दा: 

16.1 कव्हर मयार्दा 
बँक अशी मागणी करू शकते क� जोपय�त सवर् सुर�ेचे 
वास्त�वक मूल्य बँ�कंग व्यवसायातून संबंधातून (कव्हर मयार्दा) 
उद्भवणार्या सवर् दाव्यांच्या एकूण रकमेशी संबं�धत होत नाह� 
तोपय�त सुर�ा प्रदान केले जावे �कंवा वाढ�वले जावे (कव्हर 
�ल�मट) . 

 
16.2 �वशेष करार 

जर एखाद्या �व�शष्ट सुर��त वस्तुसाठ� प्राप्त करण्यायोग्य 



मूल्य �कंवा इतर कव्हर मयार्देव्य�त�रक्त मूल्यांकन �नकष मान्य 
केले गेले असतील, तर हे इतर �नकष �कंवा मयार्दा लागू होतील. 

 
17. प्र�तभूतीची वसूल�  

जर ग्राहक कोणतीह� रक्कम अदा करण्यात �कंवा रोख कव्हर �कंवा 
सुर�ा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाला �कंवा �वसरला, तर ग्राहकाने 
बँकेला �दलेले कोणतेह� आकिस्मक �कंवा इतर बंधन �कंवा दा�यत्व 
प्रत्य�ात प�रपक्व झाले असेल �कंवा नसले तर�, बँक पेम�ट �कंवा 
नोट�सची मागणी न करता. कोणत्याह� व्यक्तीला, �वक्र�. डॉइश बँक 
एजी च्या कोणत्याह� कायार्लयात/शाखेतील ग्राहकाच्या कोणत्याह� 
मालम�ेची जाणीव �कंवा अन्यथा �वल्हेवाट लावणे (कोणतेह� चलन 
रूपांतरण करणे) अशा प्रकारे आ�ण अशा अट�ंवर बँक �तच्या पूणर् 
�ववेकबुद्धीनुसार जसे योग्य वाटेल तसे करेल. 
उपरोक्त �वक्र� �कंवा व्यवस्था लावण्याच्या अ�धकाराचा वापर करताना 
झालेल्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� बँक �कंवा त्यांचे कोणतेह� एजंट 
कोणत्याह� प्रकारे जबाबदार असणार नाह�त आ�ण कोणत्याह� दलाल, 
�ललावकतार्, एजंट �कंवा त्यांच्या कृती �कंवा वगळण्यासाठ� बँक 
जबाबदार असणार नाह�. अशा �वक्र� �कंवा �वल्हेवाट�च्या संबंधात 
बँकेने �नयुक्त केलेल� इतर व्यक्ती. 
कोणत्याह� �वक्र� �कंवा व्यवस्थेची �नव्वळ प्राप्ती, खचर्, शुल्क आ�ण 
इतर �वतरणानंतर आ�ण कोणतेह� पूव�चे दावे ग्राहकाकडून बँकेकडे 
देय असलेल्या �कंवा देय असलेल्या पैशांच्या देयकसाठ� लागू केले 
जातील. �वक्र� �कंवा व्यवस्था लावण्याची शक्ती वापरण्यायोग्य झाल� 
आहे असे बँकेच्या कोणत्याह� अ�धकार्याने �दलेले �ववरण अशा 
वस्तुिस्थतीचा �नणार्यक पुरावा असेल आ�ण ग्राहकाला त्यावर �ववाद 
करण्याचा अ�धकार नसेल. 

 
18.  वजावट करणे: 

18.1 ब�केच्या संदभार्त ग्राहकाचे सवर् देय जे ग्राहकाच्या सवर् दाव्यांद्वारे 
असतील ते वजावट करण्याचा अ�धकार बँकेला असेल, �वशेषत: 
संयुक्त खात्यांवर�ल पत �शल्लक देखील  एका खातेदाराच्या 
तुलनेत बँकेच्या दाव्यांच्या संबंधात. 

 
18.2 वजावट करण्याचा �वद्यमान अ�धकार न ठेवता, जोपय�त 

ग्राहकाला वजावट केलेले �ववरण प्राप्त होत नाह� तोपय�त बँक 
चालू खात्यांवर�ल पत �शल्लकबाबत ततृीय प�ांच्या बाजूने 
ग्राहकाचा �वचार करेल. 

 

समाप्ती 

19.   ग्राहकाचे समाप्तीचे अ�धकार: 



19.1  कधीह� समाप्तीचा अ�धकार  
जोपय�त बँक आ�ण ग्राहक अन्यथा काळ �कंवा समाप्तीच्या 
तरतुद�वर सहमत होत नाह�त, तोपय�त ग्राहक कोणत्याह� वेळी, 
नोट�स कालावधी�शवाय, व्यवसाय समाप्त करू शकतो संपूणर् 
संबंध �कंवा �व�शष्ट व्यावसा�यक संबंध (उदा. धनादेशांचा वापर). 

 
19.2 वाजवी कारणासाठ� समाप्ती  

जर बँक आ�ण ग्राहकाने एखाद्या �व�शष्ट व्यावसा�यक 
संबंधासाठ� मुदत �कंवा वेगळी तरतूद मान्य केल� असेल, तर 
असे नातेसंबंध �ल�खत स्वरूपात वाजवी नोट�स देऊन, ग्राहकाने 
बँकेच्या शाखा कायार्लयात पाठवल्यानंतर, जे त्याचे खाते 
सांभाळते, संपुष्टात आणले जाऊ शकते. म्हणून वाजवी कारण 
आहे ज्यामुळे बँकेच्या कायदेशीर बाबींचा �वचार करून 
व्यावसा�यक संबंध चालू ठेवणे ग्राहकाला अस्वीकायर् आहे. 

 
20.   ब�केचे समाप्तीचे अ�धकार: 

20.1 जेव्हा कोणतीह� मुदत �न�दर्ष्ट केल� जात नाह� तेव्हा सूचना न 
देता जोपय�त बँक आ�ण ग्राहकाने अन्यथा एक मुदत �कंवा 
समाप्ती तरतुद�ला सहमती दशर्�वल� नाह�, तोपय�त बँक कधीह� 
संपूणर् �कंवा �व�शष्ट व्यावसा�यक संबंध संपुष्टात आणू शकत े 
(उदा.  धनादेशांचा वापर). 

 
20.2 सूचनेवर समाप्ती - िजथे कोणतीह� मुदत �न�दर्ष्ट केल� जात 

नाह�   
वाजवी सूचनेचा कालावधी पा�हल्यानंतर, बँक कोणत्याह� वेळी 
संपूणर्पणे व्यावसा�यक संबंध �कंवा �व�शष्ट संबंध संपुष्टात आणू 
शकते ज्यासाठ� कोणतीह� मुदत �कंवा समाप्तीची तरतूद मान्य 
केल� गेल� नाह� (उदा. धनादेश स्वरूपाचा वापर अ�धकृत 
करणारा करार). नोट�स कालावधी �निश्चत करताना, बँक 
ग्राहकांच्या कायदेशीर �चतंा �वचारात घेईल. 

20.3 �निश्चत मुदत नसलेल� कज� रद्द करणे 
कजर् आ�ण कजार्ची वचनबद्धता ज्यासाठ� �निश्चत मुदत �कंवा 
समाप्तीची तरतूदमान्य केल� गेल� नाह�, कदा�चत   ब�केने 
कधीह� समाप्त केल� नसेल. या अ�धकाराचा वापर करताना 

 
20.4  वाजवी कारणासाठ� समाप्ती  

बँकेला संपूणर् व्यवसाय संबंध �कंवा त्यातील वैयिक्तक भाग    
कोणत्याह� वेळी ताबडतोब प्रभावाने आ�ण सूचना 
कालावधी�शवाय समाप्त करण्याचा हक्क असेल, कारण 
त्या�वपर�त कोणतेह� करार असूनह�:  
— जर ग्राहकाने ग्राहकाच्या आ�थर्क िस्थतीबद्दल चुक�ची  

�ववरण �दले असेल, तर जर असे �ववरण बँकेच्या  कजर् 



देण्याच्या �नणर्यासाठ� �कंवा बँकेसाठ� जोखमीचा समावेश 
असलेल्या इतर कामाच्या �नणर्यासाठ� मह�वपूणर् होती     
(उदा.   डे�बट काडर्ची �ड�लव्हर�);  �कंवा 

— जर ग्राहकाच्या आ�थर्क िस्थतीमध्ये �कंवा सुर��ततेच्या   
मूल्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाल� �कंवा उद्भवण्याची 
भीती �नमार्ण झाल�, तर कजार्ची परतफेड �कंवा कोणत्याह�  
�वसजर्नाला धोका �नमार्ण झाला पुर�वल्या जाणार्या 
सुर��ततेची जाणीव झाल� असल� तर�ह� बँकेप्रती इतर 
जबाबदार�; �कंवा 

— जर ग्राहक त्याचे पालन करण्यात अपयशी ठरला, तर ब�केने 
परवानगी �दलेल्या आवश्यक कालावधीत, क्र.13 नुसार 
सुर�ा प्रदान करणे �कंवा वाढ�वणे बंधनकारक आहे. यापैक� 
व्यावसा�यक अट� �कंवा इतर काह� सहमतांच्या 
तरतुद�ंनुसार.  

— जर एखाद्या कराराच्या बंधनाचा भंग केल्यामुळे,         
मुदतीनंतरच समाप्तीची परवानगी �दल� जाईल, ग्राहकाने 
सुधारात्मक कारवाईसाठ� �कंवा ग्राहकाला �दलेला इशारा 
अयशस्वी �सद्ध झाल्यानंतर वाजवी  कालावधीची परवानगी 
�दल� जाईल, जोपय�त हे परंतुक करू शकत नाह� एखाद्या 
�व�शष्ट प्रकरणाच्या �वशेष वै�शष्ट्यांमुळे �वतर�त केले 
जाईल; 

— ग्राहकाने, देय असताना, जेव्हा देय असेल तेव्हा, कोणतेह� 
देयक देण्यास अपयशी ठरले आ�ण जर अशा अपयशाची  
सूचना �दल्यानंतर दोन आठवड्यांपूव� �कंवा त्यापूव� अशा  
अपयशाचे �नराकरण केले गेले नाह� तर; 

—  ग्राहकाने त्याच्या ऐिच्छक समापन �कंवा पर�समापनासाठ� 
(एकत्रीकरण, संयुिक्तकरण �कंवा �वल�नीकरणाच्या 
अनुषंगाने इतर) ठराव संमत केला आहे; 

— ग्राहक �दवाळखोर बनतो �कंवा आपल� कज� फेडू शकत नाह� 
�कंवा अपयशी ठरतो �कंवा तो आपल� कज� जशीच्या तशी 
फेडण्यास असमथर् असतो हे सहसा लेखी स्वरूपात कबूल 
करतो; 

— ग्राहक त्याच्या लेनदारांच्या फायद्यासाठ� �कंवा त्यांच्या 
फायद्यासाठ� सामान्य अ�भहसतांकन, व्यवस्था  �कंवा रचना 
बन�वतो;   

— येथे नमूद केल्याप्रमाणे जबाबदार्यांचे पालन न करणे  �कंवा 
येथे नमूद केलेल्या कोणत्याह� अट� व शत�चे उल्लंघन 
करणे;  

— ग्राहकाने त्या�वरुद्ध नादार� �कंवा �दवाळखोर�चा �नणर्य 
घेण्याची �कंवा कोणत्याह� नादार� �कंवा �दवाळखोर� कायदा 
�कंवा कजर्दारावर प�रणाम करणार्या या इतर तत्सम 
कायद्यांतगर्त इतर कोणत्याह� सवलतीचा �नणर्य घेण्याची 



मागणी करणार� कायर्वाह� सुरू केल� आहे अ�धकार, �कंवा 
या�चका त्याच्या समापन �कंवा पर�समापनासाठ� सादर 
केल� जात ेआ�ण, अशा  कोणत्याह� कायर्वाह�च्या �कंवा 
या�चकेच्या बाबतीत  �कंवा त्या�वरूद्ध सादर केलेल्या, अशी 
कायर्वाह� �कंवा या�चका  

— नादार� �कंवा �दवाळखोर�च्या �नणर्यात �कंवा  अनुतोषाच्या 
ऑडर्रच्या िस्थतीत �कंवा त्याच्या समापन �कंवा 
पर�समापनासाठ� ऑडर्र तयार करणे, �कंवा  

— संस्थेच्या �कंवा त्याच्या सादर�करणाच्या 30 �दवसांच्या 
आत प्रत्येक प्रकरणात बडतफर्  केले जात नाह�, मुक्ती �दला 
जात नाह�, रा�हला नाह� �कंवा प्र�तबं�धत केला  जात नाह�; 

— प्रशासक, तात्पुरती पर�समापक, धारक, �वश्वस्त, पर�र�क  
�कंवा इतर तत्सम अ�धकार् यांची �कंवा त्याच्या सवर् �कंवा 
मोठ्या प्रमाणात सवर् मालम�ेच्या संदभार्त �नयुक्तीची मागणी 
करणे �कंवा अधीन होणे;  

— एक सुर��त प� ग्राहकाच्या सवर् �कंवा मोठ्या प्रमाणात 
सवर् मालम�ांचा ताबा घेतो �कंवा त्याला त्रास, 
अंमलबजावणी, संलग्नक �कंवा इतर कायदेशीर प्र�क्रया लागू 
केल� जाते, अंमलात आणल� जाते �कंवा सवर् �कंवा मोठ्या 
प्रमाणात सवर् �कंवा सवा��वरूद्ध खटला भरला जातो 
ग्राहकाची मालम�ा आ�ण असा सुर��त प� ताबा  राखतो, 
�कंवा अशी कोणतीह� प्र�क्रया बरखास्त केल� जात नाह�, 
सोडल� जात नाह�, रा�हल� नाह� �कंवा प्र�तबं�धत केल� जात 
नाह�, त्यानंतर प्रत्येक प्रकरणात 30 �दवसांच्या आत; 

— याव्य�त�रक्त, बँकेने कोणत्याह� कारणा�शवाय, कोणत्याह� 
वेळी, कोणत्याह� कारणा�शवाय, बँकेने ऑफर केलेल्या 
कोणत्याह� ऑनलाइन सेवांमध्ये ग्राहकाच्या प्रवेशामध्ये 
व्यत्यय आणण्याचा, �नलं�बत करण्याचा �कंवा संपुष्टात 
आणण्याचा अ�धकार बँकेने राखून ठेवला आहे आ�ण 
ग्राहकांना योग्य ती सूचना देण्याचा सव��म प्रयत्न करेल. 
कोणतेह� कारण न देता आ�ण ग्राहकाचे कोणतेह� 
नुकसान/हानी/�कंमत यासाठ� जबाबदार न राहता तेच. 

 
21. कोणत्याह� प�ाद्वारे समाप्ती  

खाल�लपैक� कोणत्याह� घटनांपैक� कोणत्याह� वेळी घडलेल� घटना ह� 
कसूर�ची घटना बनते आ�ण प्रभा�वत प�ाद्वारे व्यावसा�यक संबंध 
त्व�रत संपुष्टात आणले जाऊ शकतात. 
येथे नमूद केलेल्या अट� व शत�चे पालन करण्यात �कंवा कोणतेह� 
दा�यत्व पार पाडण्यात इतर प�ाने अपयशी ठरल्यास आ�ण प�ाला 
अशा अपयशाची सूचना �दल्यानंतर तेराव्या �दवशी �कंवा त्यापूव� 
अशा अपयशाचे �नराकरण केले गेले नाह�. 
दसुर् या प�ाने केलेले �कंवा केले आहे असे मानले गेलेले प्र�त�न�धत्व 



कोणत्याह� भौ�तक बाबतीत चुक�चे �कंवा �दशाभूल करणारे असल्याचे 
�सद्ध करते. 

 
22. कायदेशीर प�रणाम: 

22.1 संपूणर् व्यावसा�यक संबंध �कंवा त्याचे वैयिक्तक भाग संपुष्टात 
आणल्यानंतर त्याखाल�ल सवर् देय रक्कम ताबडतोब देय होतील 
आ�ण ग्राहकाद्वारे संपूणर्पणे बँकेला देय होईल. बँक, �तच्या 
�ववेकबुद्धीनुसार, ग्राहकाला खात्यांच्या पूतर्ते साठ� वाजवी 
कालावधी देऊ शकते, जोपय�त त्याला ताबडतोब उपिस्थत राहणे 
आवश्यक नसते (उदा. सु�वधा संपुष्टात आल्यास �कंवा खाते 
बंद झाल्यास चेक फॉमर् परत करणे. ) �शवाय, बँक ग्राहकाच्या 
वतीने स्वीकारलेल्या सवर् दा�यत्वांमधून आपोआप मुक्त होईल. 

 
22.2 याव्य�त�रक्त, बँक ग्राहकाच्या वतीने सवर् दा�यत्वे �नकाल� 

काढण्याचा तसेच त्व�रत करण्याचा अ�धकार असेल जमा 
केलेल्या रकमा पुन्हा ड�ेबट करा, कलेक्शनच्या अधीन राहून.  
प्रपत्रातून उद्भवणारे दावे, �वशेषत: �वपत्र �कंवा धनादेश, 
संभाव्य ड�ेबट �शल्लक, जर काह� असेल तर, कव्हर होईपय�त 
ब�केने ठामपणे सां�गतल्या प्रमाणे. 

22.3 अशा समाप्तीच्या तारखेपय�त सवर् शुल्क आ�ण इतर पैसे प्राप्त 
करण्याचा अ�धकार बँकेला असेल. सेवा समाप्त झाल्यावर बँकेला 
ग्राहकाला पाठवाव्या लागणार्या कोणत्याह�  रकमेतून बँकेला देय 
असलेल� कोणतीह� रक्कम वजा करण्याचा अ�धकार बँकेला 
असेल.   

 
22.4 या सामान्य व्यवसाय अट� व्यवसाय संबंध समाप्तीनंतरह�   

खात्यांचा संपूणर् �नपटारा होईपय�त लागू राहतील.  
 

  ठेवीचे संर�ण 

23.   ठेवीचे (�डपॉिजट) संर�ण �नधी: 
23.1   संर�णाची व्याप्ती 
ह� बँक असो�सएशन ऑफ जमर्न बँक्सच्या �डपॉ�झट प्रोटेक्शन 
फंडाची सदस्य आहे (Einlagensicherungsfonds des 
Bundesverbandes deutscher Banken e.V.), यानंतर येथे "ठेवी 
संर�ण �नधी"  म्हणून संबोधले जाईल. ठेव संर�ण �नधी सवर् 
दा�यत्वांचे संर�ण करतो जे ताळेबंद आयटम "ग्राहकांना देयता"  
मध्ये दशर्�वणे आवश्यक आहे. यामध्ये  न�दणीकृत बचत 
प्रमाणपत्रांसह मागणी, मुदत व बचत ठेवी आहेत. प्रत्येक 
कजर्दाराची संर�ण मयार्दा ह� ठेवीच्या संर�णासाठ� संबं�धत 
जबाबदार भांडवलाच्या 30% आहे. ह� संर�ण मयार्दा 



�वनंतीनुसार ब�केद्वारे ग्राहकांना सू�चत केल� जाईल.  हे 
www.bdb.de येथे इंटरनेटवर उपलब्ध आहे 

 
23.2 ठेव संर�णातून सूट  

ज्या दाव्यांच्या संदभार्त बँकेने धारक इन्स्�म�ट्स जार� केले 
आहेत, उदा. धारक बंदपत्र आ�ण ठेवीचे धारक पत्रक,   तसेच 
बँकांची देयता संर��त केल� जात नाह�. 

 
23.3 ठेव संर�ण �नधीच्या उप�वधीची अ�त�रक्त वैधता 

संर�णाच्या व्याप्तीचा अ�धक तपशील ठेवी संर�ण �नधीच्या 
उप�वधीच्या कलम 6 मध्ये समा�वष्ट आहे, जो �वनंतीनुसार 
उपलब्ध आहे. 

 
23.4 दाव्यांचे हस्तांतरण 

ठेवी संर�ण �नधी �कंवा त्याचा प्र�त�नधी ग्राहकाला ज्या 
प्रमाणात देयके देतो, त्या प्रमाणात ग्राहकाच्या बँकेकडे केलेल्या 
दाव्यांची संबं�धत रक्कम सवर् सहाय्यक अ�धकारांसह  ठेवी 
संर�ण �नधीमध्ये एकाच वेळी हस्तांत�रत केले जाईल. 

 
23.5 मा�हती उघड 

बँकेला ठेवी संर�ण �नधीत �कंवा त्याच्या प्र�त�नधीला सवर् 
संबं�धत मा�हती उघड करण्याचा आ�ण त्यांच्याजवळ आवश्यक 
कागदपते्र ठेवण्याचा अ�धकार असेल. 

 
24. �करकोळ : 

24.1 ताक�द 
सवर् संबं�धत मा�हती (उदा. त्याची / �तची स्वा�र�) आ�ण 
दस्तऐवज (उदा. धनादेश), वापरकतार् आय.डी, संकेतशब्द / �पन 
क्रमांक कोणत्याह� संबं�धत आहेत याची खात्री करण्यासाठ� 
ग्राहकाने काळजी आ�ण सावध�गर� बाळगल� पा�हजे खाते आ�ण 
/ �कंवा व्यवहार योग्यप्रकारे ठेवले जातात  आ�ण त्यांचे संर�ण 
केले जाते जेणेकरून ते इतर कोणत्याह�  प�ाद्वारे कोणत्याह� 
अन�धकृत हेतूसाठ� वापरले जाऊ शकत नाह�त. जर ग्राहकाला 
याची जाणीव असेल तर तो बँकेला ताबडतोब कळवेल �कंवा या 
व्यावसा�यक अट�ंच्या संदभार्त बँकेला आवश्यक असलेल्या 
त्याच्या खात्यांचा, मा�हतीचा �कंवा दस्तऐवजाचा अन�धकृत 
वापर केल्याचा संशय आहे.  
जर बनावट स्वा�र�मुळे �कंवा साधनांच्या इतर भागांमध्ये बदल 
केल्यामुळे �वपत्र ब�केत डे�बट केल� गेल� तर बँक ग्राहकाला ड�ेबट 
करू शकते.  

 
25. नुकसान भरपाई 

http://www.bdb.de/


ग्राहक याद्वारे बँकेला सवर् दावे, मागण्या, दावे, कृती, नुकसान, 
दा�यत्वे, खचर्, तोटा, शुल्क, खचर् आ�ण इतर रकमेची नुकसानभरपाई 
देतो जे बँकेला के्र�डट �कंवा इतर बँ�कंग सु�वधा देण्याच्या संबंधात 
�कंवा त्यामुळे उद्भवू शकतात. ग्राहकाला �कंवा ग्राहकासाठ� 
कोणतीह� बँ�कंग सेवा पार पाडणे, आ�ण बँकेने �नष्काळजीपणा, 
फसवणूक �कंवा जाणूनबुजून गैरवतर्णूक केल्या�शवाय बँक दोषी 
असल्यास अशा कोणत्याह� पेम�टची मागणी केल्यावर बँकेला त्व�रत 
परतफेड करेल.  
 

26. कजर्बाजार�पणाचे �ववरण  
ब�केच्या अ�धकृत अ�धकार्यांनी जार� केलेल्या कजार्चे �ववरण,  
ग्राहकाने सध्या देय असलेल्या रकमेच्या आ�ण देयतेबद्दल (त्यातील 
चलनांसह) जार� केले आहे बँकेसाठ� �कंवा कोणत्याह� व्यवहाराशी / 
संबंधाशी संबं�धत कोणत्याह� बाबीबद्दल, कोणतीह� स्पष्ट तु्रट� �कंवा 
वगळल्या�शवाय, त्या�वरूद्ध �नणार्यक आ�ण बंधनकारक असेल.  

 
27. चलन नुकसान भरपाई 

जर ब�केला ग्राहकाकडून देय आ�ण देय असलेल्या  कोणत्याह� रकमेचे 
देयक प्राप्त केले असेल आ�ण अशी रक्कम ज्या चलनात बँक 
("चलन खाते" देय आहे त्या चलनाव्य�त�रक्त इतर चलनात असेल 
तर बँक करेल त्याच्या �ववेकबुद्धीनुसार आ�ण ग्राहकाला सूचना न 
देता, अशा प्रकारच्या देयकाचे रूपांतर अशा  मुदतीवर आ�ण 
रूपांतरणाच्या दर (दर) वर खात्याच्या चलनात रूपांत�रत करण्याचा 
हक्क आहे त्याचा प�रणाम म्हणून बँकेला  कधीह� त्रास होऊ शकतो. 
बँकेला कोणतेह� देयक (मग ते   कोणत्याह� �नणर्याच्या अनुषंगाने 
�कंवा न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने असो �कंवा अन्यथा असो) 
जोपय�त बँक करणार नाह� तोपय�त ती ज्या रकमेच्या संदभार्त केल� 
गेल� होती ती रक्कम  वसूल करणार नाह� चलन खात्यात पूणर् पैसे 
भरले आहेत. 
जर असे देयक खात्याच्या चलनात व्यक्त केलेल्या रकमेपे�ा कमी 
पडले तर, कमतरता वसूल करण्यासाठ� बँकेकड ेग्राहकावर कारवाईचे 
स्वतंत्र कारण असेल.  

 
28. सूचना 

बँकेला �तच्या �ववेकबुद्धीनुसार कोणतीह� सूचना, पत्रव्यवहार, साधन 
�कंवा दस्तऐवज सामान्य पोस्ट, हँड, टेलेक्स �कंवा फॅ�समाईल 
(बँकेला शेवट� �ात असलेल्या ग्राहकाच्या प�यावर, टेलेक्स 
क्रमांकावर �कंवा फॅ�स�मल� क्रमांकावर) पाठ�वण्याचा अ�धकार आहे. 
त्याचा/त्याचा शेवटचा �ात प�ा �कंवा बँकेच्या न�द�ंमध्ये उपलब्ध 
असलेला प�ा आ�ण असे कोणतेह� संप्रेषण पोस्ट केल्यानंतर दोन 
�दवसांनी (स्था�नक असल्यास) ग्राहकाला प्राप्त झाले असे मानले 
जाईल. पोस्ट केल्यानंतर पाच �दवसांनी (परदेशात असल्यास), 



प्रसारणाच्या वेळी (टेलेक्स �कंवा फॅ�स�मल� द्वारे असल्यास), �कंवा 
�वतरणानंतर (हाताने असल्यास).  

 
29. जास्त काढलेल� रक्कम(ओवरड्रॉन अमाऊंट) 

बँक आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार (तसे करण्यास बांधील न राहता) 
कोणत्याह� प्रकारच्या पूतर्तेच्या उद्देशाने ग्राहकाला पतपुरवठा, आ�थर्क 
सु�वधा �कंवा आगाऊ पैसे देऊ शकते देयक दा�यत्वे �कंवा कोणत्याह� 
सूचनांचे पालन करणे, ज्यात त्या अनुषंगाने  उद्भवणार� कोणतीह� 
देयता (असल्यास असेल तर ब�केच्या मागणीनुसार ग्राहकाने ताबडतोब 
परतफेड करण्यायोग्य आहे (जोपय�त ब�केने अन्यथा लेखी  स्वरूपात 
मान्य केले नाह�) आ�ण (ii) अशा परस्पर सहमतीच्या दराने  (�कंवा  
अनुपिस्थतीत) व्याज देईल अशा कराराचा, अशा दराने, ज्या दराने 
बँक त्याच्या अंतगर्त प्र�क्रयेनुसार वाजवीपणे �नधार्�रत करू शकते). 

30. दस्तऐवज 
बँकेला काह� कागदपते्र �मळवायची असतील �कंवा ती पोहोचवायची 
असतील, तर ती वाजवी काळजी घेऊन त्यांची तपासणी करेल. बँक 
कोणत्याह� दस्तऐवजावर अवलंबून राहू  शकते जी प्रथमदशर्नी बँकेला 
व्यविस्थत असल्याचे �दसते आ�ण वास्त�वकतेसाठ� जबाबदार नाह�. 
कागदपत्रांची वैधता, प�रणामकारकता, योग्यता �कंवा पूणर्ता, �कंवा 
त्यांच्या  मजकुरच्या स्पष्ट�करणासाठ� �कंवा भाषांतरासाठ� �कंवा या 
दस्तऐवजात नमूद केलेल्या कोणत्याह� वस्तूचे स्वरूप, प्रमाण �कंवा 
िस्थतीसाठ� नाह�. 

31. बाजारातील नुकसान 
�वपर�त करार स्पष्टपणे �ल�खत स्वरूपात केला जात नाह� तोपय�त, 
बँक या सामान्य व्यवसाय शत�मध्ये नमूद केलेल्या व्य�त�रक्त 
कोणतीह� प्रशासक�य कतर्व्ये पार पाडत नाह�. 
�वशेषतः, बँक ग्राहकांना बाजारातील कोटेशनमधील बदलांमुळे �कंवा 
जमा केलेल्या वस्तू �कंवा रोख्यांचे मूल्य कमी होण्याचा धोका �कंवा 
पूवर्ग्रहद�ूषत �कंवा अन्यथा मूल्य �बघडवणार्या कोणत्याह� 
प�रिस्थतीबद्दल ग्राहकांना मा�हती देण्याचे काम करत नाह�.  

32. व्याज कमी होणे 
जर ऑडर्रच्या अंमलबजावणीच्या संदभार्त �वलंब �कंवा वगळल्यामुळे 
�कंवा कोणत्याह� नुकसानीच्या संदभार्त कोणत्याह� सल्ल्यांसह, तोटा 
प्रत्य�ात ग्राहकाला सहन करावा लागत असेल,  तर बँक केवळ व्याज 
गमावण्यास जबाबदार आहे, जोपय�त �व�शष्ट प्रकरणात, बँकेने ऑडर्र 
�कंवा सल्ल्यावरून ल�ात घेतले आहे �कंवा केले पा�हजे क� तोटा 
जास्त असू शकतो व्याजाचे नुकसान. केवळ चलनाच्या मूल्यात �कंवा 
देयकाच्या माध्यमाच्या मूल्याच्या  बदलामुळे झालेल्या कोणत्याह� 
नुकसानीसाठ� कोणतेह� उ�रदा�यत्व गहृ�त धरले जात नाह�. 

33. सुर�ेची व्यवस्था राखणे 
ब�केच्या बाजून ेसुर��त असलेल्या कोणत्याह� वस्तू, मालम�ा �कंवा 
हक्कांची देखभाल आ�ण संर�ण तारण सुर�ा  म्हणून पाहणे, तसेच 
कोणत्याह� दाव्यांचे संकलन करणे हे ग्राहकाचे स्वत: चे कतर्व्य आहे 
�कंवा संपािश्वर्क सुर�ा म्हणून बँकेच्या बाजूने सुर��त केलेले बदल 
आ�ण वा�षर्क� आ�ण बँकेला योग्य सल्ला देणे. 



34. कायदेशीर �मता 
बँकेला झालेल्या �कंवा झालेल्या कोणत्याह� नुकसानीची परतफेड 
करण्यासाठ� ग्राहक बँकेला जबाबदार असेल, ज्यामुळे बँकेचा कोणताह� 
दोष �कंवा �निष्क्रयता न होता, ग्राहक �कंवा त्याच्या प्र�त�नधींच्या 
कायदेशीर �मतेवर�ल कोणत्याह� �नब�धांचे �ान प्राप्त करत नाह�. 

35. रोख्यांमधील व्यवहार  
जेथे एकापे�ा जास्त शेअर बाजारांवर �कंवा ओव्हर-द-काउंटर बाजारात 
रोख्यांचा व्यवहार केला जातो, तेथे बँक उलट सूचनां�शवाय, अशा 
आदेशांच्या अंमलबजावणीची जागा �नवडेल.  

36. मालक� आ�ण बौद्�धक संपदा अ�धकार 
स्टेशनर� आ�ण बँकेच्या वेबसाइटवर प्रद�शर्त केलेले कॉपीराइट, 
टे्रडमाकर् , लोगो, स्लोगन आ�ण सेवा �चन्ह हे बँकेचे �कंवा संबं�धत 
बौद्�धक संपदा हक्क मालकांचे न�दणीकृत आ�ण न�दणीकृत नसलेले 
बौद्�धक संपदा हक्क आहेत. 
त्यामध्ये समा�वष्ट असलेल्या कोणत्याह� गोष्ट�चा अथर्, �न�हताथर्, 
प्रतीबंधक कबुल� �कंवा अन्यथा, कोणताह� परवाना �कंवा अ�धकार 
मंजूर करणे असे समजू नये 
बँकेच्या वेबसाइटवर प्रद�शर्त केलेल्या कोणत्याह� बौद्�धक मालम�ेचा 
वापर बँकेच्या लेखी परवानगी�शवाय �कंवा बौद्�धक मालम�ेची 
मालक� असलेल्या अशा ततृीय प�ाच्या परवानगी�शवाय. बँकेच्या 
वेबसाइटवर ग्राहकाद्वारे प्रद�शर्त केलेल्या सामग्रीचा वापर पेटंट, 
कॉपीराइट �कंवा कोणत्याह� बौद्�धक संप�ी अ�धकारांचे �कंवा बँकेच्या 
मालक�च्या �कंवा त्यांच्याशी संलग्न नसलेल्या ततृीय प�ांच्या इतर 
कोणत्याह� अ�धकारांचे उल्लंघन करणार नाह� असे बँक हमी देत नाह� 
�कंवा प्र�त�न�धत्व करत नाह�. बँक ग्राहकाला बँकेच्या वेबसाइटवर 
प्रवेश करण्याचा आ�ण या अट�ंनुसार तसेच �वशेष व्यवसाय अट�ंनुसार 
�व�वध ऑनलाइन सेवा वापरण्याचा अ�धकार प्रदान करते. ग्राहक 
कबूल करतो क� सेवांमध्ये मजकूर, सामग्री, छाया�चते्र, िव्ह�डओ, 
ऑ�डओ आ�ण ग्रा�फक्स यांचा समावेश आहे, परंतु इतकेच मयार्�दत 
नाह�, बँक आ�ण/�कंवा सामग्री प्रदात्यांच्या परवानगीने वापरल्या 
जाणार् या आ�ण कदा�चत त्यांच्याद्वारे संर��त केलेल� मालम�ा आहे. 
लागू कॉपीराइट, टे्रडमाकर् , सेवा �चन्ह, आंतरराष्ट्र�य करार आ�ण/�कंवा 
इतर मालक� हक्क आ�ण भारत आ�ण इतर देशांचे कायदे आ�ण अट� 
आ�ण �नयम. 
 

37. अ�धकारांचे हक्क�वसजर्न नाह�  
या सामान्य व्यवसाय प�रिस्थतीच्या संदभार्त कोणताह� अ�धकार, 
हक्क �कंवा �वशेषा�धकार वापरण्यात अयशस्वी �कंवा �वलंब माफ� 
म्हणून कायर् करत असल्याचे गहृ�त धरले जाणार नाह�, आ�ण एकच 
�कंवा कोणत्याह� अ�धकाराचा, शक्तीचा �कंवा �वशेषा�धकाराचा अंशत: 
वापर  करून त्यानंतरच्या �कंवा पुढ�ल कोणत्याह� व्यायामाला, त्या 
अ�धकाराला, अ�धकाराला �कंवा �वशेषा�धकाराला �कंवा कायार्ला आळा 
घालण्यासाठ� गहृ�त धरले जाणार नाह�. इतर कोणत्याह� अ�धकाराचा, 
शक्तीचा �कंवा �वशेषा�धकाराचा. 

 
38. पथृकण�यता  

या सामान्य व्यवसाय अट�ंची कोणतीह� तरतूद �कंवा अट कोणत्याह� 



कायद्याने, �नयमाने, प्रशासक�य आदेशामुळे �कंवा कोणत्याह� 
न्यायालयाच्या न्या�यक �नणर्यामुळे अवैध �कंवा लागू न करण्यायोग्य 
असल्याचे मानले जाईल. �कंवा �नयामक �कंवा स्वयं-�नयामक एजन्सी 
�कंवा संस्था, अशी अवैधता �कंवा अमंलात आणण्यायोग्य केवळ अशा 
तरतुद� �कंवा अट�शी संलग्न आहे. 
उवर्�रत तरतुद� आ�ण अट�ंची वैधता यामुळे प्रभा�वत होणार नाह� आ�ण 
या सामान्य व्यवसाय अट� अशी कोणतीह� अवैध �कंवा लागू न 
करण्यायोग्य तरतूद �कंवा अट येथ ेसमा�वष्ट नसल्याप्रमाणे पार 
पाडल्या जातील. 

 
39. मथळे 

या अट� व शत�मधील कलम मथळे केवळ सोयीसाठ� आहेत आ�ण 
सापे� शब्दाच्या अथार्वर प�रणाम कर�त नाह�त. 

सामान्य व्यवसायाच्या अट�ंशी संबं�धत संलग्नक   

सामान्य व्यवसाय अट�ंचा हा संलग्नक ग्राहक आ�ण बँक यांच्यात मान्य 
झालेल्या सामान्य व्यवसाय अट�ंचा एक भाग आहे. अट� आ�ण शत�चा 
समावेश असल्यास या संलग्नकच्या अट� आ�ण शत� संबं�धत  असतील. 
अट� बँक शाखांमध्ये उपलब्ध असतील. 

 
1. व्याख्या 

1.1 "बँक" म्हणजे डॉइश बँक एजी आ�ण त्याच्या शाखा आ�ण त्यात 
समा�वष्ट आहे, जोपय�त ते त्याचे अ�धकार�, कमर्चार�,  एजंट्स, 
कंत्राटदार, सल्लागार, प्र�त�नधी, उ�रा�धकार�, कंट�ट प्रदाते यांच्या 
संदभार्त �कंवा अथार्शी �वसंगत नाह� तोपय�त   आ�ण अशा 
कोणत्याह� व्यक्ती �कंवा संस्था, जे कोणत्याह�    कारणासाठ� 
बँकेशी संलग्न �कंवा संबं�धत आहेत, कोणत्याह� खात्यांच्या �कंवा 
सेवेच्या तरतुद�च्या संदभार्त �कंवा कोणत्याह�    इतर बँक 
ऑपरेशन्स वगळता, जेथे  बँकेने स्वत: हून अशा कोणत्याह� 
व्यक्तीस �कंवा संस्थेला येथून वगळले आहे. 

 
1.2 "शुल्क"  म्हणजे सवर् शुल्क, फ�, व्याज, ब�केद्वारे आकारले 

जाणारे खचर् �कंवा कोणत्याह� खात्यासंदभार्त आ�ण  / �कंवा 
सेवा आ�ण / �कंवा  अन्यथा ग्राहकावर आकारले जाणारे कोणतेह� 
शुल्क, फ� आ�ण / �कंवा अन्यथा कोणताह� कायदा  आ�ण त्यात 
सेवा कर समा�वष्ट असेल आ�ण त्यात सेवा कर समा�वष्ट 
असेल.  

1.3 "करस्पाँडंट बँक" म्हणजे  इतर बँका आ�ण त्यात समा�वष्ट 
आहेत ज्या देशांतगर्त आ�ण सीमेपल�कडील दोन्ह� स्तरावर   
बँकेपय�त �वस्तारतात, काह� सु�वधांसह परंतु नास्ट्रो खात्याच्या 
देखभाल�पय�त मयार्�दत नाह�त कजार्च्या ओळींचा �वस्तार करणे, 
व्यापार �व�ीय उपक्रम हाती घेणे सुलभ करणे आ�ण मंजुर� 



आ�ण संकलन �क्रयाकलाप वाढ�वणे. 
 

1.4 "ग्राहक" म्हणजे अशी व्यक्ती �कंवा अनेक व्यक्ती (i) ज्याच्या 
नावे बँकेत खाती अिस्तत्वात आहेत, कदा�चत  आता / 
भ�वष्यात कधीह� उघडल� (बदलल�) असतील;  (ii)  ज्यांना सेवा 
उपलब्ध करून �दल्या आहेत;  (iii)  काडर्धारक, जेथे जेथे लागू 
असेल तेथे, आ�ण संयुक्त खातेधारकांच्या     संदभार्च्या 
उद्देशाने, वैयिक्तक�रत्या आ�ण एक�त्रतपणे,  एकल  आ�ण 
एकापे�ा जास्त खते धारक असलेले समा�वष्ट आहेत.   
"ग्राहक" या शब्दामध्ये न्या�यक व्यक्ती, भागीदार� संस्था, 
लोकांचा संघ, एच.यू.एफ (�हदं ूअ�वभक्त कुटंुब), कंपनी, 
सहकार� संस्था, धमार्दाय संस्था �कंवा ट्रस्ट, ज्यात सरकार� 
�कंवा राजक�य उप�वभाग �कंवा एजन्सी �कंवा साधनांचा 
समावेश आहे – ज्यांची बँकेत खाते आहे. सोयीसाठ� पुरुषी 
�लगंामध्ये ग्राहकांचा उल्लेख केला जात आहे. 

 
1.5 "एफ.ई.एम.ए" म्हणजे परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999. 

 
1.6 "फोसर् मॅज्युअर" मध्ये अंत�ार्नी घटना, आग, वस्तू, वादळ, 

स्फोट, भूकंप �कंवा देवाची इतर कोणतीह� कृत्ये,   सरकार� / 
�नम-सरकार� / स्था�नक प्रा�धकरणाची कोणतीह� कृत्ये, ज्यात 
कायदे, हुकुम, अध्यादेश आ�ण  ब�केच्या व्यवसायावर प�रणाम 
करणारे सरकार� �नयम, नागर� गडबड, युद्धे, युद्धजन्य 
प�रिस्थती, दंगल� आ�ण उठाव, सावर्ज�नक शतू्रची कृत्ये, संप 
आ�ण टाळेबंद�, वाहतूक थांबणे �कंवा मंद�. 

 
1.7 "इंटरनेट" म्हणजे संगणक आ�ण इतर इलेक्ट्रॉ�नक उपकरणांचे  

जाळे जे मा�हती सामयीक आ�ण देवाणघेवाण करतात आ�ण 
एकाच वेळी जाग�तक प्रसारण �मता, मा�हती प्रसारासाठ� एक 
यंत्रणा, व्यक्ती आ�ण त्यांच्यामधील सहकायर् आ�ण 
परस्परसंवादासाठ� एक माध्यम आहे भौगो�लक स्थानाचा �वचार 
न करता संगणक. 

 
1.8 "संपकार्चा प�ा" हा बँकेकडे न�दवलेला ग्राहकाचा प�ा आहे 

(�कंवा ग्राहकाने वेळोवळेी �व�हत केलेल्या पद्धतीने  ब�केच्या  
न�द�त बदलल्याप्रमाणे ब�केद्वारे) ज्या प�यावर सवर् पत्रव्यवहार 
पाठवायचा आहे.  

 
1.9 "न�दणीकृत प�ा" हा खाते उघडताना ग्राहकाने ब�केला प्रदान 

केलेल्या संपकार्च्या प�या�शवाय आ�ण  बदललेल्या  प�या�शवाय 
इतर कोणताह� प�ा आहे ब�केच्या न�द�, वेळोवेळी, ब�केने �व�हत 
केलेल्या पद्धतीने. 



 
1.10 'आर.बी.आय' म्हणजे �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डया. 

 
1.11 "इंटरनेट बँ�कंग फ्रॉड �वमा" म्हणजे ग्राहकाच्या खात्यावर   

फसवणुक�च्या व्यवहारांच्या संदभार्त ब�केद्वारे ग्राहकाला �वमा  
प्रदान करण्याच्या अ�त�रक्त  सेवेला सू�चत करते येथे  
कलमात नमूद केलेल्या अट� व शत�च्या अधीन राहून बँकेची 
इंटरनेट बँ�कंग सु�वधा:. 

1.12 "तां�त्रक अडचणी" मध्ये �नय�मत देखभाल आवश्यकता, 
अ�त�रक्त मागणी, वीज आ�ण वीज �बघाड, संगणकातील तु्रट�, 
प्रोग्रा�मगं तु्रट�, सॉफ्टवेअर �कंवा हाडर्वेअर तु्रट�ंमुळे उद्भवणार्या 
कोणत्याह�  समस्या आ�ण अडचणींचा समावेश   आहे, संगणक 
खं�डत होणे, इंटरनेट �कंवा नेटवकर्  �नकामी होणे, दरूसंचार 
नेटवकर् मधील दोष, इंटरनेट जोडणीची अनुपलब्धता, बँकेचा 
सव्हर्र आ�ण कस्टमरचे संगणक नेटवकर्  यांच्यातील संप्रेषण 
समस्या, बँकेचा सव्हर्र �कंवा वेबसाइट बंद करणे, संप्रेषण 
दवु्यांची अनुपलब्धता, संगणक सॉफ्टवेअर खराब होणे, सेवा 
पुरवठादारांच्या पायाभूत सु�वधा आ�ण दरूसंचार नेटवकर् मधील 
अडचणी आ�ण  इतर कोणत्याह� तंत्र�ानाशी संबं�धत 
अडचणींमुळे उद्भवणारे; कोणत्याह� कारणास्तव कोणत्याह� 
समस्या आ�ण अडचणी ज्यात नैस�गर्क आप�ी, अन्न, आग 
आ�ण इतर नैस�गर्क आप�ी, कायदेशीर प्र�तबंध �कंवा बँकेच्या 
�नयंत्रणाबाहेर�ल इतर कोणतीह� समस्या �कंवा अडचण यांचा 
समावेश आहे परंतु मयार्�दत नाह�. 

 
1.13 "अट�" म्हणजे आता अिस्त�वात असलेल्या अट� आ�ण वेळोवेळी 

सुधा�रत केल्याप्रमाणे अट�.   
 

1.14 "संकेतस्थळ" म्हणजे बँकेची वेबसाइट. 
 

2. पोच 
ग्राहक कबूल करतो क� त्याने या अट� वाचल्या आहेत, त्यांचे 
पुनरावलोकन केले आहे आ�ण समजून घेतले आहे. ग्राहक 
एफ.ई.एम.ए, आर.बी.आय चे �नयम आ�ण कायदे �कंवा इतर 
कोणत्याह� �नयामक प्रा�धकरणासह अट� आ�ण सवर् लागू  कायद्यांचे 
पालन करण्यास �बनशतर् सहमत आहे, जसे क� कदा�चत वेळोवेळी 
सुधारणा केल� जाईल. ग्राहक हे देखील मान्य करतो    क� ग्राहकाला 
ऑफर केलेले खाते �कंवा सेवा कोणत्याह� प�रिस्थतीत कोणत्याह� 
ततृीय प�ाला  �नयुक्त / हस्तांतरणीय नाह�त आ�ण ते करतील 
फक्त ग्राहकाद्वारे वापरला जाईल. 

 
3. करस्पाँडंट बँक संबंध 



�व�शष्ट सेवा �कंवा सु�वधा प्रदान  करण्यासाठ� बँक करस्पाँडंट 
बँकांच्या सेवेचा वापर करू शकते. ग्राहकाच्या �हताचे र�ण  
करण्यासाठ� बँक योग्य ती काळजी घेईल, परंतु प�रणामी उद्भवणारे 
काह� नुकसान / देयता असल्यास  बँक जबाबदार राहणार नाह� 
करस्पाँडंट बँकेची कोणतीह� कृती �कंवा वगळणे  आ�ण / �कंवा जमा 
केलेले धनादेश प्रत्य�ात येण्यास �वलंब  होणे. 

 
4. मा�हती उघड करणे 

ग्राहक याद्वारे अप�रवतर्नीयपणे कबूल करतो आ�ण सहमत आहे क� 
बँक कधीह� उघड करू शकते आ�ण ग्राहकाची कोणतीह� मा�हती 
कोणत्याह� एजन्सी, ब्यूरो, संलग्न संस्था, फमर्, संघटना, कॉप�रेट 
संस्था आ�ण इतर व्यक्तींसह उपलब्ध करून देऊ शकते �कंवा 
सामयीक करू शकते. कदा�चत कठोर आत्म�वश्वासाने आवश्यक 
असेल. 
ग्राहक पुढे सहमत आहे क� बँक त्याची वैयिक्तक मा�हती 
संगणकावर �कंवा अन्यथा सांिख्यक�य �वश्लेषण आ�ण पत  
स्कोअ�रगंसाठ� कोणत्याह� सेवेच्या संदभार्त ठेवू शकते आ�ण त्यावर 
प्र�क्रया करू शकते. 
ग्राहक हे देखील मान्य करतो क� बँक इतर संस्थांना अशा वैयिक्तक 
मा�हतीचा खुलासा करू शकते जी कदा�चत सवर्समावेशक परंतु (i) 
कोणत्याह� दरूसंचार �कंवा इलेक्ट्रॉ�नक िक्लअ�रगं नेटवकर् मधील 
सहभागासाठ� आवश्यक असेल; (ii) कायदेशीर �कंवा �नयामक 
�नद�श/सूचनेचे पालन करून; (iii) के्र�डट रे�टगं एजन्सीद्वारे के्र�डट 
रे�टगंसाठ�; (iv) फसवणूक प्र�तबंध हेतूंसाठ�.  
 

5. ग्राहकाचे प्र�त�न�धत्व आ�ण हमी 
ग्राहक प्र�त�न�धत्व करतो आ�ण हमी देतो क� (i) त्याच्याकड ेअ�धकार 
आहेत आ�ण/�कंवा तो अट� स्वीकारण्याचा कायदेशीर�रत्या पात्र आहे 
आ�ण तो कोणत्याह� अपंगत्व, �नब�ध �कंवा प्र�तबंधाखाल� नाह� ज्यामुळे 
त्याला त्याच्या कोणत्याह� दा�यत्वांचे पालन करण्यापासून �कंवा पालन 
करण्यापासून प्र�तबं�धत होईल. अट�; (ii) अट�ंची अंमलबजावणी �कंवा 
त्यातील कोणताह� भाग, प्रत्य� �कंवा अप्रत्य�पणे, ग्राहकाने अंमलात 
आणलेल्या �कंवा त्यात प्रवेश केलेल्या इतर कोणत्याह� कराराच्या �कंवा 
दस्तऐवजाच्या �वरोधात नाह�; (iii) ग्राहकाशी संबं�धत �कंवा प्रभा�वत 
करणार् या, वैयिक्तक�रत्या �कंवा एक�त्रतपणे, बँकेच्या व्यवसायासाठ� 
आवश्यक असलेले कोणतेह� दा�यत्व नाह�; (iv) न�दणीच्या वेळी 
ग्राहकाने बँकेला �दलेल� वैयिक्तक मा�हती खर� आ�ण अचूक आहे आ�ण 
त्यानंतर �दलेल� इतर कोणतीह� मा�हती खर� आ�ण अचूक असेल; (v) 
अट�ंचे उल्लंघन करणार् या �कंवा ग्राहकाच्या या अट�ंच्या पूतर्तेवर वस्तुतः 
प�रणाम करणार� कोणतीह� कायदेशीर कायर्वाह�, �कंवा आदेशात्मक 
�कंवा स्थ�गती आदेश प्रलं�बत नाह�त �कंवा ग्राहका�वरुद्ध उद्भवण्याची 
शक्यता आहे. 



 
6.  बँकेच्या दा�यत्वाची मयार्दा  

बँक आपल्या ग्राहकांना सुर��त आ�ण तु्रट�मुक्त सेवा पुर�वण्याची II 
काळजी घेईल. बँकेला शे्रय �दलेले असो वा नसो, कोणत्याह� 
कारणास्तव ग्राहक �कंवा कोणत्याह� ततृीय प�ाला होणारे नुकसान, 
तोटा, हानी, खचर्, अयोग्यता आ�ण यासारख्या बाबींसाठ� बँक 
जबाबदार �कंवा जबाबदार असणार नाह�. 

वर�ल बाबींचा पूवर्ग्रह न ठेवता, खाल�ल कारणांमुळे झालेल्या 
कोणत्याह� तोटा �कंवा हानीसाठ� बँक ग्राहक �कंवा कोणत्याह� ततृीय 
प�ाला जबाबदार राहणार नाह�: ग्राहकाच्या सूचनांवर आधा�रत बँकेने 
सद्भावनेने केलेल� कोणतीह� कारवाई, योग्य प�रश्रम करून, �कंवा 
वाजवी काळजी घेऊन; खाते(ती) आ�ण/�कंवा सेवा(ती) वापरून होणारे 
कोणतेह� अन�धकृत आ�ण बेकायदेशीर व्यवहार, जे ग्राहक 
आ�ण/�कंवा कोणत्याह� ततृीय प�ाच्या फसव्या �कंवा �नष्काळजी 
वतर्नास कारणीभूत ठरू शकतात; घुसखोर� �कंवा हॅ�कंग 

बँकेच्या संगणक प्रणाल�/नेटवकर्  �कंवा कम्यु�नकेशन नेटवकर् मध्ये; 
ग्राहकाच्या खात्या(खात्यांमध्ये) �शल्लक नसल्यामुळे ग्राहकाच्या 
कोणत्याह� सूचनांचे पालन करण्यात अयशस्वी; कोणत्याह� फोसर् 
मॅज्योर घटनेमुळे �कंवा कोणत्याह� तां�त्रक अडथळ्यांमुळे �कंवा 
बँकेच्या �नयंत्रणाबाहेर�ल इतर कोणत्याह� कारणामुळे ग्राहकाचे बँक 
खात्यात प्रवेश करण्यात �कंवा कोणत्याह� सेवेचा लाभ न �मळणे; 

ग्राहकाचे बँक खाते बेकायदेशीरपणे वापरले जात असताना �कंवा 
ततृीय प�ाकडून बेकायदेशीरपणे सेवा घेतल्या जात असताना बँकेला 
मा�हती देण्यात ग्राहकाचे अपयश; गोपनीय आ�ण सुर��त ठेवण्यात 
ग्राहकाचे अपयश, कोणतेह� पासवडर्, �कंवा इतर ओळख �चन्हे �कंवा 
खाते चालवण्यासाठ� �कंवा कोणत्याह� सेवांचा लाभ घेण्यासाठ� 
ग्राहकाला �दलेले कोणतेह� काडर् �कंवा टोकन; वैयिक्तक �कंवा 
कोणत्याह� खाते �कंवा सेवांच्या संदभार्त ग्राहकाकडून चुक�ची, चुक�ची 
मा�हती प्रदान करण्यात �कंवा तरतूद करण्यात अयशस्वी; पेम�ट 
थांबवण्याच्या सूचना �कंवा ग्राहकाच्या अशा सूचनांचे पालन केले 
जात नाह�/न केले जात आहे �कंवा कोणताह� �वलंब; कोणत्याह� 
भारतीय कायद्याचे �कंवा परदेशी कायद्याचे उल्लंघन; �कंवा 
ग्राहकाने �कंवा ग्राहकाच्या संमती�शवाय/�वना इतर कोणत्याह� अट�ंचा 
भंग. 

बँकेने प्रदान केलेल्या कोणत्याह� सेवेच्या वापरामुळे ग्राहकाला 
झालेल्या कोणत्याह� हानीसाठ� �कंवा नुकसानीसाठ� बँक जबाबदार 
असेल तर, बँक केवळ थेट नुकसान �कंवा नुकसानीसाठ� जबाबदार 
असेल जे सामान्य घटनांमध्ये, केवळ आ�ण केवळ प्रश्नातील 
प�रिस्थतींमधून प�रणाम अपे��त आहे  

जर असे नुकसान �कंवा नुकसान बँकेच्या घोर �नष्काळजीपणामुळे 
�कंवा जाणूनबुजून चुकल्यामुळे झाले असेल आ�ण या संदभार्त 



कोणत्याह� आकिस्मक, अप्रत्य�, दरूस्थ, प�रणामी, �वशेष नुकसान 
�कंवा नुकसानीसाठ� बँक जबाबदार राहणार नाह�.. 

 
7. फोसर् मॅज्युअर/तां�त्रक अडचणी 

येथे काह�ह� समा�वष्ट असले तर�, जर ब�केला येथे �कंवा अन्यथा 
उद्भवणार्या कोणत्याह� कारणामुळे त्याच्या सवर् जबाबदार्या शुल्क 
आकारण्यास प्र�तबंध केला गेला असेल तर येथे काह�ह� लागू होणार 
नाह� �कंवा फोसर् मॅज्युअर �कंवा तां�त्रक अडचणींशी संबं�धत �कंवा 
बँकेच्या वाजवी �नयंत्रणाबाहेर�ल कोणत्याह� कारणास्तव. 

 
8. नुकसान भरपाई 

ग्राहक सहमत आहे आ�ण बँक आ�ण प्रत्येक कमर्चार� एजंट, 
सल्लागार, कंत्राटदार, सामग्री प्रदाते �कंवा बँकेच्या प्र�त�नधींना सवर् 
कृती, दाव,े दा�यत्वे, मागण्या, कायर्वाह�, नुकसान, नुकसान, खचर्, 
शुल्क आ�ण �वरुद्ध �नरुपद्रवी नुकसानभरपाई आ�ण धरून ठेवेल. 
वाजवी व�कलांचे शुल्क आ�ण न्यायालय/�नणर्य देणार्या संस्थेच्या 
खचार्सह खचर्, जे बँकेला केव्हाह� येऊ शकते, �टकून राहते, भोगावे 
लागते �कंवा प�रणामी �कंवा (i) ग्राहकाच्या प्र�त�न�धत्वाच्या 
उल्लंघनामुळे �कंवा त्यामुळे उद्भवते. हमी; (ii) खाते आ�ण/�कंवा 
सेवांचा ग्राहक �कंवा ग्राहकाच्या संमती�शवाय/�वना इतर कोणत्याह� 
व्यक्तीद्वारे अयोग्य वापर; �कंवा (iii) ग्राहक �कंवा इतर कोणत्याह� 
व्यक्तीद्वारे ग्राहकाच्या संमतीने/�वना, अट�ंच्या कोणत्याह� तरतुद�ंचा 
�कंवा बँकेसोबतचा कोणताह� अन्य करार �कंवा (iv) बँकेच्या 
कारणास्तव सद्भावनेने �कंवा ग्राहकाच्या कृत्यांमुळे �कंवा चुकांमुळे 
ग्राहकाने �दलेल्या कोणत्याह� सूचनेवर टाका नाकारणे �कंवा टाका 
कारवाई करणे वगळणे, ज्यामध्ये समा�वष्ट आहे परंतु मयार्�दत नाह�: 
(ए) बँकेला मा�हती देण्यास/मा�हती देण्यात अयशस्वी 
जेव्हा त्याला/त्याला संशय येतो �कंवा त्याचे/त्याचे पासवडर् ततृीय 
प�ांना मा�हत आहेत �कंवा जेव्हा ततृीय प� अन�धकृत �कंवा 
बेकायदेशीर व्यवहार करण्यासाठ� त्याचे/�तचे पासवडर् वापरतात तेव्हा; 
(बी) ततृीय प�ांकडून गोपनीय ठेवण्यात आ�ण पासवडर् सुर��त 
ठेवण्यात अयशस्वी; (सी) बँकेला त्याच्या/�तच्या वैयिक्तक मा�हतीमध्ये 
�कंवा खात्याच्या मा�हतीतील कोणत्याह� बदलांबद्दल सू�चत करण्यात 
अयशस्वी; (डी) ग्राहकाच्या पासवडर्चा वापर करून संगणक 
प्रणाल�/नेटवकर्  आ�ण/�कंवा बँकेच्या डेटामध्ये अन�धकृत �कंवा 
बेकायदेशीर प्रवेश; (इ) कायद्याचे पालन करण्यात अयशस्वी; (एफ) 
बँकेने जार� केलेल्या वापर मागर्दशर्क त�वांचे पालन करण्यात 
अयशस्वी; संबं�धत वेळी लागू होऊ शकेल अशा खाती �कंवा सेवांच्या 
संदभार्त; (जी) या अट�ंचे पालन करण्यात अयशस्वी होणे आ�ण 
दरम्यानचा कोणताह� बँक आ�ण ग्राहक यांच्या मधील करार. 

 
9. लागू/शासन कायदा 



बँकेच्या या अट�, खाती / सेवा आ�ण जबाबदार्या �नयं�त्रत केल्या 
जातील आ�ण आर.बी.आय ने वेळोवेळी जार� केलेल्या कायदे आ�ण 
मागर्दशर्क त�वांच्या अधीन असतील. भारताव्य�त�रक्त इतर    
कोणत्याह� देशाच्या कायद्यांचे पालन न केल्याबद्दल बँक प्रत्य� 
�कंवा अप्रत्य� कोणतीह� जबाबदार� स्वीकारत नाह�. फक्त 
भारताव्य�त�रक्त इतर देशात इंटरनेटद्वारे �कंवा फोन �कंवा 
मोबाइलद्वारे खाते �कंवा सेवांमध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो हे खरे 
आहे याचा अथर् असा लावला जाणार नाह� क� त्यातील कायदे देश या 
अट�, आ�ण / �कंवा ग्राहकांच्या खात्यांचे कायर् �नयं�त्रत करतो  
 

10. कायद्याचे/ भाषेचे पालन  
ग्राहक एकतर स्वत: द्वारे �कंवा कायदेशीर�रत्या अ�धकृत प्र�त�नधी / 
कायद्याद्वारे पात्र आ�ण कायद्याने स�म असणे आवश्यक आहे,   
खाते उघडणे आ�ण चालवणे �कंवा सेवेचा लाभ घेणे, जसे क� 
कदा�चत असू शकते. ग्राहकाच्या अपात्रतेमुळे �कंवा कायर्�मतेमुळे     
झालेल्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा हानीसाठ� बँक ग्राहकला  
�कंवा कोणत्याह� ततृीय प�ाला जबाबदार राहणार नाह�. 
ग्राहक सहमत आहे क� त्याला मा�हत असलेल्या कोणत्याह� कायद्याची 
त्याला जाणीव आहे आ�ण ते त्यांच्या खात्यांद्वारे भारतात �कंवा 
परदेशात, त्यांनी  केलेल्या कोणत्याह� व्यवहारास लागू होतील अशा 
कोणत्याह� कायद्याचे पालन करेल �कंवा सेवा.   ग्राहकाने कोणत्याह� 
कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल बँक कोणत्याह� ततृीय प�ाला 
जबाबदार �कंवा जबाबदार  राहणार   नाह�. प्रच�लत भाषा इंिग्लश 
आहे. 

 
11. लवाद 

खाल� नमूद केल्याप्रमाणे लवादाचा उपाय, बँका आ�ण �व�ीय संस्था 
अ�ध�नयम, 1993 अंतगर्त स्थापन केलेल्या कजर् वसुल� 
न्याया�धकरणाच्या अ�धकार�ेत्रात येत नाह� तोपय�त याचा अवलंब 
केला जाईल, या प्रकरणात न्याया�धकरणाला अ�धकार �ेत्र असेल. 
ग्राहक सहमत आहे क� तो, नेहमी, अट� �कंवा बँकेसोबतच्या इतर 
कोणत्याह� कराराच्या संदभार्त उद्भवलेल्या सवर् मतभेदांचे �नराकरण 
करण्यासाठ� सवर् प्रयत्न करेल. बँकेशी चचार् करून अयशस्वी झाल्यास, 
लवादाद्वारे, लवाद बँकेने नाम�नद��शत केलेल्या एकमेव लवादाद्वारे 
असेल. मध्यस्थ म्हणून काम करण्यासाठ� �नयुक्त केलेल्या व्यक्तीचा 
मतृ्यू, नकार, दलुर्�, असमथर्ता �कंवा अ�मता झाल्यास, बँक दसुरा 
एकमेव मध्यस्थ �नयुक्त करेल. 
लवाद आ�ण समेट कायदा, 1996 च्या तरतुद�ंनुसार आयोिजत केला 
जाईल आ�ण इंग्रजीमध्ये आयोिजत केला जाईल. लवादाचे �ठकाण 
मुंबई, भारत असेल. स्थळाच्या कारणास्तव ग्राहक अशा कायर्वाह�वर�ल 
कोणताह� आ�ेप माफ करतो. या कराराच्या उपरोक्त तरतुद�ंना न 
जुमानता, या कराराच्या तरतुद�ंचा ग्राहकाकडून कोणत्याह� प्रकारचा 



भंग �कंवा अटक/धमक�चा भंग झाल्यास, बँक अशा कोणत्याह� 
उल्लंघनास प्र�तबंध करण्यासाठ�, इतर सवर् उपायांव्य�त�रक्त, मनाई 
आदेशास पात्र असेल. , लवादाचा सहारा न घेता. अट�ंचे �कंवा 
ग्राहकाच्या अ�धकृत प्र�त�नधी/कमर्चार् यांनी �कंवा त्यांच्या आ�ण 
ग्राहक यांच्यातील संबं�धत कराराद्वारे अट�ंचे �कंवा बँकेसोबतच्या 
इतर कोणत्याह� कराराचे उल्लंघन �कंवा धमक� �दल्यास, ग्राहकाचे 
सभागहृ अशा प्रकारे बँकेला सहकायर् करते. च्या पाठपुराव्यासह 
कदा�चत अशा उल्लंघनास प्र�तबंध करणे आवश्यक आहे 
सवर् कायदेशीर उपाय. पूवर्गामीत्वाचा पूवर्ग्रह न ठेवता, ज्या शहरातील 
बँकेची शाखा ज्यामध्ये खाते उघडले/ उघडले आहे त्या शहरातील 
न्यायालयांना अट�ंच्या संदभार्त कोणत्याह� �ववादावर �नणर्य घेण्याचे 
�वशेष अ�धकार असतील. 
वर�ल बाबींना न जुमानता, बँकेला अ�धकार �ेत्र असलेल्या इतर 
कोणत्याह� स�म न्यायालयामध्ये �कंवा न्या�यक मंचामध्ये दावा 
आणण्याचा/फाइल करण्याचा अ�धकार आहे, मग तो भारतात �कंवा 
बाहेर असो. 

 
12. न�द�ंची देखभाल आ�ण जतन 

बँक आपल्या एकमेव पयार्यावर आ�ण �ववेकबुद्धीने खाती �कंवा  
सेवांच्या संदभार्त व्यवहाराच्या अशा न�द� कायम ठेवतील �कंवा नष्ट 
करतील, जसे क� बँकेला वाटेल क�, कायद्याने बंधनकारक 
केल्याप्रमाणे. ग्राहक त्याच्या वैधतेवर आ�ण शुद्धतेवर प्रश्न उपिस्थत 
करणार नाह�. ब�केने ठेवलेल्या न�द� आ�ण ग्राहकाच्या न�द� यांच्यात 
संघषर् झाल्यास, बँकेच्या न�द� �नणार्यक आ�ण बंधनकारक असतील. 

13. उगमस्थानी करकपात (ट�.डी.एस) 
प्रािप्तकर कायदा, 1961 अन्वये �व�हत केलेल्या व्याज उत्पन्नावर 
आ�ण वेळोवेळी सुधा�रत केल्यानुसार स्त्रोतावर कर कापला जाईल. 
अन्यथा �न�दर्ष्ट केल्या�शवाय, ट�.डी.एस साठ� प्रमाणपत्र बँकेद्वारे 
वा�षर्क आधारावर जार� केले जाऊ शकते ज्यात त्या वषार्तील सवर् 
व्याज जमा/देयके सवर् ठेवींसाठ� एक�त्रत केल� जातात. मुदत ठेव 
सल्ल्यामध्ये नमूद केलेल� रक्कम कर, रोखे कर �कंवा �वमोचनाच्या 
कारणास्तव कोणत्याह� कपातीसाठ� समायोिजत केल� जात नाह� 
आ�ण म्हणून अशा सल्ल्यानुसार �न�दर्ष्ट केलेल्या रकमेची भरपाई 
करण्यासाठ� बँकेवर कोणतीह� जबाबदार� ठेवल� जात नाह�. जर 
ग्राहकाने फॉमर् क्रमांक 15 (एच)/योग्य आयकर सूट प्रमाणपत्र बँकेला 
सादर केले नाह� तर, जेथे लागू असेल तेथे, ग्राहक अशा ठेवींवर�ल 
व्याजावर लागू असलेल्या ट�.डी.एस सह मुदत ठेव खात्यात ड�ेबट 
करण्याचा अ�धकार बँकेला देतो �कंवा ग्राहकाच्या इतर ठेवी �कंवा 
बँक खाते(ती) �वद्यमान आ�ण/�कंवा भ�वष्यात उघडले जाणार 
आहेत. संयुक्त मुदत ठेवींच्या बाबतीत, ट�.डी.एस ची घटना संयुक्त 
खातेधारकावर असेल ज्यांचे नाव अजार्मध्ये प्रथम �दसेल. 
वजावट�साठ� उपलब्ध असलेल्या व्याजाच्या रकमेपे�ा वजा कराची 



रक्कम कमी असल्यास, बँकेला ती रक्कम ग्राहकाच्या दसुर् या 
खात्यातून आ�ण/�कंवा मुदत ठेवीच्या मुद्दलांकडून वसूल करण्याचा 
अ�धकार आहे. अशा मुदतपूवर् नगद�करणामुळे होणार् या नुकसानासाठ� 
कोणतेह� उ�रदा�यत्व न घेता बँकेला मुदतीपूव� ते खं�डत करण्याचा 
अ�धकार आहे.  

 
14. �करकोळ  

ग्राहक सहमत आहे क� बँक या करारातील कोणत्याह� तरतुद� पूणर् 
करण्यासाठ� एजंट, सल्लागार, कंत्राटदार, सामग्री प्रदाते �कंवा 
प्र�त�नधी यांना उप-करार आ�ण �नयुक्त करू शकते. अशा 
व्यक्तींच्या कोणत्याह� �नष्काळजी �कंवा फसव्या कृत्यासाठ� �कंवा 
त्यांच्या अ�धकाराच्या क�ेबाहेर केलेल्या कोणत्याह� कृतीसाठ� बँक 
जबाबदार असणार नाह�. जतन करा आ�ण या अट�ंमध्ये स्पष्टपणे 
प्रदान केल्या�शवाय, कोणताह� व्यायाम, �कंवा व्यायाम करण्यात 
अयशस्वी, �कंवा या अट�ंमध्ये �न�हत कोणताह� अ�धकार, शक्ती 
�कंवा उपाय वापरण्यात �वलंब झाल्यास त्या �कंवा इतर कोणत्याह� 
अ�धकार, उपाय �कंवा शक्तीची बँकेद्वारे माफ� होणार नाह�. 
अट�ंतील एक �कंवा अ�धक तरतुद� एका ग्राहका�वरुद्ध लागू न 
करता येण्याजोग्या असतील, तर त्यामुळे इतर ग्राहकां�वरुद्ध त्या 
तरतुद�च्या अंमलबजावणीवर कोणताह� प�रणाम होणार नाह�. बँक 
तात्पुरत्या आधारावर �कंवा केवळ �वशेष बाब म्हणून अट�ंमधील 
कोणत्याह� तरतुद� माफ करण्याचा �कंवा �श�थल करण्याचा �नणर्य 
घेऊ शकते आ�ण त्यामुळे इतर कोणत्याह� वेळी त्या तरतूद�ची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या बँकेच्या अ�धकारावर प�रणाम 
होणार नाह�. जर या अट�ंची कोणतीह� तरतूद कोणत्याह� लागू 
कायद्याचे उल्लंघन करत असेल �कंवा कोणत्याह� कारणास्तव स�म 
अ�धकार �ेत्राच्या न्यायालयाला या अट�ंची �कंवा त्यातील काह� 
तरतूद लागू न करता येण्याजोगी असल्याचे आढळल्यास, ती तरतूद 
लागू केल� जाईल. या अट�ंचा हेतू प्रभावी करण्यासाठ� जास्तीत 
जास्त अनु�ेय, आ�ण या उवर्�रत अट� पूणर् शक्तीने आ�ण प्रभावाने 
सुरू राहतील. कोणताह� दावा/सेव, कोणतीह� �कंवा सवर् सेवा 
अव्यवहायर् �कंवा अस्वीकायर् जोखमींना प्रवण असल्याचे आढळल्यास 
त्यामध्ये सुधारणा, बदल �कंवा पैसे काढण्याचा अ�धकार बँकेकडे 
आहे. 

 

खाते चलवण्याचे �नयम 

ग्राहक सहमत आहे क� खाते उघडणे आ�ण देखभाल करणे आ�ण खात्यांच्या 
आचरणासाठ� सेवांची देखभाल करणे हे खाल�ल अट� आ�ण शत� आ�ण 
ब�केच्या सामान्य व्यवसाय अट�ंच्या अधीन आहे जसे क� पुढे कदा�चत 
बँकेने वेळोवेळी जार� केले जाईल तसेच �रझव्हर् बँक ऑफ  इं�डया �कंवा 
इतर कोणत्याह� प्रा�धकरणाने वेळोवेळी सादर केलेले �कंवा सुधा�रत केलेले 



�नयम आ�ण कायदे. अट� व शत�चा समावेश असल्यास खात्यांच्या 
आचरणासाठ�चे हे �नयम समपर्क असतील. 

 
1. व्याख्या: 

अट�ंमध्ये सवर् ठळक शब्द आ�ण वाक्प्रचारांचा अथर् येथे नमूद केलेला 
आहे जोपय�त अन्यथा सू�चत केले जात नाह�. या व्याख्यांच्या पल�कड,े 
बँकेच्या सामान्य व्यवसाय अट�ंची व्याख्या लागू होईल:  

 
1.1 "खाते" मध्ये सवर् �वद्यमान, नवीन आ�ण भ�वष्य (ज्यात 

कोणत्याह� बदललेल्या �कंवा प�रवत�त स्वरूपापुरते मयार्�दत  

नाह�) खाते समा�वष्ट आहे, (कोणत्याह� स्वरूपात समा�वष्ट  
आहे परंतु सामान्य बँ�कंगपुरते �कंवा कोणत्याह� प्रकारचे बँ�कंग 
�कंवा �व�ीय संबंध मयार्�दत नाह�), जे ब�केत धारण केलेले, 
चालवलेले आ�ण / �कंवा एकट्याने आ�ण / �कंवा संयुक्तपणे 

व्यवहार केलेले. 
 

1.2 "अल्टरनेट चॅनेल्स" मध्ये (जर� मयार्�दत नसले तर�)  ए.ट�.एम; 
फोन (फॅक्ससह); इंटरनेट;  पी.ओ.एस यांचा समावेश आहे. 

 
1.3 "अ�धकृत स्वा�र�कतार्" म्हणजे अशा गैर-वैयिक्तक ग्राहकाने 

प्रदान केलेल्या अ�धकारांनुसार आ�ण / �कंवा लागू कायद्यांनुसार 
खाती / प्रवेश सेवा चाल�वण्यासाठ� अ-वैयिक्तक ग्राहकांद्वारे 
स्पष्टपणे अ�धकृत केलेल� व्यक्ती.  

 
1.4 "बँक सुट्ट�" म्हणजे �नगो�शएबल इन्स्�म�ट्स अॅक्ट, 1881 

अंतगर्त घो�षत केल्याप्रमाणे सवर् र�ववार, राष्ट्र�य सुट्ट्या आ�ण 
सावर्ज�नक सुट्ट्या, जर� बँक �कंवा त्याच्या  कोणत्याह� शाखा 
सुरू होऊ शकतात ते �दवस. 

 
1.5 "सी.आय.डी" म्हणजे ग्राहक ओळख क्रमांक. 

 
1.6 “एफ.ई.डी.ए.ई" म्हणजे फॉरेन एक्स्च�ज डीलसर् असो�सएशन ऑफ 

इं�डया. 
1.7 'जी.ओ.आय' म्हणजे भारत सरकार. 

 
1.8 "डोअरस्टेप बँ�कंग सिव्हर्सेस- यात रोख �वतरण सेवा, रोख 

रक्कम �पकअप, धनादेश आ�ण कागदपते्र �पक-अप / �ड�लव्हर�, 
परक�य चलन �वतरण / �पक-अप �कंवा ब�केने  त्याच्या एकमेव 
�ववेकबुद्धीने ऑफर केलेल्या इतर कोणत्याह�  सेवा यांचा 
समावेश आहे 

1.9 "संयुक्त खाते" म्हणजे एकापे�ा जास्त वैयिक्तक ग्राहकांद्वारे 



धारण केलेले खाते. 
 

1.10 इंटरनेट बँ�कंग म्हणजे ब�केने देऊ केलेल्या सु�वधा,  त्याच्या 
एकमेव �ववेकबुद्धीने, �व�वध व्यवहार करण्यासाठ� �कंवा 
इंटरनेटवरून मा�हतीचा लाभ घेण्यासाठ�. 

 
1.11 एन.आर.आय.  म्हणजे परक�य चलन व्यवस्थापन 1999 

कायद्यांतगर्त प�रभा�षत केल्याप्रमाणे अ�नवासी भारतीय.  आ�ण 
/ �कंवा  संबं�धत �नयम आ�ण �नयमावल� जी.ओ.आय  आ�ण  
/ �कंवा आर.बी.आय ने तयार केले आहेत. 

 
1.12 ओ.सी.एस म्हणजे परदेशी चलन व्यवस्थापन 1999 

कायद्यांतगर्त प�रभा�षत केल्याप्रमाणे, ओव्हरसीज कॉप�रेट बॉडी.  
आ�ण / �कंवा जी.ओ.आय आ�ण/�कंवा आर.बी.आय ने  तयार 
केलेले  संबं�धत �नयम आ�ण कायदे. 

1.13 ऑपरे�टगं जनादेश म्हणजे बँकेत खाते उघडताना ग्राहकाने 
�न�दर्ष्ट केल्याप्रमाणे खाते वापरण्याची पद्धत आ�ण कदा�चत 
ब�केने �व�हत केलेल्या पद्धतीने ग्राहकाने वेळोवेळी बदल केला.   

 
1.14 पासवडर् चा अथर् असा आहे क� आ�ण कोणताह� यादृिच्छकपणे 

व्युत्पन्न केलेला गुप्त आ�ण गोपनीय कोड समा�वष्ट आहे, जो 
ब�केन ेग्राहकाला वाटप केला आहे आ�ण / �कंवा ग्राहकाने 
�नवडलेला आ�ण / �कंवा नंतर ग्राहकाने बदलला आहे त्याच्या 
�नवडीनुसार, खाते चालवण्यासाठ� करण्यासाठ�  आ�ण / �कंवा 
�वशेषत: वैकिल्पक चॅनेलद्वारे जसे क� इंटरनेट बँ�कंगच्या 

माध्यमातून �न�दर्ष्ट सेवांचा लाभ घेण्यासाठ�. 
 

1.15 देयक सूचना म्हणजे ग्राहकाच्या खात्यातून दसुर्या ग्राहकाच्या 
इतर कोणत्याह� खात्यात �कंवा ग्राहकाच्या इतर कोणत्याह� 
बँकेतील खात्यात पैसे हस्तांत�रत करण्यासाठ� ग्राहकाने �दलेल्या 
सूचना अशी बँक �कंवा व्यापार� आस्थापनेला.   

 
1.16 वैयिक्तक ओळख क्रमांक (पी.आय.एन)" याचा अथर् असा आहे 

आ�ण त्यात कोणताह� यादृिच्छकपणे व्युत्पन्न केलेला गुप्त 
आ�ण गोपनीय कोड समा�वष्ट आहे, जो ब�केने ग्राहकाला �दला 
आहे आ�ण / �कंवा  ग्राहकाद्वारे �नवडलेला आ�ण / �कंवा नंतर 
बदलला आहे ग्राहक त्याच्या �नवडीनुसार, खाते  ऑपरेट 
करण्यासाठ� आ�ण / �कंवा त्याद्वारे �न�दर्ष्ट सेवा वैकिल्पक 
चॅनल्सद्वारे प्राप्त करण्यासाठ�. 

 
1.17 पी.आय.ओ- म्हणजे परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999  



अंतगर्त प�रभा�षत केल्याप्रमाणे भारतीय वंशाची व्यक्ती  आ�ण 
/ �कंवा  जी.ओ.आय आ�ण / �कंवा आर.बी.आय ने तयार केलेले 
संबं�धत �नयम आ�ण कायदे. 

 
1.18 पगार� खाते म्हणजे ग्राहकाच्या नावावर त्याच्या नोकर�मुळे 

उघडलेले खाते एखाद्या संस्थेकडे ("एम्प्लॉयर") ज्याच्याबरोबर 
त्या संदभार्त बँकेची व्यवस्था आहे.   

 
1.19 सुर��त मेल म्हणजे इंटरनेट बँ�कंग सेवेचा लाभ घेणार्या 

ग्राहकांनी बँकेच्या वेबसाइटवर लॉग इन केल्यानंतर त्यांना ई-मेल 
सु�वधा उपलब्ध आहे. 

 
1.20 सेवांमध्ये पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवा समा�वष्ट आहेत; डोअरस्टेप 

बँ�कंग सेवा; ड्रॉप बॉक् स सेवा �कंवा इतर कोणतीह� सेवा, जसे 
क� ब�केने वेळोवेळी, स्वतःच्या �ववेकबुद्धीनुसार, सवर् �कंवा काह� 
ग्राहकांना संपूणर्पणे �कंवा काह� अंशी ऑफर केले आहे. 

 
1.21 पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवा म्हणजे, �व�वध व्यवहार करण्यासाठ� 

�कंवा मा�हतीचा लाभ घेण्यासाठ�, फोन बँ�कंग, इंटरनेट बँ�कंग, 
ग्लोबल डे�बट काडर् आ�ण एट�एम नेटवकर् सह, परंतु त्यापुरते 
मयार्�दत नसलेल्या पयार्यी चॅनेलवर, बँकेने स्वत:च्या 
�ववेकबुद्धीनुसार �दलेल्या सु�वधा �कंवा सेवा. 

 
1.22 स्थायी सूचना म्हणजे ग्राहकाने बँकेला �न�दर्ष्ट केलेल्या 

पद्धतीने �दलेल्या ड�ेबट सूचना आहेत, ज्या ग्राहकाने �न�दर्ष्ट 
केलेल्या कालावधीत भ�वष्यातील तारखांना अंमलात आणल्या 
पा�हजेत एका ठरा�वक अंतराने �कंवा ग्राहकाने �न�दर्ष्ट केलेला 
कायर्क्रम घडल्यानंतर. 

 
1.23  वापरकतार्नाव �कंवा वापरकतार् 10 चा अथर् आ�ण त्यात कोड 

समा�वष्ट आहे, जो बँकेने खाते चालवण्यासाठ� आ�ण / �कंवा 
�न�दर्ष्ट इंटरनेट बँ�कंग सेवेचा लाभ घेण्यासाठ� ग्राहकाला �दले 
आहे.  

 
1.24 कामाचे �दवस म्हणजे असे �दवस, ज्या �दवशी बँकेला सुट्ट� 

नसते. 
 

2. डाउनगे्रड 
जर ब�केने ग्राहकाला कोणत्याह� वेळी �वशेषा�धकार प्राप्त / खाजगी 
बँ�कंग दजार् �दला असेल तर, ग्राहक याद्वारे बँकेला त्याला डाउनगे्रड   
करण्यास अ�धकृत करतो "खाजगी बँ�कंग ग्राहक" दसुर्या िस्थतीचा 
दजार्, जर तो ब�केने वेळोवेळी प�रभा�षत आ�ण संप्रेषण केल्याप्रमाणे 



संबंध / सरासर� �तमाह� �शल्लक आवश्यकता राखण्यास स�म 
नसेल तर. अशा प�रिस्थतीत, ग्राहक बँकेला असे अ�धकृत करतो: (i) 
त्याच्या खात्याचा बचत खात्याचा प्रकार बदला, ज्यासाठ� �भन्न 
सरासर� तै्रमा�सक �शल्लक आवश्यकता असू शकते, आ�ण शुल्काचे 
वेगळे वेळापत्रक लागू होऊ शकते. (ii) "खाजगी बँ�कंग"   खातेधारक 
म्हणून त्याला उपलब्ध असलेले सवर् �वशेषा�धकार बंद करणे, ब�केने 
प�रभा�षत केल्याप्रमाणे, वेळोवेळी. 
ग्राहक हेह� मान्य करतो क�, त्याच्याकडून पुढे कोणतीह� त�डी/लेखी 
मान्यता न घेता आ�ण त्याला कोणताह� पूवर्सं�ापन न पाठवता वर 
नमूद केलेल� कायर्वाह� करण्याचा अ�धकार बँकेला असेल. 

 
3. संयुक्त खाती 

संयुक्त खात्यांच्या बाबतीत, येथील सवर् तरतुद� सवर् ग्राहकांना लागू 
होतील. संयुक्त खात्याचे सवर् धारक संयुक्त खात्याच्या वापरातून 
उद्भवलेल्या सवर् कृती, वगळणे आ�ण व्यवहारांसाठ� संयुक्तपणे 
आ�ण स्वतंत्रपणे बांधील असतील, ऑपरे�टगं आदेशाची पवार् न 
करता. 
संप्रेषण, ज्यामध्ये खाते �ववरणाचा समावेश आहे, परंतु त्यापुरते 
मयार्�दत नाह�, संयुक्त खात्यांच्या संबंधात, प्रथम उल्लेख केलेल्या 
खातेधारकाच्या संपकार्च्या प�यावर पाठवले जातील. अशा 
प�रिस्थतीत, असे सवर् संप्रेषण संयुक्त खाते धारकांना प्राप्त झाले 
आहे असे मानले जाईल. 
बँक ग्राहकाच्या कोणत्याह� संयुक्त खात्यात जमा असलेल� संपूणर् 
रक्कम अशा खात्याच्या कोणत्याह� धारकाच्या थकबाक�साठ� वजावट 
करण्याचा अ�धकार नेहमीच असेल. कोणत्याह� धारकाने खात्यातून 
पैसे भरण्यास मनाई केल्यास. सवर् धारक/उत्पन्न झालेल्या 
व्यक्तींकडून सोडल्या�शवाय खात्यातून कोणतीह� रक्कम �दल� 
जाणार नाह�. 
संयुक्त मुदत ठेव खाती केवळ अशा खात्याच्या सवर् धारकांद्वारे 
संयुक्तपणे चाल�वल� जाऊ शकतात. हे स्पष्ट केले आहे क� खाते 
चालवणे याचा अथर् आ�ण मयार्दे�शवाय समावेश असावा. (ए) अकाल� 
बंद करणे (आं�शक �कंवा संपूणर्); (बी) मुदतसमाप्ती सूचना स्वयं 
नूतनीकरणातून एकल मुदतसमाप्तीमध्ये बदलणे आ�ण त्याउलट 
(सी) मुदतपूवर् नूतनीकरण; (डी) खात्यात पत वरून पुनगु�तवणूक 
करण्यासाठ� व्याज रचनेच्या �नद�शांमध्ये बदल आ�ण त्याउलट 
(ई)मुद्दलेच्या रचनेच्या �नद�शांमध्ये पतमधून खात्यात धनादेशाद्वारे 
पेम�ट करण्यासाठ� आ�ण त्याउलट बदल. जर खातेदारांनी कायार्देश 
�दलेला असेल, तर बँक स्वतःच्या �ववेकबुद्धीनुसार कोणत्याह� 
खातेदाराच्या संचालन आदेशाच्या आधारे वर�ल सवर् �कंवा कोणत्याह� 
व्यवहारांना परवानगी देऊ शकते. जर व्यवहाराची प्र�क्रया एकाच 
स्वा�र�वर आधा�रत असेल, तर ती सवर् संयुक्त खातेधारकांसाठ� 
बंधनकारक असेल. 



4. गैर-वैयिक्तक खाती 
गैर-वैयिक्तक संस्थांकडे असलेल� खाती त्यांना लागू असलेल्या 
कायद्यांनुसार आ�ण कायर् हुकूम �कंवा आ�ानुसार �कंवा बँकेच्या 
आवश्यकतेनुसार अ�धकृत स्वा�र�द्वारे चाल�वल�  जातील. 

 
5. �वदेशी चलन/ अ�नवासी खाती 

परक�य चलनाचे नामां�कत खाते (खाते) र�हवासी / अ�नवासी आ�ण 
�बगर-�नवासींचे रुपयाचे मूल्यप्राप्त खाते आर.बी.आय / जी.ओ.आय 
च्या  �नयमांद्वारे शा�सत केले जाईल आ�ण अट�ंशी संघषर् झाल्यास 
हे �नयम प्रच�लत असतील. 

 
6. अ�नवासी भारतीय (एन.आर.आय) 

अ�नवासी भारतीय ग्राहकाने असे वचन �दले आहे क�, तो (i) 
कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठ� भारतात परत येण्या�वषयी कळवेल;  (ii) 
एन.आर.ई / एन.आर.ओ �कंवा आर.बी.आय ने वेळोवेळी घालून 
�दलेल्या इतर कोणत्याह� लागू योजनेचे पालन करा, (iii) या उद्देशाने 
एन.आर.ओ / एन.आर.ई खात्यांमध्ये ड�ेबट झाल्यास सु�निश्चत करा 
भारतातील गंुतवणूक आ�ण गंुतवणूक�च्या �वक्र�च्या उत्पन्नाचे 
प्र�त�न�धत्व करणार� के्र�डट्स, अशी गंुतवणूक / �नगु�तवणूक 
आर.बी.आय च्या सवर्साधारण �कंवा �व�शष्ट परवानगीद्वारे केल� 
जाईल. 
अ�नवासी भारतीय ग्राहक लागू कायद्यांचे त्याच्याकडून पालन न करणे 
याद्वारे बँकेला कोणतेह� नुकसान, दावे, खचर्, शुल्क आ�ण  बँकेकडून 
उद्भवणार्या �कंवा त्याच्या कारणास्तव सहन केल्या जाणार्या 
खचार्�वरूद्ध नुकसान भरपाई देण्यास सहमत आहे.  

 
7. डॉइश ब�क प्री�मयम पेरोल खाते 

ग्राहक हे मान्य करतो आ�ण सहमत आहे क�, त्याच्या डॉइश बँक 
प्री�मयम पेरोल खात्याच्या संदभार्त, बँकेच्या एकमेव �ववेकबुद्धीनुसार;  
(i) तो कदा�चत एम्प्लॉयर बरोबरच्या नोकर�च्या मुदतीत काह� सु�वधा 
�मळवण्याचा हक्कदार असेल;  (ii) डॉइश बँक प्री�मयम पेरोल 
खात्यासंदभार्त कोणत्याह� सु�वधा पूणर्पणे �कंवा अंशतः बंद केल्या 
जाऊ शकतात; (iii) डॉइश बँक प्री�मयम पेरोल खाते  कदा�चत बंद 
होऊ शकते जर एम्प्लॉयरद्वारे �न�दर्ष्ट कालावधीसाठ� कोणतीह� 
रक्कम जमा केल� गेल� नाह� आ�ण / �कंवा एम्प्लॉयरच्या 
सूचनेनुसार  आ�ण / �कंवा जर ग्राहक कोणत्याह� कारणास्तव 
एम्प्लॉयरच्या सेवेत असणे थांबवतो. ग्राहक याद्वारे अप�रवतर्नीयपणे 
आ�ण �बनशतर्पणे एम्प्लॉयरच्या �वनंतीनुसार बँकेला  के्र�डट  ड�ेबट / 
�रव्हसर्लद्वारे  पुनप्रार्प्त करण्यासाठ�, के्र�डटद्वारे जमा केलेल� 
कोणतीह� अ�त�रक्त रक्कम आ�ण / �कंवा त्यावर अ�धकृत करतो 
एम्प्लॉयरच्या त्याच्या खात्यात सूचना, त्याचा कोणताह� संदभर् �कंवा 
आधार न घेता.  
येथे नमूद केलेल्या कोणत्याह� कृत्यासाठ� बँकेला जबाबदार धरले 
जाणार नाह� �कंवा उ�रदायी ठरवले जाणार नाह�. 



 
8. मुदत ठेवी (ट�.डी) 

बँकेद्वारे ट�डी उघडता येणार� �कमान रक्कम आ�ण मुदत आ�ण 
त्यावर�ल व्याज बँकेकडून वेळोवेळी सू�चत केले जाईल. 
ट�.डी ची प्रभावी तार�ख ह� तार�ख असेल ज्या �दवशी ग्राहक/ठेवीदार 
बँकेत रोख रक्कम जमा करतात �कंवा बँकेत जमा केलेला धनादेश 
ज्या तारखेला प्राप्त झाला �कंवा इंटरनेट बँ�कंगवर �नधी हस्तांतरण 
प्रभावी झाले असेल, ती तार�ख असेल. 
ग्राहक सहमत आहे क� मुदत ठेवीच्या मुदतपूत�वर, �नधीची व्यवस्था 
लावण्याबाबत लेखी सूचना नसताना, बँकेला �तच्या �ववेकबुद्धीनुसार 
ठेवींचे नूतनीकरण करण्याचा अ�धकार आहे आ�ण त्यावर जमा 
झालेल्या व्याजासह त्याच अट�ंवर ज्या अट�ंवर मुदत संपलेल� ट�.डी 
आहे. प्रच�लत व्याजदर. एकापे�ा जास्त ग्राहकांच्या नावाने ट�.डी जार� 
केला असल्यास, नूतनीकरणाच्या सूचना �कमान एका ग्राहकाने �दल्या 
पा�हजेत. 
जर ग्राहकाने त्याच्या स्वा�र� केलेल्या लेखी �वनंतीद्वारे बँकेला अजर् 
केला तरच ट�.डी च्या अट� कदा�चत बदलल्या �कंवा सुधा�रत केल्या 
जाऊ शकतात; �कंवा संयुक्त ट�.डी च्या बाबतीत - जर सवर् संयुक्त 
खातेधारकांनी स्वा�र� केलेला लेखी अजर् बँकेकडे �कमान सात �दवस 
अगोदर दाखल केला असेल. 
तथा�प, अशा अट�ंमध्ये बदल करायचा क� बदलायचा याचा संपूणर् 
�नणर्य बँकेकडे असेल. 
बँकेच्या �ववेकबुद्धीनुसार आ�ण बँकेने वेळोवेळी �व�हत केलेले 
शुल्क/दंड यावर ट�.डी चे अकाल� खं�डत करण्याची परवानगी �दल� 
जाईल. ग्राहक सहमत आहे क� जर बँकेने मुदती ठेवी वेळेपूव� खं�डत 
करण्याची परवानगी �दल� तर आधीच भरलेल्या व्याजाची वसुल� 
कदा�चत ट�.डी च्या उत्पन्नातून वसूल केल� जाईल. अशा वेळेपूव� 
खं�डत होण्यासाठ� सवर् संयुक्त खातेधारकांची स्वा�र� आवश्यक आहे, 
कायार्च्या आदेशाची पवार् न करता. 
�कमान दोन म�हन्यांच्या कालावधीसाठ� बँकेकडे ठेवी ठेवण्याच्या 
अधीन असलेल्या पुनगु�तवणूक ठेवींच्या बाबतीत ट�.डी वर�ल व्याज 
तै्रमा�सक �वश्रांतीवर चक्रवाढ होईल. आर.बी.आय च्या �नद�शांनुसार 
ट�.डी वर व्याज सवलतीच्या व्याज दरांवर एक चतुथा�श पे�ा कमी 
कालावधीसाठ� �दले जाऊ शकते. 

 
9. �वशेष प्रकारची खाती : 

9.1 संयुक्त खाते 
अनेक खातेधारकांसाठ� संयुक्त खाते देखील उघडले जाऊ शकते. 
खात्यामागील दाव्याबद्दलचे स्वभाव, �वशेषत: ते बंद करणे  
आ�ण स्वा�र�  करण्याचे अ�धकार देणे, केवळ सवर् 
खातेदारांद्वारे केले जाऊ शकते संयुक्तपणे. प्रत्येक     
खातेधारक कदा�चत वैयिक्तक प्रकरणात अ�धकृत प्र�त�नधीद्वारे 



प्र�त�न�धत्व  करतो. 
खातेधारक खात्यामुळे उद्भवणार्या सवर् जबाबदार्यांसाठ�   
संयुक्तपणे आ�ण अनेक वेळा जबाबदार असतील. 
स्वा�र� करण्याचे अ�धकार कदा�चत प्रत्येक वैयिक्तक संयुक्त 
खातेधारकाद्वारे रद्द केले जाऊ शकतात. 

 
9.2 परक�य चलन खाते 

जर ब�केने ग्राहकांसाठ� परक�य चलन खाते सु�वधा ठेवल� असेल, 
तर संबं�धत परक�य चलनातील हस्तांतरण अशा खात्यात जमा 
केले जाईल, जोपय�त  �भन्न हस्तांतरण सूचना �दल� गेल� नाह�. 
जर कोणतेह� परक�य चलन खाते अिस्त�वात नसेल तर, बँकेला 
परक�य चलनाची रक्कम राष्ट्र�य चलनात जमा करण्याचा हक्क 
असेल, जोपय�त ग्राहकाने या �वपर�त स्पष्ट सूचना �दल� असेल 
तोपय�त. ज्या �दवशी परक�य चलनातील रक्कम बँकेच्या 
ताब्यात असेल आ�ण कदा�चत त्याद्वारे वापरल� जाईल त्या 
�दवसाच्या रूपांतरण दरान ेह� रक्कम रूपांत�रत केल� जाईल. 
परक�य चलनातील पत �शल्लक असलेल्या धारकांनी कोणतेह� 
आ�ण सवर् आ�थर्क आ�ण कायदेशीर प�रणाम आ�ण तोटा / 
नुकसान सहन केले पा�हजे (ज्यात �व�नमय दरात होणार्या 
नुकसानीचा समावेश आहे) भारत आ�ण परदेशातील ब�केने धारण 
केलेल्या संबं�धत चलनातील एकूण पत �शल्लकवर प�रणाम 
करणे जे प�रिस्थती �कंवा घटनांमुळे होते ज्यासाठ� बँक 
जबाबदार नाह�. 

 
10.  वक�ल/आ�ा धारक 

जर ग्राहकाला खाते चालवण् यासाठ� मुखत्यारपत्राची �नयुक्ती करायची 
असेल �कंवा त्याच्या वतीने सेवांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याने 
र�तसर नोटर�कृत मुखत्यारनामा/आदेशपत्राची प्रमा�णत खर� प्रत 
बँकेकडे पाठवावी (बँकेने मंजूर केलेल्या स्वरूपात) पडताळणीच्या 
हेतूने मूळसह. बँक �तच्या पूणर् �ववेकबुद्धीनुसार असा 
मुखत्यारनामा/आदेशपत्र स्वीकारू शकते आ�ण अशा 
मुखत्यारनामा/आ�ा धारकाला बँकेला मान्य असेल त्या पद्धतीने 
खाते चालवण्यास �कंवा ग्राहकाच्या वतीने सेवांचा लाभ घेण्यासाठ� 
परवानगी देऊ शकते. मुखत्यारनामा रद्द केल् यास, ग्राहकाने तत्काळ 
बँकेला अशा �नरस्तीकरणाची लेखी मा�हती द्यावी आ�ण 
रद्द�करणाच्या समथर्नाथर् कागदपते्र सादर करावीत. 

 
11. प�ा 

बँक ग्राहकाला सवर् संप्रेषणे, पत्रव्यवहार, खाते �ववरण, धनादेश,  बुक्स, 
ड्राफ्ट्स इ., अपवादात्मक प�रिस्थती वगळता, बँकेच्या �ववेकबुद्धीनुसार 
संपकार्च्या प�यावर पाठवेल. 
ग्राहकाने आपल्या संपकार्चा प�ा/न�दणीकृत प�यात कोणताह� बदल  



लेखी स्वरूपात बँकेला त्व�रत कळवणे आवश्यक आहे. तथा�प, जर 
काह� असेल तर, न�दणीकृत प�ा संपकार्चा प�ा म्हणून धरला जाईल 
�कंवा त्याउलट संप्रेषण बँकेला स्वीकाराहर् इतर कोणत्याह�  पद्धतीने 
पाठ�वले जाऊ शकते. कोणत्याह� प�याचा बदल हा खात्यांना लागू 
होईल ग्राहक ज्यामध्ये तो एकमेव �कंवा प्राथ�मक धारक आहे, 
जोपय�त अन्यथा सू�चत केला जात नाह�. संयुक्त कायार्च्या 
आदेशासह संयुक्त खात्याच्या बाबतीत समपकर्  / न�दणीकृत प�यामध्ये 
कोणताह� बदल केला जाणार नाह� जोपय�त सवर् धारकांद्वारे कळ�वले 
जात नाह�. 
कोणत्याह�  कारणास्तव ग्राहकाला अशा प�यावर ब�केने पोस्ट केलेला 
/ कु�रअर केलेला कोणताह� मेल प्राप्त झाला नाह� तर बँक जबाबदार 
राहणार नाह�. पोस्ट  केलेल्या / कु�रअर एजन्सीची चूक (परंतु 
मयार्�दत नाह�) कारणांमध्ये, �दलेल्या प�यावर मेल �वत�रत केले 
जात आहेत परंतु ग्राहक आ�ण / �कंवा मेलद्वारे प्राप्त होत नाह�त 
ग्राहक तेथे उपलब्ध नसल्यामुळे �दलेल्या प�यावर �वत�रत     केले 
जात नाह�. टपालाची �ड�लव्हर� न झाल्यास �कंवा न �मळाल्यास, 
बँक जबाबदार राहणार नाह� �कंवा तीच पुन्हा �ड�लव्हर� जबाबदार 
राहणार नाह�.  

 
12. ग्राहकाद्वारे संप्रेषण 

ग्राहकान ेकेवळ �न�दर्ष्ट केलेल्या पद्धतीद्वारेच बँकेशी संवाद साधला 
पा�हजे आ�ण इतर कोणत्याह� प्रकारे नाह�. बँक इतर कोणत्याह� 
माध्यमातून प्राप्त झालेल्या संप्रेषणास बांधील नाह�.  �वशेषतः, जर 
फोन �कंवा ई-मेलद्वारे �व�शष्ट प्रकारच्या व्यवहार �वनंत्यांना 
परवानगी नसेल तर. तोच वापरू नये. ग्राहकाने  तात्काळ अमलात 
आणवायच्या सूचनांसाठ� सुर��त टपाल वापरू नये, उदा.  धनादेश 
�कंवा काडर्ची हॉट-�लिस्टंग थांबवा. सवर् संप्रेषण लेखी �कंवा अन्यथा 
केवळ तेव्हाच वैध असेल जेव्हा त ेबँकेने �व�हत नमुन्यात 
(असल्यास) पाठ�वले असेल. 

 
13. बँकेला सूचना 

बँकेला �दलेल्या सवर् सूचनांचे अशा वेळेत पालन केले जाईल, जसे क� 
सूचना प्राप्त होण्याच्या वेळी बँकेने सल्ला �दला असेल आ�ण लागू 
असलेल्या कायद्यांद्वारे अनु�ेय आहे. 
ग्राहकाने प्राप्त केलेल्या सूचना बँक त्यावर कायर् करण्यापूव� केव्हाह� 
उलटल्या जाऊ शकतात. जर ब�केने त्यावर कायर्वाह� करण्यापूव� अशा 
उलटसुलट सूचना देण्यात अपयशी ठरल्यास ग्राहकाने केलेल्या 
कोणत्याह� तोट्यासाठ� / उ�रदा�यत्वासाठ� बँक जबाबदार राहणार 
नाह�. इंटरनेट बँ�कंगवर ग्राहकाने थेट प्रभा�वत केलेला कोणताह� 
व्यवहार उलट केला जाऊ शकत नाह�. 

ग्राहकाच्या खात्यातून रोख रक्कम काढण्याच्या �वनंतीचा आदर 
करण्यास बँक नकार देऊ शकते �कंवा इतर कोणत्याह� �वनंतीची पूतर्ता 



करण्यास नकार देऊ शकत ेजर  (i) द्वारे आवश्यक आहे असे त्यांना 
वाटत  असेल तर  तसे करण्याचा कायदा;  (ii) ह� रक्कम 
अवाजवीपणे मोठ� आहे;  (iii) बँकेच्या मनात वाजवी संशय  �नमार्ण 
करतो; (iv) �वनंतीचा आदर केल्याने बँकेला नाहक त्रास होऊ शकतो.  
�कंवा (v) सुर�ा जोखीम आ�ण  बँक अशा नकाराची कारणे ग्राहकाला 
कळवू शकते. 

 
14. सुट्ट�च्या �दवशी प्र�क्रया  

ब�केच्या सुट्ट�च्या �दवशी �कंवा व्यवसायाच्या तासांनंतरचे कोणतेह� 
व्यवहार खात्यात, ब�केच्या एकमेव �ववेकबुद्धीनुसार दशर्�वले जातील, 
जसे क� पुढ�ल कामकाजाच्या �दवशी झाले  आहेत आ�ण  
व्यवहाराचा वास्त�वक �दवस नाह� आ�ण अशा रकमेवर�ल सवर् 
वजावट /आं�गक वाढ अशा कायार्च्या �दवसानुसार वजा / जमा केल� 
जाईल. ग्राहकाने केलेल्या व्याजाच्या /  देयतेच्या  कोणत्याह� 
नुकसानीसाठ� बँक जबाबदार राहणार नाह� ज्यात धनादेश परत करणे, 
अशा व्यवहारामुळे उद्भवणार्या व्याजाचे नुकसान दशर्�वले जात नाह� 
यासह परंतु मयार्�दत नाह� ज्या �दवशी प्रत्य�ात तेच  घडले.  
एफ.सी.एन.आर प्लेसम�टसह परंतु मयार्�दत नसलेल्या कोणत्याह� 
व्यवहारासाठ� �व�नमय दर पुढ�ल कायार्च्या �दवसानुसार 
आवश्यकतांच्या अधीन राहून बँक �नधार्�रत / लागू केलेल्या दरांच्या 
आधारावर लागू केला जाईल �कंवा   अन्यथा आर.बी.आय द्वारे लागू 
केले जाऊ शकते. 

 
15. नाव जोडणे �कंवा हट�वणे 

कोणत्याह� खात्याच्या संदभार्त, जर धारकाचे नाव जोडले �कंवा 
हटवायचे असेल तर, सध्याचा ग्राहक आ�ण प्रस्ता�वत ग्राहक �ल�खत 
स्वरूपात अजर् करतील बँकेला आवश्यक त्या पद्धतीने बँक आ�ण 
बँकेला आवश्यक असलेल�  अशी मा�हती आ�ण कागदपते्र प्रदान 
करेल. 

 
16. मतृ्यू �कंवा अकायर्�मता 

बँ�कंग कंपनी (नामांकन) �नयम, 1985 सह लागू कायद्यांनुसार 
नामांकन सु�वधा उपलब्ध आहे. खाते उघडताना ग्राहकाला 
नाम�नद��शत करण्याचा सल्ला �दला जातो. 
संयुक्त खात्यांच्या बाबतीत �कंवा गैर-वैयिक्तक खात्याच्या बाबतीत, 
ग्राहक सहमत आहे आ�ण कोणत्याह� संयुक्त खातेदाराचा �कंवा 
खात्याचा अ�धकृत स्वा�र� करणारा, कदा�चत मतृ्यू झाल्यास �कंवा 
न्यायालयाने अ�म घो�षत केल्यास बँकेला त्व�रत सू�चत करण्याचे 
वचन देतो �कंवा इतर कोणतेह� स�म अ�धकार�. बँक खात्यावर 
धारण ठेवू शकते आ�ण कोणत्याह� खातेधारकाचा मतृ्यू झाल्यावर 
�कंवा अ�म घो�षत केल्यावर �कंवा त्याच्या कामकाजावर �नब�ध 
लादल्यावर सवर् कामकाज थांबवू शकते, जर� बँक अशा खात्यांवर 



शुल्क आकारणे सुरू ठेवू शकते आ�ण देय असलेल्या रकमेवर दावा 
करू शकते. कोणत्याह� बँकर धारणा�धकाराखाल� �कंवा अन्यथा. जर 
ग्राहकाने नामांकन सु�वधेचा लाभ घेतला असेल तर, बँकेच्या 
आदेशाद्वारे �वशेषत: प्र�तबं�धत केल्या�शवाय, संबं�धत वेळी बँकेने 
�न�दर्ष्ट केलेल्या अट� व शत�वर नाम�नद��शत व्यक्तीला पेम�ट करून 
बँक �तच्या दा�यत्वातून मुक्त होईल. कोटर्. कोणत्याह� नाम�नद��शत 
व्यक्तीच्या अनुपिस्थतीत, खातेदाराच्या समाधानासाठ� उ�रा�धकार�ची 
ओळख आ�ण अ�धकारपते्र स्था�पत करेपय�त बँक खात्यातील 
कोणताह� आ�ण सवर् �नधी राखून ठेवू शकते, ज्यामध्ये इच्छापत्र 
�कंवा इतर कोणत्याह� उ�रा�धकाराच्या प्रमाणपत्राचा/मतृ्यूपत्रप्रमाणाचा 
आग्रह समा�वष्ट असू शकतो. सध्या लागू असलेल्या कायद्याला 
आवश्यक असलेले इतर पुरावे. खाते बंद केले जाईल आ�ण त्याची 
�शल्लक हयात असलेल्या खातेधारकास �दल� जाईल. प्रथम नमूद 
केलेल्या खातेदाराव्य�त�रक्त खातेधारकाच्या मतृ्यूनंतर, खाते हयात 
असलेल्या खातेदाराच्या नावाने चालू राह�ल. 

17. खाते बंद/सेवा बंद 
बँक, त्याच्या पूणर् �ववेकबुद्धीने, कोणतेह� खाते  बंद करू शकते 
�कंवा 7 (सात) �दवस देऊन कोणत्याह� सेवा समाप्त करू शकते' 
कोणतेह� कारण देऊन/न देता ग्राहकाला नोट�स. वर�ल गोष्ट� 
असूनह�, ग्राहक हे मान्य करतो आ�ण सहमत आहे क� बँक 
कोणत्याह� वेळी सूचना न देता ह� बँक   कोणत्याह� वेळी नोट�स न 
देता करू शकते कारण बँकांच्या �नरपे� �ववेकबुद्धीतील 
प�रिस्थतीसाठ� सेवा बंद करणे, बंद करणे / बदलणे / रद्द करणे / 
समाप्त करणे आवश्यक असू शकते, जर ब�केन ेअसे मत आहे क� सेवा 
सुरू ठेवणे हे बँकेच्या �हताच्या दृष्ट�ने पूवर्ग्रहद�ूषत आहे. खाते बंद 
केल्यामुळे �कंवा सेवांच्या समाप्तीमुळे उद्भवणार्या कोणत्याह� 
प�रणामांसाठ� बँकेला जबाबदार धरले जाणार नाह�. 
बँक आपल्या �ववेकबुद्धीने, आ�ण वर�ल गोष्ट�ं�वषयी पूवर्ग्रह न 
बाळगता आ�ण त्याव्य�त�रक्त अशा व्यक्तीचे धनादेश असल्यास 
चालू, बचत �कंवा ओव्हरड्राफ्ट खाते असलेल्या व्यक्तीचे खाते बंद 
करू शकते एक कोट� रुपये आ�ण त्याहून अ�धक मूल्यवान रुपये   
त्या खात्यात पुरेसा �नधी नसल्यामुळे  आ�थर्क वषार्त चार �कंवा 
त्याहून अ�धक वेळा अमान्य झाला आहे. तथा�प, बँक अशा व्यक्तीस 
नोट�स बजावेल ज्यांचे खाते बंद  होऊ शकते, �तसर्या धनादेशाचा 
अनादर केल्यानंतर. ग्राहक आपले खाते बंद करू शकतो �कंवा 
कोणत्याह� सेवांचा लाभ केव्हाह�  बंद करू  शकतो. 
जोपय�त ग्राहकान ेबँकेला देय असलेले सवर् शुल्क पूणर् भरले नाह�  
तोपय�त खाते बंद करण्यास नकार देण्याचा अ�धकार बँकेला असेल.   
बँक ग्राहकाला त्याचे खाते कोणत्या तारखेला बंद केले जाईल आ�ण 
सेवा बंद केल� जाईल याची सूचना देऊ शकत.े कोणतेह� खाते बंद 
केल्यावर, अशा खात्याशी  संबं�धत सेवा आपोआप समाप्त केले 
जाईल. खाते बंद करताना ग्राहक  बँकेत परत येईल आ�ण / �कंवा  



सवर् न वापरलेल्या धनादेश / काडर् / डीमॅट सूचना िस्लप्स, लागू 
केल्याप्रमाणे, ब�केला नष्ट करण्याची पुष्ट� करेल. बँकेच्या   
ताब्यातील �कंवा काळजीतील कोणत्याह� ग्राहकाच्या �नधी / मालम�ा 
/ खात्याकडून दावा करण्याच्या बँकेच्या हक्काचा पूवर्ग्रह  न बाळगता, 
ग्राहक याद्वारे �बनशतर्, अप�रवतर्नीयपणे आ�ण हरकती �शवाय 
बँकेला त्व�रत पैसे देण्याचे मान्य करतो आ�ण वचन देतो, अशा प्रकारे 
�न�दर्ष्ट केल्याप्रमाणे, बँकेच्या लेखी मागणीनुसार आ�ण कॅ�वल �कंवा 
युिक्तवादा�शवाय असा दावा केलेल� कोणतीह� रक्कम �कंवा रक्कम 
त्यामध्ये  �न�दर्ष्ट केलेल्या रकमेच्या बँकेच्या मागणीची कारणे �कंवा 
कारणे �सद्ध करण्याची �कंवा दशर्�वण्याची आवश्यकता नसताना. 
जर ग्राहकाने खाते उघडल्याच्या तारखेपासून सहा म�हन्यांच्या 
कालावधीत बंद केले असेल तर बँक आपल्या एकमेव �ववेकबुद्धीने 
ग्राहकावर शुल्क आकारू शकते  खात्याचा. बंद     झाल्यानंतर 
धनादेशाचा अनादर केल्यामुळे ब�केला होणार्या कोणत्याह� नुकसानी 
�कंवा तोट्याच्या �वरोधात ग्राहक बँकेला नुकसान भरपाई देईल आ�ण 
कुठल्याह� नुकसान भरपाई पासून मुक्त ठेवेल. 

 
18. धनादेश पुिस्तका आ�ण धनादेश 

बचत, चालू �कंवा ओव्हरड्राफ्ट खाती असलेल्या व्यक्तींना बँकेद्वारे 
असे शुल्क आकारून चेक बुक जार� केले जाऊ शकते. धनादेश 
ग्राहकाला त्याच्या समपकार्च्या प�यावर पाठवले जाईल. बँक आपल्या 
�ववेकबुद्धीनुसार काह� ग्राहकांना कायद्यानुसार "समान" धनादेश देऊ 
शकते. बँकेने चालू, बचत �कंवा ओव्हरड्राफ्ट खाते असलेल्या 
कोणत्याह� व्यक्तीला नवीन चेक बुक देण्यास नकार �दला असेल जर 
अशा व्यक्तीच्या एक कोट� �कंवा त्याहून अ�धक मूल्याचे चेक/चेक 
एका आ�थर्क वषार्त चार �कंवा अ�धक प्रसंगी खात्यात पुरेशा 
�नधीच्या अभावी अनादर झाले असतील. अशा व्यक्तीचे. तसेच, बँक 
आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार चालू खाते बंद करण्याचा �वचार करू 
शकते. रे�सड�ट फॉरेन करन्सी (आर.एफ.सी) खाते असलेल्या 
ग्राहकांना बँक चेक बुक जार� करणार नाह�. 
ग्राहकांनी अशा प्रकारे धनादेश काढले पा�हजेत क� चेक �दल्यानंतर 
बदल होऊ नयेत आ�ण ग्राहकाच्या स्वा�र�ने बँकेच्या न�दणीमधील 
स्वा�र�ची पुष्ट� केल� पा�हजे. धनादेशावर�ल कोणताह� फेरफार अशा 
प्रत्येक बदला�वरुद्ध ग्राहकाच्या स्वा�र�ने प्रमाणीकृत करणे 
आवश्यक आहे. बँकेकडे न�दवलेल्या नमुन्यानुसार ग्राहकाने पूणर् 
स्वा�र�ने हे बदल प्रमा�णत केल्या�शवाय कोणत्याह� प्रकारे बदललेले 
धनादेश नाकारण्याचा अ�धकार बँकेकड ेआहे. 

 
19. धनादेश / धनाकषर् / प्रदानादेश भरणे  

बँक कोणत्याह� व्यक्तीकडून ग्राहकाच्या खात्यात जमा करण्यासाठ� 
चेक/ड्राफ्ट/पे ऑडर्र स्वीकारू शकते (यापुढे या �वभागाच्या हेतूसाठ� 
"इन्स्�म�ट" म्हणून संद�भर्त). लागू कायद्याने अन्यथा अ�नवायर् 



केल्या�शवाय, बँकेला ठेव करणार् या व्यक्तीच्या अ�धकारावर शंका 
घेणे आवश्यक नाह� �कंवा ते बांधील नाह�त. 
इन्स्�म�टच्या संदभार्त प्रच�लत िक्लअ�रगं वेळेसाठ� ग्राहकाला बँकेकडे 
तपासण्याचा सल्ला �दला जातो. स्था�नक इन्स्�म�ट पुढ�ल 
कामकाजाच्या �दवशी सोडत बँकेला सादर केले जाईल. गैर-स्था�नक 
धनादेश (भारतात �कंवा बाहेर काढलेले) करस्पॉन्डंट बँका/स्वतःच्या 
शाखांना संकलनाच्या आधारावर �कंवा थेट अ�न�णर्त बँकेकडे पाठवले 
जातील आ�ण अशा इन्स्�म�टची रक्कम �नधी प्राप्त झाल्यावर 
खात्यात जमा केल� जाईल. पुढ�ल लागू िक्लअ�रगं वेळेची पूतर्ता 
करण्यासाठ� बँक सव��म-प्रयत्नाच्या आधारावर प्रयत्न करेल आ�ण 
�वलंबामुळे झालेल्या कोणत्याह� नुकसानी/ दा�यत्वांसाठ� जबाबदार 
राहणार नाह�. खात्यात परक�य चलन साधनाचे के्र�डट एफ.ई.एम.ए 
सह सवर् लागू कायद्यांच्या अधीन असेल आ�ण असे �व�नमय 
�नयंत्रण आ�ण आर.बी.आय �कंवा कोणतेह� �नयामक प्रा�धकरण 
वेळोवेळी �नद�श देऊ शकतात. 
इन्स्�म�ट कॉरस्पॉन्डंट बँक/स्वतःच्या शाखेत पोहोचेल याची खात्री 
करण्यासाठ� बँक सवर् योग्य काळजी घेईल, तथा�प करस्पॉन्डंट 
बँकांना/स्वतःच्या शाखांना संकलनाच्या आधारावर पाठवलेले इन्स्�म�ट 
मागार्त �कंवा �नधी गमावल्यास बँक जबाबदार राहणार नाह�. 
बँकेकडून प्राप्त होत नाह�त. अशा प�रिस्थतीत, करस्पॉन्डंट 
बँक/आदे�शती बँकेकडे पाठपुरावा करण्याचे बँकेचे कोणतेह� बंधन नाह� 
आ�ण पुढ�ल कारवाईसाठ� ग्राहकाने इन्स्�म�ट जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधणे आवश्यक आहे. 
जर इन्स्�म�ट संबं�धत बँक/ आदे�शती बँक/स्वत:च्या शाखेने खात्यात 
जमा केल्यानंतर ते परत केले असेल, तर बँक इन्स्�म�टच्या 
रकमेसाठ� खात्यातून ड�ेबट करेल आ�ण जर असेल तर, पूवर् सूचना 
न देता. 
बँक कोणत्याह� कराराच्या जबाबदार्यांसाठ� जबाबदार �कंवा उ�रदायी 
असणार नाह�, ज्याचे खाते आधी पैसे जमा केल्यावर ग्राहकाने 
सन्मा�नत केले होते. ग्राहक उच्च मूल्याच्या िक्लअ�रगंमध्ये सहभागी 
असलेल्या शाखेवर काढलेले उच्च-मूल्याचे साधन त्याच �दवशीच्या 
मंजुर�साठ� जमा करू शकतो. 
उच्च-मूल्य िक्लअ�रगंसाठ� पाठवले जाणारे इन्स्�म�ट जमा करताना, 
ग्राहकाने तेच �डपॉ�झट िस्लपवर नमूद केले पा�हजे जेणेकरुन बँकेला 
उच्च मूल्य िक्लअ�रगंसाठ� सोबत असलेले इन्स्�म�ट ओळखण्यात 
मदत होईल. अशा सूचनांचे पालन करण्यासाठ� बँक सवर् वाजवी 
पावले उचलेल. जर बँक, �तच्या �नयंत्रणाबाहेर�ल कारणांमुळे, 
सूचनांचे पालन करण्यात अ�म असेल तर, ग्राहकाला झालेल्या 
कोणत्याह� नुकसानासाठ� बँक जबाबदार राहणार नाह�. या सेवेसाठ� 
प्रच�लत मागर्दशर्क त�वांसाठ� ग्राहकाने बँकेकडे चौकशी करावी. 
कोणत्याह� नुकसानीसाठ� बँक उ�रदायी �कंवा जबाबदार राहणार 
नाह�, ज्यामध्ये पुढ�ल कारणांमुळे होणारे नुकसान समा�वष्ट आहे 



परंतु इतकेच मयार्�दत नाह�: (जर खात्याची स्पष्टता/ओव्हरराय�टगं 
नसल्यामुळे ठेवीदाराच्या खात्याव्य�त�रक्त अन्य खात्यात 
इन्स्�म�टची रक्कम जमा होत असेल तर �डपॉ�झट िस्लपवर 
�ल�हलेला क्रमांक); �कंवा (iii) कोणत्याह� कारणास्तव िक्लअ�रगंसाठ� 
इन्स्�म�ट पुढे पाठवण्यात �वलंब झाल्यामुळे. �डपॉ�झट िस्लपला 
इन्स्�म�ट जोडले होते क� नाह� यावर कोणताह� वाद असल्यास, 
बँकेचा �नणर्य अं�तम आ�ण बंधनकारक असेल. 
अस्था�नक िक्लअ�रगंवर काढलेल्या इन्स्�म�टची स्वीकायर्ता 
नाकारण्याचा बँकेला अ�धकार आहे, जर इन्स्�म�टची रक्कम 
आकारल्या जाणार् या कलेक्शन शुल्कापे�ा कमी असेल आ�ण/�कंवा 
अशा �ठकाणी जेथे बँकेची कोणत्याह� बँकेसोबत कोणतीह� व्यवस्था 
नसेल. तेथे 
ग्राहकाने काढलेले आ�ण बँकेच्या कोणत्याह� शाखेत देय असलेले 
धनादेश, बँक आ�ण ग्राहक यांच्यातील व्यवस्थेनुसार, अशा 
सादर�करणाच्या वेळी आ�ण तारखेला बँकेच्या कोणत्याह� शाखेत 
असा धनादेश सादर करणे हे प्रभावी सादर�करण मानले जाईल. अशा 
वेळी अ�न�णर्त शाखेतील धनादेश आ�ण डेटा.  

 
20. धनादेश परतावा 

कोणत्याह� धनादेश परत करण्यास बँक जबाबदार राहणार नाह�, जर 
खात्यात संपूणर् धनादेशाची रक्कम ड�ेबट करण्यासाठ� अपुर� �शल्लक 
असेल तर रेकॉडर्मध्ये दशर्�वलेल्या �शल्लक रकमेच्या समतुल्य असेल 
त्या वेळी बँक बँकेला धनादेश मंजुर�साठ� सादर  केला जातो, जर� 
त्याच तारखेला, खात्यात इतर काह� वेळी पुरेशी �शल्लक असू शकते, 
कारण िक्लअ�रगंची पावती, रोख रक्कम जमा करणे इ. कोणत्याह� 
कारणास्तव न भरलेल्या धनादेशांबद्दल  ग्राहकाला मा�हती देण्यास 
बँक जबाबदार �कंवा बंधनकारक नाह�, जे कोणत्याह� कारणास्तव न 
भरलेल्या धनादेशांबद्दल परत केले  जातात. 

 
21. अपुरा �नधी 

जेव्हा ग्राहकाकडे त्याने काढलेला धनादेश �कंवा इतर  कोणत्याह� 
डे�बटसाठ� कव्हर करण्यासाठ� खात्यात पुरेसा �नधी नसतो, तेव्हा 
बँक धनादेशाचा  �वचार करू शकते �कंवा डे�बट करू शकते ग्राहकाने 
जार� केलेल्या �वपर�त कोणत्याह� अ�धसूचनेची पवार् न करता अपुरा 
�नधी आयटम. 

 
22. सरासर� �तमाह� �शल्लक 

बँकेने वेळोवेळी �व�हत केलेल्या मयार्देनुसार ग्राहकाने त्याच्या 
खात्यात �कमान सरासर� �तमाह� �शल्लक ठेवणे आवश्यक आहे.  
सरासर� �तमाह� �शल्लक खात्याचा दै�नक समाप्त �शल्लक जोडून 
आ�ण कॅल�डर �तमाह�च्या प�हल्या �दवसाच्या दरम्यान खाते स�क्रय 
असलेल्या एकूण �दवसांच्या संख्येसह रक्कम �वभािजत करून 



मोजल� जाते त्या कॅल�डर �तमाह�च्या शेवटच्या �दवसापय�त.  सेवा 
शुल्क, जसे क� ब�केने �व�हत �कंवा अ�धसू�चत केले आहे, आवश्यक 
�कमान सरासर� �तमाह� �शल्लक न राखण्याच्या आधारावर मोजले 
जातात. 

 
23. शुल्क आ�ण व्याज 

खाते �कंवा वेळोवेळी सू�चत केल्यानुसार कोणत्याह� सेवेसाठ� 
ग्राहक(ले) जबाबदार असतील आ�ण सवर् शुल्क भरण्याची जबाबदार� 
घेतील. व्याजाची गणना दहाव्या (10 तारखे) आ�ण प्रत्येक कॅल�डर 
म�हन्याच्या शेवटच्या �दवसाच्या दरम्यानच्या �कमान के्र�डट 
�शल्लकवर आ�ण केवळ संपूणर् रकमेवर केल� जात.े 
बचत खात्यातील व्याज मा�सक जमा केले जाईल आ�ण सहामाह� 
आधारावर �दले जाईल. 
बचत आ�ण मुदत ठेव खात्यांवर देय व्याज हे बँकेने वेळोवेळी, पूणर् 
�ववेकबुद्धीनुसार आ�ण लागू कायद्यांनुसार �नधार्�रत केल्याप्रमाणे 
दर �कंवा दरांवर असेल. ते वेळोवेळी (उध्वर्गामी आ�ण खालच्या 
�दशेने) बदलू शकत.े 
ग्राहकाच्या खात्यात अपुर� �शलक� असल्यास, खात्यात जमा होणार्या 
रकमेवर�ल शुल्काच्या मयार्देपय�त बँकेला धारणा�धकार असेल. ह� 
रक्कम एकाच खात्यात �कंवा ग्राहकाच्या इतर कोणत्याह� खात्यातून 
नंतरच्या के्र�डट्समधून (अंशत: �कंवा पूणर्) वसूल करण्याचा अ�धकार 
बँकेकडे आहे. बँकेला ग्राहकाच्या कोणत्याह� खात्यात असलेल्या 
कोणत्याह� पत �शल्लकमधून, ग्राहकाला कोणतीह� पूवर् �कंवा पोस्ट-
सूचना न देता, त्याचे शुल्क वसूल करण्याचा अ�धकार असेल आ�ण 
बँक अशा कोणत्याह� धनादेशांच्या परतावासाठ� देखील जबाबदार 
राहणार नाह�. पुनप्रार्प्ती 
काडर्च्या वापरामुळे कोणतेह� शुल्क, सरकार� शुल्क, ड्युट� �कंवा 
ड�ेबट �कंवा कर देय असेल तर ह� संपूणर् जबाबदार� ग्राहकाची असेल 
आ�ण त्यावर लादल्यास, बँक असे शुल्क, सरकार� शुल्क, शुल्क 
�कंवा कर खात्यात डे�बट करेल. . ग्राहक याद्वारे बँकेला खात्यातून 
कपात करण्याचा अ�धकार देतो आ�ण काडर्च्या संबंधात ग्राहकाने देय 
असलेले पैसे गोळा करण्यासाठ� बँकेने केलेल्या कोणत्याह� 
�वस्तारा�वरूद्ध बँकेला नुकसानभरपाई देण्याचे वचन देतो (कायद्याने 
परवानगी �दलेल्या मयार्देपय�त वाजवी वक�लाच्या शुल्कासह).   

 
24. �नधी हस्तांतरण 

ग्राहक संबं�धत खात्यात पुरेशा �नधी�शवाय �कंवा आधीकषर् मंजूर 
करण्यासाठ� बँकेसोबत आधीच अिस्तत्वात असलेल्या व्यवस्थे�शवाय 
�नधी हस्तांत�रत करण्याचा प्रयत्न करणार नाह�. 
बँक, आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार, ग्राहकाच्या पूवर् परवानगी�शवाय �कंवा 
नोट�स न देता �नधी/पत सु�वधेची अपुर�ता सहन न करण्याच्या सूचनांच े
पालन करू शकते आ�ण ग्राहकाने प�रणामी           



आधीकषर्/अॅडव्हान्स/पत आ�ण सवर् संबं�धत शुल्क आ�ण व्याजाची 
परतफेड केल� पा�हजे. जादा रक्कम, बँक आकारू शकते अशा दरांवर. 
थेट ग्राहकाकडून वैयिक्तक�रत्या प्राप्त न झालेल्या �नधी हस्तांतरणाच्या 
�वनंत्यांसोबत अ�धकृत स्वा�र� करणारा/ग्राहकाने स्वा�र� केलेला 
धनादेश असणे आवश्यक आहे. 
सवर् �कंवा कोणतीह� देयके चुकवल्याबद्दल �कंवा कोणत्याह� कारणास्तव 
उशीरा देयकासाठ� बँक जबाबदार राहणार नाह�..  

 
25. स्थायी सूचना 

बँक आपल्या ग्राहकांना केवळ आपल्या �ववेकबुद्धीने शाखा �कंवा 
पयार्यी चॅनेलद्वारे स्थायी सूचना देण्याची सु�वधा प्रदान करू शकते.             
प्रत्येक �नद�शासाठ� ग्राहकाला त्याच्या खात्यातून बँकेत ठेवलेल्या 
दसुर्या खात्यात �कंवा त्याद्वारे डे�बट केलेल� रक्कम �न�दर्ष्ट करावी 
लागेल एक मसुदा. स्थायी सूचनांची अंमलबजावणी करण्याच्या तारखेस 
संबं�धत खात्याकडे पुरेसा �नधी आहे याची खात्री करण्यासाठ� ग्राहक 
जबाबदार आहे. बँक, त्याच्या �ववेकबुद्धीनुसार, ग्राहकाला 
पूवर्परवानगी �कंवा नोट�स न देता �नधी / पत सु�वधेची अपुर�ता 
असूनह� स्थायी सूचनांचे पालन  करू शकते आ�ण ग्राहक प�रणामी 
आधीकषर् / आगाऊ रक्कम  व्याजासह परतफेड करेल  / के्र�डट आ�ण 
सवर् संबं�धत शुल्क आ�ण  इंट  अ�त�रक्त रकमेवर, अशा दराने,  
जसे क� बँक आकारू शकते. कोणत्याह� कारणास्तव सवर् �कंवा 
कोणत्याह� सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठ� �कंवा उशीरा 
सूचनांसाठ� कोणत्याह�  वगळणे बँक योग्य ठरणार नाह�. बँकेने 
आकारलेले शुल्क बँकेला  देण्यास ग्राहक तयार होतो. 

 
26. अ�धकषर् खाते 

जर खात्यात कोणत्याह� कारणास्तव ड�ेबट �शल्लक असेल तर, 
ग्राहक बँकेच्या प्रच�लत दर आ�ण पद्धतीनुसार व्याज आ�ण इतर 
शुल्क भरण्याची हमी  देईल आ�ण भरेल आ�ण जोपय�त बँक �वशेषत: 
अपवाद करत नाह� तोपय�त त्याच �दवशी खाते �नय�मत करेल. 
अ�नवासी भारतीय / पी.आय.ओ / ओ.सी.बी ग्राहकांना  आधीकषर् 
सु�वधा आर.बी.आय ने वेळोवेळी नमूद केलेल्या �कंवा �व�हत केलेल्या 
पुढ�ल �नयमांच्या अधीन असेल. 

 
27. खाते �ववरण  

प्रत्येक खात्यासाठ� खाते �ववरणे बँकेने प्रत्येक खात्यासाठ� 
स्वतःच्या �ववेकबुद्धीनुसार �नधार्�रत केलेल्या वारंवारतेवर जार� 
केल� जातील. ग्राहक कबूल करतो क� बँकेने त्याला पाठवलेल्या 
खात्यांच्या �ववरणावर बँकेच्या वतीने स्वा�र� केल� जाऊ शकत 
नाह�. बँकेने त्याला पुरवलेल्या खात्याच्या मा�हतीमध्ये ग्राहकाला 
काह� तु्रट� आढळून आल्यास, त्याने खात्याचे �ववरण 
�मळाल्यापासून दोन (२) आठवड्यांच्या आत त्यानुसार बँकेला 



कळवावे, असे न केल्यास ग्राहकाने ते स्वीकारले आहे असे मानले 
जाईल. जर ग्राहकाला त्याच्या कोणत्याह� खात्यावर�ल कोणत्याह� 
व्यवहाराची जाणीव झाल� जी त्याने वैधपणे अ�धकृत केल� नाह�, 
तर त्याने ताबडतोब बँकेला कळवावे. बँक तु्रट� तत्काळ दरुुस्त 
करण्यासाठ� आ�ण अशा तु्रट�मुळे उद्भवणारे कोणतेह� व्याज �कंवा 
शुल्क समायोिजत करण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु बांधील नाह�. खाते 
�ववरणपत्रातील �वसंगती दरुुस्त करण्याचा अ�धकार बँकेकडे आहे, 
जर असेल तर, कोणत्याह� वेळी. अशा कोणत्याह� संशयास्पद 
डे�बट/�वड्रॉवलबद्दल बँकेला सू�चत करण्यासाठ� ग्राहकाच्या 
कोणत्याह� �वलंब, चुकणे, चुकणे �कंवा दलुर्� झाल्यामुळे 
उद्भवलेल्या कोणत्याह� प�रणामासाठ� बँक जबाबदार असणार नाह� 
आ�ण त्यामुळे होणार्या कोणत्याह� प�रणामांसाठ� �कंवा तोट्यासाठ� 
ग्राहकच जबाबदार असेल. घडणे जर ग्राहकाने �ववरण तपासण्यात 
�कंवा समस्येचा अहवाल देण्यास उशीर केला, तर त्याचा बँकेच्या 
समस्येचे �नराकरण करण्याच्या �मतेवर प�रणाम होऊ शकतो. 
�ववरण आ�ण/�कंवा इतर दस्तऐवज/सा�हत्य तयार करण्यासाठ� 
आ�ण मेल करण्यासाठ� ततृीय प�/�वके्रत्यांच्या सेवा गंुतवून 
ठेवण्यासाठ� आ�ण त्यांचा वापर करण्यासाठ� ग्राहक बँकेला अ�धकृत 
करतो. मेलमध्ये हरवलेल्या �ववरणासाठ� बँक जबाबदार नाह�. 
आवश्यक असल्यास, ग्राहकाने डुिप्लकेट �ववरणासाठ� बँकेशी संपकर्  
साधावा. बँकेकडून ईमेल खात्यावर �कंवा इतर इलेक्ट्रॉ�नक प्राप्त 
करणार् या संप्रेषण प्रणाल�/सव्हर्सर्वर पाठवलेले स्टेटम�ट �कंवा संदेश 
ग्राहकाच्या संपूणर् जोखमीवर असतात आ�ण जर ते हरवले, 
चुक�च्या पद्धतीने प्राप्त झाले �कंवा चुक�च्या ई-मेलवर पाठवले 
गेले �कंवा ते प्रवेशयोग्य असतील. ततृीय प�, बँक अशा 
ट्रान्स�मशनसाठ� जबाबदार �कंवा उ�रदायी नाह� आ�ण असू शकत 
नाह�. कोणत्याह� पयार्यी चॅनेलवर (इंटरनेट बँ�कंग �कंवा ईमेलसह 
परंतु मयार्�दत नसलेल्या) ग्राहकांना पाठवलेल� �वधाने/संदेश 
कोणत्याह� कारणास्तव, बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या न�द�ंशी जुळत 
नसतील तर, नंतरचे प्रच�लत असतील. डुिप्लकेट �ववरण जार� 
करण्यासाठ� बँकेकडून आकारण्यात येणारे कोणतेह� शुल्क ग्राहक 
भरण्यास सहमत आहे. 

 
28. पेम�ट बंद करा 

पेम�ट थांबवण्याच्या सूचना थेट बँकेला फोन बँ�कंगद्वारे, शाखेच्या 
काउंटरवर �कंवा पयार्यी चॅनेलवर�ल सेवांवर�ल स्टॉप पेम�ट 
वै�शष्ट्याद्वारे �दल्या जातील याची खात्री करणे ह� ग्राहकाची 
जबाबदार� आहे. बँकेला इतर कोणत्याह� पद्धतीद्वारे कळवलेल्या 
पेम�ट थांबवण्याच्या सूचनांसाठ�, अशा स्टॉप पेम�ट �नद�शांवर प्र�क्रया 
न होण्यासाठ� �कंवा �वलं�बत प्र�क्रयेसाठ� आ�ण प�रणामी नुकसान, 
जर असेल तर, आ�ण िक्लअरन्ससाठ� बँक जबाबदार �कंवा उ�रदायी 
असणार नाह�. अशा पेम�ट थांबवण्याच्या सूचनांद्वारे कव्हर केलेले 



चेक. कोणतेह� खाते, ज्यात संयुक्त कायार्साठ� कायर् करण्यासाठ�ची 
आ�ा आहे, त्या खात्याच्या कायार्ला लागू असलेल्या पद्धतीने पेम�ट 
थांबवा सूचनांवर स्वा�र� करणे आवश्यक आहे. 
बँक पयार्यी चॅनेलद्वारे पेम�ट थांबवण्याच्या सवर् सूचना स्वीकारत 
असताना, ती ग्राहकाकडून लेखी सूचनांचे पालन करण्याचा आग्रह धरू 
शकते. तथा�प, अशा प�रिस्थतीत, बँक कोणत्याह� लेखी सूचना प्राप्त 
न करता पेम�ट थांबवण्याच्या सूचनांचे पालन करते, ज्यामुळे ग्राहक 
�कंवा ततृीय प�ाचे कोणतेह� नुकसान �कंवा नुकसान होते, त्यासाठ� 
बँक जबाबदार राहणार नाह�. चेक िक्लअ�रगंसाठ� �कंवा त्याच्या 
कोणत्याह� प�रणामांसाठ� बँक जबाबदार �कंवा जबाबदार असणार 
नाह�, ज्यासाठ� बँकेला पेम�ट थांबवण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या 
आहेत - जर अशा सूचना स्वीकायर् पद्धतींद्वारे नसतील आ�ण/�कंवा 
चालवण्याच्या  आदेशानुसार स्वा�र� केल� नसेल आ�ण /�कंवा चेक 
(चे) िक्लअ�रगंमध्ये प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून दोन कामकाजाच्या 
�दवसांनंतरच्या तारखेला प्राप्त होतात. 
ग्राहक सहमत आहे क� पेम�ट थांबवण्याची सूचना एकदा स्वीकारल� 
क� ती रद्द केल� जाऊ शकत नाह�. 

 
29. परक�य चलन व्यवहार आ�ण �व�नमय दर 

परक�य  चलनाचा समावेश असलेल्या  खात्यात लागू असलेल्या 
�व�नमय दरास�हत सवर् व्यवहार 
आर.बी.आय/जी.ओ.आय/एफ.ई..डीए.आय ने जार� केलेल्या �नयामक 
मागर्दशर्क त�वांनुसार असतील आ�ण या संदभार्तील बँकेचा �नणर्य  
अं�तम आ�ण बंधनकारक असेल. 

 
30. �वदेशी आवक भरणा  

भारताबाहेर�ल कोणत्याह� खात्यात  केलेल्या कोणत्याह� भरणावर, 
ग्राहकाने,  ब�केकडून कोणतीह� सूचना न देता, अशा पुराव्यासह  
बँकेचे  कारण / हेतू  नमूद  केले पा�हजे �कंवा  ब�केला आवश्यक 
असलेले पुरावे. 

 

डोअरस्टेप बँ�कंग सेवा आ�ण ड्रॉप बॉक्स सेवा 

ग्राहक सहमत आहे क� डोअरस्टेप बँ�कंग सेवा आ�ण ड्रॉप बॉक्स   सेवांचा 
लाभ घेणे हे खाल�ल अट� आ�ण शत� तसेच बँकेच्या  सामान्य व्यवसाय 
अट�ंच्या अधीन आहे आ�ण ब�केने वेळोवेळी जार� केलेल्या खात्यांच्या 
आचरणाचे �नयम, तसेच वेळोवेळी सादर केलेले  �कंवा सुधा�रत केलेले 
�नयम आ�ण कायदे �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डया �कंवा इतर कोणत्याह� 
प्रा�धकरणाद्वारे वेळ. डोअरस्टेप बँ�कंग सेवा  आ�ण ड्रॉप बॉक्स सेवेसाठ� 
अट� आ�ण शत�चा समावेश असल्यास संबं�धत असेल. 

 
1. सामान्य अट� 



डोअरस्टेप बँ�कंग सेवा संबं�धत वेळेत उत्पादन ऑफरनुसार आ�ण 
फक्त बँकेने मंजूर केलेल्या ग्राहकांसाठ�च देऊ शकतात ज्यात 
सध्याच्या आर.बी.आय मागर्दशर्क त�वांसह लागू कायद्यांनुसार. बँक 
या सेवांसाठ� असे शुल्क आकारू शकते, कारण बँक �तच्या पूणर् 
�ववेकबुद्धीनुसार �नणर्य घेईल. या सेवा ग्राहकाला त्याच्या 
मे�लगं/न�दणीकृत प�यावर उपलब्ध करून �दल्या जातील. 
�ड�लव्हर�/�पक-अप �वनंत्यांसाठ� इतर कोणत्याह� प�याची स्वीकृती 
बँकेच्या �ववेकबुद्धीनुसार असेल ("मे�लगं/मंजूर प�ा"). या सेवांचा 
लाभ घेण्यासाठ�, ग्राहक आपल� �वनंती बँकेला मान्य असलेल्या 
कोणत्याह� पयार्यी चॅनेलद्वारे बँकेला कळवू शकतो. येथे समा�वष्ट 
असलेल्या कोणत्याह� गोष्ट�ला त�ड न देता, बँक पयार्यी चॅनेल, मेल 
�कंवा कु�रअरद्वारे प्राप्त झालेल्या ग्राहकांच्या सूचनांचे प्रमाणीकरण 
करण्यास बांधील नाह� �कंवा ती बांधील नाह�; �कंवा ग्राहकाचा 
�पन/पासवडर्/वापरकतार् आय.डी �कंवा इतर ओळख तपशील वापरून 
सूचना देणार� व्यक्ती ग्राहक आहे क� नाह� हे सत्या�पत करण्यासाठ�. 
बँक पयार्यी चॅनेलद्वारे ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांचे रेकॉडर् 
ठेवू शकते, कारण बँक योग्य वाटेल. 
बँकेने वाजवी खबरदार� घेतल� असल� तर�, या सेवा "कोणतीह� वॉरंट� 
नाह� जोखीम त�वावर" प्रदान केल्या जातात. या सेवा या स्पष्ट 
अट�वर �दल्या जातात आ�ण प्रदान केल्या जातात क� बँक हमी देत 
नाह� क� सेवा �व�शष्ट वेळी प्रदान केल्या जातील (मग बँक, 
�ड�लव्हर� व्यक्ती �कंवा अन्यथा) आ�ण उद्भवलेल्या कोणत्याह� 
नुकसानासाठ� बँक जबाबदार �कंवा जबाबदार राहणार नाह�. सेवांच्या 
कोणत्याह� �वलंब �कंवा गैरवापरापासून. 
ग्राहक सहमत आहे क� सेवेमुळे उद्भवणार्या कोणत्याह� खचार्साठ� 
�कंवा नुकसानीसाठ� बँकेचे ग्राहक �कंवा इतर प�ांना कोणतेह� 
उ�रदा�यत्व असणार नाह� आ�ण ग्राहक या संदभार्त बँकेला 
नुकसानभरपाई देण्यास सहमत आहे. 
या सेवा बँकेने कु�रअर/मेस�जर/मेलद्वारे आ�ण बँकेला योग्य वाटेल 
अशा माध्यमाद्वारे ("�ड�लव्हर� व्यक्ती") पुर�वल्या जाऊ शकतात, 
जेथे बँकेने मोड �न�दर्ष्ट केला असेल �कंवा जेथे ग्राहकाने �व�शष्ट 
मोडसाठ� �वनंती केल� असेल ( कोणत्याह� अ�त�रक्त शुल्कासह 
�कंवा त्या�शवाय) नंतर अशा �व�शष्टपणे �न�दर्ष्ट/�वनंती केलेल्या 
माध्यमाद्वारे. ओळखीच्या उद्देशाने, ग्राहकाने �ड�लव्हर� व्यक्तीचे 
ओळखपत्र काळजीपूवर्क तपासावे. 
�ड�लव्हर� करणार् या व्यक्तीला बँकेने �न�दर्ष्ट केलेल्या कोणत्याह� 
प्रमाणीकरण दस्तऐवजाची प्रत ग्राहकाला दाखवावी लागेल �कंवा 
प्रदान करावी लागेल. तथा�प, �ड�लव्हर� व्यक्तीने आग्रह धरण्यास 
�कंवा ग्राहकाची ओळख सत्या�पत करण्यास �कंवा ग्राहकाच्या 
स्वा�र�ची पडताळणी करण्यास बांधील नाह�.  

 
2. कॅश/ आधीकषर् �ड�लवर� 



बँकेने वेळोवेळी �व�हत केलेल्या मयार्दे अंतगर्त रोख/आधीकषर्, 
ग्राहकाची �वनंती �मळाल्यावर मे�लगं/मंजूर प�यावर �वत�रत केले 
जातील. ग्राहकाने बँकेला चेक क्रमांक कळवावा ज्यावर रोख/ आधीकषर् 
ग्राहकाला �वत�रत केला जाणार आहे. सूचना �मळाल्यावर, बँक अशा 
रकमेसाठ� ग्राहकाच्या खात्यातून ताबडतोब ड�ेबट करेल आ�ण नंतर 
रोख/ आधीकषर् �वतरणाची व्यवस्था करेल. 
�ड�लव्हर� व्यक्ती (i) चेकवर�ल स्वा�र� ग्राहकाची आहे क� नाह� हे 
सत्या�पत करण्यास बांधील नाह� �कंवा (ii) चेकच्या रकमेच्या 
शब्दांमध्ये आ�ण आकड्यांमध्ये रकमेमध्ये काह� फरक असल्यास 
�वतरण पूणर् करण्यास, �कंवा मध्ये चेकची रक्कम बँकेला प्राप्त 
झालेल्या ग्राहकाच्या मूळ �वनंतीपे�ा वेगळी असल्यास. चेक पोस्ट-
डेट �कंवा जुना नसल्याची खात्री ग्राहकाने करणे आवश्यक आहे. या 
व्य�त�रक्त, चेकच्या तपशीलामध्ये कोणत्याह� भौ�तक बदलाच्या 
बाबतीत, ग्राहकाने फेरफार अ�धकृत करण्यासाठ� साइन इन करणे 
आवश्यक आहे. 
अशा चेकमध्ये कोणतीह� तफावत आढळल्यास, ग्राहकाने यापूव� 
�दलेल्या ड�ेबट सूचनांचे पालन करण्याचा बँक अद्यापह� पात्र असेल. 
कोणत्याह� कारणास्तव ग्राहकाला रोख/आधीकषर् न �दल्यास बँक 
जबाबदार राहणार नाह�, ज्यात समा�वष्ट आहे परंतु इतकेच मयार्�दत 
नाह� 
�वतरणाच्या वेळी मे�लगं/मंजूर प�यावर ग्राहकाची उपिस्थती नसणे. 
रोख/आधीकषर् न �दल्यास, त्याच �दवशी �कंवा पुढ�ल कामकाजाच्या 
�दवशी बँकेद्वारे के्र�डट आ�ण शुल्काची प्र�क्रया बँकेच्या 
�ववेकबुद्धीनुसार केल� जाईल आ�ण बँक जबाबदार राहणार नाह�. 
खात्यात जमा होण्यास उशीर झाल्यामुळे धनादेश परत करण्यासाठ�. 
भौ�तक चलन (रोख �कंवा इतर प�रभा�षत स्वरूपात जसे वगळण्यात 
आले आहे) भारताबाहेर �वत�रत केले जाऊ शकत नाह� आ�ण केले 
जाणार नाह� आ�ण बँक लागू करेल अशा भौगो�लक मयार्दांच्या 
अधीन असेल. बँकेचे अ�धकार मयार्�दत न ठेवता, प्राप्त झालेल्या 
प्रत्येक �व�शष्ट �वनंतीसाठ�, बँकेला योग्य वाटेल अशा अ�नवासी 
भारतीयांच्या भौ�तक उपिस्थतीच्या आवश्यकतांच्या अधीन देखील 
असेल.  

 
3. रोख/धनादेश(चेक) �पक-अप 

बँकेने वेळोवेळी �व�हत केलेल्या मयार्देत रोख रक्कम ग्राहकाच्या 
�वनंतीनुसार आ�ण बँकेच्या �ववेकबुद्धीनुसार मे�लगं/मंजूर प�यावरून 
उचलल� जाईल. 
ग्राहकाकडून �पक-अपसाठ� सूचना �मळाल्यानंतर बँक �ड�लव्हर� 
व्यक्तीला मे�लगं/मंजूर प�यावर भेट देण्याचे आयोजन करेल. ग्राहकाने 
�ड�लव्हर� व्यक्तीला रोख/चेक(चे) आ�ण पूणर् केलेल� ठेव िस्लप देणे 
आवश्यक आहे. �ड�लव्हर� व्यक्ती ग्राहकाकडून पावतीची पावती देणार� 
तात्पुरती पावती जार� करेल आ�ण त्यानंतर बँकेतील अ�धकृत 



अ�धकार्यांना �डपॉ�झट िस्लप आ�ण रोख/चेक सुपूदर् करेल. 
रोख �कंवा धनादेशाच्या ठेवीची रक्कम बँकेद्वारे पडताळणीच्या अधीन 
असेल आ�ण ह� सत्या�पत रक्कम अं�तम असेल आ�ण ग्राहकाला 
बंधनकारक असेल. रोख ठेवींच्या बाबतीत ठेवींसाठ�चे के्र�डट पुढ�ल 
कामकाजाच्या �दवशी ग्राहकाला उपलब्ध होईल, आ�ण धनादेशाच्या 
ठेवींच्या बाबतीत ते पैसे देणार्या बँकेने र�तसर भरले असतील. 
�ड�लव्हर� व्यक्तीने भरण्याच्या वेळी �दलेल� पोचपावती ग्राहकाने जे 
पैसे जमा केले आहेत त्याचेच प्र�त�न�धत्व करते आ�ण ते बँकेला 
बंधनकारक नसते. अशा ठेवींमध्ये घाणेरड्या, �वकृत नोटा असल्यास, 
अशा ठेवींची स्वीकृती चलन नोट परतावा �नयमांनुसार आर.बी.आय 
द्वारे अं�तम स्वीकृती आ�ण प्र�तपूत�च्या अधीन असेल. परक�य 
चलन रोख/चेक �कंवा इतर कोणत्याह� ठेवी, ज्या अस्वीकायर् आहेत, 
ग्राहकाच्या खचार्वर, जोखमीवर आ�ण जबाबदार�ने परत केल्या 
जातील. 

 
4. परक�य चलन (फॉरेक्स) �वतरण / �पक-अप 

ग्राहकाच्या �वनंतीनुसार बँक आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार,  ग्राहकांच्या  
सल्ल्यानुसार, एफ.ई.एम.ए, आर.बी.आय सह सवर् �वद्यमान 
कायद्यांच्या अधीन राहून ग्राहकाला / �कंवा प्रवाश्यांचे धनादेश रोख 
स्वरूपात/�पक-अप फॉरेक्स �वतर�त करण्याची / �पक-अप करण्याची  
व्यवस्था करू शकते  मागर्दशर्क त�वे आ�ण अशा अट� ज्या 
कदा�चत ब�केने वेळोवेळी �न�दर्ष्ट केल्या असतील. 
ह� सेवा ग्राहकांना पुरवल� जाऊ शकते, एकतर बँकेच्या अ�धकृत 
एजंट्सद्वारे �कंवा आर.बी.आय ने पैसे बदलणारे म्हणून काम 
करण्यासाठ� अ�धकृत केलेल्या कोणत्याह� स्वतंत्र सेवा प्रदात्याद्वारे. 

 
5. ड्रॉप बॉक्स सेवा 

या सेवेद्वारे स्था�नक चलन तपासणी आ�ण सूचना बँकेच्या साइटवर 
असलेल्या ड्रॉप बॉक्समध्ये स्वीकारल्या जातात. ह� सेवा केवळ 
ग्राहकाच्या सोयीसाठ� प्रदान केल� जाते आ�ण ती वापरण्यापूव� त्याने 
या सेवेसाठ� मागर्दशर्क त�वे/अट� आ�ण शत�ची चौकशी करावी. 
ड्रॉप बॉक् समध् ये जमा केलेले इन् स् �म�ट नीट कायार्िन्वत असले पा�हजे 
आ�ण त् याला जोडलेल्या �डपॉ�झट िस्लपसह जमा केले पा�हजे. ड्रॉप 
बॉक्समध्ये जमा केलेल्या कोणत्याह� इन्स्�म�टच्या संदभार्त बँक 
कोणतेह� के्र�डट नाकारू शकते (बँकेवर कोणतेह� दा�यत्व नाह�) 
आ�ण/�कंवा �रव्हसर् एंट्र�, जेव्हा इन्स्�म�ट अपूणर् असेल, योग्य�रत्या 
अंमलात आणलेले नसेल �कंवा पुरेसे पुरावे �कंवा कागदपत्रांसह 
सम�थर्त नसेल. �रझव्हर् बँकेचे �नयम �कंवा बँकेकडून �वसंगत �कंवा 
अपुरे असल्याचे आढळले आहे. या कलमाच्या संदभार्त कोणताह� वाद 
असल्यास, बँकेचा �नणर्य अं�तम आ�ण बंधनकारक असेल. बँकेशी 
संवाद साधण्याचा सवर् खचर् ग्राहक उचलतो आ�ण ग्राहकाच्या 
कृत्यामुळे �कंवा चुकल्यामुळे बँकेला झालेल्या कोणत्याह� तोटा �कंवा 



नुकसानापासून बँकेला नुकसानभरपाई देण्याचे वचन देतो. 
कोणत्याह� इन्स्�म�टची प्र�क्रया न केल्यामुळे �कंवा कोणत्याह� त्रयस्थ 
व्यक्तीला �कंवा ड्रॉप बॉक्समध्ये चेक जमा केल्यामुळे झालेल्या 
कोणत्याह� नुकसानी �कंवा नुकसानासाठ� बँक कोणतीह� जबाबदार� 
स्वीकारत नाह�; �कंवा �डपॉ�झट िस्लपवर खाते क्रमांकाची 
स्पष्टता/ओव्हरराय�टगं नसल्यामुळे �कंवा अन्यथा हेतू असलेल्या 
खात्याव्य�त�रक्त इतर साधनांची रक्कम जमा करणे.  

 
6. रोख/दशर्नी धनाकषर्/बँकरची धनादेश �वतरण सेवा 

बँकेने �व�हत केलेल्या सेवेच्या अट�ंनुसार रोख/दशर्नी धनाकषर् /बँकर 
धनादेश �ड�लव्हर� सेवेसाठ� �नयुक्त केलेला प्र�त�नधी, बँकेच्या 
�व�हत नमुन्यानुसार बँकेला फॅक्स पाठवण्याची व्यवस्था �व�हत 
वेळेत करेल हे ग्राहक कबूल करतो आ�ण सहमत आहे. बँक 
आ�ण/�कंवा �तची एजन्सी रोख/ दशर्नी धनाकषर् /बँकर धनादेशच्या 
�वतरणासाठ� जास्तीत जास्त एक तास ग्राहकाच्या �ठकाणी थांबेल. 
सेवांच्या संदभार्त बँकेने वेळोवेळी �व�हत केलेल्या अट� व शत�वर बँक 
ग्राहकांना आ�ण सेवांचा लाभ घेत असलेल्या व्यक्तींना रोख/ दशर्नी 
धनाकषर् /बँकर धनादेश �ड�लव्हर� सेवा देऊ करेल. या उद्देशासाठ�, 
'�नयुक्त प्र�त�नधी' म्हणजे बँकेच्या ग्राहकांसाठ� बँकेकडून रोख/ 
दशर्नी धनाकषर् /बँकर धनादेश �ड�लव्हर� सेवांचा लाभ घेणार� 
ग्राहक/व्यक्तींनी �नयुक्त केलेल� व्यक्ती. 
या सेवांचा लाभ घेण्यासाठ� बँकेने वेळोवेळी �व�हत केलेल्या II 
दस्तऐवजांची अंमलबजावणी करण्यास ग्राहक सहमत आहे. ग्राहक 
कबूल करतो आ�ण सहमत आहे क� दशर्नी धनाकषर्/बँकसर्चे धनादेश 
�ड�लव्हर� देखील फक्त "स्वतःला" देय असलेल्या �वनंती केलेल्या 
रकमेच्या चेकवर लागू होईल. 
ग्राहक कबूल करतो क� त्याला फॅ�समाईल सूचनांच्या जोखमीची 
जाणीव आहे आ�ण बँक (परंतु कोणतीह� तु्रट�/स्पष्टता/अ�धकार �कंवा 
सत्यता नसल� तर�ह�) कोणत्याह� प्र�तकृती �नद�शांवर कारवाई 
करण्यास बांधील नाह� आ�ण बँक उपचार करू शकते. मी पूणर्पणे 
अ�धकृत आहे आ�ण ग्राहकावर बंधनकारक आहे, आ�ण बँकेने 
ग्राहकाकडून फॅक्स सूचना प्राप्त करणे ह� बँकेच्या कॉप�रेट वेतन 
खाते ग्राहकाकडून �नणार्यक सूचना मानल� जाईल, बँकेने त्यावर कायर् 
करावे. 
ग्राहक कबूल करतो आ�ण सहमत आहे क� सेवांचा लाभ घेणार् या 
ग्राहकांना �कंवा त्यांच्या कमर्चार् यांचे कोणतेह� नुकसान/नुकसान 
झाल्यास बँक जबाबदार/जबाबदार असणार नाह�, जे काह� �बघाड 
झाल्यास सेवा �वतर�त न झाल्यामुळे/उशीर झाल्यामुळे उद्भवते. 
बँक/कॉप�रेट ग्राहकांकडील संप्रेषण उपकरणे �कंवा फॅक्सद्वारे �कंवा 
कोणत्याह� कारणास्तव अवैध सूचनांची पावती. 
ग्राहक सहमत आहे क� ग्राहकाने बँकेला �दलेल्या सवर् 
दस्तऐवजांवर/सूचनांवर बँक पूणर् �वसंबून राह�ल आ�ण बँकेला 



त्यांच्या स्वा�र�/कायर्वाहकांच्या सत्यता/अ�धकार आ�ण स�मतेबद्दल 
कोणतीह� चौकशी करण्याची आवश्यकता नाह�. 
बँकेने �व�हत केलेल्या अट� व शत�वर ग्राहकाने बँकेला स्वीकारल्या 
जाणार् या स्वरूपात आपल� संमती द्यावी आ�ण बँकेला आवश्यक 
असेल तेव्हा ती बँकेला द्यावी. 
या सेवांचा लाभ घेण्यासाठ� संमती पत्र सादर करणे ह� एक अट 
आहे. 
सेवांचा लाभ घेतल्याने, ग्राहकाने वर�ल सवर् अट� व शत� मान्य 
केल्या आहेत आ�ण स्वीकारल्या आहेत असे मानले जाईल. बँकेने 
वाजवी सावध�गर� बाळगल� असल� तर�, ग्राहक कबूल करतो क� या 
सेवा "कोणत्याह� वॉरंट� �कंवा जोखमीच्या आधारावर" प्रदान केल्या 
जातात. ग्राहक सहमत आहे क� या सेवा प्रदान करणार् या बँकेच्या 
संदभार्त कोणत्याह� अप्रत्य�, आनुषं�गक, दंडात्मक �कंवा प�रणामी 
खचर्, नुकसान �कंवा अन्यथा ग्राहक �कंवा इतर प�ांना बँकेचे 
कोणतेह� उ�रदा�यत्व असणार नाह� आ�ण बँक जबाबदार �कंवा 
जबाबदार राहणार नाह�. सेवांचा कोणताह� गैरवापर. ग्राहक या 
संदभार्त बँकेला नुकसानभरपाई देण्यास सहमत आहे. 
ग्राहक सहमत आहे क� ग्राहक आ�ण/�कंवा कोणत्याह� एजंट �कंवा 
प्र�त�नधीद्वारे कोणत्याह� अट�ंचे उल्लंघन झाल्यास, ग्राहक बँकेला 
नुकसान भरपाई आ�ण नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असेल. 
ग्राहक सहमत आहे क� नुकसान आ�ण भरपाईमध्ये थेट आ�ण 
अप्रत्य� नुकसानीचे दावे, खचर्, शुल्क, बँकेला होणारे �कंवा झालेले 
�कंवा झालेले खचर् (बँकेने �कंवा �वरोधात केलेल्या कोणत्याह� कृती 
�कंवा कायर्वाह�मुळे झालेल्या समावेशासह) थेट �कंवा अप्रत्य�पणे 
�कंवा उल्लंघनाच्या कारणामुळे. 

 

पयार्यी चॅनल्सद्वारे सेवा  

ग्राहक सहमत आहे क� पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवांचा लाभ घेणे खाल�ल अट� 
आ�ण शत� तसेच बँकेच्या सामान्य व्यवसाय अट� आ�ण �नयमांच्या अधीन 
आहे ब�केने वेळोवेळी जार� केलेल्या खात्यांच्या   संचालनासाठ� तसेच 
वेळोवेळी सादर केलेले �कंवा सुधा�रत केलेले  �नयम आ�ण कायदे �रझव्हर् 
बँक ऑफ इं�डया �कंवा इतर कोणतेह� प्रा�धकरण. अट� आ�ण शत�चा 
समावेश असल्यास वैकिल्पक चॅनेलद्वारे या सेवांसाठ� अट� आ�ण शत� 
संबं�धत असतील.  

 
1. प�रभाषा 

19.1 �ब�झनेस अवसर् म्हणजे कामाच्या वेळा म्हणजे ज्या 
कालावधीसाठ� बँक कायार्च्या �दवशी व्यवसायासाठ� खुल� असते 
आ�ण बँकेच्या प्रत्येक शाखेसाठ� व्यवसायाचे तास बदलू 
शकतात, जसे क� कदा�चत वेळोवेळी सू�चत केले जाऊ शकते.  

 



19.2 रोख / दशर्नी धनाकषर् / बँकसर् धनादेश सेवा"  मध्ये    रोख 
�वतरण सेवा, रोख रक्कम उचलणे, धनादेश आ�ण कागदपते्र 
�पक-अप / डी�लव्हर� �कंवा बँकेकड ेपगार खाते असणार्या 
ग्राहकाला त्याच्या एकमेव �ववेकबुद्धीने ब�केद्वारे ऑफर केल्या 
जाणार ्या इतर कोणत्याह� सेवांचा समावेश आहे   आ�ण / 
�कंवा बँकेच्या ग्राहकांसाठ� बँकेकडून या सेवांचा लाभ घेणारे 
व्यिक्त.  

 
19.3 "इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग" म्हणजे कोणत्याह� पयार्यी चॅनेलवर  

ग्राहकाने घेतलेले सवर् बँ�कंग व्यवहार आ�ण सु�वधा.  
 

2. सवर्साधारण 
पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवा बँकेने आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार आ�ण केवळ 
ग्राहकांच्या सोयीसाठ� पुर�वल्या जातात. ग्राहक स्वतःच्या जोखमीवर 
सेवेचा लाभ घेऊ शकतो. अट�ंव्य�त�रक्त, ग्राहकान ेवेळोवेळी जार� 
केलेल्या पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवांचा वापर, प्रवेश आ�ण ऑपरेशनसाठ� 
मागर्दशर्क त�वांचे पालन केले पा�हजे. 
पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवा फक्त त्या संयुक्त खात्याचे ग्राहकांसाठ� 
उपलब्ध असतील, ज्यांनी खात्याच्या ऑपरेशनल सूचनांमध्ये अनेक 
असे नमूद केले आहे. संयुक्त खात्याचे ग्राहक, या खात्याच्या 
ऑपरेशनल सूचनांचे अनेक आहेत. 

 
3. ग्राहक ओळख आ�ण प्रमाणीकरण 

बँकेने जार� केलेल्या पासवडर्/�पन/वापरकतार् आय.डी �कंवा ग्राहकाच्या 
इतर ओळखकत्या�द्वारे ग्राहकाचे प्रमाणीकरण केल्यानंतरच 
इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंगला परवानगी �दल� जात.े ग्राहक याद्वारे बँकेला 
पयार्यी चॅनेलद्वारे (त्याचा पासवडर्/�पन/वापरकतार् आय.डी.आय, पोस्ट-
ऑथ��टकेशन वापरून) बँकेकडून प्राप्त झालेले कोणतेह� व्यवहार पार 
पाडण्यासाठ� बँकेला स्पष्ट अ�धकार प्रदान करतो आ�ण ते अशा 
ग्राहकाकडून आलेले मानले जाईल. बँक करेल पयार्यी चॅनेलद्वारे 
प्राप्त झालेल्या कोणत्याह� व्यवहाराच्या �वनंतीची सत्यता 
पडताळण्याचे कोणतेह� बंधन नाह� �कंवा पासवडर्/�पन/वापरकतार् 
आय.डी च्या पडताळणी व्य�त�रक्त ग्राहकाने पाठवल्याचा कथन केला 
आहे. सद्भावनेने वागण्यासाठ� बँक जबाबदार राहणार नाह�. अशा 
सूचनांवर. 
पयार्यी चॅनेलवर�ल सूचना ग्राहकाने योग्यर�त्या अ�धकृत केल्या 
नसल्याचा बँकेचा �वश्वास असल्यास, बँक ती योग्यर�त्या अ�धकृत 
आहे क� नाह� हे तपासण्यासाठ� वाजवी प्रयत्न करू शकते, अशा 
सूचनांचे पालन करण्यास नकार देऊ शकते �कंवा त्यावर केलेल� 
कोणतीह� कारवाई पूवर्वत करण्यासाठ� पावले उचलू शकते. त्या 
�नद�शाचा आधार. बँक, �तच्या �ववेकबुद्धीनुसार, पयार्यी चॅनेलद्वारे 
कोणत्याह� सूचनांचे पालन न करण्याचा �नणर्य घेऊ शकते, जेथे 



बँकेकडे असे मानण्याचे कारण असेल क� सूचना/ती खर� 
नाह�त/अन्यथा अयोग्य �कंवा अस्पष्ट आहेत �कंवा शंका उपिस्थत 
करतात. 
अशा सूचनांचे पालन करण्यास नकार �दल्याने �कंवा उलटसुलट 
केल्याच्या प�रणामी ग्राहक/ततृीय प�ाच्या कोणत्याह� नुकसानीस 
बँक जबाबदार राहणार नाह�. 

 
4. फॅक्सद्वारे  ग्राहकाशी  संप्रेषण 

ग्राहकाच्या �वनंतीनुसार, बँक ग्राहकाला ग्राहकाच्या खात्याबद्दल आ�थर्क 
मा�हती (ग्राहकाने मा�गतलेल�) आ�थर्क मा�हती  ("फॅक्स")  (ग्राहकाने 
सां�गतलेल्या फॅक्स नंबरवर) पाठ�वल� जाऊ शकते जी कदा�चत 
खाजगी खात्याची असेल आ�ण गोपनीय स्वरूप आ�ण  ग्राहक बँकेला 
कोणत्याह� प्रकारे जबाबदार धरणार नाह�, जर अशी मा�हती 
कोणत्याह� ततृीय प�ाच्या मा�हतीत आल� तर. 

 
5. फॅक्सद्वारे सूचना 

ग्राहक फॅक्सद्वारे लेखी आ�ण स्वा�र� केलेल्या सूचना पाठवू शकतो. 
बँक या सूचनांवर स्वत:च्या �ववेकबुद्धीने काम करू शकते.      
फॅक्सच्या सूचनांचे पालन संप्रेषणाच्या हाडर् कॉपीद्वारे केले जाईल  
याची खात्री करणे ह� ग्राहकाची जबाबदार�  आहे. 
ग्राहक कबूल करतो क� फॅक्स हे सुर��त माध्यम नाह� आ�ण फॅक्स 
पाठवण्यापूव�, ग्राहकान ेहे सु�निश्चत ले पा�हजे क� फॅक्स योग्य 
क्रमांकावर पाठ�वला जात आहे आ�ण कॉल केला जात आहे    फॅक्स 
इिच्छत प्राप्तकत्यार्पय�त पोहोचला आहे क� नाह� हे सत्या�पत 
करण्यासाठ� बँकेत. ग्राहक हे देखील कबूल करतो क� तो स्वत: च्या 
जोखमीवर फॅक्सद्वारे सूचना पाठवेल आ�ण बँक  ग्राहकाच्या 
कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा तोट्यासाठ� जबाबदार राहणार नाह�. 

 
6. व्यवहारांची न�द 

संगणक प्रणाल�द्वारे �कंवा अन्यथा ठेवलेल्या वैकिल्पक  चॅनेलवर�ल 
व्यवहारांची केवळ बँकेची स्वतःची न�द ब�केद्वारे �नणार्यक म्हणून 
स्वीकारल� जाईल आ�ण ती बँक आ�ण ग्राहकांवर बंधनकारक असेल 
सवर् हेतूंसाठ� आ�ण ग्राहक ब�केची अशी न�द मान्य करतो, हाती घेतो 
आ�ण �नषेध न करता ब�केची अशी न�द स्वीकारण्यास सहमत होतो. 
काह�  पयार्यी चॅनेलच्या अंगभूत वै�शष्ट्यांमुळे, ग्राहक कदा�चत पयार्यी 
चॅनेलवर ग्राहकाद्वारे प्रभा�वत  होण्याचा प्रयत्न केलेल्या व्यवहाराची 
�प्रटं काढू  शकेल. तथा�प, केवळ ब�केने ठेवलेल्या न�द�च ग्राह्य 
धरल्या जातील. पयार्यी चॅनेलवर �वनंती केल्यावर ग्राहक �बनशतर् 
कबूल करतो आ�ण ब�केने केलेल्या �कंवा न केलेल्या कोणत्याह� 
व्यवहाराला �वरोध न करण्यास सहमत आहे.  

 
7. पासवडर्/�पन/प्रवेश 



पयार्यी चॅनेलद्वारे कोणत्याह� सेवेचा लाभ घेण्यासाठ� बँकेकडून ग्राहकाला 
पासवडर् / �पन / काडर् आ�ण / �कंवा वापरकतार् आय.डी चे वाटप केले 
जाईल. ग्राहकाला ते एका टॅम्पर-प्रूफ सीलबंद �लफाफा ("मेलर") मध्ये 
प्राप्त होईल. ग्राहकाने हे सु�निश्चत केले पा�हजे  क�   कोणत्याह� 
छेडछाडी�शवाय मेलर प्राप्त झाला आहे, आ�ण जर तसे नसेल तर 
ग्राहकाने ताबडतोब बँकेला लेखी �कंवा फोनद्वारे मा�हती  �दल� पा�हजे.  
जर चुक�चा पासवडर् / �पन  क्रमाक्रमाने तीन वेळा एन्टर केला गेला 
तर इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंगद्वारे ग्राहकांचा सेवांमध्ये प्रवेश अ�म केला 
जाईल (�कंवा ब�केने वेळोवेळी ठर�वलेल्या प्रयत्नांची संख्या  वेळ). 
अशा प�रिस्थतीत बँक �न�दर्ष्ट अंतरानंतर आपोआपच प्रवेश पुन्हा 
स�क्रय करू शकते. 
ब�केने �न�दर्ष्ट केल्याप्रमाणे सेवा सतत कालावधीसाठ� वापरल्या  जात 
नसल्यास बँक संकेतशब्द / �पन / वापरकतार् आय.डी अ�म करण्याचा 
�नणर्य घेऊ शकत.े ग्राहक प्रवेशाच्या तात्पुरत्या अ�मतेसाठ�  �वनंती 
देखील  करू शकतो. पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवांमध्ये प्रवेश पुन्हा स�क्रय  
करण्यासाठ�, ग्राहकाने एखाद्या पत्राद्वारे, फोनद्वारे �कंवा अशा इतर 
पद्धतीने बँकेला सू�चत करणे आवश्यक आहे जे कदा�चत �व�हत केले 
आहे बँक, बँकेने   आवश्यक �कंवा �व�हत केल्याप्रमाणे काह� तपशील 
प्रदान करणे आ�ण अशा प्रकारे पाठ�वलेल� मा�हती योग्य असल्याचे 
मानले जाईल.  

 
8. पासवडर्/�पन/वापरकतार् आय.डी ची सुर�ा आ�ण गोपनीयता ग्राहक 

सहमत आहे आ�ण कबूल करतो क� त्याच्या खाते तपशील आ�ण 
पासवडर्/�पनची गुप्तता राखण्यासाठ� तो पूणर्पणे जबाबदार असेल. 
ग्राहकाने त्याच्या पयार्यी चॅनेलच्या वापराच्या सुर��ततेचे र�ण 
करण्यासाठ� �डझाइन केलेल्या इतर कोणत्याह� आवश्यकतांचे पालन 
करणे आवश्यक आहे, ज्या मागर्दशर्क त�वांमध्ये सेट केल्या आहेत 
�कंवा ग्राहकांना वेळोवेळी सू�चत केल्या आहेत. 
एकटा ग्राहक पयार्यी चॅनेलद्वारे प्रवेश करण्यास आ�ण सूचना देण्यास 
स�म आहे याची खात्री करण्यासाठ�, त्याने नेहमी खाल�ल सुर�ा 
प्र�क्रयांचे पालन केले पा�हजे. (i) ग्राहकाने त्याचा पासवडर्/�पन 
�नय�मतपणे बदलला पा�हजे �कंवा बँकेला आवश्यक असल्यास; (ii) 
पासवडर्/�पन �नवडू नका, जो त्याने आधी वापरला असेल �कंवा ज्याचा 
कोणीह� अंदाज लावू शकेल; (iii) त्याचा पासवडर्/�पन नेहमी सुर��त 
ठेवण्यासाठ� आ�ण त्याच्या पासवडर्/�पनचा कोणताह� तपशील इतर 
कोणालाह� (संयुक्त खातेधारक �कंवा बँकेच्या कमर्चार् यांच्या 
सदस्यासह) उघड करू नये; (iv) पासवडर्/�पन अशा प्रकारे रेकॉडर् करू 
नका ज्याद्वारे ते कोणत्याह� ततृीय प�ाला सुवाच्य �कंवा प्रवेशयोग्य 
असेल; (v) शक्यतो पासवडर्/�पन ल�ात ठेवा आ�ण नंतर त्याचे 
कोणतेह� रेकॉडर् नष्ट करा; (vi) कोणालाह� त्याच्या वतीने पयार्यी 
चॅनेलद्वारे सेवा चाल�वण्यास परवानगी देऊ नका; (vii) पयार्यी 
चॅनेलवर लॉग इन असताना आ�ण प्रत्येक वेळी तो पयार्यी चॅनेलमधून 



लॉग आउट करण्यासाठ� अशा प्रणाल�पासून दरू जात असताना 
कोणतीह� प्रणाल� ल� न देता सोडू नका; (viii) लोकल ए�रया नेटवकर्  
(�कंवा एल.ए.एन) शी कनेक्ट केलेल्या कोणत्याह� उपकरण �कंवा 
उपकरणातून पयार्यी चॅनेलमध्ये प्रवेश करू नका, जसे क� ऑ�फस 
वातावरण. इतर कोणीह� त्याचे पासवडर्/�पन �नर��ण �कंवा कॉपी करू 
शकत नाह� याची प्रथम खात्री केल्या�शवाय. ग्राहक करेल 
वर�ल सुर�ा प्र�क्रयांचे पालन करण्यात बँकेच्या कोणत्याह� 
अपयशामुळे बँकेचे कोणतेह� नुकसान झाल्यास बँकेला नुकसानभरपाई 
द्या. 
जर ग्राहकाला त्याचा पासवडर्/�पन �कंवा त्यातील कोणताह� भाग इतर 
कोणाला तर� माह�त आहे असे आढळून आल्यास �कंवा त्याला संशय 
आला, तर त्याने पयार्यी चॅनेलद्वारे त्व�रत पासवडर्/�पन बदलला 
पा�हजे. हे शक्य नसल्यास, व्यवसायाच्या वेळेत �कंवा फोनद्वारे 
ग्राहकाने बँकेला ताबडतोब बँकेच्या शाखेत सू�चत केले पा�हजे. नवीन 
पासवडर्/�पन सेट होईपय�त बँक पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवांचा वापर 
�नलं�बत करू शकते. 
अशा सूचनेपूव� केलेला कोणताह� व्यवहार पूणर्पणे ग्राहकाच्या 
जोखमीवर आ�ण खचार्वर असेल. 
पासवडर्/�पन/वापरकतार् आय.डी गमावला: जर ग्राहक पासवडर्/�पन 
�वसरला �कंवा गमावला, तर त्याने बँकेने �व�हत केलेल्या पद्धतीने 
बँकेला कळवावे, जे स्वतःच्या �ववेकबुद्धीनुसार पुन्हा तयार करण्याची 
आ�ण नवीन पासवडर्/�पन पाठवण्याची व्यवस्था करेल. 

 
9. ग्राहकाचे दा�यत्व/बँकांचे अ�धकार/हक्क  

9.1 इंटरनेट बँ�कंग सिव्हर्सेसमध्ये अन�धकृत प्रवेशाची सुर�ा 
सु�निश्चत करण्यासाठ� आ�ण प्र�तबं�धत करण्यासाठ� बँक  असे 
तंत्र�ान लागू करू शकते. बँक सव��म तंत्र�ानाचा वापर 
करण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु ग्राहकास हे समजले आहे क� 
तंत्र�ानाच्या स्वरूपामुळे, �सस्टमला नेहमी प�रपूणर् आ�ण 
छेडछाड�वरोधी करणे शक्य होणार नाह�. 

 
9.2 ग्राहक मान्य करतो आ�ण �बनशतर् स्वीकारतो आ�ण मान्य 

करतो क� तां�त्रक अडचणींमुळे �कंवा गैरवापरामुळे / अन�धकृत 
वापरामुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास कोणत्याह� प्रकारे बँकेला 
जबाबदार धरले जाणार नाह� इंटरनेट बँ�कंग सेवा आ�ण / �कंवा 
संकेतशब्द �कंवा कोणत्याह� व्यक्तीस त्याच्या बँक खात्याबद्दल 
�कंवा व्यवहार पार पाडण्याबद्दल ब�केने उघड केलेल्या 
मा�हतीच्या प�रणामी �कंवा संकेतशब्दांचा वापर करून इंटरनेट 
बँ�कंग सेवेच्या माध्यमातून प्राप्त सूचना. जर ग्राहक सुर�ा 
आ�ण गोपनीयतचे्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अपयशी 
ठरला तर त्याला अन�धकृत वापरासाठ� जबाबदार धरले जाऊ 



शकते. बँक कोणत्याह�  प�रिस्थतीत याबाबतीत कोणतीह� 
जबाबदार� स्वीकारत नाह�. 

 
9.3 ग्राहक पुढे सहमत आहे आ�ण कबूल करतो क� संगणक 

व्हायरस, ट्रोजन हॉरसेस, वर्म्स, लॉिजक सॉफ्टवेअर �कंवा इतर 
बॉम्ब �कंवा तत्सम कायर्क्रम �कंवा �नत्यक्रम च्या प�रणामी, 
कोणत्याह� प्रकारचे नुकसान �कंवा तोटा (प्रत्य� �कंवा अप्रत्य� 
असो), कोणत्याह� कारणास्तव बँक जबाबदार राहणार नाह�. 

 
9.4 बँकेने लेखी मागणी केल्यावर ग्राहकाने बँकेची त्वर�त 

नुकसानभरपाई केल� पा�हजे आ�ण कोणत्याह� दा�यत्वे, 
नुकसान, �कमत, खचर्, दावे �कंवा मागण्या �कंवा ग्राहकाने 
केलेल्या कोणत्याह� कराराच्या अट� उल्लंघनाच्या प�रणामी 
बँकेला होणारे नुकसान यांसाठ� बँकेला नुकसानभरपाई �दल� 
जाईल. 

 
9.5 इंटरनेट बँ�कंग व्यवहारांच्या संदभार्त ग्राहकाला इंटरनेट बँ�कंग 

फ्रॉड इन्शुरन्स पॉ�लसी प्रदान करणार्या बँकेची अ�त�रक्त सेवा, 
येथे  नमूद केलेल्या अट� व शत�च्या अधीन आहे:-  
a) बँक स्वत: च्या �कंमतीवर इंटरनेट बँ�कंग व्यवहारांसाठ� 

भौगो�लक मयार्देत आ�ण �नयम व अट�ंच्या अधीन  राहून 
आ�ण पॉ�लसीमध्ये अ�धक �वशेषतः नमूद केल्याप्रमाणे 
मयार्देच्या अधीन राहून �वमा घेईल. 

b) ग्राहकाने त्याच्या खात्यावर�ल कोणत्याह� फसव्या 
व्यवहाराची, इंटरनेट बँ�कंगद्वारे कोणते फसवे व्यवहार केले 
गेले आहेत, अशा नुकसानीनंतर ताबडतोब त्याच्या 
शहरातील 24 तास फोन बँ�कंग क्रमांकावर कॉल करून 
बँकेला कळवाव.े पुढ�ल गैरवापर टाळण्यासाठ� बँक ताबडतोब 
ग्राहकाचा वापरकतार् आय.डी त्व�रत �निष्क्रय करेल. 

 
c) ग्राहक पासवडर्च्या सुर��ततेसाठ� जबाबदार आहे आ�ण येथे  

प्रदान केल्याप्रमाणे त्याची सुर��तता सु�निश्चत करण्यासाठ� 
सवर् पावले उचलेल. जर इंटरनेट बँ�कंग पासवडर्शी तडजोड 
केल� गेल� असेल, तर ग्राहकाने स्था�नक पो�लस ठाण्याशी 
प्रथम मा�हती अहवाल ("एफ.आय.आर") तयार करणे 
आवश्यक आहे आ�ण त्याची एक प्रत कव्ह�रगं लेटरसह 
स्था�नक बँक शाखेला पाठवणे आवश्यक आहे.  

 
9.6  त्यानंतर ग्राहक खाल�ल कागदपते्र ब�केला पाठवते:  

a) एफ.आय.आर अहवालाची पो�लस अ�धकार्याने �व�धवत कबुल� 
�दल�; 

b) तोट्याचा/वादग्रस्त व्यवहारांचा तपशील देणारे पत्र. 



c) बँकेला आवश्यक असलेल� इतर सवर् कागदपते्र  आ�ण 
बँकेच्या  समाधानासाठ�. 

 
9.7 वर�लप्रमाणे आवश्यक कागदपते्र  सादर केल्यानंतर 5 

�दवसांच्या आत बँक ग्राहकाला वादग्रस्त रकमेसाठ�  होल्ड 
�चन्हां�कत करून तात्पुरते के्र�डट देईल.  

 
9.8 दा�यत्व समान व्यवहार जास्तीत जास्त रु. 25,000 प्र�त खाते 

जास्तीत जास्त रु. 1,00,000 च्या अधीन आहे पय�त मयार्�दत 
असेल.   

 
9.9 नुकसानीचा अहवाल देण्यापूव� आवश्यक कागदपत्रांसह  

कोणत्याह� थेट आ�थर्क तोट्याचे ("लॉस") ग्राहकाकडून संप्रेषण 
प्राप्त झाल्यानंतर, बँकेला अशा फसव्या संदभार्त स्वत: ची 
तपासणी करण्याचा अ�धकार आहे व्यवहार (व्यवहार).  जर 
अशा तपासणीत ग्राहकाचा त्याच्या कुटंुबातील सदस्यांचा / 
नातेवाईकांचा �कंवा त्याच्या कमर्चार्यांचा प्रत्य� �कंवा अप्रत्य� 
सहभाग असल्याचे �दसून आले, तर ब�केला त्यांच्या�वरुद्ध योग्य 
ती कारवाई करण्याचा अ�धकार देण्यात आला आहे ग्राहकाला 
अशा पॉ�लसीचा लाभ देण्यास नकार देण्याव्य�त�रक्त ग्राहक.  
तात्पुरते के्र�डट केवळ तपासणीनंतरच �निश्चत होईल.        
बँकेच्या तपासणीचे प�रणाम हे ग्राहकांवर अं�तम आ�ण 
बंधनकारक असतील. 

 
9.10 जोपय�त बँकेकडून या खात्यासाठ� होल्ड फंड जार� केला जात 

नाह� तोपय�त ग्राहक खाते बंद करू शकत नाह�.   
 

9.11 तथा�प, याद्वारे हे स्पष्ट केले गेले आहे क� ग्राहकाला या 
इंटरनेट बँ�कंग फसवणूक �वमा पॉ�लसीचा लाभ तेव्हाच �मळेल 
जर:  
a) व्यवहार खाते चांगल्या िस्थतीत आहे  
b) गेल्या 12 म�हन्यांत दोनपे�ा जास्त अन�धकृत घटना 

घडल्या नाह�त, नुकसानीचा अहवाल देण्यापूव� आ�ण 
c) ग्राहक दशर्�वतो क� इंटरनेट बँ�कंग संकेतशब्दांचे संर�ण 

करण्यात तो �नष्काळजीपणा करत नव्हता. 

इंटरनेट बँ�कंग फसवणूक �वमा पॉ�लसी अंतगर्त बँकेचे उ�रदा�यत्व 
मात्र येथे क्लॉज 9 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सवर्साधारण अपवादांच्या 
अधीन असेल आ�ण कोणत्याह� कारणास्तव तोटा झाल्यास ग्राहक 
इंटरनेट बँ�कंग तोटा पॉ�लसी अंतगर्त कोणताह� लाभ �मळ�वण्याचा 
हक्कदार असणार नाह�. क्लॉज 9 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे.  

 
10. व्यवहारांवर प्र�क्रया करणे 



पयार्यी चॅनेलद्वारे व्यवहारांच्या प्र�क्रयेसाठ� वेळ बदलू शकतो क� 
त्यावर मॅन्युअल� �कंवा इलेक्ट्रॉ�नक पद्धतीने प्र�क्रया केल� जाते 
�कंवा ते त्व�रत अद्यत�नत केले जाऊ शकतात �कंवा व्यवसायाचे 
तास संपल्यानंतर त्यावर प्र�क्रया केल� जाते क� नाह� यावर अवलंबून 
असते. पेम�ट थांबवण्याच्या सूचना आ�ण इतर तातडीच्या/मह�वाच्या 
�वनंतीसाठ�, ग्राहकाने बँकेकडे पाठपुरावा केला पा�हजे आ�ण बँकेने ते 
प्रत्य��रत्या न�दवलेले/करण्यात आले आहे याची खात्री करावी. 
एकदा ग्राहकाने पयार्यी चॅनेलद्वारे सूचना �दल्यानंतर, ग्राहक त्यास 
उलट करू शकणार नाह�. ग्राहकाने �दलेल� सूचना उलट करण्याचे 
बँकेचे कोणतेह� बंधन नाह�; �कंवा अशी सूचना स्वीकारणे जी सशतर् 
�कंवा उलट करता येण्यासारखी आहे �कंवा ज्यासाठ� बँकेने सामान्य 
बँ�कंग पद्धतींचे पालन करून पैसे देण्यास स�म असण्यापे�ा 
लवकर ततृीय प�ाला पैसे देणे आवश्यक आहे. 
बँक आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार ग्राहकाला खचर् करून बँ�कंग 
प्रणाल�च्या �नयम आ�ण पद्धतींनुसार हे शक्य �ततक्या प्रमाणात 
�रव्हसर् एन्ट्र� करण्याचा प्रयत्न करू शकते. 
ग्राहक याद्वारे पुष्ट� करतो आ�ण कबूल करतो क� �नधीच्या 
इलेक्ट्रॉ�नक हस्तांतरणाद्वारे पेम�ट से. 40ए (3) आयकर कायदा, 
1961. 
पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवेद्वारे उपलब्ध असलेल� आ�थर्क मा�हती केवळ 
संदभार्साठ� आहे. या सेवेद्वारे उपलब्ध असलेल्या खात्याची मा�हती 
कदा�चत बँकेच्या हातात असलेल्या परंतु ज्यावर प्र�क्रया झालेल� 
नाह� �कंवा ज्यांची अद्याप पेम�टसाठ� पडताळणी करावी लागणार 
आहे अशा व्यवहारांवर प�रणाम होणार नाह�. बँक. कारणास्तव �कंवा 
अशा कोणत्याह� आ�थर्क मा�हतीच्या प�रणामी ग्राहक �कंवा ततृीय 
प�ाकडून झालेल्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा नुकसानीसाठ� 
जबाबदार राहणार नाह�. 
ग्राहकाचे खाते आ�ण बँकेत पुरेसा �नधी उपलब्ध असेल तर पयार्यी 
चॅनेलद्वारे प्राप्त झालेले �नधी हस्तांतरण आ�ण पेम�ट व्यवहार 
प्रभावी करण्याचा बँक प्रयत्न करेल. बँकेच्या वाजवी 
�नयंत्रणाबाहेरच्या प�रिस्थतीमुळे यापैक� कोणतेह� पेम�ट करण्यासाठ� 
�कंवा उशीरा पेम�ट करण्यासाठ� कोणत्याह� वगळण्यासाठ� जबाबदार 
राहणार नाह�.  

 
11. मयार्दा 

बँक आपल्या एकमेव पयार्यावर असेल.  सेट आ�ण र�सेट,    
कोणत्याह� व्यवहारासाठ� �कमान आ�ण कमाल मयार्दा जी  ग्राहकाने 
पयार्यी चॅनेलवर �कंवा अन्यथा केल� असेल आ�ण अशा कोणत्याह� 
मयार्देच्या अधीन असेल खात्यात �शल्लक उपलब्धता.  अशा मयार्दा 
कदा�चत ब�केने �व�हत केलेल्या मापदंडांवर   आधा�रत असू शकतात, 
वेळोवेळी. 
दैनं�दन �कमान/ कमाल व्यवहार मयार्दा सवर् ए.ट�.एम ना लागू  



होतील आ�ण वेगवेगळ्या बँकांच्या नेटवकर् शी संबं�धत, देश-देशाशी 
संबं�धत आ�ण वेळोवेळी वेगवेगळ्या ए.ट�.एम मध्ये �भन्न असू 
शकतात. वेगवेगळ्या ए.ट�.एम द्वारे व्यवहार करण्यासाठ� या 
मयार्दांमध्ये एकरूपता नसल्यामुळे ग्राहकाचे कोणतेह� नुकसान  
�कंवा गैरसोय होऊ शकते यासाठ� बँक जबाबदार राहणार नाह�. 

 
12. पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवांमध्ये प्रवेश   

पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवांमध्ये प्रवेश ग्राहकाच्या �वनंतीनुसार आ�ण 
बँकेच्या �ववेकबुद्धीनुसार उपलब्ध करुन �दला जाईल.     
ग्राहकाच्या सी.आय.डी शी संबं�धत सवर् खाती कदा�चत बँकेच्या 
�नयमांच्या अधीन राहून, पयार्यी चॅनेलद्वारे प्रवेश करण्यायोग्य. 
तथा�प, प्रवेश करण्यायोग्य असलेल्या प्रत्येक खात्यावर उपलब्ध  
असलेल्या व्यवहारांचे स्वरूप त्या खात्यावर�ल ग्राहकाच्या  प�रचालन 
आदेशावर अवलंबून असेल. गैर-वैयिक्तक ग्राहकांच्या    बाबतीत, 
ग्राहकाच्या �वनंतीच्या आधारे त्या व्यक्तींना प्रवेश प्रदान केला जाईल 
जे ग्राहकांच्या योग्य प्रशासक�य मंडळाद्वारे इतके अ�धकृत आहेत. 

 
13. पुरेसा �नधी 

जोपय�त त्याच्या खात्यात पुरेसा �नधी उपलब्ध होत नाह� तोपय�त 
पयार्यी चॅनेलचा वापर करून त्याच्या खात्यातून कोणतीह� रोख 
रक्कम काढण्याचा प्रयत्न न  करण्याचे ग्राहक सहमत आहे. पुरेसे 
खाते �शल्लक सु�निश्चत करण्याची जबाबदार� पूणर्पणे ग्राहकावर 
आहे. मयार्देचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न झाल्यास बँक ग्राहकाला 
पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवा काढून घेऊ शकते �कंवा इतर पावले उचलू 
शकते बँकेला योग्य वाटेल. 

 
14. सॉफ्टवेअर आ�ण हाडर्वेअर 

ग्राहक त्याच्या �कंमतीवर, अशा सवर् सॉफ्टवेअर आ�ण संगणक आ�ण 
संप्रेषण प्रणाल�ंची खरेद�, देखभाल आ�ण अद्यत�नत / शे्रणीसुधा�रत 
करेल, वेळोवेळी लागू होईल, सेवांचा लाभ घेईल आ�ण वापरेल 
वैकिल्पक चॅनेल जे बँकेच्या प्रणाल�शी सुसंगत आहेत.   बँकेला 
वेळोवेळी आपले सॉफ्टवेअर, हाडर्वेअर, ऑपरे�टगं �सस्टम 
इत्याद�ंमध्ये बदल �कंवा शे्रणीसुधा�रत करण्याचे स्वातं�य असेल  
आ�ण समथर्न देण्याचे कोणतेह� बंधन नसेल सॉफ्टवेअर, हाडर्वेअर,    
ग्राहकाची ऑपरे�टगं �सस्टम आ�ण तीच  ग्राहकाची सवर्स्वी 
जबाबदार� असेल. 

 
15. बौद्�धक संपदा 

ग्राहक हे मान्य करतो आ�ण सहमत आहे क� सॉफ्टवेअरमधील सवर् 
बौद्�धक संपदा हक्क कोणत्याह� सेवा तसेच इतर सॉफ्टवेअरमध्ये 
अंतभूर्त आहेत जे वैकिल्पक माध्यमातून खात्यात प्रवेश करणार्या   
सेवांचा लाभ घेण्यासाठ� आवश्यक आहेत चॅनेल ह� बँकेची �कंवा  



संबं�धत �वके्रत्यांची कायदेशीर मालम�ा आहे. बँक खात्यांमध्ये प्रवेश 
करण्यासाठ� आ�ण बँ�कंग सेवांचा वापर करण्यासाठ� बँकेने �दलेल� 
परवानगी सॉफ्टवेअरच्या बौद्�धक मालम�ेत कोणतेह� मालक� हक्क 
�कंवा मालक� हक्क व्यक्त करणार नाह�. ग्राहक वर नमूद केलेल्या 
सॉफ्टवेअरमध्ये बदल, भाषांतर, �डससेम्बल, �डकंपाईल, �कंवा �रव्हसर् 
इंिज�नयर करण्याचा �कंवा सॉफ्टवेअरचा स्त्रोत कोड कॉपी करण्याचा 
�कंवा कोणताह� तयार करण्याचा सॉफ्टवेअरवर आधा�रत व्युत्पन्न 
उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करणार नाह�. 

 
16. अलटर् 

बँक सवर् �कंवा कोणत्याह� ग्राहकांना केवळ मा�हतीसाठ� अलटर्ची 
सु�वधा देऊ शकते  आ�ण स्वत: च्या �ववेकबुद्धीने ते बंद करू 
शकते. खात्यांवर�ल व्यवहार प्रच�लत बँ�कंग पद्धतीद्वारे �नद��शत 
केले जातील आ�ण सव��म प्रयत्नांच्या आधारे बँक काह� पूवर्-
प�रभा�षत अलटर् प्रद�शर्त करू शकत.े तथा�प, अलटर्ची 
समयसूचकता, पूणर्ता, अचूकता आ�ण यशस्वी �वतरण �कंवा 
प्राप्तीसाठ� बँक जबाबदार �कंवा उ�रदायी नाह�. 

 
17. फोन बँ�कंग सेवा 

बँक वेळोवेळी या सेवेअंतगर्त कमर्चार्यांच्या सहाय्याने �कंवा ऑटोमेटेड 
फोन बँ�कंग प्रणाल�वर डायल करून �नवडीनुसार �व�वध सु�वधा देऊ 
शकते. 
सुर�ेच्या हेतूने आ�ण ग्राहकांचे आ�ण त्यांच्या कमर्चार् यांचे संर�ण 
करण्यासाठ� आ�ण �ववादांचे �नराकरण करण्यात मदत करण्यासाठ�, 
जर काह� असेल तर, बँक आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार टेप �कंवा ग्राहक 
आ�ण बँक यांच्यातील टे�लफो�नक संभाषण रेकॉडर् करू शकते, त्याची 
न�द ठेवू शकते, तसेच ग्राहकांच्या सूचना देखील ऐकू शकतात. , 
आ�ण ग्राहक वर�ल गोष्ट�ंसाठ� त्याची संमती देतो. 

 
18. इंटरनेट बँ�कंग सेवा 

इंटरनेट बँ�कंग सेवा प्रदान करण्यासाठ� �तच्याद्वारे वापरल्या 
जाणार् या प्रणाल�ंमध्ये पुरेशी सुर�ा सुर�ा आहेत याची खात्री 
करण्यासाठ� बँक वाजवीपणे व्यवहायर् पावले उचलेल; कोणताह� लागू 
कायदा, �नयम, �व�नयम, मागर्दशर्क त�वे, प�रपत्रके, आचारसं�हता 
आ�ण प्रच�लत बाजार पद्धती �वचारात घेऊन अशा प्रणाल� 
चालवण्यातील जोखीम �नयं�त्रत आ�ण व्यवस्था�पत करा. ग्राहकाला 
इंटरनेट बँ�कंगमधील जोखीम, जबाबदार्या आ�ण दा�यत्वांची जाणीव 
असते आ�ण त्यांनी योग्य �वचार करून त्याचा लाभ घेतला आहे. 
ग्राहक प्र�त�न�धत्व करतो आ�ण हमी देतो क� त्याला 
संगणक/इलेक्ट्रॉ�नक म�शनर�, ईमेल आ�ण इंटरनेटचे संपूणर् 
कामकाजाचे �ान आहे जे ग्राहकांना इंटरनेट बँ�कंगचा लाभ घेण्यास 
स�म करेल. 



 
19. अपूणर् व्यवहार 

ग्राहकाने हाती घेतलेल्या व्यवहाराच्या संदभार्त �नधीच्या 
हस्तांतरणावर प�रणाम करण्यासाठ� देयक सूचना आ�ण जे कृती 
�कंवा तु्रट�ंद्वारे प्रत्य�ात येऊ शकत नाह�  �कंवा पूणर् होऊ शकत 
नाह� ज्या व्यक्तींच्या बाजूने अशा पेम�ट सूचनांचा प�रणाम झाला 
आहे. बँक जबाबदार आ�ण / �कंवा उ�रदायी असणार नाह� �कंवा  
कोणत्याह� प्रकारे ग्राहकाच्या अशा व्यवहारात सामील होणार नाह�  
�कंवा पूणर् होणार नाह�. 
ग्राहकाच्या सूचनेनुसार �नधी हस्तांतरणासाठ� कोणताह� व्यवहार 
कोणत्याह� कारणास्तव आ�ण  अशा गैर-भौ�तक�करणासाठ� आ�ण / 
�कंवा पूणर् न झाल्याबद्दल प्रत्य�ात येऊ शकत नाह� �कंवा पूणर् होऊ 
शकत नाह� ज्या व्यवहाराला  बँक कोणत्याह� प्रकारे जबाबदार राहणार 
नाह�. 
ग्राहकाला हे समजले आहे क�, ग्राहकाच्या सूचनांनुसार बँक ह� केवळ 
�नधी हस्तांतरणाची सेवा आहे. 

 
20 व्हायरसपासून संर�ण करणे: 

ग्राहकाची प्रणाल� �कंवा कोणताह� संगणक �कंवा इतर उपकरणे �कंवा 
उपकरण ज्यातून ग्राहक इंटरनेट बँ�कंगमध्ये प्रवेश करतो ते 
कोणत्याह� संगणक व्हायरस �कंवा तत्सम सॉफ्टवेअर/�डव्हाइसपासून 
मुक्त आहे याची खात्री करण्यासाठ� ग्राहकाने सवर् वाजवी व्यवहायर् 
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये सामान्यतः सॉफ्टवेअर 
बॉम्ब म्हणून ओळखले जाणारे उपकरण, मयार्दे�शवाय, ट्रोजन हॉसर् 
आ�ण वम्सर् (यू व्हायरसेस") आ�ण प्रत्येक प्रकारे पुरेशी देखभाल 
आ�ण सुर��त आहे. बँकेच्या वेबसाइटवर व्हायरस आ�ण इतर अशा 
�वध्वंसक सामग्रीचा प�रचय टाळण्यासाठ� बँक पावले उचलणार 
असल� तर�, ते बँकेचे प्र�त�न�धत्व, हमी �कंवा हमी देत नाह�. 
वेबसाइट �कंवा बँकेच्या वेबसाइटवरून डाउनलोड केलेल� सामग्री �कंवा 
�लकं केलेल्या वेबसाइट्समध्ये असे व्हायरस �कंवा �वध्वंसक सा�हत्य 
नसतात. अशा व्हायरस �कंवा �वध्वंसक सामग्रीमुळे होणार् या 
कोणत्याह� हानी �कंवा हानीसाठ� बँक जबाबदार नाह�. बँकेची 
वेबसाइट �कंवा त्यांच्या काया�ची बँक हमी देत नाह�. अखंड �कंवा 
कोणत्याह� तु्रट� �कंवा दोषमुक्त असेल. 

 
21. पयार्यी चॅनेलद्वारे सेवांसाठ� दा�यत्वाची मयार्दा: बँक कोणत्याह� 

तोट्यासाठ� �कंवा नुकसानीसाठ� जबाबदार राहणार नाह�, मग ते 
प्रत्य�, अप्रत्य�, प�रणामी, दरूस्थ �कंवा �वशेष असो, जे कदा�चत 
सहन करावे लागले असेल ग्राहकाला इंटरनेट बँ�कंग सेवा उपलब्ध  
करून देणे / न करणे याचा प�रणाम म्हणून ग्राहकाद्वारे. अशा    
प�रिस्थतीची उदाहरणात्मक याद� (परंतु संपूणर् नाह�)  खाल�लप्रमाणे 
आहे ज्यात बँक ग्राहकास जबाबदार राहणार नाह�: जेव्हा असे 



नुकसान �कंवा फोसर् मॅज्यूअर �कंवा तां�त्रक अडचणींमुळे नुकसान 
होते; ग्राहकाची प्रणाल� आ�ण बँकेची प्रणाल�  यांच्यात कोणतीह� 
�वसंगती; ग्राहक �कंवा इतर कोणाकडूनह� ग्राहकाच्या प्रणाल�चा 
गैरवापर; इंटरनेट बँ�कंग वापरणार्या ग्राहकाच्या प�रणामी ततृीय 
प�ाद्वारे प्राप्त केलेल्या ग्राहकांच्या खात्यांबद्दलच्या मा�हतीमध्ये 
कोणताह� प्रवेश; ग्राहकाच्या संकेतशब्द / �पनच्या कोणत्याह� ततृीय 
प�ाद्वारे वापर; संप्रेषण दरम्यान �कंवा अन्यथा कोणताह� डेटा, 
मा�हती �कंवा संदेश गमावणे / �वकृती / भ्रष्टाचार / �वलंब;  कोणतेह� 
नुकसान / �वलंब,   अशा कोणत्याह� डेटा, मा�हती �कंवा संदेशात 
व्यत्यय आणणे �कंवा ब�केच्या पल�कडे असलेल्या प�रिस्थतीमुळे 
खात्यांमध्ये प्रवेश इिच्छत पद्धतीने उपलब्ध नसल्यास �नयंत्रण; 
व्यवसाय  तासांदरम्यान पयार्यी चॅनेल सेवांची अनुपलब्धता. 

ड�ेबट-कम-ए.ट�.एम काडर् सेवा  

ग्राहक सहमत आहे क� डे�बट-कम-ए.ट�.एम काडर् सेवांचा लाभ घेणे  
खाल�ल अट� आ�ण शत� तसेच बँकेच्या सामान्य व्यवसाय अट� आ�ण 
�नयमांच्या अधीन आहे ब�केने वेळोवेळी जार� केलेल्या खात्यांचे  आयोजन, 
तसेच �रझव्हर् बँकेन ेवेळोवेळी सादर केलेले �कंवा सुधा�रत केलेले �नयम 
आ�ण कायदे भारत �कंवा इतर कोणत्याह� प्रा�धकरणाचे.     अट� आ�ण 
शत�चा समावेश असल्यास डे�बट-कम-ए.ट�.एम काडर् सेवांसाठ� अट� आ�ण 
शत� संबं�धत असतील. 

 
1. सवर्साधारण 

येथे पुरुषी �लगंाच्या संदभार्मध्ये स्त्री�लगंी �लगंाचा समावेश असेल. 
 

2. व्याख्या 
"खातेधारक" ह� अशी व्यक्ती आहे जी बँकेत बचत खाते �कंवा चालू 
खाते �कंवा इतर कोणत्याह� प्रकारचे खाते ठेवते. "उ�रदायी शाखा" 
म्हणजे ब�केची कोणतीह� शाखा िजथे ग्राहकाचे खाते राखले जाते 
आ�ण ब�केने नाम�नद��शत केल्याप्रमाणे इतर कोणतीह� शाखा. 

 
"अ�धकृत डीलर" एफ.ई.एम.ए च्या कलम 2 © मध्ये प�रभा�षत 
केल्याप्रमाणे परक�य चलन �कंवा परदेशी रोख्यांच्यामध्ये व्यवहार 
करण्यासाठ� अ�धकृत व्यक्ती �कंवा ऑफशोअर बँ�कंग यु�नटचा संदभर् 
देते 

 
"काडर्" म्हणजे काडर्धारकाला जार� केलेले डॉइश बँक एजी डे�बट-कम-
ए.ट�.एम काडर्, ज्यात बँकेने ऑफर केलेले क्ला�सक आ�ण गोल्ड डे�बट 
काडर् आ�ण ब�केने सादर केलेल्या इतर कोणत्याह� �भन्नतेसह जार� 
केले जाते, वेळोवेळी  

 
"काडर्होल्डर" म्हणजे बँकेच्या ग्राहकास ज्याला काडर् देण्यात आले  



आहे �कंवा बँकेच्या ग्राहकाने ज्याला काडर् वापरण्यास अ�धकृत  केले 
आहे अशा कोणत्याह� व्यक्तीस काडर्चा वापर करण्यासाठ� अ�धकृत 
केले आहे बँकेने एक काडर् जार� केले आहे आ�ण कोणाला काडर्  
बाळगण्याचा आ�ण वापरण्याचा अ�धकार आहे. 

 
"काडर् खाते" म्हणजे कोणतेह� बचत खाते आ�ण / �कंवा चालू खाते 
आ�ण / �कंवा इतर कोणत्याह�  प्रकारचे खाते जे ब�केने �नयुक्त केले 
आहे (रोख के्र�डट / कजर् खाती वगळता) पात्र खाते  (पात्र खाते) 
काडर्च्या  वापराद्वारे कायार्साठ�, काडर् जार� करण्याबरोबर  एकाच 
वेळी �नयुक्त केलेले असो �कंवा नंतर केले गेले असो.  

 
"एन.सी.ए.एस.एस.ट�."  म्हणजे ग्राहक स�क्रय �वक्र� आ�ण सेवा 
ट�मर्नल्स (ज्याला "टच ऍक्सेस बँ�कंग ट�मर्नल" देखील म्हणतात) 
भारतात असो �कंवा परदेशात असो, बँक असो �कंवा शेअडर् नेटवकर्  
असो, ज्यावर इतर गोष्ट�ंबरोबरच, काडर्धारक त्याच्या काडर्मध्ये प्रवेश 
करण्यासाठ� त्याचे काडर् वापरू शकतो. काडर् खाते आ�ण त्याच्या काडर् 
खात्यावर व्यवहार करा.  

 
"�डपॉ�झटर�" म्हणजे कोणतेह� मशीन / �डव्हाइस मग ते भारतात 
असो �कंवा परदेशात, मग ते  बँक �कंवा  सामा�यक नेटवकर् चे असो, 
ज्यामध्ये,  इतर गोष्ट�ंसह, काडर्धारक त्याच्या काडर्मध्ये  प्रवेश 
करण्यासाठ� त्याच्या काडर्चा वापर करू शकतो काडर् खाते आ�ण 
त्याच्या काडर् खात्यात �नधी जमा करा. 

 
"ई.डी.सी" म्हणजे कोणतेह� इलेक्ट्रॉ�नक डेटा कॅप्चर ट�मर्नल्स, �प्रटंर, 
इतर पे�रफेरल आ�ण उपकरणे ज्यात �पन पॅड्स आ�ण �डव्हाइस  
चाल�वण्यासाठ� आवश्यक सॉफ्टवेअरचा समावेश आहे, मग ते 
भारतात असोत �कंवा परदेशात असोत, बँक �कंवा एक सामा�यक 
नेटवकर्  ज्यावर, इतर गोष्ट�ंसह, काडर्धारक आपल्या �नधीचा वापर 
देशभरातील बँकेकडे असलेल्या त्याच्या काडर् खात्यात प्र�क्रया 
करण्यासाठ� करू शकतो व्यापार आस्थापनामधील व्यवहार. 

 
'एिक्झम' म्हणजे भारतीय �रझर्व्ह बँकेने ठरवून �दलेल्या भारतीय  
�नयार्त आयात धोरणाशी संबं�धत, त्यात वेळोवेळी सवर् सुधारणांचा 
समावेश आहे. "आंतरराष्ट्र�य व्यवहार" म्हणजे  काडर्धारकाने भारत, 
नेपाळ आ�ण भूतानच्या बाहेर त्याच्या काडर्वर केलेल्या व्यवहारांचा  
संदभर् आहे. 

 
"लॉस्ट / चोर�ला गेलेला काडर् �वमा" म्हणजे  येथे कलम 12 मध्ये 
नमूद केलेल्या अट� व शत�च्या अधीन राहून, चोर�च्या �कंवा 
हरवलेल्या काडा�च्या संदभार्त बँकेकडून काडर् धारकास �वमा प्रदान 
करण्याची अ�त�रक्त सेवा होय. 



"लॉस्ट / चोर�ला गेलेल� काडर् इन्शुरन्स पॉ�लसी म्हणजे         
हरवलेल्या �कंवा चोर�ला गेलेल्या काडर्च्या संदभार्त नामां�कत �वमा 
कंपनीकडे बँकेकडून काढल� जाणार� पॉ�लसी आ�ण �वशेषत: येथे खंड 
12 मध्ये नमूद केले आहे. 

 
"पा�टर्�सपे�टगं एट�एम" (पी.ए) मध्ये बँकेच्या स्वयंच�लत टेलर मशीन्स 
(ए.ट�.एम) आ�ण िव्हसा काडर् इंटरनॅशनलच्या सामा�यक पेम�ट 
नेटवकर् मध्ये भाग घेणार्या इतर बँकांच्या (ओ.बी) ए.ट�.एम चा 
समावेश आहे आ�ण ""· -----------------    सेवा �चन्ह, ज्यावर  
काडर्धारक त्याच्या काडर् खात्यात त्याच्या �नधीमध्ये प्रवेश करण्यासाठ� 
काडर्चा वापर करू शकतो. 

 
"सहभागी व्यापार� आस्थापना" (पी.एम.ई) म्हणजे िव्हसा काडर् 
इंटरनॅशनल शेअडर् पेम�ट नेटवकर् चा भाग असलेल्या आस्थापना आ�ण 
"-------------"  सेवा �चन्ह प्रद�शर्त करणे. (�प्रटं लोगो) "----------"  
"ट�मर्नलवर काडर्चा सन्मान करण्यासाठ� (ट�मर्नल) व्यवहार 
करण्यासाठ� आ�ण इतरांमध्ये, स्टोअसर्, दकुाने, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, 
एअरलाइन्स आ�ण काडर्चा सन्मान म्हणून जा�हरात केलेल्या इतर 
संस्थांचा समावेश असेल. 

 
"�पन" म्हणजे काडर्धारकाला ब�केने वाटप केलेला �कंवा काडर्धारक / 
ब�केने वेळोवेळी �नवडलेल्या काडर्च्या संदभार्त वैयिक्तक ओळख 
क्रमांक. 

 
"पी.ओ.एस" म्हणजे पॉ�ट ऑफ सेल ट�मर्नल. 

 
"प्रायमर� अकाउंट" म्हणजे वर वणर्न केल्याप्रमाणे एक खाते,  जे  
व्यापार� आस्थापना �कंवा िव्हसा / प्लस ए.ट�.एम �ठकाणी केलेल्या 
व्यवहारांसाठ� डे�बट केले जाईल. 

 
"प्रोग्राम" म्हणजे येथे  कलम 17 मध्ये तपशीलवार नमूद केल्याप्रमाणे 
डॉइश बँक गोल्ड ड�ेबट काडर् �रवॉड्र्स प्रोग्राम. 

पॉ�ट्स" म्हणजे  प्रोग्राम  अंतगर्त  प्रदान केलेले ब�ीस / लॉयल्ट� 
पॉ�ट्स(गुण). 

 
"सॅन्क" म्हणजे डॉइश बँक एजी आ�ण त्याच्या सवर् शाखा 
कायार्लयांचा संदभर् आहे आ�ण त्यात त्याचे उ�रा�धकार� आ�ण 
�नयुक्तकत्या�चा समावेश आहे. 

 
"सेल्स िस्लप" म्हणजे िव्हसा ट�मर्नलवर �कंवा सहभागी व्यापार� 
आस्थापनेद्वारे पी.ए.आय.पी.एम.ई/ट�मर्नलवर काडर्धारकाने केलेल्या 
व्यवहाराचे मूल्य प्र�त�ब�ंबत करणार� िस्लप आहे जी काडर्धारकान े



ठेवल� पा�हजे. 
 

"ट�मर्नलमध्ये काडर्धारकाच्या व्यवहारांवर प्र�क्रया करण्यासाठ� 
�डव्हाइसेस चाल�वण्यासाठ� आवश्यक असलेल्या व्यापार� प्र�तष्ठानच्या 
स्थानावर�ल सवर् सॉफ्टवेअर, उपकरणे आ�ण उपकरणे समा�वष्ट आहेत 
आ�ण इलेक्ट्रॉ�नक डेटा कॅप्चर (ई.डी.सी) ट�मर्नल, िव्हसा ट�मर्नल, 
�प्रटंर, वैयिक्तक ओळख क्रमांक (पी.आय.एन) समा�वष्ट आहेत. 
 
"व्यवहार" म्हणजे काडर्धारकाने पी.ए आ�ण ट�मर्नलवर प्रत्य� �कंवा 
अप्रत्य�पणे काडर्चा वापर करून बँकेला �दलेल� कोणतीह�   सूचना ई 
काडर् खात्यात प्रवेश करून व्यवहारावर प�रणाम करण्यासाठ�.  

 
"िव्हसा" म्हणजे िव्हसा इंटरनॅशनलच्या मालक�चे �चन्ह असेल. 

 
"िव्हसा इलेक्ट्रॉन"  चा अथर् िव्हसा इंटरनॅशनलच्या मालक�चा एक 
�चन्ह असेल. 

 
"िव्हसा / प्लस ए.ट�.एम नेटवकर् "  म्हणजे भारत आ�ण परदेशात  
�व�वध �ठकाणी असलेले एट�एम जे काडर्चा सन्मान करतात आ�ण 
िव्हसा / प्लस �कंवा िव्हसा इलेक्ट्रॉन �चन्हे प्रद�शर्त करतात. 

 
3. प्रयोज्यता: 

3.1 काडर् जार� करणे आ�ण वापरणे हे वेळोवेळी लागू होणारे �रझव्हर् 
बँक ऑफ इं�डया ("आर.बी.आय") �नयम, आर.बी.आय चे 
�व�नमय �नयंत्रण �नयम, एफ.ई.एम.ए, एफ.ई.एम.ए अंतगर्त 
तयार केलेले सवर् �नयम आ�ण �नयम, अ�धसूचना/प�रपत्रकांच्या 
अधीन असेल. जार� केलेले आ�ण वेळोवेळी लागू होणारे इतर 
कोणतेह� संबं�धत अ�ध�नयम. काडर् भारतात आ�ण परदेशात 
वापरले जाऊ शकते, परंतु परदेशी चलन काढण्यासाठ� नेपाळ 
आ�ण/�कंवा भूतानमध्ये वापरले जाऊ शकत नाह�. पुढे, काडर् 
भारत, नेपाळ आ�ण भूतानमधील व्यापार� आस्थापनांमध्ये 
परक�य चलनात पेम�टसाठ� वैध नाह�, म्हणजे नेपाळ �कंवा 
भूतानमध्ये काडर् वापरताना व्यवहारांचे चलन त्या देशांचे 
स्था�नक चलन �कंवा भारतीय रुपयामध्ये असले पा�हजे. त्याचे 
पालन न केल्यास काडर्धारक एफ.ई.एम.ए आ�ण इतर संबं�धत 
�नयमांअंतगर्त कारवाईसाठ� जबाबदार असेल. 

 
3.2 काडर्धारक कसूर�च्या िस्थतीत बँक �कंवा आर.बी.आय च्या 

सांगण्यावरून आंतरराष्ट्र�य स्तरावर वैध डे�बट-कम-ए.ट�.एम काडर् 
बाळगण्यास मनाई केल� जाऊ शकते �कंवा कोणत्याह� अट� 
आ�ण शत� �कंवा कोणतेह� �नयम �कंवा �नयमांचे पालन न  
करणे.  



 

3.3 हे काडर् कदा�चत परदेशात जाणार्या  काडर्धारकांद्वारे, 
आर.बी.आय ने वेळोवेळी नमूद केल्याप्रमाणे परक�य चलनाच्या 
अ�धकारात वापरले जाऊ शकते, वैयिक्तक वापरासाठ� सवर् 
प्रामा�णक वैयिक्तक खचार्साठ�, प्रदान केले   परदेश दौर ्
यादरम्यान काढलेल� एकूण देवाणघेवाण हक्कापे�ा जास्त  
नाह�. परदेशात अशा प्रकारे खरेद�  केलेल्या वस्तंूची भारतात 
आयात लागू असलेल्या सामानाचे  �नयम / एिक्झम धोरणाद्वारे 
शा�सत केले जाईल. 

 
3.4 काडर्धारकाने बे�सक टॅ्रव्हल कोटा (बी.ट�.क्यू) अंतगर्त परक�य 

चलन �मळ�वण्यासाठ� त्याच्या पासपोटर्चे समथर्न केले पा�हजे.   
ज्या बँकेच्या अ�धकृत डीलर / अ�धकृत डीलर शाखांद्वारे  
प्र�तपूत� सत्या�पत केल� जात आहे त्यांच्याकडून (सहल�पूव�) 
देवाणघेवाणीचा हक्क �निश्चत केला पा�हजे. सध्याच्या/ प्रच�लत 
�नयमांनुसार ज्यासाठ� �व�नमयाचे प्रकाशन अनु�ेय नाह� अशा 
आवकेवर प�रणाम करण्यासाठ� काडर्चा वापर केला जाऊ शकत 
नाह�. 

 
3.5 काडर्धारक, जर त्याची इच्छा असेल तर, अ�धकृत डीलर/प�रपूणर् 

मनी च�जर कडून हक्काच्या मयार्देपय�त परक�य चलन नोट्स / 
प्रवासी धनादेशांच्या रूपात काडर्द्वारे परक�य चलन  काढू शकतो. 
अशा परक�य चलनी नोटा / प्रवासी  धनादेशांची हक्काच्या बाहेर 
�वक्र� सध्याच्या �नयमांनुसार �नयं�त्रत केल� जाईल आ�ण ती 
लागू असलेल्या मयार्देच्या अधीन असेल. कॅल�डर वषार्त परक�य 
चलनाच्या अ�धकृत डीलरकडून काढून घेतलेले चलन, परक�य 
चलनाच्या नोटा / प्रवासी धनादेशाच्या स्वरूपात पासपोटर्वर 
मान्यता �दल� पा�हजे.  

 
3.6 काडर्चा वापर आवकवर प�रणाम करण्यासाठ� केला जाऊ शकत 

नाह� ज्या उद्देशांसाठ� चलनाचे वापरणे हे सध्याच्या 
�नयमांनुसार परवानगी नाह� जसे क� वगर्णी  (a) 
�नयतका�लकांचे सदस्यत्व जे �व�हत/प्र�तबं�धत याद�त आहेत; 
(b) पूल, स्वीपस्टेक, लॉटर� इ. (c) उत्पादने/सेवांची �वक्र� 
करणार्या इंटरनेट साइट ज्यासाठ� परक�य चलन वापरण्याची 
परवानगी नाह�. अशा उल्लंघनांची संपूणर् मा�हती देऊन एक्सच�ज 
कंट्रोल �वभागाच्या प्रादे�शक कायार्लयाकड ेतक्रार करण्याचा 
अ�धकार बँकेकडे आहे. अशा उल्लंघनाच्या घटनेत, काडर् 
वापरण्याचा काडर्धारकाचा अ�धकार त्व�रत �निश्चत केला 
जाईल. 

 
3.7 कोणत्याह� प�रिस्थतीत काडर्धारकाने हक्कापे�ा जास्त रक्कम 



भरल्याच्या कारणास्तव काडर् �बल / थकबाक� भरण्यास �वलंब 
�कंवा नकार देऊ नये. अशा पे�ा जास्त हक्कासाठ� 
काडर्धारकावर देयकाचा दावा �कंवा मागणी करण्याचे कोणतेह� 
बंधन बँकेवर नसेल आ�ण देयक न भरल्यास काडर्धारकाला त्याचे 
काडर् सदस्यत्व काढून घेण्याच्या जोखमीस जबाबदार धरले 
जाईल. 

 
3.8 काडर् रद्द झाल्यास, आर.बी.आय ने जार� केलेल्या �व�नमय 

�नयंत्रण �नयमांचे पालन न केल्यामुळे आ�ण वेळोवेळी सुधारणा 
केल्यानुसार �कंवा अन्यथा, काडर्चा वापर भारतात असो �कंवा 
परदेशात केला गेला असेल तर, प�रणामी काडर् अमान्य केले 
जाते आ�ण बँक याला जबाबदार राहणार नाह�.  

 
3.9 एफ.ई.एम.ए चे पालन सु�निश्चत करण्याची जबाबदार� �कंवा 

त्यातील सुधारणा, सवर् �नयम आ�ण कायदे, त्याअंतगर्त जार� 
केलेल्या सूचना, एक्सच�ज कंट्रोल मॅन्युअल, प्रच�लत सामान 
�नयम आ�ण एिक्झम पॉ�लसी लागू करण्याची जबाबदार� केवळ 
काडर्धारकावर असते. 

 

3.10  काडर्धारक या �नयम आ�ण कायद्यांचे उल्लंघन      
करण्यासाठ� त्याच्याद्वारे चुक�च्या वापराची संपूणर् जबाबदार� 
स्वीकारतो आ�ण कोणतेह� नुकसान, तोटा, रूपांतरण, कोणतेह� 
इतर आ�थर्क खचर्, शुल्क �कंवा खचर् जे बँक करू शकते  आ�ण 
/ �कंवा  काडर्धारकाच्या कारणास्तव  त्रास सहन करू  शकते 
भरून काढण्यासाठ� बँकेला नुकसान भरपाई देण्याचे वचन देतो. 

 
4.  काडर्चे फायदे: 

4.1 काडर्धारक परवानगी �दलेल्या पी.एम.ई वर पेम�ट करू शकतो 
आ�ण ए.ट�.एम/पी.ओ.एस उपकरणांवर काडर्च्या वापराद्वारे 
त्याच्या काडर् खात्यातील �शल्लक मा�हती तपासू शकतो. िव्हसा  
�नयमांनुसार प्र�क्रया शुल्क, रूपांतरण शुल्क/फ�, जर असेल तर, 
काडर् खाते ज्या चलनात ठेवलेले आहे त्या चलनातील समतुल्य 
अशा व्यवहारांसाठ� काडर्धारकाच्या काडर् खात्यात डे�बट केले 
जाईल. हे काडर् िव्हसा इलेक्ट्रॉन स�वर्स अंतगर्त भारत आ�ण 
परदेशातील ए.ट�.एम आ�ण व्यापार� आस्थापनांमध्ये 
वापरण्यासाठ� वैध आहे. 
काडर्धारकाला योग्य सूचना �दल्यानंतर सम�थर्त व्यवहारांचे प्रकार 
बदलण्याचा अ�धकार बँकेकड ेआहे. काडर्वर दशर्�वलेल्या 
म�हन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या �दवसापय�त वैध आहे. 

 
5. स्वीकाराहर्ता : 

5.1 हे काडर् केवळ पी.ए आ�ण ट�मर्नलवर भारत आ�ण परदेशात 



वेळोवेळी ब�केने परवानगी �दलेल्या व्यवहारांसाठ� तसेच  ब�केने 
वेळोवेळी �नयुक्त केलेल्या इतर पेम�ट पद्धतींसाठ�च स्वीकायर् 
असेल. 

 
6. मालम�ा: 

6.1 काडर् ह� बँकेची मालम�ा आहे आ�ण �वनंती केल्या�शवाय 
बँकेच्या अ�धकृत व्यक्तीला परत करणे आवश्यक आहे. काडर् 
धारकाने काडर् सुपूदर् करण्यापूव� बँकेच्या अ�धकृत व्यक्तीची 
ओळख �निश्चत केल� पा�हजे. काडर् हस्तांतरणीय नाह�. 
काडर्धारकाला सेवांची यापुढे आवश्यकता नसेल �कंवा कोणत्याह� 
कारणास्तव बँकेने सेवा काढून घेतल्यास, काडर्धारकाने काडर् रद्द 
करण्यासाठ� बँकेला परत करावे. बँक �तच्या पूणर् 
�ववेकबुद्धीनुसार, बदल� काडर् �कंवा �पन �कंवा दोन्ह� समान 
अट� व शत�वर �कंवा बँकेला योग्य वाटेल अशा इतर अट� व 
शत�वर जार� करू शकते. काडर्धारकाने काडर् कालबाह्य झाल्यावर 
ते अधर्वट �तरपे कापून नष्ट करावे. काडर्ची मुदत संपण्यापूव� 
बँक नूतनीकरण केलेले काडर् काडर्धारकाला पाठवेल. काडर्धारकाने 
सांभाळलेल� सवर् खाती बंद झाल्यास, काडर्धारकाने ताबडतोब 
काडर् परत करणे बंधनकारक आहे. खातेधारकाची सवर् खाती बंद 
झाल्यानंतर नाम�नद��शत व्यक्तीसाठ� काडर् देखील त्व�रत परत 
करणे आवश्यक आहे. पूवर्गामी तरतुद�ंच्या अधीन राहून, 
काडर्धारक चुक�च्या/फसव्या/अन�धकृत/नक्कल/चुक�च्या वापराच्या 
बाबतीत बँकेला जबाबदार धरणार नाह� आ�ण/�कंवा �पन, काडर् 
कोणत्याह� ततृीय प�ाच्या हातात पडल्यास �कंवा त्याद्वारे. 
हरवलेल्या/चोर� झालेल्या काडर् �वमा पॉ�लसीच्या संदभार्त आ�ण 
खंड 12 मध्ये तपशीलवार नमूद केल्यानुसार आ�ण पॉ�लसीच्या 
अट� आ�ण येथे नमूद केलेल्या अट�ंच्या अधीन असलेल्या 
दा�यत्वाच्या मयार्दे�शवाय, कोणत्याह� ततृीय प�ाच्या 
मा�हतीसाठ� येणारा �पन.  

 
7.   काडर्धारकाची जबाबदार�: 

7.1 काडर्धारक काडर्च्या संदभार्त बँकेने �दलेल्या सवर् सु�वधांसाठ� 
आ�ण संबं�धत सवर् शुल्कासाठ� जबाबदार असेल. काडर्धारक    
काडर् �मळाल्यानंतर त्यावर ताबडतोब स्वा�र� करेल आ�ण ते 
सुर��त �ठकाणी ठेवेल आ�ण कुठल्याह� प�रिस्थती, काडर् इतर 
कोणत्याह� व्यक्तीद्वारे वापरण्याची परवानगी देऊ नये.  

 
7.2 काडर्धारकाला जाणीव झाल्यानंतर ताबडतोब बँकेला सू�चत केले 

जाईल: काडर्चे नुकसान �कंवा चोर� �कंवा कॉपी �कंवा ते 
वापरण्यास स�म करणार्या साधनांबद्दल; कोणत्याह� 
अन�धकृत व्यवहाराच्या काडर्धारकाच्या काडर् खात्यावर�ल 
रेकॉ�ड�गचे;  ब�केद्वारे त्या काडर् खात्याची देखभाल करण्यात 



कोणतीह� चूक �कंवा इतर अ�नय�मतता. 
 

7.3 काडर्धारकाने स्था�नक पो�लसांकडे काडर् गहाळ �कंवा      
चोर�ला गेल्याबद्दल त्व�रत प्रथम मा�हती अहवाल 
(एफ.आय.आर) तयार करावा आ�ण कव्ह�रगं लेटरसह त्याची 
एक प्रत बँकेला पाठवावी आ�ण बँकेला याबद्दल मा�हती दयावी. 

 
7.4 एकदा काडर्चा वापर करून त्याने ते ठेवल्यानंतर काडर्धारक 

व्यवहाराचा प्र�तकार / रद्द करणार नाह�. 
 

7.5 काडर्धारक सहमत आहे क� त्याला काडर् खात्यातील के्र�डट 
�शल्लक ल�ात न घेता, वेळोवेळी घो�षत केल्यानुसार, प्रत्येक 
कॅल�डर �दवसात, फक्त काह� रकमेची वस्तू �कंवा सेवा 
काढण्याची परवानगी �दल� जाईल. 

 
7.6 काडर् खात्यात पुरेसा �नधी उपलब्ध झाल्या�शवाय काडर्चा वापर 

करून पैसे काढण्याचा / खरेद� करण्याचा  प्रयत्न न  करण्याचे 
काडर्धारक सहमत आहे. काडर् खात्यात पुरेशी  �शल्लक 
सु�निश्चत करण्याची जबाबदार� पूणर्पणे त्याच्यावर आहे. काडर् 
खात्याची रक्कम जास्त काढल्यास, त्याला    वेळोवेळी 
बँकेकडून आकारण्यात येणारे शुल्क आ�ण दंडात्मक व्याज देऊन 
खाते �शल्लक िस्थती त्व�रत सुधारावी लागेल.  हे शुल्क बँक 
�निश्चत करेल आ�ण वेळोवेळी जाह�र केले जाईल. 

 
7.7 जर काडर्धारकाचे काडर् खात्यातून व्यवहारांमुळे जास्त पैसे काढले 

गेले असेल तर, कोणतीह� नोट�स न देता काडर्धारकाच्या इतर 
कोणत्याह� खात्यात संयुक्तपणे �कंवा एकट्याने ठेवलेल्या 
कोणत्याह� पत च्या आधारे ह� रक्कम वजा करण्याचा अ�धकार 
बँक राखून ठेवते आ�ण    काडर्धारक याद्वारे �वशेषत:  बँकेला 
तसे करण्यास अ�धकृत करतो. 

 
7.8 या अट� व शत�मधील कोणत्याह� गोष्ट�चा बँक आ�ण 

काडर्धारक यांच्यात वेळोवेळी होणार् या करारानुसार �कंवा 
कायद्यानुसार पैसे सेट ऑफ, हस्तांतरण आ�ण अजर् करण्याच्या 
बँकेच्या अ�धकारावर प�रणाम होणार नाह�. 

 
7.9 ब�केने �वनंती केल्यावर, काडर्धारक त्याच्या काडर् खात्याशी 

संबं�धत सवर् �कंवा कोणत्याह� बाबींशी संबं�धत सवर् मा�हती, 
न�द� �कंवा प्रमाणपते्र प्रदान करेल.  

 
7.10 बँकेच्या कमर्चार् यांसह तसेच इतर बँकांसह ज्यांच्या ए.ट�.एम ला 

सहभागी ए.ट�.एम म्हटले जाते, पी.एम.ई चे अ�धकार� �कंवा अशा 



कोणत्याह� व्यक्तीला �पन कधीह� उघड करू नये �कंवा कोणत्याह� 
प�रिस्थतीत अशा प्रकारे �लहून ठेवला जाईल अशा कोणत्याह� 
स्वरूपात, सुगम �कंवा अन्यथा प्रवेश करण्यायोग्य असेल असे करू 
नये जे सहजपणे कोणत्याह� ततृीय प�ाला, जर अशा रेकॉडर्मध्ये 
प्रामा�णकपणे �कंवा अप्रामा�णकपणे प्रवेश �मळाला �कंवा �मळवला 
असेल तर हे त्यांच्या हाताला लागू नये.  

 

7.11 काडर्धारक स्वीकारतो क� त्याच्या �वनंतीनुसार आ�ण जोखमीवर 
बँकेने त्याला कोणत्याह� �ल�खत स्थायी व्य�त�रक्त काडर् 
वापरुन व्यवहार करण्याची सु�वधा प्रदान करण्यास सहमती 
दशर्�वल� आहे आता �दलेल्या सूचना �कंवा त्यानंतर बँकेला 
�दल्या जाऊ शकतात. 

 
7.12 काडर्धारकाच्या सूचनेनुसार, सामान्य व्यवसायात, सद्भावनेने 

वागणार्या बँकेच्या कायार्मुळे काडर्धारक बँकेला जबाबदार धरणार 
नाह�. 

 
7.13 अशा सूचनांचे पालन करताना, बँक हे सव�त्कृष्ट प्रयत्नांच्या 

आधारावर करेल आ�ण काडर्धारकाच्या कोणत्याह� सूचनांवर 
ताबडतोब �कंवा अिजबात कारवाई करण्यास उशीर �कंवा 
अ�मतेसाठ� बँक कोणत्याह� प्रकारे जबाबदार/जबाबदार राहणार 
नाह�. 

 
7.14 याखाल�ल काडर् खात्यांच्या संदभार्त दा�यत्वे केवळ बँक शाखेत 

देय आहेत ज्यात खाते �कंवा ठेव उघडण्यात आल� होती आ�ण 
स्था�नक कायद्यांच्या अधीन आहेत (मयार्दे�शवाय, कोणतेह� 
सरकार� कृत्ये, आदेश, हुकूमनामा आ�ण �नयम, �व�ीय आ�ण 
एक्सच�ज �नयंत्रण �नयम). प�रवतर्नीयता �कंवा हस्तांतरणीयता, 
मागणी, अनैिच्छक हस्तांतरण, युद्ध �कंवा गहृकलह �कंवा इतर 
तत्सम कारणांमुळे बँकेच्या �नयंत्रणाबाहेर�ल �नब�धांमुळे काडर् 
खात्यांमध्ये जमा केलेल्या �नधीच्या अनुपलब्धतेसाठ� बँक 
जबाबदार राहणार नाह�, ज्या प�रिस्थतीत बँकेची इतर शाखा, 
उपकंपनी �कंवा संलग्न संस्था यासाठ� जबाबदार नसतील. 

 
8. आ�थर्क जबाबदार� : 

8.1 काडर्धारक ब�केने �दलेल्या सवर् सु�वधांसाठ� आ�ण  सवर् संबं�धत 
शुल्क भरण्यासाठ� जबाबदार  असेल आ�ण सवर् व्यवहारांच्या  
संदभार्त सद्भावनेने काम करेल  बँकेकडे असलेल्या काडर्चा 
आदर. काडर्द्वारे �दलेल� कोणतीह� सूचना अप�रवतर्नीय असेल. 
काडर्धारक, सवर् प�रिस्थतीत, काडर्च्या वापराची संपूणर् जबाबदार� 
स्वीकारेल, मग तो त्याच्या �ानाने �कंवा त्याच्या अ�धकाराने 
प्र�क्रया केलेला असो  �कंवा नसो, व्यक्त केला गेला असो �कंवा 



ग�भर्त असो. काडर्धारक बँकेला त्याच्या प्राथ�मक खात्याला 
कोणत्याह� पैसे काढण्याच्या �कंवा हस्तांत�रत करण्याच्या 
रकमेसह डे�बट करण्याचा अ�धकार   देतो  �कंवा अशा 
कोणत्याह� सूचनांची पूतर्ता करतो ज्या बँकेच्या  व्यवहारांच्या 
न�द�नुसार कदा�चत काडर्च्या वापराने प्राप्त झाल्या आहेत. 

 
8.2 ड�ेबट-कम-एट�एम काडर् सु�वधेच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या 

कोणत्याह� जबाबदार्या खातेधारक �कंवा काडर्धारक इतर 
कोणालाह� हस्तांत�रत करू शकत नाह�त 

9. ए.ट�.एम, पी.ओ.एस ट�मर्नल आ�ण इतर पेम�ट पद्धतींशी संबं�धत 
सामान्य अट�: 
9.1 एका�धक खाती: 

(a) काडर्धारक सहमत आहे क� जर त्याची बँकेत अनेक खाती 
असतील तर बँक काडर् खात्यांची संख्या �निश्चत करेल, 
ज्यावर काडर् सु�वधा असेल. 

 

(b) एका�धक खात्यांशी जोडलेल्या काडा�च्या बाबतीत, सामा�यक 
नेटवकर्  आ�ण व्यापार� अस्थानपनामधील व्यवहारांवर केवळ 
प्राथ�मक खात्यावर प�रणाम होईल.      या खात्यात �नधी 
नसल्यास, बँक व्यवहारांचा सन्मान करणार नाह�, जर� 
त्याच काडर्शी जोडलेल्या इतर काडर् खात्यांमध्ये �नधी 
उपलब्ध आहे. 

 
(c) वस्तू �कंवा सेवांच्या सवर् खरेद�चे मूल्य, रोख रक्कम,  

शुल्क, फ� आ�ण काडर्च्या वापराद्वारे देय देयके यासाठ� बँक 
काडर् खात्यांचे डे�बट करेल. सवर् व्यवहार काडर्  खात्याशी 
संबं�धत खाते �ववरणामध्ये प्र�त�ब�ंबत होतील.  अशी 
�वधाने काडर्धारकाला दर �तमाह�ला बँकेला लेखी  
अ�धसू�चत केलेल्या संपकार्च्या प�यावर मेल केल�  जातील.  

 
(d) काडर्धारक सहमत आहे क�  बँकेच्या त्याच्या खात्याशी 

संबं�धत व्यवहारांची न�द �नणार्यक आ�ण अस्सल आहे जी 
त्याला बंधनकारक असेल.  

 
9.2 ए.ट�.एम, पी.ओ.एस आ�ण इतर पेम�ट पद्धतीचा वापर: 

(a) ए.ट�.एम च्या �ठकाणी गोपनीय �पनच्या मदतीने  काडर्  
कायर्रत आहे. �पनचा वापर करून केलेले सवर् व्यवहार  
काडर्धारकाची जबाबदार� असेल. 

 
(b) काडर् जार� करताना �पन सीलबंद �लफाफ्यात काडर्धारकाला 

�वतर�त केला जाईल आ�ण काडर्धारक हे सु�निश्चत करेल क� 
ते सीलबंद �लफाफ्यात प्राप्त झाले आहे.  



 
(c) �पन काडर्वर न�दवू नये आ�ण काडर्सह एकत्र ठेवू नये.  

 
(d) अशा सु�वधेच्या उपलब्धतेनुसार काडर्धारक स्वत:चा �पन 

(कोणताह� 4-अंक� क्रमांक) बदलू इिच्छत असेल तर तो 
�नवडू शकतो. अशा वेळी काडर्धारकाने त्याच्याशी सहज 
ओळख होईल असा  �पन �नवडू नये, उदा. त्याची 
जन्मतार�ख, कार न�दणी क्रमांक �कंवा आधी वापरलेले 
क्रमांक इत्याद�.  

 
(e) �पनच्या गोपनीयतेचे असे कोणतेह�  प्रकट�करण �कंवा अपुरे 

संर�ण  पूणर्पणे काडर्धारकाच्या जोखमीवर आहे. �पनचा  
वापर करून केलेले सवर् व्यवहार काडर्धारकाची जबाबदार� 
असेल आ�ण तो व्युत्पन्न केल्याप्रमाणे  व्यवहाराच्या न�द�चे 
पालन करेल. 

 
(f) जर काडर्धारक काडर् �पन �वसरला तर त्याने बँकेला  �पन 

बदलण्याची लेखी �वनंती करावी, िजथे बँक  काडर्धारकाला 
नवीन �पन कळवेल. तथा�प, बँकेच्या न�द� आ�ण संगणक 
प्रणाल�ंमध्ये नवीन �पन लागू होईपय�त  खातेदार जुन्या 
�पनचा वापर करून केलेल्या व्यवहारांसाठ� जबाबदार राह�ल.  

 
(g) बँक सामान्यत: काडर्धारकाच्या खात्यात 30 �दवसांच्या आत 

व्यवहारासाठ� डे�बट करेल.  
 

(h) पी.ए/ट�मर्नलवर�ल व्यवहारांचे मूल्य आ�ण वेळोवेळी जाह�र 
केल्यानुसार काडर् जार� करणे �कंवा वापरल्याने होणारे सवर् 
संबं�धत शुल्क काडर्धारकाच्या काडर् खात्यात त्व�रत डे�बट 
केले जातील. व्यवहाराबाबत कोणतेह� समायोजन, बँकेच्या 
पडताळणीनंतर केले जाईल. पी.ए/ट�मर्नलवर पावती तयार 
झाल्यानंतर व्यवहार अ�धकृत मानले जातात आ�ण पूणर् केले 
जातात. काडर्धारकाने िव्हसा ट�मर्नलवर व्युत्पन्न केलेल्या 
�वक्र� िस्लपची एक प्रत स्वा�र� करून ठेवल� पा�हजे. 

काडर्धारकाने अशा पावत्या जपून ठेवल्या पा�हजेत आ�ण 
त्याच्या खात्याच्या स्टेटम�टसह समेट करणे आवश्यक आहे. 
बँकेने सादर केलेल्या स्टेटम�टमध्ये दशर्�वलेल्या कोणत्याह� 
शुल्काबाबत �कंवा व्यवहाराबाबत काडर्धारकाला काह� वाद 
असल्यास, काडर्धारकाने �ववरणपत्राच्या तारखेपासून 15 
�दवसांच्या आत बँकेला तपशील सांगावा, असे न केल्यास, 
सवर् शुल्क आकारले जाईल असे समजले जाईल. स्वीकायर् 
आ�ण क्रमाने. पीए/ट�मर्नलवर प्र�क्रया केलेल्या व्यवहारांसाठ� 



बँकेचे रेकॉडर् सवर् उद्देशांसाठ� �नणार्यक आ�ण बंधनकारक 
असेल.. 

 
(i) वेळोवेळी सुधा�रत केल्यानुसार, �व�नमय �नयंत्रण 

�नयमावल� �कंवा त्याअंतगर्त जार� केलेले कोणतेह� �नयम, 
�नयमन, अ�धसूचना यानुसार एफ.ई.एम.ए अंतगर्त 
परवानगी नसलेल्या कोणत्याह� हेतूसाठ� काडर्चा वापर केला 
जाऊ शकत नाह�. 

 
(j) काडर्च्या वापरासाठ� िव्हसा काडर्च्या सामा�यक पेम�ट 

नेटवकर् मध्ये भाग घेणार्या कोणत्याह� सदस्य बँकांशी    
काडर्धारकाच्या कोणत्याह� व्यवहाराची जबाबदार� बँक 
स्वीकारणार नाह� सहभागी ए.ट�.एम/ ट�मर्नल्स, यासह, परंतु 
वस्तू आ�ण / �कंवा सेवांच्या पुरवठ्यापुरते मयार्�दत  नाह�. 
अशा ए.ट�.एम वर �दल्या जाणार्या व्यवहारांचा प्रकार 
बँकेच्या स्वत: च्या नेटवकर् वर ऑफर केलेल्या व्यवहारांपे�ा 
वेगळा असू शकतो. बँक केवळ  इतर नेटवकर् शी संबं�धत 
ए.ट�.एम वर ऑफर केल्या जाणार्या �कमान व्यवहार 
संचाचे समथर्न करेल. काडर्धारकाला कोणतीह� सूचना न 
देता व्यवहार संच बदलण्याचा अ�धकार बँक राखून ठेवते. 

 
(k) अशा सु�वधांसाठ� स्वतंत्र सेवा शुल्क आकारले जाईल जे 

बँकेद्वारे वेळोवेळी जाह�र केले जातील आ�ण काडर्धारकाच्या 
काडर् खात्यातून वजा केले जातील. असे शुल्क कापण्यासाठ� 
काडर् खात्याकडे पुरेसा �नधी नसेल तर, अशा प�रिस्थतीत 
असे व्यवहार नाकारण्याचा अ�धकार बँक राखून ठेवते. बँकेचा 
�नणर्य  काडर्धारकावर बंधनकारक. 

 
(I) कोणत्याह� सहभागी ए.ट�.एम नेटवकर्  आस्थापना �कंवा 

व्यापार� आस्थापनाबद्दल काडर्धारकाच्या काह� तक्रार� 
असल्यास, हे प्रकरण काडर्धारकाने आस्थापनासह सोडवले  
पा�हजे आ�ण तसे करण्यात अपयशी ठरले असता    
बँकेवर�ल कोणत्याह� जबाबदार्यांपासून ग्राहक मुक्त होऊ 
शकत नाह�. तर� काडर्धारकाने या तक्रार�ची मा�हती बँकेला 
त्व�रत  कळवावी. 

 
(m) हे काडर् केवळ सहभागी ए.ट�.एम / ट�मर्नल्सवर इलेक्ट्रॉ�नक 

वापरासाठ� आहे आ�ण हॉटेल चेक इन दरम्यान, मेल ऑडर्र 
सारख्या व्यवहार पूणर् होण्यापूव� पेइंग व्यवस्थेसाठ� वापरले 
जाऊ नये खरेद�, परदेशी मा�सके / �नयतका�लके, फोन 
ऑडर्र खरेद� इत्याद�ंचे सदस्यता, आ�ण अशा कोणत्याह� 
वापरास अन�धकृत मानले जाईल आ�ण काडर्धारक पूणर्पणे 



जबाबदार असेल. 
 

(n) �शवाय, पी.ए.मई / व्यापार� आस्थापनामध्ये कोणत्याह� रोख 
व्यवहाराला, म्हणजे रोख रक्कम काढण्यास �कंवा ठेवीला 
परवानगी �दल� जाणार  नाह�. 

 

(o) पी.एम.ई द्वारे आकारल्या जाणार्या आ�ण व्यवहाराच्या 
रकमेसह काडर्धारकाच्या खात्यात डे�बट केलेल्या   
कोणत्याह� आधीभाराची कोणतीह� जबाबदार�  बँक स्वीकारत 
नाह�. 

 
(p) कोणत्याह� ट�मर्नल तु्रट�मुळे �कंवा संप्रेषणातील अपयशामुळे 

सवर् परतावा आ�ण समायोजन व्यिक्तच�लतपणे प्र�क्रया 
केल� जाईल आ�ण योग्य पडताळणीनंतर के्र�डट केले जाईल. 
काडर्धारक सहमत आहे क� अशा प्रकारे नकार / समायोजन  
प्रलं�बत असलेल्या कोणत्याह� ड�ेबटचा केवळ काडर् 
खात्यांमधील उपलब्ध �शल्लक�च्या आधारे सन्मान केला  
जाईल, आपण या परताव्याचा �वचार करू शकता. 

 
(q) सवर् रोख रक्कम / धनादेश ठेवी केवळ बँकेच्या    

ए.ट�.एम वरच केल्या जाऊ शकतात. सवर् रोख / धनादेश 
जमा व्यवहार, धनादेश पुस्तक �वनंत्या, बँकेच्या ए.ट�.एम 
आ�ण ट�मर्नल्सवर काडर्च्या  वापराद्वारे केलेल� खाते 
�वधान �वनंती, काडर्धारक सहमत आहे क� अशा ठेवी, 
�वनंत्या, बँकेच्या दोन अ�धकार्यांद्वारे पडताळणीच्या अधीन 
असतील आ�ण अशी पडताळणी बंधनकारक असेल 
काडर्धारकावर. पुढ�ल कामकाजाच्या �दवशी सामान्यपणे  
यावर प्र�क्रया केल� जाईल. ए.ट�.एम मधील सवर् रोख 
रक्कम / धनादेश जमा व्यवहारांसाठ�,  काडर्धारक सहमत 
आहे क� एट�एम एक पावती सादर करेल आ�ण इतर 
कोणतीह� पावती �दल� जाणार नाह�.  

 
(r) बँक आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार, अशा कोणत्याह� सूचनांचे 

पालन  न करण्याचा �नणर्य घेऊ शकते जेथे सूचना खर्या 
नाह�त �कंवा अस्पष्ट आहेत �कंवा अशा आहेत यावर 
�वश्वास ठेवण्याचे कारण असेल शंका उपिस्थत करण्यासाठ� 
�कंवा अन्यथा अयोग्य आहेत आ�ण  कोणत्याह� कारणास्तव 

अंमलात आणले जाऊ शकत नाह�त. 
 

(s) जर काडर्धारकाने �दलेल� कोणतीह� सूचना एकापे�ा  जास्त 
मागा�नी ब�केद्वारे अंमलात आणण्यास स�म असेल तर बँक 



या सूचनेपैक� कोणामध्येह� या सूचनेची अंमलबजावणी करू 
शकते मागर्, त्याच्या एकमेव �ववेकबुद्धीने.  

 
(t) या काडर्चा सामान्यत: भारत आ�ण परदेशातील सवर् 

इलेक्ट्रॉ�नक व्यापार� आस्थापनाद्वारे सन्मान केला  जाईल, 
जे िव्हसा�नसा इलेक्ट्रॉन लोगो प्रद�शर्त करतात.  

 
(u) कोणत्याह� �ठकाणी प्रद�शर्त केलेले काडर् प्रमोशनल मटे�रयल 

�कंवा िव्हसा �सम्बॉल ह� हमीपत्र नाह� क� त्या �ठकाणी 
उपलब्ध असलेल्या सवर् वस्तू आ�ण सेवा काडर्द्वारे खरेद� 
केल्या जाऊ शकतात. 

 
(v) काडर्धारकाची स्वा�र� असेल तेव्हाच काडर्चा सन्मान केला 

जाईल.  
 

(w) एकदा ई.डी.सी ट�मर्नलने �वक्र� िस्लप व्युत्पन्न केल्यावर 
व्यवहार अ�धकृत आ�ण पूणर् मानले जातात.        
व्यवहाराची रक्कम काडर्शी जोडलेल्या प्राथ�मक खात्यातून 
ताबडतोब डे�बट केल� जाते. काडर्धारकान ेहे सु�निश्चत केले 
पा�हजे क� काडर् प्रत्येक खरेद�साठ� व्यापार� �ठकाणी फक्त 
एकदाच वापरले गेले आहे. 

 
(x) अ�त�रक्त शुल्क आकारून बँक �वक्र� िस्लपच्या प्रती  सादर 

करू शकते. कोणतीह� �वक्र� िस्लप  काडर्धारकाने  
वैयिक्तक�रत्या स्वा�र� केलेल� नाह�, परंतु जी  काडर्धारकाने 
अ�धकृत केल्याप्रमाणे �सद्ध  केल� जाऊ शकते, ती  
काडर्धारकाची जबाबदार� असेल.  

 

(y) पेम�टसाठ� ब�केने पी.एम.ई.कडून प्राप्त  केलेले कोणतेह� 
शुल्क �कंवा इतर देयक मागणी हा �नणार्यक पुरावा   
असेल क� अशा मागणीवर न�दवलेले शुल्क पी.एम.ई.मध्ये  
योग्य�रत्या खचर् केले गेले  होते रकमेमध्ये आ�ण 
काडर्धारकाने त्या शुल्कात �कंवा इतर मागणीमध्ये संद�भर्त 
केले आहे, जसे  क� कदा�चत, काडर्च्या  वापराने,  काडर्च्या 
वापराद्वारे,  काडर्ने कोठे आहे हरवले गेले, चोर� केले गेले 
�कंवा फसवणुक�चा गैरवापर केला गेला,   पुराव्याची 
जबाबदार� काडर्धारकावर असेल.   

 
(z) जर एखाद्या व्यापार्याला चुक�मुळे �कंवा मालाच्या  

परताव्यामुळे पूणर् झालेला व्यवहार रद्द करायचा असेल  
तर, पूव�ची �वक्र� पावती व्यापार्याने रद्द करणे आवश्यक 
आहे  आ�ण रद्द केलेल्या पावतीची प्रत त्याच्या ताब्यात 



ठेवणे आवश्यक  आहे. कोणत्याह� व्यापार� / �डव्हाइस तु्रट� 
�कंवा संप्रेषणामुळे सवर् परतावा आ�ण समायोजन   
मॅन्युअल� प्र�क्रया करणे आवश्यक आहे आ�ण काडर् खाते 
देय नंतर जमा केले जाईल पडताळणी आ�ण लागू 
असलेल्या िव्हसा �नयम आ�ण   कायद्यांनुसार. काडर्धारक 
सहमत आहे क� या काळात  प्राप्त झालेल्या कोणत्याह� 
ड�ेबटचा �वचार न करता केवळ काडर् खात्यातील उपलब्ध 
�शल्लकच्या आधारे सन्मा�नत केले  जाईल. काडर्धारक 
पेम�टच्या सूचनांचा अमान्य  करण्याच्या अशा गोष्ट�ंची 
बँकेला नुकसान भरपाई देखील  देतो. 
काडर्धारकाने कोणत्याह� �णी, त्याचे काडर् त्याच्या वतीने 
वापरण्यासाठ� इतर कोणत्याह� व्यक्तीकडे सुपूदर् करू   नये. 
काडर्धारकान ेहे सु�निश्चत केले पा�हजे क� तो व्यवहाराच्या 
वेळी पी.एम.ई मध्ये शार��रक�रत्या उपिस्थत  आहे. 

 
9.3  काडर्धारकाचे व्यापार्यांशी वाद 

(a) काडर्धारकाच्या प्रामा�णक स्वा�र�सह �वक्र� िस्लप  आ�ण 
त्यावर नमूद केलेल्या काडर् नंबरसह   काडर्धारकान ेकेलेल्या 
दा�यत्वाच्या मयार्देबद्दल बँक आ�ण काडर्धारक यांच्यात 
�नणार्यक पुरावा असेल.  

 
(b) हे स्पष्टपणे समजून घेतले पा�हजे क� काडर् सु�वधा ह� 

पूणर्पणे काडर्धारकाला वस्तू खरेद� करण्याची �कंवा सेवा 
�मळ�वण्याची सु�वधा आहे आ�ण बँक कोणतीह� हमी देत 
नाह� �कंवा त्याबद्दल कोणतेह� प्र�त�न�धत्व करत नाह�. 
गुणव�ा, प्रमाण, मूल्य, �ड�लव्हर� �कंवा अन्यथा, वस्तू �कंवा 
सेवांशी संबं�धत कोणत्याह� �ववादाचे �नराकरण थेट पी.एम.ई 
सोबत केले पा�हजे. 
तथा�प, काडर्धारकाने व्यापार्याशी झालेल्या वादाबद्दल 
बँकेला अहवाल द्यावा, �ठकाणांचे नाव, व्यवहाराची तार�ख 
आ�ण वेळ आ�ण बँकेला तपासात मदत करतील अशा इतर 
तपशीलांचा तपशील द्यावा. 

(c) असहमतीची नोट�स �मळाल्यापासून दोन म�हन्यांच्या आत 
स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेल्या लागू शुल्काबाबत पी�डत 
काडर्धारकाच्या असहमतीचे �नराकरण करण्यासाठ� बँक 
प्रामा�णक आ�ण वाजवी प्रयत्न करेल. जर अशा प्रयत्नांनंतर, 
बँकेने सू�चत केलेले शुल्क योग्य असल्याचे �नधार्�रत केले 
तर ते काडर्धारकास �वक्र� िस्लपच्या प्रत �कंवा पेम�टच्या 
मागणीसह तपशीलांसह कळवावे. 

(d) काडर्चा सन्मान करण्यासाठ� कोणत्याह� आस्थापनाने नकार 
देण्याची कोणतीह� जबाबदार� बँक स्वीकारत नाह�. 

 



10.   डे�बट काडर्च्या वापराचे शुल्क:  
10.1 बँकेने काडर्धारकाला वेळोवेळी कळ�वल्याप्रमाणे त्या दराने   वा�षर्क 

शुल्क लागू होते. काडर् जार� केल्यावर वा�षर्क शुल्क  काडर् खात्यात 
ड�ेबट केले जाईल. काडर्धारकाला या समस्येसाठ� शुल्क 
आकारण्याचा, काडर्चा पुन्हा जार� करण्याचा,  छाया�चत्रासह जार� 
केलेल� डे�बट काड� आ�ण कोणत्याह� एका�धक डे�बट काडर् जार� 
करण्याचा अ�धकार बँक कधीह� राखून ठेवते. वेळोवेळी अ�धसू�चत 
केले गेले आहे आ�ण / �कंवा केले गेलेल्या व्यवहारांसाठ� कोणतेह� 
शुल्क / फ� काडर्. लागू शुल्क आ�ण फ�चा तपशील बँकेकडून  प्राप्त 
केला जाऊ शकतो आ�ण वेळोवेळी बदलण्याच्या अधीन  असतो. 

 
10.2 असे कोणतेह� शुल्क आ�ण खचर् काडर् खात्यातून आपोआप  वजा 

केले  जाईल. याव्य�त�रक्त, सामा�यक नेटवकर् चे इतर काह� 
ए.ट�.एम मालक �कंवा ऑपरेटर त्यांच्या ए.ट�.एम / इतर 
�डव्हाइसच्या प्रत्येक वापरासाठ� अ�त�रक्त शुल्क आकारू 
शकतात आ�ण इतरांसह असे कोणतेह� शुल्क आकारू  शकतात 
काडर् खात्यातून लागू शुल्क / शुल्क  वजा केले जाईल. 

 
10.3 काडर्च्या वापरामुळे देय असलेले कोणतेह� सरकार� शुल्क, फ� 

�कंवा ड�ेबट्स �कंवा कर ह� काडर्धारकाची जबाबदार� असेल  
आ�ण जर त्याच्यावर (प्रत्य� �कंवा अप्रत्य�पणे) लादल� गेल� 
असेल तर बँक असे शुल्क ड�ेबट करेल. 

 
10.4 काडर्धारकाने बँकेला त्याच्या काडर् खात्यातून वजा करण्याचा 

अ�धकार �दला आहे आ�ण काडर्धारकाला देय असलेले पैसे गोळा 
करण्यासाठ� बँकेला होणारा कोणताह� खचर्, शुल्क आ�ण 
खचार्साठ� नुकसान भरपाई �दल� जाते बँक त्याच्या काडर्च्या 
संदभार्त (कायद्याने परवानगी �दलेल्या मयार्देपय�त वाजवी 
व�कलाच्या शुल्कासह, मयार्दे�शवाय). 

 
10.5 पैसे नाकारण्याची �मता   

कायद्याने आवश्यक असल्या�शवाय, बँकेला कोणतीह� प्र�क्रया, 
समन्स, आदेश, आदेश, अंमलबजावणी, प्र�तबंध, आकारणी, 
धारणा�धकार, मा�हती �कंवा नोट�स प्राप्त झाल्यास ज्यावर 
बँकेचा �वश्वास आहे आ�ण जे काडर्धारकाच्या �मतेवर �कंवा 
�मतेवर प्रश्न�चन्ह �नमार्ण करतात. काडर्धारकाद्वारे 
अ�धकृतपणे व्यवहार करण्यासाठ�, बँक आपल्या 
�ववेकबुद्धीनुसार आ�ण काडर्धारक �कंवा अशा अन्य व्यक्तीवर 
दा�यत्व न ठेवता, काडर्धारकाला त्याच्या �नधीचा कोणताह� भाग 
�मळ�वण्यास �कंवा काढण्यास परवानगी देण्यास नकार देऊ 
शकते �कंवा बँक असा �नधी योग्य प्रा�धकरणाकड ेदेऊ शकते 
आ�ण काडर्धारकाकडून ते वसूल करण्यासाठ� लागू कायद्यानुसार 



आवश्यक असलेल� इतर कोणतीह� पावले उचलू शकत.े 
 

11. वै�शष्ट्ये: 
11.1 काडर्सह ऑफर केलेल्या कोणत्याह� �कंवा सवर् वै�शष्ट्यांमध्ये 

जोडण्याचा / हट�वण्याचा / सुधा�रत करण्याचा अ�धकार बँक 
राखून ठेवते. बँक काडर्च्या सभोवताल� जा�हरात वै�शष्ट्ये 
जोडण्याचा / तयार करण्याचा प्रयत्न करेल. तथा�प, हे    
केवळ सव��म प्रयत्नांच्या आधारावर असतील आ�ण  या 
जा�हरात वै�शष्ट्यांमुळे उद्भवणार्या कोणत्याह� वादाला बँकेचे  
उ�रदा�यत्व मानले जाणार नाह�. 

11.2 खरेद� केलेल्या वस्तू / सेवांच्या बाबतीत काडर्धारकाला सवलत 
देण्यासाठ� बँक काह� व्यापार्यांबरोबर व्यवस्था करू शकते. 
तथा�प,  अशा  व्यापार्यांशी काडर्धारकाच्या कोणत्याह� वादासाठ� 
बँक जबाबदार �कंवा जबाबदार राहणार नाह�. 

 
12. हरवलेल� �कंवा चोर�ला गेलेल� काड� : 

12.1  काडर्धारक काडर्च्या सुर�ेसाठ� जबाबदार आहे आ�ण त्याची   
सुर��तता सु�निश्चत करण्यासाठ� सवर् पावले उचलेल. जर एखादे 
काडर् हरवले �कंवा चोर�ला गेले असेल तर काडर्धारकाने स्था�नक 
पो�लसांकडे प्रथम मा�हती अहवाल ("एफ.आय.आर") तयार करणे 
आवश्यक आहे आ�ण त्याची एक प्रत बँकेला   कव्ह�रगं 
लेटरसह पाठवणे आवश्यक आहे.  

 
12.2  बँक काडर्धारकांना चोर�च्या  आ�ण / �कंवा हरवलेल्या काडर्च्या 

संदभार्त �वमा पॉ�लसी प्रदान करण्याची अ�त�रक्त सेवा देते, येथे 
नमूद केलेल्या अट� आ�ण शत�च्या अधीन राहून: 
(a) बँक स्वत: च्या �कंमतीवर भौगो�लक मयार्देत आ�ण  अट� व 

शत�च्या अधीन राहून आ�ण मयार्देच्या      अधीन राहून 
हरवलेल्या / चोर�च्या काडर्साठ� �वमा पॉ�लसी घेईल 
�वशेषत: पॉ�लसीमध्ये नमूद केले आहे. 

 
(b) काडर्धारकाने अशा नुकसानीवर ताबडतोब आपल्या शहरातील 

24 तासांच्या फोन बँ�कंग क्रमांकावर  फोन करून   काडर्च्या 
नुकसानीची मा�हती बँकेला  द्यावी. बँक करणार 
गैरवापर टाळण्यासाठ� ताबडतोब काडर् डी-अॅिक्टव्हेट करा.  

 
(c) त्यानंतर काडर्धारक खाल�ल कागदपते्र ब�केला पाठवेल: 
(i) एफ.आय.आर अहवाल जो अ�धकार्याने मान्य केलेला; 
(ii) तोटा / �ववा�दत  व्यवहारांचा तपशील देणारे पत्र 
(iii) खंड 18.6 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काडर्धारकाकडून नुकसान 

भरपाई पत्र  
(iv) आंतरराष्ट्र�य व्यवहार �ववादाच्या बाबतीत पासपोटर् प्रती  



आ�ण 
(v) बँकेला आवश्यक असलेल� इतर सवर्  कागदपते्र  आ�ण 

बँकेच्या समाधानासाठ�. 
 

(d) वर�लप्रमाणे आवश्यक कागदपते्र सादर केल्यानंतर  5 
�दवसांच्या आत बँक काडर्धारकाला वादग्रस्त रकमेसाठ� 
होल्ड �चन्हां�कत केलेल्या होल्डसह  तात्पुरते के्र�डट  देईल. 

 
(e) प्र�त काडर् दा�यत्व जास्तीत जास्त रु. 2.5 लाखापय�त  

मयार्�दत असेल आ�ण काडर्धारकाला नुकसानीची न�द 
करण्यापूव� जास्तीत जास्त 30 �दवसांपय�तच्या सवर् 
तोट्यांसाठ� संर�ण �दले जाईल.  

 

(f) हरवलेल्या/चोर� झालेल्या काडार्च्या काडर्धारकाकडून 
आवश्यक कागदपत्रांसह संप्रेषण �मळाल्यावर, 
हरवलेल्या/चोर� झालेल्या काडर्चा अहवाल देण्यापूव�, बँकेला 
अशा हरवलेल्या/चोर� झालेल्या काडर्च्या संदभार्त स्वतःची 
तपासणी करण्यास अ�धकृत केले जाते. अशा तपासणीमध्ये 
काडर्धारक/�कंवा काडर्धारक नातेवाईक/कमर्चार्यांचा प्रत्य� 
�कंवा अप्रत्य� सहभाग आढळून आल्यास, काडर्धारकाला 
अशा पॉ�लसीचा लाभ देण्यास नकार देण्याव्य�त�रक्त, बँक 
काडर्धारकावर योग्य ती कारवाई करण्यास अ�धकृत आहे. 
तात्पुरती शे्रय केवळ तपासणीनंतरच अं�तम राह�ल. बँकेच्या 
तपासणीचे �नष्कषर् अं�तम आ�ण काडर्धारकास बंधनकारक 
असतील. 

 
(g) जोपय�त या खात्यासाठ� होल्ड फंड जार� होत नाह� तोपय�त 

काडर्धारक काडर् खाते बंद करू शकत नाह�. 
(h) तथा�प, हे स्पष्ट केले गेले आहे क� काडर्धारकास या 

पॉ�लसीचा लाभ तेव्हाच �मळेल  जर: 
(i) काडर् खाते चांगल्या िस्थतीत आहे 
(ii) हरवले/चोर�ला गेलेल्या काडर्च्या अशा अहवालापूव�, गेल्या 12 

म�हन्यांत 2 पे�ा जास्त अन�धकृत घटना घडल्या  नाह�त 
आ�ण 

(iii) काडर्धारक दशर्�वतो क� त्याने काडर्चे र�ण करण्यात 
�नष्काळजीपणा केला  नाह�. 

(i) हरवलेल्या/चोर� झालेल्या काडर् पॉ�लसी अंतगर्त बँकेचे 
उ�रदा�यत्व, तथा�प, येथे खंड 16 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
सवर्साधारण अपवादांच्या अधीन असेल आ�ण काडर्धारक 
हरवले/चोरलेले काडर् �वमा पॉ�लसी अंतगर्त कोणतेह� फायदे 
�मळ�वण्यास पात्र नसतील जर तोटा झाला असेल. खंड 16 
मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणत्याह� कारणामुळे. 



 
12.3 स्वा�र� न केलेल्या काडर्च्या बाबतीत, काडर्धारक  त्यावर  

केलेल्या सवर् शुल्कासाठ� जबाबदार असेल आ�ण काडर्धारक 
हरवले/चोर�ला गेलेल्या काडर् इन्शुरन्स पॉ�लसीच्या कोणत्याह� 
फायद्यासाठ� पात्र नाह�. 

 
12.4 जर काडर्धारकाने आपले काडर् परदेशात गमावले असेल तर तो  

एकतर वर�ल प्र�क्रयेचे अनुसरण करू शकतो �कंवा खंड 13 मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे िव्हसा ग्लोबल इमजर्न्सी अ�सस्टन्स  मदत 
शे्रणीद्वारे नुकसानीची न�द करू शकतो. जर काडर्धारकाने िव्हसा 
ग्लोबल इमजर्न्सी अ�सस्टन्स सिव्हर्सेसचा वापर केला तर अशा 
सेवांच्या वापराचे शुल्क काडर्धारकाकडून घेतले जाईल. 

 
12.5 काडर्धारकाने या वस्तुिस्थतीची दखल घ्यावी क� एकदा काडर्     

हरवल्याची, चोर�ला गेल्याची �कंवा खराब झाल्याची न�द झाल� 
आ�ण नंतर ती सापडल� क� ती ताबडतोब अध्यार् भागात कापून 
बँकेला परत केले जाईल आ�ण त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठ� 
पुरेशी काळजी घेतल� जाते. 
जर काडर्धारकाने सवर् बाबतीत अट� व शत�चे पालन केले असेल 
तर, बँक  आपल्या सवर्स्वी �ववेकबुद्धीने �व�हत शुल्कावर 
हरवलेल्या / चोर�च्या  काडर्साठ� �रप्लेसम�ट काडर्  जार� करेल.   

 
13.  िव्हसा ग्लोबल अ�सस्टन्सकडून सेवा:  

13.1 आपत्काल�न सहाय्य कायर्क्रमाचे संप्रेषण आ�ण सेवांची व्यवस्था 
ततृीय-प� सेवा प्रदात्याद्वारे प्रदान केल� जाते आ�ण िव्हसा 
इंटरनॅशनल द्वारे पैसे �दले जातात आ�ण वापरलेल्या कोणत्याह� 
आ�ण सवर् वैद्यक�य, कायदेशीर �कंवा इतर सेवांच्या खचार्साठ� 
काडर्धारक जबाबदार असतो. 
सहाय्य सव��म-प्रयत्नाच्या आधारावर प्रदान केले जाते आ�ण वेळ, 
अंतर �कंवा स्थानांच्या समस्यांमुळे उपलब्ध नसू शकते. िव्हसा 
इंटरनॅशनल द्वारे सुचवलेले आ�ण/�कंवा �नयुक्त केलेले वैद्यक�य 
आ�ण/�कंवा कायदेशीर व्यावसा�यक हे िव्हसा इंटरनॅशनलचे 
कमर्चार� नाह�त आ�ण म्हणून, ते कोणत्याह� वैद्यक�य, कायदेशीर 
�कंवा वाहतूक सेवेच्या उपलब्धतेचा वापर, कृती, वगळणे �कंवा 
प�रणामांसाठ� जबाबदार नाह�त. बँक अशा सेवांच्या व्यवस्था �कंवा 
वापरासाठ� कोणतीह� जबाबदार� स्वीकारत नाह�. 
 

14. सु�वधांमध्ये भर घालणे आ�ण काढून घेणे 
14.1 बँक आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार,  काडर्धारकाला  त्याच्या 

सोयीसाठ� आ�ण वापरासाठ� सामा�यक नेटवकर् द्वारे अ�धक 
ए.ट�.एम, ई.डी.सी-पी.ओ.एस आ�ण / �कंवा इतर उपकरणे 
उपलब्ध करुन देऊ शकते. या उपकरणांवर काडर्धारकाने 



वेळोवेळी ठरवल्याप्रमाणे काडर्धारकाने केलेल्या व्यवहारांशी 
संबं�धत सवर् शुल्क, फ� काडर्धारकाच्या खात्यात डे�बटद्वारे वसूल 
केले जाईल. काडर्धारक समजतो आ�ण सहमत आहे क� असे 
नेटवकर्  �भन्न कायर्�मता, सेवा ऑफ�रगं आ�ण वेगवेगळ्या 
सेवा आ�ण / �कंवा स्थानांसाठ� �भन्न शुल्क प्रदान करू 
शकतात. 

 
14.2  बँक, आपल्या संपूणर् �ववेकबुद्धीने, काडर्धारकाला सूचना न 

देता, कोणत्याह� वेळी,  काडर् आ�ण / �कंवा त्याच्याशी संबं�धत 
सेवा वापरण्याची सु�वधा काढून घेण्यास, थांबवण्यास, रद्द  
करण्यास, �नलं�बत करण्यास / �कंवा समाप्त करण्यास  पात्र 
असेल ए.ट�.एम / इतर उपकरणे काडर् खात्यावर 
भारतामधील/भारताबाहेर�ल  आ�ण काडर्धारकाला    
त्याच्याद्वारे झालेल्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
नुकसानीसाठ� जबाबदार राहणार  नाह�त ज्यामुळे  कोणत्याह� 
प्रकारे  असे �नलंबन �कंवा समाप्ती. बँकेव्य�त�रक्त इतर  
कोणत्याह� संस्थेकडे  काडर्धारकाला त्याच्या काडर् खात्यावर  
व्यवहार  करण्यासाठ� काडर्च्या वापरासंदभार्त  कोणतीह� 
व्यवहायर्ता �कंवा जबाबदार� असणार नाह�. 

 
14.3 देखभाल: देखभाल दरुुस्तीच्या कामाची आगाऊ सूचना  सेवांच्या 

उपलब्धतेवर प�रणाम होण्याची शक्यता  असताना, ती  �दल� 
जाईल, परंतु कोणत्याह� सूचने�शवाय, ए.ट�.एम / इतर तत्सम 
�डव्हाइसमध्ये प्रवेश �कंवा तरतूद  �नलं�बत  करण्याचा अ�धकार  
बँक राखून ठेवते  सवर् �कंवा कोणत्याह�     सेवांपैक�, 
कोणत्याह� वेळी, जर बँकेला  असे  करणे आवश्यक वाटत  
असेल  तर, मग ते �नय�मत देखभाल�साठ� असो �कंवा इतर 
कोणत्याह� कारणास्तव.  

 
15. आंतरराष्ट्र�य व्यवहार: 

15.1  सवर् परक�य चलन व्यवहारांसाठ� वापरल्या जाणार्या या 
�व�नमय दराचा �नणर्य  बँक घेईल आ�ण काडर्धारकावर 
बंधनकारक असेल. 

 
15.2 र�हवासी 

(a) आर.बी.आय च्या मागर्दशर्क सूचनांनुसार, काडर्धारकाला 
�व�नमय �नयंत्रण �नयमांनुसार, जर परवानगी असलेल्या 
हेतूंसाठ� काडर्च्या वापरासाठ� चलन  / �बले यासारखे 
कागदोपत्री पुराव ेसादर  करण्याची आवश्यकता नाह�, जर  
यात गंुतलेल� आवक अनु�ेय मयार्देपे�ा कमी  आहे  �कंवा 
त्याच्या समतुल्य आहे आ�ण प्रथमदशर्नी  �व�नमय 
�नयंत्रण �नयमांची पूतर्ता करते. 



 
(b) आर.बी.आय च्या मागर्दशर्क सूचनांनुसार, परदेशात 

भेट�दरम्यान काडर्च्या वापरामुळे �मळणार� रक्कम  
काडर्धारकाच्या परक�य चलन हक्कांपे�ा जास्त असल्यास, 
काडर्धारकान ेमा�हतीपट  प्रदान केला पा�हजे   परक�य 
चलनाचा वापर केल्याचा पुरावा. 
संपूणर् मा�हती देत एक्स्च�ज कंट्रोल �वभागाच्या �ेत्रीय 
कायार्लयात या प्रकरणाची मा�हती देण्याचे अ�धकार  बँकेला 
आहेत. 

 
(c) �व�नमय �नयमांनुसार, प्रत्येक परक�य चलन व्यवहारासाठ� 

काडर्धारकाने योग्य�रत्या पूणर् केलेला  ए 2 फॉमर् सादर केला 
पा�हजे आ�ण वापरल्या जाणार्या परक�य चलनासाठ�  
त्याच्या पासपोटर्ला  मान्यता  �दल� पा�हजे. 

(d) जर काडर्धारक संपकर्  करू शकत नाह� �कंवा आर.बी.आय ने 
�न�दर्ष्ट केलेल्या �रपो�ट�ग वेळेत ते सब�मट करू शकत 
नाह�. बँक, �तच्या �ववेकबुद्धीनुसार, काडर्धारकाच्या वतीने 
हा फॉमर् भरू शकते आ�ण सब�मट करू शकते आ�ण 
काडर्धारक याद्वारे बँकेला तो फॉमर् भरण्यासाठ� आ�ण 
सब�मट करण्यासाठ� �वशेषत: अ�धकृत करतो आ�ण 
नुकसानभरपाई देतो, म्हणजेच परक�य चलन खरेद�साठ� 
�वनंती (ए2 ) काडर्धारकाच्या वतीने फॉमर्. बँक, तथा�प, हा 
फॉमर् भरण्यास �कंवा सब�मट करण्यास बांधील नाह� आ�ण 
काडर्धारकाने तो सादर न केल्यास कोणत्याह� प�रणामांसाठ� 
ती जबाबदार �कंवा उ�रदायी असणार नाह�. 

 
15.3 अ�नवासी 

जर काडर्धारक संपकर्  करू शकत नसेल �कंवा आरबीआयने 
�न�दर्ष्ट केलेल्या अहवालाच्या वेळेत ते सब�मट करू शकत 
नसेल, तर बँक, स्वतःच्या �ववेकबुद्धीनुसार, काडर्धारकाच्या 
वतीने हा फॉमर् भरून सब�मट करू शकते आ�ण काडर्धारक 
याद्वारे �वशेषत: अ�धकृत करतो. आ�ण नुकसानभरपाई बँकेने 
भरणे आ�ण तो फॉमर् सब�मट करणे, उदा.काडर्धारकाच्या वतीने 
परक�य चलन (ए2) फॉमर् खरेद� करण्याची �वनंती. बँक, तथा�प, 
हा फॉमर् भरण्यास �कंवा सब�मट करण्यास बांधील नाह� आ�ण 
काडर्धारकाने तो सादर न केल्यास कोणत्याह� प�रणामांसाठ� ती 
जबाबदार �कंवा उ�रदायी असणार नाह�. 

 
16.  दा�यत्व नसणे:  

16.1 पूवर्गामी गोष्ट�ंशी पूवर्ग्रह न ठेवता, बँक काडर्धारकास, प्रत्य� �कंवा 
अप्रत्य�पणे उद्भवलेल्या कोणत्याह� हानी �कंवा नुकसानाच्या 
संदभार्त उ�रदा�यत्वाखाल� राहणार नाह�: 



(a) पुरवठा केलेल्या वस्तू �कंवा सेवांमधील कोणताह� दोष. 
 

(b) कोणत्याह� ओ.बी/पी.एम.ई द्वारे काडर्चा सन्मान करण्यास 
�कंवा स्वीकारण्यास नकार देणे.   

 
(c) काडर्धारकाव्य�त�रक्त इतर व्यवहाराच्या सूचनांवर प�रणाम 

करणे, �कंवा काडर्धारकाच्या �नष्काळजीपणामुळे, चुक�मुळे, 
अप्रामा�णकपणामुळे, गैरवतर्नामुळे, फसवणूक�मुळे �कंवा      
अन�धकृत व्यक्तीकड ेकाडर् सुपूदर् केल्यामुळे काडर्चा  
गैरवापर करणे. 

 
(d)  पी.ए./ट�मर्नल, बँकेचे नेटवकर्  �कंवा ओ.बी नेटवकर्  मशीन / 

यां�त्रक तु्रट� / अपयश, तां�त्रक �बघाड इत्याद�ंमुळे कायर् न 
करणे. 

 
(e) बँकेने स्वतःहून �कंवा कोणत्याह� व्यक्तीद्वारे काडर्ची मुदत 

संपण्याच्या तारखेपूव� ती मागणी करण्याचा आ�ण 
�मळवण्याचा अ�धकार आहे. 

 
(f) काडर् परत करण्याची �वनंती करणार्या कोणत्याह� व्यक्तीने 

केलेले कोणतेह� �वधान �कंवा कोणत्याह� व्यक्तीने 
एक�त्रतपणे केलेले कोणतेह� कृत्य. 

 
(g) काडर्धारकाने काडर्  बँकेच्या अ�धकृत कमर्चार्यां�शवाय इतर 

कोणालाह� सुपूदर् करणे. 
 

(h) बँकेने काडर्ची मागणी आ�ण आत्मसमपर्ण करण्याच्या 
अ�धकाराचा वापर, त्याच्या त�डावर उघड झालेल्या 
कालबाह्य तारखेपूव�, मग अशी मागणी आ�ण 
आत्मसमपर्ण बँकेने �कंवा कोणत्याह� व्यक्तीने �कंवा 
संगणक ट�मर्नलद्वारे केले आ�ण/�कंवा खरेद� केले. 

 

(i) ब�केने उघड केलेल्या कोणत्याह� तपशीलात कोणतेह� चुक�चे 
�वधान, चुक�चे प्र�त�न�धत्व, तु्रट� �कंवा वगळणे. 

 
(j) कोणतेह� काडर् बंद करण्याच्या आपल्या अ�धकाराचा बँकद्वारे 

केलेल� �क्रया. 
 

(k) काडर्धारकाच्या के्र�डट चा�र�याला आ�ण प्र�तष्ठेला कोणतीह� 
इजा झाल� आहे असा आरोप आहे क� यामुळे 
काडर् पुन्हा ताब्यात घेणे  आ�ण / �कंवा, ते परत करण्याची 
कोणतीह� �वनंती �कंवा  कोणत्याह� व्यापार�  आस्थापनाने 



काडर्चा सन्मान करण्यास  �कंवा स्वीकारण्यास नकार देणे.   
 

(I) आर.बी.आय च्या मागर्दशर्क सूचनांनी वेळोवेळी जार� 
केलेल्या मागर्दशर्क सूचनांनुसार परक�य चलनाच्या  
अ�धकारापे�ा जास्त परक�य चलनाच्या अ�धकारामुळे  �कंवा 
काडर्धारकाने त्याच्या /�तच्यापे�ा जास्त असल्याची बँकेला 
जाणीव झाल्यामुळे शुल्क कमी करणे हक्क. 

 
(m) व्यापार� �ठकाण/ए.ट�.एम येथे कोणत्याह� कारणाने व्यवहार 

करण्यास �दलेला नकार.  
 

16.2 बँक कोणतीह� जबाबदार� स्वीकारत नाह� आ�ण कोणत्याह� 
सेवेतील �बघाड �कंवा व्यत्यय (डेटा यासह परंतु इतकेच मयार्�दत 
नाह�) �सस्टम �कंवा उपकरणांच्या �बघाडामुळे �कंवा बँकेच्या 
ततृीय प� उत्पादनांवर अवलंबून रा�हल्यामुळे झालेल्या 
नुकसानासाठ� �कंवा नुकसानीसाठ� जबाबदार राहणार नाह�. �कंवा 
वीज �कंवा दरूसंचार यासह परंतु इतकेच मयार्�दत नाह�. देवाची 
कृत्ये, दंगल�, नागर� दंगल, �वद्रोह, युद्धे, �कंवा �तच्या 
�नयंत्रणाबाहेर�ल कोणत्याह� कारणांमुळे, �कंवा कोणत्याह� संप 
�कंवा ताळे-बंदमुळे �तच्या व्यवसायातील व्यत्ययामुळे 
उद्भवलेल्या प�रणामांसाठ� बँक कोणतेह� दा�यत्व �कंवा 
जबाबदार� स्वीकारत नाह�.  

 
16.3 जर ए.ट�.एम  �कंवा तत्सम उपकरणात �बघाड झाला, प�रणामी 

एखाद्या व्यवहाराच्या काह� �कंवा सवर् रकमेच्या काडर्धारकाचे 
नुकसान होते आ�ण अशा प्रकारच्या नुकसानीची पुष्ट� बँकेकडून 
केल� जाते बँकेच्या न�द�ंच्या पडताळणीद्वारे,  बँक सेवा 
शुल्कासाठ� कोणत्याह� समायोजनासह काडर्धारकाच्या 
नाम�नद��शत खात्यात कोणतेह� समायोजन  करून तो तोटा 
दरुुस्त करेल, जर असेल तर. 

 
16.4 काडर्धारकाच्या सूचनांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे  

काडर्धारकाचे कोणतेह� नुकसान �कंवा नुकसान झाल्यास बँक 
जबाबदार राहणार नाह�, जेव्हा असे अपयश पल�कडील  
कारणांमुळे होते बँकेचे �नयंत्रण, बँकेचे  मत या संदभार्त 
मह�वाचे आहे. 

 
16.5 काडर् सु�वधेसाठ� अजर् करून आ�ण त्याचा लाभ घेऊन, 

काडर्धारक काडर्धारकाने केलेले व्यवहार पार पाडण्यासाठ� बँकेला 
स्पष्ट अ�धकार देतो. �पनच्या माध्यमातून केलेल्या  व्यवहाराची 
सत्यता पडताळून पाहण्याचे कोणतेह�  बंधन   बँकेवर राहणार 
नाह�.  



 
16.6 प्रत्य�, अप्रत्य�, आनुषं�गक, प�रणामी आ�ण कोणताह� दावा 

महसूल, गंुतवणूक, उत्पादन, सद्भावना, नफा, व्यवसायातील 
व्यत्यय �कंवा कोणत्याह� कारणावर आधा�रत असला तर�ह� 
तोटा �कंवा नुकसानीसाठ� कोणत्याह� दाव्यासाठ� बँक कोणत्याह� 
प�रिस्थतीत जबाबदार राहणार नाह�. खातेधारक, काडर्धारक 
�कंवा इतर कोणत्याह� व्यक्तीद्वारे कोणत्याह� वणार्चे �कंवा 
स्वरूपाचे इतर नुकसान. 

 

17. बँकेच्या ब�ीस कायर्क्रमांतगर्त काडर्धारकांना ब��से : 
17.1 हा कायर्क्रम केवळ बँकेच्या गोल्ड डे�बट काडर्धारकांसाठ� आ�ण 

त्याच्या संदभार्त पूरक आ�ण अॅड-ऑन गोल्ड काडर्साठ�  उपलब्ध 
आहे.  

 
17.2 हा कायर्क्रम एक ब�ीस कायर्क्रम आहे जो डॉइश बँक गोल्ड काडर् 

सदस्याला काडर्वर�ल वस्तू आ�ण सेवांच्या           
खरेद�द्वारे त्याच्या / �तच्या काडर्वर केलेल्या शुल्कावर गुण 
�मळ�वण्यास स�म करतो आ�ण कायर्क्रमाच्या हेतूसाठ�, वेळोवेळी 
ब�केने समा�वष्ट केलेले इतर कोणतेह� शुल्क. 
काडर्धारकाच्या प्राथ�मक खात्यात रोख के्र�डटच्या बदल्यात हे 
गुण परत �मळवता येतील.  
हा कायर्क्रम प्रभावी  तारखेपासून अशा वेळेपय�त खुला राह�ल, 
जसे क� कदा�चत ब�केने त्याच्या एकमेव �ववेकबुद्धीने �नधार्�रत 
केले असेल.  

 
17.3  गुण जमा  

�रवॉडर्/लॉयल्ट� पॉइंट्स �कंव गुण फक्त डॉइश बँक गोल्ड ड�ेबट 
काड्र्सवर �दले जातात. 
बँक वस्तू/सेवांच्या देशांतगर्त/आंतरराष्ट्र�य खरेद�साठ� प्रत्येक 
रु.100/- �कमतीसाठ� एक पॉइंट देईल. 
नंतर उलट झालेल्या शुल्कांवर गुण जमा केले जाणार नाह�त. 
बँक, स्वतःच्या �ववेकबुद्धीनुसार, �व�शष्ट कालावधीसाठ� �कंवा 
�व�शष्ट प�रिस्थती/प्रमोशनल योजनांसाठ� इतर कोणत्याह� 
व्यवहारांसाठ� पॉइंट देखील देऊ शकत.े 
रोख अॅडव्हान्स आ�ण जॉई�नगं शुल्क, वा�षर्क शुल्क, पूरक काडर् 
शुल्क, एकधीक काडर् शुल्क आ�ण सेवा चाजर् ट्रान्झॅक्शन्स 
यासारख्या व्यवहारांसाठ� काडर्धारकांना पॉइंट्स �कंवा गुण �दले 
जाणार नाह�त. 
वर�ल व्यवहारांची याद� कदा�चत काडर् सदस्याला सू�चत करून 
बँकेने आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार केल� असेल. पात्र प्राथ�मक, 
पूरक �कंवा एका�धक काडा�च्या बाबतीत वैयिक्तक काडर् 
खात्यांमध्ये गुण जमा होतील. कोणत्याह� पूरक काड्र्सद्वारे जमा 



झालेले गुण आपोआप प्राथ�मक काडर् खात्यात जमा होतील 
ज्यावर पूरक काडर् जार� केले जातात आ�ण इतर कोणत्याह� काडर् 
खात्यात नाह�. 
संबं�धत तारखेला कोणतेह� काडर्, ते प्राथ�मक, पूरक, एका�धक 
�कंवा इतर कोणतेह� काडर् काढले गेले �कंवा बंद केले गेले �कंवा 
रद्द केले गेले �कंवा पुनस्थार्�पत केले गेले �कंवा ते रद्द/काढले 
जाण्यास जबाबदार असेल तर कोणतेह� जमा करणे �कंवा पुढे 
नेणे �कंवा पॉइंट्सची पूतर्ता करण्यास परवानगी �दल� जाणार 
नाह�. काडर्च्या अट� व शत�चा भंग केल्यामुळे. 
असे काडर् खात ेएकतर स्वेच्छेने काडर्धारकाने �कंवा बँकेने त्याच्या 
�ववेकबुद्धीनुसार बंद केल्यास गुण संपतील. काडर् खाते एकतर 
काडर्धारकान े�कंवा ड्यूश बँक डे�बट काडर्द्वारे पुनस�च�यत केले 
असल्यास, काडर् खाते रद्द करणे �कंवा काढणे �कंवा बंद करणे 
या अगोदर जमा झालेल्या कोणत्याह� पॉइंट्सचा लाभ 
काडर्धारकाला �मळणार नाह�. 
काडर्धारकान ेडॉइश बँकेचे डे�बट काडर् स्वेच्छेने बंद केल्यास, काडर् 
खात्यातील पॉइंट्स अशा बंद केल्याच्या एका म�हन्याच्या आत 
�रडीम केले जाऊ शकतात. अशा कालावधीत या पॉइंट्सची पूतर्ता 
करण्यात अयशस्वी झाल्यास पॉइंट्स आपोआप संपतील �कंवा 
कालबाह्य होतील. काडर्धारक इतर व्यक्तीला कोणतेह� पॉइंट 
हस्तांत�रत करू शकत नाह�. 
 

17.4 �वमोचन  
जमा झालेले पॉइंट्स �कंवा गुण फक्त गोल्ड डे�बट काडर् धारण 
करणार् या प्राथ�मक काडर् सदस्याद्वारे �वमोचन केले जाऊ 
शकतात आ�ण कोणत्याह� अ�त�रक्त काडर्धारकाद्वारे नाह�, 
�मळवलेला एक पॉइंट एक रुपयामध्ये �वमोचीत केला जाऊ 
शकतो. 
काडर्धारकाला �कमान रु. 25,000 (म्हणजे 250 पॉइंट्स) दरवष� 
तो त्या वषार्साठ� हे पॉइंट �रडीम करण् यापूव�. डे�बट काडर् जार� 
झाल्यानंतर 12 म�हन्यांचा कालावधी सुरू होईल. 12-म�हन्याच्या 
कालावधीत �मळवलेले सवर् गुण 12-म�हन्यांचा कालावधी 
संपल्यानंतर आणखी 3 म�हन्यांसाठ� वैध असतील. हे पोस्ट 
केल्यानतंर, हे गुण कालबाह्य होतील. 
सवर् जोडलेल� केलेल� खाती आ�ण काडर् चांगल्या िस्थतीत असले 
पा�हजेत आ�ण �वमोचन �वनंतीच्या वेळी ते डॉइश बँक डे�बट 
काडर् �कंवा काडर्द्वारे रद्द �कंवा संपुष्टात आणले जात नाह�त. 
पॉइंट्सची पूतर्ता फक्त काडर्धारकाच्या प्राथ�मक खात्यात रोख 
के्र�डटवर केल� जाते. 
काडर्धारकांकडून एकदा डॉइश बँकेच्या डे�बट काडा�ना �दलेले 
�वमोचन आदेश रद्द �कंवा काढले जाऊ शकत नाह�त �कंवा 
बदलले जाऊ शकत नाह�त. 



पूतर्ता केल्यावर, काडर्धारकाच्या खात्यात जमा झालेल्या 
गुणांमधून गुण आपोआप वजा केले जातील. 
ऑडर्र ज्या क्रमाने डॉइश बँक ड�ेबट काड्र्सद्वारे प्राप्त आ�ण 
स्वीकारल्या जातील त्या क्रमाने पूणर् केल्या जातील. 
जर काडर्धारकाकड ेऑडर्रसाठ� पुरेसे पॉइंट्स नसतील तर ऑडर्र 
रद्द मानल� जाईल. 
कोणताह� कर �कंवा इतर दा�यत्वे �कंवा शुल्क सरकार �कंवा इतर 
प्रा�धकरण �कंवा संस्था �कंवा इतर कोणत्याह� सहभागी 
आस्थापनेला देय असलेले शुल्क जे काडर्धारकास वर�लप्रमाणे 
�कंवा अन्यथा या योजनेच्या प�रणामस्वरुप पूतर्तेद्वारे उद्भवू 
शकते �कंवा जमा होऊ शकते ते फक्त त्यांच्या खात्यात असेल. 
काडर्धारक. 

 
17.5  �रवॉड्र्स प्रोग्रामचे बदल आ�ण समाप्ती  

(a) या कायर्क्रमात इतर कोणत्याह� कायर्क्रमाद्वारे संपूणर्पणे 
�कंवा अंशतः बदल करण्याचा �कंवा काडर्धारकाला पूवर्सूचना 
न देता केव्हाह� कायर्क्रम संपुष्टात आणण्याचा अ�धकारह� 
बँकेला राखून ठेवला आहे. 

 
(b) ह� योजना पूणर्पणे ऐिच्छक आहे आ�ण असे समजले जाते 

क� काडर् वापराच्या सामान्य काळात काडर्धारकाद्वारे सवर् 
शुल्क स्वेच्छेने घेतले जाते. 

 
(c) या अट� आ�ण शत� डॉइश बँक डे�बट काडर्च्या वापरावर 

�नयंत्रण ठेवणार्या �नयम आ�ण �नयमांच्या बदल� / 
अवमानाव्य�त�रक्त असतील आ�ण नाह�त. 

 
(d) हा कायर्क्रम सुरू ठेवण्यासाठ� �कंवा पुढ�ल समान �कंवा इतर 

योजना आयोिजत करण्यासाठ� डॉइश बँक डे�बट काडर्द्वारे 
वचनबद्धता �कंवा प्र�त�न�धत्व असे काह�ह� नाह�.  

 
(e) डॉइश बँक डे�बट काड्र्स ची गणना पॉ�ट्सची मोजणी काडर् 

सदस्यांवर �नणार्यक, �नणार्यक आ�ण बंधनकारक असेल 
आ�ण ती �ववा�दत आ�ण प्रश्न �वचारण्यास जबाबदार 
राहणार नाह�. 

 

(f) या डॉइश बँक डे�बट काड्र्स ब�ीस कायर्क्रमाच्या संदभार्त 
�कंवा प�रणामी उद्भवणारे कोणतेह� �ववाद स�म 
न्यायालयाच्या अ�धकार�ेत्राच्या अधीन असतील तर /मुंबई 
येथील न्याया�धकरण. 

 
(g)  एखाद्या वादग्रस्त व्यवहाराचे �नराकरण          



काडर्धारकाच्या बाजूने केले जात असल्यास आ�ण / �कंवा 
जेथे एखादा व्यवहार परत �फरवला आहे, तेथे समतुल्य मुद्दे 
देखील परत �फरवले जातील. 

 
18. नुकसान भरपाई: 

18.1 काडर्धारक बँक, त्याचे ग्राहक �कंवा ततृीय प� �कंवा कोणत्याह� 
दाव्याने �कंवा कृतीद्वारे आणलेले कोणतेह� नुकसान, तोटा 
आ�ण खचार्�वरूद्ध बँकेला  नुकसान भरपाई  देईल आ�ण बँकेला 
�नरुपद्रवी ठेवेल खातेधारक �कंवा काडर्धारकाने त्यांचे कोणतेह� 
एजंट, कमर्चार� आ�ण सहकार� यांच्याद्वारे काडर् सु�वधेच्या 
वापराच्या संदभार्त एक ततृीय प�.  

 
18.2 काडर्धारक सवर् दा�यत्वे, तोटा, नुकसान आ�ण खचार्साठ� बँकेला 

नुकसान भरपाई देण्यास सहमत आहे, जे बँक प्रत्य� �कंवा 
अप्रत्य�पणे �टकवून ठेवू शकते  �कंवा त्याचा   प�रणाम म्हणून 
सहन करू शकते: 
(a) काडर्धारकाचा �नष्काळजीपणा/चूक �कंवा गैरवतर्न. 
(b) काडर् आ�ण खात्याशी संबं�धत �नयम / अट� व शत�चे 

उल्लंघन �कंवा पालन न  करणे. 
(c) काडर्धारक �कंवा त्याचे कमर्चार� / एजंट्सद्वारे कोणत्याह� 

व्यवहाराशी संबं�धत फसवणूक  �कंवा अप्रामा�णकपणा. 
(d) ए.ट�.एम / ई.डी.सी आ�ण तत्सम इलेक्ट्रॉ�नक ट�मर्नल्स 

मशीन आहेत आ�ण कायर्रत  असताना तु्रट� उद्भवू 
शकतात. काडर्धारक अशा कोणत्याह�  मशीन / यां�त्रक चुका 
/ अपयशासाठ� बँकेला  नुकसान भरपाई देण्यास सहमत  
आहे. 

 
18.3 काडर्धारकाने आर.बी.आय च्या �व�नमय �नयंत्रण �नयमांचे पालन 

न केल्यामुळे काडर्धारकाने उद्भवणार्या कोणत्याह� 
प�रणामांपासून बँकेला नुकसान भरपाई द्यावी आ�ण �नरुपद्रवी 
ठेवावे.  

 
18.4 �पन मेलरच्या ट्रां�झटमध्ये कु�रअरने चुक�ने हरवल्यास/तोटा 

झाल्यास काडर्धारक बँकेला पूणर्पणे नुकसानभरपाई देईल..  
 

18.5 बँकेच्या �नयंत्रणाबाहेर�ल कोणत्याह� कारणासाठ� सु�वधा प्रदान 
करण्यात �कंवा अट� व शत�च ेपालन करण्यात अपयश आल्यास 
बँक जबाबदार राहणार नाह�. बँकेने काडर्धारकाला काडर्ची सु�वधा 
उपलब्ध करून �दल्याच्या �वचारात, काडर्धारक याद्वारे बँकेला सवर् 
कृती, दावे, मागण्या, कायर्वाह�, नुकसान, नुकसान, वैयिक्तक इजा, 
खचर्, शुल्क आ�ण खचर् यांच्यापासून आ�ण त्या�वरुद्ध नुकसान 
भरपाई देण्यास आ�ण ठेवण्यास सहमत आहे. काडर्धारकाला काडर्ची 



उक्त सु�वधा प्रदान केल्याच्या कारणास्तव �कंवा कारणामुळे �कंवा 
बँकेने सद्भावनेने काम केल्याने �कंवा नकार �दल्याच्या 
कारणास्तव बँकेला केव्हाह� जे काह� सहन करावे लागेल, �टकेल, 
सहन करावे लागेल �कंवा भोगाव ेलागेल. काडर्धारकाच्या सूचनांवर 
कारवाई करणे �कंवा वगळणे.. 

 
18.6 काडर् धारक याद्वारे काडर् हरवल्यास आ�ण बँकेला तक्रार न 

केल्यास, काडर्च्या नुकसानीमुळे �कंवा गैरवापरामुळे उद्भवू 
शकणार्या कोणत्याह� उ�रदा�यत्व (�दवाणी �कंवा फौजदार�), 
तोटा, खचर्, खचर् �कंवा नुकसान यांच्या �वरुद्ध बँकेला पूणर्पणे 
नुकसानभरपाई देतो. येथे खंड 12 नुसार न�दवलेले काडर् 
हरवले/चोरले गेल्यास, काडर्धारक बँकेला जबाबदार असेल आ�ण 
याद्वारे हरवलेल्या/चोर� झालेल्या काडर्मुळे उद्भवलेल्या 
कोणत्याह� �दवाणी �कंवा फौजदार� दा�यत्व, खचर्, खचर् �कंवा 
नुकसानी�वरूद्ध बँकेला पूणर्पणे नुकसानभरपाई �दल� जाईल जी 
रु.2.5 लाख एवडी �कंवा त्यापे�ा जास्त.  

 
19. �वमा लाभ: 

19.1 काडर्धारक �वशेषत: कबूल करतो क� येथे खंड 12 मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे हरवले/चोरलेले काडर् �वमा पॉ�लसी वगळता, प्रदान 
केलेल्या कोणत्याह� �वमा संर�णामुळे बँक कोणत्याह� प्रकारे 
जबाबदार राहणार नाह�, आ�ण �वमा कंपनी पूणर्पणे जबाबदार 
असेल, आ�ण ती करणार नाह�. अशा �वमा संर�ण, पुनप्रार्प्ती 
�कंवा भरपाई, दाव्यांची प्र�क्रया �कंवा �नपटारा �कंवा अन्यथा 
कोणत्याह� बाबींसाठ� बँकेला जबाबदार धरा आ�ण अशा सवर् बाबी 
थेट �वमा कंपनीकडे संबो�धत केल्या जातील आ�ण त्यांचे 
�नराकरण केले जाईल.  

 
19.2 काडर्धारक पुढे कबूल करतो क� असे प्रदान केलेले �वमा संर�ण 

केवळ संबं�धत �वमा पॉ�लसीच्या अंमलात असलेल्या अट�ंनुसार 
काडर्धारकाला उपलब्ध असेल आ�ण जोपय�त काडर्धारक बँकेचा 
काडर्धारक आहे आ�ण त्याचे खाते चांगले आहे तोपय�तच राह�ल. 
उभे कोणत्याह� कारणास्तव तात्पुरते �कंवा कायमस्वरूपी रद्द 
केलेले �कंवा तात्पुरते �कंवा कायमचे काढले जाणारे काडर्/खाते, 
काडर्/खाते बंद केल्याच्या तारखेपासून अशा �वमा संर�णाचा लाभ 
आपोआप आ�ण स्वतःच उपलब्ध होणे बंद होईल. बँक कधीह� 
(�तच्या �ववेकबुद्धीनुसार आ�ण काडर्धारकाला कोणतीह� सूचना 
न देता �कंवा कोणतेह� कारण न देता) अशा �वमा संर�णाचा 
लाभ �नलं�बत, काढू �कंवा रद्द करू शकते आ�ण हा लाभ सुरू 
ठेवण्यासाठ� बँकेवर कोणतेह� बंधनकारक बंधन राहणार नाह�. 

20. बँकेचा धारणा�धकार: 
20.1  बँकेचा वजावट आ�ण धारणा�धकाराचा अ�धकार काडर्धारकाने 



�वस्ता�रत केलेल्या आ�ण / �कंवा वापरल्या जाणार्या काडर् 
सेवांच्या प�रणामी उद्भवणार्या सवर् थकबाक� थकबाक�पय�त  
�वस्ता�रत होईल. 

 
21. समाप्ती: 

21.1  काडर्धारक बँकेला 7 �दवसांपे�ा कमी �दवसांच्या लेखी 
सूचनेद्वारे कधीह� ह� सु�वधा बंद करू शकतो आ�ण त्यासह 
काडर्चे दोन तुकडे केले जातात आ�ण त्याची वैध पावती �मळवू 
शकतात. काडर्धारक, �ल�खत सूचना प्राप्त होईपय�त, केलेल्या 
सवर् शुल्कांसाठ� जबाबदार असेल. 

 
21.2 अशा समाप्तीला बँकेने काडर्धारकाला �दलेल्या सवर् सु�वधा 

समाप्त करणे देखील मानले जाईल. काडर्धारकान ेकाडर् नष्ट  
केल्याचा दावा केल्यानंतर काडर्वर शुल्क आकारले गेल्यास, 
काडर्धारकावर केलेल्या शुल्कासाठ� पूणर्पणे जबाबदार असेल   
काडर् हे गैरवापराचा प�रणाम आहे क� नाह� आ�ण काडर् नष्ट 
झाल्याचे बँकेला कळ�वण्यात आले आहे क� नाह�. 

 
21.3 नाम�नद��शत खाते बंद करण्यासाठ�, काडर्धारक �कमान 7 

�दवसांची लेखी सूचना देईल आ�ण काडर् बँकेला परत करेल. 
 

21.4 काडर्चा अयोग्य, अन�धकृत �कंवा फसवा वापर झाल्यास �कंवा 
काडर्धारकाने अट� व शत�ची पूतर्ता न केल्यामुळे, काडर्धारकाला 
7 �दवसांची नोट�स देऊन बँकेला काडर् कधीह� तत्काळ रद्द 
करण्याचा अ�धकार आहे. अशी नोट�स काडर्धारकाच्या भारतातील 
प�यावर पोस्ट केल्यापासून 7 �दवसांच्या आत बँकेला कोणतेह� 
कारण न सांगता �कंवा काडर् रद्द करून बँकेला लेखी कळवण्यात 
आल्याचे मानले जाईल. अशा प�रिस्थतीत, बँकेला नाम�नद��शत 
खाती ऑनलाइन ड�ेबट करण्याचा अ�धकार आहे �कंवा अशा 
वेळेत ऑफलाइन प�रिस्थती उद्भवल्यास, बँक ज्या 
अंतगर्त/योजना �नयमावल�ची बँक सदस्य आहे, सवर् पैसे 
काढण्यासाठ�/हस्तांत�रत करण्यासाठ�, ज्याची बँक सदस्य आहे. 
बँकेच्या न�द�नुसार डे�बट-कम-ए.ट�.एम काडर्/�पनचा वापर, जे 
�नणार्यक आ�ण बंधनकारक असेल.. 

 
22.  अट� व शत�मध्ये  होणारे बदल : 

22.1 बँक काडर्वर ऑफर केलेल� धोरणे, वै�शष्ट्ये आ�ण फायदे 
सुधा�रत करण्याचा आ�ण वेळोवेळी या अट� व शत�मध्ये बदल 
करण्याचा अ�धकार राखून ठेवते आ�ण काडर्धारकास कोणत्याह� 
प्रकारे अशा कोणत्याह� बदलांबद्दल सू�चत करू शकते    योग्य 
वाटते. जोपय�त काडर् बँकेत परत केले जात नाह� तोपय�त  
काडर्धारक अशा बदलांद्वारे बांधील असेल, जोपय�त कोणत्याह� 



बदलाचा प�रणाम होणार आहे त्या तारखेपूव� काडर्  रद्द  
करण्यासाठ�. 

 
22.2 बँक खाल� सूचीबद्ध हेतू / कारणांसह (परंतु मयार्�दत नाह�) 

बदल करू शकते: 
(a) केवळ डे�बट-कम-ए.ट�.एम काडर् आ�ण �पनचा वापर �कंवा 

अ�त�रक्त �कंवा बदल� काडर्च्या वापराशी संबं�धत शुल्क 
लागू करणे �कंवा वाढवणे.   

(b) काडर्धारकाचे त्याच्या काडर्शी संबं�धत व्यवहारांशी संबं�धत 
तोट्यासाठ� उ�रदा�यत्व वाढवणे. 

(c) काडर्च्या वापरासाठ� लागू असलेल्या �नयतका�लक व्यवहार 
मयार्दा समायोिजत करणे. 

 
22.3 काडर् व्यवहारांसाठ� वापरल्या जाणार्या इलेक्ट्रॉ�नक प्रणाल�ची 

�कंवा उपकरणांची सुर�ा राखण्यासाठ� �कंवा पुनस�च�यत 
करण्यासाठ� असा बदल आवश्यक असल्यास बँक नोट�स�शवाय 
बदल करू शकते. असा बदल केल्यास काडर्धारकाला सू�चत केले 
जाईल, जर असा खुलासा केल्यास इलेक्ट्रॉ�नक प्रणाल� �कंवा 
उपकरणांची सुर�ा धोक्यात येणार नसेल तर.  

 
22.4 या आ�ण इतर कोणत्याह� बदलांची सूचना बँकेद्वारे 

काडर्धारकाला वैयिक्तक�रत्या �वत�रत करून �कंवा बँकेकडे 
न�दवलेल्या त्याच्या नवीनतम प�यावर पोस्ट करून �दल� जाऊ 
शकते. काडर्धारकाने त्याच्या प�यामध्ये कोणताह� बदल 
झाल्यास बँकेला त्व�रत सू�चत केले पा�हजे. अशा शेवटच्या 
अ�धसू�चत प�यावर पोस्ट केल्याचा पुरावा हा अ�धसूचनेचा 
�नणार्यक पुरावा असेल जेव्हा ती पोस्टाद्वारे योग्य वेळेत 
�वत�रत केल� जावी, जर� कदा�चत पोस्टद्वारे सूचना परत 
�दल� गेल� नसल� तर�ह�. 

 
22.5 बँक काडर्धारकाला ए.ट�.एम / शाखेच्या साइटच्या जवळच्या 

प�रसरात �कंवा प्रेस  जा�हरातीद्वारे �कंवा त्याद्वारे नोट�स  
प्रद�शर्त �कंवा खाते �ववरणामधील एक संदेश म्हणून या अट�  
आ�ण शत�च्या �भन्नतेची सूचना देखील देऊ शकते. 

 

22.6 या अट� व शत� (अ) पूव� केलेल्या कोणत्याह� प्रस्ताव, 
प्र�त�न�धत्व, समजूत आ�ण करार, व्यक्त �कंवा �न�हत, त�डी 
�कंवा �ल�खत स्वरूपात प्रच�लत असतील आ�ण (ब) ठेव 
खात्यासाठ� बँकेच्या सामान्य व्यवसाय अट� व शत�व्य�त�रक्त 
लागू होतील. बँकेच्या इतर अट� आ�ण �नयम अन्यथा लागू. 
तथा�प, �वरोधाभास झाल्यास, डे�बट-कम-एट�एम काडर् 
सु�वधेसाठ� या अट� आ�ण �नयम ड�ेबट-कम-एट�एम काडर् 



सु�वधेच्या अंतगर्त व्यवहारांबाबत प्रच�लत असतील. 
 

23. प्रकटन: 
23.1 कोणत्याह� इलेक्ट्रॉ�नक फंड ट्रान्सफर नेटवकर् मधील   

सहभागाच्या संदभार्त काडर् खात्याशी संबं�धत अशी मा�हती 
आवश्यक �कंवा योग्य असेल, अशा प्रकारची मा�हती इतर 
संस्थांना �वश्वासात घेऊन उघड करण्याचा अ�धकारह� बँकेला 
राखून ठेवण्यात आला आहे. 

 
23.2 बँक आपल्या �ववेकबुद्धीनुसार, िव्ह�डओ टेप �कंवा कॅमेर ्यावर 

रेकॉडर् करू शकते क� काडर्धारकान ेत्याच्या आवारात / मशीन्स / 
उपकरणांवर बँकेच्या सु�वधांचा प्रवेश / उपिस्थती / वापर आ�ण 
बँक अशा िक्ल�पगं्जच्या फुटेजवर अवलंबून राहू शकते 
कोणत्याह� कायर्वाह�त पुरावा म्हणून. 

 
23.3  ए.ट�.एम / सी.ए.एस.एस.ट� / टच अॅक्सेस बँ�कंग ट�मर्नल /  

ई.डी.सी-पी.ओ.एस / इतर �डव्हाइसवर डे�बट-कम-ए.ट�.एम 
काडर्चा वापर काडर्धारकाची स्पष्ट संमती मानल� जाईल: 
(a) ब�केला योग्य व्यवहार आ�ण खाते न�द� राखण्यासाठ� आवश्यक 

असलेल्या कोणत्याह� मागार्ने आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
मागार्ने �शल्लक मा�हती ओळखणे  आ�ण खाते �शल्लक 
मा�हतीचे संकलन, साठवण, संप्रेषण आ�ण प्र�क्रया करणे. 

 
(b) बँक ए.ट�.एम नेटवकर् मधील सहभागी आ�ण प्रोसेससर्/ 

काडर्धारकाच्या खात्याचा तपशील आ�ण व्यवहाराची मा�हती 
आ�ण इतर डेटासाठ� �रल�झ आ�ण ट्रान्स�मशनसाठ� 
ए.ट�.एम/इतर �डव्हाइसवर काडर् वापरण्यास स�म करेल. 

 
(c) बँक / इतर नेटवकर् मधील सहभागी आ�ण प्रोसेसरद्वारे अशी 

मा�हती आ�ण डेटा �टकवून ठेवण्यासाठ�. 
 

(d) बँक ए.ट�.एम. नेटवकर्  / इतर नेटवकर् मधील  सहभागी आ�ण 
प्रोसेससर्द्वारे पालन करण्यासाठ�, असे सहभागी आ�ण 
प्रोसेससर् कोणत्या मा�हतीच्या अधीन आहेत याची मा�हती 
उघड करण्यासाठ� कायदे आ�ण �नयमांसह.   

 
(e) काडर्धारकाच्या बँक खात्याबद्दल �कंवा काडर् �कंवा वैयिक्तक 

तपशीलांच्या वापराद्वारे केलेल्या  व्यवहारांबद्दल ततृीय 
प�ांना मा�हती उघड करणे जेथे आवश्यक आहे व्यवहार 
पूणर् करण्यासाठ�;  आ�ण / �कंवा जेव्हा आवश्यक असेल 
तेव्हा कायदा �कंवा सरकार� एजन्सी �कंवा कोटार्चे आदेश 
�कंवा कायदेशीर  कायर्वाह�चे पालन करणे आवश्यक असेल 



तर; आ�ण / �कंवा काडर्धारकाने उपिस्थत केलेल्या तु्रट�ंचे 
�नराकरण करण्यासाठ� �कंवा प्रश्न �वचारण्यासाठ� आवश्यक 
असल्यास; आ�ण / �कंवा  बँकेच्या अंतगर्त डेटा प्र�क्रया 
आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�. 

 

23.4 काडर्धारक कायद्याने �कंवा �नयमानुसार बँकेला काडर्धारकाकडून 
आवश्यक असलेल� बँक मा�हती �कंवा बँक वेळोवेळी �वनंती करू 
शकेल अशी कोणतीह� अन्य योग्य मा�हती प्रदान करण्यास 
सहमत आहे. 

 
24.  �ववाद आ�ण सेटलम�टसाठ� अ�धकार�ेत्र:  

24.1 भारतीय प्रजास�ाक व्य�त�रक्त इतर कोणत्याह� देशाच्या 
कायद्यांचे पालन न केल्याबद्दल बँक प्रत्य� �कंवा अप्रत्य� 
कोणतेह� उ�रदा�यत्व स्वीकारत नाह�. भारताव्य�त�रक्त इतर 
देशात ग्राहकाद्वारे काडर् ऍक्सेस केले जाऊ शकते या 
वस्तुिस्थतीचा अथर् असा केला जाऊ शकत नाह� क� त्या देशाचे 
कायदे या अट� व शत� आ�ण/�कंवा काडर् खात्यातील ऑपरेशन्स 
�नयं�त्रत करतात. ग्राहक आ�ण/�कंवा काडर्चा वापर. 

 
24.2 कायदेशीर कारणास्तव, काडर्धारकाच्या खात्यातून वाजवी सेवा 

शुल्क आ�ण ब�केने केलेला कोणताह� खचर्, ज्यात मयार्दा न 
घालता वाजवी कायदेशीर शुल्कासह, काडर्धारकाच्या खात्यातून 
वजा करण्याचा अ�धकार बँक राखून ठेवते काडर्धारक काडर्चा 
समावेश असलेल� कारवाई. 

 

इलेक्ट्रॉ�नक फंड ट्रान्सफर सेवा 

इलेक्ट्रॉ�नक फंड ट्रान्सफर ("ई.एफ.ट�") द्वारे सेवांचा लाभ घेणे हे खाल�ल 
अट� आ�ण शत� तसेच सामान्य व्यवसाय अट�ंच्या अधीन आहे यावर 
ग्राहक सहमत आहे ब�केने वेळोवेळी जार� केलेल� बँक तसेच �रझव्हर् बँकेने 
वेळोवेळी लागू केलेले �कंवा सुधा�रत केलेले �नयम आ�ण कायदे �कंवा 
इतर कोणतेह� प्रा�धकरण. अट� आ�ण शत�चा समावेश असल्यास, या 
इलेक्ट्रॉ�नक फंड ट्रान्सफर सिव्हर्सेसच्या अट� आ�ण शत�  संबं�धत 
असतील. 

 
1.   ग्राहकाचे अ�धकार आ�ण जबाबदार्या 

1.1 ई.एफ.ट� �वनंतीमध्ये �दलेल्या तप�शलांच्या अचूकतेसाठ� ग्राहक 
जबाबदार असेल आ�ण त्याच्या ई.एफ.ट� �वनंतीतील कोणत्याह� 
तु्रट�मुळे झालेल्या कोणत्याह� नुकसानासाठ� बँकेला भरपाई 
देण्यास तो जबाबदार असेल. 
बँकेद्वारे ई.एफ.ट� �वनंतीची अंमलबजावणी करण्यापूव� ग्राहकाने 
त्याच्या खात्यात �नधीची उपलब्धता योग्य�रत्या ई.एफ.ट� 



�वनंतीला लागू असल्याची खात्री करावी. तथा�प, जेथे बँक 
ग्राहकाच्या खात्यात योग्य�रत्या लागू �नधी उपलब्ध न होता 
ई.एफ.ट� �वनंती पूणर् करते, तेव्हा ग्राहक त्याच्या खात्यातून 
ड�ेबट केलेल� रक्कम बँकेला देण्यास बांधील असेल ज्यासाठ� 
बँकेने त्याच्या ई.एफ.ट� नुसार ई.एफ.ट� कायार्िन्वत केला होता. 
बँकेला देय व्याजासह लागू शुल्कासह �वनंती करा. 

 
1.2 ग्राहक ग्राहक सहमत आहे क� ई.एफ.ट� �वनंती बँकेने स्वीकारल� 

आ�ण अंमलात आणल� तेव्हा ती अप�रवतर्नीय होईल. 
ग्राहक सहमत आहे क� त्याला आर.बी.आय ई.एफ.ट� योजनेतील 
कोणत्याह� प�ा�वरुद्ध कोणताह� दावा करण्याचा अ�धकार 
नाह�. 
ई.एफ.ट� मध्ये �कमान 3 कामकाजी �दवसांचा टाइम लॅग 
समा�वष्ट असतो. ई.एफ.ट� सूचना लवकरात लवकर लागू 
करण्याचा बँक प्रयत्न करेल (म्हणजे त्याच �दवशी, बँकेच्या 
कामकाजाच्या वेळेत प्राप्त झाल्यावर �कंवा व्यवसायाच्या 
वेळेनंतर प्राप्त झाल्यावर पुढ�ल कामकाजाच्या �दवशी) ती हमी 
देत नाह� �कंवा त्यासाठ� जबाबदार असेल येथे काम�गर�. 
जर बँकेने ई.एफ.ट� �वनंती सद्भावनेने आ�ण सुर�ा प्र�क्रयेचे 
पालन करून अंमलात आणल� असेल तर ग्राहक बँकेने केलेल्या 
कोणत्याह� ई.एफ.ट� �वनंतीस बांधील असेल. 
ग्राहक सहमत आहे क� तो �नधी हस्तांतरणाच्या 
अंमलबजावणीमध्ये आ�ण पूणर् होण्यास �वलंब झाल्यास 
त्याच्याकडून होणार् या कोणत्याह� नुकसान, नुकसान इ.साठ� तो 
बँकेला जबाबदार धरणार नाह�. 

 
1.3 सूचना प्राप्त करण्याची कट-ऑफ वेळ आ�ण ग्राहकाकडून  

ई.एफ.ट� व्यवहारांसाठ� �व�ीयमयार्दा ब�केद्वारे वेळोवेळी �निश्चत 
केल्या जातील आ�ण त्यांना मा�हती �दल� जाईल   ग्राहकाला. 
कट-ऑफनंतर बँकेला प्राप्त झालेल्या �वनंत्यांवर पुढ�ल 
कामकाजाच्या �दवशी प्र�क्रया केल� जाईल. 

 
1.4 ग्राहक हे सु�निश्चत करेल क� ई.एफ.ट� सु�वधेअंतगर्त सवर् 

व्यवहार  भारतात लागू असलेल्या सवर् कायद्यांचे पालन आ�ण / 
�कंवा अन्यथा आ�ण / �कंवा अन्यथा केले जातील परंतु परक�य 
चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999, (एफ.ई.एम.ए), मनी लॉिन्ड्रंग 
�वरोधी कायद्यापुरते मयार्�दत नाह�त, ज्यात कोणत्याह� 
�नयमांचा समावेश आहे, �नयम, अंतगर्त तेथे सूचना आ�ण 
प्र�तबं�धत असलेल्या कोणत्याह� व्यवहारासाठ� ई.एफ.ट� सु�वधेचा 
वापर करू नका. 
ग्राहक सहमत आहे क� कोणतीह� �वशेष प�रिस्थती ई.एफ.ट�   
सु�वधेअंतगर्त अंमलात आणलेल्या कोणत्याह� ई.एफ.ट�  �वनंतीशी 



संलग्न होणार नाह� आ�ण कोणत्याह� प�रिस्थतीत ग्राहकाला 
कोणत्याह� भरपाईचा दावा करण्याचे शीषर्क �दले जाणार नाह� 
जास्त रक्कम आ�ण जे वर�ल कलम 1 मध्ये प्रदान केले आहे.  

 
2.    बँकेचे अ�धकार आ�ण जबाबदार्या : 

2.1 सुर�ा  प्र�क्रयेद्वारे सत्या�पत केल्याप्रमाणे बँक ग्राहकाने जार� 
केलेल्या ई.एफ.ट� �वनंतीची अंमलबजावणी  करेल, तेव्हापय�त 
जोपयर्न्त: 
(a) ई.एफ.ट� �वनंतीचे पालन करण्यासाठ� ग्राहकांच्या  खात्यात 

उपलब्ध �नधी पुरेसा �कंवा योग्य प्रकारे लागू होत नाह� 
आ�ण ग्राहकाने देयकाची जबाबदार� पूणर् करण्यासाठ� इतर 
कोणतीह� व्यवस्था केलेल�  नाह�. 

(b) बँकेला असे मानण्याचे कारण आहे क� ई.एफ.ट� �वनंती 
बेकायदेशीर व्यवहार करण्यासाठ� जार� केल� गेल� आहे. 

(c) अपूणर्मध्ये ई.एफ.ट� �वनंती �कंवा ती मान्य केलेल्या 
फॉमर्मध्ये जार� केल� जात नाह�. 

(d) आर.बी.आय ई.एफ.ट� योजन�तगर्त ई.एफ.ट� �वनंती अंमलात 
आणल� जाऊ शकत नाह�. 

(e) ई.एफ.ट� �वनंती कोणत्याह� �वशेष प�रिस्थतीच्या सूचनेसह 
जोडल� गेल� आहे. 

 
जोपय�त बँकेने ते स्वीकारले नाह� तोपय�त ग्राहकाने जार� केलेल� 
कोणतीह� ई.एफ.ट� �वनंती बँकेवर बंधनकारक असणार नाह�.  

 
बँक, त्याच्याद्वारे अंमलात आणलेल्या प्रत्येक ई.एफ.ट� 
�वनंतीच्या अंमलबजावणीनंतर, ग्राहकाचे �नयुक्त खात,े 
शुल्कासह हस्तांत�रत केलेल्या �नधीची रक्कम डे�बट करण्यास 
पात्र असेल त्यावर  देय, खात्यात पुरेशी �शल्लक आहे क� नाह�. 
जर ई.एफ.ट� व्यवसायाच्या �दवसानंतरच्या �तसर्या  क्रमांकाचा 
व्यवसाय बंद होण्यापूव� �नधी हस्तांतरण पूणर् झाले नाह� तर 
बँक त्यानुसार ग्राहकाला सल्ला देईल. 

3. हस्तांतरणाच्या (ट्रान्सफरच्या) अट� 
पारेषण �कंवा ट्रान्स�मशन �ड�लव्हर�मध्ये उशीर झाल्यामुळे �कंवा     
इलेक्ट्रॉ�नक संदेशांच्या �वतरणात �वलंब झाल्यामुळे �कंवा कोणतीह� 
चूक, वगळणे �कंवा तु्रट�मुळे होणार्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� बँक 
जबाबदार राहणार नाह� कोणत्याह� कारणातून  �कंवा प्राप्त झालेल्या 
चुक�च्या अथार्वरून �कंवा डेिस्टनेशन बँकेच्या कृतीतून �कंवा त्याच्या 
�नयंत्रणाबाहेर�ल कोणत्याह� कृतीतून �कंवा त्यासंबंधीच्या कोणत्याह� 
कृतीतून �कंवा  त्यासंबंधीच्या संदेशाचा उलगडा करण्यात �कंवा त्याचे 
पारेषण �कंवा �वतरण करणे. 
सवर् देयक सूचना ग्राहकाने काळजीपूवर्क तपासल्या पा�हजेत.    
लाभाथ� बँकेकडून आकारण्यात येणारे/आकारले जाणारे कोणतेह� 



शुल्क/क�मशन यासाठ� बँक जबाबदार नसते. या अट� आ�ण शत�     
ई.एफ.ट� �वनंती फॉमर्मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, अट� आ�ण शत� 
आ�ण लेखा आ�ण सेवांसाठ� �नयम यांच्या संयोजनात वाचल्या 
पा�हजेत.  

 
4. सेवा समाप्त करणे 

बँकेला �तच्या �ववेकबुद्धीनुसार आ�ण �व�शष्ट खाते सेवा/प्रसंग 
/प�रिस्थती/व्यवहारात नमूद केल्यानुसार आ�ण लागू असलेल्या 
�व�शष्ट अट� व शत�/�नयमांनुसार ऑफर केल्या जात असलेल्या 
कोणत्याह� सेवा समाप्त करण्याचा अ�धकार असेल. बँकेद्वारे आ�ण 
वेळोवेळी दासी म्हणून. ग्राहकाला �व�शष्ट खाते सेवा/प्रसंग 
/प�रिस्थती/व्यवहार/सेवा/प्रसंग/प�रिस्थती/बँकेने ठरवलेल्या 
व्यवहारानुसार आ�ण वेळोवेळी मेडहुड म्हणून सेवा समाप्त करण्याचा 
अ�धकार असेल. तथा�प, ग्राहक वेळोवेळी मेडहुड म्हणून राह�ल. 
तथा�प, ग्राहक या �व�शष्ट खाते आ�ण सेवांच्या अंतगर्त केलेल्या सवर् 
व्यवहारांसाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्याने बँकेला देय असलेल� 
आ�ण देय असलेल� सवर् रक्कम/शुल्क भराव.े 

 

�बल पेम�ट सेवा 
ग्राहक सहमत आहे क� �बल पेम�ट सेवांचा लाभ घेणे खाल�ल अट� व शत� 
तसेच बँकेच्या सामान्य व्यवसाय अट�, खाते चालवण्याचे �नयम आ�ण 
पयार्यी चॅनेलद्वारे जार� केलेल्या सेवांच्या अट� व शत�च्या अधीन आहे. 
बँक वेळोवेळी तसेच भारतीय �रझव्हर् बँक �कंवा इतर कोणत्याह� 
प्रा�धकरणाद्वारे वेळोवेळी लागू केलेले �कंवा सुधा�रत केलेले �नयम आ�ण 
�नयम. अट� आ�ण शत�चा समावेश असल्यास, पयार्यी चॅनेलद्वारे या 
सेवांसाठ� अट� आ�ण शत� संबं�धत असतील. 

 
1. सवर्साधारण 

�बल पेम�ट ग्राहकाला बँकेत त्याच्या / �तच्या �नयुक्त केलेल्या 
खात्याचा वापर करून आ�ण बँकेकडे न�दणीकृत कोणत्याह� सेवा 
प्रदात्याच्या खात्यात जमा करून �बलांसाठ� पैसे देण्यास स�म करते; 
�बल पेम�ट ब�केद्वारे प्रदान केले जात,े जर ग्राहकान ेअशा   �बलाच्या 
रकमेसाठ� ग्राहकाचे खाते डे�बट करण्यासाठ� वैकिल्पक चॅनेलद्वारे 
सेवेद्वारे बँकेला अ�धकृत केले असेल तर, शुल्कासह, जर काह� 
असेल तर. 

 
2. व्यवहाराची अंमलबजावणी 

ग्राहक सहमत आहे क� बँक �बलरद्वारे आवश्यकतेनुसार �बलाची 
रक्कम देयके देईल. चुक�च्या �कंवा अपूणर् न�द�ंमुळे �बलाची  रक्कम 
नाकारल्याबद्दल ग्राहक बँकेला जबाबदार धरणार नाह�. 

 



3. ग्राहकाचे उ�रदा�यत्व 
�ब�लगं कंपनीकडे न�दणीकृत म्हणून ग्राहक आपल� योग्य 
ओळख तपशील प्रदान करण्यास सहमत आहे आ�ण या 
संदभार्तील चुक�च्या मा�हतीमुळे  बँकेला कोणत्याह� 
उ�रदा�यत्वातून नुकसान भरपाई देण्यास सहमत आहे. 
बँकेने �न�दर्ष्ट केलेल्या वेळेत �ब�लगं कंपनीकड ेन�दणीकृत 
असलेल्या ओळखीच्या तपशीलांमध्ये कोणताह� बदल बँकेला 
कळ�वण्यास ग्राहक सहमत आहे. 

 
4. हक्कवजर्न  

�ब�लगं तपशीलांची अचूक हाताळणी सु�निश्चत करण्यासाठ� बँक 
सवर् वाजवी पावले उचलेल, परंतु कोणत्याह� तु्रट�साठ� बँक 
जबाबदार नाह�. जर त्यात असलेल� मा�हती चुक�ची/अशुद्ध 
असल्याचे �नष्पन्न झाल्यास ग्राहक त्याच्याकडून होणार् या 
कोणत्याह� नुकसान, हानी इ.साठ� बँकेला जबाबदार धरणार 
नाह�. 

 
5.   �ब�लगं कंपनीशी खुलासा आ�ण �ववाद 

ग्राहक �ब�लगं कंपनीने त्याच्या �ब�लगंचा तपशील बँकेला प्रदान 
करण्यास कोणताह� आ�ेप घेण्यास सहमत नाह�. ग्राहक सहमत 
आहे क� �बल तपशीलावर�ल कोणतेह� �ववाद �ब�लगं कंपनीसोबत 
थेट सोडवले जातील आ�ण बँकेची जबाबदार� फक्त मा�हतीच्या 
तरतूद�पुरती मयार्�दत आहे. 

 
6. �करकोळ  

ग्राहक सहमत आहे क� �दलेल्या सूचनांची न�द आ�ण 
बँकेसोबतचे व्यवहार हे �नणार्यक पुरावे आ�ण सवर् उद्देशांसाठ� 
बंधनकारक असतील आ�ण कोणत्याह� कायर्वाह�मध्ये पुरावा 
म्हणून वापरता येतील. 
ग्राहक सहमत आहे क� �बल पेम�ट सेवेसाठ� शुल्क, जर असेल 
तर, बँकेच्या �ववेकबुद्धीनुसार असेल आ�ण बँक कोणतीह� 
सूचना न देता, वेळोवेळी ते बदलण्यास स्वतंत्र आहे. ग्राहक 
सहमत आहे क� बँकेला �बल भरण्याची सु�वधा �कंवा कोणत्याह� 
�कंवा सवर् खात्यांबाबत (कोणतेह� कारण न सांगता, त्याला 
कोणतीह� सूचना न देता त्या अंतगर्त प्रदान केलेल्या कोणत्याह� 
सेवा) कधीह� काढण्याची स्वातं�य आहे. 



 

 

 

 

 

 

 अ�धक मा�हतीसाठ�: 
—  www.deutschebank.co.in ला भेट द्या 
—  आमच्या 24 तासांच्या फोन बँ�कंगला या क्रमांकावर  

1860 266 6601 कॉल करा 
 
 
 
 
 
 
 

#हा टोल फ्र� नंबर नाह� आ�ण कॉल चाज�स लागू होतील.  भारताबाहेर�ल ग्राहकानंी 
या क्रमांकावर +91 22 6601 6601 डायल करा.  मंुबईतील ग्राहक 6601 6601 
या क्रमांकावर फोन करू शकतात. 
*7 �दवस आधी मुदतपूवर् काढलेल्या ठेवींसाठ� कोणतेह� व्याज देय नाह�. 15 
लाख रुपयांपे�ा कमी �नयत ठेवी मुदतपूवर् बंद केल्यास, 15 व्या �दवशी �कंवा 
त्यानंतर, 1% दंडात्मक दर आकारला जाईल, म्हणजेच त्या कालावधीसाठ� ठेव 
चालू होती ते व्याज वजा लागू दंड. 15 लाख रुपये �कंवा त्यापे�ा जास्त 
�नयत ठेवी मुदतपूवर् काढल्याबद्दल,  7 व्या �दवशी �कंवा त्यानंतर, 1% 
दंडात्मक दर आकारला जाईल, म्हणजेच त्या कालावधीसाठ� ठेव चालू होती ते 
व्याज वजा लागू दंड. पूवर्सूचने�शवाय व्याजदरात बदल केला जातो/जाईल.          
आवत� ठेवीवर�ल व्याज इं�डयन बँक्स असो�सएशनने �दलेल्या �नद�शांनुसार 
बँकेकडून मोजले जाईल आ�ण मुदत संपल्यावर ते �दले जाईल. 
 
अट� आ�ण शत� लागू.  
^ 
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