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ெபா� வண�க நிபந்தைனகள் 

வா�க்ைகயாள�க்�ம் வங்கிக்�ம் இைடய�லான 
உறைவ நிர்வகிப்பதற்கான அ�ப்பைட வ�திகள்: 

 
1. இதன் ேநாக்கம், வண�க நிபந்தைனகள�ன் ெசயலாக்கம், 

தி�த்தங்கள் மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட வண�க உற�க�க்கான 

சிறப்� நிபந்தைனகள்: 
1.1 வ�ண்ணப்பத்தின் ேநாக்கம்  

வா�க்ைகயாள�க்�ம் வங்கிய�ன் உள்�ர் 
அ�வலகங்க�க்�ம் (இன� "வங்கி" என்� 
�றிப்ப�டப்ப�கிற�) இைடய�லான �� வண�க உறைவ 
ெபா� வண�க நிபந்தைனகள் நிர்வகிக்கிற�. ேம�ம், 
�றிப்ப�ட்ட வண�கத் ெதாடர்�கள் (ப�ைணய 
ப�வர்த்தைனகள், அட்ைட அ�ப்பைடய�லான 
ெகா�ப்பன�கள், காேசாைலகள�ன் பயன்பா�, ேசமிப்�க் 
கணக்�கள், கடன் ப�மாற்றங்கள்) சிறப்� 
நிபந்தைனகளால் நிர்வகிக்கப்ப�கின்றன. அைவ இந்த 
ெபா� வண�க நிபந்தைனகள�ல் இ�ந்� வ�லகி 
இ�க்கலாம் அல்ல� ��தல் வ�திகைள ெகாண்� 
இ�க்கலாம் (இன� "சிறப்� வண�க நிபந்தைனகள்" என்� 
�றிப்ப�டப்ப�கிற�). ��தலாக, ஒ� �றிப்ப�ட்ட நாட்�ல் 
வா�க்ைகயாள�ன் வசிப்ப�டத்தின் அ�ப்பைடய�ல், 
வா�க்ைகயாளர்க�டன் வண�கத்தில் ஈ�ப�வதற்�, 
வங்கி அதன் ெசாந்த வ�திகைள உ�வாக்கலாம். ப�ன்னர் 
அத்தைகய வ�திகள் சிறப்� வண�க நிபந்தைனகளாக 
க�தப்படலாம். கணக்� திறக்கப்ப�ம்ேபா� அல்ல� ப�ற 
ேசைவகள் கிைடக்�ம்ேபா� வா�க்ைகயாளரால் சிறப்� 
வண�க நிபந்தைனகள் ஒப்�க் ெகாள்ளப்ப�கின்றன. 
வா�க்ைகயாளர் ெவள�நாட்� அ�வலகங்கள் / வங்கிய�ன் 
கிைளக�டன் வண�க உற�கைளப் பராம�த்தால், வங்கிய�ன் 
உ�ைம�ம் (ெபா� வண�க நிபந்தைனகள் எண்.14) அத்தைகய 
ெவள�நாட்� அ�வலகங்கள் / வங்கி கிைளகள�ன் 
உ�ைமேகாரல்கைளப் பா�காக்கிற�. 

 

1.2 தி�த்தங்கள் 
வங்கிய�னால் வழங்கப்பட்ட ெபா� வண�க நிபந்தைனகள், 
சிறப்� வண�க நிபந்தைனகள், அைனத்� வ�தி�ைறகள், 
நிபந்தைனகள் மற்�ம் அறிவ�ப்�கள�ல் ஏேத�ம் ஒன்ைறச் 
ேசர்க்க, தி�த்த, மாற்றி அைமக்க, மாற்ற அல்ல� ரத்� 
ெசய்ய வங்கிக்� �� உ�ைம உள்ள�. வங்கியால் 
வழங்கப்ப�ம் எந்தெவா� தயா�ப்� அல்ல� ேசைவய�ன் 
அம்சங்க�க்�ம் இ� ெபா�ந்�ம். 

2. வங்கி ரகசியம் மற்�ம் வங்கி வ�வகாரங்கைள ெவள�ப்ப�த்�தல்: 
2.1 வங்கி ரகசியம் 

வா�க்ைகயாளர் ெதாடர்பான உண்ைமகள் மற்�ம் 
மதிப்ப��கைளப் பற்றிய ரகசியத்ைதப் ேபண ேவண்�ய 
கடைம வங்கிக்� உள்ள� (வங்கி ரகசியம்). வங்கியால் 
வழங்கப்ப�ம் எந்தெவா� ேசைவய�ன் கீ�ம், தகவல்கள�ன் 
இரகசியத்தன்ைம மற்�ம் அவற்றின் ப�மாற்றத்ைதப் 
பா�காக்க ேதைவயான அைனத்� நடவ�க்ைககைள�ம் 
வங்கி எ�த்�ள்ள�. ேம�ம், வங்கி அல்ல� அதன் 



அதிகா�கள்/ஊழியர்கள் தரப்ப�லி�ந்� �� அலட்சியம் 
இ�ந்ததாக நி�வப்பட்டாலன்றி, இரகசியத் தகவல்கள் 
ெவள�யாவதற்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
— வா�க்ைகயாளர் சம்மதம் ெத�வ�த்தி�ந்தால், 

வா�க்ைகயாளைரப் பற்றிய தகவைல வங்கி 
ெவள�ய�டலாம், அல்ல� 

— வங்கி வ�வகாரங்கைள ெவள�ப்ப�த்த வங்கி 
அங்கீக�க்கப்பட்��ந்தால், அல்ல� 

— சட்டப்ப� ேதைவப்பட்டால் அல்ல� 
அ�மதிக்கப்பட்டால் அல்ல� ஏேத�ம் ந�தித்�ைற 
அல்ல� ஒ�ங்��ைற ஆைணயத்தால் 
ப�றப்ப�க்கப்பட்ட உத்தரவ�ன் காரணமாக அல்ல� சட்ட 
ெசயல்�ைறக்� இணங்க, அல்ல� 

— வங்கிய�ன் உ�ைமகள் அல்ல� ெசாத்�க்கள் அல்ல� 
அதன் உ�ப்ப�னர்கள்/அதிகா�கள்/ஊழியர்கைள 
பா�காக்க�ம், அல்ல� 

— வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள அமல்ப�த்த, அல்ல� 

— ஆன்ைலன் ேசைவகள் உட்பட பல ேசைவகள் மற்�ம் 
அந்த ேசைவக�க்கான சந்தாக் கட்டணங்கைள 
வ�லித்தல் ேபான்றைவ ெதாடர்பான ேசைவகைள வங்கி 
ெசயல்ப�த்�வதற்�, அத்தைகய ேசைவகள் அல்ல� 
அதன் காலாவதியான நிைல மற்�ம் ஏேத�ம் சிக்கல் 
�றித்� வா�க்ைகயாள�க்� அறிவ�ப்ப� அல்ல� 
ெதாடர்�ெகாள்வ� ேபான்றவற்றிற்� அல்ல� ஒ� 
ப�வர்த்தைனய�ன் ெதா�ப்ைப ெசயல்ப�த்த, கடன் 
அறிக்ைகய�டல், அல்ல� ெபா�ந்தக்��ய வங்கி 
வ�தி�ைறகள�ன்ப� அல்ல� வங்கி�டன் ஒப்�க் 
ெகாள்ளப்பட்ட தகவல்க�க்� ெபா�ந்தக்��ய 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� இணங்க 
இத்தைகய ெவள�ப்ப�த்தல் அவசியம் அல்ல� 
ேதைவப்ப�கிற� என்றால், 

— வா�க்ைகயாள�ன் தன�ப்பட்ட வ�வரங்கள் மற்�ம் 
ப�வர்த்தைன வரலா� ெதாடர்பான அைனத்� 
தகவல்கைள�ம் மற்ற வங்கிகள்/நிதி 
நி�வனங்கள்/பண�யகங்கள்/ஏெஜன்சிகள்/பங்ேகற்�         
நி�வனங்கள்/எந்தெவா� ெதாைலத்ெதாடர்� அல்ல� 
மின்ன� த�ர்� ெநட்ெவார்க்கி�ம் ப�மாறிக்ெகாள்ள, 
பகிர்ந்�ெகாள்ள, வா�க்ைகயாளர் இதன் �லம் 
வங்கிைய அங்கீக�க்கிறார். சட்டம் அல்ல� வழக்கமான 
நைட�ைற மற்�ம் அத்தைகய தகவைலப் 
பயன்ப�த்�வதற்� அல்ல� ெவள�ப்ப�த்�வதற்� 

வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
— வங்கி அல்ல� அதன் ஒப்பந்ததாரர்கள் கண�ன�ய�ல் 

அல்ல� ஆன்ைலன் ேசைவகள் மற்�ம் �ள்ள�ய�யல் 
ப�ப்பாய்� மற்�ம் கிெர�ட் ஸ்ேகா�ங் ெதாடர்பாக 
தன� தன�ப்பட்ட தகவைல ைவத்தி�க்கலாம் மற்�ம் 
ெசயலாக்கம் ெசய்யலாம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

— வா�க்ைகயாளர் எந்த வ�தத்தி�ம், வங்கி ெதாடர்பான 
எந்தத் தகவைல�ம், இரகசியத் தன்ைம�ைடய� 
மற்�ம் வங்கிய�டமி�ந்� ேவ� எந்த நப�க்�ம் 
ேசைவகைளப் ெப�ம் ேபா�, அவரால் ெபறப்பட்ட 
தகவைல ெவள�ய�டக்�டா�. இந்தக் கடைமக்� 
இணங்கத் தவறினால், அ�, ெபா� வண�க 
நிபந்தைனகள�ன் க�ைமயான ம�றலாகக் க�தப்ப�ம். 
ஆன்ைலன் ேசைவகள் மற்�ம் அ� ெதாடர்பான 



ேசைவகள் உள்ள�ட்ட வா�க்ைகயாள�டம் இ�ந்� 
ேகா�வதற்� உ�ைம�ள்ள எந்தெவா� ேசதத்திற்�ம் 
ெபா�ப்பாகாமல், பாரபட்சமின்றி உற�கைள �றித்�க் 

ெகாள்ள வங்கிக்� உ�ைம உண்�. 
 

2.2 வங்கி வ�வகாரங்கைள ெவள�ப்ப�த்�தல் 
வங்கி வ�வகாரங்கள�ன் வ�வரங்கள் எந்தெவா� 
ெவள�ப்ப�த்�த�ம் வா�க்ைகயாள�ன் ெபா�ளாதார 
நிைல, கடன் த�தி மற்�ம் கடைனத் த�ர்க்�ம் தன்ைம 
பற்றிய ெபா�வான இயல்�ைடய அறிக்ைககள் மற்�ம் 
க�த்�கைள உள்ளடக்கிய�. கணக்�கள�ன் இ�ப்�த் 
ெதாைககள், ேசமிப்� ைவப்�த்ெதாைககள், ப�ைணய 
ைவப்�த்ெதாைககள் அல்ல� வங்கிய�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
ப�ற ெசாத்�க்கள் அல்ல� கடன் வசதிய�ன் கீழ் 
எ�க்கப்பட்ட ெதாைககள் �றித்� எந்தத் தகவ�ம் 
ெவள�ய�டப்படா�.  சட்டத்தால் அல்ல� சட்ட 
ெசயல்�ைறக்� இணங்க ேவண்�ய��ந்தால் அல்ல� 
ஏேத�ம் ந�தித்�ைற அல்ல� ஒ�ங்��ைற 
ஆைணயத்தால் அல்ல� ேமேல உள்ள ஏேத�ம் 
காரணங்க�க்காக ப�றப்ப�க்கப்பட்ட உத்தரவ�ன் காரணமாக 
தவ�ர, எந்த தகவ�ம் ெவள�ய�டப்படா�. 

 
2.3 வங்கி வ�வகாரங்கைள ெவள�ப்ப�த்�வதற்கான �ன்நிபந்தைனகள்  

தன�ப்பட்ட நி�வனங்கள் மற்�ம் வண�க நபர்கள் ெதாடர்பான 
வங்கி வ�வகாரங்கைள, அவர்கள�ன் வண�க நடவ�க்ைககள் 
ெதாடர்பான வ�சாரைணய�ன்ேபா� ெவள�ய�ட வங்கிக்� 
உ�ைம உண்�. எவ்வாறாய��ம், ேமற்�றிய ப��� 2(A) & 
(A) இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள நிபந்தைனக�க்� உட்பட்�, 
வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� ேநர்மாறான அறி��த்தல்கைளப் 
ெபற்றி�ந்தால், வங்கி எந்தெவா� தகவைல�ம் ெவள�ய�டா�. 
தகவல்கைள ேகா�ம் தரப்�, ேகாரப்பட்ட தகவல்கள�ல் அதன் 
நியாயமான ஆர்வத்ைத உ�திப்ப�த்தி�ள்ள� மற்�ம் 
அத்தைகய தகவைல ெவள�ய��வ� வா�க்ைகயாள�ன் 
நியாயமான கவைலக�க்� �ரணாக இ�க்�ம் என்� 
க��வதற்� எந்த காரண�ம் இல்ைல என்ற நிைலய�ல் 
மட்�ேம வங்கி வ�வகாரங்கள�ன் வ�வரங்கள் ெவள�ய�டப்ப�ம். 

2.4 ெவள�ப்ப�த்தப்பட்ட வங்கி வ�வகாரங்கைளப் ெபற்றவர்கள் 
வங்கி தன� ெசாந்த வா�க்ைகயாளர்க�க்�ம் மற்ற கடன் 
நி�வனங்க�க்�ம் தங்கள் ெசாந்த ேநாக்கங்க�க்காக 
அல்ல� அவர்கள�ன் வா�க்ைகயாளர்க�க்� மட்�ேம 
வங்கி வ�வகாரங்கள�ன் வ�வரங்கைள ெவள�ய��கிற�. 

 
3. வங்கிய�ன் ெபா�ப்�. வா�க்ைகயாள�ன் அலட்சிய பங்கள�ப்�: 

3.1 ெபா�ப்ப�ன் ேகாட்பா�கள் 
வங்கிய�ன் அல்ல� அதன் அதிகா�கள்/ஊழியர்கள�ல் ஏேத�ம் 
அலட்சியம் காரணமாக ஏற்பட்டைதத் தவ�ர, 
வா�க்ைகயாள�க்� ஏற்ப�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� 
வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�, எவ்வாறாய��ம், வா�க்ைகயாளர் 
ஏேத�ம் ெசாந்த தவ� காரணமாக இழப்� ஏற்ப�வதற்� 
பங்கள�த்தி�ந்தால் (எ.கா. இந்த ெபா� வண�க 
நிபந்தைனகள�ன் எண். 11 இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� 
ஒத்�ைழக்க ேவண்�ய கடைமகைள ம��வதன் �லம்), 
வங்கி�ம் வா�க்ைகயாள�ம் எந்த அளவ�ற்� இழப்ைபச் 
�மக்க ேவண்�ம் என்பைத பங்கள�ப்� அலட்சியத்தின் 
ெகாள்ைககள் த�ர்மான�க்�ம். தகவைல வழங்�வதற்கான 



சட்டப்�ர்வ கடைமகைளத் தவ�ர, தன�த்தன�யாக ஒப்�க் 
ெகாள்ளப்படாவ�ட்டால், இந்த ெபா� வண�க 
நிபந்தைனகள�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள தகவல்க�க்� 
ேமலதிகமாக தகவல்கைள வழங்க வங்கி கட்�ப்படா�. 
�றிப்பாக, வா�க்ைகயாள�க்� உடன� வ�ைல அல்ல� 
ப�வர்த்தைன இழப்�கள், தன்ன�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
ெபா�ட்கள�ன் மதிப்� அல்ல� மதிப்ப�ன்ைம அல்ல� 
அத்தைகய ெபா�ட்கள�ன் மதிப்ைப பாதிக்கக்��ய அல்ல� 
பாதிக்கக்��ய ஏேத�ம் உண்ைமகள் அல்ல� 
�ழ்நிைலகள் பற்றி ெத�வ�க்கேவா அல்ல� ஆேலாசைன 
வழங்கேவா அல்ல� வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� உ�ய 
அறி��த்தல் இல்லாமல் தகவல் வழங்கேவா 
கடைமப்பட்��க்கா�. 

 
3.2 �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� அ�ப்பப்பட்ட ஆர்டர்கள் 

வா�க்ைகயாளரால் வழங்கப்பட்ட ஆர்ட�ன் 
உள்ளடக்கங்கைள, வங்கி ெபா�வாக �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�க்�, அதன் அ�த்த ெசயல்பாட்�ற்� 
ஒப்பைடத்தால், வங்கி அைத தன� ெசாந்த ெபய�ல் 
�ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� அ�ப்�வதன் �லம் ஆர்டைரச் 
ெசயல்ப�த்�கிற� (�ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� 
அ�ப்பப்பட்ட�). எ�த்�க்காட்டாக, ப�ற கடன் 
நி�வனங்கள�டமி�ந்� வங்கி வ�வகாரங்கள் பற்றிய 
தகவல்கைளப் ெப�வதற்� அல்ல� ப�ற நா�கள�ல் உள்ள 
பத்திரங்கள�ன் பா�காப்� மற்�ம் நிர்வாகத்திற்� இ� 
ெபா�ந்�ம். இ�ேபான்ற சந்தர்ப்பங்கள�ல், வங்கிய�ன் 
ெபா�ப்� �ன்றாம் தரப்ப�ன�ன் கவனமாக ேதர்� மற்�ம் 
அறி��த்த�க்� மட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

 
3.3 வ�யாபாரத்தில் இைட�� 

கலவரம், ேபார் அல்ல� இயற்ைக நிகழ்�கள் அல்ல� 
ந�தித்�ைற அல்ல� ஒ�ங்��ைற ஆைணயத்தால் 
ப�றப்ப�க்கப்பட்ட உத்தர� அல்ல� வங்கி ெபா�ப்ேபற்காத 
ப�ற நிகழ்�கள் காரணமாக ஏற்ப�ம் இழப்�க�க்� வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்கா� (எ.கா. ேவைலநி�த்தம், லாக்-அ�ட், 
ேபாக்�வரத்� நி�த்தங்கள், உள்நாட்� அல்ல� ெவள�நாட்� 
ஒ�ங்��ைற அதிகா�கள�ன் நிர்வாகச் ெசயல்கள்). 

 
4. வா�க்ைகயாள�ன் மரணம், மனநல பாதிப்�, திவால் 

அல்ல� ெதாழி�க்� �ற்�ப்�ள்ள� ேபான்றவற்றின் 
ேபா� ��� ஏற்பா� ெசய்வதற்கான உ�ைம; 
வா�க்ைகயாள�ன் மரணம், மனநிைல பாதிப்�, திவாலாதல் 
அல்ல� ெதாழி�க்� �ற்�ப்�ள்ள� ைவக்கப்ப�ம் ேபா�, 
வங்கியான� அதன் ஆவணச் சான்�கைள (நிர்வாகக் க�தங்கள், 
ெதாடர்�ைடய ந�திமன்ற உத்தர�கள் அல்ல� அதற்� 
இைணயானைவ) வங்கி ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய வ�வ��ம் 
ெபா�ள��ம் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். இைத நிைறேவற்�வதற்காக 
நியமிக்கப்பட்டவர், நிர்வாகியாகேவா அல்ல� வா�க்ைகயாளர் 
அல்ல� இறந்தவ�ன் ப�ற ப�ரதிநிதியாகேவா, எந்தெவா� 
அறங்காவலர் அல்ல� ெசாத்�கைளப் ெப�பவர் அல்ல� 
ெசாத்�க்களால் �றப்ப�ம் பயனாள� இவர்கள�ல் ஒ�வர் 
வங்கிய�ல் ��� ஏற்பா� ெசய்வதற்� வங்கி அ�மதிக்கிற�. 
ஏேத�ம் ஆவணச் சான்�கள் ஆங்கிலத்தில் இல்ைல என்றால், 
அ� பற்றி, வங்கி ேகா�னால், அ� வங்கிக்� 
ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்�டன் 



சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம். வா�க்ைகயாளர் �ட்�க் 
கணக்�தாரர்கைள உள்ளடக்கிய��ந்தால், வங்கி, எந்தெவா� 
�ட்�க் கணக்�தார�ன் மரணம், மனநல பாதிப்�, திவால் 
அல்ல� ெதாழி�க்� �ற்�ப்�ள்ள� ேபான்ற அறிவ�ப்�கைளப் 
ெப�வதற்� �ன், அறி��த்தல்கள�ன்ப� வா�க்ைகயாள�ன் 
கணக்கின் ெசயல்பா�கைள அ�மதிக்க வங்கிக்� அதிகாரம் 
உள்ள�. ேம�ம், பதி�கள�ல் ெசால்லப்பட்ட வா�க்ைகயாள�ன் 
கட்டைளகள் ெதாடர்�ைடய அறி��த்தல்கைள ெசய்ய வங்கிக்� 
உ�ைம உள்ள�.  ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள சான்�கள். 
ெதாடர்�ைடய அறிவ�ப்�கள் கிைடத்த�டன், வங்கி தி�ப்தி 
அைட�ம் வைர கணக்�கைள �டக்�வதற்� வங்கிக்� உ�ைம 
உண்�. 

 
5. வா�க்ைகயாளர்க�க்� ெபா�ந்�ம் சட்டம் மற்�ம் அதிகார வரம்�: 

5.1 ெபா�ந்தக்��ய சட்டம் 
இந்த ெபா� வண�க நிபந்தைனகள�ன் வ�திகள் இந்திய 
சட்டத்தின்ப� உ�வாக்கப்ப�ம் மற்�ம் நிர்வகிக்கப்ப�ம். 

 
5.2 அதிகார வரம்ப�ற்� உட்பட்ட இடம் 

கணக்ைகப் பராம�க்�ம் வங்கிய�ன் கிைள அ�வலகத்திற்� 
அதிகார வரம்ைபக் ெகாண்ட ந�திமன்றத்தில் வங்கி தன� 
வா�க்ைகயாளர் ம�� வழக்�த் ெதாடரலாம். 
எவ்வாறாய��ம், வங்கி தன� ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல், 
அத்தைகய வா�க்ைகயாளர் வசிக்�ம் அல்ல� வண�கத்ைத 
ேமற்ெகாள்�ம் அல்ல� தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் 
லாபத்திற்காக ேவைல ெசய்�ம் எந்த இடத்தி�ம் 
வா�க்ைகயாளர் ம�� ந�திமன்றத்தில் வழக்�த் ெதாடரலாம். 
அத்தைகய வா�க்ைகயாள�ன் சார்பாக, கணக்ைகப் 
பராம�க்�ம் வங்கிய�ன் கிைள அ�வலகத்தின் அதிகார 
வரம்ைபக் ெகாண்ட ந�திமன்றத்தின் �ன், வங்கிேய 
அத்தைகய வா�க்ைகயாளர்கள் ம�� வழக்�த் ெதாடரலாம். 

 
6. கணக்�கைளத் திறத்தல் மற்�ம் பராம�த்தல்: 

6.1 கணக்�கைளத் திறத்தல் 
ஒ� கணக்ைகத் திறக்�ம் ேபா�, வா�க்ைகயாளர் தன� 
ச�யான அைடயாளச் சான்றிைன சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம் 
அல்ல� வங்கி தி�ப்தி அைடயவ�ல்ைல என்றால், ஒ� 
�ைண அைடயாளச் சான்� சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.  
வங்கிய�ன் தற்ேபாைதய கணக்�தாரரால் வா�க்ைகயாளர் 
அறி�கப்ப�த்தப்ப�வார். அவர், வா�க்ைகயாள�ன் ெபயர் / 
�கவ� / அைடயாளத்ைத வங்கிக்� உ�திப்ப�த்�வார்.  
கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் ெபயர் அல்ல� நி�வனத்தின் 
ெபய�டன் கணக்� எண் இைணத்� ைவக்கப்ப�ம். வங்கிக்� 
சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தர�கள�ல் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் 
ஏற்பட்டால், வங்கியால் �றிப்ப�டப்பட்ட �ைறய�ல், 
ேதைவயற்ற தாமதமின்றி, வங்கிக்�த் ெத�வ�க்க 
வா�க்ைகயாளர் கடைமப்பட்��க்கிறார். 

 
6.2 மாதி� ைகெயாப்பம் 

கணக்� அல்ல� பத்திரக் கணக்கில் ெசயல்பட அல்ல� 
ைகெயாப்பமிட அங்கீக�க்கப்பட்ட நபர்கள் தங்கள் 
ைகெயாப்பங்கைள வங்கிய�ல் ெடபாசிட் ெசய்ய ேவண்�ம். 
ெடபாசிட் ெசய்யப்பட்ட ைகெயாப்பங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல், 
வங்கி கணக்கின் எல்ைலக்�ள் எ�த்�ப்�ர்வ மாற்றத்ைத 
அ�மதிக்�ம். 



 
6.3 இயக்�வதற்� மற்�ம் ைகெய�த்தி�ம் அதிகாரம் 

— கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� மட்�ேம ெசயல்ப�ம் 
அதிகாரம், கணக்� ெதாடர்பான த�ர்�கைளச் ெசய்ய 
த�தி�ள்ள�. சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட ப�ரதிநிதித்�வ 
அதிகாரம் ெகாண்ட நபர்கள் அல்ல� கணக்ைக 
இயக்�வதற்� ெவள�ப்பைடயான எ�த்�ப்�ர்வ 
அதிகாரத்ைத ைவத்தி�க்�ம் நபர்கள் மட்�ேம கணக்� 
ைவத்தி�ப்பவைரப் ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்த உ�ைம 
உண்�. அவர்கள் தங்கள் அைடயாளத்ைத�ம் 
ப�ரதிநிதித்�வ சக்திைய�ம் நி�ப�க்க 
கடைமப்பட்�ள்ளனர். 

— ைகெய�த்தி�ம் அதிகாரம் 
கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் ெவள�ப்பைடயாக�ம் 
எ�த்�ப்�ர்வமாக�ம் ஒ� கணக்கில் ைகெயாப்பமிட 
�ன்றாம் தரப்�க்� அதிகாரத்ைத வழங்கலாம். 
ைகெயாப்பமிட அங்கீக�க்கப்பட்ட நப�க்� கணக்கில் 
மாற்றங்கைளச் ெசய்வதற்�ம் தி�ம்பப் ெப�வதற்�ம் 

ப�ரத்திேயக உ�ைம உண்�. 
 

7. நடப்�க் கணக்�க�க்கான �றிப்ப�ட்ட கால இ�ப்� அறிக்ைககள்: 
7.1 அவ்வப்ேபா� இ�ப்�நிைல அறிக்ைககள�ன் ெவள�ய�� 

ேவ�வ�தமாக ஒப்�க் ெகாள்ளப்படாவ�ட்டால், ஒவ்ெவா� 
காலண்டர் மாதத்தின் ��வ��ம் ஒ� நடப்�க் கணக்கிற்கான 
கால�ைற இ�ப்�நிைல அறிக்ைகைய வங்கி 
ெவள�ய��கிற�, இதன் �லம் இந்த காலகட்டத்தில் இ� 
தரப்ப�னரா�ம் திரட்டப்பட்ட ேகா�க்ைககைள (வங்கி 
வ�திக்�ம் வட்� மற்�ம் கட்டணங்கள் உட்பட) ��த்� 
ைவக்கிற�. இந்த ெபா� வண�க நிபந்தைனகள�ன் ஷரத்� 
எண். 12 அல்ல� வா�க்ைகயாள�டன் ெசய்�ெகாள்ளப்பட்ட 
ேவ� ஏேத�ம் ஒப்பந்தங்கள�ன்ப�, அதிலி�ந்� எ�ம் 
ம�திக்� வங்கி வட்� வ�திக்கலாம். 

 
7.2 ஆட்ேசபைனக�க்� ேநரம் அ�மதிக்கப்ப�கிற�; ெமௗனத்தின் 

�லம் ஒப்�தல்  
கால�ைற இ�ப்�நிைல அறிக்ைகய�ன் தவறான தன்ைம 
அல்ல� ��ைமய�ன்ைம �றித்� வா�க்ைகயாள�க்� 
ஏேத�ம் ஆட்ேசபைனகள் இ�ந்தால், அ� ெபறப்பட்ட 
இரண்� வாரங்க�க்�ள் ஆட்ேசபம் எ�ப்பப்பட 
ேவண்�ம். எ�த்�ப்�ர்வமாக ஆட்ேசபைனகள் இ�ந்தால், 
இரண்� வாரங்க�க்�ள் அவற்ைற அ�ப்ப�னால் 
ேபா�மான�. உ�ய ேநரத்தில் ஆட்ேசபைன ெத�வ�க்கத் 
தவறினால், அ� ஒப்�தலாகக் க�தப்ப�ம். கால�ைற 
இ�ப்�நிைல அறிக்ைகைய ெவள�ய��ம்ேபா�, இந்த 
வ�ைள� �றித்� வா�க்ைகயாள�ன் கவனத்ைத வங்கி 
ெவள�ப்பைடயாக ஈர்க்�ம். இந்தக் காலக்ெக� ��ந்த 
ப�ற�ம் வா�க்ைகயாளர் �றிப்ப�ட்ட கால நி�ைவைய 
ச� ெசய்யக் ேகாரலாம். ஆனால் கணக்� தவறாகப் பற்� 
ைவக்கப்பட்டதா அல்ல� தவறாக வர� ைவக்கப்பட்டதா 

என்பைத நி�ப�க்க ேவண்�ம். 
 

8. வங்கியால் ெசய்யப்பட்ட தைலகீழ் உள்ள ��கள் மற்�ம் தி�த்தம் 
உள்ள ��கள்: 
8.1 ெதாைககைள ஏற்�க்ெகாள்வ� 

ெசல்�ப�யா�ம் கணக்� பராம�ப்� ஒப்பந்தம் இ�ந்தால், 



வா�க்ைகயாள�ன் சார்பாக பணத்ைத 
ஏற்�க்ெகாள்வதற்�ம், அைத அவ�ைடய/அவ�ைடய 
கணக்கில் வர� ைவப்பதற்�ம் வங்கி கடைமப்பட்�ள்ள� 
மற்�ம் தி�ம்பப்ெபற ��யாத உ�ைம உள்ள�. கணக்� 
பராம�ப்� ஒப்பந்தம் ��வைடந்த ப�ன்ன�ம் �ட, கணக்� 
ெதாடர்பாக வா�க்ைகயாள�ன் கடைமகைள நிைறேவ�ம் 
வ�தமாக, வா�க்ைகயாள�ன் சார்பாக பணத்ைத 
ஏற்�க்ெகாள்ள வங்கிக்� உ�ைம ெபற்�ள்ள�. ஒ� 
வா�க்ைகயாள�க்� ஒ� ெதாைகைய வழங்�வதற்கான 
அறி��த்தல், அறி��த்தலில் �றிப்ப�ட்டால் மட்�ேம, 
பயனாள�ய�ன் கணக்கில் ெதாைகைய வர� ைவப்ப� 
வங்கியால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

 
8.2 கால இைடெவள� அறிக்ைகைய ெவள�ய��வதற்� �ன்  

நடப்�க் கணக்�கள�ல் தவறான கிெர�ட் உள்ள ��கள் (எ.கா. 
தவறான கணக்� எண்ண�ன் காரணமாக, அ�த்த 
கால�ைற இ�ப்�நிைல அறிக்ைகைய ெவள�ய��வதற்� 
�ன், வா�க்ைகயாள�க்� எதிராக வங்கி தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் உ�ைமேகாரைலக் ெகாண்��க்�ம் அளவ�ற்� 
ெடப�ட் உள்ள �� �லம் வங்கியால் மாற்றப்படலாம் 
(தைலகீழ் உள்ள ��). இ� ேபான்ற நிைலகள�ல், கிெர�ட் 
உள்ள �ட்�ற்� சமமான ெதாைகைய ஏற்கனேவ அகற்றியதன் 
அ�ப்பைடய�ல் வா�க்ைகயாளர் ெடப�ட் உள்ள �ட்ைட 
எதிர்க்கக்�டா�. 

 
8.3 கால இைடெவள� அறிக்ைகைய வழங்கிய ப�ற� 

தவறான கடன் உள்ள �ட்ைட வங்கி உ�திெசய்தால் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாள�க்� எதிராக வங்கி தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் 
உ�ைமேகாரைலக் ெகாண்��ந்தால், அ� 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கில் அதன் உ�ைமேகாரலின் 
ெதாைக�டன் (தி�த்த உள்ள ��) ெடப�ட் ெசய்�ம். 
வா�க்ைகயாளர் தி�த்த உள்ள �ட்ைட எதிர்த்தால், வங்கி 
சர்ச்ைசக்��ய ெதாைகைய கணக்கில் ம�ண்�ம் வர� 
ைவக்�ம். ப�ற�, அதன் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் 
ேகா�க்ைகைய தன�யாக வலி��த்�ம்.  

 
8.4 வா�க்ைகயாள�க்� அறிவ�ப்�; வட்� கணக்கீ�  

எந்த தைலகீழ் உள்ள ��கள் மற்�ம் தி�த்த உள்ள ��கள் 
ெசய்யப்பட்டா�ம், வங்கி உடன�யாக 
வா�க்ைகயாள�க்� அறிவ�க்�ம். வட்� கணக்கீ� 
ெதாடர்பாக. தவறான பதி�க்�, பதி� ெசய்யப்பட்ட 
நாள�ல் இ�ந்� வங்கி பதி�கைள ப�ன்ேனாக்கி 

ெசயல்ப�த்�ம். 
 

9. வ�ல் ஆர்டர்கள்: 
9.1 நிபந்தைன கடன் உள்ள ��கள் ஆவணங்கைள 

சமர்ப�க்�ம்ேபா� ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 
வங்கி காேசாைலகள�ன் மதிப்ைப ெச�த்�வதற்� �ன் 
வர� ைவத்தால், இைவ வங்கிய�ேலேய 
ெச�த்தப்பட்டா�ம் �ட, வங்கியால் வர� ைவக்கப்பட்ட 
ெதாைகய�ன் உண்ைமயான ரசீ�க்� உட்பட்�, பணம் 
ெச�த்�ம் நிபந்தைனய�ன் ேப�ல், இ� ெசய்யப்ப�கிற�. 
வா�க்ைகயாளர் மற்ற ஆவணங்கைள வங்கிய�டம் 
ஒப்பைடத்�, கடனாள�ய�டமி�ந்� ெச�த்த ேவண்�ய 
ெதாைகைய (எ.கா. வட்� வாரண்ட்கள்) வ�லிக்�ம்ப� 



வங்கிக்� அறி��த்தினால், அத்தைகய ெதாைகக்� வங்கி 
கடன் உள்ள�ட்ைட ஏற்ப�த்தினால், வங்கி அந்தத் 
ெதாைகையப் ெப�ம் ைகய��ப்ப�ன் கீழ் இ� 
ெசய்யப்ப�கிற�. ெதாைகைய வங்கிய�ேலேய 
ெச�த்தினால், இந்த இ�ப்� ெபா�ந்�ம். காேசாைலகள் 
ெச�த்தப்படாவ�ட்டாேலா அல்ல� வ�ல் ஆைணய�ன் கீழ் 
அந்தத் ெதாைகைய வங்கி ெபறவ�ல்ைல என்றாேலா, 
இதற்கிைடய�ல் கால�ைற இ�ப்�நிைல அறிக்ைக 
ெவள�ய�டப்பட்டதா இல்ைலயா என்பைதப் 
ெபா�ட்ப�த்தாமல், நிபந்தைனக்�ட்பட்ட கடன் பதிைவ 
வங்கி ரத்� ெசய்�ம். இந்த �ன்பதி� காரணமாக, வ�ல் 
ேதால்வ�யைடந்தால் அல்ல� கடனாள�ய�ன் நிதி நிைல, 
ந�தித்�ைற அல்ல� ஒ�ங்��ைற ஆைணயத்தின் 
தைலய�� அல்ல� ப�ற காரணங்க�க்காக கடன் 
உள்ள�ட்ைட ஒ� எள�ய �ைழ� �லம் மாற்�வதற்� 
வங்கி கடைமப்பட்�ள்ள�. வ�லிக்கப்ப�ம் ெதாைகைய 
ெச�த்�வதற்கான கட்�ப்பாடற்ற உ�ைமைய வங்கி 
ெபறா� என்� எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�. ெவள�நாட்�ல் 
கிெர�ட் ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ேசக�க்கப்பட்�, 
ெவள�நாட்�ச் சட்டத்தின்ப� அல்ல� ெவள�நாட்� 
வங்கி�டன் ெசய்�ெகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் �ன்றாம் தரப்ப�னரால் அந்தத் ெதாைகைய 
வங்கி ம�ண்�ம் பற்� ைவத்தால், �ன்பதி� 
ெசய்யப்படலாம். �ன்பதி� நைட�ைறய�ல் இ�ந்தால், 
வர� ைவக்கப்பட்ட ெதாைககைள எ�த்�க்ெகாள்�ம் 
உ�ைமைய வா�க்ைகயாள�க்�  ம�க்க வங்கிக்�ம் 
உ�ைம உண்�. கணக்�கைள சமநிைலப்ப�த்�வதன் 
�லம் �ன்பதி� ந�க்கப்படா�. 

 
9.2 வா�க்ைகயாளரால் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட காேசாைலக�க்� 

பணம் ெச�த்�தல் வங்கிய�ன் வழக்கமான 
நைட�ைறகள�ன்ப� ெடப�ட் உள்ள �� ரத்� 
ெசய்யப்படாவ�ட்டால் காேசாைலகள் ெச�த்தப்ப�ம். 
ெராக்கமாகச் ெச�த்த ேவண்�ய காேசாைலகள், அவற்றின் 
ெதாைகைய வழங்கிய தரப்ப�ன�க்�ச் ெச�த்தப்பட்ட�டன் 
ெச�த்தப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம். பணம் ெச�த்�வதற்கான 
ஆேலாசைனைய வங்கி அ�ப்ப�ய�டன் (எ� �தலில் 
நிக�ம்) காேசாைலகள் வங்கியால் அவர்க�க்� 
வழங்கப்பட்டதாகக் க�தப்ப�கிற�. இந்த பத்தியான� 
வங்கியால் அவ்வப்ேபா� த�ர்மான�க்கப்ப�ம் எந்தெவா� 
�ரண்பாடான நைட�ைற/வ�தி�ைறக்�ம் உட்பட்டதாக 

இ�க்�ம். 
 

10. ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் ெவள�நாட்� 
நாணய கணக்�கள�ல் உள்ள அபாயங்கள்: 
10.1 ெவள�நாட்� நாணயக் கணக்�கள் ெதாடர்பான 

உத்தர�கைள நிைறேவற்�தல்.  
வா�க்ைகயாள�ன் ெவள�நாட்� நாணய கணக்�கள், 
ெவள�நாட்� நாணயத்தில் வா�க்ைகயாள�க்� பணம் 
ெச�த்�தல் மற்�ம் ெப�தல் ஆகியவற்ைற ெராக்கமில்லா 
பண�வர்த்தைனயாக ெசய்ய உத�கின்றன. ெவள�நாட்� 
நாணயக் கணக்�கள�ல் உள்ள கடன் நி�ைவகைள 
ெச�த்�வ� (எ.கா. ெவள�நாட்� நாணயக் கடன் 
சமநிைலய�ன் பற்�க்� கடன் ப�மாற்றம் �லம்) வங்கி 
அவற்ைற ��வ�மாக அதன் ெசாந்த நி�வனத்திற்�ள் 



ெசயல்ப�த்�ம் வைர, வங்கிகள் �லம் அல்ல� 
நாணயத்தின் ெசாந்த நாட்�ல் உள்ள வங்கிகள் �லம் 
த�ர்க்கப்ப�ம். 

 
10.2 வா�க்ைகயாள�டனான ெவள�நாட்� நாணய 

ப�வர்த்தைனக�க்கான கிெர�ட் உள்ள ��கள், வங்கியான� 
வா�க்ைகயாள�டன் ஒ� ப�வர்த்தைனைய ��த்தால் 
(எ.கா. �ன்ேனாக்கி ப�மாற்ற ப�வர்த்தைன), அதன் கீழ் 
ெவள�நாட்� நாணயத்தில் ஒ� ெதாைகைய வழங்க 
ேவண்�ம், ேவ�வ�தமாக ஒப்�க் ெகாள்ளப்படாவ�ட்டால், 
அைத கணக்கில் வர� ைவப்பதன் �லம் அதன் 
ெவள�நாட்� நாணயக் கடைமைய நிைறேவற்�ம்.  

 
10.3 வங்கிய�ன் ெசயல்பாட்�ன் தற்காலிக வரம்� 

ெவள�நாட்� நாணயக் கடன் இ�ப்�ப் பற்� (பத்தி 1) அல்ல� 
ெவள�நாட்� நாணயக் கடைமைய (பத்தி 2) 
நிைறேவற்�வதற்கான வங்கிய�ன் கடைமயான�, வங்கியால் 
��யா� அல்ல� ���ம் வைர இைடநி�த்தப்ப�ம். 
அரசியல் ஸ்திரமின்ைம / நிச்சயமற்ற தன்ைம அல்ல� 
அந்தந்த நாணயத்தின் நாட்�ல் �ழ்நிைலகள் அல்ல� 
நிகழ்�கள் காரணமாக, ெவள�நாட்� நாணயக் கடன் இ�ப்� 
அல்ல� கடப்பா� �றிப்ப�டப்பட்ட நாணயத்ைத 
கட்�ப்ப�த்�ம். அத்தைகய �ழ்நிைலகள் அல்ல� நிகழ்�கள் 
ந��க்�ம் வைர, ேவ� சிலவற்றில் ெசயல்பட வங்கி 
கடைமப்பட்��க்கா�. அந்தந்த நாணயத்தின் நாட்�ற்� 
ெவள�ேய, ேவ� சில நாணயங்கள�ல் (�ேராக்கள் உட்பட) 
பணத்ைத வழங்�வதன் �லம் ��க்�ம். எவ்வாறாய��ம், 
ெவள�நாட்� நாணயக் கடன் சமநிைலய�ன் பற்�க்� 
அகற்�ம் உத்தரைவ நிைறேவற்�வதற்கான வங்கிய�ன் 
கடைம இைடநி�த்தப்படா�. வா�க்ைகயாளர் மற்�ம் 
வங்கிய�ன் பரஸ்பர உ�ைமேகாரல்கைள ஒேர நாணயத்தில் 
ஒ�வ�க்ெகா�வர் ெச�த்�வதற்கான உ�ைமயான� 

ேமற்கண்ட வ�திகளால் பாதிக்கப்படா�. 
 

10.4 வா�க்ைகயாள�ன் ஆபத்� 
ஒவ்ெவா� ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைனய��ம், 
ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன அந்நிய ெசலாவண� 
அபாயங்கைள உள்ளடக்கியதாக இ�க்�ம், அதற்� வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்கா� என்ற �� வ�ழிப்�ணர்�டன் 

வா�க்ைகயாளர்க�க்� அறி��த்தப்ப�ம். 
 

11. ஒத்�ைழக்க ேவண்�ய வா�க்ைகயாள�ன் கடைமகள்: 
11.1 ஒத்�ைழக்க ேவண்�ய கடைம 

வங்கி�டனான அவர�/அவ�ைடய நடவ�க்ைககள�ல், 
வா�க்ைகயாளர், �றிப்பாக, கீேழ �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� 
ஒத்�ைழக்க ேவண்�ய கடைமகைளக் கைடப்ப��க்க 
ேவண்�ம். அதன் எந்த ம�ற�ம் இங்� 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� வங்கி�டனான ஒப்பந்தத்தின் 
���க்� வழிவ�க்�ம். 

 
11.2 வா�க்ைகயாள�ன் ெபயர், �கவ� அல்ல� வங்கிையப் 

ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�ம் அதிகாரங்கள�ல் மாற்றம்: 
வா�க்ைகயாளர், வா�க்ைகயாள�ன் ெபயர் மற்�ம் 
�கவ�ய�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள், அத்�டன் எந்தெவா� 



நப�க்�ம் வழங்கப்பட்�ள்ள வங்கிக்கான ப�ரதிநிதித்�வ 
அதிகாரங்கைள நி�த்�தல் அல்ல� தி�த்�தல் 
ஆகியவற்ைற தாமதமின்றி உடன�யாக வங்கிக்� 
எ�த்�ப்�ர்வமாக அறிவ�க்க ேவண்�ம். (�றிப்பாக, ஒ� 
பவர் ஆஃப் அட்டர்ன�). ஒ� ெபா�ப் பதிேவட்�ல் 
(நி�வனங்கள�ன் பதிவாளர்) ப�ரதிநிதித்�வத்தின் 
அதிகாரங்கள் பதி� ெசய்யப்பட்�, அதன் ��� அல்ல� 
தி�த்தங்கள் அந்தப் பதிேவட்�ல் உள்ள�டப்பட்டால், இைத 
வங்கிக்� அறிவ�க்�ம் கடைம வா�க்ைகயாள�க்� 
உள்ள�. சட்டப்�ர்வ நடவ�க்ைககள�ல் ஈ�ப�ம் திறைன 
வா�க்ைகயாளர்  இழந்தால் அல்ல� மாற்றம் ஏற்பட்டால், 
வா�க்ைகயாளர் உடன�யாக வங்கிக்� எ�த்�ப்�ர்வமாக 
அறிவ�க்க ேவண்�ம். வா�க்ைகயாளர் ஒ� நி�வனம் 
அல்ல� சட்டப்�ர்வ நி�வனமாக இ�ந்தால், அைதக் 
கைலப்ப� உடன�யாக வங்கிக்� அறிவ�க்கப்பட ேவண்�ம். 

 
11.3 ஆர்டர்கள் மற்�ம் கிர�ட் ப�மாற்றங்கள�ன் ெதள�� 

ஆர்டர்கள் மற்�ம் கடன் ப�மாற்றங்கள் சந்ேதகத்திற்� 
இடமின்றி அவற்றின் ேநாக்கத்ைத�ம் ஆர்வத்ைத�ம் 
காட்ட ேவண்�ம். ஆர்டர்கள் மற்�ம் கிெர�ட் 
ப�மாற்றங்கள் ெதள�வாகேவா அல்ல� ச�யாகேவா 
�றிப்ப�டப்படாமல் இ�ந்தால், அ� ேகள்வ�க�க்� 
வழிவ�க்கலாம், இதனால் தாமதம் ஏற்படலாம். �றிப்பாக, 
ஒ� கணக்கில் வர� ைவக்க ஆர்டர்கைள வழங்�ம்ேபா� 
(எ.கா. ேநர� ெடப�ட் மற்�ம் காேசாைல சமர்ப�த்தல்) 
மற்�ம் கடன் ப�மாற்றங்கைளச் ெசய்�ம் ேபா�, 
வா�க்ைகயாளர் அதன் ச�யான தன்ைமைய�ம் 
��ைமைய�ம், .பணம் ெப�பவ�ன் ெபயர், கணக்� 
எண், வங்கிக் �றிய�ட்� எண் மற்�ம் நாணயம் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளைத உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம். 
ஆர்டர்கள் மற்�ம் கடன் ப�மாற்றங்கள�ன் தி�த்தங்கள், 
உ�திப்ப�த்தல்கள் அல்ல� ம�ண்�ம் ம�ண்�ம் 
ெசய்யப்ப�ம் ஆர்டர்கள், ஆகியைவகள் இப்ப� ெசய்யப்பட 
ேவண்�ம். 

 
11.4 வழி�ைறகள்: 

— வங்கிக்� தி�ப்தி ஏற்பட்டால், வா�க்ைகயாளர்கள் 
அல்ல� அவர்கள� ஆைண 
ைவத்தி�ப்பவர்கள�டமி�ந்� வ�ம் அறி��த்தல்கைள 
வங்கி ஏற்�க்ெகாள்�ம். 

— ஏேத�ம் காரணத்தினால், அறி��த்தல்கைள வழங்�ம் 
நப�ன் அங்கீகாரம் �றித்� வங்கிக்� ஏேத�ம் 
சந்ேதகம் இ�ந்தால், அத்தைகய அறி��த்தல்(கைள) 
ஏற்கேவா அல்ல� ம�க்கேவா வங்கிக்� அதிகாரம் 
உள்ள�. 

— இைணயம் மற்�ம் ஆன்ைலன் ேசைவகள் ெதாடர்பான 
அறி��த்தல்கைளப் ெப�வைதத் தவ�ர, வங்கி 
ேநரத்தின் ேபா� மட்�ேம வங்கி அறி��த்தல்கைள 
ஏற்�ம். வங்கி ேநரங்க�க்� அப்பாற்பட்� வங்கி 
ஏேத�ம் அறி��த்தல்கைளப் ெபற்றால், அ� அ�த்த 
வங்கி நாள�ல் வா�க்ைகயாளரால் வழங்கப்பட்ட� 
என்� க�தப்ப�ம். 

 
11.5 அங்கீகாரம்: 

வா�க்ைகயாளர் உ�ய அங்கீகாரத்தின் ேநாக்கங்க�க்காக 



ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட ேதைவக�க்� இணங்க�ம் 
உ�திப்ப�த்த�ம் ேவண்�ம்: வா�க்ைகயாளர் 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட அங்கீகார ெதாழில்�ட்பங்கள் மற்�ம் 
ப�வர்த்தைனக�க்�த் ேதைவயான பா�காப்� 
நடவ�க்ைககைள உ�திப்ப�த்த ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
வா�க்ைகயாள�க்� வங்கியால் வழங்கப்ப�ம் 
கட�ச்ெசால்/எந்தெவா� எண்ைண�ம் எந்த �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�க்�ம் ெவள�ப்ப�த்தாமல் இ�ப்பைத உ�தி 
ெசய்வதற்கான அைனத்� நியாயமான நடவ�க்ைகக�ம் 
இதில் உள்ளடங்�ம். 
 

11.6 ஒ� ஆர்டைர நிைறேவற்�வ� அல்ல� கடன் ப�மாற்றம் 
ெதாடர்பான அவசரத் ேதைவக்கான சிறப்�க் �றிப்�. ஒ� 
ஆர்டர் அல்ல� கடன் ப�மாற்றம் �றிப்பாக உடன�யாக 
நிைறேவற்றப்பட ேவண்�ம் என்� வா�க்ைகயாளர் 
உணர்ந்தால், வா�க்ைகயாளர் இந்த உண்ைமைய 
வங்கிக்�த் தன�யாகத் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். அச்சிடப்பட்ட 
ப�வத்தில் வழங்கப்ப�ம் ஆர்டர்கள் அல்ல� கடன் 
ப�மாற்றங்க�க்�, இ� ப�வத்திலி�ந்� தன�த்தன�யாக 
ெசய்யப்பட ேவண்�ம்  
 

11.7 வங்கிய�ல் இ�ந்� ெபறப்பட்ட அறிவ�ப்�கைள ஆய்� 
ெசய்தல் மற்�ம் ஆட்ேசபைனகள், வா�க்ைகயாளர் கணக்� 
அறிக்ைககள், பா�காப்� ப�வர்த்தைன அறிக்ைககள், 
பத்திரங்கள் மற்�ம் �தல�ட்� வ�மான அறிக்ைககள்,  ப�ற 
அறிக்ைககள், உத்தர�கைள நிைறேவற்�வதற்கான 
ஆேலாசைனகள்  மற்�ம் கடன் ப�மாற்றங்கள், ேபான்ற 
தகவல்கைள உடன�யாக ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம். 
எதிர்பார்க்கப்ப�ம் ெகா�ப்பன�கள் மற்�ம் அ�ப்பப்பட்ட 
சரக்�கள் (ஆேலாசைனகள்) மற்�ம் அவற்றின் ச�யான 
தன்ைம மற்�ம் ��ைம பற்றிய அஞ்சல் மற்�ம் அ� 
ெதாடர்பான ஏேத�ம் ஆட்ேசபைனகள் இ�ந்தால் 
உடன�யாக எ�ப்ப�ம். இரண்� வாரங்க�க்�ள் வங்கி 
எ�த்�ப்�ர்வமாக ஆட்ேசபைனகைளப் ெபறவ�ல்ைல 
என்றால், வங்கிய�ன் அறிக்ைககள் மற்�ம் ேசைவகள் 
ச�யானைவ எனக் க�தப்பட்� வா�க்ைகயாளரால் 
அங்கீக�க்கப்பட்டதாக ெபா�ள் ெகாள்ளப்ப�ம். 

 
11.8 அறிக்ைககள் ெபறப்படாத பட்சத்தில் வங்கிக்� அறிவ�ப்� 

அவ்வப்ேபா� இ�ப்�நிைல அறிக்ைககள் மற்�ம் பா�காப்� 
அறிக்ைககள் வரவ�ல்ைல என்றால் வா�க்ைகயாளர் 
உடன�யாக வங்கிக்� அறிவ�க்க ேவண்�ம். 
வா�க்ைகயாளரால் ப�ற ஆேலாசைனகள் 
எதிர்பார்க்கப்பட்டால் (எ.கா. ப�ைணய ப�வர்த்தைன 
அறிக்ைககள், வா�க்ைகயாளர் உத்தர�கைள நிைறேவற்றிய 
ப�ன் கணக்� அறிக்ைககள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர் 
எதிர்பார்க்�ம் கடன் ப�மாற்றங்கள் அல்ல� 
ெகா�ப்பன�கள்) வங்கிக்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ய 
கடைம�ம் உள்ள�. 

 
11.9 ெதாைலத்ெதாடர்� சாதனங்கைளப் பயன்ப�த்�வதில் 

த�ந்த கவன�ப்� மற்�ம் தளராத ஊக்கம்  
வா�க்ைகயாளர் ெதாைலத்ெதாடர்� �லம் ஆர்டர்கள் 
அல்ல� ப�ற அறிக்ைககைள ெசய்தால், ப�மாற்ற 
ப�ைழகள் மற்�ம் �ஷ்ப�ரேயாகங்கைளத் தவ�ர்ப்பதற்காக 
அவர் / அவள் த�ந்த �ன்ெனச்ச�க்ைக 



நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�ம். 

 
11.10 ெமாழி ெபயர்ப்� வழங்�வதற்கான கடைம  

எந்தெவா� ெவள�நாட்� ெமாழி ஆவணங்க�ம், 
அங்கீக�க்கப்பட்ட நபரால் ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்ப�ல் 
வங்கிக்� வழங்கப்பட ேவண்�ம். ேம�ம் வங்கிக்� 
ேதைவப்பட்டால் �ைறயாக சான்றள�க்கப்பட ேவண்�ம். 

 

வங்கி ேசைவகள�ன் ெசல�  

12. வட்�, கட்டணங்கள் மற்�ம் அ�ட்-ஆஃப்-பாக்ெகட் ெசல�கள்: 
12.1 வட்� மற்�ம் கட்டணங்கள் 

வா�க்ைகயாளர், வங்கிக்� ெச�த்த ேவண்�ய வட்�க்�ம், 
வங்கியால் வழங்கப்ப�ம் ேசைவக�க்கான 
கட்டணங்க�க்�ம், அத்தைகய வ�கிதங்கள�ல், அத்தைகய 
அ�ப்பைடய�ல் அல்ல� அ�ப்பைடகள�ல் மற்�ம் 
வங்கி�டன் எ�த்�ப்�ர்வமாக ஒப்�க் ெகாள்ளப்ப�ம் 
அல்ல� அத்தைகய எ�த்�ப்�ர்வ ஒப்பந்தம் இல்லாத 
நிைலய�ல், வங்கியால் அவ்வப்ேபா� த�ர்மான�க்கப்ப�கிற�. 

 
12.2 தவைண கடந்த ெதாைகக�க்கான வட்� 

ெச�த்தப்படாத ெதாைககள் அல்ல� �ன் 
உடன்ப�க்ைகய�ன்றி மிைகப்ப�த்தப்பட்ட ெதாைககள் ம�� 
அதிக வட்� வ�கிதத்ைத வ�லிக்க வங்கி அதன் 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல் உ�ைம�ைடய� மற்�ம் வங்கியால் 
நிர்ணய�க்கப்பட்ட வட்�ைய அவ்வப்ேபா� �ட்டலாம். 

 
12.3 வட்� மற்�ம் கட்டணங்கள�ல் மாற்றங்கள் 

மா�ப�ம் வட்� வ�கிதக் கடன்கள�ன் வ�ஷயத்தில், அந்தந்த 
கடன் ஒப்பந்தத்தின் வ�தி�ைறக�க்� ஏற்ப வட்� வ�கிதம் 
ச�ெசய்யப்ப�ம். வா�க்ைகயாளர் வழக்கமாகக் 
ெகாண்��க்�ம் ேசைவக�க்கான கட்டணங்கள் நிரந்தர 
அ�ப்பைடய�ல், வண�க உறவ�ன் கட்டைமப்ப�ற்�ள் (எ.கா. 
கணக்�/பத்திர கணக்� ேமலாண்ைம) வங்கியால் அதன் 
நியாயமான வ��ப்பத்தின் ேப�ல் மாற்றப்படலாம். 
 

12.4 ெசல�கள் மற்�ம் கட்டணங்கள் 
ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல், வா�க்ைகயாளர் உடன�யாக 
வங்கிக்� பணம் ெச�த்த ேவண்�ம் அல்ல� தி�ப்ப� ெபற 
ேவண்�ம். ேம�ம் வங்கி, வா�க்ைகயாள�க்� �ன்னர் 
அறிவ�த்� இ�ந்தா�ம் இல்லாவ�ட்டா�ம் வங்கியால் 
வ�திக்கப்ப�ம் அைனத்� கமிஷன்கள் மற்�ம் ப�ற 
கட்டணங்கள் மற்�ம் ப�ற ெசல�கள், கட்டணங்கள் 
ஆகியவற்றிற்காக வா�க்ைகயாள�ன் கணக்�கள�ல் 
ஏேத�ம் ஒன்ைற ெடப�ட் ெசய்ய வங்கிக்� உ�ைம 
உண்�. மற்�ம் இந்த ெபா� வண�க நிபந்தைனகள், 
ஏேத�ம் சிறப்� வண�க நிபந்தைனகள் அல்ல� வங்கிக்�ம் 
வா�க்ைகயாள�க்�ம் இைடேயயான சட்டச் ெசல�கள் 
மற்�ம் ப��த்தம் ெசய்�ம் வ� (கார்ப்பேரட் வ�மான வ� 
தவ�ர) உட்பட வங்கிய�ன் அ�ட்-ஆஃப்-பாக்ெகட் மற்�ம் 
ப�ற ெசல�கள். வா�க்ைகயாளர் தன�ப்பட்ட ெதாைககைள 
வைகப்ப�த்�மா� ெவள�ப்பைடயாகக் ேகா�ம் வைரய�ல், 
தன�ப்பட்ட ெதாைககைளக் �றிப்ப�டாமல் ெமாத்தத் ெதாைக 
அ�ப்பைடய�ல் இத்தைகய கட்டணங்கள் மற்�ம் 



ெசல�கைள எ�த்�க் ெகாள்ள வங்கிக்� உ�ைம உள்ள�. 
 

 

வா�க்ைகயாள�க்� எதிரான வங்கிய�ன் 
உ�ைமேகாரல்க�க்கான பா�காப்� 

13. பா�காப்ைப வழங்�தல் அல்ல� அதிக�த்தல்: 
13.1 பா�காப்ைபக் ேகா�வதற்� வங்கிய�ன் உ�ைம 

வங்கி உறவ�ல் இ�ந்� எ�ம் எந்தெவா� 
உ�ைமேகாரல்க�க்�ம் வா�க்ைகயாள�டம் வழக்கமான 
பா�காப்ைப வழங்�மா� வங்கி ேகாரலாம்.  ெபா�த்தமான 
காலத்திற்�ள், அத்தைகய உ�ைமேகாரல்கள் 
நிபந்தைனக்�ட்பட்டதாகேவா அல்ல� 
வரம்�க்�ட்பட்டதாகேவா இ�ந்தா�ம் அல்ல� இன்�ம் 
நி�ைவய�ல் இல்ைல என்றா�ம் ேகாரலாம். (எ.கா. 
வா�க்ைகயாள�ன் சார்பாக வழங்கப்பட்ட உத்தரவாதத்தின் 
கீழ் ெச�த்தப்பட்ட ெதாைகக�க்கான இழப்ப��). வங்கிய�ன் 
ம�தான மற்ெறா� வா�க்ைகயாள�ன் கடைமக�க்� 
வா�க்ைகயாளர் ெபா�ப்ேபற்றி�ந்தால் (எ.கா. 
உத்தரவாதமாக),  எவ்வாறாய��ம், வங்கிய�ன் கடன் 
��வைடவதற்� �ன்னர் அத்தைகய கடன�ன் வ�ைளவாக 
ஏற்ப�ம் கட�க்� ப�ைண வழங்கப்பட ேவண்�ம் அல்ல� 
அதிக�க்க ேவண்�ம் என்� ேகா�வதற்� வங்கிக்� 
உ�ைம இல்ைல. 

 
13.2 ஆபத்தில் மாற்றங்கள் 

வா�க்ைகயாள�க்� எதிரான உ�ைமேகாரல்கைள 
உ�வாக்�ம்ேபா�, பா�காப்� வழங்கப்பட ேவண்�ம் 
அல்ல� அதிக�க்கப்பட ேவண்�ம் என்ற ேகா�க்ைகைய 
வங்கி �தலில் ��ைமயாகேவா அல்ல� ப�தியாகேவா 
வழங்கினால், அ� �ைறவான ேநரத்தில் அத்தைகய 
ேகா�க்ைகைய �ன்ைவக்க ��யா�, இ�ப்ப��ம், 
அத்தைகய �ழ்நிைலகள் ஏற்பட்டால் அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�க்� எதிரான உ�ைமேகாரல்கள�ன் அதிக 
இடர் மதிப்ப�ட்ைட நியாயப்ப�த்�ம் வ�ஷயங்கள் வங்கியால் 
அறியப்ப�கிற�.  இ�, �றிப்பாக, (A) வா�க்ைகயாள�ன் 
ெபா�ளாதார/நிதி நிைல மாறிய��ந்தால்  அல்ல� 
எதிர்மைறயான �ைறய�ல் மா�வதாக அச்��த்தினால் 
அல்ல� (A) இ�க்�ம் ப�ைணய�ன் மதிப்� ேமாசமைடந்த� 
அல்ல� ேமாசமைடவதாக அச்��த்�ம் நிைலய�ல் 
இ�ந்தால். வா�க்ைகயாளர் எந்தெவா� பா�காப்ைப�ம் 
வழங்க ேவண்�யதில்ைல அல்ல� �றிப்ப�ட்ட பா�காப்ைப 
மட்�ேம வழங்க ேவண்�ம் என்� ெவள�ப்பைடயாக ஒப்�க் 
ெகாள்ளப்பட்டால், பா�காப்ைபக் ேகா�வதற்� வங்கிக்� 
உ�ைம இல்ைல.   அைனத்� வைகயான கடன் 
ஒப்பந்தங்க�க்�ம், கடன் ஒப்பந்தத்தில் பா�காப்� 
ெதாடர்பான ��ைமயான �றிப்�கள் இல்லாவ�ட்டா�ம், 
பா�காப்� வழங்கப்பட ேவண்�ம் அல்ல� அதிக�க்க 
ேவண்�ம் என்� வங்கி ேகாரலாம். 

 
13.3 பா�காப்ைப வழங்க அல்ல� அதிக�ப்பதற்கான கால 

அளைவ அைமத்தல்  
பா�காப்ைப வழங்க அல்ல� அதிக�க்க ேபா�மான 
ேநரத்ைத வங்கி அ�மதிக்�ம். இந்த வண�க 



நிபந்தைனகள�ன் ஷரத்� எண். 20ன் ப�, வங்கி தன� ந�க்க 
உ�ைமைய அறிவ�ப்ப�ன்றி பயன்ப�த்த நிைனத்தால், 
அத்தைகய காலத்திற்�ள் பா�காப்ைப வழங்�தல் அல்ல� 
அதிக�க்�ம் ெபா�ப்�க்� வா�க்ைகயாளர் இணங்கத் 
தவறினால், அவ்வா� ெசய்வதற்� �ன் இந்த வ�ைள�, 
வா�க்ைகயாள�ன் கவனத்ைத ஈர்க்�ம். 
 

14. வங்கிக்� ஆதரவான உ�ைம:   
14.1 உ�ைம ஒப்பந்தம்  

வங்கி வண�கத்தின் எல்ைலக்�ள், வங்கிய�ன் உள்நாட்� 
அ�வலகம் வசம் வந்த அல்ல� வரக்��ய பத்திரங்கள் 
மற்�ம் இயங்�ைடைமப் ெபா�ட்கள் ம�� வங்கி ஒ� 
உ�ைமையப் ெப�ம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் இதன் 
�லம் உ�திப்ப�த்�கிறார். வங்கி உறவ�ல் இ�ந்� எ�ம் 
(எ.கா. கடன் நி�ைவகள்) வங்கிக்� எதிராக 
வா�க்ைகயாளர் ைவத்தி�க்�ம் அல்ல� எதிர்காலத்தில் 
ைவத்தி�க்�ம் எந்தெவா� உ�ைமேகாரல்க�க்�ம் வங்கி 
உ�ைமையப் ெப�ம். ஏேத�ம் பத்திரங்கள் உ�ைமக்� 
உட்பட்��ந்தால், அத்தைகய உ�ைம அத்தைகய 
பத்திரங்கள் ெதாடர்பான வட்� மற்�ம் ஈ�த்ெதாைகக்�ம் 
ந�ட்�க்கப்ப�ம். உ�ைமேகாரல்கள் 
நிபந்தைனக்�ட்பட்டதாகேவா அல்ல� 
வரம்�க்�ட்பட்டதாகேவா இ�ந்தா�ம், வண�க உறவ�ன் கீழ் 
வா�க்ைகயாள�க்� எதிரான வங்கிய�ன் 
உ�ைமேகாரல்கைளப் பா�காக்�ம். �ட்�க் கணக்�கள் 
அல்ல� பத்திரக் கணக்�கள�ன் ெசாத்�க்கள் ம�தான 
உ�ைமயான�, ஒேர ஒ� கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் அல்ல� 
பத்திரக் கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�டன் வண�க உறவ�ன் கீழ் 
வங்கிய�ன் உ�ைமேகாரல்கைளப் பா�காக்�ம். 

 
14.2 உ�ைம நைட�ைறக்� வ�தல் 

ேமேல �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள உ�ைமேகாரல்கள�ன் அளவ�ற்�, 
வங்கிய�ன் உைடைமப் ெபா�ைள வங்கி 
ைகயகப்ப�த்திய�டன், அதன் உ�ைமயான� 
நைட�ைறக்� வ�ம். இல்ைலெயன�ல் எதிர்காலத்தில் 
அத்தைகய �ற்�கள் எ�ம் ேபா� அதன் உ�ைமயான� 
நைட�ைறக்� வ�ம். 

 
14.3 பா�காப்பான உ�ைமேகாரல்கள் 

வங்கி தன� அைனத்� உள்நாட்� மற்�ம் ெவள�நாட்� 
அ�வலகங்க�ட�ம் வா�க்ைகயாள�டன் ைவத்தி�க்�ம் 
உ�ைமையக் ெகாண்ட வங்கி உறவ�லி�ந்� எ�ம் அைனத்� 
தற்ேபாைதய,  எதிர்கால மற்�ம் தற்ெசயலான 
உ�ைமேகாரல்கைளப் பா�காக்க இந்த உ�ைம உத�கிற�. 
வங்கிய�ன் ம�தான மற்ெறா� வா�க்ைகயாள�ன் 
கடப்பாட்�ற்� வா�க்ைகயாளர் ெபா�ப்ேபற்றி�ந்தால் (எ.கா. 
உத்தரவாதமாக), கடன�ன் �திர்�க்� �ன் ஏற்பட்ட கடன�ன் 
வ�ைளவாக வ�ம் கடைன உ�ைமயாளரால் பா�காக்க 
��யா�. 

 
14.4 உ�ைமய�ல் இ�ந்� வ�லக்�கள் 

ஒ� �றிப்ப�ட்ட ேநாக்கத்திற்காக மட்�ேம 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் (எ.கா. பணப் ப�வர்த்தைன ப�ல் 
ெச�த்�வதற்கான  பணம் இ�ப்� ைவப்�) ஒ�க்கீட்�ன் 
கீழ் நிதிகள் அல்ல� ப�ற ெசாத்�க்கள் வங்கி 



எ�த்�க்ெகாள்�ம் அதிகாரத்திற்� வந்தால், வங்கிய�ன் 
உ�ைமயான� இந்த ெசாத்�க்க�க்� ந�ட்�க்கப்படா�. 
இ�ப்ப��ம், �ன்பதி� ஒ�க்கீ� நைட�ைறய�ல் 
இ�க்�ம் வைர மட்�ேம இ� ெபா�ந்�ம்.  வங்கியால் 
வழங்கப்பட்ட பங்�கள் (ெசாந்த பங்�கள்) மற்�ம் 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கிற்காக ெவள�நாட்�ல் வங்கி 
பா�காப்பாக ைவத்தி�க்�ம் பத்திரங்க�க்�ம் இ� 
ெபா�ந்�ம்.  ேம�ம், வங்கியால் வழங்கப்பட்ட லாப-
பங்ேகற்� உ�ைமகள்/இலாப-பங்ேகற்�ச் சான்றிதழ்கள் 
அல்ல� ஆவணத்தால் உ�திப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� 
உ�திப்ப�த்தப்படாத வங்கிய�ன் கீழ்ப்ப�த்தப்பட்ட 
கடைமகள் ஆகியவற்�க்� இந்த உ�ைம ந�ட்�க்கப்படா�. 

 
14.5 வட்� மற்�ம் ஈ�த்ெதாைக உத்தரவாதங்கள் 

பத்திரங்கள் வங்கிய�ன் உ�ைமக்� உட்பட்��ந்தால், 
அத்தைகய பத்திரங்கள் ெதாடர்பான வட்� மற்�ம் 
ஈ�த்ெதாைக வாரண்�கைள வழங்�மா� வா�க்ைகயாளர் 
ேகா�வதற்� உ�ைம இல்ைல. 

 
15     வ�ல் ெசய்ய ேவண்�யற்றின் வ�ஷயத்தில் 

பா�காப்� நலன்கள் மற்�ம் தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட 
ப�மாற்ற ப�ல்கள்: 

15.1 ப�ைணயம் �லம் உ�ைமைய மாற்�தல் 
அத்தைகயைவ ெடபாசிட் ெசய்யப்ப�ம் ேநரத்தில் 
ேசக�ப்பதற்காக ெடபாசிட் ெசய்யப்ப�ம் காேசாைலகள் 
மற்�ம் ப�மாற்ற ப�ல்கள் ஆகியவற்றின் பா�காப்ப�ன் 
�லம் வங்கி உ�ைமையப் ெப�கிற�. அத்தைகயவற்ைற 
வாங்�ம் ேபா�, தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன 
ப�ல்கள�ன் ��ைமயான உ�ைமைய வங்கி ெப�கிற�; 
அ� தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன ப�ல்கைள 
கணக்கில் ம�ண்�ம் ெடப�ட் ெசய்தால், அத்தைகய 
ப�வர்த்தைன ப�ல்கள�ல் பா�காப்� �லம் உ�ைமைய 
அ� தக்க ைவத்�க் ெகாள்�ம். 

 
15.2 ப�ைணயம் �லம் ஒ�க்கீ� 

காேசாைலகள் மற்�ம் ப�வர்த்தைன ப�ல்கள�ன் 
அ�ப்பைடய�லான உ�ைமேகாரல்கள் காேசாைலகள் மற்�ம் 
மாற்�சீட்�கள�ல் உ�ைமையப் ெப�வ�டன் ஒேர 
ேநரத்தில் வங்கிக்� அ�ப்பப்ப�ம்;  ப�ற ஆவணங்கள் 
வ��க்காக ெடபாசிட் ெசய்யப்பட்��ந்தால், ேகா�க்ைககள் 
வங்கிக்� அ�ப்பப்ப�ம் (எ.கா. ேநர� பற்�கள், வண�க 
வர்த்தக ஆவணங்கள்). 

 
15.3 வ��க்கான சிறப்� ஆவணங்கள் 

வ��க்கான ஆவணங்கள் வங்கிய�ல் ெடபாசிட் 
ெசய்யப்பட்��ந்தால், அவற்றின் எதிர் மதிப்� ஒ� 
�றிப்ப�ட்ட ேநாக்கத்திற்காக மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப�ம், 
ப�ைண �லம் உ�ைமைய மாற்�வ� அல்ல� 
ஒ�க்�வ� இந்த உ�ப்ப�க�க்� ந�ட்�க்கப்படா�. 

 
15.4 வங்கிய�ன் பா�காப்பான உ�ைமேகாரல்கள் 

வா�க்ைகயாள�ன் நடப்�க் கணக்கிலி�ந்� எ�ம் 
வா�க்ைகயாள�க்� எதிராக வங்கிக்� உ�ைம�ள்ள 
எந்தெவா� உ�ைமேகாரைல�ம் பா�காப்பதற்காகப் 
பா�காப்� �லம் மாற்றப்பட்ட அல்ல� ஒ�க்கப்பட்ட 



உ�ைமயான� உத�கிற�.  உதாரணமாக, வ�ல் 
ெசய்வதற்காக ெடபாசிட் ெசய்யப்ப�ம் ஆவணங்கள், 
அல்ல� வ�லிக்கப்படாத ெபா�ட்கைள ம�ண்�ம் ெடப�ட் 
ெசய்வதன் வ�ைளவாக எ�ம் நிைல அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல் ப�மாற்றத்தின் 
தள்�ப� ப�ல்கள் ஆகியைவ. வங்கியான� அத்தைகய 
ெபா�ட்கள�ன் பா�காப்ப�ன் �லம் வா�க்ைகயாள�க்� 
உ�ைமைய ம�ண்�ம் மாற்�கிற� மற்�ம் அத்தைகய 
ேகா�க்ைகய�ன் ேபா� வா�க்ைகயாள�க்� எதிராக 
ஏேத�ம் உ�ைமேகாரல்கள் இல்ைல என்றால் அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் இ�திக் கட்டணத்திற்� �ன் அத்தைகய 
ெபா�ட்கள�ன் எதிர் மதிப்ைப அப்�றப்ப�த்த 
அ�மதிக்கவ�ல்ைல என்றால்  அ� பா�காக்கப்பட 

ேவண்�ம். 
 

16 பா�காப்ப�ற்கான உ�ைமேகாரலின் வரம்�: 
16.1  காக்�ம் வரம்� 

வங்கி வண�க உறவ�லி�ந்� (காக்�ம் வரம்�) எ�ம் 
அைனத்� உ�ைமேகாரல்கள�ன் ெமாத்தத் ெதாைக�டன் 
அைனத்�ப் பா�காப்ப�ன் உணரக்��ய மதிப்� இ�க்�ம் 
வைர பா�காப்ைப வழங்க ேவண்�ம் அல்ல� அதிக�க்க 
ேவண்�ம் என்� வங்கி ேகாரலாம். 

 
16.2 சிறப்� ஒப்பந்தங்கள் 

உணரக்��ய மதிப்� அல்ல� மற்ெறா� காக்�ம் வரம்ைப 
வ�ட �றிப்ப�ட்ட பா�காப்� உ�ப்ப�க்கான மதிப்ப�ட்� 
அள�ேகால்கள் ஒப்�க் ெகாள்ளப்பட்டால், இந்த மற்ற 

அள�ேகால்கள் அல்ல� வரம்�கள் ெபா�ந்�ம். 
 

17 ப�ைண நைட�ைறயாக்கம் 
வா�க்ைகயாளர் ஏேத�ம் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் 
அல்ல� வ�ட்�வ�ட்டால் அல்ல� பணப் பா�காப்� அல்ல� 
ப�ைணய பா�காப்ைப வழங்க தவறினால்,  வா�க்ைகயாளரால் 
வங்கிக்� ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக அல்ல� ப�ற ெபா�ப்�கள் 
அல்ல� ெபா�ப்�கள் உண்ைமய�ல் �திர்ச்சி அைடந்தா�ம் 
இல்லாவ�ட்டா�ம்,  வங்கி எந்த ஒ� நப��ட�ம் ேகட்காமல் 

அல்ல� அறிவ�ப்� ெகா�க்காமல், வ�ற்கலாம். வங்கி தன� �� 

வ��ப்பப்ப� ெபா�த்தமான� என்� நிைனக்�ம் வ�தத்தி�ம், 
டாய் ேபங்க் ஏஜி-ய�ன் எந்த அ�வலகம்/கிைளய��ம் 
வா�க்ைகயாள�ன் ெசாத்�க்கள�ல் ஏேத�ம் ஒன்ைற (ஏேத�ம் 
நாணய மாற்றம் ெசய்வ� உட்பட) உணர்ந்� அல்ல� 
ைகயகப்ப�த்�ம். ேமற்�றிய வ�ற்பைன அல்ல� 
ைகயகப்ப�த்�தல் அதிகாரத்ைதப் பயன்ப�த்�வதில் ஏேத�ம் 
இழப்� ஏற்பட்டால், அதற்� வங்கிேயா அல்ல� அதன் 
�கவர்கேளா எந்த வைகய��ம் ெபா�ப்ேபற்க மாட்டார்கள்.   
மற்�ம் இ� ெதாடர்பாக வங்கியால் பண�யமர்த்தப்பட்ட 
எந்தெவா� தரகர், ஏலதாரர், �கவர் அல்ல� மற்ற நப�ன் 
ெசயல்கள் அல்ல� �ைறபா�க�க்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
எந்தெவா� வ�ற்பைன அல்ல� அகற்றலின் நிகர வ�மானம், 
அைனத்� ெசல�கைள�ம் ெச�த்திய ப�ற�, அ� ெதாடர்பான 
கட்டணங்கள் மற்�ம் ப�ற வழங்கல்கள் மற்�ம் ஏேத�ம் 
�ன்�ட்�ய ேகா�க்ைககள் வங்கிக்� வா�க்ைகயாளர் ெச�த்த 
ேவண்�ய அல்ல� ெச�த்த ேவண்�ய பணத்ைதச் 
ெச�த்�வதற்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 



 
18 ��த்� ைவக்�ம் நிைல: 

18.1 வங்கிக்� எதிரான வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� 
ெபா�ப்�க�க்�ம் எதிராக, வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� 
உ�ைமேகாரல்கைள�ம் ��த்� ைவக்க வங்கிக்� 

உ�ைம உண்�. 
 

18.2 தற்ேபாைதய உ�ைமைய நிைலநி�த்தாமல், 
வா�க்ைகயாளர் ெசட்�ங் ஆஃப் ஸ்ேடட்ெமன்ட்ைடப் 
ெபறாத வைர, நடப்�க் கணக்�கள�ல் கிெர�ட் நி�ைவகள் 
ெதாடர்பாக �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� ஆதரவாக 
வா�க்ைகயாள�ன் நிைலப்பாட்ைட வங்கி ேமற்ெகாள்�ம். 

 

உறைவ �றித்தல் 
 
19 வா�க்ைகயாள�டனான உறைவ �றித்� ெகாள்�ம் உ�ைமகள் 

19.1 எந்த ேநரத்தி�ம் �றித்� ெகாள்வதற்கான உ�ைம 
வங்கி�ம் வா�க்ைகயாள�ம் ேவ�வ�தமாக ஒ� கால 
எல்ைல அல்ல� ���க்கான ஏற்பாட்�ற்� ஒப்�க் 
ெகாள்ளாவ�ட்டால், வா�க்ைகயாளர் எந்த ேநரத்தி�ம், 
அறிவ�ப்�க் காலம் ெகா�க்காமல், வண�க உறைவ 
��வ�மாக அல்ல� �றிப்ப�ட்ட வண�க உற�களாக (எ.கா. 
காேசாைலகைளப் பயன்ப�த்�தல்) �றித்�க் ெகாள்ளலாம். 

 
19.2  நியாயமான காரணத்திற்காக �றித்தல் 

வங்கி�ம் வா�க்ைகயாள�ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வண�க 
உற�க்கான வ�தி�ைறைய அல்ல� அதற்� �ரணான 
வ�திைய ஒப்�க்ெகாண்��ந்தால், வா�க்ைகயாளரால் 
அவர�/அதன் கணக்ைகப் பராம�க்�ம் வங்கிய�ன் கிைள 
அ�வலகத்திற்� எ�த்�ப்�ர்வமாக வழங்கப்பட்ட 
நியாயமான அறிவ�ப்�க்�ப் ப�ற� அத்தைகய உற� 
நி�த்தப்படலாம். நியாயமான காரணம் இ�ந்தால், 
வங்கிய�ன் நியாயமான கவைலகைளக் க�த்தில் ெகாண்�, 
வா�க்ைகயாள�ன் வண�க உற� ெதாடர்வைத 
ஏற்�க்ெகாள்ள ��யா�. 

 
20 வங்கிய�ன் �றித்� ெகாள்�ம் உ�ைமகள்: 

20.1 வங்கி�ம் வா�க்ைகயாள�ம் ஒ� காலக்ெக� அல்ல� 
���� ஏற்பாட்�ற்� ஒப்�க்ெகாள்ளாத பட்சத்தில் எந்த 
அறிவ�ப்�ம் இன்றி, வங்கி எந்த ேநரத்தி�ம் வண�க உறைவ 
��வ�மாக அல்ல� �றிப்ப�ட்ட வண�க உற�களாக (எ.கா. 
காேசாைலகள�ன் பயன்பா�) �றித்�க் ெகாள்ளலாம். 

 
20.2  அறிவ�ப்ப�ன் ேப�ல் ��த்தல்-   

நியாயமான அறிவ�ப்�க் காலத்ைதக் கைடப்ப��த்த ப�ற�, 
காலம் �றிப்ப�டாமல், வங்கி எந்த ேநரத்தி�ம் வண�க 
உறைவ ��வ�மாக அல்ல� �றிப்ப�ட்ட உற�கைள 
�றித்�க் ெகாள்ளலாம்.  (எ.கா. காேசாைல ப�வங்கைளப் 
பயன்ப�த்�வைத அங்கீக�க்�ம் ஒப்பந்தம்).  அறிவ�ப்� 
காலத்ைத நிர்ணய�ப்பதில், வா�க்ைகயாள�ன் நியாயமான 
கவைலகைள வங்கி கணக்கில் எ�த்�க்ெகாள்�ம்.  
 

20.3 நிைலயான காலக்ெக� இல்லாத கடன்கைள ��த்தல் 



நிைலயான கால கடன்கள் மற்�ம் கடன் உ�திப்பா�கள் 
இல்லாத கடன்கைள ��க்�ம் உ�ைமையப் 
பயன்ப�த்�ம்ேபா�, எந்த ேநரத்தி�ம் வங்கியால் உற� 

�றிக்கப்படலாம். 
 

20.4 நியாயமான காரணத்திற்காக உற� �றித்தல் 
�ரணான எந்த ஒப்பந்தங்கள் இ�ந்தேபாதி�ம், இன� 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள காரணங்க�க்காக, �� வண�க 
உற�கைள�ம் அல்ல� அதன் தன�ப்பட்ட ப�திகைள�ம் 
எந்த ேநரத்தி�ம் உடன�யாக �றிப்பதற்�ம், அறிவ�ப்�க் 
காலம் இல்லாமல் �றிப்பதற்�ம் வங்கிக்� உ�ைம உண்�: 
- வா�க்ைகயாள�ன் நிதி நிைல �றித்� 

வா�க்ைகயாளர் தவறான அறிக்ைககைளச் 
ெகா�த்திதி�ந்தால், அத்தைகய அறிக்ைககள் 
வங்கிய�ன் கடன் வழங்�தல் அல்ல� வங்கிக்கான 
அபாயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ப�ற ெசயல்பா�கள் (எ.கா. 
ெடப�ட் கார்ைட வழங்�தல்) ெதாடர்பான வங்கிய�ன் 
��வ�ற்� �றிப்ப�டத்தக்க �க்கியத்�வம் 
வாய்ந்ததாக இ�ந்தால்; அல்ல�  

- வா�க்ைகயாள�ன் நிதி நிைல அல்ல� பா�காப்ப�ன் 
மதிப்ப�ல் கண�சமான ச�� ஏற்பட்டால் அல்ல� 
அச்��த்தல் ஏற்பட்டால், கடைனத் தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�வ� அல்ல� வங்கிய�ன் ம�தான ேவ� 
ஏேத�ம் கடைமகைள நிைறேவற்�வ� பாதிக்கப்ப�ம். 
அல்ல� 

- இந்த வண�க நிபந்தைனகள�ன் எண். 13 அல்ல� ேவ� 
ஏேத�ம் ஒப்பந்தத்தின் வ�திகள�ன்ப� பா�காப்ைப 
வழங்க அல்ல� அதிக�க்க ேவண்�ய கடப்பாட்�டன், 
வங்கியால் அ�மதிக்கப்ப�ம் ேதைவயான 
காலத்திற்�ள் வா�க்ைகயாளர் இணங்கத் தவறினால்; 

- ஒப்பந்தக் கடைமைய ம�றியதன் காரணமாக, 
வா�க்ைகயாள�ன் ச�ெசய்தல் நடவ�க்ைகக்காக 
நிர்ணய�க்கப்பட்ட நியாயமான காலக்ெக� 
காலாவதியான ப�ன்னேர, அல்ல� வா�க்ைகயாள�க்� 
ஒ� எச்ச�க்ைக வ��த்�ம் பயன�ல்ைல என 
நி�ப�க்கப்பட்டால், ஒ� �றிப்ப�ட்ட வழக்கின் சிறப்� 
அம்சங்கள் காரணமாக இந்த வ�திைய வழங்க 
��யாவ�ட்டால்; உற� �றித்தல் அ�மதிக்கப்ப�ம். 

- வா�க்ைகயாளரால் ெச�த்த ேவண்�யைத ெச�த்த 
தவறினால், ெச�த்த ேவண்�ய எந்தப் பண�ம் 
ெச�த்தப்பட ேவண்�ம், மற்�ம் அத்தைகய 
ெச�த்தாதற்கான அறிவ�ப்� வா�க்ைகயாள�க்� 
வழங்கப்பட்ட இரண்� வாரங்க�க்�ப் ப�ற� அல்ல� 
அதற்� �ன்னர் அத்தைகய ெச�த்தாமல் இ�த்தல் 
ச�ெசய்யப்படாவ�ட்டால் உற� �றித்தல் 
அ�மதிக்கப்ப�ம் 

- வா�க்ைகயாளர், தன்னார்வமாக ெதாழிைல ��த்� 
ைவத்தல் அல்ல� ெதாழிைல கைலத்தல் 
(ஒ�ங்கிைணத்தல், ஒன்றிைணத்தல் அல்ல� 
இைணத்தல் ஆகியவற்ைறத் தவ�ர) த�ர்மானம் 
நிைறேவற்றி இ�ந்தால்; 

- வா�க்ைகயாளர் திவாலாகிவ��கிறார் அல்ல� கடைனச் 
ெச�த்த ��யவ�ல்ைல அல்ல� கடைன 
ெச�த்�வதில் ேதால்வ�யைடந்தார் அல்ல� 
எ�த்�ப்�ர்வமாக ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

- வா�க்ைகயாளர் தன� கடனாள�க�டன் அல்ல� 



அவர்கள�ன் நல�க்காக ஒ� ெபா�வான பண�, ஏற்பா� 
அல்ல� கலைவைய ெசய்கிறார். 

- இங்� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள கடைமக�க்� இணங்காத� 
அல்ல� இங்� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள வ�தி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகைள ம��தல்; 

- வா�க்ைகயாள�க்� எதிராக திவால் அல்ல� ெநா�த்� 
ேபானால் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் நிவாரணம் அல்ல� 
கடன் வழங்�பவ�ன் உ�ைமகைளப் பாதிக்�ம் ப�ற 
ஒத்த சட்டத்தின் கீழ் திவால் அல்ல� திவாலான நிைல 
அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் நிவாரணம் ேகா�ம் ஒ� 
ம�ைவ வா�க்ைகயாளர் தாக்கல் ெசய்�ள்ளார். 
அத்தைகய நடவ�க்ைக அல்ல� அதற்� எதிராக 
நி�வப்பட்ட அல்ல� ம�ப்� ெத�வ�க்கப்பட்ட வழக்கில், 
அத்தைகய நடவ�க்ைககள் அல்ல� ம� 

- திவால் அல்ல� திவால் த�ர்ப்� அல்ல� 
நிவாரணத்திற்கான ஆர்ட�ன் �ைழ� அல்ல� அதன் 
�ற்�ப்�ள்ள� அல்ல� கைலப்�க்கான உத்தரைவ 
உ�வாக்�தல், அல்ல� 

- பண�ந�க்கம் ெசய்யப்படவ�ல்ைல, ெவள�ேயற்றப் 
படவ�ல்ைல, தங்கிய��க்கவ�ல்ைல அல்ல� 
கட்�ப்ப�த்தப்படவ�ல்ைல, ஒவ்ெவா� வழக்�ம், 
நி�வனம் அல்ல� அதன் வ�ளக்கக்காட்சிய�ன் 30 
நாட்க�க்�ள்; 

- ஒ� நிர்வாகி, தற்காலிக கைலப்பாளர், ெப�நர், 
அறங்காவலர், பா�காவலர் அல்ல� ப�ற ஒத்த 
அதிகா�ய�ன் நியமனம் அல்ல� அதன் அைனத்� 
அல்ல� கண�சமாக அைனத்� ெசாத்�க்கள் 
ெதாடர்பாக�ம் ேகா�தல் அல்ல� அதற்� உட்பட்ட�; 

- ஒ� பா�காப்பான தரப்ப�னர் வா�க்ைகயாள�ன் 
அைனத்� அல்ல� கண�சமாக அைனத்� 
ெசாத்�க்கைள�ம் உைடைமயாக்�வ� அல்ல� ஒ� 
�ன்பம், ெசயல்ப�த்தல், இைணப்� அல்ல� ப�ற சட்டச் 
ெசயல்�ைறகள் வ�திக்கப்பட்ட, அமல்ப�த்தப்பட்ட 
அல்ல� வழக்�த் ெதாடரப்பட்ட அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அல்ல� கண�சமாக 
அைனத்� ெசாத்�க்க�க்�ம் எதிராக அல்ல� 
அத்தைகய பா�காக்கப்பட்ட தரப்� உைடைமையப் 
பராம�க்கிற�, அல்ல� ஒவ்ெவா� வழக்கி�ம் 30 
நாட்க�க்�ள் அத்தைகய ெசயல்�ைற 
நிராக�க்கப்படா�, ெவள�ேயற்றப்படா�, தங்கிய��க்கா� 
அல்ல� கட்�ப்ப�த்தப்படா�; 

- ��தலாக, வங்கியால் வழங்கப்ப�ம் எந்தெவா� 
ஆன்ைலன் ேசைவைய�ம் வா�க்ைகயாள�ன் 
அ�கைல எந்த ேநரத்தி�ம், எந்த காரணத்ைத�ம் 
�றிப்ப�டாமல், வா�க்ைகயாள�க்� எந்த வ�தமான 
இழப்�/ேசதம்/ெசல�க்�ம் ெபா�ப்ேபற்காமல் எந்த 
காரண�ம் �றாமல் ��க்கிட, இைடநி�த்த அல்ல� 
நி�த்�வதற்கான உ�ைமைய வங்கி ெகாண்�ள்ள�. 

 
21 எந்த தரப்ப�னரா�ம் ��� கட்�தல் 

ப�ன்வ�ம் நிகழ்�கள�ல் எப்ேபாதாவ� நிக�ம் நிகழ்வான� 
வ��தல் நிகழ்வாக அைமகிற� என்றால் மற்�ம் வண�க 
உற�கள் பாதிக்கப்பட்ட தரப்ப�னரால் உடன�யாக 
நி�த்தப்படலாம்.  இங்� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள வ�தி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் கீழ் மற்ற தரப்ப�னர் இணங்கத் 
தவறினால் அல்ல� எந்தக் கடைமைய�ம் நிைறேவற்றத் 



தவறினால், அத்தைகய ேதால்வ�க்கான அறிவ�ப்� �ப்பதாம் 
நாள�ேலா அல்ல� அதற்� �ன்னதாகேவா அந்தத் ேதால்வ�ைய 
நிவர்த்தி ெசய்யாவ�ட்டால் கட்சிகார�க்� வழங்கப்ப�ம்.  மற்ற 
தரப்ப�னரால் ெசய்யப்பட்ட அல்ல� ெசய்யப்பட்டதாகக் 
க�தப்ப�ம் ஒ� ப�ரதிநிதித்�வம், ெசய்யப்பட்ட அல்ல� 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம் ேபா� எந்தெவா� ெபா�ள் 
வ�ஷயத்தி�ம் தவறான� அல்ல� தவறாக வழிநடத்�கிற� 
என்பைத நி�ப�க்கிற�. 

 
22 சட்ட வ�ைள�கள்: 

22.1 �� வண�க உற�ம் அல்ல� அதன் தன�ப்பட்ட ப�திக�ம் 
��வைடந்த�ம், அதன் கீழ் ெச�த்த ேவண்�ய அைனத்�த் 
ெதாைகக�ம் உடன�யாக வங்கிக்� வா�க்ைகயாளரால் 
��ைமயாக ெச�த்தப்ப�ம்.  வங்கி, அதன் ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல், வா�க்ைகயாளர் கணக்�கைளத் 
த�ர்ப்பதற்� ஒ� நியாயமான கால அவகாசத்ைத 
அ�மதிக்கலாம் (எ.கா. வசதி நி�த்தப்ப�ம்ேபா� அல்ல� 
ஒ� கணக்� �டப்ப�ம் பட்சத்தில் காேசாைல ப�வங்கைளத் 
தி�ம்பப் ெப�தல்). ��தலாக, வா�க்ைகயாள�ன் சார்பாக 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட அைனத்� ெபா�ப்�கள�லி�ந்�ம் வங்கி 
தானாகேவ வ��வ�க்கப்ப�ம். 
 

22.2 ��தலாக, வா�க்ைகயாள�ன் சார்பாக அைனத்� 
ெபா�ப்�கைள�ம் த�ர்க்க வங்கிக்� உ�ைம உண்�, அத்�டன் 
வ��க்� உட்பட்� வர� ைவக்கப்பட்ட ெதாைகைய 
உடன�யாக ம�பற்�ம் ெசய்ய இய�ம். பத்திரங்கள�லி�ந்� 
எ�ம் உ�ைமேகாரல்கள், �றிப்பாக ப�வர்த்தைன ப�ல்கள் 
அல்ல� காேசாைலகள், சாத்தியமான பற்� இ�ப்� 
இ�ப்�க்கள் ஏேத�ம் இ�ந்தால், அைவ பா�காக்கப்ப�ம் 
வைர வங்கியால் வலி��த்தப்படலாம். 

 
22.3 அத்தைகய ��வ�ன் ேததி வைர அைனத்� 

கட்டணங்கைள�ம் ப�ற பணங்கைள�ம் ெபற வங்கிக்� 
உ�ைம உண்�. ேசைவைய நி�த்திய�டன் 
வா�க்ைகயாள�க்� வங்கி அ�ப்ப ேவண்�ய எந்தத் 
ெதாைகய�லி�ந்�ம் தனக்�ச் ெச�த்த ேவண்�ய எந்தத் 
ெதாைகைய�ம் கழிக்க வங்கிக்� உ�ைம உண்�. 

 
22.4 இந்த ெபா� வண�க நிபந்தைனகள் வண�க உறைவ ��த்த 

ப�ற�ம் கணக்�கள் ��ைமயாகத் த�ர்க்கப்ப�ம் வைர 
ெதாடர்ந்� ெபா�ந்�ம். 

 

ைவப்�த்ெதாைகய�ன் பா�காப்� 

23 ைவப்� பா�காப்� நிதி: 
23.1 பா�காப்ப�ன் ேநாக்கம் 

ெஜர்மன் வங்கிகள் சங்கத்தின் (ெஜர்மன் வங்கிகள் 
சங்கத்தின் ைவப்� பா�காப்� நிதி) ெடபாசிட் பா�காப்� 
நிதிய�ல் வங்கி உ�ப்ப�னராக உள்ள�. 
"வா�க்ைகயாளர்க�க்கான ெபா�ப்�கள்" இ�ப்�நிைலக் 
�றிப்ப�ல் காட்டப்பட ேவண்�ய அைனத்� 
ெபா�ப்�கைள�ம் ைவப்� பா�காப்� நிதி பா�காக்கிற�. 
இவற்றில் ேதைவ, கால மற்�ம் ேசமிப்� ைவப்�, பதி� 
ெசய்யப்பட்ட ேசமிப்� சான்றிதழ்கள் உட்பட. ஒவ்ெவா� 



கடனாள�க்�ம் பா�காப்� உச்சவரம்� என்ப� ைவப்�ப் 
பா�காப்ப�ற்கான ெபா�ப்� �லதனத்தின் 30% ஆ�ம். இந்த 
பா�காப்� உச்சவரம்� வா�க்ைகயாளர் ேகா�க்ைகய�ன் 
ேப�ல் வங்கியால் அறிவ�க்கப்ப�ம்.  இ� இைணயத்தில் 
AAA.AAA.AA காண கிைடக்கிற�. 

 
23.2 ைவப்�ப் பா�காப்ப�லி�ந்� வ�லக்� 

வங்கி வழங்கிய ெகாணர்வர் பத்திரங்க�க்கான 
உ�ைமேகாரல்கள், எ.கா. ெகாணர்வர் பத்திரங்கள் மற்�ம் 
ெகாணர்வர் சான்றிதழ்கள், மற்�ம் வங்கிக�க்கான 
ெபா�ப்�கள் பா�காக்கப்படவ�ல்ைல. 

 
23.3 ைவப்� பா�காப்� நிதிய�ன் �ைணச் சட்டங்கள�ன் ��தல் 

ெசல்�ப� 
பா�காப்ப�ன் ேநாக்கம் பற்றிய ��தல் வ�வரங்கள், ைவப்�ப் 
பா�காப்� நிதிய�ன் �ைணச் சட்டங்கள�ன் ப��� 6 இல் 
உள்ளன. அைவ ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல் கிைடக்�ம். 

 
23.4 உ�ைமேகாரல்கைள மாற்�தல் 

ெடபாசிட் பா�காப்� நிதி அல்ல� வா�க்ைகயாள�க்� 
பணம் ெச�த்�ம் அளவ�ற்� அதன் ப�ரதிநிதி, வங்கிக்� 
எதிரான வா�க்ைகயாள�ன் உ�ைமேகாரல்கள�ன் அந்தந்த 
ெதாைக மற்�ம் அைனத்� �ைண உ�ைமக�ம் ஒேர 
ேநரத்தில் ைவப்� பா�காப்� நிதிக்� மாற்றப்ப�ம். 

 
23.5 தகவல் ெவள�ப்ப�த்தல் 

ைவப்� பா�காப்� நிதிக்� அல்ல� அதன் ப�ரதிநிதிக்� 
ெதாடர்�ைடய அைனத்� தகவல்கைள�ம் ெத�வ�க்க 
மற்�ம் ேதைவயான ஆவணங்கைள அவர்கள�ன் வசம் 
ைவக்க வங்கிக்� உ�ைம உண்�. 

 

24 இதர வைககள்: 
24.1 வ�ேவகம் 

வா�க்ைகயாளர் அைனத்� ெதாடர்�ைடய தகவல்க�ம் 
(எ.கா. அவர�/அதன் ைகெயாப்பம்) மற்�ம் ஆவணங்கள் 
(எ.கா. காேசாைலகள்), பயனர் ஐ�கள், 
கட�ச்ெசாற்கள்/ப�ன் எண்கள், கணக்� மற்�ம்/அல்ல� 
ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான அைனத்� தகவல்க�ம் 
ச�யாகப் பா�காக்கப்ப�வைத உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம். 
ேவ� எந்த தரப்ப�னரா�ம் அங்கீக�க்கப்படாத 
ேநாக்கத்திற்காக அவற்ைறப் பயன்ப�த்த ��யா�. இந்த 
வண�க நிைலைமகள் ெதாடர்பாக வங்கிக்� நியாயமாகத் 
ேதைவப்ப�வதால், வா�க்ைகயாளர் தன� கணக்�கள், 
தகவல் அல்ல� ஆவணத்தின் ஏேத�ம் அங்கீக�க்கப்படாத  
பயன்பா� பற்றி அறிந்தாேலா அல்ல� சந்ேதகப்பட்டாேலா 
வங்கிக்� உடன�யாகத் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ேபாலியான 
ைகெயாப்பங்கள் அல்ல� ஆவணங்கள�ன் ப�திகைள 
மாற்றியைமத்தல் ேபான்ற காரணங்களால் ப�மாற்ற 
ப�ல்கள் வங்கிய�ல் ெடப�ட் ெசய்யப்பட்டால், வங்கி 
வா�க்ைகயாள�டம் இ�ந்� பற்� ைவக்கலாம். 

 
25 இழப்ப�� 

வா�க்ைகயாளர் இதன் �லம் வங்கிக்� கடன் அல்ல� ப�ற 
வங்கி வசதிகைள வழங்�வதால் ஏற்ப�ம் அல்ல� 



பாதிக்கப்படக்��ய அைனத்� உ�ைமேகாரல்கள், ேகா�க்ைககள், 
வழக்�கள், நடவ�க்ைககள், ேசதங்கள், ெபா�ப்�கள், ெசல�கள், 
இழப்�கள், கட்டணங்கள், ெசல�கள் மற்�ம் ப�ற ெதாைகக�க்� 
எதிராக வங்கிக்� இழப்ப�� வழங்�கிறார். வா�க்ைகயாள�க்� 
அல்ல� வா�க்ைகயாள�க்� ஏேத�ம் வங்கிச் ேசைவையச் 
ெசய்�ம்ேபா�, வங்கிய�ன் கவனக்�ைற�, ேமாச� அல்ல� 
ேவண்�ெமன்ேற தவறான நடத்ைத ஆகியவற்றில் ஏேத�ம் 
தவ� இ�ந்தால் தவ�ர, வங்கியால் ெசய்யப்ப�ம் அல்ல� அதன் 
காரணத்தால் ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� கட்டணத்ைத�ம் 
உடன�யாக வங்கிக்� தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 
26 கடன்ப�நிைல அறிக்ைக 

ெதாைககள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் (அதன் நாணயங்கள் உட்பட) 
�றித்� வங்கிய�ன் அங்கீக�க்கப்பட்ட அதிகா�(கள்) வழங்கிய 
கடன்நிைல அறிக்ைக. தற்ேபாைதக்� வா�க்ைகயாளரால் 
வங்கிக்� ெச�த்த ேவண்�ய அல்ல� எந்தெவா� 
ப�வர்த்தைன/உற� ெதாடர்பான எந்தெவா� வ�ஷயத்தி�ம், 
ெவள�ப்பைடயான ப�ைழ அல்ல� வ��படாத பட்சத்தில், 
வா�க்ைகயாள�க்� எதிராக உ�தியான மற்�ம் ப�ைணப்�டன் 
இ�க்க ேவண்�ம். 

 
27 நாணய இழப்ப�� 

தனக்� வர ேவண்�ய ெதாைகைய வங்கி ெபற்றால் மற்�ம் அ� 
வா�க்ைகயாள�க்� ெச�த்த ேவண்�ய� மற்�ம் அத்தைகய 
பணம் வங்கிக்� ெச�த்த ேவண்�ய நாணயத்ைதத் தவ�ர ேவ� 
ஒ� நாணயத்தில் உள்ள� என்றால்("நாணயக் கணக்�"), வங்கி 
எந்த ேநரத்தி�ம் அதன் வ��ப்பத்தின் ேப�ல் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாள�க்� அறிவ�க்காமல், அத்தைகய கட்டணத்ைத தன் 
கணக்கின் நாணயமாக மாற்�வதற்� உ�ைம�ைடய�. ஏெனன�ல் 
நாணய மாற்� வ�கிதம் மற்�ம் காலகட்டத்தால் எந்த ேநரத்தி�ம் 
வங்கி பாதிக்கப்படலாம்  வங்கிக்� பணம் ெச�த்�வ� 
(எந்தெவா� த�ர்ப்� அல்ல� ந�திமன்ற உத்தரவ�ன் ப� அல்ல� 
ேவ�வ�தமாக இ�ந்தா�ம்) அ� ெபறப்பட ேவண்�ய 
ெதாைகைய வங்கி நாணயக் கணக்கில் ��ைமயாகப் 
ெபற்றி�ந்தால் தவ�ர, அ� ெச�த்தா�. கணக்கின் நாணயத்தில் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ெதாைகைய வ�ட அத்தைகய பணம் 
�ைறவாக இ�ந்தால், வா�க்ைகயாள�டம் அந்த பற்றாக்�ைற 
ெதாைகைய ம�ட்ெட�ப்பதற்� வங்கி நடவ�க்ைக எ�க்�ம். 

 
28 அறிவ�ப்�கள் 

எந்தெவா� அறிவ�ப்�, க�தம், இன்ஸ்ட்�ெமன்ட் அல்ல� 
ஆவணத்ைத வா�க்ைகயாள�க்� சாதாரண தபால், ைகய�ல் 
ெகா�த்தல், ெடலக்ஸ் அல்ல� ெதாைலநகல் (வங்கிக்� 
கைடசியாகத் ெத�ந்த வா�க்ைகயாள�ன் �கவ�, ெடலக்ஸ் 
எண் அல்ல� ெதாைலநகல் எண்) �லம் அ�ப்ப வங்கிக்� 
அதன் வ��ப்பப்ப� உ�ைம உண்�. அவ�ைடய/அதன் 
கைடசியாக அறியப்பட்ட �கவ� அல்ல� வங்கிய�ன் 
பதிேவ�கள�ல் உள்ள �கவ� மற்�ம் அத்தைகய 
தகவல்ெதாடர்�கள் வா�க்ைகயாள�க்� அ�ப்பப்பட்ட இரண்� 
நாட்க�க்�ப் ப�ற� (உள்�ர் என்றால்) அ�ப்பப்பட்ட ஐந்� 
நாட்க�க்�ப் ப�ற� (ெவள�நாட்�ல் இ�ந்தால்), ப�மாற்ற 
ேநரத்திேலேய (ெடலக்ஸ் அல்ல� ெதாைலநகல் �லம்), 
அல்ல� வ�நிேயாகத்தின் ேபா� (ைகய�ல் ெகா�த்தால்) 
ெபறப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம். 

 



29 மிைகப்பற்� ெப�தல் 
வங்கி அதன் வ��ப்பத்தின் ேப�ல் (அவ்வா� ெசய்யக் 
கடைமப்படாமல்) கடைன ந�ட்�க்கலாம், நிதி ேதைவைய 
�ர்த்தி ெசய்தல் அல்ல� எந்தெவா� கட்டணக் 
கடைமகைள�ம் �ர்த்தி ெசய்�ம் ேநாக்கத்திற்காக 
வா�க்ைகயாள�க்� �ன்�ட்�ேய பணம் அல்ல� ஏேத�ம் 
அறி��த்தல்கைள நிைறேவற்�தல், அதன் அ�ப்பைடய�ல் 
எ�ம் ஏேத�ம் ெபா�ப்�கள் (வங்கிய�ன் ேகா�க்ைகய�ன் 
ேப�ல் வா�க்ைகயாளரால் உடன�யாக தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்தப்பட்டால் (எ�த்�ப்ப� வங்கியால் ஒப்�க் 
ெகாள்ளப்படாவ�ட்டால்), மற்�ம் (AA) பரஸ்பர 
ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட வ�கிதத்தில் (அல்ல� இல்லாத 
நிைலய�ல்) வட்� ெச�த்த ேவண்�ம் அத்தைகய 
ஒப்பந்தத்தில், வங்கி அதன் உள் நைட�ைறக�க்� ஏற்ப 
நியாயமான �ைறய�ல் த�ர்மான�க்கலாம்). 

 
30 ஆவணங்கள் 

வங்கி ஏேத�ம் ஆவணங்கைளப் ெபற ேவண்�ம் அல்ல� 
வழங்க ேவண்�ம் என்றால், அ� நியாயமான கவனத்�டன் 
அவற்ைற ஆய்� ெசய்�ம். வங்கி �தன்ைம பார்ைவக்� 
ஒ�ங்காக இ�க்�ம் மற்�ம் உண்ைமயான தன்ைமக்� ஏற்ப 
இ�க்�ம் எந்த ஆவணத்ைத�ம் வங்கி நம்பலாம். 
ஆவணங்கள�ன் ெசல்�ப�யா�ம் தன்ைம, ெசயல்திறன், 
ச�யான தன்ைம அல்ல� ��ைம, அல்ல� அவற்றின் 
உள்ளடக்க வ�ளக்கம் அல்ல� ெமாழிெபயர்ப்ப�ற்காக அல்ல� 
எந்தெவா� ெபா�ட்கள�ன் தன்ைம, அள� அல்ல� 
நிபந்தைனக்காக இந்த ஆவணங்கள�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. 
 

31 சந்ைத இழப்�கள் 
ஒ� உடன்ப�க்ைக எ�த்�ப்�ர்வமாக ெவள�ப்பைடயாக 
ெசய்யப்படாவ�ட்டால், ெபா� வண�க நிபந்தைனகள�ல் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளைதத் தவ�ர ேவ� எந்த நிர்வாகக் 
கடைமகைள�ம் வங்கி ேமற்ெகாள்ளா�. �றிப்பாக, சந்ைத 
வ�ைலபட்�யலில் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள், அல்ல� ெடபாசிட் 
ெசய்யப்பட்ட ெபா�ள்கள் அல்ல� பத்திரங்கள�ன் மதிப்� 
�ைறவதால் ஏற்ப�ம் இழப்�கள் அல்ல� மதிப்ைப பாரபட்சமாக 
அல்ல� அந்த கட்�ைரகள�ன் மதிப்ைப தப்ெபண்ணம் அல்ல� 
ேவ�வ�தமாக பாதிக்கக்��ய எந்த �ழ்நிைலய��ம் அ� �றித்� 
வா�க்ைகயாள�க்� ெத�வ�க்க வங்கி நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாள்வதில்ைல. 
 

32 வட்� இழப்� 
ஆர்டர்கைள நிைறேவற்�வ� ெதாடர்பான தாமதம் அல்ல� 
வ��பட்ட காரணத்தால் அல்ல� ஏேத�ம் இழப்� ெதாடர்பான 
ஆேலாசைனகள் �லம் வா�க்ைகயாள�க்� இழப்� ஏற்பட்டால், 
�றிப்ப�ட்ட வழக்கில் தவ�ர, வங்கி வட்� இழப்�க்� மட்�ேம 
ெபா�ப்பா�ம். வட்� இழப்ைப வ�ட இழப்� அதிகமாக 
இ�க்கலாம் என்பைத ஆர்டர் அல்ல� ஆேலாசைனய�ல் இ�ந்� 
கவன�த்தி�க்க ேவண்�ம். நாணயத்தின் மதிப்� அல்ல� பணம் 
ெச�த்�ம் ஊடகத்தின் மாற்றத்தால் ஏற்ப�ம் இழப்�க�க்� 
எந்தப் ெபா�ப்�ம் ஏற்கப்படவ�ல்ைல. 
 

33 ப�ைணய பராம�ப்� 
ப�ைணயப் பா�காப்பாக வங்கிக்� ஆதரவாகப் பா�காக்கப்பட்ட 
எந்தெவா� ெபா�ட்கள், ெசாத்� அல்ல� உ�ைமகைளப் 
பராம�த்தல் மற்�ம் பா�காத்தல், அத்�டன் எந்தெவா� 
உ�ைமேகாரல்கள் அல்ல� மாற்றங்கள் மற்�ம் 
வ�டாந்திரங்கள் ஆகியவற்ைறப் ெப�வ�ம் 
வா�க்ைகயாள�ன் கடைமயா�ம். வங்கி ப�ைணயப் பா�காப்� 
ெதாடர்பாக�ம், வங்கிக்� ச�யான �ைறய�ல் ஆேலாசைன 

வழங்க�ம். 



 
34 சட்ட�தியான த�தி 

வா�க்ைகயாள�ன் அல்ல� அவர� ப�ரதிநிதிகள�ன் சட்டப்�ர்வ 
திறன் ம�தான எந்தெவா� கட்�ப்பா�கைள�ம் வங்கி அதன் 
தரப்ப�ல் தவ� அல்ல� ெசயலற்ற தன்ைமையப் ெபறவ�ல்ைல 
என்பதன் வ�ைளவாக வங்கியால் ஏற்பட்ட அல்ல� பாதிக்கப்பட்ட 
எந்தெவா� இழப்ைப�ம் வங்கிக்� தி�ப்ப�ச் ெச�த்�வதற்� 
வா�க்ைகயாளர் ெபா�ப்பாவார். 
 

35 பத்திரங்கள�ல் ப�வர்த்தைனகள் 
ஒன்�க்� ேமற்பட்ட பங்�ச் சந்ைதகள் அல்ல� கைடகள�ல் 
வாங்�ம் சந்ைதகள�ல் பத்திரங்கள் ைகயாளப்ப�ம்ேபா�, 
வங்கிக்� எதிரான அறி��த்தல்கள் இல்லாத நிைலய�ல், 
அத்தைகய ஆர்டர்கைள ெசயல்ப�த்�ம் இடத்ைத வங்கி 
ேதர்ந்ெத�க்�ம். 
 

36 தன���ம மற்�ம் அறி�சார் ெசாத்� உ�ைமகள் 
எ��ெபா�ட்கள் மற்�ம் வங்கிய�ன் இைணயதளத்தில் 
காட்டப்ப�ம் பதிப்��ைம, வர்த்தக �த்திைரகள், ேலாேகாக்கள், 
�ேலாகங்கள் மற்�ம் ேசைவ �த்திைரகள் ஆகியைவ 
வங்கிய�ன் அல்ல� அந்தந்த அறி�சார் ெசாத்��ைம 
உ�ைமயாளர்கள�ன் பதி�ெசய்யப்பட்ட மற்�ம் 
பதி�ெசய்யப்படாத அறி�சார் ெசாத்��ைமகள் ஆ�ம். 
வங்கிய�ன் எ�த்�ப்�ர்வ அ�மதிய�ன்றி அல்ல�  அறி�சார் 
ெசாத்�க்கைள ெசாந்தமாக ைவத்தி�க்�ம் �ன்றாம் 
தரப்ப�டமி�ந்� எ�த்�ப்�ர்வ அ�மதிய�ன்றி, வங்கிய�ன் 
இைணயதளத்தில் காண்ப�க்கப்ப�ம் எந்தெவா� அறி�சார் 
ெசாத்�க்கைள�ம் பயன்ப�த்த, இயல்பாகேவா, ம�க்க இயலாத 
அல்ல� ேவ�வ�தமாக  உ�மம் அல்ல� உ�ைமைய 
வழங்�வ� என அதில் உள்ள எ��ம் க�தப்படக்�டா�. 
வா�க்ைகயாளரால் வங்கிய�ன் இைணயதளத்தில் காட்டப்ப�ம் 
ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்�வ� காப்��ைம, பதிப்��ைம 
அல்ல� அறி�சார் ெசாத்��ைமகள் அல்ல� வங்கிக்�ச் 
ெசாந்தமான அல்ல� அத�டன் இைணக்கப்படாத �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�ன் ப�ற உ�ைமகைள ம�றா� என்� வங்கி உத்தரவாதம் 
அள�க்கேவா அல்ல� ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்தேவா இல்ைல. 
வா�க்ைகயாள�க்� வங்கிய�ன் இைணயதளத்ைத 
அ��வதற்�ம் இந்த நிபந்தைனகள் மற்�ம் சிறப்� வண�க 
நிபந்தைனக�க்� இணங்க பல்ேவ� ஆன்ைலன் ேசைவகைளப் 
பயன்ப�த்�வதற்�ம் வங்கி உ�ைமைய வழங்�கிற�. கீழ்கண்ட 
ேசைவகைள வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார், ஆனால் 
அவற்�க்� வைரயைற இல்ைல. உைர, உள்ளடக்கம், 
�ைகப்படங்கள், வ ��ேயா, ஆ�ேயா மற்�ம் கிராப�க்ஸ், வங்கி 
மற்�ம்/அல்ல� உள்ளடக்க வழங்�நர்களால் அ�மதி�டன் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெசாத்�, மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய 
பதிப்��ைமகள், வர்த்தக �த்திைரகள், ேசைவ �த்திைரகள், 
சர்வேதச ஒப்பந்தங்கள் மற்�ம்/அல்ல� இந்தியா மற்�ம் ப�ற 
நா�கள�ன் ப�ற உ�ைமகள் மற்�ம் சட்டங்கள் மற்�ம் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள். 

 
37 உ�ைமகைள வ�ட்�க்ெகா�ப்பதில்ைல 

இந்த ெபா� வண�க நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான எந்தெவா� 
உ�ைம, அதிகாரம் அல்ல� ச�ைகையப் பயன்ப�த்�வதில் 
ேதால்வ� அல்ல� தாமதம் ஒ� தள்�ப�யாக ெசயல்ப�வதாகக் 
க�தப்படா�, ேம�ம் எந்தெவா� உ�ைம, அதிகாரம் அல்ல� 
சிறப்��ைமய�ன் ஒற்ைற அல்ல� ப�தியள� ெசயல்பா�ம் 
அ�த்த�த்� எைத�ம் த�க்�ம் என்� க�தப்படா�. அல்ல� 
அந்த உ�ைம, அதிகாரம் அல்ல� சிறப்��ைம அல்ல� ேவ� 
ஏேத�ம் உ�ைம, அதிகாரம் அல்ல� சிறப்��ைமையப் 

பயன்ப�த்�தல். 
 

38 �ண்�க்கக்��ய தன்ைம 



இந்த ெபா� வண�க நிபந்தைனகள�ன் ஏேத�ம் வ�திகள் அல்ல� 
நிபந்தைனகள் ஏேத�ம் சட்டம், வ�தி, நிர்வாக ஆைண அல்ல�  
ந�திமன்றத்தின் த�ர்ப்ப�ன் காரணமாக ெசல்�ப�யற்றதாகேவா 
அல்ல� ெசயல்ப�த்த ��யாததாகேவா இ�ந்தால். அல்ல� 
ஒ�ங்��ைற அல்ல� �ய-ஒ�ங்��ைற, நி�வனம் அல்ல� 
அைமப்�, அத்தைகய ெசல்�ப�யாகாத தன்ைம அல்ல� 
ெசயல்ப�த்த ��யாத தன்ைம ேபான்ற வ�தி அல்ல� 
நிபந்தைன�டன் மட்�ேம இைணக்கப்பட்�ள்ள�. ம�த�ள்ள 
வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் ெசல்�ப�யா�ம் தன்ைம 
பாதிக்கப்படா�. ேம�ம் இந்த ெபா� வண�க நிபந்தைனகள் 
அத்தைகய தவறான அல்ல� ெசயல்ப�த்த ��யாத வ�திகள் 
அல்ல� நிபந்தைனகள் இதில் இல்லாத� ேபால் 
ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 

 
39 தைலப்�கள் 

இந்த வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் உள்ள உட்ப��� 
தைலப்�கள் வசதிக்காக    மட்�ேம  மற்�ம்        ெதாடர்�ைடய 
ெசால்லின் ெபா�ைள பாதிக்கா�.   

ெபா� வண�க நிபந்தைனகள்-இைணப்�  

ெபா� வண�க நிபந்தைனகள�ன் ப�வங்க�க்கான இந்த இைணப்� 
வா�க்ைகயாள�க்�ம் வங்கிக்�ம் இைடேய ஒப்�க் ெகாள்ளப்பட்ட 
ெபா� வண�க நிபந்தைனகள�ன் ஒ� ப�தி. வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைள உள்ளடக்கிய��ந்தால் மற்�ம் இந்த இைணப்ப�ன் 
நிபந்தைனகள் ெபா�த்தமானதாக இ�க்�ம். வ�தி�ைறகள் வங்கி 
கிைளகள�ல் கிைடக்�ம். 
 
1. வைரயைறகள் 

1.1 "வங்கி" என்ப� டாய்ச் ேபங்க் ஏஜி மற்�ம் அதன் 
கிைளகைளக் �றிக்�ம். கீழ்கண்டவற்ைற�ம் அ� 
�றிக்�ம், �ழ�க்ேகா ெபா��க்ேகா மாறாக 
இல்லாவ�ட்டால் அதன் அதிகா�கள்,  ஊழியர்கள், 
�கவர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள், ஆேலாசகர்கள், ப�ரதிநிதிகள், 
வா��கள், உள்ளடக்க வழங்�நர்கள் மற்�ம் அத்தைகய 
நபர்கள் அல்ல� நி�வனங்கள், எந்தெவா� 
ேநாக்கத்திற்காக�ம் வங்கி�டன் இைணந்த அல்ல� 
ெதாடர்�ைடயவர்கள், ஏேத�ம் கணக்�கள் ெதாடர்பாக 
அல்ல� ேசைவகைள வழங்�தல் அல்ல�  ேவ� 
ஏேத�ம் வங்கி ெசயல்பா�கள், அல்ல� ஒ� நபைரேயா 
அல்ல� நி�வனத்ைதேயா வங்கிேய வ�லக்கி இ�ந்தால் 
அவர்கைளத் தவ�ர. 

 
1.2 "கட்டணங்கள்" என்ப� அைனத்�க் கட்டணங்கள், 

கட்டணங்கள், வட்�, வங்கியால் வ�திக்கப்ப�ம் ெசல�கள் 
அல்ல� எந்தெவா� கணக்� மற்�ம்/அல்ல� ேசைவகள் 
மற்�ம்/அல்ல� வா�க்ைகயாள�க்கான ேசைவ 
வ�ைய�ம் உள்ளடக்கிய�. 

1.3 "ெதாடர்�ைடய வங்கி" என்ப�, உள்நாட்��ம், எல்ைல 
தாண்�ய அளவ��ம், வங்கிக்� வ��வைடந்� மற்ற 
வங்கிகைள உள்ளடக்கிய�, ஒ� நாஸ்ட்ேரா கணக்ைக 
பராம�த்தல், கடன் வ�கைள ந�ட்�த்தல், வர்த்தக நிதி 
நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வைத எள�தாக்�தல் மற்�ம் 
அ�மதி மற்�ம் ேசக�ப்� நடவ�க்ைககைள ந�ட்�த்தல் 
ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கிய�. 

 



1.4 "வா�க்ைகயாளர்" என்ப� நபர் அல்ல� நபர்(கைள) 
�றிக்கிற�. (A) யா�ைடய ெபய�ல் வங்கிய�ல் கணக்�கள் 
உள்ளன, இப்ேபா�/எதிர்காலத்தில் எப்ேபா� 
ேவண்�மானா�ம் திறக்கலாம் (மாற்றலாம்); (AA) யா�க்� 
ேசைவகள் கிைடக்கின்றன; (AAA) அட்ைடதாரர், 
ெபா�ந்தக்��ய இடங்கள�ல், மற்�ம் �ட்�க் 
கணக்�தாரர்கைளக் �றிக்�ம் ேநாக்கங்க�க்காக, 
தன�த்தன�யாக�ம் �ட்டாக�ம் ஒ�ைம மற்�ம் பன்ைம 
இரண்ைட�ம் உள்ளடக்கிய� "வா�க்ைகயாளர்" என்ற 
வார்த்ைத. வங்கிய�ல் கணக்� ைவத்தி�க்�ம், 
சட்ட�தியான நபர்கள், �ட்டாண்ைம நி�வனம், நபர்கள�ன் 
சங்கம், ஹச்.�.எஃப் (இந்� ப��க்கப்படாத ��ம்பம்), 
நி�வனம், �ட்�ற� சங்கம், அறக்கட்டைள சங்கம் 
அல்ல� அறக்கட்டைள, அர� அல்ல� அரசியல் உட்ப��� 
அல்ல� அதன் ஏெஜன்சி அல்ல� இன்ஸ்ட்�ெமன்ட் 
ஆகியைவ அடங்�ம். வசதிக்காக வா�க்ைகயாளர் என 
ஆண் பாலினத்தில் �றிப்ப�டப்ப�கிற�. 

 
1.5 "ஃெபமா (AAAA)" என்ப� அந்நிய ெசலாவண� ேமலாண்ைம 

சட்டம், 1999. 

 
1.6 "ஃேபார்ஸ் மஜ்�ர்" என்ப� எதிர்பாராத/தற்ெசயலான 

நிகழ்�, த�, ெபா�ட்கள், �யல், ெவ�ப்�கள், நிலந�க்கம் 
அல்ல� கட�ள�ன் ப�ற ெசயல்கள், அரசாங்கத்தின்/பாதி-
அர�/உள்�ர் அதிகாரத்தின் எந்தெவா� ெசயல்கைள�ம் 
உள்ளடக்கிய�, அவற்றின் வங்கி வண�கத்ைத பாதிக்�ம் 
சட்டங்கள், ஆைணகள், கட்டைளகள் மற்�ம் அரசாங்க 
வ�தி�ைறகள்,  உள்நாட்� இைட��கள், ேபார்கள், 
ேபார் ேபான்ற �ழ்நிைலகள், கலவரங்கள் மற்�ம் 
கிளர்ச்சிகள், ெபா� எதி�கள�ன் ெசயல்கள், 
ேவைலநி�த்தங்கள் மற்�ம் �ட்�தல்கள், ேபாக்�வரத்� 
நி�த்தங்கள் அல்ல� மந்தநிைல ஆகியைவ�ம் 
அடங்�ம். 

 
1.7 "இன்டர்ெநட்" என்ப� கண�ன�கள் மற்�ம் ப�ற மின்ன� 

சாதனங்கள�ன் வைலயைமப்ைபக் �றிக்கிற�, அைவ ஒேர 
ேநரத்தில் உலகளாவ�ய ஒள�பரப்�த் திறன், தகவல் 
பரவ�க்கான ஒ� வழி�ைற, �வ�ய�யல் இ�ப்ப�டத்ைதப் 
ெபா�ட்ப�த்தாமல் தன�நபர்க�க்�ம் அவர்கள�ன் 
கண�ன�க�க்�ம் இைடய�லான ஒத்�ைழப்� மற்�ம் 
ெதாடர்�க்கான ஊடகமா�ம். 

 
1.8 "அஞ்சல் �கவ�" என்ப� வங்கிய�ல் பதி�ெசய்யப்பட்ட 

வா�க்ைகயாள�ன் �கவ� (அல்ல� வங்கியால் 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட �ைறய�ல் வா�க்ைகயாளர் வங்கிய�ன் 
பதிேவ�கள�ல் அவ்வப்ேபா� மாற்றப்ப�ம்) இந்த 
�கவ�க்� அைனத்� க�தங்கைள�ம் அ�ப்ப ேவண்�ம்.  

 
1.9 "பதி�ெசய்யப்பட்ட �கவ�" என்ப� வங்கிய�ன் 

கணக்ைகத் திறக்�ம் ேபா� வா�க்ைகயாளர் வங்கிக்� 
வழங்கிய அஞ்சல் �கவ�ையத் தவ�ர ேவ� ஏேத�ம் 
�கவ� மற்�ம் வங்கிய�ன் பதிேவ�கள�ல் அவ்வப்ேபா�, 
வங்கியால் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட �ைறய�ல் மாற்றப்ப�ம் 
�கவ�. 



 
1.10 "ஆர்ப�ஐ" என்றால் இந்திய �சர்வ் வங்கி என்� ெபா�ள். 

 
1.11 "இன்டர்ெநட் ேபங்கிங் ேமாச� காப்ப��" என்ப�, வங்கிய�ன் 

இன்டர்ெநட் ேபங்கிங் வசதி �லம் வா�க்ைகயாளர் 
கணக்கில் ேமாச�யான ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக 
வா�க்ைகயாள�க்� வங்கியால் காப்ப�� வழங்�வதற்கான 
��தல் ேசைவையக் �றிக்கிற�. 

1.12 "ெதாழில்�ட்ப �டக்கம்" என்பதில் கீழ்கண்டைவ 
அடங்�ம், வழக்கமான பராம�ப்� ேதைவகள் காரணமாக 
எ�ம் ஏேத�ம் சிக்கல்கள் மற்�ம் சிரமங்கள், 
அதிகப்ப�யான ேதைவ, மின்சாரம் மற்�ம் மின்சாரத் 
ேதால்வ�கள், கண�ன�ப் ப�ைழகள், நிரலாக்கப் ப�ைழகள், 
ெமன்ெபா�ள் அல்ல� வன்ெபா�ள் ப�ைழகள், கண�ன� 
ெசயலிழப்�, இைணயம் அல்ல� ெநட்ெவார்க் ெசயலிழப்�, 
ெதாைலத்ெதாடர்� வைலயைமப்ப�ல் உள்ள �ைறபா�கள், 
கிைடக்காததால் ஏற்ப�ம் சிக்கல்கள் மற்�ம் சிரமங்கள் 
இைணய இைணப்�, வங்கிய�ன் சர்வர் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாள�ன் கண�ன� ெநட்ெவார்க்�க்� 
இைடேயயான தகவல் ெதாடர்� ப�ரச்சைனகள், வங்கிய�ன் 
சர்வர் அல்ல� இைணயதளத்ைத ��தல், தகவல் 
ெதாடர்� இைணப்�கள் கிைடக்காைம, கண�ன� 
ெமன்ெபா�ள�ன் ஊழல், ேசைவ வழங்�நர்கள�ன் 
உள்கட்டைமப்� மற்�ம் ெதாைலத்ெதாடர்� 
வைலயைமப்ப�ல் ஏற்ப�ம் �ைறபா�கள் மற்�ம் ஏேத�ம் 
காரணமாக எ�ம் மற்ற ெதாழில்�ட்பம் ெதாடர்பான 
�டக்கம்; இயற்ைக ேப�டர், உண�கள், த� மற்�ம் ப�ற 
இயற்ைக ேபரழி�கள், சட்ட�தியான கட்�ப்பா�கள் 
அல்ல� வங்கிய�ன் கட்�ப்பாட்�ற்� அப்பாற்பட்ட ப�ற 
சிக்கல்கள் அல்ல� சிரமங்கள் உட்பட, ஆனால் அைவ 
மட்�ப்ப�த்தப்படாத காரணங்க�க்கள�னால் ஏற்ப�ம் 
ஏேத�ம் சிக்கல்கள் மற்�ம் சிரமங்கள். 

 
1.13 "வ�தி�ைறகள்"  என்ப�  இப்ேபா�  இ�க்�ம் மற்�ம்  

அவ்வப்ேபா� தி�த்தப்ப�ம் வ�தி�ைறகைளக் �றிக்�ம். 
 

 
1.14 "இைணயதளம்" என்றால் வங்கிய�ன் இைணயதளம் என்� 

 ெபா�ள். 

 
2. ஒப்�தல் 

இந்த வ�தி�ைறகைளப் ப�த்�, மதிப்பாய்� ெசய்�, 
��ந்�ெகாண்டதாக வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். ஃெபமா, 
�சர்வ் வங்கிய�ன் வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள் அல்ல� 
அவ்வப்ேபா� தி�த்தப்ப�ம் மற்ற ஒ�ங்��ைற ஆைணயம் 
உள்ள�ட்ட வ�தி�ைறகள் மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய அைனத்� 
சட்டங்க�க்�ம் கட்�ப்ப�வதற்� வா�க்ைகயாளர் 
நிபந்தைனய�ன்றி ஒப்�க்ெகாள்கிறார். வா�க்ைகயாள�க்� 
வழங்கப்ப�ம் கணக்� அல்ல� ேசைவகள் எந்தெவா� �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�க்�ம் எந்த �ழ்நிைலய��ம் 
ஒ�க்கப்படேவா/ப�மாற்றம் ெசய்யேவா ��யா� என்பைத�ம் 
வா�க்ைகயாளரால் மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப�ம் என்பைத�ம் 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

 



3. ெதாடர்�ைடய வங்கி உடன் உள்ள உற�கள் 
�றிப்ப�ட்ட ேசைவகள் அல்ல� வசதிகைள வழங்�வதற்�, 
ெதாடர்� வங்கிகள�ன் ேசைவைய வங்கி பயன்ப�த்தலாம். 
வா�க்ைகயாள�ன் நலைனப் பா�காப்பதில் வங்கி உ�ய 
கவனம் ெச�த்�ம், ஆனால் வங்கிய�ன் எந்தெவா� ெசயலின் 
வ�ைளவாக அல்ல� தவறினால் ஏற்ப�ம் 
இழப்�கள்/ெபா�ப்�கள் மற்�ம்/அல்ல� ெடபாசிட் ெசய்யப்பட்ட 
காேசாைலகைள நிைறேவற்�வதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

 
4. தகவல்கைள ெவள�ப்ப�த்�தல் 

வா�க்ைகயாள�ன் எந்தெவா� தகவைல�ம் எந்தெவா� 
�கவர் நிைலயங்கள், பண�யகங்கள், �ைண நி�வனங்கள், 
நி�வனங்கள், சங்கங்கள், ெப�நி�வன அைமப்�கள் மற்�ம் 
ப�ற நபர்க�க்� எந்த ேநரத்தி�ம் வங்கி ெவள�ப்ப�த்தலாம் 
மற்�ம் பகிரலாம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் க�ைமயான 
நம்ப�க்ைக�டன், தி�ம்பப்ெபற��யாமல் ஒப்�க்ெகாள்கிறார்.  
�ள்ள�ய�யல் ப�ப்பாய்� மற்�ம் கிெர�ட் ஸ்ேகா�ங் 
ஆகியவற்றிற்காக வங்கி தன� தன�ப்பட்ட தகவைல 
கண�ன�ய�ல் ைவத்தி�க்கலாம் மற்�ம் ெசயல்ப�த்தலாம் என்� 
வா�க்ைகயாளர் ேம�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். வங்கி மற்ற 
நி�வனங்க�க்� க�ைமயான நம்ப�க்ைக�டன் 
ெவள�ப்ப�த்தலாம் என்பைத�ம் வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார், அத்தைகய தன�ப்பட்ட தகவல்கள் சில 
காரணங்க�க்காக ேதைவப்படலாம் ஆனால் அைவ மட்�ம் 
அல்ல. (A) ஏேத�ம் ெதாைலத்ெதாடர்� அல்ல� மின்ன� த�ர்� 
வைலயைமப்ப�ல் பங்ேகற்ப�; (AA) சட்ட அல்ல� ஒ�ங்��ைற 
உத்தர�/அறி�ைரக்� இணங்�தல்; (AAA) கிெர�ட் ேரட்�ங் 
ஏெஜன்சிய�ன் கடன் மதிப்ப�ட்�ற்�; (AA) ேமாச� த�ப்� 
ேநாக்கங்க�க்காக ேதைவப்படலாம். 

 
5. வா�க்ைகயாள�ன் ப�ரதிநிதித்�வம் மற்�ம் உத்தரவாதங்கள் 

வா�க்ைகயாளர் கீழ்கண்டவற்றிற்� 
ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்தப்ப�கிறார் மற்�ம் உத்தரவாதம் அள�க்கிறார். 
(A) வா�க்ைகயாள�க்� அதிகாரம் உள்ள� மற்�ம்/அல்ல�  
வ�தி�ைறகைள ஏற்க சட்டப்�ர்வமாக த�தி�ைடயவர் மற்�ம் 
அவ�க்� எந்த இயலாைம, கட்�ப்பா� அல்ல� தைட இல்ைல, 
வ�தி�ைறகள�ன் கீழ் தன� கடைமகைள நிைறேவற்�வைத 
அல்ல� கைடப்ப��ப்பைதத் எ��ம் த�க்கா�; 
(AA) வ�தி�ைறகைள நிைறேவற்�வ� அல்ல� அதில் உள்ள 
எந்தப் ப�தி�ம் ேநர�யாகேவா அல்ல� மைற�கமாகேவா, 
வா�க்ைகயாளர் நிைறேவற்றிய அல்ல� ெகா�த்த ேவ� எந்த 
ஒப்பந்தம் அல்ல� ஆவணத்�டன் �ரண்படவ�ல்ைல; 
(AAA) வா�க்ைகயாள�டன் ெதாடர்�ைடய அல்ல� பாதிக்கக்��ய 
ெபா�ப்�கள் எ��ம் இல்ைல, அைவ தன�த்தன�யாகேவா அல்ல� 
ெமாத்தமாகேவா வங்கிய�ன் வண�கத்திற்�ப் ெபா�ள்; 
(AA) பதி� ெசய்�ம் ேபா� வா�க்ைகயாளர் வங்கிக்� வழங்கிய 
தன�ப்பட்ட தகவல்கள் உண்ைமயாக�ம்  �ல்லியமாக�ம் 
இ�க்�ம், அதன்ப�ன் வழங்கப்ப�ம் மற்ற தகவல்க�ம் 
உண்ைமயாக�ம் �ல்லியமாக�ம் இ�க்�ம்; 
(A) வ�தி�ைறகைள ம��ம் அல்ல� வா�க்ைகயாள�ன் இந்த 
வ�தி�ைறகைள நிைறேவற்�வைதப் பாதிக்கக்��ய 
வா�க்ைகயாள�க்� எதிராக நி�ைவய�ல் உள்ள அல்ல� 
ஏற்படக்��ய சட்ட நடவ�க்ைககள் அல்ல� தைட அல்ல� 
தைட உத்தர�கள் எ��ம் இல்ைல. 



 
6. வங்கிய�ன் ெபா�ப்� வரம்� 

வங்கி தன� வா�க்ைகயாளர்க�க்� பா�காப்பான மற்�ம் 
ப�ைழயற்ற ேசைவகைள சிறந்த �யற்சிய�ன் அ�ப்பைடய�ல் 
வழங்�வதற்� அைனத்� அக்கைறகைள�ம் எ�க்�ம். 
வா�க்ைகயாள�க்ேகா அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்ேகா 
ஏேத�ம் காரணங்க�க்காக வங்கிக்� காரணமானேதா 
இல்ைலேயா, அவற்றிற்� ஏற்ப�ம் ேசதங்கள், இழப்�, த�ங்�, 
ெசல�, ெபா�ப்� மற்�ம் அ� ேபான்றவற்றிற்� வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்கா� அல்ல� ெபா�ப்பாகா�. 
ேமற்�றியவற்றில் பாரபட்சம் இல்லாமல், ப�ன்வ�ம் 
காரணங்களால் ஏற்ப�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� 
வா�க்ைகயாளர் அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�: வா�க்ைகயாள�ன் அறி��த்தல்கள�ன் 
அ�ப்பைடய�ல், உ�ய வ�டா�யற்சி�டன் அல்ல� நியாயமான 
கவன�ப்� �லம் நல்ல நம்ப�க்ைக�டன் வங்கியால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் எந்தெவா� நடவ�க்ைக�ம்; 
வா�க்ைகயாளர் மற்�ம்/அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�ன�ன் ேமாச� 
அல்ல� அலட்சிய நடத்ைத காரணமாகக் �றப்ப�ம் 
கணக்�(கள்) மற்�ம்/அல்ல� ேசைவ(கள்) �லம் நிக�ம் 
அங்கீக�க்கப்படாத மற்�ம் சட்டவ�ேராதமான ப�வர்த்தைனகள்; 
வங்கிய�ன் கண�ன� அைமப்�கள்/ெநட்ெவார்க் அல்ல� தகவல் 
ெதாடர்� ெநட்ெவார்க்கிற்�ள் ஊ��வல் அல்ல� ேஹக்கிங் 
ெசய்தல்; 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கில்(கள�ல்) இ�ப்�ப் பற்றாக்�ைறய�ன் 
காரணமாக வா�க்ைகயாள�ன் எந்த அறி��த்தல்கைள�ம் 
ெசயல்ப�த்தத் தவறிய�; வா�க்ைகயாள�ன் வங்கிக் கணக்ைக 
அ��வதில் ேதால்வ� அல்ல� எந்தெவா� ஃேபார்ஸ் மஜ்�ர் 
நிகழ்� அல்ல� ஏேத�ம் ெதாழில்�ட்பக் ேகாளா�கள் அல்ல� 
வங்கிய�ன் கட்�ப்பாட்�ற்� அப்பாற்பட்ட ேவ� ஏேத�ம் 
காரணங்களால் எந்தெவா� ேசைவைய�ம் ெப�வதில் ேதால்வ�; 
வா�க்ைகயாள�ன் வங்கிக் கணக்� சட்டவ�ேராதமாகப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம்ேபா� அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�னரால் 
சட்டவ�ேராதமாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேசைவகள் �றித்� 
வா�க்ைகயாளர் வங்கிக்�த் ெத�வ�க்கத் தவ�தல்; 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்�கைள இயக்�வதற்� அல்ல� 
ஏேத�ம் ேசைவகைளப் ெப�வதற்� வா�க்ைகயாள�க்� 
வழங்கப்பட்ட எந்தக் �றிப்ேப�கள், அல்ல� ப�ற அைடயாளக் 
�றிகள் அல்ல� ஏேத�ம் அட்ைட அல்ல� ேடாக்கன் 
ஆகியவற்ைற இரகசியமாக�ம் பா�காப்பாக�ம் ைவத்தி�க்கத் 
தவ�தல்; வா�க்ைகயாளரால் தன�ப்பட்ட அல்ல� ஏேத�ம் 
கணக்� அல்ல� ேசைவகள் ெதாடர்பாக தவறான, தவறான 
தகவைல வழங்�வதில் அல்ல� வழங்�வதில் தவ�தல் பணம் 
ெச�த்�வைத நி�த்�வதற்கான வழி�ைறகள் அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் அத்தைகய அறி��த்தல்கள்/ெசயல்படாத� 
அல்ல� அதன் தாமதம்; இந்திய சட்டம் அல்ல� ெவள�நாட்� 
சட்டத்ைத ம��தல்; அல்ல� வா�க்ைகயாளரால் அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் ஒப்�த�டன்/இல்லாத ேவ� எந்த ஒ� 
நபரால் ஏேத�ம் வ�தி�ைறகைள ம��தல். 

வங்கியால் வழங்கப்ப�ம் எந்தெவா� ேசைவைய�ம் 
பயன்ப�த்�வதன் வ�ைளவாக வா�க்ைகயாள�க்� ஏற்ப�ம் 
இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� வங்கி ெபா�ப்ேபற்றால், வங்கி 
ேநர� இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� மட்�ேம ெபா�ப்பா�ம். 
இதில் கீழ்கண்ட நிகழ்�க�ம் அடங்�ம். சாதாரண நிகழ்�கள�ல், 
ேகள்வ�க்��ய �ழ்நிைலகள�ன் வ�ைளவாக நியாயமாக 
எதிர்பார்க்கலாம் மற்�ம் வங்கிய�ன் ெப�ம் அலட்சியத்தால் 



இத்தைகய இழப்� அல்ல� ேசதம் ஏற்பட்டால் மட்�ேம அல்ல� 
ேவண்�ெமன்ேற பணம் ெச�த்தாமல் இ�த்தல் மற்�ம் இ� 
சம்பந்தமாக ஏேத�ம் தற்ெசயலான, மைற�க, ெதாைல�ர, 
ெதாடர்வ�ைள�, சிறப்� இழப்� அல்ல� ேசதங்க�க்� வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

 
7. எதிர்பாராத நிகழ்�கள்/ெதாழில்�ட்ப �டக்கம் 

எதிர்பாராத நிகழ்�கள் அல்ல� ெதாழில்�ட்ப �டக்கம் அல்ல� 
வங்கிய�ன் நியாயமான கட்�ப்பாட்�ற்� அப்பாற்பட்ட ஏேத�ம் 
காரணங்க�க்காக வங்கி இதில் உள்ள எதிர்மாறான எைத�ம் 
தாங்காமல், இங்�ள்ள எந்தெவா� அல்ல� அைனத்� 
கடைமகைள�ம் நிைறேவற்�வதில் இ�ந்� த�க்கப்பட்டால் 
அல்ல� ேவ� எந்த காரணத்திற்காக�ம் இங்� எ��ம் 
ெபா�ந்தா�. 

 
8. இழப்ப�� 

வங்கி மற்�ம் பண�யாளர் �கவர்கள், ஆேலாசகர்கள், 
ஒப்பந்ததாரர்கள், உள்ளடக்க வழங்�நர்கள் அல்ல� ஆேலாசகர்கள், 
ஒப்பந்ததாரர்கள், உள்ளடக்க வழங்�நர்கள் அல்ல� அைனத்� 
நடவ�க்ைகக�க்�ம் பாதிப்ப�ல்லாத வங்கிய�ன் ப�ரதிநிதிகள், 
உ�ைம ேகா�க்ைககள், ெபா�ப்�கள், ேகா�க்ைககள், 
நடவ�க்ைககள், இழப்�கள், ேசதங்கள், ெசல�கள், நியாயமான 
வழக்கறிஞர்கள�ன் கட்டணங்கள் உட்பட கட்டணங்கள் மற்�ம் 
ெசல�கள் ந�திமன்றம்/த�ர்ப்� அைமப்� ெசல�கள் எ�வாக 
இ�ந்தா�ம், இதன் வ�ைளவாக அல்ல� காரணத்தால் அல்ல� 
அதன் வ�ைளவாக வங்கி எந்த ேநரத்தி�ம் சந்திக்கலாம், 
தாங்கலாம், பாதிக்கப்படலாம் என அைனத்திற்�ம் 
வா�க்ைகயாளார் இழப்ப�� ெகா�க்க சம்மதிக்கிறார். ேம�ம், 
கீழ்கண்டவற்றிற்�ம் வா�க்ைகயாளர் ெபா�ப்பாகிறார். (A) 
வா�க்ைகயாள�ன் ப�ரதிநிதித்�வங்கள் மற்�ம் 
உத்தரவாதங்கைள ம��தல்; (AA) வா�க்ைகயாளரால் அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் அ�மதி�டன்/இல்லாத ேவ� எந்த நபரா�ம் 
கணக்� மற்�ம்/அல்ல� ேசைவகைள �ைறயற்ற �ைறய�ல் 
பயன்ப�த்�தல்; அல்ல� (AAA) வா�க்ைகயாளரால் அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் அ�மதி�டன்/இல்லாத ேவ� நபர்களால், 
வ�தி�ைறகள�ன் ஏேத�ம் வ�திகள் அல்ல� வங்கி�டனான 
ேவ� ஏேத�ம் ஒப்பந்தம் அல்ல�, (AA) வா�க்ைகயாள�ன் 
ெசயல்கள் அல்ல� �ைறபா�கள் காரணமாக வா�க்ைகயாளரால் 
வழங்கப்பட்ட எந்தெவா� அறி��த்தலின் ம��ம் 
நல்ெலண்ணத்�டன் வங்கி நடவ�க்ைக எ�ப்ப� அல்ல� எ�க்க 
ம�ப்ப� அல்ல� தவ�ர்ப்ப�, உட்பட ஆனால் அைவ மட்�ம் 
வரம்�கள் இல்ைல: (A) அவர்/அதன் கட�ச்ெசாற்கள் �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�க்�த் ெத��ம் அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�னர் 
அங்கீக�க்கப்படாத அல்ல� சட்டவ�ேராதமான 
ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக   அவ�ைடய/அதன் 
கட�ச்ெசாற்கைளப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, அவர்/அதன்/அதன் 
கட�ச்ெசாற்கள்  சந்ேதகப்ப�ம்ேபா� அல்ல� வங்கிக்�த் 
ெத�வ�க்க/ெத�வ�க்கத் தவ�தல்; (A) �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�டமி�ந்� கட�ச்ெசாற்கைள ரகசியமாக ைவத்� 
பா�காப்பதில் ேதால்வ�; (A) அவ�ைடய/அதன் தன�ப்பட்ட தகவல் 
அல்ல� கணக்�த் தகவல்கள�ல் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் 
ஏற்பட்டால் வங்கிக்�த் ெத�வ�க்கத் தவறிய�; (A) 
வா�க்ைகயாள�ன் கட�ச்ெசாற்கைளப் பயன்ப�த்தி வங்கிய�ன் 
கண�ன� அைமப்�/ெநட்ெவார்க் மற்�ம்/அல்ல� தர�கைள 
அங்கீக�க்கப்படாத அல்ல� சட்டவ�ேராதமாக அ��தல்; (A) 
சட்டத்திற்� இணங்கத் தவ�தல்; (A) வங்கியால் வழங்கப்பட்ட 



பயன்பாட்� வழிகாட்�தல்க�க்� இணங்கத் தவறிய�; 
ெதாடர்�ைடய ேநரத்தில் ெபா�ந்தக்��ய கணக்�கள் அல்ல� 
ேசைவகள் ெதாடர்பாக; (A) இந்த வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
வங்கிக்�ம் வா�க்ைகயாள�க்�ம் இைடய�லான எந்த 
ஒப்பந்தத்திற்�ம் இணங்கத் தவறிய�. 

 
9. ெபா�ந்தக்��ய / ஆ�ம் சட்டம் 

வங்கிய�ன் இந்த வ�தி�ைறகள், கணக்�கள்/ேசைவகள் மற்�ம் 
கடைமகள் நிர்வகிக்கப்ப�ம் மற்�ம் அவ்வப்ேபா� �சர்வ் 
வங்கியால் வழங்கப்ப�ம் சட்டங்கள் மற்�ம் 
வழிகாட்�தல்க�க்� உட்பட்டதாக இ�க்�ம். இந்தியாைவத் 
தவ�ர ேவ� எந்த நாட்�ன் சட்டங்க�க்�ம் இணங்காததற்� 
ேநர�யாகேவா அல்ல� மைற�கமாகேவா எந்தப் 
ெபா�ப்ைப�ம் வங்கி ஏற்கா�. இந்தியாைவத் தவ�ர ேவெறா� 
நாட்�ல் கணக்� அல்ல� ேசைவகைள இைணயம் அல்ல� 
ெதாைலேபசி அல்ல� ெமாைபல் �லம் அ�கலாம் என்ற 
உண்ைமதான். இ�, ப�ற நாட்�ன் சட்டங்கள் இந்த வ�தி�ைறகள் 
மற்�ம்/அல்ல� வா�க்ைகயாள�ன் கணக்�கள�ன் 
ெசயல்பா�கைள நிர்வகிக்கின்றன என்பைதக் �றிக்�ம் 
வைகய�ல் வ�ளக்கப்படக்�டா�. 
 

10.  சட்டம் / ெமாழி�டன் இணங்�தல் 
வா�க்ைகயாளர் தன�யாகேவா அல்ல� சட்டப்�ர்வமாக 
அங்கீக�க்கப்பட்ட ப�ரதிநிதி/கள் �லமாகேவா,வங்கி கணக்ைகத் 
திறக்க�ம் இயக்க�ம் அல்ல� ேசைவையப் ெபற�ம் 
சட்டத்தால் த�தி�ம் உள்ளவராக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 
வா�க்ைகயாள�ன் த�திய�ன்ைம அல்ல� இயலாைமய�ன் 
காரணமாக ஏற்ப�ம் ஏேத�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� 
வா�க்ைகயாள�க்ேகா அல்ல� எந்தெவா� �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�க்ேகா வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�. 
இந்தியாவ�ேலா அல்ல� ெவள�நாட்�ேலா தங்கள் கணக்�கள் 
அல்ல� ேசைவகள் �லம் அவர்கள் ேமற்ெகாள்�ம் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் ஏேத�ம் ஒன்�க்�ப் ெபா�ந்தக்��ய 
எந்தெவா� சட்டத்ைத�ம் அவர் அறிந்தி�க்கிறார் என்பைத�ம் 
அதற்� இணங்�வார் என்பைத�ம் வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார்.  வா�க்ைகயாளர் ெசய்�ம் சட்ட ம�ற�க்� 
வங்கி எந்தெவா� �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்�ம் ெபா�ப்பாகா� 
அல்ல� உட்படா�. 
நில�ம் ெமாழி ஆங்கிலம் ஆ�ம். 
 

11. ந�வர் த�ர்மானம் 
வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் சட்டம், 1993,ன் கீழ் 
நி�வப்பட்ட கடன்கள் ம�ட்�த் த�ர்ப்பாயத்தின் அதிகார 
வரம்ப�ற்�ள் ேவ�பா�கள் வராவ�ட்டால், கீேழ 
�றிப்ப�ட்�ள்ளப� மத்தியஸ்தத்தின் த�ர்�, இந்த வ�ஷயத்தில் 
த�ர்ப்பாயத்திற்� அதிகார வரம்� இ�க்�ம். 
வ�தி�ைறகள் அல்ல� வங்கி�டனான ேவ� ஏேத�ம் 
உடன்ப�க்ைக ெதாடர்பாக எ�ம் அைனத்� ேவ�பா�கைள�ம் 
த�ர்ப்பதற்கான அைனத்� �யற்சிகைள�ம் எல்லா ேநரங்கள��ம் 
அவர் ேமற்ெகாள்வார் என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். வங்கி�டனான கலந்�ைரயாடலின் �லம் 
ேதால்வ��ற்றால்  அ� ந�வர்  �லம், அதாவ�  வங்கி 
நியமிக்கப்ப�ம் ஒ� தன� ந�வரால் �லம் மட்�ேம த�ர்க்கப்பட  
ேவண்�ம் என்� வைரய�க்கிற�. 
ந�வராக  ெசயற்ப�வதற்காக நியமிக்கப்பட்�ள்ள 
ஆெளா�வ�ன் மரணம், ம�ப்�, �றக்கண�ப்�, இயலாைம  



என்பவற்றின் ேபா�, வங்கியான� ேவெறா� தன�யான ந�வைர 
நியமிக்�ம். 
மத்தியஸ்தம் மற்�ம் சமரசச் சட்டம், 1996 இன் வ�திகள�ன்ப� 
மத்தியஸ்தம் நடத்தப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் ஆங்கிலத்தில் 
நடத்தப்பட ேவண்�ம். மத்தியஸ்தம் ெசய்�ம் இடம் �ம்ைப, 
இந்தியாவாக இ�க்�ம். வா�க்ைகயாளர், இடத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அத்தைகய நடவ�க்ைகக�க்� ஏேத�ம் 
ஆட்ேசபைனையத் தள்�ப� ெசய்கிறார். இந்த 
உடன்ப�க்ைகய�ன் ேமற்�றிப்ப�ட்ட ஏற்பா�கள் 
எவ்வாறி�ப்ப��ம், வா�க்ைகயாளர் இந்த உடன்ப�க்ைகய�ன் 
ஏற்பா�கைள ஏேத�ம் ம�றல் அல்ல� பய��த்�தல் / 
அச்��த்தப்ப�தல் ேபான்றவற்றில் ஈ�பட்டால், வங்கி ஏைனய 
அைனத்� த�ர்�க�க்�ம் ேமல், தைட ஆைண ெப�ம். 
எதைன�ம், மத்தியஸ்தத்தின் உதவ�ய�ன்றித் த�க்�ம் 
தைட�த்தர�க்� உ�த்�ைடயதா�ம்.  
எந்தெவா� ம�றல் அல்ல� வ�தி�ைறகைள ம��தல் அல்ல� 
வங்கிய�ன்  எந்தெவா� ஒப்பந்த ம�றல்  வா�க்ைகயாள�ன் 
அங்கீக�க்கப்பட்ட ப�ரதிநிதிகள் ஊழியர்கள் அல்ல� 
அவர்க�க்�ம் வா�க்ைகயாள�க்�ம் இைடய�லான அந்தந்த 
ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட்டால், வா�க்ைகயாளர் 'அத்தைகய 
�ைறய�ல் வங்கி�டன் ஒத்�ைழப்பார் அைனத்� சட்ட 
த�ர்�கைள�ம் ப�ன்ெதாடர்வ� உட்பட இத்தைகய ம�றைலக் 
கட்�ப்ப�த்த ேவண்�ய��க்கலாம். 
ேமற்�றியவற்றிற்� எந்தவ�த பாரபட்ச�ம் இல்லாமல், 
வங்கிய�ன் கணக்� ெதாடங்கப்பட்ட கிைள அைமந்�ள்ள 
நகரத்தின் ந�திமன்றங்கள், வ�தி�ைறகள் ெதாடர்பான எந்தெவா� 
சர்ச்ைசைய�ம் த�ர்ப்பதற்கான ப�ரத்ேயக அதிகார வரம்ைபக் 
ெகாண்��க்�ம். 
ேமற்�றியைவகள் இ�ந்தேபாதி�ம், இந்தியாவ�ற்�ள் அல்ல� 
ெவள�ய�ல் இ�ந்தா�ம், அதிகார வரம்ைபக் ெகாண்ட 
எந்தெவா� த�திவாய்ந்த ந�திமன்றத்திேலா அல்ல� ந�தி 
��வ�ேலா ேகா�க்ைகையக் ெகாண்�வர/ தாக்கல் ெசய்ய 
வங்கிக்� உ�ைம உண்�. 

12. பதி�கைள பராம�த்தல் மற்�ம் பா�காத்தல் 
வங்கியான� அதன் ெசாந்த வ��ப்பம் மற்�ம் உளத்ேதர்வ�ன் 
ப�, வங்கி ெபா�த்தமாக க�திேயா  அல்ல� சட்டத்திற்� 
கட்�பட்ேடா, வங்கி கணக்�கள் அல்ல� ேசைவகள் ெதாடர்பான 
ப�வர்த்தைனய�ன் பதி�கைள பராம�க்க அல்ல� அழிக்க 
உ�ைம ெகாண்�ள்ள�. 
அதன் ெசல்�ப� தன்ைம மற்�ம் ச�யான தன்ைமைய 
வா�க்ைகயாளர் ேகள்வ� ேகட்க ��யா�. வங்கி மற்�ம் 
வா�க்ைகயாள�ன் பதிேவ�க�க்� இைடய�ல் �ரண்பட்டால், 
வங்கிய�ன் பதி�கள் உ�தியானதாக�ம் ��வானதாக�ம் 
இ�க்�ம். 
 

13. �லத்தில் வ� வ�லக்� (AAAA) 
வ�மான வ�ச் சட்டம், 1961 இன் கீழ் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட மற்�ம் 
அவ்வப்ேபா� தி�த்தப்பட்ட வட்� வ�மானத்தின் ம�� வ� 
வ�லிக்கப்ப�ம். ேவ�வ�தமாகக் �றிப்ப�டப்பட்டால் தவ�ர , AAA  
சான்றிதழான�, அந்த ஆண்�ற்கான அைனத்� 
ைவப்�த்ெதாைகக�க்�ம் ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட அைனத்� 
வட்� சம்பாதிப்�கள்/பணம் ெச�த்�தல்கைள உள்ளடக்கிய 
வ�டாந்திர அ�ப்பைடய�ல் வங்கியால் வழங்கப்படலாம்.  
தவைண ைவப்� ப�வத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ெதாைக,வ�, 
ப��த்தம் ெசய்�ம் வ�கள் அல்ல� ம�ட்ப�ன் கணக்கில் ஏேத�ம் 
வ�லக்�க�க்காக மாற்றியைமக்கப்படவ�ல்ைல.எனேவ 



அத்தைகய ப�வத்தின்  ேப�ல் �றிப்ப�டப்பட்ட ெதாைகைய 
வங்கி  ெச�த்�வதற்� எத்தைகய கடப்பா�ம் இல்ைல.   
வா�க்ைகயாளர் ப�வம் எண்.15(எச்)/ெபா�த்தமான வ�மான 
வ� வ�லக்� சான்றிதைழ வங்கிக்� வழங்காத 
பட்சத்தில்,ெபா�ந்தக்��ய இடெமல்லாம், வட்�க்� 
ெபா�ந்தக்��ய AAA உடன் உள்ள ெதாைகைய அந்த தவைண 
ைவப்� அல்ல� ப�ற ைவப்�த்ெதாைககள் அல்ல� 
நைட�ைறய�ல் உள்ள/எதிர்காலத்தில் �வங்கப்ப�ம் வங்கிக் 
கணக்�(கள்) இல் இ�ந்� வங்கி வ�லித்� ெகாள்ளலாம் என 
வா�க்ைகயாளர் அங்கீக�க்கிறார்.  
�ட்�க் தவைண ைவப்�கள�ல், வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தில் 
�தலில் ேதான்�ம் �ட்�க் கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் ம�� AAA 
இன் நிகழ்� இ�க்�ம். வ�லிக்கப்பட ேவண்�ய வ�ய�ன் 
ெதாைக,வட்� ெதாகத்ைய வ�ட �ைறவாக 
இ�ந்தால்,வா�க்ைகயாள�ன் மற்ெறா� கணக்� 
மற்�ம்/அல்ல� ெடர்ம் ெடபாசிட்�ன் அசலில் இ�ந்� அைதத் 
தி�ம்பப் ெபற வங்கிக்� உ�ைம உண்�. அத்தைகய 
�ன்�ட்�ய பணப்ப�மாற்றத்தால் ஏற்ப�ம் இழப்�க�க்� எந்தப் 
ெபா�ப்�ம் இல்லாமல், �ன்�ட்�ேய அைத �றித்�க் ெகாள்ள 
வங்கிக்�ம் உ�ைம உண்�. 
 

14. மற்றைவ : 
இந்த உடன்ப�க்ைகய�ன் எந்த வ�திகைள�ம் நிைறேவற்�வதற்� 
ஏெஜன்ட்கள், ஆேலாசகர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள், உள்ளடக்க 
வழங்�நர்கள் அல்ல� ப�ரதிநிதிகைள வங்கி �ைண ஒப்பந்தம் 
ெசய்� பண�யமர்த்தலாம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார்.  
அத்தைகய நபர்கள�ன் கவனக்�ைறவான அல்ல� ேமாச�யான 
ெசயல்க�க்� அல்ல� அவர்கள�ன் அதிகார வரம்ப�ற்� 
ெவள�ேய ெசய்யப்ப�ம் எந்தெவா� ெசயல்க�க்�ம் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. இந்த வ�தி�ைறகள�ல் ெவள�ப்பைடயாக 
வழங்கப்பட்�ள்ளைத தவ�ர, உ�ைம ெச�த்த தாமதம், உ�ைம 
ெச�த்த தவ�தல், உ�ைம ெச�த்த ம�த்தல் ஆகியைவ வங்கி 
ஏேத�ம் உ�ைம, ப�காரம் அல்ல� அதிகாரத்ைத 
உ�ைமவ��ப்� ெசய்ய ைவக்�ம். 
வா�க்ைகயாளர்கள�ல் ஒ�வ�க்� எதிராக வ�தி�ைறகள�ன் 
ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�திகள் 
ெசயல்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், மற்ற வா�க்ைகயாளர்க�க்� 
எதிராக அந்த வ�திய�ன் அமலாக்கத்ைத இ� எந்த வைகய��ம் 
பாதிக்கா�.  
வங்கி தன� ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் தற்காலிக 
அ�ப்பைடய�ல் அல்ல� ஒ� சிறப்� வழக்காக மட்�ம் 
வ�தி�ைறகள�ன் வ�திகள�ல் ஏேத�ம் ஒன்ைறத் தள்�ப� 
ெசய்யேவா அல்ல� தளர்த்தேவா ��� ெசய்யலாம், ேம�ம் 
இ� ேவ� எந்த ேநரத்தி�ம் கண்�ப்பாக அந்த ஏற்பாட்ைடச் 
ெசயல்ப�த்�வதற்கான வங்கிய�ன் உ�ைமையப் பாதிக்கா�. 
இந்த வ�தி�ைறகள�ன் எந்தெவா� ெபா�ந்தக்��ய சட்டத்ைத 
ம��வதாகக் க�தப்பட்டால் அல்ல� ஏேத�ம் காரணத்திற்காக 
த�தி வாய்ந்த அதிகார வரம்�ைடய ந�திமன்றம் இந்த 
வ�தி�ைறகள் அல்ல� அதன் ப�திய�ன் ஏேத�ம் வ�திைய 
ெசயல்ப�த்த ��யாததாகக் கண்டறிந்தால்,கண்டறிந்தால், அந்த 
வ�தி�ைற ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் இந்த வ�தி�ைறகள�ன் 
உள்ேநாக்கத்ைத ெசயல்ப�த்�ம் வைகய�ல் அதிகபட்சமாக 
அ�மதிக்கப்ப�கிற�, ேம�ம் இந்த வ�தி�ைறகள�ன் 
எஞ்சியைவ �� பலத்தி�ம் நைட�ைறய��ம் ெதாட�ம்.  
எந்தெவா� உ�ைமேகாரல்/கள், ஏேத�ம் அல்ல� அைனத்� 



ேசைவக�ம் சாத்தியமற்றைவ அல்ல� ஏற்�க்ெகாள்ள 
��யாத இடர்க�க்� வாய்ப்�கள் இ�ப்பதாகக் கண்டறிந்தால், 
அவற்ைறத் தி�த்தேவா, மாற்றேவா அல்ல� தி�ம்பப் ெபறேவா 
வங்கிக்� உ�ைம உள்ள�. 
 

கணக்�கைள நடத்�வதற்கான வ�திகள் 
 
கணக்ைகத் ெதாடங்�தல் மற்�ம் பராம�த்தல் மற்�ம் 
கணக்�கைள நடத்�வதற்கான ேசைவகைளப் ெப�தல் 
ஆகியைவ இந்திய �சர்வ் வங்கி அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் 
அதிகாரத்தால் அவ்வப்ேபா� அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� 
தி�த்தப்பட்ட ப�ன்வ�ம் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
மற்�ம் வங்கிய�ன் ெபா� வண�க நிபந்தைனக�க்� உட்பட்ட� 
என்பைத வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் இ�ந்தால், கணக்�கைள 
நடத்�வதற்கான இந்த வ�திகள் ெபா�த்தமானதாக இ�க்�ம். 
 

1. வ�ளக்கம்: 
வ�தி�ைறகள�ல், அைனத்� ெப�ய எ�த்�க்கள் மற்�ம் 
ெசாற்ெறாடர்கள் ேவ�வ�தமாகக் �றிப்ப�டப்படாவ�ட்டால், 
இங்ேக �றிப்ப�டப்பட்ட ெபா�ைளக் ெகாண்��க்�ம். இந்த 
வைரயைறக�க்� அப்பால், வங்கிய�ன் ெபா� வண�க 
நிபந்தைனகள�ன் வைரயைறகள் ெபா�ந்�ம்: 
 

1.1 " வங்கி கணக்�" என்ப� நைட�ைறய�ல் உள்ள,�திய 
மற்�ம் எதிர்கால (மாற்றப்பட்ட அல்ல� தி�த்தப்பட்ட 
ப�வங்கள் உட்பட ஆனால் அைவ மட்�ம் அல்ல) 
கணக்�(கள்), (வழக்கமான வங்கி மற்�ம் எந்த 
வைகயான வங்கி அல்ல� நிதி உற�ம் உட்பட ஆனால் 
வைரய�க்கப்படாத எந்த வ�வத்தி�ம்) வங்கிய�ல் 
நடத்தப்பட்ட, இயக்கப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� ஒற்ைற 
மற்�ம்/அல்ல� �ட்டாக ப�வர்த்தைன ெசய்தல். 
 

1.2 "மாற்� ேசனல்கள்" (என��ம் கட்�ப்ப�த்தப்படவ�ல்ைல) 
ஏ�எம்கைள உள்ளடக்கிய�; ெதாைலேபசி (ெதாைலநகல் 
உட்பட); இைணயதளம்; ப�ஓஎஸ். 

 

1.3 "அங்கீக�க்கப்பட்ட ைகெயாப்பமிட்டவர்" என்ப� தன�நபர் 
அல்லாத வா�க்ைகயாளர்களால் வழங்கப்பட்ட 
அதிகாரங்கள�ன்ப� மற்�ம்/அல்ல� ெபா�ந்தக்��ய 
சட்டங்கள�ன்ப�, கணக்�கள்/அ�கல் ேசைவகைள 
இயக்க தன�ப்பட்ட வா�க்ைகயாளர்களால் 
ெவள�ப்பைடயாக அங்கீக�க்கப்பட்ட ஒ� நபர். 

  

1.4  "வங்கி வ���ைற" என்ப� அைனத்� 
ஞாய�ற்�க்கிழைம, ேதசிய வ���ைற , மாற்� 
�ைறயாவணங்கள் சட்டம் ,1881 , ப� 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ெபா� வ���ைறகள் 
ஆ�ம்,வ���ைறகள் மற்�ம் ெபா� வ���ைறகள், 1881, 
வங்கி அல்ல� அதன் கிைளகள் அந்த நாட்கள�ல் 
திறந்தி�ந்தா�ம் �ட. 

 

1.5 "சிஐ�" என்றால் வா�க்ைகயாளர் அைடயாள எண். 
 

1.6 AAAAA" என்ப� இந்திய அந்நிய ெசலாவண� �லர்கள் 



சங்கம். 
 

1.7 "AAA" என்ப� இந்திய அர�. 
 

1.8 "வாசற்ப� வங்கிச் ேசைவகள்- பண வ�நிேயாகச் ேசைவ, 
ெராக்கப் ப�க்-அப், காேசாைல மற்�ம் ஆவணங்கள் ப�க்-
அப்/ெடலிவ�, அந்நியச் ெசலாவண� வ�நிேயாகம்/ப�க்-அப் 
அல்ல� வங்கி அதன் ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் 
வழங்கப்ப�ம் ப�ற ேசைவகைள உள்ளடக்கிய�. 

 

1.9 "�ட்� கணக்�" என்ப� ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட 
தன�ப்பட்ட வா�க்ைகயாளர்கள�ன் கணக்�. 

 

1.10 இைணய வங்கி ேசைவ  என்ப�, பல்ேவ� 
ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்� அல்ல� 
இைணயம் �லம் தகவல்கைளப் ெப�வதற்�, வங்கி 
தன� ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் வழங்�ம் 
வசதிகைளக் �றிக்கிற�. 
 

1.11 என்ஆர்ஐ. 1999, மற்�ம்/அல்ல� AAA மற்�ம்/அல்ல� AAA 
ஆல் உ�வாக்கப்பட்ட ெதாடர்�ைடய வ�திகள் மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறகள்அந்நியச் ெசலாவண� ேமலாண்ைமச் 
சட்டத்தின் கீழ் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளப�, சட்டங்கள�ன் 
கீழ்  வைரய�க்கப்பட்ட ெவள�நாட்� நி�வன அைமப்� 

 
 

1.12 AAA என்ப� 1999  வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள். 
அந்நியச் ெசலாவண� ேமலாண்ைமச் சட்டத்தின் கீழ் 
மற்�ம்/அல்ல� இந்திய அர�  மற்�ம்/அல்ல� AAA ஆல் 
உ�வாக்கப்பட்ட ெதாடர்�ைடய சட்டங்கள�ன் கீழ்  
வைரய�க்கப்பட்ட ெவள�நாட்� நி�வன அைமப்� 

 

1.13 ெசயற்பாட்� கட்டைள என்ப� வங்கிய�ல் கணக்ைகத் 
திறக்�ம் ேபா� வா�க்ைகயாளரால் �றிப்ப�டப்ப�ம் 
கணக்ைகப் பயன்ப�த்�ம் �ைற மற்�ம் வங்கியால் 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட �ைறய�ல் வா�க்ைகயாளர் 
அவ்வப்ேபா� மாற்�ம் �ைற. 

 

1.14 கட�ச்ெசால் என்ப�, வா�க்ைகயாள�க்� வங்கியால் 
ஒ�க்கப்பட்ட மற்�ம்/அல்ல� வா�க்ைகயாளரால் 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட மற்�ம்/அல்ல� வா�க்ைகயாளரால் 
அவர� வ��ப்பப்ப� மாற்றப்பட்ட, மாற்� ேசனல்கள் 
�லம் ேசைவகள் �றிப்பாக இைணய வங்கி �லம் 
கணக்ைக இயக்�வதற்� மற்�ம்/அல்ல� ெப�வதற்�, 
ேதாராயமாக உ�வாக்கப்பட்ட ரகசிய மற்�ம் ரகசியக் 
�றிய�ட்ைட உள்ளடக்கிய�. 

 

1.15 பணம் ெச�த்�ம் வழி�ைறகள் என்ப� 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கிலி�ந்� ,வங்கிய�ல் உள்ள 
மற்ெறா� வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கிற்� அல்ல�  
ேவ� வங்கிய�ேலா அல்ல� ஒ� வண�க 
நி�வனத்திற்ேகா நிதிைய மாற்�வதற்� 
வா�க்ைகயாளரால் வழங்கப்ப�ம் அறி��த்தல்கள் 
ஆ�ம் 

 



1.16 தன�ப்பட்ட அைடயாள எண் (ப�ன் எண்)" என்ப�, 
வா�க்ைகயாள�க்� வங்கியால் ஒ�க்கப்பட்ட 
மற்�ம்/அல்ல� வா�க்ைகயாளரால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 
மற்�ம்/அல்ல� வா�க்ைகயாளரால் அவர� வ��ப்பப்ப� 
மாற்றப்பட்ட, மற்�ம்/அல்ல�  மாற்� ேசனல்கள் �லம் 
�றிப்ப�ட்ட ேசைவகைளப் ெபற, கணக்ைக 
இயக்�வதற்காக  ேதாராயமாக உ�வாக்கப்பட்ட ரகசிய 
மற்�ம் ரகசியக் �றிய�ட்ைட உள்ளடக்கிய�. 

 

1.17 ப�ேயா- என்ப� 1999, அந்நியச் ெசலாவண� ேமலாண்ைம 
சட்டம்,  மற்�ம்/அல்ல� இந்திய அர�  மற்�ம்/அல்ல� 
AAA ஆல் உ�வாக்கப்பட்ட ெதாடர்�ைடய வ�திகள் மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறகள்   கீழ் வைரய�க்கப்பட்�ள்ள இந்திய 
வம்சாவள�ையச் ேசர்ந்த நபர் என்� ெபா�ள்ப�ம் 

 

1.18 சம்பளக் கணக்� என்ப� வா�க்ைகயாள�ன் ெபயரால், 
வங்கி அந்த வைகய�ல் ஒ� ஏற்பாட்ைடக் ெகாண்ட ஒ� 
நி�வனத்�டன் ("�தலாள�") ேவைலய�ன் காரணமாகத் 
ெதாடங்கப்பட்ட கணக்�. 

 

1.19 பா�காப்பான அஞ்சல் என்ப� வங்கிய�ன் 
இைணயதளத்தில் உள்�ைழந்த ப�ற� இைணய வங்கிச் 
ேசைவையப் ெப�ம் வா�க்ைகயாளர்க�க்�க் 
கிைடக்�ம் மின்னஞ்சல் வசதி. 

 

1.20 ேசைவகள�ல் மாற்� வழிகள் �லம்  ெப�ம் ேசைவகள் 
அடங்�ம்; வ �ட்� வாசல் வங்கி ேசைவகள்; �ராப் 
பாக்ஸ் ேசைவ அல்ல� வங்கியால் அதன் ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல், அதன் அைனத்� அல்ல� சில 
வா�க்ைகயாளர்க�க்�ம் 

  

1.21 ��ைமயாகேவா அல்ல� ப�தியாகேவா அவ்வப்ேபா�  
வழங்கப்ப�ம் ேவ� ஏேத�ம் ேசைவகள் மாற்� வழிகள் 
�லம் ேசைவகள் என்ப�, பல்ேவ� ப�வர்த்தைனகைள 
ேமற்ெகாள்வதற்� அல்ல� ெப�வதற்�, ெதாைலேபசி 
வங்கி, இைணய வங்கி, �ேளாபல் ெடப�ட் கார்� மற்�ம் 
ஏ�எம் ெநட்ெவார்க் உள்ள�ட்ட மாற்� ேசனல்கள் �லம் 
வங்கி வழங்�ம் வசதிகள் அல்ல� ேசைவகள் ஆ�ம். 

 

1.22 நிைலயான வழி�ைறகள் என்ப� வா�க்ைகயாளர் 
�றிப்ப�ட்ட கால இைடெவள�ய�ல் அல்ல� 
வா�க்ைகயாளரால் �றிப்ப�டப்பட்ட நிகழ்வ�ன் ேபா� 
எதிர்காலத் ேததிகள�ல் ெசயல்ப�த்தப்பட ேவண்�ய, 
�றிப்ப�ட்ட �ைறய�ல் வங்கிக்� வா�க்ைகயாளரால் 
வழங்கப்ப�ம் ெடப�ட் அறி��த்தல்கள் ஆ�ம். 

 

1.23 பயனர்ெபயர் அல்ல� பயனர் 10 என்ப� கணக்ைக 
இயக்�வதற்� மற்�ம்/அல்ல� �றிப்ப�ட்ட இைணய 
வங்கிச் ேசைவையப் ெப�வதற்� வா�க்ைகயாள�க்� 
வங்கியால் ஒ�க்கப்பட்ட �றிய�ட்ைட உள்ளடக்கிய�. 

 

1.24 ேவைல நாட்கள் என்ப� வங்கி வ���ைற அல்லாத 
நாட்கள். 

 

2. மதிப்� இறக்கம் 



எந்த ேநரத்தி�ம் வா�க்ைகயாள�க்� அள�த்த சிறப்� 
உ�ைம/தன�யார் வங்கி அந்தஸ்ைத, வங்கியால் அவ்வப்ேபா� 
வைரய�க்கப்பட்� ெத�வ�க்கப்ப�கிற சராச� காலாண்� 
இ�ப்�த் ேதைவைய �ர்த்தி ெசய்ய ��யவ�ல்ைல என்றால், 
அதில் இ�ந்� ேவ� நிைலக்�த் தரமிறக்க வங்கிக்� 
இதன்�லம் அங்கீகாரம் அள�க்கிறார்.  
அவ்வாறான நிைலய�ல், வா�க்ைகயாளர் வங்கிக்� ப�ன்வ�ம் 
அங்கீகாரம் அள�க்கிறார்: (A) அவர� கணக்கின் ேசமிப்�க் 
கணக்கின் மா�பாட்ைட மாற்ற�ம், இதற்� ெவவ்ேவ� சராச� 
காலாண்� இ�ப்� ேதைவப்படலாம் மற்�ம் ேவ�பட்ட கட்டண 
அட்டவைணையப் பயன்ப�த்தலாம். (AA) வங்கியால் 
வைரய�க்கப்பட்�ள்ளப�, "தன�யார் வங்கி" கணக்� 
ைவத்தி�ப்பவராக அவ�க்� இ�க்�ம் அைனத்� 
ச�ைககைள�ம் அவ்வப்ேபா� நி�த்த�ம். 
வா�க்ைகயாள�டம் இ�ந்� ேம�ம் எந்தெவா� 
வாய்ெமாழி/எ�த்� ஒப்�தைல�ம் ெபறாம�ம், அவ�க்� 
எந்தவ�த �ன் தகவல்ெதாடர்ைப�ம் அ�ப்பாம�ம், ேமேல 
�றிப்ப�ட்�ள்ள நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள வங்கிக்� 
உ�ைம உண்� என்பைத�ம் வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

3. �ட்� கணக்�கள் 
�ட்�க் கணக்�கள�ன் வ�ஷயத்தில் இங்�ள்ள அைனத்� 
வ�திக�ம் அைனத்� வா�க்ைகயாளர்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். 
அைனத்� �ட்�க் கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்க�ம் �ட்�க் 
கணக்ைகப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், �ட்�க் கணக்கின் 
பயன்பாட்�லி�ந்� எ�ம் அைனத்� ெசயல்கள், �ைறபா�கள் 
மற்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்� �ட்டாக�ம் பலவ�தமாக�ம் 
கட்�ப்ப�வார்கள். 
�ட்�க் கணக்�கள் சம்பந்தமாக கணக்� அறிக்ைககள் உட்பட 
ஆனால் அைவ மட்�ம் அல்லாமல் ெதாடர்�கள் �தலில் 
�றிப்ப�டப்பட்ட கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் அஞ்சல் �கவ�க்� 
அ�ப்பப்ப�ம். அத்தைகய சந்தர்ப்பத்தில், அத்தைகய அைனத்� 
தகவல்ெதாடர்�க�ம் �ட்�க் கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்கள் 
அைனவரா�ம் ெபறப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம். 
வங்கி, வா�க்ைகயாள�ன் எந்தெவா� �ட்�க் கணக்கின் 
கிெர�ட்�ல் இ�க்�ம் ��த் ெதாைகைய�ம், அத்தைகய 
கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்கள�ல் எவ�க்�ம் நி�ைவய�ல் 
உள்ளதற்� எதிராக, எல்லா ேநரங்கள��ம், ெசட்-ஆஃப் ெசய்ய 
உ�ைம உண்�. 
�ட்� கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்கள�ல் ஒ�வர் கணக்கிலி�ந்� 
பணம் ெச�த்�வைதத் தைட ெசய்தால்,கணக்கிலி�ந்� எந்தத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்படா�.ஆனால், கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்/ 
எஞ்�ன�ட மி�ந்��ஸ்சார்ஜ் ெசய்யப்ப�ம். 
�ட்� கால ைவப்� கணக்�கைள அத்தைகய கணக்� 
ைவத்தி�ப்பவர்கள் அைனவ�ம் �ட்டாக மட்�ேம இயக்க 
���ம். ஒ� கணக்ைக இயக்�வ� என்ப� வரம்� இல்லாமல் 
உள்ளடக்கப்ப�ம் என்� ெதள��ப�த்தப்பட்�ள்ள�. (அ) 
�ன்�ட்�ய �றி�கள் (ப�தி அல்ல� ��); (ஆ) �திர்� 
வழி�ைறகைள தானாக ��ப்ப�த்தல் �தல் ஒற்ைற 
�திர்ச்சிக்� மாற்�தல் மற்�ம் ேநர்மாறாக (A) �ன்�ட்�ய 
��ப்ப�த்தல்கள்; (ஈ) �தல�ட்�க்கான வட்� வ�கிதத்ைத 
கடன�லி�ந்� ஒ� கணக்கிற்� மாற்�தல் மற்�ம் அதற்� 
ேநர்மாறாக (உ) காேசாைல �லம் பணம் ெச�த்�வதற்� கடன் 
மற்�ம் ஒ� கணக்கிற்� �தன்ைமயான வழி�ைறகைள 
மாற்�தல். கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்கள் ஒ� ெசயல்பாட்� 
ஆைணைய வழங்கிய��ந்தால், வங்கி அதன் ெசாந்த 



வ��ப்பத்தின் ேப�ல் கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்கள�ல் எவரா�ம் 
இயக்க ஆைணய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ேமேல உள்ள அைனத்� 
அல்ல� ஏேத�ம் ப�வர்த்தைனகைள�ம் அ�மதிக்கலாம். ஒ� 
ைகெயாப்பத்தின் அ�ப்பைடய�ல் ப�வர்த்தைன 
ெசயல்ப�த்தப்பட்டால், அ� அைனத்� �ட்�க் கணக்� 
ைவத்தி�ப்பவர்கள�ட�ம் ப�ைணக்கப்ப�ம். 
 

4. தன�நபர் அல்லாத கணக்�கள் 
தன�நபர் அல்லாத நி�வனங்களால் ைவத்தி�க்�ம் கணக்�கள் 
அவர்க�க்�ப் ெபா�ந்தக்��ய சட்டங்கள�ன்ப��ம், 
அங்கீக�க்கப்பட்ட ைகெயாப்பமிட்டவரா�ம் இயக்க 
ஆைணய�ன்ப�  இயக்கப்ப�ம் அல்ல� ஒ�ேவைள வங்கிய�ன் 
ஆைண ப� இயங்�ம். 

 

5. ெவள�நாட்� நாணயம்/��உ�ைம அல்லாேதார் 
கணக்�கள் 
����ைம ெபற்றவர் /��ய��ப்� அல்லாதவர்கள�ன் 
ெவள�நாட்� நாணயக் கணக்�(கள்) மற்�ம் ����ைம 
ெபறாதவர்கள�ன் �பாய் �றிப்ப�டப்பட்ட கணக்�(கள்) AAA/AAA 
இன் வ�தி�ைறகளால் நிர்வகிக்கப்ப�ம், ேம�ம் 
வ�தி�ைறக�டன் ஏேத�ம் �ரண்பட்டால் இந்த 
வ�தி�ைறகள் ேமேலாங்�ம். 
 

6. இந்தியாவ�ல் ��ய��ப்ேபார் அல்லாதவர்க�க்� 
(என்ஆர்ஐ) 
AAA வா�க்ைகயாளர், நிரந்தர வதிவ�டத்திற்காக இந்தியா�க்�த் 
தி�ம்�வ� �றித்� (நான்) ெத�வ�க்க ேவண்�ம் என்� 
உ�தியள�க்கிறார்; (AA) AAA/AAA அல்ல� ஆர்ப�ஐ அவ்வப்ேபா� 
வ�த்�ள்ள ேவ� ஏேத�ம் ெபா�ந்தக்��ய திட்டத்திற்�க் 
கட்�ப்ப�தல், (AAA) இந்தியாவ�ல் �தல��கள் மற்�ம் வ�ற்பைனத் 
வ�வாையக் �றிக்�ம் கிெர�ட்கள�ன் ேநாக்கத்திற்காக AAA/AAA 
கணக்�கள�ல் ெடப�ட் ெசய்யப்பட்டால் உ�திெசய்தல். 
�தல��கள், அத்தைகய �தல��கள்/�தல��கள் �சர்வ் 
வங்கிய�ன் ெபா�வான அல்ல� �றிப்ப�ட்ட அ�மதிய�ன் கீழ் 
இ�க்�ம். 
AAA வா�க்ைகயாளர்,ெபா�ந்தக்��ய சட்டங்க�க்� 
இணங்காததன் காரணமாக வங்கிக்� அல்ல� அதனால் ஏற்ப�ம் 
இழப்�கள், உ�ைமேகாரல்கள், ெசல�கள், கட்டணங்கள் மற்�ம் 
ெசல�க�க்� எதிராக வங்கிக்� இழப்ப�� வழங்க 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

7. ேடாய்� வங்கி ஊதிய கணக்� 
வா�க்ைகயாளர் தன� ேடாய்� வங்கி ப��மியம் ஊதியக் 
கணக்ைகப் ெபா�த்தமட்�ல், வங்கிய�ன் �� வ��ப்பத்தின் 
ேப�ல் இைத உ�தி ெசய்கிறார்: 
(A) �தலாள��டன் ேவைல ெசய்�ம் பணத்தின் ேபா� மட்�ேம 
அவர் சில வசதிக�க்� உ�ைம�ைடயவராக இ�க்கலாம்; (AA) 
ேடாய்� வங்கி ஊதிய கணக்ைகப் ெபா�த்தவைரய�ல் �றப்பட்ட 
வசதிகள் ஏேத�ம் ��ைமயாகேவா அல்ல� ப�தியாகேவா 
நி�த்தப்படலாம்;AAA) ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� �தலாள�யால் 
எந்தத் ெதாைக�ம் வர� ைவக்கப்படாவ�ட்டால் மற்�ம்/அல்ல� 
�தலாள�ய�ன் அறி��த்தல்கள�ன் ேப�ல் மற்�ம்/அல்ல� 
வா�க்ைகயாளர் எதற்காக�ம் �தலாள�ய�ன் ேசைவய�ல் 
இ�ப்பைத நி�த்தினால் என காரணம் எ�வாக 
இ�ந்தா�ம்ேடாய்� வங்கி ஊதிய கணக்� �டப்படலாம். 



வா�க்ைகயாளர், பண�யள�ப்பவ�ன் ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல், 
பண�யமர்த்�பவர் மற்�ம்/அல்ல� பண�யள�ப்பவ�ன் 
அறி��த்தல்கள�ன் ேப�ல், அவர� கணக்கில் வர� 
ைவக்கப்பட்�ள்ள அதிகப்ப�யான ெதாைகைய ெடப�ட் 
ெசய்தல்/தி�ம்பச் ெசய்வதன் �லம் ம�ளப்ெப�வதற்� வங்கிக்� 
இதன் �லம் தி�ம்பப்ெபற��யாமல் மற்�ம் நிபந்தைனய�ன்றி 
அங்கீகாரம் வழங்�கிறார். 
இங்� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள எந்தெவா� ெசய�க்�ம் வங்கி  
ெபா�ப்� ஆகா�. 
 

8. ைவப்�த்ெதாைக (AA) 
வங்கிய�ல் திறக்கப்ப�ம் ைவப்�த்ெதாைகக்� �ைறந்தபட்ச 
ெதாைக மற்�ம் கால அள� மற்�ம் அதற்கான வட்� 
ஆகியைவ அவ்வப்ேபா� வங்கியால் அறிவ�க்கப்ப�ம். 
ைவப்� ெதாைகய�ன்  நைட ேததியான�, 
வா�க்ைகயாளர்/ெடபாசிட் ெசய்பவர் வங்கிய�ல் பணத்ைத 
ெடபாசிட் ெசய்�ம் ேததி அல்ல� வங்கிய�ல் ெடபாசிட் 
ெசய்யப்பட்ட காேசாைல உணரப்பட்ட ேததி அல்ல� இைணய 
வங்கிய�ல் நிதி ப�மாற்றம் ெசய்யப்ப�ம் ேததியா�ம். 
ைவப்� ெதாைக  �திர்ச்சியைட�ம் ேபா�, நிதிைய ெவள� 
எ�ப்ப�  �றித்த எ�த்�ப்�ர்வ அறி��த்தல்கள் இல்லாத 
பட்சத்தில், �திர்ச்சியைடந்த ��ய�ன் அேத நிபந்தைனகள�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் ,நைட�ைறய�ல் உள்ள வட்� வ�கிதத்தில் 
ெடபாசிட்ைடப் ��ப்ப�க்க வங்கிக்� உ�ைம உண்� என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட 
வா�க்ைகயாளர்கள�ன் ெபய�ல் ைவப்� ெதாைக  
வழங்கப்பட்டால், ��ப்ப�த்தல் வழி�ைறகைள 
வா�க்ைகயாளர்கள�ல் ஒ�வராவ� வழங்க ேவண்�ம். 
வா�க்ைகயாளர் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட எ�த்�ப்�ர்வ 
ேகா�க்ைகய�ன் �லம் வங்கிக்� வ�ண்ணப்ப�த்தால் மட்�ேம 
ைவப்�த் ெதாைகய�ன் இன் வ�தி�ைறகள் தி�த்தப்பட்டதாக 
இ�க்கலாம்; அல்ல� �ட்� AA வழக்கில் - அைனத்� �ட்� 
கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்களா�ம் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட 
எ�த்�ப்�ர்வ வ�ண்ணப்பம் �ைறந்தபட்சம் ஏ� நாட்க�க்� 
�ன்னதாக வங்கிய�ல் தாக்கல் ெசய்யப்பட்டால் மட்�ேம. 
எவ்வாறாய��ம், அத்தைகய வ�தி�ைறகைள மாற்றியைமப்பதா 
அல்ல� மாற்�வதா என்ப� வங்கிக்� மட்�ேம உ�ைம உண்�. 
வங்கிய�ன் தன�ப்பட்ட வ��ப்பத்தின் ேப�ல் மற்�ம் வங்கியால் 
அவ்வப்ேபா� ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் கட்டணங்கள்/அபராதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் ைவப்�த்ெதாைகைய  �ன்�ட்�ேய உைடப்ப� 
அ�மதிக்கப்ப�ம். ைவப்�த்ெதாைகைய �ன்�ட்�ேய �றித்�க் 
ெகாள்ள வங்கி அவைர அ�மதித்தால், ஏற்கனேவ 
ெச�த்தப்பட்ட வட்�ைய தி�ம்பப் ெப�வ� 
ைவப்�த்ெதாைகையய�ன் வ�வாய�லி�ந்� தி�ம்பப் 
ெபறப்படலாம் என்� வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
ெசயல்பாட்� ஆைண இ�ந்தா�ம் , அத்தைகய �ன்�ட்�ய 
�றி�க்� அைனத்� �ட்�க் கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்கள�ன் 
ைகெயாப்பம் அவசியம். 
�ைறந்தபட்சம் இரண்� மாதங்க�க்� வங்கிய�ல் 
ைவப்�த்ெதாைகைய ைவத்தி�ப்பதற்� உட்பட்�, ம��தல�ட்� 
ைவப்�த்ெதாைகய�ன் ேபா� ைவப்�த்ெதாைகைய ம�தான 
வட்�யான� காலாண்� இைடெவள�ய�ல் �ட்டப்ப�ம். �சர்வ் 
வங்கிய�ன் உத்தர�கள�ன்ப� தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட வட்� 
வ�கிதங்கள�ல் ைவப்�த்ெதாைகைய ம�தான வட்�ைய கால் 
ப�திக்�ம் �ைறவான காலத்திற்� ெச�த்தலாம். 
 



9. சிறப்� கணக்� வைககள்: 
9.1 �ட்� கணக்� 

பல கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்க�க்� ஒ� �ட்�க் கணக்�ம் 
திறக்கப்படலாம். கணக்கின் அ�ப்பைடய�லான உ�ைமேகாரல் 
ெதாடர்பான த�ர்�கள், �றிப்பாக அைத ��வ� மற்�ம் 
ைகெயாப்பமி�வதற்கான அதிகாரம் வழங்�வ�, அைனத்� 
கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்களா�ம் �ட்டாக மட்�ேம 
ெசய்யப்படலாம். ஒவ்ெவா� கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ம் 
தன�ப்பட்ட வழக்கில் அங்கீக�க்கப்பட்ட ஒ�வரால் 
ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்தப்படலாம். 
கணக்கிலி�ந்� எ�ம் அைனத்� கடைமக�க்�ம் கணக்� 
ைவத்தி�ப்பவர்கள் �ட்டாக�ம் தன�யாக�ம் 
ெபா�ப்பாவார்கள். ைகெயாப்பமி�வதற்கான அங்கீகாரங்கள் 
ஒவ்ெவா� தன�ப்பட்ட �ட்�க் கணக்� ைவத்தி�ப்பவரா�ம் 
தி�ம்பப் ெபறப்படலாம். 
 

9.2 ெவள�நாட்� நாணயக் கணக்� 
வா�க்ைகயாள�க்� வங்கி ெவள�நாட்� நாணயக் கணக்ைக 
ைவத்தி�ந்தால், ேவ�பட்ட ப�மாற்ற அறி��த்தல் 
வழங்கப்படாவ�ட்டால், அந்தந்த ெவள�நாட்� நாணயத்தில் 
ப�மாற்றங்கள் அத்தைகய கணக்கில் வர� ைவக்கப்ப�ம். 
ெவள�நாட்� நாணயக் கணக்� இல்ைல என்றால், 
வா�க்ைகயாளரால் ெவள�ப்பைடயாக 
அறி��த்தப்படாவ�ட்டால், ெவள�நாட்� நாணயத் 
ெதாைககைள ேதசிய நாணயத்தில் வர� ைவக்க வங்கிக்� 
உ�ைம உண்�. ெவள�நாட்� நாணயத்தில் உள்ள 
ெதாைகயான� வங்கிய�ன் வசம் இ�க்�ம் மற்�ம் அ� 
பயன்ப�த்தக்��ய நாள�ன் மாற்� வ�கிதத்தில் ெதாைக 
மாற்றப்ப�ம். 
ெவள�நாட்� நாணயத்தில் கடன் இ�ப்� ைவத்தி�ப்பவர்கள், 
இந்தியாவ�ல் வங்கி ைவத்தி�க்�ம் அந்தந்த நாணயத்தில் 
உள்ள ெமாத்தக் கடன் இ�ப்ைபப் பாதிக்�ம் எந்தெவா� 
மற்�ம் அைனத்� நிதி மற்�ம் சட்ட�தியான வ�ைள�கள் 
மற்�ம் இழப்�கள்/ேசதங்கள் (மாற்� வ�கிதங்கள�ன் ஏற்ற 
இறக்கம் காரணமாக ஏற்ப�ம் இழப்� உட்பட) மற்�ம் 
ெவள�நா�கள�ல், வங்கி ெபா�ப்ேபற்காத �ழ்நிைலகள் 
அல்ல� நிகழ்�களால் ஏற்பட்ட� உட்பட அைனத்திற்�ம் 
வங்கி ெபா�ப்� ஏற்கா�. 

 

10. வழக்கறிஞர்/ேமண்ேடட் ேஹால்டர் 
வா�க்ைகயாளர் தன� கணக்ைக இயக்�வதற்� அல்ல� 
ேசைவகைளப் ெப�வதற்� ஒ� வழக்கறிஞைர நியமிக்க 
வ��ம்ப�னால், அவர் �ைறயாக அறிவ�க்கப்பட்ட பகராள் 
ெசய��ைம ஆவணம் / ஆைணக் க�தத்தின் சான்றள�க்கப்பட்ட 
உண்ைமயான நகைல  ச�பார்ப்� ேநாக்கங்க�க்காக அசல் 
உடன் வங்கிக்� அ�ப்�வார் (வங்கியால் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
வ�வத்தில்) 
வங்கி தன� ��ைமயான வ��ப்பத்தின் ேப�ல், அத்தைக 
யபகராள் ெசய��ைம ஆவணம் /ஆைணக் க�தத்ைத 
ஏற்�க்ெகாண்�, வங்கியால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் வ�தத்தில் 
வா�க்ைகயாள�ன் சார்பாக கணக்ைக இயக்க அல்ல� 
ேசைவகைளப் ெப�வதற்� அத்தைகய பகராள் ெசய��ைம 
ஆவணம் /ஆைண ைவத்தி�ப்பவைர அ�மதிக்கலாம். 
பகராள் ெசய��ைம ஆவணம்  ரத்� ெசய்யப்பட்டால், 
வா�க்ைகயாளர் உடன�யாக வங்கிக்� அத்தைகய தி�ம்பப் 
ெப�வைத எ�த்�ப்�ர்வமாகத் ெத�வ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் 



தி�ம்பப் ெப�வதற்கான ஆவணங்கைள சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். 
 

11. �கவ� 
வங்கிய�ன் வ��ப்பப்ப�, வ�திவ�லக்கான �ழ்நிைலகைளத் தவ�ர, 
அைனத்� தகவல் ெதாடர்�கள், க�தங்கள், கணக்� அறிக்ைககள், 
காேசாைல �த்தகங்கள், வைரேவாைலகள் ேபான்றவற்ைற 
வா�க்ைகயாள�க்� அவர� அஞ்சல் �கவ�க்� வங்கி 
அ�ப்�ம். 
வா�க்ைகயாளர் தன� அஞ்சல் �கவ�/பதி� ெசய்யப்பட்ட 
�கவ�ய�ல் ஏேத�ம் மாற்றம் ஏற்பட்டால் உடன�யாக 
வங்கிக்� எ�த்�ப்�ர்வமாக அறிவ�க்க ேவண்�ம். 
எவ்வாறாய��ம், பதி�ெசய்யப்பட்ட �கவ� அஞ்சல் 
�கவ�யாக மாற்றப்பட ேவண்�ம் அல்ல� அதற்� ேநர்மாறாக 
என எ�வாக இ�ந்தா�ம்  வங்கிக்� ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய 
ேவ� எந்த �ைறய��ம் தகவல்ெதாடர்�கைள அ�ப்பலாம். 
எந்த �கவ�ய�ன் மாற்றம் வா�க்ைகயாளர் அல்ல� �தன்ைம 
ைவத்தி�ப்பவ�ன் கணக்�க�க்�  �றிப்ப�டப்ப�ம் வைர 
ெபா�ந்�ம், . 
 
�ட்�க் கணக்காக இ�ந்தால், அைனத்� 
ைவத்தி�ப்பவர்களா�ம் ெத�வ�க்கப்ப�ம் வைர, அஞ்சல்/பதி� 
ெசய்யப்பட்ட �கவ�ய�ல் எந்த மாற்ற�ம் ெசய்யப்படா�. 
எந்தெவா� காரணத்திற்காக�ம் அத்தைகய �கவ�க்� 
வங்கியால் அஞ்சல்/��யர் ெசய்யப்பட்ட எந்த அஞ்சைல�ம்  
வா�க்ைகயாளர் ெபறவ�ல்ைல என்றால், வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
இ�ைகய�டப்பட்ட/��யர் ஏெஜன்சிய�ன் தவ�, ெகா�க்கப்பட்ட 
�கவ�க்� அஞ்சல் அ�ப்பப்பட்ட� ஆனால் வா�க்ைகயாளரால் 
ெபறப்படவ�ல்ைல மற்�ம்/அல்ல� வா�க்ைகயாளர் கிைடக்காத 
காரணத்தால் ெகா�க்கப்பட்ட �கவ�க்� வழங்கப்படாமல் 
இ�ப்ப� ஆகியைவ காரணங்கள�ல் அடங்�ம் (ஆனால் அைவ 
மட்�ம் அல்ல)  
அஞ்சைல ெடலிவ� ெசய்யாவ�ட்டாேலா அல்ல� ெபறாமல் 
இ�ந்தாேலா, அைத ம�ண்�ம் ெடலிவ� ெசய்ய வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 
 

12. வா�க்ைகயாளர் ெதாடர்� 
வா�க்ைகயாளர் �றிப்ப�ட்ட �ைறய�ல் மட்�ேம வங்கி�டன் 
ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ம், ேவ� �ைறய�ல்  இல்ைல. ேவ� 
எந்த �ைறய��ம் ெபறப்பட்ட தகவல் ெதாடர்�க்� வங்கி 
கட்�ப்படா�. �றிப்பாக, ெதாைலேபசி அல்ல� மின்னஞ்சல் 
�லம் சில வைகயான ப�வர்த்தைன ேகா�க்ைககள் 
அ�மதிக்கப்படாவ�ட்டால், அைதேய பயன்ப�த்தக்�டா�. 
வா�க்ைகயாளர் ேநர �க்கியமான அறி��த்தல்க�க்� ெசக்�ர் 
ெமய�ைலப் பயன்ப�த்தக் �டா�, எ.கா காேசாைல நி�த்தம் 
அல்ல� வங்கி கடன் அட்ைட நி�த்தம் ேபான்றைவ. 
எ�த்� �லமாகேவா அல்ல� ேவ�வ�தமாகேவா அைனத்� 
தகவல்ெதாடர்�க�ம் வங்கியால் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) அ�ப்பப்பட்டால் மட்�ேம 
ெசல்�ப�யா�ம். 
 

13. வங்கிக்கான வழி�ைறகள் 
வங்கிக்கான அைனத்� கட்டைளக�ம் ,அறி��த்தல் ெபறப்பட்ட 
ேநரத்தில் வங்கியால் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் மற்�ம் 
ெபா�ந்தக்��ய சட்டங்களால் அ�மதிக்கப்ப�ம் காலத்திற்�ள் 
இணங்க ேவண்�ம். 
வா�க்ைகயாளரால் ெபறப்பட்ட அறி��த்தல்கள் வங்கி 



ெசயல்ப�ம் �ன் எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் மாற்றப்படலாம். 
வா�க்ைகயாளர் ,வங்கி அத்தைகய மாற்றியைமக்�ம் 
வழி�ைறகள்  ம�� நடவ�க்ைக எ�ப்பதற்� �ன்� வழங்கத் 
தவறினால் ஏற்ப�ம் இழப்�/ெபா�ப்�க�க்� வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்கா�,  இைணய வங்கிய�ல் வா�க்ைகயாளரால் 
ேநர�யாக ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் எந்தெவா� ப�வர்த்தைனைய�ம் 
மாற்ற ��யா�. 
ஒ� வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கிலி�ந்� ெராக்கமாகப் பணத்ைதப் 
ெப�வதற்கான ேகா�க்ைகைய அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் 
ேசைவைய கீழ் கண்ட காரணங்க�க்�  வங்கி ம�க்கலாம் (A) 
சட்டப்ப� அவ்வா� ெசய்ய ேவண்�ம் என்� நம்ப�னால்(AA) 
ெதாைக நியாயமற்ற �ைறய�ல் ெப�ய�;(AAA)மனதில் நியாயமான 
சந்ேதகத்ைத எ�ப்�கிற�; (AA) ேகா�க்ைகைய நிைறேவற்�வ� 
வங்கிக்� ேதைவயற்ற சிரமத்ைத ஏற்ப�த்தலாம்; அல்ல� (A) 
பா�காப்� ஆபத்�.வங்கி அத்தைகய ம�ப்�க்கான காரணங்கைள 
வா�க்ைகயாள�க்� ெத�வ�க்கலாம். 
 

14. வ���ைற ெசயலாக்கம் 
வங்கி வ���ைற அல்ல� வண�க ேநரங்க�க்�ப் ப�ற� 
ெசய்யப்ப�ம் எந்தப் ப�வர்த்தைனக�ம், வங்கிய�ன் ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல், அ�த்த ேவைல நாள�ல் நடந்ததாகக் 
கணக்கில் காட்டப்ப�ம், ஆனால் அந்த பணப் ப�மாற்றத்தின் 
உண்ைமயான நாள�ல் அல்ல. அத்தைகய ேவைல நாள�ன்ப� 
கழிக்கப்ப�ம்/திரட்டப்ப�ம்.  
வா�க்ைகயாளரால் ஏற்ப�ம்/பாதிக்கப்பட்ட வட்� அல்ல� 
ெபா�ப்� இழப்�க்� வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�,ஆனால் 
காேசாைலகைள தி�ப்ப�த் த�வேதா� மட்�ம் அல்ல, 
அத்தைகய ப�வர்த்தைன உண்ைமய�ல் நடந்த நாள�ல் 
காட்டப்படாததால் ஏற்ப�ம் வட்� இழப்�. AAAA இட ஒ�க்கீ� 
உட்பட எந்த ப�வர்த்தைனக்கான மாற்� வ�கிதம் அ�த்த 
ேவைல நாள் ேதைவக�க்� உட்பட்� அல்ல� AAA ஆல் 
ெபா�ந்தக்��ய வங்கி நிர்ணய�க்கப்பட்ட/வ�கிதங்கள�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
 

15. ெபயைரச் ேசர்த்தல் அல்ல� ந�க்�தல் 
எந்தெவா� கணக்ைக�ம் ெபா�த்தமட்�ல், ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
ெபயர் ேசர்க்கப்பட ேவண்�ம் அல்ல� ந�க்கப்பட ேவண்�ம் 
என்றால், தற்ேபாைதய வா�க்ைகயாள�ம் �ன்ெமாழியப்பட்ட 
வா�க்ைகயாள�ம் வங்கிக்�த் ேதைவயான �ைறய�ல் 
எ�த்�ப்�ர்வமாக வ�ண்ணப்பத்ைத வங்கிக்� சமர்ப்ப�க்க 
ேவண்�ம் மற்�ம் அத்தைகய தகவல்கள் மற்�ம் ஆவணங்கைள  
வங்கிய�ன் ேதைவப்ேபால் வழங்க ேவண்�ம். 
  

16. மரணம் அல்ல� திறைமய�ன்ைம 
வங்கி நி�வனங்கள் (ப�ந்�ைர) வ�திகள், 1985. உட்பட 
ெபா�ந்தக்��ய சட்டங்கள�ன்ப� நியமனம் வசதி உள்ள�. 
கணக்ைகத் திறக்�ம் ேபா� ஒ� �ன்ெமாழியப்பட்டவைர 
நியமிக்க வா�க்ைகயாளர் அறி��த்தப்ப�கிறார். 
�ட்�க் கணக்�கள் அல்ல� தன�நபர் அல்லாத கணக்�கள் 
என�ல், ஏேத�ம் ஒ� �ட்�க் கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் அல்ல� 
கணக்கில் அங்கீக�க்கப்பட்ட ைகெயாப்பமிட்டவர், ஒ�ேவைள 
இறந்�வ�ட்டால் அல்ல� ந�திமன்றத்தால் அல்ல� ேவ� 
ஏேத�ம் த�திவாய்ந்த அதிகாரத்தால் திறைமயற்றவர் என்� 
அறிவ�க்கப்பட்டால், உடன�யாக வங்கிக்�த் ெத�வ�க்க 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் ெபா�ப்ேபற்கிறார்.  
கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் இறந்தாேலா அல்ல� திறைமயற்றவர் 



என அறிவ�க்கப்பட்டாேலா அல்ல� அதன் ெசயல்பா�கள�ல் 
கட்�ப்பா� வ�திக்கப்பட்டாேலா வங்கி கணக்ைக நி�த்தி ைவத்� 
அைனத்� ெசயல்பா�கைள�ம் நி�த்தலாம். வங்கிய�ன் 
பற்��ைமய�ன் ேப�ல் அந்த கணக்கில் அபராதம் 
வ�லிக்கப்படலாம். 
வா�க்ைகயாளரால் ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் வசதிையப் 
ெபற்றி�ந்தால், வங்கி ந�திமன்றம்.உத்தரவால் �றிப்பாகத் 
தைடெசய்யப்பட்டாலன்றி, சம்பந்தப்பட்ட ேநரத்தில் வங்கியால் 
�றிப்ப�டப்பட்ட வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் �ன்ெமாழியப்பட்டவ�க்� பணம் ெச�த்�வதன் 
�லம் வங்கி அதன் ெபா�ப்ப�ல் இ�ந்� வ��வ�க்கப்ப�ம்.  
எந்தெவா� நாமின��ம் இல்லாத பட்சத்தில், கணக்�தார�ன் 
வா��க்கான அைடயாளத்ைத�ம் நற்சான்றிதழ்கைள�ம் அ� 
தி�ப்திப்ப�த்�ம் வைர, வங்கியான� எந்தெவா� மற்�ம் 
அைனத்� நிதிகைள�ம் கணக்கில் ைவத்தி�க்கலாம், இதில் 
வா��ச் சான்றிதழ் / உய�லின் த�திச் சான்� அல்ல�  
தற்ேபாைதக்� நைட�ைறய�ல் உள்ள சட்டத்தால் ேதைவப்ப�ம் 
மற்ற சான்�கள் ஏேத�ம் ஒன்ைற வலி��த்�வ� அடங்�ம்.   
கணக்� �டப்பட்� அதன் ம�தித் ெதாைக எஞ்சிய��க்�ம் 
கணக்�தார�க்� வழங்கப்ப�ம். �தலில் �றிப்ப�டப்பட்ட 
கணக்�தாரைரத் தவ�ர ேவ� கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் 
இறந்தால், கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் ெபய�ல் கணக்� 
ெதாடர்ந்� ெசயல்ப�ம். 
 

17. கணக்� �டல்/நி�த்தப்ப�ம் ேசைவகள்  
வங்கி, அதன் ��ைமயான வ��ப்பத்தின் ேப�ல், 
வா�க்ைகயாள�க்� 7 (ஏ�) நாட்க�க்� �ன்னறிவ�ப்பதன் 
�லம் எந்தக் கணக்ைக�ம் �டலாம் அல்ல� எந்தக் காரண�ம் 
�றிப்ப�டாமல்/ஏேத�ம் இல்லாமல் ேசைவகைள நி�த்தலாம். 
மவங்கிய�ன் நலன்க�க்� பாதகமான�ே◌ற்�றியைவகள் 
இ�ந்தேபாதி�ம், வங்கிய�ன் ��ைமயான 
வ��ப்பத்தின்ப�,அதன்  நலன்க�க்� பாதகமான� என்� வங்கி 
க�தினால், ேசைவகைள 
நி�த்�தல்/மாற்�தல்/ரத்�ெசய்தல்/நி�த்தம் ெசய்ய 
ேவண்�ய��க்�ம் என்பதால், எந்த ேநரத்தி�ம் வங்கி அறிவ�ப்� 
இல்லாமல் ெசய்யலாம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
அத்தைகய கணக்ைக ��வதால் அல்ல� ேசைவகைள 
நி�த்�வதால் ஏற்ப�ம் எந்த வ�ைள�க�க்�ம் வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்கா�. 
ஒ� ேகா� �பாய் மற்�ம் அதற்� ேமல் மதிப்�ள்ள ஒ� நப�ன் 
காேசாைலகள்  ஒ� நிதியாண்�ல் நான்� அல்ல� அதற்� 
ேமற்பட்ட சமயங்கள�ல் நிதியாதாரத்தில் மதிப்ப�ழந்தி�ந்தால், 
வங்கி அதன் வ��ப்பப்ப�, ேமற்�றியவற்�க்� எந்தவ�த 
பாரபட்ச�ம் இல்லாமல், அேதா�, நடப்�, ேசமிப்� அல்ல� 
ஓவர் �ராஃப்ட் கணக்� ைவத்தி�க்�ம் நப�ன் கணக்ைக 
�டலாம்.   
எவ்வாறாய��ம், �ன்றாவ� காேசாைல மதிப்ப�ழந்த ப�ற�, 
அத்தைகய நப�க்� வங்கி   கணக்ைக �டலாம் என்ற 
அறிவ�ப்ைப ெவள�ய��ம். எந்த ேநரத்தி�ம் வா�க்ைகயாளர் 
தன� கணக்ைக �டலாம் அல்ல� எந்த ேசைவைய�ம் 
ெப�வைத நி�த்தலாம். 
வா�க்ைகயாளர் வங்கிக்� ெச�த்த ேவண்�ய அைனத்� 
கட்டணங்க�ம் ��ைமயாக ெச�த்தப்ப�ம் வைர கணக்ைக 
��வைத ம�ப்பதற்� வங்கிக்� உ�ைம உண்�. 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்� �டப்ப�ம் மற்�ம் ேசைவ 



நி�த்தப்ப�ம் ேததிைய வங்கி அவ�க்� அறிவ�க்கலாம்.  
ஏேத�ம் ஒ� கணக்ைக ��னால், அத்தைகய கணக்�டன் 
ெதாடர்�ைடய  அைனத்� ேசைவக�ம் தானாகேவ 
நி�த்தப்ப�ம். கணக்ைக ��க்�ம் ேநரத்தில், வா�க்ைகயாளர் 
வங்கிக்�த்  பயன்ப�த்தப்படாத அைனத்� காேசாைல 
இைலகள்/கார்�/�ேமட் அறி��த்தல் சீட்�கள் அழிக்கப்பட்டைத 
மற்�ம்/அல்ல� வங்கிக்�த் தி�ப்ப� தந்தைத  உ�திெசய்ய 
ேவண்�ம். வங்கிய�ன் உைடைம அல்ல� பராம�ப்ப�ல் உள்ள 
எந்தெவா� வா�க்ைகயாள�ன் நிதி/ெசாத்�க்கள்/கணக்�(கள்) 
ஆகியவற்றிலி�ந்� வங்கிய�ன் உ�ைமையப் பாதிக்காமல், 
வா�க்ைகயாளர் இதன்�லம் நிபந்தைனய�ன்றி, 
தி�ம்பப்ெபற��யாமல் மற்�ம் தயக்கமின்றி வங்கிக்� 
உடன�யாக பணம் ெச�த்த ஒப்�க்ெகாள்கிறார். �றிப்ப�டப்பட்ட, 
வங்கிய�ன் எ�த்�ப்�ர்வ ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல் மற்�ம் எந்தத் 
ெதாைக�ம் அல்ல� வாத�ம் இல்லாமல், அதில் 
�றிப்ப�டப்பட்ட ெதாைகக்கான வங்கிய�ன் ேகா�க்ைகைய 
நி�ப�க்கேவா அல்ல� ஆதாரங்கைளேயா அல்ல� 
காரணங்கைளேயா காட்டேவா ேதைவய�ல்ைல. 
கணக்� �வங்கிய நாள�லி�ந்� ஆ� மாத காலத்திற்�ள் 
வா�க்ைகயாளரால் கணக்� �டப்பட்டால், வங்கி அதன் ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல், வா�க்ைகயாள�டம் கட்டணம் 
வ�திக்கலாம். 
கணக்ைக ��ய ப�ற� காேசாைலய�ன் அவமதிப்� காரணமாக 
வங்கி பாதிக்கப்படக்��ய ஏேத�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� 
வா�க்ைகயாளர் வங்கிக்� இழப்ப�� வழங்க ேவண்�ம். 
 

18. காேசாைல ஏ�கள்  மற்�ம் காேசாைலகள் 
ேசமிப்�, நடப்� அல்ல� ஓவர் �ராஃப்ட் கணக்�கைள 
ைவத்தி�க்�ம் நபர்க�க்� வங்கியால் �றிப்ப�டப்பட்ட 
கட்டணங்கள�ல் காேசாைல ஏ�கள் வழங்கப்படலாம். காேசாைல 
ஏ�கள் வா�க்ைகயாள�க்� அவர� அஞ்சல் �கவ�க்� 
அ�ப்பப்ப�ம்.  
சட்டத்தின்ப��றிப்ப�ட்ட வா�க்ைகயாளர்க�க்� வங்கி தன� 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல் " ச�சமமான மதிப்�"  காேசாைல ஏ�கைள  
வழங்கலாம். நடப்�, ேசமிப்� அல்ல� ஓவர் �ராஃப்ட் கணக்� 
ைவத்தி�க்�ம் ஒ� நப�ன் காேசாைல/கள் ஒ� நிதியாண்�ல் 
நான்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள�ல் கணக்கில் 
ேபா�மான பணம் இல்லாததால் மதிப்ப�ழந்தி�ந்தால், அவ�க்� 
�திய காேசாைல �த்தகத்ைத வழங்க வங்கி ம�க்�ம்.  
ேம�ம், வங்கி தன� வ��ப்பப்ப� நடப்�க் கணக்ைக ��வ� 
�றித்� ப�சீலிக்கலாம். ெவள�நாட்� நாணய (AAA) கணக்� 
ைவத்தி�க்�ம் வா�க்ைகயாளர்க�க்� வங்கி காேசாைல 
�த்தகங்கைள வழங்கா�. 
வா�க்ைகயாளர்கள் காேசாைலகைள வழங்�ம் ேபா�,  
ெவள�ய�ட்�ற்�ப் ப�ற� மாற்றத்ைதத் த�க்கிற� மற்�ம் 
வா�க்ைகயாள�ன் ைகெயாப்பம் வங்கிய�ன் பதிேவட்�ல் உள்ள 
ைகெயாப்பத்�டன் உ�திப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 
காேசாைலகள�ல் எந்த மாற்ற�ம், அத்தைகய ஒவ்ெவா� 
மாற்றத்திற்� ேநராக  வா�க்ைகயாள�ன் ைகெயாப்பத்தால் 
அங்கீக�க்கப்பட ேவண்�ம். வங்கிய�ல் பதி� ெசய்யப்பட்�ள்ள 
மாதி�ய�ன்ப� �� ைகெயாப்பத்தின் கீழ் வா�க்ைகயாளரால் 
மாற்றத்ைத அங்கீக�க்காத வைர, எந்த வைகய��ம் மாற்றப்பட்ட 
காேசாைலகைள ெச�த்த ம�க்�ம் உ�ைமைய வங்கி 
ெகாண்�ள்ள�. 
 

19. காேசாைல/வைர�/பணம் ஆர்டர் ைவப்� 



எந்தெவா� நப�டமி�ந்�ம் வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கில் வர� 
ைவப்பதற்காக  வங்கி ஒ� காேசாைல/வைரேவாைல/பண 
ஆர்டைர (இன�ேமல் இந்த ப��வ�ன் ேநாக்கத்திற்காக 
"�ைறயாவணங்கள்" என �றிப்ப�டப்ப�கிற�) ஏற்கலாம். 
ெபா�ந்தக்��ய சட்டத்தால் கட்டாயப்ப�த்தப்படாவ�ட்டால், 
வர� ைவக்�ம்  நப�ன் அதிகாரத்ைத ேகள்வ� ேகட்க வங்கி 
ேதைவய�ல்ைல அல்ல� கடைமப்பட்��க்கா�. 
வா�க்ைகயாள�க்�, �ைறயாவணங்கள் ெபா�த்தமட்�ல், 
நைட�ைறய�ல் உள்ள ேநரங்கைள வங்கி�டன் ச�பார்க்க 
அறி��த்தப்ப�கிற�. அ�த்த ேவைல நாள�ல் உள்�ர் 
�ைறயாவணம் (காேசாைல)ெப�னர் வங்கிக்� வழங்கப்ப�ம். 
உள்�ர் அல்லாத காேசாைலகள் (இந்தியாவ�ல் அல்ல� 
ெவள�ய�ல் வைரயப்பட்டைவ) ேசக�ப்� அ�ப்பைடய�ல் ெதாடர்� 
வங்கிகள்/ெசாந்தக் கிைளக�க்� அ�ப்பப்ப�ம் அல்ல� 
ேநர�யாக ெப�னர் வங்கிக்� அ�ப்பப்ப�ம், ேம�ம் அத்தைகய 
காேசாைலய�ன்  நிதி கிைடத்த�டன் கணக்கில் வர� 
ைவக்கப்ப�ம்.  
அ�த்த ெபா�ந்தக்��ய த�ர்� ேநரத்ைதச் சந்திக்க சிறந்த 
�யற்சிய�ன் அ�ப்பைடய�ல் வங்கி �யற்சிக்�ம் மற்�ம் 
தாமதத்தின் வ�ைளவாக ஏற்ப�ம் இழப்�கள்/ெபா�ப்�க�க்� 
ெபா�ப்பாகா�. கணக்கில் ெவள�நாட்� நாணயக் க�வ�ய�ன் 
வர�, AAAA உட்பட ெபா�ந்தக்��ய அைனத்� சட்டங்க�க்�ம் 
உட்பட்ட�, ேம�ம் அத்தைகய ப�வர்த்தைன கட்�ப்பா� மற்�ம் 
AAA அல்ல� ஏேத�ம் ஒ�ங்��ைற ஆைணயம் ேபான்ற ப�ற 
வ�தி�ைற இயக்கங்கள் அவ்வப்ேபா� இயக்கலாம். 
க�வ�யான� ப�ரதிநிதி வங்கி/ெசாந்தக் கிைளைய 
ெசன்றைடவைத உ�தி ெசய்ய வங்கி அைனத்� உ�ய 
கவனத்ைத�ம் எ�க்�ம், இ�ப்ப��ம், ேசக�ப்� அ�ப்பைடய�ல் 
ெதாடர்�ள்ள வங்கிகள்/ெசாந்தக் கிைளக�க்� அ�ப்பப்பட்ட 
க�வ�, ேபாக்�வரத்தில் அல்ல� நிதி வங்கியால் 
ெபறப்படவ�ல்ைல என்றால்  வங்கி ெபா�ப்பாகா�.  
அத்தைகய �ழ்நிைலய�ல், ப�ரதிநிதி  வங்கி /ெப�னர் வங்கிைய 
ப�ன்ெதாடர ேவண்�ய எந்தக் கடைம�ம் வங்கிக்� இல்ைல, 
ேம�ம் நடவ�க்ைகக்� வா�க்ைகயாளர்கள் க�வ�ைய 
வழங்�பவைரத் ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 
கணக்கில்  நிதி வர� ைவக்கப்பட்ட ப�ற�, அந்தக் க�வ� 
ப�ரதிநிதி  வங்கி/ ெப�னர்  வங்கி/ெசாந்தக் கிைளயால் தி�ப்ப� 
அ�ப்பப்பட்டால், �ன் அறிவ�ப்ப�ன்றி, க�வ�த் ெதாைக மற்�ம் 
கட்டணங்கள் ஏேத�ம் இ�ந்தால், அந்தக் கணக்கிலி�ந்� வங்கி 
ெடப�ட் ெசய்�ம். 
எந்தெவா� ஒப்பந்தக் கடைமக�க்�ம் அதாவ� ஏற்கனேவ 
கணக்கில் வர� ைவப்பதன் அ�ப்பைடய�ல் வா�க்ைகயாளரால் 
மதிக்கப்ப�டப்பட்ட ேசைவக்�  வங்கி ெபா�ப்பாகா�. ஒேர 
நாள�ல் அ�மதி ெப�வதற்காக அதிக மதிப்�ள்ள க்ள�ய�ங்கில் 
பங்ேகற்�ம் கிைளய�ல் வைரயப்பட்ட உயர் மதிப்� க�வ�ைய 
வா�க்ைகயாளர் ெடபாசிட் ெசய்யலாம். 
அதிக மதிப்�ள்ள த�ர்�க்காக அ�ப்பப்பட ேவண்�ய ஒ� 
க�வ�ைய ெடபாசிட் ெசய்�ம் ேபா�, அதிக மதிப்�ள்ள 
த�ர்�க்காக, அத�டன் இ�க்�ம் க�வ�ைய வங்கிக்� 
அைடயாளம் காண உத�வதற்காக, வா�க்ைகயாளர் ெடபாசிட் 
சீட்�ல் அைதக் �றிப்ப�ட ேவண்�ம். 
அத்தைகய வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்�வதற்� வங்கி அைனத்� 
நியாயமான நடவ�க்ைககைள�ம் எ�க்�ம். வங்கி தன� 
கட்�ப்பாட்�ற்� அப்பாற்பட்ட காரணங்களால், 
அறி��த்தல்க�க்� இணங்க ��யாமல் ேபானால், 
வா�க்ைகயாளரால் ஏற்ப�ம் இழப்�க�க்� வங்கி 



ெபா�ப்ேபற்கா�. இந்தச் ேசைவக்கான நைட�ைற 
வழிகாட்�தல்க�க்� வா�க்ைகயாளர்கள் வங்கிய�ல் வ�சா�க்க 
ேவண்�ம். (வர� சீட்�ல் கணக்� என் ெதள�வாக எ�தபடாத�/ 
எ�தியதின் ேமல் எ��தல்  ேபான்ற காரணத்தால்  
ைவப்�த்ெதாைகயாள�ன் கணக்ைகத் தவ�ர ேவ� ஒ� கணக்கில் 
க�வ�ய�ன் ெதாைகைய வர� ைவக்�ம் பட்சத்தில்), அல்ல�  
(AAA) ஏேத�ம் காரணங்க�க்காக க�வ�ைய அ�ப்�வதில் 
தாமதம் ஏற்ப�வதால் இதன் வ�ைளவாக ஏற்ப�ம் இழப்� உட்பட 
ேவ�  எந்த இழப்�க்�ம் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. ைவப்�ச் சீட்�ல் 
ஒ� க�வ� இைணக்கப்பட்�ள்ளதா இல்ைலயா என்பதில் 
ஏேத�ம் சர்ச்ைச ஏற்பட்டால், வங்கிய�ன் ��ேவ இ�தியான� 
. 
வங்கிக்� ேவ� எந்த வங்கி�ட�ம் எந்த ஏற்பா�ம் 
ெசய்யப்படாத இடத்தில், வ�லிக்கப்ப�ம்  கட்டணங்கள் க�வ�ன் 
மதிப்ைப வ�ட �ைறவாக இ�க்�ம் பட்சத்தில், மற்�ம்/அல்ல� 
வங்கிக்� அந்த  ஒ� வங்கி�ட�ம் ஒப்பந்தம் இல்ைல 
என்றால், உள்�ர் அல்லாத அ�மதிய�ன் ம�� எ�க்கப்பட்ட ஒ� 
க�வ�ைய ஏற்க ம�ப்பதற்� வங்கிக்� உ�ைம உண்�. 
வா�க்ைகயாள�னால் வைரயப்பட்ட காேசாைலகள் மற்�ம் 
வங்கிய�ன் ஏேத�ம் கிைளய�ல் ெச�த்தத்தக்க காேசாைலகள், 
வங்கிக்�ம் வா�க்ைகயாள�க்�ம் இைடய�லான ஏற்பாட்�ன் 
ப�ரகாரம், அத்தைகய காேசாைலைய வங்கிய�ன் ஏேத�ம் 
கிைளய�ல் சமர்ப்ப�த்தல், அத்தைகய சந்தர்ப்பத்தில் மற்�ம் 
திகதிய�ன் ேபா� வங்கிய�ன் ஏேத�ம் கிைளய�ல் அத்தைகய 
காேசாைலைய சமர்ப்ப�த்தல், அத்தைகய ேநரத்தி�ம் 
தர�கள��ம் காேசாைலைய பய��தி�டன் சமர்ப்ப�ப்பதாகக் 
க�தப்ப�தல் ேவண்�ம். 
 

20. காசாகாத காேசாைல 
காேசாைலயான� அ�மதிக்காக வங்கிக்� சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் 
ேபா� வங்கிய�ன் பதிேவட்�ல் காட்டப்பட்�ள்ள ம�தித் 
ெதாைகக்� நிகராக �� காேசாைலத் ெதாைகைய�ம் பற்� 
ைவப்பதற்� கணக்கிற்� ேபா�மான இ�ப்� இல்ைலெயன�ல், 
எந்தெவா� காேசாைலைய�ம் தி�ப்ப�க் ெகா�ப்பதற்� வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்கா�.அேத நாள�ல் , கணக்கிற்� ேவ� ஏதாவ� ஒ� 
சந்தர்ப்பத்தில்  கிள�ய�ங் ெப�தல், ெராக்க ைவப்�, 
இன்னப�றவற்றின் காரணமாக ேபா�மான இ�ப்� இ�க்கலாம்.   
எக்காரணத்ைதக் ெகாண்�ம் ெச�த்தப்படாமல் தி�ப்ப� 
அ�ப்பப்ப�ம் காேசாைலகைளப் பற்றி வா�க்ைகயாள�க்�த் 
ெத�வ�க்க வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா� அல்ல� 
கட்டாயப்ப�த்தப்படமாட்டா�. 
 

21. ேபா�மான நிதி இல்ைல 
வா�க்ைகயாளரால் வைரயப்பட்ட காேசாைலையேயா அல்ல� 
ேவ� ஏேத�ம் பற்�க்காகேவா கணக்கில் ேபா�மான நிதிகள் 
இல்லாத ேபா�, வா�க்ைகயாளரால் வழங்கப்பட்ட எந்தெவா� 
அறிவ�ப்ைப�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல் காேசாைல அல்ல� ெடப�ட் 
ேபா�மான நிதிப் ெபா�ளாக வங்கி க�தலாம். 
 

22. சராச� காலாண்� இ�ப்� 
அவ்வப்ேபா� வங்கிய�னால் �றித்�ைரக்கப்பட்ட வரம்�க�க்� 
அைமவாக வா�க்ைகயாளர் தன� கணக்கில் �ைறந்த பட்ச 
சராச� காலாண்� ெதாைகைய ேப�தல் ேவண்�ம். கணக்கின் 
நாளாந்த ��� ம�திையச் ேசர்ப்பதன் �ல�ம், நாட்காட்�க் 
காலாண்�ன் �தல் நாள் �தல் நாள் �தல் அந்த நாட்காட்�க் 
காலாண்�ன் இ�தி நாள் வைர கணக்� ெசயலில் உள்ள ெமாத்த 



நாட்கள�ன் எண்ண�க்ைக�டன் அந்தத் ெதாைகையப் ப��ப்பதன் 
�ல�ம் சராச� காலாண்� ம�தி கணக்கிடப்ப�கிற�. 
வங்கிய�னால் �றித்�ைரக்கப்பட்ட அல்ல� அறிவ�க்ைக 
ெசய்யப்பட்டவா� ேசைவக் கட்டணங்கள், ேதைவப்ப�ம் ஆகக் 
�ைறந்த சராச� காலாண்� ெதாைகைய  ேபணாைமய�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் கணக்கிடப்ப�கின்றன. 
 

23. கட்டணங்கள் மற்�ம் வட்� 
வா�க்ைகயாள�ன்(கள்) கணக்� அல்ல� ஏேத�ம் ேசைவகள் 
ெதாடர்பான அைனத்�க் கட்டணங்கைள�ம் அவ்வப்ேபா� 
�ட்�க் காட்டக்��யவா� ெச�த்�வதற்�ப் ெபா�ப்பாவார்கள். 
வட்� பத்தாவ� (10 வ�) அன்� வண�கத்தின் ���க்�ம் 
ஒவ்ெவா� காலண்டர் மாதத்தின் கைடசி நா�க்�ம் 
இைடய�லான �ைறந்தபட்ச கடன் இ�ப்� மற்�ம் �� 
ெதாைகய��ம் மட்�ேம கணக்கிடப்ப�கிற�. 
ேசமிப்�க் கணக்கில் வட்� மாதாந்தம் திரட்டப்பட்� அைரயாண்� 
அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்தப்ப�ம். 
ேசமிப்� மற்�ம் கால ைவப்�க் கணக்�கள் ம�� ெச�த்தத்தக்க 
வட்�யான�, வங்கிய�னால் த�ர்மான�க்கப்படக்��ய அத்தைகய 
வ �தத்தில் அல்ல� வ �தங்கள�ல், அதன் ��ைமயான 
வ��ப்��ைமய�ன் ேப��ம் ெபா�த்தமான சட்டங்கள�ன் ப�ரகாரம் 
காலத்�க்�க் காலம் வங்கிய�னால் த�ர்மான�க்கப்படக்��ய 
வ �தத்தி�ம்  இ�த்தல் ேவண்�ம். இ� அவ்வப்ேபா� 
(ேமல்ேநாக்கி�ம் கீழ்ேநாக்கி�ம்) மா�படலாம். 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்�கள�ல் ேபா�மான ம�திகள் 
இல்லாதி�ப்ப�ன், கணக்கில் வர� ைவக்கப்படக் ��ய 
ெதாைககள் ம�தான கட்டணங்கள�ன் அளவ�ற்� வங்கிக்� 
உ�ைம�ண்�. 
அேத கணக்கிேலா அல்ல� வா�க்ைகயாள�ன் ேவ� ஏேத�ம் 
கணக்கிலி�ந்ேதா அ�த்த�த்த வர�கள�லி�ந்� இத்ெதாைகைய 
(ப�தியளவ�ேலா அல்ல� ��ைமயாகேவா) 
ம�ளப்ெப�வதற்கான உ�ைமைய வங்கி ெகாண்�ள்ள�. 
வா�க்ைகயாள�ன் எந்தெவா� கணக்கி�ம் உள்ள ஏேத�ம் 
வர� ம�திய�லி�ந்� வா�க்ைகயாள�க்� எவ்வ�த 
�ன்னறிவ�ப்�ம் இன்றி, அதன் கட்டணங்கைள ம�ளப்ெப�வதற்� 
வங்கிக்� உ�த்�ைடய� என்ப�டன், அத்தைகய 
ம�ளப்ெப�ைகய�ன் காரணமாக காேசாைலகைள 
ம�ளப்ெப�வதற்�ம் வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�. 
கடன் அட்ைடய�ன் ெசயல் வ�ைளவாக ெச�த்தப்பட ேவண்�ய 
ஏேத�ம் கட்டணங்கள், அரசாங்கக் கட்டணங்கள், �ங்க வ� 
அல்ல� பற்�கள் அல்ல� வ� என்பன வா�க்ைகயாள�ன் 
��ப் ெபா�ப்பா�ம் என்ப�டன், அதன் ம�� 
திண�க்கப்ப�மாய�ன், அத்தைகய கட்டணம், அரசாங்கக் 
கட்டணங்கள், த�ர்ைவ அல்ல� வ� என்பவற்ைற வங்கி 
கணக்கிற்� வர� ைவக்�ம். வா�க்ைகயாளர் இதன் �லம் 
வங்கிக்� கணக்கிலி�ந்� வ�லக்�கைளச் ெசய்ய 
அதிகாரமள�க்கிறார் மற்�ம் வங்கியான� அட்ைட ெதாடர்பாக 
வா�க்ைகயாள�க்� ெச�த்த ேவண்�ய பணத்ைத வ�லிப்பதில் 
வங்கிக்� ஈ�ெசய்�ம் (சட்டத்தால் அ�மதிக்கப்பட்ட அளவ�ற்� 
நியாயமான வழக்கறிஞ�ன் கட்டணங்கள் உட்பட). 
 

24. நிதி ப�மாற்றம் 
வா�க்ைகயாளர்  சம்பந்தப்பட்ட கணக்கில் ேபா�மான நிதி 
இல்லாமல் அல்ல� ஓவர் �ராஃப்ட் மான�யத்திற்காக வங்கி�டன் 
ஏற்கனேவ உள்ள ஏற்பா� இல்லாமல் நிதிைய மாற்ற �யற்சிக்க 
�டா�. 



வங்கி தன� வ��ப்பப்ப�, வா�க்ைகயாள�ன் �ன் அ�மதி 
அல்ல� அறிவ�ப்� இல்லாமல் நிதி/கிெர�ட் வசதிய�ன் 
பற்றாக்�ைறையத் தாங்காத வழி�ைறகைள ெசயல்ப�த்தலாம் 
மற்�ம் வா�க்ைகயாளர் அதன் வ�ைளவாக வ�ம் ஓவர் 
�ராஃப்ட்/�ன்பணம்/கடன் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய அைனத்� 
கட்டணங்கள் அதிகப்ப�யான ெதாைக, வங்கி வ�திக்கக்��ய 
வ�கிதங்கள�ல். மற்�ம் வட்��டன் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம்.  
வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� ேநர�யாகப் ெபறப்படாத நிதி 
ப�மாற்றத்திற்கான ேகா�க்ைககள் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
ைகெயாப்பமிட்டவர்/வா�க்ைகயாளரால் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட 
காேசாைல�டன் இ�க்க ேவண்�ம். 
எந்தெவா� காரணத்திற்காக�ம் அைனத்� அல்ல� எந்தெவா� 
ெகா�ப்பன�கைள�ம் அல்ல� தாமதமான ெகா�ப்பன�கைளச் 
ெசய்வதில் ஏேத�ம் வ��ப�வதற்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
 

25. நிைலயான வழி�ைறகள் 
வங்கி, அதன் ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல், கிைள அல்ல� 
மாற்� வழிகள் �லம் நிைலயான வழி�ைறகைள 
வழங்�வதற்கான வசதிைய வா�க்ைகயாளர்க�க்� வழங்கலாம். 
ஒவ்ெவா� அறி��த்த�க்�ம் வா�க்ைகயாளர் வங்கிய�ல் 
ைவத்தி�க்�ம் மற்ெறா� கணக்கிற்� அல்ல� வைரேவாைல 
�லம் மாற்�வதற்காக தன� கணக்கிலி�ந்� பற்� 
ைவக்கப்ப�ம் ெதாைகையக் �றிப்ப�ட ேவண்�ம். நிைலயான 
அறி��த்தல்கள் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் ேததிய�ல், சம்பந்தப்பட்ட 
கணக்கில் ேபா�மான பணம் இ�ப்பைத உ�திெசய்வ� 
வா�க்ைகயாளர் ெபா�ப்�. வா�க்ைகயாள�ன் �ன் அ�மதி 
அல்ல� அறிவ�ப்ப�ன்றி நிதி/கிெர�ட் வசதி ேபா�மானதாக 
இல்லாவ�ட்டா�ம், வங்கி தன� வ��ப்பத்தின் ேப�ல் 
நிைலயான வழி�ைறகைள ெசயல்ப�த்தலாம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் அதன் வ�ைளவாக வ�ம் ஓவர் 
�ராஃப்ட்/�ன்பணம்/கடன் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய அைனத்� 
கட்டணங்கைள வட்��டன் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம்.  
எந்தெவா� காரணத்திற்காக�ம் அைனத்� அல்ல� எந்த 
அறி��த்தல்கைள�ம் அல்ல� தாமதமான அறி��த்தல்கைள 
நிைறேவற்�வதில் ஏேத�ம் தவ� ஏற்பட்டால் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 
வங்கியால் வ�திக்கப்ப�ம் கட்டணங்கைள வங்கிக்� ெச�த்த 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

26. ஓவர் �ரான் கணக்�(அதிகப்பற்� கணக்�) 
ஏேத�ம் காரணங்க�க்காக கணக்கில் பற்�  இ�ப்� இ�ந்தால், 
வங்கிய�ன் நைட�ைறய�ல் உள்ள வ�கிதம் மற்�ம் 
நைட�ைறக்� ஏற்ப வா�க்ைகயாளர் வட்� மற்�ம் ப�ற 
கட்டணங்கைளச் ெச�த்தி, வங்கி வ�திவ�லக்� அள�க்காத 
வைரய�ல், அேத நாள�ல் கணக்ைக �ைறப்ப�த்த ேவண்�ம். 
என்ஆர்ஐ/ப�ஐஓ/ஓசிப� வா�க்ைகயாளர்க�க்கான ஓவர் �ராஃப்ட் 
வசதி, �சர்வ் வங்கி ைவத்தி�க்�ம் அல்ல� அவ்வப்ேபா� 
வ�திக்கக்��ய ��தல் வ�தி�ைறக�க்� உட்பட்ட�. 
 

27. கணக்� அறிக்ைககள் 
ஒவ்ெவா� கணக்கிற்கான கணக்� அறிக்ைககள் ஒவ்ெவா� 
கணக்கிற்�ம் அதன் ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் வங்கியால் 
த�ர்மான�க்கப்ப�ம் வ�தத்தில்(காலத்தில்)வழங்கப்ப�ம். வங்கியால் 
அவ�க்� அ�ப்பப்பட்ட கணக்�கள�ன் அறிக்ைககள் வங்கிய�ன் 
சார்பாக ைகெயாப்பமிடப்படாமல் ேபாகலாம் என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். வங்கியால் அவ�க்� 



வழங்கப்பட்ட கணக்�த் தகவலில் ஏேத�ம் ப�ைழ இ�ப்பைத 
வா�க்ைகயாளர் கவன�த்தால், கணக்� அறிக்ைகையப் ெபற்ற 
இரண்� (2) வாரங்க�க்�ள் வங்கிக்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம், 
தவறினால் அ� வா�க்ைகயாளரால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டதாகக் 
க�தப்ப�ம். 
வா�க்ைகயாளரால் தன� கணக்�கள�ல் அவர� அங்கீகாரம் 
ெபறாத ஏேத�ம் ப�வர்த்தைன நடந்ததாக ெத�ந்தால், அவர் 
உடன�யாக வங்கிக்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். வங்கியான� 
ப�ைழைய உடன�யாகச் ச�ெசய்�, அத்தைகய ப�ைழய�னால் 
எ�ம் வட்� அல்ல� கட்டணங்கைளச் ச�ெசய்ய �யற்சிக்�ம், 
ஆனால் அ� கடைமப்பட்��க்கா�. கணக்� அறிக்ைகய�ல் 
உள்ள �ரண்பா�கள் ஏேத�ம் இ�ந்தால், எந்த ேநரத்தி�ம் ச� 
ெசய்ய வங்கிக்� உ�ைம உள்ள�. வா�க்ைகயாள�ன் 
எந்தெவா� தாமதம், �ைறபா�, வ��ப�தல்அல்ல� �றக்கண�ப்� 
ேபான்ற ஏேத�ம் சந்ேதகத்திற்கிடமான ெடப�ட்/தி�ம்பப் பற்றி 
வங்கிக்� ெத�வ�க்க எந்த வ�ைள�க�க்�ம் வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்கா�, ேம�ம் ஏேத�ம் வ�ைள�கள் அல்ல� 
இழப்�க�க்� வா�க்ைகயாளர் மட்�ேம ெபா�ப்� ஏற்ப�ம். 
வா�க்ைகயாளர் அறிக்ைகைய ஆய்� ெசய்வதில் அல்ல� 
சிக்கைலப் �காரள�ப்பதில் தாமதம் ெசய்தால், அ� சிக்கைலத் 
த�ர்க்�ம் வங்கிய�ன் திறைனப் பாதிக்கலாம். அறிக்ைககள் 
மற்�ம்/அல்ல� ப�ற ஆவணங்கள்/ெபா�ட்கைளத் தயா�த்� 
அஞ்சல் அ�ப்ப �ன்றாம் தரப்ப�னர்/வ�ற்பைனயாளர்கள�ன் 
ேசைவகைள ஈ�ப�த்த�ம் பயன்ப�த்த�ம் வா�க்ைகயாளர் 
வங்கிைய அங்கீக�க்கிறார். அஞ்சல் �லம் ெதாைலந்த 
அறிக்ைகக�க்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
ேதைவப்பட்டால், வா�க்ைகயாளர் நகல் அறிக்ைகக�க்� 
வங்கிையத் ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ம். வங்கிய�ல் இ�ந்� 
மின்னஞ்சல் கணக்� அல்ல� ப�ற மின்ன� ெப�ம் தகவல் 
ெதாடர்� அைமப்�கள்/ேசைவயகங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம் 
அறிக்ைககள் அல்ல� ெசய்திகள் வா�க்ைகயாள�ன் �� 
ஆபத்தில் இ�க்�ம், அ� ெதாைலந்�வ�ட்டால், தவறாகப் 
ெபறப்பட்டால் அல்ல� தவறான மின்னஞ்ச�க்� 
அ�ப்பப்பட்டால் அல்ல�   �ன்றாம் தரப்ப�னர், 
அ�கக்��யதாக இ�ந்தால்,அத்தைகய ப�மாற்றத்திற்� வங்கி 
ெபா�ப்பல்ல அல்ல� ெபா�ப்ேபற்க ��யா�.  
ஏேத�ம் மாற்� ேசனல்கள் �லம் வா�க்ைகயாள�க்� 
அ�ப்பப்ப�ம் அறிக்ைககள்/ெசய்திகள் (இைணய வங்கி அல்ல� 
மின்னஞ்சல் உட்பட) எந்த காரணத்திற்காக�ம் வங்கிய�ல் 
கிைடக்�ம் பதி�க�டன் ெபா�ந்தவ�ல்ைல என்றால், 
ப�ந்ைதய� ேமேலாங்�ம். நகல் அறிக்ைககைள வழங்�வதற்காக 
வங்கியால் வ�திக்கப்ப�ம் எந்தெவா� கட்டணத்ைத�ம் ெச�த்த 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

28. கட்டண நி�த்தம் 
ஃேபான் ேபங்கிங் �லமாகேவா, கிைள க�ண்ட�ேலா அல்ல� 
மாற்� வழிகள�ல் ேசைவகள�ல் ஸ்டாப் ேபெமன்ட் அம்சம் 
�லமாகேவா ேபெமண்ட் நி�த்த வழி�ைறகள் வங்கிக்� 
ேநர�யாக அறி��த்தப்ப�வைத உ�தி ெசய்வ� 
வா�க்ைகயாள�ன் ெபா�ப்பா�ம். 
ேவ� எந்த �ைறய��ம் வங்கிக்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம் ஸ்டாப் 
ேபெமன்ட் அறி��த்தல்க�க்�, அத்தைகய நி�த்தக் 
ெகா�ப்பன� அத்தைகய ஸ்டாப் ேபெமன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்(கள்) 
�லம் காேசாைல(கள்) அறி��த்தல்(கள்) மற்�ம் அதன் 
வ�ைளவான இழப்�கள் ஏேத�ம் இ�ந்தால், அவற்ைறச் 
ெசயலாக்காமல் அல்ல� தாமதமாகச் ெசயல்ப�த்�வதற்� 



வங்கி ெபா�ப்பாகா�.   
�ட்�ச் ெசயல்பா�க�க்கான ெசயல்பாட்� ஆைணையக் 
ெகாண்ட எந்தக் கணக்கி�ம், கணக்கின் ெசயல்பா�க�க்�ப் 
ெபா�ந்தக்��ய அேத �ைறய�ல் ஸ்டாப் ேபெமண்ட் 
வழி�ைறகள் ைகெயாப்பமிடப்பட ேவண்�ம். 
மாற்� வழிகள் �லம் பணம் ெச�த்�வைத நி�த்�வதற்கான 
அைனத்� வழி�ைறகைள�ம் வங்கி ஏற்�ம் அேத ேவைளய�ல், 
வா�க்ைகயாள�ன் எ�த்�ப்�ர்வ வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற 
ேவண்�ம் என்� அ� வலி��த்தலாம். எவ்வாறாய��ம், 
எந்தெவா� எ�த்�ப்�ர்வ அறி��த்தல்கைள�ம் ெபறாமேலேய, 
பணம் ெச�த்�வைத நி�த்�வதற்கான வழி�ைறகைள வங்கி 
மதிக்கிற�, இ� வா�க்ைகயாளர் அல்ல� �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�க்� ஏேத�ம் ேசதம் அல்ல� இழப்ைப 
ஏற்ப�த்தினால், அதற்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. காேசாைலகைள 
ச�ெசய்வதற்� அல்ல� அதன்  ெபா�ப்ேபற்கா�, அதற்கான 
ஸ்டாப் ேபெமன்ட் வழி�ைறகள் வங்கியால் ெபறப்பட்�ள்ளன - 
அத்தைகய அறி��த்தல்கள் ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய �ைறகள் 
�லம் இல்ைலெயன்றால் மற்�ம்/அல்ல� ெசயல்பாட்� 
ஆைணய�ன்ப� ைகெயாப்பமிடப்படாவ�ட்டால் மற்�ம் / அல்ல� 
காேசாைல (கள்) ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� இரண்� ேவைல 
நாட்க�க்�ப் ப�ற� ஒ� ேததிய�ல் ெபறப்ப�ம். 
ஸ்டாப் ேபெமண்ட் அறி��த்தைல ஒ��ைற 
ஏற்�க்ெகாண்டால் தி�ம்பப்ெபற ��யா� என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

29. அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் மாற்� 
வ�கிதம் 
ெபா�ந்தக்��ய மாற்� வ�கிதம் உட்பட அந்நியச் 
ெசலாவண�ைய உள்ளடக்கிய கணக்கில் நடத்தப்ப�ம் அைனத்� 
ப�வர்த்தைனக�ம் AAA/AAA/AAAAA ஆல் வழங்கப்பட்ட 
ஒ�ங்��ைற வழிகாட்�தல்கள�ன்ப� இ�க்�ம், ேம�ம் இ� 
ெதாடர்பான வங்கிய�ன் ��� இ�தியான� மற்�ம் 
ப�ைணப்�க்��யதாக இ�க்�ம். 
 

30. அந்நிய உள்வழி பணம் ெசல்��தல் 
இந்தியாவ�ற்� ெவள�ய�ல் இ�ந்� எந்தெவா� கணக்கி�ம் 
பணம் அ�ப்ப�னால், வா�க்ைகயாளர் வங்கிய�ன் எந்த 
அறிவ�ப்�ம் இன்றி அதற்கான காரணத்ைத/ேநாக்கத்ைத 
வங்கிக்�த் ேதைவயான  ஆதாரங்க�டன் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 
 

வ �ட்� வாசல் வங்கி ேசைவகள் மற்�ம் 
�ராப் பாக்ஸ் ேசைவகள் 
 
வாசற்ப�ய�ல் வங்கி  ேசைவகள் மற்�ம் �ராப் பாக்ஸ் 
ேசைவகைளப் ெப�வ� ப�ன்வ�ம் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் மற்�ம் வங்கிய�ன் ெபா� வண�க நிபந்தைனகள் 
மற்�ம் அத்�டன் இந்திய �சர்வ் வங்கி அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் 
அதிகாரத்தால் அவ்வப்ேபா� அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� 
தி�த்தப்பட்ட வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் 
வங்கியால் அவ்வப்ேபா� வழங்கப்ப�ம் கணக்�கைள 
நடத்�வதற்கான வ�திக�க்� உட்பட்ட� என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார்.   
வாசற்ப�ய�ல் வங்கி ேசைவகள் மற்�ம் �ராப் பாக்ஸ் 
ேசைவக�க்கான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 
உள்ளடக்கியதாக இ�க்�ம். 



 

1. ெபா� வ�தி�ைறகள் 
வாசற்ப�ய�ல் வங்கி ேசைவகள், ெதாடர்�ைடய ேநரத்தில் 
தயா�ப்� வழங்கலின் ப� வங்கியால் வழங்கப்படலாம் 
மற்�ம் தற்ேபா�ள்ள AAA வழிகாட்�தல்கள் உட்பட 
ெபா�ந்தக்��ய சட்டங்கள�ன்ப� வங்கியால் 
அங்கீக�க்கப்பட்ட வா�க்ைகயாளர்க�க்� மட்�ேம. 
இந்த ேசைவக�க்� வங்கி அத்தைகய கட்டணங்கைள 
வ�திக்கலாம், ஏெனன�ல் வங்கி அதன் �� வ��ப்பத்தின் 
ேப�ல் ��� ெசய்யலாம். இந்த ேசைவகள் 
வா�க்ைகயாள�க்� அவர� அஞ்சல்/பதி� ெசய்யப்பட்ட 
�கவ�ய�ல் கிைடக்�ம். ெடலிவ�/ப�க்-அப் 
ேகா�க்ைகக�க்கான ேவ� எந்த �கவ�ைய�ம் 
ஏற்�க்ெகாள்வ� வங்கிய�ன் ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் 
("அஞ்சல்/அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�"). இந்தச் 
ேசைவகைளப் ெபற, வா�க்ைகயாளர் தன� ேகா�க்ைகைய 
வங்கிக்� ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய மாற்� வழிகள் �லம் 
ெத�வ�க்கலாம். 
இதில் உள்ள எைத�ம் நிைலநி�த்தாமல், மாற்�  
வழிகள�ல் அஞ்சல் அல்ல� ��யர் �லம் ெபறப்பட்ட 
வா�க்ைகயாள�ன் அறி��த்தல்கைள அங்கீக�க்க அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் ப�ன்நம்பர்/கட�ச்ெசால்/பயனர் ஐ� 
அல்ல� ப�ற அைடயாளம் கா�ம் வ�வரங்கைளப் 
பயன்ப�த்தி, வழி�ைறகைளத் ெத�வ�க்�ம் நபர் 
வா�க்ைகயாளரா இல்ைலயா என்பைதச் ச�பார்க்க�ம் 
வங்கி கடைமப்பட்��க்கா� அல்ல� அதற்�க் 
கட்�ப்படா�;   
மாற்� வழிகள் �லம் வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� 
ெபறப்பட்ட அறி��த்தல்கள�ன் பதிைவ வங்கி  
ச�யானதாகக் க�தி தக்க ைவத்�க் ெகாள்ளலாம்,  வங்கி 
நியாயமான �ன்ெனச்ச�க்ைக நடவ�க்ைககைளப் 
பயன்ப�த்�ம் அேத ேவைளய�ல், இந்த ேசைவகள் 
"உத்தரவாதம் இல்ைல இைட�� அ�ப்பைடய�ல்" 
வழங்கப்ப�கின்றன. வங்கி அள�க்�ம் வ�ைர� நிபந்தைன 
�றிப்ப�ட்ட ேநரத்தில் (வங்கி, ெடலிவ� ெசய்பவர் அல்ல� 
ேவ�) ேசைவகள் வழங்கப்ப�ம் வழங்கப்ப�ம் என்� வங்கி 
உத்தரவாதம் அள�க்காத ெவள�ப்பைடயான நிபந்தைனய�ன் 
ேப�ல் இந்த ேசைவகள் வழங்கப்ப�கின்றன.ேசைவகள�ன் 
ஏேத�ம் தாமதம் அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் 
ஆகியவற்றால் ஏற்ப�ம் நஷ்டத்திற்� வங்கி ெபா�ப்� 
ஆகா�. 
ேசைவகளால் ஏற்ப�ம் ஏேத�ம் ெசல�கள் அல்ல� 
ேசதங்க�க்� வா�க்ைகயாள�க்ேகா அல்ல� ேவ� எந்த 
தரப்ப�ன�க்ேகா வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா� என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார், ேம�ம் இ� 
ெதாடர்பாக வங்கிக்� இழப்ப�� வழங்க வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
இந்தச் ேசைவகள், ��யர்/ �தர்/அஞ்சல் �லமாக  
மற்�ம் வங்கி ெபா�த்தமானதாகக் க��ம் ஊடகம் 
("ெடலிவ� ெசய்பவர்") ேபான்றவற்றின் �லம், வங்கி ஒ� 
பயன்�ைறையக் �றிப்ப�ட்��க்கலாம் அல்ல� 
வா�க்ைகயாளர் �றிப்ப�ட்ட பயன்�ைறையக் ேகா�னால் 
(உடன் அல்ல� ��தல் கட்டணங்கள் ஏ�மின்றி) ப�ன்னர் 
�றிப்பாக �றிப்ப�டப்பட்ட/ேகா�ய ஊடகத்தின் �லம் 
வங்கியால் வழங்கப்படலாம் 
அைடயாளம் கா�ம் ேநாக்கத்திற்காக, ெடலிவ� 



ெசய்பவ�ன் அைடயாள அட்ைடைய வா�க்ைகயாளர் 
கவனமாகச் ச�பார்க்க ேவண்�ம். 
வா�க்ைகயாளர் ,ெடலிவ� ெசய்பவ�க்� வங்கியால் 
�றிப்ப�டப்பட்ட அங்கீகார ஆவணத்தின் நகைலக் காட்டேவா 
அல்ல� வழங்கேவா ேதைவப்படலாம். இ�ப்ப��ம், 
ெடலிவ� ெசய்பவர் வா�க்ைகயாள�ன் அைடயாளத்ைத 
வலி��த்தேவா அல்ல� ச�பார்க்கேவா அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் ைகெயாப்பத்ைதச் ச�பார்க்கேவா 
கட்டாயப்ப�த்தப்பட மாட்டார். 
 

2. பணம்/வைர� வ�நிேயாகம் 
வா�க்ைகயாள�ன் ேகா�க்ைகையப் ெபற்ற�டன், 
வங்கியால் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வரம்�க்�ள் 
பணம்/வைர�கள் அவ்வப்ேபா� அஞ்சல்/அங்கீக�க்கப்பட்ட 
�கவ�ய�ல் வழங்கப்ப�ம். வா�க்ைகயாள�க்� 
பணம்/வைரேவாைல வழங்க ேவண்�ய காேசாைல 
எண்ைண வா�க்ைகயாளர் வங்கிக்� ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 
அறி��த்தல்கைளப் ெபற்ற�டன், வங்கி உடன�யாக 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கிலி�ந்� அத்தைகய ெதாைகைய 
ெடப�ட் ெசய்�, ப�ன்னர் பணம்/வைரேவாைல 
வழங்�வதற்� ஏற்பா� ெசய்�ம். 
ெடலிவ� ெசய்பவர் (A) காேசாைலய�ல் உள்ள ைகெயாப்பம் 
வா�க்ைகயாள�ைடயதா என்பைதச் ச�பார்க்க அல்ல� (AA) 
காேசாைலத் ெதாைக�ம்  ெசாற்கள�ல் உள்ள ெதாைக�ம்  
ேவ�பட்டால், அல்ல� வங்கியால் ெபறப்பட்ட 
வா�க்ைகயாள�ன் அசல் ேகா�க்ைகய�லி�ந்� 
காேசாைலத் ெதாைக ேவ�பட்டால், ெடலிவ�ைய ��க்க 
ேதைவ இல்ைல. 
காேசாைல ப�ந்ைதய ேததி இட்டதாக  அல்ல� பைழயதாக 
இல்ைல என்பைத வா�க்ைகயாளர் உ�தி ெசய்ய 
ேவண்�ம். ��தலாக, காேசாைல வ�வரங்கள�ல் ஏேத�ம் 
ெபா�ள் மாற்றம் ஏற்பட்டால், மாற்றத்ைத ��ைமயாக 
அங்கீக�த்� வா�க்ைகயாளர் ைகெய�த்� இட  ேவண்�ம். 
அத்தைகய காேசாைலய�ல் ஏேத�ம் �ரண்பா� 
ஏற்பட்டால், வா�க்ைகயாளரால் �ன்னர் வழங்கப்பட்ட 
ெடப�ட் வழி�ைறகைள மதிக்க வங்கிக்� இன்�ம் உ�ைம 
உண்�. 
ெடலிவ� ெசய்�ம் ேபா� அஞ்சல்/அங்கீக�க்கப்பட்ட 
�கவ�ய�ல் வா�க்ைகயாளர் வராத� உட்பட, ஆனால் அ� 
மட்�ப்ப�த்தப்படாமல் எந்தெவா� காரணத்திற்காக�ம் 
வா�க்ைகயாள�க்� பணம்/வைரேவாைல வழங்காததற்� 
வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
ெராக்கம்/வைரேவாைல வழங்காத பட்சத்தில், அதற்கான 
வர� மற்�ம் கட்டணங்கள் வங்கியால் அேத நாள�ல் 
அல்ல� அ�த்த ேவைல நாள�ல் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம்,  
வங்கிய�ன் தன�ப்பட்ட வ��ப்பத்தின் ேப�ல் கணக்கில் வர� 
தாமதம் காரணமாக காேசாைலகள் தி�ம்ப�னால் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�.  
அசல்  நாணயம் (பணம் அல்ல� ேவ� வைரய�க்கப்பட்ட 
வ�வத்தில் வ�லக்கப்பட்�ள்ள�) இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய 
மற்�ம்  வங்கி வ�திக்கக்��ய �வ�ய�யல் வரம்�க�க்� 
உட்பட்� வழங்க ��யா� மற்�ம் வழங்கப்படா�. 
வங்கிய�ன் உ�ைமகைள மட்�ப்ப�த்தாமல், ெபறப்ப�ம் 
ஒவ்ெவா� �றிப்ப�ட்ட ேகா�க்ைகக்�ம், வங்கி 
ெபா�த்தமானதாகக் க��ம் AAAக�க்கான ேநர� ஆஜர் 
ேதைவப்ப�ம். 



 
3. பணம்/காேசாைல ப�க்-அப் 

வா�க்ைகயாள�ன் ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல் மற்�ம் 
வங்கிய�ன் வ��ப்பத்தின் ேப�ல், வங்கியால் 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வரம்�க�க்�ள் பணம், அவ்வப்ேபா� 
அஞ்சல்/அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�ய�லி�ந்� ெபறப்ப�ம். 
ப�க்-அப்ப�ற்கான வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� 
அறி��த்தல்கைளப் ெபற்ற�டன், ெடலிவ� ெசய்பவைர 
அஞ்சல்/அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�ையப் பார்ைவய�ட வங்கி 
ஏற்பா� ெசய்�ம். வா�க்ைகயாளர் ெடலிவ� ெசய்பவ�க்� 
பணம்/காேசாைல(கள்) மற்�ம் �ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட 
ெடபாசிட் சீட்ைட ெகா�க்க ேவண்�ம். ெடலிவ� ெசய்பவர் 
வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� ரசீைத ெபற்�க்ெகாண்�  
தற்காலிக ரசீைத வழங்�வார், அதன் ப�ற� வங்கிய�ல் 
உள்ள அங்கீக�க்கப்பட்ட அதிகா�கள�டம் ெடபாசிட் சீட்� 
மற்�ம் பணம்/காேசாைலைய ஒப்பைடப்பார். 
ெராக்கம்  அல்ல� காேசாைலய�ன் ைவப்�த் ெதாைக 
வங்கிய�ன் ச�பார்ப்�க்� உட்பட்ட� மற்�ம் இந்த 
ச�பார்க்கப்பட்ட ெதாைக இ�தியான� மற்�ம் 
வா�க்ைகயாள�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம். 
ைவப்�ெதாைகக்கான வர�, ெராக்கமாக வங்கியால் 
�ைறயாகச் ெச�த்தப்பட்ட ப�ற� வா�க்ைகயாள�க்� 
ப�ன்வ�ம் ேவைல நாள�ல் கிைடக்�ம், மற்�ம் 
காேசாைலயாக இ�ந்தால் ெப�நாள் வங்கி அள�த்த�டன் 
கிைடக்�ம். 
ெடபாசிட் ெசய்�ம் ேபா� ெடலிவ� ெசய்பவர் அள�க்�ம் 
ஒப்�ைக, வா�க்ைகயாளர் ெடபாசிட் ெசய்தைத மட்�ேம 
�றிக்கிற� மற்�ம் வங்கிய�ல் ப�ைணக்கப்படா�. 
அத்தைகய ெடபாசிட்கள�ல் அ�க்கைடந்த, சிைதந்த 
ேநாட்�கள் இ�ந்தால், அத்தைகய ைவப்�கைள 
ஏற்�க்ெகாள்வ�, �சர்வ் வங்கிய�ன் நாணயத் தாள் 
தி�ம்பப்ெப�தல் வ�திகள�ன்ப�,  இ�தி ஏற்� மற்�ம் 
தி�ப்ப�ச் ெச�த்�த�க்� உட்பட்ட�. 
ஏற்�க்ெகாள்ள ��யாத ெவள�நாட்� நாணய 
ெராக்கம்/காேசாைலகள் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் 
ைவப்�த்ெதாைககள் வா�க்ைகயாள�ன் ெசல�, ஆபத்� 
மற்�ம் ெபா�ப்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் தி�ப்ப�த் தரப்ப�ம். 
 

4. அந்நிய ெசலாவண� (அந்நிய ெசலாவண�) 
ெடலிவ�/ப�க்-அப் 
வா�க்ைகயாள�ன் ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல், 
வா�க்ைகயாள�க்� அறி��த்தப்பட்டப�, வங்கி தன� 
வ��ப்பப்ப�, AAAA, AAA வழிகாட்�தல்கள் மற்�ம் அத்தைகய 
வ�தி�ைறகள் உட்பட வங்கியால் அவ்வப்ேபா� 
�றிப்ப�டப்ப�ம் தற்ேபா�ள்ள அைனத்� சட்டங்க�க்� 
உட்பட்� வா�க்ைகயாள�க்�/அல்ல� பயண�க�க்கான 
காேசாைலகைள ெராக்கமாக வழங்க/ெபற ஏற்பா� 
ெசய்யலாம்.  
வங்கிய�ன் அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவர்கள் �லமாகேவா 
அல்ல� �சர்வ் வங்கியால் �ைறப்ப� அங்கீக�க்கப்பட்ட 
எந்தெவா� �யாத�ன ேசைவ வழங்�நராகேவா பணம் 
மாற்றியைமப்பாளராகச் ெசயல்பட இந்தச் ேசைவ 
வா�க்ைகயாளர்க�க்� வழங்கப்படலாம். 
 

5. �ராப் பாக்ஸ் ேசைவ 
இந்தச் ேசைவய�ன் �லம் உள்�ர் நாணயச் ச�பார்ப்�கள் 



மற்�ம் அறி��த்தல்கள் வங்கித் தளங்கள�ல் அைமந்�ள்ள 
�ராப் பாக்ஸ்கள�ல் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�கின்றன. 
இந்தச் ேசைவ வா�க்ைகயாள�ன் வசதிக்காக மட்�ேம 
வழங்கப்ப�கிற�, ேம�ம் இந்தச் ேசைவையப் ெப�வதற்� 
�ன், இந்தச் ேசைவக்கான வழிகாட்�தல்கள்/வ�தி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகைளப் பற்றி அவர் வ�சா�க்க ேவண்�ம். 
�ராப் பாக்ஸில் ெடபாசிட் ெசய்யப்பட்ட க�வ�ைய 
�ைறயாக ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் அத�டன் 
இைணக்கப்பட்ட ைவப்� சீட்�டன் ெடபாசிட் ெசய்ய 
ேவண்�ம். �ராப் பாக்ஸில் ெடபாசிட் ெசய்யப்பட்ட 
எந்தெவா� க�வ� மற்�ம்/அல்ல� எதிர் பதி�,க�வ� 
��ைமயைடயாமல், ச�யாக ெசயல்ப�த்தப்படாமல் 
அல்ல� ேபா�மான ஆதாரம் அல்ல� ஆவணங்க�டன் 
ஆத�க்கப்படாமல் இ�ந்தால்,  �சர்வ் வங்கிய�ன் 
வ�தி�ைறகள் அல்ல� வங்கியால் �ரண்ப�வ� அல்ல� 
ேபா�மானதாக இல்ைல என்றால்,வங்கி எந்தக் 
கிெர�ட்ைட�ம் (வங்கிக்� எந்தப் ெபா�ப்�ம் இல்லாமல்) 
ம�க்கலாம். இந்த உட்ப��� ெதாடர்பாக ஏேத�ம் சர்ச்ைச 
ஏற்பட்டால், வங்கிய�ன் ��� இ�தியான� மற்�ம் 
ப�ைணப்�க்��ய�. வங்கி�டன் ெதாடர்�ெகாள்வதற்கான 
அைனத்�ச் ெசல�கைள�ம் வா�க்ைகயாளர் ஏற்கிறார் 
மற்�ம் வா�க்ைகயாள�ன் ெசயல் அல்ல� தவறினால் 
வங்கியால் ஏற்ப�ம் ஏேத�ம் இழப்� அல்ல� 
ேசதத்திலி�ந்� வங்கிக்� இழப்ப�� வழங்க ேவண்�ம். 
�ராப் பாக்ஸில் ெடபாசிட் ெசய்யப்பட்ட எந்தெவா� க�வ� 
அல்ல� காேசாைலைய�ம் ெசயலாக்காததால் அல்ல� 
தாமதமாக ெசயலாக்�வதால் அல்ல� ெடபாசிட் ஸ்லிப்ப�ல் 
கணக்� எண்ண�ன் ெதள��/ேமெல��தல் அல்ல� ேவ� 
காரணங்களால், உத்ேதசிக்கப்பட்ட கணக்ைகத் தவ�ர ேவ� 
கணக்கில் உள்ள க�வ�கள�ன் ெதாைகைய வர� ைவப்ப� 
ஆகியவற்றால்  வா�க்ைகயாளர் அல்ல� �ன்றாம் 
தரப்ப�ன�க்� ஏற்ப�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� வங்கி 
எந்தப் ெபா�ப்ைப�ம் ஏற்கா�. 
  

6. பணம்/ேதைவ வைர�/வங்கியாளர் காேசாைல 
ெடலிவ� ேசைவகள் 
வங்கியால் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட ேசைவய�ன் 
வ�தி�ைறகள�ன்ப� நியமிக்கப்பட்ட ெராக்கம்/�மாண்ட் 
�ராஃப்ட்/வங்கியாள�ன் காேசாைல ெடலிவ� 
ேசைவக�க்கான நியமிக்கப்பட்ட ப�ரதிநிதி, வங்கிய�ன் 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தின்ப�, �றிப்ப�ட்ட ேநரத்திற்�ள் 
வங்கிக்� ெதாைலநகல் அ�ப்ப ஏற்பா� ெசய்வார் என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். வங்கி மற்�ம்/அல்ல� 
அதன் ஏெஜன்சி ெராக்கம்/�மாண்ட் �ராப்ட்/வங்கியாள�ன் 
காேசாைலைய ெடலிவ� ெசய்வதற்� அதிகபட்சமாக ஒ� 
மண�ேநரம் வா�க்ைகயாளர் இடத்தில் காத்தி�க்க 
ேவண்�ம். 
ேசைவகள் ெதாடர்பாக அவ்வப்ேபா� வங்கியால் 
ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள�ன்ப� வா�க்ைகயாளர்கள் மற்�ம் 
ேசைவகைளப் ெப�ம் நபர்க�க்� ெராக்க/ேதைவ 
வைரேவாைல/வங்கியாள�ன் காேசாைல ெடலிவ� 
ேசைவகைள வங்கி வழங்�ம். இந்த ேநாக்கத்திற்காக, 
'நியமிக்கப்பட்ட ப�ரதிநிதி' என்ப�, வங்கிய�ன் 
வா�க்ைகயாளர்க�க்காக வங்கிய�லி�ந்� ெராக்க/ேதைவ 
வைரேவாைல/வங்கியாள�ன் காேசாைல ெடலிவ� 



ேசைவகைளப் ெப�ம் வா�க்ைகயாளர்/நபர்களால் 
நியமிக்கப்பட்ட நபர் என்� ெபா�ள்ப�ம். 
இந்தச் ேசைவகைளப் ெப�வதற்� அவ்வப்ேபா� 
வங்கியால் ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் AA ஆவணங்கைளச் 
ெசயல்ப�த்த வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். �மாண்ட் 
�ராஃப்ட்/வங்கியாளர்கள�ன் காேசாைல ெடலிவ�யான� 
"உங்க�க்�" ெச�த்தப்ப�ம் ேகாரப்பட்ட ெதாைகக்கான 
காேசாைலக்�  மட்�ேம ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
ெதாைலநகல் அறி��த்தல்க�க்�ப் பங்கள�க்�ம் 
அபாயங்கைளப் பற்றி வா�க்ைகயாளர் அறிந்தி�ப்பைத 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார், ேம�ம் வங்கி (ஆனால், ஏேத�ம் 
ப�ைழ/ெதள��/அதிகாரம் அல்ல� நம்பகத்தன்ைம 
இல்லாவ�ட்டா�ம், எந்த ெதாைலநகல் அறி��த்தலின் 
ம��ம் ெசயல்படக் கடைமப்பட்��க்கா� மற்�ம் வங்கி 
அைதக் ைகயாளலாம். வா�க்ைகயாள�க்� ��ைமயாக 
அங்கீகாரம் அள�க்கப்பட்�, வா�க்ைகயாள�க்�க் 
கட்�ப்பட்�, வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� ெதாைலநகல் 
அறி��த்தைலப் ெப�வ� வங்கிய�ன் கார்ப்பேரட் சம்பளக் 
கணக்� வா�க்ைகயாள�ன் உ�தியான அறி��த்தலாகக் 
க�தப்ப�ம். 
ேசைவகைளப் ெபறாத வா�க்ைகயாளர் அல்ல� அதன் 
ஊழியர்க�க்� ஏற்ப�ம் இழப்�/ேசதங்க�க்�  அல்ல� 
வங்கி/கார்ப்பேரட் வா�க்ைகயாள�டம் உள்ள தகவல் 
ெதாடர்� சாதனங்கள் அல்ல� ெதாைலநகல் �லம் 
அல்ல� ேவ� எந்த காரணத்திற்காக�ம் ெதள�வற்ற 
வழி�ைறகள�ன் ரசீ� ெப�வ� ஆகியவற்�க்� வங்கி 
ெபா�ப்பாகா� என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார்.  
வா�க்ைகயாளரால் வங்கிக்� வழங்கப்பட்ட அைனத்� 
ஆவணங்கள்/அறி��த்தல்கள�ன் ம�� வங்கி ��ைமயாக 
நம்ப�க்ைக ைவக்�ம் என்பைத�ம், அதில் 
ைகெயாப்பமிட்டவர்கள்/ெசயல்ப�த்�பவர்கள�ன் 
உண்ைமத்தன்ைம/அதிகாரம் மற்�ம் திறன் �றித்� வங்கி 
ேமற்ெகாண்� எந்த வ�சாரைண�ம் ெசய்ய 
ேவண்�யதில்ைல என்பைத�ம் வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
வா�க்ைகயாளர் வங்கியால் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் வங்கிக்� 
ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய வ�வத்தில் தன� ஒப்�தைல 
வழங்க ேவண்�ம் மற்�ம் வங்கிய�ன் ேதைவக்ேகற்ப  
அைத வழங்க ேவண்�ம். 
இந்தச் ேசைவகைளப் ெப�வதற்� ஒப்�தல் க�தத்ைத 
வழங்�வ� ஒ� நிபந்தைன �ன்ேனா�யா�ம். 
ேசைவகைளப் ெப�வதன் �லம், ேமேல உள்ள அைனத்� 
வ�தி�ைறகைள�ம் நிபந்தைனகைள�ம் வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாண்டதாக�ம், ஏற்�க்ெகாண்டதாக�ம் 
க�தப்ப�வார். வங்கி நியாயமான �ன்ெனச்ச�க்ைக 
நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�ம் அேத ேவைளய�ல், இந்த 
ேசைவகள்  " உத்தரவாதம் இல்லாத அல்ல� இடர்" 
அ�ப்பைடய�ல் வழங்கப�கிற� என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். இந்தச் ேசைவகைள வழங்�ம் 
வங்கிையப் ெபா�த்தமட்�ல், எந்தெவா� மைற�கமான, 
தற்ெசயலான, தண்டைனக்��ய அல்ல� வ�ைளவான 
ெசல�கள், ேசதங்கள் அல்ல� ேவ�வைகய�ல் 
வா�க்ைகயாளர் அல்ல� ப�ற தரப்ப�ன�க்� ேசைவகைள 



தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ேபான்றவற்�க்� வங்கி எந்தப் 
ெபா�ப்ைப�ம் ெகாண்��க்கா� என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார்.  இ� ெதாடர்பாக வங்கிக்� இழப்ப�� 
வழங்க வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
வா�க்ைகயாளர் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் �கவர் 
அல்ல� ப�ரதிநிதியால் ஏேத�ம் வ�தி�ைறகைள ம��ம் 
பட்சத்தில், வா�க்ைகயாளர் வங்கிக்� ேசதம் மற்�ம் 
இழப்ப�� ெச�த்த ெபா�ப்ேபற்க ேவண்�ம் என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். ேசதங்கள் மற்�ம் 
இழப்ப�� என்ப�  அைனத்� ேநர� மற்�ம் மைற�க ேசத 
உ�ைமேகாரல்கள், ெசல�கள், கட்டணங்கள், வங்கிக்� 
ஏற்படக்��ய அல்ல� வங்கி ஏற்ப�த்திய  அல்ல� 
பாதிக்கப்பட்ட ெசல�கள் (வங்கி அல்ல� வங்கிக்� எதிரான 
ஏேத�ம் நடவ�க்ைககள் அல்ல� நடவ�க்ைககள�ன் 
கணக்� உட்பட) ேநர�யாகேவா அல்ல� மைற�கமாக 
அல்ல� ம�றலின் காரணத்தால் ஏற்பட்�வைத �றிக்�ம் 
என்பைத வா�க்ைகயாளர் ஒப்�ெகாள்கிறார். 
 

மாற்� வழிகள் �லம் ேசைவகள் 
 

மாற்� வழிகள் �லம் ேசைவகைளப் ெப�வ� ப�ன்வ�ம் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் வங்கிய�ன் 
ெபா�வான வண�க நிபந்தைனகள் மற்�ம் அவ்வப்ேபா� 
வங்கியால் ெவள�ய�டப்படக்��ய கணக்�கைள நடத்�வதற்கான 
வ�திகள் மற்�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கி அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் 
ஆைணயத்தால் அவ்வப்ேபா� அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� 
தி�த்தப்பட்ட வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்� உட்பட்ட� 
என்பைத வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைளக் ெகாண்��க்�ம் 
பட்சத்தில், மாற்� வழிகள் �லம் இந்த ேசைவக�க்கான 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்  ெபா�த்தமானதாக 
இ�க்�ம். 
 
1. வ�ளக்கம்: 

19.1 அ�வல் ேநரங்கள் என்ப�, ேவைலநாட்கள�ல் வங்கி 
வ�யாபாரத்திற்காக திறந்தி�க்�ம் காலப்ப�திையக் 
�றிக்கிற� என்ப�டன், வங்கிய�ன் ஒவ்ெவா� 
கிைளக்�ம் வ�யாபார ேநரங்கள் ேவ�படலாம், இ� 
அவ்வப்ேபா� அறிவ�க்கப்படலாம். 

 
19.2 ெராக்க/ேகட்� வைரேவாைல/வங்கியாள�ன் 

காேசாைலச் ேசைவகள�ல் ெராக்க ெடலிவ� ேசைவ, 
ெராக்கப் பணம் எ�த்தல், காேசாைல மற்�ம் 
ஆவணங்கள் ப�க்-அப்/� லிவ� அல்ல� வங்கிய�ன் 
வா�க்ைகயாளர்க�க்காக வங்கிய�டமி�ந்� 
இச்ேசைவகைளப் ெப�ம் வா�க்ைகயாள�க்� அதன் 
ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் வங்கியால் வழங்கப்ப�ம் 
ேவ� ஏேத�ம் ேசைவகள் அடங்�ம். 

 
19.3 "மின்ன� வங்கிச் ேசைவ" என்ப� 

வா�க்ைகயாளரால் மாற்� வழிகள�ல் ெபறப்ப�ம் 
அைனத்� வங்கிப் ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் 
வசதிகைளக் �றிக்கிற�. 

 
2. வா�க்ைகயாள�க்� ஒ� ெசௗக�யமான வ�ஷயமாக 

மாத்திரம் வங்கிய�னால் அதன் வ��ப்��ைமய�ன் ேப�ல் 



மாற்� வழிகள் ஊடாக ெபா� ேசைவகள் 
வழங்கப்ப�கின்றன. வா�க்ைகயாளர் தன� ெசாந்த 
ஆபத்தில் இந்த ேசைவையப் ெபறலாம். வ�தி�ைறக�க்� 
ேமலதிகமாக, அவ்வப்ேபா� வங்கிய�னால் வழங்கப்ப�கின்ற 
மாற்� வழிகள் ஊடாக ேசைவகள�ன் பயன்பா�, அ�கல் 
மற்�ம் ெசயற்பாட்�க்கான வழிகாட்டல்க�க்� 
வா�க்ைகயாளர் இணங்�தல் ேவண்�ம். மாற்� வழிகள் 
�லம் ேசைவகள் , கணக்கின் ெசயல்பாட்� 
அறி��த்தல்கள் பல உள்ளதால், ஒ� �ட்�க் கணக்கின் 
வா�க்ைகயாளர்க�க்� மட்�ேம கிைடக்�ம். 
 

3. வா�க்ைகயாளைர அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் 
அங்கீக�த்தல் 
வங்கிய�னால் வழங்கப்பட்டவா� வா�க்ைகயாள�ன் 
கட�ச்ெசால்/ப�ன் எண்/பயனர் அைடயாள அட்ைட அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�ன் ஏைனய அைடயாளங்காட்�கள் �லம் 
வா�க்ைகயாளைர அங்கீக�த்த ப�ன்னேர மின்ன� வங்கிச் 
ேசைவ அ�மதிக்கப்ப�ம். மாற்� வழிகள் ஊடாக 
வங்கிய�னால் ெபறப்பட்ட எந்தெவா� ப�வர்த்தைன�ம் 
(அவர� கட�ச்ெசால்/ப�ன் எண்/பயனர் ஐ�ையப் 
பயன்ப�த்தி, ப�ந்ைதய அங்கீக�ப்ைபப் பயன்ப�த்�தல் 
மற்�ம் அத்தைகய வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� 
ெவள�ப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம்) எந்தெவா� 
ப�வர்த்தைன�ம் ேமற்ெகாள்வதற்� வா�க்ைகயாளரால் 
வங்கிக்� ெவள�ப்பைடயான அதிகாரத்ைத வா�க்ைகயாளர் 
இதன் �லம் வழங்�கிறார். கட�ச்ெசால்/ப�ன் எண்/பயனர் 
ஐ�ைய ச�பார்ப்பதன் �லம் தவ�ர, வா�க்ைகயாளரால் 
அ�ப்பப்பட்டதாகக் �றப்ப�ம் மாற்� வழிகள் �லம் 
ெபறப்பட்ட அல்ல� வா�க்ைகயாளரால் அ�ப்பப்பட்டதாகக் 
�றப்ப�ம் எந்தெவா� ப�வர்த்தைனக் ேகா�க்ைகய�ன் 
நம்பகத்தன்ைமைய�ம் ச�பார்க்க வங்கிக்� எந்தக் 
கடப்பா�ம் இல்ைல.  
அவ்வாறான அறி��த்தல்கள�ன் ம�� நல்ெலண்ணத்�டன் 
ெசயற்ப�வதற்� வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�. 
மாற்� வழிகள் பற்றிய அறி��த்தல் வா�க்ைகயாளரால் 
�ைறயாக அங்கீக�க்கப்பட்��க்கவ�ல்ைல என வங்கி 
நம்ப�னால், அ� �ைறயாக அங்கீக�க்கப்பட்டதா என்பைதச் 
ச�பார்க்க நியாயமான �யற்சிகைள ேமற்ெகாண்டதன் 
ப�ன்னர், அத்தைகய அறி��த்தைல ேமற்ெகாள்ள 
ம�க்கலாம் அல்ல� அந்த அறி��த்தலின் அ�ப்பைடய�ல் 
எ�க்கப்பட்ட எந்தெவா� நடவ�க்ைகைய�ம் தைலகீழாக 
மாற்�வதற்கான நடவ�க்ைககைள எ�க்க ம�க்கலாம். 
வங்கியான� தன� தன�ப்பட்ட வ��ப்பத்தின் ேப�ல், 
அறி��த்தல்கள்/கள் உண்ைமயானைவ அல்ல அல்ல� 
ேவ�வ�தமாக �ைறயற்றைவ அல்ல� ெதள�வற்றைவ 
அல்ல� சந்ேதகத்ைத எ�ப்�கின்றன என்� நம்�வதற்� 
வங்கிக்� காரணங்கள் உள்ள மாற்� வழிகள் ஊடாக 
எந்தெவா� அறி��த்தல்கைள�ம்/கைள 
நைட�ைறப்ப�த்�வதில்ைல என த�ர்மான�க்கலாம். 
அறி��த்தல்கைள நிைறேவற்றேவா அல்ல� தைலகீழாக 
மாற்றேவா ம�ப்பதன் வ�ைளவாக வா�க்ைகயாளர் / 
�ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� ஏற்ப�ம் எந்தெவா� இழப்�க்�ம் 
வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�. 
 

4. ெதாைலநகல் ஊடாக வா�க்ைகயாள�க்� ெதாடர்பாடல் 
வா�க்ைகயாள�ன் ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல், 



வா�க்ைகயாள�ன் கணக்�(கள்) ெதாடர்பாக ெதாைலநகல் 
("ெதாைலநகல்") (வா�க்ைகயாளரால் ெகா�க்கப்பட்ட 
ெதாைலநகல் இலக்கத்தில்)  ஊடாக வங்கி 
வா�க்ைகயாள�க்� அ�ப்பலாம், ேம�ம் அத்தைகய 
தகவல்கள் எந்தெவா� �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்�ம் 
ெத�யவந்தால், வா�க்ைகயாள�ன் கணக்�(கள்) 
ெதாடர்பான நிதித் தகவல்கைள (வா�க்ைகயாளரால் 
ேகாரப்ப�தல்) அள�த்ததற்� வங்கி  எந்த வ�தத்தி�ம் 
வா�க்ைகயாள�க்� ெபா�ப்ேபற்கா�. 
 

5. ெதாைலநகல் �லம் அறி��த்தல்கள் 
வா�க்ைகயாளர் ெதாைலநகல் வழியாக எ�தப்பட்ட மற்�ம் 
ைகெயாப்பமிடப்பட்ட அறி��த்தல்கைள அ�ப்பலாம். 
வங்கியான� தன� ெசாந்த வ��ப்��ைமய�ன் ேப�ல் இந்த 
அறி��த்தல்கள�ன் ப�ரகாரம் ெசயற்படலாம். ெதாைலநகல் 
அறி��த்தல்கள் ெதாடர்பாடல், ப�ரதியால் 
ப�ன்பற்றப்ப�வைத உ�திெசய்வ� வா�க்ைகயாள�ன் 
ெபா�ப்பா�ம். 
ெதாைலநகல் ஒ� பா�காப்பான ஊடகம் அல்ல என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார், ெதாைலநகல் 
அ�ப்பப்ப�வதற்� �ன்னர், ெதாைலநகல் ச�யான 
எண்�க்� அ�ப்பப்ப�வைத வா�க்ைகயாளர் உ�தி 
ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் ெதாைலநகல் வ��ம்ப�ய 
ெப�நைர ெசன்றைடந்�ள்ளதா என்பைத ச�பார்க்க 
வங்கிைய அைழக்க ேவண்�ம்.  
தன� ெசாந்த ஆபத்தில் ெதாைலநகல் ஊடாக 
அறி��த்தல்கைள அ�ப்�மா�ம், ெதாைலநகல் 
பயன்ப�த்�வதன் �லம் வா�க்ைகயாள�க்� ஏற்ப�ம் 
ஏேத�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்கா� என்�ம் வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

6. ப�வர்த்தைன பதிேவ� 
மாற்� வழிகள் �லம் ெசய்யப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக�க்�, 
வங்கி ேப�ம் அதன்  கண�ன� �ைறயான பதிேவ�கேள 
ஏற்�ெகாள்ளப�ம், அ�ேவ ��வானதாக இ�க்�ம் 
என்பைத வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாண்� அத்தைகய 
பதிேவ�கைள எவ்வ�த �ணக்கம் அல்ல� எதிர்ப்�ம் இன்றி 
அங்கீக�த்�, ஏற்�க்ெகாண்� இணங்�தல் ேவண்�ம். 
 
மாற்� வழிகள் சிலவற்றின் உள்ளார்ந்த அம்சங்கள் 
காரணமாக, மாற்� வழிகள்  வழியாக வா�க்ைகயாளரால் 
ெசயல்ப�த்த �யற்சிக்கப்பட்ட ப�வர்த்தைனய�ன் 
அச்�ப்ப�ரதிைய வா�க்ைகயாளரால் எ�க்க ���ம்.  
எவ்வாெறன��ம், வங்கிய�னால் ேபணப்ப�ம் பதிேவ� 
மாத்திரேம  ேமேலாங்கி இ�க்�ம். மாற்� வழிகள் ஊடாக 
வங்கிய�னால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் அல்ல� 
ேமற்ெகாள்ளப்படாத எந்தெவா� ெகா�க்கல் வாங்கைல�ம் 
வா�க்ைகயாளர் நிபந்தைனய�ன்றி அங்கீக�த்�, அதைன 
எதிர்க்க ேபாவதில்ைல என ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

7. கட�ச்ெசால்(கள்)/ப�ன் எண் /அ�மதி  
வா�க்ைகயாள�க்� மாற்� வழிகள் �லம் ஏேத�ம் 
ேசைவகைளப் ெப�வதற்� வங்கியால் கட�ச்ெசாற்கள் / 
ப�ன் எண்/ அட்ைட மற்�ம் / அல்ல� பயனர் ஐ� 
ஒ�க்கப்ப�ம். வா�க்ைகயாளர் அைத ஒ� உரப்ப�த்தி 



�த்திைரய�டப்பட்ட உைறய�ல் ("ெமய�லர்") ெபற 
ேவண்�ம். எந்த மாற்ற�ம் இல்லாமல் அஞ்சல் 
ெபறப்ப�வைத வா�க்ைகயாளர் உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம், 
ேம�ம் இல்ைலெயன�ல் வா�க்ைகயாளர் உடன�யாக 
வங்கிக்� எ�த்�ப்�ர்வமாகேவா அல்ல� ெதாைலேபசி 
�லமாகேவா ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 
தவறான கட�ச்ெசால்/ப�ன் எண் ெதாடர்ச்சியாக �ன்� 
தடைவகள் (அல்ல� அவ்வப்ேபா� வங்கிய�னால் 
த�ர்மான�க்கப்பட்ட �யற்சிகள�ன் எண்ண�க்ைக) 
உள்ள�டப்பட்டால் மின்ன� வங்கிச் ேசைவக�க்கான 
வா�க்ைகயாள�ன் அ�கல் �டக்கப்ப�ம். அவ்வாறான 
சந்தர்ப்பத்தில் வங்கியான� ஒ� �றிப்ப�ட்ட 
இைடெவள�ய�ன் ப�ன்னர் தானாகேவ அ�கைல ம�ளச் 
ெசயற்ப�த்தலாம். 
வங்கிய�னால் �றித்�ைரக்கப்பட்டவா� ேசைவகள் 
ெதாடர்ச்சியாகப் பயன்ப�த்தப்படாவ��ன் கட�ச்ெசால்/ப�ன் 
எண்/பயனர் அைடயாள அட்ைடைய �டக்�வதற்� வங்கி 
த�ர்மான�க்கலாம். அ�கைல தற்காலிகமாக �டக்�மா�ம் 
வா�க்ைகயாளர் ேகாரலாம். மாற்� வழிகள��டாக 
ேசைவக�க்கான அ�கைல ம�ளச் ெசயற்ப�த்�வதற்�, 
வா�க்ைகயாளர் வங்கிய�னால் �றித்�ைரக்கப்படக்��ய 
க�தம், ெதாைலேபசி அல்ல� ேவ� �ைறய��டாக 
வங்கிக்� அறிவ�க்க ேவண்�ம், வங்கிய�னால் 
ேகாரப்படக்��ய அல்ல� �றித்�ைரக்கப்பட்ட சில 
வ�பரங்கைள வழங்�தல் ேவண்�ம் என்ப�டன் அவ்வா� 
அ�ப்பப்பட்ட தகவல்கள் ச�யானைவ எனக் க�தப்ப�தல் 
ேவண்�ம். 
 

8. கட�ச்ெசால் / ப�ன் எண் / பயனர் ஐ�ய�ன் பா�காப்� 
மற்�ம் இரகசியத்தன்ைம 
வா�க்ைகயாளர் தன� கணக்� வ�வரங்கள் மற்�ம் 
கட�ச்ெசால் /ப�ன் எண் இன் இரகசியத்ைத பராம�ப்பதற்� 
அவர் மட்�ேம ெபா�ப்பாவார் என்பைத ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
வழிகாட்�கள�ல் அைமக்கப்பட்�ள்ள அல்ல� 
வா�க்ைகயாள�க்� அவ்வப்ேபா� அறிவ�க்கப்ப�ம் மாற்� 
ேசனல்கைளப் பயன்ப�த்�வதன் பா�காப்ைபப் பா�காக்க 
வ�வைமக்கப்பட்ட ேவ� ஏேத�ம் ேதைவக�க்� 
வா�க்ைகயாளர் இணங்க ேவண்�ம். 
வா�க்ைகயாளரால் மட்�ேம மாற்� வழிகள் �லம் 
அறி��த்தல்கைள அ�க�ம் வழங்க�ம் ���ம் 
என்பைத உ�திப்ப�த்த, அவர் எல்லா ேநரங்கள��ம் 
ப�ன்வ�ம் பா�காப்� நைட�ைறக�க்� இணங்க 
ேவண்�ம். (A) வா�க்ைகயாளர் தன� கட�ச்ெசால்/ப�ன் 
எண் ஐ தவறாமல் அல்ல� வங்கிக்�த் ேதைவப்பட்டால் 
மாற்�தல் ேவண்�ம்; (AA) அவர் �ன்னர் பயன்ப�த்திய 
அல்ல� எவரா�ம் �கிக்கப்படக்��ய கட�ச்ெசால் / ப�ன் 
எண் ஐத் ேதர்� ெசய்யக்�டா�; (AAA) எல்லா ேநரங்கள��ம் 
அவர� கட�ச்ெசால் / ப�ன் எண் ஐப் பா�காத்தல் மற்�ம் 
அவர� கட�ச்ெசால் / ப�ன் எண் பற்றிய எந்த 
வ�வரங்கைள�ம் ேவ� எவ�க்�ம் (�ட்�க் கணக்� 
ைவத்தி�ப்பவர் அல்ல� வங்கி பண�யாளர் உட்பட) 
ெவள�ப்ப�த்தாமல் இ�த்தல்; (AA) கட�ச்ெசாற்கள்/ப�ன் 
எண்-ஐ எந்தெவா� �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்�ம் ெதள�வாக 
அல்ல� அ�கக்��ய வைகய�ல் பதி� ெசய்யக்�டா�; 
(A) �ன்��ைம கட�ச்ெசாற்கள் / ப�ன் எண் மனப்பாடம் 
மற்�ம் ப�ன்னர் அ� எந்த பதி� அழிக்க; (AA) அவர� 



சார்பாக மாற்� வழிகள் �லம் ேசைவகைள இயக்க 
யாைர�ம் அ�மதிக்கக்�டா�; (AAA) அவர் மாற்� 
ேசனல்கள�ல் உள்�ைழந்தி�க்�ம்ேபா� எந்த 
அைமப்ைப�ம் கவன�க்காமல் வ�ட்�வ�டக்�டா�, 
ஒவ்ெவா� �ைற�ம் அவர் மாற்� ேசனல்கள�லி�ந்� 
ெவள�ேய�வதற்� அத்தைகய அைமப்ப�லி�ந்� வ�லகிச் 
ெசல்�ம்ேபா�; (AAAA) அ�வலகச் �ழல் ேபான்ற உள்�ர் 
ப�தி ெநட்ெவார்க்�டன் (அல்ல� AAA) இைணக்கப்பட்ட 
எந்தெவா� உபகரணம் அல்ல� சாதனத்திலி�ந்�ம் மாற்� 
ேசனல்கைள அ�க ��யா�. �தலில்  அவர� 
கட�ச்ெசாற்கள் / ப�ன் எண் ஐ ேவ� யா�ம் கவன�க்கேவா 
அல்ல� நகெல�க்கேவா   ��யா� என்பைத 
உ�திப்ப�த்�தல். ேமற்�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� 
நைட�ைறக�க்� இணங்கத் தவறியதன் காரணமாக 
வங்கிக்� ஏேத�ம் நட்டம் ஏற்பட்டால் வா�க்ைகயாள�க்� 
நட்டஈ� வழங்�தல் ேவண்�ம். 
 
வா�க்ைகயாளர் தன� கட�ச்ெசால் /ப�ன் எண் அல்ல� 
அவற்றில் ஏேத�ம் ப�தி ேவெறா�வ�க்�த் 
ெத�ந்தி�ப்பைதக் கண்டறிந்தால் அல்ல� சந்ேதகித்தால், 
அவர் உடன�யாக மாற்� ேசனல்கள் �லம் கட�ச்ெசால் 
/ப�ன் எண் ஐ மாற்ற ேவண்�ம். 
இ� சாத்தியமற்றதாக இ�ப்ப�ன், வா�க்ைகயாளர் 
உடன�யாக வங்கிக் கிைளய�ல் வ�யாபார ேநரத்தின் ேபா� 
அல்ல� ெதாைலேபசி ஊடாக வங்கிக்� அறிவ�க்க 
ேவண்�ம். �திய கட�ச்ெசால்/ப�ன் எண் நி�வப்ப�ம் வைர 
மாற்� வழிகள் ஊடாக ேசைவகைளப் பயன்ப�த்�வைத 
வங்கி இைடநி�த்தலாம். 
அத்தைகய அறிவ�ப்ப�ற்� �ன்னர் ெசய்யப்ப�ம் 
எந்தெவா� ப�வர்த்தைன�ம் வா�க்ைகயாள�ன் ெபா�ப்�. 
கட�ச்ெசால்/ப�ன் எண்/பயனர் ஐ�ய�ன் இழப்�: 
வா�க்ைகயாளர் கட�ச்ெசால்/ப�ன் எண் -ஐ 
மறந்�வ�ட்டால் அல்ல� இழந்தால், வங்கியால் 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட �ைறய�ல் அவர் வங்கிக்� அறிவ�க்க 
ேவண்�ம், அவர் தன� ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் 
வா�க்ைகயாள�க்� ஒ� �திய கட�ச்ெசால் / ப�ன் எண் 
ஐ ம�ண்�ம் உ�வாக்க�ம் அ�ப்ப�ம் ஏற்பா� ெசய்ய 
ேவண்�ம். 

 
9. வங்கிய�ன் வா�க்ைகயாளர்/உ�ைமகள�ன் ெபா�ப்� 

9.1 இைணய வங்கிச் ேசைவகள�ன் பா�காப்ைப உ�தி 
ெசய்வதற்�ம், அங்கீக�க்கப்படாத அ�கைலத் 
த�ப்பதற்�ம் ெபா�த்தமான ெதாழில்�ட்பத்ைத வங்கி 
பயன்ப�த்தலாம்.வங்கி சிறந்த ெதாழில்�ட்பத்ைதப் 
பயன்ப�த்த �யற்சிக்�ம், ஆனால் ெதாழில்�ட்பத்தின் 
தன்ைம காரணமாக, கண�ன�ைய தவ� ஏற்பட 
வாய்ப்ப�ல்லாதவா� ைவத்தி�ப்ப� மற்�ம் ஆதாரம் 
ேசதப்படாமல் எப்ேபா�ம் ைவத்தி�க்க ��யா� 
என்பைத வா�க்ைகயாளர் ��ந்�ெகாள்கிறார். 
 

9.2 ெதாழில்�ட்பக் �ைறபா�கள் அல்ல� இைணய 
வங்கிச் ேசைவகள் மற்�ம்/அல்ல� கட�ச்ெசாற்கைள 
தவறாகப் பயன்ப�த்�தல்/அங்கீக�க்காமல் 
பயன்ப�த்�தல் அல்ல� அதன் வ�ைளவாக 
வா�க்ைகயாளர் நஷ்டம் அைடந்தால், எந்த 
வ�தத்தி�ம் வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா� என்பைத 



வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் 
நிபந்தைனய�ன்றி ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

  
9.3 கண�ன� ைவரஸ்கள், ட்ேராஜன் ஹார்ஸ்கள், ��க்கள், 

லாஜிக் சாஃப்ட்ேவர் அல்ல� ப�ற ெவ��ண்� அல்ல� 
அ�ேபான்ற நிரல்கள�ன் வ�ைளவாக ஏற்ப�ம் எந்த 
இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்�ம் (ேநர�யாகேவா அல்ல� 
மைற�கமாகேவா) வங்கி ெபா�ப்பாகா� என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ேம�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� மற்�ம் இரகசியத் 
ேதைவகைளக் கைடப்ப��க்கத் தவறினால், 
அங்கீக�க்கப்படாத பயன்பாட்�ற்� அவர் 
ெபா�ப்ேபற்கலாம். எந்தெவா� �ழ்நிைலய��ம் வங்கி 
இதன் சார்பாக எந்தப் ெபா�ப்ைப�ம் ஏற்கா�. 

 
9.4 வா�க்ைகயாளர் வங்கிய�ன் எ�த்�ப்�ர்வ 

ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல் உடன�யாக வங்கிக்� இழப்ப�� 
வழங்க ேவண்�ம் மற்�ம் வா�க்ைகயாளரால் 
ஏேத�ம் ம�றலின் வ�ைளவாக வங்கியால் 
ஏற்படக்��ய ெபா�ப்�கள், ேசதங்கள், ெசல�கள், 
ேகா�க்ைககள் அல்ல� இழப்� ஆகியவற்றிற்� எதிராக 
வங்கிக்� இழப்ப�� வழங்க ேவண்�ம். 

 
9.5 இைணய வங்கி ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக 

வா�க்ைகயாள�க்� இைணய வங்கி ேமாச� 
காப்ப�ட்�க் ெகாள்ைகைய வழங்�ம் வங்கிய�ன் 
��தல் ேசைவ, இங்� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� உட்பட்ட�:- 
A) வங்கி அதன் ெசாந்த ெசலவ�ல் இைணய வங்கி 

ப�வர்த்தைனக�க்கான காப்ப�ட்ைட �வ�ய�யல் 
வரம்ப�ற்�ள் மற்�ம் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் மற்�ம் ெகாள்ைகய�ல் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள வரம்�க்� உட்பட்ட�. 
 

A) வா�க்ைகயாளர் தன� கணக்கில் ஏேத�ம் 
ேமாச�யான ப�வர்த்தைனகள் நடந்தால், அ� 
இைணய வங்கி �லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
ேமாச�ப் ப�வர்த்தைனகைளப் பற்றி, அத்தைகய 
இழப்� ஏற்பட்டால் உடன�யாக தன� நகரத்தில் 
உள்ள 24 மண� ேநர ெதாைலேபசி வங்கி 
எண்ைண அைழப்பதன் �லம் வங்கிக்�த் 
ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ேம�ம் தவறாகப் 
பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் த�க்க, 
வா�க்ைகயாள�ன் பயனர் AA ைய வங்கி 
உடன�யாக ெசயலிழக்கச் ெசய்�ம். 

 
A) வா�க்ைகயாளேர கட�ச்ெசாற்கள�ன் 

பா�காப்ப�ற்�ப் ெபா�ப்பாவார் மற்�ம் இங்� 
வழங்கப்பட்�ள்ளப�, அவற்ைறப் பா�காப்பைத 
உ�திப்ப�த்த அைனத்� நடவ�க்ைககைள�ம் 
எ�க்க ேவண்�ம். இைணய வங்கி கட�ச்ெசால் 
(கள்) சமரசம் ெசய்யப்பட்டால், வா�க்ைகயாளர் 
உள்�ர் காவல் நிைலயத்தில் �தல் தகவல் 
அறிக்ைகைய ("AAA ") பதி� ெசய்�, அதன் 
நகைல உடன�யாக உள்�ர் வங்கிக் கிைளக்� 
வங்கிக்�த் ெத�வ�க்�ம் க�தத்�டன் அ�ப்ப 



ேவண்�ம். 
 

9.6 வா�க்ைகயாளர் ப�ன்வ�ம் ஆவணங்கைள வங்கிக்� 
அ�ப்ப ேவண்�ம்: 
A) காவல்�ைற அதிகா�யால் �ைறயாக 

ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட AAA அறிக்ைக; 
A) இழப்�/சர்ச்ைசக்��ய ப�வர்த்தைனகள் பற்றிய 

வ�வரங்கைள அள�க்�ம் க�தம். 
A) வங்கிக்�த் ேதைவப்ப�ம் மற்ற அைனத்� 

ஆவணங்க�ம் மற்�ம் வங்கிய�ன் தி�ப்தி 
 

9.7 ேமற்�றியவா� ேதைவயான ஆவணங்கைளச் 
சமர்ப்ப�த்த 5 நாட்க�க்�ள், சர்ச்ைசக்��ய 
ெதாைகக்காகக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� தற்காலிகக் 
கிெர�ட்ைட வங்கி வா�க்ைகயாள�க்� வழங்�ம். 
 

9.8 ஒ� கணக்கிற்� அதிகபட்சம் �.1,00,000 உட்பட்�ம், 
ெபா�ப்� ப�வர்த்தைன அதிகபட்சம் 25,000 �பாய்க்� 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

 
9.9 வா�க்ைகயாள�டமி�ந்� ஏேத�ம் ேநர� பண 

இழப்ப�ன் ("இழப்�") ேதைவயான ஆவணங்க�டன், 
இழப்ைபப் �காரள�ப்பதற்� �ன், அத்தைகய ேமாச� 
ப�வர்த்தைன(கள்) ெதாடர்பாக அதன் ெசாந்த 
வ�சாரைணைய நடத்த வங்கிக்� அதிகாரம் 
உள்ள�.அத்தைகய வ�சாரைணய�ல் வா�க்ைகயாள�ன் 
��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள்/உறவ�னர்கள் அல்ல� அவர� 
பண�யாளர்கள் ேநர�யாகேவா அல்ல� 
மைற�கமாகேவா சம்பந்தப்பட்��ப்பைத 
ெவள�ப்ப�த்தினால், வா�க்ைகயாள�க்� அத்தைகய 
ெகாள்ைகய�ன் பலைன வழங்க ம�ப்ப�டன், 
வா�க்ைகயாள�க்� எதிராக த�ந்த நடவ�க்ைக 
எ�க்க வங்கிக்� அதிகாரம் உள்ள�. 
வ�சாரைணக�க்�ப் ப�ற�தான் தற்காலிகக் கடன் 
இ�தியான�. வங்கிய�ன் வ�சாரைணய�ன் ���கள் 
இ�தியான� மற்�ம் வா�க்ைகயாளைரக் 
கட்�ப்ப�த்�ம். 
 

9.10 அந்தக் கணக்கிற்கான ைவத்தி�க்�ம் நிதி வங்கியால் 
ெவள�ய�டப்ப�ம் வைர வா�க்ைகயாளர் கணக்ைக 
�ட ��யா�. 
 

9.11 எவ்வாறாய��ம், வா�க்ைகயாளர் இந்த இைணய 
வங்கி ேமாச� காப்ப�ட்�க் ெகாள்ைகய�ன் பலைனப் 
ெப�வார் என�ல்: 
A) ப�வர்த்தைன கணக்� நல்ல நிைலய�ல் உள்ள� 
A) கடந்த 12 மாதங்கள�ல் இரண்�க்� ேமல் 

அங்கீக�க்கப்படாத நிகழ்�கள் நடக்கவ�ல்ைல, 
இழப்� மற்�ம் 

A) வா�க்ைகயாளர் இைணய வங்கி கட�ச்ெசால்ைல 
(கள்) பா�காப்பதில் அலட்சியம் காட்டவ�ல்ைல 
என்பைதக் காட்�கிறார். 

இைணய வங்கி ேமாச�க் காப்ப�ட்�க் ெகாள்ைகய�ன் 
கீழ் வங்கிய�ன் ெபா�ப்�, இங்ேக உட்ப��� 9 இல் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ெபா� வ�லக்�க�க்� உட்பட்ட� 
மற்�ம் ஏேத�ம் காரணத்தால் இழப்� ஏற்பட்டால், 



இைணய வங்கி இழப்�க் ெகாள்ைகய�ன் கீழ் 
வா�க்ைகயாளர் எந்தப் பலைன�ம் ெபற ��யா�. 
 

10. ப�வர்த்தைனகள�ன் ெசயலாக்கம் 
மாற்� ேசனல்கள் �லம் ப�வர்த்தைனகைளச் 
ெசயலாக்�வதற்கான ேநரம், அைவ ைக�ைறயாக 
அல்ல� மின்ன� �ைறய�ல் ெசயலாக்கப்ப�கிறதா 
அல்ல� அவற்ைற உடன�யாகப் ��ப்ப�க்க ���மா 
அல்ல� வண�க ேநரம் ��ந்த ப�ற� ெசயலாக்கப்ப�கிறதா 
என்பைதப் ெபா�த்� மா�படலாம். பணம் ெச�த்�வைத 
நி�த்�வதற்கான வழி�ைறகள் மற்�ம் ப�ற 
அவசர/�க்கியமான ேகா�க்ைகக�க்�, வா�க்ைகயாளர் 
வங்கிையப் ப�ன்ெதாடர ேவண்�ம். வங்கி மற்�ம் 
வங்கியால் பதி� ெசய்யப்பட்டதா/ெசயல்ப�கிறதா என்பைத 
உ�திெசய்ய�ம்.  
மாற்� ேசனல்கள் �லம் வா�க்ைகயாளர் ஒ� 
அறி��த்தைல வழங்கிய�டன், வா�க்ைகயாளரால் அைத 
மாற்ற ��யா�. வா�க்ைகயாளர் வழங்கிய 
அறி��த்தைல மாற்றியைமக்க வங்கிக்� எந்தக் 
கடைம�ம் இல்ைல; அல்ல� நிபந்தைனக்�ட்பட்ட அல்ல� 
மாற்றியைமக்கக்��ய ஒ� அறி��த்தைல 
ஏற்�க்ெகாள்வ� அல்ல� சாதாரண வங்கி 
நைட�ைறகைளப் ப�ன்பற்றி ெச�த்த ��ந்தைத வ�ட, 
�ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� வங்கி வ�ைரவ�ல் ெச�த்த 
ேவண்�ம். வங்கி அதன் வ��ப்பப்ப� வா�க்ைகயாள�க்� 
ெசலவ�ல் வங்கி �ைறய�ன் வ�திகள் மற்�ம் 
நைட�ைறகள�ன் கீழ் இ� சாத்தியமா�ம் அளவ�ற்� 
தைலகீழாக �ைழவதற்� �யற்சி ெசய்யலாம்.  
மின்ன� பணப் ப�மாற்றம் �லம் பணம் ெச�த்�வ� 
வ�மான வ�ச் சட்டம், 1961 இன் ப��� 40A (3) க்� 
உட்பட்ட� என்பைத வா�க்ைகயாளர் இதன் �லம் 
உ�திெசய்� ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
மாற்� வழிகள் �லம் ேசைவய�ன் �லம் கிைடக்�ம் 
நிதித் தகவல் �றிப்� ேநாக்கங்க�க்காக மட்�ேம. இந்தச் 
ேசைவய�ன் �லம் கிைடக்�ம் கணக்�த் தகவல், 
வங்கிய�ன் ைககள�ல் இ�க்�ம் ப�வர்த்தைனகைளப் 
ப�ரதிபலிக்கா�, ஆனால் அைவ ெசயல்ப�த்தப்படாத 
அல்ல� இன்�ம் பணம் ெச�த்�வதற்�ச் ச�பார்க்கப்பட 
ேவண்�யைவ. வா�க்ைகயாளர் அல்ல� �ன்றாம் 
தரப்ப�னரால் ஏற்ப�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கில்(கள�ல்) ேபா�மான நிதிகள் 
இ�ந்தால், மாற்� வழிகள் �லம் ெபறப்பட்ட நிதி 
ப�மாற்றம் மற்�ம் கட்டண ப�வர்த்தைனகைள 
ெசயல்ப�த்த வங்கி �யற்சிக்�ம். 
 

11. வரம்�கள் 
வங்கி அதன் ஒேர வ��ப்பத்தில் இ�க்�ம். மாற்� 
ேசனல்கள் �லம் வா�க்ைகயாளரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
எந்தெவா� ப�வர்த்தைனக்கான �ைறந்தபட்ச மற்�ம் 
அதிகபட்ச வரம்�கைள அைமத்� ம�ட்டைமத்தல். 
அத்தைகய வரம்�கள் அவ்வப்ேபா� வங்கியால் 
ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் அள��க்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 
இ�க்கலாம். 
தினச� �ைறந்தபட்ச/அதிகபட்ச ப�வர்த்தைன வரம்�கள் 
அைனத்� AAA க�க்�ம் ெபா�ந்�ம் மற்�ம் ெவவ்ேவ� 



வங்கிகள�ன் ெநட்ெவார்க்�கள், நாட்�ற்� நா� மற்�ம் 
அவ்வப்ேபா� ெவவ்ேவ� AAA க�க்� இைடய�ல் 
மா�படலாம். ெவவ்ேவ� AAAகள்/ெநட்ெவார்க்�கள் �லம் 
ெசய்யப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான இந்த வரம்�கள�ல் 
ஒேர சீரான தன்ைம இல்லாததால் வா�க்ைகயாளர் 
பாதிக்கப்படக்��ய இழப்� அல்ல� சிரமத்திற்� வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 
 

12. மாற்� ேசனல்கள் �லம் ேசைவக�க்கான அ�கல் 
மாற்� வழிகள் �லம் ேசைவக�க்கான அ�கல் 
வா�க்ைகயாள�ன் ேகா�க்ைக மற்�ம் வங்கிய�ன் 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல் கிைடக்�ம். வா�க்ைகயாள�ன் AAA 
�டன் இைணக்கப்பட்ட அைனத்� கணக்�கைள�ம் 
வங்கிய�ன் வ�திக�க்� உட்பட்� மாற்� ேசனல்கள் �லம் 
அ�கலாம். இ�ப்ப��ம், அ�கக்��ய ஒவ்ெவா� 
கணக்கி�ம் கிைடக்�ம் ப�வர்த்தைனகள�ன் தன்ைம, 
அந்தக் கணக்கின் வா�க்ைகயாள�ன் ெசயல்பாட்� 
ஆைணையப் ெபா�த்த�. தன�நபர் அல்லாத 
வா�க்ைகயாளர்கள�ன் வ�ஷயத்தில், வா�க்ைகயாள�ன் 
ெபா�த்தமான நிர்வாகக் ��வால் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
நபர்க�க்� வா�க்ைகயாள�ன் ேகா�க்ைகய�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் அ�கல் வழங்கப்ப�ம். 
 

13. நிதிப் பற்றாக்�ைற 
வா�க்ைகயாளர் தன� கணக்கில் ேபாதிய நிதி கிைடக்காத 
வைர, மாற்� ேசனல்கைளப் பயன்ப�த்தி தன� 
கணக்கிலி�ந்� எந்தப் பணத்ைத�ம் எ�க்க �யற்சிக்க 
ேவண்டாம் என்� ஒப்�க்ெகாள்கிறார். ேபா�மான கணக்� 
நி�ைவகைள உ�தி ெசய்�ம் ெபா�ப்� �ற்றி�ம் 
வா�க்ைகயாள�டம் உள்ள�. வரம்ைப ம��வதற்� 
ஏேத�ம் �யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால், 
வா�க்ைகயாள�க்� மாற்� வழிகள் �லம் ேசைவகைள 
வங்கி தி�ம்பப் ெபறலாம் அல்ல� வங்கி ெபா�த்தமான� 
என்� க��ம் ப�ற நடவ�க்ைககைள எ�க்கலாம். 
 

14. ெமன்ெபா�ள் மற்�ம் வன்ெபா�ள் 
வா�க்ைகயாளர் அதன் ெசலவ�ல், வங்கிய�ன் அைமப்�டன் 
இணக்கமான மாற்� வழிகள் �லம் ேசைவகைளப் 
ெப�வதற்�ம் பயன்ப�த்�வதற்�ம், அவ்வப்ெபா�� 
ெபா�ந்தக்��ய அைனத்� ெமன்ெபா�ள் மற்�ம் கண�ன� 
மற்�ம் தகவல் ெதாடர்� அைமப்�கைள�ம் வாங்�தல், 
பராம�த்தல் மற்�ம் ேமம்ப�த்�தல்/ ேமம்ப�த்�தல். 
வங்கி தன� ெமன்ெபா�ள், வன்ெபா�ள், இயக்க 
�ைறைமகள் ேபான்றவற்ைற அவ்வப்ேபா� மாற்றேவா 
அல்ல� ேமம்ப�த்தேவா �தந்திரமாக இ�க்�ம், ேம�ம் 
வா�க்ைகயாள�ன் ெமன்ெபா�ள், வன்ெபா�ள், இயக்க 
�ைறைமகைள ஆத�க்க எந்தக் கடைம�ம் இல்ைல. 
 

15. அறி�சார் ெசாத்� 
எந்தெவா� ேசைவய�ன் அ�ப்பைடய��ம் உள்ள 
ெமன்ெபா�ள�ல் உள்ள அறி�சார் ெசாத்��ைமகள் மற்�ம் 
மாற்� ேசனல்கள் �லம் கணக்ைக அ��ம் 
ேசைவகைளப் ெப�வதற்�த் ேதைவப்ப�ம் ப�ற 
ெமன்ெபா�ள்கள் அைனத்�ம் வங்கி அல்ல� அந்தந்த 
வ�ற்பைனயாளர்கள�ன் சட்டப்�ர்வ ெசாத்� என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். வங்கிக் கணக்�கைள 



அ��வதற்�ம் வங்கிச் ேசைவகைளப் 
பயன்ப�த்�வதற்�ம் வங்கி வழங்கிய அ�மதியான� 
ெமன்ெபா�ள�ன் அறி�சார் ெசாத்��ைமய�ல் எந்தெவா� 
தன���ைம அல்ல� உ�ைம உ�ைமகைள�ம் 
ெத�வ�க்கா�. வா�க்ைகயாளர் ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள 
ெமன்ெபா�ைள மாற்றேவா, ெமாழிெபயர்க்கேவா, 
ப��த்ெத�க்கேவா, சிைதக்கேவா அல்ல� தைலகீழ் 
ெபாறிய�யலாக்கேவா அல்ல� ெமன்ெபா�ள�ன் �லக் 
�றிய�ட்ைட நகெல�க்கேவா அல்ல� ெமன்ெபா�ள�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் எந்தெவா� வழித்ேதான்றல் தயா�ப்ைப�ம் 
உ�வாக்கேவா �யற்சிக்கக் �டா�. 
 

16. எச்ச�க்ைககள் 
வங்கி அைனத்� அல்ல� எந்த வா�க்ைகயாளர்க�க்�ம் 
தகவல்க�க்� மட்�ேம வ�ழிப்�ட்டல் வசதிைய 
வழங்கலாம் மற்�ம் அதன் ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் 
அைத நி�த்தலாம். கணக்�கள் ம�தான ப�வர்த்தைனகள் 
நைட�ைறய�ல் உள்ள வங்கி நைட�ைறயால் ெதாடர்ந்� 
வழிநடத்தப்ப�ம் மற்�ம் சிறந்த �யற்சிய�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் வங்கி சில �ன் வைரய�க்கப்பட்ட 
எச்ச�க்ைககைளக் காண்ப�க்கலாம். எவ்வாறாய��ம், 
வ�ழிப்�ட்டல்கள�ன் ேநரம், ��ைம, �ல்லியம் மற்�ம் 
ெவற்றிகரமான ெடலிவ� அல்ல� ரசீ� ஆகியவற்றிற்� 
வங்கி ெபா�ப்பாகேவா அல்ல� ெபா�ப்பாகேவா ஆகா�. 
 

17. ெதாைலேபசி வங்கி ேசைவகள் 
இந்த ேசைவய�ன் கீழ், ஊழியர்கள�ன் உதவ� �லமாகேவா 
அல்ல� தான�யங்� ஃேபான் ேபங்கிங் சிஸ்டத்தில் டயல் 
ெசய்வதன் �லமாகேவா வங்கி அவ்வப்ேபா� பல்ேவ� 
வசதிகைள வழங்கலாம். பா�காப்� ேநாக்கங்க�க்காக�ம், 
வா�க்ைகயாளர்கைள�ம் அதன் ஊழியர்கைள�ம் 
பா�காப்பதற்காக�ம், ஏேத�ம் சர்ச்ைசகைளத் த�ர்க்க 
உத�வதற்காக�ம், வங்கி அதன் வ��ப்ப நாடாவ�ல் 
அல்ல� வா�க்ைகயாள�க்�ம் வங்கிக்�ம் இைடேய 
ெதாைலேபசி உைரயாடல்கைளப் பதி�ெசய்�, அைதப் 
பதி�ெசய்�, வா�க்ைகயாள�ன் அறி��த்தல்கைளக் 
ேகட்க�ம். 
 

18. இைணய வங்கி ேசைவகள் 
இைணய வங்கிச் ேசைவகைள வழங்�வதற்காகப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் அைமப்�கள் ேபா�மான 
பா�காப்�கைளக் ெகாண்��ப்பைத உ�திெசய்ய, வங்கி 
நியாயமான நைட�ைற நடவ�க்ைககைள எ�க்�ம்; 
ெபா�ந்தக்��ய சட்டம், வ�திகள், ஒ�ங்��ைறகள், 
வழிகாட்�தல்கள், �ற்றறிக்ைககள், நடத்ைத வ�திகள் 
மற்�ம் நைட�ைறய�ல் உள்ள சந்ைத நைட�ைறகைள 
கணக்கில் எ�த்�க்ெகாண்�, அத்தைகய அைமப்�கைள 
இயக்�வதில் ஏற்ப�ம் அபாயங்கைளக் கட்�ப்ப�த்த�ம் 
நிர்வகிக்க�ம். இைணய வங்கிய�ல் உள்ள அபாயங்கள் 
மற்�ம் ெபா�ப்�கள் பற்றி வா�க்ைகயாளர் 
அறிந்தி�ப்பேதா�, உ�ய ப�சீலைனக்�ப் ப�ற� அைதப் 
பயன்ப�த்திக் ெகாள்ள ேவண்�ம். கண�ன�கள்/எலக்ட்ரான�க் 
இயந்திரங்கள், மின்னஞ்சல் மற்�ம் இைணயம் பற்றிய 
��ைமயான ேவைல அறி� தனக்� இ�ப்பதாக 
வா�க்ைகயாளர் ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�கிறார் மற்�ம் 
உத்தரவாதம் அள�க்கிறார், இ� வா�க்ைகயாளர்க�க்� 



இைணய வங்கிையப் ெபற உத�ம். 
 

19. ��ைமயற்ற ப�வர்த்தைனகள் 
வா�க்ைகயாளரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனையப் 
ெபா�த்தமட்�ல், பணப் ப�மாற்றத்ைத 
ேமற்ெகாள்வதற்கான கட்டண வழி�ைறகள், அத்தைகய 
பணம் ெச�த்�ம் வழி�ைறகள் ெசயல்ப�த்தப்பட்ட 
நபர்கள�ன் ெசயல்கள் அல்ல� �றக்கண�ப்�களால் 
ெசயல்ப�த்தப்படாமல் இ�க்கலாம் அல்ல� 
��க்கப்படாமல் இ�க்கலாம். வா�க்ைகயாள�ன் 
அத்தைகய ப�வர்த்தைனக்� வங்கி ெபா�ப்� 
மற்�ம்/அல்ல� ெபா�ப்ேபற்கா� அல்ல� எந்த 
வைகய��ம் ஈ�படா�. 
வா�க்ைகயாள�ன் அறி��த்தல்கள�ன்ப� நிதிைய 
மாற்�வதற்கான எந்தெவா� ப�வர்த்தைன�ம் எந்த 
காரணத்திற்காக�ம் ெசயல்படா� அல்ல� ��க்கப்படாமல் 
ேபாகலாம் மற்�ம் அத்தைகய ெபா�ள் அல்லாத 
மற்�ம்/அல்ல� ப�வர்த்தைனைய ��க்காததற்� வங்கி 
எந்த வைகய��ம் ெபா�ப்பாகா�. வா�க்ைகயாள�ன் 
அறி��த்தல்க�க்� இணங்க வங்கி நிதி ப�மாற்ற 
ேசைவகைள மட்�ேம வழங்�கிற� என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ��ந்�ெகாள்கிறார். 
 

20. ைவரஸ்க�க்� எதிராகப் பா�காத்தல்: 
வா�க்ைகயாள�ன் சிஸ்டம் அல்ல� வா�க்ைகயாளர் 
இைணய வங்கிைய அ��ம் எந்தெவா� கண�ன� அல்ல� 
ப�ற சாதனங்கள் அல்ல� சாதனம் எந்தெவா� கண�ன� 
ைவரஸ் அல்ல� அ� ேபான்ற ெமன்ெபா�ள்/சாதன�ம் 
இல்லாமல் இ�ப்பைத உ�தி ெசய்ய வா�க்ைகயாளர் 
அைனத்� நியாயமான நைட�ைற நடவ�க்ைககைள�ம் 
எ�க்க ேவண்�ம். வங்கிய�ன் இைணயதளத்தில் ைவரஸ் 
மற்�ம் ப�ற அழி�கரமான ெபா�ட்கள் 
அறி�கப்ப�த்தப்ப�வைதத் த�க்க வங்கி நடவ�க்ைக 
எ�த்தா�ம், வங்கிய�ன் இைணயதளம் அல்ல� 
இைணக்கப்பட்ட இைணயதளங்கள�ல் இ�ந்� பதிவ�றக்கம் 
ெசய்யப்பட்ட உள்ளடக்கம் ேபான்ற ைவரஸ்கள் இல்ைல 
என்பைத ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்தேவா அல்ல� உத்தரவாதம் 
அள�க்கேவா இல்ைல. அத்தைகய ைவரஸ் அல்ல� அழி�ப் 
ெபா�ட்களால் ஏற்ப�ம் ேசதம் அல்ல� த�ங்�க�க்� 
வங்கி ெபா�ப்பாகா�. வங்கிய�ன் இைணயதளம் அல்ல� 
அதன் ெசயல்பா�கள் தைடய�ன்றி அல்ல� ஏேத�ம் ப�ைழ 
அல்ல� �ைறபா� இல்லாமல் இ�க்�ம் என்� வங்கி 
உத்தரவாதம் அள�க்கா�. 
 

21. மாற்� வழிகள் �லம் ேசைவக�க்கான ெபா�ப்� வரம்�: 
இைணய வங்கிச் ேசைவைய வா�க்ைகயாள�க்�க் 
கிைடக்கச் ெசய்ததன்/ெசய்யாததன் வ�ைளவாக 
வா�க்ைகயாள�க்� ேந�ைடயாகேவா, மைற�கமாகேவா, 
ப�ன்வ�ைளவாகேவா, ெதாைலநிைலயாகேவா அல்ல� 
வ�ேசஷமாகேவா ஏேத�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� 
வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�. வா�க்ைகயாள�க்� வங்கி 
ெபா�ப்ேபற்காத �ழ்நிைலகள�ன் வ�ளக்கப் பட்�யல் 
(ஆனால் ��ைமயான� அல்ல) ப�ன்வ�மா�: அத்தைகய 
இழப்� அல்ல� ேசதம் பைட �க்கிய அல்ல� 
ெதாழில்�ட்ப இைட�� ெவள�ேய எ�ம் ேபா�; 
வா�க்ைகயாளர் அல்ல� ேவ� யாேர�ம் 



வா�க்ைகயாள�ன் அைமப்ைப தவறாகப் பயன்ப�த்�தல்; 
வா�க்ைகயாளர் இைணய வங்கிச் ேசைவைய 
பயன்ப�த்�வதன் வ�ைளவாக �ன்றாம் தரப்ப�னரால் 
ெபறப்ப�ம் வா�க்ைகயாள�ன் கணக்�கள் பற்றிய 
தகவல்க�க்கான அ�கல்; வா�க்ைகயாள�ன் 
கட�ச்ெசால்/AAA எந்த �ன்றாம் தரப்ப�னரா�ம் 
பயன்ப�த்�தல்; ப�மாற்றத்தின் ேபா� அல்ல� 
ேவ�வ�தமாக எந்த தர�, தகவல் அல்ல� ெசய்திய�ன் 
இழப்� / சிைத� / ஊழல் / தாமதம்; ஏேத�ம் 
இழப்�/தாமதம், அத்தைகய தர�, தகவல் அல்ல� 
ெசய்திய�ல் ��க்கீ� அல்ல� வங்கிய�ன் கட்�ப்பாட்�ற்� 
அப்பாற்பட்ட �ழ்நிைலகள் காரணமாக வ��ம்ப�ய 
�ைறய�ல் கணக்�க�க்கான அ�கல் கிைடக்கவ�ல்ைல 
என்றால்; வண�க ேநரத்தின் ேபா� மாற்� ேசனல் 
ேசைவகள் கிைடக்காத நிைல. 
 

ெடப�ட்-கம்-ஏ�எம் கார்�கள் ேசைவகள் 
 

ெடப�ட்-கம்-ஏ�எம் கார்� ேசைவகைளப் ெப�வ� ப�ன்வ�ம் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் வங்கிய�ன் ெபா� 
வண�க நிபந்தைனகள் மற்�ம் வங்கியால் அவ்வப்ேபா� 
வழங்கப்ப�ம் கணக்�கைள நடத்�வதற்கான வ�திக�க்� 
உட்பட்ட� என்பைத வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள உள்ளடக்கிய��ந்தால், 
ெடப�ட்-கம்-ஏ�எம் கார்� ேசைவக�க்கான வ�தி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெபா�த்தமானதாக இ�க்�ம். 
 
1. ெபா� 

இங்� ஆண்பால் பாலினம் பற்றிய �றிப்� ெபண்பால் 
பாலினத்ைத உள்ளடக்�ம். 
 

2. வைரயைறகள் 
"கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்" என்ப� வங்கிய�ல் ேசமிப்�க் 
கணக்� அல்ல� நடப்�க் கணக்� அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் 
கணக்� ைவத்தி�க்�ம் நபர். "கணக்கிற்��ய கிைள" 
என்ப� வா�க்ைகயாள�ன் கணக்� பராம�க்கப்ப�ம் 
வங்கிய�ன் எந்தெவா� கிைளைய�ம் மற்�ம் வங்கியால் 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட ேவ� எந்த கிைளைய�ம் �றிக்கிற�. 
 
"அங்கீக�க்கப்பட்ட �லர்" என்ப� AAAA இன் ப��� 2 ல் 
வைரய�க்கப்பட்�ள்ளப� அந்நியச் ெசலாவண� அல்ல� 
ெவள�நாட்�ப் பத்திரங்கள�ல் ைகயாள்வதற்� 
அங்கீக�க்கப்பட்ட ஒ� நபர் அல்ல� ெவள�நாட்� வங்கிப் 
ப��ைவக் �றிக்கிற�. 
 
"கார்�" என்ப�, வங்கியால் வழங்கப்ப�ம் கிளாசிக் மற்�ம் 
ேகால்ட் ெடப�ட் கார்�கள் உட்பட கார்�தார�க்� 
வழங்கப்பட்ட �யட்சீ ேபங்க் AA ெடப�ட்-கம்-ஏ�எம் கார்� 
& வங்கியால் அவ்வப்ேபா� அறி�கப்ப�த்தப்ப�ம் ேவ� 
ஏேத�ம் மா�பா�கைளக் �றிக்கிற�. 
 
"கார்� ைவத்தி�ப்பவர்" என்ப� வங்கிய�ன் 
வா�க்ைகயாள�க்� அட்ைட வழங்கப்பட்ட அல்ல� 
வங்கிய�ன் வா�க்ைகயாளரால் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
எந்தெவா� நப�க்�ம் வங்கி அட்ைட வழங்கிய� மற்�ம் 
அட்ைடைய ைவத்தி�க்க�ம் பயன்ப�த்த�ம் அங்கீகாரம் 



ெபற்றவர். 
 
"அட்ைடக் கணக்�" என்ப� ேசமிப்�க் கணக்� 
மற்�ம்/அல்ல� நடப்�க் கணக்� மற்�ம்/அல்ல� 
வங்கியால் (பண வர�/கடன் கணக்�கள் தவ�ர) கார்ைடப் 
பயன்ப�த்�வதன் �லம் ெசயல்ப�வதற்�த் த�தியான 
கணக்�(கள்) எனக் �றிப்ப�டப்பட்ட ேவ� ஏேத�ம் 
கணக்�. 
 
"AAAAAA" என்ப� வா�க்ைகயாளர் ெசயல்ப�த்தப்பட்ட 
வ�ற்பைன மற்�ம் ேசைவ ெடர்மினல்கள் ("டச் அக்சஸ் 
ேபங்கிங் ெடர்மினல்கள்" என்�ம் அைழக்கப்ப�கிற�) 
என்ப� இந்தியாவ�ேலா அல்ல� ெவள�நாட்�ேலா, 
வங்கியாக இ�ந்தா�ம் அல்ல� பகிரப்பட்ட 
ெநட்ெவார்க்காக இ�ந்தா�ம், மற்றவற்�டன், கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தன� கார்ைட அ�கலாம். 
 
"ெடபாசிட்ட�" என்ப� இந்தியாவ�ேலா அல்ல� 
ெவள�நாட்�ேலா, வங்கி அல்ல� பகிரப்பட்ட 
ெநட்ெவார்க்காக இ�ந்தா�ம், எந்த ஒ� 
இயந்திரம்/சாதன�ம், மற்றவற்�டன், கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தன� கார்ைடப் பயன்ப�த்தி தன� கார்� 
கணக்�(கைள) அ�கலாம் மற்�ம் அவர� கார்�ல் 
பணத்ைத ெடபாசிட் ெசய்யலாம். 
 
"AAA" என்ப� எெலக்ட்ரான�க் ேடட்டா ேகப்சர் 
ெடர்மினல்கள், ப��ண்டர்கள், ப�ற சாதனங்கள் மற்�ம் ப�ன் 
ேபட்கள் மற்�ம் சாதனங்கைள இயக்க ேதைவயான 
ெமன்ெபா�ள்கள் உட்பட பாகங்கள், இந்தியாவ�ேலா 
அல்ல� ெவள�நாட்�ேலா, வங்கி அல்ல� பகிரப்பட்ட 
ெநட்ெவார்க்காக இ�ந்தா�ம், மற்றவற்�டன், 
அட்ைடதாரர் 
 
"AAAA" என்ப� இந்திய �சர்வ் வங்கியால் நிர்ணய�க்கப்பட்ட, 
அவ்வப்ேபா� அைனத்� தி�த்தங்கைள�ம் உள்ளடக்கிய, 
இந்தியாவ�ன் ஏற்�மதி இறக்�மதிக் ெகாள்ைகையக் 
�றிக்கிற�. "சர்வேதச ப�வர்த்தைனகள்" என்ப� இந்தியா, 
ேநபாளம் மற்�ம் �ட்டா�க்� ெவள�ேய கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தன� அட்ைடய�ல் ேமற்ெகாள்�ம் 
ப�வர்த்தைனகைளக் �றிக்கிற�. 
 
"இழந்த/தி�டப்பட்ட அட்ைட காப்ப��" என்ப�, இங்�ள்ள 
ப��� 12ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� உட்பட்�, தி�டப்பட்ட அல்ல� 
ெதாைலந்� ேபான அட்ைடகள் ெதாடர்பாக அட்ைட 
ைவத்தி�ப்பவ�க்� வங்கியால் காப்ப�� வழங்�ம் ��தல் 
ேசைவையக் �றிக்கிற�. 
 
"இழந்த/தி�டப்பட்ட அட்ைடய�ன் காப்ப�ட்�க் 
ெகாள்ைகயான�, ெதாைலந்� ேபான அல்ல� தி�டப்பட்ட 
அட்ைடையப் ெபா�த்தவைரய�ல் வங்கியால் எ�க்கப்பட 
ேவண்�ய பாலிசிையக் �றிக்கிற�. 
 
"பங்ேகற்� AAAகள்" (AA) வங்கிய�ன் தான�யங்கி பணம் 
ெச�த்�ம் இயந்திரங்கள் (AAA கள்) மற்�ம் வ�சா கார்� 
இன்டர்ேநஷனலின் பகிரப்பட்ட கட்டண ெநட்ெவார்க்கில் 



பங்ேகற்�ம் மற்ற வங்கிக�க்� (ஓப�) ெசாந்தமான 
ஏ�எம்கள் மற்�ம் "------"·ேசைவ �த்திைர, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தன� கார்� கணக்கில்(கள�ல்) தன� 
நிதிைய அ�க கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம் 
 
"பங்ேகற்�ம் வண�க நி�வனங்கள்" (AAA) என்ப� AAAA 
கார்� இன்டர்ேநஷனல் பகிரப்பட்ட கட்டண 
ெநட்ெவார்க்கின் ஒ� ப�தியாக இ�க்�ம் 
நி�வனங்கைளக் �றிக்�ம் மற்�ம் "----------" ேசைவ 
�த்திைரைய (அச்� ேலாேகா) "- இல் காண்ப�க்�ம். "----
-----" ெடர்மினல் (ெடர்மினல்) இல் உள்ள கார்ைட 
மதிப்பள�க்க, ப�வர்த்தைனைய ேமற்ெகாள்வதற்காக, 
மற்றவற்�டன், கைடகள், கைடகள், உணவகங்கள், 
ேஹாட்டல்கள், வ�மான நி�வனங்கள் மற்�ம் கார்ைடக் 
ெகௗரவ�ப்பதாக வ�ளம்பரப்ப�த்தப்ப�ம் ப�ற 
நி�வனங்க�ம் அடங்�ம். 
 
"AAA" என்ப� வங்கியால் அட்ைடதார�க்� ஒ�க்கப்பட்ட 
தன�ப்பட்ட அைடயாள எண் அல்ல� கார்� ெதாடர்பாக 
அவ்வப்ேபா� அட்ைடதாரர்/வங்கியால் 
ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம். 
"AAA" என்றால் வ�ற்பைன �ைனயம் என்� ெபா�ள். 
 
"�தன்ைமக் கணக்�" என்ப� ேமேல வ�வ�க்கப்பட்�ள்ள 
கணக்�கள�ல் ஒன்றா�ம், இ� வண�க நி�வனங்கள் 
அல்ல� AAAA/AAAA AAA இடங்கள�ல் ெசய்யப்ப�ம் 
ப�வர்த்தைனக�க்�ப் பற்� ைவக்கப்ப�ம். 
 
"திட்டம்" என்ப� இங்�ள்ள ப��� 17 இல் வ��வாகக் 
�றப்பட்�ள்ளப� �யட்சீ ேபங்க் ேகால்� ெடப�ட் கார்� 
ெவ�மதிகள் திட்டத்ைதக் �றிக்கிற�. 
 
"�ள்ள�கள்" என்ப� திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்ப�ம் 
�வார்�/லாயல்� �ள்ள�கைளக் �றிக்கிற�. 
 
"AAAA" என்ப� �யட்சீ ேபங்க் AA மற்�ம் அதன் அைனத்� 
கிைள அ�வலகங்கைள�ம் �றிக்கிற� மற்�ம் அதன் 
வா��கள் மற்�ம் ெபா�ப்பாளர்கைள உள்ளடக்கிய�. 
 
"வ�ற்பைன சீட்�" என்ப� AAAA ெடர்மினலில் அல்ல� 
பங்�ெப�ம் வண�க நி�வனத்தால் உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� 
சீட்ைடக் �றிக்கிற�, இ� AAAAAA/ெடர்மினலில் கார்� 
ைவத்தி�ப்பவ�ன் ப�வர்த்தைன/கள�ன் மதிப்ைபப் 
ப�ரதிபலிக்கிற�, இ� அட்ைடதாரரால் தக்கைவக்கப்பட 
ேவண்�ம். 
 
"கார்�தார�ன் ப�வர்த்தைனகைளச் 
ெசயல்ப�த்�வதற்கான சாதனங்கைள இயக்�வதற்�த் 
ேதைவயான அைனத்� ெமன்ெபா�ள்கள், சாதனங்கள் 
மற்�ம் பாகங்கள் பங்�ெப�ம் வண�க நி�வனத்தில் 
உள்ள ெடர்மினலில் அடங்�ம் மற்�ம் எலக்ட்ரான�க் 
ேடட்டா ேகப்சர் (AAA) ெடர்மினல்கள், AAAA ெடர்மினல், 
ப��ண்டர்கள், தன�ப்பட்ட அைடயாள எண் (AAA) ேப�கள் 
ஆகியைவ அடங்�ம். 
 
"ப�வர்த்தைன" என்ப�, கார்� கணக்ைக அ��வதன் 



�லம் ப�வர்த்தைனைய ேமற்ெகாள்ள, AA மற்�ம் 
ெடர்மினலில் ேநர�யாகேவா அல்ல� மைற�கமாகேவா 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தி வங்கிக்� கார்� ைவத்தி�ப்பவரால் 
வழங்கப்ப�ம் எந்த அறி��த்த�ம் ஆ�ம். 
 
"வ�சா" என்ப� AAAA ேதசிய நி�வனத்திற்�ச் ெசாந்தமான 
அைடயாளத்ைதக் �றிக்�ம். 
 
"வ�சா எலக்ட்ரான்" என்ப� வ�சா இன்டர்ேநஷனல் 
நி�வனத்திற்�ச் ெசாந்தமான அைடயாளத்ைதக் �றிக்�ம். 
 
"AAAA/AAAA AAA ெநட்ெவார்க்" என்ப� இந்தியா மற்�ம் 
ெவள�நா�கள�ல் உள்ள பல்ேவ� இடங்கள�ல் 
அைமந்�ள்ள ஏ�எம்கள் என்� ெபா�ள்ப�ம், அைவ 
அட்ைடைய மதிக்�ம் மற்�ம் AAAA/AAAA அல்ல� AAAA 
எலக்ட்ரான் �றிய��கைளக் காண்ப�க்�ம். 

 
3. ெபா�ந்தக்��ய தன்ைம: 

3.1 கார்�ன் ெவள�ய�� மற்�ம் பயன்பா�, இந்திய �சர்வ் 
வங்கி ("AAA") வ�தி�ைறக�க்� உட்பட்ட�, �சர்வ் 
வங்கிய�ன் ப�வர்த்தைன கட்�ப்பாட்� 
வ�தி�ைறகள்,AAAA, AAAA வ�ன் கீழ் வ�வைமக்கப்பட்ட 
அைனத்� வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள், 
ெவள�ய�டப்பட்ட அறிவ�ப்�கள்/�ற்றறிக்ைககள் மற்�ம் 
அவ்வப்ேபா� நைட�ைறய�ல் இ�க்�ம் ப�ற 
சட்டங்கள். கார்� இந்தியாவ��ம் ெவள�நாட்��ம் 
பயன்ப�த்தப்படலாம், ஆனால் ேநபாளம் 
மற்�ம்/அல்ல� �ட்டான�ல் ெவள�நாட்� நாணயத்ைத 
எ�ப்பதற்� பயன்ப�த்த ��யா�. ேம�ம், இந்தியா, 
ேநபாளம் மற்�ம் �ட்டான�ல் உள்ள வண�க 
நி�வனங்கள�ல் அந்நியச் ெசலாவண�ய�ல் பணம் 
ெச�த்�வதற்� கார்� ெசல்�ப�யாகா�, அதாவ�, 
ேநபாளம் அல்ல� �ட்டான�ல் கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் 
ேபா�, ப�வர்த்தைனகள�ன் நாணயம் அந்த நா�கள�ன் 
உள்�ர் நாணயமாகேவா அல்ல� இந்திய 
�பாயாகேவா இ�க்க ேவண்�ம். AAAA மற்�ம் ப�ற 
ெதாடர்�ைடய வ�தி�ைறக�க்� இணங்காத 
பட்சத்தில், அட்ைடதாரர் நடவ�க்ைகக்� 
ெபா�ப்பாவார். 
 

3.2 எந்தெவா� வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
அல்ல� ஏேத�ம் வ�திகள் அல்ல� 
ஒ�ங்��ைறக�க்� இணங்காத அல்ல� தவறினால், 
வங்கி அல்ல� �சர்வ் வங்கிய�ன் நிகழ்வ�ல், சர்வேதச 
அளவ�ல் ெசல்�ப�யா�ம் ெடப�ட்-கம்-ஏ�எம் கார்ைட 
ைவத்தி�ப்பதில் இ�ந்� அட்ைடதாரர் 
தைடெசய்யப்படலாம். 

 
3.3 ெவள�நா� ெசல்�ம் அட்ைடதாரர்கள், அவ்வப்ேபா� 

�சர்வ் வங்கி வ�த்�ள்ள அன்ன�யச் ெசலாவண� 
உ�ைமக�க்�ள், தன�ப்பட்ட பயன்பாட்�ற்கான 
அைனத்� ேநர்ைமயான தன�ப்பட்ட 
ெசலவ�னங்க�க்காக�ம், ெவள�நாட்� பயணத்தின் 
ேபா� ெபறப்பட்ட ெமாத்த ப�மாற்றம் உ�ைமைய 
ம�றவ�ல்ைல என�ல், கார்� பயன்ப�த்தப்படலாம். 
ெவள�நாட்�ல் வாங்கப்ப�ம் ெபா�ட்கள�ன் இறக்�மதி, 



நைட�ைறய�ல் உள்ள ேபக்ேகஜ் வ�திகள்/AAAA 
ெகாள்ைகயால் நிர்வகிக்கப்ப�ம். 

 
3.4 அ�ப்பைட பயண ஒ�க்கீட்�ன் (AAA) கீழ் அந்நிய 

ெசலாவண�ையப் ெப�வதற்� அட்ைடதாரர் தன� 
பாஸ்ேபார்ட்ைட அங்கீக�க்க 
ேவண்�ம்.ப�வர்த்தைனக்கான உ�ைமயான� 
(பயணத்திற்� �ன்) வங்கிய�ன் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
�லர்/அங்கீக�க்கப்பட்ட �லர் கிைளகள�ல் இ�ந்� 
உ�தி ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
தற்ேபா�ள்ள/நைட�ைறய�ல் உள்ள வ�தி�ைறகள�ன் 
கீழ், ப�மாற்றத்ைத ெவள�ய��வ� அ�மதிக்கப்படாத 
பணம் ெச�த்�வதற்� அட்ைடையப் பயன்ப�த்த 
��யா�. 

 
3.5 கார்� ைவத்தி�ப்பவர், அவர் வ��ம்ப�னால், கார்�க்� 

எதிராக அந்நிய ெசலாவண�ைய ெவள�நாட்� கரன்சி 
ேநாட்�கள்/பயண�கள் காேசாைலகள் வ�வ�ல் 
அங்கீக�க்கப்பட்ட �லர்/�� பணமாற்�பவ�டமி�ந்� 
ெபறலாம்.அத்தைகய ெவள�நாட்� நாணயத் 
தாள்கள்/பயண�கள் காேசாைலகைள உ�ைமய�ன்றி 
வ�ற்பைன ெசய்வ� தற்ேபா�ள்ள வ�தி�ைறகளால் 
நிர்வகிக்கப்ப�ம் மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய 
உச்சவரம்�க�க்� உட்பட்ட�. காலண்டர் ஆண்�ல் 
அந்நியச் ெசலாவண�ய�ன் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
�ல�டமி�ந்� தி�ம்பப் ெபறப்பட்ட ப�மாற்றம், 
ெவள�நாட்� நாணயத் தாள்கள்/பயண�கள் 
காேசாைலகள�ன் வ�வத்தில் பாஸ்ேபார்ட்�ல் 
அங்கீக�க்கப்பட ேவண்�ம். 

 
3.6 ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட/தைடெசய்யப்பட்ட பட்�யலில் 

உள்ள (அ) இதழ்க�க்கான சந்தா ேபான்ற 
தற்ேபாைதய வ�தி�ைறகள�ன் கீழ் ப�மாற்ற 
ெவள�ய�� அ�மதிக்கப்படாத ேநாக்கங்க�க்காக பணம் 
ெச�த்�வதற்� அட்ைடையப் பயன்ப�த்த ��யா�; 
(ஆ) �ளங்கள், ஸ்வ �ப்ஸ்ேடக்�கள், லாட்ட�கள் 
ேபான்றைவ. (இ) அன்ன�யச் ெசலாவண�ைய 
ெவள�ய�ட அ�மதிக்கப்படாத ெபா�ட்கள்/ேசைவகைள 
வ�ற்�ம் இைணய தளங்கள். அத்தைகய ம�றல்கைள 
ப�வர்த்தைன கட்�ப்பாட்�த் �ைறய�ன் ப�ராந்திய 
அ�வலகத்திற்� �� வ�வரங்கைள�ம் ெத�வ�க்�ம் 
உ�ைமைய வங்கி ெகாண்�ள்ள�. அத்தைகய ம�றல் 
நிகழ்வ�ல், அட்ைடையப் பயன்ப�த்�வதற்கான 
அட்ைடதார�ன் உ�ைம உடன�யாக 
த�ர்மான�க்கப்ப�ம். 

  
3.7 எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் கார்� ப�ல்/பாக்கிகைள 

ெச�த்�வ� தாமதமாகேவா அல்ல� அட்ைடதார�ன் 
உ�ைமைய ம�றியதன் அ�ப்பைடய�ல் 
நிராக�க்கப்படேவா �டா�. அத்தைகய அதிகப்ப�யான 
உ�ைமக்காக ஒ� கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ம�� ஒ� 
ேகா�க்ைகைய அல்ல� பணம் ெச�த்�வதற்கான 
ேகா�க்ைகைய ெசய்ய வங்கிய�ன் ம�� எந்தக் 
கடைம�ம் இ�க்கா� மற்�ம் பணம் ெச�த்தாத� 
அட்ைடதார�ன் அட்ைட உ�ப்ப�னைர தி�ம்பப்ெப�ம் 
அபாயத்திற்� ெபா�ப்பா�ம். 



 
3.8 �சர்வ் வங்கி வழங்கிய ப�வர்த்தைன கட்�ப்பாட்� 

வ�தி�ைறக�க்� இணங்காத காரணத்தா�ம், 
அவ்வப்ேபா� தி�த்தப்பட்டதாேலா அல்ல� 
ேவ�வ�தமாகேவா, கார்� ரத்�ெசய்யப்பட்டால், 
இந்தியாவ�ேலா அல்ல� ெவள�நாட்�ேலா கார்ைட 
பயன்ப�த்த �யற்சித்தால் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 

 
3.9 AAAA, அல்ல� அதன் தி�த்தங்கள், அைனத்� வ�திகள் 

மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள், அதன் கீழ் ெவள�ய�டப்பட்ட 
அறிவ�ப்�கள், ப�மாற்றக் கட்�ப்பாட்� ைகேய�, 
நைட�ைறய�ல் உள்ள ேபக்ேகஜ் வ�திகள் மற்�ம் 
நைட�ைறய�ல் உள்ள AAAA ெகாள்ைக 
ஆகியவற்�டன் இணங்�வைத உ�திெசய்�ம் 
ெபா�ப்� அட்ைடதார�டம் மட்�ேம உள்ள�. 

 
3.10 இந்த வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்� �ரணாக 

அைதப் பயன்ப�த்தியதற்கான ��ப் ெபா�ப்ைப�ம் 
அட்ைடதாரர் ஏற்�க்ெகாள்கிறார் ேம�ம் வங்கிக்� 
ஏற்ப�ம் இழப்�, ேசதம், வட்�, மாற்றம், ேவ� 
ஏேத�ம் நிதிச் ெசல�கள், கட்டணங்கள் அல்ல� 
ெசல�கைள ச�ெசய்வதற்காக வங்கிக்� இழப்ப�� 
வழங்க உ�தியள�க்கிறார். 

 
4. அட்ைடய�ன் நன்ைமகள்: 

4.1 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் அ�மதிக்கப்பட்ட AAA இல் 
பணம் ெச�த்தலாம் மற்�ம் AAAகள்/AAA 
சாதனங்கள�ல் கார்ைடப் பயன்ப�த்�வதன் �லம் 
அவர� கார்� கணக்� இ�ப்� பற்றிய தகவைலக் 
கண்டறியலாம். அத்தைகய ப�வர்த்தைனக�க்� 
வ�சா வ�தி�ைறகள�ன்ப� வ�லிக்கப்ப�ம் 
ெசயலாக்கக் கட்டணங்கள், மாற்�க் 
கட்டணங்கள்/கட்டணங்கள் ஏேத�ம் இ�ந்தால், 
அட்ைட கணக்� ைவத்தி�க்�ம் நாணயத்தில் 
சமமான ெதாைகயான� அட்ைடதார�ன் அட்ைடக் 
கணக்கில் பற்� ைவக்கப்ப�ம். இந்தியாவ��ம் 
ெவள�நா�கள��ம் உள்ள ஏ�எம்கள் மற்�ம் வண�க 
நி�வனங்கள�ல் வ�சா எலக்ட்ரான் ேசைவய�ல் 
பயன்ப�த்த கார்� ெசல்�ப�யா�ம். 
அட்ைடதார�க்� உ�ய அறிவ�ப்�க்�ப் ப�ற� 
ஆத�க்கப்ப�ம் ப�வர்த்தைனகள�ன் வைககைள 
மாற்�வதற்கான உ�ைமைய வங்கி ெகாண்�ள்ள�. 
கார்�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள மாதத்தின் கைடசி 
ேவைல நாள் வைர கார்� ெசல்�ப�யா�ம். 
 

5. ஏற்�க்ெகாள்�தல்: 
5.1 வங்கியால் அவ்வப்ேபா� இந்தியாவ��ம் 

ெவள�நாட்��ம் ப�ஏ மற்�ம் ெடர்மினலில் 
வங்கியால் அ�மதிக்கப்ப�ம் ப�வர்த்தைனகள் 
மற்�ம் அவ்வப்ேபா� வங்கியால் நியமிக்கப்பட்ட 
ப�ற கட்டண �ைறக�க்� மட்�ேம அட்ைட 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். 
 

6. ெசாத்�: 
6.1 கார்� வங்கிய�ன் ெசாத்� மற்�ம் வங்கிய�ன் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட நப�டம் ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல் 



எந்தத் தைட�ம் இல்லாமல் தி�ப்ப�த் தரப்பட 
ேவண்�ம். அட்ைடைய ஒப்பைடப்பதற்� �ன், 
வங்கிய�ன் அங்கீக�க்கப்பட்ட பார்சன�ன் 
அைடயாளத்ைத கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். அட்ைடைய மாற்ற 
��யா�. கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� ேசைவகள் 
ேதைவப்படாவ�ட்டால் அல்ல� ஏேத�ம் 
காரணத்திற்காக வங்கியால் ேசைவகள் தி�ம்பப் 
ெபறப்பட்டால், அட்ைடைய ரத்�ெசய்வதற்காக 
அட்ைடதாரர் வங்கிக்� தி�ப்ப� அ�ப்�வார். வங்கி, 
அதன் ��ைமயான வ��ப்பத்தின் ேப�ல், மாற்� 
அட்ைட அல்ல� ப�ன் அல்ல� இரண்ைட�ம் ஒேர 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் அல்ல� வங்கி 
ெபா�த்தமானதாகக் க��ம் ப�ற வ�தி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் வழங்கலாம். கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் அட்ைட காலாவதியா�ம் ேபா� 
அைத ��க்காக பாதியாக ெவட்� அழிக்க 
ேவண்�ம். கார்� காலாவதியா�ம் �ன், வங்கி 
��ப்ப�க்கப்பட்ட அட்ைடைய அட்ைடதார�க்� 
அ�ப்�ம். அட்ைடதாரரால் பராம�க்கப்ப�ம் 
அைனத்� கணக்�க�ம் �டப்பட்டால், அட்ைட 
ைவத்தி�ப்பவர் உடன�யாக அட்ைடையத் தி�ப்ப�த் 
தர ேவண்�ம். கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் அைனத்� 
கணக்�க�ம் �டப்பட்ட ப�ற�, நாமின�க்கான 
கார்�க�ம் உடன�யாக தி�ப்ப�த் தரப்பட 
ேவண்�ம். ப��� 12 இல் வ��வாகக் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, ெதாைலந்� 
ேபான/தி�டப்பட்ட கார்� காப்ப�ட்�க் ெகாள்ைகய�ன் 
கீழ் உள்ள ெபா�ப்�கள் மற்�ம் பாலிசிய�ன் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் இதில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 
வ�தி�ைறக�க்� உட்பட்�, கார்� மற்�ம்/அல்ல� 
ப�ன்ைன 
�ைறயற்ற/ேமாச�/அங்கீக�க்கப்படாத/நகல்/தவறா
ன �ைறய�ல் பயன்ப�த்தினால், கார்� 
�லமாகேவா அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�ன�ன் 
ைகய�ேலா அட்ைடதாரர் வங்கிைய ெபா�ப்ேபற்க 
மாட்டார். 
 

7. அட்ைடதார�ன் கடைமகள்: 
7.1 அட்ைடையப் ெபா�த்தமட்�ல் வங்கியால் 

வழங்கப்ப�ம் அைனத்� வசதிக�க்�ம் மற்�ம் அ� 
ெதாடர்பான அைனத்�க் கட்டணங்க�க்�ம் அட்ைட 
ைவத்தி�ப்பவர் ெபா�ப்பாவார். அட்ைட 
ைவத்தி�ப்பவர் ரசீ� கிைடத்த�டன் உடன�யாக 
அட்ைடய�ல் ைகெயாப்பமிட்�, அைதப் பா�காப்பான 
இடத்தில் ைவத்தி�ப்பார், எந்தச் �ழ்நிைலய��ம், 
கார்ைட ேவ� யா�ம் பயன்ப�த்த அ�மதிக்கக் 
�டா�. 
 

7.2 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் அறிந்த�டன் உடன�யாக 
வங்கிக்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம்: கார்�ன் இழப்� 
அல்ல� தி�ட்� அல்ல� நகெல�த்தல் அல்ல� 
அைதப் பயன்ப�த்�வதற்கான வழி�ைறகள்; எந்த 
அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனய�ன் 
அட்ைடதார�ன் அட்ைட கணக்கில் பதி� ெசய்தல்; 
வங்கியால் அந்த அட்ைடக் கணக்ைகப் பராம�ப்பதில் 



ஏேத�ம் ப�ைழ அல்ல� ப�ற �ைறேக�கள் 
ஏேத�ம் அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனய�ன் 
வங்கி. 

 
7.3 கார்� ெதாைலந்� ேபான� அல்ல� தி�டப்பட்ட� 

�றித்த �தல் தகவல் அறிக்ைகைய (AAA) கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் உடன�யாக உள்�ர் 
காவல்�ைறய�டம் பதி� ெசய்�, அதன் நகைல 
வங்கிக்� அ�ப்ப ேவண்�ம். 

 
7.4 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் கார்ைடப் பயன்ப�த்தி 

ப�வர்த்தைன ெசய்த�டன் அைத எதிர்க்கேவா/ரத்� 
ெசய்யேவா �டா�. 

 
7.5 கார்� கணக்கில் உள்ள கிெர�ட் நி�ைவையப் 

ெபா�ட்ப�த்தாமல், அவ்வப்ேபா� அறிவ�க்கப்ப�ம் 
ஒ� காலண்டர் நா�க்� ஒ� �றிப்ப�ட்ட 
ெதாைகைய மட்�ேம ெராக்கம்/வாங்�ம் ெபா�ள் 
அல்ல� ேசைவகைள எ�க்க அ�மதிக்கப்ப�வார் 
என்பைத கார்�தாரர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

 
7.6 கார்� கணக்கில் ேபா�மான பணம் இ�க்�ம் வைர 

கார்ைடப் பயன்ப�த்தி தி�ம்பப் ெபற/வாங்க 
�யற்சிக்க ேவண்டாம் என்� கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். கார்� கணக்கில் ேபா�மான 
இ�ப்ைப உ�தி ெசய்�ம் ெபா�ப்� ��வ�மாக 
அவர் ம�� உள்ள�. கார்� கணக்� அதிகமாக 
எ�க்கப்பட்டால், அவர் வங்கியால் வ�திக்கப்ப�ம் 
கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராத வட்��டன் 
அவ்வப்ேபா� கணக்� இ�ப்� நிைலைய 
உடன�யாக ச�ெசய்ய ேவண்�ம். இந்தக் 
கட்டணங்கள் வங்கியால் நிர்ணய�க்கப்பட்� 
அவ்வப்ேபா� அறிவ�க்கப்ப�ம். 

 
7.7 ப�வர்த்தைனகள் காரணமாக அட்ைடதார�ன் கார்� 

கணக்� அதிகமாக எ�க்கப்பட்டால், எந்தெவா� 
அறிவ�ப்�ம் இன்றி, அட்ைடதார�க்� �றிப்பாகக் 
ெகா�க்காமல், �ட்டாகேவா அல்ல� 
தன�த்தன�யாகேவா ைவத்தி�க்�ம் கார்�தார�ன் 
ப�ற கணக்�கள�ல் உள்ள ஏேத�ம் கிெர�ட்�க்� 
எதிராக இந்தத் ெதாைகைய அைமக்க வங்கிக்� 
உ�ைம உள்ள�. 

 
7.8 இந்த வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் 

எ��ேம வங்கிக்�ம், அட்ைடதார�க்�ம் இைடய�ல் 
நில�ம், சட்டப்ப� அல்ல� ேவ� எந்த 
ஒப்பந்தத்தின்ப��ம் பணத்ைத ெசட் ஆஃப் ெசய்ய, 
ப�மாற்றம் மற்�ம் பயன்ப�த்�வதற்கான 
வங்கிய�ன் உ�ைமையப் பாதிக்கா�. 

 
7.9 வங்கியால் ேகாரப்ப�ம் ேபா�, அட்ைட 

ைவத்தி�ப்பவர் தன� கார்� கணக்� ெதாடர்பான 
அைனத்� அல்ல� ஏேத�ம் வ�ஷயங்கள் 
ெதாடர்பான அைனத்� தகவல், பதி�கள் அல்ல� 
சான்றிதழ்கைள வழங்க ேவண்�ம். 

 



7.10 எந்தெவா� �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்�ம் 
��ந்�ெகாள்ளக்��ய அல்ல� அ�கக்��ய 
எந்தெவா� வ�வத்தி�ம், அத்தைகய பதிைவ 
ேநர்ைமயாகேவா அல்ல� ேநர்ைமயற்றதாகேவா 
அ�கினால், வங்கிய�ன் ஊழியர்கள் மற்�ம் ப�ற 
வங்கிகள�ன் ஏ�எம்கள், பங்ேகற்� ஏ�எம்கள், AAA 
அதிகா�கள் அல்ல� எந்த �ழ்நிைலய��ம், 
��ந்�ெகாள்ளக்��ய அல்ல� ேவ�வ�தமாக 
எ�தப்பட்ட எந்த ஒ� நப�க்�ம் AAA 
ெவள�ய�டப்படக்�டா�. 

 
7.11 இப்ேபா� ெகா�க்கப்பட்ட அல்ல� இன�ேமல் 

வங்கிக்� வழங்கப்படக்��ய எ�த்�ப்�ர்வ 
அறி��த்தல்கைளத் தவ�ர்த்�, கார்ைடப் 
பயன்ப�த்தி ப�வர்த்தைனகைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கான வசதிைய வங்கி அவ�க்� 
வழங்�வதற்� வங்கி ஒப்�க்ெகாண்டைத, 
அவ�ைடய ேகா�க்ைக மற்�ம் ஆபத்தின் ேப�ல் 
அட்ைடதாரர் ஏற்�க்ெகாள்கிறார். 

 
7.12 கார்�தார�ன் அறி��த்தல்கள�ன்ப�, சாதாரண 

வ�யாபாரத்தில், நல்ல நம்ப�க்ைக�டன் வங்கி 
ெசயல்ப�வதால், அட்ைடதாரர் வங்கிக்� ெபா�ப்�க் 
�றமாட்டார். 

 
7.13 அத்தைகய அறி��த்தல்கைளப் ப�ன்பற்�ம்ேபா�, 

வங்கி சிறந்த �யற்சிய�ன் அ�ப்பைடய�ல் இைதச் 
ெசய்�ம், ேம�ம் தாமதம் அல்ல� அட்ைடதார�ன் 
அறி��த்தல்கள�ல் உடன�யாகச் ெசயல்பட 
இயலாைம காரணமாக வங்கி எந்த வைகய��ம் 
ெபா�ப்ேபற்கா�/ெபா�ப்ெப�க்கா�. 

 
7.14 இங்�ள்ள கார்� கணக்�கள் ெதாடர்பான கடைமகள், 

கணக்� அல்ல� ைவப்�த் ெதாடங்கப்பட்ட வங்கிக் 
கிைளய�ல் மட்�ேம ெச�த்தப்ப�ம் மற்�ம் உள்�ர் 
சட்டங்க�க்� (வரம்ப�ல்லாமல், நிதி உட்பட, எந்த 
அரசாங்கச் ெசயல்கள், உத்தர�கள், ஆைணகள் 
மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள் உட்பட) 
உட்பட்டைவ.மாற்�தல் அல்ல� ப�மாற்றம், 
ேகா�க்ைககள், தன்ன�ச்ைசயான இடமாற்றங்கள், 
ேபார் அல்ல� உள்நாட்� சண்ைடகள் அல்ல� 
வங்கிய�ன் கட்�ப்பாட்�ற்� அப்பாற்பட்ட ப�ற ஒத்த 
காரணங்களால் கார்� கணக்�க�க்� வர� 
ைவக்கப்ப�ம் நிதி கிைடக்காததற்� வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

 
8. நிதிப் ெபா�ப்�: 

8.1 வங்கிய�னால் வழங்கப்ப�ம் அைனத்� 
வசதிக�க்�ம், அ� ெதாடர்பான அைனத்� 
கட்டணங்கைள�ம் ெச�த்�வதற்� அட்ைடதாரர் 
ெபா�ப்பாவார் மற்�ம் வங்கி�டனான அட்ைட 
ெதாடர்பான அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக 
நல்ல நம்ப�க்ைக�டன் ெசயல்ப�வார். அட்ைடய�ன் 
�லம் வழங்கப்ப�ம் எந்த அறி��த்த�ம் 
தி�ம்பப்ெபற ��யாததாக இ�க்�ம். அட்ைட 
ைவத்தி�ப்பவர், எல்லாச் �ழ்நிைலகள��ம், 



அட்ைடய�ன் பயன்பாட்�ற்கான ��ப் 
ெபா�ப்ைப�ம் ஏற்�க்ெகாள்வார், அவ�ைடய 
அறி� அல்ல� அவர� அதிகாரத்�டன், 
ெவள�ப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� மைற�கமாகச் 
ெசயல்ப�த்தப்பட்டா�ம் ச�, இல்லாவ�ட்டா�ம் ச�. 
வங்கிய�ன் ப�வர்த்தைனகள�ன் பதி�க்� இணங்க, 
கார்ைடப் பயன்ப�த்�வதன் �லம் ெபறப்ப�ம் 
எந்தெவா� பணப் ப�மாற்றம் அல்ல� ப�மாற்றத் 
ெதாைக�டன் தன� �தன்ைமக் கணக்ைக(கள�ல்) 
ெடப�ட் ெசய்ய அல்ல� அத்தைகய 
அறி��த்தல்கைள ெசயல்ப�த்த அட்ைடதாரர் 
வங்கிக்� அங்கீகாரம் வழங்�கிறார். 
 

8.2 ெடப�ட்-கம்-ஏ�எம் கார்� வசதிையப் 
பயன்ப�த்�வதால் ஏற்ப�ம் எந்தக் கடைமகைள�ம் 
கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் அல்ல� அட்ைட 
ைவத்தி�ப்பவர் மற்றவர்க�க்� மாற்ற ��யா�. 

 
9. AAAகள், AAAெடர்மினல் மற்�ம் ப�ற கட்டண �ைறகள் 

ெதாடர்பான ெபா�வான வ�தி�ைறகள்: 
9.1 பல கணக்�கள்: 

(A) வங்கிய�ல் அவ�க்� பல கணக்�கள் இ�ந்தால், 
கார்� கணக்�கள�ன் எண்ண�க்ைகைய வங்கி 
த�ர்மான�க்�ம், அதில் கார்� வசதி இ�க்�ம் 
என்பைத அட்ைடதாரர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

(A) பல கணக்�க�டன் இைணக்கப்பட்ட கார்�கள�ன் 
வ�ஷயத்தில், பகிரப்பட்ட ெநட்ெவார்க்�கள் 
மற்�ம் வண�க நி�வனங்கள�ன் 
ப�வர்த்தைனகள் �தன்ைமக் கணக்கில் 
மட்�ேம பாதிக்கப்ப�ம். இந்தக் கணக்கில் பணம் 
இல்ைல என்றால், அேத கார்�டன் 
இைணக்கப்பட்ட மற்ற கார்� கணக்�கள�ல் 
பணம் இ�ந்தா�ம், ப�வர்த்தைனகைள வங்கி 
மதிக்கா�. 

(A) கார்�ன் பயன்பாட்�னால் ெச�த்தப்ப�ம் 
ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவகள், ெராக்கம், 
கட்டணம், கட்டணங்கள் மற்�ம் 
ெகா�ப்பன�கள�ன் அைனத்� வாங்�தல்கள�ன் 
மதிப்�க்கான அட்ைட கணக்�கள�ல் வங்கி பற்� 
ைவக்�ம். அைனத்� ப�வர்த்தைனக�ம் கார்� 
கணக்�(கள்) ெதாடர்பான கணக்� அறிக்ைகய�ல் 
ப�ரதிபலிக்�ம். அத்தைகய அறிக்ைககள் 
ஒவ்ெவா� காலாண்��ம் அட்ைடதார�க்� 
கைடசியாக வங்கிக்� எ�த்�ப்�ர்வமாக 
அறிவ�க்கப்பட்ட அஞ்சல் �கவ�க்� 
அ�ப்பப்ப�ம். 

(A) அட்ைடதாரர் தன� கணக்�(கள்) ெதாடர்பான 
ப�வர்த்தைனகள�ன் வங்கிய�ன் பதி� 
உ�தியான� மற்�ம் உண்ைமயான� என்� 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார், அ� அவைரக் கட்�ப்ப�த்�ம். 

9.2 AAA, AAAமற்�ம் ப�ற கட்டண �ைறய�ன் பயன்பா�: 
(A) ஏ�எம் இடங்கள�ல் ரகசிய ப�ன்ன�ன் உதவ��டன் 

கார்� ெசயல்ப�ம். AAA ஐப் பயன்ப�த்தி 
நடத்தப்ப�ம் அைனத்� ப�வர்த்தைனக�ம் 
அட்ைடதார�ன் ெபா�ப்பா�ம். 
 



(A) அட்ைட வழங்கலின் ேபா� அட்ைடதார�க்� சீல் 
ெசய்யப்பட்ட உைறய�ல் ப�ன் வழங்கப்ப�ம் 
மற்�ம் அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் அ� சீல் 
ெசய்யப்பட்ட உைறய�ல் ெபறப்ப�வைத 
உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

 
(A) கார்�ல் ப�ன் �றிப்ப�டப்படக்�டா� மற்�ம் 

கார்�டன் ேசர்த்� ைவக்கக்�டா�. 
  

(A) அட்ைடதாரர் தன� ெசாந்த AAA ஐ (எந்த 4-
இலக்க எண்ைண�ம்) மாற்ற வ��ம்ப�னால், 
அத்தைகய வசதிய�ன் கிைடக்�ம் தன்ைமையப் 
ெபா�த்� அைதத் ேதர்ந்ெத�க்கலாம். அத்தைகய 
�ழ்நிைலய�ல், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் அவ�டன் 
எள�தில் அைடயாளம் காணக்��ய AAA ஐத் 
ேதர்ந்ெத�க்கக்�டா�, உதாரணமாக அவர� 
ப�றந்த ேததி, கார் பதி� எண் அல்ல� ம�ண்�ம் 
ம�ண்�ம் எண்கள் ேபான்றைவ. 

 
(A) AAA இன் ரகசியத்தன்ைமய�ன் அத்தைகய 

ெவள�ப்ப�த்தல் அல்ல� ேபாதிய பா�காப்� 
�ற்றி�ம் அட்ைடதார�ன் ஆபத்தில் உள்ள�. 
AAA ஐப் பயன்ப�த்தி நடத்தப்ப�ம் அைனத்� 
ப�வர்த்தைனக�ம் அட்ைடதார�ன் 
ெபா�ப்பா�ம், ேம�ம் அவர் உ�வாக்கப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனய�ன் பதிவ�ற்�க் கட்�ப்ப�வார். 

 
(A) அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் கார்�ன் ப�ன்ைன 

மறந்�வ�ட்டால், அவர் ப�ன்ைன மாற்�மா� 
வங்கிய�டம் எ�த்�ப்�ர்வமாகக் ேகார ேவண்�ம், 
ப�ன்னர் வங்கி �திய ப�ன்ைன அட்ைடதார�க்�த் 
ெத�வ�க்க ேவண்�ம். எவ்வாறாய��ம், 
வங்கிய�ன் பதி�கள் மற்�ம் கண�ன� 
அைமப்�கள�ல் �திய AAA நைட�ைறக்� வ�ம் 
வைர பைழய ப�ன்ைனப் பயன்ப�த்தி 
ெசய்யப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக�க்� கணக்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ெதாடர்ந்� ெபா�ப்ேபற்க 
ேவண்�ம். 

 
(A) வங்கியான� ெபா�வாக 30 நாட்க�க்�ள் ஒ� 

ப�வர்த்தைனக்காக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் 
ெடப�ட் ெசய்�ம். 

  
(A) AA/ெடர்மினலில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் 

மதிப்� மற்�ம் அவ்வப்ேபா� அறிவ�க்கப்ப�ம் 
அட்ைடய�ன் ெவள�ய�� அல்ல� பயன்பாட்�னால் 
ஏற்ப�ம் அைனத்� ெதாடர்�ைடய 
கட்டணங்க�ம் உடன�யாக அட்ைடதார�ன் 
அட்ைட கணக்கில் ெடப�ட் ெசய்யப்ப�ம். 
ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான மாற்றங்கள் ஏேத�ம் 
இ�ந்தால், வங்கியால் ச�பார்த்த ப�ற� 
ெசய்யப்ப�ம். ப�வர்த்தைனகள் 
அங்கீக�க்கப்பட்டதாகக் க�தப்பட்�, 
AA/ெடர்மினலில் ரசீ� உ�வாக்கப்பட்ட�டன் 
��க்கப்ப�ம். அட்ைடதாரர் AAAA ெடர்மினலில் 
உ�வாக்கப்பட்ட வ�ற்பைனச் சீட்�ன் நகலில் 



ைகெயாப்பமிட்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 
அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் அத்தைகய ரசீ�கைள 
ைவத்தி�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர� கணக்� 
அறிக்ைகக�டன் சமரசம் ெசய்ய ேவண்�ம். 
வங்கியால் வழங்கப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ஏேத�ம் கட்டணம் அல்ல� 
ப�வர்த்தைன ெதாடர்பாக அட்ைடதார�க்� 
ஏேத�ம் தகரா� இ�ந்தால், அட்ைடதாரர் 
அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 15 நாட்க�க்�ள் 
வங்கிக்� வ�வரங்கைளத் ெத�வ�க்க ேவண்�ம், 
தவறினால், அைனத்� கட்டணங்க�ம் என்� 
க�தப்ப�ம். AA/ெடர்மினலில் ெசயலாக்கப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வங்கிய�ன் பதி� 
��வானதாக�ம் அைனத்� 
ேநாக்கங்க�க்காக�ம் ப�ைணக்கப்ப�ம். 

 
(A) அவ்வப்ேபா� தி�த்தப்பட்ட, ப�வர்த்தைன 

கட்�ப்பாட்� ைகேய� அல்ல� அதன் கீழ் 
ெவள�ய�டப்பட்ட ஏேத�ம் வ�திகள், 
ஒ�ங்��ைறகள், அறிவ�ப்�கள் 
ஆகியவற்றின்ப� AAAA இன் கீழ் 
அ�மதிக்கப்படாத எந்தெவா� 
ேநாக்கத்திற்காக�ம் அட்ைடையப் 
பயன்ப�த்தக்�டா�. 

 
(A) (A) பங்ேகற்� AAAA/ெடர்மினல்கள�ல் கார்ைடப் 

பயன்ப�த்�வதற்காக AAAA கார்�ன் பகிரப்பட்ட 
கட்டண ெநட்ெவார்க்கில் பங்ேகற்�ம் எந்தெவா� 
உ�ப்ப�னர் வங்கிக�ட�ம் கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ேமற்ெகாள்�ம் எந்தெவா� 
ப�வர்த்தைனக்�ம் வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�, 
ஆனால் அைவ மட்�ம் அல்ல. அத்தைகய 
ஏ�எம்கள�ல் வழங்கப்ப�ம் ப�வர்த்தைனகள் 
வங்கிய�ன் ெசாந்த ெநட்ெவார்க்கில் வழங்கப்ப�ம் 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� ேவ�படலாம். மற்ற 
ெநட்ெவார்க்�க�க்� ெசாந்தமான ஏ�எம்கள�ல் 
வழங்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச ப�வர்த்தைன 
ெதா�ப்ைப மட்�ேம வங்கி ஆத�க்�ம். 
அட்ைடதார�க்� எந்த அறிவ�ப்�ம் இல்லாமல் 
ப�வர்த்தைன ெதா�ப்ைப மாற்�வதற்கான 
உ�ைமைய வங்கி ெகாண்�ள்ள�. 

 
(A) (A) வங்கியால் அவ்வப்ேபா� அறிவ�க்கப்ப�ம் 

மற்�ம் அட்ைடதார�ன் அட்ைடக் 
கணக்கிலி�ந்� கழிக்கப்ப�ம் அத்தைகய 
வசதிக�க்�த் தன�யான ேசைவக் கட்டணங்கள் 
வ�திக்கப்ப�ம். அத்தைகய கட்டணங்கைளக் 
கழிக்க கார்� கணக்கில் ேபா�மான நிதி இல்ைல 
என்ற �ழ்நிைலய�ல், அத்தைகய 
ப�வர்த்தைனகைள ம�க்�ம் உ�ைமைய வங்கி 
ெகாண்�ள்ள�. வங்கிய�ன் ��� 
அட்ைடதார�க்�க் கட்�ப்ப�ம். 

 
(A) பங்�ெப�ம் ஏ�எம் ெநட்ெவார்க் ஸ்தாபனம் 

அல்ல� வண�க ஸ்தாபனம் �றித்� 
கார்�தார�க்� ஏேத�ம் �கார்கள் இ�ந்தால், 



அந்த வ�ஷயத்ைத கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
ஸ்தாபனத்�டன் த�ர்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம், 
அவ்வா� ெசய்யத் தவறினால் அவர் வங்கிக்கான 
எந்தக் கடைமகள�லி�ந்�ம் வ��வ�க்கப்பட 
மாட்டார் .இ�ப்ப��ம், அட்ைடதாரர் இந்தப் 
�காைர உடன�யாக வங்கிக்�த் ெத�வ�க்க 
ேவண்�ம். 

 
(A)  கார்�, பங்ேகற்�ம் ஏ�எம்கள்/ெடர்மினல்கள�ல் 

மின்ன� பயன்பாட்�ற்� மட்�ேம, ேஹாட்டல் 
ெசக் இன் ேபா�, ெமய�ல் ஆர்டர் வாங்�தல், 
ெவள�நாட்� இதழ்கள்/பத்தி�க்ைகக�க்கான 
சந்தா, ஃேபான் ஆர்டர் வாங்�தல் ேபான்ற 
ப�வர்த்தைனகைள ��ப்பதற்� �ன் பணம் 
ெச�த்�ம் ஏற்பாட்�ற்� பயன்ப�த்தக்�டா�. 

 
(A) ேம�ம், AAA/வண�க நி�வனத்தில் ெராக்கப் 

ப�வர்த்தைன, அதாவ�, பணம் எ�ப்ப� அல்ல� 
ெடபாசிட் ெசய்வ� அ�மதிக்கப்படா�. 

 
(A) AAA ஆல் வ�திக்கப்ப�ம் மற்�ம் ப�வர்த்தைனத் 

ெதாைக�டன் அட்ைடதார�ன் கணக்கில் பற்� 
ைவக்கப்ப�ம் எந்தெவா� ��தல் 
மாற்றத்திற்�ம் வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�. 

 
(A) ஏேத�ம் ெடர்மினல் ப�ைழ அல்ல� தகவல் 

ெதாடர்� இைணப்ப�ல் ேதால்வ� ஏற்பட்டால் 
அைனத்� பணத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�தல் மற்�ம் 
ச�ெசய்தல் ஆகியைவ ைக�ைறயாகச் 
ெசயல்ப�த்தப்பட்� உ�ய ச�பார்ப்�க்�ப் ப�ற� 
வர� ைவக்கப்ப�ம். அத்தைகய 
ம�ப்�/ச�ெசய்தல் நி�ைவய�ல் உள்ள ஏேத�ம் 
பற்�கள் இந்த பணத்ைதத் தி�ம்பப்ெபறாமல், 
கார்� கணக்�கள�ல் இ�க்�ம் இ�ப்ப�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் மட்�ேம மதிப்பள�க்கப்ப�ம் 
என்பைத கார்�தாரர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

 
(A) அைனத்� பணம்/காேசாைல ைவப்�க�ம் வங்கி 

ஏ�எம்கள�ல் மட்�ேம ெசய்ய ���ம். 
வங்கிய�ன் ஏ�எம் மற்�ம் ெடர்மினல்கள�ல் 
கார்�கைளப் பயன்ப�த்�வதன் �லம் 
ெசய்யப்ப�ம் அைனத்� பண/காேசாைல 
ைவப்�ப் ப�வர்த்தைனகள், காேசாைலப் �த்தகக் 
ேகா�க்ைககள், கணக்� அறிக்ைகக் ேகா�க்ைக 
ேபான்றவற்�க்�, அத்தைகய ைவப்�த்ெதாைக, 
ேகா�க்ைககள், வங்கிய�ன் இரண்� 
அதிகா�கள�ன் ச�பார்ப்� மற்�ம் அத்தைகய 
ச�பார்ப்�க்� உட்பட்டதாக கார்�தாரர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். அ�த்த ேவைல நாள�ல் இ� 
வழக்கமாகச் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். ஏ�எம்மில் 
உள்ள அைனத்� பண/காேசாைல ைவப்�ப் 
ப�வர்த்தைனக�க்�ம், ஏ�எம் ஒ� ரசீைத 
வழங்�ம் என்�ம் ேவ� எந்த ரசீ�ம் 
வழங்கப்படா� என்�ம் கார்�தாரர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

  



(A) வங்கி, அதன் வ��ப்பத்தின் ேப�ல், 
அறி��த்தல்கள் உண்ைமயானைவ அல்ல 
அல்ல� ெதள�வற்றைவ அல்ல� சந்ேதகத்ைத 
எ�ப்�ம் வைகய�ல் அல்ல� �ைறயற்றைவ 
என்� நம்�வதற்�க் காரணமி�ந்தால், 
அத்தைகய வழி�ைறகைள ெசயல்ப�த்த 
ேவண்டாம் என்� ��� ெசய்யலாம். 

 
(A) அட்ைடதாரரால் வழங்கப்ப�ம் எந்த 

அறி��த்த�ம் ஒன்�க்� ேமற்பட்ட வழிகள�ல் 
வங்கியால் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் திறன் 
ெகாண்டதாக இ�ந்தால், வங்கி அதன் ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல் �றப்பட்ட எந்த 
வழிகள��ம் அந்த அறி��த்தைல 
ெசயல்ப�த்தலாம். 

 
(A) கார்� ெபா�வாக இந்தியாவ��ம் 

ெவள�நாட்��ம் உள்ள அைனத்� மின்ன� 
வண�க நி�வனங்களா�ம் மதிக்கப்ப�ம், அைவ 
AAAAAAAA எலக்ட்ரான் ேலாேகாைவக் காண்ப�க்�ம். 

 
(A) எந்த வளாகத்தி�ம் காட்டப்ப�ம் அட்ைட 

வ�ளம்பரப் ெபா�ள் அல்ல� AAAA சின்னம், அந்த 
வளாகத்தில் கிைடக்�ம் அைனத்�ப் 
ெபா�ட்கைள�ம் ேசைவகைள�ம் கார்�டன் 
வாங்க ���ம் என்பதற்கான உத்தரவாதம் 
அல்ல. 

 
(A) கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் ைகெயாப்பம் இ�க்�ம் 

ேபா� மட்�ேம அட்ைட மதிக்கப்ப�ம். 
 

(A) ப�வர்த்தைனகள் அங்கீக�க்கப்பட்டதாகக் 
க�தப்பட்� AAA ெடர்மினல் ஒ� வ�ற்பைனச் 
சீட்ைட உ�வாக்கிய�ம் ��க்கப்ப�ம். கார்�டன் 
இைணக்கப்பட்ட �தன்ைமக் கணக்கிலி�ந்� 
ப�வர்த்தைனய�ன் ெதாைக உடன�யாகப் பற்� 
ைவக்கப்ப�ம். ஒவ்ெவா� வாங்�த�க்�ம் கார்� 
ஒ��ைற மட்�ேம வண�கர் இடத்தில் 
பயன்ப�த்தப்ப�வைத அட்ைடதாரர் உ�தி 
ெசய்ய ேவண்�ம். 

 
(A) ��தல் கட்டணத்தில் வங்கி வ�ற்பைனச் சீட்�ன் 

நகல்கைள வழங்கலாம். கார்�தாரரால் தன�ப்பட்ட 
�ைறய�ல் ைகெயாப்பமிடப்படாத வ�ற்பைனச் 
சீட்�, ஆனால் அட்ைடதாரரால் 
அங்கீக�க்கப்பட்டதாக நி�ப�க்கப்பட்டால், அ� 
அட்ைடதார�ன் ெபா�ப்பாக இ�க்�ம். 

 
(A)  பணம் ெச�த்�வதற்காக வங்கியால் AAA 

ய�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட எந்தெவா� கட்டண�ம் 
அல்ல� ப�ற கட்டணக் ேகா�க்ைக�ம், 
அத்தைகய ேகா�க்ைகய�ன் ம�� 
பதி�ெசய்யப்பட்ட கட்டணம் AAA ய�ல் 
�ைறயாகச் ெச�த்தப்பட்ட� என்பதற்கான 
உ�தியான சான்றா�ம், , ஒ�ேவைள, கார்ைடப் 
பயன்ப�த்�வதன் �லம், கார்� 



ெதாைலந்�வ�ட்டாேலா, தி�டப்பட்டாேலா 
அல்ல� ேமாச�யாகப் பயன்ப�த்தப்பட்டாேலா 
தவ�ர, அதற்கான ஆதாரத்தின் ெபா�ப்� 
அட்ைடதார�டம் இ�க்�ம். 

 
(A) ஒ� வண�கர் ப�ைழய�ன் காரணமாகேவா 

அல்ல� சரக்� தி�ம்பப் ெபற்றதன் 
காரணமாகேவா ��க்கப்பட்ட ப�வர்த்தைனைய 
ரத்� ெசய்ய வ��ம்ப�னால், �ந்ைதய வ�ற்பைன 
ரசீ� வண�கரால் ரத்� ெசய்யப்பட ேவண்�ம் 
மற்�ம் ரத்� ெசய்யப்பட்ட ரசீதின் நகைல அவர் 
வசம் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். எந்தெவா� 
வண�கர்/சாதனப் ப�ைழ அல்ல� தகவல்ெதாடர்� 
இைணப்� காரணமாக அைனத்� பணத்ைதத் 
தி�ம்பப்ெப�தல் மற்�ம் ச�ெசய்தல் ஆகியைவ 
ைக�ைறயாகச் ெசயல்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் 
மற்�ம் உ�ய ச�பார்ப்�க்�ப் ப�ற� மற்�ம் 
ெபா�ந்தக்��ய AAAA வ�திகள் மற்�ம் 
வ�தி�ைறகள�ன்ப� கார்� கணக்� வர� 
ைவக்கப்ப�ம். இந்த ேநரத்தில் ெபறப்பட்ட 
எந்தெவா� ெடப�ட்க�ம் இைத க�த்தில் 
ெகாள்ளாமல் கார்� கணக்கில்(கள�ல்) இ�க்�ம் 
இ�ப்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் மட்�ேம 
மதிப்பள�க்கப்ப�ம் என்பைத கார்�தாரர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். பணம் ெச�த்�ம் 
வழி�ைறகைள அவமதிக்�ம் இத்தைகய 
ெசயல்கள�ல் இ�ந்�ம் அட்ைடதாரர் வங்கிக்� 
இழப்ப�� வழங்�கிறார். 
கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எந்த ேநரத்தி�ம் தன� 
கார்ைட தன� சார்பாகப் பயன்ப�த்�வதற்காக 
ேவ� எவ�க்�ம் ஒப்பைடக்கக் �டா�. 
 

9.3 வண�கர்க�டன் கார்� ேஹால்டர் தகரா�கள் 
(A) கார்�தார�ன் உ�தியான ைகெயாப்பத்�டன் 

��ய வ�ற்பைனச் சீட்�, அதில் �றிப்ப�டப்பட்ட 
கார்� எண்�டன், அட்ைடதார�ன் ெபா�ப்ப�ன் 
அள� �றித்� வங்கிக்�ம் அட்ைடதார�க்�ம் 
இைடேய உ�தியான ஆதாரமாக இ�க்�ம். 
 

(A) கார்� வசதி என்ப� கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
ெபா�ட்கைள வாங்�வதற்� அல்ல� 
ேசைவகைளப் ெப�வதற்� �ற்றி�ம் ஒ� 
வசதி என்பைதத் ெதள�வாகப் ��ந்� ெகாள்ள 
ேவண்�ம், ேம�ம் வங்கி எந்த 
உத்தரவாதத்ைத�ம் ெகாண்��க்கவ�ல்ைல 
அல்ல� தரம், அள�, மதிப்�, வ�நிேயாகம் 
அல்ல� ேவ�வ�தமாகப் பற்றிப் ப�ரதிநிதித்�வம் 
ெசய்யவ�ல்ைல. எவ்வாறாய��ம், 
வண�கத்�டனான தகரா�, இடங்கள�ன் ெபயர், 
ப�வர்த்தைனய�ன் ேததி மற்�ம் ேநரம் மற்�ம் 
அதன் வ�சாரைணகள�ல் வங்கிக்� உத�ம் ப�ற 
வ�வரங்கள் ஆகியவற்ைற அட்ைடதாரர் வங்கிக்� 
ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 

 
 

(A) க�த்� ேவ�பா� அறிவ�ப்� கிைடத்த இரண்� 



மாதங்க�க்�ள் அறிக்ைகய�ல் �ட்�க்காட்டப்பட்ட 
ெபா�ந்தக்��ய கட்டணத்�டன் பாதிக்கப்பட்ட 
கார்�தார�ன் க�த்� ேவ�பாட்ைடத் த�ர்க்க 
வங்கி உ�தியான மற்�ம் நியாயமான 
�யற்சிகைள ேமற்ெகாள்�ம்.அத்தைகய 
�யற்சிக்�ப் ப�ற�, �ட்�க்காட்டப்பட்ட கட்டணம் 
ச�யான� என்� வங்கி த�ர்மான�த்தால், 
வ�ற்பைனச் சீட்�ன் நகல் அல்ல� கட்டணக் 
ேகா�க்ைக உள்ள�ட்ட வ�வரங்க�டன் 
அட்ைடதார�க்� அைதத் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 
 

(A) அட்ைடைய மதிக்க எந்த நி�வன�ம் 
ம�த்ததற்� வங்கி எந்தப் ெபா�ப்ைப�ம் 
ஏற்கா�. 

 
 
10. ெடப�ட் கார்ைட (பண /பற்� அட்ைட) 

பயன்ப�த்�வதற்கான கட்டணம்:  
10.1 கார்ட் உ�ைமயாள�க்� அவ்வப்ேபா� வங்கியால் 

ெத�வ�க்கப்ப�ம் வ�கிதத்தில் வ�டாந்திர சந்தா 
ெதாைக ெபா�ந்�ம். கார்ட் வழங்கப்பட்ட�டன் 
அதற்கான வ�டாந்தர சந்தா கார்ட் கணக்கில் பற்� 
ைவக்கப்ப�ம். கார்ைட வழங்க, கார்ட் ம�ண்�ம் 
வழங்கப்பட, �ைகப்படத்�டன் ெடப�ட் கார்ட் 
வழங்�தல் ேபான்றவற்�க்�ம் மற்�ம் 
அவ்வப்ேபா� அறிவ�க்கப்ப�ம் ஏேத�ம் சம கணக்� 
பன்�க ெடப�ட் கார்ட் வழங்க மற்�ம்/அல்ல� 
கார்ட் �லமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனக�க்கான எந்த ஒ� சந்தா / 
கட்டணங்கள் ெதாடர்பாக�ம் எந்த ஒ� 
சந்தர்ப்பத்தி�ம் கார்ட் உ�ைமயாள�க்� கட்டணம் 
வ�திக்�ம் உ�ைமைய வங்கி 
தக்கைவத்�க்ெகாள்கிற�. 
  

10.2 அந்த மாதி�யான எந்த ஒ� சந்தா ெதாைக மற்�ம் 
கட்டணங்கள், அந்த �றிப்ப�ட்ட சந்தா ெதாைக 
அல்ல� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�டேன அ� கார்ட் 
கணக்கிலி�ந்� தானாகேவ கழிக்கப்பட்�வ��ம். 
��தலாக, பகிர்ந்� ெகாள்ளப்பட்ட ெநட்ெவார்க்கின் 
ேவ� எந்த ஒ� AAA உ�ைமயாளர்கள் அல்ல� 
இயக்�ம் நி�வனங்கள் அவர்கள�ன் AAA/இதர 
க�வ�கைளப் பயன்ப�த்�ம் ஒவ்ெவா� �ைறக்�ம் 
��தல் கட்டணங்கைள வ�திக்கக்��ம் 
அம்மாதி�யான எந்த ஒ� கட்டண�ம் அத்ேதா� 
ேசர்ந்த ெபா�த்தமான சந்தா ெதாைக / 
கட்டணங்க�ம் கார்ட் கணக்கிலி�ந்� கழித்�க் 
ெகாள்ளப்ப�ம். 

  
10.3 கார்ட் பயன்ப�த்�வதன் வ�ைளவாக அர�க்�ச் 

ெச�த்தப்பட ேவண்�ய எந்த ஒ� கட்டணங்கள், 
த�ர்ைவ அல்ல� பற்� அல்ல� வ� ஆகியைவ 
கார்ட் உ�ைமயாள�ன் ெபா�ப்பா�ம் மற்�ம் 
அவ்வா� (ேநர�யாகேவா அல்ல� 
மைற�கமாகேவா) அவ�க்� வ�திக்கப்பட்டால் 
அம்மாதி�யான கட்டணங்கள், த�ர்ைவ அல்ல� வ� 
ெதாைககைள கார்ட் உ�ைமயாள�ன் கணக்கில் 



(கணக்�கள�ல்) வங்கி பற்� ைவத்�வ��ம். 
  

10.4 கார்ட் உ�ைமயாளர் அவர� கார்ட் கணக்கிலி�ந்� 
ெதாைகையக் கழித்�க்ெகாள்ள வங்கிக்� 
அதிகாரமள�க்கிறார் மற்�ம் கார்ட் உ�ைமயாள�ன் 
கார்ட் ெதாடர்பாக ெதாைக வ�ல் ெசய்வதில் 
வங்கிக்� ஏற்ப�ம் எந்த ஒ� வ�ைலகள், 
கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�க�க்� எதிராக (எந்த 
ஒ� வரம்�மின்றி சட்டத்தால் அ�மதிக்கப்பட்ட 
வைரயைறக்� உட்பட்� ஒ� நியாயமான 
வழக்�ைரஞர் கட்டணம் உட்பட) ஈட்��திைய 
அள�க்கிறார்.  

 
10.5 ெதாைக ெச�த்த ம�க்�ம் த�தி  

சட்டப்ப�யான ேதைவகைளத் தவ�ர, வங்கிக்� வ�ம் 
எந்த ஒ� ெசயல்�ைறகள், அைழப்பாைணகள், 
உத்தர�, தைடயாைண, நிைறேவற்�தல், 
ைகப்பற்�ைக, வ�வ�திப்�, பற்��ைம, தகவல் 
அல்ல� அறிவ�ப்� ேபான்றவற்�க்� வங்கி 
நல்ெலண்ணத்தின் அ�ப்பைடய�ல் நம்ப�க்ைக 
ைவத்தி�க்�ம் எந்த ஒன்� �றித்�ம் கார்ட் 
�லமாக ப�வர்த்தைன ேமற்ெகாள்ள கார்ட் 
உ�ைமயாள�ன் ஆற்றல் அல்ல� கார்ட் 
உ�ைமயாளரால் அதிகாரமள�க்கப்பட்டதாகக் 
க�தப்ப�ம் எந்த ஒ�வ�ன் ஆற்றல் ெதாடர்பாகக் 
ேகள்வ� எ�ப்பப்ப�ம் பட்சத்தில் வங்கி அதன் 
வ��ப்பத்திற்கிணங்க கார்ட் உ�ைமயாளர் அல்ல� 
அம்மாதி�யான ேவ� எந்த ஒ� நப�க்�ம் எதிராக 
எந்த ஒ� கடப்பா�ம் இல்லாமல் கார்ட் 
உ�ைமயாளர் அவர� இ�ப்� நிதிய�லி�ந்� எந்த 
ஒ� ப�தி ெதாைகைய�ம் ெப�வதற்ேகா அல்ல� 
எ�ப்பதற்ேகா ம�த்�வ��ம் அல்ல� அம்மாதி�யான 
இ�ப்� நிதிைய �ைறயான அதிகா�கள�டம் 
ெச�த்திவ��ம் மற்�ம் கார்ட் உ�ைமயாள�டமி�ந்� 
அந்தத் ெதாைகையத் தி�ம்பப் ெப�வதற்�ப் 
ெபா�ந்தக்��ய சட்டத்தின் அ�ப்பைடய�ல் 
ேதைவப்ப�ம் ேவ� ஏேத�ம் நடவ�க்ைககைள 
எ�க்�ம்.  
 

11. அம்சங்கள்: 
11.1 இந்த கார்ட் உடன் இைணந்� வழங்கப்ப�ம் 

அம்சங்கள�ல் எந்த ஒன்ைற�ம் அல்ல� அதன் 
அைனத்� அம்சங்கள��ம் எைத�ம் 
ேசர்க்க/ந�க்க/தி�த்�ம் உ�ைமைய வங்கி 
தக்கைவத்�க் ெகாண்�ள்ள�. இந்த கார்ைட �ற்றி 
வ�ளம்பர அம்சங்கைள ேசர்க்க/ வளர்த்ெத�க்க 
வங்கி �யற்சிகள் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம் 
இைவ சிறப்� மிக்க �யற்சிகள�ன் 
அ�ப்பைடய�ல்தான் இ�க்�ம் மற்�ம் இந்த 
வ�ளம்பர ேமம்பாட்� அம்சங்கள�ன் வ�ைளவாக 
எ�ம் எந்த ஒ� தாவா�ம் வங்கிக்கான கடப்பாடாக 
க�தப்பட ��யா�. 
  

11.2 ெபா�ட்கள் ெகாள்�தல் ெசய்தல் / ேசைவகள் 
ெப�தல் ேபான்ற நடவ�க்ைககள�ல் கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� தள்�ப�கள் வழங்க வங்கி சில 



வர்த்தகர்க�டன் ஒ� ஏற்பாட்ைடச் ெசய்� 
ெகாள்ளலாம். இ�ப்ப��ம், அம்மாதி�யான 
வர்த்தகர்க�டன் கார்ட் உ�ைமயாள�க்� ஏற்ப�ம் 
எந்த ஒ� தாவா ெதாடர்பாக�ம் வங்கிக்� எந்த ஒ� 
கடைமேயா அல்ல� ெபா�ப்ேபா கிைடயா�. 

  
12. ெதாைலந்� ேபான அல்ல� தி�டப்பட்ட கார்ட்கள்: 

12.1 கார்ைட பத்திரமாக ைவத்தி�ப்ப� கார்ட் 
உ�ைமயாள�ன் ெபா�ப்பா�ம். மற்�ம் அைத 
பா�காப்பாக ைவத்தி�ப்பைத உ�தி ெசய்ய 
அைனத்� நடவ�க்ைககைள�ம் அவர் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்�ம். கார்ட் ெதாைலந்� வ�ட்டாேலா அல்ல� 
தி�டப்பட்�வ�ட்டாேலா கார்ட் உ�ைமயாளர் ஒ� 
�தல் தகவல் அறிக்ைகைய (‘AAA’) உள்�ர் 
காவல்�ைறய�ன�டம் பதி� ெசய்ய ேவண்�ம் 
மற்�ம் அதன் ஒ� நகைல ஒ� வ�ண்ணப்ப 
க�தத்ேதா� ேசர்த்� உடன�யாக வங்கிக்� அ�ப்ப� 
அந்த இழப்� �றித்த தகவைலத் ெத�வ�க்க 
ேவண்�ம்.  

 
12.2 தி�டப்பட்ட மற்�ம்/ அல்ல� ெதாைலந்� ேபான 

கார்ட் ெதாடர்பான காப்ப�ட்�த் திட்டம் ஒன்ைற ஒ� 
��தல் ேசைவயாக இதன் கீழ் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 
வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் அ�ப்பைடய�ல், 
வங்கி வழங்�கிற�: 
(A) கார்ட் ெதாைலந்� ேபாவ� / தி�டப்ப�வ� 

ஆகியவற்�க்� எதிராக வங்கி அதன் ெசாந்த 
ெசலவ�ல் ஒ� காப்ப�ட்�த் திட்டத்ைத அதன் 
�வ�ய�யல் ெசயல்பாட்� எல்ைல 
வைரயைறக்�ள்ளாக வ�திகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் மற்�ம் மிகக் �றிப்பாக அந்த 
காப்ப�ட்�த் திட்டத்தில் வைரய�க்கப்பட்�ள்ள 
வரம்ெபல்ைலக்� உட்பட்� எ�க்�ம்  

(A) கார்�ன் இழப்� �றித்� கார்ட் உ�ைமயாளர் 
அவர� நக�ல் உள்ள வங்கிய�ன் 24 மண�ேநர 
ெதாைலேபசி எண் �லம் வங்கிக்� அந்த 
இழப்ைப உடன�யாக ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 
கார்ட் தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைத தவ�ர்க்க 
வங்கி அந்த கார்ைட உடன�யாக ெசயலிழக்கச் 
ெசய்�வ��ம்.  

(A) அப்ேபா� கார்ட் உ�ைமயாளர் ப�ன்வ�ம் 
ஆவணங்கைள வங்கிக்� அ�ப்ப ேவண்�ம்.: 

(A) ஒ� அதிகா�யால் ஒப்�ைக அள�க்கப்பட்ட 
�தல் தகவல் அறிக்ைக (AAA);  

(AA) இழப்�/ ப�ரச்சைனக்��ய ப�வர்த்தைன �றித்த 
வ�வரங்கள் அடங்கிய க�தம்  

(AAA) வ�திப்ப��� 18.6 -இல் வழங்கப்பட்�ள்ளப� 
கார்ட் உ�ைமயாள�டமி�ந்� ஒ� ஈட்��தி 
க�தம்  

(AA) பன்னாட்� ப�வர்த்தைன �றித்த ப�ரச்சைன 
என்றால் கட�ச்சீட்� நகல்கள் மற்�ம்  

(A) தனக்�த் தி�ப்தியள�க்�ம் வைகய�ல் தனக்�த் 
ேதைவெயன்� வங்கி க��ம் அைனத்� இதர 
ஆவணங்கள்  

(A) ேமேல �றிப்ப�ட்ட ேதைவப்ப�ம் 
ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�த்த 5 நாட்க�க்�ள் 



ப�ரச்சைனக்��ய ெதாைகக்கான நி�த்தத்ைத 
�றிப்ப�ட்� கார்ட் உ�ைமயாள�க்� ஒ� 
தற்காலிக இ�ப்� ெதாைகைய வங்கி வர� 
ைவக்�ம்  

(A) ஒ� கார்�ற்கான கடப்பாட்� வரம்�த் ெதாைக 
அதிகபட்சம் �. 2.5 இலட்சமாக இ�க்�ம் 
மற்�ம் கார்ட் உ�ைமயாளர் இழப்ைப 
அறிவ�க்�ம் தினத்திற்� �ன்� வைரய�லான 
அதிகபட்சம் 30 நாட்க�க்கான கார்ட் 
உ�ைமயாள�ன் அைனத்� இழப்�க�ம் ஈ� 
ெசய்யப்ப�ம்.  

(A) ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்ட் �றித்த தகவல் 
ேதைவப்பட்ட ஆவணங்க�டன் 
சமர்ப்ப�க்கப்பட்� ெபறப்பட்ட�டன், அந்த 
ெதாைலந்த /தி�டப்பட்ட கார்ட் �றித்த 
அறிக்ைக அள�க்�ம் �ன் அம்மாதி�யான 
ெதாைலந்� ேபான� /தி�டப்பட்ட� ெதாடர்பாக 
வங்கி தானாகேவ வ�சாரைண ேமற்ெகாள்�ம் 
அதிகாரத்ைத ெகாண்�ள்ள�. அம்மாதி�யான 
வ�சாரைணய�ல் கார்ட் உ�ைமயாளர்/ அல்ல� 
கார்ட் உ�ைமயாள�ன் உறவ�னர்கள்/ 
பண�யாளர்க�க்� அதில் ெதாடர்ப��ப்ப� 
ெத�யவந்தால், கார்ட் உ�ைமயாள�க்� எதிராக 
�ைறயான நடவ�க்ைககைள எ�க்�ம் 
அதிகாரம் வங்கிக்� உள்ள�, அத்�டன் ேசர்த்� 
அம்மாதி�யான காப்ப�ட்�த் திட்ட பலைன கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� வழங்க ம�க்க�ம் ெசய்�ம். 
தற்காலிக இ�ப்�த் ெதாைக வர� ைவக்�ம் 
நடவ�க்ைக வ�சாரைணகள் ��ந்த ப�ன்னேர 
உ�தி ெசய்யப்ப�ம். வங்கிய�ன் வ�சாரைண 
���கேள இ�தியான� மற்�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாளைர கட்�ப்ப�த்�வ�மா�ம்.  

(A) �றிப்ப�ட்ட கணக்கிற்கான நி�த்தப்பட்ட நிதி 
வ��வ�க்கப்ப�ம் வைர கார்ட் உ�ைமயாளரால், 
கார்ட் கணக்ைக ��க்க ��யா�.  

(A) இ�ப்ப��ம் இதன் கார்ட் உ�ைமயாளர் இந்த 
காப்ப�ட்�த் திட்டத்தின் பலன்கைளப் ெப�வ� 
ப�ன்வ�ம் அ�ப்பைடய�லான� என்ப� இங்ேக 
ெதள��ப�த்தப்ப�கிற�:  

(A) கார்ட் கணக்� சிறப்பான நிைலய�ல் இ�க்க 
ேவண்�ம்.  

(AA) அம்மாதி� ெதாைலந்த� /தி�டப்பட்ட� �றித்� 
அறிவ�க்�ம் �ன்பாக, கடந்த 12 மாதங்கள�ல் 2 
-க்�ம் ேமற்பட்ட நிகழ்�கள் அங்கீகாரமில்லாத 
வைகய�ல் நைடெபற்றி�க்கக் �டா�, ேம�ம்,  

(AAA) கார்ட் உ�ைமயாளர் கார்ைட பத்திரமாக 
பா�காத்� ைவப்பதில் கவனக்�ைறவாக 
இ�க்கவ�ல்ைல என்பைத ெதள��ப�த்த 
ேவண்�ம்.  

(A) இ�ப்ப��ம் ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்ட் 
காப்ப�ட்�த் திட்டத்தின் கீழ் வங்கிய�ன் கடப்பா�, 
இதி�ள்ள �ைண வ�தி 16 -இல் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ெபா�வான வ�லக்�க�க்� 
உட்பட்� இ�க்�ம். மற்�ம் �ைணவ�தி 16 -
இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள காரணங்கள�ன் 
வ�ைளவாக இழப்� ஏற்பட்��ந்தால் ெதாைலந்த 



/ தி�டப்பட்ட கார்ட் காப்ப�ட்�த் திட்டத்தின் கீழ் 
எந்தவ�தமான பலைன�ம் ெப�ம் உ�ைம கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� கிைடயா�. 

  
12.3 ைகெயாப்பமிடப்படாத கார்ட் என்றால், அந்த 

கார்�னால் வ�ைளந்த அைனத்� கட்டணங்க�ம் 
கார்ட் உ�ைமயாள�ன் கடப்பாடாக இ�க்�ம். 
மற்�ம் ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்ட் காப்ப�ட்�த் 
திட்டத்தின் கீழ் எந்தவ�தமான பலைன�ம் ெப�ம் 
உ�ைம கார்ட் உ�ைமயாள�க்� கிைடயா�.  

12.4 கார்ட் உ�ைமயாளர் கார்ைட அயல்நாட்�ல் 
ெதாைலத்தி�ந்தால், அவர் ேமேல �றப்பட்ட 
நைட�ைறகைளப் ப�ன்பற்றலாம் அல்ல� �ைண 
வ�தி 13 -இன் கீழ் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளப� வ�சா (AAAA) 
�ேளாபல் எமர்ெஜன்சி அசிஸ்ட்டன்ஸ் உதவ� 
அைழப்� எண்கள�ன் �லம் அதற்கான �காைர 
அள�க்கலாம். கார்ட் உ�ைமயாளர் வ�சா (AAAA) 
�ேளாபல் எமர்ெஜன்சி அசிஸ்ட்டன்ஸ் ேசைவைய 
பயன்ப�த்�கிறார் என்றால் அப்ேபா� அந்த 
ேசைவைய பயன்ப�த்தியதற்கான கட்டணங்கைள 
கார்ட் உ�ைமயாளர் ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 
  

12.5 அந்த கார்ட் ெதாைலந்� வ�ட்டதாக, 
தி�டப்பட்�வ�ட்டதாக அல்ல� ேசதமைடந்� 
வ�ட்டதாக �கார் அள�க்கப்பட்� மற்�ம் அைதத் 
ெதாடர்ந்� அ� கண்�ப��க்கப்பட்டால் அ� 
தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைத தவ�ர்க்�ம் 
ெபா�ட்� ேபா�மான அள� கவனத்ைத 
ேமற்ெகாண்� அைத உடன�யாக இரண்டாக ந�க்கி 
வங்கிக்�த் தி�ப்ப�த் தர ேவண்�ம் என்பைத கார்ட் 
உ�ைமயாளர் அறிந்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.  
கார்ட் ைவத்தி�ப்பவர் எல்லா வைகய��ம் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� இணங்கி 
நடக்�ம் பட்சத்தில், வங்கி அதன் தன�ப்பட்ட ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல், ெதாைலந்� ேபான/தி�டப்பட்ட 
கார்�ற்கான மாற்� கார்ைட நிர்ணய�க்கப்பட்ட 
கட்டணத்தில் வழங்�ம். 
 

13. AAAA �ேளாபல் அசிஸ்ட்டன்ஸ் ேசைவகள்: 
13.1 எமர்ெஜன்சி அசிஸ்ட்டன்ஸ் திட்டத்தின் 

ேசைவகள�ன் தகவல் ெதாடர்�கள் மற்�ம் 
ஏற்பா�கள் �ன்றாம் தரப்� ேசைவ வழங்�நரால் 
வழங்கப்ப�கின்றன மற்�ம் அதற்கான ெசல� 
ெதாைககள் AAAA இன்டர்ேநஷனல் �லம் 
ெச�த்தப்ப�கிற� மற்�ம் இதில் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
அைனத்� ம�த்�வ, சட்ட அல்ல� ப�ற 
ேசைவகள�ன் ெசல�க்�ம் கார்ட் உ�ைமயாளர் 
ெபா�ப்பாவார். 
சிறந்த �யற்சிகைள ேமற்ெகாள்வதன் 
அ�ப்பைடய�ல் ஆதர� வழங்கப்ப�கிற� மற்�ம் 
ேநரம், �ரம், அல்ல� அைமவ�டம் காரணமாக அ� 
கிைடக்காமல் ேபாகலாம். வ�சா இண்டர்ேநஷனல் 
ப�ந்�ைரக்�ம் மற்�ம் / அல்ல� அமர்த்�ம் 
ம�த்�வ மற்�ம்/அல்ல� சட்ட ெதாழில்�ைற 
வல்�நர்கள் வ�சா இண்டர்ேநஷனல் பண�யாளர்கள் 
அல்ல, ஆகேவ அவர்கள�ன் இ�ப்�, பயன்பா�, 



நடவ�க்ைககள், வ��தல்கள் அல்ல� எந்த ஒ� 
ம�த்�வ சட்ட அல்ல� ேபாக்�வரத்� 
ேசைவக�க்�ம் அவர்கள் ெபா�ப்பாக மாட்டார்கள். 
அம்மாதி�யான ஏற்பா�கள், அல்ல� அந்த 
ேசைவகள�ன் பயன்பா�க�க்� எந்த வ�தமான 
ெபா�ப்ைப�ம் வங்கி ஏற்�க்ெகாள்ளா�. 
  

14. வசதிகைளக் ��தலாகச் ேசர்த்தல் மற்�ம் தி�ம்பப் 
ெப�தல்  
14.1 வங்கி தன� வ��ப்பத்தின் ேப�ல், கார்ட் 

உ�ைமயாள�ன் வசதிக்காக�ம் 
பயன்பாட்�ற்காக�ம் பகிரப்பட்ட ெநட்ெவார்க்�கள் 
�லம் பல AAA, AAA-AAA மற்�ம்/அல்ல� ப�ற 
க�வ�கைள அவ�க்�க் கிைடக்கச் ெசய்யலாம். 
கார்ட் உ�ைமயாளரால் இந்தச் சாதனங்கள�ன் �லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக 
வங்கியால் அவ்வப்ேபா� த�ர்மான�க்கப்ப�ம், சந்தா 
ெதாைக, கட்டணங்கள் அைனத்�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாள�ன் கணக்கில் (கணக்�கள�ல்) ஒ� 
பற்�த்ெதாைகயாக ைவக்கப்ப�ம். அத்தைகய 
ெநட்ெவார்க்�கள் ெவவ்ேவ� ெசயல்பா�கள், 
ேசைவ வழங்கல்கைள அள�க்கலாம் மற்�ம் 
பல்ேவ� ேசைவகள் மற்�ம் /அல்ல� 
அைமவ�டங்க�க்� ெவவ்ேவ� கட்டணங்கைள 
வ�திக்கலாம் என்பைத கார்ட் உ�ைமயாளர் 
��ந்�ெகாண்� ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

14.2 வங்கி, அதன் தன�ப்பட்ட ெசாந்த வ��ப்பத்தின் 
ேப�ல், எந்த ேநரத்தி�ம், கார்ட் உ�ைமயாள�க்� 
எந்த அறிவ�ப்�ம் அள�க்காமல், கார்�ன் பயன்பாட்� 
வசதிைய மற்�ம் /அல்ல� அ� ெதாடர்பான 
ேசைவகைள இந்தியா�க்� உள்ேள / ெவள�ேய 
அந்த கார்ட் கணக்கில் (கணக்�கள�ல்) ஒ� AAA / 
இதர க�வ�கள�ல் ேமற்ெகாள்வைதத் தி�ம்பப் ெபற, 
நி�த்த, ரத்� ெசய்ய, இைடநி�த்த/ அல்ல� 
��த்� ைவக்�ம் உ�ைமையக் ெகாண்�ள்ள� 
ேம�ம் அம்மாதி�யான இைட நி�த்தம் அல்ல� 
��த்� ைவக்�ம் ேபா� கார்ட் உ�ைமயாள�க்� 
ஏற்ப�ம் எந்த ஒ� இழப்� அல்ல� 
ேசதாரங்க�க்கான எந்த ஒ� கடப்பா�ம் வங்கிக்�க் 
கிைடயா�. கார்ட் உ�ைமயாள�ன் கார்ட் கணக்கில் 
(கணக்�கள�ல்) ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள 
கார்ைட பயன்ப�த்�வ� ெதாடர்பாக வங்கிையத் 
தவ�ர ேவ� எந்த ஒ� அைமப்�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்கான கடப்பாட்ைட அல்ல� 
ெபா�ப்ைபக் ெகாண்�ரா�. 
  

14.3 பராம�ப்�: ேசைவகள் வழங்கப்ப�வைத 
பாதிக்கக்��ய பராம�ப்�ப் பண�கள் ெதாடர்பாக 
�ன்னறிவ�ப்� ெகா�க்கப்ப�ம் என்றா�ம் வங்கி 
அவசியம் என்� நிைனக்�ம் ஒ� வழக்கமான 
பராம�ப்� அல்ல� ேவ� எந்த ஒ� 
காரணத்திற்காக�ம், AAA / அேத மாதி�யான இதர 
க�வ�கைள அ��ம் வசதி அல்ல� அைனத்� 
வழங்கல்கள் அல்ல� எந்த ஒ� ேசைவகைள�ம் 
எந்த ஒ� ேநரத்தி�ம் எந்த ஒ� அறிவ�ப்�ம் 



வழங்காமல் இைட நி�த்தம் ெசய்�ம் உ�ைமைய 
வங்கி தக்கைவத்�க் ெகாண்�ள்ள� 

  
15. பன்னாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள்: 

15.1 அைனத்� அன்ன�யச் ெசலாவண� 
நடவ�க்ைகக�க்�மான நாணயப்ப�மாற்ற வ�கிதம் 
வங்கிய�னால் ��� ெசய்யப்ப�ம் மற்�ம் அ� 
கார்ட் உ�ைமயாளைர கட்�ப்ப�த்�ம். 
  

15.2 ��ய��ப்ேபார்  
(A) AAA வழிகாட்�தல்கள�ன்ப�, ெசலாவண�க் 

கட்�ப்பாட்� ஒ�ங்��ைறய�ன் ப� 
அ�மதிக்கப்பட்ட ேநாக்கங்க�க்காக கார்ைட 
பயன்ப�த்த, மற்�ம் அ�ப்பப்ப�ம் பணம் 
அ�மதிக்கப்பட்ட வைரயைறக்�ள் அல்ல� 
அதற்�ச் சமமாக மற்�ம் ெசலாவண�க் 
கட்�ப்பாட்� ஒ�ங்��ைறக�க்� இணக்கமாக 
�தல் ேநாக்கில் ேதான்�மானால், கார்ட் 
உ�ைமயாளர் ெபா�ள் வ�வரப்பட்�யல் 
(இன்வாய்ஸ்)/ வ�ைலச்சீட்�கள் ஆகியவற்ைறச் 
சமர்ப்ப�க்க ேவண்�யதில்ைல. 
  

(A) ெவள�நாட்�ப் பயணத்தின் ேபா� AAA 
வழிகாட்�தல்கள�ன்ப� அ�மதிக்கப்பட்ட 
அன்ன�யச் ெசலாவண�த் ெதாைகக்�ம் அதிகமாக 
ெசலவழிக்க கார்ைட கார்ட் உ�ைமயாளர் 
பயன்ப�த்திய��ந்தால், கார்ட் உ�ைமயாளர் 
தான் பயன்ப�த்திய அன்ன�யச் 
ெசலாவண�க்கான ஆவணச் சான்�கைளச் 
சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.  
அன்ன�யச் ெசலாவண� கட்�ப்பாட்�த் �ைறய�ன் 
மண்டல அ�வலகத்தில் இந்த வ�ஷயம் �றித்� 
�� வ�வரங்கைள�ம் வழங்கி �கார் அள�க்�ம் 
அதிகாரம் வங்கிக்� உள்ள�. 

  
(A) அன்ன�யச் ெசலாவண� ஒ�ங்��ைறகள�ன்ப�, 

அயல் நாட்�ப் பணத்தில் ேமற்ெகாள்�ம் 
ஒவ்ெவா� ப�மாற்றத்திற்�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாளர் �ைறயாக �ர்த்தி ெசய்யப்பட A2 
ப�வத்ைதச் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் 
அவர� கட�ச்சீட்�ல் அயல்நாட்�ப் 
பணத்திற்கான ஏற்ப�ைசைவ ெபற ேவண்�ம். 
  

(A) ஒ�ேவைள ெதாடர்� ெகாள்ள ��யாத நிைல 
அல்ல� AAA �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்�ள் அைத 
சமர்ப்ப�க்க ��யாத நிைலய�ல் கார்ட் 
உ�ைமயாளர் இ�ந்தால், வங்கி அதன் 
தன�ப்பட்ட ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ப�, 
அைனத்ைத�ம் உள்ளடக்கி �றிப்ப�ட்ட அந்த 
ப�வத்ைத கார்ட் உ�ைமயாள�ன் சார்பாக 
சமர்ப்ப�க்�ம். மற்�ம் கார்ட் உ�ைமயாளர் 
இதன் கீழ் �றிப்ப�ட்ட வைகய�ல் அந்த 
�றிப்ப�ட்ட ப�வத்ைத அதாவ�, கார்ட் 
உ�ைமயாளர் சார்பாக அன்ன�யச் ெசலாவண� 
ெப�வதற்காக ேவண்�ேகாள் வ��க்�ம் (A2) 
ப�வம் �ர்த்தி ெசய்� சமர்ப்ப�க்�ம் 



அதிகாரத்ைத�ம் ஈட்��திைய�ம் வங்கிக்� 
அள�க்கிறார். இ�ப்ப��ம் அந்த �றிப்ப�ட்ட 
ப�வத்ைதப் �ர்த்தி ெசய்ய அல்ல� 
சமர்ப்ப�க்�ம் கடப்பாட்ைட வங்கி 
ெகாண்��க்கா� மற்�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாளரால் அ� சமர்ப்ப�க்கப்படாமல் 
இ�ந்தால் அதன் காரணமான எந்த ஒ� 
வ�ைள�க�க்�ம் ெபா�ப்� அல்ல� 
கடப்பாட்ைட�ம் ஏற்கா�. 

  
15.3 �றக்��ய��ப்பாளர்  

ஒ�ேவைள ெதாடர்� ெகாள்ள ��யாத நிைல 
அல்ல� அைத AAA �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்�ள் 
சமர்ப்ப�க்க ��யாத நிைலய�ல் கார்ட் உ�ைமயாளர் 
இ�ந்தால் வங்கி அதன் தன�ப்பட்ட ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ப�, �றிப்ப�ட்ட அந்த ப�வத்ைதப் 
�ர்த்தி ெசய்� கார்ட் உ�ைமயாள�ன் சார்பாக 
சமர்ப்ப�க்�ம். ேம�ம் கார்ட் உ�ைமயாளர் இதன் கீழ் 
�றிப்ப�ட்ட வைகய�ல் அந்த �றிப்ப�ட்ட ப�வத்ைத 
�ர்த்தி ெசய்� சமர்ப்ப�க்�ம் அதிகாரத்ைத�ம் 
ஈட்��திைய�ம் வங்கிக்� அள�க்கிறார், அதாவ�  
கார்ட் உ�ைமயாளர் சார்பாக அன்ன�யச் ெசலாவண� 
ெப�வதற்காக ேவண்�ேகாள் வ��க்�ம் (A2) ப�வம் 
இ�ப்ப��ம் அந்த �றிப்ப�ட்ட ப�வத்ைதப் �ர்த்தி 
ெசய்ய அல்ல� சமர்ப்ப�க்�ம் கடப்பாட்ைட வங்கி 
ெகாண்��க்கா� மற்�ம் கார்ட் உ�ைமயாளரால் 
அ� சமர்ப்ப�க்கப்படாமல் இ�ந்தால் அதன் 
காரணமான எந்த ஒ� வ�ைள�க�க்�ம் ெபா�ப்� 
அல்ல� கடப்பாட்ைட�ம் ஏற்கா�. 

 
16. கடப்பா� வ�லக்கல்: 

16.1 ேமேல �றிப்ப�ட்டவற்�க்� எந்தவ�த பாதிப்�ம் 
இல்லாமல், ப�ன்வ�பவற்றின் காரணமாக அதன் 
ெதாடர்பாக ேநர�யாகேவா அல்ல� 
மைற�கமாகேவா வ�ைளயக்��ய எந்த ஒ� 
இழப்� அல்ல� ேசதாரம் ெதாடர்பாக கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� எந்தவ�தமான கடப்பாட்ைட�ம் 
வங்கி ெகாண்��க்கா�:  
(A) வழங்கப்பட்ட ெபா�ட்கள் அல்ல� 

ேசைவகள�ல் உள்ள எந்த ஒ� 
�ைறபாட்�ற்�ம்  
 

(A) AA/AAA ேபான்ற யாெரா�வரா�ம் கார்ட் 
ம�க்கப்பட்டால் அல்ல� 
 ஏற்�க்ெகாள்ளப்படாவ�ட்டால்  
 

(A) கார்ட் உ�ைமயாளைரத் தவ�ர்த்� ேவ� 
ஒ�வரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைன 
அறி�ைரகள் அல்ல� கார்ட் உ�ைமயாள�ன் 
கவனக்�ைற�, தவ�, ேநர்ைமயற்ற ெசயல், 
தவறான நடத்ைத, ேமாச� அல்ல� கார்ைட 
அதிகாரம் ெபறாத ஒ� நப�க்� வழங்�தல் 
ேபான்ற ெசயல்பா�கள�ன் ேபா�. 
 

(A) இயந்திரம்/ இயக்க�ைற ேகாளா�கள்/ 
ேதால்வ�கள், ெதாழில்�ட்ப ப�� ேபான்ற 



இன்�ம் பல காரணமாக AA/ ெடர்மினல், 
வங்கிய�ன் ெநட்ெவார்க் அல்ல� AA 
ெநட்ெவார்க் ஆகியைவ ெசயல்படா� 
ேபானால். 

  
(A) கார்�ன் �கப்ப�ல் �றிக்கப்பட்��க்�ம் 

காலாவதி ேததிக்� �ன்பாகேவ கார்ட்ைட 
தி�ம்பப்ெபற அல்ல� சமர்ப்ப�க்கப்பட வங்கி 
தனக்�ள்ள உ�ைமையப் பயன்ப�த்தி �யமாக 
அல்ல� ேவ� ஒ� நபர் �லமாக நடவ�க்ைக 
எ�த்தால்  

(A) கார்ைடத் தி�ம்ப அள�க்�ம்ப� எந்த ஒ� நபர் 
ேவண்�ேகாள் வ��த்தி�ந்தால் அல்ல� அதற்� 
ஒத்த நடவ�க்ைககள் எந்த ஒ� நபரா�ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்��ந்தால் 

  
(A) வங்கிய�ன் அங்கீகாரம் ெபற்ற பண�யாளர் 

அல்லாத ேவ� எந்த ஒ� நப�ட�ம் கார்ட் 
தி�ம்ப அள�க்கப்பட்��ந்தால் 

  
(A) கார்�ன் �கப்ப�ல் �றிக்கப்பட்��க்�ம் 

காலாவதி ேததிக்� �ன்பாகேவ கார்ட்ைட 
தி�ம்பப்ெபற அல்ல� சமர்ப்ப�க்கப்பட வங்கி 
தனக்�ள்ள உ�ைமையப் பயன்ப�த்�ம் 
ெசயல்பா� மற்�ம் அம்மாதி�யான ேகட்� 
மற்�ம் சமர்ப்ப�ப்� நிைறேவற்றப்பட்ட� மற்�ம் 
/ அல்ல� வங்கியால் அல்ல� ேவ� எந்த ஒ� 
நபரா�ம் அல்ல� கண�ன� �ைனயத்தா�ம் 
ெபறப்பட்ட� எந்த வைகய�ல் இ�ந்தா�ம் 

  
(A) வங்கியால் ெவள�ப்ப�த்தப்பட்ட எந்த ஒ� 

வ�வரங்கள��ம் காணப்ப�ம் எந்த ஒ� தவறான 
அறிக்ைக, தவறான ப�ரதிநிதித்�வம், தவ� 
அல்ல� வ��தல்கள் ஆகியைவ ெதாடர்பாக 

  
(A) எந்த ஒ� கார்ைட�ம் ��த்� ைவக்�ம் 

அதிகாரத்ைத வங்கி ெசயல்ப�த்�தல் 
  
(A) கார்ட் உ�ைமயாள�ன் கடன்நடத்ைத அல்ல� 

நற்ெபய�க்� ப�ன்வ�ம் காரணங்களால் பாதிப்� 
ஏற்பட்டதாகக் க�தப்ப�பவற்�க்� 
கார்ைட தி�ம்ப ைகப்பற்�தல் மற்�ம் 
/அல்ல� அைத தி�ப்ப�த் த�வதற்கான எந்த 
ஒ� ேவண்�ேகாள் அல்ல� எந்த ஒ� வண�க 
நி�வன�ம் அந்த கார்ைட க�த்தில் ெகாள்ளாத 
அல்ல� ஏற்�க்ெகாள்ள ம�க்�ம் நிைல 
  

(A) AAA ஆல் அவ்வப்ேபா� வழங்கப்ப�ம் 
வழிகாட்�தல்கள�ல் வைரய�க்கப்பட்டதற்�ம் 
அதிகமான காரணத்தால் அல்ல� கார்ட் 
உ�ைமயாளர் உ�ைமத் த�திக்�ம் 
ேமலதிகமாக ெசல� ெதாைக இ�ப்பதாக 
வங்கிக்�த் ெத�யவந்� எந்த ஒ� 
கட்டணத்ைத�ம் ஏற்�க்ெகாள்ள அன்ன�யச் 
ெசலாவண� நிைலயங்களால் ம�க்கப்பட்டால் 

  



(A) ஒ� வர்த்தக ைமயம்/AAA எந்த ஒ� 
காரணத்திற்காக�ம் ப�வர்த்தைன 
நடவ�க்ைகைய ம�த்தால் 

  
16.2 எந்த ஒ� அைமப்� அல்ல� சாதனங்கள�ன் 

ெசயலிழப்பால் அல்ல� வங்கி சார்ந்தி�ந்த 
�ன்றாம் நபர் தயா�ப்�க்கள் மற்�ம் 
�ட்�ச்சார்�ைடயைவ ேபான்ற மின்சாரம் மற்�ம் 
ெதாைலத் ெதாடர்�கள் உட்பட ஆனால் அ�மட்�ேம 
அல்லாத மற்றைவ�ம் ேசர்ந்த, ேசைவ ேதால்வ�கள் 
அல்ல� தடங்கல்க�க்� (தர�கள் இழப்� உட்பட 
ஆனால் அ�மட்�ேம அல்லா� மற்றைவ�ம் 
ேசர்த்�) அதனால் வ�ைள�ம் எந்த ஒ� இழப்� 
அல்ல� ேசதாரத்திற்� வங்கி எந்த ஒ� 
ெபா�ப்ைப�ம் ஏற்கா� மற்�ம் வங்கிக்� எந்த 
கடப்பா�ம் கிைடயா�. 
  

16.3 ஒ� AAA அல்ல� அைதப்ேபான்ற ஒ� சாதனத்தின் 
ெசயல் ப�ைழயால் ப�மாற்றத்தின் ேபா� 
ெதாைகய�ன் ஒ� ப�தி அல்ல� அைனத்ைத�ம் 
கார்ட் உ�ைமயாளர் இழக்க ேந�ட்டால் மற்�ம் 
அம்மாதி�யான இழப்� வங்கிய�னால் அதன் 
பதிேவ�கைளச் ச�பார்த்த ப�ற� 
உ�திெசய்யப்பட்டால், வங்கி அந்த இழப்ைப கார்ட் 
உ�ைமயாளரால் நியமிக்கப்பட்ட கணக்கில் 
(கணக்�கள�ல்) ச�ெசய்�வ��ம் அத்ேதா� �ட 
அதன் வ�ைளவாக எ�ந்த ேசைவ கட்டணங்கள் 
இ�க்�மானால் அைவ உட்பட ச�ெசய்�வ��ம் 

  
16.4 கார்ட் உ�ைமயாள�க்� வழங்கப்பட்ட 

அறி��த்தல்க�க்� இணங்காத எந்த ஒ� தவறான 
ெசயல்பாட்�னா�ம் கார்ட் உ�ைமயாள�க்� 
ஏற்பட்ட இழப்� அல்ல� ேசதாரம் ஆகியவற்�க்�, 
வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா� அம்மாதி�யான தவ� 
வங்கிய�ன் கட்�ப்பாட்�க்� உட்படாத வைகய�ல் 
ஏற்பட்� இ�ந்தால் அ� ெதாடர்பாக வங்கிய�ன் 
க�த்ேத இ�தியானதாக இ�க்�ம். 

  
16.5 கார்�ற்காக வ�ண்ணப்ப�த்� அந்த வசதிைய ெபற்ற 

கார்ட் உ�ைமயாளர், அவரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்�ம் அதிகாரத்ைத 
வங்கிக்� ெவள�ப்பைடயாக வழங்�கிறார். 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�மாற்றங்கள�ன் 
நம்பகத்தன்ைமைய ச�பார்க்க �றிய�ட்ெடண் (AAA) 
தவ�ர ேவ� எைத�ம் ச�பார்க்�ம் கடப்பா� 
வங்கிக்� இல்ைல. 

  
16.6 எந்த ஒ� இழப்� அல்ல� ேசதாரங்க�க்காக�ம் 

அ� ேநர�யாகேவா, மைற�கமாகேவா, 
இைடவ�ைளவாகேவா, ேவ� வ�ைள�களாேலா 
ஏற்பட்��ந்தா�ம் அந்த இழப்� வ�வாய், �தல��, 
உற்பத்தி, நல்ெலண்ணம், இலாபம், வண�கக் 
��க்கீ� அல்ல� இதர எந்த ஒ� வைக அல்ல� 
இயல்ேபா�டனான இழப்பாக எவ்வாறாக 
இ�ந்தா�ம் அ� கணக்� ைவத்தி�ப்பவர், கார்ட் 
உ�ைமயாளர் அல்ல� ேவ� எந்த ஒ� நப�க்� 



ஏற்பட்��ந்தா�ம் அதற்காக எந்த ஒ� 
சந்தர்ப்பத்தின் கீ�ம் எந்த ஒ� ேகட்��ைமக்�ம், 
வங்கி கடப்பாட்ைட ெகாண்��க்கா�. 

  
17. வங்கிய�ன் ப��த் திட்டத்தின் கீழ் கார்ட் 

உ�ைமயாளர்க�க்� ப��கள்: 
17.1 இந்த திட்டம் வங்கிய�ன் ேகால்ட் ெடப�ட் கார்ட் 

உ�ைமயாளர்க�க்� மற்�ம் அதன் ெதாடர்பான 
சப்ள�ெமண்ட� மற்�ம் ஆட்-ஆன் ேகால்ட் 
கார்�க�க்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம். 
  

17.2 இந்த திட்டம் ஒ� ப�� வழங்�ம் திட்டம் அ� 
ேடாய்ச் பாங்க் ேகால்ட் கார்ட் உ�ப்ப�னர்கள் கார்ைட 
பயன்ப�த்தி ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவகைள 
ெப�ம்ேபா� அந்தக் கார்�க்� ஏற்ப�ம் 
கட்டணங்க�க்�ம் இந்த திட்டத்தின் 
ேநாக்கத்திற்கிணங்க வங்கியால் அவ்வப்ேபா� 
ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் ேவ� எந்த ஒ� 
கட்டணங்க�க்�ம் �ள்ள�கள் ஈட்ட உத�கிற�,  
இந்த �ள்ள�கள் கார்ட் உ�ைமயாள�ன் ப�ரதான 
வங்கிக் கணக்கில் ெராக்கத்ெதாைகயாக தி�ம்பப் 
ெபற்�க்ெகாள்ளக் ��ய�  
இந்த திட்டம் அமல்ப�த்தப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� 
வங்கி தானாகேவ அதன் வ��ப்பத்திற்கிணங்க 
த�ர்மான�க்�ம் ேததி வைர ெசயல்பாட்�ல் இ�க்�ம். 
  

17.3 �ள்ள�கள் ேசர்ப்�  
ப��/ நம்பக �ள்ள�கள் ஆகியைவ ேடாய்ச் பாங்க் 
ேகால்ட் கார்ட்க�க்� மட்�ம் வழங்கப்ப�கின்றன  
உள்நாட்�ல் / அயல்நாட்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
ெபா�ட்கள் /ேசைவகள�ன் ெகாள்�தலில் 
ஒவ்ெவா� �. 100 மதிப்�க்�ம் ஒ� �ள்ள� 
ெவ�மதியாக வங்கி வழங்�கிற�.  
ப�ன்னர் ம�ள் மாற்றப்ப�ம் கட்டணங்க�க்� 
�ள்ள�கள் ேசரா�. வங்கி, அதன் ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல், ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� 
அல்ல� �றிப்ப�ட்ட �ழ்நிைலகள்/வ�ளம்பரத் 
திட்டங்க�க்காக ேவ� ஏேத�ம் இதர 
ப�வர்த்தைனக�க்�ம் �ள்ள�கள் வழங்கலாம். 
ெராக்கமாக ெச�த்தப்ப�ம் �ன்பணம் மற்�ம் 
இைணவதற்கான சந்தா, வ�டாந்திர கட்டணம், 
�ைண கார்ட் கட்டணம், பல்�ைன கார்ட் கட்டணம் 
மற்�ம் ேசைவக் கட்டண ப�வர்த்தைனகள் 
சம்பந்தப்பட்ட ப�வர்த்தைனக�க்� கார்ட் 
உ�ைமயாளர்க�க்� �ள்ள�கள் வழங்கப்படா�. 
கார்ட் உ�ைமயாள�க்� அறிவ�க்கப்பட்டதன் 
அ�ப்பைடய�ல் ேமேல பட்�யலிடப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகைள வங்கி தன் வ��ப்பத்தின் ேப�ல், 
உ�வாக்கலாம். த�திெபற்ற ப�ரதான, �ைண 
அல்ல� பன்�க கார்ட்கைளப் ெபா�த்தவைர 
தன�ப்பட்ட கார்ட் கணக்�க�க்� �ள்ள�கள் ேச�ம். 
எந்தெவா� �ைண கார்ட்கள��ம் ேச�ம் �ள்ள�கள், 
அந்தத் �ைணக் கார்ட் வழங்கப்பட்ட அ�ப்பைட 
ப�ரதான கார்ட் கணக்கில் தானாகேவ ேச�ம். 
மற்�ம் ேவ� எந்த கார்ட் கணக்கி�ம் ேசரா�.  
இதி�ள்ள கார்�ன் வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 



எந்த ஒ� வைகய��ம் ம�றிய காரணத்திற்காக எந்த 
ஒ� கார்�ம் அைவ எந்த ஒ� ப�ரதான, �ைண, 
பல்�ைன அல்ல� ேவ� இதர கார்ட்களாக 
இ�ந்தா�ம் சம்பந்தப்பட்ட ேததிய�ல் அைவ 
தி�ம்பப் ெபறப்பட்��ந்தால் அல்ல� ��த்� 
ைவக்கப்பட்��ந்தால் அல்ல� ரத்� 
ெசய்யப்பட்��ந்தால் அல்ல� ம�ண்�ம் 
வழங்கப்பட்��ந்தால் அல்ல� ரத்� ெசய்ய / 
தி�ம்பப் ெப�ம் கடப்பாட்ைடக் ெகாண்��ந்தால், 
அவற்றில் �ள்ள�கைள ேசர்க்கேவா, ேமலதிகமாக 
ேசர்க்கேவா அல்ல� ம�ட்ெட�ப்பேதா 
அ�மதிக்கப்படா�. 
அம்மாதி�யான கார்ட் கணக்� கார்ட் 
உ�ைமயாளரால் தன் வ��ப்பத்திற்கிணங்க அல்ல� 
வங்கியால் அதன் வ��ப்பப்ப� ��த்� 
ைவக்கப்பட்�வ�ட்டால் �ள்ள�கள் 
காலாவதியாகிவ��ம். கார்ட் ைவத்தி�ப்பவர் 
அல்ல� ேடாய்ச் பாங்க் ெடப�ட் கார்ட்கள் கார்ட் 
கணக்ைக ம�ண்�ம் வழங்கிய��ந்தால், கார்ட் கணக்� 
ரத்� ெசய்வதற்� அல்ல� தி�ம்பப் ெப�வதற்� 
அல்ல� ��த்�ைவக்கப்பட்டதற்� �ன்பாக 
ேசர்ந்தி�ந்த எந்தப் �ள்ள�கள�ன் பல�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� வழங்கப்படா�. 
ேடாய்ச் பாங்க் ெடப�ட் கார்ைட கார்ட் உ�ைமயாளர் 
தன் வ��ப்பத்திற்கிணங்க ��த்�க் ெகாண்டால், 
அம்மாதி� ��த்�ைவத்த ஒ� மாத காலத்திற்�ள் 
கார்ட் கணக்கி�ள்ள �ள்ள�கைள ம�ட்ெட�த்�க் 
ெகாள்ளலாம். அம்மாதி� �றிப்ப�ட்ட 
காலவைரயைறக்�ள் ம�ட்ெட�க்கத் தவறினால் 
அந்தப் �ள்ள�கள் தானாகேவ ெக� ��ந்ததாக 
ஆகிவ��ம் அல்ல� காலாவதியாகிவ��ம். ஒ� 
கார்ட் உ�ைமயாளர் எந்த �ள்ள�கைள�ம் மற்ெறா� 
நப�க்� மாற்றித்தர ��யா�. 
  

17.4 ம�ட்ெட�த்தல்  
ேகால்ட் ெடப�ட் கார்ட் ைவத்தி�க்�ம் ப�ரதான கார்ட் 
உ�ப்ப�னர்களால் மட்�ேம ேசர்ந்�ள்ள �ள்ள�கைள 
ம�ட்ெட�க்க ���ேம தவ�ர ேவ� எந்த ஒ� 
��தல் கார்ட் உ�ைமயாளரா�ம் அைத 
ேமற்ெகாள்ள ��யா�, ஈட்�ய ஒ� �ள்ள�க்� 
�பாய் ஒன்� என்ற கணக்கில் ம�ட்ெட�க்கலாம் .  
இந்த ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�டத்திற்கான �ள்ள�கைள 
ம�ட்ெட�க்க ெதாடங்�ம் �ன்பாக ஒ� கார்ட் 
உ�ைமயாளர் வ�டத்திற்�க் �ைறந்த பட்சம் �. 
25,000/- (அதாவ� 250 �ள்ள�கள்) ெதாைக 
ெசலவழிக்க ேவண்�ம். அந்த 12 மாத காலம் ெடப�ட் 
கார்ட் வழங்கப்பட்ட மாதத்திலி�ந்� ெதாடங்�ம். 
அந்த 12 மாத காலத்தில் ஈட்�ய அைனத்�ப் 
�ள்ள�க�ம் அந்த 12 மாத கால ��வ�ற்�ப் ப�ற� 
��தலாக 3 மாத காலத்திற்� ெசல்லத்தக்கதாக 
இ�க்�ம். அந்த ��தல் 3 மாத காலத்திற்�ப் ப�ற� 
இந்தப் �ள்ள�கள் காலாவதியாகிவ��ம்.  
ம�ட்ெட�ப்ப�ற்கான ேவண்�ேகாள் வ�டப்ப�ம் 
காலத்தில் அைனத்� இைணக்கப்பட்ட கணக்�கள் 
மற்�ம் கார்ட் ஆகியைவ நல்ல ெசயல்பாட்�ல் 
இ�க்க ேவண்�ம் ேடாய்ச் பாங்க் ெடப�ட் கார்ட்கள் 



அல்ல� கார்ட்களால் அைவ ரத்� 
ெசய்யப்பட்��க்கேவா அல்ல� ��த்� 
ைவக்கப்பட்��க்கேவா �டா�  
கார்ட் உ�ைமயாள�ன் ப�ரதான கணக்கில் ெராக்கத் 
ெதாைக ெச�த்தப்ப�வதற்� மட்�ேம �ள்ள�கள் 
ம�ட்ெட�க்க ���ம்.  
கார்ட் உ�ைமயாளரால் ேடாய்ச் பாங்க் ெடப�ட் 
கார்�ற்� அள�க்கப்பட்ட ம�ட்ெட�ப்பதற்கான 
உத்தர�கைள ரத்� ெசய்ய ��யா� அல்ல� 
தி�ம்பப்ெபற ��யா� அல்ல� மாற்ற ��யா�.  
ம�ட்ெட�க்கப்பட்ட�டன் அந்தப் �ள்ள�கள் கார்ட் 
உ�ைமயாள�ன் கணக்கில் ேசர்ந்தி�ந்த ெமாத்த 
�ள்ள�கள�ல் இ�ந்� கழிக்கப்பட்�வ��ம்  
ம�ட்ெட�ப்பதற்கான உத்தர�கள் அைவ ெபறப்பட்� 
ேடாய்ச் பாங்க் ெடப�ட் கார்ட்களால் 
ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட வ�ைசய�ேலேய அைவ 
நிைறேவற்றப்ப�ம்.  
ஒ� உத்தர�க்� ேபா�மான அள� �ள்ள�கைள ஒ� 
கார்ட் உ�ைமயாள�டம் இல்ைல என்றால், அந்த 
உத்தர� ரத்� ெசய்யப்பட்டதாக க�தப்ப�ம்.  
ேமேல �றிப்ப�ட்டவா� அல்ல� இந்த திட்டத்தின் 
வ�ைளவாக கார்ட் உ�ைமயாளர் ம�ட்ெட�க்�ம் 
சந்தர்ப்பத்தில் எழக்��ய அரசாங்க அல்ல� ேவ� 
எந்த ஒ� இதர அதிகார ைமயம் அல்ல� அைமப்� 
அல்ல� ேவ� எந்த ஒ� பங்�ெப�ம் நி�வனம் 
ஆகியவற்�க்�ச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய எந்த ஒ� 
வ� அல்ல� இதர கடப்பா�கள் அல்ல� 
கட்டணங்கள் ��ைமயாக கார்ட் உ�ைமயாள�ன் 
கணக்கிேலேய ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்.  

 
17.5 ப��த் திட்டத்தில் மாற்றங்கள் மற்�ம் ��த்� 

ைவத்தல்  
(A) ேவ� எந்த ஒ� திட்டத்தின் �லம் எந்த 

சந்தர்ப்பத்தி�ம் கார்ட் உ�ைமயாள�க்� எந்த 
ஒ� �ன்னறிவ�ப்�ம் அள�க்காமல், இந்த 
திட்டத்ைத ��ைமயாகேவா அல்ல� 
ப�தியாகேவா தி�த்தியைமக்�ம் அல்ல� 
��த்� ைவக்�ம் உ�ைமைய வங்கி 
தக்கைவத்�க் ெகாண்�ள்ள�, 

  
(A) இந்த திட்டம் ��ைமயாக தன்னார்வத்தாலான� 

மற்�ம் கார்�ன் வழக்கமான பயன்பாட்�ன் ேபா� 
எ�ம் அைனத்� கட்டணங்க�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாளரால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�வதாக 
��ந்� ெகாள்ளப்ப�கிற�. 

 
(A) இந்த வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ேடாய்ச் 

பாங்க் ெடப�ட் கார்ட்கைள பயன்ப�த்�வதில் 
வழங்கப்பட்�ள்ள வ�திகள் மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறக�க்� மாற்றாக / அதற்� 
ேமலாக அைமந்தி�க்கா� மாறாக அைவ 
அவற்ேறா� ேசர்த்�க் ��தலாக 
அைமந்தி�க்�ம். 

  
(A) இந்த திட்டத்ைத ெதாடர அல்ல� இேத ேபான்ற 

அல்ல� இதர திட்டங்கைளச் ெசயல்ப�த்த 



ேடாய்ச் பாங்க் ெடப�ட் கார்ட்க�க்� எந்த ஒ� 
உ�திப்பாேடா அல்ல� ப�ரதிநிதித்�வேமா 
இல்ைல. 

  
(A) ேடாய்ச் பாங்க் ெடப�ட் கார்ட் ேமற்ெகாள்�ம் 

�ள்ள�க் கணக்கீ�கள் இ�தியானைவ, 
��வானைவ மற்�ம் கார்ட் உ�ப்ப�னர்கைளக் 
கட்�ப்ப�த்�பைவ மற்�ம் அைவ 
சர்ச்ைசக்�ள்ளாகப்பட அல்ல� 
ேகள்வ�க்�ள்ளாக்கப்ப�வதற்கான எந்த ஒ� 
கடப்பா�ம் இல்லாதைவ. 

  
(A) இந்த ேடாய்ச் பாங்க் ெடப�ட் கார்ட் ப��த் திட்டம் 

�லமாக அல்ல� அதன் ெதாடர்பாக அல்ல� 
அதன் காரணமாக எ�ம் அைனத்� தாவாக்க�ம் 
�ம்ைபய�ல் உள்ள த�தி வாய்ந்த ந�திமன்றங்கள் 
/ த�ர்ப்பாயங்கள�ன் அதிகார வரம்ப�ற்� உட்பட்ட�. 

 
(A) தாவாக்� உள்ளாக்கப்பட்ட எந்த ஒ� 

ப�வர்த்தைன�ம் கார்ட் உ�ைமயாளர் சார்பாக 
த�ர்� காணப்பட்டால் மற்�ம் / அல்ல� அந்த 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெபறப்பட்�வ�ட்டால் 
அதற்� ஈடான �ள்ள�க�ம் தி�ம்ப 
வழங்கப்பட்�வ��ம். 

  
 
18. ஈட்��தி: 

18.1 வங்கி, அதன் வா�க்ைகயாளர்கள் அல்ல� �ன்றாம் 
தரப்ப�னர்கள் ஆகிேயா�க்� ஏற்ப�ம் எந்த ஒ� 
இழப்� அல்ல� ேசதாரம் மற்�ம் ெசல�க�க்� 
அல்ல� கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் அல்ல� கார்ட் 
உ�ைமயாளர்கள�ன் ேவ� எந்த ஒ� �கவர்கள், 
பண�யாளர்கள், �ட்டாள�கள் ஆகிேயார் இந்த கார்ட் 
வசதிைய பயன்ப�த்திய� ெதாடர்பாக எ�ம் எந்த 
ஒ� உ�ைம ேகாரல் அல்ல� நடவ�க்ைக எதிராக 
கார்ட் உ�ைமயாளர் வங்கிக்� ஈட்��தி அள�க்க 
ேவண்�ம். 
  

18.2 கார்ட் உ�ைமயாளர் ப�ன்வ�பவற்றின் வ�ைளவாக 
ேநர�யாகேவா அல்ல� மைற�கமாகேவா 
வங்கிையப் பாதிக்கக்��ய அல்ல� வங்கிக்� 
வ�ைளயக்��ய அைனத்� கடப்பா�கள், 
இழப்�க்கள், ேசதாரங்கள் ெசல�கள் ஆகியவற்�க்� 
எதிராக ஈட்��திைய அள�க்க ஒப்�க்ெகாள்கிறார்: 
(A) கார்ட் உ�ைமயாள�ன் 

கவனக்�ைற�/தவ�கள் அல்ல� தவறான 
நடத்ைத  

(A) இந்த கார்ட் மற்�ம் கணக்கிற்� ெதாடரான 
வ�திகள் / வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� 
இணங்காத� அல்ல� அைவகைள ம�றி 
ெசயல்பட்ட�.  

(A) கார்ட் உ�ைமயாளர் அல்ல� அவ�ன் 
பண�யாளர்கள் / �கவர்களால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட எந்த ஒ� ேமாச� அல்ல� 
ேநர்ைமயற்ற ப�வர்த்தைனகள்  

(A) AAAA /AAA மற்�ம் அேத ேபான்ற 



மின்ன�வ�யல் �ைனயங்கள் இயந்திரங்கேள 
மற்�ம் அைத இயக்�ம் ேபா� தவ�கள் 
ஏற்பட வாய்ப்�க்கள் உள்ளன. அம்மாதி�யான 
இயந்திரம்/ இயந்திரவ�யல் இயக்க 
தவ�கள்/ேதால்வ�க�க்� எதிராக வங்கிக்� 
ஈட்��தி அள�க்க கார்ட் உ�ைமயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

  
18.2 கார்ட் உ�ைமயாளர், AAA -இன் அன்ன�யச் 

ெசலாவண� கட்�பா� மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்� 
இணங்காமல் இ�ந்த காரணத்தால் எ�ம் எந்த ஒ� 
ப�ன்வ�ைள�களா�ம் வங்கிக்� பாதிப்� ஏற்படாமல் 
அதற்� எதிராக ஈட்��தி அள�க்க ேவண்�ம். 
  

18.3 �தஞ்சல் ேசைவய�ல் தவறவ�டப்பட்ட�/ அஞ்சல் 
�லமாக அ�ப்பப்பட AAA ெதாைலந்� ேபான� 
ஆகியவற்றின் காரணமாக எ�ம் எந்த ஒ� 
இழப்ப�ற்�ம் எதிராக கார்ட் உ�ைமயாளர் வங்கிக்� 
ஈட்��தி அள�க்க ேவண்�ம். 

  
18.4 வங்கிய�ன் கட்�ப்பாட்�ற்� அப்பாற்பட்ட எந்தெவா� 

காரணத்திற்காக�ம் வசதிகள் வழங்�வதில் 
தவறிய� அல்ல� வ�திகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இணங்கத் தவறிய� 
ஆகியவற்றில் வங்கிக்� கடப்பா� கிைடயா�. 
கார்�ன் �றிப்ப�ட்ட வசதிகைள கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� வங்கி வழங்�வதன் வ�ைளவாக 
அல்ல� கார்ட் உ�ைமயாள�ன் அறி��த்தல்கள�ன் 
ேப�ல் வங்கி நல்ெலண்ணத்�டன் ேமற்ெகாள்�ம் 
நடவ�க்ைக அல்ல� ம�த்தல் அல்ல� தவ�தல் 
ேபான்றவற்றின் காரணமாக அல்ல� அதன் 
வ�ைளவாக எந்த ேநரத்தி�ம் வங்கிக்� 
ஏற்படக்��ய, வ�ைள�கள், அ�பவ�க்கக்��யைவ 
அல்ல� அந்த நிைலக்� இட்�ச்ெசல்லக்��ய எந்த 
ஒ� உ�ைம ேகாரல்கள், ேகட்�கள், நடவ�க்ைககள், 
இழப்�கள், ேசதங்கள், தன�ப்பட்ட பாதிப்�க்கள், 
வ�ைலகள், கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் 
எைவயாக இ�ந்தா�ம் வங்கியான� கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� கார்ட் வசதிைய வழங்�வைதக் 
க�த்தில் ெகாண்� அைவக�க்� எதிராக, கார்ட் 
உ�ைமயாளர் இதன் �லம் வங்கிக்� ஈட்��திைய 
வழங்�கிறார். 

  
18.5 கார்ட் ெதாைலந்� ேபா�ம் சந்தர்ப்பத்தில் அ� 

வங்கிக்�த் ெத�வ�க்கப்படாத பட்சத்தில், கார்ட் 
இழப்� அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் 
காரணமாக வங்கிக்� ஏற்படக்��ய இழப்�, வ�ைல, 
ெசல�கள் அல்ல� ேசதங்க�க்கான எந்தெவா� 
கடப்பா�க�க்�ம் (உ�ைமய�யல் அல்ல� 
�ற்றவ�யல்), எதிராக ��ைமயான ஈட்��திைய 
கார்ட் உ�ைமயாளர் இதன் �லம் வங்கிக்� 
வழங்�கிறார். கார்ட் ெதாைலந்� ேபான/தி�டப்பட்ட 
சந்தர்ப்பத்தில் இதன் வ�திப் ப��� 12 -இன் ப�, 
�கார் அள�க்க கார்ட் உ�ைமயாளர் வங்கிக்� 
கடப்பா� ெகாண்டவராகிறார். ேம�ம் 
ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ட் காரணமாக எ�ம் 



உ�ைமய�யல் அல்ல� �ற்றவ�யல் கடப்பா�, �. 
2.5 லட்சம் மற்�ம் அதற்� ேமலான வ�ைல, 
ெசல�கள் அல்ல� ேசதாரங்க�க்� எதிராக 
வங்கிக்� இதன் �லம் ஈட்��தி அள�க்கிறார். 

  
19. காப்ப�ட்�ப் பலன்கள்: 
19.1 இதன் 12 -வ� ப��வ�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� 

ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்�ற்கான காப்ப�ட்�த் 
திட்டத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ளவற்ைறத் தவ�ர, 
காப்ப�ட்�த் திட்டம் வழங்கப்பட்டதன் அ�ப்பைடய�ல் 
ேவ� எந்த வைகயான எ�வாய��ந்தா�ம் எந்த 
ஒ� கடப்பா�ம் வங்கிக்�க் கிைடயா� மற்�ம் 
காப்ப�ட்� நி�வனம் மட்�ேம அதற்� ��ப் 
ெபா�ப்பா�ம், மற்�ம் அம்மாதி�யான காப்ப�ட்�த் 
திட்டத்தின் �லம் அல்ல� அ� ெதாடர்பாக எ�ம், 
ெதாைக ம�ட்� அல்ல� இழப்ப��த் ெதாைக 
ெச�த்தல், உ�ைம ேகாரல் வ�ண்ணப்பங்கைள 
ெசயல்�ைறப்ப�த்�தல் அல்ல� த�ர்� ெசய்தல் 
அல்ல� ேவ�வ�தமாக ��த்� ைவத்தல் ேபான்ற 
அைனத்� வ�ஷயங்க�ம் காப்ப�ட்� நி�வனத்திடம் 
ேநர�யாகத் ெதாடர்� ெகாண்� த�ர்த்�க்ெகாள்ளப்பட 
ேவண்�ம் என்பவற்ைற கார்ட் உ�ைமயாளர் 
�றிப்பாக ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

19.2 சம்பந்தப்பட்ட ெசயல்பாட்��ள்ள காப்ப�ட்�த் 
திட்டத்தின் வ�தி�ைறக�க்� உட்பட்� கார்ட் 
உ�ைமயாளர� வங்கிக் கணக்� சிறப்பாக 
பராம�க்கப்பட்� ெதாடர்ந்� வங்கிய�ன் கார்ட் 
உ�ைமயாளராக அவர் இ�க்�ம் வைர மட்�ேம 
அவ்வா� வழங்கப்பட்ட காப்ப�ட்�த் திட்டத்தின் 
பலன்கள் கார்ட் உ�ைமயாள�க்� கிைடக்�ம் 
மற்�ம் எந்த ஒ� காரணத்திற்காக�ம் கார்ட் 
/கணக்� ரத்� ெசய்யப்பட்டால் அல்ல� 
தற்காலிகமாக அல்ல� நிரந்தரமாக தி�ம்பப் 
ெபறப்பட்டால், அதன் காரணமாகேவ கார்ட் /கணக்� 
நி�த்தப்பட்ட ேததிய�ல் இ�ந்� அத்தைகய 
காப்ப�ட்�த் திட்டத்தின் பலன் கிைடக்காமல் ேபா�ம். 
மற்�ம் வங்கி எந்த ேநரத்தி�ம் (அதன் ெசாந்த 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல் மற்�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� எந்த ஒ� �ன்னறிவ�ப்ைப�ம் 
வழங்காமல் அல்ல� அதற்கான காரணத்ைத 
ெத�வ�க்காமல்) அம்மாதி�யான காப்ப�ட்�த் 
திட்டத்தின் பலன்கைள இைடநி�த்தலாம், தி�ம்பப் 
ெபறலாம் அல்ல� ரத்� ெசய்யலாம். ேம�ம் இந்த 
நன்ைமைய கட்டாயமாகத் ெதாடர்வதற்� வங்கிக்� 
எந்த ஒ� கடப்பா�ம் கிைடயா� என்பைத கார்ட் 
உ�ைமயாளர் ேம�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

 
20. வங்கிப் பற்�ைடைம: 

20.1 கார்ட் உ�ைமயாள�க்� வழங்கப்பட்ட 
மற்�ம்/அல்ல� கார்ட் உ�ைமயாளரால் 
பயன்ப�த்தப்பட்ட கார்ட் ேசைவய�ன் வ�ைளவாக 
எ�ம் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகக�க்�ம் 
வங்கிய�ன் எதி�� (ெசட்-ஆஃப்) மற்�ம் பற்�ைடைம 
உ�ைம ந�ட்�க்கப்ப�ம். 

 



21. ��த்தல்: 
21.1 கார்ட் உ�ைமயாளர் 7 நாட்க�க்� �ைறயாத கால 

அளவ�ல் எ�த்��லமாக அறிவ�த்� அத்ேதா� 
��க்�ெவட்�ல் இரண்� �ண்�களாக்கப்பட்ட 
கார்ட்ைட வங்கிக்� தி�ப்ப� அ�ப்�வ� �லம் 
எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் இந்த வசதிைய 
நி�த்திக்ெகாள்ளலாம், மற்�ம் அதற்கான 
�ைறயான ரசீைதப் ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 
எ�த்�ப்�ர்வமான அறிவ�ப்� ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்� 
�ைறயான ஒப்பாவணம் ெபறப்ப�ம் வைர ஏற்ப�ம் 
அைனத்� கட்டணங்க�க்�ம் கார்ட் உ�ைமயாளர் 
ெபா�ப்பாவார். 

 
21.2 அத்தைகய ��த்�ைவப்� காரணமாக ஒ� கார்ட் 

உ�ைமயாள�க்� வங்கியால் வழங்கப்பட்ட 
அைனத்� வசதிக�ம் ���ற்றதாகக் க�தப்ப�ம். 
கார்ட் அழிக்கப்பட்�வ�ட்டதாக கார்ட் உ�ைமயாளர் 
அறிவ�த்த ப�ன்னர் கார்�ன் ம�� கட்டணங்கள் 
வ�திக்கப்பட்டால், அவ்வாறான கார்ட் கட்டணங்கள் 
தவறான பயன்பாட்�ன் காரணமாக இ�ந்தா�ம் 
இல்லாவ�ட்டா�ம் மற்�ம் அந்த கார்ட் 
அழிக்கப்பட்டதாக வங்கிக்� 
ெத�வ�க்கப்பட்��ந்தா�ம் இல்லாவ�ட்டா�ம் 
அவற்றிற்� கார்ட் உ�ைமயாளேர ��ப் 
ெபா�ப்பாவார். 

 
21.3 நியமிக்கப்பட்ட கணக்ைக (கணக்�கைள) ��த்� 

ைவக்க, கார்ட் உ�ைமயாளர் �ைறந்தபட்சம் 7 
நாட்க�க்� �ன்பாக எ�த்�ப்�ர்வமாக அறிவ�ப்ைப 
அள�த்� கார்ைட வங்கிக்� தி�ப்ப� அ�ப்ப 
ேவண்�ம். 

  
21.4 ப�ன்வ�ம் காரணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்ட் 

�ைறயற்ற, அங்கீக�க்கப்படாத அல்ல� ேமாச� 
வழிய�ல் பயன்ப�த்தப்பட்டால் கார்ைட எந்த 
ேநரத்தி�ம் உடன�யாக ரத்� ெசய்�ம் உ�ைம 
வங்கிக்� உண்�. 
கார்ட் உ�ைமயாள�க்� 7 நாட்கள் �ன்னறிவ�ப்� 
ெகா�க்கப்பட்ட ேபாதி�ம் வ�திகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைள கார்ட் உ�ைமயாளர் ப�ன்பற்றாத�. 
கார்ைட ரத்� ெசய்வதற்கான எந்த ஒ� 
காரணத்ைத�ம் ெத�வ�த்ேதா அல்ல� 
ெத�வ�க்காமேலா வங்கிக்� எ�த்��லமாக 
ெத�வ�க்கப்பட்ட இந்தியாவ��ள்ள கார்ட் 
உ�ைமயாள�ன் �கவ�க்� அ�ப்பப்பட்ட 
அம்மாதி�யான அறிவ�ப்�கள் கார்ட் உ�ைமயாளரால் 
7 நாட்க�க்�ள் ெபறப்பட்��க்�ம் என்� 
க�தப்ப�கிற�, அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள�ல் ெடப�ட் 
–கம்- AAA கார்ட் / AAA -ஐப் பயன்ப�த்தி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அைனத்� ெதாைக எ�க்�ம் 
நடவ�க்ைககள் /ப�மாற்றங்கைள வங்கிய�ன் 
பதிேவ�கள�ன்ப� அமர்த்தப்பட்ட கணக்�கள�ல் 
ஆன்ைலன�ல் அல்ல� ஆன்ைலன் இல்லாத 
�ழ்நிைலகள�ல் அம்மாதி�யான கால வைரயைறய�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் வங்கி உ�ப்ப�னராக உள்ள  
உள்ளக/திட்ட ஒ�ங்��ைறகள் �லமாக பற்� 



ைவப்ப� ��வான� மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�வ� 
என்பதற்� கார்ட் உ�ைமயாளர் ெவள�ப்பைடயாக 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
  

22. வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் மாற்றம்: 
22.1 கார்ட் ெதாடர்பான ெகாள்ைககள், அம்சங்கள் மற்�ம் 

கார்�ற்� வழங்கப்பட்�ள்ள பலன்கைளத் தி�த்தி 
அைமப்பதற்�ம் மற்�ம் இந்த வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைள அவ்வப்ேபா� மாற்ற�ம் அதற்கான 
உ�ைமைய வங்கி தக்கைவத்�க் ெகாண்�ள்ள�. 
மற்�ம் தான் �ைறெயன்� க��ம் எந்த ஒ� 
வைகய��ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அம்மாதி�யான 
தி�த்தங்கைள கார்ட் உ�ைமயாள�க்� அறிவ�க்�ம். 
அம்மாதி�யான எந்தெவா� மாற்ற�ம் 
நைட�ைறக்� வ�ம் ேததிக்� �ன்னர் கார்ைட 
ரத்� ெசய்�ம் ெபா�ட்� அைத வங்கிக்� தி�ப்ப� 
அ�ப்பப்பட்��ந்தாேல அன்றி கார்ட் உ�ைமயாளர் 
அம்மாதி�யான மாற்றங்க�க்� கட்�ப்பட்��ப்பார். 

  
22.2 கீேழ பட்�யலிடப்பட்�ள்ள ேநாக்கங்கள்/காரணங்கள் 

உட்பட (ஆனால் அைவ மட்�ம் அல்லா� 
மற்றைவ�ம் ேசர்த்�) வங்கி மாற்றங்கைள 
ேமற்ெகாள்ளலாம்: 
(A) தன�ப்பட்ட ெடப�ட்-கம்- AAA கார்ட் மற்�ம் AAA 

பயன்பா� அல்ல� ��தல் அல்ல� மாற்� 
கார்ைடப் பயன்ப�த்�வ� ெதாடர்பான 
கட்டணங்கைள வ�திப்ப� அல்ல� அதிக�ப்ப�. 

(A) கார்ட் உ�ைமயாளர் தன் கார்ட் �லம் 
ேமற்ெகாள்�ம் ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பான 
இழப்�க�க்� கார்ட் உ�ைமயாள�ன் 
கடப்பாட்ைட அதிக�ப்ப�.  

(A) கார்�ன் பயன்பாட்�ற்�ப் ெபா�த்தமாக 
ப�வர்த்தைன கால�ைற வரம்�கைளச் 
ச�ெசய்வ�. 

 
22.3 கார்ட் ப�வர்த்தைனக�க்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 

மின்ன�வ�யல் அைமப்� அல்ல� உபகரணங்கள�ன் 
பா�காப்ைப பராம�க்க அல்ல� ம�ட்ெட�க்க, 
மாற்றங்கள் ேதைவப்ப�மானால் எந்த ஒ� 
அறிவ�ப்�ம் இல்லாமல் வங்கி அத்தைகய 
மாற்றங்கைள ெசய்யலாம். அம்மாதி� மாற்றங்கள் 
ெசய்யப்பட்டைத ெவள�ய��வ� மின்ன�வ�யல் 
அைமப்� அல்ல� உபகரணங்கள�ன் பா�காப்ப�ற்� 
ஊ� வ�ைளவ�க்கா� எ�ம் பட்சத்தில் ஏதாவ� 
மாற்றம் ெசய்யப்பட்டால் கார்ட் உ�ைமயாள�க்� 
அறிவ�க்கப்ப�ம். 

 
22.4 இந்த மாற்றங்கள் மற்�ம் ேவ� எந்த ஒ� 

மாற்றங்க�க்கான அறிவ�ப்� வங்கியால் கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� ேநர�யாக அல்ல� வங்கிய�ல் 
பதி� ெசய்யப்பட்ட அவர� சம�பத்திய �கவ�க்� 
அஞ்சல் �லம் வழங்கப்ப�ம். கார்ட் உ�ைமயாளர் 
அவர� �கவ�ய�ல் ஏேத�ம் மாற்றம் இ�ந்தால் 
உடன�யாக வங்கிக்�த் ெத�யப்ப�த்த ேவண்�ம். 
இ�தியாக வழங்கப்பட்ட �கவ�க்� அஞ்சல் 
அ�ப்பப்பட்டதற்கான ஆதாரம் அந்த அறிவ�ப்� 



வ�நிேயாகிக்கப்படாமல் அஞ்சல் வழியாக தி�ப்ப� 
அ�ப்பப்பட்��ந்தா�ம் அ� அஞ்சல் �லம் 
வழங்கப்பட ேவண்�ய �றிப்ப�ட்ட காலத்தில் 
அள�க்கப்பட்டதற்கான இ�திச்சான்றாக இ�க்�ம். 

  
22.5 இந்த வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மாற்றங்கள் பற்றிய அறிவ�ப்ைப 
AAA/வங்கிக் கிைளய�ன் அைமவ�டத்திற்� அ�கில் 
அல்ல� அதன் உள்ளகத்தில் அல்ல� ெசய்தித்தாள் 
வ�ளம்பரம் �லமாக அல்ல� கணக்� அறிக்ைகய�ல் 
உள்ள�டப்பட்ட ஒ� ெசய்தி �லமாக�ம் கார்ட் 
உ�ைமயாள�க்� வங்கி வழங்கலாம். 

 
22.6 இந்த வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் (A) 

இதற்� �ந்ைதய ெவள�ப்பைடயான அல்ல� 
உட்கிைடயான �ன்ெமாழி�கள், ப�ரதிநிதித்�வங்கள் 
��ந்�ணர்�கள் மற்�ம் ஒப்பந்தங்கள், அைவ 
வாய்ெமாழி �லமாக இ�ந்தா�ம் அல்ல� எ�த்� 
�லமாக இ�ந்தா�ம் அவற்ைற இணங்கச்ெசய்� 
ேமேலாங்கிய��க்�ம் மற்�ம் (A) ைவப்� நிதிக் 
கணக்கிற்கான வங்கிய�ன் ெபா� வண�க வ�திகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் ேவ� எந்த 
வைகய��ம் ெபா�ந்தக்��ய வங்கிய�ன் இதர 
வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� ��தலாக 
வ�ண்ணப்ப�க்க�ம். இ�ப்ப��ம், ஏதாவ� �ரண்பா� 
இ�ப்ப�ன், ெடப�ட்-கம்- AAA கார்ட் பயன்பாட்�ன் கீழ் 
உள்ள ப�வர்த்தைனகைளப் ெபா�த்தவைர இந்த 
ெடப�ட்-கம்- AAA கார்ட் பயன்பாட்�ற்கான இந்த 
வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகேள, நைட�ைறய�ல் 
இ�க்�ம். 

 
23. ெவள�ப்ப�த்�தல்: 

23.1 எந்தெவா� மின்ன�வ�யல் நிதி ப�மாற்ற ப�ைணய 
அைமப்�கள��ம் பங்ேகற்ப� ெதாடர்பாக 
அத்தியாவசியமாக அல்ல� �ைறயாக ேதைவப்ப�ம் 
கார்ட் கணக்� சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கைள இதர 
நி�வனங்க�க்� த�வ�ர நம்பகத்தன்ைமேயா� 
ெவள�ப்ப�த்�ம் உ�ைமைய வங்கி தக்கைவத்�க் 
ெகாண்�ள்ள�. 

  
23.2 வங்கி தன� ெசாந்த வ��ப்பத்தின் அ�ப்பைடய�ல், 

கார்ட் உ�ைமயாள�ன் அ�கல்/இ�ப்�/பயன்பா� 
ேபான்ற வங்கிய�ன் வசதிகைள அதன் 
வளாகம்/இயந்திரங்கள்/சாதனங்கள�ல் இ�ந்� 
ெப�வைத காெணாள�க் காட்சியாக அல்ல� ேகமரா 
பதி�களாக எ�க்கலாம் மற்�ம் எந்த ஒ� சட்ட 
நடவ�க்ைககள�ன் ேபா�ம் ஆதாரமாக 
அம்மாதி�யான காட்சிகள�ன் ம�� சார்ந்தி�க்கலாம். 

 
23.3 ப�ன்வ�ம் ெசயல்பா�க�க்காக, AAA/AAAAA 

/ெதா�திைர வங்கி அ�கல் �ைனயம் (AAAAA AAAAAA 
AAAAAAA AAAAAAAA) / AAA-AAA /ப�ற சாதனங்கள�ல் ெடப�ட்-
கம்- AAA கார்ைடப் பயன்ப�த்�வ� கார்ட் 
உ�ைமயாள�ன் ெவள�ப்பைடயான ஒப்�தைல 
உள்ளடக்கியதாக இ�க்�ம்: 
(A) ப�வர்த்தைன மற்�ம் கணக்�ப் பதிேவ�கைள 



�ைறயாகப் பராம�ப்பதற்�த் ேதைவயான 
கணக்� இ�ப்�த் தகவைல எந்த ஒ� வழிய��ம் 
அைடயாளம் காண�ம், ேசக�க்க�ம், ேசமித்� 
ைவக்க�ம், தகவல் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் மற்�ம் 
ெசயல்ப�த்த�ம்  

(A) AAA/இதர சாதனங்கள�ல் கார்ட் 
பயன்ப�த்தப்ப�வைத ெசயல்ப�த்த கார்ட் 
உ�ைமயாள�ன் கணக்� வ�வரங்கள் மற்�ம் 
ப�வர்த்தைன தகவல் மற்�ம் இதர ேதைவயான 
தர�கைள வங்கிய�ன் AAA ெநட்ெவார்க்/ ப�ற 
ெநட்ெவார்க்�கள�ன் பங்ேகற்பாளர்கள் மற்�ம் 
ெசயலிக�க்� ெவள�ய��வதற்�. 

(A) ேமேல �றிப்ப�ட்ட பங்ேகற்பாளர்கள் மற்�ம் 
ெசயலிகள�ன் அத்தைகய தகவல்கள் மற்�ம் 
தர�கைள வங்கிய�ன் /இதர ெநட்ெவார்க்�கள�ல் 
தக்கைவத்�க்ெகாள்வதற்�.  

(A) தகவல்கைள ெவள�ப்ப�த்�வைத நிர்வகிக்�ம் 
சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�டன் வங்கி 
AAA ெநட்ெவார்க்/இதர ெநட்ெவார்க்�கள�ல் 
ேமேல �றிப்ப�ட்ட பங்ேகற்பாளர்கள் மற்�ம் 
ெசயலிகள் இணக்கமாக இ�ப்பதற்காக 
உட்ப�த்தப்ப�கிற அத்தைகய பங்ேகற்பாளர்கள் 
மற்�ம் ெசயலிகள் உட்பட்டைவ.  

(A) �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� கார்ட் உ�ைமயாள�ன் 
வங்கிக் கணக்� (கணக்�கள்) பற்றிய 
தகவல்கைள ெவள�ப்ப�த்�தல் அல்ல� 
கார்ட்ைடப் பயன்ப�த்�வதன் �லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனகள் அல்ல� 
ப�வர்த்தைனகைள �ர்த்தி ெசய்ய அவசியமாகத் 
ேதைவப்ப�ம் தன�நபர் தகவல்கள் 
அள�க்கப்ப�வ� மற்�ம்/அல்ல� சட்டம் அல்ல� 
அர� �கைம அல்ல� ந�திமன்ற உத்தர�கள் 
அல்ல� சட்ட நடவ�க்ைகக�க்� இணங்க 
ேவண்�ய அவசியம் ஏற்ப�ம் ேபா� மற்�ம் 
/அல்ல� கார்ட் உ�ைமயாளர் எ�ப்ப�ய ப�ைழகள் 
அல்ல� ேகள்வ�க�க்� த�ர்� காண ேவண்�ய 
அவசியம் ஏற்ப�ம் ேபா�; மற்�ம் /அல்ல� 
வங்கிய�ன் உள்ளக தர� ெசயலாக்கத் 
ேதைவகைள நிைற� ெசய்வதற்காக. 

 
23.4 சட்டம் அல்ல� ஒ�ங்��ைறய�ன்ப�, கார்ட் 

உ�ைமயாள�டமி�ந்� வங்கி ேகா�ம் தகவல் 
அல்ல� வங்கி அவ்வப்ேபா� நியாயமாக 
ேகாரக்��ய ேவ� ஏேத�ம் ெபா�த்தமான 
தகவைல வங்கிக்� வழங்க கார்ட் உ�ைமயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

 
24. தாவா மற்�ம் த�ர்�க்கான அதிகார வரம்�: 

24.1 இந்திய ��யரைசத் தவ�ர ேவ� எந்த நாட்�ன் 
சட்டங்க�க்�ம் இணங்கா� நடந்� 
ெகாண்டதற்காக ேநர�யாகேவா அல்ல� 
மைற�கமாகேவா எந்தப் ெபா�ப்ைப�ம் வங்கி 
ஏற்கா� இந்தியாைவத் தவ�ர்த்� ேவ� ஒ� 
நாட்�ல் உள்ள ஒ� வா�க்ைகயாளரால் கார்ைட 
அ�க ���ம் என்ற ஒேர காரணத்திற்காக 
இந்த வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள மற்�ம் 



/அல்ல� வா�க்ைகயாள�ன் கார்ட் கணக்கின் 
(கணக்�கள�ன்) ெசயல்பா�கள் மற்�ம்/அல்ல� 
கார்�ன் பயன்பா�கைள ேமேல �றிப்ப�ட்ட 
நாட்�ன் சட்டதிட்டங்கள் நிர்வகிப்பதாக அர்த்தம் 
ெகாள்ளக் �டா�. 

  
24.2 கார்ட் உ�ைமயாள�ன் கார்ட் ெதாடர்பான சட்ட 

நடவ�க்ைக காரணமாக, வங்கிக்� எ�ம் 
நியாயமான சட்டக் கட்டணங்கள் உட்பட எந்த 
ஒ� வரம்�மில்லாமல் கார்ட் உ�ைமயாள�ன் 
கணக்கிலி�ந்� (கணக்�கள�லி�ந்�) நியாயமான 
ஒ� ேசைவக் கட்டணம் மற்�ம் வங்கிக்� 
ஏற்ப�ம் எந்த ஒ� ெசல�கைள�ம் 
கழித்�க்ெகாள்�ம் உ�ைமைய வங்கி 
தக்கைவத்�க் ெகாண்�ள்ள�. 

 

மின்ன�வ�யல் நிதி ப�மாற்ற ேசைவகள்  
 

மின்ன�வ�யல் நிதி ப�மாற்றம் ("AAA") �லம் ேசைவகைளப் 
ெப�வ� ப�ன்வ�ம் வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் அத்ேதா� 
�ட வங்கி அவ்வப்ேபா� ெவள�ய��ம் வங்கிய�ன் ெபா� வண�க 
நிபந்தைனக�க்� மற்�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கி அல்ல� ேவ� 
எந்த ஒ� அதிகார ைமயத்தா�ம் அவ்வப்ேபா� 
அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� தி�த்தப்பட்ட வ�திகள் மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறக�க்� உட்பட்ட� என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். அேத வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
உள்ளடக்கிய��ந்தால் இந்த மின்ன�வ�யல் நிதி ப�மாற்ற 
ேசைவகள�ன் வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெபா�த்தமானதாக 
இ�க்�ம். 
1. வா�க்ைகயாளர் உ�ைமகள் மற்�ம் கடப்பா�கள்  

1.1 மின்ன�வ�யல் நிதி ப�மாற்ற (AAA) ேசைவக�க்கான 
வ�ண்ணப்பத்தில் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள வ�வரங்கள�ன் 
ப�ைழய�ன்ைமக்� வா�க்ைகயாளர் ெபா�ப்பாவார். 
ேம�ம் அவர� மின்ன�வ�யல் நிதி ப�மாற்ற (AAA) 
ேசைவக�க்கான வ�ண்ணப்பத்தில் உள்ள ஏேத�ம் 
ப�ைழ காரணமாக வங்கிக்� ஏற்ப�ம் இழப்ைப 
ஈ�ெசய்�ம் கடப்பா� அவ�க்� உள்ள�. 
வங்கி AAA வ�ண்ணப்பத்ைத நிைறேவற்�ம் �ன், 
வா�க்ைகயாளர் AAA வ�ண்ணப்பத்திற்� ெபா�ந்�ம் 
வைகய�ல் தன� கணக்கில் நிதி இ�ப்பைத 
உ�திெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம் வா�க்ைகயாளர் 
கணக்கில் AAA வ�ண்ணப்பத்திற்� ெபா�ந்�ம் வைகய�ல் 
நிதி இல்லாத நிைலய�ல் AAA வ�ண்ணப்பத்ைத வங்கி 
நிைறேவற்�ம் சந்தர்ப்பத்தில் அவர� AAA 
வ�ண்ணப்பத்ைத ப�ன்பற்றி அதற்கிணங்க வங்கியால் 
நிைறேவற்றப்பட்ட ஒ� AAA -க்காக தன� கணக்கில் 
பற்� ைவக்கப்பட ெதாைகேயா� அதற்�ப் 
ெபா�த்தமான கட்டணங்கள் மற்�ம் அதற்கான வட்� 
உட்பட ேசர்த்� வங்கிக்� ெச�த்த வா�க்ைகயாளர் 
கட்�ப்ப�வார். 
 

1.2 AAA வ�ண்ணப்பம் வங்கியால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்� 
ெசயல்ப�த்தப்பட்ட உடேன அ� தி�ம்பப்ெபற ��யாத 
ஒன்றாகிவ��ம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
AAA AAA திட்டத்தில் எந்தெவா� தரப்ப�ன�க்�ம் எதிராக 



எந்த ஒ� உ�ைமேகாரைல�ம் எ�ப்�ம் உ�ைம 
அவ�க்� இல்ைல என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
AAA -க்� �ைறந்தபட்சம் ேதைவப்ப�ம் 3 ேவைல 
நாட்கள் கால தாமதத்ைத உள்ளடக்கிய�. அதற்கான 
வ�ண்ணப்பத்ைத ெபற்ற ப�ற� AAA அறி��த்தல்கைள 
அதிவ�ைரவாக ெசயல்ப�த்த (அதாவ� ேவைல 
நாட்கள�ல் ேவைல ேநரத்தில் ெபறப்பட்டவற்றிற்� அேத 
நாளன்�, அல்ல� ேவைல ேநரத்திற்�ப் ப�ற� 
ெபறப்பட்டவற்றிற்� அதற்� அ�த்த நாளன்�) வங்கி 
�யற்சி ெசய்தா�ம், இதன் கீழ் அைத 
ெசய்���ப்பதற்கான உத்தரவாதத்ைத அள�க்கா� 
அல்ல� அதற்� ெபா�ப்பாகா�.  
AAA வ�ண்ணப்பத்ைத மிக நம்பகமாக�ம் பா�காப்� 
நைட�ைறக�க்� இணங்க�ம் வங்கி 
நிைறேவற்றிய��க்ைகய�ல், வங்கியால் 
நிைறேவற்றப்பட்ட எந்தெவா� AAA வ�ண்ணப்பத்திற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் கட்�ப்பட்டவராவார்.  
நிதிப் ப�மாற்றத்ைத நிைறேவற்றி ��ப்பதில் ஏேத�ம் 
தாமதம் ஏற்பட்டால், அவ�க்� வ�ைளய ��ய 
/அ�பவ�த்த எந்த ஒ� இழப்�, ேசதங்கள் 
ேபான்றவற்றிற்� வங்கிைய ெபா�ப்பாக்கமாட்டார் 
என்பைத வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 

1.3 அறி��த்தல்கைளப் ெப�வதற்கான வ��வ�ப்� ேநரம் 
மற்�ம் வா�க்ைகயாள�ன் AAA ப�வர்த்தைனக�க்கான 
நிதி வரம்�கள் வங்கியால் அவ்வப்ேபா� 
நிர்ணய�க்கப்ப�ம். மற்�ம் அ� �றித்� 
வா�க்ைகயாள�க்� தகவல் அள�க்கப்ப�ம். வ��வ�ப்� 
ேநரத்திற்�ப் ப�ற� வங்கியால் ெபறப்பட்ட 
வ�ண்ணப்பங்கள் அ�த்த ேவைல நாள�ல் 
ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 

 
1.4 AAA வசதிய�ன் கீழான அைனத்� ப�வர்த்தைனக�ம் 

இந்தியாவ�ல் ெபா�ந்தக்��ய அைனத்� 
சட்டங்க�க்�ம் இணங்க அைதப் ப�ன்பற்றி 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�வைத மற்�ம் / அல்ல� இதர 
வைகய�ல் வா�க்ைகயாளர் உ�திெசய்ய ேவண்�ம் 
ஆனால் அேதா� மட்�மல்லாமல் அந்நியச் ெசலாவண� 
ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999, (AAAA), பணேமாச� த�ப்�ச் 
சட்டம் அத்ேதா� ேசர்த்� அதன் கீ�ள்ள எந்த ஒ� 
வ�திகள், ஒ�ங்��ைறகள், அறிவ�ப்�கள் 
ஆகியவற்�க்� இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் AAA 
வசதிைய ேவ� எந்த ஒ� தைடெசய்யப்பட்ட 
சட்டவ�ேராதமான ப�வர்த்தைனக�க்�ம் 
பயன்ப�த்தப்படக்�டா�.  
AAA வசதிய�ன் கீழ் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� AAA 
வ�ண்ணப்பத்தி�ம் எந்தச் சிறப்�ச் �ழ்நிைல�ம் 
இைணக்கப்படா� என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். எந்த ஒ� சந்தர்ப்பத்தி�ம் ேமேல 
ப��� 1 -இல் வழங்கப்பட்�ள்ள ெதாைகக்� 
ேமலதிகமாக எந்தெவா� இழப்ப�ட்ைட�ம் ேகா�ம் 
உ�ைம வா�க்ைகயாள�க்�க் கிைடயா�. 
  

2. வங்கிய�ன் உ�ைமக�ம் கடப்பா�க�ம்:  
2.1 பா�காப்� நைட�ைறகளால் ச�பார்க்கப்பட்டதாக, 



�ைறயாக அங்கீக�க்கப்பட்� வா�க்ைகயாளரால் 
வழங்கப்பட்ட AAA ேகா�க்ைகைய வங்கி, கீேழ 
�றிப்ப�டப்பட்டைவ �ைறயாக இ�க்�ம் பட்சத்தில் 
நிைறேவற்�ம்:  
(A) வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கில் இ�க்�ம் நிதி AAA 

வ�ண்ணப்பத்திற்� இணங்க ேபா�மானதாக இல்ைல 
அல்ல� �ைறயாகப் ெபா�த்தமாக இல்ைல, 
ேம�ம் வா�க்ைகயாளர் ெதாைக ெச�த்�ம் 
கடைமைய நிைறேவற்ற ேவ� எந்த ஒ� 
ஏற்பாட்ைட�ம் ெசய்யவ�ல்ைல. 

(A) இந்த AAA வ�ண்ணப்பம் சட்ட வ�ேராத 
ப�வர்த்தைனைய ேமற்ெகாள்ள சமர்ப்ப�க்கப்பட்டதாக 
நம்�வதற்� வங்கிக்� காரணம் உள்ள�. 

(A) AAA வ�ண்ணப்பம் அைர�ைறயாக நிைறவைடயா� 
இ�க்கிற� அல்ல� ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வத்தில் 
வழங்கப்படவ�ல்ைல. 

(A) இந்த AAA வ�ண்ணப்பம் AAA AAA திட்டத்தின் கீழ் 
நிைறேவற்றப்பட ��யாத�.  

(A) இந்த AAA வ�ண்ணப்பத்தில் எந்த ஒ� சிறப்�ச் 
�ழ்நிைலகள் என்ப� இைணக்கப்பட்�ள்ள�  

 
வங்கியால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் வைர 
வா�க்ைகயாளரால் வழங்கப்ப�ம் எந்த ஒ� AAA 
வ�ண்ணப்ப�ம் வங்கிையக் கட்�ப்ப�த்தா�. 
 
தான் நிைறேவற்�ம் ஒவ்ெவா� AAA வ�ண்ணப்ப�ம் 
நிைறேவற்றப்ப�ம் ேபா�, வா�க்ைகயாள�ன் 
நியமிக்கப்பட்ட கணக்கில் ேபா�மான ெதாைக இ�ப்� 
இ�ந்தா�ம் இல்லாவ�ட்டா�ம், அதன் ம�� ெச�த்த 
ேவண்�ய கட்டணங்க�டன் ேசர்த்� நிதிைய மாற்றி 
ெதாைகைய பற்� ைவக்�ம் உ�ைம வங்கிக்� உண்�. 
அ�த்த �ன்றாவ� AAA வண�க நாள�ன் வண�கம் 
��வதற்�ள் நிதிப் ப�மாற்றம் ��ைமயைடயவ�ல்ைல 
என்றால், வங்கி வா�க்ைகயாள�க்� அதற்ேகற்ப 
ஆேலாசைனகைள வழங்�ம். 
 

3. ப�மாற்றத்திற்கான நிபந்தைனகள்  
பரவல் �ைறய�ல் தாமதமான வழங்கல்கள் அல்ல� 
மின்ன�வ�யல் ெசய்திகள் வழங்கப்படாத� அல்ல� 
ஏதாவ� தவ�கள், வ��தல்கள் அல்ல� பரவல் �ைறய�ல் 
தவ� அல்ல� அதில் வழங்கல் தவ�, அல்ல� எந்தக் 
காரணத்தினால் எந்த வைகய��ம் ெசய்திைய ��ந்� ெகாள்ள 
இயலாைம அல்ல� ெபறப்பட்ட தவறான ெபா�ள் வ�ளக்கம் 
அல்ல� ெசன்றைட�ம் வங்கிய�ன் நடவ�க்ைக அல்ல� 
அதன் கட்�ப்பாட்�ற்� ம�றிய ேவ� எந்த ஒ� நடவ�க்ைக 
அல்ல� நிகழ்� காரணமாக எழக்��ய அல்ல� 
வ�ைளயக்��ய ேசதத்தால் ஏற்ப�ம் எந்த ஒ� இழப்ப�ற்�ம் 
வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா�.  
ெதாைக ெச�த்�வதற்கான அைனத்� அறி�ைரக�ம் 
வா�க்ைகயாளரால் கவனமாக ச�பார்க்கப்பட ேவண்�ம். 
பயனாள� வங்கியால் வ�திக்கப்ப�ம் எந்தெவா� 
கட்டணங்கள்/பங்�த் ெதாைகக்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. AAA 
வ�ண்ணப்பப் ப�வம், வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் 
வங்கிக் கணக்�கள் மற்�ம் ேசைவக�க்கான வ�திகள�ல் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளவற்�டன் இைணத்� இந்த வ�தி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள் வாசிக்கப்பட ேவண்�ம். 



 
4. ேசைவகைள ��த்� ெகாள்�தல்  

ஒ� �றிப்ப�ட்ட கணக்கிற்� வழங்கப்ப�ம் ேசைவய�ல் 
�றிப்ப�ட்ட மற்�ம் அதற்�ப் ெபா�ந்தக்��ய வ�திகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள்/ சட்ட வ�திகள�ன்ப� வங்கியால் 
அவ்வப்ேபா� மாற்றியைமத்� �ைறப்ப�த்தப்பட்ட 
ேசைவ/த�ணம்/�ழ்நிைல/ப�வர்த்தைன ஆகியவற்றில் 
�றிப்ப�ட்�ள்ளப� வங்கி தன� ெசாந்த வ��ப்பத்தின் ேப�ல் 
அ� வழங்�ம் எந்த ேசைவைய�ம் நி�த்திக்ெகாள்�ம் 
உ�ைமையக் ெகாண்�ள்ள� மற்�ம் வங்கியால் 
அவ்வப்ேபா� மாற்றியைமத்� �ைறப்ப�த்தப்பட்ட 
�றிப்ப�ட்ட கணக்கிற்� வழங்கப்ப�ம் 
ேசைவ/த�ணம்/�ழ்நிைல/ப�வர்த்தைன ஆகியவற்றின்ப� 
ேசைவகைள நி�த்திக்ெகாள்�ம் உ�ைம 
வா�க்ைகயாள�க்�ம் உண்�.  

 
இ�ப்ப��ம் , �றிப்ப�ட்ட கணக்� மற்�ம் ேசைவகள�ன் கீழ் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் அைனத்� ப�வர்த்தைனக�க்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் ெபா�ப்பாவார் மற்�ம் வங்கிக்� அவர் 
ெச�த்த ேவண்�ய அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைககள்/கட்டணங்கைள �ைறயாகச் ெச�த்த ேவண்�ம். 
 

ப�ல் ேபெமண்ட் ேசைவகள்  
 

ப�ல் ேபெமண்ட் ேசைவகைளப் ெப�வ� ப�ன்வ�ம் வ�திகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள் அத்ேதா� ேசர்த்� கணக்�கைள 
நடத்�வதற்கான வ�திகளான வங்கிய�ன் ெபா� வண�க 
நிபந்தைனக�க்�, மற்�ம் வங்கியால் அவ்வப்ேபா� 
வழங்கப்படக்��ய மாற்� வழிகள் �லமான ேசைவக�க்கான 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� அத்�டன் �சர்வ் 
பாங்க் ஆஃப் இந்தியா அல்ல� இதர அதிகார ைமயங்கள் 
அவ்வப்ேபா� அறி�கப்ப�த்�ம் அல்ல� தி�த்தியைமக்�ம் 
வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்� உட்பட்ட� அேத வ�திகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகைள உள்ளடக்கிய��ந்தால் இந்த 
மின்ன�வ�யல் நிதி ப�மாற்ற ேசைவகள�ன் வ�திகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் ெபா�த்தமானதாக இ�க்�ம். 
 
 
1. ெபா�வானைவ.  

ப�ல் ேபெமண்ட் ேசைவ வா�க்ைகயாள�க்� வங்கிய�ல் 
நியமிக்கப்பட்ட கணக்ைக பயன்ப�த்தி ப�ல் ெதாைககைள 
ெச�த்த உத�கிற� மற்�ம் வங்கிேயா� பதி� ெபற்ற எந்த 
ஒ� ேசைவ வழங்நன�ன் கணக்கி�ம் ெதாைகைய வர� 
ைவக்க உத�கிற�; அம்மாதி�யான ப�ல்க�க்� ஏதாவ� 
கட்டணங்கள் இ�ந்தால் அைத�ம் ேசர்த்� ெச�த்த 
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கிலி�ந்� மாற்� ேசைவ வழியாக 
ெதாைகைய கழித்�க்ெகாள்ள வங்கிக்� வா�க்ைகயாளர் 
அதிகாரம் அள�க்�ம் பட்சத்தில் வங்கியால் ப�ல் ேபெமண்ட் 
ேசைவ வழங்கப்ப�கிற�. 

 
2. ப�மாற்ற நிைறேவற்றம்  

ெச�த்தப்படேவண்�ய ப�ல் ெதாைககைள ப�ல்ல�க்� 
ேதைவப்ப�ம் வைகய�ல் வங்கி ெச�த்திவ��ம் என்பைத 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். தவறான அல்ல� 
��ைம ெபறாத உள்ள ��கள் காரணமாக ப�ல் ெதாைகைய 
ப�ல்லர் நிராக�த்தால் வா�க்ைகயாளர் வங்கிைய 



ெபா�ப்பாக்க மாட்டார்.  
 
3. வா�க்ைகயாள�ன் கடப்பா�  

ப�ல்லிங் நி�வனத்தில் பதி� ெசய்யபட்டதன்ப� தன� 
ச�யான அைடயாள வ�வரங்கைள வழங்க வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் இ� ெதாடர்பாக வழ்ங்கப்பட்ட 
எந்த ஒ� தவறான தகவல்க�க்�ம் எதிராக வங்கிக்�ள்ள 
கடப்பா�க�க்� ஈட்��தி அள�க்க சம்மதிக்கிறார்.  
வா�க்ைகயாளர் ப�ல்லிங் நி�வனத்தில் பதி� 
ெசய்யபட்டதன்ப� தன� அைடயாளத்தில் ஏேத�ம் 
மாற்றம் இ�ந்தால் அ� �றித்� வங்கியால் 
வைரய�க்கப்பட்ட கால அளவ�ற்�ள் வங்கிக்�த் 
ெத�வ�ப்பதற்� ேம�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
  

4. உ�ைம வ��ப்�  
ப�ல்லிங் வ�வரங்கைளத் �ல்லியமாகக் ைகயா�வைத 
உ�திெசய்ய அைனத்� நியாயமான நடவ�க்ைககைள�ம் 
வங்கி எ�க்�ம் அேத ேவைளய�ல், எந்தெவா� தவ�க்�ம் 
வங்கி ெபா�ப்பாகா�. அதில் உள்ள தகவல் 
தவறான�/ப�ைழயான� என்ற காரணத்தால் 
வா�க்ைகயாள�க்� ஏற்ப�ம்/வ�ைள�ம் எந்த ஒ� இழப்� 
ேசதங்கள் ேபான்றவற்�க்�ம் வா�க்ைகயாளர் வங்கிையப் 
ெபா�ப்பாக்க மாட்டார். 
 

5. ப�ல்லிங் நி�வனத்திற்� ெவள�ப்ப�த்�தல் மற்�ம் 
அத�டன் தாவா  
ப�ல்லிங் நி�வனம் தன� ப�ல்லிங் வ�வரங்கைள வங்கிக்� 
வழங்�வதில் எந்தவ�த ஆட்ேசபைன�ம் இல்ைல என்� 
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். ப�ல் வ�வரங்கள் 
ெதாடர்பான ஏேத�ம் சர்ச்ைசகள் ப�ல்லிங் நி�வனத்�டன் 
ேநர�யாகத் த�ர்க்கப்ப�ம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார் மற்�ம் அதில் வங்கிய�ன் ெபா�ப்� 
தகவல் வழங்�வ� மட்�ேம. 
 

6. இதர வைகயறாக்கள்  
வழங்கப்பட்ட அறி��த்தல்கள் மற்�ம் வங்கி�டனான 
ப�வர்த்தைனகள�ன் பதிேவ� அைனத்� 
ேநாக்கங்க�க்�மான இ�திச்சான்�ம் கட்�ப்ப�த்�வ�ம் 
ஆ�ம். மற்�ம் எந்தெவா� சட்ட நடவ�க்ைகய��ம் அ� 
ஆதாரமாக பயன்ப�த்தப்படலாம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
ப�ல் ெச�த்�ம் ேசைவக�க்கான கட்டணங்கள் ஏேத�ம் 
இ�ந்தால், அ� வங்கிய�ன் ெசாந்த வ��ப்பத்திற்� 
உட்பட்ட� என்பைத வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
மற்�ம் எந்த ஒ� அறிவ�ப்�ம் இல்லாமல், அவ்வப்ேபா� 
அைத மாற்�வதற்� வங்கிக்� �� �தந்திரம் உள்ள�. 
ஏதாவ� ஒன்� அல்ல� அைனத்� கணக்�கைள�ம் 
ெபா�த்தவைர (எந்த ஒ� காரண�ம் ெத�வ�க்காமல், 
அவ�க்� எந்த ஒ� அறிவ�ப்�ம் ெகா�க்காமல்). எந்த 
ேநரத்தி�ம் ப�ல் ெச�த்�ம் வசதி அல்ல� அதன் கீழ் 
வழங்கப்ப�ம் ஏேத�ம் ேசைவகைள தி�ம்பப் ெப�வதற்� 
வங்கிக்� �தந்திரம் உள்ள� என்பைத வா�க்ைகயாளர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ம் அதிக தகவல்க�க்�:  
- AAA.AAAAAAAAAAAA.AA.AA -ஐ பார்க்க�ம் 
-  எங்கள� 24 மண�ேநர ேபான் ேபங்கிங் ேசைவைய 1860 

266 6601# என்ற எண்ண�ல் அைழ�ங்கள்  
 
 
 
 
 
 
 
 
# இ� ஒ� இலவச அைழப்� எண் அல்ல மற்�ம் 
அைழப்ப�ற்கான ெபா�த்தமான கட்டணங்கள் வ�திக்கப்ப�ம். 
இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய உள்ள வா�க்ைகயாளர்கள் அைழக்க 
ேவண்�ய எண் +91 22 6601 6601. �ம்ைபய��ள்ள 
வா�க்ைகயாளர்கள் 6601 6601 என்ற எண்ண�லி�ந்�ம் 
அைழக்கலாம். 
*�திர்� காலத்திற்� 7 நாட்க�க்� �ன்�ட்�ேய தி�ம்பப் 
ெபறப்பட்ட ைவப்�த் ெதாைகக�க்� வட்� ெச�த்த 
ேவண்�யதில்ைல. �ன்�ட்�ேய 15 ஆவ� நாள் அல்ல� 
அதற்�ப் ப�றகான காலத்தில் தி�ம்பப்ெபறப்ப�ம் �. 15 
இலட்சத்�க்�ம் �ைறவான காலவைர ைவப்�த் ெதாைகக்� 
ஒ� தண்டத்ெதாைக வ �தமாக 1% வ�லிக்கப்ப�ம். அதாவ� 
ைவப்�த் ெதாைக ைவக்கப்பட்��ந்த வட்� ெபா�ந்�ம் கால 
அள� அதிலி�ந்� கழிக்கப்பட்ட ெபா�த்தமான தண்டத்ெதாைக.  
�ன்�ட்�ேய 7 ஆவ� நாள் அல்ல� அதற்�ப் ப�றகான 
காலத்தில் தி�ம்பப் ெபறப்ப�ம் �. 15 இலட்சத்�க்�ம் 
அதிகமான அல்ல� அதற்� இைணயான காலவைர ைவப்�த் 
ெதாைகக்� ஒ� தண்டத்ெதாைக வ �தமாக 1% வ�லிக்கப்ப�ம். 
அதாவ� ைவப்�த் ெதாைக ைவக்கப்பட்��ந்த வட்� ெபா�ந்�ம் 
கால அள� அதிலி�ந்� கழிக்கப்பட்ட ெபா�த்தமான 
தண்டத்ெதாைக.  
எந்த ஒ� �ன் அறிவ�ப்�மின்றி வட்� வ�கிதங்கள் மாற்றத்திற்� 
உட்பட்டைவ. ெதாடர் ைவப்�த்ெதாைகக்கான வட்�யான�, 
இந்திய வங்கிகள் சங்கம் அறி��த்திய வழிகாட்�தலின்ப� 
வங்கியால் கணக்கிடப்பட்�, �திர்வ�ன்ேபா� வழங்கப்ப�ம். 
^வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெபா�ந்�ம் 
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