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- બ�ે�કંગ �ણાલીના લ0તુમ ધોરણો #થાિપત કર	 છે, 

4ય56તગત �ાહકો સાથ ે4યવહાર કરતી વખત,ે 
બીસીએસબીઆઈના ં સ:ય તર;ક	 અમ ેપાલન કર;<ં,ુ 
ત ે�ાહકોન ેર=ણ >@ુંૂ પાડ	 છે અન ેબીસીએસબીઆઈના ં
સ:ય બક	 તનેા �ાહકો સાથ ેરોજબરોજના 4યવહારમા ં
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આ �ાહકોના અિધકારોનો એક કોડ છે, - બે��કગં �ણાલીના લ0તુમ ધોરણો #થાિપત કર	 છે, 

4ય56તગત �ાહકો સાથે 4યવહાર કરતી વખતે BCSBI ના સ:ય તર;ક	 અમે તેQ ં ુપાલન કર;<ં.ુ 

તે �ાહકોને ર=ણ >@ુંૂ પાડ	 છે અને સમ|વે છે ક	 સ:ય બક	  �ાહક સાથે  ક	વી ર;તે દ� િનક 

4યવહારો કરવા જ�ર; છે.   
 

આ કોડ ભારતીય �રઝવ$ બકની(આરબીઆઈ)  િનયમનકાર; અથવા [પુરવાઇઝર; 

[ચૂનાઓને  #થાનાતં�રત ક	 ર�બાતલ કરતો નથી અને અમે આરબીઆઇ {ારા સમયાતંર	 

આપવામા ં આવતી [ચૂનાઓ / િનદ�શોQ ં ુ પાલન કર;<ં.ુ આ કોડ િનધા$�રત િનયમનકાર; 

[ચૂનાઓમા ં િનયત કર	લ કરતા ઉ�ચ ધોરણો સેટ કર; શક	 છે કારણ ક	 આ કોડ તમારા 

�Hયેની અમાર; �િતબKધતા તર;ક	 અમારા {ારા #વે�છાએ #વીRૃત �ેtઠ �થા રBૂ કર	 છે.  
 

વ� ુ સાર; �ાહક સેવા >રૂ; પાડવા અને �ાહક સતંોષના �ચા #તરો >રુા પાડવા અમે 

બે��કગં 4યવહારના ઉ�ચ ધોરણો અપનાવવાનો �યાસ કર;<ં ુ
 

આ કોડમા,ં તમે એ '�ાહક' ને [ચૂવે છે અને 'અમે' / 'અમને',  બક ને [ચૂવે છે, - �ાહક સાથે 

કામ કર	 છે. 

�ાચં બ�કyગમા ં આઉટલેટ / પાટ$-ટાઇમ બ�કyગ આઉટલેટનો સમાવેશ થાય છે. 
 

1.1 �/G�� 6P+'  

 

આ કોડ આ માટ	 િવકસાવવામા ંઆ4યો છે: 
 

એ.   તમાર; સાથેના અમારા 4યવહારમા ંલ0mુમ ધોરણો સેટ કર;ને સાર; તથા િનtપ= 

બૅ��કગં �ણાલીને �ોHસાહન આપો ; 

બી.  પારદિશOતા વધારવી -થી તમે અમાર; પાસેથી <ં ુ4યાજબી ર;તે અપે=ા રાખી શકો 

છો તેના માટ	 વ� ુસાર; સમજણ મેળવી શકો; 
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સી.   #પધા$ {ારા ઉ�ચ#તર;ય ધોરણોને હાસંલ કરવા માટ	 બ|રના દળોને (markert 

forces), �ોHસા�હત કરવા; 

ડ;.   તમે અને તમાર; બક વ�ચ ે 4યાજબી અને સારા ઉtમાભયા$ સબંધંને �ોHસાહન 

આપવા; 

ઈ.   બે��કંગ િસ#ટમમા ંિવ�ાસ િવકસાવવો; 

એફ.   ડ;�ટાઈ�્ વાતાવરણમા ં બ�કyગના ક	સમા ં  સલામત અને 4યાજબી �ાહક 

4યવહારોને  �ોHસા�હત કરવા. 

�.    �ાહકોની | િૃત વધારવી અને �ાહક સલામતી વધારવી 
 

કોડના ધોરણોને ચાવી�પ �િતબKધતા {ારા �કરણ 2 મા ંઆવર; લેવામા ંઆ4યા છે. 
 

 

 

 

 

 

1.2 કોડની				ઉપયોગિતા 

 

આ કોડ નીચે યાદ; થયેલ તમામ ઉHપાદનો અને સેવાઓને લા  ુપડ	 છે, પછ; ભલે તે અમાર; 

શાખા અથવા અમારા વતી કાય$રત એજ�ટો {ારા �દાન કરવામા ંઆવે, ક	 પછ; ભલે તે 

કાઉ�ટર પર, ફોન પર, પો#ટ {ારા, ઇ�ટર	�6ટવ ઇલે6�ોિનક ઉપકરણો {ારા, ઇ�ટરનેટ પર 

અથવા અ�ય કોઈપણ પ�િત {ારા >રુા પાડવામા ંઆવતા હોય. જો ક	, અહi ચચા$ કરાયેલી 

તમામ �ોડ6¡સ અમારા {ારા ઓફર થતી હોય  અથવા ન થતી હોય. 

એ.  ��Q� 9� �!, બચત ખાતાઓ, Iદુતી થાપણો, �રક�રyગ ડ;પોPઝટ, પીપીએફ ખાતાઓ 

અને અ�ય તમામ �G�/�RM 9� �!; 

બી.  પે�શન, પેમે�ટ ઓડ$સ$, ડ;મા�ડ ¢ા£¡સ, વાયર �ા�સફર અને RTGS, NEFT, IMPS, UPI 

-વા તમામ ઇલે6�ોિનક �ા�ઝે6શ�સ {ારા ર	િમટ�સ -વી �કુવણી સેવાઓ.; 

સી.  સરકાર; 4યવહારો સબંિંધત બ�કyગ સેવાઓ; 

ડ;.  G��+M 9� �!,  SAB�M�,  1����� �/�T1; 

ઈ.  ભારતીય ચલણી નો¡સ / િસ¤ા િવિનમય [િુવધા; 
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એફ. ચેકોQ ં ુકલે6શન, સેઈફ ક#ટડ; સેવાઓ, સેઈફ �ડપોPઝટ લોકરની [િુવધા; 

�.  લો�સ, ઓવર¢ાફટ અને .+�3M�; 

એચ.  I¥ુાની ફ	રબદલી સ�હત િવદ	શી ચલણની સેવાઓ; 

આઈ.  અમાર; શાખા અને /અથવા અમારા અિધRૃત �િતિનિધઓ અથવા એજ�ટોના 

માક��ટyગ {ારા થડ$ પાટ� વીમો અને ઇ�વે#ટમટ �ોડ6¡સ ; 

-.  �)�GM ��T1N, ડ	Pબટ કા સ$, CM�C� કા સ$, ;��MN  ��T1N સ�હતની ��GN �ોડ6¡સ અને 

�#.!.C1. સેવાઓ (અમારા {ારા �મોટ કર	લી અમાર; પેટા કંપનીઓ / કંપનીઓ 

{ારા ઓફર થતા u	�ડટ કા સ$ સ�હત); 

ક	.  ઇ-વૉલેટ, મોબાઇલ બે��કગં, ઇ�ટરનેટ બે��કગં, ���#�V (UPI), �#C��SC� 

(BHIM), ���� �+ (Aadhar Pay) -વી �ડnજટલ �ોડ6¡સ . 

(બોqડ §લકેમા ંદ	ખાતા ક; શ§દોનો અથ$ શ§દકોષમા ંઆપવામા ંઆ4યો છે.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ���� ��M�c �! 

 

2.1  ���� *7�+ ���� ���� *& �c �! 

2.1.1  �/K� � N��/ &����  

 

તમાર; સાથેના અમારા તમામ 4યવહારોમા ંસાર;  અને યોLય ર;તે વત$ન કરv ં,ુ -મક	:  
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એ.  બે�કના કાઉ�ટર પર રોકડ / ચેકોની લેવડદ	વડ, ર	િમટ	�સ, ગદં; (soiled) 

નોટોની બદલી  વગેર	 -વી �¨નુતમ બે��કંગ સેવાઓ >રૂ; પાડવી અને 

વૈકxqપક ડ;લીવર; ચેનલો મારફતે ક	શલેસ 4યવહારો >રૂા પાડવા.  

બી.  અમે - �ોડ6¡સ અને સેવાઓ �દાન કર;એ છ;એ તેને માટ	 અને અમે - 

કાય$પ�િતઓ અને �થાઓ અQસુર;એ છ;એ તેમા ંઆ કોડમા ં રBૂ કરાયેલી 

�િતબ�તાઓ >રૂ; કરવી;  

સી.  સચંાર અને િસ�ાતંોમા ં અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ સબંિંધત કાયદાઓ 

અને િનયમનો Iજુબ છે તેની, અને �ડnજટલ બૅ��કંગ સ�હત બૅ��કંગની 5#થિતને 

Kયાનમા ંરાખીને તમાર; જ��રયાતોને યોLય છે તેની ખાતર; કરવી.  

ડ;.  તમાર; સાથેના અમારા 4યવહારો સHય િનtઠા અને પારદશ$કતાના નૈિતક  

િસ�ાતંો પર આધા�રત હોય તેની ખાતર; કરવી.  

ઈ.  એક [રુP=ત, અQRુૂળ અને  સશ6ત ટ	6નોલો�કલ પયા$વરણમા ં �ડnજટલ 

બૅ��કગં અને �કુવણીની પ�િતઓ �દાન કરવી.  

એફ.  અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ રBૂ અને �દાન કરતી વખતે વય, |િત, Pલyગ, 

વૈવા�હક દરªજો, ધમ$, અપગંતા અથવા નાણાકં;ય 5#થિતના આધાર	 તમાર; 

િવ@ુ� કોઈ ભેદભાવ નહi રાખવામા ંઆવે.  

�.  તમાર; સાથેના તમામ 4યવહારોમા ંલ0mુમ ધોરણો [યુોnજત કર;ને સાર; અને 

4યાજબી બૅ��કગં પ�િતઓનો �ચાર કરવો.  

એચ.  તમાર; સાથે 4યાજબી અને �યાયી સબંધંને �ોHસાહન આપvં ુ

આઈ.   તમાર; સભંાળ રાખતા અમારા  #ટાફને >રુતી અને યોLય ર;તે તાલીમ 

આપવી અને અમારા #ટાફ તમાર; પાસે ઝડપથી અને ન«તાથી હાજર રહ	 તે 

[િુનિ¬ત કરv ં.ુ જો કંઇક લૂ  થાય તો લૂ [ધુાર;ને અને તમાર; ફ�રયાદોને 

ઝડપથી સભંાળ;ને એવી બાબતો સાથે ઝડપથી અને સહાQુિૂત>વૂ$ક 4યવહાર 

કરવો. 
 

2.1.2  ���%&'( �, @��F�# �+ *����� @��"���/ &���� 

 



5 

 

અમારા નાણાકં;ય ઉHપાદનો અને સેવાઓ ક	વી ર;તે કામ કર	 છે તેની તમને  સમજ પડ	 તે 

માટ	 તમને સહાય કરવા અમે: 

એ.  તે િવશે તમને સમયસર અને પયા$sત મા�હતી આપવી અને નીચે આપેલી કોઈપણ 

એક અથવા વ� ુભાષાઓમા ંજ�ર; સાવચેતી આપવી- �હ�દ;, ®�ે� અથવા યોLય 

#થાિનક ભાષા. 

બી.  અમાર; |હ	રાતો અને �ોHસાહક સા�હHય #પtટ છે અને ¯ામક નથી તેની ખાતર; 

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

સરળતાથી સમ� શકો તેમ હોય અને તમને સાર; ર;તે સચંાર થયેલ હોય તે 

[િુનિ¬ત કરવા દર	ક �યાસ કર;<ં.ુ ઉHપાદનના �વન ચu ઉપયોગને િનયમન કરતા 

ઉHપાદનની �કyમત, સકંળાયેલા જોખમો અને પર#પર જવાબદાર;ઓ #પtટપણે �ગટ 

થશે. અમે [િુનિ¬ત કર;<ં ુક	 તમે અ�યાયી 4યવસાય અથવા માક��ટyગ પ�િતઓ, કરાર 

સબંધંી દબાણ¨6ુત શરતો, નકારાHમક >�ુtટકરણો અથવા ગેરમાગ° દોરતા 

�િતિનિધઓને  આધીન નથી. 

આ હાસંલ કરવા માટ	, અમે |હ	રાત, માક��ટyગ અને સેqસ પરની �કરણ ૩ અને 

મા�હતી પારદિશOતા ®ગે �કરણ 4 પરની  પ�િત અને કાય$વાહ;Q ં ુઅQસુરણ કર;<ં.ુ 

સી.  તમાર; પસદંગી Iજુબ નીચેની પ�િતઓ મારફતે તેમને લા  ુ પડતી શરતો અને 

િનયમો ઉપરાતં અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ, �¨નુતમ બેલે�સ જ��રયાતો, 

4યાજદર અને સિવOસ ચાજ]સ િવશેની સ>ંણૂ$ મા�હતી તમને આપવામા ં આવે તે 

[િુનિ¬ત કર;<ં.ુ 

i. એસએમએસ અથવા ઈ-મેqસ મોકલીને. 

ii. ઇલે6�ોિનક અથવા િ��ટ મી�ડયા {ારા 

iii. અમાર; વેબસાઇટ પર દશા$વીને. 

iv. �ાચંના ં[ચૂના બોડ$ પર દશા$વીને  

[વેબસાઇટ અને શાખા નો�ટસ બોડ$ પર �દશ$ન  ઉપર ઉqલેPખત મા�હતી �સારણની અ�ય 

ર;તો ઉપરાતં હશે.]  
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ડ;.  તમને >રૂ; પાડવામા ંઆવતી [િુવધાઓ અને તમે ક	વી ર;તે આનો ઉપયોગ કર; શકો 

છો તથા તમારા �´ોને સબંોધવા કોને અને ક	વી ર;તે સપંક$ કર; શકો તેની મા�હતી 

આપી<ં ુ 

ઈ.  તમાર; |ણ માટ	, અમાર; �ાચંમા ં�દિશOત કર;<ં ુ

i.  સેવાઓ - અમે >રૂ; પાડ;એ છ;એ. 

ii.   બચત ખાતા અને ચાl ુ ખાતા માટ	ની ઓછામા ં ઓછા બેલે�સની 

આવµયકતા, જો હોય તો,  

અને તેની Pબન-|ળવણીના ચાજ]ઝ 

iii.  >5ુ#તકાના #વ�પમા ંઉપલ§ધ મા�હતી. 

એફ.  આના િવષે અમાર; વેબસાઇટ પર અમાર; નીિતઓ  �દિશOત કર;<ં.ુ 

i. �ડપોPઝ¡સ  

ii. ચેકો એકિ¶ત કરવા  

iii. ફ�રયાદ િનવારણ 

iv. વળતર  

v. લેણાની રકમની ઉઘરાણી અને અવેજનો >નુઃ કબજો  

vi. �ાહક અિધકારોQ ં ુચાટ$ર (દ#તાવેજ) 

vii. �ાહક [રુ=ા નીિત (સાયબર ¹ોડથી ર=ણ સ�હત) 

viii. અનિધRૃત ઇલે6�ોિનક બ�કyગ 4યવહારના સદંભ$મા ં મયા$�દત 

જવાબદાર; 

ix. વ�રtઠ નાગ�રકો અને અલગ ર;તે સ=મ 4ય56તઓ માટ	 [િુવધાઓ 

�.  �ાહકો વ�ચ ે કોડ િવશે |ગ�કતા વધારવા માટ	 અમે 

 

i. ºયાર	 તમે કોઈ ખાE ં ુ ખોલાવતા હો Hયાર	 અને તે િસવાય માગંણી 

કરવાથી તમને કોડની એક નકલ >રૂ; પાડ;<ં.ુ  

ii. અમાર; દર	ક શાખા અને અમાર; વેબસાઇટ પર આ કોડ ઉપલ§ધ 

કરાવી<ં.ુ 
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iii. કોડ િવશે સબંિંધત મા�હતી �દાન કર; શક	 અને કોડનો અસરકારક 

ર;તે ઉપયોગ કર; શક	  તે માટ	 અમારા #ટાફને તાલીમ આપવામા ં

આવે તેની ખાતર; કર;<ં.ુ 

iv. સમયાતંર	 કોડની જોગવાઈઓ પર �ાહક મીટiગોQ ં ુઆયોજન કર;<ં.ુ 
 

	.�.d  �/K� ��/ &���� 

Emૃીય પ= �ોડ6¡સ પરની  કલમ ન.ં 8.18. અને |હ	રાત, માક��ટyગ અને સેqસ પરના 

�કરણ 4 ની  િવગતો Iજુબ તથા તમારા નાણાકં;ય સજંોગો અને આકારણીને આધાર	 તમાર; 

જ��રયાતો માટ	 અમે તમને યોLય ઉHપાદનો �દાન કર;<ં.ુ 
 

	.�.e  ,�-  ��/ &���� 

 sુતતા અને ગોપનીયતા પર �કરણ 5 મા ંઉqલેખ કર	લી બાબતોને આધીન, અમે તમાર; 

તમામ ®ગત મા�હતીને ખાનગી અને ગોપનીય તર;ક	 ગણી<ં.ુ 
 

	.�.f  0����% &����� �+ �= ��/ &���� 

જો  કંઇક ખો�ું થશે તો તેની સાથે અમે ઝડપથી અને સહાQુિૂત>વૂ$ક 4યવહાર કર;<ં,ુ -મ ક	 

: 

એ.  અમાર; લૂોને તાHકાPલક [ધુાર;ને અને કોઈ પણ બે�ક ચાજ]સ, ક	 - અમે લૂથી 

લા  ુ કર;એ છ;એ, રદ કર;ને અને અમાર; વળતર (કૉ»પે�સેશન) 

નીિત(પોPલસી)ના સદંભ$મા ંઅમાર; લૂને લીધે  તમને થયેલ  કોઈપણ નાણાકં;ય 

Qકુસાન માટ	 વળતર �કૂવી<ં.ુ 

બી.  તમાર; ફ�રયાદોને તરત સભંાળ;<ં.ુ 

સી.  જો તમે હBુ પણ સEંtુટ ન હો તો તમાર; ફ�રયાદ ક	વી ર;તે આગળ મોકલવી 

તે તમને જણાવી<ં.ુ 

ડ;.  તકનીક; િનtફળતાઓથી ઉદભવતી સમ#યાઓ ¼ૂર કરવા માટ	 યોLય વૈકxqપક 

માગ½ >રૂા પાડ;<ં.ુ 

ઈ.  તમાર; મા�હતી માટ	 અમે અમાર; શાખામા ંઆ �દિશOત કર;<ં.ુ 
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i. શાખાના અિધકાર;Q ં ુનામ -નો તમે સપંક$ કર; શકો છો, જો તમને કોઈ 

ફ�રયાદ હોય તો. 

II. જો તમાર; ફ�રયાદQં ુશાખામા ં િનવારણ ન થાય તો �ાદ	િશક / ઝોનલ 

મેનેજર / IJુય નોડલ અિધકાર; (પી.એન.ઓ.) ના નામ અને સરનાIં,ુ 

-નો તમે સપંક$ કર; શકો છો. 

iii. બ�કyગ લોકપાલના નામ અને સપંક$ની િવગતો -ના �યાય =ે¶મા ંશાખા 

આવે છે. 

આ કોડના �કરણ 6 મા ંવણ$4યા �માણે બકiગ લોકપાલ યોજનાની િવગતો સ�હત તમાર; 

ફ�રયાદોના  િનરાકરણ માટ	ની  hત�રક કાય$પKધિત ®ગ ેઅમે તમને સલાહ આપી<ં.ુ 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ���" # – ���%&'( � 

 

અમે અમારા પ�રસરમા ંએક 4યાપક નો�ટસ બોડ$ (સીએનબી) પર [Pૂચત અને લા  ુપડતી 

¾{ભાષી / િ¶ભાષી ભાષા  (અQ[ુPૂચ 1)  મા ં અમારા ઉHપાદનો, સેવાઓ, સૌથી મહHવના  

િનયમો અને શરતો (એમઆઇટ;સી) ®ગનેી મા�હતી �દિશOત કર;<ં ુઅને સીએનબી પર અમે 

વા#તિવક ટાઈમ પર આધા�રત પ�રવત$ન(change)ની અસરકારક તાર;ખ અપડ	ટ કર;<ં.ુનીચે 

જણાવેલ િવિવધ માKયમો {ારા તમને 4યાજ દરો, ફ; અને ચાજ]સ િવશેની મા�હતી મળ; શક	 

છે. 

એ.  અમાર; શાખામા ંનોટ;સ બોડ$. 

બી.  અમાર; શાખા અથવા હ	qપલાઇ�સનો સપંક$ કરવાથી. 
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સી.  અમાર; વેબસાઇટ. 

ડ;.  અમારા િન¨6ુત કમ$ચાર;ઓ / હ	qપ ડ	#ક ને >છૂવાથી 

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

d.� 1����� ���" # 

અમે આ કર;<ં ુ: 
 

એ.  - ઉHપાદનો અને સેવાઓ અમે ઓફર કર;એ છ;એ અને - તમાર; જ��રયાતોને 

અQ�ુપ છે  તેના �કારો ®ગ ેતમને મા�હતી આપી<ં.ુ 

બી.  અમાર; તમામ શાખાઓમા ં બેPઝક સેિવyLસ બૅ�ક �ડપોPઝટ (બીએસબીડ;) ખાતાઓં 

ખોલવા માટ	ના આવµયક દ#તાવેજો IJુયHવે ¾{ભાષી / િ¶ભાષી ભાષામા ંદશા$વી<ં.ુ 

"નાના એકાઉ�¡સ" ખોલવા માટ	ની  સરળ (�રલે6#ડ) આવµયકતાઓ પણ અમે 

�દિશOત કર;<ં.ુ 

સી.  અમે તમને લા  ુપડતા 4યાજ દરો, ફ; અને ખચ$ સ�હત તમને -મા ં રસ હોય તે  

સેવાઓ અને ઉHપાદનોની IJુય લા=Pણકતાઓ સમ|વતી #પtટ મા�હતી આપી<ં.ુ 

ડ;.  અમે તમને શાખાઓ, બૅ��કંગ આઉટલે¡સ, Pબઝનેસ કોરસપો�ડ�ટ, Pબઝનેસ 

ફ	િસPલટ	ટસ$, એટ;એમ, માઇuો એટ;એમ, ફોન બે��કંગ, મોબાઇલ બે��કગં, નેટ બે��કંગ 

-વી િવિવધ ચેનલો, ક	 -ની મારફતે અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ મળ; શક	 તે 

કહ;<ં ુઅને તે િવશે વ� ુ|ણકાર;  ક	વી ર;તે મળે તે જણાવી<ં.ુ 

ઈ.  અમારા માટ	 કાQનૂી, િનયમનકાર; અને hત�રક નીિતઓની સમી=ાઓQં ુ પાલન 

કરવા તમાર; ઓળખ અને સરનાI ં ુ સાPબત કરવા માટ	 તમાર; પાસેથી જ�ર; 

મા�હતી ®ગ ે તમને જણાવી<ં.ુ એફ. ખાસ કર;ને તમારા તમામ �ડપોPઝટ ખાતા, 

સેઈફ ક#ટડ;માનંી વ#Eઓુ અને સેઈફ �ડપોPઝટ લૉકર પર ઓફર કરવામા ંઆવેલી 

�/&��+'� 4�&��� મેળવવા માટ	, તમારા અિધકારો અને જવાબદાર;ઓ િવશે તમને 

મા�હતી આપી<ં.ુ 
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�.  એકાઉ�ટ ખોલતા ં પહ	લા ં બચત બૅ�ક (એસ.બી.) / કર�ટ એકાઉ�ટ (સીએ) અને 

અ�ય તમામ �ડપોPઝટ ખાતાની બાબતમા ંતમારા ર	કોડ$ માટ	 તમને “સૌથી મહHવના 

િનયમો અને શરતો” (એમઆઇટ;સી) આપી<ં.ુ 
 

 

 

 

 

d.	 '�g2 ��'/ �"h' (Do Not Call) 1+�� 

જો તમે અમાર; બકની 'Åુ નોટ કોલ ર�#�;' અથવા 'નેશનલ Åુ નોટ કોલ રnજ#�;' સાથે સીધા 

અથવા તમારા સેવા �દાતા {ારા નÆધણી કરાવી હશે તો અમે અમારા ઉHપાદનો અને સેવાઓ 

િવશેની કોઈપણ અિન�છનીય 4યાપાર; મા�હતી તમને ટ	Pલફોન કૉqસ /એસએમએસ {ારા 

મોકલી<ં ુનહi. જો ક	, હાલમા ંતમે - ઉHપાદનો અને સેવાઓનો ઉપયોગ કર; રÇા છો તથા 

તમારા ખાતામા ં લેવડદ	વડ સબંધંી એસએમએસ એલટ$ સ�હત તમારા એકાઉ�ટ #ટ	ટમે�¡સ 

અને અ�ય મહHવ>ણૂ$ સલાહ અને મા�હતી સ�હતની મા�હતી �ાsત કરવા માટ	 તે લા  ુનહi 

થાય. 
 

d.d @��F %�/ 

અમે તમને આના પર મા�હતી આપી<ં:ુ 

એ.    4યાજ દરો - તમાર; �ડપોPઝટ અને લોન ખાતાઓ પર લા  ુથાય છે. 

બી.  0�E @��F %�ની લોનના �ક#સામા,ં લોન કરારમા ં4યાજ ફર;થી સેટ કરવાની 

જોગવાઈ અને તેની અસરકારક તાર;ખ, જો કોઈ હોય તો. 

સી.  o2/�Mp. @��F%�ની લો�સના �ક#સામા,ં �)0��1 �)M ક	 - તમારા £લો�ટyગ ર	ટ 

સાથે સકંળાયેલા છે અને િ�િમયમ અથવા �ડ#કાઉ�ટ ક	 - તમાર; લોનનો 

વા#તિવક દર ન¤; કરવા માટ	 લા  ુપડ	 છે. 

ડ;.  તમાર; પાસે તમાર; લોનને �ફ6#ડ દરમાથંી  £લો�ટyગ દર	 અને તેનાથી ઊલ�ું, 

�પાતં�રત કરવાનો િવકqપ છે ક	 ક	મ , અને જો આમ હોય, તો તેના પર એક 

વખતના લા  ુપડતા ચાજ]સ. 
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ઈ.  સામિયકતા ક	 -ની પર અમે તમાર; થાપણો પર 4યાજ �કૂવીએ છ;એ અથવા 

તમારા લોન એકાઉ�¡સ પર 4યાજ ચાo કર;એ છ;એ. 

એફ.  અમે તમાર; �ડપોPઝટ અને લોન ખાતાઓ પર ક	વી ર;તે 4યાજ લા  ુપાડ;એ 

છ;એ અને તેના પર 4યાજની ગણતર; ક	વી ર;તે કર;એ છ;એ. 
 

d.d.�  @��F%���3 0)�0�� 

સમય સમય પર અમાર; પાસે ઉપલ§ધ છેqલી અપડ	ટ	ડ �ાહક સપંક$ની િવગતો પર  અમાર; 

લોન �ોડ6¡સ પરના 4યાજ દરોમા ં ફ	રફાર તથા ર	ફર�સ ર	ટમાનંા ફ	રફારોની નીચેનામાથંી 

કોઈપણ માKયમો {ારા અમે તમને |ણ કર;<ં:ુ 

એ.  પ¶ 

બી.  ઇ-મેઇલ  

સી.  એસએમએસ 

ડ;.  �ચાર માKયમ 

આ  મા�હતી અમાર; શાખાઓના નોટ;સ બોડ$ પર તથા અમાર; વેબસાઇટ પર પણ 

�દિશOત કર;<ં.ુ 
 

 

 

 

 

d.e M)��0 '+Gq 52 

3.4.1 ફ; અને ચાજ]સ 

 

એ.  અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 િવિવધ સેવાઓ માટ	ની અમાર; ફ; અને સિવOસ ચાnoસ, 

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

સ=મ સmાિધકાર; {ારા મBૂંર થયેલ છે અને તે એક સમાન વગ$ના �ાહકો માટ	 

4યાજબી તથા Pબન-ભેદભાવ>ણૂ$ હશે. 
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બી.  અમે અમાર; વેબસાઇટ પર અમાર; ટ	�રફ [Pૂચ Iકૂ;<ં ુઅને તમારા અવલોકન માટ	 

દર	ક શાખા પર એક નકલ ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ અમે અમાર; શાખાઓમા ંતે શાખામા ં

ટ	�રફ [Pૂચની ઉપલ§ધતા િવશે નો�ટસ �દિશOત કર;<ં.ુ  

સી.  અમે અમાર; ટ	�રફ [Pૂચમા ંતમારા {ારા પસદં કર	લ ઉHપાદનો અને સેવાઓને લા  ુ

પડતા કોઈપણ ચાoની  િવગતો તમને આપી<ં.ુ 

ડ;.  અમે તમને તમારા {ારા પસદં કર	લ �ોડ6ટ /સેવાઓને અQસુરતા કોઈપણ 

િનયમો તથા  શરતોના Pબન-પાલન / ઉqલઘંનના �ક#સામા ં વ[લુાતપા¶  દંડ  

િવશે પણ મા�હતી આપી<ં.ુ 
 

d.e.	 0� �+ ��Fr1��3 0)�0��/  

જો અમે  કોઈપણ ફ; અથવા ચાo વધાર;એ અથવા નવી ફ; ક	 ચાo દાખલ કર;એ, તો તે 

[ધુાર	લા ચાo અસરકારક બને તેના એક મ�હના પહ	લા ંએકાઉ�¡સ િનવેદનો / ઈ-મેલ / 

એસએમએસ એલટ$સ/ અમાર; શાખામાનંા નો�ટસ બોડ$  {ારા [Pૂચત કરવામા ંઆવશે. આ 

મા�હતી અમાર; વેબસાઇટ પર પણ આગવી ર;તે ઉપલ§ધ કરાવવામા ંઆવશે. 
 

d.f &���/ �+ '� / 

એ.  તમે અમને - ઉHપાદનો / સેવાઓ >રુા પાડવા કહ	શો તે માટ	 સબંિંધત િનયમો 

અને શરતો ®ગ ેઅમે તમને સલાહ આપી<ં.ુ 

બી.  બધા િનયમો અને શરતો 4યાજબી હશે અને સબંિંધત અિધકારો, જવાબદાર;ઓ અને 

ફરજોને #પtટ ર;તે,  અને બને તેટલી સાદ; અને સરળ ભાષામા ં[યુોnજત કરવામા ં

આવશે.  
 

d.f.� &���/ �+ '� /��3 0)�0��/ 

એ.  [ધુાર	લા િનયમો અને શરતોને અસરકારક બનાવવાના એક મ�હના પહ	લા ં

નીચેની કોઈ એક અથવા વ� ુચેનલો {ારા િનયમો અને શરતોમા ંફ	રફાર િવશે 

અમે તમને જણાવી<ં:ુ 

i.  પ¶  

ii. એકાઉ�ટQ ં ુિનવેદન 
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iii. એસએમએસ 

iv. ઇ-મેઇલ 

અમાર; વેબસાઇટમા ં અને અમાર; શાખામાના નો�ટસ બૉ સ$ પર પણ આ મા�હતી 

ઉપલ§ધ કરાવવામા ંઆવશે. 

બી.  સામા�ય ર;તે,  એક મ�હનાની નો�ટસ આsયા પછ; ભાવી અસરથી ફ	રફારો 

કરવામા ંઆવશે. 
 

 

સી.  જો અમે નો�ટસ િવના કોઈ ફ	રફાર કય½ હશે, તો અમે 30 �દવસની ®દર 

ફ	રફાર [Pૂચત કર;<ં.ુ 

 જો આવા બદલાવથી તમને કોઈ ગેરલાભ થાય, તો તમે નો�ટસના 60 

�દવસની ®દર, તમા@ું એકાઉ�ટ બધં કર; શકો છો અથવા [ધુાર	લા ચાo 

અથવા 4યાજ �કૂ4યા વગર અ�ય કોઈ પા¶ એકાઉ�ટ પર �પાતંર કર; શકો 

છો. 

ડ;.  િનયમો અને શરતોમા ં કોઈ પણ ફ	રફાર અમે તરત જ અમાર; વેબસાઇટ પર 

અપડ	ટ કર;<ં.ુ નવા િનયમો અને શરતોની કોપી, િવનતંી કરવા પર, અમે તમને 

આપી<ં.ુ   
 

 

e. ����હેહેહેહેરારારારાતતતત, ���t�Mp. �+ �+��� 

 

એ.  અમે તક	દાર; રાખી<ં ુ ક	 અમાર; બધી |હ	રાતો અને �મોશનલ સામ�ી #પtટ હોય 

અને ગેરમાગ° દોરનાર; ના હોય. 

બી.  એવી કોઈપણ |હ	રાત અને �મોશનલ સા�હHયમા ંક	 - બૅ��કંગ સેવા અથવા ઉHપાદન 

પર Kયાન ખચે છે અથવા તેમા ં4યાજ દરના સદંભ$નો સમાવેશ થાય છે, જો અ�ય ફ; 

અને ચાo લા  ુ થશે તો અમે એ પણ [Pૂચત કર;<ં ુ અને સબંિંધત િનયમો અને 

શરતોની સ>ંણૂ$ િવગતો તમાર; માગંણી Iજુબ ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ 
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સી.  જો તમને >રૂક સેવાઓ >રૂ; પાડવા માટ	 અમે Eતૃીય પ=ોની સેવાઓનો લાભ લઈએ 

તો, તેઓ પણ તમાર; ®ગત મા�હતીની (જો તે Eતૃીય પ=ો માટ	 ઉપલ§ધ હોય તો) 

 sુતતા અને સલામતી અમાર; -મ જ રાખે તેની અમે ખાતર; કર;<ં.ુ. 

ડ;.  અમે વખતો વખત , ઈ-મેલ, એસએમએસ {ારા અથવા ટ	Pલફોન પર તમે ઉપયોગમા ં

લીધેલા અમારા ઉHપાદનોના િવિવધ લ=ણો ®ગ ેતમને જણાવી<ં.ુ જો તમે 'Å ૂનોટ 

કોલ' [િુવધા ની નÆધણી ન�હ કરાવી હોય તો અમારા ઉHપાદનો /સેવાઓના સદંભ$મા ં

અમારા અ�ય ઉHપાદનો અથવા �મોશનલ ઓફર િવશેની મા�હતી ફ6ત તમને જ 

જણાવવામા ં આવશે. ઇ-મેઇલ {ારા શેર થતી મા�હતી ®ગ ે આવા ભાિવ સચંારથી 

અનસ§#uાઇબ કરવાનો તમાર; પાસે િવકqપ છે. 

ઈ.  અમે અમાર; ડાયર	6ટ સેPલyગ એજ�સીઓ (ડ;એસએ) માટ	 આચારસ�ંહતા ઘડ	લી છે, 

-મની સેવાઓ અમે અમારા ઉHપાદનો / સેવાઓQં ુવેચાણ કરવા માટ	 મેળવી શક;એ 

છ;એ, - અ�ય બાબતોની સાથે સાથે  ºયાર	 તેઓ અમારા ઉHપાદનોને વેચવા માટ	 

4ય56તગત અથવા ફોન {ારા તમારો સપંક$ કરશે Hયાર	  તેઓ પોતાની |તને અમારા 

બકના ફ6ત વેચાણ એજ�ટ તર;ક	 જ ઓળખાવશે.  અમે ખાતર; કર;<ં ુક	 અમારા વતી 

કાય$રત અમારા ઉHપાદન વેચનાર કોઈ પણ પ= અથવા એજ�ટ આચાર સ�ંહતાQ ં ુ

પાલન કરશે. 

એફ.  અમારા �િતિનિધ / Rુ�રયર અથવા ડ;એસએસ એ કોઈ પણ અયોLય વત$É ૂકં  કર	લ 

છે અથવા આ કોડના ઉqલઘંનની કાય$વાહ; કર; છે એ ®ગ ેઆપના તરફથી કોઈ 

ફ�રયાદ મÊયાના �ક#સામા,ં અમે તપાસ માટ	 અને ફ�રયાદને હ	�ડલ કરવા અને અમાર; 

વળતર નીિત Iજુબ Qકુસાનની  ભરપાઈ કર; આપવા માટ	 યોLય પગલા લઈ<ં.ુ  

�.  અમે [િુનિ¬ત કર;<ં ુ ક	 અમારા વતી કામ કરતા ંઅથવા અમારા ઉHપાદનQં ુ વેચાણ 

કરનારા  કોઈ પણ Eતૃીય પ= અથવા એજ�ટને વેચાણ થયા પછ; - ફ; અથવા 

કિમશન મળે છે તે જણાવે. એચ. અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 અમાર; |હ	રાતોમા ં એવા 

તમામ સબંિંધત સદં	શાઓ શામેલ થશે -ની  અનૈિતક / બનાવટ; ઓફર સામે | િૃત 

વધારવા માટ	 જ�ર છે. 
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f. ખાખાખાખાનનનનગીગીગીગીયયયયતાતાતાતા �+ ./��#� � 
 

અમે તમાર; તમામ ®ગત મા�હતીને ખાનગી અને ગોપનીય રાખી<ં ુ (ºયાર	 તમે અમારા 

�ાહક ન રÇા હો Hયાર	 પણ)  અને તે નીચેના િસ�ાતંો અને નીિતઓ {ારા સચંાPલત થશે: 
 

એ.   તમારા {ારા ક	 અ�ય {ારા મળેલી તમારા ખાતાઓને લગતી મા�હતી અથવા ડ	ટા 

અમારા Ëપુમા ંઅ�ય કંપનીઓ / એકમો સ�હત, કોઈપણ 4ય56તને, નીચે  જણાવેલ 

ક	ટલાક અપવાદ�પ �ક#સાઓ િસવાય, અ�ય કોઈને આપી<ં ુન�હ; 

i.  u	�ડટ ઇ�ફોમ°શન કંપનીઓ (સીઆઈસી) ને u	�ડટ ઇ�ફમ°શન કંપનીઝ 

(ર	L¨લેુશન) એ6ટ (સીઆઈસીએ) હ	ઠળ  લો�સ, અ[રુP=ત લોન, u	�ડટ કાડ$ 

વગેર	 -વી મા�હતી >રૂ; પાડવી. 

II.   કાયદા {ારા અથવા બે��કંગ િનયમનકાર {ારા જ�ર; મા�હતી આપવી. 

iii.  |હ	ર જનતા �Hયે ફરજના ંભાગ �પે એ આપવી જ@ુર; બને. 

iv.  જો અમારા �હત માટ	 અમાર	 કોઈને મા�હતી આપવી પડ	 (ઉદાહરણ તર;ક	, 

છેતરિપyડ; રોકવા), પરંE ુઅમે આનો માક��ટyગ હ	Eઓુ માટ	 અમારા Bૂથમા ં

અ�ય કંપનીઓ સ�હત, અ�ય કોઈને પણ તમે ક	 તમારા ખાતાઓ (તમારા 

નામ અને સરનામા સ�હત) િવષે મા�હતી આપવા માટ	 ઉપયોગ કર;<ં ુન�હ. 

v.    જો મા�હતી આપવા માટ	 તમે અમને અિધRૃત કરો તો. 

vi.   ºયાર	 તમારા િવશે બે�કરનો સદંભ$ આપવો જ�ર; હોય, Hયાર	 અમે તે 

આપીએ તે પહ	લા અમાર	 તમાર;    લેPખત પરવાનગી જ�ર; હશે, જો પહ	લા 

આપેલી ન�હ હોય તો. 
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બી.  અમે તમાર; 4ય56તગત મા�હતીને કોઈ પણ 4ય56ત {ારા માક��ટyગ હ	Eઓુ માટ	 

ઉપયોગમા ંલઈ<ં ુનહi ºયા ં[ધુી તમે અમને તે કરવા માટ	 #પtટ ર;તે અિધRૃત નહi 

કરો. 

સી.  જો અમે ક	વાયસીની જ��રયાત િસવાય તમાર; પાસેથી કોઈ પણ મા�હતી એકિ¶ત 

કર;એ, તો અમે તેને અલગથી એકિ¶ત કર;<ં ુઅને નહi ક	 એકાઉ�ટ ઓપિનyગ ફોમ$ના 

ભાગ �પે. જો અમે કોઈ વધારાની મા�હતી એકિ¶ત કર;એ છ;એ, તો -ના માટ	 અમે 

આ મા�હતી એકઠ; કર; રÇા છ;એ  તે હ	E ુસમ|વી<ં ુ અને તે માટ	 તમાર; ચો¤સ 

સમંિત લઈ<ં.ુ 
 

f.� �)�GM V�0/�O'� �3��#! 

 

ºયાર	 તમે કોઈ િધરાણ [િુવધા માટ	 અર� કરો: 

એ.  અમે તમને u	ડ;ટ ઇ�ફમ°શન કંપનીઝ (સીઆઇસી)ની િૂમકા તેમજ અમે તેમની સાથે 

કર; શક;એ છ;એ તે ચકાસણી તથા તે - મા�હતી >રૂ; પાડ	 છે તેની અસર તમાર; 

િધરાણ મેળવવાની તમાર; =મતા પર <ં ુથઇ  શક	 છે તે સમ|વી<ં.ુ 

બી.  આપના {ારા માગેંલી અને િનધા$�રત ફ;ની �કુવણી થયા પછ; સી.આઇ.સી. પાસેથી 

�ાsત  થયેલી u	�ડટ ઇ�ફોમ°શન �રપોટ$ની એક નકલ અમે તમને આપી<ં.ુ 

સી.  િનિ¬ત સમયાતંર	  તમારા {ારા અમાર; પાસેથી લેવામા ંઆવેલ િધરાણ િવશે અમે 

સી.આઈ.સી.ને યોLય મા�હતી આપી<ં.ુ 

ડ;.  સી.આઈ.સી.ને આપેલ મા�હતીમા ંઅમે તમને આપેલા 4ય56તગત િધરાણની િવગતો 

પણ શામેલ હશે, ºયાર	    

i. તમ  �કૂવણીમા ંપાછળ રહ; ગયા હો,  

ii. બાક; રહ	લ નાણા ંિવવાદમા ંહોય. 

ઈ.  અમે u	�ડટ #ટ	ટમે�ટ તાHકાPલક અપડ	ટ કર;<ં,ુ પરંE ુ ઓવરડ\નુી �કુવણીના 30 

�દવસ કરતા ંમોÅું નહi. ઇવે�ટના 30 �દવસની ®દર અમે સી.આઈ.સી ને લોન બધં 

કરવાની |ણ કર;<ં.ુ જો   લોન ખાE ં ુ �ડફોqટ થ¨ં ુ હોય, પરંE ુ Hયારબાદ િનયિમત 

બને, તો આ મા�હતી અમે આગામી �રપોટ$મા ંસી.આઇ.સી. સાથે અપડ	ટ કર;<ં.ુ જો 
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િધરાણના લેણાનંી કોઈ hિશક /િવલPંબત /કોઈપણ પતાવટ હોય, તો તે તમારા 

u	�ડટ #કોરને અસર કરશે 

એફ.  સીઆઈસીને >રૂ; પાડવામા ં આવેલ મા�હતીના િવવાદના �ક#સામા ં સીઆઈસીને 

�રપોટ$ કરવાના કારણો માટ	 સતંોષકારક ર;તે સમ|વીને અમે તે બાબતQં ુિનરાકરણ 

લાવી<ં.ુ 

�.  અમે િવનતંીથી, તમે અમાર; પાસેથી લીધેલ િધરાણ/લોન [િુવધા િવશેની મા�હતી 

-ને >રૂ; પાડ;એ છે તે સી.આઇ.સી.(ઓ)ની િવગતો તમને જણાવી<ં.ુ 

એચ.  અમે `25 લાખ* અને વ�નુા ઈરાદા>વૂ$કના �ડફોqટસ$ના નામોને િનિ¬ત કર;<ં ુઅને 

|હ	ર કર;<ં ુ અને આવા િવલPંબત �ડફોqટસ$ના નામો u	�ડટ ઇ�ફમ°શન કંપનીઓને 

આપવામા ંઆવશે, - સ>ંણૂ$પણે આરબીઆઈની માગ$દિશOકા Iજુબ રહ	શે. 

આઈ.  અમે `1.00 કરોડ* અને તેથી ઉપરના �ડફોqટસ$ના નામોને રBૂ કર;<ં ુ-મના 

એકાઉ�¡સને આરબીઆઇના માગ$દિશOકા Iજુબ શકંા#પદ (doubtful) અથવા 

Qકુસાનની(loss) અ#કયામતોમા ંu	�ડટ ઇ�ફમ°શન કંપનીઓને વગ]Rૃત કરવામા ંઆવે 

છે. 

* (અથવા -મ સમય સમય પર [ધુારો કરવામા ંઆવે) 
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એ.   જો તમે ફ�રયાદ કરવા માગંતા હો તો અમે તમને જણાવી<ં ુક	: 

i. આમ ક	વી ર;તે કરv ં.ુ 

II. ફ�રયાદ �ા ંકર; શકાય. 

iii. ફ�રયાદ કોને કર; શકાય. 

iv. જવાબ �ાર	 મળ; શક	  

v. તકરાર િનવારણ માટ	 કોનો સપંક$ કરવો. 

vi. જો તમે િનtકષ$થી સEંtુટ ન હો તો <ં ુકરv ં?ુ 

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

સી.  અમે તમને કહ;<ં ુ ક	 ફ�રયાદોના યોLય અને ઝડપી ઉક	લ માટ	 અમાર; ��uયાની 

િવગતો �ાથંી મળ; શક	. 

ડ;.  તમાર	 કોઈ તકરાર હોય તો બે�કની શાખામા ંકયા અિધકાર;નો સપંક$ કરવો તેQ ં ુ

નામ અમે �દિશOત કર;<ં.ુ જો શાખાના ં#તર	 તમાર; ફ�રયાદQ ં ુિનવારણ ના થઇ શક	 

તો અમે તેને બકની ®દર ફ�રયાદ િનવારણના સવા$િધકાર; #તર [ધુી વધારવા 

માટ	 ખાતર; આપી<ં ુઅને 30 �દવસની ®દર તમને ®િતમ �િતભાવ આપી<ં.ુ જો 

તમે ઈ�છો તો તમે અમારા =ે¶ીય/ઝોનલ મેનેજર /  IJુય મKયવત] અિધકાર; 

(પી.એન.ઓ.) નો સપંક$ કર; શકો છો -મના સરનામા ંશાખામા ંદશા$વેલા હોય છે. 

ઈ.  જો તમાર; લેPખત ફ�રયાદ હાથોહાથ પહÆચાડ; હશે તો અમે તરત જ એક #વીRૃિત 

મોકલી<ં ુ અને એસએમએસ {ારા ર�#ટર મોબાઇલ નબંર પર "ફ�રયાદ સદંભ$ 

નબંર" અલગથી મોકલવામા ંઆવશે. જો અમારા િન¨6ુત ટ	Pલફોન હ	qપ ડ	#ક પર 

અથવા �ાહક સેવા નબંરના ફોન પર તમાર; ફ�રયાદ કર; હશે તો અમે તમને 

"ફ�રયાદ સદંભ$ નબંર" �દાન કર;<ં ુઅને 4યાજબી સમયની ®દર �ગિતની |ણ 

કર;<ં.ુ 
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એફ.  આ બાબતની તપાસ કયા$ પછ;, અમે તમને અમારો ®િતમ �િતભાવ મોકલી<ં ુ

અથવા સમ|વી<ં ુક	  અમને �િતસાદ આપવા માટ	 શા માટ	 વ� ુસમયની જ�ર છે 

અને તમાર; ફ�રયાદ �ાsત થયાના 30 �દવસની ®દર આvં ુકરવાનો �યHન કર;<ં ુ 

અને તમાર; ફ�રયાદને ક	વી ર;તે આગળ લેવી તે તમને જણાવી<ં,ુ  જો તમે હ� 

પણ સEંtુટ નથી થતા તો. 

�.  અમને ફ�રયાદ કયા$ના 30 �દવસની ®દર, જો તમને અમાર; પાસેથી �િતસાદ / 

સતંોષકારક �િતસાદ ન મળે અને તમાર; ફ�રયાદના િનકાલ માટ	 જો તમે અ�ય 

માગ° આગળ વધવા માગંતા હો તો તમે બે��કગં લોકપાલ યોજના હ	ઠળ આરબીઆઇ 

{ારા િન¨6ુત કરાયેલા બે��કગં લોકપાલનો સપંક$ કર; શકો છો. આ સદંભ° અમારા 

કમ$ચાર;ઓ તમને આ બાબતે ��uયા સમ|વશે 

 

u.	 �+w��x. 2/���2 (yz�T1�+�) ;��� 

 

અમે અમાર; વેબસાઇટ પર બે��કંગ ઑ»બ સમેન યોજના �દિશOત કર;<ં.ુ અર� કરવાથી 

ન�વા ચાo પર તેની નકલ ઉપલ§ધ કરવામા ં આવશે. અમે અમાર; શાખામા ં બ�કyગ 

ઑ»બ સમેનના નામ અને સપંક$ની િવગતો �દિશOત કર;<ં ુ -ના અિધકાર=ે¶ હ	ઠળ શાખા 

આવે છે. જો બ�કyગ ઑ»બ સમેન એવોડ$ પસાર કર	 અને એવોડ$ સામે અપીલ કરવા માટ	 

અમાર; પાસે કોઈ આધાર  નથી, તો અમે ફ�રયાદ; {ારા એવોડ$ની લેPખત #વીRૃિતની 

તાર;ખથી 30 �દવસની ®દર એવોડ$Q ં ુપાલન કર;<ં.ુ 
 

u.d {�"�/�# 1|�! 

 

િવચારો અને [ચૂનોના આદાન�દાન માટ	 એક િનયિમત ચેનલ તર;ક	 અમે સમયાતંર	 

�ાહકોની સભાઓ ગોઠવવાનો �યHન કર;<ં.ુ 
 

u.e '�9� ; �) {�"� 1+�� 1&�& �# 1|�!  

 

અમે અમાર; શાખાઓ પર અમાર; શાખા #તરની માિસક �ાહક સેવા સિમિતની મી�ટyગની 

તાર;ખો, �દિશOત કર;<ં,ુ જો તમે ઇ�છો તો તેમા ંતમે ભાગ લઇ  શકો છો 
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}. ���� 2+��3�# �4 52�  

 

(એ)  જયાર	 અમ તમને લોન આપી<ં ુ Hયાર	 અમે તમને રકમ, Rુલ સમયગાળો અને 

>નુ: �કૂવણીના હsતા -વી >નુ: �કૂવણીના માળખા ં®ગ ેજણાવી<ં.ુ તેમ છતા ં

જો તમે >નુ: �કૂવણીની [Pુચ  Iજુબ �કૂવણી ન�હ કરો તો અમે - તે  જLયાના 

કાયદા Iજુબ બાક; લેણાનંી વ[લુાત કર;<ં.ુ  

(બી)  અમાર; પાસે લેણાનંી વ[લુાત અને |મીનગીર;નો >નુ: ક§જો મેળવવા તેમજ 

વ[લુાત માટ	 એજ�ટો નીમવા અમારા બોડ$ {ારા મા�ય નીિત હશે.  

(સી)  વ[લુાત માટ	 એજ�ટો નીમતી વખતે બધા �વત$માન કાયદાઓ, િનયમનો, 

માગ$દિશOકાઓ અને મBુંર;, લાઈસ�સ અને નÆધણી -વી શરતોને  Kયાનમા ંલેવામા ં

આવશે.  

(ડ;)  અમે તક	દાર; રાખી<ં ુ ક	 અમારા ઉઘરાણીના એજ�ટો તેમની જવાબદાર;ઓને 

સાવચેતી અને     સવેંદનશીલતા સ�હત સભંાળે તે માટ	 તાલીમબKધ હોય. અમે 

એ પણ જોઈ<ં ુક	 તેઓ મયા$દાQ ં ુઉqલઘંન કર	 નહi.  
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(ઈ)  અમાર; ઉઘરાણીની નીિત, િવન«તા, યોLય કાય$વાહ; અને સમ|વટને આધીન હશે. 

અમે �ાહકના ભરોસામા ંv¾ૃ� અને લાબંા ગાળાના સબંધંોમા ંમાનીએ છ;એ.  

(એફ)  અમે તમારા લેણાનંી સ>ંણૂ$ િવગતોની |ણકાર; આપી<ં ુઅને �કૂવણી માટ	 >રૂતો 

સમય આપી<ં.ુ  

(�)  તમારા ડ;ફોqટ ક	સને ર;કવર; એજ�સીને સÆપતા પહ	લા ંઅમે સ>ંણૂ$ |ત તપાસ 

કર;<ં ુ-થી અમાર; કોઈ લૂના ભોગે તમાર	 હ	રાન ના થv ં ુપડ	.  

(એચ)  ઉઘરાણીના નાણાનંી વ[લુાત માટ	 કાય$વાહ; કરતા પહ	લા અમે તમને લેPખતમા ં

|ણ કર;<ં ુ અને -ને તમારો ક	સ સÆપવામા ં આ4યો છે તે વ[લુાત એજ�સી ક	 

એજ�ટQ ં ુનામ અને સરનાI ં ુતથા ટ	લીફોન નબંર ®ગ ે|ણ કર;<ં.ુ   

(આઈ)  અમે અમાર; વેબસાઈટ ઉપર અમારા {ારા નીમવામા ંઆવેલી વ[લુાત એજ�સી / 

કંપનીની િવગતો Iકુ;<ં.ુ  

(- )  અમો િવનતંીથી તમને લા  ુપડતી વ[લુાત એજ�સી / કંપનીની િવગતો બકની 

શાખાઓ ઉપર પણ ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ  

(ક	)  બાક; લેણાની વ[લુાત માટ	 અને / અથવા િસ�ોર;ટ;ના >નુઃક§| માટ	 અમારા 

વતી ક	 અિધRૃત કરવામા ંઆવેલ કમ$ચાર; અથવા અિધRૃત થયેલ 4ય56ત તેની / 

તેણીની ઓળખાણ આપશે અને તેમને આપેલ અિધRૃત પ¶ બતાવશે અને તમે 

િવનતંી કરશો તો તમને તેQ ં ુ/ તેણીQ ં ુબક {ારા અપાયેlં ુઓળખપ¶ બતાવશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(એલ)  અમારા તમામ કમ$ચાર; વગ$ અથવા અમારા {ારા અિધRૃત કોઈ 4ય56ત - 

વ[લુાત માટ	 અને / અથવા િસ�ોર;ટ;ના >નુઃક§| માટ	 આવેલ  હશે તે નીચે 

Iજુબના માગ$દશ$નને અQસુરશે:  

(i) તમારો સપંક$ તમાર; કોઈ પસદંગીની જLયાએ અથવા તો તમારા રહ	ઠાણ 

પર અને જો Hયા ંન મળ; શકો તો તમારા ધધંા ક	 4યવસાયના #થળે કરાશે.  



22 

 

(ii) તમને મળવા આવેલ 4ય56તની ઓળખ અને અમને રBૂ કરતી 

અિધRૃતતાની મા�હતી પણ તમને આપવામા ંઆવશે.  

(iii) તમાર;  sુતતા(privacy) જળવાશે.  

(iv) તમાર; સાથે સ:ય ભાષામા ંવાતચીત કરવામા ંઆવશે.  

(v) સામા�ય ર;તે તમારો સપંક$ સવાર	 ૭ થી સા-ં ૭ ના ગાળામા ં કરવામા ં

આવશે િસવાય ક	 તમારા ધધંા ક	 4યવસાયના િવશેષ સજંોગોને લીધે તે 

અQRુળૂ ન હોય.  

(vi) શકય હશે Hયા ં[ધુી કોઈ ચો¤સ સમય ક	 #થળે સપંક$ ન કરવાની તમાર; 

િવનતંી મા�ય રાખવામા ંઆવશે.  

(vii)  ક	ટલી વાર અને કયાર	 ફોન કરાયો તથા વાતચીતના િવષયની લેPખત 

નÆધ રાખવામા ંઆવશે.  

(viii) તમારા બાક; લેણા ં®ગનેી તકરાર ક	 તફાવતQં ુ િનરાકરણ લાવવા બÓે 

પ=ોને #વીકાય$ હોય અને યોLય ર;તે પતાવટ થાય તે �માણે તમને 

સ>ંણૂ$ મદદ કર;<ં.ુ  

(ix) બાક; લેણાની વ[લુાત માટ	 તમારા #થળે આવનાર 4ય56ત Iલુાકાત 

દર»યાન િશtટાચાર અને ઔPચHય |ળવશે. અમારા કમ$ચાર; / એજ�ટ 

કોઈપણ �કારની ધાક ધમક; ક	 મૌPખક ક	 શાર;�રક  -વી હ	રાનગિત કરશે 

નહi  -મા ં |હ	રમા ં અપમાિનત કરv ં,ુ કૌ�ુંPબક સ:યો, િમ¶ો ક	 

ઓળખીતાઓ સામે શાિંતનો ભગં, અનામી ક	 ધમક; ભયા$ ફોન અગર ખોટા 

ક	 ગેરમાગ ેદોરવાવાળ; રBૂઆત નહi કર	. 

તેમ છતા ંતમારા સપંક$ની િવગતોને અKયતન કરાવવી એ તમાર; ફરજ છે. જો 

બક તમે આપેલી િવગતો �માણે તમારો સપંક$ ના કર; શક	 તો |હ	ર 

Öોતમાથંી મળતી મા�હતીનો ઉપયોગ કર;ને    તમને અQસુરવા તમારા 

િમ¶ો / સબંધંીઓનો સપંક$ કરશે.  

(x)  Rું�ુંબમા ંકોઈના IHૃ¨ ુ-વા ંઅસામા�ય સજંોગો ક	 લLન -વા અગHયના 

કૌ�ુંPબક �સગંમા ં નાણાનંી વ[લુાત માટ	 આવવાQ ં ુ ક	 ફોન કરવાQ ં ુ

ટાળવામા ંઆવશે.  
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(xi) અમારા વ[લુાત એજ�ટની ગેર4યાજબી 4યવહાર ®ગનેી તમાર; કોઈપણ 

ફ�રયાદની અમે તપાસ કર;<ં.ુ  
 

 

 

 

 

 

7.1 ���� ����3�# �4 52�  �+ ��#�.#���� ~��� ��� (���R+'�)�#  �#&  

 

કાયદાની [સુગંતતામા ં અમે લેણાનંી વ[લૂાત અને |મીનગીર;ના >નુઃ કબ| નીિતQ ં ુ

પાલન કર;<ં.ુ આ નીિત અમાર; વેબસાઇટ પર દશા$વવામા ંઆવશે અને તે માટ	ની એક નકલ 

અમાર; શાખા પર અવલોકન માટ	 ઉપલ§ધ કરાશે. 

 

 

 

 

 

8.  67��%�/ �+ 1+��! 

 

8.1 <��� 9� �! (�G�/�RM C��6�D1) 

 

એ.  તમે અમાર; પાસે બચત ખાતાઓ, Iદુતી થાપણો, ચાl ુખાતા ંવગેર	 -વા િવિવધ 

�કારના ંખાતાઓ ખોલી શકો છો. આવા ખાતાઓ તમે નીચે જણાવેલ ર;તે ખોલી શકો 

છો: 

i. િસyગલ (4ય56તગત) 

ii. સં̈ 6ુત  

iii. સં̈ 6ુત (એક અથવા હયાત) 

iv. સં̈ 6ુત (પહ	લા અથવા હયાત)  

v. સં̈ 6ુત (બી| અથવા હયાત);  
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અથવા  

vi બી� કોઈ પણ ર;તે  

બી.  અમે તમને લ0તુમ બેલે�સની કોઈ પણ જ��રયાત વગર 'બેPઝક સેિવyLસ બૅ�ક 

�ડપોPઝટ એકાઉ�ટ' (બીએસબીડ; એકાઉ�ટ) ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ અમે પાસpકુ * 

સ�હતની ઓછામા ંઓછ; સામા�ય [િુવધાઓ કોઈ પણ ચાo વગર આપી<ં ુ/ �દાન 

કર;<ં.ુ ખાતા ખોલવાના સમયે સબંિંધત િવગતો તમને પારદશ$ક ર;તે જણાવી<ં.ુ 

* પેમે�ટ બકો અને #મોલ ફાઇના�સ બકો માટ	, પાસpકુ /#ટ	ટમે�ટ ઓફ એકાઉ�ટને 

લગતા ધોરણો લા  ુપડતી ઓપર	ટiગ માગ$દિશOકાઓ Iજુબ રહ	શે. પેમે�ટ (�કુવણી) 

બકો અને નાની નાણા ં (#મોલ ફાઇના�સ) બકોને પાસpકુની જLયાએ પેપર 

#વ�પે/ઇલે6�ોિનક #વ�પે એકાઉ�ટ  #ટ	ટમે�ટ >@ુંૂ પાડવાની મBૂંર; છે. 

સી.  તમારા {ારા ઉપરો6ત ખાતાઓ, ºયા ં પણ #વીકાય$(permissible) છે, નોિમનેશન 

[િુવધા સાથે ખોલી શકાય છે. અમે એકાઉ�ટ ઓપિનyગ ફોમ$મા ં નોિમનેશન માટ	નો 

િવકqપ અને પાસpકુ / એકાઉ�ટ #ટ	ટમે�ટ / �ફ6#ડ �ડપોPઝટ �રિસ¡સ 

(એફડ;આર)મા ં નોિમનીના નામ [ચૂવવા માટ	નો િવકqપ પણ શામેલ કર;<ં.ુ 

એકાઉ�ટ ખોલવાના ં સમયે અમે આગળના એકાઉ�¡સ અને નોિમનેશનની 

[િુવધાઓની અસરો  પણ સમ|વી<ં.ુ 

ડ;.  અમે તમાર; નોિમનેશન િવગતો �ાsત કરવાની #વીRૃિત આપી<ં ુઅને પાસpકુ / 

એકાઉ�ટ #ટ	ટમે�ટ / એફડ;આર પર નોિમનેશનની હક;કત ર	કોડ$ કર;<ં.ુ તમાર; 

િવનતંી Iજુબ, અમે તેની પર  નોમીનીQ ં ુનામ પણ દશા$વી<ં.ુ 

ઈ.  અમે પાસp6ુસમા ંથાપણ વીમા કવર િવશેની મા�હતી >રૂ; પાડ;<ં.ુ 

એફ.  અમે પાસpકુમા ંતમામ 4યવહારોની >રૂતી િવગતો આપી<ં.ુ 

�.  અમે તમને અમારા {ારા ઓફર થતા Pલ56વડ �ડપોPઝટ [િુવધા, #વીપ એકાઉ�ટ અને 

એવા �કારની �ોડ6¡સ તથા ખાE ં ુખોલાવવાના સમયે તેમની અસર અને શામેલ 

કાય$વાહ; ®ગનેી |ણ કર;<ં.ુ 
 

8.1.1 <��� ખાખાખાખાતંુતંુતંુતંુ    ખોખોખોખોલાલાલાલાવવવવવંુવંુવંુવંુ    અઅઅઅનેનેનેને    ખાખાખાખાતાતાતાતાનીનીનીની    કાકાકાકામમમમગીગીગીગીરીરીરીરી     
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કોઈ પણ �ડપોPઝટ ખાE ં ુખોલતા પહ	લા, અમે: 

એ.  "તમારા �ાહકને |ણો" (ક	વાયસી) માગ$દિશOકા હ	ઠળ તમામ જ�ર; ખાતર; કર;<ં.ુ. 

બી.  તે માટ	 જ�ર; દ#તાવેજો અથવા >રુાવા રBૂ  કરવા તમને જણાવી<ં.ુ 

સી.  અમાર; ક	વાયસી, િ�વે�શન ઓફ મની લો�ડ�રyગ અથવા બી�  કોઈપણ 

કાયદાક;ય ધોરણે જ�ર; મા�હતી જ માગંી<ં.ુ જો અ�ય કોઈપણ વધારાની મા�હતી 

માગંવામા ંઆવશે તો, તે અલગથી માગંવામા ંઆવશે અને અમે તમને આ �કારની 

વધારાની મા�હતી મેળવવા માટ	ના કારણને સમ|વી<ં.ુ ºયા ં [ધુી કાયદા {ારા 

આવµયક ન હોય Hયા ં [ધુી આવી મા�હતી >રૂ; પાડવી એ #વૈx�છક રહ	શે. આ 

મા�હતી કાયદા અમલીકરણ એજ�સી / બ�કyગ િનયમનકાર {ારા જ�ર; ન�હ  હોય 

Hયા ં[ધુી  sુત રાખવામા ંઆવશે. 

ડ;.  ખાતા ખોલવા માટ	ના ફોમ$  >રૂા પાડ;<ં ુ -મા ંક	વાયસીની જ��રયાતોને >રૂ; કરવા 

માટ	ના ર	કોડ$ અને / અથવા ચકાસણી માટ	 �#Eતુ કરવાની દ#તાવેજો અને રBૂ 

કરવા માટ	 આવµયક મા�હતીની   િવગતો સમાિવtટ હશે. 

ઈ.  જ�ર;યાત Iજુબ અમારા ર	કો સ$ને અપડ	ટ કરવા માટ	 અમને સ=મ બનાવવા માટ	 

સમય સમય પર  ક	વાયસીને લગતા ંદ#તાવેજો તમાર	 રBૂ કરવાના રહ	શે.. 

એફ.  થાપણ ખાE ં ુ ખોલાવતી વખતે કાય$વાહ;ની ઔપચા�રકતા અને તમારા {ારા 

માગંવામા ંઆવેલ #પtટ;કરણો સમ|વી<ં.ુ 

�.  તમે - થાપણ  [િુવધા લેવાની માગણી કરો છે તેને સચંાPલત કરતી સૌથી વ� ુ

મહHHવની  શરતો અને િનયમો (એમઆઇટ;સી) તમને જણાવી<ં.ુ 

એચ.  ખાE ં ુ ખોલાવવાના ં સમયે, એમઆઇટ;સીના ભાગ�પે �ડપોPઝટ ઇ�µયોર�સ અને 

u	�ડટ ગેરંટ; કોપ½ર	શન ઓફ ઇ��ડયા (ડ;આઈસી�સી) {ારા ઓફર કરાયેલ 

�ડપોPઝટ વીમા યોજનાની િવગતો અને તેની શરતો તથા  િનયમો તમને  ઉપલ§ધ 

કરાવી<ં.ુ 
 

�.�.	  ���� 9� ��# 0)��%2#    
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એ.  જો તમે ચાl ુ / સેિવyગ ખાતાની તમાર; પસદંગીથી સEંtુટ ન હો તો, તમે ખાE ં ુ

ખોqયાના  14 �દવસની ®દર અમારા {ારા ઓફર કરાયેલ કોઈપણ અ�ય ખાતા / 

ઉHપાદનોમા ં ફ	રબદલી કરવા માટ	 અમારો સપંક$ કર; શકો છો. વૈકxqપક ર;તે, તમે 

ઉપાnoત કર	લ 4યાજ સ�હત ખાE ં ુ  બધં કરવા માટ	 કહ; શકો છો. આવા ક	સોમા ં

કોઈ દંડનીય ચાજ]સ લા  ુકરવામા ંઆવશે નહi. 

બી.  જો તમે તમા� ચાl ુ /બચત ખાE ં ુ બધં કરવા માગંતા હો તો અમે તમાર; 

[ચૂનાઓ �ાsત કરવાના ¶ણ કાય$કાર; �દવસની ®દર તે Iજુબ કર;<ં,ુ જોક	 તે 

માટ	 તમાર	 તમામ જ�ર; ઔપચા�રકતાઓ >ણૂ$ કરવી પડશે  અને તમામ જ�ર; 

દ#તાવેજો આપવાના રહ	શે. 

સી.  જો તમે તમા@ુ સ�uય અને કાય$રત  ખાE ં ુ  અમાર; બકની બી� શાખામા ં

#થાનાતં�રત કરવા માગંો છો, તો અમે તે કર;<ં.ુ અમે તમાર; અર� �ાsત થયા 

પછ;, સરનામાના  તા| >રુાવા પર આ�હ રાJયા વગર અને તમા� હાલQ ં ુ

સરનાI ં ુઆsયા ®ગનેા #વય-ંઘોષણાપ¶ના આધાર	  3 (¶ણ) કામકાજના �દવસની 

®દર �ા�સફર; શાખામા ં ખાE ં ુ #થાનાતં�રત કર;<ં.ુ આ સરનામાના દ#તાવે� 

>રુાવા તમાર	 છ મ�હનાની ®દર રBૂ કરવા પડશે. ખાE ં ુકાય$રત થઈ |ય તે પછ; 

તરત જ અમે તમને |ણ કર;<ં.ુ તમાર; હાલની #થાયી [ચૂનાઓ / ડાયર	6ટ 

ડ	Pબટ પરની મા�હતી, જો કોઈ હોય તો તે �ા�સફર; શાખાને  આપવામા ંઆવશે. 
 

 

�.�.d ��  / ��Q� 9� �! 

 

ºયાર	 તમે થાપણ ખાE ુ ખોલાવશો Hયાર	 અમે: 

એ.  આપેલ સમયગાળામા ં કર; શકાતી િવના Iqૂય  લેવડદ	વડ, રોકડ / એટ;એમ  

ઉપાડની સJંયા, વગેર	 િવષે |ણ કર;<ં.ુ    

બી.  જો આવી સJંયા મયા$દાથી ઉપર થાય તો કોઈ �કારના ચાo, જો કોઈ હોય તો, 

તમને જણાવી<ં.ુ અમાર; ટ	�રફ [Pૂચમા ંચાoની િવગતો સમાિવtટ થશે. 

સી.  તમાર; બચત થાપણો પર ક	ટલો 4યાજદર �કુવવામા ંઆવે છે, તે ક	વી ર;તે 

ગણવામા ંઆવે છે, અને તેની �કુવણીની સામયી6તા <ં ુછે તે તમને જણાવી<ં.ુ 
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�.�.d.� 2���� /    �યૂ�યૂ�યૂ�યૂનનનનતતતતમમમમ �+2+�1 

 

એ.  અમાર; શાખામા ંબચત ખાતામા ંક	ટલી લ0તુમ જમા રકમ |ળવવી જ�ર; છે તે  

�દિશOત કર;<ં.ુ 

બી.  બચત બૅ�ક ખાE ં ુઅને ચાl ુખાE ં ુઅથવા અ�ય કોઈ �કારના ંથાપણ ખાતા ં-વા  

થાપણ ઉHપાદનો િવષે અમે તમને આ |ણ કર;<ં:ુ 

i. આવા ખાતાઓની કામગીર;ને સચંાPલત કરતા િનયમો અને શરતોના 

ભાગ�પે ક	ટલી લ0તુમ િસલક |ળવવી જોઇએ. 

ii. તમારા {ારા ખાતામા ંલ0mુમ બેલે�સ |ળવવામા ંિનtફળતાના �ક#સામા ં

ક	ટલો ચાo વ[લૂવામા ંઆવશે. ચાજ]સની િવગતો ટ	�રફ [Pૂચમા ં શામેલ 

થશે. 

iii. 30 �દવસ અગાઉ  લ0mુમ િસલક |ળવી રાખવા માટ	ના કોઈપણ 

ફ	રફાર આ નો�ટસ ગાળા દરિમયાન, અમે [Pૂચત કર	લ આવા ઉ�ચ લ0mુમ 

િસલકની |ળવણી ન કરવા બદલ કોઈ ચાo વ[લૂ<ં ુ નહi. વ�મુા,ં 

બીએસબીડ; એકાઉ�ટ પર 5#વચ કરવાનો િવકqપ હશે, -ના માટ	 અમે કોઈ 

ચાo વ[લૂ કરતા પહ	લા ંતમને [Pૂચત કર;<ં.ુ 
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iv.  અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 મા¶ બચત ખાતામા ં લ0mુમ બેલે�સ ન 

|ળવવાના ચાo લગાવવાને લીધે  નકારાHમક બેલે�સ ન�હ થાય. જો 

ખાતાને બધં અથવા >નુજ]િવત કરવામા ંઆવે, તો અમે લ0mુમ િસલકની 

|ળવણી નહi કરવાને લીધે ન�હ �કૂવેલ <qુકની �કૂવણી નહi માગંીએ. 

v. તમાર	 |ળવવા પડતા લ0mુમ િસલકની Pબન-|ળવણી માટ	ના ચાજ]સ     

અવલોકન કર	લ ઘટાડાના �માણસર રહ	શે. 
 

�.�.d.	 ��Fr1 

 

અમારા ટ	�રફ શેડ\લુમા ં ચેક p6ુસ |ર; કરવી, વધારાના / ખાતાના Åુxsલક	ટ #ટ	ટમે�ટ, 

Åુxsલક	ટ પાસpકુ, �કૂવણી થયેલ ચેકની નકલો, ફોPલયો ચાnoસ, ડ	Pબટ કાડ$, એટ;એમ કાડ$, 

સહ;ની ચકાસણી, ચેક પરત, ખાતાના આદ	શ (mandate) ક	 તેના �કારમા ં ફ	રફાર, બચત 

/ચાl ુ ખાE ં ુ બધં કરv ં,ુ પોતાની /અ�ય શાખામાથંી રોકડ ઉપાડ/જમા, બે�કના 

પોતાના/ંઅ�ય બે�કના એટ;એમ / માઇuો એટ;એમ, વગેર	 પર રોકડ/Pબન-રોકડ 4યવહારો 

શામેલ કરવામા ંઆવશે. ×ટછાટ અથવા રાહતના Iળૂ મા�યતા સમય દર»યાન આપેલી 

×ટછાટ / રાહત  પાછ; ખચવામા ંઆવશે નહi. 

�.�.d.d ��1��� / &��+%�/ * 

એ . તમારા ખાતાQ ં ુસચંાલન કરવામા ંઅને તેનામા ંએ��;ઝ તપાસવામા ંતમને મદદ 

કરવા માટ	, જો  તમે પાસpકુ ની પસદંગી ન�હ કર; હોય તો અમે તમને માિસક 

#ટ	ટમે�ટ / ઈ-મેલ #ટ	ટમે�ટ (તમને #વીકાય$ હશે તો) આપી<ં.ુ ડ;�ટલ ચેનલો 

મારફતે પણ આ ઉપલ§ધ હશે. 

બી.  તમે અમને  તમારા ખાતાના  �કાર માટ	  સામા�ય ર;તે ઉપલ§ધ હોય તેના 

કરતા ંકરતા ંવ� ુવખત એકાઉ�ટ #ટ	ટમે�ટ >@ુંૂ પાડવા માટ	 કહ; શકો છો,  -નો 

ચાo થશે. આ ચાo અમારા ટ	�રફ [Pૂચમા ંદશા$વાશે. 

સી.  અમે ચેક pકૂ, પાસpકુ અને ખાતાના િનવેદનોમા ં અમારા MICR કોડ અને IFS 

કોડને દશા$વી<ં.ુ 
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ડ;.  અમે પાસpકુ અને ખાતાના િનવેદનોમા ંશાખાનો સપંક$ નબંર/ બે�કનો ક#ટમર 

ક	ર નબંર ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ 

ઈ.  અમે નાણાકં;ય વષ$મા ં એકવાર "લોન એકાઉ�ટQં ુ #ટ	ટમે�ટ " િનઃ<qુક �દાન 

કર;<ં.ુ આ  િનવેદન ઑનલાઈન એ6સેસની [િુવધા અથવા ઈ-મેલ {ારા અને આ 

ચેનqસની ગેરહાજર;મા ંપો#ટ {ારા ઉપલ§ધ કરાવવામા ંઆવશે. જો તમને લોનના 

#ટ	ટમે�ટની  Åુxsલક	ટ કોપી અથવા તેની વ� ુનકલોની જ�ર હોય, તો તેનો ચાo 

�કૂવવાપા¶ રહ	શે, - અમાર; વેબસાઇટ પરના  ટ	�રફ શેડ\લૂમા ં અને  લોન 

સબંિંધત દ#તાવેજોમા ં|હ	ર કરવામા ંઆવશે. 

*  પેમે�ટ બકો અને #મોલ ફાઇના�સ બકો માટ	, પાસpકુ/ખાતાના િનવેદનને  

લગતા ધોરણો તેમને લા  ુપડતી  ઓપર	ટiગ માગ$દિશOકાઓ Iજુબ રહ	શે. 

�કુવણી બકો અને #મોલ ફાઇના�સ બકોને પાસpકુને બદલે  પેપર ફોમ$ / 

ઇલે6�ોિનક #વ�પે ખાતાQ ં ુિનવેદન >@ુંૂ પાડવાની મBૂંર; છે. 
 

�.�.d.e <��� 9� �3�3� 6��r��� �+ � 5�� �&�(  1+��!��3 (value added services) 

����/. 

 

જો તમા@ું ખાE ં ુઉKવ]કરણ(upgradation) અથવા Iqૂય વિધOત સેવાઓની શરતો >ણૂ$ કરશે, 

તો અમે ફ6ત તમાર; લેPખત સમંિત �ાsત થયા પછ; અથવા અ�ય કોઈ પણ �કાર {ારા 

અથવા ºયા ં તમાર; સમંિત અિધRૃત ઇલે6�ોિનક માKયમથી મેળવાય છે Hયા ં જ�ર; 

મા�યતા(validation) પછ; અમે તે કર;<ં.ુ 
 

�.�.d.f �G�/�RM 9� �!�3� G�6�{+�Gp. ���3� 

 

જો તમા@ું એકાઉ�ટ ઉ�ચ �ોડ6ટ સ#ંકરણ (version) માથંી નીચી �ોડ6ટ સ#ંકરણ પર 

ડાઉન�ેડ થઈ |ય તો અમે તમને |ણ કર;<ં.ુ ¶ીસ �દવસની  નો�ટસ આsયા પછ; અમે 

ખાE ં ુડાઉન�ેડ કર;<ં.ુ 
 

�.�.e 1.#� ���� 9� �! 
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એ. તમાર; િવનતંી Iજુબ તમે કઈ ર;તે સગીર માટ	 ખાE ં ુખોલાવી શકો અને તેનો ઉપયોગ 

કર; શકો તે અમે જણાવી<ં.ુ  

બી. - તાર;ખે સગીર >Jુત વયના બને તેની અમે |ણ કર;<ં.ુ 
 

 

 

 

 

�.�.f 4���-  / &�w>�� 9� �3 

 

અમે: 

એ.  ºયાર	 તમે તમા@ું ખાE ં ુખોલાવો Hયાર	 જણાવી<ં ુક	 કયા સજંોગોમા ંતમા� ખાE ં ુ

4���- / &�w>�� તર;ક	 વગ]Rૃત કરવામા ં આવશે. તમારા ખાતાને 4���- / 

&�w>�� તર;ક	 વગ]Rૃત કરવામા ં આવે Hયાર	 અને જો તેમ થાય તો તેના 

પ�રણામો િવષે, ઓછામા ંઓછા ¶ણ મ�હના પહ	લા ંઅમારા ર	કોડ$ પરના છેqલા 

સરનામા પર અને / અથવા ઈ-મેલ પર અમે તમને જણાવી<ં.ુ  

બી.  અમે એસએમએસ / ઈ-મેલ મોકલીને  તમા�  ખાE ં ુ [rુsુત/ િન�tuય તર;ક	 

વગ]Rૃત થઇ રØં ુછે તેની |ણ કરવાનો પણ �યHન કર;<ં.ુ  

સી.  ખાતાને [rુsુત/ િન�tuય તર;ક	 વગ]Rૃત કરવામા ં આવે તે પહ	લા ં સં̈ 6ુત 

ધારકને પણ |ણ કર;<ં.ુ 

ડ;.  જો તમે ખાતાને સ�uય કરવા માગંતા હો તો તેના માટ	 કઈ ��uયા કરવી પડ	 

તે જણાવી<ં.ુ  

ઈ.  મા¶ ખાE ં ુ[rુsુત/ િન�tuય હોય તેના માટ	 કોઈ ચાo વ[લૂ કર;<ં ુનહi. 

એફ.  [rુsુત/ િન�tuય ખાતાને સ�uય કરવા માટ	 કોઈ ચાo લઈ<ં ુન�હ.  

�.  તમાર; િવનતંીથી એસએમએસ / ઈ-મેલ અથવા પ¶ સ�હતની િવિવધ ચેનલો 

મારફતે િન�tuય ખાતાના સ�uય થવા ®ગ ેઅમે |ણ કર;<ં.ુ 
 

�.�.u  ���3 � 9��3� �3� ���3� 
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સામા�ય સજંોગોમા,ં અમે ઓછામા ંઓછા 30 �દવસની નો�ટસ આsયા પછ; તમા� ખાE ં ુબધં 

કર;<ં ુઅને આમ બધં કરવાના કારણો પણ દશા$વી<ં.ુ આવા �ક#સાઓમા,ં અગાઉથી આપેલ 

ચેક માટ	 તમાર	 વૈકxqપક 4યવ#થા કરવી પડશે અને આવા ખાતાના કોઈ  નવા ચે6સ  

આપવાથી ¼ુર રહ	v ં ુપડશે.. 
 

�.	 �B2���p. �� / �4 52�  1+��! 

 

એ.  કલે6શન માટ	ના ચેક ભરવા માટ	 અમે તમને ¢ોપ બો6સ [િુવધા �દાન કર;<ં.ુ 

¢ોપ બૉ6સમા ંનાખેંલા ચેક યોLય ર;તે અને યોLય સમયે જમા થાય તે [િુનિ¬ત 

કરવા માટ	 અમે જ�ર; સાવચેતી લઈ<ં.ુ જો ક	, જો તમે ઇ�છતા હો તો ¢ોપ 

બો6સમા ંજમા કરાવવાને બદલે કાઉ�ટર પર ચેક મÊયાની રશીદ સામે તે જમા 

કરાવી શકો છો. 

બી.  અમે તમને સાધન જમા કરા4યા પછ; �ાર	 નાણા ંઉપાડ; શકો, એજ �દવસના  

x6લય�રyગ માટ	  સાધન જમા કરાવવાનો કટ-ઓફ સમય, અને અમાર; ચેક 

કલે6શન પોPલસી Iજુબ તમે િવલPંબત કલે6શન  પર 4યાજ મેળવવા માટ	 

�ાર	 હકદાર થશો વગેર	 -વી મા�હતી સ�હત #થાિનક અને આઉટ #ટ	શન 

સાધનો માટ	ના ંx6લય�રyગ ચu િવશે |ણ કર;<ં.ુ  

સી.  સાધનના કલેકશનના િવલબં માટ	 અમાર; ચેક કલે6શન / વળતર નીિત 

Iજુબ તમાર;  માગંણીની રાહ જોયા વગર,  અમે તમને વળતર �કૂવી<ં.ુ 

ડ;.  ºયાર	 તમારા {ારા જમા કરાવેલ ચેક #વીકાયા$ વગર પરત ફરશે Hયાર	 અમે 

તમને એસએમએસ/ઈ-મેલ {ારા તાHકાPલક |ણ કર;<ં.ુ 

ઈ.  અમે #વીકાયા$ વગર/નાણા ં�કૂ4યા વગરના ચેકને ર;ટન$ની તાર;ખ દશા$વતા 

યોLય ર;તે સહ; થયેલ મેમો  તથા ર;ટન$/અ#વીRૃતીના કારણો સ�હત 24 

કલાકની ®દર પાછા મોકલી<ં.ુ 

એફ.  જો બહારગામના ચેક માટ	 તાHકાPલક રકમ જમા કરવાની ઓફર થશે તો અમે 

સતંોષ>વૂ$ક ચાલતા ખાતામા ંતમારા {ારા રBૂ કર	લ સાધન ક	ટલી મયા$દા [ધુી 
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જમા થઇ શક	 તે સ�હત લા  ુ પડતા િનયમો અને શરતો સબંિંધત મા�હતી 

�દાન કર;<ં.ુ  

�.  અમે અમાર; ચેક કલે6શન પોPલસી Iજુબ અમે આગળ વધી<ં ુ અને તમારા 

{ારા મોકલેલ ચેક / ઇ�#Ùમે�ટ હ	રફ	રમા ંખોવાઇ જશે તો અમે તમને  Åુxsલક	ટ 

ચેક / ઇ�#Ùમે�ટ મેળવવા માટ	 બધી સહાય >રૂ; પાડ;<ં ુ અને અમાર; ચેક 

કલે6શન / વળતર નીિત Iજુબ તમને વળતર આપી<ં.ુ 

એચ.  જયાર	 તમે તમા@ું ખાE ં ુ ખોલો છો અને ºયાર	 પણ તમે માગંશો Hયાર	 અમે 

ઉપરની મા�હતી આપી<ં.ુ જો અમાર; ચેક કલે6શન નીિતમા ં કોઈ ફ	રફાર થશે 

તો અમાર; વેબસાઇટ પર �દિશOત કર;<ં ુ અને અમાર; તમામ શાખાઓ પર 

ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ 
 

�.d �/�G  @��"��/ 

 

એ.  અમે કોર બે��કંગ હ	ઠળ અમાર; કોઈપણ  શાખાઓમા ંખાસ કોઈ પણ �કારના 

�િતબધંો અથવા આવા 4યવહારો પર લા  ુ પડતા ચાજ]સ ને આધીન, જો 

કોઈ હોય તો, રોકડ #વીકાર;<ં ુઅને આપી<ં.ુ   

બી.  અમે અમાર; તમામ શાખાઓમા ં�િત�દન િનયત મયા$દા [ધુી ગદં;/ ફાટ	લી 

નÆધો અને/અથવા નાના િસ¤ાના બદલામા ં સાર;  ણુવmાવાળા, #વ�છ બૅ�ક 

નો¡સ / િસ¤ા િવિનમય કર;<ં.ુ અમે બે�કમા ંઆવનારા દર	ક �ાહકને પણ 

િનયત મયા$દાની ®દર આ સવલત િવ#તાર;<ં.ુ 

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

�.e G���)BM G)��M �+ ;<��# 4 5��/ 

 

અમે: 

એ.  ખાE ં ુ ખોલાવતી વખતે અમે તમને ડાયર	6ટ ડ	Pબટ અને #થાયી [ચૂનો ક	વી 

ર;તે કાય$ કર	 છે અને ક	વી ર;તે તેમને નÆધાય/ર� થાય અને તેને સબંિંધત 
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ચાજ]સ ®ગ ેમા�હતી આપી<ં.ુ  અમાર; ટ	�રફ [Pૂચ Iજુબ ચાo વ[લૂ કરવામા ં

આવશે. 

બી.  ડાયર	6ટ ડ	Pબટ [�+'�2 S2+B�/&�� �B2���p. 1&�(1 (એનઇસીએસ) 

હ	ઠળ/�+'�2 !M/�+M)G B2#���p. "�61 (એનએસીએચ)] અને અ�ય 

#થાયી [ચૂનો માટ	 તમારા {ારા આપવામા ંઆવેલા આદ	શો પર અમે કાય$ 

કર;<ં.ુ આદ	શનો અમલ કરવામા ંથતા િવલબં અથવા િનtફળતાના �ક#સામા ં

થતા નાણાકં;ય Qકુશાન અથવા વધારાના ખચ$ના પ�રણામે, અમે બે�કની 

વળતર નીિત Iજુબ તમને વળતર આપી<ં.ુ જો તમારા ખાતામા ંઅપયા$sત 

બેલે�સને કારણે [ચુનાનો અમલ ના થાય તો અમે અમાર; ટ	�રફ [Pૂચ Iજુબ 

ચાo વ[લૂ કર;<ં.ુ 

સી.  -vં ુએ ન¤; થાય ક	 તમારા ખાતામાથંી કોઈ પણ રકમ અનિધRૃત ર;તે/ખોટ; 

ર;તે ઉધાર કરવામા ંઆવી છે, અમે તે 4યાજ સાથે  જમા કર;<ં ુઅને અમાર; 

વળતર નીિત Iજુબ તમને વળતર �કૂવી<ં.ુ  
 

 

�.f �+�+�M �/����# (;M/� �+�+�M) 4�&��� 

અમે : 

એ.  તમારા {ારા |ર; કરાયેલા ચેકના સદંભ$મા ંતમાર; પાસેથી #ટોપ પેમે�ટની 

[ચૂનાઓ �ાÇ  કર;<ં(ુ#વીકાર;<ં)ુ. તમાર; [ચૂનાઓ મળતા જ અમે #વીRૃિત 

આપી<ં ુઅને જો આ ચેકQ ં ુઅમારાથી પહ	લા પેમે�ટ ન�હ થ¨ં ુહોય તો અમે 

તરત જ પગલા ંલઈ<ં.ુ  

બી.  અમાર; ટ	�રફ [Pૂચમા ંજણા4યા �માણે જો કોઈ હોય તો, ચાo વ[લૂ કર;<ં.ુ 

સી.  જો અમને #ટોપ પેમે�ટની [ચુના મÊયા પછ; કોઈ ચેકQ ં ુ પેમે�ટ થશે તો 

અમાર; વળતરની �કુવણીની નીિત Iજુબ તમને તેની �િત>તુ] અને  

ભરપાઇ કર; આપી<ં.ુ. 
 

�.u  ���� ���� ��� ����+2 �+� / G)��M 4 5���! 

અમે:  
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એ.   તમારા ખાતામાથંી આપવામા ં આવેલ અસલ ચે6સ /ડ	Pબટ [ચૂનાઓ 

અથવા ચેક �ંક	શન િસ#ટમ (સીટ;એસ) હ	ઠળ �#Eતુ કરનાર બૅ�કમાથંી 

મળેલા ંચેકની કોપી ક	 ઈમેજો કાયદાની જ��રયાત Iજુબના સમયગાળા માટ	 

રાખી<ં.ુ 

બી.  જો અમાર; પાસે ર	કડ$ હશે તો ચેક/ચેકની ઇમેજ/ડ	બીટ [ચુના અથવા તેની 

નકલ >રુાવા તર;ક	 આપી<ં.ુ જો તમારા ખાતામાથંી �કૂવાયેલ ચેક / ડ	Pબટ 

[ચૂનાઓ ®ગ ેકોઈ િવવાદ થાય  અને આવા ચેક, વગેર	 માટ	 ચેક / ડ	Pબટ 

[ચૂનાની તાર;ખથી એક વષ$ની Iદુતની ®દર  િવનતંી કરવામા ંઆવે તો 

કોઈ ચાo વ[લૂ કરવામા ંઆવશે નહi. આ સમયગાળા પછ;થી �ાsત થયેલ 

િવનતંીઓના સદંભ$મા,ં ટ	�રફ [Pૂચ Iજુબ ચાo વ[લૂ કરવામા ંઆવશે. 

સી.  �કૂવણી ના થયેલા ચેક અને Iદુત બહારના [stale] ચેક માટ	 ક	વી ર;તે 

4યવહાર કર;એ છ;એ તે માટ	 તમને જણાવી<ં.ુ અમાર; ટ	�રફ [Pૂચમા ંચાo 

વ[લૂ કરવાની િવગતો શામેલ કરવામા ંઆવશે. 
 

�.} ��% # <���/ 

 

એ.  ºયાર	 તમે અમાર	 Hયા ંIદુતી થાપણો Iકુશો, Hયાર	 પાકતી Iદુત પર 

તમાર; થાપણોના િનકાલ માટ	 તમાર; [ચૂના  અમે તમાર; પાસેથી 

એકાઉ�ટ ઓપિનyગ ફોમ$મા ંમેળવી<ં.ુ 

બી.  જો પાકતી તાર;ખે થાપણના િનકાલ માટ	ની કોઈ [ચુના ન�હ  હોય  તો 

અમે તમને પ¶ / ઈ-મેલ / એસએમએસ {ારા તેની પાકવાની સભંિવત 

તાર;ખ િવશે અગાઉથી |ણ કર;<ં.ુ 

સી.  તેમ છતા ંપણ જો  તમારા તરફથી અમને કોઈ [ચૂના ન�હ મળે, તો 

અમે ટ	= બચત થાપણો, વગેર	 િસવાયની થાપણ  પહ	લાના જ 

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

ડ;.  અમે તમને પાકતી Iદુત પહ	લા ં તમાર	 Iદુતી થાપણોના નાણા ં

મેળવવાની ��uયાની |ણ કર;<ં.ુ આ મા�હતી એકાઉ�ટ ઓપિનyગ ફોમ$ 
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/ એમઆઈટ;સી / એફડ;આરના પાછલા ભાગમા ં પણ ઉપલ§ધ 

કરાવી<ં.ુ 

ઈ.  અમે તમને લા  ુપડતા 4યાજ દરો  અને પાકતી Iદુત પહ	લા Iદુતી 

થાપણોના નાણા ં ઉપાડવા ઉપર લાગતા ચાoની |ણ કર;<ં.ુ 
 

એફ.  અમે Iદુતી થાપણની પાકતી Iદુત પહ	લા તમે આપેલ [ચૂના '�થમ 

અથવા ઉmર�વી (હયાત) /ગમે તે એક અથવા હયાત' આદ	શ અQસુાર 

ઉપાડવાની મBુંર; આપી<ં.ુ જોક	 આ હ	E ુ માટ	ની ખાસ [ચૂના બધા 

થાપણદારો પાસેથી અમને આપવામા ં આવેલી હોવી જોઈએ. અમે 

એકાઉ�ટ ઓપિનyગ ફોમ$મા ંઆવા આદ	શ માટ	 �દાન કર;<ં.ુ 

�.  થાપણ #વીકારતી વખતે જો તમે પાકતી Iદુત પછ; થાપણ ર;�¨ ુકરો 

તો તેના િનયમો શરતો, અને લા  ુપડતા  4યાજ ®ગ ેઅમે તમને |ણ 

કર;<ં.ુ આ મા�હતી એકાઉ�ટ ઓપિનyગ ફોમ$ / એમઆઇટ;સી / 

એફડ;આરના પાછળના ભાગમા ંપણ ઉપલ§ધ કરાશે. 

એચ.  અમે તમને તમાર; �ડપોPઝટ પર ઉપાnoત 4યાજની આવક પર લા  ુ

પડતા આવકવેરા અિધિનયમોની જોગવાઈઓ, અિધિનયમ હ	ઠળ અમાર; 

જવાબદાર;ઓ અને Úોત પર કરવેરા કપાત માથંી  I5ુ6ત મેળવવા માટ	 

ઉપલ§ધ જોગવાઈઓ તમને જણાવી<ં.ુ 

આઈ.  જો તમે તમાર; 4યાજની આવક પર કર �કૂવવા માટ	 જવાબદાર ન હો 

તો અર�ના સમયે અમે લા  ુ પડતા  ફોમ$ 15 � અથવા 15 એચ 

તમાર; પાસેથી #વીકાર;<ં.ુ જો તમે તમાર; 4યાજની આવક પર કર 

�કૂવવા માટ	 જવાબદાર ન હો તો, નાણાકં;ય વષ$ની શ�આતમા ં તમે 

અમને આવµયક ફોમ$ સબિમટ કર; શકો છો. અમે આવા ફો»સ$ મÊયાની 

રસીદ આપી<ં.ુ 

-.  જો તમાર; થાપણ પર �કૂવેલ/ઉપાnoત 4યાજમાથંી અમે ટ	= કાપી<ં ુ

તો  િનયત સમયગાળામા ંજ�ર; �માણપ¶ |ર; કર;<ં.ુ  
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અમે Iદુતી થાપણો સામે ઉપલ§ધ લોન / ઓવર¢ાફટની [િુવધા સમ|વી<ં.ુ 
 

�.� � �  9� �����/�� 13%|N��3 %���!�# � ��M 

એ.  અમાર; શાખા અને અમાર; વેબસાઇટ પર થાપણ નીિતના એક ભાગ 

તર;ક	 Iતૃ થાપણદારોના  દાવાની પતાવટ માટ	ની ઓપર	શનલ ��uયા 

ઉપલ§ધ છે. 

બી.  Iતૃ 4ય56તઓના ખાતાના દાવાઓની પતાવટ માટ	 - અમાર; પાસે 

ફોમ$ માટ	 આવશે તેમને અમે તે �દાન કર;<ં.ુ અમે અમાર; વેબસાઇટ 

પર  પણ દાવાના  ફોમ$ Iકુ;<ં.ુ 
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એ.  Iતૃ �ડપોPઝટરના થાપણ ખાતાના �ક#સામા,ં ºયા ં થાપણદારોએ  

નોિમનેશન [િુવધાનો ઉપયોગ કય½ છે, મા�ય નોિમનેશન ક¨Û ુછે અથવા 

ºયા ં ખાE ં ુ ઉmર�વી કલમ (‘ખોલાવનાર ક	 ઉmર�વી’, ‘કોઈ પણ ક	 

ઉmર�વી’, ‘પહ	લો ક	 ઉmર�વી’, અથવા ‘પછ;નો ક	 ઉmર�વી’), Iતૃ 

થાપણ ખાતાધાર6ના  ખાતામા ંરહ	લી રકમ ઉmર�વી(ઓ)/ નોિમનીને 

�કુવવામા ંઆવશે, જો : 
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i.  ઉmર�વી (ઓ)/નોિમનીની ઓળખ  અને ખાતાધારકના ં IHૃ¨નુી 

કાયદ	સરતાને યોLય દ#તાવે� >રુાવા {ારા, #થાિપત કરવામા ંઆવે 

છે. 

II.  જો બકને Iતૃ 4ય56તના ખાતામાથંી �કુવણી કરતા અટકાવવા 

સ=મ અદાલત {ારા કોઈ આદ	શ ન હોય. 

આવા �ક#સાઓમા,ં Iતૃ થાપણદારના ખાતાના નાણા ં

ઉmર�વી(ઓ)/નોિમની 4ય56તને વારસાઈ �માણપ¶, વહ;વટ;પ¶ 

અથવા �ોબેટ વગેર	 રBૂ કરવા પર ભાર I�ૂા વગર અથવા 

ઉmર�વી(ઓ)/નોિમની 4ય56ત પાસેથી =િત>િૂતOQ ં ુ કોઈ બો�ડ 

અથવા |મીન માLંયા વગર Iતૃ એકાઉ�ટ ધારકના ખાતામા ંગમે 

તેટલી જમા રકમ હશે તેને Kયાનમા ંલીધા વગર �કુવણી કરાશે. 

બી.  ઉmર�વી(ઓ)/નોિમની 4ય56ત બક પાસેથી Iતૃ �ડપોPઝટરના કાQનૂી 

વારસદારના �#ટ; તર;ક	 �કુવણી �ાsત થશે, એટલે ક	, આવી �કુવણી, 

એવા કોઈ અિધકાર અથવા દાવા પર અસર કરશે નહi - કોઈ પણ 

4ય56તને ઉmર�વી(ઓ)/નોિમની ક	 -ને �કુવણી કરવામા ં આવે છે 

તેની સામે હોય, 

સી.  ઉપરો6ત શરતો >રૂ; થતી હશે તો ઉmર�વી(ઓ)/નોિમની ને �કુવણી 

કયા$ પછ; બૅ�કની જવાબદાર;  સ>ંણૂ$પણે >રૂ; થાય છે. 

ડ;.  Iદુતી થાપણવાળા �ક#સામા ં ‘ખોલાવનાર ક	 ઉmર�વી’ અથવા ‘�થમ 

ક	 ઉmર�વી’ નો આદ	શ હોય  અને થાપણદારોમાથી કોઇપણ એકQં ુ

IHૃ¨ ુ થાય તો હયાત સં̈ 6ુત ખાતેદારો {ારા Iદુત પહ	લા થાપણના 

નાણા ં ઉપાડ; શકશે, જો આ અસર ®ગેનો બધા થાપણદારોનો કોઈ 

આદ	શ હોય.  Iદુત પહ	લાના  આ ઉપાડ કોઈ પણ પેનqટ; વગર, 

અમાર; પાસે થાપણ -ટલા સમય માટ	 રહ; છે તે સમય માટ	 થાપણની 

તાર;ખ ના ં�દવસે લા  ુપડતા દર પર કરવામા ંઆવશે.         
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ઈ.  એ નÆધવામા ં આવે છે ક	 સં̈ 6ુત થાપણખાતાના �ક#સામા,ં નોમીનીનો 

અિધકાર તમામ થાપણદારોની IHૃ¨નુી કમનસીબ ઘટના પછ; જ ઊભો 

થાય છે. 

એફ.  નોિમનેશનના રnજ#�	શનના સમયે, પાસpકુ/ એકાઉ�ટ  

#ટ	ટમે�ટ/એફડ;આરમા ં નોિમનીQ ં ુ  નામ દશા$વv ં ુ ક	 ન�હ તેનો તમાર; 

પાસે િવકqપ હશે. 
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જો Iતૃ થાપણદાર {ારા કોઈ પણ નોિમનેશન કરવામા ં આ4¨ં ુ ન હોય તો  અથવા 

"ખોલાવનાર ક	 ઉmર�વી " (-મ ક	 એક ક	 સં̈ 6ુત ર;તે ખોલાવેલા ખાતા) ના  �કાર  કરતા ં

અ�ય કોઈ ર;તે ખોલેલ ખાતા માટ	 થાપણદારના કાQનૂી વારસદારોને �કુવણી કરવા માટ	 

સામા�ય 4ય56તને અ[િુવધા અને અQPુચત હાડમાર; ટાળવા માટ	ની અગHયની જ��રયાતને 

Kયાનમા ં રાખીને અમે એક સરળ પ�િત અપનાવી<ં.ુ અમાર; જોખમ સચંાલન નીિત (�ર#ક 

મેનેજમે�ટ પોPલસી)ની [સુગંતતા Iજુબ, અમે �¨નૂતમ Þેશોqડ(threshold) Pલિમટ (- તમે 

કહ	શો તો અમાર; શાખા પર કહ	વામા ંઆવશે) ન¤; કર;<ં.ુ - મયા$દા [ધુી Iતૃ ખાતેદાર 

(ઓ) ®ગનેા દાવાઓ =િત>િૂતO પ¶ િસવાયના કોઈપણ દ#તાવેજો  રBૂ કરવા માટ	  ભાર 

I�ૂા વગર િનકાલ કરવામા ંઆવશે.   
 

�.�.d %���!�# � ��M ��M)�# 1�� ���N%� 
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અમે Iતૃ �ડપોPઝટસ$ના દાવાઓની પતાવટ કર;<ં ુ અને દાવા મÊયાની તાર;ખના  15 

�દવસથી વ� ુ ન�હ તેટલા સમયગાળામા ં બે�કને સતંોષ થાય એ Iજુબ દાવેદારોના 

ઓળખપ¶ અને થાપણદારના IHૃ¨નુા �માણપ¶ રBૂ કયા$ પછ;  ઉmર�વી /નોિમનીને 

�કૂવણી કર;<ં.ુ  
 

�.�.e ��% # <����� 9� ��# ��%  �")2� 1���-  

 

Iદુતી થાપણના �ક#સામા,ં અમે એકાઉ�ટ ઓપિનyગ ફોમ$મા ં એક I�ુાનો સમાવેશ કર;<ં ુ ક	   

થાપણદારના IHૃ¨નુા �ક#સામા,ં Iદુતી થાપણ Iદુત પહ	લા સમાsત કર; શકાશે. આવા 

�ીમે�યોર ઉપાડ કઈ શરતોને આધીન છે તે પણ ખાE ં ુ ખોલાવવાના ફોમ$મા ં દશા$વવામા ં

આવશે. આવા �ીમે�યોર ઉપાડ પર કોઈ દંડ લા  ુપડશે નહi 
 

�.�.f � �  <���%���� 9� ���3 F�� < �3 ����3�# ���F   

 

Iતૃ ખાતેદારના નામમા ંજમા થતા નાણાનંી માવજત ®ગ ે થાપણ ખાતાના ઉmર�વી (ઓ) 

/ નોિમનીને કોઈ તકલીફ ના પડ	 તે માટ	 અમે ઉmર�વી (ઓ) / નોિમની પાસેથી ઉPચત 

કરાર / અિધકારપ¶  મેળવી<ં.ુ આ સદંભ$મા,ં અમે નીચે આપેલા બે િવકqપોમાથંી એકને 

અપનાવવાQ ં ુિવચાર;<ં:ુ 

i.  અમે ઉmર�વી (ઓ) / નોિમની {ારા અિધRૃત થઈ Iતૃક ના નામે “ એ#ટ	ટ  ઓફ 

__________, Iતૃ 4ય56ત.”  ખાE ં ુખોલી શક;એ છ;એ -મા ંIતૃકના નામે થતી બધી આવક 

જમા કરવા દ	વાય છે , શરત એ ક	, કોઈ ઉપાડ ન�હ કરવા દ	વાય. 

<�� 

II.  ઉmર�વી (ઓ) / નોિમની {ારા અિધRૃત થઈ Iતૃકના નામે આવતા નાણા ં ક	 

મોકલનારને "ખાતેદાર IHૃ¨ ુ પા»યા છે" એવી ટ;sપણી સાથે પરત કર;એ છ;એ અને તે 

®ગેની |ણ  ઉmર�વી (ઓ) /નોિમની ને કર;એ છ;એ. Hયાર પછ;  ઉmર�વી (ઓ) / 

નોિમની / કાQનૂી વારસદાર (ઓ) એ નાણા ં મોકલનારનો સપંક$ કર;ને યોLય લાભાથ]ના 

નામે નેગોશીયેબલ સાધન અથવા ઇલે6�ોિનક �ા�સફર {ારા �કૂવણી કરવા માટ	 સપંક$ કર; 

શક	 છે 
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i.  અમે તમને જણાવી<ં ુક	 પે�શન જમા કરવા માટ	 ખોલેલા બચત ખાતા ંમાટ	 નામાકંન 

(નોમીનેશન) [િુવધા ઉપલ§ધ છે. 

II.  અમે તમને જણાવી<ં ુ ક	 ‘બ�કyગ કંપનીઓ (નામાકંન) િનયમો, 1985’ એ ‘એર;યસ$ 

ઓફ પે�શન (નોિમનેશન) િનયમો, 1983’ થી અલગ છે. 

iii.  અમે તમને જણાવી<ં ુક	 પે�શનના એર;યસ$ માટ	, એર;યસ$ ઓફ પે�શન (નોિમનેશન) 

િનયમો, 1983’ હ	ઠળ તમે કર	લ નોિમનેશન અમાર; પાસે તમે ધરાવતા થાપણ 

ખાતાઓ માટ	 મા�ય નથી. 

જો તમે નોિમનેશન [િુવધાનો લાભ લેવાની ઇ�છા રાખો છો તો બ�કyગ કંપનીઓ 

(નામાકંન) િનયમો, 1985’ હ	ઠળ અલગ નોિમનેશન  કરv ં ુજ�ર; છે.  

* [નÆધ: કોડની 8.8.5 ની જોગવાઈઓ પે�શનરો {ારા અમાર; સાથે રાખવામા ં આવેલ 

�ડપોPઝટ ખાતાના �ક#સામા ંલા  ુપડતી નથી] * 

 

�.8 1+V0 �G�/�RM 2g�� 

 

એ.  જો અમે સેવાની ઑફર કરતા હોઈ<ં ુતો  સેઈફ �ડપોPઝટ લૉકસ$ અને  ક;મતી ચીજો 

માટ	 સેઈફ  ડ;પોઝીટ [િુવધાની ફાળવણી માટ	 પણ તમને િનયમો અને કાય$વાહ;ની 

સ>ંણૂ$ િવગતો આપી<ં ુ અને બનેં વ�ચનેા તફાવત તથા તેમના ચાજ]સ અને આ 

[િુવધાઓની અન�ય િવશેષતાઓ સમ|વી<ં.ુ ફ;= ડ;પોઝીટ ખાતા સાથે જોડàા 

વગર અમે લોકસ$ની ફાળવણી કર;<ં.ુ જોક	 લોકરQ ં ુભાÅું [િુનિ¬ત કરવા માટ	 અમે 

ફાળવણીના સમયે ફ;= ડ;પોઝીટ લઈ<ં ુ- ૩ વષ$Q ં ુભાÅંુ  અને  સભંિવત ઘટનામા ં

લોકર ખોલવા માટ	ના ખચા$ આવર; લેશે. અમે તમારા સેઈફ �ડપોPઝટ લૉકરના 

Iદુતવીતી  ભાડા માટ	 ર	કોડ$ પરના તમારા છેqલા સરનામા ંઅને / અથવા ઈ-મેલ 

પર  �રમાઇ�ડસ$ મોકલી<ં.ુ લૉકર સમBૂતી Iજુબ ભાÅું �કૂવવાQ ં ુબાક; છે Hયા ં[ધુી 



41 

 

અમાર; પાસે લોકરની  કામગીર;  �િતબિંધત કરવાનો અિધકાર હશે. અમે કરારમા ં

આ કલમ શામેલ કર;<ં.ુ 

બી.  અમે તમને સલાહ આપી<ં ુ ક	 સેઈફ  �ડપોPઝટ લૉકર ભાડ	 રાખવાથી લીઝર અને 

લીઝીના સબંધંQ ં ુ િનમા$ણ થાય છે અને લીઝી પાસે સલામત અને [રુP=ત 

પયા$વરણમા ંસેઈફ �ડપોPઝટ લોકરના ¹; ઍ6સેસ માટ	નો અિધકાર છે. 
 

�.�
 &�%)'# �2��#  1+��! 

એ.  ºયાર	 તમે િવદ	શી ચલણ ખર;દો ક	 વેચો Hયાર	 અમે તમને તે [િુવધા, ચલણના દર 

અને આવા 4યવહારો પર લા  ુ પડતા અ�ય ચાજ]સની મા�હતી આપી<ં.ુ જો આ 

સભંવ ન�હ હોય તો અમે તમને કહ;<ં ુક	 આ ક	વી ર;તે ન¤; થાય છે.   

બી.  જો તમે િવદ	શમા ંનાણા ં�ા�સફર કરવા માગંતા હો, તો તે ક	વી ર;તે કરાય તે તમને 

જણાવી<ં ુ

અને તમને આ આપી<ં:ુ 

i. સેવાઓQં ુવણ$ન અને તેનો ઉપયોગ ક	વી ર;તે કરવો. 

ii. તમે િવદ	શમા ંમોકલેલા નાણા ંHયા ં�ાર	 મળવા જોઈએ અને િવલબંના કારણો,  

જો કોઈ હોય તો. 

a. િવિનમય દર - િવદ	શી ચલણના �પાતંરણ માટ	 લા  ુ પડ	 છે (જો 

�ા�ઝકેશનના સમયે આ શ� ન હોય તો, અમે પછ;થી તમને જણાવી<ં ુક	 દર 

<ં ુહતો). 

iii. કોઇપણ કિમશન અથવા ચાoની િવગતો, -ની તમાર	 �કૂવણી કરવી પડશે 

અને ચેતવણી ક	 - 4ય56ત નાણા ંમેળવે છે તેને સવંાદદાતા બકના ચાo પણ �કૂવવા 

પડ; શક	 છે. 

સી. અમે તમને કહ;<ં ુ ક	 તમારા {ારા િવદ	શમા ં નાણા ં મોકલવા માટ	 તમારા {ારા 

આપવામા ં આવેલી મા�હતી પયા$sત છે ક	 નહi. કોઈપણ િવસગંિત અથવા અ>ણૂ$ 

દ#તાવેજોના �ક#સામા,ં અમે તમને તાHકાPલક સલાહ આપી<ં ુઅને તે [ધુારવા / >ણૂ$ 

કરવા માટ	 તમાર; સહાય કર;<ં.ુ 
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ડ;.  જો િવદ	શથી તમારા બક ખાતામા ંનાણા ં#થાનાતં�રત થાય, તો અમે તમને મળેલ Iળૂ 

રકમ અને ચાo,  જો કોઈ હોય તો, જણાવી<ં.ુ જો �ેષક તમામ ચાo �કૂવવા માટ	 

સમંત થયા હોય, તો પણ અમે તમારા ખાતામા ં નાણા ં જમા કરાવવાના સમયે 

રકમમાથંી અમારા ચાજ]સ / વૈધાિનક કરની કપાત કર;<ં.ુ 

ઈ.  ºયાર	 તમે કહ	શો Hયાર�  અમે તમને અમારા {ારા �દાન કરવામા ંઆવતી  આવતી 

િવદ	શી િવિનમય સેવાઓ સબંિંધત િનયમનકાર; આવµયકતાઓ અથવા શરતો િવશે 

તમને માગ$દશ$ન આપી<ં.ુ 

એફ.  િનિ¬ત Iદુતની તાર;ખથી નાણા ં જમા થવામા ં િવલબંના �ક#સામા ં તમને વળતર 

મળશે; 

(i) િનયત તાર;ખથી ઉપરના સમય પરના 4યાજ ને લીધે કોઈપણ ખોટ માટ	 અને; (ii) 

બકની વળતર નીિત Iજુબ ફોર	6સ ર	ટની �િતRૂળ વધઘટ માટ	 પણ 

�.  - વૈધાિનક છે અને - િનઃ<qુક |ર; કરવાના છે તે �માણપ¶ િસવાય િનયમનકાર; 

/ વૈધાિનક [ચૂનો હ	ઠળ |ર; કરવાના બધા �માણપ¶ો ન�વી ફ; લઈને |ર; 

કરવામા ંઆવશે, આ ચાજ]સ અમાર; વેબસાઈટ પર દશા$વવામા ંઆવશે. 
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જો તમાર	 ભારત દ	શની ®દર જ નાણા ંમોકલવા હોય, તો અમે તમને |ણ કર;<ં ુક	 તે ક	વી 

ર;તે કરv ં ુઅને 

એ.  અમાર; સેવાઓની િવ#Eતૃ મા�હતી અને ક	વી ર;તે તે કરv ં.ુ 

બી.  તમાર; જ��રયાતોને અQRુળૂ  નાણા ંમોકલવા માટ	ની �ેtઠ ર;ત તમને [ચુવી<ં.ુ 

સી.  ટ	�રફ [Pૂચ Iજુબ [િુવધા માટ	 તમાર	 કિમશન સ�હત - તમામ ચાજ]સની �કૂવણી 

કરવી પડશે તેની િવગતો |હ	ર કર;<ં.ુ 

ડ;.  મોબાઇલ બે��કગં / એનઇએફટ; / આરટ;�એસ {ારા તમારા {ારા મોકલવામા ં 

આવેલ નાણાનંી હાલ <ં ુ�ગિત/ 5#થિત છે તે તમને એસએમએસ / ઈ-મેઈલ {ારા 

જણાવી<ં.ુ 
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ઈ.  એન.ઇ.એફ.ટ;. /આરટ;�એસ 4યવહારો / �ડnજટલ બૅ��કંગ સબંિંધત તમારા 

�´ો/ફ�રયાદોના  િનવારણ માટ	 અમારા �ાહક સહાય ક	�¥ોના અâતન સપંક$ની 

િવગતો અમાર;  વેબસાઇટ પર ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ 

એફ.  કોઈ પણ િવલબંના �ક#સામા ં અમાર; વળતર નીિત Iજુબ િવલબં અને કોઈપણ 

Qકુશાન/ વધારાના ખચ$ માટ	 અમે તમને વળતર �કૂવી<ં.ુ 

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

 

 

 

 

 

�.�	 &���� 

 

એ.   લો�સ અને એડવા5�સસ માટ	 અમાર; પાસે  બોડ$ {ારા મBૂંર પૉPલસી હશે.. 

બી.  િધરાણ માટ	ના અમારા િનણ$યો તમાર; નાણાકં;ય 5#થિત અને �કૂવણી કરવાની 

=મતાની સાવધાની તથા િવવેક>ણુ$ આકારણી પર આધા�રત હશે. 

સી.  િધરાણની  બાબતમા ં અમે  Pલyગ,  |િત અને ધમ$ના આધાર	 ભેદભાવ નહi 

રાખીએ. જો ક	, આ બાબતે સમાજના ચો¤સ વગ½ માટ	 રચાયેલ યોજનામા ંદાખલ 

થતા/ તેમા ંભાગ લેતા અટકાવી શકશે ન�હ. 
 

�.�	.� 2/�1 

�.�	.�.� 1����� ���" # 

અમે: 

એ.  તમે - લોન /િધરાણ  [િુવધા મેળવવાની ઈ�છા ધરાવો છો તેને સચંાPલત કરતા 

સૌથી અગHયના િનયમો અને શરતો (એમઆઇટ;સી) જણાવી<ં.ુ  

બી.  તમને અર� કરતી વખતે અને લોન / u	�ડટ કાડ$ મBૂંર;ની વાતચીત વખતે લા  ુ

પડતી ફ; અને ચાજ]સ સ�હત અમાર; લોન અને કાડ$ �ોડ6¡સની IJુય 

લા=Pણકતાઓ સમ|વી<ં.ુ  
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સી.  તમને અર� કરવા માટ	 સ=મ કરવા તમાર; ઓળખ, સરનાI ં,ુ રોજગાર વગેર	 

અને કાQનૂી અને િનયમનકાર; આવµયકતાઓQં ુ પાલન કરવા માટ	 વૈધાિનક 

સmાવાળાઓ (દાખલા તર;ક	, PAN િવગતો) {ારા િનયત કર	લ કોઈપણ અ�ય 

દ#તાવેજ ને લગતી તમાર; પાસેથી અમાર	 માટ	 જ�ર; મા�હતી / દ#તાવે�કરણ 

િવશે સલાહ આપી<ં.ુ 

ડ;.  જો અમને  જ�ર; લાગશે તો તમારા િનવાસ#થાન અને / અથવા Pબઝનેસ 

ટ	Pલફોન નબંર પર તમને સપંક$ કર;ને, અને / અથવા કોઈપણ વૈકxqપક ચેનલો 

અને / અથવા તમારા રહ	ઠાણની �બ� Iલુાકાત {ારા  અને / અથવા આ હ	E ુ

માટ	 અમારા {ારા િનમÉકૂ કર	લ એજ�સીઓ {ારા લોન / u	�ડટ કાડ$ની અર�મા ં

તમ  ઉqલેખ કર	લી  િવગતોની  ચકાસણી કર;<ં.ુ 

ઈ.  જો અમે તમને ઓવર¢ાફટ ઓફર કર;<ં,ુ અથવા તમાર; હાલની ઓવર¢ાફટ 

મયા$દામા ંવધારો 

કર;<ં,ુ તો તમારો ઓવર¢ાફટ માગં પર અથવા અ�યથા �કૂવવાપા¶ છે ક	 ન�હ 

તે તમને જણાવી<ં.ુ જો જ�ર; હશે તો, અમે તમને લીમીટ કરતા ંવ� ુઉપાડ કર	લ 

રકમની ગણતર;ની પKધિત, અને 4યાજની તથા દંડનીય 4યાજની ગણતર; િવશે 

પણ સલાહ આપી<ં.ુ 

એફ.  જો અમે ટ	Pલફોન પર u	�ડટ [િુવધા ઓફર / મBૂંર કર;<ં ુ તો તમાર; લેPખત 

#વીRૃિત અથવા એસએમએસ /ઈ-મેલ -વી કોઈ અ�ય પKધિત {ારા અને જો 

અિધRૃત ઇલે6�ોિનક સાધનો {ારા તમાર; સમંિત મેળવવામા ંઆવશે તો જ�ર; 

મા�યતા (validation) �ાsત કયા$ પછ; જ  તમારા ખાતામા ંતે જમા કર;<ં ુ

�.  તમાર; માગંણી વગરની તથા >વૂ$-મBૂંર થયેલી, u	�ડટ કાડ$ની મયા$દામા ંવધારો 

અને પસ$નલ લોનમા ંઇ|ફો (top up) સ�હતની કોઈ પણ  u	�ડટ [િુવધા ઓફર 

નહi કર;એ.. 
 

 

 

�.�	.�.	 2/�1 ��M)�# �� �+  +��# *���� 

 



45 

 

એ..  લોન �ોડ6ટ લેતી વખતે લોન એxsલક	શન ફોમ$ના ભાગ તર;ક	, 4યાજદર સાથે 

વાિષOક 4યાજ, £લો�ટyગ અથવા �ફ6#ડ દર, તેમજ �ોસેિસyગ માટ	 �કૂવવા પા¶ ફ; 

/ ચાo, જો લોન મBૂંર / િવતરણ ન કરવામા ંઆવે, તો આવી ફ;ની પરત 

મેળવવા પા¶ રકમ, સમય પહ	લા લોન �કુવવા નો િવકqપ, અને ચાજ]સ, જો 

કોઈ હોય તો, િવલPંબત >નુઃ �કુવણી માટ	 દંડનીય 4યાજ, ફ;= દર માથંી 

£લો�ટyગ દર બદલવા 4યાજ નો દર >નુઃ સેટ કરવાની કોઈ કલમ હોવી, અને 

અ�ય કોઈ બાબત ક	 - બોરોઅરના �હતને અસર કર	 છે વગેર	 -વી મા�હતી >રૂ; 

પાડ;<ં,ુ -થી અ�ય બે�કની આવી બાબતો સાથે સમજ>વૂ$કની સરખામણી કર; 

શકાય અને તમારાથી  મા�હતી�દ િનણ$ય લઇ શકાય.   

બી.  તમે લોન અર�ને સ>ંણૂ$ ર;તે ભર;ને  રBૂ કરો તે માટ	 તમને સ=મ કરવા અમે 

તમને લોન અર�પ¶ સાથે રBૂ કરવા માટ	ના દ#તાવેજોQ ં ુ  ચેકPલ#ટ આપી<ં ુ

(કાQનૂી અને િનયમનકાર; આવµયકતાઓ ના પાલન હ	E)ુ. જો જ�ર; હશે તો, 

અમે તમને તમાર;  લોન અર�Qં ુફોમ$ ભરવામા ંમદદ કર;<ં.ુ 

સી.  ચાહ	 તમે ઓનલાઈન અથવા �બ�મા ંઆપેલી હોય, અમે તમાર; લોન અર�ની 

#વીRૃિતની પહÆચ અવµય આપી<ં ુ -મા ંઅર�ની ��uયા ક	ટલા સમયગાળામા ં

કરવામા ંઆવશે તે દશા$વી<ં.ુ ડ;. જો તમાર; અર� તમામ બાબતોમા ં>ણૂ$ હશે 

અને >રૂા પાડવામા ંઆવેલ 'ચેક લã#ટ' Iજુબ તમામ દ#તાવેજો સાથે રBૂ કર	લ 

હશે તો અમે અમાર; �વત$માન નીિત, - વેબસાઇટ પર ઉપલ§ધ છે, તે Iજુબ 

તમાર;  લોન અર� પરનો અમારો િનણ$ય  જણાવી<ં.ુ  

ઈ.  સામા�ય ર;તે લોન અર� #વીકારવાના સમયે લોન અર� પર ��uયા કરવા 

માટ	 જ�ર; તમામ િવગતો અમે એકિ¶ત કર;<ં.ુ જો કોઈ વધારાની મા�હતીની 

જ�ર હશે તો અમે તરત જ તમારો સપંક$ કર;<ં.ુ 

એફ.  તમાર; લોન અર� નામBૂંર કરવાQ ં ુકારણ/ઓ અમે તમને લેPખતમા ંજણાવી<ં.ુ 

લોન અર�ના આવા નામBુંર;ના કારણ (ઓ) અમે પ¶ અથવા ઇ-મેઇલ {ારા 

પણ મોકલી<ં.ુ 

�.  અમે મBૂંર કર	લી રકમ અને િનયમો તથા  શરતોની  િવગતો મBુંર; પ¶ 

આપી<ં.ુ  
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એચ.  અમે તમને એક ઋણI5ુ6ત (amortisation) પ¶ક (લોનની Iદુત માટ	ના I�ુલ 

અને 4યાજની �કુવણીQ ં ુશેડ\લૂ) >@ુંૂ પાડ;<ં.ુ 

આઈ.  અમે તમને એ પણ |ણ કર;<ં ુક	 ºયાર	 4યાજ દરમા ંફ	રફાર થાય Hયાર	 તમાર; 

પાસે માિસક હsતાની રકમ  યથાવત રાખીને >નુઃ �કુવણીના સમયમા ંવધારો 

કરવો ક	 તેથી ઉલ�ું કરv ં ુતેના માટ	 કોઈ િવકqપ છે ક	 ક	મ. 

-  તમે કહ	શો તો, અમારા ખચ° િવત�રત વેલકમ ક;ટના એક ભાગ તર;ક	 લોનના 

દ#તાવેજમા ં નÆધાયેલા દર	ક અQલુLનકની નકલ સાથે આપના {ારા કરવામા ં

આવેલ તમામ લોન દ#તાવેજોની અિધRૃત નકલોની આ>િૂતO કર;<ં.ુ જો ક	, 

વધારાની અિધRૃત કોપી માટ	 અમારા ટ	�રફ Iજુબ 4યાજબી ચાo વ[લૂ કરવામા ં

આવશે. 

ક	.  અમે લોન માટ	 |મીનગીર;/કોલેટરલ તર;ક	 લીધેલા તમામ તમામ દ#તાવેજોના  

શીષ$ક માટ	 લેPખત રસીદ આપી<ં.ુ 

એલ.  તમા@ું ખાE ં ુ નોન પફ½િમyગ એસેટ (એનપીએ) બને તે પહ	લા ં અમે તમારા 

એકાઉ�ટની 5#થિત િવશે પ¶ / ઈ-મેલ અથવા એસએમએસ {ારા તમને |ણ 

કરવા માટ	 �યHન કર;<ં.ુ 

એમ.  જો અમે કરાર Iજુબ લોન પાછ; માગંવા /�કુવણી ક	 કામગીર;ને ઝડપી કરવા 

અથવા   વધારાની િસ�ો�રટ;ઝ લેવાQ ં ુન¤; કર;<ં ુતો અમે તમને અગાઉથી 

>રૂતી [ચૂના આપી<ં ુ

એન.   અમે તમને તમાર; ટમ$ / �ડમા�ડ લો�સના વાિષOક �હસાબQં ુ#ટ	ટમે�ટ આપી<ં.ુ 

ઓ  ટ	�રફ [Pૂચમા ંદશા$વેલ ચાo �કૂવવાથી અમે તમને જો વ� ુવખત લોન #ટ	ટમે�ટ 

જ�ર; હોય તો આપી<ં.ુ 

પી.  ન¤; થયેલ અથવા કરાર Iજુબ બધા લેણાનંી �કુવણી થઇ |ય તેના  15 

કામકાજના �દવસોમા ં અમે તમને  બધી િસ�ો�રટ;ઝ / ડો�મેુ�¡સ / ગીરો 

Iકુ	લ  િમલકતના ખત પ¶કો  પરત કર;<ં ુઅને અમારો ચાo >રૂો થવા ®ગ ે

સે��લ ર�#�; ફોર િસ�ો�રટાઇઝશેન, એસેટ �રક�#�6શન એ�ડ  િસ�ો�રટ; 

ઈ�ટર	#ટ (સીઈઆરએસએઆઇ) ને �રપોટ$ કર;<ં.ુ જો કોઈ અ�ય દાવા માટ	 

=િત>િુતO (સેટ-ઓફ) ના અિધકારનો ઉપયોગ કરવાનો હશે તો અમે અ�ય 
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દાવાઓ િવશે સ>ંણૂ$ િવગતો સાથે યોLય નો�ટસ આપી<ં ુઅને ºયા ં[ધુી સબંિંધત 

દાવાની માડંવાળ /�કુવણી નહi થાય Hયા ં [ધુી િસ�ો�રટ;ઝ / દ#તાવેજો 

/ગીરો િમલકતના ંશીષ$ક રાખી<ં.ુ 

�.ુ  ન¤; થયેલ અથવા કરાર Iજુબ બધા લેણાનંી �કુવણી થઇ |ય અથવા અમારો 

ચાo >રૂો થવા ®ગ ેસીઈઆરએસએઆઇ ને �રપોટ$ કર;એ તેના 15 કામકાજના 

�દવસની ®દર  િસ�ો�રટ;ઝ / દ#તાવેજો/ ખતપ¶કો  પાછા આપવામા ં કોઈ  

િવલબં થશે તો અમે તમને અમાર; વળતર નીિત Iજુબ વળતર આપી<ં.ુ 

આર.  ºયાર	 તમે લોન લો છો  Hયાર	 તમે અમને - િસ�ો�રટ;ઝ / ડો�મેુ�¡સ / ખત 

પ¶કો  આsયા છે તે જો અમારાથી ખોવાઈ જશે તો અમે તમને Qકુશાન માટ	 

વળતર આપી<ં.ુ અમે ખોવાઈ ગયેલા િસ�ો�રટ;ઝ / દ#તાવેજો / ખત પ¶કો 

દશા$વE ં ુ�માણપ¶ |ર; કર;<ં ુઅને અમારા ખચ° Åુxsલક	ટ ડો�મેુ�ટસ મેળવવા 

વગેર	 માટ	 તમને સ>ંણૂ$ સહાય કર;<ં.ુ 

એસ.  સામા�ય ર;તે તમાર; #પtટ સમંિત સાથે અમે તમાર; પાસેથી ક	 બક/નાણાકં;ય 

સ#ંથા પાસેથી િધરાણ ખાE ં ુતબદ;લ કરવાની િવનતંીની ��uયા કર;<ં ુઅને આવી 

િવનતંી �ાsત થયાના બે સsતાહની ®દર અમાર; સમંિત અથવા અ�યથા 

જણાવી<ં.ુ  

ટ;.  તમને (તમાર; 4ય56તગત =મતામા)ં મBૂંર કરાયેલ £લો�ટyગ ર	ટ ટમ$ લો�સ પર 

અમે સમય >વૂ$ �કુવણી ચાo/ >વૂ$ �કુવણી દંડ લઈ<ં ુન�હ ભલે પછ; તેની 

પોતાના ભડંોળમાથંી અથવા અ�ય બકો {ારા ટ	કઓવર માથંી �કૂવણી થઇ હોય. 

¨.ુ  જો અમલમા ં રહ	લ સહાય યોજના અથવા કોઈ સબસીડ; યોજના હ	ઠળ આવર; 

લેવા માટ	 કોઈ લોન પા¶ હશે  તો અમે તમને આવી યોજનાની િવશેષતા ®ગ ે

અને તમાર	 કોઈ આવµયકતા >રૂ; કરવાની જ�ર  હશે તો તે િવષે સમ|વી<ં.ુ  
 

�.�d .+�3M� 

એ.  જો તમે અમને તમાર; જવાબદાર;ઓ માટ	 ગેરંટ; ક	 Emૃીય પ= તરફથી અ�ય 

િસ�ોર;ટ; #વીકારવા કહ	શો તો ગેરંટ; ક	 અ�ય િસ�ોર;ટ; આપનાર 4ય56તને 



48 

 

અથવા તેમના કાQનૂી સલાહકારને તમારા િધરાણ ®ગનેી ગોપનીય મા�હતી 

આપવા અમે તમને >છૂ;<ં.ુ  

બી.  અમે આ પણ કર;<ં:ુ 

i.  તેઓ તેમની િનણ$યની �િતબ�તા અને સભંિવત પ�રણામો સમ-  તે 

ખાતર; કરવા #વત¶ં કાQનૂી સલાહ લેવા માટ	 તેમને �ોHસા�હત 

કર;<ં.ુ(ºયા ંયોLય હશે , - દ#તાવેજોમા ંઆ ભલામણ #પtટ અને દ	ખીતી 

નોટ;સ તર;ક	 સમાિવtટ હશે.)  

ii. તેમને |ણ કર;<ં ુક	 ગેરંટ; અથવા અ�ય [રુ=ા આપવાથી તેઓ તમારા 

બદલે અથવા સાથે સાથે જવાબદાર થઇ શક	 છે. 

iii. તેમને જણાવી<ં ુક	 તેમની જવાબદાર; <ં ુથશે. 

iv. તમે મેળવેલ િધરાણ [િુવધાના ગેર�ટર (ઓ) ને  મBૂંર થયેલ લોન / 

લોન કરારની શરતો અને િનયમોની નકલ િનઃ<qુક આપી<ં ુ

સી.  ºયાર	 તમે કોઈ લોન માટ	 બાયંધર; આપવાQ ં ુ િવચારતા હશો Hયાર	 અમે 

તમને કહ;<ં:ુ 

i. બાયંધર; આપનાર તર;ક	 તમાર; જવાબદાર;; 

ii. બક �Hયે બાયંધર;ની તમાર; �િતબ�તાની રકમ; 

iii. કયા  સજંોગોમા ંઅમે તમાર; જવાબદાર; �કૂવવા તમને કૉલ કર;<ં;ુ 

iv. જો બાયંધર; આપનાર તર;ક	 તમે �કુવણી કરવામા ં િનtફળ |ઓ તો 

અમાર; પાસે બકમા ંતમારા અ�ય નાણા ંઉપર બે�કનો કોઈ હ¤ રહ	શે ક	 

ક	મ; 

v. <ં ુબાયંધર; આપનાર તર;ક	 તમાર; જવાબદાર;ઓ કોઈ ચો¤સ રકમ 

>રુતી મયા$�દત છે ક	  અમયા$�દત છે; 

vi. કયા સમય અને સજંોગોમા ં બાયંધર; આપનાર તર;ક	ની તમાર; 

જવાબદાર;ઓ >રૂ; થશે  તથા આ ®ગ ેઅમે તમને કઈ ર;તે [Pૂચત 

કર;<ં;ુ 

vii. તમે -ના |મીન રÇા છો તેની આિથOક પ�ર5#થિતમા ં મહHવનો ક	  

િવપર;ત ફ	રફાર થાય અમે તમને તેની |ણ કર;<ં;ુ 
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ડ;.  ન¤; થયા Iજુબ ક	 કરાર Iજુબ >રુ	>રુા લેણાની રકમની �કુવણીના 15 

�દવસની ®દર અમે તમને બધી ગીરો િમલકતની િસ�ો�રટ;ઝ / દ#તાવેજો / 

ખતપ¶કો  પરત કર;<ં’ુ 

ઈ.  જો ન¤; થયા Iજુબ ક	 કરાર Iજુબ >રુ	>રુા લેણાની રકમની �કુવણીના 15 

�દવસ પછ;    ગીરો િમલકતની િસ�ો�રટ;ઝ / દ#તાવેજો / ખતપ¶કો પરત 

કરવામા ંકોઈ િવલબં થશે તો ’અમે તમને વળતર આપી<ં.ુ 

એફ.  જો અમારાથી કોઈ િસ�ો�રટ;ઝ / દ#તાવેજો ખોવાઈ જશે તો અમે તમને તેના 

Qકુશાન માટ	 વળતર �કૂવી<ં.ુ 

અમે ખોવાઈ ગયેલી િસ�ો�રટ;ઝ / દ#તાવેજો દશા$વE ં ુ�માણપ¶ |ર; કર;<ં ુ

અને Åુxsલક	ટ ડો�મેુ�ટસ મેળવવા વગેર	 માટ	 તમને સ>ંણૂ$ સહાય કર;<ં.ુ 
 

8.14 &1�/��M�SR+'�, C1+M ����;�B'� C�G &1�/��M� V�M�);M !0 Sw�G�� �# 

1+��2 ��;�� (CERSAI) 

 

ºયાર	 તમે �ાથિમક અથવા કોલેટરલ [રુ=ા તર;ક	 #થાવર અને /અથવા જગંમ િમલકત 

સાથે સકંળાયેલી લોન [િુવધા લેશો Hયાર	 અમે તમને CERSAI કામગીર; િવષે સલાહ આપી<ં ુ

તથા એ હક;કત ક	 - તે િમલકત / અ#કયામતો સાથે 4યવહાર કરવાની ઈ�છા રાખનાર કોઈ 

પણ િધરાણકતા$ અથવા અ�ય કોઇ 4ય�કત {ારા તપાસ માટ	 તેમનો ર	કો સ$ ઉપલ§ધ હશે, તે 

જણાવી<ં.ુ અમે CERSAI ને  અમારા ચાo  [Pૂચત કર;<ં ુ
 

 

 

8.15 2+��3�# � ��M (1+M2�+�M !0 Gq�R) 

 

એ.  જો તમે તમાર; �કૂવણી સમયસર કરવા માટ	 સ=મ ન હો તો તમે શ� તેટલી 

વહ	લી તક	, અમને |ણ કરો. 

બી.  અમે િનયમનકાર; માગ$દિશOકાઓ અને અમાર; નીિતને અQ�ુપ, વા#તિવક 

નાણાકં;ય Iµુક	લીઓ વાળા તમામ ક	સોનો સહાQુિૂત>વૂ$ક અને હકારાHમક ર;તે 

િવચારણા કર;<ં.ુ 
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સી.  તમાર; તકલીફોને ¼ૂર કરવામા ંઅમે તમાર; મદદ કર;<ં.ુ 

ડ;.  જો અમે તમને લેણાનંી ર;કવર; માટ	 વન ટાઇમ સેટલમે�ટ (ઓટ;એસ) ઓફર 

કર;<ં ુતો અમે  તમને ઓફરની િવગતો સમ|વી<ં.ુ 

ઈ.   તમને ઓફર કર	લી ઓટ;એસની શરતો અને િનયમો અમે તમને લેPખતમા ં

જણાવી<ં.ુ 

એફ.  જો બાક;ની �કૂવણી ઓટ;એસ હ	ઠળ થશે તો આવા  સમાધાનની CIC {ારા 

|ળવવામા ંઆવેલ તમારા શાખ ઈિતહાસ પર <ં ુઅસર થાય તે અમે તમને 

સમ|વી<ં.ુ 
 

8.16 2/� / ��GN�� 2+��3 �+��� (&1�/��M�SR+'�) 

એ.  જો અમે તમાર; લોન/કાડ$ પરના બાક; લેણા ંઅ�ય એકમને વેચી<ં ુતો અમે 

તેમને �ા�સફર કર	લી તમાર; લોનની રકમ/ u	�ડટ કાડ$ના બાક; લેણા ંસ�હત 

આવા એકમQં ુ નામ અને સપંક$ની   િવગતો ®ગ ેસલાહ આપી<ં.ુ સામા�ય 

સજંોગોમા ં-  લોન/કાડ$ના લેણા ંનોન પરફોિમéગ એસે¡સ (એનપીએ) છે તેને 

સÆપણીઓ (એસાઈનમે�ટ) {ારા એસેટ �રક�#�6શન કંપની (એઆરસી) ને 

વેચવામા આવે છે. ºયા ં પર#પર સમBૂતી {ારા ભરપાઈ થાય Hયા ં આવી 

એસે¡સ એઆરસીને સÆપવાનો અવકાશ રહ	તો નથી. 

બી.  Hયાર પછ; - એકમને  લોન / બાક; લેણા ં તબદ;લ કરવામા ંઆ4યા છે તેને  

નાણા ં�કૂવવા માટ	 તમે જવાબદાર રહ	શો. 

સી.  - એકમને  લોન /બાક; લેણા ંતબદ;લ કરવામા ંઆ4યા છે તે સી.આઈ.સી.ને 

તમાર; u	�ડટ મા�હતીની  |ણ કરવાQ ં ુચાl ુરાખશે.. 

ડ;.  અમે - એકમને તમાર; લોન / બાક; રહ	લી રકમ તબદ;લ કર; છે તેની સામે 

જો  તમાર	  કોઈ ફ�રયાદ હોય તો તે માટ	 અમે તમને મદદ કર;<ં.ુ. 

ઈ.  - એકમને અમે તમાર; લોન /બાક; રહ	લી રકમ તબદ;લ કર; છે તેની 

સામેની તમામ ફ�રયાદોના િનકાલ માટ	 અમે નોડલ ઓથો�રટ; રહ;<ં.ુ આ 

ફ�રયાદોને અમે અમાર; સામેની ફ�રયાદો છે એમ ગણી<ં ુઅને ખાતર; કર;<ં ુક	 

તેમQ ં ુEરંુત િનરાકરણ થાય. 
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8.17 S2+B�/&�� �+ �G�FM2 ��w��x. 

 

8.17.1 V�M��+M �+ �/��S2 �+w��x. 

[રુP=ત અને સલામત ઇ�ટરનેટ અને મોબાઇલ બ�કyગ >રૂ; પાડવા માટ	 અમે યોLય પગલા 

લઈ<ં ુ

અમાર; િસ#ટમો અને તકનીકો [રુP=ત અને સલામત છે તેની અમે ખાતર; કર;<ં ુ અને 

સમયાતંર	 તેમની સમી=ા અને અપડ	ટ કર;<ં.ુ 

એ.  અનિધRૃત 4યવહારોથી ઉભી થતી જવાબદાર;ઓમાથંી �ાહકોને [રુP=ત કરવા 

અને જોખમો ઘટાડવા માટ	 અમે છેતરિપyડ; રોકવા, શોધવા મજpતૂ અને ગિતશીલ 

પ�િતનો અમલ કર;<ં ુ

બી.  ઇ�ટરનેટ / મોબાઇલ બ�કyગ [રુ=ા અને �કૂવણી સબંિંધત છેતરિપyડ; અટકાવવા 

તમને િશP=ત કરવા માટ	 અમે આ ર;તે િવિવધ પહ	લ કર;<ં;ુ 

i. અમાર; વેબસાઇટ પર સબંિંધત મા�હતી �દિશOત કર;<ં.ુ 

ii. એટ;એમ અને શાખાઓ -વા �ાહક ટચપેઇ�સ પર મા�હતી �દિશOત કર;<ં.ુ 

iii. સામિયક શૈ=Pણક ઈ-મેqસ મોકલી<ં.ુ 

સી.  ºયાર	 તમે ઇ�ટરનેટ /મોબાઇલ બે��કંગ સેવાઓ અપનાવો Hયાર	 અમે તમને 

આવી સેવાઓ સબંિંધત લા  ુ પડતા િનયમો અને શરતોની પણ |ણ કર;<ં.ુ 

તમામ ઇ�ટરનેટ /મોબાઇલ બે��કંગ સબંિંધત સેવાઓ અને સકંળાયેલ ચાજ]સ, જો 

કોઈ હોય તો, અમાર; વેબસાઇટ પર �દિશOત કર;<ં ુ  અને તમને ઉપલ§ધ 

કરાવી<ં.ુ 
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ડ;.  તમાર; ઑનલાઇન મા�હતી અને ક»s¨ટુર /મોબાઇલ હ	�ડસેટનો ઉપયોગ કરતી 

વખતે તમે પોતાને કપટ, કૌભાડંો અથવા અનિધRૃત 4યવહારોથી [રુP=ત રાખો તે 

માટ	ની મા�હતી �ાથંી મળ; શક	 તે માટ	 પણ અમે તમને |ણ કર;<ં.ુ સમય-

સમય પર આ મા�હતી અપડ	ટ કર;<ં.ુ  

ઈ.  સમય સમય પર િનયમનકાર {ારા [ચૂ4યા �માણે નાણાકં;ય 4યવહારો માટ	 અમે 

પયા$sત �માણીકરણ ��uયા હાથ ધર;<ં ુ

એફ.  તમારા {ારા હાથ ધરાયેલી રકમ ભલે ગમે તેટલી હોય અમે તમને તમામ 

�કારના ં 4યવહારો માટ	 એસએમએસ / ઑનલાઇન ઈ-મેઈલ ચેતવણીઓ 

મોકલી<ં.ુ આ ચેતવણીઓ અમાર; સાથે નÆધાયેલ તમાર; સપંક$ િવગત પર 

મોકલવામા ંઆવશે.  

�.  તમામ �કારના ઓનલાઈન અને કાડ$ રBૂ કયા$ વગરના 4યવહારો તથા 

આઈવીઆર 4યવહારો માટ	 અમે કાડ$ પર ¼ૃµયમાન ન હોય એવી મા�હતી પર 

આધા�રત વધારાની પ�રબળ �માણીકરણ / મા�યતા માટ	 >છૂ;<ં.ુ 

એચ.  નેટબે��કંગ પર કરવામા ંઆવેલી તમામ નાણા ંલેનાર(પેયી) / Pબલરની નÆધણી 

પર અમે તમને  એસએમએસ / ઇ-મેઇલ મોકલી<ં.ુ 

આઈ.  જો લેવડદ	વડના ઇલે6�ોિનક મો સ માટ	 અમે તમને Iqૂય, 4યવહારોની ર;ત, 

4યવહારો અને લાભાથ]ઓની સJંયા પર દ� િનક ક	પ(મયા$દા) �ફ6સ કરવાની 

[િુવધા �દાન કર;<ં ુ તો, તમારા {ારા િવકqપો બદલવાના �ક#સામા ં અમને 

વધારાની અિધRૃતતાની જ�ર પડશે. જયાર	 િવકqપમા ં ફ	રફાર માટ	ની િવનતંી 

�ાsત થશે Hયાર	 અમે તમને એક ચેતવણી મોકલી<ં ુ

-.  મોબાઇલ બે��કંગ સેવા નેટવક$ #વત¶ં છે, એટલે ક	 મોબાઇલ ફોન ધરાવતા �ાહકો 

કોઈ પણ ઓપર	ટરના નેટવક$થી  એક બકના એક ખાતામાથંી એ જ બકના અ�ય 

કોઈ ખાતામા ંઅથવા કોઈ અ�ય બકમા ંફં સ �ા�સફર કર; શક	 છે 

ક	.  જો તમે મોબાઇલ બે��કંગ સેવાઓ માટ	 પસદંગી કરશો , તો સેવા માટ	 નÆધણી 

કરાવતા પહ	લા અમે તમને આના માટ	 |ણ કર;<ં:ુ 

i. વપરાશકતા$ �માણીકરણ માટ	 અમારા {ારા અપનાવાયેલી [રુ=ા ��uયા; 

ii. �ાહકોના ર�#�	શન અને [િુવધાના સ�uયકરણ વ�ચેનો સમય; 
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iii. #ટોપ પેમે�ટ  [ચૂનાઓ અને અ�યથા લા  ુ પડતી અથવા #વીકાર માટ	ના 

િનયમો અને શરતો, જો કોઈ હોય, તે માટ	. 

iv. મોબાઇલ બે��કગં સેવાઓની નÆધણી માટ	 તમે એટ;એમ, વેબસાઈ¡સ, ફોન 

બે��કગં, આઈવીઆર, એસએમએસ, વગેર	 મારફતે અર� કર; શકો છો. તે 

માટ	 તમાર	 શાખાઓમા ંઆવવાની આવµયકતા નથી. 

એમ.  મોબાઇલ બે��કંગ 4યવહારો સ>ંણૂ$પણે તાHકાPલક હોય છે અને તે ઉલટાવવા માટ	 

અસમથ$ હોય છે. આથી #ટોપ પેમે�ટના િવશેષાિધકારો êબુ મયા$�દત હોય છે.  

એન.   કોઈપણ સમયે તમે ઈ�ટરનેટ / મોબાઇલ બે��કંગ સેવાઓને નાપસદં કર; શકો 

છો. જો ક	, તમાર	 તમારા િનણ$ય િવશે અમને |ણ કરવી પડશે અને ખાતર; કરવી 

પડશે ક	 તમે જ�ર; ઔપચા�રકતાઓ >ણૂ$ કર; છે. 

ઓ  - તમને 4ય56તગત ર;તે |ર; કરવામા ંઆવતી નથી તે પાસવ સ$ અથવા [રુ=ા 

મા�હતી �ાxsત િવશેના કોઈપણ િવવાદમા ંઅમે તમને �ાsત થ¨ં ુછે તેના >રુાવા 

તર;ક	 તમારા સાચા રnજ#ટર થયેલ સરનામા પર મોકq¨ ં ુ છે મા¶ તેને જ 

સાPબતીના >રુાવા તર;ક	  અમે  આધાર રાખતા નથી 

પી.   ºયા ં[ધુી તમે >રુતી અને સરળ સાવચેતી લો છો Hયા ં[ધુી ઑનલાઇન બ�કyગ 

સલામત અને અQRુૂળ છે. Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો ક	 તમે નીચે આપેલ સલાહને 

અQસુરો છો: 

i. અમાર; [રુP=ત ઇ�ટરનેટ બે��કંગ સાઇટની સીધી જ Iલુાકાત લો. અ�ય 

સાઇટ અથવા ઈ-મેલ Pલyક {ારા ઍ6સેસ કરવાQ ં ુ ટાળો અને છેતરામણી 

વેબસાઈટથી ¼ુર રહ	વા �દિશOત થતા ડોમેઈનQં ુ નામ ચકાસો.  

ii.  ºયાર	 તમા@ું સ¶ >ણૂ$ થાય Hયાર	 ઇ�ટરનેટ બે��કગંમાથંી લૉગ આઉટ કરો. 

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

બધં થઇ |ય. મા¶  િવyડો બધં કર;ને ‘લૉગ ઓફ’ કરv ં ુજોઈએ ન�હ.    

iii. ºયાર	 તમા� PC ઉપયોગમા ંન હોય Hયાર	 ‘લૉગ ઓફ’ કર; દ	v ં ુજોઈએ. 

iv. એરપોટ$ , ર	લવે #ટ	શ�સ, સાયબર કાફ	 અથવા કોઈ અ�ય |હ	ર નેટવક$ / 

વાઈ-ફાઈ વગેર	 -વા અ[રુP=ત નેટવ6સ$ પર ઇ�ટરનેટ બે��કંગનો ઉપયોગ 

કરવાQ ં ુટાળv ં ુજોઈએ. 
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v. તમારા કો»s¨ટુર/લેપટોપને તમારા �ાઉઝર(ઇ�ટરનેટ એ6સsલોરર,  ગૂલ 

uોમ, વગેર	) ના  નવા સ#ંકરણ (વઝ$ન) સાથે અપડ	ટ કરો 

vi. હ	કરો, વાયરસ �ુમલા, અથવા કોઈપણ ¼ૂિષત �ો�ા»સ સામ ર=ણ માટ	 

[રુ=ા �ો�ા»સ ઇ�#ટોલ કરો 

vii. તમારા િસ�ોર;ટ; અથવા એ�ટ;વાયરસ �ો�ામ િનયિમત ધોરણે 

અપડ	ટ કરો. 

viii. તમારા ઉપકરણ / લેપટોપ / મોબાઇલ વગેર	 અને બહારના લોકોની 

સામ�ીથી  [રુP=ત રાખવા માટ	 યોLય ફાયરવોલ ઇ�#ટોલ કરો. 

ix. તમાર; ઑપર	�ટyગ િસ#ટમ પર 'ફાઇલ અને િ���ટગં શે�રyગ' [િુવધાને અ=મ 

(disable) કરો. 

x. ઈલે6�ોિનક નાણાકં;ય 4યવહારો / ઇ�ટરનેટ બે��કંગ આયોજન કરતી વખતે 

�ાધા�યપણે  વ�¨$અુલ ક;પેડનો ઉપયોગ કરો 

�.ુ   ઇ�ટરનેટ બે��કગંનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમાર; જવાબદાર;ઓ ઉપરાતં, બે��કંગ 

[િુવધાઓ ઍ6સેસ કરવા માટ	 મોબાઇલ એxsલક	શન અથવા સામાnજક મી�ડયાના 

કોઈપણ અ�ય #વ�પનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારા ઉપકરણને બચાવવા માટ	 

તમાર	 વધારાની કાળ� લેવાની જ�ર છે: 

i. તમારા ઉપકરણમા ંમોબાઇલ બ�કyગ સેવામા ંલોગ ઇન કર;ને તેનાથી ¼ુર 

રહ	શો ન�હ.   

ii. મોબાઇલ બ�કyગ [િુવધાનો અનિધRૃત ઉપયોગ રોકવા માટ	 તમારા 

ઉપકરણને લૉક કરો. 

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

અમને [Pૂચત કરો 

iv. ºયાર	 ºયાર	 નv ં ુ સ#ંકરણ (version) ર;લીઝ/અપ�ેડ થાય Hયાર	 

તમાર; મોબાઇલ બ�કyગ એxsલક	શનને અપ�ેડ કરો. 

v. તમારા મોબાઇલ પર નવીનતમ [રુ=ા પેચો (patches) ઉપલ§ધ થાય તે 

[િુનિ¬ત કરવા માટ	 તમાર; મોબાઇલ ઓપર	�ટyગ િસ#ટમને  અપડ	ટ કરો 

vi. કોઈ અિધRૃત ડ;લર પાસેથી તમારા મોબાઇલ ફોનની ખર;દ; કરો. 
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vii. તમારા મોબાઇલ પર ડાઉનલોડ કરાયેલી બધી એxsલક	શ�સની 

અિધRૃતતા ચકાસવા માટ	 ખાતર; કરો. અિવ�સનીય Úોતોમાથંી એxsલક	શ�સ 

ડાઉનલોડ કરશો નહi 

આર.  એકવાર તમે તેનો ઉપયોગ કર; લો Hયારપછ; મોબાઇલ બે��કગં એxsલક	શનમાથંી 

લૉગ આઉટ થઇ |ઓ. તમા� ખાE ં ુ અને 4યવહારોના ઇિતહાસને િનયિમતપણે 

તપાસો. 

એસ.  કોઈપણ ઈ-મેલ (અમાર; બકમાથંી મોકલવામા ંઆ4યા છે એમ દ	ખાય તો પણ) 

ના જવાબ તર;ક	 તમાર; ઇ�ટરનેટ /મોબાઇલ બે��કંગની [રુ=ા મા�હતી શેર કરશો 

ન�હ અથવા તમારા પાસવડ$ને �કટ કરશો નહi. અમે આની તપાસ કર;એ તે માટ	 

તમે અમને |ણ કરો. તમાર; ઑનલાઇન બ�કyગ પીન અથવા પેમે�ટ કાડ$ પીન 

અથવા તમાર; પાસવડ$ મા�હતી |હ	ર કરવા પોલીસ અથવા અમે �ાર	ય તમારો 

સપંક$ કર;<ં ુનહi  

ટ;.  મોબાઇલ બે��કગં [િુવધામાથંી ઉëવતી ફ�રયાદો �ાહક ફ�રયાદો બે��કંગ 

ઓ»બ સમેન (બીઓ) યોજના હ	ઠળ આવર; લેવામા ંઆવે છે. 
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એ.  પાસવડ$ એ અ=રોની એક ì ંખુલા(�#�ગં) છે -નો ઉપયોગ �માણીકરણ ��uયા 

દર»યાન વપરાશકતા$ની ઓળખ ચકાસવા માટ	 થાય છે. પાસવ સ$ મહHવ>ણૂ$ 

હોય છે -થી સવેંદનશીલ ડ	ટા અથવા ગભંીર મા�હતી ખોટા હાથમા ંન આવી 

|ય.   

બી.  તમારા ર=ણ માટ	 તેમની  sુતતા અને [રુ=ાની ખાતર; કરવા માટ	 પાસવડ$સ 

અને પીન સબંિંધત િનમા$ણ, સ�ંહ અને ટિમOનલ [રુ=ાની પ�િતઓ માટ	 અમે 

hતરરાt�;ય #વીRૃત ધોરણોની >�ુtટ કર;<ં.ુ  

સી.  અમે તમને તમાર;  PIN .અમાર; પાસે ર	કોડ$ પરના રnજ#ટડ$ સરનામે અથવા 

યોLય ઓળખાણ પછ;  અમાર; શાખા પર સીલબધં કવરમા ંમોકલી<ં.ુ તમે પણ 

તમાર; સગવડ Iજુબ ઓનલાઈન /આઈ.વી.આર.એસ. {ારા અથવા  ATM પર 

િપન બનાવી શકો છો.  

ડ;.  અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 તમાર; હાલની સપંક$ િવગતો (મોબાઇલ નબંર, ઈ-મેલ 

આઈડ; અને લે�ડલાઇન નબંર) બક સાથે ર�#ટર અને અપડ	ટ કરવામા ં

આવેલ છે. 

ઈ.  તમારા ખાતાને  [રુP=ત રાખવા માટ	, તમાર	 મજpતૂ (strong) PIN / પાસવડ$  

પસદં કરવા જોઈએ અને તેમને િનયિમત �પે બદલવા જોઈએ. 

�.�}.	.	  ���� PIN <�� ��1�GN�3� �E� ����  ���) �#�+�# 12��  *����/ 

1���+ # �����# F/VC. 
 

PIN / પાસવડ$ બનાવવા માટ	: 

એ.  મજpતૂ પાસવડ$ બનાવવા માટ	 નીચે આપેલા માગ$દશ$નોનો ઉપયોગ કરો: 

• સરળતાથી શોધી શકાય એવા |ણીતા નામોનો ઉપયોગ કરશો નહi,(પોતે,પHની, 

બાળકો, માતાિપતા, �ીિતપા¶ 4ય56ત વગેર	) 

• તમારા િવશેની સામા�ય ર;તે ઓળખાયેલી હક;કતોનો ઉપયોગ કરવાQ ં ુટાળો (શોખ, 

જ�મ�દવસો,  િ�ય રમતો, વગેર	). 

• શ§દકોશમાથંી મળેલા શ§દોનો ઉપયોગ કરશો ન�હ કારણક	 સો£ટવેર �ો�ામ સભંિવત 

શ§દો માટ	 શોધ કર; શક	 છે અને પાસવડ$Q ં ુ અQમુાન કર; શક	 છે. તેને બદલે 
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અ<�ુ જોડણીવાળા (misspelt) શ§દોQ ં ુ  સયંોજન (combination) કરો  -થી 

શ§દકોશ �ુમલો અટકાવી શકાય. 

• ઓછામા ંઓછા છ ક	 વ� ુઅ=રોનો ઉપયોગ કરો. -મ વ� ુઅ=રો તેમ પાસવડ$ વ� ુ

[રુP=ત છે.  

• કોઈ 4ય56ત / સો£ટવેર �ો�ામને તમારા પાસવડ$ની ધારણા કરવાQ ં ુ Iµુક	લ 

બનાવવા માટ	 અ=રો અને સJંયાઓના ંસયંોજનનો ઉપયોગ કરો. 

• પાસવડ$ને u	ક (crack) કરવાQ ં ુ વ� ુ Iµુક	લ બનાવવા માટ	 િવિશtટ(spcial) 

અ=રો(character) [@, #,%, $, વગેર	] નો ઉપયોગ કરો  

• અપર અને લોઅર ક	સ અ=રોના સયંોજનનો ઉપયોગ કરો - વ� ુ[રુP=ત પાસવડ$ 

બનાવવા માટ	 સહાય કર	 છે. 

બી..  *PIN બનાવવા માટ	 નીચેનાનો ઉપયોગ કરશો �"h: 

• જ�મ તાર;ખો, મ�હનાઓ ક	 વષ$; 

• અQuુમ વાળ;  સJંયાઓ (ઉ.દા 3456); 

• નબંરના સયંોજનો -Q ં ુસરળતાથી અQમુાન લગાવી શકાય છે (ઉ.દા 1111);  

• તમારા ટ	Pલફોન નબંરના ભાગો; 

• તમારા કા સ$ પર - uમમા ંI�ુ¥ત થાય છે તે સJંયાઓના ભાગો; 

• અ�ય સરળતાથી [લુ:ય 4ય56તગત ડ	ટા (દા.ત. ¢ાઇિવyગ લાઇસસ, તમારા વાહન 

નબંર અથવા અ�ય સJંયાઓ - તમાર; સાથે સરળતાથી જોડાયેલ છે) 

* � ��� C� ��>M�3 �� �+ �+  + 13~ 5�N ��%� �<#. 

તમારા ખાતામા ંઅનિધRૃત 4યવહારો અટકાવવા માટ	ની સાવચેતીઓ: 

��'/ �"h: 

• કોઈ અ�ય 4ય56તને તમા@ું કાડ$, િપન, પાસવડ$ અથવા અ�ય [રુ=ા મા�હતીનો 

ઉપયોગ કરવાની મBૂંર; આપવી. 

• તમાર; PIN, પાસવડ$ અથવા અ�ય [રુ=ા મા�હતી લખવી અથવા ર	કોડ$ કરવી. 

• તમારા �ાઉઝસ$મા ં (-વા ક	 ઇ�ટરનેટ એ6સsલોરર,  ગૂલ uોમ, ફાયરફો6સ, વગેર	)  

અથવા ઇ-કોમસ$ સાઇ¡સ પર અથવા મોબાઇલ હ	�ડસેટમા ં તમારો પાસવડ$ (ઓ) 

#ટોર કરવો. 
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• તમારા ફોન પર તમા� મોબાઇલ બ�કyગ લૉગ ઈન અને પાસવડ$ને સાચવવો. 

• બકના અિધRૃત �િતિનિધઓ હોવાનો દાવો કરનારા સ�હત, કોઈપણને તમારા 

એકાઉ�ટની િવગતો, પાસવડ$ / િપન / OTP  અથવા અ�ય [રુ=ા મા�હતી આપવી. 

• તમારા બક એકાઉ�ટ ઓળખપ¶ો (-વા ક	 ઈ�ટરનેટ બે��કગં પાસવડ$ , એટ;એમ િપન, 

સીવીવી,  કાડ$ સમાxsત તાર;ખ, વગેર	) માટ	 >છૂાતી કોઈપણ વાતચીતનો જવાબ 

આપવો. 

• [િુવધા બધં થવાની ધમક; આપતા અથવા ઉmજેક ઓફર કરતા, અથવા કોઈ અ�ય 

કારણોનો ઉqલેખ કરતા કોઈ સદં	શનો �િતસાદ પણ આપવો. પ¶ો, ઈ-મેqસ, 

મોબાઇલ ફોન, એસએમએસ, વગેર	 {ારા આવા તમામ સચંાર અવગણવા જોઈએ. 

• બનાવટ; ઓફર /લોટર; િવ-તા /ચો¤સ િવદ	શી સ#ંથાનો ક	 4ય56તઓ {ારા 

િવદ	શમાથંી િવદ	શી ચલણના  ભડંોળના સ#E ં ુર	િમટ�સ, વગેર	ના િશકાર થv ં.ુ આમા ં

આવી સ#ંથાઓ / 4ય56તઓના �િતિનિધઓ તર;ક	 કામ કરતા ભારતીય રહ	વાસીઓ 

શામેલ હોઈ શક	 છે 

ઘણીવાર આ સદં	શાઓ એક િમ¶, બક અથવા કોઈ અ�ય કાયદ	સરના Úોત તરફથી 

આવેલા હોય એમ દ	ખાય છે - તમને �ડઝાઇન કર	લી ચો¤સ વેબસાઇ¡સ પર તમે 

તમાર; વપરાશકતા$ (¨ઝુર)નામ અને પાસવડ$ અથવા u	�ડટ કાડ$ મા�હતી -વી 

તમાર; 4ય56તગત મા�હતી >રૂ; પાડો એવી ¨5ુ6તઓ િનદ� િશત કર	 છે. 

• કોઈપણ શકંા#પદ ઈ-મેqસ / એસએમએસમા ં Pલyક પર x6લક કરવી, અને ºયા ં[ધુી 

તમને Öોત ઈ-મેલ /એસએમએસ પર િવ�ાસ થાય ન�હ Hયા ં[ધુી તમાર; મા�હતી 

>રૂ; પાડશો નહi. 

• તમારા પીસી /મોબાઇલ હ	�ડસેટમા ં તમારો  પાસવડ$ દાખલ કરો Hયાર	 અથવા 

ºયાર	 તમે એટ;એમ ક	 પૉઇ�ટ ઓફ સેલ (પીઓએસ) કાઉ�ટસ$ પર તમારા કાડ$નો 

ઉપયોગ કરો છો Hયાર	 PIN દાખલ કરતી વખતે અ�ય કોઈ 4ય56ત જોવા દ	વી.   

"3�+'�3: 

•  િનયિમત ®તરાલે--ઓછામા ંઓછા દર	ક 3 થી 6 મ�હને, તમાર; PIN / પાસવડ$ 

બદલો. તમારા અગાઉના પાસવડ½Q ં ુ>નુરાવત$ન કરશો નહi. 
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• તમારા PIN, પાસવડ$ અને અ�ય [રુ=ા મા�હતીને યાદ રાખો અને તમે �ાsત 

કર	લ કોઈ લેPખત સચંાર, જો કોઈ હોય તો, નાશ કરો. 

• તમારા કાડ$ને તમાર; ®ગત ક#ટડ;મા ં[રુP=ત ર;તે રાખવા માટ	 4યાજબી પગલા ં

લો અને તમાર; PIN, પાસવડ$ અને અ�ય [રુ=ા મા�હતી હમેંશા  sુત રાખો. 

• Bુદા Bુદા કા સ$ અથવા ઉપકરણો માટ	 અલગ અલગ PIN અથવા પાસવડ$નો 

ઉપયોગ કરો. 

• તમારા ક»s¨ટુર / લેપટોપ માટ	 પાવર-ઑન / એ6સેસ પાસવડ$નો ઉપયોગ કરો 

અને તમારા ક»s¨ટુર / લેપટોપ /મોબાઈલ પર #u;નસેવર પાસવડ$નો ઉપયોગ 

કરો -થી તમાર; અQમુિત િવના કોઇ તેનો ઉપયોગ કર; શકશે નહi. 

તમા�  ઈ-મેલ આઈડ;  અથવા મોબાઇલ નબંરમા ંકોઈ ફ	રફાર થાય તો તાHકાPલક 

|ણ કરો.(બક અિધRૃત અિધકાર;ઓ અથવા અિધRૃત ચેનલ {ારા)  
 

�.�}.d CM�C� / G)��M �+ �)�GM ��T1N 

એ.   અમે તમને તમે - �કારQ ં ુ ખાE ં ુ  પસદં ક¨Û ુ છે તેની સાથે સામા�ય ર;તે |ર; 

કરવામા ંઆવE ં ુ એટ;એમ / ડ	Pબટ કાડ$ ઓફર કર;<ં.ુ 

બી.  નવા / �રsલેસમે�ટ કા સ$ (ડ	Pબટ તેમજ u	�ડટ કા સ$) આવµયકપણે EMV Pચપ અને 

PIN સ=મ કાડ$ જ હશે. જો તમે તેને ન ઈ�છતા હો તો તમે કાડ$ #વીકારવા માટ	 ના 

પાડ; શકો છો 

સી.  આ કા સ$ તમને 4ય56તગત ર;તે પહÆચાડવામા ંઆવે છે, કા સ$ િવત�રત કરવાની 

મBૂંર; આપતા પહ	લા ંતમાર; ઓળખ િવશે અમને સતંોષ થવો  જ જોઈએ 

ડ;.  તમારા �થમ કાડ$ સાથે તમારા કાડ$ના ઉપયોગ િવષે િવગતવાર િનયમો અને શરતો, 

જો તમા@ું કાડ$ ખોવાઈ |ય / તેનો ¼ુ@ુપયોગ થાય તો તમારા ખાતામા ંથE ં ુQકુસાન, 

-ના માટ	 તમે જવાબદાર હોઈ શકો છો અને અ�ય સબંિંધત મા�હતી આપતી સેવા 

માગ$દિશOકા /સ:ય >5ુ#તકા મોકલી<ં ુ

ઈ.  અમે તમને |ણ કર;<ં ુ ક	 તમારા કયા ખાતાને કાડ$થી ઍ6સેસ કર; શકાય છે. અમે 

તમને |ણ કર;<ં ુક	 તમને |ર; કરવામા ંઆવેlં ુકાડ$ એક કરતા ંવ� ુકાય$ (function) 

કર; શક	 છે ક	 ક	મ અને જો એમ હોય તો તે કયા કાય½ છે? 
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એફ.  અમે તમને POS કાઉ�ટસ$, એટ;એમ અને ફોર	6સ 4યવહારો પર લા  ુથતી વત$માન 

4યવહાર મયા$દા િવશે સલાહ આપી<ં.ુ 

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

એચ.  Rૃપા કર;ને નીચેના પગલા ંલઈને તમારા કાડ$ને [રુP=ત કરો: 

• તમારા કાડ$ને �ાsત કયા$ પછ; તરત જ સાઇન અપ કરો. 

• તમા� કાડ$ બેદરકાર;>વૂ$ક રાખશો ન�હ (ઉદા. વોલેટ-બટવો) અથવા એવી જLયાએ 

રહ	વા ન�હ દો (ઉદા.તમા� વાહન) ºયાથંી તેને |ણ થયા વગર ¼ૂર કર; શકાય. 

• કોઈને પણ તમા� કાડ$ આપશો ન�હ અથવા વેપાર; સ#ંથાઓ (દા.ત. ર	#ટોરા,ં પે�ોલ 

પપં, વગેર	) સ�હત અ�ય કોઇને તમારા કાડ$નો ઉપયોગ કરવા દ	શો ન�હ. 

• હમેંશા કાડ$નો ઉપયોગ કયા$ પછ; તમા� કાડ$ પાí ંલેવાQ ં ુયાદ રાખો. 

• જો તમે તમા� સરનાI ં ુ બદલો તો અમને દ#તાવે� >રુાવા સાથે તેની |ણ કરો 

-થી ºયાર	  ºયાર	 જ�ર પડ	 Hયાર	, તમારા સાચા સરનામા ં પર �રsલસેમે�ટ કાડ$ 

મોકલાવી  શક;એ. 

• િવવા�દત / િનtફળ એટ;એમ 4યવહારો સબંિંધત ફ�રયાદો કાડ$ |ર; કરતી  બક 

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

 

�.�}.e.� ���1�� / �/�� / &����%  @��"��/�3�  ���/M . (")��2) 

 

એ.  અમે તમને તમારા કાડ$ અથવા િપનના અનિધRૃત ઉપયોગો, ખોવાઈ જv ં ુ અથવા 

ચોર; ®ગ ે |ણ કરવા માટ	ની કાય$�ણાલીની |ણ કર;<ં ુ

બી.  તમારા કાડ$ના ખોવાઈ જવા અથવા ચોર; અથવા તમારા PIN અથવા પાસવડ$ને �કટ 

કરવાના સબંધંમા ંતમાર; <ં ુ જવાબદાર; હશે તે અમે િનયમો અને શરતોમા ંશામેલ 

કર;<ં ુ

સી.  કોઈપણ ઇલે6�ોિનક 4યવહાર [િુવધા સ�uય કરતા પહ	લા ં અમે તમારો મોબાઇલ 

નબંર અને  ºયા ં ઉપલ§ધ હશે Hયા ંઈ-મેલ આઈડ; નÆધાવવા માટ	ની =મતા >રૂ; 

પાડ;<ં.ુ   
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ડ;.  અમે તમને 24 x 7 ના ધોરણે અનિધRૃત 4યવહાર ર;પોટ$ કરવા માટ	 સ=મ કરવા 

માટ	 બ�ુિવધ ચેનqસ �દાન કર;<ં.ુ આ ચેનલો હ	qપલાઈન, એસએમએસ, ઈ-મેલ, 

આઈવીઆર, વેબસાઇટ, વગેર	 હશે. તમે આવા 4યવહારોની |ણ તમારા પોતાની 

શાખામા ંપણ કામકાજના કલાકો દરિમયાન કર; શકો છો. વ�મુા,ં અમે તમને અમાર; 

ચેનqસની િવગતો પણ આપી<ં ુ-ના {ારા તમે તમારા કાડ$ને §લૉક કર; શકશો. અમે 

તરત જ કાડ$નો  ઉપયોગ §લોક કયા$ની >�ુtટ મોકલી<ં.ુ  

ઈ.  જો શ� હશે તો, અમે એસએમએસ {ારા આપોઆપ જવાબ આપવાની [િુવધા 

આપી<ં.ુ જો ક	 અમાર;  બધી  એસએમએસ ચેતવણીઓમા ંઅમારો તાHકાPલક સપંક$ 

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

એફ.  અમે અમાર; વેબસાઇટના હોમ પેઈજ પર ફ�રયાદો નÆધાવવા માટ	 એક સીધી 

કડ;(લiક) >રૂ; પાડ;<ં ુ -મા ંઅનિધRૃત ઇલે6�ોિનક 4યવહારો ર;પોટ$ કરવા માટ	નો 

ચો¤સ િવકqપ હશે. 

�.  અમે ખોવાઈ જવા / છેતરિપyડ;ની �રપો�ટîગ િસ#ટમ �દાન કર;<ં ુ- ફ�રયાદ નÆધણી 

નબંર સાથે સાથે ફ �રયાદની #વીRૃિત માટ	 તમને તાHકાPલક �િતભાવ (ઓટો �ર#પો�સ 

સ�હત) મોકલશે. 

એચ.  -વી તમને ખબર પડ	  ક	 તમા@ું કાડ$ ખોવાઈ ગ¨ં ુ છે અથવા ચોરાઇ ગ¨ં ુ છે અથવા 

કોઈ અ�ય 4ય56ત તમાર; PIN, પાસવડ$ અથવા અ�ય [રુ=ા મા�હતી ને તરત જ 

બદલી નાખવા સાથે સાથે તે િવષે |ણે પણ છે તો તમાર	 અમને -ટલી બને તેટલી 

જqદ; |ણ કરવી જોઈએ. 

તમે અમને [Pૂચત કરશો પછ;, અમે તાHકાPલક પગલા ં લઈ<ં ુ (-મ ક	 તમા� કાડ$ 

§લોક કરવાQ ં ુઅથવા પીન ર;સેટ કરવી , - તે ક	સ હોઈ શક	). 

આઈ.  એકવાર તમે અમને [Pૂચત કરશો ક	 તમા@ું કાડ$ ખોવાઇ ગ¨ં ુછે અથવા ચોરાઇ ગ¨ં ુછે 

અથવા તમાર;  PIN અથવા પાસવડ$ �ગટ થઇ ગઈ છે, તો તે સમય પછ; તમે તમારા 

કાડ$ના કોઈ પણ  અનિધRૃત ઉપયોગ માટ	 જવાબદાર નહi રહો. 

-.  અનિધRૃત 4યવહારની તમાર; ફ�રયાદ મÊયા પછ;, અમે તમારા ખાતામા ં વ� ુ

અનિધRૃત 4યવહારો અટકાવવા તાHકાPલક પગલા ંલઈ<ં.ુ 
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ક	.  અનિધRૃત 4યવહારને લીધે Qકુસાન માટ	ની  જવાબદાર; - તે સમયે અમલમા ંરહ	લ  

િનયમનકારના િનયમનો પર આધા�રત હશે  

એલ.  જો તમે અમને તમારા વત$માન સરનામાની  |ણ કર; હશે તો, તમે તમા@ુ કાડ$ અને 

જો લા  ુપડ	 તો, તમાર;  PIN અને પાસવડ$, �ાsત કરતા પહ	લા ંથતા Qકુસાન માટ	 

જવાબદાર નહi થાઓ. 

એમ.  અમે ફ�રયાદો નÆધાવવા અને / અથવા ખોવાઈ ગયેલા/સમાધાન થયેલા  કા સ$ 

§લોક કરવા અને / અથવા ફ�રયાદો નÆધાવવા એટ;એમ #થળ પર એટ;એમ 

ધરાવનાર; બે�કની  સપંક$ 4ય56ત /હ	qપ ડ	#ક નો ટ	Pલફોન /ટોલ ¹; નબંર �દિશOત 

કર;<ં.ુ Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો ક	 િનરાકરણ માટ	 તમે તમાર; ફ�રયાદો મા¶ તમા�  

કાડ$ |ર; કરનાર;  બક ને જ નÆધાવો છો. 

એન.  બધા એટ;એમ પર એટ;એમ પર આઈડ; દશા$વવામા ંઆવે છે. ફ�રયાદ /[ચૂન કરતી 

વખતે તમાર	 તેને ટાકંv ં ુ (quote) જોઈએ. એટ;એમ ફ�રયાદો નÆધાવવા માટ	ના ફોમ$ 

એટ;એમ #થળે  ઉપલ§ધ હોય છે.  

ઓ.  િનયત સમય મયા$દાની ®દર અમે િનtફળ એટ;એમ 4યવહારોમા ંખોટ; ર;તે ઉધાર	લ 

રકમની અમે ભરપાઈ કર;<ં.ુ િનધા$�રત સમયમયા$દાની બહારના કોઈપણ િવલબં માટ	, 

અમે િનધા$�રત કયા$ Iજુબ વળતર �કૂવી<ં,ુ જો ક	 4યવહારના 30 �દવસની ®દર 

દાવો અમાર; (એટલે ક	 એટ;એમ કાડ$ |ર; કરતી બક) સાથે નÆધવામા ંઆવેલો હોવો 

જોઈએ., 

પી.   િવવા�દત એટ;એમ 4યવહારોના �ક#સામા,ં િવવાદનો િનકાલ થાય Hયા ં[ધુી સબંિંધત 

ક	મેરાના ðટ	જને |ળવી<ં.ુ જો આવા ર	કોડ$ની િનયત સાચવણીની અવિધની ®દર 

િવવાદ ઉભો થશે તો જ આવા ðટ	જની ઍ6સેસ ઉપલ§ધ હશે. 
 

�.�}.e.	 �&�¡�  S2+B�/&�� �+w��x. @��"��/�� 13%|N��3 ���N�%  F���%���  

 

એ.   જો નીચેના સજંોગોમા ંઅનિધRૃત 4યવહારો થશે તો તમે ¢ 5�� (R#�/) F���%��� માટ	 

હકદાર હશો: 

i.  અમારા પ=ે  >રૂક ¹ોડ / બેદરકાર;/ ઉણપ. 
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ii. Eતૃીય પ=Qં ુ ઉqલઘંન ºયા ં િસ#ટમમા ં �ાકં ઉણપ હોય અને તમે અનિધRૃત 

4યવહાર િવશે અમાર; પાસેથી સચંાર �ાsત કરો તેના ¶ણ કાય$કાર; �દવસની ®દર 

અમને [Pૂચત કરો છો. 

બી.  અનિધRૃત 4યવહારો થવાને લીધે થતા Qકુશાન માટ	 નીચેના �ક#સાઓમા ં તમે 

જવાબદાર રહ	શો: 

i. -  �ક#સામા ંºયા ંતમાર; બેદરકાર;ને લીધે Qકુશાન થ¨ં ુછે, -મ ક	 ºયા ંતમે �કુવણી 

ઓળખો  (credentials) શેર કયા$  છે, ºયા ં[ધુી તમે અનિધRૃત 4યવહાર ®ગ ેઅમને 

|ણ ન�હ કરો Hયા ં [ધુી તમાર	 સ>ંણૂ$ Qકુશાન સહન કરvં ુ પડશે. અનિધRૃત 

4યવહારના �રપો�ટîગ કયા$ પછ; કોઈપણ Qકુશાન અમે ભોગવી<ં.ુ 

ii. - �ક#સાઓમા ંઅનિધRૃત ઇલે6�ોિનક બે��કગં 4યવહારોની જવાબદાર; ન તો અમાર; 

ક	 ન તો તમાર; છે, પરંE ુ�ાકં િસ#ટમમા ંછે અને ºયાર	 તમારા તરફથી અમને આવા 

4યવહાર [Pૂચત કરવામા ંિવલબં થાય છે (તમારા તરફથી  સચંાર �ાsત કયા$ પછ; 

ચારથી સાત કામકાજના �દવસ) તો તમાર; �િત 4યવહાર જવાબદાર;  તે 

4યવહારના  Iqૂય  અથવા  આ િવષય પર સમય સમય પર |ર; કર	લી �રઝવ$ 

બકની માગ$દિશOકાઓમા ં જણા4યા Iજુબની રકમ, - ઓછ; હશે તે, [ધુી મયા$�દત 

રહ	શે. 

iii. વ�મુા,ં જો તમારા {ારા �રપોટ$ કરવામા ંિવલબં કામકાજના સાત  �દવસ  કરતા ંવધાર	 

હશે તો અમારા બોડ$ {ારા મBૂંર કર	લી નીિત અQસુાર તમાર; જવાબદાર; ન¤; 

કરવામા ંઆવશે - |હ	ર ડોમેન / અમાર; વેબસાઇટ પર ઉપલ§ધ રહ	શે. તમાર; 

જવાબદાર; બાબતે  ખાતા ં ખોલવાના સમયે, આ િવષય પર આરબીઆઈના �દશા 

િનદ�શોના અQસુધંાનમા ં ઘડાયેલી  અમાર; નીિતની િવગતો આપી<ં.ુ આ િવષય 

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

 

 

 

�.�}.e.d ¢ 5��(R#�/) F���%��� / ���N�%  F���%��� ��M) ���1N2 1���)9� 
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તમારા {ારા [Pૂચત થયા પછ; આવી [ચૂનાની તાર;ખથી 10 �દવસની ®દર(વીમા દાવાના 

પતાવટની રાહ જોયા િવના, જો કોઈ હોય તો) અમે તમારા ખાતામા ંઅનિધRૃત ઇલે6�ોિનક 

4યવહારમા ંશામેલ રકમ જમા (શેડો �રવસ$લ) કર;<ં.ુ આ જમા રકમ અનિધRૃત 4યવહારની 

તાર;ખે રહ	લા Iqૂય -ટલી હશે.   

વ�મુા,ં અમે ખાતર; કર;<ં ુક	: 

i. તમાર; ફ�રયાદ ઉક	લવામા ંઆવશે  અને અમારા બોડ$ {ારા મBૂંર કર	લી પૉPલસીમા ં

ઉqલેખેલ સમયમા,ં પરંE ુફ�રયાદની �ાxsતની તાર;ખથી 90 �દવસથી વ� ુન�હ, 

જવાબદાર; #થાિપત, જો કોઈ હોય તો, થશે તથા તમને આ િવષય પરની  

આરબીઆઈની માગ$દિશOકાઓ Iજુબ તમને વળતર �કૂવવામા ંઆવશે;  

ii. જો 90 �દવસની ®દર, અમે ફ�રયાદનો ઉક	લ લાવવા અથવા તમાર; જવાબદાર; 

િનધા$�રત કરવામા,ં જો કોઈ હોય તો, અસમથ$ હોઈ<ં ુ તો આરબીઆઈની 

માગ$દિશOકાઓ Iજુબ તમને  વળતર �કૂવવામા ંઆવશે; અને 

iii.  ડ	Pબટ કાડ$ / બક ખાતાના �ક#સામા,ં તમને 4યાજQ ં ુ Qકુશાન ન�હ થાય, અને 

u	�ડટ કાડ$ના �ક#સામા,ં તમાર	 કોઈ વધારાનો બોજો સહન ન�હ કરવો પડ	. 
 

�.�}.f �)�GM ��GN  

એ.  ºયાર	 તમે u	�ડટ કાડ$ માટ	 અર� કરો, Hયાર	 અમે તમને ફ;, 4યાજ અને અ�ય ચાજ]સ, 

PબPલyગ અને �કુવણી, િનયત સમય કરતા ં મોડા �કુવણી કરવાથી થતી રકમ 

(ઓવરડ\)ુની ગણતર;ની પ�િત, મા¶ “બાક; લ0mુમ રકમ” ની �કૂવણી કરવાથી 

થતી આિથOક અસરો, નવીકરણ (ર;�¨અુલ) અને કાડ$ની સેવાઓ બધં કરવી ને લગતી 

શરતો તથા િનયમો અને કાડ$ વાપરવા માટ	 તમને જ�ર પડ; શક	 એવી અ�ય કોઈપણ 

મા�હતી સમ|વી<ં.ુ 

બી.  અમે તમને નીચે જણા4યા Iજુબ દસના ંફો�ટમા ંસૌથી મહHવ>ણૂ$ િનયમો અને શરતો 

(એમઆઇટ;સી) |હ	ર કર;<ં.ુ  

i. માક��ટyગ દર»યાન "ફ; અને ચાnoસ" પર ની એમઆઇટ;સી 

ii. એxsલક	શન /#વાગત ક;ટ વખતે – અ�ય બાબતોની સાથે સાથે, તમામ એમઆઇટ;સી* 
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iii. u	�ડટ કાડ$ PબPલyગ પર- ફ; અને ચાજ]સ તથા ઉપાડ (¢ોòગ) મયા$દા પર 

એમઆઇટ;સી,   

iv. ચાl ુધોરણે િનયમો અને શરતોના કોઈપણ ફ	રફાર. 

* ¶ા�હત 4ય56ત {ારા છેતરપiડ;ના �ક#સામા ંઅથવા ºયા ંતમ ેકૌભાડંમા ંફાળો આsયો ન 

હોય Hયા ંતમાર; જવાબદાર;. 

સી.  ºયાર	 તમે u	�ડટ કાડ$ લો /અર� કરો છો Hયાર	 અમે તમને લóયા�ંકત ટન$ એરાઉ�ડ 

સમય િવષે સલાહ આપી<ં.ુ અમે કાડ$ �ોડ6¡સ પરની વાિષOક ફ; અને વાિષOક ટકાવાર; દરો 

(એપીઆર) {×ટક ખર;દ; માટ	 અને રોકડ એડવા�સ માટ	 અલગ ર;તે, (અલગ અલગ હોય 

તો) સમાન �ાધા�યતા સાથે} ટાકં;<ં(ુquote). એપીઆરની ગણતર;ની પ�િત, મોડ; 

�કુવણીના ચાજ]સ, અને 4યાજની ગણતર; ®ગ ે #પtટપણે ઉદાહરણો સાથે સમ|વી<ં.ુ 

માિસક #ટ	ટમે�ટમા ંબતાવવા ઉપરાતં આ પાસા ં વેલકમ �કટમા ંબતાવવામા ંઆવશે. દર 

મહ;ને મા¶ “�¨નુતમ �કુવણી” કરવાથી વાિષOક બાક; બેલે�સ પર 4યાજની �કુવણી સાથે 

લબંાશે, આ બતાવતી [ચુના તમામ માિસક #ટ	ટમે�¡સમા ંઅલગ ર;તે �દિશOત કરવામા ં

આવશે. માિસક u	�ડટ કાડ$ #ટ	ટમે�ટમા ં બતા4યા Iજુબ જો તમે “બાક; �¨નુતમ રકમ” 

�કૂવવાQ ં ુપસદં કરશો તો Pબન �કૂવાયેલ રકમ પર લા  ુપડતો 4યાજ દર અને અ�ય 

ચાજ]સ પણ અમ દશા$વી<ં.ુ 

અમે એમઆઇટ;સીમા ં િવિશtટ ર;તે સમ|વી<ં ુ ક	 જો પાછલા મ�હનાના PબલQં ુ કોઈપણ 

બેલે�સ  બાક; હોય તો "¹; u	�ડટ સમયગાળા" નો લાભ જતો રહ	 છે. 

ડ;.  જો અમે તમાર; �ોફાઇલ ને u	�ડટ કાડ$ |ર; કરવા માટ	 યોLય ગણી<ં ુ તો અમે 

િન�tuય કાડ$ (ઉપયોગ કરવા માટ	 તૈયાર નથી) પણ |ર; કર;<ં ુઅને જો તમે આ કાડ$ 

માટ	 તમાર; #વીRૃિત મોકલશો અને અ�ય કોઈ શરતો - િનદ�શ કરવામા ં આવે તેને 

આધીન, જો તમે કાડ$ સ�uય કરવાના જ�ર; પગલા ંલેશો તો જ આ કાડ$ સ�uય થશે. 

ઈ.  જો અમે તમાર; સમંિત િવના કાડ$ સ�uય કર;એ અથવા - કાડ$ માટ	 તમે તમાર; 

સમંિત આપી નથી તે માટ	 માટ	 Pબલ રBૂ કર;એ છ;એ તો અમે મા¶ તાHકાPલક ચાo 

ઉલટાવી<ં ુએટlં ુજ ન�હ પણ ઉલટાવેલા ચાo કરતા બમણી રકમ પણ �કૂવી<ં.ુ   

એફ.  જો તમાર; લેPખતમા ંસમંિત હશે તો જ અમે તમારા કાડ$ પર લોન/િધરાણ [િુવધા 

િવ#તાર;<ં ુ અથવા િધરાણની મયા$દાને વધાર;<ં.ુ ઇલે6�ોિનક માKયમથી �ાsત થયેલ 
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સમંિત, ºયા ં તમે ખાસ કર;ને �ા�ઝે6શન  મા�ય કરો છો  અને જો તમે એમઆઇટ;સી 

વા�ંયા હોય અને ºયા ં આવા સમંિતના �ડnજટલ ર	કો સ$ને સમંિતના >રુાવા તર;ક	 

>નુઃ�ાsત કરવામા ંઆવી શક	 છે Hયા ંતેને સમંિત ગણવામા ંઆવશે. 

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

કર; શક;<ં.ુ 

જો તમે કહ	શો તો તમને આપવામા ંઆવેલ ઍડ-ઑન કાડ$ (ઓ) માટ	 અમે િધરાણ 

મયા$દા (એકંદર મયા$દાની ®દર) સેટ કર;<ં.ુ આવા વધારાના કાડ$ ધારકો {ારા 

કરવામા ંઆવેલા તમામ 4યવહારો માટ	 તમે જવાબદાર રહ	શો. 

એચ.   જો તમારા u	�ડટ કાડ$ની મયા$દા ઘટાડવાની દરખા#ત કરવામા ંઆવશે તો  અમે તમને 

¶ીસ �દવસની  નો�ટસ આપી<ં ુિસવાય ક	 તમે િવનિંત ન કર; હોય, અને એસએમએસ 

/ ઈ-મેલ / લેટર {ારા તમને તેના કારણની |ણ પણ કર;<ં.ુ 

આઈ.  અમે ખાતર; કર;<ં ુક	 રદ કરવા/ મયા$દામા ંઘટાડો કરવાની તમાર; િવનતંીQ ં ુપાલન 

થાય  અને લેPખતમા ંઅથવા અમાર; સાથે ર�#ટર થયેલ ઈ-મેલ આઈડ; {ારા �ાsત 

થયેલ િવનતંીના 7 કામકાજના �દવસની ®દર તમને u	�ડટ કાડ$  રદ કરવા/ 

મયા$દામા ંઘટાડો કરવા / u	�ડટ કાડ$  બધં કરવા ક	  ઘટાડા /®ગ ે >�ુtટ આપી<ં,ુ 

શરત એ ક	 બાક; રકમ, જો કોઈ હોય, તો તેની પતાવટ / �કુવણી કરવામા ંઆવે. 

-.  જો તમે અમને બાક; નાણાનંી �કુવણીમા ં ક[રુ કરશો તો કાડ$ ધારક તર;ક	, તે જ 

=મતામા,ં બે�કની ક#ટડ;મા ં 

ક	  બે�કના કબ|મા ંબક પાસેના કોઈ પણ ખાતામા ંતમે ધરાવતા તમામ જમા નાણા ંપર 

અમે      >વૂા$િધકાર(લીયેન) Iકૂવાનો તથા સેટ-ઓફ કરવાનો અિધકાર ધરાવી<ં.ુ અમે 

તમને ઈ-મેલ {ારા તમારા રnજ#ટડ$ ઈ-મેલ આઇડ; /રnજ#ટડ$ મોબાઇલ નબંર અથવા 

પ¶ પર તમારા �ડપોPઝટ ખાતા પર લીયેન/હોqડ Iકુવાના ¶ણ �દવસની ®દર આ 

®ગેની  |ણ કર;<ં.ુ 

ક	.  જો અમે અમારા u	�ડટ કાડ$ ધારકોને વીમા કંપનીઓ સાથે જોડાણ કર;ને કોઈ વીમા 

કવર ઓફર કર;<ં ુતો અમે આક5#મક IHૃ¨ ુઅને અપગંતા લાભોના સબંધંમા ંતમાર; 

પાસેથી લેPખતમા ં વીમા કવર માટ	 નોિમનીની  િવગતો મગંાવી<ં.ુ વીમા કવર 
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સબંિંધત દાવાઓ સભંાળતી વીમા કંપની {ારા સબંિંધત નોિમનેશનની િવગતો 

નÆધવામા ંઆવે એની અમે ખાતર; કર;<ં.ુ 

એલ.  કાડ$ રBૂ કયા$ વગરના(સીએનપી) નીચા Iqૂયના ઓનલાઈન 4યવહારોને સરળ 

બનાવવા  કાડ$ની [િુવધા આપવા માટ	, વધારાના પ�રબળના  �માણીકરણ 

(એએફએ) ની આવµયકતાઓને  હળવી કરવામા ંઆવી છે. તદQસુાર, અમે (કાડ$ |ર; 

કરનાર; બક) તમને એક વૈકxqપક ધોરણે "�કૂવણી �માણીકરણ ઉક	લો "(payment 

authentication solution) ઓફર કર;<ં.ુ તમાર; સમંિત લેવા અને તમારા િવકqપને 

સ�uય કરવા માટ	, અમે એક સમયની (one time)ર�#�	શન ��uયા માટ	ની  [િુવધા 

આપી<ં.ુ 

આવા સોq¨શુ�સ હ	ઠળ એએફએ માટ	ની ×ટછાટો 4યવહાર દ;ઠ વ�મુા ં વ� ુ

`.2000/- (અથવા િનયમનકાર {ારા વખતોવખત - ન¤; કરવામા ં આવે) ના  

Iqૂયના CNP 4યવહારો માટ	 લા  ુપડશે. અમે તમને 4યવહાર દ;ઠ ઓછ; મયા$દાઓ 

સેટ કરવા માટ	 પણ સગવડ આપી<ં.ુ 

એમ.  અમે કોઈપણ અનિધRૃત ઇલે6�ોિનક 4યવહારની જવાબદાર; આ કોડની કલમ 

8.17.4.2 Iજુબ વાહન કર;<ં.ુ  
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એ.  તમારા u	�ડટ કાડ$ ખાતાQ ં ુસચંાલન કરવામા ંઅને ખર;દ;ઓ / રોકડ ઉપાડની િવગતો 

તપાસવા માટ	, અમે તમને તમારા u	�ડટ કાડ$થી /કાડ$નો ઉપયોગ કર;ને લેવડદ	વડની 

િવગતો સાથેQ ં ુમાિસક #ટ	ટમે�ટ િનઃ<qુક મોકલી<ં.ુ દર મ�હનાની >વૂ$િનધા$�રત તાર;ખે 

પો#ટ અથવા Rુ�રયર {ારા તમારા મેઇPલyગ સરનામા પર, અથવા જો તમે ઈ�છતા હો 

તો અમાર; સાથે નÆધાયેલા સરનામા ં પર ઈ-મેલ {ારા u	�ડટ કાડ$Q ં ુ #ટ	ટમે�ટ 

મોકલવામા ંઆવશે. ઇ�ટરનેટ બે��કગં પર જોવા માટ	 પણ આ #ટ	ટમે�ટ ઉપલ§ધ 

કરવામા ંઆવશે. અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 ખોટા Pબqસ બનાવવામા ંઆવતા ંનથી અને 

|ર; કરવામા ંઆ4યા નથી અને  અમે એવા ખચ$ વ[લૂ ન�હ કર;<ં ુ- અમારા {ારા 

[Pૂચત કરવામા ંઆ4યા નથી. જો કોઈ Pબલ સામે ફ�રયાદ કરવામા ંઆવે તો અમે તેQ ં ુ
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#પtટ;કરણ આપી<ં ુઅને જો જ�ર; હશે તો, 60 �દવસના મહmમ સમયગાળામા ંતમને 

રBૂ કર;<ં.ુ જો કોઈ ખોટા ચાo ઉલટાવી દ	વામા ંઆવે તો, તે �રવસ$લને  લેણાનંી 

પતાવટ તર;ક	 ગણવામા ંઆવશે નહi. 

બી.  જો આ િનવેદન �ાsત ન થાય તે સમયે, અમે ઇ�છ;એ ક	 તમે અમાર; સાથે સપંક$ કરો 

-થી અમે િવગતોને ફર;થી મોકલવાની ગોઠવણ કર; શક;એ -થી તમને 

સમયસર.�કૂવણી કરવા અને કોઈ વાધંો હોય તો તેQ ં ુ Kયાન ખચવા સ=મ કર; 

શક;એ.  

સી.  ફ; અને ચાજ]સ તથા  િનયમો અને શરતોની  [Pુચમા ંફ	રફારો ®ગે અમે  |ણ કર;<ં ુ

/ [Pૂચત કર;<ં.ુ સામા�ય ર;તે, ફ	રફારો (4યાજ દરો િસવાય અને - િનયમનકાર; 

આવµયકતાઓના પ�રણામ�પે છે) ઓછામા ંઓછ; એક મ�હના નો�ટસ આsયા પછ;  

ભાવી અસરથી બનાવવામા ંઆવશે. આ ફ	રફારોને  માિસક #ટ	ટમે�ટ ઓફ એકાઉ�ટ 

અથવા તેની નકલ સાથે [Pૂચત કરવામા ં આવશે. �ડફોqટના �ક#સામા,ં u	�ડટ 

ઇ�ફોમ°શન કંપનીઓ (સીઆઇસી) ને તેની |ણ કરવામા ંઆવશે. 

ડ;.  u	�ડટ ઇ�ફમ°શન કંપનીઓને u	�ડટ કાડ$ ધારકની �ડફોqટ 5#થિત િવશેની  |ણ કરતા 

પહ	લા, અમે કાડ$ ધારકને પયા$sત નો�ટસ ફાળવવા સ�હત બોડ$ {ારા મBૂંર કર	લી 

કાય$વાહ;Q ં ુ પાલન કર;<ં.ુ ખોટા PબPલyગQ ં ુ �રવસ$લ હોવા છતા ં પણ [Pૂચત કયા$ 

વગરના ચાo CIC ને �રપોટ$ કરવાQ ં ુ કોઈ કારણ નહi હોય. જો અમે ચાoના  

�રવસ$લને  સેટલડ (SETTLED) તર;ક	 લઈ<ં ુતો અમે સીઆઇસીને પતાવટ ®ગનેી 

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

 

 

 

�.�� � ��#� �E 67��%�/ (<GN ��M£ */GBD1) 

 

અમે સેબી (»¨�ુ¨અુલ ફંડ) અને આઈઆરડ;એઆઇ (વીમા �ોડ6¡સ) -વા સબંિંધત 

ર	L¨લેુટસ$ {ારા |ર; કરાયેલા નÆધણી �માણપ¶ની શરતો Iજુબ કોપ½ર	ટ એજ�સીની 

4યવ#થા હ	ઠળ પે�શન ફંડો, »¨�ુ¨અુલ ફં સ અને વીમા વગેર	 -વા ¶ી| પ=ના ઉHપાદનોQ ં ુ
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િવતરણ કર;એ છ;એ. વીમા ઉHપાદનોના વેચાણ માટ	 અમાર; પાસે IRDAI (કોપ½ર	ટ 

એજ�¡સના રnજ#�	શન) ર	L¨લેુશ�સ 2015 Iજુબ બોડ$ {ારા મBૂંર થયેલી પૉPલસી છે. 

એ.  જો અમે કોઈ રોકાણ/એસેટ મેનેજમે�ટ કંપની અથવા વીમા કંપનીના એજ�ટ તર;ક	, 

»¨�ુ¨અુલ ફંડો અથવા વીમા �ોડ6¡સ સ�હત કોઈપણ �કારની રોકાણ �ોડ6¡સ 

ઓફર કર;<ં ુ તો અમે તમને |ણ કર;<ં.ુ અમારા #થાનનો ઉપયોગ કર;ને અમારા 

વતી Eતૃીય પ= ઉHપાદનો વેચતી અથવા માક��ટyગ કરતી કોઈપણ 4ય56ત માટ	 અમે 

જવાબદાર છ;એ. 

બી.  અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 અમે - બધા રોકાણ અને વીમા �ોડ6¡સ વેચીએ છ;એ તે 

હાલના િનયમો અને િનયમનો અQસુાર છે. 

સી.  ºયાર	 તમે અમાર; પાસેથી બૅ��કગં સેવા અથવા ઉHપાદનનો ઉપયોગ કરો છો, Hયાર	 

અમે તમને કોઈપણ Eતૃીય પ= ઉHપાદનની ખર;દ;/ સ§#uાઇબ કરવાની ફરજ 

પાડતા નથી. 

ડ;.  અમાર; પાસેથી લીધેલી લોન માટ	 આપના {ારા આપવામા ંઆવતી િસ�ો�રટ;ઝના 

�ક#સામા,ં અમે તમને  કોઈ ચો¤સ �દાતા / સમાન સ#ંથા  પાસેથી તમારા {ારા 

વીમા કવચ લેવાય તેની  પર આ�હ નહi રાખીએ. અમારા {ારા ઓફર થતી વીમા 

�ોડ6¡સ લેવી, જો કોઈ હોય તો, એ મા¶  #વૈx�છક આધાર	 રહ	શે. તમે તમાર; 

પસદંગીના સેવા �દાતા પાસેથી વીમા કવર મેળવવા માટ	 I6ુત હશો. 

ઈ.  અમે િનયિમત સમયાતંર	 અમારા શાખામા ં વેચવામા ંઆવતા ઉHપાદનોના ફાયદાઓ 

િવષે   |હ	રાત / નો�ટસ બોડ$ / વેબસાઈટ પર મા�હતી / પિ¶કાઓના િવતરણ 

વગેર	 {ારા અને જો તમે આવી મા�હતી �ાsત ન�હ કરવાQ ં ુપસદં ના ક¨Û ુહોય તો, ઈ-

મેqસ અને એસએમએસ {ારા પણ તમને િશP=ત કર;<ં.ુ  

એફ.  અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 શાખામા ં વેચાયેલી તમામ રોકાણ અને વીમા �ોડ6¡સ ®ગ ે

તમને એવી 4ય�કતઓ {ારા સમ|વવામા ંઆવી  ક	 -ઓ ઉHપાદનો વેચવા માટ	 

યોLય ર;તે લાયક અને �િશP=ત હોય. 

�.  અમે તમને ઓફર કરાતી �ોડ6ટની િવગતવાર શરતો અને િનયમો >રુા પાડ;<ં.ુ 

(»¨�ુ¨અુલ ફંડ ના �ક#સામા ં IJુય મા�હતી મેમોર	�ડમ અને વીમા ઉHપાદનોના 

�ક#સામા ં�ોડ6ટ �ોશર, વેચાણ  #પtટ;કરણ). 
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એચ.  તમને રોકાણ/વીમા �ોડ6¡સ વેચતા પહ	લા અમે યોLય �ાહક િનtઠા (customer due 

diligence) પગલા ંલા  ુપાડ;<ં.ુ 

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

�ોડ6ટ વેચી<ં.ુ 

-.  તમારા {ારા આવµયક મા�યતા પછ;/અિધRૃત ઇલે6�ોિનક માKયમો {ારા અથવા 

લેPખતમા ંસ§#uાઇબ કરવા માટ	, અથવા �ોડ6ટ લેવા માટ	  સમંિત આsયા પછ;થી જ 

અમે ઓફર કરાયેલ �ોડ6ટ માટ	 જ�ર; અર� અને દ#તાવે�કરણ મેળવી<ં.ુ 

ક	.  અમે ખાતર; કર;<ં ુક	 યોજના Iજુબ તમામ ઔપચા�રકતાઓ (તબીબી પર;=ા સ�હત) 

>ણૂ$ થયાના 30 �દવસની ®દર િનવેદન / નીિત દ#તાવેજો તમને િવત�રત કરવામા ં

આવશે. 

એલ.  અમે એસઆઇપી, નવીનતમ એનએવી, પાકવાની તાર;ખ, િ�િમયમ �કૂવણીની િનયત 

તાર;ખ, વગેર	 -વી મહmમ શ� "વેચાણ પછ;ની સેવાઓ" (After Sales Service) 

>રૂ; પાડવાQ ં ુઆયોજન કર;<ં.ુ 

એમ.  સેવા �દાતાઓ પાસેથી લીધેલા યોજના /ઉHપાદનોની કામગીર; પર તમને સામિયક 

મા�હતી અપાશે. જો તમાર	 કોઇ ચો¤સ [િુવધાની જ�ર હોય, તો તમાર; પાસેથી 

ચો¤સ િવનિંત �ાsત થયા પછ; અમે તમને તે [િુવધા આપી<ં.ુ 

એન.  »¨�ુ¨અુલ ફંડ / વીમા / અ�ય નાણાકં;ય કંપનીઓ પાસેથી તેમના ઉHપાદનોના 

િવતરણ માટ	 મળેલી તમામ કિમશન / અ�ય ફ;ની િવગતો અમે બે�કની વેબસાઈટ 

પર |હ	ર કર;<ં.ુ 

ઓ.  વીમા / »¨�ુ¨અુલ ફંડ / અ�ય Eતૃીય પ= રોકાણ �ોડ6¡સ -વી પેરા બે��કંગ 

�vિૃmઓના વેચાણ વખતે અમે આરબીઆઈની માગ$દિશOકાઓQં ુપાલન કર;<ં.ુ 

પી.  અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 િવિવધ �ોડ6¡સQં ુ વેચાણ કરવા સબંિંધત સેવાઓના ચાજ]સ 

�દિશOત કરવામા ંઆવશે અને તમને ઉપલ§ધ કરાવવામા ંઆવશે. 
 

�.�8 &���� ����'N (�)�GM ��6�1+�2p.) 4�&��� 
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અમે િધરાણ પરામશ$ [િુવધા >રૂ; પાડવાનો �યHન કર;<ં.ુ તે ક	�¥ પર તમને સેવાનો લાભ 

લેવા માટ	 સ=મ બનાવવા માટ	 ºયા ંપણ આવી [િુવધા ઉપલ§ધ હશે Hયા,ં અમે કોઈ ચો¤સ 

ક	�¥ોમા ં અમાર; શાખામા,ં તે ક	�¥ પર કોઈ પણ બક {ારા #થાિપત કરાયેલા કાઉ�સેPલyગ 

ક	�¥ોના સરનામા, સમય વગેર	ને �દિશOત કર;<ં.ુ 
 

�.	
 �)�/T1N �+=���  

 

જો તમે કહ	શો તો અમે તમને તમારા ખચ° તમારા 4યવહારોને લગતા ર	કોડ$ ઉપલ§ધ 

કરાવી<ં,ુ , જો ક	   આ �કારના ર	કોડ$  િનધા$�રત અવિધની ®દર હોવા જોઈએ. 
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એ.  જો અમે અમાર; શાખા બધં કરવાની યોજના ધરાવીએ છ;એ અથવા જો અમે અમાર; 

શાખા ખસેડ;એ છ;એ અથવા અમે તમને બે��કંગ સેવાઓ આપવાQ ં ુચાl ુરાખી શકતા 

નથી, તો અમે તમને આપી<ં-ુ 

i. જો તે ક	�¥મા ંકામ કરતી કોઈ પણ બકની શાખા ન હોય તો બે મ�હનાની નો�ટસ; 

ii. અ�ય તમામ �ક#સાઓમા ંએક મ�હનાની નોટ;સ 

બી.  જો અમે શાખા ખસેડ;<ં ુ  તો અમાર; શાખાના નવા #થાનના સ>ંણૂ$ સરનામાની અમે 

તમને |ણ કર;<ં.ુ 

સી.  અમે તમને શાખાના કામકાજના સમયના કોઈપણ ફ	રફાર ®ગ ે|ણ કર;<ં.ુ 

                    

   �
. ����3��� 1���+' 

 

એ.  બક ખાતાઓ ખોલવા માટ	 સમય સમય પર RBI / ભારત સરકાર (�.ઓ.આઈ.) {ારા 

|ર; કરવામા ં આવેલા) અમે તમારા �ાહકને |ણો (ક	વાયસી) / એ��ટ-મની 

લો�ડ�રyગ (એએમએલ) પરની [ચૂનાઓના પાલનને આધાર	 કોઈ પણ લ0mુમ 

બેલે�સની આવµયકતા િવના 'બેPઝક સેિવyLસ બૅ�ક �ડપોPઝટ એકાઉ�ટ' (બીએસબીડ; 

ખાતા)ં / #મોલ એકાઉ�ટ અને જન-ધન એકાઉ�ટ ઉપલ§ધ કરાવી<ં.ુ કોઈપણ ચાo 

વગર અમે એટ;એમ કાડ$ અથવા એટ;એમ-કમ-ડ	Pબટ કાડ$ [િુવધા સ�હત મીનીમમ 

સામા�ય [િુવધાઓ પણ ઓફર કર;<ં ુ />રૂ; પાડ;<ં ુ - તમને જણાવવામા ંઆવશે. 

ખાE ં ુખોલવાના સમયે તમને પારદશ$ક ર;તે સબંિંધત િવગતો જણાવવામા ંઆવશે. 

બી.  અમે સરળ ક	વાયસીના ધોરણોના આધાર	 આવા ખાતા ંખોલવા માટ	ની [િુવધા પણ 

િવ#તાર;<ં.ુ જો ક	, વ�મુા ં�િતબધંોને આધીન આવા એકાઉ�¡સને "નાના એકાઉ�¡સ" 

તર;ક	 ગણવામા ં આવશે - તમને સમજવામા ં સરળ અને #થાિનક ભાષામા ં

જણાવવામા ંઆવશે. 

સી.  અમે અમાર; તમામ શાખાઓમા ં પણ ¾{ભાષી / િ¶ભાષીમા ં "બેPઝક સેિવyLસ બૅ�ક 

�ડપોPઝટ એકાઉ�ટ" ખોલવાની જ��રયાતો અને "નાના ખાE ં"ુ / જન-ધન ખાE ં ુ

ખોલવા માટ	 સરળ ક	વાયસીના ધોરણો હ	ઠળ આવµયક દ#તાવેજો પણ આગવી ર;તે 

દશા$વી<ં.ુ 
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ડ;.  ઉપરના િવશે અમે અમારા #ટાફમા,ં ખાસ કર;ને ¹�ટલાઈન #ટાફમા ં| િૃત લાવવા, 

તાલીમ આપવા સ�હત, પગલા લઈ<ં.ુ 

ઈ.  અમે એક મ�હનામા ંચો¤સ ઉપાડની સJંયા સાથે એકાઉ�¡સને |ળવી રાખv ં,ુ જનરલ 

u	�ડટ કાડ$ અને ઇલે6�ોિનક sલેટફોમ$ મારફતે રાºય અને ક	�¥ સરકારો તરફથી મળતા 

લાભોની તબદ;લી  (�ા�સફર) -વી Iળૂતૂ બૅ��કંગ [િુવધાઓ િનઃ<qુક, �દાન 

કર;<ં.ુ  

એફ.  જો તમે ઈ�છો તો, અમે તમને કોઈ પણ <qુક વગર  અથવા ઓછા ચાજ]સ {ારા 

Iqૂય વિધOત સેવાઓ �દાન કર;<ં ુ - તમે |ણતા હો અને સમજતા હો એવી  

ભાષામા ંઅગાઉથી [Pૂચત કરવામા ંઆવશે. 

�.  જો [િુવધાઓ, 4યવહારો અથવા ચાજ]સમા ંકોઈ ફ	રફાર થશે તો, તે અમલમા ંઆવે 

તેના એક મ�હના પહ	લા તમને તેની |ણ કરવામા ંઆવશે. 

એચ.  જો કોઈ ફ	રફારો થશે તો શાખાના નોટ;સ બોડ$ પર �દિશOત કર;ને, અથવા Pબઝનેસ 

કોરસપો�ડ�ટ {ારા અથવા પ¶ો, વગેર	 -વા તમારા માટ	 ઉPચત માKયમ {ારા સચંાર 

કરવામા ંઆવશે. 

આઈ.  ºયા ંઅમાર; કોઈ શાખા નથી, Hયા ંઅમે આરબીઆઇ સાથે  ન¤; થયેલ માગ$દિશOકાઓ 

અને રોડ-મેપ Iજુબ Pબન-બે��કગં િવ#તારોમા ં ખાતા ખોલાવવા, રકમ અને 

4યવહારોની સJંયાના આધાર	 નાણા ં ઉપાડવા અને જમા કરવા, બેલે�સ >છૂપરછ, 

વગેર	 માટ	 તેમજ એક જLયાએથી બી| #થળે પૈસા �ા�સફર કરવાની સવલત >રૂ; 

પાડવા 4યાપાર કોરસપો�ડ�ટ (બીસી) /Pબઝનેસ ફ	િસPલટર(બીએફ) રાખવાનો �યાસ 

કર;<ં.ુ 

-.   અમે મોબાઇલ બે��કંગ [િુવધાઓ >રૂ; પાડવાનો પણ �યાસ કર;<ં.ુ 

ક	.  અમે મોબાઇલ ફોન, એનઇસીએસ, એનઇએફટ; વગેર	 સ�હત નાણા ંમોકલવા માટ	ના 

અ�ય ઇલે6�ોિનક sલેટફોમ$  >રૂા પાડવાનો પણ �યHન કર;<ં.ુ 

એલ.  અમે બે��કંગ આઉટલેટ / બીસી / બીએફની તમામ લૂો અને �િતિનિધHવ 

(omission and commission) ના તમામ કાય½ માટ	 જવાબદાર થઈ<ં ુ અને તેમની 

િવ@ુ� નÆધવામા ંઆવેલી કોઈપણ ફ�રયાદની તપાસ કરવામા ંઆવશે. 
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એમ.  જ�ર હશે તો અમે, િધરાણ [િુવધા માટ	 અર� કરતી વખતે તમને જણાવવામા ં

આવતા િનયમો અને શરતોને આિધન, પરવડ	 એવા ખચ°  u	�ડટ [િુવધા આપી<ં.ુ 

એન.  અમે તમને તમાર; લોન એxsલક	શનની ��uયા માટ	 જ�ર; છે એ લ0mુમ મા�હતી, 

આવી લોનોને લા  ુપડતી સૌથી મહHવની શરતો અને િનયમો, બકને ચાo થઈ શક	 

તે સી�ોર;ટ;ઓ, 4યાજ લા  ુપાડવાની પ�િત અને સામિય6તા, >નુઃ�કુવણી ��uયા, 

વગેર	 સ�હત ઉપલ§ધ િવિવધ િધરાણ યોજનાઓ િવશે સમ|વી<ં.ુ  

ઓ.  અમે એમએસઇના �ાહકોને લોન િસવાયQ ં ુ િધરાણ ક	 ºયા ં  `.10 લાખની �ચી 

કોલેટરલ I6ુત મયા$દા લા  ુ પડ	 છે, �ાધા�યતા સે6ટર હ	ઠળ સરકાર �ાયોnજત 

યોજનાઓ માટ	 `એક લાખ [ધુીની િધરાણની મયા$દા માટ	 કોલેટરલ િસ�ો�રટ; પર 

આ�હ નહi રાખીએ. અમે  `4 લાખ [ધુીની અથવા િશ=ણ લોન યોજના હ	ઠળ 

વખતો વખત [ધુારવામા ં આવતી મયા$દા [ધુીની  િશ=ણ લોન માટ	  કોલેટરલ 

િસ�ો�રટ; પર આ�હ નહi રાખીએ. 

પી.  જો તમારા {ારા લેવામા ંઆવેલી િધરાણ [િુવધાઓમા ં કોઈ પણ નાણાકં;ય Iµુક	લીનો 

સામનો કરવો પડàો હશે, તો અમે સહાQુિૂત>વૂ$ક અને હકારાHમક ર;તે આવા ક	સોની 

િવચારણા કર;<ં.ુ 

ક¨ં.ુ  અમે તમાર; Iµુક	લીઓને ¼ૂર કરવામા ંસહાય કર;એ તે માટ	 અમને મદદ કરવા માટ	 

તમે અમને ઉપર જણાવેલ કોઈપણ નાણાકં;ય Iµુક	લી િવશે |ણ કર; શકો છો. તમામ 

�કારની લોન માટ	 તમાર; લોન અર� પર ��uયા કરતી વખતે અમે તમાર; 

(4ય56તગત દ	વાદારો અને #વ સહાય Bૂથો (એસએચ�) અને સં̈ 6ુત જવાબદાર; 

Bૂથો (-એલ�)  પાસેથી "કોઈ લેણા ં નથી" (no due certificate) �માણપ¶ નો 

આ�હ ન�હ રાખીએ, િસવાય ક	 કોઈ ખાસ સરકાર �ાયોnજત #ક;મ પોતે "કોઈ લેણા ં

નથી" �માણપ¶ મેળવવા માટ	 જોગવાઈ કરતી હોય. 

આર.  ºયા ં ઇ�છનીય છે, અમે તમને તમાર; Iµુક	લીઓને ¼ૂર કરવા, >નુ@ુHથાન(revival) 

પેક	જ  અપાવવા માટ	 મદદ કરવા �યાસ કર;<ં,ુ જો આપણે બનેંના �હતમા ંઆvં ુ

પેક	જ ઇ�છનીય ગણવામા ંઆવે તો. 
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એસ.  અમે મા�હતી અને સચંાર તકનીક (આઇસીટ;) સ=મ sલેટફોમ$ હ	ઠળના ઉપકરણોનો 

ઉપયોગ કર;ને ખાતા ધારકોને  સામા�ય શાખા હ	ઠળ અથવા તો વૈકxqપક ચેનલ {ારા, 

બક ખાતા સચંાPલત કરવાની ર;ત માટ	 તમને િશP=ત કર;<ં ુઅને માગ$દશ$ન આપી<ં.ુ 

ટ;.  �ાહકોને િશP=ત કરવા અમે નાણાકં;ય સા=રતા �vિૃmઓ હાથ ધર;<ં.ુ 

¨.ુ  લóય Bૂથ {ારા સહયોગ સાથે નગરો અને ગામોમા ં નાણાકં;ય સમાવેશના કારણને 

�ોHસાહન આપવા માટ	 અમે ક	»પ, ¼ુકાનો અને ટાઉન હોલ ઇવે�¡સQં ુઆયોજન કર;<ં.ુ 

વી.  અમે સામા�ય ર;તે દ	શમા ંઅને ખાસ કર;ને બકમા,ં નાણાકં;ય સમાવેશ �યHનો િવશે 

સમ� #તર	 અમારા #ટાફને િશP=ત કરવા બકમા ંએક પ�િત રBૂ કર;<ં.ુ 

ડબq¨.ુ  ºયા ં નાણાકં;ય સમાવેશ પગલા ં હાથ ધરવામા ં આ4યા છે એવા Pબન-બક 

િવ#તારોમા ંબકના �યHનોના ®િતમ અમલીકરણની ખાતર; કરવા માટ	 અમે બકના 

અિધકાર;ઓ {ારા િનયિમત / સતત Iલુાકાતોની એક ગોઠવણ કર;<ં.ુ 

એ=.  અમે તમાર; ફ�રયાદોને, જો કોઈ હોય તો તરત જ હાથ પર લેવાનો  �યHન કર;<ં ુ

અને તેમને સૌથી પહ	લા ંઉક	લવા �યાસ કર;<ં.ુ 

વાય.  જો તમાર	 બક અથવા તેના બે��કગં આઉટલેટ / બીસી / બીએફ િવશે કોઈ ફ�રયાદ 

હોય, તો અમે ફ�રયાદ દાખલ કરવાની પKધિત િવષે અને બકમા ં ફ�રયાદોના 

િનરાકરણ માટ	ની પKધિત,  તથા જો તમાર; ફ�રયાદQ ં ુ િનરાકરણ ન થાય અથવા 

તમારા સતંોષ Iજુબ િનરાકરણ ન થાય તો  બ�કyગ લોકપાલ યોજના િવષે અમે તમને 

|ણ કર;<ં.ુ 

ઝેડ  અમે નાણાકં;ય સમાવેશ કાય$uમનો  4યાપક �ચાર કર;<ં ુ  અને િવિવધ ઉHપાદનો 

અને સેવાઓ િવશે �ાહકોને િશP=ત કર;<ં.ુ 
 

 

��. ���>? ��.���/ �+ �� �� + 1'B  @�AB ! 

 

એ.  અમાર; સાથે બે��કગં 4યવહાર કરવાQ ં ુ સરળ અને અQRુૂળ બનાવવા માટ	 અમે 

વ�રtઠ નાગ�રકો, અલગ ર;તે સશ6ત અને િનર=ર 4ય56તઓ -વા અમારા ખાસ 
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�ાહકો માટ	 અમારા �ેtઠ �યHનો કર;<ં.ુ આમા ંઆવા અરજદારો અને �ાહકો માટ	 

અQRુળૂ નીિતઓ, ઉHપાદનો અને [િુવધાઓ બનાવવાનો સમાવેશ થશે. 

બી.  તમને બે��કગં સેવાઓ [લુભ થાય તે માટ	 અમે અમાર;  4યવ#થાઓ અને ��uયાઓ  

િવકસાવવાનો �યHન કર;<ં.ુ 

સી.  અમાર; શાખાઓ અને એટ;એમ તમને શાર;�રક ર;તે અQRુૂળ પડ	 તેમ કરવા માટ	 

અમે �યHન કર;<ં.ુ વ�રtઠ નાગ�રકો અને અ�ય ર;તે સશ6ત 4ય56તઓને  િવિવધ 

બે��કગં [િુવધાઓ [લુભ થાય તે માટ	 બક શાખાઓ અને એટ;એમમા ંરø»sસ અને હ	�ડ 

ર	Pલyગ >રૂ; પાડવા માટ	 �યHનો કર;<ં,ુ 

ડ;.  તમારા બે��કગં 4યવહારો હાથ ધરવા માટ	 તમને મદદ�પ થાય તે માટ	 સહકાર 

આપવા  માટ	 અને અમારા કમ$ચાર;ઓને સવેંદનશીલ બનાવી<ં.ુ 

ઈ.  આ કોડમા ંજણા4યા �માણેના વચનો ઉપરાતં:  

• i. અમે તમને યોLય �ાધા�યતા આપી<ં.ુ બે��કગં 4યવહારો અને ફ�રયાદોના  િનવારણ 

માટ	 અમે તમને 4ય56તગત સેવાઓ >રૂ; પાડવાનો �યાસ કર;<ં.ુ 

• ii. અમે બે��કંગ હૉલમા ંબેઠક 4યવ#થા >રૂ; પાડવાનો �યHન કર;<ં.ુ 

• iii. અમે તમને એક બાર; પKધિત (િસyગલ િવ�ડો મેક	િનઝમ) {ારા અમાર; સેવાઓ 

>રૂ; પાડવા  માટ	 �યHન કર;<ં.ુ 

• iv. અમે તમારા {ારા અિધRૃત 4ય56ત {ારા અિધRૃિત પ¶ અને પાસpકુ રBૂ કયા$ પછ; 

તમારા {ારા િનયત મયા$દામા ંતમારા ભડંોળમાથંી  ઉપાડ કરવા દઈ<ં.ુ  

• v. ના¼ુર#ત તPબયત ક	 બક [ધુી આવવાની =મતા ના હોય એવા ખાસ સજંોગોમા ં     

અમે 'ડોર#ટ	પ' (ઘર hગણે) બ�કyગ સેવાઓ (ખાતામા ંજમા કરવા માટ	 રોકડ/જમા 

કરવાQ ં ુ સાધન (ચેક) લઇ જvં,ુ અથવા ચેક |ર; કર	લા ચેક / લેPખતમા ં િવનતંી 

સામે રોકડ /�ડમા�ડ ¢ા£¡સની �ડPલવર; કરવી) માટ	 લેPખત / લેPખતમા ં Iદુત 

મેળવવા માટ	ના સાધનો) >રૂ; પાડવાનો �યHન કર;<ં.ુ -ઓ નબળ;  ¥�tટ ધરાવે છે 

તેમના સ�હત  70 વષ$થી વ� ુùમરના વ�રtઠ નાગ�રકો અને અલગ ર;તે સશ6ત 

અથવા અ#વ#થ/કમજોર 4ય56તઓ (તબીબી ર;તે �માPણત લાબંી માદંગી અથવા 

અપગંતા ધરાવતી) માટ	 આવા �ાહકોના #થળ/િનવાસ#થાન પર અમે રસીદ સામે 

રોકડ/સાધનોની �ડPલવર;, �ડમા�ડ ¢ા£¡સની �ડPલવર;, ક	વાયસી દ#તાવેજો અને 
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લાઇફ સ�ટú�ફક	ટ રBૂ કરવા, વગેર	 -વી Iળૂતૂ બૅ��કગં સવલતો માટ	 'ડોર#ટ	પ' (ઘર 

hગણે) બ�કyગ સેવાઓ >રૂ; પાડવા માટ	 સં̈ 6ુત �યHનો કર;<ં.ુ  

• vi. અમે તમને પે�શન 5#લપ |ર; કર;<ં ુ (પે�શનરો) -મા ં તમારા ખાતામા ં જમા 

થયેલ પે�શનની િવગતો હશે. 

• vii. ખાસ સજંોગોમા,ં અમે તમારા ઘર hગણે પે�શન િવત�રત કરવાની 4યવ#થા 

કરવાનો �યHન કર;<ં.ુ 

• viii. અમે અમાર; બકની કોઈપણ શાખામા ં તમારા {ારા (પે�શનરો) સબિમટ કરવા 

જ�ર; લાઇફ સ�ટú�ફક	ટ #વીકાર;<ં ુતથા તે માટ	નો ક	��¥ત ડ	ટા  |ળવી<ં.ુ   

• ix. અમે ઓટ;ઝમ (#વલી�તાની િવRૃિત), સેર	�લ પાqસી(મગજનો લકવો), માનિસક 

િવકલાગં અને મqટ;પલ �ડસેPબPલટ; ધરાવતી િવકલાગં 4ય56તઓ માટ	 નેશનલ �#ટ 

એ6ટ, 1999 હ	ઠળ, કાયદ	સરના વાલીની િનમÉકૂ ક	વી ર;તે કરવી તે ®ગે  અપગં 

4ય56તઓના સબંધંીઓ / માતા-િપતાને  માગ$દશ$ન આપી<ં ુ , ક	 - પછ; આવી 

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

• x. અમે ખાતર; કર;<ં ુ ક	 ¥�tટહ;ન 4ય56તઓને કોઈપણ ભેદભાવ વગર ચેકpકૂ 

[િુવધા, એટ;એમ [િુવધા, નેટ બે��કંગ [િુવધા, લોકર [િુવધા, �રટ	લ લોન, u	�ડટ કાડ$ 

વગેર	 -વી તમામ બે��કંગ સવલતો અ�કૂપણે �દાન કરવામા ંઆવે છે.  

• xi. િવિવધ બે��કગં સેવાઓ મેળવવા માટ	 અમ ¥�tટહ;ન 4ય56તઓને તમામ શ� 

સહાય કર;<ં.ુ 

• xii. અમે િનયિમત મી�ટyLસQ ં ુ આયોજન કરવાનો �યાસ કર;<ં ુ -થી તમે તમાર; 

Pચyતાઓને રBૂ કર;  શકો અને સાI�ૂહક અQભુવનો લાભ મેળવી શકો. 
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12. તમારા ખાતાની સાચવણી 
�	.� 12��  �+ &�¥1�#� ��w��x. �+ ¦����#�# ���&    

એ.   અમે એ [િુનિ¬ત કરવા માટ	 �ેtઠ �યHનો કર;<ં ુ ક	 તમે [રુP=ત અને િવ�સનીય 

બૅ��કંગ    

      અને �કુવણી �ણાલીઓનો આનદં માણો -મા ંતમને  િવ�ાસ હોય. 

બી.  સલામતી 4યવ#થાના ભાગ�પે �#ુત સાવધાની માટ	 અમે ºયા ંપણ શ� હોય Hયા ં   

      સીસીટ;વી #થાિપત કર;<ં.ુ 
 

�	.	 ��+ � §�  G)M (� N��� ���A;<& <# ���)0) ��9�� 

એ.   તમને જ�ર; ચેતવણીઓ મોકલવા અમને સ=મ કરવા માટ	 Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો 

ક	 તમે   

      તમા@ુ વત$માન સરનાI ં,ુ ફોન નબંર, મોબાઇલ ફોન નબંર અને /અથવા ઈ-મેલ 

આઇડ;ને    

      અમાર; પાસે ર�#ટર કરો છો. 

બી.  Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો ક	 ºયાર	 તમે તમા@ું નામ, સરનાIં ુ  બદલો,  Hયાર	 અમને 

Eરંુત   

     જ@ુર; નામ બદલવાના સહાયક દ#તાવેજો અને સરનામાનંા >રુાવા, ફોન નબંસ$ અને 

ઈ-  

     મેલ આઈડ;  જણાવશો -થી ºયાર	 જ�ર પડ	 Hયાર	 અમે તમારો સપંક$ કર; શક;એ. 
 

�	.d  ���� 9� ��# ���1�#   

 

  એ.  અમે ભલામણ કર;એ છ;એ ક	 તમે તમા@ું #ટ	ટમે�ટ અથવા પાસpકુ િનયિમતપણે 

તપાસો.   
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  જો તમને એ��; ખોટ; લાગે તો તમાર	 શ� એટlં ુજqદ; અમને જણાવv ં ુજોઈએ 

-થી અમે  

તેની તપાસ કર; શક;એ. ડાયર	6ટ ડ	Pબટ અને #ટ	��ડંગ ઓડ$ર પરની િનયિમત 

તપાસથી  તમે  ખાતર; કર; શકશો ક	 તમે નાણા ંમોકલવા ઇ�છો છો Hયા ંજ જઈ રÇા 

છે. 

બી.   જો અમાર	 તમારા ખાતાના  કોઈ 4યવહારની  તપાસ કરવાની જ�ર હશે, તો તમાર	 

અમાર;   સાથે અને પોલીસ / અ�ય તપાસ એજ�સીઓ સાથે સહકાર આપવો જોઇએ, 

જો અમાર	 તેમને સામેલ કરવાની જ�ર પડ	. 
 

�	.e 13|�= ��9�# 

 

છેતરિપyડ; અટકાવવા અને તમારા ખાતાQ ં ુ ર=ણ કરવા માટ	 તમારા ચેકસ, પાસpકુ અને 

અ�ય [રુ=ા મા�હતીની સભંાળ લેવી આવµયક છે. 

Rૃપા કર;ને ખાતર; કરો ક	 તમે નીચેની સલાહને અQસુરો છો: 

એ. 

 i.  તમાર; ચેક pકુ અને કા સ$ એક સાથે ન રાખો  

.ii.  સહ; કર	લા કોરા ચેકસ રાખશો નહi. 

iii. કોઈને પણ તમારા ખાતાની મા�હતી, પાસવડ$ અથવા અ�ય [રુ=ાને લગતી મા�હતી   

   આપશો ન�હ. 

બી.  અમે તમા@ુ કાડ$ / ચેક pકુને ¼ુ�પયોગથી ક	વી ર;તે સલામત રાખv ં ુ તેની તમને 

સલાહ   

       આપી<ં.ુ   

સી.  જો તમાર; ચેકpકુ, પાસpકુ અથવા એટ;એમ/ડ	Pબટ કાડ$ ખોવાઇ |ય ક	 ચોરાઇ |ય, 

અથવા   

     તમાર; PIN અથવા અ�ય [રુ=ા મા�હતીની કોઈ અ�ય 4ય56તને |ણ થાય, તો તમે 

તમને   
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     Eરુત જ |ણ કરો, -થી તેનો ¼ુ@ુપયોગ ન થાય તે માટ	 અમે તાHકાPલક પગલા ં

લઈ<ં.ુ   

     જો તમાર;  PIN / પાસવડ$ ની બી| કોઈને |ણ થઇ હોય તો પણ તમાર	 તે બદલવા 

જોઈએ. 

ડ;.  જો તમને |ણ થાય ક	 શકંા |ય ક	 તમાર; ચેક pકુ, પાસpકુ, કાડ$ ખોવાઈ ગ¨ં ુ છે 

અથવા    

     ચોરાઇ ગ¨ં ુ છે અથવા કોઈ અ�ય તમાર; PIN, પાસવડ$ અથવા અ�ય [રુ=ા 

મા�હતીને |ણે  

     છે તો એ ®ગ ેઅમને |ણ કરવી આવµયક છે. 

ઈ.  ખોવાઈ જવાની ઉપરો6ત મા�હતી ®ગ ેતમને આપેલા અમાર; 24 કલાક કાય$રત ટોલ 

¹;   

     નબંર પર ફોન {ારા તમે અમને કહ; શકો છો અને તે માટ	 તરત જ અમને એક 

લેPખત >�ુtટ  

     મોકલી શકો છો. િવકqપ �પે, આ હ	E ુમાટ	 તમને આપેલા ઇ-મેઇલ એ¢	સ પર પણ  

અમને  

     |ણ કર; શકો છો. 

એફ.  ºયા ં[ધુી તમે અમને [Pૂચત ન�હ કરો Hયા ં[ધુી તેના ¼ુ@ુપયોગ માટ	 તમે જવાબદાર 

રહ	શો.  
 

�	.f ¦����# �% ���# 

 

એ.   ચેકની �કુવણીને રોકવા અથવા આપેલ #થાયી [ચૂનાને ર� કરવા, અથવા ડાયર	6ટ 

ડ	Pબટ [ચૂનાને રદ કરવા માટ	, તમાર	 લેPખતમા ંજ |ણ કરવી પડશે.  

બી.  અમે તમાર; મે�ડ	ટ (આદ	શ)પાછો ખચી લેવાની કોઈ [ચૂના #વીકાર;<ં ુ-મા ંતમાર	 

લાભાથ]/ વાપરનાર સ#ંથાની  >વૂ$ સમંિત/પાí ંખચવાની મBુંર; મેળવવાની જ�ર 

ન�હ હોય.  
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સી.  જો તમે રદ કરવાના તમારા િનણ$યની [ચૂના ન�હ  આપો તો �કૂવણીને રદ કરવાQ ં ુ

શ� ન બની શક	. 

ડ;.  u	�ડટ કાડ$ની �કુવણી ર� કરવાQ ં ુ િનયત કર	લા અ�ય િનયમો અને શરતોને આધીન 

રહ	શે. 
 

�	.u ���1�� ��M) F���%��� 

જો તમે ગેરર;તી દાખવી હશે તો, તમારા ખાતાના તમામ Qકુસાનની  જવાબદાર; તમાર; 

રહ	શે. જો તમે 4યાજબી કાળ� િવના વHયા$ હશો તો - Qકુસાન થશે તેના માટ	 તમે 

જવાબદાર હશે. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C�+�1 – Glossary- 'I%���2 

આ 4યાJયાઓ તમને કોડમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા શ§દો અને શરતોની સમજ આપશે.  

તે સચોટ કાQનૂી અથવા ટ	કનીકલ 4યાJયાઓ નથી. 

Aadhaar Pay: આધાર પે: 

મોબાઇલ એxsલક	શન - બાયોમે��ક કાડ$નો ઉપયોગ કર;ને �ડnજટલ �કૂવણીને સ=મ કર	 છે. 

App: એxsલક	શન: 

App એ "એxsલક	શન" શ§દQં ુસPં=sત #વ�પ છે 
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એxsલક	શન એ સીધેસીધા વપરાશકતા$ માટ	 ચો¤સ કાય$ કરવા માટ	 રચાયેલ એક સૉ£ટવેર 

�ો�ામ છે. 

ATM: એટ;એમ 

ઓટોમેટ	ડ ટ	લર મશીન [એટ;એમ] એક એvં ુમશીન છે -મા ં�ાહક રોકડ, મા�હતી અને અ�ય 

સેવાઓ મેળવવા માટ	 િપન સ�હતના કાડ$નો ઉપયોગ કર; શક	 છે. 

Banking Ombudsman: બ�કyગ ઑ»બ સમેન 

4ય56તઓ અને નાના વેપાર;ઓને તેમની બકો સાથેના િવવાદોના ઉક	લ માટ	 �રઝવ$ બે�ક ઓફ 

ઈ��ડયા {ારા #થાિપત #વત¶ં િવવાદ િનવારણ સmા. 

Banking Outlet: બ�કyગ આઉટલેટ 

એક િનિ¬ત Pબy¼ુ સિવOસ �ડPલવર; એકમ, - બૅ�કના કમ$ચાર;ઓ અથવા 4યવસાય સવંાદદાતા 

{ારા ચલાવાય છે, ºયા ં �દવસમા ં ઓછામા ંઓછા ચાર કલાક અથવા સsતાહમા ં ઓછામા ં

ઓછા  પાચં �દવસ માટ	 �ડપોPઝટની #વીRૃિત, ચેક નકદ;કરણ/ રોકડ ઉપાડ ક	 નાણા ં

િધરાણની [િુવધાઓ આપવામા ંઆવે છે. . 

BHIM: બીએચઆઈએમ:  

ભારત ઈ�ટરફ	સ ફોર મની એ નેશનલ પેમે�¡સ કોપ½ર	શન ઓફ ઇ��ડયા (એનપીસીઆઇ) 

{ારા િવકિસત એક મોબાઇલ એxsલક	શન છે - ¨િુનફાઇડ પેમે�ટ ઈ�ટરફ	સ (¨પુીઆઈ) પર 

આધા�રત છે. 

Card: કાડ$ 

કોઈપણ sલા�#ટક કાડ$ માટ	નો  સામા�ય શ§દ છે, -નો ઉપયોગ �ાહક માલ અને સેવાઓ 

માટ	 �કૂવણી કરવા અથવા રોકડ ઉપાડવા કર; શક	 છે. આ કોડમા ંડ	Pબટ, u	�ડટ, #માટ$ અને 

એટ;એમ કા સ$નો સમાવેશ થાય છે. 

Credit Card: u	ડ;ટ કાડ$ 

u	�ડટ કાડ$ એ િધરાણ [િુવધાવાûં એક sલા#ટ;ક કાડ$ છે, - તમને માલસામાન અને સેવાઓ 

માટ	 �કૂવણી કરવા અથવા રોકડ ઉપાડવા દ	 છે. 

Cheque Collection Policy; ચેક કલે6શન નીિત   
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ચેક કલે6શન પોPલસી એ  ખાતામા ંજમા કરવા માટ	 બે�કમા ંડ;પોઝીટ થતા િવિવધ #થાિનક 

અને બહારગામના ચે6સ અને સાધનોના સદંભ$મા ંબક {ારા અQસુરવામા ંઆવતી નીિતઓનો 

ઉqલેખ કર	 છે. આ નીિત અ�ય બાબતોની સાથે સાથે આની સાથે 4યવહાર કર	 છે 

• ચેક ખર;દવાની િવનતંીઓ  

• ચેક જમા કરવાનો સમયગાળો 

• ચેકના કલેકશનના િવલબંના �ક#સામા ં4યાજની �કૂવણી 

• #થાિનક અને બહારના ચેકની Hવ�રત u	�ડટ 

• હ	રફ	રમા ંખોવાયેલા ચેક /સાધનો અને આવા કલે6શન માટ	ના  ચાo. 

Customer: �ાહક 

એવી  4ય�કત - ખાE ં ુધરાવે છે [અ�ય 4ય56ત સાથે સં̈ 6ુત ખાE ં ુઅથવા કોઈ એચ¨એુફના 

એx6ઝ�ટુર અથવા �#ટ; અથવા "કતા$" તર;ક	, પણ સોલ �	ડસ$ /�ો�ાઈટરશીપ, 

પાટ$નરશીપ, કંપનીઓ, 6લબો અને સોસાયટ;ઓનો સમાવેશ થતો નથી) અથવા - બકમાથંી 

અ�ય ઉHપાદનો / સેવાઓનો લાભ લે છે. 

Current Account : ચાl ુખાતા  

�ડમા�ડ �ડપોPઝટનો એક �કાર. ખાતાના બેલે�સ પર આધા�રત અથવા અIકુ િનિ¬ત રકમ 

[ધુી કોઈ પણ સJંયામા ંઉપાડની મBૂંર; આપવામા ંઆવે છે. 

Deceased Account : IતૃકQ ં ુખાE ં ુ 

IતૃકQં ુખાE ં ુએ એક �ડપોPઝટ ખાE ં ુ છે, -મા ં િસyગલ  એકાઉ�ટ ધારક IHૃ¨ ુપામે છે અથવા 

સં̈ 6ુત ખાતાના �ક#સામા ંએક અથવા વ� ુસં̈ 6ુત ખાતાધારકો IHૃ¨ ં ુપા»યા છે.  

Demat Account: ડ;મેટ ખાE ં ુ

ડ;મેટ ખાE ં ુ એ �ડમટ;�રયલાઈüડ ખાતાનંો ઉqલેખ કર	 છે અને એvં ુ ખાE ં ુ છે -મા ં

રોકાણકારોના #ટોકને ઇલે6�ોિનક #વ�પમા ંરાખવામા ંઆવે છે. 

Deposit Accounts: �ડપોPઝટ એકાઉ�¡સ 

• "સેિવyLસ �ડપોPઝટ"એટલે �ડમા�ડ �ડપોPઝટનો એક �કાર ક	 - કોઈ પણ ચો¤સ 

સમયગાળા દરિમયાન બક {ારા મBૂંર કર	લ ઉપાડની રકમ તેમજ ઉપાડની સJંયા 

પરના �િતબધંોને પા¶ છે. 
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• "Iદુતી(ટમ$) �ડપોPઝટ"એટલે ક	 િનયત સમય માટ	 બક {ારા �ાsત ડ;પોઝીટ, - 

િનયત સમયગાળો >રૂો થયા પછ; જ ઉપાડ; શકાય છે અને તેમા ંર;કરiગ / ડબલ 

બેિન�ફટ �ડપોPઝટ / લ0 ુ�ડપોPઝટ / �ફ6#ડ �ડપોPઝટ / માિસક આવક �માણપ¶ / 

િ¶માિસક આવક �માણપ¶, વગેર	નો સમાવેશ થાય છે. 

• "નો�ટસ �ડપોPઝટ" એટલે ચો¤સ સમયગાળા માટ	ની ટમ$ �ડપોPઝટ, પરંE ુતે ઉપાડવા 

માટ	 ઓછામા ંઓછા એક સ>ંણૂ$ બે��કંગ �દવસની નો�ટસ આપવી પડ	 છે. 

Equity: ઇ56વટ; 

ઇ56વટ; એ કોપ½ર	ટ એકમની Iડૂ;નો એક ભાગ છે -Qં ુ�િતિનિધHવ કંપનીના ભૌિતક અથવા 

�ડમટ;�રયલાઈüડ શેરોના #વ�પે રBૂ થાય છે. 

Electronic Clearing Service ઇલે6�ોિનક 6લીય�રyગ સિવOસ 

x6લય�રyગ હાઉસની સેવાઓનો ઉપયોગ કર;ને એક બક એકાઉ�ટથી બી| બે�ક એકાઉ�ટમા ં

કરવામા ંઆવતા ઇલે6�ોિનક ફંડ	 �ા�સફરનો �કાર છે.   

Fixed rate of interest: �ફ6સ 4યાજનો દર 

લોન પર 4યાજનો �ફ6સ દર એટલે ક	 લોનની સમ� Iદુત માટ	 4યાજ દર ન¤; થાય છે  

અથવા લોનના િનયમો અને શરતોને આધાર	 તે શ�આતના થોડા વષ½ પછ; [ધુાર; શકાય 

છે. 

Floating rate of interest: £લો�ટyગ 4યાજનો દર 

લોન પર £લો�ટyગ 4યાજનો દર એટલે ક	 4યાજનો દર િનધા$�રત નથી પરંE ુ સદંભ$ 

(reference) દર સાથે સકંળાયેલો છે અને પછ;થી તેમા ંથતા ફ	રફારો સાથે બદલાશે. 

Guarantee: ગેરંટ; 

IJુયHવે જવાબદાર 4ય56ત {ારા �ડફોqટની ઘટનામા ં અ�ય 4ય56તની દ	v ં ુ અથવા 

જવાબદાર;ઓની �કુવણી ક	 પાલન માટ	 ખાતર; કરવા  લેPખતમા ંબાયેંધર;. 

Government Bond:  સરકાર; બો�ડ 

સરકાર; બો�ડ એટલે |હ	ર લોન ઉભી કરવાના ઉ�ેµય માટ	 સરકાર {ારા િનમા$ણ થતી અને 

|ર; કરાયેલી િસ�ોર;ટ;. 

Inoperative / Dormant Account: [rુsુત / િન�tuય ખાE ં ુ
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[rુsુત / િન�tuય ખાE ં ુએ એક બચત અથવા ચાl ુખાE ં ુછે -મા ંબે વષ$થી વ� ુસમયગાળા 

દર»યાન  કોઈ 4યવહાર ન થયો હોય. 

IMPS: આઈએમપીએસ (તાHકાPલક �કુવણી સેવા)  

તાHકાPલક �કુવણી સેવા એ મોબાઇલ ફોન મારફતે થતી hતર-બે�ક ઇલે6�ોિનક તાHકાPલક 

મોબાઇલ મની �ા�સફર સેવા છે. 

National Electronic Clearing Service: નેશનલ ઇલે6�ોિનક 6લીય�રyગ સિવOસ 

તે ભારતની ®દર ઇલે6�ોિનક ફંડ �ા�સફર માટ	 �રઝવ$ બે�ક ઓફ ઈ��ડયા (આરબીઆઇ) 

{ારા રBૂ કરવામા ંઆવેલી પ�િત છે. 

National Automated Clearing House: રાt�;ય ઓટોમેટ	ડ x6લય�રyગ હાઉસ 

તે ઇ�ટરબે�ક, બક, નાણાકં;ય સ#ંથાઓ, કોપ½ર	ટ અને સરકાર માટ	 ઉ�ચ વોq¨મુ ઇલે6�ોિનક 

4યવહારોની [િુવધા માટ	Q ં ુ વેબ આધા�રત એક sલેટફોમ$ છે.  

NEFT: એનઈએફટ; 

રાt�;ય ઇલે6�ોિનક ફંડ �ા�સફર િસ#ટમ(એનઇએફટ;) એ એક રાt�4યાપી ફંડ �ા�સફર 

યોજના છે, - દ	શમા ં એક બક શાખાથી અ�ય કોઇ પણ બક શાખામા ં ફંડ(ભડંોળ)ના 

પ�રવહનની [િુવધા આપે છે. 

Nomination facility: નામાકંન [િુવધા 

નોિમનેશન [િુવધા બકને સ�uય કર	 છે:  

• IHૃ¨ ુપામેલ થાપણદારના ખાતામા ંજમા રકમની તેના નોિમનીને �કુવણી કરવી; 

• બે�કની સેઈફ ક#ટડ;મા ં રહ	લી IHૃ¨ ુ પામેલ 4ય56તની વ#Eઓુ નોિમનીને પરત 

આપવી; 

• સેઈફ ડ;પોઝીટ લોકર ભાડ	 રાખનારના IHૃ¨નુા �ક#સામા,ં સેઈફ �ડપોPઝટ લૉકરની  

વ#Eઓુ ભાડ	 રાખનારના નોિમનીને આપવી. 

Out-of-date [stale] cheque: આઉટ ઓફ ડ	ટ [વાસી]ચેક 

ચેક  ઇµ¨ ૂકયા$ની તાર;ખથી ¶ણ મ�હના પછ;, કલે6શન માટ	 �#Eતુ થયેલ ચેક. 

PAN (Permanent Account Number: PAN (કાયમી એકાઉ�ટ નબંર) 

કાયમી એકાઉ�ટ નબંર એક આખા ભારતની અન�ય સJંયા છે, - ભારત સરકારના 

આવકવેરા િવભાગ {ારા ફાળવેલ દસ આqફા�¨મેૂ�રક અ=રો ધરાવ ેછે. તે લેિમનેટ	ડ કાડ$ના 
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#વ�પમા ં |ર; કરવામા ં આવે છે. તે કાયમી હોય છે અને કરદાતાના સરનામા ં અથવા 

આકારણી અિધકાર;ના ફ	રફાર સાથે બદલાશે નહi 

Part time Banking Outlet: પાટ$ ટાઇમ બ�કyગ આઉટલેટ 

એક બૅ��કંગ આઉટલેટ - દરરોજ ઓછામા ંઓછા ચાર કલાક અને અઠવા�ડયાના ઓછામા ં

ઓછા પાચં �દવસ માટ	 સેવાQ ં ુિવતરણ >@ુંૂ પાડ	 છે. 

Password: પાસવડ$ 

�ાહક	 પસદં કર	લ ઍ6સેસ કોડ પર શ§દ અથવા સJંયાઓ અથવા સયંોજન, - તેને ફોન 

અથવા ઈ�ટરનેટ બે��કંગનો ઉપયોગ કરવાની મBૂંર; આપે છે. 

PIN [Personal Identification Number]:   PIN [4ય56તગત ઓળખ નબંર] 

એક ગોપનીય નબંર છે, -નો  કાડ$ સાથે ઉપયોગ કરવાથી �ાહકને વ#Eઓુ/ સેવાઓની 

�કુવણી, રોકડ ઉપાડ, અને બક {ારા આપવામા ં આવતી અ�ય ઇલે6�ોિનક સેવાઓનો 

ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી મળે છે.  

PoS (Point of Sales): પીઓએસ (પોઇ�ટ ઑફ સેqસ) 

પી.ઓ.એસ અથવા - #વાઇપ મશીન તર;ક	 |ણીE ં ુછે ક	 - ક	શલેસ વાતાવરણમા ં�ાહકોને 

માલ અથવા સેવાઓQં ુ વેચાણ હાથ ધરવા મચ$�ટ એ#ટાý§લશમે�ટ (ME) ને >@ુૂ પાડવામા ં

આવE ં ુતકનીક; સાધન છે. બધા �ાહકને મા¶ તેના / તેણીના ડ	Pબટ, u	�ડટ અથવા �ીપેડ 

કાડ$ને  #વાઇપ કરવાQ ં ુછે. 

RTGS: આરટ;�એસ 

�ંકૂા=ર 'RTGS' નો અથ$ છે ર;અલ ટાઇમ �ોસ સેટલમે�ટ. આરટ;�એસ િસ#ટમ બૅ��કંગ 

ચેનલ મારફતે ભડંોળના પ�રવહનQં ુ સૌથી ઝડપી માKયમ છે. આરટ;�એસ હ	ઠળ 

4યવહારોની પતાવટ વન �ુ વન ધોરણે થાય છે, -ને '�ોસ' સેટલમે�ટ કહ	વાય છે  અને તે 

કોઈ પણ |તના વેઈટiગ પીર;યડ વગર Eરંુત એટલે ક	  'ર;અલ ટાઇમ' મા ં થાય છે.  

Reference rate; સદંભ$ દર 

તે બે�કના 4યાજના દરનો બે�ચમાક$ દર છે -ની સાથે £લો�ટyગ ર	ટના 4યાજના દરમા ંમBૂંર 

કરાયેલી લોન પરQ ં ુ 4યાજ સકંળાયેl ુ છે. 

4યાજનો આ સદંભ$ દર 4ય56તગત બે�કો {ારા તેમની નીિતઓ અQસુાર ન¤; / ફ	રફાર થાય  

છે. 
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Reference rate: વ�રtઠ નાગ�રક 

60 વષ$થી વ� ુવયના 4ય56તઓ વ�રtઠ નાગ�રકો છે. 

Settled account: સેટલડ એકાઉ�ટ 

લોન ખાE ં ુ - ઓવરડ\નુી �કુવણી માટ	 બે�ક {ારા ઓફર કર	લી "વન ટાઇમ સેટલમે�ટ" 

(ઓટ;એસ) યોજના હ	ઠળ સેટલ થાય છે. આ એ [ચૂવે છે ક	 ºયાર	 બોરોઅર	 ક	ટલીક રકમ 

�કૂવી હતી તે કદાચ અસલ  રકમ માટ	 સમંત થયા �માણે >રૂ; ન હતી. આવા પતાવટ 

ખાતા બોરોઅરના u	�ડટ ઇિતહાસને અપડ	ટ કરવા માટ	 CIC ને ર;પોટ$ કરવામા ંઆવે છે. 

Smart Card: #માટ$ કાડ$ 

એક #માટ$ કાડ$ એ લગભગ u	�ડટ કાડ$ની સાઈઝQં ુ sલા�#ટક કાડ$ છે, -મા ં ડ	ટા પર ��uયા 

કરવા માટ	 એક માઇuોPચપ લગાવેલી હોય છે. ઓળખ, �માણીકરણ અને ડ	ટાના સ�ંહ માટ	 

તે એક [રુP=ત માKયમ >@ુંૂ પાડ	 છે. તેનો ઉપયોગ ટ	Pલફોન કૉPલyગ, ઇલે6�ોિનક રોકડ 

�કુવણી અને અ�ય એxsલક	શ�સ માટ	 કર; શકાય છે. 

Tariff Schedule: ટ	�રફ [Pૂચ 

બક {ારા તેના �ાહકોને ઓફર કર	લા ઉHપાદનો અને સેવાઓ પર {ારા વ[લૂવામા ંઆવતા 

ચાજ]સની િવગત આપE ં ુશેડ\લૂ. 

Unified Payment Interface (UPI): એક;Rૃત �કુવણી ઈ�ટરફ	સ (¨પુીઆઈ) 

એક �કુવણી પ�િત - #માટ$ ફોનનો ઉપયોગ કર;ને કોઈપણ બે બક એકાઉ�¡સ વ�ચ ે

>વૂ$4યાJયાિયત ઈ-મેલ આઈડ; નો ઉપયોગ કર;ને ફંડ �ા�સફરની મBૂંર; આપે છે. 

Unpaid Cheque: પેઈડ ચેક 

આ એક ચેક છે, - બક {ારા 'અનપેઇડ' [બાઉ�સ થયેલ] પાછો ફય½ છે. 
  

 

 

 

 

 

 

અQ[ુPૂચ 1 

4યાપક નો�ટસ બોડ$Q ં ુ#વ�પ 
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(-------------------- [ધુી અપડ	ટ થયેલ છે ) 

C. {�"� 1+�� ���" #: 
અમે - સેવાઓ >રૂ; પાડ;એ છે તે �દિશOત કર; છે. 

i. અમે �ડપોPઝટ અને ફોર	6સ ર	¡સ પરના IJુય 4યાજ દરો શાખામા ંઅલગથી �દિશOત કયા$ 

છે.  

II. નોિમનેશન [િુવધા તમામ �ડપોPઝટ ખાતાઓ, સેઈફ #ટડ;માનંી વ#Eઓુ અને સેઈફ 

�ડપોPઝટ વોqટસ પર ઉપલ§ધ છે. 

iii. અમે ગદં; અને ફાટ	લી નોટો બદલી આપીએ છ;એ. 

iv. અમે તમામ ®�કત Iqૂયના િસ¤ા #વીકાર;એ /બદલી આપીએ છ;એ. 

v. #થાિનક અને બહારગામના ચેકના કલે6શન માટ	 લા  ુપડતી સમયમયા$દા માટ	 અમાર; 

ચેક કલે6શન નીિતનો સદંભ$ Bુઓ. 

vi. સતંોષજનક ખાતાઓ માટ	, અમે  `.__________ (ચેક કલે6શન નીિતનો સદંભ$ Bુઓ) 

[ધુીના બહારગામના ચેકની રકમ તાHકાPલક જમા કર;એ છ;એ. 

vii બે�કના બીપીએલઆર (બે�ચમાક$ �ાઇમ લે��ડંગ ર	ટ) / એમસીએલઆર (માજ]નલ કો#ટ 

ઓફ લે�ડiગ ર	ટ) અને તેની અમલીકરણ તાર;ખ. 

�#. 1&�(1 (4�&���) ��©: 

��. 

13��� 
 

9� �3 �� 

*��� 

 

2���� �+2+�1 F�����  

(��&1� / &���&1�/ �N ��&ª(�) 

��. 

���-�=��#�� ��Fr1 

��. 

� ��  9��3�   

 

1#. 0����% &������ : 
i. જો તમાર	 કોઈ ફ�રયાદો / દાવો  હોય, તો Rૃપા કર;ને સપંક$ કરો: 

II. જો તમાર; ફ�રયાદ શાખા #તર	 વણઉક	લાયેલી હોય, તો તમે અમારા �ાદ	િશક/ઝોનલ 

મેનેજરનો અહi ..................... (સરનાI ં)ુ સપંક$ કર; શકો છો: 
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iii. જો તમને અમાર; ફ�રયાદ િનવારણથી સતંોષ ન હોય તો, તમે બે��કંગ લોકપાલનો અહi 

..............(નામ, સરનાIં,ુ ટ	Pલફોન નબંર અને ઈ-મેલ સરનાIં ુઆપvં ુ જોઈએ) સપંક$ કર; 

શકો છો: 
  

G�. ~ 5�� ��G����3 �� # �� 1+��! : 

i. અમે �ડnજટલ �કૂવણી અને સેવાઓ પણ �દાન કર;એ  છ;એ. 

II. અમે 'બેPઝક સેિવyLસ બૅ�ક �ડપોPઝટ એકાઉ�¡સ' ખોલીએ છ;એ. 

iii. અમે �Hય= કર કલે6શન #વીકાર;એ છ;એ.(ચલનમા ંPAN / TAN દશા$વો).  

¢ોપ બોકસમા ંચલન નાખંશો નહi. (જો બક {ારા સચંાPલત હોય તો ) 

iv. અમે પý§લક �ોિવડ�ટ ફંડ ખાતા ખોલીએ છ;એ.(જો બક {ારા સચંાPલત હોય તો) 

v. અહ; િસિનયર િસ�ટઝ�સ સેિવyLસ #ક;મ, 2004 Qં ુ સચંાલન થાય છે. (જો બક {ારા 

સચંાPલત   

    હોય તો) 

vi. અહ; વડા�ધાન રોજગાર યોજના / ભારત સરકાર અને રાºય સરકાર {ારા �ાયોnજત 

અ�ય   

   યોજનાઓQં ુસચંાલન થાય છે (જો બક {ારા સચંાPલત હોય તો). 

vii. અમે એમએસએમઇ લો�સ / �ોડ6¡સ / I¥ુા લો�સ ઓફર કર;એ છ;એ. 

viii.અમે �કસાન u	�ડટ કા સ$ ઇ#¨ ુકર;એ છ;એ (જો બક {ારા સચંાPલત હોય તો) 

ix. અહi પીએમ રાહત ફંડ માટ	Q ં ુદાન #વીકારવામા ંઆવે છે. 

E. ~�A; �� (� 5�2+M) ;�����3 6�2I� ���" # 

(Rૃપા કર;ને '�ંુ તમાર; <ં ુમદદ કર; શRું' કાઉ�ટર પર સપંક$ કરો) 

i. ઉપર (એ) થી (ડ;) મા ંઉqલેખ કર	લી બધી વ#Eઓુ. 

ii ચલણ િવિનમય સવલતો માટ	 નાગ�રક અિધકાર પ¶. 

iii સામા�ય 4યવહારો માટ	 સમયનો ધોરણો 

iv. તમામ બૅ�ક નો¡સની �ડઝાઇન અને [રુ=ા િવશેષતાઓ 

v. �ડપોPઝટ, ચેક કલે6શન, ફ�રયાદ િનવારણ ત¶ં, વળતર, લેણાનંી વ[લૂાત અને િસ�ો�રટ; 

>નુઃ   
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  કબજો, �ાહક અિધકાર નીિત અને �ાહક ર=ણ નીિત સબંિંધત નીિત(પોPલસી) દ#તાવેજો. 

vi. િનઃ<qુક આપવામા ંઆવતી સેવાઓ સ�હત સ>ંણૂ$ સેવા ચાજ]સ,  

vii. યોLય 4યવહાર  કોડ / u	�ડટ કાડ$ કામગીર; માટ	 યોLય 4યવહાર કોડ /�ાહકો માટ	  

બે�કની   

    �િતબKધતાનો કોડ / માઇuો એ�ડ #મોલ એ�ટર�ાઇPઝસ માટ	  �િતબKધતાનો કોડ 

�+���# FK���# �"�� ~ 5�� ��G����3 �� # ���" #: 

- બે�ક / શાખાQ ં ુનામ:________ 

- સાsતા�હક ર|ઓ:__________ 

- સાsતા�હક શાખા નોન-બે��કગં �દવસ:__________ 

- શાખાના કામકાજના  કલાકો:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નÆધો 
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******** 

 

નÆધો 
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****** 

 

 

 

 

 

 

આ કોડ ભારતીય �રઝવ$ બે�ક, ઇ��ડયન બ6સ એસોિસયેશન અને મે»બર બે�કો સાથે મળ;ને 
બે��કગં કો ઝ એ�ડ #ટા�ડ સ$ બોડ$ ઓફ ઇ��ડયા (બીસીએસબીઆઇ) {ારા #થાિપત કરવામા ં
આ4યો છે. આ કોડનો IJુય હ	E ુ  સારા  અને યોLય   બૅ��કગં 4યવહારને ઉmજેન આપvં,ુ 
લ0તુમ ધોરણો ન¤; કરવા, પારદિશOતા વધારવી, �ચા ઓપર	�ટyગ ધોરણોને હાસંલ કરવા 
અને એ બધાથી ઉપર સામા�ય માણસને બૅ��કંગ િસ#ટમમા ંિવ�ાસ બેસે તે માટ	 બે�ક-�ાહક 
વ�ચ ેહા�દúક ઉtમાજનક સબંધંોને �ોHસાહન મળે તે છે. 



93 

 

 

 " તેમની સેવાઓ >રૂ; પાડતી વખતે બે�કો {ારા અપનાવવામા ંઆવેલા બૅ��કગં કો સ અને 
#ટા�ડ સ$Q ં ુ  સાચી ભાવનાથી પાલન થાય છે ક	 ક	મ તેની દ	ખર	ખ રાખવા િનર;=ણ અને 
[િુનિ¬ત કરવા માટ	 " ફ	þઆુર; 2006 મા ંએક #વાયm સ#ંથા તર;ક	 બીસીએસબીઆઇની 
#થાપના કરવામા ં આવી હતી 
 

બીસીએસબીઆઈએ કો સના બે સેટ િવકસા4યા છે -�+��/�# {�"�/ *7�+�# ����c ��/ 
�/G” તથા “4 5¬� �+ ���� 1�"1/ *7�+�# ����c ��/ �/G” .આ કો સ BCSBI ની 

સ:ય બે�કો {ારા અપનાવવામા ંઆવેલ છે -મા ંઅQ[ુPૂચત કોમિશOયલ બકો, શહ	ર; સહકાર; 

બકો અને �ાદ	િશક �ામીણ બે�કોનો સમાવેશ થાય છે. 
 

BCSBI તેની સરંચના અને ઘડતર Iજુબ ફ�રયાદોના િનવારણ માટ	Q ં ુફોરમ નથી. 
જો ક	, બીસીએસબીઆઇ  �ણાલીગત ખામીઓ ઓળખવા, જો કોઈ હોય તો, બકોમા ંનીિતઓ, 

કાય$પ�િતઓ અને �ણાલીઓમા ં®તરના �પમા ંફ�રયાદો Bુએ છે અને �ારંભ કર	 છે અને તે 
[ધુારવા માટ	 પગલા ંલે છે. 
 

BCSBI િવશે વ� ુમા�હતી માટ	 Rૃપા કર;ને વેબસાઈટ www.bcsbi.org.in પર લોગ ઇન કરો 
 

 

****************** 
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બે��કંગ કો સ અને #ટા�ડડ$ બોડ$ ઓફ ઇ��ડયા 

સી -7, 4 થ માળ, �રઝવ$ બે�ક ઓફ ઈ��ડયા Pબqડiગ, બા¥ંા Rુલા$ કો»sલે6સ, Iંબુઇ - 400 

051. 

ટ	લઃ 022-2657 3724 


